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ટૂાંકસાર ગાાંધીજીનુ ાં સ્થાન જગતના રાજકીય ઇવતહાસમાાં અનોખુ છે . ગાાંધીજીને “ સ્વચ્છતા તયાાં પ્રભુતા ” માંત્રમાાં
શ્રદ્ધા છે . સફાઇ કાયત એક યજ્ઞકાયત છે . આપણે કોઇ એવા સમયની કલ્પના નથી કરી શકતા કે માનવ સફાઇયજ્ઞ
બાંધ કરી દે શે. અલબત્ત વવજ્ઞાનની પ્રગતી થતી જશે તેમ તેમ આ સફાઇયજ્ઞનુ ાં રૂપ બદલાતુાં રહે તે સાંભવ છે .
ગાાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં હતા તયારે 1904 માાં જ્હોવનસબગતમાાં મરકીનો ઉપદ્રવ થયેલો. ગાાંધીજીને ખબર મળતાાં
સાઇકલ પર તયાાં દોડી ગયેલા અને મરકીના દદીઓને અલગ કરી તેમની સેવાચાકરી શરૂ કરે લી.વકીલાતકાળ
દરમ્યાન જ ધોબીની ગુલામીમાાંથી છુટવા કપડાાં હાથે ધોવાનુ,ાં તેને આર કરવાનુ,ાં ઈસ્ત્રી કરવાનુ ાં વગેરે કામો જાતે
કરી સ્વાવલાંબન તરફ ગાાંધીજી વળે લા. એક વખત એક ગોરા હજામે વાળ કાપવાની ના પાડી એટલે હજામની
ગુલામી માાંથી મુક્તત મેળવવા હજામત જાતે શરૂ કરે લી. ઘરમાાં પણ દળવુ,ાં જાજરૂસફાઈ અને અન્ય સફાઈ કાયો
જાતે કરવા લાગ્યા. આ બધા કાયતક્રમોમાાં સ્વચ્છતાનો અક્ષભગમ પ્રગટ થાય છે . ગાાંધીજી કહે છે કે ભારતમાાં ગામડાાં
શોભીતાાં અને રળીયામણાાં છે . પણ ઉકરડાાં જોવા મળે છે . અસ્વચ્છતા એ ભારતનો મોટામાાં મોટો રોગ છે અને તેન ુ ાં
ભાન સુદ્ધાાં આપણને નથી કે આપણે કેટલા ગાંદા છીએ. તેન ુ ાં મુખ્ય કારણ ભારતની ગરીબી છે . અવત ધનવાન થવુાં
તે પાપ છે , તેમ અવત ગરીબ રહેવ ુાં તે પણ પાપ છે . આ પાપ ભારત માાંથી હટાવવુાં જોઈએ. સ્વચ્છ ભારતની વસદ્ધદ્ધ
માટે જનતાને સવત રીતે વશક્ષિત કરવી પડશે. સદીઓ પુરાણી લોકોની ગાંદી ટેવો છોડાવવી પડશે. આમ
સ્વચ્છતાના સુકાની તરીકે ગાાંધીજીએ કામ કરે લ અને સાંદેશ પાઠવેલ તે, વતતમાનમાાં પણ તેમના વવચાર દીવાદાાંડી
રૂપ થઇ રહેશે તેની ચચાત પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં કરે લ છે .
કી વડત : ગાાંધીજી, સ્વચ્છતા, સ્વચ્છતાના સુકાની, વતતમાન ભારત, શૌચાલય.

1. પ્રસ્તાવના –

પદ્ધવતમાાં ફરક પડશે, પણ સફાઇયજ્ઞ બાંધ નહીં

ગાાંધીજીને “ સ્વચ્છતા તયાાં પ્રભુતા ”

થાય. તે વનતય યજ્ઞ છે . જેમ ખાવાનુ ાં જીવન

સમાજ

સાથે જોડાયેલ ુાં છે તેમ સફાઇયજ્ઞ એ જીવન

એકબીજાના પુરક છે . સફાઇ કાયત એક યજ્ઞકાયત

સાથે જોડાયેલો છે . ગાાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં

છે . આપણે કોઇ એવા સમયની કલ્પના નથી

હતા તયારે 1904 માાં જ્હોવનસબગતમાાં મરકીનો

કરી શકતા કે માનવ સફાઇયજ્ઞ બાંધ કરી દે શ.ે

ઉપદ્રવ

અલબત્ત વવજ્ઞાનની પ્રગતી થતી જશે તેમ તેમ

સાઇકલ પર તયાાં દોડી ગયેલા અને મરકીના

આ સફાઇયજ્ઞનુ ાં રૂપ બદલાતુાં રહે તે સાંભવ છે .

દદીઓને અલગ કરી તેમની સેવાચાકરી શરૂ

પહેલાના સમયમાાં સફાઇ કામ આપણે કરતાાં,

કરે લી. આફ્રિકામાાં ગાાંધીજીની સેવાપ્રવ ૃવત્ત જેમ

તેનાથી ઓછા સમયમાાં તેનાથી વધુ સારી

જેમ વવકસતી ગઇ તેમ તેમ સાદાઇ અને

સફાઇ આપણે આજે કરી શકીએ છીએ. સફાઇની

બ્રહ્મચયતના આદશો પણ જીવનમાાં સહજ રીતે

માંત્રમાાં

શ્રદ્ધા

છે .

સ્વચ્છતા

અને

થયેલો.

ગાાંધીજીને

ખબર

મળતાાં
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ઉતરવા માાંડયા. વકીલાતકાળ દરમ્યાન જ

મારા સ્વપ્નનુ ાં ભારત, ગ્રામ સ્વરાજ, વગેરેમાાં

ધોબીની

સ્વચ્છતાની સ્પષ્ટતા કરે લ છે . ગુણવાંત શાહે

ગુલામીમાાંથી

છુટવા

કપડાાં

હાથે

,ગાાંધીના

કામો જાતે કરી સ્વાવલાંબન તરફ ગાાંધીજી

સ્વચ્છતાની વાતો કરી છે . પટેલ મગનભાઇ એ

વળે લા. એક વખત એક ગોરા હજામે વાળ

ગાાંધીજીનુ ાં ધમતદશતન પુસ્તકમાાં સ્વચ્છતા અંગે

કાપવાની ના પાડી એટલે હજામની ગુલામી

ગાાંધીજીના

માાંથી મુક્તત મેળવવા હજામત જાતે શરૂ કરે લી.

દે સાઈએ મારાાં ગાાંધી પુસ્તકમાાં સ્વચ્છતા અને

ઘરમાાં પણ દળવુ,ાં જાજરૂસફાઈ અને અન્ય

તે એક રચનાતમક કાયતક્રમ તરીકેની વવવશષ્ટતા

સફાઈ કાયો જાતે કરવા લાગ્યા. આ બધા

દશાતવી

કાયતક્રમોમાાં સ્વચ્છતાનો

રચનાતમક

અક્ષભગમ પ્રગટ થાય

ચશમાાં

વવચારો

છે .

