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ઉપહાર  

 

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે પર્ક્ષિસુંસ્થાઓની 

કસોટી તેના પવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સુંસારનાું અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો 

કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના પનપમત્તે જે પવપવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક કામગીરી 

છે. ગ્રામદણક્ષિામ  પતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેર્ અને પછાત સમાજની પનુરશચના સાથે સુંકળાયેલાું 

કેટલાુંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાુંનાું કેટલાુંક ખેતી, સહકાર, પુંચાયત, પર્ક્ષિ, 

ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે, સરકારી અમલદારો છે, ધારાસભ્યો છે, જેલ સપુરરન્ટેન્ડેન્ટ પિ છે. 

વાચકો આ પવપવધ કે્ષત્રોમાું કામ કરી રહલેાુંના ઓછી કે વધ ુસઘુડતાવાળા અહવેાલોમાું सूत्रे 

मणिगिा इव એમિે લીધેલ પર્ક્ષિનો દોર જોઈ ર્કરે્. પ  વશ અને દણક્ષિ ગજુરાતના આરદવાસી 

પવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું પર્ક્ષિ કે ગ્રામપવકાસકાયશમાું પરોવાયેલાના આવા બીજા ડઝનબુંધ 

અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ ર્કે. પિ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે ધરીએ છીએ.તેમાું અમારા 

સામર્થયશની કોઈ વરે્કાઈ નથી; પિ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમાું ખ  િે ખ  િે તેજ પાથયાું તેમના તપનો 

એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગિુો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ેતેવ ુું 
સારહત્ય પ્રકાપર્ત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રિી શ્રી પવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી પવ.પી. 
અમીન ફાઉન્ડેર્ન તરફથી આ કાયશ માટે આપથિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો આભાર.                                     

 

– મનભુાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સિોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 
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લોકભારતીિી જીવિલક્ષી કેળવિીિા ઉિમ દતતાવેિો ઇન્ટરિેટ પર ! 
 

 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ  ળ વસ્ત ુનથી. લોકભારતી તો એક પવચાર છે. આ સુંસ્થા લોકાણભમખુ–

ગ્રામાણભમખુ કેળવિી–જગતનુું સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋપિવયશ નાનાભાઈ કહતેા કે, 

“લોકભારતીના પવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના 

જીવનમાું પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્ર્ુું તેમ 

નાનાભાઈએ તેમની ત્રિે સુંસ્થાઓમાું કરેલા પર્ક્ષિ–પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભુવથી 

ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ  ક્યા. સ્વાભાપવક રીતે જ 

તેના વાહકો આ ત્રિે સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને સમપપિત એવા પવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમનુું, લોકભારતીત્વનુું પવશ્વબજારમાું આજે માકેરટિંગ થવુું અપનવાયશ છે. કારિ કે પવકાસ 

નામની ઉધઈ આપિી પ્રકૃપત અને સુંસ્કૃપતને સાવ ખોખલી કરી મ  કે તે પહલેાું જાગી જવુું બહુ જરૂરી છે. 

આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કેટલાક પવરે્િ સફળ થયેલા પવદ્યાથીઓનાું કાયો–અનભુવોની નોંધ 

“ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ ર્ીિશકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ પસુ્સ્તકાઓમાું રજ  થઈ છે, જેિે 

સમાજને જીવનલક્ષી પર્ક્ષિના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ  રા પાડયા છે. નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો પવદ્યાથી શુું 

શુું કરી ર્કે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજ  થઈ છે. તેમાું બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થર્ુું છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સધુી પહોંચેલા આ બહુ મ  લ્યવાન અનભુવોને આધપુનક સમયમાું 

ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સપુવધાઓનો લાભ આપીને પવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી દ્વારા 
સન્માપનત અમારા પ  વશ પવદ્યાથી અને ‘કોરડર્ુું’ના સહતુંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ  દ્વારા રજ  થઈ, એટલુું જ 

નહીં પિ એ બધી જ પસુ્સ્તકાઓનુું પ્ર  ફરીરડિંગકાયશ સુંભાળી લીધ ુું સાથે સાથે ગ્રારફકને લગતાું તથા 
પ્રકાર્નનાું કાયોમાું મુુંબઈના શ્રી તષુાર મહતેા ની રકિંમતી મદદ લઈને તેમિે આ કાયશ પાર પાડવાની 

તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ પવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.   
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગ્યાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ સફળ 
થયેલાું કાયો માટે પિ પ્રયોજવાનુું નક્કી કરવામાું આવ્ર્ુું. આના માટેના જરૂરી ભુંડોળ સારુ ઇન્ટરનેટ પર 
એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ કરતાું પિ વધ ુમદદ 
હતી ! સવશશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ણચરાગ પટેલ (ર્એુસએ), અર્ોક મોઢવારડયા (જ નાગઢ) 
તથા રમેર્ પટેલ (કેણલફોપનિયા)ના તત્કાલીન પ્રપતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાશ.  

આમાુંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કેળવિીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ. માતશુ્રી 
કાશીબહિે ઝ . પટેલ  તથા સાકહત્યપે્રમી પત્િી શ્રીમતી સનવતાબહિેિા સૌિન્યે) તથા શ્રી ણર્રાગભાઈ 
પટેલિી મદદથી આ બધી પસુ્સ્તકાઓનુું પ્રકાર્ન થરે્. આ સૌ સહયોગીઓના આપિે ખ  બ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમાું પર્ક્ષિજગતને મ  લ્યવાન રદર્ા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાર્નોને વૈપશ્વક ગજુરાતી 

વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનભુવો પહોંચાડવાનુું અમારુું કાયશ 

સાથશક થરે્ તેવી આર્ા સાથે –  

– અરુિભાઈ દવે. (મૅિેજિિંગ ટ્રતટી, લોકભારતી સિોસરા.) 
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પ્રથમ દશચિ 
 ઇ.સ.૧૯૪૮ના જ ન મરહનામાું આંબલા નવુું સત્ર ર્રૂ થર્ુું. આંબલા મારે માટે નવુું નવુું. મોટી 

ઉંમરે ભિવાનો અભરખો થયો એટલે ઘેરથી પરાિે પરાિે આંબલાું પહોંચેલો. ગામઠી ધ  ડી પનર્ાળમાું 

ચાર ધોરિ ભિેલો. તે પિ અરધુું પરધુું ભલુી ગયેલો. સ્વરાજની ઉિાનાું અજવાળાું મને સ્પર્ી ગયાું. હુું 

એક ભારે લગનથી આંબલાું પહોંચેલો.  

 બધા કહ ેઆજે રાજકોટથી નાનાભાઈ આવવાના છે. કેળવિી ખાતાના તેઓ પ્રધાન. સરકારી 

ધ્વજ સાથેની મોટર સવારે નવેક વાગ્યે લોકર્ાળાના પટાુંગિમાું આવીના ઊભી રહી. મેં પ  . નાનાભાઈને 

જોયેલા નહીં. તેઓ મોટરમાુંથી ઊતરીને ટટ્ટાર ઊભા રહીને છાત્રાલય , રસોડુું, કાયશકર પનવાસ , કાયાશલય 

વગેરે તરફ ફરવા લાગ્યા. ગિુવુંતભાઈ અને અમે સૌ પવદ્યાથીઓ ટોળે વળ્યા. “કેમ ગિુવુંતભાઈ, મજામાું 

છો ના ?” ગિુવુંતભાઈ પગે લાગ્યા. લોકર્ાળાના જ ના પવદ્યાથીઓમાુંથી જેમને ઓળખતા હતા તે સૌને 

નામ લઈ લઈને બોલાવે . અનેસૌની તરફ ડોકુું કરીને માથુું ધિુાવે. “કેમ છો પર્લ્પી ? કેમ છો 

ધરમર્ીભાઈ ? અરે ધરમદાસ, આપિે ગેમલાને મળવા જઈશુું ના ?” હુ ું તો જોઈ જ રહ્યો! આ નાનાભાઈ 

!  

 થોડીવાર થઈ ત્યાું કહે , ભરત તારે હગવુું હોય તો હગી લે. આપિે ભાવનગર ઊપડવાનુું છે. મુંજુ, 

તારી બાને કહ,ે જે લેવાનુું હોય તે લઈ લે.”  

 ભરત અને મુંજુને સૌ સાથે ખ  બ જ એકમેક થઈ પારરવારરક સુંબુંધથી હળતાું મળતાું જોયાું. 

મનમાું થર્ુું કે , આવડા મોટા માિસનાું સુંતાનો , પિ નથી કોઈ મોટાઈ કે નથી અતડાપણુું. સૌ સાથે 

એકરૂપ, એકરસ. આ અરધા પોિા કલાકમાું આંબલાના ચોકમાું મેં પે્રમભયાશ પમલનનાું ઘપનષઠ પારરવારરક 

સુંબુંધોથી ઊભરાતાું જે દ્રશ્યો જોયાું તેનાથી છાપ પડી કે પે્રમ કેવ ુું સબળ ર્સ્ત્ર છે , જે માિસને બાુંધી લે 

છે. જ ન માસ હતો. વાતાવરિમાું વરસાદનાું વાદળો ઘેરાયાું હતાું. વૈર્ાખ મરહનાની તપેલી અને તરસી 

ધરતી પર પાિીનાું ફોરાું પડતાું હતાું.ગામડાની ધ  ળમાું દટાઈ રહલેાુંઓમાુંથી હુ ું ઊઠીને આંબલા પહોંચેલો. 

અને તરસી ધરતી જેવાું મારાું મન-હૃદય ઉપર પિ આ પ્રથમ પે્રમવિાશ થતી હતી.  
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કકરયાવર 
સોનગઢમાું બપુનયાદી તાલીમ અધ્યાપન મુંરદર આંબલા સુંસ્થાએ ર્રૂ કર્ુું. દર રપવવારે 

સોનગઢથી બધા તાલીમાથીઓ આંબલા આવે. સફાઈ-શ્રમ , રુંજનકાયશક્રમ , રાપત્રપ્રવપૃત્ત વગેરે ચાલે. 

