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ફનાસકાાંઠાના સ્લાતાંત્ર્મસેનાની તયીકે શ્રી કાીદાસ રક્ષ્ભીચાંદ 

બોજક (કવલ આનાંદી) 

પ્રા.વલનબુાઈ ગગાબાઈ બયલાડ, 

ીએચ.ડી. વલદ્યાથી, ઈવતહાસ અને સાંસ્કૃવત વલબાગ, 

ભ.દે. સભાજસેલા ભહાવલદ્યારમ, 

ગજૂયાત વલદ્યાીઠ-અભદાલાદ. 

 

  

 પ્રસ્તાલના   

              બાયતની સ્લાતતં્ર્મ ભાટે અનેક આંદરન થમા તેભા ંગાધંીયગુના આંદરનભા ં

ઉત્તય ગજુયાતના ફનાવકાઠંા જીલ્રાનુ ં આગવુ ં પ્રદાન શત ુ ં તેભા ં અનેક સ્લાતતં્ર્મ 

વેનાનીઓએ બાયતની આઝાદી ભાટે ગાધંીચ િંધ્મા ભાગે શ્રી કાીદાવ રક્ષ્ભી દં બજક, 

શ્રી અકફયબાઈ દાલુભંીમા  ાલડા, શ્રી નાયામણબાઈ ગરુુશવં સ્લાભી નનલાાણા, શ્રી 

નલયજીબાઈ બગલાનબાઈ ટેર, શ્રી શકુભતનવિંશ શયગલનનવિંશ, શ્રી ભનસખુબાઈ જે. 

દલે, શ્રી જેવગંબાઈ ફી.જળી, શ્રી ખફુનભમા ં ફડાનભમા ં વૈમદ, શ્રી નુભ દં એભ. 

યીખ, શ્રી ગરફાબાઈ શાથીબાઈ ટેર, શ્રી મકંુુદીરાર એભ.ગપુ્તા, શ્રી જેવગંરાર



Research Guru Volume-11, Issue-2(September, 2017) (ISSN:2349-266X) 

Page | 230 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)  

 

 ટી.ખત્રી, તથા સ્ત્રી સ્લાતતં્ર્મ વેનાનીઓભા ંશ્રીભતી જશયાફેન અકફયબાઈ  ાલડા, શ્રી 

ભદંાકીની ફશને જી. કાભતેકય, શ્રી યાણીફેન ફાબુાઈ ટેર, શ્રી ભણીફેન કાીદાવ 

બજક, લગેયે...સ્લયાજની  લભા,ં વબાઓ, વયઘવ, યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણ, ફહશષ્ટ્કાય, લેઠ 

પ્રથા, વાભે નલયધ, ખાદી પ્ર ાય, અવશકાયની  લ, ‘હશન્દ છડ’ આંદરનભા ંવહિમ 

યીતે જડામા શતા.1   તભેા ં લડગાભના લતની શ્રી કાીદાવ રક્ષ્ભી દં બજક (કનલ 

આનદંી)એ ભશત્લની ભનૂભકાઓ બજલી શતી. 

‘ફેઠી છે સલવ રયદ્ધિ વસદ્ધિ જાલા રહન્દુસ્તાનની; 

વલદેળભાાં લહી જામ છે જજિંદગાની રહન્દુસ્તાનની’2 

નલરામતી કાડના ફહશષ્ટ્કાય ભાટે રકને ગાભડાઓંભા ંજઈ વભજાલતા તથા તે ભાટે 

કનલતા રખતા અને છાલી લશેં તા. 

