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ઉપહાર  

 

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

શિક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના શવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સાંસારનાાં 

અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના શનશમત્તે જે શવશવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામદક્ષક્ષણામશૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેિ અને પછાત સમાજની પનુરતચના 

સાથે સાંકળાયેલાાં કેટલાાંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાાંનાાં કેટલાાંક ખેતી, 

સહકાર, પાંચાયત, શિક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે, સરકારી અમલદારો છે, ધારાસભ્યો 

છે, જેલ સપુરરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ શવશવધ કે્ષત્રોમાાં કામ કરી રહલેાાંના ઓછી કે વધ ુસઘુડતાવાળા અહવેાલોમાાં 

सूत्रे मणिगिा इव એમણે લીધેલ શિક્ષણનો દોર જોઈ િકિે. પવૂત અને દક્ષક્ષણ ગજુરાતના 

આરદવાસી શવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં શિક્ષણ કે ગ્રામશવકાસકાયતમાાં પરોવાયેલાના આવા 

બીજા ડઝનબાંધ અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે 

ધરીએ છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયતની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમાાં 

ખણૂે ખણૂે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગણુો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ે
તેવ ુાં સારહત્ય પ્રકાશિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર કે્ષત્રના અગ્રણી શ્રી શવઠ્ઠલભાઈ અમીને 
શ્રી શવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયત માટે આશથિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો 
આભાર.                                 

 – મનભુાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 

 



અંધારાાં ભેદીને 

અનકુ્રમ                            લોકભારતી પ્રકાશન 5 

 

લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર ! 

 

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

લોકાક્ષભમખુ–ગ્રામાક્ષભમખુ કેળવણી–જગતનુાં સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋશિવયત 

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

લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ 

રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરેલા શિક્ષણ–

પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભુવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ 

સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભાશવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના 

ઉત્સાહી અને સમશપિત એવા શવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમનુાં, લોકભારતીત્વનુાં શવશ્વબજારમાાં આજે માકેરટિંગ થવુાં અશનવાયત છે. કારણ કે 

શવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃશત અને સાંસ્કૃશતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેાાં જાગી જવુાં 

બહુ જરૂરી છે. આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કેટલાક શવિેિ સફળ થયેલા શવદ્યાથીઓનાાં કાયો–

અનભુવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ િીિતકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ 

પસુ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી શિક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરૂા પાડયા છે. 

નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો શવદ્યાથી શુાં શુાં કરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે. તેમાાં 

બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુાં છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સધુી પહોંચેલા આ બહુ મલૂ્યવાન અનભુવોને આધશુનક 

સમયમાાં ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સશુવધાઓનો લાભ આપીને શવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત, 
લોકભારતી દ્વારા સન્માશનત અમારા પવૂત શવદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુાં’ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ 

દ્વારા રજૂ થઈ, એટલુાં જ નહીં પણ એ બધી જ પસુ્સ્તકાઓનુાં પ્રફૂરીરડિંગકાયત સાંભાળી લીધ ુાં સાથે 
સાથે ગ્રારફકને લગતાાં તથા પ્રકાિનનાાં કાયોમાાં મુાંબઈના શ્રી તષુાર મહતેા ની રકિંમતી મદદ 
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લઈને તેમણે આ કાયત પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ શવચારને 

ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં આવ્યો.   

ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગ્યાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ 
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ુાં. આના માટેના જરૂરી ભાંડોળ 
સારુ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી 
બજેટ કરતાાં પણ વધ ુમદદ હતી ! સવતશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ 
(્એુસએ), અિોક મોઢવારડયા (જૂનાગઢ) તથા રમેિ પટેલ (કેક્ષલફોશનિયા)ના તત્કાલીન 
પ્રશતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાત.  

આમાાંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ. 
માતશુ્રી કાિીબહને ઝ . પટેલ તથા સારહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહનેના સૌજન્યે)  તથા 
શ્રી ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પસુ્સ્તકાઓનુાં પ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોગીઓના 
આપણે ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમાાં શિક્ષણજગતને મલૂ્યવાન રદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાિનોને વૈશશ્વક 

ગજુરાતી વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનભુવો 

પહોંચાડવાનુાં અમારુાં કાયત સાથતક થિે તેવી આિા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે. (મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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પ્રથમ સાત ધોરણ સધુી વતનના ગામમાાં 
અમારા કુટુાંબમાાં મારા બાપજુીના મામા અભણ. ઘેટાાં-બકરાાં ચારતાાં ચારતાાં વગડેથી 

ભાગીને ધાબળો વીંટી, બાકીનાાં લગૂડાાં નાખી દઈ, બાવા થઈ ગયેલા. વિો પછી તેઓ ઉઘાડા 

િરીરે એક વસ્ત્ર ઉપર અમારા નેસમાાં આવેલા. મારા બાપજુીના આગમન સમયે નેસમાાં સૌ 

તેમને પગે પડી ધન્યતા અનભુવત ુાં. તેઓ ભણેલા નરહ, રખડેલા ખબૂ. રાત આખી લાકડાાં 

નાખી, ધણૂી ધખાવી બેસે અને ફરતાાં બધા રબારી-્વુાનો-પ્રૌઢો બેસે. છોકરાઓને ભણાવી, 

મોટા મોટા સાહબેો બનાવો, તેવી વાતો તેઓ કરતા. એ વાતાવરણને આધારે જ કદાચ મારા 

બાપજુીએ મને ભણાવવા શનિાળમાાં નામ લખાવ્્ુાં અને મને ભણવા બેસાડયો. વિતને અંતે 

ડેપ્્ટુી સાહબે પરીક્ષા લેવા આવે. સચૂના પણ મળે કે સૌએ નવાાં કપડાાં પહરેીને જવાનુાં. મને 

યાદ છે કે હુ ાં પહલેા ધોરણમાાં ખબૂ જ તૈયાર થઈ પરીક્ષા આપવા ગયેલો. હજામ પાસે ટકો 

કરાવી, ચોટલીને ઘીથી પલાળી, માટલામાાં રાખેલી નવી આંગળી (અંગરખુાં) અને નવી પોતડી 

પહરેી પરીક્ષા આપવા જતો. મારાાં બા મને ગાયો-બકરાાંના વાડા સધુી શકુન જોઈ મકૂવા 

આવેલાાં. સાાંજે અમારા જે સાહબે હતા તે ઘેર આવી, મારા પાસ થયાની ખિુાલીમાાં એક મરહનો 

દૂધનો વારો મફત અને ધાબળો બક્ષક્ષસમાાં લઈ ગયેલા. એ ધાબળો હુ ાં પાાંચમાાં ધોરણમાાં આવ્યો 

ત્યાાં સધુી શિયાળામાાં સાહબે ઓઢીને આવતા તે મને યાદ છે. આમ દર વિે પાસ થવાનુાં, અને 

બક્ષક્ષસમાાં દૂધ કે ધાબળો દેવાનો. છેવટે ઘેટા ાંની ઊન તો ખરી જ. 

 સાત ચોપડી ભણી રહ્યો ત્યાાં સધુી તો સરખુાં ચાલ્્ુાં, પરાંત ુઅવારનવાર અમારા ઘરમાાં 

મને ભણાવવાથી કોઈ ફાયદો નથી તેની વાતો કરી, મને સૌ રડાવે. એક રદવસ અમારા ઘરમાાં 

રમેલ હતી. (રમેલ એટલે રબારી કોમ માતાનો માાંડવો નાખે અને રાત આખી ભવૂા ધણૂે અને 

મ ૂાંઝવતા પ્રશ્નોના સૌને જવાબ આપે તે.) ઘરમાાં નવા ભવૂાને દીક્ષા માટે ચાાંદલો કરી, ભવૂો 

તૈયાર કરવો પડે, તે માટે બેસવાનુાં હત ુાં અને જો મને માતા ભવૂા થવાની રજા આપે તો મારે 

ભણવાનુાં મકૂી માલમાાં જવુાં પડે. 
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ભવૂા ધણૂ્યા ! 
રદવસ નક્કી થયો. રાતે ભવૂા ને નવા ભવૂાઓ ધણૂવા માાંડયા. કલાક સધુી ધણૂ્યા હિે. 

મોટાભાઈ પછી તો મારો વારો આવ્યો. મને ચાાંદલો કરી માતાજી આગળ માથે ફાક્ષળ્ુાં ઓઢાડી 

બેસાડયો. ડાકક્ષલયા ડાકલા વગાડવા માાંડયા. માતાજી આવે તે માટે રેંળી પહાડી રાગે િરૂ કરી. 

ડાકક્ષલયા થાક્યા. રેંળી કરનારા રાગડા તાણી થાક્યા, પણ મારા િરીરમાાં દેવ ન આવ્યા. 

વાતાવરણ કાંઈક શકુશનયાળ નથી એમ માની સૌ ક્ષચિંતામાાં પડયા કે દીકરાને દેવ ન આવે તે તો 

કેમ ચાલે ? મારાાં કાકી અને બીજાાં બધાાં હુ ાં બેઠો હતો ત્યાાં ખોળો પાથરી, માતાજીને કરગરવા 

લાગ્યાાં ને અશ્રભુરી આંખે બોલવા લાગ્યાાં, ‘હ ેમાડી, હ ેગોગાબાપા, બધી ભલૂો માફ કરો. અમારો 

દોિ, દીકરાનો દોિ ભલૂીને પાંડમાાં આવો. આપ પાંડમાાં પધારિો, તો સવા મણ સખુડુાં કરીશુાં.’ 

