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સરહદી બનાસકાાંઠા જીલ્લાના સ્વાતાંત્ર્ય સેનાની - સ્વ. શ્રી ગણુવાંતરાય ક.મહતેા 
અને શ્રી નારાયણ સ્વામી : એક ઐતતહાતસક અધ્યયન 

ડૉ. કનૈયાલાલ ર. નાયક 
અધ્યક્ષ અને પ્રોફેસર, ઈતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગ, મ.દે. સમાજસેિા મહાતિદ્યાલય, ગજૂરાિ 

તિદ્યાપીઠ અમદાિાદ-૧૪ 
પ્રસ્તાવના:-   

આપણા દેશને સ્િાતિનિા આપિામા ંઅનેક 
મહાપરુુષોનુ ં પ્રદાન રહલે ુ ં છે અને આ મળેલી 
સ્િાતિનિા કઈ રીિે ખરા અર્થમા ંસાકાર કરિી 
િે માટેના કાયો પણ આિા લોકો દ્વારા કરિામા ં
આિે છે િર્ા આિા કાયથ પર પાડિી િખિે 
િેઓએ પોિાના કુટંુબ કે સમાજની પણ દરકાર 
કરેલી નર્ી. આપણા દેશને આઝાદ કરાિિામા ં
આિા અનેક નામી અનામી લોકોએ આમલૂ 
ફાળો આપી આઝાદીને પોસિા માટે િન અને 
િનર્ી સેિા કરેલ છે. ઇતિહાસની િરોહર પર 
નજર કરીએ ત્યારે આપણને એ બાબિનો 
ચોક્કસ ખ્યાલ આિે છે. કોઈપણ પ્રકારના 
પરરણામ પાછળ ઘણા લાબંા સમયના 
પરરબળો ભાગ ભજિિા હોય છે પછી ભલ ે
પરરબળ સામાજજક, આતર્િક, િાતમિક કે 
રાજનૈતિક રહ્ુ.ં 

૧. સ્વાતાંત્ર્ય સેનાની સ્વ. શ્રી ગણુવાંતરાય ક.મહતેા 
બસ આિી જ રીિે આપણા દેશને આઝાદી 

અપાિિામા ંજે પરરબળરૂપી લોકોનો ફાળો છે. 
િે પૈકીના લોકસેિક, ક્ાતંિકારી કે પછી 
સ્િાિતં્ર્ય સેનાની કહો, િો દરેક શબ્દ જેમના 
માટે સાર્થક નીિડે િેિા મા ંભારિના સપિૂ શ્રી 
ગણુિિંરાય મહિેા તિશે તિતિિ સારહત્ય દ્વારા 
રજુ કરિાનો આ મારો એક નમ્ર પ્રયાસ છે, કે 
િેઓ ઉત્તર ગજુરાિના સરહદી તિસ્િાર એિા 
િાિ િાલકુાના િિની હિા. િેમનો જન્મ 
૨૯મી એતપ્રલ ઈ.સ.૧૯૩૨ના રોજ પોિાના 
િિન િાિમા ંજ ર્યો હિો. િેમના પર િેમની 

માિા અને તપિા બનેંનો સારો એિો પ્રભાિ 
પડેલ બાળપણર્ી જ માતશૃ્રીએ સારા સસં્કારોનુ ં
તસિંચન કરેલુ ં અને તપિાજીએ સાહતસકિાના 
પાઠ શીખવ્યા હિા. જેની ફળસ્િરૂપે િેમનામા ં
દેશપે્રમની ભાિનાનો તિકાસ ર્યો અને યિુાન 
ર્િા િેના રંગે રંગાયા અને પોિાના માિા 
તપિાનુ ં નામ ઉજાળયુ ં હત ુ.ં િેમના િમથપત્નીનુ ં
નામ દયાબેન અને દીકરાનુ ંનામ રાજુભાઈ.૧ 

