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વાયાાંળ:મજ્ઞ, દાન અને ત એ ત્રણ બાયતીમ વાંસ્કૃતતનાાં વાધન છે . જમાાં જમાાં અતલયત યીતે
ુ ી ત
આ ક્રિમા ચાલુ છે તમાાં એના શુબ ક્રયણાભ આવ્મા જ છે . યાલણ જેલા યાક્ષવે અશુબ શેતથ
ુ ી ત કયનાયાઓને ભીઠા પ ભળમા લગય કેભ યશે? એકાદ
કયુ,ું તે ણ પળયુ ાં ત શુબ શેતથ
વ્મક્તત કે એકાદ વાંસ્થા કઈ ણ કાભ રઈને વતત એનુ ાં ચચિંતન કમાા કયે અગય ત શાથ ઉય
રીધેરા કાભ ાછ ભાંડી જ યશે ત શુ ાં ન થઇ ળકે? આલા જ ઉભદા તલચાય વાથે તાના
કામાભાાં યલામેરી વ્મક્તત એટરે ‘લવાંતદાદા’ જેભેણે તાનુ ાં વભગ્ર જીલન એક વાંસ્થાના, એક
તલચાયના(ગાાંધીતલચાય) અને વલાના ઉદમના કામા ભાટે ખચી નાખયુ.ાં પ્રસ્તુત વાંળધન આ
ૂ ા વાંળધન રેખના સ્લરૂભાાં પ્રગટ કયલાન
વ્મક્તતને અને તેભણે કયે રા તલળા કામોને એક ટાંક
પ્રમાવ છે , જેના થકી વભાજના રકને આલા ઉભદા વ્મક્તતન ક્રયચમ થામ અને પ્રેયણા ભે .
ચાિીરૂપ શબ્દો:- ખાદી, ગ્રાભદ્યગ, વલોદમ
ગુજયાત યાજમના ભશેવાણા જજલ્રાન તલજાુય તાલુક ઐતતશાતવક યીતે ખુફજ
અગતમન છે , પ્રાગ ઐતતશાતવક કાથી રઈને આજ ક્રદન સુધીની અનેક ભશતલની ઘટનાઓ,
ુયાલાઓ, અલળે અને રકઉમગી કામોને તેના કાના ગબાભાાં વાચલીને ફેઠ છે , જરૂય
ભાત્ર એને ફશાય રાલલાની છે અને રક સુધી શચાડલાની છે . એ ક્રદળાભાાં અક્રશ એક નલીન
પ્રમાવ પ્રસ્તુત કયલાન અભએ પ્રમતન કયે ર છે . જે ખયે ખય તલજાુય લાવીઓ અને વભાજ ભાટે
પ્રેયણાદામી અને થદળાક ફની યશેળે. અને સ્થાતનક ઇતતશાવના નાલીન્મ ૂણા તલચાય ભાટે
સ ૂચક ફની યશેળે.
તલજાુયને યફટા બ્રુળ ફૂટ, ડૉ.એચ.ડી.વાાંકચમા જેલા વાંળધકએ પ્રાગ ઐતતશાતવક
કાના ભાનલીના યશેઠાણ ક્ષેત્ર તયીકે ુયલાય કયે લ ુાં શતુ.ાં આ ભ ૂતભએ વાચા વન્માવી એલા
જૈનાચામા શ્રીભદૌ બુદ્ધિવાગયસ ૂક્રયજી આપ્મા,  ૂજમ ભશાતભા ગાાંધીને ગુજયાતભાાં વાયી ેઠે બટક્યા
છી ગાંગાફેન થકી યેં ક્રટમ ભળમ, એલી આ ભ ૂતભભાાં ગાાંધીતલચાય શજુ ણ જીલાંત છે એલ
જીલત જાગત ુયાલ એલા વલોદમ આશ્રભ ભાઢીના લવાંતદાદા છે .
બાયતીમ વાંસ્કૃતતની યાં યાભાાં ઋતઓના ત્રણ પ્રકાય છે : (૧) બ્રહ્મતિ કે જે

બ્રહ્મની

ખજ કયે છે જેલા કે લતળષ્ઠ, શ્રી અયતલિંદ (૨) યાજતિ જે રકવેલા કયે છે . દા.ત. તલશ્વાતભત્ર,
ગાાંધીજી અને (3) દે લતિ જે વલાત્ર બગલાનને જૂએ છે . જેભ કે નાયદ. આધુતનક યુગભાાં નાના
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ક્ષેત્રભાાં યશી જીલન મુંત રકવેલા, રકજાગૃતત કયનાય, આશ્રભલાવી ણ યાજતિ છે . આલા
એક ઓચરમા જીલની ભાાંડીને લાત કયલી છે જે છે : તલયતત ભાનલી એલા લવાંતદાદા.
