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માલી દરથભાઇ હીરાજી 

ીએચ.ડી મળદ્યાથી (ઇમતહાસ),ગજુરાત યમુનળમસિટી, અમદાળાદ. 

પળ્ૂભમૂમકા  

 અભદાલાદ ળશયેની આજુ-ફાજુના ખાભડાભાાંથી ઉચ્ચ શળક્ષણ ભેલલા ભટી ભાત્રાભાાં 
યલુાન ફવ ઔે યેલ્લે ભાયપતે અભદાલાદ આલતા, ત ગણા આશથિઔ જરૂરયમાતને ઔાયણ ે
અભ્માવક્રભ લચ્ચેથી મઔૂીને નઔયી ધાંધાભાાં જડામા શતા તે ણ લધ ુઅભ્માવ ઔયલા ભાખતા 
શતા. આલા વભમે ઔાાંઔરયમા ભણણનખયના ઔેટરાઔ વાંલેદનળીર નાખરયઔ ઔે જેભણે બખલદૌ  
ખીતાના ઔભમના શવધ્દ્ાાંતન ેજીલનભાાં ચરયતાથમ ઔમો શત ત ેઆખ આવ્મા. ‘વલોદમ’ શુાં છે ? તે 
ીછાણનાયા આ ણચિંતનળીર નાખરયઔ યલુાનીભાાં આઝાદીના વાંગ્રાભના રડલૈમા શતા. 
ખાાંધીયખુના અરશિંવઔ વત્માગ્રશી ખાાંધીજીના અણખમાય વ્રતને જેભણે તનાાં જીલનભાાં 
ચરયતાથમ ઔમામ શતા એલા એ રઔ શતા. ‘ગવાઇને ઊજા થવુાં’ એલ યશલળાંઔય ભશાયાજન 
વાંદેળ જેભણે તાના જીલનન મદુ્રારેક ફનવ્મ શત એ રઔએ ઔાાંઔરયમા શલસ્તાયના શલઔાવ 
ભાટે મજલાભાાં આલેરી યલુા શળણફયભાાં ચાલીરૂ ભશૂભઔા બજલી શતી.  

 ખાાંધીયખુના આ પ્રશતશનશધ આઝાદી છી યલુાની લટાલી ચકૂ્યા શતા. ણ તેભના 
ભાનવભાાં ખાાંધી શલચાય વાાંખાાંખ શત. ખાાંધી શલચાય જેટર આઝાદીના વાંગ્રાભભાાં પ્રસ્તતુ શત 
ઔદાચ તેના ઔયતાાં ણ અનેઔ ખણ આજે ણ પ્રસ્તતુ છે. ઔાાંઔરયમા ભણણનખયના એ જાગતૃ 
નાખરયઔએ અંબબુાઇ છટુબાઇ યુાણીના વ્મામાભ વાંસ્ઔાયને જીલનભાાં અનાવ્મા શલાથી 
શનમશભત ઔાાંઔરયમા વ્મામાભ ળાાભાાં જતા ઔે તાલની ાે ઔવયત ઔયતા અથલા લશરેી 
વલાયે ચારલા શનઔતા. ઔવયત અને ભશનિખ લૉઔ છી ઔાાંઔરયમાની ા ય ફેવીને શલશલધ 
વાાંપ્રત પ્રશ્નની ચચામ ણ ઔયતા. ઔમાયેઔ યાજઔીમ ચચામભાાંથી લાતાલયણભાાં ખભી ણ આલી 
જતી. એલાભાાં એઔ રદલવે દણક્ષણ–લૂમ શલસ્તાયના શલદ્યાથીને ઉચ્ચ-શળક્ષણ ભેલલા ભાટે 
ડતી શારાઔીની ચચામ થઈ. અચાનઔ ઔઇએ ઔૉરેજ ઔયલાનુાં સચૂન ઔયુું. વોએ સશુલચાય ખણી 
ચચામ વભાપ્ત ઔયીને વો તતાના યસ્તે શલકેયાઇ ખમા.  

‘સળોદય કેલળણી મડંલ’ ટ્રસ્ટની રચના  

 થડા-રદલવ છી પયી ાછી ઔૉરેજની ચચામ ખાંબીયતાથી ળરૂ થઈ. ઔાાંઔરયમા તાલની 
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ાની ઓચારયઔ ફેઠઔભાાં નક્કય સ્લરૂ આલાન શનધામય ઔયલાભાાં આવ્મ અને તે ભાટે એઔ 
ભાંડ સ્થાલાનુાં નક્કી થયુાં. આ ભાંડના નેજા શઠે ઔૉરેજ સ્થાલાની રદળાભાાં નક્કય 
ઔામમલાશી ઔયલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્યુાં. શલે મક્ષ પ્રશ્ન એ આલીને ઊબ યહ્ય ઔે આ ભાંડનુાં નાભ 
શુાં આવુાં? ઔઇએ ઔહ્ુાં-‘ભણણનખય ઔાાંઔરયમા ઔેલણી ભાંડ’ નાભ આ, ત ઔઇએ ઔહ્ુાં-જે 
દાતા ભે તેના નાભનુાં ભાંડ ળરૂ ઔયીએ, ત ઔઇએ ‘વાલમજશનઔ શળક્ષણ વાંસ્થા’ નાભ સચુવ્યુાં, 
યાંત ુઆ શલચાય ઔઇને ણ ખમ્મ નરશ. એલાભાાં એઔ લડીર ઊબા થમા અને ઔહ્ુાં- ‘આણ ે
વહ ુત ફાનુા ભાખે ચારનાયા ‘વલોદમલાદી’ છીએ ત ઔેભ નરશ આ ભાંડનુાં નાભ ‘વલોદમ 
ઔેલણી ભાંડ’ ન યાકીએ?’ આભ, ઓચારયઔ વબાભાાંથી ‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’ન ઉદબલ 
થમ. યાષ્ટ્ર અને વભાજની ઉન્નશત ભાટે ઔૉરેજ સ્થાલલાન શલચાય ઔમો અને તે ભાટેનુાં  એઔ 
રસ્ટ “રસ્ટીળીના શવધ્દધાાંત ” ય યજજસ્ટય ઔયલાભાાં આવ્યુાં.  

