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� ષમા કટા�રયા 

ઓએિસસ : એક ઝરણું ્યારે ઘૂઘવતી નદી બ્યું
 ીનઓીતવુય-કવુય �સ ાંલળેકીન ાવરક રાકાસ નવ્્ ંનુતિાં� તાંશ

-ાતળફસ ,ાશારનિ-ાશઆ ાથત ીનીરીગમાક ર�ન ,કનજ્ય�આ
જ ગભંનવ્-્�િસિનવ્્ ,્ષઘસં-રાકહસ ,ાતળફન્િ ે  કનેઅ ીવ

ાથકયસ્ ણ્પૂસં ીનઓીણગાલ ીતસમસધ

રમં ીન્ષવ રતસ ,ાંમ૪૯૯૧ ્ષવ ે  હંુ બી� કોઈ 
પણ સામા્ય, ગભુ છોકરી જ ે  કાંય્ કાંય્ .ીતહ ીવ
િવ�ોહ, �હં  રપઉ ીનતે ણપ ાંતહ ાંલેડપ દ� નેઅ તમ

 સાભાધોરવિ કાડોથ .ાંતહ ોણરવઆ કનેઅ ં�ીબ
રાય્ ીતહ ીરઘે ધુવ ીડોથ તિાંશ ીનથેાસ ે , કારણ 

કે  ીયોસલાહવ ીરામ મં જ ાંલહેપ યમસ ાડોથ 
 જ ંધુબ ાંમનવ� ેયમસ એ નેમ .ીતહ ીવામગુ ાતામ

ક ળગઆ ાંમનવ� નેઅ ંતુહ ંતુગાલ રખેવિરવે ંઈક 

હ ાષાંકાવ�હમ ીનાવરક ું  .ીતહ ીઠબે ીવામગુ રતંદસ 
 રતઅં કએ જ ીથલેહેપ થેાસ નહેબ નેઅ ાપપ્

જ ંતુહ ંુ�ર ે હબ ણે� ોત વેહ ુ  ાંમલારતઅં ાટોમ 
ફે .ંતુહ ંુયગ ઈાવર

 ોનસસિએઓ ાંમનવ� ારામ ાંમાળાગ આ રબારબ
 .ોયથ શવે�

 ીતરશનબિ નેમ ટભે ીલહેપ ીથૌસ સેસિએઓ
િમરતાની આપી. હંુ ્યાર ે  ીતણભ ાંમણરોધ ામરાબ 

છ ીથણેમજ( ાંલભેઊ ાંમરીવસત હમુસ રાગદાય ીનથેાસ ોરમિીથાસ ાંનસસિએઓ ે ાકખિલે )ાં�
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હતી. શાળાનું ભણતર પૂું કરીને મં સામેથી 
�વૃિતઓમાં �ડાવાની ઇ્છા ન દશા્વી ્યાં સુધી 
મને આ અનોખી યુવાસં્થામાં િમરો તરફથી હંૂફ ને 
માર હંૂફ મળતી રહી. અને ખરે જ તેનાથી મારા 
ૃદયને કળ વળી. ્યાં કંઈ સહાનુભૂિતનાં ગાડાં 
નહોતાં ઊમટતાં, પણ છતાં �ેમ અને િવ�ાસના 
વણક�ાં ્પંદનો જૂર હતાં. હંુ ્યારે અઠવા�ડયે 
એકાદ વાર અડધાએક કલાક માટ ે ઓએિસસના 
�ે્્ઝ હોમમાં જતી.

્વાભાિવક રીતે, મં તેમને સૌને વધુ �ણવાના 
�ય્નો આદયા્. બારમા ધોરણના અ્યાસના બહાને 
હંુ બી� એક િવ�ાથ� સાથે ઓએિસસના ્થાપક 
ટ્્ ટીઓમાંના એક, ડૉ. માયા સોનીને ્યાં મ�હનોએક 
રહી. ્યારે મં તેમને ખૂબ ન�કથી �યાં-�્યાં. તેમની 
દૈિનક ગિતિવિધઓ તેમ જ તેમનું કામ, તેના �્યેની 
લગન �યાં. તેમનો િવ�ાસ, તેમનાં મહેનત-સંઘષ્, 
તેમની �િતબ�તા, તેમની સ્ચાઈ, તેમનો ઉ્સાહ 
તેમના શ્દોથી પર થઈને મારા સુધી પહંચતાં હતાં. 
ઓએિસસ િવશે બધું �ણી લેવાની તાલાવેલીમાં, હંુ 
્યારે જુદા જુદા િમરોને ખૂબ ��ો પૂ�ા કરતી. 
અને તેઓ જ ે જવાબો આપતાં તેનાથી મને વળી 
વળીને થતું કે કાશ, હંુ થોડી વહેલી ઓએિસસના 
પ�રચયમાં આવી હોત!

હંુ �વેશી ્યારે તો ઓએિસસમાં ધસમસતી 
�વૃિતનાં વષ� હતાં, તેમનાં શૂઆતનાં ્વ્નમય વષ� 
(હનીમૂન યસ્) તો ્યારનાંય વીતી ગયાં હતાં. મારા 
કહેવાનો ભાવાથ્ એ છ ે કે જ ેઆદશ�ની તેઓ ચચા્ 
કરતાં આ્યા હતા તેને �વવાનાં આ વષ� હતાં. 
મં સાંભ�ું અને વાં્યું હતું તે �માણે ૧૯૮૯ના 
વષ્માં વડોદરાના યોગિનકેતનમાં ૧૦મા–૧૨માના 
િવ�ાથ�ઓ માટ ેયોગનો િવશેષ વગ્ આયોિજત થયો 
હતો. યોગ સમ� �વનને આવરે છ ે એ દાવે આ 
યુવાનો અને યોગિશષક વ્ચે ચાલતી અનૌપચા�રક 
વાતચીત ધીમે ધીમે ચચા્નું ૂપ લેવા માંડી અને તેનું 
આકષ્ણ એટલું વ્યું કે છવેટ ે તેમણે સૌએ સાથે 

મળીને અઠવા�ડક ધોરણે ‘્વિવકાસ વતુ્ળ’ શૂ 
કયુ�. છ મ�હનામાં તો આ રીતે મળતા યુવાનોની 
સં્યા ૧૦૦–૧૫૦ સુધી આંબી ગઈ. દર રિવવારે 
બે કલાકના િનિ�ત સમય ઉપરાંત, પહેલાં અને 
પછી એક એક કલાક, એમ ચારચાર કલાક સુધી 
યુવાનો ્યાંથી જવાનું નામ ન લેતા. યુવાનોમાં આ 
્વિવકાસ વતુ્ળ એટલું લોકિ�ય થયું કે પરીષા હોય 
કે તિબયત નબળી હોય, ્વિવકાસ વતુ્ળમાં હાજર 
રહેવું ન જ ચુકાય. મને આ ભારે અ�યબ ઘટના 
લાગી. બેજવાબદારી અને મોજમ્તી માટ ે �ણીતા 
યુવાનો ્વિવકાસની ચચા્ કરવા ભેગા થાય અને 
સતત કરતા રહે તે અ�યબ જ કહેવાય ને! આમ 
કરતાં કરતાં થોડો વધુ સમય થયો ્યાં સૌને લા્યું 
કે આને થોડુ ં વધુ ્યવિ્થત ઢબે કરવું �ઈએ. 
સૌથી પહેલાં યો્ય નામ આપવું �ઈએ એ િવચારે 
લગભગ ૨૦૦ િમરોએ પોતાનું મગજ ક્યું અને 
એ પછી લોકશાહી ઢબે નામ તારવતાં તારવતાં 
એક નામ ફાઇનલ કરવામાં આ્યું — ‘ઓએિસસ’. 
ઓએિસસ એટલે કે, રણ�ીપ રણમાં આવેલી મીઠી 
વીરડી. યુવાનોને લાગતું હતું કે અહં અમારી તરસ 
બુઝાય છ,ે �વનના તાપ-ર્તતામાંથી અહં ઠડંક 
અનુભવાય છ ે— આ અમારા માટ ે રણ�ીપ છ.ે 
વાહ! એટલું જ નહં, તેમણે સૌએ વધુ સારી રીતે 
્ય્ત થઈ શકે તે માટ ે આ નામને ઍ્્ટે્ શન 
પણ આ્યું — ‘ઓએિસસ — એ યુિનવિસ્ટી ઑફ લવ, 
લાઇફ ઍ્ડ �ે્ડિશપ ફૉર યૂથ.’

૧૯૯૦–૯૧ આખું વષ્ આ �વૃિત ચાલી. 
દર્યાનમાં સે્ફ ડવેલપમૅ્ટ માટનેો ્યવિ્થત 
અ્યાસ�મ બનાવાયો. હવે દરેક મ�હનાના િવષયો 
ન�ી હતા — શીખવા-શીખવવાની એક પ�િત િનિ�ત 
બની હતી. પછી શૂ થયો પોતાને જ ે મ�ું છ ે
તે બી� યુવાનો સુધી મોટા પાયે પહંચાડવાનો 
દોર. એક પછી એક િશિબરો થવા માંડી... વૈચા�રક 
યારા, અિ્ત્વનો ઉ્સવ, હાકલ (દેશદાઝનું થીમ), 
યંગ ડી્્સ (લવ, લાઇફ, �ે્ડિશપ) — નામની આ 
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એક-બે-રણ �દવસની િશિબરોમાં ૧૦૦–૨૦૦–૩૦૦ 
યુવાનો ઊમટતા.

આવું કરતાં કરતાં તેમને સૌને થયું કે આપણે 
ખાલી વાતો કયા્ કરીએ તે ન ચાલે, આપણે કંઈક 
ન�ર �વૃિત પણ કરવી �ઈએ. અ્યાર સુધી થતી 
િશિબરોની �વૃિત તેમ જ અઠવા�ડક ધોરણે મળવાની 
�વૃિત આંખે ઊડીને વળગે એટલી િશ્તબ�તાથી 
અને આયોજનપૂવ્ક થતી અને તેના ખચ્ની કાળ� 
કૅ્પમાં આવતા સહભાગીઓની ફીમાંથી કે ્યિ્તગત 
બચતમાંથી રાખવામાં આવતી હતી. પણ સમાજ માટ ે
ન�ર �વૃિતઓ કરવી હોય તો કોઈ િનિ�ત માળખું 
�ઈએ. એટલે �ડસે્બર ૧૯૯૩માં ‘ઓએિસસ અ 
સે્ફલેસ ઇ્ટરનૅશનલ સોસાયટી’ નામે �હેર ટ્્ ટ 
તરીકે નંધણી કરાવવામાં આવી અને એ સાથે શૂ 
થઈ એક અનોખી �હેર સં્થા તરીકે િવકસવાની 
અને લોકમાનસને સમજવાની રોમાંચક સફર!

આ આખી ઓએિસસ ઘટનાના �ાણ હતા તે 
વખતે પચીસ વષ્ના સં�વ શાહ.

મં ્યારે તેમને જટેલા �યા-�્યા હતા અને 
ઓએિસસના મુખપર અલાઇવમાં જટેલા વાં્યા હતા 
એટલા એ મને ભારે ચુંબકીય ત�વ ધરાવનારા લા્યા 
હતા. યુવાનો તેમની પાસે ખૂલતા. દેશને, દેશની 
સમ્યાઓ-વા્તિવકતાને �તી અને તે છતાં દેશ 
માટનેું ગૌરવ ન ગુમાવી દરેક અદના માણસમાં િવ�ાસ 
રાખતી તેમની ૃિ�ના કારણે તેઓ દૂબળા-
પાતળા હોવા છતાં તેજ્વી લાગતા હતા. 
તેમની દેશદાઝ ૃદય સંસરવી ઊતરતી હતી 
અને સમ્યાઓને િનહાળવાનો આ ૃિ�કોણ 
વધુ સારો છ ે એવું યુવાનોને સહજતાથી 
પહંચતું હતું. કદાચ એટલે જ, કોઈ દેખીતી 
કટોકટી ન હોવા છતાં, સં�વભાઈ સંકડો 
યુવાનોમાં જબરજ્ત સામાિજક િનસબત 
ઊભી કરી શ્યા હતા. ઓએિસસ તેનું 
જ પ�રણામ હતું.

ટ્્ ટ તરીકે નંધાયાના પહેલા જ વષ્માં 

ઓએિસસે વડોદરા શહેરમાં હારબંધ �વૃિતઓ કરીને 
આદશ્ઘેલા પણ જવાબદાર, િશ્તબ� યુવાનોની 
ફોજ તરીકેની �િત�ા અંકે કરી લીધી. આગળ 
જતાં તેમની ઓળખનું અિભ� અંગ બની ગયાં 
તેવાં સફેદ વ�ોમાં સ� એવા યુવાનો જ ે વડોદરાને 
સાફસૂથું બનાવવા હાથમાં ઝાડ ુઅને સૂપડી લઈને, 
વડોદરાને હ�રયાળું બનાવવા વૃષારોપણ કરવા, તો 
જૂ�રયાતમંદોને લોહી મળી રહે તે માટ ે ્લડ એકઠુ ં
કરવા તો ્યાંક અ�મેધ યઞની સામે �દૂષણમેધ 
યઞ કરીને �ગૃિત લાવવા મોટા પાયે રેલીઓ કાઢતાં 
ર્તા પર દેખાવા માં�ા. મોટી કહેવાય એવી રેલીઓ 
કાં તો રાજકીય હોય કે પછી ધાિમ્ક હોય એવી 
સામા્ય મા્યતા ઓએિસસે તોડી. ઓએિસસની 
િશ્તબ� અને ��યે�ટવ રેલીઓ અ્ય રેલીઓ કરતાં 
સદંતર જુદી તરી આવતી હતી. પણ ઓએિસસ 
આવી િનદ�ષ લાગતી �વૃિતઓ પર અટ્યું નહં. 
િવ�ાથ� અને નાગ�રક ધમ્ તરીકે તેની સામે જમે 
જમે પડકાર આવતા ગયા તેમ તેમ તે �ખમોની 
િચંતા કયા્ િવના તેમને ઉઠાવતું ગયું.

૧૯૯૪ની શૂઆતમાં ્યારે અનામત-િવરોધી 
જુવાળ ઊભો થયો અને શહેરી િવ�ાથ�ઓ અ્યાયની 
લાગણીથી તોફાનો-ભાંગફોડ કરવા લા્યા, ્યારે 
ઓએિસસે ખૂબ સમજુ ્ટૅ્ ડ લીધું. યુવાનોને એક 
કે બી� છડેા તરફ ધકેલવાને બદલે અ્યંત 
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સહાનુભૂિતપૂવ્ક અનામતનું િવ�ેષણ કરવામાં આ્યું. 
યુવાનો અને નાગ�રકો ્યાં સુધી િવચારતા નહં 
થાય ્યાં સુધી તેમનો ભોગ લેવાતો રહેશે. ્યાંક 
રાજકારણીઓ તેમની નાજુક લાગણીઓને ઉ્કેરીને 
તેમને પોતાનો હાથો બનાવશે તો ્યાંક સતાધારી 
પષ લાભ લઈ જશે. અનામત મુ� ે ભારે છણાવટ 
સ�હતનો િવશેષાંક ઓએિસસે �ગટ કય� — એટલું 
જ નહં અનામત એ્સ�ેસ બસ દોડાવીને ચોરે ને 
ચૌટ ેવહં્યો. યુવાનોની લાગણી સમજતો અને તેમને 
્પ�તા તરફ દોરી જતો આ અંક આજ ે વાંચીએ 
તો પણ એટલો જ �્તુત લાગે છ.ે અનામત જવેા 
િવવાદા્પદ મુ�,ે કાય્�મો યો�ને મોટા પાયે યુવાનો, 
િશષકો અને લોકોને સાથે લીધા. ્યારે યુવાનોને 
િવચારતા કરીને આટલી સં્યામાં સંગ�ઠત કરી 
બતાવવાની શિ્ત �ઈને રાજકારણીઓએ પહેલી 
વાર ઓએિસસની નંધ લીધી.

અલબત, ્ યાર સુધીમાં અનેક સામાિજક હ્તીઓ 
ઓએિસસને િબરદાવવા લાગી હતી. નાનુભાઈ અમીન, 
�. નારાયણ, �ો. કે. એમ. ધોળ�કયા જવેી ્યિ્તઓ 
ઉ્સાહપૂવ્ક ઓએિસસની �વૃિતઓમાં સામેલ થતી તો 
િવમળા ઠકાર, કાંિતસેન રોફ, પી. સી. વૈ�, પુુષોતમ 
માવળંકર, �દલીપ દેસાઈ ને યશંવત શુ્લ જવેી 
એક મુકામે પહંચેલી, સામાિજક િનસબત ધરાવતી 
્યિ્તઓ સાથે �વંત પર્યવહાર, િવચાર-િવમશ્ 
ને સંપક્ રહેતો. તેઓ ્યારેય આ આ્મિવ�ાસુ, 
ૃિ�વાન યુવાનોના �ય્નોને િબરદાવવાનું ચૂકતા 
નહં. ઓએિસસની �દલ ખોલીને �શંસા કરનારાઓમાં 
એક નામ �ણીતા લેખક ગુણવંત શાહનું પણ હતું. 
એ વખતે ગુણવંતભાઈની છિબ યુવાનોને �ો્સાહન 
આપનાર, તેમનામાં ર�ા દશા્વનાર �ાંિતકારી 
િવચારક તરીકેની હતી — તેમની યુવાનોના ૃદયને 
સમજવાની, િબરદાવવાની અને તેમને �ો્સાહન 
આપવાની એ જ ે્ યુઇન ષમતા ઓએિસસના િમરોએ 
�્યષ અનુભવી હતી. એકદમ શૂઆતનાં વષ�માં 
્યારે ઓએિસસ માર િશિબરો કરતું હતું ્યારે 

તેમણે ઓએિસસ પર ખૂબ �ેમ વરસા્યો હતો. 
ઓએિસસના ટ્્ ટીઓ સાથે તેમનો વધુ ્નેહાળ નાતો 
હતો. સં�વભાઈ અને માયાબહેનને તો તેમણે પોતાની 
સં્થા ‘ઇ્ટરનૅશનલ યૂથ કાઉિ્સલ’માં ટ્્ ટી તરીકે 
પણ િનમં�યાં હતાં. ઓએિસસને ્યાં જૂર હોય 
્યાં દોરવણી આપવાનું, ચાર માણસોમાં તેની ઓળખ 
કરાવવાનું ગુણવંતભાઈને ગમતું હતું. ઓએિસસના 
ટ્્ ટીઓની નજરમાં વય અને ખાસ તો તેમના તરફથી 
મળતી હંૂફના કારણે તે એક િપતા સમાન વડીલ 
હતા... ભિવ્યમાં આ સંબંધ કેવું ૂપ લેવાનો છ ે
તે તો ્યારે કોને ખબર હતી; અલબત, આજ ે
પણ ઓએિસસના જૂના િમરો તેમના �ેમને જ યાદ 
રાખવો પસંદ કરે છ.ે મતભેદ થાય, પુર/સંતાનો 
પોતાના ક�ામાં ન રહે, ્યારે વડીલોનો �ેમ અને 
સંબંધો કસોટીએ ચઢ ે છ.ે બહુ ન�કના ભિવ્યમાં 
તેની શૂઆત થવાની હતી.

૯૪ના અંતમાં, હંુ ્યારે ઓએિસસમાં હ� 
માર િનરીષકની ભૂિમકામાં હતી ્યારે, તેણે 
બીજુ ં એક નીરષીરને અલગ કરતું પગલું પોતાના 
‘ચૅ્જ એ્યુકેશન’ અિભયાનના ભાગૂપે લીધું. 
૧૯૯૩ના અંતમાં શૂ કરાયેલું આ અિભયાન 
હવે અનામતની કસોટી પછી પાછુ ં પોતાના મૂળ 
મુ�ા તરફ — વડોદરાની મ. સ. યુિનવિસ્ટી તરફ 
વ�ું હતું. વાત એમ હતી કે અમારામાંથી મોટા 
ભાગનાં યુવક-યુવતીઓ ્યારે મ. સ. યુિનવિસ્ટીની 
જુદી જુદી ફૅક્ટીના િવ�ાથ�ઓ હતા — મે�ડકલ, 
એિ્જિનય�રંગ, બી. એસસી., બી.  એ., ફાઇન આ્્ સ, 
કૉમસ્, પફૉ્િમ�ગ આ્્ સ — લગભગ તમામ શાખાના 
િવ�ાથ�ઓ ઓએિસસમાં હતા અને અમને સૌને 
અમે જ ે િવ�િવ્યાત યુિનવિસ્ટીમાં અ્યાસ કરતા 
હતા તેની વા્તવમાં દયાજનક િ્થિત ખબર હતી. 
અમારી યુિનવિસ્ટીમાં તો ગુંડાત�વોનું રાજ હતું. 
આગળ જતાં રાજકારણી તરીકેની કાર�કદ� બનાવવા 
માટ ે યુિનવિસ્ટી તો �ણે દાદાગીરીનો અખાડો 
બની ગઈ હતી. પરીષાઓ મુલતવી રખાવવી, વગ� 
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બંધ કરાવવા, િવ�ાથ�-ચૂંટણીઓમાં 
બેફામ ખચા્ કરવા બહુ સામા્ય 
બાબત હતી. ્યાં િશષકોને પણ 
આ ત�વોનો ખોફ હોય અને તે પણ 
ગણતરીના �હંમતવાન િવ�ાથ�ઓનો 
સાથ આપવામાં અચકાતા હોય 
્યાં િવ�ાથ�ઓ કોની સામે જુએ? 
ઓએિસસે આમ થતું અટકાવવાનું બીડુ ં
ઝડપી લીધું. પરીષા મુલતવી રખાતી 
અટકાવવા — વગ� ચાલુ રખાવવા 
જૂર પ�ે ઓએિસસના યુવાનોએ 
હાથમાં હાથ પરોવી �ક�ેબંધી પણ 
કરી અને એમ કરતાં પ્થરમારો 
પણ સ�ો — બે-ચાર જણ ઘાયલ 
પણ થયા — પણ પરીષાઓ તો થઈ 
જ. એ પછી ઓએિસસે યુિનવિસ્ટીમાં 
અ્યાસ કરતા યુવાિમરોને યુિનવિસ્ટીની ્ટડુ્ટ 
યુિનયન ચૂંટણીઓમાં ઊભા રહેવા �ો્સાહન આ્યું, 
તેમાંથી કેટલીક બહેનો �તી. અમે યુિનવિસ્ટીની 
ચૂંટણીઓ વખતે થતા બેફામ ખચા્ અને શિ્ત-
�દશ્નનો િવરોધ શૂઆતથી જ કરી ર�ા હતા, 
એવામાં આ જ વાતોનો િવરોધ કરી, આચાર-
સં�હતાનું ચુ્ત પાલન કરાવવામાં આવે તેવી માંગ 
સાથે યુિનવિસ્ટી ઑ�ફસ સામે એક િવ�ાિથ્ની 
ઉપવાસ પર ઊતરી. તેના સમથ્નમાં પેલી બે ચૂંટણી 
�તેલી બહેનો પણ ઉપવાસ પર બેઠી. પાંચ �દવસ 
થયા, તેમના ઉપવાસનું કોઈ પ�રણામ આ્યું નહં. 
એટલે તેમણે ઓએિસસને આગળ આવવા િવનંતી 
કરી. સાચા મુ� ે ઉપવાસ પર બેઠલેી િવ�ાિથ્નીઓને 
સાથ આપવામાં ઓએિસસનો યુવા િમ�જ કેવી 
રીતે પાછો પડ?ે એટલે ્યાયની માગણી સાથે 
ઓએિસસના બે િમરો પણ ઉપવાસ પર ઊતયા્. 
ખેર, યુિનવિસ્ટીના સતાિધકારીઓએ અને અ્ય 
આગળ પડતા નાગ�રકોએ ખાતરી આ્યા બાદ, 
ઉપવાસ સાત �દવસ પછી પૂરા થયા. આમ 

ચૂંટણીમાં સીધી રીતે અને ઉપવાસ કરીને નૈિતક 
રીતે પણ તેમને પડકારવાના કારણે પણ અમે મુ્ય 
રાજકીય પષોની િવ�ાથ�પાંખો — એન.  એસ.  યુ.  આઈ. 
(કં�ેસ) અને એ. બી. વી. પી. (ભાજપ)ના યુવાનેતાઓને 
ખટ્યા. અ્યાર સુધી તેમને કોઈએ સંગ�ઠત ધોરણે 
પડકાયા્ નહોતા. દર્યાનમાં, અમારા એક �હતે્છુ 
સં�વભાઈને સમ�વી ર�ા હતા કે આ રીતે સામે 
પડવું ્યાવહા�રક નથી — એ આપું કામ નથી... 
સં�વભાઈ કહી ર�ા હતા કે પણ આ જ સમય 
છ ેઆપણા આદશ�ને આચારમાં ઉતારવાનો... આપણે 
જ ેમાનીએ છીએ તે િવચારોને �વવાનો. આ �હતે્છુ 
જવેા શાંિતિ�ય લોકોને ઓએિસસનું આ પગલું પસંદ 
ન પડ ે તે ્વાભાિવક હતું. બી� તરફ, અમારી 
યુિનવિસ્ટી અમારે મન તો નાનકડા દેશ સમાન જ 
હતી. આખા દેશની જમે અહં પણ વહીવટી તંરો 
હતાં, પદાિધકારીઓ હતા, ચૂંટણી્યવ્થા હતી. અને 
આખા દેશની જમે જ અહં પણ મોટા ભાગના 
િવ�ાથ�ઓ ઉદાસીન — જ ે જમે થાય છ ે તેમ થવા 
દેનારા, કેટલાક તકસાધુઓ–રાજકારણીઓ જવેા 
ગા�ગા�ને વચ્્ જમાવનારા અને ગ્યાગાં�ા 

ઉપવાસ અને પારણાં ઃ િવચારોને આચારમાં ઉતારવાની ‘�ખમી’ શૂઆત
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સાચી બાબતો માટ ે અવાજ ઉઠાવનારા હતા. જ ે
આદશ�ને સેવતાં આ્યા હોઈએ તેને �વવાની, દેશ 
માટ ે કંઈક કરવાની ઘડી આવે ્યારે પાછા કેમ 
પડાય? ઓએિસસ તો મચી પ�ું હતું પીપ્સ 
િસિ્ડકેટ ઊભી કરવા ને યુિનવિસ્ટીનું ગૌરવ પાછુ ં

લાવવા કંઈક મોટાં આયોજનો ઘડવા...
દર્યાનમાં, મારી બારમા ધોરણની પરીષા પૂરી 

થતાં જ, એિ�લ ૧૯૯૫થી હંુ પૂરો સમય ઓએિસસમાં 
કામ કરવા લાગી હતી. અને હવે આ યારા અમારી 
સ�હયારી બની ગઈ હતી. 

