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મધ્ય ગજુરાતના નાયક આદિવાસીઓમાાં ગાાંધીવાિી રચનાત્મક પ્રવતૃ્તિઓ 

(ઈ.સ. ૧૯૧૫ થી ૧૯૪૭) 

ચૌધરી મહશેકુમાર વેલજીભાઈ 

પીએચ.ડી. સ્ટુડન્ટ, ઈતિહાસ તિભાગ,ગજુરાિ યતુિિસીટી, અમદાિાદ 

સારાાંશ :  

 ઈ.સ. ૧૯૧૫માાં ગાાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારિ પરિ આવ્યા અિે દેશભરમાાં તિતિધ 
આંદોલિો અિે પ્રવતૃિઓ આરાંભી. ભારિિા ગામે-ગામ જઈ ખાદી િેમજ અન્ય રચિાત્મક પ્રવતૃિઓ 
કરિા માટે િેઓ પે્રરણાબળ બન્યા. ગજુરાિિા છેિાડાિા તિસ્િારોમાાં િસિાટ કરિા આફ્રદિાસીઓિે 
ગાાંધીજી ભલૂ્યા િહોિા. ગાાંધીજી પાસેથી પ્રેરણા લઈિે અિેક રચિાત્મક કાયયકરો આ સેિા યજ્ઞમાાં 
જોડાયા. ગજુરાિમાાં િસિાટ કરિી િાયક આફ્રદિાસી કોમ અિે િેમિી સાથે બારૈયા (બાફ્રરયા) કોમિા 
ઉત્થાિ માટે તિતિધ રચિાત્મક પ્રવતૃિઓ િેમજ પફ્રરષદો કરિામાાં આિી હિી. ખાસ કરીિે 
ઈ.સ.૧૯૧૫થી લઈિે ૧૯૪૭ સધુીિા સમયમાાં મધ્ય ગજુરાિમાાં િસિાટ કરિા િાયક આફ્રદિાસીઓ 
માટે કેિા-કેિા પ્રકારિી પ્રવતૃિઓ થઇ હિી િેિા તિશે પ્રસ્તિુ શોધપત્રમાાં ચચાય કરિામાાં આિી છે. 

ચાવીરૂપ શબ્િો : રચિાત્મક પ્રવતૃિઓ, ખાદી, કાાંિણ-િણાટ, ગ્રામોદ્યોગ 

પવૂવભતૂ્તમકા અને ગાાંધીવાિી રચનાત્મક 
પ્રવતૃ્તિઓની સાંકલ્પના : 

રચિાત્મક કાયયક્રમો સદભે મહાત્મા 
ગાાંધીએ કહ્ુાં હત ુાં કે, “પણૂય સમાજ રચિાિી 
દ્રષ્ટટથી મહત્િિી હોય િિેી કોઈ બાબિ આ 
રચિાત્મક કાયયક્રમમાાં સમાિિામાાં આિી િથી 
એમ િાચકોિે લાગ ે િો િમેણે એમ િ માિી 
લેવુાં જોઈએ કે જાણી જોઇિે પડિી મકૂિામાાં 
આિી છે. એિી કોઈ બાબિ સઝૂ ે િો િાચકે 
બેધડક મેં ગણાિેલી બાબિોમાાં િિેે ઉમેરી 
લેિી િે મિે ખબર આપિી. મેં જે યાદી 
બિાિી છે િમેાાં રચિાત્મક કાયયિી એક-એક 

બાબિ આિી જાય છે એિો મારો દાિો િથી, 
મારી યાદી કેિળ દાખલારૂપે છે. િાચક જોશે કે 
આ આવતૃિમાાં મેં પોિે કેટલીક િિી બાબિો 
અસલ યાદીમાાં ઉમેરી છે.”૧  આ બાબિમાાં 
આપણે ગાાંધીજીિો રચિાત્મક કાયયક્રમ પ્રત્યેિો 
પ્રેમ જોઈ શકાય છે.  

રચિાત્મક પ્રવતૃિઓ પરત્િે ડૉ. કમલેશ 
પટેલ પોિાિા ગ્રાંથ “દક્ષિણ ગજુરાિમાાં 
ગાાંધીિાદી સાંસ્થાઓિી રચિાત્મક પ્રવતૃિઓ 
(ઈ.સ. ૧૯૨૧ થી ૧૯૭૩ સધુી)”માાં જણાિે છે 
િેમ, “અફ્રહિંસક ક્રાાંતિિી પ્રફ્રક્રયાિી શોધમાાંથી 
રચિાત્મક કાયયક્રમિો જન્મ થયો. સમગ્ર રાટરનુાં   
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ઠેઠ પાયામાાંથી ઘડિર કરી સત્ય અિે અફ્રહિંસાિે 
માગે સ્િરાજ મેળિિા રચિાત્મક કાયયક્રમિાાં 
જુદા - જુદા અંગો કાયયકરો અિે દેશિાસીઓ 
સમિ ગાાંધીજીએ મકૂયા. પ્રિિયમાિ આતથિક 
તિષમિાિા તિરાકરણ માટે એમણે રસ્ટીતશપિો 
તસદ્ાાંિ ૨જૂ કયો અિે િે અનસુાર આપણી 
બદુ્ધદ્શક્તિ, શ્રમશક્તિ અિે સાંપતિિ ે સૌિા 
ફ્રહિમાાં ઉપયોગમાાં લેિાિો અનરુોધ કયો. 
પફ્રરિિયિિી પ્રફ્રક્રયારૂપ સિા અિ ે સાંપતિિા 
તિકેષ્ન્દ્રકરણિી િાિ કરી. અફ્રહિંસક 
સમાજરચિાિા અનટુઠાિ રૂપે િેમણ ે
અઢારતિધ રચિાત્મક કાયયક્રમો આપણી સમિ 
રજૂ કયાય.”૨  

મહાત્મા ગાાંધીજીિા રચિાત્મક 
કાયયક્રમોિી સાથો સાથ જોડાયેલી અન્ય 
તિશેષિાઓિો ઉલ્લેખ પણ ડૉ. કમલેશ પટેલ 
કરે છે. િેઓ િધમુાાં જણાિે છે િેમ, “બાપિુા 
જીિિમાાં બ ેિાિો સૌથી મહત્િિી છે : ( ૧ ) 
એકાદશવ્રિો ( ૨ ) રચિાત્મક કાયયક્રમો. 
બાપિુી એ તિશેષિા હિી કે એમણે જેમ એક 
િરફ ખાંડિાત્મક એટલે કે બફ્રહટકારિે તિષેધિા 
કાયયક્રમો આપ્યા, િેમ સાથે સાથે આ દેશિે બેઠો 
કરિા માટે અિેક રચિાત્મક કાયયક્રમો પણ 
આપ્યા.”૩  

 રમણ મોદી ગાાંધીજીિા રચિાત્મક 
કાયયક્રમોિી જે યાદી પોિાિા ગ્રાંથમાાં િીચે 
મજુબ આપે છે.૪  

૧. કોમી એકિા, ૨. અસ્પશૃ્યિા તિિારણ, ૩. 
દારૂબાંધી, ૪. ખાદી, ૫. બીજા ગ્રમોદ્યોગો, ૬. 
ગ્રામ સફાઈ, ૭. િિી િાલીમ અથિા પાયાિી 
કેળિણી, ૮. પ્રૌઢ તશિણ, ૯. સ્ત્રીઓ, ૧૦. 