 ઔાાંઔરયમાની ાે ભનાયા ઔાાંઔરયમા ભણણનખયના શનલાવી મૂભાાં ત અભદાલાદના 
ઔટ શલસ્તાયભાાં લવતા શતા. તેભાાંના ગણા આઝાદી છી આ શલસ્તાયભાાં યશલેા આવ્મા ત 
ઔેટરાઔ ચ્ચીવ-ત્રીવ લમથી ત્માાં યશતેા શતા. આ તભાભના મણૂમા અભદાલાદના જીલન-
શલઔાવ વાથે વાંઔામેરા શતા. તેભના લૂમજએ ણ અભદાલાદના શલઔાવભાાં ભશત્લની ભશૂભઔા 
બજલી શતી. વભાજના જુદા-જુદા લખો અને જ્ઞાશતભાાંથી આલતા આ તભાભ રઔન ઉદેળ એઔ 
વાંસ્થાની સ્થાના દ્રાયા આલનાયી ેઢીભાાં વાંસ્ઔાય શવિંચન ઔયલાનુાં શત ુાં. ‘ટીભ સ્સ્રયટ’ એ 
અભદાલાદની  આખલી ક છે. આલી જ સ્સ્રયટ સ્થાઇ ‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’.  

સસં્થા રૂ કરળા સામેના ડકારો 

 ઔઇણ વાંસ્થા સ્થાલી શમ ત તેના સ્થાઔ ય એ વાંસ્થાના બશલષ્ટ્મન દાયભદાય 
યશરે છે. વાંસ્થા ભાત્ર ભઔાનથી વજામતી નથી ણ તેન ઉદેળ બશલષ્ટ્મની મજના, તેના 
વાંચારઔ અને આ વાંચારઔની પ્રશતબા ભશત્લની ભશૂભઔા બજલતા શમ છે. ઇંટ, યેતી, ચનૂ, 
ઔરક્રટ, રકાંડથી આણે એઔ ઇભાયત ફનાલી ળઔીએ ણ તેને ભાટે જભીન ક્યાાંથી રાલલી ? 
ઔઇએ જભીન દાન આી ત ફાઔીના નાણાાંની વ્મલસ્થા ક્યાાંથી થામ ? એઔ લકત રઔ ાવ ે
ઉગયાણુાં ઔયીને વાંસ્થા વજી દીધી ત છી તેન લાશિઔ શનબાલ ઔેલી યીતે ઔયી ળઔામ ? યજ-
ફયજના કચામ, ભેન્ટેનવ અને તેના ઔભમજાત(ટીચીંખ અને નૉન-ટીચીંખ સ્ટાપ)ન પ્રશતભાવ 
ખાય ઔેલી યીતે ચઔૂલલ ? તે ણ એઔ ઔમડા રૂ જ શત ુાં. આલા વાંજખભાાં વલોદમ ઔેલણી 
ભાંડના ઔામમલાશઔએ તાનુાં આખવુાં ભઔાન ઊભુાં ઔયલાને ફદર ે તમૈાય ભઔાન ળધલાન 
પ્રાયાંબ ઔમો. આ વાંસ્થા વાથે ગણા શભર-ભાણરઔ વાંઔામેરા શતા અને તેભની ળાકને ઔાયણ ે
ફાંધ ડરેી ‘શવટી-શભર’ના લશીલટીદાયએ જગ્મા આલાની દયકાસ્ત મઔૂી. 

 પ્રાચીન વભમે બાયતભાાં નારાંદા, તક્ષશળરા જેલી શલશ્વશલખ્માત શલદ્યાીઠ શતી જમાાં 
જ્ઞાન તૃા વાંતલા ભાટે દુશનમા બયભાાંથી જ્ઞાન શાસુ આલતા શતા. આજે શાલમડ અને 
ઑક્વપડમ જેલી શલશ્વની ટચની યશુનલશવિટી ાવે અઢઔ બાંડ અને તભાભ વખલડ વાથેનુાં 
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અત્માધશુનઔ ભઔાન છે. ણ એઔ ફાંધ ડરેી શભરના ખડાઉનભાાં ઔૉરજે ળરૂ ઔયલાનુાં વાશવ 
‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’ના સ્થાઔએ ઔયુું અને તેભને ટેઔ આલા ભાટે ણ વત્તાધીળ 
આખ આવ્મા.  