ફરી પાછા ડાકલા-ભવૂાના પડકારા થયા. પરાંત ુઆ રામ તો ત્યાાંના ત્યાાં. સૌ થાક્યાાં-ચલમો 

ફાંકાવા લાગી. ચાથી ભરેલાાં તાાંસળાાં ફરવા લાગ્યાાં. મારી બા મારી પાસે આવ્યાાં અને પછૂવા 

લાગ્યાાં, ‘..ભઈ..તને કાાંય થાય સ ? તારા પાંડમાાં ક્યાાંય માતા બાતા આવે એવુાં લાગસ ?’ મેં 

ફક્ત હા-નામાાં માથુાં જ હલાવ્્ુાં. મારાાં બા ફરીથી ક્ષચિંશતત થઈ પછૂવા લાગ્યાાં; ‘ભઈ...ચ્યમ ત ુાં 

કા ાંય બોલતો નથી..તન ક્યાાંય દુ:ખ સે...?’ મેં ના કહી કીધ ુાં, ‘બા...મને ખબૂ તરસ લાગી છે. 

મારે પાણી પીવુાં છે.’ મેં લોટો ભરી પાણી પીધ ુાં ત્યારે મને લાગ્્ુાં કે હજુ ાં હુ ાં જીવતો છાં. તેટલો 

દેકારો માતા લાવવા માટે મારા માથા ઉપર વીતેલો. ભવૂાનો હુકમ થયો કે છોકરાને 

થાનકમાાંથી ઉઠાડી લો, પોતે બેસિે અને જવાબ આપિે કે કેમ પાંડમાાં દેવ આવતા નથી. મને 

ઉઠાડી મકૂ્યો. મારા બા-બાપજુી, મારાાં કાકી, બધાાંનાાં મોઢાાં ઉપર હુ ાં કાંઈક મ ૂાંઝવણ, ક્ષચિંતા, ભય 

જોઈ િકતો હતો; પરાંત ુમને તો કાાંઈ જ સઝૂત ુાં ન હત ુાં. મોટા ભવૂાને બેસાડયો, બકરાનુાં બચ્્ુાં 

(લવારુાં) વચ્ચે લાવ્યા. ડાકલાાં વાગ્યાાં. રેંળીઓ ગાવાની િરૂ થઈ. આગળ પછેડી પાથરી, તેમાાં 

જુવારના દાણા પાથયાત. અને ભવૂાએ મોટા અવાજે કહ્ુાં, ‘મેરાજ, (મારા બાપજુીનુાં નામ) લે..એ 

આ વધાવો...આ વેણ..આ દોઢ..’ એમ કરી અલગ અલગને દાણા આપવા લાગ્યા અને સૌ 

કહવેા લાગ્યાાં, ‘વાહ મા...વાહ મા...ત ુાં તો સાચની છે.’ બધા જ દાણા ભવૂાના કહ્યા પ્રમાણે 

નીકળ્યા. છેવટે ભવૂાએ કહ્ુાં : ‘મેરાજ...હુાં આજ ચોસઠ જોગણી...રમવા નીકળી છાં. શવહોતર છાં, 

તારા છૈયાને હુ ાં પાંડમાાં નથી આવી, તેન ુાં તારે વેણ જોઈએ છે ને ? એ..લે.’ એમ કહી બકરાના 

લવારાને પકડી કાંઈક બોલી, વચ્ચે રમત ુાં મકૂ્ુાં. બકરુાં તો કૂદીને બહાર જત ુાં રહ્ુાં. ફરી તેને 

પકડીને લાવ્યા. ફરીથી વધ ુગભરાઈને જત ુાં રહ્ુાં. ત્રીજી વાર પકડીને ઊભા રહ્યા. ક્ષબચારુાં 
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બકરીનુાં બચ્્ુાં તો લીંડીઓ કરી ગ્ુાં. ભવૂાએ તો લવારાને છોડી મકૂવાન ુાં કહ્ુાં ને ઉમે્ુાં, ‘હ.ે.હુાં 

મે, સધી..આજ તારા ઘેર આવી છાં.’ સૌ કરગરતા ભવૂાને  પાઘડી-સાડલા પાથરવા લાગ્યાાં. 

બધાાં પગે લાગ્યાાં એટલે મને પણ મારાાં બાએ પકડીને ભવૂાની આગળ નમાવ્યો અને કહ્ુાં ; 

‘માતાજી, આ તો છોકરુાં કહવેાય...છોરુાં કછોરુાં થાય, પણ માવતર ન થાય, માડી...અમે તારી 

વાડે વેલા જેવાાં છીએ. તેના પાંડમાાં આવો ને ભવૂાને થાપો આપો.’ ભવૂો બળ કરી વધ ુધ્રણૂવા 

લાગ્યો...ડાકલાાં ફરીથી જોરથી વાગવા લાગ્યાાં. ભવૂાએ આદેિ આપ્યો કે, ‘મેરાજ...તારો સીયો 

નેંહાળે જાય સ...ઈ એટલે તે અભડાયો કે’વાય...એટલે એના પાંડમાાં હુ ાં ના આવુાં...તારે ભવૂો 

કરવો જ હોય તો ભણાવવાનુાં બાંધ કર અને આવતા નોરતામાાં પાસી હુ ાં રમવા આવીિ, ને એ 

વેળાએ તારુાં વેણ રાખીિ.’આ ભવૂાનો સરમખુત્યારિાહી આદેિ સૌએ વધાવી લીધો...ને 

માતાજીને રજા આપી અને મને ફરમાન થ્ુાં કે ‘આપણે હવે ભણવાનુાં બાંધ ને માલમાાં જાઓ...’ 

આમેય અમારા સમાજમાાં ભણાવવાની ટીકા ખબૂ જ હતી. મારા બાપજુી મને સમાજની ટીકાથી 

ઉગારી લેવાના હતા, એમાાં બળ મળ્્ુાં. બીજે રદવસે સવારે મેં કરગરીને મારાાં બા-બાપજુીને 

પરીક્ષા સધુી ભણાવવાની શવનાંતી કરી, પછી છોડી દઈિ, કહી વિત પરુૂાં કરી...અભ્યાસ છોડી 

દીધો. મને માલ ચારવા (ઘેટાાં-બકરાાં)માાં ગોઠવી દીધો. તેમાાંથી પણ ઝઘડાના પ્રશ્ને મારા 

બાપજુીએ, અમારા નજીકના િહરેની હોટલમાાં દૂધ આપવા જવાની મને જવાબદારી સોંપી. માથે 

દૂધનુાં બોઘરણુાં લઈ ઊપડુાં. કોઈ પણ ભણેલાગણેલા માણસને જોઉં, સારાાં કપડાાં પહરેેલા 

માણસને જોઉં ને મને મનમાાં થાય કે હુ ાં ક્યારે ભણીિ, ને ક્યારે આવો બનીિ ? અનેક પ્રશ્નોનો 

એક જ જવાબ મળતો : ભણે તે સારો બને. અમારા ગામના એક િેઠ મુાંબઈ રહ.ે તેઓ આવે 

ત્યારે તેમને અમો કૂવાના કોસ ચાલે ત્યાાં નાહવા લઈ જઈએ. તેઓએ જતી વખતે મને એક 

સરનામુાં આપેલુાં અને કહલે ુાં કે, ‘છોકરા...તારે કાંઈ ભણવુાં હોય તો મને પત્ર લખજે.’ એ 

સરનામાવાળો કાગળ ઘરની ઓસરીમાાં વળીની ખપાટ વચ્ચેથી મળ્યો. અને ગમે તેમ કરીને 

તેમને ત્યાાં જવાનુાં મારુાં મન બળ કરત ુાં ગ્ુાં. કેમ જવુાં ? શુાં કરવુાં ? મ ૂાંઝાયા કરુાં. દૂધ આપવા 

જતાાં િહરેમાાં મુાંબઈ અંગે વેપારી જેવા માણસને પછૂાં. અમદાવાદ થઈને મુાંબઈ જવાય, તેમ 

ખ્યાલ આવ્યો. 
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ભણવાની તીવ્ર ઇચ્છાએ મુાંબઈ–પાટણ રખડપટ્ટી !  

ઘરમાાં મારાથી મોટાભાઈનાાં લગ્ન લેવાનાાં હતાાં. સાંબાંધીઓ લગ્ન વધાવવા આવેલાાં. 

લગ્ન વધાવવા આવેલા માણસો ચાર-પાાંચ રદવસ સહજેે રહ.ે ઘરમાાં તો ધમાલ...ધમાલ ને 

ધમાલ... તેનો લાભ લઈ પહયેે કપડે વહલેી પરોઢના મારા ગામથી ચાલી સવારની ટે્રનમાાં 

બેઠો…અમદાવાદ એ વખતે કાળુપરુ સ્ટેિનને નામે ઓળખાત ુાં. તે સ્ટિને પહોંચ્યો, પણ કાાંઈ 

સઝૂે નરહ. નીચે ઊતરી, એક જગ્યાએ ઊભેલી ગાડી મુાંબઈ જાય છે...જાણી ડબામાાં ચડી પારટયા 

નીચે સઈૂ ગયો. સવારના દેકારો થતાાં, પછૂ્ુાં તો કહ,ે મુાંબઈ આવ્્ુાં, ને હુ ાં ઊતરી ગયો. દાદર 

સ્ટેિન નામ વાાંચી મ ૂાંઝવણ થઈ. આ મુાંબઈ નથી, દાદર છે. એન્ન્જન વગરની ગાડીઓ દોડતી 

જોઈ હુ ાં હબેતાઈ ગયેલો. ગાડીઓ આવતી જતી જોવામાાં જ મેં બપોર પાડી. એક છોકરો 

શનિાળેથી છૂટી ઊભો હતો. મેં એને કાગળ આપી, મારે અહીં જવુાં છે, તો કેવી રીતે જવુાં તેની 

પચૃ્છા કરી. તેણે મારી સાથે ખબૂ જ લાગણીથી વાત કરી. તેની બોલવાની છટા પીઢ માણસ 

જેવી હતી. એણે કહ્ુાં કે મારે ઘાટકોપર જ જવુાં છે. હુાં જેમાાં બેસ ુાં તેમાાં બેસજે. તેની સાથે 

