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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 જન્મદદવસના શનશમત્તે જે શવશવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામદક્ષક્ષણામશૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેિ અને પછાત સમાજની પનુરસચના 

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

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

જેલ સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

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

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

આદદવાસી શવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં શિક્ષણ કે ગ્રામશવકાસકાયસમાાં પરોવાયેલાના આવા 

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

છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયસની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમાાં ખણેૂ ખણેૂ 

તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગણુો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ે
તેવ ુાં સાદહત્ય પ્રકાશિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર કે્ષત્રના અગ્રણી શ્રી શવઠ્ઠલભાઈ અમીને 
શ્રી શવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયસ માટે આશથિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો 
આભાર.                                – મનભુાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 
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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 ઋશિવયસ 

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 માકેદટિંગ થવુાં અશનવાયસ 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 િીિસકથી 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 પવૂસ શવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુાં’ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ  દ્વારા રજૂ 

થઈ, એટલુાં જ નહીં પણ એ બધી જ પસુ્સ્તકાઓનુાં પ્રફૂરીદડિંગકાયસ સાંભાળી લીધ ુાં ત્યારે સહજ રીતે 

જ એ શવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં આવ્યો.   
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાાં 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 ! સવસશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ (્એુસએ), 
અિોક મોઢવાદડયા (જૂનાગઢ) તથા રમેિ પટેલ (કેક્ષલફોશનિયા)ના તત્કાલીન પ્રશતભાવોએ અમને 
પ્રોત્સાદહત કયાસ.  

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

આવનારા સમયમાાં શિક્ષણજગતને મલૂ્યવાન દદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાિનોને વૈશશ્વક 

ગજુરાતી વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભુવો 

પહોંચાડવાનુાં અમારુાં કાયસ સાથસક થિે તેવી આિા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે. (મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 

 
 

 

 

 

 

 



ધરતીને ખોળેથી  
 

અનકુ્રમણણકા                            લોકભારતી  પ્રકાશન    Page 6 

 

ગ્રામસમાિમાાં શશક્ષણ અંગેની માન્યતાઓ  
સૌરાષ્ટ્રના નાના એવા ગામડામાાં જન્મીને ગામઠી િાળામાાં ચાર ચોપડીનો અભ્યાસ પરૂો કયો. ગામઠી 
િાળામાાં આંક–પલાખાાં અને વાાંચતાાં–લખતાાં િીખવુાં તેનુ ાં નામ જ શિક્ષણ. આ ઉપરાાંત શિક્ષક માર મારે તો 

જ છોકરા ાં ભણે. શિક્ષક મારે નહીં તો એ સારા શિક્ષક નથી. શનિાળે ભણતાાં છોકરા ાં કામ ન કરે તો મા –

બાપને એ ગમે છે. ભણે તે કામ ન કરે એવી માન્યતા શિક્ષક અને મા–બાપ સૌની હોય છે. જે સમાજમાાં તે 
રહ ેછે તેની જવાબદારી કે ફરજનુાં કશુાં જ શિક્ષણ આપવામાાં આવે તો તે બરાબર નથી તેમ સમાજના 

લોકો માનતા–સમજતા હતા. એટલે શિક્ષક આવી કિી પ્રવશૃત્ત કરતા નહીં. ચીલાચાલ ુશિક્ષણ શસવાય કોઈ 

જ શિક્ષક શવિેિ પ્રવશૃત્ત કરતા ન હોઈ , એ બાબતમાાં અમે કોરી પાટી જેવા હતા. સ્વદેિ , દહિંદુસમાજ , 
સમાજસેવકો કે ગાાંધીજીના નામથી પણ અમે અજાણ હતા. કોઈવાર શિક્ષકો બહાર ફરવા લઈ જાય 

અથવા ઇતર પ્રવશૃત્ત કરાવવા પ્રયત્ન કરે તો મા–બાપો તેને અવગણતા અને કહતેા કે માસ્તર ! ભાણાની 

માખી ઉડાડો, દુશનયાનુાં ડહાપણ રહવેા દો. આ અભણ મા –બાપ પોતાના આશતશ્રમના દહસાબે છોકરા કોઈ 
જ કામ ન કરે તેવ ુાં ઇચ્છતા. અદબ –પલાાંઠી વાળીને ચાર દીવાલ વચ્ચેનુ ાં શિક્ષણ માલપરામાાં પરુૂાં કરીને 

ધોળા આગળ ભણવા જવાનુાં શવચારા્ુાં. 

સામાન્ય રીતે ગામડાના ૫–૭ ટકા ખેડૂતો ધાંધાકીય રીતે સ્વાવલાંબી હોય છે. બાકીનામધ્યમ અને 

નાના ખેડૂતો દેવાદાર હોય છે. એ સ્સ્થશતમાાં છોકરાઓને બહાર આગળ ભણવા મોકલવા તેમને માટે મશુ્કેલ 

હત ુાં. એ વખતે અમારા કુટુાંબ પાસે જમીન ન હતી. શવધવા બાએ અમને મજૂરી કરીને ત્રણ ભાઈઓને 
ભણાવવાની દહિંમત દાખવેલી. તેઓ પોતે અભણ હોવા છતાાં છોકરાઓને ભણાવવા સાંપણૂસપણે તૈયાર હતાાં. 

આ સમજણ – “આગવી સઝૂ”નુ ાં પદરણામ એ આવ્્ુાં કે હુાં આગળ ભણવા જઈ િક્યો. ઘોડે ચડતા બાપના 

રાજ્યમાાં છોકરા ાં ન સમાય પણ રેંદટયો કા ાંતતી માનાાં છોકરા ાં મોટા ાં થાય , એ ન્યાયે મારા ાં બાએ જાતે 
આવીને ધોળા ખેતીવાડી સ્કૂલના શિક્ષકને ભલામણ કરી કે , “સાહબે મારા છોકરાને ભણાવવાની કાળજી 

રાખજો. દાદડ્ુાં કરીને પૈસા મોકલીિ , પણ કચાિ ન રહ ેતે જોજો.” શવધવા બાઈની આવી દહિંમત જોઈને 

અમારા શિક્ષકે પણ કાયમ મારી શવિેિ કાળજી રાખી. ત્રણ વિસ સધુી દર વરસે પ્રથમ નાંબરે પાસ થઈ 
૧૦ રૂશપયાનુાં ઈનામ મેળવતો, અને ભણવાના ખચસમાાં આ ૧૦ રૂશપયા ખબૂ જ ઉપયોગી બની રહતેા.  
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ધોળાની શાળામાાંથી આંબલા 
ગામની શનિાળમાાં ચાર દીવાલ વચ્ચે કદી ન જોયેલી ઘણી બાબતો નવી જાણવા મળી. રાજ્યની 

આ સ્કૂલમાાં ખેતર સાથે ખેડૂતના છોકરા પરૂક ઉદ્યોગ જ્ઞાન –શિક્ષણની સાથે સાથે મેળવે તેવી ગોઠવણ 

હતી. ખેતી, સાબ ુબનાવવાનુાં, વણાટકામ, સથુારી કામ – આટલા ઉદ્યોગોનુાં પવૂસજ્ઞાન આપવામાાં આવતુાં. 

આ કામ અંગેનુ ાં શિક્ષણ આપનાર શિક્ષકો તદ્દ .ન ઓછાં ભણેલા હતા. ભાવના , શનષ્ટ્ઠા, સમજણપવૂસક શ્રમ એ 
બધી વાતો તેઓ જાણતા ન હતા . અમને ક્યાાંથી િીખવી િકે ? પદરણામે મોટા ભાગના શવદ્યાથીઓ 

પરીક્ષા ખાતર જરૂરી કામ પતાવતા . તેમાાં પણ અખાડા ! તો આમ ત્રણ વિસ ભણી રહ્યા ત્યાાં આ િાળા 

બાંધ થઈ ! હવે આગળ ભણવાની મ ૂાંઝવણમાાં હતો. એ જ સમયે પ.ૂ નાનાભાઈ અમારી િાળામાાં 
શવદ્યાથીઓને આંબલા િાળામાાં ભણવા આવવા ભલામણ કરવા આવેલા. ધોળાની િાળામાાં, રાજ્ય આશશ્રત 

િાળા હોવાથી બધી જ સગવડ શવદ્યાથીઓને મળતી. આની સરખામણીમાાં આંબલા િાળાની વાત તત્કાલ 

કોઈને રુચે એવી ન લાગી. જાતે કામ કરવુાં. ૩ કલાક ખેતી , કા ાંતણ , સફાઈ અને પાયખાનાાં સફાઈ , 
હદરજનને અડવુાં, સાથે બેસીને બધાએ જમવુાં – આવી વાતોથી બધા જ શવદ્યાથીઓએ ના ભણી. ધોળા 

િાળા તો બાંધ થઈ હતી. હવે ઘેર જઈને આગળ ક્યાાં ભણવા જવુાં તે પ્રશ્ન હતો. ભાવનગરનુાં ખચસ પોસાત ુાં 

ન હત ુાં. આ સ્સ્થશતમાાં આંબલા જોવા જવાનુાં અને ફાવે તો રહવેાનુ ાં શવચારી હુાં ૧૯૩૯માાં જોવા –જાણવા 
આંબલા ગયો.  

ગામની પ્રાથશમક િાળામાાં પ.ૂ મનભુાઈ ભણાવતા હતા. તેમને મળીને સાથે લોકિાળામાાં ગયો. 
લોકિાળાની િરૂઆત હોવાથી ૪ શવદ્યાથીઓ હતા . તેમની સાથે મારો પદરચય કરાવી જમવા સાથે લઈ 

આવવા તેમણે એક શવદ્યાથીને ભલામણ કરી.  

જમ્યા પછી સાાંજની પ્રાથસના અને રાશત્રપ્રવશૃત્ત ચાલી. પ.ૂ મનભુાઈએ કરેલ વાતો સાાંભળવાની મજા 

આવી.  

અમે ચાર જણા ભણવા આવવા ઇચ્છીએ છીએ એવી વાત મેં જણાવી. િરૂઆતમાાં શવદ્યાથીઓ 

િોધવા જતાાં પણ આવતા નહીં , એવે વખતે ચાર જણા સામેથી આવે છે એ વાત જાણી પ ૂ . મનભુાઈને 

આનાંદ થયો. પ ૂ. મનભુાઈએ સૌને લઈ આવવા જણાવ્્ુાં. ભણવાની ફી નથી , ભોજનખચસ નથી. ઉપરાાંત 
સાબ,ુ ફાનસ, ચોપડીઓ, કાગળ, પેસ્ન્સલ વગેરે િાળા તરફથી મળિે ; બે જોડી કપડાાં, થાળી વાટકો અને 

ક્ષબસ્તર – આટલી ચીજો સાથે ભણવા આવવાનુાં હત ુાં. હદરજનને ન અડવુાં હોય તો છૂટ , જમવા આગળ 

બેસવાની છૂટ. આમ નડતી બે મશુ્કેલીઓ દૂર થઈ. સૌથી મોટી મ ૂાંઝવણ ખચસની ટળી. એટલે તેના આનાંદ 
સાથે બીજા દદવસે ઘેર સૌને તેડવા ઊપડયો. ગામના સૌને અમે આંબલા ભણવા જઈએ છીએ તે ગમત ુાં ન 
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હત ુાં. હદરજનને અડવાની વાતથી સૌ ના પાડતા હતા. એની છૂટ મળી અને ભોજન–ખચસ નહીં એથી જનાર 

શવદ્યાથીઓના વાલીસાંમત હતા. અમે ચાર જણા માલપરાથી આંબલા ભણવા ગયા.  