લવાંતદાદાન જન્ભ ભશેવાણા જજલ્રાના, તલજાુય તાલુકાના ફીરદયા ગાભભાાં(શાર
ગાાંધીનગય જીલ્રાના, ભાણવા તાલુકાભાાં વભાલેળ ાભેર છે .) ળાશ ભથુયદાવ ધનજીદાવ અને
ભણીફા ભથુયદાવના ક્રયલાયભાાં તા. ૦૭-૦૭-૧૯૩૩ના યજ થમ શત. તેઓ છ બાઈઓભાાં
વોથી નાના શતા. તેભણે પ્રાથતભક તળક્ષણ ફીરદયાભાાં રીધુ ાં અને ભાધ્મતભક તળક્ષણ તરલાઈની
જી.વી.શાઈસ્કૂરભાાં છાત્રારમભાાં યશી રીધુ.ાં તેઓ વને ૧૯૫૧ભાાં એવ.એવ.વી. ાવ કયી મુફઈ
ાં
ગમા. મુફઈભાાં
ાં
તલતટક્રયમા જયુચફરી ટેકનીકર ઇન્સ્ટીટયુટન કેભીકર ડામસ્ટપ ટ્રેડ ડ્રાઈગ
તપ્રન્ટીંગન ચાય લાન કા ગલાનભેન્ટ એપ્રેન્ટીવ તયીકે આઈ.વી.આઈ. કાંનીની રેફયે ટયીભાાં
કમો. ચાય લાન અભ્માવિભ  ૂણા થમેથી આ.વી.આઈ. કાંનીભાાં ટેકનીકર આતવસ્ટન્ટ તયીકે
વેલા આલાનુ ાં ળરૂ કયુ.ું ભટાબાઈ શ્રી કાન્તીબાઈ ગ્રાભવેલા કયલા ભાટે મુફ
ાં ઈ છડી વલોદમ
આશ્રભ, લારભભાાં જડામા શતા. તેની અવય લવાંતબાઈને થતાાં તેઓ ણ આઈ.વી.આઈ.ની
નકયીભાાંથી યાજીનામુ આી વને ૧૯૫૮ભાાં વલોદમ આશ્રભ, લારભભાાં જડામા. વલોદમ
આશ્રભ, લારભના વાંચારક શ્રી યતતબાઈ ગોંતધમાની ભાગણીથી વોયાષ્ટ્ર યચનાતભક વતભતતભાાં
ગ્રાભદ્યગ ભાંક્રદય ેડકાભાાં યાં ગ તનષ્ણાત તયીકે જડામા. તેભજ એક લા ફાદ ગ્રાભદ્યગ ભાંક્રદય,
ેડકના મુખમ વ્મલસ્થાક તયીકેની જલાફદાયી વને ૧૯૬૭ સુધી વાાંબી. છે લ્રે ચફશાય દુષ્કા
યાશત કાભભાાં વોયાષ્ટ્ર યચનાતભક વતભતતના પ્રતતતનતધ તયીકે વેલા આી તમાાંથી વીધા વલોદમ
આશ્રભ ભાઢીભાાં વેલા આલા જડામા અને શ્રભ આધાક્રયત ગ્રાભવેલાનુ ાં કાભ સ્લીકાયી વાંસ્થાનાાં
ખાદી ગ્રાભદ્યગનાાં, વજીલ ખેતી, ફાગામત, ગારન, વ ૃક્ષ ઉછે ય, વાક્રશતમ પ્રચાયના કાભ
કયલાનુ ાં ળરૂ કયુ.ું તેભજ વાંસ્થાભાાંથી કઈ લેતન રીધા તવલામ સ્લારાંફી જીલન જીલલાનુ ાં ળરૂ
કયુ.ું તેભજ ડૉ. દ્વાયકાદાવ જીના અધ્મક્ષ દે વલોદમ ભાંડભાાં ભાંત્રી તયીકે વેલાઓ
આલાનુ ાં ળરૂ કયુ.ું
ગાાંધી ને જાણલા, ભાણલા અને ગાાંધી ભાગે ચારલાની યુલાનભાાં જીજ્ઞાવા છે ણ તેની
અવયકાયક લાત અભરલાયી વાથેના પ્રમગ જલા ભે ત યુલાનને ગાાંધીભાાં યવ ડે એવુ ાં
ગણુ ાં છે . આજના યુલાનએ ગાાંધીને જમા નથી ણ તેની ઝાાંખી કયાલતા લવાંતદાદાના ગાાંધી
ચચિંધ્મા પ્રમગ જઈ ગાાંધીબાલ જાગે એભ છે . ગાાંધી કેલા શતા તે જલાની ખટ ુયી થામ એભ
છે . ગાાંધીનુ ાં વ્મક્તતતલ અતવભ શતુ.ાં આચયણ અચણશુિ શતુ.ાં

એભના ફખા મુખાયતલિંદનુ ાં

ફાક્સ્ભત પ્રબાલી શતુ.ાં લાણી અને લતાનભાાં એકાતભણુ ાં શલાથી તેભની લાત પ્રજા વાાંબતી
તથા તેભની વાથે તનકટતા અનુબલાતી. જીલનભાાં વતમને જ ઈશ્વય ભાન્મ જેથી તેભણે તાની
આતભકથાનુ ાં નાભ ‘વતમના પ્રમગ’ એવુ ાં આપ્યુ.ાં ગાાંધીજીની વભાજજીલન ય પ્રગાઢ છા છે .