 પ્રાયંચબક જીલન અને સ્લાતતં્ર્મ વેનાની તયીકેની તેભની ભનૂભકા: 
      ફનાવકાઠંા જીલ્રાના લડગાભ ગાભના લતની શ્રી કાીદાવ રક્ષ્ભીદાવ બજક 

કનલ આનદંીન જન્ભ વલંત ૧૯૬૦ના  ૈત્ર સદુ-૫ના યજ થમેર. તેઓએ ગજુયાતી 

ધયણ શરેાન અભ્માવ કયેર શત. ફાય લે કનલ થલાની ઈચ્છા જાગતૃ થલાથી 

તાની ધગળ યૂી કયલા હંડત યાધેશ્માભ યશલેાવી ફયેરી (ઉ.પ્ર.) જેઓ હશન્દીના કનલ 

શતા, તથા મૂળકંય મરુાણી જેઓ ગજુયાતી કનલ શતા,તેઓની ાવેથી નિંગ અંગેનુ ં

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયેર, ત્માયફાદ યાષ્ટ્રનતા ગાધંીજીના વંકાભા ં લધાા મકુાભે આલેર તે 

વભમે ગજુયાતી ગીત ફનાલી ગાધંીના  યણભા ં ધયેર અને ગાધંીજીએ તેઓને કનલ 

આનદંીનુ ંનાભ આેર. ગીતની કં્તતઓ આ પ્રભાણે છે. 
‘યેંરિમો યાંકોને યોિરી અાલતો, 

 ગાાંધી ફાપનુા અંતયભાાં વ્માતો, 

ફુયસદના િાાંકણે પયતો એ ફૂદડી 

           ફૂદડીભાાં સજાવતી બાયતની ચુાંદડી.’3 
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       વલંત ૧૯૭૪ભા ંમુફંઈ નકયી ભાટે ગમેર અને રૂ.૧૫-૦૦ના ભાનવક ગાયથી 

મુફંઈ ગજુયાતી નાટક કંનીભા ંજડામેર. તે લખતે સ્લયાજ્મની  લ  ારતી શતી. 

વબાઓ બયાતી અને વયઘવ નીકતા.ં આલી વબાઓ અને વયઘવભા ંજલાની તેઓને 

કુદયતી આદત ડી ગમેર. તે અયવાભા ંરકભાન્મ નતરક ભશાયાજનુ ં વને ૧૯૨૦ભા ં

અલવાન થયુ.ં તેભની સ્ભળાનમાત્રાનુ ં દ્રશ્મ તેભણે આરેખયુ ં છે. રકની ભેદની ઊબા 

યાજભાગા ઉય ઉબયામેરી શતી. ફૂરની વષૃ્ષ્ટ્ટ અને છુટા ં નાણાનંી ઉછાભણી જેલા ં

હૃદમદ્રાલક દ્રશ્મ જતા વભગ્ર મુફંઈ ળકભા ંડફૂી ગમેલુ ંશમ તેભ જણાત ુ ંશત ુ.ં રાખ 

રકની આંખભા ંઆંસ ુજઈ કનલનુ ંભન દ્રલી ઉઠ્ુ ંઅને ચબકુ કુટંુફભા ંજન્ભેર આત્ભા 

જાગી ઉઠય આ ણ ભાનલી ત ુ ંણ ભાનલી. શુ ંતાયાથી તાયા દેળ ભાટે કશુ ંન થામ?’ 