�ે્્ઝ હોમ : ઓએિસસનું આંત�રક દપ્ણ
A home is where they understand you. 

આ વા્ય મોટા અષરે �ે્્ઝ હોમની દીવાલ પર 
ચંટાડલેું હતું તથા બહાર ‘રાજકારણીઓએ અહં 
�વેશવું નહં (Dogs and Politicians are not 
allowed)’ એવું બોડ ્ લગાડલેું હતું. વડોદરાના 
િનઝામપુરા િવ્તારમાં આવેલું આ ઘર ૧૯૯૨થી 
અમાું પૂરા સમયનું સંયોજન ્થળ અને કાયા્લય 
હતું. તેની અંદરના દરેક ખંડને ઉપયોગ મુજબ અલગ 
અલગ નામ આપવામાં આ્યું હતું — ્ વાગતકષને 
‘ગુ્તેગૂ’, મૅનેિજગં ટ્્ ટીના કામ કરવાના ખંડને 
‘આ્થા’, લાઇ�ેરી તથા એકાઉ્ટના ખંડને 
‘�ર્લે્શ્સ’, રસોડાને ‘મેટામોરફોિસસ’, ્ટોરૂમને 
‘એ્સ્લોરેશ્સ’, અ્ય એક ખંડને ‘રણ�ીપ’ અને 
શાંિતથી કામ કરવા માટનેા ખંડને ‘�રનાિ્સયેશન’ 
નામ આ્યું હતું. ટૉઇલેટ અને બાથૂમને સુ્ધાં નામ 
હતું – ‘િચંતન’ અને ‘ફે્ટિસઝ’! અને અગાશી- 
અગાશી અમારા માટ ે ‘હેવ્સ’ હતી!

અમાું જટેલું ઘડતર બહાર જ-ેતે �વૃિતઓ કરતાં 
થતું હતું તેટલું જ કે તેથી વધુ ઘડતર અહં �ે્્ઝ 
હોમમાં થતું હતું. મં પહેલી વાર �ે્્ઝ હોમમાં પગ 
મૂ્યો ્યારથી મં હંમેશાં અહં િમરોને કોઈક ને 
કોઈક કામમાં ગૂંથાયેલા �યા છ.ે ગ્પાં મારવા કે 
ઠ�ા-મ્કરી કરવા માટ ે અહં આવવાનો િવચાર જ 
કોઈને ન આવે. અને છતાં અહં આવવાનું સૌને 
ગમે. કંઈ કામ ન હોય તો કોઈને મદદૂપ થવા. 
પણ મોટા ભાગે દરેક પાસે કોઈ ને કોઈ કામ 
હોય જ. સવારથી રાત સુધી �ે્્ઝ હોમ અ્યંત 
�વંત રહેતું.

પણ �ે્્ઝ હોમ ઓએિસસનું સંયોજન ્થળ 

કે કાયા્લય માર નહોતું. અમારા સૌ માટ ે િમરતાના 
આદશ્નું આગવું મહ�વ હતું. જમે �ી મ્કે�ટયસ્માં 
િમરોનું સૂર હતું One for all and all for one, 
તેમ અમાું િમરતાનું સૂર થોડુ ંલાંબું હતું — Love is 
God. In the temple of our Friendship, Let 
our Life be our prayer. ભલભલા બુિ��વીઓ 
સાથે કામ કરવાનું આવે ્યારે બાખડી પડ ે છ.ે � 
અમારે કંઈક મોટુ ં કરવું હોય, સાથે કરવું હોય તો 
તે મજબૂત િમરતાના �રે જ શ્ય બને. તેના માટ ે
સહ�વનથી વધુ સાું શું હોઈ શકે? એટલે �ે્્ઝ 
હોમમાં ૫–૭ િમરો કાયમી ધોરણે અને બી� િમરો 
અઠવા�ડયાના ચો�સ �દવસે સાથે રહેતા હતા, જમે 
કે હંુ દર બુધ-ગુુવારે �ે્્ઝ હોમમાં રોકાતી. અમે 
અમારા સહ�વનના �યોગ �્યે સભાન હતાં અને 
તે સહેલો નહં હોય તેની અમને �ણ હતી. આપણે 
મૅરેજ-્યૂરો ખોલવા નથી ભેગા થયા, સમાજ માટ-ે 
દેશ માટ ે કામ કરવા ભેગા થયા છીએ એવી તી� 
ભાવના અને �દલો�દમાગથી કશાકમાં ને કશાકમાં 
ખૂંપેલા હોવાના કારણે અમારી વ્ચેના સંબંધોમાં 
િનદ�ષતા અને મૈરીનું વચ્્ જળવાઈ રહેતું. યુવાનોની 
ઊ�્ને રચના્મક માગ� વાળવી — એ શ્દ�યોગ 
અહં �વંત ૂપ પામતો. 

�ે્્ઝ હોમમાં સાફસફાઈ, વાસણ માંજવાં, રસોઈ, 
ખરીદી એવાં તમામ રોિજદંાં કામો િમરો �તે કરતા. 
તેમાં ભાઈ કે બહેનનો કોઈ ભેદ નહં. િમરોને 
કામ વહંચાયલાં હોય — ભાઈઓના ભાગે રસોઈ કે 
વાસણ માંજવાનાં કામ હોય તેમાં કશું જ અજુગતું 
નહોતું અને તમામ િમરો �ેમ અને જવાબદારીપૂવ્ક, 
રે�તાના અિભગમથી તે કરતા પણ ખરા. ઘરે 
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કદી ન કયા� હોય તેવાં કામો અહં કરવામાં અમને 
કોઈને કશું નડતું નહોતું. તેનું કારણ કદાચ અહંનું 
આદશ�નું, િમરતાભયુ� વાતાવરણ હોઈ શકે. 

અલબત, િમરતા સામે પડકારો પણ હતા ્તો. 
વધુ પડતી ટીકા થઈ જવી, કડવાશ આવવી, ઈષા્ 
થવી, અહં ટકારાવા કે િવ�તીય આકષ્ણ થવું — એવું 
બધું જ અમારી વ્ચે થતું. પણ ્યેય �્યેની િન�ા 
અને િમરતાના આદશ્ને પામવાની તી� ઇ્છાના 
કારણે વાત સભાનતાના ્તર પર આવતી અને અમે 
તવાઈ તવાઈને વધુ શુ� થતાં. અહં સહજ વૃિતઓ 
અને માનવીય નબળાઈઓનો ્વીકાર હતો — ન તો 
તેને વધુ પડતું મહ�વ આપવામાં આવતું હતું અને ન 
તો તેને િતર્કારાતી હતી. 
પ�રણામે જ-ેતે બાબત, 
જ-ેતે ્થાને જ રહેતી, 
ને ‘આપણે સમાજને 
કંઈક આપવા ભેગાં થયાં 
છીએ’ની ભાવના અને 
સતત �વૃિતઓ મનને 
વૃિતઓ પર ભ્યા કરવા 
દેતી નહં. ઉદાહરણ 
તરીકે, મારાં શૂઆતનાં 
વષ�માં, મને અમારામાંના 
એક િમર �્યે ભારે 
ખંચાણ થયું. મંરમુ્ધ �કશોરીની જમે મારી આંખોમાં 
અને દરેક કાય્માં તે ડોકાતું. અને બાકીના સમજદાર 
િમરો તે �ઈ પણ શકતા. એ વખતે મને કોઈએ 
ઝાટકી ન કાઢી. સહજતાપૂવ્ક અને હંુ કોશેટામાં ન 
જતી રહંુ તે રીતે સં�વભાઈ માર એ બાબતને મારી 
સભાનતામાં લા્યા. પણ ભરોસો પૂરેપૂરો રા્યો, ્યાંય 
સાથે કામ કરવાની મારી નાની નાની પસંદગીઓ 
પર ��ો ન રાખવામાં આ્યો. પ�રણામે, હંુ પોતે 
સમજપૂવ્ક તેને ઓળંગી જઈ શકી.

આ િમરોનું ઘર ખાલી િમરોને જ વહાલું હતું 
તેવું નહોતું. અમારામાંથી કેટલાંકનાં ખુ�ાં �દલવાળાં 

માતાિપતા સુ્ધાં અહં ્યારેક રોકાવા માટ ેઆવતાં. 
વખતોવખત કેટલાક મહેમાનો પણ અહં રહેવાનું 
પસંદ કરતા. તે વખતે ��ાચાર સામે બુલંદ અવાજ 
ઉઠાવનારા મુંબઈના ્યુિનિસપલ કિમશનર, �. 
આર. ખૈરનાર ્યારે ઓએિસસના ��ાચાર-િવરોધી 
કાય્�મમાં આ્યા હતા ્યારે તેમણે હોટલેને બદલે 
�ે્્ઝ હોમમાં રોકાવું પસંદ કયુ� હતું. �કે સામાિજક 
ૃિ�એ આ �યોગ સામે પહેલો વાંધો ૧૯૯૬માં 
‘ઇ્ટરનૅશનલ યૂથ કાઉિ્સલ’ના નવનીત દવે અને 
તેના અ્ય કેટલાક ટ્્ ટીઓએ લીધો. ઓએિસસના 
‘�હતે્છુ’ તરીકે તેઓ અમને સમ�વવા આ્યા 
હતા. તેમને આ �યોગ બરાબર લાગતો નહોતો. 

ઓએિસસના િમરોએ તો 
તેમની સાથે ખુ�ા �દલે 
વાત કરી અને ધરપત 
આપી કે “કોઈ પણ 
�હતે્છુ અડધી રાતે પણ 
તપાસ કરવા આવી શકે 
છ,ે �ે્્ઝ હોમના દરવા� 
ખુ�ા છ.ે પણ અમે તો આ 
�યોગ આગળ ધપાવવા 
માગીએ છીએ — આરમ 
બનાવવા માગીએ છીએ!” 
ગાંધી અને ટૉ્્ટૉયના 

પગલે ચાલી, રોિજદંાં કાય�માં રમ, ્વાવલંબન 
અને મૈરીપૂણ્ સહ�વનના િસ�ા્તોને મૂિત્મંત ૂપ 
આપતા યુવાઆરમની અમારી સમજણ અમે તેમને 
જણાવી — પણ ન તે અમને અમારી સમજણ સંદભ� 
કોઈ �� કરી શ્યા ન અમારી વાત ્વીકારી 
શ્યા. એવું લા્યંુ �ણે તે તેઓ કોઈ સંદેશાવાહકની 
જમે, માર સંદેશો કહેવા જ આ્યા હોય... અમે 
�ે્્ઝ હોમ બંધ કરી દઈએ એવી તેમની ઇ્છા 
તો અમે ક્પનામાં પણ કેવી રીતે માની શકીએ? 
એ �દવસે તો બંને તરફ અસંતોષ સાથે વાત પૂરી 
થઈ. સહ�વન બાબતેનો આ વાંધો કેટલું વરવું 
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અને કેટલું મોટુ ં ૂપ લેશે એ તો અમને સમય જ 
કહેવાનો હતો. 

તે �દવસે અમને મળવા આવનારાઓમાં આચાય� 
અને િશષકો હતા, જ ેયુવાનોને સાંભળવા જ માગતા 
નહોતા. તેમને મન આરમ એટલે દૂષણોનું જ ્થાન 
બની બેઠુ ં હતું. આવો ને આટલો હઠીલો પૂવ્�હ? 
શું તેમને યુવક-યુવતીઓના સંબંધના એક પ�રમાણ 
િસવાય કશું જ દેખાતું નહં હોય? અમે ્યારે અને 
આજ ે પણ, માનવીય નબળાઈઓથી પર હોવાનો 
દાવો કરતા નથી — �ામાિણક ભૂલો થઈ પણ શકે, 
તેથી શું આદશ્ તરફ ૃિ� રાખી �યોગ કરવાનો 
અિધકાર ન હોય? અમારાં કેટલાંક ખુ�ાં �દલવાળાં 
માતાિપતા, અ્ય મહેમાનો જ ે અનુભવી શ્યાં તે 
અમારા �હતે્છુ હોવાનો અને પોતાને કેળવણીકારો 
કહેનારા કેમ ન અનુભવી શ્યા? — આવા ઘણા ઘણા 
��ો અમને થયા... યુવાનો પર િવ�ાસ રાખવાની 
વાતો કરવી અને િવ�ાસ રાખવો એ બે જુદી વ્તુ 
છ ે એ અમને સમ�યું. ખેર, અમને તો અમારા 
આ �યોગમાં જબરજ્ત િવ�ાસ હતો અને આજ ે
પણ છ.ે 

આ �સંગ આ્યો અને ગયો. �ે્્ઝ હોમ 
ખીલતું ગયું. �વૃિતઓથી ધમધમતું ર�ું. એકબી�ની 
મુ્કેલીઓ સંવેદવી, કાળ� લેવી જવેી અંગત 
બાબતો હોય કે પછી ્વ્છતા, ્યવ્થા �ળવવી, 

વેળાસર કામો પૂરાં કરવા જવેી સામૂ�હક બાબતો 
હોય — અહં બધા જ શીખનારા અને િશખવાડનારા 
હતા. સં�વભાઈ �્યે અમને સૌને સો ટકા વધુ 
માન, વધુ �ેમ હતો. પણ તમે કોઈ પણ િમરને 
પૂછો, દરેકનું ૃદય એ વાતાવરણ માટ ેબી� કેટલાય 
િમરોનો આભાર માનશે. �ણે પાણીમાં કાંકરો નાખીએ 
અને વલયો ફેલાતાં �ય તેમ અહં મૈરી અને 
આદશ�નાં વલયો આપોઆપ ફેલાતાં જતાં હતાં!

આમ, ૧૯૯૨થી ૧૯૯૮ સુધીનાં વષ�ના સરવાળે 
�ે્્ઝ હોમના િનિમતે અમારા સૌ િમરો વ્ચે એવી 
આ્મીયતા કેળવાઈ જ ેઅમારા સૌ માટ ેબી� કોઈ 
પણ ખ�ના કરતાં વધુ મૂ્યવાન છ,ે �વનભરની 
મીઠી મધુરી યાદોનું અમૂ્ય ભાથું છ.ે

અને શું �દવસો હતા એ! સવારના પાંચ-સાડા 
પાંચથી રાતના દસ-અિગયાર સુધી અમે કશાક ને 
કશાકમાં મચેલાં રહેતાં અને તોય થાકતાં નહં. 

ઓએિસસે ખૂબ મોટુ ં ્યેય રા્યંુ હતું — ભારત 
દેશના નવસજન્ માટ ે મથવું. માણસના ઘડતર અને 
નેતૃ્વઘડતર થકી જ આ થઈ શકે એવું અમાું માનવું 
છ.ે એટલે ઓએિસસમાં �વૃિતઓ અનેક થતી, પણ 
તેના કે્�્થાને ચા�ર�ય-ઘડતર અને નેતૃ્વ-ઘડતર 
રહેતાં. હંમેશાં રાહતકાય� કરતાં કેળવણીલષી કાય� 
પર વધુ ભાર મુકાતો. 

૧૯૯૪–૯૫માં ઓએિસસે �. આર. ખૈરનાર 
અને ટી. એન. શેષન જવેી ��ાચાર 
સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવનારી હ્તીઓને 
વડોદરામાં આમંરી. દરેક વખતે બે-
રણ કલાકના કાય્�મ નહં, પરંતુ 
સમાજના િવિવધ વગ� માટ ે એક પછી 
એક જડબેસલાક કાય્�મોનું આયોજન 
કરવામાં આ્યું, શેષને એક �દવસ 
આ્યો હોય તો એક આખો �દવસ અને 
ખૈરનારે રણ �દવસ આ્યા હોય તો 
પૂરા આયોજન સાથે રણ �દવસ ભરચક 
કાય્�મો ગોઠવવામાં આ્યા. આવા જ 

ખૈરનાર સાથે સં�વ શાહ (ચ્માવાળા) ઃ લોક�ગૃિતની િચનગારી
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એક કાય્�મમાં ઓએિસસે નાગ�રકોની ચેતના સંકોરવા 
માટ ેખૈરનારના હાથે ‘લોકચેતના �ગૃિત આંદોલન’ની 
મશાલ પેટાવી. આગળ જતાં આ આંદોલન હેઠળ 
ઓએિસસે ઘણા �ાંિતકારી �યાસો કયા્.

દર્યાનમાં, મારા ઘરેથી પણ િવરોધનું રણિશંગું 
ફંૂકાઈ ગયું. બ્યું એવું કે હંુ આ કાય્�મો માટનેી 
તૈયારીઓનાં કામોમાં જબરજ્ત ઓત�ોત થઈ ગઈ 
હતી. સવારથી મોડી રાત સુધી મને બીજુ ં કંઈ સૂઝતું 
નહોતું. સંતાનને જ ે ગમતું હોય તે આિથ્ક વળતર 
કે �િત�ાની ૃિ�એ તરત ફાયદાકારક ન હોય તો 
વડીલોને એ કઠવા માંડ ેછ ેઅને તેઓ ભા્યેજ એને 
શું ગમે છ ે તે કે તે કેટલું એના ભલામાં છ ે તે 
બાબતે કોઈ રસ લે છ.ે મારા �ક્સામાં શૂઆતમાં 
આમ જ બ્યું. બરાબર ખૈરનારના કાય્�મના બી� 
�દવસે, બાપુએ ફરમાવી દીધું કે આજ ે જવું હોય 

તો પાછી ન આવતી. તેમણે સં�વભાઈને ફોન પણ 
કરી દીધો. એ વખતે તો હંુ નીકળી ગઈ પણ મને 
અંદર ભારે મુઝારો થયો. સં�વભાઈએ અ્યંત ્ય્ત 
હોવા છતાં સંદેશો કહેવડા્યો કે બને તો કાય્�મ 
પછી પાછી ઘરે જજ,ે આપણે પછીથી વાત કરીશું. 
મને એ �દવસ બહુ વસમો લા્યો.

અમારામાંથી લગભગ દરેક િમરને ઘરમાંથી 
િવરોધનો સામનો કરવો જ પ�ો છ.ે કોઈને વધુ 
તો કોઈને ઓછો. પ્પા પાછળથી સં�વભાઈને મ�ા, 
અને તેમને તેમની પર િવ�ાસ પ�ો. મારી ખામીઓ 
માટનેો િવરોધ તો એવો જ ર�ો, પણ સં�વભાઈ 
માટ ે તેમના મનમાં જ ે માન ઊભું થયું તેના કારણે 
મારો ર્તો થોડો સરળ બ્યો.

૧૯૯૬નું વષ્ મારા ઉપરાંત ઓએિસસ માટ ે
પણ િવરોધનાં વાદળો લઈ આ્યું હતું. 

૧૯૯૬નો િવવાદ : જ ે પોષતું તે મારતું?
ઘટના�મ કંઈક આવો હતો — જુલાઈ મ�હનામાં 

ઓએિસસથી જમેને સીધી તકલીફ પડી હતી 
તેવા રાજકીય પષોની યુવાપાંખના નેતાઓએ 
સમાચારપરોમાં ઓએિસસ િવુ� િનવેદનો આપવા 
શૂ કયા�- ઓએિસસ બેફામ ખચા્ કરે છ,ે મ. 
સ. યુિનવિસ્ટીના નામે કરોડો ૂિપયા ઉઘરાવાય 
છ,ે સં્થા આદશ્ની માર વાતો જ કરે છ,ે 
ઓએિસસના �વાસોમાં નૈિતકતાનું અધ:પતન થાય 
છ,ે યુવક-યુવતીઓનો ભેગો રાતવાસો... બુિ��વીઓ 
ઓએિસસને છોડીને જઈ ર�ા છ.ે.. મ�ની વાત એ 
હતી કે આ એ જ નેતાઓ હતા જ ે યુિનવિસ્ટીને 
ગુંડાગીરીનો અખાડો સમજતા હતા, એની ચૂંટણીમાં 
હાથીઘોડા લાવતા હતા ને આખી યુિનવિસ્ટીને 
ચૂંટણીસૂરોથી રંગી નાખતા હતા... ચૂંટણીઓ �તવા 
બેફામ ખચા્ કરતા હતા! 

આ યુવાનેતાઓના ધમપછાડા તો અમે સમ� 
શકતા હતા. પણ પછી ઇ્ટરનૅશનલ યૂથ કાઉિ્સલના 
કેટલાક કાય્કતા્ઓ આગળ આ્યા મી�ડયામાં િનવેદન 
આપવા... િવચારભેદ હોય તે તો સમ� શકાય પણ 

આષેપબા�? તે પણ હલકી ભાષામાં? આપણા દેશમાં 
�હેર �વનમાં હોવું એટલે શું તેનો એ અમારો પહેલો 
અનુભવ. તમે તમારી �તને િનદ�ષ ન પુરવાર કરો 
્યાં સુધી તમે ગુનેગાર છો એવું ઠસાવતા મી�ડયાના 
એકતરફી અિભયાનનો ્ યારે અમને પહેલવહેલો પરચો 
મ�ો. ગમે તે ભાષામાં, આષેપો જમેતેમ છપાઈ 
જતા હતા — ખરાઈ કરવાની કોઈને જૂર લાગતી 
નહોતી. આ બધામાં કંઈક િશ�તાની અમારી અપેષા 
વધુ પડતી હતી એ અમને સમ�યું પણ ખરો 
આઘાત ્યારે લા્યો ્યારે ગુણવંત શાહે છકે 
છ�ેે અિતશય લાગણીભયા્ િનવેદન સાથે આખા 
િવવાદમાં ઝંપલા્યું — “ઓએિસસ નામના દુ:્વ્નને 
હંુ ભૂલવા માગું છુ,ં મને મારા િન�નંદમાં ડબૂકી 
મારવાની છૂટ હોવી �ઈએ... ઓએિસસના બેફામ 
ખચ્નું નૈિતક ઑ�ડટ થવું �ઈએ... ઓએિસસને 
સમિપ્ત છોકરીઓનાં માબાપ લાચાર છ.ે.. ્યિ્તપૂ� 
વધી પડી છ.ે.. �વાસનાં અિન�ોની તો વાત જ 
કરવા જવેી નથી... જ ે વાતો �ગટ નથી કરી તે 
�ગટ કરવા જવેી નથી...” િન્પષ તપાસ થાય ્યાં 
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સુધી સૌને મૌન રહેવાની સલાહ આપીને ગુણવંતભાઈ 
ઘું ઘું કહી ગયા.

આ સમ� ગાળા દર્યાન અમને ઘણા યુવાન/
વડીલ િમરો કહેતા કે ઓએિસસને બદનામ કરવા 
પાછળ ગુણવંતભાઈનો હાથ છ.ે તેમના ઘરે છાની 
બેઠકો ભરાય છ ેને તેમાં “કોઈને ને્તનાબૂદ કરવું છ ે
તો તેને છાપે ચઢાવો...” જવેી વાતો થાય છ ે— અમારા 
સુધી પહંચતી આ બાતમીઓને અમે બેફામ અફવાઓ 
માની તેની તરફ કોઈ ્યાન આ્યું નહં. મતભેદ છ,ે 
તેથી કંઈ આ કષાની ્યિ્ત આવું થોડુ ં કરે — એવું 
અમે માનતા... ્યાં તેમનું િનવેદન �ગટ થયું. તેમનું 
િનવેદન વાંચીને ઓએિસસના ઘણા બધા શુભે્છકોએ 
અમને િચંતા ન કરવા જણા્યું. કોઈકે તો ્યાં સુધી 
ક�ું કે ચાલો, આજ ે તમારો ગુણવંત શાહથી મોષ 
થઈ ગયો; �કે અમારી આંત�રક િ્થિત એવી નહોતી.

