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મહા�મા ગાંધીએ વડા�ધાનને ફોન કય�!
ON OCTOBER 1, 2020OCTOBER 2, 2020 /  BY
BHOOMIPUTRA / IN ગાંધી �વચાર, સાં�ત અન ે�વ�ેષણ

��ંુૂ, ‘�ંુ તમ ેખરેખર “આ�મ�નભ�રતા” �વશે
વાત કર� ર�ા છો?’

ગાંધી� : �ું મ� આ સા�ુ ંસાંભ�ું છે ? ૨૪મી એ��લે તમ ેક�ંુ કે, “કો�વડ ૧૯ની
આપ��માંથી જે બોધપાઠ આપણ ેશી�યા છ�એ તેમા ંઆપણે આ�મ�નભ�રતા અને
�વાવલંબન તરફ આગળ વધવા�ંુ છે… અને આ વાત તમે તમારા ૧૨ મેના એક
ભાષણમાં કહ� હતી ?

વડા�ધાન : હા, ગાંધી� તમ ેસા�ુ ંજ સાંભ�ું છે. ૨૪મી એ��લે “રા��ય પંચાયત
�દવસ” પર હંુ સરપંચોને સંબો�ધત કર� ર�ો હતો અને ૧૨મી મેના રોજ રા�ને સંદેશમાં
! મ� ક�ંુ કે, દરેક ગામ, દરેક �જ�લા અને સમ� દેશ આ�મ�નભ�ર હોવો જોઇએ.

ગાંધી� : આ�ય� છે ! �યારે અમે અં�ેજો સામ ેઆઝાદ� માટે લડ� ર�ા હતા �યારે
આ�મ�નભ�રતા�ંુ �વ�ન મ� પણ જો�ંુ હ�ંુ. મ� મારા �ુ�તક ‘�હ�દ�વરાજ’માં ક�ંુ હ�ંુ કે,
અં�ેજોથી આઝાદ� મળવાનો કોઇ મતલબ નથી �યાં �ુધી આપણને વા�ત�વક
�વરાજ ન મળ� �ય, �યાં �થા�નક �તરે શાસનની દોર લોકોના હાથમાં હોય અને
પોતાની જ�રતોને �ુર� કર� શકે.

વડા�ધાન : ગાંધી�, મ� હમેશાં ‘�હ�દ�વરાજ’માં આપવામા ંઆવેલા તમારા સંદેશા પર
�વ�ાસ કય� છે.

ગાંધી� : સા�ં લા��ંુ આ સાંભળ�ને ! પરં�ુ મને એ તો કહો કે આ વાતને સમજવા માટે
એક વાઇરસની જ�ર શા માટે પડ� ?! દરેક ‘ગાંધીજયં�ત’ના �દવસે તમે અને તમારા �ૂવ�
�ધાનમં�ી તેમજ તેમની સરકારો, એ આદશ� માટે પોતાની ��તબ�તા દશા�વતા ર�ા
જેના માટે મ� મા�ં �વન સમ�પ�ત કર� દ��ુ ંઅને �ૃ��ુને ગળે લાગા�ુ.ં તેમ છતાં
આટલા દશકાઓ દર�મયાન તમને યાદ ન આ��ંુ કે આ આદશ�નો પાયો જ સ�ુદાયોની
આ�મ�નભ�રતા છે ! અને અચાનક આ હ�લો શા માટે ?!

