ુ જૉન્ભ અને ફઢઢમા ઢયલાય
ખાદીનો ન
ુ ેળકુ ભાય ી. આઢશય
મક
વલદ્યાલાચસ્વત વંળોધક, ઇવતશાવ અને વંસ્કૃવત વલબાગ ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ,અભદાલાદ
વાયાંળ:
૧૮૧૩ ના બ્રિઢિળ ગલયભેંિના ચાિટ ય એક્િથી બાયતભાં કં ની વયકાયનો લેાય યનો
એકાવધકાય વભાપ્ત થતાં બાયત મક્ુ ત લેાયન ંુ વંસ્થાન ફન્ય ંુ જેનાથી ઢગરાફંધ વલદે ળી
ુ યાઉ કાડન ંુ ભોટું ફજાય ડી બાંગય.ંુ
વ્માાયીઓ બાયતભાં લેાયથે આવ્મા, જેથી બાયતન ંુ સત
ુ ીભાં તો ગજ
ુ યાતભાંથી યેં ઢિમો લપ્ુ ત થઈ ગમો શતો, અને લણાિ ભાિે
ગાંધીજીના આગભન સધ
વભરન ંુ સ ૂતય લયાલા રાગય ંુ શત ંુ એિરે ગાંધીજી સ્લદે ળી મ ૂલભેંિ ભાિે સ ૂતયાઉ કાડના
ુ યજીલન આલા ભાંગતા શતા, જે અંતગટ ત યાભજીબાઇ વાથે ગાંધીજીની મર
ુ ાકાત
ઉદ્યોગને ન
થતાં શાથલણાિન ંુ સ ૂતય લણલાની પયીથી ળફૃઆત ૨૦ભી વદીભાં થઈ શતી. આ પ્રઢિમા
બાયતની આઝાદીની રડતભાં અને યચનાત્ભક પ્રવ ૃવતભાં એક ભશત્લન ુ ઢયફ ગણામ છે તો
ુ વંળોધનરેખભાં આ પ્રઢિમાનો ઇવતશાવ
પ્રસ્તત

અને તેના ામાના કામટકય યાભજીબાઇ

ુ કયલાભાં આવ્મો છે .
ફઢઢમાના પ્રદાનને પ્રસ્તત
ચાલીફૃ ળબ્દો: શાથલણાિ,યચનાત્ભક પ્રવ ૃવત, ખાદી લણાિ,
પ્રસ્તાલના
ુ ાભ ફન્ય ંુ તેના
ભશાત્ભા ગાંધીએ ોતાની ઢશન્દ સ્લયાજ સ્ુ તકભાં બાયત કેભ ગર
કાયણોની તાઢકિક છણાલિ કયતાં કશે છે કે

બાયતના

કયોડો

રોકોને યોજગાયી  ૂયી ાડતો

વ્મલવામ એિરે લણાિકાભ અને તેની વાથે વંકામેરા અન્મ ગૃશઉદ્યોગોનો આણાં દ્વાયા પેળન
ુ ાભ
અને વસ્તા કાડની ગે રછાભાં જાતે કયે રો વલનાવ શત.ંુ એ વલનાવના ગરે બાયત ગર
ફન્ય ંુ એિરે સ્લાબાવલક છે કે જો ફધ ુ શેરાના જેભ ચારત ંુ થઈ જામ એિરેકે લણાિકાભને
ુ જૉન્ભ આલાભાં આલે અને સ્લદે ળીનો ભંત્ર સ્લીકાયામ તો ગાંધીજીના ભતે સ્લયાજ ભેલવ ંુ
ન
ખ ૂફ

વશેલ ંુ છે . ભાિે ફા ુ બાયતભાં ાછા પયે છે કે તયતજ તેભણે યેં ઢિમાની ળોધ ળફૃ કયી

દીધી શતી અને તેભાં વપતા ભળ્મા ફાદ તેભણે વા ભાિેની ળોધ આયં બી શતી જે
ુ ખાદી વનભાટ ણની
યાભજીબાઈના ભલાથી  ૂણટ થઈ શતી. આભ ૧૯૧૫ થી શાથલણાિની શદ્ધ
પ્રઢિમાના શ્રી ગણેળ થમા શતા તેભ કશી ળકામ. અશીં યાભજીબાઇ ફઢઢમા અને તેભના ઢયલાય
ુ જૉન્ભભાં,આઝાદીની રડતભાં તેભજ ગાંધીજીના વેલક અને લણાિગર
ુ ુ ,તયીકેની
દ્વાયા ખાદીના ન
પ્રવ ૃવતને યજૂ કયલાભાં આલી છે .
જન્ભ અને પ્રાયં બ્રબક જીલન
ુ ુ ની ઉાવધથી નલાજમા છે એલા
શ્રી જુગતયાભ દલેએ જેભને ગાંધીજીના લણાિગર

