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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
વશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પુનરય ચના
સાથે સાંકળાયેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો
છે , જેલ સુપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં
सत्र
ू े मणिगिा इव

એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવય અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના

આદદવાસી વવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયયમાાં પરોવાયેલાના આવા
બીજા ડઝનબાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે
ધરીએ છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયયની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાાં
ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે
તેવ ુાં સાદહત્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને
શ્રી વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયય માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

અનુક્રમણિકા
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવિીના ઉિમ દસ્તાવેજો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનુાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવિવયય
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા વશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ
સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના
ઉત્સાહી અને સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ાં લોકભારતીત્વનુાં વવશ્વબજારમાાં આજે માકે દટિંગ થવુાં અવનવાયય છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સાંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાગી જવુાં
બહુ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેિ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીિયકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુસ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શુાં શુાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે . તેમાાં
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુવનક
સમયમાાં ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત,
લોકભારતી દ્વારા સન્માવનત અમારા પ ૂવય વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ
દ્વારા રજૂ થઈ, એટલુાં જ નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્ર ૂફરીદડિંગકાયય સાંભાળી લીધુાં ત્યારે
સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં આવ્યો.
અનુક્રમણિકા
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ુ.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ
સારુ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી
બજેટ કરતાાં પણ વધુ મદદ હતી ! સવયશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ
(્ુએસએ), અશોક મોઢવાદડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોવનિયા)ના તત્કાલીન
પ્રવતભાવોએ અમને પ્રોત્સાદહત કયાય .
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી

સશવતાબહેનના સૌજન્યે ) તથા

શ્રી ણર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના
આપણે ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાાં વશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનુભવો
પહોંચાડવાનુાં અમારાંુ કાયય સાથયક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુિભાઈ દવે . (મૅ નેજજિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સિોસરા.)

અનુક્રમણિકા
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પ્રાસ્તાશવક
શેલ નદીને દકનારે નેસડી ગામ (તા. સાવરકુાંડલા)માાં સાંવત ૧૯૮૫ના વવજયાદશમીએ મારો જન્મ એક
સામાન્ય વક્ષણક કુટુાંબમાાં થયો હતો.
વપતાશ્રી મોનજીભાઈ કેશવજી ભાવવક, ધમયપરાયણ અને નવા સમાજના વવચારો સમજી શકે અને
દૃઢતાપ ૂવયક આચરી શકે તેવા હતા. માત ુશ્રી હેમકુાંવરબહેન અવત માયાળુ ધાવમિક બુદ્ધિનાાં , વ્યવહારકુશળ
અને શ્રવમક પ્રકૃવતનાાં હતાાં. સ્વભાવે મ ૃદુ અને ત્યાગભાવનાવાળાાં હતાાં. કુટુાંબની આવથિક સ્સ્થવત સામાન્ય.
ખેતી, દૂ ઝાણુાં અને દુકાનની આવકથી આવથિક પાસાાં સરભર થતાાં.
ગામઠી શાળામાાં ગુજરાતી પાાંચ ધોરણનો અભ્યાસ પ ૂરો કયો. પછી બાપુજી અને મોટાભાઈની
ઇચ્છા મને આગળ સારુાં ભણાવવાની હતી. હાઈસ્કૂલમાાં ભણવા માટે સાવરકુાંડલાના

‘ખેડૂત વવદ્યાથી

આશ્રમ’માાં રહેવાનુ ાં રાખ્ુ.ાં બાંને વિય સાધારણ કક્ષાએ પાસ થયો. મારી ભણવાની લગન સાધારણ.
શહેરી વાતાવરણનાાં હૉટલ–ચા–બીડી વગેરે કુલક્ષણો મારામાાં પેસવા લાગયાાં હતાાં.
વપતાજીને મારા વતયનની ક્ષચિંતા હતી .‘હદરજનબાંધ ુ’ અને ‘નવજીવન’નુ ાં તેઓ વનયવમત વાચન
ુ ાઈ ભાવસાર , શ્રી અમ ૂલખભાઈ ખીમાણી , શ્રી લલ્લુભાઈ શેઠના સાંસગયમાાં હતા. તેમની
કરતા. શ્રી કેશભ
દ્વારા નાનાભાઈ ભટ્ટની ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૃવતિ સાંસ્થાની વાત જાણી. મને આંબલા ભણવા મોકલવાનુ ાં નક્કી
થ્ુ.ાં
જૈન શ્રાવક કુટુાંબનો દીકરો ખેતી કરે , રેં દટયો કાાંતે , સાવરણો લઈ સફાઈ કરે , કોદાળી–પાવડાથી
મજૂરી કરે , કોળી–હદરજન જેવી નીચલી ગણાતી જ્ઞાવત સાથે રહે – જમે ; આ બધાાંને કારણે જ્ઞાવત અને
કુટુાંબના મોભાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. સગાાં – વહાલાાંઓએ વવરોધ કયો. ટીકાની ઝડીઓ વચ્ચે પણ વપતાજી
અને માત ુશ્રીએ આંબલાની કેળવણી માટે દૃઢ શ્રિા રાખી મને ભણવા મોકલ્યો અને ત્યાાંના કદઠન
જીવનમાાં ટકી રહેવાની પ્રેરણા આપી.



ર્ેતનવાંત ુ અને ખમીરભર્ુું લોકશાળાનુાં જીવન

લોકશાળાના શરૂઆતના દદવસોમાાં મારી માનવસક સ્સ્થવત ભય અને દ્ધદ્વધાભરી હતી. તેમાાંયે
વરસાદ પછી થયેલાાં કીડા, અળવશયાાં ને દે ડકાાં જોઈને ખ ૂબ સ ૂગ ચડતી. જમતી વખતે કઢીમાાં આ બધી
જીવાત દે ખાતી પણ થોડા સમયમાાં એ બધુાં ભુલાત ુાં ગ્ુ.ાં લોકશાળાનુ ચેતનવાંત ુ છાત્રાલય

,

રાત્રીપ્રવ ૃવત્તઓ, વાતાયઓ ને ગીતો, પ્રવાસો, વૈવવધ્યપ ૂણય દદનચયાય , સહજીવનની સુગધ
ાં થી મારી ભયગ્રાંવથ
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અને સાાંભળે લી ટીકાઓ અદૃશ્ય થયાાં. પ્રાતઃકાળનુઆનાં
ાં
દદત આકાશ, શ્રમકાયય, વગો, ભોજન, રમતગમત
વગેરેમાાં એવો તો ગથ
ાં ૂ ાઈ ગયો કે સાંસ્થા ઘર બની ગઈ. સૌ પદરવારભાવનાના રાં ગે રાં ગાઈ ગયા. સાચુાં
ઘર ભુલાઈ ગ્ુ.ાં લોકશાળાની તમામ પ્રવ ૃવત્તઓ મનમાાં એવી વસી ગઈ કે તેમાાં દદલથી જોડાવાનુ ાં મન
થત.ુાં કામચોરી કે બહાનાાં ઊભાાં કરવાની વ ૃવત્ત ક્યારે ય ન ઉદ્ ભવી.
.

સત્રારાં ભે પ ૂ. મનુભાઈ વધાય હતા. છતાાં

, છાત્રાલયજીવનની તમામ પ્રવ ૃવત્તઓ સાથે તેઓ

ગથ
ાં ૂ ાયેલા હોય તેવ ુાં લાગત.ુાં તેઓ આવ્યા અને અમારુાં વશક્ષણકાયય શરૂ થ્ુ.ાં ૧૯૪૩થી ૪૭ સુધી
આંબલામાાં રહ્યો. વરસતા વરસાદે પહાડો ખદવા
ાં ૂ

, ધોધમાાં ખાબકવુાં , તળાવમાાં કલાકો સુધી તરવુાં ,

વનસગયનો ખોળો ખદવો
ાં ૂ
એ અલૌદકક લહાવો હતો. ગોવાળ થઈને ગાયો પાછળ વાાંકાનેરના ડુગ
ાં રાઓમાાં
રખડવુ,ાં વવવવધ રમતો , નસયરી અને વાડોક્ષલયાાં , રાત્રીનાાં રખોપાાં, કામ ઉત્તમ રીતે કરવાની તાંદુરસ્ત
હરીફાઈ, વગો ચ ૂકીને પણ સોંપેલ કામમાાં ગરકાવ રહેવ ુાં – એ યાદ કરુાં છાં ને ઈશ્વર પાસે માગવાનુ ાં મન
થાય છે કે આંબલાના છાત્રાલયજીવનનાાં એ વિો ફરી જીવવા આપો.
કરમશીભાઈ, મગનભાઈ અને હુાં – અમારી વત્રપુટી રમત , તરવુ,ાં અઘરાાં કામો ઉપાડવાાં ને પાર
પાડવાાં, ભોજનમાાં હોય તેટલુાં સ્વાહા કરવુાં અને છતાાં માાંદા ન પડવુાં વગેરે માટે જાણીતી બની હતી. પ ૂ.
મનુભાઈ તરફથી સ્વાદદષ્ટ વવરે ચન ચ ૂણય (ઠપકો)નો લાભ પણ લેતા રહેતા.
આંબલામાાં ગાયો દોહવી, રસોઈ કરવી, કાાંતણ કરવુાં, ખેતી – ગોપાલનનુ ાં જ્ઞાન, ગાવુાં – વાાંચવુાં
– વવચારવુાં દ્વારા બૌદ્ધિક વવકાસ , પ્રવાસ દ્વારા સમાજજીવનનો અભ્યાસ અને ખડતલપણુાં વગેરે દ્વારા
અનેક દદશાએથી અમે ઘડાયા. પ ૂ. વવજ્યાબહેનની માાંદાની માવજત આજે પણ રોગી તરફ કરુણા ઊભી
કરવામાાં પ્રેરણા આપે છે . પ ૂ. મનુભાઈ પાસેથી મહાભારતની કથાઓ , સોરઠી સાંતો ને બહારવદટયાઓની
કથાઓ સાાંભળી ખમીરવાંતા બન્યા. ભારતીય સાંસ્કૃવતનુ ાં અદ ભુત પાન ક્ુ.ાં પ ૂ. નાનાભાઈએ દહન્દુધમયની
.

આખયાવયકાઓ અને ભાગવતની કથાઓ દ્વારા ધમયનાાં મ ૂળભ ૂત તત્વોનુ ાં વસિંચન ક્ુ.ાં પ ૂ. મ ૂળશાંકરભાઈની ,
લા વમઝરે બલ , સાહવસકોની સ ૃષ્ષ્ટ , ખજાનાની શોધમાાં વગેરે કથાઓએ સાહસ ખેડવા પ્રેયાય

. પ ૂ.