ખેર! તેમનું આખું િનવેદન ���ટકલી વાંચીએ 
્યારે જ તેમણે કેવી ચાલાકીથી ઓએિસસ પર કોઈ 
રીતે �હાર કરવાનું બાકી નહોતું રા્યું તે સમ�ય. 
આવો �હાર ્યારે આપણી પ�રિચત, ્વજન જવેી 
્યિ્ત તરફથી થાય ્યારે િવ�ાસઘાતની લાગણી ન 
અનુભવાય તેવું તો કેવી રીતે બને? ઓએિસસમાં 
આ્યે મને એક-દોઢ વષ્ જટેલો જ સમય થયો હતો 
્યારે. પણ ઓએિસસને હંુ �દવસ-રાત અનુભવતી 
હતી. મને ધરાર લાગી આ્યું કે જ ે�ે્્ઝ હોમ, જ ે
ઓએિસસને હંુ આટલું ન�કથી �ું છુ,ં અનુભવું 
છુ ં તેનાથી આ વાત કેટલી વેગળી છ ે— પોતાની 
લેખની અને લોકિ�યતાનો આવો ઉપયોગ? માર 
કોઈની પાસેથી સાંભળેલી બાબતો પરથી આટલું મોટુ ં
જજમૅ્ટ આપી શકાય? આપવું �ઈએ?

તેમણે પોતાનો અંગત �ષે ઉતારવા માટ ેપોતાની 
લેખની અને લોકિ�યતાને વટાવી હતી. બાકી ્યારે 
ઓએિસસ પર વામણા રાજકારણીઓ એકદમ 
ધડમાથા વગરના �હારો કરતા હતા ્યારે જ તેમણે 
કેમ િનવેદન આપવું પ�ું? કેળવણીકાર હતા તો 
તેઓ પોતે શું કરી ર�ા છ ે તે િવશે તેઓ સભાન 

નહં હોય? આવા મોટા, આ્યાિ્મક પુ્તકોના લેખક 
આવી હદે ઊતરી શકે? — આ બધા ��ો અમારા 
મનમાં ઊ�ા ને વષ� સુધી ભમતા ર�ા, પણ 
અમને આષેપોની આ આયોજનબ� હારમાળા અંગે 
અને તેમાં િશરમોર ગુણવંત શાહના અંિતમ િનવેદન 
અંગે �ેસમાં કોઈ ખુલાસો આપવા જવેું લા્યું નહં. 
કોઈને હાિન પહંચાડવી હોય તો પૈસાના ગોટાળા 
અને ચા�ર�ય સંબંધી આષેપો કરવા એ સૌથી સહેલું 
હિથયાર છ.ે એટલે આષેપો અને તેની ભાષાથી લોહી 
ઊકળી આવે તો પણ ઓએિસસે તેની તરફ ્યાન 
આ્યા િવના પોતાનું કામ ચાલુ રા્યુ;ં અલબત, 
ઓએિસસ આટલી ઠડંક રાખી શ્યું તેની પાછળ 
તેણે અ્યાર સુધી �ળવેલી પારદિશ્તા હતી અને 
‘જવેી ૃિ� તેવી સૃિ�’ની થોડી સમજ પણ હતી.

આજ સુધી મં એવું બીજુ ંએક પણ સંગઠન નથી 
�યું જ ે આટલી હદે પોતાના કામ અંગે, પોતાના 
�યોગો અંગે, પોતાની મથામણો અને ્વ્નો અંગે 
શુભે્છકો સાથે આટલી સાત્યપૂણ્ રીતે ક્યુિનકેશન 
રાખતું હોય (્યારે ફેસબુક કે વૉ્સઅપનો જમાનો 
નહોતો). સં્થા તરીકે નંધાયાના �થમ વષ� જ 
ઓએિસસે પોતાનું માિસક મુખપર ‘ઍલાઇવ’ શૂ 
કયુ� હતું. આ ઍલાઇવ તેના નાના-મોટા દરેક દાતા 
પાસે, દરેક શુભે્છક પાસે પહંચતું. અને ઍલાઇવમાં 
હંમેશાં દરેક મુ� ે િનખાલસ આલેખન હોય — આમ 
કરવા પાછળની ૃિ� શું છ,ે હાલ શું ચાલી ર�ું છ,ે 
આંત�રક રીતે ઓએિસસ ્યાં છ,ે વગેરે. ઍલાઇવ 
અમારા અને શુભે્છકો વ્ચેની િવ�ાસની ડોર હતી. 
અમે શું કરી ર�ા છીએ તેનાથી તેઓ સુપેરે પ�રિચત 
હતા. છતાં ઓએિસસ તેના દરેક દાતા અને તેના 
કામમાં રસ લેતા દરેક શુભે્છકને જવાબદાર હતું, 
એટલે તેમને સૌને દરેકેદરેક આષેપનો િવગતવાર 
ખુલાસો આપવામાં આ્યો. ઍલાઇવના િવશેષાંક થકી 
્તો. તેનું હે�ડગં હતું — શું ઓએિસસ હવે બંધ 
થઈ જશે? જ ે સં્થા વખાણથી ન ચાલતી હોય તે 
આષેપોથી બંધ ન થાય.
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અમે ભલે ગમે એટલા દુભાયા હતા 
ગુણવંતભાઈથી, પણ એટલી �ગૃિત હતી કે આ 
એક િનવેદનના કારણે, તેમણે શૂઆતમાં આપણી 
પર જ ે ્નેહ વરસા્યો’તો, જટેલું �ો્સાહન આ્યું 
હતું તેનો છદે નથી ઊડી જતો. આપણે જમા શું 
રાખવું છ ે તે તો આપણે જ ન�ી કરવાનું હોય 
ને? — એવો �� અમે �તને પૂછી શકતા હતા.

આમ ૧૯૯૬ના િવવાદથી અમે વધુ મજબૂત 

અને ્પ� બ્યાં. અમે તો આગળ વધવા થનગનતાં 
જ હતાં — ફરીથી એક નવો �યોગ શૂ થયો. પણ 
હારેલા બમણા �રથી લડ ેએ ઉિ્ત મુજબ ભિવ્યમાં 
આષેપોનું મોટુ ં વાવાઝોડુ ં અમારી રાહ �ઈ ર�ું 
હતું. ભિવ્યમાં આ જ મુ�ાઓ, આષેપો અમારી 
સામે ફરીથી આવવાના હતા — અને તે પણ િવરાટ 
્વૂપમાં — તેનાથી અમે અ�ણ હતાં.

ઓએિસસ કેમ ‘ઓએિસસ’ હતું?
�દવસે ને �દવસે માું ૃદય ઓએિસસમાં વધુ 

ને વધુ પરોવાતું જતું હતું. આ કે બી� ગમે તેટલા 
આષેપો હલાવી ન શકે એવો િવ�ાસ પેદા થવાનું 
કારણ હતું મં અહં અનુભવેલી કેટલીક િવિશ�તાઓ. 
અમે બધાં ગાંધીયુગમાં નહોતાં જ્્યાં, પણ અહં 
અમને આદશ�ની એવી જ તી�તા અનુભવાતી 
હતી — સમાજને કંઈક પાછુ ં વાળવાની — પોતાની 
પાસેનું રે� આપવાની ભાવનાવાળા તેના ્યેયની 
વાત હોય કે પછી તેના િનભ�ક િમ�જની વાત 
હોય. યુવાનોમાં ઓએિસસની લોકિ�યતા એ દશા્વતી 
હતી કે � યુવાનોને પસંદગી મળે તો તે �હંમતનાં 
ખોખલાં ્વૂપો (પાન-પડીકી દબાવી દાદાગીરી કરતા 
દાદાઓ) કરતાં આદશ�ના રંગે રંગાયેલી �હંમતને 
જ પસંદ કરે.

માું માનવું છ ે કે � મન પૂવ્�હયુ્ત ન હોય 
તો બહુ આસાનીથી ન�ી થઈ શકે એમ હતું કે 
આ યુવાનોની નીયતમાં ખોટ છ ે કે નહં — પછી 
એ જ ે કામ ઉપા�ું છ ે તેની વાત હોય કે તેના 
�યોગોની. ઉદાહરણ તરીકે, ૧૯૯૬ના િવવાદ પછી 
ઓએિસસે પોતાના શુભે્છકોને લેિખતમાં એવું પૂ�ું 
હતું કે — ધારો કે અમારા સહ�વનના �યોગ સાથે 
તમે સંમત થયા હો, અને કદાચ અમારામાંથી કોઈની 
ગંભીર ભૂલ થઈ �ય તો સાચી �દશામાંના એક 
િન�ાવાન �યોગને તમે માર એ જ કારણસર વખોડી 
નાખશો? — અથવા ધારો કે તમે આ �યોગ બાબતે 
અમારી સાથે અસંમત છો, અને ઓએિસસ પૂરેપૂરી 

જવાબદારી સાથે આવા અૂ�ઢગત �યોગો કરવા 
કૃતિન�યી જ હોય તો તમે ઓએિસસ બંધ જ 
થઈ �ય તેમ ઇ્છશો? જનેી નીયતમાં ખોટ હોય 
તે આવા ��ો બેધડક પૂછી શકે ખું?

બીજુ,ં ઓએિસસમાં કામ કરવું–ટકવું અઘું હતું, 
કારણ કે અહં સખત મહેનતની અને દરેકેદરેક 
બાબતમાં મૂ્યો સાથે કામ કરવાની અપેષા રાખવામાં 
આવતી. કોઈ છૂપા ઇરાદા સાથે બહુ લાંબો સમય 
અહં ટકવું શ્ય જ બની શકે તેમ નહોતું. અહં 
ટ્્ ટી એ જ બની શકતા જ ે પૂરો સમય આપવા 
તૈયાર હોય અને કોઈ પણ કષાએ સંપૂણ્ જવાબદારી 
ઉઠાવવા યો્ય હોય. કોઈને અહં સખત મહેનત 
અને શોષણ વ્ચે ગેરસમજ થઈ શકે — પણ શોષણ 
હોય ્યાં શરીર અને મન બંને નંખાઈ �ય–પડી 
ભાંગે, ્યારે માણસ સખત મહેનત કરતું હોય તો 
્યારેક તેનું શરીર થાકથી જવાબ દઈ �ય પણ 
તેને અંદર ઘસાઈને ઊજળા થયાની લાગણી થતી 
હોય. અમે જ ેકામ કરતાં તેનાથી અમાું ઘડતર થતું 
હતું, કંઈક આપવાની સાથે અમે ઘું ઘું પામતા 
હતા. દરેકને સતત નવી નવી આંત�રક મયા્દાઓ 
(િલિમટશેન) સર કયા્નો અહેસાસ થતો રહેતો હતો.

છ�ેે, ઓએિસસની જ ેિવિશ�તાને હંુ સૌથી વધુ 
ગુણ આપવાનું પસંદ કું તે — અહં િમરો ઓઝપાઈ 
ગયા િવના પોતાની ભૂલોની વાત કરી શકતા હતા, 
કરી શકે છ.ે શૂઆતથી જ મં અનુભ્યું હતું કે 
અહં સૌથી પહેલાં તો ભૂલો કરવાની મોકળાશ મળે 
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છ.ે �ોધ, ઈષા્, અહંકાર, મમ્વ જવેી માનવસહજ 
બાબતો હોય કે પછી પૂરતું િવચાયુ� ન હોય તેથી 
થતી, કાય્ષમતાને લગતી ભૂલચૂક હોય — અહં 
એવું જડબેસલાક િનયંિરત વાતાવરણ નહોતું કે 
તેને અવકાશ જ ન રહે, બલકે એવા િવ�ાસનું 
વાતાવરણ હતું કે તે સપાટી પર આવી શકે. અને 
પછી આ ભૂલોને અમે ઓઝપાઈ ગયા િવના ્વીકારી 
શકતાં હતાં — તેનાથી આપોઆપ જ શીખવા-સુધારવા 
તરફ આગળ વધી શકાતું હતું. હંુ શૂ શૂમાં 
ઑ�ફસમાં ફાઇિલંગ િસ્ટમ સંભાળતી હતી ્યારથી 
લઈને પુ્તક�કાશનનું કામ કરતી થઈ ્યાં સુધી 
ઓએિસસની આ ખાિસયત મં અસં્ય વાર અનુભવી 
છ.ે મને લાગે છ ે કે પછી ધીમે ધીમે આ સરળતા 
િમરોના ્યિ્ત્વનો એક �હ્સો બની ગઈ.

આ થયું ઓએિસસનું જમાપાસું. ઉધારપાસાની 
વાત કું તો બૌિ�ક રીતે સમ�વા છતાં દરેક 
્યિ્ત, દરેક વખતે જ-ેતે બાબતને પચાવી શકે, કે 
�વી શકે એવું ન પણ બને. પ�રણામે અમારી વ્ચે 
અનેક ઘષ્ણો થતાં, ્યાંક ્વજનો સાથે વત્ણૂકમાં 
ચૂક થાય એવું બનતું. ઉ્કૃ�તાનો આ�હ ્યારેક 
અમને વધુ પડતા ચીકણામાં ખપાવી દે એવું પણ 
બનતું. 

અંગત રીતે, ઓએિસસ માું આંત�રક અને બા� 
ફલક િવ્તારતું જતું હતું. અનેક પુ્તકો, હ્તીઓના 
પ�રચયમાં આવવાથી અને વધુ તો ્પશ� હોય તેવી 
બાબતો �વનમાં ઉતારવાની કોિશશ કરવાથી અમે 
સહુ િમરો પોતપોતાના અંતરમાં ંડાં ઊતરતા જતા 
હતા અને સાથે ઘણી બધી નવી વ્તુઓ �ણતા પણ 
જતા હતા. ઓએિસસની આ જ બાબત તેને ્વ-
િવકાસની ઉપરછ�ી વાતો કરનારા અ્ય સંગઠનોથી 

જુદું પાડ ેછ.ે અહં સારા િવચારો કે સુવા્યોની સુ� ુ
સુ� ુ ચચા્ નહં, પણ �વન સાથે �ડાયેલી ઉ્કટ 
ચચા્ થતી. આપણે સારા િવચારોને પોતાના �વન 
સાપેષે સમજવાના છ,ે તેનો ટોણા મારવા કે ્યાં્યાં 
કહી-સંભળાવી ફુલાવા માટ ે ઉપયોગ કરવાનો નથી 
એ બાબતે અમે સભાન હતાં. પ�રણામે તે અમને 
પોતાની �તને �વા-મૂલવવા-સુધારવા માગ્દશ્ક 
બનતા. જમે કે, એક વા્ય હતું કે “દરેક જણ 
તેની જ્યાએ સાચું હોય છ.ે” આ વા્ય જમે જમે 
મારી અંદર ઘૂંટાતું ગયું તેમ તેમ મારા પૂવ્�હો 
તૂટતા ગયા, પોતાના મતને વળગી રહેવાની મમત 
તૂટી. કશું ક�ા િવના, કોઈ ચચા્ િવના મને �તે 
જ મારા પ્પા અને બહેનને અલગ રીતે �વાનું 
મન થયું. મારા મનમાં વષ�થી ધરબાયેલાં જ ેદુભા્વો 
હતા, તે ખરવા માં�ા. આ સફરમાં મને બી� એક 
રીતે પણ સં�વભાઈ તરફથી મદદ મળી. મારા 
્વજનો સાથેના મારા અંતરને તે �ણતા હતા. 
પણ મ�હનાઓ-વષ� થયાં, તે ્યારેય તેમનામાંથી 
કોઈ િવશે ઘસાતું બોલે નહં, ઊલટાનું ્યાંક બહુ 
�રથી તેમની સારી વાતો આગળ ધરે. તેથી હંુ 
ફરી ફરીને મારી મા્યતાઓ ચકાસવા તરફ વળું. 

ખરેખર તો માબાપો માિલકીભાવમાંથી, મમતમાંથી 
એટલું બધું ખોટુ ં વત્ન કરી બેસતાં હોય છ ે કે 
ઓએિસસ ઇ્છત તો આસાનીથી તેમનાં સંતાનોને 
તેમના િવુ� ચઢાવી શ્યું હોત, તેમાં બહુ મહેનતની 
જૂર જ નહોતી. પણ સં�વભાઈએ હંમેશાં ખાઈ 
સજવ્ાની જ્યાએ પેઢીઓ વ્ચે સેતુ બાંધવાનું પસંદ 
કયુ�. મારી બહેન અને મારા િપતા સાથેના મારા 
આજના સંબંધો ઘણે અંશે તેમને આભારી છ.ે

્વયંબ�તાપર : જવાબદારીનું ઘડતર
સહ�વનના �યોગની જમે એક બી� મહ�વનો 

�યોગ ઓએિસસે કય� તે હતો ્વયંબ�તાપરનો. 
ખરેખર તો આ �યોગ અમારા સૌનું ચા�ર�ય-ઘડતર 
કરવા િનિમત બ્યો અને એક �કારે ઓએિસસની 

ધરી બ્યો. ઓએિસસ જટેલી ગંભીરતાથી આગળ 
વધી ર�ું હતું, તેમાં ‘આજ ે કું ને કાલે ન કું / 
અ્યારે કહંુ ને પછી કોઈ પણ નાનામોટા કારણસર 
ન કું’ની માનિસકતાને અવકાશ નહોતો. ્યેય સુધી 
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પહંચાય તોય ઠીક ને ન પહંચાય તોય ઠીક — એ 
રીતે કોઈ ્યેયને કેવી રીતે પામી શકે? તો સામે 
વા્તિવકતા એ પણ હતી કે ન�ર કામો કરવા શૂ 
કયા� તે સાથે જ ઓએિસસને ્યાલ આવી ગયો 
હતો કે ‘અમે સાથે છીએ’ એવું કહેતાં બધા િમરો 
ખરા સમયે પડખે ઊભા રહેતા નથી. એક યા બી� 
કારણસર તેઓ પોતાના વચનમાંથી પાછા હઠી �ય 
છ.ે તો પછી િમરોના સથવારે શૂ કરાયેલી લડત કેવી 
રીતે લડી શકાય? સાથે કામ કરવાનું આ્યું એટલે 
કેટલાક િમરો મતભેદ 
થવાથી, કેટલાક અહં 
ટકરાવાથી, તો કેટલાક 
વધુ મહ�વ મેળવવા અને 
પોતાની રીતે કામ કરવા 
અલગ પડવા માં�ા હતા. 
કોઈ અંગત મહ�વાકાંષા 
આગળ ઝૂકી જતું હતું 
તો કોઈ કૌટુિંબક અને 
કાર�કદ� ઘડવાના દબાણ 
આગળ અને દેશ માટ ેકામ 
કરવાના વાયદા બાજુ પર 
રહી જતા હતા. એવું શું થઈ શકે જનેાથી આપણી 
�િતબ�તા માર ષિણક ઊભરો ન બની રહે પણ 
વા્તવમાં ભરોસાપાર રહે?

આનો જવાબ શોધવાની મથામણમાં અને ઉપાડલેાં 
લાંબા ગાળાનાં કામોને િવ�સનીય રીતે પૂરાં કરવા 
માટ ે‘્વયંબ�તાપર’નો �યોગ કરવામાં આ્યો. આમ 
તો આ હતું કેવળ એક કાગિળયું જનેા પર િમરો 
પોતાની �તને દેશ માટ ે કામ કરવા માટ ે બાંધતા 
હતા અને તેને �હેર કરતા હતા — કોઈક પૂરા સમય 
માટ,ે કોઈક આંિશક ધોરણે, કોઈક �સંગોપાત તો કોઈ 
નૈિતક રીતે. ફરી ઓએિસસની લાષિણકતા મુજબ, 
લાગણીના ઊભરામાં ્વયંબ�તાપર પર સહી ન કરવા 
માટ ેનવા િમરોને ચેતવવામાં આવતા હતા. નાનામોટા 
��ો, લાલ બતીઓ ધરવા માટ ે ઓએિસસે સમ� 

ક્સે્ટને યો્ય રીતે ્પ� કરતી નાની પુિ્તકા પણ 
બહાર પાડી હતી — ‘અમાું �વન અંજિલ થા�...’ 
આ ઓએિસસની િન�ા હતી. કોઈને ભોળવવા કે 
બાંધવા માટ ે અમે આ �યોગ નહોતો શૂ કય�. 
આ તો એક એવી આરસી હતી જ ે દરેક જણને 
અંગત રીતે મદદ કરે; �કે ્વયંબ�તાપરે ખા્સી 
ચચા્ જગાવી હતી. અંદર અને બહાર બંને તરફ. 
યુવાનો પોતાની િજદંગી સમાજસેવાને નામે લખી 
આપે તેનાથી દુ:ખ કે િવ�ળતા ન થવાં �ઈએ, 

ગૌરવ થવું �ઈએ — પણ 
ગાંધી કે િવવેકાનંદ પોતાને 
ઘેર જ્મે એવું કોઈ નથી 
ઇ્છતું તેના જવેી આ 
વાત હતી; અલબત, અમે 
સૌની િચંતા સમજતા હતા. 
્વયંબ�તાપર ખરેખર 
તો ‘�વનસમપ્ણ’ના 
શૂઆતના ્યાલનું કંઈક 
કરવા માગતા તમામને 
િવક્પ આપતું ્વૂપ 
હતું. તેની સરખામણીમાં 

�વનસમપ્ણનો ્યાલ ઘણો વધુ કઠોર હતો, અને 
છતાં િસતેરેક િમરોએ પૂરા �દલથી તેને અપના્યો 
હતો. ઓએિસસે જગાવેલી સામાિજક િનસબત એટલી 
તી� હતી કે યુવાનો પોતાની પરંપરાગત કાર�કદ� 
મૂકીને, પૂરી ગંભીરતાપૂવ્ક, સમાજસેવાના ષેરે 
કાર�કદ� બનાવવા માગતા હતા. કેટલાક િમરોએ 
નોકરી છોડીને ‘સોિશયલ ઍ્ટરિ�નરિશપ’ ષેરે 
ઝુકા્યું તો કેટલાકે પોતાની પરંપરાગત કાર�કદ� 
સંપૂણ્પણે છોડી દીધી. 

�વનસમપ્ણ અને ્વયંબ�તાના આ �યોગથી 
અમારી વ્ચે ‘કિમટમૅ્ટ’ શ્દ ઘૂંટાવા લા્યો. 
જમે જમે અમે એ શ્દને પકડીને આગળ ચાલતાં 
ગયાં તેમ તેમ અમને તેનો �દુ સમ�તો ગયો. 
સમજપૂવ્ક આંત�રક-બા� િવ્નોને ઓળંગવાની ૃિ� 
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અને મનોબળ કેળવાતાં ગયાં. કહેવાની જૂર નથી કે 
માર મોટી મોટી નહં, પણ નાની નાની બાબતોમાં પણ 
આપેલું વચન પળાય તે અહં અગ્યનું રહેતું હતું.

શૂઆતના સંકડો િમરોમાંથી ઘણા જઈ ચૂ્યા 
હતા અને છતાં પચાસેક િમરો ઓએિસસમાં ગળાડબૂ 
ખૂંપેલા ર�ા હતા. આ પચાસ િમરોમાં ઘણા ડૉ્ટર 
અને એિ્જિનયર હતા અને તે િસવાય લગભગ તમામ 
શાખાના ્નાતકો મોજૂદ હતા. ્વયંબ�તાપરથી તેમને 
�વનની લાંબા ગાળાની પસંદગીઓ કરવા અને તેને 
્પ� કરવાની તક મળી. કહેવાની જૂર નથી કે 
ઘણાને આ કાગિળયા પર સહી કરવા-કરવાથી કશો 
ફરક ન પ�ો — તેમની �િતબ�તા એવી જ ન�ર 
રહી. તો કેટલાકને ક્મકશ હોય ્યારે િનણ્ય લેતી 
વખતે આ ્વયંબ�તાપરથી મદદ થઈ. અને કેટલાક 
સહી કરીને પણ ભૂલી ગયા. 

