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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 પુનરર 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 सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવર અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આદદવાસી
વવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયરમાાં પરોવાયેલાના આવા બીજા
ડઝનબાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયરની 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 કાયર માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
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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 સાંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનુાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવષવયર
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 અવનવાયર 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 વવશેષ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીષરકથી 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 ૂવર વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
એટલુાં જ નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્ર ૂફરીદડિંગકાયર સાંભાળી લીધુાં સાથે સાથે ગ્રાદફકને
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લગતાાં તથા પ્રકાશનનાાં કાયોમાાં મુબ
ાં ઈના શ્રી ત ુષાર મહેતા ની દકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયર
પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં
આવ્યો.
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 ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્ુએસએ),
અશોક મોઢવાદડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને
પ્રોત્સાદહત કયાર.
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ. પટે લ તથા સાદહત્યપ્રેમી પત્ની શ્રીમતી સવવતાબહેનના સૌજન્યે) તથા શ્રી

ચચરાગભાઈ 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 કાયર સાથરક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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વતન અને કુ ટાંુ બ
પ્રવસદ્ધ રામાયણી શ્રી. મોરારીબાપુ એક સરસ વાત કહે છે . રામાયણનાાં બે પાત્રો એવાાં છે –
અહલ્યા અને શબરી – જેમને રામની પાસે જવુાં પડ્ુાં નથી. રામે એમની પાસે જવુાં પડ્ુાં છે . ને
ત્રીજુ ાં પાત્ર કે વટ. ત ુાં મને ભરત કરતાાં પણ વધુ વપ્રય. એક ભીલને ભગવાને આટલો મહાન બનાવી
દીધો. જેઓ સમાજથી તરછોડાયેલાાં હતાાં, દીનહીન હતાાં તેમનો રામે ઉદ્ધાર કયો.
મારાંુ ગામ દાાંડી. ગાાંધીએ ચપટી મીઠુાં ઉપાડીને દુવનયાના એક ચમરબાંધીની તમરી ઉતારે લી
તે ગામ નવસારીથી ૧૦ માઇલ દૂ ર, દદરયાકાાંઠે, જયાાં પીવાનુાં પાણી પણ ન મળે . કાદવકીચડમાાં જ
ચાલવુાં પડે. દદરયાનાાં પાણી ગામની ચારે બાજુ ફરી વળે . એ ગામમાાં મા’તમા ગાાંધી આવ્યા.
૧૯૩૦માાં-ને ગામ પાવન થઈ ગ્ુ;ાં પેલાાં અહલ્યા, શબરી અને કે વટની જેમ. ગાાંધીને પગલે પગલે
ગામની વસકલ બદલાઈ ગઈ. ગામનો ઇવતહાસ બદલાઈ ગયો. ગામની ભાગોળ પણ બદલાઈ ગઈ.
એટલે ગાાંધી અમારા કુલગુરુ.
અમારા વવશે આજે પણ જાતજાતની વાયકા. કાાંઠાના લોકો એટલે માથાભારે , વમજાજી, તોરી,
જીભના આખા, સાહવસક, ખડતલ, વટને ખાતર જીવ આપનારા-લેનારા વગેરે વગેરે. મોટે ભાગે
ખેતી કરે , કારખાનાાંઓમાાં કે ફેક્ટરીઓમાાં કામ કરે , વહાણવટુાં કરે કે કાાં સફરીઓ.
આવા એક કુટુાંબમાાં ૧૯૩૩માાં મારો જન્મ થયેલો. મારા વપતા ગાાંડાભાઈ ગોવવિંદજી પટે લ.
માતાનુાં નામ નાંદીબહેન. એક બેન છે – શાન્તા. મારાથી નાની. હાલ ઝાાંક્ષબયા છે .
મારાંુ મોસાળ સામાપુર. મારાંુ બાળપણ અને મારી દકશોર અવસ્થા મેં આ જ ગામમાાં
વવતાવેલાાં એટલે સામાપુર સાથે આત્મીયતાની એક રે શમી ગાાંઠ બાંધાઈ ગઈ છે . બસમાાં બેસીને
આજે પણ પસાર થાઉં ત્યારે કોક ટહુકો કરે એટલે તરત ઊતરી જાઉં. ઘેર જાઉં. ઘેર કોઈ નથી
માત્ર તાળાં છે . પણ તાળાં જોઈ આવુ.ાં ઘરને ચક્કર મારી આવુ.ાં ફક્ષળયામાાં બધાાંને મળી આવુ.ાં બેચાર
કપ ચા પી આવુાં ત્યારે જ ધરવ થાય.
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સામાપુર અને દાાંડી વચ્ચે માઇલેકનુાં અંતર. વ્યવહાર ને ચોપડે બાંને ગામ અલગ, પણ બાંને
ગામનાાં છોકરા-છોકરીઓ, લોકો, આગેવાનો વચ્ચે સરસ મેળ. એકમેક માટે આદર. અચાનક એવી
કોઈ આફત આવી પડે ત્યારે લોકો ખભેખભા વમલાવીને ઊભા રહે.
મારા વપતા જમશેદપુર ટાટાના લોખાંડના કારખાનામાાં કામ કરતા એટલે અમે ક્યારે ક ત્યાાં
પણ જતાાં. અમારા તરફના ઘણા લોકો કારખાનામાાં કામ કરતાાં. તેથી ત્યાાં પણ મજા આવતી. મારા
વપતા બહુ ભણેલા નદહ. પણ આપસ ૂઝથી એક સારા કારીગર તરીકે નામના મેળવેલી. સરસ
સ્વભાવ. વનવ ૃત્ત થયા ત્યારે એમના સાથીદારોએ એમને ઘણી ભેટો આપેલી.
અમારા માટે ખ ૂબ લાગણી. કારખાનામાાંથી કામ કરીને આવે ત્યારે દટદફનમાાં કાંઈ ને કાંઈ
લાવે જ. પગારને દદવસે તો મીઠાઈ લાવે . મારી બેન શાન્તાને આવતાાંની સાથે જ દટદફન આપે .
ક્યારે ક ક્યારે ક રસગુલ્લા પણ લાવે. રસગુલ્લા અને ગુલાબજાાંબ ુ અમને ખ ૂબ ભાવે.
અમે મોસાળમાાં જ રહેતાાં. મારા આજા ભાણાભાઈ ભગવાનજી પટે લ. આજાને અમે મમાતા
કહેતાાં. મમાતા પાાંચ હાથ પ ૂરા. ઘરમાાં આવે ત્યારે વાાંકા વળીને આવતા. બસરા, દારે સલામ ફરે લા.
શરીર અલમસ્ત. ક્યારે ય મેં એમને માાંદા પડેલા જોયા નથી. અવસાન વખતે સાઇઠે કના હતા.
ગામમાાં પીવાના પાણીની ખ ૂબ તકલીફ. એટલે ગામલોકો ભેગાાં થઈને કૂવો ખોદતાાં હતાાં. મમાતા
ત્યાાં કામ કરતા. કામ કરતાાં કરતાાં દુખાવો ઊપડયો. ઘેર આવીને સ ૂતા. બસ, સ ૂતા તે સ ૂતા.
મમાઈ-મમાતાને અમારા માટે અપાર હેત. અમને બન્ને ભાઈબહેનને એમણે જે સાચવ્યાાં છે ,
એમણે જે કાંઈ ક્ુાં છે , તેની યાદ આવતાાં આંખ ભીની થઈ જાય છે . એમાાંય મારી મમાઈની મીઠપ
કાંઈ ઓર જ હતી. ફક્ષળયાનાાં બધાાં માટે એવી મીઠપ. તેથી મારી

ભાાંકમાઈને આજે પણ બધાાં

સાંભારે . ઘણીવાર મારાાં બા અમને વઢે ત્યારે અમે ભાાંકમાઈને ફદરયાદ કરીએ. ભાાંકમાઈ તરત બાને
ધમકાવે. લડે પણ ખરાાં. મમાતા પણ એવા જ. લોકો એમને આદરથી જોતાાં. ગામના કોઈ પણ
કામ માટે એમની સલાહ લેવાતી. એયે તરત પહોંચી જતા.
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વ્યવસાય
અમારા વડવાઓ વષો પહેલાાં વહાણવટુાં કરતા. વહાણ લઈને મુબ
ાં ઈ, મલબાર, કોચીન
સુધી જતા. કોઈ કોઈ તો સ્ટીમરોમાાં દે શદે શાવર પણ જતા. આદિકા, ઇંગલેન્ડ કે ન્્ ૂઝીલેન્ડ એ રીતે
જ ગયેલા.
સામાપુરમાાં વહાણો ખ ૂબ. દદરયાનાાં ખારાાં પાણીને કારણે જમીન તો ધોવાઈ ગયેલી. ખેતી
તો હતી નદહ. જીવવા માટે બીજો કોઈ આધાર હતો નદહ. તેથી લોકો વહાણમાાં ખલાસી તરીકે જતા.
કાાં ખાડીવેડી કરતા. મોટા ભાગના આ જ કરતા. કે ટલાક નોકરીધાંધા અથે દે શના જુદા જુદા
ભાગોમાાં, કારખાનાાંઓમાાં કે ફેક્ટરીઓમાાં, કારીગર તરીકે , રીગર તરીકે , વેલ્ડર તરીકે , પાઇપદફટર
તરીકે કે ફોરમેન તરીકે કામ કરતા. ગામમાાં આજે પણ એવા વડીલો છે જેઓ કહેશે - વસઈનો
પુલ તો અમે બાાંધેલો. આ નમરદાના પુલનુાં કામ તો અમે કરતા. બીજો કોઈ વવકલ્પ નહોતો તેથી
લોકો જયાાં જયાાં કન્સ્રક્શનનાાં કામો ચાલે ત્યાાં પહોંચી જતા. જમશેદપુર, ઘાટશીલા, આસનસોલ,
સોંદરી, ધનબાદ એ રીતે ગયેલા. કોઠાસ ૂઝને કારણે અહીંના કારીગરો યાાંવત્રક કામોમાાં ઊંચામાાં ઊંચાાં
બાાંધકામોમાાં પાવરધા. આરબ દે શોમાાં આજે પણ આ અભણ ઇજનેરોની બોલબાલા.
એક વહાણમાાં અમારો પણ ભાગ હતો. એટલે વહાણના કામમાાં મદદ કરવી પડતી. વહાણ
આવે ત્યારે દૂ ર સુધી લેવા જવુ,ાં પાઘણ ખેંચીને લાવવુ,ાં વહાણ ધોવુ,ાં રાં ગવુ,ાં સઢ

