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આમ ખ 

 

આજે સમગ્ર વિશ્વ એક અજ ાંપાભયાવ ભાિાિરણમાાં જીિી રહ્ ાં છે. ભૌવતક સ ખ અકલ્પનીય હાાંસલ 
થય ાં હોિા છતાાં આંતરરક અને બાહ્ય એમ બાંને જગતમાાં અસ ખ અન ભિાય છે. સમગ્ર માનિજાવત 
આજે સાાંસ્કૃવતક અને પ્રાકૃવતક પ્રકોપોની િચ્િે સેન્ડિીિ થઈને જીિી રહી છે, ત્યારે તમામ ક્ષેત્રનાાં 
તજજ્ઞોએ એવ ાં તારણ-કારણ જણાવય ાં છે કે આ માટે આપણી જીિનશૈલી જિાબદાર છે. સાંસ્કૃવતને 
સાિિીને અને પ્રકૃવતને સાંિવધિત કરીને જીિિાને બદલે આપણે ભૌવતરક સ ખોની પાછળ આંધળી 
દોટ લગાિીને અનેક કે્ષત્રોના ભોગે જીિન જીિી રહ્યાાં છીએ. 

આજની આ પરરસ્સ્થવતમાાંથી નીકળીને પ્રકૃવતને અને માયલાને મોજમાાં રાખિા માટેન ાં કોઈ એક 
માત્ર હાથિગ ાં સાધન હોય તો તે છે વશક્ષણ, વશક્ષણ અને વશક્ષણ. પ્રવવૃિ અને અન ભિ દ્વારા 
અપાતી જીિાતા જીિન સાથેની અન બાંવધત કેળિણી એ જ એક માત્ર ઉપાય છે. કેળિણી એ 
સાધ્ય નથી પણ મન ષ્યમાાં રહલેાાં મન ષ્યત્િને ઉજાગર કરી આપત ાં એક માત્ર સક્ષમ સાધન છે. 
આપણ ાં વશક્ષણ પરીક્ષા, ડીગ્રી, સ્પધાવ િગેરેની માયાજાળમાાં એવ ાં ફસાઇ ગય ાં છે કે વશક્ષણના કે્ષત્રમાાં 
વશક્ષણ વસિાયન ાં બીજ ાં બધ ાં જ ઘ સી ગય ાં છે ! વશક્ષણ કયાાંય નથી ! 

આજે જયારે વશક્ષણ મોંઘ ાં, જરટલ, કાંટાળા-જનક, ભણતર િગરના ભારરૂપ અને ભારે સ્પધાવત્મક 
બનીને પીડાદાયક બની ગય ાં છે, પ.ૂ નાનાદાદાના શબ્દોમાાં ‘િાાંઝણ ાં’ બની ચકૂ્ ાં છે, ત્યારે આપણે 
વશક્ષણની ગ ણિિા અને માયલાને સ ખી રાખતા રફનલેન્ડ જેિા દેશોન ાં વશક્ષણ સમજિા મથી રહ્યા 
છીએ હકીકત ેઘાટ તો એિો થયો છે કે ‘કાાંખમાાં છોકર ાં અને છોકર ાં શોધિાાં નીકળયાાં !’ 

વયસ્તત, પરરિાર, સમાજ, પ્રદેશ, દેશ અને સિાાંશે વિશ્વને સ ખી કરત  ાં બત્રીસલક્ષણ ાં છાત્રાલયકેન્રી 
અને સાંસ્કારોન ાં ધર િારડય ાં, અન ભિ અને અન બાંધય તત કેળિણી એવ ાં નઇ તાલીમન ાં વશક્ષણ 
આપણી જ કાાંખે બેઠ ાં છે !! ૧૯૩૮ થી પ્રારાંભાએલી આ કેળિણી લોકદચક્ષણામવૂતિ સાંસ્થાઓમાાં આજે 
પણ ગ ણિિા સભર ધબકી રહી છે. અમે શા માટે અમારાાં િખાણ-પ્રશાંસા કરીએ ? તમે જ જાણો 
- િાાંિો -  અન ભિો - માણો અને સ્િીકારો અમારાાં અનેક ક્ષેત્રોમાાં નોંધપાત્ર કામ કરી રહલેાાં પિૂવ 
વિદ્યાથીઓની સાફલ્યગાથાઓ - અંતે ઝાડનાાં પારખાાં તો તેનાાં ફળ પરથી જ થાય ને ? 

‘ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી’ શ્રેણી પ્રથમ સન ૧૯૮૩માાં ૨૧ પ સ્સ્તકાઓના સાંપ ટ સાથે પ્રારાંભાયેલી. 
પછી બીજી ૫ પ સ્સ્તકાઓન ાં પ્રકાશન સન ૨૦૦૪માાં થય ાં. હિે એક પછી એક પ સ્સ્તકાઓન ાં આજે 
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પ્રકાશન કરિાના આયોજન સાંદભે આ પ્રકાશન પ્રકાવશત કરતાાં હ ાં આનાંદ અને ગૌરિની વમશ્ર 
અન ભવૂત કરી રહ્યો છાં. 

આ પ્રકાશનના તમામ સહયોગીઓના ઋણસ્િીકાર સાથે... 

નોંધ :- આ શ્રેણીની તમામ પ સ્સ્તકાઓ અમારી િબે સાઇટ www.lokbharati.org ઉપર e-book 
તરીકે ઉપલબ્ધ છે. 

તા. ૧૫-૦૬-૨૦૧૮                                                              અર ણભાઈ દવે 

     મેનેજજિંગ ટ્રસ્ટી 
                                                                       લોકદક્ષક્ષણામનૂતિ સાંસ્થાઓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lokbharati.org/
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પિૂવ વિદ્યાથીઓની સાફલ્યગાથારૂપ પ સ્સ્તકાઓની શ્રેણી 
 

‘ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી’ 

ક્રમ પિૂવ વિદ્યાથીન ાં નામ પ સ્સ્તકાન ાં શીર્વક                  

૦૧ શ્રી નાગજીભાઈ દેસાઈ અંધારા ભેદીને  

૦૨ શ્રી િાંરકાાંત ઠાકર અજિાળાાં ઉતારો આપણ દેશમાાં  

૦૩ શ્રી મોહન દાાંડીકર કેડી અને િઢાણ  

૦૪ શ્રી સ મ ાંત રાિળ તાલીમનાાં ફળ  

૦૫ શ્રી સિશીભાઈ મકિાણા િગડામાાં િનરાઈ  

૦૬ શ્રી કરમશીભાઈ મકિાણા િનરાન ાં હ ાં તો ભાઈય ાં ફૂલડ ાં-૧  

૦૭ શ્રી કરમશીભાઈમકિાણા િનરાન ાં હ ાં તો ભાઈય ાં ફૂલડ ાં-૨  

૦૮ શ્રી દ લેરાય માટચલયા માલપરાની વિદ્યાિાડી-૧  

૦૯ શ્રી રામજીભાઈિાઘાણી માટીની સ ગાંધ  

૧૦ શ્રી ગણેશ ડાભી કાષ્ટે ફૂટયાાં કૂાંપળ  

૧૧ શ્રી ગોવિિંદભાઈ પટેલ માર ાં જીિન ઘડતર  

૧૨ શ્રી દ લેરાય માટચલયા માલપરાની વિદ્યાિાડી-૨  

૧૩ શ્રી જગ ભાઈ ગોડા ગ્રામસ્િરાજની ઝાાંખી  

૧૪ શ્રી િલ્લભભાઈ પટેલ ધરતીને ખોળેથી  

૧૫ શ્રી મનસ ખલાલ દિે વશક્ષકન ાં ઘડતર  

૧૬ શ્રી સ રસાંગ િૌહાણ પાયો અને પડથાર  

૧૭ શ્રી દલસ ખભાઇ પટેલ પ્રજાસેિાના અન ભિો  

૧૮ શ્રી લક્ષ્મણભાઇ ભ. પટેલ આગિી સૈવનક શાળા  

૧૯ શ્રી રઘ િીર િોરા કેદીઓન ાં જીિન ઘડતર  

૨૦ શ્રી જમ બેન િૌધરી ઉજાસ યાત્રા-૧  

૨૧ શ્રી જમ બેન િૌધરી ઉજાસ યાત્રા-૨  
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ક્રમ પિૂવ વિદ્યાથીન ાં નામ પ સ્સ્તકાન ાં શીર્વક                 નોંધ 

૨૨ શ્રી હીરજીભાઈ ભીંગરારડયા  કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ   

૨૩ શ્રી અજ વનદેિ ગોપાણી  પોત અને પ્રવતભા   

૨૪ શ્રી હસમ ખભાઈ પટેલ  યાત્રા: લોકભારતીથી ફેર ટે્રડ સ ધી   

૨૫ શ્રી જ ગલરકશોર વયાસ  એક િણીબોરની ખટમીઠી   

૨૬ શ્રી પ્રતાપભાઈ વત્રિેદી  સમવપિત વશક્ષકની વશક્ષણ યાત્રા   

૨૭ શ્રી પ્રતાપભાઈ પાંડયા  બીજમાાંથી વકૃ્ષ થઈ મહાલ્યા કર ાં...   
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બીજમાાંથી વકૃ્ષ થઈ મહાલ્યા કર ાં... 
 

કહ્ ાં છે કે ‘િાડ વિના િેલો ન િડે.’ બસ, એમ જ આ બ્રાહ્મણપ ત્રની િેલને િાડ મળી ગઈ હતી. 
તા.૨૩મી જાન્ય આરી, ૧૯૫૫ન ાં ઊઘડત  ાં પ્રભાત. હા, એ રદિસન ાં પ્રભાત મને બરાબર યાદ છે. 
અમરેલી કેન્રમાાં લેિાયેલી પ્રાથવમક શાળાાંત પરીક્ષામાાં ૬૫ ટકાએ ઉિીણવ થઈ, પી.ટી.સી.ની 
પરીક્ષા પાસ કરી, વશક્ષણક્ષેતે્ર પ્રદાન કરિાના આશયથી પગે િાલીને મોડી રાતે્ર હ ાં લોકભારતી, 
સણોસરાના દરિાજે આિી ઊભો રહ્યો. સાંસ્થામાાં કોઈ હાજર નહોત  ાં. હ ાં થાક્યો પાક્યો સાંસ્થાના 
બાાંકડે ભખૂ્યો-તરસ્યો સઈૂ ગયો. િહલેી સિારે પ.ૂ મળૂશાંકરભાઈ ભટ્ટ આવયા. મને એક અજાણ્યા 
ય િાનને સતેૂલો જોઈ નિાઈ પામ્યા. મને જગાડતાાં તેમણે મને િહાલથી પછૂય ાં : ત  ાં કોણ છે અને 
ક્યાાંથી આવયો છે ? મેં ઉિર આપ્યો : મારા ગામ અડતાલાથી પગે િાલીને મોડી રાતે અહીં આવયો 
છાં. માર ાં નામ પ્રતાપ છે અને મારે આપની સાંસ્થામાાં પી.ટી.સી. માટે દાખલ થવ ાં છે. પ.ૂ ભાઈએ 
મને વપતા જેિી હ ૂાંફ આપી. પ્રેમથી પોતાને ઘેર લઈ ગયા. ત્યાાં નહાઈ-ધોઈ નાસ્તો કયો. આિો 
પે્રમ જોઈ હ ાં ગદગરદત  થઈ ગયો. મારામાાં રહલે  ાં બીજ અંક રરત થય ાં. પ.ૂ મળૂશાંકરભાઈ ભટ્ટ 
લોકભારતી, સણોસરાનો ધબકાર હતા. તેમની હ ૂાંફમાાં હ ાં રમમાણ થઈ ગયો. 

કોઈપણ સાંસ્થાના આિા સકારાત્મક સાંિાલકોને કારણે સાંસ્થાની સ િાસ િારે બાજ  પ્રસરી જતી 
હોય છે. આ વિશાળ આમ્રવકૃ્ષનાાં વમષ્ઠ ફળ સમાન કેટલાયે વિદ્યાથીઓએ જીિનના વિચભન્ન કે્ષત્રોમાાં 
પોતાની કીવતિ પ્રસારી છે. સાંસ્થામાાં દાખલ થયા પછી મને પ.ૂ નાનાભાઈ ભટ્ટ, શ્રી મન ભાઈ પાંિોળી 
‘દશવક’, શ્રી રવતભાઈ અંધારરયા અને બીજા મહાન ભાિોનો સઘન પરરિય થયો. વશક્ષણની સાથે 
સાથે તેમના વયસ્તતત્િનો પણ પરરિય થયો. એ સહ ના વયસ્તતત્િની સ િાસ, વનષ્ઠા, પ્રામાચણકતા 
અને વશક્ષણથી પી.ટી.સી.નો અભ્યાસ કયો. મારા જીિનઘડરરન ાં વનવમિ આ ગ ર જનો બન્યાાં. 
અગરબિી ભલે બ ઝાઈ જાય, પણ એણે પ્રસરાિેલી સ િાસ લાાંબા સમય સ ધી િાતાિરણને 
પ્રફુલ્લ્લત રાખે છે એમ આ ગ ર જનોએ એમનાાં જીિનદશવન િડે, રિનાત્મક અચભગમ િડે અને  

વશક્ષણ િડે મારા જીિનમાાં ગાઢ અસર જન્માિી. પ્રસ્ફૂરટત થયેલા બીજને વિકાસનો પ્રાણિાય  
મળયો. 

આિા સમથવ ગ ર ઓની વનશ્રામાાં વશક્ષણ, સાંસ્કાર, નીડરતા અને શ્રમ-સાદગી સાથે આજીિન ખાદી 
પહરેિાનાાં ઉિમ વ્રતોન ાં આિરણ કરતાાં કરતાાં જીિન જીિિાની તાલીમ મળી. આજે પણ ૭૮ 
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િર્વની િયે ખાદી િસ્ત્રો ધારણ કરિાનો મારો અફર વનયમ જળિાઈ રહ્યો છે. એ પહરેતાાં મને 
લોકભારતીએ આપેલાાં વશક્ષણ અને સાંસ્કારોન ાં સહજ સ્મરણ થાય છે. 

પરાંત   પી.ટી.સી. કરિાન ાં અને લોકભારતીમાાં વશક્ષણ લેિાન ાં મળૂ કારણ તો વશક્ષણના જ્ઞાનયજ્ઞમાાં 
જોડાઈને આિતી કાલના નાગરરકોન ાં ઘડતર કરિાન ાં હત  ાં. ભારતમાાં આશરે સાડાસાત લાખ જેટલાાં 
ગામડાાં છે. આઝાદી પછીના દશકન ાં ગામડ ાં કોઈ રીતે આદશવ ન હત  ાં. નગરિાસીઓનાાં સાંતાનો 
સરળતાથી વશક્ષણ મેળિી શકતાાં હતાાં, જ્યારે દૂર દૂરના ગામડાાંઓમાાં વશક્ષણ મેળિિા માટે કાંઈ 
જ નહોત  ાં. અલબિ, આજે પણ અંતરરયાળ ગામોમાાં જ્યાાં પાયાની જ સ વિધાઓ નથી ત્યાાં વશક્ષણની 
િાત સ્િપ્નિત ્છે. આથી હ ાં કાળુભાર નદીના કાાંઠે ફતત ૮૦ માણસોની િસ્તીિાળા કોઈ જ ભૌવતક 
સગિડ વિનાના ગામની ૧ થી ૪ ધોરણની ફતત ૧૯ વિદ્યાથીઓિાળી શાળામાાં આિાયવ તરીકે 
જોડાયો. આ ગામ હત  ાં િોસલા. ગામ નાન ાં હત  ાં, પણ ઉત્સાહી હત  ાં. ૧૯૫૮માાં મેં ગ્રામપાંિાયતના 
િૉરામાાં રેરડયો મ કાવયો. રેરડયો પર આકાશિાણી અમદાિાદ-િડોદરા કેન્રના સમાિાર આિે. 
સાાંજે લોકો ભેગા મળી કૃવર્કે્ષત્રના સમાિાર અને રામજીભાઈ-શામજીભાઈની િાતો સાાંભળે. 
ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે.પછી તો ગામના િૉરે િતવમાનપત્રોની પણ સગિડ કરી. શાળાનાાં 
બાળકોને વશક્ષણ સાથે સદ્ િાિનના પાઠ શીખિા મળે એ હતે  થી માલપરા ગામથી પ સ્તકો પણ 
લાિતો. બાળકો હોંશે હોંશે એ િાિતાાં. લોકભારતીમાાં અંક રરત થયેલા છોડને આમ, ધીમે ધીમ ે
કૂાંપળો ફૂટી. 

