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મોરારજી દેસાઈ (ફેબ્રઆુરી ૨૯, ૧૮૯૬ – એસપ્રલ ૧૦, ૧૯૯૫) (આખુું નામ: મોરારજી રણછોડજી 
દેસાઈ) ભારત દેશના સ્વાતુંત્ર્ય સેનાની અને ચોથા વડાપ્રધાન (ઇ. સ. ૧૯૭૭થી ૭૯) હતા. તેઓ 
એવા પ્રથમ વડાપ્રધાન હતા કે જેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કાુંગ્રેસના બદલે અન્ય કોઇ રાજકીય 
પક્ષમાુંથી ચુુંિાયા હતા. તેમણે સરકારમાું કેિલાય મહત્વના હોદ્દાઓ સુંભાળ્યા હતા, જેવાુંકે, મુુંબઇ 
રાજ્યનાું મખુ્યમુંત્રી, ગહૃ પ્રધાન, નાણા પ્રધાન અને ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન. આંતરરાષ્ટ્રીય 
ક્ષેતે્ર, મોરારજી દેસાઇ તેમના શાુંસત માિેનાું પ્રયત્નો અને દબ્રક્ષણ એસશયાના બે દુશ્મન દેશો ભારત 
અને પાટકસ્તાન વચ્ચે શાુંસત માિેના પ્રયત્નો માિે જાણીતા છે. ૧૯૭૪માું ભારતના પ્રથમ 
અણધુડાકા પછી, મોરારજીભાઈએ ચીન અને પાટકસ્તાન સાથે મૈત્રીભયાા સુંબુંધો સ્થાસપત કરવામાું 
ભાગ ભજવ્યો હતો અને ભારત-પાટકસ્તાનનાું૧૯૭૧ યધુ્ધ જેવી પટરસ્સ્થતી નીવારી હતી. ઘર 
આંગણે, તેમણે ૧૯૭૪ના અણધુડાકા પછી ભારતના અણ ુકાયાક્રમમાું મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. 
પાછળથી તેમની નીસતઓએ મખુ્યત્વે સામાજજક, આરોગ્ય સુંબુંસધત અને સુંચાલન ક્ષેત્રના 
સધુારાઓને ઉત્તેજન આપયુું. તેઓ એકમાત્ર એવા વ્યસ્તત છે જેઓને ભારત દેશના સવોચ્ચ 
સમ્માન ભારત રત્ન (૧૯૯૧) તેમ જ પાટકસ્તાન દેશના સવોચ્ચ સમ્માન સનશાન-એ-
પાટકસ્તાન (૧૯૯૦)થી સન્માસનત કરવામાું આવ્યા હોય. આજે પણ માત્ર બે રૂસપયા અને ૨૦ 
પૈસામાું ખાુંડ આપનાર વડાપ્રધાન તરીકે લોકો મોરારજી દેસાઈ ને યાદ કરે છે. આ ઉપરાુંત ચસુ્ત 
સસદ્ાુંતવાદી, સનયસમતપણે સ્વમતૂ્ર તેમજ ફળાહાર જેવા કુદરતી ઉપચાર વડે તુંદુરસ્ત શરીર 
જાળવનાર તરીકે પણ લોકો એમને યાદ કરે છે. 

પ્રારુંબ્રભક જીવન 

 

મોરારજી દેસાઈનો જન્મ તત્કાલીન બોમ્બે પે્રસસડન્સીના સવસ્તારમાું આવતા વલસાડ 
જજલ્લાના તેમજ તાલકુામાું આવેલા ભદેલી ગામમાું થયો હતો. આ ગામ હાલમાું ગજુરાત 
રાજ્યમાું આવે છે. તેઓનુું પ્રાથસમક સશક્ષણ સૌરાષ્ટ્રમાું કુુંડલા શાળા, સાવરકુુંડલા (જે અત્યારે જે.વી. 
મોદી શાળા તરીકે ઓળખાય છે) માું થયુું. ત્યાર બાદ તેઓએ બાઇ અવાું બાઇ હાઇસ્કલૂ, વલસાડમાું 
સશક્ષણ લીધુું. મોરારજીભાઈએ સવલ્સન કૉલેજ, મુુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર થી સ્નાતક ની પરીક્ષા ઉતીણા કરી 
હતી. ત્યાર પછી તેઓ ગજુરાત માું નાગરીક (સસસવલ) સેવામાું ગોધરામાું નાયબ કલેતિર તરીકે 
જોડાયા હતા. એમણે મે, ૧૯૩૦ના વર્ામાું નોકરી માુંથી રાજીનામુું આપયુું. ત્યારબાદ તેઓ 
આઝાદીની ચળવળમાું જોડાયા. ઇ. સ. ૧૯૩૦ ના વર્ામાું તેમણે અસહકારની ચળવળમાું ભાગ 
લીધો હતો. સ્વતુંત્રતા સુંગ્રામ માું ભાગ લેવાને કારણે એમણે જેલ જવુું પડ્ુું હત ુું અને એમણે ઘણો 
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સમય જેલમાું સવતાવ્યો હતો. પોતાની નેતતૃ્વ ક્ષમતાને કારણે તેઓ સ્વતુંત્રતા સુંગ્રામ સેનાનીઓના 
વહાલા રહ્યા અને ગજુરાત કોંગે્રસના મહત્વપણૂા નેતા રહ્યા હતા. જ્યારે ઇ. સ. ૧૯૩૪ અને ઇ.સ. 
૧૯૩૭ના સમય માું પ્રાુંસતય પટરર્દોની ચુુંિણીઓ થઇ ત્યારે તેઓ ચુુંિાયા હતા તથા તેમણે બોમ્બે 
પ્રેસસડન્સી માું નાણાું (સવત્ત) મુંત્રી તેમ જ ગહૃ મુંત્રી તરીકે ની જવાબદારીઓ સનભાવી હતી. 