પુસ્તકમાાં

ઝાડુ

ધોવાનુ,ાં તેને આર કરવાનુ,ાં ઈસ્ત્રી કરવાનુ ાં વગેરે

દશાતવેલ

દશરથલાલ

છે .

અને

નારાયણ

શાહનુ ાં

કાયતક્રમ-આજના

પુસ્તક

સાંદભતમાાં,

જેમાાં

છે . ગાાંધીજી કહે છે કે ભારતમાાં ગામડાાં શોભીતાાં

સ્વચ્છતાની રચનાતમક કાયતક્રમ તરીકેની મહત્તા

અને રળીયામણાાં છે . પણ ઉકરડાાં જોવા મળે છે .

દશાતવી છે .

ભાગોળની આજુ બાજુ જ એવી ગાંદકી હોય છે ને

કાયતક્રમોમાાં એક મહતવના કાયતક્રમ તરીકે છે . આ

તેમાાંથી એવો બદબો ઊઠે છે કે ઘણીવાર

બાબતો માાંથી પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં વતતમાન

ગામમાાં પેસનારને આંખ મીંચી જવી પડે છે ને

ભારતમાાં સ્વચ્છતાના સુકાની તરીકે ગાાંધી ને

નાક દબાવવુ ાં પડે છે . અસ્વચ્છતા એ ભારતનો

જાણવાનો પ્રયાસ છે .

મોટામાાં મોટો રોગ છે અને તેન ુ ાં ભાન સુદ્ધાાં

2. સાંશોધન પદ્ધતી -

ગાાંધીજીએ આપેલ રચનાતમક

આપણને નથી કે આપણે કેટલા ગાંદા છીએ.

ઐવતહાસીક પદ્ધતી દ્વારા શોધ કાયત કર્ુત

તેન ુ ાં મુખ્ય કારણ ભારતની ગરીબી છે . અવત

છે . દ્ધદ્વવતયક માફ્રહતીનો ઉપયોગ શોધ કાયતમાાં

ધનવાન થવુ ાં તે પાપ છે , તેમ અવત ગરીબ

કયો છે . અભ્યાસના પ્રથમ ભાગમાાં વવષયવસ્તુ,

રહેવ ુ ાં તે પણ પાપ છે . આ પાપ ભારત માાંથી

બીજા ભાગમાાં સાંશોધન પદ્ધતી, ત્રીજા ભાગમાાં

હટાવવુ ાં જોઈએ. આમ, સ્વચ્છતાના સુકાની

વવશ્ર્લેષણ અને ચોથા ભાગમાાં સારાાંશ દશાતવલ
ે

તરીકે ગાાંધીજીએ જે કામ કરે લ તે વતતમાન

છે

ભારત માાં પણ તેમના વવચારો દીવાદાાંડી રૂપ

3.1 સ્વચ્છતા અંગે ગાાંધીજીના વવચારો –

થઇ રહેશે. આ અંગે ચચાત કરવા પ્રસ્તુત શોધ

ગાાંધીવવચાર જીવનના બધાાં પાસાાંઓને

કાયત કર્ુત છે .

આવરી લેતો વવચાર છે , એ ખાંડ વવચારસરણી

હેત ુ -

નથી

1. સ્વચ્છતા અંગે ગાાંધીજીના વવચારો

જાણવા.

પણ

અખાંડ

જીવનને

સ્પશતતી,

તેને

સુધારવા કે બદલવા મથતી એક ફ્રક્રયાતમક
2

વતતમાન ભારતમાાં સ્વચ્છતાના

સુકાની તરીકે ગાાંધી ને જાણવા.
સાફ્રહતય સમીિાગાાંધીજીએ સતયના પ્રયોગોમાાં જાજરૂથી

વવચારણા છે . એનુ ાં આ પાયાનુ ાં તતતવ સમજાય
તે ખ ૂબ મહતવની બાબત છે .
ગાાંધીજીનુ ાં સ્થાન
ઇવતહાસમાાં

અનોખુ

છે .

જગતના

રાજકીય

પીફ્રડત

પ્રજાની

માાંડીને જીવન- આતમા સુધીની સ્વચ્છતા ની

સ્વાતાંત્રની લડતને માટે તેમણે સાવ નવી ને

સમજ આપી છે . મહાતમા ગાાંધી રચીત પુસ્તકો,

મનુષ્યને છાજે તેવી રીત શોધી કાઢી છે અને
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ભારે માાં ભારે સ્ૂવતિ તથા એકવનષ્ઠાપ ૂવતક તેને

વ્યાપક ક્રાાંવત હતી. ગાાંધીજી રાષ્રને કેળવવા

અમલમાાં પણ ઉતારી છે . તેમણે સુધરે લી

અને વશસ્તબદ્ધ કરવા ઈચ્છતા હતા. તેથી જ

દુ વનયાના વવચારશીલ લોકો પર જે નૈવતક

વતતમાન ભારતમાાં સ્વચ્છતાના સુકાની તરીકે

અસર

ગાાંધીને આવકારીએ એ ખ ૂબ જ જરૂરી છે .

પાડી

છે

તે

આપણા,

પશુબળના

પ્રાબલ્યવાળા ર્ુગમાાં સાંભવવત દે ખાય એના

3.2

કરતાાં વધારે લાાંબો કાળ ટકી રહેશે. કેમ કે

તરીકે ગાાંધીજી –

રાજકાજમાાં

પડેલા

મુતસદ્દીઓ

અંશે

મહાતમા ગાાંધીજી દ્વારા “ સ્વચછ ભારત

પોતાના અંગત ઉદાહરણથી અને લોકો પર

” નુ ાં સ્વપ્ન જોવામાાં આવ્ર્ુ ાં હતુ.ાં જેના સાંદભતમાાં

પ્રભાવ પાડીને પોતાની પ્રજાના નીવતબળને

ગાાંધીજીએ કહ્ુાં કે “ સ્વચ્છતા સ્વતાંત્રતાથી વધુ

જાગૃત અને સાંગફ્રઠત કરે તેટલે અંશે જ એ

જરૂરી છે .” ગાાંધી તેમના સમયમાાં ગરીબી અને

મુતસદ્દીઓનુ ાં કાયત ક્ષચરસ્થાયી રહી શકે. આવા

ગાંદકીથી સારી રીતે પફ્રરચીત હતા. તેથી તેમણે

તેજસ્વી ભવવષ્યની પેઢીઓને દીવાદાાંડી રૂપ થઇ

સ્વચ્છ ભારતનુ ાં સ્વપ્ન જોર્ુ ાં અને કહ્ુાં કે

પડે એવા પુરૂષ, વવધાતાએ આપણા જમાનાને

વનમતળતા અને સ્વચ્છતા બાંને સ્વસ્થ અને

આપ્યા છે એ આપણુ ાં સદ્દભાગ્ય છે અને તેને

શાવતપ ૂણત જીવનનો અવનવાયત ભાગ છે . પરાં ત ુ

માટે આપણે ક઼તજ્ઞ રહેવ ુ ાં ઘટે છે .- આમ આલ્બટત

દુ ભાતગ્યથી ભારત આઝાદીના 69 વષત પછી પણ

આઈનસ્ટાઈન નોંધે છે . ગાાંધીજી સ્વચ્છતાના

આ બાંને લક્ષ્યથી ઘણુ ાં પાછળ છે . જો તેને

આગ્રહી હતા. શારીફ્રરક સ્વચ્છતાના પાયામાાં

આંકડામાાં જોઈએ તો છે લ્લા દશ વષતમાાં ગ્રામીણ

સમતોલ

શરીરશ્રમ

વવસ્તારમાાં 2001 થી 2011 સુધીમાાં ટોઈલેટ

તાંદુરસ્તીને પોષક એવી વ્યસનમુતત જીવનશૈલી

ફેવસલીટી વ ૃદ્ધદ્ધદર એક પ્રવતશત પ્રવતવષત છે . જો

રહેલાાં

આ

આહાર,
છે

તેમ

જેટલે

વતતમાન ભારતમાાં સ્વચ્છતાના સુકાની

સ્વચ્છતા,
તેઓ

કહેતા.

