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સારાાંિ : બાયતની આઝાદી ૂલે ગાંધીજીએ દેળલાવીઓ ભાટે જ ેહળક્ષણ દ્ધહત  આી શતી   તે  ામાની કેલણી તયીકે ઓખામ છે. ળરૂઆતના તફક્કાભાં 

વુભનબાઇ જલેા ગાંધી લાદી કામયકયોએ આ હળક્ષણ દ્ધહતના પ્રચાય અને પ્રવાયભાં ઘણંુ મોગદાન આપમું છે. જનેી છણાલટ પ્રસ્તુત વંળોધનરેખભાં કયલાભાં આલી છે. 

ામાની કેલણી દ્વાયા વુભનબાઇએ ગુજયાતનાં અંતહયમા અને જંગરાચ્છાહદત પ્રદેળોભાં જઈ તમાંની આહદલાવી પ્રજાના જીલનભાં હળક્ષણનો પેરાલો કયી તેભને 

વભાજના ભુખ્મ પ્રલાશ વાથે જોડલાનંુ કામય કમુું છે.વુભનબાઇએ સ્થાેરાં આશ્રભો દ્વાયા લતયભાન વભમભાં ણ ફાકો હળહક્ષત થઈ યહ્યા છે અને એક આદળય નાગહયક 

તેભજ વ્મહિ તયીકે વભાજભાં ઉભેયાઈ યહ્યા છે,તે વુભનબાઈની ઉરહધધ છે અને તે જ તેભને વાચી શ્રદ્ધાજંરી છે.  

ચાવીરૂપ િબ્િો:  ામાની કેલણી, ફુહનમાદી હળક્ષણ, ફોહયવાલય, તીતલા.    

 

પ્રસ્િાવના:  

