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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
શ્ચશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના શ્ચવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના શ્ચનશ્ચમત્તે જે શ્ચવશ્ચવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદળક્ષણામ ૂશ્ચતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પનરવ ચના
સાથે સાંકળાયેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાયત, શ્ચશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો
છે , જેલ સપરરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ શ્ચવશ્ચવધ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધ સઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં
सूत्रे मणिगिा इव

એમણે લીધેલ શ્ચશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવવ અને દળક્ષણ ગજરાતના

આરદવાસી શ્ચવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં શ્ચશક્ષણ કે ગ્રામશ્ચવકાસકાયવમાાં પરોવાયેલાના આવા
બીજા ડઝનબાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજરાત પાસે
ધરીએ છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયવની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજરાતમાાં
ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ પાથયાું તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે
તેવ ાં સારહત્ય પ્રકાશ્ચશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી શ્ચવઠ્ઠલભાઈ અમીને
શ્રી શ્ચવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયવ માટે આશ્ચથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

અનક્રમ

– મનભાઈ પુંર્ોળી (લોકભારતી. સણોસરા. તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત નથી. લોકભારતી તો એક શ્ચવચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાળભમખ–ગ્રામાળભમખ કે ળવણી–જગતન ાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋશ્ચષવયવ
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના શ્ચવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્ર્ ાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા શ્ચશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ
સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાશ્ચવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના
ઉત્સાહી અને સમશ્ચપિત એવા શ્ચવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમન,ાં લોકભારતીત્વન ાં શ્ચવશ્વબજારમાાં આજે માકે રટિંગ થવ ાં અશ્ચનવાયવ છે . કારણ કે
શ્ચવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃશ્ચત અને સાંસ્કૃશ્ચતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાગી જવ ાં
બહ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક શ્ચવશેષ સફળ થયેલા શ્ચવદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીષવકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પગ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી શ્ચશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો શ્ચવદ્યાથી શ ાં શ ાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે . તેમાાં
બહ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થર્ ાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સધી પહોંચેલા આ બહ મ ૂલ્યવાન અનભવોને આધશ્ચનક
સમયમાાં ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સશ્ચવધાઓનો લાભ આપીને શ્ચવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત,
લોકભારતી દ્વારા સન્માશ્ચનત અમારા પ ૂવવ શ્ચવદ્યાથી અને ‘કોરડર્’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જગલકકશોરભાઈ
દ્વારા રજૂ થઈ, એટલ ાં જ નહીં પણ એ બધી જ પગ્સ્તકાઓન ાં પ્ર ૂફરીરડિંગકાયવ સાંભાળી લીધ ાં ત્યારે
સહજ રીતે જ એ શ્ચવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં આવ્યો.
અનક્રમ
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકરૂપે હજારો પસ્તકો પ્રગટ થવા લાનયાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્ર્.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ
સાર ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી
બજેટ કરતાાં પણ વધ મદદ હતી ! સવવશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ળચરાગ પટે લ
(ર્એસએ), અશોક મોઢવારડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ળલફોશ્ચનિયા)ના તત્કાલીન
પ્રશ્ચતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાવ .
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માતશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી

સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા

શ્રી ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પગ્સ્તકાઓન ાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના
આપણે ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાાં શ્ચશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન રદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈશ્ચશ્વક
ગજરાતી વાચકો સધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનભવો
પહોંચાડવાન ાં અમારાં કાયવ સાથવક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)

અનક્રમ
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આશીવચર્ન
ભાઈશ્રી રઘવીર વોરા, અશ્ચધક્ષક જજલ્લા જેલ જામનગર, તેમણે પોતાની પસાંદગીની
“ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” પગ્સ્તકા જે રજૂ કરી છે , તેનાથી ઘણો જ આનાંદ થાય છે . લોકોમાાં
સરકારી કમવચારી પ્રત્યે તેમજ ખાસ કરીને પોલીસ અશ્ચધકારી અને જેલ અશ્ચધકારી માટે એવી
ધારણા હોય છે કે તેઓ અત્યાંત ક્રૂર , પાશવી અને હૃદયથી શન્ૂ ય માણસો હોય છે . પણ અંગ્રેજ
કશ્ચવ થોમસ ગ્રે ( Thomes Grey )એપોતાની એલેજીમાાં ( Elegy )કહ્ ાં છે “Full many a Gems
of the purest, Ray serene, Deepest Caves of the ocean bear; Full Many a flowers are
born to blush unseen, and waite its sweetness on the desert air”
તેજ પ્રમાણે આ માનવ સમદાયમાાં ગણ્યાગાાંઠ્યા કોઈ કોઈ “માઈના લાલ” નીકળી આવે
છે . શ્રી વોરાએ પ્રથમ ભાગમાાં પોતાની આત્મકથા તરીકે જે હારમાળા રજૂ કરી છે તેનાથી લાગી
આવે છે કે જજિંદગીમાાં તેમણે ઘણ ાં વેઠ્્ ાં છે ; અને તેઓ ઘણ ાં શીખ્યા પણ છે .કોઈ પણ વસ્ત જેમ
કસાય તેમ શદ્ધ બને.માણસને આ વસ્ત વધ લાગ પડે છે .
શ્રી વોરાની ભાષા સરળ , સદ
ાં ર અને રોજજિંદગીની છે . એટલે જે કોઈ પણ તેમન ાં લખાણ
વાાંચશે તેમને શ્ચવચારો ગ્રહણ કરતા વાર નહીં લાગે. બીજા ભાગમાાં તેમણે જે નમ ૂના તરીકે
વાનગી પીરસી છે તેના ઉપરથી ઘણ ાં શીખી શકાય. અને અખતરા તરીકે અજમાવી પણ શકાય.
મને પ ૂરે પ ૂરી આશા છે કે આ પગ્સ્તકા

, જે ભાઈશ્રી વોરાએ સ્વ. શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટના જન્મ

જયાંતીના અવસર પર અપવણ કરી છે , તે વાાંચીને બધાય પોતાના અનભવ યાદ કરશે. કે ટલાક
શ્ચવચારો નવેસરથી શરૂ કરી અને જે બાબતો રજૂ કરી છે

, તેના પર સરિય શ્ચવચારશીલ

બનશે.મને લાગે છે કે આ પગ્સ્તકા જેલોમાાં અને જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળામાાં મ ૂકવામાાં આવે તો
ઘણી સારી અસર પડશે .
હકરશર્ુંદ્રશસિંહ
આઇ.પી.એસ.
જેલોનાઇન્સ્પેક્ટર િનરલ, ગિરાત રાજ્ય.
અમદાવાદ
તા. ૧૯-૭-૮૨
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બાળપણ અને અભ્યાસ
મારો જન્મ અમદાવાદ જજલ્લાના ધાંધકા તાલકાના અલમપર ગામમાાં ૧૭ ફેબ્રઆરી

,

૧૯૪૧માાં થયો હતો. હ ાં સમજણો થયો ત્યારપછી તો જે જે બન્ર્ ાં તે મારી દૃષ્ટટ સમક્ષ તરવરે
છે . તેમાાંથી કે ટલાક બાલપણના રસપ્રદ પ્રસાંગો જ અત્રે રજૂ કરાં છાં.
મારા શ્ચપતાજી અભણ હતા છતાાં તેમની પરોપકારવ ૃશ્ચત્ત

, વ્યવહારકશળતા, માયાળુ

સ્વભાવ, શાાંત પ્રકૃશ્ચત અને શ્રમશ્ચનટઠ્ા તો એટલે સધી હતાાં કે છે લ્લી અવસ્થામાાં શરીર કાબમાાં ન
રહેવા છતાાં પણ ખાટલામાાં બેઠ્ાાં બેઠ્ાાં કાંઈક ને કાંઈક પ્રવ ૃશ્ચત્ત કયાવ જ કરે . તેમના જીવનના
અંશ્ચતમ શ્વાસ સધી ભાનયે જ કોઈ રદવસે મેં તેમને પ્રવ ૃશ્ચત્ત વગરના જોયા હશે . ૧૯૭૮

, ૫

રડસેમ્બર. દરે ક ભાઈ-બહેનોને , અમારા કટાંબપરરવારને ભેગાાં કરી , મારા હાથે છે લ્લ ાં ગાંગાજળ
પીધ.ાં ભગવાનને ઘીનો દીવો , અગરબત્તી કરાવ્યાાં ને જાણે કે બહારગામ જતા હોય તેમ અમને
સૌને છે લ્લે હાથ જોડી, “હ ાં જાઉં છાં.” –‘રામ રામ’ કરતાાં પાશ્ચથિવ દે હ છોડયો. જાણે મનમાાં લાનયા
કરે કે શ્ચપતાજી બહારગામ ગયા છે ; હમણાાં આવશે.
તેઓની અરહિંસાવ ૃશ્ચત્તનો પ્રસાંગ રજૂ કરતાાં રહી શકતો નથી. મારા મોટાભાઈ ખ ૂબ બીમાર
પડયા. ડૉક્ટરી સારવાર પણ એટલી જ આપી. દે શી દવાઓ પણ એટલી જ કરી છતાાં કોઈ પણ
સાંજોગોમાાં સાજા થાય નહીં. ગામ આખામાાં સારી છાપ તેથી બધા જ ખબર પ ૂછવા આવે .
ગામના એક કોળીભાઈ એકવાર ખબર પ ૂછવા આવ્યા. ટોપલીમાાં મોટો જીવતો કરચલો લઈ
આવ્યા. તેણે મારા બાપજીને કહ્ ાં કે , “લાખાભાઈ, છોકરાને આનો ધમાડો આપવાથી મટી જશે.”
હ ાં તે વખતે ત્યાાં જ ઊભો હતો. મારા બાપજીએ જવાબ આપ્યો- “આ જીવની રહિંસા કરીને મારા
છોકરાનો જીવ બચાવવા માગતો નથી. ભાઈ

, જલદી એને પાણી ભેગો કર. મારા છોકરાને

આખી આવરદા ભગવાને આપી હશે તો કાાંઈ નહીં થાય . મને તો ઠ્ાકર (ભગવાન) પર શ્ચવશ્વાસ
છે . એ સૌ સારાાં વાનાાં કરશે .” અને મારા ભાઈને સારાં થઈ ગર્.ાં આવી હતી તેમની ઈશ્વર
આસ્થા.
મારાાં માતશ્રી અત્યાંત ધાશ્ચમિક વ ૃશ્ચત્તનાાં તથા સેવાપરાયણ હતાાં. ગરીબીની અમીરીમાાં પણ
તેઓએ મને અપાર પ્રેમ આપ્યો છે અને મારી પ્રગશ્ચતમાાં કોઈ શ્રમ તેઓશ્રીએ બાકી રાખ્યો
નથી.
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બા પાસેથી સાાંભળે લી વાત છે . ઘણીવાર મારા બાળપણની મને વાત કરે . મોટાભાઈ
બહેનો, બા-બાપજી ખેતરે લઈ જાય. ઝાડની ડાળી સાથે પછે ડી બાાંધી ખોર્ ાં કરે

,

. તેમાાં મને

સવાડે. તેઓ ખેતરમાાં કામ કયાું કરે . ક્યારે ક માની પાછળ કપાસની સાાંઠ્ી પકડીને કે જવારન ાં
રાડાં પકડીને પડતાાં-આખડતાાં , રોતાાં-હસતાાં બાની પાછળ પાછળ ચાલ્યા કરાં . એ રીતે આખો
રદવસ બા-બાપજી સાથે ખેતરના ખોળે મોટો થતો ગયો. છએક વષવની ઉંમરે મને ગામની
શાળામાાં ભણવા બેસાડયો. તે વખતે ગામની શાળા માટે કોઈ સરકારી પાકાં મકાન નહોત ાં. તેથી
ગામની વચ્ચે આવેલ ચોરાના મકાનમાાં બેસતા.
આમકાનમાાં એક ઓસરી અને એક ઓરડો હતો. પ્રાચીનકાળમાાં ઋશ્ચષમશ્ચનઓએ પણ
એકલવ્યને અછૂત સમજીને અભ્યાસમાાં ભેદભાવભર્ું વતવન દાખવેલ , તેની ઇશ્ચતહાસ સાક્ષી પ ૂરે
છે . તેમ અમારા માટે રાખે તેમાાં નવાઈ નથી. આ સમાજને ળબલાડાાં , કૂતરાાં, ઢોર-ઢાાંખરને ઘરમાાં
દાખલ થવા દે વામાાં વાાંધો નથી , પરાં ત આ માણસજાતને ઘરમાાં દાખલ કરતાાં અભડાઈ જવાય
તો ?!!! તે વખતે અસ્પ ૃશ્યતા અંગે કોઈ જાગૃશ્ચત પ્રજામાાં નહોતી કે હરરજનોમાાં આજે જે
સભાનતા જોવા મળે છે તે પણ નહોતી. તેથી હરરજન શ્ચવદ્યાથીઓને અલગ ઓસરીમાાં બેસાડતા.
શ્ચવદ્યાથી ઘરે જાય ત્યારે પાણીની છાાંટ નાખી તેમનાાં મા-બાપ તેમને પશ્ચવત્ર કરતાાં. રાત્રે કદાચ
કોઈ વખત મળવાન ાં થાય તો અગ્નનને અડીને કહેવાતો ભદ્ર સમાજ પશ્ચવત્ર બનતો. આ બધી
મશ્કે લીઓ હોવા છતાાં પાાંચ ધોરણ સધીન ાં શ્ચશક્ષણ ગામની શાળામાાં લીધ.ાં
ગામમાાં શાળાનો ઘાંટ વાગે એટલે ગામ આખામાાં સાંભળાય. હ ાં નાનપણથી જ સમયસર
શ્ચનશાળે પહોંચી જતો. શ્ચશક્ષક બહારગામથી આવતા તેથી શ્ચનયશ્ચમત રીતે અશ્ચનયશ્ચમત આવે . એક
રદવસ બે કલાક જેટલા મોડા આવ્યા. બધા શ્ચવદ્યાથીઓની જેમ હ ાં પણ ઘેર ચાલ્યો ગયો.
થોડીવાર બાદ શ્ચશક્ષક આવ્યા. ઘાંટ વગાડયો હશે

, પરાં ત સાંભળાયો નહીં. છતાાં ખબર પડી કે

શ્ચશક્ષક આવી ગયા છે તેથી સ્કૂલે ગયા. થોડાં મોડાં થર્.ાં શ્ચશક્ષકે કારણ પ ૂછ્.ાં સાચી હકીકત
જણાવી પરાં ત શ્ચવશ્વાસ બેઠ્ો નહીં. મને ટે બલ પર હાથ રખાવી જોરથી આંકણી (લાકડાનો ગોળ
મજબ ૂત દાં ડો)મારા હાથની હથેળીમાાં ફટકારી. હાથ છણછણી ઊઠ્યો. ચીસ પડાઈ ગઈ. હાથમાાં
કાળાાં ચકામાાં થઈ આવ્યાાં ને સોજી ગયો. મને પણ ગસ્સો ચડયો. મનમાાં શ્ચવચાર કયો
વાાંક નથી છતાાં મને શા માટે મારે

, મારો

? મારી બગલમાાં સ્લેટ હતી. જોરથી શ્ચશક્ષકના

માથામાાંમારીને ચારે ક ફૂટ ઊંચી ઓસરીમાાંથી છલાાંગ મારીને ભાગી ગયો. શ્ચશક્ષક પાસે માફી
અનક્રમ
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માંગાવી. મેં જોર્ ાં કે શ્ચશક્ષકને પણ પોતાની ભ ૂલ સમજાઈ હશે. મને વગવમાાં બેસાડયો. ત્યાર બાદ
કોઈપણ ગરવયવ સામે આજરદન સધી અશ્ચશસ્તભર્ું વતવન દાખવ્ર્ ાં નથી.
અત્યાંત મશ્કે લીઓમાાં ધોરણ આઠ્ સધી રાણપર આવ

–જા કરીને અભ્યાસ પ ૂરો કયો.

