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વડગામમ1 આવેલી વષ6 7ુરાણી વાવ લાખા વણઝારાએ બનાવી

હતી. ?નેો ઉAલખે ઈ-તહાસના પાને પણ થયેલો છે. G કI

વડગામની વાવમ1 કોતરIલા લખેો આ? ે પણ સલામત હોઇ તેJું

લખાણ ઉકIલવામ1 આવે તો વાવની સઘળN હકNકત બહાર આવી

શકI  તેમ છે. બનાસક1ઠા Q?Aલા વહNવટN તંS Tારા આ પૌરાVણક

વાવના 7ુનરોWાનJું કાયX હાથ ધરZુ Gઇએ. થોડા વષ6 અગાઉ

વડગામમ1    રાધા કૃ]ણ મં^દર પાસે આવેલ વાવJું કોઇ   NGO
Tારા 7ુનરોWાનJું કામ હાથ ધરવામા આ`aુ હbુ એ સમયે

વડગામના cન-તન એલ. પટIલ Tારા ઉપરોdત વાવનો ફોટો fdલક

કરવામ1 આ`યો હતો. ફંડના અભાવે એ વાવના નવcનમhણJું કાયX

આગળ વધી શiુ નહN અને આ? ે એ પૌરાVણક વાવ jતૃ

અવkામ1 પોતાનો ભ`ય વારસો સાચવીને પોતાJુ અlmતnવ

ઉoગર કરવા રાહ Gઇ રહN છે. વડગામના    અpણી mવ. qી

લrણભાઇ હાથીભાઇ sૂળNયાએ વાવના ઈ-તહાસ અંગે

જણા`aુ ં કI ,‘ભારત દIશમ1 વષ6 પહIલ1 રાo ભbહૃ^ર, િવરિવwમ

અને લાખોવણoરો એમ Sણ ભાઇ હતા. ?મે1 ભbહૃ^રએ

સxાસ લીધો હતો. િવરિવwમ કુશળ રાજકતh બxો. yારI

લાખા પાસ ે એક લાખ બળદની પોઠોની વણઝાર હતી.?થેી તે

લાખાવણઝારાના નામથી ઓળખાયો. ? ે વેપાર અથ{ |ુજરાત,
મારવાડ, કા}ઠયાવાડ િવmતારમ1 આવતા, ~ારI એક ગામમ1 વsુ

^દવસ રોકાતા હોવાથી પાણી માટI વાવ બનાવતા. ? ેjુજબઅહ�

વડગામ મા પણ વાવ બનાવી હતી. ?મે1 કોતરાવેલા લખેો આ?ે

પણ સલામત છે. ?Jેું લખાણ ઉકIલવામ1 આવ ેતો વાવના સાચા

ઈ-તહાસની oણકારÄ મળN શકI  તેમ છે.  ‘થોડાકવષ6 પહIલ1 Åુધી

(oજનો આ વાવમ1થી પાણી ભરતા હતા. હવે બોર, કૂવા અને

પાઇપલાઇનો બનત1 વાવ િવસરાઇ ગઇ છે. ?Jેુ ં ખોદકામ શÇ

કરવામ1 આવત1 આજની aુવા પેઢNઐ-તહાQસક વારસાથી

અવગત બનશે.’
જૂના જમાનામ1 yારI આજના ?વે1 વાહન `યવહારન1 સાધનો

નહોત1 ~ારI વણoરાની અનાજ ભરIલી પોઠો દુÖાળpmત

રાyોની (oને માટI વરદાનÇપ બની રહIતી. ભારતભરમ1

ભટકનારÄ વણoરા o-તની ઓળખ, ભગવદ્ ગોમંડલમ1 આ

jુજબ મળેછે. વણoરો એટલે દIશપરદIશ માલ લાવઆણ

કરવાનો વેપાર ખેડનાર માણસ. પરદIશી માલનો આબÇદાર

વેપારÄ, બળદોની પીઠ પર માલ લાદÄ પરદIશ લઈ જનાર વેપારÄ,
પોઠવાળો,|ુજરાતમ1 દંતકથાÇપ બની ગયેલ લાખો વણoરો

લાખ પો}ઠયાનો માQલક હોવાJું કહIવાય છે.  