ગણુિિંરાય મહિેાએ ફક્િ સાિ િોરણ 
સિુીનો જ અભ્યાસ કરેલ હિો. િેઓ ઘણા જ 
િેજસ્િી હિા અને જીિન ગણિરમા ં િેઓ 
ઘણા આગળ પડિા ં હિા. રાષ્ટ્રિાદની 
પ્રવતૃત્તઓ કરિા-ંકરિા ં િેમણે પાટણમા ં
આિેલી નમથદાબાઈ સસં્કૃિ પાઠશાળામા ંિેદનો 
અભ્યાસ કયો હિો કારણ કે, આ પાઠશાળામા ં
રહિેાની અને જમિાની સતુિિા હોિાર્ી પેટનો 
ખાડો પરુિાની ચચિંિા ટળી અને રાષ્ટ્રની પ્રવતૃત્ત 
ચાલ ુ રાખી. પસુ્િકોના િાચંનનો િેમને શોખ 
હિો, જે જીિન ભર ટકી રહ્યા. 

િેમની ગાિંીયગુના આંદોલન સમયે ખબુ 
નાની ઉંમર હિી. પરંત ુ િેમનુ ં કાયથ મોટંુ હત ુ,ં 
જો કે ગાિંીજીના શરૂઆિના આંદોલન જેિા ંકે 
અસહકારની ચળિળ, સતિનયકાનનૂભગં િર્ા 
અન્ય ખેડૂિ આંદોલન જેિા આંદોલનમા ં
જોડાિાનુ ં સૌભાગ્ય પ્રાપ્િ ર્યુ ં ન હત ુ.ં પણ 
િેમના તપિા પાસેર્ી અંગ્રેજો ભારિનુ ં શોષણ 
કરે છે, ગાિંીજી દેશને િેમારં્ી મકુ્ક્િ અપાિિા 
માટે પ્રયત્નો કરે છે િેવુ ંસાભંળિા જ િેઓની 
ઇચ્છા ગાિંીજીના રચનાત્મક કાયથક્મોમા ં
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જોડાિાની ર્ઈ. અંગ્રેજો સામે ગાિંીજીએ શરૂ 
કરેલી ઈ.સ. ૧૯૪૨ના “રહિંદ છોડો” આંદોલન 
સમયે િેમની ઉંમર ફક્િ ૧૦ િષથની હિી. 
પરંત ુ િેઓ આઝાદીની લડિ સમયે 
હસ્િચલચખિ પતિકાઓને કાળીદાસ ભોજક, 
પનુમચદં મફિલાલ પરીખની સચુના અનસુાર 
લખીને ગામડે ગામડે જઈને પતિકાઓનુ ં
તિિરણ કરિાનુ ં કામ શરૂ કયુું. પતિકાઓ 
િહચેિા અને સ્િાતિનિાના કાયો કરિા કરિા 
અનેક િખિ તસપાઈઓના હારે્ પકડાઈ જિા 
િો જેલિાસો ભોગિિાનો િારો આિિો. છિા ં
પણ સહષથ સ્િીકારી લેિા િેમને તશહોરી જેલમા ં
બે રદિસ, સાદરા જેલમા ં૧૫ રદિસ, િડોદરા 
ગાયકિાડી જેલમા ંએક અઠિારડયાની જેલની 
સજા ભોગિી હિી. અને જેલમારં્ી છૂટયા બાદ 
જે િે પ્રવતૃત્તઓ ચાલ ુ રહિેી હિી. એ સમયે 
િાિમા ં રાણાજી િાઘેલા જાગીદાર હિા િેઓ 
અંગ્રેજોના આતશ્રિ હિા એટલે ચિટીશ સરકાર 
આિકનો છઠ્ઠો ભાગ મહસેલૂ િરીકે ઉગ્ર રીિે 
ઉઘરિિાનો આગ્રહ રાખિા. િેર્ી ખેડૂિોની 
ક્સ્ર્તિ દયાજનક હિી. આર્ી લોકો અંગ્રેજો 
અને જાગીદારર્ી િાસી ગયા હિા. લોકોનો 
ઉત્સાહ િિારિા માટે કહિેા કે, જો આઝાદી 
આિશે િો િમારે જાગીદારોને આિકનો છઠ્ઠો 
ભાગ આપિો નહીં પડે, િેઠ નહીં કરિી પડે 
િર્ા તિતિિ અન્યાયી કરિેરા નહીં ભરિા પડે. 

