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પ્રેરણારૂ નારીઓ 

  નવીન લિક્ષણ દ્ધલિનાં પ્રણેિા - મારરયા મોન્ટેસરી 

                      ભારયમા ભોન્ટેવયી 
જાણીતાં શળક્ષણશલદ્ શતા.ં તેભણે અેરી 
શળક્ષણ દ્ધશતને ભોન્ટેવયી નાભે ઓખામ 
છે. ભારયમાએ ભેરડકર વામન્વભાં 
ડોક્ટયેટની દલી ભેલી ને ભોન્ટેવયીની 
દ્ધશત દ્વાયા શળક્ષણ જગતને જલાળ્યું. 

                 ૩૧ ઓગસ્ટ , ૧૮૭૦ આટારીભાં 
જન્ભેરા ભારયમા ભોન્ટેવયી  

ફાણથી ટેરેન્ટેડ ને અળાલાદી શતા. તેભને રયલતતન રાલલાભાં નાનણથી યવ  

શતો. તેભના શતા રેન્વાન્ડો ખૂફ નેયોભાઆન્ડના વ્મશક્ત શતા. તે ભારયમાને  અગ 
શળક્ષણ અલાનાં શલયોધી શતાં , યંતુ ભારયમાની ભા યેનીરડે  શળશક્ષત શતા.ં તે ભારયમાને 
શંભેળાં ભોરટલેટ કયતાં. પ્રાથશભક શળક્ષણ ભેવ્મા  ફાદ ભારયમાએ ૧૮૮૬ભાં ટેશક્નકર 
સ્કૂરભાંથી ગ્રેજ્મુએટની રડગ્રી ભેલી.  ભારયમા એરયથભેરટક ને વામન્વભાં ખૂફ જ 
શોશળમાય શતાં. તેઓ ભેરડકર ક્ષેત્રે  અગ લધલા ભાગતાં શતાં. તેભણે શતા વાથે ફલો 
કયીને ભેરડકર કોરેજભાં એડશભળન  રીધું તે વભમે ભેરડકરભાં રડગ્રી ભેલનાય ભારયમા 
આટારીની પ્રથભ મુલતી શતી.  ત્માયફાદ તેભણે હુ્યભન ફોડી ય રયવર્ત કયલાનું કામત ળરૂ 
કમુ,ં યંતુ અ વભમ દયશભમાન તેભને એક પ્રલાવભાં જલાનું થમું ત્માં તેભને ભંદફુશદ્ધનાં  

ફાકોને ભલાનું થમું. અ ફાકો કંઇ ણ લાંર્લા-રખલા ને વભજલા ભાટે વભથત  

શતાં. તેથી અ ફાકોને જોઇને તેભને એલી શળક્ષણ દ્ધશત શલકશવત કયલાની પે્રયણા  થઇ 
જભેાં ફાક વયતાથી જ્ઞાન ભેલી ળકે. જભેાં કભેશન્િમ ને  જ્ઞાનેશન્િમ ફંનેનો ઈમોગ 
શોમ, અ દ્ધશતભાં વાધન દ્વાયા  શળક્ષણ અલાની લાત શતી. અ ભાટે તેણે ૧૯૧૩ભાં 
એરેક્ઝાન્ડય ગ્રેશાભ ફેરની  ભુરાકાત રીધી ને તેની વાથે ભીને તેભણે ભોન્ટેવયી 
એજ્મુકેળન એવોશવમેળનની  સ્થાના કયી. અ દ્ધશત એટરી વપ યશી છે કે અજ ે
ણ દુશનમાભાં નેક ઠેકાણે ભોન્ટેવયી દ્ધશતથી જ શળક્ષણ ામ છે.ક 

  

 નુિાસનનાં અગ્રહી - ડો. રિરણ બેદી 



www.pgondaliya.blogspot.in                      ુરણ ગોંડલયા                              Page-2 

મુલાનોભાં અદળત તયીકે ઓખાતાં બાયતનાં પ્રથભ ભરશરા અઇીએવ ડો.  રકયણ ફેદી 
ઈપે કે્રન ફેદી નુળાવનનાં ર્ુસ્ત અગ્રશી છે. રકયણ ફેદી અઇીએવ  ફન્માં તે શેરાં 
ભૃતવયની ખારવા કોરેજભાં રેક્ર્યયની બૂશભકા બજલતાં શતાં.  અજના મુલાનોના યોર 
ભોડર ગણાતાં રકયણ ફેદીના યોર ભોડર ફીજા કોઇ નશં , યંતુ તેભનાં ભાતા-શતા જ શતાં. 
ોરીવ કામતપ્રણારીભાં ને જરેભાં નેક પ્રકાયની  વુધાયણા કયલાભાં તેભની ગત્મની 
બૂશભકા ગણલાભાં અલે છે. શનઃસ્લાથત  કામતયામણતા ફદર તેભને ળૌમત ુયસ્કાય ને 
એશળમાના નોફર ુયસ્કાય તયીકે  ઓખાતા યભન ભેગ્વેવે ુયસ્કાય એનામત કયલાભાં 
અવ્મા છે. રકયણ ફેદીની ગણતયી બાયતની ભોસ્ટ એડભામડત  લુભનભાં કયલાભાં અલે છે.  