હાઈસ્કૂલમાાં શ્ચવશેષ તૈયારી કરીને વાાંચીને જવાન.ાં અભ્યાસમાાં ખ ૂબ કાળજી રાખવી પડે . મોટા
ભાગનો સમય જવા-આવવામાાં પસાર થાય તેથી હૉસ્ટે લમાાં રહીને અભ્યાસ કરવાન ાં શ્ચવચાર્ું
અને મારા એક શ્ચમત્ર દ્વારા સાવવજશ્ચનક હૉસ્ટે લ લાઠ્ીમાાં રહીને હાઈસ્કૂલ સધીનો અભ્યાસ કોઈપણ
શ્ચવઘ્ન વગર પ ૂરો કયો. છોકરાઓ સાથે ગામના પાદરમાાં આંબલી-પીંપળી રમવાની , ગીલીદાં ડા
કે ભમરડાથી બીજાના ભમરડાને ઘોયાાં મારવાની

, નદીના ધરામાાં ડૂબકી-દાવ રમવાની

ઊંશ્ચધયા, પલોરઠ્યા, ડાઈ વગેરે જદીજદી જાતના ધ ૂબકા મારવાની

,

, રે તીમાાં આળોટવાની ,

વરસાદના પાણીમાાં નાચવાની-કૂદવાની , કાગળની હોડીઓ બનાવીવરસાદનાાં વહેતાાંપાણીમાાં
મ ૂકી હરીફાઈ કરવાની વગેરેમાાં થાકતો નહીં. જન્માટટમીમાાં ચોયણી ને ઘેરવાળુાં કે રડર્ ાં પહેરીને
રાસગરબાની રમઝટ પણ ક્યારે ક બોલાવતો હતો. આમ કદરતને ખોળે

, મસ્ત રીતે અભ્યાસ

કરતાાં કરતાાં જીવનનો આનાંદ માણતો હતો. આજે પણ એ કદરતી દે નને જીવનમાાં જાળવી
રાખી છે , જેનો અત્યાંત આનાંદ અનભવ ાં છાં.
૧૯૬૦માાં હાઈસ્કૂલન ાં શ્ચશક્ષણ પ ૂરાં કયાવ બાદ આગળ અભ્યાસ કરવા શ્ચવચાર કયો. લાઠ્ી
સાવવજશ્ચનક બોરડિંગમાાં રહીને અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે લોકભારતીના શ્ચવદ્યાથી શ્રી પ્રેમશાંકરભાઈ
રાજ્યગર અને તેમનાાં માયાળુ પત્ની શ્રીમતી ઊશ્ચમિલાબહેન રાજ્યગર કે જેઓ લોકભારતીના
પ્રાણસમા શ્રી મ ૂળશાંકરભાઈનાાં પત્રી થાય

, તેમના શ્ચનકટના પરરચયને કારણે તેમની સાથે

અનેકવાર લોકભારતીની શ્ચશક્ષણપદ્ધશ્ચત અને તેના વાતાવરણ અંગે સાાંભળ્ર્ હત ાં. તેઓની સાથે
બે-ત્રણ વાર લોકભારતી આવવાન ાં થર્ ાં ત્યારે લોકભારતીના વાતાવરણનો પ્રત્યક્ષ અનભવ
થયો.
તે વખતે મેં શ્ચવદ્યાથીઓને આંબાવનમાાં ઝાડની નીચે વાાંચતાાં , ચચાવઓ કરતાાં , ખામણાાં
ખોદતાાં, ગાયોનાાં દૂ ધ દોહતાાં , ખેતરોમાાં પ્રયોગો કરતાાં , પાણી પાતાાં , છાસ વલોવતાાં જોયાાં.
મારો ઉછે ર પણ ગ્રામ્ય સાંસ્કૃશ્ચતમાાં જ થયો હોઈ ગ્રામાળભમખ શ્ચશક્ષણસાંસ્થામાાં જ અભ્યાસ માટે
જવ ાં તેમ શ્ચવચારીને લોકભારતીમાાં અભ્યાસ કરવા આવવાન ાં નક્કી કર્ું અને એ રીતે જરૂરી
તૈયારી સાથે લોકભારતીમાાં અભ્યાસ માટે દાખલ થયો.
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લોકભારતીમાું શું ભણ્યા ? શું પ્રાપ્ત કર્ું ?
શ્ચવષય ઘણો લાાંબો છે . ઘણી યાદીઓ થઈ શકે . ઘણ ાં લખી શકાય

; પરાં ત એ બધ ાં અત્રે

અપ્રસ્તત હોઈ ટૂાંકમાાં નીચેની બાબતો,જે અંગે મારા મન પર શ્ચવશેષ અસર પહોંચી છે , જે મારા
જીવન ઘડતર માટે અત્યાંત ઉપયોગી રહી છે , તે નીચે મજબ છે .


શ્રમન ાં ગોરવ

લોકભારતીના શ્ચશક્ષણે અમારા સૌના જીવનમાાં ગૌરવર્ક્ત સ્થાન પ્રાપ્ત કર્ું છે . શ્રમને
માનવસમાજની વ્યવસ્થાના પાયા તરીકે સ્વીકારવામાાં આવ્યો છે . જે કોઈ શ્ચવદ્યાથી
લોકભારતીમાાં અભ્યાસ કરવા દાખલ થતા તે પૈસાદાર હોય કે ગરીબ-તેવા કોઈ પણ ભેદભાવ
વગર સૌએ સમાજ ઉપયોગી શ્રમ કરવાનો જ, તેવ ાં ધોરણ છે . તેના કારણે શ્રમની પ્રશ્ચતટઠ્ા વધી
છે . દરે ક પ્રકારનાાં કામો અમે સૌ હોંશે હોંશે કરતા હતા એટલ ાં જ નહીં વેકેશનમાાં ઘેર આવતા
ત્યારે પણ બેવડા ઉત્સાહથી કામ કરતા હતા. ત્યારે અન્ય કૉલેજમાાં શ્ચવદ્યાથીથી હ ાં જદો તરી
આવતો. સામાન્ય રીતે કૉલેજમાાં ભણવ ાં એટલે શ્રમશ્ચવમખ થવ ાં તેવી છાપ ગામડાાંના શ્ચનદોષ
લોકો પર હતી, જે મારા પ ૂરતી મારા ગામમાાંથી કાઢવાનો પ્રયત્ન કયો છે .
આજે પણ શ્રમ મારા જીવનમાાં વ્યાપક પ્રમાણમાાં ગજ
ાં તો રાખ્યો છે . જીવનની હરે ક
પળમાાં તેન ાં આગવ ાં સ્વરૂપ છે અને એ મહત્ત્વને કારણે સામાજજક ક્ષેત્રમાાં જ્યાાં જ્યાાં કામ કર્ું છે ,
ત્યાાં એ શ્રમ આગવી રીતે દીપી ઊઠ્ે લ છે . પ ૂના ખાતેની ટ્રે શ્ચનિંગમાાં એ ગૌરવને જીવનમાાં
ઉતારવાથી જ પ્રથમ નાંબર પ્રાપ્ત કયો છે .


અધ્યાપકો ને શ્ચવદ્યાથી વચ્ચે શ્ચનમવળ સાંબધ
ાં ો અને કૌટાંળબક ભાવના

લોકભારતીના સમગ્ર વાતાવરણમાાં અમને કૌટાંળબક ભાવનાનો અનભવ થયો છે .
શ્ચવદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકો સમગ્ર રીતે પરરવારના સભ્ય તરીકે હોય તે રીતે સાંબધ
ાં ો શ્ચવકસ્યા
છે . અને આજે પણ વષે , બે વષે મશ્ચનભાઈ , બચભાઈ કે મનભાઈને મળી આવીએ ને કાંઈક
જીવનન ાં ભાથ ાં મેળવી આવીએ તેવ ાં લાનયા કરત ાં હોય છે . અને કટાંબો સાથે રસોડા સધીના
સાંબધ
ાં ો શ્ચનખાલસ રીતે હાંમેશાાં રહ્યા છે . ઉપરાાંત શ્ચશક્ષણમાાં માગવદશવન માટે વગવ પ ૂરત ાં જ શ્ચશક્ષણ
નહીં પરાં ત ઘરે પણ ગમે ત્યારે માગવદશવન માટે જતા ત્યારે ઉમળકાભેર અમને માગવદશવન
આપવામાાં આવત ાં હત ાં.
અનક્રમ
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કાયાવનભવ

અમે જે શ્ચશક્ષણ લેતા હતા તેમાાં ફક્ત સૈદ્ધાાંશ્ચતક જ નહીં પરાં ત પ્રત્યક્ષનો અમલ પણ
કરતા. દૂ ધ ને દૂ ધની બનાવટથી માાંડીને જદી જદી જાતની કલમ , ખેતી કે જમીનની ચકાસણી,
ખાદી વણાટ કે સાબની બનાવટ , હળ ચલાવવ ાં કે દૂ ધ દોહવ ાં ઉપરાાંત પ્રયોગશાળામાાં વનસ્પશ્ચત
ને જીવજતાં ને લગતા પ્રયોગો વગેરેન ાં જીવાંત શ્ચશક્ષણ ચાર દીવાલોની બહાર મેળવી શક્યા છીએ,


ચારરત્ર્યઘડતરન ાં કામ

પ ૂ. નાનાભાઈ , પ ૂ. મનભાઈ , પ ૂ. ભાઈ વગેરેના સાાંશ્ચનધ્યમાાં રહેવાની, ખ ૂબ નજીકથી
તેમન ાં જીવન જાણવાની અને સમજવાની તક મળી છે . સવાર-સાાંજની સામ ૂરહક પ્રાથવનાઓ

,

સાાંસ્કૃશ્ચતક કાયવિમો , પરરસાંવાદો, છાત્રાલયન ાં સામ ૂરહક સાદગીભર્ું વાતાવરણ ; સવાર-સાાંજની
દૈ શ્ચનક પ્રવ ૃશ્ચત્તઓ , જીવન તપાસવા માટે દરરોજ લખાતી નોંધ આજે પણ વાાંચ ાં છાં ત્યારે ખ ૂબ
આનાંદ થાય છે . શ્ચશક્ષણ ફક્ત ચાર દીવાલો વચ્ચે જ નહીં , પરાં ત સામ ૂરહક વતવણ ૂક અને બીજા
માટે ઘસાઈ છૂટવાની ભાવના ને શ્ચવશેષ કરીને રાષ્ટટ્રય ચારરત્ર્યની શ્ચશસ્તબદ્ધ તાલીમ અમે
ત્યાાંથી મેળવી છે , જે જજિંદગીમાાં કદી ભલાશે નહીં.


શ્ચનભવયતાન ાં શ્ચશક્ષણ

અમે સૌ સ્વતાંત્ર રીતે અભ્યાસ કરતા. પરીક્ષાપદ્ધશ્ચત ખરી પરાં ત પરીક્ષા પદ્ધશ્ચતનાાં જે
દૂ ષણો હાલ અન્યત્ર જોવા મળે છે તેવ ાં કશ ાં અનભવ્ર્ ાં નથી. દરે ક શ્ચવદ્યાથી આંતરરક શ્ચશસ્તમાાં
માનતો. દરે કને ભાગે પડત ાં કામ સમજીને સમાજજીવનના અંગ તરીકે અમે સૌ કરતા. એમાાં
કોઈને કાંઈ કહેવ ાં પડત ાં નહોત ાં. અધ્યાપકો સાથે ખલ્લા રદલથી વગવમાાં ચચાવ કરી શકતા.
છાત્રાલયજીવનનો દરે ક પ્રશ્ન શ્ચનભવય રીતે રજૂ કરતા. તહેવારો

, જયાંતીઓ, રાષ્ટટ્રય તહેવારો

અનેરા ઉત્સાહથી સૌ સાથે મળીને ઊજવતા.
હોળી જેવા તહેવારોમાાં પ ૂ. નાનાભાઈ અપાંગ અવસ્થામાાં હોવા છતાાં બહાર ફળળયામાાં
બદામ નીચે ખરશી નાખી બેસતા. અમે સૌ તેમને કાંકન ાં શ્ચતલક કરતા અને રાં ગ-ગલાલની છોળો
ઉડાડતા.
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મનભાઈને ટીંગાટોળી કરીને પેટ પર કાદવ લગાવી , બે ગાલ મેશવાળા કરી , રકરકયારી
કરતાાં સૌ માથે ઉપાડી પાણીની ભરે લી કૂાંડીમાાં અચ ૂક ઝબોળતા. તેઓ પણ અમારા સૌની
લાગણીઓ સાથે તન્મય બનીને અમારી સાથે ભળતા.છતાાં ગરવયવ પ્રત્યેનો આદર અમે કદી
છોડયો નથી. તેમના સહચયવમાાં – તેમના સાાંશ્ચનધ્યમાાં જ અમારો શ્ચવકાસ કરી શક્યા છીએ.


સહશ્ચશક્ષણ અને સ્ત્રી કે ળવણી

કારઠ્યાવાડમાાં અને તે સમયનાાં ગામડાાંઓમાાં બહેનો સાથે વાત કરી શકાતી નહોતી તેવ ાં
રૂરઢચસ્ત વાતાવરણ હત ાં તેમ છતાાં લોકભારતીમાાં સહશ્ચશક્ષણના પ્રયોગે અમારાાં સૌના મનમાાં
પરરવારની ભાવના, ભાઈ-બહેનના શ્ચનમવળ સ્નેહની ભાવના ઊભી કરી છે . અને બહેનો માટે નાાં
શ્ચશક્ષણનાાં દ્વાર ખોલ્યાાં છે . તેન ાં મહત્ત્વ જેટલ ાં આંકીએ તેટલ ાં ઓછાં છે .


વૈજ્ઞાશ્ચનક દૃષ્ટટકોણ

ગામડાાંઓમાાં ફળઝાડની ખેતી કે ર્રરયા ખાતર (રાસાયળણક ખાતર) કે પશપાલન માટે
કૃશ્ચત્રમ વીયવદાન કે અસ્પ ૃશ્યતાશ્ચનવારણ , સ્ત્રી-શ્ચશક્ષણ કે પ્રૌઢશ્ચશક્ષણ અંગે પ્રચાર માટે જતાાં ત્યારે
જે અનભવો થયા છે , જે મશ્કે લીઓનો સામનો કરવો પડયો છે , જે લોકશ્ચશક્ષણન ાં કાયવ અમે કરતા
તેનો પ્રત્યક્ષ અનભવ અમારા જીવનમાાં પડયો છે અને એ રીતે જીવનઘડતરમાાં

, જીવનદૃષ્ટટ

કે ળવવામાાં, જીવન જીવવા માટે નો અનોખો અવસર- અનોખો ઉત્સવ અમારા સૌના જીવનમાાં
અનભવ્યો છે , તેના અનભવની જેટલી ગાથા ગાઉં તેટલી ઓછી છે .
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અધ્યાપકપદે થી જેલ તરફ
લોકભારતીમાાંથી સ્નાતક થયા બાદ ગજરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્માાં અનસ્નાતકનો અભ્યાસ પ ૂરો
કરી મ ૂક સેવક શ્રી જગતરામભાઈની છત્રછાયામાાં ગાાંધી શ્ચવદ્યાપીઠ્ વેડછીમાાં અધ્યાપક તરીકે
કામ કરવાનો મોકો મળ્યો તે મારાં અહોભાનય સમજ ાં છાં.
ગાાંધી શ્ચવદ્યાપીઠ્ અને લોકભારતી આજબાજના પ્રજાજીવનને સખદુઃખમાાં સાથે રહીને
સમાજમાાં ઉત્થાનન ાં કામ, ગાાંધીજીની રચનાત્મક પ્રવ ૃશ્ચત્તઓને નજર સામે રાખીને તેને આત્મસાત્
કરવા હાંમેશાાં પ્રજા સાથે રહેલ છે તે ગજરાતન ાં સદ્ .ભાનય છે . તેથી આ સાંસ્થાઓના અધ્યાપકો ,
શ્ચવદ્યાથીઓ જ્યાાં આફતન ાં કામ હોય

– પછી તે રે લ રાહતન ાં , કોમી રમખાણોન ાં , દટકાળન ાં કે

બાાંગલાદે શના હત્યાકાાંડન ાં કે પછી ડાકઓની શરણાગશ્ચતન ાં –ગમે તેવા કાયવમાાં પ્રજા સાથે એકરૂપ
બનીને પોતાન ાં હીર દે ખાડવા પ્રયત્ન કયાવ છે . શ્ચવદ્યાપીઠ્માાં કામ કરતાાં કરતાાં આ બધી
પ્રવ ૃશ્ચત્તઓમાાં જોડાવાન ાં સદ્ .ભાનય પ્રાપ્ત થર્ ાં છે .
ળબહારના મસહરી બ્લૉકમાાં જ્યારે અસામાજજક તત્વોએ અનેક સવોદય કાયવકતાવઓનાાં
ખ ૂનોની હારમાળા સજી તે વખતે લોકનાયક પ ૂજ્ય જયપ્રકાશજી મસહરી બ્લોકમાાં ધ ૂણી
ધખાવતાબેઠ્ા હતા ત્યારે ત્યાાં નઈતાલીમની દૃષ્ટટએ શ્ચશક્ષણમાાં કાંઈક નક્કર કાયવ હાથ ધરાય
તેવી તેમની ઇચ્છા હતી . એટલે ત્યાાંના આયોજન માટે (મારા ગર)શ્રી જ્યોશ્ચતભાઈ દે સાઈ સાથે
તા. ૨૧-૬-૭૧ના રોજ ગાાંધી શ્ચવદ્યાપીઠ્માાંથી રવાના થયો. તે વખતે પ ૂજ્ય જયપ્રકાશને પટણા
તેમના શ્ચનવાસસ્થાને મળ્યો. ળબહારમાાં તે વખતે ગાંગા-જમનાનાાં ભયાંકર પ ૂરને કારણે ત્યાાં જઈ
શકાય તેવી ગ્સ્થશ્ચત નહોતી. બીજી બાજ પારકસ્તાની સૈન્યના દમનનો કોરડો જ્યારે પ ૂવવ
પારકસ્તાની જનતા પર વીંઝાયો ત્યારે એક કરોડ શ્ચનવાવશ્ચસતોએ પોતાની સોનાર બાંગલાને તજીને
પોતાનો જીવ બચાવવા ભારતમાતાની ગોદમાાં આશ્રય લીધો ત્યારે એ શરણાથીઓની સેવાનો
પણ પ્રશ્ન હતો. તેથી તેને અગ્રસ્થાન આપવામાાં આવ્ર્.ાં અમે વારાણસી પહોંચ્યા. હ ાં શ્રી નારાયણ
દે સાઈની આજ્ઞાનસાર ગાાંધી શ્ચવદ્યાપીઠ્ની એકસો શાાંશ્ચતસેનાની ટકડી સાથે બાાંગલા દે શના
શરણાથીઓની છાવણીમાાં જવાન ાં નક્કી થતાાં પ ૂવવતૈયારી માટે રવાના થયો.
પ ૂજ્ય જયપ્રકાશજી સાથેની મલાકાત દરમ્યાન ડાકઓની શરણાગશ્ચતનો પ્રશ્ન પણ તે
વખતે રજૂ થયો હતો. પરાં ત માનવતાના ઉપરોક્ત કામન ાં તાત્કાળલક મહત્ત્વ હોઈ તેમાાં જોડાયા.
ત્યારબાદ ૧૯૭૨માાં ચાંબલના ખખાર
ાં ૂ
ડાકઓએ પોતાનાાં શસ્ત્રો પ ૂજ્ય જયપ્રકાશજીને શરણે ધરીને
અનક્રમ
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શાાંશ્ચતનો દમ ખેંચ્યો ત્યારે ચાંબલઘાટી શાાંશ્ચતશ્ચમશન

, કસ્તરબા સેવા સાંઘના ઉપિમે ગાાંધી

શ્ચવદ્યાપીઠ્ની બી. એડ. તાલીમશાળાના શ્ચવદ્યાથી ભાઈઓ-બહેનો સાથે શ્રી જ્યોશ્ચતભાઈ દે સાઈને
પ ૂ. મળણબહેન નાણાવટી સાથે રહીને ૧૦૦ જેટલા ડાકઓનો સેમ્પલ સવે કયો. આ સમય
દરમ્યાન ભીંડ , મરે ના વગેરે શ્ચવસ્તારમાાં ડાક પરરવારનાાં સભ્યોને મળવાનો મોકો મળ્યો ને
તેમનાાં અંતગવત જીવનની ઝાાંખી થઈ.