ઘાટકોપર સ્ટેિને ઊતરી, ઊંધુાં ઘાલી ક્ષગરદીમાાં તેની સાથે જ બહાર નીકળી ગયો. િેઠનુાં 

સરનામુાં પછૂતાાં પછૂતાાં પહોંચ્યો. િેઠ ઘેર ન હતા. રાતના આવ્યા ત્યારે વાત કરી. ત્યાાં સધુી 

બહાર બેસી રહ્યો. પાંદર રદવસ બાદ મને િાળામાાં દાખલ કરવાની વાત કરી. પરાંત ુમારી પાસે 

સરટિરફકેટ વગેરે ન હતાાં. હુાં ઘરમાાં પાણી ભરવુાં, વાસણ માાંજવાાં, કપડાાં ધોવાાં, રસોઈમાાં મદદ 

કરવી, એમ બધુાં જ કામ ખબૂ ચીવટ અને સારી રીતે કરતો. સૌ મારી પર ખિુ હતાાં. પણ 

સરટિરફકેટની વાત આવી, ત્યાાં  હવે શુાં કરવુાં ? એ પ્રશ્ને મ ૂાંઝવ્યો. િેઠે બીજે રદવસે મને િાળામાાં 

લઈ જઈ હડેમાસ્તરને વાત કરી, સરટિરફકેટ માંગાવી લઈશુાં, કહી મને દાખલ કયો. િાળા તરફથી 

અમારા ગામની શનિાળમાાં કાગળ ગયો કે આ બાળકનુાં સરટિરફકેટ મોકલો. ત્યારે મારા બા-

બાપજુીને ખબર પડી કે હુ ાં મ ુાંબઈ છાં. મારા સરટિરફકેટ સાથે અમારા હડેમાસ્તર સાહબે શિવિાંકર 

દવેનો કાગળ પણ હતો કે છોકરો ઘેરથી ભાગીને આવ્યો છે. તેન ુાં સરનામુાં મોકલો તો તેનાાં મા-

બાપને િાાંશત થાય. મને સ્કૂલમાાં સાહબેે બોલાવી વાત પછૂી. મેં બધી વાત કરી. તેઓએ કહ્ુાં કે 

આવુાં ન કરાય. મેં કહ્ુાં કાગળ લખીિ, પણ મેં ન લખ્યો. પછી તો મુાંબઈ પાટણ વગેરે સ્થળોએ 

ભટકી, દિ ધોરણ સધુી પહોંચ્યો.  
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દસ ધોરણ બાદ ભખૂ અને મજૂરી 
 

છેવટે પાટણથી અંધારી રદિા પકડી અને હુ ાં રખડતો, ભટકતો ભાવનગર ગયો. ત્યાાં મારુાં કોઈ 

પરરક્ષચત ન હત ુાં. પહલેા રદવસે સ્ટેિને ઊતરી, બહાર આંટો મારી, રાતના સ્ટેિનમાાં જ સઈૂ 

ગયો. પાસે પાગરણમાાં ફક્ત એક ચાદર હતી. સવારે ઊઠી, નળે મોઢુાં ધોઈ, બાાંકડા ઉપર બેઠો. 

ભખૂ સખત લાગેલી. મને ઘર યાદ આવ્્ુાં. સવારમાાં જે રોટલો અને માખણ મારાાં બા આપતાાં 

તે યાદ આવ્્ુાં. અને સહજભાવે રડી લેવા્ુાં. મારી સામે એક કાબર મોઢામાાં ગાાંરઠયાનો ટુકડો 

લઈને સામા બાાંકડાની ધાર પર આવી બેઠી,...હુાં તેન ુાં સખુ જોઈ ન િક્યો. મેં એને ઉડાડી 

મકૂી...શવચારમાાં બેસી જ રહ્યો. ત્યાાં થોડો સમય થયો. ટે્રન આવી. હુાં દરવાજા બહાર ઊભો રહ્યો. 

ત્યારે ભાવનગરમાાં આટલી બધી બસની સગવડ નરહ. મારા જેવડા છોકરા પેસેંજરોનો સામાન 

ઊંચકવા દોડે...અને મને પણ મન થ્ુાં. એક સારા માણસે મને કોથળો ઊંચકવા આપ્યો ને કહ્ુાં 

કે, ‘તખ્તેશ્વર જવાનુાં છે, શુાં લઈિ ?’ મેં કહ્ુાં કે ‘જે આપિો તે...’ તે ભાઈ આગળ ને હુ ાં અને 

કોથળો પાછળ. કોથળો પણ ખાસ્સો વજનમાાં હતો. તખ્તેશ્વર પહોંચતાાં તો મારો દમ નીકળી 

ગયો. મને એ ભાઈએ એક આનો આપ્યો. ને એ એક આનો જોઈ મને પસીનો છૂટી ગયો.. મેં 

કહ્ુાં, ‘િેઠ, બે આના તો આપો...મારે ખાવુાં છે.’ એણે મને બેચાર ચોપડાવી...બીજો એક આનો તો 

આપ્યો...બે આના લઈ એક પારટયે શનરાાંતે બેઠો. શ્વાસ લઈ, બહાર જઈ એક આનાના ચણા લઈ 

બગીચાની િોધમાાં નીકળ્યો. મને એક છોકરાએ બગીચો બતાવ્યો. ત્યાાં જઈ ચણા ખાઈ, પાણી 

પીધ ુાં અને ઝાડ નીચે જ ક્યારે સઈૂ ગયો, ખ્યાલ ન આવ્યો. બગીચો...મારુાં શનવાસસ્થાન બન્્ુાં. 

તે બગીચો એટલે ભાવનગરનો ‘પીલ ગાડતન’. તેમાાં એક પગી દરબાર હતા. પીળો સાફો બાાંધે, 

કડક ખરા. તેણે ના પાડી...પછી થોડો સમય ‘ગધેરડયા ફીલ્ડ’ના મેદાનમાાં સઈૂ ગયો. કો’કવાર 

‘સવોદય ડેરી સ્ટોસત’ એવુાં કાંઈક નામ દુકાનનુાં હત ુાં તેના પારટયે સઈૂ રહતેો. કોઈક વાર પોલીસ 

ડાંડા મારી ઉઠાડે તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવુાં પડત ુાં. આ રદવસોમાાં ઘણુાં ખરુાં જોવા 

મળ્્ુાં....દારૂની બાટલી યોગ્ય સ્થળે પહોંચાડવાથી ચાર આના મળે...રાતના જે રખડુઓ વચ્ચે 

રહતેો તેમના વ્યવહારો પણ જોવા મળ્યા. ક્યાાંક ક્યાાંક ગાાંડી અને અસહાય સ્ત્રીઓ ્ ૂાંથાતી પણ 

જોવા મળી. અને આ બધાાંને પરરણામે મને ખદુને જીવન એક કણાની જેમ ખ ૂાંચવા લાગ્્ુાં. ઘેર 

જવાનુાં મન થાય પણ ઘેર જઈિ તો મને કોઈ ભણાવિે નરહ. ભણીિ નરહ - આ પરરતાપ 

વચ્ચે હુ ાં તાવમાાં સબડવા લાગ્યો. એક રદવસ રાતના શવચાર આવ્યો કે, આવી જજિંદગી શુાં 
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કામની ? આના કરતાાં મરી જઈ નવા અવતાર વખતે ભગવાનને કહવે ુાં કે, ભણી િકુાં તેવી 

જગ્યાએ જન્મ આપે ! શિયાળાની કડકડતી ઠાંડી રાત, તાવથી િેકાત ુાં િરીર, ઘરની યાદ, ભખૂને 

કારણે આવતાાં ચક્કર – આ બધાાંએ ભેગાાં થઈ મને મોત તરફ ધકેલ્યો. હુાં રાતે્ર ચાલી નીકળ્યો. 

ભાવનગરના પ્રખ્યાત બોરતળાવને કાાંઠે આવીને બેઠો. જીવનમાાં કોઈ જ આિા મને ન દેખાણી. 

આંખે અંધારાાં આવ્યાાં. ક્યારે પાણીમાાં મેં ઝાંપલાવ્્ુાં તે પણ યાદ ન રહ્ુાં. પરાંત ુસહજપણે જ 

તરતો તરતો કાાંઠે આવ્યો. કાાંઠે આવી ઠરવા લાગ્યો. ઝાડની ઓથે બેસી નક્કી ક્ુાં : જીવનમાાં 

બધુાં જ સહન કરીિ, પરાંત ુઆવો જીવન ટૂાંકાવવાનો ખરાબ શવચાર બીજી વાર ન લાવવો. એ 

શવચાર સાથે જજજીશવિા સાથેનો પરુુિાથત મેં િરૂ કયો.  

પહયેે કપડે !!પહયેે કપડે જયાાં જવાય ત્યાાં ખરુાં, નક્કી કરી રહન્દુસ્તાનના ચાર છેડા જોવા નીકળી 

પડયો. ટે્રનમાાં ખદુાબક્ષ મસુાફર તરીકે પણ અનભુવો સારા મળ્યા. રદલ્હીથી જયપરુ આવતાાં 

વચ્ચે એક જગ્યાએ શસગ્નલ નરહ આપેલ હોવાને કારણે ટે્રન ઊભી રહી ત્યાાં રાતે્ર ટીટીએ ઉતારી 

મકૂ્યો. ટે્રન ઊપડી જતાાં હુ ાં પાટે પાટે ટે્રન ગઈ તે રદિાએ ચાલવા લાગ્યો. મને શસગ્નલવાળાની 

કૅક્ષબનમાાંથી કોઈ જોઈ ગ્ુાં. રહિંદીમાાં પછૂ્ુાં, ‘કોન હૈ ?’ હુ ાં, પાટા વચ્ચે ભયનો માયો દોડયો. 

