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અસ્પૃ cશ્પnતા નિવારણિી ગાાંધીવાદી પ્રવcનિઓ 

(ૃાંચમહાલ નિલપલાિા નવશષે સાંદર્ભમાાં) 
 

ર્ૂનમકા એમ.વેકરરnા 

૧.પ્રસ્પતાવિા  

દનિણપઆરિકામાાંપઅહહાંસકપનવિnપમેળવીિેપગાાંધીજીપઈ.સ.૧૯૧ૃમાાંપર્ારતપઆવપnા. તેમિાપરાિકીnપગુરુપગોૃાલકcષ્પણપ

ગોખલેએપતેમિેપસલાહપઆૃીપકેપર્ારતમાાંપકોઈૃણપપ્રવcનિપશરુપકરતાાંપૃહેલાાંપતમેપએકપવષભપસમગ્રપદેશિુાંપૃરરભ્રમણપકરીિેપ

દેશિીપ વાસ્પતનવકપ ૃરરપપનસ્પરતીિોપઅયપnાસપ કરો, આરીપએકપવષભપ સુધીપ ગાાંધીજીએપર્ારતભ્રમણપ કરીિેપજાતપ નિરીિણરીપ

લોકોિીપ ગરીબીપ િોઈ,અજ્ઞાિતા,અાંધશ્રદ્ધા,ધાર્મભકપ સાંકુનચતતાપ અિેપ ગુલામીપ માિસિોપ અિુર્વપ કnો. અિેપ તપnારબાદપ

અમદાવાદમાાંપપ્રરમપકોચરબપઆશ્રમપસ્પરાૃીપતપnાાંપવસવારપકnોઅિેપૃહીપહરરિિપઆશ્રમિીપસ્પરાૃિાપકરી.તેમિુાંપઆશ્રમીપ

જીવિપિપતેમિીપરચિાતપમકપપ્રવcનિિોપૃાnોપહતુાં. આપસમnેપદેશમાાંપઅિેકપપ્રનતનિતપરાિકીnપકાnભકરોપઅિેપતેમિીપિુદીપ

િુદીપરાિકીnપપ્રવcનિઓપકાnભરતપહતીપિ.ૃરાંતુપતેપમાત્રપર્ાષણો, ઠરાવો,ચચાભઓપઅિેપનવિાંતીઓપૃૂરતીપિપમnાભરદતપબિીપ

હતી.તેપસમnેપર્ારતીnપરાિકારણમાાંપિહાલવાદીપઅિેપમવાલવાદીપએમપબેપબેપનવરોધીપનવચારસરણીઓપપ્રચનલતપહતીપતેપ

બન્પિેિાપઅયપnાસિેપઅાંતેપગાાંધીજીિેપલાયપnુાંપ કે, આરલીપપ્રવcનિઓપિપસ્પવરાિપલાવવાપમારેપૃૂરતીપિરી. તેમણેપૃોતાિાપ

ૃુરોગામીઓરીપિુદીપૃદ્ધનતપનવકસાવી.રાિકારણપસારેપઅરભકારણપઅિેપસમાિકારણિેપસાાંકળ્પnા. રાષ્પવિવનિમાભણપઅિેપ

સ્પવરા્nિીપ સારેપ સુરા્nપ ૃણપ સ્પવપ્પિપ સેવપnુાં,પ તેિાપ ર્ાગપ રુૃેપ રચિાતપમકપ પ્રવcનિઓિોપ ૃાnોપ િાંખાnો. તેમિીપ આ 

પ્રવcનિઓિેપ વપnાૃકપિિાધારપસાાંૃડ્nો. ૧૯૨૦પરીપ૧૯૪૭િાપસમnગાળામાાંપઅિેકનવધપપ્રવcનિઓમાાંપસફળતાપપ્રાપ્પતપ

કરીિેપસ્પવરા્nિીપનસદ્ધીપમેળવી.આપસમnગાળોપઈનતહાસમાપગાાંધીnુગપરીપપ્રચનલતપબન્પnો.  