પ1ચસો હoર પો}ઠયાની વoરાના માQલક માS માલવાહક મજૂરો

નહોતા પણ વેપારÄ હતા.છતવાળા (1તોમ1થી અનાજ, તમાકુ, મીઠંુ,
Åૂકોમેવો, ક^રયાáું વગેરI ભરÄને અછતવાળા િવmતારોમ1

પહàચાડતા. વણoરાની પોઠો ભારતભરમ1 âૂણâેૂણે

ફરતી. કxાકુમારÄથી કાäમીર અને આસામથી લઈન ેઓખા Åુધી

તેઓ ãમણ કરત1. વણoરા માQલકની શાખ ઉજળN હતી.આબÇ

અન ેઆંટ ઉંચા હત1. રાજ7તૂ દરબારો અને રાજવીઓમ1 એમનો

માનમરતબો હતો. ખમતીધર વણoરા દુÖાળpmત િવmતારના

ખેડૂતોન ે અનાજ અને બળદો 7ૂરા પાડતા. નાના શે}ઠયાના હામી

થતા. જÇરતવાળા ખેડૂતો વણoરા પાસેથી કઢારI-ઉછÄJું અનાજ

લતે1 મોસમમ1 સવાaું કરÄન ેપાછંુ આપતા.
માલવહન કરનાર વેપારÄ વણoરા ભૌગોQલક åk-ત અને

મોસમની સારÄ oણકારÄ ધરાવતા. દુÖાળpmત િવmતારો પર

એમની નજર રહIતી. તેઓ પોઠો પર અનાજ ભરÄને ~1 પહàચી

જતા અને લાખો çૂéા લોકોના èવ બચાવતા. અકબરના

રાyકાળમ1 ભારI દુÖાળના ઓળા ઊતયh ~ારI વણoરાઓએ

પડોશી દIશો નેપાળ, ચીન, -તબેટ, ëíદIશ, ઈરાન અને કાìૂલથી

અનાજ લાવીને 7ૂîં પાïું હbું. આથી કાળદુકાળે રાoથી મ1ડNને

રંક Åુધી સૌ કોઈ ઉચાટભયh ñાસે વણoરાના આવવાની વાટ

Gતા. એમને આવવામ1 વહIóુંમોડંુ થાય તો રાજવીઓ દૂત

મોકલીન ે તપાસ કરાવતા. આ `યાપાર સેવા માટI સòાcનત

કરવામ1 આવતા. ઇનામમ1 રાy તરફથી એમને જરઝવેરાત

અપાbું. વણoરા વેપારÄઓની અનાજ લાદIલી પોઠોના કાફલા

દુÖાળપી^ડત (o માટI વરદાનÇપ બની રહIતા. આમ (oને

çૂખમરામ1થી બચાવનાર વણoરાના સjહૂને ‘ટ1ડા’ અને ‘સાથX’ ને

નામ ે ઓળખાતા. ઉôર ભારતના ગાઢ જગંલો પર એમનો

એકા)ધકાર હતો. ~1થી તેઓ વનસંપöô, જગંલની જડNìુõÄઓ

અન ેઅનાજની પોઠો લઈન ેદIશભરમ1 ફરતા.

વણoરાના નાયક પાસે મોટN સéંામ1 બળદ, ભúસ અને ગધેડ1

રહIત1. ૩૦-૪૦ થી વ† ુપ^રવારો એક સાથે માલ ભરÄને સjહૂમ1

નીકળત1 તેઓ રાSી રોકાણ કરત1 ~1 સાદડN વડI  ઝંૂપડN બનાવી

દIતા. આ દંગામ1 માણસો સાથે મરઘ1 અને Åુવર પણ Åૂઈ રહIત1.
નાના ગરÄબ વણoરા પાસે બળદ ન હોય તેઓ માથે સામાન

jૂકNન ેચાલતા. વણoરણો પીઠ પર નાન1 છોકર1 બ1ધી, માથા પર

માલસામાન લઈને ચાલતી. 
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aુરોપના યાSીઓએ વણoરાના દસ હoર બળદોના ટ1ડાને