ધોવુ,ાં એમ

જાતજાતનાાં કામો ચાલે. મમાતા સાથે હુ ાં પણ આ કામોમાાં જોડાતો. એમને મદદ કરતો.
હુ ાં ને મારીબહેન મમાઈને દરે ક કામમાાં મદદ કરતાાં. મને બરોબર યાદ છે . ચોમાસામાાં અમે
કાાંઠે મગ કરતાાં. ખાડી તરીને જવુાં પડત.ુાં જતો. ઢોર ચારવા, છાણ પુજવા,
ાં
ઈંધણાાં કરવા પણ જતો.
ઘેર પાટી વણતાાં. ત્રણચાર રૂવપયા મળતા. ખરચ જોગુાં મળી રહેત.ુાં મમાતા સાથે જુવાર સાચવવા
જતો. ચોમાસામાાં દદરયે મોટી રે લ આવતી ત્યારે લાકડાાં કાઢવા પણ જતો. દદરયો ગમે તેટલો
તોફાની હોય, પણ લાકડુાં દે ખા્ુાં નદહ કે ઝાંપલાવ્્ુાં નદહ. અથાણુાં ને રોટલો કાાં કાાંદો ને રોટલો
ખાઈને આખો દહાડો લાકડાાં કાઢયાાં કરતો. કલાકો સુધી દદરયામાાં પડી રહેતો. ક્યારે ક ક્યારે ક તો
મછવો લઈને દદરયામાાં ફરવા જતા. વાાંસી જતા. ઉભરાટ જતા. મજા આવતી. ઘેર આવીને લખોટા
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રમતા. ભમરડા રમતા. રણકા રમતા. ઘેદરયા રમતા. ઝેદર્ુાં કૂદતા. આજની જેમ રે દડયો, ટી.વી. કે
ટે પરોકોડર ર નહોતાાં એટલે જીવન આમાાંથી મળત.ુાં
મારા મામા વષોથી દારે સલામ ગયેલા. પણ મારા વપત્રાઈ મામાઓ પણ મને પોતાના
ભાણેજની જેમ જ સાચવતા. એકનો એક ભાણેજ એટલે માનથી રાખતા. આને કારણે સામાપુર સાથે
આત્મીયતા બાંધાઈ ગયેલી. આજે પણ સામાપુર અચ ૂક જાઉં. જે ચોરમલા (રૂખડા) પાસે મેં મારી
દકશોર અવસ્થા વવતાવેલી તેને મનોમન વાંદન કરાંુ . આ ચોરમલો અમારો ભાઈબાંધ. અમારો ભેરુ.
અમારી તમામ વ ૃવત્ત —પ્રવ ૃવત્તઓનુાં પ્રેરણાસ્થાન. ગામના છોકરાઓ અહીં ભેગા થાય ને રાતે ૧૦૧૧-૧૨-૧ વાગયા સુધી જમાવે. અહીં કથાકીતરન થાય, અહીં સપ્તાહ બેસે, અહીં ઉજાણી થાય, અહીં
માતાજીના ગરબા ગવાય. બેંતાલીસમાાં આ ચોરમલાએ જ ગામનુાં રખોપુાં કરે લ.ુાં હવે તો અમારા
પછીની પેઢીએ એનો ચાર્જ સાંભાળી લીધો છે . પણ હજી સામાપુર જાઉં ત્યારે આ ચોરમલાનાાં દશરન
કરીને ધન્યતા અનુભવુ.ાં
અમારે ત્યાાં એવો દરવાજ છે . તહેવાર હોય ત્યારે મામીઓ ભાણેજને પૈસા આપી વહાલ કરે .
આજે મને ૫૦ થવા આવ્યાાં. તો પણ મારી મામીઓ મને રૂવપયો આપે જ. આજે તો હુ ાં ના પાડુાં. કહ્ુાં
કે મારાાં બાળકોને આપો છો એ જ બસ. પણ કહે, ત ુાં અમારો ભાણેજ તો ખરો જ ને. હોંશે હોંશે આપે.
હોંશે હોંશે ખવડાવે.
સામાપુરમાાં પાાંચ ધોરણ સુધીની શાળા. પાાંચમુાં પ ૂરાંુ કરાંુ ત્યાાં તો ’૪૨ની લડત આવી.
રોજેરોજ પ્રભાતફેરીઓ નીકળવા લાગી. સરઘસો નીકળવા લાગયાાં. નવા નવા નેતાઓ આવવા
લાગયા. નવા નવા કાયરક્રમો અપાવા લાગયા. ગામે ગામ સ્કૂલોનો બદહષ્કાર થવા લાગયો. અમારે
ત્યાાં તો દારૂતાડીનાાં પીઠાાં ચાલતાાં. પીઠાાંઓ પર વપકે દટિંગ થવા લાગ્ુ.ાં બધાાંની સાથે હુ ાં પણ
સરઘસમાાં જતો. ‘અમે ડરતા નથી હવે કોઈથી રે ’, ‘નદહ નમશે, નદહ નમશે, વનશાન ભ ૂવમ ભારતનુ.ાં ’
એવાાં ગીતો ગવડાવતો.
એ દદવસોમાાં કાાંતણપ્રવ ૃવત્ત ખ ૂબ ચાલતી. ભાગયે જ કોઈ ઘર એવુાં હશે જેમાાં કોઈ ન કાાંતત ુાં
હોય. કોઈ ખાદી ન પહેરત ુાં હોય. ગાાંધીજયાંતી પર તો ગામેગામ કાાંતણયજ્ઞો ચાલતા. હરીફાઈઓ

ુ મ
અનક્ર

લોકભારતી પ્રકાશન

10

કે ડી અને ચઢાણ
યોજાતી. કાાંત્યા પછી સ ૂતર આપવા કરાડી જતા. દીવાનજીભાઈને ત્યાાં. વચ્ચે પોલીસચોકી આવતી.
પોલીસો જોઈ જાય તો મારીમારીને ટીપી નાખે; એટલે અમે વહેલી સવારે ૪-૫ વાગે બીજે રસ્તેથી
જતા. પાશેર સ ૂતરના માાંડ ૭-૮ આના મળતા. પણ થત ુાં કે આ ગાાંધીનુાં કામ છે . સ્વરાજયનુાં કામ
છે . એટલે ગમત.ુાં મને યાદ છે – પરદે શથી અમારાાં કોઈ સગાાંસબ
ાં ધ
ાં ી આવતાાં ત્યારે અમે ખાદીનાાં
કપડાાં લઈને મુબ
ાં ઈ જતા. દે શમાાં ખાદીનાાં કપડાાં જ પહેરાય એવો ભાવ. ખાદી જ પહેરતા. એમાાં
ગૌરવ માનતા. ઘણા વખત સુધી વનશાળો બાંધ જ રહી. ફરી ખ ૂલી ત્યારે અમે પાાંચમામાાં જ. એટલે
બેદરકારી વધી. ઘેર કોઈ પ ૂછવાવાળાં તો હત ુાં નદહ. રખડવા લાગયા. કોચલુાં લઈને વનશાળે .
વનશાળે થી કાાંઠે ઢોર ચારવા ભાગી જતા. કોચલુાં વાડમાાં સાંતાડી જતા. વશક્ષક પ ૂછે ત્યારે જૂ ઠુાં બોલતા
એટલે બાવળની સોટીથી ફટકારતા. ખ ૂબ મારતા. ઘણીવાર તો વશક્ષક ગામમાાં શોધવા નીકળતા.
પછી મારતા મારતા વનશાળે લઈ જતા. ભણાવતા સરસ. આજે પણ કે ટલુકાં યાદ.
’૪૨ની લડત પ ૂરી થઈ. વનશાળો ફરી શરૂ થઈ. પણ ગમે નદહ. એટલે વપતાજીએ મને
જમશેદપુર બોલાવ્યો. પણ ગમે નદહ. ત્યાાં નરભેરામ હાંસરાજ ગુજરાતી સ્કૂલમાાં સાતમા ધોરણમાાં
દાખલ થયો. આ શાળામાાં એક આદશર વશક્ષક-ચુનીભાઈ પારે ખ. એમના જેવા સાજત્વક પુરુષો
વશક્ષણક્ષેત્રે મેં બહુ ઓછા જોયા છે . આ શાળામાાં અમે ‘બાલસાંઘ’ ચલાવતા, હસ્તક્ષલક્ષખત સામવયક
કાઢતા, પ્રવાસપયરટન કરતા, રમત-ગમત હરીફાઈઓ ગોઠવતા, સાાંસ્કૃવતક કાયરક્રમો આપતા, તેના
એ માગરદશરક. એમણે મારામાાં અંગત રસ લીધો તેથી હુ ાં શાળાાંત પાસ થયો.
શાળાાંત પાસ થઈ હાઈસ્કૂલમાાં ગયો. આઠમુાં નવમુાં ત્યાાં ભણ્યો. નવમામાાં નાપાસ થયો.
મુરબ્બી ચુનીભાઈએ આ જાણ્્ુાં ત્યારે દુ:ખી થયા.
થોડા દદવસ પછી એમણે મને ‘હદરજનબાંધ’ુ નો એક અંક આપ્યો. ગાાંધીજી એના તાંત્રી હતા.
એમાાં એક જાહેરાત હતી. ગ્રામસેવક વવદ્યાલય-વેડછીમાાં ગ્રામસેવકો જોઈએ છે . સ્વરાજય આશ્રમ
વેડછી વવશે હુ ાં કાંઈ જાણુાં નદહ. પણ ગ્રામસેવક થવાનુાં મળશે એવો હરખ. એમણે વેડછી પત્ર લખ્યો.
શ્રી. ચીમનભાઈ ભટ્ટનો તરત જવાબ આવી ગયો. આવી જાઓ. વપતાજીને વાત કરી. એમને ગમ્ુાં
નદહ પણ હુ ાં તો પાછો વતનમાાં આવતો રહ્યો.
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ગ્રામસેવક તરીકે જીવન શરૂ
જૂ નમાાં (૧૯૫૦) વેડછીના ગ્રામસેવક વવદ્યાલયમાાં દાખલ થયો. વેડછી આવતાાં પહેલાાં મને
બીડી–વસગારે ટની, તાડી પીવાની, પત્તાાં રમવાની ટે વ હતી. પણ આશ્રમના પવવત્ર વાતાવરણે તેમ
જ જુગતરામભાઈ અને ચીમનભાઈ જેવા તપસ્વીઓના સાંસગે મારા બધા મેલ ધોઈ નાખ્યા.
આશ્રમનુાં સતત પ્રવ ૃવત્તમય અને ત્યાગમય જીવન મને અસર કરી ગ્ુ.ાં વેડછી આશ્રમ મારો
ધ્રુવતારક બન્યો. એક વરસનો અભ્યાસ પ ૂરો કયો, પછી પ ૂ. જુગતરામભાઈને મેં વાત કરી. મારે
પણ આવુાં કામ કરવુાં છે . જુગતરામભાઈ સુરત જજલ્લા સવોદય યોજનાના સાંચાલક હતા. એમણે
મને માાંડવી તાલુકાના દે વગઢ ગામમાાં ૧૯૫૧માાં ગ્રામસેવક તરીકે મ ૂક્યો. અહીંથી મેં મારા કામની
શરૂઆત કરી. જીવનની શરૂઆત કરી.
આ ગામ માાંડવીથી ૧૨-૧૫ માઈલ ચાલીને જ જવાનુ.ાં બસની સગવડ ત્યારે નદહ. વૈદ્ય