 

૨.પરચિાતપમકપપ્રવcનિઓપતિેીપનવર્ાવિાપપ 

રચિાતપમકપપ્રવcનિઓિીપૃcષ્પઠર્ૂનમપૃરપિપગાાંધીજીએપપ્રજાકીnપસ્પવરા્nિોપકાnભ્રમમપડડ્nો.આપકાnભ્રમમપગામડાાંરીપમાાંડીિેપ

શહેરપ સુધીપ તરાપ નિમ્પિવગભરીપ માાંડીિેપ ચ્પચવગભપ સુધીિાપ તમામપ વગોમાાંપ સવભસ્પવીકcતપ બન્પnો.રચિાતપમકપ પ્રવcનિઓિીપ

નવર્ાવિાપસમિવારીપઆ પ્રવcનિઓપ નવશેપ વધુપજાણીપ શકાn.રચિાતપમકપપ્રવcનિઓિોપશ્પદારભપ સરળપઅિેપ સ્પવnાંસ્પૃ ષ્પરપ

હે.ગાાંધીજીએપિોંધ્પnુાંપ હેપકે, રચિાતપકમપકાnભ્રમમિેપબીજીપઅિેપવધારેપડરરતપિામરીપઓળખાવીએપતોપસતપnિેપઅહહાંસાિાપ

સાધિપવડેપૃૂણભસ્પવરાિપએરલેપકેપસાંૃૂણભપસ્પવતાંત્રતાિીપરચિાપકહીપશકાn.૧ ્nારેપરામલાલપૃરીખપિોંધેપહેપકે,રચિાતપમકપ

કાnભ્રમમપએપકોઈપતતપકાલીિપસમસ્પnાઓિાપચકેલપમારેપકામચલાચપકાnભ્રમમપિરી.ૃણપસમાિિીપઆમૂલપિવરચિાપમારેિોપ

નવશ્વર્રમાાંપઅમલમાાંપમૂકીપશકાnપતેવોપદૂરગામી, વપnવહારુ, વપnવનસ્રતપઅિેપનચરાંજીવપકાnભ્રમમપહે.ગાાંધીજીએપઆઝાદીિીપ

લડતોમાાંપરચિાતપમકપકાnભ્રમમપનવશેપિોંધ્પnુાંપહેપકે, રચિાતપમકપકાnભ્રમમપનવિાિીપસનવિnપકાિૂિર્ાંગિીપહુાંપલડતપલડવાપજાઉંપતોપ

લકવારીપ િુઠોપ ૃડેલોપ અમરોપ હારપ ચૃાડવાપ જાઉંપ તેિાપ િેવુાંપ રાn.૨  ગાાંધીજીિીપ રચિાતપમકપ પ્રવcનિઓમાાંપ કુલપ તેરપ

પ્રવcનિઓ –પ કાnભ્રમમોપ કોમીપઐક્n,અસ્પૃ cશ્પnતાપ નિવારણ, મદ્યૃાિપ નિેષેધ, ખાદી, ગ્રામોદ્યોગ, ગ્રામસફાઈ, આરોયપn, પ્રૌઢપ

નશિણ, સ્પત્રીકલપnાણ,ૃાnાિીપકેળવણી,રાષ્પવર્ાષાપપ્રચાર, માતcર્ાષાપપ્રેમપઅિેપઆર્રભકપસમાિતાપવગેરેિોપસમાવેશપરતોપ

હતો.ગાાંધીજીએપરચિાતપમકપપ્રવcનિઓિુાંપકાnભિતે્રપઆપતરેપપ્રવcનિઓપૃરૂતુાંપમnાભરદતપરાખnુાંપિપહતુાં. તમેણપેૃાહળરીપલખપnુાંપ

હતુાંપકે, િેલમાાંપમારાાંપઉંડાપનવચારોિુાંપૃરરણામપતમારીપઆગળપમૂકુાંપકે,ત્રણપશરતોમાાંપરેંરરnામાાં, નહન્પદુમુનસ્પલમપઐક્nમાાંપઅિેપ
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અસ્ૃcશ્પnતાપ નિવારણમાાંપ સ્પવરાિપ હે.૩ તપnારબાદપ ઠક્કરબાૃાિાપ આગ્રહિેપ કારણેપ ગાાંધીજીએપ આરદવાસીપ કલપnાણિીપ