શ્રી

ુ ાભે થમો શતો.
યાભજીબાઇ ફઢઢમાનો જન્ભ ઇ.વ ૧૮૮૦ભાં અભયે રી જજલ્રાના રાઠી મક
યાભજીબાઇને ખાદી લણાિન ંુ

કૌળર ઢયલાય તયપથી લાયવાભાં ભડય ુ શત.ંુ ફાણથી
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યાભજીબાઇ તેભના વતાને લણાિકાભભાં ભદદ કયતાં કયતાં ોતે ણ ાયં ગતા ભેલી રીધી
શતી. યં ત ુ એ નાનકડા રાઠી ગાભભાં આલા કુ ળ કાયીગયની કદય કેિરી થામ ? અને
ોતાના ઢયલાયના બયણ ોણ ની જલાફદાયી ણ તેભના ભાથે શોલાથી યાભજીબાઇ રાઠી
છોડીને મફ
ંુ ઈભાં સ્થામી થમા શતા. આ વભમ ૧૯૧૬ -૧૭નો એિરે બાયતભાં ભશાત્ભા ગાંધીના
આગભનથી સ્લદે ળી આંદોરને વાયી એલી પ્રગવત કયી રીધી શતી. આ અયવાભાં સ્લદે ળી
ભારની અને તેભામ ખાવ કયીને સ્લદે ળી કાડનો લધાયે લયાળ અને વલદે ળી ભારનો વં ૂણટ
ફઢશષ્કાય ચારતો શતો. ભશાત્ભા ગાંધીના નેત ૃત્લ નીચે મફ
ંુ ઈભાં એક વબા મોજાઇ શતી તેભાં
ુ સ્લદે ળીભાર
વાભંતબાઇ ભાયલાડી અને યાભજીબાઇ ફઢઢમા શાજય યહ્યા શતા જેભાં ફાએ
અનાલલા ભાિે રોકોને અીર કયી શતી. આથી યાભજીબાઈને ફા ુ ને ભલાની ઈચ્છા જાગી
યં ત ુ વબાભાં બીડ લધાયે શોલાથી તેઓ મફ
ંુ ઈની વલેંટ્વ ઓપ ઈન્ન્ડમા વોવામિીના ભકાનભાં
ુ ા ઉતાયે ભલા ગમા શતા. વાભંતબાઇએ ફાન
ુ ે યાભજીબાઇની ઓખાણ
યોકામેરા ફાન
ુ ે
કયાલી અને યાભજીબાઇ લણાિ કાભના ઉત્તભ કાયીગય છે તેવ ંુ ણ જણાવ્ય ુ આ જાણી ફાન
આનંદ થમો અને યાભજીબાઇ ને આજ્ઞા કયી કે “લતનભાં જાઓ અને લણાિકાભ કયો” ફવ આ
ુ ુ ભત્ર
ગર
ં રઈને યાભજીબાઇ ાછા રાઠી આલીને લસ્મા, અને ખાદી લણાિનો વ્મલવામ કયલા
રાગમા આભને આભ ત્રણ લટ લીતી ગમા શતા. તેલાભાં વાભંતબાઇ ભાયલાડીનો ત્ર આવ્મો
તેભાં જણાવ્ય ુ શત ંુ કે “ગાધીજી યે રભાગે