પ.ૂ નાનાભાઈ , મનભુાઈ ભાવનગર િહરેની દક્ષક્ષણામશૂતિ છોડી ગામડામાાં ભણાવવા આવેલા , 

ગાાંધીજીની નવી દૃષ્ષ્ટ્ટની કેળવણીનો લાભ ગામડાાંના નબળા વગસના લોકોને આપવાની વાત મખુ્ય હતી. 
તેણે પ.ૂ નાનાભાઈને ગામડે જવા પે્રરણા આપેલી. આશથિક રીતે નબળા - ખેત ઊપજમાાં રોકાયેલા 

કૃશિવગસનાાં બાળકો, મજૂરનાાં બાળકો - આ બધાાંને તદ્દ .ન નજીવા ખચસથી ભણાવવાના હતેથુી આંબલાની 

િાળા િરૂ કરેલી. ગામડે ગામડે છોકરા ાંઓને િોધવા છતાાં શવદ્યાથીઓ મળતા ન હતા. જેઓને માટે આવી 
જહમેત ઉઠાવતા હતા તે ખેડૂતો અને મજૂરો આભડછેટના હાઉથી પોતાનાાં બાળકોને ભણાવવા આંબલા 

મોકલવાની ના પાડતા હતા. આવી સ્સ્થશતમાાં તેમણે નાણાાં અને શવદ્યાથીઓ ઉઘરાવીને એકઠા કરી 

આંબલાની લોકિાળા ૧૯૩૯માાં િરૂ કરી. અમે આ િાળાના પ્રથમ લૉટના શવદ્યાથી આઠ જણા જ હતા.  

લોકિાળામાાં થોડી જ સાંખ્યા હતી તે સાંસ્થા માટે તકલીફ હતી ; પરાંત ુશવદ્યાથીઓ માટે 

આિીવાસદરૂપ હતી. સવારના ૫ વાગયે ઉઠાડવા પ.ૂ મનભુાઈ ભજન ગાતા આવે , વહાલના િબ્દો સાથે 
સૌને જગાડે , દાતણ કરવા સાથે જ બેસે. થ ૂાંકવા માટે ખાઈ ખોદેલી ત્યાાં જ થ ૂાંકાય. આમ સવારના 

દાતણથી અમારુાં શિક્ષણકાયસ િરૂ થત ુાં. સફાઈકામમાાં પણ સાથે જ રહતેા. નાસ્તા વખતે સાથે જ હોય. 

શવદ્યાથીઓની ખાવાની રુક્ષચ અને પસાંદગી અંગે વાત જાણીને ફેરફાર કરવાની ગોઠવણ કરતા. શ્રમકાયસમા ાં 
ખેતી–ગોપાલન ઉદ્યોગો મખુ્ય હતા. તેમાાં પણ પ.ૂ નાનાભાઈ અને પ.ૂ મનભુાઈ સાથે જોડાતા. બપોરના 

ભોજનમાાં સાથે જમવા આવતા. જમતાાં પહલેા ાં નખ , વાળ , પગનો મેલ વગેરે બધી બાબતો અંગે જાતે 

તપાસ કરી નખ કાપવા સધુીની સાંભાળ જાતે જ લેતા. જમ્યા પછી વગો અને રમત –ગમતમાાં એક 
ટુકડીમાાં પોતે જોડાતા. આમ સવારથી સાાંજ સધુી સાથે જ રહતેા. આખા દદવસની બધી જ પ્રદિયાઓમાાં 

શિક્ષણ આપવાની જહમેત લેતા. કોઈ પણ કાયસમા ાં સાથે રહી પ્રથમ જાતે કામ કરીને શિક્ષણ આપવાનો 

તેમનો િમ હતો. પાયખાનાાં સફાઈમાાં જાતે પ્રથમ જોડાતા . શ્રમમાાં કોદાળી –પાવડો પ્રથમ પોતે લેતા. 
ગાયો દોહવા પોતે પ્રથમ જોડાતા. આને લીધે શવદ્યાથીઓ કોઈ પણ કામ કરવામાાં નાનપ ન માનતા. દરેક 

કાયસ કેવી રીતે કરવુાં, કેમ કરવુાં, કાયસની સાથે જ તેના હતે ુઅંગે પણ શ્રમ કરતાાં કરતાાં જ શિક્ષણ આપતા . 

સમજણ સાથેનો શ્રમ કરવામાાં શવદ્યાથીઓને ખબૂ જ મજા આવતી. ૧૫ દદવસ આમ સાથે રહીને બધો 
કાયસિમ ચાલ્યો. અલગ જમવા બેસવાનુાં , હદરજનને ન અડવાનુાં આ બધુાં આપોઆપ મટી જઈ અમે 

સમહૂમાાં બેસી ભોજન લેવાનુાં િરૂ કરી દીધુાં. જીવાંત શિક્ષણનુાં આ પદરણામ હત ુાં.  
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િમીનની સાથે િ જીવનની કેળવણી 
અમને ખેતીના શ્રમકાયસમા ાં સાથે રહીને દરેક શિક્ષકો િીખવવા આવતા. કોઈવાર પ.ૂ નાનાભાઈ 

કપાસ નીંદવા સાથે આવતા. ઢોરાવાળી કા ાંકદરયાટ જમીનમાાં કપાસ સાથે પેહા પણ ઊગેલા હતા. પ.ૂ 

નાનાભાઈ કપાસ નીંદી નાખી પેહા ઊભા રાખતા. અમે એમને પાકના છોડ અને નીંદામણના છોડનો ભેદ 

બતાવતા તો અમને કહતેા , “આયાાં મારે તમારી પાસે ભણવાનુાં છે.” આટલા મોટા , ઘણુાં ભણેલા પ્રોફેસર 
ગામડાના નાના છોકરાઓ પાસેથી હોંિે હોંિે નીંદામણના પાઠ િીખવા તૈયાર થઈ જતા , એની પાસે િો 

હતે ુહતો તે આજે અમને અને સમાજને સમજાયો છે. નીંદતાાં નીંદતાાં ખેતી અંગેની અનેક વાતો થતી. 

જમીનના પ્રકાર, પાક, ઊપજ, બગીચા વગેરે અનેક પ્રશ્નોની ચચાસ થતી.  

આવી કા ાંકદરયાટ ઢોરાવાળી જમીનમાાં ધારે આંબા વાવવા ખોદવા અમે સૌ સાથે જતા . 

આંબામાટેની આ જમીન કેવી ગણાય તેના જવાબમાાં શવદ્યાથીઓ તરીકે અમે તેમને જણાવેલુાં કે , આ તો 
“ગધેડા ઉપર અંબાડી મકૂવાનો ધાંધો” કહવેાય. સાાંભળી પ.ૂ નાનાભાઈ મછૂમાાં હસતાાં વાતનો સ્વીકાર 

કરવાનો ભાવ દેખાડતા.  

ખેતી સાથે જ ગૌિાળા –ગોપાલન ચાલત ુાં. હાંમેિા ાં ગાયોને દોહવા જવાનુાં , ખાણ દેવાનુાં, ચરાવવા 

જવાનુાં વગેરે કાયોમાાં શિક્ષકો સાથે હોય જ. પ્રથમ તેઓ આ કામમાાં જોડાતા. મકરસાંિા ાંશતને દદવસે સાંસ્થા 

પદરવારના બધા જ સભ્યો પહલે ુાં કામ ગાયોને દોહવી , ગૌિાળા સફાઈ , ગાયોને ધમારવી વગેરે સમહૂમાાં 
કરતા. નાહીને સૌ સાથે િેરડી ખાતા. ગોપાલનનુાં આ કામ કૃષ્ટ્ણ ભગવાને કરેલુાં, તેનુ ાં વ્યાખ્યાન પણ થત ુાં. 

અમે ઘણીવાર ભાત ુાં લઈને સવારથી સાાંજ સધુી ડુાંગરામાાં ગાયો ચરાવવા ગયા હતા. શિક્ષણ અને શ્રમનો 

અનબુ ાંધ–સમન્વય લોકિાળાના શિક્ષણનો પ્રાણ હતો. શિક્ષકો પ્રથમ આ કામમાાં જોડાઈને શિક્ષણ આપતા, 
એથી એ ઊગી નીકળત ુાં તે વ્યવહારુ શિક્ષણ બન્્ુાં.  

અમારા ગહૃપશત પ.ૂ મનભુાઈ હતા અને ગહૃમાતા પ.ૂ શવજયાબહને હતાાં. રસોઈ બરાબર થાય 
એની પરૂતી કાળજી રાખવી , જમવા વખતે હાજર રહવે ુાં , માાંદગીમાાં દવા વગેરેની સાંપણૂસ કાળજી તેઓ 

રાખતાાં. જાતે સારસાંભાળ રાખવી એ એમની શવશિષ્ટ્ટતા હતી. દવા શપવડાવવી , બામ ઘસી આપવુાં – આ 

કામો તો કરતાાં જ. એક વખત એક શવદ્યાથીને બેભાન અવસ્થામાાં જાજરૂ થઈ જવાથી ચડ્ડી બગડેલી. તે 
પણ તેઓએ જ સાફ કરેલી. આટલી આત્મીયતા અમે શિક્ષણ લેતા ાં અનભુવી છે. રાતે્ર સતૂી વખતે ગહૃપશત 

અને ગહૃમાતા – જેમને અનકૂુળતા હોય તે આંટો મારીને શવદ્યાથી પથારીમાાંથી દડીને દૂર ખસી ગયા હોય 

તેને પથારીમાાં સવૂડાવવા , ઓઢાડવા આવતાાં. આત્મીયતાની આવી લાગણીસભર હ ૂાંફ અને ભાવથી 
અમારા સૌનાાં મન જજતાયેલાાં – બ ાંધાયેલાાં રહ્યાાં છે. આ લોકિાળાના જીવાંત શિક્ષણનો પાયો છે.  
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સાંસ્થા પદરવારના દરેક સભ્યની આવી સાંભાળ રાખતાાં શવજયાબહનેને અમે કાયમ જોયાાં – 

અનભુવ્યાાં છે. આ અનભુવમાાંથી સૌને શિક્ષણ અને દૃષ્ષ્ટ્ટ મળે જ છે. શ્રમકાયસમા ાં , કોઠારમાાં કે કોઈપણ 
કામમાાં થતી ભલૂો માટે શિક્ષાનો િમ ન હતો , પરાંત ુપાસે બેસાડીને સમજ આપવામાાં આવતી. એક વખત 

કોઠારમાાં ગોળ કાઢતાાં કોિથી શપત્તળની પવાલીને કાણુાં પડી ગ્ુાં. મનમાાં બીક હતી , બહ ુવઢિે. કામ પરુૂાં 

થયે આ વાતની જાણ કરી. પ.ૂ મનભુાઈ રૂબરૂ જોવા આવ્યા. અજાણતાાં થયેલી ભલૂ માટે ફરી ન થાય 
તેવી રીત બતાવી અને સમજણ સાથે િાાંશતથી વાત સમજાવી. બીક અથવા સજાને બદલે િાાંશતથી આપેલ 

સમજણનુાં શિક્ષણ એટલુાં અસરકારક હત ુાં કે એ વાત આજે પણ હજુ ભલુાતી નથી કોઈ પણ વાત તેમને 

અને સૌને બીક શવના કહવેાની દહિંમત તેમણે અમને કાયમને માટે બક્ષક્ષસ દીધી. શવદ્યાથીઓ મકુ્ત મને 
વતી િકે તેવી શિક્ષણ પદ્ધશત લોકિાળાનો પાયો હતો – છે.  

પ્રવાસ દર વરસે બે વખત કરાવતા. પગે ચાલીને જવુાં, ઊંડા ધરામાાં ધબૂકા દેવા, સમદુ્રમાાં તરવા 
પડવુાં, ઊંચા ડુાંગરાઓ પર સીધાાં ચઢાણ કરવાાં –આવા બધા કાયસિમોમાાં શવદ્યાથીઓની િસ્ક્ત 

ખીલવવાપ્રયત્ન થતો.  

દદલ્હી–આગ્રાના પ્રવાસે ગયેલા અને રૂ. ૨૧નો ખચસ થયો. વૅકેિનમાાં ઘેરથી આ પૈસા લાવવાના 

હતા. ઘેરથી પૈસા ન મળતાાં મને ભણવા જવાનુાં નથી તેવો હકુમ થી મળી ગયો. દાડી કરીને નાણાાં ભેગા ાં 

કરવાનુાં નક્કી કરી લોકિાળામાાં જઈિ એવા શનણસય સાથે દાડી િરૂ કરી. સત્ર િરૂ થતાાં મારી ગેરહાજરી 
જોઈ પ.ૂ મનભુાઈ મારે ઘેર આવ્યા અને મારા ાં બાને પછૂી હકીકત જાણી. પૈસા શવના ભણવાનુાં ન અટકે 

એટલા માટે રસ્તો કાઢી આપ્યો. “ભણી રહ્યા પછી નોકરી કરીને પ્રવાસના પૈસા આપે.” એમ જણાવી મને 

ભણવા આવવાની સગવડ કરી આપી. ભણવા જવાની સગવડ મળી ગઈ તેથી મનથી રાજીપો અનભુવ્યો. 
દાડીના થોડા પૈસા થયા તે લઈને ભણવા પહોંચી ગયો. ત્રણ વિસને અંતે ગહૃપશતની નોકરી કરી પગારના 

પ્રથમ પૈસા મેં ભરી આપ્યા. આ અને આવા અનેક પ્રયાસોથી અમારી તથા અમારા કુટુાંબની તેમના તરફ 

મમતા બાંધાઈ. આજે પણ એ પ્રસાંગને યાદ કરતાાં અમે સૌ તેમની લાગણી માટે ગદગદદત થઈ જઈએ 
છીએ.   

