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ગાાંધીજીના વિચાર કેન્દ્રી સાહિત્યકૃવિ “મિાત્માની પગદાંડી 
પર...ગાાંધીજી અને સ્િચ્છિા” 

રામાભાઈ બાિાભાઈ ચૌધરી 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, અમદાવાદ., Ph.D.  ઈનતહાસ નવભાગ 

▪ પ્રસ્િાિના :- 
  “ હ ાં કિિેાની ધષૃ્ટિા કર ાં 
છાં કે રાષ્રના આરોગ્ય સ રક્ષા એ 
સ્િરાજયન ાં જ કામ છે,અને કોઈ પણ 
સાંજોગમાાં એક હદિસ માટે પણ એ મ લિિી 
ન  રખાય.” - ગાાંધીજી  
  ગાાંધીજીિો સ્વચ્છ હહિંદિો 
વ્યાય નવશાળ છે. હાથમાાં ઝાડુાં લઈિે 
ઉભેલા ગાાંધીજીિી તસ્વીર આ યગુપરુુષિી 
મજાક બિી રહ ે છે. ગાાંધીજી હહિંદિે 
આત્માથી સાફ અિે સથુાર જેવા માાંગતા 
હતા. સામન્ય િાગહરકિા જીવિિી અિ ે
પાડોશિે અસ્વચ્છ રાખવાિી પધ્ધનતથી 
તેઓ દુુઃખી હતા.તેઓદક્ષિણ આહિકામાાં 
ગીરમીટીયા અિે હહિંદી વ્યાપારીઓિ ે
િાગહરક અનધકાર િા આપવા અંગ્રજો 
સતાધીશોએ રજુ કરેલા ગાંદકી અિે 
અસ્વચ્છતા અંગેિા બહાિાથી વાકેફ 
હતા.મ્યનુિનસપાક્ષલટીિા અનધકારીઓ અિે 
સરકારે હહિંદી કોમિી ગાંદી અિે હહિંસક 
વસાહતોિે વખોડી કાઢી હતી. ગાાંધીજીએ 
પરૂતા પરુાવા સાથે આ વાતિો નવરોધ કયો 
હતો.  
  સ્વચ્છતા અિે આરોગ્યિ ે
સધુારવાનુાં જણાવતા સમયે ગાાંધીજીિા 
મિમાાં આ પીહડત સમદુાયિે ભારતીય 
સમાજિી મખુ્ય ધારામાાં કોઈપણ પવૂવગ્રહ કે 

દુભાવવ નવિા ભેળવી દેવાિો િક્કર ખ્યાલ 
હતો. સ્વચ્છ ભારત માટે અસ્પશૃ્યતા 
નિવારણ ગાાંધીજીિી અંગભતૂ ચળવળ 
હતી.જેિે પિુજીનવત કરવી સમયિી માગ 
છે. 
  ગાાંધીજી જીવિપયવત જાહરે 
અિે સામાજજક સેવામાાં સ્વયાંિે ઓતપ્રોત 
કરીિે દેહ અિે આત્માિી સફાઈ કરતા 
રહ્યા.”આજે તમામ હહિંદીઓં સ્વચ્છાએ શદુ્ર 
િામ ધારણ કરે એમ હુાં ઈચ્છાં છ.”  

• દક્ષક્ષણ આહિકામાાં સ્િચ્છિા અંગે  
ગાાંધીજીના પ્રયાસો -: 