અભયે રી જલાના છે અને યસ્તાભાં રાઠીના સ્િેળનેથી

વાય થલાના છે અને તેઓ આશ્રભના સ ૂતયના લણાિકાભ અંગે તભોને ભલા ભાંગે છે . ભાિે
ુ ો ખાવ આગ્રશ છે .૧” યાભજીબાઇ ગાંધીજીને ભલા
રાઠીના સ્િેળને ભલા જજો તેલો ફાન
ગમા ગાંધીજી વાથે છોિારાર જૈન અને નયશઢયબાઈ યીખ શતા તેભાં છોિારાર જૈન
ુ ે જોલા ખ ૂફ બીડ
લણાિકાભ જાણતા શતા. અને આશ્રભન ંુ ખાદીન ંુ કાભ વંબાતા શતા. ફાન
જભા થમેરી તેથી યાભજીબાઇ ગાડીના ફીજા ડબ્ફાભાં ચઢી ગમા અને ચીત ગાભે ગાડી ઊબી
ુ ે ભલા તેભના ડબ્ફાભાં ગમા, ચીત ગાભના ભશાજનો ફાન
ુ ે દૂ ધ
યશેતાં યાભજીબાઇ ફાન
ુ ે દૂ ધનો પ્મારો આતાંજ ફાએ
ુ તે પ્મારો યાભજીબાઈને
ીલડાલલા આવ્મા શતા. ફાન
ુ ે આભ આગ્રશ
ધમો.યાભજીબાઇ વશેજ અચકામા અને એક ડગલ ંુ ાછા ખસ્મા, રે યાભજી ! ફાન
ુ ાન એલા યાભજીબાઇ ઉય ડી અને નલાઈ બયી
કયતાં જોઈને વૌની નજય તયલઢયમા યલ
નજયે વૌ ભનભાં કલ્નાના ઘોડા દોડાલા રાગમા,દૂ ધનો પ્મારો સ્લીકાયલા વવલામ બ્રફજો કોઈ
વલકલ્ ન શતો. યાભજીબાઇ એકજ શ્વાવે દૂ ધ ી ગમા ભશાજનોભાં થોડો ગણગણાિ ળફૃ થમો
ુ ે
અને તકટ વલતકટ લચ્ચે યાભજીબાઈની ઓખ છતી થલા રાગી. છી યાભજીબાઈએ ફાન
વનખારવ બાલે કહ્ ં ુ કે ભે ટ્રેનની ઢિઢકિ રીધી નથી ફા ુ કશે કેભ ? ફા ુ અભ શઢયજનોને
ુ રભાનબાઈને કશી ઢિઢકિ ભંગાલલી ડે
ઢિઢકિફાયી યથી ઢિઢકિ નથી આતા અભાયે કોઈ મવ
છે . ણ આજે તો સ્િેળન ય ખ ૂફ બ્રગયદી શતી અને આનો વંદેળો શતો એિરે હું તો લાડ
ુ કહ્ ં ુ ટ્રેનભાં લગય ઢિઢકિે મવ
ુ ાપયી ન કયામ ફાએ
ુ
કદ
ૂ ીને ટ્રેનભાં ચઢી ગમો શતો. ફાએ
ુ ીની ઢિઢકિ ભંગાલી રીધી. ટ્રેન ઉડી અને છી ફાએ
ુ આશ્રભભાં
ભશાજનને કશી અભયે રી સધ
ડેરા શાથે કાંતેરા સ ૂતયને લણી ળકામ કે નશીં તે અંગે યાભજીબાઈને  ૂછતાં યાભજીબાઈએ
શયખથી કહ્ ં ુ

ુ તેભને આશ્રભન ંુ સ ૂતય લણી આલા ભાિે કહ્.ં ુ
કે લણી ળકામ અને ફાએ

અભદાલાદથી સ ૂતય ટ્રેન દ્વાયા રાઠી ભોકરલાભાં આવ્ય ંુ જેને યાભજી બાઈએ ોતાના કવફથી
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ુ ાયીને કાડ તૈમાય કયું ુ અને તે કાડને લેચી આી જે ૈવા ભળ્મા તે આશ્રભભાં ભોકરી
સધ
ુ થમા શતા. ભગનરાર ગાંધીએ ખળ
