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ુ ારન ાંુ પ્રદાન
પછાત વર્ગ ના ઉત્કર્ગમાાં પરીક્ષિતલાલ મઝમદ
ડો. ગીતા ડી. ભારુ
વ્માખ્માતા,
આર્્્ વ એન્ડ કોભવ્ કોરેજ, દશેગાભ
બાયત અને વલશ્વના ઇવતશાવ ય દ્રષ્ટિાત કયતાાં જણામ છે કે ભશાન નેતાઓ
વાભાન્મ કુર્ુાંફભાાં જ જન્્મા છે . રયક્ષિતબાઈનો જન્ભ કામસ્થ જાવતભાાં તા- 5-11901ના રદલવે ાક્ષરતાણાભાાં થમો શતો. મ ૂ લતન તેભનુાં જબુ
ાં વય શત ુાં અને કફીરો
ભજમુદાય અિકતી ઓખાતો શતો. કાક્રભે ફધા સુયત આલીને લસ્મા. તેભના ઉય
ભાતા-વતાના વાંસ્કાયો ડયા શતા. રયક્ષિતરારના જીલનભાાં એક રદલવ એલી
ઘિના ફની કે એક વ્મક્તત ોસ્િ ઓરપવના ઓિરા આગ આંિાપેયા ભાયતો શતો.
તેને ોસ્િભાાંથી એક ોસ્િકાડ્ જોઈત ુાં શત.ુાં રયક્ષિતબાઈએ તેના શાથભાાંથી કાલરડમો
રીધો ોસ્િકાડ્ રાવ્માઅને ેક્ન્વરથી તેને રખી આપયુ.ાં આ ોસ્િકાડ્ જેને રખી
આપયુાં શત ુાં તે શયીજન બાઈ શતો. આભ

, રયક્ષિતબાઈને ફાણથીજ તેભનાભા

શયીજન વેલાના શ્રીગણેળ ભાંડામા શતા.1
રયક્ષિતબાઈએ ઉજક્ષમાતોનુાં શરયજનો વાથેન ુાં લત્ન ણ તેભની ડામયીભાાં
નોંધયુાં છે કે દલાની ઘાંિી રોકોને કોઈ અનાજ દી આત ુાં ન શત.ુાં કોઈ ભાયી ગયુાં
શોમ તો તેના વભાચાય કે ક્ષચઠ્ઠી રઈને શરયજનોએ પયજજમાત જવુાં ડત ુાં શત.ુાં
યોગચાો પાિી નીકે તો ગાભરોકો ભ ૂલા ાવે ધ ૂણીને એવુાં ફોરતા કે આ
યોગચાો શરયજનોએ કમો છે . ગાભની બાગોે શરયજનોએ ર્ુચકો કમો છે લગેયે.
આલા આયોો મ ૂકીને શરયજનોને યાં જાડલાના આલતા અને આગેલાનો તેભણે વળિા
કયતાાં. શાયીજન ફાકો ળાાભાાં બણે તો તેભના વળિકો જુરભ કયતાાં અને કોઈણ
વળિક શાયીજન વલદ્યાથીઓ ાવેથી શાથો શાથ ાિી રેતા નશીં અને ભ ૂરે ચ ૂકે
વલદ્યાથી અડી જામ તો ગુરુ ગુસ્વે થતાાં. વવવલર શોક્સ્િરોભાાં ણ ઓયભાયુાં
લત્નયાખલાભાાં આલત ુાં શત.ુાં આલા કરૂણ અભાનો અિકાલલા રયક્ષિતબાઈએ બેખ
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રોધો શતો. ‘ચોિરાખત’ નાભના રેખભાાં સ્ત્રીઓ ભાિે ના કામદાનો કેલો દૂયમોગ
થતો તેની ણ ભારશતી રયક્ષિતબાઈએ આી છે .
ભશેવાણા પ્ાાંતભાાં શરયજનો ોતાના રેણદાયો ાવે યકભ ઉછીની રઈને એના
વ્માજ ોતાના કુર્ુાંફોની યુલાન ફેન અને દીકયીઓના ચોિરા ગીયલે મ ૂકે છે .
રેણદાયો એનો એલો અથ્ કયતાાં કે જમાાં સુધી એ યકભો ાછી તેભને ન ભે તમાાં
સુધી એ ફશેનો ઉયનો વલ્ શક્ક રેણદાયો બોગલી ળકે.