–

ડૉક્ટર તો હોય જ શેના ? આ ગામ વવશે એક કહેવત છે :
માલઘા લીમઘા મોટી પાલ
નકહ મરે તો દે વગઢ ચાલ
દે વગઢ જાય એ મરે જ એવી માન્યતા. ત્યાાં જનારે બધા જ અભાવમાાં જીવવાનુ.ાં આવા ગામમાાં પ ૂ.
જુગતરામભાઈએ મને ગ્રામસેવક તરીકે મોકલ્યો. મારી સાથે વેડછીના મારા સહાધ્યાયી
ગોરધનભાઈ ભાવસાર પણ હતા. અમે ત્યાાં બાલવાડી ચલાવતા, પ્રોઢ વશક્ષણવગો ચલાવતા,
ગ્રામસફાઈ કરતા, નાનકડુાં દવાખાનુાં ચલાવતા. નવા વનશાક્ષળયા હતા, પણ મજા આવતી.
મકનજીબાબા અમારા ઉપસાંચાલક. મકનજીબાબા આદદવાસીઓના દ્રોણગુરુ, જેમણે જીવન
સમપરણ કરે લ ુાં ગાાંધીના કામને. એ સતત અમને હફ
ાંૂ આપતા. જુગતરામભાઈ ૧૫-૨૦ દદવસે આવે,
ત્રણચાર દદવસ રહે, સાથે કામ કરવા લાગે. આશ્રમની ચારે બાજુ ગીચ ઝાડી હતી. જુગતરામભાઈ
કુહાડી, ધાદર્ુાં કે દાતરડુાં લઈને માંડી પડે. અમે પણ જોડાઈએ. આ રીતે આશ્રમની ચારે બાજુની
ઝાડી અમે સાફ કરે લી. ગામ ખ ૂબ ગરીબ. ગરીબાઈ કોને કહેવાય એ મેં અહીં જો્ુ-ાં જાણ્્ુ.ાં અહીંના
આદદવાસી બહેનો એક કપડુાં ગોઠણથી ઉપર વીંટાળે . પુરુષો લાંગોટીભેર જ રહે. ઘરમાાં મ ૂઠી અનાજ
ભાગયે જ મળે . કાંદમ ૂળ ખાય. કાંદમ ૂળ કાચાાં ને કાચાાં ન ખવાય. ઝેર ન લાગે તેથી બાફે. બાફીને
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વહેતાાં પાણીમાાં ટોપલો મ ૂકી રાખે. પછી ખાય. એયે ન મળે તો ભાજીપાલો ખાય. ઓઢવાપાથરવાનુાં
તો હોય જ શેન ુાં ? રામની આપેલી ભોંય, ને રામનુાં આપેલ ુાં આકાશ, એ જ માયાપજી
ાં ૂ . વશયાળો હોય
કે વશયાળાનો બાપ હોય, એમ જ કાઢે. છાપરીમાાં તાપણુાં કરે . એક લાકડુાં મ ૂકી રાખે. સળગયા કરે
રાતદહાડો. જજિંદગી આમ જ કાઢે. માંદવાડ આવે તો જગલમાાં
ાં
જઈને જડીબુટ્ટી શોધી લાવે.
જડીબુટ્ટીનો પાકો જાણભેદ ભલભલો વેદ એની આગળ પાણી ભરે . જગલનો
ાં
રાજા. આવા વવસ્તારમાાં
એક વરસ કામ ક્ુ.ાં કામ કરતાાં કરતાાં થ્ુાં કે હજુ ભણવુાં જોઈએ. મારા કાકાના દીકરા હતા,
ગુજરાત વવદ્યાપીઠમાાં – મ. ના. પટે લ. એમને લખ્્ુ.ાં એમણે મને ત્યાાં બોલાવ્યો.
અહીંથી મારાંુ વવદ્યાથીજીવન પુન: શરૂ થ્ુ.ાં પ્રથમ તો હુ ાં દહન્દી કાયારલયમાાં ક્લાકર તરીકે
જોડાયો. ક્ષગદરરાજજી સાથે કામ કરતાાં કરતાાં વવદ્યાપીઠની ‘વવનીત’ની પરીક્ષા આપી. પાસ થયો.
ખ ૂબ મહેનત કરતો. રોજ ત્રણ વાગે ઊઠતો. ત્રણથી છ-સાડા છ વાાંચતો. પછી વનત્યકમર વગેરેથી
પરવારી લાઇબ્રેરીમાાં જતો. કલાકે ક ત્યાાં સ્વાધ્યાય કરતો. પછી ૧૦થી ૫ ઓદફસ. સાાંજે આઠથી
અક્ષગયાર-બાર વાાંચતો. સતત છ-સાત મદહના આ રીતે મહેનત કરી ને પાસ થઈ મહાવવદ્યાલયમાાં
જોડાયો. પ્રથમ વષર પાસ પણ થયો. પણ ફાવ્્ુાં નદહ. હવે ? નરે ન્દ્રભાઈ અંજાદરયાને મેં વાત કરી.
નરે ન્દ્રભાઈ અમારા દહન્દી કાયારલયના વડા. મારા મુરબ્બી. એમણે લોકભારતી વવશે મને વાત કરી.
વેડછી હતો ત્યારે એકવાર (૧૯૫૧) નાનાભાઈ આવેલા. ત્યારથી એમનુાં આકષરણ.
વવદ્યાપીઠમાાં ફરી એમને સાાંભળ્યા. ગ્રામવવદ્યાપીઠ વવશે વાતો કરી. ત્યારથી ઝાંખના હતી
લોકભારતીની. નરે ન્દ્રભાઈએ લોકભારતી પત્ર લખ્યો.
૧૯૫૪ના જૂ નમાાં હુ ાં પ્રથમ વષરમાાં જોડાયો. શરૂઆતમાાં મને ગમ્ુાં નદહ. પ્રદે શ જુદો,
વાતાવરણ જુદુાં. પછી વેડછી આશ્રમના મારા બે વમત્રો, ભાઈ મનજી અને બાબર આવ્યા એટલે
ગમ્ુ.ાં
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લોકભારતીમાાં !
અહીંનુાં છાત્રાલયજીવન મને ગમી ગ્ુ.ાં છાત્રાલયજીવન અમારા માટે નવુાં નહોત.ુાં વેડછીનુાં
છાત્રાલયજીવન આ કરતાાં આકરાંુ હત.ુાં કઠણ હત.ુાં અહીં તો રસોડામાાં બધી જ છૂટ. મન ફાવે તે
રસોઈ બનાવતા. ગૃહપવતને પ ૂછતા નદહ તેમ કોઈ ના પણ ન પાડત.ુાં વેડછીમાાં જુવારના રોટલા
પર પળી પળી તેલ આપતા એટલે વધારે માાં વધારે તેલ કે મ લેવાય તેની કળા અજમાવતા. અહીં
પ ૂરણપોળીમાાં ઘી રે ડીને ખાતા. ઘી રે ડીને ખવાય એ અહીં જાણ્્ુ.ાં પ ૂરણપોળી અહીં જ જોઈ. દહીંછાસ જોઈએ તેટલાાં લેવાનાાં. માપ નદહ. છાસ પણ કે વી ? મઠો જ. મુકુન્દ વત્રવેદી અમારો જજગરી.
આખુાં બોઘરણુાં જમયા પછી પણ ગટગટાવી જતો. નોનસ્ટોપ. ક્યારે ક રોટલો ને માખણ પણ
ઝાપટીએ. આવી મજા અમે ઘેર પણ કરે લી નદહ. આખા વરસનો ખચર માત્ર ૩૦૦ રૂવપયા. ટય ૂશન
ફી, લાઇબ્રેરી ફી, વશક્ષણ ફી, બધુાં આમાાં આવી જાય.
આ બધાાંને કારણે આખી સાંસ્થા સાથે ઘરોબો બાંધાતો. છાત્રાલય, રસોડુાં, ખેતી, ગૌશાળા બધુાં
આપણુાં જ છે એવો ભાવ બાંધાતો. બધાાં એક જ પદરવારનાાં છે એવો ભાવ. કાયરકરો પણ આવો જ
ભાવ રાખતા.. અહીં આપણુાં કોઈ નથી એવુાં લાગત ુાં જ નદહ. નાનભાઈ, મનુભાઈ, મ ૂળશાંકરભાઈ
વડીલો છે એવુાં લાગત.ુાં બીક ન લાગતી. નાનાભાઈ સાંસ્થામાાં હોય ત્યારે ગમત.ુાં મનુભાઈ આંબલા
હોય, સણોસરા આવી શકે તેમ ન હોય, ત્યારે અમે છ માઈલ ચાલીને આંબલા જતા. મોડી રાત
સુધી એમને પજવતા. એમની સાથે સાાંઢીડા મહાદે વે ધરામાાં ધુબાકા મારતા. રાતે બબ્બે વાગયા
સુધી દાાંદડયારાસ રમીરમીને મ ૂળશાંકરભાઈને ઊંઘવા ન દે તા. આટલી વનભરયતા, સ્વતાંત્રતા. એને
લીધે મમતાની એક ગાાંઠ બાંધાતી.
મનોવવજ્ઞાનનો એક વનયમ છે . એક માણસ આપણને ગમે એટલે એનાાં વાણી-વવચાર-વતરન
ગમે. એનાાં કામો ગમે. આદશો ગમે. એને અનુસરવાનુાં ગમે. લોકભારતીના વશક્ષકો વવશે આવુાં થત.ુાં
ભાવ આપોઆપ બાંધાતો. શરૂઆતમાાં ત્રણ છાપરાાં વસવાય કાંઈ હત ુાં નદહ. પાણી પણ માથે માટલાાં
મ ૂકીને લાવતા તો પણ ગમત.ુાં ત્રણ વરસ ક્યાાં પસાર થઈ ગયાાં તેની ખબર જ ન પડી.