પ્રાથશના પછી કેળવિીપ્રધાન નાનાભાઈ અધ્યાપન મુંરદરના તાલીમાથીઓ સાથે બેઠા હતા. આ 

તાલીમાથીઓમાુંથી કેટલાક રાજકોટ હુંટર ટે્રપનિંગ કૉલેજનુું એક વિશ કરીને આવેલા, તેથી તેમના નોકરીના 

અને તાલીમના પ્રશ્નોની ચચાશ થતી હતી. વૈકુુંઠભાઈ નામના તાલીમાથીએ પ  છ્ુું , “નાનાભાઈ , આપ 

કેળવિીપ્રધાન છો પિ આપના ખાતાના કેળવિી પનયામક અમને એમ કહ ેછે કે ‘તમે આંબલામાું શુું 

છાિાું થાપતાું ર્ીખો છો ? તાલીમ લઈને પછી પનર્ાળમાું બાળકોને શુું તમે છાિાું થાપતાું ર્ીખવર્ો કે 

?” નાનાભાઈ એ થોડીવાર પવચાર કરીને જવાબ આપ્યો, “મારા ખાતાના કેળવિી પનયામક બાપડાને ક્યાું 

બપુનયાદી તાલીમ મળી છે ? બપુનયાદી તાલીમ લઈને આપિે ગામડાું બેઠાું કરવાું છે. હુું ભાવનગર 

છોડીને આંબલામાું આવ્યો અને પદાભાઈ ને માધાભાઈ પાસેથી ઝાુંપલી બાુંધવાનુું ર્ીખ્યો ,અને તેમની 

સાથે મારો તાર બુંધાયો. આ વાતનુું મ  લ્ય કેળવિી પનયામક ક્યાુંથી સમજે ? તમે બપુનયાદી તાલીમ 

અધ્યાપનમુંરદરના પવદ્યાથીઓ છો. ખરુું રહન્દુસ્તાન ગામડામાું વસે છે તેને બેઠુું કરવાની પવદ્યા 

ર્ીખવવાનો અમારો પ્રયાસ છે. અમે તો અહીં ગોર્ાળાનાું વાસીદાું કરાવીએ , નીંદાવીએ, લાિી કરાવીએ, 

ગ્રામસફાઈ કરાવીએ, કુંતાવીએ, વિાવીએ, આ પાિા ફેરવાવીએ. આ બધુું કરતાું કરતાું તમે જે ભણ્યા હો 

તે તમારા કેળવિી પનયામકને કહજેો.” આટલુું કહ્ુું ત્યાું દયાબહને ખાબક્યાું , “નાનાભાઈ , તમને કોિે 

પાિા મ  ક્યા ’તા તે અમને તમે આંબલામાુંલાવ્યા છો ?” નાનાભાઈ હસતાું હસતાું બોલ્યાું , “દયા , તારા 

બાપજુી તો રાષટ્રીય ર્ાળામાું રહલેા છે. ત ુું તો અમારી દીકરી કહવેાય. તને તો અમારે આવુું બધુું 

કરરયાવરમાું આપવુું છે.” સૌ ખડખડાટ હસી પડયાું. તે વખતે મને થત ુું કે બાજુમાું બેઠેલા તેમના સેકે્રટરી 

શ્રી હરદત્તભાઈ આમાું વળી શુું નોંધ નોંધ કરતા હરે્ ? આજે પવચાર કરુું છું તો ખ્યાલ આવે છે કે 

નાનાભાઈ તો આવા જવાબ મારફત,અમારામાું પેસી ગયેલુું ખોટા ખ્યાલોનુું નીંદામિ નીંદતા હતા. 
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તેિસ્તવિા વધીતમતત ુ

સૌરાષટ્રમાું ભ  પત બહારવરટયાની ભારે રુંજાડ. ખારણચયાના હત્યાકાુંડે સૌને હચમચાવી મ  ક્યા . 

સૌરાષટ્ર સરકારના ભારે પ્રયાસો છતાું ભ  પત પકડાતો ન હતો. અમકુ પવસ્તારોમાું લોકો રાતે્ર બહાર નીકળી 

ર્કતાું ન હતાું . નાનાભાઈએ તો મોત હાથમાું લઈને ગેમલાને પડકારેલો. ભ  પત સામે અરહિંસક માગે 

જવાનો તેમિે પવચાર કયો. લોકર્ાળાના અમારા જેવા મોટી ઉંમરના પવદ્યાથીઓને તેમિે કહ્ુું , “હુ ું ભ  પત 

સામે જવાનો છું. તમારામાુંથી મોટા મોટા પવદ્યાથીઓ મારી સાથે આવર્ો ?” “અમે જરૂર આવશુું , આપ 

સાથે હો પછી અમને ર્ો વાુંધો ?” અમે જવાબ આપ્યો. પછી કહે , “પ...િ પવચાર કરજો. ભ  પતની 

ગોળીથી વીંધાઈ જવુુંય પડે. આ કાુંઈ નાનીના ખેલ નથી.” અમે કહ્ુું , “ કાુંઈ વાુંધો નહીં , અમે બધો 

પવચાર કયો છે. જે થાય તે.” પછી કહે , “તો એમ કરો , તમારા માબાપની મુંજ રી મુંગાવો. જેમનાું મા-

બાપ-કુટુુંબીઓ રજા આપરે્ તેમને હુ ું સાથે લઈ જઈર્.”  અમે તો ઘેરથી લેણખત રજા મુંગાવી. કેટલાકને 

રજા મળી પિ ખરી . પિ ત્યાું તો સૌરાષટ્ર સરકારની ભીંસ વધી અને ભ  પત પારકસ્તાનમાું જતો રહ્યો 

એટલે અમારી યોજના બુંધ રહી. આમ, નાનાભાઈ પોતાના જીવનથી અમારામાું એવુું રસાયિ રેડતા અને 

આત્મસ  ચન કરતા, જાિે કહતેા કે , “તમે નમાલા નથી પિ ર્સ્તતર્ાળી છો.” પ્રસુંગ આવ્યે મતૃ્ર્ ુસામે 

પોતે બાથ લે અને રહિંમત હોય તેને લેવરાવે. કટોકટીના કે કપરા સમયમાું ખડકની જેમ ઊભા રહવેાન ુું 

ખમીર તેમિે આપ્ર્ુું. મનભુાઈના ર્બ્દોમાું કહવે ુું હોય તો, “ કબ  તરમાુંથી બાજ બનાવ્યા.” આમ માટીમાુંથી 

માનવો ઊભા કરવાનુું કામ કેળવિીના સાધન વડે તેમિે કર્ુું. ભાવનગર છોડીને આંબલામાું આવી 

એમિે ‘લોક’ની આરાધના ર્રૂ કરી.  

 મેદાિ િ છૂટે  

લોકર્ાળાના છેલ્લા વિશમાું અમારી સપ્તપિિ ટુકડી. હોળીના તહવેારોના રદવસો. માવઠુું જામર્ુું. 

અમે કુુંભાર બનીને બનાવેલી ઈંટોનો ભઠ્ઠો પકવવા માટે ગોઠવેલો. જો માવઠાનો જોરદાર વરસાદ થાય 

તો કાચી ઈંટો બધી ઓગાળીને માટી બની જાય. ઢેફું ભાુંગીને ધ  ળ કરવા જેવુું થાય . બીજી બાજુ ખુંજરી 

બહાર, બીડમાુંથી વાઢી લાવેલા ખડનો ગુંજ ખડકાયેલો હતો. તે રદવસે મનભુાઈ , મ  ળર્ુંકરભાઈ અને 

બચુભાઈ બહારગામ હતા. નાનાભાઈ પાસે અમે ઈંટો પાડનારા પવદ્યાથીઓ ગયા અને કહ્ુું કે “નાનાભાઈ , 

આ કાળી મહનેતે બનાવેલી ઈંટો ગળીને ગારો થઈ જરે્.” તેઓ કહે , “તેનો કુંઈ ઉપાય નથી પિ આ 

ખુંજરી બહાર ખડ પડ્ુું છે તે ખુંજરીમાું ભરવા માુંડો.” રાત થઈ ગયેલી. અમે પવદ્યાથીઓ ગોર્ાળાએ 
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જઈને ખુંજરીમાું ખડ નાખવા માુંડયા. વીજળીના ચમકારા આંખને આંજી દેતા. વળી મોટા કડાકા થાય. 

અમે અડધુું ખડ નાખ્ર્ુું ત્યાું સૌ થાકીને લોથ થઈ ગયા. તેથી બે-ત્રિ પવદ્યાથીઓ નાનાભાઈ પાસે ગયા 

અને કહ્ુું, “નાનાભાઈ, હવે વરસાદ થાય તેવુું નથી લાગત ુું. અધુું ખડ નુંખાર્ુું છે , હવે બાકીન ુું બહાર પડી 

રહ ેતો વાુંધો ર્ો છે ?” અમે થાકનો સ્વીકાર કરવાને બદલે આડીતેડી વાત કરી. પિ નાનાભાઈ સમજી 

ગયા. તાળી પાડીને તેમિે કહ્ુું , “ના , થાકી ગયા હો તો થોડો પોરો ખાઓ ; પિ ખડ ખુંજરીમાું પ  રેપ  રુું 

નાખી દેવ ુું જોઈએ. ખડ પલળી જાય એ કેમ પાલવે ? બધુું ખડ ખુંજરીમાું નાખીને મને ખબર આપો. હુું 

ત્યાું સધુી બેઠો છું , જાગીર્ , સ  ઈર્ નહીં.” અમે પાછા ગોર્ાળાએ ગયા અને બધુું ખડ ખુંજરીમાું નાખીને 

આવ્યા. ઉપરથી ચોકમાું પ્રવેશ્યા , ત્યાું નાનાભાઈ તાળી પાડીને બોલ્યા , “કેમ કારરડયા, કેમ લક્ષ્મિભાઈ , 

કામ પ  રુું કર્ુું ? પસિંહ કે પર્યાળ ?” અમે કહ્ુું, “બધુું ખડ ખુંજરીમાું ભરી દીધ ુું ને બધુું સરખુું કરીને આવ્યા 

છીએ.” “ર્ાબાર્, આપિા લોહીમાું મહનેત છે તે આવા પ્રસુંગે દેખાવુું જોઈએ. ખડ પલળી જાય તો ગાયો 

ખાય શુું ? હવે સૌ થાક્યાપાક્યા સ  ઈ જાઓ.” થોડીવાર થઈ ત્યાું વરસાદ ત  ટી પડયો. ખડ બચી ગર્ુું. 