વશક્ષણ, સાંસ્કાર અને િાિનશોખનાાં સારાાં પરરણામો પણ મળયાાં. એનાાં બીજ ભીખાભાઈ 
ભીંગરારડયાના પ ત્ર હીરજીમાાં રોપાયાાં. સતત પ્રયત્નોથી સ્િબળે તે પણ મારી જેમ લોકભારતીમાાં 
કૃવર્સ્નાતક થયો. ભાર્ા પ્રત્યે પણ એને પે્રમ હતો એટલે બાટવન લાઈબે્રરીનાાં પ સ્તકો િાાંિી આગળ 
િધ્યો. ભારત સરકારે એને કૃવર્સ્નાતક તરીકેની પદિી મેળિિા બદલ નેશનલ ઍિૉડવ આપ્યો 
હતો. પછી તો હીરજી સાિે ‘હીરો’ નીકળયો. િતનમાાં ખેતી કરે છે, ગોપાલન કરે છે. તેણે ખેતી, 
ખાતર, ચબયારણ અને નતૂન અચભગમમાાં િૈજ્ઞાવનક અચભગમ વિશે ૧૫ જેટલાાં પ સ્તકો પણ લખ્યાાં 
છે. લોકભારતીના વશક્ષણ અને સાંસ્કાર-વસિંિન િડે હીરજીને મારા થકી આ પે્રરણા મળી એ માટે 
હ ાં સઘળો યશ લોકભારતીને જ આપ ાં છાં. 

લોકભારતીએ મારામાાં આ જીિનરસ ન રેડ્ યો હોય તો હ ાં એક નાગરરક તરીકેન ાં માર ાં દાવયત્િ 
કેિી રીતે બજાિી શક્યો હોત ? િોસલાથી ૧૯૫૯ના જૂન માસમાાં હ ાં ખડસલી (તા. સાિરક ાંડલા)ની 
વશક્ષણસવમવત સાંિાચલત નઈ તાલીમ શાળામાાં જોડાયો. ત્યાાંનાાં મારા કાયવ માટે ૧૦ ઓગસ્ટ, 

૧૯૫૯ના રોજ માર ાં વિવશષ્ટ સન્માન કરિામાાં આવય ાં. એક અરકિંિન બ્રાહ્મણપ ત્રને લોકભારતીના 
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િાતાિરણમાાંથી જે કાાંઈ જોિા-જાણિા અને પામિા મળય ાં હત  ાં તેન ાં આ પરરણામ હત  ાં. મારો 
વશક્ષણ અને નઈ તાલીમ પ્રત્યેનો ઉત્સાહ દ્વદ્વગ ચણત થયો. પેલા બીજમાાંથી અંક રરત થયેલા છોડને 
સફળતાન ાં એક પણવ ખીલ્ય ાં. 

પ્રાથવમક શાળાાંત પરીક્ષા પછી િધ  અભ્યાસ કરિાની ધગશ હતી, તે સ ધરેલી આવથિક સ્સ્થવતને 
કારણે હળિી થઈ. ૧૯૬૦માાં મેં એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા પાસ કરી. ૧૯૬૦માાં જ મહ િા તાલ કાના 
નાનકડા ગામ તરેડની નઈતાલીમ શાળામાાં બદલી થતાાં મેં ત્યાાં સેિાઓ આપી. અને 
લોકભારતીના મારા ગ ર જનોના મારા પર આશીિાવદ િરસ્યા હોય તેમ શે્રષ્ઠ વશક્ષક તરીકેની 
મલૂ્યવનષ્ઠ કામગીરી માટે માર ાં સન્માન થય ાં. પેલા છોડને બીજ ાં પણવ ફૂટય ાં. 

વશક્ષણકે્ષતે્ર િિાયેલાાં બીજને ખાતર મળય ાં. રમાબહને સાથે ૧૯૬૧માાં ગહૃસ્થાશ્રમમાાં માંગલાિરણ 
કય ાં. સહધમવિારરણી પણ વશક્ષણકે્ષત્રમાાં હતાાં. ડગલે ને પગલે તેઓ મારા ઉત્સાહન ાં સ ાંિધવન કરતાાં 
હતાાં. આજે લગ્નજીિનનાાં ૫૫ િર્વ પછી તેઓ સતત મને પે્રરણા આપતાાં રહ ેછે. લોકભારતીના 
ગ ર જનોએ અબ ધ રકશોર પ્રતાપને સાિા અથવમાાં ‘પ્રતાપ’ બનાવયો હતો. તો રમાબહનેે આ 
પ્રતાપને જીિનની કસોટીની એરણે િઢાિી નિા પ્રતાપન ાં સર્જન કય ાં છે. પણ એક િાત છે કે આ 
સાંિાદપણૂવ ગહૃસ્થાશ્રમની પાછળ પણ લોકભારતીના વશક્ષણ અને સાંસ્કારની સ િાસ અન ભિાયા 
કરે છે. લોકભારતીએ આપેલા સાંયમ, સમજણ, સાંસ્કાર અને વશક્ષણને લીધે આ જ્ઞાનયજ્ઞ 
અવિરતપણે િાલતો રહ્યો છે. 

વશક્ષણના મારા જ્ઞાનયજ્ઞની સમાાંતરે લોકભારતી સાથેન ાં માર ાં અન સાંધાન હજી અકબાંધ હત  ાં. 
જૂન,૧૯૬૪માાં લોકભારતી, સણોસરામાાંથી સ્નાતકની પદિી મેળિી. આમ, સાંસ્થાન ાં એક વિશેર્ 
ઋણ મારા પર િઢય ાં. મેં દ્વદ્વગ ચણત થયેલી પે્રરણાથી વશક્ષણ અને સાંસ્કારની પ્રવવૃિઓ િાલ  રાખી 
હતી. આ જ િર્ ેસિોદય યોજના, બાબાપ ર સાંિાચલત કમીગઢ પ્રાથવમક શાળામાાં આિાયવ તરીકે 
જોડાયો. સહધમવિારરણી પણ મેડી પ્રાથવમક શાળામાાંથી બદલી થતાાં કમીગઢ આિી ગયાાં. અમે 
વશક્ષક દાંપતીએ આ કે્ષતે્ર કરેલાાં કામની નોંધ લેિાઈ અને અમને ‘વશક્ષક દાંપતી ઍિૉડવ’ મળયો. 
એટલ ાં જ નહીં, મને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ‘શ્રેષ્ઠ વશક્ષક’ તરીકેન ાં સન્માન મળય ાં. અપાર ધન્યતાનો 
અન ભિ થયો. પેલા છોડને બીલીપત્રના પણવસમ ાં ત્રીજ ાં પણવ ફૂટય ાં. જો લોકભારતીએ મારામાાં 
વશક્ષણ અને સાંસ્કારન ાં વસિંિન કય ાં ન હોત તો રાજ્યકક્ષાએ મારી નોંધ કેિી રીતે લેિાઈ હોત ? 

આ પછી આિી જ રચળયામણી ઘડી ફરીથી આિી. ૧૯૬૭માાં ‘રાજ્યકક્ષાનો શ્રેષ્ઠ પ્રાથવમક 
વશક્ષકનો’ ઍિોડવ મળયો. લોકભારતીમાાં િિાયેલ ાં પેલ ાં બીજ આમ છોડ થઈ વિકસત ાં રહ્ ાં. 
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આ પછી તો લોકભારતીના છોડે સાંખ્યાબાંધ પણવ ફૂટયાાં. છોડ ક્રમશઃ વકૃ્ષ બનિા તરફ જઈ રહ્યો 
હતો. ૧૯૭૧માાં કેન્ર સરકારનો સ્ત્રશે્રષ્ઠ વશક્ષકથ તરીકેનો ઍિૉડવ મળયો. ૧૯૮૦માાં ‘અમરેલી 
જજલ્લાના શ્રેષ્ઠ વશક્ષક’ તરીકેનો ઍિૉડવ મળયો. ૧૯૮૨માાં વશક્ષણ સેિાનો વયાપ િધ્યો. 
ગ્રામવિસ્તારની શાળાના આિાયવપદેથી પદોન્નવત થતાાં અમરેલી જજલ્લા કેળિણી વનરીક્ષક તરીકે 
સેિા આપી. સાથોસાથ પ્રાથવમક જજલ્લાવશક્ષણાવધકારી તરીકે પણ સેિા આપિાન ાં શરૂ થય ાં. 
વકૃ્ષલીલા લોકભારતીના પ્રતાપે વિકસતી રહી. 

વશક્ષણના આ જ્ઞાનયજ્ઞની સમાાંતરે સાંતાનોના વશક્ષણનો યજ્ઞ પણ િાલતો હતો. લોકભારતીએ 
‘િસ ધૈિ ક ટ ાંબકમ’્ની ભાિનાન ાં આરોપણ કય ાં હત  ાં. સ ાંતાનોને હિે િધ  અભ્યાસ માટે કોઈ 
મહાનગરના વિશ્વવિદ્યાલયમાાં પ્રિેશ લેિાની જરૂરરયાત ઊભી થઈ. પરરણામે ૩૦ નિેમ્બર, 

૧૯૯૩ના રદિસે શૈક્ષચણક કારકીરદિમાાંથી સ્િૈલ્ચ્છક વનવવૃિ લીધી. િતનની ધળૂ માથે િઢાિી એની 
સ િાસની ગઠરી સાથે મહાનગર િડોદરામાાં વનિાસ આરાંભ્યો. 

એક વશક્ષક સદૈિ વિદ્યાથી જ હોય છે. એ કદી સાધારણ નથી હોતો. મારા અસાધારણ ગ ર જનોની 
પે્રરણાથી િડોદરા ખાતે એકાાંતમાાં જ રહવે  ાં પડય ાં. કારણ, નવ ાં શહરે, નિી ભવૂમ, નિા લોકો. પણ 
ધીમે ધીમે લોકોનો પચિય કેળિાતો ગયો. દરવમયાન મનમાાં તો કશ ાંક નવ ાં કરિાન ાં મ ાંથન િાલ  
જ હત  ાં. મેં એકલવયની જેમ મારી ર ચિના વિર્યો સ્ત્રલોકસારહત્યથ અને સ્ત્રમાનિ મલૂ્યોથ વિશે 
વિિાય ાં. સરળતાથી સાંદભવગ્રાંથો મળે નહીં. મારી મ ૂાંઝિણ િધતી જતી હતી. પણ મેં જોયેલ ાં કે 
લોકભારતી, સણોસરા જેિા દૂરના સ્થળે, જ્યાાં કોઈ જ સ વિધા ઉપલબ્ધ નહોતી એિા સ્થળે પ.ૂ 
મન ભાઈ પાંિોળી સ્ત્રદશવકથ ગમે ત્યાાંથી પોતાના રસના વિર્યો ઇવતહાસ અને સાંસ્કૃવત વિશેના 
ગ્રાંથો મેળિીને િાાંિતાાં હતા અન ેએ િાિનના પરરણામરૂપે આપણને ‘સોકે્રટીસ’ કે ‘દીપવનિાવણ’ 
જેિી નિલકથાઓ મળી છે. મને થય ાં કે હ ાં તો હિે મહાનગરમાાં િસ ાં છાં. મેં ગમે તેમ કરીને 
સાંદભવગ્રાંથો અને વિર્યસાંલગ્ન સાંદભવસારહત્ય  મેળવય ાં. એનો કાળજીપિૂવક અભ્યાસ કયો. પરરણામે 
મેં ગ જરાત ય વનિવસિટી, અમદાિાદમાાંથી ‘લોકસારહત્યમાાં માનિમલૂ્યોન ાં જતન’ વિશે મહાવનબાંધ 
માટે પીએિ.ડી.ની પદિી મેળિી. પ્રાથવમક શાળાાંતમાાંથી એસ.એસ.સી., પછી સ્નાતક, અન સ્નાતક 
પછી ૨૦૦૧માાં ૬૦ િર્વની ઉંમરે પીએિ.ડી.ની પદિી મેળિી. આન ાં શે્રય હ ાં પ.ૂ મન દાદા અને 
લોકભારતીને જ આપ ાં. 

િડોદરા સાંસ્કારી નગરી છે, તો વનવિૃોની પણ નગરી છે. અહીં પિૂવ-પવિમ ઉિર-દચક્ષણ એમ િારે 
રદશાઓમાાં સીવનયર સીટીઝન્સનાાં સાંખ્યાબાંધ માંડળો િાલે છે. લોકભારતીમાાં વશક્ષણની સાથે 
સમહૂજીિનના પાઠ પણ શીખિા મળયા હતા. એટલે િડોદરા વનિાસ સ્િીકાયાવ પછી અમારા 
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વનિાસના વિસ્તારમાાં આિેલા સીવનયર સીટીઝનના માંડળના પરરિયમાાં આિિાન ાં થય ાં. તો 
ગ જરાત પ સ્તકાલય સ.સ. માંડળમાાં જિાન ાં પણ થય ાં. ત્યાાં મારા રિનાત્મક અચભગમ અને 
સહકારની ભાિનાને કારણે હ ાં સહ માાં સરળતાથી ભળી ગયો. િડોદરાના સારહત્યસર્જકો સાથે 
મ લાકાત અને પરરિય થયો. તેમના સાથ અને સહકારથી હ ાં પ્રતાપભાઈમાાંથી ડૉ. પ્રતાપ પાંડ્ યા 
‘વશક્ષણવિદ્’ બન્યો. તો સીવનયર સીટીઝનોના માંડળમાાં મોટા ભાગના સભ્યો મને ‘પાંડ્ યા દાદા’ના 
હ લામણા નામે બોલાિિા લાગ્યા. મારા વિિારો - જે લોકભારતી દ્વારા ઘડાયલેા હતા - ને કારણે 
મારી સહકારી ભાિનાન ે કારણે મને વિવિધ સીવનયર સીટીઝનોનાાં માંડળો દ્વારા િખતોિખત 
સન્માન મળય ાં. જેમાાં સીવનયર સીટીઝન માંડળ, િડોદરા; િડીલવિહાર, િડોદરા; ગ જરાત રાજ્ય 
દ્વારા શ્રેષ્ઠ સીવનયર સીટીઝન ઍિૉડવ , સત્યેશ્વર મહાત્મા ગાાંધી ફાઉન્ડેશન દ્વારા કવિશ્રી ડાહ્યાભાઈ 
પટેલ સારહત્યરત્ન સ િણવ િાંરક; એન.આર.આઈ. માંડળ, િડોદરા દ્વારા શ્રેષ્ઠ માનિનો ઍિૉડવ, 
લોકકલા ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદ દ્વારા સન્માન; કચ્છ સારહત્ય સભા દ્વારા બહ માન; લાયન્સ 
અંધકન્યા વિદ્યાલય, િડોદરા દ્વારા ટ્રસ્ટી તરીકે સન્માન; સમસ્ત ગ જરાત બ્રહ્મસમાજ દ્વારા ‘ઉિમ 
બ્રાહ્મણ’નો પજૂ્ય શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા દ્વારા ઍિૉડવ ; વિદેશમાાં લૉસએન્જેલસ (ય .એસ.એ.)માાં 
‘સારહત્યસેિી’નો ઍિૉડવ; જસી સીટી (ય .એસ.એ.)ના ગ જરાતી સમાજ તરફથી પ.ૂ મોરારીબાપ ના 
િરદ્ હસ્તે સન્માન - જેિાાં અનેક સન્માનો મને મળયાાં તેને હ ાં મારા જીિનમાાં લોકભારતીએ રેડેલાાં 
વશક્ષણ અને સન્માનન ાં સ  િાર  ફળ જ માન ાં છાં. પ.ૂ મળૂશાંકરભાઈ  ભટ્ટ, પ.ૂ મન ભાઈ પાંિોળી 
સ્ત્રદશવકથ અને અન્ય વશક્ષકોનો આત્મા આથી પ્રસન્ન થતો હોય એમ લાગ્યા કરે છે. 