વડા�ધાન : ન�હ� ન�હ� ગાંધી�, માર� સરકાર હમેશાં �વરાજની પ�કાર રહ� છે અને
તેના માટે જ કાય�રત છે. આ તો તમારા ક��ેસી અ�ુયાયીઓ ર�તો ભટક� ગયા હતા.
હવ ેઅમે �હ�દુ�તાનને સાચા માગ� પર લાવવાની કો�શષ કર� ર�ા છ�એ.
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ગાંધી� : �ણો છો, આઝાદ� બાદ �વકાસ અને �શાસનના જે ન�ૂનાઓ બતાવવામાં
આ�યા એ સંદભ� મને ગંભીર આશંકાઓ હતી અને મ� એ વાત આઝાદ� પહેલાં
ઓ�ટોબર ૧૯૪૫માં, જવાહરલાલ નહે�ને પ�માં લખીને જણાવી હતી. “�વકાસ”
શ�આતથી જ એક સં�થાનવાદ� �વચાર ર�ો છે, જે બી� �વ��ુ�(૧૯૩૯-૪૫)ના
�વજેતાઓની ઉપજ છે. આ�ુ�નક �વકાસ�ંુ �ુ�ય �યેય- મોટા ઉ�ોગો, માળખાગત
�ુ�વધાઓ અને આ�થ�ક ગ�ત�વધીઓના કે���કરણ અને વા�ત�વક �પે ��તં�થી
�વપર�ત એવી �દ�હ�ની કે���ત �યવ�થા છે. તેની સામે પાયાની લોકશાહ� અને સં�ૂણ�
�વકે���ત આ�થ�ક ��ૃ�તઓ ઉભી થવી જોઈએ. મારા સાથી જે. સી. કુમાર�પાએ તેને
“��થર અથ�તં�”(Economy of Permanence) ક�ંુ છે. આ છે મારો ‘�વરાજ’નો
સાચો અથ� ! પરં�ુ આપણે પ��મી દેશોના બતાવેલા માગ� ચાલી નીક�ા, ભૌ�તક અને
�યાવસા�યક �વ�નોની શોધમાં ! ૧૯૯૧માં �યારે વૈ��કરણ અને ઉદાર�કરણને
અપનાવવામાં આ��ંુ �યારે હંુ દુ:ખી થયો હતો. જેના કારણ ેઆપણે ‘�વરાજ’થી દૂર
થતા ગયા ! પરં�ુ…

વડા�ધાન : (ગાંધી�ને રોકતાં) વ�ચે ટોકવા માટે માફ� માં�ુ છંુ ગાંધી�. હંુ પણ એ જ
તો કહેવા મા�ુ ંછંુ કે દશકાઓથી ક��ેસે આપણે સૌને �ુમરાહ કયા� છે.

ગાંધી� : હા, એ ઠ�ક છે. પરં�ુ તેમના અને તમારા ન�ૂનાઓમાં ફરક �ુ ંછે ? ૧૯૪૭
બાદના કેટલાક દશકાઓમાં અથ��યવ�થા ઉપર સામા�જક અંકુશ રાખવાના �યાસો તો
કરવામાં આ�યા. તેમજ સં�વધાનના ૭૩મા અને ૭૪મા ંસંશોધનોના આધારે, કેટલાક
અંશ,ે ગામડાને અને નાના શહેરોને �વરાજ તરફ લઇ જવા ડગ માંડવામાં આ�યા. સાચી
વાત છે કે ૧૯૯૧ બાદ એ બ�ુ ંહવામાં ઉડ� ગ�ંુ. તેમ છતાં એ સમયમા ંકેટલીક
સકારા�મક બાબતો બની હતી જેમ કે, ૨૦૦૦ની શ�આતના વષ�માં કેટલાક નવા અને
સારા કાયદાઓ ઘડાયા, જેમ કે મા�હતીનો અ�ધકાર, �ામીણ રોજગાર ગેરંટ� યોજના
અને વન અ�ધકાર. પરં�ુ ૨૦૧૪ પછ� મ� એ�ુ ંકંઇ પણ નથી જો�ંુ, જેનાથી �વરાજ
મજ�ુત બની શકે. સા�ુ ં�ૂછો તો હંુ એ વાતથી �ત�ધ છંુ કે, તમે �વદેશી સરકારો અને
�વદેશી કંપનીઓ પાસેથી ઉ�ોગોમાં રોકાણ કરાવવા માટે દુ�નયાભરમા ંદોડતા ર�ા છો.
અને હા, તેને કંઇક સા�ં નામ પણ આપવામાં આ��ુ છે… અરે હા, “મેક ઇન ઇ��ડયા” !
હવ ેસાંભળવામાં આવી ર�ંુ છે કે, કો�વડ આપ��ની આડશમા ંતમે સ�કડો �વદેશી
કંપનીઓને અ�હ� આવવાની લાલચ આપી ર�ા છો. એ કંપનીઓ હાલમાં ચીનમા ંપોતાનો
કારોબાર ચલાવી રહ� છે. તેમાં કાપડ અને ખા�ા�ને લગતા ઉ�ોગોનો સમાવેશ થયેલો
છે. આ તો ‘આ�મ�નભ�રતા’ એટલે કે ‘સે�ફ �રલાયંસ’ની �ૂબ જ �વ�ચ� પ�રભાષા છે.
તમે ૨૪મી માચ� ક�ંુ કે, આપણે �ારેય �વદેશી કંપની�ું મોઢંુ પણ ન�હ� જો�ું
પડે….આ�મ�નભ�રતા અને આ સાથે કઇ ર�તે થઇ શકે ? મારા માટે તો અનાજ અને
કપડાં�ંુ ઉ�પાદન સ�ુદાયો �ારા થાય એ જ �ામ �વરાજ માટેની સૌથી મહ�વની
બાબત છે.