 આજ ેકદાચ આણાં જીલનનાં ફધાં ક્ષેત્રોભાં હળક્ષણનંુ ક્ષેત્ર 

એલું છે, જભેાં લધુભાં લધુ ગંૂચલાડા પ્રલતે છે. એની વાથે વંકામેરા 

વૌ કોઈને આજ ે જ ે ચારી યહ્યું છે. એનાથી અવંતો છે છી તેઓ 

હલદ્યાથી શોમ, હળક્ષકો શોમ, ભા-ફા શોમ, આભ જનતા શોમ કે 

વયકાય શોમ. એનંુ કાયણ એ તો ન જ શોમ કે આણે હળક્ષણનો વાચો 

અથય જ ફયાફય વભજ્યા ન શોઈએ અને એણે વ્મહિગત અને 

વાભાહજક કમું પ્રમોજન હવદ્ધ કયલાનંુ છે તે ણ આણે ફયાફય 

વભજ્યા ન શોઈએ ?
૧
 હળક્ષણનંુ પ્રથભ પ્રમોજન ઉછયતા ફાકનો 

બાહલ નાગહયકનો ચારુ અથલા નલી ઊબી કયલા ધાયરેી 

વભાજવ્મલસ્થાભાં પ્રલેળ કયાલલાનંુ છે. ફાકનંુ હળક્ષણ તેના 

જન્ભથી જ ળરૂ થઈ જામ છે. હળક્ષણ વંસ્થાઓ તો જ ે પ્રહિમા 

કુટંુફભાં ભા-ફા, હભત્રો અને ડોળીઓએ ળરૂ કયી શોમ છે તેને 

આગ ચરાલલાનંુ જ કાભ કય ે છે. ફાકોને કેલલા ભાટે જ ેયીતો 

લાયલાભાં આલે છે તે આજના જભાનાભાં લધુ લૈજ્ઞાહનક અને 

ઊછયતા ફાકના ભાનવને લધુ અનુકૂ ફનતી જામ છે.
૨
ભશાત્મા 

ગાંધીએ સ્લાતંત્ર્ય ભળમંુ તે શેરાં દેળ વભક્ષ વાલયહત્રક હળક્ષણની એક 

મોજના યજૂ કયી શતી. જ ેરોકળાશી અને વભાજલાદી ઢફની શતી. તે 

લખતે એ મોજનાનો કોગં્રેવ ે ુયસ્કાય કમો શતો. આ નલી 

હળક્ષણદ્ધહત   જ ે ‘નઈ તારીભ’ ના નાભે ઓખામ છે. આ નલી 

હળક્ષણ દ્ધહતભાં કેટરાક પ્રમોગો કયલાભાં આવ્મા શતા. અને તેભા ં

ભારૂભ ડમું શતંુ કે શારની ચારુ હનહરિમ અને હનરપ્રાણ અંગ્રજેી 

હળક્ષણ દ્ધહત  કયતા આ નઇ તારીભભાં  ફાક લધુ વાયી યીતે અને 

લધુ ઝડથી ળીખે છે.
૩ 

પ્રસ્તુત રેખભાં નઇ તારીભના અભરીકયણ 

અને તેના પ્રચાય અને પ્રવાયભાં ામાના કામયકય યશેરા એલા 

વુભનબાઈની ચચાય કયલાભાં આલી છે. વુભનબાઈ બાયતીનો જન્ભ 

શારના ગાધંીનગય હજલ્રાના કરોર તારુકાના નાયદીુય ગાભે એક 

લણકય હયલાયભા ંતા.ય૪-૦૧-૧૯ય૧ના યોજ ભાતા ભોઘંીફશેનની કૂખે 

થમો શતો. તેભના હતાનંુ નાભ ભોયાયજીબાઈ શતંુ.
 
વુભનબાઈ બાયતી 

નાયદીુય ગાભના લણકયલાવભાં ભાટીના ખોયડાભાં જન્્મા શતા. 

કાદલભાં જભે કભ ખીરી ઉઠે અને ધયતીને વુંદય આકયક ફનાલે 

તેભ અછૂત કુટંુફભાં જન્ભેર આ કભરૂી નાનકડંુ વુભનબાઈરૂી 

પૂર ખીરલા રાગમંુ શતંુ. મુલાન વુભનબાઇ ભજૂય ભશાજનની નોકયી 

છોડીને ગાંધીજીના વાભાહજક ઉતથાનના કામયભાં જોડામા શતા અને 

તેનાજ બાગરૂે તેભણે દહક્ષણ ગુજયાતની આહદલાવી પ્રજાભાં 

હળક્ષણની જ્યોત પ્રગટાલી શતી.  