રકયણે ફે સ્લામત્ત વંસ્થાઓ નલજ્મોશત ને આશન્ડમા શલઝન  પાઈન્ડેળનનંુ શનભાતણ કમંુ છે 
જ ેગયીફ ને શનઃવશામ ફાકોને શળક્ષા અલાની  વાથે નળાભુશક્ત ભાટેની ણ 
કાભગીયી ફજાલે છે. અ કામત ફદર રકયણની વંસ્થાને  વંમુક્ત યાષ્ટ્ર દ્વાયા વજત વારટયોપ 
ભેભોરયમર એલોડત  એનામત કયામો શતો.  રકયણ ભશટટ વતનાશરટી છે તેલું કશેલાભાં વશેજ 
ણ શતળમોશક્ત નથી , કાયણ તેભને અઇીએવ શધકાયી શોલાની વાથે યભતગભત 
ને રેખનના ક્ષેત્રે ણ ોતાની પ્રશતબા દળાતલી છે. રકયણે  'આટ્વ ઓરલેઝ ોશવફર' ને 
ફે અત્ભકથાઓ 'અઇ ડેય' તેભજ 'કાઈન્ડરી ફેટન' નાભનાં ત્રણ ુસ્તકો ણ રખ્માં છે. 

  

 હંુ મારા ંલિમ શ્વાસ સુધી દેિની સેવા િરીિ :- આલન્દરા ગોાંધી 

              બાયતનાં પ્રથભ ભરશરા લડાંપ્રધાન ફનલાનંુ ગૌયલ ભેલનાય આશન્દયા  ગાંધીનું 
નેતૃત્લ ને કતૃત્લ યાજકાયણભાં એક અદળત ૂયો ાડનાય છે તેભ કશીએ  તો જયામ ખોટંુ 
નથી. અજ ેજ્માયે લોથી વગતી દેળની વભસ્માને જભેની તેભ જ  જોઆએ છીએ ત્માયે 

સ્લાબાશલક યીતે એલા ઈદ્ગાય નીકી જામ છે કે અજ ેઆશન્દયા  આશન્દયા ગાંધી શોત તો! ફવ , 

અ યીતે દયેક લખતે લતાતતી તેભની કભી જ તેભના અઆરડમર ોશરરટક્વ વતનાશરટીની 
વાશફતી અે છે 

આશન્દયા ગાંધી ભાટે યાજકાયણની કાયરકદીનો ભાગત યેડી જ શતો ણ  યાશ અવાન ન શતી. 
તેભની વાભે નેક ડકાયો શતા જનેે તેભણે ફુશદ્ધકૌળરથી ાય  ાડલાના શતા. દયેક 
ડકાય વાભે રડલા ભાટે તેભણે અકયો વંઘત કયલો ડેરો , યંતુ લડાંપ્રધાન દે અવ્મા 
ફાદ તેભની ભક્કભ ને વાશશવક શનણતમળશક્તએ વૌને  પ્રબાશલત કયી દીધા. તેભની 
પ્રશતબાને જોઆને તેભના દુશ્ભન ણ તેભની પ્રળંવા કયલા ભજફૂય ફની જતા. 
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લડાંપ્રધાનની વત્તા ભેવ્મા ફાદ તેભણે વાભ દાભ , દંડ ને બેદની નીશત નાલીને 
બાયતના શલકાવ ભાટે તેભનંુ વભગ્ર જીલન વભશતત કયી  દીધુ.ં તેભણે ફેન્કના 
યાષ્ટ્રીમકયણથી ભાંડીને યાજા યજલાડાંનાં વાશરમાણાં  ફંધ કયાલલા જલેા નેક નક્કય 
શનણતમો રીધા શતા. તેભના ળાવનભાં કૃશક્ષેત્રે  બાયતે પ્રગશત વાધી શતી ને શરયમાી 
ક્રાંશત છલાઇ શતી. તેભણે દેળના રશત ભાટે  અકયાભાં અકયા શનણતમ રેલાભાં ણ ીછેશઠ 
નશોતી કયી, બ્રૂ સ્ટાય ઓયેળન તેભાંનંુ એક છે. ંજાફભાં લકયેરા બાગરાલાદી અંદોરન 
વાભે તેભણે બ્રૂ સ્ટાય ઓયેળન શાથ ધયેરંુ જનેા રયણાભસ્લરૂ તેભણે ૩૧ ઓક્ટોફય , 

૧૯૮૪ભાં ળશીદી લશોયી. ૧૫ લત વુધી બાયતનાં પ્રથભ ને છેલ્લાં ભરશરા લડાંપ્રધાન 
ફનલાનંુ ગૌયલ અમનત રેડીને પાે જામ છે. 