અભદાલાદના લૂમ શલસ્તાયની આ વલમ પ્રથભ ઔૉરેજ શતી. તે વભમે અભદાલાદની 
રખબખ તભાભ ઔૉરેજ નદી ાય શિભ શલસ્તાયભાાં શતી. અભદાલાદભાાં ગજુયાત ઔૉરેજ, 
એચ.એર. ઔભવમ ઔૉરેજ (૧૯૩૬), એભ.જી. વામાંવ ઔૉરેજ (૧૯૩૭), એર.ડી. આટૌમવ ઔૉરેજ 
(૧૯૩૭), એર.ડી. એન્ન્જશનમરયિંખ ઔૉરેજ (૧૯૪૮),   વેન્ટ જેશલમવમ ઔૉરેજ (૧૯૫૫) લખેયે 
ઔૉરેજ શતી. ળશયેના ભધ્દમભાાં રાર દયલાજા શલસ્તાયભાાં ‘ગજુયાત રૉ વવામટી’ રસ્ટ દ્રાયા 
આધશુનઔ ભઔાનભાાં ‘રૉ ઔૉરેજ’ ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી. આ તભાભ વાંસ્થા ાવે તાના 
વખલડ લાા આધશુનઔ ભઔાન શતા. એલાભાાં ફાંધ ડરેી શભરના ખડાઉનભાાં ઔૉરેજ ળરૂ ઔયલી 
એ એઔ ભટ ડઔાય શત. એ વભમે ગજુયાત યશુનલશવિટી વાથે ઔૉરેજનુાં જડાણ ભેલવુાં શમ 
ત એઔ રાક રૂશમા રડઝીટ બયલી ડ.ે લી વાંસ્થાનુાં ખદુનુાં ભઔાન શવુાં જઇએ. વાથે-વાથે 
ભટુાં યભત-ખભતનુાં ભેદાન ણ શવુાં જઇએ. યાંત ુ ‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’ ાવે ઔૉરેજ ળરૂ 
ઔયલા ભાટે ઔઇ એવુાં નાણાબાંડ નશત ુાં ઔે તેભાાંથી એઔ રાક રૂશમા રડઝીટ બયી ળઔામ. 
લી ભઔાન અને ભેદાનનુાં ત વલાર જ ઔમાાંથી ? આલા વાંજખભાાં વાંસ્થાના સ્થાઔના ઉદેળ 
અને તેભની શનષ્ટ્ઠા જઇને મુાંફઇ વયઔાયના મખુ્મ ભાંત્રી અને પ્રકય વલોદમલાદી ઔામમઔય શ્રી 
ભયાયજી દેવાઇ ‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’ની લશાયે આવ્મા. તેભની વીધી દયમ્માનખીયીના 
ઔાયણે વયઔાયે ણ વાંસ્થાની ળરૂઆત ભાટેના શનમભભાાં ફાધછડ ઔયલા વશમ સ્લીઔાયી રીધુાં. 
ગજુયાત યશુનલશવિટીના પ્રથભ કુરશત શયશવધ્દધબાઇ રદલેટીમાએ ઠયાલ ભાંજુય ઔયાલીને એઔ 
રાક રૂશમાની રડઝીટ ભાપ ઔયી દીધી. લી, ગજુયાત યશુનલશવિટી દ્રાયા ઔૉરેજની તાવ ભાટે 
જે તાવ વશભશત શનભલાભાાં આલી તેભણે રઔ દ્રાયા સ્થાેરી વાંસ્થા જઇને આશ્વમમ અનબુવ્યુાં. 
ઔાાંઔરયમા ભણણનખયના સ્થાશનઔ નાખરયઔએ સ્લમાંભ ૂ યીતે પાંડ-પા એઔત્ર ઔયીને ઊબી ઔયેરી 
વાંસ્થા અને તેભનુાં ટીભ સ્સ્યીટ જઇને ખોયલ અનબુવ્યુાં. મખુ્મ ઉદેળ ત ઔન્મા–ઔેલણી અને 
ખયીફ શલદ્યાથીના ઉત્ઔમન શલાથી તેભણે નીશત શનમભની આંટીઘટૂીભાાં ડયા શલના 
શલળા ખડાઉનન ેલખમકાંડ તયીઔે સ્લીઔાયી રીધ. ઔાટભાથી બયેરા ભેદાનને યલુાન શ્રભ મજ્ઞ 
દ્રાયા યભત-ખભતનુાં ભેદાન ફનાલી દેળે તેલી ફાાંશધેયી વાથે ભાન્મતા આી દીધી. કુરશત શ્રી 
શયશવધ્દધબાઇએ ણ વલમન ઉદમ થામ તેલી શબુ-ઔાભના વાથે ઔૉરેજને ફશારી આી અન ે
તેભાાંથી ‘વલોદમ આટૌમવ ઔૉરેજ’ન ઉદબલ થમ.  

