ડૉ.ઇલાબહેન ભટ્ટના દિક્ાાંત પ્રવચનોમાાં ગાાંધીવવચાર (૨૦૧૫-૨૦૧૯)
ડૉ.કનૈયાલાલ ર.નાયક
પ્રોફેસર, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ તિભાગ, સામાજિક તિજ્ઞાન શાખા, મ.દે .સમાિસેિા
મહાતિદ્યાલય, ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠ કે જેની સ્થાપના

પ્રણિ મુખિીની સાદગીની િાિ કરી હિી,

ભારિના રાષ્ટ્રતપિા શ્રી મોહનદાસ કરમચંદ

અને આ હદક્ષાંિ પ્રિચનમાં સમ ૂહ જીિનના

ગાંધી દ્વારા ૧૮ ઓક્ટોબર ૧૯૨૦ના રોિ થઇ

િારસા ને ટકાિી રાખિા સાથે હાકલ કરી

હિી. ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠ બાપુની અહહિંસક

હિી. તિદ્યાથીઓને િેમણે ૨૦૧૬માં હદક્ષાંિ

લડિ અસહકારની ચળિળની ફલશ્રુતિરૂપે

પ્રિચનમાં

ભારિને મળે લી એક અનમોલ ભેટ છે . જેનુ ં

મહેમાનની હાિરીમાં, ‘ગાંધીજીની મુક્ક્િ

તશક્ષણ આજે પણ ગાંધીજીના મુલ્યોને િળગી

અપાિે િે તિદ્યાની િાિને ગરીબીથી મુક્ક્િ

રહી અતિરિ પણે ચાલતું રહ્ું છે . એિી આ

અપાિે િે તિદ્યા’ ની િાિ યાદ રાખિા

મહાન

િણાવ્ું હતુ.ં

સંસ્થાના

પદિીદાન

સમારં ભમાં

ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠના કુલપતિશ્રી ઇલાબહેન
ભટ્ટના પ્રિચનોમાં ગાંધીતિચાર તિશે પ્રસ્ત ુિ
કરિાનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે .

િે

પદિીદાનના

મુખ્ય

િેમણે ૨૦૧૭માં મુખ્ય મહેમાન સામ
તપત્રોડાની હાિરીમાં, ખાસ ભૌતિક સુતિધાઓ
િધારિો પણ મયાષદામાં રહીને, કુદરિી

ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટના અધ્યક્ષપણા

સંપતિને

નુકસાન

પહોચાડયા

તસિાય,

અને ડૉ.અનાતમકભાઈ શાહના સાતનધ્યમાં

સંપોતર્િ તિકાસને ગાંધીતિચારને ધ્યાનમાં

ગ ૂિરાિ

રાખી જીિનમાં તશક્ષણનો ઉપયોગ કરિા

હદિસ

તિદ્યાપીઠનો
ઉિિાયો

હિો

૧૦૧મો
એ

સ્થાપના

હદિસે

મારે

િણાવ્ું હત.ું

ડૉ.ઇલાબહેન ભટ્ટના પાંચ િર્ષના ગાળામાં
એટલે કે ૨૦૧૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હદક્ષાંિ
પ્રિચનમાં ગાંધીતિચાર અને સા તિદ્યા યા
તિમુક્િયે બાબિે િાિ કરિાની હિી. જે આ
મુિબ હિી: (૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦)
આદરણીય

કુલપતિશ્રી

૨૦૧૫માં

િેમના પ્રથમ પદિીદાન સમારં ભમાં મુખ્ય

િેમણે
ડૉ.પ્રકાશ

૨૦૧૮માં

આમટેની

મુખ્ય

હાિરીમાં

મહેમાન
સામાજિક

જીિન િરફની દ્રષ્ષ્ટ્ટને ધ્યાનમાં રાખી િમારી
તશક્ષણરૂપી સંપતિને સમાિમાં િાિિો અને
િેની મહેંક બધાને પહોંચે િેિી રીિે જીિન
જીિિો િેિી િાિ સાથે શુભેચ્છા પાઠિી
હિી.

મહેમાન મહામહહમ ભારિના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી
Page | 72

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

Research Guru: Volume-14, Issue-3, December-2020 (ISSN: 2349-266X)

િેમણે

મહેમાન

ભાગરૂપે તશક્ષણના ક્ષેત્રમાં આ કદાચ પ્રથમ

હાિરીમાં

અને મહત્િની ઘટના અનુમાની શકાય. આ

િમારી પ્રવ ૃતિ ઉદ્યોગ પ્રધાન હોિી િોઈએ,

િર્ે તિદ્યાપીઠ સો (૧૦૦)િર્ષ પ ૂણષ કરીને

િમે નોકરી કરિા કે માંગિાની િગ્યાએ

૧૦૧ (એકસો એક) િર્ષમાં પ્રિેશી છે . ત્યારે

નોકરી દાિા બનો, કામથી દુતનયાને રસ્િો

મારે ૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ના હદિસે મારે આ

બિાિો અને આ બાબિે ગાંધીતિચાર િમારી

ઐતિહાતસક અને પતિત્ર હદિસે મારે હાલના

સાથે એટલે કે િમારા લોહીમાં જાળિી

ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠના કુલપતિ ડૉ.ઇલાબહેન

રાખિો જે િમને ચોક્કસ મદદ કરશે, િેિી

ભટ્ટના હદક્ષાંિ પ્રિચનોમાં સા તિદ્યા યા

સરસ ઉદ્યોગ પ્રધાન શીખ આપી હિી.