સ્વચ્છતાના

મેરુદાંડ

સમા

સફાઈકામને

પ્રવતષ્ઠા

અપાવી.

ગાાંધીજીએ

ઝાડુને

વ ૃદ્ધદ્ધદર

મુજબ

વ ૃદ્ધદ્ધ

ભારત

કરે

તો

અને

ર્ુવનવસતલ સેવનટેશન પ્રાપ્પ્ત 2081 ના વષે થઈ

ગાાંધીજીના

શકે. 2011 સેન્સસ મુજબ શહેરી વવસ્તારોમાાં એક

રચનાતમક કાયતક્રમોમાાં સ્વચ્છતાને અપાયેલ

પાંચમાઉસ શહેરી

મહતવ એ સમગ્ર માનવસમાજ અને તેની

ફેવસલીટી ધરાવતા નથી. શહેરી વવસ્તારમાાં 60

આંતરફ્રક્રયાઓ સાથે જોડાયેલ છે . સ્વચ્છતા એક

વમક્ષલયન

એવો વવશાળ ખ્યાલ છે કે જેમાાં અનેક બાબતો

અભાવનો સામનો કરે છે . પફ્રરણામે ભારત

સમાવી શકાય. ખરી વાત તો એ છે

કે

સરકાર પ ૂરી ગાંભીરતાથી મહાતમા ગાાંધીના

રચનાતમક કાયતક્રમનો ઉદ્દે શ વ્યપકમાાં વ્યાપક

વવચારને હકીકતમાાં બદલાવ માટે દે શના બધા

અથતમાાં સામાજજક જીવનની બધા જ િત્રોમાાં

નાગફ્રરકોને

રાષ્રની

જોડાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે . જેનાથી

દ્રષ્ષ્ટએ

ક્રાાંવત

લાવવાનો

હતો.

ગાાંધીજીએ આપણા જીવનની જાજરૂથી માાંડીને

હાઉસહોલ્ડ

જનસાંખ્યા

સ્વચ્છ

કોઈ

સેવનટેશન

ભારત

ટોયલેટ

વ્યવસ્થાના

અક્ષભયાન

સાથે

વવશ્ર્વભરમાાં તે સફળ થઈ શકે.

આતમા સુધી સવતત્ર સફાઈ કરવાનો પ્રયતન કયો

સુકાન કે નેત ૃતવ એ નોંધપાત્ર સાંખ્યાના

હતો.એમની ક્રાાંવત આપણાાં મ ૂળભ ૂત મ ૂલ્યોની

લોકો ઉપર અસર કરતી પ્રફ્રક્રયા છે . આ

પુનવવિચારણા ઉપર આધાફ્રરત હતી. એટલે

પ્રફ્રક્રયામાાં લોકોનાાં લિણ અને મ ૂલ્યો નેતા દ્વારા
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અસર પામે છે અને તેમાાં પફ્રરવતતન આવે છે .

દે શના વશિણકારોનો એક સેવમનાર થયેલો.

નેતા જૂથનો એવો સભ્ય છે જે જૂથના સભ્યોની

એમાાં ભાગલેવા માટે ડૉ.કોઠારી પ ૂરા ચાર ફ્રદવસ

પ્રવ ૃવત્તઓ ઉપર અસર ઉપજાવે છે , તેમજ

માટે આવેલા. એક બેઠકમાાં આ વવજ્ઞાનીએ

જૂથના ધ્યેયો, વવચારસરણી, જૂથની રચના

ગાાંધીજીને યાદ કરીને અંગદ પ્રસાંગ કહ્યો.

તથા પ્રવ ૃવત્તઓ ઘડવામાાં તે કેષ્ન્દ્રય ભ ૂવમકા

વષો

પહેંલાાં ગાાંધીજીએ

ડૉ.કોઠારીને

ભજવે છે . ગાાંધીજીની એક નેતા તરીકેની છબી

વવજ્ઞાનના સાંશોધનને આધારે નવા ઝાડુની

ક્ષબલકૂલ આવી જ હતી. ગાાંધીજી જ્યારે ક્ષબ્રફ્રટશ

ફ્રડઝાઈન તૈયાર કરવાનુ ાં કામ સોંપ્ર્ુ.ાં આવી

સરકાર અને તે જેનુ ાં પ્રવતવનવધતવ કરી રહી હતી

ફ્રડઝાઈન કરવામાાં નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાાં

તે સભ્યતા સામે લડત આપી રહ્યા હતા, તયારે

લેવાના હતાાં.

ગાાંધી પાસે પોતાનુ ાં સ્વપ્નાનુ ાં ભારત કેવ ુ ાં હશે

(1)

તેન ુ ાં દશતન હતુ.ાં જેના વવશે વાતો કરતાાં ગાાંધી
સ્વપ્નનો

ઉચ્ચાલનની દ્રષ્ષ્રએ ઝાડુ દ્વારા

આશ્રમના અધ્યાતમપરાયણ, વ્રતવનષ્ઠા અને

વમકેવનકલ એડવાન્ટેજ) કેટલો

પફ્રરશ્રમી સામુદાવયક જીવન દ્વારા ગાાંધીજીએ

?

દે શભરમાાંથી

કાયતક્રમો

અનેક

આપતા

(2)

મેળવવાનો યાાંવત્રક ફાયદો (

રચનાતમક

ખ્યાલ

કરનારની

હતા.

અનેક

આછો

ઉપયોગ

કરોડ કેટલા અંશને ખ ૂણે વળે ?

થાકતા નહોતા તેવા રચનાતમક કાયતક્રમો તેમના
એ

ઝાડુનો

પેદા

કરે લા.

સેવાપરાયણ

લોકો

(3)

ઝાડુનો
શ્ર્વાસમાાં

ઉપયોગ

કરનારના

ધ ૂળની

રજકણો

આશ્રમમાાં આવ્યા હતા અને તયાાં તાલીમ લઈને

ઓછામાાં ઓછા દાખલ થાય તે

પોતપોતાના

માટે કશકાં ૂ થઈ શકે ?

કરે લાાં.