પાછળ બીજો માણસ કૅક્ષબન ઉપરથી ઊતરી ‘ચોર હૈ...પકડો...પકડો...’ હુ ાં ઉઘાડા પગે આગળ 

અને એ પાછળ. પગમાાં સખત પથરા વાગે. તેણે મને પકડી ઢીબી નાખ્યો, ને પકડી સ્ટેિનમાાં 

લઈ જઈ મને સોંપી દીધો. આખી રાત એક બારણા પાસે મને બેસાડી રાખ્યો. પગમાાં વાગેલા 

પથરાની સખત પીડા હતી. સવારે મેં મારી વાત સ્ટેિનમાસ્તરને કરગરીને કરી. તેને ગમે તેમ 

પણ રામ વસ્યા ને મને એક માલગાડી ઊભી હતી તેના એન્ન્જન-ડ્રાઇવરને કાંઈક વાત કરી, મને 

એન્ન્જનમાાં બેસાડયો. જયપરુ આવતાાં એન્ન્જનવાળાએ મને ઊતરી જવાનુાં કહ્ુાં. જયપરુ 

અઠવારડ્ુાં રોકાઈ મજૂરી કરી રદવસો પસાર કરી આગળ વધ્યો. આ ભારત-દિતન દરમ્યાન 

ઋશિકેિમાાં ‘કાલી કમલીવાળા’ની જગ્યામાાં રહ્યો. દાળ-બાટી મળે તે ખાઈ, બપોરે લક્ષ્મણ ઝૂલા 

ઉપર થઈ, સામે એક ગીતામાંરદર નામની નાની જગ્યા હતી ત્યાાં બેસી રહતેો. ત્યાાંથી ગાંગા નદી 

જોવાની મઝા આવે. ત્યાાં જે બન્્ુાં તે મને આજે પણ સમજાત ુાં નથી, પરાંત ુતે એક અનભુવ, 

હકીકત છે. એક બપોરે હુ ાં પર્થથર ઉપર બેસી પાણી જોઈ રહ્યો હતો. મને આ દૃષ્ય ખબૂ ગમત ુાં. 

હુાં બધુાં જ દુ:ખ ભલૂી જતો. ત્યાાં સાધઓુ જોઈને મને બધુાં છોડી, આ શુાં ખોટુાં છે તેના શવચારો 

સતત આવ્યા કરે...બીજી બાજુ વચ્ચે વચ્ચે મને મારી બા યાદ આવે, એટલે ઘેર ભાગી જાઉં 

તેવુાં મન થાય. કાંઈ નક્કી ન કરી િકુાં. ત્યાાં એક પ્રૌઢ સાધ ુપણ બપોરે બેસતા. તેઓ કાંઈક રહિંદી 
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અને અન્ય શમશશ્રત એમ હુાં પરૂી ન સમજુ ાં તે ભાિામાાં વાતો કરતા. મને વચ્ચે વચ્ચે કાંઈ જ ન 

સમજાય, પરાંત ુતે બોલે તે મને ગમત ુાં. એટલે માથુાં હલાવી, હા...હા..કરુાં. એમ વાતવાતમાાં 

તેઓ કલકત્તાના છે, તેમ મેં પકડ્ુાં. કલકત્તા કેમ જવાય તે મેં પછૂ્ુાં. તેઓએ પોતાની ભાિામાાં 

મારહતી આપી. રોજ આ કાયતક્રમ ચાલતો. વચ્ચે તેઓ બે-ત્રણ રદવસ દેખાયા નરહ. હુાં એકલો જ 

બેસતો. એક રદવસ બપોરના હુ ાં મારા શવચારમાાં હતો, ત્યાાં કોઈએ મને વાાંસામાાં જોરથી ધબ્બો 

માયો. મેં પાછાં જો્ુાં તો મને દેખા્ુાં નરહ. મને આ શુાં થ્ુાં ? ભતૂ તો નરહ હોય ને ?... હુાં 

ગભરાહટમાાં ઊઠી, બીજી જગ્યાએ જતો રહ્યો. બીજે રદવસે પેલા મહારાજની રાહ જોઈ બેઠો, પણ 

ના આવ્યા. ‘કાલી કમલીવાળા’ની દાળ-બાટી ખાઈને બેઠો હતો. આજે ફરીથી, જોરથી કોઈએ 

મને વાાંસામાાં ધબ્બો માયો. મેં પાછાં જો્ુાં...કોઈ નરહ...મને વધ ુબીક લાગી, પસીનો છૂટી ગયો. 

હુાં મઠુ્ઠી વાળી પાછો જગ્યામાાં આવી ગયો. બીજે રદવસે કલકત્તા જવા માટે ટે્રન મળે તે બદલતાાં-

બદલતાાં જવાનો કાયતક્રમ ઉપાડયો. કલકત્તા સ્ટેિને ઊતરી બેલરુ મઠ શવિે પછૂતાાં જાણવા 

મળ્્ુાં કે તે તો દૂર છે. ચાલતાાં જ ત્યાાં શનરાાંતે સાાંજે પહોંચ્યો. હુગલી નદીને કાાંઠે આશ્રમમાાં 

પ્રવેિતાાં જ આનાંદની અનભુશૂત થઈ. રાતના ત્યાાં જ સઈૂ રહ્યો. સવારે એક ્વુાન સાંન્યાસી 

સાથે થોડી-ઘણી મારી ભાિામાાં વાત થઈ. તેઓ એક ઓરડો સાફ કરી ધોતા હતા. હુાં પણ 

તેમને પાણી લાવી દેવામાાં ઉપયોગી થયો. બે કલાકના કામમાાં હુ ાં ભાગીને આવ્યો છાં, તેટલુાં તે 

જાણી િક્યા. તેમની સાથે મને ભાત અને દાળ જમવા માટે એક કેળના પાનમાાં બહાર જુદાાં 

આપ્યાાં. મેં ધરાઈને ખાધાાં. ત્યાાં મેં થોડા સાંન્યાસીઓને જે રીતે કામ કરતા જોયા તે જોઈ મને 

ત્યાાં રહી કામ કરવાનુાં મન થ્ુાં. અને ત્યાાં રહવેા માટે મેં એક સાંન્યાસીને વાત કરી કે કાયમ 

રહવેા માટે કોને મળવુાં ને શુાં કરવુાં ? ત્યારે તે સાંન્યાસીએ કહ્ુાં કે, ‘તમારે અહીં રહવેા માટે 

પહલેાાં ગે્રજ્એુટ થવુાં જોઈએ. પછી જ અહીં રખાય. તમો પહલેાાં ભણો પછી આવજો.’ એક 

રદવસ રોકાઈને બેલરુમઠ છોડતાાં પહલેાાં શવવેકાનાંદના મેડા ઉપરનો ઓરડો, જયાાં તેઓએ છેલ્લા 

શ્વાસ લીધેલા, િારદામક્ષણ દેવીન ુાં રસોડુાં, રામકૃષ્ણનો સભાખાંડ વગેરે સ્થળોએ પગે લાગી, દિતન 

કરી હુ ાં ખબૂ ભણુાં એવા આિીવાતદ મનોમન મેળવી પાછો ચાલતો કલકત્તા સ્ટેિને આવ્યો.  
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ફરી ભાવનગર !  

ત્યાાં ત્રણ વિતમાાં એક વિત રેનબસેરા અને બે બાકીનાાં વિત ઘરિાળા-દક્ષક્ષણામશૂતિમાાં શ્રી 

ધરમિીભાઈની મદદથી દાખલ થયો. ત્યાાં મને બાલવાડીન ુાં કામ મળ્્ુાં. પાંદર રૂશપયા મને 

મળતા તેમાાંથી એક ટાંક નાસ્તો કરતો. મારી પથારી મોંઘીબેનના ઘેર ઓસરીમાાં રાખતો. ત્યાાં જ 

સઈૂ રહતેો. ત્યારે ત્યાાં લાઈટ ન હતી. મોંઘીબહને વહલેાાં સઈૂ જતાાં એટલે રાતના બાજુના રોડ 

ઉપર સધુરાઈની લાઈટ આખી રાત રહતેી ત્યાાં બેસીને વાાંચતો. રાતે્ર રોજ, એક જોડ કપડાાં હતાાં 

એટલે ધોઈ-સકૂવી નાખ ુાં. કપડાાં પરૂા ાં સકૂાઈ જાય ત્યાાં સધુી સધુરાઈની બત્તી નીચે બેસી વાા્ં ુ ાં. 

મારી પાસે પસુ્તકોના પૈસા ન હતા. એટલે રોજ અલગ અલગ વ્યસ્ક્તની પાસેથી નોટ કે પસુ્તક 

વાાંચવા લાવુાં, જે બીજે રદવસે પરત કરી દઉં. આમ મેં મોન્ટેસોરી પરુૂાં ક્ુાં. ત્યાર બાદ ત્રણ વિત 

‘કોંગ્રેસ સેવાદળ’ની પ્રવશૃત્તમાાં જોડાયો. આ પ્રવશૃત્તમાાં ખાસ કરી મારા વડીલ મરુબ્બી શ્રી 

મોતીભાઈ ચૌધરીન ુાં માગતદિતન મને ખબૂ મળ્્ુાં. એ ત્રણ વિત પરૂા ાં થતાાં શિક્ષકનુાં જ કામ કરવુાં 

એવા શનણતય સાથે તે પ્રવશૃત્ત છોડી દીધી. દક્ષક્ષણામશૂતિના અભ્યાસ દરમ્યાન શ્રી િાાંતાબહનેનો 

પરરચય થયેલો તે પરરચય ચાર વિે લગ્નમાાં ફેરવાયો. િાાંતાબહને ગે્રજ્એુટ હતાાં. મેં કૉલેજ 

જોઈ પણ ન હતી. એટલે અમારા વચ્ચે શુાં થિે તેની ક્ષચિંતા ઘણાાં પરરક્ષચતો કરવા લાગ્યાાં.. મને 

પણ ઘણા શમત્રોએ ડરાવ્યો, ભયસ્થાનો બતાવ્યાાં. મારા સ્વભાવ પ્રમાણે મેં શ્રી િાાંતાબહને (સૌ. 