સવારે નાનાભાઈ ગિુવુંતભાઈને કહે , “ગિુવુંતભાઈ , આબધાએ રાતે્ર ખુંજરીમાું ખડ નાખવાનુું મોટુું કામ 

કર્ુું છે. આજે તેમને સરસ ખીર આપો. પિ જુઓ , પવદ્યાથી દીઠ સવારે્ર દ ધનુું પ્રમાિ રાખીને ખીર 

કરજો.” ગિુવુંતભાઈએ દ ધપાક જેવી ખીર ખવરાવી. આમ , નાનાભાઈમાું અમને પનશ્ચયબળનાું દર્શન 

થયાું. અમારાું થાક અને આળસને કારિે અમે પાડેલી “ના”ની સામે તેમિે તાળી પાડીને પાડેલી ‘ના’એ 

ખડ પલળત ુું બચાવ્ર્ુું. કામ પ  રુું કર્ુું તેથી આત્મપવશ્વાસ વધ્યો. લીધેલુું કામ કુર્ળતાથી પ  રુું કરવુું. મેદાન 

છોડવુું નહીં. તેવોપાઠ મળ્યો. योगः कममसु कौशलम ्।એ સ  ત્ર માત્ર પવચારથી નહીં, આચારથી સાથશક થત ુું 

લાગ્ર્ુું.  
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આશીવાચદ 
નાનાભાઈ આંબલા ગામમાું પોતાના મકાનમાું રહતેા હતા. અમે સપ્તપિિ ટુકડીએ નક્કી કર્ુું કે 

આપિને પ્રમાિપત્રો તો પ  . સ્વામીદાદાએ આપ્યાું છે. પિ જતાું પહલેાું પ  . નાનાભાઈનાું ચરિોમાું હાથે 

કાુંતેલી સ  તરની પાુંચ પાુંચ આંટી સાદર મ  કીને આર્ીવાશદ મેળવવા. રોજજિંદા કામ સાથે આ પવચાર 

મનમાું રાખીને યરવડા ચક્રપર મુંડયા કાુંતવા. પાુંચ રદવસે પાુંચ આંટી કાુંતી રહ્યા . નમતી સાુંજે તેમને 

ઘેર ગયા. અમે સ  તરની આંટીઓ ચરિમાું મ  કીને પગે લાગ્યા ને આર્ીવાશદ માગ્યા. તેઓ ખ  બ જ પ્રસન્ન 

થયા. તેમની પ્રસન્નતામાું ર્બ્દાતીત આર્ીવાશદ ઊભરાતા હતા. અમે બેઠા અને વાતોએ વળગ્યા. અમે 

પ  છ્ુું, “નાનાભાઈ , હવે અમે શુું કરીએ ?” “કોઈ પિ સમાજોપયોગી કામ હલકુું નથી. તમને ગમે તેવુું 

કોઈ પિ સારુું કામ કરો. ખેતી કરો , ખેતી ન હોય તો નોકરી કરો. અને આગળ અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા 

હોય તો તેમ કરો. આપિે સારા ગામરડયા થવાનુું છે. માિસાઈના ગિુ અમે તમને જે કુંઈ આપવાની 

કોપર્ર્ કરી છે તે જાળવીને સમાજની ઉન્નપત થાય તેવુું કામ કરો. તેમાું તમે પાછા નહીં પડો તેવો મને 

પવશ્વાસ છે. મારા અને દણક્ષિામ  પતિ દેવના તમને આર્ીવાશદ છે. તમે સૌ મળતા-લખતા રહજેો. તમારી 

સાથેનો અમારો પે્રમસુંબુંધનો તાુંતિો ચાલ ુરહ ેતેવી અમારી ઇચ્છા છે. પછી સૌને વ્યસ્તતગત પ  છવા 

લાગ્યા : “તમે કારરડયા શુું કરર્ો ? વેરર્ીભાઈ ? ભગત ? ગોપવિંદભાઈ ?... છેલ્લે મારો વારો આવ્યો. 

તમે લક્ષ્મિભાઈ ?” મેં કહ્ુું. “નાનાભાઈ મારે તો ગજુરાત પવદ્યાપીઠમાું ભિવા જવુું છે. પિ ત્યાું મહાદેવ 

દેસાઈ સમાજ સેવા મહાપવદ્યાલયમાું તો મૅરટ્રક પાસને પ્રવેર્ આપે છે. અમને પવનીતને પ્રવેર્ આપરે્ ?” 

નાનાભાઈ કહે, “તમે અરજી કરજો અને પ્રવેર્ પરીક્ષા આપવા જાઓત્યારે મગનભાઈ દેસાઈ પર મારી 

ભલામિણચઠ્ઠી લઈ જજો.” અમે પ્રિામ કરીને છૂટા પડયા. ખડકી સધુી નાનાભાઈ મ  કવા આવ્યા અને 

અમને ભાવથી પવદાય આપી. જ ન મરહનામાું પવદ્યાપીઠમાું પ્રવેર્ માટે ગયો ત્યારે નાનાભાઈની ણચઠ્ઠી લેવા 

ગયો. તેમિે સરસ ભલામિ લખી આપી. પવદ્યાપીઠમાું જઈને મગનભાઈને આપી. મગનભાઈ હસતાું 

હસતાું કહ,ે“નાનાભાઈની ણચઠ્ઠી લઈને આવ્યા ? અમારા ભ  તપ  વશ કુલનાયકની ભલામિ તો અમારે માનવી 

પડરે્ ને ? પ્રવેર્ પરીક્ષા આપો. જોઈશુું.” પ્રવેર્ પરીક્ષાના પરરિામ ઉપરથી ભલામિની યોગ્યતા 

પરુવાર થઈ. પ્રચણલત કેળવિી પવદ્યાથીને પ્રમાિપત્ર આપીને ઇપતશ્રી માને. નાનાભાઈની કેળવિી 

હૃદયમાું પ્રવેર્ કરીને જીવનભર એકમેકને બાુંધી લે. 
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‘જાણલમોિે પાય ઝૂકી પડુાં િા’ 
ઈ.સ.૧૯૫૮ના જાન્ર્આુરી મરહનાની વાત છે. નાનાભાઈ પગ ભાુંગ્યા પછી ઘોડીના ટેકે ચાલે. 

આત્મારામભાઈ ર્માશ તેમની તહનેાતમાું રહતેા હતા. સવારના ભાગમાું તેમના ઘર સામે ચોકમાું ખરુર્ી 

પર બેસે અને બપોર પછી ટાઉન હૉલના પ  વશના પ્રાથશના ચોકમાું લોકભારતીના કાયશકરોમાુંથી જેમને 

મળવુું હોય તેઓ આ સમયે પિ તેમને મળી ર્કે.  

મને મનભુાઈએ લોકભારતીના રૂરલ ઇન્સન્સ્ટટ્  ટના પવસ્તરિકાયશ માટે આંબલાથી સિોસરા 

ફેરવેલો. હુું મનભુાઈ અને રપતભાઈની દોરવિી પ્રમાિે પવસ્તરિ કાયશ કરતો હતો. લોકભારતીના 

પવસ્તરિ-ગ્રામસેવાના કામમાું સારાું ણબયારિ , ખાતર , સારી ઓલાદની ગાયોનો પવસ્તાર , ગ્રામસફાઈ કે 

પ્રૌઢપર્ક્ષિ ઉપરાુંત પિ લોકો કુંઈક અપેક્ષા રાખતા હતા. અસામાજજક તત્વોપ સ તરફથી કોઈ મોટો અન્યાય 

થતો હોય તો લોકો દોડીને લોકભારતીમાું આવે અને મદદ માગે.રુંઘોળા પાસેના હડમપતયા ગામનો આવો 

એક મ  ુંઝવનારો પ્રશ્ન આવ્યો. તે ગામનો ઝીિા સારા ભરવાડ ગામને ભારે ત્રાસ આપે. ફણળયામાું સ  તેલી 

સ્ત્રીઓનાું ઘરેિાું ખેંચી જવાું, કોસનાું મુંડાિ ભાુંગીને ક વામાું નાખી દેવાું, વાડીઓનાું પપૈયાું કાપી નાખવાું, 

મગફળીનાું ભરોટાું ફુંકી મારવાું અને કોઈ આડે આવે તો ઝૂડી નાખવો વગેરે ત્રાસ વરસાવે. ખેડ તો 

મનભુાઈ પાસે આવ્યા અને મદદ માગી. મને હડમપતયા મોકલ્યો. હુું હડમપતયાને ચોરે જઈને બેસ ુું પિ 

લોકો કોઈ મારી પાસે આવે નહીં. ભયના માયાશ આવી ન ર્કે. હુું મનમાું મ  ુંઝાઉં કે દોડીને લોકભારતીમાું 

મનભુાઈ પાસે ધા નાખનારા માિસોને મદદ કરવા જઈએ તો પાસે કેમ નથી આવતા ? આમાું મદદ કેમ 

કરવી ? હુ ું કોઈકવાર સાઇકલ ઉપર તો કોઈકવાર પવસ્તરિની જીપ લઈને હડમપતયા જતો. મારી સાથે 

સઘનક્ષેત્રના સુંચાલક શ્રી પ્રમોદભાઈ પુંરડત હોય- અને કોઈકવાર ખેતી સહાયક કેન્દ્રના શ્રી નાનજીભાઈ 

પટેલ હોય.  

એક રદવસ આ મ  ુંઝવનારો પ્રશ્ન લઈને પ્રાથશના ચોકમાું બેઠેલા નાનાભાઈ પાસે ગયો. હડમપતયા 

પ્રકરિની પવગતે વાતો કરી. પછી મારો મ  ુંઝવનારો પ્રશ્ન રજ  કયો. નાનાભાઈ થોડીવાર આંખો મીંચી 

ગયા, પછી મારી સામે જોઈને કહે , “લક્ષ્મિભાઈ , આમાું લોકોનો વાુંક નથી. લોકોને એમ છે કે તમે તો 

આ બધુું સળગાવીને , જીપ લઈને જતા રહરે્ો ; પિ પછી અમારી સલામતીનુું શુું ? તમે સૌ પ્રથમ ઝીિા 

સારાને જઈને કહો કે તારાું આ બધાું કાળાું કામ હવે અમે ઉઘાડાું પાડવાના છીએ અને ચાલવા દેવાનાું 

નથી. જે કરવાનુું હોય તે પહલેાું મને કરજે અને પછી જ હડમપતયા ગામના લોકોન ુું નામ લેજે. તમે આ 

રહિંમત કરી ર્કર્ો ?” નાનાભાઈના આ ર્બ્દો સાુંભળીને અંતરનાું પડળ ઊઘડી ગયાું. મેં હડમપતયા જીપ 

લઈને જવાનુું બુંધ કર્ુું. પેદલ સાઇકલ પર ગમે તે સમયે જતો અને ઝીિા સારાને તેની ધમકીના યોગ્ય 
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જવાબ આપતો. લોકોને થર્ુું કે હવે વાુંધો નહીં. જેનુુંકોઈ નામ ન લઈ ર્કત ુું તેને કહી દીધ ુું કે હવે તારી 

સામે અમને આવડરે્ તેવુું અમે કરવાના છીએ. ખેડ તો મને કહ ેકે , “લક્ષ્મિભાઈ , તમે ધ્યાન રાખજો. 

આનુું કા ુંઈ કહવેાય નહીં. અમને તમારી ઉપર ભારે જોખમ લાગે છે.” મેં કહ્ુું , “તમે ણચિંતા ન કરો.” 

મનભુાઈએ આ પ્રશ્ન પર ગુંભીરતાથી ધ્યાન આપેલુું. તેમિે આ પ્રશ્ને લોકવલિ , સામ  રહક આક્રોર્ પેદા 

થાય અને આ પ્રશ્નના ઉકેલમાું લોકર્સ્તત ઊભી થાયતેવો ઉઠાવ આપ્યો. મને કહ,ે “તમે હડમપતયામાું એક 

સુંમેલન બોલાવો. આસપાસનાું ગામોના આગેવાનોને મળીને ખ્યાલ આપો. અને તે સૌ આમાું ભળે તેવુું 

કરો. અને તે સૌ ઝીિા સારાની ણખલાફ છે તેમ જાહરે થવા દો. ઝીિા સારાની ભયપે્રરરત પ્રપતષઠા ત  ટી 

જાય તેમ કરો.”  