દક્ષિણ આહિકામાાં ત્રણ વષવ 
નિવાસ બાદ 1896 માાં છ માસ રોકવાિા 
નવચાર સાથે ગાાંધીજી હહન્દુસ્તાિ આવ્યા 
તેમનુાં ઈરાદો હહન્દ ભદ્ર સમાજ અિે 
હહન્દુસ્તાિમાાં શાસિ કરી રહલેી અંગ્રેજ 
સરકારમાાં દક્ષિણ આહિકાિા પ્રશ્ન અંગ ે
સાંવેદિા સાંચારિો હતો.'લીલા 
ચોપાનિયા'માાં તેમણ ે દક્ષિણ આહિકામાાં 
હહન્દુઓિી કરુણ પહરસ્સ્થનત રજૂ કરી હતી. 
આ ચોપાનિયામાાં તેમણે અંગ્રેજ અિે અન્ય 
યરુોનપયિ દ્રારા  હહન્દુઓ ગાંદા હોવાિા 
આરોપ પણ દશાવવ્યો હતો.અલબત્ત તેમણ ે
હહિંદુઓિી શક્ય તેટલા ચોખા રહવેાિી 
તરફેણ કરી અિે સ્વચ્છતાિા ઓઠા હઠેળ 
હહન્દી સમદુાયિે ખદેડવાિા સાંસ્થાિવાદી 
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વહહવટદારોિા પ્રયત્િો સામે ગાાંધીજીિા 
િેતતૃ્વિી સાથે લડાઈ ચાલ ુરહી. 

પરાંત ુ સ્વચ્છતાિો મદુ્દો 
અટક્યો િહીં ગાાંધીજીિા મતે ગોરાઓિા 
અણગમાનુાં મળૂ કારણ તો રાંગ ભેદ હત ુાં 
ગાંદાપણુાં તો કાલ્પનિક હત ુાં. જેિો વારાંવાર 
આધાર લેવામાાં આવતો હતો. જાણીતા 
તબીબો જાહરે આરોગ્ય કમવચારીઓિા 
પ્રમાણપત્રો પણ શાસિ કતાવઓિ ે સાંતોલ 
આપી શકતા િ હતા. ટ્રાન્સવાળિા 
વસાહતી કાયદાિે અનસુરીિે જ્યારે 
ડબવિિા મેયરે પણ હહન્દી વ્યાપારીઓ સામે 
િાતાલ કાયદો દાખલ કરવાિી કોનશશ 
કરી. ત્યારે ગાાંધીજીએ તેમિે ટ્રાન્સવાલ માાં 
હાંગામી ધોરણ ેલાગ ુકરાયેલા અસાંગત અિે 
જુિા કાયદાિે િાતાલમાાં લાગ ુ કરવાિો 
અપહરપક્વ પ્રયાસ તરીકે ઓળખાવ્યો. 

ઇન્ન્ડયિઓપીનિયિ િા 
ઈ.સ.1904 અિ ે ઈ.સ.1905િા અંકોમાાં 
મરકી, સ્વચ્છતા િા હહન્દી વેપારીઓિ ે
પરવાિા, વસાહતો અંગેિા તબીબી હવેાલો 
અિે તેિી ટીકાઓિો સમાવેશ થતો હતો. 
જાણે કે ગાાંધીજી હહન્દી કોમમાાં સ્વચ્છતા 
અિે સફાઈ માટે જનુાંિી બન્યા હતા. અિ ે
આ મદુ્દા માટે કોમિે ઢાંઢોળવાિી એક પણ 
તક જવા દેવાય માાંગતા િ હતા. તેમિા 
માટે મહત્વિી આ રાજકીય લડાઈનુાં પણ 
હતુાં, તેમનુાં મખુ્ય લક્ષ્ય દક્ષિણ આહિકાિા 
િગરો,શહરેોમાાં હહન્દી કોમાાં માટે સ્વચ્છતા 
અિે સઘુડ વસાહિો મેળવવાનુાં હત ુાં. 

1914 િા અંત સધુી 
ગાાંધીજી દક્ષિણ આહિકામાાં રહ્યા. વસાહત 
અિે િાગહરકતા િે લગતા ગાંભીર મદુ્દાઓિે 
જગ પ્રનસધ્ધ સત્યાગ્રહિ ે જન્મ આપ્યો. 

