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ઉપહાર  

 

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

વશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગર્યા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સાંસારનાાં 

અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢર્યો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામદક્ષક્ષણામવૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેશ અને પછાત સમાજની પ નરકચના 

સાથે સાંકળારે્યલાાં કેટલાાંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અન ભવકથાઓ છે. આમાાંનાાં કેટલાાંક ખેતી, 

સહકાર, પાંચાર્યત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળારે્યલાાં છે, સરકારી અમલદારો છે, ધારાસભ્ર્યો છે, 

જેલ સ પદરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ વવવવધ કે્ષત્રોમાાં કામ કરી રહલેાાંના ઓછી કે વધ  સ  ઘડતાવાળા અહવેાલોમાાં सूत्रे 

मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે. પવૂક અને દક્ષક્ષણ ગ જરાતના આદદવાસી 

વવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાર્યકમાાં પરોવારે્યલાના આવા બીજા 

ડઝનબાંધ અહવેાલો પ્રાપત થઈ શકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગ જરાત પાસે ધરીએ 

છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થર્યકની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગ જરાતમાાં ખણેૂ ખણેૂ તેજ 

પાથર્યાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રાંથોના માધ્ર્યમથી સદગ ણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાર્યો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ેતેવ  ાં 
સાદહત્ર્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી 
વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાર્યક માટે આવથિક સહર્યોગ આપર્યો છે. એ માટે તેમનો 
આભાર.                                    – મનભુાઈ પાંચોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેજો ઇન્ટરનેટ પર ! 

 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળૂ વસ્ત   નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે. આ સાંસ્થા 

લોકાક્ષભમ ખ–ગ્રામાક્ષભમ ખ કેળવણી–જગતન ાં સત્ર્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવિવર્યક 

નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ 

લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરેલા પ્રર્યોગોમાાંથી જે પ્રર્યોગો સફળ 

રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્ ાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરેલા વશક્ષણ–

પ્રર્યોગોને પોતાના અભ્ર્યાસ અને અન ભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રર્યોગો સફળ થર્યા તેને સમાજ સમક્ષ 

તેના વ્ર્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના ઉત્સાહી અને 

સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમન ાં, લોકભારતીત્વન ાં વવશ્વબજારમાાં આજે માકેદટિંગ થવ ાં અવનવાર્યક છે. કારણ કે 

વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સાંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેાાં જાગી જવ ાં 

બહ  જરૂરી છે. આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કેટલાક વવશેિ સફળ થરે્યલા વવદ્યાથીઓનાાં કાર્યો–

અન ભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીિકકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ 

પ સ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરૂા પાડયા છે. 

નઈતાલીમનો સાંસ્કારારે્યલો વવદ્યાથી શ ાં શ ાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે. તેમાાં 

બહ  સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ ાં છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સ  ધી પહોંચેલા આ બહ  મલૂ્ર્યવાન અન ભવોને આધ વનક સમર્યમાાં 

ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સ વવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી 
દ્વારા સન્માવનત અમારા પવૂક વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ ાં’ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ, 
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એટલ ાં જ નહીં પણ એ બધી જ પ સ્સ્તકાઓન ાં પ્રફૂરીદડિંગકાર્યક સાંભાળી લીધ  ાં સાથે સાથે ગ્રાદફકને 
લગતાાં તથા પ્રકાશનનાાં કાર્યોમાાં મ ાંબઈના શ્રી તષુાર મહતેાની દકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાર્યક 

પાર પાડવાની તૈર્યારી બતાવી, ત્ર્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં 

આવ્ર્યો.   

ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બ કરૂપે હજારો પ સ્તકો પ્રગટ થવા લાગ્ર્યાાં છે ત્ર્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ 
સફળ થરે્યલાાં કાર્યો માટે પણ પ્રર્યોજવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ ાં. આના માટેના જરૂરી ભાંડોળ સાર  
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી બજેટ 
કરતાાં પણ વધ  મદદ હતી ! સવકશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ (્ એસએ), 
અશોક મોઢવાદડર્યા (જૂનાગઢ) તથા રમેશ પટેલ (કેક્ષલફોવનિર્યા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને 
પ્રોત્સાદહત કર્યાક.  

આમાાંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્ર્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ. 
માત  શ્રી કાશીબહને ઝ . પટેલ તથા સાદહત્ર્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સવવતાબહનેના સૌજન્રે્ય) તથા શ્રી 
ચચરાગભાઈ પટેલની મદદથી આ બધી પ સ્સ્તકાઓન ાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહર્યોગીઓના આપણે 
ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમર્યમાાં વશક્ષણજગતને મલૂ્ર્યવાન દદશા પ્રાપત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક 

ગ જરાતી વાચકો સ  ધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અન ભવો પહોંચાડવાન ાં 

અમાર ાં કાર્યક સાથકક થશે તેવી આશા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે. (મૅનેજજિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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છે ઝાડવુાં એ લોકભારતી 
 

આ દેશમાાં, ગજુરાતમાાં મહસેાણા બહુ દૂર 

સમી તાલકેુ સાવ છેવાડે વસ્્ુાં ફિેહપરુ. 

ખેતર ખોળો ખ ૂાંદતો, સાવ અજ્ઞાન શો પડયો; 

આળસ,ુ અબધૂ શનશે્ચત પથ્થર બેસરૂ. 

સન પાંચાવન મહીં, જયાાં સ્પશચ ‘નાના’નો થયો. 

લોકભારતીની મહીં, પથ્થર આ માનવ થયો. 

આગળ ભણ્યો, ડૉક્ટર થયો, શનજ ગામમાાં વસતો હતો, 

ચસૂાય તેટલુાં રક્ત, દીનોન ુાં હવે ચસૂતો હતો. 

ત્યાાં રાત્રીના સ્વપ્ના મહીં, ગરુુતણાાં દશચન થયાાં, 

‘ત ુાં છોડી દે શોષણ બધુાં’ જ્ઞાન એ દેતા ગયા. 

ને મેંય માની વાત વ્હાલી, સવચ છોડીને ગયો, 

સશવિસમાાં સરકારની, શાાંશતથી જ ાંપી ગયો. 

પણ શેં વળે ત્યાાં જ ાંપ, જયાાં સરકારમાાં સસુ્તી હતી, 

શક્ક્ત કરતાાં કામ ઓછાં, એ સહુ તણી વશૃિ હતી.  

ને ત્યાાં વળી મજુ હૃદય મહીં, કોણે જ દુ:ખાવો કીધો, 

તે શે’ર છોડી ગામડે, ‘હુાં’ને સદા વસતો કીધો. 
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ગામ ફિેહપરુ ફરી, પથ્થર મટી માનવ થઈ,  

પાછો વળ્યો હુાં વીસ વષે, ગ્રામીણનોય ગ્રામીણ થઈ. 

શરૂ કરી સાંસ્થા તહીં, શશક્ષણ દેતી, કોકડ્ુાં શી,  

પ્રગટાવવા દીપાવલી અન્ય કાજે ઘોકડ્ુાં શી. 

દુષ્કાળમાાં ડગ્યો નહીં, પરૂ પણ પસાર કીધ ુાં,  

લોકોની સાથે ઉ.બ.ુ શાંખેશ્વર, સર્જન કીધ ુાં. 

અંબર માટે મજુપરુને માધ્યમ બનાવીને ઘરે, 

રોજી દેતા રેંકટયા, ચારસો ફરતા રહ.ે  

આરોગ્યની ચચિંતાયે વળગી, દવાખાનુાં પણ કીધ ુાં. 

ન્હરે નાનીયે બનાવુાં, સાંમેલન મોટુાં કીધ ુાં. 

રાજકારણને ન સમજુ ાં વેગળાં મારા થકી, 

શીખેલ ગરુુ-માંત્ર, નજર સામે સદા રાખી. 

છે ઝાડવુાં એ ભારતી, હુાં તો એનુાં ફળ છાં,  

સ્વાદીષ્ટ હોઉં કે કટુ પણ ગામડાનુાં બળ છાં.  

વકીલ થૈ લોકો તણો વૈદકે ચલવી શકુાં, 

ને આમ નાના કાયચથી ગરુુદચક્ષણા કાંઈ દઈ શકુાં. 
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લોકભારતીનો સાંપકચ  અને શવસ્મશૃત 

ધ્ર બાાંગ, ધ્ર બાાંગ, ધ્ર બાાંગ ઢોલ પર નથવો ઓર રાંગમાાં આવી જઈ દાાંડી પીટે જાર્ય છે. 

ગામના પ્રવતષ્ષ્િત આગેવાનો અને ્ વકો આવે જાર્ય છે. સૌનો ઉત્સાહ અનેરો છે. બહારથી કોઈ 

ઢોલ સાાંભળે તો એમ જ માને કે અહીં લગ્નપ્રસાંગ હશે, પણ ખરેખર તો આજે ગામમાાં ‘્ વક-

માંડળ’ની સ્થાપના થઈ રહી છે. 

સને ૧૯૫૫માાં લોકભારતીના અધ્ર્યાપન માંદદરમાાં ભણવા ગર્યો. પહલેાાંન  ાં ભણતર જ દે જ દે 

રહી અધરૂ ાં મકૂી, વચ્ચે ત્રણ વિક ખેતી કરી અને પછી લોકભારતીમાાં ભણવાન ાં શરૂ કરેલ ાં. નવી જ 

દ વનર્યા, નવ ાં જ વશક્ષણ. મળૂશાંકરભાઈની મમતા, નાનાદાદાનો પે્રમ, મન ભાઈની પે્રરણા 

અધ્ર્યાપકોનો એકાત્મભાવ, પ્રાથકના, પ્રાથકનાનાાં પ્રવચનો. માત્ર છ માસના નજીવા ગાળામાાં ત્ર્યાાં 

રહતેાાં રહતેાાં અંત:ચક્ષ  ઊઘડયાાં. 

પ્રથમ વૅકેશને જેવો ઘરે આવ્ર્યો કે તરત જ ્ વકોને મળ્ર્યો. 

‘આપણા ગામ માટે કાાંઈક કરવ ાં જોઈએ’ તેવો વવચાર કરી સૌએ નક્કી કરેલ ાં તેથી તો આ 

ઢોલ વાગતો હતો. આજે ્ વકમાંડળ સ્થપાઈ રહ્ ાં છે, સૌ ખ  શખ શાલ છે. હ ાં વડીલોને ‘્ વકમાંડળ’ 

વવશે ખ્ર્યાલ આપ ાં છાં. ‘બોદરિંગ ઘાટ સાફ કરીશ ાં, રસ્તા સફાઈ કરીશ ાં, દવાખાન ાં પણ ચલાવીશ .’ને 

બીજે જ દદવસથી રાતે્ર તે વૅકેશન દરવમર્યાન, રોજ દોઢ કલાક સૌ ્ વકોએ શ્રમ શરૂ કર્યો. ગામની 

રોનક બદલાવા માાંડી. 

અધ્ર્યાપનમાંદદરમાાં ઉદ્યોગ હતો કાાંતણ-વણાટ. વણાટ માટે સતૂરન ાં દ પટ કરવાન ાં હોર્ય. હાથે 

પાર ન આવે. મારો જીવ ઝડપી દ પટ કરવા શ ાં કરવ ાં તેમાાં ચોંટયો. એક ચક્કર ફરે અને એક સાથે 

ચાર-છ ત્રાક ફરે તેવા રેં દટર્યાના સાંશોધનમાાં પડયો. પ.ૂનાનાદાદાએ જાતે જો્ ાં, અને મને તે કામ 

માટે પ્રોત્સાહન આપવા કેટલાક તાસમાાંથી છટ્ટી પણ અપાવી. તેઓએ જાતે તો રસ લીધો જ; 

ઉપરાાંત પ.ૂકાકાસાહબેને પણ બતાવ્્ ાં : ‘જ ઓ આ રેં દટર્યો, અમારા વવદ્યાથીએ શોધ્ર્યો.’ કેટલા 

ગૌરવથી તે શબ્દો બોલ્ર્યા હતા નાનાદાદા, તે વાતે મારા મનમાાં ઉદ્યોગનો જે પોરસ ચડાવ્ર્યો તેનો 

આજના મારા ખાદીકામના રસ સાથે સાંબાંધ હોર્ય તેમ હ ાં અન ભવ ાં છાં. 
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અધ્ર્યાપન પરૂ ાં ક્ ાં. મારા નસીબમાાં વશક્ષકનો વ્ર્યવસાર્ય નહીં લખાણો હોર્ય. મન ભાઈની 

ભલામણથી વેડછી લોકશાળાના છેલ્લા વિકમાાં દાખલ થઈ, આંબલા પરીક્ષા આપી, લોકશાળા 

વવનીત થર્યો. 