મં પણ આ ્વયંબ�તાપર પર સહી કરી હતી; 
અલબત, ્યેય, સમજણ અને ગંભીરતાની ૃિ�એ 
હંુ હ� ઘણા શૂઆતના તબ�ામાં હતી પણ મારી 
આજુબાજુ ઘણી ગંભીરતાથી મથતા િમરોને �ઈને 
હંુ પણ જ ે કરતી હોં તેમાં પૂું ૃદય રેડવાનું 

શીખી રહી હતી. ઘણા િમરો જુદી જુદી �વૃિતઓને 
આગળ ધપાવી ર�ા હતા અને તેમાં નવા િમરો 
સામેલ થતા જતા હતા. ્યારે િવવાદ ચાલી ર�ો 
હતો ્યારે આ નવા િમરો માટ ે �ેમ, િજદંગી અને 
િમરતાની િશિબરો ચાલતી હતી. અને આ રીતે 
એકધારી અને િવિવધ �વૃિતઓના પ�રણામે ૧૯૯૬માં 
અમે પચાસથી દોઢસો પર પહં્યા હતા. સાત 
ટ્્ ટીમાં બી� દસ નવા ટ્્ ટીઓ તરીકે ઉમેરાયા. આ 
રાતોરાત કે િવવાદના પ�રણામે મળેલું પ�રણામ નહોતું. 
અહં એ ફરી નંધવું �ઈએ કે ઓએિસસમાં ટ્્ ટી 
એ જ બની શકતા જ ે પૂરા સમયના કાય્કર હોય. 
ટ્્ ટીિશપને સાધનાનો િવષય ગણવામાં આવતો. ૯૭–
૯૮માં સં્યાની ૃિ�એ ઓએિસસ મહતમ ટ્્ ટીઓ 
ધરાવતું હતું — ટ્્ ટી, ઍસોિસયેટ ટ્્ ટી મળીને ૬૩. 
હ� વધુ આ�ય્જનક વાત — ટ્્ ટીઓની િમ�ટગંમાં 
તમામ િનણ્યો સવ્સહમતી (ક્સે્સસ)થી લેવામાં 
આવતા! પાંચ કે છ ટ્્ ટીઓ હોય ્યાં અસહમતી 
અને ટાં�ટયાખંચનાં ઉદાહરણોની આપણે ્યાં ખોટ 
નથી, ્યારે ઓએિસસની આ સંપની સાધના ૃદય 
ઠારે એવી તો ખરી જ.

નાગ�રકધમ્ની િનસબત
૧૯૯૪થી ૯૮ દર્યાન ઓએિસસ પોતાના એક 

બી� આંદોલનને કારણે પણ ગા્યું હતું અને ઘેર 
ઘેર પહં્યું હતું. તે હતું ‘વડોદરા લોકચેતના �ગૃિત 
આંદોલન’, જનેી મશાલ ગોિવંદ રાઘો ખૈરનારે પેટાવી 
હતી અને જમેાં ઓએિસસ સ�હત અ્ય ્વૈિ્છક 
સં્થાઓ અને આગળ પડતા નાગ�રકો એકસાથે 
ભેગા થયા હતા. આ આંદોલનની શૂઆત હંુ �ડાઈ 
તે પહેલાં થઈ હતી, પણ તે બરાબર સ��ય બ્યું 
્યારે હંુ �થમ ચૂંટણી વખતે માર સાષી તરીકે અને 
બાકીની બે ચૂંટણીઓમાં ્વયંસેવક તરીકે સાથે હતી.

સમાજ માટ ેલાંબા ગાળે, અસરકારક કામ કરવું 
હોય તો, આપણી લોકશાહી અને તેમાં આપણી 
ભૂિમકા, એ બંને અવગણી શકાય એવી બાબતો 
નથી. ઓએિસસને લા્યું કે રચના્મક કાય�ને 

અસરકારક બનાવવા હોય અને વહીવટી તંર 
પાસેથી જવાબદે�હતાની અપેષા રાખવી હોય તો 
સારા �િતિનિધઓ ઊભા કરવા અને મતદારોને ગળું 
ખંખારી ટ�ાર થવા માટ ે �ેરવા િસવાય બી� કોઈ 
ર્તો નથી. યો્ય �િતિનિધઓ ઊભા કરવાનું કામ 
ધાયા્ મુજબ ન થઈ શ્યું પરંતુ મતદાર �ગૃિત 
માટ ે ઓએિસસે અભૂતપૂવ્ કામ કયુ�. િવધાનસભા 
ચૂંટણી, મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણી અને લોકસભાની 
ચૂંટણી — રણેમાં ઓએિસસ સ��ય ર�ું પણ તેનો 
મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણી વખતનો �યોગ અનેક 
જ્યાઓએ દોહરાવા જવેો સાિબત થયો. તેની નંધ 
તમામ ્તરે લેવાઈ, છતાં અફસોસ કે હ� કોઈએ 
તેને ફરીથી અમલમાં મૂ્યો નથી.

ઓએિસસે ચૂંટણીમાં મત માગવા આવતા 
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ઉમેદવારો માટ ે એક સોગંદનામું 
ઘડી ના્યું. તેમાં દસ 
મુ�ા હતા. આમ જુઓ તો 
ઉમેદવારોએ આપવા જ �ઈએ 
એવાં આ વચનો હતાં, છતાં 
સહી કરવાની વાત આવતાં 
ઉમેદવારોના મૂળ ઇરાદા છતા 
થઈ ગયા. આ સોગંદનામા માટ ે
ઓએિસસે બેવડી ્યૂહનીિત 
અ પ ન ા વ ી  —  ઓ એ િ સ સ ન ા 
�િતિનિધઓ ઉમેદવારોનો સંપક્ 
કરે અને તેમને ્ટૅ્ પપેપર 
પર આ સોગંદનામું સહી કરી 
આપવા કહે, અને બી� તરફ 
અમે લા્ખોની સં્યામાં આ 
સોગંદનામાના િલફલેટ લોકોમાં 
વહેતા મૂ્યા. “ઉમેદવારો મત 
માગવા આવે છ?ે તેમને કહો 
આ સોગંદનામા પર સહી કરે, 
તો જ તમે તેમને મત આપશો.” 
૬૦૦થી વધુ ઉમેદવારો હતા, 
અમે િમરોએ તેમનો સંપક્ કરવા 
રાત�દવસ એક કરી ના્યા. અને 
અમને અજબગજબના અનુભવો 
થયા! કેટલાકે સરળતાથી સહી 
કરી આપી, કેટલાકે પષ�મુખને 
પૂછવું પડશે એવું ક�ું તો કેટલાકે નકારી કા�ું. 
જ ે લોકો સીધી ના ન પાડી શ્યા તેમણે અનેક 
બહાનાં કા�ાં. ફેરણી માટ ે ગયા છ,ે સૂઈ ગયા છ,ે 
િમ�ટગંમાં છ.ે.. �ણે ચોર-પોલીસની દોડ ચાલતી 
હોય તેમ તે અમારા આ્યાની ખબર મળતાં જ 
ઘરના પાછલા બારણેથી ગાયબ થઈ જતા! તો કોઈ 
પડદા આડ ે સંતાઈ જતા! અમને તેમની આ િ્થિત 
પર ખડખડાટ હસવું પણ આવતું હતું ને દયા પણ 
આવતી હતી. �કે તેઓ જમે મત મેળવવા બધી 

દોડધામ કરી શકતા હતા, આકરો તડકો ખમી 
શકતા હતા તો ભલા અમે ્યાં પાછાં પડીએ તેમ 
હતાં? અમે ખડ ે પગે દરેક િ્થિત માટ ે તૈયાર 
ર�ાં — સવારે વહેલા પાંચ વા્યે કે રારે બાર વા્યે, 
અમે પહંચી જ જતાં. 

� આ સોગંદનામાનો ભંગ કરશો તો કોઈ 
પણ સામા્ય માણસ ્યાયાલયમાં તમારી િવુ� 
ધા નાખી શકશે એવી આટલી અમથી ચીમકીથી 
ઉમેદવારોના આ હાલ હતા, તો � ખરેખર જ આપણે 
મતદારોના હાથમાં ઉમેદવારોને પાછા બોલાવવા જવેું 
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કોઈ મજબૂત સાધન મૂકીએ તો! ખેર, ્યારે તો 
ભાજપના પષ�મુખે અમે એવી કોઈ બાંહેધરી માગી 
શકીએ જ નહં એમ કહેતું િનવેદન આ્યું ને તેના 
વકીલે સોગંદનામાને ગેરકાનૂની �હેર કયુ�. બધું જ 
છાપે ચ�ું. ઓએિસસે પણ તાબડતોબ શુભે્છક 
વકીલોને તેડા્યા, મંરણાઓ કરી ને તેમને પડકાયા્. 
આમ તેમના જ �તાપે સોગંદનામામાં સહી કરવાનો 
મુ�ો એટલો ચ્યો કે કોઈ પષ સહી ન કરે તો 
તેને નુકસાન જવાની શ્યતા પૂરેપૂરી હતી. એટલે 
છવેટ ે પષ�મુખે પોતાના તમામ ઉમેદવારોને ્ટૅ્ પ 
પેપર પર નહં પણ સાદા કાગળ પર સહી કરી 
આપવા સૂચના આપી! વળી આ બધી હકીકતો 
અમે વડોદરા લોકચેતના �ગૃિત આંદોલનના મુખપર 

‘સયા� ડી્્સ’માં છાપી — કોણે સહી કરી તેની યાદી 
�હેર કરી અને તેની ૮૦,૦૦૦થી ૧,૦૦,૦૦૦ નકલો 
લોકોમાં વહંચી. 

વડોદરા લોકચેતના �ગૃિત આંદોલનની દોડધામે 
મારામાં અને અ્ય િમરોમાં િન:્વાથ્ભાવે છતાં પૂરી 
િન�યા્મકતા સાથે કામ કરવાની શિ્ત ખીલવી, 
ઘણા બધા ડર ખેર્યા. જ ે બાબતોમાં આપણને 
િવ�ાસ હોય તે કરવામાં કેટલો આનંદ આવે છ ે
અને ગમે એવી અડચણો કેમ અડચણ લાગતી નથી 
તેનો અનુભવ મ�ો. વળી એક વાર મતદાતાઓને 
િવચારતા કરવાના મુ� ેઅમે રાજકારણીઓની નજરમાં 
બરાબર ખૂં્યાં, પણ ્યેય સામે હોય ્યારે આવી 
ષુ�ક ગણતરીઓ કરવી કેમ પોસાય?

આંત�રક હરણફાળ
ઓએિસસને મં એક એવા ્થળ તરીકે �યું 

હતું ્યાં યુવાનોને ડગલે ને પગલે આદશ� �વવાનું 
મન થાય. આ િ્થિતમાં આમ કરવું બરાબર કે 
તેમ — િમરો એકબી�ને ��ો કરતા થયા હતા, અમુક 
અંશે નવા િમરોને દોરતા પણ હતા, અમારી વ્ચે 
પરાવલંબન, ્વાવલંબન અને પર્પરાવલંબન જવેા 
શ્દોની �વન સાથે �ડાયેલી ચચા્ પણ થતી 
હતી. િમરો પોતપોતાના �વનમાં આકરી પસંદગીઓ 
પણ લેતા હતા પણ શું અમે બધાં ઓએિસસને 
એકલપંડ ે આગળ ધપાવવા પૂરતાં તૈયાર હતાં? મં 
આગળ જણા્યું તેમ સં�વભાઈ ઓએિસસના �ાણ 
હતા. જુદા જુદા કાય્�મો પાછળની ૃિ�, યો્ય 
િનણ્યો લઈને સંગઠનને દોરવાનું કામ સં�વભાઈ 
કરતા હતા. ટ્્ ટીિમરો સાથે મળીને આ િનણ્યોને 
કસતા, આયોજનને વધુ સાું બનાવતા, નવા િવચારો 
પણ લાવતા. પણ મૂળ ચાલકબળ સં�વભાઈ હતા 
તેમાં કોઈ શંકા નહોતી. ૧૯૯૬–૯૭માં બે િ્થિત 
ઊભી થઈ.

્યિ્ત-િવકાસ અને નેતૃ્વ-ઘડતર બાબતે, તે 
માટનેી વૈઞાિનક ���યાઓ બાબતે ઓએિસસની 
્પ�તા એટલી બારીક બની હતી કે હવે તે આ 

માટ ે મોટા પાયે અને સમ�તયા કામ થઈ શકે 
તેવું ્થળ ઊભું કરવા માગતું હતું — એવું ્થળ 
્યાં િનવાસી િશિબરો થકી આ કામ કરવા માટનેું 
યો્ય વાતાવરણ મળી શકે અને તે વધુ અસરકારક 
અને સઘન રીતે થઈ શકે. સં્થા તરીકે ઓએિસસે 
કોઈ કૉપ્સ ઊભું કયુ� નહોતું, કરવા માગતું પણ 
નહોતું. એટલે જમીન ખરીદવાનો િવચાર તેને માટ ે
અઘરો હતો. બી� ર્તો હતો સરકાર પાસેથી 
જમીન મેળવવાનો. આપણા આદશ� સાથે સહેજ 
પણ સમાધાન કયા્ િવના સરકાર પાસેથી જમીન 
મેળવી શકાય ખરી? કેમ નહં? — માયાબહેન અને 
બી� બે-રણ ટ્્ ટીિમરોએ એ �દશામાં પોતાની સમ� 
શિ્તઓ કામે લગાડી. આ થઈ ‘િમરોના ઘર’માંથી 
‘મૈરી ભૂિમ’ તરફની બા� હરણફાળની વાત. 

પણ કદાચ સં�વભાઈ �ણતા હતા કે ઓએિસસ 
ગમે તેટલું તૈયાર હોય આ હરણફાળ ભરવા, એ 
પહેલાં તેણે આંત�રક હરણફાળ ભરવી અિનવાય્ છ.ે 
સં�વભાઈની ્યેય માટનેી, પોતાના િવકાસ માટનેી 
અને િમરોના િવકાસ માટનેી સમજ અને િન�ા 
એટલી પાકી હતી કે તેમણે ૧૯૯૭માં સં્થાના 
મૅનેિજગં ટ્્ ટીપદેથી રા�નામું આ્યું! માર રણ-સવા 
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રણ વષ્માં જ. ૩૩ વષ્ની 
વયે! શૂઆતમાં આ 
િનણ્ય �ણીને ઘણા બધા 
િમરોની જમે મને પણ 
ધ�ો લા્યો — પણ જમે 
જમે તેમનું રા�નામાનું 
િનવેદન વાંચતી ગઈ 
અને તેનો અનુવાદ કરતી 
ગઈ તેમ તેમ મારા 
મનનું સમાધાન થતું ગયું. 
ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનું 
માું એ �થમ ઍસાઇ્મે્ટ હતું. ફરી એક વાર 
મારા મનમાં ઓએિસસ માટનેો અને સં�વભાઈ 
માટનેો અહોભાવ વધી ગયો. મારી આજુબાજુના 
િવ�માં આ વારંવાર બનતી ઘટના તો નહોતી જ. 
તેમનો ભાવ ્પ� હતો, ઇરાદા નેક હતા — તેમને 
મન ઓએિસસ સં્થા કરતાં ઓએિસસનો આ્મા 
િવકાસ પામે તે તરફ તેમની વધુ મોટી જવાબદારી 
હતી. અને તેથી જવાબદારીથી મુ્ત થવા માટ ેનહં, 
પણ વધુ મોટી જવાબદારી — બી� હરોળના નેતૃ્વને 
અવકાશ અને �ઈતું માગ્દશ્ન આપવા માટ ે તેમણે 
આ પસંદગી લીધી હતી. ઓએિસસમાં એક નહં, 
ઘણા બધા નેતાઓ હોય તો જ તે નેતૃ્વ-ઘડતર 
કરતું સંગઠન ગણાય ને?

પ�રણામે અમારા સૌ િમરોના મનમાં પણ આ 
કસોટીમાં ખરા ઊતરવાની ઇ્છા �ગી. હંુ સમજુ ંછુ ં
કે સં�વભાઈ �વનને એક �ફલસૂફના ૃિ�કોણથી 
�ઈ શકતા હતા. ્યારે તેમનો પ�ો બોલ ઝીલવા 
બધા િમરો તૈયાર હોય ્યારે પોતે સામેથી તેને જતું 
કરવું — �તે પણ એક ડગલું ઉપર ચઢવું અને િમરોને 
પણ તેમ કરવા અવકાશ આપવો. મને અહોઆ�ય્ 
થતું હતું — �વનને �વાની, સમજવાની આ પણ 
એક રીત હોઈ શકે છ!ે

સહુ િમરોના ગળે આ વાત ઊતરી, પણ આમ 
કરવું કોઈના માટ ે સહેલું નહોતું — ન તો સં�વભાઈ 

માટ ેઅને ન તો િમરો માટ.ે 
પણ બંને પષે સૃદયી 
�યાસો આદયા્. મૅનેિજગં 
ટ્્ ટી તરીકે ડૉલી શાહે 
અને ટ્્ ટી સે�ટેરી તરીકે 
�ીિત નાયરે જવાબદારી 
લીધી. બહારથી �ઈએ તો 
આ ગાળામાં ઓએિસસની 
�વૃિતઓમાં થોડી ઓટ 
આવેલી જણાય — પણ 
આંત�રક રીતે જબરજ્ત 

મંથન ચાલતું હતું. ઓએિસસને યો્ય �દશામાં દોરવાનું 
કામ બાકીના િમરો માટ ે જટેલું અઘું હતું તેટલું 
જ અઘું સં�વભાઈ માટ ે નાની-મોટી બાબતોમાં 
િનણ્યો લેવાથી દૂર રહેવાનું અને બી� હરોળને 
આગળ વધવામાં ખરા અથ્માં મદદ કરવાનું હતું. 
સાદા શ્દોમાં આ વાત એ રીતે કહી શકાય કે 
શું િનણ્ય લેવો તેનું �દશાસૂચન સં�વભાઈ પાસે 
મળી શકે નહં, પણ િનણ્ય લેવા માટનેાં મૂ્યો 
શાં હોવાં �ઈએ તેની ચચા્ સં�વભાઈ સાથે થઈ 
શકે. સં�વભાઈની બાબતમાં અમને સૌ િમરોને 
પૂરી ખાતરી હતી કે તે કહે એટલે કરે જ. તેમાં 
કહેવાનું કંઈ અને કરવાનું કંઈનો ભેદ ન જ હોય 
અને એટલે આ દેખીતું રા�નામું નહોતું જ બની 
રહેવાનું, તેમાં અમને કોઈ કરતાં કોઈ શંકા નહોતી. 

્યાં ્યિ્તપૂ�ના આષેપો અને ્યાં અમારા 
આ સંઘષ�...! ખેર, અંદર ડો�કયંુ કયા્ િવના કોઈની 
અંગત બાબતો િવશે જજમૅ્ટ આપી દેવું બહુ સહેલું 
છ.ે ઓએિસસમાં યુવક-યુવતીઓની સં્યા લગભગ 
સરખેસરખી હતી. અમે માર સં�વભાઈ પરના 
ભાવના્મક અવલંબનની જ નહં, પણ �ી તરીકે 
અમારા વત્નમાં વણાઈ ગયેલા અવલંબનની પણ 
ખુ�ા મને ચચા્ કરતાં હતાં, તેમાંથી બહાર આવવાની 
કોિશશ કરતાં હતાં. એકબી�ના રેયિમરો બનવાની 
કોિશશ કરતાં હતાં. 
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િનણા્યક વષ�
હવે મારા માટ,ે અને કદાચ સહુ િમરો માટ ે

પણ, ઓએિસસ સાથેની આ સ�હયારી યારા ગંભીર 
બનતી જઈ રહી હતી. આગળ ક�ું તેમ, ઓએિસસ 
થકી મને જ ે કેટલીક ભેટો મળી તેમાંથી બી� એક 
હતી માું આંત�રક ફલક િવશાળ કરતી બાબતોની. 
નવલકથાઓ અને ્લાિસ્સના પ�રચયમાં તો હંુ 
અમુક અંશે હતી પણ એ િસવાયનાં ભારતીય અને 
િવ�સા�હ્યના પ�રચયમાં આવવાનું અહં બ્યું. 
અહં જ મં ‘અિ�કંુડમાં ઊગેલું ગુલાબ’ વાં્યું 
અને અહં જ મં જ.ે કૃ્ણમૂિત્, િવનોબા તથા િવમલા 
ઠકારને વાં્યાં. અહં જ ‘એટલાસ ર્ડ’, ્કૉટ પેક 
ને ્ટીફન કવીનાં પુ્તકો વાં્યાં તો અહં જ મં 
‘�ામલ�મી’ વાંચી. અહં જ હંુ રા�ી્ય હ્તીઓ 
જમે કે, રાજમોહન ગાંધી, િવનીત નારાયણ િવશે 
�ણતી થઈ. અહં જ ેમં પહેલી વાર મહે્� મેઘાણીને 
સાંભ�ા. ૧૯૯૬–૯૭માં અમે જ ે કરી ર�ાં હતાં 
તેની સાથે અ્યંત સુસંગત એવા પિ�મના પુ્તક 
‘ધ �ડ�્ટ ડમ્’ �વવાનો મા્યામાં ન આવે તેવો 
�યાસ અમે કય�. આ પુ્તકમાં ્યિ્તઓનો સમૂહ 
સાચી ક્યુિનટી કેવી રીતે બને અને તેમ થતાં 
કેટલા તબ�ાઓમાંથી પસાર થાય તેની વાત હતી. 
ક્યુિનટી બ્યા પછી તેનાં પ�રણામો કેટલાં અ્ભુત 
હોય છ ે તેનું વણ્ન હતું અને અમે ક્યુિનટી બનવા 
કમર કસી. પણ એ ���યા ખૂબ અઘરી રહી. તેને 
વણ્વવા એક આખું પુ્તક લખી શકાય એટલી 
મહેનત અમે તેની પાછળ કરી હતી.

ઓએિસસ માટ ેએ અ્યંત િનણા્યક વષ� હતાં. 
કાં અમે પાછાં પડીશું અને કાં આગળ વધી જઈશું 
એ બે જ વાત થઈ શકે તેમ હતી. ફરીથી આ 
ગાળામાં િમરોની સં્યા ઘટી. નવા િમરો તરફ 

પૂરતું ્યાન ન અપાતાં અને તેમને પૂરતી �વૃિતઓ-
નેતાગીરી ન મળતાં તેઓ આમતેમ વીખરાયા. પણ 
પેલા પચાસમાંથી ચાળીસ અકબંધ હતા. આ િમરોએ 
કડવામાં કડવા ��ોનો સામનો કય� અને અઘરામાં 
અઘરા િનણ્યો લઈ અમલમાં મૂ્યા. જમે કે, પોતે 
પલાયનવાદને કારણે, કે સલામતી માટ ેઆ સં્થામાં 
છ ે એવું લા્યું તે િમરોએ ફરીથી નોકરી કરવાનું 
્વીકાયુ�, તો ગરીબો માટ ેકામ કરવા ઇ્છતી ડૉ્ટર 
બહેને ્લમમાં જઈને એ લોકોની સાથે, એમની જમે 
જ રહેવાનું ્વીકાયુ�. જનેે પોતાની ઉ્પાદકતામાં 
કચાશ લાગી તેણે ્પ� માપી શકાય તેવા માપદંડો 
સાથે કામનાં પ�રણામો આપવાનું ્વીકાયુ�, તો કોઈકે 
વળી ફાધર વાલેસની જમે થોડો સમય પોતાનો 
ક્ફટ ્ ઝોન ્ય� જુદાં જુદાં ઘરે રહેવાનો �યોગ 
આદય�. વળી મારા જવેા થોડા િમરો પણ હતા, જ ે
માળખાકીય કાય�ને નભાવવાની કોિશશ કરતાં હતાં. 
આમ અમે બધાં જમેાં પણ અમારી આ્થા હતી 
તે કરવા ઉ્કટતાથી મચી પ�ાં અને ઓએિસસના 
આ્માને આ્મસા્ કરવા લાગી ગયાં હતાં.

આનાં પ�રણામો પણ મ�ાં. આંત�રક રીતે પણ 
અને �વૃિતઓની રીતે પણ. અને ફરીથી કસોટીઓ 
પણ આવી.

૧૯૯૭ના ઑગ્ટમાં ગુજરાત સરકારે અમને 
ગોરીથી િસંધરોટ જતા ર્તે, વડોદરાથી ૧૭ �કમી 
દૂર ૧૦ એકર જમીન ૧૦ વષ્ના ભાડાપ� ે આપી. 
આ સમયે િવમલા ઠકારે જ ે �િતભાવ મોક્યો હતો 
તે એટલો સુસંગત હતો કે મારા મનમાં અંકાઈ ગયો 
છ.ે તેમણે લ્યું હતું — “આંત�રક ભૂિમ તૈયાર થઈ 
એટલે બહાર જમીન મળી.” અમે પોરસાયાં અને 
મૈરી ભૂિમના ્વ્નને સાકાર કરવા મચી પ�ાં.

‘િમરોના ઘર’માંથી ‘મૈરી ભૂિમ’
પંદર-સોળ વષ્નાં વહાણાં વાયાં તો પણ આજ ે

આંખ બંધ કરતાં આ બે શ્દોથી આખેઆખી 
�વતી�ગતી મૈરી ભૂિમ નજર સમષ ખડી થઈ 

�ય છ.ે ગોરીથી િસંધરોટ તરફના ર્તે, ભીમપુરા 
ગામ પછી, શેરખી ગામના પાદરે ડાબી બાજુએ 
અમને આ દસ એકર જમીન મળી હતી. મહી નદીનાં 
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૨૦ મીટર કે તેથી વધુનાં ંચાં-નીચાં કોતરોવાળી 
વેરાન જમીન. 