  

 ંિરીક્ષમાં ખોવાયેો યાદગોાર ચહેરો- િલ્ના ચાવા 

                                          કટના જ્માયે નાની શતી ત્માયથી જ તેભના ધ્મેમો ઊંર્ા 
શતા. તેભને  ંતયીક્ષનંુ અકતણ શેરેથી જ શતંુ ને તેભણે અ વનાને ંતયીક્ષભાં 
ઈડાન બયીને વાકાય ણ કમું. જોકે , દુબાતગ્મલળ અ  ંતયીક્ષયીનું પયી વપતાથી 
ધયતી ય લતયણ ન થઆ ળક્મું. ોતાના વનાને  વાકાય કયલા અકાળ વુધી ઈડાન 
બયતી કટના નેક રોકો ભાટે પે્રયણાભૂશતત ફની યશી છે. 

                               કટનાનો જન્ભ ૧ જુરાઇ , ૧૯૬૧ ંજાફના કયનાર ળશેયભાં એક  

ભધ્મભ રયલાયભાં થમો શતો. કટનાનાં વનાં શંભેળાં અકાળને અંફલાનાં જ શતાં.  

તેભના વનાં ને લાસ્તશલકતા લચ્ર્ે ઘણી લાય વંઘત ણ થતો. કાયણ કે , તેભના 
રયલાયની રૂરઢર્ુસ્તતાને રીધે તેભની ભશેચ્છાને વભજનાય ઓછા રોકો શતા. અ ફધી જ  

ફાફતોને લગણીને તેભણે ભેરયકાની મુશનલશવતટી ઓપ ટેક્વાવભાંથી એયોસ્ેવ  

એશન્જશનમરયંગની રડગ્રી ભેલી શતી. ત્માયફાદ તેભણે વનાંને અકાય અલા ભાટેની  

ભશેનત ળરૂ કયી દીધી ને એયોનોરટકર વામન્વભાં રડયેક્ટયની દલી ભેલી. અ  દલી 
ભેવ્મા ફાદ તેભનાં વનાંનો ભાગત ભોકો થમો ને તેભની વંદગી ૧૯૯૮ભાં  

લકાળમાત્રી તયીકે થઇ. તેભણે અકાળની વપય કયલાનું વનું માનભાં ૨૫૨ ર્ક્કય  

રગાલીને ૂણત કમું. અ વપય ફાદ ૨૦૦૩ભાં ણ તેભને નાવા દ્વાયા ંતયીક્ષ  માત્રા ય 
જલાનો લવય ભળ્યો શતો ણ ૨૦૦૩ભાં ગમેર કોરંશફમા માન લકાળભાં જ  નાળ ામ્મું 
ને કટના ર્ાલરાની કથા ધૂયી જ યશી ગઇ !  
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 સૈન્યમાં સામે થનાર ભારિની પ્રથમ મરહાઃ િાંલિ લિગ્ગોા 

                              ળાંશત શતગ્ગા એ એક એલી  ભરશરા છે જભેને પ્રથભ અભી ભરશરા 
વૈશનક ફનલાનંુ ગૌયલ ભળ્યું છે. વાભાન્મ યીતે ભરશરા ઈભેદલાય અભીભાં ઓરપવયના દ  

નોન કોમ્ફેટ મુશનટભાં જલાનું પ્રીપય કયતી શોમ છે ણ ળાંશત શતગ્ગાને દેળની  વેલા 
યણબૂશભભાં રડીને જ કયલી શતી. ળાંશત શતગ્ગા કશે છે કે અભીનો  મુશનપોભત ભને નાનણથી 
અકતતો અવ્મો છે. 