પ્રવcનિઓિેપૃણપઆપરચિાતપમકપપ્રવcનિઓમાાંપસમાવેશપકરતાાંપકુલપ૧૪પરચિાત પપમકપપ્રવcનિઓપરઈપહતી.૪ ચૃરોક્તપદશાભવેલપ

કુલપ૧૪પરચિાતપમકપપ્રવcનિઓમાાંપૃાંચમહાલપનિલલામાાંપઅસ્પૃ cશ્પnતાપનિવારણપઅાંગેિીપગાાંધીવાદીપપ્રવcનિઓપનવશેપપકેરલીકપ

બાબતોપચજાગરપકરવાિોપઆ લેખમાપચૃ્રમમપહે.  
 

૩.પૃાંચમહાલિીપરાિકીnપૃcષ્પઠર્નૂમપ 

ૃાંચમહાલિોપ ડણોપ પ્રાચીિપ ઈનતહાસપ હે,તેમાાંપ ઉંડાપ િપ ચતરતાપઆૃણેપ િેિેપઅવાભચીિકાલપ ગણીએપહીએપ તેિીપ વાતપ

કરીએપતોપૃાંચમહાલપનિલપલોપએપબેપર્ાગમાાંપવહેંચાnેલોપહતો.પએકપબ્રીરરશપશાસિપહેઠળિુાંપૃાંચમહાલપઅિેપબીિુપદેશીપ

રા્nોપશાનસતપૃાંચમહાલ. મુાંબઈપપ્રાાંતપ હેઠળિાપ ગુિરાતિાપ કુલપૃાાંચપ નિલપલાઓપૃીકીિોપએકપ નિલપલોપહતો.બહુમતીપ

વસતીપઆરદવાસીઓિીપહતી. રાિકીnપજાગcનતિોપસવભરાપઅર્ાવપહતો. વેઠપ્રરા, અસ્પૃ cશ્પnતા, નિરિરતાપતેમિપદુષ્પકાળપ

િેવાપ કુદરતીપ કેપ માિવસર્િભતપ ૃરરબળોરીપ સમાિજીવિપ પ્રર્ાનવતપ હતુાં. રૂાંકમાાંપ ગુિરાતિાપ અન્પnપ નિલપલાઓિીપ

સરખામણીએપૃાંચમહાલિીપપનસ્પરનતપડણીપિબળીપકહીપશકાn. આરીપજાહેરપજીવિમાાંપખાસપઆશાિાપરકરણોપિપહતા. તેમ 

હતાાંપૃણપ૧૯મીપસદીિાપઅાંતર્ાગમાાંપનિસ્પતીપનમશિરીઓિીપસાંસ્પરાઓપદ્વારા આરદવાસીઓમાાંપનશિણિોપપ્રચારપકnોપ

હતો.ૃ ૨૦મીપસદીિાપપ્રારાંર્ેપગોહવાંદગુરુ િામિાપસાધુએપર્ગતપચળવળપચલાવીિેપઆરદવાસીઓમાાંપસુધારાપ્રવcનિપશરુપ

કરીપહતી. ૃાંચમહાલમાાંપરાિકીnપજાહેરજીવિિોપસાંચારપહોમરુલપઆાંદોલિરીપરnોપહતો.તા.૩રીપૃપિવેમ્પબરપ૧૯૧૭િાપ

સમnગાળાપ દરમ્પnાિપ પ સ્પરાનિકપઆગેવિોએપ ગોધરામાાંપ પ ૃહેલીપ રાિકીnપ ૃરરષદિુાંપ આnોિપ કnુભપ અિેપ ગાાંધીજીપઆપ

ૃરરષદિાપપ્રમુખૃદેપહતા.આપૃરરષદમાાંપતતપકાનલિપગુિરાતિેપસ્પૃ શભતીપસમસ્પnાઓિાપનિવારણપમારેપઠરાવોપકરાnાપહતા. 