પ^રવહન કરત1 નજરI Gય1 છે. મોટા વેપારÄઓ આવા ટ1ડા Tારા

એક ખેપમ1 એક લાખ મણ અનાજ ભરÄને નીકળતા એZું વણXન

કaુ° છે. આ વણoરા (o ઉપર1ત લડાઈના મોરચે સૈcનકોને પણ

રIશન પહàચાડતા. અંpેGની ઇ£ ઇö§ડયા કંપની પણ આ

વણoરાની ઓશંિ◌ગણ બની રહIતી. વણoરા jુદત આ¶યા

jુજબ તટkપણે અનાજ પહàચાડતા પ^રણામે તેમની સામાQ?ક

(-ત]ઠા પણ દૂધ ?વેી ઊજળN હતી. વણoરા સૌના -મS હોવાથી

aßુ લડનાર બંને પ®ો વણoરાની પોઠોન ે Jુકશાન પહàચાડતા

નહ� એટóું જ નહ� પણ એJું ર®ણ કરતા. એમJું માનસòાન

કરતા. તેઓ દર કલાકI  બે માઈલથી લ1બી jુસાફરÄ કરત1 નહ�.
અનાજના કોથળા ફરતી દોરÄથી વાડ કરતા. એની ચોતરફ સશ©

સૈcનકો ?વેા âૂંખાર ™શકારÄ કૂતરાની ચૉકN રહIતી. આવી ૫૦

હoર પોઠોન ેમú નજરI cનહાળN છે એમ ઇ≠વન લખ ે છે. વણoરા

yારI aßુમ1 રોકાયેલા સૈcનકો માટI રIશન લઈને નીકળતા ~ારI

ઓળખ આપવા માટI પોતાની પાઘડNમ1 લÆમડાની ડાળખી

ખોસતા. એ Gઈને લોકો એમને માગX કરÄ આપતા. qી öpયસXન

લખે છે કI  િવચરતી o-ત વણoરા આ રÄતે અનાજની પોઠો લઈને

પQØમથી દ.ભારત Åુધીની ખેપો કરત1.

વણoરા એ િવચરતી o-ત હોવાથી એમની જÇ^રયાતો માટI

ઠIકઠIકાણે વાવ, કૂવા, સરોવર, તળાવો અને વાવ^ડયોJુ ં cનમhણ

કરાવત1. ?થેી પીવાJું પાણી મળN રહIbુ.ં એટóું જ નહ� પણ

રાતવાસો કI  આરામ કરવા માટI રmતામ1 અનેક ધમXશાળાઓ અને

ઊતારા|હૃો પણ બનાવત1. સમp ભારતવષXમ1 વણoરાઓએ

cન∞મત કરાવેલા વાવ, કૂવા, સરોવરો અને ધમXશાળાઓ Gવા મળે

છે. Gધ7ુરJું વણoરા સરોવર તો આ?યે િવéાત છે.

વણoરા વરસના આઠ મ}હના દIશભરમ1 અનેક રાyોમ1 ફરતા

રહIતા હોવાથી તેમને િવધિવધ રાyોની |ુ¶ત મા}હતીની

oણકારÄ રહIતી. એમની આ oણકારÄનો લાભ રાo-રજવાડા

ભરપેટI લતેા. તેઓ તેમને ±ારIક રાyના |ુ¶તચર તરÄકI  cનaુdત

કરÄ દIતા અને અx રાyોની |ુ¶ત મા}હતી મેળવી લતેા.૧૯મી

સદÄના યંSaુગે વણoરાઓની કમર ભ1ગી નાખી. રIAવે અને

ખટારા આવત1 વેપાર વાVણy અને પ^રવહનJું mવÇપ સાવ

બદલાઈ ગaું.