ગાિંીજીના રચનાત્મક કાયોમા ં જોડાઈને 
લોકોને તશક્ષણ આપિા રાિી િગો શરૂ કયાથ. 
સારે્ સારે્ રાષ્ટ્રીય જાગતૃિના કાયથક્મો પણ 
પરુા પાડિામા ં આિિા અને તિતિિ નાટકો, 
ગીિો, કતિિાઓ સસં્કૃતિક પ્રોગ્રામ દ્વારા 
લોકોમા ંમનોરંજન પરંુુ પાડિામા ંઆિતુ ંઅને 
િહમે, અંિશ્રદ્ધા જેિા ં તિષયો પર પણ પ્રકાશ 
પડિાનુ ં કામ કરિા ં હિા, દારૂબિંી જેિા ં
કાયથક્મોમા ં જોડાઈને દારૂના પીઠાઓ પર 
તપકેરટિંગ કરિાનુ ં કામ કરિા ં અને દારૂ 

બનાિિા માટેની જે સામગ્રી મળિી િેનો નાસ 
કરિા હિા. િેઓ સભાઓમા ં જિા,ં તિતિિ 
સરઘસોમા ંભાગીદાર ર્િા ંઅને િેિા આયોજન 
પણ કરિા,ં તિદેશી કાપડની હોળી કરિા.ં 
સ્િદેશી કાપડ બનાિિા રેંરટયાનો પ્રચાર કરિા ં
ને સાળિીને પણ મળિા િધ ુ સિુર કાિંીને 
અમદાિાદ, પાલનપરુ, તિજાપરુ ખાદી ઉદ્યોગ 
કેન્રોમા ં બનાસકાઠંા જજલ્લાનુ ં કાચુ ં સિુર લઈ 
જાિે જિા ંહિા. 

લોક સેિાના કાયોમા ં પણ િેમનુ ં આગવુ ં
પ્રદાન રહલે ુ,ં બનાસકાઠંા જજલ્લામા ં પરૂપ્રકોપ 
સમયે અકબરભાઈ ચાિડા સારે્ મળીને પરુ 
પીરડિ લોકોમા ં રાહિના કાયો કરીને બચાિ 
પ્રવતૃત્ત પણ કરેલી. મહામારી કે રોગચાળા 
સમયે લોકોના ઘર સિુી જઈને દિા 
પહોંચાડિાનુ ં કામ કરિા હિા, શીિળા અને 
રક્િતપિના દદીઓની સેિા કરિા કે જેમને 
સમાજ દ્વારા તિરસ્કૃિ કરેલ હિા. હમેંશા 
પારકાનુ ં રહિ ઇચ્છનારા આ સેિકને કોઈ પણ 
પ્રકારની કારરકદીની ચચિંિા ન હિી. 
૧૯૫૩/૫૪મા ં લોકલબૉડથમા ં સાઈટ કારકૂન 
િરીકે જોડાઈને લોકોની સેિા કરી  અને િેદનો 
અભ્યાસ કરેલ હોિાર્ી િેમણે િેદાિંશાસ્ત્રી 
િરીકેની પણ ફરજ પણ બજાિેલી છે. 