સ્લયાજમ કયતા ણ વભાજના ઉતથાન ય તેભણે લધાયે બાય મુકેર. સ્લયાજ ત સુતયના
તાાંતણે ચટી લગાડતા ભળે. ણ સ્લયાજને ટકાલી ળકે તેલ વભાજ તૈમાય કયલ જરૂયી છે
તેભ ફાુન ુ ાં ભાનવુ ાં શતુ.ાં આ ભાટે અનેક સ્લયાજ આશ્રભ ખરાલાભા આલેરા. આઝાદી છી
વભાજ તલકાવ ભાટે તલનફાજીની પ્રેયણાથી વલોદમ આશ્રભ ખરલાભાાં આવ્મા. આ સ્થ
ગાાંધીતલચાયને ઉજાગયા કયનાયા ગાાંધીના મ્યુચઝમભ છે . તેના થકી આજે ણ ગાાંધીતલચાય અને
તેના અભરને જાણી ળકામ છે . ગાાંધીના ગરે ચારવુ ાં આજના યુલાનને મુશ્કેર

રાગે છે .
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અતમાયે આણે ગાાંધીને નભસ્કાય કયી આણાથી દુય કયી દીધ છે . ગાાંધી આચયણનુ ાં નાભ છે .
તેન એકાદ તવિાાંત ણ વ્મલશાયભાાં મુકામ ત જીલન ધન્મ ફની જામ. આલા પ્રમગલીય તથા
ગાાંતધતલચાયને ચુસ્ત યીતે આચયનાયા આગ્રશી વૈતનક એટરે ભાઢી વલોદમ આશ્રભના
લવાંતદાદા, ભાઢી વલોદમ આશ્રભના માામ: લવાંતદાદા.
તમાગ અને તલયક્તત લચ્ચે સુક્ષ્ભ અંતય છે . તમાગ કયી દે લ વશેર છે , યાં ત ુ ભનભાાં
બગ દાાથોની આવક્તત ભાત્ર ન શલી તે તલયક્તત છે . આલા એક યુલાન વ ૃિ તન:સ્ ૃશી
આશ્રભલાવીને ભીએ. લવાંતદાદાની આજે ત ઉભય ૮૫ લા જેટરી થઈ શળે. નલી ેઢીએ
ગાાંધીને કે ગાાંધીની શયના ગાાંધીલાદીઓને જમા નથી. અનુળાવન વાથે તનખારવતાથી
ગાાંધીભાગે ચારનાયા વેલકને જઈએ એટરે એભ રાગે કે ગાાંધી શજુ જીલે છે . એભને જઈને
રાગે કે ગાાંધી કેવ ુ ાં આકરુાં જીલન જીવ્મા શળે. ણ તેભના ભાટે ત તે વશજ વય જીલન શતુ.ાં
ગાાંધીના અઢાય યચનાતભક કામાિભભાાંથી ભટાાં બાગના કામાિભના પ્રમગ તથા અચગમાય
વ્રત આ આશ્રભભાાં લવાંતદાદા દ્વાયા અભરભાાં મુકલાભાાં આલેરા. શુિ, જાડી, વપેદ તથા સ્લચ્છ
ૂ ા નાની ખાદીના ળાકભાાં વજ્જ, એલા અક્સ્થ દે ખાત દે શ, આણા ઉતવાશભાાં ણ
અને ટાંક
લધાય થામ તેભ ઉભકાબે આલકાય, યુલાનને ળયભાલે એલ ઉતવાશ, શુિ ગુજયાતી ફરી;
ભશેવાણાની ગ્રામ્મકક્ષાએ શુિ ઉચ્ચાયણલાી ગુજયાતી બાા વાાંબલા ભે તેથી આનાંદ થામ
તેવ ુ ાં એભનુ ાં ફાહ્ય વ્મક્તતતલ. આંતતયક ઉંચાઈ અભા.