 ર ેંદટયા માંદિર િીિવા આશ્રમિાળાની સ્થાપના 

હશંદ છોડો રડતની વભાહિના વભમભાં ગાંધીજીએ વૌ 

આગેલાનોને જરે જલાને ફદરે ગાભડે જઈને તમાં સ્થાઈ થઈને 

યચનાત્મક કામો કયલાનો આદેળ આપમો શતો. વુભનબાઈ બાયતીએ 

ોતાની જરેની વજા ૂયી કમાય ફાદ તયત જ લેડછી શોચંીને ગાભડે 

જલાનો અહબગભ અનાવ્મો શતો અને તે ભાટે તેભણે લેડછીની 

ફાજુભાં આલેરા તીતલા ગાભની વંદગી કયી શતી. વુભનબાઈએ 

પ્રજાની લચ્ચે યશીને ગ્રાભ હલકાવની પ્રલૃહિઓ ભાટે ગાભ રોકોને 

તૈમાય કયલાનો દૃઢ હનધાયય કમો શતો. વુભનબાઈએ સ્લયાજને વુયાજ્ય 

ફનાલલા અને પ્રજાને તેને રામક ફનાલલા ભાટેના અનેકહલધ ઉામો 

આદમાય શતા. તેભાં યચનાત્મક કામય ભાટે તેભણે ‘પ્રજા દ્વાયા પ્રજાનો 

હલકાવ’ અને ‘રોકો દ્વાયા રોકોનો હલકાવ’ નો હલચાય અનાવ્મો 

શતો. આ દૃહિએ આઝાદીભાં ણ આઝાદીના અશેવાવને ગયીફના 

ઘય વુધી શોચંાડી અને તેભનાભાં વભાજના વાભાન્મ પ્રલાશભાં 

બલાની ક્ષભતા કેલામ અને તેભાં ણ ગાભના વભાજના છાતભા ં

છાત અને ગયીફોભાં ણ ગયીફ હયલાયોના હલકાવને શેરી 

અહગ્રભતા આલાની યીતે ગયીફ લસ્તીલાંુ ગાભ પ્રથભ વંદ કયલું 

એ હલચાય નજય વભક્ષ યાખતા ંઅન ટુ ધી રાસ્ટ ‘અંતમોદમ’ની યીતે 

ખેતભજૂયો અને આહદલાવી લસ્તી ધયાલતંુ તીતલા નાભનંુ નાનકડંુ 

ગાભ વંદ કમુું શતંુ.
૪
 

વુભનબાઈની તીતલા ગાભની વંદગી કયલા ાછ 

કેટરાક ખાવ હયફો જલાફદાય શતા. જભે કે તીતલા ભઢી અને 

ફાજીુયા ાવે આલેરંુ એક અંતહયમા નાનકડંુ ગાભ શતંુ. ભશદ્ અંળે 

ગાભભાં આહદલાવી ચૌધયીઓની લસ્તી શતી. ગાભભાં હળક્ષણની 

વુહલધાનો અબાલ શતો. ખેતી કયલા ભાટે યંયાગત દ્ધહતનો 

ઉમોગ થતો શોલાથી જોઈએ એટરંુ ઉતાદન ભતંુ ન શતંુ. 

આયોગમને રગતી કોઈ વુહલધા તે વભમે ન શતી. ગાભભાં રોકોને ફે 

વભમનંુ બોજન ણ વયતાથી ભતંુ ન શતંુ. તથા ગાભના રોકોભા ં

દારૂ - તાડીનંુ વ્મવન ખૂફ શતંુ તે ઉયાતં વૌથી ભોટી અને 

ચોકંાલનાયી વભસ્મા તમાનંા ભૂહનલાવી આહદલાવી ચૌધયીઓનંુ 

ોતાને વલણય ગણાલતા ળાશુકાયો દ્વાયા થતંુ ળોણ શતી. આભ 

તીતલા ગાભ આલી અનેક નાની-ભોટી વભસ્માઓથી ઘેયામેરંુ 

શોલાથી વુભનબાઈએ તીતલા ગાભની વંદગી કયી શતી.
૫
 કાયણ કે તે 

ગાભભાં યચનાત્મક કામય  કયલા ભાટેના ઘણો અલકાવ શતો. ઉયાંત 

તેઓને વુભનબાઈ બાયતી જલેા એક યચનાત્મક વુધાયકની તાતી 

જરૂય ણ શતી. 

વુભનબાઈએ જ્યાય ે તીતલા ગાભની વંદગી કયી તમાય ે

તમાંની હયહસ્થહત ખૂફ દમાજનક શતી. ગાભભાં ભાત્ર ફે કે ત્રણ 

નહમાલાા ભકાનો શતા. ફાકીનાં ફધા ભકાનો લાંવ અને ભાટીના 

કાચા ભકાનો શતાં. ગાભભાં યોજગાયીનંુ કોઈ હનહિત વાધન ન શતંુ. 

તેથી ભોટાબાગના રોકો સ્માદરા ગાભના બિોને તમાં નોકય-ચાકય 

યશીને ોતાનંુ જીલન વ્મતીત કયતા શતા. ફાકીના થોડાક વલાયથી 

વાજં વુધી ધહણમાભા (ભાહરક)ને તમાં ભજૂયીએ યશીને જ ે ભે તેભાં 

વંતો ભાની રેતા શતા. નાના ફાકો ગોલાહમાનંુ કાભ કયતા અને 

વલાયથી વાજં વુધી ગ્રાભજનો અને ફીજા વલણોની બેંવો, ગામો, 

ફકયીઓ લગેય ે ચયાલલાનંુ કાભ કયતા શતા. ખોયાકભાં તમાનંા રોકો 

ભોટેબાગે ચોભાવાની ઋતુભાં ખતેયભાંથી કલેરું થોડંુ અનાજ અને 

ધહણમાભાને તમાંથી ભતા અનાજ ય હનબયય યશેતા. ધહણમાભાની 

પ્રથાએ આ હલસ્તાયના રોકોનંુ જીલન ગુરાભીભમ ફનાલી દીધંુ શતંુ. 