તિમુક્િયે મહાત્મા ગાંધીની દ્રષ્ટ્ટીએ જે હિો

ઉદ્યોગપતિ

૨૦૧૯માં

અઝીમ

િેમણે

મુખ્ય

પ્રેમજીની

૨૦૨૦માં

ગ ૂિરાિ

તિદ્યાપીઠના સ્થાપના હદન તનતમિે િેમના
પ્રિચનમાં તિદ્યાપીઠના તશક્ષણની મહત્િિા
અને ગાંધી કે ગાંધીતિચાર out of date નથી
પરં ત ુ update કરિાનુ ં તશક્ષણ છે , િે ભારિની
નિી તશક્ષણ નીતિમાં િમે િોઈ શકશો િેમ
ગાંધીતિચાર

હદિસે-હદિસે

િરૂહરઆિ

િધિાની સાથે મહત્િ િધશે, અને િેના પર
શ્રદ્ધા રાખિા સાથે િાિ પ ૂણષ કરી હિી.
ગ ૂિરાિ

તિદ્યાપીઠ

એક

રાષ્ટ્રીય

સંસ્થા છે . જેની સ્થાપના ભારિના રાષ્ટ્રતપિા
મહાત્મા ગાંધી દ્વારા ૧૮ ઓક્ટોબર ૧૯૨૦માં
કરિામાં આિેલી. આ એક એિી સંસ્થા છે ,
જેનો ઉદ્દભિ ભારિના સ્િાિંત્ર્ય સંગ્રામમાં
સ્િદે શી અપનાિિાની હાકલના ભાગરૂપે
થયો હિો. અસહકાર અને સ્િદે શી આંદોલન
ભારિમાં ગાંધી આંદોલનોમાં મહત્િનુ ં હતુ.ં
અને િેમાં રાષ્ટ્રીય-સ્િદે શી તશક્ષણના પ્રચારપ્રસાર અને સમાિમાં સ્િદે શી તશક્ષણ િરફ
મિબ ૂિ રીિે સમાિને દાખલો બેસાડિાના

િે

તિશે

ઈ.સ.૨૦૧૫

થી

ઈ.સ.૨૦૧૯

દરમ્યાન િેમણે તિદ્યાથીઓને હદક્ષક્ષિ કરિાં,
જે સાચા અથષમાં ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠનુ ં તશક્ષણ
કઈ રીિે મુક્ક્િ અપાિે િે બાબિે િેમના
પાંચ

િર્ષના

ગાળામાં

ગાંધીતિચારને

ધ્યાનમાં રાખી હદક્ષાંિ પ્રિચનો પદિીદાન
સમારં ભમાં થયેલા છે , જે ખ ૂબિ ધ્યાન
આકર્ે છે , અને તિદ્યાથી અને તશક્ષક્ષિ િગિ
માટે માગષદતશિિ કરનારા રહ્યા છે . િેના તિશે
મારે બોલિાનુ ં હતુ.ં આ માટે મે િેમના
ઈ.સ.૨૦૧૫

થી

ઈ.સ.૨૦૧૯ના

િેમના

પ્રિચનો બરાબર િાંચ્યા, અભ્યાસ કાયો
અને િેમાંથી મને અદ્દભુિ અનુભિ થયો છે ,
જે મારા દ્વારા અહહ આ સંશોધન લેખમાં
ઐતિહાતસક ઘડી અને િેમની એ તશક્ષક્ષિહદક્ષક્ષિ પ્રિચનોમાંથી કેટલોક સાર અહીં રજૂ
કરિાનો મારો નમ્ર પ્રયાસ છે .
આ િર્ે ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠને સો િર્ષ
પ ૂણષ થાય છે . અને આ િર્ે આખા તિશ્વમાં
કોરોના મહામારીએ હાહાકાર મચાિી દીધો
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છે , અને િેથી આ િર્ે ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠમાં

મેળવયા પછી ખ ૂબ ઉપયોગી થઇ શકે િેમ

પદિીદાન

આવયો

છે . િેમની આશીિચનોમાં સા તિદ્યા યા

નહોિો, ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠને સો િર્ષ થિા

તિમુક્િયેનો અલગ-અલગ અથષ સ્પષ્ટ્ટ થાય

હોિાથી સ્થાપના હદિસ િરીકે ઉિિિાનુ ં

છે . નોકરી, ગરીબી, ઉદ્યોગ, શહેરીકરણ,

નક્કી કરિામાં આિેલ,ું આ હદિસે બધાિ

ગ્રામ્યિા,

કાયષક્રમ અલગ-અલગ રહીને એટલેકે Social

ઉપયોગ, પયાષિરણ, કુટુંબ, સમાિ, દે શસેિા

distance રાખીને અને માસ્ક દ્વારા બધા

જેિા પાસાઓને સ્પશષિાનો િેમનો પ્રયાસ

મળીને જુદા-જુદા જુથમાં કાયષક્રમો કરીને

અદ્દભુિ અને મહત્િનો મને િણાયો છે .

િેમિ

િેમના પ્રિચનો દરે ક િર્ે જે-િે સમાિની

સમારં ભ

આ

િર્ે

રાખિામાં

પ્રિચનો

પણ

online

રાખિામાં આિેલા.

ગ ૂિરાિ

તિદ્યાપીઠના

ડૉ.ઇલાબહેન

ભટ્ટના

કુલનાયકશ્રી

ડૉ.અનાતમકભાઈ

કુલપતિ

અધ્યક્ષપણે

અને
શાહના

સાતનધ્યમાં ઉિિાયો હિો.
ડૉ.ઇલાબહેન

ભટ્ટ

દ્વારા

િેમના

કુલપતિ કાયષકાળ દરમ્યાન હદક્ષાંિ પ્રિચનો
આપિામાં આિેલા હિા, દરે ક િર્ષમાં જુદીજુદી રીિે તિદ્યાથીઓને હદક્ષક્ષિ િેમણે કરે લા
જેનો સારાંશ આપિાનો પ્રયત્ન મેં કરે લ છે .
િેમના પાંચ િર્ષના હદક્ષાંિ પ્રિચનો મેં
િારં િાર

િાંચ્યા

ગાંધીતિચાર

અને

પ્રત્યેની

િેમાંથી

અત ૂટ

શ્રદ્ધા

િેમની
અને

તિશ્વાસ િરબિર િોિા મળ્યા. િેમની દરે ક
િાિો મનનીય અને અન્ય લોકોને પણ
ખ ૂબિ ઉપયોગી થશે િેવ ુ ં મને િણાય છે .
િેમના દરે ક હદક્ષાંિ પ્રિચનોમાં દરે ક િર્ે
કઈંક નિી ગાંધીતિચારની નિીન દ્રષ્ષ્ટ્ટ િોિા
મળી

જે

ટેકનોલોજીનો

િરૂરીયાિ, દે શની િરૂહરયાિ, એક સારા

આ સ્થાપના હદિસ ૧૮ ઓક્ટોબર
૨૦૨૦

ઔદ્યોક્ષગકીકરણ,

તિદ્યાથીઓને

અહીંથી

તશક્ષણ

નાગહરકની ભ ૂતમકા િગેરે િરફ અને કેટલાક
પ્રલોભનો િરફે સચેિ કરિાના પણ િેમણે
િેમના પ્રિચનોમાં પ્રયત્નો કરે લા છે . જે
સરાહનીય છે . િેમના આ પ્રિચનોમાં િેમનો
ગાંધીતિચાર પ્રત્યે તિશ્વાસ દરે ક િર્ે િધારે
મિબ ૂિ થિો િણાયો, જે િેમની ગાંધી દૃષ્ટ્ટી
િણાય છે , અને િે ‘સેિા’ સંસ્થાના સ્થાપક
પણ છે , િેથી આ બાબિે િેમના તિચારો હોય
િે પણ સ્િાભાતિક છે .
ડૉ.ઇલાબહેન

ભટ્ટ

ગ ૂિરાિ

તિદ્યાપીઠના ૨૦૧૫માં કુલપતિ બન્યા િે િર્ે
ભારિના

મહામહહમ

રાષ્ટ્રપતિ

ડૉ.પ્રણિ

મુખિી મુખ્ય મહેમાન િરીકે પદિીદાન
સમારં ભમાં હિા. િેમણે િેમના પ્રિચનમાં
સૌ પ્રથમ ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠ પહરિાર િિી
િેમને આ પતિત્ર ભ ૂતમમાં આિકાર આપ્યો
અને િેમનો હ્રદયપ ૂિષક આભાર માન્યો હિો.
િેમણે િેમના પ્રથમ પ્રિચનમાં કહેલ ું કે,
“ગ ૂિરાિ

તિદ્યાપીઠના

કુલપતિ

િરીકે
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સંબોધિાનો આ મારો પહેલો અનુભિ છે

ચીિ સમજીને તશક્ષણમાં તિદ્યાપીઠે મહત્િનુ ં

ત્યારે હુ ં ગૌરિ િથા નમ્રિાની લાગણી

સ્થાન આપ્્ુ ં છે . ગરીબી અને રોિગારીને

અનુભવું છં આનંદનો અનુભિ િમારાથીએ

અનુલક્ષીને આ બે ચીિનુ ં ઉદ્યોગ તશક્ષણ

મને

અપાય

િધારે

થિો

હશે,

કેમકે

ગ ૂિરાિ

છે

િે

સૌને

સમજાવુ ં િોઈએ.