સ્વચ્છતાિો મદુ્દો ગૌણ બન્યો. 22 ઓગસ્ટ 
1906 િા ટ્રાન્સવાલિા અસામાન્ય 
રાજપત્રમાાં પ્રકાનશત થયલેો અનધનિયમ 
કાળા કાયદા તરીકે જાણીતો થયો. જેમાાં 
હહિંદીઓિા પ્રાથનમક િાગહરકો હકો પાછા 
ખેંચી લેવામાાં આવ્યા હતા. અિે દરેક હહન્દ 
ફરજજયાત િોંધણી પામેલા દેશાગત બિી 
રહ્યા, ગાાંધીજીિા મતે અંગ્રેજોિી હહન્દી 
પ્રત્યેિી ગેરસમજ િી િફરતનુાં આ 
પહરણામ હત ુાં. હહિંદીઓ માટે 'કરો યા મરો'િી 
સ્સ્થનતનુાં નિમાવણ હોવાથી તેમિી લાગણી 
હતી. દક્ષિણ આહિકામાાં ગાાંધીજીિા િેતતૃ્વ 
હઠેળ ઇનતહાસમાાં જાણીતા બિેલા સત્યાગ્રહ 
અહહિંસક પ્રનતકાર અિે ચળવળ િા કારણ ે
હહિંદીઓએ િાગરીક હકો મેળવ્યા. 

• હિિંદમાાં સ્િચ્છિા અંગે ગાાંધીજીના 
પ્રયાસો -: 

ગાાંધીજી અિે કસ્તરુબા 9 
જાન્યઆુરી 1915 િા હદવસે મુાંબઈ (ત્યારે 
બોમ્બે) ઉતયાવ, સ્વચ્છતા અંગેનુાં પ્રથમ 
અનભુવ મુાંબઈ થી રાજકોટિા રેલવેપ્રવાસ 
દરનમયાિ થયો. ત્રીજા વગવિા સામાન્ય 
માિવીિી જેમ મસુાફરી કરી રહ્યા હતા. 
કાઠીયાવાડમાાં મર કરી ફાટી િીકળી હતી. 
ત્રીજા વગવિા મસુાફરોિી તબીબી તપાસ 
થતી હતી. ગાાંધીજીિે થોડા તાવ હતો. 
તપાસ અનધકારીઓએ ગાાંધીજીિે રાજકોટિા 
તબીબી અનધકારીિે મળવા જણાવ્યુાં, 
ગાાંધીજીિા પહરક્ષચતોએ નવરોધ કયો. પરાંત ુ
ગાાંધીજીએ અનધકારિે જવાબદારીિી પ્રશાંસા 
કરી અિે સલાહ પણ સ્વીકારી. 17 
જાન્યઆુરી 1915 િા હદવસે રાજકોટ 
પહોંચીિ.ે તેઓ તબીબી અનધકારીિે મળવા 
ગયા. 
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 આવિાર મહહિાઓમાાં 
ગાાંધીજીએ દેશમાાં ગાંદકી,અસ્વછતા, બીિ 
આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ, ધળૂ અિે કચરો 
જોયા અિે તેિો અનભુવ પણ કયો. પ્રથમ 
ચાર માસમાાં દેશભરમાાં ભ્રમણ દરનમયાિ 
ગાાંધીજી રેલવેમાાં ત્રીજા વગવિા અિે 
વહાણમાાં તતૂક (ડકે) પરિા  મસુાફર તરીકે 
પ્રવાસ કરવાનુાં િક્કી કયુું. તેમિા રાજકીય 
ગરુુ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલ ેતેમિે આંખ અિે 
કાિ ખલુ્લા પણ જાહરેમાાં મૌિ રહીિે એક 
વષવ હહિંદમાાં ફરી દેશિે ઓળખવાનુાં જણાવ્યુાં 
હત ુાં. ગાાંધીજીિે વાસ્તનવકતાિા દશવિ 
કરાવ્યા. પરાંત ુ ગાાંધીજી દક્ષિણ આહિકાિા 
ક્ષગરમીહટયા અિે ગરીબોિે અંગ્રેજ શાસિમાાં 
પડતી હાડમારીઓ જાણતાાં હોવાથી. તેમિ ે
માટે આ િવુાં િ હત ુાં. થોડા સમયમાાં 
સ્વચ્છતા, સફાઈ તથા માથે મેલ ુઉપાડિાર 
અિે અન્ય સફાઈ કામદારોિી દયિીય 
સ્સ્થનત દૂર કરવાિે જીવિનુાં એક મહત્વનુાં 
કાયવ બિાવ્યુાં. 

