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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
વશક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સુંસારનાું
અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પુનરડ ચના
સાથે સુંકળાયેલાું કે ટલાુંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાુંનાું કે ટલાુંક ખેતી,
સહકાર, પુંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે ,
જેલ સુપરરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાું કામ કરી રહેલાુંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાું सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવડ અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આરદવાસી
વવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયડમાું પરોવાયેલાના આવા બીજા
ડઝનબુંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાું અમારા સામર્થયડની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાું ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ુું
સારહત્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી
વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયડ માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
– મનભાઈ પુંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સુંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનુું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવિવયડ
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના જીવનમાું પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું 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 સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ું લોકભારતીત્વનુું વવશ્વબજારમાું આજે માકે રટિંગ થવુું અવનવાયડ છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સુંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાું જાગી જવુું
બહુ જરૂરી છે . આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેિ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાું કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ શીિડકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુસ્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શુું શુું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજૂ થઈ છે . તેમાું
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુવનક સમયમાું
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માવનત અમારા પ ૂવડ વવદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુ’ું ના સહતુંત્રી શ્રી જગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
એટલુું જ નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનુું પ્ર ૂફરીરડિંગકાયડ સુંભાળી લીધુું સાથે સાથે ગ્રારફકને
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લગતાું તથા પ્રકાશનનાું કાયોમાું મુબ
ું ઈના શ્રી તષાર મહેતાની રકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયડ
પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું
આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુું નક્કી કરવામાું આવ્્ુ.ું આના માટે ના જરૂરી ભુંડોળ સારુ
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ
કરતાું પણ વધુ મદદ હતી ! સવડશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્ુએસએ),
અશોક મોઢવારડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને
પ્રોત્સારહત કયાડ.
આમાુંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા શ્રી

ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુસ્સ્તકાઓનુું પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે
ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાું વશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન રદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનુભવો પહોંચાડવાનુું
અમારુંુ કાયડ સાથડક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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ખારે દકરયે મીઠી વીરડી
અમારા બાપદાદાઓ કોઈ ભણેલા નહીં. એક તો તળાજા વવસ્તાર ! અને એમાુંય દરરયાકાુંઠે
એક ખ ૂણામાું પડેલ ુું પાક્ષણયાળી ગામ. ગામમાું વસ્તી કોળી અને ગરાસદાર ભાઈઓની. બેમાુંથી
એકે યને ભણતર સાથે કાુંઈ લેવાદે વા નહીં.
ગામમાું વનશાળ જ નહીં. અમે થોડાક છોકરાઓ કુકડ ભણવા જતા. રોજ સવારે ભાત ુું લઈ ને
ઊપડી જતા અને સાુંજે પાછા આવતા. વશયાળે -ઉનાળે તો ઠીક પણ ચોમાસે ગોઠણ ગોઠણ સમાણો
ગારો ખદતાું
ું ૂ
ખદતાું
ું ૂ
જવાનુ.ું વરસાદ આવે અને નદીમાું પ ૂર આવે તો ઘેર પહોંચવાની વવમાસણ.
આવે વખતે વળી પહોંચવાનુું મામાને ગામ રામપર ! પછી તો બીજે કે ત્રીજે રદવસે ઘેર પહોંચવાનુું
શક્ય બને. આમ ભણાવાનુું ચાલ્યા કરે .
આ રદવસોમાું ભાવનગરના દીવાન આવ્યા

, મીઠીવીરડી હવા ખાવા. વસ ૂલાતી

અવધકારી રહ્યા અમારા ગામના ઉતારામાું અને વેણીભાઈ ભટ્ટને અમારુંુ નવુું ઘર ખાલી કરી
આપ્્ુ.ું ..અને અમે રહ્યા બાજુમાું કડબનુું ઝૂપડુું બાુંધીને. એટલે વેણીભાઈને અમારા કુટુુંબ ઉપર
ભાવ. એક વાર તેમણે મને પ ૂછ્ુું કે ગણેશ ! તારે આંબલા ભણવા જવુું છે ? ત્યાું નાનાભાઈએ નવી
વનશાળ શરૂ કરી છે .
નવી વનશાળની વાત સાુંભળીને મેં તો પાડી હા. મારા બાપને તો આ અણધા્ુાં થયા જેવુું
બન્્ુ.ું એટલે કહે કે “સાહેબ ! છોકરો હજી નાનો છે એટલે મારો જીવ ચાલતો નથી. ” પણ હુ ું અને
મારા મુખીદાદાનો દીકરો કરશન બુંને થઈ ગયા તૈયાર ! મારા બાપા તો માુંડ માુંડ માન્યા !
વેણીભાઈએ ક્ષચઠ્ઠી લખી આપી. અમે ક્ષબસ્ત્રાપોટલા સાથે પહોંચ્યા આંબલા.
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નાનાભાઈ રેં રટયો લઈને કાુંતતા હતા. મને તો નાનાભાઈ ગાુંધીજી જેવા જ લાગયા.
ક્ષચઠ્ઠી વાુંચીને કહે ,“મનુભાઈ ! આ બે છોકરાઓ સામેથી આવ્યા છે . રાખી લેશ ુું ને

?” એટલે

મનુભાઈએ કહ્ુું કે “ભલે રહ્યા. આપણે મરહના રદવસ પછી તો લોકશાળા શરૂ કરવી જ છે ને

?

અત્યારે ભણશે આપણી પ્રાથવમક શાળામાું.” અમને થ્ુું કે હાશ ! અમને રાખ્યા તો ખરા.
નાનાભાઈ તે વખતે ભાવનગરની દક્ષક્ષણામ ૂવતિ સુંસ્થા છોડીને નવા નવા જ ગામડામાું
આવેલા. ગામડાનુું જીવન તેમને માટે હજી નવુું નવુ.ું અજવાળી બા હજી આવ્યાું નહોતાું. નાનાભાઈ ,
મનુભાઈ, વવજ્યાબહેન અને અમે સૌ સુંસ્થાના રસોડે જ જમતાું. વવદ્યાથીઓ-વશક્ષકોનો એક નાનકડો
પરરવાર.મરહનાએક રદવસમાું લોકશાળા શરૂ થઈ. ઓડ લોકોએ ચણી આપેલાું માટીનાું મકાન
તૈયાર હતાું.

આંબલા લોકશાળાન ું કાચ ું મકાન અને સુંસ્થાન ું પ્રતીક
તેમાું ગાર ગોરમટી કરીને રહેવા લાગયા. શરૂઆતમાું અમને તેર જણને દાખલ કયાડ . અમે તો કોઈ
ચોથા ધોરણમાું હતા, કોઈ પાુંચમા ધોરણમાું હતા તો કોઈ વળી છઠ્ઠા અને સાતમા ધોરણમાુંય હતા.

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

8

કાષ્ટે ફૂટી કું પળો
કયો બધો ખીચડો ભેળો. અમને બધાને સાથે ભાણાવે . શુું ભણાવવુું તેય નક્કી ક્યાું હત ુું ! અમને
ભણાવતા જાય અને અમે શુું શુું ગ્રહણ ક્ુાં તે નોંધતા જાય. તેના ઉપરથી અનુભવે અભ્યાસક્રમ
થયો તૈયાર !

આરું ભના ૧૩ શવદ્યાથીઓમાુંના ર્ોથે નુંબરે પોતાને દશાચ વતા ગણેશભાઈ
પાઠય પુસ્તકોય ક્યાું હતાું ! અમને જે કાુંઈ ભણાવતા તેની ટૂુંક નોંધ અમે નોટમાું કરી લેતા.
હા, વવિયોને અનુરૂપ એવી થોડી ચોપડીઓ લાવેલા તે અમને વાુંચવા આપતા. રદવસે વગો

,

ઉદ્યોગ, રમતગમત વગેરે ચાલે અને સાુંજની પ્રાથડના પછી જામે રાવત્રપ્રવ ૃવત્ત. કોઈ વાર વાતાડઓ
કહેવાય, કોઈ વાર સાહસકથાઓ કહેવાય. કોઈ વાર પ્રવાસકથાઓ તો વળી અવનવી પ્રશ્રોત્તરીય
થાય. જે જજજ્ઞાસા હોય તે કાયડક્રમ ચાલે. કોઈ વાર અલકમલકની વાતોય થાય. આમ અમારો
અભ્યાસ ચાલ્યા કરતો.
નાનાભાઈએ એક વાર અમને પ ૂછ્ુું

, આપણે ગાયો લાવીએ તો તમે ચાકરી કરશો

?

ભાવનગરના મહારાજાએ મને કહ્ુું છે કે ,“નાનાભાઈ ! મારી ગોશાળામાું જે બે ગાયો ઉપર તમે હાથ
મ ૂકો તે ગાયો તમારી. ” અમે નાનાભાઈને કહ્ુું કે , નાનાભાઈ ! અમે ગાયોની ચાકરી કરશુ.ું ખુશીથી
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ગાયો લાવો એટલે બે ગાયો આવી. ગુંગા અને જમના. અમે ગાયોને નીરણ કરીએ