વણoરા વેપારÄ પરંપરાનો ધંધો ભ1ગી ગયો. વણoરાની આ¥થક,
સામાQ?ક અને સ1µૃ-તક åk-તમ1 ભારI પ^રવતXન આ`aું.
અ†ૂરામ1 7ૂîં અંpેજ સ∂નત ેએમને હIરાનપરIશાન કરÄ jૂ±ા.
સને ૧૮૯૬મ1 સરકારI વણoરાને અJુÅૂ)ચત અપરાધી o-ત

oહIર કરÄ. અંpેજ લખેકોએ વણoરાને ચોર, óૂંટારા, બહારવ}ટયા

અને wૂર માનવી તરÄકI  ચીતયh. જૂનો ધંધો ભ1ગી પડતા

આèિવકાJું સાધન ઝંૂટવાઈ ગaું. આથી એમણે શ©ોનો સહારો

લીધો. ^દન(-ત^દન વધતી ગરÄબાઈ અને çૂખમરાને કારણે |ુπા

કરવા મજìૂર બxા. આ? ે વણoરામ1ના ઘણ1 ભણીને ઉ∫

હોªા પર પણ પહàºયા છે. બાકNના મહIનત મજૂરÄ કરI છે.
|ુજરાતમ1 આવીને kાયી થયેલા વણoરા હાથવગા ધંધા તરÄકI

ગધેડ1 રાખીને રIતી સારવાJું, મકાનનો ઈંટ, Ωૂનો વહIવાJું અને

મજૂરÄJું કામ કરÄને |ુજરાન ચલાવે છે. આ? ેહવ ેટæIકટરો રાખીને

પે}ટaું રળે છે. વણoરા સંµૃ-તની જૂની oહોજલાલી સાવ

આથમી ગઈ છે.

7ુmતક પ^રચય....

ટIdનોલોèના િવકાસ થકN મનવèવનમા કIવા પ^રવતXનો આવશે

એની રસ(દ મા}હતી  ટ56નોલો8-પો:ષત-ભિવ>યના વધામણB

7ુmતકમ1  વણXવવામ1 આ`યા છે. આ 7ુmતક અવäય વ1ચવા ?Zેુ

છે.
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આજથી એક સકૈા પહ5લા પાલણKુર નવાબ સાહ5બના શાસન મB વડગામ તાPકુાQું RચTોડા ગામ
તાPકુા મથક હUુ અન ે RચTોડા તાPકુો કહ5વાતો અને RચTોડા તાPકુામB  છાસઠ ગામોનો સમાવશે
કરાયો હતો. (પાલણKુર Xેટ એજસંીની Yડર5Zર[ પેજ ૬૩૦   ઉપર વો_ુમ-૨ ૧૯૦૯મા aકાbશત)
RચTોડાને એ સમયે ભૌગોdલક પYરefgતને hયાનમા રાખીને jુરkાની lb>ટએ મહmવ આપાnુ હશે.

વડગામમB ૪૦+ Ypqટ ટુનrમેs અન ેtનહેgમલન  યોunુ.  

આøથી ૨૫-૩૦ વષX અગાઉ વડગામ -પાલન7ુર તાóુકાના આજુબાજુના ગામડાઓના ? ે -મSો સાથે ^wકIટ રમતા

હતા તેઓ પોતની જુની યાદો તાè કરÄ શકI  અને એિdબoને એ¡ાથે મળN શકI  તે હIb ુ છેAલા Sણ વષXથી

^દવાળNના ^દવસોમ1 ૪૦+ ^wકIટ ટુનhમે¬ અને mનહે -મલન Jું આયોજન જુદા જુદા ગામ ^દઠ કરવામ1 આવે છે .
છેAલા બે વષ6 દર-મયાન જલોતરા ^wકIટ pાઉ§ડ ઉપર જલોતરા અને Çપ7ુરા ટNમ Tારા આયોજન કરવામ ંઆ`aુ

હbુ, તો આ વષ{ ૨૫ ઓ√ોબરના રોજ  વડગામ mપોટX  pાઉ§ડ jુકામે વડગામ ટNમ Tારા આયોજન કરવામ1 આ`aુ

હbુ. ચા - નાmતો -પાણી   અને જમવાની Åુંદર `ય`kા વડગામ ટNમ Tારા કરવામં આવી હતી. સમp ^દવસ

દર-મયાન ઉપåkત સૌ કોઇ એ સમp (સંગ ને મનભરÄન ેમાƒયો હતો. ૨૫-૩૦ વષX પહIલા ^wકIટ રમવાનો ?ે

તરવરાટ હતો એ જ તરવરાટ ૪૦ થી ૬૦ વષ{ પણ -મSોમ ંGવા મળતો હતો.     

http://vadgam.com/


અ"ણોદય - નવે0બર ર૦રર www.vadgam.com

tવાતંિTય વીર કાળwદાસ ભોજક......