હડમપતયામાું સુંમેલન થર્ુું. શ્રી મનભુાઈ , આદરિીય શ્રી જાદવજીભાઈ મોદી અને ચોગઠવાળા 

ખેડ ત આગેવાન શ્રી છગનભાઈ લાલજીભાઈ પટેલ વગેરેએ આવીને લોકોને રહિંમત આપી. અને બધી જ 

રીતે પડખે છીએ તેમ જાહરે કર્ુું. ઝીિા સારા નમી પડયો. તેિે બધી પ્રવપૃત્ત પડી મ  કી અને પોતાની 

ખેતી સધુારીને ઉન્નપતને માગે વળ્યો. ઝીિા સારા અને હડમપતયા સખુ ર્ાુંપત અને ભાઈચારાથી જીવવા 

લાગ્યાું.  

રદલ્હીથી કેળવિીખાતા તરફથી રૂરલ ઇન્સન્સ્ટટ્  ટના પનરીક્ષિમાટે ડૉ. ભાિ આવ્યા ત્યારે 

પવસ્તરિકાયશનો ખ્યાલ આપતાું મનભુાઈએ તેમના ધ્યાન પર હડમપતયાનો પ્રશ્ન અને તેનો ઉકેલ કેમ 

આવ્યો તે વાત મ  કી. “પવસ્તરિમાું તમે જેને ‘તાતી જરૂર’ (ફેલ્ટ નીડ) કહો છો તેવી આ ઉપરછલ્લી વાત 

નથી.” ડૉ.ભાિ પિ ખ  બ પ્રભાપવત થયા.  

પ્રત્યક્ષ કામ કરતાું કરતાું થયેલ આ અનભુવ અને દોરવિી આજે પિ લોકોની વચ્ચે હરતાું 

ફરતાું અને જાહરે કામ કરતાું બળ આપે છે ને ટાગોરની આ કડીઓ યાદ આવે છે :  

“ કુંગાલોને જ્ઞાનહીિા કરુું ના, જાણલમોને પાય ઝૂકી પડુું ના 

ઊંચે માથે ક્ષદુ્રતાની વચાળેચાલુું એવી ર્સ્તત આપો, પ્રભજુી !” 
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લોકોિી વચ્રે્ વસવાટ 
લોકભારતીમાું એવી વાત ચાલ્યા કરતી હતી કે આપિામાુંથી કેટલાકે આસપાસનાું ગામોમાું રહવેા 

જવુું જોઈએ ; લોકોની વચ્ચે વસવુું જોઈએ. સીધ ુું સેવાન ુું કામ જે સહજ રીતે આવી પડે તે થાય પિ 

ગામડે રહીને કામ કરવા સુંસ્થામાું આવવુું જોઈએ. ર્રૂઆતમાું આ વાત પ્રમાિે શ્રી રપતભાઈ અંધારરયા 

થોડો સમય રામધરીમાું રહવેા પિ ગયેલા. અમારામાુંથી કેટલાકના મનમાું પિ આ પવચાર ઘોળાયા 

કરતો હતો. લોકભારતીની વસાહતનાું મ  ણળયાું ‘ગામડાું’ અને ‘લોક’માું ઊંડાું જાય તે આ પવચાર પાછળનો 

ખ્યાલ હતો. ૧૯૭૩માું કેટલાુંક કારિોસર મેં લોકભારતી છોડવાનો પવચાર કયો. બીજી કોઈ સુંસ્થા કે 

જગ્યાએ ‘નોકરી’ કરવા જવા મન માનત ુું ન હત ુું. અમારી પાટિાની ખેતી અપવકપસત હતી. આપથિક રીતે 

પિ સાવ સાધારિ હતી. ખેતીમાું જમીન સારા પ્રમાિમાું, પિ પાિીનો અભાવ. મેં લોકભારતી છોડવાનુું 

એક વિશ અગાઉ જાહરે કરી દીધેલુું. મારા પાટિા ગામની વસ્તીમાું કાઠી , ગરાપસયા, કોળી, રજપ  ત અને 

રબારી વગેરે હતાું. પટેલોનાું ઘર દર્બાર . ખેતી પછાત. દારૂ ગાળવાનુું ધમધોકાર ચાલે. અમારુું ત્રિ 

ભાઈઓનુું સુંર્તુત કુટુુંબ લાુંબા સમય સધુી મધ્યમ વગશ જીવન જીવ્યા પછી , કેટલીક સગવડો અને 

સલામતીમાું રહ્યા પછી, એકાએક આ પ્રકારના ‘પલ્લી સમાજ ’માું અમારે જવાનુું થર્ુું. આ પરરસ્સ્થપતમાું 

મારી સામે પડકારરૂપ પ્રશ્નો આ હતા : 

૧  મારી ખેતીને વ્યવસ્સ્થત બનાવીને ઉપજાઉ કેમ કરવી ? 

૨  ગામ અને લોકો સાથે સુંબધો બાુંધી એને ઉપયોગી કેમ થવુું ? 

૩  અવકાર્ મજુબ જાહરે પ્રવપૃત્તમાું સમય કેવી રીતે આપવો ? 

લોકભારતી છોડીને વતનમાું આવવાની વાત કરી ત્યારે કુટુુંબને અને મોટાભાઈને થર્ુું કે ,‘ત ુું શુું 

કરીર્ ? ખેતીમાું અમે રાત-દી જોયા પવના ક ચે મરીએ છીએ પિ બે પાુંદડે થતા નથી. માથે કરજના 

ઢગલા રહ ેછે. અમે ખેતીના આ ઢસરડાથી ટેવાયેલા છીએ , અમારા માટે બીજો કોઈ રસ્તો પિ નથી. 

એમાું ત ુું ભળીને આ ઢસરડામાું એકનો ઉમેરો કરીર્. છતાું તારી ઇચ્છા હોય તો અમને વાુંધો નથી. ’ આ 

પ્રકારનો તેમનો પ્રપતભાવ હતો. મેં કુટુુંબને અને મોટાભાઈને બે વાતની ચોખવટ કરી :  

“૧. હુું કા ું તો ખેતી કરુું કા ું તો ભિાવુું. મને બીજુ ું કા ુંઈ આવડે નહીં. ઝીિાએ (ભત્રીજાએ) ર્રૂ 

કરેલા ઢસા જ ુંકર્નના (નાના એવા) વેપારમાું હુ ું કામ નહીં કરુું. મારા સ્વભાવ અને આવડતમાું તે ફાવરે્ 

નહીં.  

૨. સગાુંઓ સાથેના વહવેારમાું મને નાખર્ો નહીં. કારિ કે મારે સમય મળે તેટલા પ્રમાિમાું 

જાહરે પ્રવપૃત્ત કરવી છે.”  
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મારા મોટાભાઈ કબ  લ થયા. છોકરાઓ હાઈસ્ક લમાું ભિવા જેવડાું , એટલે ઢસા રહીને પાટિા 

આવજા કરીને અને જરૂર પડે ત્યારે પાટિા સતત રોકાઈને મેં ખેતીમાું પરુુિાથશ ર્રૂ કયો. મારો પવિય 

અથશર્ાસ્ત્ર પિ લોહીમાું ખેતી. લોકભારતીની ખેતીન ુું મેં અવારનવાર પનરીક્ષિ કરેલુું , પિ કામ દ્વારા 

અનભુવ મેળવેલો નહીં. મારા ભાગે મખુ્યત્વે વગો લેવાન ુું અને જરૂર વખતે વહીવટી કામ રહલે ુું. હુું 

ખેતીમાું આંટાફેરા કરુું ,ખેતીને બેઠી કરવા શુું શુું કરવુું તેની મોટાભાઈ સાથે વાત કરુું ,તે જોઈને કેટલાક 

ખેડ તો કહતેા કે, “આવા ભિેલા માિસો ખેતી શુું કરતા’તા !”  

ખેડ તોની આ ટીકા ખોટી ન હતી, કારિ કે અત્યાર સધુીમાું ભિેલા લોકોએ મખુ્યત્વે નોકરી કરી છે 

: ખેતીવાડીના સ્નાતક કે બી. એસ. સી. થઈને સરકારી ખેતી ખાતામાું કે કોઈ સુંસ્થામાું નોકરી કરી છે. 

પોતાની જાત ઉપર ખેતીમાું રહલેાું જોખમો લઈને ખેતી કરનારા ભિેલા માિસો ઓછા જોયા છે. કેટલાક 

દાખલા જોયા હોય તો ખેતીમાું તારાજ થઈને નોકરીમાું ભાગી ગયાના જોયા હોય.  

ખેતી સધુારિાના પવસ્તારિ અપધકારીઓથી ખેડ તો પ્રભાપવત થયા નથી તેન ુું કારિ : “તમારે 

મરહનાની છેલ્લી તારીખે પાકતા પગારમાું ક્યાું ગેરુ આવવાનો છે ? તમારી સબસીડી લેવા માટે હા હા 

કરીએ છીએ. પિ શુું કરવુું અને શુું ન કરવુું એ અમારી કેડ શુું ખમે તેમ છે તે પવચારીને નક્કી કરશુું” 

આવો મનોભાવ ખેડ તોનો રહ ેછે.  

ખેડ તોના જેવી પરરસ્સ્થપતમાું રહીને ખેતીમાું બરકત લાવવાનુું કામ ખેડ તો જુએ તો તેમને અસર 

થાય. તેમના જેવાું જમીન , સાધનો આપથિક પરરસ્સ્થપત વગેરે હોય અને તેમાુંથી બેઠા થવાનુું જુએ તો 

તેમને પિ સારુું ઉત્પાદન લેવાનુું મન હોય જ. મેં મારી ખેતીમાું જોર્ુું કે પાિીના અભાવે, એકાદ 

વરસાદના અભાવે પાક પનષફળ જાય છે , અને પાકેલુું સાચવવાની સગવડ ન હોવાથી ઉંદરના ત્રાસથી 

વહલે ુું વેચી નાખવુું પડે છે . પરરિામે બજારભાવ ઓછા ઊપજે છે. કાળુભાર નદીને કાઠે અમારુું ગામ છે. 