તાઈને) બે પ્રશ્નો પછૂયા. 

(૧) મારે ભણવુાં છે...તો શુાં કરુાં ?  

(૨) તમો ગે્રજ્એુટ છો ને હુ ાં તો મૅરટ્રક સધુી માાંડ પહોંચ્યો છાં. તો સૌ ટીકા કરે 
છે...તો શુાં કરવુાં ? 

તેમણે કહ્ુાં, આ પ્રશ્ન મને પ.ૂ તારાતાઈ એ પણ પછેૂલો. મારા જવાબ પછી તેઓએ મને 
આિીવાતદ આપ્યા છે. તે જ જવાબ તમને આપુાં છાં. 

(૧) તમારે ભણવુાં હિે ત્યાાં સધુી હુ ાં ભણાવીિ. તમો ગૌરવભેર ભણી િકો છો.  

(૨) મારે ફક્ત પશત જોઈએ છે, જે મને સમજે ને મસ્તીથી જીવે. તેમાાં રડગ્રીની જરૂર 
હોય કે નરહ તેની મને ખબર નથી.  
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શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ 
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લગ્ન અને શશક્ષણ દ્વારા આમલૂ પકરવતચન !  

 

આ પછી મેં કોઈ રદવસ આવો પ્રશ્ન પછૂયો નથી. લગ્ન અંગે અમારા બાંને પરરવારમાાં 

પણ ખબૂ જ વાાંધા ઊઠયા. લગ્ન બાદ પ.ૂ શ્રી મળૂિાંકરભાઈ સાથે પત્રવ્યવહાર કરી મારાાં પત્ની 

લોકભારતીમાાં મને દાખલ કરી દાખલ કરવા બેગક્ષબસ્ત્રા લઈ સાથે આવ્યાાં. ત્યાાં મને દાખલ કરી 

તે સરેુન્રનગર નોકરી કરવા હાજર થયાાં. લોકભારતીમાાં મને ગમ્્ુાં. પરાંત ુવિો સધુી હરેાન 

થયેલો એટલે શિક્ષણ છોડી દઈ ઘેર જવાનુાં મન વચ્ચે થત ુાં; પરાંત ુત્યાાંના વાતાવરણે મારામાાં 

રહલેી અભ્યાસ ુવશૃત્તને ખબૂ જ પોિી. લોકભારતીમાાં દાખલ થયે મને દોઢ મરહનો જ થયેલો. 

છાત્રાલયમાાં ઓસરીની થાાંભલીને અઢેલીને આવનાર અનેક ઝાંઝાવાતોમાાં કેમ રસ્તા કાઢીિ 

તેની ક્ષચિંતામાાં હુ ાં ગરકાવ હતો. આશથિક મશુ્કેલી, સમાજના કુરરવાજો સામે મેં ઉપાડેલી લડત -

આ બધુાં મારી આંખ આગળ આવતાાં હુ ાં રદિાશનૂ્ય બની જતો. ત્યાાં માંજુબહનેે આવી મને કહ્ુાં, 

‘દાદા તમને બોલાવે છે.’ હુ ાં તરત જ ગયો. પ.ૂ નાનાદાદાએ મને એક કાગળ આપ્યો. કાગળ 

ફાનસના અજવાળે જોયો. કાગળ મારા પરનો જ હતો. મારા એક શમત્ર તરફથી આવેલુાં, મારા 

લગ્નજીવનના કારણે મારા સમાજ તરફથી આવનાર આંધીની હકીકતથી ભરેલુાં એ લખાણ હત ુાં. 

એ પત્ર મેં પ.ૂ મળૂિાંકરભાઈને વાાંચવા આપેલો, પ.ૂ ભાઈએ એ પ.ૂ નાનાભાઈને આપેલો. 

પત્ર મારા હાથમાાં રાખી મેં પ.ૂ નાનાદાદા સામે જો્ુાં. ત્યાાં એ બોલ્યા, ‘કાલે જઈ તમે 

તમારાાં પત્નીને તેડી આવો. લોકભારતી તેને કામ આપિે. તમે જે લગ્ન કયાાં છે તે માટે તમે 

મ ૂાંઝાિો નરહ. આ ઘર તમારુાં કુટુાંબ જ છે. મળૂિાંકરભાઈ સાથે બધી વાત થઈ ગઈ છે. તમારે 

અભ્યાસ છોડવાનો નથી. જરાયે મ ૂાંઝાિો નરહ.’ હુ ાં તો આંસનુી ધારે જ બહાર નીકળી ગયો. 

છાત્રાલયમાાં આખી રાત પથારીમાાં પડયા પડયા આવતી આંધીને કેમ ખાળવી, આદિોને વળગી 

રહવે ુાં કે જ્ઞાશતવાદના ગલુામ થવુાં તેની મ ૂાંઝવણમાાં જ પસાર કરી. બીજા રદવસે હુ ાં પ.ૂ 

મળૂિાંકરભાઈ ને મળી, રજા લઈ મારાાં પત્નીને તેડવા ગયો. લોકભારતી પરરવારે શપયરમાાં જેમ 

દીકરીની સારસાંભાળ લેવાય તેવી રીતે મારાાં પત્નીને સમાવી લીધાાં. સવતશ્રી ઊજમબહને વ. 

પટેલ, િાાંતાબહને અંધારરયા, લીલાબહને વગેરેની એ કુટુાંબભાવનાને આજે પણ યાદ કરુાં છાં 

ત્યારે માથુાં નમે છે. 
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લોકભારતીએ જીવનદીક્ષા આપી !  

મને કોઈ લોકભારતીનુાં ચાર વાક્યોમાાં વણતન કરો તેમ કહ ેતો તેના વાતાવરણમાાંથી 

મને જે મળ્્ુાં છે તેને આમ મકુૂાં – 

(૧) પ.ૂ નાનાભાઈની શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્ત થતી જીવન-શનષ્ઠા.  

(૨) પ.ૂ મનભુાઈની પ્રબળ રાષ્ટ્રીય ભાવના, ક્ષચિંતન-મનન.  

(૩) પ.ૂ મળૂિાંકરભાઈની એકલવ્ય જેવી શિક્ષણમાાં શ્રદ્ધા.  

(૪) લોકભારતી કાયતકર –પરરવાર એટલે ‘વસધૈુવ કુટુમ્બકમ’્નો જીવતો અનભુવ. 
આનો સરવાળો એટલે જ મારે મન ‘લોકભારતી.’ આ બધુાં હુ ાં લખુાં છાં ત્યારે 

લોકભારતીના અનેક પ્રસાંગો આંખ સામે ખડા થાય છે. ફાનસોના અજવાળામાાં ચાર મકાનો અને 

એક મખુ્ય હૉ વચ્ચે િોભતા લોકભારતીના પરરવારને રાતના શનહાળવો એનો અનેરો આનાંદ 

આજે પણ સ્મરણોમાાં અનભુવાય છે. પ.ૂ મનભુાઈ રાતના ફાનસના અજવાળે અમારી રાશત્ર 

પ્રવશૃત્તમાાં અલક-મલકની વાતો કરવા આવતા, જેમાાં ટાગોરના ‘અક્ષભસાર’ કાવ્યથી િરૂ કરી 

તૈલાંગાણા અને કોરાપટુના સળગતા પ્રશ્નો પણ આવી જાય. એમની વાતોમાાં સામાન્ય માનવીની 

સતત ક્ષચિંતા અને વેદના જ હોય. પ.ૂ મનભુાઈ અમારા ગહૃપશત એટલે તેમની વાતો સાાંભળ્યા 

જ કરીએ. ઊઠવાનુાં મન ન થાય. પ્રત્યેક વાતમાાં  નવી આિા, આદિો અને ઉમાંગો જ હોય. 

વચ્ચે વચ્ચે વાતોમાાં ગાંભીરતા વધે ત્યારે શવદ્યાથીની ખાશસયતો યાદ કરીને સૌને પેટ પકડી 

હસાવે પણ ખરા. 

છાત્રાલયનુાં અમારુાં રસોડુાં સ્વાશ્રયી હત ુાં. પ.ૂ શવજયાબહને રસોડાની મલુાકાત લઈ, 

વાસણની સફાઈથી િરૂ કરી િાક સમારવાની છરી કેવી ચોખ્ખી છે તેન ુાં પણ શનરીક્ષણ કરી 

જાય. એ નાની નાની વાતોમાાંથી ગહૃસ્થ જીવનમાાં સ્વચ્છતા અને ચોકસાઈ કેવી હોય તેન ુાં 

આદિત દૃષ્ટાાંત આપી સૌના ખબર પછૂી જાય. લોકભારતીની રાશત્ર-પ્રવશૃત્તએ અમારા વૈચારરક 

પરરવતતનમાાં મોટો ફાળો આપ્યો છે. દર અઠવારડયે પ.ૂ શ્રી મળૂિાંકરભાઈને મળવા જાઉં. ખાસ 

કરીને બાલ-માનસના પ્રશ્નોની તેમ જ છાત્રાલયમાાં શવદ્યાથીઓના પ્રશ્નો, તેના ઉકેલો વગેરેની 

ચચાત કરુાં. પ.ૂ મળૂિાંકરભાઈ હીંચકા ખાતાાં ખાતાાં જેમ મા પોતાના ગભરુ બાળકને આંચ ન આવે 

છતાાં પણૂત વાત કરે તેવી ઠાવકાઈથી બધા પ્રશ્નોની સ ુાંદર ચચાત કરતા.  