િાંદુરસ્િીિા તિયમોિી કેળિણી, ૧૧. પ્રાાંતિક 
ભાષાઓ, ૧૨. રાટરભાષા, ૧૩. આતથિક 
સમાિિા, ૧૪. ફ્રકસાિો, ૧૫. મજૂરો, ૧૬. 
આફ્રદિાસીઓ, ૧૭. રતિતપિિા રોગીઓ, ૧૮. 
તિદ્યાથીઓ 

 આમ, તિતિધ રચિાત્મક પ્રવતૃિઓ એ 
ગાાંધીિાદી તિચારધારાિા પ્રાણ સમાિ કહી 
શકાય. િેમાાંય ખાદીકામ દ્વારા અિેક લોકોિા 
જીિિમાાં પફ્રરિિયિ આવ્યાાં હિાાં.  

 ખાસ કરીિે આફ્રદિાસીઓિા સાંદભયમાાં 
રચિાત્મક કાયયક્રમો બાબિમાાં ગાાંધીજીએ 
જણાવ્યુાં હત ુાં કે, “આફ્રદિાસીઓિી સિેા પણ 
રચિાત્મક કાયયક્રમનુાં એક અંગ છે. આ 
કાયયક્રમિાાં જુદાાં જુદાાં અંગો ગણાિિાાં ગણાિિાાં 
િેમિો િારો છેક સોળમો આવ્યો પણ િેમનુાં 
મહત્િ ઓછાં સમજિાનુાં િથી. આપણો મલુક 
એટલો તિશાળ છે અિે િેમાાં િસ્િી જાતિઓ 
એટલી બધી ભાિભાિિી છે કે આપણા દેશિાાં 
સિય િિિીઓિે િેમિી દશા તિશ ે
આપણામાાંિા સારામાાં સારા લોકો પણ જેટલુાં 
જાણી લેિાિી જરૂર છે િે બધુાં જાણિા િ 
પામે.... ઠક્કરબાપાએ ગજુરાિિા ભીલોિી 
સેિાનુાં કાયય િરસો પહલેાાં શરૂ કરેલુાં. સાચે જ 
સેિાિી ખેિીિો ફાલ બહોળો છે પણ િેિા 
લણિારા થોડા છે અિ ે એ િાિિો િો કોણ 
ઇિકાર કરશે કે આ જાિિી બધી સેિા કેિળ 
માિિદયા પ્રેફ્રરિ સેિા િથી, પણ સાંગીિ 
રાટરસેિા છે અિે આપણિે પણૂય સ્િરાજિા 
ધ્યેયિી િધારે િે િધારે િજદીક લઈ જાય 
છે.”૫ 
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 ઉપરોતિ શબ્દો પરથી કહી શકાય કે, 
આફ્રદિાસીઓિી ક્સ્થતિ તિશે ગાાંધીજીિ ે
સતિશેષ ક્ષચિંિા હિી. િેઓિા રચિાત્મક 
કાયયક્રમમાાં પણ આફ્રદિાસીઓિે સ્થાિ આપી 
સમગ્ર દેશમાાં િેઓએ એક તિતશટટ ઝાંબશે 
આરાંભી હિી. િેમાાં ગજુરાિિા ઘણા બધા 
તિસ્િારો અિે કાયયકરો ગાાંધી તિચારથી 
પ્રભાતિિ થયા હિા. હિે જોઈએ મધ્ય 
ગજુરાિમાાં ગાાંધીજીએ આ બાબિ પરત્િે કેિાાં-
કેિાાં કાયો કરી આફ્રદિાસી જિજીિિિા 
ઉત્થાિમાાં પ્રયત્િો કયાય હિા. 

મધ્ય ગજુરાતમાાં ખાિી પ્રવતૃ્તિઓ :  

 આફ્રદિાસીઓમાાં સતિશેષ ખાદીકામિી 
પ્રવતૃિઓ થકી િેમનુાં જીિિ ધોરણ સધુરિા 
પ્રયત્િો કરિામાાં આવ્યા હિા. ખાદી તિશ ે
ગાાંધીજી કહિેા, “ખાદીિો તિષય ચચાયસ્પદ છે. 
ઘણા લોકોિે એમ લાગ ે છે કે , ખાદીિી 
ફ્રહમાયિ કરિામાાં હુાં સામે પિિે હોડી હાાંકિાિી 
મખૂાયઈ કરુાં છાં, િેથી આખરે સ્િરાજનુાં િહાણ 
ડુબાડિાિો છાં િે દેશિે પાછો અંધકારિા 
જમાિામાાં ધકેલી રહ્યો છાં. આ ટૂાંકા 
અિલોકિમાાં મારે ખાદીિી િરફેણિી દલીલો 
કરિી િથી. એ દલીલો મેં બીજે પરેૂપરૂી કરેલી 
છે. અહીં િો દરેક મહાસભાિાદી અિે આમ 
જૂઓ િો એકેએક ફ્રહિંદી ખાદીકાયયિે આગળ 
િધારિાિ ેશુાં કરી શકે િે જ બિાિિાિો મારો 
ઇરાદો છે. ખાદી એટલે દેશિા બધા 
િિિીઓિી આતથિક સ્િિાંત્રિા િેમ જ 
સમાિિાિી શરૂઆિ. પણ કોઈ િસ્ત ુકેિી છે િે 
િા૫૨િાથી જણાય, ઝાડનુાં પારખુાં િેિા ફળથી 
થાય. િેથી હુાં જે કાંઈ કહુાં છાં િેમાાં સાચી િાિ 
કેટલી છે િે દરેક સ્ત્રીપરુુષ જાિે અમલ કરીિે 

શોધી લે. િળી ખાદીમાાં જે જે બાબિો સમાયેલી 
છે િ ેબધી સાથ ેખાદીિો સ્િીકાર કરિો જોઈએ. 
ખાદીિો એક અથય એ છે કે , આપણ ે દરેકે 
પરેૂપરૂી સ્િદેશી વતૃિ કેળિિી જોઈએ િે 
રાખિી જોઈએ;  એટલ ે કે જીિિિી સઘળી 
જરૂફ્રરયાિો ફ્રહિંદમાાંથી અિે િેમાાંય ે આપણાાં 
ગામડાાંઓમાાં રહિેારી આમજિિાિી મહિેિ 
િથા બદુ્ધદ્થી િીપજેલી ચીજો િડ ે પરૂી કરી 
લેિાિો દૃઢ સાંકલ્પ કરિો જોઈએ. અત્યારે આ 
બાબિમાાં આપણો જે ક્રમ છે િે ઉલટાિી 
િાખિાિી આ િાિ છે. એટલ ે કે આજે 
ફ્રહિંદુસ્િાિમાાં સાિ લાખ ગામડાાંઓિે ચસૂીિે 
પાયમાલ કરી ફ્રહિંદિાાં િેમજ ગ્રેટ ક્ષિટિિાાં 
મળીિે પાાંચ-પાંદર શહરેો ગબ્બર થાય િેિ ે
બદલે િે બધાાં ગામડાાંઓ સ્િાિલાંબી િમે જ 
સ્િયાંસાંપણૂય થાય અિે બને્ન પિિે લાભ થાય િે 
રીિે પોિાિી ખશુીથી ફ્રહિંદિાાં શહરેોિે અિે 
બહારિી દુતિયાિેયે ઉપયોગી થાય. આિો અથય 
એિો થાય છે કે આપણામાાંથી ઘણાએ પોિાિા 
માિસમાાં િેમજ રુક્ષચમાાં ધરમળૂથી પલટો કરિો 
જોઈશે. અફ્રહિંસાિો રસ્િો ઘણી બાબિોમાાં બહ ુ
સિુરો છે િો િળી બીજી ઘણી બાબિોમાાં બહ ુ
કપરો છે.”૬ 