કૅમેરો અને પસવ પાછાાં મોકલાવ્યાાં

૧૮-૯-૭૨ના રોજ મરે ના ગોપાલા નગરમાાં ખ્યાતનામ ડાક માધોશ્ચસિંહના ઘેર ગયા. ઘેર
માધોશ્ચસિંહની મોટી દીકરી અને તેનાાં પત્ની હતાાં. મારી મલાકાતન ાં કામ પ ૂરાં કર્.ું ભોજનનો
વખત હતો. જમવા માટે ખ ૂબ ખ ૂબ આગ્રહ કયો , પરાં ત નવાળલયર એક સભામાાં પહોંચવાન ાં હત ાં ,
તેની ઉતાવળમાાં મારો કૅમેરો અને પાકીટ-જેમાાં રૂ।.૨૦૦ હતા-તે ભ ૂલી ગયો.વચ્ચે જતાાં યાદ
આવ્ર્.ાં પાછાં જીપમાાં આવી શકાય તેમ નહોત ાં

, તેથી શાાંશ્ચત શ્ચમશનના એક માણસને બસમાાં

મોકલ્યો. આ બાજ માધોશ્ચસિંહની મોટી દીકરી પસવ અને કૅમેરો લઈ બસસ્ટે ન્ડે કોઈને તે
મોકલવાની તૈયારી કરી રહી હતી. સાાંજ સધીમાાં મારી વસ્ત અકબાંધ મને મળી. આ પ્રસાંગથી
મારા મનમાાં ખ ૂબ જ ઉમદા છાપ ઊભી થઈ.


જેલની કામગીરીમાાં જોડાયો

અવારનવાર કે દીઓના જીવનમાાં ડોરકર્ ાં કરતાાં ગન્હારહત પ્રવ ૃશ્ચત્ત અટકાવવા કાંઈક
રચનાત્મક શૈક્ષળણક પ્રવ ૃશ્ચત્તઓન ાં આયોજન થાય તો ચોક્કસ તેમના જીવનપરરવતવનમાાં બળ
મળે છે . અને એ રીતે આ પ્રવ ૃશ્ચત્તમાાં રસના શ્ચવષય તરીકે જોડાયો છાં.
છે લ્લાાં છએક વષવના અનભવ પરથી એક વાતની પ્રતીશ્ચત થઈ છે કે જેલમાાં સવારથી
માાંડીને સાાંજ સધીની એવી કોઈ પ્રવ ૃશ્ચત્ત નથી કે જેમાાં શ્ચશક્ષણ ન હોય. આ બધી પ્રવ ૃશ્ચત્તઓને
શૈક્ષળણક ઓપ આપવાથી તેમના જીવનપરરવતવનમાાં ખ ૂબ સહાયભ ૂત થવાય છે .
આંખો ઉઘાડી અને હૃદય ધબકત ાં રાખી ગનારહત વ્યગ્ક્તઓના જીવનમાાં ડોરકર્ ાં કરવાથી
તેમ જ મલાકાતની બારી પર પરરવારો સાથે જ્યારે હૃદયદ્વાર ખલ્લાાં હોય ત્યારે કાન સરવા
રાખી તેમની સખ-દુઃખની કથાઓ ને કથનીઓ અશ્રભીની આંખે સાાંભળુાં છાં ત્યારે ગનારહત
પ્રવ ૃશ્ચત્તની જનેતા કોણ છે , તેન ાં વાસ્તશ્ચવક દશવન થાય છે . તેમને શ્ચધક્કારની જનયાએ પ્રેમાળ
અનક્રમ
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વાતાવરણની જરૂર છે . સાચા માગવદશવનની તેમને જરૂર છે

, સત્યનો રાહ દે ખાડવાની તેમને

જરૂર છે . સાચા માગવદશવનની તેમને જરૂર છે . સત્યનો રાહ દે ખાડવાની તેમને જરૂર છે . કરણાના
પાઠ્ શ્ચશખવાડવાની તેમને જરૂર છે . ઈશ્વર પ્રત્યે શાંકાશીલ વ ૃશ્ચત્તને બદલે ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધાનો
પાયો ધરબવાની જરૂર છે . તેઓ માનવી છે , ને કદીક એની માનવતા મહોરશે તેમાાં શાંકા નથી.
લોકભારતી, ગાાંધી શ્ચવદ્યાપીઠ્ કે ગજરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્ની દરે ક શૈક્ષળણક પ્રવ ૃશ્ચત્ત જેલના
વ્યવસ્થાતાંત્રમાાં ગોઠ્વી શકાય તેમ છે અને ગનારહત માનસ-પરરવતવનમાાં વૈચારરક િાગ્ન્ત લાવી
પરરવતવન લાવી શકાય તેમાાં લેશમાત્ર શાંકા નથી

, પરાં ત જરૂર છે સાચી શ્ચનટઠ્ા અને સાચી

દૃષ્ટટની, જે અમે લોકભારતીના શ્ચશક્ષણમાાંથી યત્ .રકિંળચત મેળવી શક્યા છીએ. તેનો આનાંદ અને
તેન ાં ગૌરવ છે . તેથી સમાજના ઋણાનબાંધમાાં રાટટ્રના શ્ચવકાસ અથે યત્.રકિંળચત ઉપયોગી થવાનો
નમ્ર પ્રયાસ કરી રહ્યો છાં.
‘સાહેબ, મારી નાખો, ફાાંસી દઈ દો. મેં સારાં કામ કર્ું નથી, મારી જજિંદગી લજવાણી’
રામાબાપા ગામના આગેવાન. મોભાદાર કટાંબ , ભર્ભ
ું ાદર્ું ઘર. ઘરમાાં પશ્ચત-પત્ની , બે
છોકરી, એક છોકરો અને છોકરાની વહ આનાંદથી રહે. અચાનક રામાબાપાનાાં પત્નીન ાં અવસાન
થર્.ાં ઘરની જવાબદારી તેમના પર આવી પડી. દીકરીનાાં લનન બે વષવ પહેલાાં જ થઈ ગયાાં
હતાાં. તેમના રરવાજ મજબ દીકરાના લનન મામાની છોકરી સાથે જ થયાાં હતાાં. છોકરાના
સસરાને એક પણ દીકરો નહીં હોવાથી આ છોકરાને ઘરજમાઈ રાખવાની તેમની ઇચ્છા ખરી.
આ બાજ રામાબાપાને પણ એકનો એક દીકરો અને ઘરની જવાબદારી , છતાાં છોકરો સમજ હતો
તેથી બાંને પક્ષે સમતોલ વ્યવહાર રાખતો હતો. પરાં ત એક રદવસ છોકરાની વહને તેની નણાંદ
સાથે ઝઘડો થયો. છોકરીને ગાળો દીધી. “રાાંડને ન પોહાત ાં તો વેસી નાખોને. આંય શ ાં કામને
રાખી છે ?”રામાબાપા હક્કો ગગડાવતા માળળયા પર બેઠ્ા હતા. તેમનાથી સહન ન થર્.ાં મારા
દીકરા, દીકરીર્ન
ાં ો એક જ શ્ચનભાડો. હ ાં મ ૂવો બેઠ્ો છાં ને દીકરાની વહ આવી ગાળ બોલે !!! ને
રામાબાપા ભાન ભ ૂલ્યા. ચપ્પ હાથમાાં લીધ ાં ને દીકરાની વહન ાં નાક દીકરાની હાજરીમાાં કાપી
નાખ્ર્.ાં “આનાકવાઢી મારે જોઈએ જ નહીં. મારી હાજરીમાાં આવ ાં બોલે છે

?”રામાબાપાની

ધરપકડ થઈ. જેલમાાં આવ્યા.
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માણસગસ્સામાાં આવીને અમક કૃત્ય કરી બેસે છે ; પરાં ત જેલના દરવાજામાાં પગ મ ૂકતાાં
જ જજિંદગીન ાં ભાન થાય છે . તે વખતે તેને થાય છે કે ક્ષળણક આવેશ હ ાં કે મ ન રોકી શક્યો
પરાં ત આપણામાાં કહેવત છે કે રાાંડયા પછી ડહાપણ શ ાં કામન ાં

?

? રામાબાપા જેલમાાં બ ૂમબરાડા

પાડવા લાનયા. “સાહેબ, મને મારી નાખો, મને ફાાંસીએ દો, મેં સારાં કામ કર્ું નથી. જાતી જજિંદગી
મારી લજવાણી. હવે મારે જીવીને શ ાં કરવ ાં છે ? હ ાં ખરાબ નથી. મારો છોકરો ખરાબ નથી. મારા
છોકરાની વહ ખરાબ નથી. કોઈ ખરાબ નથી . મારાથી આ શ ાં થઈ ગર્ ાં ? મારા દીકરાની વહન ાં
નાક મારા હાથે કપાર્ ાં ? મારા હાથ કે મ કપાઈ ન ગયા ? આ જજિંદગી મારા માટે નકામી છે .
દશ્ચનયામાાં જીવવા જેવ ાં નથી. મને બાંદૂકે દઈ દો. મારી નાખો - ઠ્ાર કરી દો - શ ાં જોઈ રહ્યા છો.
ઠ્ાર કરો સાહેબ , ઠ્ાર. મારી મોટી દીકરીએ પણ મને કહ્ ાં કે મારા બાપન ાં મોત આવ્ર્ ાં તે આવ ાં
કર્,ું લજવાયો નહીં.”
જેલમાાં આવા પ્રસાંગોએ અમારી ખરી કસોટી થતી હોય છે . આવી ગ્સ્થશ્ચતમાાં કે દી પોતાની
શધબધ ખોઈ બેસે છે . ને જો પ ૂરી સાવચેતી રાખવામાાં ન આવે તો કે દી આત્મહત્યા પણ કરી
બેસે. આવા પ્રસાંગોએ ખ ૂબ સહાનભ ૂશ્ચતપ ૂવવક તેમને સાાંભળુાં છાં. તેમના મનનો ઊભરો ઠ્ાલવવા
દઉં છાં.તેમને જે કાાંઈ કહેવ ાં હોય તે કહેવા દઉં છાં. ક્યારે ક કોઈ કે દી પોક મ ૂકીને પણ રડતો હોય
છે ને પોતાના આવેગો બહાર કાઢતો હોય છે . ત્યારબાદ તેને સમજાવ ાં છાં. તેમના કટાંબની

,

સગા-સાંબધ
ાં ીની ભાળ મેળવીને તાત્કાળલક લખવામાાં આવે છે . કે દી કાંઈક અજગત ાં ન કરી બેસે તે
માટે વાડવ ર , વૉચમેન, શ્ચસપાહી વગેરેની સતત દે ખરે ખ રાખવા સ ૂચના આપ ાં છાં ને સતત તેના
સાંપકવ માાં રહીને પ્રાત્યાઘાત ભલાવવા પ્રયત્ન કરાં છાં – ને કરે લી ભ ૂલન ાં પ્રાયશ્ચિત થાય તે માટે
અંતુઃકરણપ ૂવવક ઈશ્વરની પ્રાથવના કરવાન ાં , સારાાં પસ્તકો વાાંચવાન ાં , સારા શ્ચવચારો કરવાન ાં કહ ાં
છાં. તેમના પરરવાર સાથે સાતત્ય જળવાય તે માટે પ્રયત્નો કરાં છાં.
પોતાના કૃત્ય બદલ નામદાર કોટવ તરફથી સજા અંગેનો ચકાદો આપવામાાં આવે છે
ત્યારે પર્થથર–હૃદયનો માનવી પણ ભાાંગી પડે છે . અને જેલના દરવાજે દાખલ થતાાં જ પોતાનો
ભ ૂતકાળ અને ભશ્ચવટય તરફ મીટ માાંડે છે . કટાંબ અને સમાજ પ્રત્યેની તેની જવાબદારી તેમજ
જજિંદગીનાાં અમ ૂલ્ય વરસો જેલની ચાર દીવાલોની વચ્ચે રહીને પાાંગળો બનવાની પરતાંત્રતા

,

શ્ચપ્રયજનોના શ્ચવરહન ાં દુઃખ વગેરે... આવો તાજો જ સજા લઈને આવેલો કે દી ઘડીભર માનશ્ચસક
સમતલા ગમાવી બેસતો હોય છે , અને શ્ચવચારવમળોમાાં ખોવાઈ જાય છે .
અનક્રમ
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આવા પ્રસાંગોએ માનસશાસ્ત્રીય રીતે તેનો અભ્યાસ આવશ્યક ને અશ્ચનવાયવ થઈ પડે છે ,
અને અહીંથી જ આવા લાાંબી સજાના કે દીની જજિંદગીન ાં સમ-આયોજન અગત્યન ાં થઈ પડે છે .
તેથી તેનો બહારનો ધાંધો – તેની સજા , તેની તાંદરસ્તી, શ્ચશક્ષણ, ગ્રામ ને શહેરી શ્ચવસ્તાર , તેની
અળભરળચ, સમાજમાાં પનુઃવસવાટ માટે ની ભાશ્ચવ તૈયારી વગેરેને નજર સામે રાખીને તેન ાં
શ્ચવચારપ ૂવવક આશ્ચથિક ,સામાજજક પરરવતવનશીલ આયોજન કરવામાાં આવે છે . અને એ રીતે તેના
જીવનને સમાજમાાં પનુઃસ્થાશ્ચપત કરવા માટે ના શૈક્ષળણક રીતે પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે .
અહીં તો છૂટીશ ાં પરાં ત ભગવાનના દરબારમાાં કે વી રીતે છૂટીશ ાં ?
માણસ પાપ કરે છે પરાં ત એ પાપન ાં ફળ તો ભોગવવ ાં જ પડે છે . તેમ ઊંડે ઊંડે તેમના
રદલમાાં લાનયા કરે છે . એટલે જ નવાળલયરની સેન્ટ્રલ જેલમાાં શરણે આવેલ ખખાર
ાં ૂ
ડાક
માધોશ્ચસિંહ અમને ઘણીવાર કહેતો , “સાહેબ, આ જજિંદગીથી હવે અમે કાંટાળી ગયા છીએ. અમારે
જીવનમાાં શાાંશ્ચત જોઈએ છે . અને એટલે જ ઈશ્વરનો આશરો લીધો છે .” એક ખખ
ાં ૂ ાર ડાકના
હૃદયમાાંપણ આ શબ્દો પડેલા છે .
કે દીઓ ગમે તેવા ક્ષળણક આવેશમાાં અસામાજજક કૃત્યો કરીને જેલમાાં આવે છે ત્યારે
જેલમાાં દાખલ થતાાં જ તેન ાં ભાન તેમને થાય છે . એક રાજકીય આગેવાનના ખ ૂનકે સમાાં
સાંડોવાયેલ કે દી જ્યારે સાંત મોરારરદાસ હરરયાણી જેલની મલાકાતે આવ્યા ત્યારે સાટટાાંગ
પ્રણામ કરી ચોધાર આંસએ રડતો રડતો બોલતો હતો : બાપ