મૈરી ભૂિમ માટ ેઅમારાં મનમાં શાં ંચાં ંચાં 
્વ્નાં હતાં! અમે �ણી�ઈને પડતર જમીન પસંદ 
કરી હતી, જથેી આવી જમીનોને ફળદાયક, ઉપયોગી 
બનાવવાનો આદશ્ પણ સાકાર કરી શકીએ. આ 
જમીનને અમારે લીલીછમ બનાવવી હતી... અહં 
સ�વ ખેતી કરવી હતી... કુદરતની િવુ� જઈને 
નહં, પણ તેની સાથે રહીને જમીનનો રે� ઉપયોગ 
કરવો હતો — પછી એ પાણીના પાઇપની ્યવ્થા 
કરવાની હોય, કે ઍ્ફીિથયેટર બનાવવા માટનેી 
જ્યા પસંદ કરવાની હોય... અહં અમારે ખેડતૂો 
માટ ે કૃિષકે્� અને ગામલોકો માટ ે ્વરોજગાર કે્�ો 
ખોલવાં હતાં... અહં અમારે ખાતર બનાવવું હતું ને 
અહં અમારે ભારતના નવસજન્ માટ ે યુવાનો તૈયાર 
થઈ શકે તેવી ચા�ર�ય-ઘડતર અને નેતૃ્વ-ઘડતરની 
���યાને અનુૂપ માળખું અને વાતાવરણ સજવ્ાં હતાં... 
ઉ્કૃ�તાને કે્�માં રાખીને દરેકેદરેક ષેરમાં વધુમાં 
વધુ આદશ�ને અપનાવવા હતા — સૌરશિ્ત હોય કે 
માનવશિ્ત — તેનો રે� ઉપયોગ થાય તેવું માળખું 
િવકસાવવું હતું... અને આ બધું જ બનતી ઉતાવળે 
કરવું હતું. તમામ િમરોને જમીન મ�ાનો હરખ 
હતો પણ સૌને સાબદા રાખવાનું કામ સં�વભાઈ 
કરતા હતા. સાધન મળે પછી તેને વહેલામાં વહેલું 
ઉપયોગષમ બનાવવાની જવાબદારી તેમનામાં ઠસોઠસ 
હતી. હવે અમારી સામે 
આ વેરાન જમીનને મૈરી 
ભૂિમ બનાવવાનું મોટુ ંલ�ય 
હતું. 

ઑગ્ટ ૯૭માં 
જમીન મળી, નવે્બર ૯૭ 
સુધીમાં પાણી માટનેો બોર 
ખોદાયો અને વીજળીનું 
�ડાણ મેળવાયું. એ પહેલાં 
અમારી એિ્જિનયસ્ની 

એક ટીમ પં�ડચેરી જઈ આવી. ્યાંના લૉ-કો્ટ 
બાંધકામનો અ્યાસ થયો અને જૂરી િનણ્યો લેવાયા. 
્યાંના આંતરરા�ી્ય ગામ ઑરોિવલેમાં અપનાવાયેલી 
બાંધકામ માટનેી માટીની ંટો અને છાપરાની ચૅનલની 
ટૅ્ નૉલૉ�માં અમને �ઈતી ઉ્કૃ�તા, ટકાઉપું અને 
ઓછી �કંમત એ રણેનો સુભગ સંગમ હતો. એટલે 
્ટિેબલાઇઝર તરીકે માર ૫% િસમે્ટ ઉમેરીને માટીની 
ંટો બનાવવાના મશીનનો ઑડર્ અપાયો અને પૂરતું 
ઘરકામ કરીને િમરો પાછા ફયા્. �ડસે્બર ૯૭માં મૈરી 
ભૂિમ પર આ મશીનના ઉપયોગથી ંટો પાડવાની 
શૂઆત થઈ. ટ્્ ટીઓમાંથી કોઈ માટીમાંથી મકાનો 
બનાવવા પાછળ પ�ા અને કોઈ માટીમાંથી વૃષો 
ઉગાડવા. બાકીના િમરોમાંથી કોઈ �ઈતા �રસોસ્ 
ઊભા કરવા, કોઈ ફંડ એકઠુ ં કરવા, કોઈ સંયોજન 
કામ કરવા, કોઈ નકશાઓ પાસ કરાવવા, કોઈ મૈરી 
ભૂિમના કોતરોનું માટીનું આબેહૂબ મૉડલ ઊભું કરવા 
લાગી ગયા. કામ ખૂટ ે તેમ નહોતાં. મૈરી ભૂિમ પર 
કામ એકધાું ચાલતું રહે તે માટ ેએચ.ડી.એફ.સી.માંથી 
લોન સુ્ધાં લેવામાં આવી. બી� તરફ, કેટલાક 
િમરોએ �વૃિતઓ પણ ધમધમતી રાખી.

ઓએિસસની એક મોટી ઉપલિ્ધ એ હતી કે 
તેણે અમારા સૌ િમરોના મનમાંથી �િત, વગ્, ધમ્ 
અને િલંગનો સંપૂણ્ છદે ઉડાડી દીધો હતો. માણસ 
માર માણસ છ.ે ગામડાનો હોય કે શહેરી, �હ્દુ હોય 
કે મુિ્લમ, ભાઈ હોય કે બહેન — સહુ એકસરખી 

સૃદયતાના અિધકારી છ.ે 
આ આપણી મૈરી ભૂિમ છ ે
એ ભાવથી અમે િમરોએ 
�તે તો ંટો પાડી જ, પણ 
સાથે ખભેખભો િમલાવી 
મજૂરી પણ કરી. ંટો 
પાડવા માટ ેમૈરી ભૂિમ પર 
રોજ પર આવતા ગામના 
મજૂરો પણ અમને અમારા 
ભાઈઓ જ લા્યા. અમારે 
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મન તે મજૂર નહોતા, અમારા િવશાળ પ�રવારનો 
�હ્સો હતા. કામમાં કચાશ ન જ રહે અને તેમની 
સાથે મૈરીપૂણ્ વત્ન રહે તે અિભગમથી અમે કામ 
આગળ ધપા્યું. અમે તેમને અજબ લાગતા હોઈશું 
તેની અમને ખબર હતી, પણ તેઓ આખી વાતને 
પચાવી શકશે કે કેમ તે ૃિ�કોણથી અમે કદી 
િવચાયુ� જ નહં.

ઓએિસસના લગભગ તમામ યુવાિમરો શહેરી 
હતા, પણ અહં ગામના લોકો સાથે કામ કરતાં 
કરતાં અમારા મનમાં શહેર અને ગામડાંના ભેદ 
ભૂંસીને સાથે કામ કરતી ક્યુિનટી ઊભી કરવાનો 
ઉ્સાહ વધતો ગયો, અને એ ઉ્સાહમાં અમે કદાચ 
ઘણી ઉતાવળ કરી બેઠા અને �ામ-માનસનો તાગ 
પામવાનું ચૂ્યા! ગમે તેટલો �ેમ હોય, સારા ઇરાદા 
હોય, પણ પૂરતી-સચોટ સમજણ િવના આગળ વધવા 
જતાં થાપ ખાવાનું બને — એનો અનુભવ અમને બહુ 
ન�કના ગાળામાં થવાનો હતો.

ચારથી છ મ�હના સુધી આ બાંધકામને લગતાં 
કામ ચા્યાં. તેમાં ૫૦–૬૦ જણને રો�રોટી મળી. 
જૂન ૯૮ સુધીમાં અમાું પહેલા તબ�ાનું ૬,૦૦૦ 
ચો. ફૂટનું બાંધકામ પૂું થયું. હવે ભીમપુરાનો ઢાળ 
ઊતરીએ એટલે દૂર ટચૂકડાં, ૂપકડાં ડૉમ ધરાવતાં 
મકાનો દેખાવા માં�ાં હતાં. િવિશ� શૈલી છતાં 

સ્તાં મકાનો ઊભાં થયાં એટલે અમાું એક કામ 
તો પૂું થયું. પણ આટલા સમયથી ખભેખભા િમલાવી 
સાથે કામ કરતા આ સાથીઓને છૂટા કરવાનું અમને 
વસમું લા્યું એટલે અમે તેમની સમષ એક �્તાવ 
મૂ્યો. અમારી પાસે ખેતીનાં કામો હતાં પણ � 
તેઓ કામની જવાબદારી લેવા તૈયાર હોય તો જ. 
તેઓ િનિ�ત પ�રણામો આપવા સંમત થાય અને 
અમે તેમને પૂરી ્વતંરતા આપવા — દૈિનક હાજરી, 
કામકાજના કલાકો વગેરેમાં, જથેી લાંબા ગાળે તેઓ 
રોજ કમાવામાંથી આગળ વધી શકે, વધુ જવાબદારીથી 
કામ કરતા થાય અને વધુ કમાતા થાય તે માટ.ે 
અમારી વાત તેમના ગળે ઊતરી અને લગભગ 
ચાળીસેક જણ કોઈ દેખરેખ િવના પ�રણામો આપવા 
તૈયાર થયા. તેમાં બેજવાબદારી દાખવનારા છૂપા 
હતા જ, પણ સૌએ આ તકને ઝડપી લીધી. વહેલા 
આવી, ફટાફટ પોતાનું કામ પૂું કરી તેઓ બી� 
કામે વળગી જતા. અમને આનંદ હતો.

આ જ ગાળામાં ઓએિસસે પોતાનું પહેલું 
�કાશન ‘મહાન ૃદયોના સારેગમપધિન’ �કાિશત 
કયુ�. ‘મહાન ૃદયોના સારેગમપધિન’નું �કાશન અંગત 
રીતે મારા માટ ેએક અગ્યનું માઈલ્ટોન બ્યંુ. એ 
કામ કરતી વખતે મં થઈ શકે એટલી તમામ ભૂલો 
કરી અને શીખી. મને �કાશનને લગતાં નાનાં-મોટાં 
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તમામ કામો ઝીણવટપૂવ્ક �ણવાની ને તેમાં મહારત 
મેળવવાની લગન લાગી. આ પુ્તકે વેચાણનાં અ્ભુત 
માઈલ્ટોન પણ ઊભાં કયા�. આમ, ઑ�ફસ અને 
માળખાકીય કામકાજમાંથી માું સુકાન �કાશનનાં 
કામો તરફ વ�ું.

દર્યાનમાં નવે્બર ૯૮ની આસપાસ મૈરી ભૂિમ 
પર ખેતીનાં કામો પણ પૂરાં થયાં. હવે અમારી પાસે 
એવું કોઈ મોટુ ં કામ નહોતું જમેાં આટલા બધા 
લોકોને રોજગારી મળી રહે. ઘણા લોકો ઇ્છતા હતા 
કે કોઈક રીતે અહંથી જ રોજગારી મળી રહે તો 
સાું. એટલે તેમને સૌને ફરીથી બરાબર સમ�વીને 
અમે તેમના માટ ે ્વરોજગારના જુદા જુદા �ક્પો 
શૂ કયા્ — જથેી તેઓ �તે જ પોતાની રોજગારી 
ઊભી કરવા સષમ બની શકે અને અમારી પર 
પણ આધા�રત ન રહે. �ી�ટગંકાડ,્ લાકડાનું ફિન્ચર 
બનાવવું, નસ્રીમાં રોપા ઉછરેવા, પાપડ બનાવવા જવેા 
�ક્પો માટ ે શૂઆતમાં મફત તાલીમ આપી. પછી 
�ડસે્બર ૯૮થી દરેક જણને કામ �માણે વળતર 
આપવાનું શૂ કયુ�. આ પ�િતનો કેટલાકે િવરોધ 
કય�. તમારે લેવું હોય અને તમારાથી લઈ શકાતું 
હોય એટલું કામ લો, પણ અમને તો િનિ�ત રોજ 
�ઈએ.  ... ્વરોજગારના �ક્પોના મૂળ ભાવને જ 
આ માગણી મારી નાખતી હતી. ખરેખર તો તેઓ 
બાં્યા રોજ કરતાં ધારે તો વધુ કમાઈ શકે તેમ 
હતા. ધીરજપૂવ્કની ઘણી રકઝક પછી, છવેટ ેથોડાક 
જણા તો તૈયાર થયા. પણ તેમાંથી પોતાને વગદાર 
માનનાર એક ભાઈ, જ ેપહેલાં મૈરી ભૂિમના ચોકીદાર 
તરીકે કામ કરતા હતા, તેમને આ પ�િત ખૂબ 
કઠી. તો પણ તેમણે નારાજગી બહાર બતાવવાની 
જ્યાએ અંદર ધરબી રાખી અને પાછળથી અ્યોને 
ઉ્કેરવામાં લાગી ગયા.

ધીમે ધીમે વાત એટલી વણસી કે �ા્ય કામદારોએ 
મૈરી ભૂિમના આંગણે, ર્તા પર ધરણાં આદયા�. 
્યાંથી પસાર થતા રાજકારણીઓ મોટા ભા બનીને 
તેમની વહારે ધાયા — એક તો તેમને કોઈ ને કોઈ 

મુ�ો ચગાવવા �ઈએ, તે મળતો હતો અને વળી 
સામે ઓએિસસ હતું, તેમને જૂના ઘાવ યાદ આવી 
ગયા હશે. ખેર, અમે કાયદાકીય રીતે કોઈ વાંકમાં 
આવતા નહોતા, કારણ કે અમે તેમને રોજ પર રા્યા 
નહોતા. છતાં એકલદોકલ અસંતુ�ને કારણે બધાં 
ભાઈબહેનોને થતું નુકસાન �ઈને દુ:ખ થતું હતું. 
બી� તરફ એ પણ સાચું હતું કે ગામડાના લોકો 
બહારથી આવીને કોઈ તેમનો ઉ�ાર કરી �ય તેવી 
આશા રાખતા હતા — તેમણે પોતે, મદદ મળે તો પણ, 
કંઈ કરવું નહોતું. તે ઉપરાંત, એન.  �.  ઓ. / સં્થાઓ 
પાસે તો બહુ પૈસા હોય, તેમણે આપણા માટ ે કામ 
કરવું જ �ઈએ — એ જ ૃિ�થી તેઓ ઓએિસસને 
�તા હતા. અધૂરામાં પૂું, તેમના આ પરાવલંબીપણા 
અને લાલચને રાજકારણીઓએ પોતાના ્વાથ્ ખાતર 
વધુ શેહ આપી, વધુ બળવતર બના્યા. એ જુદી 
વાત છ ે કે હોહા પૂરી થયા પછી તેમને �હ્શો 
�હ્શો કરનારા આ રાજકારણીઓ ્યાંય ગાયબ થઈ 
જવાના હતા. તેમણે સૌએ મળી ગામના સરપંચને 
જમીન પાછી લઈ લેવા સુ્ધાંની માગણી કરી.

આમ, આ િનરથ્ક કવાયત પછી, મૈરી ભૂિમ 
પર ્વરોજગારના �ક્પો ઠ્પ થયા. જમેને અમારા 
પર પૂરેપૂરો િવ�ાસ બેઠો હતો તેવા ગ્યાગાં�ા 
ગામનાં ભાઈબહેનોએ અહં કામ ચાલુ રા્યું. અમારે 
ઘણી વધુ ધીરજપૂવ્ક ગામલોકોનો િવ�ાસ �તવો 
પડશે એટલા તારણ સાથે અમે અટ્યાં.

આ િવવાદ થયો ્યાં સુધીમાં, ઓએિસસ ન�કનાં 
ગામોમાં આરો્ય કે્�ો, બહેનોને રોજગાર મળે 
તે માટ ે પાપડનો ગૃહઉ�ોગ શૂ કરી ચૂ્યું હતું. 
અમારામાંથી બે-રણ બહેનો ગામમાં રહેતી પણ હતી. 
ઓએિસસના િમરો અને ગામના યુવાનોએ સાથે 
મળીને ગામનો ર્તો પણ બના્યો હતો, પણ આ 
િવવાદના પ�રણામે ગામના યુવાનોના ઉ્સાહને કેટલાક 
મોભીઓએ કચડી ના્યો, અને �ણે ગામડામાંના 
યુવા ઓએિસસનું બાળમરણ થયું. 
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્યારે કરીશું શું?
આ સમયગાળો હતો �્યુઆરી ૧૯૯૯નો. હવે 

મૈરી ભૂિમ પર માનવબળની ખંચ ઊભી થઈ. અમે 
વાવેલાં વૃષો અને ખેતી પણ �ળવણી માગતાં હતાં. 
�થમ તબ�ાનું બાંધકામ પૂું થયું હતું અને હવે 
અહં કારગર માળખું ઊભું કરવાનું હતું. અને ઈ�રનું 
કરવું કે એ જ ગાળામાં અમે િલયો ટૉ્્ટૉયના 
‘્યારે કરીશું શું?’ પુ્તકના પ�રચયમાં આ્યાં. 
અમે હંશભેર તેના અં�ે� સંષેપ, જ ે મહે્�ભાઈ 
મેઘાણીએ કય� હતો તેને �કાિશત પણ કય�.

‘્યારે કરીશું શું’ પુ્તકે અમારી સામે બહુ 
મોટો ��ાથ્ ઊભો કરી દીધો. રમ કરતાં પણ વધુ 
ગરીબોની કાંધ પરથી ઊતરવાની વાત અમને ્પશ� 
ગઈ. ઓએિસસના મોટા ભાગના યુવાનો મ્યમ કે 
ઉ્ચ મ્યમ વગ્માંથી આવતા, સાું િશષણ �ા� 
કરેલા યુવાનો હતા. પણ રમને અમે કદી આ 
ૃિ�કોણથી િનહા�ો નહોતો. મહે્�ભાઈ મેઘાણીએ 
કરેલો સંષેપ જ અમે વાં્યો હતો, પણ પુ્તકનું 
હાદ્ ્પ� કરવા માટ ેએ પૂરતો હતો. ૃદયને ્પશ� 
હોય અને ગળે ઊતરી હોય તેવી બાબતો �વનમાં 
ઉતારવી એવી અમારી સમજ અને િન�ા અનુસાર, 
અમને સૌને લા્યું કે અમારે ગરીબોની કાંધ પરથી 
ઊતરવું જ �ઈએ, અને રોટી-રમ કરવો �ઈએ. સામે 
સં�ગો પણ એવા હતા કે અમને રિમકોની જૂર 
હતી. એટલે અમે જ રિમકો બનવાનું ન�ી કયુ�.

આમ અંદર અને બહાર મચેલા ઘમસાણના 
પ�રણામે એક નવી ્યવ્થા અિ્ત્વમાં આવી. 
દશ્નભાઈ અને સં�વભાઈ પછી, મારા સ�હત 
લગભગ બી� આઠકે જણ સાથે મૈરી ભૂિમ પર 
આરમ�વન શૂ થયું. એ િસવાય બી� છ-એક 
િમરો ્યાં રોિજદંા ધોરણે સ��ય હતા, તેમાંથી રણ 
ગામડાંઓમાં વ્યા હતા અને બી� વડોદરાથી આવ-
� કરતા હતા. આમ અમે લગભગ પંદરેક જણે 
અહં ‘્યારે કરીશું શું’ના સંદભ્માં રમ આધા�રત 
�વન �વવાનો અને આરમના સહ�વનનો આરંભ 

કય�. ખેતી અને અ્ય રોિજદંાં કામો ઉપરાંત અહં 
થોડા સમય અગાઉ ચાલુ કરેલો પાપડઉ�ોગનો �યોગ 
અમને ચા�ર�ય-ઘડતરની ૃિ�એ અગ્યનો લા્યો 
હતો, અને તે અમારી રમ-આધા�રત રોટી રળવાની 
બાબતે પણ ખરો ઊતરતો હતો. એટલે િમરો બે 
ભાગમાં વહંચાયા — રોટી-રમ માટ ે કેટલાકે પાપડ 
વણવાની પસંદગી કરી અને કેટલાકે ખેતી તથા 
અ્ય વૃષોની સંભાળ લેવાની. મં અને સેજલે ખેતી 
કરવાનું પસંદ કયુ� હતું. 

મૈરી ભૂિમ પર રહેવા જવાનો રોમાંચ મને 
પુ્કળ હતો. વૃષો અને પશુપંખીઓ �્યે ભરપૂર 
�ેમ હોવાથી મને શહેરની ધાંધલધમાલને બાજુ પર 
મૂકી અહં �વવા આવવાનું મળે એનું અને આરમ 
�વનનું અિત આકષ્ણ હતું. એ આકષ્ણ િનરથ્ક 
નહોતું. વહેલી સવારે ચારેક વા્યે થતો મોરનો 
કેકારવ, અહંની ઠડંક, નીલગાય અને િશયાળવાંને 
�વાનો રોમાંચ તો સાથે સાપ અને વંછીઓથી ચેતતા 
રહેવાની અિનવાય્તા... છતાં શહેરની સુંવાળપ અને 
મારા બંિધયારપણાને કારણે મને અહં ગોઠવાવામાં 
અંદરથી અવરોધો પણ ખૂબ ન�ા. નાની નાની 
સવલતો કેટલી હદે મારા �વનનો ભાગ બની 
ગઈ હતી કે તેમનો અભાવ મને ખા્સી િવચિલત 
કરી મૂકતો હતો! બી� તરફ, ખેતી કરવી સહેલી 
નહોતી — કોદાળી ને પાવડા પકડી આટલો રમ મં 
કે અમારામાંથી બી� કોઈએ આ પહેલાં કદી કય� 
જ નહોતો. બહુ જલદી થાકી જવાતું હતું. ખેતી 
રમ અને ધીરજ માગે છ ે— અને એ બંને જ ્યારે 
મારામાં નહોતાં. તાપ ચઢ ે એ પહેલાં વહેલી સવારે 
ઊઠીને કામ પૂું કરી નાખવા કે પછી સૂરજ ઢળતો 
થાય ્યારના સમયનો ઉપયોગ કરવાની બુિ� અમે 
લડાવતાં પણ હ� ખેતીમાંથી પેટ પૂરતું રળવાની 
વાત ઘણી દૂર હતી.

આ બધામાં બી� એક માનિસક સંઘષ્ ઉમેરાયો 
આરમ�વનનો. એ વખતે અમે રમ આધા�રત 
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�વનશૈલી અને લઘુતમ જૂ�રયાતો રાખવાને 
િસ�ા્ત તરીકે ્વીકારી હતી. એટલે �વનશૈલી 
અ્યંત સાદગીભરી રાખી હતી; જમે કે, ઉનાળામાં 
આયુવ�દના આધારે જમવામાં અમે મગનો �યોગ શૂ 
કય� હતો — એટલે માર મગ અને દહંને વહાલાં 
કરવાનાં હતાં. �કે તેમાં મૈરી ભૂિમ પર ઊગતાં 
તા�ં શાકભા�ના કારણે ્વાદ કેળવાતો જતો હતો. 
મને સૌથી વધુ તકલીફ િનયમોમાં બંધાવામાં આવી. 
અ્યાર સુધી કદી િનયમોમાં �વવાનું આ્યું નહોતું, 
એટલે અહં ઘ�ડયાળના ટકોરે ખાવાપીવાથી માંડીને 
સહ�વન સરળ બનાવતા િનયમો અનુસાર �વવું 
મને બહુ અઘું લા્યું; અલબત, આ તમામ આંત�રક 
અવરોધો છતાં હ� આજ ે પણ � મારે પસંદગી 
કરવાની આવે તો હંુ મૈરી ભૂિમ પર રહેવા જવાનું 
જ પસંદ કું. હા, મારા તરફથી ખૂટતું મનોબળ 
તેમાં ઉમેરવાનું ચો�સ મન થાય આજ.ે

મૈરી ભૂિમની કોતરાળ જમીન પર કામ પૂરાં 
કરવા દોડવું, પડવું-આખડવું, વળી ઊભા થઈને પાછા 
દોડવું મારા માટ ેસામા્ય બની ગયું હતું. સવાર-સાંજ 

ખેતી કરવા મથવંુ અને �દવસે ્ટોર અને ઑ�ફસના 
નાનાં-મોટાં કામ પૂરાં કરવાં, રારે િમરો સાથે �ાથ્ના 
કરવી અને ખુ�ા આકાશ તળે સૂઈ જવું... મારા 
માટ ે આ �દવસો બહુ લાંબા ન ટ્યા. ખેતીમાં હંુ 
પૂું �દલ નહોતી પરોવતી, ને પ�રણામે હંુ અંદરથી 
નાસીપાસ થતી જતી હતી. બી� બાજુ, મૈરી ભૂિમ 
પર ઘું ખું ગોઠવાતું જતું હતું. પાપડ વણનારા 
િમરો �રયલાઇઝેશનની ચરમસીમાએ હતા. બસ એ 
અરસામાં મં થોડો વખત અંગત ધોરણે �યોગ કરવા 
માટ ે અલગ થવાનું ન�ી કયુ�. ઓએિસસ િસવાયની 
દુિનયા પણ મારે ખેડવી �ઈએ એવા તક્ની પાછળ, 
અહં હંુ થાકી ગઈ હતી તે હકીકત છુપાયેલી હતી; 
અલબત, કોઈ કડવી લાગણીઓ નહોતી.

છવેટ ેહંુ થોડા સમય માટ ેકલકતા ગઈ. લગભગ 
રણેક મ�હના ્યાં રહી. સહેજ ગોઠવાઈ ન ગોઠવાઈ, 
્યાં રષાબંધન િનિમતે હંુ વડોદરા પાછી આવી. અહં 
જ ે િ્થિત હતી તે સમ�તાં કલકતાના નામ પર 
ચોકડી મૂકવામાં મને બે ઘડીનોય સમય લા્યો નહં. 