 આમ, ગાાંધીજીિે મિ ખાદી એ આતથિક, 
સામાજજક િગેરે િમામ િેત્રોમાાં વ્યક્તિિે 
લાભકારક છે. િધમુાાં ક્ષિટીશ ગલુામી િેળાએ 
િેિો અહીસાત્મક પ્રતિકાર કરિા માટે ખાદી એ 
ઉમદા માધ્યમ ગણાત ુાં. ખાદી બાબિ ે
ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રસાદ િોંધ ે છે, ગાાંધીજી દક્ષિણ 
આફ્રિકાથી સ્િદેશ પાછા ફયાય ત્યારથી ખાદી 
પ્રજાિી િજર આગળ આિેલી છે. િિેે તિશે 
એટલુાં બધુાં લખાયુાં છે િે એિે લગતુાં એટલુાં બધુાં 
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કામ થયુાં છે કે િેિી આિશ્યકિા િે િેિા લાભ 
તિશે તિસ્િારથી લખિાિી જરૂર રહિેી િથી. 
હાથકાાંિણ અિે હાથિણાટ િથા િેિે લગિી 
બીજી ફ્રક્રયાઓિે સજીિિ કરિાિી ફ્રહલચાલનુાં 
માંડાણ ફ્રહિંદુસ્િાિિા જીિિિી બ ેમખુ્ય હકીકિો 
પર થયેલુાં છે. ફ્રહિંદુસ્િાિિી િસ્િીિો ૮૦ ટકા 
ભાગ કાાં િો ખેિીનુાં કામ કરે છે અથિા િેિા 
પર આધાર રાખે છે ; પણ ખેિીમાાં ખેડિૂિો 
આખો સમય રોકાિો િથી, િેિી પાસે પટુકળ 
ફુરસદ રહ ે છે, િે િે િખિ કોઈ આડધાંધામાાં 
રોકાય િો િેથી લાભ થાય. કાાંિણ િે િણાટ એ 
ગરજ સારે છે, ગ્રામિાસીિાાં િસ્ત્રોિા સિાલિો 
ઉકેલ આણે છે, એટલુાં જ િહીં પણ િેિી ટૂાંકી 
આિકમાાં ઠીક ઠીક ઉમેરો પણ કરે છે. જેમિે 
બીજા કોઈ પણ ધાંધામાાં િધારે કમાણી થિી 
હોય િેમણ ેપોિાનુાં એ કામ છોડીિે કાાંિણકામ 
કરિા માંડવુાં એમ િો કોઈએ કદી કહ્ુાં િથી. 
કાાંિણ એ મખુ્યત્િે આડધાંધો છે.”૭ ટૂાંકમાાં આિાાં 
સચૂિો થકી પણ દેશભરમાાં જેમ ખાદી અિે 
કાાંિણિી પ્રવતૃિઓ થઇ હિી િેમ મધ્ય 
ગજુરાિમાાં પણ ગાાંધીજીએ આ બાબિે હાકલ 
કરી હિી.  

 ગાાંધીજીિો અિરદેહમાાં (ભાગ-૨૫), 
પ્રકરણ-૪૦૭, ‘પાંચમહાલમાાં ગાાંધીજી’માાં 
ગાાંધીજીએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે, “કોઈ ગજુરાિી 
કાાંિિાિા ઠરાિમાાં કરેલી િાખશુીિે માટેિી 
છૂટિો લાભ લેિાર હોય એવુાં જોિા િથી 
ઇચ્છિો એ ઉદ્ગાર ગાાંધીજીિાાં િચિોમાાં જયાાં 
ત્યાાં િીકળ્યા કરિા હિા. દાહોદિી એક જાહરે 
સભામાાં િઓે બોલેલા : “મિે ઈશ્વરે યરિડા 
જેલમાાંથી ભયાંકર માાંદગીિે કારણે મતુિ કરાવ્યો 
િેમાાં હુાં કોઈ ભારે સાંકેિ જોઉં છાં. હુાં દેશમાાં બધે 

ફરી અન્નપણૂાયિી – રેંફ્રટયાિી િાિો કરુાં અિે 
એિો સાિયતત્રક પ્રચાર કરુાં એ માટે િેણ ે મિે 
છોડયો લાગે છે. ફ્રહિંદુસ્િાિ હજી કાાંિિાિો 
સાંદેશો િ સાાંભળે િો ભખૂમરો િધિાિો છે. 
દાહોદ, મુાંબઈ થઈ જાય , િેમાાં બેપાાંચ જણ 
લિાતધપતિ થાય િો હુાં રાજી િ થાઉં. સૌિે 
ખાિાપીિાિો અિે કપડાાં પહરેિાિો હક છે , 

પણ કોઈિ ે ધિ મેળિી ધતિક થિાિો હક 
િથી. દાહોદિી અંદર ચારપાાંચ જણ શાહકુાર 
થાઓ એ હુાં િથી ઇચ્છિો, પણ ખાદી જેમ ઘી 
િેચીએ છીએ િેિી રીિે િેચી શકીએ અિે 
તસક્કા અિે ટપાલિી ફ્રટફ્રકટિી જેમ િે જયાાં 
જોઈએ ત્યાાં મળિી થાય એ ઇચ્છાં છાં.”૮  

 ખાદીકામ પરત્િે કાાંિણિી ગાંભીરિા 
ઉપરોતિ પત્ર દ્વારા ગાાંધીજી વ્યતિ કરે છે. 
સમય જિાાં પાંચમહાલમાાં ગાાંધીિાદી રચિાત્મક 
પ્રવતૃિઓિો પગપેસારો થાય છે અિે મધ્ય 
ગજુરાિિા પાંચમહાલિા હાલોલ પાસે રામેશરા 
મકુામે એક ખાદી આશ્રમિી સ્થાપિા થાય છે. 
િેમાાંય ખાસ કરીિે તિમ્િ આતથિક ક્સ્થતિ 
ધરાિિા િાયક આફ્રદિાસીઓમાાં ખાદીકામિી 
પ્રવતૃિઓ દ્વારા િેમનુાં સામાજજક ઉત્થાિ 
લાિિાિો પ્રયત્િ કરિામાાં આવ્યો હિો. િેિી 
તિસ્તિૃ રૂપરેખા આ મજુબ આપી શકાય. 

નાયક આદિવાસીઓમાાં રચનાત્મક પ્રવતૃ્તિઓ 
દ્વારા સમાજ પદરવતવન : 

 ઉપરોતિ ચચાય કરી િે મજુબ, મહાત્મા 
ગાાંધીજીએ સમગ્ર દેશમાાં તિતિધ રચિાત્મક 
કાયયક્રમો દ્વારા સ્િદેશીિો માંત્ર આપ્યો હિો. િેમાાં 
ખાદી પ્રવતૃિ એક િોંધપાત્ર કાયય હત ુાં. મધ્ય 
ગજુરાિિા િાયક આફ્રદિાસીઓમાાં ૧૮૬૮ પછી 
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આિેલ અિેકતિધ પફ્રરિિયિોમાાં ખાદી પ્રવતૃિ 
દ્વારા િેઓિી આતથિક સદ્રિા િધારિા માટેિા 
યથાયોગ્ય પ્રયત્િો થયા હિા. 