દેળવેલાનુ ં ફીજ જીલનભા ં યાઈ ગયુ.ં કનલત્લળક્તત જાગતૃ થઈ અને તે જ હદલવે 

રકભાન્મ નતરકના સ્ભયણભા ંઅંજચરરૂે – 

‘ગમો છે રહિંદનો હીયો કભય કસજો તભે લીયો, 

રડત રડજો સત્માગ્રહથી કભય કસજો તભે લીયો’ 4 

     કાવ્મ રખયુ ંતેની એક શજાય પ્રત છાલી, ગરીએ ગરીએ ગઈ અને લશેં ી. અને 

તે વાથે જ સ્લયાજ્મ ભાટે  લ એ જીલનનુ ં ધ્મેમ ફન્યુ ંજીલનનનલાાશ ભાટે કનલતા 

રખલી. છાલલી અને જાતે લે તા ંભેરી યકભભાથંી ગજુયાન  રાલવુ.ં તેભની ઘણી 

કનલતાઓ રકનપ્રમ ફનેરી. જન્ભથી જ કઈના ફધંનભા ંન યશલેાની, આદત શલાથી 

કઈ વસં્થાભા ંજડામા નશીં; ણ ગજુયાતના ગાભડે ગાભડે પયતા અને વયકાયી લેઠ ન 

કયલા રકને વભજાલતા. તેભન નલમ લગય ૈવે રેલાતી લેઠ ફધં કયલાન અને 

નાના ં નાના ં ગાભડાઓંભા ં ગાભઠી ળાાઓ ખરાલલાન શત. મુફંઈભા ં જન્ભભનૂભ 

નાભનુ ં છાુ ં નીકતુ,ં તેના તતં્રી ભયહભૂ ળાભદાવ ગાધંીને ભળ્મા, અને તેભના 

છાાભા ં નકર છાલા નલનતંી કયેરી અને ત્માયથી તેભના વંકાભા ં આલેરા. વને 

૧૯૩૫ની વારભા ંઅભદાલાદ આવ્મા અને તેભના ફાનભત્ર પ્રતા દં નુભ દં ળાશ 

કે જેઓ વાભાજજક કામાકય શતા તેઓની ભાયપતે વીયશીના નેતા શ્રી ગકુબાઈ બટ્ટના 

હય મભા ંઆવ્મા. શ્રી બટ્ટ ેવીયશી યાજ્મ પ્રજાભડં અભદાલાદનુ ંવ ંારન વોંપ્યુ.ં શ્રી 

ગકુબાઈ બટ્ટ બાગંપડ કે તપાન કયલાની યીતભા ં ભાનતા ન શતા ણ ફેઠા 
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પ્ર ાયથી રકના ંહ્રદમ ય લોથી જાભેરી ગરુાભી અને દશળેત દુય કયી તેભનાભા ં

નલ ેતના રાલલાભા ંભાનતા શતા.ં એ યીતે શ્રી કનલ આનદંી તાના ગરુુની નળસ્તભા ં

આવ્મા અને અભદાલાદ, બરૂ , અંકરેશ્વય, ઝઘહડમા લગેયે સ્થએ જી ત્માનંા ભાયલાડી 

લેાયીઓ તેભજ ભજૂયની મરુાકાત રઇ અને તાના લતનભા ં ારતા ગુડંા યાજતતં્ર 

વાભે રડત આલા અને ગકુબાઈના શાથ ભજબતુ કયલા ભાટે લખત આલેથી જનન 

બગ આલા તૈમાય યશલેા વભજાલલ રાગ્મા. ઇન્દુરાર માચજ્ઞકે ઈ.વ. ૧૯૩૯ભા ંહકવાન 

કામાારમની સ્થાના કયી ઉત્તય ગજુયાતભા ં હકવાન રડત જભાલી શતી5. ત્માયે કનલ 

આનદંીએ અભદાલાભા ંદારૂના દૈત્મને દશન કયલાના લખતે એક કનલતા રખી – 

‘છડેચોકે ડે છાતી ઉય યે ઘાલ ચક્કુના 

રુવધયથી રાર યાંગામા, ખયા દેખાલ ચક્કુના’6. 
 

       આ કનલતા છાલલા ભાટે ઘણી પે્રવભા ં પયલા છતા ં કઈએ છાલા ભાટેની 

હશિંભત ન કયી, ણ છેલટે એક વદૃ્ધ કાકાએ શાથની પ્રેવ ઉય આ કનલતા છાી આી, 

જેની નકર દારૂફધંીના વયઘવ લખતે ભસ્કતી ભાકેટના દયલાજે  ોંટાડી તેભજ 

જાશયેભા ં લશેં ી જેની રીવે નોંધ રીધી અને રુસ્તભજી ટેર નાભના ાયવી વફ 

ઇન્સ્ેકટયે તેઓની ધયકડ કયી ગામકલાડની શલેરીભા ં ભેજજસ્રેટે વભક્ષ યજુ કમાા. 