, ખાણ

ખવડાવીએ અને મનુભાઈ કછોટો વાળીને ગાયો દોહવા લાગે. વહેલી સવારે ચાર વાગે અમે સ ૂતા
હોઈએ એટલે તે વેળાની નીરણ મનુભાઈ કરે . નાસ્તો કરીને ગૌશાળાની સફાઈ અમે કરતા. નાસ્તા
વખતે તાજા દૂ ધનાું બોઘરડાું આવે. તેમાુંથી બોઘરડાની ધારે સૌને નાસ્તા માટે દૂ ધ મળત.ુું
નાનાભાઈ કોઈ વાર પોતાના વાટકામાુંથી થોડુું દૂ ધ મારા જેવા વવદ્યાથીને આપતા. “લો ગણેશભાઈ
! તમે દૂ ધ વધારે ખાઈ શકશો. મને આટલુું બધુું જરૂરી નથી.”
અમે સુંસ્થાની વાડીમાું કામ કરતા હોઈએ ત્યારે નાનાભાઈ ત્યાું આવી ચડે . અમે એક વાર આંબાનાું
ખામણાું ગોડવામાું તલ્લીન અને નાનાભાઈ આવી ચડયા. બારીકાઈથી અમારુંુ કામ જોતા જાય.
મારી નજીક આવ્યા એટલે મારાથી સહેજે પુછાઈ ગ્ુું : નાનાભાઈ ! ખામણુું કે વ ુું સરસ થ્ુું ? એટલે
નાનાભાઈ ઠાવકાઈથી કહે, હા, સરસ ખામણુું બનાવ્્ુું હો ! અને પાછા કહે , આ આંબો મોટો થશે અને
તમારાું છોકરાું અહીં ભણવા આવશે ત્યારે તે છાતી ફુલાવીને કહેશે કે આ આંબો મારા બાપાએ
ઉછે યો છે . મને તો એટલુું હસવુું આવ્્ુું એટલુું હસવુું આવ્્ુું ! અને ખરે ખર યથા સમયે જ્યારે
પ્રવીણ, ઇન્દુ, આશા, અને અશોક સૌ આ જ સુંસ્થામાું ભણી ગયાું ત્યારે મને નાનાભાઈના બોલ યાદ
આવતા.
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વાડીમાું નવાું નવાું ફળઝાડ રોપવાનુું ચાલ્યા કરત.ુું ચીકુનો બગીચો કરવાનો હતો. એટલે તે
માટે 3 ’ બાય 3 ’ના ખાડા ગાળવા અમે તીકમપાવડા લઈને જતા. મનુભાઈ ઘણી વાર ખાડા
ગાળવાના કામમાું જોડાય. પરસેવે રે બઝેબ થઈને કામ કયે જઈએ. પણ મનુભાઈ સાથે કામ કરતાું
કરતાું એવી વાતો જામે કે છૂટવાનો બેલ ક્યારે પડયો તેનીય ખબર ન રહે.
ચોમાસામાું વગો ચાલતા હોય અને વરસાદ ત ૂટી પડે એટલે વરસતા વરસાદમાું મનુભાઈ
અમને ડુુંગરામાું ફરવા ઉપાડે. અને રખડી રખડીને પાછા આવીએ અને ટાઢથી ધ્ર ૂજતા હોઈએ ત્યારે
રસોડે સરું ૂ ઠ્ુું બનાવીને અમને ખવડાવે.
સાુંજ વખતના આંબાવારડયામાું હુત ુત ુની રમઝટ જામે. મનુભાઈ અમારી સાથે રમતમાું
ઊતરે . અમારામાુંના મોટા મોટા વવદ્યાથીઓ તેમની સામે ટક્કર ઝીલે ખરા. અને ક્યારે ક મનુભાઈની
ટુકડીને હરાવતાય ખરા. ત્યારે તે હસતાું હસતાું અમને કહેતા કે વશષ્યો અમને હરાવે તેવ ુું અમે
ઇચ્છીએ છીએ.
રમતગમતમાું કે ફરવા જતાું કે ખેતી કામમાું ક્યારે ક તો હળવી વાતોમાું ચગતા. મનુભાઈ
અમારી વાતોમાું રસ લેતા અને તેમાુંથી પોતેય અવનવી વાતો છે ડતા અને તે સાુંભળવામાું અમને
ભારે રસ પડતો.
છાપવા જેવી મારી કશવતા
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મનુભાઈ કાવ્યો ભણાવતા હોય ત્યારે તો કોઈ ઑર જ રસ પડતો. મને તો એને લીધે એવુું ઘેલ ુું
લાગ્ુું કે લાવને ગુજરાતી ભાિાનાું અનેકવવધ કાવ્યોનો મોટો સુંગ્રહ ભેગો કરુંુ ? એટલે જે જે ગીતો
ગમી ગયાું તે લખીલખીને એક મોટો ચોપડો બાુંધ્યો. અને પછી તો એમ થ્ુું કે ગુજરાતી કાવ્યોનો
તો કોઈ પાર નથી. અને તેની ચોપડીઓય મળે છે તે મેળવીને વાુંચ્યા કરીએ. આમ આ
કાવ્યશોખમાુંથી સ ૂઝ્ુું કાવ્યો રચવાનુ.ું આવી કાવ્યરચનાઓ તો આપણેય કે મ ન બનાવી શકીએ ?
એટલે મેં તો ભાુંગીત ૂટી રચાનાઓ શરૂ કરી દીધી ! આ રચનાઓ મનુભાઈ રસપ ૂવડક જોયા કરતા.
અને જ્યાું કાવ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ષ્ટએ કમેળ વરતાય ત્યાું સુધારો કરવાનુું સ ૂચવતા. એમ કરતાું કરતાું
રચના ઠીક થઈ જતી. મારા સહાધ્યાયીઓ મને કવવ કવવ કહીને ખીજવતા. અને કોઈ તો કહેતા કે
અરે ! આ તો કવવ નહીં પણ મોટો કવો થઈ જવાનો લાગે છે . મનુભાઈને ખ્યાલ આવ્યો કે માળું !
આ છોકરાઓ આને નાહક પજવે છે . એટલે એમણે સમજાવટથી મઠાયાડ . એક વાર તો વગડમાું સૌને
આવી રચનાઓ કરવા પ્રેયાડ .
હુ ું તો કવવતા કરતો વનજાનુંદની મસ્તી ખાતર. મારી કવવતા કોઈ છાપવા માગશે તેવી તો
કલ્પનાય નહીં. પણ મનુભાઈના પ્રોત્સાહનથી રચનાઓ સુધરતી ગઈ ! અને તેમાુંથી કે ટલીક
રચનાઓ ઊવમિ-નવરચના અને કોરડ્ુું વગેરેમાું છપાઈ ત્યારે થ્ુું કે વાહ ! મારી કવવતા પણ
છાપવા જેવી બનતી લાગે છે ! ક્યારે ક ક્યારે ક કવવમુશાયરાઓમાું કવવતા રજૂ કરવાની તક
સાુંપડતી ત્યારે રચના કયાડનો સુંતોિ મળતો.
અંતરે ઊછળતાું સુંવેદનોને વ્યક્ત કરવા આમ રચનાઓ કરવાનુું અવારનવાર ચાલ્યા કરે .
કાળક્રમે સુધારા થાય અને એમાુંથી કાુંઈક સુંતોિ થાય તેવી રચના બની જાય એટલે અત્યુંત
આનુંદ આનુંદ ! આવી આનુંદની અનુભ ૂવત એ મોટી ચીજ છે ને ! બીજુ ું શુું જોઈએ ?
છાત્રાલયમાું હુ ું તો સૌથી નાનો વવદ્યાથી. કાુંઈક ગભરુ

, કાુંઈક શરમાળ અને કાુંઈક ક્ષખજાળ

પણ ખરો. ક્યારે ક વાતવાતમાું ક્ષખજાઈ જતો. અને ક્ષખજાતો ત્યારે વવજ્યાબહેન મને વારતાું અને
કહેતાું ઓહોહો ? આ તો તીખુું મરચુું ભાઈ ! આટલો બધો ક્ષખજાયા શુું કરે છે

? આવી વાતો તો

હસીને કાઢી નાખીએ !
નાતજાતના ભેદભાવ વચ્ચે
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આંબલાની પ્રાથવમક શાળામાું તે વખતે આત્મારામભાઈ શમાડ કામ કરે . એમણે વાત મ ૂકી કે
આપણે શાળામાું ભણતાું હરરજન બાળકોને નદીએ નહાવા લઈ જઈએ. તમે આવશો મારી સાથે

?

એટલે અમે બેત્રણ જણ થઈ ગયા તૈયાર. બાળકોને સરસ રીતે નવડાવ્યાું. સૌએ વાળ ઓળ્યા અને
બધા બનીઠનીને તૈયાર થઈ ગયાું એટલે અમો ગીતો ક્ષઝલાવતાું ક્ષઝલાવતાું લઈ આવ્યા પ્રાથવમક
શાળાએ. આત્મારામભાઈ તો રાજી રાજી થઈ ગયા. કહ્ુું , શાબાશ ! આજે તમે એક પુણ્યનુું કામ ક્ુાં
છે . પણ અમારા સહાધ્યાયીઓ રૂઠયા ! કહ્ુું કે તમે અમારાથી છે ટા બેસો. તમે તો હરરજનના
છોકરાઓને અડીને આવો છો એટલે છે ટાું બેસીને જમો. મનુભાઈ-વવજ્યાબહેનને આ વાતની ખબર
પડી. તેઓ અમારી બાજુમાું જ જમવા બેઠાું અને અમને પીરસ્્ુય
ું ખરુંુ એટલે પ્રશ્ન પતી ગયો.
નાતજાતના ભેદભાવ તો અમારા મનમાું કે વા ઘર કરી બેઠા હતા ! અમારી સાથેના કણબી
પટે લના છોકરાઓ અમને ડડયક્યાું ડડયક્યાું કહેતા. અમે તેને રોંચા રોંચા કહેતા. તેઓ એમ પણ
કહેતા કે કોળી કળ નહીં ને લીંબોળી ફળ નહીં. હુ ું તો કોઈ વાર ક્ષખજાઉં ને મનુભાઈ પાસે જાઉં.
મનુભાઈ વળી આપણી લોકકથાઓ અને સુંતકથાઓમાુંથી કહેવાતી હલકી કોમોમાુંથીય કે વા ઉમદા
જીવનવાળા નીકળ્યા તેનાું ઉદાહરણો આપતા. આવુું બધુું ચાલ્યા કરત.ુું
એક વાર વૅકેશન પડવાને પખવારડયાની વાર હતી. મારા બાપા આંબલા આવ્યા. જમી
કરીને પછી મને પાસે બોલાવ્યો અને ગુંભીરતાથી કહ્ુું કે તારાું બા બીમાર છે . તારે મોઢુું જોવુું હોય
તો ચાલ. મને તો ફાળ પડી. બા બીમાર છે ? અને તેય આટલાું બધાું બીમાર છે ? મારા બાપાએ
ધીરે રહીને મને કહ્ુું કે ચાલ તારી આ બૅગ જૂ ની છે તે સાથે લઈ લે. પાછો આવીશ ત્યારે નવી
લઈ આપશુ.ું અને આ ક્ષબસ્ત્રોય લઈ લે, ધોયેલાું ગોદડાું આપશુ.ું મેં તો બધુું લઈ લીધુું અને પહોંચ્યો
મારે ગામ ! પણ આ તો આશ્ચયડ ! મારાું બા તો દાડમના બગીચામાું ઘાસ નીંદતાું હતાું ! મને તો
કાુંઈ ગમ જ પડી નહીં ! પણ જ્યારે મારાું બાને પ ૂછ્ુું ત્યારે તેણે કહ્ુું કે “એ... ઓલ્યા તળાટીએ
તારા બાપાના કાન ભુંભેયાડ છે કે તમારો છોકરો હવે ગાુંધીમાું ભળી ગયો. તમારો છોકરો હવે હાયાડ દોયાડમાું રહેશે નહીં. એટલે એકદમ ફાળ્યે થયા અને આવ્યા એકદમ તેડવા !”
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ગણેશભાઈના બાપા શાર્ચ લભાઈ તથા મા મોંઘીમા
હુ ું તો બધી વાત પામી ગયો ! પણ કાુંઈ બોલવા ચાલવાનુું નહીં ! આખો રદવસ બાપાની આજ્ઞા
પ્રમાણે દાડમના બગીચામાું પાણી વાળ્યા કરુંુ ને સાુંજે આવીને તેમની પગચુંપી કરુંુ એટલે બાપાને
ખાતરી થાય કે છોકરો વુંઠી તો નથી ગયો.
વૅકેશન પ ૂરુંુ થ્ુું પણ હુ ું તો કામમાું રચ્યો પચ્યો. આંબલા જવાનુય
ું નામ લઉં નહીં !
એવામાું નાનાભાઈ અને વેણીભાઈ આવ્યા અમારે ઘરે . પ ૂછ્ુું :

“કે મ પટે લ , છોકરાને હજી આંબલા

કે મ નથી મોકલ્યો?’ મારા બાપાએ કહ્ુું કે , નાનાભાઈ ! ત્યાું ભણાવીએ તો છોકરાને કઈ નોકરી મળે
? તમે તો કહો છો કે અમે છોકરાઓ ભણીગણીને સારા ખેડૂત બને તેવ ુું ઇચ્છીએ છીએ. તો
નાનાભાઈ, ખેડૂત તો અમારે ત્યાુંય બને છે

? આંબલા શુું કામ મોકલીએ ? અમારે જમીન થોડી છે

એટલે છોકરો નોકરીએ ચડે તો જ અમારો પ્રશ્ન પતે . પણ વેણીભાઈ બોલ્યા કે છોકરાને ભણ્યા પછી
ખેતી કરવી હશે તો તેને જમીન આપવા હુ ું ભાવનગરના મહારાજાને કહીશ , પટે લ. છોકરાને ભણવા
મોકલી દો. તેમણે મારી સામે જોઈને પ ૂછ્ુું કે કે મ ગણેશ ! આંબલા પહોંચી જવુું છે ને ! હુ ું તો તરત
તૈયાર – અને પહોંચી ગયો આંબલા !
ભણતો હતો ત્યારે એક વાર એવુું બન્્ુું કે વૅકેશનમાું હુ ું ઘેર ગયો તે વેળાએ અમારા
દાડમડીના બગીચામાું કોઈક બેઠા હોય તેવો અવાજ આવ્યો. હુ ું તો ગયો બગીચામાું. ત્યાું
એકબીજાને દારૂની પ્યાલીઓ આપતા હતા. અરે ! આ તો દારૂની મહેરફલ મુંડાણી છે ! અને મારા
બાપા પણ તેની સાથે બેઠા છે ! હુ ું તો જોઈ જ રહ્યો ! સુંસ્થામાું મનુભાઈ અમને કહેતા કે

“દારૂનાું

પીઠાું બુંધ કરાવવા મહાત્મા ગાુંધીજીએ સત્યાગ્રહ કરવા બહેનોને આદે શ આપ્યો છે . હવે ! અહીં
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મારે શુું કરવુું ? બાજુમાું પાણીનો ધોરરયો ચાલ્યો જતો હતો. તેમાુંથી અંજલી ભરીને પાણી લીધુું અને
કહ્ુું કે “જો મારા બાપા દારૂ પીએ તો મારે આજથી અન્નજળ હરામ છે . ” એમ કહીને ફટ્ દઈને પાછો
ફરી ગયો અને સદ્દભાગયે મારા બાપા ત્યાુંથી ઊઠી ગયા. અને તરત દારૂ નહીં પીવાની ખાત્રી આપી
એટલે મને થ્ુું હાશ ! કસોટીમાુંથી પાર તો ઊતયો.
1942માું મારો લોકશાળાનો અભ્યાસક્રમ પ ૂરો થયો. તે દરવમયાન શ્રી કાકાસાહેબ કાલેલકર સુંસ્થામાું
આવ્યા. તેમણે અમને પ ૂછ્ુ,ું બોલો છોકરાઓ, હવે તમે શુું કરશો ? મોટા ભાગના ખેડૂતના છોકરાઓ
હતા. એટલે સૌએ કહ્ુું કે અમે ખેતી કરશુ.ું પણ અમારે જમીન પ ૂરતી નહીં એટલે મેં ઉચ્ચ વશક્ષણ
લેવાની વાત કરી. પણ સુંસ્થાનુું સરટિરફકે ટ કોણ માન્ય કરે

? પરું ત ુ કાકાસાહેબે તો કહ્ુું કે તમને

ઉચ્ચ વશક્ષણ જરૂર મળશે. આ સમાજ છે તે એક વવશ્વવવદ્યાપીઠ છે . જાઓ, સમાજની સેવા કરો
એટલે તમને આપોઆપ ઉચ્ચ વશક્ષણ મળી જશે .

