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પ્રસ્તાવના 
ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાાંધીનગર અન ેસરકારી વિનયન અન ેિાણિજ્ય કૉલેજ, 

જાદરના સાંયકુ્ત ઉપક્રમે રાજ્યકક્ષાનો પહરસાંિાદ “ગાાંધીકથા” ગાાંધી વનિાાિહદન 30મી 
જાન્યઆુરી 2023ના રોજ જાદર કૉલેજમાાં માઢી સિોદય આશ્રમના સિોદયી ગાાંધીજન 
સ્િ.િસાંતદાદાની સ્મવૃતમાાં આયોજન કરિામાાં આવયુાં. જેમાાં ગાાંધીજન અને કમાશીલ એિા 
પ્રો.(ડો.)યોગેન્ર પારેખ દ્વારા ગાાંધીકથાનુાં લાક્ષણિક શૈલીમાાં રસપાન કરાિિામાાં આવયુાં. બીજ 
િક્તા તરીકે ડો.રાજેન્રવસિંિ િાઘલેા(ઇ.ચા.આચાયા,નીમા આર્ાસ કૉલેજ,ગોઝારીયા) ઉપસ્સ્થત 
રહ્યા. તેમિે ગાાંધીજન િસાંતભાઇ શાિની સેિાકીય પ્રવવૃિઓ તથા પ્રયોગો વિશે વિગતે જિાિી 
આ યગુના તપસ્િી ગિાવયા. આ પ્રસાંગ ે “વિરક્ત માનિી િસાંતદાદા”  અન ે “મૈત્રીવમલાપ” 
પસુ્તકનુાં વિમોચન કરિામાાં આવય.ુ સેમીનારમાાં િાજર રિનેાર તમામને આ પસુ્તકો ભેર્ આપ્યા. 
પહરસાંિાદમાાં લગભગ 79 જેર્લા સિભાગીઓના સાંશોધનપત્રો આવયા.તે બધા જ શોધપત્રો 
“Research Guru” E-Journal માાં પ્રકાવશત કરિાનો અમારો ઉપક્રમ િતો. તે સાકાર થયો તેનો 
આનાંદ વયક્ત કરુાં છાં. 

જાદર ગામ આ વિસ્તારની આવથિક પ્રવવૃિઓનુાં કેન્ર છે. અિી આ વિસ્તારની શ્રદ્ધાના 
કેન્ર સમુાં મધૂિેશ્વર મિાદેિનુાં માંહદર આિેલુાં છે. દર િરે્ષ તેના સાવનધ્યમાાં ભવય મેળો ભરાય છે. 
આ વિસ્તારમાાં ગાાંધી મલૂ્યોનો પ્રચાર પ્રસાર થાય તે િતેથુી ગાાંધી કથાનુાં આયોજન કરિામાાં 
આિેલ િત ુાં. 
  ગાાંધીનુાં વયસ્ક્તત્િ અસીમ િત ુાં. આચરિ અિી શદુ્ધ િત ુાં. એમના બોખા મખુારવિિંદનુાં 
બાળસ્સ્મત પ્રભાિી િત ુાં. િાિી અને િતાનમાાં એકાત્મપણુાં િોિાથી તેમની િાતો પ્રજા સાાંભળતી. 
ગાાંધી આચરિનુાં  નામ છે. નિી પેઢીએ ગાાંધી જોયા નથી કે તેમની િરોળના ગાાંધીિાદીઓને 
જોયા નથી. અનશુાસન સાથે વનખાલસતાથી ગાાંધી માગે ચાલનારા સેિકને જોઈએ એર્લ ેએમ 
લાગે કે ગાાંધી િજી જીિે છે. એમને જોઈને એમ લાગ ેકે ગાાંધી કેવુાં આકરુાં જીિન જીવયા િશે. 