તિદ્યાપીઠની પદિી લઈને ગાંધીતિચારના

‘આજીતિકાને સારું સાધન કરી આપિા’ એિા

દૂ િ િરીકે િમે તિશ્વ સમાિ િરફ તિચારશો,

‘રાષ્ટ્રના પોર્ક’ ઉદ્યોગોને આપણે પાયાનો

િમે બૌદ્ધદ્ધક િો થયા િ છો. મન િમારું

દાખલો દે શને બનાિી શકીએ છીએ.

સાહતસક છે . શરીર િમારું ્ુિાન અને હાથમાં
કૌશલ્ય છે . ગાંધી મ ૂલ્યોએ િમને જીિન
કિષવયનો માગષ બિાવયો છે . િે રાહે િમો
પ્રત્યેક જીિનનો આનંદ અને સંિોર્ મેળિો
િેિી મારી શુભેચ્છા છે .”

િધુ િેમણે િણાવ્ુ ં હતું કે- “િો, િમે
હિે શાની રાહ હુઓ છો ? ઉઠો, ઝંપલાિો,
ત્યાં પહોંચી જાઓ. ક્ાં ? િમે જાણો, શોધી
કાઢો, િમારું ભાતિ િમારે િ ઘડિાનુ ં છે . આ
દુતનયા કે સરકાર કે િહડલો કોઇ ઘડિાના

શુભેચ્છા સંદેશ આપિા િેમણે ખાસ

નથી. ‘િોબ’ની રાહ િોશોિો િે મળિાની

અપાત ું

નથી. સાહતસક બની પૈસા બનાિિામાં માત્ર

તશક્ષણ આદશષ િો છે , પરં ત ુ આિો માત્ર

નહી; િિાબ શોધિામાં, સિાલ કરિાં થાશો

શરૂઆિ છે , પયાષપ્િ થિાનુ ં િો હજુ બાકી છે ,

િો િિાબ િરૂર મળશે. પણ હા, િિાબ કે

તિદ્યાપીઠના તશક્ષણમાં ઘણી ઉણપ છે , જેને

સિાલ કોઈની કૉપી કરિાથી નહી મળે . ન

દૂ ર કરિાની તિદ્યાપીઠની ફરિ િો હજુ ઊભી

પાશ્ચાત્ય થીયરી કે ટેક્નોલીજી, ન શહેરીકરણ

િ રહે છે . િે માટે તિદ્યાપીઠ સંપ ૂણષ સજાગ છે

કે ઔદ્યોક્ષગકીકરણ, ન ‘તિકાસ’ કે ‘સંશોધન’,

અને સહક્રય પણ છે . િેથીિ િમારો અને

કે ન ધમષ કે પરં પરાઓ િમને િમારા પ્રશ્નોના

અમારો

તનરં િર

િિાબ આપશે, િો કે િે સૌમાં િમારા

ચાલિોિ રહેશે. તિદ્યાપીઠ અને િેના ધ્યેય

પ્રશ્નોના ઉકેલિો છે િ પણ, િમારે તિચારવુ ં

ઉદ્દે શ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને હજુ આપણે ઘણુ ં

પડશે. તિચારવું િો િમારે જાિેિ પડશે.

તિચારિાનુ ં અને સમિિાનુ ં છે . આપણે

તિચારો અને તિચારપ ૂિષક આગળના ડગ

તિતિધ

ભિનો-તિભાગો-કેન્દ્રો-પ્રોજેક્ટો

માંડશો. િમારા કાયોથી િમોિ િગિમાં

ચલાિીએ છીએ, િેઓની િચ્ચે પરસ્પર હજુ

ન્યાય-અન્યાય, સ્િાથષ અને પરપીડા, શાંતિ

િધુ એકત્રીકરણ (ઈન્ટીગ્રૅશન) થઇ શકે અને

અને તિગ્રહ િધ્યા છે

કરવું િરૂરી છે ઉદ્યોગમાં િસ્ત્ર (ખાદી) અને

લાિશો. ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠમાં મળે લ ું તશક્ષણ

િણાવ્ુ ં

કે

ગાંધીતિચારધારાએ

બેઉનો

તિદ્યાથીકાળ

િેમાં સમત ુલન

અન્ન એ બે માનિજીિનની િરૂહરયાિની
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અિશ્ય લેખે લાગશે એિી મને િમારા પર

ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠ સ્થપાઈ ત્યારે િે મ ૂળ

શ્રદ્ધા છે .

