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��યજો�ારની ��િૃતમા ંઠ�રબાપા�ુ ં�દાન

�ારં�ભક �વન:-

અ�તૃલાલ  િવ�લ�  ઠ�ર  �  ઠ�રબાપાના  �લુામણા  નામે  �ણીતા  છે.  �  ભારતના  ઈિતહાસમાં ��યજો  અને  ભીલોના
સમાજસેવક તર�ક�� ુ ંઅગ�ય�ુ ં�થાન ધરાવે છે. આ સેવાક�ય ��િૃ�ને કારણ ેગાધંી� તેમને ��યજો અને આ�દવાસીઓના ગોર
એમ કહ�તા હતા. [1]

1869ના નવે�બર માસની 29મી તાર�ખે ભાવનગરમાં અ�તૃલાલ જ��યાં તેમની માતા�ું નામ  �ળૂ�બા અને  િપતા�ું નામ
િવ�લ�  લાલ�  હતા. ગામઠ�  �ાથિમક  શાળામાં અ�યાસ  કયા�  પછ�  તેમણે ઈ.સ. 1890માં કોલજેના  �ણ વષ�  �રૂા  કર�
એલ.સી.ઈ.ની ઉપાિધ મેળવી. પહ�લા તેઓ દ��ણમા ંસોલા�રુ �જ�લામા ંબારસી લાઈટ ર�લવેમા ંઓવરિસયર તર�ક� અને પછ�
ર�લવેમા ંઆિસ�ટ�ટ એ��જિનયર તર�ક� �યારબાદ મદદનીશ ઈજનેર તર�ક� જઈ આ�યા હતા.

��યજો�ાર તરફ વળવાના ંકારણો :-

તેમના ��યજો�ાર તરફ વળવા પાછળ ઘણી બાબતો જવાબદાર હતી. તે સમયે તેમના ં�ુ�ંુબની પ�ર��થિત, િપતાના સ�ંકારો,
પોતાની લાગણી વગેર�  તેમને  તે  તરફ દોર� ગયા હતા. ઉદાહરણ �પે  તેમના ફ�ળયામાં ઢ�ડનો  ગરોડો  રોજ  રોટલો  માગવા
આવતો. વસાણી ફ�ળયાના છોકરાઓ �યા ંઝાડો કરવા બસેતા �યા ંજઈને ગદંક�મા ંજઈને તે બસેતો અને બીડ�ના �ુ ંઠા પીને ટાઢ
ઉડાડતો. એને જોઈને બાળક અ�તૃલાલના હદયમા ંઅ�કંુપા થતી. આ �ુઝંવણની �પ�ટતા માતા પાસે કર� પરં� ુમાતા તરફથી
તેનો યો�ય ����ુર ન મ�યો. ઠ�રબાપા આ �સગં િવશે લખે છે ક� “ ઢ�ડ અને ગરોઢા તો અ���ૃય જ હોઈ શક�. તેને કોઈ પણ
ર�તે �ણી જોઈને અડાય જ ન�હ�. �લૂથી પણ અડ� જવાય તો નહા� ુ ંપડ� અને નહાવા�ુ ંકદાચ ન બની શક� થો છાટં તો લવેી જ
પડ� એવી છાપ મારા મન ઉપર એટલા જોરથી પાડવામા ંઆવી ક� ન �છૂો વાત.”[2] આ ર�તે અ���ૃયતા માનવતાની દ� ��ટએ
અ�યાય કહ�વાય એની �િતિત તેમને બ� ુનાની �મર� થઈ.

ઠ�રબાપાની ��યજો�ારની ��િૃ�:-

પચંમહાલમાં �થાપાયેલ ભીલસેવા મડંળ આ�દવાસી ક�યાણને વર��ુ ંહોવા છતાં તેમાં હ�રજન સેવા સકંળાયેલી હતી. મડંળના
�ારં�ભક ઉ�ેશોમા ઠ�રબાપાએ ઢ�ડ, ચમાર, ગરોડા એવી અ���ૃય કોમની સેવાની ખવેના પણ રાખી હતી. તે જ ક�પનામાથંી
હ�રજનોની સેવા કરવા માટ� ‘�જુરાત ��યજ સેવા મડંળ’ની �થાપનાનો િવચાર ઉદભ�યો.[3] શ�આતમાં ‘��યજ  કાયા�લય’

નામની સ�ંથા શ� થઈ તેના મ�ંી તર�ક� ઈ��ુલાલ યા��ક અને ઠ�રબાપા ર�ા. એ પછ� ઈ.સ 1923મા ં�જુરાત અ�યજં સેવા
મડંળની ર�તસર રચના કરવામા ંઆવી અને ઠ�રબાપા એના પહ�લ ��ખુ બ�યા.