લોકિાળાના ત્રણ વિસના ભણતરના દદવસોને યાદ કરીએ છીએ તો આજ એ દદવસો જજિંદગીના 
સૌથી શવિેિ આનાંદના દદવસો માલમૂ પડે છે. ખાવુાં –પીવુાં, ભણવુાં, રમત રમવી અને લહરે કરવી એ 

શસવાય કોઈ ભાાંજગડ નહીં. મકુ્ત મને આ પ્રકારનુાં શિક્ષણ મેળવવા બદલ અમે અમારી જાતને 

ભાગયિાળી ગણીએ છીએ.  
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નોકરી અને રાષ્ટ્ટ્રીય લડતના કદવસો 
લોકિાળાના શિક્ષણ પછી પ.ૂ મનભુાઈ સાથે આશસ. ગહૃપશતની કામગીરી મારે સાંભાળવાની હતી. 

ઘણા કામમાાં રોકાએલારહવેા છતાાં સતત શિક્ષણ પદ્ધશતનો અનભુવ મેળવતાાં ખબૂ જ મઝા આવતી.  

૧૯૪૨ની લડતમાાં પ.ૂ નાનાભાઈ , પ.ૂ મનભુાઈ અને ૧૦ જેટલા શવદ્યાથીઓ સત્યાગ્રહમાાં જેલ 
ગયેલા. મને પ.ૂ મનભુાઈનો ઑડસર મળેલો કે તારે સત્યાગ્રહમાાં જવાનુાં નથી. લોકિાળા-ગૌિાળા વગેરેની 

કામગીરી સાંભાળવા ઘેર જ રોકાવ ુાં. િાળા બાંધ થઈ. સત્યાગ્રહી કેદીઓને લોકિાળામાાં રાખવામાાં આવ્યા. 

અમે ૨–૩ શિક્ષકો અને પ.ૂ શવજયાબહને ગૌિાળાનાાં મકાનમાાં રહવેા લાગયાાં. આઠ –દસ મદહને લડત પરૂી 
થઈ, ફરી િાળા િરૂ થઈ.  

ભાવનગર સ્ટેટ સામે તે વખતનો એક બહારવદટયો ગેમલો બહ ુરાંજાડી હતો. સ્ટેટનાાં ઘણાાં 
ગામડાાંઓમાાં ધાડ પાડી કાંઈક જણનાાં ખનૂો કયાાં. કેટલાય ખેડૂતોના હાથપગ કાપ્યા, અનેકોનાાં ઘીંહરા ાં કયાાં. 

પ્રજા તેના બહારવટાથી ત્રાદહમામ થઈ ગઈ. સવસત્ર ભય વ્યાપી ગયો. એક વખત આ ગેમલો બહારવદટયો 

ડુાંગરાઓમાાં સાંતાયેલો અને રાતે્ર આંબલા ગામના માધા પટેલને ત્યાાં જવા સાંસ્થાના મકાનની બાજુએ 
થઈને નીકળ્યો. પ.ૂ નાનાભાઈ ઉઘાડે ડીલેમોડી રાતે્ર ફરવા નીકળેલા. અંધારામાાં પ.ૂ નાનાભાઈએ પછૂ્ુાં 

“કોણ ?” સામેથી કડકાઈમાાં જવાબ મળ્યો, “તમે કોણ ?” 

જવાબ : હુાં, નાનાભાઈ 

સામો જવાબ : હુાં, ગેમલો.  

પ્રશ્ન : આમ અંધારી રાતે્ર ક્યાાં ઉપડયા ? 

જવાબ : આંબલા ગામમાાં માધાભાઈની ખબર કાઢવા જવુાં છે.  

પ.ૂ નાનાભાઈ : મારા ગામમાાં જવુાં હોય તો પહલેા ાં હુાં અહીં પાદરમાાં રહુાં છાં. તેને મળી ખબર કાઢી 
પછી ગામમાાં જવાય.  

તેણે આવીને પ.ૂ નાનાભાઈને પાયલાગણ કયાાં અને જણાવ્્ુાં કે નાનાભાઈ આપની ખબર 
કાઢવાની નથી. માધાભાઈ અને... ભાઈની થોડીક ખબર લેવાની છે. 

ગામમાાં ખબર પડી કે ગેમલો આવે છે. સોપો પડી ગયો. બજારો સનૂી થઈ ગઈ. દરવાજા, ડેલીઓ 
બાંધ થઈ ગઈ. ભયનુાં સામ્રાજ્ય છાઈ ગ્ુાં.  
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સખુભુા હાથમાાં તલવાર રાખતા , તે તો કોઠીમાાં સાંતાઈ ગયા. પ.ૂ નાનાભાઈએ ગેમાભાઈના બે 

હાથ પકડી ઉઠાવ્યા અને જણાવ્્ુાં કે હુાં બ્રાહ્મણ , જે ગામને પાદર બેઠો હોઉં તે ગામના કોઈ પણ માણસને 
મારતાાં પહલેા ાં મને મારીને જવાય. આમ જણાવી જનોઈના તાર હાથથી ઊંચાનીચા કરતા બાંને જણા 

સામસામે ઊભા રહ્યા.  

“ચાલો અમારા આશ્રમમાાં.” બ ાંને જણા લોકિાળાના મકાને આવ્યા. બાંને વચ્ચે એકાદ કલાક 

વાતાસલાપ ચાલ્યો. બહારવટમાાંથી પોતે પાછો વળી િકે તેમ નથી. પણ તેમની સાથેનો બીજો સાથી 

બહારવદટયો રાજ્યના ગનુા કબલૂ કરી બહારવટુાં પડત ુાં મકૂવા ખિુી છે. થોડા દી ’ પછી બીજી મલુાકાત 
ગોઠવી છૂટા પડયા. ગામમાાં જવાને બદલે સીધા ડુાંગરામાાં જવા નીકળ્યા. “આજથી આંબલા ગામમાાં નહીં 

આવુાં” એમ કહી અંધારામાાં અલોપ થઈ ગયા.  

મોડી રાતે્ર આંબલા ગામમાાં બ ાંધ પડેલી ડેલીઓના દરવાજા ખલૂ્યા , હળવાિ અનભુવતા સૌ 

મનોમન નાનાભાઈનો આભાર માનતા લોકિાળામાાં પ.ૂ નાનાભાઈને મળવા આવ્યા. તમે ગેમલાને પાછો 

વાળ્યો એ બહુાં સારુાં થ્ુાં. આનાંદની લાગણી સાથે સૌ મોડી રાતે્ર અંધારામાાં પણ શનભસયપણે ઘેર પહોંચ્યા.  

થોડા દદવસ પછી રાજ્યના પોલીસ સશુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ શ્રી છોટુભાઈ સાથે ગેમાભાઈની બેઠક 

લોકિાળામાાં બોલાવાઈ , બને્ન પક્ષે પ.ૂ નાનાભાઈએ વાટાઘાટ ચલાવી.વેરઝેરથી તરબોળ ગેમાભાઈ , 
િસ્ત્રોથી સજ્જ છેલભાઈ , એ બાંનેની વચ્ચે જનોઈધારી ઉઘાડે દડલે – પ.ૂ નાનાભાઈ. શત્રકોણાકારે સભા 

મળી. ચચાસને અંતે સમાધાન થ્ુાં. ગેમાભાઈના સાથીદારે ત્યા ાં જ નાનાભાઈને ચરણે બ ાંદૂક – જમૈયા ભેટ 

ધયાસ અને પોતાના ગનુા કબલૂી જેલમાાં વાસ સ્વીકાયો. ગેમાભાઈએ આંબલાને નહીં પણ સમગ્ર 
ભાવનગરની હદમાાં ક્યાાંય રાંજાડ ન કરવા વચન આપ્્ુાં. ગેમાભાઈને જમાડી મોડી રાતે્ર રવાના કયાસ ત્યા ાં 

સધુી છેલભાઈને સાંસ્થામાાં જ રોક્યા. રાત્રીના બાર પછી તેમને જવા દેવાયા. રાજ્ય કે સમાજ જે ન કરી 

િક્યા તે વેરઝેરભયાસ બહારવદટયાને જનોઈધારી શિક્ષણકાર નાનાભાઈએ એકલે હશથયાર હઠેા ાં મકુાવી 
બીજાને રાંજાડતો બાંધ કયો. િસ્ત્રથી ન થાય તે િાસ્ત્રથી કરી બતાવતા નાનાભાઈને વાંદન કરી રાજ્યના 

પોલીસવડા શવદાય થયા.  

લોકિાળાના શવદ્યાથીઓને આવા પાઠ ભણવાનો અશવશધસરના શિક્ષણમાાંનો એક પાઠ પચી ગયો.  
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ગ્રામસેવા કોસચ અને ખાદી–શવદ્યા 
૧૯૪૪માાં સેવાગ્રામ એક વિસ માટે ગ્રામસેવા કોસસમા ાં ભણવા ગયો. પ.ૂ મનભુાઈ , શવજયાબહને 

સાથે ગયો. પ.ૂ ગાાંધીજીના આશ્રમમાાં ૮ દી’ પ્રથમ રહ્યા, પછી ખાદીશવદ્યાલયમાાં દાખલ થયા.  

ખાદી શવદ્યાનો કોસસ કપાસ લોઢવાથી કાપડ બનાવવા સધુીની બધી કામગીરી િીખવાનો હતો. 
શવદ્યાલયના શનયમો પણ વધ ુકડક હતા. સ્વારના ૪–૩૦ વાગયે ઊઠવાનુાં, ગહૃકાયસ, દળવુાં, રસોઈ કરવી, ૮ 

કલાક ઉદ્યોગ અને સાાંજના વગો. જમવામાાં મરચાાં –મસાલાાં શવનાની સારી રસોઈ. ઘી નહીં – દૂધ , ફળ 

મયાસદામાાં મળતાાં. સાદુાં ભોજન અને દમભર શ્રમ. િરૂઆત થોડી આકરી થઈ પરાંત ુટેવાઈ ગયા અને એક 
વિસ સારધાર ભણી લેવાનુ ાં મનથી નક્કી ક્ુાં.  

ખાદી શવદ્યાનાાં બધાાં કાયસ – લોઢવાનુાં, પીંજવાનુાં, કા ાંતવાનુાં, રેંદટયા બનાવવા, તાાંત બનાવવી અને 
વણતાાં પણ િીખવાનુાં . આ બધાાં કાયોમાાં ઝડપી પ્રગશત કરેલી. શિક્ષકોની ધારણાથી શવિેિ પ્રગશત 

બતાવેલી. પરીક્ષામાાં બેઠા શસવાય પાસ થઈ ગયાની શિક્ષકોની ભલામણ મળી ગઈ. છેલ્લે પરીક્ષા ન 

આપી અને કોસસ પરૂો કયો.  

દહન્દુસ્તાનભરના ૮૦ શવદ્યાથીઓ એક છાત્રાલયમાાં હતા. દહન્દી ભણવાની પ્રથમ પરીક્ષા સૌની 

સાથે મેં પણ આપી. પ્રથમ નાંબરે પાસ થયો. તે અંગે પ્રમાણપત્ર અપસણશવશધ પ.ૂ ગાાંધીજીના હાથે રખાયો. 
પ્રથમ પ્રમાણપત્ર મેળવતાાં મને ખબૂ આનાંદ થયેલો. ગાાંધીજીની ભલામણ પણ મળી કે ૭ વિસ દહન્દી 

શિક્ષણની સેવા કરવાની. મેં સહિસ સ્વીકાર કયો. આંબલા આવીને દહન્દી શવનીત થયા પછી ૭ વિસ દહન્દી 

પરી ક્ષક તરીકે શવના મલૂ્યેસેવા આપી.  

