
     સ્વચ્છતા - આપણી વ્ય�ક્તગત તેમજ સા��ુહક જવાબદાર� છે  

                                                   બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લ્લચદં્ર શાહ : (મો) ૯૮૨૫૮૯૨૭૧૦  

     
         ભારતીય સસં્�ૃિતની સ્પષ્ટ િવચારધારા 
રહ� છે ક� �યા ંસ્વચ્છતા છે ત્યા ં�ધુ્ધતા છે; �યા ં
�ધુ્ધતા છે ત્યા ં પિવત્રતા છે; �યા ં પિવત્રતા છે 
ત્યા ંપ્ર�તુા છે અને �યા ંપ્ર�તુા છે ત્યા ં �દવ્યતા 
છે. આવી દ્રઢ માન્યતા ધરાવતા આપણા દ�શની 
આ� � પ�ર�સ્થતી છે તે જોતા ં શરમથી મા�ુ ં
�ક� �ય છે. એક સમય હતો ક� જયાર� આપણો 
દ�શ “સોને ક� �ચડ�યા”ં કહ�વાતો હતો, જયા ંસ�ંણૂર્ 
સ્વચ્છતા, �ધુ્ધતા, પિવત્રતા તેમજ �દવ્યતા હતી. 
આને કારણે તે સમયનો સમાજ સ�ંણૂર્ સ્વસ્થ 
તેમજ સ�ધૃ્ધ હતો. પરં� ુઆ� આપણે આપણા 
દ�શની પ�ર�સ્થતી આનાથી કાઇંક િવપર�ત જોઇ 
રહયા છ�એ.  
 
 અસ્વચ્છતા, ગદંગી, �ુગર્ધ આપણા દ�શની 
એક મોટ� સમસ્યા છે. આ માટ� ગર�બી, વસ્તી 
વધારો, ઓછા સસંાધનો અ�કુ �શે જવાબદાર 
હશે પરં� ુ સૌથી મહત્વ�ુ ં  પ�રબળ તો લોકોની 
ગદં� આદતો, સ્વચ્છતા માટ�ની �ગ�કતાનો 
અભાવ તેમજ િશક્ષણનો અભાવ છે. આ� પણ 
આપણા દ�શમા ં ૪૦% થી પણ વ� ુ ઘરોમા ં
શૌચાલય નથી. ૫૦% થી વ� ુ લોકો �લુ્લામા ં
શોચ�ક્રયા કર� છે. આમા ં ક�ટલાક તો વળ� એવા 
પણ છે ક� ઘરમા ંશૌચાલય હોવા છતા ં�લુ્લામા ં
જવા�ુ ં પસદં કર� છે. કચરો ગમે ત્યા ં ગમે તેમ 
ફ�કવો; ગમે ત્યા ં�ુકં�ુ;ં પાન મસાલાના ક� માવાના 
પાઉચ ક� કાગળો ગમે ત્યા ંફ�કવા; ક�ળા ખાઇ તેની 
છાલ રોડ પર ગમે ત્યા ં ફ�કવી; �લુ્લામા ં કોઇ 
�તની શરમ રાખ્યા વગર પેશાબ કરવો વગેર� 
આપણા ંદ�શની રોજબરોજની સામાન્ય બાબત છે. 
આવી પ�ર�સ્થતીમા ં આપણે આપણા દ�શને ક�વી 
ર�તે સ્વચ્છ રાખી શક�એ ?  
 
  આપણા દ�શની સરકાર તેમજ સરકાર� 
તતં્ર પણ આના માટ� અ�કુ �શે જવાબદાર છે. 
ખાસ કર�ને રાજકારણીઓ, અિધકાર�ઓ તેમજ 
કમર્ચાર�ઓની િનષ્ઠા તેમજ પ્રામા�ણકતાનો 
અભાવ તેમજ તેમના દ્વારા આચરવામા ં આવતો 