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

15

કાષ્ટે ફૂટી કું પળો

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

16

કાષ્ટે ફૂટી કું પળો
સમાિ િ શવશ્વશવદ્યાપીઠ
આ અરસામાું મનુભાઈએ મને પ ૂછ્ુું કે

“સુંસ્થામાું ફળઝાડનો બગીચો તૈયાર કરવો છે . તમારે

બાગવાન તરીકે જોડાવુું છે ?” મેં તો તરત પાડી હા. આ પણ સમાજસેવાનુું જ કામ છે ને ! મને
થ્ુું કે ઠીક આ વવશ્વવવદ્યાલયમાું પ્રવેશ મળી ગયો ! રદવસે મજૂ રો પાસે બાગકામ કરાવુું અને રાત્રે
ગામમાું જઈને તેમને ભણાવુ.ું આવુું ચાલ્યા કરે . આમ વશક્ષણની મારી કારરકદીનો પ્રારું ભ થયો
પ્રૌઢવશક્ષણકાયડથી.
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રાત્રીશાળામાું ભણવા આવનારા તો બધા મોટી ઉંમરના એટલે એને દુહા ચોપાઈ સોરઠા-સાખી
વગેરે ગમે. અને અવનવાું લોકગીતોય ખ ૂબ ગમે . શરૂઆતમાું આ બધુું ચાલે. પછી વળી
ક્ષગજુભાઈની “ચાલો વાુંચીએ” ચોપડીમાુંથી વાુંચતાું શીખવતો. છે લ્લે છે લ્લે વળી થોડાું ભજનકીતડન
પણ જામે. કે ટલાક જજજ્ઞાસુ જુવાવનયા વળી અલકમલકના બનાવોની વાતો કરવાય રોકાય. આ
કાયડનાું મધુરાું સુંસ્મરણો હજીયે આનુંદ આપ્યા કરે છે . મારો એ અનુભવ છે કે આ જુવવનયાઓને
ભણવામાું બહુ મઝા પડતી. તેઓ છે ક લાણીના રદવસોમાુંય ભણવા આવતા. કામના રદવસોમાું રજા
પાડવાની વાત કરતો ત્યારે તેઓ કહેતા કે થાક તો અમને લાગે છે ને ! અમને માુંડ ભણવાની તક
મળી છે એટલે અમે તો ભણવા આવશુું જ.
સુંસ્થાના વાવિિક ઉત્સવો એ અમારા પ્રેરણાના રદવસો. ઉત્સવના આ રદવસે ભરચક મેદનીને
સુંબોધતાું નાનાભાઈ કહેતા કે હુ ું અહીં નોકરરયાતો તૈયાર કરતો નથી. હુ ું તો સુંસ્કારી શ્રમજીવી
નાગરરકો તૈયાર કરુંુ છું , જે અહીં ભણીને ગામડાુંના લોકોની વચ્ચે સુંસ્કારી શ્રમજીવી નાગરરક તરીકે
જીવે અને ગામડાુંઓને જે જે બાબતમાું અન્યાય થયો છે તે તે બાબતમાું તેને ન્યાય અપાવવા તે
જીવનભર ઝઝૂમે. જેઓ ગામડામાું ઊગયા-નીપજ્યા છે તેઓ જ ભણી ભણી-ગણીને પાછા
ગામડાુંઓમાું જશે અને તેઓ જ ગામડાુંઓના વકીલ બનીને અન્યાય વનવારણ કરશે ત્યારે જ ખરા
અથડમાું ગામડાુંઓનો પ્રશ્ન હલ થશે . આજે તો ગામડાુંઓનુું ધોવાણ થત ુું ચાલ્્ુું છે . જરાક ભણ્યો
એટલે તરત શહેર ભણી. પછી ગ્રામનેતાગીરી ઊભી થાય શી રીતે ?
નાનાભાઈની આવી બધી વાતો મારા મનમાું આકિડણ જમાવ્યે જતી હતી. એટલે મેં નક્કી
ક્ુાં કે મારે મારી ખેતી ઉપર જઈને આત્મવનભડર થવુ.ું નાનાભાઈએ આ વવચારને મહોર મારી એટલે
હુ ું સુંસ્થામાુંથી છૂટો થઈને મારા ગામ રહેવા ગયો. મારા બાપાને આ ન ગમ્ુ.ું તેમને મનમાું એમ
હત ુું કે કાુંઈક ખેતીમાુંથી આવક આવશે અને કાુંઈક છોકરો પગાર લાવશે એટલે ગાડુું ગબડશે . પણ
આ તો તેમની ધારણાથી ઊલટુું બન્્ુ.ું મનમાું એક બાજુ સુંસ્કારી શ્રમજીવી નાગરરક બનવાની
મહેચ્છા અને બીજી બાજુ જીવનની આ વાસ્તવવકતા; પણ મેં તો ભગવાનનુું નામ લઈ ને ઝુંપલાવ્્ુ.ું
કુટુુંબ સાથે એકરસ થઈને ખેતીનુું કામ ઉપાડવા માુંડ્ુ.ું રદવસે ખેતીકામ

, રાત્રે પ્રૌઢવશક્ષણ કામ ,

ઉપરાુંત મુબઈ
ું
ગ્રામસેવા સમાજ તરફથી નાનકડુું દવાખાનુું શરૂ ક્ુ.ાં દુષ્કાળ પડયો એટલે ગામનાું
ઢોર માટે નીરણકે ન્ર પણ શરૂ ક્ુ.ાં લોકોનો સદભાવ સાુંપડતો ગયો.
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ર્ષ્કાળમાું રાહતકાયો કરાવયાું
મારો મોટો ભાઈ સાવકો. કુટુુંબ તરફથી કાુંઈક ભેદભાવ રખાય છે તેવ ુું મને લાગયા કરત ુું
એટલે હુ ું અને મારો મોટો ભાઈ કુટુુંબમાુંથી જુદા થયા. કુટુુંબે અમને થોડી જમીન આપી પણ
ભાગીદાર થવા સ ૂચવ્્ુ.ું એટલે નાનાભાઈ , મનુભાઈ અને માટક્ષલયાભાઈએ કરજ ચ ૂકવવા થોડી
રકમની જોગવાઈ પણ કરી આપી. અમે ખેતીમાું પુરુિાથડ આદયો. તે વરસે શેરડી સરસ થઈ.
મારાું બા-બાપુજી તરફની કતડવ્યભાવના પણ અદા કરવાની હતી. મારાું પત્ની અને હુ ું
ખેતીકામ કરીએ. ઉપરાુંત બા-બાપુજીનેય મદદ કરીએ. આમ અમારી શસ્ક્તની છે લ્લી પરરસીમા
સુધી પુરુિાથી બનવાની તક ઊભી થઈ. અમે આ રીતે બેવડુું કામ કરતાું તેથી અમારાું સ્નેહી
સુંબધ
ું ી સૌ અમારી સામે જોઈને મોં મરકાવીને કહેતા જાય , લો રાખો હવે ; પછી પાછા થાકી જશો.
કોઈ મશ્કરા વમત્રો વળી એમ પણ કહેતા જાય કે

“એ...ય ! આટલુું બધુું ભણ્યો ને પછી આવી

મહેનત કરાય ? પોરો ખા, પોરો ખા. એ તો કરશે ઘરનાું બીજાું બધાું ”. સૌને નવાઈ થતી કે આવો
ભણેલો ગણેલો માણસ અમારા જેવાું અભણની જેમ પરસેવો તે શુું કામ પાડતો હશે ?
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“વધ અનાિ પકવો”ની ઝુંબેશ નીર્ે ભાવનગર રાજ્યે મને િમીન આપી.

ગ્રો મોર ફૂડ યોિનાની મળે લી િમીનનો રે કડચ

મળે લી િમીન પર, જાત મહેનત જિિંદાબાદ !
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જમીન ખેડવાનુું અમે શરૂ ક્ુાં પણ પડખેના વધારે જમીન ધરાવનારાઓએ ધમકી આપવા માુંડી ,
“ખેડશો નહીં જમીન. ખેડશો તો જોયા જેવી થશે . લોહીની નદીઓ વહેશે

” વગેરે. પણ અમે એમ

ડરીએ તેવા નહોતા. ગામના મોટે રાઓ અમારી પડખે હતા. હા , કોઈ કોઈ પેલાની શેહ નીચે હતા.
તેઓ અમને કહેતા કે

“આવા લોકોની સામે તમે ક્યાું ટકી શકવાના હતા

? તમારે રાતવરત

સીમસીમાડે જવુું અને તમે આ જોખમ ક્યાું વહો્ુાં ?” પણ અમે તો તેમને કહેતા કે તમને એવુું લાગે
તો તમે અત્યારે જ અમારા નામની પછે ડી ઓઢી લો. – તમારે તે રદવસે ખરખરો કરવા આવવાનુું
મટે . આખરે જમીન તો ખેડી જ. એટલે પેલા કહે : જમીન ભલે ને ખેડી પણ હવે વાવી તો લેશે ને ?
– વાવણી પણ થઈ ગઈ. તો પેલા કહે : વાવણી ભલેને કરી પણ હવે લણી તો લેશે ને ? અને એક
વાર તેનાું બધાું ઢોર અમારી મોલાતમાું મ ૂકી દીધાું ! અમે તે રદવસે તો ખામોશી રાખી

, પણ બીજે

રદવસે પોલીસથાણે ફરરયાદ નોંધાવી. પેલાને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો ભારે દું ડ થાય તેમ છે .
એટલે તેમના વડીલ આવ્યા અને કહે ભાઈ

, આ અમારે છોકરે કમત કરી અને તમારી મોલાત

ચારી. અને અમથા અમથા આપણા સુંબધ
ું બગાડયા. મેં તો એને બહુ ઠપકો આપ્યો. આપણે પુંચ
રૂબરૂ સુલેહ કરીએ. – પુંચ રૂબરૂ સૌ સુંપ-સુલેહ પર આવ્યા.
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ખેડતોની સભા
જમીન સાવ ખરાબાની જતી. વચ્ચે વચ્ચે પથરા હતા. તે મહેનત કરીને કાઢયા. ખાડા હતા તે
પ ૂયાડ. જમીન સમતળ બનાવી. પાળા બાુંધ્યા. રદવસો સુધી બહારથી કાુંપ લાવીને પ ૂયો. વાડ કરી.
કૂવો કયો. ગામની સારી જમીનની હરોળમાું ઊપજ આપી શકે તેટલી ઉત્પાદનક્ષમતા કે ળવાણી.
નવાું નવાું હાઈબ્રીડ ક્ષબયાું આવવા માુંડયાું. સુધરે લ ઢબે વાવેતર થવા માુંડ્ુ.ું સમયસર માવજત
થવા માુંડી. રાસાયક્ષણક ખાતરો અને જરૂરી દવાઓના ઉપયોગથી આંખ ઠરે તેવો મોલ થવા માુંડયો.
તે વખતે અમારા ગામની ખેતીમાું હજી આવા સુધારા આવ્યા નહોતા. એટલે ખેડૂતોને આ બધી
નવાઈ લાગતી. તેઓ આંટો મારવા નીકળતા અને અમારી સુધરે લી ખેતીનાું પરરણામ જોયા કરતા.
આ નવી જમીન મને મળી એટલે અમારા કુટુુંબની જૂ ની જમીન પરનો મારો અવધકાર મેં
જતો કયો. કહ્ુું કે કુટુુંબે મને ભણાવ્યો એટલે ભણતર પણ મારુંુ અને વમલકત પણ મારી એવુું મારે
નથી કરવુ.ું વડીલોપાજિત જમીન મેં મારા ભાઈઓને વહેંચી આપી. મકાન પણ ભાઈઓને જ આપી
દીધુ.ું મેં તો વાડીએ નાનકડુું મકાન જાતમહેનતથી બાુંધી લીધુ.ું અને અમારુંુ ગાડુું ગબડ્ુ.ું તે
પછીના વરસે ચોમાસામાું અવતવ ૃષ્ષ્ટ થઈ. ખેતીમાું ખાસ કાુંઈ પાક્ુું નહીં એટલે ખેતી ભાઈને
સોંપીને પહોંચી ગયો આંબલા અને સુંસ્થાના બગીચાનો બની ગયો બાગવાન. અને વળી પાછી
જૂ નાજુવાવનયા વમત્રો માટે શરૂ કરી દીધી રાવત્રશાળા. ખેતીકામ અને વશક્ષણ બુંને ચાલ્યા કરે .
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શવદ્યાન ું શવતરણ વરતેિ આશ્રમે