તિચારના

આ રીિે િેમના ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠના
કુલપતિ િરીકે િેમના પ્રથમ સંબોધનમાં,
ગાંધીતિચાર કઈ રીિે િમને સમાિમાં,
કુટુંબમાં, દે શમાં ઉપયોગી બનશે િેની ટૂંકમાં
િાિ પ ૂરી હિી. જે તિદ્યાથી માટે ખ ૂબ
ઉપયોગી સાક્ષબિ થાય િેિી રીિે તિદ્યાથી
સામે

િેમની

િેમના

પ્રથમ

પદિીદાન

સમારં ભમાં તિદ્યાથીઓને આશીિષચનો અને
શુભેચ્છા સંદેશ સાથે િાિ કરી હિી. જે
તિદ્યાથીઓની સાથે-સાથે સૌ કોઈને જીિનમાં
ઉપયોગી થાય િેવ ું મનનીય હદક્ષાંિ પ્રિચન
િેમનુ ં હત.ું
િા-૧૮/૧૦/૨૦૧૬ના

રોિ

કુલનાયકશ્રી ડૉ.અનાતમકભાઈ શાહ અને
મુખ્ય મહેમાન શ્રી રામચંદ્ર ગુહા પ્રતસદ્ધ
ઇતિહાસકારના

સાતનધ્યમાં

સૌ

પ્રથમ

ડૉ.ઈલાબહેન ભટ્ટએ કહ્ું કે તિદ્યાપીઠ કોની ?
િો-િે છે િટે િો તિદ્યાથીઓની િ છે , અને
કહ્ું કે જેમ-જેમ તિદ્યાપીઠ સાથે સંકળાિી
જાઉં છં િેમ-િેમ ખ્યાલ આવયો છે કે છે િટે
તિદ્યાથીઓની િ તિદ્યાપીઠ છે , િેિો ખ્યાલ
દ્રઢ બન્યો છે અને આિ તિચાર કેન્દ્રમાં
રાખિામાં આિેિો સારું એિ મને િણા્ુ ં છે .
ગાંધીજીએ ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠ સ્થાપી
ત્યારે કહ્ું હત ું કે- “મુક્ક્િ અપાિે િે તિદ્યા”
સા તિદ્યા યા તિમુક્િયે. મ ૂળ તિચાર એ હશે,
કે સંસારમાંથી મુક્ક્િ અપાિે િે તિદ્યા અને

સંદભષમાં

હશે

કે

દે શને

ગુલામીમાંથી મુક્ક્િ અપાિે િે તિદ્યા. આપણે
એ સંદભષ સ્િીકાયો અને લગભગ ૧૦૦
જેટલાં િર્ષ તિચારને ગુલામી દરમ્યાન અને
આઝાદી પછી આગળ લઇ ગયા. આિના
સંદભષમાં મને સમજાય છે , કે ગરીબીમાંથી
મુક્ક્િ અપાિે િે તિદ્યા, એટલે કે તિદ્યાથી
ગરીબી તનિારણ માટે પ્રતિબદ્ધ બને કારણ કે
હજુ સુધી ગરીબીની સમસ્યામાંથી આપણો
સમાિ મુક્િ થયો નથી, જે ગરીબી એ હહિંસા
નથી?

સમાિની

ગરીબીની

અને

હહિંસા

આપણા સમાજે ક્ારે ક મૌન રાખીને િો
ક્ારે ક સહક્રય રીિે સંમતિ આપીને ઉભી
કરે લી ક્સ્થતિ છે . ચારે િરફની નાની ગરીબી
અને હહિંસા આપણી સંમતિથીિ થાય છે
એટલે િ ચાલુ રહે છે એ પણ હકીકિ છે .
ખાદીને આપણે રાષ્ષ્ટ્રય પોશાક ગણ્યો
છે અને મારી દ્રષ્ટ્ટીએ િો ખાદી અને
ગ્રામોદ્યોગ

એ

અહહિંસક

આતથિક

સમાિરચનાના પ્રયોગો છે . માત્ર પ્રયોગો
નથી, એ િ મધ્યપ્રિાહ છે ; હોિો િોઈએ.
ખાદી એ અહહિંસક િસ્ત્ર છે . એ ખાદી તિદ્યાને
એિી રીિે િસ્ત્ર તિદ્યા સુધી આગળ લઇ
િઈએ કે જેથી અહહિંસક રાષ્ટ્રપોર્ક ઉદ્યોગોના
તિકાસ િરફ પ્રેરી શકે. અંિે િો રાષ્ટ્રપોર્ક
હદશામાં આપણે આગળ િધિાનુ ં છે . ઉદ્યોગ
એ છે કે િમામ લોકોની પ્રાથતમક િરૂહરયાિો
ખોરાક,

પાણી,

િસ્ત્ર

અને

મકાનની
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િરૂરીયાિને હહિંસાથી નહહ, પરં ત ુ પ્રેમથી

િા-૧૮/૧૦/૨૦૧૭ના

ડૉ.