રાજકીય જીવન 

 

ભારત દેશને આઝાદી મળ્યા પછી તેઓ રાજકારણમાું સટક્રય રહ્યા હતા. તેમણે રાજ્યના પ્રધાન 
અને દેશના પ્રધાન તરીકે સવસવધ જવાબદારીઓ સનભાવી હતી. ભારતની સ્વતુંત્રતા પવૂે તેઓ 
મુુંબઇના ગ્રહુમુંત્રી બન્યા હતા અને પાછળથી ૧૯૫૨માું મુુંબઇ રાજ્યના મખુ્યમુંત્રી તરીકે ચ ૂુંિાઇ 
આવ્યા હતા. આ રાજ્ય ગજુરાતીભાર્ી અને મરાઠીભાર્ી લોકોન ુ બનેલ ુ દ્વિભાર્ી રાજ્ય હત ુું. 
૧૯૫૬થી સુંયતુત મહારાષ્ટ્ર સસમસતએ માત્ર મરાઠીભાર્ી લોકોના બનેલા "મહારાષ્ટ્ર" રાજ્યની 
માગણી માિે ચળવળ શરૂ કરી. બીજી બાજુ, ઇન્દુલાલ યાબ્રિકનીઆગેવાની હઠેળની સસમસતએ 
"ગજુરાત" રાજ્યની માગણી માિે "મહાગજુરાત આંદોલન" શરૂ કયુું. રાષ્ટ્ષ્ટ્રય દ્રષ્ટ્ષ્ટ્િએ ચસુ્ત એવા 
મોરારજી દેસાઈ આ બુંને ચળવળોના સવરોધી હતા. જ્યારે ફ્લોરા ફાઉન્િેન પાસે સુંયતુત મહારાષ્ટ્ર 
સસમસત િારા થઇ રહલેા સવરોધના કારણે ચળવળકારીઓને લીધે જાહરે સમલકત અને વ્યાવસાસયક 
ઓટફસોને થઇ રહલેા નકુસાનને અિકાવવા તેમણે પોલીસને િોળા પર ગોળીબાર માિે મુંજૂરી 
આપી હતી. જ્યારે સ્િોક એતસચેન્જમાું હુમલાનો સનકિવતી ભય વતાાઇ રહ્યો હતો ત્યારે પોલીસે 
પ્રથમ એક કલાક હવામાું ગોળીબાર કયો હતો. પરુંત ુઆ પગલુું પટરસ્થીતીને કાબમુાું લાવી શક્ય ુ
નહીં, તેથી થયેલા સીધા ફાયટરિંગથી સમગ્ર ઘિના દરસમયાન ૧૦૫ તોફાનીઓ માયાા ગાયા હતા. 
દેસાઇ ત્રણ ટદવસમાું પટરસ્સ્થસત સનયુંત્રણ હઠેળ લઇ આવવામાું સફળ રહ્યા હતા. જોકે તેઓ આ મદેુ્દ 
શાુંસતપણૂા ઉકેલ લાવવા માગતા હતા અને માગો પર થતી ટહિંસાનો અંત આણવા આતરુ હતા. તેથી 
પાછળથી તેમણે ભાર્ાકીય આધાર પર રાજ્ય દ્વિભાજનની પરવાનગી આપી હતી. રાજ્ય દ્વિભાજન 
પછી મુુંબઇ નવા બનેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યન ુપાિનગર બન્ય.ુ ઇચ્છા સવરુદ્ દ્વિભાર્ીય રાજ્ય રચનાથી 
સવક્ષપત મોરારજીએ મખુ્યમુંત્રી તરીકે રાજીનામુું આપયુું. યશવન્તરાવ ચવ્હાણે મખુ્યમુંત્રી તરીકેનો 
હવાલો સુંભાળતા ૧૪મી નવેમ્બર ૧૯૫૬માું તેઓ જવાહરલાલ નહરેૂના પ્રધાનમુંડળમાું 
વેપારઉદ્યોગ ખાતના પ્રધાન તરીકે જોડાયાું. ૧૯૫૮માું મુુંદડા-પ્રકરણને કારણે િી. િી. 
કૃષ્ટ્ણમાચારીએ નાણાપ્રધાન તરીકે રાજીનામુું આપતાું માચા મટહનામાું નાણાખાતાનો પદભાર 
સુંભાળ્યો. લાુંબી મદુ્દતની લોનોનુું આયોજન, સવુણાસનયુંત્રણ યોજના, ફરજીયાત બચત યોજના, 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%9E%E0%AA%BF%E0%AA%95
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0


આવકવેરા પર સરચાર્જ, પરદેશી આસથિક મદદની શરતોમાું હળવાશ વગેરે તેમનાું નાણાુંપ્રધાન 
તરીકેનાું અગત્યના સનણાયો રહ્યાું. ૧૯૬૭ની ચ ૂુંિણી મોરારજીભાઇ નાયબ વડાપ્રધાન અન ે
નાણાપ્રધાન તરીકે પદભાર સુંભાળ્યો. પરુંત ુપાલાામેન્િરી બૉડાના પ્રમખુની ઉમેદવારની પસુંદગીના 
સનણાયના સવરોધમાું નારાજ મોરારજીએ મુંત્રી તરીકે રાજીનામુું આપી દીધુું. ટડસેમ્બર ૧૯૬૯માું 
ગાુંધીનગર ખાતેના અસધવેશનમાું સુંસ્થા કૉંગ્રેસ (કૉંગ્રેસ ઓ)ની સ્થાપનાના મખુ્ય સતૂ્રધાર રહ્યાું. 