કનલશ્રીએ ગનુાન એકયાય કયતા ં કહ્ુ ં ગગંાયાભ અન્નાને તભાયી કટાના દયલાજા ાવ ે

 ાકુના ઘાલ ભાયનાય તભે કઈ કયુું નશીં, ત્માયે ભેં ત કરભના જ ઘાલ કમાા છે. 

ભેજજસ્રેટ વાશફેે ખટી ઉશ્કેયણી કયલાના આયવય અભદાલાદની શદભાથંી શદાય 

યશલેાન હુકભ કમો. એટરે રીવે તેઓને દશગેાભ સ્ટેળનને ઉતમાા.આભ થલાથી 

કનલએ તાના પ્રમખુશ્રી બટ્ટને ત્ર રખી જણાલતા ંઅામેરા આદેળ મજુફ વીયશી 

સ્ટેટભા ંપયલા રાગ્મા. વીયશીના યાજા સ્લરૂ યાભનવિંશના રકની ફેન-ફેટીઓના નળમ 

લુટંલાના અને ધભા હયલતાન કયલાના ં કયતતૂ વાભે અને ભનસ્લી કામદાઓ વાભે 

રકને ભાથુ ંઊં કલા ભાટે પ્ર ાય કયલા રાગ્મા. ભાથા ઉય લયંટની રટકતી તરલાય 

શલા છતા,ં તેઓ  ારાકીથી પયતા અને ફેઠ પ્ર ાય કયતા. ત ેદયમ્માન એક નભત્રન ે

ત્મા ંયકાતા ણ તે નભત્રે દગ દઈ કડાલી દીધા અને શ્રી કનલને કટાભા ંરઇ જલાભા ં
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આવ્મા. તેઓએ એકયાય કયતા ં કહ્ુ ં કે, ‘હુ ંઆ યાજ્મના જટીર અને ભનસ્લી લશીલટ 

વાભે રકની ફેન-ફેટીઓના ં નળમ અને ધભા હયલતાન, લટાલ પ્રવનૃતઓન નલયધી 

છુ.ં’ ભેજજસ્રેટે તેઓને છ ભાવ અને અચગમાય હદલવની વજા પટકાયી. તેઓને જેરભા ંરઇ 

જલાભા ં આવ્મા. વીયશી સ્ટેટની જેર એટરે જીલતુ ં નકાાગાય, અંધાયી કટડી, વડી 

ગમેરા ધાફા, ખાલા ભાટે યેતીલાા યટરા, ાણી ણ ખારંુ, કાભ વલાયના વાતથી 

ફે લાગ્મા સધુી અને વાજંના ત્રણ થી છ કરાક સધુી વડક ભાટે થ્થયના ટુકડા 

કયલાનુ.ં એક શાથભા ં પલ્રા ઊઠી જતા અને તે યીતે વજા યૂી થતા ં તેઓને છડી 

મકૂલાભા ંઆવ્મા. વીયશી સ્ટેટની શદભા ંપ્રલેળફધંીન હુકભ વબંાલી રીવ ભાયપત 

તેઓને  ારનયુ ઉતાયી દેલાભા ંઆવ્મા, કાયણ કે તેઓએ તાનુ ંયશઠેાણ ારનયુ 

રખાવ્યુ ંશત ુ.ં 

વને ૧૯૩૨ થી ૧૯૪૨ દયમ્માન તેઓને વત્માગ્રશ ભાટે લાયંલાય કડલાભા ં

આલતા શતા. ઈ.વ.૧૯૩૬ની વારભા ં ગાધંીજીની યાજકટ મકુાભે મજામેર વબાભા ં

ગમેરા તે લખતે  ાલ ુ વબાભા ં રીવ અનધકાયી (એજન્વીના) ઈસ્ભાઈર દેવાઈએ 

રક ઉય ઘડા દડાવ્મા. ભાથાભા ં રાઠી રાગલાથી રશી લશલેા રાગ્યુ.ં ફે નાની 

ફાકીઓ નજયે ડતા ંઘામર શારતભા ંફે તયપ કભયભા ંઊં કી તેભન ફ ાલ કમો. 