 



અંધારાાં ભેદીને 

અનકુ્રમ                            લોકભારતી પ્રકાશન 18 

 

શશક્ષણ અને સમાિસેવાના માગે.. 
લોકભારતીનુાં શિક્ષણ પરુૂાં કરી બે વિત ઉત્તર ગજુરાતમાાં ગ્રામભારતીમાાં ઠાકરડા કોમનાાં 

બાળકો વચ્ચે કામ કરી આવ્યાાં. મારા મનમાાં શિક્ષણ શવિે ઘણા શવચારો ઘોળાતા એટલે અનેક 

ગડમથલો વચ્ચે સરેુન્રનગર પાછાાં આવ્યાાં ને અહીં કોઠારી બાલમાંરદરમાાં બાલ-અધ્યાપન 

માંરદરમાાં જોડાયા. ત્યાાં કામ કરતાાં કરતાાં શિયાળાની ઠાંડીમાાં અમો બને્ન પશત-પત્ની બહાર ઠાંડીમાાં 

ધ્રજૂતાાં માનવીઓને રાતે્ર પાગરણ ઓઢાડવાનુાં કામ કરતાાં, કારણ કે ઠાંડીમાાં ઓઢવાનુાં ન હોય 

તો શુાં દિા થાય છે તેનો અનભુવ મને પરૂો હતો. આ પાગરણપ્રવશૃત્ત અમારી સારી ચાલતી ને 

ધીમે ધીમે બે વરસમાાં તેણે વેગ પણ પકડયો. 

અનાથ બાળકોની સેવામાાં ! ૧૯૫૯ની સાલ હતી. સરેુન્રનગર જ ાંકિનના એક વખડાના 

થડની નીચે પોટલા જેવુાં કાંઈક પડ્ુાં હત ુાં. કડકડતી ઠાંડીથી એના ઢીંચણ દાઢીએ અડી ગયા 

હતા. માથુાં બે ઢીંચણ વચ્ચે લપાયેલુાં હત ુાં. નીચે છાપાનો કાગળ પાથયો હતો અને ઉપર પણ 

એ જ. 

અમારા શનત્યક્રમે અમે એના પર કામળો નાખ્યો અને ચાલતાાં થયાાં. ત્યાાં એની કણસ 

સાંભળાણી. બોલવાની હોંિ ન હતી. ઊભા થવાની તે્રવડ ન હતી. ચાલવાનુાં ટા ાંરટયામાાં જોર ન 

હત ુાં. એ રકિોરનુાં િરીર ગાંધાત ુાં હત ુાં. એના મ્લાન મોં પર તલભાર નરૂ ન હત ુાં. આ પાાંચ વિતનો 

રકિોર મરવા વાાંકે ઈશ્વરની કૃપાથી જ શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો. કરુણતા શસવાય આ રકિોરમાાં દિતન 

થાય એવુાં કા ાંઈ જ ન હત ુાં....આ સ્સ્થશત, આ દૃશ્ય અને ત્યાાં મતૃપ્રાય થઈ રહલે કાયાને જોઈને 

અમે પણ ભાાંગી પડયાાં. મનમાાં થ્ુાં, દુશનયામાાં આનુાં કોણ ? આપણે કોના માટે ? અમારા 

જીવનની ધન્ય ઘડી આવી પહોંચી. ઈશ્વરનો પડકાર થયો. અમે આ સ્સ્થશત જોઈ ન િક્યાાં. 

બાળકને ઊંચકીને આશ્રમમાાં લાવ્યાાં. પછૂપરછ કરતાાં માલમૂ પડ્ુાં કે ગાંધાતી અને કદરૂપી 

કાયામાાં પ્રગટ થત ુાં એ દુભાતગ્ય હત ુાં, પેલી નવી માએ દીધેલા ડામના ઘાનુાં. શુાં મા આવી હોઈ 

િકે ? અમારાાં હૃદયમાાં આ પ્રશ્નો એક નાનકડુાં આંદોલન પેદા કરી ગયા. અમે એ ઘા સાફ કરી 

દવા લગાડી અને રકિોરને ભરપેટ જમાડયો. સવારે ઘરની ઓંસરીમાાં સવૂડાવી નોકરી પર 

ગયાાં. તે વખતે અમે રદવસે કોઠારી બાલમાંરદરમાાં કામ કરતાાં હતાાં. શિયાળાની કડકડતી ઠાંડીની 

રાતે શમત્રો સાથે ઊઘરાવેલ ધાબળા લઈને ગલીકૂાંચીમાાં ખલુ્લા પડેલા લોકોને ઓઢાડવા જતાાં 

હતાાં. ઠાંડીમાાં ઓઢયા વગરની સ્સ્થશત કેવી હોય તેનો એક જાત-અનભુવ પણ બોલતો હતો. 
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અમારા કાયતક્ષેત્રને બદલવા માટે, અમારા જીવનમાંત્રને પરરશદુ્ધ કરવા માટે આ એક પ્રસાંગ 

પરૂતો હતો. આ દૃશ્યે અમને ખબૂ મ ૂાંઝવ્યાાં. હુાં આખો રદવસ બાલમાંરદરમાાં કામ કરતો રહ્યો, પણ 

મન ચોંટત ુાં ન હત ુાં. વારાંવાર એ રકિોર હૈયા સામે ખડો થતો. મેં ગમગીન સ્સ્થશતમાાં જ સમય 

વ્યતીત કયો. સાાંજે ઘરે આવીને જો્ુાં તો બાળક ગમુ. પછી અમે િોધ ખબૂ કરી, પણ એનો 

પત્તો ન લાગ્યો. મનમાાં થ્ુાં ઈશ્વર જ આપણી કસોટી કરવા આવેલો. આપણને જગાડવા 

આવેલો લાગે છે. મા-બાપ એટલે શુાં, એનો પે્રમ એટલે શુાં, એનો સાચો ખ્યાલ તો ત્યારે જ 

આવ્યો. મા શવહોણાાં, બાપશવહોણાાં અને બાંનેથી શવહોણાાં બાળકોના મનોભાવો શુાં કામ કરતા હિે 

તેન ુાં સાંિોધન કરવા અને ‘હુ ાં માનવી, માનવ થાઉં તો ઘણુાં’નો સાંદેિ લઈ લોકભારતીને 

ઉજ્જવળ બનાવવા એણે જ અમને ધક્કો માયો અને અમે કૂદી પડયાાં અનાથ બાળકોના 

શિક્ષણની પ્રવશૃત્તમાાં. આ કામ લોકભારતીનુાં જ છે, એવી મૌન પે્રરણા અને પ્રોત્સાહન મળ્યાાં, 

જાણ,ે પ.ૂ નાનાભાઈ અને તેમના સાથીદારોના આિીવાતદથી. આજથી ૨૦ વિત પહલેાાં 

સરેુન્રનગરનો અનાથાશ્રમ અનાથાશ્રમોની ચીલાચાલ ુપરરપાટી પ્રમાણે જ ચાલતો હતો....તેને 

એક રાષ્ટ્રીય શિક્ષણસાંસ્થાના સ્વરૂપમાાં ફેરવવાની અમારી યોજનાને  િહરેના ઉત્સાહી, રાષ્ટ્રીય 

ભાવનાથી રાંગાયેલા સામાજજક કાયતકરોએ બળ આપી ઉપાડી લીધી. સૌ પહલેાાં છાત્રાલય અને 

તેના પ્રશ્નો જેવા કે રસોડુાં, કોઠાર, ભોજન વ્યવસ્થા, ગહુકાયો, આરોગ્યને લગતી બાબતો, 

શવદ્યાથીઓના અંગત પ્રશ્નો અંગેના જૂના ખ્યાલોની શવદાય અને નવા આદિોનો અમલ એ 

બધાની વચ્ચે હુ ાં ઠીક ઠીક માનશસક તાણ અનભુવતો. આનો ઉકેલ મેં લોકભારતીની છાત્રાલય-

વ્યવસ્થા, તેન ુાં રસોડુાં, તેમાાં સાંચાલકોનો શવદ્યાથીઓ સાથેનો વ્યવહાર આ બધામાાં જોયો. એ 

વ્યવસ્થામાાંથી જ મને ગરુુ ચાવી મળી હતી. તેને આદિત લેખે સામે રાખી ધીમે ધીમે આશ્રમની 

છાત્રાલય-વ્યવસ્થા એટલી સુાંદર ગોઠવાવા લાગી કે અન્ય સાંસ્થાઓ તેમજ કાયતકરો વ્યવસ્થા 

જોવા આવવા લાગ્યા. શવદ્યાથીઓનુાં રશવવારીય સાંમેલન એ તો શભેુચ્છકો માટે આકિતણકેન્ર 

બન્્ુાં. ઉત્સવોને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપ્્ુાં. િહરેનાાં કુટુાંબો પણ આ ઉત્સવોના આનાંદના ભાગીદાર 

બનવા લાગ્યાાં. આ બધાાં કામોમાાં લોકભારતીની મને મળેલી દેણ આ છે. પ.ૂ મનભુાઈનીસતત 

ચેતનવાંતી રાષ્ટ્રીય ભાવના, પ.ૂ મળૂિાંકરભાઈની શિક્ષણ દ્વારા જીવન ઉપાસનાની શનષ્ઠા. આ 

ત્રણેય સતત મારા માટે દીવાદાાંડી જેવાાં રહ્યાાં. 
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બાલાશ્રમનાાં બાળકો અને સાંસ્થાનાાં સ્વપ્નશશલ્પીઓ  

રાજ્યપાલશ્રીનુાં એ વાક્ય !એક વખત ગજુરાતના ગવનતર શ્રી શ્રીમનનારાયણજી અગ્રવાલ તથા 

શ્રીમતી મદાલસાબહને જજલ્લાની મલુાકાતે આવેલાાં. તેમાાં કલેક્ટરશ્રીએ આ સાંસ્થાન ુાં દિતન પણ 

ગોઠવેલુાં. સાંસ્થાના દિતનમાાં રસોડુાં, છાત્રાલય, ઉદ્યોગ, શવદ્યાથીઓના પ્રશ્નો અને તેમની સાથેનો 

માનવીય વ્યવહાર બાંનેએ એટલા રસથી જોયાાં કે સાથેનાાં મલુાકાતીઓને ત્યારે લાગેલુાં કે સાંસ્થા 

એટલે મકાનો નહીં પણ અંદરની પ્રવશૃત્ત એ જ તેનો પ્રાણ છે. વાતવાતમાાં તેઓએ અમે લીધેલ 

શિક્ષણ શવિે પછૂ્ુાં. અમે લોકભારતીનુાં નામ દીધ ુાં. ત્યાાં તેઓ ગૌરવ સાથે બોલ્યાાં, ‘અચ્છા, 

લોકભારતી કે શિક્ષાથી હો, ઇસક્ષલયે યે બચ્ચે નસીબદાર હૈં !’ શવદ્યાથીઓના સાંમેલનમાાં 

જીવનશિક્ષણની ઘણી વાતો કરીને છેલ્લે તેઓએ પોતાના આ વાક્ય દ્વારા વક્તવ્ય પરુૂાં ક્ુાં. 