                          જ્માયે ળાંશત શતગ્ગાની બયતી અભીભાં થઇ ત્માયે તેભની ઉંભય ૩૫  

લતની શતી ને તેભનાં ફે ફાકો નાનાં શતાં. તેભના શતના ભૃત્મુ ફાદ તેભને  એશન્જશનમય 
યેશજભેન્ટ ઓપ ટેરયટોરયમર અભીભાં નોકયી અલાભાં અલી ણ તેભનંુ  વનું તો અભી 
જલાન ફનલાનંુ શતંુ તેથી તેભણે અભી જલાન ભાટે યજી કયી. તે  વભમે તેભને ખફય ન 
શતી કે યક્ષાદોભાં કોઇ ભરશરા જલાન નથી. જોકે તેભણે  અભીની બયતી લખતે રેલાતી 
રપશઝકર ટેસ્ટભાં તેભના વભકક્ષ ુરુને ણ ાછ  યાખીને જલાન તયીકેની તેભની 
ક્ષભતાને ુયલાય કયી શતી. તેભણે ૧.૫ રકરોભીટયની  દોડ ુરુોની વયખાભણીભાં ાંર્ 
વેકન્ડ લશેરા ૂયી કયી રીધી શતી ને ૫૦  ભીટયની દોડ ભાત્ર ૧૨ વેકન્ડભાં ૂયી કયી વૌને 
અશ્ચમતર્રકત કયી દીધા શતા.  તદુયાંત તેભણે ગનને શેન્ડર કયલાની શસ્કરથી ણ 
શધકાયીઓને પ્રબાશલત કયી  દીધા. તેભણે શનળાનફાજીભાં ણ વલોચ્ર્ સ્થાન ભેવ્મંુ 
શતુ.ં અ યીતે ળાંશત શતગ્ગાએ દેળના વળસ્ત્ર દનો એક બાગ ફનીને દેળ પ્રત્મેના કતતવ્મને 
ફખૂફી દા કમંુ છે જ ેદયેક દેળલાવી ભાટે પે્રયકફ અનારંુ છે.  

  

 ભારિની વ્વ ટરે િ ક્વીન : ી.ટી. ઉષા 

                    ી.ટી. ઈા એ એલું ગૌયલૂણત નાભ છે જભેણે એથ્રેટ ક્ષેત્રે બાયતને  નેક 
લખત શલજમ ને એલોડતની વોગાત અી છે. ી.ટી. ઈાનું ખેરજગત  પ્રત્મેનું અકતણ 
એટરંુ છે કે તેભણે વભગ્ર જીલન ખેરજગતને જ તણ કયી  દીધું છે. કેયના પ્મોરી ગાભભાં 
૨૭ જૂન ,૧૯૬૪ભાં જન્ભેરા ી.ટી. ઈાએ ફાય લતની નાની ઉંભયથી પ્રશળક્ષણ રેલાનું ળરૂ 
કમું શતુ.ં યેરલેભાં ઈચ્ર્ શધકાયીના દ ય કામતયત શોલા છતાં સ્ોટ્વતને તેભની કરયમય  

ફનાલી. ી.ટી. ઈાને તેભની ખેરકૂદની ઈરશબ્ધ ભાટે ઈડનયીનો શખતાફ ભળ્યો છે.  

૧૯૭૯થી તેભની ખેરજગતભાં કાયરકદી ળરૂ થઇ શતી. અ વભમે તેભણે યાષ્ટ્રીમ  શલદ્યારમની 
ખેર સ્ધાતભાં બાગ રીધો શતો. ત્માયફાદ તેભને ૧૯૮૦ભાં ઓશરશમ્ક  ભોસ્કોભાં બાગ 
રેલાનો લવય ભળ્યો શતો. ૧૯૮૨ છીનો વભમ ી.ટી. ઈાના  ર્ભત્કાયી ખેરપ્રદળતનનો 



www.pgondaliya.blogspot.in                      ુરણ ગોંડલયા                              Page-5 

શતો. ૧૯૮૨ના એશળમાઇ ખેરભાં તેભણે ૧૦૦ ને ૨૦૦  ભીટયની દોડભાં વુલણતદક જીત્મો 
શતો. તદુયાંત યાષ્ટ્રીમ ખેરઈત્વલભાં તેભણે  નેક લાય ઈત્કૃષ્ટ્ પ્રદળતન કમું. ૧૯૮૪ના 
ઓશરશમ્કભાં તેભણે ર્ોથું સ્થાન  ભેવ્મંુ શતુ.ં ઓશરશમ્ક ક્ષેત્રે એથ્રેટભાં ગૌયલ 
ાલનાય તે બાયતની પ્રથભ ભરશરા શતી. 

            ટરે ક ને પીટડની યાણી કશેલાતી ી.ટી. ઈાએ એથ્રેટભાં જ ેશવશદ્ધ  ભેલી છે તે 
શજુ વુધી કોઆ બાયતીમ ભરશરા ભેલી ળકી નથી. અજ ેણ તે વાધાયણ  રયલાયભાંથી 
અલતી નેક મુલતીઓને ોતાની તારીભ સ્કૂરભાં શલનાભૂટમે ટરે શનંગ અી યશી છે. 