લારભ આશ્રભની વલોદમ પ્રવ ૃતિઓ છે ક તલજાુય તાલુકા સુધી પેરામેરી શતી. તે
લખતે યામુબાઈ અને કાન્તીબાઈ(લવાંતબાઈના ભટાબાઈ) એ ભાઢી વલોદમ આશ્રભની સ્થાના
કયે રી. ાછથી યુલાન તળચક્ષત એલા લવાંતબાઈ તેભની પ્રવ ૃતિભાાં વભતિત થમા. આખુાં જીલન
કઠય બ્રહ્મચમાન ુ ાં તલનફાજીની વાંકલ્ના પ્રભાણે ારન કયી. ખાદીના ઓજવને લધુ ચભકાવ્યુ.ાં
આ તેભનુ ાં તસ્લીને ળબતુ ાં વ્રત. એવુ ાં જ આકરુાં વ્રત તે સ્લાદે ન્દ્ન્િમ તનગ્રશ. કાચુ ાં ખાલાન પ્રમગ
છે લ્રા ચાવ લાથી. યુલાનીભાાં જ સ્લાદના ચટકાન તમાગ એ તેભના વાંમતભત જીલનને
ઉજાગય કયે છે . નાની ઓયડીભાાં વતત લાાંચતા યશેતા જલા ભે . વાયા ભભાજ્ઞ લાચક ખયા.
આલનાયને ણ લાાંચલા પ્રેયે તેલ દૈ તનક જીલનિભ. આશ્રભના પ તથા ગાાંધી તલચાયનુ ાં ુસ્તક
તેભના તયપથી પ્રવાદી આપ્મા લગય જલા ન દે તેલા પ્રેભા. ઓયડીભાાં વરાયથી ચારત એક
ફલ્ફ ખય. ણ તેન પ્રમગ ફહુ ઓછ. ફને તમાાં સુધી પ્રકૃતતનુ ાં વાતનધ્મ શઠાગ્રશ  ૂલાક ણ
છડલાનુ ાં નક્રશ તેવ ુ ાં આણને રાગે. એક નાની ઓયડી જ તેભન ફેડરૂભ, રામબ્રેયી, ઓપીવ,
ક્રકચન. અનાવક્તત મગનુ ાં પ્રાગટય તેભના આલાવભાાં દે ખામ, અનુબલામ અને પ્રેયણા ણ
આે. યવઈન ત વલાર જ નક્રશ. ચ ૂર કે ગેવની વગડી જલા ભે નક્રશ તેવ ુ ાં ઘય. આશ્રભના
ળાકબાજી કે પન ફહુ ફહુ ત છીણીને ઉમગ કયી રેલાન. સ્લાદ ઇન્દ્ન્િમ યન જફય
વાંમભ. દૂ ધ તથા દુધની ફનાલટ ણ નક્રશ રેલાની. તેભની આલી યવઈથી સ્લાસ્્મ ત સુધયે
જ છે વાથે વભમ ણ ફચે છે . ઉજાા ણ ફચે છે . આજે ત આશાયની આ િતત જુના શઠીર
યગ દૂ ય થમાના દાખરા ભે છે . આશાય અંગેના આલા કઠય પ્રમગથી તેભનુ ાં ળાયીક્રયક
સ્લાસ્્મ વાયી યીતે જલામેલ ુાં છે . આયગ્મના અને આશાયના પ્રમગ તેભની જીલનળૈરી ફની
ગઈ છે . ખાદી એભન વ્શાર યચનાતભક કામાિભ. વલાયે આશ્રભે શચીએ ત ઇળાલાસ્મભના
શ્ર્રકના ઉચ્ચાયણ વાથે

કાાંતણ પ્રવુતત ચારતી શમ. આશ્રભનુ ાં તલત્ર અને આશરાદક
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લાતાલયણ એવુ ાં કે તે ઋત આશ્રભ જેલ બાવે. ાંખીઓન કરયલ આણને કુદયતના
ધફકાયાની અનુભ ૂતત કયાલે. ઉલન જેલા આશ્રભ ક્રયવયભાાં જૈલ લૈતલધ્મતા જલા ભે .
