
 

 

 

સંદેશ સમાચારપત્રમાં ‘દૂધન ં દૂધ, પાણીન ં પાણી’ નામે કોલમ લખતા રમેશ ઓઝા 

દ્વારા તથ્યહીન બેજવાબદાર રજૂઆત  
 

 

૧૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૧ના રોજ સંદેશ સમાચારપત્રમાં રમશે ઓઝા નામના એક વ્યપ્રિએ એક લખાણ લખય ં. ગ જરાતી 

સમાચારપત્રોને તો મેં વર્ષોથી છેટાં રાખયા છે પણ એક પ્રવદ્યાથીએ આ લખાણ મન ેમોકલય ં તેથી વાચંવાન ં થય ં. 

 

લખાણ બાબાસાહેબના બધંારણ પ્રનમાાણના િયત્નોન  ંમૂલયાંકન કરવા પ્રવર્ષે હત ં. અન ેએમ કરીને તેઓ ન્યાય કરવાનો 

દાવો કરી રહ્યા છે.  

 

આ લખાણને લખે ન કહેવાય, કારણ આનાથી મોટા કદન ં લખાણ તો મારા પ્રવદ્યાથીઓ દરરોજ લખતા હોય છે. છતા ં

આજના ખાડે ગયેલ પત્રકારત્વ માટે આવ ં લખાણ લેખ કહેવાય છે, જનેે કમન ેસ્વીકારવ ં પડે.  

 

રમેશ ઓઝા એ ગજાના વ્યપ્રિ નથી કે એમને કે એમના લખાણને આપણે ધ્યાને લેવા જોઈએ. પણ રાષ્ટ્ર  િત્યેની આપણી 

પ્રનષ્ઠા આપણને ફરજ પાડે કે આપણને રાષ્ટ્ર  તરીકે ટકાવી રાખતી બાબતો સાથે કોઈ ચેડા કર ેતો આપણે તેનો પ્રવરોધ 

કરીએ. 

 

 ભાઈ એક વખત લખે કે છે કે “સત્ય તો એ છે કે ભારતન ં બંધારણ ઘડાવાની િપ્રિયા ત્રણસો વરસની હતી” અન ે

આગળ લખે છે કે “બંધારણના સ્વરૂપ પ્રવર્ષે ૧૯૪૨થી સઘન ચચાા શરુ થઇ હતી”. આ બે પ્રવધાનોથી જ એમની 

ડામાડોળ માનપ્રસકતાનો અંદાજ આવી જાય છે. 

પહેલા વાક્યમાં તો વ્યાકરણદોર્ષ પણ છે પણ ભાઈની નબળી ભાર્ષાશૈલી એમના લખાણમાં ઊડીને આખંે વળગે 

છે એટલે આ બાબતે એમને માફ કરીએ.  

હવ ેવાત ત્રણસો વરસની – આઝાદી પહેલાના ત્રણસો વરસથી એટલે કે ૧૬૪૭ના વરસથી. ૧૬૪૭ના વર્ષામાં હજ  

ભારતમાં પ્રિટીશ સામ્રાજ્ય સ્થપાય ં નહોત ં, મ ઘલ સામ્રાજ્ય હજ  હયાત હત ં. પ્રિટીશસા ભારતમાં એક ખાનગી 

કંપની તરીકે િવેશીને વેપાર કરી રહ્યા હતા.  

ભારતના બધંારણના મૂપ્રળયાં પ્રિટીશ શાસન ભારતમાં શરુ થય ં ત્યારથી માનવામાં આવે છે જ ે૧૮મી સદી(ખાસ 

કરીને ૧૭૬૪ના બક્સરના ય દ્ધ બાદ)ની વાત છે. ૧૭૭૩ના વર્ષામાં પ્રિટીશ સંસદે ભારત માટે રગે્ય લટેીગં એક્ટ 

ઘડ્યો, ત્યાંથી ભારતની હાલની આધ પ્રનક રાજવ્યવસ્થાનો પાયો નંખાયાન ં ઈપ્રતહાસકારો અને અભ્યાસ ઓ માને 

છે. 