િાિ સ્ટેટમા ં રોળીયુ ં પડ્ુ ં અને લોકો 
િેનાર્ી મરિા હિા એિા સમાચાર ગાિંીજીએ 
છાપાઓમા ંિાચં્યા અને િાિના રાણોજીને પિ 
લખ્યો કે િમારા સ્ટેટમા ંિસિી મરી રહી છે િે 
માટે ઘટત ુ ં કરો િળિા જિાબમા ં િાિના 
રાણોજીએ કહ્ુ ં કે, હુ ં મારા ગજા પ્રમાણે કામ 
કરી રહ્યો છ.ં મારંુ સ્ટેટ નાનુ ં છે માટે િિારે 
કામ માટે આપના સહકારની જરૂર છે. એિા 
સમયે ભરૂચ જજલ્લાના મામલિદાર નમથદાશકંર 
અને િેમના િમથપત્ની શ્રીમિી કમલાબેનને 
બનાસકાઠંામા ં મોકલ્યા અને િેમની સારે્ 
ગણુિિંરાય મહિેા સાહબે પણ જોડાયા અને 
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બનાસકાઠંાના સસંદસભ્ય શ્રી અકબરભાઈ 
ચાિડા પણ જોડાયા હિા. ગામે ગામ ફરીને 
લોકોને ગોળીઓ આપિા, નામ નોંિિા અને 
લોકોમા ં આરોગ્યની સારે્–સારે્ દેશની 
આઝાદીની પ્રવતૃત્ત અને કેળિણીની જાગતૃિ 
આપિા હિા. 

ભારિની સ્િાિિંિા બાદ દેશી રાજ્યોના 
તિભીનીકરણ િખિ રાિનપરુ નિાબે 
પારકસ્િાનમા ંભળિાની િૈયારી કરી અને િેમા ં
કેટલાક જાગીરદારો પણ જોડાયા હિા એિા 
સમયે બનાસકાઠંાના સ્િાિતં્ર્ય સેનાની અને 
સસંદશ્રી અકબરભાઈને સારે્ લઈને સ્િાિતં્ર્ય 
સેનાની શ્રી ગણુિિંરાય અને કાળીદાસ ગામે-
ગામ ફરીને જાગીરદારોને ખાિરી કરી અને 
ભારિ િરફી રહિેાની અપીલ કરી હિી. 

ભારિ અને પારકસ્િાન િચ્ચેના યદુ્ધ સમયે 
રાહિ સામગ્રી પહોંચાડિાર્ી લઈને સૈતનકો 
માટે દાક્િરી સતુિિા અને િેમની જરૂરરયાિની 
િસ્તઓુને પહોંચાડિાનુ ં કામ િર્ા લોકોમા ં
યદુ્ધનો ખોટો ડર ન પેસે અને લોકજાગતૃિ આિે 
િે માટેના પ્રયત્ન કરિા હિા. ક્યારેક િો 
સૈતનકો માટે દારૂગોળો બનાિિા માટેનુ ં કામ 
પણ આિી પડતુ ંહત ુ.ં 

આમ, પોિાના રહિ માટે િો દરેક જણ કાઈં 
પણ કરિા િૈયાર હોય છે. પરંત ુજ્યારે રાષ્ટ્રના 
પરમાર્થના કાયથની િાિ ર્ાય ત્યારે દરકે માટે 
િે એક મહા પ્રશ્ન બની જિો હોય છે કેમ કે િે 
સમયે અનેક મશુ્કેલીઓનો સામનો કરિો 
પડિો હોય છે અને પરરિાર િર્ા સમજ સારે્ 
સયંોજન સાિિામા ં વ્યક્ક્િએ અનેક ભોગ 
આપિા પડિા હોય છે અને આિો ભોગ એિી 
વ્યક્ક્િ જ આપી શકે કે જેને પોિાની નરહ 
પરંત ુ પોિાના રાષ્ટ્રની ચચિંિા હોય આિી 
વ્યક્ક્િઓના નામમા ંઆપણે ચોક્કસ પણે કહી 
શકીએ કે, આિા મહાન વ્યક્ક્િનુ ં અિસાન 