, અહીંથી તો છૂટીશ ાં પરાં ત

ભગવાનના દરબારમાાં કે વી રીતે છૂટીશ ાં ? પ ૂ. મોરારરબાપએ તેને આશ્વાસન આપ્ર્.ાં ગમે તેવા
કઠ્ોર માનવીને પણ ભગવાનનો ડર છે જ. અને એ ડરના કારણે જ માણસ ખોટી પ્રવ ૃશ્ચત્ત કરતાાં
અચકાય છે . તેન ાં રદલ દભાય છે . ઘણા સમયથી જેલમાાં રહેલા આ કે દીના જીવનમાાં ડોરકર્ ાં
કરતાાં તેન ાં વ્યગ્ક્તગત જીવન જોતાાં , દે ખાર્ ાં કે તે ગીતા અને રામાયણનો ખ ૂબ જ અભ્યાસી
હતો. તલસીદાસની ચોપાઈઓ ગાતો હતો. લાાંબા સમય સધી ઉપવાસ , શ્ચનયશ્ચમત ધ્યાન અને
પ ૂજા, સ ાંદર પસ્તકોન ાં વાાંચન કરતો હતો.
કે દીઓમાાં પડેલી ટે વો એકદમ અદૃશ્ય થતી નથી. પરાં ત ભગવદ્શરણ અને માનવીય
પ્રેમની અસર કાયમ થતાાં જ તે સધરે છે
શ્ચવશ્વાસપાત્ર બને છે . જજસસ પ્રભએ કહ્ ાં છે કે

અનક્રમ
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દાખવો. જ્યાાં શ્ચધક્કારની લાગણી પ્રવતવતી હોય ત્યાાં પ્રેમની વાવણી કરો.” કે દી પણ એક માનવ
છે . ને કદીક એની માનવતા મહોરશે જ. આ પાંથ ભ ૂલેલાઓ માટે જરૂરી છે ધીરજ , વફાદારી અને
એને માફ કરવાની વ ૃશ્ચત્ત. સ્વતાંત્ર વ્યગ્ક્ત તરીકે માન આપ્યા વગર એનો શ્ચવકાસ થઈ શકવાનો
નથી.
કે દીઓના કઠ્ોર હૃદયમાાં ભરાયેલી સાંવેદનશીલ ઊશ્ચમિને પણ અળભવ્યક્ત કરવાની તક
પણ યોનય વાતાવરણ પ ૂરાં પાડવાથી મળે છે . અત્યાર સધી જૂ નાગઢ અને જામનગર “સરવાણી”
અને “પ્રાયશ્ચિતનેપથ
ાં ે” હસ્તળલળખત અંકો પ્રકાશ્ચશત કરે લ છે . કે દી બાવજીભાઈ પોતાની
પલભરની, ભ ૂલ કે િોધને પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે યાદ કરતાાં કહે છે –
ખબર મજને ક્યાાં હતી, બેડી જડાશે હાથમાાં,
વણ ખારવે નાવ મારી ચાલી જશે મજધારમાાં.
બાજી બધી બગડી જશે, બની જશે ક્ષણવારમાાં
જજિંદગી ચાલી જશે આવેશથી અંધકારમાાં.
દદવ ભર્ું છે રદલમહીં, સૌને કહ ાં છાં કાનમાાં,
ઇલાજ કાંઈક આપી શકો તો હજી રહ્યો છાં ભાનમાાં.
શ્ચનરાશ ન થઈશ બાવજી, બેસી જજે ઈશ ધ્યાનમાાં,
આશાદીપ જલાવજે, તો તરી જશે સાંસારમાાં.

આગળ પ્રાયશ્ચિ ત કરત ાં બાવજીન ાં રદલ બોલી ઊઠ્ે છે . “ કકમવ છે કયાું લાખો ભલે , હવે ન
કરાં તો બસ.” એમ કહેતાાં પ્રભને ખરા હૃદયથી પ્રાથે છે :
“અમારા જીવનના આધાર પ્રભજી પાંથ બતાવોને” રક્ષાબાંધન રદને બહેનીને યાદ કરતાાં
વચન આપે છે , “હમ સબ શ્ચમલકર કહતે હૈં બાંદે

, અબસે કમવ કરેં ગે નહીં ગાંદે.” અને છે લ્લે

પ્રાયશ્ચિતથી પ્રભને પોકારતાાં કહે છે , “વહાલા મારા દયા રે કરીને દીનદયાળ, ઉગારો બાળક
જાણીને.” લવજીભાઈ પ્રભ પાસે ખરા હૃદયથી પ્રાયશ્ચિત કરે છે .
અનક્રમ
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આવા જ એક બાંદીવાન શ્ચમત્ર કશ્ચવ જેઠભા “શ્ચવરહી” ઓતરાતી દીવાલોને ઓળાંગીને
પોતાની સાંવેદનાઓ વ્યક્ત કરતાાં કહે છે , “જજિંદગી જેવી જજિંદગી કોઈની ઝેર કરશો મા , માનવ
માનવી વચ્ચે વેર કરશો મા.” વેરઝેરના િોધન ાં ભોગ બનેલ ાં હૃદય ભ ૂલ કબ ૂલ કરતાાં બોલી ઊઠ્ે
છે , “ભ ૂલો પડી ભટકી વળ્યો ભવ અટવી ! નથી ઉદ્ધાર હવે મારો તારા વગર !”
ભ ૂલનો એકરાર એ પ્રાયશ્ચિતના પશ્ચનત માંરદર તરફ ગશ્ચત કરવાન ાં પ્રથમ સોપાન છે . કશ્ચવ
“શ્ચવરહી”ન ાં રદનપ્રશ્ચતરદન જેલજીવન જોઉં છાં તો રદવસરાત સતત ઈશ્વર સાથેની તેમની અનભ ૂશ્ચત
અને જીવનદશવન તેમના ચહેરા પર જોઈ શકય છે .
આવા તો અનેક શભ પ્રસાંગો રોજ-બરોજના જીવનમાાં જોવા મળે છે . એન ાં એક જ કારણ
ઈશ્વર નામન ાં કોઈ તત્વ અગ્સ્તત્વમાાં છે . તે વાતની પ્રતીશ્ચત તેમના જીવનમાાં કરાવવાથી પર્થથર
રદલનો માનવી પણ પીગળી શકે છે . જેલમાાં ડગલે ને પગલે નૈશ્ચતકતાન ાં શ્ચશક્ષણ મળે તે માટે ના
અનેકશ્ચવધપ્રયત્નો સરકારશ્રી તરફથી કરવામાાં આવે છે . તેને લક્ષમાાં લઈને અનેકશ્ચવધ શૈક્ષળણક
પ્રવ ૃશ્ચત્તઓન ાં આયોજન જેલમાાં કરવામાાં આવ્ર્ ાં છે . જેમાાં જેલમાાં સવવધમવન ાં શ્ચશક્ષણ મળે એ અંગે
સાંતો, મહાત્માઓ , શ્ચવદ્વાનો , પ્રોફેસરોનાાં અવારનવાર નૈશ્ચતક પ્રવચનો ગોઠ્વવામાાં આવે છે .
કે દીઓમાાં શારીરરક, માનશ્ચસક સમતલા જળવાય તે માટે યોગાસનો , ધ્યાન , સવવધમવ પ્રાથવનાન ાં
આયોજન કરવામાાં આવે છે .
કે દીઓના જીવનપરરવતવનને અનરૂપ એવા ગજરાતના નામાાંરકત લેખકો , સારહત્યકારો ,
શ્ચવદ્વાનોનાાં જદા જદા શ્ચવષયોને લગતા સદ
ાં ર પસ્તકોની લાઇબ્રેરી સામાજજક સાંસ્થાઓ-ટ્રસ્ટોની
સહાયથી ઊભી કરવામાાં આવી છે , જેમાાં કે દીઓ શ્ચવચારપ ૂવવક તેમનાાં મનપસાંદ પસ્તકો વાાંચે છે .
કે દીઓને ઊઠ્તાાંની સાથે સદ
ાં ર કણવશ્ચપ્રય ભજનો અને શભ શ્ચવચારોન ાં વાતાવરણ મળે તે માટે
ટે પરે કોડવ ર પણ ભેટ મેળવેલ છે .
જેલમાાં કે દીઓના જીવનપરરવતવનમાાં ઉપયોગી નીવડે તેમજ જેલમાાં સારા સાંસ્કારોન ાં
વાતાવરણ સજાવય ને સવવધમવની દૃષ્ટટ કે ળવાય તે દૃષ્ટટએ સરકારશ્રી તરફથી થઈ આવેલ
સ ૂચનાઓ મજબ સદગતસાંતો અને રાષ્ટટ્રય ક્ષેત્રે સારહત્ય, સાંસ્કાર અને આધ્યાજત્મક કાયો કરનાર
વ્યગ્ક્તઓ પ ૂ. મહાત્મા ગાાંધીજી , કશ્ચવવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર , ભગવાન બદ્ધ , સ્વામી શ્ચવવેકાનાંદ ,
રામકૃટણ પરમહાંસ, ભગવાન મહાવીર વગેરેની પ ૂણવ કદની પ્રશ્ચતમા સામાજજક સાંસ્થાઓ – ટ્રસ્ટો
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પાસેથી દાન મેળવીજેલમાાં ગોઠ્વવામાાં આવેલ છે . જેથી સ ાંદર નૈશ્ચતકતાન ાં વાતાવરણ સજાવર્ ાં
છે .
ઉપરાાંત દરે ક ધમવને લગતી પ્રાથવનાઓ , સવાક્યો દરે ક જનયાએ ગોઠ્વવામાાં આવ્યાાં છે ,
જેથી ડગલે ને પગલે તેમની નજર સામે તાજાાં થાય. આ ઉપરાાંત અનેકશ્ચવધ શૈક્ષળણક
પ્રવ ૃશ્ચત્તઓ, પ્રૌઢશ્ચશક્ષણ , ગીતા –રામાયણ, સાંગીત , રહન્દી વગેરેની પરીક્ષાઓ વગેરે પ્રવ ૃશ્ચત્તઓના
આયોજનથી બાંદીવાન શ્ચમત્રો તેમાાં વ્યસ્ત રહે છે .
આ શ્ચસવાય રાષ્ટટ્રય તહેવારો ને ધાશ્ચમિક તહેવારોની ઉજવણી પણ કરવામાાં આવે છે અને
એદ્વારા બધા આનાંદ અનભવે છે . એની પશ્ચવત્રતાથી પાવન બને છે . ઉત્સવનો ભાવ બધા જ
સમજે છે , ને તેની ભાવના દ્વારા સાંસ્કૃશ્ચત અને ધમવ તથા નૈશ્ચતકતા જીવનમાાં ઉતારે છે . ને રાષ્ટટ્રય
એકતાનાાં શભ દશવન એ દ્વારા અનભવાતાાં હોય છે . આ સમગ્ર વાતાવરણમાાં કે દી પોતાની
સજાના રદવસો કાપતા હોય છે .
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ક્ષમાપનની પાવન ગુંગા
ટ્રે શ્ચનિંગ બાદ સ્વાંતત્ર જેલ અધીક્ષક તરીકે જજલ્લા જેલમાાં પ્રથમ વાર જ મારી શ્ચનમણ ૂક
થઈ. એ વખતે જેલમાાં સ ૂક્ષ્મ શ્ચનરીક્ષણ કરતાાં કે દીઓમાાં બે કોમો વચ્ચે ઘણ ાં મોટાં અંતર હત ાં.
એક કોમના અમક કે દી બહાર હોય ત્યારે બીજાને અંદર રાખવા પડે તેવી નાજક ગ્સ્થશ્ચત હતી.
લોકભારતી કે ગજરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્ના પાયાના શ્ચસદ્ધાાંતોમાાં સવવધમવ સમભાવના શ્ચશક્ષણના સાંસ્કારો
અમારા સૌનાજીવનમાાં વણાઈ ગયેલ. એટલે કોઈ પણ સાંજોગોમાાં આ દૂ ષણ દૂ ર કરવ ાં જ
જોઈએ એમ લાનર્.ાં જેલમાાંદરે ક ધમવના તહેવારો ઊજવવાના હોય છે . આ તહેવારોમાાં દરે ક કે દી
ભાગ લે તે માટે પ્રયત્ન થતા હોય છે . આ તહેવારો કોઈ પણ ભેદભાવ શ્ચવના સૌએ સાથે મળીને
ઉજવવાન ાં શરૂ કર્.ું કે દીઓનાાં રદલમાાં ક્યારે ય એવી લાગણી જન્મી નથી કે અમક તહેવારોને
શ્ચવશેષ મહત્ત્વ આપવામાાં આવે છે ને અમકને ઓછાં. કોઈ પણ જાતના પક્ષપાત શ્ચવના દરે ક
કોમના કે દી ભાઈઓ ઉત્સાહથી તેમાાં ભાગ લેતા થયા. ગાાંધી જયાંતી શ્ચનશ્ચમત્તે સવવધમવપ્રાથવનાન ાં
આયોજન કરવામાાં આવ્ર્.ાં તેમાાં જદા જદા ધમો પર જદાજદા ધમવના તટસ્થ વક્તાઓ આવા
પ્રસાંગે એકઠ્ા મળીને સવવધમવની વાતો કરતાાં , જેમાાંથી દરે ક ધમવના કે દીઓને સવવધમવ અંગેન ાં
શ્ચશક્ષણ મળત ાં હત ાં – જેને પરરણામે એ દૂ ષણ જડમ ૂળમાાંથી દૂ ર કરી શકાર્ ાં અને આનાંદથી સૌ
સાથે રહેવા લાનયા.
જામનગરમાાં પણ કોમી હલ્લડ વખતે બે કોમો વચ્ચે થયેલ અથડામણોમાાં અનેક લોકો
પકડાઈને આવ્યા. જેલમાાં આ પ્રકારની બાંને પાટીઓ હોય છે ત્યારે જેલ અશ્ચધકારીઓને માટે
ળચિંતાનો શ્ચવષય બનતો હોય છે . તત્કાળ એક ઉપાય તરીકે અલગ અલગ જેલના સકવ લમાાં
રાખતા હોઈએ છીએ , પરાં ત તેથી પ્રશ્ન ઉકે લાતો નથી – અને મારા જેવા માટે ચેલેન્જનો શ્ચવષય
પણ ખરો. ગાાંધીજયાંતીના રદવસે બાંને કોમના કે દીઓએ પ ૂ . ગાાંધીજીના ફોટા નીચે એકબીજાને
ભેટી ક્ષમાપન કર્,ું વેરઝેર ભ ૂલીને સાથે રહેવા લાનયા જેની નોંધ વતવમાનપત્રોએ લીધી હતી.
િનસિા: “મૈત્રીભાવ જગાડી વેરઝેર શ્ચમટાવવા જામનગરના જેલ અધીક્ષકનો સ્તત્ય
પ્રયાસ.”
જામનગર તા . ૫.