પુન: કસોટી — િવરોધનું વાવાઝોડંુ
�ફલસૂફીની રીતે �ઈએ તો એવું કહેવાયું છ ે

કે કોઈ પણ સામાિજક પ�રવત્ન લાવવા માટ ે ચાર 
તબ�ામાંથી પસાર થવું પડ ે છ ે— ઉપેષા, હાંસી, 
િવરોધ અને ્વીકાર. એક �યોગ તરીકે, હવે અમે 
આ �ફલસૂફી મુજબના રી� તબ�ામાં �વે્યાં 
હતાં — નાના-મોટા િવરોધની લહેરખીઓ અમે આ 
અગાઉ �ઈ હતી, પણ તેની સાપેષે આ વખતે 
�ણે િવરોધનું વાવાઝોડુ ં હતું, જ ે અમને ઉખેડી 
નાખવા �ણે મ�મ હતું. એક-બે-રણ અઠવા�ડયાં 
નહં, પણ લાગલાગટ ચાર મ�હના સુધી ફંૂકાયેલા 
એ વાવાઝોડામાં અમાું ્થાન ચો�સ બદલાયું, પણ 
મૂિળયાં જમીનમાં વધુ ંડાં ઊતયા�. ્વાભાિવક રીતે, 
એ અનુભવમાંથી અમે ઘું શી્યાં. 

આટલાં વષ� દર્યાન અમે અમારાં કામમાં અને 
આંત�રક પડકારોમાં એટલાં ઓત�ોત ર�ાં હતાં કે 

અમારાથી દુભાયેલા કે અસંતુ� લોકોની �વૃિતઓ 
પર ્યાન આપવાનો અવકાશ નહોતો. ્યારેક ્યારેક 
કોઈક તરફથી �ણવા મળે તો પણ અમે તેને હસી 
કાઢતાં. અમારાથી તકલીફ થઈ હોય, દુભાયા હોય 
કે પછી અમને �ેમ કરતાં હોય પણ અમે તેમના 
ક�ા �માણે, તેમની અપેષા �માણે ન વત્તાં હોઈએ 
એથી બી� છડે ે જઈ બેઠલેા આવા કેટલાકની પીઠ 
પાછળની િનંદા, લાગ મળે ્યારે આવું કોઈ ્વૂપ 
લઈ શકે એવો અમને ્વ્નેય િવચાર આ્યો નહોતો. 

્યારે ઓએિસસે એવા દોરડા પર ચાલી ર�ું 
હતું અને તેના યુવાનો એવી પસંદગીઓ લઈ ર�ા 
હતા કે તેમાં ડગલે ને પગલે વાંધો પડી શકે. આટલાં 
વષ�ની તેમની લગનના પ�રણામે શૂઆતમાં ઘર-
પ�રવારમાંથી ખૂબ વાંધો હોવા છતાં, પ�રવારજનોને 
હવે ખાતરી થવા માંડી હતી કે આ માર તેમનાં 
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સંતાનોની કોઈ ઘેલછા નથી... તેઓ ખરેખર કોઈ 
વણખેડાયેલા ર્તે ચાલી ર�ા છ ે અને અ્યંત 
િન�ાપૂવ્ક મથી ર�ા છ.ે “યુવાની ઘસાઈ જવા 
માટ ે છ,ે કોઈ ્યેય પાછળ મચી પડવામાં છ,ે એવું 
કરતાં એવું બની જ શકે કે તમારા પ�રવારજનો 
તમને ન સમ� શકે, તમે તેમની અપેષાઓ ન 
સંતોષી શકો, પણ � તમે િન�ાપૂવ્ક આગળ વધતાં 
હો, તો છવેટ ે તેઓ તમારા પર ગૌરવ લઈ શકે 
એવું કશુંક તમે જૂર કરી શકશો, અને ્યારે 
તેઓ તમને સમ� પણ શકશે” — આવી અમારી 
સમજણ હતી અને હવે તે વા્તિવકતા પણ બની 
રહી હતી. છતાં પાપડ ને ખેતીના �યોગે ફરીથી 
થોડાંક મા-બાપોને અસલામત બના્યાં હતાં, અમે 
તેમનો િવ�ાસ �તવામાં જ હતાં, ્યાં તો મોટુ ં
ભંગાણ પ�ું.

સ્ટ.ે ૯૯ના ગાળાની આ વાત છ.ે �ામજનો સાથે 
સંઘષ્ થયા બાદ, હવે માર ગ્યાગાં�ા �ામજનો, 
જમેને તેમના લાંબા ગાળાના લાભની વાત સમ�ઈ 
હતી તેઓ મૈરી ભૂિમ પર અમારી સાથે કામ કરતાં 
હતાં. એ િસવાયના, ખાસ કરીને દાદાગીરીથી બાકીના 
કામદારો પર વચ્્વ ધરાવનારા એકાદ બે જણ 

બાકીના કામદારોને ડરાવવા-ધમકાવવા-ચઢાવવાની 
કામગીરીમાં ્ય્ત હતા. તેમણે મૈરી ભૂિમની બહાર, 
મુ્ય માગ્ પર ધરણાં કયા� ્યારે પોલીસની મદદથી 
તા્પૂરતી વાત પૂરી થઈ, પણ એ ર્તેથી પસાર 
થતા રાજકારણીઓ (જમ) ઘર ભાળી ગયા. તેમણે 
છાપાંમાં અને સરકારી કચેરીઓમાં ઓએિસસ િવુ� 
જ ે ઊહાપોહ મચા્યો તે હ� પૂરો શ્યો નહોતો 
્યાં િમરતાના ઓઠા હેઠળ, અમારામાંના કેટલાકના 
અિત લાગણીશીલ મા-બાપોને “મેદાને પડવા” માટ ે
ચઢાવવામાં ને દોરવામાં કેટલાક અસંતુ�ો સફળ 
થયા. બસ, એક વતા એક બરાબર બે કરીને આખી 
વાત છાપામાં ખૂબ ચગાવવામાં આવી. ચોથી �ગીર 
એવા સમાચારપરોએ અને સતાિધકારીઓમાંના 
કેટલાકે તેમાં ઘટતો ભાગ ભજવીને કે નહં ભજવીને 
ચાર-ચાર મ�હના સુધી ઓએિસસને નામશેષ કરી 
નાખવા હલકામાં હલકી કવાયત કરી. (ઓએિસસ 
િવુ� છ�ેાં પાને છપાયેલાં સમાચારોના કતરણ 
ભેગાં કરીએ તો આખી બૉ્સ ફાઇલ ભરાય અને 
હે�ડગં પર નજર ફેરવીએ તો અરેરાટી ઊપજ.ે) 
વાત માર દુ્�ચાર પૂરતી સીિમત ન રહી, મૈરી 
ભૂિમ પર તાળાં વા્યાં.

મૈરી ભૂિમ : સપનામાંથી વા્તિવકતા, અને હવે ફરીથી ્વ્ન?
ઘટના�મ કંઈક આવો હતો — બાંધેલા રોજ માટ ે

�ામીણ કામદારોએ રાજકારણીઓનો સાથ મળતાં 
અને તે થકી અખબારોમાં ઊહાપોહ મચાવીને જ ે
વાતાવરણ સ્યુ� તેના કારણે કલે્ટર કચેરી તરફથી 
તપાસનો આદેશ થયો. સં્થાના મૅનેિજગં ટ્્ ટી, ડૉલી 
શાહ સાથે બી� બે-રણ જણને કલે્ટર કચેરી 
પર િનવેદન આપવા માટ ે બોલાવવામાં આ્યાં, 
જમેાં એક હંુ પણ હતી. બરાબર એ જ વખતે, 
કલે્ટર કચેરીના કેટલાક અિધકારીઓ મૈરી ભૂિમ 
પહં્યા અને ્યાં જુદા જુદા લોકોનાં િનવેદનો 
લીધાં. અમારા કેટલાક દ્તાવે� જ� કયા્, અને 
કેટલાકની અંગત નંધો ટપકાવેલી ડાયરીઓ સુ્ધાં 
જ� કરી. આખી મૈરી ભૂિમ ફરીને, અમે શું કામ 

કરીએ છીએ, ્યાં પહં્યા છીએ તે ઉપરઉપરથી 
�યા પછી, છવેટ ે આ અિધકારીઓએ સં�વભાઈને 
પૂ�ું, “એટલે કે અહં તમે સૌ ભાઈબહેનોની જમે 
રહો છો, બરાબર ને?” �ણે આ �� પૂછવા જ 
તેઓ આ્યા તેમ તે પૂછી ર�ા હતા. સં�વભાઈએ 
્પ� કયુ�, “ના, અમે િમરો છીએ અને િમરોની 
જમે રહીએ છીએ, અમે જ ે કામ હાથમાં લીધું છ ે
તે �્યે પૂરી િન�ાથી સમિપ્ત છીએ.” મઝાની વાત 
એ છ ે કે આ અિધકારીઓએ ભાઈ-બહેનનું િનવેદન 
આપવાની તરફેણમાં અમને ખૂબ સમ�્યું, પણ જ ે
સ્ય નહોતું તે બાબતે ખોટુ ં િનવેદન અમે કેવી રીતે 
આપી શકીએ? આજ ે એ �સંગનો િવચાર કરતાં 
થાય છ ે કે સમાજમાં કોઈ અનોખો �યોગ થઈ ર�ો 



 59   ôÜÜ³ÜÚ‘  èêÜôÜÜå  5 

હોય, તો તેને માપવાના માપદંડો જુદા ન હોવા ઘટ?ે 
કંઈક જુદું ઘટી ર�ું હોય તેને ચીલાચાલુ ફૂટપ�ીથી 
કેવી રીતે માપી શકાય? 

ઓએિસસ ખરેખર એક ખુ�ું સંગઠન હતું. 
અમારામાંથી કેટલાક ટ્્ ટીિમરો સામા્ય લ�ની વય 
વટાવી ચૂ્યા હતા અને બાકીના ઘણા બધા િમરો 
લ�ની વયે પહં્યા હતા. એટલે કેટલાક સમયથી 
અમારા િમરોની વ્ચે વલોું તો ચાલતું જ હતું. 
સં્થાના શૂઆતનાં વષ�માં માર આકષ્ણમાં વહી 
ન જવાય અને સં્થા લ�સં્થા ન બની �ય 
તે હેતુથી અંદરોઅંદર લ� ન કરવાનું ન�ી કયુ� 
હતું તેનો હેતુ પૂરો થઈ ચૂ્યો હતો. સાચા �ેમને 
નકારવાનું કે જડ બનીને િનયમને વળગી રહેવાનું 
્યારેય જૂરી લા્યું નહોતું — જ ે કેટલાક િમરો આ 
રીતે છૂટા પ�ા હતા તે 
બાકીના િમરો સાથે માર 
સંવાદ સાધવામાં જ પાછા 
પ�ા હતા. ખેર, મૈરી ભૂિમ 
પર કામ અને રોટી રમ 
ઉપરાંત અમારી વ્ચે જ ે
કેટલીક અિત અગ્યની 
ચચા્ઓ ચાલતી હતી તેમાં 
એક લ�ની બાબત હતી. 
પહેલાંની જમે, અ્યારે પણ 
ઓએિસસે ઍલાઇવમાં આ 
ચચા્ પોતાના શુભે્છકો સાથે વહંચવાની શૂઆત 
કરી હતી. અમે આ બાબતે જ ે િનણ્ય લઈએ તે, 
પણ “યુવક-યુવતીઓની િમરતા = અનૈિતક સંબંધો” 
એવું મનમાં િવચારતા લોકોએ શું ખરેખર પોતાના 
�વનમાં િમરતા શ્દને �્યો જ નહં હોય? 
જ ે યુવાનો સહજ આકષ્ણનો ્વીકાર કરી, તેને 
અિત�મવા અને પોતે જ ે ્યેયને સમિપ્ત છ ે તે 
માટ ે �િતબ� રહેવા સંઘષ્ કરતા હોય તેમની અને 
ચીલાચાલુ યુવાનો વ્ચે તેમને ફક્ નહં સમ�તો 
હોય? 

એ તપાસ પછી અમે વળી પાછા અમારા કામમાં 
પરોવાયા ્યાં સ્ટ.ે ૯૯ના મ્યભાગમાં સંદેશ અને 
ગુજરાતિમરમાં છ�ેા પાને ઓએિસસ િવુ� એક 
વાલીની ફ�રયાદ અને વલોપાતને નાટકીય શ્દોમાં 
છાપવામાં આ્યો. પછી તો એ �મ રોજનો થઈ 
ગયો. દરરોજ છ�ેા પાને ઓએિસસ િવુ� બેફામ 
શ્દોમાં આષેપોનો વરસાદ શૂ થયો. જનેે જનેે 
વાંધો હતો તે દરેક જણને અહં ગમે તે ભાષામાં 
બોલવા માટ ેમોકળંુ મેદાન આપવામાં આ્યું — કે પછી 
તેમને વીણી વીણીને યોજનાપૂવ્ક ગોઠવવામાં આ્યા.

આ વખતે સામે પષે કોણ કોણ 
હતું? — ‘ઇ્ટરનૅશનલ યૂથ કાઉિ્સલ’ સાથે ઘિન� 
રીતે �ડાયેલા, ્યવસાયે િશષક એવા ભાઈ, જ ે
શૂઆતમાં ઓએિસસના િમર હતા, ઓએિસસ જવેું 

જ પોતાનું યુવા સંગઠન 
ધરાવતા હતા — પણ 
બંને સંગઠન સાથોસાથ 
િવકસતા હોવા છતાં 
એ યુવાનોમાં ઓએિસસ 
જવેું લાડીલું બ્યું નહં 
તેનાથી પીડાતા હતા. 
અ્યારે તે પોતાના િમર 
સાથે ‘મોટાભા’ બનવાની 
તક ઝડપી લેવા આગળ 
આ્યા હતા. તેઓ પેલાં 

અિત લાગણીશીલ મા-બાપને ઓળખતા હતા, જમેની 
દીકરીઓ પાછી લાવવા તેઓ જગંે ચ�ાનું શૂર 
અનુભવતા હતા. ૯૬માં પણ તેમણે ઓએિસસને તોડી 
પાડવા �ય્ન કય� હતો પણ ધાય� �િતભાવ મ�ો 
નહોતો. �કે �� એ છ ે કે છવેટ ે એ તો કોઈનું 
મહોું કે હાથો તો નહોતા બ્યા ને? ૯૬ની જમે 
આ વખતે પણ િમરોએ સગડ આ્યા કે ગુણવંતભાઈ 
તેમની સાથે છ,ે પણ અમને એની પર અફવાથી 
વધુ ્યાન આપવું યો્ય લા્યું નહં. એ િસવાય 
રાજકીય પષોની યુવા પાંખના નેતાઓ, જમેને વારંવાર 
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અમારાથી તકલીફ પડી હતી તે હતા. તેમને લોકોમાં 
ગાજતા રહેવા માટ ેમુ�ો પણ મળતો હતો અને સામે 
ઓએિસસ હોવાથી એક તીરથી બે િનશાન સધાતાં 
હોવાનું અનુભવાતું હશે. આ સૌને સાથ મ�ો વડોદરા 
સંદેશના િનવાસી તંરીનો. તેમણે લાગલાગટ ચાર 
ચાર મ�હના પોતાના છાપાનું છ�ેું પાનું, વારંવાર 
૮ કૉલમના હે�ડગં અને લગભગ પાથી અડધા 
પાનાની જ્યા ફાળવી આપી. કેમ? ૧૯૯૪માં, ્યારે 
તેઓ વડોદરા ગુજરાત સમાચારના િનવાસી તંરી 
હતા ્યારે તેમણે અનામત મુ� ે ઓએિસસના નામે 
અમે નહોતું ક�ું તેવું કશુંક છાપી ના્યું હતું, તેના 
િવરોધમાં ઓએિસસે કેટલાય આગળ પડતા નાગ�રકો, 
યુવાનોને સાથે લઈને રેલી કાઢી હતી, અને તેમના 
કાયા્લયે પહંચી ગયું હતું. સાચી વાતે તમતમી ગયેલા 
યુવાનોના �શનું �દશ્ન 
તેમને એટલું કઠી ગયું 
હતું કે તેમના જ શ્દોમાં 
કહીએ તો, “ઓએિસસ 
િવુ� મં ફાઇલોની 
ફાઇલો એકઠી કરી છ,ે 
હવે �ઈ લો તમે!” 
અમારા િવરોધમાં તે વખતે 
યુવાસહજ �શ હતો, 
પણ તંરીકષાની ્યિ્તને 
આટલા ‘અસ�હ્ુ’ 
હોવાનું પોસાય ખું? કે 
પછી આમ કરવા પાછળ તેમની પાસે બી�ં અંગત 
કારણો પણ હતાં? કદાચ ઓએિસસને તેમણે ‘આજના 
યુવાનો તો આવા જ’ એવી રોષભરી નજરે જ �યું, 
અને તેમાં તમામ િવવેક-નીિતમતાને વટાવી ગયા. 
એ િસવાય તેમના ��ાચારની વાતો તો જગ�હેર 
હતી જ. એટલે એવું કોઈ ગિણત પણ તેની પાછળ 
હોઈ શકે.

આમ, થોડા અસંતુ�ો, તે��ષેથી ઉપર ન ઊઠી 
શકેલા ‘શુભે્છક’, રાજકારણીઓ અને લોકશાહીની 

ચોથી �ગીર એવા મી�ડયાનું કોકટલે ઘાતક ન 
નીવડ ે તો જ નવાઈ હતી. વળી તેમની પાસે ધાયુ� 
પ�રણામ મેળવવા માટ ે પેલાં લાગણીશીલ મા-બાપ 
અને લાંબું ન �ઈ શકનારાં �ામીણ મજૂરોનો ખભો 
હતો અને તેમનાં આવેદનપરો અને શોરબકોરને 
્યાને ધરનાર સરકારી અિધકારીઓ હતા. આટલું 
વાંચીને લાગી શકે કે ઓએિસસના તો આ વખતે 
રામ રમી જ ગયા હશે... 

આ આખા સમૂહને લાગતું હતું કે મૈરી ભૂિમ 
ઓએિસસના હાથમાંથી �ય એટલે વાત પૂરી. 
ઓએિસસ જમીનદો્ત થયું ગણાય. ભલા માણસ, 
ઓએિસસ છવેટ ેશું હતું? જમીનનો ટકુડો? સં્થાનું 
માળખું? — તેઓ બહુ મોટી થાપ ખાઈ ર�ા હતા. 
ઓએિસસ તો અમારા સૌના ૃદયમાં �વતું હતું. 

અમારી કામ કરવાની 
િન�ા, આવડત, કુનેહને 
ભલા કોણ ઉખેડીને ફંકી 
દઈ શકે તેમ હતું? 
મૈરી ભૂિમ તો એક 
સાધનમાર હતું. ખેર, 
તેમના ઇરાદાઓમાં તેઓ 
કામયાબ આ રીતે થયા.

ઘણાં બધાં સ્યો 
આપણને ખબર હોય છ,ે 
પણ ્યારે તેનો �્યષ 
અનુભવ થાય ્યારે તેની 

ખરા અથ્માં �તીિત થાય છ.ે રાજકારણીઓ-મી�ડયા-
સતાધીશો આ રણે વ્ચે કેવા અંકોડા િભડાયેલા 
હોય છ ેઅને તેઓ એકબી�નો કેવો આબાદ ઉપયોગ 
કરી �ણે છ ે તેનો �્યષ અનુભવ અમને આ 
�કરણ વખતે થયો.

��-આચારની ૃિ�એ આ એક જબરજ્ત 
કેસ્ટડી છ.ે સ્ટે્ બર ૯૯ના મ્ય ભાગથી મી�ડયામાં 
એટલે કે, અહં સંદેશમાં, છાશવારે ફોટાઓ સાથે 
છપાતું ર�ું કે ફલાણા અને ઢીકણાએ ્લે્ટરને 
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ઓએિસસ િવુ� પગલાં લેવા માટ ે આવેદનપર 
આ્યું... એક નાગ�રક તરીકે અને ઓએિસસના 
સ્ય તરીકે, ્યારેય મને થતું હતું કે છાશવારે 
આવેદનપરો આપવા નીકળી પડતા રાજકારણીઓના 
ઇરાદાઓ ઉઘાડા પાડવાનું કામ મી�ડયાનું નહં? 
આપણે સહુ �ણીએ છીએ કે રાજકારણીઓ જ ે
કીચડઉછાળ રમત રમતા હોય છ ે તેમાં ખરેખર 
કેટલું ત્ય હોય છ,ે તોય તંરીઓ તેમની આ રમતને 
પોતાના છાપામાં ્થાન આપતા રહે? હા, કારણ કે 
એ બંને એકબી�ના �રે જ તો ચાલે છ.ે એ જ 
રીતે, રાજકારણીઓ અને આવી રીતે ફોસલાવેલા 
વાલી-�ામજનો આવેદનપર આપે તે કલે્ટરે 
્યાન પર લેવા જ પડ?ે આવેદનપર કોણે આ્યું 
છ,ે તેના ઇરાદા શા છ ે તે અંગે સાવ આંખકાન 
મંચી દેવાનાં? એ િસવાય િન્પષ તપાસ કરવાની 
તેમની કોઈ જવાબદારી નહં? છાપાંમાં કોઈ પીળું 
પરકાર્વ ચલાવે એટલે એ શું પગલાં લેવા માટ ે
પૂરતું ગણાય? પણ અહં તો કલે્ટર-મામલતદારે 
વળી છાપાંમાં ખુલાસો કય� કે તપાસ ચાલી રહી છ,ે 
અને સં્થાને શો-કૉઝ નો�ટસ — કારણદશ્ક નો�ટસ 
આપવામાં આવી છ.ે 

ખેર, થોડા �દવસ પછી અમને કલે્ટર ઑ�ફસ 
તરફથી ખરેખર શો-કૉઝ નો�ટસ પાઠવવામાં આવી- 
“મૈરી ભૂિમની જમીન પાછી લઈ લઈને ખાલસા 
શા માટ ે ન કરવી �ઈએ?” તેની કારણદશ્ક 
નો�ટસ. દેખીતી ભૂિમકા તરીકે એમ જણાવાયું હતું 
કે ઓએિસસે જ ે હેતુ માટ ે જમીન અપાઈ છ ે તે 
હેતુઓ પૂરા કયા્ નથી. જમીન મ�ાના એક-દોઢ 
વષ્માં, જગંલમાં મંગલ, વેરાન ભૂિમમાં રણ�ીપ ઊભું 
થયું છ ે એવું લાગતું-વળગતું ન હોય તેવું કોઈ પણ 
રીજુ ં જણ કહી શકે તેટલી ન�ર વા્તિવકતાઓ 
સામે હતી, છતાં જમેને ન જ �વું હોય તેમને 
ફરજ પાડી શકાતી નથી. અહં મકાનો ઊભાં હતાં, 
અહં દોઢ-બે હ�ર વૃષો લહેરાતાં હતાં, અહં 
લોકો પાસે ચા�ર�ય-ઘડતરની, �ામના લોકોને સાથે 

લેવાની ૃિ� હતી... પણ જ ે રીજુ ં માણસ સમ� 
શકે, તે પૂવ્�હપી�ડત પષો તો ન જ સમ� શકે. 
અલબત, અમને આ નો�ટસનો જવાબ પાઠવવામાં 
સહેજ પણ તકલીફ નહોતી.

પણ એથી આગળનું પગલું — આવું કશું ઘટી શકે 
તેમ અમે િવચાયુ� નહોતું. ૧૭મી ઑ્ટોબર, ૧૯૯૯, 
રિવવારની સવારે મૈરી ભૂિમની બહાર પોલીસકાફલો 
ખડકાયેલો હતો. સવારે ઊઠતાંની સાથે અમારા સૌનું 
્યાન તે તરફ ગયું. શૂઆતમાં કારણ કળવાની 
કોિશશ કરી, પણ �ણી ન શકાયું. છવેટ ેછકે બપોર 
થતાં તેનો ભેદ ઊક્યો. મામલતદાર અને ડે્ યુટી 
કલે્ટરનો કાફલો આ્યો. અમે લગભગ દસ-બાર 
જણા ્યારે ્યાં હતાં. મૈરી ભૂિમ પર ૧૪૪ની કલમ 
લગાડીને તેને �િતબંિધત �હેર કરવામાં આવી હતી 
અને ઓએિસસના ટ્્ ટીઓ તથા સ્યોને મૈરી ભૂિમ 
તેમ જ શેરખી �ામપંચાયતનાં ગામોમાં �વેશવા પર 
�િતબંધ મૂકવામાં આ્યો હતો. કારણ બહુ ૂપાળું 
હતું — કાયદા અને ્યવ્થાની �ળવણી. ટૂકંમાં, જ ે
ઊહાપોહ ચાલી ર�ો છ,ે તેમાં તોફાન થાય તો અમને 
કોઈ નુકસાન ન થાય તે માટ,ે તોફાન કરનારાઓ 
પર નહં પણ અમારા પર �િતબંધ મૂકવામાં આવી 
ર�ો હતો! અમારા રષણાથ�! આ માર ઓઠુ ં છ ે
એટલું તો અમને સમ�તું હતું, કાયદાકીય સલાહ 
લેવા અમે થઈ શકે એટલા તમામ �ય્નો કયા્ — પણ 
ફરી અમારા માટ ે આ અણધાયુ� અને તેમના માટ ે
આ યોજનાપૂવ્કનું પગલું હતું. એ �દવસે રિવવાર 
હતો. અમે ્ટ ે લાવવા કે અ્ય કશું કરી શકીએ 
તેમ નહોતાં.