બુચભાઈનો હાસ્યરસ અને વનરક્ષભમાની સરળ જીવનધારાએ અમને જીવનનુ ાં ભાથુાં આપ્્ુ.ાં ગાાંધીવવચાર
વવશે ત્યારે ખાસ સમજણ આવી હોય તેવ ુાં યાદ નથી આવત.ુાં પરાં ત ુ ગાાંધીવવચારના મ ૂળભ ૂત પાયાનુ ાં
ચણતર અને સુસસ્ાં કારોનુ ાં બીજારોપણ આ ચાર વિયના ગાળામાાં પ ૂ. નાનાભાઈ , મનુભાઈ, મ ૂળશાંકરભાઈ,
બુચભાઈ વવજ્યાબહેનના સાવિધ્યમાાં થ્ુાં એમ વન:શાંક કહી શકુાં.
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ગ્રામસેવાના મ ૂળાક્ષરો
વવદ્યા અને શીલનો અવનવાયય સાંબધ
ાં , નવી કેળવણીની જ્યોત ગરીબના ઝાંપડા સુધી પહોંચાડવી
જોઈએ, શરીરશ્રમની પ્રવતષ્ઠા , બીજાને માટે ઘસાવાની તૈયારી , ગામડાનો સવાાંગી વવકાસ થાય , જ્ઞાવત,
સાંપ્રદાયના વાડા તોડવા, સરકારી નોકર ન બનતાાં ગ્રામાક્ષભમુખ સ્વાવલાંબી જીવન જીવવુાં વગેરે મ ૂલ્યો
આંબલાના વશક્ષણમાાંથી મળયાાં હતાાં. આગળ અભ્યાસ માટે મારી ઇચ્છા નહોતી. ગામડામાાં જ ખપી
ાં ૂ
જવાના દૃઢ વનશ્ચય સાથે મુ. માટક્ષલયાભાઈ પાસે ૧૯૪૮માાં માલપરા ગયો.
માલપરા જઈને વશક્ષક કે ગ્રામસેવક થવાનુ ાં મન નહોત ુાં ; પરાં ત ુ મારે તો શ્રમજીવી ખેડૂત બનવુાં
હત.ુાં ગામડાના મહેનતકશ કારીગરો, મજૂર, શોવિત દકસાનોને સાંગદઠત કરી અન્યાયનો પ્રવતકાર કરવાનુ ાં
વવચા્ુાં હત.ુાં મુ. માટક્ષલયાભાઈની કાયયવનષ્ઠા અને વવચારવનષ્ઠા અનુકરણીય હતી. પ્રથમ વિે ગ્રામસાંપકય,
સેવાદળ, ગામડાાંઓનાાં ્ુવક માંડળોની રચના , ભાઈઓ – બહેનોના પૌઢ વશક્ષણના વગો, દુષ્કાળનુ ાં વિય
(૧૯૪૯) હોવાથી નીરણકેન્રો, છાશકેન્રો, તળાવ ખોદાવવાાં વગેરે કાયો શરૂ થયાાં. ્ુવાનવગય આકિાયયો.
સુદ
ાં ર વાતાવરણ ઊભુાં થ્ુ.ાં આંબલાની કેળવણીએ ગ્રામીણ સમાજમાાં ઓતપ્રોત થવા માટે અને તેની
મુશ્કેલીઓમાાં સહાયભ ૂત થવા માટે મને તૈયાર કયો હતો

– ઘડયો હતો. માલપરા ઉપરાાંત ઢસા,

ભાંડાદરયા, ગુદ
ાં ાળા , ઘોઘાસમડી , માાંડવા , જલાલપર , જાક્ષળયા , ખીજદડયા , અવનડા, પીપળવા વગેરે
ગામોમાાં ્ુવકમાંડળો , રાસમાંડળીઓ , ભજનમાંડળ , સેવાદળ વગેરે સાંગઠનો ઊભાાં થયાાં. ગ્રામસભા

,

નાટકો, સમારાં ભો દ્વારા આસપાસનાાં ૫૦ ગામોમાાં વવચારપ્રચાર અને લોકકલ્યાણની પ્રવ ૃવત્તઓનુ ાં
વાતાવરણ ઊભુાં થ્ુ.ાં
સૌરાષ્ર રાજ્યમાાં જમીનદારી , ક્ષગરાસદારી નાબ ૂદીના પ્રશ્ને સામાંતશાહી પદરબળો અને ખેડૂતો
વચ્ચે સાંધિય પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો. લટાં ૂ , ખ ૂન , ત્રાસ દ્વારા ભયનુ ાં વાતાવતણ સજાય્ ુાં હત.ુાં મારી રુક્ષચને
અનુકૂળ પ્રવ ૃવત્ત મળી ગઈ. ખેડૂતોની પડખે રહી રાતદદન જોયા વવના કામ ક્ુ.ાં સામાંતશાહી બળોના
વનશાન પણ બનવુાં પડ્ુ.ાં માલપરા આજુ બાજુ નાાં ૫૦ – ૬૦ ગામોમાાં આ દદશામાાં નોંધપાત્ર કાયય થ્ુ.ાં
મ ૂળે મારી ઇચ્છા ખેડૂત બનવાની હતી. સાંસ્થાને એક દાતા તરફથી મળે લ ૫૦ વીઘા જમીનમાાં ,
સાથી વવના ખેતીનાાં તમામ કામો જાતે કરવાનો પ્રયોગ કયો. લોકોની ટીકાઓ વચ્ચે પણ ઉત્સાહથી કામ
ક્ુ.ાં ખેતી પર મારી શ્રિા અને આવડત વધી. ખેતીના પ્રશ્નોની ઝાાંખી થઈ. ખેતીના આવથિક પાસાની
સમજ વધી અને દે ખા્ુાં કે ફક્ત ખેતી આધાદરત ગામડુાં કદી બેઠુાં થાય નદહ. ખેડૂત સમાજને ઓવશયાળો
મટાડવો હોય તો ખેતી સાથે ગ્રામોદ્યોગોનુ ાં આયોજન કરવુાં જ રહ્ુાં આ માનવસક ભ ૂવમકાથી , ગ્રામવનમાયણ
માટે ખેતીગોપાલન ઉપરાાંત ખાદી – ગામોદ્યોગોની તાલીમ લેવા સેવાગ્રામ જવાનુ ાં મેં નક્કી ક્ુ.ાં
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૧૯૪૮થી ’પર સુધી મુ. માટક્ષલયાભાઈના સાવિધ્યમાાં ગ્રામોત્થાનનાાં વવવવધ પાસાાંઓ જેવાાં કે ,
નઈતાલીમ, પૌઢવશક્ષણ , ખેતી , ખાદી , જમીનદારી નાબ ૂદી , સ્ત્રીકેળવણી , ્ુવકમાંડળો , સહકારી માંડળી ,
અંધશ્રિાનાબ ૂદી, નોકદરયાતોના અન્યાયનો પ્રવતકાર વગેરેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કયો. ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિન ુ ાં
વશક્ષણ એમાાં અવત ઉપયોગી થ્ુ.ાં ગામડાના પદરવતયન માટે હજુ વધારે કદઠન પુરુિાથય , તપશ્ચયાય અને
વૈચાદરક ઊંડાણની અવનવાયયતા સમજાઈ. હુાં તો અવૈતવનક કાયયકર હતો. આના

– પાઈમાાં કમાણી

નહોતી કરી. પણ લોકોનો વવશ્વાસ અને સ્નેહ ભરપ ૂર કમાયો. લોકોના આ એકાત્મભાવને હુાં જીવનની બહુ
મોટી મ ૂડી સમજુ ાં છાં.



સે વાગ્રામનુાં મારાં ુ શશક્ષિ

સેવાગ્રામ (વધાય) જવાની મારી ઇચ્છાના મ ૂળમાાં વગય સમન્વયનો માગય વવચારવો

, તેની

વૈચાદરક ભ ૂવમકાનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરવો અને ગ્રામવનમાયણ માટે તેના કાયયક્રમો કઈ રીતે અમલમાાં
મ ૂકવા તે સમજવાનુ ાં હત.ુાં
પરાં ત ુ ગાાંધીવવચાર અને અદહિંસાની વવચારણામાાં મારી સમજ કાચી હતી. ઉદ્દામવાદી ચમકીલા
વવચારો મને આકિયતા હતા. એ સાંજોગોમાાં અક્ષખલ ભારતીય સ્નાતક તાલીમ વગયમાાં મોકલવા માટે પ ૂ.
નાનાભાઈનુ ાં દદલ નારાજ હત.ુાં પરાં ત ુ મારી પ્રબળ ઇચ્છા જોઈ તેમણે આશીવાયદ આપ્યા.
ત્રણ વિયના અભ્યાસક્રમમાાં ગ્રામોદ્યોગ, ખાદી, નઈતાલીમ અને ખેતી – ગોપાલન એ ગ્રામસમાજ
નવરચનાના ચાર આધારસ્તાંભોનો મારે અભ્યાસ કરવાનો હતો. ૨૪ ભાઈઓ અને એક બહેન મળીને
કુલ ૨૫ સહાધ્યાયીઓ ભારતના દરે ક પ્રાાંતમાાંથી આવ્યાાં હતાાં. ગાાંધીવાદી અથયશાસ્ત્રી જે. સી.
કુપારપ્પાજી, ગાાંધીવવચારના ક્ષચિંતક જી. રામચાંરનજીની સાદગી, વનખાલસતા, વનષ્ઠાએ અમારા પર મોટી
અસર પાડી. ગાાંધીમાગે ગ્રામસમાજને દોરવા અત્યાંત સાદગીપ ૂણય વ્યવહારની તાલીમ મળી. ત્યાાંની
કદઠન, સ્વાશ્રયી, આગ્રહી , ઉદ્યમી દદનચયાયમાાં ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિના વશક્ષણને કારણે ગોઠવાઈ શક્યો અને
સુવાસ ઊભી થઈ. ગુરુજનોનો સ્નેહ સાંપાદન કયો. ગ્રામોદ્યોગો હસ્તગત કયાય. રવીન્રનાથ

,

દકશોરલાલભાઈ, કાકાસાહેબ , વવનોબાજી , ગાાંધીજીનાાં પુસ્તકોનુ ાં અધ્યયન થ્ુ.ાં ખાદી વવદ્યાલયના
આચાયય શ્રી પાંદડતજીની સરળતા અને વનરક્ષભમાનીપણુાં આજે પણ આદર જગાડે છે . ત્રણ માસ એમના
સાવિધ્યમાાં રહ્યા.
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ભ ૂદાનયજ્ઞમાાં કામ કરવાનાાં શપથ
દરવમયાનમાાં પ ૂ. વવનોબાજીએ તેલગ
ાં ાણામાાં ભ ૂદાનયજ્ઞ શરૂ કયો. ચાાંદડલના સવોદય સાંમેલનમાાં
(૧૯૫૩માાં) પ ૂ. જયપ્રકાશજીએ વવદ્યાથીઓને અભ્યાસ છોડીને એક વિય ગ્રામસેવા માટે આપવાનુ ાં
આહવ
ૂ ાન ક્ુ.ાં અમે ૧૬ વવદ્યાથીઓએ જે. પી.ના આહવ
ૂ ાનમાાં ઝાંપલાવવાનુ ાં નક્કી ક્ુ.ાં અભ્યાસ છોડયો.
ભ ૂદાનયજ્ઞમાાં કામ કરવાના જે. પી. ની હાજરીમાાં શપથ લીધા.