નદીથી અમારી જમીન છ હજારફટ દ ર છે. સ્ટેટ બૅંક ઑફ સૌરાષટ્રની કૃપિ ર્ાખા , ગઢડાની મેં લોન 

માગીને નદી કાુંઠે ક વા કયાશ, પાઈપ લાઈનો નાખી. પરરિામે, નદીમાું પાિી વહતે ુું હોય છતાું પાક પનષફળ 

જતો તેમાુંથી પાક બચવા લાગ્યો .વાડીએ એક પાકુું ( સ્લૅબવાળુું બૅંકની લોન લઈને) ‘ફામશ હાઉસ ’ 

બનાવ્ર્ુું. ખેતીની પેદાર્ો તેમાું રાખવા લાગ્યા. ઉંદરનો બગાડ અટક્યો અને માલ ટકાવવાથી બજારભાવો 

મળવા લાગ્યા. વળી વાડીએ મકાન હોવાથી સાધનો , ખાતર, માલ-ઢોર અને માિસોને બે માઈલ દ રથી 

સીમમાુંથી ગામમાું આવ-જા કરવાની મહનેત અને સમય બચ્યાું. બૅંકનો ચાલીસ હજાર રૂપપયાનો બોજો 

થયો. ર્રૂમાું આ બોજાનો કુટુુંબમાું થોડો કચવાટ થયો પિ જ્યારે તેનાથી ઉત્પન્ન વધવા માુંડ્ ુું ત્યારે 

લાગ્ર્ુું કે આ એક સારુું કામ થર્ુું.  
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અમારી ખેતીમાું છેલ્લાું દર્-બાર વિશથી સુંકર ૪ કપાસનો પાક મહત્ત્વનો બન્યો છે. અમે સૌ 

પ્રથમ ૨૦ એકર સુંકર ૦૪ કપાસ વાવવાનુું સાહસ કર્ુું. ચાસ નાખવા , ચાસે ખાતર પ  રવુું , રાસાયણિક 

ખાતર વાવવુું, કપાપસયા ચોપવા , ખાલાું પ  રવાું , દવા છાુંટવી , પાિી પાવુું અને કપાસ વીિવા સધુીનાું 

બધાું જ કામોમાું મેં સાથે જોડાવાન ુું રાખ્ર્ુું. રોજ બે વાર કપાસમાું આંટો મારીને શુું શુું કરવાની જરૂર છે તે 

નક્કી કરી લેતો. સુંકર-૪ કપાસમાું ‘ઇન્સેતટીસાઈડ’ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તેમાું બેકાળજી હોય તો 

બધો જ ફાલ ખરી જાય. પરરિામે સાુંરઠર્ુું થાય પિ કપાસ ન થાય. કપાસમાું આવતી બધા પ્રકારની 

જીવાતોને ઓળખવી, તે કેવા પ્રકારનુું અને કેટલુું નકુર્ાન કરી ર્કે છે તે જાિવુું , તેન ુું જીવનચક્ર જાિવુું 

અને કઈ જીવાત માટે કઈ દવા અસરકારક અને પોસાય તેવી છે તે બધુું અનભુવ અને અભ્યાસ માુંગી 

લે છે. સતત જાગપૃત, સતત મહનેત અને સમયનો યોગ્ય ગાળો રાખીને કરવાની બધા પ્રકારની વ્યવસ્થા 

અને તૈયારી : આ ન હોય તો કપાસનો પાક લઈ ર્કાય નહીં. આ તૈયારી ન હોય તે ખેડ તો સુંકર ૦૪ની 

ખેતીમાું સફળ થયા નથી. દવા છાુંટવાના રદવસોમાું રાતે્ર બે વાગ્યે ઊઠીને દવા છાુંટવાન ુું ર્રૂ કરીને 

સવાર થાય ત્યાું બધા કપાસમાું છુંટકાવ પ  રો કરવાનો રહતેો. પરરિામે ર્રૂમાું અમારે એક એકરમાું 

ચાળીસ મિ કપાસ પેદા થતો તેને બદલે પ્રથમના એક વિશ પછી એકરે પસત્તેર મિ કપાસ પેદા થવા 

લાગ્યો. ખેડ તો તેમના કપાસમાું ફરીને શુું શુું કરવુું તેની સલાહ માગવા માુંડયા. મેં પનયમ રાખ્યો કે જેઓ 

બોલાવે તેમની વાડીએ જવુું અને આપિા અનભુવ મજુબ દોરવિી આપવી.  
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ખેતીમાાં આયોિિ કર્ુું 
હુું પાટિામાું ખેતીમાું કામ કરવા માુંડયો. પછીનાું પાુંચ વિશમાું સું૦૪ કપાસનુું વાવેતર જમીનની 

દૃષ્ષટએ સો એકરથી વધીને પાુંચસો એકરમાું થવા માુંડ્ ુું. પછી ગામના ખેડ તોની એક રીત થઈ ગઈ 

કે,‘બે ડગલાું પાછળ રહીને આ ભીખાભાઈ અને લક્ષ્મિભાઈ ખેતીમાું જે કરે તે પ  છયા-ગાછયા પવના કયે 

જવુું.’ અમારા ગામના દરબારોમાુંથી અત્યારે દર્ કુટુુંબો એવાુંછે કે જેમિે દારૂ છોડી દઈને અમારી સાથે 

રહીને, ખેતીમાું પરુુિાથશ ર્રૂ કયો છે. લગભગ અમારી જેટલુું એકરે ઉત્પન્ન લે છે. ર્રૂમાું તેઓ મારી પાસે 

આવતા ત્યારે હુ ું તેમને કહતેો કે “તમારે લેંઘા પહરેીને , ધારરયાું લઈને રખડવુું છે, દારૂ ગાળવા છે. પછી 

પાછલાું પડાળક્યાુંથી રહ ે ? સખુી થવુું છે ? તો આ બધુું છોડી ખેતરમાું લાગો અને અમે જે રીતે ખેતી 

કરીએ છીએ તેમ કરવા માુંડો.” આજે દર્ દરબાર કુટુુંબોની આપથિક હાલત સધુરી છે અને ઢસા જ ુંકર્નની 

બજારોમાું તેમની ર્ાખ પિ વધી છે. પાકાું મકાનો ચિાવા લાગ્યાું છે. માથેથી કરજના બોજા ગયા છે. 

અને ‘આવતા વિે ખેતીમાું આમ કરવુું છે. તેમ કરવુું છે’નાું આરમાનો ઘડવા માુંડયાું છે.  

ખેડ તો ર્ારીરરક મહનેત તો ખ  બ જ કરે છે. રાત-રદવસ જોયા પવના , થાકીને લોથપોથ થઈ જાય 

તેવો ઢસરડો ઢસડે છે તો પિ પગભેર કેમ થતા નથી ? આ પ્રશ્ન મારા મનમાું કાયમ રહ્યા કયો છે. 

આમાું કેટલાુંક કારિો ખેડ તના કાબ   અંદરનાું છે, જે પોતે દ ર કરી ર્કે. જેમ કે :- 

(૧)  પાકનુું આયોજન :   - 

अ ભાવોની પરરસ્સ્થપત જોઈ અને ઉત્પાદનખચશ લક્ષમાું રાખીને કેટલા એકર જમીનમાું કયો પાક વાવવો તેન ુું 

આયોજન.  

बજમીનને ઓળખીને પાકનુું આયોજન કરવુું.  

कખેડ તે પોતાનાું સઘળાું સાધનો અને આવડતની મયાશદાઓ તપાસીને કયા પાક નીચે કેટલી જમીન રાખવી તે 

પિ પવચારવુું જોઈએ.  

(૨)  ખેતીનાું કામો યોગ્ય સમયે કરવાું :- 

ખેડ તો જેને “વાવિી ઘી તાવિી” કહ ેછે તે ખ  બ અગત્યની વાત છે. ખેતી એક જીવુંત સષૃ્ષટ સાથેનો 

વ્યવહાર છે. બધાું કાયો સમયસર (timely)થાય તેના પર ખેતીમાું જીતનો મોટો આધાર છે. ખેતીમાું કાયો 

અનેક પ્રકારનાું કરવાનાું હોય છે. તેમાું સમય , માિસો અને સાધનોની મયાશદાને ધ્યાનમાું રાખીને કર્ુું 

કામ પહલેાું કરવુું અને કર્ુું કામ પાછળથી કરવુું તેનો પનિશય કરવાનુું કામ ખ  બ જ અભ્યાસ અને 

અનભુવ માગી લે છે.  
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(૩) આ બાબતનાું કેટલાુંક દ્રષટાુંતો આપુું :- 

૧  સુંકર-૪ કપાસમાું ખેડ તો વાવિીનો વરસાદ થાય પછી જ કપાપસયા ચોપતા. પરરિામે , ઉંદર 

કપાપસયા ખાઈ જતા , મજ રોની તીવ્ર ખેંચ ઊભી થતી , ખેતર ખ  ુંદાઈ જત ુું, ખાલાું વધ ુપડતાું વગેરે . તેને 

બદલે પહલેી જ નની આસપાસ કોરામાું કપાપસયા ચોપી દેવા લાગ્યા. પરરિામે ઉંદર કપાપસયા ર્ોધી 

ર્કતા નથી. ખેતર ટોરાત ુું નથી. મજ રોની ખેંચ પડતી નથી. અને ખાલાું પડતાું નથી.  

૨  સું૦૪ કપાસનાું ખાલાું પ  રવા માટે ર્રૂઆતમાું પોણલથીનની કોથળીઓમાું રોપ તૈયાર કરવામાું 

આવતો. આ કામથી મજ રીખચશ વધી જતો. તેને બદલે વરસાદ ચાલ ુહોય ત્યારે ચોપેલા બે છોડમાુંથી 

એક છોડ ખેંચી લઈને અિીદાર લાકડાથી ખાડો કરીને છોડનુું મ  ળ સીધ ુું રહ ેતેમ ચોપી દેવાથી છોડ ચોંટી 

જવા માુંડયા.  

૩   વરસાદની ખેંચ પડય ેપાિી આપી ર્કાય તેવો પવસ્તાર ખ  બ જ ઓછો. પાયાનુું રાસાયણિક 

ખાતર વાવિી પહલેાું વાવી દેવાથી વરસાદ ખેંચાય ત્યારે મોલાત ઝટ ચીમળાઈ જતી. આથી પાક સાવ 

પનષફળ જાય અને ખાતરનુું ખચશ નકામુું જાય. આ પરરસ્સ્થપતના ઉકેલરૂપે વાવિીપછીનો બીજો વરસાદ 

સારો થાય ત્યારે ચાસની બાજુમાું ખાતર વાવી દેવાન ુું રાખ્ર્ુું. પરરિામે આ જોખમમાુંથી બચી જવાર્ુું.  

૪  સૌરાષટ્રની જમીનમાું પોટાસતત્ત્વ પ  રતા પ્રમાિમાું છે , તેથી પોટાસ વાપરવાની જરૂર નથી તેમ 

કૃપિપનષિાતો સલાહ આપતા હતા. તેથી ગ્રામસેવકો પિ પોટાસ વાપરવાની ખેડ તોને ના પાડતા. પિ 

અમે દરેક પાકમાું વીઘે એક મિ પોટાસ આપવાનુું રાખ્ર્.ુ પરરિામે કપાસ ,ઘઉં અને જીરામાું ઉત્પાદન 

૧૦થી ૧૫% વધ ુઆવ્ર્ુું. દાિા ભરાવદાર અને તેજદાર થયા. પરરિામે બીજા ખેડ તો પિ પોટાસ 

વાપરવા લાગ્યા.  