દેશમાાં સ્વચ્છતા િી સમસ્યા 
અંગે ગાાંધીજીએ ઊંડી સમજ મેળવી લીધી 
હતી. મદ્રાસિી સામાજજક સેવા ક્ષલગિી 
સભામાાં નિશાળનુાં નશિણ સ્વચ્છતાિી 
કેળવણી આપવામાાં ચાવીરૂપ હોવાનુાં 
જણાવ્યુાં હત ુાં. 20 માચવ 1916 િા રોજ 
ગરુુકુળ કાાંગડીિા વાનષિક ઉત્સવ નિનમત્ત ે
ગાાંધીજીએ જણાવ્યુાં આરોગ્ય અિે 
સઘુડતાિા નિયમોનુાં અિે બાળકોિે 
ઉછેરવાનુાં જ્ઞાિ પણ ગરુુકુળિા નવદ્યાથીિે 
અવશ્ય આપવુાં જોઈએ, ગરુુકુળ કાાંગડીિા 
સત ધમવ પ્રચારક સામાનયક માટે ગાાંધીજીએ 
નશિણ પધ્ધનત લેબમાાં તાંદુરસ્ત શરીરિે 
સારા નશિણ માટેિી આવશ્યક શરત કઈ 

હતી. આ માટે તાંદુરસ્તી અિે આરોગ્યિા 
નસધ્ધાાંતમાાં બાળપણથી જ નશક્ષિત થવુાં 
જરૂરી હત ુાં.  

ઓક્ટોબર 1917માાં ભરૂચમાાં 
બીજી ગજુરાત શૈિક્ષણક પહરષદિે સાંબોધતા 
ગાાંધીજીએ જણાવ્યુાં હત ુાં’ કે તેમિા માટે તો 
દેશમાાં નશિણનુાં સ્તર એ કાળા ધબ્બા 
સમાિ હત ુાં. નશક્ષિત તબીબો મરકી  જેવા 
રોગિે દેશમાાંથી િાબદૂ કરી શકયા િ હતા. 

15 ઓક્ટોબર 1917માાં 
ભાગલપરુ ખાતે ક્ષબહાર નવદ્યાથી પરીષદિે 
સાંબોધતા, ગાાંધીજી સ્વચ્છતા અિે આરોગ્ય 
અંગે વાત કરવાિી તક ચકેુ ખરા? તમેણ ે
નવદ્યાથીઓિે યોગ્ય વતવિ તથા રેલમાાં 
પ્રવાસ કરી રહલેા અન્યિે નશક્ષિત કરવા 
સલાહ આપી. જે ખાિામાાં આપણ ે બેસીએ 
તે ખાિાિા મસુાફરીિે ગાડીમાાં ગાંઘવાડો 
કરવાથી થતી હાિી નવશે આપણે સમજાવી 
શકીએ. લોકોિે સ્વચ્છતાિા નિયમ 
શીખવાડવાિો પરમ સુાંદર અવસર છોડી 
દેવો જોઈએ િહીં. 