પ્રથમ પદયાત્રા

વધાયથી ચાાંદડલ એટલે ૯૦૦ માઈલનુ ાં અંતર. આવથિક પ્રશ્ન નહોતો

, અમે પદયાત્રા કરી

,

ગ્રામજીવન જોતાાં ,વવનોબાજીના વવચારોનો પ્રચાર કરતાાં , અનુભવો મેળવવાનુ ાં નક્કી ક્ુ.ાં આંબલાના
વશક્ષણ દરવમયાન ક્ષગરનાર , પાાંચાળના પગપાળા પ્રવાસો કયાય હતા. કોઈ વૅકેશન અમારી વત્રપુટીએ
પ્રવાસ વવના જવા નહોત ુાં દીધુ.ાં એ સાંસ્કારો અહીં કામ લાગયા. લાાંબ ુ ાં અંતર અને ભાિાનો ફરક હતો

,

ુ રીએ અમે ત્રણ વમત્રોએ
બાકી મને પદરક્ષચત લાગત ુાં હત.ુાં ધામ નદીને તીરે રાતવાસો કરી ૧૩મી ફેબ્રઆ
પદયાત્રાનો આરાં ભ કયો. અમને વવવધસર વવદાય આપવામાાં આવી. મહારાષ્ર

, મધ્યભારત , ઓદરસ્સા

અને ક્ષબહારમાાં અમારે ૭૦૦ માઈલ પગપાળા અને ૨૦૦ માઈલ વાહનમાાં જવાનુ ાં હત ુાં

, જેથી અમે

વનવશ્ચત સમયે ચાાંદડલ પહોંચી શકીએ.
ભ ૂગોળમાાં ભારત વવશે ભણ્યા હતા. પુસ્તકોમાાં વાાંચ્્ુાં હત ુાં

, પણ પદયાત્રા દરવમયાન

ભારતભ ૂવમનાાં પ્રત્યક્ષ દશયન થયાાં તેમાાં કાંગાક્ષલયત , દદરરતા , ઉદારતા , મહાનતા, વવદ્વત્તાનાાં અનેક રૂપ
જોવા મળયાાં. કોઈ પણ ્ુવનવવસિટી કરે તે કરતાાં અમારુાં વશક્ષણ વધારે થ્ુ.ાં
એના ઉદાહરણરૂપ અનેક પ્રસાંગોમાાંથી એક–બે પ્રસાંગો નમ ૂનારૂપે વણયવ ુાં તો અનુક્ષચત નહીં લાગે.
(૧) અમારો વનયમ હતો કે બજારમાાંથી ખરીદીને ન ખાવુ.ાં મળે તે ઠીક , નહીં તો ભ ૂખયા રહેવ.ુાં
ક્ષભક્ષાવ ૃવત્તથી જ ચલાવવુ.ાં આગેવાનોને મળીને, ગોઠવણ મોટે ભાગે થઈ જાય. નાગપુર જતાાં વચ્ચે એક
ગામમાાં બધા પ્રયત્ન પછી પણ જમવાનુ ાં મળ્ુાં નહીં. હવે સાાંજે બીજે ગામ જઈને વાત

, એમ કરી ,

ગામબહાર પાાંચસાત વ ૃક્ષોવાળી જગયામાાં જઈ , પાણી પીને સ ૂતા. પડખેની ઝાંપડીમાાંથી એક બહેન
આવ્યાાં. સાવ ગરીબ. ભાિા સમજે નહીં. ગામમાાં ક્યાાંય ખાવાનુ ાં મળ્ુાં નથી એટલુાં માાંડ કરીને એને
સમજા્ુ.ાં તેનો ચહેરો વ્યાકુળ બની ગયો. બોલી શકે નહીં. અમે સમજી ગયા. સમજાવ્્ુાં કે

‘અમે

નાતજાતમાાં નથી માનતા.’ બહેન સમજી. એકદમ કહે ,‘મારે ઘેર જમશો ?’ અમે તકલીફ લેવા ના પાડી
પણ તેણે સોગાંદ દઈ રોક્યા. થોડીવારમાાં તેનો પવત આવ્યો. ઝપડીમાાં જઈ , તરત પાછો ફયો. ગામમાાં
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જઈ ડુગ
ાં ળી લાવ્યો. બહેને જુ વારની બાટી શેકી નાખી. સાથે કાાંકરી ગોળ આપ્યો. પાાંદડાાંની પાતળ પર
હોંશભેર અમને જમાડયા. અનેકવાર વમષ્ટાિ ખાધુાં છે , પણ આવી મીઠાશ ક્યારે ય નથી માણી. એ ગરીબ
સ્ત્રીના ઉદાર હૃદયના આવતર્થયે અમને ભારતીય સાંસ્કૃવતનો નવો જ બોધપાઠ વશખવાડયો.
અમારા જેવા અજાણ્યા યાત્રીઓ માટે અમારી ચોકી કરવા વારાફરતી આદદવાસી ગ્રામજનો
આખી રાત જાગતા રહ્યા એ યાદ કરુાં કે જેના આંબાવાદડયામાાં ઘડીભર સ ૂતા એ માટે ગ ૃહપ્રવેશનો ગુનો
દાખલ કરી અમને પકડાવ્યા એ ન્યાયાધીશને યાદ કરુાં કે અમારી પાસેથી ભ ૂદાનસાદહત્ય ખરીદીને
અમારી વાત સાાંભળવા રાજી પોલીસ અફસરને યાદ કરુાં

? અનેક પ્રસાંગો છે

,

; પણ એક પ્રસાંગ

અવવસ્મરણીય છે .
(૨) નાગપુરથી આગળ ભાંડારા ગામ છે . હટાણાનુ ાં ગામ. અમે ભ ૂખયા થયા હતા
હતા. કોઈ અમારો હાથ પકડત ુાં નહોત.ુાં એક મજૂર જેવા ભાઈએ એક સદ્

, થાક્યા પણ

ગ ૃહસ્થનુ ાં નામ સ ૂચવ્્ુ.ાં અમે

.

એમને ત્યાાં ગયા. તેઓ દરવાજામાાં જ ઊભા હતા. ઠાંડી રીતે અમારી વાત સાાંભળી. અમને બેસાડી અંદર
ગયા. અમે આશા છોડી. ત્યાાં તો તેઓ બીજા ભાઈને સાથે લાવ્યા

, તેની સાથે અમને એક લૉજમાાં

મોકલ્યા. લૉજ માક્ષલકે આવકાયાય , અમે પેટનુ ાં ભાડુાં ચ ૂકવ્્ુ.ાં ત્યાાં તો પેલા બુઝુગય આવ્યા. બોલ્યા , “તમને
જમવા માટે બહાર મોકલ્યા તે બદલ માફ કરજો. મારી પુત્રવધ ૂને બાળક અવતરત ુાં હત ુાં તેની ક્ષચિંતામાાં હુાં
હતો. તમે સૌ દહિંદુઓ છો. તમારી સ ૂવાની વ્યવસ્થા તમાકુના વેપારી એક ગુજરાતી ભાઈને ત્યાાં કરી છે .”
અમે એ નેકદદલ મુસ્સ્લમ ક્ષબરાદર પર વારી ગયા. ખુદાની અમારા પર કેવી કૃપા કે એમની મુલાકાતનુ ાં
સદ્ ભાગય અમને આપ્્ુાં ?
.
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જીવનસાથી
ચાંદડલમાાં ભ ૂવમક્રાાંવત માટે એક વિય આપવા અમે પ્રવતજ્ઞાબિ થયા. કમયઠ ગાાંધીવાદી આચાયય
ધીરે નદા અમારા રાહબર બન્યા.
સેવાગ્રામના અભ્યાસ દરવમયાન કેરળમાાં સરસ્વતીબહેન મારા સહાધ્યાયી હતાાં. એસ. એસ. સી.
સુધીનુ ાં વશક્ષણ તેમણે અંગ્રેજી માધ્યમની ્ુરોવપયન શાળામાાં લીધુાં હત.ુાં પછી મરાસમાાં ઇન્સ્્ુરન્સ
કાંપનીમાાં સ્ટેનોગ્રાફર તરીકે કામ કરતાાં કરતાાં

B.Comની પદવી મેળવી. મરાસમાાં ગાાંધીજીનુ ાં પ્રવચન

સાાંભળી નોકરી છોડી ગાાંધીગ્રામમાાં જી. રામચાંરન સાથે કામમાાં જોડાયાાં. ત્યાાંથી જી. રામચાંરનના સેક્રેટરી
તરીકે વધાય આવ્યાાં હતાાં. નાગપુર ્ુવન.માાંથી B. A. પદવી પણ મેળવી. તેમનુ ાં દહન્દીનુ ાં જ્ઞાન નહીંવત્.
ટાઈપકામ કરવા સાથે અભ્યાસ પણ કરે. ભ ૂદાનમાાં જોડાવાનો તેમનો વનશ્ચય હતો. અમારો પદરચય ગાઢ
મૈત્રીમાાં પદરણમ્યો. વૈચાદરક ઐક્ય અને પરસ્પરના આકિયણથી ઉદ્ ભવેલ પદરસ્સ્થવતથી પ ૂ. ધીરે નદાએ
.

અમારી સામે લગનજીવનનો પ્રસ્તાવ મ ૂક્યો. લાાંબા વવચારને અંતે અમે એને સ્વીકારવાનુ ાં ઉક્ષચત માન્્ુ.ાં
પ ૂ. ધીરે નદાના આશીવાયદથી ખ ૂબ સાદાઈથી છતાાં ધામધ ૂમથી અમારાાં લગન થયાાં. ધીરે નદાએ કન્યાદાન
દીધુ.ાં અમારા આંતરજ્ઞાાંવતય, આંતરધમી, આંતરપ્રાાંતીય ક્રાાંવતકારી લગનજીવનનો પ્રારાં ભ થયો.