સેવાગ્રામમાાં એક િરદપનૂમે રાસ –ગરબાનો કાયસિમ યોજેલો , જે જોઈને પ.ૂ ગાાંધીજી અને 

આશ્રમવાસીઓ અત્યાંત ખિુ થએલા. આંબલાની રાસ –ગરબીનાાં ખબૂ વખાણ થયાાં. આજે પણ આંબલાની 
રાસ–ગરબી દેિભરમાાં અગ્રસ્થાને છે, તેનો અનભુવ ૧૯૮૩ના એશિયાડ વખતે આપણને સૌને તાજો થયો.  

૧૯૪૨થી ૧૯૫૪ સધુી આંબલા સાંસ્થામાાં જ કામ ક્ુાં. ૫ વિસ લોકિાળામાાં શિક્ષણ શવભાગમાાં કામ 
કયાસ પછી ૩ વિસ આંબલા ગામની પ્રાથશમકિાળા સાંભાળી. ગામની પ્રા. િાળામાાં ૩ શિક્ષક અને બે બાળકો 

શવદ્યાથીઓની સાંખ્યા એટલી ઘટી કે શવદ્યાથીદીઠ એક શિક્ષક રોકે તોપણ એક શિક્ષક વધે. પ.ૂ નાનાભાઈ , 

મનભુાઈની ક્ષચિંતા વધી. મને િાળામાાં ભણાવવા જવા ભલામણ કરી. વડીલોના સચૂનને વધાવી િાળાએ 
ભણાવવા જવાનુાં િરૂ ક્ુાં. શનયશમત િાળાએ જવુાં , બરાબર ભણાવવા ઉપરાાંત ઘેર ઘેર જઈ માબાપનો 

સાંપકસ િરૂ કયો. પદરણામે સાંખ્યા વધતી ગઈ. એકાદ મહીનામાાં ૩૦૦ બાળકોથી િાળા ભરાઈ ગઈ. પ.ૂ 

નાનાભાઈ અવારનવાર મલુાકાત લેતા. છેલ્લે િાળાની મખુ્ય શિક્ષકની જવાબદારી મારે લેવાની નક્કી 
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થઈ. િાળાને અધ્યાપનમાંદદરની પે્રષ્ક્ટશસિંગ સ્કૂલ બનાવવામાાં આવી. સાંસ્થાની વચલી વાડીએ િાળા 

ફેરવી. દકચન–ગાડસન અને ખેતી સાથે અનબુ ાંધ ધરાવતી િાળા બનાવી. જજલ્લાભરની િાળામાાં નમનેૂદાર 
િાળા બની રહી. ગામના લોકો પણ ખિુ હતા. છેલ્લે ૩ વિસ પછી સાંસ્થાની ખેતી અને બગીચા શવભાગની 

જવાબદારી સાંભાળવાની વાત થઈ. િાળાનુાં કામ બીજાને સોંપી બગીચાની કામગીરી ૫ વિસ માટે સાંભાળી. 

ઢોરાવાળી જમીનમાાં આંબા, ચીકુ, જમરૂખની વાડી બનાવી. ખામણાાં ગાળવાાં, કલમો રોપવી, કૂવો ગાળવો 
– આવાાં અનેક પ્રત્યક્ષ કામમાાં પ.ૂ મનભુાઈ સાથે રહતેા. આ કામમાાં મને સૌથી વધ ુરસ પડતો. ૫ વિસમાાં 

અલ્હાબાદી–લખનૌ જમરૂખ , કાળીપત્તી ચીકુ અને કેસર આંબાનુાં સુાંદર આંબાવાદડ્ુાં બની ગ્ુાં. 

લોકિાળામાાં શિક્ષણ મેળવવા – આપવા સાથે પ્રાથશમક િાળાનો અનભુવ અને છેલ્લે ખેતી –બગીચાની 
વ્યવસ્થા સાંભાળતાાં અનેક સુાંદર વ્યવહારુ અનભુવો મેળવવામાાં હાંમેિ પ.ૂ નાનાભાઈના અનભુવની 

આગવી દૃષ્ષ્ટ્ટનો લાભ મેળવવામાાં સાંસ્થાના શવદ્યાથીઓના લૉટમાાં હુાં પ્રથમ હતો. એ દદવસોની યાદ આજે 

પણ તેટલી જ તાજી બની રહ ેછે.  

 લોકભારતીની સ્થાપના 

૧૯૫૩માાં પ.ૂ નાનાભાઈ, મનભુાઈએ ઉચ્ચ શિક્ષણ સાંસ્થા લોકભારતીની સણોસરામાાં સ્થાપના કરી. 

લોકિાળામાાં ભણીને આગળ ભણવાની ગોઠવણ ગામડાાંમા ાં જ ઓછા ખચે થાય અને ગામડાનો શવિાળ 

ગરીબ જનસમહૂ આ લાભ મેળવે તે લોકભારતીના શિક્ષણના પાયામાાં હત ુાં. શ્રમ સાથે શિક્ષણ અને 
ગામડાના ઉદ્યોગો –ખેતી–ગોપાલનનુાં શિક્ષણ એ વાત અગ્રસ્થાને હતી.  

શિક્ષણ સાથે શ્રમનો અનબુ ાંધ, ખેતી–ગોપાલન શવભાગમાાં પ્રત્યક્ષ કામગીરી દ્વારા સહજ રીતે થતો. 
શિક્ષકો આવા કામમાાં હાંમેિ સાથે રહતેા. લાણીના કાયસિમમાાં સમગ્ર સ્ટાફ જોડાતો. ઑદફસ બાંધ, ઑદફસના 

બધા જ કાયસકરો , શિક્ષકો પ.ૂ નાનાભાઈ , પ.ૂ મનભુાઈ પણ કાાંપો વાળીને લાણી કરવા લાગી જતા. 

બપોરનુાં ભાત ખેતર ઉપર જ આવે. સમહૂમાાં ભોજન કાયસિમ ચાલતો. આમ કામ કરવાનો મખુ્યત્વે 
શિક્ષણનો પાયાનો કાયસિમ આ પ્રકારે ચાલતો.  

આંબલાથી સણોસરા નવા કામ માટે કેટલાક કાયસકરોને આવવાનુાં ઠરાવવામાાં આવ્્ુાં. પ.ૂ 
બચુભાઈ, પ.ૂ મળૂિાંકરભાઈ , શ્રી રશતભાઈ , શ્રી મનભુાઈ દવે ઉપરાાંત ૪ –૫ જણની સણોસરાના કામમાાં 

જરૂર હોવાથી ફેરબદલી કરવાનુાં નક્કી થ્ુાં. ખેતીના કામ માટે મને પણ સણોસરા રહવેા આવવાનુાં 

કહવેામાાં આવ્્ુાં. અનકૂુળતા મજુબ સૌ સણોસરા રહવેા આવી ગયા. મને ખેતીની વ્યવસ્થાનુાં કામ 
સોંપવામાાં આવ્્ુાં.  
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આજે જ્યાાં આમ્રવન અને હદરયાળી દેખાય છે , ત્યાાં પ્રથમ ૧૯૫૩માાં ખીજડાનાાં મોટા ાં વકૃ્ષો ઊભાાં 

હતાાં. નરદમ પર્થથર પડયા હતા. કાાંટા –ઝાાંખરાાં અને આવળનુાં ઝ ાંડ હત ુાં ; જમીન ઊંચી–નીચી અને અનેક 
વોંકળા – ઊંડી કોતરવાળી હતી. ધોળે દદવસે કોઈ નીકળવાની દહિંમત ન કરે. અનેક વખત ત્યાાંથી પસાર 

થનારને માર મારીને કપડાાં–ઘરેણાાં લ ૂાંટી ગયાની વાતો સાંભળાતી. આ શવસ્તારની જમીનનુાં સ્થાશનક નામ 

“આવળીઆટ” હત ુાં. આવળનુાં વન એટલે આવળીઆટ.  

િરૂઆતમાાં ગામની અંદર મકાનો ભાડે રાખીને અને મોટી ધમસિાળામાાં રહવેાનુ ાં ગોઠવા્ુાં. 

શવદ્યાથીઓ, ગહૃપશત ધમસિાળામાાં, કેટલાક શિક્ષકો જજનમાાં અને અમે કેટલાક કાયસકરો ગામમાાં ભાડે મકાન 
રાખીને રહતેા હતા.  

ઉદ્.ઘાટનના દદવસે સવારે નવ વાગે શવશધ હતો ; પરાંત ુતે દદવસે વહલેા ૬ વાગયે પ.ૂ નાનાભાઈ , 
મનભુાઈ, રશતભાઈ અને અમે ૫–૬ જણા સૌ આવળીઆટમાાં હાથમાાં મોગરી, કોદાળી લઈને ખેતર પહોંચી 

ગયેલા, ખેડેલી જમીનમાાં ઢેફા ાં ભાાંગવા અને આવળ –બોરડી ખોદવાનો કાયસિમ ઉદ્ .ઘાટનશવશધરૂપે એક 

કલાક કરવામાાં આવેલો. પ્રથમ શ્રમની સ્થાપના થયા પછી નવ વાગયે ભાિણશવશધથી ઉદ્ .ઘાટન કરવામાાં 
આવેલુાં. હાંમેિા ાં શવદ્યાથી–કાયસકરોની ટુકડી ખેતીના કામ માટે ૩ કલાક ખેતરે જતી. પ્રથમ ખેતી માટે શ્રમ 

કયાસ પછી જ શિક્ષણકાયસ ચાલત ુાં.  

િરૂઆતમાાં આ ખેતીવાડી ઠીક કરવાનુાં કામ જરા કદઠન હત ુાં. ૪ રેક્ટર અને ૫ –૭ હળ ભાડે રાખી 

જમીન ખેડવાનુાં િરૂ કરેલ. આગળ જ ાંગલ કાપવાની ૧૫ જણની ટુકડી, પાછળ પર્થથર વીણવા મજૂરોની 

ફોજ અને પછી હળ ચલાવતી બળદોની ફોજ ચાલતી. અનેક દદવસો સધુીના સતત શ્રમ પછી થોડી સરખી 
જમીન ખેડાણી. સરખી થઈ.  

નવા કૂવા ગાળવાનુાંકામ પણ એટલા જ જોરિોરથી ચાલત ુાં. ખેતીવાડીની સગવડ માટે એક નાનુાં 
દેિી નક્ષળયાનુાં મકાન ચણવાનુાં િરૂ કરેલુાં. સતત ૬ મદહનાને અંતે નાના નાના ટુકડામાાં થોડુાં વાવેતર કરી 

િકાય એવી કટકે કટકે જમીન તૈયાર થઈ.  

િરૂઆતમાાં ઘેરથી પાણીની ભાંભલી ભરીને સાથે લઈ જતા. ત્યા ાં એક કૂવાની સરમાાંથી પાણી 

ભરવાની સગવડ થઈ. બીજા પણ બે –ત્રણ કૂવા િરૂ કરેલા. ધીમે ધીમે જમીન ખેડી , પાળા બનાવી , કૂવા 

ખોદાવી ખેતીની િરૂઆત કરી. પાણીની સગવડ થઈ એટલે િાકભાજીની ખેતી પણ િરૂ કરી. બે વિસ પછી 
ખેતીના શવભાગમાાં “પ્રયોગ શવભાગ” િરૂ કરવામાાં આવ્યા.  
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શવદ્યાશવસ્તાર 
શવદ્યાથીઓના શિક્ષણના ભાગ તરીકે આ શવભાગમાાં નવા પ્રયોગો કરવામાાં આવતા. નવાાં બી 

વાવવાાં, શવલાયતી ખાતર , દવા –વપરાિથી ઊપજ વધારો વગેરે પ્રયોગો િરૂ કયાસ . આપ્રયોગો 

આસપાસનાાં ગામના ખેડૂતો જોવા આવે એ માટે ખેડૂતદદન ઊજવતા. અને અહીંના સફળ પ્રયોગોના 

આધારે નાના પ્રમાણમાાં ખેડૂતોના ખેતર ઉપર અખતરા કરવામાાં આવતા. અખતરા માટે ૫૦ ટકા દકિંમતે 
શવલાયતી ખાતર, બી, દવા વગેરે ખેડૂતોને આપતા. સાંસ્થાની મોટરમાાં લઈને ખેતરે આપવા જતા તોપણ 

લેવાની અને અખતરા કરવાની ખેડૂતો જલદી હા ન પાડતા.  