જામનગર જજલ્લા જેલમાાં ગાાંધીજયાંતી શ્ચનશ્ચમત્તે એક હૃદયદ્રાવક

કાયવિમ ત્યાાંના ગાાંધીવાદી રફલસ ૂફીને વરે લા જેલ અધીક્ષક શ્રી રઘવીર વોરાએ આયોજ્યો હતો.
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ગાાંધીજયાંતી શ્ચનશ્ચમત્તે જેલમાાં બે કોમો વચ્ચે જૂ ની ખખાર
ાં ૂ
અદાવતનો અંત
લાવવા અને જેલમાાં તે કોમના કે દીઓ વચ્ચે એખલાસભર્ું વાતાવરણ થાય તે માટે
સવોદય કાયવકર શ્રી દલેરાય માટળલયા

, સધરાઈ પ્રમખ શ્રી ભરત સખપરરયા

,

પ્રોફેસર પઠ્ાણ , બ્રહ્માકમારી કમદબહેનની હાજરીમાાં સવવધમવ પ્રાથવના થઈ. પ્રેરક
પ્રવચનો થયાાં. ગન્હાઓ બદલ કે દમાાં રહેલાઓ વચ્ચે ક્ષમાપના થઈ.
આમ સશ્ચપ્ર. શ્રી વોરાએ બધાના સહકાર સાથે વેરઝેરની વાતાવનો ભ ૂતકાળ
દફનાવવા માટે ખ ૂબ જ પ્રેરણાદાયી પ્રયાસ કયો છે ને ગાાંધીજયાંતીને આવા આગવા
કાયવિમથી દીપાવી દીધી.”
જેલમાાં ખાસ કરીને કે દી–પાંચાયતની ચટણી
ાં ૂ
શ્ચવનોબાજીના શ્ચસદ્ધાાંત અનસાર સવવસમ
ાં શ્ચતથી
થાય તે પ્રકારન ાં વાતાવરણ ઊભ ાં કરવામાાં આવે છે , જેને કારણે જેલમાાં થતાાં તડાાં ઓછા થાય
છે .
સૌરાટટ્રના ખ્યાતનામ શહેરની જદી જદી ટોળકીના માણસો દશ્મનાવટને કારણે
એકબીજાને શોધતા ફરતા હતા. તે એક જ જેલમાાં, એક જ સાથે વેરભાવ ભ ૂલીને સાથે જ રહેતા
જોયા છે . જેલમાાં ક્યારે ક સત્યનારાયણની કથા કરવામાાં આવે છે . આવા પ્રસાંગોએ કે દીઓ
વેરઝેરને દફનાવીને પ્રાયશ્ચિત કરતાાં હૃદયદ્રાવક દૃશ્યો અનેકવાર જોયાાં છે .
નાતાલ કે ઈદના સમય દરમ્યાન ક્ષમાપનની ભાવનાનાાં અનેકવાર સદ
ાં ર દૃશ્યો જોવા
મળ્યાાં છે અને તેની ખ ૂબ જ સારી છાપ તેમના જીવનમાાં પડી છે તે શ્ચનશ્ચવિવાદ છે . કે દી જીણા
દે વા અપીલમાાં છૂટીને ઘરે ગયો. જેને માટે તેને જેલમાાં આવવ ાં પડેલ તે વાતાવરણ શાાંત
નહોત ાં; છતાાં જેલમાાંથી જે કાંઈ સાંસ્કારોની છાપ લઈને ગયેલ તેના કારણે બીજીવાર જેલમાાં
આવતાાં બચી ગયો. તેનો પત્ર નીચે મજબ હતો :“પ ૂ. મોટાસાહેબ,
સાદર પ્રણામ.
જયભારત સાથ જણાવવાન ાં કે જેલમાાં તમે અમને જે શ્ચશખામણ આપેલી તેને કારણે ફરીવાર
જેલમાાં આવતાાં બચી ગયો છાં. આપણે નાતાલની ઉજવણી વખતે ભગવાન ઇશનાાં જે વાક્યો
અનક્રમ
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તમે અમને કહેલાાં – “તારા ગાલ પર કોઈ તમાચો મારે , તો બીજો ગાલ ધરજે,” એ ન્યાયે મેં
ગમ ખાઈ સહન કરી લીધ ાં છે . અને મારા સાાંભળવા મજબ એને પણ પસ્તાવો થયો છે . હ ાં
કરમશીભાઈને ધજાળા મળ્યો છાં. સમાધાનની વાતો ચાલે છે . તમે અવારનવાર માગવદશવન
આપતા રહેશો.”
આવા તો અસાંખ્ય પત્રો અવારનવાર કે દીઓના અંગત જીવનના – છૂટયા બાદ આવતા
હોય છે . ખાસ કરીને રક્ષાબાંધન કે ઈદ , મહાત્મા ગાાંધીજીની જન્મજયાંતી , રાષ્ટટ્રય તહેવારોએ
કે દીઓ ઉમાંગથી ભાગ લે છે અને વેર ઝેર ભ ૂલીને સહકારભર્ું વાતાવરણ સજ ે છે .
જેલમાાં એક ધ્યાન ખેંચે તેવી શ્ચવશ્ચશટટતા એ પણ જોવા મળે છે કે જેલમાાં ક્યાાંય
અસ્પ ૃશ્યતાન ાં નામશ્ચનશાન જોવા મળત ાં નથી. સવવ કોમના એક જ સાથે કોઈ પણ જાતના
ભેદભાવ વગર સૌ સાથે મળીને રહે છે . જેલમાાં આિયવજનક બાબત એ છે કે સ્ત્રીઓ પરના
અત્યાચાર કરનાર , બળાત્કાર કરનારને કે દીઓ ઘ ૃણાથી શ્ચતરસ્કારે છે . તેમજ નાના બાળકના
ખ ૂનીને કે તેન ાં અપહરણ કરનાર કે દીઓ ક્ષમાને પાત્ર નથી, તેવ ાં માને છે . સૌ તેને શ્ચધક્કારે છે .
, ત્યાાં સધીની દરે ક પ્રવ ૃશ્ચત્ત ઉપર નજર

જેલમાાં સવારે ઊઠ્તાાંથી માાંડીને સ ૂવા જઈએ
નાખતાાં શ્ચશક્ષણ શ્ચસવાય કાંઈજ દે ખાશે નહીં

. તેથી શ્ચશક્ષણ ઉપર ભાર મ ૂકી શ્ચવચારપ ૂવવક

રોજબરોજનાજીવનથી કે દીઓના જીવનમાાં વ્યગ્ક્ત અને સમાજથી એકબીજાને નજીક લાવવામાાં
સમ ૂહજીવન, સ્વાશ્રય, સ્વાવલાંબન, અનકૂલન, જીવનઘડતર, બૌદ્ધદ્ધક શ્ચવકાસ, સામાજજકતા વગેરે
ગણોન ાં ઘડતર શ્ચવચારપ ૂવવક આપવામાાં આવે છે . આ રીતે જોતાાં અધ્યાપક તરીકે મારા માટે
જેલસમાજજીવનનો એક શૈક્ષળણક પ્રયોગ છે . અને છે લ્લાાં કે ટલાાંક વષોના અનભવથી પ્રતીશ્ચત
થઈ છે કે કે દી પોતાન ાં જીવન અલગ ન ગણતાાં સમ ૂહના સભ્ય તરીકે ગણે છે

. કે દી , સમ ૂહન ાં

રહત અને મહત્ત્વ સમજતાાં શીખ્યા છે . અહીં તેમન ાં જીવનઘડતર થવાથી ગમા-અણગમાન ાં
વલણ બદલાર્ ાં છે ને હ ાં માનવસમ ૂહનો સભ્ય છાં

, એવી માનવતાવાદી ભાવનાઓ સાથે કે દી

જેલ છોડે છે ત્યારે આત્મગૌરવ અનભવ ાં છાં.
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સારા ગૃહપશ્ચતની ગરજ સારે છે .

કોઈ કે દી તેની સજ્જનતામાાં ઊણો ઊતરે તો તે માટે મારે શરમાવા જેવ ાં નથી. હ ાં મારો
પ્રયત્ન શ્ચનટઠ્ાપ ૂવવક કરાં છાં. જેલમાાં સામાન્ય રીતે આધ્યાજત્મક અને નૈશ્ચતક બાબતો ઉપર શ્ચવશેષ
ભાર મ ૂક્યો છે .
કે દીઓ સાથે કામ કરતાાં શ્ચશક્ષણને નજર સામે રાખીને તેમના આંતરરક જીવનમાાં ડોરકર્ ાં
કરવાથી તેમની સાચી ગ્સ્થશ્ચતન ાં ભાન થાય છે . કે દીઓને શ્ચધક્કારી કાઢી તેઓને દોષ આપવા
કરતાાં તેઓની કોશ્ચશશથી જ તેઓની યોનય કદર કરવાથી તેઓને સધારવાનો અંશ્ચતમ હેત
આગળ વધારવામાાં તેઓનો સહકાર વધારે પ્રમાણમાાં મેળવી શકાય તેમ છે .
તેઓમાાં છપાયેલી શગ્ક્તન ાં તેઓને ભાન કરાવીએ તો તેઓન ાં આખ ાં જીવન બદલી
નાખવાનો ચમત્કાર કરી શકાય છે . સવાલ છે તેઓને સાચી ગ્સ્થશ્ચતન ાં ભાન કરાવવાનો , તેમની
લાગણી, તેમના સવાલો, તેમની મશ્કે લીઓ – સહાનભ ૂશ્ચતપ ૂવવક સાાંભળવાનો , સમજવાનો. આવો
પ્રયત્ન કરવાથી તેઓ સત્ય હકીકત કહેતાાં અચકાતા નથી.
જેલમાાં સામાન્ય રીતે સરકારશ્રી તરફથી મળતી જે જે સવલતો છે તેન ાં કડકાઈપ ૂવવક
પ ૂણવ શ્ચનટઠ્ાથી પાલન કરવાથી જ સામાન્ય રીતે કોઈ પ્રશ્નો ઉપગ્સ્થત થતા નથી.
અનભવે જોવા મળ્ર્ ાં છે કે શ્ચશસ્ત અને શ્ચનયમપાલનનો આગ્રહ કે દીઓને ગમતો હોય છે .
કદી કોઈ કે દીએ ક્યારે ય શ્ચનયમ શ્ચવરદ્ધ જઈને કાાંઈ સવલતોની માગણી ક્યારે ય કરી નથી.
જેલમાાં મોટા ભાગના સવાલો ભોજનમાાંથી ઉદભવતા જોવા મળે છે . ભોજન સ્વચ્છ ને સારી
રીતે રાં ધાયેલ આપવામાાં આવે તો બાકીના પ્રશ્નો ગૌણ બની જાય છે . શ્ચનયશ્ચમત મલાકાત , પત્રો,
તેમને મળતી અન્ય શ્ચનયમ મજબની સગવડો આપવાથી કોઈ પ્રશ્નો રહેતા નથી.
કે ટલીકવખતતેમનાપરઆવતાપત્રોતેમાાંયખાસકરીનેતેમનાકટાંબનીવ્યગ્ક્તઓનાાંમરણઅંગે
નાપત્રોવ્યગ્ક્તગતબોલાવીનેતેમનીપાસેથીહકીકતજાણીતેમનીપાસેસહાનભ ૂશ્ચતપ ૂવવકરજૂ કરવાથીતેમ
નાજીવનમાાંખ ૂબજઆશ્વાસનમળે છે. અનેએવે
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વખતેલાગણીસભરદૃશ્યખડાંથાયછે . ને પછી તો કે દી એક વડીલ તરીકે માનીને હાંમેશાાં માગવદશવન
મેળવતા હોય છે .
ક્યારે ક રાત્રી રાઉન્ડમાાં , એમાાંય જ્યારે શ્ચશયાળાની કડકડતી ઠ્ાંડીમાાં નીકળુાં છાં ત્યારે
બૅરૅક્સમાાં તપાસ કરતાાં કે ટલાકનાાં શરીર પરથી ચાદર બાજમાાં પડી ગયેલ હોય તો અંદરના
વૉચમેનને સ ૂચના આપ ાં કે તેમને બરાબર ઓઢાડો. સવારે ખબર પડે કે સાહેબ રાઉન્ડમાાં
નીકળે લ ને મને ઓઢાડવાન ાં કહેલ ત્યારે મરક મરક હસતા હોય છે અને અંદરો અંદર વાતો
કરતા હોય છે : “જીવનમાાં પ્રથમવાર જ મને આટલા જતનથી વહાલ કર્ું છે .”
ક્યારે ક ધોધમાર વરસાદની હેલીમાાં બૅરેકમાાં બેઠ્ેલા તેમની વચ્ચે જઈને ઊભો રહ ાં છાં

.

પ ૂછાં કે વાવણીલાયક વરસાદ થયો કે નહીં – ત્યારે તેમના જીવનની લીલીસ ૂકી કહેતાાં અચકાતા
નથી. સાહેબ , મારા ખેતરન ાં શ ાં થત ાં હશે

? વાવણી થઈ હશે કે કે મ

? વગેરે વગેરે , પોતાનાાં

આપ્તજનોને મળીને જે રીતે ખશી વ્યક્ત કરે તે રીતે આનાંદથી વાતો કરે છે

. સામાન્ય રીતે

વારતહેવારે , રાષ્ટટ્રય પવવ શ્ચનશ્ચમત્તે તેમ જ જદા જદા ધાશ્ચમિક તહેવારોના રદવસે પક્ષપાત રરહત
એટલા જ ઉત્સાહથી તહેવારોની ઉજવણી કરવામાાં આવે છે . ને પોતાના ઘરનો ક્ષોભ દૂ ર કરવા
માટે પ્રયત્ન કરવામાાં આવે છે .
પ્રસાંગોપાત્ત તેમની સાથે વૉલીબોલ કે અન્ય રમતો રમ ાં છાં ત્યારે તેઓ ખ ૂબ જ ઉત્સાહથી
આવીને રમતા હોય છે . ક્યારે ક અન્ય બહારથી હેડકવા ટવ સવમાાંથી પાટીઓ રમવા આવે છે ત્યારે
રમતગમતની ખેલરદલી દીપાવે છે . ક્યારે ક રાસ , ગરબા , નાટક, દાાંરડયારાસ કે સારાાં રાષ્ટટ્રય
ગીતો ગાવામાાં સાથે હોઉં છાં , ત્યારે કે દીઓ આત્મીયતાની લાગણી અનભવતા હોય છે . તેમની
સાથે સામ ૂરહક પ્રાથવનામાાં, યોગાસનો વખતે તેમની સાથે ભળવાથી વાતાવરણ તાજગીભર્ું લાગે
છે .
ક્યારે ક લાાંબા સમય સધી કોઈના ઘરના સમાચાર ન આવ્યા હોય તો તેવા કે સોમાાં
પ્રોબેશન ઑરફસર દ્વારા તપાસ કરાવવામાાં આવે છે . ક્યારે ક તેમના કટાંબને હેરાનગશ્ચત અંગેના
સમાચાર રજૂ કરે છે ત્યારે તેવા કે સોમાાં સહાનભ ૂશ્ચતપ ૂવવક તપાસ કરાવવામાાં આવે છે .
અવારનવાર વ્યગ્ક્તગત બોલાવીને તેમના ખબરઅંતર પ ૂછાં છાં. વાાંચન અંગે પ ૂછાં છાં ત્યારે હોંશે
હોશેં કહેતા હોય છે : સાહેબ , આ ચોપડી વાાંચી – તે વાાંચી – આ ખ ૂબ સરસ છે – બીજી સારી
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ચોપડી બતાવો ને – વગેરે વગેરે કહેતાાં અચકાતા નથી. આ બધાાં મ ૂલ્યો સાથે એક વાત હાંમેશાાં
સતત મેં નજર સામે રાખી છે તે એ છે કે કોઈ કે દીને ક્યારે ય ત ાંકારાથી બોલાવેલ નથી. તેમજ
દરે ક કે દીમાાં હાંમેશાાં સમદૃષ્ટટ રાખી છે , જેને કારણે હાંમેશાાં તેઓ માનની દૃષ્ટટએ જૂ એ છે . તેમની
સાથેના માનવીય વહેવારથી સ્પટટ જણાય છે કે તેમનામાાં આંતરરક શ્ચશસ્ત આવે છે . સાંસ્થા પ્રત્યે
તેઓ માનથી જૂ એ છે , સામ ૂરહક જીવનની તાલીમ મેળવે છે

, જીવન શ્ચવશે શ્ચવચારતા થાય છે .