ઠ�રબાપા  અ���ૃયતા  સબંધંી  કોઈ  પણ મા�હતી  મળતા  જ  એ  કામને  �ણૂ� કરવા  તે  �થાને  પહ�ચી  જતા.  ઈ.સ  1927ના
ર�લસકંટના એક �સગંનો ઉ�લખે કરતા તેઓ ન�ધે છે ક�, �જુરાતમા ંર�લ આ�યા પછ� તરત જ સિમિતના �યાન પર એ વાત
આવી ક� ગામડાના ઘણાં �વૂા ખાસ કર�ને ��યજો માટ� ગાળવામાં આવેલા �વૂા �રૂાઈ ગયા છે. અથવા અ�કુ હદ �ધુી તેને
�કુસાન પહ���ુ ંછે. ��યજોને ગામડાઓંમા ંસવણ� પોતાના �વૂામાથંી પાણી ભરવા દ�તા નથી. આથી ક�ટલાક ગામોમા ંતેઓએ
પોતે �વૂા ગા�યા છે અને બી� ક�ટલકે ઠ�કાણે પાણી માટ� તેમને સવણ� પાસેથી ભી�ા માગંવી પડ� છે. અથવા આખા ગામના
કપડા ં�યા ંધોવાય અને બી� ગદંક�ઓ પણ થાય છે એવા તળાવ� ુ ંગ�ું પાણી તેમને વાપર�ુ ંપડ� છે. આથી સિમિતએ સૌથી
પહ�લા ��યજોના �વૂા ગળાવવા માટ� પોતાના ફંડમાથંી �િપયા 50,000 �વી મોટ� કરમ વાપરવા� ુ ંન�� ક�ુ� છે.[4]
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વ� ુજોઈએ તો �યસન અને દ�વાના�દુ� ખાસ ઉ�લખેનીય ��િૃ�ઓ હતી. ઠ�રબાપાએ �િત�ા �વી પિવ� બાબતોને ��યજ
��િૃ� સાથે સાકંળ� હતી. 11-8-1935ના રોજ ઠ�રબાપી �ચૂનાથી �ણ �િત�ાઓ ��યજોને લવેડાવી.[5]

દા� પીવો નહ�.1. 

�ડુદાલ માસં ખા�ુ ંનહ�.2. 

કોઈ પણ કારણસર દ��ુ ંકર�ુ ંનહ�.3. 

આજ �મમા ંતેમણ ેપઠાણો �ારા ભગંીઓ પર થતા જોર�ુલમો િવ�� કા�નુી ક�સો પણ કર�લા. ઠ�રબાપાની ��િૃતઓની ફલ�િુત
લ�મીદાસ �ીકાતંના શ�દોમાં જણાય છે... “કરજ ��ુ�તની શરતમાથંી બચતી રકમ ખોટ� ર�તે ખચા�ય અને દ��ુ ંભરપાઈ થઈ
�ય તે માટ� કાળ� રાખવામા ંઆવે છે. આખો પગાર દ�વાના �યાજમા ંજ જતો હતો અને દ��ુ ં�મને તેમ માથે ઊ�ુ ંરહ�� ુ ંહ� ુ.ં તે
��થિત આ� નથી. દ��ુ ંપતાવવાને ર�તે ભગંી ભાઈઓ પડ�ા છે.[6]” ગોધરાની �મ દાહોદમાં ��.ુકામદારોની સહકાર� મડંળ�
શ� કર� ��યજોના દ�વા��ુ�તની �દશામા ંવ� ુએક ���ુય �યાસ થયો હતો. આ મડંળ�ના સ�યો ભગંી સફાઈ કામદારો પણ હતા.
તેની કાય�પ�િત  આલખેતા ‘પચંમહાલ-ર�વાકાઠંા વત�માન’એ ન���  ુછે  ક�... “ભગંીઓને  તો  તેમના 75 થી 150 ટકાના ભાર�
�યાજવાળા કરજમાથંી તદન ��ા કરવામા ંઆ�યા છે. તેમના શા�કુારોને બોલાવી તેમ�ુ ંદ��ુ ંચો��ુ ંતથા ખ� કર��ુ ંછે. મડંળ�ના
ભડંોળમાથંી �કુવી દ�વામા ંઆવે છે. ભગંીઓના પગારમાથંી દર માસે અ�કુ રકમ ન�� કર� મડંળ�મા ંભરપાઈ કરવામા ંઆવે છે.