ભારતીય રાજવ્યવસ્થાની પષૃ્ઠભૂપ્રમ પ્રવર્ષેની આ માપ્રહતી અપ્રતસામાન્ય છે. ઈપ્રતહાસનો સામાન્ય સ્તર ેઅભ્યાસ 

કરનાર વ્યપ્રિ પણ આ પ્રવર્ષે જાણતો હોય; અમારા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા જગતમાં આટલ ં ન જાણનારને મૂખા 

સમજવામાં આવે. એક િાદેપ્રશક સમાચારપત્રમાં કોલમ લખતી વ્યપ્રિ આ ન જાણતી હોય તો એ લખે લખવાને 

લાયક ન કહેવાય, અને જો જાણતી હોવા છતાં માપ્રહતીમાં આવી ભેળસેળ કર ેતો તેણે તેના વાચકોને દગો દીધાન ં 

કહેવાય. રમેશ ઓઝા પ્રવર્ષે ચ કાદો બાધંવો રહ્યો. 

 

 ભાઈ લખે છે કે “કોઈ નવલકથાની જમે ભારતન ં બંધારણ કોઈ એક લખેકે કમરામા ંબેસીને નથી લખય ં.” 

હા તો ભાઈ નથી જ લખય ં. ભારતન ં બધંારણ બધંારણસભાએ રચય ં છે, જમેા ંસ્વતંત્રતા પૂવે ૩૮૯ અને સ્વતંત્રતા 

બાદ ૨૯૯ સદસ્યો હતા. આ કોઈ મન સ્મૃપ્રત થોડી છે કે કોઈ એક મનસ્વી ગમેત્યાર ેગમેતેમ લખી નાખ.ે 

કોઈનો ક્યારયે દાવો રહ્યો જ નથી કે બાબાસાહેબે એકલા હાથે બધંારણ ઘડ્ય ં. પરંત  એમના બંધારણ પ્રનમાાણના 

િયત્નોને પ્રબરદાવવા માટે એમને અપાયેલા પ્રબરુદ જવેાં કે ‘બધંારણના પ્રપતા’, ‘બંધારણના મ ખય રચપ્રયતા’, 

‘બંધારણના ઘડવૈયા’ જ્યાર ેએમન ેમાનનારો વગા વાપરતો હોય ત્યાર ેઅમ ક અસહનશીલ વ્યપ્રિઓ તેમા ં

પોતાન ં ઝેર ઓકવાની તક મેળવી લેતા હોય છે. 

રાષ્ટ્ર સેવાન ં કોઈ પણ કાયા ક્યારયે કોઈ વ્યપ્રિએ એકલા હાથે ન કય ું હોય, એ અસંખય લોકોના િયત્નોની નીપજ 

હોય. પણ એ બધામાં કોઈ એક કે અમ ક હોય કે જમેણ ેનેતૃત્વ કય ું હોય, જમેણે રાહ ચીધંી હોય, જમેણે મહત્તમ 

સમપાણ દાખવ્ય ં હોય, જમેણે બધાં માટે ભોગ આપ્યો હોય. આમને જ આપણે જ ે તે કાયાના પ્રપતા કે મ ખય 



 

 

કતાાહતાા તરીકે યાદ રાખતા હોઈએ. આઝાદીની લડત લાખો લોકોએ લડી, પરંત  રાષ્ટ્ર પ્રપતા તરીકે ગાધંીજી 

ઓળખાય છે, કેમ?  

વ્યપ્રિના પ્રવચારમાં શ્રદ્ધા રાખનાર વગા તેમના માટેની પોતાની લાગણી અને તેમના િત્યેન ં સન્માન અપ્રભવ્યિ 

તો કરશે.  

‘બાબાસાહેબે બધંારણ ઘડ્ય ં’ એવ  ંવાક્ય કદાચ કોઈ અબ ધ વ્યપ્રિના મોઢે સાભંળીને તેને ગંભીરતાથી ન લઈએ, 

પરંત  જ્યાર ેGranville Austin, દ ગાા દાસ બાસ , નાની પાલખીવાલા, ફલી નરીમાન જવેા સ્કોલસા આબંેડકરજીના 

બંધારણ-ઘડતરમાં યોગદાનને સ્વીકારતા હોય તો રમેશ ઓઝા જવેાને એલફેલ બોલવાનો હક હોવો જોઈએ 

ખરો? 

નાની પાલખીવાલાના થોડા વાક્યો... 

"These are third rate men. They are not people with vision. The members of the Constituent 

Assembly were first class men. People like Ambedkar framed the Constitution. Compared 

to the people in power today, I don't I think I am in the same country." 