વરતે િ આશ્રમે ડાભીદું પતી
નાનાભાઈના આટલાું વરસોના વશક્ષણકામનો હુ ું સાક્ષી. સુંસ્થાના વાવિિક સમારું ભોમાું
નાનાભાઈ પોતાના રદલની ઉચ્ચતમ લાગણીઓનો ધોધ વહાવતા. તેઓ કહેતા : હુ ું તો બ્રાહ્મણ
રહ્યો. વવદ્યાનુું વવતરણ કરવુું તે મારો ધમડ છે . હુ ું વવદ્યાનુું વવતરણ ન કરુંુ . તો બ્રહ્મરાક્ષસ ઠરુંુ . હુ ું આ
કામ તો મારા મોક્ષ માટે કરુંુ છું.
કોણ જાણે કે મ પણ મનેય આવા વશક્ષણકાયડમાું પડવાની ઇચ્છા થયા કરતી. હુ ું એ પણ
જાણતો હતો કે વશક્ષણકાયડમાું પડવા જેટલુું ખુદ મારુંુ પોતાનુું વશક્ષણસ્તર નથી. પણ અદમય
ઇચ્છાની પાછળ લાચાર ! મનુભાઈ આ વાત જાણતા હતા. એમણે એક વાર મને પ ૂછ્ુું

; સૌરાષ્ર

રચનાત્મક સવમવત વરતેજનો હરરજન આશ્રમ ફરી વાર શરૂ કરવા ધારે છે . તે સુંભાળવા તમારે જવુું
છે ? – મેં તરત તક ઝડપી લીધી.
હુ ું અને મારાું પત્ની બન્ને આશ્રમ જોવા ગયાું. છે લ્લાું કે ટલાક વરસથી આશ્રમ ધણીધોરી
વગરનો પડયો હતો. કે ટલાક બાવાઓ ધ ૂણી ધખાવીને પડયા હતા. આશ્રમને અઘોરીનો અખાડો કરી
મ ૂક્યો હતો. આ બાવાઓ અમારી સામે ટગર ટગર તાકી રહ્યા ! તેમણે જાણ્્ુું કે અમે આશ્રમ
સુંભાળવા આવ્યાું છીએ એટલે બોલ્યા કે

‘અહીં તો રાત્રે પથરા પડે છે . અહીં કોઈની સલામતી

નથી.’ એમને અમે કહ્ુું કે અમે તો એવુું જ ઠે કાણુું ગોતતાું ફરીએ છીએ. અમે થોડા રદવસમાું
સરસામાન સાથે ત્યાું પહોંચી ગયાું !
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આંબલામાું તો નાનાભાઈ

, મનુભાઈની છત્રછાયા. વરતેજમાું તો હુ ું એકલદોકલ ! એમાુંય

મારો પ્રવીણ બીમાર પડયો એટલે ગામમાું દૂ ધ લેવા ગયો. સૌ પ ૂછે

, ક્યાું રહો છો

? હરરજન

આશ્રમમાું ને ? દૂ ધ નહીં મળે . કે ટલુય
ું રખડયો. છે વટે એક ઠે કાણેથી બકરીનુું દૂ ધ મળ્્ુ.ું દુકાને
ચીજવસ્ત ુ લેવા નીકળ્યો , કોઈ વસ્ત ુ ન આપે. ક્યાુંક વળી કોઈક દુકાનેથી જરૂરી વસ્ત ુ મળી જાય
એટલે અથડ સરે .પુંદર જેટલા હરરજન છોકરાઓને આશ્રમમાું દાખલ કયાડ . મારાું પત્ની રસોઈ કરીને
જમાડે. હુ ું તેને ભણાવુ.ું સમયના વહેણમાું આટલાું સુંસ્મરણો યાદ રહ્યાું. છોકરાઓને ભણવામાું બહુ
આનુંદ આવાતો. મનેય ભણાવવામાું ઑર આનુંદ. દર છ મરહને વનરીક્ષકને બોલાવીને છોકરાઓની
પરીક્ષા લેવડાવતો. વનરીક્ષક અક્ષભપ્રાય આપતા : “છોકરાઓનુું વશક્ષણ ઘણુું સરસ છે . ” આમ દર છ
મરહને વનરીક્ષકને બોલાવી પરીક્ષા લેવડાવતો. બધી જ વખત વનરીક્ષક સુંતોિ વ્યક્ત કરતા. દોઢ
વરસમાું તો જે છોકરાઓ બીજા ધોરણમાું હતા તે પાુંચમા ધોરણમાું આવી ગયા. બધે વરસ રદવસે
પરીક્ષા લેવાય અને અમારે ત્યાું વરસમાું બે વાર પરીક્ષા. દોઢ વરસને અંતે તે છોકરાઓને હુ ું
ખડસલી લોકશાળામાું દાખલ કરી આવ્યો. તે પછી તેઓ આંબલા લોકશાળામાુંય ભણ્યા અને
લોકભારતીમાુંય ભણ્યા. અત્યારે તેમાુંના મોટા ભાગના સરસ રીતે જીવી રહ્યા છે તેનો સુંતોિ છે .
સ્વરાજ્ય પછી તો ક્યાુંક ક્યાુંક હરરજન વવદ્યાથીઓ સરકારી શાળામાુંય ભણતા થયા હતા.
એટલે આશ્રમના વવદ્યાથીઓને પણ સરકારી શાળામાું પ્રવેશ અપાવવા અમારી ઇચ્છા હતી. અમે આ
વવચાર શ્રી ઠક્કરબાપા પાસે મ ૂક્યો. તેમણે ઘડીભર તો કહ્ુું કે

“સરકારી શાળામાું આશ્રમના જેવુું

સારુંુ વશક્ષણ કોણ આપે છે ? એટલે મારુંુ મન તો માનત ુું નથી ”. પણ મેં કહ્ુું કે ઠક્કરબાપા , આપની
વાત સાચી ; પણ હવે તો ભારતભરતમાું હરરજન બાળકોને તે અવધકારથી વુંક્ષચત કે મ રાખવા

?

ઠક્કરબાપાએ છે વટે અમારી વાત સ્વીકારી.શરૂઆતમાું બે વવદ્યાથીને શાળામાું લઈ ગયા. ત્યાું તો
હડુડુડુ હટ કરતાુંક ને છોકરાઓ વનશાળમાુંથી બહાર ! અને શાળા ઉપર શરૂ કયો પર્થથરમારો !
આચયડ તો ક્ષબચારા ગભરાઈ જ ગયા. તેઓ તો શાળાનાું બારણાું બુંધ કરવા માુંડયા. અમે બારણાું
ખોલાવ્યાું અને બેધડક સૌની સામે ઊભા રહ્યા. એટલે છોકરાઓ સ ૂત્રો પોકારવા માુંડયા.

“હરરજન

વનશાળમાું ન જોઈએ. હરરજન વનશાળમાું ન જોઈએ. ” સ ૂત્રો પોકારતાું પોકારતાું ગામની શેરીઓમાું
બધે ફયાડ. ચાર રદવસ સુધી આમ ચાલ્યા ક્ુ.ાં હરરજન વવદ્યાથીઓને લઈને અમે જઈએ અને
છોકરાઓ હડડડ હટ કરતાુંક ને બહાર નીકળી જાય. શેરીએ શેરીએ સ ૂત્રો પોકારતાું ફરે . એમાું વળી
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બાુંગરરયાું તત્ત્વોય ભળ્યાું. એકે તો કહ્ુું છે ક્યાું કે એ આશ્રમનો માસ્તર

? ચાર રદવસમાું હતો-

નહોતો થઈ જવાનો છે !આંબલામાું મનુભાઈને ખબર મળ્યા એટલે તેઓ આવ્યા. તેમણે જો્ુું કે
વાતાવરણ ભારે તુંગ છે . તેમણે કલેક્ટરને ખબર આપ્યા. ડી.વાય.એસ.પી. પોલીસ પાટી સાથે
આવ્યા. સમાજ કલ્યાણ અવધકારીય આવ્યા. રાજકોટથી હરરભાઈ રાણા અને વજુભાઈ શાહ પણ
આવ્યા.મનુભાઈએ સલાહ આપી કે ગણેશભાઈ ! હમણાું અહીં મામલો તુંગ છે ત્યાું સુધી તમે
ભાવનગર આશ્રમ સુંભાળો. ત્યાું સુધી અહીંનુું કામ જુગલભાઈ મહેતાને સોંપીએ. પણ મેં કહ્ુું કે
મનુભાઈ, એ કે મ બને ? હુ ું ડરીને ભાવનગર જાઉં એ બરાબર નથી. તેમણે કહ્ુું , તારો વવચાર તો
સાચો છે .
વજુભાઈએ તે રાતે વરતેજના ચોકમાું જાહેરસભા યોજી. ભરચક લોકમેદની.
વજુભાઈનો વાણીપ્રવાહ શરૂ થયો. “આપણા રાજબુંધારણમાું હરરજન છોકરાને વનશાળમાું ભણવાનો
અવધકાર આપવામાું આવેલ છે . આ અવધકારથી તેને વુંક્ષચત રાખવો તે ગુનો છે . આશ્રમમાું કામ
કરનાર વશક્ષક ભાઈ ગણેશભાઈને ભારતના બુંધારણનો ટે કો છે . તેને હતા-નહતા કરી દે વાની કોઈ
ધમકી આપે તે મ ૂખાડમી છે . ગણેશભાઈની પાછળ તો એ વવચારમાું માનવાવાળા અનેક સેવકોની
ફોજ ખડી છે . તેમને હતા-નહતા કરી દે શો તો તેમની જગાએ બીજા અનેક સેવકો આવી પહોંચશે .
પણ વમત્રો સમજી લો , આવુું કશુું કરનારા તો ક્યાુંક ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાું જેલના સક્ષળયા પાછળ
ધકે લાઈ જશે. ગામના સમજદાર મોટે રાઓને મારી સલાહ છે કે તેઓ આગેવાની લે અને
છોકરાઓને વાજતેગાજતે વનશાળમાું લઈ જાય. ” અને અમારા આશ્ચયડની વચ્ચે ચાર આગેવાનો
આગળ આવ્યા. તેમણે કહ્ુું કે અમે આ વવદ્યાથીઓને વાજતેગાજતે વનશાળમાું લઈ જઈશુ.ું આ પછી
વાતાવરણ ફ્ુાં અને હરરજન વવદ્યાથીઓ વનભડયપણે વનશાળમાું જતા થયા.દરવમયાન વરતેજમાું
ુ ડ
એક નેત્રયજ્ઞ શરૂ થયો. આ નેત્રયજ્ઞમાું સેવા આપવા અમે એક બુંધમ
ું ળ સ્થાપ્્ુ.ું જુવાવનયા
સ્વયુંસેવકોએ રાતરદવસ સેવા-સરભરા કરી. આ કામની સૌના ઉપર બહુ સરસ છાપ પડી. તે પછી
તો વરતેજના કોઈ પણ જાહેર પ્રસુંગમાું અમને વનમુંત્રણ હોય , હોય ને હોય જ. અને યાદ છે એ
પ્રસુંગ. આગળ અભ્યાસ માટે મારે લોકભારતીમાું આવવાનુું થ્ુ.ું વરતેજના આગેવાનોએ મને
ભાવભ્ુાં વવદાયમાન આપ્્ુું અને લાગણીવશ હૃદયે કહ્ુું કે
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લોકભારતીમાું જાય છે એટલે અમે તેને રોકી શકતા નથી ; પરું ત ુ અભ્યાસ પ ૂરો કરીને તેઓ પાછા
આશ્રમમાું કામ કરવા આવે તેવ ુું અમે સૌ ઇચ્છીએ છીએ.”
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લોકભારતીમાું અભ્યાસ
લોકભારતીમાું અભ્યાસ કરવા માટે ની મારી ઇચ્છા નારણદાસકાકા પાસે જ્યારે મ ૂકે લી ત્યારે
તેમણે તે વાત જ સ્વીકારે લી નહીં. તેમણે તો કહી દીધુું હત ુું કે