ભાથા ય ડેર ઘાલ ય ાટ ફાધંી અભદાલાદ આવ્મા. ને ત્મા ંખાનગી લૈધ ભાયપત 

ાટાનિંડી કયાલી જે ઘાલ લીવ હદલવે રુઝામ. 

     શ્રી ગકુબાઈ બટ્ટ ે ારનયુ મકુાભે રકવઘં વસં્થાની મરુાકાત રીધી અને તે 

લખતે તેઓએ કનલને ારનયુ સ્ટેટભા ં જઈ સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભનુ ં કાભ કયલા તથા 

રકજાગનૃત રાલલા આદેળ આતાકંનલ ારનયુ આવ્મા અને તે લખતના કામાકતાા 

શ્રી ડાહ્યારાર ભશતેા, શ્રી ફારાળકંય જી, શ્રી જેવીંગરાર જી લગેયેની વશતે ભી 

વોંેલુ ંકામા રંુૂ કયુું. 

     ારનયુ યાજ્મના દીલાનશ્રી તારેભશભંદખાનજીનુ ંળાવન શત ુ ં તેભના અંગે્રજભા ં

વાથે વાયા વફદં ધયાલતા શતા વાથ-ેવાથ ે ગાધંીજીભા ં શ્રધ્ધાઅને નલશ્વાવ ધયાલતા 

શતા. ગાધંીજીની ય નાત્ભક પ્રવનૃતઓભા ં ખાદી અને ગ્રાભદ્યગને ભશત્લ આલા 

“અચખર બાયતીમ ખાદી ભડં” ઈ.વ.૧૯૨૪ભ ખાદી વગં્રશસ્થાન ઉભુ ંકયાયુ ંશત ુ.ં7  તેભ 
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છતા ંયાજ્મભા ં ારતી લેઠ પ્રથાના, બીરની  લ, અપીણ નલદ્રશ તેભજ યાજતૂના 

 હકમાત પ્રશ્ન, જાગીયદાયી પ્રથા  ારતી શતી.અને પ્રજા ત્રસ્ત શતી આથી કનલશ્રી 

આનદંીએ વગંઠનન ંકામા ળરૂ કયુું. નલાફ તારેભશભંદખાનજીના કાન ઉય આ લાત 

જતા ંતેઓએ જયાલય ેરેવભા ંફરાલી યાજ્મભા ંપ્રવનૃત્ત ફધં કયલ ભાટે ધભકી આી. 