આગળ વશક્ષણનાાં બારણાાં ખલૂતાાં દદશા ફાંટાણી. કૉલેજજીવન શરૂ થ્ ાં. ખાદીનાાં ચડ્ડી-શટકને 

બદલે વમલનાાં પેન્ટશટક શરૂ થર્યાાં. વાત-વપત્ત-કફન ાં ભણતર અને સાંસ્કૃત ગોખવાન ાં શરૂ થ્ ાં. પછીનાાં 

બે વિક વડોદરા અભ્ર્યાસ કરવા ગર્યો, ત્ર્યાાં તો વવદ્યાથી-અધ્ર્યાપકો વચ્ચે કાાંઈ સાંબાંધો જ નહીં. 

ઊલટા ઝગડા. તેવે સમરે્ય ‘જનરલ સેકે્રટરી’ તરીકે સફળ કામગીરી કરી. તેનો ર્યશ લોકભારતીએ 

આપેલ અધ્ર્યાપકો તરફની આદરની દૃષ્ષ્ટને જાર્ય છે. 

લોકભારતીનો અધ્ર્યાપક જેવ ાં બોલે તેવ ાં કરે, જેવ ાં કરે તેવ  ાં જીવે – અહીં જ દ ાં દેખા્ ાં. કેટલાક 

અધ્ર્યાપકો આ્ વેદ બરાબર ભણાવે પણ તેમને ઘેર જઈએ તો દેખાર્ય કે પે્રષ્ટટસ એલોપથીની ! 

મનમાાં દ્ધદ્વધા થાર્ય. આ શીખવે છે તો આમ, ને કરે છે જ દ ાં. આ વાતાવરણે ચાર જ વિકમાાં મારા 

કાચા મનને ફેરવી નાખ્્ ાં. 

મારા વતન મ જપ રમાાં જ મેં દવાખાન ાં ગોિવી પ્રાઈવેટ પે્રષ્ટટસ શરૂ કરી. ફરતાાં ગામડાાંમાાં 

ક્યાાંર્ય ડૉટટર નહીં. હા એક સરકારી દવાખાન ાં મ જપ રમાાં ચાલે, પણ તે ડૉટટર પણ શહરેમાાં જવા 

તૈર્યારી કરી રહ્યા હતા. આમ કમાવાની ઊજળી તક હતી, 
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સ્મશૃતલોપે બદુ્ધિનાશ-બદુ્ધિનાશે શવનાશ છે. 
 

સવારે સાતથી દવાખાન ાં શરૂ કર ાં તે છેક સાાંજે સાત સ ધી. ઘડીનીર્ય નવરાશ નહીં. એક જ 

લક્ષ્ર્ય – કમાવાન ાં. જર્યાાં કમાવા બેિા ત્ર્યાાં પછી જોવાન ાં શ ાં ? અજ્ઞાન પ્રજાનો પરેૂપરૂો લાભ લેવા 

માાંડયો. જે આવ્ર્યો તેને આંખો મીંચીને ઇંજેટશન આપવા લાગ્ર્યો ને ઇંજેટશનના ભાવ ? જેવી ગરજ 

૨, ૩, ૫, ૧૨, અરે ! ફાવે તેટલ ાં ઝૂડવાન ાં. મારો એક વમત્ર ગ લાબહ સેન કહ ે:‘ચાંરકાન્ત, કાંઈક શસ્ટત 

વધે તેવ ાં કર ને ?’ કહ્ ાં : ‘ગ લાબ, બાર રૂવપર્યા થશે.’ વમત્રને બી-કોમ્પપલેક્ષ જેવ ાં ૧ રૂવપર્યાન ાં ઇંજેટશન 

૧૨ રૂ. લઈ ધતૂવામાાં બાકી ન રાખ્્ ાં. ‘અરે વશરામભાઈ ! આ તો મોતીની ભસ્મ. ખાઓ એટલે 

કોઈ રોગ ન રહ.ે’ નકરો લોટ જેવો ભકૂો ૫૦ પૈસામાાં લઈ ૫૦ રૂવપર્યામાાં, મોતીની ભસ્મ કહીને 

આપતાાં – લોકોને ખવડાવવામાાં મને ક્યાાંર્ય લોકભારતી ન નડી. ‘વવક્ષઝટે લઈ જવો છે ? ઘોડો 

લાવ્ર્યા છો ? તો જ આવ ાં, નહીં તો ગાડ ાં લાવો.’ આવ ાં કહી કેટલાાંર્ય દદીઓનાાં સગાાંને હરેાન કર્યાાં છે. 

તેઓ ગરજના રાાંક, ક્યાાં જાર્ય ? એમાાંર્ય જો સ  વાવડના કેસ માટે બોલાવવા આવે તો તે મર્યો જ 

સમજો. ૨૦૦-૩૦૦ રૂ.માાં ઢાળી દેવાનો. મારો સ્નેહી મન  સોની. તેની પત્નીની સ  વાવડ વખતે તેને 

મારા માટે સોનાનો દોરો વેચવો પડયો. કૉલેજે જાણે લોકભારતીના સાંસ્કાર જ ભ ૂાંસી નાખ્ર્યા. હ ાં 

માનવ મટી રાક્ષસ ડૉટટર બની ગરે્યલો. 

હા, તે વખતે મ જપ રમાાં મારા વમત્ર માનજી, ગોપાળજી, માંગળ રામી વગેરેનો સાથ લઈ એક 

છાત્રાલર્ય શરૂ ક્ ાં હત  ાં. ક્યારેક ત્ર્યાાં રાત પણ રહતેો ને ‘ચાલો આપણે અહીં સાંસ્થા શરૂ કરીએ, તે 

દ્વારા ગામડાન  ાં કામ કરીએ.’ એવી કલ્પના પણ કરતો. આમ સદાબહાર વાક્ષલર્યાના મનમાાં 

છાત્રાલર્યના કામરૂપે ક્યારેક વાલ્મીદકનાાં દશકન જરૂર થતાાં. ચાર માસ આમ ચાલ્્ ાં અને પાાંચમાાં 

માસની એક મેઘલી મધરાતે મારા જીવનમાાં અજવાળાાં પાથર્યાક – ઉજાસ ભણી ચાલવાની શરૂઆત 

થઈ. 
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નાનાદાદાની પે્રરણાથી ઉજાસ ભણી 
તે દદવસે વહલેી સવારે મળૂશાંકરભાઈ ગવરાવતા તે ‘જાગો જાગો જન જ ઓ, ગઈ રાત 

વહી’ ગવડાવતાાં ગવડાવતાાં વવદ્યાથીઓને સ્નાનઘાટથી સફાઈ કરાવી, બધાના દાાંત તપાસ્ર્યા અને 

પ્રાથકના વખતે ભલૂથી નાનાદાદાને ર્યાદ પણ કરી લીધા ને દવાખાનાના કામે ચડયો. 

વળી કમાવાન ાં-છેતરવાન ાં કારખાન ાં શરૂ ક્ ાં. સાાંજ સ ધીમાાં ૮૦ રૂવપર્યાની પે્રષ્ટટસ કરી લીધી. 

એક હદરજન. કાંઈ પૈસા નદહ, તેને દવાના પૈસા માટે ખબૂ તતડાવ્ર્યો. તે રોઈ પડયો. એક દદીને 

ઈંજેટશન પાકેલ ાં તે મટાડવાના ૨૦ રૂવપર્યા લીધા. એકે કહ્ ાં, ‘સાહબે ! આ મારા દીકરાની દવા કરો, 

મારી પાસે પૈસા નથી, તાવે ધગધગે છે. કાાંઈક દવા દો.’ તો મેં જ્ઞાન આપ્ ાં, ‘જો સરકારી 

દવાખાને લઈ જા, પૈસા ન હોર્ય તો અહીં ન અવાર્ય.’ આ હતી મારી રાક્ષસીવવૃત્તની પરાકાષ્િા. 

સાાંજે પ્રાથકનામાાં ગર્યો. કેવ  ાં બેવડ ાં દાંભી જીવન ! દદવસે દર્યાહીન પણ રાતે્ર પ્રાથકના તો કર ાં 

જ. પ્રાથકનાની પે્રરણામાાં લોકભારતીનો અંક ર હતો તેમ આજે લાગે છે. 

અચાનક આકાશમાાં વાદળાાં ઘેરાર્યાાં. રાત ઘેરી બની. મેઘલી રાતે ભીના મને જાણે કિણ 

કાળજ ાં પોચ ાં પડ્ ાં હત  ાં. મેડા પર સવૂા ગર્યો. વીજળીના ઝબકારે બેિો થઈ જાઉં. બાપ જીએ કહ્ ાં : 

‘ચાંરકાન્ત એક દી’ મારે એવ ાં બનેલ ાં કે મેડા પર સવૂા આવ્ર્યો ત્ર્યાાં તો કોઈક બૈર ાં ઊભ ાં થઈ સડસડાટ 

બારીમાાંથી સક્ષળર્યા સોંસર ાં બહાર નીકળી ગ્ ાં. હ ાં તો ગાર્યત્રીમાંત્ર જપતો જપતો બેસી રહલેો.’ ત્ર્યાાં 

પવનથી બારી ખલૂી ગઈ. મેં પણ ગાર્યત્રીમાંત્ર જપતાાં જપતાાં દહિંમત કરી બારી બાંધ કરી, આડો 

પડયો ને... 

ને પગવથર્યાાં પર કોઈનો ચડવાનો અવાજ આવ્ર્યો, ટપ, ટપ, ટપ. 

મારી આંખો દાદરા તરફ માંડાણી. 

નાનાદાદા દેખાર્યા. 

‘દાદા તમે ? તમે તો મતૃ્્  પામ્પર્યા છો. ’ 
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‘મતૃ્્  ? હ ાં મરી શક ાં ? હા, શરીરનો જરૂર નાશ થર્યો છે, પણ મોક્ષ ? મોક્ષ ક્યાાં સહલેો છે ?’ 

‘દાદા ! પણ તમારા જેવા માટે તો મોક્ષ સહજ હોર્ય.’ 

‘હોર્ય, પણ તારા જેવાને પેદા કર્યાક છે તેથી મોક્ષ મોંઘો થર્યો. 

‘મારા જેવા ? હ ાં શ ાં કર ાં છાં દાદા ?’ 

આકૃવત નજીક આવ્રે્ય જતી હતી. 

‘ત  ાં ? ત  ાં શ ાં કરે છે તે તો તારી જાતને જ પછૂને ! વૈદ્ય થઈને વૈદક કરે છે પણ દેશી દવાને 

બદલે ઇંજેટશનો જ ખોસવા માાંડયો છે, લ ૂાંટવા માાંડયો છે, શ ાં ત  ાં બરાબર કરે છે ?’ 

હ ાં ગભરાતો હતો છતાાં સ્વસ્થ રહી પછૂ્ ાં, ‘શ ાં કર ાં દાદા ! કમાવ ાં તો જોઈએ જ ને ?’ 

કમા, પણ ‘હા, આ્ વેદન ાં કામ કરીને.’ 

‘કેવી રીતે ?’ 

‘જા, સ રેન્રનગર જઈ, આ્ વેદ દવાખાનામાાં જોડાઈ જા !’ 

ભલે-ભલે દાદા. હજી ‘દાદા’ શબ્દ બોલ ાં તે પહલેાાં આકૃવત ગાર્યબ. રૂમ હળવો થર્યો. હ ાં 

ઊિયો અને નીચે ઊતરી પ સ્તક લઈ વાાંચવા બેિો. મોડેથી સતૂો ને ઊિયો. ગઈ કાલનો ચાંરકાન્ત – 

‘ડૉટટર ચાંરકાન્ત’ ગ જરી ગર્યો. વૈદ્ય ચાંરકાન્તે વહલેી સવારે રાતની સ્મવૃત – આદેશ મ જબ પહરેેલે 

કપડે જ સ રેન્રનગર જવા વાટ પકડી. 