િડોદરામાાં સારહત્યકારો સાથે પરરિય િધતાાં િડોદરાની સારહત્યસાંસ્થાઓ અક્ષરા, ગઝલસભા, 
ગ્રાંથગોષ્ષ્ઠ, પ્રેમાનાંદ સારહત્યસભા, શબ્દસેત   જેિી સારહત્ય સાંસ્થાઓમાાં હ ાં સરક્રય સભ્ય બન્યો. 
ગ જરાત પ સ્તકાલય માંડળના પ્રમ ખ તરીકે મારી પસાંદગી થઈ. પ સ્તકાલય સહાયક સહકારી 
માંડળ ચલ., િડોદરાના અધ્યક્ષ શ્રી અંબ ભાઈ ડી. પટેલના પરરિયમાાં આિતાાં પ સ્તકાલય પ્રવવૃિમાાં 
મારો રસ જાગ્યો. આ પ્રવવૃિ અને વિશાળ િાિનનાાં પરરણામે મને ‘પ સ્તક પરબ’ શરૂ કરિાની 
પ્રેરણા મળી. ઇ.સ. ૨૦૦૬માાં ‘ગ જરાત પ સ્તક પરબ’નો શ ભારાંભ કયો. આજે પાણીની પરબની 
પ્રથા તો લ પ્ત થઈ જિાના આરે છે. મેં લોકોની િાિનતરૃ્ા સાંતોર્િા માટે સ્િખિે સમગ્ર 
ગ જરાતમાાં ઉિમ પ સ્તકો મફત આપિાનો વનણવય કયો. સાંતાનો અને પત્નીનો સરક્રય સહયોગ 
મળયો. પરરણામે ‘ઘર પ સ્તકાલયો’ શરૂ થઈ શક્યાાં. આરાંભમાાં િડોદરા શહરેમાાં જ ઘરેથી જ આવ ાં 
પ સ્તકાલય શરૂ કય ાં. પછી ગ જરાતના અન્ય જજલ્લાઓમાાં આ પ્રવવૃિઓનો વિસ્તાર કરિા માટે 
‘ઘર પ સ્તકાલય’ની યોજનાનો આરાંભ કયો. એમાાં એવ ાં રાખ્ય ાં કે કોઈપણ સેિાભાિી વનવિૃ કે 
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સારહત્યપે્રમી વયસ્તત પ સ્તકો દ્વારા આ જ્ઞાનયજ્ઞનો પ્રસાર કરિા ઇચ્છે અને સદ્ િાિન દ્વારા 
માતભૃાર્ાના ગ જરાતીના ગૌરિને ઓળખે, જીિનને ઊધ્િવગામી અને સત્ત્િશીલ બનાિિા ઇચ્છે 
તો તેને જ ઘેર રૂ.૫૦૦૦/- અંકે રૂ. પાાંિ હજારનાાં પ સ્તકો ભેટ આપી ‘ઘર પ સ્તકાલય’ શરૂ 
કરાિવ ાં. આવ ાં સૌ પ્રથમ ‘ઘર પ સ્તકાલય’ અમેરલીના વશક્ષક શ્રી હસમ ખ બોરાચણયાને ત્યાાં શરૂ 
કય ાં. દીિે દીિો પ્રગટે એમ પછી તો સ્ત્રઘર પ સ્તકાલયથની પ્રવવૃિ વિકસતી અને વિસ્તરતી ગઈ. 
પરરણામે આજે ભાિનગર, િડોદરા, અમરેલી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, સ રેન્રનગર અને ગાાંધીનગર 
જજલ્લાઓમાાં ક લ ૨૬૦ સ્ત્રઘર પ સ્તકાલયોથ શરૂ થયાાં છે. આજ સ ધીમાાં લગભગ પિાસ લાખ 
રૂવપયાનાાં પ સ્તકો આ જજલ્લાઓમાાં િહેંિાયાાં છે. હજારોની સાંખ્યામાાં િાિકો છે. પ સ્તક િાિિા 
લઈ જિા માટે કોઈ ફી નથી. કોઈ િાિક પ સ્તક પરત ન કરે તો પણ િાાંધો નહીં. પ્રત્યેક િરે્ 
કોઈ એક પ્રકાશકના સ િવપત્ર પ્રમાણેનાાં રૂ.૫૦૦૦ની મયાવદામાાં રહીને તેમની માાંગણી મ જબનાાં 
પ સ્તકો પહોંિાડી શકાય તેિી વયિસ્થા ગોઠિી છે. નમ્ર ભાિે કહિેાન ાં કે લોકભારતીએ આપેલી 
કેળિણી અને જ્ઞાનયજ્ઞ દ્વારા િાિનક્ષ ધા પરરતોર્િાનો અને માતભૃાર્ાના ગૌરિન ાં સ ાંિધવન 
કરિાનો આ વિિાર મારો અંગત અને ગ જરાતભરમાાં સિવપ્રથમ છે. લોકભારતીનો છોડ હિે ક્રમશઃ 
એક વકૃ્ષન ાં રૂપ ધારણ કરતો હતો. એનાાં વમષ્ટફળ સમાજ સ ધી પહોંિી રહ્યાાં છે. સ્ત્રપ સ્તક 
પરબથમાાં કોઈન ાં પણ દાન, અન દાન, ભેટ કે સરકારી સહાય લેિાતી નથી. મારાાં સ ાંતાનોમાાં આ 
સાંસ્કાર ઊતયાવ છે અને એમના તરફથી વનયવમતપણે આવથિક સ વિધા પ્રાપ્ત થાય એિી ગોઠિણ 
કરી છે. 

લોકભારતીએ શીખિાડેલ ાં કે તમને સમાજે ઘણ ાં આપ્ય ાં છે. તમારે પગભર થયા પછી સમાજન ાં 
ઋણ ચકૂતે કરિાન ાં છે. હ ાં કોઈ કવિ કે સારહત્યકાર નથી, પણ સારહત્ય િાાંિિાનો શોખ છે. પ.ૂ 
નાનાભાઈ, પ.ૂ મળૂશાંકરદાદા કે પ.ૂ ‘દશવક’દાદાએ કોઈ ઉચ્િતર વશક્ષણ લઈ પદિી મેળિી નથી. 
છતાાં પ.ૂ નાનાભાઈનાાં વિદ્યાથીભોગ્ય પ સ્તકો, દ્વારા આપણા પૌરાચણક ગ્રાંથો અને એનાાં પાત્રો વિશે 
િાાંિીએ છીએ ત્યારે તેમના પ્રત્યે સહજ અહોભાિ થાય છે. પ.ૂ ‘દશવક’દાદા તો િાિન દ્વારા જ 
નિલકથાકાર, ઇવતહાસકાર, ચિિંતક અને દાશવવનક બન્યા હતા. પરરણામે લોકભારતીન ાં િાતાિરણ 
જ અન્ય શૈક્ષચણક સાંસ્થાઓથી ચભન્ન હત  ાં. એમાાં અભ્યાસક્રમનાાં પ સ્તકો ઉપરાાંત ઇતર િાિન પર 
વિશેર્ ભાર મકૂિામાાં આિતો હતો. મારા પર એની ઊંડી અસર પડી હતી. પરરણામે મારો 
િાિનશોખ વિકસતો ગયો. પ સ્તકો કે સામવયકોના િાિન દ્વારા કોઈ સાર ાં કાવય, લેખ, િાતાવ, 
વનબાંધ મળી આિે તો ‘ગમત ાં મળે તો અલ્યા, ગ ાંજે ના ઘાલીએ, ગમતાાંનો કરીએ ગ લાલ’ એ ન્યાય ે
મને લાગે છે કે આ પ્રકારન ાં સારહત્ય માણસને પ્રાપ્ત પરરસ્સ્થવતમાાંથી સ ખ-શાાંવત અને સાંતોર્પ્રદ 
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જીિન પ્રદાન કરી શકે એમ છે અને એ િાિિાથી એનામાાં સાંસ્કારન ાં વસિંિન થશે તો તેવ ાં સામાવયક 
કે પ સ્તક, લેખ કે કવિતાસાંગ્રહ, ગમે તે ભોગે મેળિીને સ જ્ઞ િાિકો સ ધી પહોંિાડીને એક શ ભકાયવ 
કયાવનો પરમ સાંતોર્ અન ભવ ાં છાં. 

સાંસ્કાર નગરી િડોદરાના સીવનયર સીટીઝનનાાં માંડળો જેિા ક સીવનયર સીટીઝન માંડળ તથા 
િડીલોને જરૂરી આવથિક સહાય કરી એમને સભાખાંડની સ વિધા પ્રાપ્ત કરાિી આપી છે. 
લોકભારતીન ાં િાતાિરણ એવ ાં હત  ાં કે કોઈપણ વયસ્તત િહેંિીને જ ખાય. મારા જીિનમાાં પણ આ 
ગ ણ ઊતયાવ છે. પરરણામે એક િખતની દાર ણ ગરીબી ભોગિી ચકેૂલા આ પ્રતાપ પાંડયાને સમાજે 
અને ક ટ ાંબે જે આપ્ય ાં છે તે િહેંિિાથી આનાંદ મળે છે અને માનવસક તથા શારીરરક સ્િાસ્્ય સાર ાં 
રહ ેછે. અમેરરકા જેિી વિદેશની ધરતી પર પણ ૩૨ જેટલાાં ઘર પ સ્તકાલયો આ કારણે જ શરૂ 
થઈ શક્યાાં છે. િાિનરસમાાં વદૃ્વિ અને પ સ્તકાલય-‘પ સ્તક પરબ’ની આ પ્રવવૃિને કારણે ૨૦૦૫માાં 
‘ગ જરાત પ સ્તકાલય માંડળ’ના પ્રમ ખ તરીકે મારી િરણી થઈ હતી. આના કારણે ગ જરાતના ઘણા 
જજલ્લા પ સ્તકાલયોમાાં ફરીને આ પ્રવવૃિનો વિકાસ કેિી રીતે થાય તે બાબતે વિિારણા કરી છે. 
આની સમાાંતરે િાિનને કારણે લેખન પ્રવવૃિ પણ વિકસતી ગઈ. સાંતાનો ચિ.મનીર્ા અને ચિ. 
ગૌરાાંગ ઍલ્ન્જવનયરરિંગમાાં સ્નાતક થયા પછી અહીં થોડો અન ભિ મેળિી અમેરરકામાાં સ્થાયી થયાાં. 
આ સાંતાનોના પ્રેમને કારણે ૨૦૦૨માાં અમેરરકા જિાન ાં થય ાં. આ નિી દ વનયામાાં મેં જે કાાંઈ જોય ાં, 
જાણ્ય ાં અને અન ભવય ાં એ બધ ાં મેં મારી ભારતસ્સ્થત પ ત્રી ચિ. કાસ્મમરાને પત્ર દ્વારા િણવવય ાં. એ પત્ર 
દ્વારા લખાયેલો પ્રિાસગ્રાંથ ‘લાગણીનો દસ્તાિેજ’ ન ાં પ્રકાશન થઈ શક્ ાં. પત્ર દ્વારા પ્રિાસના 
અન ભિોન ાં આલેખન કરતો આિો ગ્રાંથ ગ જરાતી ભાર્ામાાં કદાિ સિવપ્રથમ હશે. મારો વનયમ છે 
કે જે દ્વારા જીિનમાાં ઉચ્િ વિિારો કરિાની પે્રરણા મળે, જીિન જીિિાની સકારાત્મક અને 
રિનાત્મક રદશા મળે એિાાં પ સ્તકો િાિિાાં. 

આ પ્રકારના ઉિમ ગ્રાંથોનાાં િાિન થકી સન ૨૦૦૪માાં મેં ‘સિેજનાઃ સ ખીનઃ સન્ત  ’ન ાં પ સ્તક લખી 
તેન ાં પ્રકાશન કય ાં. પ.ૂ રવિશાંકર મહારાજ ગ જરાતની વિરલ વિભ વત હતા.  વિદ્યાથીઓને  એમના  
જીિનમાાંથી  પે્રરણા  મળે  એ  હતે  થી ૨૦૦૫ના િર્વમાાં ‘પ.ૂ રવિશાંકર મહારાજ’ના નામે પ સ્સ્તકા 
લખી. ગ જરાતની વશષ્ટ િાિનની પરીક્ષા માટે આ પ સ્તકની પસાંદગી થઈ હતી. આિા જ 
િાિનના પરરણામરૂપે ૨૦૦૬ના િર્વમાાં ‘સો ડગલાાં સ ખનાાં’ન ાં પ્રકાશન થય ાં. ૨૦૦૭માાં 
તત્ત્િદશવનને લગત ાં પ સ્તક ‘હ ાં કોણ છાં ?’ પ્રગટ થય ાં. ૨૦૧૧માાં ‘પ્રસન્નતાના અન ભિ’ પ્રવસિ 
થય ાં. આ જ ક્રમમાાં ‘આઝાદીના લડિૈયા’, ‘હ ાં કોઈ નથી’ અને ‘વશક્ષણઃ જ્ઞાનની પરબ’ન ાં પ્રકાશન 
થય ાં. 
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હિે ૨૦૧૩માાં પ્રકાવશત થયેલા પ સ્તક ‘િેદિાણી’ની િાત. અમેરરકાની પાાંિમી િખતની મ લાકાત 
પ્રસાંગે સૌરાષ્ટ્ર અને ગ જરાતના મારા અંગત વમત્રોની એિી લાગણી અને માગણી હતી કે મારા 
હાથે આપણા પ્રાિીન સારહત્ય િેદ વિર્ે અથિા િદેની િાત લોકભોગ્ય ભાર્ામાાં લખાય. આપણા 
િારેય િેદો િૈરદક સાંસ્કૃત ભાર્ામાાં લખાયેલા છે. આથી સામાન્યજનો એ િાાંિી નથી શકતા, પછી 
સમજિાની તો િાત જ ક્યાાં રહી ? એટલે નગરજનો અને ગ્રામિાસીઓ-જેઓ કેિળ અક્ષરજ્ઞાન 
ધરાિતા હોય, પછાત વિસ્તારમાાં રહતેા હોય, પછાત જ્ઞાવતના હોય તેિા લોકો સમજી શકે એિી 
ભાર્ામાાં ‘િેદિાણી’ લખિાનો વિિાર કયો. મહાત્મા ગાાંધીએ ‘કોવશયો પણ સમજી શકે’ એિી 
ભાર્ા સારહત્યમાાં પ્રયોજિાન ાં કહ્ ાં હત  ાં. લોકભારતીના વશક્ષણ, સાંસ્કાર અને ગ ર જનોના સતત 
સત્સાંગના પરરણામે સરળ ભાર્ામાાં લખિાના યત્નરૂપે સૌ પ્રથમ િેદોમાાંથી ઉિમ ઋિાઓ શોધી. 
મારા અમેરરકાવનિાસના ૬ માસ દરવમયાન ૪૦ હપ્તાન ાં લેખન થય ાં. આ લેખો ‘ધબકાર’ (સ રત), 
‘અમરેલી એતસપે્રસ’ (અમરેલી), ‘આજકાલ’ તેમ જ ‘તમન્ના’ (બગસરા-સૌરાષ્ટ્ર)માાં પ્રગટ થયા. 
આથી આ પ સ્તકના પ્રકાશન પિૂે જ એના િાિકો વનવિત હતા. હજારો િાિકોએ આ લેખો િાચ્યા. 
છેક અમેરરકા સ ધી ફોન અને પત્રો આવયા. બધાએ મારી િેદિાણીને પ સ્તકરૂપે પ્રગટ કરિાની 
વિનાંતી કરી. આ તમામ લેખો મારા આત્મીય સ્િજન અને આંતરરાષ્ટ્રીય હાસ્યકલાકાર ડૉ. 
જગદીશભાઈ વત્રિેદી િાાંિીને અત્યાંત પ્રભાવિત થઈ ગયા. તેમણે ૨૦૧૩માાં પોતે જાતે પ સ્તકની 
પહલેી આવવૃિ પ્રગટ કરી. પ્રથમ  આવવૃિની  નકલો  ખલાસ  થઈ  જતાાં  િડોદરાના મારા વમત્ર 
સારહત્યકાર પ્રો. સતીશભાઈ ડણાકે આદશવ પ્રકાશન, અમદાિાદના તેમના પ સ્તકોના પ્રકાશક શ્રી 
કૃષ્ણકાન્ત મરાસનાાં અને શ્રી કમલેશભાઈ મરાસીને િાત કરી. સ્િાતાંત્ર્યસેનાની વપતા નિનીત 
મરાસીનાાં આ સાંતાનો પણ રાષ્ટ્રીયતા અને સાંસ્કૃવતના િાહકો હતા. તેમણે હોંશથી આની બીજી 
આવવૃિ (૨૦૧૫) પ્રગટ કરી. આ બીજી આવવૃિમાાં જરૂરી સ ધારા-િધારા કરિામાાં આવયા છે. અન ે
એની મ રણ સજાિટ અને પ્રકાશનમાાં ભાઈશ્રી સતીશ ડણાકનો સરક્રય સહયોગ મળયો છે. આ 
ગ્રાંથમાાં મેં િેદની ઋિાઓ પર આધારરત ભાષ્યરૂપે ક ટ ાંબ, સમાજ, મલૂ્યવનષ્ઠ વશક્ષણ, શ્રમ, 

િારરત્ર્યવનમાવણ, જયજિાન-જયરકસાન, સાંસ્કાર, ગહૃસ્થાશ્રમ, સત્યપે્રમ જેિા ૪૦ વિર્યોને િણી 
લીધા છે. 