આશ્રભને પયતી લાડ તે ણ કુદયતી, વ ૃક્ષ અને લનરતાઓથી વજાલેરી. લવાંતદાદા જાતે
આંગણુ ાં લાીને સ્લચ્છ કયે લ ુાં શમ. ફશાય ઉછે યેરા ફૂર છડ ઓયડીની ળબા લધાયે છે , તેભને
ાણી ાલાનુ,ાં આશ્રભના તલતલધ કામો ભાટે કામાકયને સ ૂચન આલાનુ ાં કાભ ચારે. આશ્રભભાાં
વ્રતના અનુતળરન ય ગાાંધીજીએ ખ ૂફ બાય મુકમ શત. વ્રતના અનુતળરનથી પ્રાપ્ત થતી
ળક્તતન વભાજ ક્રશતભાાં ઉમગન ભક્રશભા વભજાલેર. એટરે આશ્રભજીલનભાાં આ એકાદળવ્રત
લવાંતદાદાએ ણ અનાલેરા. તેન ુ ાં દૃઢ યીતે ક્રયારન કયલાન તેભન સ્લબાલ ફની ગમ.
:(૧) વતમ (૨) અક્રશિંવા (3) બ્રહ્મચમા (૪) અસ્તેમ (૫) અક્રયગ્રશ (૬) અસ્લાદ (૭) અબમ (૮)
અસ્ ૃશ્મતા તનલાયણ (૯) જાત ભશેનત (૧૦) વલાધભા વભબાલ અને (૧૧) સ્લદે ળી એભના
વાંકા ભાાં આલનાય રાગે કે એભણે આ વ્રતના અભર ભાટે ખ ૂફ જાગરૂકતા કેલી છે એટરે જ
તે મુઠી ઊંચેય ભાનલી રગતા શળે. આશ્રભની વપાઈ, જાજરૂની સ્લચ્છતા તથા તાના ખ
ભાટેના કાડનુ ાં કાાંતણ જાતે કયલાનુ ાં તેલ તનમભ. યચનાતભક કામોભાાં અસ્ ૃશ્મના ગણાતા ત્રણ
કાભ આશ્રભલાવી જાતે કયતા આજે ણ લવાંતદાદા તે પ્રભાણે લતે છે . (૧) બાંગીકાભ (૨)
ચાભાાંયકાભ અને (3) લણાટકાભ. ભાઢી વલોદમ આશ્રભ તલતલધ યચનાતભક પ્રવ ૃતતઓની
પ્રમગળાા ણ શત. ફાુએ જે અઢાય યચનાતભક કામાિભની ક્રશભામત કયી તે તભાભ ય
ઓછે લિે અંળે કાભ થમેલ ુાં છે . જેભ કે (૧) કભી એકતા (૨) અસ્ ૃશ્મતા તનલાયણ (3) દારૂફાંધી
(૪) ખાદી (૫) ફીજા ગ્રાભઉદ્યગ (૬) નઈ તારીભ (૮) પ્રોઢ તળક્ષણ (૯) સ્ત્રીઓ (૧૦)
તાંદુયસ્તીના તનમભની કેલણી (૧૧) પ્રાાંતતક બાાઓ (૧૨) યાષ્ટ્રબાા (૧૩) આતથિક વભાનતા
(૧૪) ક્રકવાન (૧૫) ભજુય (૧૬) આક્રદલાવીઓ (૧૭) યતતતિના યગીઓ (૧૮) તલધાથીઓ.
આ ફધી પ્રવ ૃતિઓ કયલા તાનુ ાં જીલન ખાલી દીધુ.ાં કારખાંડની થપ્ડ આશ્રભને ણ વશન
કયલી ડી શળે તેલ આબાવ ણ થમા લગય યશે નક્રશ.