ભ્રષ્ટાચાર, સ્વચ્છતા �ળવવામા ં િવધ્ન�પ બને 
છે.  
           િવ�ના �બુજ  િવકસીત દ�શોમા ં
આપણે � સ્વચ્છતા જોઇએ છ�એ તેમજ 
અ�ભુવીએ છ�એ તેની પાછળ ત્યાનંી સરકારના 
િનષ્ઠા�વૂર્કના પ્રામા�ણક પ્રયાસ તો કારણ�તૂ છે 
જ પરં� ુત્યાનંી સ્વચ્છતા�ુ ંવધાર� મહત્વ�ુ ંકારણ 
તો ત્યાનંી પ્ર�ની સ્વચ્છતા માટ�ની �ગ�ુકતા 
તેમજ તેમની સાર� આદતો છે. તે દ�શોના 
નાગર�કોમા ં એટલી સભાનતા છે ક� તેઓને તમે 
�ાર�ય ગમે ત્યા ં કચરો ફ�કતા, ગદંક� કરતા ક� 
�ુકંતા જોઇ જ ન શકો. આવા િવકસીત દ�શોમા ં
આપણા દ�શ કરતા ં વ્ય�કતદ�ઠ િનકાલ કરવા 
યોગ્ય કચરા�ુ ં પ્રમાણ પણ વધાર� છે. છતા ંપણ 
લોકો એટલા ��તૃ છે ક� તેઓ કચરાના િનકાલ 
માટ� ઘરમા ંક� બહાર કચરાપેટ�નો જ ઉપયોગ કર� 
છે. કદાચ કોઇ સ્થાને કચરાપેટ� ઉપલબ્ધ ન હોય 
તો પ્લા�સ્ટક બેગમા ંક� અન્ય ર�તે કચરાને તેઓ 
પોતાની પાસે જ સાચવી રાખે છે અને �યાર� 
કચરા પેટ� મળે ત્યાર� જ તેનો તેમા ં િનકાલ કર� 
છે. એક કાગળના �ુકડાને પણ ગમે ત્યા ંફ�કવાની 
કોઇ �હ�મ્મત ન કર� શક�. ઘરનો કચરો તેમજ 
ક�ચન વેસ્ટ પણ પ્લા�સ્ટક બેગમા ંપેક કર�ને રાખે 
છે અને કચરો લેવા વાહન આવે ત્યાર� તેને આપી 
દ�વામા ંઆવે છે.  

 
છેલ્લા ક�ટલાક વષ�મા ં આપણી સરકારો 

પણ સ્વચ્છતા માટ� ��તૃ થઇ છે. છેલ્લા દશ 
વષર્ � �પુીએ સરકાર� રાજય ક�ુર્ તે દરમ્યાન 
તેને પણ િનમર્લ ભારત અ�ભયાન શ� કર��ુ ંતેની 
થોડ�ઘણી અસર પણ જણાયેલી. પરં� ુ
લોક��િૃત તેમજ લોકભાગીદાર�ના અભાવના 
કારણે ઇચ્છ�ત પ�રણામો મેળવી શકાયા ન�હ. 
વતર્માન એનડ�એ ની સરકાર થોડ� વ� ુદ્રઢતાથી, 
વ� ુ સ્પષ્ટ િવઝન સાથે, સચોટ એકશન પ્લાન 
સાથે આગળ આવી છે અને નવેસરથી તેણે 
“સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાન” યોજના લોન્ચ કર� છે. 
આ યોજનામા ં લોકોને જોડવા તેમજ ભાગીદાર 
બનાવવા સરકાર �રૂા પ્રયાસ કર� રહ� છે. લોકોને 



િશ�ક્ષત કર�, ��તૃ કરવાના પ્રયાસ પણ થઇ 
રહયા છે. પ્રધાનમતં્રી�ુ ં લક્ષ પણ છે ક� સન 
૨૦૧૯ મા ંગાધંી�ના ૧૫૦મા ંજન્મ�દવસ �ધુીમા ં
દ�શને સ્વચ્છ ભારતની ભેટ ધરવી. લોકો તેને 
�બરદાવી પણ રહ્યા છે. પરં� ુદ�શની આમ જનતા 
આ વાતને સ્વીકાર� અને સહયોગ કર� તોજ તે 
સફળ બની શક�. જો આગામી વષ�મા ં આપણા 
સૌના િનષ્ઠા�વૂર્કના સા��ુહક પ્રયાસથી આ લક્ષ 
િસધ્ધ થાય તો રાષ્ટ્રિપતા ગાધંી�ને સાચ્ચી 
શ્રધ્ધાજં�લ  આપી ગણાશે. ગાધંી�ને ફર�થી 
�વતા કરવાની આ �ુદંર તક દ�શવાસીઓને 
સાપંડ� છે. �ને �દલથી ઉપાડ� લેવી જોઇએ અને 
જન�દોલનના સ્વ�પે તેમા ં સ�ુ કોઇએ જોડાઇ 
જ�ુ ં જોઇએ. ગાધંી�ને જયાર� સવાલ �છુવામા ં
આવ્યો ક� સ્વચ્છતા ક� સ્વતતં્રતા આ બે માથંી 
તમાર� પ્રથમ પસદંગી ક� પ્રાથિમકતા કઇ છે? 
આપ સૌ ગાધંી�એ આપેલા ઉ�રને �ણો છો. 
તેમની પ્રાથમીકતા હમેંશા સ્વચ્છતા રહ� છે. તેઓ 
દ્રઢપણે માનતા હતા ક� સ્વચ્છતા હશે તો જ 
મળેલી સ્વતતં્રતાને માણી શકાશે.  

