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�ળૂદાસ વૈ�ય : એક ગાધંીવાદ� દ�લત નેતા (1894 - 1977)

જ�મ અને ઘડતર :

�ળૂદાસ �દૂરદાસ વૈ�ય નો જ�મ ખરેા� ુતા�કુાના ઉમતા ગામે થયો હતો. જ�મે વણકર હતા અને તેમાયં તેમ� ુ ં�ુ�ંુબ વૈ�ણવ
સા� ુહ� ુ.ં િવસનગરમા ં�ળૂદાસનો અ�યાસ છ ધોરણ �ધુી ચા�યો. ��યજ શાળામા ંછ ધોરણ પતા�યા પછ� આભડછેટને કારણે
િવસનગરની હાઈ��લૂમા ં�વેશ ન મ�યો.

1913માં વડોદરાની સરકાર� હાઈ��લૂમાં �ળૂદાસને  દાખલ કરાતા હડતાળ પડ�. પણ મહારા�  સર સયા�રાવે  �કુમ  કર�
�ળૂદાસને ભણાવવાનો આદ�શ કય�. �ળૂદાસને કસરતના પી�રયડ વખતે જવા-આવવા માટ� બધા િવ�ાથ�ઓથી છે�લા ચાલ�ું
પડ� ુ.ં તેમના માટ� �કુવામાં આવેલી ખાસ પાટલી પર બસે�ુ ંપડ� ુ.ં વગ�માં છે�લે િનકળવા�ુ ંરહ��.ુ વગ�માં િવ�ાથ�ઓમાં તે
‘ઢ�ડા’ તર�ક� ઓળખાતા. [1]

તેમને પ�ંડત આ�મારામ� અ�તૃસર�નો �બૂ �ેમ મ�યો હતો. તેમણે કદ� કોઈ ��યે �ેષ રા�યો ન હતો. ‘�ેમથી જ �ેમ વધે,
ન વધે વેરથી’ આ �ાન તેમણ ેનાનપણથી જ પચા�� ુ ંહ� ુ.ં

ગાધંી� સાથે �થમ �લુાકાત :

�ળૂદાસ ભણવામા ંહ�િશયાર હતા, છતા મે��કમા ંનાપાસ થયા. �ળૂદાસ ��ે� મામા ફડક� પાસે ભણતા હતા. ફડક�ની અસરથી
તેમ�ુ ંમન દ�શસેવા તરફ લા��ુ.ં સને 1917મા ંફર�થી મે��કની પર��ા �ગે તેઓ �ુબંઈની જ�યાએ અમદાવાદ ક��� રાખીને
અમદાવાદ આ�યા. પર��ા આપીને તેઓના મનમા ં�મની લગની હતી તેવા મહા�મા ગાધંી�ને મળવા તેઓ કોચરબ આ�મમાં
ગયા. મામા સાહ�બ મારફતે �ળૂદાસની ઓળખાણ ગાધંી� સાથે થઈ. ગાધંી�એ તેમ� ુ ંનામ �છૂ�ુ.ં �ળૂદાસે પોતા�ુ ંનામ ક�ુ.ં
ગાધંી� કહ� ‘�ુ ંમે��કની પર��ા પસાર કર� સ�કડો સવણ� િવ�ાથ�ઓની માફક કોલેજમાં જઈ ડ��ી મેળવીશ અને તારા તરફ
ગાયકવાડ મહારા�ની અમી �ૃ�ટ� છે એટલે સારો હો�ો મળશે પણ તાર� �િત�ુ ં�ુ?ં’[2]

સમાજ�ધુારણા તરફ �યાણ :

ગાધંી�ના ��ે તેમને �યા�ળૂ કર� ના�યા.ં વડોદરામા ં1917મા ંગરોડા સ�ં�ૃત પાઠશાળાના અ�યાપક હતા. વળ� તે વડોદરાથી
પાછા ઉમતા આવી વણવા�ુ ંકામ કરવા લા�યા. ફાવટ જલદ� ના આવતા તેમની ટ�કા પણ થઈ.

તે  અરસામાં ભ�ચવાળા  ગગંાબને  મજ�દુાર  તેમની  પાસે  અડધો  મણ  �ટ�ું �તુર  લઈ  ઉમતા  આ�યા.ં  �ળૂદાસ  તે  જોઈ
સકંોચાયા. છતા થોડા અ�ભુવી વણકરોની મદદથી પદંર�ક �દવસે તેમાથંી એક ધોતી �ટ�ુ ંકાપડ તૈયાર ક�ુ�. �ળૂદાસે પોતાના
ગામના તથા આ�ુબા�ુના ગામના વણકરોને આ કામમા ંલગાડ� દ�ધા.