ડૉ. અરુણ િાઘલેાએ િોંધ્યુાં છે, 
“ગાાંધીિાદી ખાદી પ્રવતૃિઓ િસ્ત્રસ્િાિલાંબિ, 
આત્મગૌરિ અિે આત્મપ્રતિટઠાિી સાથ ે
અથયકારણિે સજીિિ કરિાનુાં લક્ષ્ય ઈચ્છિી 
હિી. પાંચમહાલ મોટે ભાગ ેગામડાાંઓિો બિેલો 
જજલ્લો હિો. અહીં ખાદી અિે િેિે સહાયક 
ઉધોગોએ ગ્રામીણ અથયકારણ આપલે તિકતસિ 
કરિામાાં આપેલા પ્રદાિિે હિે તિગિિાર 
જોઈએ. પાંચમહાલમાાં ખાદી પ્રવતૃિિો ઉદય 
અિે તિકાસ ત્રણ સ્િરે થયેલો જોઈ શકાિો 
હિો. 

૧. િૈચાફ્રરક ભતૂમકાએ ખાદીનુાં આતથિક 
સ્િાિલાંબિ અિે રાટરધમય સાથે અનસુાંધાિ. 

૨. ખાદી સાંમલેિો, જ્ઞાતિ પફ્રરષદોમાાં પતિત્રિા 
સ્િરે ખાદીિો સ્િીકાર અિે પ્રચાર. 

૩. ખાદી કાાંિણ-િણાટ અિે િેચાણ કેન્દ્રોિી 
સ્થાપિા, ગ્રામોદ્યોગિો તિકાસ.”૯ 

અરુણ િાઘલેા િધમુાાં જણાિે છે િેમ, 
“રચિાત્મક પ્રવતુિઓનુાં અનસુાંધાિ જ્ઞાતિ 
પફ્રરષદો સાથે પણ રહતે ુાં. સદીઓથી ભારિીય 
સમાજમાાં જ્ઞાતિ એક શક્તિશાળી સામાજજક 
સાંસ્થા રહી હિી. જ્ઞાતિ પફ્રરષદિા માંચ પરથી 
ખાદી પ્રચારિી અસરિે કાયયકિાયઓ અનભુિી 
શકિા હિા. આિી ત્રણ પફ્રરષદોિી કાયયિાહી 
ઉલ્લખેિીય છે. ૨૯-૫-૧૯૨૯િા રોજ બીજી 
િાયક પફ્રરષદમાાં ‘પરદેશી કાપડ ખરીદવુાં એ 
પાપ છે એમ માિી કોઈએ પરદેશી કાપડ 

ખરીદવુાં િફ્રહ અિે ત્યાાં સધુી જાિે જ કાાંિી, 
પીજી કપડાાં બિાિી લેિા’ એિો ઠરાિ કરિામાાં 
આવ્યો હિો. અતિ પછાિ િાયક લોકોમાાં કે 
જયાાં તશિણ અિે સાંસ્કારોિ ેપણ કોઈ અિકાશ 
િ હિો ત્યાાં ગાાંધીિાદી ખાદીિી િાિ કરિી 
અિે ઠરાિવુાં એ જ મોટી સફળિા હિી. 
દાહોદિા િણકર સમાજિો ખાદી પ્રત્ય ે
ઉમળકાભેર પ્રતિસાદ રહ્યો હિો. પરાંપરાથી 
િણકરિા વ્યિસાય સાથે સાંકળાયેલા દાહોદિા 
િણકરોિા પાંચે સ્િદેશી ભાંડાર માટે કાપડ 
િણિા સિુર લઇ િેનુાં તિટઠાપિૂયક િણાટકામ 
કરી આપિાિી કબલુાિ આપી હિી. ૧૭ જેટલા 
લોકોએ આ સભામાાં સ્િદેશીવ્રિ લીધુાં હત ુાં. 
િાયક અિે િણકર જ્ઞાતિ જેિો જ પ્રયાસ 
બાફ્રરયા જ્ઞાતિિો પણ હિો. પહલેી બાફ્રરયા 
પફ્રરષદે (પાિાગઢ) ઠરાિેલુાં કે, “કોઈએ પરદેશી 
કાપડ ખરીદવુાં િહી પણ ખાદી િાપરિી અિે 
બિે િેટલુાં કાપડ ઘરમાાં પેદા કરીિે પહરેવુાં િેિે 
માટે િિરાશિા િખિે પીંજવુાં, કાાંિવુાં અિે 
બિી શકે િો િણવુાં.” આમ જ્ઞાતિ પફ્રરષદોિા 
સહારે ખાદી જેિી આતથિક સ્િાયિિાિી 
પ્રવતૃિઓ છેિાડાિા લોકો સધુી પહોંચિી.”૧૦  

પાંચમહાલમાાં િેનુાં ઉમદા ઉદાહરણ 
રામશેરા (હાલોલ િાલકુો) ગામ બન્યુાં હત ુાં. ત્યાાં 
પ્રખર ગાાંધીિાદી લક્ષ્મીદાસે પોિાિો કરોડોિો 
ધાંધો અિે તમલકિો છોડી ધણૂી ધખાિી હિી. 
ગાાંધીજી પાસેથી મળેલી સીધી િાલીમ, ગાાંધી 
પ્રભાિ અિ ેરચિાત્મક પ્રવતૃિઓિા મળૂ ઘણા 
ઊંડા િાંખાયા હિા. રામશરેામાાં િેમણ ે કપાસ 
ઉઘાડિાથી લઈ કપડાાં િૈયાર કરિા સધુીનુાં 
ખાદી તશિણ ઊભુાં કયુું હત ુાં. ખેડિૂ કપાસ 
પોિાિા ઘરે લોઢી મજૂરી અિે બીજ પોિાિી 
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પાસે રાખી શકે. રામશેરામાાં ૨૦૦ ફૂટ લાંબાઈનુાં 
િણાટશાળાનુાં મકાિ પોિાિા ખચે બાાંધ્યુાં હત ુાં. 
ખાદી તિધાિે ઉપકારક થાય િેિા પીજણ 
મોઢીયુાં, રૂ પીંજિાનુાં યાંત્ર િગેરે િેમણે શોધ્યા 
હિા. લક્ષ્મીદાસિી ખાદી ભક્તિિ ે લીધ ે
રામશેરા આશ્રમિી ખાસ ઓળખાણ “ખાદી 
આશ્રમ” િરીકે ઊભી થઇ હિી. જેિી િોંધ 
જજલ્લા ઉપરાાંિ રાજયસ્િરથી ખાદી પ્રવતૃિઓમાાં 
લેિાિી. શ્રી લક્ષ્મીદાસ શ્રીકાાંિ િોંધ્યુાં છે કે, “શ્રી 
લક્ષ્મીદાસભાઈએ પોિાિી મઢી રામેશ્વરામાાં 
િાાંખી અિે રામરાજયિી સ્થાપિાિા સ્િપ્િે ત્યાાં 
ખાદીિી ઝાંડી ફરકાિી. સાહતસક િાનભુાઈ 
હજીયે આ પ્રદેશમાાં ભમે છે અિે રેંફ્રટયાિો 
પ્રચાર કરે છે. લક્ષ્મીદાસિા ખાદી અિે સ્િદેશી 
િથા ગ્રામોદ્યોગોિા તિકાસિી પટૃઠભતૂમ પર 
રામેશ્વરમાાં ખાદી કાયયકિાયઓિી વ્યિક્સ્થિ શ્રેણી 
િૈયાર થઈ હિી. િાનભુાઈ ખાંડુભાઈ દેસાઈ 
(પારડી, જજ.િલસાડિા િિિી) િિરાિિ 
પટેલ, તિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, જલભુાઈ િાયક, 
પન્નાલાલ પરીખ જેિા અણીશદુ્ ગાાંધીિાદી 
કાયયકરોએ દાયકાઓ સધુી ખાદી અિે 
રચિાત્મક પ્રવતૃિઓથી રામેશ્વરાિે ધબકતુાં 
રાખ્યુાં હત ુાં. જેમાાં પછાિ િાયક જ્ઞાતિિા 
જલભુાઈ િાયકે િો પોિાિા બ ે દીકરા ખાદી 
ગ્રામોદ્યોગસાંઘ રામેશ્વરાિે સોંપી પઢેી દર પઢેી 
ગાાંધીિાદી સાંસ્કારોિે જીિાંિ રાખિાિો સુાંદર 
દાખલો પ્રસ્તિુ કયો હિો.”૧૧ 