પ્રભુતામાાં પગલાાં અને ભ ૂદાનગાંગાનુાં પાવન સ્નાન
પ્રભુતામાાં પગલાાં અને ભ ૂદાનયજ્ઞ માટે એક વિય કામ કરવાનો સાંકલ્પ અમારે માટે સીધાાં

ચઢાણરૂપ હતો. પદરવ્રાજક બની ગામડાનુ ાં ભ્રમણ

, બગલથેલામાાં ગીતા પ્રવચનો , યજ્ઞગીતો અને

ચોપાવનયાાં, તેન ુ ાં વેચાણ , સભા , સરઘસ અને સાંવાદ , ભ ૂવમની પ્રાપ્પ્ત અને વવતરણ વગેરે કાયયક્રમોમાાં
૧૯૫૩ની સાલમાાં અમે ક્ષબહારના બેગ ૂસરાઈ જજલ્લાના તેગડા , બછવારા, બદરવારપુર તાલુકાનાાં ગામડાાં
ખદવા
ાં ૂ
લાગયાાં. ગાંગા અને ગાંડકીનાાં સાંગમનો આ ફળદ્ર ુપ પ્રદે શ હતો. અજ્ઞાન , કાંગાલ, શોવિત, અસ્પ ૃશ્ય,
પીદડત જનતા, તેની ઝાંપડપટ્ટીઓ , અને સામાંતશાહી્ુગના જમીનદારોના પ્રભુત્વ અને શોિણનાાં દશયન
થતાાં. માક્ષલકીવવસર્જન, વગયવવહીન શોિણહીન સમાજરચનાના ક્રાાંવતકારી કાયયમાાં અમે સહભાગી બન્યાાં.
આંબલામાાં પ ૂ. મનુભાઈ પાસેથી ક્રાાંવતની , સમાનતાની , અદહિંસક પ્રદક્રયાની વાતો સાાંભળી હતી. તેને
અમલી બનાવવાની ધગશથી અમે વવનોબાજીની આ જગમ
ાં
વવદ્યાપીઠમાાં ખપી
ાં ૂ ગયાાં. અમારા ક્ષેત્રમાાં
તાલુકા મથકોમાાં અમે ભ ૂદાનયજ્ઞનીઑદફસો શરૂ કરી દીધી. ભ ૂદાનમાાં જમીન મેળવવી અને તે પણ સારી
જમીન મેળવવી એ પ્રારાં ભમાાં અમને ફક્ત કાલ્પવનક જ લાગત.ુાં હૃદયપદરવતયનની વાત આગેવાનો
પાસેથી સ્તબ્ધ થઈને સાાંભળી હતી પણ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાાં અસાંભવ લાગતી. પ્રેમની ભાિાશૈલીનો
અનુભવ અમને થયો નહોતો ; પરાં ત ુ અમે શ્રિા અને દૃઢતાથી કરુણાના પથ વહ્યે જતાાં હતાાં.સભા
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સરઘસ, ઘરઘરના પદરચય દ્વારા યોગય વાતાવરણ ઊભુાં કરવા મથી રહ્યાાં હતાાં. સભાનો પ્રારાં ભ પ્રાથયના ,
ભજન, ધ ૂનથી કરતાાં. ભજન

– ધ ૂન લોકોને આકિયવામાાં અવત ઉપયોગી થતાાં. લોકશાળામાાં પ ૂ.

મ ૂળશાંકરભાઈની સાંગીતવવદ્યાએ અમારા ગળામાાં જે ઉતા્ુાં હત ુાં તે અહીં અમને ખપ લાગ્ુ.ાં બહેનો બાબત
ક્ષબહાર ખ ૂબ રૂદઢચુસ્ત ગણાય. ્ુવાન સ્ત્રીનુ ાં મુક્ત દશયન ભાગયે જ થાય , પરાં ત ુ મારાાં પત્ની સાથે હોવાથી
બહેનોની અલગ વમદટિંગો ગોઠવવામાાં અમને સરળતા રહેતી.
ભ ૂવમદાન મેળવવાનો પ્રથમ પ્રસાંગ અમને કાયમ યાદ રહી ગયો છે . માંઝોલ ગામમાાં
સત્યનારાયણ વસિંહા ૧૨૦૦ વીઘાાં જમીનના માક્ષલક, મોટા જમીનદાર. રાત્રીસભા, દદવસે શાળામાાં બાળકો
સાથે વાતાયલાપ, વાતાવરણમાાં ગુજ
ાં તાાં યજ્ઞગીતો તેમને પણ સ્પશી ગયેલાાં. બીજે દદવસે તેમણે અમને
મળવા બોલાવ્યાાં. અમે તેમને ત્યાાં ગયાાં. વવનોબાજીની ભ ૂદાનની દફલસ ૂફી તેમને વવગતે સમજાવી.
અમારી ફરજ પ ૂરી થઈ માની અમે વવદાય લીધી. રાત્રે તેમનુ ાં કહેણ આવ્્ુાં કે

, “આવતી કાલે બપોરે

અમારી સાથે જમજો.” બીજે દદવસે તેમને ત્યાાં જમ્યાાં . મારાાં પત્ની ઘરની બહેનો સાથે ભળી ગયાાં. જમી
પરવારી, આરામ કરી અમે વવદાય લેવાનાાં હતાાં ત્યાાં સત્યનારાયણબાબુએ જાહેરાત કરી કે
અમારા પદરવાર તરફથી વવનોબાજીના ભ ૂદાનયજ્ઞમાાં ગરીબોને વહેંચવા માટે

, “અમે

, અમારી જમીનનો છઠ્ઠો

ભાગ (૨૦૦ વીઘાાં) આપીએ છીએ . સાથે એક જોડી બળદ અને સાંપવત્તદાનમાાં રૂ. ૫૦૧/- પણ આપવા
ુ ી ભીની થઈ. તેમને શુાં કહેવ ુાં તે સમજાત ુાં
માગીએ છીએ.” અમારા આશ્ચયયની સીમા ન રહી. આંખો હિાયશ્રથ
નહોત.ુાં આખરે દાનપાત્ર ભરા્ુાં . પછીથી જે. પી.ને બોલાવી , આજુ બાજુ ની જનતાનુ ાં વવશાળ સાંમેલન
બોલાવી, આ દાન સ્વીકારા્ુ.ાં ૧૨૦૦ વીઘાનો ખાતેદાર ૨૦૦ વીઘાનુ ાં દાન કરે એ તો સારુાં જ છે , પણ
પછીથી થોડી જમીનમાાંથી સામાન્ય માણસની ભવ્ય ભાવનાનાાં દશયન કરતાાં હૃદય ગદ્

ગદદત થઈ

.

જતાાં.આવા તો અનેક ધન્યપ્રસાંગો પછીથી બન્યા છે . ભારતીય સાંસ્કૃવતના સાંસ્કારોની સુવાસ અનુભવી છે .
બીજા કેટલાક પ્રસાંગો નોંધવાનુ ાં મન થાય તેમ છે . અમને ગમે ત્યારે ઉતારો આપનાર અને
કુટુાંબીજન ગણી સાચવનાર , હાઈસ્કૂલના વશક્ષક શ્રી ગણેશદત્ત શમાય ; અમને દરે ક કાયયમાાં સહાયભ ૂત
થનાર ન્યાયમ ૂવતિ શ્રી વવભ ૂવતબાબુ અને એવી બીજી અનેક વ્યસ્ક્તઓના સદ્
બન્યાાં. એક વખત મારાાં પત્નીને સખત તાવ આવ્યો ને માથુાં ચડ્ુાં ત્યારે

ભાવના અમે ભાગીદાર

.

, જે ગામમાાં રાતવાસો ન

કરવાની સ ૂચના મળી હતી, તે મેઘોલ ગામની એક વ ૃિાએ મારાાં પત્નીની પેટની દીકરીની જેમ સારવાર
કરી, બેત્રણ ભાઈઓએ નાનીમોટી સગવડ સાચવી, અમને પરાણે બે દદવસ રોકી સાચવ્યાાં , એ પ્રસાંગમાાં
છલકાતી માનવતા હૈયે સદા તાજી રહી છે . આ કેમ બન્્ુાં એ તપાસુાં છાં ત્યારે અમે જે વનસ્વાથયભાવે કામ
કરતાાં હતાાં, આવતાાં જતાાં લોકો સાથે પ્રેમપ ૂવયક બોલતાાં – ચાલતાાં, ગરીબો માટે કામ કરીએ છીએ એવી
છાપ ઊભી થઈ હતી , તેન ુ ાં જ આ પદરણામ હત ુાં તેમ દે ખાય છે . આપણા કામનો પડઘો સામાન્ય
માણસના દદલમાાં પડે જ છે એની પ્રતીવત અમને અનેક પ્રસાંગે થઈ છે .
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સાંસારની કાાંટાળી કેડી
આંબલાના વશક્ષણે મારામાાંથી જ્ઞાવતભાવ નાબ ૂદ કયો હતો. સરસ્વતી સાથે લગન કરતી વખતે
મને જ્ઞાવતનો વવચાર નહોતો આવ્યો. સેવાગ્રામ , ક્ષબહાર, ખાદીગ્રામના એક વિયના અનેકવવધ અનુભવો
લઈ અમે બાંને સૌરાષ્ર આવવા નીકળયાાં. મારાાં પત્નીને પ્રસ ૂવતનો સમય નજીક આવી રહ્યો હતો. હુાં કાાંઈ
સાંસ્થાનો કાયયકર નહોતો. ક્ષબહારમાાં અવૈતવનક કાયયકર હતો , એટલે આવથિક પ્રશ્ન ગાંભીર હતો. ઘરની
સ્સ્થવત પણ સાધારણ હતી, પણ છૂટકો નહોતો. અમે સીધા નેસડી જવાનુ ાં નક્કી ક્ુ.ાં
સાવરકુાંડલા ઊતરી નેસડી સમાચાર મોકલ્યા. ટૅક્સી કરી અમે નેસડી પહોંચ્યાાં. અમારા
આગમનના સમાચાર વા્ુવેગે ગામમાાં પ્રસરી ગયા. ગામડાનો સમાજ. (અમારાાં લગન પછી અમારે વવશે
ગામમાાં રાસડા જોડાયા હતા.) આબાલવ ૃિ સૌ અમને જોવા માટે ઊમટ્ાાં. કેમ જાણે અમે તમાશાનુ ાં
સાધન હોઈએ ! ટોળુાં મોટુાં ને મોટુાં થત ુાં ગ્ુ.ાં અમારી મોટરને ઘેરી લીધી. જાતભાતનાાં વાક્યો બોલાય.
અમારી શેરી ભરાઈ ગઈ. ઘર ફરતાાં લોકો ફરી વળયાાં. અમારે માટે ટોળાને કાબ ૂમાાં રાખવાનુ ાં મુશ્કેલ હત.ુાં
ઘરના દરવાજા બાંધ કરવા પડયા. તેથી પર્થથરમારો થયો. અમને ક્ષબહારની ગ્રામસભાઓમાાં સ્થાવપત
દહતોના હદુ રયા, દે કારા , પર્થથર ફેંકવા વગેરેનો અનુભવ હતો. પણ ઘરનાાં સૌને ક્ષચિંતા હતી. ઘરમાાં સૌ
શાાંત બેસી રહ્યાાં. એક કલાકે વાદળ વીખરાયાાં. સૌ પોતપોતાને ઘેર ગયાાં.
ઘરમાાં બાએ હિયઘેલાાં બની વવવધપ ૂવયક અમને આવકાર આપ્યો. ઘરનાાં સૌએ સરસ્વતીને
પોતાનામાાં સમાવી લીધી. મને સૌરાષ્રનુ ાં ગામડુાં કોઠે પડી ગ્ુાં હત ુાં

; પણ મરાસની યાંગ વવમેન્સ

હૉસ્ટેલની આધુવનક સગવડોમાાંથી આવેલી સરસ્વતીને માટે આ પ્રથમ પદરચય હતો. તેની દહન્દી પણ
ભાાંગીત ૂટી. સાંકડાશ , ગાંદકી , અપ ૂરતો પ્રકાશ અને ગરમીએ તેને ઠીક ઠીક અકળાવીપણ ખરી. પણ
કુટુાંબીજનોની હાદદિ કતા અને સમજણે તેને હફ
ાં ૂ આપી. બધુાં સહ્ય બનાવ્્ુ.ાં
મારાાં પત્ની પ્રસ ૂવત માટે સાવરકુાંડલાની હૉસ્સ્પટલમાાં દાખલ થયાાં. મુ. શ્રી લલ્લુભાઈએ પોતાનુ ાં
ઘર અમને વાપરવા આપ્્ુ.ાં હૉસ્સ્પટલમાાં અચ ૂક ખબર પ ૂછવા આવી

, મદદરૂપ થઈ તેમણે અને મુ.