‘શ ાં આવ્ર્યા છો ? બોલો.’ લોકલબોડકના એ. ઓ. એ કાગળમાાંથી માથ ાં ઊંચ ાં ક્ ાં. 

‘વૈદ્ય છાં, ડી. એસ. એ. સી. થર્યો છાં. નોકરી જોઈએ છે.’ 

‘ભલે, લાવો અરજી.’ 

‘કેવી લખ ાં ?’ 
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‘લખી દો, આપનો ઓડકર મળતાાં તરત ફરજ પર હાજર થઈશ.’ 

અરજી દીધી, ને ધોળાદકર્યાસાહબેે તરત હ કમ ટાઈપ કરાવ્ર્યો. સાાંજે ૫ વાગે મને હ કમ 

હાથમાાં આપતાાં કહ્ ાં : ‘તમે અત્ર્યારે જ કોંઢ જાઓ. ત્ર્યાાં વૈદ્યરાજને મળી સાપકડા તા. હળવદનો 

ચાર્જ સાાંભળી મને દરપોટક  કરજો.’ 

મારા જીવનનો આ મોટો ચમત્કાર, નાનાદાદાની પે્રરણાથી હ ાં સ  રેન્રનગર તો આવેલો, પણ 

વવૃત્ત તો ચકાસવાની હતી; અને અહીં તો સીધો ઓડકર જ મળી ગર્યો. વવના-ઇન્ટરવ્્એૂ આમ હ કમ 

મળે તે ચમત્કાર નહીં તો બીજ ાં શ ાં? આમ અંધકારની ઊંડી ખાઈમાાંથી ખેંચી મને ર્યોગ્ર્ય માગે 

મકૂનાર એ ગ ર ની ગ ર તાને ધન્ર્ય છે. 

સેવાવશૃિનો શવકાસ 

‘તમારા ઘરમાાં કોઈ માાંદ ાં તો નથી ને ? લ્ર્યો ઘેમરભાઈ આ સીતોપલાદદ. મારી જ બનાવેલી 

છે. શરદીમાાં કામ લાગશે’ 

‘નરોત્તમભાઈ, ઈશ્વરભાઈ, આ આંબળાન ાં જીવન સપતધાત  વધકક છે.’ 

સાપકડા પછી ગ્રામભારતી ઉત્તરબ વનર્યાદીનો વૈદ્ય બની ઘેર ઘેર ફરી, ઘરે જ દવાઓ 

બનાવી સાચ ાં વૈદક કરવાનો પ્રર્યત્ન કરતો, આ્ વેદમર્ય બની રહ્યો. અને પવૂકજીવનન ાં પ્રાર્યવિત 

કરી આનાંદ પામતો રહ્યો. 

સાચા પાટે મકેૂલી ગાડી આગળ ચાલી. મ જપ રની ૧૦૦૦-૧૫૦૦ રૂવપર્યાની પે્રષ્ટટસ 

છોડાવેલ તે દાદા એટલી નૈવતકતાપવૂકક રળાવે નહીં તો તેની ઇજ્જત જાર્ય. 

પદરસ્સ્થવતવશાત ્મારે અમદાવાદ જવાન ાં થ્ ાં. ત્ર્યાાં પણ પછી વવમાર્યોજનાના વૈદ્ય તરીકે 

વનમણકૂ થઈ. ઊંચો દરજ્જો, સારો પગાર, રહવેા બાંગલો. આબરૂને ચાર ચાાંદ લાગ્ર્યા. ખોખરા, 

પાલડી, બાપ નગર વગેરે સ્થળોનાાં દવાખાનાએ રહી અંતે મોરબી બદલી કરાવી મોરબી ગર્યો. 
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‘આ તાર આમ સાંધાર્ય, જ ઓ મોંઘીબહને, તેલ આમ પરૂવાન ાં.’ અંબર ચરખો કાાંતતાાં 

શીખવી રહ્યો હતો પરશ રામ ફેટટરીના કામદારોની ચાલમાાં એક માજીને – ધાંધે  વૈદ્ય પણ લોહીમાાં 

વણાઈ બેિેલી લોકભારતીની છેલ્લા માણસને મદદની વવૃત્ત બહાર આવ્ર્યા વવના ન રહી. એટલે 

નોકરી પછી ત્ર્યાાં જાઉં. તેમના ચલૂા જોઉં – વનધ ૂકમચલૂા બનાવવાની રીત સમજાવ ાં. તેમની 

બેકારીનો ખ્ર્યાલ આવતાાં લાલભાઈ દ્વારા થોડા અંબર ચાલ  કરાવ્ર્યા અને તે શીખવવા રાતે્ર જવા 

લાગ્ર્યો. આમ વૈદ્યજીવનમાાં પણ લોકભારતીમાાં મેળવેલ સાંસ્કારો વવકસતા રહ્યા. 

લોકભારતીન ાં અધ્ર્યાપન ભણતર પણ નકામ ાં નહોત  ાં ગ્ ાં. અમદાવાદ હતો ત્ર્યારે અખાંડાનાંદ 

કૉલેજ; તો મોરબીમાાં ટાંકારાન  ાં દર્યાનાંદ આ્ વેદદક વવદ્યાલર્ય અને ભાવનગર ગર્યો તો ત્ર્યાાં પણ 

આ્ વેદદક કૉલેજમાાં માનદ્ અધ્ર્યાપક તરીકે સેવા આપતો. 

મોરબીથી ધ્ાાંગધ્ા બદલાતાાં અગાઉ એક માસની રજા લઈ ઘેર ગર્યો. ગામના દવાખાનામાાં 

ફવનિચર નહોત  ાં. પેલા ્ વકમાંડળને પ ન: જાગતૃ કરી ‘પનારે પડયા’ નાટક ભજવ્્ ાં. ૧૦૦૦ રૂવપર્યા 

જેવો ફાળો કર્યો અને તેન  ાં ફવનિચર વસાવી ગામન ાં એક સાર ાં કામ કર્યાકનો સાંતોિ અન ભવી રહ્યો. 

એવામાાં સરકારે સૌને વતનનો લાભ આપવા પોતાના જજલ્લામાાં બદલી દીધા. મને કલોલ 

દવાખાનામાાં બદલ્ર્યો. ત્ર્યાાં પણ અધ્ર્યાપનકાર્યક ચાલ  રાખ્્ ાં. ત્ર્યાાંથી ૪૨ દકલોવમટર દૂર લોરા 

આ્ વેદ વવદ્યાલર્યમાાં પેટ્રોલખચક લઈ ભણાવવા જતો. ભણાવવાની મારી સફળ પિવતની દેગણીનો 

ર્યશ લોકભારતીને જાર્ય છે. 
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પછાત પ્રદેશમાાં પાછો 
મારા બાપ જી દર્યાશાંકરકાકા, બા નમકદાબહને. તેઓ સમી તાલ કાના ફત્તેપ ર ગામે ૨૫ એકર 

જમીન ઉપર ખેતી કરે-કરાવે. ફત્તેપ રમાાં ૬૦ ઘર િાકોરોનાાં. અમારી જમીન ત્ર્યાાંથી એક દકલોવમટર 

દૂર, ત્ર્યાાં બોદરિંગ કરાવેલ એટલે બધાાં ફરતાાં ફરતાાં ગામડાાંના લોકો આ ખેતરને ‘સાહબેન ાં બોદરિંગ’ 

તે નામે ઓળખે. 

ફરતો વગડો, વચ્ચે એક માત્ર અમાર ાં જ ઘર. સાપ-વીંછી તો સામાન્ર્ય. પણ ચોરડાક નીર્ય 

બીક. 

‘લો ભાઈ, રોટલો-શાક ખાઓ, અમારો આશરા-ધમક બજાવીએ છીએ.’ બા સૌને, વગડામાાં 

આવેલાાંને ખવડાવે-વપવડાવે ને બાપ જી...આ વવસ્તારના જૂના મામલતદાર-રાધનપ ર સ્ટેટ વખતના 

સાહબે, હવે આ ફામકના ખેડૂત બન્ર્યા છે પણ હજ  સૌ સાહબેના નામથી જ બોલાવે છે. 

‘સાહબે, મારા દીકરાનાાં લગ્ન આવ્ર્યાાં છે, એકેર્ય પૈસો નથી.’ 

‘ભીખા, ક્ષચિંતા કરીશ નહીં, ક્યારે જાન જોડવાની છે ?’ 

‘સાત વદનાાં છે, સાહબે.’ 

‘કેટલા જોઈએ ?’ 

‘૧૨૦૦ રૂવપર્યા.’ 

‘સાર ાં, લઈ જજે.’ એક દદવસ તો હ ાં હાજર. વવચાર કરી પછૂ્ ાં, ‘બાપ જી તમારી પાસે ક્યાાં 

પૈસા છે તે તેને દેશો ?’ 

‘ભાઈ ધનોરાથી લઈ આવીશ. વસઝનમાાં આપી દેશે. નહીં તો માલ કરી લઈશ ાં. પણ તેન ાં 

કામ તો કરવ ાં જ જોઈએ ને ?’ 
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એક વખત કલોલથી આવ્ર્યો ત્ર્યારે બાપ જી જોડે વીશ-પચ્ચીશ માણસો બેિેલા. સૌ વવચાર 

કરે કે, આ બાજ માાં તાાંતરેશ્વર મહાદેવ છે ત્ર્યાાં પાણીની વ્ર્યવસ્થા કરવી છે તો શ ાં કરીશ ાં ? 

આમ ખેતી કરતાાં કરતાાં લોકો સાથે સ્નેહભર્યો સાંબાંધ તેમણે રાખ્ર્યો, તેમના પ્રશ્નો ઉકેલવામાાં 

પડખે રહ્યા ને રોટલો મારાાં બાનો વખણાર્યો. તે વારસો મળ્ર્યો-મેળવ્ર્યો અને લોકભારતીએ જ્ઞાનપણૂક 

દૃષ્ષ્ટ દીધી. 

 દર રવવવારે આ બોદરિંગે જઈ ને કલોલ આવ ાં. ઘરમાાં પગ મકૂ ાં ત્ર્યારે એ ધળૂવાળા પગની 

ધળૂ આ ડૉટટરના ઘરમાાં ખરાબ લાગે. શ્રીમતીજી િપકો દે ‘આ ફત્તેપ રની ધળૂ અહીં ક્યાાં લઈ 

આવ્ર્યા ?’ અને પોત  ાં લઈ ઘસી નાખે. શ ાં ખબર હતી કે એ જ ધળૂમાાં અમારે આળોટવ ાં પડશે !’ 

‘પ્રફુલ્લા ! મારાથી ચલાત  ાં નથી. મને કાંઈક થઈ રહ્ ાં છે. અરે ! ચક્કર આવે છે’ આમ મારાાં 

પત્નીને કહતેાાં કહતેાાં જ, કલોલમાાં ચાર રસ્તા પર હ ાં બેહોશ થઈ ગર્યો. દરક્ષામાાં નાખી ઘેર-દવાખાને 

લાવ્ર્યા. બાંધ આંખો સામે ફરતાાં ચકરડાાં દેખાર્ય છે. તેમાાં એક ચકરડ ાં પ્રકાશ્ ટત. આવ ાં મેં તે વખતે 

જોરે્યલ ાં. 

વળી સહજે ભાન આવતાાં જો્ ાં તો બે ડૉટટરો મને કાંઈક સારવાર આપી રહ્યા છે, 

‘બ્લડપે્રશર’ મપાઈ રહ્ ાં છે. ઇંજેટશન ભરાર્ય છે, ને હ ાં બોલ્ર્યો, 

‘ના, ના, સાહબે, મને હવે કાંઈ જ નથી. મને ઇંજેટશન ન આપશો.’ 

‘અરે વૈદ્યરાજ, આ તો હાટકએટેક જેવ ાં છે, ઇંજેટશન લઈ લ્ર્યો, સાર ાં થઈ જશે.’ 