પિ તેમના મારે્ સરળ સિજ જીિન િતુાં. રાષ્ટ્રપવત રૌપદી મમુુા તેમના ભાર્ષિમાાં કિ ે છે કે 
“ગાાંધી વિચાર િગર ચાલિાનુાં નથી. ઔધોણગક વિકાસથી માનિજીિન અને પયાાિરિ દૂવર્ષત 
થયુાં છે.” સસ્રે્નેબલ સોસાયર્ી મારે્ ગાાંધી વિચાર તરફ પાછા ફયાા િગર છૂર્કો નથી. ઓલિીન 
ર્ોફલર –થડા િેિ-ત્રીજી ક્રાાંવત ગાાંધી વિચારોની િશે તમે લખ ેછે. 
 ભારત અને વિશ્વની સમસ્યાઓના વનરાકરિ મારે્ આજે પિ ગાાંધી વિચારોની પ્રસ્તવુત 
યથાથા લાગે છે. ગાાંધી એર્લે મન-િચન-કમાનુાં એકત્િ. ખલુ્લ ુસત્યમય જીિન. ગાાંધીને મન 
સત્ય એજ પરમેશ્વર. સત્યની ઉપાસના, સત્યના પ્રયોગો એજ જીિન સાધનાનુાં એકત્િ. આખુાં 
જીિન સાધના સ્િરૂપ. ગાાંધીને મન વયસ્ક્તગત જીિન અને જાિરે જીિન બાંને એક જ. ગમે 
તેિા શદુ્ધ સાધ્ય મારે્ સાધન પિ એર્લા જ શધુ્ધ િોિા જોઈએ, એિો ગાાંધીનો આગ્રિ. ગાાંધીન ે
મન સચરાચરમાાં વયાપેલા પ્રભનુી ઉપાસના. ગાાંધીને મન જન  સેિા એજ પ્રભસેુિા. છેિાડાના 
માિસના ઉત્થાન સાથે વિશ્વ કલ્યાિના ગાાંધી વિચારો ગ્લોબલાઈજેશનના સમયમાાં મનષુ્ટ્ય 
જીિનને સુાંદર બનાિિાની નીવતના માગાદશાક છે. બાપનુ ુાં પ્રદાન રાજકીય ક્ષેત્ર કરતાાં ણબન 
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રાજકીય ક્ષેતે્ર િધારે િત ુાં અને એર્લે જ તેનો પ્રભાિ આજે પિ જોિા મળે છે. રાષ્ટ્રનુાં ઠેઠ 
પાયામાાંથી ઘડતર કરિા મારે્ અઢાર સતૂ્રીય રચનાત્મક કાયાક્રમ એ સત્ય અને અહિિંસાનો શે્રષ્ટ્ઠ 
માગા િતો. સાબરમતી આશ્રમના પ્રારાંભમાાં રચનાત્મક કાયોમાાં અસ્પશૃ્યોના કિિેાતા ત્રિ કામો 
આશ્રમિાસી જાત ેકરતાાં. સફાઈકામ, ચમારકામ અને િિાર્કામ. ગાાંધીજીએ કાયાકરોના િાથમાાં 
સાિરિો, માથે મેલાનો ડબ્બો અને મોઢામાાં ગીતાના શ્લોકો બોલતા કરી સામાજીક ક્રાાંવત કરી 
િતી. સ્િરાજ પછી પિ સમાજ ઉત્થાન મારે્ની આ પ્રવવૃત વનરાંતર ચાલ ુરિી. 