તન-મન-લગનથી સંચેલી મૈરી ભૂિમને છોડવાના 
િવચારમારથી અસહાયતા અને આ�ોશ અનુભવાતાં 
હતાં. છવેટ ે સાંજ ે મૈરી ભૂિમને સીલ કરવામાં 
આવી — હરીભરી, �વંત મૈરી ભૂિમના એ છ�ેાં 
દશ્ન હતાં અમારાં. પણ ્યારે એવી ખબર નહોતી, 
અને હવે ્યાંથી કામ કરીશું એ પણ ન�ી નહોતું.
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છવેટે લોકશાહીની ્યવ્થા જ વહારે આવી
આમ અમારી વહાલી મૈરી ભૂિમ અમારાથી 

છૂટી પડી. હવે મી�ડયાના એકપષીય કાગારોળ તરફ 
દુલ્ષ સેવવાનો સવાલ રહેતો નહોતો. અમારે મી�ડયા 
અને સરકારી કચેરીઓમાં અમારો પષ મજબૂતાઈથી 
મૂ્યે જ છૂટકો. મૈરી ભૂિમ પર સીલ લાગવાથી 
અમારા આ્મિવ�ાસમાં સહેજ ે ઘટાડો થયો નહોતો. 
અમે હલી ગયાં હતાં, પણ ઓઝપાઈ નહોતાં ગયાં. 
એટલે શૂ થયાં છાપાની ઑ�ફસો અને સરકારી 
કચેરીઓનાં ચ�ર. મુ્કેલીઓ અપાર હતી તો સામે 
સારી બાજુઓ પણ હતી. અમારા પર જમેને ંડો 
ભરોસો બેઠો હતો તેવા કેટલાક ગામડાના િમરો છકે 
ગામથી શહેર અમને મદદ કરવા આવી પહંચતા 
હતા. શું કરવું, શું નહં-ની અમારી િમ�ટગંોમાં પોતાનો 
સૂર પુરાવતા હતા. સં�વભાઈએ સીધું સુકાન ન 
સંભા�ું, બી� હરોળના િમરોને મદદ કરતા ર�ા. 
ઘું ઘું કરવાનું હતું. બી� તરફ, ચૅ�રટી કિમશનરની 
ઑ�ફસે, અમારા બૅ્ક એકાઉ્ટ પણ સીલ કયા� હતાં, 
કારણ કે તેમને પણ કોઈએ નનામો પર લ્યો હતો 
સં્થાના નાણાકીય ગોટાળાઓ િવશે. એક નનામા 
પરની િવ�સનીયતા આટલી હોઈ શકે? ખેર, એટલે 
અમારે રોિજદંા ખચ્થી લઈને �ેસનોટ આપવાનો ને 
સરકારી કચેરીઓમાં જવાબો આપવાનો પૈસેપૈસો 
મૅનેજ કરવાનો હતો. અમે જુદી જુદી ટકુડીઓમાં 
વહંચાઈ ગયાં. ્યારે પણ દરેકે �તે પસંદગી લેવાની 
હતી — કોણ નેતૃ્વ લેશે અને કોણ સહાયક ભૂિમકા 
ભજવશે. મં રોિજદંી �ેસનોટો પહંચાડવા, અ્ય 
દ્તાવે�કરણ અને સરકારી કચેરીઓ માટનેાં થોથાં 
તૈયાર કરવામાં સહાયૂપ થવાની ભૂિમકા લીધી હતી. 

અમારા િવુ� ભરચક છાપતાં બે છાપાં મને 
રીઢાં અને જડ લા્યાં. જ ે સમાચારપરો ત�ન 
અિલ� ર�ાં હતાં તેમનું એ ્ટૅ્ ડ મને સમ�તું 
નહોતું. દરરોજ સાંજ ે અમે છાપાંઓની ઑ�ફસે 
�ેસનોટ આપવા જતાં — વારંવાર �ય્ન કરવા 
છતાં સંદેશના િનવાસી તંરી અમને બે સેક્ડ 

માટ ે પણ મળવા તૈયાર થતા નહં. �ણે તેમને 
અમારો પષ સાંભળવામાં રસ જ નહોતો. અમે 
વાલીઓનાં િનવેદનો લઈ આ્યાં — વાલીઓ �તે 
છાપાંઓની ઑ�ફસે ગયાં — પણ બધું જ ્યથ્. 
તેમની તરફથી પીળું પરકાર્વ ચાલતું જ ર�ું. 
અમારી દરેક વાતને બીભ્સ રીતે ઉછાળવામાં જ 
તેમને રસ હતો — ્યિ્તપૂ�, બેફામ ખચા્, મજૂરોનું 
શોષણ, માબાપોની લાચારી, ચા�ર�ય પર આષેપો.... 
સમાચારપરોને સેનસેશનલ સમાચારો આપવામાં રસ 
હોય છ ેએવું સાંભળેલું પણ તે તમામ નીિતમયા્દાને 
નેવે મૂકીને તેમ કરી શકે એ ્યારે જ સમ�યું.

સરકારી કચેરીઓમાં પણ િ્થિત બહુ ખાસ 
જુદી નહોતી. કલે્ટર સમષ અમે પણ આવેદનપર 
આ્યાં, રજૂઆતો કરી. ગામડાંના લોકોએ અમારા 
પષે રજૂઆતો કરી. પણ કદાચ તેમને પણ સ્ય 
અને તા�ક્ક રજૂઆતો ખપતી નહોતી. હા, ગામડાંના 
લોકોની રજૂઆતો પછી ગામડાંઓમાં અમારા જવા 
પરનો �િતબંધ હઠાવી લેવામાં આ્યો ખરો. 

અલબત, આ હોબાળો ચાલુ રાખવા પાછળનું 
કારણ અ્યારે સમ�ય છ.ે ૧૪૪ની કલમ અનંત 
સમય સુધી લાગુ રાખી શકાતી નથી. અમારી સામે 
જ ે આખો સમૂહ પ�ો હતો તે અમને ને્તનાબૂદ 
કરવા માગતો હતો — એટલે આ કલમનો સમયગાળો 
લંબાય અને છવેટ ે જમીન ખાલસા કરવામાં આવે 
તે તેમની મંશા હશે. તેના માટ ે તેમણે પોતે કેટલા 
નીચે ઊતરવું પડ ે તેની કોઈ િચંતા કરી નહં. તેમણે 
કોઈક રીતે પેલા લાગણીશીલ િપતાની પુરીની અંગત 
ડાયરી હાથ કરી અને ફરીથી ૮ કૉલમના મોટા 
હે�ડગં સાથે સંદેશના છ�ેા પાને આ ડાયરીના 
અંશો છાપવામાં આ્યા. કમરપટા નીચેના �હારો 
કરવામાં ્યાંય કશું બાકી ન રખાયું. કોઈની પણ 
અંગત માિલકીની વ્તુ, આ રીતે તેની પરવાનગી 
બહાર છાપવી, તેમાં પણ કોઈ બહેનની બાબતમાં, 
એ સ્ય છતું કરવાની નહં, પણ માર ને માર 
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સનસનાટી ઊભી કરવાનું ત�ન હલકી કષાનું પગલું 
હતું. અને આમ કરવામાં તેઓ કાયદાકીય વાંકમાં 
પણ આવતા હતા. હવે અમે કોઈ રીતે આ બધું 
સાંખી લેવાના મૂડમાં નહોતાં.

એટલું તો ્પ� હતું કે તેમને અમારા કામમાં 
રસ નહોતો, એ બાબતે તેમની પાસે કોઈ ��ો 
નહોતા. તેમને અમારી આ્મીયતા સામે વાંધો હતો, 
કારણ કે કદાચ તેમની કોઈની પાસે એવા આ્મીય 
સંબંધો નહોતા. ભલા, અમારી વ્ચે આ્મીયતા 
કેમ ન હોય? અને એનો �હસાબ અમે શા માટ ે
આપીએ? �વનમાં આવા આ્મીય સંબંધો પામવા 
માટ ેજ ેચા�ર�યની જૂર પડ ેતે ગલગિલયાં કરાવતાં 
ગામગપાટાથી કે બી�ના �વનમાં ડો�કયાં કરવાથી 
નથી ઊભું થઈ શકતું. 
એવી જ રીતે તેમને ખરો 
વાંધો અમારા બેફામ 
ખચા્ સામે નહં, પણ 
ઓએિસસને આટલું ફંડ 
મળે છ ેતેની સામે હતો. 

સંદેશ અને સરકારી 
કચેરીઓનાં પગિથયાં 
ઘસવા હવે અમે તૈયાર 
નહોતાં. ઓએિસસની 
�ફલસૂફી તેને સંવાદનો 
ર્તો લેવા કહે છ,ે પણ 
્યાં તેનો અવકાશ નથી ્યાં સહન કરતા રહેવું 
એ પણ યો્ય નહોતું. એટલે હવે અમે કાનૂની 
રાહ લીધો. અલબત, �ષેભાવથી નહં, કે બદલો 
લેવાની ભાવનાથી પણ નહં — છવેટ ે કોટન્ું મા્યમ 
એવું છ ે કે ્યાં એલફેલ બોલી શકાતું નથી, ્યાં 
દરેક વાતના પુરાવા આપવા પડ ે છ,ે અને ્યાં 
તમે ઇ્છો કે ન ઇ્છો, તમારે સામેવાળાનો પષ 
સાંભળવો પડ ે છ,ે તેની સાથે સંવાદમાં ઊતરવું પડ ે
છ.ે અમે આ જ ઇ્છતાં હતાં, એટલે અમે નામ સાથે 
એલફેલ બોલનારા-છાપનારા દરેક સામે બદનષીના 

દાવા માં�ા. સંદેશ સામે અમે �ેસ કાઉિ્સલ ઑફ 
ઇિ્ડયામાં તેમ જ દીવાની કોટમ્ાં બદનષીનો કેસ 
કય�. પેલા િશષક સામે બદનષીનો ફોજદારી કેસ 
કય�. અ્ય એક-બે જૂના િમરો સામે પણ બદનષીનો 
ફોજદારી કેસ કય�. 

િવ�ોહી ્વભાવ હોવાથી અંગત રીતે આ 
સમયગાળાએ મારી અંદર ખૂબ બધા ��ો ઊભા 
કયા્ — બરાબર છ,ે �હેર સં્થા લોકોને જવાબદાર 
હોવી �ઈએ, પણ તેથી શું તેમના અંગત �વન પર 
પણ તેમનો અિધકાર રહે? તેના િવશે તપાસ કરવાનો 
કે બેફામ બોલવાનો અિધકાર રહે? અમે બધા જ 
પુ્ત વયના હતા — છોકરીઓને પાછી લાવવાનું બીડુ ં
ઝડપનારા વળી તે કોણ? છોકરીઓને પસંદગીનું 

્વાતં�ય કેમ ન હોય? 
તેમની આવી મોટાભા 
બનવાની કવાયત સમાજ 
ચલાવી લે? કોઈ સમજ 
િવના, કોઈ બાવાના પગલે 
બધું વારી જવા તૈયાર 
ભ્તો અને અમારા જવેા 
ભણેલાગણેલા, શું-શા 
માટ ે કરી ર�ાં છીએ 
તેના જવાબો ધરાવનારાં 
યુવક-યુવતીઓ વ્ચે કોઈ 
ફરક નહં? સં�વભાઈ 

માટ ે અમારા સહુના મનમાં વધુ માન હતું જ, પણ 
ભલા કેમ ન હોય? ...અને આવું આપું સરકારી 
માળખું અને આવાં આપણાં છાપાં? લાગણીઓના, 
ઉકળાટના આવા ઘમસાણ છતાં એવું શું અસરકારક 
કરવું જથેી આ આખો હોબાળો યો્ય રીતે અટકે તે 
ન�ી કરીને કરવા જટેલી જવાબદારી હંુ ્યિ્તગત 
રીતે નહોતી લઈ શકતી. હા, અમે સામૂ�હક રીતે 
તેના માટ ે મથતાં હતાં ખરાં. અમે ચતુરાઈમાં ઊણાં 
ઊતરતાં હતાં એમ કહી શકાય. તેમને ્યાં કેવી 
રીતે આંતરવા જથેી અમારો પષ પણ એટલા જ 
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�રથી મૂકી શકાય એવું િવચારતાં અમને આવડતું 
નહોતું. કદાચ, અમે આ પડકાર ઉઠાવી શકવા સમથ્ 
બનીએ તે માટ ેજ આ સં�ગો સ�્યા હશે. કહેવાય 
છ ે ને કે માર સારા હોવું પૂરતું નથી.  ... મારી જમે 
બી� બધા િમરોએ પણ પોતપોતાની રીતે છટપટાહટ 
અનુભવી હતી. માર સં�વભાઈ શાંત હતા. મૈરી 
ભૂિમને સીલ લા્યું એ મોટી ઘટના વખતે પણ “જ ે
થાય છ ેતે છવેટ ેસારા માટ ેથાય છ”ેનો તેમનો ભાવ 
િન�લ ર�ો હતો. મોટા ભાગના આષેપો તેમને નીચા 
પાડવા માટ ે થયા હતા છતાં તે બચાવની મુ�ામાં 
આવી ગયા નહોતા. “મારો સમય અને �વન હંુ 
કેવી રીતે િવતાવું છુ ં તેના પર કોઈ બી�નું િનયંરણ 
ન હોઈ શકે” એવી દઢ મા્યતા સાથે તેમણે પોતાનું 
િચત એક પુ્તક લખવામાં પરો્યું’તું. જ ે થાય છ ે
તે સારા માટ ે થાય છ ે— તે બહુ ચવાયેલું વા્ય છ,ે 
ખું, સં�વભાઈ અહં જ ે થઈ ર�ંુ છ ે તે સાું થઈ 
ર�ું છ ે તેમ નહોતા કહેતા, પણ તેમાં શું િનદ�શ 
રહેલો છ ે ભિવ્ય માટ ે તે શોધવા-સમજવાની વાત 
કરતા હતા. અમારા િમરોમાંના એકે ્યારે તેમની 
વાતમાં સૂર પુરા્યો હતો, “આપણે ૫–૧૦ વષ્ 
પછી આ આખા સમૂહનો અને ઘટનાનો �હેરમાં 
આભાર માનતા હોઈશું...” ભિવ્ય ્યારે ભલે એકદમ 
ધૂંધળું હતું, પણ અમારા સૌના હૈયામાંનો િવ�ાસ 
સાબૂત હતો કે આ કસોટીમાંથી પણ અમે પાર 
ઊતરી જ જઈશું. 

અમે બદનષીના દાવા કરવા શૂ કયા્ એટલે 
તેમની બૂમાબૂમ ધીમી તો પડી પણ અટકી ન 
ગઈ. સાવ િવરોધાભાસી, ત�ન બકવાસ લાગે તેવા 
આષેપો ચાલુ ર�ા. એક તરફ તેઓ કહેતા હતા 
કે ઓએિસસમાંથી છોકરીઓને પાછી આવવા દેવામાં 
આવતી નથી તો બી� તરફ તેઓ જ એવું કહેતા 
હતા કે ઓએિસસની યુવતીઓ ્વ્છદંતા તરફ 
વળી ગઈ છ.ે ખરેખર તો તેમને અમારામાંથી એવી 
કોઈ યુવતીની તલાશ હતી જ ે તેમને �ઈતું િનવેદન 
આપે.  ... ઘણા �ય્નો છતાં તેમાં સફળ ન થવાયું 

એટલે તેમણે પેલા લાગણીશીલ િપતાને પક�ા ને 
તેમનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠા્યો. 

ઓએિસસમાં બહેનોને હંમેશાં આગળ રહેવાની 
તક આપવામાં આવતી હતી. ભાઈ-બહેનનો ભેદભાવ 
તો નહોતો જ, તેનાથી ઊલટુ ં ભાઈઓ પાછળ 
રહી મદદૂપ થવા મથતા, જથેી બહેનો પોતાના 
કં�ડશિનંગથી િવપરીત આગળ રહી જવાબદારી ઉઠાવે. 
ગામડાંના લોકો સાથે બી� જ ેએક થાપ અમે ખાઈ 
ગયાં તે આ હતી. ડગલે ને પગલે ઑ�ફસનાં કામોનો 
�હસાબ લેતી, ખેતીનાં કામો પર દેખરેખ રાખતી, 
પગાર કરતી, એકાઉ્ટ સંભાળતી, સં્થાનાં બી�ં 
મુ્ય કામો સંભાળતી, જૂર પડ ે ્યાં દોડાદોડ કરી 
શકતી, બાઇક ચલાવતી બહેનોનું નેતૃ્વ કદાચ તેમને 
બહુ ્વીકાય્ ન પણ લા્યું હોય. કહો કે અમને 
એકબી�ને સમજવાનો સમય ઓછો પ�ો હતો. આ 
�કરણ શૂ થયું તેની બહુ પહેલાંથી, ઓએિસસમાં 
સં્થાના બંને મુ્ય હો�ા પર બહેનો જ હતી. 
આગળ જતાં, ્યારે સં�વભાઈના રા�નામાની માંગ 
કરવામાં આવી, ્યારે એકલા સં�વભાઈને જ નહં, 
અમને સૌને હસવું આ્યું. સં�વભાઈ તો ્યારના 
નેતૃ્વની બી� હરોળ તૈયાર કરવા પાછળ મરિણયા 
થયા હતા. તેમણે તરત ટ્્ ટી તરીકે પણ રા�નામું 
આપી દીધું! ભાવતું હોય ને વૈ� કહે તેમ. બહારના 
લોકો જ ે સમજ ે તે, અમે હંમેશાં અનુભ્યું હતું કે 
પદ કે હો�ાની સતામાં તે માનતા નથી, તેમની � 
કોઈ સતા હતી તો તે �ેમ, િમરતા અને ભરોસાના 
�રે હતી, જ ે ્વાભાિવક રીતે કોઈ પદની મોહતાજ 
નહોતી. જ ેમાણસ નૈિતક રીતે જવાબદારી અનુભવતો 
હોય તેને પદનાં લટકિણયાં હોય તોય શું અને ન 
હોય તોય શું? 

િવરોધીઓ માટ ે સં�વભાઈના રા�નામા જવેું 
બીજુ ંએક અનપેિષત પગલું હતું — સં�વભાઈનું �ીિત 
સાથેનું લ�. અને તે સાથે જ �ણે આ આખા 
�કરણનો નાટકીય અંત આવી ગયો. હા, છાપાંઓમાં 
એવું દશા્્યું ખું કે �યું, અમે નહોતા કહેતા... 
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પણ હવે તો તેમની પાસે કહેવા માટ ે આમ પણ 
કંઈ બ્યું જ નહોતું. ખરેખર તો કેટલાય વખતથી 
અમારી વ્ચે લ� સંદભ� ચચા્ઓ ચાલતી જ હતી, 
અને છવેટ ે િમરોની એક બેઠકમાં આ િનણ્ય લેવાયો 
હતો. આ િનણ્ય લેતી વખતે સં�વભાઈ �ણતા 
જ હતા કે તેમના લ�નો મનફાવતો અથ્ કાઢવામાં 
આવશે, પણ તેમણે અને ઓએિસસે પોતાની લાષિણક 
િનભ�કતાથી તેની પરવા ન કરી. 

૧૯૮૯થી ૧૯૯૯ — ઓએિસસનો એક અિત 

રોમાંચક તબ�ો અહં પૂરો થયો. અમે અટકી જવા 
નહં, આગળ વધવા માગતાં હતાં. એટલે શૂ થયો 
ઓએિસસનો બી� તબ�ો. પહેલા તબ�ાની જમે, 
બી� તબ�ો પણ એટલો જ પણ અલગ રીતે 
રોમાંચક છ ેઅને એને વણ્વવા માટ ેઆટલાં કે તેથી 
વધુ પાનાં �ઈએ, એટલે એની વાત ફરી ્યારેક. 
અ્યારે તો આ પહેલા તબ�ાએ અમને શું આ્યું, 
અમે શું શી્યાં તેની વાત.

સમાજદપ્ણ — અમારી સામે, અમારી સાથે
જમે કાળા વાદળને ૂપેરી કોર હોય છ ે તેમ 

અહં પણ થયું. અમારા માટ ે આ ૂપેરી કોર બ્યાં 
અમારાં મા-બાપો, એ જ મા-બાપો જમેની સાથે 
શૂઆતનાં વષ�માં ખૂબ સંઘષ્ ર�ો હતો અને 
કેટલાક દાતાઓ તેમ જ શુભે્છકો.

એવું નહોતું કે દરરોજ સવારનાં છાપાં �ઈને 
અમારાં મા-બાપોનું ૃદય �વી નહોતું જતું, પણ 
તેમણે અમારી પડખે રહેવું પસંદ કયુ�. માર હંૂફ 
આપવા પૂરતું નહં, પણ ન�ર રીતે. તેમણે પોતાના 
અનુભવો લખી આ્યા, તેમણે સમાચારપરો અને 
સરકારી કચેરીઓએ ૂબૂ જઈને વાત કરી. કેટલાક 
વડીલોએ અ્યંત િનખાલસ લેખ પણ લ્યા. જમેાં 
સં�વભાઈના િપતાએ ખૂબ ્પ� અને લાંબો લેખ 
લ્યો હતો તેવું મને યાદ છ.ે આમ, આ �સંગ 
છવેટ ેઅમને અમારા પ�રવારો સાથે વધુ સંવા�દતામાં 
લઈ આ્યો. અમારી કામ કરવાની શૈલી, લ�, 
કાર�કદ� જવેા અનેક મુ� ે િચંતા હોવા છતાં અમારા 
વડીલોને અમારી સ્ચાઈમાં — માર પોતાના સંતાનની 
નહં, પણ ઓએિસસ સંગઠનની અને તેના િમરોની 
સ્ચાઈમાં રતીભાર શંકા નહોતી એ આટલી ્પ� 
રીતે આ સં�ગોના કારણે જ �ગટ થયું, અને 
તેનાથી ભલા કયા સંતાનને સંતોષ ન થાય? હા, 
જ ે એક પ�રવારનો ફાયદો ઉઠાવવામાં આ્યો તેને 
કળ વળતાં, તેમની વ્ચે સ�્યેલી ખાઈ પુરાતાં 
વખત લાગવાનો હતો. માતાિપતા અને દીકરીઓને 

ભેગાં લઈ આવવાના ‘ઉ્ચ’ હેતુ માટ ેમથનારાઓએ 
કમસે કમ હવે તો પાછુ ં વળીને �વું �ઈએ કે 
ખરેખર તેમણે એ વખતે શું કયુ� — તેમને ભેગાં કયા� 
કે તેમને વધુ દૂર, અલગ કયા�? અને આમ કરીને 
તેમણે શું ગૌરવ અનુભવાય તેવું કયુ� હતું?

એ જ રીતે કેટલાક દાતાઓએ બહુ ૃઢતાથી 
અમારામાં પોતાનો િવ�ાસ �ગટ કય�. કોઈકે પોતાનું 
મકાન વાપરવા આ્યું તો કોઈકે એકાઉ્ટ સીલ હોવા 
છતાં અમાું કામ ચાલુ રહે તે માટ ે આિથ્ક ટકેો 
આ્યો. એથી પણ વધુ, કેટલાય ્થાિનક ઉ�ોગપિતઓ 
અને નાગ�રકો, જ ેઓએિસસની શૂઆતથી સાથે હતા, 
તેમણે બુલંદ ્વરે ક�ું કે તેમને અમારી િન�ામાં 
િવ�ાસ છ.ે યુવાનો ભૂલ કરતાં હોય તેવું લાગે તો 
આપણા જવેા વડીલોએ તેમને ટોકવા �ઈએ, પણ 
તેમના ચા�ર�ય પર આ રીતે આષેપો કરવા બરાબર 
નથી. બી� એક દાતાએ અમારો ખભો થાબડીને 
મીઠો ઠપકો આપતાં ક�ું, “લોકોએ ને છાપાંઓએ 
અિમતાભ બ્ચનને પણ છો�ો નથી. તો તમે શું 
સમ� છો તમારી �તને?” તો કોઈકે ક�ું કે 
ચો�સ તમે એવું કશુંક કરતા હશો, તમારી વાતમાં 
એવો દમ હશે કે તમારો આટલો િવરોધ થયો, બસ, 
કામ અટકાવશો નહં — તમાું કામ ચાલુ રાખો. 
કાંિતસેન રોફે આખી વાતને જુદા જ પ�ર�ે�યમાં 
મૂકીને અમને બતાવી — ઓએિસસ હવે વડોદરા પૂરતું 
સીિમત રહે તે િનયિતને મંજૂર નથી. તમારે હવે 
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મૈરી ભૂિમ પર રોકાયેલા 
રહેવાની જ્યાએ આખા 
ગુજરાતમાં ઠરે ઠરે 
�સરવાનું છ.ે સં�વભાઈ 
જ ેિનદ�શ શોધી ર�ા હતા 
તે અમને કાંિતભાઈના 
શ્દોમાં મ�ો. ભિવ્ય 
માટ ે �દશા દેખાઈ. વેરાન 
જમીનનો િવકાસ કરવામાં, 
્વરોજગારના �ક્પોમાં 
ઓએિસસનું મૂળ કામ 
�ણે પાછળ રહી ગયું હતું. હવે પાછા મૂળ કામ 
તરફ ફરવાનો વખત હતો.