ભારતનાું વડા પ્રધાન )૧૯૭૭-૭૯(  

 

ઈષ્ટ્ન્દરા ગાુંધીએ કિોકિી ઉઠાવી લેવાનો સનણાય કયાા બાદ ૧૯૭૭ની સામાન્ય ચ ૂુંિણીઓ યોજાઇ 
હતી. આ ચ ૂુંિણીમાું જનતા પાિીએ ભારે બહુમત મેળવ્યો અને મોરારજી દેસાઈ વડાપ્રધાન બન્યા. 
૨૪મી માચે દેસાઈના નેતતૃ્વ હઠેળ પ્રધાનમુંડળ અસ્સ્તત્વમાું આવ્યુું. દેસાઈની સરકારે દબ્રક્ષણ 
એસશયાઈ પડોશી દેશો સાથેના સુંબુંધોને અગ્રતા આપી અને કટ્ટર હરીફ એવાું દેશ પાટકસ્તાન સાથે 
સુંબુંધો સધુારવાની શરુઆત કરી તેમજ ૧૯૬૨નાું યધુ્ધ પછી પહલેી વાર ચીન સાથેનાું સુંબુંધો 
સામાન્ય બનાવ્યા. તેઓએ ઝીઆ-ઉલ-હક સાથે સુંવાદો કયાા અને મૈત્રીભયાા સુંબુંધો સ્થાપયા. ચીન 
સાથે રાજિારી સુંબુંધો પણ સ્થાપવામાું આવ્યા. સરકારે રાષ્ટ્રીય કિોકિી લાગ ુ પાડવા અંગે 
બુંધારણમાું ઘણાું ફેરફારો કયાા અને તેને પછીની સરકારો માિે મશુ્કેલ બનાવી. ચુુંવાળીસમાું 
બુંધરણીય સધુારા િારા સમલકતના અસધકારને ન્યાસયક કરવામાું આવ્યો. તેમ છતાું, જનતા પાિીનો 
મોરચો, અંગત અને સનતી અંગેના ભેદભાવોથી ભરેલો હતો, એિલે સવવાદો વગર વધ ુકુંઇ પ્રાપત 
કરી શક્યો નહી. ચરણસસિંહ પ્રકરણ અને અન્ય કિોકિીના કારણોસર ૧૫ જુલાઈ ૧૯૭૯ ના રોજ 
તેમણે વડાપ્રધાન તરીકે રાજીનામુું આપી દીધુું. 

સનવસૃત્ત અને મતૃ્ય ુ

 

રાજકીય સનવસૃત્ત બાદ મોરારજીભાઇએ મુુંબઈમાું પતુ્રપટરવાર સાથે જીવન ગાળ્યુું. ૧૯૮૭ના 
ઓતિોબર માસ સધુી, (૯૨ વર્ાની ઉંમર સધુી) સવદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાું હાજરી 
આપવાનો તેમનો ક્રમ તેમણે સનષ્ટ્ઠાની જાળવ્યો. ૧૦ એસપ્રલ ૧૯૯૫ ના રોજ મગજમાું લોહી 
ગુંઠાતા મુુંબઈ ખાતે તેમનુું અવસાન થયુું. ૧૨મી એસપ્રલની સાુંજે અમદાવાદમાું સાબરમતી 
આશ્રમ પાસે આવેલી ગોશાળાની ભમૂી પર પરૂા રાજકીય સન્માન સાથે તેમની અંસતમ ટક્રયા 
કરવામાું આવી. આ સ્થળ હાલ અભયઘાિ તરીકે ઓળખાય છે. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AE


 

સામાજીક સેવા 

 

મોરારજી દેસાઈ ગાુંધીજીના રસ્તે ચાલનારા, સામાજીક સેવક, સુંસ્થા સ્થાપક અને મહાન 
સધુારાવાદી હતા. તેઓ મહાત્મા ગાુંધી િારા સ્થાપવામાું આવેલ ગજુરાત સવદ્યાપીઠનાું કુલપસત હતા. 
તેમનાું વડા પ્રધાનના કાયાકાળ દરસમયાન પણ તેઓ સવદ્યાપીઠની મલુાકાત લેતા હતા અને 
ઓતિોબર મટહનામાું સવદ્યાપીઠમાું સનવાસ કરતા હતા. તેઓ સાદાઈથી જીવતા હતા અન ે વડા 
પ્રધાન હોવા છતાું જાતે જ પોસ્િ કાડા લખતા હતા. સરદાર પિેલે તેમને ખેડા જજલ્લાના ખેડતૂો જોડ ે
મુંત્રણાઓ કરવા માિે નીમ્યા હતા, જે છેવિે અમલુ સહકારી મુંડળીની સ્થાપના માિે કારણભતૂ 
બની. તેમના કાયાકાળ દરસમયાન, તેઓએ જાહરે સવતરણ વ્યવસ્થા બુંધ કરી અને તેનાથી રસ્તી 
ખાુંડ અને અનાજ પ્રાપત થતાું રેશનની દુકાનો બુંધ થઇ ગઇ હતી. 