“ગયો છે xહyદ નો હwરો કમર કસz તમે વીરો,

લડત લડz સ{ા|હથી કમર કરાz તમે વીરો.”

બનાસક1ઠા Q?Aલા ના વડગામ ગામ ના વતની qી કાળNદાસ

લrીચંદ ભોજક કિવ આનંદ[ નો જò સવતં ૧૯૬૦ ના ચૈS

Åુદ -૫ ના રોજ થયેલ. તેઓએ |ુજરાતી ધોરણ પહIલા નો

અ≈યાસ કરIલ હતો.બાર વષ{ કિવ થવાની ઇ∆ા o«તુ

થવાથી પોતાની ધગશ 7ુરÄ કરવા પં^ડત રાધäેયામ (રહIવાસી

બરIલી ,ઉ.(.) ?ઓે }હ§દÄ કિવ હતા ,તથા jુળશંકર jુલાણી

?ઓે |ુજરાતી કિવ હતા ,તેઓ ની પાસેથી »પગળ અંગે Jુ

…ાન (ા¶ત કરIલ.~ાર બાદ રા]ટæ િપતા ગ1)ધè ના સંપકX  મા

વધh jુકામે આવેલ. તે સમયે |ુજરાતી ગીત બનાવી ગ1)ધè

ના ચરણો મા ધરIલ અને ગ1)ધè એ તેઓને કિવ આનંદÄ Jુ

 નામ આપેલ.

ગામડાઓ મા ~ા શાળાઓ ન
હતી {ા શાળાઓ ખોલાવી

લોકો ને aોઢ bશkણ અkર Äાન
અને tવછતાQુ Äાન આપવાQુ

તેઓ એ કાય) કર5લ. હYરજન

બાળકો ને uતે Åનશાળ મા

બેસાડw હYરજનો a{ે લોકો ને
jુગ ન રાખવા તેઓ સમuવતા

તેમજ લોકો ની અંદરો અંદરની 
તકરાર પંચાયત Çારા પતાવવા
પણ તેઓ એ aયÉો કર5લ.

સને ૧૯૩૨ થી ૧૯૪૨ દર યાન તેઓ ને સ~ાpહ માટI વારંવારપકડવામા

આવતા હતા. પાલણ7ુર રાy મા ચાલતી વેઠ ના Sાસ સામે તેમજ

રાø7તુો ના ચોકNયાત (À   માટI તેઓએ સંગઠન Jુ કાયX શÇ કaુX. નવાબ

તાલેમ1હમદખ1નè ના કાન ઉપર આ વાત જતા તેઓ ને Gરાવર પેલેસ મા

બોલાવી રાy મા આ (Ãુ-ત બંધ કરવા માટI જણાવેલ.

ખ1ડ ગોળ નો કંટæ ોલ આવેલો તે વખતે લોકો ન ેમાથા દÄઠ દસ તોલા ગોળ

અને દસ તોલા ખ1ડ મળતી હતી તેમા સંચાલકો એ ગોલમાલ ચલાવતા તે

સામે પણ તેઓ એ લડત ચલાવેલ અને તે સમય ના કંટæ ોલ -મcન£ર

ડાÕાલાલ મણીલાલ મહIતા ની ઓફNસે ફ^રયાદ દાખલ કરÄ ગોળ ખ1ડ ન
લેવાની ઝંુબશેઉપાડN હતી.
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૧૯૫૪ ના અરસામા કિવ ની ઇ∆ા jુજબ આરભેóુ ઘáુ ખî કાયX 7ુÇ થતા તેમજ લોકમાx -તલક ની

Œશાન યાSા મ1થી ઉªભવેલી (ેરણા પ^ર7ુણX થતા સીવેલા કપડા નહN પહIરવાની લેધેલી (-ત…ા તે વખત