“તમારે વળી અભ્યાસ કરવાની શી

જરૂર છે ! તમે અભ્યાસ કરવા જશો તો આશ્રમનુું કામ કોણ સુંભાળશે ? તમે કહો તો તમને રૂ. 75ને
બદલે રૂ. 100 પગાર આપીએ ; પણ આગળ ભણવાનો વવચાર માુંડી વાળો. ” પરું ત ુ તેમ છતાું મેં
આગ્રહ રાખ્યો ત્યારે તેમણે કહ્ુું કે “હુ ું નાનાભાઈને કહીશ કે તમને લોકભારતીમાું દાખલ ન કરે . ”
પરું ત ુ મેં હસતાું હસતાું કહ્ુું કે “કાકા, હુ ું નાનાભાઈને કહીશ કે મને લોકભારતીમાું દાખલ ન કરે તો
હુ ું લોકભારતીને સીમાડે બેસીને વવદ્યા મેળવીશ.” કાકાએ સુંમવત આપી અને આશીવાડદ પણ આપ્યા.
લોકભારતીમાું દાખલ થતી વખતે વળી બીજો એક પ્રશ્ન ઊભો થયેલો. લોકભારતીના એક
કાયડકતાડએ મને કહ્ુું કે

“તમે વળી લોકભારતીમાું દાખલ થવા ઇચ્છો છો ! તમે તો પાુંચ ચોપડી

વનશાળમાું ભણીને ત્રણ વરસ આંબલા ભણ્યા. એ સુંજોગોમાું તમે એસ.એસ.સી.વાળા સાથે
અભ્યાસમાું કે મ પહોંચી શકશો ?” પરું ત ુ મેં કહ્ુું કે “હુ ું તો વશક્ષણ માટે ની લાયકાત મેળવવા આવ્યો
છું. એટલે તમને એમ લાગે કે અભ્યાસમાું હુ ું એસ.એસ.સી.વાળાની જેમ જ પાર ઊતરુંુ તો હુ ું જાઉં
ત્યારે મારા વાુંસામાું સરટિરફકે ટ ચોડી દે જો. હુ ું માગીશ નહીં. એટલે પછી મને પ્રવેશ તો મળ્યો. અને
સદ્દભાગયે સરળતાથી સેકન્ડ ક્લાસ મેળાવીને પાસ પણ થઈ ગયો.
લોકભારતીમાું વરસ રદવસ ભણ્યા પછી સવાલ આવ્યો. વરસને અંતે રૂવપયા બારસોનુું કરજ
થઈ ગ્ુ.ું મારાું પત્ની તથા બે બાળકો વગેરેના ખચડનોય સવાલ હતો. તે બધાુંને હુ ું લોકભારતીમાું
ભણવા આવ્યો ત્યારે જ સણોસરામાું સાથે લાવ્યો હતો. તેઓ સણોસરા ગામમાું રહેતાું. અમારી પાસે
સરસ મજાની ગાય હતી. તેની માવજાત કરીને તેઓ ગુજરાન માટે ની થોડી રકમ મેળવી લેતાું.
મારી ખેતીમાુંય તે વખતે પાણીના અભાવે ખાસ આવક આવતી નહોતી. અને એમાું ન કરે
નારાયણ અને દુષ્કાળ થાય તો જે કાુંઈ ખચડ કયો હોય તે પણ જાય તેવી સ્સ્થવત હતી. આ
સુંજોગોમાું અભ્યાસ આગળ કે મ ચાલશે ? તેમ મનમાું થયા કરત ુું હત.ુું એટલે મનુભાઈને વાત કરી
કે “મને કાુંઈક કામ આપો. આવા નબળા આવથિક સુંજોગોને લીધે અભ્યાસ છોડવાનુું મન થાય છે.”
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એમણે કહ્ુું કે “અમે તો તમને સ્નાતક જ માનીએ છીએ. અઠવારડયા પછી મળજો. તમને કામ જરૂર
આપશુ.ું “
મારાું પત્નીને આ વાતની ખબર પડી એટલે એમણે કહ્ુું કે આવુું તે કાુંઈ કરાત ુું હશે
? હુ ું છે વટે મજૂ રી કરીશ; પણ તમારો અભ્યાસ તો પાર ઊતરવો જ જોઈએ. છે વટે અમે અમારી
ગાય વેચી નાખી. ખેતીમાું સાધનોય વેચી નાખ્યાું અને કરજ ભરપાઈ કરી દીધુ.ું અને મારાું પત્ની
સુંસ્થાના કોઠારે અને રસોડે મજૂ રી કરીને ગુજરાન ચલાવતાું રહ્યાું.

પત્ની નુંર્બહેન
આ અરસામાું વળી એક અણધારી ઘટના બની. હુ ું સુંપકડ વવભાગના સમાચાર લેવા
આંબલા ગયો. સાુંજ વખતના કોઈ વાહન મળ્્ુું નહીં એટલે મોડી રાત્રેય પાછો ઘેર પહોંચી ન
શક્યો. અને અહીં સણોસરામાું મારા ઘરની પછીતેથી ચોર લોકોએ બારી ખેંચી કાઢી અને ઊતયાડ
અમાર ઘરમાું. ઘરમાુંથી બધાું કપડાું-ઘરે ણાું બધુય
ું ઉપાડી ગયા ! મોડી રાત્રેય વાહન ન મળ્્ુું
એટલે હુ ું તો સુંસ્થાના ચોકમાું રે તીના ઢગલા ઉપર જ સ ૂઈ રહ્યો હતો. વહેલી સવારે સણોસરાથી
એક ખેવપયો આવ્યો. તેણે મને ઉઠાડયો. એ ભાઈ ! ઊઠો. તમારા ઘરમાું ચોરી થઈ છે . હુ ું તો
પહોંચ્યો એકદમ સણોસરા. ઘરમાુંથી બધી વસ્ત ુ ચોરાઈ ગઈ છે . અમે માત્ર પહેયે કપડે રહ્યાું. ખબર
પડી એટલે વમત્રો આવ્યા. તેમણે એકે ક જોડી કપડાું આપ્યાું ત્યારે અમે કપડાું બદલીને નાહી ધોઈ
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શક્યાું ! પછી તો ભગવાનની કૃપાથી વમત્રોએ સામેથી પ ૂછીપ ૂછીને પૈસા ઉછીના આપ્યા ! આવી
કઠણ સ્સ્થવતમાુંય છે વટે મારો અભ્યાસ પાર ઊતયો ખરો.
શરૂઆતમાું તો લોકભારતીને સરકારી માન્યતાય નહોતી. એટલે લોકભારતીમાું
ભણીને કોઈ સરકારી નોકરી મળશે તેવ ુું તો કોઈ ખેંચાણ નહોત ુું

; પરું ત ુ વશક્ષણ એ એક ઊંચા

પ્રકારનો જીવનધમડ છે એટલે આવા જીવનમાું પડવા માટે ની તાલાવેલી હતી. ગ્રામસુંસ્કૃવતને પોિક
એવી કે ળવણીના કામના ઉમદા મનોરથો અમને સ્પશી ગયા ખરા. મનુભાઈ તો કહેતા કે “અમે તો
ગુરુ રોણનુું પ્રાયવશ્ચત્ત કરી રહ્યા છીએ. ગુરુ રોણે માત્ર રાજકુમારોને જ ભણાવ્યા. એકલવ્ય જેવાું
લોકનાું બાળકોને તેણે અવગણ્યાું. અમે તો ગુરુરોણની આ ભ ૂલનુું પ્રાયવશ્ચત્ત કરી રહ્યા છીએ.”
અભ્યાસકાળ દરવમયાન નાનાભાઈ

, મનુભાઈ મ ૂળશુંકરભાઈ , બુચભાઈ એ સૌનો

વવદ્યાથીઓ સાથેનો રદલભર સુંબધ
ું અમે વનરું તર જોયો છે . આવા સુંબધ
ું દ્વારા વવદ્યાથીને વનવ્યાડજ
પ્રેમ સાુંપડે તો જ કે ળવણીનાું સાચાું મુંડાણ થાય. તે વાતની પ્રતીવત અમને સહજ રીતે થતી જ
રહી અને આવા સુંબધ
ું દ્વારા વવદ્યાથીમાું પડેલી અક્ષભયોગયતાને પારખીને તેની ક્ષખલવણી કરવી તે
જ વશક્ષક તરીકે ન ુું પરમ કતડવ્ય છે . તેવી જાગૃવતપ ૂવડકની સમજણ અમે વનરું તર અનુભવી છે .
મનુભાઈ અમારા ગુજરાતીનો વવિય લેતા. એક વાર તેમણે મને કહ્ુું : ગણેશભાઈ ! તમે
મધમાખીના જીવન ઉપર કાુંઈક લખો ને

? મને તો આશ્ચયડ થ્ુ.ું પ્રથમ દૃષ્ષ્ટએ એમ લાગ્ુું કે

મનુભાઈએ મને આવો મુદ્દો કે મ સ ૂચવ્યો હશે

? તેમણે તો ફરી વાર કહ્ુું કે મધમાખી વવિે તમે

લખો જ. મધમાખીનુું જીવન અને કાયડ ભારે અદભુત છે . લખવામાું તમને મઝા પડશે .
મેં તો મધમાખી વવિે જે કાુંઈ ગુજરાતી

, રહન્દી અંગ્રેજી સારહત્ય પ્રાપ્ત થ્ુું તે લઈને

માુંડ્ુું વાુંચવા. અંગ્રેજીમાું બહુ સમજણ ન પડે એટલે તેમાું મનુભાઈએ પ્રસુંગ પડયે મદદ કરી. હુ ું
જેમ જેમ વાુંચતો ગયો તેમ તેમ મધમાખીના જીવન વવિે અહોભાવ અનુભવતો ગયો. અધ્યયનને
અંતે જે લખાણ તૈયાર થ્ુું તે પરરચય રસ્ટે

“મધમાખી વવિે જાણવા જેવુું ” એ મથાળા નીચે

પુસ્સ્તકા પ્રગટ કરી. આ પુસ્સ્તકા એ મનુભાઈની મમતા અને માગડદશડનનુું જ પરરણામ છે .
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મધમાખીનો અભ્યાસ અને પસ્તકરર્ના

લોકશાળા અને લોકભારતી બન્ને સુંસ્થાના સ્થાપનાકાળમાું જ મને ભણવાનુું મળ્્ુ.ું આ
ઘટનાને હુ ું મારા જીવનનો લહાવો સમજુ ું છું કારણ કે તેમણે જ્યારે આ સુંસ્થાઓ સ્થાપી ત્યારે હજી
સરકારે તેને માન્યતા નહોતી આપી. સમાજેય હજી તેનો પ ૂરો સ્વીકાર કયો નહોતો. આ સુંજોગોમાું
તેમણે આ બુંને સુંસ્થાઓ સ્થાપી અને ચલાવી. સમાજે અને સરકારે તો તેનો પાછળથી સ્વીકાર
કયો. આ પ્રકારની તેમની કે ળવણીનુું દશડન અને તેમની તાલાવેલી આ બધુું અમે વનરું તર જો્ુું છે .
આમ સ્થાપનાકાળના તેમના આવા મનોરથો વસદ્ધ કરવા માટે ના પ્રયાસના સાક્ષી બનવાનુું
સદભાગય મને મળ્્ુું છે .
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બગાસ ું ખાતાું પતાસ ું : મણાર લોકશાળામાું
લોકભારતીનો મારો અભ્યાસ પ ૂરો થવા ઉપર હતો તે વેળાએ મનુભાઈએ મને કહ્ુું કે
“ગણેશભાઈ ! અભ્યાસ પ ૂરો થાય એટલે તમારે મણારની લોકશાળા ચલાવવા જવાનુું છે . મારે તો
બગાસુું ખાતાું પતાસુું મોંમાું આવી ગયા જેવુું થ્ુ.ું અભ્યાસ પ ૂરો થયો. કે તરત બીજે રદવસે હુ ું
પહોંચી ગયો મણાર લોકશાળામાું.