શ્રી મોહિભાઈ રેિાશાંકર વ્યાસ કે જેઓ 
મો.રે.વ્યાસિા હલુામણા િામથી પણ જાણીિા 
હિા. રામેશરા મકુામે ખાદી પ્રવતૃિઓિો ક્રમશઃ 
ઈતિહાસ જણાિિા િેઓ જણાિે છે િેમ, 
“રામેશરા ગામિે એક પતિત્ર ભતૂમ હુાં માનુાં છાં, 

કારણકે રામેશરા ગામિી ભતૂમ સેિાકીય ભતૂમ છે 
કે જે ગામિે અિે આજુબાજુિા ગામોિે ૭૦ થી 
૭૫ િષય પહલેાાં માાંડી આજ સધુી એક પછી એક 
પ્રખર સેિાભાિી અિે તિટઠાિાિ કાયયકર મળ્યા 
છે. આજથી ૭૦ થી ૭૫ િષય પહલેાાં કચ્છિી 
લિાણા જ્ઞાતિિા શ્રી પ.પ.ૂ લક્ષ્મીદાસ 
પરસોિમદાસ આસર કે જેઓિો િેજાિાિો 
ધાંધો િે સમયે કાલીકટમાાં હિો, પરાંત ુ પજૂય 
મહાત્મા ગાાંધીિા સ્િરાજ મેળિિા હાકલ થિાાં 
િેઓ પોિાિો ધાંધો-રોજગાર છોડીિે ગાાંધીજીિા 
આશ્રમમાાં આવ્યા અિે પજૂય બાપિેુ પોિાિા 
તિચારો જણાવ્યા. િેઓશ્રીિે સેિાકીય પ્રવતૃિઓ 
માટે પ.ૂ ઠક્કરબાપાિે દાહોદ ભીલ સેિા 
માંડળમાાં મળિા જણાવ્યુાં. પજૂય ઠક્કરબાપાએ 
િેઓશ્રીિે રામેશરા મોકલ્યા અિે ધમયશાળામાાં 
િેઓશ્રી િેમિી પત્િી સાથે મકુામ બિાિી ગ્રામ 
સફાઈ, પ્રાથયિા, ખાદીકામ ચાલ ુ કયુું અિે 
ગામિા ખેડિૂોનુાં દેવુાં માફ કરી ગામમાાં ગામિી 
એક દુકાિ ચાલ ુ કરી અિે બારમા-િેરમાિી 
પ્રથા બાંધ કરિા જણાવ્યુાં. આ પ્રમાણ ેસેિાકીય 
પ્રવતૃિ ચાલ ુ કરી, પરાંત ુ થોડા િષો બાદ એક 
ખેડિેૂ પોિાિા તપિાિી પાછળ બારમુાં-િેરમુાં 
કરિા િક્કી કયુું અિે પછી દાદા ગામ છોડીિે 
બારડોલી ચાલ્યા ગયા. ત્યાર પછી ખેડા 
જજલ્લાિા ચાાંગા ગામિા શ્રી િાઘજીભાઈ 
મોિીભાઈ પટેલ આવ્યા અિે ક્ષિટીશ સરકારિી 
પોલીસ જે અતે્ર રહિેી હિી િેણે એક ખેડિૂ જે 
અહી રહિેો હિો િેિે માયો. િેથી શ્રી 
િાઘજીભાઈ પાસે આ ખેડિેૂ દાદ માાંગી અિે શ્રી 
િાઘજીભાઈએ પલેા મારિાર પોલીસિે ઠપકો 
આપિાાં પોલીસે ઉશ્કેરાઈિે શ્રી િાઘજીભાઈ 
ઉપર ગોળીબાર કયો અિે શ્રી િાઘજીભાઈ 
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શહીદ થયા. જેઓશ્રીનુાં સ્મારક હાલોલમાાં 
ટાઉિહોલ ઉપરનુાં ટાિર છે. િે પછી િિસારી 
જજલ્લાિા પારડી ગામથી શ્રી િાનુાંભાઈ ખડુાંભાઈ 
દેસાઈ આવ્યા. િેઓ આ જજલ્લાિા સાંતિટઠ 
કાયયકર હિા. િેઓશ્રીિી હાજરીમાાં શ્રી પિાલાલ 
કાકા (શ્રી પિાલાલ માણેકલાલ પરીખ) 
રામેશરામાાં આવ્યા અિે જિિાિી સેિા કરિા 
લાગ્યા. િેમણ ે છેલ્લા લોકલ બોડયિા પ્રમખુ 
િરીકે સેિા આપેલી. િેઓશ્રીએ આખુાં જીિિ 
લોકોિી સેિા કરી અિે મતૃ્ય ુ પહલેાાં પોિાિી 
િમામ તમલકિનુાં રસ્ટ બિાિીિે સમાજિે 
અપયણ કરી. આિા સેિાભાિી મહાનભુાિો 
રામેશરા અિે આ તિભાગિ ેમળ્યા છે.”૧૨   

રામેશરા ઉપરાાંિ પાંચમહાલિા 
ભમફ્રરયા (િા.હાલોલ) ખાિે પણ લક્ષ્મીદાસ 
આશરિા િેતતૃ્િમાાં ખાદી પ્રવતૃિઓ થઇ હિી. 
આ બને્ન કેન્દ્રોિી િોંધ લઇ િિજીિિમાાં િેિો 
અહિેાલ આ મજુબ આપેલ છે : ભાઈ 
લક્ષ્મીદાસ ખાદીમાંડળિા િહીિટ િીચ ે
ગજુરાિમાાં ઉત્પન્ન થિી િે િેિી જાણમાાં 
આિિી ખાદીિો અહિેાલ િીચે પ્રમાણે મોકલી 
આપે છે. ચાલ ુસાલિા માગશરિી આખરે પરુા 
થિા ગજુરાિ ખાદી માંડળિા છ મફ્રહિાિા 
કામિો અહિેાલ િીચ ેપ્રમાણે છે : 

િીચેિી બે રીિે પેદા થિી ખાદીિે 
િીસીએ િારે અડધા આિાિી મદદ આપિાનુાં 
માંડળે સ્િીકાયુું હત ુાં. િીસીએ િાર એટલે ૩૨૦ 
િાર સિૂર, પણ સરેરાશ ૩૦૦ િારિી ગણાય. 