‘ના સાહબે, ના. આતો સહજે ચક્કર આવી ગર્યાાં. ઇંજેટશન રહવેા દો.’ ન લીધ  ાં તે ન જ 

લીધ  ાં. નબળાઈ ખબૂ આવી ગઈ. ક મ દભાઈને તાર કર્યો. આવી ગર્યા એટલે ફરી વનદાન કરાવ્્ ાં. 

બધ ાં જ નોમકલ. પણ ડૉ. નાર્યકે મને સચૂના આપી દીધી : ‘તમે હવે ઘી, ચીકણા પદાથો ન ખાશો.. 

આમાાંથી હૃદર્યને ધક્કો લાગી જાર્ય. બીજા-ત્રીજા એટેકે તો ખલાસ થઈ જવાર્ય. નાર્યકસાહબે તો 

કહતેા કહી ગર્યા પણ હ ાં તો મોતથી ડરી ગર્યો. અને મોતના વવચારને ચકરાવે ચડયો. સ્નેહીઓ ઘરે 

ગર્યા પણ માર ાં મન ચક્કરથી ન છૂટ્ ાં. 
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મને કોણે બેભાન કર્યો તે હ ાં વવચારતો જ રહ્યો. ‘બધ ાં જ નોમકલ, સાવ સાજોતાજો, હ ાં બેભાન 

કેમ બન્ર્યો ?’ વળી, હવે મરવાન ાં જ છે તો શ ાં કર ાં ? લાવ, ઘરે જતો રહ ાં ? ખેતી કરીશ, અને જે 

કાંઈ કરી શક ાં તે અન્ર્ય માટે કરતો જઈશ.’ એમ પણ વવચારધારા ચાલી. 

‘મને એમ થાર્ય છે કે ઘેર જતાાં રહીએ. નોકરી છોડી દઉં. તારો શ ાં મત છે ?’ મારાાં પત્નીને 

પછૂ્ ાં. 

તમારી ઇચ્છા એ મારી ઇચ્છા.’ ડૉટટરપત્નીએ જવાબ આપર્યો. ભાવનગરમાાં થોડ ાંક વૈદક 

શીખવી રજજસ્ટે્રશન મેળવેલ ાં અને કલોલ બાજ ના વપર્યજ ગામે રોજ પે્રષ્ટટસ માટે જતી અને હવે તો 

વામજમાાં પણ દવાખાન ાં શરૂ કરેલ ાં. 

આમ મારી વનરાાંતની નોકરી અને તેની પે્રષ્ટટસ છોડી ગામડે ખેતી કરવા જવાન ાં શેં મન 

થાર્ય ? પણ અંદરનો ધક્કો શ ાં ન કરે ? આ બેભાન થવ ાં જાણે મને ભાનમાાં લાવવાનો ધક્કો હતો. 

કોણે માર્યો ??? 

‘હ ાં તો ગામડાનો, ગામડા માટેન  ાં વશક્ષણ ગામડાની વવદ્યાપીિમાાં જ લીધ  ાં ને શહરેમાાં ૧૦ વિક 

શાાંવતથી કાઢર્યાાં.. હવે નહીં. લાવ ઘરે જતો રહ ાં. હ ાં ખેતી કરીશ અને તે દવાખાન ાં ચલાવશે. રોજી 

જોગ ાં મળી રહશેે. વળી બાપ જીની અવસ્થા થઈ છે. કોઈકે તો વમલકત સાંભાળવી જ પડશેને ? ભાઈ 

? ભાઈ તો લોકભારતીમાાં બેિા છે. હવે એ અમારા જ નથી એટલે મારે જ હવે ઘરની જવાબદારી 

સાંભાળવી પડશે રહી. તે મારી ફરજ છે’ આવા અનેક તકક વવતકક કરી ગામડે જ રહવેા જવ ાં તેવો 

વનણકર્ય કર્યો. પણ ફત્તેપ ર પહોંચતાાં પહલેાાં ખબૂ ચચાક, વવચાર-વવમશકમાાંથી પસાર થવ ાં પડ્ ાં. 

મોટાભાઈએ આ કાર્યમી-વનવિત આજીવવકા છોડી અવનવિતતામાાં ઝાંપલાવવા ના પાડી, ત્ર્યારે 

મેં તેમને ઉદે્દશી એક કાવ્ર્ય લખ્્ ાં : 
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શ્રાપ કે આશીવાચદ ? 

 

નોકરી વનવિત છે ને, ના કશીર્ય છે બલા 
પગાર પણ છે પરૂતો, રહી શી દફકર ભલા ? 

વશરછત્ર પર પાંખો છે ને ચૅર પણ ફરતી મળી 
ટેબલ ટે્ર ને ટોકરી, બસ વાત મજાની ભળી. 
 ગામડે બાપ  રહ,ે ખેતી તે કરતા રહ,ે  

 રાત-દી’ જ વે નહીં, ખાંતથી માંડયા રહ.ે  

 મનેર્ય ક્યારેક એમ થાત  ાં ગામડે જતો રહ ાં,  

 ધરતીની એ ધળૂનો આનાંદ હ ાં લ ૂાંટતો રહ ાં.  

પત્ની પાડે ના, જાવ ાં નથી કાંઈ ગામડે 

ખેતીમાાં પડવ ાં નથી, શ ાં ભ્ ાં છે ગામડે ? 

ભાઈ પણ કહતેા રહ,ે ના છોડવી નોકરી ભલા, 
હાથે કરી વહોરીશ ના, ઉપાવધ અન્ર્ય કૈં ભલા. 
 હ ાં રહ ાં વવચારતો, શ ાં કર ાં, શ ાં ના કર ાં ?  

 શાસ્ન્ત મારી એકની કે દેશની માટે ધર ાં ?  

જર્યજવાન જર્યદકસાન શબ્દો શાસ્ત્રીજી ઉચ્ચારતા 
કેટલા ્ વાન એવા વવચારો ઉર ધારતા ? 

 થાવ ાં છે સૌને સ  ખી, કોઈને કરવા નથી,  

 માર ાં હ ાં જોર્યા કર ાં, અન્ર્યની પરવા નથી.  

 વવચારશે સૌ આમ તો દેશ મ કાશે પળેૂ,  

 ગાાંધી દીધેલ ાં સ્વરાજ આ એક દી’ મળશે ધળેૂ.  

છેવટે ભાઈએ માંજૂરી આપી. પદરણામે આજે એ ગ્રામસેવાનાાં કાર્યો કરતી સાંસ્થાની સારી 

અસરો અહીં જ એ છે ત્ર્યારે ખબૂ ખબૂ રાજી થાર્ય છે અને હૂાંફ આપે છે.  

આમ ગામડાનો ચાંરકાન્ત શહરેને કાર્યમની અલવવદા કરી જર્યાાંથી ૧૮ વિક પહલેાાં નીકળેલો 

તે જ બોદરિંગે નાનકડા ફત્તેપ રમાાં જઈને બેિો. 
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ફળ વીણવા માંડયો 
સાત ગામડાાં વચ્ચે આવેલા ટેકરા પરના મહાદેવની ગોદમાાં બરાબર રૂપેણને કાાંિે આવેલી 

અમારી પચ્ચીસ એકર જમીન; ત્ર્યાાં જ રહવેાન  ાં, પણ નાની ઓરડી એટલે એક સાાંિીનો મહલે 

બનાવી; વસવાટ કર્યો. પણ એ કૂબામાાં પણ પરૂો સામાન ન સમાર્ય એટલે થોડો બહાર પડયો રહ.ે 

બહાર એક ઓટલો, મારાાં પત્ની ત્ર્યાાં દદીને તપાસે, પાટા-વપિંડી કરે, અને હ ાં ખેતરમાાં ફર ાં,કામ કર ાં. 

એક રાતે્ર. ‘જ ઓ ને ! પેલ ાં કાંતાનમાાં ઉપર શ ાં સળવળે છે ?’ સતૂાાં સતૂાાં જ તેના કહવેાથી 

ઉપર નજર કરી. ‘ઉંદર આંટા મારે છે’, કહી વાત ટૂાંકાવી. કૂબાન  ાં કચર ાં રસોડામાાં ન પડે માટે બાએ 

ઉપર કાંતાનની છત બાાંધેલી તેની આ વાત. 

સવારના બહાર સળવળાટ થતાાં જો્ ાં તો નાગ જતો હતો. ત્ર્યારે જ ખાતરી થઈ કે અમે 

નીચે ને  ઉપર છતમાાં એ ઉંદરમામા નહીં પણ નાગ જ સળવળી રહ્યો હતો. પણ મારનાર કરતાાં 

તારનાર મોટો છે તેની ખાતરી ભગવાને મને કરાવવી હશે ને ! આવો હતો વગડાનો એ વાસ ! 

‘આમન ાં નામ વજાભાઈ, આ લખમણજી, આ ટ વડના કલાભાઈ અને અજ કનભાઈ, આ 

ફત્તેપ રના જોહાભાઈ અને આ મેરાના ક્ષબસ્સ્મલ્લાખાન બાપ  અને નવસબખાન. આ ગોસાણાથી 

ગૌરીદાસ અને મણાજી અને આ માનવાડાથી જમનાદાસભાઈ. આ બધા જ આપણાાં કામ કરે તેવા 

સ્નેહીઓ છે. ત  ાં કાંઈક સાંસ્થા શરૂ કરવાની વાત કરે છે તો તેમને બધાાંને સમજાવ તો તેઓને પણ 

કાંઈક સમજણ પડે અને તારા કામમાાં તે બધા ઉપર્યોગી થાર્ય.’ આમ બાપ જીએ સૌનો પદરચર્ય 

કરાવ્ર્યો. 

બેચરાજીથી હટાણ ાં કરીને એક દી’આવતો હતો ત્ર્યાાં રસ્તામાાં બેચાર છોકરાઓ ખભે દફતર 

ભરાવેલ ાં ને સામા મળ્ર્યા. 

‘ક્યાાં જાઓ છો ?’ 

‘બેચરાજી.’ 

‘કેમ ?’ 
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‘ભણવા.’ 

‘શેમાાં ભણો છો ?’ મેં પછૂ્ ાં. 

‘હ ાં છઠ્ઠામાાં અને આ સાતમામાાં.’ 

હ ાં તો વાતે વળ્ર્યો. ‘અહીં છઠ્ઠાં-સાતમ ાં નથી ?’ 

‘ના રે ના ! નહીં તો ચાલતાાં જઈએ જ શ ાં કામ ?’ 

છૂટા પડયા, પણ ‘નારે ના ! નહીં તો ચાલતા જઈએ જ શ ાં કામ ?’ વાક્ય કાનમાાં-મનમાાં 

ગ ાંજવા લાગ્્ ાં. 

‘અહીં છઠ્ઠાં-સાતમ ાં શરૂ કરી દઉં તો ?’ આ વવચાર લોકભારતીન ાં વશક્ષણ ન લીધ  ાં હોત તો 

ક્યાાંથી આવત ? દ ક્ષખર્યાાં બાળકોન  ાં ચાલવાન ાં ટળી જાર્ય માટે છઠ્ઠાં-સાતમ ાં શરૂ કરવ ાં છે તેવી વાત મેં 

બાપ જીને કરેલી એટલે તો મને આ બધા વમત્રોનો પદરચર્ય કરાવ્ર્યો. 

વળી નજીકના ગામના વશક્ષકો પણ, હ ાં નવો-સવો એટલે બેસવા આવતા. તેમાાંના કેટલાક 

સાદહત્ર્યરવસક પણ ખરા ! મારી ર્યોજનાઓમાાં તેમને રસ પડયો અને અમાર ાં એક માંડળ જેવ ાં બની 

ગ્ ાં. 

બીજી બાજ  પેલાાં બાર દકલોવમટર ચાલતાાં બાળકોએ મારી ઊંઘ હરામ કરી. બસ ! મારે તો 

અહીં છઠ્ઠાં-સાતમ ાં શરૂ કરવ ાં જ છે – કેમ કર ાં ? શ ાં કર ાં ? 