વડા�ધાન : અ….અ.. એ�ુ ંછે… ગાંધી� કે તેમા ંકોઇ �વરોધાભાસ નથી. �હ�દુ�તાનનો
�ાચીન ઇ�તહાસ સા�ી છે કે જે પણ અ�હ� આ�યા એ �હ�દુ�તાની બનીન ેરહ� ગયા છે.
તેથી જ મારો �વ�ાસ છે કે જે પણ �વદેશી કંપનીઓ અ�હ� આવશે એ �હ�દુ�તાની બની
જશ.ે અને તેથી જ આપણ ે�ઢતા સાથે ‘આ�મ�નભ�રતા’ એટલે કે ‘સે�ફ �રલાયંસ’ તરફ
આગળ કદમ ઉઠાવી�ુ.ં

ગાંધી� : સાચે ?! આ તક�ના આધારે �ુ ંકહ� શકાય કે ૧૯૯૧મા ંમનમોહન�સ�હ આ�થ�ક
ઉદાર�કરણ લા�યા તો એ પણ ‘�વરાજ’ તરફ ઉઠાવવામાં આવે�ંુ એક પગ�ંુ હ�ંુ?

વડા�ધાન : ના ના, એમની �વચારસરણી તો કંઇક અલગ જ હતી. એમનો રસ મા�
�ચા �વકાસદરમાં જ હતો પછ� ભલે એ કોઇપણ ભોગે મેળવી શકાય. અમ ે�વકાસદર
નીચે લા�યા છ�એ પરં�ુ અથ��યવ�થાની પાયાની બાબતોન ેઅમે �ુ�ઢ કર� છે. હંુ મારા
નાણામં�ીને જણાવીશ કે એ તમને આ�ંુ �વ��ૃત �વવરણ મો�લી આપે.
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તમને આ પણ વાંચ�ું ગમશે
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ગાંધી� : આ તો મને આ�થ�ક અસમાનતા જે�ુ ંલાગે છે. કેમ કે તમારા પ�ે પણ તો �ચા
�વકાસદરના વાયદા કયા� છે; ચલો, છોડો આ વાતને આપણ ેપરત ફર�એ ‘�વરાજ’ અને
‘આ�મ�નભ�રતા’ તરફ ! આ મા�યતાઓ પર આપની સમજ �ું છે ? તમારા ૨૦૧૯ના
�ુંટણી ઘોષણાપ�માં ‘�વરાજ’ શીષ�ક અંતગ�ત દાન �પે(ચેર�ટ�)  અનેક ચીજો
રાખવામાં આવી છે; જેમ કે નળ �ારા પીવા�ંુ પાણી, રહેઠાણ અન ેપાકા ર�તાઓ. મને
એ�ું કંઇ ના દેખા�ંુ જે ગામડાંને પોતાના ભ�વ�યનો �નણ�ય કરવા માટે સ�મ બનાવ.ે

