
Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences         ISSN: 2581-6241       Volume - 3,  Issue - 6, Nov-Dec – 2020 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                    Impact Factor:  3.589 

Received on : 12/12/2020                                                   Accepted on : 27/12/2020                                               Publication Date: 30/12/2020 

 

Available online on –shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 83 

કોરોના દિવસોમાાં ગાાંધીના પગલ ેચાલવા સમજાવતી કોરોના કટોકટી 
 

રાજેન્દ્ર જાની 

 સહ પ્રાિયાપક, સમાજશાસ્ત્ર વવભાગ 

ગુજરાત યુવનવર્સિટી, અમિાવાિ, ગુજરાત, ભારત  

 Email -   rajendrajani2012@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION:   

 લગભગ છેલ્લા આઠેક મવહનાથી સમગ્ર વવશ્વનુાં સમાજજીવન કોરોના ના પગલ ેઅસર પામયુાં છે ત્યારે વવિક માાંથી વૈવશ્વક બનેલા 

મહાત્મા ગાાંધીએ તેમના જીવન િરવમયાન કરેલા અનકે પ્રયોગો માાંથી આપિે બોધપાઠ લઇ અને વતિમાન સમાજજીવન અને કટુુાંબ જીવનને વધ ુ

મજબતૂ બનાવી ને સમગ્ર વવશ્વન ેગાાંધી મૂલ્યો દ્વારા આવી પડેલી આ મહામારીની મશુ્કેલ પદરવસ્ત્થવતમાાંથી માગિ બતાવવાનો પ્રયાસ પ્રસ્ત્તુત લેખમાાં 

કરવામાાં આવ્યો છે. સામાન્દ્ય રીતે બોલ એમ કહવેાતુાં હોય છે ક ેઆફતમાાંથી અવસર પ્રગટે ગાાંધીજીના વવચારોના આધાર ેઅત્યારની આફતમાાંથી સ્ત્રી 

પુરુષ સમાનતા સવહતના અનેક માનવ અવધકાર સમા વૈવશ્વક વલિો વવકસ ેએવો પ્રયાસ આ સાંશોધન લેખ માાં કરવામાાં આવ્યો છે. ગાાંધીજીની 

‘આત્મકથા’ અથવા ‘સત્યના પ્રયોગો’માાં વ્યક્ત થયેલા વવચારોને આધારે આ લેખમાાં સમાજશાસ્ત્રીય રવિકોિથી રજુઆત કરવામાાં આવી છે.  

ગયા માચિ મવહનાથી આપિે કોરોના કટોકટી કાળનો અનભુવ કરી રહ્યા છીએ. આપિા મોબાઇલમાાં પિ પેલા કોલરટ્યનુ વાળા બહનેની 

સુચના પડઘાયા કર ેછે.  ‘મોઢુાં અન ેનાક ઢાાંકેલા રાખવાની સુચનાથી શરૂ કરીન ે‘િો ગજ કી િૂરી’, ‘વારાંવાર હાથ ધોતા રહો’, ‘ઘરમાાં જ રહો- સલામત 

રહો’, ‘સાવચેતી એ જ કોરોનાથી સલામતી’ એવા અનકે સુચનો હવ ેઆપિી વતિમાન જીંિગીનો ભાગ બની ગયા છે.  

 ૨૦ માચિ જનતા કરફ્યુ લિાયો અને એ ત્યારબાિ તરત અમલી બનેલા લોકડાઉનમાાં તો સૌ ફરજીયાત ઘરમાાં જ રહ્યા. અને એ પછી પિ મોટાભાગ ે

પદરવાર માટેની જીવન જરુદરયાતની ચીજ વસ્ત્તુઓ અને સામાવજક-લૌદકક વ્યવ્હારો વસવાય ઘરમાાં જ રહવેાનુાં વલિ સ્ત્વીકાયિ બન્દ્યુાં છે. એક 

સમજવા જેવી વાત એ પિ  છે કે જેનાથી ચાલી શક ેએમ હોય એ ચલાવી લેવાનુાં અથવા તો થોડા દિવસો રાહ જોવાની વૃવત સહજ રીતે જોડાઇ 