જેમાાં

િેત્રમાાં

રચનાતમક

સ્વચ્છતાના

કામો

કાયતક્રમો

અગ્રતાક્રમે રહેલાાં. તેથી જ તો

શરૂ
સૌથી

(4)

વતતમાન

જે ફ્રડઝાઈન તૈયાર થાય તે
ગામડામાાં

ભારતમાાં સ્વચ્છતાના સુકાની તરીકે ગાાંધીજી ને

ગરીબ

માણસને

પોસાય તેવી ખરી ?

આવકારવા રહ્યાાં એ સ્પષ્ટ જ છે . આ અંગે

ડૉ.કોઠારીએ

આ

વાત

કરી

તયારે

કેટલીક મહતવપ ૂણત બાબતો નીચે મુજબ દશાતવી

સ્વચ્છતા અને ઝાડુ અંગે ગાાંધીની વૈજ્ઞાનીક

શકાય.

દ્રષ્ષ્ટનો ખ્યાલ આવે છે . સ્વરાજ મેળવવાના
1.

ઝાડુની વૈજ્ઞાવનક ફ્રડઝાઈન માટે

મહાન કાયતમાાં સતત પરોવાયેલાાં મહાતમાને
ઝાડુની

મહાતમાની મથામણ –
1966 માાં રાષ્રીય વશિણ પાંચ તરફથી
વશિણનો જે ઐવતહાવસક અહેવાલ સરકારે પ્રગટ
કયો તે પાંચના અધ્યિ ડૉ.કોઠારી પણ વવજ્ઞાની

વૈજ્ઞાનીક

ફ્રડઝાઈન

માટે

દે શના

વવજ્ઞાનીને કામ સોંપવાનો સમય શી રીતે મળ્યો
!
2.

ઝાડુ અપશુકવનયાળ ? –

હતા અને ર્ુવનવવસિફ્રટ ગ્રાાંટ્સ કવમશનના અધ્યિ

આપણો દે શ પવવત્રતાનુ ાં મહતવ સમજે

હતા. એ પાંચ કોઠારી તરીકે ઓળખાર્ુ.ાં 1977-

છે . પણ સ્વચ્છતાનુ ાં મહતવ નથી સમજતો. અહીં

78

તે

ગાંદી હોક્સ્પટલો, ગાંદી વનશાળો અને ગાંદી

સમયના વડાપ્રધાન મોરારજી દે સાઈની વનશ્રામાાં

શેરીઓ છે . ઘરનુ ાં ફ્રદવાનખાનુ ાં રૂપાળાં, પણ

ની

સાલમાાં

ગ ૂજરાત

વવદ્યાપીઠનાાં
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જાજરૂ-બાથરૂમ ગાંદા ! આવો સમાજ ઝાડુને

સ્વચ્છતા જરૂરી છે . સામાન્ય રીતે સમાજના

અપશુકવનયાળ ગણે તેમાાં નવાઈ ખરી ?

લોકો સ્વચ્છતાને માત્ર હાથ-મોં ધોવા પ ૂરતી જ

પપ્શ્ર્ચમનાાં

ફ્રદવ્યતાની

વસવમત અથત તરીકે ગણે છે . વ્યક્તતગત િેત્રોની

જોડાજોડ બેસાડી. જો સ્વચ્છતા એ જ ફ્રદવ્યતા

સાથે માનવીના અન્ય િેત્રોમાાં સ્વચ્છતા તેટલી

હોય તો ઝાડુ ને શાંખ-ચક્ર-ગદા-પદ્મ થી ઊતરતુાં

આવશયક છે , જેથી તે સામાજજક પરીવતતનનુ ાં

સ્થાન મળે

સમાજે

સ્વચ્છતાને

ખરુાં ?

ક્યારે ક તો આપણાાં

સાધન ગણી શકાય.

ઓપરે શન વથયેટરો અને ઈન્ટેક્ન્સવ કાફ્રડિયાક

દે શમાાં પ્રવતતતી સમસ્યાઓનો સીધો કે

કેર ર્ુવનટ પણ ગાંદકીમુતત નથી હોતા. ઉકરડા

આડકતરો સાંબધ
ાં એ સ્વચ્છતા સાથે જોડાયેલ

પર વળી હોક્સ્પટલ બાંધાય ખરી ? આપણાાં

છે .

શહેરોમાાં એ પણ શક્ય છે . જે દે શ ઝાડુની

વનરિરતા

ઉપેિા કરે છે તેણે ગાંદકી ને છાતીએ ચાાંપવી

અસ્વચ્છતામાાં

પડે છે . ગાાંધીજીએ ઝાડુની પ્રવતષ્ઠા વધારી.

ઝાંપડપટ્ટી, ઓછી આવક કે આવકના સાધનોની

સ્વચ્છતાના સુકાની બન્યા. વવજ્ઞાન િેત્રમાાં પણ

અછત, અસ્વચ્છતા, વનમ્ન આરોગ્યસ્તર જેવા

“ ફ્રદવાને આમ અને ફ્રદવાને ખાસ ” હોય છે .

પરીબળો દ્વારા જોડાયેલ છે . જેમાાં મુખ્ય કારણ

આપણે માટે બાંને જરૂરી છે . ફ્રદવાને આમ એટલે

ગાંદકી જોવા મળે

લોકોપયોગી એવી એપ્લાઈડ રીસચત, ફ્રદવાને

રહેઠાણની આસપાસની ગાંદકી એ જ ભારતના

ખાસ એટલે ઉચ્ચકિાની ફન્ડામેન્ટલ રીસચત.

ગરીબ લોકોની જીવનની ક્સ્થવત છે . આ ક્ષચત્રની

3.

સામાજજક પરીવતતનનુ ાં સાધન

– સ્વચ્છતા –

જેમ

કે

આરોગ્ય,
વગેરે

ગરીબી,

બાકારી,

સમસ્યાઓના

રહેલા

છે .

જીવનની

મ ૂળ
ક્સ્થવત

છે . શારીરીક ગાંદકી કે

કલ્પનાથી જ ઉચ્ચવગતના લોકો ધ્રુજી જતા હોય
છે . જ્યારે ગરીબીના વવષચક્રમાાં સપડાયેલા

સ્વચ્છતા એ માત્ર કોઈ ખ્યાલ કે

લોકો તેમાાંથી બહાર આવી શકતા નથી. વલ્ડત

વવચાર નથી પરાં ત ુ એક કાયત છે . જેના વગર

હેલ્થ ઓગેનાઈઝેશનના અહેવાલ દશાતવે છે કે

માનવી પાાંગળો કે અપાંગ બની જાય છે . જ્યાાં

જે

સ્વચ્છતા હશે તયાાં બીજા આવક-જાવક ના

અનુસરતી હશે તયાાં વવકાસની ફ્રદશા યોગ્ય હશે.

સાધનોની નોંધ નફ્રહ રાખવી પડે. માનવના

લોકો પોતાનો વવકાસ સાધી શકતા હશે. ભારત

જીવન ટકાવી રાખવાના પ્રશ્ર્નની સામે હાંમેશા

હોય કે દુ વનયામાાં કોઈપણ દે શમાાં સ્વચ્છતા

સ્વચ્છતાનો પ્રશ્ર્ન મુખ્ય રહ્યો છે . સ્વસ્થ મન

જાળવણી માટે તે દે શની સરકાર, વ્યક્તતઓ,

રહેશે તો સ્વાસ્્ય, તન અને તયારબાદ દે શ.