રોકો ઘયનો પ્રવગં કાઢલા ભાટે વલણોને તમાંથી થોડા ૈવા રાલતા 

જનેા ફદરાભાં તેભણે આખી જંીદગી કાભ કયલું ડતંુ શતંુ. આને 

“શાીપ્રથા” તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલતી શતી. તેભાં સ્માદરાના 

બિો કશેતા કે‚તભાય ેળું કાભ બણલું અને ળું કાભ નોકયી કયલી? ‛ 

તેઓને તમાંના રોકોને ભાત્ર ગુરાભ યાખલાભાજં યવ શતો. તેથી 

ગાભભાં કોઈ વુધાયો કયતા નહશ અને કયલા દેતા ણ નહશ.
૬
 આભ 
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વાચા અથયભાં વુભનબાઈએ દહયદ્રનાયામણની વેલા કયલાનો વંકલ્ 

વાધ્મો શતો તેથી તેભણે આલા દહયદ્રતાથી ખદફદતા  તીતલા ગાભને 

વંદ કમુું શતંુ. 

ળરૂઆતભા ં વુભનબાઈએ ગાભભા ં જઈને વપાઈની 

કાભગીયી ઉાડી શતી. જભેાં જાશેય કૂલાની વપાઈ, જાશેય યસ્તાની 

વપાઈ તેભજ હફભાય અને યોગપ્રદ રોકોની વેલા ણ કયતા તે 

દય્માન વુભનબાઈએ કેટરાક ગાભના લડીરોની ભુરાકાત ણ રીધી 

શતી જભેાં છાતયાભબાઈ યળેભાબાઈ, અભાહવમાબાઈ અને 

વોભાબાઈ ભુખ્મ શતા. આ લડીરોને ભીને વુભનબાઈએ તેભના 

ભનની લાત જણાલી શતી. અને ગાભભાં આશ્રભ સ્થાલાની ઈચ્છા 

દળાયલી શતી. ગાભના લડીરોને તેભના ઉદ્ધાયની લાત ગે ઉતાયીને 

વુભનબાઈએ આશ્રભ સ્થાલાની ભજૂંયી ભેલી રીધી શતી અને તેભાં 

લડીરોએ ણ વંૂણય વાથ વશકાય આલાની ફાંશેધયી આી શતી. 

લડીરો વાથેની ચચાયભાં આશ્રભ ભાટેનંુ ભકાન ફાધંલા ભાટે કઈ જગમા 

વંદ કયલી ? ભકાન કેલું ફાંધલું ? લગેય ેજલેા પ્રશ્નોની છણાલટ ના 

અંતે છાતયાભબાઈનાં ઘયની ાછ ડેરી જગમાએ ભકાન 

ફાંધલાનંુ નક્કી કયલાભાં આવ્મું શતંુ. ભકાન ફાધંલા ભાટે વભગ્ર 

ગ્રાભજનો ાવે વભુનબાઈએ ભદદ ભાંગી શતી. જનેા પસ્લરૂે 

આખું ગાભ ફીજા જ હદલવે બગંુે થઈ ગમું શતંુ. અને જનેે જ ેભળમુ ં તે 

ોતાના ઘયથેી રઈને શાજય થઈ ગમા શતા. ળરૂઆતભાં ભકાન 

ફાંધલાની જગમા ય ભાત્ર ભાંડલો ફાંધલાનંુ નક્કી કમુું શતંુ અને ફીજા 

હદલવે વૌ ગ્રાભજનોના વહશમાયા પ્રમાવ થી એક જ હદલવભા ંભાડંલો 

ઊબો કયી દેલામો શતો.
૭
 ભાંડલાનંુ કાભ ૂણય થતાં જ વુભનબાઈએ 

વૌને વાજંની પ્રાથયનાભા ંબેગા થલા ભાટેનંુ આભતં્રણ આી દીધંુ શતંુ. 