મને એ વખતના સામા્ય લોકોના ભાવો બરાબર 
યાદ છ.ે દાતાઓ તો અમને સીધા ઓળખતા હતા, 
પણ ઝૅરો્સ વગેરેની દુકાનોએ ્યારે અમે ઊભાં 
હોઈએ અને અમારા કાગિળયાં પરથી તેઓ એવો 
ગણગણાટ કરતાં હોય કે આ પેલા ઓએિસસની બહેનો 
છ,ે ્યારે પણ જવેા અમે એમની સાથે નજર ચોયા્ 
િવના, ્પ� વાત કરતા કે તરત જ તેમના વત્નમાં 
ફેરફાર આવતો, લોકો મદદ કરવા આગળ આવતા. 
અલબત, સામા્ય માણસો અને સરકારી બાબુઓમાં 
ફરક હોય છ.ે સરકારી બાબુઓને અમારી સ્ચાઈ 
ન ્પશ�. અથવા તો પછી રાજકારણીઓના અને 
છાપાંઓની કાગારોળને વશ થવાની તેમની મજબૂરી 
જ હોય, તો તે કેટલા ્યાયી રહી �ય છ ે તે �� 
તો ઊભો રહે જ છ.ે 

રોજરેોજ ્યારે છાપાંમાં નગારાં વાગતાં હોય, 
તમને ચા�ર�યહીન ઠરેવવા નાની-મોટી તમામ 
બાબતોનાં ચંથરાં ઉડાડાતાં હોય ્યારે કેટલાક 
લોકો જયેશ શાહ, �ુમન્કેપના તંરી (મંુબઈ) જવેા 
પણ હતા — જવેા બનવાનું તમને મન થઈ આવે. 
જયેશભાઈ હવે આ દુિનયામાં નથી, પણ તેમના શ્દો 
અમે કદી ભૂલીશું નહં. થયું એમ કે એમને કોઈકે 
ઓએિસસ િવુ� છપાયેલાં તમામ કતરણોની ઝૅરો્સ 

મોકલાવી હતી. આ મોટુ ં
પૅકેટ ખો્યા પછી, તેમણે 
પહેલા એ મોકલનારને 
અને પછી સં�વભાઈને 
ફોન ��ો — “મં એ 
મોકલનારને ફોન કરીને 
કહી દીધું છ ે કે બી� 
વાર આવી પ્તી મને 
મોકલવાની ત્દી ન લે. હંુ 
સં�વને અને ઓએિસસને 
બરાબર ઓળખું છુ.ં”

એ ઉપરાંત અમદાવાદથી ઇ્દુકુમાર �ની, �સેફ 
મેકવાન, યોગે્� પરીખ, મીરાં ભ� એવા ઘણાએ 
અમને ટકી રહેવા માટ ે �ો્સાહન અને �ઈએ તો 
મદદ કરવા માટનેી તૈયારી બતાવી હતી. અમને 
પોરસાવતા આવા �હતે્છુઓના પરો આજ ે વાંચીએ 
તો પણ શેર લોહી ચઢી �ય છ.ે

ખેર, અમારા અંગત અને ઓએિસસના બહોળા 
પ�રવારની ૃિ�એ અમે આ યુ� �્યાં અને સરકારી 
બાબુઓ સામે અમે આ યુ� હાયા�. તેમણે છવેટ ે
ઓએિસસ િવુ� ચુકાદો આ્યો અને વષ્ ૨૦૦૦માં 
મૈરી ભૂિમની જમીન ખાલસા કરી. 

્લેકટરના જમીન ખાલસા કરવા બાબતે અપાયેલા 
િનદ�શ સામે અમે હાઈકોટમ્ાં અપીલ કરી. કાનૂની 
ષેરમાં િગરીશભાઈ પટલે એક અ્યંત સ્માનનીય 
નામ છ,ે જજને પણ ઊભા થઈને તેમને સ્માન 
આપવાનું મન થાય તેટલું સ્માનનીય. આ િગરીશભાઈ 
પટલેે અમારો કેસ લીધો અને રજૂ કય�. હાઈકોટ� 
આખી બાબતને રેવ્યૂ �ડપાટમ્ૅ્ટ પાસે મોકલી આપી- 
યો્ય સુનાવણી કરવા માટ.ે રેવ્યૂના અિધકારીઓએ 
અમને વાતવાતમાં ક�ું, તમારે બીજ ે ્યાં જમીન 
�ઈતી હોય ્યાં આપીએ, પણ આને ભૂલી �ઓ. 
આમ તો િગરીશભાઈએ અમારો કેસ હાથમાં લીધો 
અને રેવ્યૂના અિધકારીઓએ અનૌપચા�રક રીતે 
આટલું ્વીકાયુ� તે નૈિતક રીતે અમે ્યાં ઊભાં 
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છીએ તેનો પૂરતો પુરાવો હતો.
દર્યાનમાં, ૨૦૦૧માં �ેસ કાઉિ્સલ ઑફ 

ઇિ્ડયાએ �ીિત નાયરની તરફેણમાં ચુકાદો આ્યો 
અને સંદેશને ઠપકો આ્યો, જ ેછવેટ ેકડક પગલાંની 
ચેતવણી મ�ા બાદ સંદેશે �કાિશત પણ કરવો 
પ�ો. મહે્�ભાઈ મેઘાણીએ આ સમાચારના સંદભ્માં 
ખૂબ સંવેદનાસભર લેખ લ્યો હતો. તેમણે પૂ�ું 
હતું કે “…આવાં રંગીન લખાણો છાપવાથી પોતાનો 
ફેલાવો વધશે, એવી સંદેશની ધારણાને વડોદરાના 
વાચકોએ લપડાક કેમ ન મારી?... સંદેશમાં જમેનાં 
લખાણો િનયિમત કે અવારનવાર છપાય છ ે તેવા 
સ્માનનીય લેખકોમાંથી કોઈએ તંરીને િમરભાવે 
એટલું ક�ું કે એક બહેનની આ રીતે બદનામી 

થાય તે ઘું અયો્ય છ,ે અને એવા છાપાની સાથે 
અમાું નામ સંકળાયેલું હોય તેની અમને શરમ 
આવે છ?ે” લોકોમાં આવી મૂ્યિન�ા ઊભી થાય 
એ માટ ે જ ઓએિસસ મથતું હતું અને હ�ય મથે 
છ.ે મહે્�ભાઈના એ લેખ નીચે અિનલા દલાલ, 
અુણા દેસાઈ, ઇલા પાઠક, જયા મહેતા, શરીફા 
વીજળીવાળા, હરિવલાસ શાહ અને �હમાંશી શેલતે 
પોતાનાં નામ મૂ્યાં હતાં. સં્થા તરીકે અમે સંદેશ 
સામે કરેલો દીવાની કેસ હજુ સુધી ચાલી ર�ો છ.ે 

વષ્ ૨૦૦૦ના અંતમાં જ અમે કાયદાકીય 
કાય્વાહીઓને એની ગિતએ ચાલવા દઈ, પાછા 
કામમાં પરોવાવાનો િનણ્ય લઈ લીધો હતો.

ડહાપણની દાઢ : અમારાં તારણો, અમે શું શી્યાં
િતિમર ગયું ને ્યોિત �કા્યો... ધૂળનું ગમે 

તેટલું મોટુ ં બવંડર ઊઠ,ે છવેટ ે તો તેના ગયા પછી 
આકાશ િનર� બને છ ે અને બધું ્વ્છ �ઈ 
શકાય છ.ે આવી કેટલીક બાબતો જ ેઅમે ્પ�પણે 
�ઈ શ્યાં તે —

મૈરી ભૂિમ હાથમાંથી સરી જવી એ ઘટના ચો�સ 
જ અમારા માટ ે બહુ મોટી િન્ફળતા હતી. અમે 
સમ્યાં કે અમારા જવેી ્વતંર િમ�જની ઝુંબેશ 
માટ ે સરકારી જમીન લેવી એ અમારી ભૂલ હતી. 
સરકારી જમીન પર સવ્્વ દાવે લગાડવું એ ભોળપણ 
હતું. આષેપો ને આરોપો ગમે એટલા પાયાિવહીન, 
મનઘડતં હોય — ‘લોકિ�યતા’ પાછળ દોડતી સરકાર 
જમીન પાછી લઈ જ લેવાની. એટલે હવે ઓએિસસને 
મૈરી ભૂિમ પાછી મેળવવાના કોડ ન ર�ા. હા, 
ચા�ર�ય-ઘડતરનું સઘન કામ થઈ શકે એવું ્થળ 
અને તે પણ જમીન ખરીદીને ઊભું કરવાનું ્વ્ન 
તો હ� એવું જ લીલુંછમ હતું.

પણ આ સમ� અનુભવે અમને ઘું ઘું આ્યું 
હતું. જમે કે, ગમે તેટલો િવરોધ થતો હોય, તેમાં 
શાંિતથી ટકી રહેવાની, ઊભા રહેવાની શિ્ત ઊભી 
થઈ. જુદા જુદા �કારના લોકમાનસને સમજવાની 

ફરજ પડી. જમે કે, અમે એ જ હતાં, પણ અલગ 
અલગ લોકોએ અમને અલગ અલગ રીતે �યાં હતાં. 
એ જટેલું અમાું વણ્ન હતું તેટલું તેમનું પોતાનું 
પણ વણ્ન હતું — તેઓ શું જુએ છ,ે તેમની ૃિ� શું 
છ.ે.. માણસના ંડા ંડા ગિભ્ત િવચારો છવેટ ે તો 
્ય્ત થઈ જ �ય છ.ે આખા અનુભવના અંતે અમે 
િશકાર (િવિ્ટમ) બ્યાની કે પી�ડતની ભૂિમકામાં 
નહોતાં પહંચી ગયાં, અમારા ૃદયમાં થોડો સમય 
રોષ, ધૂંધવાટ જૂર ર�ાં પણ કડવાશે ૃદય પર 
અને આવનારાં વષ� પર કબ� જમા્યો નહં. આવું 
હંુ એટલા માટ ે કહી શકંુ છુ ં કે છકે ૨૦૦૫ સુધી 
હંુ ઘિન� રીતે ઓએિસસ સાથે સંકળાયેલી રહી 
હતી. આ �કરણ થયા બાદ વષ� સુધી મં ્યારેય 
ઓએિસસમાં એ વખતે અમને ખેદાનમેદાન કરવા 
નીકળી પડનારાઓની કૂથલી કે િનંદા, અરે અમુક 
હદથી વધુ ચચા્ પણ થતી સાંભળી નથી. ચચા્ થતી 
તો પણ કશું સમજવા પૂરતી, િન્ફળતાનો ટોપલો 
કોઈના માથે નાખવા માટ ે નહં. અમે અમાું સમ� 
્યાન અમારાં કામમાં પરોવી શ્યાં હતાં તે કોઈ 
િસિ�થી ઓછુ ં નથી. અમે સમ્યાં કે લોકો શું 
કહે છ ે અને માને છ ે તેનાથી વધુ અગ્યનું આપણે 
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આપણા િવશે શું માનીએ છીએ અને કેટલી ૃઢતાથી 
માનીએ છીએ તે છ.ે ઓએિસસ હાયુ� નહં, અટ્યું 
નહં અને પ�રણામે તેની િષિત� િવ્તરી.

� કસોટીમાંથી સાચી રીતે પસાર થઈએ 
તો તે તમને સોનું બનાવે છ ે તે મં ઓએિસસના 
કેટલાક િમરોના �ક્સામાં નજરે િનહા�ું છ.ે આ 
�ાઇિસસના પ�રણામે તેમનામાં જબરજ્ત ફેરફાર 
આ્યો, તેમના કિમટમૅ્ટમાં અપૂવ્ ંડાણ આ્યું, 
તેમની પ�રપ્વતામાં અને સરવાળે ઓએિસસની 
પ�રપ્વતામાં ધરખમ વધારો થયો. �ાઇિસસ પછીના 
લગભગ એકાદ વષ્ સુધી અમારા િમરોમાંથી એક પણ 
જણ ખયુ� નહોતું. અમારો િવ�ાસ અકબંધ ર�ો હતો. 
પણ હવે ઓએિસસ સામેનો પડકાર 
જુદા �કારનો, વધુ ગહન 
હતો. ્યારે અમારે હાથમાં 
હાથ પરોવી, એક સાથે 
કશુંક કરવાનું નહોતું. 
ઊલટાનું દરેકેદરેક 
જણ પોતપોતાની રીતે, 
એકલપંડ ે ઓએિસસને 
આગળ ધપાવે તે હતો. આ 
એ સમયગાળો હતો ્યારે મોટા 
ભાગના િમરો લ�ની વય વટાવવા માં�ા 
હતા, તેમની સામે આ�િવકા ઊભી કરવાનો, �વનને 
ગોઠવવાનો પડકાર હતો. બધા િમરોએ પોતપોતાની 
સૂઝસમજથી િનણ્ય લીધો — ઘણા િમરો પર્યા અને 
જ-ેતે ષેરમાં કાર�કદ� ઘડવા લાગી ગયા. પોતાના 
�વનનાં, ભરજુવાનીનાં દસ-દસ, પંદર-પંદર વષ્ 
આપનારા આ િમરો �્યે ઓએિસસ કૃતઞતા અને 
પા�ી દો્તી િસવાય બીજુ ંકશું જ અનુભવી શકે તેમ 
નથી. આ તમામ િમરો અ્યારે પોતપોતાના �વનમાં 
િ્થર છ,ે સફળ છ,ે તેમના ૃદયમાં ઓએિસસ 
અને ઓએિસસના ૃદયમાં તેઓ હરહંમેશ �વંત 
રહેવાના છ.ે 

બાકીના િમરોએ ઓએિસસની મશાલને વધુ 

આગળ લઈ જવા કમર કસી. ઘણો ્યાગ કય� 
અને ઘણા ચઢાવ-ઉતાર �યા. ઓએિસસને ગુજરાત, 
મુંબઈ, બંગલોરમાં િવ્તાયુ�. તેમને �દલથી સલામી 
આપવાથી ઓછુ ં કંઈ જ આપી શકાય તેમ નથી. 
હંુ પણ તેમનામાંની એક બની શકી હોત, પણ 
્વભાવગત મયા્દાઓને કારણે મં એ પસંદગી કરી 
નહં. આજ ે્યારે આ લખી રહી છુ ં્યારે એ વખતે 
નહોતી �ઈ શકી એ પ�ર�ે�યમાં ઓએિસસને �ઈ 
શકંુ છુ ં અને એ િમરોના સંઘષ્ને સમ� શકંુ છુ.ં 
પણ મં આગળ લ્યું છ ે તેમ, ઓએિસસનો બી� 
અ્યાય વણ્વવા આટલાં જ બી�ં પાનાં �ઈએ.

મી�ડયાએ જ ે િપછોડો ફેરવી દીધો હતો તેના 
�તાપે આજ ે ઓએિસસનું નામ 

આવતાં, કેટલાક લોકો પૂછ ે છ,ે 
“ઓએિસસ હજુ છ?ે ચાલે 

છ?ે” — આમ થવાનાં 
બે કારણો છ.ે એક, 
ઓએિસસ વધુ ઠરેલ 
બ્યું છ.ે બહુ બોલકાં 

ને છવાઈ જતાં કામોની 
જ્યાએ ઓએિસસ સૂ�મ 

અને બારીક ્તરે કામ કરે છ.ે 
પોતાના ચા�ર�ય–ઘડતરના િવિશ� કાય્�મો 

થકી તે સમાજના અનેક વગ�ને ્પશ� છ ે— બાળકો, 
િશષકો, આચાય�, ્યાવસાિયકો, ઉ�ોગ સાહિસકો, 
કૉપ�રેટ કંપનીઓ, ગૃ�હણીઓ, �કશોરો, યુવાનો... 
બીજુ,ં ઓએિસસ ્થાિનક મી�ડયાથી દૂર ર�ું છ.ે 
સારાં કામો મી�ડયાની સહાય િવના પણ �સરી 
શકે છ,ે મી�ડયામાં �સાર કરવો એ કોઈ સામાિજક 
ઝુંબેશની અિ�મ આવ્યકતા નથી તેવી હવે અમને 
�તીિત છ.ે બી� શ્દોમાં, ઓએિસસ લોકિ�યતા કે 
�શંસા પામવાની જૂ�રયાતમાંથી મુ્ત થઈ ગયું છ.ે

ઓએિસસ છ ે કે નહં તે �ણવા માગતા લોકો 
માટ ે— હા, તે છ,ે સતાવાર છ ે અને કદી નહોતું 
એટલું ફૂ્યુંફા્યું છ.ે પોતાના ચા�ર�ય-ઘડતરના 
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કામમાં એકા� અને 
િ્થર થયું છ.ે આજ ે તેની 
પાસે ચા�ર�ય-ઘડતરનો 
રીતસરનો અ્યાસ�મ 
છ,ે જ ેદેશિવદેશમાં નીવડી 
ચૂ્યો છ.ે “ઓએિસસ 
સાથેનો પ�રચય મારા 
�વનની રે� ઘટના છ”ે 
એવું કહેનારા કદી નહોતા 
એટલા લોકો આજ ે તેની 
સાથે છ.ે તે આજ ેએ વખતે 
હતું તેનાથી ઘું વધુ ટન્ઓવર ધરાવે છ.ે તેનાં 
િસતેરથી વધુ �કાશનોનું વેચાણ દસ લાખથી વધુ 
નકલોને પાર કરી ગયું છ.ે 

અને સૌથી િશરમોર, મૈરી ભૂિમ ભલે અમારા માટ ે
એક સપનું રહી, પણ ઓએિસસ વૅલીઝ વા્તિવકતા 
છ.ે મહીની જ્યાએ નમ્દાનાં કોતરોમાં, સરકારને 
બદલે અમારી નવ એકર જમીન પર, આજ ે વૃષો 
લહેરાય છ,ે સ�વ ખેતી થાય છ ેઅને વ્ચે ઓએિસસ 
વૅલીઝની ઇમારત ઊભી છ.ે

આજ ે પણ ઓએિસસ ગામડાંની એ જ 
માનિસકતાનો અનુભવ પામે છ,ે એ જ બાબુશાહીનો 
અનુભવ ડગલે ને પગલે થાય છ,ે તેને આજ ેપણ એવા 
લોકો મળે છ,ે જ ે માિલકીભાવથી તેને દોરવા ઇ્છ ે
છ,ે આજ ે પણ એવા લોકો મળે છ ે જનેે ગુંડાત�વો 
તરીકે ઓળખાવવાનું મન થાય – પણ આજ ેઓએિસસ 
એ નથી. તે શી્યું છ ે કે કોઈ પણ માણસને લેબલ 
કરવાથી તેને મદદ કરી શકાતી નથી. તેના આદશ�, 
લાંચુ�ત નહં આપવાનો જુ્સો એના એ જ છ,ે 
અને છતાં તે અલગ છ.ે આજ ેઓએિસસ વધુ શાું 
છ.ે આજ ે પણ તેમાં બહેનોને આગળ રહેવાની તક 
આપવામાં આવે છ.ે અને આજ ે પણ તેમાં િનરંતર 
�ડાતા અનેક લોકોથી �ામાિણક ભૂલો થાય છ,ે 
જનેી બેફામ ટીકા ધારો તો આજ ે પણ થઈ શકે 
છ.ે તેમાં કોઈ મીર મારવાનો નથી. અમને સમ�યું 

છ ે કે લોકો રગિશયા 
ગાડાની જમે કામ કરતી 
સં્થાને આસાનીથી 
સહન કરી શકે છ,ે પણ 
્યાવસાિયક ચુ્તતાથી 
સામાિજક કામ કરતી 
સં્થાને પચાવવું તેમને 
અઘું પડ ે છ ે— પણ 
તેથી આપણે મનમાં 
ઓછુ ં લાવવું નહં અને 
એ ચુ્તતામાં લેશમાર 

ઢીલાશ લાવવી નહં.
સામાિજક પ�રવત્નના જમે ચાર તબ�ા છ,ે 

ઉપેષા-હાંસી-િવરોધ-્વીકાર. તેમ ઝુંબેશ બનવાના પણ 
ચાર તબ�ા છ,ે અને દરેક તબ�ો ૮થી ૧૨ વષ્ 
લે છ ે તેવું અમે છકે નવમા દશકમાં શી્યાં હતાં- 
કોર �ૂપ બનવું, એ જ કોર �ૂપ �ારા �ાદેિશક 
િવ્તાર, �ાદેિશક કે્�ો, અને સમાજમાં દાવાનળની 
જમે ફેલાઈ જવું. ઓએિસસે અ્યારે તેના રી� 
તબ�ામાં �વેશ કય� છ,ે તે હ� આગળ વધી છવેટ ે
ઝુંબેશનું ્વૂપ લઈ શકશે? ખબર નથી. પણ તે 
ચો�સ જ એ �દશા તરફ �ામાિણકપણે આગળ 
વધી ર�ંુ છ.ે � મૈરી ભૂિમ ગઈ જ ન હોત, � 
એ કસોટીઓ આવી જ ન હોત તો ભલા ઓએિસસ 
કઈ રીતે અહં સુધી પહંચી શ્યું હોત?

ટૂકંમાં, આ સંઘષ�ની ગાથા નથી, સંઘષ�માં રહેલા 
ઓએિસસની ગાથા છ.ે.. 

ઓએિસસની કથા ્યારે લખીશું ્યારે તેને 
‘શા�ત ્વ્નો, શા�ત સંઘષ્’ નામ આપીશું એવું 
અમે િમરોએ કંઈ કેટલાંય વષ� પહેલાં િવચાયુ� હતું. 
આજ ે હંુ તેનું એક �કરણ લખી શકી છુ,ં તેનો 
મને અનહદ આનંદ અને સંતોષ છ.ે એક ્યિ્તનો 
ૃિ�કોણ હોવાથી તે સંપૂણ્ ન હોઈ શકે, પણ આ 
લખવાથી ઘણી બધી વાતો પ�ર�ે�યમાં �ઈ શકાઈ. 
જમે કે, કઈ બાબત કેટલી મહ�વની હતી, કઈ 
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નહોતી, અમે શું સાું કયુ�, ્યાં ચૂ્યાં, વળી સમ� 
િચરમાં મારી �તને અને મારી ભૂિમકાને સહેજ 
અળગા રહીને �વાનો મોકો મ�ો. સરવાળે એ 
ઘડીએ નહોતી સમ�ઈ તેવી કેટલીક બાબતો આજ ે
સમ�ઈ શકી. આટલી રોમાંચક સફરનો એક �હ્સો 
હોવા બદલ આનંદ ને ગૌરવ તો અનુભવાયાં જ.

હંુ મારી �તને �ું છુ ં— હંુ કેટલી િજ�ી-જડ 
હતી — છુ.ં.. ઓએિસસ સાથેના આ દશકાએ મારી 
અંદરની રૅશનાિલટીને ઝકઝોરી છ ે અને મને ઘણી 
સૌ્ય બનાવી છ.ે િજદંગી દરેક જણને કોઈ ને કોઈ 
રીતે જૂરી બાબતો િશખવાડતી જ હોય છ,ે પણ 
ઓએિસસના કારણે મને અનુભવોનો જ ે િવશાળ પટ 
મ�ો તે ખરે જ અ્ભુત અને દુલ્ભ હતો. આ 
લખતાં આપોઆપ આ અનુભવોમાંથી હંુ શું પામી, 

શું ગુમા્યું ને ખાસ તો મં શું આ્યું એની માંડણી 
પણ થઈ ગઈ... કાશ! હંુ થોડી વધુ ંડી ડબૂકી 
મારવાનું સાહસ એકઠુ ં કરી શકી હોત!

ઓએિસસ સાથેનાં એ વષ�થી એક જુદી જ 
ષમા બની, એવી ષમા કે જ ે મને વધુ ્વીકાય્ 
છ.ે આજ ે હંુ ઓએિસસ સાથે એટલી ઘિન�તાથી 
�ડાયેલી નથી, (હા, અવારનવાર અમે સાથે કામ 
કરતાં રહીએ છીએ) પણ ઓએિસસ હરહંમેશ મારામાં 
રહેવાનું જ છ.ે આજ ે પણ ્યારે જુદાં જુદાં ષેરે 
નીવડલેા લોકોને એ જ િસ�ા્તો ઉ્ચારતી સાંભળું 
છુ ં જ ે મં ઓએિસસમાં સાંભ�ા હતા, ્યારે ્યારે 
�ણે કશાકનો તાળો મળે છ,ે અને એક નહં, અનેક 
બાબતે ઓએિસસ �્યે કૃતઞતા અનુભવાય છ.ે
 ઈ-મેઇલ :   k_s_h_a_m_a@yahoo.com 
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