િવેમ્બર 1917માાં ગોધરા ખાત ે
મળેલી ગજુરાત રાજકીય પરીષદિે 
ગાાંધીજીએ સાંબોધતા સ્વચ્છતા મદુ્દાિો નવશે 
ઉલ્લખે કયો. અગાઉથી જેમ આ મદુ્દાિે 
સ્વસાશિ સાથ ે જોડયો. નિષ્ફળતા વહીવટ 
તાંત્ર અિે લોકો બાંિે પિ ે હતી, મરકીએ 
દેશમાાં ઘર કરી દીધુાં હત ુાં કોગક્ષળયુાં (કોલેરા 
)અિે ટાઢીયા થાવ(મલેેહરયા)િે કારણ ે
પ્રનતવષવ મોટી સાંખ્યામાાં લોકો મતૃ્ય ુપામ્યા 
હતા. સરકારિી જવાબદારી અિે લોકોિી 
ગરીબાઈ,ઉપરાાંત તેમિા મતે મરકી માટે 
આપણ ે આખી જવાબદારી કબલુ કરવી 
પડશે. એ ખબૂીિી વાત છે કે, જ્યારે 
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આપણા રહવેાિા નવભાગમાાં મરકી કેર 
વતાવવી રહી હોય છે. ત્યારે જ્યાાં અંગ્રેજો 
વસે છે. ત્યાાં ત ે જઈ શકતી િથી. કારણો 
પણ તરુાંત સમજાય છે. ત્યાાં હવા સાફ છે. 
ઘરે છૂટા છે. રસ્તા પહોળા અિે સાફ છે. 
અિે જ ાંગલ જવાિી ટેવ ઘણી સારી છે. 
આપણે તો જ ાંગલ એટલે િરકવાસ કરવો 
એવુાં કરીએ છીએ, ગમે ત્યાાં થુાંકે છે. ગમે 
ત્યાાં હાજતો પરૂી પાડ ે છે. આ સ્સ્થનતમાાં 
મરકી ઘર કરે તેમાાં શી િવાઈ? 

આપણ ે આપણા શહરેોિી 
સ્સ્થનત િહીં બદલાવીએ, આપણી બરુી ટેવો 
િહીં બદલાવીએ,આપણા  પાયખાિા િહીં 
સધુારીએ ત્યાાં સધુી આપણા સારુાં  
સ્વરાજિી હકિંમત િથી રહવેાિી. 

 હડસેમ્બર 1917 િા અંનતમ 
હદિે ગાાંધીજીએ કલકત્તાિી અક્ષખલ 
ભારતીય સમાજસેવા પરીષદમાાં તબીબોિી 
ટીકા કરતા મરકી અિે મેલેરીયા િા 
નિવારણમાાં નિષ્ફળતા પર હટપ્પણી કરી. 

• ગામસફાઈ અંગે ગાાંધીજીના 
પ્રયાસો -: 

મજૂરી િે બધુ્ધી વચ્ચે ફારગતી 
થઈ છે. તેથી ગિુો ગણાય તેટલી હદ સધુી 
આપણા ગામડાઓ તરફ આપણે બેદરકાર 
થયા છીએ. એટલે શોભતા િ ે રક્ષળયામણા 
િાિા િાિા ગામો ઠેર ઠેર પથરાયેલા હોય. 
તેિે બદલે આપણે ત્યાાં ઉકરડા જોવા મળે 
છે. ઘણા કહો કે લગભગ બધા ગામોમાાં 
પેસતી વખતે જ અનભુવ થાય છે. તેિાથી 
આિાંદ ઉપજતો િથી.ભાગોળ આજુબાજુ 
એવી ગાંદકી હોય છે. અિ ે તેમાાંથી એવી 
બદબો ઊઠે છે. કે ઘણીવાર ગામમાાં 
પેશિારિે આંખ મીચી જવી પડ ેછે. િે િાક 

દબાવવુાં પડ ે છે. મોટાભાગ િા 
મહાસભાવાદીઓ ગામડાિા વતિીઓ હોવા 
જ જોઈએ, તેમ હોય તો તેમણ ે આપણા 
ગામડાઓિે બધી રીતે ચોખાઈિા િમિૂા 
બિાવવા જોઈએ. પણ ગામડાિા લોકોિ ે
નિત્ય એટલે કે, રોજ રોજિા જીવિમાાં ભાગ 
લેવાિે અથવા તેિી સાથે એકરૂપ થવાિી 
તેમણે પોતાિી ફરજ કદી માિી િથી. 
રાષ્ટ્રીય કે સામાજજક સફાઈિે આપણ ેજરૂરી 
ગણુ માન્યો િહીં, અિે કેળવ્યો પણ િથી. 
આપણ ે હરવાજથી અમકુ ઢબ ે િહાઈએ 
છીએ. જળ સ્રોતો િા પાણી બગાડતા કે ગાંદુ 
કતાવ આપણિે નછત થતી િથી.આપણી આ 
ખામિે હુાં એક મોરો દુગુવણ ગણુાં છ.આપણ ે
પછી પેદા થતા રોગો દુગુવણિા ફળરુપે 
ભોગવીએ છીએ.  