૧૭/૦૬/૨૦૧૬ના રોજ પોિાના િિન 
િાિમા ંર્યુ ંહત ુ.ં૨ 

તિતિિ ક્ષેિો રાષ્ટ્રની સેિા કરી હોય િેમને 
અને િેમના આતશ્રિોને સ્િતિિેકાતનતિમારં્ી 
સન્માનના ભાગરૂપે અમકુ રકમ સ્િાિતં્ર્ય 
સેનાની સ્િ. શ્રી ગણુિિંરાય કાળીદાસ મહિેા 
રહ.ે િાિ િા. િાિ, જજ. બનાસકાઠંા ને િા. 
૦૭/૦૭/૧૯૯૦ ર્ી િા. ૩૧/૦૭/૧૯૯૪ સિુી 
રૂતપયા ૫૦૦/- (અંકે રૂતપયા પાચંસો પરુા) 
િર્ા િા. ૦૧/૦૮/૧૯૯૪ ર્ી િા. 
૩૧/૦૮/૧૯૯૪ ર્ી િા. ૩૧/૦૭/૧૯૯૬ સિુી 
રૂતપયા ૬૫૦/- (અંકે રૂતપયા છસો પચાસ 
પરુા), િા. ૦૧/૦૮/૧૯૯૬ ર્ી િા. 
૧૪/૦૮/૧૯૯૭ સિુી રૂતપયા ૮૦૦/- (અંકે 
રૂતપયા આઠસો પરુા), િા. ૧૫/૦૮/૧૯૯૭ ર્ી 
આજીિન રૂતપયા ૧૫૦૦/- (અંકે રૂતપયા એક 
હજાર પાચંસો પરુા), ભારિ સરકારની પેન્શન 
યોજના અન્િયે િેઓએ જો પેન્શન માટે અરજી 
કરી હોય અને િે મજુબ ભારિ સરકાર િેઓને 
કોઈ પણ સમયે પેન્શન મજુંર કરે િો િે 
પેન્શન મજુંર ર્યાની િારીખર્ી અિેર્ી મળતુ ં
પેન્શન બિં ર્િાને પાિ રહ ેછે.૩  

૨. શ્રી નારાયણ સ્વામી ગરુુહાંષ સ્વામી તનવાાણ 
રાધનપરુ 

પરમહસં નારાયણ સ્િામી ગરુુહસં સ્િામીનો 
જન્મ ઈ.સ. ૧૯૧૦મા ં તસિંિના મીઠી ગામમા ં ર્યો 
હિો. િેમના તપિાનુ ં નામ રામચરં અને માિાનુ ં
નામ ગોમિીબાઈ હત ુ.ં િેઓએ બનાસકાઠંાના િાનેરા 
આશ્રમ સ્ર્ાપ્યો, ભાભરમા ંગૌશાળાનો પાયો નાખ્યો. 
સઈૂગામ, સાિંલપરુ, રદયોદર િગેરેમા ં પગપાળા 
પ્રિાસ કરીને લોકજાગતૃિ િર્ા ચિસ્િી િમથમારં્ી 
રહન્દુ િમથમા ંલાિિા શદુ્ધીકરણ કરિામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 
રાષ્ટ્ર ભાિના જગાિીને સ્િિિંિા બાદ એટલે કે 
રાિનપરુ િાલકુા (હાલના પાટણ જજલ્લામા)ં ગરુુ 
હસં મરંદર, િડપાસર િળાિ પાસે િેઓ રહિેા 
હિા,૪ તપિાને દેશ માટે અપાર પે્રમ હિો િેમના 
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તપિાશ્રીના મનમા ં દેશ ભાિનાની પ્રબળ લાગણી 
હિી િેઓ કાપડની દુકાનમા ં કામ કરિા હિા 
તપિાજી કૉંગ્રેસની ચળિળમા ં જોડાયા, તિદેશી 
માલનો બરહષ્ટ્કાર કરિાના કાયથક્મમા ં િેઓ 
તિલાયિી કપડાની દુકાન પર તપકેરટિંગ કરિા 
પકડાયા અને િેમને ચાર માસની સજા ર્ઈ.૫  