૧. જાિે પહરેિા માટે કાંિાએલા ઘરગથ્ુાં 
સિૂરિે િણાિી આપિાિી વ્યિસ્થા 
સાચિિારિે ; અિે  

૨. રૂથી માાંડી ખાદી િેચિા સધુીનુાં કામ પોિાિે 
જોખમે કરિાર ખાદી બિાિિાર િેપારીિે. 

 આ બાંિ ે રીિે કામ કરિાર મથકોિી 
જજલ્લાિાર િપસીલ િીચે પ્રમાણે છે. 

અમદાિાદ જજલ્લો - કચ્છ માાંડિી, બીજાપરુ, 
અમદાિાદ મજૂર ઉદ્યોગગહૃ, િારોલ અિે 
સત્યાગ્રહાશ્રમ, સાબરમિી 

ખેડા જજલ્લો - િફ્રડયાદ બે મથક, ધમયજ, 
પેટલાદ, િાપાડ, કઠલાલ, મહધુા, અલીણા, 
મહલેજ, પાળજ, ભાદરણ અિે ખાંભાિ 

પાંચમહાલ જજલ્લો - પાંચમહાલ જજલ્લો - 
રામેશરા અિે ભમફ્રરયા 

ભરૂચ જજલ્લો - ભરૂચ અિે રાહાડ 

સરુિ જજલ્લો - સરુિ ખાદી માંફ્રદર, બારડોલી, 
સરભણ, િરાડ, િેડછી, અલગઢ અિે કરાડી 
મટિાડ 

 આ પ્રમાણ ેિાિાાં મોટાાં મથકોિી સાંખ્યા 
૨૮િી છે અિ ે િેમાાં રોકાયેલા કામદારોિી 
સાંખ્યા ૫૦ છે. િેમાાંિા બીજાપરુ મથક 
તસિાયિા ૨૭ મથકોિો ખાદી કાયયિો અહિેાલ 
િીચે પ્રમાણ ેછે.૧૩ 
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ચોરસ િાર 
માસ ઘરગથ્ુાં િેપારી અધાય આિાિી મદદ િથી 

અપાિી િેિી િૈયાર 
ખરીદેલા સિૂરિી િણલેી 

કુલ 

અષાઢ ૨૫૫૩ ૧૦૪ ૭૬૯ ૩૪૨૬ 
શ્રાિણ ૨૨૪૧ ૧૧૮ ૯૨૬ ૩૨૮૫ 
ભાદરિો ૨૨૪૫ ૫૩૩ ૧૫૩ ૨૯૩૨ 
આસો ૩૦૯૨ ૧૫૬૯ ૨૪૭ ૪૯૦૯ 
કાતિિક ૩૨૪૮ ૧૩૩૬ ૧૧૬૭ ૫૭૫૧ 
માગશર ૩૨૬૩ ૧૯૨૮ ૨૮૪ ૫૪૭૬ 

 ૧૬૬૪૪ ૫૫૯૦ ૩૫૪૭ ૨૫૭૮ 
  

ટૂાંકમાાં ઉપરોતિ માફ્રહિી પરથી કહી 
શકાય કે, ગજુરાિમાાં મયાયફ્રદિ સ્થાિોમાાં િેમજ 
ઓછા લોકોથી ચાલિી ખાદી કામિી 
પ્રવતૃિઓએ ભાતિ ખાદી િેમજ રચિાત્મક 
પ્રવતૃિઓ માટે પે્રરક જરૂર બિી હશે. 

 લક્ષ્મીદાસ આશર રામેશરા છોડ ે છે 
િેિી િોંધ િિજીિિમાાંથી મળે છે. િેમાાં 
જણાવ્યુાં છે કે, “રામેશરા આજકાલ ગજુરાિિા 
ઇતિહાસમાાં પ્રતસદ્ થયેલુાં છે. િે લક્ષ્મીદાસ 
ભાઈિા ખેડિૂોિી ક્સ્થતિ સધુારિાિા જબરદસ્િ 
અખિરાિે લીધે. બ ેત્રણ િષય ત્યાાં ખાદી પ્રચાર, 
દારૂ તિષેધ, િાિિરા તિષધે કરિાિા પ્રયોગ 
કરી, એિી રીિે સધુરેલા ખેડિૂોિે પ્રાાંતિક 
સતમતિ પાસ ે િગર વ્યાજે િાણાાં ધીરાિી 
ઋણમતુિ કરિાિો અખિરો કરી લક્ષ્મીદાસ 
ભાઈએ રામેશરા છોડ્ુાં. બે-એક િષય રામેશરામાાં 
કામ સરસ ચાલ્યુાં, પણ પાછળથી દેશિા જેિી 
તશતથલિા ત્યાાંયે આિી. ત્યાાંયે રેંટીયાિો રણકાર 
ઘર ઘરમાાં થિો હિો િ ેબાંધ પડયો. એ િેત્રમાાં 

પોિાિા એક પ્રતિતિતધ િરીકે િાનભુાઈ 
દેસાઈિે લક્ષ્મીદાસ મકૂી આવ્યા છે.”૧૪ 

ઉપરોતિ િોંધ પરથી સમજી શકાય છે 
કે રામેશરા મકુામે ચાલિી ખાદીિી પ્રવતૃિઓ 
બાંધ પડી હિી, પરાંત ુઆ પ્રવતૃિઓ પિુઃ શરુ 
થઇ હોય િેિો ઉલ્લખે િિજીિિમાાંથી મળી રહ ે
છે. િેમાાં જણાવ્યુાં હત ુાં કે, “ખાદીકામ સાથ ે
સધુારણાનુાં કામ કાળીપરજ તિભાગમાાં િેછડી 
મથકે અિે બારૈયા િથા િાયક િગયિા રામેશરા 
મથકે ચાલ ુ છે. બાંિે તિભાગમાાં દારૂિી બદી 
ઘટી છે. ખાદીિી પ્રવતૃિ બાંિે તિભાગમાાં કાયમી 
બિી છે. રામેશરા તિભાગમાાં બારૈયા કોમ કરજ 
કરીિે કારજ કરિાાં અટકી છે. િેડછી તિભાગમાાં 
પ્રવતૃિએ ઠીક વ્યાપક સ્િરૂપ પકડ્ુાં છે, જયારે 
રામેશરા તિભાગમાાં હીમથી કપાસનુાં િાિેિર 
બળી જિાિે લીધે પ્રવતૃિ આગળ િધિી અટકી 
છે. બાંિે તિભાગમાાં કાાંિિાર જાિે જ પીંજે છે 
અિે િણિાનુાં કામ કાળીપરજિા ૧૨ ભાઈઓ 
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િથા રામેશરામાાં િાયક અિે બારૈયા િગયિા 
૧૦ ભાઈઓ કામ કરિા થઈ ગયા છે.”૧૫  

