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થોડુાંક......... 
 

                પ.ૂમનભુાઈ પચંોળી-દર્શકે સને 1983- માચશમા ં “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી” 
અન્વયે પોતાના ં21 ભતૂપવૂશ વવદ્યાથીઓના કાયશઅહવેાલો તેમની પોતપોતાની કલમે 
પસુ્તતકાઓરૂપે  પ્રથમ શે્રણી અન્વયે પવસદ્ધ કરાવેલા. અને ફરી 2004મા ંપ.ૂજયાબહને 
ર્ાહની હાજરીમા ં “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી ” શે્રણી - 2 અન્વયે પાચં ભતૂપવૂશ 
વવદ્યાથીઓના કાયાશનભુવ સતંથાએ પ્રગટ કયાશ , એમા ંમને પણ આદેર્ થયેલો કે  “તમારા 
કામનો અનભુવ તમારા ર્બ્દોમા ,ં ટૂંકમા ંલખીને મોકલો.” અને મેં જે ટૂંકંુ લખાણ મોકલ્ુ ંતે 
“કેરડે ફૂટ્ા ંફૂલ ” નામે –નાની પસુ્તતકારૂપે પવસદ્ધ થ્ુ.ં એની પ્રવસદ્ધદ્ધને એક દસકો વીતી 
ગયા પછી એ પસુ્તતકાની પ્રતો મળવી બધં થઈ ગયેલી , અને વમત્રો -તનેહીઓ-સગાઓં અને 
પરરચચત ખેડૂતો તરફથી એ પસુ્તતકાની માગણી ચાલ ુરહી. 
        લોકભારતીના વતશમાન સચંાલક આદરણીય શ્રી ડૉ.અરુણભાઈ દવે પાસે અમે વાત 
મકૂી કે “કેરડે ફૂટ્ા ંફૂલ”ની બીજી આવવૃિ સતંથા વતી અમે પ્રવસદ્ધ કરી ન ર્કીએ ?” તેમણે 
સમંવત સાથે ઉમે્ુું કે “એમા ંલખાણને વધ ુલાબં ુનહીં કરવાની મયાશદા સાચવીને તમે 
કરેલા કેટલાક નવીનતમ પ્રયોગો અને કાયોની વવગતો જે ન જણાવી ર્ક્યા હો , તે આમા ં
ઉમેરો અને “લોકભારતી દ્વારા પ્રકાવર્ત “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી ” શે્રણી -2-1 ની 
સવંવધિત આવવૃિરૂપે જરૂર પવસદ્ધ કરો..” બસ, એની જ ફળશ્રવૃત એટલે “કેરડે ફૂટ્ા ંફૂલ.” 