અંગત જીવન અને કુટુુંબ 

 

મોરારજી દેસાઈને એક પતુ્ર કાુંસત દેસાઈ, બે પૌત્ર ભરત અને જગદીપ દેસાઈ અને ૪ પ્રપૌત્રો છે. 
આમાુંથી રાજકીય કે્ષતે્ર માત્ર મધકેુશ્વર દેસાઈ જ સટક્રય છે, જે તેમનો પ્રપૌત્ર અને જગદીપ 
દેસાઈના પતુ્ર છે. તેઓ પોતાનાું દાદામહ જેવી છાપ ઉભી કરવા માિે સટક્રય છે. મધકેુશ્વર દેસાઈ 
ભારતીય જનતા યવુા મોચાાનાું રાષ્ટ્રીય ઉપ-પ્રમખુ છે, જે ભારતીય જનતા પાિીની યવુા પાુંખ છે. 

સવશાલ દેસાઈ, જેઓ ભરત દેસાઈના પતુ્ર છે, લેખક અને ટફલ્મ સનમાણાકતાા છે. તેઓ ૨૦૦૯માું 
લુંડન ટફલ્મ સ્કલૂમાુંથી સ્નાતક થયા છે હાલમાું તેઓ મુુંબઈ ખાતે તેમની પોતાની ટફલ્મ સનમાાણ 
સુંસ્થા, 'અ થાઉઝન્િ ફેસીસ પ્રોડતશન્શ', ચલાવી રહ્યા છે. 

૧૯૭૮માું, વડાપ્રધાન મોરારજી દેસાઇ, કે જેઓ લાુંબા સમયથી સ્વમતૂ્ર બ્રચટકત્સા અજમાવી રહ્યા 
હતા, એ સવશે ડાન રાથેર જોડે ૬૦ સમસનિો સધુી સ્વમતૂ્ર પીવાથી થતા ફાયદા સવશે ચચાા કરી હતી. 
મોરારજીએ કહ્ુું હત ુું કે સ્વમતૂ્ર બ્રચટકત્સાએ આરોગ્ય સસુવધા ન પરવડી શકે એવા લાખો ભારતીયો 
માિે ઉત્તમ બ્રચટકત્સા છે. તેઓ આ તેમની આદત માિે કેિલાય ભારતીયો અને સવદેશીઓ િારા 
અણગમો પામ્યા હતા. 

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4_%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B2_%E0%AA%A1%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%80


લેખન  

 

'ઇન માય વ્ય'ૂ તેમની આત્મકથા છે. જેનો ગજુરાતી અનવુાદ 'મારુું જીવનવતૃ્તાુંત' નામે ત્રણ ભાગમાું 
નવજીવન િારા કરવામાું આવેલ છે. આ ઉપરાુંત કેિલીક માટહતી પસુ્સ્તકાઓ જેવી કે, 'પોલીસ 
પ્રજાનો સમત્ર બની રહ'ે (મુુંબઈ સરકાર, ૧૯૫૨), 'કરવેરા શા માિે ?'(પટરચય, ૧૯૬૨), 'લોકશાહી 
સમાજવાદ' (પટરચય, ૧૯૬૮), ' સડા સવનાનો વટહવિ' (પટરચય, ૧૯૭૩), 'કાયદાથી કોઈ પર નથી' 
(ગજુરાત સરકાર, ૧૯૭૯) વગેરે મખુ્ય છે. 
 

- Wikipedia, Internet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



મોરારજી દેસાઈ 

 

ભારતના ભતૂપવૂા વડાપ્રધાન શ્રી  .મોરારજી દેસાઈ આપણી વચ્ચે જીવ્યા અને મયાા  .તેમને માિે 
આપણને સૌને ગવા છે .કારણ તેઓ ગજુરાતી હતા .આપણી જેમ અનાસવલ હતા અને ગરીબ 
પટરવારના સરય હતા .તો પણ ભારતના રાજટકય સવોચ્ચ પદ વડાપ્રધાન પદે સ્વબળે પહોચ્યા 

હતા .તેઓ આપણા હતા આપણી સાથે હતા જીવ્યા હતા .આપણે તેમને સરળતાથી મળ ીીને 
વાતચીત કરી શકતા હતા  .છતાું તેમનો પટરચય મને કહવેા દો.  

 

મોરારજીદેસાઈનોસ્વભાવ 

 

સાચો પટરચય ખબૂ ઓછા લોકોને હતો  .આથી તેમના સવર્ે ઘણી ગેરસમજો પ્રવતાતી હતી .તેમના 
સવર્ે પવૂાગ્રહથી લખાતી માટહતીઓ િારા આપણે તેમને ઓળખતા થયા હતા .ત્યારે તેમનો સ્વભાવ 

જીદ્દી, તુુંડસમજાજી, અબ્રભમાની કે ખબૂ જ કડક હોવાની ખોિી માન્યતા હતી  .તે દૂર કરવાનો અને 
સાચી રીતે તેમને ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન અહી મત કયો છે .મોરારજી દેસાઈના સ્વભાવનો પટરચય 

કરાવવા અને તેમને થતો અન્યાય સનવારવા હુ ું તેમની આત્મકથામાુંથી દેખાતા અને ઉદભવતા 
તેમના સ્વભાવની વાત કરીશ .ચ ીાલો, પહલેા ટૂુંકો પટરચય જાણીએ.  