મારી આિી શબ્દસાધનાથી પ્રભાવિત થઈને ‘સત્યેશ્વર મહાત્મા ગાાંધી ફાઉન્ડેશન, િડોદરા’ દ્વારા 
૨૦૦૫નો ‘સારહત્યરત્ન સ િણવિાંરક’ અપવણ થયો છે. લોકસારહત્ય અને લોકકલા પ્રત્યેના મારા 
અચભગમથી આકર્ાવઈને ‘લોકકલા ફાઉન્ડેશન, અમદાિાદ’ તરફથી માર ાં વિવશષ્ઠ સન્માન થય ાં છે. 
આ ઉપલલ્બ્ધના મળૂમાાં લોકભારતી જ છે એમ કહિેાની જરૂર છે ખરી ? 
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‘પ સ્તક પરબ’ જેિી સદ્ િાિનના પીરસચણયા તરીકેની મારી પ્રવવૃિથી પ્રભાવિત થઈને સ્ત્રહ્ મન 
સોસાયટી ઑફ ઇષ્ન્ડયા, નરડયાદથ દ્વારા મને ૨૦૧૨ના િર્વમાાં ‘સ્પેવશયલ એપ્રેવસએશન ઍિૉડવ’ 
અપવણ થયો છે. આ ગૌરિપ્રાલ્પ્તનો સઘળો યશ લોકભારતીની રિનાત્મક તાલીમને હ ાં આપ ાં છાં. 

મારા વિિારો અને પ્રવવૃિઓને િડોદરા અને ગ જરાતના ઘણા વશક્ષકો, વિદ્યાથીઓ, સમાજસેિીઓ 
અને સારહત્યકારોએ િધાિી હતી. િડોદરા સરહત અમરેલી, ગાાંધીનગર, ભાિનગર અને 
રાજકોટના વિવિધ િગો મને માનની દૃષ્ષ્ટએ જોતા. ઈ.સ.૨૦૧૨માાં મને ૭૫ િર્વ થતાાં હતાાં. આ 
પ્રસાંગે િડોદરાના બીલીપત્ર સમાન સારહત્યકારો સતીશ ડણાક, હરીશ િટાિિાળા, ડૉ. વિરાંચિ 
વત્રિેદી અને અમરેલીના વમત્રો ઉમેશભાઈ જોર્ી અને હસમ ખભાઈ બોરાચણયાને મારા જીિનના 
અમતૃિર્વવનવમિે અમતૃમહોત્સિ ઊજિિાનો વિિાર આવયો. વમત્રોએ જીિનન ાં મલૂ્યાાંકન થાય, 

એમના ઝાકળસમાન સાંિેદનથી ભીંજાયેલા પારરજાત સમા મારા ક ટ ાંબીજનો, વમત્રો, વિદ્યાથીઓ, 

સારહત્યકારો અન ેચિિંતકોને તેમની લાગણીઓ શબ્દરૂપે પ્રગટ કરિા માટે આમાંત્રણ આપતા પત્રો 
લખ્યા. આના પ્રવતભાિરૂપે લગભગ ૮૦ જેટલા શ ભેચ્છકોએ લેખરૂપે તેમની લાગણીઓની 
અચભવયસ્તત કરી. આના પરરણામે મારો ‘અમતૃમહોત્સિ’ િડોદરા ખાત ેરાંગેિાંગે ઊજિાયો. આ 
વનવમિે માર ાં અચભિાદન કરતો ગ્રાંથ ‘ઝાકળઝીલ્યાાં પારરજાત’ન ાં પ્રકાશન થય ાં. આ સન્માન મને 
મળય ાં, તે એક સામાન્ય બ્રાહ્મણ વશક્ષક વપતાના અયાિક વશક્ષકને મળેલ ાં આ બહ માન હત  ાં. આટલા 
બધા શ ભેચ્છકોએ મને સ્ત્રમોટોથ બનાવયો તેથી ગદ્ ગદ્ થઈ જિાય ાં. આના મળૂમાાં લોકભારતી-
સણોસરા, ત્યાાંના વશક્ષકો, સાંસ્કાર અને િાતાિરણ જ છે તે કહિેાની ભાગ્યે જ જરૂર છે. 

સામાન્ય રીતે આિા પ્રવતભાિાત્મક લેખોમાાં લખનારના ક ટ ાંબની વયસ્તતગત બાબત પહલેાાં જ 
લખાતી હોય છે. પરાંત   મેં વિર્યને કેન્રમાાં રાખીને આ ક્રમ બદલ્યો છે. એટલે સિવપ્રથમ એ સાંસ્થા 
કે જ્યાાંથી મને જીિન જીિિાની તાલીમ મળી, મારા ગ ર જનો કે જેમણે મને વશક્ષણ અને સાંસ્કાર 
દ્વારા ય િાિયમાાં મારા પ્રિેશ પિેૂ જ જીિનની રદશા નક્કી કરી આપી તેને કેન્રમાાં રાખીને તે 
સાંબાંધી અન ભિો લખ્યા છે. ય િા અને પ્રૌઢાિસ્થા દરવમયાન સમાજે મને જે આપ્ય ાં તેન ાં ઋણ 
ચકૂતે કરિા અને નમ્ર ભાિે સમાજને નિી રદશાસિૂન કરિા માટે મેં કરેલી સામાજજક પ્રવવૃિઓ 
અહીં દ્વદ્વતીય સ્થાને છે. મારી મનગમતી ‘પ સ્તક પરબ’ની પ્રવવૃિ વિશે અહીં વિગતિાર લખ્ય ાં છે. 
હિે પછીના ભાગમાાં મારા ક ટ ાંબ અને જીિનની એિી ઘટનાઓન ાં આલેખન છે, જેમાાં લોકભારતીન ાં 
માધ યવ અને ફોરમ િેરાયેલાાં-પ્રસરેલાાં છે. 

પિેૂ કહિેાય ાં છે તેમ હ ાં એક અયાિક વ્રતધારી વપતાનો અને કમવકા ાંડી દાદાનો પ ત્ર અને પૌત્ર. 
દાદાન ાં નામ પ્રાગજીભાઈ અને વપતાન ાં નામ જયાંવતલાલ પાંડ્ યા. અમરેલી જજલ્લાન ાં નાન ાં સરખ ાં 
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જનપદ અડતાળા માર ાં િતનન ાં ગામ. આજથી આઠ દાયકા પિેૂન ાં રજિાડી ગામ. અત્યાંત સામાન્ય 
આવથિક સ્સ્થવત અને જીિન જીિિાનાાં સાધનોની અછત િચ્િે મારા વપતા મારાાં પ.ૂ માત  શ્રી 
ગોદાિરીબાના સહકારથી ગહૃસ્થાશ્રમ િલાિતા હતા. વપતા હાંમેશા અમને ભાઈ-બહનેોને એક 
િાત કહતેા : કોઈપણ જાતના નાત-જાતના ભેદ રાખિા નહીં. કોઈન ાં મફત ખાવ ાં નહીં. કોઈને 
દ ઃખ આપવ ાં નહીં અને જે મળે એમાાં સાંતોર્થી જીિવ ાં. પહલેાાં ય િાનીના રદિસોમાાં અભાિોની 
િચ્િે પણ મને સાંતોર્થી જીિિાની અને આજે સમદૃ્વિ િચ્િે પરમ સાંતોર્થી જીિિાની મને જે 
પ્રેરણા મળી તેના બીજ અહીં છે. 

વપતાએ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાનો અભ્યાસ કયો હશે કે નહીં એની તો મને ખબર નથી. કારણ કે 
વપતાન ાં ૧૯૪૫માાં અિસાન થય ાં ત્યારે હ ાં કેિળ સાત િર્વનો અબ ધ બાળક હતો. પણ આજે એક 
િાત િોક્કસ કહી શકાય કે મારા વપતામાાં ગીતાકવથત જીિનદશવન હાડોહાડ ઊતરેલ ાં છે. વપતાની 
આ સાંસ્કારમડૂીના િારસાન ાં મલૂ્ય મારે મન અદકેર ાં છે. અમને ભાઈ-બહનેોને એમના તરફથી 
મળેલો જીિનઘડતરનો અમલૂ્ય િારસો હતો. 

મારાાં માત  શ્રી પ.ૂ ગોદાિરીબાએ તેમના પવતને આપેલ ાં િિન અક્ષરશઃ પાળી બતાવય ાં. એમણે 
સખત મહનેત મજૂરી કરી અને પારકાાં કામ કરી અમને ઉછેયાાં. એમનો આ  સાંસ્કારિારસો  
મારામાાં  અને  મારાાં  ભાઈ-બહનેોમાાં તો ઊતયો જ, મારા સાંતોનો ચિ. રેખા, ચિ. કાસ્મમરા, ચિ. 
મનીર્ા અને ચિ.ગૌરાાંગમાાં પણ ઊતયાવ છે. જોિાની ખબૂી એ છે કે મારા  દૌરહત્રો  અને  પૌત્રીઓમાાં  
પણ  આ  િારસાની  સ િાસ અન ભિાય છે.  ચિ. મનન, ચિ. ફલક અને ચિ. અવિશીનાાં મોં દાદા-
દાદી િગર સનૂાાં પડી જતાાં મેં જોયાાં છે. તાજેતરમાાં જ મારા જન્મરદિસની ભવય ઉજિણીનો 
કાયવક્રમ મારાથી છાની રીતે ચિ. કાસ્મમરા અને ચિ.પ્ર્ મ્નક મારે યોજયો હતો. એ પ્રસાંગે સાંખ્યાબાંધ 
વમત્રો, ક ટ ાંબીજનો અને શ ભેચ્છકોને એક િીરડયો દશાવિામાાં આવયો હતો. એમાાં મેં અમેરરકાથી મારી 
પૌત્રી ચિ. અવિશીને Dada, I Miss you કહતેાાં સાાંભળી ત્યારે ગદ્ ગદ્ થઈ જિાય ાં હત  ાં. સ ાંતાનોના 
વપતપેૃ્રમના અદ્ ભ ત સાક્ષાત્કારની આ પળો હતી. 

જીિનમાાં સ ખ અને દ ઃખ િારાફરતી આવયા જ કરે છે. આ ઘટમાળ િાલતી જ હોય છે. વિર્મ 
પરરસ્સ્થવતમાાં િીતેલ ાં બાળપણ, કપરા સાંજોગોનો સામનો કરી મેળિેલા વશક્ષણની કેટલીયે 
ખાટીમીઠી યાદો છે. 

હ ાં પી.ટી.સી.નો અભ્યાસ કરતો હતો. છાત્રાલયના વિદ્યાથીઓન ેજમતી િખતે ઘી પીરસિાની 
જિાબદારી મને સોંપિામાાં આિી હતી. એકિાર વિદ્યાથીઓને થલૂીમાાં ઘી પીરસિા માટે ઘીના 
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ડબ્બામાાંથી િાસણમાાં ઘી કાઢતી િખતે અકસ્માત મારા હાથમાાંથી ઘીનો ડબ્બો છટકીને મારા પગ 
પર પડયો. ઘીના ડબ્બામાાંથી ઘી ભોંયતચળયા પર ફેલાિા માાંડ્ ય ાં. મને હમણાાં જ ઠપકો મળશે, 

ગાંભીર વશક્ષા થશે કે પછી છાત્રાલયમાાંથી મને કાઢી મકૂિામાાં આિશે એ ભયથી હ ાં ધ્રજૂતો હતો. 
મેં મારી સામે ગહૃપવત પ.ૂ મળૂશાંકરદાદાને જોયા. મારી રહીસહી રહિંમત પણ િાલી ગઈ. હિે શ ાં 
થશે એની કલ્પના પણ કરી શકતો નહોતો. ત્યાાં પ.ૂ ભાઈ બોલ્યા : ‘પ્રતાપ ! તને િાગ્ય ાં તો નથી 
ને ?’ 

આ િાત્સલ્યસભર ઉદ્ ગારો આજે પણ મારા હૃદયને ભીંજિે છે. એમણે આપેલી કેળિણીને કારણે 
જ હ ાં ‘વિદ્યાથી દેિો ભિ’ની ઉસ્તતને િરરતાથવ કરી શક્યો છાં. 

મેં અગાઉ કહ્ ાં તેમ ભારતદેશ ગામડાાંનો બનેલો છે. આ ગામડાાંઓની પરરસ્સ્થવત આજે પણ 
અઢારમી સદીનાાં ગામડાાંની હોય એિી જ છે. જ્યારે શહરેો રદિસે રદિસે મૅટ્રોસીટી બનતાાં જાય 
છે. એની ઝાકઝમાળભરી જજિંદગી અને દેિોને પણ શરમાિે તેિી સમદૃ્વિને કારણે વશચક્ષત િગવના 
ય િાનો પણ હિે ગામડાાંને બદલે શહરેમાાં િસિાન ાં પસાંદ કરે છે. આથી ગામડાાંમાાં વશક્ષણ અને 
સમાજના વિકાસ માટે જે થવ ાં જોઈએ એ થત ાં નથી. શાળાઓ હોય છે, એમાાં વિદ્યાથીઓ પણ હોય 
છે. પરાંત   કમનસીબી એ છે કે એનો આત્મા ગણાય એિા સમવપિત વશક્ષકો જ આિી શાળાઓમાાં 
હોતા નથી ! લોકભારતીમાાં અમને પાયાની કેળિણી મળી હતી. વશક્ષણની સમાાંતરે અમને શ્રમ, 

સાંસ્કાર, સમવપિતભાિ અને સમાનતાના પાઠ શીખિાના મળયા. આથી એ સમયના વિદ્યાથી 
પ્રતાપન ાં જીિન જ બદલાઈ ગય ાં. એટલે મેં મારી શૈક્ષચણક કારરકદીનો આરાંભ ગ્રામ વિસ્તારમાાં 
આિેલા િોસલાથી કયો. અહીંથી ખડસલી, તરેડ, હાથીગઢ, લ ણકી, બાબરા, બાબાપ ર, કમીગઢ 
જેિાાં ગામોમાાં પણ વશક્ષણ દ્વારા જીિનઘડતરન ાં કાયવ કય ાં છે. એમાાં લોકભારતીની કેળિણીની 
પ્રગાઢ અસર રહલેી છે. 

ઈ.સ. ૧૯૬૩માાં આશ્રમશાળા, તરિડાન ાં સ ાંિાલન મારા હાથમાાં આવય ાં. ભારતની સ્િાતાંત્ર્ય 
િળિળના સેનાની સ્િ. શ્રી રત  ભાઈ અદાણીએ તરિડા ગામની શેતલ નદીને કાાંઠે આ સિોદય 
આશ્રમશાળાનો આરાંભ કયો હતો. મેં અને સૌ. રમાબહનેે આ શાળા સિવશે્રષ્ઠ બનાિિાનો સાંકલ્પ 
કયો હતો. અહીં સાંકલ્પવસિ વિદ્યાયજ્ઞના કારણે તરિડાની આશ્રમશાળા નઈતાલીમ શાળાન ાં સમગ્ર 
ગ જરાતમાાં સિવશે્રષ્ઠ ‘મોડેલ’ બની હતી. આથી અમને બાંનેને રાજ્યકક્ષાનો ‘શ્રેષ્ઠ વશક્ષક દાંપતી’નો 
ઍિૉડવ મળયો હતો. શાળામાાં પ્રાથવનાન ાં મહત્ત્િ અદકેર ાં હોય છે. તરિડાની શાળામાાં પ્રાથવના િખતે 
હ ાં પોતે હામોવનયમ અને તબલાિાદન દ્વારા અનોખ ાં િાતાિરણ જમાિતો હતો. ઊંિા અને મધ ર 
સ્િરે ગીતો અને ભજનો ગાઈ િાતાિરણમાાં પવિત્રતા ભરી દેતો હતો. આ પછી બાળકોને 
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જીિનવશક્ષણના પાઠ શીખિાના મળે એ ઉદે્દશથી મહાત્માગાાંધીની આત્મકથા ‘સત્યના પ્રયોગો’ 
અને અન્ય પે્રરણાદાયી ચિિંતનાત્મક પ સ્તકો િાિતો. મને ખાતરી હતી કે આને કારણે વિદ્યાથીઓનો 
સ્િયાંભ ૂવિકાસ થશે. 