‘યહાાં ઇસક્ષલયે જીવન ઓર આનાંદ હૈ રક યહાાં લોકભારતી હૈ. હરેક અનાથાશ્રમ જબ લોકભારતી 

બનેગા તબ કોઈ અનાથ નહીં રહગેા.’છાત્રાલયપ્રવશૃત્ત ગોઠવાતી ગઈ તેમ તેમ તે અનાથ 

બાળકોના શિક્ષણની વ્યવસ્થાની મને ક્ષચિંતા થઈ. પ્રાથશમક િાળાઓ બાળકો સમક્ષ ‘શવશ્વાસમય 

પરીક્ષા પદ્ધશત’ ‘સ્વાશ્રય પદ્ધશત’ની રીતે ચલાવીએ તો કેમ ? ને મેં મારી પ્રાથશમક િાળાની 

કલ્પના લખી એ સમયના િાળાબોડતના પ્રમખુ મ.ુ શ્રી ભાનભુાઈ શકુ્લ સમક્ષ મકૂી. તેઓ આખી 

યોજના વાાંચી 
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ડૉ. લ. મ.ૂ ધ્રવુ બાલાશ્રમ, સરેુન્રનગર  

 

‘અચ્છા, લોકભારતી કે શશક્ષાથી હો, ઇસચલયે યે બચ્રે્ નસીબદાર હૈં !’  

– શ્રી શ્રીમનનારાયણજી 
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શશક્ષણકે્ષતે્ર નવાાં ર્ઢાણ !!  

દસ વિત અનભુવના આધારે શિક્ષણ, શ્રમ અને સમપતણની ભાવનાનો સમન્વય થાય તે 

માટે લોકિાળા ઊભી કરવાનો શનણતય કયો. તેમાાંથી ઊભુાં થ્ુાં. ‘માંગલાયતન છાત્રાલય’ અને 

‘માંગલાયતન શવનય માંરદર’. અનાથ બાળકો આ શવભાગોમાાં ખાસ કરીને ગામડાાંનાાં બાળકો 

સાથે રહી છાત્રાલયમાાંના સહજીવન દ્વારા પોતાનામાાં રહલેી લઘતુાગ્રાંશથથી મકુ્ત થવા લાગ્યાાં. 

અનાથપણાની સભાનતામાાંથી તેઓ બહાર નીકળવા લાગ્યાાં. તેમનો આત્મશવશ્વાસ વધ્યો. 

જીવનની કાંઈક આછી રૂપરેખા પણ પોતે દોરવા લાગ્યા. આમ પરરણામ ખબૂ સારુાં મળવા 

લાગ્્ુાં. આ સાંસ્થાના શવકાસ બાબત મારી સમક્ષ જયારે જયારે પ્રશ્નો ઊભા થતા ત્યારે આંખ સામે 

આંબલા-લોકભારતી ખડાાં થતાાં. 

કારોલ સાંસ્થા માટે ફાંડ કરવા મુાંબઈ મ.ુ શ્રી રશતભાઈ સાથે ગયેલા. હુાં, મ.ુ શ્રી રશતભાઈ 

તથા મ.ુ શ્રી માધભુાઈ વોરા એક સદગહૃસ્થ પાસે ગયા. તેઓ મ.ુશ્રી રશતભાઈના ચાહક હતા. 

સાંસ્થાની આશથિક મશુ્કેલીની શવગતે વાત કરી. તે ભાઈએ મને પણ થોડા પ્રશ્નો પછૂયા. શિક્ષણ 

તેમજ અન્ય. મેં મારી રીતે જવાબ આપ્યા. તેઓએ રૂ. ૨૫૦૦૦-૦૦ તેમનુાં નામ એક શવભાગ 

સાથે જોડવાની િરતે આપવાના નક્કી કયાત અને ઉમે્ુાં કે કાલે તમને હા કહીિ; વડીલને પછૂવુાં 

જોઈએ. તેઓએ ચોખવટ કરતાાં કહ્ુાં, કે વાત કાલ ઉપર રાખી છે. અમે સૌ આભાર-આનાંદ સાથે 

બહાર આવ્યા. રસ્તામાાં ઘણી વાતો થઈ. એમાાં આ દાતાની પણ વાત મ.ુ શ્રી રશતભાઈએ કરી કે 

કેવી રીતે તેમનો આશથિક શવકાસ થયો છે, અને અત્યારે કેમ પૈસા ખચે છે. જે વાતો સાાંભળી 

તેથી મારુાં મન નારાજ થ્ુાં. ઘણી બધી ગડમથલ થઈ, આખી રાત ન ઊંઘી િક્યો. પ.ૂ 

નાનાદાદાની દાનમાાં પણ શદુ્ધવશૃત્તની વાત યાદ આવી. શસદ્ધાાંત આગળ સાંપશત્ત પણ ન ખપે તે 

વાત વધ ુને વધ ુસ્પષ્ટ થતી ગઈ ને જે ‘લાઈબ્રેરી કમ હૉલ’ માટે રદલ્હી સરકારને ગજુરાતી 

માધ્યમના પ્રશ્ને એક લાખ રૂશપયા પાછા આપીને પ.ૂ નાનાદાદાએ ઊભા થઈને કહ્ુાં હત ુાં કે, 

‘લોકભારતી લાઈબ્રેરી હૉલ વગર ચાલિે પણ પાયાનાાં મલૂ્યો વગર નહીં ચાલે.’ એ વાત મને 

જાગતૃ કરતી ગઈ. મેં સવારે મ.ુ શ્રી રશતભાઈને કહ્ુાં કે ‘પેલા િેઠને ના પાડો. આપણે ૨૫,૦૦૦ 

જોઈતા નથી.’ ‘કેમ ?’ મને રશતભાઈએ પછૂ્ુાં, મેં કહ્ુાં, ‘જે પૈસો પરુુિાથતનો ન હોય, જે 

સાંપશત્તમાાં થોડી પણ કરુણા ન હોય તે સાંપશત્ત સાંસ્થામાાં ન િોભે. કાલે ઊઠીને શવદ્યાથીઓને તો 

આપણે ભગતશસિંહની કુરબાનીની વાત કરીશુાં. આદાનની મને બીક છે કે આમાાંથી સાંસ્થાન ુાં િીલ 
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ઊભુાં નરહ થાય. એના કરતાાં સાંસ્થા બાંધ કરવી સારી. મારી વાત તેઓને જરા પણ ન ગમી. 

બપોરે ૧૧-૦૦ વાગે મને કહ,ે ચાલો ઘાટકોપર. અમે બાંને મ.ુ માધભુાઈ પાસે ગયા. 

મ.ુ શ્રી માધભુાઈને મ.ુ શ્રી રશતભાઈએ જુદા રૂમમાાં મને સમજાવવા માટે સચૂવ્્ુાં. મ.ુ શ્રી 

માધભુાઈએ મારી વાત સાાંભળી અને તેઓ તો મારા કરતાાં પણ મક્કમતાથી બોલ્યા, ‘કાકા, 

(રશતભાઈને કાકા કહતેા) આપણે આ દાન જત ુાં કરવુાં જોઈએ. ભલે સાંસ્થા બાંધ રહ.ે આપણે 

સાંસ્થા એટલે માત્ર મકાનો નથી કરવાાં. સાંસ્થા એટલે જેમાાં ‘જીવમાાંથી શિવ થાય તેવુાં કરવુાં છે.’ 

છેવટે ઘણી ચચાતને અંતે મ.ુ શ્રી રશતભાઈ મારી વાત માન્યા. મને લાગ્્ુાં કે લોકભારતીમાાં મેં જે 

શિક્ષણવારસો લીધેલો તે, તે રદવસે કામે લાગ્યો.  

પ્રામાચણકતાના માગચનો આગ્રહ : ઉદ્યોગ-સાંકુલ સાથે શિક્ષણનુાં કાંઈક ગોઠવી િકાય તેવા સાંજોગો 

હવે સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યા. અમારી બે વિતની મહનેત હવે બળ આપનારી નીવડિે તેવુાં લાગ્્ુાં; 

પરાંત ુકસોટીઓ બાકી હતી. અચાનક અમારા કમનસીબે મ.ુ શ્રી રશતભાઈ ગજુરી ગયા. ફરીથી 

અમો સૌ આશથિક મશુ્કેલીની આંશધમાાં સપડાઈ ગયા. ૫૦ શવદ્યાથીઓનુાં રસોડુાં, પગારો વગેરે માટે 

સાાંસા પડવા લાગ્યા. એ સમયે હુ ાં માાંદગીના ક્ષબછાને પટકાયો. સાંસ્થાની આશથિક મશુ્કેલી જોતાાં 

આઠ-નવ બે જ ધોરણ ચલાવવાાં અને દસમુાં ધોરણ ન ચલાવવુાં તેવો શનણતય લીધો. આ શનણતય 

શવદ્યાથીઓને ન ગમ્યો. ભાઈ અબ્બાસની આગેવાની નીચે શવદ્યાથીઓ મારે ઘેર આવ્યા. ૧૦મુાં 

ધોરણ શુાં કામ નથી ચલાવવુાં તેની મેં શવગતે વાત કરી. છોકરાઓને તેની સામે દસમુાં ધોરણ 

ચલાવવુાં જોઈએ અને સાંસ્થાની આ મશુ્કેલી વખતે અમે બીજે જઈએ તો અમારુાં શિક્ષણ લાજે 

એમ કહીને મારી સામે એક યોજના મકૂી. 