વડા�ધાન : પરં�ુ તેમની �ાથ�મક જ��રયાતો તો અમારે �ુર� પાડવી પડશ ેને ?! અને
અમે એમને ઇ�ટરનેટની સાર� �ુ�વધા આપી છે, જનધન યોજનાનો લાભ આ�યો છે
અને તેના ફળ�વ�પે ઘણા ��પયા લોકો �ુધી પહ�ચી શ�ા છે. �ું પોતાના ભા�યના
�નમા�ણ માટે એક ગામડાને આટ�ંુ મળે એ �ુર�ંુ નથી ?

ગાંધી� : છે, પરં�ુ ‘આ�મ�નભ�રતા’ની �યા�યા જે મ� આપી છે એ કંઇક આવી છે –
આ�મ�નભ�ર ગામડાનો અથ� છે કે, પોતાની જ�રતો �તે �ુર� પાડવી અને પોતા�ંુ
શાસન પોતે ચલાવ�ું ! ના ક��ેસે, ના ભાજપે કે ના �દ�હ�ની ગાદ� પર બેઠેલા કોઇ પણ
પ�ે એ�ુ ંપગ�ંુ ભ�ુ� નથી. જેનાથી ૭૩ અને ૭૪માં બંધારણીય સંશોધનો અ�ુસાર
પંચાયતો અને શહેર� વોડ�ને યથાથ� �વ�પમાં �વકે���કરણના લાભો મળ� શકે. સા�ંુ
�ૂછો તો તેમની નાણાક�ય અને કા�ુની સ�ાને વ�ુને વ�ુ કમજોર બનાવવામાં આવી છે.
રા�ના કહેવાતા ‘�વકાસ’ના નામ ેતમે �ુર� સ�ા પોતાના હાથમાં લઇ રાખી છે. જેના
�ારા તમે લોકોના જળ, જંગલ, જમીન અને આ��વકાને આસાનીથી છ�નવી શકો છો.
મને મા�હતી મળ� છે કે તમારા �ધાનમં�ી બની રહેવાના બે કાય�કાળ દર�યાન સરકાર
�ારા જમીનના ક�� મેળવવા�ંુ વધી ર�ંુ છે. આપ�ંુ પયા�વરણ મં�ાલય ખાણ, બંધો
અને ઉ�ોગની ��યેક યોજનાને મંજૂર� આપવામાં જરા વ�ુ પડતી ત�પરતા! દાખવી
ર�ંુ છે. ૧૯૯૧ બાદની ભારતની દરેક સરકારે �વકાસના નામ ેઉપભો�તાવાદને
�ો�સાહન �ૂ�ં પા�ું છે. આ તો આ�મ�નભ�રતા માટેનો જે સરળ માપદંડ છે તેનાથી
�વપર�ત છે, આવી પ�ર��થ�તમાં કેવી ર�તે લોકો ‘�વરાજ’ને �ા�ત કર� શકે ?!

વડા�ધાન : ગાંધી� હંુ આપના ��ત ઉ�ચત આદરભાવ રા�ુ ંછંુ. આપ �ણતા જ હશો
કે ગામડાના લોકો બાળકો જેવાં હોય છે. સરકારે એમને મદદ કરવી જોઇએ. અને �વકાસ
કરવો હોય તો ઉ�ોગોને આપવા માટે એમની જમીન લેવી જ પડે.  લોકોને રોજગાર
મળે, એ લોકો ગર�બીમાંથી ઉગર� શકે, એ માટે ભલા બીજંુ �ું કર� શકાય ?