પણ તરિડા ગામમાાં કેિળ વશક્ષણયજ્ઞ જ અમારી પવતપત્નીની પ્રવવૃિ રહી ન હતી. અહીં ગામના 
વિકાસ માટે પણ સમાજસેિા શરૂ કરી હતી. લોકસેિા અને લોકકેળિણી દ્વારા જ અમે એ કરી 
શક્યા. આના પરરણામે ગામ લોકોએ સામ રહક શ્રમયજ્ઞ દ્વારા ગામની નદી પર પ લ બનાવયો હતો. 
ભારતભરની પ્રાથવમક શાળાઓમાાં આ બનાિ કદાિ સિવ પ્રથમ જ હશે. શાળા માટે ભિનનાાં 
વનમાવણ માટે પણ લોકભારતીના શ્રમ અને સમહૂજીિનની તાલીમ જ કામ આિી. શાળાના વશક્ષકો, 
વિદ્યાથીઓ અને િાલીઓના શ્રમદાન દ્વારા શાળાન ાં સ  ાંદર મકાન તૈયાર થય ાં. અહીં મેં કેિળ 
અજ્ઞાનનાાં અંધારાાં જ દૂર કયાાં નહીં, એથી આગળ િધીને ગામના અંધારાન ેિીજળીના દીિાથી 
ઝળહળ બનાવય ાં હત  ાં. 

પ.ૂ મહાત્મા ગાાંધીએ અસ્પમૃયતાવનિારણન ાં વમશન ઉપાડય ાં હત  ાં. અસ્પમૃયતા આપણ ાં સામાજજક 
કલાંક છે. ભારતનાાં ગામડાાંઓમાાં આજે પણ અસ્પમૃયતા જોિા મળે છે. ૧૯૬૭માાં તરિડા ગામની 
સ્સ્થવત પણ કાંઈક આિી જ હતી. મને લોકભારતી દ્વારા સિવધમવ સમભાિ અને અસ્પમૃયતાના પાઠ 
પણ શીખિાના મળયા હતા. આથી મેં પોતે તરિડામાાં અસ્પમૃયતા વનિારણની રદશામાાં એક 
નાનકડ ાં પગલ ાં ભય ાં. ગામમાાં રામજીભાઈ નામે એક હરરજન વશક્ષક હતા. એમને ઘરે લગ્નપ્રસાંગનો 
અિસર આવયો. પણ ગામમાાં આભડછેટની ભાિના એિી તો જડ કરી ગયેલી કે કોઈપણ 
ઉજચળયાત-સિણવને આિાાં લગ્નમાાં જિાનો વિિાર પણ ન આિે. મેં અને શાળાના વશક્ષકોએ આ 
લગ્નપ્રસાંગમાાં હાજર રહિેાનો અને હરરજનો સાથે એક જ પાંગતમાાં બેસી જમિાનો વનણવય કયો. 
ગામમાાંથી વિરોધનો સરૂ ઊઠયો. ધમકી પણ મળી. પણ આ પ્રતાપ પાંડ્ યામાાં તો ગ ર જનોએ 
નીડરતા અને અન્યાય સામે ઝઝૂમિાની શસ્તત ભારોભાર ભરી હતી. અમારામાાંથી કોઈપણ ડય ાં 
કે ડગ્ય ાં નહીં. અમે લગ્નપસાંગમાાં હાજરી તો આપી જ, બધાની સાથે બેસીને જમ્યા પણ ખરા ! 

તરિડામાાં હતો ત્યારે આવ ાં સમાજસ ધારાન ાં બીજ ાં એક કામ મારા હાથે થય ાં હત  ાં. ગામમાાં એક 
ગરીબ સ થાર પરરિાર રહ.ે એ જમાનામાાં કોઈ ભાગ્યે જ દીકરીને ભણાિત  ાં. આ સ થાર ક ટ ાંબ 
તેમની પ ત્રીને અક્ષરજ્ઞાન આપિાની વિર િમાાં હતો. હ ાં એ સ થારભાઈના ઘેર ગયો. દીકરીને 
આગળ ભણાિિાનો આગ્રહ કયો. પ્રેમથી સમજાવયા. એ ભાઈ સમજ્યા અને પરરણામે એ દીકરીન ે
ભણિાનો માગવ મોકળો થયો. પણ ખરી મ ૂાંઝિણ હિે શરૂ થઈ. એ મ ૂાંઝિણ આવથિક હતી. હિ ે
દીકરીને પી.ટી.સી.નો અભ્યાસ તો કરાિિો હતો પણ વપતા પાસે ફી ભરિાની રકમ નહોતી. મેં 
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એમને ધરપત આપી. પરેૂપરૂી ફી ભરી. નમ્ર ભાિે કહિેાન ાં કે લોકભારતીએ આપેલા વશક્ષણ અને 
સાંસ્કારને કારણે જ આિી બીજી કેટલીય બહને-દીકરીઓને મદદ કરી છે. 

તરિડા નાન ાં સરખ ાં ગામ હત  ાં. મોટા ભાગના લોકો અસહાય પરરસ્સ્થવતમાાં જીિન જીિતા હતા. 
ત્યાાં હરરજનોની સ્સ્થવતની તો િાત જ શ ાં કરિી ? બે ટાંક ભોજન તો ઠીક, એક િારન ાં ભોજન મળે 
તો પણ ઈશ્વરકૃપા મનાતી હતી. તરિડાની શાળામાાં એ િખતે ધોરણ-૬માાં નાથાભાઈ માધડ 
નામે વિદ્યાથી અભ્યાસ કરતા હતા. તેઓ િણકર જ્ઞાવતના હતા. ગામલોકોનો વિરોધ હોિા છતાાં 
મેં વિદ્યાથીને કોઈપણ જાતના ભેદભાિ વિના ભણાવયો. મારી સાથે આત્મીયતા િધતાાં તે 
અિારનિાર મારે ત્યાાં આિતો હતો. ઘરકામમાાં રમાબહનેને મદદ પણ કરતો. બપોરે જમિાના 
સમયે ઘણીિાર હ ાં એને મારી સાથે બેસાડીને જમાડતો હતો. એકિાર એણે મારે ત્યાાં દાળ-ભાત 
ખાધાાં. એ એિો ખ શ થયો કે એના મ ખમાાંથી સાહજજકરીતે ઉદ્ ગાર નીકળી ગયો : ‘મેં મારી 
જજિંદગીમાાં પહલેીિાર દાળભાત ખાધાાં !’ એક બીજો પ્રસાંગ નાથાભાઈએ પોતે જ િણવવયો છે : 

“શાળામાાંથી પ્રિાસના આયોજનની તૈયારી થઈ. િગવમાાં પ્રતાપભાઈએ આિી કહ્ ાં : દ્વારકા, ઓખા, 
હર્વદમાતા, જૂનાગઢ, પોરબાંદર િગેરે સ્થળોએ જિાના પ્રિાસન ાં આયોજન કય ાં છે. પ્રિાસમાાં કોને 
કોને આિવ ાં છે ? ૭૫ રૂવપયા ફી છે. તમામ વયિસ્થા ગોઠિીશ ાં. િગવમાાં બધાએ નામ નોંધાવયા. હ ાં 
બાકી રહ્યો.” 

મને કહ ે: ‘કેમ ? પ્રિાસમાાં આિવ ાં નથી ?’ 

મેં કહ્ ાં : ‘આિવ ાં તો છે, પણ...’ 

તો કહ ે: ‘પણ ને બણ કાાંઈ નહીં. ફી હ ાં તારા િાલી પાસેથી મેળિી લઈશ. બીજ ાં, તારા મનમાાં જે 
સાંશય છે તે હ ાં સ ાંભાળી લઈશ. થઈ જા તૈયાર !’ 

આટલા પ્રોત્સાહન સાથે પ્રિાસમાાં જોડાયો. પ્રિાસ દરવમયાન ખાસ ધ્યાન દઈ પછેૂ દશવન કયાાં ? 

નજીકથી જ દશવન કયાાં છે ને ? પ્રસાદી લીધી ? િગેરે કાંઈક એિી આત્મીયતાથી પછેૂ કે નતમસ્તક 
થઈ જિાય.. પ્રિાસ દરવમયાન મેળિેલાાં જ્ઞાન, મારહતી તથા રોમાાંિથી સાિે જ વશક્ષણ મેળિીને 
કાંઈક બનિાની પે્રરણા પ્રબળ બની અને સાંતાનોને વશચક્ષત કરી શક્યો. આિી કૃપા તો ઉિમ 
વશક્ષક દ્વારા વશક્ષણ મેળવય ાં હોય ત્યારે જ શક્ય બને છે. સારા વશક્ષકના માગવદશવનથી જીિન પણ 
સાર ાં, સરળ અને જીિિા લાયક મધ ર ાં બને છે. એ રીતે મારા િગવવશક્ષક પ્રતાપભાઈ પાંડ્ યા મારા 
માટે એક ઉિમ માગવદશવક બની રહ્યા છે.’’  (સાંદભવ : ‘ઝાકળઝીલ્યાાં પારરજાત’ પ.ૃ૧૮૫) 
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એક વિદ્યાથીએ પોતાના વશક્ષકને આપેલી આિી ‘ગ ર િ ાંદના’રૂપી ગ ર દચક્ષણાથી મને લોકભારતીના 
વિદ્યાથી તરીકે અહોભાિ અને મારા ગ ર જનો પ્રત્યે આદરભાિ િધે છે. આિા લોકભારતીના 
ગ ર જીઓને િાંદન. 

માતા-વપતા અને લોકભારતીના વશક્ષણ અને સાંસ્કારને કારણે હ ાં પ્રથમથી જ જ્ઞાવતભેદની વિર િ 
હતો. જ્ઞાવત જ્ઞાવત િચ્િેના ભેદ મીટાિીને બધાની એકતા સ્થાપિાના પ્રયત્નો દ્વારા સમાજ 
સ ધારાન ાં કાયવ પણ મને ગમત ાં. ભાિનગર જજલ્લામાાંથી અમરેલી જજલ્લા સિોદય યોજના 
સાંિાચલત કમીગઢ શાળામાાં આવયો. ત્યારે ગામની િસતી આશરે ૩૦૦૦ની આસપાસ હતી. તેમાાં 
કડિા અને લેઉઆ પટેલોની િસતી ૫૦-૫૦ ટકા હતી. આ બાંને પેટાજ્ઞાવતના પટેલો િચ્િે ભારે 
ક સ ાંપ અને િેરઝેર હતાાં. આથી િારાંિાર નાના મોટા ઝઘડા થતા હતા. પરરણામે ખેતીથી સમિૃ 
એિા આ ગામનો વિકાસ અટકી ગયો હતો. ગામના કલ વર્ત િાતાિરણને કારણે ત્યાાંની પ્રાથવમક 
શાળાના આિાયવ તરીકે આિિા કોઈ તૈયાર થત  ાં નહોત  ાં. આ િાતની સ્પષ્ટતા કરીને જ મને અહીં 
વનમણ ૂાંક આપી હતી. પટેલો અહીં સ્પષ્ટ રીતે બે ભાગમાાં િહેંિાયેલા હતા. બાંને પક્ષો િચ્િે મતભેદ 
તો ઠીક, િેરઝેર અને ઈષ્યાવ પણ પ્રબળ માત્રામાાં હતાાં. અહીં તટસ્થ રહીને કામ કરવ ાં અશક્ય 
નહીં, કરઠન હત  ાં. બાંને પક્ષોના આગેિાનો માથાભારે હતા. ગામમાાં ‘દાદા’ તરીકે ઓળખાતા હતા. 
મેં જોય ાં કે અહીંની શાળાના વશક્ષકો સતત ભયના િાતાિરણમાાં જીિતા હતા. શાળામાાં પ્રાથવના 
સભા િખતે મારા િતતવયમાાં મેં વિવિધ િાતો દ્વારા પક્ષાપક્ષીને કારણે ગામનો વિકાસ ર ાંધાય છે 
અને ગામને ન તસાન થાય છે એ િાત આગેિાનો સ ધી પહોંિાડી. વિદ્યાથીઓના િાલીઓ પે્રમાળ 
અને માયાળુ હતા. શાળામાાં વિદ્યાથીઓની પરૂતી સાંખ્યા હતી. વશક્ષકો પણ સાિા અથવમાાં કમવયોગી 
હતા. આ બધ ાં હોિા છતાાં વશક્ષણન ાં કાયવ સરળતાથી થઈ શકત  ાં નહોત  ાં. મેં િાલીઓ સાથે મ લાકાતો 
કરીને આ વિર્ય પર િિાવ કરી. ક સ ાંપ અને દ્વરે્ને કારણે ન તસાન તો છેિટે શાળાનાાં બાળકો અને 
ગામના વિકાસમાાં અિરોધરૂપ છે એમ કહ્ ાં. મને હત  ાં મારી િાત આગેિાનોના ગળે ઊતરશે, પણ 
બન્ય ાં ઊલટ ાં જ ! ગામમાાંથી મારા પ્રત્યે વિરોધનો સરૂ ઊઠ્ યો. મને રોજે રોજ ધમકી મળિાની 
શરૂ થઈ : માસ્તર, ગામમાાં રહવે  ાં હોય તો સીધી રીતે રહો. તમારી માસ્તરગીરી બાંધ કરો, નરહતર 
શ ાં થશે એ તમે સમજી જાઓ. કાિો પોિો વશક્ષક તો ડરીને ગામ છોડીને ભાગી જાય. પણ મને 
લોકભારતીએ નીડરતા અને ધૈયવના પાઠ શીખિાડ્ યા હતા. હ ાં ડગ્યો નહીં. મેં સમાધાનની મારી 
પ્રરક્રયા િાલ  રાખી. 

એક રદિસ અિાનક સિારે શાળામાાં પ્રાથવના સભા િાલ  હતી અને ગામના એક માથાભારે 
આગેિાન-જેનાથી ગામ ડરત  ાં હત  ાં - વિકાસ અવધકારીને સાથે લઈને આવયા. તેમણે તો આિતાાંની 
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સાથે જ શરૂ કરી દીધ ાં : ક્યાાં છે મ ખ્ય આિાયવ ? આ બધ ાં શ ાં ધવતિંગ િાલે છે ? ભણાિતા નથી 
અને સફાઈ, રમતગમત, ગીતો અને બીજી નકામી પ્રવવૃિઓમાાં સમય બગાડો છો ? તેમણે મોટેથી 
બોલિાન ાં િાલ  રાખ્ય ાં. વશક્ષકો ભયના માયાવ થર થર ધ્રજૂી રહ્યા હતા. પણ હ ાં ડગ્યો નહીં અને 
પ્રાથવના િાલ  રાખી. 

પ્રાથવના પરૂી થયા પછી આગાંત  કોને મીઠો આિકાર આપતા કહ્ ાં : ‘સાહબે, આ નઈ તાલીમની 
શાળા છે. બાળકોને જીિનની કેળિણી આપિાની છે.’ િગેરે. પણ વિકાસ અવધકારી તો સિામાાં 
અંધ બની ગયા હતા. માર ાં કશ ાંય સાાંભળય ાં નહીં અને સિાિાહી અિાજે વિઝીટબ ક માગી. મેં 
આપી. તેમણે ઘણો ખરાબ રરપોટવ  લખ્યો. 

પણ હ ાં ડગ્યો કે ડયો નહીં. લગભગ નિ િાગ્યે તેઓ પાછા ગયા. મેં બાળકોને રમિાની રજા 
આપી. વશક્ષકોની સભા ભરીને બધાને રહિંમત આપી. આ દરવમયાન ગામ લોકો ટોળે િળી ગયા 
હતા. મેં વિિેકપિૂવક જાહરેમાાં કહ્ ાં કે અમે જે કાાંઈ કરીએ છીએ એ સાિા વશક્ષણની પિવત છે. 
ટોળાને મારી િાતથી સાંતોર્ થયો. એકી અિાજે એમનો સાથ મળયો.  