ટૂાંકમાાં કહીએ િો, હાલોલ િાલકુાનુાં 
િાિકડુાં રામેશરા ગામ અિે ત્યાાં દસેક િાયક 
િેમજ બારૈયા કોમિા વ્યક્તિઓ પાસે ખાદી 
કામ પ્રવતૃિ દ્વારા િેમિી આતથિક િેમજ 
સામાજજક ક્સ્થતિ સધુારિાિો યથાયોગ્ય પ્રયાસ 
લક્ષ્મીદાસ આશર દ્વારા કરિામાાં આવ્યો હિો. 
ગજુરાિમાાં ખાદી માંડળ દ્વારા િમામ ખાદી 
કેન્દ્રોિો માતસક અહિેાલ િૈયાર કરિામાાં 
આિિો હિો. ૧૯મી ફ્રડસેમ્બર, ૧૯૨૬િા રોજ 
િિજીિિમાાં પ્રતસદ્ ખાદી માંડળિો અહિેાલ 
લક્ષ્મીદાસ આશર દ્વારા િયૈાર કરિામાાં આવ્યો 
હિો. િેમાાં િેઓ જણાિે છે િેમ, “ખાદી 
બિાિિાર મથકોનુાં તિરીિણ દર મફ્રહિે માંડળ 
િરફથી કરિામાાં આિ ે છે અિે િઓેએ 
બિાિેલી ખાદી િપાસીિે મદદ ચકૂિિામાાં 
આિે છે. અ માતસક િપાસિો અહિેાલ દર 
માસે બધાાં મથકોિે પહોંચાડિામાાં આિે છે. 
િપાસ દરતમયાિ િજરે આિિી ખામીઓ 
ટાળિાિા ઉપાયો િખિોિખિ સચૂિિામાાં 
આિે છે.”૧૬  

આઝાદી પિેૂ રામેશરામાાં ખાદી 
પ્રવતૃિઓ થકી િાયક, બાફ્રરયા િગેરે પછાિ 
કોમોિી આતથિક ક્સ્થતિ સધુારિા સતિશેષ 
પ્રયત્િ જો કોઈિો હોય િો િે છે, લક્ષ્મીદાસ 
આસર. રામેશરામાાં ખાદી પ્રવતૃિઓ થકી જેમણ ે
પોિાિા િૈભિશાળી જીિિિે ત્યજી દઈિ ે
સ્થાતિક િાયક, બાફ્રરયા જ્ઞાતિઓિા ઉદ્ાર માટે 
પોિાનુાં જીિિ સમતપિિ કયુું િેિા લક્ષ્મીદાસ 
પરુુષોિમ આસરિો જીિિ પફ્રરચય આપિાાં 
અરુણ િાઘલેા િોંધે છે કે, “િેઓિો જન્મ ઈ.સ. 

૧૮૮૩માાં અમદાિાદમાાં થયો હિો. િેમિા 
તપિાિો મલબારમાાં મરીમસાલા, િજેાિાિો 
િારસાગિ ધાંધો હિો. ૧૯૧૯માાં ગાાંધીપ્રભાિમાાં 
િારસાગિ ધાંધો છોડી ગાાંધીજીિી રચિાત્મક 
પ્રવતૃિઓમાાં જોડાયા. િેમિી તિશેષ ઓળખાણ 
ખાદી સેિક િરીકે ઊભી થઈ હિી. પાિાગઢ 
પાસે રામેશરામાાં આશ્રમ સ્થાપ્યો.”૧૭  

 િેમિા તિશ ેછગિલાલ જોશી િોંધ ેછે 
કે, “સખુી ગહૃસ્થ જીિરામ કલ્યાણજી કોઠારીએ 
મિે યાદ છે િે પ્રમાણ ેલાખ રૂતપયા ગાાંધીજીિ ે
ચરણે ધયાય હિા. અિે એ રકમ ગાાંધીજીિી 
મિુસફૂી પ્રમાણે િાપરિા િેમણે તિિવ્યુાં હત ુાં. 
ગાાંધીજીએ આ રકમ ગજુરાિમાાં કેમ િાપરિી 
િેિી ચચાય કરી.સરદારશ્રીએ આ લાખ રૂતપયાિી 
આખી રકમ પોિાિા સાથી લક્ષ્મીદાસ આશરિ ે
પાંચમહાલમાાં જઈ પાિાગઢિી િળેટીમાાં 
આિેલા રામેશરામાાં પછાિ કોમિી ઉન્નતિ માટે 
સોંપ્યા. ભાટીયા કોમિા કાલીકટિા મોટા 
િેપારી લક્ષ્મીદાસભાઈએ બધો િભૈિ છોડીિે 
રામેશરા સહકુટુાંબ રહિેા ગયા. અિે ગામિે 
કરજ મતુિ કરિા િથા સ્િાિલાંબી બિાિિા 
માટે મથયા.”૧૮ 

રામેશરામાાં સ્થાપી થિા પહલેાાં િેઓ 
ઠક્કરબાપાિા પફ્રરચયમાાં આવ્યા. રામેશરાિી 
ધમયશાળા પાસે ઝાંપડુાં બાાંધી સેિાયજ્ઞિી 
શરૂઆિ કરી. રામેશરાિે ગાાંધીજીિી કલ્પિા 
મજુબનુાં ગામડુાં બિાિિાિી િેમિી મહચે્છા 
હિી. તિયતમિ પ્રાથયિા, ગ્રામસફાઈ, કરજમતુિ 
સમાજ, સામાજજક કુફ્રરિાજોિે િાથિા હદય 
પફ્રરિિયિિા તસદ્ાાંિ પર રીિસર ચળિળ 
ચલાિી. પોિાિી સમાજ સધુારાિી મિોકામિા 
િ સાંિોષાિા આત્મઘાિ કરિાિો પ્રયાસ કયો, 
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રામેશરા છોડ્ુાં હોિાિી અનશુ્રતુિ રામેશરા 
તિસ્િારમાાં પ્રચક્ષલિ છે. લક્ષ્મીદાસ આશરનુાં 
તિશેષ કાયયિેત્ર ખાદી પ્રવતૃિ હત ુાં. પાિાગઢ 
પાંથકિા િાયક અિે બારૈયા (બાફ્રરયા) પ્રજાિ ે
ખાદીિા માધ્યમથી આતથિક સ્િતિભયરિાિો  
તિચાર આપ્યો. પીંજિાિી પણૂીઓ બિાિિી, 
બારડોલીથી ચરખા લાિી ગામિે કાાંિણિી કળા 
શીખિાડી. અતિપછાિ િાયક આફ્રદિાસીઓિ ે
ખાદી થકી કરજમતુિ, સ્િાિલાંબિનુાં સતૂ્ર 
આપ્યુાં. લક્ષ્મીદાસિા રામેશરામાાં મકુામ 
દરમ્યાિ એક પણ ઘર એવુાં િ હત ુાં કે જયાાં 
રેંફ્રટયા ગુાંજિો િ હોય. ખાદી તિજ્ઞાિમાાં િેમણ ે
પીજ્ણ મોઢીયુાં િામનુાં યાંત્ર શોધ્યુાં હત ુાં.૧૯  

લક્ષ્મીદાસિા ખાદી કાયયિા િખાણ 
કરિાાં ગાાંધીજી કહ ે છે : “શ્રી લક્ષ્મીદાસિે હુાં 
ખાદી તિશારદ િો િ માનુાં પણ આપણી પાસે 
એ શાસ્ત્રનુાં જ્ઞાિ ધરાિિારા જે છે િેમાાં પ્રથમ 
પાંક્તિિા સેિકોમાાંિા એક છે.”૨૦ અત્રે એ બાબિ 
પણ િોંધિા જેિી છે કે, રામેશરા જેિા 
ગજુરાિિા િાિકડા ગામમાાં ખાદી પ્રવતૃિ સાથે 
સાંકલાયેલ પાયાિા કાયયકરનુાં ગાાંધીજી પોિાિા 
જ પફ્રરિારિા એક અંગિ સભ્યિી જેમ ધ્યાિ 
રાખિા હોય િેવુાં િેમિા શબ્દો પરથી કહી 
શકાય.  