ગઇ છે. કોરોના દિવસો અને એમાાં પિ લોકડાઉનના દિવસોમાાં આપિ ેસૌ ઘરમાાં જ રહ્યા. ઘરમાાં રહવેાના કારિે રોજેરોજના કટુુાંબ જીવનના 

કામોમાાં પિ અનેક રીતે બિલાવ આવ્યો. સોવશયલ વમદડયામાાં કચરા-પોતાથી માાંડીન ેવાસિ માાંજવા, કપડાાં ધોવા વગેર ેઅનેક રોજજાંિા કાયોના હસી 

મજાકના વીદડયો, મેસેવજસ અન ે ‘ટીકટોક’ સુધી આપિે જોયા, જાણ્યા અને સાાંભળ્યા છે. બ ેમવહનાથી સમય વધ ુઘરમાાં રહેવાના પદરિામે અન ે

ધાંધા-રોજગાર બાંધ રહવેાના કારિ ેપુરુષો માટ ેએક પ્રશ્ન આવ્યો. આવી પડેલી વસ્ત્થવતમાાં પુરુષોન ેવધેલા વાળ કપાવવા બાબત ેપ્રશ્ન ઉિ  ભવ્યો. પિ 

મનુષ્ય જેમ કોઈ પદરવસ્ત્થવત આવ ેતેને ઉકેલવાની મથામિ કરતા હોઈએ છીએ. અને જે સરળ વવકલ્પ હોય તે સ્ત્વીકૃત થાય છે. જેને આપિ ેસાવ 

સહજતાથી, સ્ત્વીકારી લઈએ છીએ. ‘ઘરમાાં જ રહો અન ેસલામત રહો’એ વસ્ત્થવતમાાં ઘરના પરુુષો સભ્યોએ આવો જ સરળ વવકલ્પ સ્ત્વીકાયો. વધેલા 

વાળની સમસ્ત્યાથી મુવક્ત મેળવવા માટ ેપરુુષોએ ઘરમાાં જો કોઈન ેવાળ કાપતા આવડતુાં હોય તો તમેનો લાભ લીધો, ખાસ કરીને પત્નીઓએ તેમાાં 

મિિ કરી. અને મોટાભાગના પુરુષોએ પોતાના હાથે જ ઘરના કોઇ સિસ્ત્યની મિિથી વાળ કાપયાાં.  એક સિી પહેલા ખિુ મહાત્મા ગાાંધીન ેપિ 

આજ રીતે પોતાના વાળ કાપવાનુાં કામ કયુું હતુાં. અલબત્ત ગાાંધીજીન ેહાથે હજામત કરવી પડી હતી એનુાં કારિ આપિા કરતાાં જરા જુિુાં છે. ‘સત્યના 

પ્રયોગો’ અથવા આત્મકથામાાં આ બાબતન ેતેમિે રજૂ કરી છે.  

   ગાાંધીજી તેમની અત્મકથામાાં નોંધ ેછે: ‘એક વેળા હુાં એક અાંગ્રજે હજામની િુકાન ેપહોંચ્યો. ગોરા હજામ ેતેમન ેપછૂયુાં, ‘કેમ શુાં કામ છે ?’ 

‘મારે વાળ કપાવવા છે.’ ગાાંધીજીએ કહ્યુાં. પેલા હજામ ેકહ્યુાં : ‘માફ કરજો, હુાં તમારી હજામત નહીં કરી શકુાં. જો હુાં કાળા જહાંિીના વાળ કાપુાં તો માર ે

મારા (ગોરા) ઘરાકો ગમુાવવાના થાય.’ આમ કહી તેિ ેહજામત કરવાની ઘસીને ના પાડી, ને ના પાડવામાાં વતરસ્ત્કાર બતાવ્યો એ વધારાનો. 