ુ મ
અનક્ર

લોકભારતી પ્રકાશન

14

કે ડી અને ચઢાણ
માલપરામાાં િોડાયો
૧૯૫૭માાં હુ ાં સ્નાતક થયો. સ્નાતક થયા પછી શુાં કરવુાં તે પ્રશ્ન ઊભો થયો. મ ૂળશાંકરભાઈએ
મને માલપરા જવા સ ૂચવ્્ુ.ાં પાંચાવન રૂવપયાના પગારથી હુ ાં લોકશાળામાાં જોડાયો. માલપરાની
લોકશાળા સૌરાષ્રની બીજી લોકશાળાઓ કરતાાં આવથિક રીતે નબળી હતી. રસોડામાાં જમવા બેસીએ
ત્યારે ખબર પડે કે આજે તો તીખારી ને રોટલો જ છે . ક્યારે ક તો મરચુાં બાજુમાાંથી માાંગીને લાવીએ.
રોટલો ને મરચુાં જ તેલ સાથે દાબીએ. બાબુભાઈ જાદવાણી અમારા ગૃહપવત. એમનો સ્વભાવ બધી
ખોટ પ ૂરી કરે . અભાવનો પણ આનાંદ માણીએ. લોકશાળાની અમારી ટીમ સારી. માટક્ષલયાભાઈ,
મહેશભાઈ વોરા, લાલજીકાકા, મગનભાઈ જોશી, બાબુભાઈ ને હુ ાં ભણાવવાની મજા આવતી.
તે વખતના અમારા વવદ્યાથીઓમાાંથી ભાઈ પી્ ૂષ માટક્ષલયા, અવનલ પટે લ,
એમ.બી.બી.એસ. થયા. ક્ષચત્તરાં જન વોરા પી.એચ.ડી. થયા. એનો ભાઈ રાજીવ મુસહરીમાાં સાંપ ૂણર
ક્રાાંવતની ધ ૂણી ધખાવીને પડયો છે . કવવ મનોહર વત્રવેદી ‘ફૂલની નૌકા લઈને’ આવ્યા છે . ભાઈ
પરસોત્તમ વપ્રસ્ન્સપાલ થયો છે . અવનલ અમેદરકા ગયો છે . આ બધો માલપરાનો ફાલ. આવા બીજા
પણ ઘણા છે .
આ બધાને યાદ કરાંુ છાં ત્યારે વવચાર આવે છે

– આવથિક રીતે ડગુમગુ થતી એક સામાન્ય

લોકશાળાના ફાલમાાંથી આ શક્ય કઈ રીતે બન્્ુાં ?
આ બધા પોતપોતાનાાં ક્ષેત્રોમાાં આગળ વધેલા છે . એમના વવકાસમાાં એમનો જ પુરુષાથર
વવશેષ છે . તે દદવસે અંગ્રેજી પણ અમે આઠમાથી ભણાવતા. તેયે પાધરાંુ નદહ. અંગ્રેજી તો એમણે
કૉલેજમાાં જઈને તૈયાર ક્ુાં હશે. છતાાં એ લોકો આટલુાં કરી શક્યા. જે સાંસ્થા પાસે પ ૂરો પગાર
આપવાની ત્રેવડ નહોતી, જમતી વખતે મરચુાં પણ માગીને લાવતા, તે લોકશાળાના વવદ્યાથીઓ
એમ. એ., એમ.બી.બી.એસ, અને પી.એચ.ડી. પણ થઈ શક્યા. જે.બી. વૉટસન આ જ કહેતો હતો.
વાતાવરણ માણસને ઘાટ આપે છે . ખેડ, ખાતર ને પાણીનો ક્યારે ક એવો મેળ જામી જાય છે કે
મબલખ પાક ઊતરે છે . એવુાં જ વશક્ષણમાાં પણ થત ુાં હશે ?

ુ મ
અનક્ર

લોકભારતી પ્રકાશન

15

કે ડી અને ચઢાણ
શવશવધ શશક્ષણસાંસ્થાઓમાાં
૧૯૫૩માાં લોકભારતીની શરૂઆત થયેલી. ૧૯૫૬માાં પ્રથમ ટુકડી બહાર પડી. અમે બીજીમાાં.
૧૯૫૭ સુધી કોઈ ્ુવનવવસિટીએ માન્યતા નહોતી આપી. ૧૯૫૮માાં દ્વદ્વભાષી એડ્ (દડપ્લોમા ઇન
બેક્ષઝક એજ્ુકેશન) માટે . ડી.બી. એડ્ . માટે ત્યારે એક જ કૉલેજ. રાજપીપળા. ૧૯૫૮ના જૂ નમાાં
લોકભારતીના પ્રથમ વવદ્યાથી તરીકે ત્યાાં દાખલ થયો. ૧૯૫૯માાં ડી.બી.એડ્ . થયો.
અમારા પરીક્ષક તરીકે મુ. ચીમનભાઈ ભટ્ટ હતા. એમણે વેડછી આવવા સ ૂચન ક્ુ.ાં
૧૯૫૯ના જૂ નથી હુ ાં અધ્યાપન માંદદરમાાં જોડાયો. વેડછી પછી વાપી, જામનગર, સાવરકુાંડલા અને
બોરખડીનાાં બહેનોનાાં અધ્યાપન માંદદરોમાાં કામ ક્ુ.ાં બરાબર ૧૦ વરસ. ૧૯૬૯ના જૂ નથી ઉત્તર
બુવનયાદી વવદ્યાલય – ખરવાણમાાં આચાયર તરીકે જોડાયો. ૧૯૭૬ સુધી અહીં કામ ક્ુ.ાં
ઉત્તર બુવનયાદી વવદ્યાલયનુાં સાંચાલન મહુવા તાલુકા ગ્રામ સેવા સમાજ કરતો હતો.
છગનભાઈ કે દાદરયા એના પ્રમુખ હતા, જેઓ પાલારમેન્ટના સભ્ય પણ હતા. એમની ઉપર પ ૂ.
જુગતરામભાઈએ ભલામણપત્ર લખેલો એટલે છગનભાઈને એમ કે જુગતરામભાઈ જેમની ભલામણ
કરે એને સાંસ્થાનુાં સાંચાલન સોંપવામાાં વાાંધો નદહ. એટલે મારા જેવા એક અજાણ્યા વશક્ષકને એમણે
બધી જવાબદારી સોંપી. અત્યાર સુધી મેં એક વશક્ષક તરીકે કામ કરે લ ુાં હત.ુાં હવે સાંચાલક તરીકે
કામ કરવાનુાં હત.ુાં અનુભવ નહોતો પણ વશક્ષણની દૃષ્ષ્ટએ ગમત ુાં હત.ુાં આદદવાસી વવસ્તારમાાં કામ
કરવાની ઝાંખના પણ હતી.
ખરવાણ મહવ
ુ ા તાલુકામાાં છે . બેએક હજારની વસતી. ૯૫ ટકા આદદવાસીઓ. બધા જ
ઘોદડયા. સુરત જજલ્લામાાં મુખ્યત્વે ઘોદડયા, ચૌધરી, ગામીત, વસાવા, કુકાંણા અને કોટવાક્ષળયાઓ
વધારે . સૌથી સુખી અને પ્રગવતશીલ ધોદડયા. આમનામાાં ભણતરનુાં પ્રમાણ વધારે . વકીલો, ડૉક્ટરો,
પ્રોફેસરો આ કોમમાાં ઘણા. સૌથી ગરીબમાાં ગરીબ કુકણા અને કોટવાક્ષળયા.
૧૯૫૧-૫૨માાં મને દે વગઢમાાં કામ કરવાની તક મળે લી. ત્યારે મારી છાપ એવી બાંધાયેલી
કે આદદવાસીઓ પ્રમાણમાાં ભલા-ભોળા-વવશ્વાસુ, કામચોર નદહ. મોટા ભાગની પ્રજા આજે પણ આવી
જ. પણ હવે જે અનુભવો થતા જાય છે તે જુદા છે .
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આપણુાં સમાજજીવન, આવથિક જીવન, જેમ જેમ કરવટ બદલત ુાં જાય તેમ તેમ માણસ પણ
બદલાતો જવો જોઈએ. હતો તેના કરતાાં વધારે પ્રામાક્ષણક બને , વધારે જવાબદારીપ ૂવરક વતે ,
સમાજને વધારે ઉપયોગી થાય, ભણ્યા પછી તો ખાસ ઉપયોગી થાય, તેમ થવુાં જોઈએ. પણ બને
છે એનાથી ઊલટુાં જ. આવુાં કે મ ?
આનુાં કારણ આપણા વશક્ષણનો ઢાાંચો છે . આપણુાં વશક્ષણ એ લેનારને સમાજાક્ષભમુખ
બનાવવાને બદલે વધારે ને વધારે સમાજવવમુખ બનાવે છે . વશક્ષણ લીધા પછી બીજાના ખભા ઉપર
બેસવાની કળા એ શીખવે છે , પોતે વવશેષ છે તેમ માને છે . વવશાળ સમાજની પછી એ ક્ષચિંતા નથી
કરતો.
આપણી ગુરુકુળ પરાં પરામાાં રાજાનો દીકરો પણ ગુરુને ત્યાાં વશક્ષા-દીક્ષા લઈને સમાજપ્રીત્યથે
બધુાં સમપરણ કરતો. આ સમપરણભાવ એ જ એના જીવનનુાં લક્ષ્ય રહેત.ુાં
લોકભારતી પાસેથી હુ ાં આ શીખ્યો છાં. જે ધરતી-મોતીએ તારાંુ પોષણ ક્ુ,ર જે સમાજે તારાંુ
સાંવધરન ક્ુ,ાં જેણે જેણે તારા યોગક્ષેમમાાં યજત્કિંક્ષચત ફાળો આપ્યો, તેન ુાં ઋણ તારે ચ ૂકવવાનુાં છે . આ
દૃષ્ષ્ટ નજર સામે રાખીને અત્યાર સુધીનો મારો વ્યવહાર મેં ગોઠવ્યો છે .
લોકભારતીની બીજી વવશેષતા તે એની પદરવાર ભાવના. સૌ એક પદરવારની જેમ જીવે ,
વતે, રહે. વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ વચ્ચેના સાંબધ
ાં ો આ પદરવારભાવનાના પાયા પર જ રચાવા
જોઈએ. વશક્ષણ લેનાર અને દે નાર વચ્ચે જેટલી આત્મીયતા તેટલી એની સાથરકતા. એના અભાવમાાં
એક મા બાળકને ઉછે રે અને એક નસર બાળકને ઉછે રે , એમાાં જેટલો ફેર તેટલો ફેર. આત્મીયતા
અમ ૃત છે .
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ખારવણના સફળ પ્રયોગો
ખરવાણમાાં આ વસ્ત ુ નજર સામે રાખીને મેં મારી કામગીરી શરૂ કરી. ખરવાણમાાં આવતા
વવદ્યાથીઓ આદદવાસી. મ ૂળે અઊઘડ. જમવા બેસે ત્યારે ઊભડક બેસે. હાથમાાં થાળી લઈને બેસે.
પ્રમાણભાન ન રાખે. વાતવાતમાાં ગાળ બોલે. આવાઓની વચ્ચે મેં મારી કામગીરી શરૂ કરી.
મારા મનમાાં પહેલેથી ગણતરી હતી, અભ્યાસનુાં વાતાવરણ સરસ જમાવવુ.ાં શરૂઆતમાાં
ઘણી મુશ્કે લી પડી. વવદ્યાથીઓ ગરીબ, નબળા. પ ૂરાાં પુસ્તકો નદહ, છાત્રાલયમાાં પ ૂરી સગવડો નદહ,
એક જ પેરોમેક્ષ સળગાવીને તેની આજુબાજુ બધા બેસે. અમે બધા પણ ક્ષબનઅનુભવી. પણ બધાએ
બરાબર મહેનત કરી. વવદ્યાથીઓ પણ જુદા જુદા સ્તરના હોવા છતાાં મહેનત કરતા. આ બધાને
કારણે પાાંચ વરસમાાં અમે આટલુાં પદરણામ લાવી શક્યા.
૧૯૭૧ – ૩૪.૫ ટકા