સંિોર્ે િે મારા સેિાની બહેનો સાથેના

ઇલાબહેન ભટ્ટના અધ્યક્ષપદે પદિીદાન

કાયષના અનુભિે મને સમજા્ુ ં છે કે ઉત્પાદક

સમારં ભ યોજાયો હિો િે સમયે કુલનાયક

કામ કે ઉદ્યોગ િે સમાિને એક માળામાં

શ્રી ડૉ. અનાતમકભાઈ શાહ અને મુખ્ય

ગથ
ં ૂ િાનો દોર છે . હાથમાં ઉત્પાદક કામ હોય

મહેમાન ડૉ. સામ તપત્રોડાના સાતનધ્યમાં

િો સમાિની ક્સ્થરિા, શાંતિ, પ્રેમ અને

કહેલ ું કે આપણે તિકાસ સંપોતર્િ કરિાનો છે ,

સમ ૃદ્ધદ્ધ િળિાય છે . તમત્રો સમ ૃદ્ધ કયાષ િગર

અને િે પણ કુદરિી સંપતિને જાળિીને-નષ્ટ્ટ

સમ ૃદ્ધ થિાતું નથી િ.

કરીને નહી. સૌર ઉજાષને મહત્િ આપિાનુ ં છે .

તશક્ષણ એ વયક્ક્િગિ નથી નથીિ
આપણે ભણેલ ું આપણી ખાનગી તમલકિ
નથી, િે સમાિમાં િહેંચિા માટે છે . આપણુ ં
તશક્ષણ સમાિોપયોગી નહોય િો િે શુ ં
કામનુ?ં િમે નકામા ક્ષચિંતિિ રહો છો કે, ‘િોબ
નહહ મળે ?’ િમે િો િમારા માટે રોિગાર
સાથો સાથ બીજા અનેકો માટે રોિગાર,
ઉદ્યોગ પેદા કરશો િમારા સામે પડકાર આિે
એ િો નિી િકો છે . િમારા હાથે થયેલો
તિકાસ ગાંધીજીની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ઉચ્ચ હશે, િે પણ
રચનાત્મક હશે. કોઈના ભોગે નહહ; પણ

ભૌતિક સુતિધાઓ િધારિી ન િોઈએ િે
તિકાસ નથી. પરં ત ુ સૌને પ્રફુલ્લ્લિા િરફ
લઇ

િિાય

રાષ્ટ્રપોર્ક

અહીં

આ

હદક્ષાંિ

પ્રિચનમાં

ગાંધીજીના તિચારોને જાણે પ્રસ્તુિ કરિા
હોય એિો ભાિ ઉત્પન થયેલો છે ડૉ.
ઇલાબહેન ભટ્ટ તિદ્યાથીઓને સાંપ્રિ સમયમાં
પણ ગાંધીતિચારો કેટલા મુલ્યિાન છે એનો

તિકાસ

તિકાસ

છે .

અહહિંસક,

કહેિાય

સહકારી

મંડળીની સમ ૃદ્ધદ્ધ બહર
ુ ાષ્ટ્રીય કંપનીના નફા
કરિા અિશ્ય િધુ સમ ૃદ્ધ છે ૬૦,૦૦૦
કામદારોનુ ં એક કારખાનુ ં કરિા ઘેર-ઘેર,
ગામે-ગામ, િાલુકે-િાલુકે કારખાના હોયિો
િે િધુ નફાકારક બને આ પડકારો િમે
ઝીલિા િમે કાબેલ િો છો િ તિચારો,
અધ્યાપકો િમને સમજાિશે.
હુ ં સમજુ કે આ બધું રાિો રાિ

સિોદયી હશે. ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠમાં િમારી
થયેલી તમત્રાચારી ઓર તિકસાિિો.

િે

બદલાિાનુ ં નથી કે એક કે બે દશકાઓમાં
પણ બદલાિાનુ ં નથી; પણ એટલું િરૂર
સમજુ

છં

કે

આપણે

આિા

અહહિંસક,

રાષ્ટ્રપોર્ક ઉદ્યોગો દ્વારા િરૂર બદલાિ લાિી
શકીએ.
ગાંધીજીએ

રાષ્ટ્રપોર્ક

ઉદ્યોગોના

પહરચય કરિિા હોય એવુ ં િેમના આ

તશક્ષણની ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠને સંબોધીને

પ્રિચનમાં િણાઈ રહ્ું છે .