મેં સિોદયના સાંિાલકને તાલ કા વિકાસ અવધકારીએ લખેલા રીપોટવની નકલ અને તેમણે કરેલા 
વિિેકહીન ઉિત િતાવિ વિશે લખ્ય ાં. આિયવની િચ્િે બીજા જ રદિસે સિારના પહોરમાાં તાલ કા 
વિકાસ અવધકારી પોતે જ િહલેા આિીને પ્રાથવનાસભામાાં ગોઠિાઈ ગયાાં ! તેમણે જાહરેમાાં સૌની 
ક્ષમા માગી. પછી ગામના િૉરે આગેિાનોને ભેગા કરી તેમાાં લોકભારતીન ાં વશક્ષણ, નઈ તાલીમ 
અને સાંસ્કારલક્ષી પ્રવવૃિઓ કરે એિા આ આિાયવ પ્રતાપભાઈ તમને મળયા છે તો બધા એમને 
સાથ સહકાર આપજો એમ કહ્ ાં. 

આ પછી કમીગઢની શાળામાાં ત્રણેક િર્વ સ ધી વશક્ષણ અને અન્ય સાંસ્કારલક્ષી પ્રવવૃિઓ કરી. 
મારી સમજાિટથી કડિા અને લેઉઆ પટેલો િચ્િેના મતભેદ અને દ્વરે્ભાિ દૂર થયા. ગામમાાં 
સાંપ થયો. આજે પણ બાંને પક્ષો સાથે મળીને ગામના વિકાસ અથે કામ કરે છે. આને લોકભારતીના 
વશક્ષણની ઉપલલ્બ્ધ નહીં તો બીજ ાં શ ાં કહિેાય ? 

હિે િળી પાછી તરિડાના વનિાસ દરવમયાન વશક્ષણ અને સાંસ્કારની સ િાસ વિદ્યાથીઓમાાં કેિી 
પ્રસરી ગઈ હતી તેન ાં ઉદાહરણ આપ ાં.  

તરિડામાાં વશક્ષણકાયવ દરવમયાન નઈ તાલીમ શાળા હોિાના કારણે વિદ્યાથીઓ મોટી સાંખ્યામાાં 
ઉત્સાહથી અભ્યાસ કરતા હતા. મેં ત્યાાં લગભગ લોકભારતીના જેવ ાં જ િાતાિરણ સર્જિાનો 
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પ્રયાસ કયો હતો. આ િર્ો દરવમયાન અભ્યાસ કરી ગયેલા વિદ્યાથીઓ અમેરરકા, આરિકા, 
ઓસ્ટે્રચલયા, િીન, જમવની, જાપાન, નેપાળ, િાન્સ અને બાાંગ્લાદેશમાાં ખબૂ પ્રવતષ્ઠા પામ્યા છે. 

અહીંના િાતાિરણમાાં રહીને વશક્ષણ અને સાંસ્કારની કેળિણી મેળિીને આજથી ૪૦ િર્વ પિૂ ે
અમેરરકામાાં લૉસઍન્જેલસમાાં િસતા શ્રી મન ભાઈ પટોચળયા અને તેમનો પરરિાર આજે પણ 
તરિડાને ભલૂ્યો નથી અને નમ્રતાપિૂવક િતનની સેિા કરે છે. તરિડામાાં તેમણે ૧૫ િીઘા જમીન 
લઈ સ્િામીનારાયણ ગ ર કળૂ સાંિાચલત શૈક્ષચણક સાંક લ એ જ આશ્રમમાાં બનાવય ાં છે. અહીં ધોરણ 
૧ થી ૧૨, કોલેજ અને અધ્યાપનમાંરદરમાાં રહીન ેવિદ્યાથીઓ વશક્ષણ, સાંસ્કાર અને વશસ્તના પાઠ 
શીખે છે. દીિે દીિો પ્રગટે તે આન ાં નામ ! 

હ ાં અને રમાબહને જ્યારે જ્યારે અમેરરકાસ્સ્થત અમારા સાંતાનોને ત્યાાં છએક માસ રહિેા જઈએ 
છીએ ત્યારે દરેક િખતે અમને બાંનેને પોતાને ત્યાાં બોલાિે છે, અમારી સારી એિી આગતાસ્િાગતા 
કરે છે અને ગ ર દાંપતી સાથેના સાંબાંધોને જીિાંત રાખે છે. ગત જાન્ય આરી, ૨૦૧૬માાં તેઓ તેમના 
પરરિારના પ ત્રના લગ્ન માટે ભારત આવયા હતા. અમને કાંકોતરી મોકલી ખાસ આમાંત્રણ આપતા 
અમે બાંને પ ત્રના લગ્નની જાનમાાં રાજકોટ ગયા હતા. 

મને લાગે છે કે એક વશક્ષક તરીકે વિદ્યાથીઓ, િાલીઓ અને ગામના આગેિાનોના મનમાાં અમને 
જે આદરભરી જગ્યા  મળી છે તેના મળૂમાાં લોકભારતીના સાંસ્કારો જ છે. અત્રે મને એક ચિિંતક 
વિલયમ આથવર િૉડવન  ાં આદશવ વશક્ષકના સાંદભવમાાં એક વિધાન યાદ આિે છે : The mediocre 

teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The 

great teacher inspires.  આ વિધાન અહીં એટલા માટે મકૂ ાં છાં કે ૩૬ િર્વની પ્રાથવમક વશક્ષક 
તરીકેની મારી કારરકદીમાાં મેં વિદ્યાથીઓ સમક્ષ મન, િિન અને કમવથી વશક્ષકધમવ બજાવયો છે. 
એટલ ાં જ નહીં, એમને ઉચ્િતર જીિન જીિિાની અને સમાજ પ્રત્યેન ાં ઋણ ચકૂતે કરિાની પે્રરણા 
આપી છે. લોકભારતીએ આપેલા પાયાના વશક્ષણ વિના ગ ર જનોના િાત્સલ્યપણૂવ સ્નેહ વિના, 
યોગ્ય પે્રરણાદાયી િાતિરણ વિના આ શક્ય જ બન્ય ાં ન હોત. 

મેં નઈ તાલીમન ાં વશક્ષણ લોકભારતીમાાંથી મેળવય ાં હત  ાં, પણ તેનો પ્રત્યક્ષ અન ભિ મને હતો નહીં. 
નઈતાલીમ દ્વારા વશક્ષણ આપિાન ાં તો મારી બદલી ખડસલી (તા. સાિરક ાંડલા, જજ. અમરેલી)માાં 
થઈ ત્યારે બન્ય ાં. વશક્ષક અને વશક્ષણ તરીકેના અન ભિન ાં ભાથ ાં મને અહીંથી મળય ાં છે. વશક્ષણયજ્ઞમાાં 
પ રોરહત બન્યો ત્યારે મારા મનમાાં બાળ કેળિણીકાર ‘મ છાળી મા‘ ચગજ ભાઈ બધેકાની છબી હતી. 
મેં પણ કેિળ પ સ્તરકય ાં જ્ઞાન આપિાને બદલે વિદ્યાથીઓને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપિાન ાં શરૂ 
કય ાં. શાળામાાં નાટક, સાંગીત, ઉત્સિોની ઉજિણી, રમત-ગમત, પ્રિાસ, પ્રદશવન, પયવટન, 
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પ્રાથવનાસભા અન ેબાળમેળાનાાં આયોજન કયાાં. બાળકોમાાં રહલેી સ ષ પ્ત શસ્તતઓ અને કલાને 
ખીલિી. આ બધાને કારણે ખડસલીની પ્રાથવમક શાળા અમરેલી જજલ્લાની આદશવ શાળા બની 
શકી એ તો ખર ાં જ, પણ વશક્ષણ વિભાગ અને સમાજના લોકોએ મને સ્ત્રશે્રષ્ઠ વશક્ષકથ તરીકે ઍિૉડવ 
આપી મારી શૈક્ષચણક કારરકદી િધ  િેગિાંતી બને એ માટે મને પ્રોત્સારહત કયો હતો. લોકભારતીન ાં 
વશક્ષણ ન મળય ાં હોત તો આ પ્રતાપ પાંડ્ યાને વશક્ષક તરીકેની કારરકદીના આરાંભમાાં જ આિી 
સફળતા ભાગ્યે જ મળી હોત ! આિા ગ ર જનોને િાંદન કરતા મને ગૌરિ થાય છે. 

આ લખતાાં લખતાાં મારી શૈક્ષચણક કારરકદીના આરાંભનાાં િર્વની એક બીજી ઘટના યાદ આિ ેછે. 
૧૯૬૧માાં તરેડથી મારી બદલી િાાંડચળયાની પ્રા.શાળામાાં થઈ. અહીં ગામના અગ્રણી શ્રી 
મોહનભાઈ પાાંિાણી મને જાણે. િાાંડચળયા શાળામાાં એક રદિસ વશક્ષણકાયવ િાલ  હત  ાં એ દરવમયાન 
શ્રી પાાંિાણી મને તેમના ઘેર િા પીિા માટે બોલાિિા આવયા. એમને એમ કે તેઓ આમાંત્રણ 
આપશે કે તરત પ્રતાપભાઈ આિશે જ. પણ હ ાં તો લોકભારતીનો વિદ્યાથી હતો. એટલે મેં 
વિનયપિૂવક છતાાં  ઢતાથી શાળાના આિાયવ પણ સાાંભળે એ રીતે કહ્ ાં : િાલ  વનશાળે હ ાં બીજા 
કામે કદી પણ ક્યાાંય જતો નથી ! 

મોહનભાઈ બોલ્યા : તો પછી રરસેસમાાં િા પીિા આિો. 

મેં િળતો જિાબ આપ્યો : હ ાં સાાંજે છ િાગ્યા પછી જ શાળામાાંથી ઘેર જાઉં છાં. 

મોહનભાઈએ બિાિ કરતા દલીલ કરી : પણ ખ દ શાળાના આિાયવ અને બીજા વશક્ષકો તો 
પોતાના અંગત કામે બહાર જાય જ છે ને ? 

મેં પણ ઢતાપિૂવક કહ્ ાં : બીજાને જે કરવ ાં હોય તે કરે. આ પ્રતાપ પાંડયા ફરજ દરવમયાન શાળા 
નહીં છોડ ેતે નહીં જ છોડે. આિી દૃઢતા અને સ્પષ્ટ િતતતૃ્િ લોકભારતીના વશક્ષણ વિના કેિી 
રીતે આિત ? કહિેાની ભાગ્યે જ જરૂર છે કે ભાઈ મોહનભાઈ પાાંિાણી મારી િાતને સમજી ગયા. 
મારા પ્રત્યેનો તેમનો આદરભાિ િધી ગયો. 

વશક્ષક તરીકેની કારરકદી દરવમયાન િારાંિાર બદલીઓ થતી. એ અન સાર ૧૯૮૨માાં મારી બદલી 
ઈશ્વરરયા (જજ.અમરેલી)થી ગીરરયા (જજ.અમરેલી)ની પ્રાથવમક શાળામાાં આિાયવ તરીકે થઈ. આ 
ગામ વશક્ષણકે્ષતે્ર અત્યાંત પછાત હત  ાં. માથાભારે સ્થાવપત તત્ત્િો અને મ સ્લીમ બહ મવતને કારણે 
આઝાદીનાાં ૩૫ િર્વ પછી પણ સ્િાતાંત્ર્ય રદને અને પ્રજાસિાક રદને રાષ્ટ્રધ્િજ ફરક્યો નહોતો ! 
લોકભારતીએ મને વશક્ષણ અને સાંસ્કારની સાથે દેશભસ્તતના પાઠ પણ ભણાવયા હતા. એટલે 
ગામમાાં આ બાંને રાષ્ટ્રીય તહિેારોના રદિસે ધ્િજિાંદન થાય એ માટે મેં પ્રયત્નો શરૂ કયાવ. 
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લોકભારતીને કારણે મારામાાં વિનય, વિિેક અને ધૈયવ જેિા ગ ણો તો હતા જ. મેં મારા 
વનષ્ઠાપિૂવકના પ્રયત્નોથી આ માથાભારે તત્ત્િો અને વિદ્યાથીઓનાાં રદલ જીતી લીધાાં. પરરણામે 
આઝાદીના સાડાત્રણ દાયકા પછી સૌ પ્રથમ િાર ગીરરયામાાં ધ્િજિાંદન થય ાં અને રાષ્ટ્રધ્િજ 
ફરક્યો ! હ ાં અહીં આવયો ત્યારે શાળામાાં ફતત ૪૨ વિદ્યાથીઓ જ અભ્યાસ કરતાાં હતાાં. મેં િાલીઓન ે
તેમનાાં સાંતાનોને શાળાએ મોકલિા માટે સમજાવયાાં. એમને કેળિણીન ાં મહત્ત્િ સમજાવય ાં. ગામની 
શાળામાાં વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા ૪૨થી િધીને ૨૦૦ થઈ ! મારી વશક્ષણ પ્રત્યેની વનષ્ઠા અને 
સદ્ વયિહારથી ગામ લોકો મને માનની નજરે જોિા લાગ્યા. મારી આ ઉપલલ્બ્ધન ાં શે્રય હ ાં 
લોકભારતી અને મારા ગ ર જનોને આપ ાં છાં. 

જીિનમાાં કસોટીના પણ સાંખ્યાબાંધ પ્રસાંગો આવયા છે. તો ધીરજનાાં મીઠાાં ફળો ભોગિિાના પ્રસાંગો 
પણ આવયા છે. આ બધા પ્રસાંગે મારાાં ધૈયવ, નમ્રતા અને સ્સ્થતપ્રજ્ઞતા કામે આવયાાં છે. 

ચિ.મનીર્ા ત્યારે દોઢ િર્વની હતી ત્યારે અમે તરિડામાાં હતા. મનીર્ાને એક રદિસ તાિ આવયો. 
નાના બાળકને એ રદિસોમાાં પોચલયો થાય તો એની સારિાર ઘણી અઘરી હતી. એનો ખિવ પણ 
આંખો પહોળી કરી નાખે એિો. િળી અમારો પવત-પત્નીનો પગાર કાંઈ એટલો બધો નહોતો કે 
એની સારિાર કરાિી શકાય. દીકરી પોચલયાને કારણે આજીિન વિવશષ્ટાાંગ બનીને અસહાય-
લાિાર પરરસ્સ્થવતમાાં જ રહશેે એ વિિારે ધ્ર જી જિાત  ાં હત  ાં. વપતાના મતૃ્ય નો આઘાત તો બાળપણમાાં 
જ જીરિી જિાયો હતો, પણ કદાિ આ આઘાત જીિનમાાં મોટામાાં મોટો હતો. પણ દોઢ િર્વની 
મનીર્ા રહિંમતિાળી નીકળી ! (આજે પણ અમેરરકામાાં એ જ રહિંમતથી રહ ેછે!) એણે રહિંમત અન ે
ધીરજથી અભ્યાસ િાલ  રાખ્યો. અમે બાંને તેની અસહાય સ્સ્થવતને કારણે દ ઃખમાાં રદિસો વિતાિતા 
હતા. આિા કપરા સાંજોગોમાાં પણ દસમા ધોરણની પરીક્ષામાાં તે અમરેલી જજલ્લામાાં પ્રથમ ક્રમે 
અને બોડવમાાં બીજા ક્રમે આિી હતી. ડૉતટરોએ પણ આશા છોડી દીધી હતી. છતાાં આવથિક સાંઘર્વ 
િેઠીને પણ અમદાિાદમાાં સારિાર કરાિી એને િાલતી કરી. દસમાની પરીક્ષામાાં જ્િલાંત 
સફળતા આ ધૈયવ અને મહનેતન ાં ફળ હત  ાં. પછી તો બારમા ધોરણમાાં પણ એ બોડવમાાં ત્રીજા ક્રમે 
આિી. અમારા સાંસ્કારોને કારણે એનામાાં પણ સાંજોગો અને સાંઘર્વનો સામનો કરિાની શસ્તત આિી 
હતી. સ રતમાાં એકલી હૉસ્ટેલમાાં રહી ઇલેતટ્રોવનતસ ઍલ્ન્જવનયર બની ગઈ. સ રતની કૉલેજમાાંથી 
બી.ઈ.ઈ.સી.માાં ગોલ્ડમૅડલ મેળવયો. ય .એસ.એ.માાં નોકરીની તક મળતાાં એકલી જ ય .એસ.એ. 
ગઈ. એમ.ટી.એમ. કાંપની વશકાગોમાાં, ત્યાાંથી નાસામાાં અને અત્યારે ય .એસ.એ.માાં વિશ્વની પ્રથમ 
નાંબરની કાંપની સ્ત્રએપલથમાાં કાયવરત છે. આ દરવમયાન ય રોપ, જાપાન, તાઈિાન, િાઈના અને 
સીંગાપોરમાાં ઍલ્ન્જવનયરીંગ કૉન્ફરન્સ, વમટીંગ્સ અને સેમીનારમાાં ભાગ લીધો છે. આિી દીકરી 
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માટે ક્યા માતા-વપતાને ગિવ ન થાય ? ખ દ મનીર્ાએ લખ્ય ાં છે : “મારા પપ્પાએ મારામાાં જે સાત 
વસિાાંતોન ાં વસિંિન કય ાં છે એ મારા હૃદય, મન અને લોહીમાાં હરપળે જાગતૃ છે અને રહશેે. 
સત્યવપ્રયતા, અથાગ પરરશ્રમ, નીડરતા, નમ્રતા, કર ણા, વિશ્વબાંધ ત્િ, ખ મારી અને will power to 

excell “ (“ઝાકળઝીલ્યાાં પારરજાત” : પ.ૃ૫૮) 

માતા-વપતાને આનાથી શે્રષ્ઠ અંજચલ બીજી કઈ હોઈ શકે ? 