દર મ�હને બ-ેચાર ભગંીઓને આ �માણ ે�ૂના ંદ�વામંાથી �ટા કરવામા ંઆવે છે”[7]

હ�રજન સેવક સંઘના મં�ી તર�ક� કામગીર�:-

અ���ૃયતા િનવારણ �બંશેને �યવ��થત ચલાવવા માટ� અ���ૃયતા િનવારણ સઘં �થા�યો. ગાધંી�એ આ સઘંના ��ખુ તર�ક�
�ી ઘન�યામદાસ �બરલા�ુ ંનામ �ચુ��ુ,ં પણ �બરલાને આ કામ એકલે હાથે પોતે ઉપાડ� શક� તેમ લા��ુ ંનહ�. આથી તેમણે
��ખુપદ સભંાળવા માટ� ગાધંી� પાસે એક શરત �કુ� અને આ સઘંના મ�ંી તર�ક� �ી ઠ�રબાપા કામ કરવા તૈયાર થાય એવી
શરત �કુ�. ગાધંી�એ તો આ વાતને તરત જ વધાવી લીધી અને ઠ�રબાપાને સઘં� ુ ંમ�ંીપદ �હણ કરવા ક�ુ.ં બાપા ઉપર
ભીલસેવા મડંળના સચંાલનની ઘણી મોટ� જવાબદાર� હતી. વળ� લડતના �દવસોમાં મડંળ ઉપર આિથ�ક ભ�સ પણ ઠ�ક ઠ�ક
ઊભી થઈ હતી. એટલ ેભીલ સેવા મડંળના કામને �કુ� દઈ �દ�હ� જઈ હ�રજન સેવક સઘં�ુ ંમ�ંીપદ સભંાળવા�ુ ંકામ ઘ�ુ ંક�ઠન
હ� ુ.ં પરં�  ુબા�એુ બાપાને  સમ��યા એમના હદયને  અપીલ કર� ક�  દ�શના અને  �હ��ુ �િતના ઈિતહાસની આ પળે હ�રજન
સેવાએ વધાર� જ�ર� છે. એની પાછળ આખા રા��ની આ�મ��ુ� કર� એને �ચો ઉઠાવવાની આ�યા��મક ભાવના પડ�લી છે. આમ
કરવા માટ�  �ચા �કારના નૈિતક બળવાળા માણસોની આ કાય�માં પહ�લી જ�ર હતી. �હ��ુ �િતએ સૈકાઓ �ધુી અ���ૃયતા
ચલાવીને � પાપ ક�ુ� છે તે�ુ ં�ાય�િ�ત કરવા�ુ ંછે. આ બાબતમા ંબાપા �વા માણસો જ પહ�લ કર� શક�.

છેવટ� બાપાને પણ ગાધંી�ની વાત સમ�ઈ અને પોતે સઘં� ુ ંમ�ંીપદ �વીકા�ુ�. એ ર�તે �હ�દમાથંી અ���ૃયતા ના�દુ કરવા
અ���ૃયોની  આિથ�ક, સામ�જક  ��થિત  �ધુારવા  અને  સવણ�ના  �દલમાં ��ાતાપની  લાગણી  જગાડ�  તેમને  પોતાના  પાપ� ું
�ા��ચત કરવા તરફ �ેરવા અ���ૃયતા િનવારણ સઘંની �થાપની થઈ. પાછળથી ગાધંી�એ �યાર�  અ���ૃયો માટ� ‘હ�રજન’

શ�દ �યો�યો �યાર� આ સઘં�ુ ંનામ બદલીને ‘હ�રજન સેવક સઘં’ રાખવામા ંઆ��ુ.ં [8]