કાંઈ ગતાગમ નહીં; ત્ર્યાાં સાગોદડર્યા સાંસ્થા ચલાવતા હતા તે મારા વમત્ર બચ ભાઈ દવે ર્યાદ 

આવ્ર્યા. તે હવે ત્ર્યાાંથી ગ્રામભારતી આવેલા-લોકભારતી અધ્ર્યાપન માંદદરના સહાધ્ર્યાર્યી. લાવ 

તેમને મળાં – તેમણે સાંસ્થા ચલાવી છે – તે કાંઈક મદદરૂપ થશે. 

વળી ખેતી કરતો તોર્ય અધ્ર્યાપનકાર્યક છોડેલ ાં નહીં – લોરા અિવાદડરે્ય એક દદવસ વગક લેવા 

જતો – ત્ર્યાાંથી સીધો ગ્રામભારતી ગર્યો. 
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‘લીલાબહને, તમે અહીં સ  ખેથી રહો છો તેની મને ઈિાક આવે છે. તમે ઝૂપડા ભેગાાં થાઓ તે 

વવચારે આવ્ર્યો છાં’, જમતાાં જમતાાં જ બચ ભાઈનાાં પત્નીને વાત કરી બેિો. 

‘તે એમાાં શ ાં ? અમને તો ઝૂાંપડામાાંર્ય આનાંદ જ આવશે. બાવાનાાં બધાાંર્ય બાવા જેવાાં જ હોર્ય 

ને !’ તે સાાંભળી અંતરમાાં તેમના સામે મસ્તક નમી રહ્ ાં. 

‘પણ છે શ ાં એ તો કહો ચાંરકાન્તભાઈ ?’ બચ ભાઈએ જમીને સાાંજે રોડ પર ફરવા જતાાં 

પછૂ્ ાં. ‘તમે કેમ લીલાને ઝૂાંપડે લઈ જવાની વાત કરતા હતા ?’ 

‘બચ ભાઈ, વાત એમ છે કે...તમે જાણતા હશો કે, હ ાં રાજીનામ ાં આપી ફત્તેપ ર ગર્યો છાં અને 
હવે ત્ર્યાાં જ ાંગલમાાં મારે પાાંચથી સાત ધોરણની શાળા ઊભી કરવી છે. તમને લઈ જવાનો મારો હક્ક 
છે એટલે લીલાબહનેને એમ કહતેો હતો.’ 

‘નક્કી ક્ ાં છે ?’ 
‘હા, નક્કી જ છે, બોલો તમે શ ાં કહો છો ?’ 
‘તમે કહો અને હ ાં ના પાડ ાં ? આવીશ જ – પણ આપણે શાાંવતભાઈને મળવા જઈ આવીએ. 

તેઓ પણ ઉપર્યોગી થશે.’ 
‘શાાંવતભાઈ ક્યાાં છે ?’ 
‘અહીં રણશીપ રમાાં’. ત્ર્યાાં ગર્યા પણ શાાંવતભાઈ ન મળતાાં બીજે રવવવારે શાાંવતભાઈ સાથે 

ફત્તેપ ર આવવાન ાં બચ ભાઈ સાથે નક્કી કરી છૂટા પડયા. 
ખળખળ વહતેી રૂપેણને કાાંિે કાાંિે તે બાંને વમત્રોની સાથે તાાંતરેશ્વરની પાળ પર ચડી ફરતાાં 

આિ ગામ બતાવતાાં કહ્ ાં : 
‘જ ઓ ! અહીં સાંસ્થા કરવી છે.’ 

સૌને એ જગ્ર્યા ગમી. 
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સાંસ્થાની સ્થાપના 
‘તો આિમાની માંજૂરી પણ માગી જ લઈએ.’ મારી કલ્પના બહારની વાત શાાંવતભાઈએ કરી. 

હ ાં તો જોઈ જ રહ્યો. તેમણે કહ્ ાં, ‘ચાંરકાન્તભાઈ, આિમ ાં શરૂ કરીએ જ. મકાન માટેની વ્ર્યવસ્થા કરો; 

બીજી ક્ષચિંતા મારા માથે.’ 

પછી તો ટ્રસ્ટ અને ટ્રસ્ટીઓ અંગે વવચારવા માાંડયા. બાજ ના ગામ મેરાના માંત્રી નસીબખાને 

અમને સૌને જમવા બોલાવ્ર્યા. ત્ર્યાાં પણ આ જ ધનૂ, ‘ટ્રસ્ટ રચીએ’. તેની જવાબદારી નાખી 

શાાંવતભાઈ-બચ ભાઈ પર અને હ ાં કેવ  ાં મકાન કરવ ાં તે વવચારવા લાગ્ર્યો. 

નોકરીની થોડીક મડૂી હતી, પણ તે તો બાપ જીની માાંદગીમાાં ખચી બેિેલો. ને સાંસ્થાની 

કલ્પનામાાં રાચવા માંડયો – ન્ ક ગાાંડપણ ! મારે પાાંચથી આિ ધોરણો શરૂ કરવા પાાંચેક હજાર 

રૂવપર્યા તો જોઈએ જ. 

 બધા વમત્રોને વાત કરી. ‘શ ાં કર ાં ?’ એક વશક્ષક વમતે્ર કહ્ ાં, ‘ચાલો નાટક કરી ફાળો કરીએ.’ 

સૌને ગમી ગ્ ાં ને મેં નાટકેર્ય લખી નાખ્્ ાં. ‘ગાાંડા ાં તો થર્યાાં જાણી જાણી’ ગાાંડા થર્યા વવના તો કોઈ 

મોટ ાં કામ થત  ાં જ નથી. પ.ૂ મન ભાઈન ાં ‘ઝેર તો પીધાાં જાણી જાણી’ના શબ્દો ચોરી લીધા. વમત્રોન ાં 

કલામાંડળ સ્થાપી માંડયા નાટક ભજવવા. સાંસ્થાની ખરી શરૂઆત થઈ ગઈ. ખભે બે વાાંસ, હાથમાાં 

પેટ્રોમેક્ષ-રાતે્ર નાટક ભજવી સવારે ફત્તેપ ર. ત્ર્યારે મનખો વવચારવા માાંડતો : કેવ  ાં ગાાંડપણ છે ! ઓ 

ડૉટટર, તારા હાલ તો જો ! રાતના ઉજાગરા, બાપ જીની ભારે માાંદગી અને તારા હાથમાાં બત્તી અને 

ખભે વાાંસડા ! વાહ ડૉટટર વાહ ! પણ એ ગામડાાંઓએ ૪૦૦૦ રૂવપર્યા અને ૨૦ વીઘા જમીન કરી 

દીધાાં. 

શાાંવતભાઈ અને બચ ભાઈ ટ્રસ્ટરચના અને માંજૂરી માટે લાગી પડયા. હ ાં ફાળો અને જમીન 

માટે ફરવા માાંડયો. ત્ર્યારે લોકભારતીના જ ક ળના વસાભાઈ દેસાઈ બાજ ના ગામે કામ કરતા. 

તેમણે કહ્ ાં, ‘કાકા તમે અહીં બેસો છો તો હ ાં પણ આવ ાં. આમ અમે શરૂ કરેલ લોકર્યજ્ઞમાાં સવમધરૂપે 

લોકભારતીવ ૃાંદ એકત્ર થઈ કદટબિ થ્ ાં. 
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લોકોની વકીલાત – દુષ્કાળ પાર કયો 

‘ॐ स्वस्स्िन इन्द्रो ’ના ઘોિ સાથે ભાલે કાંક -ચોખા લગાવાઈ રહ્યાાં છે – ગ લાલ ઊડે છે. 

દજજર્યો ઢોલ પર દાાંડી પીટી રહ્યો  છે. આજે ગામડાની વકીલાત કરવા, તેમનો અવાજ રજૂ કરવા – 

વવદ્યાથીઓને અધ્ર્યર્યન કરાવવા ગ્રામસેવા માંડળના પ્રથમ કાર્યકનો પાર્યો ફત્તેપ રમાાં આજ બાજ નાાં 

ગામોની ખ  શખ શાલ ગ્રામજનતાની હાજરીમાાં નાંખાઈ રહ્યો છે – વસાભાઈ સૌને ગોળ-ધાણા વહેંચે 

છે. માદાાં માદાાં બાપ જીન ાં હૃદર્ય પણ પ લદકત થઈ રહ્ ાં છે. સૌ ચાપણી પી વેરાઈ રહ્યાાં છે અને હ ાં...હ ાં 

કામની ક્ષચિંતામાાં ડૂબ્ર્યો છાં. 

સાાંજે ક મ  દભાઈ અને અમે બેિા. ટ્રસ્ટના બાંધારણની ચચાક થઈ. સાંસ્થાન  ાં નામ વવચારતા હતા 

ત્ર્યારે ‘આવાાં ઘણાાં કેન્રો સ્થાપશ ાં ત્ર્યારે લોકભારતીન ાં ઋણ અદા થશે. કેમ ચાંરકાન્ત બરાબર ને ?’ 

મને ભાઈએ પછૂ્ ાં. મારી નજર તો બાજ ના થોરના મળૂમાાં હતી. આ બધી ચચાક વચ્ચે હ ાં તો ડાંડીકો 

લઈને સાપ-વીંછી ન નીકળે તેન  ાં ધ્ર્યાન રાખીને બેિેલો તેથી ‘હા’ કે ‘ના’ કશ ાં ન કહી શક્યો પણ 

વગડા વચ્ચે ગ્રામસેવાનાાં સ્વપનાાં આમ સેવાણાાં અને સાકાર બનવાાં શરૂ થર્યાાં. 

મકાન-ઝૂપડાાં-કૂબા બાાંધ્ર્યાાં હાથોહાથ, ટાાંચાાં સાધનો-નાણાાં વવના શ ાં થાર્ય ? તેની 

દોડાદોડીમાાં જ સમર્ય ક્યાાં જાર્ય તેની ખબરેર્ય ન પડે. 

‘ભૈ, મારી પાસે બેસ, નહીં તો ઓરતા રહી જશે.’ તે ગળાડૂબ કામ વખતે બાપ જીએ કહ્ ાં. 

‘બાપ જી, હવે તો આ બધ ાં પરૂ ાં જ થવામાાં છે. પછી તમારી પાસે જ બેસીશ ને ?’ અને 

જૂનની ૧૩મી તારીખ આવી – વનશાળનો ઘાંટ વાગ્ર્યો. ટણણણ. 

‘જ ઓ બાપ જી ! આપણી સાંસ્થા શરૂ થઈ. ઘાંટ સાાંભળ્ર્યો ?’ 

‘હા, ભાઈ, બહ  સાર ાં થ્ ાં.’ ક દરત જાણતી’તી કે હવે બાપ જીને ક્યાાં ઘ ાંટ સાાંભળવાનો હતો ! 

એ જ માસના અંતમાાં તેઓ તો સૌને અલવવદા કરી મોટા ગામતરે ચાલતા થર્યા. 
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બાપ જીન ાં મોટ ાં ગામતર ાં, ખેતીની જવાબદારી, દેવાની જવાબદારી, સાંસ્થાની શરૂઆત અને 

ત્ર્યાાં તો ભર્યાંકર દ ષ્કાળ પડયો – ક્યાાંર્ય કશ ાં પાક્ ાં નહીં. મારી જવાબદારીએ આજ બાજ થી અસહ્ય 

વ્ર્યાજે અનાજ લાવી ફત્તેપ રના િાકોર ખેડૂતોને આપવાનો પ્રર્યત્ન શરૂ કર્યો પણ કેટલે પહોંચાર્ય ? 

દ ષ્કાળનાઓળા તો ફેલારે્ય જતા હતા. ઢોર મરતાાં હતાાં – માણસોને પણ ખાવાનાાં સાાંસાાં હતાાં. 

‘બબ્બે દદવસના લાાંઘા થર્યા છે ભૈ, સમ બહને િાકોરે પોતાનાાં બે છોકરાાં બતાવતાાં આશાભરી 
નજર મારા તરફ નાખી.’ 