        આ બીજી આવવૃિમા ંલેખક તરીકે અમ પવત-પત્ની બને્નના ંનામો રખાયાનંો સધુારો 
કરાયો છે તે સબંધેં ચોખવટ કરવી રહી કે મારા ંપત્ની ગોદાવરી વાત્સલયધામ લોકર્ાળા 
માલપરા, ગ્રામદચિણામવૂતિ આંબલા કે લોકભારતી સણોસરામા ંવવદ્યાવથિની તરીકે રીતસર 
દાખલ થઈ, વગો ભરી ભણેલા ંનથી. પણ “કેળવણી કંઈ ચાર દીવાલો વચ્ચે જ ભણવાથી 
નથી થતી” એવુ ંતો આ સતંથાઓએ જ અમને ર્ીખવાડ્ુ ંછે. એ ન્યાયે મારંુ આખુ ંકુટંુબ 
વાત્સલયધામ લોકર્ાળા માલપરા , ગ્રામદચિણામવૂતિ લોકર્ાળા આંબલા અને ગ્રામવવદ્યાપીઠ 
લોકભારતી સણોસરામા ંરહી વર્ચિત થ્ુ ંછે. મારા પછી, મારા ભાઈઓ અને મારી બહનેોના 
અભ્યાસકાળ ઉપરાતં અમારા કુટંુબના ંબાળકો સરહતના તમામ સાથેના સતત સહવાસ 
થકી, આ માતસૃતંથાઓના ગરુુગણ સાથેના ંસતત સાવન્નધ્ય , વારંવાર ઉજવાતા રૈ્િચણક 
અને સાતંકૃવતક કાયશક્રમોમા ંજોડાવાન ુ ંઅને આ ત્રણે સતંથાના વાતાવરણમા ંજીવનને 
ઢાળવાનુ ંબની ર્ક્ુ ંછે , અને મારા ંબધા ંજ કૃવિ તેમજ સામાજજક કાયોમા ંગોદાવરીએ 
ખભેખભો વમલાવી-ડાબી ધોંહરીએ જૂતી રહવેાન ુ ંપસદં ક્ુું છે. તેથી જે કંઈ થઈ ર્ક્ુ ંછે 
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તેનો યર્ હુ ંએકલો લઈ ર્કંુ તેમ નથી. અમારા પ્રામાચણક વ્યવસાયે તેમ જ તેના 
અનસુધંાને જજવાતા ગ્રામજીવન સાથે તાદાત્્ય કેળવવાની જે તક મળી છે ,  વાત્સલયધામ , 
ગ્રામદચિણામવૂતિ અને લોકભારતીની ભોં સાથે આજ લગી તેનો તાતંણો જાળવી ર્કાયો છે , 
એનુ ંમલૂય કોઈ રીતે આંકી ર્કાય તેમ નથી. આ પસુ્તતકાને અમે ગરુુજનોને અપાયેલા 
અધ્યશરૂપે જોઈએ છીએ.   
          જે મરુબ્બીના આગ્રહથી અમારા અનભુવો ગામડાનંા ંલોકો અને ખેડૂતો સમિ રજૂ 
કરવાનુ ંઅન્ય પતુતકો દ્વારા બન્્ુ ંછે , તે અમારી “ખેતી કરીએ ખતંથી શે્રણી ”ના ંપતુતકોમા ં
અને અત્યારે આ પસુ્તતકા - ‘કેરડે ફૂટ્ા ંફૂલ ’ વવરે્ માગશદર્શન ઉપરાતં પ્રતતાવનારૂપે 
“માલપરાનો મનમોહક મનખો ” લખી આપી અમારા કામમા ંરદર્ાદર્શન કરનાર આ. શ્રી 
અરુણભાઈ દવે હમેંર્ા ં અમારા પે્રરક રહ્યા છે. એવુ ંજ મોટાભાઈ તલુય કવવ શ્રી મનોહરભાઈ 
વત્રવેદી માગશદર્શક જ નહીં , છેલલા પ્રફૂની , પતુતકના આકારની ઉપરાતં આ લખનારને 
કાવ્યનાયકરૂપે પણ જુએ ! એવા જ મારા વડીલ શ્રી લાભભુાઈ ગ. પટેલનુ.ં જૈફવયને 
ગાઠંયા વગર , બધુ ંલખાણ સમસુતૂરંુ છે કે નહીં , તે તપાસે. જુદાઈ હોય તો આભારના ં
બેએક વચન ઉચ્ચારવા ંપડે પરંત ુએવુ ંતો છે નહીં. 
        પતુતકના અન્તે “અવતરણ” ર્ીિશક નીચે થોડા ંપ્રવતભાવો ઉમેયાશ છે. સેંકડોની 
સખં્યામા ંમળેલા પત્રો અને અવલોકનોને અમારા ંહૈયા ંવસવાય બીજે ક્યા ંસઘંરીએ ? છતા ં
જરૂરી જણાયા ંતેવા ંથોડાકં લખાણોને એમા ંસમાવ્યા ંછે. 
       ગજુરાતી ભાિાના મઠૂી ઊંચા વાતાશકાર આ. શ્રી માય રડયર જ્એુ લટૂર પ્રકાર્નના 
માધ્યમથી આ પતુતક છાપવાની હોંર્ બતાવી એનો ઊંડો રાજીપો છે તો ઓછા સમયમા ં
મરુિત કરવા ઉત્કંઠ ભાઈ અવનીન્િને પણ કેમ ભલુાય ? 

        વાચકો પાસે નાનકડી આકાિંા : આ પસુ્તતકા સદંભે કોઈ સચૂન , કોઈ સલાહ અથવા 
માગશદર્શન આપવાનુ ંમન થાય તો અમને પોતીકા ંમાનીને એ કતશવ્ય વનભાવવાની નમ્ર 
અપીલ છે. અતત.ુ 

- હીરજી ભીંગરાડડયા [મો. 93275 72297]  
ગોદાિરી ભીંગરાડડયા [મો.93773 72297] 

પાંચિટી બાગ, માલપરા-364730  જિ. બોટાદ                                                       
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ઉપહાર 

 