જેલમાાં કોઈ પ્રશ્નો ઉપગ્સ્થત થતા નથી ને પોતાની ભ ૂલ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા હોય છે .
અનભવે જોવા મળ્ર્ ાં છે કે જ્યારે સામાજજક જીવન ઓછાં રહે છે ત્યારે અંતર વધે છે અને
અન્યોન્ય વહેમ , પ ૂવવગ્રહ અને ભેદભાવ પેદા થાય છે . પરરણામે કલશ્ચષત વાતાવરણ સજાવય છે .
તેથી કોઈ પણ કડવાશ કે અળભમાન કે
વૈમનસ્યવગરખરીઉદારતાથીનેદરરયારદલીથીતેમનીસાથેહૃદયનાધબકારાનીજેમએકરૂપથ
વાથીતેમનાવેડફાતાજીવનધનનેસમળચતમાગેપનુઃસ્થાશ્ચપતકરવામાટે નાપ્રયત્નોસફળબનેછે.કે દી
જ્યારે જેલસજાભરીનેશ્ચવદાયલેછેત્યારે શ્રદ્ધાનેપ્રીશ્ચતનાાંળચહ્નોતરીકે બેહાથજોડીનેબોલેછે :
સાહેબહવેકોઈદી’આરસ્તેનહીંચઢ.ાં અનેએવખતેલાગણીસભરદૃશ્ય ખડાાં થાય છે . જે કે દી
લોહી વહેવડાવે છે તે કે દી લોહી આપી બીજાનો જીવનદીપ પણ બચાવી શકે છે .
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પ્રાયશિતની અગ્નનજ્વાળામાું શદ્ધ થતા માનવી
ઉનાળાનો ધોમધોખતો તાપ હતો. જેલનો શ્ચસપાઈ હાાંફળોફાાંફળો દોડતો દોડતો ઑરફસમાાં
આવ્યો. પરસેવે રે બઝેબ અને આંખ લાલચોળ હતી. વાળ વીખરાયેલા હતા અને ધમણની
માફક શ્વાસોચ્છવાસની પ્રરિયા ચાલ હતી. કાંઈક ઉતાવળથી કહેવા લાનયો

, “સાહેબ , સાહેબ ,

બચાવો...બચાવો.” મેં તરત તેના તરફ ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રત કરી સાાંત્વના આપી. હકીકત જાણી.
મજદૂ ર શ્ચસપાઈની પત્ની છે લ્લા કે ટલાક સમયથી ગળામાાં થયેલી ગાાંઠ્ને કારણે લાાંબા સમયથી
પીડાતી હતી. શ્ચસશ્ચવલ હૉગ્સ્પટલમાાં તપાસ કરતાાં “થાઈરૉઈડ”ન ાં ઑપરે શન કરવાન ાં છે તેમ
જણાવ્ર્.ાં દદવ ઘણ ાં વધી ગર્ ાં હત ાં. શરીર પણ ખ ૂબ જ નબળુાં હત ાં

. શ્ચનટણાત ડૉક્ટરોની સ ૂચના

મજબ ઑપરે શન અશ્ચનવાયવ હત ાં પરાં ત અશગ્ક્ત શ્ચવશેષ હતી. અને લોહીની ખાસ આવશ્યકતા
હતી. કટાંબમાાં એ એકલો જ હતો. નાનાાં બાળકો હતાાં. તે પણ ઓરી–અછબડામાાં સપડાયેલાાં
હતાાં. એ ચારે રદશાએથી ઘેરાયેલો. હતાશા શ્ચસવાય તેની પાસે કાંઈ નહોત ાં. પોતાની પત્નીના
જીવનદીપને જલતો રાખવા કરગરી રહ્યો હતો.
સાહેબ, લોહી જોઈએ છે ! ! રક્તદાન એ જીવનદાન છે અને બધાાં જ દાનમાાં શ્રેટઠ્ છે . તે
શ્ચસદ્ધાાંત લોકભારતીમાાં ભણતો ત્યારથી જ અમારા સૌના જીવનમાાં વણાયેલ હતો. ને બીજાના
બઝાતા જીવનદીપને ચાલ રાખવાનો આ કીશ્ચમયો દરે ક માણસ પાસે છે . અને એ કીશ્ચમયાની
ચાવી રક્તદાન અંગેના સાચા જ્ઞાનથી મળી જાય તો અન્યના બઝાતા જીવનદીપને દરે ક
માનવી જલતો રાખી શકે છે . વ્યગ્ક્તગત મારા જીવનમાાં રક્તદાન કરીને પચાવેલ છે . અનેક
રક્તદાન શ્ચશળબરોન ાં પણ આયોજન કર્ું છે . મારી જન્મજયાંતી રક્તદાન કરીને ઊજવ ાં છાં. મેં પણ
રક્તદાન કરવાની વાત તેને કરી, મારાં લોહીન ાં ગ્ર ૂપ પણ તેને જણાવ્ર્ ાં હત ાં.
જેલમાાં પણ રક્તદાન અંગેની સાચી સમજ સામાન્ય રીતે કે દીઓમાાં જોવા મળે છે . ખાસ
કરીને રક્તદાન કરવાથી શ્ચનયમ મજબ અમક રદવસની માફી મળે છે . તેથી ઘણા બધા કે દીઓ
માફીના લોભમાાં પણ રક્તદાન કરવા ઉત્સક હોય છે . રક્તદાન કરવાથી કોઈ પણ જાતની
મશ્કે લી ઊભી થતી નથી તેવી પાકી સમજ સામાન્ય રીતે કે દીઓમાાં વ્યાપેલી જોવા મળે છે .
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મારા છે લ્લાાં પાાંચેક વષવના જેલમાાં અનભવથી જોઉં છાં કે હૉગ્સ્પટલમાાંથી જ્યારે જ્યારે
કોઈ શ્ચનરાધાર દદીઓ માટે મેરડકલ

ઓરફસર તરફથી રક્તદાન માટે મદદરૂપ થવા શ્ચવનાંતી

કરવામાાં આવી હોય છે ત્યારે શ્ચવનાસાંકોચે કે દીઓ રક્તદાન કરતા હોય છે . એક વસ્ત સામાન્ય
રીતે જોવા મળી છે કે સામાન્ય રીતે મોટા ભાગના કે દીઓ માફી મળે છે માટે રક્તદાન કરે છે
તેવ ાં નથી ; પરાં ત પોતાની ભ ૂલના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે તેઓ રક્તદાન કરે છે . જેણે બીજાનાાં લોહી
વહેવડાવ્યાાં છે તેઓ બીજાની જજિંદગી માટે કાંઈક ઉપયોગી થાય તેવી ઉદાત્ત ભાવનાને લક્ષમાાં
રાખીને રક્તદાન કરે છે .
જેલનો શ્ચસપાઈ હૉગ્સ્પટલમાાંથી ળચઠ્ઠી લઈને આવ્યો હતો. બેપાાંચ કે દીને બોલાવવાની
વાત કરી. જેલના મેરડકલ ઑરફસર તરફથી તપાસ થઈ અને હૉગ્સ્પટલમાાં જઈ રક્તદાન કર્.ું
બે–ચાર રદવસ પછી હ ાં હોગ્સ્પટલમાાં શ્ચસપાઈ પાસે ગયો. તેનાાં પત્નીને ખ ૂબ આરામ હતો.
હાથ જોડીને શ્ચસપાઈ ઊભો થઈ કહેવા લાનયો , “સાહેબ , મારાાં છોકરાાં રઝળી પડત ! હ ાં ક્યાાંથી
લોહી લાવત ? પૈસા દે તાાંય ક્યાાંય લોહી મળત ાં નથી. હ ાં કે દીઓનો જેટલો આભાર માન ાં તેટલો
ઓછો છે સાહેબ...” હ ાં શાાંશ્ચતથી તેની વાત સાાંભળતો હતો. આગળ જતાાં બોલ્યો

, “સાહેબ ,

અણહક્કનો પૈસો કોઈ દી’ ટકતો નથી. ગાાંઠ્ના પૈસા લઈને જ જાય છે .” હ ાં એને કાંઈ જ કહેવા
માગતો નહોતો. પરાં ત એને પોતાને જ મનમાાં થર્ ાં કે અણહકના પૈસાનો અંજામ ખરાબ જ હોય
છે . એ પૈસો કદી ટકવાનો નથી.
આમ કે દીને બીજાને દુઃખ આપવા બદલ અને શ્ચસપાઈને ખોટી રીતે મેળવેલ પૈસાના
વ્યયન ાં દુઃખ હત ાં. તે બોલતો હતો, “સાહેબ, અણહકન ાં ટકત ાં નથી; પ ૂરા ભગવાન ભાળી ગયો છાં.
આમાાંથી બચ્યા એટલે પ્રભનો પાડ;ઈશ્વર હક્કન ાં ખાવા દે તો બસ છે .”
મનોમન તેની વ્યથા સાાંભળતો હૉગ્સ્પટલનાાં પગશ્ચથયાાં ઊતરતો હતો. દરે ક માણસ
અંતરખોજ કરે તો ? ભગવાન આવા રદવસો આપે કે

? અંતરમાાંથી એકદમ અવાજ આવ્યો.

સાચી રીતે ચાલીએ તો ભગવાન કદી આવા રદવસો આપે જ નહીં. બાંનેના પ્રાયશ્ચિતનો જવાબ
જોઈ કલાપીની પેલી પાંગ્ક્ત યાદ આવી ગઈ :
“હા પસ્તાવો શ્ચવપલ ઝરણ ાં સ્વગવથી ઊતર્ું છે ,
પાપી તેમાાં ડૂબકી દઈને પણ્યશાળી બને છે .”
અનક્રમ
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રક્ષાબુંધન પવચ શનશમિે કેદીઓના હૃદયપકરવતચનનો સફળ પ્રયોગ
જામનગર જજલ્લા જેલમાાં સદશ્ચવચાર પરરવાર દ્વારા દર વષે રક્ષાબાંધનના સદ
ાં ર
કાયવિમન ાં આયોજન કરવામાાં આવે છે . છે લ્લાાં બે વષવથી આ પ્રવ ૃશ્ચત્તને ઘણી ચાલના મળી છે .
અને એ ચેતના પ્રગટાવવામાાં જામનગર શહેરની બે પ્રશ્ચતષ્ટઠ્ત , સેવાપરાયણ, કતવવ્યશ્ચનટઠ્ અને
શ્ચનડર મરહલાકાયવકરોએ અદ્ભુ ત પ્રતીશ્ચત કરાવી. એક ખ ૂનીને પોતાનો ધમવનો ભાઈ બનાવી
સમાજમાાં ઉચ્ચ આદશવ પ ૂરો પાડયો છે , જે સમાજ આગળ રજૂ કરતાાં હષવની લાગણી અનભવ ાં
છાં.
૧૯૭૯ની આ ઘટના છે . જામનગરના ભ ૂતપ ૂવવ સાંસદ સભ્ય શ્રી શ્ચવનોદભાઈ શેઠ્નાાં
ધમવપત્ની મેનાબહેને સદશ્ચવચાર પરરવારના ઉપિમે રક્ષાબાંધનના પવવ શ્ચનશ્ચમત્તે જામનગર જેલના
એક હરરજન કે દી બાવજીભાઈને પોતાનો ધમવનો ભાઈ બનાવ્યો હતો.
શ્રી મેનાબ

હેન ઘણા લાાંબા સમયથી સામાજજક પ્રવ ૃશ્ચત્ત કરતાાં એક મરહલા કાયવકર છે અને

અનેકશ્ચવધ સામાજજક પ્રવ ૃશ્ચત્તમાાં જોડાયેલાાં છે તેઓએ ખ ૂની હૃદયને પણ સ્ત્રીસહજ પ્રેમ અને
સમપવણની ભાવનાથી કે દીના વ્યગ્ક્તગત જીવનમાાં રસ લઈ અદભત પરરવતવનની પ્રરિયાનાાં
ઊંડા બીજ રોપી માનવ બનાવવાના પ્રયત્નો કયાવ છે . શ્રી મેનાબહેન અવારનવાર કે દી ઉપર
પત્ર લખે છે . કે દી પણ અવારનવાર પોતાની ધમવની માનેલી બહેનને (શ્રી શ્ચવ

નોદભાઈ શેઠ્ના

શબ્દોમાાં કહ ાં તો “એક ગ્રેજ્ર્એટ નહીં લખી શકે તેવા”) સદ
ાં ર સારહજત્યક પત્ર અવારનવાર લખે
છે ,જેમાાંનો કે ટલોક અંશ અહીં રજૂ કરાં છાં.
પરમપ ૂજ્ય મોટાાંબહેન શ્રી મેનાબહેન,
આપે તા. ૮-૮-૭૯ના શ્રાવણ માસની પ ૂનમના રદવસે મારા હાથે રક્ષાબાંધન
કરીને મને તમારો સગો ભાઈ માનીને પશ્ચવત્ર હૃદયથી આશીવાવદ આપ્યા તેથી મારાં મન
આનાંરદત બન્ર્ ાં છે . પ ૂ. બહેન , જેલજીવનમાાં અમારા જીવનમાાં આશાનો દીપક પ્રગટાવી
નવો પ્રકાશ અને જીવનનો નવો રાહ આપ્યો છે . એ રાખડીના તાાંતણે બાંધાઈ
નવજીવનનો રાહ લઈ કરે લ પાપન ાં પ્રાયશ્ચિત કરી જીવન સમપવણ કરીશ.
-
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હૃદયની લાગણીઓ દ્વારા રાખડી બને છે એક સ ાંદર સદભાવનાની જ્યોત.
બાંદીવાન શ્ચમત્ર જ્યારે જેલમાાંથી ફરલો ઉપર કે પૅરોલ ઉપર છૂટે તેમને ઘેર જાય. તેના
કટાંબના સભ્યો કોઈ મલાકાતે આવે તો પણ મેનાબહેનને મળીને જ જાય અને મેનાબહેન પણ
તેમને હૃદયથી આવકાર આપે . બાંદીવાન શ્ચમત્ર તેમના પોતાના ઘરના કે સામાજજક કે અન્ય જે
જે કાંઈ પ્રશ્નો હોય તે મેનાબહેન પાસે રજૂ કરે . મેનાબહેન પણ એટલા જ ઉમળકાથી તેમના
પત્રોના જવાબ આપે. તેમાાંના કે ટલાક અંશ રજૂ કયાવ છે .
ળચ. ભાઈ બાવજીભાઈ

,

તમારો પત્ર મળ્યો છે . વાાંચી આનાંદ થયો. આવો જ ભાવ દરે ક પ્રત્યે રાખશો તો
મને વધારે આનાંદ થશે . મને પણ વરસો પછી ભાઈનો સ્નેહ મળ્યો છે તેથી ખ ૂબ આનાંદ થયો
છે . દશ્ચનયામાાં સ્નેહની ગાાંઠ્ તો અમક વ્યગ્ક્ત સાથે જ બાંધાય છે . આપણે આટલાાં વષે ભાઈબહેનતરીકે મળ્યાાં તેમાાં પણ ઈશ્વરનો કોઈ સાંકેત હશે . તમે તમારાં જીવન ઉમદા બનાવી સારા
નાગરરક તરીકે બહાર આવો. ઈશ્વર તમને વહેલા જેલમક્ત કરાવે તેવી પ્રાથવના. કટાંબમાાં ઘરે
પત્ર લખો તો પ ૂ. બા–બાપ ૂજી. મોટાભાઈ, ભાભી સૌને યાદ.
ળલ. તમારી બહેન મેનાના આશ્ચશષ...
રક્ષાબાંધન શ્ચવષે શ્રી મેનાબહેનના શબ્દો કહ ાં તો રક્ષાબાંધન સાથે

‘બાંધન’ શબ્દન ાં જે

આલેખન છે તેમાાં ગલામીની શ્રખ
ાંૃ લા નથી પરાં ત શ્ચનભેળ વાત્સલ્યન ાં અમીરસ ળબન્દ છે . આ
ભ્રાત ૃભાવના ભાવશ્ચવભોરમાાં ધમવના ભાઈનો સ્વીકાર તે ઉત્કૃટટ આનાંદ આપે છે . અને
ભાઈ શ્ચસવાયના બાંધ માટે નવા શ્ચવચારોનાાં દ્વાર ખ ૂલે છે

‘માજણ્યા’

, એમાાંય મારા જેવી બહેન કે જેણે

ભ્રાત ૃભાવની લાગણી જોઈ નથી તેવા માટે આ પ્રસાંગ મારા જીવનમાાં એક ઊશ્ચમિશીલ યાદગાર
પ્રસાંગ બની રહેલો છે . રાખડી કે દીના જીવનમાાં નવ ાં પરરવતવન લાવવા બહેન , ભાઈને વચનબદ્ધ
કરે છે . અને આ પ્રયોગ એક હૃદયાંગમ દૃશ્યરૂપ બની રહે છે .
બાવજીભાઈ જ્યારે જ્યારે ફરલો ઉપર છૂટે ત્યારે પ્રથમ મેનાબહેન તેને પોતાને ઘેર
જમાડીને પછી જ તેના ગામ જવા દે . ભાઈબીજના રદવસે પણ મેનાબહેન જેલ ઉપર મળવા
આવે. ખબર–અંતર પ ૂછે અને તેના જીવનપરરવતવનની ભ ૂશ્ચમકામાાં હાંમેશાાં મદદરૂપ થયા કરે .
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ભારતીય સાંસ્કૃશ્ચતન ાં રદવ્ય પવવ રક્ષાબાંધન આ સામાર્થયવ ધરાવે છે .
કે દી સાથેના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ –
પ્રશ્ન: મેનાબહેને તમને ધમવના ભાઈ તરીકે દત્તક લેતાાં તમારા જીવનમાાં કે વી લાગણી થઈ છે ?
જવાબ : શ્રી મેનાબ હેને મને ભાઈ તરીકે સ્વીકારી મારા ઉદાસી જીવનમાાં એક આશાનો દીપક
પ્રગટાવ્યો છે . અને એ દીપકનાાં સોનેરી રકરણો મારા અંધકારમય જીવનમાાં પ્રકાશ પાથરી રહ્યાાં
છે .
“હ ાં ફરલો પર છૂટે લો અને પ ૂ. મેનાબહેનના ઘેર ગયેલો. મારા સાથે મારાાં પત્ની તેમ જ
મારો નાનો ભાઈ પણ હતો. અમને ખ ૂબ જ પ્રેમભાવથી બપોરન ાં ભોજન કરાવ્ર્.ાં અને ચાલતી
વખતે મેનાબહેનના પશ્ચત શ્રી શ્ચવનોદભાઈ (મારા જીજાજી) મને કહે