નવા પ્રયોગોની સફળતા પછી ધીમે ધીમે સૌ ખેડૂતો રસ લેવા લાગયા. ઊપજ વધી અને ફાયદો 

થયો એટલે એ બાબતમાાં રસ લેતા ખેડૂતોની વચ્ચે એક શમદટિંગ રાખી. વધ ુઊપજ લેનાર ખેડૂતને હળ - 

સાાંતીના ઇનામો પણ આપવામાાં આવતાાં. આમ આસપાસનાાં ૧૦-૨૦ ગામોમાાં આ પદ્ધશતથી ખેતીના નવા 
સફળ કાયસિમો દાખલ કરવામાાં આવ્યા. સૌને તેનો ફાયદો દેખાવા લાગયો.  

સાંસ્થાની જમીન ઉપર આંબા ,ચીકુ, નાક્ષળયેર, બોર વગેરેની બાગાયતી ખેતી િરૂ કરવામાાં આવી. 
ખેતીની પ્રગશત સાથે જ એક દાતા તરફથી સાંસ્થાને ૧૦૦ એકર જમીન અને બગીચો ભેટ મળ્યાાં. કોડીનાર 

પાસે આ બાગ છે. અરણેજ –નવાગામનો આ બગીચો શ્રી જીવણલાલ િેઠને ખોટનો ધાંધો હતો. પ.ૂ 

નાનાભાઈ પોતાની સાથે મને તે ફામસ જોવા લઈ ગયેલા. અવ્યવસ્થાને લીધે ખોટ હતી. સાંસ્થાએ તે 
સાંભાળ્યા પછી પહલેા વરસથી જ બગીચો નફાકારક બની ગયેલો. આજે િેઠશ્રીની બીજી ખેતીમાાં પણ 

વ્યવસ્થા બદલીને નફાકારક બનાવવામાાં અમે મદદ કરેલી.  

આ નવાગામ અરણેજની પ્રથમ વ્યવસ્થા માટે ૩ જણને વારાફરતી મોકલવામાાં આવ્યા ; પરાંત ુ

તેઓ ન ગોઠવી િક્યા. છેલ્લે મારે એક વિસ માટે જવાનુાં ગોઠવા્ુાં. ત્યા ાંના સ્થાશનક લોકોને આ બાગ 

ગામાયત કામ માટે લેવાની ઇચ્છા હતી અને આપણે સાંભાળેલ તેથી કાયમ ઝઘડો થતો રહતેો. એવા 
ઝઘડાને ઉકેલવો કદઠન હતો.  

હુાં નવાકામ એક વિસ રહ્યો તે દરશમયાન છેલ્લા વિસના શવદ્યાથીઓ ત્યાાં એક માસ કેન્દ્રશનવાસ માટે 
આવેલા. શ્રી યિવાંતભાઈ, શ્રી દલસખુભાઈ, શ્રી જજતભુાઈ અને શ્રી મશુનભાઈ તથા માધભુાઈ ગાયક વગેરે 

એક માસ માટે નવાગામ રહલેા. બગીચાના કામ ઉપરાાંત રાશત્રિાળા ચલાવવા જવાની ગોઠવણ કરેલી. 

ઘરનાાં ફાનસ , ચૉક , સ્લેટ–પાટીયાાં લઈને જતા તોપણ ભણવા આવવાની આનાકાની કરતા. થોડા જણ 
થોડા દદવસ ભણેલા. સાજામાાંદે શ્રી મશુનભાઈ દવા આપવા જતા. તેની યાદ આજે પણ લોકો કરે છે. ત્યા ાં 
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આ બધુાં કામ કરનારા છોકરાઓ નબાપા –અનાથાશ્રમના છે તેવી છાપ હતી. લોકભારતીમાાં નઈતાલીમ 

સાંમેલનમાાં તેમાાંના ૫–૭ જણ આવ્યા પછી એ છાપ ભ ૂાંસાઈ.  

ગામના જમીન અંગેના પ્રશ્ન અંગે એક વખત ગામ સાથે ઝઘડાનુાં સ્વરૂપ ઉગ્ર બનતાાં પ.ૂ 

મનભુાઈને સણોસરાથી જીપ લઈને આવવુાં પડેલુાં. વચ્ચે નાવલી નદીમાાં જીપ પાણીનાાં પરૂમાાં તણાઈ. 
નેસડીના જાણીતા સહનુી મદદથી જીપ પરૂમાાંથી કાઢી. મહામહનેતે નવાગામ પહોંચ્યા.ઝઘડાનુાં સમાધાન 

થ્ુાં. પાછળથી એ ઝઘડો કરનાર પૈકી કેટલાક ભાઈઓ ખેતીના પાકો માટે સાંપકસમા ાં આવ્યા અને શમત્રો 

બની ગયા. તેમાાંના એક બહ ુજ ઓછા ભણેલા શ્રી ભાભાભાઈ ખેડૂત આપણી દોરવણી મજુબ ઘઉં વાવતા. 
તાલકુા – જજલ્લામાાં ઉત્પાદનમાાં પ્રથમ આવેલા. પોતાને મળેલુાં ઇનામ લોકભારતીને ભેટ આપેલ અને 

પ્રથમ આવવા બદલ લોકભારતીનો આભાર માને છે. બીજા વિે તેઓ રાષ્ષ્ટ્રય કક્ષાએ ઘઉં હરીફાઈમાાં 

ઊભા રહ્યા. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઘઉંનુાં શવિમ ઉત્પાદન મેળવી પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત ક્ુાં. દદલ્હીમાાં રાષ્ટ્રપશતના 
હાથે તેમને રૂ।. ૫૦૦૦નુાં ઇનામ મળ્્ુાં. રેિમી િાલ ઓઢાડી તેમનુાં બહમુાન કરવામાાં આવ્્ુાં. આમ તેઓ 

કૃશિપાંદડત બન્યા. આપણે તેમને પ્રથમથી જ માગસદિસન આપેલુાં તેથી બધો યિ તેમણે લોકભારતીને 

આપેલો. જેઓ ઝઘડો કરતા હતા તેઓ આ પ્રકારે નજીકના સ્નેહી બની ગયા. આજે પણ તેઓ અને ઝઘડો 
કરનારા સૌ સાંસ્થાના અશત નજીકના સ્નેહીજન બની રહ્યા છે. જીવણલાલભાઈને જેમાાં નકુસાનજત ુાં હત ુાં એ 

બાગ આજે સાંસ્થાને અડધા લાખનોનફો દર વરસે આપે છે.  

નવાગામ એક વિસ રહીને સણોસરા ફરી આવવાનુાં અને મકાન બાાંધકામ સાંભાળવાનુાં ગોઠવા્ુાં. 

મકાન બાાંધકામ એકાદ વિસ સાંભાળ્યા પછી મેં લોકભારતીમાાં તાલીમ લેવાની ઇચ્છા દિાસવી. ભણવાની 

જરૂર છે તેથી શવિેિ જરૂર કામ સાંભાળવાની છે, તેમ જણાવ્યા પછી પણ મને માશસક ૧૦૦ રૂશપયા શિક્ષણ 
સહાય અને રહવેાના મકાનની સગવડ આપેલી. સીધા ત્રીજા વિસમા ાં દાખલ થવાની અનમુશત મળી. એક 

માસ વગો ભયાસ. દરશમયાન પ.ૂ નાનાભાઈએ મકાનના કામની ખબૂ તકલીફ પડે છે માટે ભણવાનુાંબ ાંધ કરી 

કામે લાગી જવા સચૂના ફરમાવી. મેં દડગ્રીની જરૂદરયાત જણાવી. મને જણાવવામાાં આવ્્ુાં કે , ભાઈ, તને 
અમે વગર દડગ્રીએ દડગ્રીવાળો ગણીએ છીએ. બી. એ. અને બી. એસ. સી.એગ્રી.ને રૂ. ૧૧૦નો સ્કેલ મળે છે. 

તને અમે એમ. એસ. સી. ગણીને ૧૫૦ રૂ.નો સ્કેલ કાલથી આપશુાં. સાંસ્થાના કામને મહત્ત્વનુાં ગણીને કામે 

લાગી જા. પ.ૂ નાનાભાઈ , મનભુાઈની આ વાત માન્ય રાખી માથે ચડાવી બીજે જ દદવસે દડગ્રીનો મોહ 
છોડી ભણવાનુાં બ ાંધ અને મકાનકામ તથા ખેતી બાંને કામની જવાબદારી સાંભાળવાની ગોઠવણ કરવામાાં 

આવી. છેલ્લાાં પા ાંચ વિસથી જેમણે ખેતી સાંભાળેલી તેમણે વાશિિક રૂ. ૫૦૦૦થી શવિેિ નફો થવાની મયાસદા 

દિાસવેલી. મને આ કામમાાં સાથે રહલેા શનયામકશ્રી પ.ૂ નાનાભાઈએ જણાવ્્ુાં. મારી ઇચ્છા પ્રમાણેની 
ગોઠવણ કરવાની િરતે મેં એ કામ સાંભાળ્્ુાં. પ્રથમ વિે જ રૂશપયા પાાંચના બદલે ૧૦ હજારનો નફો થયો. 

બીજા વિે રૂશપયા ૨૦ હજાર નફો થયો. ઉત્તરોઉત્તર વધતાાં એક લાખ ચોખ્ખો નફો થવા લાગયો. આ સમય 
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દરશમયાન આથી પણ શવિેિ નફો કરવાની યોજના શવચારાઈ . એ સમય દરશમયાન નેિનલ સીડ 

કોપોરેિન, દદલ્હીના સાંપકસમા ાં હુાં આવેલો અને નવા પાક ઉત્પાદન , બીજ ઉત્પાદન કાયસિમ દદલ્હીમાાં જોવા 
બ–ેત્રણ વખત ગયેલો. એ નવી યોજના મજુબ ઘઉંનુાં નવુાં બી – ઉત્પાદન િરૂ ક્ુાં.તે જ અરસામાાં સાંકર – 

૪ કપાસનુાં બીજ બનાવવાનુાં આપણી ખેતીમાાં ઉમે્ુાં. ધીમે ધીમે મગફળી, કપાસ, િાકભાજી વગેરેના ાં નવાાં 

હાઈ બ્રીડ બીજ બનાવવાનુાં િરૂ ક્ુાં.  

આગળ શવચારાયા અનસુાર ખેતીની ઊપજમાાં વધારો કરવાનુાં અશનવાયસ હત ુાં. સાંસ્થાનો વધેલો 

ખચસ, કાયસકરોના પગાર વધારાનો પ્રશ્ન , મોંઘવારી – આ બધા પ્રશ્નોને પહોંચી વળવા નફો વધે તેવાાં 
પગલાાં લીધે જ છૂટકો હતો. આ બાબતની બધી શવચારણાને અંતે તેની જવાબદારી પ.ૂ મનભુાઈએ મારા 

ઉપર નાખી. જવાબદારી સાથે જ સભાનતા વધે છે . એ ન્યાયે મેં ખેતી તરફ ખબૂ જ કાળજીપવૂસક ધ્યાન 

કેષ્ન્દ્રત ક્ુાં.  

ખેતીની સાથે મકાન બાાંધકામની જવાબદારી હતી જ. અરણેજ નવાગામ ફામસ સાંભાળવા ઉપરાાંત 

માઈધારની નવી ખેતી પણ િરૂ કરેલી. તેની જવાબદારી મને જ સોંપવામાાં આવેલી. મારી પોતાની ૨૦૦ 
વીઘાાં જમીનની અંિતઃ જવાબદારી પણ હતી.  

ઓછા વરસાદ , પાણીની ખેંચ , અપરૂતા ભાવો , નવી જ ખેતી – આ બધાાંની વચ્ચે નફો કરવો 
એટલુાંજ નહીં પણ વધારીને ૧॥ લાખ કરવો એ સૌને મન અઘરુાં લાગત ુાં હત ુાં. તે છતાાં આ જવાબદારી 

સોંપાઈ અને મેં સ્વીકારી.  