સાંગઠનો, સ્વૈપ્ચ્છક સાંસ્થાઓ કાયત કરતી હોય છે .

દે શના અને માનવ ના વવકાસ માટે સ્વચ્છતા
મહતવની છે . તેથી ગાાંધીજી પણ સ્વચ્છતાના

દે શની

4.

વસ્તી

સ્વચ્છતાના

માપદાં ડોને

સ્વચ્છતા અને શૌચાલય અંગે

નવી દ્રષ્ષ્ટ –

આગ્રહી હતા. સ્વચ્છતા ઉંમર સાથે સાંબધ
ાં ીત

ગાાંધીજી એ સ્વચ્છતાને પવવત્ર કાયત

નથી. સ્વચ્છતા વ્યક્તતના બાળપણમાાં પણ

ગણર્ુ ાં છે . વતતમાન સમયમાાં જેવી રીતે પ્રતયેક

એટલી

જેટલી

ઘરમાાં માંફ્રદર કે દે વસ્થાન હોય છે તેમ ઘરમાાં

વ ૃદ્ધાવસ્થામાાં. માનવ શરીરને રોગમુતત રાખવા

શૌચાલય હોવુ ાં અવત આવશયક માનવામાાં આવે

તેમજ પયાતવરણની જાળવણી રાખવા માટે

છે .

જ

મહતવતા

ધરાવે

છે ,

આપણે

આપણી

અનેક

ઉપલપ્ધધઓનુ ાં
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ગૌરવ

લઈએ

પણ

સાથે

શૌચાલયની

આવશયકતા એટલી જ જરૂરી માનવામાાં આવે

શૌચાલય સાંબધ
ાં ી આપણી સમજ બદલાઈ રહી
છે . તેના વવના જીવન સાંભવ નથી.

છે . શૌચાલયમાાં આપણા શરીરની ગાંદકી જાય

5.

વતતમાન સમયમાાં શૌચાલય –

છે એટલા માટે તે માંફ્રદરથી ઉતરતુાં નથી.

ગાાંધીના સમયમાાં પાયખાનાાં કે જાજરૂ

માંફ્રદરમાાં આપણે આપણી બુરાઈઓ દૂ ર કરવાની

એ

પ્રાથતના તો કરીએ છીએ. શૌચાલય તે આપણા

ઓળખાય છે . ભારત દે શમાાં અનેક સુવવધાઓ

શરીરની ગાંદકી ગ્રહણ કરે છે તો તે અપવવત્ર

અને સગવડતાઓ વધી છે તયારે ગરીબો પાસે

કેવી રીતે હોઈ શકે. દે શમાાં માંફ્રદરો ઘણાાં છે પણ

શૌચાલય નથી. ખાસ કરીને ગ્રામીણ વવસ્તારોમાાં

શૌચાલયો ઓછા છે . દરે ક ભારતવાસી તયારે

ખુલ્લામાાં

ગવત લઈ શકશે કે જ્યારે દે શમાાં દરે ક મફ્રહલાના

ગણાતી નથી. આ વવસ્તારોમાાં ગરીબી વધુ

નસીબમાાં શૌચાલય હોય. એક વાત સાચી છે કે

જોવા મળે છે તેથી શૌચાલયનુ ાં બાાંધકામ અને

શૌચાલયનુ ાં વનમાતણ કરવુ ાં એ સરકારનુ ાં કામ છે

તેની સાફ – સફાઈ અને ગાંદકીના વનકાલ માટે

પણ બધુ ાં જ સરકાર પર છોડી દે વાનુ ાં ! આપણી

ખચત પોસાય તેમ નથી. આમ છતાાં સરકાર

કોઈ જવાબદારી નથી. છે વટે આપણે તો આ

તથા સ્વૈપ્ચ્છક સાંસ્થાઓ જેવી કે સુલભ સાંસ્થા કે

સમાજના પાયાના એકમો છીએ. માટે એ ભ ૂલવુ ાં

જેના બહોળા પ્રચાર અને પ્રસારથી શૌચાલયની

ન

આપણા

ઉપયોક્ષગતા અને મહતવ સમજાર્ુ ાં છે . લોકોને

ક્ષખસ્સાાંમાાંથી પૈસા નીકળે છે તો શૌચાલય માટે

ખચત માટે સરકાર અને સ્વૈપ્ચ્છક સાંગઠનો દ્વારા

પૈસા નીકળવા જોઈએ. તેની પાછળ કદાચ

સહાય અને માગતદશતન મળી રહ્ુાં છે . સાંચાર

એવા વવચારો હોઈ શકે કે માંફ્રદરમાાં પૈસા

માધ્યમો પણ શૌચાલયનો આગ્રહ શા માટે ?

આપવાથી પુણય મળે , સ્વગત મળે . તેથી આપણુ ાં

તેનો પ્રચાર કરી સાચા અથતમાાં દે શ સેવા અને

ભવવષ્ય સુધરશે પણ જો સ્ત્રીઓ ખુલ્લામાાં

લોકસેવા કરી રહ્યાાં છે . આથી ગ્રામ સમુદાયોમાાં

શૌચફ્રક્રયા કરશે તો વાસ્તવમાાં આપણુ ાં ભવવષ્ય

શૌચાલયો બનવા માાંડયા છે . શહેરોમાાં લોકોએ

સુધરશે ? ગાાંધીજીએ હાંમેશા મફ્રહલાઓને ઉચ્ચ

પોતાના

દરજ્જો આપ્યો છે . આપણને તો શરમ આવવી

પદ્ધવતવાળા શૌચાલયો બનાવ્યા છે . તેમજ

જોઈએ કારણ કે જ્યાાં ગાંદકી પથરાયેલી હોય

શહેરી અને ગ્રામીણ લોકો જાહેર શૌચાલયો કે જે

તયાાંથી પસાર થવાથી નકત યાત્રાથી પણ ખરાબ

“ પે એન્ડ ર્ુઝ ” હોય છે તેનો ઉપયોગ કરતા

અનુભવ

થયા છે .

જોઈએ

કે

થાય.

માંફ્રદર

આપણી

બનાવવા

નવરાત્રી,

હોળી,

દુ ગાતષ્ટમી, ગણેશ ચતુથીના પ્રસાંગોમાાં ડોનેશન
– દાન ઉઘરાવીએ છીએ, પણ કોઈ ફ્રદવસ

વતતમાન

સમયમાાં

શૌચફ્રક્રયા

કરવી

મકાનોમાાં

6.