મણાર લોકશાળામાું સહકટું બ
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મણારમાું સહકાયચ કરો સાથે
નવાુંનવાું જ લોકશાળાનાું મકાન ! વવદ્યાથીઓ અને કાયડકતાડઓ પણ નવા જ ! લોકશાળા
માટે અનુરૂપ વાતાવરણ ઊભુું કરવાનુ.ું બાળકો હજી પહેલવહેલાું ઘરથી છૂટાું પડેલાું અને
લોકશાળામાું આવેલાું , તેથી તેને મમતાપ ૂવડક સાચવવાું-સુંભાળવાું

, તેમનુું છાત્રાલયજીવન ,

વશક્ષણકાયડ, ઉદ્યોગ, સમાજસેવાના કાયડક્રમો વગેરે બધુું જ નવેસરથી ઊભુું કરવાનુ.ું

મણારન ું રચળયામણ ું પકરસર
પણ સહકાયડકરો તરીકે કામ કરવા આવનાર બધા જ વમત્રો લોકશાળા અને લોકભારતીમાું
પલોટાયેલા જ. મહદ્ અંશે મારા સહધ્યાયીઓ જ હતા !
કૃવિ ઉદ્યોગની પ્રરક્રયા આનુંદદાયી બને

, ઉદ્યોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતાું જ્ઞાન અને

આવડત દ્વારા વવદ્યાથીઓનાું શરીર –મન અને આત્માનો સમતોલ વવકાસ થાય તે માટે ની ભ ૂવમકા
અમારે વમત્રોએ સિવાની હતી. હુ ું તો મ ૂળે ય ખેડૂત કુટુુંબમાુંથી આવેલો. લોકશાળા અને
લોકભારતીમાું કૃવિવવદ્યાનુું જ્ઞાન અને આવડત મને સહેજે સાુંપડયાું હતાું. એટલે આચાયડ તરીકે ની
મારી જવાબદારી અદા કરતાું કરતાુંય હુ ું અવારનવાર ઉદ્યોગનાું કામોમાું જતો. એથી સૌથી મોટો
લાભ એ થયો કે વવદ્યાથીઓ સાથે વનકટનો સુંબધ
ું કે ળવવાનો મોકો મને મળ્યો. પ્રકૃવતના ખોળે
ઉદ્યોગ કરતાું કરતાું સહજ રીતે વવદ્યાથીઓ કોળ્યમાું આવી વાતે વળગતા ત્યારે તેમના મનોભાવો
સમજવાની ખરી તક ઊભી થતી. વવદ્યાથીઓને આવી રીતે મુક્તભાવે વાતો કરતા સાુંભળ્યા વવના
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અને તેની સાથે મુક્ત વવચાર-વવવનમય ચલાવ્યા વવના વવચારઘડતરની શક્યતા જ ઊભી થતી
નથી તેમ આટલા અનુભવે અમને લાગ્ુું છે .
આસપાસના લોકો જ્યારે વવદ્યાથીઓ-કાયડકતાડઓને આ રીતે રસપ ૂવડક કામ કરતાું જોતા
ત્યારે તેને સૌથી પહેલો પ્રવતભાવ એ થતો કે આ ઊપજ-નીપજ તો સુંસ્થાની છે ; છતાું આ સૌ કે વા
સુંસ્થા માટે પરસેવો પાડે છે ! સ્વાથડ માટે નો સૌ શ્રમ કરે જ છે

; પરું ત ુ પરાથે પરરશ્રમ કરનારા

માણસો લોકોએ ભાગયે જ જોયા છે . તેથી લોકોને આ જોઈને ખરે ખર અહોભાવ થતો જોવા મળ્યો
છે .
સુંસ્થા માટે આ જમીન જ્યારે વેચાતી લીધી ત્યારે વેચનારાઓએ એમ સમજીને વેચી કે આ
ધોળા લ ૂગડાુંવાળા શુું ખેતી કરવાના

? અત્યારે આપો ને જમીન ! આ સુંસ્થાવાળા થાકીને ભાગી

જશે ત્યારે જમીન પણ રહેશે અને પૈસા પણ રહેશે . પરું ત ુ આસપાસના ખેડૂતો કરતાું સવાઈ ઊપજનીપજ સુંસ્થામાું આવવા માુંડી ત્યારે લોકોને થ્ુું કે આ ધોળા લ ૂગડાુંવાળાય ખેતી તો કરી શકે છે
ખરા ! સુંસ્થાના છાત્રાલયજીવનના કાયડક્રમો , સાુંસ્કૃવતક કાયડક્રમો , સમાજસેવાના કાયડક્રમો વગેરે
જોઈને સુંસ્થાના કામ પ્રત્યે કાુંઈક સમજણ ધરાવનાર કે ળવણીખાતાના જવાબદાર ભાઈઓ એમ
કહેતા કે “તમારા વવદ્યાથીઓ સુંસ્કાર અને મહેનતમાું ભલે ચરડયાતા હશે ; પણ તેઓ હાઈસ્કૂલના
વવદ્યાથીઓ પાસે વવિયવશક્ષણમાું સાથે ઊભા ન રહી શકે .

” પરું ત ુ 1962-63થી એસ.એસ.સી બોડે

લોકશાળાના કૃવિગોવવદ્યા તથા સમાજનવરચના વગેરે વવિયો પણ સ્વીકાયાડ . તે પછી અમેય
વવદ્યાથીઓને એસ.એસ.સી બોડે ની પરીક્ષામાું બેસાડવા માુંડયા અને પરરણામ 90 ટકાથી 100 ટકા
આવવા માુંડ્ુું તેથી તે વાતની પણ ખાતરી થઈ કે આ વવદ્યાથીઓ સુંસ્કાર કાયડક્રમો

, ઉદ્યોગ

વગેરેમાું તો ઊંચી ગુણવત્તા બતાવી શકે છે .
1960-61માું એવો વવચાર આવ્યો કે હવે જ્યારે વશક્ષણમાું જ જીવન આપવાનુું છે ત્યારે મારે
રીતસર તાલીમ પણ લઈ લેવી જોઈએ. મેં રાજપીપળા જી.બી.ટી.સી.માું દાખલ થવા અરજી કરી.
ત્યાુંના વપ્રસ્ન્સપાલ સાહેબનો પત્ર આવ્યો કે

“તમે સૌરાષ્ર વવસ્તારના છો. તમારે ત્યાું માુંગરોળમાું

પણ જી.બી.ટી.સી. છે . તમે ત્યાું અરજી કરી હશે . તમે ત્યાું જ અરજી કરશો.

” મેં જવાબ લખ્યો કે

“સૌરાષ્ર વવસ્તારની વશક્ષણસુંસ્થાઓ મેં જોઈ છે . સૌરાષ્ર વવસ્તારના કે ળવણીકારોના સુંપકડ માું પણ
આવ્યો છું. હવે જ્યારે એક વિડ ઘર છોડીને બહાર નીકળવુું જ છે , ત્યારે હુ ું રાજપીપળા જ શા માટે
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ન આવુું ? મેં જ્યારે ત્યાું દાખલ થઈને વપ્રસ્ન્સપાલશ્રીને પ ૂછ્ુું કે મને આપે ઇન્ટરવ્્ ૂમાુંય કે મ ન
બોલાવ્યો ? ત્યારે તેમણે કહ્ુું કે તમે મારા પત્રનો જે જવાબ આપ્યો તે ઇન્ટરવ્્ ૂ માટે પ ૂરતો હતો.
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જીબીટીસીની તાલીમ અને તેના િ અનસુંધાને એસબોડચ ના સભ્ય.સી.એસ. તરીકે શનમણક

શશક્ષણ શવશારદ તાલીમાથીઓ સાથે
હુ ું તો મુકુુંદભાઈ મુવનની ઓથેઓથે જી.બી.ટી.સી. થઈ જઈશ તેવી અપેક્ષાથી
જી.બી.ટી.સી.માું દાખલ થયો હતો. પરું ત ુ મુકુુંદભાઈ મુવન લોકભારતીનુું કામ છોડીને તે વરસે ત્યાું
આવી શકે તેમ નહોતા. એટલે તેમનુું આવવાનુું બુંધ રહ્ુું અને હુ ું તો દાખલ થઈ ચ ૂક્યો હતો. મારી
સાથેના ્ુવનવવસિટીના બી.એ. અને કે ટલાક તો એમ.એ. થયેલાઓની સાથે અભ્યાસમાું હુ ું પહોંચી
શકુું કે કે મ ? તે વાત હજી પ ૂરી સમજાતી નહોતી ; પરું ત ુ તાલીમને અંતે સેકન્ડ ક્લાસ તો હુ ું રમતાું
રમતાું આવ્યો ત્યારે મને મારા લોકશાળા અને લોકભારતીના અભ્યાસની રકિંમત સમજાણી.
1962-63થી ગુજરાતની ઉત્તર બુવનયાદી શાળાઓ

, લોકશાળાઓએ પોતાના અંવતમ

વિડના વવદ્યાથીઓએ એસ.એસ.સી. બોડડ ની પરીક્ષામાું બેસાડવા માુંડયા એટલે એસ.એસ.સી. બોડડ માું
આ ક્ષેત્રમાું કામ કરનાર બે સભ્યોને લેવાનો વનણડય થયો. મને અને નવલભાઈ શાહને
એસ.એસ.સી.બોડડ ના સભ્યો તરીકે લેવામાું આવ્યા.
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એસ.એસ.સી.બોડચ ના સભ્યો તરીકે શ્રી નવલભાઈ શાહ તથા ગણેશભાઈ
એક વાર બોડડ ની રાબેતા મુજબની સભાનુું કામ પ ૂરુંુ થ્ુ.ું હળવી પળોમાું સભ્યો વાતે
ચડયા ત્યારે મેં કહ્ુું કે મને બોડડ ના સભ્ય તરીકે લેવામાું આવ્યો

; પરું ત ુ મેં પોતે એસ.એસ.સી.ની

પરીક્ષા આપી નથી. એટલે સભ્યોને ખ ૂબ આશ્ચયડ થ્ુ.ું
1969થી લોકભારતી અધ્યાપનમુંરદરના આચાયડ તરીકે કામ કરવાની મને તક
સાુંપડી. આ કામ મારા માટે નવુું હત.ુું તેથી કામને સમજવા અવારનવાર અધ્યાપક વમત્રો સાથે
બેઠો. સમગ્ર અભ્યાસક્રમ, પ્રાયોક્ષગક કાયડ – ઉદ્યોગ, સમ ૂહજીવન અને સમાજસેવાની પ્રવ ૃવત્તઓ, સતત
વશક્ષણ અને પ્રવાસ કાયડક્રમો વગેરે વવિે વવસ્ત ૃત સમજ મેળવવા પ્રયાસ આદયો. અને આ બધુું
સમજી લઈને ધીરે ધીરે કામનો ઉઠાવ સરસ થાય તે માટે સતત મથામણ ચાલ્યા કરી. મારી સામે
મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ હતો કે તાલીમાથીઓ વશક્ષણના વસદ્ધાુંતો સમજી લે તે તો ઠીક

, પણ વસદ્ધાુંતોનો

વ્યવહારમાું અમલ કે મ થઈ શકે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ અને વ્યવહારને જોડવાનુું જેટલે અંશે વવશેિ
તેટલે અંશે તાલીમ સાથડક બને .
મારુંુ ધ્યાન સૌથી પહેલાું અધ્યાપનમુંરદર સાથે જોડાયેલ પ્રાયોક્ષગક શાળાઓ ઉપર ગ્ુ.ું આ
પ્રાયોક્ષગક શાળાઓમાું અનુભ ૂવતપ ૂણડ અધ્યયન પ્રરક્રયાઓ યોજવી અને અને આવી અનુભ ૂવતપ ૂણડ
અધ્યયનપ્રરક્રયાઓ દ્વારા બાળકોના જીવનવવકાસ માટે તકો સાુંપડે તો જ કાુંઈક સુંતોિ લઈ શકાય
ને ? લોકભારતી પ્રાથવમકશાળામાું તો કાુંઈકે ય આવી તકો ઊભી થઈ શકી હતી ખરી ; પણ સણોસરા
ગામની શાળામાું સહપ્રયાસે આવુું કાુંઈક ગણનાપાત્ર કામ થઈ શકે ? એ સવાલ હતો. હુ ું તે શાળામાું
ગયો. વશક્ષક ભાઈ-બહેનોને મળ્યો. તેમને પ ૂછ્ુું કે આ શાળામાું નવો અભ્યાસક્રમ આવ્યા પછી
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બાળકોના અભ્યાસમાું કાુંઈ ગણનાપાત્ર સુધારો થયો

? તો જવાબ મળ્યો “વશક્ષકોને આ માટે નો

ઉત્સાહ નથી. સરકાર તરફથી કુંઈ સાધનોય મળતાું નથી. ” આ જવાબજ મળશે તેનો મને ખ્યાલ
હતો. મેં વાત આગળ ચલાવી કે બીજુ ું બધુું તો ઠીક પણ વવજ્ઞાનનો વવિય માત્ર ચોપડીઓ મારફતે
કે મ શીખવાય ? આ વવિય તો પ્રયોગો-પ્રરક્રયાઓ દ્વારા અનુભવો આપીને જ શીખવી શકાય ને

?