પ સ્સ્તકાના શીર્વકમાાં લખ્ય ાં છે : ‘બીજમાાંથી વકૃ્ષ થઈ મહાલ્યા કર ાં’ એ સહતે  ક છે. એન ાં બીજ ાં એક 
દૃષ્ટાાંત આપ ાં. હ ાં મનીર્ાને ત્યાાં કૅચલફૉવનિયા હતો. લોકભારતીમાાં ‘દશવક’ જેિાની પ્રેરણા એિી થઈ 
કે હ ાં વશક્ષણ, સાંસ્કાર, સમાજ વિશે વિિાર ાં છાં. એ વિશેના પ સ્તકો ગમે ત્યાાંથી મેળિીને િાચ ાં છાં, 
વિિાર ાં છાં અને ચિિંતન કર ાં છાં. લોકભારતીએ સૌથી મોટી િાત માનિતાની કહી હતી અને એવ ાં 
જ વશક્ષણ આપ્ય ાં હત  ાં. મેં ત્યાાં ઇન્ટરનેટ બ્લોગ પર ‘માનિસેિા એ જ ધમવ’ એ શીર્વકથી એક લેખ 
લખ્યો. નિાઈની િાત એ છે કે ડૉલર અને પાઉન્ડના મોહમાાં અમેરરકા અને ઇંગ્લેન્ડમાાં િસેલા 
અને સમગ્ર વિશ્વના ગ જરાતીઓ પર આ લેખે મોટી અસર ઊભી કરી હતી. લેખમાાં મેં સામાજજક 
ક રરિાજો, મવૂતિપજૂા, ગોરપદ ાં િગેરેનો ખ લ્લો વિરોધ કરીને માણસની સેિા, ગરીબની સેિા એ જ 
સાિી સેિા છે એિો વિિાર વયતત કયો હતો. આ ઉપરથી એમ િોક્કસ કહી શકાય કે લોકભારતીએ 
આપેલા વિિારો કેિળ અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાથીને જ નહીં, સમગ્ર માનિજાતની ઉન્નવત માટે 
ઉપકારક છે. 

લોકભારતીએ શીખવય ાં છે કે પડકાર સામે પ ર ર્ાથવ કરી, ઝાંઝાિાતોનો સામનો કરી આગળ િધો. 
એ પ્રમાણે મેં માર ાં જીિનઘડતર કય ાં છે. સાંતાનોને એ જ શીખવય ાં છે. મારા પ ત્ર ગૌરાાંગને ત્યાાં 
ટેતસાસ ગયો ત્યારે એક ઘટનાના સાક્ષી બનિાન ાં થય ાં. ત્યારે ખબર પડી કે સાંતાનોમાાં  એ  
પડકારની  ભાિના  કેિી  ઊતરી છે. સ્િ. મન દાદા, સ્િ. નાનાદાદા તથા પ.ૂ મળૂશાંકરભાઈ ભટ્ટ ે
પરરિારસમો પ્રેમ, િહાલ અને ક્ષમાશીલતાનો અન ભિ કરાવયો છે તેનો પ્રયોગ-ઉપયોગ જીિનમાાં 
થયો તેના કેિા સ ાંદર ફળ મળયાાં છે તેન ાં આ ઘટના દ્વારા વનરૂપણ કય ાં છે. 

દ વનયાભરની સૅલફોન કાંપનીઓમાાં ‘ટી’ મોબાઈલ કાંપની અગ્રસ્થાન ભોગિે છે. વસયટલ 
(ય .એસ.એ.)માાં આ કાંપનીની હડે ઑરફસ છે. આ કાંપનીએ વનવિત સમય મયાવદામાાં રહીને 
અમેરરકાના દસ રાજ્યોમાાં ‘ટી’ મોબાઈલ કાંપનીન ાં નેટિકવ ઊભ ાં કરિાનો પાાંિ હજાર કરોડનો 
પ્રોજેતટ મારા પ ત્ર ચિ. ગૌરાાંગ, તેના બૉસ વમ. ફડીજ્હોન અને બીજા િાર ઍલ્ન્જવનયરોને સોંપ્યો 
હતો. ગૌરાાંગ, વમ. ફડી અને અન્ય સાથી ઍલ્ન્જવનયરોએ પ્રોજેતટ પર કામ તો શરૂ કય ાં પણ અન્ય 
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કાંપનીઓની તીવ્ર ગળાકાપ હરીફાઈ, માણસોની ખેંિ અને સમયમયાવદામાાં કામ પરૂ ાં કરવ ાં અત્યાંત 
કરઠન લાગત ાં હત  ાં. ગૌરાાંગે મને તેની મ મકેલી અને પડકાર વિશે ફોન પર જણાવય ાં. મને તો 
લોકભારતીએ પડકાર સામે પ ર ર્ાથવ કરિાન ાં શીખવય ાં જ હત  ાં. મેં તેને રહિંમત આપતાાં કહ્ ાં : ‘વિકાસ 
માટેની કોઈપણ તક આિે ત્યારે રહિંમત અને વિશ્વાસથી સ્િીકારી લેિી. અડગ મનના માનિીને 
રહમાલય પણ નથી નડતો.  

માટે યા હોમ કરીને પડો, ફતેહ છે આગે...’  

૩૪ િર્વના ગૌરાાંગે ૬૪ િર્વના એના બૉસને કહ્ ાં કે આપણે સારી રીતે અને વનધાવરરત સમય 
કરતાાં િહલે  ાં પરૂ ાં કરી, કાંપનીએ આપેલા બજેટ કરતાાં ૨૫% નાણાાં ઓછાાં ખિીને આપણી તાકાત 
અને વનષ્ઠાનો પરિો બતાિિો છે. 

પછી તો હ ાં આ િાત ભલૂી ગયો હતો. પણ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૨માાં અમેરરકામાાં વસયેટલ ગૌરાાંગને ત્યાાં 
ગયા ત્યારે તેણે મને કહ્ ાં : ‘તમારે ૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૨ના રદિસે અમારી કાંપનીના એક ફાંતશનમાાં 
હાજરી આપિાની છે.’ મને નિાઈ લાગી. થોડી અિઢિ પણ થઈ કે ત્યાાં તો બધા અમેરરકનો 
હશે. બધાાં જ અંગે્રજી બોલતા હશે. ગ જરાતી તો લગભગ કોઈ જ નહીં હોય. માર ાં ત્યાાં શ ાં કામ હશે 
? હ ાં ત્યાાં જઈને શ ાં કરીશ ?’ 

મારા િહરેાના હાિભાિ ગૌરાાંગે િાાંિી લીધા. મને કહ્ ાં કે તમારી મ ૂાંઝિણ હ ાં સમજી ગયો છાં. તમે 
કશ ાં વિિાયાવ િગર મારી સાથે આિજો. હ ાં ગૌરાાંગ સાથે ખિકાતા મને સ્ત્રટીથ કાંપનીના ભવય 
સભાખાંડમાાં પ્રિેમયો. ગોળાકાર બેઠકોિાળો સભાખાંડ સટૂ-ટાઈમાાં સ ગોરા અમેરરકનોથી ભરેલો 
હતો. જ્યારે મેં તો ખાદીનો ઝભ્ભો, લેંઘો અને પગમાાં િાંપલ પહયેાાં હતાાં. હ ાં સભાખાંડમાાં પ્રિેમયો 
તેની નોંધ બધાાંની આંખોએ લીધી. મેં ભોંઠપ અન ભિી. ગૌરાાંગે પણ પેન્ટ અને ટી-શટવ જ પહયેાાં 
હતાાં. ગૌરાાંગે બે ગ જરાતી ભાઈઓ અને િારેક પાંજાબી વમત્રોની ઓળખાણ કરાિી. ગૌરાાંગના બૉસ 
વમ. ફડી જ્હોને મને જોયો. તેઓ બીજા અવધકારી પાસેથી મારી પાસે આવયા. ભારતીય વશષ્ટાિાર 
મ જબ મને બે હાથ જોડી ‘નમસ્તે’ કયાવ અને પગે લાગ્યા. હૉલમાાં રહલેા ભારતીયો આ મય જોઈ 
નિાઈ પામ્યા અને ફટાફટ ઊભા થઈ ગયા. બધા મને મળયા. કોઈ ભેટય ાં, કોઈએ હસ્તધનૂન કય ાં 
તો કોઈએ િાંદન કયાવ. હ ાં સાનાંદાિયવમાાં ડબૂી ગયો. મને તો એમ હત  ાં કે મારો ચિરાંજીિી, જ્યાાં 
િાલીસથી પિાસ કમવિારીઓ કામ કરે છે તેમાાંનો એક ઍલ્ન્જવનયર છે. તેમાાં આપણે કોણ ? 

ગૌરાાંગના વપતા તરીકે સૌએ જે માન આપ્ય ાં તેનાથી હ ાં ગદ્ ગદ્ થઈ ભાિવિભોર બની ગયો. 
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આંખમાાં ઝળઝચળયાાં આિી ગયાાં. ઘડીભર મને લાગ્ય ાં કે હ ાં ઈશ્વરની કૃપા કે પડકાર સામે પ ર ર્ાથવન  ાં 
ફળ ભોગિી રહ્યો છાં. 

પાછળથી મને ખબર પડી કે આજે ‘ટી’ મોબાઈલના નિા પ્રોજેતટની સફળતાન ાં પે્રઝન્ટેશન હત  ાં. 
વિશ્વના ૧૪ થી ૧૫ દેશોના ખાસ પ્રવતવનવધઓની હાજરીમાાં નિી આઈ.સી.ન ાં સ ાંશોધન અને 
અમેરરકાનાાં દસ રાજ્યોમાાં જે પ્રોજેતટ પરૂો કરિાનો હતો તેની સફળતાની જાહરેાત કરિાની હતી. 
અહીંના રરિાજ પ્રમાણે અને કાંપનીના વિભાગ પ્રમાણે ડાયરેતટસવ અને મેનેજસવ પોતાના 
સહકાયવકરોને સાંપણૂવ માન સાથે ભેટીને સ્ટેજ પર બેસાડતા હતા. કાંપનીના માચલકો-ભાગીદારો 
સામે મકેૂલી ખ રશીઓ પર બેસીને સફળ કામ કરનાર, સાર ાં કામ કરનાર પ્રત્યેક નાના કમવિારીન ાં 
બકેૂ આપીને નીિા નમીન ેઅચભિાદન કરતા હતા. 

ગૌરાાંગ અને વમ. ફડીના પ્રોજેતટનો ક્રમ આવયો ત્યારે ધ્િવનિધવક યાંત્ર પરથી સ્ત્રગૌરાાંગ પાંડ્ યા 
સ્ટેજ પર આિેથ સાાંભળતા જ તાળીઓના ગડગડાટથી આખો સભાખાંડ ગાજી ઊઠયો ! પછી 
આિેલા મહમેાનોએ ગૌરાાંગ, વમ.ફડી અને બીજા િાર સહકમવિારીઓન ાં સન્માન કય ાં અને દરેકને 
તેમની કદરના પ્રતીકરૂપે િૅક અપવણ કયાવ. 

આ પછી વમ.ફડીએ પ્રોજેતટ વિશે િાત કરતાાં કહ્ ાં કે આ પ્રોજેતટની સફળતાનો સઘળો યશ વમ. 
ગૌરાાંગને જાય છે. સખત અને સતત પરરશ્રમ, પ્રયાસ અને પ્રામાચણક વયિહાર અમે એક ભારતીય 
વમ.ગૌરાાંગ પાસેથી શીખ્યા છીએ. તેમની યોજના પ્રમાણે અમે આ પ્રોજેતટના અંદાજ કરતાાં ૨૫% 
ખિવ બિાવયો છે. એના આત્મબળ અને વિશ્વાસને કારણે અમે બીજા રાજ્યોમાાં જે મ મકેલીઓ આિી 
એનો પડકાર સફળતાપિૂવક ઝીલી શક્યા છીએ. 

િધ માાં વમ. ફડીએ કહ્ ાં કે હિે મારે જે કહિેાન ાં છે તે ગૌરાાંગના વપતાની હાજરીમાાં જ કહીશ. 
કાંપનીએ અમારા પર વિશ્વાસ રાખી આટલી મોટી રકમ તો ખિવ કરિા માટે નાણાાં આપ્યાાં છે એ 
માટે અમે કાંપનીનો આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે અમને એ િાતન ાં ગૌરિ છે કે ભારતના 
એક સામાન્ય આવથિક સ્સ્થવતના પ્રાથવમક વશક્ષકના દીકરાએ પોતાના પગાર અને ભ્થાાં વસિાય 
એક સેન્ટ પણ િધારે લીધો નથી. સામાન્ય હૉટેલમાાં રહીને સાદ ાં જ ભોજન લેતો હતો. ક્યારેય 
પણ કાંપનીની નાનામાાં નાની િસ્ત   પણ પોતાને ઘેર નથી લઈ ગયો. એના માતા-વપતાને ઇષ્ન્ડયા 
ફોન પણ પોતાના ખિે જ કરતો હતો. હરીફ કાંપનીઓ જ્યારે લાલિ આપીને અમારા કામમાાં 
અિરોધ લાિિાના પ્રયત્નો કરતી હતી, પણ ગૌરાાંગે આ લાલિમાાં આવયા વિના રહિંમતભેર કામ 
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કરી પોતાન ાં કતવવય બજાવય ાં છે. તેને કારણે જ કાંપનીના ૧૦૦ કરોડ બચ્યા છે. આ પ્રોજેતટથી 
કાંપનીને આિતા િર્ે ૩૫૦૦ કરોડ ડૉલરનો નફો થશે. 

આ સાાંભળતાાં જ હૉલમાાં હાજર રહલેાઓએ ઊભા થઈને ગૌરાાંગ અને તેના સાથીદારોને ઊભા 
થઈને માન આપ્ય ાં. 

ગૌરાાંગને પાાંિ વમવનટ બોલિાન ાં કહતેા તેણે કહ્ ાં :  

‘લેડીઝ ઍન્ડ જેન્ટલમેન માય બોસ વમ.ફડી એન્ડ માય કલીંગ્સ’ 

મારો જન્મ ભારતના ગ જરાત રાજ્યનાાં સૌરાષ્ટ્રના નાના સરખા ગામ તરિડાના સિોદય 
આશ્રમમાાં થયો હતો. મારા વપતાશ્રી ગાાંધીજીના વસિાાંતોને િરેલી સાંસ્થા લોકભારતી, સણોસરામાાં 
રહીને ભણ્યા છે. એમણે પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક તરીકે આજીિન પ્રામાચણક રહીને વનષ્ઠાપિૂવક 
ફરજો બજાિીને વિદ્યાથીઓના ભવિષ્યને ઉિળ બનાવય ાં છે, એટલ ાં જ નહીં, ગ્રામોિારનાાં કાયો 
કરીને પોતાની સામાજજક ફરજ બજાિી છે. એમણે લોકભારતીનાાં મલૂ્યો અમને િારસામાાં આપ્યાાં 
છે. આના પરરણામે આટલો મોટો પડકારરૂપ પોજેતટ અમે સફળતાપિૂવક પરૂો કરી શક્યા છીએ. 

મારી છાતી ગજ ગજ ફૂલી. ગૌરાાંગ સ્ટેજ પરથી નીિે ઊતરી મને પગે લાગ્યો. કાંપનીએ પણ આ 
પ્રોજેતટના સહભાગી તમામ સાથીઓને ૫૦ હજાર ડૉલરનો બોનસનો િૅક આપ્યો. 