રસોઈની પરીિા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે 
વર્િણસતંથાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે 
સસંારના ંઅંધારા-ંઅજવાળામંા ંરતતો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના વનવમિે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાનંી આ 
એક કામગીરી છે. ગ્રામદચિણામવૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેર્ અને પછાત સમાજની 
પનુરરચના સાથે સકંળાયેલા ંકેટલાકં ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાનંા ં
કેટલાકં ખેતી, સહકાર, પચંાયત, વર્િણ, ગોપાલન સાથે સકંળાયેલા ંછે, સરકારી 
અમલદારો છે, ધારાસભ્યો છે, જેલ સપુરરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ વવવવધ િેત્રોમા ંકામ કરી રહલેાનંા ઓછી કે વધ ુસઘુડતાવાળા 
અહવેાલોમા ંसूत्रे मणिगिा इव એમણે લીધેલ વર્િણનો દોર જોઈ ર્કરે્. પવૂશ અને દચિણ 
ગજુરાતના આરદવાસી વવતતારમા,ં કચ્છ કે ઝાલાવાડમા ંવર્િણ કે ગ્રામવવકાસકાયશમા ં
પરોવાયેલાના આવા બીજા ડઝનબધં અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ ર્કે. પણ હાલ તો આટલો 
ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે ધરીએ છીએ. 

તેમા ંઅમારા સામર્થયશની કોઈ વરે્કાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમા ંખણેૂ 
ખણૂે તેજ પાથયાું તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે.  

સદ્ ગ્રથંોના માધ્યમથી સદગણુો ખીલવવા અને જનસેવાના ંકાયો કરનારાઓને 
પે્રરક બની રહ ેતેવ ુ ંસારહત્ય પ્રકાવર્ત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર િેત્રના અગ્રણી શ્રી 
વવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેર્ન તરફથી આ કાયશ માટે આવથિક સહયોગ 
આપ્યો છે. એ માટે તેમનો આભાર. 

– મનભુાઈ પાંચોળી લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩ 
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માલપરાનો મનમોહક મનખો 
 

આજે સમગ્ર વવશ્વમા ંએક પ્રકારનો અજપંો જોવા મળે છે. ભૌવતક સવુવધાઓ-સગવડતાઓ 
ખબૂ વધી છે પણ જીવનનુ ંસખુ વધ્્ુ ંનથી. પરતપરની ચાહતનો અભાવ સૌ અનભુવે છે. 
શુ ંકરવુ ંજોઈએ એ ખબર હોવા છતા ંએ પ્રમાણેનુ ંઆચરણ થઈ ર્કત ુ ંનથી. સર્જનાત્મક-
રચનાત્મક એવો હકારાત્મક અચભગમ વાણી-વતશન-વ્યવહારમા ંઅનભુવાતો નથી. 
માનવજાત સમિ ઊભા થયેલા પ્રશ્નોની યાદી મોટી છે પણ તે તમામ પ્રશ્નોના ઉકેલનુ ં
વવચારનારા તજજ્ઞો એક જ ઉકેલ પાસે આવીને અટકે છે ! આ ઉકેલ છે માણસની જીવન 
જીવવાની રૈ્લી. હા, એટલે ઉકેલ માણસની ‘જીવનરૈ્લી’મા ંસમાએલ છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય 
કે કેવી જીવનરૈ્લી ? તો તજજ્ઞો સમજાવે છે કે સતંકૃવતને સાચવતી અને પ્રકૃવતને પોિતી 
એવી જીવનરૈ્લી આદર્શ ગણાય. આવી જીવનરૈ્લીને પવિમનુ ંજગત ‘ઈકો ફે્રન્ડલી લાઈફ 
તટાઈલ’ એવુ ંરૂપાળં નામ આપે છે. આ વાત ગાધંીજી અને વવનોબાજીએ તેમના ર્બ્દોમા ં
સરસ રીતે સમજાવેલી જ છે. 

આવી જીવનરૈ્લી કેમ જીવાય તેના સમાજ પાસે જીવતં નમનૂાઓ હોવા જોઈએ. શ્રી 
હીરજીભાઈને હૈયે વસેલી અને તેમણે આચરેલી જીવનરૈ્લી આવી નમનૂારૂપ જીવનરૈ્લી 
કહી ર્કાય. તેમની આ પસુ્તતકા આત્મકથાની સચંિપ્ત આવવૃિ હોવા છતા ંતેમા ંપોતે જાતને 
અલગ રાખીને રજૂ કરી ર્ક્યા છે તે બહુ મોટી જમા બાબત છે. તેમણે જે ઘટનાઓ-પ્રસગંો-
અનભુવો અને સવેંદનાઓ વણશવી છે તે વાચકને પોતીકી લાગે છે. મલૂયવનષ્ઠ હોવા છતા ં
બોધનો બોજો જણાતો નથી. તેમના ંઅનેક સદગણુો કે સેવાકીય કાયો કે પ્રર્સંાઓ વાચંતા-ં
જાણતા ંજણાય છે કે દરેક સારી બાબતનો જર્ તેઓ કોઈ ને કોઈ વડીલ કે વર્િક કે  
માગશદર્શક કે આત્મજનને આપી દઈને હળવા થઈ જાય છે. આમ આ વાચક માટે પે્રરક 
બનતી પસુ્તતકા વાચકને પોતાનુ ંજીવન કેમ અને કેવ ુ ંજીવવુ ંતે માટેની પે્રરણા પરૂી પાડે 
છે. 
   સમગ્ર લખાણની રૈ્લી અત્યતં સરળ છતા ંહદયતપર્ી છે. આથી સામાન્ય ખેડૂત , 
વવદ્યાથી, વર્િક , સમાજસેવક , શ્રવમક , સરકારી અવધકારીથી લઈ કૃવિ વૈજ્ઞાવનકો સધુીના 
સૌને આ વાચંવુ-ંમાણવુ ંઅવશ્ય ગમરે્. 