ગાંધી� : અરે ભાઇ ! આનાથી આસાન ર�ત છે �થા�નક, ��મકો આધા�રત �વકે���ત
ઉ�પાદન… ન�હ� કે દુ�નયાની મોટ� કંપનીઓને લાવવી, જે પોતાના દરેક કામ મશીનો
પાસે કરાવતી હોય. પરં�ુ તેની સામ ેતમે તો હે�ડ�ુમ પર �એસટ� લગાવી દ��ંુ. મને
ખબર પડ� છે કે આપના પ� �ારા શા�ષત કેટલાક �દેશોએ �મ કાયદાઓને માળ�યા
પર ચડાવી દ�ધા છે !

વડા�ધાન : અરે એ તો એ માટે કરવામાં આ��ંુ કે મજૂરો અને કાર�ગરો મહેનત કરે.
હશે, એ વાત છોડો, હંુ તમને એક ગોપનીય વાત કહંુ. જેટલી �વદેશી કંપનીઓને
આપણે આમં��ત કર� ર�ા છ�એ, તેમણે �હ�દુ�તાનમા ંપોતા�ું નામ બદલીને
�હ�દુ�તાની નામ રાખ�ું પડશ.ે તેથી મને તો ખરેખર ‘વેદા�તા’ નામ પસંદ છે, �યારે એ
એક �વદેશી કંપની છે. કે�ુ ંમહાન ભારતીય નામ છે…!

ગાંધી� : અ�છા, આ એજ કંપની છે ને જે ઓ�ર�સાના ડ�ગર�યા ક�ધ આ�દવાસીઓના
પહાડોમાં ખાણ ખોદવા જઇ રહ� હતી ? મ� તો સાંભ�ું છે કે એ સ�ુદાય તો આ�મ�નભ�ર
છે. આનો મતલબ થાય છે કે તમારો ઇરાદો એવો છે કે વધારેને વધારે �ામીણ �વ�તારોને
� ે ે ી ો ો ે � ો ી ે
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‘�વકાસ’ માટે �ુ�લા કરવા અને �ામીણ લોકોને સરળ-�ુલભ ��મકો બનાવી દેવા !

વડા�ધાન : (ગાંધી�ને વ�ચ ેરોકતાં) હા..હા તમે હમેશાં ક�ંુ છે કે આપણી
અથ��યવ�થા �મ કે���ત હોવી જોઇએ. સમ�યા એ છે કે ડ�ગર�યા ક�ધ જેવા સ�ુદાયો
�કૃ�ત પર આધા�રત રહ�ને �વન �નવા�હ કરતા હોય છે, તેથી એ જ�ર� છે કે અમે
એમને ઉ�પાદક ��મકોમા ંપ�રવત�ત કર�એ.

ગાંધી� : અ�છા, તો એટલા માટે આપની સરકાર મહામાર�ની આ ��થ�તમા ં�વાસી-
મજુરોની ઘરવાપસી આટલી અઘર� બનાવી છે; જેને કારણ એ લોકો ઉ�ોગપ�તઓ
અને ઠેકેદારોની દયા પર આ��ત રહે. �મ ��ત�ાથી મારો આવો અથ� તો હતો જ ન�હ�.

વડા�ધાન : જુઓ ગાંધી�, આ શહેર� ન�સલી લોકો તમન ે અવળા ર�તે ચડાવી ર�ાં
છે. એ લોકો સ�ય નથી બોલતા અને તેથી  જ અમારે તેમને સ� કરવી પડે છે. તમારા
�ચ��યા પ�વ� માગ� પર એ દેવી જ પડે છે. એ લોકો સ�યથી દૂર થઇ ગયા છે ગાંધી� !
અમે છ�એ સાચા સ�યા�હ�…