મસટી મમના કાટમાલમા ંસળોદય આર્ટ્સ કોેજના રૂઆત 

અભદાલાદના જીલનશલઔાવભાાં એઔ નલ અધ્દમામ યામયુ દયલાજા ફશાય આલેરી શવટી 
શભરના અલાલયા ઔમ્ાઉન્ડભાાં રકામ. એ રદલવ ે શવટી શભર જાણે નાંદનલન ફની શમ તેભ 
નલા યાંખ-રૂ અને ળણખાયથી વજ્જ થઇ શતી. ચાયે ફાજુ ધજા તાઔા રશયેાલલાભાાં આવ્મા 
શતા. ઔાટભાથી બયેર ભેદાન યભતખભતનુાં ભેદાન ફની જલા આવ્યુાં શત ુાં. ધૂ કાતા ખડાઉન 
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લખમકાંડભાાં પેયલાઇ ખમા શતા. વલમના ઉદમ ભાટે દણક્ષણ-લૂમ અભદાલાદભાાં આજે ઔૉરેજન 
પ્રાયાંબ થલાન શત. ળશયેના અગ્રખણ્મ નાખરયઔ, પ્રશતષ્ષ્ટ્ઠત આખેલાન, બનુ્ધ્દધજીલી લખમ, 
શલશલધ ઔૉરેજના આચામો, અધ્દમાઔ અને ભટી વાંખ્માભાાં નાખરયઔ આ ઐશતશાશવઔ ક્ષણના 
વાક્ષી ફનલા ભાટે ઉસ્સ્થત થમા શતા. ‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’ના શદે્દદાય તથા વબાવદ 
અને નાખરયઔ વબાભાંડની ફશાય મુાંફઈ યાજમના મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી ભયાયજી દેવાઇ તથા 
ગજુયાત યશુનલશવિટીના કુરશત શ્રી શયશવધ્દધબાઇ રદલટેીમાના સ્લાખત ભાટે ઊબા શતા. ફયાફય 
૯ ઔરાઔે ફને્ન ભશાનબુાલ વબાસ્થે આલી શચ્મા શતા ત્માયે શમનાદ લચ્ચે સતૂયની આંટીથી 
અણબલાદન ઔયલાભાાં આવ્યુાં. વો વબાસ્થે ખઠલામા અને ફશને દ્રાયા વયસ્લતી લાંદનાથી 
ઔામમક્રભન શબુાયાંબ થમ. પ્રથભ ભાંખરપ્રાયાંબ ભાટે દી પ્રાખટય શલશધ થઈ ન ે ત્માયફાદ 
વલોદમ ઔેલણી ભાંડના પ્રમકુ નાનબુાઇ દેવાઇએ ટૂાંકુ પ્રલચન ઔયુું તેભના પ્રલચનભાાં ઔેલા 
વાંજખભાાં વાંસ્થાની ળરૂઆત ઔયલાભાાં આલી તને વાય આલી જત શલાથી અત્રે આણ ેએ 
જઇએ- “અભદાલાદ ળશયેભાાં રદનપ્રશતરદન લસ્તી લધી યશી છે. ન ે તેની વાથવાથ ઉચ્ચ 
ઔેલણીની વાંસ્થા લધાયલાની આલશ્મઔતા ણ ઊબી થતી જામ છે. આણા ળશયેની ભટા 
બાખની ઉચ્ચ ઔેલણીની વાંસ્થા ળશયેના શિભ બાખભાાં ળશયેથી ગણે દૂયના સ્થાને સ્થાશત 
થમેરી છે. ળશયેના દણક્ષણ અને લૂમ બાખભાાં લવતાાં તેભજ તે તયપનાાં ખાભડાભાાંથી આલતાાં 
શલદ્યાશાસ ુયલુઔયલુતીને તે શલદ્યાવાંસ્થા ફહ ુજ દૂય ડ ેછે. ને તેથી તેભને શલદ્યાભ્માવ 
અથે આલી વાંસ્થાભાાં જલા આલલા ભાટે દયયજ ૧૩-૧૪ ભાઇરની વામઔર ય મવુાપયી 
ઔયલી ડ ેછે; અથલા ત દયયજ ફે ઔરાઔ જેટર વભમ ફખાડયા ઉયાાંત યજના ૮ થી ૧૨ 
આના ફવ બાડાના કચમલા ડ ે છે. એઔ કુટુાંફભાાંથી ફે-ત્રણ શલદ્યાથીને આ યીતે બણલા 
જલાનુાં શમ ત ભરશને ૫૦-૬૦ રૂશમા ફવબાડાના જ થામ! ભધ્દમભલખમ ભાટે આ આશથિઔ ફજ 
અવશ જ ખણામ. શલદ્યાથીની તાંદુયસ્તી ભાટે ણ આ વ્મલસ્થા શલગાતઔ જ રકેલી જઇએ. તે 
નથી વભમવય બજન રઈ વઔતા ઔે ફવભાાં થતી બીડને રયણાભે નથી વભમવય લખોભાાં 
શાજયી આી ળઔતા ! ને રયણાભે ગણા તેજસ્લી શલદ્યાથી ણ યીક્ષાભાાં વારૂાં રયણાભ 
રાલી ળઔતા નથી. તે અલાયનલાય ભાાંદખીન બખ ફને છે.   

 આણા ળશયેના દણક્ષણ તેભજ લૂમ બાખભાાં લવતા શલદ્યાથીલખમની ઉયુમક્ત 
મશુ્ઔેરીનુાં શનલાયણ ઔયલા ને ભધ્દમભલખમના તેભજ ખયીફ કુટુાંફના શલદ્યાથી બાઇ-ફશને ભાટે 
ઉચ્ચ શળક્ષણ સરુબ ફનાલલાના શબુ શતેથુી પે્રયાઇને શ્રી વલોદમ ઔેલણી ભાંડે આ સ્થે 
શાર તયુાંત એઔ ઇન્ટયશભરડમેટ આટૌમવ ઔૉરેજ સ્થાલાન શનણમમ ઔમો છે.  