૫  જીરાના પાકમાું રાખોડી , કાળો ચરમો અને ધોળો ચરમો વગેરે રોગો આવવાથી જીરાનો પાક 

બગડવા લાગ્યો. પનષિાતો દવા વાપરવાની ભલામિ કરતા હતા. દવા કેટલાક રોગોમાું અસર કરે છે ; 

પિ ખાસ કરીને કાળો ચરમો અને પીળો ચરમો એ જીરાનો કૅન્સર ગિાય. આમાુંથી બચવા જીરાની ખેતી 

પવરે્ નીચેના મદુ્દા ધ્યાનમાું રાખ્યા ને જીરુ બગડત ુું અટક્ુું. અમારા સુંપકશના ખેડ તો પિ તેમ કરવા 

લાગ્યા. એ બાબતો તે આ :  

૧  બહુ પપયત થયાું હોય અને ભારે જમીન હોય તેમાું જીરુું ન કરવુું. 

૨  ચોથે વરસે જીરાનો પાક લેવો એટલે કે એકવાર જીરુું થર્ુું હોય તેમાું પછીનાું ત્રિ વિશ જીરુું ન કરવુું.  

૩  બાજરી અને જુવાર લીધેલ હોય તે જમીનમાું જીરુું નથી બગડત ુું.  
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૪  ઉત્તર બાજુ રે્ઢો , પાળો, ઝાડ , ઘઉં-રજકો કે ઊંચી વાડ હોય અને પવન રોકાતો હોય તો તેથી જીરુું 

બગડે છે. 

૫  એકરે છથી સાત રકલોથી વધ ુણબયારિ ન છાુંટવુું.  

૬  પાિી ક્યારામાું ભરાય નહીં તે રીતે પાવુું.  

૭  ફલ આવવા માુંડે એટલે પાિી એકાદ જ આપવુું. પછી બુંધ કરી દેવ ુું.  

૮  નીંદામિ ઊગત ુું અટકાવવા “બાસાલીન” અવશ્ય વાપરવુું. 

૬  અમારા પવસ્તારમાું ઘઉં ઓરવાિ કરીને દુંતાળથી બેસર કાઢીને વવાતા હતા. કલ્યાિસોના, લોક-

૧, જે-૨૪ , વગેરે ણબયારિોની વાવિી પિ આ રીતે થતી હતી. અમે આ રીત બદલી. આ નવી રીત 

પ્રમાિે જમીન તૈયાર કરીને ખાતર વાવી દઈને ક્યારા-પાળી તૈયાર કયાશ પછી જીરુું છાુંટે તેમ ઘઉં છાુંટી 

દેવા. ણબયારિ જમીનમાું દાટવા માટે પાણળયામાું રપટો હાુંકી નાખવો અને બે પાિ આપી દેવાથી ઘઉં 

સરસ ઊગી જાય છે. આમ કરવાથી ઘઉંનાું નવાું ણબયારિોમાું ૧૫ % વધ ુઉત્પાદન આવ્ર્ુું. કલ્યાિસોના 

એકરે ૧૫ મિ થતા હતા તે ૮૭થી ૮૮ મિ થવા લાગ્યા. લોક-૧માું તો અમે પ્રથમથી જ આ પદ્ધપત 

અપનાવેલી. લોક-૧ કાચા વીઘે ૫૦થી ૫૫ મિ એટલે એકરે ૧૨૫થી ૧૩૫ મિ સધુી થાય છે. જીરુું 

બગડવા માુંડ્ ુું એટલે ઘઉંની ખેતી આટલા ઊંચા ઉત્પાદનને કારિે આકિશક બની.  

આમ, ખેતીમાું “પવજ્ઞાન” અને “વ્યવસ્થા” દાખલ કરવાનુું કામ ખેડ તોના કાબ  માું છે. 

ઉત્પાદનનીકક્ષા નીચી ન લાવે તે રીતે જોઈ જોઈને ખચશ કરવાનુું પિ ખેડ તના હાથમાું છે. આ વાતનો 

અમલ કરવાનુું મારી ખેતીમાું ર્રૂ કર્ુું.  

ખેતીના વ્યવસાયને આપથિક રીતે સધ્ધર કરવામાું સમાજ અને રાજ્યે નીચેની બાબતમાું મદદ 

કરવી જોઈએ :  

૧ પાિી પ  રુું પાડવુું. વરસાદની અપનયપમતતાને કારિે ખેડ તો પાિીના અભાવે મ  ુંઝાઈ જાય છે. 

પવજ્ઞાન અને વ્યવસ્થા દાખલ કરવા જતાું પાિીના અભાવે હતાર્ થઈ જાય છે. આ સુંજોગો સરકારે દ ર 

કરવા જોઈએ.  

૨  ઉત્પાદન-ખચશના પાયા ઉપર ખેડ તને ઉત્પાદન માટે બળ અને પે્રરિા આપે તેવા બજારભાવ 

મળી રહવેા જોઈએ.  

૩  કાચા માલમાુંથી પાકો માલ બનાવીને વેચવામાું જે નફારૂપી મલાઈ આજે ખેડ તોને મળતી નથી 

તે સહકારરતા દ્વારા રૂપાુંતરરત ઉદ્યોગો ઊભા કરીને ખેડ ત પાકો માલ વેચનારો બને તેમ કરવુું જોઈએ.  
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૪  ખેડ તને માત્ર ર્ાખ મળે તે પ  રત ુું નથી ; પિ ખેતી અને જીવન જરૂરરયાતની બધી જ ચીજો 

સહકારી પ્રવપૃત્ત મારફત મળે જેથી ર્ોિિ સામે રક્ષિ મળી ર્કે. 

૫  કાયદો અને વ્યવસ્થા મજબ  ત હોવાું જોઈએ. ચોરી , પાકને આગ લગાડવી , ભેલાિ વગેરે સામે 

રક્ષિ આપવાની જવાબદારી સરકારની છે.  

૬  પાક અને મોટાું ઢોરના વીમાની યોજનાઓ વહલેી તકે અમલમાું આવવી જોઈએ.  
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જાહરેજીવિમાાં રસ શા માટે ? 
મ  ળે હુ ું સમાજપવદ્યાનો પવદ્યાથી. કુટુુંબના ખેતી અને સખત મહનેતના સુંસ્કાર , પિ તેનુું સુંવધશન 

કરવાન ુગ્રામદણક્ષિામ  પતિ, લોકર્ાળા, આંબલાએ કર્ુું. ખેડ ત , ખેતી, ગામડાું, અને દેર્ તરફ નવી દૃષ્ષટએ-

રાષટ્રીય દૃષ્ષટકોિે-જોવાની સમજિ લોકર્ાળાના પર્ક્ષિે આપી. મનભુાઈ મીન ુમસાિીના “આપણુું 

રહન્દુસ્તાન” પસુ્તકમાુંથી રહન્દુસ્તાનની વસ્તી , પશઓુ , ખેતી , બેકારી , રાષટ્રીય આવક , માથાદીઠ આવક , 

ગામડાના આપથિક પ્રશ્નો વગેરે બાબત ગ્રાફ (આલેખ) દોરાવતા . ત્યાર પછી હુ ું જ્યાું સ્નાતક થયો તે 

ગજુરાત પવદ્યાપીઠ ; અમદાવાદ ર્હરેમાું પિ , તેનાું વાતાવરિ , અધ્યાપકોન ુું જીવન , અભ્યાસક્રમ વગેરે 

ગાુંધીપવચારના પાયા પર નવી સમાજરચનાની પવભાવનાને મ  પતિમુંત કરનારા સ્નાતકો તૈયાર કરવા માટે 

પ  રેપ  રા ું સક્ષમ હતાું. વળી આંબલા અને લોકભારતીમાું કામ કરતાું કરતાું આમાું થોડો અનભુવ થયેલો. 

એટલે લોકભારતી છોડયા પછી મારા મનમાું એટલો ખ્યાલ તો ખરો જ કે ખેતીનો વ્યવસાય કરતાું કરતાું 

સમાજજીવન અને જાહરે જીવનમાું રસ લેવો. સ્વરાજની ર્રૂઆત જેવુું અત્યારે જાહરેજીવન રહ્ુું નથી. 

સમાજજીવનનાું બધાું કે્ષત્રોમાું મ  લ્યોન ુું ધોવાિ થર્ુું છે. સમાજ ઝેરીલો બન્યો છે. મોટા ભાગના 

જાહરેજીવનમાું પડેલા લોકોએ તેને વ્યવસાય બનાવ્યો છે. તેને રોટલા માટે મહનેત નથી કરવી પડતી. 

જ્યારે મેં તેને ધુંધો કદી માન્યો નથી. પોતાની સામાજજક જવાબદારીઓ સુંભાળતાું સુંભાળતાું સમય કાઢી 

ર્કાય તેટલી જાહરે પ્રવપૃત્ત કરવી તેમ પવચાર્ુું. મારી સમજ મજુબ નીચેની બાબતોએ મને આમાું ખેંચ્યો.  

૧  ખેતી , ખેડ ત અને ગામડાુંઓના રક્ષિ માટે અને તેના પવકાસ માટે રાજ્યની નીપતઓ ઘડાવી 

જોઈએ.  

૨  સ્વસ્થ સમાજજીવન માટે ગાુંધીજીના રચનાત્મક કાયશક્રમોનો-ખાસ કરીને નઈ તાલીમ , દારુબુંધી, 

ખાદી ગ્રામોદ્યોગો , ખેતી-ગોપાલન વગેરે કાયશક્રમોનો અમલ અપનવાયશ છે. આ અમલમાું સમાજની 

અણભમખુતાની સાથે સાથે જ રાજ્યની નીપતઓ પિ આના સમથશનમાું અને જવાબદારીભયાશ ટેકામાું રહ ેતે 

અપનવાયશ ગિાય.   

3  લોકર્ાહી સમાજજીવનમાું અપનષટો ઉપર અંકુર્ અને ઇષટનુું સુંવધશન થાય તો જ સમાજ રહવેા 

જેવો રહ.ે આ માટે લોકર્સ્તતને જોતરવા માટે આવી પનષઠાવાળા લોકોએ સરક્રય રહવે ુું જોઈએ . જો આમ 

ન થાય તો દુર્જનોના ર્ાસન નીચે સજ્જનોએ પન:સહાય થઈને રહવે ુું પડે . મારા આવા ખ્યાલોથી હુ ું 

જાહરેજીવનમાું રસ લઉં છું. જજલ્લા પુંચાયતમાું ચ  ુંટાઈને ગયો , તેની કારોબારીમાું બેઠો , પિ ખ  બ જ 

પનરાર્ થઈને બહાર આવ્યો. લોકર્ાહી પવકેન્દ્રીકરિના ઊજળા પવચારની દર્ા આજના પુંચાયતી રાજમાું 

કેવી થઈ છે તેનો ખ્યાલ આવ્યો અને એ પનિશય પર આવ્યો કે જાહરેજીવનનાું મ  લ્યોનો હ્રાસ કરી 
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રાજકારિમાું જ્ઞાપતવાદ, રહિંસાવાદ અને ભ્રષટાચારને બહકેાવવામાું પુંચાયતીરાજે મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. 

આથી પુંચાયતીરાજની છેલ્લી ચ  ુંટિીમાું સારી રીતે ચ  ુંટાઈ ર્કુું તેવી સ્સ્થપતમાું હોવા છતાું ઉમેદવારી ન 

કરી. અને પુંચાયતીરાજ સુંકેલી લેવુું જોઈએ એવા પનિશય પર આવ્યો. 