વનમયળાબહેને અમને જીવનભરનાાં તેમનાાં ઋણી બનાવ્યાાં. મારી પાસે આવથિક સગવડ કશી નદહ. આ
પ્રસાંગ પણ વમત્રો પાસેથી લોનરૂપે રકમ લઈ પાર પાડયો.

‘હવે શુાં ?’ એ પ્રશ્ન પડકાર બનીને સામે

આવ્યો.
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ગ્રામસેવાનાાં સીધાાં ર્ઢાિ
મુ. શ્રી માટક્ષલયાભાઈએ વાત્સલ્યધામ માલપરાના સાંચાલક તરીકે મને બોલાવ્યો. આ પ્રદે શમાાં
ભ ૂદાનનુ ાં કામ મુ. માટક્ષલયાભાઈના અથાગ પદરશ્રમથી પ ૂરજોશમાાં ચાલત ુાં હત.ુાં લોકશાળાના માધ્યમથી
ગ્રામપ્રદે શમાાં નવજાગ ૃવત લાવવાનો પુરુિાથય થતો હતો. માલપરાના સાંસ્થાકીય વાતાવરણમાાં અમારુાં
વ્યસ્ક્તગત જીવન અને સાંસ્થાજીવન આગળ ધપવા લાગ્ુ.ાં
આસપાસનાાં પચાસેક ગામોમાાં ભ ૂવમક્રાાંવતના વવચારો ફેલાવવા માટે નાટકો, ગીતો, સભાઓ તથા
પદયાત્રાઓનુ ાં આયોજન થવા લાગ્ુ.ાં મુવનશ્રી સાંતબાલજી અને પ ૂ. રવવશાંકરદાદાના સાંવનષ્ઠ પ્રયાસોથી
ભ ૂવમદાન માટેન ુ ાં વૈચાદરક ખેડાણ સારુાં થ્ુાં હત.ુાં મને ક્ષબહારનો અનુભવ હતો અને સાથે મુ.
માટક્ષલયાભાઈની ઉષ્મા હતી. છૂટક છૂટક એક બે વીઘાાં જમીનનુ ાં દાન મળે એ કરતાાં ગામની ૧/૬
ભાગની જમીનનુ ાં દાન થાય અને તે જમીન તમામ ભ ૂવમહીનોને મળે તેવી અમારી કલ્પના હતી. ગામમાાં
કોઈ બેકાર ન રહે , ગ્રામોદ્યોગો દ્વારા ગામડુાં સ્વાવલાંબી બને

, પગભર થાય એવી વ્યવસ્થા વનમાયણ

કરવાની અમારી ઝાંખના હતી.
અમારા પદરચયનાાં લગભગ તમામ ગામોમાાં છઠ્ઠા ભાગની જમીન દાનમાાં આપવાની શરૂઆત
થઈ. અમુક ભાવનાશાળી ખેડૂતો આંદોલનની હવાની અસરથી દાન આપતા હતા. પણ આખા ગામની
૧/૬ જમીન દાનમાાં મળે એ વાત આગળ ચાલતી નહોતી. આખરે સાજણાવદર

, ખીજદડયા અને

ભાંડાદરયા એ ત્રણ ગામોએ સમગ્ર ગામની ૧/૬ ભાગની જમીન આપવાનુ ાં નક્કી ક્ુ.ાં દાનપત્રો ભરાયાાં.
અનીડામાાં ૬૦% જેવુાં ૧/૬ ભાગનુ ાં દાન થ્ુ.ાં માલપરા અને ગુદ
ાં ાળામાાં થોડા ખેડૂતોએ છઠ્ઠો ભાગ
આપ્યો. અમે પ ૂ. રવવશાંકરદાદા અને મુ. ઢેબરભાઈ તથા મુ. વજુ ભાઈને હાથે જમીનનુ ાં વવતરણ કરાવ્્ુ.ાં
હવે પ્રશ્નહતો ભ ૂદાની ગામોમાાં નવવનમાયણ કરવાનો. માત્ર પદયાત્રા, મુલાકાત કે વ્યાખયાનથી એ
થઈ શકે એમ નહોત.ુાં એને માટે ધ ૂણી ધખાવીને બેસનાર કમયઠ કાયયકતાયની જરૂર હતી. સાથીઓને
લોકશાળા કે સઘનનુ ાં કામ છોડીને ગામડામાાં જઈને બેસવાનુ ાં વ્યવહારુ લાગત ુાં નહોત.ુાં મારી સ્સ્થવત જુ દી
હતી. લોકોએ વવનોબાનો વવચાર સ્વીકાયો , ભ ૂદાન આપ્્ુાં , ભ ૂવમહીન મજૂરોને જમીન મળી , પ્રેમનુ ાં શસ્ત્ર
સફળ થ્ુ,ાં એવા નક્કર ભ ૂવમકાવાળાાં ગામોમાાં સ્વાવલાંબનના પાયા પર ગ્રામોદ્યોગપ્રધાન પ્રવ ૃવત્તઓ શરૂ
કરવી જોઈએ એમ મને લાગત ુાં હત.ુાં ગ્રામસ્વરાજના નમ ૂનારૂપ એકમો ઊભાાં કરીએ તો જ વવનોબાની
વાતો ચદરતાથય થઈ ગણાય. ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિમાાંથી ગ્રામોત્થાનનો વવચાર મળયો. સેવાગ્રામ – ક્ષબહારમાાં
એ પુષ્ટ બન્યો , હવે સાંસ્થાની શીળી છાયા છોડીને કોઈ ગામમાાં એને પ્રત્યક્ષ કરવો રહ્યો. આ ભઠ્ઠીમાાં
શેકાવાનુ ાં અને જીવનની એરણ પર ઘડાવાનુ ાં મેં નક્કી ક્ુ.ાં
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ઢસા જકશનથી
ાં
૭ દકલોવમટર દૂ ર ભાવનગર

– રાજકોટના ધોરી માગયની બાજુ માાં ભાંડાદરયા

નામનુ ાં એક નાનકડુાં ગામ છે . નાડોદા રજપ ૂતો, કુાંભારો, હદરજન – ભાંગીઓ, રબારી અને વાઘરીની વસ્તી
૯૮%. ૧૯૪૮માાં પ ૂ. નાનાભાઈના હસ્તે આ ગામમાાં મેં ગ્રામશાળાનુ ાં ખાતમુહત
ૂ ય કરાવેલ.ુાં ્ુવાન સાંગઠન
અને પૌઢવશક્ષણનુ ાં કાયય પણ કરે લ.ુાં ગામ ભાવુક અને ઉત્સાહી. મોટા ભાગની વસ્તી ગરીબ

. વ્યસન

વ્યાપક પ્રમાણમાાં. ભણતરનુ ાં નામવનશાન નહીં. ખેતી અવત પછાત. અજ્ઞાન અને જ્ઞાવતવાદનુ ાં પોરસભ્ુાં
માનસ ચારે બાજુ ફેલાયેલ.ુાં
લોકોએ મુવનશ્રી સાંતબાલજીનુ ાં બે ખેતરવા સામે જઈ સ્વાગત ક્ુ.ાં માનનીય શ્રી ઢેબરભાઈના
હાથે સમગ્ર ગામની ૧/૬ ભાગની ૩૨૫ વીઘાાં જમીન ૧૯ ભ ૂવમહીન પદરવારોને વહેંચવામાાં આવી.
દાનપાત્ર ભરાય એટલુાં પ ૂરત ુાં નહોત ,ુાં જમીનનો કબજો સોંપાય ત્યારે જ વવવધ સાંપ ૂણય થઈ ગણાય ને મને
એમાાં જ રસ હતો.
માલપરાની સાંસ્કારી – વશક્ષક્ષત સાંસ્થાના કાયયકરસમ ૂહમાાં રહેવાનુ ાં સરળ હત,ુાં પણ ભાંડાદરયા જેવા
પછાત ગરીબ રૂદઢચુસ્ત , સગવડરદહત ગામમાાં રહેવ ુાં ને કામ કરવુાં ઘણુાં કઠણ હત.ુાં મને મારા કુટુાંબની
ક્ષચિંતા હતી. મારાાં પત્નીનો ઉછે ર અને ભાંડાદરયાનુ ાં વાતાવરણ એનો મેળ કેમ બેસાડશે એ પ્રશ્ન હતો

;