આમ આ િીર પરુુષને દેશભક્ક્િનુ ં રંગ િો 
િારસામા ંજ મળયો હિો અને આર્ી તપિાને પગલે 
િેઓ પણ દેશ સેિાના કાયથમા ં જોડાયા ઈ.સ. 
૧૯૩૦મા ં પ્રતિબતંિિ દચક્ષણ હૈદરાબાદ ભજનાિલી 
રાખિા બદલ તસદ્ધ સરકારે ચખલાફિ ચળિળના 
આરોપી જાહરે કયાથ હિા. ન્યાયાલયમા ં મળૂભિૂ 
િાતમિક સબંિંમા ં ઘોષણા કરિા બદલ બે િષથની 
કેદની સજા કરિામા ંઆિી હિી.૬  

સ્િાિતં્ર્ય િેનાની સ્િ. શ્રી નારાયણ સ્િામી 
પછીર્ી સજામારં્ી મકુ્િ ર્યા બાદ િેઓ િડંા 
ગામમા ં હસં તનિાથણ સાહબેના સપંકથમા ં આિિા 
િેમના િાતમિક પ્રવતૃત્ત સારે્ રાષ્ટ્રભાિના પણ 
પ્રજ્િચલિ ર્ઈ અને આર્ી કાિંણ-િણાટ, ઔષિ 
તનમાથણ, ખેિી િગેરે પ્રવતૃત્તઓ કરિા લાગ્યા. ઈ.સ. 
૧૯૪૨ની રહિંદછોડો ચળિળમા ં એ િિારે સરક્ય 
બન્યા અને ભગૂભથ-પતિકાની પ્રવતૃત્તમા ં એમની 
િરપકડ ર્ઈ અને દોઢ િષથની સજા ર્ઈ.૭  

સ્િાિતં્ર્ય સેનાની શ્રી નારાયણ સ્િામીએ 
છિા ં પણ િેમની આ બિી પ્રવતૃત્તઓ ચાલ ુ રાખી 
અને આઝાદીની ઝબંેશમા ં સિિ સરક્ય રહ્યા પછી 
િેમણે સેિા મડંળીની સ્ર્ાપના કરી અને પસુ્િકાલય 
હુુ્ન્નરશાળા ન્યાય શાળા િગેરે પ્રવતૃત્તમા ં જોડાયેલા 
રહ્યા હિા. આ ઉપરાિં િેમની ઉમદા વ્યક્ક્િત્િનુ ં
એક બીજુ ંસુદંર ઉદાહરણ આર્ી તિશેષ શુ ંહોઈ શકે 
કે િેમણે આઝાદી અને ભારિના ભાગલા સમયે પણ 
તસિંિ કોગ્રેસના પ્રમખુ ચોર્ા રામનો સાર્ મેળિીને 
ઘરબાર િગરના તનિાથતસિ બનેલા પ્રજાજનોની ખડા 
પગે સેિા અને શશુ્રષુા કરી.૮  

સ્િિિંિાની ચળિળ દરતમયાન ગાિંીજી 
સારે્ િેઓને પિ વ્યિહારર્ી િાિચીિ ર્િી અને 

અમદાિાદમા ં સાબરમિી આશ્રમ િર્ા દાડંીકુચ 
સમયે પોિાના સ્િયસેંિકોને લઈને દાડંીકૂચના 
યાિીઓ માટે આગળના ગામોમા ં જઈને ભોજન 
વ્યિસ્ર્ા કરિાની કામગીરીમા ંજોડાિા િર્ા જ્યારે 
ગાિંીજીના આદેશર્ી નદંી ર્ી બેંગ્લોરમા ંગયા ત્યારે 
ત્યાનંા કાયથકિાથ દ્વારા િેમનુ ં કાળજીપિૂથક ધ્યાન 
રાખ્યુ ંહત ુ ંઅને િેમની દેખરેખ નીચે ત્યા ંએક ટુકડી 
મકૂીને ગાિંીજીનુ ંકાયથ સરળ બનાવ્યુ ંહત ુ.ં  