ણ તેઓએ તેની દયકાય ન કયી કાયણ કે ારનયુ યાજ્મભા ંજાગીયદાયની જહુકભી 

એટરી શદે લધી ગમેરી કે ત્માનંી પ્રજા ભાડંભાડં યટર ખામ તેટલુ ંઅનાજ ણ શાથભા ં

ન આલે.  થા બાગનુ ંત નાભ, ફાકી છૂટક યચયૂણ. ફીજા ઘણા રાગભા ંજાગીયદાય 

ખેડતૂનુ ં ફધુ ં અનાજ લ ૂટંી રેતા એભ કશીએ ત  ારે. ગયીફ કી ઠાકયડાની ફેન 

દીકયીઓના ં રગન ણ જાગીયદાયની ભનસપુીથી થતા.ંતેની વાભે વત્માગ્રશ કયલા 

કનલશ્રીએ જાગીયદાયની પ્રજાને એકઠી કયી અને જાગીયદાય પ્રજાભડંની સ્થાના 

કયી8, જેભા ં ગરફાબાઈ નાનજીબાઈ ટેર નાવયલાા ણ જડામા અને ખાદી 

ધાયણ કયી અને આ ભડંના ખજાન ી ફન્મા, અને તે યીત ેઆ ભડં દ્વાયા કનલશ્રીએ 

જાગીયદાય વાભે અવશકાયની  લ ળરૂ કયી. કઈ ણ વ્મક્તત જાગીયદાયનુ ંકાભ ન 

કયે, તેલ ફહશષ્ટ્કાય કમો. આભ થલાથી લાવણા વેબય ગાભભા ંજાગીયદાયએ પ્રજા ય 

ધક ફેવાડલા એક ગયીફ યાભા નાભના કીન ે તાના શાથે તીયથી લીંધી દીધ. 

ત્માનંા કામાકયે શ્રી ભશનરાર  ંારે ા ંડા ગાભેથી ભટય રાલી યાભને લડગાભ 

રાવ્મા અને કનલશ્રીને ભળ્મા. તેઓ ભટય વીધી ારનયુ રઈ ગમા અને ડી.એવ.ી. 

ભાયપતે યાભાને દલાખાનભા ં દાખર કયતા,ં તે ફ ી ગમ. લાવણા વેંબયની રકની 

વરાભતી ભાટે ફે રીવનુ ંથાણુ ંમકૂલાભા ંઆવ્યુ.ં 

     જાગીયદાયની રડતના પ્રવગંે વયકાયના કરેકટયશ્રી ાટીર તથા ડી.એવ.ી.શ્રી 

દળીએ લેવા ગાભના રકના ઝઘડાભા ંતેનુ ંનાભ પહયમાદી ાવે અાલી કડલા લયંટ 

કાઠેલુ ંઅને કટાભા ંયજુ કયેર. કનલશ્રીએ જાભીન આલાની ના ાડી. વાત હદલવ કા ી 

જેરભા ંયહ્યા.કરેતટયશ્રી ાટીર ફદરાતા ંળી એભ. ડફલ્ય ુ દેવાઈ આવ્મા અને કટાભા ં

કેવ  ારતા ંઆ કેવ ઉજાલી કાઢેર છે તેવુ ંજણાલી ભેજજસ્રેટ વાશફેે કરેતટયશ્રીને કેવ 

યત ભકરી આેર. કરેતટયશ્રીએ કેવ નલડ્ર કયી તભાભ આયીઓને નનદો ઠયાલી 

છડી મકૂલા હુકભ કમો. 
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     રૂાર મકુાભે શ્રી ગરુાફયસરુ કુયેળીના પ્રમખુસ્થાને એક હયદ ફરાલી અન ે

તેભા ંજાગીયદાયી પ્રજાની મકુ્તત ભાટે જયદાય પ્રશ્ન વયકાય વભક્ષ મકૂલાભા ંઆવ્મ અને 

તે હદલવથી તેની અાત લજેબાગ ફધં કયલાભા ંઆવ્મ. 

       જાગીયદાયની લેઠ તેભજ બાગફટાઈ ફધં થલાથી તેભની ક્સ્થનત બગં થઈ ગઈ 

અને તે દયમ્માન બાયતને સ્લયાજ્મ ભળ્યુ.ં ત્માયફાદ સ્ે.પ્રાન્ત ઓહપવય શ્રી કે.ય.ુબટ્ટની 

નનભણકુ થઈ અને તેભના શાથે જાગીયદાયી પ્રજાના ખેતીના ખાતેદાય તયીકેના શક્ક 

નક્કી થમા અને વલા વેટરભેન્ટ ન થામ ત્મા ં સધુી ગાભલાય ઉ ક ભશસેરૂ તાયીકે 

આલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ.ં એ યીતે જાગીયદાયની પ્રજાને વંણૂા સ્લતતં્રતા ભી 