પરાં ત ુ મારાાં પત્નીની વવચારવનષ્ઠા મારાથી પણ ચદડયાતી સાક્ષબત થઈ. અમે કૃતવનશ્ચયી બની ભાંડાદરયા
ગયાાં. જોકે મારા વમત્ર બાબુભાઈ જાદવાણીએ તો શરત લગાવેલી કે તમે ૧૫ દદવસથી વધારે સમય
ટકો તો મ ૂછ મડાવી
ાં ૂ
નાખુ.ાં પણ અમે ભાંડાદરયામાાં ટકયાાં, ચોવીશ વિય સુધી ટક્યાાં.
અગાઉ બહારવદટયા ભ ૂપત અને વીસા માાંજદરયાના વખતે ખભે હેનરી માદટિનની રાઇફલ સાથે
મુ. રત ુભાઈ અદાણીની રાહબરીમાાં મેં લોકસેવાના સૈવનક બની ખારાપાટનાાં ગામડાાં ખદ્યા
ાં ૂ હતાાં. હવે
વવનોબાજીની પ્રેમવાણી અને જે.પી.ની વીરહાક સાાંભળી ગામડામાાં ધ ૂણી ધખાવવી હતી.
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ, પ ૂ. નાનાભાઈ, પ ૂ. મનુભાઈ અને પ ૂ. ધીરે નદાની તેમાાં હફ
ાં ૂ હતી.
ભ ૂદાન આંદોલનની અનેક પ્રકારની ટીકાઓ થઈ છે . તેની વનષ્ફળતા ગાઈ –વગાડીને લોકો સામે
ધરવામાાં આવે છે; પરાં ત ુ મારો જાત–અનુભવ રજૂ કરીને આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવો ઉક્ષચત ગણાશે.
ભાંડાદરયામાાંઅમે ૩૨૫ વીઘાાં જમીન મેળવી હતી. તે ૧૯ પદરવારોને ૩થી ૮ એકરના ક્ષેત્રફળમાાં
વહેંચી હતી. તમામ જમીનનુ ાં ખેડાણ થ્ુાં હત.ુાં ૧૦ કુટુાંબોને સાંપવત્તદાન , શ્રમદાન અને વવકાસ સહાયથી
કૂવા કરાવી આપવામાાં આવ્યા. સાધનદાન દ્વારા તમામ કુટુાંબોને ગાડી – બળદ – સાાંતી વગેરે ઓજારો
કરાવી આપવામાાં આવ્યાાં. તેઓ સારુાં ક્ષબયારણખાતર વાપરે અને વધારે ઉત્પાદન મેળવે તે માટે
માગયદશયન આપવામાાં આવ્્ુ.ાં આજે ગામમાાં કોઈ ભ ૂવમહીન પદરવાર નથી. કોઈ ધાંધા વવહોણુાં નથી.
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આવથિક જરૂદરયાત માટે સૌ સહકારી માંડળીમાાં જોડાયા છે . મળે લી જમીનના તેઓ માક્ષલક છે . ખેતીકૌશલ
દ્વારા સારુાં ઉત્પાદન મેળવે છે .
હદરજન, ભાંગી, વાધરી, રબારી, રજપ ૂત તમામ જ્ઞાવતના લોકો જાતે ખેતી કરી વિયમાાં ૫૦ ટકા
આવક મેળવે છે અને બાકીની આવક ખેતીમજૂરી તેમજ અન્ય વ્યવસાયો મારફત મેળવે છે . ગાય

–

ભેંશ, બળદ વગેરેન ુ ાં પશુપાલન કરે છે . ખેતીગોપાલન દ્વારા આવથિક સ્વાવલાંબનનુ ાં અહીં નમ ૂનેદાર કામ
થ્ુાં છે . આસપાસનાાં ગામોમાાં પણ આ જ પ્રદક્રયા ચલાવી છે અને સરસ કાયય થ્ુાં છે . ખેડૂતો અને
ખેતમજૂરો વચ્ચે સાંઘિય નહીં પણ વગયમેળનુ ાં સારુાં વાતાવરણ જોઈ શકાય છે .
સ્થાવનક સ્વરાજની સાંસ્થાઓ અને સ્થાવનક લોકોની સહાયથી તેમજકાયયકરોના પુરુિાથયથી
બાલમાંદદર, પ્રાથવમક શાળા, સહકારીમાંડળી,ગ્રામપાંચાયતનુ ાં લોકસ્વરાજની દૃષ્ષ્ટએ કાયય થ્ુાં છે . શૈક્ષક્ષણક
દૃષ્ષ્ટએ સાવ પછાત ગામમાાં આજે સાત ધોરણની સરળ શાળા ચાલે છે . એસ.એસ

.સી., પી.ટી.સી. ,

લોકભારતી સ્નાતક, સાયન્સ ગ્રૅજ્્ુએટો., બી.એડ., એમ.એડ., એમ.બી.બી.એસ. વગેરે પદવી ધરાવનારા
્ુવાનો સારી સાંખયામાાં છે . ૧૯૫૫થી ૧૯૭૯ સતત ૨૪ વિય સુધી આ ગામને અમારી કમયભ ૂવમ બનાવી ,
ગ્રામવવકાસની તમામ પ્રવ ૃવત્તઓ વવકસાવવા યથાશસ્ક્ત પ્રયત્ન કયો.
કેટલીક પ્રવ ૃવત્તઓનો ટૂાંકો પદરચય આમ આપી શકુાં :



પ્રૌઢશશક્ષિ, શનરક્ષરતા શનવારિ

પ્રૌઢ વશક્ષણના વગો દ્વારા વનરક્ષરતાનુ ાં સાંપ ૂણય વનવારણ કરવામાાં આવ્્ુ.ાં ૮૦% લોકો વાાંચતા
થયા. દરે ક જ્ઞાવતનાાં બાળકો વશક્ષણ લે તે માટે સઘન પ્રયત્નો કરતાાં આજે ૮૫% જેટલાાં બાળકો વશક્ષણ
મેળવી રહ્યાાં છે .



સહકારી પ્રવ ૃશિ

ગામનો દરે ક પદરવાર – ખાતેદાર સહકારી માંડળીનો સભ્ય બને તેમ જ તેને જરૂરી વધરાણ મળે
તે માટે માંડળીમાાં જોડી તેમની આવથિક જરૂદરયાતો પ ૂરી કરવા પ્રયત્ન કયો. લોકભારતીના સ્નાતક
માવજીભાઈ ખેરને માંડળીની જવાબદારી સોંપી. ફક્ત વધરાણથી સાંતોિ ન માનતાાં જીવનજરૂદરયાતની
વસ્ત ુઓની દુકાન શરૂ કરવામાાં આવી. ૧૮ વિયથી આ દુકાન માંડળી મારફત સાંતોિકારક રીતે ચાલે છે .
સુધરે લાાં ક્ષબયારણ, જતાં ુનાશક દવાઓ, રાસાયક્ષણક ખાતરો તેમજ ખેતીનુ ાં ઉપયોગી સામગ્રીનુ ાં વેચાણ કરે
છે . ગામડામાાં મોટી સમસ્યા ઉત્પિ થયેલ માલના સાંગ્રહની છે . માંડળી મારફત ગોડાઉનની વ્યવસ્થા કરી
તેનો ઉકેલ આણવામાાં આવ્યો. છે લ્લાાં ૧૮ વિયથી માંડળી મારફત મોટા ભાગના માલનુ ાં સામ ૂદહક ધોરણે
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વેચાણ કરવાની પ્રથા કાયમી થઈ છે . ઉત્પાદકને વાજબી બજારભાવ મળે છે . ગ્રોફેડની પ્રવ ૃવત્ત પછી તો
સમગ્ર ગામનો માલ ગ્રોફેડના નીવતવનયમો પ્રમાણે વેચાય છે . માંડળી

अ વગય ધરાવે છે . ઘણી સુદ
ાં ર

કામગીરી કરે છે .



ગ્રામપાંર્ાયત

મારુાં પ્રથમ કામ માલપરા – ભાંડાદરયા સાં્ક્ુ ત ગ્રામપાંચાયતને અલગ કરવાનુ ાં હત.ુાં ૧૯૫૬માાં
ગ્રામપાંચાયત અસ્સ્તત્વમાાં આવી. તેના સરપાંચ તરીકે હુાં ક્ષબનહરીફ ચટાયે
ાં ૂ લો. ૧૯૫૬થી ૧૯૭૦ સુધી
પાંચાયત ક્ષબનહરીફ ચટાતી
ાં ૂ
આવી. સરપાંચ તરીકે હુાં ચાલુાં રહેલો. આજે પણ પાંચાયત ક્ષબનહરીફ જ
ચટાય
ાં ૂ
છે . મારા ચૌદ વિયના વહીવટમાાં પાંચાયત મારફત નીચેની પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરી :
(૧) શાળાનુ ાં બાાંધકામ, વ ૃક્ષ ઉછે ર કાયય , પદરશ્રમાલય, ગોડાઉન, દુકાન, ઑદફસ, સેનીટરી વેલ્સ,
ટાાંકી, કૂવા હવાડાનુ ાં બાાંધકામ, પ ૂરતા પાણી માટે વધારાના ત્રણ કૂવાઓ , શાળાના વધારાના ઓરડાઓ ,
બાલમાંદદર, ગામના રસ્તા પાકા – વસમેન્ટના બનાવવા, ગામના પાદરમાાં વોંકળા ઉપર પુલ બાંધાવવો ,
હદરજનોના સાાંકડા ગીચ આવાસોની જગયાએ હવા – પ્રકાશવાળા સુધડ ૧૮ આવાસો બાંધાવી આપવા
વગેરે કામો કરવામાાં આવ્યાાં. કુભ
ાં ાર કારીગરો માટે અલગ સહકારી માંડળી બનાવી. તેના સામ ૂદહક કાયય
માટે કોમન વકય શેડ ્ુવનટનાાં મકાન બનાવવામાાં આવ્યાાં. ગામની નદી ઉપર આડબાંધ બાંધાવી ગામના
કૂવાઓનાાં તળ ઊંચાઆવે તે માટે પ્રયત્નો કયાય. તળાવનુ ાં બાાંધકામ થ્ુ.ાં પાંચાયતનાાં તમામ વવકાસકામો
ગ્રામફાળાના ધોરણે થયાાં. તેમાાં એકાદ અપવાદ વસવાય લોકોના સામ ૂદહક વનણયયો લેવડાવી , લોકફાળો
એકત્ર કરી , શ્રમદાન મેળવી કામો કરવામાાં આવ્યાાં . સ્થાવનક લોકોનો ઉત્સાહ અને મારા પરનો પ્રેમ
તેમજ વવશ્વાસ મારા માટે મહામ ૂલી મ ૂડી સમાન છે . લોકહૃદયની આ ભાવના માટે મને તેમના પ્રત્યે ઊંડો
આદર છે .