કે લો , આ બસો રૂશ્ચપયા

વાપરજો. પરાં ત જેલમાાં સારાાં પસ્તકોન ાં વાાંચન અને મેનાબહેનનાાં પ્રેરણાદાયક પત્રોના
મનોમાંથનથી આ પૈસા લેવાની ઇચ્છા થઈ નહીં.” કે દીની આ ચારરત્ર્યની કે ળવણી કતવવ્યશ્ચનટઠ્
શ્રી મેનાબહેન દ્વારા મળી તે સહજ છે ...
કે દીની દરે ક બાબત શ્ચવશે હાંમેશાાં મેનાબહેન ખબર અંતર પ ૂછે અને કટાંબના સભ્યોના
સમાચારો પણ લખે. “તમે બધા મારા ત્યાાં આવ્યા તેથી અમને બધાને ખ ૂબ જ ખશી થઈ છે .
અને મને તો મારા ભાઈ–ભાભી સાથે બેસીને વાતો કરતાાં અને જમતાાં ખ ૂબ જ આનાંદ થયો.”
“જ્યોશ્ચતબહેન અને બાબો મજામાાં છે . ળબશ્ચપન–વષાવએ પ્રણામ લખાવ્યાાં છે . તમારા
જીજાજીની તળબયત પણ સારી છે . પ ૂ. બા આબથી આવ્યાાં હતાાં.”
મોરબી બાજના નશીતપર ગામના અને ખ ૂનની સજા પામેલા એક અપરરળચત આ
કે દીના અંગત જીવનમાાં રસ લઈ તેને સાચો રાહ દે ખાડનાર આ સેવાપરાયણ સન્નારીને
ધન્યવાદ આપીએ તેટલા ઓછા છે .
તાજેતરમાાં જ કે દી જેલમાાંથી છૂટયો ત્યારે બાંને જણાાંએ સખડની માળા પહેરાવી.
બાવજીને દ્વારકાધીશનાાં દશવનની પ્રશ્ચતજ્ઞા હતી. તે દ્વારકા જવા રવાના થયો. આમ કે દીમાાંથી કશ્ચવ
બન્યો. શ્રી શ્ચવનોદભાઈ અને શ્રીમશ્ચત મેનાબહેન તેના પનુઃવસવાટ માટે તેના ગામ જઈ આવ્યાાં
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અને સીવવાનો સાંચો ભેટ આપ્યો. જે જેલજીવન દરશ્ચમયાન સીવણકળાની હસ્તગત કરે લી તે
તાલીમ તેને ઉપયોગી નીવડી.
મારા છે લ્લાાં પાાંચેક વષવના અનભવ ઉપરથી જોઉં છાં કે ખરે ખર આ રક્ષાબાંધનન ાં પવવ
કે દીઓને સધારવાના રચનાત્મક કાયવ માટે નો સ ાંદર અવસર છે . મેં જાતે મારા સાથીઓ અને
સાંપ ૂણવ કે દીસમ ૂહોએ આ પ્રસાંગને છે લ્લા કે ટલાક સમયથી ચાંબલ ના ડાકઓની વચ્ચે અને જેલમાાં
પણ હારદિ ક સત્કાર મેળવ્યો છે . આ પ્રસાંગ હૃદયસ્પશી, મૌળલક અને શ્ચનદોષ હોવાને કારણે વધારે
ગ્રાહ્ય અને પ્રભાવશાળી બને છે . બહેનોનો સાંદેશ , શ્ચતલક અને રાખડીને લીધે એવ ાં વાતાવરણ
પેદા થાય છે કે કે દીઓના હૃદયની ભાવના અશ્રધારાના રૂપમાાં વહેવા લાગે છે . અને તેમાાં
સમગ્ર પાપ ધોવાઈ જતાાં હૃદયમાાં જે શ્ચનમવળતા , પશ્ચવત્રતા ; શ્ચનખાલસતા આપે છે તે અનભવ
થયા વગર રહેતો નથી.
ઘર, શાળા અને સમાજના સરહયારા પરષાથવની જેમ શ્ચશક્ષણ દીપી ઊઠ્ે છે

, તેમ ઘર ,

જેલ અને સમાજમાાંથી સરહયારા પ્રયત્નથી ગન્હારહત પ્રવ ૃશ્ચત્ત દૂ ર કરી તાંદરસ્ત સમાજન ાં શ્ચનમાવણ
કરી શકશ.ાં એટલે જ પ ૂ. ગાાંધીબાપ જેલને માનશ્ચસક સધારણાન ાં કે ન્દ્ર બનાવવાન ાં કહેતા હતા.
કશ્ચવએ સાચે જ ગાર્ ાં છે કે ,
“બદલાયે જો દૃષ્ટટકોણ તો,
હરમાનવ બદલાઈ શકે છે .
દૃષ્ટટ કોણના પરરવતવનથી
અળખલ શ્ચવશ્વ બદલાઈ શકે છે .”
બારીએ ખ ૂલતાાં દ્વાર
જેલની આખી બાાંધણીમાાં સૌથી અગત્યન ાં હૃદયદ્રાવક અને કે દીઓનાાં રદલ ખોલવાન ાં
એકમાત્ર સ્થળ જેલ મલાકાતની બારી છે

, જ્યાાં ઘણીવાર ઓળચિંતો બેસ ાં છાં ત્યારે સગા –

સહોદરને જોતાાં જ ગમે તેવા કઠ્ોર હૃદયના ખખ
ાં ૂ ાર ગન્હેગારની આંખોમાાં પણ ઝળઝળળયાાં છૂપાાં
રહી શકતાાં નથી. અહીં જ મલાકાતીઓનાાં હૈયાફાટ કકળાટ , શ્ચનશ્વાસ, રૂાંધાયેલા કાંઠ્ સાથે હીબકાાં
ભરતી મગી
ાં ૂ વેદનાઓ , બાળકોનાાં રદનો અને અંતરની યાતનાઓ ઠ્ાલવતાાં હોય છે . ઘણીવાર
અનક્રમ

Page 32

કેદીઓન ું જીવન–ઘડતર
બાળકો તેના પપ્પાને જોઈને બોલતાાં હોય છે – પપ્પા ઘેર ચાલોને ! ! અહીં કે મ આવ્યા છો ?
તમારા વગર ગમત ાં નથી. ર્વાન સ્ત્રીની મગી
ાં ૂ વેદનાઓ સામસામી દૃષ્ટટઓ મળે તેમાાં જ ત ૃપ્પ્ત
અનભવે છે . વ ૃદ્ધ મા–બાપ એકના એક દીકરાને જોઈને ભનન હૃદયે બોલે છે : બેટા ! આ
જજિંદગીએ... આ ભવમાાં મારે આવ ાં જોવાન ાં ! ! પણ... બેટા રહિંમત રાખજે

, ઘરની કોઈ ળચિંતા

કરતો નહીં... ત ાં શાાંશ્ચતથી રહેજે...
ક્યારે ક મા–બાપની સાથે ઝઘડીને શ્ચવખ ૂટા પડીને આવેલ જવાશ્ચનયાઓ કે જેનો મ ૂછનો
દોરો હમણાાં જ ફૂટયો છે , જે મલાકાતની ના પાડે છે . છોરાં –કછોરાં થાય , માવતર કમાવતર થોડાાં
થાય !” સાહેબ , મારા મશ્ચનયાને મારી આંખે જરા કરોને ?” આવા પ્રસાંગે બાંને કટાંબીઓન ાં શ્ચમલન
સમજાવટથી કરતા હોઈએ છીએ.
મલાકાતમાાં શ્ચનયમ મજબ નક્કી થયેલ પ ૂણવ સમય આપવાનો આગ્રહ રાખ ાં છાં

, જેથી

કૌટાંળબક પ્રશ્નોનો શ્ચનકાલ થાય. કે દીઓની કટાંબ સાથેની આત્મીયતા જળવાઈ રહે. પરરણામે
કૌટાંળબક ળચિંતાઓનો ભાર તેના મન પર ઓછો રહે છે , જેના કારણે જેલના વ્યવસ્થાતાંત્રમાાં કે દી
શાાંશ્ચતથી પોતાન ાં જીવન વ્યતીત કરે છે . અને માનશ્ચસક તાણ અનભવતો નથી. સામાન્ય રીતે
કોઈ કે દીની મરહનો–બે મરહના કે ચાર માસ સધી મલાકાત ન આવે ત્યારે કે દી એકાાંગી
ઉદ્વેગભર્ું જીવન જીવતો હોય છે . તેના ચહેરા પર શ્ચનરાશા અને ગમગીની છવાયેલાાં જોવા મળે
છે . રાઉન્ડ વખતે આવા કે દીઓના ચહેરા પરથી તરત જ ખબર પડે છે . ત્યારે આવા કે દીને
ઑરફસમાાં બોલાવીને પ્રોબ્રેશન ઑરફસર દ્વારા કટાંબની ભાળ મેળવવા અને કટાંબ સાથે મલાકાત
થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે . કે ટલીક વખત શ્ચનરાધાર અવસ્થામાાં બાળકોને રાજ્ય
આશ્રયગૃહમાાં મ ૂકીને જેલમાાં આવવાન ાં થત ાં હોય છે ત્યારે તેનાાં બૈરાાંછોકરાાં અંગેના સમાચાર જે
તે સાંસ્થા દ્વારા આપવામાાં આવે છે અને કટાંબ સાથે સાતત્ય જળવાય છે . આ રીતે સ્નેહના
તાાંતણા બાંધાય છે . જીવતા જગત સાથે મેળાપ અનભવે છે ...
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સાહેબ, અમારે કોઈ આશરો નથી
શ્ચનશાદ મા–બાપન ાં એકન ાં એક લાડકવાર્ ાં સાંતાન. સખી પરરવાર , આલીશાન મકાનમાાં
સાંસ્કારી લતામાાં રહે. કાળના ક્રૂર પાંજામાાં માતાની મમતા ખોઈ બેઠ્ો. શ્ચપતાજીને એકલવાર્ ાં
જીવનસહ્ય ન બન્ર્.ાં શ્ચનશાદને સાચવવાની જવાબદારી પણ ખરી. ખ ૂબ મઝ
ાં ૂ ાયા. આખરે
પનલવનન કયાું. સમાજમાાં બને છે તેમ શ્ચપતા પોતાન ાં ઘર સાચવવા ને પ્રશ્ચતટઠ્ા જાળવવા
પોતાની નવી આવેલ પત્ની તરફ શ્ચવશેષ ધ્યાન આપે છે . આ બાજ નવી પત્નીને પત્રનો જન્મ
થાય છે . શ્ચનશાદ રદનપ્રશ્ચતરદન મોટો થતો જાય છે . અપરમાની અપમાશ્ચનત વ ૃશ્ચત્તનો ભોગ બને
છે . માણસની પણ આખરે સહન કરવાની હદ હોય છે . શ્ચનશાદ ઘરમાાંથી ચોરીના રવાડે ચડે છે
અને અન્ય ખરાબ શ્ચમત્રોની દોસ્તી થાય છે . ને કાયમ માટે અપર માતાના ઘરનાાં દ્વાર તેના માટે
બાંધ થાય છે .
શ્ચપતા લાચારીવશ કટાંબની ગ્સ્થશ્ચતને કારણે બોલી શકતા નથી. શ્ચનશાદના જેમ જેમ
રદવસો જતા જાય છે તેમ તેમ દુઃખ

, લજ્જા , અપમાન , અપકીશ્ચતિ કોઠ્ે પડતી જાય છે અને

નફ્ફટ બનીને પણ દુઃખદ રદવસો સહ્ય બનાવે છે . હ ાં સમજ ાં છાં કે તેનામાાં કે ટલી દટટતા છે
પરાં ત એ દટટતાની જનેતા ઘરન ાં અશ્ચનચ્છનીય વાતાવરણ

;

, શ્ચશસ્ત અને પ્રેમનો અભાવ છે .

માણસને માણસના પ્રાથશ્ચમક અશ્ચધકારથી વાંળચત રાખીને તેનો ત્યાગ કયો છે . અને એટલે જ
સાંસારના સ્વાભાશ્ચવક જાહેર માગવમાાંથી તેને અંધારા લપસણા માગે ન છૂટકે જવ ાં પડ્ ાં છે અને
ગન્હેગાર બનવ ાં પડ્ ાં છે , જેનો આશરો માત્ર જેલ છે .
ગાંભીરજી વારાં વાર જેલમાાં આવે . તેમને પ ૂછ્ ાં

, “કે ટલીવાર જેલમાાં આવ્યા

?” ત્યારે

સજળ નેત્રે જવાબ આપે છે , “સાહેબ, કે ટલીવાર આવ્યો છાં તે ખબર નથી. મોટા ભાગે જેલમાાં જ
મોટો થયો છાં.” તેન ાં અંગત જીવન તપાસતાાં “માતાના અવસાન પછી શ્ચપતાજીએ ફરી વાર લનન
કયાું ત્યારે મારી ઉંમર સાત વષવની હતી. અપર માતાના ત્રાસને કારણે ક્યારે ય ઘરમાાં પગ
મ ૂક્યો નથી. રઝળતાાં જ મોટો થયો છાં. ફૂટપાથ પર પડયો રહ ાં છાં. પકડાઉં ત્યારે જેલમાાં આવ ાં
છાં.”
શ્ચવજય, રામ ને મન કહેતા : સાહેબ, નાનપણથી જ ખરાબ સાંગાથે ચડી ગયા જેને કારણે
ઘરમાાંથી કાઢી મ ૂક્યા છે . અને જેલમાાં આવવાન ાં બન્ર્ ાં છે . તેઓને મન જેલ એ મહેલ જેવ ાં હોય
છે . એ કાયમ માટે જેલન ાં પાંખી બની જાય છે . આવી સાંખ્યા જેલોમાાં જોકે ઓછી હોય છે ; પરાં ત
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આ લોકો માટે ઘણી ગાંભીર સમસ્યા હોય છે અને જેલજીવન એમને કોઠ્ે પડી ગર્ ાં હોય છે .
તેમાાંથી બહાર નીકળવ ાં ખ ૂબ મશ્કે લ હોય છે . આવા કે ટલાક કે દીઓને રાજ્ય આશ્ચશ્રતગૃહમાાં
મોકલવા પ્રયત્ન કયો છે ; પરાં ત બહારના વાતાવરણમાાં તેમની છાપ ભસ
ાં ૂ ાતી નથી. અને એ રીતે
તેમન ાં જીવનચિ ચાલ્યા જ કરે છે ...
જેલની પણ એક ભાષા હોય છે
જેલમાાં કે દીઓનો એક આગવો સમાજ છે

. એની આગવી વ્યવસ્થા છે અને આગવી

ભાષા તથા સાંસ્કૃશ્ચત છે . જેલમાાં નવા આગાંતક કે અજાણ્યા આવતા કે દીઓને જેલમાાં તેમનામાાં
એકાકાર કરવાની કે આત્મસાત્ કરવાની અદ્ભુ ત શગ્ક્ત રહેલી છે . તેમનામાાં રહેલી ત્રટીઓ કે
ખામીઓ પ્રથમ નજરે જોઈ શકાતી નથી. તેઓ ખ ૂબ ચાલાક હોય છે . તેમને જોવાની, તેમને
ઓળખવાની, તેમને સમજવાની , તેમની ક્ષશ્ચતઓ જાણી તેમને સદ

રસ્તે વાળવાની અનેક

દૃષ્ટટઓ હોય છે . અનેક બાજથી નજર નાખીશ ાં ત્યારે જ તેન ાં સાંપ ૂણવ સ્વરૂપ આપણે પામી શકીશ.ાં
અને એ જાણીએ તો જ કે દીઓના પ્રશ્નોનો ઉકે લ

, સાંસ્થાના વહીવટની ક્ષશ્ચતઓ , ઉપાયો અને

કે દીઓને સાચ ાં માગવદશવન આપી શકીએ , જેલના સરળ વહીવટમાાં ઉપયોગી થઈ પડે . આ
ભાષાને બીલીભાષા પણ કહેવામાાં આવે છે .
જેન ાં કોઈ નથી તેનો ઈશ્વર છે :દારૂ અને અન્ય કે સમાાં છ માસની સજા પામેલ કે દી બાબ ઉકા કોળી ભાવનગર જેલથી
બદલાઈને જામનગર માાંદાની જેલમાાં સારવાર અથે આવ્યો. તેની ઉંમર આશરે ૩૫ વષવની હશે.
શરીર પર હાડમાળ શ્ચસવાય કાંઈ નહોત ાં. જજિંદગીના છે લ્લા રદવસો ગણી રહ્યો હતો. શ્ચનયમ મજબ
ક્ષયની હૉગ્સ્પટલમાાં સારવાર અથે દાખલ કરવામાાં આવેલ. હૉગ્સ્પટલમાાં સારવારમાાં મદદરૂપ
થવા તેના કોઈ નજીકના સગા સાંબધ
ાં ી સાથે રહે તેવી સ ૂચના હૉગ્સ્પટલમાાંથી થઈ આવતાાં એ
અંગે ભાવનગર જેલના અશ્ચધક્ષકશ્રીએ ભાડાં આપી જામનગર મોકલેલ. અત્રે મેં પણ કાંઈ
જરૂરરયાત હોય તો જણાવવા કહ્.ાં
હૉગ્સ્પટલના ડૉક્ટરોના સઘળા પ્રયત્નો છતાાં એવા સ્ટે જ પર દદી હતો કે જેમાાંથી તે
બચી શકે તેવી શક્યતા દે ખાતી નહોતી. તેની સારવાર અથે આવેલ તેના સાંબધ
ાં ી તેની ગ્સ્થશ્ચત
જોઈ માથે પડશે તેમ માની બે–ત્રણ રદવસ સાથે રહી ક્યારે ચાલ્યા ગયા તેની અમને કે દરદીને
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ખબર પડી નહીં. આખરે કે દીએ આ દન્યવી જગતમાાંથી શ્ચવદાય લીધી. હૉગ્સ્પટલમાાંથી ફોન
આવ્યો. તેના મ ૃતદે હના શ્ચનકાલ માટે યોનય વ્યવસ્થા કરવા સ ૂચના થઈ આવી.
જેલના શ્ચનયમ મજબ જે કે દીના કટાંબીજનો જો લઈ જવા તૈયાર ન હોય તો જેલના
શ્ચનયમ મજબ અવલમાંજલ પહોંચાડવાની જવાબદારી જેલ સત્તાવાળાની રહે છે . મનોમન
શ્ચવચાર કરતાાં અમે સૌ શ્ચમત્રોએ છે લ્લી કાાંધ આપી થોડે દૂ ર નદી રકનારે લઈ ગયા. રકનારા પર
અન્ય બે મ ૃતદે હોને થોડીવાર પહેલાાંજ અગ્નનદાહ દે વાઈ ચ ૂક્યો હતો. તેમની સાથે આવેલ અન્ય
ડાઘઓ લગભગ ૩૦થી ૪૦ જેટલા હતા. કે દી અને અમને બધાને જોઈને કત ૂહલ દૃષ્ટટએ
અમારા તરફ આવ્યા. પ ૂછપરછ કરતાાં કરતાાં તેમને જાણવા મળ્ર્ ાં કે કે દીન ાં કોઈ પાછળ નથી.
અન્ય મ ૃતદે હના ડાઘઓના રદલમાાં સહાનભ ૂશ્ચતની સરવાણી વહેવા લાગી. એની ળચતાની
વ્યવસ્થામાાં સૌ લાગી ગયા. લાકડાાં થોડે દૂ રથી લાવવાનાાં હતાાં. આટલાાં બધાાં લાકડાાં વજન
કરીને કે દી અને અમે સૌ સ્ટાફને લાવતાાં ગોઠ્વતાાં સહેજે દોઢેક કલાક જાય