૧૯૭૪ – ૮૩.૩ ટકા

૧૯૭૨ – ૪૬.૭ ટકા

૧૯૭૫ – ૭૨.૮ ટકા

૧૯૭૩ – ૬૨.૫ ટકા
૧૯૭૬માાં હુ ાં છૂટો થયો. ૧૯૭૭માાં શાળાનો એક વવદ્યાથી એસ. એસ. સી. બોડર માાં ચોથે નાંબરે
આવ્યો. આ વસ્ત ુ આમ એટલી નોંધપાત્ર ન ગણાય. ક્યારે ક આવુાં બને પણ ખરાંુ . પણ બધી જ
જાતના અભાવમાાં કામ કરતી ઉત્તર બુવનયાદી શાળાનો એક આદદવાસી વવદ્યાથી આ વસદ્વદ્ધ મેળવે
એનો અથર એ થયો કે આ શક્ય છે .
અમારી બાજુના જગલવવસ્તારમાાં
ાં
, ખાસ કરીને આહવા, ડાાંગ, સોનગઢ, વ્યારા, માાંડવી,
મહુવા તાલુકામાાં આદદવાસી છોકરા માટે માત ૃભાષા ગુજરાતી પણ બીજી ભાષા જેવી જ. આ
બધાની અસલ બોલી નોખી નોખી, મરાઠીની અસરવાળી. એટલે તો પહેલા, બીજા, ત્રીજા ધોરણોમાાં
ગુજરાતી વાચનમાળા આજે પણ એમની બોલીમાાં સમજાવવી પડે. દહિંદી, સાંસ્કૃત અને અંગ્રેજી
એમને માટે કે વી કે વી મુસીબતો સજ ે છે એ તો અનુભવે જ સમજાય. તેવા વવસ્તારમાાં આવુાં કામ
થાય એ સારાંુ ગણાય.
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પણ અમારાંુ લક્ષ્ય માત્ર એસ. એસ. સી.નુાં દરઝલ્ટ નહોત.ુાં અમે તો નઈ તાલીમના કામને
વરે લા હતા. અભ્યાસની સાથોસાથ વવદ્યાથીઓમાાં કે ટલાાંક કોશલ્યો ખીલે, કે ટલીક ટે વો, વલણો,
વ ૃવત્તઓ, અક્ષભરુક્ષચઓ કે ળવાય તે અમારાંુ લક્ષ્ય હત.ુાં આ બાબતમાાં અમે ઝાઝાં કરી શક્યા નથી. પણ
કે ટલાક અનુભવો સરસ થયા :
અમારી પહેલી ટુકડીમાાં શાંકર નામે વવદ્યાથી હતો. ગોવાક્ષળયો હતો. પછી ભણવા આવ્યો.
શાળામાાં કપડાાં, નોટ, પુસ્તકો તો જોઈએ જ. શાંકર રજામાાં મજૂ રીએ જાય, ઘાસ કાપવા જાય, ને
પૈસા ભેગા કરે . એસ. એસ. સી.ની પરીક્ષા માટે બારડોલી જવાનુાં હત.ુાં શાંકર પાસે કપડાાં નદહ.
હાથખચી પણ જોઈએ. મઝ
ાં ૂ ાય. તે દદવસોમાાં ખરવાણની સડક બાંધાતી. મને કહે, હુ ાં મજૂ રીએ જાઉં.
સાાંજે આવી જઈશ. એમ એ જતો. રાતે મોડે સુધી વાાંચતો. એસ. એસ. સીમાાં ૫૫ ટકા માકર સ
મેળવી અંગ્રેજી સાથે પાસ થયો. પછી વેડછીના અધ્યાપનમાંદદરમાાં તાલીમ લીધી. આજે એ
સોનગઢનાાં જગલોમાાં
ાં
વશક્ષક છે .
બહેન કાન્તાબહેન મહારીભાઈ. આ છોકરી પણ ખ ૂબ જ ગરીબ. શાળાએ આવે ત્યારે એકનુાં
એક ફાટે લ ુાં બ્લાઉઝ પહેરીને આવે. અક્ષર મોતીના દાણા જેવા. હોંવશયાર. એણે પણ સાદડી ગથ
ાં ૂ ી
ગથ
ાં ૂ ીને ખરચનો જોગ કયો. રાતે સાદડી ગથ
ાં ૂ ે, સવારે શાળાએ આવે. એયે સારા માકે પાસ થઈ. મેં
પ ૂછ્ુાં -હવે શુાં કરવુાં છે ? કહે, ભણવુાં છે . શુાં ભણવુાં છે ? કહે-કૉલેજમાાં જવુાં છે . એની સ્સ્થવત તો
એવી કે એ ક્યાાંય જઈ શકે નદહ. પણ અમે વશક્ષકોએ નક્કી ક્ુ.ર આને કૉલેજમાાં મોકલીએ. અમે
એને ગુજરાત વવદ્યાપીઠમાાં મોકલી. સ્નાવતકા થઈ. ત્યાાં જ બી.એડ્ . થઈ. આજે એ આહવાની
હાઇસ્કૂલમાાં વશક્ષક્ષકા છે .
આવાાં અનેક ભાઈબહેનો મજૂ રી કરી કરીને ભણ્યાાં. પોતપોતાના કામધાંધે જોડાયાાં. વશક્ષકવશક્ષક્ષકા થયાાં. કે ટલાક કૉલેજમાાં છે . ત્રણ બહેનો બી.કોમ. થઈ. આમાાંથી કે ટલાાંય એવાાં હતાાં જેમણે
બારડોલી ગયાાં ત્યારે જ પહેલવહેલી રે ન જોઈ. સ્ટે શન આવુાં હોય એમ ત્યારે જ જાણ્્ુ.ાં રે ન કે
સ્ટે શનની સાંકલ્પના જ નદહ. તે દદવસે અવકાશયાત્રી નીલ આમરસ્ટોંગની વત્રપુટી અવકાશનો તાગ
મેળવીને આવી ગઈ હતી. એ આ જમાનો હતો !
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ઉત્તર બુવનયાદી વવદ્યાલયમાાં મુખ્ય ઉદ્યોગ ખેતી. ખેતીકામનો મને અનુભવ નદહ. રસ પણ
નદહ. ભવવષ્યમાાં આવુાં કામ મારે કરવાનુાં આવશે એવોખ્યાલ પણ નદહ. લોકભારતીમાાં ત્રણ વરસ
ભણ્યો ત્યારે પણ ખાસ ખ્યાલ રાખેલો નદહ.
ઉત્તર બુવનયાદી વવદ્યાલયની પાસે ૨૫ વવઘાાં જમીન. સરકારી ગોચર. સાવનકામીખાડાટે કરાવાળી જમીન. કે ટલીક જગયાએ તો ખાર ઊભરાતો. ગલ પડતા, ભ ૂલથી પગ પડી જાય
તો અંદર આખા ને આખા ઊતરી જવાય એવી જમીન. પણ થોડીક જમીન સારી હતી.
મેં જયારે શરૂઆત કરી ત્યારે માત્ર ચાર ક્યારીમાાં ભાત (ડાાંગર) થત.ુાં પાણીની સગવડનદહ.
વરસાદ પર આધાર રાખવો પડતો. પહેલે વષે અમે સાતેક મણ ભાત પકવેલો.
ધીમે ધીમે અમે ક્યારીઓ સરખી કરી. પડતર જમીનને મજૂ રોથી અને બુલડોઝરથી સમતલ
કરાવી. આમ ૧૨-૧૫ ક્યારીઓ તૈયાર કરી. પાણી માટે કાયમી વ્યવસ્થા થાય તેવો પ્રબાંધ કયો.
તાલુકા પાંચાયત પાસેથી આવથિક સહાય મેળવી. નહેરમાાંથી પાઈપલાઈન લઈ આવ્યા. મોટા
ભાગની જમીનને બારે મદહના પાણી મળ્યા કરે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવી. બધી જ મજૂ રી
વવદ્યાથીઓએ અને વશક્ષકોએ કરી.
મોટાભાગની જમીન કસ વવનાની હતી. અમે નક્કી ક્ુ,ાં આનુાં પોત સુધારવુ.ાં તે વવના બધુાં
નકામુ.ાં લોકભારતીનો મને ખ્યાલ હતો. શરૂમાાં અમે ઉદ્યોગકામમાાં પથરા વીણતા. એવી જમીન
હતી. પછી ધીમે ધીમે સારી થઈ. અહીં પણ અમે નક્કી ક્ુ,ર આ જમીનમાાં દે શી ખાતરો જ
વાપરવાાં. આવી જમીનમાાં સેષ્ન્દ્રય ખાતરો જેટલાાં વધારે તેટલુાં સારાંુ , જેથી જમીનને જોઈતો ખોરાક
મળે અને પોત પણ સુધરે . આ દૃષ્ષ્ટ નજર સામે રાખીને અમે છાક્ષણ્ુાં ખાતર, લીલો પડવાસ,
કમપોસ્ટ ખાતર, બકરાની લીંડી, ઢીંકણ, પાાંદડાાં વગેરે ખાતરો આપતા. રાસાયક્ષણક ખાતરો ક્યારે ક
જ, ખપ પ ૂરતાાં જ આપતા. પદરણામ સારાંુ આવ્્ુ.ાં જે જમીનમાાં પહેલે વષે પાાંચસાત મણ ભાત
પકવેલો તે જમીનમાાં ત્રીજે ચોથે વષે એકરે ૭૦-૭૫ મણ ભાત થયો. પછી ક્યારીઓ વધી. એટલે
૨૦૦-૨૫૦ મણ ભાત પકવતા થયા. શેરડી સરસ થઈ. ઘઉં, મગ, કાાંદા પણ કરતા. લીલાાં
શાકભાજી વનયવમત કરતા. પછી નક્કી ક્ુ,ાં છાત્રાલયમાાં શાકભાજી વેચાતાાં ન લાવવાાં. જાતે જ
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ઉગાડવાાં. નક્કી કરીને આયોજન ક્ુ.ાં વાડોક્ષલયાાં તૈયાર કયાાં . વવદ્યાથીઓને વહેંચી દીધાાં. મોટા
ભાગના વશક્ષકો સાંસ્થામાાં જ રહેતા હતા. તેમણે પોતપોતાની રુક્ષચ મુજબ કામો વહેંચી લીધાાં.
પદરણામ સરસ આવ્્ુ.ાં તાજાાં શાકભાજી વનયવમત મળવા લાગયાાં. શાકભાજીમાાં વસઝન પ્રમાણે
રીંગણાાં, બટે ટા, કૉબી, ફ્લાવર, ટામેટાાં, પાપડી, ચોળા, દૂ ધી, ત ુવેર, મરચાાં વગેરે કરતા. રીંગણાાં
ટમેટાાં તો ક્યારે ક હાટવાડામાાં વેચવા પડતાાં એટલાાં થતાાં. છાત્રાલયનો મોટા ભાગનો ખચર અમે આ
રીતે ખેતીમાાંથી મેળવતા. અમારાંુ છાત્રાલય આમ તો સરસકારમાન્ય છાત્રાલય, એટલે ગ્રાન્ટ
મળતી, પણ દસ ટકા રકમ સાંસ્થાએ જોડવાની હોય. તે અમે આ રીતે મેળવી લેતા. ક્યારે ક વધારે
મેળવતા. ક્યારે ક પાાંચ-સાત હજાર તો ક્યારે ક દસ-બાર હજાર રૂવપયા અમે મેળવતા.
તાલુકા પાંચાયતે પાઈપલાઈન માટે અમને મદદ કરે લી. અમારી સાંસ્થાએ અમને જમીન
લેવલ કરાવી આપેલી. તે વસવાયની કોઈ મદદ અમને મળી નથી. તેમ અમે ક્યાાંય હાથ લાંબાવ્યો
નથી. થાય તેટલુાં કરતા. અમારા પ્રમુખ મને કહેતા