અને રડત ફધં કયલાભા ં આલી. આ દયમ્માન ારનયુનુ ં યાજ્મ મુફંઈ વાથે 

નલરીનીકયણ થમા ફાદ ણ ૧૯૫૦-૫૧ના અયવાભા ંકનલશ્રીને કાયાલાવભા ંજવુ ંડ્ુ.ં 

તા. ૦૧-૦૮-૫૪ના યજ વભાજલાદી રકળાશી વયકાયે આ પ્રથા વદંતય નાબદૂ કયતા ં

જાગીયદાયી પ્રજાભડં નલખેયી નાખલાભા ંઆલેર અને તેની જગ્માએ ખેડતૂ ભડંની 

સ્થાના ગજુયાત કોંગે્રવ વનભનતની સ ૂનાથી કયલાભા ંઆલેરી. 

     લડગાભ તાલકુાભા ં શાી(વાથી) પ્રથા  ારતી શતી. નકયને ગાય નશીં ન ે

યકભનુ ંવ્માજ નશીં. 

ત્રણ ત્રણ ેઢી સધુી તેભાથંી આ વાથી ગરુાભ છુટી ળકતા નશીં.ભાતફય જભીનદાય 

જાણ ેએભના ધણીધયી. સ્ત્રી ઘયકાભ અને ઢયઢાખંયનુ ંવબંાે, છકયા ઢય  ાયે. તેના 

ફદરાભા ં યટરા અને કડા ં અામ, ફાકી કશુ ં નશીં. શ્રી કનલએ ઘહડમાર મકુાભે 

ઠાકયડાઓની એક વબા ફરાલી તભાભ શાી વાથીઓને શયેલા કડા,ં ખાલાનુ ંઅને 

ભાનવક લીવના ગાય વાથે કાભ ય  ડી જલા જણાવ્યુ.ં આજે ણ તે મજુફ  ારી 

યહ્ુ ંછે. એ યીતે લો જૂની શાી(શાી)ની ગરુાભીપ્રથા નાબદૂ કયી.  

     એક હદલવ વલાયના લશરેા ળેયયુા ગાભથી નીકી ા ંડા ગાભે જતા ં લચ્ ે 

નદીના હકનાયે નના ઝડંભાથંી તેઓના ઉય ગીફાય થમ. નનળાન ચકૂી જલાથી 

ગી તેઓના કાનથી અડધ ફૂટ દૂય થઈને નીકી ગઈ. ગીના અલાજથી 

આજુફાજુના ખેતય ભાથંી ખેડતૂ દડી આવ્મા ણ ગી છડનાય ઇવભન ત ન 

રાગ્મ અને કનલશ્રી ા ંડા શોં ી ગમા. 
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     ખાડં ગન કંરર આલેર તે લખતે રકને ભાથાદીઠ દવ તરા ખાડંભતી 

શતી.તેભા ં વ ંારકએ ગરભાર  રાલતા ં તે વાભે ણ રડત  રાલેર અને તે 

વભમના કંરર નભનનસ્ટય ડાહ્યારાર ભણીરાર ભશતેાની ઓહપવે પહયમાદ દાખર કયી 

ગ ખાડં ન રેલાની ઝફંેળ ઉાડી. તથા તે લખતના એક બાઈએ કનલશ્રીને ેંડાભા ં

ઝેય બેલીને ખલડાલેર, જેની જાણ થતા ં તેઓ તયંુત જ સ્થાનનક દલાખાને ગમા. 

ડૉતટયે તયંુત જ રીવ વફ ઇન્સ્ેકટય રક્ષ્ભણરારને ફરાલીને નવનલર શૉક્સ્ટર 

ારનયુભા ંદાખર કયતા ંફે હદલવની વાયલાયથી ફ ી ગમેર. 