ુ થઈને
આપ્મા. ગાંધીજી યાભજીબાઈના આ કામટથી ખ ૂફ ખળ
ચાંદીનો ચાંદ યાભજીબાઈને બેિ આપ્મો શતો.૨
જાડી ખાદીની મજ
ં ૂ લણ: વાફયભતી આશ્રભના વલદ્યાથીઓએ કાંતેલ ંુ રગબગ ૫૦ ભણ જેિલ ંુ
સ ૂતય યાભજીબાઈએ લણી આપ્ય ંુ શત,ંુ યં ત ુ આ કાડ પ્રભાણભાં ઘણ ંુ જાડું શોલાના કાયણે કોઈ
ખયીદત ંુ નશીં. જ્માયે યાભજીબાઇ આશ્રભે આવ્મા ત્માયે ગાંધીજી અને ભગનબાઇએ લાત કયી કે “
આ જાડી ખાદી કોઈ ખયીદત ંુ નથી તો યાભજીબાઇ આન ંુ શ ંુ કયીશ ંુ ? “ ત્માયે યાભજીબાઇ આ
જાડી ખાદીને લેચી આલા તૈમાય થમા અને વૌયાષ્ટ્રના ગાભડાઓભાં લેચી આી. વૌયાષ્ટ્રભાં
ૂ ો જાડી ખાદીથી ઘાવચાયો ફાંધતા એિરે યાભજીબાઈએ ત્માં લેચી આી. અને ૈવા
ખેડત
આલા આશ્રભે આવ્મા ભગનબાઇએ ખાદી લેચી આલા ફદર યાભજીબાઈને કેિલ ંુ કવભળન
ુ ્ ંુ તો ગાંધીજી ગંબીય થઈને ફોલ્મા “ભગનરાર તભાયે યાભજીને
આવ ંુ તેભ ગાંધીજીને છ
જુલાયનો યોિરો અને ભયચ ંુ ખાતો યાખલો છે કોઈ તે સ ૂતયને શાથભાં નોશત ંુ રેત ંુ તે યાભજીએ
ઉત્તભ પ્રકાયન ંુ કયીને લણી આપ્ય ંુ છે . તે તભે લેચી ના ળક્યા તે યાભજીએ ગાભડે ગાભડે પયીને
લેચી આપ્ય ંુ અને ફધા ૈવા રાલી તભાયા શાથભાં આપ્મા તે ફધો નપો અને ગાય યાભજીને
ુ ી આલી લાત વાંબી યાભજીબાઇ મઝ
આલાનો છે ” ફાન
ં ૂ લણભાં મ ૂકામા કે આતો ભગનબાઇ
ુ ે કહ્ ં ુ કે ભાયી ગાડીનો
વાથે કામભ કાભ કયલાન ંુ અને વલયોધ થળે, આથી યાભજીબાઈએ ફાન
વભમ થઈ ગમો છે તેવ ંુ ફશાન ંુ ફતાવ્ય ુ અને કહ્ ં ુ કે શાર ભને પક્ત ૪૦ ફૃવમા આો ભાયે
ુ ફધા ૈવા યાભજીબાઈના
ગાડીએ ફેવીને રાઠી જલાન ંુ છે . યાભજીબાઇ વનકડી ગમા ણ ફાએ
ખાતાભાં જભા કયલા ભગનબાઇ ને કહ્ ં ુ અને જ્માયે તેભને ૈવાની જફૃય શોમ ત્માયે આલાન ંુ
કહ્.ં ુ આભ યાભજીબાઇ એક ઉત્તભ લણકય શતા જેભણે કોઈ શાથભાં ણ ના કડે તેલા સ ૂતય ને
ુ ી મઝ
સદ
ંુ ય કાડભાં પેયલી દીધ ંુ અને ફાન
ં ૂ લણ દૂ ય કયી શતી.૩
વાફયભતી આશ્રભના આજીલન વનલાવી: ધીભે ધીભે આશ્રભભાં સ ૂતય કાંતલાની પ્રવ ૃવત લેગીરી
ફની અને વાયા પ્રભાણભાં સ ૂતય ફનત ંુ થય,ંુ ણ આશ્રભભાં કોઈ કામભી લણકય નશતો કેભકે
અભદાલાદ કે કોઈ અન્મ જગમા ના લણકયો શાથે કાંતેલ ંુ જાડું સ ૂતય લણલાની