  

 સંગોીિનો સૂર ને ગોીિનો અા - િા મંગોેિિર 

                    વયશદો ય રડતા જલાનોને ળૌમતયવ ીયવીને દેળ ભાટે ઝઝૂભલાનો 
ાનો ર્ડાલનાય રતા ભંગેળકય બાયત દેળનંુ વદા ભાટે નભોર યત્ન છે. અ નાભ અગ 
કોઆ ઈભાની જરૂય નથી , કેભ કે તેભનો સ્લય જ એક શવશદ્ધ છે.  ભાત્ર બાયતીમ નાયી ભાટે જ 
નશં ણ શલશ્વબયના રોકો ભાટે તેઓ પે્રયણાદામી છે.  જનેે શનભાતતા ળળધય ભુખજીએ 
વાભાન્મ લાજ છે એભ કશીને ગીત ગાલા ભાટે ના  ાડી દીધી શતી તે અય.ડી.ફભતનથી 
રઆને એ.અય.યશેભાન વુધી દયેકની વદાકા ભાટે  પ્રથભ વંદ યહ્યાં છે. તેભના લાજની 
ળૈરી એક તેભની ાવે જ છે એટરે જ બાયત  વયકાયે ૨૦૦૧ભાં દેળનું વલોચ્ર્ વન્ભાન 
બાયતયત્ન અીને નલાજ્માં શતાં.  તેભને લવલવો છે કે તેઓ ક્માયેમ ભાઆકર જકે્વનને ન 
ભી ળક્મા.ં ભશાનતાનાં  થદળતક કશો કે ભાગતદળતક રતાજી દેળ ભાટે શંભેળાં અદયણીમ 
યશેળ!ે 

  

 પ્રેમ, િરુણા ને સેવાની મૂલિિ - મધર ટેરસેા 

                                     એગ્નેવ ગોન્ક્વા ફોજાક્ષ્શીમુનો જન્ભ ૨૬ ઓગસ્ટ , ૧૯૧૦ના 
યોજ ભેવેડોશનમાભાં થમો શતો જનેે અજ ેઅણે ભધય ટેયેવાના નાભથી ઓખીએ છીએ.  

ભધય ટેયેવાને નાનણથી જ શભળનયીઝ ને ફંગાભાં તેભની વેલાઓ ંગે જાણલાભાં  

શલળે રુશર્ શતી. ભાત્ર ૧૨ લતની ઉંભયભાં તેભણે નક્કી કયી રીધું કે તેઓ  ોતાનું વભગ્ર 

જીલન ધભત ને વેલાકામોભાં જ વભશતત કયળે. ૧૫ ઓગસ્ટ , ૧૯૨૮ભા ંભાત્ર ૧૮ લતની 
ઉંભયભાં તેઓ શવસ્ટય ઓપ રોયેટોભાં જોડામાં શતાં. ભધય  ટેયેવા નન તયીકેની પયજ 
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ફજાલતાં ગયીફો ને જરૂરયમાતભંદોની વેલા કયલા રાગ્માં  ને ૧૯૨૮ભાં વંસ્થા વાથે 
બાયત અલી એક લત વુધી યોકામા.ં શં કોરકાતાની  ગરીઓભાં પયતાં તેભણે જોમંુ કે 
રોકોએ ફીભાયીના કાયણે ોતાના વગાંલશારાંને  ત્મજી દીધાં શતાં. અલા યોગી ને 
શનવશામ રોકોને જોઇ તેભનું ભન િલી ઉઠમું.  તેઓ એ વભમે ોતાની વંસ્થાભાં બણાલલાનું 
કામત કયતાં શતાં યંતુ તેભણે નક્કી  કમંુ કે શલે તેઓ ગયીફ ને શનવશામ રોકોની વેલા 
કયી ોતાનું અગનું જીલન  શલતાલળે. ભધય ટેયેવા એ ગયીફ ને શનવશામ રોકો ભાટે 
વંસ્થા સ્થાી  વેલાકામો કયલા રાગ્માં ને ધીભે ધીભે ોતાનાં વેલાકામોના રીધે તેઓ 
ભધય ટેયેવાના નાભે ઓખાલા રાગ્માં. ળરૂઅતભાં તેભને અ કામો કયલાભાં નેક  

ડકાયોનો વાભનો કયલો ડમો યંતુ તેઓ ડકાયોને ઝીરી અગ લધતા ગમાં ને 

અજ ેતેભના ભૃત્મુ ફાદ ણ તેઓ રોકોના હૃદમભાં જીલે છે. તેભને બાયત યત્ન , નોફેર 
વરશત નેક એલોડતથી વન્ભાનલાભાં અલેરા છે.  