 

ટૂુંકો જીવન પટરચય 

 ૨૯ .૦૨.૧૮૯૬ વલસાડ જીલ્લાના ભદેલી ગામે મોસાળમાું જન્મ  

 પ્રાથસમક સશક્ષણ  :ભદેલી અને સાવરકુુંડલા  

 માધ્યસમક સશક્ષણ  :શેઠ આર.જે.જે.હાઈ સ્કૂલ અને બાઈ આવાુંબાઈ હાઈ સ્કલૂ , વલસાડ 

 ૧૫ વરે્  મેટરક 

 કોલેજ સવલ્સન કોલેજ, મુુંબઈ 

 ૧૫ વરે્ સપતાનુું અવસાન 

 નોકરી  :૧૯૧૮ થી ૧૯૩૦ નાયબ કલેતિરની નોકરી  

 મુુંબઈ રાજ્યના ધારાસરય, મુંત્રી તથા મખુ્ય મુંત્રી, ભારતના નાણાપ્રધાન, નાયબવડા પ્રધાન 
અને વડા પ્રધાન 



 ૧૦ .૦૪.૧૯૯૫ મતૃ્ય ુસાબરમતી આશ્રમ અભયઘાિ  

સ્વભાવ જાણવા માિે વ્યસ્તતને ટદનચચાા જાણવુું અસનવાયા નથી શુું? 

 

દૈસનક કાયાક્રમ  (જેલવાસ દરમ્યાન( 

 ૩ .૦૦ કલાકે ેઠવુું , પ્રાથાના પ્રાુંત  :ટક્રયાઓ સ્નાન  

 ૪ :૧૫ કલાકે પજુા  

 ૫ :૦૦ કલાકે પધાસન (૧ કલાક( 
 ૬ :૦૦ કલાકે ચાલવુું  

 ૭ :૦૦ કલાકે દૂધ  

 ૯ :૦૦ કલાકે કાુંતણ વાુંચન  

 ૧૦ :૩૦ કલાકે સવારનુું ભોજન , ગાયનુું દૂધ, કેરી, સફરજન, ચીકુ જેવા ફળો. 
 ૧ :૦૦ કલાકે આરામ પધાસન અને ગાયત્રીમુંત્રનો જાપ (૧ કલાક( 
 ૨ :૩૦ કલાકે કાુંતણ અને વાુંચન (રામચટરતમાનાસ( 
 ૫ :૦૦ કલાકે ચાલવુું  

 ૬ :૦૦ કલાકે સાુંજનુું ભોજન દૂધ અને ફળ  

 ૬ :૪૫ કલાકે પ્રાથાના પધાસન (૧ કલાક( 
 ૯ :૦૦ કલાકે શયન  

1. સતત સત્યની શોધ માિે આત્મસનરીક્ષણ 

2. અંતર શોધ અંતર યાત્રા 
3. પ્રભબૂ્રચિંતન ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કારની ઝાુંખની  

 તલુસીદાસનુું રામાયણનુું પાુંચ વખત વાુંચન  .ભસ્તત એિલે પરમ કૃપાક્ 
પરમાત્માના શ્રી ચરણ ેસુંપણૂા અને સન:શેર્ સમપાણ.  

 
 

 



તો ચાલો, હવે મળૂવાત મદુ્દાસર માુંડીએ  .તેમના સ્વભાવના સવસવધ લક્ષણો એક પછી એક 
સમજી લઈએ તે યોગ્ય રહશેે.  

 

 

જીવનશ્રદ્ા 

 કમાનો સસદ્ાુંત  :જેવ ુકમા હોય તેવુું જ તેનુું ફળ હોય છે.  

 માણસ જે કઈ સખુ, દુ :ખ કે શાુંસત અનભુવે છે એ પોતાના કમો પ્રમાણે જ અનભુવે છે 
અથવા ભોગવે છે .અને કારણભતૂ એિલે કે સાધનરૂપ કાુંઈક થઈ શકે.  

 કોઈપણ એક વ્યસ્તતને કારણે બીજી વ્યસ્તત સખુી કે દુ :ખી થઈ શકતી નથી. 
 જન્મ અને પનુાજન્મના સસદ્ાુંતમાુંની શ્રદ્ા કમાના સસદ્ાુંતમાુંથી આસવસ્કાર પામે છે  .આ , 

માન્યતા કે શ્રદ્ા ભારતીય સુંસ્કૃસતની છે. 
 કયા કમોનુું કયારે પટરણામ ભોગવવાનુું હોય છે એનો પણ સનયમ હશે એમાું મને શુંકા 
નથી  .આપણે જાણતા નથી તેથી સનયમ નથી એવુું નહીં કહી  શકાય. 

સુંબ્રચતકમો 
 

પનુાજન્મની માન્યતામાું એ પણ સસદ્ાુંત રહલેો છે કે માણસ જયારે સુંબ્રચત કમો ભોગવી લે અને 
નવા કમો ભોગવવાના ન થાય એવા જ કમો કરે તો તેનો પછી પનુાજન્મ ન થાય.  
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-4dC3-IXG2O4/W6FBTLiDCdI/AAAAAAAAHc0/bkY4KlyTVPwpjUdS94OPdF1n1oFaEb3uACLcBGAs/s1600/Morarji+Desai.gif.jpg


 

કમો: 

1. પણુ્યકમા  :બીજાનુું ભલુું કરવુું  

2. પાપકમા  :પોતાના ફાયદા માિે બીજાને નકુશ ીાન કતાા કમા 
3. પાપ પણુ્યાકમા  :સનષ્ટ્કામ કમા , અનાસતત કમા 

માણસને સત અને અસત એવી બુંને પ્રકારની વસૃત્ત મળેલી હોય છે  .તે પ્રમાણે સારુું અગર ખોટુું 
નવુું કમા કરવા પે્રરાય છે .મળૂતત્વ એિલે કે સત્યની ખોજમાું સવચારપવૂાક અને સવવેકપવૂાક મુંડળા 

રહ ે તો માણસને સત્યનુું દશાન થાય છે અને આખરે પનુાજન્મના ફેરામાુંથી બચી જાય છે અને 
મળૂતત્વમાું આવે છે  .ઈશ્વરદશાન કે સત્ય દશાન આ સષૃ્ટ્ષ્ટ્િની સેવા સસવાય થઈ શકત ુું નથી .તેથી જ 

જનસેવા એ પ્રભસેુવા િારા પ્રભદુશાન અને અનાશસ્તત મળે છે .કમા માગા છે .હવે ભસ્તતમાગામાું 
ઈશ્વરની સતત ભસ્તત કરતાું કરતાું પણ માણસ અનાસતત કમા કરતાું શીખે છે  .આમ જોતાું કમામાગા 
લગભગએકજછે. 
 