‘બેન ! મારી પાસે તો કાંઈ નથી.’ 
‘ભૈસાબ, બે દી’ તો કાાંકરા વઘારીને ખવરાવ્ર્યા-હવે નથી ખાતાાં. કહ ેછે, પેટમાાં દ :ખે છે.’ 
બાળકોની એ ઊંડી ગરે્યલી શ ષ્ક આંખોએ – મારી આંખોમાાં પાણી વહવેડાવ્ર્યાાં. ‘જા બેન, ઘેર 

જા, હ ાં કાંઈક કર ાં છાં.’ 
તે બહને તો ઘરે ગઈ, હ ાં ક્યાાં જાઉં ? ત્ર્યાાં બાએ શાક માટે પૈસા માગ્ર્યા – ને હ ાં બાને બોલી 

ગર્યો – ‘પૈસા નથી. આ લીલાાં મરચાાં છે તે ખાઈ દી કાઢો –’ 

પ્રફુલ્લાને કહ્ ાં, ‘મારાાં એક જોડ કપડાાં આપો – હ ાં ક્યાાંકથી અનાજ લઈ આવ ાં.’ 
‘પણ પૈસા વવના ?’ 
‘હા, પૈસા નથી તેથી શ ાં થઈ ગ્ ાં ? ભીખ માગીશ. મારાથી આ જો્ ાં જત  ાં નથી. જેમની 

પાસે છે તેમને કહીશ કે નથી તેને કાંઈક તો આપો.’ 
‘અનાજ મળે એટલે તરત પાછો ફરીશ.’ એમ કહીને ચાલ્ર્યો મેરાના બસ સ્ટેન્ડે. રસ્તામાાં જ 

જાણે ભગવાન મળ્ર્યા. મોટાભાઈ ચાલ્ર્યા આવે – તેમણે પછૂ્ ાં, ‘ક્યાાં જાર્ય છે ?’ 

‘ભૈ, લોકો ભખૂ્ર્યાાં છે, અનાજ વગર પાછો નહીં ફર ાં એમ નક્કી કરીને નીકળ્ર્યો છાં.’ 

ભાઈએ સમજાવ્ર્યો. ખાતરી આપી, ‘અનાજ મળી રહશેે. અત્ર્યારે તો ઘરે ચાલ.’ 

બાંને ભાઈ પછી અમદાવાદ પહોંચ્ર્યા વેપારી માંડળ પાસે. 

‘જો ચાંરકાન્ત ! ત  ાં લોકો વતી જઈ રહ્યો છે, લોકોનો વકીલ બની અપીલ કરવા જાર્ય છે. 

ધીરજ ધરજે. હીરાલાલભાઈ જરા ગ સ્સાવાળા છે. શાાંવત રાખજે.’ 
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‘આવા તો કેટલાર્ય ચાલ્ર્યા આવે છે, અમારે કેટલ ાં કરવ ાં ?’ હીરાલાલભાઈએ અરજી વાાંચતાાં 
કહ્ ાં. 

‘સાહબે, બહ  તકલીફ છે.’ 
‘એ તો અમેર્ય જાણીએ છીએ.’ 
‘પણ મારે તો ૭૦ મણ અનાજ જ જોઈએ છે.’ મેં વકીલાત ન છોડી. 
‘હા, પણ તેમાાં હ ાં શ ાં કર ાં ? અમે કામ આટોપી લીધ  ાં છે.’ 
‘આપો સાહબે, હ ાં બરાબર વહીવટ કરીશ.’ 
‘લ્ર્યો, લઈ જાવ.’ ગ સ્સે થઈ કાગળમાાં મને લખીને દીધ  ાં – ના, મારા તરફ ફેંક્ . મેં જો્ ાં તો 

૭૦ મણને બદલે ૭૦૦ મણ લખેલ ાં.  

‘સાહબે, તમારી ભલૂ થઈ, આમાાં તો ૭૦૦ મણ લખા્ ાં છે.’ 

‘ભલૂ નથી થઈ. ૭૦ મણ કેટલા દી’ ? ૭૦૦ મણ લઈ જા, બરાબર દહસાબ રાખજે. ‘કેવી 

કિોર કૃપા ! લોકોની વકીલાત કરતાાં વળી ઇશ્વરદશકન થર્યાાં.’ 

‘મહારાજ, અનાજ તો મળ્્ ાં. ઘણ ાં મળ્્ ાં પણ લઈ જવા ભાડ ાં નથી.’ રવવશાંકરદાદા આગળ 

આજીજી કરી. ક મ દભાઈએ મારા કામનો પદરચર્ય આપર્યો. દાદાએ આગલા દ કાળમાાં સમી તાલ કામાાં 

કામ કરેલ ાં. આંખમાાં આંખ પરોવી તરત ક્ષચઠ્ઠી લખી પ્રભ દાસભાઈને મળવા કહ્ ાં. 

આમ ટ્રકભાડ ાં મેળવી ટ્રક ભરી ફત્તેપ ર આવ્ર્યો. જો હ ાં લોકભારતીમાાં ન ભણર્યો હોત તો તો 

અનાજ-કાડક કરી પાવતી લઈ વહેંચી આપત: પણ તેમ ન ક્ ાં. 

કાર્યકકતાકઓની વમદટિંગ કરી. ‘સીધ  ાં આપશ ાં તો લોકોને મફવત્ ાં ખાવાની ટેવ પડશે. અને તો 

વળી કેટલાક માગવા આવતાાં ક્ષોભ અન ભવશે. શ ાં કરવ ાં ?’ 

‘જે અનાજ મેળવે તે શ્રમ કરે’ તેમ િરાવ્્ ાં અને લોકોને અપીલ કરી. મેળવેલ અન્ન, લોકોને 

જાહરે સફાઈ-શ્રમ કરાવીને વહેંચ્્ ાં અને દ ષ્કાળ પાર ઉતાર્યો. 
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રૂપેણની રેલે ફિેપરુ તાણ્્ુાં 
સાંસ્થાને બીજ ાં વિક બેઠ ાં. કૂબામાાં રહતેા ાં. અમ સૌ માટે સહ ને લાગણી થઈ. અમારા ટ્રસ્ટીઓ 

મોતીભાઈ, ડૉ. જોિી પણ ક્યારેક બોલી ઊિે : ‘આ તો લોકભારતી વેિેલી છે, એટલે આમ રહી 
શકે.’ 

મધ્ર્યવતી પ્રાથવમકશાળાના કન ભાઈ-કાસ્ન્તભાઈ પણ અમારી ક્ષચન્તા કરે : 
‘તમે આમ કૂબામાાં રહો તે નથી ગમત  ાં. કામ કરતાાં કરતાાં કાગક્ષળર્યાાંર્ય ઊડી જાર્ય છે.’ 
‘એ તો િીક, કાલે તો વસાભાઈના રોટલા જ કૂતર ાં ઉપાડી ગ્ ાં.’ મેં કહ્ ાં, ‘પણ શ ાં કરવ ાં ? 

નાણાાં નથી એટલે આમ જ ચલાવવ ાં રહ્ ાં.’ મેં પદરસ્સ્થવત સ્પષ્ટ કરી. 
વશક્ષકોએ કહ્ ાં, ‘એ માટે અમે મહનેત કરીએ. લોકોને કહશે ાં. અને સૌએ ભેગા થઈ પેલી જૂની 

વાતાક મ જબ – 

‘ગોળ કેરી ભીંતરડી, શેરડી કેરા સાાંિા, 
કાચલીએ ઘર છાાંર્યાાં, બચ્ચાાં કમાડ ઉઘાડો.’ની જેમ – 

કોઈએ રાડાાં આપર્યાાં તો કોઈએ નક્ષળર્યાાં. કોઈકે શ્રમ. સાંસ્થા માટે સાધનદાન લેવા ગર્યા તો 
ગામડે ગામડેથી કોદાળી, પાવડા, દાતરડાાં પણ આપર્યાાં. અરે ! એક કાાંગસી વેચનારીએ તો કાાંગસી 
અને સોર્યો પણ આપેલી. આમ સાંસ્થા સાધનસાંપન્ન થઈ, માટીનાાં મકાનોમાાં શરૂ થઈ. કાર્યકકરો પણ 
મકાનમાાં રહતેા થર્યા. 

દ ષ્કાળ વળોટી, સ્વસ્થ થઈ મેં પણ જમીન તૈર્યાર કરી. વિાકની રાહ જોઈને બેિો. સરસ 
વરસાદ થર્યો. પાક લહરેાવા લાગ્ર્યો. 

‘મહસેાણા જજલ્લામાાં તેર કલાકમાાં ૨૫ ઈંચ વરસાદ. નદીઓમાાં ભારે પરૂ, રૂપેણ 
ગાાંડીતરૂ,કેટલાાંક ગામોનો સાંપકક થઈ શક્યો નહીં.’ 

તક્ષબર્યત નાદ રસ્ત એટલે લોકભારતી મોટાભાઈને ત્ર્યાાં આરામ કરવા આવેલો. હજી બે દી’ 
નહોતા થર્યા ત્ર્યાાં સાાંજે રેદડર્યોએ ઉપરોટત શબ્દો ઉચ્ચાર્યાક. 

ફત્તેપ ર તો નદીકાાંિે, તેમાાં સાંસ્થા તો સાવ કાાંિા પર. શાની બચી જ હોર્ય ? બા-બાળકો-ઘર, 

ઢોર-શ ાં થ્ ાં હશે ? કાર્યકકરોને તો અગાઉના નાના પરૂ વખતે જ મેરા મોકલી દીધેલા. એટલે એટલી 

ક્ષચિંતા ઓછી હતી. મન તો ફત્તેપ ર દોડવા લાગ્્ ાં. રાત તો માાંડ વવતાવી. ક મ દભાઈ સાથે ઊપડયા 

ફત્તેપ ર. 
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‘ચાંરકાન્તભાઈ, તમે-ક મ દભાઈ જઈ શકશો. ભાભી નહીં જઈ શકે.’ પરૂસેવા શરૂ કરનારા 
ભગ ભાઈ, દશરથભાઈએ જણાવ્્ ાં. 

અમને થોડે સ  ધી જીપ મકૂી ગઈ. પછી કાદવ ખ ૂાંદતાાં ફત્તેપ ર પહોંચ્ર્યા ત્ર્યાાં તો લોકો 
વીંટળાઈ વળ્ર્યાાં. 

‘સાહબે અમાર ાં બધ ાં સાફ થઈ ગ્ ાં. હવે શ ાં થાશે ?’ એક વિેૃ રડતાાં રડતાાં કહ્ ાં. 
છાતી સરખી બીડી. ‘કોઈ ક્ષચિંતા કરશો નહીં સવાભાઈ, બધ ાં સાર ાં થઈ રહશેે.’ જર્યાાં નજર કરો 

ત્ર્યાાં જળની એ તાાંડવલીલા-ધરાશાહી મકાનો, માલસામાન ખલાસ, કપડાાં, ગોદડાાં કાદવમાાં 
દટાએલાાં. એક બહાદ ર બાળા ‘ઝેબર’ કેટલાાંકને ઉપર્યોગી થરે્યલી તેની વાત જાણી આનાંદ થર્યો. 
આ બધ ાં જોતાાં જોતાાં બોદરિંગ ભણી ચાલ્ર્યા, સાંસ્થાએ ગર્યા. 

રૂપેણન ાં ખર ાં તાાંડવ અહીં જો્ ાં. જે જમીનને આશરે હ ાં આવેલો તેનો ત્રીજો ભાગ તો રૂપેણ 
ગળી ગઈ. કરજ કરી રહવેા મકાન બનાવેલ ાં. ગાર્ય-વાછરડી મરી ગઈ. માાંદાાં બા અને બાળકો 
ગભરારે્યલાાં. પણ મને દહિંમત આપતાાં ઉત્સાહ બતાવે. બે વળીઓ પર કાંતાન નાખી રહતેાાં હતાાં. બધ ાં 
જોતાાંછાતી બેસી જાર્ય. વળી બાને, બાળકોને શ્રી ક ાંપાજી અને પશાભાઈએ ગળાડૂબ પાણીમાાંથી 
ખેંચી ઊંચાડા સ્થળે પહોંચાડયાાં તે જાણ તો પછી વાતોમાાંથી થઈ. સાંસ્થા તરફ વળ્ર્યા, ટવાટકરન  ાં 
નામવનશાન નહીં. કાટમાળ ક્યાાંર્ય વેરારે્યલો. કાગક્ષળર્યાાં તણાઈ ગરે્યલાાં. ફવનિચર દટારે્યલ ાં. ભાઈ મને 
દહિંમત આપે, ને હ ાં ખ  દ પણ દહિંમત કેળવતો ફત્તેપ રના એ વનરાધારોને ર્યાદ કરતો વવચારતો હતો, 
‘ક દરત, તેં શી કસોટી આદરી છે ? હજી ’૭૪નો દ ષ્કાળ માાંડ કાઢર્યો ત્ર્યાાં ’૭૫માાં આ કારમ ાં રેલ 
તાાંડવ ? 