શૌચાલય

જ

લોકોની

એ

શધદથી

સ્વાભાવવક

આધુવનક

ફ્લશ

વવચારસરણીમાાં

બદલાવ અને સ્વચ્છતા –

શૌચાલય માટે દાન ઉઘરાવાય છે , કે જેની

ગાાંધીજી પણ સ્વચ્છતા અંગે લોકોમાાં

માંફ્રદર કરતા વધુ જરૂર છે . જે આપણી બુરાઈઓ

સમજ પ્રાપ્ત થાય તેમ ઈચ્છતા હતા. સામાન્ય

ગ્રહણ કરે તે આપણી દ્રષ્ષ્ટમાાં મહાન છે પણ જે

રીતે લોકો પોતાની રૂફ્રઢગત વવચારસરણીને

આપણી ગાંદકીનો સ્વીકાર કરે તે મહાન નથી ?

વળગી રહે છે . કારણ કે તેમાાં સલામતી અને
સુરિા રહેલી હોય છે . પરાં ત ુ સ્વચ્છતા અને
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શૌચાલયથી

રૂફ્રઢગત

અને

પરાં પરાગત

લોકો આરોગ્યના પ્રશ્ર્નોને હવે ગાંભીરતાથી લેતા

વવચારસરણીમાાં અને વતતનપ્રણાલીમાાં આમ ૂલ

થયા છે . લોકો સ્વચ્છતા અને શૌચાલય સાંદભે

પફ્રરવતતનો લાવી દીધા છે . લોકો પોતાના

કોઈ બાાંધછોડ કરવા માાંગતા નથી. આવી

મકાનમાાં સ્વચ્છતા અને શૌચાલયનો આગ્રહ

લોકજાગૃતીથી લોકોનુ ાં આરોગ્યનુ ાં સ્તર ઊંચુ ાં

રાખતા થયા છે . જાહેર શૌચાલયોનો ઉપયોગ

આવ્ર્ુ ાં છે . રોગચાળો, માાંદગી જેવા પ્રશ્ર્નો હવે

કરતા થયા છે . ગ્રામ સમુદાયોમાાં પાણીની

હળવા થયા છે . આ બધા પફ્રરવતતનો પાછળ

તકલીફના કારણે ખુલ્લામાાં શૌચફ્રક્રયા કરવા

શૌચાલયનાાં ઉપયોગ અને સ્વચ્છતાનો સ્વીકાર

જતાાં સાંકોચ થતો ન હતો, પરાં ત ુ હવે આ

રહેલો છે .

વવચારસરણીમાાં બદલાવ આવ્યો છે . કારણ કે

8.

લોકો સ્વચ્છતા – શૌચાલય તરફ વૈજ્ઞાવનક

સમુદાય –

સ્વચ્છતા

અને

ગ્રામીણ

વલણ દાખવતા થયા છે . શૌચાલય ખચાતળ છે

ગાાંધીજી કહે છે કે ગામડાાંઓને બધી

પણ લોકો તે ખચત કરવા તૈયારી દશાતવે છે .

રીતે ચોખ્ખાઈના નમ ૂના બનાવવા જોઈએ.

પોતાનાાં ઘરે શૌચાલય ન હોવુ ાં એ શરમ અને

વતતમાન

ભારતમાાં

પ્રવતષ્ઠાનો વવષય માનવામાાં આવે છે . આમ,

સમાજોમાાં

લોકો

સ્વચ્છતા

વહેમ, શાંકા, જ્ઞાવતભેદ, અસ્પ ૃશયતા જેવા ખ્યાલો

–

શૌચાલય

અંગે

લોકોની

વવચારસરણીમાાં બદલાવ આવ્યો છે .
7.

પરાં પરાગત

રૂફ્રઢચુસ્તતા,

ગ્રામીણ

માન્યતાઓ,

પ્રવતતતા હોય છે . શૌચાલય અને સ્વચ્છતા

સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય –

ગાાંધીજી એ કહ્ુાં છે કે જ્યાાં શરીરની

સાંબધ
ાં ી કાયત તથા સફાઈ કમીઓને અનેક રીતે
ભેદભાવ,

શોષણ

અને

સ્વચ્છતા

સાંબધ
ાં ી

ચોખ્ખાઈ, ઘરની સફાઈ અને ગામની સ્વચ્તા

સમસ્યાઓનો ભોગ બનવુ ાં પડતુાં હતુ.ાં તેઓને

હોય, ર્ુતતાહાર અને ઘટતી કસરત હોય, તયાાં

માંફ્રદર

ઓછામાાં ઓછા રોગ થાય છે અને ઉપર

વપરાશની મનાઈ હતી. અલગ ગામ બહાર

જણાવેલ સફાઈ સાથે ફ્રદલની સફાઈ હોય, તો

વસવાટ, અલગ સ્મશાન, શાળા પ્રવેશ વગેરે

રોગ અસાંભવવત બની જાય એમ કહી શકાય.

જેવી બાબતો પ્રતયે ભેદભાવ રખાતો હતો.

ફ્રદલની સફાઈ રામનામ વગર ન થાય, આટલી

પ્રભાવી જ્ઞાવતઓનુ ાં જ જોહુકમીપણુ ાં હતુ.ાં આ

વાત ગામડાના લોકો સમજી જાય, તો વૈદ્દ,

બધી જ બાબતો માાંથી શૌચાલય – સ્વચ્છતા

હકીમ કે દાતતરની જરૂર રહેતી નથી. વતતમાન

સાંબધ
ાં ી

ભારતમાાં શૌચાલયના કારણે લોકોના આરોગ્ય

કમીઓને સ્વતાંત્રતા મળી છે . સ્વચ્છતા અને

વવષયક પ્રશ્ર્નો હળવા થઈ ગયા. લોકોએ

શૌચાલયે પરોિ રીતે ગ્રામીણ સમુદાયનુ ાં સ્વરૂપ

પોતાના જીવનમાાં સ્વચ્છતા અને શૌચાલયને

અને

જીવનનો એક ભાગ બનાવી દીધો. ખુલ્લામાાં

પફ્રરવતતન લાવી દીધુ ાં છે .

શૌચફ્રક્રયા

માટે

જવાને

બદલે

સ્વચ્છ

શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવો. સ્વચ્છ અને સુઘડ
રહેવ.ુ ાં

ખાનપાનની

આદતો

પ્રવેશ,

વનયમો

લોકોના
9.

કૂવા

અને

સાંબધ
ાં ો
સ્વચ્છતા

તળાવનાાં

પાણીના

કાયદાઓથી

સફાઈ

અને

વ્યવહારમાાં

અને

વ્યાવસાવયક

સ્તરરચનામાાં આવેલ બદલાવ –

બદલાઈ,

ગાાંધીજી કહે છે કે નાતજાતને વવષે મેં

સ્વચ્છતાની ટેવો લોકોએ અપનાવી લીધી છે .

ઘણીવાર કહ્ુાં છે કે આજના અથતમાાં નાતજાતને

Page | 112

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-13, Issue-4, March-2020 (ISSN:2349-266X)
હુાં માનતો નથી. વતતમાન ભારતના બાંધારણમાાં

પ્રવતષ્ઠાવાળાં ગણવામાાં આવે છે તેમજ તે ઘરના

સૌને સમાન અવધકારો આપવામાાં આવ્યા છે .