ના
નારાયણ સ્િામી 

જુલાઈ ૨, ૧૯૩૬ 
તપ્રય ભાઈ, 

બેંગ્લોરમા ં અમારા િસિાટની વ્યિસ્ર્ા 
ઉપર િમે કાળજીપિૂથક ધ્યાન રાખ્યુ ંહત ુ ં િે માટે હુ ં
િમારો આભાર કામના દબાણના કારણે આટલા 
રદિસ માની શક્યો નહોિો. રાજ્ય મારંુ અને મારા 
સાર્ીઓનુ ં ઉદારિાપિૂથક આતિથ્ય કયુું એ માટે હુ ં
રાજ્યનો િો આભારી છ ંજ, પણ હુ ંજાણુ ંછ ંકે અમે 
ત્યા ંઆરામર્ી રહી શક્યા એમા ંિમારી કાળજીભરી 
દેખરેખનો ફાળો કંઈ ઓછો નર્ી. િમારો સહંૃદયી, 

- નારાયણ સ્િામી 
બેંગલોર 
(મળૂ અંગ્રેજી) 
નકલ પરર્ીીઃ પ્યારેલાલના કાગળ પિો; 

શ્રી પ્યારેલાલના સૌજન્યર્ી.૯ 
આ ઉપરાિં િેમને દેશ માટેની લાગણી 

અતિરેક હિી િે “મૌનને હિે બોલિા દો”મા ંઆપેલ 
િેમના તપિાની સારે્ િાિાથલાપર્ી પ્રદતશિિ ર્ાય છે 
કે તપિાએ નારાયણ સ્િામીના લગ્ન કરિા માટે 
જ્યારે તિચાયુું ત્યારે િેમણે તપિાજીને કહ્ુ ં કે; “જે 
સ્િાઈ મલુ્ક આઝાદ ન ર્યે િેસ્િાઈ મખુે શાદી 
કરણી કાને. આઈમા ં એશ આરામ કાન કંઘસ 
આઈમા ં કસમ ખાિોમા ં ખાદી જા કાપડ પાઈઘસ;” 
(જ્યા ં સિુી દેશ સ્િિિંિા ન ર્ાય ત્યા ં સિુી મારે 
લગ્ન કરિા નર્ી. ત્યા ંસિુી હુ ંએસ આરામ કરીશ 
નહીં હુ ંઆજીિન ખાદીના કપડા પહરેી)૧૦ 
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ઈ.સ. ૧૯૪૮મા ંએમને સન્યાસ્ર્ ગ્રહણ કરી 
અને ગજુરાિમા ં બનાસકાઠંાના િાલકુાના નિા 
ઇંદરિા ગામે ગરુુ મરંદરને પોિાનુ ં તનિાસ્ર્ાન 
બનાવ્યુ.ં૧૧ અને ભજન િર્ા આધ્યાજત્મક પ્રવતૃત્તમા ં
તનવતૃત્તનો સમય પસાર કરિા લાગ્યા અને પછીર્ી 
િેઓ રાિનપરુ હાલના પાટણ જજલ્લાના ત્યા ં
આિીને િસ્યા અને િારીખ ૧૩-૧૦-૨૦૦૬ 
ગજુરાિના ંમેમદાિાદમા ંિેમનુ ંદેહાિશાન ર્યુ.ં 
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૧.  આચાયથ ગણુિિંરાયીઃ “મારી જીિન યાિા”, 
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૧૦.  આચાયથ કન ુ સપંાદકીઃ “મૌન ને હિે બોલિા 
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