– થાય તેટલુાં કરવુ.ાં આને કારણે વધારે ને

વધારે મહેનત કરવાની ચાનક રહેતી. લોકો પણ અમારાંુ કામ જોઈને રાજી થતાાં.
વવદ્યાથીઓના ચાદરત્ર્યઘડતરની દૃષ્ષ્ટએ આ વસ્ત ુ મહત્ત્વની છે . વવદ્યાથીઓને એવી ખાતરી
થાય છે કે આ સાંસ્થા અમારી જ છે , એના વવકાસ માટે અમારે પણ કાંઈ કરવાનુાં છે , ત્યારે તેમનો
પુરુષાથર અનેકગણો વધી જાય છે . તેમનો ઉત્સાહ-આનાંદ બમણો થઈ જાય છે .
નહેરનાાં પાણી સવારે બાંધ થઈ જવાનાાં હોય ત્યારે રાતે બાર-બે વાગયા સુધી જાગીને અમે
ઘઉંને પાણી પાતા. શેરડીને પાણી પાતા. રોપણી વખતે દદવસો સુધી પલળીને છોકરા-છોકરીઓ
રોપણી પ ૂરી કરતાાં. કાપણી વખતે દદવસો સુધી કામ કરતા પણ થાકે નદહ. કામ પ ૂરાંુ કરે જ. વશક્ષકો
પણ સથવારો કરાવે . કોઈ મુકાદમની જરૂર નદહ.
લોકભારતીમાાં શરૂઆતમાાં અમે આવો અનુભવ કરે લો. ગૌશાળાની સફાઈ કરતાાં કરતાાં
છાણમ ૂતરમાાં હાથ ગાંધાતા. તો પણ કાંટાળો નો’તો આવતો. કૃષ્ણપરાવાળા ખેતરે શેરડી કપાતી
ત્યારે રાતદહાડો ત્યાાં જ પડી રહેતા. મુકુાંદ ગૌશાળામાાં પડી રહેતો. ભાઈ પ્રભુભાઈ રે ક્ટર ફેરવ્યા
કરતા. મોહન-જીવરાજને ભણવા કરતાાં ખેતી વધારે વહાલી. કે ટલાકને રસોડુાં જ વધારે ફાવત.ુાં
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કાયમ ચા મળે એટલે બળવાંતરાય કાયમ દવાખાનુાં સાચવતા. પણ આ બધામાાંથી અમારાપણાની
એક ભાત ઊપસતી. રૂવપયાઆનાપાઈની દૃષ્ષ્ટએ આનુાં મ ૂલ્ય ઓછાં હોય તો પણ વશક્ષણની દૃષ્ષ્ટએ
આનુાં મ ૂલ્ય જરાયે ઓછાં નથી.
ખરવાણમાાં અમે આ પરાં પરા ઊભી કરે લી.
આ બધામાાં મારી સાથેના મારા વશક્ષક વમત્રોએ મને ખ ૂબ મદદ કરી છે . ભાઈ મહેરવાનભાઈ
પટે લ અને અમરવસિંહ ચૌધરી તો લોકભારતીના જ સ્નાતકો. એ તો આવા વાતાવરણમાાં જ
ઊછરે લા. પણ જેઓ ્ુવનવવસિટીના ગ્રેજ્ુએટો હતા, તેવા કાસ્ન્તભાઈ મૈસદુ રયા, પરસોત્તમભાઈ,
મગનભાઈ ટાંડેલ, ભાનુભાઈ અને છગનભાઈ પટે લ-વગેરેએ પણ મને ખ ૂબ મદદ કરી છે . એટલે જ
કામ સારાંુ થઈ શક્ુ.ાં
અભ્યાસની સાથોસાથ ઇત્તરપ્રવ ૃવત્તઓ તરફ પણ અમે પ ૂરત ુાં લક્ષ આપતા. એકવાર અમારી
બહેનોનુાં દટપ્પણી ન ૃત્ય જજલ્લામાાં પ્રથમ આવ્્ુ.ાં બારડોલી મુકામે યોજાયેલ રાજયકક્ષાના ્ુવક
મહોત્સવમાાં બીજુ ાં સ્થાન મળ્્ુ.ાં બાબુભાઈ પટે લ નામનો એક વવદ્યાથી જૂ નાગઢ મુકામે યોજાયેલ
રાજયકક્ષાની કબડ્ડીની ટીમમાાં રમયો. ૧૯૭૧માાં દક્ષક્ષણ ગુજરાતનાાં ઉત્તર બુવનયાદી વવદ્યાલયોનો
એક ‘સાદહત્ય વશક્ષબર’ અમે ખારવાણમાાં યોજયો, જેમાાં ૧૭૦૦ વવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. સવરશ્રી
મનુભાઈ પાંચોળી, ઈશ્વર પેટલીકર અને રામનારાયણ ના. પાઠક જેવા ગુજરાતના ખ્યાતનામ
સાદહત્યકારો ત્રણ દદવસ સુધી અમારી વચ્ચે જગલમાાં
ાં
રહ્યા. અનેક અગવડો વેઠી. શ્રી ઈશ્વર
પેટલીકરે ‘વનરીક્ષક’માાં આની સરસ નોંધ લીધી. આદદવાસી પ્રજામાાં આવેલ જાગૃવતથી તેઓ ઘણા
પ્રભાવવત થયા. જુગતરામભાઈ, ચીમનભાઈ અને બબલભાઈ જેવા આત્મીયજનોના માગરદશરનથી
અમે આવુાં મોટુાં સાંમેલન વનવવિઘ્ને પાર પાડી શક્યા. વવદ્યાથીઓએ અને વશક્ષકોએ સતત એક મદહના
સુધી લીધેલી મહેનત ફળી. નાનાાં નાનાાં કામનુાં પણ કે વ ુાં સુદ
ાં ર પદરણામ આવે તેનો અમે અનુભવ
કયો.
અમારી કરચેક્ષલયાની આશ્રમશાળા અને એના આચાયર મોતીભાઈ પણ અમારા તમામ
કામમાાં ભાગીદારો.
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ખેતીમાાં હુ ાં કાંઈ સમજુ ાં નદહ, કયો પાક ક્યારે લેવો તેની ગતાગમ નદહ. ત્યારે આશ્રમશાળાએ
અને મોતીભાઈએ મને સતત મદદ કરી છે , માગરદશરન આપ્્ુાં છે .
આશ્રમશાળા પાસે માત્ર ૧૦ વીઘાાં જમીન. ૪થી ૭નાાં ૧૨૦ બાળકો. નાનાાં નાનાાં બાળકો
છતાાં એની ખેતી એટલી બધી સરસ કે લોકો ખાસ જોવા આવે . ભાત, ઘઉં, શેરડી, કે ળ, પપૈયા
કાયમ કરે . ભાતની નવી નવી જાતોનાાં અખતરા કરે .
અભ્યાસ પણ સરસ. શાળાન્તરનુાં પદરણામ ૭૦-૮૦-૯૦ ટકા સુધી આવે. વવદ્યાથીઓ
સ્કોલરશીપ પરીક્ષામાાં પણ બેસે. સ્કોલરશીપ પણ મેળવે. આટલાાં નાનાાં નાનાાં છોકરાાં આટલી
સરસ ખેતી કરે અને આટલુાં સરસ પદરણામ પણ લાવે એ મેં નજરોનજર ન જો્ુાં હોત તો માનત
પણ નદહ. એકવાર ૧૮ હજારનુાં ભાત થયેલ.ુાં
આ આશ્રમશાળાએ મને દૃષ્ષ્ટ આપી છે . કામ કરતાાં કરતાાં અમે એટલો વવશ્વાસ કે ળવી શક્યા
કે અભ્યાસની સાથોસાથ આવી ભાંગાર જમીનમાાંથી પણ ૧૫-૧૭ હજાર રૂવપયા તો રમતાાં રમતાાં
મેળવી શકાય.
૧૯૭૬માાં જ અમને હાયરસેકાંડરીની માંજૂરી મળી. ગ્રાન્ટ પણ મળી. પણ ખેતી, છાત્રાલય
અને ગૌશાળા શૈક્ષક્ષણક હેત ુ બર આવે તે રીતે ગોઠવવાાં જોઈએ. તે માટે સગવડ જોઈએ. તે નો’તી.
તેથી હાયરસેકાંડરી શરૂ ન કરી શક્યા. પણ શરૂઆતમાાં પ્રાયોક્ષગક ધોરણે જે ૨૦૦ શાળાઓ પસાંદ
થયેલી તેમાાં અમારી ગણતરી પણ હતી તે વાતે હુ ાં ફુલાયા કરતો હતો.
પણ અમારી કસોટી થવાની હજુ બાકી હતી.
માધ્યવમક વશક્ષણધારો આવતાાં પહેલાાં હાઇસ્કૂલોમાાં અનરે ઈન્ડ વશક્ષકોને રાખી શકાતા હતા.
તેથી અમે મદદનીશ ઉદ્યોગવશક્ષક તરીકે આવા એક ભાઈને રાખેલા. ૧૯૭૩માાં સરકારે સો ટકા
ગ્રાન્ટની નીવત અપનાવી એટલે અનરે ઈન્ડ વશક્ષકોના પ્રશ્નો ઊભા થયા. આ વશક્ષકનો બે વરસનો
પગાર, રૂવપયા તેર હજાર અમાન્ય થયો. અમે મઝ
ાં ૂ ાયા. વશક્ષકને વાત કરી. પદરસ્સ્થવત સમજાવી.
પણ એમને ધારાનુાં રક્ષણ હત.ુાં મામલો દરબ્્ુનલમાાં ગયો. દરબ્્ુનલમાાં સમાધાનના પ્રયાસો કરી