વાત્સલયધામ માલપરા અને લોકભારતી સણોસરાની કેળવણીને ઉજાગર કરીને 
તેમણે બને્ન માતસૃતંથાઓને ઊજળી કરી બતાવી છે. ભલે તેમણે જર્ સતંથાઓ અને તેના 
પજૂ્ય ગરુુજીઓને આપ્યો હોય પણ તેમની રૈ્લીમા ંકહવે ુ ંહોય તો ...મળેૂ બી સારંુ જાતવાન 
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હોવુ ંજોઈએ ! ખેડ , ખાતર , પાણી , માવજત, રિણ વગેરે ગમે તેટલા ંઉિમ હોય પણ જો 
બી સડેલુ ંકે નબળં હોય તો બધુ ંનકામુ ંજાય. પ્રભકૃુપાએ આ સખુદ અકતમાત ગણાય કે 
ઉિમ બીને તમામ પરરબળો ઉિમ કિાના પ્રાપ્ત થયા.ં    

તેમની ઈશ્વર અને ગરુુજીઓ પ્રત્યેની સમવપિત શ્રદ્ધા અને માનવીય અચભગમને 
પ્રગટાવતી સવેંદનાએ તેમના જીવનને સાધતુ્વના દ્વારે લાવી મકૂ્ુ ંછે. માતા-વપતા , કાકા-
કાકી, સગા-સબંધંીઓ , ગરુુજીઓ , સાિીઓ , વમત્રો , સતંાનો વગેરે પાસેથી તેઓએ જે 
સદગણુો-ર્ીખ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયાશ છે તેના સરવાળા જેટલુ ંમલૂયવનષ્ઠ જીવન તેમના 
જીવનસાથી ગોદાવરીબહને પાસેથી સહજ પ્રાપ્ત થ્ુ ંછે એ સૌથી મોટી ઈશ્વરકૃપા ગણાય. 
વળી, તે બાબતનો હીરજીભાઈ દ્વારા થતો તવીકાર –એકરારા એ એથીયે ચરડયાતી બાબત 
ગણવી જોઈએ. સાચા અથશમા ંએક દુજે કે ચલયે .....થયેલુ ંવનમાશણ ! 

ખેતીને  એક વ્યવસાય તરીકે નહીં પણ જીવન જીવવાના વનજાનદંી આનદંસ્રોત 
તરીકે પણ પ્રયોજી ર્કાય તેવુ ંઆ પસુ્તતકા દ્વારા વાચકને તપષ્ટ થરે્. આજે મોટા ભાગના 
માણસોને આજીવવકા અને આનદં માટેની અલગ અલગ પ્રવવૃિઓ કરવી પડે છે. આથી 
બમણો સમય અને બમણા ંનાણા ંપણ વપરાય. એક બીજી પ્રવવૃિઓ એકબીજાને અવરોધે 
પણ ખરી ! ! અહીં તો આજીવવકા અને આનદં બને્ન મેળવવા એક જ પ્રવવૃિ કરવાની છે 
ત્યારે જીવનરૈ્લી કેટલી સમદૃ્ધ અને સમરસ બને એ સમજી ર્કાય તેવુ ંછે. શ્રી હીરજીભાઈનુ ં
બચપણ, વવદ્યાથીકાળ , અભ્યાસ , પરરવાર , ્વુાવતથા , લગ્ન , ખેતી , અનભુવો , પ્રયોગો , 
પ્રકૃવત સાથેન ુ ંજોડાણ , પ્રશ્નો ઉકેલવાની કોઠાસઝૂ , સબંધંો બાધંવા અને ટકાવવા , સરકારી 
અને સહકારી પ્રવવૃિઓનુ ંસચંાલન , ગ્રામાચભમખુ કેળવણી , વર્િણ સતંથાઓનુ ંસચંાલન , 
મળેલી વનષ્ફળતાઓ , સફળતાઓ , પારરવારરક પ્રસગંો , તટેૂલા ંઅને સાકાર થએલા ં
તવપ્નાઓં.....વગેરેની કરેલી છણાવટમા ં “હુ”ં વકયો નથી એ જ હીરજીભાઈની સાચી 
ઓળખ છે. પ્રકૃવત બરાબર વવજ્ઞાન બરાબર ઈશ્વર એવુ ંસમજનારો જ આવુ ંઆચરણ કરી 
ર્કે. પોતાના સાથી-દાડીયાઓ અને શ્રવમકો સાથે તો ઠીક પણ વવરોધીઓ માટે ઉદારતાથી 
સકારાત્મક વવચારવુ ંએ બહુ મોટી તપિયાશ માગંી લે તેવુ ંવરદાન છે. 