કોટચ –કર્ેરી ત્યાગ, લવાદ સ્વીકાર

ગ્રામ સમાજમાાં આજના કોટય કચેરી પિવતના વહીવટથી પારાવાર નુકસાન થયેલ ુાં છે . તેનો ઉકેલ
એકમાત્ર લવાદી પ્રથા જ હોઈ શકે . ભાંડાદરયાના ૨૪ વિયના વસવાટમાાં કોટય – કચેરીની પિવત પર સારુાં
એવુાં વનયાંત્રણ રહ્ુ.ાં પોલીસ તેમજ અન્ય સરકારી એજન્સીની જગયાએ સ્થાવનક સ્વરાજની ભ ૂવમકાએ જ
પ્રશ્નોના વનકાલ માટે પ્રયત્નો કયાય . ૮૦% સફળતા મળી તેમ કહી શકાય. પ્રશ્નોનુ ાં વનરાકરણ લોકો મારફત
જ કરવામાાં આવ્્ુ.ાં આજે લોકો ઉપર કોટય – કચેરી અને નોકરશાહીની પકડ વધતી જાય છે ત્યારે અમે
અખત્યાર કરે લ લવાદી પિવત લોકો માટે વધારે દહતકર છે એમ જોવા મળ્ુાં છે .
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અસ્પ ૃશ્યતા શનવારિ

અસ્પ ૃશ્યતાનો પ્રશ્નકાયદા મારફત કે નોકરશાળી રાહે કે પ્રદશયનો કરીને ઉકેલવાનો મેં કદી
પ્રયત્ન કયો નથી. નથી તો એવી જરૂદરયાત લાગી. હદરજનો આવથિક રીતે સધ્ધર બને

, શૈક્ષક્ષણક રીતે

સાંસ્કારી બને , લોકો ક્ષબરાદરીના ભાવથી સાહજજકપણે તેમની સાથે વ્યવહાર કરતા થાય તે માટેની
પ્રવ ૃવત્તઓ હાથ ધરવામાાં આવી. સરકારી સબસીડી આધાદરત ઉત્થાનના કાયયક્રમોથી અળગા રહીને આ
ક્ુ.ાં પદરણામે લોકો હદરજનોને માનભેર અપનાવતા થયા. જોકે શરૂઆતમાાં માન્યતાઓ અને દરવાજોને
કારણે આ દે વીભક્ત ગામમાાં અમુક હદરજન પદરવારો સાથે કસોટીરૂપ પ્રસાંગો બન્યા. એમાાંથી સાંબધ
ાં ો
કડવાશભયાય બન્યા. અમારી ભ ૂવમકા દ્વેિરદહતની હતી. પદરણામે હદરજન પ્રશ્ને જે કુટુાંબો સાથે કટુ સાંબધ
ાં ો
ઊભા થયા હતા તેમની સાથે , આજે પ્રત્યક્ષપણે હુાં ભાંડાદરયા ગામમાાં નથી રહેતો છતાાં અવત વનકટના
સાંબધ
ાં ો ધરાવુાં છાં. દક્ષક્ષણામ ૂવતિના વશક્ષણમાાંથી મળે લ ભાવના અને સાંસ્કારોએ અહીં સુફળ આણ્્ુાં છે તેમ
જોઉં છાં.


તાવિી અને શનમચ ળતા

આ બધાાંનો અથય એવો નથી કે અમારી કસોટી નથી થઈ. અમારી તાવણી કરનારા પ્રસાંગો બન્યા
જ છે . પરાં ત ુ પ્રસાંગને અંતે અમને વધુ વનમયળતા સાાંપડી છે .
ગામની શાળાનુ ાં સાંચાલન અમને સોંપવાનો વનણયય જજલ્લા વશક્ષણસવમવતએ કયો હતો. અમે
સાંચાલન સાંભાળી લીધુાં ; પરાં ત ુ જે વશક્ષકભાઈ હતા તેમની અમારી સાથે કામ કરવાની ઇચ્છા નહોતી.
તેમણે પોતાની બદલી કરાવી નાખવા મને જણાવ્્ુ.ાં મેં એ માટેની કાયયવાહી શરૂ કરી. ઠીકઠીક સમય
ગયો. દરવમયાનમાાં વવઘ્નસાંતોિી તત્વોએ ગામમાાં અવવશ્વાસ અને અસાંતોિનુ ાં વાતાવરણ ઊભુાં ક્ુ.ાં આ
વવસ્તારના કેટલાક જાહેર કાયયકર વમત્રોએ તેમાાં રસ લીધો. સાથી કાયયકરોએ પણ આડકતરુાં પ્રોત્સાહન
આપ્્ુ.ાં પ્રશ્ન જદટલ બનવા લાગયો. અમારી વનષ્ઠાનો પ્રશ્ન નહોતો. અમે દ્વેિબુદ્ધિ કે બદઇરાદાથી કોઈ
પગલુાં લીધુાં નહોત.ુાં પણ અમારી ભ ૂવમકા લોકો સમજી શકે તેવી તેમની સ્સ્થવત નહોતી.
એક રાત્રે સામ ૂદહક રીતે ્ુવાનોના ટોળાનો હલ્લો આવ્યો. મારા મકાનની ચારે બાજુ ગોઠવાઈને
તેમણે પર્થથરમારો શરૂ કયો. મકાન ગામને પાદર , નદીદકનારે , થોડુાં દૂ ર આવેલ ુાં હત.ુાં રાતના ૮ –૦૦થી
૮–૩૦ થયા હશે . ઘરમાાં હુાં, મારાાં પત્ની અને બાળકો વસવાય કોઈ નહોત.ુાં પર્થથરમારો એવો સખત હતો
કે આજે યાદ કરતાાં પણ કાંપારી છૂટે . વનઃસહાય દશામાાં હુાં આમતેમ આંટા મારી રહ્યો હતો. ગામમાાંથી
કોઈ અમને મદદ કરે એવા સાંજોગો નહોતા. મકાન પરનાાં વવલાયતી નક્ષળયાાં ત ૂટી પડે તેવા મોટા
પર્થથરના ઘા થવા લાગયા. પદરસ્સ્થવત ગાંભીર વળાાંક લેશે તેમ લાગત ુાં હત.ુાં
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મારાાં પત્નીએ કહ્ુાં , “ચાલો , આપણે સામે ચાલીને લોકોને પ ૂછીએ અને કહીએ કે અમને મારો.
અમે તમારી સામે જ ઊભાાં છીએ .” તેમની આ દહિંમત અને વવચારનો વવનાવવલાંબે અમલ કરવા અમે
દરવાજા ખોલી બહાર ચોગાનમાાં અને ત્યાાંથી ્ુવકવગય જ્યાાંથી અમારા પર પર્થથરમારો ચલાવી રહ્યો
હતો ત્યાાં કશાય હવથયાર વગર જઈને ઊભાાં રહ્યાાં. શાાંવતથી તેમને કહ્ુાં , “ચાલો, તમારે મારવાાં છે ને ?
અમે તમારી વચ્ચે જ છીએ. ચલાવો પર્થથર. મારો અમને.” જાણે ચમત્કાર થયો. બધા ચ ૂપ. કોઈ બોલે કે
ચાલે. અમે અધો કલાક ગામ વચ્ચે ફયાાં . ન કોઈ કાાંઈ બોલ્્ુાં , ન એક પણ પર્થથર ફેંકાયો. બીજે દદવસે
જજલ્લા વશક્ષણ સવમવતના પ્રમુખ શ્રી નવલભાઈ શાહને કોઈએ સમાચાર આપ્યા હશે તે અમારી ખબર
કાઢવા આવ્યા. લોકો પાસેથી બધી વાત જાણીને અમને મળવા આવ્યા. કહે : “આટલુાં બધુાં તોફાન થ્ુાં
ત્યારે પોલીસ રક્ષણ મેળવી લેવ ુાં જોઈત ુાં હત.”ુાં મેં સહજ રીતે જ કહ્ુાં , “પોલીસ પાટી દ્વારા આ ગામમાાં
કામ લેવ ુાં હોય તો આ ગામમાાં બેસવાનો કોઈ અથય જ નથી રહેતો. અમે ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિમાાંથી એવુાં
શીખયા નથી.” આજે એ જ વવદ્યાથી ્ુવાનો ભણીને આગળ વધ્યા છે

, સમજણા થયા છે , અને આખો

પ્રસાંગ તેમના શબ્દોમાાં સાાંભળીએ છીએ ત્યારે મન હળવુાં થઈ જાય છે .
આવો જ કસોટીનો બીજો પ્રસાંગ સહકારી માંડળીનુ ાં ગોડાઉન ઊભુાં કરવાનુ ાં હત ુાં ત્યારે બન્યો હતો.
તે વખતે આસપાસનાાં મોટાાં ગામોમાાં પણ ગોડાઉન નહોતાાં. મેં ગોડાઉનની દરખાસ્ત મ ૂકી એટલે
સ્થાવપત દહતોએ તેનો સખત વવરોધ કયો. માંડળીના પ્રમુખને ઠસાવી દીધુાં કે આ તમારા દહતમાાં નથી.
તેણે મોટા ખાતેદારોને અષ્ટમ્ પષ્ટમ્ સમજાવી દીધુ.ાં વવરોધી વાતાવરણ ઊભુાં થ્ુ.ાં પણ આવા
પડકારનો વનભયયતાથી સામનો કરવાની ગળથ ૂથી પ ૂ. નાનાભાઈ અને પ ૂ. મનુભાઈ પાસેથી મળી હતી.
અમે ધૈયય , વનષ્ઠા અને સમજાવટથી કામ લીધુ.ાં અંતે ૧૯૬૪માાં ગોડાઉન માંજૂર થ્ુ.ાં લોકોની
સવયસમ
ાં વતથી કામ શરૂ કરવામાાં આવ્્ુ.ાં લોકો ૧૮ વિયથી એનો લાભ લે છે . આપણી વનષ્ઠા યોગય હોય
તો લોકોમાાં તેવો જ પડઘો પડે છે તે મારો સ્વાનુભવ છે .


પાંર્ાયતીરાજ : ભ્રષ્ટાર્ાર સામે જેહાદ

ભાંડાદરયાના સરપાંચની હેવસયતથી હુાં ગઢડા તાલુકાપાંચાયતનો સભ્ય હતો. કારોબારી સવમવતમાાં
સભ્ય અને એક સવમવતમાાં અધ્યક્ષ હતો. ગ્રામસમાજની નવરચના માટે પાંચાયતીરાજ મહત્ત્વનુ ાં કદમ છે .
તેમાાં રસ લેવા અન્યને પણ મેં આગ્રહ કયો હતો. પ્રશ્ન આવ્યો : પ્રમુખશ્રી તરફથી આચરવામાાં આવતા
વ્યાપક ભ્રષ્ટાચારનો. ક્યાાં સુધી મગા
ાં ૂ મગા
ાં ૂ જોઈ રહેવ ુાં

? આંબલાના પાઠ સમાજવવરોધી તત્ત્વો સામે

લડવા કહી રહ્યા હતા. કેટલાક વડીલો કોંગ્રેસી આગેવાનો સાથે સમાધાન સાધી લેવા સમજાવતા હતા.
કસોટીની એરણ પર ચડયો. લોકો મારી ભ ૂવમકાની કદર કરતા હતા. વડીલો નારાજ હતા. અમે તો
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વવરોધના શ્રીગણેશ માાંડયા.પ્રત્યક્ષ રૂપમાાં અમને સફળતા ભલે ન મળી , પણ અવનષ્ટની સામે લડવામાાં
તો આનાંદનો જ અનુભવ થયો.
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ખાદીકાયચ
માલપરાનુ ાં સઘનક્ષેત્ર આવથિક જવાબદારીઓને કારણે પાછાં સોંપાવાનુ ાં સાંચાલકો વવચારતા હતા.
હુાં તેમાાં સભ્ય નહોતો, પણ વવચારવા માટે બોલાવેલો. મને લાગત ુાં હત ુાં કે પાછાં સોંપવાને બદલે હજુ એક
વધુ પ્રયોગ કરી જોવો જોઈએ. અને એમાાંથી જવાબદારી મારા પર જ આવી પડી.
ખાદીગ્રામોદ્યોગો ઉપરની મારી શ્રિા અત ૂટ છે . ગ્રામ સમાજની ઉિવત માટેન ુ ાં પ્રથમ પગવથ્ુાં
ખાદી છે તેમ આજે પણ માનુ ાં છાં. એથી ઢસાને મુખય કેન્ર બનાવી ઢસાથી સોનગઢ સુધીનાાં ગામડાાંઓની
પટ્ટીમાાં, ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ –લોકભારતીથી વાત્સલ્યધામ સુધીનો પ્રદે શ ખાદી –ગ્રામોદ્યોગ, ખેતીગોપાલનથી
ધમધમતો હોય એવી મારી અંતરની મહેચ્છા હતી. તેથી લોકભારતી કે આંબલાનાાં સઘનક્ષેત્ર કેન્રો
સાંભાળવાની પ ૂ. મનુભાઈ તરફથી દરખાસ્ત આવી ત્યારે