રાતે્ર વમદટિંગ મળી. સૌને પછૂ્ ાં, ‘કહો, આ સ્થળ તો આવ ાં છે. અહીં જ રહશે ાં કે બીજે જશ ાં ?’ 
સૌએ એકી અવાજે ત્ર્યાાં જ રહવેા િરાવ્્ ાં અને અમે અમારા ટ્રસ્ટીઓ, છાપાાં, વમત્રો દ્વારા મદદ માટે 
ધા નાખી. 

સૌની નજર ફત્તેપ ર તરફ વળી. સદ્ધદ્વચાર ટ્રસ્ટે ગામ બાાંધી દેવાન  ાં માથે લીધ  ાં, તો રેડક્રોસે 
દૂધકેન્ર લીધ  ાં. ‘અસાગ’ે બાાંધકામની જવાબદારી લીધી. હ ાં આ મ શ્કેલીને વટવા સાંઘબળ ઊભ ાં કરવા 
લાગ્ર્યો. સૌ ભેગાાં થર્યાાં. કામ ઉપાડ્  ાં. શ્રમ કરી મકાનો તૈર્યાર કર્યાાં. સૌએ બધ ાં શ્રમદાન કરીને 
સ્વીકા્ ક. ગામના મતભેદોને દફનાવ્ર્યા અને સાંઘબળ ઊભ ાં ક્ ાં. નાનીનાની બદીઓ કાઢવાનો પણ 
આ વનવમત્તે પ્રર્યત્ન કર્યો. 
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પણ આ ‘રેલ’ે મારી કેડ ભાાંગી નાખી 
માણસ ધણેૂ ત્ર્યારે તેને ભાન નથી રહતે  ાં પણ ધણૂતો બાંધ થાર્ય ત્ર્યારે તેને ખબર પડે કે 

સાાંધેસાાંધો કળતો હોર્ય છે. હ ાંર્ય ખબૂ ધણૂર્યો. દ ષ્કાળ ગર્યો ત્ર્યાાં રેલ આવી. લોકોને અનાજ-કપડાાં-
મકાન માટે ધણૂર્યો. સાંસ્થાને પણ સ્સ્વસ એઈડ મળતાાં મકાનનો પાર્યો નાખ્ર્યો. શાાંવત થઈ, મારી ધનૂ 
ઊતરી, ઘર ભણી નજર માાંડી. ‘હા ાંડલાાં ક સ્તી કરે છે.’ પત્નીએ કથની કહવેા માાંડી. ‘કપડાાં નથી. 
છોકરાાં માાંદા ાં છે. બાના મોં સામે તો જ ઓ !’ પણ ત્ર્યાાં મહમેાનો આવતાાં વળી રોટલા રાાંધવા માંડી. 
પછૂ્ ાં, ‘ક્યાાંથી બાજરી માંગાવી ?’ 

‘શ ાં કર ાં ? આ રેલરાહતની આવેલી તેમાાંથી વાપરવી પડી.’ 
મારો જીવ કકળી ઊિયો. ભાંગારમાાંથી ઊભા કરેલા આ મકાન સામે જોતાાં વવચારે ચડયો. ‘શ ાં 

કર ાં ? બધ ાં સાફ ! ઘર નહીં, ઘરવખરી નહીં, ડૉટટર, વળી પાછો ડૉટટર થઈ જા ! અંદરથી પેલો 
સેતાન બોલ્ર્યો. 

‘ના, ના એ છેતરવાન ાં નહીં કર ાં.’ 
‘શ ાં કરીશ ? છૂટકો નથી, જો તો ખરો, આ તારા પર આધાદરતોન ાં શ ાં ? તેમને માટે કર, 

કાંઈક કર ! આ જોતો નથી ? ક દરતે તને ક્યાાં સાથ આપર્યો ? આ સાંકટમાાં ત  ાં જરૂર સૌનો થર્યો, તાર ાં 
કોણ થ્ ાં ? ઇંજેટશન શરૂ કરી કમાવા માાંડ.’ 

‘ના, ના, હ ાં એ શેતાન નહીં બન ાં. ભલે કોઈ મદદે ન આવ્્ ાં પણ એ જ લોકભારતીના 
મન ભાઈ-દલસ ખભાઈ, એ સાંસ્થાના ચાલ -ભતૂપવૂક કાર્યકકરો, વવદ્યાથીઓએ જેટલી થાર્ય તેટલી 
મદદ-લોન આપી જ ને !’ છતાાં ભાઈને પછૂી બેિો, ‘ભાઈ ! થાર્ય છે, દવાખાન ાં કર ાં ?’ 

ભાઈએ સમજાવ્્ ાં કે જર્યાાંથી પાછા વળ્ર્યા તે દદશામાાં હવે જોવાન  ાં ન હોર્ય. ‘હા, એમ કર, 
૩૦૦૦ રૂવપર્યા પગાર લઈ સાંસ્થામાાં દવાખાન ાં ચલાવ.’ 

મેં ચોખ્ખી ના ભણી દીધી. ‘હ ાં પગાર લઉં ? ને તેર્ય સાંસ્થામાાંથી ?’ 
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શાંખેશ્વર કેન્દ્ર સ્થાપ્્ુાં : આરોગ્ય, ખેતી, ખાદીની પ્રવશૃિઓ શરૂ 

 

છેવટે પ્રફુલ્લા સાંસ્થામાાં નોકરી કરે, હ ાં બહાર કર ાં અને સાંસ્થા ચલાવ ાં તેમ િરાવ્્ ાં. મારે 

આ્ વેદ વવકાસ માંડળનો આભાર માનવો જોઈએ કે તેમણે પાટણમાાં આ વ્ર્યવસ્થા કરી દીધી. વળી 

લોકોએ મને તાલ કા પાંચાર્યતમાાં ચ ૂાંટી મોકલ્ર્યો એટલે મારે પાટણન ાં દવાખાન ાં, સાંસ્થાન  ાં કામ, 

લોકોના પ્રવતવનવધ તરીકેન  ાં કામ એ બધાાં વચ્ચે બરાબર દોડાદોડી શરૂ થઈ. પણ મેં પાટણથી 

શાંખેશ્વર દવાખાન ાં થરે્ય ફેરવવાની શરત કરેલી કારણ કે તો જ ફત્તેપ ર સાથે શાંખેશ્વરની સાંસ્થા પણ 

સચવાર્ય. તેથી વખત જતાાં તેમ ગોિવા્ ાં અને તેથી અન કૂળતા વધી. 

દ ષ્કાળ અને રેલરાહતના કાર્યકમાાં ઘણાનો પદરચર્ય થર્યો. મૈત્રી અને હૂાંફ મળ્ર્યાાં, તેમાાં 

શાંખેશ્વરના શ્રી ખોડાભાઈ, હન જી, સેવાંતી શેિ. તેમણે કહ્ ાં, ‘શાંખેશ્વરમાાં તમે સાંસ્થા કરો. લ્ર્યો, આ 

જમીનનો િરાવ’. એટલે બચૂદાદાના આદેશ મ જબ એક મોટ ાં નહીં અનેક નાનાાં કેન્રો કરવાન ાં 

સ્વીકારી કામ હાથમાાં લીધ  ાં. પણ કોણ બેસે ? ત્ર્યારે લોકભારતીન ાં ફળ દદનેશ િાકર ર્યાદ આવ્ર્યો. 

દેહસાંબાંધે ભત્રીજો, રાજ પ રામાાં કામ કરે. કામમાાં આબરૂ કમારે્યલો-તે કરી શકે. પણ અહીં ન તરત 

પગાર મળે, ક ટ ાંબ મોટ ાં પણ થ્ ાં કે ભોગ તો ક ટ ાંબનાનો જ લેવાર્ય ને ? તેને મનની વાત કરી. 

દદનેશ કહ,ે ‘કાકા, ત્ર્યાાં મારી પત્ની પણ પાટકટાઈમ કામ કરે છે. માર ાં ત્ર્યાાં સાર ાં સ્થાન છે.’ 

‘દદનેશ, એક વિકનો ભોગ આપવો રહ્યો, આપણો વવસ્તાર તારો ભોગ માગે છે. બોલ છે 

તૈર્યારી ?’ 

દદનેશે તૈર્યારી બતાવી અને એક જ વિકમાાં તાંબ   તાણી શાંખેશ્વરમાાં કામ શરૂ કરી દીધ  ાં. હવે 

તો આ બાંને કેન્રો જોવા જવાાં પડે. વળી શાંખેશ્વર માટે દવાખાનાન ાં દાન સોમચાંદભાઈન ાં હન  જી દ્વારા 

લીધેલ ાં-તે પણ પરૂ ાં કરવ ાં રહ્ ાં. આમ કામનો બોજ વધ્ર્યો. એક વિક ખબૂ ખેંચાવ ાં પડ્ ાં. તેમાાં વળી 

રેલમાાં શરદીમાાં આવી ગરે્યલો મારો મોટો દીકરો કાનના ઓપરેશનમાાં ગ માવ્ર્યો. તે વેળા મન ભાઈ 

રેલીમાાં આવી નવજીવન દેતા ગર્યા. 
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રૂની-રણોદ વચ્ચે પાણી ભરાર્ય. કેટલીક જમીન ખારી થઈ. જો કેનાલ થાર્ય તો જમીન 

ઉપજાઉ બને. સૌએ સાંગિન કરી જજલ્લા પાંચાર્યતને કાગળ લખ્ર્યો અને એક અિવાદડર્યામાાં 

નહરેકામ શરૂ થ્ ાં. ખેડૂતો ખબૂ ખ  શ થર્યા. વીજળી માગી અને આખા તાલ કાન  ાં વીજળીકરણ થ્ ાં. 

પણ આ બધા વચ્ચે ફરી દ ષ્કાળ પડે તો અહીંના લોકોનો આશરો શ ાં ? એ ક્ષચિંતા સતાવ્ર્યા કરતી 

હતી. 

એક દદવસ પાટણમાાં દવા લેવા ખાદી પહરેેલા ભાઈ આવ્ર્યા. પછૂ્ ાં, ‘શ ાં કરો છો ?’ 

‘ખાદીકામ કર ાં છાં.’ 

અંબર અંગે પછૂપરછ કરી અને અંબર મેળવીએ તો રોજી અપાર્ય તેમ લાગ્્ ાં એટલે તેમન ાં 

માગકદશકન લઈ બોડકમાાં અંબર માટે અરજી કરી. 

બોડે અરજી પાસ કરી, પણ તે વખતે રૂબરૂ આવેલ રામ ભાઈએ કહ્ ાં, ‘ચાંરકાન્તભાઈ, રેં દટર્યા 

તો આપ ાં પણ એક શરત, તમે ફત્તેપ ર રહી જાતે કામ સાંભાળો તો.’ 

એ શરત સ્વીકારી ફરી પાછો પાટણ છોડી હ ાં ફત્તેપ ર આવ્ર્યો. શાંખેશ્વર-ફત્તેપ રમાાં અંબર શરૂ 

કર્યાક. ત્ર્યાાંથી પ્રૌઢ વશક્ષણનાાં સો કેન્રો પણ બે વિકમાાં ચલાવ્ર્યાાં. અંબરન ાં કામ જોઈ રામ ભાઈએ ૪૦૦ 

ચરખા આપર્યા. મ જપ રને કેન્રમાાં રાખી ૪૫૦ માણસોને રોજી આપવાન ાં કામ ઉપાડ્  ાં. મન ભાઈ 

પાંચોળીને હસ્તે ખાખબડી કેન્રન ાં ઉદ્ઘાટન ગોિવ્્ ાં. િેર િેર તેમને લોકોએ વધાવ્ર્યા. તેમણે મારા 

કામને જો્ ાં અને આ દ્વારા હ ાં લોકભારતીન ાં ઋણ અદા કર ાં છાં તે મનોભાવ તેમને ગમ્પર્યો અને 

તેઓએ નરોત્તમભાઈ ચૌહાણ પાસેથી રૂ. ૨૫૦૦૦ન ાં માતબર દાન અપાવી શાંખેશ્વર કેન્રને પાર્યાની 

સગવડો પરૂી પાડવામાાં ટેકો કર્યો. 
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રાજકારણની સમજ 

 

‘જનતા પાટી – ક્ષઝન્દાબાદ.’ 