શ્રી હીરજીભાઈ-ગોદાવરીબહનેના આ જીવનપથ પર તેમણે લોકભારતીની 
કેળવણીને આપેલ જર્ તેમની ઉદારતા , નમ્રતા અને ગરુુજીઓ પ્રત્યેની અપાર શ્રદ્ધા-
આદરને જાય છે. સૌરાષ્રની તળપદી ગામઠી રજૂઆત કારણ વગરના વૈભવી ર્બ્દોની 
ભરમારથી  દૂર રાખી આત્મીયતાનો ભાવ જન્માવે છે. 
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લોકભારતીના ધ્યાનમતં્ર પ્રમાણે ‘વવદ્યા’ અને ‘અવવદ્યા’ એમ બને્નને એક સાથે પ્રાપ્ત કરી 
જીવનરૂપી સમિુને પાર કરવાના ંર્સ્તત અને સામર્થયશ પ્રાપ્ત કરનાર તથા જીવનની 
સફળતાપવૂશકની યાત્રા માટે અધ્યાત્મજ્ઞાન દ્વારા અમતૃ્વને પ્રાપ્ત કરવાના મલૂયવનષ્ઠ 
પ્રયત્નથી યજ્ઞાથે જીવતા કમશયોગી શ્રી હીરજીભાઈ-ગોદાવરીબહને દંપતીને આ પસુ્તતકા 
માટે અચભનદંન પાઠવી ભવવષ્યના તદુંરતત જીવન માટેની શભેુચ્છાઓ પાઠવી ધન્યતા 
અનભુવ ુછં. 
 

તા-20-09-2014-ડૉ.અરુણભાઈ દિે  
મે.ટ્રસ્ટી-લોકભારતીસણોસરા  [મો.94264 61277] 
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લોકભારતીની જીિનલિી કેળિણીના ઉિમ દસ્તાિેિો ઇન્ટરનેટ પર ! 
 

 
 

લોકભારતી એ કોઈ તથળૂ વતત ુનથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે. આ સતંથા 
લોકાચભમખુ–ગ્રામાચભમખુ કેળવણી–જગતનુ ંસત્ય છે. અને એટલે જ એના તથાપક ઋવિવયશ 
નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમા ંઆચરે તેની છે આ 
લોકભારતી.” ગાધંીજીએ પોતાના જીવનમા ંપોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાથંી જે પ્રયોગો 
સફળ રહ્યા તેને સામાજજક તવરૂપ આપ્્ુ ંતેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સતંથાઓમા ંકરેલા 
વર્િણ–પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભુવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને 
સમાજ સમિ તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. તવાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે 
સતંથાના ઉત્સાહી અને સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમનુ,ં લોકભારતીત્વનુ ંવવશ્વબજારમા ંઆજે માકેરટિંગ થવુ ંઅવનવાયશ છે. 
કારણ કે વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સતંકૃવતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે 
પહલેા ંજાગી જવુ ંબહુ જરૂરી છે. આના જ સદંભે, લોકભારતીના કેટલાક વવરે્િ સફળ 
થયેલા વવદ્યાથીઓના ંકાયો–અનભુવોની નોંધ “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી” એ ર્ીિશકથી 
લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ પસુ્તતકાઓમા ંરજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલિી 
વર્િણના ઉિમ દતતાવેજો પરૂા પાડયા છે. નઈતાલીમનો સતંકારાયેલો વવદ્યાથી શુ ંશુ ંકરી 
ર્કે છે તેની નક્કર વાતો તેમા ંરજૂ થઈ છે. તેમા ંબહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર 
થ્ુ ંછે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સધુી પહોંચેલા આ બહુ મલૂયવાન અનભુવોને આધવુનક 
સમયમા ંઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સવુવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમા ંપહોંચાડવાની 
વાત, લોકભારતી દ્વારા સન્માવનત અમારા પવૂશ વવદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુ’ંના સહતતં્રી શ્રી 
જુગલરકર્ોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ, એટલુ ંજ નહીં પણ એ બધી જ પસુ્તતકાઓના ંપ્રફૂરીરડિંગ, 
ગ્રારફકકાયશ તથા પ્રકાર્નકાયશની કામગીરી પણ તેમણે જાતે અજમાવવાની હોંર્ બતાવી, 
ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામા ંઆવ્યો.   
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પતુતકો પ્રગટ થવા લાગ્યા ંછે ત્યારે એ 
ટૅકનોલૉજીને આ સફળ થયેલા ંકાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્્ુ.ં આના 
માટેના જરૂરી ભડંોળ સારુ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે 
પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમા ંજરૂરી બજેટ કરતા ંપણ વધ ુમદદ હતી ! સવશશ્રી ગોપાલભાઈ 
પારેખ (નવસારી), ચચરાગ પટેલ (્એુસએ), અર્ોક મોઢવારડયા (જૂનાગઢ) તથા રમેર્ 
પટેલ (કેચલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાશ.  