  

 જમિનીનાં અયનિ ેડી - એન્જેા મિે 

                            શલશ્વપ્રશવદ્ધ પોબ્વત ભેગેશઝન દ્વાયા જાશેય કયલાભાં અલેર ૧૦૦  

ભોસ્ટ ાલયપુર લુભનની માદીભાં વતત ૬ લખત પ્રથભ ક્રભ ભેલનાય એન્જરેા ભકેર  

જભતનીની એક એલી ભરશરા છે જણેે જભતનીને ટંૂકા વભમગાાભાં જ શલકશવત દેળભાં  

રયશલતતત કયી દીધો. જભતની જ્માયે ભંદીના વભમભાંથી વાય થઇ યહંુ્ય શતંુ  ત્માયે ત્માંના 
ર્ાન્વેરયનંુ દ વંબાી એન્જરેાએ દેળને પયી લખત શલકશવત દેળના  રૂભાં સ્થાશત 
કયી અશથતક ને યાજકીમ ફંને ક્ષેત્રે ભજફૂત ફનાવ્મો છે.  એન્જરેાના અ કામત ફદર તેઓ 
જભતનીના અમનત રેડી તયીકે ઓખામ છે. એક છાત  દેળને શલકશવત ફનાલલો એ જ 
તેભની શવશદ્ધ ને વાશવનંુ પ્રભાણ યજુ કયે છે.  એળોઅયાભના બાલભાં ઈછયેર 
એન્જરેાએ ભાતા-શતાને અશથતક ભદદ ભે એલા ઈભદા  શેતુથી ભ્માવની વાથે નોકયી 
કયી રયલાયને અશથતક ટેકો ૂયો ાડમો શતો.  શેરાં રયલાયની ને ત્માયફાદ દેળની 
ડાભાડો અશથતક રયશસ્થશતને દૂય કયી  એન્જરેાએ તેનાં ભાતા-શતાનંુ જ નશં યંતુ 
વભગ્ર દેળનું નાભ અખી દુશનમાભાં  જલાળ્યું છે. એન્જરેા ભકેરે ૧૯૮૯ભાં ડેભોકે્રરટક 
લોકશનંગ ાટીથી  ોતાના યાજકીમ જીલનનો ામો નાખ્મો શતો ને ડેપ્મુટી 
સ્ોકવતનનો કામતબાય  વંબાળ્યો શતો. ૨૦૦૫ભાં તેઓ દેળના વલોચ્ર્ ર્ાન્વેરય દ 
ઈય શફયાજ્માં ને  ોતાની વૂઝફૂઝથી દેળને શલકાવના ંથે અગ લધાવ્મો. 
ભુક્તફજાયભાં વુધાયા  ભાટેની કામતવૂશર્ તેભજ જભતની ને ભેરયકાના યાજકીમ વંફંધોને 
ભજફૂત ફનાલલા  જલેા ગંબીય ગરાં રીધાં શતાં. એન્જરેાએ દેળના ર્ાન્વેરય શવલામ 
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વીડીમુ, વીએવમુ ને એવીમુ જલેા યાજકીમ ક્ષોનંુ નેતૃત્લ ણ કમંુ છે. એન્જરેા 
ોતાના વ્મશક્તગત જીલનભાં ણ ફશુ જ વશજ છે. તેભને નજીકથી ઓખનાય રોકોનું 
કશેલું છે કે એન્જરેા ોતાનંુ કાભ જાતે જ કયલાભાં શલશ્વાવ યાખે છે.  

 રહંસિ ડિની જીવિી લમિા - અંગો સાન સૂ િી 

                               ભશાત્ભા ગાંધી ને નેટવન ભંડેરાને ોતાના પે્રયણાસ્ત્રોત ભાની  

ફભાતભાં રોકળાશીની સ્થાના કયનાય અંગ વાન વૂ કીએ નાનણભાં જ નક્કી કયી  રીધું 
શતંુ કે તેઓ ોતાના શતાની ળશાદત એે નશં જલા દે. વૂ કી ભાત્ર ૨  લતનાં શતાં જ્માયે 
તેભના શતાને રશ્કયોએ ગોીઓથી લંધી નાખ્માં શતાં.  શતાની શત્મા ફાદ વૂ કીને તેભની 
શલધલા ભાતાએ ફે બાઇઓ વાથે ઈછેયી ભોટી કયી  શતી. નાનણભાં રીધેરા તેભના 
વંક્ટને વૂ કીની ભાતા ખીત કી વતત પે્રયણા ને  જુસ્વો ૂયો ાડતાં યહ્યાં. વૂ કી 
ભશાત્ભા ગાંધી ને નેટવન ભંડેરાના  રશંવક શલર્ાયો લાંર્ી લાંર્ીને ોતાની રડતના 
શલર્ાયને અત્ભવાત્ કયતાં ગમાં. વૂ  કીએ કોરેજનો ભ્માવ રદટશીની શ્રીયાભ કોરેજભાં 
કમો ને અગના શળક્ષણ  ભાટે રંડન જતાં યહ્યાં જ્માં તેભની ભુરાકાત એરયવ વાથે થઇ 
ને ફંને  રગ્નગ્રંશથથી જોડાઇ ગમાં. ફભાતની શભશરટયી વયકાય વાભે રશંવક રડત રડલી 
એલા શલર્ાયો વાથે તેભને શભશરટયી વયકાય વાભે ભોયર્ો ભાંડમો. અ રડતના રીધે વૂ 
કીને ોતાની મુલાનીનાં ૨૦ લો જરેભાં શલતાલલાં ડમાં. અ વભમ દયશભમાન તેભની  