     ઈ.વ. ૧૯૫૧-૫૨ના દાતંા મકુાભે ીલાના કલૂા અંગ ેદાતંાનાભશાયાણા અને રક 

લચ્ ે ઝઘડ થતા ં શ્રી છટુબાઈ શમેબુાઈ ને કનલએ દાતંા જઈ પ્રથાન સખુદ અંત 

રાલેર. દાતંા તાલકુાના ગાભેગાભ પ્રલાવ કયીને રકન વંકા વાધી તેઓના પ્રશ્નની 

યજૂઆત આહદલાવીઓના ઉત્કા ભાટે કયલાભા ંઆલેરી. 

     ગાભડાભંા ં જ્મા ં ળાાઓ ન શતી ત્મા ં ળાાઓ ખરાલી રકને પ્રોઢનળક્ષણ, 

અક્ષયજ્ઞાન અને સ્લચ્છતાનુ ં જ્ઞાન આલાનુ ં કામા કયેર. શહયજન ફાકને જાતે 

નનળાભા ં ફેવાી શહયજન પ્રત્મે રકને સગૂ ન યાખલા વભજાલતા ં તેભજ રકની 

અંદયઅંદયની તકયાય  ંામત દ્વાયા તાલલા ણ પ્રમત્ન કયેર. શહયજનના ઉત્કા 

ભાટે તથા દારૂફધંીના પ્ર ાય ભાટે નાટક રખી નલદ્યાથીઓ દ્વાયા તૈમાય કયાલી 

ગાભેગાભ બજલી રકજાગનૃત આણી તાની દયલણી અને ભાગાદળાનથી અનેક 

કામાકય તૈમાય કમાા9. 

 

  સભાન  

     ઈ.વ. ૧૯૩૨ના અયવાભા ંકનલશ્રીની ઈચ્છા મજુફ આયંબેલુ ંઘણુખંરંુ કામા રંુૂ થતા ં
તેભજ રકભાન્મ નતરકની સ્ભળાનમાત્રાભાથંી ઉદ્ભબલેરી પ્રેયણા હયણૂા થતા ંવીલેરા 

કડા ં નશીં શયેલાની રીધેરી પ્રનતજ્ઞા તે લખતના કરેતટયશ્રી લી. ળકંયના કશલેાથી 

રૂાર મકુાભે ભાતાજીન શલન કયાલી વીલેરા ં કડા ં શયેલાની ળરૂઆત કયી. 

ફનાવકાઠંા જજલ્રાનાઆલા આજીલન વેલાના બેખધાયી કનલશ્રી આનદંી કઈ ણ 

જાતના સ્લાથા નલના દેળની સ્લતતં્રતા ભાટે તથા ગયીફના શક્કના યક્ષણ ભાટે ઝઝૂમ્મા 
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અને વદૃ્ધાલસ્થાએ ણ રકને ગાધંીના ભાગે સ્લાલરફંી જીલન જીલલાની પે્રયણા 

એટરા જ જુસ્વાથી આતા યહ્યા. રક વમદૃ્ધ થામ અને દેળન વલાુંગી નલકાવ થામ 

તેલા કામાભા ં વતત યવ રેતા કમાા અને ત ે યીતે તેઓના દયલણીકાય, થદળાક 

યાજસ્થાનના મકુ વેલક શ્રી ગકુબાઈ બટ્ટન આદેળ વેલા ભાટે છે વત્તા ભાટે નશીં,તેનુ ં

જીલનના અંનતભ શ્વાવસધુી ારન કયુું અને કનલશ્રીનુ ંતા.૩૦-૧૦-’૭૩ના યજ અલવાન 

થયુ.ં 

કવલ શ્રી આનાંદી (સ્લ. શ્રી કાીદાસ રક્ષ્ભીચાંદ બોજક) સહકામવકયો સાથે  
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