ગોધરાિીપઆપ ૃરરષદિીપ મહતપવિીપ ફલશ્રુનતપએપ હતીપ કેપ પઆડૃેદાશરુૃેપ પ સામાનિકપ ૃરરષદપઅિેપ અાંતપnિપ ૃરરષદિુાંપ

આnોિિપરnુાંપહતુાં.તેપદ્વારાપસમાિમાાંપતરહોડાnેલાપસ્પત્રીઓપઅિેપઅાંતપnિોિેપૃણપરાિકીnપપ્રવાહમાાંપસામેલપકnાભપહતા. 

આપ રીતેપ આપ ૃરરષદપ ૃાંચમહાલપ નિલપલાપ મારેપ બહુપ મોરીપ રાિકીnપ નસદ્ધીપ હતી.પ ગાાંધીવાદીપ રચિાતપમકપ અિેકનવધપ

પ્રવcનિઓમાાંપઅસ્પૃ cશ્પતાપનિવારણિીપપ્રવcનિઓિેપમળેલાપપ્રનતસાદપનવશેપિોઈએ. 
 

૪.પૃાંચમહાલપનિલપલામાાંપઅસ્પૃ cશ્પnતાપનિવારણપપ્રવcનિઓ  

ર્ારતમાાંપ પ્રાચીિપ કાળરીપ અસ્પૃ cશ્પnતાપ સમાિજીવિિોપ અનિવાnભપ અનિષ્પઠપ તરીકેપ એકપ nાપ બીજીપ રીતેપ પ્રવતભમાિપ રહીપ

હે.તેિાપ નિવારણપમારેપઅિેકપમહાૃુરુષોએપપ્રnાસોપ કરેલાપતેમાાંપએકપિામપગાાંધીજીિુાંપ ચમેરીપશકાn. તેમણેપઅસ્પૃ cશ્પnતાપ

નિવારણિેપધાર્મભકપપ્રવcનિપલેખીપ નવશ્વબાંધુતપવિીપ રદશામાાંપ પ મોરુાંપ પૃગલુાંપ ગણાવપnુાંપ હતુ. હહાંદુપસમાિમાાંપસદીઓરીપિડપ

િાખીપચૂકેલાપઅસ્પૃ cશ્પnતાિાપદૂષણિેપિારવાપસમnેપસમnેપૃોતાિીપવીચારરકપમક્કમતાપદશાભવીપહતી.તેમણેપલખપnુાંપહેપકે, હુાંપ

માિુાંપહુાંપકેપઅસ્પૃ cશ્પnતાપકેવળપમિુષ્પnએપિપપૃેદાપકરેલીપહે. અિેપલોકોિાપિીનતકપકેપબૌડીકપનવકાસપસારેપકશોપસાંબાંધપિરી. ૬પ 

 

ગાાંધીવાદીપ અસ્પૃ cશ્પnતાપ નિવારણ પ્રવcનિ ત્રણપ રીતેપ અલગપ ૃડેપ હે.તેમણેપ અસ્પૃ cશ્પnતાિેપ ધમભરનહત, નવરુધ્ધિીપ સાનબતપ

કરી.બીિુાં પકે,અસ્પૃ cશ્પnતાપનિવારણિેપસ્પવરા્nપપ્રાનપ્તિીપશરતપબિાવીપપઅિેપત્રીિુાં પએપકે, ગાાંધીવાદીપકાnભકરોિાપપ્રnતપિોરીપ

અસ્પૃ cશ્પnોપ નહન્પદપુ સમાિિાપ લેણદારોપ અિેપ સવણભપ નહન્પદુઓપ દેણદારોિીપ ર્ૂનમકામાાંપ મૂકાnા. ૃાંચમહાલપ પનિલપલામાાંપ

ગાાંધીજીિીપ અસ્પૃ cશ્પnતાપ નિવારણિી પ્રવcનિઓપ નવકસીપ તેપ ૃૂવેિીપ ૃાંચમહાલિીપ નસ્પરનતપ જાણવારીપ ગાાંધીવાદીપ

અસ્પૃ cશ્પnતાનિવારણિીપપ્રવcનિઓિેપસમિવીપનવશેષપસરળપબિશે. તતપકાનલિપૃાંચમહાલમાાંપપવણકર, ચમાર, ગરોડાપઅિેપ