ભાતાનું લવાન થઇ ગમું. તેભજ તેભને જીલનશનલાતશ ર્રાલલા ભાટે ણ વાંવા ડમા  

યંતુ તેઓ રશંભત ન શામાં. થોડા વભમ ફાદ જ ફભાતભાં ેટાર્ૂંટણી મોજાઇ ને  વૂ કીનો 
શલજમ થમો. તેભના અ કામત ફદર તેભને નોફેર ળાંશત ુયસ્કાય એનામત  કયલાભાં અવ્મો 
શતો.  
 

  મેરરિાની સંસદમાં પ્રથમ રહન્દુ મરહા - િુસી ગોેબાડિ  

ભારતીય મૂળનાં અમેરરકન સાંસદ :  

રક્રશશ્ચમન શતા ને રશન્દુ ભાતાનું વંતાન 
એલાં તુરવી ગેફાડત  વનાતન ધભતભાં 
શલશ્વાવ કયે છે. તેભણે વાવંદ તયીકે 
ળથ ણ ગીતા ઈય શાથ  ભૂકીને રીધા 
શતા 

જન્ભ : ૧૨ એશપ્રર, ૧૯૮૧ 
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ભ્માવ : શફઝનેવ એડશભશનસ્ટરેળનભાં ફીએવવી 

વ્મલવામ : વાંવદ, ડેભોકે્રરટક ાટી 

શવશદ્ધ : ભેરયકાની વંવદભાં પ્રથભ રશન્દુ ભરશરા વાંવદ 

ભેરયકાની વંવદભાં પ્રથભ રશન્દુ ભરશરા તયીકેની ઓખ ધયાલતા તુરવી  ગેફાડતનો જન્ભ 
ભેરયકાના વભોઅભાં થમો શતો. તુરવી ગેફાડત  ભેરયકાના શલાઇ  ભતશલસ્તાયભાં 
પ્રશતશનશધ તયીકે ર્ૂંટાનાયાં પ્રથભ રશન્દુ ભરશરા ફન્માં છે.  તુરવીએ ોતાના પ્રશતસ્ધી 
ઈભેદલાય કે. કાઈરીને ૧ રાખ ૨૦ શજાય ભતથી શાય  અી શલજમ શાંશવર કમો શતો. ાદયી 
શતા ને રશન્દુ ધભતનું ારન કયનાય  ભાતાનું ર્ોથું વંતાન તુરવીએ તેભના ફાણભાં જ 
રશન્દુ ધભતનો ંગીકાય કમો  શતો. તુરવી ગેફાડત  વનાતન ધભત ને બ્રાહ્મણ ધભતનંુ ફશુ ર્ુસ્ત 
યીતે ારન કયે છે તેભજ જ્માયે તેઓ ભેરયકાનાં વાંવદ તયીકે ર્ૂંટામાં ત્માયે તેભણે ગીતા  

ઈય શાથ ભૂકી ળથ રીધા શતા. તુરવીની ઉંભય ભાત્ર ૨ લતની શતી જ્માયે તેભનો  

રયલાય વભોઅ છોડી શલાઇ અલી ગમો શતો. તુરવી નાનણથી જ એક એલા 
લાતાલયણભાં ભોટાં થમાં શતાં જ્માં એક નશં યંતુ નેક ધભતનંુ ારન કયલાભાં અલતંુ  

શતુ.ંતેભણે શલાઇની ેશવરપક મુશનલશવતટીથી શફઝનેવ એડશભશનસ્ટરેળનભાં  ગ્રેજ્મુએળન 
કમુ.ં તુરવી ૪૨ભા શાઈવ ઓપ રયપે્રઝેન્ટેરટવ્વ તયીકે ઉબાં  યહ્યાં ને તેભણે પ્રશતસ્ધી 
યીડાને શયાલી જીત પ્રાપ્ત કયી શતી. શલાઇનાં  શાઈવ ઓપ રયપે્રઝેન્ટેરટવ્વ તયીકેની બૂશભકા 
બજલતાં તુરવીએ શલાઇ નેળનર અભી  ગાડત  તયીકેની પયજ ણ સ્લીકાયી ને તેનો 
ફખૂફી વંબાતાં યહ્યાં. અ બૂશભકા  ભાટે તેભને ફેશવક કોમ્ફેટ ટરે શનંગ દ્વાયા એલોડત  ણ 
એનામત કયલાભાં અવ્મો શતો. 