અહીંથી પરિારી ડીનર લઈ અમે ઘેર આવયા ત્યારે સોફા ઉપર બેઠા બેઠા હ ાં લોકભારતી અને 
અમારા સમયના ગ ર જનોને યાદ કરી ભતૂકાળને િાગોળતો રહ્યો. મારા જેિા ધળૂનાાં ઢેફા ાંને 
લોકભારતીએ પારસમચણનો સ્પશવ કરાિી શ િ ક ાંદન જેિા બનાવયા છે. 

કોઈએ કહ્ ાં છે કે બ્રાહ્મણમાત્ર લોભી હોય. હ ાં પણ જન્મે બ્રાહ્મણ હતો. વશક્ષક તરીકે જે આિક થતી 
હતી તેમાાંથી ઘર િલાિવ ાં અઘર ાં હત  ાં. ઘરખિવને પહોંિી િળિા મને િેપાર કરી આિક રળિાનો 
લોભ થયો. અમરેલીમાાં સ્ટેશન રોડ પર ‘સહકાર ટે્રડસવ’ નામે જ્થાબાંધ વયાપાર શરૂ કયો. થોડા 
સમય પછી ભાગીદારી છૂટી કરી મેં ‘શ્રી ગૌરાાંગ ટે્રડીંગ’ નામથી સ્િતાંત્ર િેપાર શરૂ કયો. પણ 
મારામાાં રહલેા વશક્ષકનો રાંગ ઊતરે નહીં ને િેપારનો રાંગ િઢે નહીં ! પરરણામ જે આિવ ાં જોઈએ 
તે જ આવય ાં. ધાંધો ધીમે ધીમે માંદ પડિા લાગ્યો. વમત્રો પણ જે પણ વશક્ષકો જ હતા ! ખ શામવતયા 
મળયા. મને પાણી િડાિતા ગયા અને હ ાં પૈસાની ખેંિ ટાળિા આ વમત્રો પાસેથી જ ઊંિા વયાજે 
પૈસા લેતો ગયો. જેમ ક ાંજ પક્ષીઓ ખેડતૂોએ તૈયાર કરેલો પાક ખેડતૂ ખેતરમાાં હાજર ન હોય 
ત્યારે ખાઈ જાય એ રીતે આ ખ શામતખોર વમત્રો દલાતરિાડીની જેમ દ કાનમાાંથી જોઈતી િસ્ત  ઓ 
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લઈ જાય ! આમ ને આમ પડાિી લેિાતી વવૃિિાળા વમત્રોન ાં ઊંચ ાં વયાજ અને ધાંધામાાં હરીફાઈને 
કારણે ધાંધામાાં નફો થિાના બદલે ધીમે ધીમે ભારે ન તસાન થિા લાગ્ય ાં. આ ખોટ પરૂી કરિા મેં 
િાિાંડ ગામના માથાભારે કહિેાતા તત્ત્િો પાસેથી રકમ વયાજે લીધી. આ માણસો અિારનિાર 
આિીને ધાકધમકી આપી જતા હતા. મેં એમની પાસે માર ાં અમરેલીન ાં ‘રમાક ાંજ’ મકાન ગીરિે 
મકૂય ાં હત  ાં. સ ાંજોગો વિપરીત બનતા જતા હતા. ધાંધો ખાસ િાલતો નહોતો. (બ્રાહ્મણનો દીકરો 
િેપારમાાં પડે તો આવ ાં જ થાય ને !) આખરે ધાંધો સમેટીને દ કાન િેિી દીધી. પણ આવથિક સમસ્યા 
વિકરાળ બનતી જતી હતી. િાિાંડના માથાભારે માણસે ‘દાદા’ કહિેાતા લોકોને મારે ત્યાાં મોકલ્યા 
અને ધમકી આપી કે મકાન ખાલી કરી નાખો. આ મકાન હિે અમાર ાં છે. ગીરોખતમાાં લખાણ છે 
કે વયાજની રકમ ભરાય નહીં તો મકાન ખાલી કરી અમોને સોંપી દેવ ાં. આ લોકોનો સ્પષ્ટ ઇરાદો 
આમ કરીને મકાન પડાિી લેિાનો હતો. આ સાંજોગોમાાં ‘કાયેષ  માંત્રી’ એિાાં સૌ.રમાબહનેે અપાર 
ધૈયવપિૂવક મને સાથ આપ્યો. આિી વિર્મ પરરસ્સ્થવતમાાં બીજો વશક્ષક હોય તો મોટી રકમ લઈ 
ટ્ યશૂનો કરે. પણ મારામાાં હજી ઊંડે ઊંડે લોકભારતીના સાંસ્કારો જાગતૃ હતા. મેં ધરાર ટ્ યશૂનો 
ન જ કયાાં. એક રદિસ અમે વશક્ષક દાંપતી નોકરી દરવમયાન ભેગી થયેલી પ્રોવિડન્ટ ફાંડ અને 
બોનસની રકમ ઉપાડીને પેલા માથાભારે માણસના ઘેર ગયા. કહ્ ાં કે તમારી જે રકમ લેિાની 
થતી હોય તે બોલો. અમારે તમારા પૈસા વયાજસરહત ચકૂિીને મકાન છોડાિી લેવ ાં છે. પેલાએ 
દાદાગીરી કરી અને મકાનનો કબજો સોંપી દેિાની અને નહીં તો પરરણામ ભોગિી લેિાની ધમકી 
આપી. એની ધમકી સામે હ ાં જરાપણ ડગ્યો નહીં. મને લોકભારતીમાાં નીડરતાપિૂવક કોઈપણ 
પરરસ્સ્થવતનો સામનો કરિાન ાં વશક્ષણ મળય ાં હત  ાં. મેં ડયાવ વિના એને સ્પષ્ટ સાંભળાિી દીધ ાં કે 
તારામાાં તાકાત હોય તો ‘રમાક ાંજ’માાં પગ મકૂી જોજે. પછી તને ખબર પડશે કે ત  ાં અત્યારે હીંિકે 
ઝૂલે છે પછી હ ાં તને લોકઅપના સચળયા ના દેખાડ ાં તો હ ાં પ્રતાપ પાંડ્ યા નહીં ! અને જાણે િમત્કાર 
થયો હોય એમ બાકી પડતી રકમ ચકૂતે લઈ, મકાનના ગીરોખતનો દસ્તાિેજ પાછો આપી 
સમાધાન કરી લીધ ાં ! પડશે કે ત  ાં અત્યારે હીંિકે ઝૂલે છે પછી હ ાં તને લોકઅપના સચળયા ના 
દેખાડ ાં તો હ ાં પ્રતાપ પાંડ્ યા નહીં ! અને જાણે િમત્કાર થયો હોય એમ બાકી પડતી રકમ ચકૂતે 
લઈ, મકાનના ગીરોખતનો દસ્તાિેજ પાછો આપી સમાધાન કરી લીધ ાં ! 

આિા સાંજોગોમાાં લોકભારતીએ નીડરતા, ધીરજ અને પ્રમાચણકતાના પાઠ ન ભણાવયા ન હોત શ ાં 
થાત ? આિી લોકભારતી અને ગ ર જનોને નતમસ્તક િાંદન. 

મેં મારી ઉતરાિસ્થામાાં િેદનો અભ્યાસ કયો છે. વિદ્યાથીઓનાાં જીિનમાાં ઉચ્િ કક્ષાનાાં 
માનિમલૂ્યોન ાં જતન કરતી સાંસ્થા લોકભારતીમાાં પ.ૂનાનાભાઈ ભટ્ટ, પ.ૂ મન ભાઈ પાંિોળી  
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સ્ત્રદશવકથ અને પ.ૂ મળૂશાંકરભાઈ ભટ્ટ જેિા િેદની વયાખ્યા પ્રમાણે બ્રાહ્મણત્િને િરેલા મહાપ ર ર્ો 
દ્વારા મારા જીિનન ાં ઘડતર થય ાં છે. આજે હ ાં સદ્ ગહૃસ્થ થઈ શક્યો હોઉં અને સનતાથી જીિીને 
મારી શસ્તતમવત પ્રમાણે સમાજને ઉપયોગી થઈ શક્યો હોઉં તો એના પાયામાાં આ ત્રણેય મહાન 
કેળિણીકારોના સાંસ્કારો મારામાાં ઊતયાવ છે. આ ગ ર જનોના પ્રત્યક્ષ શ િ આિરણ, િારરત્ર્યિાન 
જીિન, સત્યનો માગવ અને પ ર ર્ાથવનો પ્રભાિ જોિા અને જાણિા અને પ્રત્યક્ષ અન ભિો 
સાાંભળિાના મળયા. આના કારણે તર ણાિસ્થામાાંથી ય િાિસ્થામાાં પ્રિેશિાના સમયે મારા 
િારરત્ર્યન ાં ઘડતર થય ાં. મારામાાં રહલેા વશક્ષકના આત્માને જાગતૃ કયો છે. મને ગિવ છે કે હ ાં આજે 
મારી માતસૃ ાંસ્થા લોકભારતીનો મલૂ્યિાન વશક્ષણ અને સાંસ્કારનો િારસો લઈ હ ાં જગતના િૉકમાાં 
ઊભો છાં. 

વનવવૃિ પછી આ િારસો લઈને હ ાં ઘણીિાર અમેરરકા ગયો છાં. ત્યાાં પણ જ્ઞાનયજ્ઞનો દીપક 
પ્રિચલત કયો છે. કૅચલફૉવનિયા અને ડલાસમાાં ગ જરાતીઓ સમક્ષ વશક્ષક તરીકે મેં તેમને 
માતભૃાર્ાના ગૌરિ વિશે કહ્ ાં છે. તેમનામાાં િાિન પ્રત્યે અચભર ચિ જન્મે એ માટે ત્યાાંના સ્ત્રબે 
એરરયાથમાાં સરહયારા િાિનનો પ્રયોગ કયો છે. ‘પ સ્તક પરબ’નો આરાંભ કરી તેમની સમક્ષ 
જ્ઞાનભાંડાર ખ લ્લો મકૂી દીધો છે. 

લોકભારતીએ શીખવય ાં છે કે તમે જ્યાાં જાઓ ત્યાાં કોઈ સારી િસ્ત   વિશે જાણિાન ાં મળે તે જાણજો. 
અને ભૌવતક અને મોજશોખની િસ્ત  ઓ ન લાિતાાં વશક્ષણ અને સાંસ્કારનો િારસો લઈ આિજો 
અને અન્યોને તેનો લાભ આપજો. લોકભારતીએ આપેલા વશક્ષણને કારણે સમાજમાાં વશક્ષણનો 
પ્રસાર કયો. તો પ.ૂ ‘દશવક’દાદા પ્રેરરત  

િાિનરસની જાગવૃતને કારણે ‘પ સ્તક પરબ’ જેિી ગ જરાતભરમાાં અને અમેરરકામાાં શાખાઓ ઊભી 
કરી શક્યો છાં. અમેરરકાની બીજી મ લાકાત િખતે અહીંની વશક્ષણ સાંસ્થાઓની મ લાકાત લીધી. મેં 
જોય ાં કે અમેરરકામાાં વશક્ષણના કેન્રમાાં બાળક છે. સમદૃ્વિના વશખર પર પહોંિિા આ દેશને સિવ 
ક્ષેત્રોમાાં વિકાસ કરતો રાખીને બાળકને શરૂઆતથી જ સાંપણૂવ પ્રેમ, પ્રોત્સાહન અને સ વિધા 
આપિામાાં આિે છે. ત્રણ કૉલેજો, િાર હાઈસ્કલૂો, પ્રાથવમક શાળાઓ અન ે ૭-૮ બાળકેન્રોની 
મ લાકાત પછી મને લાગે છે કે આપણે સાંસ્કૃવત જાળિી રાખીને તેની વશક્ષણપ્રથા અપનાિિી 
જોઈએ. મને લાગે છે કે ભારત દેશ બ દ્વિશાળી માણસોની ખાણ છે. તેને જરૂર છે યોગ્ય કેળિણી 
આપિાની. લોકભારતી જેિી વશક્ષણ સાંસ્થાઓનો પ્રસાર થાય અને વશક્ષણક્ષેતે્ર થોડો નિો અચભગમ 
અપનાિી લેિામાાં આિે તો જ લોકજાગવૃત આિશે. (સાંદભવ – ‘વશક્ષણ : જ્ઞાનની પરબ’) 
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મને લાગે છે કે આપણામાાં યોગ્ય સાંસ્કારિારસો હોય તો જીિનમાાં સામાજજક, ધાવમિક અને અન્ય 
કે્ષત્રોના મહાન ભાિો અને સાંતો-મહાંતો પાસેથી પણ ઘણ ાં શીખિાન ાં મળે છે. લોકભારતીએ આપેલી 
કેળિણીને કારણે જ મને સાંખ્યાબાંધ મહાન ભાિોનો મેળાપ થયો છે. કેટલાાંક નામ ગણાવ ાં તો 
દ લેરાય માટચલયા (માલપરા), કન ભાઈ લહરેી (અમરેલી), દ્વારકાદાસ પટેલ, ગ ણિાંતભાઈ 
પ રોરહત, રાજકોટ ગ ર ક ળના પ.ૂ ધમવદાસજી સ્િામી,   ગોંડલના   પ.ૂ યોગીજી   મહારાજ,   રામદાસ   
ગોદરડયા  (ઢસા જ ાંતશન), પ.ૂ બજરાંગદાસ બાપા (બગદાણા), સામાજજક અને રાજકીય 
આગેિાનોમાાં શ્રી રત  ભાઈ અદાણી, સ શ્રી જયા બહને શાહ, શ્રી િજ ભાઈ શાહ, શ્રી પ ર ર્ોતમ રૂપાલા, 
િડોદરાના ડૉ.િી.સી. પટેલ, નાટ્ યવિદ્ પ્રો. માકવણ્ડ ભટ્ટ, દાંતાલીના પ.ૂ સચ્ચ્િદાનાંદજી, 

લોકસારહત્ય-વિદ્ શ્રી જોરાિરવસિંહ જાદિ, શ્રી પી.કે. લહરેી, ડૉ. પ્રિીણ દરજી - આ સૌનો સાંપકવ 
મારા પ.ૂ ગ ર જનોના વશષ્ય હોિાના નાતે અને વશક્ષણના સાંસ્કારોના પ્રતાપે થયો છે. મારી 
પ્રવવૃિઓથી પ્રભાવિત સાંત પ.ૂ મોરારરબાપ એ ‘અસ્સ્મતાપિવ-૧૫’ અને ‘અસ્સ્મતાપિવ-૧૮’માાં 
પ સ્તકાલય પ્રવવૃિને ચબરદાિી માર ાં સન્માન કરી માર ાં ગૌરિ િધાય ાં છે. આનો સઘળો યશ 
લોકભારતીને ફાળે જાય છે. 

લોકભારતી, સણોસરામાાં પ્રિેશ મળિો, પ.ૂ મળૂશાંકરભાઈ જેિા શે્રષ્ઠ ગ ર જનોની વનશ્રા મળિી, 
નાની તો નાની પણ કારરકદીના આરાંભે પી.ટી.સી.ની પદિી મેળિી એનો આનાંદ છે. આગળ કિૂો 
હોય અને પાછળ ખાઈ હોય તો એન ાં શ ાં પરરણામ આિે તે આપણે જાણીએ છીએ. મારા રકસ્સામાાં 
મારા જીિનના ખરાબે િઢેલા િહાણને રકનારા સ ધી પહોંિાડિાન ાં કામ આ વિદ્યાપ ર ર્ોએ કય ાં છે. 
આથી હ ાં પણ જ્ઞાન પીપાસ ઓની તરૃ્ાને તપૃ્ત કરિા મ્યો છાં. કહ ેછે કે આપણને કશ ાંક મળે એને 
િહેંિીને ખાિાનો આનાંદ કઈ ઑર જ હોય છે. જીિનભર વશક્ષણકે્ષતે્ર કામ કરીને આનાંદના 
સરિાળા અને ગ ણાકાર કરીને સાિા અથવમાાં ‘વશક્ષણવિદ્’ બનિાન ાં સદ્ ભાગ્ય મળય ાં છે. જીિનની 
આ ધન્ય પળોને િાગોળતાાં િાગોળતાાં હ ાં ઢળતી િયે આજે પણ ૨૦-૨૨ િર્વનો ય િાન બની 
જાઉં છાં. 

‘લોકભારતી’ મારા જીિન સાથે િણાઈ ગયેલો પાંિાક્ષરી માંત્ર છે. 
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