ર્ાંગીપએપચારપજ્ઞાનતઓપઅસ્પૃ cશ્પnતારીપૃીરડતપહતી.અસ્પૃ cશ્પnોમાાંપૃણપૃહાતપએવાપર્ાંગીઓપમારેપતોપકહેવાતુાંપકે, 
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ર્ાંગીિાપઢાંગમાાંપરાંગપહોnેપિહીં 

કલમિેપચલમપપતુલપnપતેપહાંમેશાાંપમાિે, 

                શરીરિાપિોરિેપજીર્માાંપલાવીિે 

                લરડતોપબેસેપહકલેોપલાખેણો ૭પ 

આપ રીતેપ ર્ાંગીિીપએકપ વપnસિીપ તરીકેપ ગણતરીપ રતી. કાકાપ કાલેલકરેપ ૃણપ તેમિાપ ગ્રાંરપ “જીવિપસાંસ્પકcનત” માાંપ ગોધરાિાપ

અાંતપnિોપિામેપલખેલાપલેખમાાંપઆપકરુણતાપવપnક્તપકરીપહે. ગાાંધીિાપઆગમિપૃૂવેપઆપનવસ્પતારમાાંપસરકારીપકેપનબિસરકારીપ

એવીપકોઈૃણપસાંસ્પરાએપઅસ્પૃ cશ્પnોિાપચદ્ધારપમારેપ પકોઈપસર્રમnપર્ૂનમકાપિોવાપમળીપિપહતી. આવાપનવષમપસામાનિકપ

વાતાવરણમાાંપ ગુિરાતિીપ અસ્પૃ cશ્પnતાપ નિવારણિાપ ઈનતહાસમાાંપ ખૂબપ મહતપવિીપ કહીપ શકાnપ તેવીપ પ્રવcનિિુાંપ બીિપ

ઈ.સ.૧૯૧૭માાંપગોધરામાાંપમળેલીપૃહેલીપગુિરાતપરાિકીnપૃરરષદરીપિાંખાnુાં.ગાાંધીજીિાપઆગ્રહરીપતેિીપૃૂરવણીપરુૃેપ

ૃપિવે.૧૯૧૭િીપરાત્રે ગોધરાિાપહરરિિવાસમાાંપઆગેવાિોિોપએકપમેળાવડોપરnો. િેિેપૃાહળરીપઅાંતપnિપૃરરષદપએવુાંપ

િામપ મળ્પnુાં.૮ આપૃરરષદમાાંપ ગાાંધીજીએપર્ાષણમાાંપ કહ્ુાંપ કે, અાંતપnિોિોપએકપ િુદોપ વગભપ હોnપએપ હહાંદિેપ મારેપ કલાંકપ હે. 

િાતજાતપએપબાંધારણપહે,ૃાૃપિરીપૃણપઅસ્પૃ cશ્પnતાપએપતોપૃાૃપહે,સખતપગુિોપહેપઅિેપ નહન્પદુસ્પતાિપિોપઆપિાગિોપ

વેળાપ હતાાંપ િાશપ િહીપ કરેપ તોપ એપ તેિેપ ર્રખીપ િશે.અસ્પૃ cશ્પnોિેપ હહાંદુધમભરીપ અલગપ હરગીિપ િપ માિવાપ િોઈએ.૯પ

ગાાંધીજીિાપર્ાષણિાપ્રમાાંનતકારીપનવચારોિાપૃડડાપસમગ્રપગુિરાતમાાંપૃડ્nા. ગુિરાતીપિામિાપવતભમાિૃત્રએપગાાંધીજીિીપ

આકરીપ રીકાપ કરી. ૃરાંતુપ ગાાંધીજીએપતેિીપૃરવાપ કnાભપ નવિાપમક્કમતારીપઅાંતપnિોદ્ધારિીપપ્રવcનિ આગળપધૃાવીપ હતી. 