2

રયક્ષિતબાઈએ અશ્ ૃટમો

ય થતાાં આલા જુરભોને યોક્યા અને અશ્ ૃટમતા વનલાયણનુાં કામ્ જુસ્વાબેય કયુું શત ુાં
અને શરયજનોને ઉજક્ષમાત લગ્ભાાં થોડુાં સ્થાન ભે તે ભાિે ના પ્મતનો ણ કમા્
શતા. આ ઉયાાંત શરયજનો કેલા યશે છે

, કેલા વલસ્તાયભાાં યશે છે તેની ક્ષચિંતા

રયક્ષિતબાઈ કયતાાં શતા. શરયજનો જમાાં યશેતા શતા તે વલસ્તાયની મુરાકાત ણ
રેતા શતા અને ળકામ તેલી ભદદ ણ કયતાાં. લડોદયા મુકાભે તેઓ ળાંકયપ્વાદ
કેળલરાર યાલને ભળ્મા શતા અને ગાફડાાં ડી ગમેરા ઘય જોમા શતા.

3

ફારાવવનોય મુકાભે ણ તેઓએ ચભાય વપાઈ કાભદાયોના ઝાંડાઓ જોમા શતા.

4

આ યીતે રયક્ષિતરાર શરયજનોના રત્તાભાાં રૂફરૂ મુરાકાત રેતા અને તેઓના ઘયભાાં
જમાાં વપાઈ સુધાયાઈની જરૂય રાગે તે કયાલતા.
રયક્ષિતરારની ડામયીભાાં તેઓ વલળેના રેખો

, ગાાંધીજીના તેઓની ઉયના

ત્રો લગેયે આધાયે એભ કશી ળકામ કે તેઓએ ભોિાબાગનુાં ોતાનુાં જીલન
અંતમજલાવની મુરાકાતભાાં જ વલતાવ્યુાં છે . તેઓ જે લાવભાાં જતાાં

, તમાાં જ બોજન

રેતા, રોકો વાથે વભાજસુધાયણાની ચચા્ કયતાાં અને યાત્રે વબાનુાં આમોજન કયતાાં
તથા બજન લગેયે કામ્કેભોભાાં બાગ રેતા. લડોદયાના વપાઈ કાભદાયલાવભાાં તેભણે
વબાનુાં આમોજન કયુું શત.ુાં આ ઉયાાંત ઠક્કયફાાના પ્મુખદ નીચે તેભણે ખેડાભાાં
એક વબાનુાં આમોજન કયુું શત.ુાં

5

રયક્ષિતરારે અંતમજોભાાં કુિેલો, દૂણો, શોમ તેને છોડાલલાના પ્મતનો કમા્ . તા-1310-1928ના યોજની ડામયીભાાં તેઓએ રખ્યુાં છે કે “ ાાંચ લાગ્મે નીકી વપાઈ
કાભદાયોની વબાભાાં ગમો ને અંતમજ વવભવતના વબાવદો વાથે વૌને તાડી નશીં
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ીલાની પ્વતજ્ઞા રેલાની અને તેની લાતો કયી.” આ ઉયાાંત તેઓએ દારૂ વનેધ ભાિે
વબાઓનુાં આમોજન કયતાાં રોકો વાથે દારૂનો તમાગ કયે િે ન વભજાલતા અને બાણો
કયતાાં. ગોધયા ખાતે રયક્ષિતરારે ફારગ્નના પ્વતફાંધ વાંફધ
ાં ે રોકોની વાથે લાતો
કયો શતી. 6 રયક્ષિતરારે તાડી નશીં ીલાની , ફારગ્નો નશીં કયલાની , ભાાંવાશાય
ફાંધ કયલાની અને દારૂ નશીં ીલાની લાત રોકોને વભજાલતા.
આ વભમે શરયજનોભાાં વળિણનુાં પ્ભાણ ખુફજ ઓછાં શત.ુાં ભારશતી આતા
વાધનો જેલા કે યે રડમો લગેયે ણ આ વભમે અલ્ભાત્રાભાાં ગાભડાભાાં શતાાં અને જે
શતાાં તે કશેલાતા વલાયનો ાવેજ શતાાં. તેથી ઘણી એલી ભારશતી તો શરયજનો સુધી
શોંચી ળકતી ન શતી. રયક્ષિતરારે લડોદયા ાવેના બ ૂયાનુય વપાઈકાભદાયના
લાવાભાાં જઈને વોવામિી અને રોન વલેની વભજણ આી શતી. 7 આ યીતે શરયજનો
આવથિક વદ્ધયતા પ્ાપત કયી ળકે અને વાંગઠન ફનાલે તેલો રયક્ષિતબાઇનો આળમ
શતો.
શરયજનોને જાશેય તાલના ઉમોગ ઉય પ્વતફાંધ શતો