, વવસ્ત ૃતીકરણની કેટલાક વમત્રોની અવનચ્છા

છતાાં, મેં સાંભાળવા વનણયય કરે લો. આજે આંબલામાાં સુદ
ાં ર અંબરપ્રવ ૃવત્ત ચાલે છે . કાયયકતાયઓવનષ્ઠા, ધગશ
અને સાતત્યથી કામ કરે તો ધાયાાં પદરણામો આવી શકે તેવી મારી સ્પષ્ટ માન્યતા છે .
મારી એવી માન્યતા રહી છે કે ઢસાથી સોનગઢ સુધીની ૧૦૦ ગામડાાંની પટ્ટીમાાં લોકભારતીને
મધ્યમાાં રાખી ખાદીગ્રામોદ્યોગ, ખેતી, ગોપાલનનુ ાં નમ ૂનેદાર સાંકુલ ઊભુાં કરવુાં જોઈએ. એ માટેની ભ ૂવમકા
આખા વવસ્તારમાાં ભારોભાર પડી છે . જરૂર છે એને વેગ આપનાર યોગય સાંયોજન અને સાંચાલનની.
૧૯૭૫માાં દે શ ઉપર કટોકટી લાદવામાાં આવી ત્યારે જનતા પક્ષના નેજા નીચે આ વવસ્તારનાાં
ગામેગામ કટોકટીના દૂ િણને ફેંકી દે વા લોકઆંદોલન ઊભુાં કરવા પ્રયત્ન કયો. પદરણામ સ્વરૂપ આપખુદ
અસામાજજક સ્થાવપતદહતોનો જબરદસ્ત પડકાર સામે આવીને ઊભો. અમારા વવસ્તારમાાં બીજા સાથી
વમત્રો વનભયયતાથી આગળ આવવામાાં દહચદકચાટ અનુભવવા લાગયા. અમે તો આ સાંગ્રામમાાં ઝુકાવ્્ુ.ાં
આજે કેટલાાંકની દકિાખોરી, ખુિસ અને રોિનો સતત સામનો કરી રહ્યો છાં. પ્રસાંગોપાત ભોગ બનવુાં પડે
છે .
આજકાલ કરતાાં આ વવસ્તારનુ ાં રચનાત્મક કાયય કરવામાાં વવતાવેલાાં વિો ચોત્રીશ થવા જાય છે .
અવૈતવનક કાયયકર તરીકે જ આ કામો કયાાં છે . આવથિક સાંકડાશ પણ ભોગવી છે . પણ રવ્યોપાર્જનનો
વ્યવસાય કરવાથી અક્ષલપ્ત જ રહ્યો છાં. વચ્ચે મુ. પદરક્ષક્ષતલાલભાઈએ સૌ. સરસ્વતીને ગાાંધી
સ્મારકવનવધના કાયયકર તરીકે વનમણ ૂક આપેલી , અને તેન ુ ાં વેતન મળત.ુાં તે વસવાય મારી થોડી અંગત
ખેતી અને ગાયથી આવથિક ગાડુાં ગબડાવ્્ુાં છે . જે સાંસ્થાઓ ઊભી કરવામાાં મેં મારી પ ૂરી તાકાત લગાવી
હતી તે સારી એવી સધ્ધર થઈ છે . માત્ર સાંતાનોનુ ાં વશક્ષણ , માાંદગી વગેરેને કારણે સઘનક્ષેત્રમાાં માનદ
વેતન માટે મેં માગણી મ ૂકી હતી.
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તેમાાં બધાાં વમત્રો સાંમત હતા પણ એક વમત્રના વવરોધને કારણે મેં મારી દરખાસ્ત પાછી ખેંચી લીધી.
કુટુાંબજીવનમાાં જ્ઞાવતવાદને સાંપ ૂણયપણે વતલાાંજક્ષલ આપી છે . જયેષ્ઠ પુત્રનાાં લગન પણ
આંતરજ્ઞાતીય રીતે કયાાં છે .
પ ૂ. નાનાભાઈ ,મનુભાઈ અને સાંસ્થાના વશક્ષણને જીવનમાાં અને સમાજમાાં ઉતારવા યથાશસ્ક્ત
પુરુિાથય કરીએ છીએ, તેનો આત્મસાંતોિ લઈએ છીએ. સફળતા–વનષ્ફળતા તો ભવવષ્યને હાથ છે . છે લ્લાાં
૨૮ વિયનાાં ગ્રામવનમાયણનાાં કાયોમાાં ખપી
ાં ૂ જવામાાં મારાાં પત્ની સૌ. સરસ્વતીની વનષ્ઠા , ગ્રામાક્ષભમુખતા,
દૃઢ મનોબળ અને કદઠન પદરશ્રમનો સહારો ઉલ્લેખનીય છે .
અનેક પ્રલોભનો, સહકારી બૅંકમાાં સારી તકો તેમ જ અન્ય વ્યવસાયોના આકિયક લાભો જતાાં
કરી વવચારપ ૂવયક ગ્રામસ્વરાજની મારી પ્રવ ૃવત્તઓ અને પ્રયોગોમાાં કાયમી સહભાગી મારા વવદ્યાથી તથા
સહકાયયકર, લોકભારતીના વવદ્યાથી ભાઈ માવજીભાઈ ખેરનો દહસ્સો પણ એટલો જ ઉલ્લેખનીય છે .
ભાંડાદરયાના અપાંગ કાયયકર ઝીણાલાલ પણ પ્રશાંસાપાત્ર છે .
હજુ પણ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિના વશક્ષણને શોભે તેવી પ્રવ ૃવત્તઓ વવકસાવવા હિયભેર કાયય કરતાાં
રહેવાનુ ાં મન થાય છે . લોકો તરફથી મને ગમતી પ્રવ ૃવત્ત સમી ઢસા જકશનની
ાં
ગૌશાળાનુ ાં સાંચાલન
સોંપવામાાં આવ્્ુાં છે . જીવનસાંધ્યાનો વનવ ૃવત્તનો કાળ ગૌસેવામાાં પણ ખરચાશે તેને હુાં મારુાં સૌભાગય
સમજીશ.

ॐ सहनाववतु !
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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આજ સુધી આપિે એક માન્યતામાાં દોરવાયા છીએ અને તે એ કે કેળવિી એ જીવનથી
કોઈ જુદી અલાયદી વસ્ત ુ છે . આપિી આ માન્યતાને લઈને જ આજની આપિી શાળાઓ

–

મહાશાળાઓને જીવન સાથે બહુ મે ળ હોતો નથી. ખરી રીતે માિસનો આત્મા જેમ દે હથી જુદો
છે પિ તે માાં ઓતપ્રોત થયે લો છે તે વી રીતે કેળવિી જીવનમાાં ઓતપ્રોત થયે લી છે

, એટલે

કેળવિીની શસદ્ધિ મે ળવવી હોય તો તે જીવનમાાંથી મે ળવવી જોઈએ. જે માિસોએ જીવનના
એક ખ ૂિાને જ જાણ્યો છે તે ઓ તે ખ ૂિા પ ૂરતા ભિેલા ગિાય

; પિ તે ઓ ખરા અથચમાાં

કેળવાયે લા ન કહેવાય. જેમિે જીવનના એક ખ ૂિાને ભલે જાણ્યો હોય પિ સમગ્ર જીવનના એક
અંગ તરીકે તે ને શપછાન્યો છે તે મિે જીવનને શપછાન્ર્ુાં છે એટલે તે ઓ ખરા અથચમાાં કેળવાયે લા
છે .

–નાનાભાઈ ભટ્ટ
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ુ ાઈ ગોડા
શ્રી જગભ
જગુભાઈ મોનજીભાઈ ગોડા. ભાવનગર જજલ્લાના સાવરકુાંડલા તાલુકામાાં નેસડી ગામે સાંવત
૧૯૮૫ની વવજયાદશમીએ જન્મ. નેસડીમાાં સાત ધોરણનો અભ્યાસ કયાય પછી સાવરકુાંડલામાાં બે વિય
હાઈસ્કૂલમાાં ભણ્યા. ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ આંબલામાાં વવનીત સુધીનો અભ્યાસ કયો. (૧૯૪૮)
ગ્રામપુનર્ રચનાના અવૈતવનક કાયયકર તરીકે આજ સુધી અનેક ક્ષેત્રો સાથે સાંકળાયેલા રહ્યા છે .
.

૧૯૪૮થી ’પર સુધી માલપરા (તા. ગઢડા)માાં ગ્રામનવવનમાયણનુ ાં કાયય સાંભાળ્ુ.ાં ૧૯૫૨

–૫૩ બે વિય

વધાયમાાં ખાદી – ગ્રામોદ્યોગોનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કયો. ૧૯૫૩માાં એક વિય ક્ષબહારમાાં ભ ૂદાન પ્રવ ૃવત્તમાાં સદક્રય
કાયયકર રહ્યા. ૧૯૫૪ –૫૫ માલપરામાાં વાત્સલ્યધામના સાંચાલક રહ્યા અને ભ ૂદાન ઝુાંબેશમાાં જોડાયા.
૧૯૫૫થી ’૭૯ સુધી ભાંડાદરયા (તા. ગઢડા)માાંગ્રામપુનર્

રચનાના પ્રયોગો કયાય . ૧૯૫૬થી ૭૦

.

સુધીભાંડાદરયા ગામના ક્ષબનહરીફ સરપાંચ તરીકે ચટાયા.
ાં ૂ
૧૯૮૦ –૮૧થી ઢસા જકશન
ાં
ખાદી કેન્રના અને
ગૌશાળાના સાંચાલકની જવાબદારીઓ સાંભાળે છે . વમત્રો સાથે બે વિયનો સમ ૂહખેતીનો પ્રયોગ પણ કરે લો
છે .
ખેતી, ગોપાલન ,ખાદી, ગ્રામોદ્યોગોના પ્રયોગોમાાં આજીવન રસ રહ્યો છે

. લોકશસ્ક્ત જાગરણ

માટેનાાં સાંગઠનોમાાં અને ્ુવક પ્રવ ૃવત્તમાાં ઊંડો રસ છે . ગીતો અને ભજનો માટે પ્રીવત છે .
૧૯૫૩માાં કેરળનાાં વતની સરસ્વતીબહેન સાથે લગન કયાાં . સાંતાનોમાાં ત્રણ પુત્રો છે .
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