 અભાય આ શનણમમ હુાં જયા સ્ષ્ટ્ટ યીતે ઔહુાં ત એઔ પ્રઔાયનુાં વાશવ શત ુાં. ને છે. ઔઇણ 
વાંસ્થાની સ્થાનાન શનણમમ ઔયલાથી ઔાંઈ તે વાંસ્થાની સ્થાના થઈ જતી નથી. એ ભાટે વોથી 
પ્રથભ નાણાાંની જરૂય ડ ેછે. અભાયી ાવે નાણાાંન ુાં ઔશુાં જ બાંડ નશત ુાં. દયેઔ ઔૉરજે વાથે ઔઈ 
દાતાનુાં નાભ વાંઔામેલુાં શમ છે. ઔાયણ ઔે તે ઔૉરેજને દાતા તયપથી વધ્દધય આશથિઔ વશામ 
ભેરી શમ છે. અભાયી ઔૉરેજ વાચા અથમભાાં રઔની-જનતાની વાંસ્થા છે. ભણણનખય અને તેની 
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આવાવના શલસ્તાયભાાં લવતા વાભાન્મ સ્સ્થશતના રઔએ તાનાથી ફને તેટરી ને તેલી નાની 
ભટી આશથિઔ વશામ આ વાંસ્થાની સ્થાનાભાાં ઔયી છે. આ યીતે ઔૉરેજ સ્થાી ળઔામ તે શલળ ે
ગણાના ભનભાાં બાયે ળાંઔા શતી, ને આજે ણ છે. યાંત ુઅભે ત રશિંભતથી આ ઔાભ ળરૂ ઔય ૂમ 
છે. ભને શ્રધ્દધા છે ઔે અભારૂાં આ વાશવ વપતાને લળે જ ; ઔાયણ અભે શનષ્ટ્ઠાલુમઔ આ વાંસ્થાને 
સ્થાલા ને વમધૃ્દધ ફનાલલા અભાયાથી ળક્ય તેટરા ઉતભતભ પ્રમત્ન ઔમામ છે.”1 

નાનબુાઇના ભાનનીમ પ્રલચન છી ગજુયાત યશુનલશવિટીના કુરશત શયશવધ્દધબાઇ 
રદલેટીમાને પ્રવાંખણચત પ્રલચન ભાટે શનભાંત્રણ આલાભાાં આવ્યુાં. આ પ્રવાંખે શયશવધ્દધબાઇએ ટૂાંકુાં 
ણ ભાનનીમ પ્રલચન આપ્યુાં. તેભણે ફાંધ ડરેી શભરના ખડાઉનભાાં ઔૉરજે ળરૂ ઔયલાન 
પ્રસ્તાલ વાાંબીને જ આિમમ અનબુવ્યુાં શત ુાં અને જણાવ્યુાં ઔે- 

“જમાયે સ્થાશનઔ તાવ વશભશતએ સ્થ મરુાઔાત રીધી ત્માયે ગણીફધી કટ લતામતી 
શતી ણ વભશિત ઔામમલાશઔએ તે થડા રદલવભાાં જ તે તભાભ જરૂરયમાત ણૂમ ઔયી 
દીધી અને ભયાયજીબાઇની બરાભણ શતી ઔે ઔન્મા ઔેલણી ભાટે આ ઔૉરજે ળરૂ થઈ 
યશી છે ત્માયે આણ ે ળક્ય એટરી ભદદ ઔયીશુાં. ગજુયાત યશુનલશવિટીના તભાભ 
વત્તાલાાએ આ ઔૉરેજની સ્થાના ભાટે ળક્ય તેટલુાં ભદદ ઔયલાન પ્રમાવ ઔમો છે 
અને એઔ રાક રૂશમાની રડઝીટ ણ અભે જતી ઔયી છે. તભાભ નાખરયઔ એઔ વાથ ે
યાષ્ટ્ર ઉત્થાન ભાટે જ ળૈક્ષણણઔ વાંસ્થા સ્થાતા શમ ત અભાયે નીશત શનમભની જડતા 
દળામલલી નરશ. હુાં આળા યાખુાં છાં ઔે આખાભી લોભાાં આ ઔૉરેજ તાના શલદ્યાથી 
યાષ્ટ્ર ગડતયભાાં ભશૂભઔા બજલળે.”2  

 શયશવધ્દધબાઇ રદલેટીમાના લઔતવ્મ છી ભયાયજીબાઇએ ખફુ જ પે્રયણાદામી પ્રલચન 
આપ્યુાં. વલોદમને તાના જીલનભાાં ઉતાયનાય ભયાયજીબાઇએ ‘વલોદમ’ ઔૉરેજના ઉદગાટન 
પ્રવાંખે આેર લક્તવ્મ પ્રસ્તતુ શલાથી તે અતે્ર ટાાંઔી ળઔામ.  