, જાશેયભાાં ગાભજનો

ભાિે કૂલા શતાાં, યાં ત ુ એ કુલે ાણી બયલા દે લાભાાં આલત ુાં નશીં એિરે લીયડો ખોદીને
ાણી બયવુાં ડત ુાં શત.ુાં તેના કાયણે શરયજનોના ફાકો ભાાંદા ડતાાં અને ભયણ
ાભતા શતાાં. ડોકિયોએ જાશેય કયુું શત ુાં કે ગાંદુ ાણી ીલાથી જ આ રોકો ભયી ગમા
છે . આ લાત વયકાયભાાં ણ કયલાભાાં આલી શતી. રોકભાનવ શજુ કેલાયુ ન શત ુાં
એિરે કૂલા ઉય ાણી બયલા દે લાભાાં આલત ુાં નશીં. આલા ફધા કૂલાની
રયક્ષિતબાઇ જાતે મુરાકાત રેતા અને ફને એિરી ભદદ કયલા ભાિે તૈમાય યશેતા.
આગેલાનોને ભતા , કૂલાઓ તૈમાય કયાલતા , નાની વબાઓ ાનભ કયતાાં અને
કૂલાનુાં ઉદ્દઘાિન ણ કયાલતા. ગાભ પતેશલાદી

, વાફયભવતને રકનાયે શાયીજન

વપાઈકાભદાયો યશેતા શતાાં. તેભના ભાિે ાણીઓની કોઈજ વ્મલસ્થા ન શતી. કેિરાાંક
આગેલાનોને ભીને શરયજનબાઈઓને નદીભાાંથી ાણી બયલાની વ્મલસ્થા કયી આી
શતી. કેિરાાંક બાગભાાં નદીનુાં ાણી ણ ખયાફ શત.ુાં શરયજનો તે ાણી ણ
લાયતા. તે દ્રશ્મ જોઈને રયક્ષિતરારેન ુાં હ્રદમ ીગી જત.ુાં 8
Page | 61

Research Guru
Volume-3 (September, 2014)
(ISSN: 2349-266X)
આવુજ ફીજુ ાં કયી વને 1932-33ભાાં ભાંરદય પ્લેળનુાં તેભણે કયુ.ું રયક્ષિતરારે
ગાાંધીજીને કહ્ુાં કે ગુજયાતભાાં એકાદ અલાદ વવલામ કોઈ ભાંરદય કે કૂલો શરયજનો
ભાિે ખુલ્રો નથી.તેભણે “ધી ઇંરડમન વોશ્મર યીપોભ્ય” નાભના વાભાવમકભાાં તા-248-1935ના અંકભાાં રખ્યુાં શત ુાં કે વયકાયી અશેલારો પ્ભાણે શરયજનોને જાશેય
ળાાઓભાાં મુતત યીતે પ્લેળલા દે લામ . હુ ાં ધારુ છ કે જેિલુાં ઓછાં કશેલામ એિલુાં
વારાંુ .9
રયક્ષિતબાઈએ નરડમાદ મુકાભે વાંતયાભ બાગોે વપાઈકાભદાયોનુાં જે ભાંરદય
ફાંધાલેલ ુાં શત ુાં તેનો ઉલ્રેખ ોતાની ડામયીભાાં કમો છે . તેભાાં એક ઘિના વલે રખે છે
કે ળશેયના ચૌિાભાાં શરયકીત્ન ચારત ુાં શત ુાં અને એક બટ્ટજી કથા કયતાાં શતાાં. કથા
વાાંબી વપાઈ કાભદાય 11 રૂવમા ઉઠાભણી ફોલ્મો અને આયતી કયલાનો તેને શક્ક
ભળ્મો, યાં ત ુ કેિરાાંક શ્રોતાઓએ શયીજન આયતી કયે તેનો વલયોધ કમો. આ લાાંધા
વાભે રયક્ષિતરારે કામદો લાયલાની ધભકી આી