ખેતીની ઝીણવટભરી નજર , મહનેત , મૅનેજમેન્ટ , પાણીની ગોઠવણ અને માલસાંગ્રહ કરી વધારે 

ભાવે માલ વેચાણ – આટલી મહત્ત્વની વાતો તરફ જાગશૃત રાખી. ઊપજમાાં વધારો કરવા બીજ ઉત્પાદન 

અને વધ ુપાક ઉત્પાદન પદ્ધશત અપનાવી. પદરણામે ઊપજ અને આવક વધ્યાાં. ખચસ ઘટયો. પદરણામ સીધુાં 
જ દેખાય એવુાં બન્્ુાં. નફો એક લાખથી વધીને દોઢ લાખ સધુી પહોંચ્યો. બગીચાની ખેતીની આવક પણ 

ધીમે ધીમે વધી. ચીકુ , આંબા અને બોરની ખેતીમાાં ફળની આવક િરૂ થઈ. પદરણામે સવા-દોઢ લાખનો 

નફો કરતી ખેતી સ્સ્થર થઈ. પ.ૂ નાનાભઈ –મનભુાઈની સાંસ્થાના સ્વાવલાંબનના શસદ્ધાાંતના અમલમાાં સાથ 
આપવાની મને એક તક મળી. આ બધી કામગીરીમાાં –કુાંભાર કાચાાં માટલાાં ઘડે ત્યારે અંદર ન દેખાય તે 

રીતે પર્થથરનો ટેકો રાખીને ટીપે , માટલાાંને ધાયો ઘાટ આપે છતાાં ન ફૂટે એ ન્યાયે મને અંદરથી બળ 

આપી પોતે ધારેલો મારો ઘાટ બાંને જણાએ ઘડયો. એ વાત મારા ધ્યાન બહાર ન હતી. આજે પણ નથી.  

આવકની સ્સ્થરતાથી મૅનેજજિંગ રસ્ટી અને શનયામક બાંનેને મનથી હળવાિ રહી. પરાંત ુવધતા 

ખચસને પહોંચી વળવા એથી પણ નફો વધારવાની ફરજ ઊભી થઈ. ૧૯૫૬થી ૧૯૮૦ સધુીમાાં નફો વધીને 
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૨ લાખ રૂશપયા થયો, જે છેલ્લાાં વિોમાાં દોઢ–બે લાખની વચ્ચે દુષ્ટ્કાળ બાદ કરતાાં જળવાઈ રહ્યો. સરકાર 

તરફથી મળતી સહાય વધી તેથી એ પ્રશ્ન ઊકલ્યો.  

નવાાં બી બનાવવાાં , નવા પાકનુાં આયોજન કરવુાં વગેરે બાબતો પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરેલુાં , પરાંત ુ

ઉત્પન્ન થયેલ નવો માલ સાંકર –૪નુાં રૂ બનત ુાં તેની બજારમાાં ખેડૂતોને યોગય દકિંમત ન મળતી . તે 
દરશમયાન સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ૩૦૦ ખેડૂતોની એક સહકારી માંડળી કરી રૂ વેચાણનો પ્રશ્ન હલ કરવા પ્રયત્ન 

કયો. માંડળીની જવાબદારી ડૉ. શવઠુભાઈ પટેલ , શ્રી દલસખુભાઈ પટેલ અને તેમની સાથે અમે ૫-૭ 

શમત્રોએ મળીને લીધી. સાંકર –૪ કપાસ ૧૪ લાખ રૂશપયાનો એકઠો કરી સહકારી ધોરણે પ્રોસેશસિંગ કરી 
ગજુરાત સરકાર મારફત ૧૦ લાખ રૂશપયાનુાં રૂ બાાંગલાદેિને વેચેલ ુાં. પદરણામે ખેડૂતોને બજારના ભાવથી 

મણે ૨૦થી ૨૫ રૂશપયાનો ભાવવધારો મળેલો. બીજે વરસે આ જવાબદારી બીજાને સોંપી મારુાં ધ્યાન 

સાંસ્થાની ખેતી સધ્ધર બનાવવા કેષ્ન્દ્રત કરવુાં એવો આદેિ થયો. ખેતીના નવા બીઉત્પાદન કાયસિમમાાં 
સૌરાષ્ટ્રભરના ૩૦૦થી ૪૦૦ ખેડૂતોને અમે સાંસ્થામાાં નોતયાસ. સાંકર–૪નુાં અને ઘઉંનુાં બીજ બનાવી સૌરાષ્ટ્ર 

શવસ્તારમાાં શવિેિ વપરાત ુાં થાય તેનો ખ્યાલ આપવા સાંસ્થાની ખેતી ઉપર જ ખેડૂત શિક્ષબર રાખવામાાં 

આવતા. તેની સમજણ–જ્ઞાન આપવામાાં આવતુાં. ઉત્પન્ન થયેલ બીની બધી વ્યવસ્થા–વેચાણ સધુ્ધાાં કરવા 
એક માંડળ સહકારી રીતે ઊભ ુક્ુાં. તેનો વહીવટ ખેતી શવભાગે ૫ –૭ વિસ ચલાવેલો. તેની પરૂી સફળતા 

પછી બીજા સભ્યોને સોંપેલ.   

આજે સૌરાષ્ટ્રભરમાાં જીરાનો નવો પાક રોકદડયા પાક તરીકે જાણીતો છે. તેની િરૂઆત 

લોકભારતીમાાં જ કરેલી. આમ કપાસ બી ઉત્પાદન, કપાસમાંડળ, ઘઉં બી ઉત્પાદન, મગફળી બી ઉત્પાદન, 

આંબા, ચીકુ, લીંબનુી કલમો બનાવી ખેડૂતોને સસ્તા દરે આપવામાાં આવતી. સાંસ્થાની આસપાસનાાં ૧૦૦ 
ગામોને આનો સીધો અને આડકતરો લાભ મળી જ રહતેો. આજે પણ સાંસ્થાની ૨૦ માઈલની શત્રજ્યાવાળા 

એદરયામાાં ખેતીની નવી ઝલક જોવા મળે છે.  
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ઘરખેતી, કુટુાંબ અને ગ્રામજીવનની વાતો 
સાંસ્થાની ખેતીની પ્રગશત કરવામાાં નવા અનભુવજ્ઞાનનો લાભ મને ઘણો થયો . મારુાં ઘડતર પણ 

ઘણુાં થ્ુાં. આંબલાનાાં ૩ વિસમા ાં જે શિક્ષણ મળ્્ુાં તેનો ઉપયોગ કરતાાં કરતાાં અહીંના ૨૪ વિસના કામમાાં 

અનભુવ–જ્ઞાન ઘણુાં મળ્્ુાં. ખેતી , મકાન–બાાંધકામ ઉપરાાંત નવા પાક –સાંિોધનની લગની મનમાાં ઊભી 

થઈ. સાંસ્થાની ખેતી ઉપરાાંત ખેડૂત જગતની મશુ્કેલીઓ કેમ ઉકેલી િકાય તે દૃષ્ષ્ટ્ટ પ.ૂ નાનાભાઈ , 
મનભુાઈ પાસેથી મળી. બાંને સાંસ્થાના શિક્ષણને લીધે આજે મારી ખેતી ઉપર રહી તે દૃષ્ષ્ટ્ટએ તેનો અમલ 

કરવા પ્રયત્નિીલ છાં. ૧૯૫૫થી ૧૯૮૦ સધુી ૨૪ વિસ સાંસ્થામાાં રહીને ૫૭ વિસની ઉંમરે હુાં મારી ઘરખેતી 

કરવા ઘેર આવ્યો. મદહને ૫ દદવસ સાંસ્થાની ખેતી જોવા, જરૂર મજુબ સલાહ–માગસદિસન માટે જવાનુાં કામ 
ગોઠવાયેલુાં. તેથી તે મજુબ સાંસ્થામાાં જવાનુાં ગોઠવતો. બીજા સમયમાાં મારુાં અંગત ખેતીકામ કરતો. 

સાંસ્થાની શિક્ષણસષૃ્ષ્ટ્ટમાાં ૩૬ વિસ રહ્યો તે દરશમયાન મારુાં પોતાનુાં જ ઘડતર થ્ુાં એમ નહીં મારા 
ઘરનાાં બધાાં સભ્યો સાંસ્થામાાં ભણયાાં–બે દીકરી, બે દીકરા ચાર જણ –ગ્રૅજ્્એુટ થયાાં, આગળ ભણી ડબલ 

ગ્રૅજ્્એુટ થયાાં. મારાાં પત્ની જેઓ બે ચોપડી ભણેલાાં હતાાં , તેમણે પણ પી.ટી.સી સધુીનુ ાં શિક્ષણ સાંસ્થામાાં 

જ પ્રાપ્ત ક્ુાં અને ૧૫ વિસ બાલમાંદદર–પ્રાથશમક િાળા ચલાવવામાાં ગાળ્યાાં.  

મારા સમગ્ર કુટુાંબના સભ્યોને ત્યાાં રહવેાથી ઓછા ખચે શિક્ષણ મેળવવાનો લાભ મળ્યો. હુાં પોતે 

લોકભારતીમાાં “આજીવન સભ્ય” હતો. તેથી બાળકોને ભણવામાાં શવિેિ સગવડ મળતી. આ શિક્ષણના 
સાંસ્કારોને લીધે કૌટુાંક્ષબક રીતે અમે સૌ સખુી છીએ એમ કહુાં તો અશતિયોસ્ક્ત ન ગણાય. મારાથી પણ 

શવિેિ સાંસ્કારલાભ મારા ાં પત્નીએ મેળવ્યો. મારાાં કેટલાાંય કાયોમાાં , શનણસયોમાાં એમની સમજણિસ્ક્ત વધ ુ

માલમૂ પડી છે. મને પણ માગસદિસક બને છે. એ રીતે પણ હુાં સખુી થઈ િક્યો ; પરાંત ુઆ બધુાં શિક્ષણબળ 
બાંને સાંસ્થાને આભારી છે, તેમ હૃદયપવૂસક માનુાં છાં.  

નાણાકીય રીતે સધ્ધર બધાાં કુટુાંબો સાંસ્કારી જ હોય તેમ ન પણ બને. નાણાાંને લીધે સાંસ્કાર પ્રાપ્ત 
થાય છે તેમ પણ બનતુાં નથી હોત ુાં. સાંસ્કાર આપનાર સધ્ધર હોય તો સરળતાથી સાંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. 

એ ન્યાયે ગામડામાાંથી ઊભડ કુટુાંબના છોકરાઓને િોધી લાવી સાંસ્કારસાંપન્ન બનાવી , જ્ઞાનસમદૃ્ધ બનાવી 

સાંસ્કારી અને સમદૃ્ધ બનાવવાનુાં કામ પ.ૂ નાનાભાઈ, મનભુાઈએ જીવનભર ક્ુાં છે. આવો લાભ મને બેવડો 
મળ્યો છે. તેના થોડા છાાંટા પણ જો મારાથી ગામડાાં તરફ નાખી િકાય તો ઋણ અદા કયાસનો સાંતોિ 

મેળવી િકુાં. આજે ગામડામાાંજ રહીને એવુાં કામ કરવાને પ્રયત્નિીલ છાં. તેની થોડી શવગત તપાસીએ.  