િાિ કરી છે . રાષ્ટ્રપોર્ક ઉદ્યોગો પર
ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠના સૌ િધુ ઊંડાણથી િથા
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આિનો

સંદભષ

જાળિીને

સ્નાિકોની

િાિ ભારપ ૂિષક કરે લી પ્રેમ અને આકર્ષણ,

આકાંક્ષાઓને લક્ષમાં લઈને તિચારિાની

હહનિા આ બધામાં આપણે ટકિાનુ ં છે

અને આચરિાની િરૂર છે સૌ નાગહરકોને

તશક્ષણમાંથી આ શીખિાનુ ં છે , િીંદગીની

જીિન તનભાિિા માટે અનાિ, કઠોળ, ફળો,

સફરમાં આગળ િધિા માટે સમ ૂહજીિનના

દૂ ધ પેદા કરીએ જે ઉદ્યોગો રાષ્ટ્રપોર્ક છે . જે

પાઠ ભણ્યા છો, િેનો ઉપયોગ જીિનભર

નાગહરકોને પહેરિા િસ્ત્ર પ ૂરા પાડે િે ઉદ્યોગો

કરિાનો છે . મારા ્ુિાન તમત્રો િમારી

રાષ્ટ્રપોર્ક છે . જે નાગહરકોને રહેિા ઘર અને

િીંદગીમાં િમે સુખેથી કુટુંબ, સમાિ, પ્રકૃતિ

શૌચાલય પ ૂરા પાડે િે ઉદ્યોગો રાષ્ટ્રપોર્ક છે .

િચ્ચે

આગળ િધીને જે ઉદ્યોગો તશક્ષણ, સ્િાસ્્ય,

તિક્સાિશો િેિી મારી અંિરની શુભેચ્છા

નાણાંકીય,

પાઠવુ ં છં પરસ્પર સંબધ
ં ો તનણષયો મહત્િના

સેિા,

ઉજાષ,

િાહનવયિહાર,

સંદેશાવયિહાર પ ૂરા પાડે િે, િેમિ ગામમાં
રહીને િળપદા પ્રશ્નો પર સંશોધન કરે િેના
ઉકેલ બિાિે િે રાષ્ટ્રપોર્ક ઉદ્યોગનુ ં તશક્ષણ
કહેિાય જે તશક્ષણ કુદરિી િથા માનિ
સંશાધનો નો બગાડ અટકાિિા શીખિે, િે
રાષ્ટ્રપોર્ક ઉદ્યોગનુ ં તશક્ષણ કહેિાય આપણે
િો ગરીબી તનિારણ િ નહી; પરં ત ુ અહહિંસક
અને સહહયારી સમ ૃદ્ધદ્ધ િોઈએ.
આમ,

આ

ઉદ્દબોધનમાં

િેઓ

ગાંધીજીના ગ્રામસ્િરાિ, સિોદય અને પોર્ે
િે

કેળિણી

જેિા

ગાંધીતિચારો

િેમના

પ્રિચનમાંથી પ્રતિિ થયેલા છે .

સહજીિન

માણશો

અને

સંબધ
ં ો

છે .
અહીં

િેમના

ગાંધીજીના

સમ ૂહજીિનના તિચારો અને સમાિજીિનના
મનુષ્ટ્યને રાખિા જેિા આચરણોનો સુદ
ં ર
સમન્િય પ્રસ્ત ુિ કયો હોય િેિો ભાિ િેમના
પ્રિચનમાં જાણિા મળે છે .
િા-૨૨/૧૦/૨૦૧૯ના રોિ જાણીિા
ઉદ્યોગપતિ

અઝીમ

પ્રેમજીના

મુખ્ય

આતિ્યમાં િેઓ સૌ સ્નાિકોને િણાિેલ ું કે
મારું માનવું છે કે કમષ ભતિષ્ટ્યને ઘડે છે ; નહી
કે ભતિષ્ટ્ય આપણા કમો ઘડે છે . કામ એટલે
રોજી, એટલે કે આજીતિકા, એટલેકે મજૂરી,

કુલપતિશ્રી

એટલેકે નોકરી, એટલેકે વયાપાર, ડીઝાઇન,

ઇલાબહેન ભટ્ટના ઉદ્દબોધનમાં સન્માનનીય

સંશોધન, એ કામ વહાઈટ કોલર હોય, બ્લુ

અતિથી

િથા

કોલર હોયકે ફેકટરીમાં કે ઓહફસમાં ઘરમાં કે

શાહની

રસ્િા પર કે ઝાડ નીચે આકાશમાં ઉડ્ડયન કે

ઉપક્સ્થતિમાં િેમણે જે િાિ કરી હિી કે જેમાં

પ ૃ્િીની ખાણમાં કે િળાિમાં કે સમુદ્રમાં

ગાંધીતિચારધારાના અંશો સામેલ હિા જેમાં

એકલા કે બેકલા કે પહરિાર સાથે કે તમત્રોના

સામાજિક જીિન િરફની દ્રષ્ષ્ટ્ટ કેળિિાની

સમ ૂહમાં સિેિન કે અિેિન કામની દુતનયા

િા-૧૮/૧૦/૨૦૧૮
શ્રી

કુલનાયકશ્રી

ડૉ.પ્રકાશ

આમટે

ડૉ.અનાતમકભાઈ
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world of work તિશાળ છે . આપણે આિની