Abstract: વતિમાન કોરોના કટોકટીના ‘ઘરે જ રહો સલામત રહો’ના દિવસોમાાં પ્રત્યેક પદરવારના રોજજાંિા જીવનમાાં બિલાવ 

આવ્યો છે ત્યારે આ દિવસોમાાં ગાાંધીના વવચારો અને પ્રયોગો અનુસારના ફેરફારો કુટુાંબ જીવનમાાં ઉપયોગી બની રહે તેમ છે. 

સત્યના પ્રયોગવીર એવા ગાાંધીએ માર વાતો નથી કરી પરાંતુ પ્રત્યેક નાની કે મોટી વાતોને પોતાના જીવનમાાં તરાસી છે, ચાકાસી છે 

અને સત્યના રાજવે ચકાસાયેલી વાતોને હરકોઇએ જીવનમાાં ઉતારીને તાંિુરસ્ત્ત સમાજજીવન બનાવવાની વશખ આપનારા છે.  

વતિમાન સમયમાાં કોરોના કટોકટીની પીડામાાં ગાાંધીજીના વવચારો એ ઉપચારનુાં કાયિ કરશે એવી આશા સાથે પ્રસ્ત્તુત સાંશોધન લેખ 

ગાાંધી વવચારના જચાંતન િોહન સ્ત્વરૂપે રજુ કયો છે.  
 

Key Words: corona pandemic, Gandhiayn thauths, family  and societal way . 
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આ અપમાન ગાાંધીજીના દિલમાાં ઊંડુાં ઊતરી ગયુાં. તમેને થયુાં ક ે િુુઃખથી સમસમયા કરવાથી ક ે છાપાાંમાાં લખીને અપીલો કરવાથી કાાંઈ 

વળવાનુાં નથી. માર ેજાત ેસ્ત્વાશ્રયી થઈ જવુાં જોઈએ, પોતાનાાં કામ જાતે જ કરી લેવા જાઈએ. આમ વવચારી તેઓ બજારમાાં પહોંચ્યા. વાળ કાપવાનો 

સાંચો ખરીિી લીધો અન ેઘર ેઆવી અરીસા સામ ેઊભા રહી પોતાના વાળ પોતાની મેળે જ કાપયા. િાઢી તો જાત ેકરી લેવાય, પિ પોતાના વાળ 

કાપવાનુાં કામ તો મુશ્કેલ હતુાં. વધમુાાં, એ બાદરસ્ત્ટરનુાં કામ તો નહોતુાં જ ! તેમિે વાળ જેમ તેમ કાપયા તો ખરાાં;  પિ પાછળના વાળ કાપતા બહુ 

મુશ્કેલી પડી. સીધા તો જ ન કપાયા. હાંમેશની જેમ, બીજે દિવસે જાિ ેકાંઈ બન્દ્યુાં જ ન હોય તેમ તઓે કોટિમાાં ગયા. તમેના જોકર જેવા વાળ જોઈ 

કોટિમાાં વમરો પેટ પકડીન ેહસ્ત્યા. 

 ‘તારી માથ ેઉંિર ફરી ગયા છે ક ેશુાં?’એવી મશ્કરી  કરતા એક વડીલ વમરએ પછૂયુાં. ગાાંધીજીએ તને ેગાંભીરતાથી કહ્યુાં, ‘ના, મારા કાળા 

માથાનો સ્ત્પશિ ધોળા હજામ કમે કર ે?એટલે જેવા તેવા પિ હાથે કાપલેા વાળ મને વધાર ેવપ્રય છે.’  

ગાાંધીજીનો વાળ કાપવાનો આ પહલેો પ્રયાસ હતો. તે વખત ેતેમની ઉંમર અઠ્ઠાવીસ વરસની હતી. ત્યાર પછી તો વાળ કાપવા માટે તેમિ ે

અનેક વાર કાતર અન ે સાંચાનો ઉપયોગ કયો. તમેના આશ્રમોમાાં પૈસા ખરચીને હજામ પાસ ે હજામત કરાવવાની બાંધી હતી. આશ્રમવાસીઓ 

અાંિરોઅાંિર એકબીજાના વાળ કાપી લેતા હતા. આશ્રમના વવદ્યાથીઓ ‘સ્ત્પાટાિના લોકો’ જેવુાં સાિુાં, કઠિ અન ેસાંયમી જીવન જીવે એવુાં ગાાંધીજી 