અને આવા પ્રયોગો-પ્રરક્રયાઓ માટે ની જરૂરી તકો આ શાળામાું જ ઊભી થાય તો તમે રાજી છો ને ?
સૌ આભાું બનીને આ વાત સાુંભળી રહ્યાું !
હુ ું શાળામાું જ રાતવાસો રોકાયો. ઘેર ખબર આપી દીધા કે મારો ક્ષબસ્ત્રો અહીં મોકલી
આપજો અને જ્યાું સુધી હુ ું ઘેર પાછો ન આવુું ત્યાું સુધી મારા ભોજન માટે રટરફન મોકલતાું રહેજો.
મોડી સાુંજે સૌ વશક્ષક ભાઈ-બહેનો વવજ્ઞાન વશક્ષણના આ તીવ્ર કાયડક્રમની વાત સમજવા મારી પાસે
આવ્યાું. વવજ્ઞાનનાું જે સાધનો સહજપ્રાપ્ત સામગ્રીમાુંથી બનાવી શકાય તેમ હતાું તેની યાદી થઈ.
દાખલા તરીકે કાચનો ગલાસ અને મીણબત્તી. બકનળી માટે પાતળી હોઝપાઈપ અને પાણીની ડોલ
વગેરે વગેરે. અનેકવવધ સાધનસામગ્રીની મોટી યાદી તૈયાર થઈ. બીજે રદવસે અધ્યાપનમુંરદરનાું
તાલીમાથી ભાઈબહેનો અને અધ્યાપકો સૌ આવી પહોંચ્યાું. દરે ક શ્રેણીનાું બાળકો સાથે તેઓ
જરૂરરયાત અનુસાર ગોઠવાઈ ગયાું. બાળકોની કક્ષા અનુસાર પ્રયોગો-પ્રરક્રયાઓ માટે ની સામ્રગી
પસુંદ કરીને સૌ ઉપયોગમાું લેવા માુંડયાું. વવવવધ વનસ્પવત , ખાતરો, ક્ષબયારણો, જતું ુનાશક દવાઓ,
જાતજાતની વનૌિવધઓ , જાતજાતની માટી તથા સાધનો-ઓજારો બધુય
ું આવ્્ુું અને ગોઠવાવા
માુંડ્ુ.ું નવાું નવાું સાધનોનુું વનમાડણ પણ થવા માુંડ્ુ.ું સુતાર-લુહારના છોકરાઓએ તેમાું પોતાની
આવડત અજમાવવા માુંડી. સહજ સ ૂઝથી જે તે પ્રયોગ-પ્રરક્રયાઓ માટે અણધારી છૂપી શસ્ક્તઓ
જાગૃત થતી જોવા મળી. એમ તો આસપાસની વશક્ષણસુંસ્થાઓમાુંથી સહેજે સાુંપડે તેવાું સાધનોય
મેળવી લઈ શકાય તેમ હત ુું જ ને ! ક્લાસિનની આવડતવાળાની વવવશષ્ટ આવડત પણ અહીં
મદદે ચડી. અનેકવવધ પ્રયોગો-પ્રરક્રયાઓમાું બાળકો રસતરબોળ થવા લાગયાું. અનેકવવધ પ્રયોગપ્રરક્રયાઓ પાછળ છતાું થતા વવજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતો વવજ્ઞાન-પ્રદશડન જોવા આવનારને બાળકો જ
સમજાવવાનાું હતાું. એટલે બાળકોનેય રાતરદવસ એક કરીને બધુું સરસ રીતે પાર પાડવાની
ખેવના ઊભી થઈ હતી. બાળકોમાું આવુું અણધા્ુાં પરરવતડન જોઈને વશક્ષકો અને વાલીઓ સૌ ખુશ
થતાું હતાું. દસ-બાર રદવસમાું તો શાળાનુું વાતાવરણ જીવુંત બની ગ્ુ.ું
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અનેકશવધ પ્રવ ૃશિઓ શરૂ કરાવી
વવજ્ઞાનમેળો ખુલ્લો મુકાયો. શાળાએ શાળાનાું બાળકો વનરું તર આવ્યે જતાું હતાું. આટલા રદવસો
સુધી જે જે બાળકોએ કાુંઈક ગણનાપાત્ર કામ ક્ુાં હત ુું તેબાળકોએ જ પ્રયોગો કરી બતાવવામાું અને
તેમાું રહેલા વવજ્ઞાનના વસદ્ધાુંતો સમજાવવામાું આગેવાની લીધી. પોતાનાું બાળકો કે વી સરસ
પ્રરક્રયાઓમાું મસ્ત છે તે ગ્રામજનોએ જો્ુ.ું જે જે વાલીઓ જોઈ ગયાું તે તે બધાુંએ બાળકો દ્વારા
થતી કામગીરી અંગે અહોભાવ વ્યસ્ત કયો. રદવસે રદવસે જોવા આવનારાની ભીડ વધતી જ ગઈ.
ખાતાના અવધકારીઓએય કહ્ુું કે આ એક અનોખો પ્રયાસ છે . વવદ્યાથીઓ

, વશક્ષકો , તાલીમાથીઓ

સૌએ આ રદવસો દરવમયાન ગજાત ૂટ કામ ક્ુાં અને છતાું સૌના સરહયારા પ્રયાસે આવી ગણનાપાત્ર
સફળતા મળી તે વાતનો અનેરો આનુંદ હતો.
તાલીમ કામ દરવમયાન એક બીજી વાત પર મારુંુ ધ્યાન ગ્ુ.ું તાલીમાથીઓ પ્રત્યક્ષ
વશક્ષણકાયડ માટે પ્રાયોક્ષગક શાળામાું જતા ત્યારે નીચલી શ્રેણીનાું બાળકોને ભણાવવા ઝટ લઈને
તૈયાર થતા નહોતા. મને થ્ુું કે પાયાનુું કામ કયાડ વવના ઇમારત કે મ બુંધાય ? મને વવચાર આવ્યો
કે બાલકક્ષા માટે આવશ્યક એવી બાલસહજ પ્રવ ૃવત્તઓનો મહાવરો આપવાની જરૂર છે . આ વાત
જ્યારે સહકાયડકરો પાસે મ ૂકી ત્યારે ઘડીવાર તો સૌને એમ લાગ્ુું કે આવી બાલકક્ષાની પ્રવ ૃવત્તઓનો
મહાવરો તો ખુદ આપણને પોતાને જ નથી. એટલે આ માટે વાતાવરણ કે મ તૈયાર કરવુું

? પરું ત ુ

આસપાસનાું બાલવશક્ષણમાું જેમણે વરસોથી કામ ક્ુાં હત ુું તેવા સ્નેહી વમત્રોએ આમાું સહભાગી
બનવાનુું ઊલટભેર સ્વીકા્ુ;ાં તેથી મારુંુ કામ સરળ બન્્ુ.ું
અમે તો બાલવાડી-વશક્ષબર યોજી ચ ૂક્યા. બાલગીતો

, બાલનાટકો, બાલકલા સિન ,

બાલવવજ્ઞાન પ્રરક્રયાઓ , બાલરમતો અને બાલશાળાનુું પ્રત્યક્ષ સુંચાલન વવવવધ જૂ થમાું યોજાત ુું જ
રહ્ુ.ું છ રદવસ સુધી આ બધી પ્રરક્રયાઓનો મહાવરો વારાફરતી સૌને મળે તેમ ગોઠવ્્ુ.ું બપોરના
સુંમેલનમાું અક્ષભનયગીતોની સામુદાવયક અક્ષભવ્યસ્ક્ત થાય અને રદવસભર તૈયાર થયેલ કાયડક્રમોની
રાતના સાુંસ્કૃવતક કાયોમાું અક્ષભવ્યસ્ક્ત પણ થતી રહે તેવી ગોઠવણ કરી. આ સાુંસ્કૃવતક કાયડક્રમો
વનહાળવા પરરવારનાું સૌ આવી પહોંચતાું. રાતના દસ દસ વાગયા સુધી આ કાયડક્રમ જામતો. અને
ભલભલાું મોટે રાુંઓ પણ આ કાયડક્રમો માણતાું માુંણતાું પોતાની બાલ્યાવસ્થામાું મળવા જોઈતા
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આવા કાયડક્રમોની ખોટ જાણે પ ૂરતાું હોય , તેવાું રસતબોળ થતાું સૌ જોવા મળ્યાું. બાલવશક્ષણની
મહત્તા તો આ સમગ્ર કાયડક્રમમાુંથી આપોઆપ સૌને સમજાઈ જતી. આ કાયડક્રમ હવે તો કાયમી
બની ગયો , અને આને લીધે તાલીમાથીઓ જ્યારે કામ ઉપર જવા માુંડયા ત્યારે આવા વવવશષ્ટ
શૈક્ષક્ષણક કાયડક્રમોમાું આગવુું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માુંડયા.
અમારા અધ્યાપનમુંરદરમાું પ્રવેશ મેળવવા રદવસે રદવસે ધસારો થતો ગયો. અમે તો બે
જ વગો ચલાવવાના મતના હતા. પણ લાયક ઉમેદવારોના ધસારાએ અમને વવચાર કરતાું કરી
ુું ડેમ પર મકાનો તો ઉપલબ્ધ હતાું. અધ્યાપન મુંરદરની શાખા ત્યાું શરૂ કરવા
દીધા. શેત્જી
વવચારણા શરૂ થઈ. સહકાયડકરોએ આ વાતને વધાવી લીધી. અહીંના 80માુંથી 40 તાલીમાથીઓ
ત્યાું જાય તે જરૂરી હત ુું ; પરું ત ુ લોકભારતીના આ વવકસેલા પ્રાુંગણ પરથીછૂટાું પડીને નવા વવકસતા
પ્રાુંગણ પર તાલીમાથીઓ સહજ રીતે જશે કે કે મ તે પ્રશ્ર હતો પરું ત ુ ત્યાું કૃવિઉદ્યોગ માટે વવશેિ
અનુકૂળતા હતી એટલે કૃવિ ઉદ્યોગના વવશેિ રસવાળા તાલીમાથીઓ આપોઆપ ત્યાું જવા તૈયાર
થઈ ગયા. નવા સત્રે અરધા અધ્યાપકો અને તાલીમાથીઓ ત્યાું નવા પ્રાુંગણ પર હોંશભેર પહોંચી
ગયા. અને બન્ને પ્રાુંગણ પર ચાળીશ ચાળીશ નવા તાલીમાથીઓની ભરતી કરી. આમ અધ્યાપન
મુંરદર હવેથી બે પ્રાુંગણ પર કામ કરત ુું થઈ ગ્ુ.ું