આમાનંા શ્રી રમેર્ભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમના ં
તવ. માતશુ્રી કાશીબહને ઝ. પટેલ તથા સાડહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સવિતાબહનેના સૌિન્યે) 
તથા શ્રી ક્ષચરાગભાઈ પટેલના સૌિન્ય થી આ બધી પસુ્તતકાઓનુ ંપ્રકાર્ન થરે્. આ સૌ 
સહયોગીઓના આપણે ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમા ંવર્િણજગતને મલૂયવાન રદર્ા પ્રાપ્ત કરાવનારા ંઆ પ્રકાર્નોને વૈવશ્વક 
ગજુરાતી વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનભુવો 
પહોંચાડવાનુ ંઅમારંુ કાયશ સાથશક થરે્ તેવી આર્ા સાથે –  

– અરુણભાઈ દિે.  
(મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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પરોઢ 

 

ચોસલા, માલપરા અને િાત્સલ્યધામ 

“ચોહલુ”ં એટલે ચોહલું , કહો ને એક નાનકડો ટુકડો ! આવુ ંટુકડા જેવુ ંબટુકડું-વતતી અને 
વવતતાર બને્નમા ંસાવ ઝીણકુડું ગામ ચોહલા [પણ રેકડશમા ંલખાય “ચોસલા”] એ મારંુ મળૂ 
ગામ. જે ભાવનગર [હવે બોટાદ] જજલલાના ગઢડા તાલકુામા ંકાળભાર ડેમના ડુબાણમા ં
આવી ગયેલા ંત્રણચાર ગામડાઓં પૈકીન ુ ંએક. બસ , અમારંુ કુટંુબ ત્યા ંજ રહી ખેતી 
વ્યવસાય દ્વારા ગજુરાન ચલાવત ુ.ં  
     વપતા ભીખાભાઈ વનચભિક , સત્યવનષ્ઠ અને દૃષ્ષ્ટસપંન્ન ખેડૂત ગણાતા. ગામમા ંસૌ કોઈ 
આદર આપે. ઘસાઈને ઊજળા રહવેાની તેમની પ્રકૃવત. માતા રદવાળીબા પરૂા ંપરરશ્રમી , 
વનરચભમાની અને સરળ સમવપિત વ્યસ્તતત્વ ધરાવનારા.ં ખેતીકામમા ંભારે ખતંીલા,ં પાવરધા ં
અને સમત્વથી ભરેલા.ં ન કદી વ્યવહારમા ંચચંપુાત કરે. પરૂા ંપરગજુ. દાદીમા થોડા 
ડાખંરા ં! કુટંુબ પર ર્ાસન તેમનુ ંજ ચાલે. 
     ગામ વચ્ચોવચ એક ચોરો , અને એમા ંભણાવાતા ંચાર ધોરણવાળી ધડૂી વનર્ાળ એ 
અમારંુ-બાળકોનુ ંસતંકારકેંિ.  બાળકોને આટલે સધુીયે ભણાવવા ંજોઈએ એવી કોઈ વડીલને 
જરૂરરયાત જણાતી નહોતી. જોકે એ વખતનુ ંજે ભણતર હત ુ ંતે ગચણત અને અિરજ્ઞાન 
પરૂત ુ ંસીવમત હત ુ.ં જ્યારે પ.ૂ બાપ ુવનરદિષ્ટ નઈતાલીમમા ંઅરહિંસક અને શ્રમવનષ્ઠ માનવી 
તૈયાર કરવાને પ્રાધાન્ય અપાત ુ.ં 
     પ.ૂ ગાધંીબાપનુી નઈ તાલીમની કલપનાને સૌરાષ્રમા ંસાકાર કરી પ.ૂ નાનાભાઈ ભટ્ટ.ે 
સૌ પ્રથમ છાત્રાલય દ્વારા જીવનઘડતર કરવાનો પ્રયોગ તેમણે કરેલો. ભાવનગરમા ં
દચિણામવૂતિ વર્િણ ભવનનુ ંવનમાશણ ક્ુું. અનેક સમવપિત સાથીઓ દ્વારા પ્રવિૃ આ સતંથા 