“તભાયી ઔૉરેજનુાં ઉદગાટન ઔયીને તભાયા વાશવભાાં હુાં ણ બાખીદાય ફન્મ છાં. એટર ે
એભાાં ઔઇ દ ઊબ થળે ત હુાં ણ એભાાંથી ફચી નરશ ળકુ. જ ઔે આણે માદ યાકવુાં 
જઇએ ઔે વાશવ લખય ભાણવ આખ લધી ળઔત નથી. તભે જે વાશવ ઊઠાવ્યુાં છે 
તેભાાં ચીલટ અને શબુશનષ્ટ્ઠા યાકળ ત તભે ાય ડળ. ઔૉરેજને ભાન્મતા આલા 
ભાટે એઔ રાક રૂશમાની રડઝીટ મઔૂલાની લાત રશતાલશ છે એભ ભને નથી રાખતુાં. 
જ શળક્ષણ વાંસ્થા ફયાફય ચારતી શમ, પ્રાધ્દમાઔ વાંતથી ઔાભ ઔયતા શમ ત તેના 
બાંડ, ભઔાન લખેયે પ્રશ્નને ભશત્લ આવુાં ન જઇએ. ભઔાન સુાંદય ન ણ શમ, ત ે
ભજબતુ શમ, શલા ઊજાવલાળાં શમ, તેભાાં શલધાભ્માને અનકુૂ લાતાલયણ શમ એ 
જરૂયી છે. ણ ઔેલણીન આધાય ભઔાન ઉય નથી. શલદ્યાના શલઔાવન આધાય 
શલદ્યાથીની જજજ્ઞાવા અને પ્રાધ્દમાઔની જ્ઞાન આલાની ધ્દધશત ઉય યશરે છે એભ 
ભારુાં ભાનવુાં છે. શળક્ષણને યશવઔ અને જીલનરક્ષી ઔયી શલદ્યાથીંની જજજ્ઞાવા ઉતજેલાની 
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પયજ અધ્દમાઔની છે. તેથી અધ્દમાઔની વદાંખી ઔયતી લકત ે તેની જ્ઞાન પ્રાન્પ્ત 
ઉયાાંત તેનુાં ચારયત્ર્મ, વ્મસ્ક્તત્લ, તેન અનબુલ, તેની શળક્ષણ આલાની યીત, તેની 
શળસ્ત વ્મલસ્થા લખેયે શલમઔ બાલના ઇત્મારદ ફાફતને રક્ષભાાં રલેી જઇએ. તેથી 
ઔહુાં છાં ઔે જે વાંસ્થા ઔૉરેજ ઔાઢે છે. તેની ળસ્ક્ત ઔેટરી છે. તેના વાંચારઔ તનેે શનબાલલા 
ઔેટરા કૃતશનશ્ચ્મી છે. તે ઔેટરા શનષ્ટ્ઠાલાન અને પ્રાભાણણઔ છે એ શલે યશુનલશવિટીએ 
લધાયે રક્ષ આવુાં જઇએ.”3  

ઉદગાટન વભાયશના ાાંચ રદલવ છી વલોદમ ઔૉરેજભાાં કયા અથમભાાં “ળાયદાવના” 
ળરૂ થઈ. ભાંખ પ્રાયાંબે સપુ્રશવધ્દધ બક્ત ઔશલ શત્રભલુનદાવ રુુતભદાવ લશુાય(સુાંદયભ)ના 
ભાંખર પ્રલચનથી ળકૈ્ષણણઔ વત્રન પ્રાયાંબ થમ. વલોદમ ઔેલણી ભાંડના ઔામમલાશઔની 
દીગમદ્રષ્ષ્ટ્ટ ઔેલી શતી ઔે તેભણે સુાંદયભને ભાંખર પ્રાયાંબે શનભાંત્ર્મા. સુાંદયભન ણ આ તભાભ વાથે 
લો જૂન રયચમ શત તથેી તેભણે એ શનભાંત્રણન વશમ સ્લીઔાય ઔમો. સુાંદયભના અંતફોર:-  

“તભાયી શલદ્યાવનાના પ્રાયાંબ રદને ભાંખ પ્રલચન આતા ભને આનાંદ થામ છે. આ 
સ્થે જમાાં એઔ ઔાે રક્ષ્ભીની આયાધના થતી શતી. ત્માાં આજે બખલતી વયસ્લતીની 
પ્રાણપ્રશતષ્ટ્ઠા ળરૂ થામ છે. તભાય શલદ્યાભ્માવ આયાંબ તે લેૂ શભણાાં જ ખોતભ બધુ્દધની 
પ્રશતભા વભક્ષ પ્રાથમના ઔયી, તભે ઔૉરેજના લાતાલયણ અને રૂરઢભાાં ભશત્લન પેયપાય 
નોંધાવ્મ છે. ભને શ્રધ્દધા છે ઔે આ ઔૉરેજના ળાાંત અને શનભમ લાતાલયણભાાં તભે સુાંદય 
શલદ્યાભ્માવ ઔયી ળઔળ... ઔઇ એઔ વાાંઔડી, અંધઔાયબયી ખરીભાાંથી વાય થતી 
વ્મસ્ક્તની નજયે એઔાએઔ શલળા શરયમાળાં ભેદાન ડ,ે ઔે વમજુ્્લ ઉછત  વાખય 
તેની નજયે ચઢે અને જેલ આનાંદ તેને થામ તલે આનાંદ શલદ્યાીઠભાાં પ્રલેળતાાં ભન ે
થમ શત . ત્માયે ભાયી નજય વભક્ષના ફાંધ ફાયણાાં ખલૂ્માાં અને ભાંખપ્રમાણના નલા 
યાશ ભાયે ભાટે ભઔા થમા. શલદ્યાીઠના વમધૃ્દધ ગ્રાંથાખાયે જ્ઞાનનાાં નલાાં શળકય અને 
વાધનાની નલી ઔેડી ભને ચીધી. ોંરડચેયી ાવ ેદરયમાને વો પ્રથભ શનશાતાાં ભાયી 
નાની દીઔયી એઔાએઔ ફરી ઊઠી શતી. ‘ઔેટલુાં ફધુાં ાણી!’ આણી દયેઔની આંતરયઔ 
ચેતના શલળાતા જ ાંકે છે. આજે આલા અવીભ-અભમામદ શલઔાવ ભાટેની ળક્યતા તભાયે 
ભાટે પ્રખટી યશી છે. તે ળક્યતાન તભે યેૂયૂ રાબ ઊઠાલ અને તભાયી વલોદમ ાંથે 
 એલી પ્રભ ુવભક્ષ ભાયી માચના છે.”4   