ઈચ્છતા હતા. ફૅશન, ભપકાિાર કપડાાં અને સ્ત્વાદિિ વાનગીઓન ેઆશ્રમમાાં કયાાંય સ્ત્થાન નહોતુાં. એક દિવસની વાત છે. રવવવાર ેસવારે છોકરાઓ 

નાહવા જતા હતા. ગાાંધીજીએ તમેને એક પછી એક બોલાવીને તમેના વાળ ઝીિા કરી નાખ્યા. આથી તેઓ બોડકા થઈ ગયા અને નારાજ થઈ ગયા. 

એક વખત આશ્રમની બે છોકરીઓના લાાંબા વાળ પિ ગાાંધીજીએ કાપી નાખ્યા હતા. 

િવિિ આદિકાની જેલોમાાં કેિીઓન ેકાાંસકા આપવામાાં આવતા નહોતા. જેને બે માસની કે તેનાથી વધારે મદુ્દતની સજા થઈ હોય તેવા 

કેિીઓ વાળ ઝીિા કરાવી નાખવા પડતા તથા મછૂો કઢાવી નાખવી પડતી. આ વનયમમાાંથી ગાાંધીજીએ તથા તમેના સાથીિારોન ેમુવક્ત આપવામાાં 

આવી હતી. પિ ગાાંધીજી જેલ જીવનના બધા અનભુવોમાાંથી પસાર થવા માગતા હતા. માર ેમારા વાળ ઝીિા કરાવી નાખવા છે એવુાં તમેને લખીને 

આપયુાં ત્યારે મુખ્ય િારોગાએ તમેન ેવાળ કાપવાનો સાંચો અને કતાર આિી આપયાાં. ગાાંધીજી અને તમેના એકબ ેસાથી-કેિીઓ િરરોજ બ ેકલાક હજામ 

તરીકેની સેવા આપતા હતા. 

     કોરોના મહામારીની પ્રવતિમાન જચાંતાજનક વસ્ત્થવતમાાં કટુુાંબની શ્રમ વવભાજન વ્યવસ્ત્થામાાં ખાસો બિલાવ આવ્યો છે. ઘરમાાં સૌથી વધ ુકામ 

કરતી (ઢસરડો) મવહલાને તનેા બાળકો અને પવત ઘરકામમાાં મિિરુપ બની રહ્યા હોવાની સુખિ ગિાય એવી કહાની ઘર ઘરની છે, આનાંિિાયક વાત 

છે. સામાન્દ્ય દિવસોમાાં ઘરની મવહલાને આવી મિિ મળતી ન હતી. પિ જો આપિ ેસમાનતામાાં માનતા હોઈએ તો આ વ્યવસ્ત્થા કાયમી બનવી 

જોઈએ. તો જ સાચી સમાનતા આપિ ેઆિી શકીશુાં. જયાાં સુધી સમાનતા ઘરમાાંથી - કટુુાંબમાાંથી આપિ ેઉપજાવી શકીશુાં નહીં ત્યાાં સુધી સમાનતા 

આપિ ેપામી શકીશુાં નહીં, એ આપિ ેસમજવુાં જોઈએ. 

લોકડાઉનના દિવસોમાાં ઘરના જુિા જુિા કામો પુરુષોએ સ્ત્વીકારી લીધા એ કિાચ સમયનો તકાિો હતો પિ આ વ્યવસ્ત્થા ચાલુ રહે તો 

આનાંિની વાત છે. કોઈ કામ નાનુાં કે મોટુાં હોતુાં નથી એ આપિને ગાાંધીના જીવનમાાંથી શીખવા જેવુાં છે. ગાાંધી મહાત્મા સામાન્દ્ય રીતે જે કામ 

નોકરોના કામ તરીકે લેખાય છે. ગાાંધી કોઇપિ કામ કરવામાાં પિ નાનપ અનભુવતા નહીં. આશ્રમ જીવનમાાં આવા તો અનેક કામો તઓે જાત ેજ 