આવી બધી વાતો લઈને જે ચાલે તેને ઘિાું ઘિાું જોખમો ઉઠાવવાું પડે , સહન પિ કરવુું પડે. 

એક પરરસ્સ્થપતમાું તો પાટિા ગામમાું અમકુ લોકોએ મારો અને મારા કુટુુંબનો બરહષકાર કરવાનુું પિ કર્ુું 

- કોઈગેરસમજ , કોઈ ગેરદોરવિીને કારિે. અમે સ્વસ્થ ણચત્તે લોકો તરફ સેવાભાવ , તટસ્થતા અને 

આદરભાવ ન છોડયાું. પરરિામે બધાું વાદળો પવખાઈ ગયાું અને જે સાચુું હત ુું તે લોકોને સમજાર્ુું. 

એકવાર ચાલ ુમોટરસાઇકલે ભયુંકર હુમલો પિ થયેલો. પિ રામ રાખે તેને કોિ ચાખે ? કોઈ 

પણુ્યશ્લોક પરુુિોના આર્ીવાશદ મેળવવાનુું થર્ુું હરે્ તે બળે બચી ગયા. આ પરરસ્સ્થપતમાું “ઊંચે માથે 

ક્ષદુ્રતાની વચાળે ચાલુું એવી ર્સ્તત આપો, પ્રભજુી !” જેવી પ્રાથશનાએ બળ આપ્ર્ુું.   

ચોત્રીસ વિશના સ્વરાજ પછી પિ કેટલાક લોકો અને કેટલાુંક ગામડાુંઓ કેવી કેવી યાતનાઓ 

ભોગવી રહ્યાું છે તેનો ખ્યાલ તેવાું સ્થાનોમાું રહવેાથી આવે . ઊડતી મલુાકાતો અને સલામત સ્થળોએ 

રહવેાથી ન આવે. જ્ઞાપતવાદ , રાજકારિ , દારુબુંધીનો ઢીલો અમલ અને અસામાજજકતાને ખોટા 

રાજકારિનો ટેકો. આવાું કારિોથી સમાજ એક ભયુંકર પીડા ભોગવી રહ્યો છે. આ પરરસ્સ્થપતમાુંથી 

સમાજને કેમ બચાવવો તે આજનો યક્ષપ્રશ્ન છે. પ્રશ્નનુું પવકરાળ સ્વરૂપ અને ઉકેલવા માટેનાું પરરબળોનો 

પવચાર કરુું છું ત્યારે એક મ  ુંઝવિભરી સ્સ્થપત દેખાય છે. રચનાત્મક અને સવોદય પવચારવાળાને 

રાજકારિનો છોછ છે. રાજકારિવાળાઓ ધોરિો સાચવતા નથી તેથી તેનાથી બીજા દ ર જાય છે . 

આમાુંથી ઉગારવાનુું કામ તો કાઈ ર્ગુપરુુિ કરી ર્કે. આ પરરસ્સ્થપતમાું ટકવાનુું બળ ક્યાુંથી મળ્ર્ુું ? એ 

આંબલાના લોકર્ાળા જીવનના આગળ જિાવ્યા તેવા પ્રસુંગોમાુંથી. લોકભારતીમાું કામ કરતાું કરતાું 

હડમપતયાવાળા ઝીિા સારા ભરવાડના પ્રશ્નમાું થયેલા અનભુવોમાુંથી.  
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િવુાં નપયર ઘર : શ્રીમતી ઊિમબહિે લ.પટેલ 
 

 મિે માગી લીધી  
આંબલા અને પ  જ્ય નાનાભાઈનુું નામ મારા ભાઈ , પોપટભાઈ ગ્રામસેવક વગશમાું ભિવા ગયા 

ત્યારે સાુંભળેલુું. પોપટભાઈ અને ભગવાનજીભાઈ સ્વરાજ્યની લડતમાું ભાગ લેતા . એને કારિે અમારા 

આખા કુટુુંબને ગોંડલ રાજ્ય તરફથી ખ  બ સહન કરવુું પડત ુું. ગામમાું પોલીસ,પસાયતા અમારુું કુટુુંબ જાિે 

રાજ્યની જેલમાું હોય તેવુું વતશન કરતા. ત્યારે પોપટભાઈ પાસેથી નાનાભાઈની વાતો સાુંભળવા મળતી. 

“નાનાભાઈ કહ ેકે ખરડયો લઈને , લોટ માગીને આખા કુટુુંબને પનભાવવાની તૈયારી રાખવી પિ 

લડતમાુંથી પાછી પાની ન કરવી.” એકવાર તો ઢેબરભાઈએ અમારા કુટુુંબને બીજા કોઈ સારા ઠેકાિે 

ખસેડવાનો પવચાર પિ કરેલો.  

એકવાર નાનાભાઈ અને સરલાબહને સારાભાઈ છાડવાવદર આવ્યાું. ગામમાું સભા કરી અને પછી 

બા-બાપજુીને મળવા આવ્યાું. નાનાભાઈને પહલેીવાર જોયા. અમે બધાું ફરતાું ઊભાું હતાું. નાનાભાઈએ 

બાપજુીને પછુ્ ુું, આ બુંને દીકરીઓ તમારી છે ?” બાપજુીએ હા પાડી એટલે કહે , “આમાુંથી એક દીકરી 

અમને આપો.” ( એટલે કે ભિવા મોકલો.) બાપજુી હસ્યા. મને થર્ુું કે હવે મોટાું થઈ ગયાું અને ભિતાું 

ઊઠી ગયાું પછી કાુંઈ ભિવાનુું ઓછું ફાવે ? પિ પોપટભાઈના મનમાું હત ુું કે અવકાર્ મળે અને ઊજમ 

ભિે તો સારુું. ૧૯૪૮માું સોનગઢમાું આંબલા સુંસ્થાએ આધ્યાપન મુંરદર ર્રૂ કર્ુું ત્યારે મને પોપટભાઈએ 

ભિવા મોકલી. હુું હોંરે્ હોંરે્ ભિવા આવી , આમ , નાનાભાઈએ મને માગી લીધી અને નાનાભાઈની 

સુંસ્કારયાત્રામાું હુ ું ભળી.   

 સરલા સરખી ગિી 
અધ્યાપન મુંરદરમાું નાનાભાઈની દીકરી સરલા પિ ભિતી હતી. પરરચય થયો અને બહનેપિાું 

જામયાું. નાનાભાઈ કેળવિી ખાતાના પ્રધાન હતા એટલે રાજકોટ રહે , પિ જ્યારે આવે ત્યારે કોઈ 

કોઈવાર અધ્યાપન મુંરદરના પવદ્યાથીઓ સાથે વાતાશલાપ ગોઠવાતો. એકવાર સૌ તાલીમાથીઓનો 

ભાવનગરનો પ્રવાસ ગોઠવાયો. નાનાભાઈ અને પ  . અજવાળીબા ભાવનગર હતાું. અમે દણક્ષિામ  પતિમાું 

ઊતયાું હતાું. સવારમાું મને સરલા બોલાવવા આવી. “ઊજમ , હાલ્ય નાસ્તો કરવા.” મેં કહ્ુું “સરલા , હુ ું 

પછી પનરાુંતે આવીર્.” સરલા કહે, “તારી રાહમાું ને રાહમાું નાનાભાઈએ અને બાએ ચા પિ પીધી નથી.” 
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સવારના નવ વાગવા આવેલા. હુું તો આભી જ બની ગઈ. નાનાભાઈ અને બા આટલે સધુી મારી રાહ ેચા 

ન પીએ ? તેઓ બ્રાહ્મિ ને હુ ું પટેલની દીકરી. 

વળી મેં સાુંભળેલુું કે અજવાળીબા ચસુ્ત બ્રાહ્મિ છે. હુું સરલા સાથે તેમને ઘેર ગઈ. નાનાભાઈ 

અને બાની આંખમાું બા-બાપનુા જેવો પે્રમ દેખાતો હતો. બાએ મને રસોડાના ઉંબરામાું પાટલો નાખીને 

બેસાડી. અમે બધાુંએ જાિે કુટુુંબનાું સભ્યો હોઈએ તેમ આનુંદ કરતાું કરતાું નાસ્તો કયો. 

સરલાનાું લગ્ન થવાનાું હતાું.અત્યાર સધુી બા મને રસોડાના ઉંબરે બેસાડતાું હતાું , પિ આ 

લગ્નપ્રસુંગમાું બાએ મને આખુું રસોડુું સોંપી દીધ ુું. બા હસતાું હસતાું બોલ્યાું , “ત ુું તો અમારી ત્રીજી દીકરી 

છો એટલે ન અભડાવાય.” મેં નાનાભાઈ સામે જોર્ુું તો તેમની પિ એ જ લાગિી જોઈને મારી આંખમાું 

હરખનાું આંસ ુઆવી ગયાું. જાન આવી અને રરવાજ મજુબ કન્યાની સખીઓએ જે કામ કરવાનુું હોય તે મેં 

અને મુંજુએ કર્ુું.  

મારાું લગ્ન પછી પિ મારે સુંસ્થામાું રહવેાન ુું થર્ુું. નાનાભાઈની છત્રછાયામાું રહતેા ું પપયરનુું 

છાડવાવદર પિ ભ  લી જવાત ુું. નાનાભાઈ પગ ભાુંગ્યા પછી ભાવનગર રહતેા હતા. હુું આંબલાથી તેમની 

ખબર કાઢવા ગઈ. બે રદવસ રોકાઈ. ચાલતી વખતે પથારીમાું સ  તાું સ  તાું નાનાભાઈએ અજવાળીબાને 

બોલાવીને કહ્ુું, “ઊજમે નવુું નવુું ઘર ર્રૂ કર્ુશ છે , એટલે આપિે આસન પડયાું છે ને ? એમાુંથી ઊજમને 

ચાર-છ આસન બાુંધી દે.” બાએ આસન બાુંધ્યાું. પછી નાનાભાઈએ મુંજુને બોલાવીને કહ્ુું , “પૈસા લઈને 

જા, ઊજમને બસમાું બેસાડી આવ. મેં કહ્ુું , “નાનાભાઈ , મારી પાસે પૈસા છે.” તો કહે , “સરલાએના પૈસે 

રટરકટ લઈને જાય ? તો ત ુું કેવી રીતે તારે પૈસે જા !”  