ના કલે√ર qી વી. શંકરન ના કહIવાથી છોડN Çપાલ jુકામે માતાè નો હવન કરાવી સીવેલા કપડા

પહIરવાની શÇઆત કરÄ હતી. બનાસક1ઠા Q?Aલા ના વડગામ તાóુકા ના આવા એ આ8વન સેવાના
ભખેધાર[ કિવ આનંદ[   કોઈ પણ uત ના tવાથ) િવના દ5શની tવTંતા માટ5 તથા ગર[બો ના હÖો ના
રkણ માટ5  ઝઝૂ0યા  અને àૃધાવfા મા પણ લોકો ને ગBધી ના માગä tવાવલંબી 8વન8વવાની aેરણા

એટલા જ જુtસાથી આપતા રãા. લોકો સjૃœ   થાય અને દIશ નો સવhગી િવકાસ થાય તેવા કાયX મા

તેઓ સતત રસ લતેા રÕા ...કિવqી J ુતા. ૩૦.૧૦.૭૩ ના રોજ અવસાન થaુ.

કાયમ માટ5 દાåQું çયસન છોડàુ ંહોય તો éું કરàું ?

દાÇની રોèંદÄ ટIવ - લત `યસન ( Addiction) મ1 પરÄણમે છે.
આ `યસનના લીધે aુકૃત ( Liver) નો સોG, જલોદર, હોજરÄમ1

ચ1દÄ (ulcer) ,mવાદુ»પડનો સોG, ( pancreatitis), માનQસક

રોગો ?વેા âૂબ જ ગંભીર અને અસા—ય બીમારÄના ભોગ બનZું

પડI  છે. સમાજમ1 પણ દાÇ^ડયાના કુટંુબની (-ત]ઠા ઓછÄ થતી

oય છે. 

આમ `ય“dતને શારÄ^રક, માનQસક, કૌટંુ”બક તથા સામાQ?ક

®ેSે Jુકશાન થાય છે.

આ દાÇની લત છોડવી âુબ jäુકIલ છે. આ લત છોડવી હોય તો

અને છો‘ા પછÄ ફરÄ કદÄ ફસાZું ન હોય તે માટI માનQસક

તૈયારÄ અને 7ૂવX આયોજન âૂબ જ જÇરÄ છે.

દાå છોડવા માટ5ની તૈયાર[

(1) મનને તૈયાર કરZું. કોઈપણ `યસનથી છુટકારો મેળવવા

સૌ(થમ ’ઢ મનોબળ અને ઈ∆ાશ“dત વગર `યસન છોડZું

અશ± છે. આ માટI મનને તૈયાર કરો અને y1 Åુધી મનતૈયાર

ન થાય ~1 Åુધી `યસન છોડN શકાbું નથી.

(2) નાના પગ)થયા ન÷N કરવા - G છોડવાJુ ંâૂબ jäુકIલ હોય

તો શÇઆતમ1 ફdત એક ^દવસ માટI દાÇ છોડવાJું ન÷N કરો.
માS "આ? ેહંુ નહN પીઈશ" એZું ન÷N કરો. ’ઢતા7ૂવXક 

વળગી રહો. ગમે તેટલી તલપ લાગે કI  લાલચ oગે પણ એક

^દવસ દાÇ િવનાનો પસાર કરો. ધીમે ધીમે દાÇ વગરના ^દવસોની

સéંા વધારતા oઓ.

(3) દાÇ છોડયા પછÄ કોઈકવાર પીવાની ઈ∆ા તી◊ થઈ આવે

~ારI ઈ∆ાને થોડાક કલાક માટI jુલતવી રાખો. y1 દાÇ

પીવાJું શ± જ ના હોય તેવા kળે ?વેા કI  મં^દરમ1 કોઈ 

cનવXયસની -મSના ઘરI જઈ સમય પસાર કરÄ ÿો.

(4) દવા - ડૉકટર દાÇ છોડવા માટI દવા આપી હોય તો cનય-મત

લેવી. કIટલીક દવાઓ એવી તકલીફ ઊભી થવાને લીધે દાÇનો

`યસની ફરÄથી દાÇને હાથ લગાડવાનો િવચાર કરતો 

નથી. આથી દવાનો ઉપયોગ cનય-મત કરવો જÇરÄ છે. —યાન

રાખZું જÇરÄ છે કI , દવા લે ~1 Åુધી જ એની અસર રહI  છે. ખરÄ

મહIનતતો દાÇ છોડનારI તથા એના mનહેNજનોએ કરવાની છે.
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