  ગાાંધીજીની પ્રેરિા પામી આઝાદી પછી પિ પડલેા સમાજને બેઠો કરિાના પ્રયત્નો 
ચાલ ુ રહ્યા. ઉિર ગજુરાતમાાં િસાંતભાઇ શાિ જેિા અનેક યિુાનોએ પોતાની ભવય કારહકદી 
છોડી સમાજ ઉત્થાન મારે્ માઢી સિોદય આશ્રમ ખાતે પલાઠી લગાિી તપ આદયુું. આઝાદી 
સમયે દેશમાાં ર્ાાંકિી પિ બનતી નિોતી એ સમયે ખડેતૂોને જરૂરી ખેતીના ઓજારોની, રસ્સા, 
પછેડી, કાપડ, તેલ, સાબ,ુ જેિી જીિનજરૂરી િસ્તઓુનુાં ઉત્પાદન શરૂ કયુું. આશ્રમ ખાતે 
ગ્રામોધોગ, ગૌ આધાહરત સજીિ ખેતી, સયૂાશસ્ક્તનો ઉપયોગ,  વનરામય જીિન મારે્ના પ્રયોગો 
શરૂ કયાા અન ેતેનો પ્રચાર અન ેપ્રસાર કરિા પરૂી તાકાત લગાિી. આખી જજિંદગી બ્રહ્મચારી 
રહ્યા. સાદગીપિૂા જીિન, ફળાિાર પર જીિતા. િિલેા ઊઠવુાં, આશ્રમ સફાઈ, ઇશોપવનર્ષદ 
પ્રાથાના સાથે વનયવમત રેંર્ીયો કાાંતિો. ખાદી જ પિરેિી. આશ્રમમાાં થતાાં શાકભાજી–ફળોનો  
આિારમાાં ઉપયોગ કરિો અને ઓછી જરુરીયાતથી જીિન જીિવુાં. જેિા પ્રયોગો જજિંદગીભર 
કયાા. ગાાંધીના વિચારો જીિતા રિ ેતે મારે્ તેમિ ેજીિન સમવપિત કરી દીધુાં. આિા દવધચીના 
કાયોનુાં પણૂ્ય સ્મરિ કરવુાં તે માનિ સમાજની ફરજ છે. ગાાંધીના વિચારો જીિતા રિશેે ત્યાાં 
સધુી માનિતા જીિતી રિશેે. િસાંતદાદાની સ્મવૃતમાાં ગાાંધી વનિાાિહદને જાદર કૉલેજમાાં 
ગાાંધીકથા પહરસાંિાદનુાં આયોજન કરી તેમના કાયોન ેયાદ કરી અંજણલ આપિાનો પ્રયાસ છે.  
 શોધપત્રો પસુ્તક સ્િરૂપે પ્રકાવશત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે શોધપત્રો રજૂ કરનાર સિેનો 
તેમજ  શભુચે્છા સાંદેશ લખી આપનાર મિાનભુાિોનો હુાં આભાર માનુાં છાં. માન.વશક્ષિમાંત્રીશ્રી 
ઋવર્ષકેશભાઈએ ગાાંધીકાયાની સરાિના કરી શભુચે્છા સાંદેશ લખી આપ્યો તે મારે્ તેમનો હુાં 
આભારી છાં. ગજુરાતના ણચિંતક પદ્મશ્રી ગિુિાંત શાિ ેપહરસાંિાદની સફળતા મારે્ શભુેચ્છા પાઠિી 
અમને પ્રોત્સાહિત કયાા ત ેબદલ અમે તેમના ઋિી છીએ. ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદના 
િાઇસ ચાન્સેલરશ્રી ભરતભાઈ જોશીએ સેમીનાર અને પસુ્તક પ્રકાશનની સફળતા મારે્ની 
શભુકામનાઓ પાઠિી િતી તે મારે્ એમનો આભાર. ગાાંધીકથાકાર ડો.યોગેન્ર પારેખ  
પહરસાંિાદના ગાાંધીકથાકાર િતા. પહરસાંિાદના પસુ્તક પ્રકાશન મારે્ શભુચે્છાઓ પાઠિી ત ે
બદલ એમનો આભાર. ગાાંધીકથા મારે્ ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાાંધીનગર તરફથી 
પહરસાંિાદનુાં આયોજન કરિા આવથિક અનદુાન મળયુાં એ બદલ એમના આભારી 
છીએ.“રીસચાગરુુ” ઇ જનાલમાાં શોધપત્રો છાપિાની અનકુળૂતા કરી આપિા બદલ તાંત્રી તેમજ 
સિતાંત્રીનો અને ગાાંધીકથામાાં સિયોગ આપનાર સૌનો આભાર. 

                                              ડો.કે.જી.પરે્લ 
આચાયાશ્રી, સ.વિ.િા.કોલેજ,જાદર,તા.ઇડર(સા.કાાં.) 
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