જમાયે આ તલસ્તાયને આધુતનકતાનુ ાં ઘેલ ુાં રાગ્યુ ાં ન શતુ ાં તમાયે આ આશ્રભ આ તલસ્તાયના
યશેલાવીઓ ભાટે જીલનઉમગી ચીજ લસ્તુઓ ેદા કયનાય ઉદ્યગ ગૃશ તથા યજગાયીનુ ાં કેન્િ
શતુ.ાં યુલાન લવાંતબાઈના આશ્રભ પ્રલેળથી આશ્રભ પ્રવ ૃતિઓભાાં ઘડાુય આલેલ.ુાં ખાદી
ઉતાદનનુ ાં આ આશ્રભ કેન્િ ફનેર. યેં ટીમ કાતલાનુ,ાં કાડ લણલાનુ,ાં વાબુ ફનાલાનુ ાં ભટુાં કેન્િ
ફનેલ.ુાં અનેકને યજગાયી ભતી. લેચાણ કેન્િ ચારતુ.ાં ગાભડે ગાભડે પયી આશ્રભની
ચીજલસ્તુઓનુ ાં લેચાણ થતુ.ાં આશ્રભની ચીજલસ્તુ પ્રખમાત શતી. તેની આ તલસ્તાયભાાં ખ ૂફ ભાાંગ
ૂ ને ખેતયભાાંથી ટરા
યશેતી. આશ્રભના ત્રણ કેયી વાબુની ત શભણા સુધી તેની ભાાંગ યશી. ખેડત
ફાાંધી ઘાવચાય રાલલાના કાભ આલે તેલા છે ડા-છે ડી, ભટાાં રૂભાર, ખેતીના ઓજાય
લગેયેની ખ ૂફ ભાાંગ યશેતી. લવાંતબાઈ જાતે એક ફદ લા એક્ક રઈને ગાભડાભાાં ઉતાક્રદત
ભારનુ ાં લેચાણ કયતા. ઈ.વ.૧૯૭૦થી ઈ.વ.૧૯૮૦ન દામક આશ્રભ ભાટે ચચયાં જીલ માદ દાસ્તાન
શત. કયડ રૂતમાનુ ાં ખાદીનુ ાં લેચાણ થતુ.ાં
આજુફાજુના ગાભડાઓભાાં ગ્રાભવબાઓ મજલાભાાં આલતી. તેભાાં કભી એકતા,
દારૂફાંધી, સ્ત્રી વળક્તતકાયણ, કેલણી લગેયેની લાત વભજાલલાભાાં આલતી. તેના ભાટે કેટરીક
લખત ફશાયથી અન્મ વલોદમી આગેલાનને ફરાલલાભાાં આલતા. ળાાઓભાાં પ્રાથાના
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વાંભેરનભાાં બાગ રઈ તલધાથીઓને સુટેલ, ખાદી લગેયે તલમ ય વ્માખમાન આલાભાાં
આલતા. ખાવ કયીને ભાાં.શ્રી દ્વાયકાદાવ જી વાથે લવાંતદાદા તાલુકાની તભાભ ળાાઓની
મુરાકાત રેતા. તલધાથીઓને આશ્રભ જલા આભાંત્રણ ણ આતા. હુ ાં જમાયે વયદાયુય
શાઇસ્કુરના પ્રાથતભક તલબાગભાાં તળક્ષક શત તમાયે તમાના તલદ્યાથીઓને ચારતા રઈ જઈ આશ્રભ
ફતાલેર તથા લનબજનની ભજા ભાણેરી. તે પ્રવાંગ ભાયા ભાનવટ ય શજુ અંક્રકત છે . તે
લખતે આશ્રભનુ ાં સ ૂમાકુકય, ફામગેવ પ્રાન્ટ, નવાયી, ખાદીલણાટ, યેં ક્રટમા યનુ ાં કાાંતણ, અંફય
ચયખા આકાણનુ ાં કેન્િ ફનેરા. આશ્રભની ળાખાઓ તલસ્તયતી ચારેરી. તલજાુય, અભીયગઢ,
યાજેન્િનગય, અભદાલાદ ખાદી ઉતાદન તથા લેચાણ કેન્િ ળરૂ કયલાભાાં આલેરા. આભ
છે લાડાના ગાભભાાંથી તલકવી ભટાાં ળશેય સુધી તેની વેલાઓ શચેરી. યાજેન્િનગયભાાં કૃષ્ઠયગ
તનલાયણ કેન્િ ચારે છે . તેભાાં ભાઢી વલોદમ આશ્રભન ભટ વશમગ છે . આ કેન્િ ળરૂ કયલા
ભાઢી વલોદમ આશ્રભે જભીન આેરી છે . નેત્ર તનદાન કેમ્નુ ાં આમજન કયલાભાાં આલતુ.ાં
આયગ્મરક્ષી કામાિભ વભમાાંતયે ગઠલાભાાં આલતા. આજુ ફાજુના તલસ્તાયના રકને તેન
રાબ ભત. ભાનલવેલા યભ ધભા એ આશ્રભન મુિારેખ.