કરતાાં હતા. ગાાંધીજી વકીલાત કરતા હતા ત્યારે સારુાં કમાતા હોવા છતાાં પિ િરરોજ સવાર ેઘઉં િળવાનુાં કામ કરતા હતા. કસ્ત્તૂરબા અને તમેના 

બાળકો ગાાંધીન ેિળવાના કાયિમાાં સહાયક બનતા હતા અન ેિળવામાાં પિ તેઓ એવી ચીવટ રાખતા ક ેરોટલી માટ ેઝીિો લોટ અન ેપાઉં રોટી માટેનો 

જાડો લોટ સરળતાથી મળી રહ.ે િવિિ આદિકાના કુટુાંબજીવનની આ કામગીરી તમેિે સાબરમતી આશ્રમમાાં પિ ચાલુ રાખી હતી. િળવાનુાં કામ તો 

તેઓ સાંભાળતા હતા. અરે ઘાંટીના પથ્થરનુાં સમારકામ પિ તેઓ જ કરતા હતા. આશ્રમમાાં એક સમયે તેમના સાથીઓ સાથે કોઈ મહત્વની ચચાિ કરી 

રહ્યા હતા. ત્યારે તમેના કાન ેવાત પડી ક ે ‘આશ્રમમાાં લોટ ખટૂી જવા આવ્યો છે.’ આ વાત કાન ેપડતા વેંત જ તેઓ તરત ઊઠી ગયા અન ેલોટ 

િળવાના કામમાાં લાગી ગયા. કહવેાની જરૂર ખરી ક ેતેમની સાથી વમટીંગ િળવાના કાયિ સાથ ેચાલુ રહી હતી! 

     બહારથી કોઈ મહમેાન આવ્યા હોય તો પિ તમેનુાં કામ હોય તો પિ કામ કરવામાાં શરમ અનભુવતા ન હતા. તમેને મળવા આવતા કેટલાાંય 

લોકોએ ગાાંધીને અનાજ વીિવાના કામમાાં તલ્લીન જોયેલા હતા. તમેન ેતો કોઈ પિ કામ કરવામાાં શરમ ન હતી પરાંતુ ઘિાાંન ેકે જેમને પોતાની જાત 

ઉપર અવભમાન હોય અન ેઅમુક કામો પોતે ના કરી શક ેએવી શેખી હોય તો એને િૂર કરવાનો પ્રયાસ ગાાંધીજી ચૂકતા ન હતા. આવો એક પ્રસાંગ છે. 

ગાાંધીન ેએક યુવાન મળવા આવ્યો હતો. એને પોતાના અાંગ્રજેી જ્ઞાન ઉપર ગુમાન હતુાં. થોડી વાતચીત પછી તિેે કહ્યુાં: ‘બાપુ મારા લાયક કાંઈ કામકાજ 

હોય તો જિાવો.’ તેને તમે હતુાં કે મન ેલખવા વાાંચવાનુાં કામ સોંપાશે. પિ બાપ ુએ પારખી ગયા એટલે કહ્યુાં, ‘ઠીક છે. જો તમારી પાસ ેઅત્યાર ે

સમય હોય તો આટલી થાળી ઘઉં વીિી આપો.’ પેલા યુવાનની હાલત તો સાપ ેછછૂાંિર ગળ્યા જેવી થઈ હતી. એક કલાક સુધી કમન ેપિ ઘઉં 

વીિવાનુાં કામ કરીને તિેે રજા લીધી. 

 આશ્રમમાાં સવારની પ્રાથિના પછી તેઓ રસોડામાાં શાકભાજી સમારવાનુાં કામ કરતા હતા. આશ્રમના રસોડા, કોઠાર રુમ કે કોઈ પિ 

જગ્યાએ જાળાાં-બાવા પાડવાનુાં કામ પિ તેઓ કરતા હતા. અને જમતા પહેલાાં તઓે આશ્રમવાસીઓને જમવાનુાં પીરસવાનુાં કામ પિ કરતા હતા. 