ગોધરામાાંપઅાંતપnિોદ્ધારિીપપ્રવcનિિાપબીજારોૃણપૃહીપદાહોદમાાંપૃણપર્ાષણમાાંપિણાવપnુપકે, હુાંપઅહીંપકેરલાકપઅાંતપnિપ

ર્ાઈઓિેપ દૂરપ ચર્ેલાપિોઉંપ હુ..એરીપમિેપઅનતશnપ દુ:ખપરાnપ હે.પ ઈશ્વરેપ સિેલાપ કોઈૃણપપ્રાણીિેપ અડતાપઆૃણેપપ

અર્ડાઈએપએવોપનવચારપકરવામાાંપૃણપમિેપતોપઅધમભપલાગેપહે.૧૦પગાાંધીજીિાપઆપનવચારોિીપસવણોપૃણપમોરીપઅસરપ

ૃડીપઅિેપવાણીnા,બ્રાહ્મણપવગેરેપનહન્પદુઓ અિેપમુસલમાિોપમોરીપસાંખપnામાાંપઅાંતપnિોદ્ધારિીપપ્રવcનિઓમાાંપિોડાnા. 

 

ગોધરાપઅિેપદાહોદિીપઆપપમુલાકાતોિીપફળશ્રુનતપરુૃેપ૧૯૧૭માાંપસ્પરાૃાnેલીપઅાંતપnિશાળાિુાંપસાંચાલિપિુિપ૧૯૧૯રીપ

મામાસાહેબપફડકેએપસાંર્ાળીપલીધુાં.અિેપઅાંતપnિપસેવાિીપસમગ્રપપ્રવcનિપધ્પnેnપિપબિતાપઆઝાદીપસુધીપએકપપ્રર્રમnાપસ્પવરુૃેપ

ચાલુાંપ રહીપહતી.મામાસાહેબેપશરુઆતમાાંપઅાંતપnિોિોપસહવાસપકેળવીપતેમિોપ નવશ્વાસપસાંૃાદિપ કnો.તેમિપ વપnનક્તગતપ

સ્પવ્હતાપ અિેપ સફાઈિોપ આદશભપ પ્રસ્પતુતપ કnો.કઠીિપ તૃશ્nnાભપ ૃહીપ મામાસાહેબપ અાંતપnિોિીપ આતપમીnતાપ જીતીપ

શક્nા.તેમણેપગોધરામાાંપર્ાંગીવાસમાાંપપમકાિપરાખીપરહેવાિુાંપશરુપકnુુંપહતુાં.સવણોિેપતપnાાંપઅાંતપnિપબાળકોિેપવારાફરતીપલઈપ

િઈપ તેમિીપ લડુતાગાંનરપ દૂરપ કરવાિોપ પ્રnતપિપ ૃણપ પ્રસાંશિીnપ રહ્ોપ હતો. ૧૧ ગોધરામાાંપ આવેલપ અાંતપnિપ શાળાપ

ઈ.સ.૧૯૨૨રીપઆશ્રમશાળાપતરીકેપજાણીતીપબિીપહતી. મામાસાહેબિીપપ્રવcનિઓિાપ ખૂબપ રૂાંકાપગાળામાાંપઆશાસ્પૃ દપ

ૃરરણામોપમળ્પnા.૨પઓક્રોપ૧૯૨૨િાપરોિપપગાાંધીિnાંતીપ નિનમતેપિીકળેલાપસરડસમાાંપઅાંતપnિપબાળકોપૃહેલીપવખતપ

પ્રવેશપૃામ્પnા.  તેિેપિવજીવિેપઅર્ૂતૃૂવભપડરિાપલેખીપસ્પરાનિકપઆગેવાિોિેપમુબારકબાદીપઆૃીપહતી. ૧૨પ 
 

મામાસાહેબેપસવણોપઅિેપઅાંતપnિોપવ્પચેપઅાંતરપડરાડીપસમાિતાપલાવવાપમારેપસૂત્રપૃણપઆપ્પnુાંપહતુાંપ કે,પબ્રાહ્મણપર્ાંગીપ

ર્ાઈપર્ાઈ,પ  અૃિીપઅૃિીપકરોપસફાઈ.પતેમિપમામાસાહેબપફડકેિાપપ્રnાસોરીપઅાંકલેશ્વરપમહાદેવમાંરદર(ગોધરા) માાંપ

અાંતપnિોિોપપ્રવેશપશક્nપબન્પnોપહતો. ૧૩ 
 

બીજાપ એકપ અન્પnપ િેતાપ ઠક્કરબાૃાપ હતા.આરદવાસીપ કલપnાણપ મારેપ સ્પરૃાnેલીપ સાંસ્પરાપ ર્ીલપ સેવાપ માંડળિાપ પ્રારાંનર્કપ