ગાંધી� : ના…ના… – જો મને મારા જમાનાના અં�ેજોની બેમોઢાની વાતો સાંભળવાનો
અ�ુભવ ના હોત તો તમાર� આ ભયાનક પ�રભાષા સાંભળ�ને માર� બોલતી બંધ થઇ
�ત. સ�ાના રાજમાં સ�ય બોલવા પર અં�ેજોએ મને આતંકવાદ� �હેર કર� દ�ધો
અને તમે પણ… જે લોકો તમારાથી અસહમત છે તેમની સાથે તમે પણ એ�ુ ંજ વત�ન
કરો છો. તમે રા�દોહના એજ સ�ાધાર� કાયદા હેઠળ તેમના પર આરોપ લગાવો છો
જેના હેઠળ મને સ� આપવામાં આવી હતી. �યારે પણ સરકાર જન�વરોધી પગલાં
ભરે છે, �યારે લોકોને તેનો �વરોધ કરવાનો અ�ધકાર છે. લોકોએ “સ�વનય કા�ૂન ભંગ
આંદોલન” એટલે “સ�યા�હ” કરવો જ પડે છે. તમે �ણો છો, મ� ‘�વરાજ’ની અ�ય
કેટલીયે પ��તઓથી �યા�યા કર� છે ? માર� પ��કા ‘યંગ ઇ��ડયા’માં મ� લ��ંુ હ�ંુ,
“જો સ�ાનો દોર �ુ��ભર લોકોના હાથમાં આવી �ય તો તેને ‘�વરાજ’ ન�હ� કહેવામાં
આવે. “�વરાજ” �યારે આવશે �યારે લોકો એટલા સ�મ બની �ય કે સ�ાના
દૂ�પયોગનો �વરોધ કર� શકે”.

(મોદ�� કંઇ નથી બોલતા)

ગાંધી� : વડા�ધાન� …?

તમને આ પણ વાંચ�ું ગમશે

કોરોના રાજકારણ-�ૂખી જનતા-�પસાતો ખેડૂત
(https://bhoomiputra1953.com/2020/06/03/%e0%aa%95%e0%ab%
8b%e0%aa%b0%e0%ab%8b%e0%aa%a8%e0%aa%be-
%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%9c%e0%aa%95%e0%aa%be
%e0%aa%b0%e0%aa%a3-
%e0%aa%ad%e0%ab%81%e0%aa%96%e0%ab%80-
%e0%aa%9c%e0%aa%a8%e0%aa%a4%e0%aa%be/)
(https://bhoomiputra1953.com/2020/09/04/new-education-
policy-2020-nep-india-education/)

ં ે ો � ં � ે ે ી

https://bhoomiputra1953.com/2020/06/03/%e0%aa%95%e0%ab%8b%e0%aa%b0%e0%ab%8b%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%9c%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%aa%a3-%e0%aa%ad%e0%ab%81%e0%aa%96%e0%ab%80-%e0%aa%9c%e0%aa%a8%e0%aa%a4%e0%aa%be/
https://bhoomiputra1953.com/2020/09/04/new-education-policy-2020-nep-india-education/
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ગામમાં કામ મળશે તો કર��ુ,ં નહ�તર ન છૂટકે શહેર ભણી
(https://bhoomiputra1953.com/2020/06/03/%e0%aa%97%e0%aa%
be%e0%aa%ae%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%82-
%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%ae-
%e0%aa%ae%e0%aa%b3%e0%aa%b6%e0%ab%87-
%e0%aa%a4%e0%ab%8b-
%e0%aa%95%e0%aa%b0%e0%ab%80%e0%aa%b6%e0%ab%81
%e0%aa%82/)
પછ� �ુ ંતમે ને હંુ �વતા રહ��ુ ંખરા?
(https://bhoomiputra1953.com/2020/05/02/%e0%aa%aa%e0%aa%
9b%e0%ab%80-%e0%aa%b6%e0%ab%81%e0%aa%82-
%e0%aa%a4%e0%aa%ae%e0%ab%87-
%e0%aa%a8%e0%ab%87-
%e0%aa%b9%e0%ab%81%e0%aa%82-
%e0%aa%9c%e0%ab%80%e0%aa%b5%e0%aa%a4%e0%aa%be-
%e0%aa%b0%e0%aa%b9/)
આ�દવાસી કરે સવાલ : આ�મ�નભ�ર બનવા ખેતી કે �વાસન?
(https://bhoomiputra1953.com/2020/05/16/%e0%aa%86%e0%aa%
a6%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%b8%e0%ab%8
0-%e0%aa%95%e0%aa%b0%e0%ab%87-
%e0%aa%b8%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%b2-
%e0%aa%86%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%ae%e0%aa%a8
%e0%aa%bf%e0%aa%b0/)