સભ્યો જાહેરમાાં, ખુલ્લામાાં શૌચફ્રક્રયા કરવા જતાાં

જેમાાં

સ્વતાંત્રતાનો

હોય તેઓના સાંતાનોના લગ્નમાાં મુશકેલીઓ

અવધકાર પણ સૌને સમાનતાના ધોરણે પ્રાપ્ત

પડવા લાગી અથવા પુત્રવધ ૂઓ પોતાના મા-

થાય છે .

બાપના

વ્યવસાય

પસાંદગીની

પરાં પરાગત શ ૂદ્ર – પછાત ગણાતી

ઘરે

પાછી

રહે

કરવા પડતા હતા. સમાજે આવી જ્ઞાવતગત

બનાવવા લાગ્યા અને તેન ુ ાં મહતવ સમજવા

વ્યવસાયો કરનારાઓની એક સ્તરરચના ઊભી

લાગ્યા. ગાાંધીજીની દ્રષ્ટીએ પણ મફ્રહલાઓએ

કરી હતી જે આડી સ્તરરચના હતી. જેમાાં

માન – સન્માન આપવુ ાં જોઈએ.

સ્વચ્છતાના

કાયો

ઉપાડનારાઓનુ ાં

કરનારા,

પુનવતસન

માથે

થતાાં,

મેલ ુાં

સ્વચ્છતા

ઘરે

આવા

કારણોસર

11.

પોતાના

છે .

જ્ઞાવતઓને શૌચાલય અને સ્વચ્છતાના કાયો જ

ક્યારે ય બદલાવ આવી શતતો નહીં. પરાં ત ુાં

લોકો

જતી

અને

શૌચાલય

સ્વચ્છતાનો

ખ્યાલ –

આધુવનક

વતતમાન ભારતમાાં શૌચાલયો વધ્યા,

શૌચાલયનો આવવષ્કાર થતાાં અન્ય વ્યવસયોમાાં

લોકોએ તેનો ઉપયોગ પણ શરૂ કયો તો તેની

જવાની તકો અને લભો મળવા લાગ્યા. દરે ક

સાથે સ્વચ્છતાની અનેક આદતો, સુટેવો દ્વારા

જ્ઞાવતના વ્યવસાયો પર તેઓની ઈજારાશાહી

સ્વચ્છતાનો ખ્યાલ વવકસ્યો. જેમ કે મકાનમાાં

હતી. જ્ઞાવતઓમાાં ગવતશીલતાના અવરોધો હતા.

બાાંધકામ સાથે જ શૌચાલયને એવી જગ્યાએ

તેમાાં શૌચાલયની વવચારસરણીથી પફ્રરવતતનો

સ્થાન અપાર્ુ ાં કે તેની મુશકેલી ન રહે. તયારબાદ

આવ્યા. ખાસ કરીને પછાત- વનમ્ન જ્ઞાવતઓના

શૌચાલયમાાં

લોકોના વનમ્ન વ્યવસાયથી તેઓનુ ાં જ્ઞાવતગત

ઉજાસ, પાણીનુ ાં પ્રમાણ, ફ્લશ, પેપર નેપકીન,

સ્થાન કે સ્તર નીચુ ાં ગણાતુાં હતુ.ાં તેમાાં વવશેષ

બ્રશ સફાઈના પ્રવાહી દ્રવ્યો, સાવરણા, વોશીંગ

સામાજજક બદલાવ આવ્યો છે .

પાઉડર વગેરે જેવા સાધનોની જરૂર પડી તેમ

સ્વચ્છતા

માટે

લાઈટ,

હવા,

જ તેનો ઉપયોગ કરવાનુ ાં મહતવ પણ વધ્ર્ુ.ાં
10.

સ્વચ્છતા અને લગ્નનો ખ્યાલ

–

લોકો શૌચાલયનો ઉપયોગ કરી સ્વયાં સ્વચ્છ
બનવુ,ાં

સાબુથી

હાથ

બરોબર

ધોવા,

વતતમાન સમયમાાં ગ્રામીણ સમાજમાાં

શૌચાલયના સાધનોની સફાઈ બરાબર થાય

સ્વચ્છતા અને શૌચાલયનો ગાંભીર પ્રશ્ર્ન જોવા

તેની તકેદારી રાખતા થયા છે . તેમજ લોકોમાાં

મળે છે . પરાં ત ુાં વશિણ અને લોકજાગૃવત જેવા

દે વાલય જેવુ ાં શૌચાલય એવી માન્યતા રૂઢ થતી

અન્ય પફ્રરબળોથી લોકોમાાં બદલાવ જોવા મળે

જાય છે . જાહેર શૌચાલય કે રે સ્ટરૂમમાાં પણ

છે . લોકો હવે એવુ ાં પણ માનવા લાગ્યા છે કે

સ્વચ્છતા માટેની પ ૂરતી તકેદારી હવે સામાન્ય

પોતાની દીકરીને એવા ઘરે લગ્ન કરવા કે જેના

બાબત બનતી જાય છે . શૌચફ્રક્રયા એ એક

ઘરે

પ ૂરતી

અંગત બાબત કે વ્યક્તતગત બાબત ગણાય છે .

સ્વચ્છતા હોય. આમ, જીવનસાથીની પસાંદગીના

તેમજ આ ફ્રક્રયા માટે વ્યક્તતએ સ્વયાં રીતે

માપદાં ડોમાાં પફ્રરવતતનો આવ્યા. ગ્રામ સમાજમાાં

શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખે છે .

જે ઘરે

માટે તેને આ ફ્રક્રયા માટે શરમ અને સાંકોચ

પોતાનુ ાં

શૌચાલય

હોય.

ઘરે

શૌચાલયો, બાથરૂમ હોય તે ઘર
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રહેતો નથી. સ્ત્રીઓ શરમ, સાંકોચ અને હીનતા

“ મારૂ જીવન એજ મારો સાંદેશ ” –

અનુભવતી હોય છે . તેથી શૌચાલય-સ્વચ્છતાના

ગાાંધીજી કહે છે . જેમા કતતવ્યભાવ સ્પષ્ટ થાય

ખ્યાલોમાાં આવેલ બદલાવ ખ ૂબ જરૂરી બન્યો

છે . ગાાંધીની જેમ વતતમાન ભારતનો પ્રતયેક

છે .

નાગરીક સાચુ કતતવ્ય કરે એટલે કે નૈવતકતાથી
12.

સ્વચ્છ ભારત અક્ષભયાન –

પોતાનુ ાં કાયત કરે તો ભારતમાાં કોઈ સમસ્યા રહે

ભારતના પ્રઘાનમાંત્રી શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી

નહીં. સરકાર પર નહીં સ્વ પર નીભતર રહીએ.