; પરાં ત બધા જ

શ્ચમત્રોએ તાત્કાળલક ઉમળકાભેર મદદ કરી. અને આ પરમાથવના કાયવ માટે કોઈના મનમાાં નહોતા
કોઈ ધમવના , નાતજાતના , ઊંચનીચના કે પોતીકા કે પરાયાના ભેદ... દરે કના રદલમાાં
લાગણીસભર ઉત્સાહ, કાંઈક કરી છૂટવાની શ્ચનસ્વાથવ તીવ્ર લાગણી ને પ્રેમ તરવરતો હતો.
જોતજોતામાાં ળચતા તૈયાર થઈ. મ ૃતદે હને ળચતા પર ગોઠ્વવામાાં આવ્યો. મનોમન
પ્રાથવના કરી. અગ્નનદાહ દે વાયો. જોતજોતામાાં પાંચમહાભ ૂતોમાાં પાશ્ચથિવ દે હ ભળી ગયો. સ્વગત
શ્ચવચાર કરતો : કદાચ બાબ ઘેર મ ૃત્ર્ પામ્યો હોત તો પણ તેની પાછળ આટલા માણસો
શ્ચનસ્વાથવ ભાવે નહીં પહોંચી શક્યા હોત. અને એ જ વખતે મારા મોંમાથી શબ્દો સરી પડયા...
“જેન ાં કોઈ નથી, તેનો ભગવાન છે ... ...”
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શનદોષતા લોખુંડી સચળયા પાછળ
નામદારકોટવ તરફથીચોક્કસપરાવાનેકારણેસજાલઈનેકેદીઓજેલમાાંદાખલથયાપછીથોડાજ
સમયમાાંપોતાનીજીવનકથનીશ્ચમત્રોમાાંઅંતુઃકરણપ ૂવવકશ્ચવનાસાંકોચેકહેતાહોયછે.
જેલમાાં સ ૂક્ષ્મ શ્ચનરરક્ષણ કરતાાં અને વ્યગ્ક્તગત અભ્યાસ કરતાાં સાચી ગ્સ્થશ્ચતન ાં દશવન
થાય છે . એવે વખતે લાગે છે કે સજા પામીને આવનાર તમામ કે દીઓ સાચોસાચ ગન્હા કરનાર
જ હોય છે તેવ ાં નથી.
સાજણ તેનો જીવનની લીલીસ ૂકી ઘણીવાર મારી આગળ શ્ચનખાલસતાથી રજૂ કરતો
“સાહેબ, હ ાં ખોટો ફસાઈ ગયો છાં. મારો કોઈ વાાંક કે ગનો નહોતો

.

, હ ાં મારા બે નાના બછડા

(છોકરા); મારાાં પત્ની સાથે કાયમ વાડીમાાં જ મારી નાની સરખી બનાવેલી વાડીમાાંની ઝાંપડીમાાં
જ રહેતાાં હતાાં.
ગામમાાં તો અઠ્વારડયે માાંડ એકાદ વખત જવાન ાં થત ાં. મારા કટાંબ સાથે મારી ખેતીન ાં
કામ મારી વાડીમાાં કરતો હતો ; પરાં ત ગામમાાં બે જૂ થો વચ્ચે મારામારી થઈ. મારો નાનો ભાઈ
પણ તેમાાં હતો. તેથી મારાં નામ પણ તેમાાં લખાર્ ાં ને વાડીમાાંથી મારી ધરપકડ થઈ. વગરવાાંકે
મારે જેલની સજા ભોગવવાની થઈ. હ ાં અભણ માણસ

, મને બોલતાાં પણ શ ાં આવડે

? મારાં

નશીબ... બીજ ાં શ ાં કરાં ? આ જેલના રોટલા નશીબમાાં ખાવાના લખ્યા હશે .”
ક્યારે ક વડીલવગવનો બચાવ કરવા જતાાં દોષનો ટોપલો પોતાના માથે લે છે . કટાંબની
પ્રશ્ચતટઠ્ા, કટાંબનો માન –મરતબો અને વડીલ પ્રત્યેની અનન્ય ભગ્ક્ત જોવા મળે છે . એક કે સમાાં
જગના મોટા ભાઈને ખેતરના શેઢા માટે ઝઘડો થયો. તેના શ્ચપતાજી પણ સાથે હતા તે ખેતરના
બીજા છે ડે કામ કરી રહ્યા હતા. છોકરાને અને પેલા ખેડૂતને બોલાચાલી થઈ. તેમાાંથી ગસ્સે
થઈને લાકડી ફટકારતાાં વધારે ચોટ લાગી , જ્યાાં પેલા ખેડૂતન ાં મ ૃત્ર્ ાં થર્.ાં વ ૃદ્ધ શ્ચપતાને જતા
દહાડે દોહ્યલાાં દુઃખ ન ભોગવવા પડે તે માટે નાનાભાઈ જગએ સજાનો ખોફ જાતે વહોયો.
ઑરફસમાાં કામ કરતા કશ્ચવ “શ્ચવરહી”ની પણ આ જ પ્રકારની કહાની છે . પોતે શ્ચનદોષ હોવા
છતાાં કટાંબની સાહેદી વહોરીને પોતાન ાં જીવન જેલમાાં એક સાધનાને માગે શ્ચવતાવી રહેલ છે .
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પેલા મ ૂળુએ પોતાના માળલકની આબરૂ બચાવવા ખાતર ગન્હો કબ ૂલ કરી જેલમાાં
આવ્યો. માળલકે તેના માટે જમીન ફાળવી આપી. અને તેના કટાંબના ભરણપોષણની જવાબદારી
શ્ચશરે લીધી હતીઆવા તો અસાંખ્ય રકસ્સાઓ જેલના આંતરરક જીવનમાાં ડોરકર્ ાં કરવાથી જોવા મળી
આવતા હોય છે . કે ટલીકવાર જવાનજોધ દીકરા માટે બાપે શહીદી વહોરી ને જેલમાાં આવ્યાના
પ્રસાંગો જોવા મળે છે . આ હકીકત સામાન્ય રીતે બહારથી જોવા નહીં મળે

; પરાં ત કે દીઓનાાં

અંતગવત જીવનમાાં ઊંડે ઊંડે ડોરકર્ ાં કરવાથી જાણી શકાય છે . અને સામાન્ય કે દીસમાજ આ
બધી જ બાબતો જાણે છે ; કારણે કે હવે તેમને કોઈપણ પ્રકારની બીક નથી. ખોટાં બોલવાનો
સવાલ પણ પેદા થતો નથી. તેથી શ્ચનખાલસ ભાવે તે કહેતા હોય છે .
સામાન્ય રીતે માનસશાસ્ત્રીય રીતે કે દીઓની રોજબરોજની પ્રવ ૃશ્ચત્તન ાં શ્ચનરીક્ષણ કરાં છાં
ત્યારે આવા શ્ચનખાલસ અને શ્ચનદોષ કે દીઓની આગવી પ્રશ્ચતભા જેલજીવનમાાં ઊભી થતી હોય છે .
તેમન ાં જેલજીવન અન્ય ગન્હારહત કે દીઓ કરતાાં પણ શ્ચનરાળુાં હોય છે . જેલના કે દીઓ માનભરી
નજરે તેમને જોતા હોય છે . આ બધ ાં કે દીઓને નજીકથી જોવાથી જ વાસ્તશ્ચવકતા અને સાચી
ગ્સ્થશ્ચત સમજાય છે .
હાથની ચોખ્ખાઈ, પશ્ચવત્ર વાણી, વતવન ને વ્યવહારથી જ કે દીઓ ખોટાં કરતાાં અચકાય છે :સામાન્ય રીતે કે દીઓ , અશ્ચધકારીઓ અને કમવચારીઓની વતવણ ૂક શ્ચવશે સ ૂક્ષ્મ શ્ચનરીક્ષણ
કરતા હોય છે . એટલ ાં જ નહીં દરે ક કમવચારી શ્ચવષે તેમની પાસે સાંપ ૂણવ ઇશ્ચતહાસ પણ હોય છે .
કોઈ કમવચારી ક્યાાં કે વી રીતે વતવન કરે છે તે બધ ાં જ તેમની નજર બહાર હોત ાં નથી. એટલે જ
લબક કહે છે : “આપણને ખબર હોય કે ન હોય પણ લોકો આપણ ાં ચારરત્ર્ય હાંમેશાાં તપાસતા રહે
છે .” કે દીઓની બાબતમાાં પણ તેમ જ છે . તેથી જો કમવચારી માનવ પ્રત્યેના નૈશ્ચતક વ્યવહારોમાાં
ચ્ર્ત થઈ જરા પણ પ્રલોભનમાાં પડયો તો કે દીઓ તેના પર ચડી બેસે છે . તેઓ ખ ૂબ ચાલાક
હોય છે . તે હાંમેશાાં કમવચારીઓનાાં શ્ચછદ્રો–નબળાઈઓ જોતા હોય છે . તેઓ ગેરકાયદે પ્રવ ૃશ્ચત્ત
આચરીને જેલમાાં આવેલ હોય છે તેથી તેમન ાં મન જેલમાાં પણ આવી પ્રવ ૃશ્ચત્તઓ તરફ રહેવાન.ાં
જો કમવચારી તેમાાં ફસા ય તો સત્યની કે સદાચારીની સવ
ાં ાળી વાતો કે કોઈપણ શ્ચનયમ સધ્ધાાંન ાં
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પાલન કરાવી શકશે નહીં. જે છાપ પડી તે કાયમ રહેવાની. તે ભસ
ાં ૂ ાવાની નથી. તેની કોઈ
હસ્તી કે તેનો કોઈ આદર કે સન્માન જેવ ાં રહેશે નહીં.
લોકભારતીના શ્ચશક્ષણના ધ્યેયમાાં પાયાના શ્ચસદ્ધાાંત તરીકે ચારરત્ર્ય અને સદાચારના પાઠ્ો

,

સામાજજક જવાબદારીની દૃષ્ટટએ અને રાટટ્રના ચારરત્ર્ય ઘડતરની દૃષ્ટટએ શ્ચવદ્યાથીઓના જીવન
ઘડતરમાાં શ્ચસદ્ધાાંતશ્ચનટઠ્ા તરીકે વણાયેલા હોય છે . જયાંત પાઠ્કની આ કૃશ્ચત અમે વારાં વાર
વાગોળતા –
ખપે ન ખોટી ચીજ
અમને ખપે ન ખોટી ચીજ
મનને ખપે ન ખોટી ચીજ.
તેથી લાાંચરશવત કે અન્ય સામાજજક દૂ ષણો પ્રત્યે જાગૃત રહીને સામાજજક
જવાબદારીના ભાન સાથે ખોટી ચીજનો દૃઢતાથી શ્ચવરોધ કરતાાં અચકાતા નથી. એ પ ૂ.
નાનાભાઈની તપિયાવન ાં બળ છે ... ...
જેલજીવનમાાં ડગલે ને પગલે નૈશ્ચતકતાના અનેક પ્રસાંગો પેદા થયા છે ત્યારે અણીશદ્ધ
રીતે તેમાાંથી બહાર આવવાનો ધ્યેય અને શ્ચનટઠ્ા સાથે પ્રયત્ન કયો છે ને ઈશ્વરે તેમાાં હાંમેશાાં
સહાય કરી છે . અનભવે જોવા મળ્ર્ ાં છે કે આપણ ાં મન સાબ ૂત હોય તો ખોટાં કરનાર વ્યગ્ક્ત
સામે આવતાાં ધ્ર ૂજે છે . આજરદન સધીના મારા જેલના અનભવમાાં જોર્ ાં છે કે કે દીઓએ ક્યારે ય
જેલવ્યવસ્થા શ્ચવશે ફરરયાદ કરી નથી. અને કે દીઓએ શ્ચનયમ શ્ચવરદ્ધ જઈને વતવન કરવાનો
ક્યારે ય આગ્રહ રાખ્યો નથી. તેમજ અશ્ચશસ્તના વાતાવરણનો કે દી કે સ્ટાફનો ક્યારે ય પ્રશ્ન
ઉપગ્સ્થત થયો નથી.
જરૂર જણાય ત્યારે સાચી હકીકતો રજૂ કરતાાં ક્યારે ય હૃદયમાાં ખચકાટ અનભવ્યો નથી ,
જે લોકભારતીના શ્ચશક્ષણન ાં આગવ ાં પાસ ાં છે .
----------------
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શ્રી રઘવીર લાખાભાઈ વોરા
શ્રી. રઘવીર લાખાભાઈ વોરાનો જન્મ અલમપર

, તાલકો ધાંધકા , જજ. અમદાવાદ તા.

૧૭-૨-૧૯૪૨ના રોજ થયો હતો. પ્રાથશ્ચમક અને માધ્યશ્ચમક શ્ચશક્ષણ વતનના પ્રદે શમાાં પ ૂરાં કર્.વ
૧૯૬૪માાં લોકભારતી સણોસરામાાં સ્નાતક થયા. ૧૯૬૮માાં ગજરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્ અમદાવાદમાાં
મખ્ય શ્ચવષય સમાજ માનવશાસ્ત્ર લઈને એમ. એ. થયા.
પોતાના પ્રદે શમાાં સેવાકાયવથી આરાં ભ કયો. ગાાંધી શ્ચવદ્યાપીઠ્

, વેડછી , જજ. સરતમાાં

પ્રાધ્યાપક તરીકે સેવા આપી. હાલ જામનગર જેલના સશ્ચપ્રન્ટે ન્ડન્ટ તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે .
કદરતનો કોપ હોય કે માનવસજિત આપશ્ચત્ત હોય

, પણ જ્યાાં દુઃખ હોય – માનવતા રડી

રહી હોય ત્યાાં આંસ લ ૂછવા તેઓનાાં હૃદય , મન, હાથપગ દોડયાાં જ હોય. શાગ્ન્તસૈશ્ચનકના ધમે ,
જ્યાાં જરૂર પડે ત્યાાં પહોંચી જ જાય. પછી તે ળબહાર કે બનાસકાાંઠ્ાનો દટકાળ હોય , અમદાવાદન ાં
હલ્લડ હોય, ળબહાર કે સરતની રે લ હોય, કે બાંગાળનો હત્યાકાાંડ હોય.
અનેકશ્ચવધ ઉદ્યોગો

, કળાઓના જાણકાર છે . લોકસાંપકવ ની કળા તો સ્વાભાશ્ચવક હસ્તગત

છે . અને તેને પરરણામે શ ૂન્યમાાંથી સ ૃષ્ટટશ્ચનમાવણ કરી શકે છે . બાળકો સાથે વાતાવ કહેવા , રમવા,
કૂદવા વગેરેનો શોખ છે . નાટકો દ્વારા પણ કદીક અળભવ્યક્ત થાય. પોતાની વષવગાાંઠ્ સ્વૈપ્ચ્છક
રક્તદાન કરીને ઊજવે છે . ૧૦ વાર રક્તદાન કર્ું છે . સરળ સ્વભાવ

, શ્ચનદોષ હૃદય , ઉત્કટતા

અને તત્પરતા એમની મ ૂડી છે .
તેમણે કે ટલાાંક પસ્તકો પણ લખ્યાાં છે .
૧૯૭૨માાં પટપાબહેન જોડે તેમણે લનન કર્ું છે .
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