સખુ દુ :ખ પ્રત્યે સમભાવ  

 સખુ દુ :ખ ભોગવવાનુું રહ ે છે અને એને િાળી શકાત ુું નથી .પરુંત ુએ બુંનેમાું માણસ જો 
સમભાવે રહી શકે તો એ દુખની લાગણીની તી તામાુંથી એ બચી શકે .એનો અથા કે બુંનેને 

સરખી રીતે ભોગવે અને બુંનેમાું શાુંસત રાખે  .કોઈપણ સુંજોગોમાું અને પટરસ્સ્થસતમાું એ શાુંત , 

સુંતોર્ી અને નીસવરા કારી રહ ેતો, એ દુ :ખ અનભુવવાની લાગણીની તી તામાુંથી એ બચી 
શકે.  

 બીજાના દુ :ખમાું સહભાગી થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ , જેથી તે વ્યસ્તતને દુ :ખ સહલેાઈથી 
ભોગવવામાું મદદગાર થઈ શકાય છે અન ેઆ રીતે એ માણસ નમ્ર અને અનાસતત બની 
શકે છે  .એ પણ એક સનસ્વાથા સેવા બને છે.  

 જ્યાું બદલાની આશા રહ ેછે, ત્યાું સનરાશાને સ્થાન રહ ેછે  .તેમાુંથી અનેક ખોરી પ્રવતુી જન્મે 
છે .તેથી કોઈપણ સુંજોગો સમજણ અને શાુંસત મેળવવાનુું મારે માિે સહજ અને આસાન 

થઈ ગયુું છે . આમ દુ :ખ ભોગવવાની વખતે બીજાને દોર્ દેવાનુું કે રાગદેર્ રહતેો નથી.  

 ઈશ્વરનો સનયમ સદા કલ્યાણકારી જ હોય છે  .એ સનયમ પ્રમાણે ચાલવાથી હુંમેશા કલ્યાણ 
જ થાય છે.  



 મારા જીવનમાું ખિપિ કરવાનુું મે કદી ઉબ્રચત માન્યુું નથી  .જીવનમાું જે મળે એ ઈશ્વરની 
પ્રસાદી છે એમ સમજી સું.  

 કોઈને હુ ું મારા કરતાું ેતરતો ગણતો નથી અને મારી જાતને હુ ું કોઈનાથી ચટડયાતી 
માણતો નથી. 

 મારા પર જજદ્દી પણાનો ખોિો આરોપ છે  .મારો મત ખોિો સમજાય છતાું તેને વળગી રહુું તો 
જજદ્દી કહવેાય, તેવુું હુ ું કરતો નથી. 

 માણસે સત્યની િેવ સસવાય બીજી કોઈ િેવોમાું પડવુું નહી, કારણ િેવની આદત પરાધીન 
અને કમનીય બનાવે છે. 

 સત્ય પ્રાપ્પતની એર્ણા અને જનસેવાની ઇચ્છામાું બાકીની બધી ઈચ્છા લય પામે તો જ 
માણસ સનભાય બની શકે. 

બ્રચિંતા  

 હુું જાણુું સું કે બ્રચિંતા કરવાથી કશો અથા સરતો નથી  .ેલિાનુું બ્રચિંતા કરવાથી તો 
સનણાયશસ્તત ગુુંગળાય છે .બ્રચિંતા કરવાથી વ્યસ્તત અન્ય ને સહાયભતૂ  થતો અિકે છે અને 

પ્રગસતને સવલુંબમાું નાખે છે  .સુંપણૂાપણે પ્રભનેુ સમપાણ કરવાને પટરણામે મારી સઘળી 
માનસસક યાતનાઓથી હુ ું ઉંચે ઉઠી આવ્યો છે.  

 પરમાત્મા કાનનૂ અનસુાર જ સઘક્ું થત ુું હોય છે  .એવી મારી માન્યતા છે .પરમ કૃપાક્ 
પરમાત્માની ઈચ્છા કદીએ નકુશાન કારક નથી, પણ ફાયદાકારક જ હોય છે. 

 વ્યસ્તતના જીવનમાું જે કુંઇ બને છે તેને પરમ કૃપાક્ પરમાત્માના કાયદા કે ઈચ્છા તરીકે 
ઘિાવવી જોઈએ  .આમ થાય તોજ વ્યસ્તત દરેક પટરસ્શ્થસતમાું શાુંત અને સ્વસ્થ રહી 
બ્રચિંતામતુત બને છે.  

ગસુ્સો 

 કોઈ ખોટુું બોલત ુું કે અનીસત કરત ુું દેખાય તો એ પ્રત્યે મને ભારે ગસુ્સો આવતો હતો અને 
એવુું કરનાર તરફ હુ ું સખતાઈથી બોલતો અને વતાતો હતો  .અને કેિલીક વખત એ બધાને 
શારીટરક સશક્ષા પણ કરતો હતો.  