ચોથી ��યજ પ�રષદમા ંહાજર� :

ક��લકો િમલના શેઠ�ી �બાલાલ સારાભાઈના ંબહ�ન �ી અ��ુયૂાબહ�નના �ય�નોથી 1920મા ંઅમદાવાદમા ંિમરઝા�રુ પાસેની
હ�મગલીના મેદાનમા ંઘીકાટંા વૈ�ણવ મ�ંદરના મહતં �ી મોહનદાસ�ના �વાગત ��ખુપદ�  �જુરાતના ��યજ આગેવાનોની
એક  પ�રષદ  યોજવામાં આવી  હતી.  તે  પ�રષદમાં �જુરાતભરમાથંી  ��યજ  િશ�કો  અને  આગેવાનોએ  હાજર�  આપી  હતી.
�ળૂદાસે પણ ઉમતાથી પોતાના હાથે વણલેા કાપડમાથંી સ�જ થઈ તે સભામા ંહાજર� આપી.
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તેમણે તેમનાં ભાષણમાં ક�ુ ંક� ‘‘બે હાથ વગર તાળ� પડતી નથી. એટલે અમો ��યજોએ �ૂના વખતમાં અભ�ાભ� અમાર�
ગર�બીને લીધે ક�ુ� હશે. તેથી અમારો બી� ��એ બ�હ�કાર કય� એટ�ુ ંજ નહ� પણ અમોને ગામથી �ૂર વાસ કરવાની ફરજ
પાડ� હશે. તેથી એમને તેમના સ�સગં �ટ� ગયો. પ�રણામે અમાર� વ� ુઅધોગિત થઈ.’’[3]

આમ  �ળૂદાસ  વૈ�યએ  િનર�ર,  �ધ��ા�  અને  પછાત  એવા  ��યજ  સમાજમાં �ધુારા  દાખલ  કરાવવા  શા�ોના  તેમજ
ભજિનકોના આધારો ટા�ંા. િવ�યાત કિવઓના કા�યો, દોહા વગેર�નો ઉપયોગ કય� અને ��યજોને સડ��ુ ંમાસં �યાગવા તેમજ
અ�વ�છતા અને અ�ય �ુટ�વથી ��ુત થવા અ�રુોધ કય�. તેમણ ેપચંો મારફત માસં ભ�ણ, મ�દરા સેવન વગેર�ને લગતા ઠરાવો
પસાર કરાવી અનેક ��યજ ને �યસન ��ુત કરા�યા.

�ળૂદાસની દ�લતઉ�કષ�ની ��િૃત :

�ળૂદાસ વૈ�ય ને ��યજોને �વાવલબંી અને �વમાની બનાવવા માટ� ખાદ� આવ�યક લાગતા ખાદ�ના ઉ�પાદનકામમાં અનેક
વણકરોને તૈયાર કયા�. �ળૂદાસે ��યજોને સમાનતાના અિધકારો અપાવવાના �ય�નો કયા� હતા. �મક� ��યજોને �હ�ર �થળો,
�હ�ર મ�ંદરો, �હ�ર હોટલો  તેમજ  �હ�ર વાચંનાલયો  વગેર�નો  ઉપયોગ કર� શક�  અને  તેમને  સામા�જક �યાય  મળે તે  માટ�
�ળૂદાસે સ�યા�હનો આશરો લીધો.

વણકર િવ�ાથ� આ�મ અને ક�યા છા�ાલય :

અમદાવાદમા ં��યજ બાળકો માટ� એક આ�મ ખોલી તેની સ�ંણૂ� જવાબદાર� �ળૂદાસને સ�પવામા ંઆવી. તાર�ખ 16 ઓગ�ઠ
1921ના �દવસે અન�યૂાબહ�નના �ભુ હ�તે ‘વણકર િવ�ાથ� આ�મ’ નામક સ�ંથાની ઉદઘા�ટનિવિધ કરવામા ંઆવી. તેમના
એકમા�  પહ�લા  િવ�ાથ�  નાનકદાસ  કા�ંટયાને  લઈને  એક  રાત  પસાર  કર�.  અમદાવાદ  અને  તેના  આસપાસના  ��યજોમાં
ભણતર�ુ ંનામિનશાન ન હોવાથી તેમને આ�ામ માટ� િવ�ાથ�ઓ મળવા ��ુક�લ થઈ પડ�ુ ંહ� ુ.ં આ�મ માટ� િવ�ાથ�ઓ મેળવવા
માટ� તેઓ �તે ગામેગામ ફરતા અને િવ�ાથ�ઓની ભરતી કરતા.

આ સ�ંથામા ં�ળૂદાસ પાલા�મે�ટમા ંગયા એટલે ક� 1951 �ધુી કાય� ક�ુ�. તેઓએ એકંદર� 30 વષ� િશ�ણ�ુ ંકાય� ક�ુ� અને સ�કડો
હ�રજન િવ�ાથ�ઓના �વનઘડતરના યશભાગી બ�યા હતા.