ના ાડતાં

ુ
શતા.અને લાયં લાય સ ૂતયને યે રલેભાં રાઠી ભોકરલાભાં ચોયીનો બમ યશેતો, તેથી ફાએ
યાભજીબાઇને આશ્રભભાં તેડાલલા

રક્ષ્ભીદાવને રાઠી ભોકલ્મા શતા. યાભજીબાઈને ભી

ુ ો આદે ળ વંબાવ્મો કે તયતજ જેભ મફ
ુ ા
રક્ષ્ભીદાવે ફાન
ંુ ઈથી રાઠી આવ્મા શતા તેભ ફાન
આદે ળન ંુ ારન કયતાં ોતાના કુ ટુંફ વાથે વા અને કાંિરા રઈ રાઠીથી અભદાલાદ
આશ્રભભાં ોંશચ્મા. યાભજીબાઇના કુ ટુંફભાં ોતે યાભજીબાઇ તેભની ફે ત્નીઓ

ગંગાફશેન

ુ ન શોલાથી યાભજીબાઇએ તેભની ભંજૂયી ભેલી, ભેઘી
અને ભેઘીફશેન, ગંગાફશેનને વંતાન સખ
ફશેન વાથે રગન કમાટ શતા.તેભનાથી યાભજીબાઇને વૌથી ભોિો દીકયો અજુ ટનબાઈ, શયખજીબાઇ
અને ત્રીજો દીકયો જેઠારાર,દીકયીઓભાં વૌથી ભોિી દીકયી ભોતીફશેન અને ાંચમ ંુ વંતાન
લજુફશેન શતા.આભ ોતાના વલળા કુ ટુંફ વાથે યાભજીબાઇ આશ્રભભાં યશેતા થમા અને
ત્માયથી આશ્રભભાં વાનો યણકાય ગજ
ંુ તો થમો.૪
યાભજીબાઇ અને ગાંધીફા:ુ તા-૦૪/૦૪/૧૯૨૫ના યોજ ગાંધીજી ોતાના વૌયાષ્ટ્ર પ્રલાવ
ુ ાભે ગમા શતા,ત્માં વૌપ્રથભ તેભણે અંત્મજલાડની મર
ુ ાકાત કયી તો ત્માં
દયવભમાન રાઠી મક
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તેભની વભક્ષ ત્માના અંત્મજોએ ોતાના ભાિે એક ભંઢદય ફનાલી આલાની ભાંગ ગાંધીજી
આગ મ ૂકી તો ગાંધીજીએ “ક્રાીન ંુ રાઠી તે યાભજીબાઈન ંુ રાઠી કેભ થઈ ડ્ ંુ તેનો દાખરો
ફેવાડી વભજાવ્ય ંુ કે ળા વારં ુ ? યાભજીબાઇભા કઈ શીયા જડેરા છે ? ણ શાથન ંુ સ ૂતય લણલાની
વૌએ ના ાડેરી ત્માયે એભણે શેર કયી અને એ અને ગંગાફશેન નીકી ડયા એભાં એભણે શ ંુ
ુ યાત ઓખે છે . ને એતો ઢેડ છતાં કાળીવલશ્વનાથભાં જઈને લણાિ
ખોય?ંુ આજે એભને આખ ંુ ગજ
ળીખલી આવ્મા,એભને  ૂનાભાં ણ ભલા આલી ળકેરા એિરી એભની પ્રવતષ્ઠા કેલ એક િેક
શાથન ંુ કાંતેલ ંુ સ ૂતય લણલાની િેક ભાંથી ઉત્ન થઈ. ગંગાફાઇ તો એભના ધણીના કયતાં ણ
ુ ુ છં કાયણ એ ીઢ ફાઈ વલત્ર છે અને પ્રવતજ્ઞા
વયવ લણનાયી એ અંત્મજ છે છતાં હું એને જ
ાડનાયી છે .૫” ફા ુ યાભજીબાઈના દાખરા દ્વાયા રાઠીના અંત્મજોને કઇંક કયી ફતાલાની પ્રેયણા
આે છે અને ોતાના દે ળ ભાિે ખભાં આલલાન ંુ એક સ ૂચક આભંત્રણ તેભાં જફૃય જણામ છે .
ુ ાય,કઢડમા,લગે યેને રઈ આલલાન ંુ કાભ
આશ્રભભાં અને અન્મ કેન્રોએ લણકય,ીંજાયા,સથ