ચદે્દશોમાાંપ ઢેઢ,ચમાર,ગરોડાપએવીપઅસ્પૃ cશ્પnપ કોમિીપ પ સેવાિીપ ખેવિાપ રાખીપ હતી.ઠક્કરબાૃાિીપસૂચિારીપ તા.૧૧-૦૮-
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૧૯૩ૃપિાપરોિપઅાંતપnિોિેપત્રણપપ્રનતજ્ઞાઓપલેવડાવીપહતી.પપદારુપૃીવોપિહીં, મુડદાલપમાાંસપખાવુાંપિહીંપઅિેપપકોઈૃણપ

કારણસરપદેવુાંપકરવુાંપિહીં૧૪ પઆપચૃરાાંતપૃઠાણોપદ્વારાપર્ાંગીઓપૃરપરતાાંપિોરિુલમપનવરુદ્ધપકાિૂિીપકેસોપૃણપકnાભપહતા. 

ગોધરાિીપિેમપદાહોદમાાંપમ્પnુ. કામદારોિીપસહકારીપમાંડળીપશરુપકરી. અાંતપnિોિાપદેવામુનક્તિીપરદશામાાંપસ્પતુતપnપપ્રnાસપરnોપ

હતો. આપમાંડળીિાપસયપnોપર્ાંગીપસફાઈકામદારોપૃણપહતા.તેિીપકાnભૃદ્ધનત આલેખતાપપ“ૃાંચમહાલપરેવાકાાંઠા”પવતભમાિપ

એપિોંધ્પnપુહેપકપેપ“ર્ાંગીઓિપેતોપતમેિાપપ૭ૃપરીપ૧ૃ૦પપરકાિાપર્ારેપવપnાિવાળાપકરિમાાંરીપતદ્દિપહૂરાપકરવામાાંપઆવપnાપ

હે. ર્ાંગીઓિાપ ૃગારમાાંરીપ દરપ માસેપઅમુકપ રકમપ િક્કીપ કરીપ માંડળીમાાંપ ર્રૃાઈપ કરવામાાંપઆવેપ હે.દરપ પમનહિેપ બે-ચારપ

ર્ાંગીઓિિેપઆપપ્રમાણેપિૂિાપદેવામાાંરીપહૂરાપકરવામાાંપઆવેપહે.” ૧ૃપઅાંતપnિોદ્ધારિીપચૃરોક્તપપ્રવcનિઓ આશાસ્પૃ દપ

હતી.  
 

૫. અસ્પૃ cશ્પતાપનિવારણપપ્રવcનિિુાંપમહતપવપઅિેપમલૂપnાાંકિપ 

આ પ્રવcનિિોપસમાિમાાંપવપnાૃપવધ્પnોપહતોપતેમપહતાાંપૃણપસવણોપચૃરાાંતપબિીૃાંચિીપજ્ઞાનતઓપૃણપઅવરોધપબન્પnાિાપ

દાખલાપિોંધાnાપહતા. આરોહ-અવરોહપવ્પચેપપઅાંતપnિોદ્ધારિીપપ્રવcનિપચાલુાંપરહીપહતી. સમnપઅિેપસ્પરાિિાપૃરરપ્રેષ્યમnમાાંપ

આ પ્રવcનિઓિેપમૂલવીએપતોપતેપ નવશેષપમહતપવપ ધરાવેપ હે. ગોધરાપખાતેપ મળેલીપ ગુિરાતિીપપ્રરમપ રાિકીnપૃરરષદિીપ

આડૃેદાશરુૃેપિન્પમેલીપઅાંતnિોદ્ધારિીપઆ પ્રવcનિપસમગ્રપ ગુિરાતપમારેપ રદશાદશભકપબિીપહતી.મામાસાહેબપફડકેપએપ

ગોધરાપખાતેપકરેલીપઅાંતપnિોદ્ધારિીપપ્રવcનિિાપૃડડાઓપૃડ્nાપહતા.િેન્પતીર્ાઈપગોનહલ, મહેન્પરર્ાઈપગોનહલ,વસાંતર્ાઈપ