લોકભારતીમાાં બાજરાનુાં બી બનાવવાનુાં ૩ –૪ વિસ ચાલ્્ુાં. પછી એક વખતે આ પદ્ધશત મારા 

ગામમાાં દાખલ થાય એવા હતેથુી જજલ્લા ખેતીવાડી અશધકારીને લઈને માલપરા ગયો. થોડા ઘરડા 
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કુટુાંબીજનોને એકઠા કરી બાજરા બી ઉત્પાદનની વાત કરી. સાથે બીના નમનૂા હતા , તે જોઈને એક –બે 

વદૃ્ધજનોએ પોતાનો અક્ષભપ્રાય ઉચ્ચાયો, “આ કાાંગ જેવુાં બી છે , તેનુ ાં મોટુાં બી બને ? હાઈબ્રીડ બને ? અને 
આવુાં કા ાંગ બી કોણ લે ? આવુાં અમારે કરવુાં નથી – તારે ઠીક છે ! સરકારી મોટરમાાં બેસીને આ આવ્યો 

અમને ગળે પાટા બાાંધવા.” મારી વાતને હસીને મખૂાસઈભરી માની કાઢી નાખી. અજ્ઞાનવદૃ્ધ –વડીલોને 

બાજુએ રાખી જુવાશનયા ૪ –૬ જણને મળ્યો. તેમણે આ અખતરો લોકભારતીમાાં જોયેલો. વાત સમજી 
સ્વીકારી – બાજરાનુાં બી ઉત્પાદન કરવાનુાં સ્વીકા્ુાં. એક મોસમ પરૂી થઈ અને દરેક જુવાન ખેડૂતને 

૨૦થી ૩૦ હજારનુાં બી પાક્ુાં. બીજ ગ.ુ રા.બીજ શનગમે સાંભાળી લીધુાં. સમયસર નાણાાં મળી ગયાાં. એ 

જમાનામાાં બાજરાનો ભાવ મણનો ૨૦–૨૨ હતો. તે સમયમાાં એક મણ હાઈબ્રીડ બીનો ભાવ રૂ ।. ૧૧૦ – 

મળ્યો. સૌને સામાન્ય બાજરાની ઊપજથી અઢીથી ત્રણ ગણી ઊપજ જેટલાાં નાણાાં મળ્યાાં. બીજે વિે સૌ 
કોઈને યોજનામાાં જોડાવાની ઇચ્છા થઈ. બીજા વિે અજ્ઞાનવદૃ્ધ વડીલો સૌ પહલેા ાં મળ્યા અને ગમે તેટલી 

ખોટ જાય તોય આ યોજના કરવી જ છે તેવો દૃઢ શનણસય જણાવ્યો.મેં આખા ગામની આ યોજનામાાં 

જોડાવા અપીલ કરી. સહિસ સ્વીકારાઈ. ગામના કોળી, હદરજન, ભરવાડ, અને નાનામાાં નાના ખેડૂતને પણ 
જોડવા જણાવ્્ુાં. સમગ્ર ગ્રામજનો આ યોજનામાાંજોડાયા. મોસમને અંતે સૌને અણધાયો લાભ થયો. અઢી–

ત્રણ લાખ રૂશપયા ગામમાાં આવ્યા. બીજા વિે આસપાસનાાં ૪ ગામ પણ આ યોજનામાાં જોડાયાાં. 

ખીજડીઆ, પાટણા, ઘોઘાસમડી, ગુાંદાળા, માલપરા – આમ પાાંચ ગામમાાં આ યોજના લેવાઈ. વિસના અંતે 
૧૦ લાખનુાં બીજ બન્્ુાં પછી દર વરસે સાંકર –૪નુાં બી , ઘઉં બી ઉત્પાદન વગેરે િરૂ થ્ુાં. માલપરાની 

આસપાસનાાં ગામોમાાં પણ િરૂ થ્ુાં. સૌને આશથિક લાભ મળ્યો. છેલ્લાાં થોડા ાં વિોથી ભાવનગર જજલ્લામાાં 

માલપરા સીડશવલેજ – ક્ષબયારણનુાં ગામ ગણાવા લાગ્ુાં છે. લોકભારતીની આ યોજનાથી આવાાં અનેક 
ગામો – અનેક ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદનમાાં – બીજ ઉત્પાદનમાાં લાભ મળેલ છે.  

રાજપરા ૧૯૮૦માાં મારી ઘરખેતી ઉપર કામ િરૂ ક્ુાં. છેલ્લાાં ૧૦ વિસથી કપાસ , એરાંડા, ગવુાર, 
મગફળી, ભીંડા , રજકો વગેરેનુ ાં બીજ ઉત્પાદન કામ મારા ફામસ પર ચાલત ુાં હત ુાં. આસપાસનાાં આઠ –દસ 

ગામના ખેડૂતોને આ બધાાં બી અપાતાાં હતાાં. તેથી સાંપકસ શવિેિ ચાલ ુજ હતો. નવા ઘઉં કલ્યાણ સોના , 

જે–૨૪ વગેરે ૪૦ વીઘાાં કરીને ૧૦૦૦ ખેડૂતોનુ ાં સાંમેલન રાજપરા ફામસ પર બોલાવેલુાં. પ્રમખુસ્થાને ખેડૂતને 
જ બેસાડેલા. રૂ . ૩૫૦૦ના ખચસનો બોજ અમે જ ભોગવેલો. આ સાંમેલનની અસરના પદરણામે આસપાસના 

ખેડૂતો બી લેવા, નવાાં બી બનાવવાની સલાહ માટે અશવરત આવ્યે જ રહતેા. 

મારા વાડીના રહણેાક પછી એ પ્રવાહ િરૂ રહ્યો અને આસપાસનાાં ૮ ગામોમાાં આવા કામસર 

જવાનુાં મેં િરૂ ક્ુાં. જીરાનો પાક આ શવસ્તારમાાં વવાતો ન હતો. િરૂઆત ફામસ પર કયાસ પછી ગામના ૪–

૬ જણાને સમજાવ્યા છતાાં જલદી પગ માાંડતા ન હતા. મેં મારુાં ઘરનુાં બી પાાંચ જણાને ઉછીનુાં આપીને 
પરાણે તૈયાર કયાસ. દવાનો પમ્પ , પાઉડર છાાંટવાનુાં સાધન આપવા અને પાાંચ વખત શવક્ષઝટે જવાનુાં 
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સ્વીકાયાસ પછી ૫–૭ જણે જીરુાં વાવ્્ુાં. સૌને વીઘે ૧૫૦૦–૧૭૦૦ની આવક થઈ અને પાાંચ–છ પાણથી આ 

ઊપજ મળી, તેથી ફાયદો જણાયો. એક જણ બી પાછાં આપી ગયો તેને હવે પસ્તાવો થયો. પરાંત ુબીજા 
વરસે ગામના ૨૫ જણા પોતાની મેળે તૈયાર થઈ ગયા. આસપાસનાાં આઠ ગામના સૌને એક-બે વખત 

વાત કરી. સૌએ ઝપાટાબાંધ આ વાત સ્વીકારી. મેં િરત રાખી કે એક ગામે એક –બે વખતથી વધ ુશવક્ષઝટ 

નહી કરુાં. તે પણ સ્વીકાયસ થ્ુાં. બધા જ ખેડૂતોએ જીરુાં વાવ્્ુાં. આજે તો એ આઠ ગામમાાં દરેક ખેડૂતને 
૫૦થી ૨૦૦ મણ જીરુાં પકવી લાભ લેતા જોઈને અમે ભારે આનાંદ અનભુવીએ છીએ.  

તે જ પ્રમાણે કપાસનુાં સી. જે. ૭૩નુાં ફાઉન્ડેિન બી તથા ઘઉંનુાં સદટિફાઈડ બી બનાવનાર અનેક 
જણ લાભ મેળવે છે. નવુાં બી લઈ તે બી પોતે જ બનાવે તેવી વાત સાથે મગસદિસન પણ આપુાં છાં. ખેડૂતો 

બીજ બનાવવામાાં સ્વાવલાંબી બને તે મહત્ત્વની વાત બાંને પક્ષે આનાંદદાયક બની રહી છે.  

જીરુાં, બી–ઉત્પાદન સાથે જ એગ્રોફોરેસ્રી પણ િરૂ કરી છે. પાાંચ વીઘાાંની નીલક્ષગદર; પાાંચ વીઘાાંમા ાં 

સાગ, વાાંસ,સીસમ પણ વાવ્યાાં છે. વનશિક્ષબર પણ મારા ફામસ પર રાખીને ૫૦ જણનો તાલીમ શિક્ષબર બે 

દી’ ચલાવ્યો. તેના વાવેતર માટે પણ લોકો તૈયાર થયા છે. નીલક્ષગદર, વાાંસ વગેરેનુ ાં વાવેતર િરૂ થ્ુાં છે. 
હજુ સાગ, સીસમ જોયા પછી ૧૦૦ % વાવેતર થિે જ . તેમાાં કોઈ િાંકા નથી. સાગ જોવા ૧૦૦ જેટલા 

ખેડૂતો મારી વાડીએ આવી ચકૂ્યા છે.  

મારી ખેતીમાાં એક વરસ િીંગનો પાક નબળો થયો. આસપાસના બધા ખેડૂતોની પણ  આ જ 

સ્સ્થશત હતી. વીઘે એક મણ મગફળી વાવી અને ત્રણ મણ થઈ. સૌરાષ્ટ્રના ૧૦ ગામે જઈ તપાસ કરી તો 

સૌની આ જ –“ગાાંઠનુ ાં ગોપીચાંદ જાય તેવી” સ્સ્થશત હતી. આ સ્સ્થશત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના મગફળી વાવતા 
ખેડૂતોની હતી.  

 સૌરાષ્ટ્રમાાંમોટાભાગના ખેડૂતો મગફળી વાવે છે . અશનયશમત વરસાદ, કૂવામાાં ઓછાાં પાણી અને 
પાણી પાવાની પદ્ધશત – આ બધી બાબતો અંગે ઝીવણટભરી તપાસ િરૂ કરી. ૮૦% જમીનમાાં થતો 

મગફળીનો પાક શનષ્ટ્ફળ જાય તો ખેડૂત –આલમ જીવતી ન રહ.ે તે કોયડાનો કેમ શનકાલ કરવો તે 

પ્રાણપ્રશ્ન બની ગયો.  

અનેક ખેડૂતોને મળ્યો. એમ. એસસી., પીએચ.ડી. ભણેલા ખેડૂતો અને જજલ્લા ખેતી અશધકારી તથા 

ડાયરેક્ટર ઑફ એગ્રીકલ્ચર – અમદાવાદને આ બાબત મળ્યો. ગજુરાત સરકારના સાંિોધન શવભાગના 
વડાને મળ્યો. સેન્રલ ગવનસમેન્ટના સાંિોધન વડા શ્રી શમશ્રાજીને જૂનાગઢ મળ્યો. મગફળીનુાં હાઈબ્રીડ બી 

બનાવવા રૂશપયા એક કરોડ ખચસ કરે છે. તેમની પાસેથી જવાબ મળિે તેમ માન્્ુાં. પરાંત ુકોઈ જગયાએથી 

નક્કર જવાબ ન મળ્યો. સૌના અક્ષભપ્રાય –મત જાણી જાત –અનભુવના આધારે આ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે 
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યોજના શવચારી. આ યોજનામાાં અનેક જણના અક્ષભપ્રાય અને આધારભતૂ માદહતી ઉપયોગી બન્યાાં છે અને 

તેમાાં પણ ખેડૂતોના અક્ષભપ્રાય વધ ુઅસરકારક , ઉપયોગી અને માગસદિસક બન્યા છે , એમ સ્પષ્ટ્ટપણે માનુાં 
છાં.  

મગફળીના પાકને પાણી પાવાનો સમય સચવાય એટલે કે ફૂલ ઊઘડે અને સયૂા બેસતી વખતે 
દર પાાંચ –છ દદવસે પાણી અપાય તે અગત્યની વાત મારા ધ્યાન ઉપર આવી. આ પદ્ધશતએ પાણી 

પાવાની ખેડૂતોને ધારી સગવડ હોતી નથી. અશનયશમત વરસાદ, કૂવામાાં ઓછાાં પાણી અને જેટલુાં પાણી છે 

તેટલુાં પાવાની પદ્ધશત ખામીભરી છે , એવુાં તારણ િોધી કાઢવામાાં આવ્્ુાં. તેના શનકાલ માટે જમીનને ૩ 
ઈંચ પલાળી િકાય તેવી ગોઠવણ કરવાની જરૂર જણાઈ. આ માટે સાઘનની તૈયારી કરી દકિંમત જાણી. રૂ. 

૨૦ હજારના ખચે આ પદ્ધશત અપનાવી િકાય તેમ જણા્ુાં. નાણાાંની મશુ્કેલી હતી. તો પણ સમગ્ર ખેડૂત 

આલમનો આ પ્રશ્ન ઉકેલવા નાણાાં ગમે તેમ કરી મેળવ્યાાં. પાણી પાવાનુાં આ સાધન – “ફુવારા પદ્ધશત” સેટ 
મેળવી ચોમાસા પહલેા ાં ફામસ ઉપર તૈયાર રાખ્્ુાં.  