એંળી5 જેટરા શલદ્યાથી બાઇ-ફશનેથી ળરૂ થમેર આ ઔૉરેજના ભટા બાખના શલદ્યાથી 
શનમ્ન ભધ્દમભ લખમભાાંથી આલતા શતા. ગણા શલદ્યાથીની પી બયલાની ણ આશથિઔ સ્સ્થતી ન 
શતી તેલા વભમે  ‘ળાંઔયરર ભથયુબાઇ બ્લરઔ ચેયીટેફર રસ્ટ’ દ્રાયા ૩૦ જેટરા શલદ્યાથી બાઇ-
ફશનેની પીની યઔભ ચઔૂલલાભાાં આલી શતી6 અન ેઆલી દાનની યાંયા તેભણ ેઆખ ણ 
ચાલ ુ યાકી શતી. ઔૉરજેના પ્રથભ આચામમ પે્રભળાંઔય બટ્ટ બાલનખયની સપુ્રશવધ્દધ ળાભદાવ 
ઔૉરેજના શલદ્યાથી શતા.7 તે ગજુયાતના જાણીતા ઔશલ અને ઔેલણીઔાય શલાની વાથે વાથે 
ઔડઔ શળસ્તના આગ્રશી શતા. તેથી વાત લાખ ેઔૉરેજન પ્રાયાંબ થામ તેના અડધ ઔરાઔ શરેાાં 
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એટરે ઔે વલાયના વાડા છ લાખ ે પે્રભળાંઔય બટ્ટ શવટી શભર ઔમ્ાઉન્ડભાાં યાઉન્ડ રેતા. તે 
શલદ્યાથીની ખેય શળસ્ત ચરાલતા નરશ તેભણ ેતાની એઔ આખલી ટીભ ઊબી ઔયી શતી.  

ઔાાંશતબાઇની મરુાઔાત રેતા તેભણે જણાવ્યુાં શત ુાં ઔે શવટી શભર ઔમ્ાઉન્ડભાાં તભેણે તભેના 
શલદ્યાથીની ભદદથી યભતનુાં ભેદાન તૈમાય ઔમો અને ત્માાં જ શનમશભત ઔવયત ઔયતા. 
એન.વી.વી.ની ઔેલી યીતે ઔલામત ઔયતા શતા તે જણાવ્યુાં શત ુાં. વલોદમ ઔૉરેજ એઔાદ લમ છી 
ફાંધ થલાની સ્સ્થતી ય શચી ત્માયે અધ્દમાઔભાાં જે ણચિંતાનુાં ભજુ ાં પયી લળયુાં તેનુાં આફેહફુ 
લણમન ણ તેભણે ઔયુું શત ુાં. ઇ.વ.૧૯૦૭ભાાં જન્ભેરા મકુ્તજીલન સ્લાશભફાાને ૧૯૫૭ભાાં ૫૦ 
લમ ણૂમ થતા સ્લાશભફાાની સલુણમ તરુા થઈ. આ સલુણમને ભાંરદય ઔે ધાશભિઔ ઔામોભાાં 
લાયલાન ેફદર ે દેળ ભાટે ઔેલણીભાાં લાયલાનુાં સ્લાશભફાાએ જાશયે ઔયુું8 અને આલા જ 
વભમે વલોદમ ઔેલણી ભાંડના વભ્મએ સ્લશભફાાને તાને ઔૉરેજ ચરાલલા ડતી આશથિઔ 
મશુ્ઔેરી જણાલી અને સ્લાશભફાાએ તયત જ પ્રશ્ન ઔમો ઔે ઔામભ ભાટે વભસ્માનુાં વભાધાન 
જઇએ છે ? ‘બાલતુાં શત ુાં ને લૈધે ઔહ્ુાં’ની ઔશલેત પ્રભાણે વલોદમ ઔેલણી ભાંડના રસ્ટીએ 
સ્લાશભફાાને આ વાંસ્થાનુાં વાંચારન વલાનુાં નક્કી ઔયુું. છેલટે સ્લાશભફાાએ આ ઔૉરેજને 
ચરાલલાન શનણમમ ઔમો ત્માયે વોએ શાળઔાય અનબુવ્મ. એશપ્રર ૧૯૫૮ભાાં ટાઉનશરભાાં 
વાાંસ્કૃશતઔ ઔામમક્રભભાાં સ્લાશભફાાને શલશધલત યીતે વલોદમ ઔૉરેજન શલાર વલાભાાં આવ્મ9 
તે પ્રવાંખે આરેા પ્રલચનના આછા વાંબાયણા ઔાાંશતબાઇને માદ શતા. ‘નલી ઔૉરેજનુાં નાભ  
‘સ્લાશભનાયામણ આટૌમવ ઔૉરેજ’ નક્કી થયુાં અને તે ભાટેની જભીનની ળધક ઔેલી યીતે થઈ 
તેની માદ તાજી ઔયી શતી. છેલટે ભધ્દમભલખીમ શલસ્તાયભાાં ઔૉરેજ સ્થાલાન શનણમમ ઔમો અન ે
એઔ રદલવ ખદુ સ્લાશભફાા આ જભીન જલા ખમા શતા. તે વભમે પે્રભળાંઔય બટ્ટ વાથે ઔેટરાઔ 
પ્રપેવય, અગ્રણી વત્વાંખી તથા ‘વલોદમ ઔેલણી ભાંડ’ના વભ્મ વાથે ખદુ ઔાાંશતબાઇ ણ 
ખમા શતા. ઔૉરેજની આવ-ાવ ઉજ્જડ ભેદાન શત ુાં. ઢય-ફજાયના ટેઔયા, ળાશ-આરભ દયલાજ 
અને ખીતા ભાંરદયન ટાલય દેકાતા શતા. સ્લાશભફાા વરશત વોને જગ્મા વાંદ ડી અને તેના 
જભીન ભાણરઔ જ્ઞાન મજ્ઞના ઉભદા શતે ુભટે એઔ ધભામચામમ શરે ઔયી યહ્યા છે તે જઇને ખફૂ જ 
યાજી થમા. તેભણે ણ જ્ઞાન મજ્ઞભાાં જડાલલાની ઇચ્છા વ્મઔત ઔયી અને સ્લાશભફાા જે ઔાંઇ 
ણ પ્રવાદી સ્લરૂે જભીનની રઔિંભત ઔશળેે તે સ્લીઔાયલાની કાત્રી આી. આભ જભીનન પ્રશ્ન 
ઉઔેરામ અને છી સ્લાશભનાયામણ ઔૉરેજનુાં સ્લપ્ન વાઔાય થયુાં. તે દયમ્માન શવટી શભર 
ઔમ્ાઉન્ડભાાં જ આ ઔૉરેજ ચાલ ુયશી અને નલ-શનશભિત ણફષ્લ્ડિંખના ઉદગાટન છી અભે ળૈક્ષણણઔ 
વત્રન પ્રાયાંબ ઔમો. લૈજ્ઞાશનઔ ઢફે તૈમાય થમેર આધશુનઔ ઇભાયત દીગમદ્રષ્ટ્ટા સ્લાશભફાાનુાં 
સચૂન શત ુાં. શલા ઉજાવ લાા લખો, વાયાભાાં વારૂાં યાચયચીલુાં અને ફેન્ચ જઇ શલદ્યાથી વરશત 
ઔૉરેજન ળૈક્ષણણઔ અન ે ણફનશળક્ષણણઔ સ્ટાપ આનાંરદત થત શત. વલોદમ ઔૉરજેના આચામમ 
પ્રેભળાંઔય બટ્ટની વરાશથી સ્લાશભફાાએ અધ્દમાઔ ભાટે વભાન્મ કાંડ ઉયાાંત જુદા-જુદા 
શલમના અધ્દમાઔ ભાટે અરામદા કાંડની વખલડ ઔયી શતી. ળરૂઆતભાાં ત આ ફધુાં અજામફી 
બયુમ રાખતુાં અન ેધીભ ેધીભ ેનલી ઇભાયતના ભાશરભાાં અભે ખઠલાઇ ખમા. ઔેટરાઔ તપાની 
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છઔયા ઇયાદા લૂમઔ તપાન ભાટે જ ઔૉરેજભાાં પ્રલેળ રેતા યાંત ુતેભને ઔૉરેજના લતાલયણન 
એલ યાંખ રાખત ઔે એભનુાં જીલન જ ફદરાઇ જતુાં.’10   