અને એ ણ જણાવ્મું શતંુ કે જનેી ાવે ય ેંહટમો શોમ તે વાથે રેતા 

આલે. વુભનબાઈએ પ્રશ્ન કમો શતો કે કેટરા ાવે ય ેંહટમો છે ? તો ૧૫ 

થી ૧૭ જટેરા ગ્રાભજનોએ તેભની ાવે ય ેંહટમો શોલાનંુ કહ્યું શતંુ ણ 

વાથે ઘણાપ્રશ્નો ણ શતા જભે કે ય ેંહટમો ચારતો નથી, ૂણી નથી 

લગેય ેવુભનબાઈએ આ ફધાને એ ફંધ યેંહટમા રઈને આલલા કહ્યુ ંશતંુ 

અને ૂણી આલાનંુ ણ કહ્યું શતંુ. ભાંડલો ફાંધ્માની પ્રથભ વાજંથી 

જ વુભનબાઈએ ફધાને પ્રાથયના કયાલી શતી. ધૂન ગલડાલી શતી અને 

બાયતભાતા કી જમ  ફોરાલડાલી શતી. તમાયફાદ વુભનબાઈ એ 

પ્રાથયનાભાં ોતાનંુ પ્રલચન ણ આપમું શતંુ અને ગ્રાભજનોનો આબાય 

ભાન્મો શતો. ગ્રાભજનોને યોજ પ્રાથયનાભાં આલલા અને વતૂય કાંતલા 

ભાટે જણાવ્મું શતંુ અને જ્યાય ેભીએ કે છૂટા ડીએ તમાય ેજમ જમ 

નો નાદ કયલા જણાવ્મું શતંુ અને વલય ગ્રાભજનો તેભના કશેલા પ્રભાણે 

કયલા વશભત થમા શતા. અંતે ફધા ગ્રાભજનો જમ જમ કયી વલય 

ોતાને છાય ેગમા શતા. આભ તીતલા આશ્રભની સ્થાના ખૂફ જ 

થોડો વભમ અને ઝડી કાભગીયીથી ૂયી કયલાભાં આલી શતી. આ 

યીતે વુભનબાઈએ વલોદમની જમોત તીતલા ગાભે પ્રગટાલી શતી.
૮
 

હદન-પ્રહતહદન ભાંડલાની પ્રલહૃતભાં પ્રગહત થતી યશી શતી. 

ય ેંહટમો કાંતનાયાની વંખ્માભા ં ણ ઘણો લધાયો થતો ગમો શતો. 

નાયણજી લવનજી ચૌધયી જ્યાય ે હલદ્યાથી ઉંભયના શતા તમાય ે આ 

ભાંડલાભાં વુભનદાદા વાથે કાંતલા ભાટે જતા શતા અને તેભને કાંતતા 

જોઈને તેભના હતાજી ણ તે કામયભાં જોડામા શતા. તેભને કાતંતા 

ળીખલાડમા  ફાદ તેઓ યોજનંુ ૨ આંટી જટેરંુ કાંતતા શતા. શેરા 

તીતલાના ગ્રાભજનો કન્મા આશ્રભભાંથી વૂતયની આંટી આી વાભે 

ખાદી રેતા શતા. ણ ાછથી તીતલાભાં જ લણકયો દ્વાયા લણાટ 

ળરૂ કયલાભાં આવ્મું શતંુ. જથેી તમાંથી જ ખાદી ભી યશેતી શતી. 

આભ ગાભભાં ઘણા ખયા કાડની ફાફતભાં સ્લાલરંફી ફન્મા શતા. 

થોડંુક વૂતય બેગંુ થામ એટરે લણકય ત્રણ-ચાય વ્મહિઓ ાવથેી 

આંટી રઈ વયખે બાગે ખાદી લશેંચી આતા શતા. આભ ધીય ે ધીય ે

તીતલા આશ્રભ કાડની ફાફતે ખૂફ જ ઝડથી સ્લાલરંફી ફન્મો 

શતો અને ગાભના રોકો ખાદી લણતા અને શેયતા થમા શતા.
૯
 તેથી ‘ 

ય ેંહટમા ભહંદય તીતલા ’ એલું આશ્રભનંુ નાભ ફયોફય વાથયક થમું શતંુ. 