આજિી ગ્રામસભાિા મદુ્દામાાં 
આજે પણ કશુાં બદલાયુાં િથી. ગામિી 
ટાાંકીઓ કુવાઓ અિે પાણીિા અન્ય 
સ્રોતિી સ્વચ્છતા, ગોબર દૂર કરવુાં, શેરી 
અિે રસ્તાિી સફાઈ આજે પણ મહત્વિા 
છે. ગોબર માટી અિે કેટલાક કચરા થી 
મલૂ્યવાિ ખાતર બિી શકે, િકામા કપડા 
અિે પસ્તીમાાંથી કાગળ બિાવી શકાય, 
માિવ મળિો ઉપયોગ ખાતર માટે થાય. 
ગાાંધીજીએ ટ્ટી પે નમટ્ટી િી પરાંપરાગત 
પધ્ધનતિા સ્થાિ ે માિવ મળિા સાંદભ ે
ડોક્ટરિી પઅુરિી વૈજ્ઞાનિક પધ્ધનતિી 
સલાહ આપી હતી. વતવમાિ સમયમાાં 
નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજી ઘણા આગળ વધી 
ગયા હોવા છતાાં માિવ મળમાાંથી ખાતર 
બિાવવામાાં રસ ઘણો ઓછો છે. જળ 
સ્ત્રોતિો ઉપયોગ અનસુાર તેમાાં સ્થાિ 
નિનિતતા હવાડો, િાહવા ધોવા માટેિા 
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ઘાટ, પીવાિા અિે ઘરવપરાશ અનિવાયવ 
છે. ગાાંધીજીિા મત ે આદશવ ગામમાાં િી 
રચિામાાં સ્વચ્છતા અંગિેી વ્યવસ્થા ગામ 
જાતે જ કરી શકે તે રીતે થાય છે. સફાઈ 
માટેનુાં નશિણ અિે ગ્રામીણ સેવકોિે આદશવ 
સફાઈ કાયવકર તરીકે તાલીમ ગામનુાં 
સ્વચ્છતા નુાં ધોરણ સધુારવા માટેિી બ ે
આવશ્યકતાઓ હતી. 

િગરો અિે શહરેો આજિા 
ભારતિી વાસ્તનવકતા છે. ગાાંધીજીિ ે
ભનવષ્ય દશવિ થઈ ગયુાં હત ુાં. એકથી વધ ુ
વાર તેમણે જણાવ્યુાં હત ુાં. કે પનિમમેં હહિંદ 
અિ ે હહિંદીઓિે શહરેી સફાઈ શીખવવી 
પડશે, અિે હહિંદીઓએ શીખવાિી િમ્રતા 
કેળવવી પડશે. લોકો પર વેરા િાખી અિે 
સફાઈ કમવચારીઓિે પગાર ચકૂવીિે 
કોઈપણ િગરપાક્ષલકા કે શહરે સધુારાઈ 
સ્વચ્છતા અિે ગીચતા િી સમસ્યા ઉકેલી 
શકીએ િહીં. ધનિક અિે ગરીબિો સ્વૈચ્ચ્છક 
સહકાર જરૂરી છે. 1939 માાં હહરજિિા 
અંકમાાં તેઓએ સધુારાયિા ગેરવહીવટી 
અિે તેમિા સભ્યોિ ે ઉદાસીિતાિ ે
જવાબદાર ગણી ઝાટકાણી કાઢી હતી. 