દેર્ભરમા ંપ્રવતષ્ઠા પામેલી.  
      ગ્રામવર્િણ દ્વારા ગ્રામોત્થાન કરવાની વાત સમજાતા ંજ નાનાભાઈએ પળનાયે 
વવલબં વવના 1939મા ંભાવનગરની દચિણામવૂતિ જેવી સમદૃ્ધ વર્િણ સતંથા છોડી ગામ 
આંબલામા ંગ્રામ દચિણામવૂતિની તથાપના કરી. અહીં દીચિત થઈ , કેટલીક વવવર્ષ્ટ પ્રકારની 
તાલીમ પામી, દુલેરાય માટચલયા નામના એક દૃષ્ષ્ટસપંન્ન , વનષ્ઠાવાન અને સમવપિત ્વુાને 
છેલલા ંકેટલાક વરસોથી નાનાભાઈ-મનભુાઈએ સચૂવેલી , પાડોર્વારડયા ગામ માલપરામા ં
કેટલીક સાવ મૌચલક ગ્રામોત્થાનની પ્રવવૃિઓ આદરેલી. 
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        ગામના ંછોકરા-છોકરીઓને વર્િણ અને સતંકાર આપવાના , માદંા માણસો પ્રત્યે 
હમદદી, અને એની સેવા-શશુ્રિૂા કરવાના , ખેડૂતોની ખેતી અને ગોપાલનમા ંસધુારણા 
કરવાના, અરે ! કોઈ માથાભારેપણુ ંદેખાડત ુ ંહોય , તો એવાના અન્યાયોનો સામનો કરી , 
તેની સામે વર્િંગડા ંમાડંી , રહિંમતથી લડી લેવા ઉપરાતં સમાજમા ંપ્રસરી રહલેા ંઅંધશ્રદ્ધા , 
ખોટા રીત-રરવાજો , અને અતપશૃ્યતાને વતલાજંચલ આપવાના સતંકારો સીંચી સવાુંગી 
ગ્રામોત્થાનની પ્રવવૃિઓ ચલાવેલી. તેમની અસરમા ંમારા વપતાજી ભીખાભાઈ  
આકષ્યાશયેલા. અવારનવારના તેમની સાથેના સપંકે માટચલયાભાઈની પ્રવવૃિઓમા ંસહયોગ 
આપતા થયેલા. મારા ચોસલાની ધડૂી વનર્ાળના ંચાર ધોરણ પરૂા ંથવા ંસાથે 1956મા ં
એમણે તથાપેલી વાત્સલયધામ ર્ાળામા ંવધ ુઅભ્યાસ અથે બાપજુીએ મારંુ કાડુંં એમના 
હાથમા ંસોંપી દીધ ુ.ં 
જુદી ભાત પાડતી શાળા 
      બીજી ગ્રામીણ ર્ાળાઓ કરતા ંઆ વનર્ાળની ભાત કંઈક જુદી જ હતી. ચોસલામા ંતો 
આરંભે સાહબેના પગના ંઆંગળાનંા ટચારકયા ફોડતા ંફોડતા ં “પેલા મોરલાની પાસ માતા 
ર્ારદા જો ને !” એ કવવતા ગવાતી. પછી થોડા ંપલાખાં–આંકમાથંી ગરડયા પરૂા બોલાયા ન 
બોલાયા કે તરત સાહબેના ઘર માટે જોઈતા ંછાણા ંવીણવા ંજવાનુ ંહોય . જેને ઘેર દુઝાણુ ં
હોય એમણે સાહબેની ચા માટે દૂધ , નહીંતર તેમના ફરાળ માટે થોડી મગફળી લાવી દઈએ 
કે છટ્ટી ! ભણાવાનો લગીરે ભાર નહીં સાહબેને કે નહીં ભણવાનો અમને ! સાવ મતુત વર્િણ 
! કહો ને વર્િણમાથંી જ મસુ્તત !   
      અને આ માલપરામા ંસવારના સાડા પાચં વાગે ઊઠી , પ્રાત:વવવધ પતાવી , ગહૃકાયો 
આટોપવાના,ં સડંાસ-મતૂરડીની સફાઈ કરવાની , પાણી ભરવાનું, ર્ાક સમારવાનુ,ં રસોઈમા ં