મોટાના િીઘ્ર દિક્ષણનો પ્રયોગ 

વુભનબાઈની આશ્રભળાાઓભા ંનલયાળના વભમભાં યાહત્ર 

ળાા અને વંસ્કાય કેન્દ્ર ણ ચારતંુ શતંુ. જભેાં ઘણા ભોટી ઉંભયના 

હલદ્યાથીઓ જોડામા શતા. આલા હલદ્યાથીઓ ૈકી બણતાં બણતા ં

ઘણાં હલદ્યાથીઓ ઊઠી ગમેરા અને વજંોગો પ્રભાણે ભજૂયીએ જોડામા 

શતા. જભેાંના ઘણા શોહંળમાય હલદ્યાથીઓ ણ શતા. જભેનો પ્રશ્ન 

વુભનબાઈની નજયભાં આવ્મો શતો. જનંુે હનયાકયણ કયલા ભાટે 

વુભનબાઈએ જુગતયાભબાઈનંુ ગ્રાભવેલાના ૧૦ કામયિભો નાભના 

ુસ્તકભાં આેરા ‘‘ભોટાના ળીઘ્ર હળક્ષણનો‛ પ્રમોગ અભરી ફનાવ્મો 

શતો. જભેાં ફારુબાઈ કુલયાબાઈ અને હવગંાબાઈ કીકાબાઈ નાભના 

ફે હલદ્યાથીઓને આ પ્રમોગ ભાટે વંદ કમાય શતા. જ ે અંતગયત આ 

હલદ્યાથીઓના ભાતા-હતાને આ હલદ્યાથીઓને પયીથી અભ્માવ ળરૂ 

કયલાના પ્રમોગની લાત વભજાલી શતી. હનળાભાંથી ઊઠી જઈને 

ભજૂયીએ રાગી ગમેરા ઉંભય ણ લધાય ે થઈ ગમેરી, બણતય ણ 

બૂરાઈ ગમેરંુ ણ ભોટાઓ વભજણ ૂલયક પયી અભ્માવ કયલાનંુ 

સ્લીકાય ે તો એ હળક્ષણ ‘ળીઘ્ર હળક્ષણ’ રૂે હયણાભદામી ફને જ 

એલી શ્રદ્ધા વાથે હવંગાબાઈને આગ બણલા ભાટે પ્રોતવાહશત કમાય 

શતા.
૧૦ 

 અને તેભને લધુ બણલા લેડછી ભોકલ્મા શતા. જનંુે વખુદ 

હયણાભ આવ્મું શતંુ અને તેઓ ી.ટી.વી. કયીને હળક્ષક ફન્મા શતા. 

અને હવંગાબાઈ નોકયીભાં આગ લધતાં લધતાં ળાાના આચામય દ 

વુધી શોચંી, ઉંભય થતાં વેલા હનલૃિ થમા શતા. આ પ્રમોગની 

વપતા જોઈ વુભનબાઈ ઘણા ખુળ થમા શતા. હવંગાબાઈ હળક્ષક 

ફન્મા છી ભશોલ્રાની જ એક દીકયી ચનુીફશેન વાથે તેભના રગન 

થમા શતા. ગોલાહમાભાંથી બણતયને પ્રતાે હળક્ષક અને છી 

આચામય દે શોચંેરા આ દંહતના ઘયના વંસ્કાયોને રીધે તેભની 

હદકયી ઉા ણ લેડછી અને વણોવયા જલેી વંસ્થાઓભાં ઉિભ 

કેલણી ભેલી, ઉિય ફુહનમાદી હલદ્યારમભાં આચામય દે વેલાયત 

થઈ શતી. આ વાથે ઉાના ગીત-બજનો અને તેનો યાગ એ તેની એક 

આગલી ઓખ ફની શતી. આભ જુગતયાભબાઈએ આેરો ભોટાના 

ળીઘ્ર હળક્ષણના પ્રમોગને વભુનબાઈએ અભરભાં ભૂકીને તેને ૧૦૦% 

વપ ફનાલી ફતાવ્મો શતો. જનેાથી જુગતયાભ ણ ઘણા ખુળ થમા 

શતા. આભ વુભનબાઈની હળક્ષણ દ્ધહત ખૂફ જ પ્રમોગળીર અને 

ઉભદા પ્રકાયની શતી. જનેા દ્વાયા  તેભણે કેટરામે હલદ્યાથીઓનંુ જીલન 

ધન્મ ફનાલી દીધંુ શતંુ.
૧૧ 

 