િવિિ આદિકાની જેલ હોય કે જહાંિુસ્ત્તાનની જેલમાાં તેઓ જયારે કિે હોય ત્યારે પિ તેઓ પીરસવાનુાં કામ અચૂક પિ ેકરતા હતા. આશ્રમની જેમ 
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તેઓ જેલમાાં પિ જાતે જ વાસિ જાત ેજ માાંજતા હતા. અને વાસિ ચકચકતા થાય નહીં તો તેઓ નારાજ પિ થતા હતા. જેલમાાં તમેના સાથી 

કેિીઓન ેલોખાંડના વાસિો પિ કવેી રીતે ચકચદકત બનાવી શકાય એનો િાખલો કાળા મેશ તપેલાન ેસાફ કરીન ેબતાવતા હતા. 

એક વાર એક મહેમાન આશ્રમમાાં આવ્યા હતા. નવા મહેમાને સવાર ેતેમની પથારી વાળી લીધી. પિ એ કયાાં મૂકવી એની ખબર ન હોવાથી 

તે અાંગ ેપૂછવા ગયા હતા. તેઓ જયારે પાછા ફયાિ ત્યાર ેતેમને જોયુાં તો ગાાંધીજી તમેની પથારી ખભ ેમૂકીને લઈ જતા હતા. 

આશ્રમમાાં પીવાનુાં અન ેઅન્દ્ય વપરાશનુાં પાિી આશ્રમ બહાર આવેલા કૂવામાાંથી જસાંચવુાં પડતુાં હતુાં. એક વખત ગાાંધીજીની તવબયત સારી ન હતી છતાાં 

તેમિ ેઘાંટી ચલાવીન ેઅનાજ તો િળવુાં હતુાં. આશ્રમના સાથી કાયિકર વમરની ઈચ્છા ગાાંધીજીની તવબયત સારી ના હોઈ વધ ુશરીરશ્રમ ના કરે તેવી 

હતી. આથી તમેન ેબહારના કવૂથેી પાિી ભરવાના કામમાાં લાગલેા આશ્રમવાસીઓ પાસે થોડો શ્રમ વધારે લઈને આશ્રમના નાના-મોટા તમામ 

પાિીના પારો ભરી લીધા હતા. ગાાંધીજીને આ વાત ગમી નહીં આથી સાથી કાયિકરને કોઈ ઠપકો આપયા વગર તમેિ ેએક બાળકનુાં પાિીનુાં બેડુાં માથ ે

લઈને આશ્રમમાાં આવ્યા હતા. ‘જયાાં સુધી કોઈ પિ કામને શારીદરક રીતે કરી શકવાનુાં શક્ય હોય ત્યાાં સધુી કોઈ પિ રોજજાંિુ કામ ન કરવુાં.’- એ બાપનુ ે

પસાંિ ન હતુાં.  

 ગાાંધીમાાં આ તો સમજવા જેવ ુછે. ગાાંધીના વાળ પેલા ગોરા હજામ ેકાપયા નહીં તો એની સામ ેતેમિ ેસ્ત્વાશ્રયનો માગિ લીધો. માર પોતાના 

વાળ કાપવાની વાત જ નહીં પરાંતુ કાળા-ગોરાના ભેિની ભીંતને- અસમાનતાને ભેિવાનુાં જીવન લક્ષ્ય એમિે બનાવ્યુાં. પ્રયોગવીર ગાાંધી એટલે તો 

આજે ય આખા વવશ્વમાાં પજૂાય છે. જો આપિ ેપિ આ રીતે ઘરમાાં સ્ત્રી પુરુષ અસમાનતા નાથવાનુાં  ધોરિ બનાવીએ તો? સ્ત્રી-પુરુષ સમાનતાની 

ઘરથી જ શરૂઆત થઈ શકે કે નહીં? વવચારવા જેવુાં ખરુાં ન?ે તો આવો ગાાંધી જચાંધ્યા માગ ેઆપિ ેઆગ ેકુચ કરીએ, ઘરમાાં જ સમાનતા લાવીએ. 

અસમાનતા વમટાવવાનુાં ગાાંધી ઓસડ હાથવગુાં તો છે જ એન ેઅજમાવીએ.  
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