ુ ી ઇચ્છા પ્રભાણે યાભજીબાઇ કયતાં શતા. ળફૃઆતભાં આશ્રભભાં ટં ક
ૂ ા નાની ખાદી
ણ ફાન
લણાતી શતી. ગાંધીજીને ભોિા નાની ખાદી ન ભતાં તેભને 30 ઇંચ નાની ખાદીન ંુ ધોવતય ંુ
શેયવ ંુ ડત ંુ શત.ંુ એક ઢદલવ

ુ યાભજીબાઈના ત્ની ગંગાફશેનને ૪૫ ઇંચની ભોિા
ફાએ

નાની ખાદી તૈમાય કયલા કહ્.ં ુ ગંગાફશેન અને યાભજીબાઈએ ભાત્ર એકજ ભઢશનાભાં અવલયત
ુ ે આી ત્માયથી ફાન
ુ ે અડવધય ંુ શેયલાન ંુ
ભશેનતથી ૫૦ ઇંચની નાલાડી ખાદી લણી ફાન
ુ ંુ દાઢયર ઢપિાડય.ંુ ૬
ફંધ થય ંુ અને ફાન
ુ ોતાની આત્ભકથાભાં ગંગાફશેન ભાિે કહ્ ં ુ છે કે ”ખાદી પ્રચાયભાં આ દં તીનો ઢશસ્વો
ફાએ
ુ યાત અને ગજ
ુ યાતની ફશાય શાથસ ૂતય લણલાનો કવફ
જેલો તેલો ન કશેલામ તેભણે ગજ
ફીજાઓને ળીખવ્મો છે . આ વનયક્ષય ણ વંસ્કાયી ફશેન જ્માયે વા ચરાલે છે ત્માયે તેભાં
એિરા તલ્રીન થઈ જામ છે કે આભતેભ જોલાની કે કોઇની વાથે લાત કયલાની ફુયવદ ોતાની
ુ આ દં તીની તેભની આત્ભકથા અને ત્રોભાં ખ ૂફ પ્રવંવા કયી છે .૭
વારં ુ યાખતા નથી. “ ફાએ
ુ યાતની ફશાય અને ગજ
ુ યાતના કેિરાક અંતઢયમા વલસ્તાયો
યાભજીબાઇ અને ગંગાફશેન ગજ
જેલા કે યાભેવયાભાં ણ ખાદી લણાિના ાઠો વળખવ્મા શતા અને ત્માના ાિીદાયોને લણાિની
તારીભ આી શતી.૮
ુ
ફાએ
ઘણીલાય લાતચીતભાં અને ોતાના બાણોભાં ગંગાફશેન યાભજીબાઇ
ફઢઢમાનો ઉલ્રેખ કમો છે તેને ભશાદે લબાઇ દે વાઇએ તેભની ડામયીભાં નોંધ્મા છે . તેભાનો એક
ુ કમો છે “ આશ્રભના વનમભ મજ
ુ ફ વનમવભત કાંતણ ચારત ંુ શત.ંુ ત્માં ગાંધીના
પ્રવંગ અશી પ્રસ્તત
વભત્ર કેળલયાલ દે ળાંડે વલદ્યાથીઓને નીચે ફેવાડી ઉય ફા ુ ાવે આલેરા તેભની વાથે
ુ યાત પ્રાંવતક ઢયદના પ્રમખ
ુ સ્થાનની લાતો ચારતી તેભાં કેલા ભાણવને વનવભએ તેની
ગજ
લાત નીકી ગાંધીજીએ કહ્ ં ુ સ્ત્રીઓની વબા શોમ ત્માં કદાચ શ્રીભતી જાઈજી ીિીિ જેલી બાયે
ુ નીમ ુ નઢશતો ખાદીન ંુ કાભ કયનાય
વંસ્કાયી અને સવુ ળબ્રક્ષત ફશેન ભે તો હું તેભને પ્રમખ
સ ૂયજફશેનને, નઢશ તો કસ્ત ૂયફાનું નાભ હું જફૃય સ ૂચવુ,ં ણ ફીજી કોઈ ફહુ બણેરી શોમ છતાં
કાભભાં કવોમ યવ ન રેતી શોમ તેન ંુ નાભ હું ન સ ૂચવુ.ં આ લાતથી વયવ કાભ કયનાયની લાતો
ુ ા ભોઢે શેલ ંુ નાભ એક અંત્મજ ફશેનન,ંુ ગંગાફશેનન ંુ આવ્ય ંુ
ય ચઢયા અને ફાન