શેત્ુંજી ડૅમ અધ્યાપનમુંકદર : મળશુંકરભાઈ વગે રે સાથે
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બન્ને પ્રાુંગણ પર એકે ક ઉપાચાયડ આચાયડની જવાબદારી અદા કરે અને હુ ું બન્ને પ્રાુંગણ પર
સહાયભ ૂત થતો રહુ.ું આમ આચાયડપદને અમે ત્રણ જણ વચ્ચે વહેંચ્્ુું એટલે અમારી શસ્ક્ત ત્રેવડી
બની.
વરસને અંતે વશક્ષણખાતાએ વાુંધો લીધો કે આ રીતે અધ્યાપન મુંરદરને તમે બે પ્રાુંગણ પર
ચલાવવા મુંજૂરી લીધી નથી એટલે બે ક્લાસની ગ્રાન્ટ તમને નહીં મળે . એટલે હુ ું અને સુંસ્થાના
સહવનયામક દલસુખભાઈ પટે લ બન્ને વશક્ષણ વનયામકશ્રીને મળવા ગયા. તેમનો પ્રશ્ન હતો કે
અધ્યાપનમુંરદર બે પ્રાુંગણમાું ચાલે તો પછી આચાયડ ક્યાું રહે ? એટલે મેં તેમને સમજાવ્્ુું કે હુ ું તો
બન્ને પ્રાુંગણ પર અરધો અરધો સમય રહુ ું છું અને બન્ને પ્રાુંગણ પર સ્થાવનક કામની જવાબદારી
અદા કરવા બન્ને જગાઓએ ઉપાચાયોની અમે વનમણ ૂક કરી છે . એટલે તેમણે કહ્ુું કે તોઉપાચાયોને
કશુું એલાઉન્સ અપાશે નહીં. મેં કહ્ુું કે સાહેબ ! અમે કાુંઈ એલાવન્સ માટે કામ કરતા નથી. એટલુું
જ નહીં, આપ સાુંભળી લો , હુ ું આચાયડ છું તેમ છતાું આચાયડગ્રેડ પણ લેતો નથી. વશક્ષણખાત ુું ભલેને
100 ટકા ગ્રાન્ટ આપે તો પણ આવા વવવશષ્ટ પદના ગ્રેડ લેવાની પરરપાટી અમારી સુંસ્થામાું નથી.
અને આ નવા પ્રાુંગણ પર કામની ગુણવત્તા નબળી લાગે તો ગમે ત્યારે આ પ્રાુંગણ પરની ગ્રાન્ટ
આપ બુંધ કરી શકો છો. આટલી સ્પષ્ટતા પછી વશક્ષણ વનયામકશ્રીએ 1972ના શૈક્ષક્ષણક વિડની
પ ૂવડ અસરથી લાગુ પડે તે રીતે મુંજૂરી કાઢી આપી એટલે વળી અમારુંુ કામ ચાલ્્ુ.ું
અહીં સીંચાઈની સગવડ સરસ ! એટલે કૃવિવવદ્યા ઉદ્યોગ માટે બહુ મોટી તક ! બાજુમાું
ખેડાણ થાય તેવી પડતર જમીન પડી હતી તે અમે ખરીદી લીધી. આ જમીન ખરીદી ત્યારે લોકોએ
અમને ચેતવ્યા કે આ તો નબળી જમીન છે , ખરીદશો ? ઉત્પાદન નહીં આપે. અમને થ્ુું કે ત્યારે
ફળદ્ર ુપ ન જ મળતી હોય તો જે મળે છે તે મેળવીને તેને ફળદ્ર ુપ બનાવવાનો કીવમયો અમારી પાસે
ક્યાું નથી ? અમે તો આ જમીન ખેડી. સમતળ બનાવી. શ્રમયજ્ઞ યોજીને પાળા બાુંધ્યા અને
ડેમમાુંથી કસદાર કાુંપ 200 કે રરયર લાવીને જમીનમાું બધે પાથરી દીધો , એટલે જ્યાું વીઘે પાુંચ
મણ ઉત્પાદન થત ુું ત્યાું વીઘે પુંદર-વીસ મણ ઉત્પાદન તો સહેજે લેતા થઈ ગયા.
એક વાર એવુું બન્્ુું

, તાલીમાથીઓએ પોતપોતાના પ્લૉટોમાું ઉત્તમ પ્રકારના ઘઉં સરસ રીતે

ઉછે યાડ. નહેરનુું પાણી તો જેટલુું જોઈએ તેટલુું મળે તેવી સ્સ્થવત હતી પણ નહેર વવસ્તારમાું આવા
મજમા ધોરરયા પરથી માથાભારે માણસો દાદાગીરી કરીને પોતાના પેટા ધોરરયામાું પાણી વાળી
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જાય એટલે અમે સૌ અધ્યાપકોએ નક્કી ક્ુાં કે સુંસ્થાના વારા વખતે કોઈ બળ અજમાવીને પાણી
લેવા આવે તો તેને મચક જ ન આપવી. થોડી જ વારે એક ભાઈ આવીને વશરજોરી કરીને પાણી
વાળવા માુંડયા. એટલે અમે સૌ અધ્યાપકો એકી સાથે ધોરરયા પર પહોંચી ગયા. અને અમને મારી
નાખવાની ગમે તેટલી ધમકી આપી તો પણ ત્યાુંથી ન જ ખસ્યા. બધા તાલીમાથીઓ પણ ત્યાું
આવી પહોંચ્યા. સૌએ એકીસાથે કહ્ુું કે ભાઈ ! તમે પાણી નહીં જ લઈ જઈ શકો. સૌએ એક
પ્રકારની ઠુંડી તાકાત બતાવી. અને ધોરરયા ઉપરથી ન જ ખસ્યા ! એટલે પેલા ભાઈ કહે

, તમારે

ક્યાું આવક ઘરમાું આવે છે ? શીદને દુ:ખી થાઓ છો ? કહીને વળ ખાતા ચાલ્યા ગયા !
અધ્યાપનમુંરદરના પ્રવેશનો સમયગાળો નાજુક. પ્રવેશ માટે અસાધારણ ઘસારો રહ્યા કરે .
માત્ર એસ. એસ. સી.ના ટકા ઉપર જ પ્રવેશ અપાય તે અમને ઉક્ષચત લાગ્ુું નહીં. એસ. એસ સી.ના
ટકા ગમે તેટલા ઊંચા હોય તો પણ વશક્ષક બનવા માટે ની અક્ષભયોગયતા તેનામાું હોય જ તેવ ુું
માનવાનુું કોઈ કારણ નથી. જાહેર પરીક્ષાની વવશ્વસનીયતા પણ કે ટલી તે પ્રશ્ન છે ને ! અને ક્યાુંય
પ્રવેશ નથી મળતો માટે પેસી જાઓ અધ્યાપનમુંરદરમાું-એમ વવચારીને લાચારીથી પ્રવેશ
મેળવનાર ઉમેદવારની તાલીમમાું અને તાલીમ પછીના તેના કામમાુંય શી ભલીવાર હોય
વાત એ છે કે કે ળવણીના ક્ષેત્રમાું પડવા માટે ની સમજપ ૂવડકની તાલાવેલી જેનામાું હોય
માટે પ્રેમભરી લાગણી હોય

? ખરી
, બાળકો

, સુંગીત, ક્ષચત્રકલા, વાતાડકથન જેવી વવવશષ્ટ આવડત હોય

સમજપ ૂવડકના પરરશ્રમ માટે ની માનવસક તૈયારી હોય , વ્યસ્ક્ત અને સમષ્ષ્ટ પ્રત્યે ગુણગ્રાહી દૃષ્ષ્ટ
હોય, સામાન્યજન માટે ની આવથિક અને સામાજજક ન્યાયની વાતને સમજવાની કાુંઈક ભ ૂવમકા હોય
તેવા યોગય ઉમેદવારોની અક્ષભયોગયતા કસોટી લઈને ગુણાનુક્રમે પ્રવેશ આપવા માટે ની વવવશષ્ટ
પ્રવેશયોજના અમે વરસોના અનુભવે વવકસાવી અને પરું પરા અમે ઊભી કરી અને સરકારે તેને
માન્યતા આપી.
આવી વવવશષ્ટ પ્રવેશયોજના અમારી સામે પડકારરૂપ બન્યા કરી. અને ઉચ્ચતર
ધોરણો જાળવવાું તે તો પડકાર રૂપ જ બને ને ? લાગવગ ! લાલચ ! જે રીતે કાયડ થાય તે રીતે .
સૌથી પહેલાું લાગવગ. અમારે તો ફલાણા સાથે બહુ સારા સુંબધ
ું ો. તેમણે કહ્ુું કે જાઓ તમારુંુ કામ
થઈ જશે. તે પછી લાલચ – અને અમે કાુંઈ નગુણા નથી. અમે તમે કહો તેમ વરતીએ તેવા છીએ.
સુંસ્થાને કાુંઈક ડોનેશન તો અમારે આપવુય
ું જોઈએ ને ! અને ખબર પડે કે અહીં તો ડોનેશનની
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વાતેય કોઈ સાુંભળત ુું નથી ત્યારે પછી છે વટનો ઇલાજ. દાખલ નહીં કરી શકો એમને ! તો પછી
અમારે ખાતાનાું બારણાું ખખડાવવાું પડશે . કહીએ કે અરે ભાઈ ! પણ આ ઉમેદવાર તો અમારી
અક્ષભયોગયતા ચકાસણીમાું બહુ કાચા પડયા છે . આટલુું કહ્યા છતાુંય ચક્રાવા લેતા ચાર ચાર

, પાુંચ

પાુંચ વાર આવે. અને કાું શુું થ્ુું , કાું શુું થ્ુું એમ કયાાં કરે . અને કે ટલાક તો તે પછી ઓશરીમાું
બેસીને મ ૂકે પોક. આવુું કાુંઈક કાુંઈક ચાલ્યા કરે

; પણ આ તો એક પાસાની વાત. આ વવવશષ્ટ

અક્ષભયોગયતાની ચકાસણીએ ચકાસીને ઉચ્ચતર ગુણાનુક્રમે પ્રવેશ આપવા માટે ની આ યોજના વવિે
અહોભાવથી જોનારાય ક્યાું ઓછા છે ? અને લાયક ઉમેદવારો વવના લાયક વશક્ષકો કે મ તૈયાર થાય
? આમ આ પ્રવેશગાળો અમારે માટે એક તેજાબી કસોટીવાળો સમયગાળો બની જાય છે .
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મધરે ણ સમાપયેત
એક હસવુું આવે તેવો રકસ્સોય જરા કહી દઉં. મારા એક જૂ ના સહાધ્યાયી વમત્ર
પોતાના દીકરાને દાખલ કરવા આવ્યા. તે વેળાએ તેમણે પચીસેક વરસ પહેલાું મારે માટે
ઉચ્ચારે લા શબ્દો યાદ આવ્યા. હુ ું શરૂ શરૂમાું સુંસ્થામાું કામમાું જોડાયો હતો તે વેળાએ તેમણે કહ્ુું કે
“તેં સુંસ્થાની કઢી ચાટી એટલે બહારનુું તને કાુંઈ ફાવે જ નહીં ! ” એટલે કે સુંસ્થા છોડીને તને બહાર
કામ કરવુું ફાવત ુું જ નથી. તેમના છોકરાના પ્રવેશ વેળાએ મેં તેમના આ શબ્દો યાદ કયાડ ત્યારે
તેમણે મરક મરક હસીને કહ્ુું કે “ગણેશભાઈ ! તમારાું ચારે છોકરાું સુંસ્થાના વાતાવરણમાું ઊછયાાં .
અને સુંસ્કારી થયાું. સામાન્ય રીતે બાપનો ધુંધો છોકરાુંઓને ગમે નહીં ; પરું ત ુ તમારાું ચારે છોકરાું
જી.બી. ટી.સી. થઈને વશક્ષણમાું પડયાું છે અને તેમાુંય તમારો મોટો દીકરો પ્રવીણ તો વળી ગાુંધી
વવદ્યાપીઠના જી.બી.ટી.સી. વવભાગમાું સરસ કામ કરે છે . આ વાતનો જ્યારે વવચાર કરુંુ છું ત્યારે મને
લાગે છે કે ખરે ખર તમે ખાટયા છો.”
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સમગ્ર કટું બ
*******************************
બાળકોની મીઠી યાદ

પ્રવીણ આંબલામાું
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ઇન્ર્

આશા અને અશોક મણારમાું

લગ્નજીવનનાું પર્ાસ વષચ કેક કાપીને ઊિવયાું !
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