, રયણાભે શરયજનના રૂવમા

સ્લીકાયામાાં અને શરયજનોને તે રદલવે આયતીનો રાબભળ્મો.

10

આભ ઠેય ઠેય ભાંરદય

પ્લેળ ભાિે રયક્ષિતરાર જતાાં અને કેિરામેની વાથે લાતોઘાતો કયી વભાધાન
કયાલતા. શરયજનો વાથેના ઝઘડાઓના વભાધાનભાાં રયક્ષિતરાર ફને તમાાં સુધી
વભાધાનકાયી લરણ અનાલતા. ઘણા ગાભોભાાં ઝઘડાઓને કાયણે શરયજનોનો
ફરશટકાય કયલાભાાં આલતો. તેભની ડામયીના રખાણોના આધાયે આણે એભ કશી
ળકીએ કે રયક્ષિતરારની શાજયીથી ફાંને િો લચ્ચે વભાધાન થઈ જત ુાં

. કમાયે ક

ાણી ફાફતે , ક્યાયે ક લૈતરુાં કયલાની ફાફતે ભોિાબાગના ઝઘડાઓ થતાાં શતાાં.
રયક્ષિતરારની વભાધાન કયલલાની વલવળટિ પ્કાયની દ્ધવત શતી. ફાંને િોને
વાથે ફોરાલીને ફધાનુાં ફયાફય વાાંબીને રયક્ષિતરાર ન્મામ આતા. કેિરીક
ફાફતોભાાં કોિ્ કચેયીનો આળયો ણ રેલાતો શતો.આ વભમે શરયજનો વાથે ભાયઝડ
ૂ ભાાં રયક્ષિતરાર જમાાં જામ તમાાં વાંીને ળાાંવતથી યશો તેલો
કયલાભાાં આલતી શતી. ર્ાંક
ઉદે ળ આતા અને સુભેબયુું લાતાલયણ ેદા કયતાાં.
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રયક્ષિતરારની પ્વ ૃવત્તથી ગાાંધીજી ખુફજ ખુળ શતાાં. તેઓને કોઈણ કાભ
વોંલાભાાં આલત ૂ તેભાાં તેઓ  ૂયી ભશેનત કયતાાં. ગાાંધીજી કશેતા કે રયક્ષિતબાઈ
જેલા ભને જો ાાંચ વેલકો ભી જામ તો હુ ાં અશ્ ૃટમતાના કરાંકને વભિાલી ળકુાં છ.
આિરો ફધો અત ૂિ વલશ્વાવ ગાાંધીજીને રયક્ષિતરાર ભાિે શતો. રયક્ષિતબાઈની
ડામયી એ આણાાં ભાિે તેભના વ્મક્તતતલની વાચી ઓખ છે .તા-12-9-1956ના યોજ
આ ભશાન વેલકનુાં અલવાન થયુ.ાં તેભના અલવાન લખતે તેભને અંજક્ષર આલાભાાં
આલી છે જેભાાં

‘રયક્ષિતબાઈ તમાગમ ૂવતિ , વેલામ ૂવતિ અને કરુણામ ૂવતિ શતાાં. તેભના

હ્રદમભાાં એક જ બાલના અને કાભના શતી કે ીરડતોના દૂ:ખ વનલાયણભાાં ખી જવુ.ાં ’
તેભણે આખુાં જીલન શાયીજન કામ્ભાાં અ્ણ કયુ.ું તેભાજ આણને તેભની
ભશાનતાના દળ્ન થામ છે .
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