 વહવેારમાું જો વ્યવસ્થા જાળવવી હોય તો ખોટુું થાય ત્યાું સખતાઈથી કામ લેવાની જરૂર છે 
એમ મનમાું રહતે ુું. 



 ૧૯૫૨માું આ સવશે કોઈ વધારે સવચારતાું મને ખાત્રી થઈ કે માણસ જયારે એની દલીલ 
ખિેૂ છે ત્યારે જ ગસુ્સો કરે છે  .અગર પોતે કુંઈ ખોટુું કયુું હોય સવશે કોઈ કહ ે ત્યારે 
સ્વીકારવાને બદલે ગસુ્સાથી બોલનારને દબાવે છે.  

 ગીતાના અરયાસ પછી ગસુ્સો કેમ જન્મે છે અને તેનાથી બદુ્વદ્નાશ થાય છે એમ સમજ્યા 
પછી ગસુ્સો અક્ષમ્ય છે એમ મને ખાતરી થઈ  .આમ અધ્યાજત્મક રીતે સવચારમાું ગસુ્સા 

વગર માણસ કામ કરે તો એની સારી અસર જલદી થાય છે .તે સમજ્યો.  

ઉપવાસ 

1. ૧૯૫૬ મહાગજુરાત આંદોલનના નેતાઓએ અજમાવેલ ટહિંસાના પ્રસતકારમાું, અમદાવાદ. 
2. ૧૯૬૯ કોમી હુલ્લડો સામે અમદાવાદ 

3. ૧૯૭૪ નવસનમાાણ આંદોલનમાું ભળેલી ટહિંસાના સવરોધમાું બેજવાબદાર પોલીસ 
ગોળીબારમાું ૧૨૦ ૧૩ થી ૨૫ વર્ાના સનદોર્ યવુકોની હત્યા થઈ હતી. 

હતે ુ

1. ટહિંસા અિકાવવા 
2. સવધાનસભનુું સવસર્જન )ગજુરાત(  

3. ૧૧ માચાથી ૧૫ માચા ગજુરાત સવધ્યાપીઠ, અમદાવાદ ખાતે 
4. ગજુરાત સવધાનસભનુું સવધાનસભાની ચિૂણી યોજવા અને )સમસા (કાયદો રાજકીય કાયાકર 
સામે ન વાપરવા બાબતે બુંને માુંગણી સ્વીકાર 

અહુંભાવ 

 મારુું નામ કોઈ સુંસ્થા, માગા કે સ્થાન વગેરે માિે ન આપવા દેવાનો સનયમ મત 
જાહરેજીવનમાું પ્રવેશ કયો ત્યારથી જ રાખ્યો છે  .અને એ સવશે કોઈ અપવાદ કયો નથી.  

 આ સનયમ કરવા પાછળ મારો એક હતે ુસ્પષ્ટ્િ છે અને તે એ કે અહુંભાવ છોડવાનો  .માણસ 
અહુંભાવ ન છોડે ત્યાું સધુી સત્યદશાન થઈ શકત ુું નથી .અને સત્યદશાન સસવાય બીજી કોઈ 

અબ્રભલાર્ા મત જીવનમાું પોર્ી નથી.  

 ૧૯૫૬ ની ૨૯ ફેબ્રઆુરીએ ૬૦ વર્ા પરુા થયા ત્યારે પણ મત ટહરકજયુંતી િારા 
જન્મટદવસની ઉજવણી કરવા દીધી નહોતી. 



ઇશ્વરીસનયમ 

 

જે બનવાનુું હોય છે તે અને છે  .અને કોઈ અિકાવી શકત ુું નથી .જે બને છે તે ઈશ્વરના સનયમ 
પ્રમાણે બને છે અને તેથી માણસે શાુંસતથી અને આનુંદથી તે સ્વીકારવુું જોઈએ .માણસે બદુ્વદ્નો 

સદુપયોગ કરીને જે કમા કરવુું જોઈએ તે સતત કયાા કરવુું જોઈએ .એનુું પટરણામ ઇશ્વરી સનયમ 
પ્રમાણે જે આવે તેમાું સુંતોર્ મને, એમાું પણ ઈશ્વરનો અનગુ્રહ જ મને તો માણસની શાુંસતનો કદી 
ભુંગ નહી થાય અને એ દુ :ખી પણ નહીં થાય.  

 

અસપ્રયસત્યવચન 

 

કોઈને સતી કડવુું લાગે તો પણ સત્ય બોલતાું અચકાવુું નહીં એવી મારી માન્યતા હતી  .સત્ય બોલો 
પણ સપ્રય બોલો .વળી  સર્મસુનઓની સલાહ પછી મને તરુુંત જ સમજીસ ુ કે આ  પહલેી 

સવચારસરણી ભલૂભરેલી હતી.  
 

સત્ય અસપ્રય કેમ લાગે તે સવચારતાું લાગ્યુું કે )૧ (કોઈની કહલેી વાત કદાચ અસત્ય પણ હોઈ શકે , 

તેથી બીજાને તે ચોક્કસ અસપ્રય થાય અને )૨ (કોઈપ્રત્યે મને અણગમો હોય તો વાતમાું તે 
આવતા સત્ય પણ અસપ્રય લાગી શકે .એનાથી મારામાું સારુું સરખુું પ રીવતાન આવ્યુું  .મે સવચાયુું 

કોઈને સવશે પણ અણગમો ન રાખવુું .આ રીતે અસપ્રય બોલવાનુું િાળવા પ્રયત્નપવૂાક શીખ્યો.   