એ ગાાંધી જયાંવત બીજી ઓતટોબર, 2014ના

સ્વચ્છતાની શરૂઆત સ્વ થી થાય છે . સ્વચ્છતા

ફ્રદવસે સ્વચ્છ ભારત અક્ષભયાન નો શુભારાં ભ

એક એવો વવશાળ ખ્યાલ છે કે જેમાાં અનેક

કરાવેલ. જેને ગાાંધીનો 150મી પુણયવતવથ, 2

બાબતો સમાવી શકાય. ગાાંધીજીએ આપણા

ઓતટોબર 2019 સુધી પ ૂણત કરવાનુ ાં લક્ષ્ય રાખ્ર્ુ ાં

જીવનની જાજરૂથી માાંડીને આતમા સુધી સવતત્ર

છે . આ અક્ષભયાનને સફળ બનાવવા માટે ભારત

સફાઈ કરવાનો પ્રયતન કયો હતો. એમની ક્રાાંવત

સરકારે 125 કરોડની જનતાને વનવેદન કર્ુું છે

આપણાાં મ ૂળભ ૂત મ ૂલ્યોની પુનવવિચારણા ઉપર

કે સૌ પોતાની આસપાસ અને બીજી જગ્યાઓ

આધાફ્રરત હતી. એટલે વ્યાપક ક્રાાંવત હતી. તેઓ

પર વષતમાાં માત્ર 100 કલાક સફાઈ માટે

રાષ્રને કેળવવા અને વશસ્તબદ્ધ કરવા ઈચ્છતા

આપીએ શ્રમદાન કરવાની શપથ લઈને અને

હતા. સ્વચ્છ ભારતની વસદ્ધદ્ધ માટે જનતાને સવત

સપ્તાહમાાં ઓછામાાં ઓછા 2 કલાક સફાઈ માટે

રીતે વશક્ષિત કરવી પડશે. સદીઓ પુરાણી

આપીએ.

ઘણી

લોકોની ગાંદી ટેવો છોડાવવી પડશે. વતતમાન

નીવતઓ અને પ્રફ્રક્રયા છે . જેમાાં ત્રણ પગલાાં છે .

ભારતમાાં બાપુએ દશાતવેલા માગત પર ચાલીને

યોજનાનુ ાં પગલુ,ાં અમલીકરણનુ ાં પગલુાં અને

સ્વચ્છ ભારત, સુદર
ાં
ભારત બનાવવા આગ્રહી

વનરાં તરતાનુ ાં પગલુ.ાં વનમતળતા અને સ્વચ્છતા એ

બનીએ. બાપુ તો સ્વચ્છતાના સુકાની તરીકે

તાંદુરસ્ત અને શાાંવતપ ૂણત જીવનનો અવનવાયત

માગતદશતન આપે છે કે ભારતને સ્વચ્છ અને

ભાગ છે . એટલે જ્યારે

સફાઈ – સપ્તાહ

હરીયાળાં બનાવો. ભારતના પ્રતયેક નાગફ્રરક

ઉજવીશુ ાં તે ટોકન ક્ષચન્હ માત્ર છે . સ્વચ્છતા તો

પોતાની ફરજ સમજીને શપથ લે કે “ ના હુ ાં

એક પાયાની ચીજ છે . એમાાં કેળવણીનો સવાલ

ગાંદકી કરીશ, ના બીજાને ગાંદકી કરવા દઈશ.”

છે . કેળવણી કરીને લોકોમાાં સ્વચ્છતાનો સાંસ્કાર

પોતાની

સ્થાયી કરવનો છે . ગાાંધીજી સ્વચ્છતાના આગ્રહી

સ્વચ્છતા પ્રતયે જાગૃત કરીશ અને સફાઈની

હતા તેમ વતતમાન ભારતનો પ્રતયેક નાગફ્રરક

શપથ અપાવીશ. “ સ્વચ્છતા જ સેવા

સ્વચ્છતાનો આગ્રહી બને તે આ અક્ષભયાનનો

પખવાડીર્ુ ાં

મુખ્ય ઉદ્દે શય છે . સ્વચ્છ ભારત અક્ષભયાનને એક

ભારતને એક આદશત દે શ બનાવવામાાં સફળ

જન આંદોલનમાાં રૂપાાંતર કરવુ ાં રહ્ુ.ાં “ એક

રહીશુ.ાં

કદમ

મી

સાંદભતસ ૂક્ષચ –

જન્મજયાંતી પર તેમના માટે સવતશ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધાાંજક્ષલ

1. કાકા

આનો

સ્વચ્છતાકી

અમલ

ઓર”

કરવા

બાપુની

માટે

150

સાથે

100

લોકોને

મનાવીશુ ાં

કાલેલકર

અને

સાફ

સફાઈ”

દુ વનયાભરમાાં

(1968)

આશ્રમની

હશે.

બહેનો, અમદાવાદ: નવજીવન પ્રકાશન

4.સારાાંશ -

માંફ્રદર..
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2. જાની

ગૌરાાંગ

(2013)

આયનામાાં

14. શાહ ગુણવાંત (2007) ગાાંધીના ચશમા,

સમાજ, રાજકોટ: ૂલછાબ પ્રકાશન.

અમદાવાદ: આર.આર.શેઠની કાંપની.

3. જોષી વવદ્યુત (2016) પાફ્રરભાવષક કોશ-

15. શાહ દશરથલાલ (1988) રચનાતમક

સમાજશાસ્ત્ર, અમદાવાદ: ર્ુવન.ગ્રાંથ.બોડત ,

કાયતક્રમ-આજના સાંદભતમાાં, અમદાવાદ:

ગુજરાત રાજ્ય.

નવજીવન પ્રકાશન માંફ્રદર.

4. ગાાંધી

મોહનદાસ

(2012)

મારા

સ્વપ્નનુ ાં ભારત, અમદાવાદ: નવજીવન
પ્રકાશન માંફ્રદર.
5. ગાાંધી મોહનદાસ (2012) ગ્રામ સ્વરાજ,
અમદાવાદ: નવજીવન પ્રકાશન માંફ્રદર.
6. ગાાંધી મોહનદાસ(2014) સતયનાપ્રયોગો
અથવા

આતમકથા,

અમદાવાદ:

નવજીવન પ્રકાશન માંફ્રદર.
7. ગાાંધી મોહનદાસ (1940) ગાાંધી વવચાર
દોહન, અમદાવાદ: નવજીવન પ્રકાશન
માંફ્રદર.
8. ગાાંધી મોહનદાસ (2009) રચનાતમક
તેન ુ ાં

કાયતક્રમ

રહસ્ય

અને

સ્થાન,

અમદાવાદ: નવજીવન પ્રકાશન માંફ્રદર.
9. દે સાઈ નારાયણ (2008) મારા ગાાંધી,
સુરત: સાફ્રહતય સાંગમ.
10. પટેલ મગનભાઇ (2013) ગાાંધીજીનુ ાં
ધમતદશતન, અમદાવાદ: ર્ુવન.ગ્રાંથવનમાતણ
બોડત , ગુજરાત રાજ્ય.
11. પાંચાલ

હસમુખ

ગાાંધીજીનુ ાં

(2019)

સમાજદશતન,

મહાતમા

અમદાવાદ:

અનડા બુક ડીપો.
12. મોદી

રમણ

(1977)

રચનાતમક

કાયતક્રમનુ ાં સામાજજક દશતન, અમદાવાદ:
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ.
13. વાઘેલા અવનલ (2015) સ્વચ્છતાના
સમાજશાસ્ત્રનુ ાં સ્વરૂપ, ફ્રદલ્હી: કલ્યાણ
પબ્ધલકેશન્સ.
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