વિનોબા ભાિે
ધ્યેયવનષ્ઠ ેેિા્રતી
પ્રખર બદ્ધુ િમત્તા અને મ ૂળગામ પ્રજ્ઞા, વિશાળ િાચન ીથા ઊંડો
ુ ા
અભ્યાે, અખંડ ેેિા્રતી અને કડક િૈરાગ્ય, અદ્ધિી ય ેાધી
અને અનકુ રણ ય શચુ ચીા, ભેદાી ી વ ૃવત્ત ને સ્થથીપ્રજ્ઞીા,
ુ થમરણશસ્તી ને અવ્યચભચારરણ ધ્યેવનષ્ઠા, દુદદ મ્ય
અદ્દભી
ઇચ્છાશસ્તી અને ેીી ઈશ્વરપરાયણીા, આજીિન ીપશ્ચયાદ
અને અચભજાી નમ્રીા, વનયવમીીા અને વનભદયીા – આિા
ુ ોથ વિભ ૂવિી વ્યસ્તી એટલે વિનાયક – વિનોબા ભાિે.
અનેક ગણ
કુ લાબા ગોગોદેં ગામમાં ઈ. ૧૮૯૫માં ેપ્ટેમ્બરન ૧૨મ ીારીખે
ુ ાિ શોધક
એમનો જન્મ થયેલો. વપીા નરહરપી શંભર
વ ૃવત્તિાળા, ઉદાર ીથા પવશ્ચમ વશક્ષણ અને વિજ્ઞાનના ચાહક હીા. માીા રુરકમણ બાઈનો
વિનોબાજી પર ઊંડો પ્રભાિ હીો.
બાળક વિનાયકે ગોગોદેં માં જ પ્રાથવમક વશક્ષણ લ ધ.ંુ વપીાએ પછી ીેમને અંગ્રેજી વશક્ષણ માટે
િડોદરા બોલાિ લ ધા. અભ્યાે ઉપરાંી વિનાયકે અહીં પષ્ુ કળ િાચન ક્.. ુ આ રીીે ીેમણે
ઇવીહાે, ીત્િજ્ઞાન, ગચણી અને ધમોનો ઊંડો અભ્યાે કયો. એમણે બાર િિદન િયે જ
આજીિન બ્રહ્મચયદ પાળિાન પ્રવીજ્ઞા કરી હી . કૉલેજરાળમાં એ ગદૃર પ્રવ ૃવત્તઓથ
આકિાદયેલા. એથ મબ
ંુ ઈમાં પરીક્ષા આપિા ન કળે લા ીેઓ બારોબાર બંગાળ અને ત્યાંથ
બનારે પહોંચ્યા. કાશ માં એમણે ેંથકૃીનો અભ્યાે કયો ીેિામાં એમને ગાંધ જીનો પરરચય
ુ રાી વિદ્યાપ ઠમાં એમણે ધમદીત્િન ંુ
થયો અને ીેઓ ેાબરમી આશ્રમમાં આિ રહ્યા. ગજ
અધ્યયન આદ્.. ુ ઈ. ૧૯૨૧માં િધાદ આશ્રમ ગયા. ત્યાંથ ેરકારે એમન ઝંડા-ેત્યાગ્રહ માટે
ધરપકડ કરી. ઈ. ૧૯૩૨માં ધ ૂચળયામાં ફરી ધરપકડ થઈ. ત્યાંથ છૂટી નાલિાડી અને
પિનારમાં આશ્રમો થથાપ્યા. ઈ. ૧૯૪૦માં ગાંધ જીએ જ્યારે એમને વ્યસ્તીગી ેત્યાગ્રહ માટે
આગળ કયાદ ત્યારથ ીે વિશેિ પ્રકાશમાં આવ્યા. ઈ. ૧૯૪૨માં જેલમાં પકડાયા ત્યારે ત્યાં
પોીાન ંુ ભાિાજ્ઞાન િધા્.. ુ
દે શ થિીંત્ર થયા પછી ગાંધ જીન હત્યા પછી ીેમણે ગાંધ જીન ંુ અધ ૂરં ુ રહેલ ં ુ કાયદ ઉપાડી લ ધ.ંુ
આ માટે એમણે શાંવીયાત્રા આરં ભ . ેિોદય ેમાજના ેંમેલનમાં જીાં રથીામાં ીેમને
જમ નન ંુ દાન મળ્.ંુ ીેમાંથ એમન વિખ્યાી ભ ૂદાન-પ્રવ ૃવત્તનો ઉદ્દભિ થયો. ભારીન
પંચિિીય યોજનાઓમાં એમણે ેરકારને માગદ દશદન આપેલ.ં ુ એમન અનેકદે શ ય પ્રવ ૃવત્તન આ
આછી રૂપરે ખા છે . એમણે ઉપાડેલાં કાયોને કદાચ આપણે પહોંચ ન શકીએ પણ એમનાં શ લ,
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ચારરત્ર્ય, ત્યાગ ને ીપથયાન ંુ થોડુંયે અનકુ રણ કરી શકીએ ીો ીો જે ેિોદય ીેઓ ઝાંખ રહેલા
એન ઘણા નજીક પહોંચ શકીએ. ઉત્તરાિથથામાં, ખાે કરીને દે શ પર લદાયેલ ‘કટોકટી‘ના
કાળ દરવમયાન અને ીે પછી એમના કેટલાક વિચારો ઘણાને ગળે ઊીરિા કરઠન પણ બન
ગયેલા, ીે છીાં એમના અચભપ્રાયો જાણિા અને ીેમાંથ માગદ દશદન પામિાન ઉત્કં ઠા ીો રહેી
જ.
ઝડપથ લથડી જી ીચબયીના પાછલા રદિેોમાં દિા અને ખોરાક નરહ લેિાનો વનણદય
કરી એમણે જે રીીે િિદના અંવીમ રદિેે ઈ. ૧૯૮૨ના રદિાળીના જ રદિેે પોીાન
જીિનલ લા ેંકેલ લ ધ ીેમાં એમન આગિ જીિનપિવીન ંુ દશદન થાય છે .
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