• સ્િચ્છિા અંગે ગાાંધીજીના જીિન 
પયયિ વિચારો -: 

 ગાાંધીજી માિતા હતા કે. 
સ્વચ્છતા અિ ે આરોગ્ય સાંદભે લોકોિ ે
અક્ષભમખુતા તથા અક્ષભગમ પહરવતવિ, 
નશિણ, તાલીમ અિ ેવ્યવહાર વગર શકાય 
િ હતાાં. પહરણામે તેમણે ચાંપારણ અિ ે
સત્યાગ્રહ આશ્રમમાાં શાળાઓ શરૂ કરી. 
ચાંપારણિી ટુકડીિા મહહલા સ્વયાંસેવકોિ ે
જણાવ્યુાં હત ુાં કે, તેમણ ે છોકરાિે વ્યાકરણ 
િહીં.પણ રીતભાત શીખવાિી છે. વાાંચવા, 

લખતા કરતા તેમિે સ્વચ્છતાિા નિયમો 
શીખવાિા છે. ગાાંધીજીિા આગામી બધા જ 
રાજિૈનતક કાયવક્રમઓ અિે સામાજજક 
સધુારણા સ્વચ્છતા અિ ે આરોગ્ય માટે 
મળૂભતૂ અિે અનિવાયવ થઈ પડયા. 

ગાાંધીજીનુાં જીવિ અચાિક અિે 
હહિંસક પણૂવનવરામ તરફ ઘસી રહ્ુાં હત ુાં. એ 
સ્પષ્ટ છે કે, ગાાંધીજી માટે સામાજજક 
સધુારણાિો એક મહત્વિો ભાગ સ્વચ્છતા 
અિે આરોગ્ય હોવાથી. તે જાહરે િેત્રમાાં 
પણ અગ્રતા ધરાવતુાં કાયવિેત્ર બિી રહ્ુાં 
હત ુાં. તેમિે આ સાંદભ ે નિષ્ઠા અિ ે
વ્યવસાનયકતાિી અપેિા હતી, રાજકીય 
સ્વતાંત્ર બાદ તેમણે કોંગ્રેસિે સેવા માટેિા 
માંડળમાાં નવસજિત થવા જણાવ્યુાં હત ુાં. તેનુાં 
લોક સેવક સાંઘ તરીકે િામાક્ષભધાિ પણ 
થયુાં હત ુાં. 29 જાન્યઆુરી 1948 િા 
શહીદીિા એક હદવસ પવૂવ સકુ્ષચત લોક 
સેવક સાંઘ માટે બાંધારણ તૈયાર કયુું. જે 
ગાાંધીજીિા અંનતમ વનસયતિામાાં તરીકે 
ઓળખાયુાં. સ્વચ્છતા અિે આરોગ્ય ગાાંધીજી 
માટે આજીવિ પ્રાથનમક પ્રયાસ રહ્યા અિ ે
તેમિામાાં અંનતમ વસીયાતિામાાં માાં પણ 
સ્થાિ પામ્યા. 

• ઉપસાંિાર -: 
“ચોખાઈમાાં પ્રભ નો િાસ છે. જેમ 
અપવિત્ર મન િોય િો ઈશ્વરના 
આશીિાયદ પામી એ નિીં. િેવ ાં જ 
અસ્િચ્છ શરીરન ાં છે.” 

 આમ સ્વચ્છતા અંગ ે
ગાાંધીજીનુાં આચરણ એ જ નશખામણ હતી. 
ગાાંધીજી અિે આપણે વચ્ચે ઘણુાં અંતર પડી 
ગયુાં છે. પિુ: ગાાંધીજીિે યાદ કરવા પ્રસ્તતુ 
બિે છે. ગામ અિે શહરેમાાં સ્વચ્છતા અિે 
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સફાઈ માટે તેમિી જીવિભરિી લડાઈ 
આજે પણ સ્થાનિક લડાઈ બિી રહ ેછે. ‘જો 
આપણ ે આપણુાં આગણુાં સ્વચ્છ િા રાખી 
શકીએ તો આપણા સ્વરાજ માાંથી દુગુંધ 
આવશે’.માટે સો િા કલ્યાણ અથે સ્વચ્છતા 
િા પ્રયાસ કતાવ રહીએ.આપણા હદલમાાં 
સ્વચ્છતા િો હદપ પ્રગટાવીએ. 
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