તુરવીએ શલાઇના વાંવદ તયીકેનો કામતબાય વંબાળ્યા ફાદ ભરશરાઓ ભાટે  કોન્ટર ાવેશપ્ટલ 
કેટરી પામદાકાયક છે તેના શલળે ભરશરાઓને ભારશતગાય કમાં  તેભજ શનમોજન શલના ને 
ટીનએજભાં ગબતધાયણના ખતયા શલળે જાગૃત કમાં શતાં. અ  શવલામ તેભણે વજાતીમ રગ્નનો 
શલયોધ કયી શલજાતીમ રગ્ન ભાટે કડક કામદાઓ ફનાલલા  ીર કયી શતી જથેી પ્રકૃશતના 
શનમભો જલાઇ યશે. તુરવીએ ભરશરાઓ , અભી ને શભશરટયીભાં ણ કાભ કયી ળકે 
તેના ભાટે ણ ઝુંફેળ ર્રાલી શતી. તેભણે  ભેરયકાભાં પયલા અલતા ટૂરયસ્ટ ખાવ કયીને 
બાયત ને ર્ાઆનાના ટૂરયસ્ટને શલઝા  ભેલલાભાં યાશત ભે તે ભાટે શલઝાના વખત 
કામદાઓભાં થોડી યાશત ાલી શતી.  તુરવી ફશુભુખી પ્રશતબા ને ભજફૂત રોકવભતથન 
ધયાલતા નેતા છે. 
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 િાયિને સો ટિા અવાનો પ્રયાસ િરંુ છંુ: સોન િાહ 

                                        બાયતીમ ભૂની એલી નેક વતનાશરટી છે જભેણે 
શલદેળી ધયતી ય ોતાની  ફુશદ્ધ પ્રશતબાનો રયર્મ અીને દેળને ગૌયલ ાવ્મંુ શોમ. 
થતળાસ્ત્રી વોનર  ળાશ ણ એક એલું જ નાભ છે. તેઓ બાયતીમ ભૂના છે ને તેભને 
ભેરયકાના યાષ્ટ્રપ્રભુખ ફયાક ઓફાભાની વરાશકાય ટીભના વભ્મ ફનલાનંુ ગૌયલ ણ 
વાંડમુ ંછે. વોનર ળાશ જ્માયે નાના શતા ત્માયથી તેભની શલર્ાયવયણી ફધાથી રગ 
શતી. તે દયેક ભુદ્દાને ોતાની રગ શલર્ાયધાયાથી ભુરલતી ને નાનણથી તેભને ફધાથી 
કંઇક રગ જ કયલાની આચ્છા શતી. વોનરનો જન્ભ ભુંફઇભાં થમો શતો ણ ર્ાય લત ફાદ  

તેભના શતા ૧૯૭૦ભાં ભેરયકાભાં સ્થાંતય કયતાં તેભણે શળક્ષણ ભેરયકાભાં ભેવ્મંુ.  

તેભણે તેભની કરયમયની ળરૂઅત ગૂગર ઓગેનાઆઝેળનનાં પ્રભુખ તયીકે કયી  શતી. તેભની 

વૌથી ભોટી શવશદ્ધ કશીએ તો ઓફાભાની વયકાયભાં વોશળમર આનોલેળન  એન્ડ શવશલક 

ારટત શવેળન રડાટત ભેન્ટનાં ડામયેક્ટય તયીકે તેભની શનમુશક્ત  છે. તે ઓફાભાની ટીભભાં 

વાભેર એકભાત્ર બાયતીમ છે. વોનર ળાશ જ્માયે ર્ાય  લતના શતા ત્માયથી ભેરયકા 

શોલાને રીધે તે ભેરયકાના કટર્યભાં જ ભોટા થમા  છે ણ તેભનું ભાનવ બાયતીમ 

વંસ્કાયોથી યંગામેરંુ છે. ગાંધીજીની શલર્ાયવયણીનો  તેભના ય ખૂફ જ ભોટો પ્રબાલ છે. 

ોતાની વપતાનો શ્રેમ ણ તેઓ ગાંધીજીની  શલર્ાયવયણીને જ અે છે. વોનર ળાશની 

વપતાનંુ એક ફીજુ ંયશસ્મ તેભની કામતળૈરી  ણ છે. તે કશે છે કે શંુ ભાયા કાભને ૂયેૂયા 

ડેરડકેળન વાથે કરંુ છંુ ને  દયેક પ્રોજકે્ટને વો ટકા અલાની કોશળળ કરંુ છંુ. વોનર 

ળાશને તેભની પ્રશતબા  ભાટે ૨૦૦૩ભાં આશન્ડમન બ્રોડ પ્રકાળન દ્વાયા વતન ઓપ ધ મય 

એલોડત  ભળ્યો શતો. 