આજે ક્રયક્સ્થતત ફદરાઈ છે . બોતતકલાદ તથા ઔદ્યચગકલાદભાાં વલોદમના આ
પ્રમગભાાં રકને યવ યહ્ય નથી. ણ તે ગાાંધીતલચાય અને તેના પ્રમગને જાલનાયા કેન્િ
ૂ નુ ાં જીલન એ ઘણી
છે . બોતતકલાદના ભશથી થાકી પ્રજા ાછી પયળે જ. વાદુાં અને વશજ ખેડત
વભસ્માઓન ઉકેર છે . આ તલશ્વના વગતા પ્રશ્નનુ ાં તનયાકયણ ગાાંધીતલચાયથી જ આલી ળકે
તેભ છે . આજે આશ્રભભાાં વજીલ ખેતી, ખાદી, તાંદુયસ્તીના તનમભની કેલણી, ગાાંધી તલચાય
વાક્રશતમનુ લેચાણ, ખાદી લેચાણ, નવાયી, રામબ્રેયી, શુારનના પ્રમગ

ચારે

છે .

લવાંતદાદાના ભાગાદળાનથી યાખલા જગ આધુતનકયણને કેન્િભાાં યાખી તેભાાં વતત સુધાયા થતા
યશે છે . વલોદમ આશ્રભ ાવે ભાઢીભાાં આળયે ૨૦ લીઘા જભીન છે . તેભાાં કેટરાક બાગ ય
ફાાંધકાભ છે અને ફાકીના બાગ ય વજીલ ખેતી, નવાયી, શુારન, આયુલૈક્રદક શક્સ્ટર છે .
કેટરાક લો ય કુદયતી ચચક્રકતવા િતતના પ્રચાય પ્રવાય શેત ુ ‘લવાંત કુદયતી ઉચાય કેન્િ’
ળરૂ કયલાભાાં આલેલ.ુાં કાન્તીબાઈ ળાશની ફચતભાાંથી તે ખચા કયલાનુ ાં નક્કી કયે લ.ુાં તેના
તનષ્ણાત ચચક્રકતવકને યાખલાભાાં આલેરા. તેભના ભાટે તથા દદીઓને યશેલા ભાટે નલા ઓયડાઓ
ફાનાલલાભાાં આવ્મા. તેની ાછ ઘણ ભટ ખચા કયલાભાાં આલેર. ણ અંતક્રયમા
તલસ્તાયભાાં તનષ્ણાત ચચક્રકતવક આલતા નક્રશ આલે ત ટકતા નક્રશ. રકને ણ આ ચચક્રકતવા
િતતભાાં જઈએ એટર તલશ્વાવ નક્રશ. તલક્રયત ક્રયણાભ ભે નશી. ખચાા વાચફત થતા અને
નલી વ્મલસ્થા થતા તેને ફાંધ કયલાભાાં આલી. શારભાાં તેની જગ્માએ ‘કાંચન-શીયા’ આયુલેક્રદિક
શક્સ્ટર ફની છે . આશ્રભે આ બોતતક ભાખુાં ‘કાંચન-શીયા’ શક્સ્ટરના વિાલાાઓને નક્રશ
નપ નક્રશ નુકવાનના ધયણે ચરાલલા નજીલા દયે દદીનુ ાં તનદાન અને ઉચાય થામ તેલી
વ્મલસ્થા કયલાની ળયત વાથે આેર છે . આજે ત આ અદ્યતન શક્સ્ટર આ તલસ્તાયભાાં
રકતપ્રમ ફની છે . લનીકયણ મજના શેઠ જગર
ાં
ખાતા તલબાગ દ્વાયા નવાયી કયલા સુતલધા
આેરી છે . દાડભ, વીતાપ, કેયી, ૈમા, ચીકુ, રીંબુ લગેયેના વ ૃક્ષન ક્રયલાય ફશ છે .