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જોયા. વશક્ષકને રાખી પણ શકાય અને પગાર પણ અમાન્ય ન થાય તેવી જોગવાઈ ધારા પાસે
નહોતી. અમે હારી ગયા. કઠણાઈ હવે શરૂ થઈ. ન અમે છૂટા કરી શકીએ, ન અમે બોજો સહન કરી
શકીએ. પેલા વશક્ષકને ફરી સમજાવ્યા, પણ એ મમતે ચઢેલા હતા.
નવવનમારણ આંદોલન પછી રચનાત્મક સાંસ્થાઓમાાં રાજકારણે પ્રવેશ કયો હતો. અમારા
પ્રમુખ છગનભાઈ કે દાદરયા સાંસ્થા કૉંગ્રેસના પાયાના માણસ હતા. એમને ઝપટમાાં લેવાય તેવી તક
એમના વવરોધીઓ શોધે જ. એટલે સ્થાવનક રાજકારણીઓએ આમાાં રસ લેવા માાંડયો. અમારા વશક્ષક
અને અમારા વવદ્યાથીઓ પણ જાળમાાં ફસાયા. જે ગામમાાં અમને આટલો સહકાર મળતો હતો તે જ
ગામમાાં મારા રાજીનામાની માગણી થવા લાગી. જાતજાતના આક્ષેપો થવા લાગયા. આવુાં
વાતાવરણ મેં જોયેલ ુાં નદહ. અનુભવેલ ુાં નદહ. ખ ૂબ મઝ
ાં ૂ ાઉં. મને પણ ધારાનુાં રક્ષણ તો હત,ુાં પણ
કોની સામે લડુાં ? હજુ પેલો તેર હજારનો ખાડો પ ૂરવાનો તો બાકી જ હતો.
આ અંગે પ ૂ. જુગતરામભાઈને અને ચીમનભાઈને જાણ કરી. એમની સલાહ મળી કે ધીરજ
રાખવી. ધીમે ધીમે બધુાં થાળે પડી જશે. થાળે પડ્ુાં પણ ખરાંુ . સૌને ખ્યાલ પણ આવ્યો, આ ખોટુાં
થ્ુ.ાં
પણ મારાંુ મન અહીંથી ઊઠી ગ્ુાં હત.ુાં મને થ્ુાં આટલાાં વરસની મહેનત પછી પદરણામ આ
જ આવવાનુાં હોય તો કોને માટે આ કરવુાં ?
તે અરસામાાં ધીરુભાઈ દે સાઈ મઢી આવેલા. મુ. ચીમનભાઈએ એમને મારે વવશે વાત કરી.
એમણે મને એમની અગાસીની સાંસ્થામાાં જોડાવા કહ્ુ.ાં હુ ાં અકળાતો જ હતો એટલે અગાસી ઊપડી
ગયો.
આ સાંસ્થાની શરૂઆત પણ ૧૯૬૯માાં થયેલી. ચીખલી તાલુકાની આ એક નમ ૂનેદાર સાંસ્થા
હતી. લોકોમાાં એની સુવાસ સારી હતી. વશક્ષકો પણ વનષ્ઠાવાળા હતા. પણ છે લ્લાાં આઠદસ વરસથી
મુક્તતાથી, મોકળાશથી, કામ કરવા હુ ાં ટે વાયેલો હતો તેના કરતાાં અહીંની પદરપાટી જુદી હતી. અહીં
મને મજા ન આવી. એટલે વરસ પછી અહીંથી પણ છૂટો થયો ને સાવરકુાંડલા જોડાયો.
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દશ વરસ પહેલાાં હુ ાં સાવરકુાંડલાના મદહલા અધ્યાપન માંદદરમાાં કામ કરતો હતો. અમારા
પ્રમુખ મુ. લલ્લુભાઈ શેઠ હતા. અમે બધા અંદર અંદર ઝઘડતા હતા. ક્યારે ક ક્યારે ક તો સવારે
ચારચાર વાગયા સુધી અમારી ટપાટપી ચાલે. લલ્લુભાઈ શાાંવતથી બેસીને અમને સાાંભળે . સહન કરે ,
માપે, માણે. પછી અમને છૂટા કરે લા. આજે દશ વરસ પછી એના એ લલ્લુભાઈ હસતા હસતા ખભા
પર હાથ મ ૂકીને આવકાર આપતાાં કહે – ‘‘ કે મ, પાછા આવી ગયા ને ?’’
આવા માણસના ખોળામાાં મરવાનુાં પણ ગમે.
કુાંડલા આવતાાં વતનમાાં આવતો હોઉં એવુાં લાગ્ુ.ાં પણ અત્યાર સુધી હુ ાં આચાયર હતો. હવે હુ ાં
આચાયર મટી પાછો વશક્ષક થયો.
જુગતરામભાઈનુાં એક ગીત છે :
અનુભવ જીવનનુાં નવનીત,
અમસ્ત ુાં નદહ મળે રે .
જે મથશે તેને મળશે,
અનુભવ જીવનનુાં નવનીત,
અમસ્ત ુાં નદહ મળે રે .
આ બધાાંની પાછળ પણ એક અનુભવ છે . એક ઇવતહાસ છે . એક વેદના છે . એક એવા
વશક્ષકની વેદના, જેણે નઈ તાલીમના વવચારને જીવનના એક વમશન તરીકે સ્વીકારે લો હતો.
સુરત-વલસાડ જજલ્લામાાં કામ કરનારા મોટા ભાગના ઉત્તર બુવનયાદી વવદ્યાલયના વશક્ષકો
માત્ર ૧૧થી ૫ ના કમરચારીઓ નથી. તેમાાંના મોટા ભાગના તો વશક્ષણના કામને વરે લા છે . વષોથી
એમાાં ખપી
ાં ૂ ગયેલા છે . સમગ્ર દક્ષક્ષણ ગુજરાતમાાં ઉત્તર બુવનયાદી વવદ્યાલયોની એક સરસ પેટનર
ઊભી થયેલી છે . આને કારણે બધી જ રચનાત્મક સાંસ્થાઓ એક પદરવારની જેમ કામ કરતી હતી.
જુદા જુદા વવષયો પર ભરાતા વવદ્યાથીવશક્ષબરો, વશક્ષકવશક્ષબરો, શ્રમવશક્ષબરો, ગાાંધીમેળાઓ, સાંમેલનો,
નશાબાંધીનાાં કામો, રે લરાહતનાાં કામો, દુષ્કાળનાાં કામો, આ બધી પ્રવ ૃવત્તઓ સરસ ચાલતી. આથી
બાંને જજલ્લામાાં રચનાત્મક કામની એક સુવાસ હતી. ગાાંધીના કામને વરે લા દૃષ્ષ્ટવાળા કાયરકરોનુાં
એક સરસ જૂ થ હત.ુાં સમાજને બદલવાની એક ઠાંડી તાકાત હતી. પણ વ્યસ્ક્તના જીવનમાાં શુાં કે
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સમાજના જીવનમાાં શુ,ાં ધણીવાર એવી પળો આવે કે જેમાાં વ્યસ્ક્ત કે સમાજના ચાદરત્ર્યની કસોટી
થતી હોય છે . ૧૯૬૯ના કોંગ્રેસના વવભાજનને કારણે રાજકીય ક્ષેત્રે તો જે કાંઈ પ્રાપ્ત થત ુાં હોય તે ,
પણ ગાાંધીપદરવારની કરોડરજ્જુ સમાન રચનાત્મક સાંસ્થાઓને તો એણે વછન્નક્ષભન્ન કરી જ નાખી છે .
અરીસામાાં જેમ વતરાડ પડે તેમ રચનાત્મક કાયરકરોના દદલમાાં વતરાડ તો પડી જ છે . આને લીધે
વશક્ષણના કામને વધારે માાં વધારે સહન કરવાનુાં આવ્્ુ.ાં પુરવઠાની હરોળ જ કપાઈ ગઈ. આ સારાંુ
ન થ્ુ.ાં ઇવતહાસ આપણને માફ નદહ કરે . આનાાં માઠાાં પદરણામો વષો સુધી ભોગવ્યા કરવાાં પડશે.
ગાાંધીએ ભાગલા વખતે કમને સાંમવત આપીને જે પસ્તાવો કરે લો, લગભગ તેવી આ ભ ૂલ છે .
સુધારતાાં વખત લાગશે. આજની અકળામણનાાં, અરાજકતાનાાં અતાંત્રતાનાાં મ ૂળ એમાાં છે .
૧૯૬૪માાં મેં એમ. એડ્ . કરવાનો વવચા કયો. તે વખતે સૌરાષ્રમાાં એમ. એડ્ . માટે એક જ
કૉલેજ હતી. આર. જી. ટી. કૉલેજ-પોરબાંદર. અમારા પહેલાાં ભાઈ પ્રવીણભાઈ શાહ અને ભાઈ
જયાંતીભાઈ અંધાદરયા પ્રથમ વષરમાાં હતા. ઇન્ટરવ્્ ૂ વખતે અમને કહેવામાાં આવ્્ુાં કે લોકભારતીના
વવદ્યાથીઓ પાસે અંગ્રેજી નથી એટલે એડવમશન નદહ આપીએ. અમે મઝ
ાં ૂ ાયા. થ્ુાં કે ચાલોને
માથાકૂટ તો કરીએ. અમે પ ૂછ્ુાં