તેભના

ુ ગાન તો તેઓ આલી યીતે અનેક વભત્રો આગડ કયી ચ ૂક્યા છે એિરે હું જાશેય કરં ુ તો ક્ષમ્મ
ગણ
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ગણાળે “ જે ઢદલવથી તે આશ્રભભાં આવ્મા છે તે ઢદલવથી એના જેલી ોતાના કામટભાં તલ્રીન
ફાઈ એકેમ નથી જોઈ એતો મોબ્રગની છે એભ કહું તો ચારે,ચોલીવે કરાક એને લણાિનોજ યં ગ
એ વવલામ ફીજી લાત એને ગભતી નથી, એ વાયી ેઠે કભાઈ ળકે એભ છે , ણ કભાલાની એને
તભન્ના નથી. છ ફૂિ ઊંચી એ ગંગાફાઇ જેલી પ્રોઢ રાગે છે તેલી ફીજી ફહું ઓછી રાગતી શળે.
તેની ાવે હું ઊબો શોઉ તો તેનો છોકયો રાગ ુ છતાં તે રોઢાં જેલી છે અને આિલ ંુ કાભ કયતા
છતાં તેને કાઇ અબ્રબભાન ન ભે ોતાની ભમાટ દા વયવ યીતે વભજે છે . અશી આવ્મા શોમ અને
કહું કે ખયુ વી ય ફેવો તો કદી ન ફેવે એક નાનકડો ખ ૂણો જોઈને કોઈ ના જુએ એલી યીતે તે
ુ
ફેવી જલાના, એનો જન્ભ તો ધન્મ છે , જેવ ુ નાભ છે તેવ ંુ તેન ંુ કાભ છે . આભ ગંગા ફશેનના ગણ
ગાતા ગાતા કાંતલાન ંુ વભાપ્ત થય.ંુ ”૯ તા-૧૩/૦૨/૧૯૨૭ના યોજ ગાંધીજીએ ભશાયાષ્ટ્રની એક
ુ યાતી સ્ત્રીઓ બડ છે
વબાભાં ોતાના બાણભાં ગંગાફશેનના લખાણ કયતાં કહ્ ં ુ શત ંુ કે “ ગજ
ભણીફશેન, અનસ ૂમા ફશેન, ગંગાફશેન ફવધઓ શાડ જેલી બડ છે ેરી ફેનાં ઉયતો કોઈ
કર
ૂ ન્ષ્િ કયે ણ ગંગાફશેન તો બડ છે એતો ધણીને ણ ધભકાલે એલી છે એનો ધણી તો
લાતોઢડઓ છે તભાયા તો લાવાં લડી જામ ણ ગંગાફશેન તો આઠ કરાક લણી ળકે છે અને
ુ યાત ાવે ખાદી શેયાલલી એતો રોઢાના ચણા ચાલલા
ભઢશને ૭૪-૮૦ ફૃવમા કભામ છે ગજ
જેલી લાત છે હું તો ભાંગ ુ છં કે તભે એભની વાદાઈને અનાલો ખાદી શેયતી થઈ જાલ અને
ુ ુ  ફીજી સ્ત્રી ઉય કુ રન્ષ્િ કયે . આભ ફા ુ
વવિંશણ થઈ જાલ છી કોઈના બાય છે ખયા કે ર
ગંગાફશેનભાં એક લીયાંગના જોતાં અને તેભને ગંગાફશેનની ખાદી લણાિની કામટકુળતાભાં
ુ યાભદાવના બાવલ ત્ની વનભટરાને આદળટ દં તી
ભશેનત ુ સ્ત્રીના દળટન થતાં.૧૦ ગાંધીજીના ત્ર
ુ યાભજીબાઇ અને ગંગાફશેનને આદળટ દં તી કહ્યા છે .
કેવ ંુ શોમ એ વભજાલતા ત્રભાં ફાએ
ુ લધ ૂને તેભન ંુ જીલન વેલાભાં જોડલા અને ભાત્ર જીલનવનલાટ શ ય
ુ તી
તેઓ ોતાની ત્ર
આજીવલકા ભેલલા કશે છે . અને તેની વાભે યાભજીબાઇ ફઢઢમાનો દાખરો ોતાના ત્રભાં િાંકે
છે .૧૧
ફઢઢમા ઢયલાય અને આઝાદીની રડત: ૧૯૩૦ભાં ગાંધીજીએ વવલનમબંગની રડત ળફૃ
ુ ીની દાંડીમાત્રાનો ઠયાલ કમો, જેભાં ભાત્ર
કયલાન ંુ ઠયાવ્ય ંુ અને તેની ભાિે અભદાલાદથી દાંડી સધ
ુ ામીઓની વંદગી ફા ુ દ્વાયા થલાની
અઢશિંવાના આગ્રશી અને ધીયજલાન,ચાઢયત્રલાન અનમ
શતી. તેભાં ફઢઢમા ઢયલાય ભાથી યાભજીબાઇ ફઢઢમા,અજુ ટનબાઈ,શયખજીબાઇ,અને જભાઈ
ુ જ્માયે માદીની ચકાવણી કયી
યતનાજી ફોવવમાએ ોતાના નાભો રખાવ્મા શતા.૧૨ યં ત ુ ફાએ
ુ તેભાથી અજુ ટનબાઈન ંુ નાભ કભી કયીને
ત્માયે યાભજીબાઈના કુ ટુંફના ચાય નાભો જોઈને ફાએ
દાંડીકચ
ૂ ને રગતી પ્રવ ૃવત આશ્રભભાં યશીને કયલાન ંુ કહ્.ં ુ તેભાં દાંડીકચ
ૂ ના ગપ્ુ ત વંદેળાનો ત્ર
વ્મલશાય,વબાઓની વત્રકાઓ લશેચલી,ફશાય યઢશને ભ ૂગબટભાં પ્રવ ૃવત કયલા તથા આશ્રભભાં
ુ આપ્મો શતો. ગાંધીજીએ અજુ ટનબાઈને જુગતયાભ
યશીને ઘયન ંુ ધ્માન યાખલાનો આદે ળ ફાએ
દલે,છગનરાર જોી,ળંકયરાર ફેન્કય અને અનસ ૂમાફેન વાથે ફાયડોરી,વયબાણ તથા
સયુ તની આજુફાજુના ગાભડાઓભાં બાયતની આઝાદીની ચલને લેગ ભે તે ભાિે પ્રચાયભાં
ભોકરેરા. શયખજીબાઇ યાભજીબાઇ ફઢઢમા ભાત્ર ૨૦ લટની નાની લમે દાંડીકચ
ૂ ભાં જોડામા
શતા.તેભણે દાંડીકચ
ૂ ભાં અને ધયાવણા વત્માગ્રશભાં ભશત્લની કાભગીયી કયી શતી અને અંગ્રેજો
દ્વાયા સ્લાતંત્રમ વૈવનકો ય કયામેરા જુરભને વશમો શતો.અંતે તેભની ધયકડ થઈ શતી અને
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જેરલાવ બોગવ્મો શતો. ત્માયફાદ બાયત છોડો આંદોરનભાં ણ તેઓ વઢિમ યહ્યા શતા. વાથે
તેભના ભોિાબાઈ જેઠારાર યાભજીબાઇ ફઢઢમા ભજૂય ભશાજન વંઘ તયપથી બાયત છોડો
આંદોરનભાં

જોડામા

શતા.