ળાકબાજી લગેયેની ખેતી કયલાભાાં આલે છે . આ ફધી વજીલ ખેતી કયલાભાાં આલેર છે . તે
યાવામચણક ખાતય કે જતુનાળક
ાં
દલાઓના છાંટકાલ લગય ઉછે ય કયલાભાાં આલે છે . અન્મ
Page | 1409

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X)
ૂ ને ણ તેભ કયલા વભજાલલાભાાં આલે છે . આજે આ ફાફતે તળચક્ષત લગાભાાં જાગૃતત
ખેડત
આલેર છે . રક વજીલ ખેતીનુ ાં ભશિલ વભજતા થમા છે . દે ળી ગામના ારન ભાટે આજુૂ ને દે ળી ગામ રાલલા રન આલાની મજના ફનાલી
ફાજુના ગાભડાના ગયીફ ખેડત
અભરભાાં મ ૂકેરી, ણ અભાનલીમ ભનવ ૃતિ વશજ વભજ તયપથી આેરા નાણા યત ન
આલતા તે ફાંધ કયલી ડેરી. ુસ્તકારમ ચરાલલાભાાં આલે છે . ખાવ ત ગાાંધીતલચાયના
અભ્માવીઓ ભાટે ુષ્ક વાભગ્રી ભે એભ છે . ગાાંધી તલચાયના વાભાતમકનુ ાં રલાઝભ બયી
આલાનુ,ાં ખાદી લેચાણનુ ાં કાભ લવાંતદાદા વાંબાે છે . મુરાકાતીઓને ગાાંધીતલચાય અંગે
વભજાલે છે . આટરી ઉભયે તેભન ઉતવાશ દાદ ભાગીરે તેલ છે . તેભની આંખનુ ાં તેજ, ફા
વશજ શાસ્મ, તેભની સ્ફૂતતિ ગાાંધીતલચાયની વપતાની ચાડી ખામ છે . એલા ગાાંધીવાંતની
ફચરશાયી જેના ગુણે યીઝમા ચગયધાયી. બગલદૌ ગુણના તલયર અરગાયી ભાનલી. ળભ: દભ:
ત: ને આતભવાત કયે રા લીવભી વદીના અકદા લવાંતદાદા વદાકા જીલાંત યશેળે. શારભાાં ત
દાદા એટરે શ્ર ૂતભ જ્ઞાનભ (અથાાત ળાસ્ત્રના ગશન અથાન વક્ષાતકાય). દડતી ગાડી જમાયે
સ્ટેળન લટાલી યશી છે , ત વભમ કાઢી ભાઢી એક લાય ઉતયી જજ.
સમાપન:આજના બોતતકલાદ ાછ ડેરા ભાનલીને એકલાય આ વ્મક્તતની મુરાકાત રેલાન અને
તેભના કામોને જાણલાન વભમ કાઢલ જઈએ, આણે ગાાંધીને ત જમા નથી યાં ત ુ
લતાભાનભાાં ગાાંધીની પ્રતતછામા વભાન આ વ્મક્તતને જઈએ ત ણ ગાાંધી ળા ભાટે ભશાતભા
કશેલામા એન ખમાર આઆ આલી જળે! ગાાંધીજી એ કહ્ુાં શતુ ાં કે, “ભારુાં જીલન એ જ ભાય
વાંદેળ” આ તલધાનને ચક્રયતાથા કયનાય આજે જલા ભે એ ખયે ખય! જનાયનુ ાં વદબાગ્મ
કશેલામ. વલોદમ આશ્રભ ભાઢીભાાં ળાા-કરેજના તલદ્યાથીઓને તેભજ ગાાંધી તલચાયધાયાભાાં
ભાનલા અને જાણલાલાા રકએ અચ ૂક લવાંતદાદાની મુરાકાત રેલી જ જઈએ. આલી
તનખારવ, ઉદાય, ઉતવાશી વ્મક્તતની મુરાકાત ભાત્ર એક નલીન તલચાય લભભાાં રઇ જળે.
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૧. વલોદમ આશ્રભ ભાઢીભાાં લવાંતદાદાની રૂફરૂ મુરાકાત.(તા.૨૭/0૫/૨૦૧૮)
૨. ગાાંધી ભશનદાવ કયભચાંદ, વતમના પ્રમગ અથલા આતભકથા, નલજીલન પ્રકાળન ભાંક્રદય, અભદાલાદ, ૨૦૧૨
3. ટે ર,ભપતરાર, મુઠ્ઠી ઊંચેય ભાનલી શ્રી લવાંતબાઈ ળાશ ,અચરા એજયુકેળન પાઉન્ડેળન ટ્રસ્ટ,અભદાલાદ,પ્રથભ
આવ ૃતિ,૧૭ જૂન,૨૦૧૮
૪. ટે ર કભરેળ, દચક્ષણ ગુજયાતભાાં ગાાંધીલાદી વાંસ્થાઓની યચનતભક પ્રવ ૃતતઓ(ઈ.વ.૧૯૨૧ થી ઈ.વ.૧૯૭૩ સુધી),
અયાલરી પ્રકાળન, ક્રશિંભતનગય

લવાંતદાદાની મુરાકાત રેતા વાંળધક
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