 

મતૃ્ય ુ

 

બોમ્બે હોસ્સ્પિલ ખાતે ડો  .શાુંસતલાલ મહતેા પાસે , ૧૯૫૮ માું  :૧૯૫૮માું મતુ્રસપિંડની પથરીના 
ઓપરેશન વખતે, ઓપરેશનમાું મતૃ્યનુો ભય જ બ્રચિંતા ઉપજાવે છે. પણ મને પોતાને મતૃ્યનુો ભય 
નથી કારણ કે મતૃ્ય ુઅસનવાયા છે અને એની ઘડી સનસિત છે એમ હુું માનુું સું  .અને કોઈ િાળી શકત ુું 

નથી કે આગળ ઠેલી શકત ુું નથી .એથી મતૃ્ય ુદુ:ખ માનવનુું કોઈ કારણ નથી .એિલે જે અસનવાયા 
છે એની બ્રચિંતા કરવી નકામી છે.  

 

૧૯૫૮માું પ્રથમ બોમ્બે હોસ્પીિલમાું ટકડની સ્િોન અને ત્યાર પછી હરટકસનદાસ હોસ્પીિલમાું 
હસનિયા ઓપરેશન કરાવ્યુું હત ુું.  
 



 

સલાહ 

 

હુું હુંમેશા એમ માણતો આવ્યો સું કે સલાહ, પછી ભલે તે ગમે તેિલી મલૂ્યવાન હોય તો પણ સલાહ 
માગનારને માિે તે કદી આિાન ન બનવી જોઈએ ) .સરદારના અવસાન પછી ગજુરાતના 
વહીવિમાું ગીુજરાત સવર્યક સલાહ તથા ૧૯૬૦માું ગજુરાત રાજયની સ્થાપના પછી સલાહો 
બાબત(  
 

સ્વમાન 

 

મારા સ્વમાનને જતન કાજે શ્રીમતી ઈંટદરા ગાુંધીના પ્રધાન મુંડળમાુંથી રાજીનામુું નાયબ 
વડાપ્રધાન તરીકે રાજીનામુું આપયુું  .મારા સ્વ્મનને હુ ું મહામલૂી મડૂી સમજુ ું સું .ભયની સામે એજ 
માત્ર મને ટહીુંમત અને સ્વાતુંત્રય બકે્ષ છે  .મારો જેલવાસ ૨૬ .૦૬ .૭૫ થી ૧૯ મટહના કિોકિી 
દરમ્યાન – પહલેાું સોહના પછી તાઓરુું ખાતે  .જ્યાું જ્યાું હુ ું જાઉં ત્યાું ત્યાું મને ઘર જ લાગે છે.   

 

આ વાતો જાણ્યા, સમજ્યા પછી મને લાગે છે કે વ્યસ્તતના પ્રત્યક્ષ સુંપકા  વગર – બહારથી મળેલી 
માટહતીઓને ભેગી કરીને આપણે સનણાાયક બની જતાું હોઈએ છીએ  .અને તથેી વ્યકતીને અજાણતા 
અન્યાય કરી બેસતા હોઈએ છીએ.   

 

અહી શ્રી મોરારજીની આત્મકથા મારુું જીવનવતૃાુંત ના ૭૨૪ પષૃ્ટ્ઠો વાુંચીને તેમને ઓળખવાનો 
સુંસિષ્ટ્થ પ્રયત્ન મત કયો છે  .તે પસુ્તકનાું આધારે એમના સ્વભાવના લક્ષણો મત  વાગોળ્યા છે  .તેમનો 
અસપ્રય કઠોર સત્યવચન કહવેાનો સ્વભાવ હતો, તે એમણે સ્વીયાયુું છે, પરુંત ુતેની ભલૂ સ્વીકારી, 
તેમણે આવુું િાળવાનો પ્રમાબ્રણક પ્રયત્ન કયો છે  .તે રીત ે જ , જીદ્દીપણાના આરોપને પણ ખોિો 
સાબ્રબત કયો છે  .પોતાના મતને વળગી રહવે ુું ખોટુું નથી , પણ તે ખોિો છે એમ સમજ્યા છતાું ન 
સ્વીકારવુું અને ન બદલવુું તે જજદ્દીપણુું તેમનામાું ન હત ુું  .તેઓ ગસુ્સાવાળા હતા એમ કહવેાત ુું પણ 
તેઓ અધ્યાજત્મક સવકાસને માગે જઈને પોતાના ગસુ્સાને કાબમુાું રાખી શકયા હતા, પરતુું પોતાના 
સ્વાથાન ુું ખોટુું કામ ન કરતાું હોવાથી, ઘણાએ તેમને ખોિી રીતે વગોવ્યા છે.  
 

આમ શ્રી મોરારજી દેસાઈનો આત્મકથા િારા મળતો પટરચય તેમને અધ્યાજત્મક પરુુર્, જેઓ ઇશ્વરી 
શસ્તતમાું સવશ્વાસ ધરાવનાર અન ેઆસ્સ્તક બતાવે છે  .તેઓ સત્યવતતા હોવા ઉપરાુંત સ્પષ્ટ્િવતતા 
હતા, જે સદગણુ કેળવવો ખબૂ મશુ્કેલ છે  .તેઓ સનભાય હતા અને તે માિે આપણને પણ 



સનરી ભયતા સમજાવતા રહ્યા હતા  .છેલ્લે તેમને સ્વમાની અને ની:સ્પહૃી કહવેા પડે , કારણ નાયબ 
વડાપ્રધાન અને વડાપ્રધાનપદેથી તેમણે શાુંસતથી રાજીનામુું આપી દીધુું હત ુું.  
 

આવા આપણાું શ્રી મોરારજી દેસાઈને વુંદન.  
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