 
દ�શની ઘણી બધી �બનસરકાર� સેવાભાવી 

સસં્થાઓ દ્વારા, મીડ�યા દ્વારા, સમાજની િવશેષ 
વ્ય�કતો દ્વારા પણ આ અ�ભયાન �તગર્ત 
િનષ્ઠા�વૂર્કના પ્રયાસ થઇ રહયા છે. લોકોમા ંપણ 
થોડ�ઘણી સભાનતા ક�ળવાઇ રહ� છે. પરં� ુ હ�ુ 
પણ વ� ુ પ્રયાસની જ�રત છે. આવી 
સસં્થાઓમાનંી એક સસં્થા ‘બ્રહમા�ુમાર� 
િવ�િવદ્યાલય’ � એક �બનસરકાર� �તરરાષ્ટ્ર�ય 
સસં્થા છે, તે પણ એક સ્વચ્છ, �તૂન, સ્વ�ણ�મ 
�ુિનયાની સ્થાપનાના લક્ષ સાથે આ અ�ભયાનમા ં
તેની િવિવધ પાખંો દ્વારા મહત્વનો સહયોગ આપી 
રહ� છે. સસં્થા સમાજના નાનામા ંનાના વ્ય�કતનો 
સપંકર્ કર� તેને સ્વચ્છતા �ગે નીચે પ્રમાણે 
િન�ય કરવા પ્રિતબધ્ધ કર� રહ� છે.  
          �ુ ંહ્દય�વૂર્ક દ્રઢ િન�ય ક�ંુ � ંક� .....  

 “સ્વચ્છ ભારત અ�ભયાન” મા ં �ુ ં �દલથી 
સહભાગી બનીશ.  

 મા�ંુ ઘર, �ગ�ુ,ં શેર� અને ગામને 
સ્વચ્છ અને �ઘુડ રાખીશ.  

 �ુ ંપોતે ગદંક� કર�શ નહ� ક� અન્યને પણ 
ગદંક� કરવા દઇશ નહ�.  

 જયા ં પણ કચરો ક� ગદંક� નજર� પડશે, 
તેને �ૂર કરવા પ્રયત્ન કર�શ.  

 માર� સાથે મારા પ�રવાર, િમત્રો તથા 
અન્ય સભ્યોને આ અ�ભયાનમા ં
જોડાવાની પે્રરણા આપીશ.  

 વષર્ના ૧૦૦ કલાક એટલે સપ્તાહના 
ઓછામા ં ઓછા ૨ કલાક સ્વચ્છતા માટ� 
અ�કુ ફાળવીશ.  

 ‘જયા ંસ્વચ્છતા છે, ત્યા ંઇ�રનો વાસ છે’, 
એ યાદ રાખીને સાચા �દલથી સ્વચ્છ 
ભારત અ�ભયાનમા ંસ્વય ંસ�ક્રય રહ�વાની 
અને અન્યને પણ પે્ર�રત કરવાની ખાત્રી 
આ�ુ ં�.ં  

 સ્વચ્છતા માટ� શ� કરાયેલ સામા�જક ક� 
સરકાર� કોઇપણ કાયર્ક્રમોમા ં સહયોગી 
બની તેને સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન 
કર�શ.  

 સ્વચ્છતાને માર� �વનશૈલીનો એક ભાગ 
બનાવી મારા દ�શને �નુ: ‘સ્વ�ણ�મ 
ભારત’ બનાવવા પ્રયત્નશીલ રહ�શ. 
તેના માટ� િવચારો તથા કમ�ની �ધુ્ધતા 
પર પણ ધ્યાન આપીશ.  
 

આ સાથે સસં્થા સ્પષ્ટ પણે માને છે ક� િવ�ની 
આજની પ�ર�સ્થતીમા ં �ટલી બાહ્ય સ્વચ્છતાની 
જ�રત છે તેટલી જ ક� તેથી વ� ુ વ્ય�કતની 
�તર�ક સ્વચ્છતાને �ધુારવાની જ�રત છે. 
મહદ�શે આ� વ્ય�કત વ� ુને વ� ુકામી, ક્રોધી, 
અહકંાર�, લોભી, સ્વાથ�, અસહ�ષ્�,ુ �હ�સક, ઇષાર્� 
થતો �ય છે. સમાજમા ંપે્રમ, પ્રામાણીકતા, િનષ્ઠા, 
સત્યતા, દયા, ક�ણા �વા માનવીય �લુ્યો ઘટતા 
જઇ રહ્યા છે. આવા સમયે વ્ય�કતમા ં �તર�ક 
પ�રવતર્ન દ્વારા �ત�રક સ્વચ્છતાને પ્રસ્થાિપત 
કરવી અત્યકં આવશ્યક છે. સસં્થા આ �દશામા ં
પણ �બુજ પ્રયત્નિશલ છે. આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન અને 
ભારતીય સસં્�ૃિતની ધરોહર સમાન રાજયોગના 
િશક્ષણ દ્વારા બાહય તેમજ �ત�રક બ�ે પ્રકારની 
સ્વચ્છતા માટ� લોકોમા ં ��િૃત લાવવા માટ� 
કટ�બધ્ધ છે. સસં્થાના �ખુ્ય સચંા�લકા 
બ્રહમા�ુમાર� �નક��ને ભારત સરકાર દ્વારા 
“સ્વચ્છતા અ�ભયાન” ના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર �હ�ર 
કરવામા ં આવ્યા છે. સસં્થા દ્રઢ પણે માને છે ક� 
“તન મન રહ� સાફ તો પ્ર� ુરહ� સાથ” . 
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