વાવણી પછી ૩૫ દદવસે સયૂા બેસતી વખતે વરસાદની જરૂર હોવા છતાાં , થયો નહીં. આમ ૨૧  
દદવસ વરસાદ શવનાના ગયા, તે દરશમયાન નવા સાધનની ફુવારા પદ્ધશત સેટની મદદથી મેં ત્રણ વખત 

પાણી ૧૦ વીઘાાંમા ાં આપેલુાં. આ પદ્ધશતથી ૩ –૪ ઈંચ જમીનને પાણી પાવાની સગવડ થઈ. આ પ્રકારે 

પાણી પાવાની સાથોસાથ ઓઈલ એન્ન્જનથી પણ ૧૦ વીઘાાંમા ાં પાણી પા્ુાં. બાંને પદ્ધશતનાાં ખચસ – ઊપજ 
અલગ રાખ્યાાં. મિીનથી એક પાણનો ખચસ રૂ।. ૯૦ થયો , જ્યારે ફુવારા પદ્ધશતથી રૂ।. ૩૦ ખચસ થયો. 

ઉપરાાંત પાણીનો બચાવ ૫૦ % થયો. મિીનથી પાણી પાઈએ તેથી ડબલ જમીનમાાં ફુવારા પદ્ધશત વડે 

પાઈ િકા્ુાં. આ પ્રકારનાાં ત્રણ પાણી પાયા પછી મિીન વડે પાયેલ પ્લૉટનુાં ઉત્પાદન વીઘે ૧૦ મણ થ્ુાં. 
ફુવારા પદ્ધશત વડે પાણી પાયેલ મગફળીનુાં ઉત્પાદન વીઘે પાંદર મણ થ્ુાં. અરધા પાણી અને ૧/૩ 

ખચસથી ઊપજ દોઢી થઈ. આ સાધનનો લાભ જણાયો.  

ધીમે ધીમે આ વાતથી વાકેફ થતાાં જજલ્લા ખેતીવાડી અશધકારી શ્રી અંજાદરયા સાહબે જોવા 

આવ્યા. ડાયરેક્ટર ઑફ એગ્રીકલ્ચર – ગજુરાત સ્ટેટ શ્રી પાઠક સાહબે પણ જોવા આવ્યા. તેઓ આ પદ્ધશત 

જોઈ ખિુ થયા અને આ પદ્ધશતનો લાભ અન્ય ખેડૂતો મેળવે એ માટે આ બાબતનો લેખ ફૂલછાબમાાં પ્રગટ 
કરવા મને જણાવ્્ુાં. આ પદ્ધશતથી પાકેલ મગફળી વીઘે ૧૫ મણ થિે તેમ પાક જોઈને તેમનો અક્ષભપ્રાય 

થયો. ઉત્પન્ન ૧૦ વીઘામાાંથી ૧૫૦ મણ થ્ુાં.  

પાક ઊભો હતો તે દરશમયાન આ અંગેનો લેખ ફૂલછાબમાાં પ્રગટ થયો. એ વાાંચીને વીઘે ૧૫ મણ 

મગફળી લેવા ઇચ્છતા ૪૦૦ ખેડૂતોના પત્રો મને મળ્યા અને એ સૌ ખેડૂતો અગાઉ કાગળ લખી નાખીને 

મગફળી અને ફુવારા પદ્ધશત જોવા આવવા લાગયા. સાથોસાથ જૂનાગઢ , રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, 
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જામનગર – પાાંચ જજલ્લાના ખેતી અશધકારીઓ, જમીન સાંરક્ષણ અશધકારીઓ વગેરે પણ – સો જણા – આ 

પદ્ધશત જોવા ડાયરેક્ટરશ્રીના હકુમથી આવવા લાગયા. ભાવનગર જજલ્લાના ૨૦૦ ગ્રામ સેવકો અને 
અશધકારીઓની એક શિક્ષબર મારા ફામસ પર યોજવામાાં આવી. સૌએ આ પદ્ધશત જોઈ અનભુવી , સ્વીકારી. 

આ અંગેના બીજા બે –ત્રણ લેખ ફૂલછાબમાાં પ્રગટ થયા. સરકારશ્રીએ આવાાં સાધનો સબસીડી આપીને 

આપવાાં જોઈએ તથા તળાવના પાણીનો કાયસક્ષમ ઉપયોગ કરવા અંગે પણ લેખ લખ્યો. મગફળીની 
ઊપજ–ઉત્પન્ન વધે, ખેડૂતો સખુી બને, તેલનો પ્રશ્ન હલ થાય, સરકારનો તેલ અંગેનો માથાનો દુઃખાવો દુર 

થાય, સ્વાવલાંબન વધે અને કેન્દ્ર સરકાર ૭૦૦ કરોડ રૂશપયા તેલની આયાતમાાં ખચે છે તે બચે –  આવી 

અનેક બાબતો અંગે મારા લેખમાાં સચૂનો કયાાં.  

એકાદ વરસને અંતે સરકારશ્રીએ આ ફુવારાપદ્ધશત ઉપરસબસીડી એક ખેડૂતને રૂશપયા ૫૦૦૦ 

જાહરે કરી. બૅંકોએ લોન આપવાનુાં િરૂ ક્ુાં. આજે સૌરાષ્ટ્રમાાં ૩૦૦ ખેડૂતો આ સેટ વાપરતા થઈ ગયા છે.  

આ પદ્ધશતના શનરીક્ષણ માટે આઠ પત્રકારો ફામસની મલુાકાતે આવી ગયા. આકાિવાણી રાજકોટ 

તરફથી આ પદ્ધશત અંગેની માદહતી ટેપ કરવા રાજપરા આવી ગયા. ત્રણ મદહના આકાિવાણી ઉપરથી આ 
કાયસિમ દરલે કરવામાાં આવ્યો.  

આજે આ પદ્ધશત મજુબ અનેક ખેડૂતોએ દોઢુાં ઉત્પાદન મેળવેલ છે. કમીગઢ – અમરેલી જજલ્લાના 
શ્રી બાબભુાઈ ગોશવિંદભાઈ કીકાણીએ ફુવારા પદ્ધશત વડે વીઘે ૨૭ મણ મગફળીની ઊપજ લીધી છે. આવા 

તો અનેક દાખલા છે. કેટલાક સરકારી અશધકારીઓનો મત પણ આ બાબતમાાં જાણવા જેવો છે.  

કેન્દ્ર સરકારના એક પ્રવાસમાાં હદરયાણા જવાનુાં બન્્ુાં. ત્યા ાં પાણીની ખેંચ વધ ુછે. ફુવારા પદ્ધશતના 

૨૫૦૦ સેટ નહરે પર ગોઠવી સરકાર અછતના સમયમાાં ધા્ુાં ઉત્પાદન મેળવે છે. એ આપણે ત્યાાં પણ 

કરવા જેવુાં છે. કૂવા, તળાવનાાં પાણી હાલ છે તેટલાાં પાણીથી દોઢુાં–બમણુાં ઉત્પાદન મેળવી િકાય તેમ છે 
તેવો મારો નમ્ર મત છે. એ પ્રમાણે કરી આપવાની તૈયારી છે.  

મગફળી ઈઝરાયેલમાાં વીઘે ૪૦ મણ લે છે. તેના શવિેિ અભ્યાસ માટે આવતા એકાદ વિસ પછી 
ઈઝરાયેલ જવા શવચાર છે. સાથે સૌરાષ્ટ્રના ૨૦ જેટલા જુવાન ખેડૂતો મગફળી પકવવાનો અભ્યાસ કરવા 

આવવા જેમણે સાંમશત આપેલ છે તેમને પણ લઈ જવા છે , જેથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાાં આ પદ્ધશત 

અપનાવવામાાં સરળતા ઊભી થાય.  

આ બધી બાબતોના પ્રશ્ન અંગે શવચારવાનુાં છે. આવા કામને મહત્ત્વ આપવુાં જોઈએ એમ માનુાં છાં. 

એનો સઘળો યિ ગ્રામદક્ષક્ષણામશૂતિ આંબલા અને લોકભારતી સણોસરા સાંસ્થાને ફાળે જાય છે. પ.ૂ 
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નાનાભાઈ, મનભુાઈ, મ.ુ બચુભાઈ , મ.ુ મળૂિાંકરભાઈ અને બીજા નામી-અનામી અનેક શિક્ષકોએ 

જીવનભર અપવૂસ સેવા બજાવી છે તેનુ ાં આ પદરણામ છે એમ હુાં માનુ ાં છાં.  

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

નઈતાલીમનો શવર્ાર માત્ર શાળામાાં એક ઉદ્યોગ દાખલ કરવાથી અટકતો 

નથી. ઉત્પાદક ઉદ્યોગ એ આવતી કાલના સાંસ્કારી સમાિનુાં એક મખુ્ય લક્ષણ 

હશે. એટલે ઉત્પાદક ઉદ્યોગ તો શાળામાાં હશે િ , પણ નવા યગુના 

લોકશાહીનાાં બીજાં આવશ્યક નવાાં લક્ષણો પણ નઈતાલીમમાાં પડ્ાાં છે. 

સામાન્યમાાં સામાન્ય આદમીની પણ પ્રશતષ્ટ્ઠા , ઊંર્-નીર્, ગરીબ-તવાંગર, 

અભણ-ભણેલ, કાળા-ધોળા, કહન્દુ-મસુલમાન વગેરે જે અનેક પ્રકારના ભેદ 

આપણા સમાિમાાં આજે દેખાય છે તે ભેદોનો નાશ અને નવાાં મલૂયાાંકનો 

ઉપર રર્ાયેલો એક નવો માનવસમાિ – આ બધાાં નઈતાલીમના ગભચમાાં 

પડ્ાાં છે. 

નાનાભાઈ ભટ્ટ 
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શ્રી વલલભભાઈ પટેલ 
શ્રી વલ્લભભાઈ મોનાભાઈ પટેલનો જન્મ તા. ૧૬-૭-૧૯૨૩ના રોજ માલપરા (તા. ગઢડા) મકુામે 

થયો હતો.  

માલપરા જેવા નાના ગામમાાં ઊભદડયા કુટુાંબમાાં જન્મ. ગામમાાં જ ચાર ચોપડી ભણી , આંબલા 
લોકિાળામાાં ૩ વિસ ભણયા. આંબલા લોકિાળામાાં ખેતી શવભાગ તથા પ્રાથશમકિાળા – આમ ત્રણ 

શવભાગમાાં ૧૨ વિસ કામ ક્ુાં. લોકસેવક વગસમાાં સેવાગ્રામ એક ખાદીશવદ્યા િીખ્યા , દહિંદી સેવક પરીક્ષા 

આપી. ૭ વિસ દહિંદી પ્રચારમાાં માનદ સેવા આપી.  

લોકભારતીમાાં ૧૯૫૫થી ૧૯૮૦ સધુી સાંસ્થાની ખેતીની જવાબદારી સાંભાળી. સાથેસાથે મકાન 

બાાંધકામની જવાબદારી પણ સફળતાપવૂસક અદા કરી.  

ખેતીની આવક વાશિિક પાાંચ હજારથી િરૂ કરી ર લાખ રૂશપયા સધુીની મેળવવામાાં અગ્ર ભાગ 

ભજવ્યો. ખેતી શવભાગમાાં નવા પાકોનુ ાં આયોજન , નવાાં બીજ બનાવવાાં, લોકોમાાં તેનો વપરાિ વધે , 
ખેડૂતો નવી પદ્ધશત અપનાવે તે બાબતમાાં શવિેિ રસ દાખવી ખેતી અને ખેડૂતોનો પ્રશ્ન હલ કરવામાાં 

ખેડૂત સહકારી માંડળી બનાવી સફળ સાંચાલન ક્ુાં.  

આજે પોતાની ઘરખેતી કરે છે. સૌરાષ્ટ્રમાાં મગફળીની ખેતી સધુરે , તેમાાં ધા્ુાં ઉત્પાદન મળે તે 

હતેસુર શસિંચાઈની “ફુવારા પદ્ધશત”નો સૌથી પ્રથમ પ્રયોગ પોતાના ફામસ પર કરી સફળતા મેળવી. 

મગફળીની વધ ુઊપજ સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો મેળવે તે માટે ઈઝરાયેલ જઈ વધ ુઅભ્યાસ કરવા ઈચ્છા રાખે 
છે. પોતાના ફામસ પર એગ્રોફોરેસ્ટરી પણ િરૂ કરી છે.  

સૌરાષ્ટ્રમાાં મગફળીની ઊપજ વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા, તેમાાં નડતા પ્રશ્નો ઉકેલવા એ હાલ તેમના 
રસના શવિયો અને કાયસક્ષેત્રો છે.  
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