બોદરસાવર આશ્રમિાળાની સ્થાપના 

દેળની સ્લતંત્રતા પ્રાહિ ભાટેની અહશંવક રડતની વાથે વાથે 

યાિર ીમ કેલણી નઈતારીભની કેલણીને ણ ગાંધીજીએ એટરંુ જ 

ભશતલ આપમું શતંુ. કાયણ કે ગાભડાના વલાુંગી હલકાવની ક્ષભતા કે 

અલકાળ નઈ તારીભની કેલણીભાં જણામા શતા. ોતાના 

વાથીદાયોને ગાભડાભાં જઈને ગાભડાના રોકોના કલ્માણના કાભોભા ં

રાગી જલાનંુ કશેતા શતા. આ  આદેળને ભાથે ચઢાલીને અનેક 

વેલાબાલી નેતાઓ અને આગ ડતા ભશાનુબાલો ળશેયોની અનેક 

વુહલધાઓ અને વુખવગલડો લગેય ેછોડીને ગાભડાઓભાં જલા રાગમા 

શતા અને શોળંે શોળંે ગાભડાઓની કઠણાઈને કિો લેઠીને ગયીફ 

દુુઃખી ગ્રાભજનોની વેલા કયલા રાગમા શતા. વુભનબાઈ બાયતી ણ 

આભાંના એક શતા. વોનગઢ તારુકાભાં સ્થાેરા તીતલા આશ્રભભાં 

વુભનબાઈએ ૧૦ લય જટેરી વેલા આી શતી. તેની વાથે વાથે 

તીતલાની નજીકભાં કન્મા આશ્રભ ભઢી નાભની નાની-નાની કન્માઓને 

હળક્ષણ વંસ્કાય આતી એક હળક્ષણ વંસ્થા શતી. એ વંસ્થાભાં ણ 

વુભનબાઈની વઝૂ, ળહિ અને દૃહિનો રાબ કન્મા આશ્રભની વંસ્થાને 

ભી યશેતો શતો. આ વભગ્ર વેલાની વુલાવથી આ હલસ્તાયના 

રોકોભાં વુભનબાઈ ઉયની રોકચાશના ઘણી વ્માક ફની શતી.
૧૨

 

૧૯૫૩-૫૪ના વભમગાાભાં જુગતયાભદલેએ ભુંફઈ વયકાયને 

આશ્રભળાા (યશેલાવી ળાા) ની મોજના ફનાલીને વૂચલી શતી. 

જભેાં શેરા ધોયણથી ત્રીજા ધોયણ વુધીના નાની ઉંભયના ફાકોથી 

ળરૂ કયીને યશેલા, જભલાને, બણલાની વગલડતાલાી મોજના શતી. 

ભુંફઈ વયકાય ે જુગતયાભની આ મોજનાને ભજૂંયી આતા ં આ 

મોજનાના અભરીકયણ ભાટે બાલનાળાી અને દીઘયદૃહિલાા 

યચનાત્મક કામયકયની જરૂય શોલાથી જુગતયાભબાઈના વેલક નીલડેરા 

વુભનબાઈની વંદગી કયી શતી. જુગતયાભબાઈ અને વુભનબાઈ લચ્ચે 

ઘણી ચચાયઓ ફાદ આ મોજનાનંુ અભરીકયણ ફોહયવાલય ભુકાભે 

કયલાનંુ ઠયાવ્મું શતંુ. વુભનબાઈની વંદગી થઈ તમાય ે તેઓ તીતલા 

આશ્રભ ળાાના ભુખ્મ વંચારક શતા. એટરે તેભણે શલે તીતલા 

છોડીને ફોહયવાલય જલાનંુ થમું શતંુ. વુભનબાઈએ તીતલાનો 

ગ્રાભવેલાનો પ્રમોગ અધૂયો ભૂકીને ફોહયવાલય જલાનંુ નક્કી કમુું શતંુ 

અને જુગતયાભબાઈ દલેના આળીલાયદ રઈ તેભની આજ્ઞાની 

અલગણના ન કયતાં તેઓ ફોહયવાલયનાં કાભભાં યોલાઈ ગમા 

શતા.
૧૩ 

ફોહયવાલય આશ્રભ ભાટે વયકાય ે ફોહયવાલયના ગૌચયભાથંી 

ાંચ એકય જભીન ભજૂંય કયી આી શતી. ફોહયવાલય જલેા દૂયના 

નાના અતંહયમા ગાભડાભાં નલેવયથી વગલડો ઊબી કયલાની 

શતી.
૧૪

 આશ્રભળાાની મોજના વભગ્ર યાજ્ય ભાટે વાલ નલી શતી. 
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અને વયકાયી તંત્ર શજુ આઝાદીની શલાભાં જભે તેભ ગોઠલાતંુ જતંુ 

શતંુ. તેભાં આશ્રભી જીલનની તારીભ ાભેરા જુલાનનંુ જ કાભ શતંુ. 