‘મોરારજી – અમર રહો.’  

‘તમારો દકિંમતી મત લોકસેવક શ્રી ચાંરકાન્તભાઈને આપો’ સમી-હારીજ વવસ્તારનો ૮૦ની 

વવધાનસભાની ચ ૂાંટણીમાાં જનતાપક્ષની દટદકટ લઈ ઉમેદવાર બન્ર્યો. 

મળૂશાંકરભાઈ ગ્રામભારતી આવેલા ત્ર્યારે તેમને એક અધ્ર્યાપકે પ્રશ્ન કરેલો :‘આપણાથી 

રાજકારણમાાં પડાર્ય ?’ 

‘પડાર્ય નહીં, ઊભા રહવેાર્ય’ તેવો જવાબ ભાઈએ આપેલો, ત્ર્યારની ધનૂ. આપણે 

રાજકારણમાાં પડાર્ય. મન ભાઈ તો વશક્ષણમાંત્રી પણ બનેલા. રાજકારણ અછૂત હોર્ય તો મન ભાઈ શ ાં 

કામ પડે ? તેથી કેટલાક કાર્યકકરોએ ના પાડયા છતાાં હ ાં ઊભો રહ્યો. છેવટે ચ ૂાંટણીદોર તો 

કાર્યકકતાકઓએ જ સાંભાળેલો. 

ગામેગામ ભાિણ આપી મારાાં કાર્યો અને ભવવષ્ર્યન ાં આર્યોજન જણાવી, મારો રચનાત્મક 

દૃષ્ષ્ટકોણ સમજાવ્ર્યો-ત્ર્યાાં તો એક દદવસ પ્રવતસ્પધી આવ્ર્યા અને મને બેસી જવા સમજાવ્ર્યો. મેં 

વડીલોને મળવા જણાવ્્ ાં અને વડીલોએ પણ મને ટેકો આપર્યો પણ ઊથલપાથલ શરૂ થઈ ગઈ. 

પક્ષના ઘણા વમત્રો અપક્ષ થર્યા. બહ  થોડા રહ્યા. નાણાાં વવના લડવાન ાં હત  ાં. નાતન ાં બળ તો હત  ાં 

નહીં. આજના રાજકારણનાાં એ બળો વવનાનો હ ાં, વમત્રોની મદદથી પ્રર્યત્ન કરતો રહ્યો. 

જ્ઞાવતથી વવર િ જઈ અનેક ધમકી વચ્ચે શાંખેશ્વરના સરપાંચ ખોડાભાઈ, વસિંહની જેમ મારી 

પડખે રહ્યા. ક્ષગરજાશાંકરભાઈ, લહરેચાંદભાઈ આપિમક સમજી ઝઝૂમ્પર્યા; તો પાડોશી િાકોર-

દરબારોએ પણ મને સાથે આપર્યો. પણ તેમન ાં સાંખ્ર્યાબળ કેટલ ાં ? આમ હાર વચ્ચે પણ મને 

સમજનાર નાનકડો સમ દાર્ય મળ્ર્યો. 
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જીત જીરવવી સહલેી પણ હાર પચાવવી અઘરી છે. પણ મને ક દરતના ઘાએ ઘડયો હતો. 

હજી કાંઈક કચાશ છે તેમ સમજી બમણા જોરથી કામે વળ્ર્યો. જજલ્લા પાંચાર્યતની ચ ૂાંટણીવેળા મારી 

તાકાતને પામી ગરે્યલા નેતાઓએ મારી સાથે મસલત કરી. સારાને સાથ આપવા િરાવ્્ ાં. મેં જેને 

ટેકો આપર્યો તે જીત્ર્યા ત્ર્યારે હ ાં ખ  દ ન જીત્ર્યો પણ જજતાડી શક ાં તેવો તો જરૂર સાક્ષબત થર્યો. 

આજકાલના રાજકારણના કાવાદાવા આવડતા નથી. વાતો કરવાની ટેવ નથી. સાંભવ છે કે 

ચાલ  લોકશાહીમાાં લોકોન  ાં કામ કરતો હોવા છતાાં ન ચ ૂાંટાઉં, પણ એથી જાગતૃ કાર્યકકર તરીકે 

‘રાજકારણ અછૂત છે – હ ાં તેનાથી પર રહીશ’ એવ ાં હ ાં નહીં કહી શક ાં. હજી ગામડાન ાં રાજકારણ 

પેચીદ ાં છે. વશક્ષણ દ્વારા ગ્રામસમાજન ાં ઘણ ાં ઘડતર કરવાન ાં છે. એટલે રાજકારણની શ દ્ધિ માટે પણ 

વિો જાર્ય તેવો સાંભવ છે. વશક્ષણ દ્વારા તે ઘડતર કરવા બેિો છાં; રાજકારણને અછૂત માની નહીં 

શક ાં. લોકશાહીમાાં જીવનારો હ ાં ‘લોક’ વચ્ચે કામ કર ાં છાં ત્ર્યારે ‘શાહી’થી કેમ છૂટો રહ ાં ? 

વવચારની આ દેણગી લોકભારતીની છે. 

વત્રસતૂ્રીનગર – લોકભારત કેન્ર અને લોકહાટ 

૩૫-૪૦ કાર્યકકતાકઓ ખભે થેલા, બગલમાાં ક્ષબસ્ત્રા લઈ ’૭૮માાં સમી તાલ કામાાં ર્યાત્રા કરી. 

રાતે્ર મનોરાંજન કરીએ. નહીં કોઈ ફાંડફાળો. સવારે ગ્રામસફાઈ, ગામાર્યત કામ. ગ્રામજનો પણ ભળે. 

બપોરે છૂટા છૂટા ઘરે જમવાન ાં. બપોર પછી રોગવનદાન. આમ ગામડાાંનાાં દશકન કર્યાાં. આ દેશમાાં 

ચાલવાની ક્યાાં નવાઈ છે ? સાધ  ઓ કાશીથી કન્ર્યાક મારી ર્યાત્રા કરતા જ હોર્ય છે ને ? પણ આ તો 

તેમનામાાં જ ભણેલાઓની ર્યાત્રા હતી. દદરરનારાર્યણ ત્ર્યારે પ્રત્ર્યક્ષ થર્યો. ભર્યાંકર ગરીબી જોઈને 

મન હલી ઊિે. મળૂમાાં બેકારી. પરૂા બેહાલ. કામ ઇચ્છે પણ મળે નહીં. મળે તો પરૂી રોજી ન 

અપાર્ય. તેમાાં જો પ્રસાંગે ઉછીના-ઉધાર લેવા પડયા તો તેણે ધીરનારને ત્ર્યાાં વ્ર્યાજમાાં આખ ાં વિક 

કામ કરવ ાં પડે. કાાં તો ખેતી હોર્ય તો પહલેેથી માલ માાંડી દેવો પડે. શાહ કાર સસ્ત  ાં-નમત  ાં ને તેમ 

વજનમાાં આડ ાં-અવળાં કરીને પણ છેતરે. આમાાંર્ય જો દ ષ્કાળ આવે તો સાફ થઈ જાર્ય. આ માટે શ ાં 

કરવ ાં ? પ્રશ્ન મનમાાં ઘોળાવા લાગ્ર્યો. 
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ત્ર્યાાં વળી લોકભારતીમાાંથી જ જવાબ મળ્ર્યો. વત્રસતૂ્રી કાર્યકક્રમ-અંબર, ગાર્ય, થોડી જમીન-

એક બીજાનો આશરો છતાાં હાંમેશનો ટેકો. 

પણ, આ વવસ્તાર ખારો. લીલ ાં ઘાસ ન મળે. ગાર્ય કોઈ સ્વીકારે નહીં. શ ાં કરવ ાં ? 

ઉકેલ કાઢર્યો. ભેંશ રાખવી. સાંસ્થામાાં ગાર્યનો વવકાસ કરવો. તેઓ ગાર્ય માાંગતા થાર્ય તેમ 

આપણે કરવ ાં. 

સતત બે વિક આ વાત વાગોળી. હદર ૐ આશ્રમના શ્રી ઇન્દ ભાઈનો પ્રવાસ મ જપ ર 

ગોિવેલો-તે કાર્યકક્રમમાાં ્ વનર્યન બેંકના મૅનેજર આવ્ર્યા. વાત નીકળી. તેમણે લોન આપવા 

સ્વીકા્ ક. લેનાર મળ્ર્યો રૂપો દારૂદડર્યો. તેણે કહ્ ાં, ભેંશ-અંબર આપો, મહનેત કરીશ ાં. ૨૫૦-૩૦૦ 

રૂવપર્યા મદહને મળે તો અમે ૨૫ જણાાં આવીએ. 

શાંખેશ્વરમાાં પણ વાત થઈ. આિ ક ટ ાંબ તૈર્યાર થર્યાાં અને ત્ર્યાાં સાંસ્થા પડખે આવી ગર્યાાં. ભેંશ, 

અંબર અને થોડી જમીન પર તેમણે તેમનો પ ર િાથક શરૂ કર્યો છે, વળી ૮૩ એવપ્રલમાાં મારી રીત 

મ જબ ઢોલ વગાડી વાજતે-ગાજતે મ જપ ર પાદરમાાં પણ વત્રસતૂ્રીનગર સ્થાપશ ાં. તેઓ રોજી 

મેળવશે, ખાદી પહરેશે. બાળકો ભણશે, સાંપીને રહશેે અને ત્રણ વિકને અંતે સ્વમાનભેર અંબર અને 

ભેંશ અથવા શાંકર ગાર્ય લઈને ઘેર જશે અને કોઈની ગરજ અને કરજ વગર સૌની સાથે સ  ખેથી 

જીવશે. 

આ વત્રસતૂ્રીર્યોજના-લોકભારતી કેન્ર સફળ બન્્ ાં, બનશે એવી શ્રિા છે. તો આવાાં ઘણાાં કેન્રો 

ઊભા થવાનાાં. બેકારીના ખપપરમાાં હોમાતા અનેક અટકશે અને સાચ ાં જીવન જીવવાનો પાર્યો 

નાંખાશે. આવ ાં પાર્યાન  ાં કામ કરતો થર્યો તે દૃષ્ષ્ટદાન કરનાર – પે્રરણા આપનાર માતા છે 

લોકભારતી. 

 વળી આ ગરીબોને તેમની જીવનજરૂદરર્યાતો વાજબી ભાવે તેમના માલના બદલે ચોખ્ખી 

મળે તે માટે લોકહાટની એક ર્યોજના હમણાાં જ ઓટસફામની મદદથી શરૂ કરી છે. શાંખેશ્વર-ફત્તેપ ર-

મ જપ રમાાં તેમનો માલ લઈ તેમની જરૂદરર્યાતો પરૂી પાડવા મથી રહ્યા છીએ. 
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મા-દીકરો 
 

આવાાં બધાાં જનસેવાનાાં કાર્યો કરતાાં કરતાાં અનેક વવટમ્પબણાઓ આવે, મ ૂાંઝવણો થાર્ય ત્ર્યારે 

આપણને તેના ઉકેલો મળે તેન  ાં દદશાસચૂન લોકભારતીમાાંથી મળી રહ ેતે અમાર ાં સદ્ભાગ્ર્ય છે. 

હ ાં લોકભારતીન ાં ફરજ ાંદ છાં. ત્ર્યાાંથી મળેલા સાંસ્કારો મને ર્યોગ્ર્ય રસ્તે ચલાવે છે. માથે ચડેલ ાં 

દેણ ાં ગ્રામસેવાકે્ષતે્ર કરેલાાં કાર્યો દ્વારા ઓછાં કરીને સાંતોિ અને આનાંદ અન ભવ ાં છાં. 

નજર ‘એની’ સામે છે. ને ઉત્સાહભેર આગળ ધપરે્ય જાઉં છાં. 

*******************************  
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