૧. સાંસ્થાએ બેથી ત્રણ સાયકલ લાવી દેવી, જે સાયકલોથી આજુબાજુનાાં ગામોમાાં 

ત્રણ શવદ્યાથીઓ જઈ ગામમાાં ફરી લોટ અને છાિ-કઠોળ વગેરે જે ઊઘરાવી લાવે તેન ુાં ભોજન 

કરવુાં. 

૨. સાંસ્થાએ ભોજનલવાજમ અમારી પાસેથી લેવુાં. િસ્ક્ત પ્રમાણે સૌ આપીશુાં.  

૩. સાંસ્થાએ મેટ્રીક સધુી શિક્ષણ ચલાવવુાં જોઈએ. તેમાાં આવતી મશુ્કેલીનો અમે 

સામનો કરવા તૈયાર છીએ. 
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શવદ્યાથીઓ પોતાના આત્મશવશ્વાસથી જે રીતે વાતો કરતા હતા, તેઓને હુ ાં અશનમેિ 

નયને જોતો રહ્યો. તેમની વાતોમાાં અદભતુ બળ હત ુાં, તાકાત હતી. એ વાતોથી મારી શનરાિા 

ઉપર મને જ િરમ આવવા લાગી. સભર નયને મેં કહ્ુાં : ‘વગો ચાલિે, શનશચિંત રહો.’ તેઓની 

વાતો પ્રમાણે નવા સત્રમાાં એ જ છોકરા સાયકલો ઉપર આજુબાજુના ગામોમાાંથી લોટ અને 

છાિની પે્રમભરી ગોચરી કરી હોંિે હોંિે જમતા. થોડા સમયમાાં જ મશુ્કેલીનો અંત આવ્યો. 

આશથિક મદદ મળી અને શિક્ષાથીઓ ને શિક્ષકોના સહયોગથી િાળા ટકી. આજે એ જ િાળા 

‘રકરચાંદભાઈ કોઠારી માંગલાયતન શવનય માંરદર’, ધોળી ધજા ડેમ પાસે ગૌરવથી ઊભી છે. 

દસ વિે પાછો નવો પ્રશ્ન અમારી સામે આવ્યો કે આ બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ક્યાાં 

મોકલવાાં ? બહાર મોકલીએ તેના કરતાાં આ જ પ્રયોગોને આગળ વધારીએ તો ? તેઓ િા માટે 

સારા શિક્ષકો, સારા સમાજસેવકો ન બને ? તેમાાંથી હજુ તો ઊભી જ થતી ‘મૈત્રી છાત્રાલય’ અને 

‘મૈત્રી અધ્યાપન માંરદર’ આકાર પામ્યાાં. આડકતરી રીતે મળેલો લોકભારતીનો આ િૈક્ષક્ષણક 

વારસો પચાવી આ બાળકો આજે ગામડાાંમા શિક્ષકો તરીકે જે કામ કરે છે અને અન્ય બાળકોને 

પોતીકાાં કરી જે રીતે સાચવે છે તે જોઈ આનાંદ અનભુવાય છે. 

સાંસ્થાઓના શવચારને શવકાસ માટે જયારે જયારે મેં માંડાણ માાંડયા છે, ત્યારે ત્યારે મારા 

નસીબે ચેલેંજ આવી છે, તે સમયે મેં પ.ૂ નાનાભાઈનાાં શિક્ષણ દ્વારા વ્યક્ત થતાાં જીવનશનષ્ઠા 

અને આદિતને વ્યવહારમાાં લાવવા માટે યિ-અપયિની ક્ષચિંતા કયાત શસવાય પરુુિાથત કયો છે. 

આમ કરે તે જ શવકાસિીલ માનવી; આવી માન્યતા સાથે આજે પણ મથુાં છાં. 
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શ્રી નાગજીભાઈ દેસાઈ : સાંચક્ષપ્ત પકરર્ય 

નાગજીભાઈ દેસાઈનો જન્મ ૧૯૩૧ના ઑક્ટોબરની ૧૪મીએ માણેકપરુ (ઉ.ગ.ુ) ગામમાાં 

રબારી કોમમાાં થયો હતો.  

સાત ધોરણ સધુીનો અભ્યાસ તેમણે માણેકપરુમાાં કયો, સાથે પશપુાલનના વ્યવસાયમાાં 

ઘરમાાં મદદ કરી. આ પછી ૮માાં ધોરણનો અભ્યાસ ઘરેથી નીકળી જઈ મુાંબઈના ઘાટકોપર 

ગરુુકુલ શવદ્યાલયમાાં, એક સદ્દગહૃસ્થને ત્યાાં ઘરઘાટી તરીકે રહીને કયો. એ પછી અભ્યાસ માટે 

પાટણ, રકલોલ મણાંદ, ભાવનગર ઐમ અનેક સ્થળે ફયાત-રહ્યા. ભાવનગરમાાં બે વિત સ્ટેિન પર 

તેમજ છૂટક મજૂરી કરી, ફટપાથ પર રહ્યા. એક વિત સાવતજશનક છાત્રાલય અને ‘દક્ષક્ષણામશૂતિ’માાં 

રહી અભ્યાસ કયો અને ‘ઘરિાળા’માાંથી મૅરટ્રકની પરીક્ષા આપી. આ ત્રણ વિત દરશમયાન 

‘ખદુાબક્ષ-મસુાફર’ તરીકે ભારતયાત્રાનો પણ અનભુવ લીધો. પછી ૧૯૫૪થી ૧૯૫૬ દરશમયાન 

સરેુન્રનગર જજલ્લામાાં સેવાદળ વ્યાયામ પ્રવશૃત્ત અને ્વુા સાંગઠનનુાં કામ ક્ુાં. 

એ પછી ઉચ્ચશિક્ષણ લેવા માટે ‘લોકભારતી-સણોસરા’ ગયા અને ૧૯૫૮માાં સ્નાતક 

થઈ ‘ગ્રામભારતી-અમરાપરુ’ની શિક્ષણસાંસ્થા શ્રી મોતીભાઈ ચૌધરી સાથે િરૂ કરી. બે વિત પછી 

સરેુન્રનગર ‘કોઠારી બાલમાંરદર’માાં જોડાયા અને એ પછી અનાથ બાળકોની પ્રવશૃત્તમાાં લાગ્યા. 

હાલ તેઓ સરેુન્રનગરમાાં અનાથાશ્રમ, લોકશવદ્યાલય અને અધ્યાપનમાંરદર – મૈત્રી 

શવદ્યાપીઠ (માનવ માંરદર)ની ક્રમિ: પ્રાથશમક, માધ્યશમક અને તાલીમી શનવાસી શિક્ષણ 

સાંસ્થાઓની સાંચાલન-જવાબદારી સાંભાળી રહ્યા છે. 

તેમને વાાંચનનો િોખ છે. બાળકો અને ્વુાનો સાથે કામ કરવાનુાં – આનાંદ કરવાનુાં 

તેમને ખબૂ ગમે છે. ગીતો ગાવાાં-ગવરાવવાાંન ુાં પણ તેમને ગમે છે. 

૧૯૫૬માાં તેમણે શ્રી િાાંતાબહને જૈન સાથે લગ્ન ક્ુત છે. તેમને બે પતુ્રો છે : શનક્ષખલ 

અને અવધતૂ. 
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શ્રી નાગજીભાઈનાાં સેવાકાયો 
આજે જો શિક્ષણ ક્ષેત્ર–સામાજજક ક્ષેત્રના કોઈ રશસકજનને ઇચ્છા થાય તો તો 

નાગજીભાઈનાાં અનેક ક્ષેતે્ર ફાલેલી શિક્ષણની લીલી વાડી પ્રત્યક્ષ જોવા મળિે. જુઓ આ 

પ્રવશૃત્તઓની એક ઝલક : 

૧) ડૉ. લ. મ.ૂ ધ્રવુ બાલાશ્રમ, સરેુન્રનગર 

૨) શ્રી મનસખુભાઈ દોિી લોક શવદ્યાલય, ધોળી ધજા ડેમ પાસે, રાજકોટ રોડ, 
સરેુન્રનગર.  

 

 

 

૩) મૈત્રી શવદ્યાપીઠ : પી.ટી. સી. કૉલેજ, સરેુન્રનગર : 
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૪) મૈત્રી શવદ્યાપીઠ–માનવમાંરદર (મરહલા કૉલેજ ઓફ એજ્કેુિન), સરેુન્રનગર :  

 

 

૫) ૫) મૈત્રી શવદ્યાપીઠ : શપ્ર. પી. ટી. સી. કૉલેજ, સરેુન્રનગર :  
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૬) મૈત્રી શવદ્યાપીઠ : ગહૃપશત/ગહૃમાતા વૈચારરક તાલીમ શિક્ષબરો : 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

અભ્યથચના : 
 

“શબ્દો પાાંગળા બને છે કારણ કે અહીંનુાં કાયચ બોલે છે. આ યગુમાાં તપોવન િોવાની 
ઇચ્છા હોય એમણે અહીં આવવુાં િોઈએ.” 

– શ્રી રિનીકુમાર પાંડયા 

 

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