અરુણ િાઘલેાિા મિ મજુબ, 
“લક્ષ્મીદાસ અિે રામેશરા ગામિી ખાદી 
પ્રવતૃિઓ પાંચમહાલમાાં જ િહી સમગ્ર ગજુરાિ 
માટે િમિૂારૂપ બિી હિી. ગજુરાિમાાં થિાાં 
ખાદીિા પ્રયોગો અિે તિકાસમાાં રામેશરા 
આશ્રમિી ખાદીપ્રવતૃિિો તિશેષ ઉલ્લખે થિો. 
ગામ લોકોમાાં કરજમકુ્તિ માટે મકકમિાિો 
અભાિ, સામાજજક કુફ્રરિાજોિી િાબદૂીિે 

વ્યાપક પ્રતિસાદ િ મળિા િેમણે રામેશરા 
છોડ્ુાં, અિે બારડોલી આશ્રમમાાં સ્થાયી થયા. 
ચરખાસાંઘિી સ્થાપિા થિા િેિા વ્યિસ્થાપક 
માંડળિા સભ્ય રહ્યાાં હિા. િે ઉપરાાંિ 
દાાંડીકુચિી વ્યિસ્થાપક સતમતિ અિે ગાાંધી 
સ્મારકતિતધિા િેઓ માંત્રી રહ્યાાં હિા. સ્િિાંત્રિા 
સૈતિક એ િેમિા વ્યક્તિત્િનુાં િધ ુ એક પાસુાં 
હત ુાં. બારડોલી આશ્રમ જપ્િ થયો ત્યારે 
(૧૯૨૮) વ્યક્તિ સત્યાગ્રહ અિે ફ્રહિંદ છોડો 
લડિમાાં િેમણે  જેલિાસ ભોગવ્યો હિો. 
સાંકટતિિારણ પણ િેમિી ખાસ પ્રવતૃિ રહી 
હિી.”૨૧  

લક્ષ્મીદાસ આશરિે સ્થાતિક લોકો દાદા 
િરીકે પણ બોલાિિા હિા. િેઓએ રામેશરા 
તિસ્િારમાાં ખાદી િેમજ અન્ય રચિાત્મક 
પ્રવતૃિઓ થકી અિેક લોકોિે કરજિી 
પફ્રરક્સ્થતિમાાંથી લાવ્યા હિા. આ બાબિ ે
િિજીિિમાાં િાથા પટેલ િામિી વ્યક્તિિા 
શબ્દોમાાં માફ્રહિી મળે છે : “શુાં કહુાં, ભાઈ. દાદા  
(લક્ષ્મીદાસ) આવ્યા િે જાણે અમારે િો 
ભગિાિ આવ્યા. અમ ેઅિેક પાપોમાાં કરજમાાં 
ડબૂેલા હિા. અમારા ગળામાાં ફાાંસી પડલેી હિી. 
દાદાએ અમિે ફાાંસીિે લાતડથેી ઉિાયાય. આજે 
અમિે કોઈ જાિનુાં દુઃખ છે?”૨૨  

 રામેશરામાાં થિી ખાદી પ્રવતૃિઓિી 
િોંધ લેિાાં ગાાંધીજીએ મળૂ િિજીિિ 
(િા.૧૪/૦૨/૧૯૨૬) પરથી “ગાાંધીજીિો 
અિરદેહ”માાં િોંધ્યુાં છે : “ ભાઈ લક્ષ્મીદાસ 
ખાદીમાંડળિા િહીિટ માટે ગજુરાિમાાં ઉત્પન્ન 
થિી િે િેિી જાણમાાં આિિી ખાદીિો હિેાલ 
િીચે પ્રમાણ ે આપે છે. આ હિેાલમાાં 
કાફ્રઠયાિાડિા આંકડા િથી આિી જિા. િ ે
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મેળિીએ િો ઉત્પાદિ હજુ િધે. આ આંકડાઓ 
બિાિે છે કે ખાદીિી પ્રવતૃિ જીિિી િે િધિી 
જિી હિી, પણ આપણુાં ધ્યેય િજર રાખીએ 
છીએ ત્યારે આપણિે ઉપરિા આંકડા િજીિા 
લાગે છે. એમ છિાાં િજીિા આંકડામાાં જો બીજ 
સાચુાં હશે િે િેનુાં તસિંચિ થશે િો િે ચેિિમય 
થઇ જિાાં સમય િહી 
જાય...........................ખાદીનુાં કામ પૌષ્ટટક છે 
પણ પૌષ્ટટક ખોરાકિી જેમ િેિો સ્િાદ જીભિ ે
સારુાં િથી. િેિો સ્િાદ પષુ્ટટમાાં રહલેો છે. જેટલી 
ખાદી િધારે ઉત્પન્ન થાય િેટલી ફ્રહન્દુસ્િાિિી 
પષુ્ટટ િધે. િેમાાં અપચો િો થાય જ િહીં. િેમાાં 
કાયય કરિારિે િાત્કાક્ષલક પફ્રરણામ િાનુાંસરખુાં 
લાગે, પણ જેમ આંબાનુાં ઝાડ િાિામાાંથી મોટુાં 
થયે હજારો કેરીઓ આપે છે િેમ ધૈયય રાખી કામ 
કરિાર સેિકિે પોિાિા િાિા લાગિા 
કાયયમાાંથી છેિટનુાં અત્યિુમ પફ્રરણામ જોિાિો 
લાભ મળિાિો છે જ.”૨૩  

સમાપન : 

મધ્ય ગજુરાિમાાં ખાસ કરીિે 
પાંચમહાલ, દાહોદ, િડોદરા, છોટાઉદેપરુ િગેરે 
તિસ્િારોમાાં િસિાટ કરિા િાયક 
આફ્રદિાસીઓિા સમાજજીિિમાાં પફ્રરિિયિ 
લાિિા ગાાંધીયગુમાાં થયેલ તિતિધ રચિાત્મક 
પ્રવતૃિઓ થકી અથાગ પ્રયાસો થયેલા છે. િેમાાં 
રામેશરા કેન્દ્ર એ મહત્િિો ફાળો આપ્યો કહી 
શકાય. ઉલ્લેખિીય છે કે, આઝાદી પછી 
રામેશરાિી ધરૂા શ્રી મો.રે.વ્યાસે સાાંભળી હિી. 
િેઓનુાં મળૂ િિિ પાટણ જજલ્લાનુાં ચાંદ્રમુાણા 
ગામ. પાટણથી છેક પાંચમહાલ જજલ્લાિા 
હાલોલિા રામેશરા પાસે કાયમી િસિાટ કરી 
િેઓએ આસપાસિા ગામડાાંઓિા િાયક, 

બાફ્રરયા િગેરે લોકોિે ગાાંધીિાદી રચિાત્મક 
પ્રવતૃિઓિા રાંગ ેરાંગ્યા હિા. શ્રી મો.રે.વ્યાસિી 
ગાાંધીિાદી પ્રવતૃિઓ પર એક સ્િિાંત્ર 
શોધકાયયિી આિશ્યિાઓ પણ રહલેી છે.  
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