વડા�ધાન : માફ કરજો ગાંધી�, ફોનમાં �ૂબ જ ખરરર ખરરર થઇ ર�ું છે, હંુ તમને
સાંભળ� ના શ�ો…

ગાંધી� : કોઇ વાંધો ન�હ�. ટંૂકમાં એક વાત કહંુ… જે હંુ પહેલાં કહ� �ુ�ો છંુ – ‘જે
સાંભળ� નથી શકતા તેમને સંભળાવી શકાય છે, પણ જે ન સાંભળવાનો ઢ�ગ કરતા
હોય તેમને સંભળાવી ન શકાય. સા�ં છોડો. એક અ�ય �ુ�ા પર આવીએ. આપણી
સ�યતાનો આધાર છે �કૃ�ત અને પયા�વરણ સાથે આપણો અ�ૂટ સંબંધ ! આ આ�ું
ઔ�ોગીકરણ તેનો નાશ નથી કર�ંુ ?! મને કહેવામા ંઆ��ંુ છે કે આપ ક�ર �હ�દુ છો.
તમે �ણાતા હશો કે આપણા શા�ોમાં કહેવામા ંઆ��ંુ છે કે �કૃ�ત અન ેઅ�ય �વોનો
આપણે આદર કર�એ.

વડા�ધાન : તમે ત�ન સ�ય કહ� ર�ા છો ગાંધી�. એ જ તો આપણા “વ�ુધૈવ
કુટંુ�બકમ”ની �યા�યા છે. અમે તો �કૃ�તને સ�ૃ� કર�એ છ�એ. જો અમ ેએક હે�ટર
જમીનમાંથી �ૃ�ો કાપીએ છ�એ તો તેનાથી બમણી સં�યામાં �ૃ�ો રોપીએ છ�એ.

ગાંધી� : પરં�ુ તેનાથી જે �ૃ�ો કુદરતી ર�તે જંગલોમા ંહ�રો વષ� બાદ �વકસેલા છે,
તેને કાપવાની ભરપાઈ કેમ થશે?