અથષવયિસ્થા સૌનુ ં પોર્ણ કરે એિી સંપોર્ક

પહરક્સ્થતિમાં ઢસડાિાના બદલે આપણા

વયિસ્થા ઉભી કરીએ.

કામથી દુતનયા બદલીએ અલબિ આપણે
ઘહડયાળના કાંટા પાછા ઘુમાિિા નથી િ
બધા પાછા ગામડામાં જાઓ અને િોિ
રોિગારી

ઉભી

થશે. એવુ ં નથી,

પણ

ગ્રામોદ્યોગ દ્વારા ફરી ગામડા િધારે સમ ૃધ્દ
બની શકે િેિી િો િરૂરીયાિ છે િ.

અને સાચું ભારિ ગામડામાં િસે છે અને
ગામડાઓ સમ ૃદ્ધ હશે િો રાષ્ટ્ર સમ ૃદ્ધ બનશે
પ્રિચનમાંથી

આપણે સમજી શકીએ છીએ.
િધુમાં િેઓ િણાિે છે કે મને
િમારામાં તિશ્વાસ છે કે િમે તિચારશો, જાિે
તિચારશો

અનુબધ
ં થી

તિચારશો

િમે

તનત્યનિીન સમુહલ્લાતસિ જીિનના માગષ
ઉઘડિા

િશે,

અમારા(અમારો)

આપ

મેળે

િડીલોનો

િડી
ભરોસો

િશે.

ગ ૂિરાિ

તિદ્યાપીઠના

કુલપતિશ્રી ડૉ. ઇલાબહેન ભટ્ટના િર્ષ ૨૦૧૫
થી

૨૦૧૯

સુધીના

િમામ

હદક્ષાંિ

પ્રિચનોમાં િેમણે ગાંધીતિચારને િણી લીધો
છે જે િેમણે તિદ્યાથીઓને સા તિદ્યા યા
તિમુક્િયેના

અહીં િેઓ ગાંધીજીના ગ્રામોદ્યોગ

િેઓ ગાંધીતિચાર િેમના

આમ,

સાંપ્રિ

સમયને

અનુરૂપ

અનુબધ
ં સાથે ખ ૂબ સુદ
ં ર રીિે સમજાિિાનો
અને જીિનમાં ઉપયોિન કરિા પ્રેયાષ છે .
સાંિભભ:૧. ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ પિવીિાન સમારાં ભ,
કુ લપવત શ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટન ાંુ ઉદ્દબોધન, તા૦૧/૧૨/૨૦૧૫, અમિાવાિ
૨. ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ પિવીિાન સમારાં ભ,
કુ લપવત શ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટન ાંુ ઉદ્દબોધન, તા૧૮/૧૦/૨૦૧૬, અમિાવાિ

ના

૩. ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ પિવીિાન સમારાં ભ,

રાખશો. મનુષ્ટ્ય જાિેિ સંપોર્ક તિકલ્પો,

કુ લપવત શ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટન ાંુ ઉદ્દબોધન, તા-

ઉપાયો, િિાબો શોધી શકે િેિ ગાંધીમાગષ.

૧૮/૧૦/૨૦૧૭, અમિાવાિ

ગ ૂિરાિ તિદ્યાપીઠમાં ગાંધી વયથષ

૪. ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ પિવીિાન સમારાં ભ,

નથી ગયા કે નથી ગાંધીતિચાર out of date

કુ લપવત શ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટન ાંુ ઉદ્દબોધન, તા-

જુનિાણી થયો, સત્ય કદી તનષ્ટ્ફળ હોઈ શકે?

૧૮/૧૦/૨૦૧૮, અમિાવાિ

શું પ્રેમ અને અહહિંસા િાસી થઇ શકે, આપણે
તનષ્ટ્ફળ થવું નથી એિ સ્નાિક તમત્રો આિનો
આપણો તનધાષર નિી વયિસ્થા ગોઠિીને
અથષવયિસ્થાથી દે શનુ ં GDP િધારિાનુ ં છે ,

૫. ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ પિવીિાન સમારાં ભ,
કુ લપવત શ્રી ઇલાબહેન ભટ્ટન ાંુ ઉદ્દબોધન, તા૨૨/૧૦/૨૦૧૯, અમિાવાિ

અને રાષ્ટ્રીય આિક િધારિી છે . એિી
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