આઝાદીફાદ

ફઢઢમા

ઢયલાયના

વભ્મો

આશ્રભભાં

યેં ઢિમા,વા,અંફય ચયખા,કાવ રોઢલાના લગે યે વાધનોન ંુ ઉત્ાદન કયતાં શતા.૧૩

યશીને
ફઢઢમા

ઢયલાય આજે ણ ગાંધીભમ, વાદું અને વદાચાયી જીલન જીલે છે આભ યાભજીબાઇ દ્વાયા ળફૃ
થમેરી ખાદીપ્રચાય માત્રા આજે ણ અવલયત ણે ચારી યશી છે .અને બવલષ્મભાં ણ તે લધ ુ
વલકાવ ાભવે તેવ ંુ પ્રતીત થામ છે .
ુ વંળોધનત્ર એ વફલ્િનટ ળાખાના વલમ તયીકે તૈમાય કયલાભાં આલેર છે .
વભાન: પ્રસ્તત
જેભાં શજાયો લોથી શાંવવમાભાં કયી દે લામેર મ ૂપ્રજાના ઈવતશાવને ઉજાગય કયલાનો પ્રમાવ
ુ બ્રુ ચત જાવતના રોકો દ્વાયા દે ળની સ્લતંત્રતા અને ોતાના લાયવાના જતન ભાિે
છે . જેભાં અનસ
કયલાભાં આલેર પ્રમત્નોને લાચા આલાભાં આલી છે . ફઢઢમા ઢયલાયે આઝાદીની રડતભાં
ગાંધીજીને જે ભદદ કયી શતી અને તેના દ્વાયા ખાદીને નલો જન્ભ ભળ્મો એ ઇવતશાવની એક
ુ યાઉ કાડનો શાથલણાિનો
વલયર ઘિના ગણાલી ળકામ કેભ કે ૧૯ ભી વદીની ળફૃઆતથી સત
ુ ીભાં તે ભોિા બાગે ગૃશઉદ્યોગ
ઉદ્યોગ લપ્ુ ત થલાના આયે શતો અને ૨૦ ભી વદીની ળફૃઆત સધ
ભાથી ઔદ્યોબ્રગક ઉત્ાદનભાં યીલતટન ામ્મો શતો ,જે યાભજીબાઇ જેલા કુ ળ કાયીગયોના
ુ યજીવલત થમો શતો અને આજે ણ વચલામ યશેરો છે સ ૂતયાઉ કાડ એ બાયતની
કાયણે ન
ઓખ છે અને તેને જાલી યાખલી દયે ક બાયતીમોની પયજ છે .
“ખાદી લસ્ત્ર નશીં વલચાય છે ” - ભશાત્ભા ગાંધી
ાદનોંધ:
૧.બઢિયા જનેશભાઇ,ખાદીવણાટના કમમશી,પ્રકાશક,જનેશ બઢિયા,અમદાવાદ, પ્રથમ આવ ૃતિ,૨૦૧૧,પ ૃ-૦૧
૨.એજન,પ ૃ ૦૫
૩.એજન,પ ૃ ૦૬
૪.બિીયા જનેશભાઈની રૂબરૂ મુાકાિ,િા: 0૮/૦૪/૨૦૧૫
૫.દે સાઇ મહાદે વભાઇ,મહાદે વભાઈની ડાયરી પુસ્િક સાિમુ,ું સુંાદક,ચુંદુા ભગુભાઈ દા,પ્રકાશક, સાબરમિી
આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ,અમદાવાદ,પ્રથમ આવ ૃતિ,૧૯૬૫:પ ૃ ૩૨૮-૨૯
૬.ગાુંધી મોહનદાસ કરમચુંદ,સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા,પ્રકાશક,નવજીવન પ્રકાશન મુંઢદર.અમદાવાદ,પ્રથમ
આવ ૃતિ,૧૯૨૭,પ ૃ.૪૭૭
૭.એજન,પ ૃ ૪૭૭
૮.દે સાઇ મહાદે વભાઇ,મહાદે વભાઈની ડાયરી પુસ્િક નવમુ,ું સુંાદક,ચુંદુા ભગુભાઈ દા,પ્રકાશક,સાબરમિી
આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ,અમદાવાદ,પ્રથમ આવ ૃતિ,૧૯૬૮,પ ૃ ૬૯
૯.દે સાઇ મહાદે વભાઇ,મહાદે વભાઈની ડાયરી પુસ્િક છઠુ ું,સુંાદક,ઢરખ નરહઢર દ્વા.,પ્રકાશક,સાબરમિી આશ્રમ
સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ,અમદાવાદ,૧૯૬૪,પ ૃ ૮૬-૮૭
૧૦.દે સાઇ

મહાદે વભાઇ,મહાદે વભાઈની

ડાયરી

પુસ્િક

દશમુ,ું અમદાવાદ,સુંાદક,ચુંદુા

ભગુભાઈ

દા,પ્રકાશક,સાબરમિી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ,અમદાવાદ,પ્રથમ આવ ૃતિ,૧૯૬૮ પ ૃ ૬૯
૧૧.એજન પ ૃ ,૩૪૫
૧૨. દે સાઇ મહાદે વભાઇ, મહાદે વભાઈની ડાયરી પુસ્િક િેરમુ,ું સુંાદક,ચુંદુા ભગુભાઈ દા,
પ્રકાશક,સાબરમિી આશ્રમ સુરક્ષા અને સ્મારક ટ્રસ્ટ,અમદાવાદ,પ્રથમ આવ ૃતિ ૧૯૭૨,પ ૃ ૨૪૪
૧૩. ઉરોક્િ ગ્રુંથ ૦૧,પ ૃ ૪૪-૪૬
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