 

 ભાઈ લખે છે કે “ભારતન ં બંધારણ બંધારણસભામાં નપ્રહ, પણ મ ખયત્વે વીસેક જટેલી તેની પેટાસપ્રમપ્રતઓમાં 

ઘડાય ં છે” 

િશ્ન થાય છે કે શ ં આ ભાઈને સંસદીય િકારની શાસનિણાલીની કામ કરવાની પદ્ધપ્રત પ્રવર્ષે કંઈ ખયાલ છે? 

ધારાસભાઓમાં રાખવામા ંઆવતી સપ્રમપ્રતઓની શ ં ભૂપ્રમકા હોય એ જાણો છો ખરા? કારોબારી અંગ પર 

અસરકારક અંક શ રાખવા માટે ધારાસભાઓમાં સપ્રમપ્રત વ્યવસ્થા ઊભી કરાયેલી હોય. ઉપરાંત દરકે 

પ્રવધેયક(bill)ને શક્ય તેટલ  ંક્ષપ્રતરપ્રહત બનાવવા સારુ તેની જોગવાઈઓ પ્રવર્ષ ે ઊંડ ં  સંશોધન કરવ ં પડે, જવે ં 

બંધારણ પ્રવર્ષે પણ કરવ ં જરૂરી હત ં અન ેઆ હેત  માટે જ સપ્રમપ્રતઓ હોય. આવા સંશોધન બાદ જ સભામાં તેના 

પર બહસ થાય. અને બહસ કેવી થઇ છે એ જરા Constituent assembly debates વાચંીને સમજો. 

બંધારણસભાએ કેવી ચચાાઓ દ્વારા બધંારણને તૈયાર કય ું છે એ સમજાશે.  

તમારી અન ક ળતા માટે જણાવ ં કે આ debates લોકસભાની વેબસાઈટ ઉપર પ્રનિઃશ લક ઉપલબ્ધ છે. થોડ ં  વાંચો, 

પછી લખો. સાથે એ પણ ચતેવ ં કે તે અંગ્રજેી ભાર્ષામાં છે. ભાર્ષા પર થોડ ં  કામ કયાા બાદ જ તેનો અભ્યાસ કરવા 

જશો, નપ્રહ તો સમજી નપ્રહ શકો. 

 

 ભાઈ લખે છે કે “૧૯૪૨ પછી આઝાદ ભારતના બધંારણીય સ્વરૂપ પ્રવર્ષે જ્યાર ેસઘન ચચાા શરુ થઇ ત્યાર ે

ગાંધીજીએ કનૈયાલાલ મ ન્શીને એ જ કામ સોપં્ય ં હત ં જ ેસરકાર ેબી.એન. રાવને સોપં્ય ં હત ં.” 

એ વખતના ગ લામ ભારતમાં ગાધંીજી દેશન ં બધંારણ ઘડવાની કામગીરી કોઈને સોપંી શકે એવા કયા સત્તાધીશ 

હતા એ સમજાવશો. અન ેજો એવા તમામ મ દ્દાઓની નોધં લેવી હોય તો આપણે ૧૯૨૮ના નહેરુ પ્રરપોટાની નોધં 

સૌિથમ લેવી પડે કે જ ેઆપણા દેશન ં બધંારણ બનાવવા માટેનો સૌથી પહેલો પધ્ધપ્રતસરનો િયત્ન હતો. 

૧૯૧૭ના વર્ષાના લોડા મોન્ટેગ્ય ના August declarationની પણ નોધં લેવી પડે જમેાં ભારતમાં જવાબદાર સરકાર 

સ્થાપ્રપત કરવાની વાત કરાઈ હતી. દ્વધૈ શાસનપધ્ધપ્રત(diarchy) જવેી પ્રવપ્રચત્ર વહીવટી વ્યવસ્થાને જો એ 

વખતના નેતાઓએ નાબદૂ ન કરાવડાવી હોત તો બંધારણ ઘડવા સ ધી આપણે પહોચંયા ત્યાર ેઆપણી અદંર 

વ્યવસ્થા અંગેની કેટલી પપ્રરપક્વતા હોત એ સવાલ છે. એ નેતાઓના િયત્નોની પણ આપણે નોધં લેવી પડે. આ 

અને આવી બીજી કેટલીય બાબતોની નોધં લેવી પડે. 

શા માટે આ બધી નોધં ભાઈએ નથી લીધી? 

 

 ભાઈ લખે છે કે “મ નશી અને બી.એન.રાવે િચંડ જહેમત ઉઠાવીને ભારતના ભાપ્રવ બંધારણની ભૂપ્રમ રચી આપી 

હતી અને કાચો મ સદ્દો પણ ઘડી આપ્યો હતો. એ પછી ડૉ.આબંેડકર િવેશે છે.” 