ૃરમારપવગેરેપતેિીપ ફલશ્રુનતપહતા. મહેન્પરર્ાઈપઅિેપ િેન્પતીર્ાઈપસરકારીપિોકરીમાાંપિોડાnા, વસાંતર્ાઇપડે.કલેક્રરપૃદેપ

ૃહોં્પnાપહતા. સારેપમામાપફડકેએપતેમિામાાંપરોૃેલાપપગાાંધીવાદીપસાંસ્પકારિેપૃણપસાચવીપરહ્ાપહે.૧૬પ આ પ્રવcનિિેપૃરરણામેપ

આમૂલપૃરરવતભિપરnાપહતાપતેવોપદાવોપકરવોપૃોકળપસાનબતપરાnપતેમપહે.તેમપહતાાંપૃણપકેરલાકપલાાંબાગાળાિાપૃરરણામોપ

િોવાપમળ્પnાપહતા.દા.ત. આઝાદીપસુધીપઅાંતપnિોપ હહાંદુપહોરલોમાાંપપ્રવેશીપશકતા, અાંકલેશ્વરપમહાદેવપમાંરદર(ગોધરા) માાંપ

મામાપફડકેિાપપ્રnાસોરીપઅાંતપnિોિોપપ્રવેશપશક્nપબન્પnોપહતો. અાંતપnિોિીપિાિાપૃાnાપૃરપિેતાગીરીપૃણપનવકસીપહતી. 

િેિાપ ફળસ્પવરુૃેપઅતપnારસુધીપ હાાંનસnામાાંપ રહેલાપઅાંતપnિોપ ૃોતાિીપ પિરુરરnાતો,પ્રશ્િોિીપ રિૂઆતોપ કરતાપ ૃણપ રnાપ

હતા.િેિેપ શ્રીપ ફૂલચાંદપ ચૌહાણપ મામાપ ફડકેિાપ કાnોિીપ િીૃિપ માિેપ હે.૧૭પ  અાંતપnિોિાપઆરોયપnિાપ િેત્રેપ મામાસાહેબપ

ફડકેિીપપ્રવcનિઓપિોંધૃાત્રપહતી. તેમિાપપ્રnાસોપસવાુંગીપનવકાસપઅિેપસમસ્પnાપનિવારણપમારેપહતા. 
 

૬. ચૃસાંહારપ 

રૂાંકમાાં, ૃાંચમહાલમાાંપઅસ્પૃ cશ્પnતાપ નિવારણપઅિેપઅાંતપnિપ નશિણરીપશરુપરnેલીપ રચિાતપમકપપ્રવcનિપઅાંતપnિોદ્ધારપસુધીપ

નવકસીપહતી. િોકેપઆ પ્રવcનિઓમાાંપ કેરલીકપમnાભદાઓપૃણપહતી. િેમપકે,અન્પnપરચિાતમકપપ્રવcનિપિેવોપપ્રનતસાદપઆ 

પ્રવcનિિેપ મળ્પnોપ િપ હતો.અાંતપnિપ સેવકોિીપ શcાંખલાપ િપ ચર્ીપ રઈ.અસ્પૃ cશ્પnોમાાંરીપ િેતcતપવપ ચર્ુાંપ િપ રnુાં. અાંતપnિોદ્ધારપ

ર્ાંગીકોમપ નવશેષપબન્પnુાં. સમગ્રતnાપૃાંચમહાલિાપબેપ ધુ્રવતારકોપઠક્કરબાૃાિીપઆરદવાસીપકલપnાણિીપઅિેપમામાપફડકેિીપ

હરરિિપકલપnાણિીપપ્રવcનિઓપસારેપસરખાવીએપતોપમામાપફડકેિુાંપહરરિિપકલપnાણિુાંપકાnભપમnાભરદતપદાnરામાાંપ રહ્ુાંપહતુાં. 

ૃાંચમહાલિાપગામડાાંઓપતોપઆઝાદીિાપત્રણ-ચારપદાnકાપૃહીપૃણપહૂતાહૂતિીપઅમાિવીnપપ્રરારીપૃીડાતાપરહ્ાપહતા. 
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