�હ�દભરમાં અ���ૃયાતા િનવારણ�ુ ંકામ �યવ��થત ર�તે ચાલે એ માટ� તેને 22 �ાતંોમાં અને 184 ક���ોમાં વહ�ચી નાખવામાં
આ�યો  હતો. દર�ક ક���  માટ�  �િપયા �ણ હ�રની રકમની જોગવાઈ  કરવા� ું �ચૂવવામાં આ��ુ ંહ� ુ.ં આટલી રકમ  મ�ય�થ
ફંડમાથંી અને �ાતં તથા �જ�લાઓમા ંથનારા ંફાળામાથી મેળવી લવેામા ંઆવશે. આ ર�તે સઘંના કાય� માટ� દર વષ� �િપયા છ
લાખની રકમ એકઠ� કરવી, દર વષ� ખચ� નાખવી એવી ગણતર� રાખવામા ંઆવી હતી.[9]

સૌથી પહ��ુ ંકામ તેમણે આખા દ�શમા ં�વાસ કરવા�ુ ંઅને પોતે �ાતંમા ંહ�રજનોની ��થિતનો અ�યાસ કરવા� ુ,ં સવણ�ના �દલ
પીગળાવવા�ુ,ં અ���ૃયતા સામે જોરશોરથી �ચાર કરવા� ુ ંક�ુ�. આ છ મ�હનામા ં�દ�હ�મા ંએ ભા�યે જ મ�હનામા ંઆઠ �દવસ
ગાળતા. બાક�ના 20 થી 22 �દવસ અને ઘણી વખત તો આખો મ�હનો તે લાબંા �વાસોમા ંગાળતા. એક વષ�મા ંઠ�રબાપાએ
દ�શના �ુદા�ુદા �થળોએ ફર�ને �વાસ કય�. �ખૂ, થાક ક� ઉ�ગરાને તેમણે ગણકાય� નહ� અને અલગ અલગ �થળોએ ફર�ને
હ�રજનોના ��ો, હક�કતો એકઠ� કર�, વત�માનપ�ોમા ંપોતાના �વાસના અ�ભુવો અને અહ�લાવો આ�યા. હ�રજનોની ��થિત
ક�વી છે એનો તાદ�શ �ચતાર આ�યો.

1932ના સ�ટ��બરની 20મી તાર�ખથી ઓ�ટોબરની બી� તાર�ખ �ધુીમા ંગાધંી�ના ઉપવાસને પ�રણામે અને ઠ�રબાપા અને
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એવા સ�ંયાબધં હ�રજન સેવકોના �યાસને પ�રણામે આખા દ�શમાથંી લગભગ 150 �ટલા મ�ંદરો �લુી ગયા અને એ જ ર�તે
ક�ટલીય  શાળાઓમાં હ�રજન  િવ�ાથ�ઓને  �વેશ  મળવા લા�યો. ઠ�રબાપા રાત�દવસ  જોયા વગર �હ�દના લગભગ તમામ
�ાતંોમાં ��ુયા. �યાં ર�લવે  ન  જતી  હોય  એવા  ભાગોમાં પણ ફર�ને  હ�રજનોની  દશા  �ધુારવા  માટ�  અને  અ���ૃયતા  �પી
રા�સનો  સહંાર  કરવા  માટ�  દ�શભરમાં 22  �ાતંીયશાળાઓ  અને  178  �જ�લાક���ોની  �ળ  �બછાવી  દ�ધી.  અને  એ  �ારા
અ���ૃયતા િવરોધી �બંશે સવ� મોરચ ેઉપાડ� લીધી.

ભારતના  બધંારણની  વાત  કર�એ  તો  અ���ૃયતા  ના�દુ�  માટ�  તેમાં 17મી  કલમ  દાખલ  થઈ  તેમાં મહ�વનો  અ�  ભાગ
ઠ�રબાપાએ ભજ�યો છે.[10] આમ, હ�રજન ઉ�ાર અને આ�દવાસી ઉ�થાનના જો કોઈ િપતામહ હોય તો �વ.ઠ�રબાપા છે.

વળ� સમપ�ણની ભાવના થી તેઓ રંગાયેલ અને ત�ન િનર�ભમાની, �ય��તગત �િત�ઠાથી �ૂર ભાગતા પણ પોતાની િન�ઠામાં
અચળ અને એટલા જ િનરહકંાર� હતા. તેઓ એક આદશ� �કૂસેવક હતા. તેથી તેમના સેવાકાય�ને �ચારના ક� પ�ના શણગાર
વળ�યા નથી, પણ તેમના કાય� આ� પણ અનેક ર�તે ધબક� ર�ા છે.
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