વડા�ધાન : હંુ નથી �ણતો – તમને આવી સલાહ કોણ આપે છે ગાંધી� ?! સ�ય
કંઇક અલગ છે. સ�કડો �કારના અનેક �ૃ�ોવાળા જંગલની સરખામણીમાં ૨-૩ સાર�
���તના �ૃ�ો�ંુ �ૃ�ારોપણ કર�ુ ંજોઇએ અને એ�ુ ંકહેવામા ંઆવે છે કે આ �કારના
�ૃ�ો જંગલની હવામાંથી �ૂબ જ સાર� ર�તે કાબ�ન ડાયો�સાઇડ શોષી લે છે. અને
મ�ુ�યોમાં પણ એ�ું જ હો�ું જોઇએ. મને ખબર નથી કે જલવા�ુ પ�રવત�નના �વષયથી
તમે કેટલા મા�હતગાર છો, પણ આ �ુ�ાઓ તમારા સમય પછ� સામે આ�યા છે.
ં ી ે ં ં ં ં ે એ ે ે ી � ે ે ી ો ે�
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ગાંધી� : અરે હંુ બ�ંુ જ �� ંછંુ. સાથે એ પણ કે કેવી ર�તે તમે �ૃ�વીનો ચે��પયન
�ુર�કાર(અથ� એવોડ�)મેળ�યો ! હંુ એ બાબત પર �ત�ધ છંુ, કેમ કે તમાર� સરકારે તો
પયા�વરણ સાથે જોડાયેલા કાયદાઓને કમજોર કયા� છે. અ�છા, �ામ�વરાજની થોડ�
વ�ુ વાતો કર� લઇએ, તમાર� મોટ�-મોટ� યોજનાઓ અનેકવાર �ામીણો, આ�દવાસીઓ
અને શહેર� ગર�બોની જમીન અને �ાકૃ�તક સંસાધનોને હડપી લે છે, અને તેમની
પાસેથી ના પાડવાનો અ�ધકાર પણ છ�નવી લે છે, તો એ કે�ું ‘�વરાજ’ છે ?! �યાં �ુધી
કે તેમને ક�ું �ૂછવા કે જણાવવાનો અ�ધકાર અથવા પયા�વરણીય અને સામા�જક
�ુનાવણીનો ભાગ બનવાની ���યાને અનેક �ોજે�ટમાંથી સમા�ત કર� દ�ધી છે.
સાંભ�ું છે કે તમ ેઆ કો�વડ ૧૯ની આપ�� વ�ચે આવી અનેક યોજનાઓને મંજૂર�
આપી દ�ધી છે. �યારે સ�જડ તાળાબંધીના કારણે લોકો એકઠા થઇને તેનો �વરોધ
પણ કર� શકતા નથી.

તમને આ પણ વાંચ�ું ગમશે
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વડા�ધાન : જુઓ ગાંધી�, મ� તમને પહેલાં પણ ક�ંુ હ�ંુ કે માર� જનતા બાળકો
સમાન છે. અનેકવાર એમને પોતાને ખબર નથી હોતી કે એ પોતે �ુ ંઇ�છે છે. એટલે જ
એમને મારા જેવા મજ�ૂત માતા�પતાની જ�ર છે.

ગાંધી� : અ�છા, હવ ેસમજમાં આ��ંુ કે, આ�મ�નભ�રતાનો અથ� છે તમારા ઉપર
�નભ�ર બન�ું !

વડા�ધાન : આ સા�ુ ંછે.

�ીજો અવાજ આવે છે : વડા�ધાન, �ુલતા ન�હ�, હંુ પણ આ વાતચીત સાંભ�ુ ંછંુ.

ગાંધી� : મોદ�� આ કોણ છે?! મને નહોતી ખબર કે કોઇ અ�ય �ય��ત પણ આપણી
વાત સાંભળે છે.

વડા�ધાન : કોઇ �ચ�તા ન�હ� ગાંધી� ! આ કહાનીના “�નભ�ર” એટલે કે “�રલાય�સ”
પણ એક પા� છે !

ગાંધી� : હે રામ…!

લખેક : અશીષ કોઠાર�

અ�ુવાદ – જય અં��રયા(પયા�વરણ �મ�માંથી)

અશીષ કોઠાર� ક�પ�ૃ� પયા�વરણ સ�ુહના
સં�થાપક સદ�યોમાંના એક છે. તેઓ
ઇ��ટ��ુટ ઓફ પ��લક એડમીની��ેશનમાં
ભણાવી �ુકયા છે. તેમણે �વ�વધ આંદોલનમાં
ભાગ લીધો છે. વત�માનમા ંતેઓ �વક�પ
સંગમ�ંુ સંચાલન કર� ર�ા છે.

તેમણે અંદાજે ૩૦ �ુ�તકો�ું લેખન અને
સંપાદન ક�ુ� છે અને એમના ૩૦૦થી વ�ુ

લેખો �કા�શત થયા છે.

WORDPRESS.COM.
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