– ‘‘તમે ભણાવવાનાાં અંગ્રેજીમાાં કે ગુજરાતીમાાં ?’’ કહે

–

‘‘ગુજરાતીમાાં’’. ‘‘તમે પરીક્ષા અંગ્રેજીમાાં લેવાના કે ગુજરાતીમાાં ?’’ કહે-‘‘ગુજરાતીમાાં’’. એટલે અમે
કહ્ુાં – ‘‘જો તમે ભણાવવાના ગુજરાતીમાાં જ હો, પરીક્ષા પણ ગુજરાતીમાાં જ લેવાના હો, તો પછી
અમને મહેનત કરવાની તક તો આપો. અમે મહેનત કરશુ.ાં ’’આમાાં કોઈ તકર નહોતો. ગાંભીરતા પણ
નહોતી. દલીલ કરવા ખાતર અમે દલીલ કરતા હતા. ઇન્ટરવ્્ ૂમાાં ત્યાાંના વપ્રસ્ન્સપાલ મહેશભાઈ
વૈષ્ણવ અને બી. ્ ૂ. પારે ખ બેઠા હતા.એમને અમારી વાત ગળે ઊતરી હોય તેવ ુાં લાગ્ુ.ાં
ત્યાાં મહેશભાઈ કહે – ‘‘તમારી વાત તો સાચી, પણ રે ફરન્સ બુકો બધી અંગ્રેજીમાાં જ હોય
છે . એનો લાભ તમે ન લઈ શકો ને ?’’ મહેશભાઈએ ખરાંુ ગતકડુાં કાઢ્ુાં ! વાત તો મુદ્દાની હતી.
પુસ્તકો મોટે ભાગે અંગ્રેજીમાાં જ હતાાં. છતાાં અમે પ ૂછ્ુાં – ‘‘દહન્દીમાાં પણ હશે ને ?’’ એમણે કહ્ુાં –
‘‘ છે તો ખરાાં, પણ ઓછાાં છે .’’
‘‘બસ ત્યારે . દહન્દી અમને ફાવે છે .’’આટલી માથાકૂટ પછી અમને એડવમશન આપવામાાં
આવ્્ુ.ાં
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અંગ્રેજીનુાં ભાષામ ૂલ્ય
અભ્યાસમાાં અમે ખ ૂબ મહેનત કરતા. અમારા પ્રોફેસરો પણ અમારા માટે અંગત રસ લેતા.
મુ. મહેશભાઈ, મુાં પારે ખસાહેબ, મક્ષણયાર સાહેબ, ત્રણેએ ખ ૂબ મહેનત લીધી. ઘણીવાર તો રાતે
૧૨-૧૨ વાગયા સુધી ઘેર બોલાવીને અમને નોંધ લખાવે. સ્વાધ્યાય કરાવે. આ વાાંચો, તે વાાંચો,
એમ જાતજાતનાાં સ ૂચનો કરે . ક્યારે ક પત્રો પણ લખે. રાતે ૧૨ વાગયે થાકીએ ત્યારે પારે ખસાહેબ કે
મક્ષણયારસાહેબ જાતે જ ચા મ ૂકે . ચા પાઈને પછી જ જવા દે . ્ુવનવવસિટી કક્ષાએ એમ. એડ્ના
વવદ્યાવથિઓની આટલી કાળજી રાખનારા પ્રોફેસરો પણ હોય છે એવો ખ્યાલ પહેલી જ વાર આવ્યો.
એ બે વરસ જજિંદગીનુાં એક સાંભારણુાં બની ગયાાં. અમારામાાંથી ભાઈ પ્રવીણભાઈ શાહ ગુજરાત
્ુવનવવસિટીમાાં ફસ્ટર ક્લાસ ફસ્ટર આવ્યા અને મેનન સુવણરચદ્રાં ક પણ મેળવ્યો.
લોકભારતીમાાં સ્વાધ્યાય કરવાની જે વ ૃવત્ત કે ળવાયેલી તે અહીં ખ ૂબ ખપ લાગી.
એક ભાષા તરીકે અંગ્રેજી ભાષા અમારી પાસે નથી. અધકચરી છે , તેનો વસવસો પરીક્ષા
પ ૂરતો તો ન રહ્યો; પણ એમ થત ુાં ખરાંુ કે અંગ્રેજી ભાષા હોત તો અસલ પુસ્તકો વાાંચ્યાાં હોત. ભાષા
એક હવથયાર છે . જયાાં જેનો જેવો ખપ. અંગ્રેજીમાાં જે ઉત્તમ છે તેનો લાભ ન લઈ શક્યા. અનુવાદ
મારફતે લેવો પડયો. આ જેવી તેવી ખોટ નથી. પણ સાથોસાથ એમ પણ કહેવ ુાં છે કે કોઈ પણ
વ્યવસ્થા એવી પણ ન હોવી જોઈએ કે અંગ્રેજી વવના વવદ્યાથીનાાં બારણાાં જ બાંધ થઈ જાય.
મેં આનો લાભ બીજી રીતે લીધો. મનોવવજ્ઞાનમાાં મને લોકભારતીમાાં હતો ત્યારથી રસ. એમ.
એડ્ .માાં મનોવવજ્ઞાન અને દફલસ ૂફી બાંને મારા મુખ્ય વવષયો. એટલે શરૂઆતથી જ મેં રસ લેવા
માાંડયો. અંગ્રેજી ન હોવાને કારણે અમને કાઢી મ ૂકે લા તે મને સતત ડાંખ્યા કરત ુાં હત.ુાં એટલે અમારી
કૉલેજમાાં દહન્દીમાાં જેટલાાં જેટલાાં પુસ્તકો હતાાં તે ભેગાાં કયાાં. કે ટલાાંક ખરીદી પણ લીધાાં.
પછીઅભ્યાસક્રમ પ્રમાણે એક નોંધ તૈયાર કરી. આ નોંધ અમારા પ્રોફેસરોને , મારા સહાધ્યાયીઓને
ખ ૂબ ઉપયોગી લાગી. પરીક્ષા વખતે અમે એનો જ આધાર લીધો.
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મારાાં પુસ્તકો પ્રગટ થયાાં
પછી મેં અનડા પ્રકાશનવાળા છોટુભાઈને એ નોંધ બતાવીને ક્હ્ુાં કે આ ગમે તો છાપજો.
એમણે ગુજરાત ્ુવનવવસિટીના મનોવવજ્ઞાનના અધ્યાપક ઉજમશી કાપદડયાને એ નોંધ અક્ષભપ્રાય
માટે આપી. એમને ગમી. અને આમ મારાંુ પ્રથમ પુસ્તક ‘‘શૈક્ષક્ષણક મનોવવજ્ઞાન’’ ૧૯૬૮માાં છપા્ુ.ાં
એ જ વષે બીજુ ાં પુસ્તક ‘‘સાદહત્યસર્જન’’ પણ છપા્ુ.ાં બે જ બરસમાાં એની બીજી આવ ૃવત્ત પણ
છાપવી પડી. ત્રીજુ ાં પુસ્તક ‘‘દહન્દી વ્યાકરણ પ્રવેશ’’ છપા્ુ.ાં
મારી આ લેખનપ્રવ ૃવત્તમાાં વધારે માાં વધારે રસ મુ. ઈશ્વરભાઈ પેટલીકરે લીધો છે . ઈશ્વરભાઈ
સાથે મારે પદરચય નદહ, પણ લોકભારતી હતો ત્યારે એમણે ‘‘સાંસાર’’માાં મારો ‘‘બે પ્રસાંગો’’ નામનો
લેખ છાપેલો. ત્યારથી પદરચય. પછી તો વાતારના અનુવાદો મોકલતો. એકે એક અનુવાદ તેઓ
છાપતા. પછી તો એ ‘સાંદેશ’માાં જોડાયા એટલે ‘આરામ’માાં પીતાાંબરભાઈ સાથે પદરચય કરાવ્યો.
એમને મારા અનુવાદો ખ ૂબ ગમતા. એ તો સામેથી મને લખતા. ખાસ વાતાર માંગાવતા. સૌથી
વધારે વાતારઓ ‘આરામ’માાં છપાઈ છે . ‘વાચસ્પવત’એ એને માટે ખ ૂબ સારી નોંધો લખી છે . આમ
ઈશ્વરભાઈએ મને આ રવાડે ચડાવ્યો. મારો વાાંસો થાબડયો, એક મોટાભાઈની જેમ.
મારી ચાર પુસ્સ્તકાઓ ગુજરાત રાજય સમાજ વશક્ષણ સવમવત તરફથી પણ છપાઈ.
‘આદદવાસીઓ અને આશ્રમશાળા’, ‘જયપ્રકાશ નારાયણ ભાગ પહેલો’, ‘જયપ્રકાશ નારાયણ ભાગ
બીજો’ અને ‘દાાંડીની વાતો’. ‘ગામડાાંને બેઠાાં કરીએ’ અને ‘જવાબ આપવો પડશે ’ આ બે પુસ્સ્તકાઓ
માંજૂર થઈ છે . આ પુસ્સ્તકાઓ લખવામાાં ઈશ્વરભાઈએ તો મદદ કરી જ, પણ મુરબ્બી યશવાંતભાઈ
શુક્લે આવી પુસ્સ્તકા કે મ લખાય તેની બરાબર તાલીમ આપી. દૃષ્ષ્ટ આપી.
૧૯૮૧માાં ગુજરાત રાજય પાઠયપુસ્તક માંડળે ધોરણ નવમાના દહન્દી પુસ્તકનુાં સાંપાદન
કરવાની જવાબદારી મને સોંપી. મેં તે સાંપાદન ક્ુ.ાં આવુાં એક ઉમદા સત્કાયર કરવાનુાં સદ્દભાગય
મને પ્રાપ્ત થ્ુાં તેનો મને આનાંદ તો છે જ, ગૌરવ પણ છે .
આ ઉપરાાંત મારાંુ અનુવાદદત પુસ્તક ‘‘જયપ્રકાશની જીવનજયોત’’ વવશ્વમાનવ રસ્ટ-વડોદરા
તરફથી મુ. ભોગીભાઈ ગાાંધીએ છાપ્્ુ.ાં બીજુ ાં પુસ્તક ‘‘મન્ટોની શ્રેષ્ઠ વાતારઓ’’ પણ અમદાવાદની
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આદશર પ્રકાશન સાંસ્થા તરફથી છપા્ુ.ાં હાસ્યલેખક વવનાદ ભટ્ટે ‘સાંદેશ’માાં અને રઘુવીર ચૌધરીએ
‘વતલક કરે રઘુવીર’ કૉલમમાાં ‘જન્મભ ૂવમ’માાં એની સરસ નોંધ પણ લખી છે .
આમ મારાાં બાર પુસ્તકો છપાયાાં જેમાાં મારા અનેક મુરબ્બીઓએ અંગત રસ લઈ મને
તાલીમ આપી છે . પણ સાથોસાથ મારે એમ પણ કહેવ ુાં જોઈએ કે લોકભારતીમાાં સ્વાધ્યાય કરવાની
જે તાલીમ મળે લી તે મને આમાાં અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ છે . મારા અનુભવને આધારે હુ ાં એવુાં
ચોક્ક્સ માનુાં છાં કે વવદ્યાથી વધારે ને વધારે સ્વાધ્યાય કરતો થાય, અભ્યાસ કરતો થાય તે તરફ
વધારે ને વધારે લક્ષ અપાવુાં જોઈએ. લોકભારતીમાાં આ થત,ુાં એ જ એની વવશેષતા હતી.
્ુવનવવસિટી કક્ષાએ આ જરૂરી છે . પોતાના રસના વવષયોમાાં વવદ્યાથી વધારે ને વધારે ઊંડો ઊતરતો
જાય, અભ્યાસરત બનતો જાય, તે માટે પણ આ જરૂરી છે . આનાથી એની અંદરનુાં સત્ત્વ કૉળી ઊઠે
છે . નદહતર મારા જેવો એક સામાન્ય વવદ્યાથી, જેને કટકે કટકે ભણવાનુાં મળ્્ુાં છે , ઓછામાાં ઓછી
તકો મળી છે , તેને લોકભારતી જેવી સાંસ્થા ન મળી હોત, નાનાભાઈ અને મનુભાઈ અને
મ ૂળશાંકરભાઈ જેવા સાત્તત્ત્વક વવદ્યાપુરુષો ન મળ્યા હોત તો હુ ાં જે કાંઈ કરી શક્યો છાં તે ન કરી
શક્યો હોત, એમ સતત લાગયા ક્ુાં છે . લોકભારતીએ મને એવુાં કાંઈક આપ્્ુાં છે જેનુાં ઋણ હુ ાં ક્યારે ય
ચ ૂકવી શકીશ નદહ.
--------------------------------------------------------------------------

ુ મ
અનક્ર
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