સરલાને કકુ ( ફાલ્ગનુીન ુું હુલામણુું નામ ) નાની અને મારે બકુ ( પારુલ ) નાનો. બુંને વરસનાું 

થવા આવ્યાું. હુું અને સરલા બાળકોને હજી પેટ ભરાવતાું હતાું. હુું અને સરલા બાળકોને લઈને નાનાભાઈ 

પાસે બેઠાું હતાું. નાનાભાઈએ કહ્ુું , “હવે તમે બુંને આ છોકરાુંવને ધાવિ ક્યારે છોડાવર્ો ? હવે ધાવિ 

છોડાવવાનો સમય થઈ ગયો છે. હવે ધવરાવવાનુું લાુંબો સમય ચાલ ુરાખર્ો તો છોકરાવને દમ થવાનો 

સુંભવ ખરો.” અમે ધાવિ છોડાવવા તૈયાર થયાું. પ્રયત્ન કયો. એક રદવસ પેટ ન ભરાર્ુું. પારુલ ખ  બ 

રડયો એટલે સાુંજે પાછું મેં પેટ ભરાવવાનુું ચાલ ુકર્ુું. બીજે રદવસે નાનાભાઈએ મને પ  છ્ ુું , “ધાવિ 

છોડાવ્ર્ુું ?” મેં કહ્ુું, “નાનાભાઈ, બાબો બહુ રડે છે.” નાનાભાઈ બોલ્યા , “તમે અમારે નાનાું હતાું કે નહીં ? 

તમે નહીં રડયાું હો ?” આમ મા આપી ર્કે તેવા પે્રમ અને સુંસ્કાર નાનાભાઈએ આપ્યા.  
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હ ાંફ 
અમારાું લગ્નને ત્રિચાર મરહના થયા હતા. લક્ષ્મિભાઈને ટાઈફોઈડ તાવ ર્રૂ થયો. ટાઈફોઈડ 

લુંબાયો અને આકરો થયો. એટલે દાતતરની સલાહ મજુબ પ  .બચુભાઈએ તેમને ભાવનગર મખુ્ય 

હોસ્સ્પટલમાું ફેરવ્યા. અમને બુંનેને અમારી આપથિક પરરસ્સ્થપતની ણચિંતા થતી હતી. અમારી રીતે અમે થોડી 

વ્યવસ્થા પિ કરી. પિ મને ખ્યાલ ન આવે એ રીતે નાનાભાઈએ બધી જ વ્યવસ્થા કરી હતી. જેઠાભાઈ 

મહતેાજીને કહી રાખેલ એટલે વદૃ્ધ જેઠાભાઈ સામેથી આવીને મને કહી ગયા કે , “પૈસા જોઈએ તેટલા 

ઑરફસેથી લઈ જવાના. અને મારા જેવુું જે કુંઈ કામકાજ હોય છે કહવેાન ુું.”   

આ બીમારી દરમયાન હુ ું અને મારી સાથેનાું અમારાું સુંબુંધીઓ સૌ નાનાભાઈને ઘેર જ રહતેાું. 

નાનાભાઈના મોટા દીકરા ડૉ. પ્રવીિભાઈ જેઓ અત્યારે અમેરરકા છે તેમિે લક્ષ્મિભાઈની સારવાર 

ઉપાડી લીધી. ભાવનગર આવીને હુ ું હળવી ફલ થઈ ગઈ! પ્રવીિભાઈ જાતે જ ચા બનાવીને હૉસ્સ્પટલે 

આવીને લક્ષ્મિભાઈને આપી જાય. નાનાભાઈ પિ અવારનવાર ખબર કાઢવા હૉસ્સ્પટલે આવે. એક 

રદવસ મને થાક અને ઉજાગરાને કારિે થોડો તાવ આવ્યો. નાનાભાઈને ખબર પડી. નાનાભાઈ અને મુંજુ 

મારી પાસે આવ્યાું. આવીને મારા માથે હાથ ફેરવીને કહે , “ઊજમ તારે રહિંમત રાખીને લક્ષ્મિભાઈનેસાજા 

કરવાના છે. પછી ત ુું માુંદી પડરે્ એટલે અમે બધાું જ તારી સારવાર કરીશુું. મુંજુ ,તારા મામા પાસેથી 

ઊજમ માટે દેર્ી દવા લાવી આપ.” “સબસે ઊંચી પે્રમ સગાઈ ” એ સરુદાસનુું ભજન, મને આ બધુું સુંભારુું 

ત્યારે યાદ આવે છે.  

આંબલામાું થોડો સમય મેં સુંસ્થાની પ્રાથપમકર્ાળામાું પિ કામ કર્ુું છે. અધ્યાપન મુંરદરની 

તાલીમ તો હતી જ. પિ હારદિક સુંબુંધોના પાયા ઉપર જ બાળકોન ુું ઘડતર થઈ ર્કે તેવો ખ્યાલ 

નાનાભાઈ પાસેથી મને મળ્યો. પર્ક્ષિની પદ્ધપતઓ અને પસદ્ધાુંતો આના પવના લખુ્ખાું.  

                        *                            *                           * 

અત્યારે હુ ું મારા એક મોટા સુંર્તુત કુટુુંબમાું જીવી રહી છું. સુંર્તુત કુટુુંબમાું પ્રશ્નો નાના-મોટા આવે 

છે. તેને ઉકેલવામાું મને આ બધુું ખ  બ કામ લાગે છે. આ ર્સ્તત મને સુંસ્થામાુંથી અને નાનાભાઈ જેવા 

મહાપરુુિો પાસેથી મળી છે. નાનાભાઈ પવદ્યાપથિની બહનેોને વાત-વાતમાું ઘિીવાર કહતેા કે , “અમારી 

સુંસ્થાની પવદ્યાપથિની ભલે નોકરી ન કરતી હોય , માત્ર ચ  લો ફુંકતી હોય ; પિ અમારી પવદ્યાપથિનીની ફુંકમાું 

પિ ફેર હરે્.”  

               *                            *                             * 
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શીલવતી નવદ્યાિી ઉપાસિા 
અત્યારે તો અંધારામાું ક દકો મારીએ છીએ. બાહ્ય તલેવર ઊભુું કર્ુું છે. તેન ુું ખરુું સ્વરૂપ કેવુું ઊભુું 

થરે્ તેની કાુંઈ કલ્પના થઈ ર્કતી નથી. નદી જ્યારે પ્રભવસ્થાનમાું હોય ત્યારે તે કઈ રદર્ામાું જરે્ , કેવ ુું 

વહિે લેરે્ તે પવિે ચોક્કસ કહી ર્કાત ુું નથી. એનો અથશ એવો નથી કે અમારી પાસે ચોક્કસ ખ્યાલ કે 

દૃષ્ષટ નથી. દણક્ષિામ  પતિ ર્રૂ કરી ત્યારે આવી જ રીતે ર્રૂ કરવામાું આવી હતી ; ધીરે ધીરે તેન ુું સ્વરૂપ 

ઘડાત ુું ગયેલુું.   

ગામડામાું પડેલી ર્સ્તતને ઓપ આપીને , ગામડાુંની પ્રજાને જાગતૃ કરીને અને તેમને સુંસ્કાર 

આપીને આગળ લાવવાનો આ પ્રયાસ છે.  

સામાન્ય રીતે આજના બાહ્ય સધુારાવાદને આપિે સુંસ્કૃપત તરીકે ઓળખીએ છીએ . માિસના 

અંતઃકરિને જે માનવતાભર્ુું બનાવે તે સાચી સુંસ્કૃપત. ગામડાુંના લોકો અભિ છે પિ સુંસ્કારી નથી 

અથવા સુંસ્કારપવહીન છે એ માન્યતા ખોટી છે. ગામડાુંના ગરીબમાું ગરીબ માિસમાું સષુપુ્ત સુંસ્કારો 

પડેલા છે. એ જાગતૃ કરવા નવી કેળવિીની અખુંડ જ્યોત ગરીબોનાું ઝૂુંપડાું સધુી પહોંચાડવાના અમારા 

મનોરથો છે.  

પવદ્યા બે જાતની છે , વાુંઝિી અને દ ઝિી. દ ધ આપે અને પવયાય નહીં તે વાુંઝિી ગાય ર્ા 

કામની ? પવદ્યાનુું પિ એવુું જ. ખરી પવદ્યા પરમ તત્ત્વ અને મસુ્તતનુું રૂપ આપે છે. सा ववघा या 

ववमुक्तये જે પવદ્યા વળગાડ જેવી હોય છે તે બોજારૂપ છે. પિ જે પવદ્યા આત્મસાત ્થાય છે અને રોમ 

રોમમાુંથી પ્રગટે છે તે સાચી પવદ્યા. 

પવદ્યા અને ર્ીલને સુંબુંધ ન હોય તો પવદ્યા વાુંઝિી રહે. ર્ીલ પવના પવદ્યા લેનાર માિસ 

બ્રહ્મરાક્ષસ બને છે. 
- તવ. િાિાભાઈ.  
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શ્રી લક્ષ્મિભાઈ પટેલ 
શ્રી લક્ષ્મિભાઈ ભવાનભાઈ પટેલનો જન્મ ગઢડા તાલકુાના પાટિા ગામે ગરીબ ખેડ ત કુટુુંબમાું 

૨-૫-૧૯૩૧ના રોજ થયો. જ ના જસદિ સ્ટેટના આ ગામમાું અભ્યાસ માટેની ર્ક્યતા ઓછી એટલે 

ગામની ર્ાળામાું ચાર ધોરિ ભિી ખેતીના કામમાું જોડાયા. છએક વિશ એ કામમાું ગયાું. ૧૯૪૭માું 

સ્વરાજ્ય આવ્ર્ુું ને ‘ગાુંધીજી’,‘સ્વરાજ’ જેવા ર્બ્દો કાને પડતાું આગળ ભિવાની ઇચ્છા થઈ. પિ આ 

ઉંમરે ક્યાું જવુું ? કોઈએ આંબલાની સુંસ્થા સ  ચવી અને કુટુુંબના પવરોધ છતાું , મોટાભાઈ ભીખાભાઈના 

ટેકાથી ૧૯૪૮ના માચશમાું ગ્રા. દ. મ  . આંબલામાું દાખલ થયા.  

આંબલાથી પવનીત થઈ ગજુરાત પવદ્યાપીઠમાુંથી સ્નાતક થઈ માતસૃુંસ્થા ગ્રા. દ. મ  . આંબલામાું 

કામે જોડાયા. બે વિશ પછી ડી. એડ. થઈ લોકભારતીમાું પવસ્તરિ કાયશકર તરીકે જોડાયા. આ પછી 

લોકભારતી અધ્યાપન મુંરદરમાું અધ્યાપક અને ગહૃપપત તરીકે કામ કર્ુું ને તે જ ગાળામાું અથશર્ાસ્ત્ર અને 

ઇપતહાસ સાથે એમ. એ. થયા.  

એમ. એ. થયા પછી લોકભારતીના જ લોકસેવા મહાપવદ્યાલયમાું આરુંભમાું અધ્યાપક અને પછી 

આચાયશની કામગીરી બજાવી. ૧૯૭૩માું પોતાનો ખેતીનો વ્યવસાય કરવા સુંસ્થામાુંથી મતુત થયા.  

આજે તેઓ પોતાની ખેતી કરતાું કરતાું વૈજ્ઞાપનક ખેતી દ્વારા ગામડાની આપથિક ઉન્નપત માટે અને 

પ્રામાણિક નેતાગીરી દ્વારા ગામડાની રાજકીય-સામાજજક જાગપૃત માટે પ્રયત્નર્ીલ છે.  
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