સને  1927માં શકંરલાલ બ�કરના ��ટ�પદ�  1 લાખ �િપયા ક�યા ક�ળવણી માટ�  મ�યા હતા. ગાધંી�ની �ેરણાથી તે  �િપયા
હ�રજનોની ક�યાઓ પાછળ વાપરવા તેમ ન�� થ�ુ.ં આ કામ પણ �ળૂદાસે ઉપાડ� લી�ુ.ં પાચં ક�યાઓથી છા�ાલય શ� ક�ુ�.
આ સ�ંથા  આ�  ધીમે  ધીમે  િવશાળ થતી  ગઈ. આ સ�ંથામાથંી  પાસ  થયેલી  અનેક  ક�યાઓ અમદાવાદ  ��િુનિસપા�લટ�ની
�ાથિમક શાળાઓમા ંિશ��કાઓ તર�ક� જોડાઈ હતી.[4]

મં�દર �વેશ સ�યા�હ :

આઝાદ� પછ�ના સમયથી ધાિમ�ક �થળોમા ંદશ�ન માટ�નો સમાન દર�જો આ�યો હતો. � અ�સુાર �ળૂદાસ વૈ�ય અને રિવશકંર
મહાર�જની નેતાગીર� નીચે અમદાવાદના કા��ુરુ અને સાળંગ�રુના રણછોડરાયના મ�ંદરમા ંસ�હૂ �ાથ�નાનો કાય��મ યો�યો.
પરં�  ુ�વામીનારાયણ મ�ંદરના �ાર બધં કરાતા �ળૂદાસ વૈ�યની દોરવણી હ�ઠળ અમદાવાદની તમામ િમલોમા ંહડતાળ પડતા
�ોસલ ખાતા બધં  થયા. પછ�થી સરદાર પટ�લની બાયંધર�થી િમલો ચા�  ુથઈ. પરં�  ુમ�ંદરના સ�ાવાળાઓએ દાખલ કર�લ
દાવાનો �કુાદો 18 વષ� અ���ૃયોની તરફ�ણમા ંઆ�યો.

સરઢવ મોટર બસ �વેશ સ�યા�હ :

નાગ�ભાઈ  તથા  પર���તલાલ મજ�દુારના  સચંાલન  હ�ઠળ તેમણે સરઢવ  સ�યા�હમાં (ઈસ  1947) આગળ પડતો  ભાગ
ભજ�યો. આશર� છ મ�હના ચાલલેા આ સ�યા�હ� સરઢવ અને તેની આસપાસના ગામોમા ંઅ���ૃયોમા ંન�ધપા� સગંઠન શ��ત
અને ચતેના જગાવી.

કલોલ તા�કુાના હ�રજનોએ � ધગશથી છ-છ મ�હના �ધુી સ�યા�હને ટકાવી રા�યો તે મા� �જુરાતના જ નહ� પણ દ�શના
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દ�લત સઘંષ�ના ઈિતહાસમા ંમહ�વો છે.[5]

આમ �ળૂદાસ વૈ�ય અ�હરોળના ગાધંીવાદ� દ�લતનેતા સા�બત થયા હતા. તેમના પર ગાધંીનો �ભાવ �બૂ જ હતો. ગાધંી�ને
ખાદ� વણી આપવાની મદદથી માડં� ��યજોને  િશ�ણ �ધુી સાથ  આ�યો  હતો. 1931માં �યાર�  ડો. બાબાસાહ�બ �બડેકર
અમદાવાદ આ�યા �યાર�  ક�શવ� વાઘેલા અને �ળૂદાસ વૈ�ય તેમની સામે મોરચો માડં� ��ૂા હતા. અમદાવાદના ��યજોએ
યો�લા સ�કાર સમારંભમા ંહાજર� આપવા �ેમાભાઈ હોલમા ંગયા. સભાના ��ખુ �ળૂદાસે ક�ુ ંક� ‘‘ડો. �બડેકરના િવચારો સાથે
અમાર�  કોઈ પણ �તની િન�બત નથી. ’’[6] તેઓ માનતા ક� દ�શ એટલે ભારત દ�શ , ધમ� એટલે આય�ધમ� અને �િત એટલે
મ��ુય �િત. આમ �ળૂદાસ વૈ�ય ગાધંી�ના �બળ સમથ�ક અને અ�યુાયી બ�યા હતા.

પાદન�ધ :::
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મહ�શ�ુમાર એચ. વા�ણયા
�યા�યાતા સહાયક,
સરકાર� િવનયન કોલજે,

સે�ટર-15, ગાધંીનગર.
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