આ માત્ર ડૉ.આબંેડકર જ નપ્રહ આખી બધંારણસભાના િયત્નોન ં અપમાન છે. 

બંધારણસભાની ડર ાફટીગં કપ્રમટી(કે જનેા અધ્યક્ષ ડૉ.આંબેડકર હતા)એ બધંારણસભાની અલગ-અલગ ૨૨ 

સપ્રમપ્રતઓની ભલામણોને ધ્યાને લઈને ભારતના બંધારણનો પહેલો ડર ાફ્ટ ઘડ્યો અને તે ફેિ આરી, ૧૯૪૮મા ં

િકાપ્રશત કયો. તેના પર મળેલ પ્રવપ્રવધ સૂચનોના આધાર પર ડર ાફટીગં કપ્રમટીએ બીજો ડર ાફ્ટ ઘડીને ઓક્ટોબર, 

૧૯૪૮માં િકાપ્રશત કયો. અહી નોધવ ં કે બંને ડર ાફ્ટ વચચે ૮ મપ્રહનાનો સમય લાગ્યો, જ ેડર ાફ્ટને મઠારવા માટે 

ડર ાફટીગં કપ્રમટી દ્વારા કરાયેલ પ્રવશાળ િયત્નો સૂચવે છે. છેલલે બધંારણનો આખરી ડર ાફ્ટ બાબાસાહેબે ૪ 

નવેમ્બર, ૧૯૪૮ના રોજ િકાપ્રશત કયો. નોધંો કે આ ડર ાફ્ટ પર પણ ૭,૬૫૩ સ ધારા સૂચવવામાં આવ્યા હતા 



 

 

જમેાથંી બંધારણસભાએ ૨,૪૭૩ સ ધારા પર ચચાાઓ કરી હતી. (આ દરકે તથ્યને બંધારણસભાના ઈપ્રતહાસને 

લગતા સાપ્રહત્ય સાથે મેળવી ખરાઈ કરી શકો) 

હજ  બાબાસાહેબના િયત્નોને નકારશો? 

 

તથ્યોનો આધાર લીધા વગર કાલપપ્રનક રજૂઆત કરવી, ઈપ્રતહાસને ખોટી રીતે રજૂ કરવો, માપ્રહતીઓ મકૂતી વખતે 

પ્રસલેક્ટીવ બનવ ,ં આ બધા પ્રવકૃત પ્રવચારસરણી ધરાવતા વ્યપ્રિઓના લક્ષણ છે. તથ્ય વગર તારણ શાન ં? તમારી વાતમા ં

કોઈ હકીકત જ રજૂ નથી કરી શકતા તો તમારો અપ્રભિાય માનવાને તો દૂર સાંભળવાને પણ કોઈ કારણ નથી.  

 

બાબાસાહેબની એ કૃતજ્ઞતા હતી કે બધંારણ-પ્રનમાાણમાં તેમને સહાયરૂપ થવા બદલ તેમણે સર બી.એન.રાવ 

સપ્રહતનાનો આભાર માન્યો હતો. બાબાસાહેબ અને રાવ સાહેબને એકબીજાની પ્રવરુદ્ધ ઊભા કરવા એ બાબતની તો 

કલપના પણ થોડા સમય પહેલા નહોતી થઇ શકતી. છેલલા અમ ક વર્ષોમાં હીન પ્રવચારધારા ધરાવતા લેખકોએ આ ચેષ્ટ્ા 

કરી છે અને હવે તે સામાન્ય થવા માંડ્ય ં છે. બાબાસાહેબ અને રાવ સાહેબ બનંે આંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરની િપ્રતભા હતા, 

બંનેના િયત્નો એકબીજાના પૂરક હતા. તમારા સ્વાથા માટે ગમે તેને ગમે તેની સામે ઊભા કરી દેશો? 

 

છેલલે, તમારી કોલમન  ંનામ બદલી નાંખો, ‘દૂધન ં દૂધ, પાણીન ં પાણી’ની જગ્યાએ નામ રાખો ‘પાણીમાં દૂધ’. તમારા 

લેખનના સ્તરને આવ  ંજ નામ શોભે. 

 

 

- ડૉ. પ્રવકલપ આર. કોટવાલ 

(SAMVIDHAAN Career Academy & Publications) 
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