સમાન   

એઔ શલચાય ફીજભાાંથી ળરૂ થમેર ‘વલોદમ આટૌમવ ઔૉરેજ’ જે ાછથી ‘શ્રી 
સ્લાશભનાયામણ આટૌમવ એન્ડ વામન્વ ઔૉરેજ’ તયીઔે શલશ્વશલખ્માત થઇ. તેની સ્થાનાના ૬૨ 
લમ ણૂમ ઔયી અમતૃ-ભશત્વલ તયપ આખ લધી યશી છે. ઔઇણ વાંસ્થા તનેી ઇભાયતથી નરશ 
ણ તેના શલદ્યાથીથી જ કાતી શમ છે. એઔ ફાંધ ડરેી શભરના ખડાઉનભાાં ળરૂ થમેર 
ઔૉરેજ નવુાં ભાનાશલધાન ામ્મા છી ણ એ વલોદમની બાલનાને ઔેંદ્રભાાં યાકી લૂમ 
અભદાલાદના ભધ્દમભલખીમ શલસ્તાયભાાં શલળા ઇભાયતભાાં આખ લધી યશી છે. આ ઇભાયતની 
એઔ-એઔ ઇંટ શ્રી સ્લાશભનાયામણ ખાદી વાંસ્થાના આદ્ય-સ્થાઔ મકુ્તજીલન સ્લાશભફાાની 
વલોદમની બાલનાને વાક્ષી યેુ છે. સ્થાઔન ઉદેળ અને તેની શનષ્ટ્ઠા જઇને એલા 
વલોદમલાદી દાતા ણ શય-શાંભેળા છેલ્રી ગડીએ ભદદરૂ થતા શમ છે. ભજૂયખાભ, ળાશ-
આરભ અને ઔાાંઔરયમા લચ્ચે જભીન વાંદખી થઈ અને જભીન ભાણરઔે નજીલી રઔિંભતે 
શલદ્યાધાભના વર્જન ભાટે સ્લાશભફાાન ફર સ્લીઔાયીને અને ટઔન રઔિંભતે તાની અમલૂ્મ 
જભીન ચયણ ે ધયી. આભ, શળકયફધ્દધ ભાંરદય યચલાને ફદરે ળાયદા ભાંરદય યચલાન 
સ્લાશભફાાન શનધામય ણૂમ થમ. અને આ ભશાશલદ્યારમન રઔાણમ તા.૨૧ભી ભાચમ ૧૯૬૧ના 
યજ ભશાન ઔેલણીઔાય વલમલ્રી યાધાકૃષ્ટ્ણનના શસ્તે થયુાં શત ુાં. અત્માયે આ વાંસ્થાને શ્રી 
સ્લાશભનાયામણ ખાદી વાંસ્થાન ભણીનખયના લતમભાન આચામમ સ્લાભીશ્રી રુૂતભશપ્રમદાવજી 
આખ ધાલી યહ્યા છે. 
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