તેથી વુભનબાઈને આ નલતય પ્રમોગ ભાટે વંદ કયામા શતા.  

વુભનબાઈ ફોહયવાલય આશ્રભળાાના ભુખ્મ વંચારક 

શતા. વુભનબાઈ જ્યાય ે ફોહયવાલય ગમા શતા તમાય ે તમાં કોઈ જ 

વુહલધા ન શતી. ભાત્ર ચાયફેાજુ ઘનઘોય જંગર છલામેરંુ શતંુ. તમાં 

તેભણે વાથીઓ વાથે ભીને વીતાપીનંુ જંગર વાપ કયલાની 

ળરૂઆત કયી શતી.
૧૫

 વુભનબાઈ ભાટે આ હલસ્તાય તદ્દન નલો શતો. 

ભોટેબાગે તમાં લવાલા આહદલાવીઓની લસ્તી શતી. ફોહયવાલય જલા 

ભાટે શોડી અથલા જંગરના ભોટી દૂધી જલેા તયલાના ગાભઠી વાધન 

ભાયપતે તાી નદી ાય કયીને જલું ડે તેભ શતંુ. લી ફોહયવાલય 

તાી નદીના હકનાયા ય આલેરો જંગર આચ્છાહદત પ્રદેળ શતો. 

યસ્તો ભાત્ર ગાા ચારલાનો જ શતો. આજુફાજુના ગાભો ણ ઘણે 

દૂય શતા. અશી ં ગાભ એટરે જમાં જગમા શોમ તમાં નાના છાયાઓ 

ફાંધીને આહદલાવીઓ લવતા શતા એલો હલસ્તાય, આહદલાવીઓ 

ણ હફરકુર નગન શારત જલેા ભાત્ર રંગોટી જ શેયતા શતા. તેઓ 

બણતયથી હફરકુર અજાણ શતા. તમાંના આહદલાવીઓ જંગરના 

યક્ષકોથી ખૂફ ડયતા શતા. વાથે તેભને જંગરના કોન્ટર ાક્ટયોના 

ભાણવોનો ણ એટરો જ ડય શતો. વુભનબાઈએ ગાભે-ગાભ પયીને 

આગેલાનો બેગા કમાય શતા. અને આશ્રભળાા ભાટે છોકયાઓ એકત્ર 

કયતા શતાં જ ે કાભ ઘણું અઘરં શતંુ. આભ જંગરભા ં વુભનબાઈએ 

હળક્ષણ ભાટે જ ે અરખ જગાવ્મો શતો તે તમાનંા આધુહનકયણ ભાટે 

બહલરમભાં ખૂફ જ ઉમોગી નીલડમો શતો.
૧૬ 

આભ વભુનબાઈ 

બાયતીએ ોતાને ભેરી જલાફદાયીને ખૂફ વયવ યીતે ૂયી ાડી 

શતી. અને તેનંુ હયણાભ ણ ખૂફ જ વયવ આવ્મું શતંુ. આ યીતે 

આશ્રભળાાઓભાં બણેરા અનેક ફાકો આજ ે ણ આ 

હલસ્તાયોભાં હળક્ષક તયીકે અને અન્મ વયકાયી નોકયીઓભા ં કામયયત 

થમેરા છે. તે ફધંુ વુભનબાઈની ધગળ અને તેભની કુનેશને કાયણે જ 

ળક્ય થઈ ળક્યું છે. શારભા ંણ વુભનબાઈએ સ્થાેરી આ વંસ્થાઓ 

કામયયત છે અને તમાંની આહદલાવી જાહતભાં હળક્ષણનો પ્રચાય-પ્રવાય 

ણ કયી યશી છે. 
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