મદદ કરવાની, વર્િકો સાથે ખેતીના કામમા ંજોતરાવાનુ.ં લગભગ બધા છાત્રો ખેડૂતપતુ્રો 
હોવાથી તેમને આવુ ંજીવન ગમી જત ું , અને વર્િક દંપતીઓના ંમાતા-વપતા જેવી કાળજી 
અને પે્રમ મળતા ંહોવાથી ઘર સધુ્ધા ંભલુાઈ જવાત ુ.ં 
       એક નવુ ંહત ુ ં: રોજ નહાવાનુ ંઅને જાતે કપડા ંધોવાનાં , વાસણ પણ જાતે સાફ 
કરવાના.ં ભણવાનુ ંદોઢના ટકોરે ર્રૂ થાય. વવિયો બધા રસભયાશ લાગે. નોંધો, તવાધ્યાય 
સમયસર અને ખતંથી કરંુ. પહરેવેર્ ખાદીનો. કાતંણ દ્વારા તવાવલબંન પ્રાપ્ત કરેલુ.ં 
સાજંના રમત-ગમત. સાય ંભોજન પછી રાતે્ર પ્રાથશના , આંખો મીંચી ટટ્ટાર બેસવાનું , ઝોલે 
નહીં ચડવાનુ.ં પણ ભજન-ધનૂ માણવામા ં રસ બહુ પડે હો ! 
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     અમારા કુટંુબની આવથિક સ્તથવત સાધારણ. તેચલયા ડબામાથંી બનાવેલી પેટીમા ંકપડા ં
અને પતુતકો રાખવાના.ં અહીં તો મારાથી પણ ગરીબ વવદ્યાથીઓ હતા. સોમવારે ર્ાળામા ં
રજા રહતેી. તે રદવસે ગામમા ંખેડૂતોને ત્યા ંદાડીએ જઈએ. તે આવકમાથંી સાબુ , તેલ , 
નોટબકુ, પતુતકો, ખાદી વગેરે ખરીદીએ. કોઈકોઈ તો પ્રવાસ માટેની રકમ પણ એકઠી કરી 
લે. વરસની ચાર ચડ્ડી અને બે બરુ્ટે બેડો પાર ! બરુ્ટશ તો વગશ વખતે જ પહરેવાનુ ંહોય ને 
! મારા વપતાજી તો એક માગુ ંત્યા ંબે રૂવપયા આપતા અને પાછા હરખથી કહતેા- “બેટા ! 
ખચશથી મ ૂઝંાતો નહીં. મહનેત કરતા ંતટૂ પડરે્ , તો બ-ેપાચં વીધા જમીન વેચી દઈર્ પણ 
તારે ભણતર છોડવાનુ ંનથી. ગામના ંલોકો અને સગાઓં ભલે કહતેા ંકે મોટે ઉપાડે ભણવા 
મોકલયો છે, તે બગડીને બેહાલ થવાનો છે ! બાવાના બેય ન બગડે તો હાઉં કહજેો ! મારે 
આ બધાનેં દેખાડી દેવ ુ ંછે કે ભણેલા ખેતી કરે તો મોટરંુમા ંફરે એવી કરે ! એટલે ત ુ ંતારે 
મોકળાર્થી ભણ. આપણો ખેતીનો ધધંો છે, સાવ હાચનો ધધંો . ક્યાયં કશુ ંખોટંુ કરતો નહીં , 
અણહકનુ ંલેતો નહીં.”  પે્રમથી કહવેાયેલા આ ર્બ્દો તે વખતે મારા હદય સોંસરવા ઊતરી 
ગયેલા. જે હજુ પણ ભલુાતા નથી. 
        નાનાભાઈ-મનભુાઈ પે્રરરત માટચલયાભાઈની કોઠાસઝૂ વાત્સલયધામની વવદ્યાવાડીમા ં
આ વવતતારના સવાુંગી વવકાસ માટે કામે વળગી હતી. જે પરરપાટી ગ્રામદચિણમવૂતિ 
આંબલાની, તે જ પરરપાટી વાત્સલયધામ માલપરાની. જાણે બને્ન નાની મોટી બહનેો !  
         ગામડાનંા ંબાળકો નવી જાતની કેળવણી મેળવે , ર્રીરશ્રમથી ભાગે નહીં , ભણીને 
પાછા ગામડામંા ંજ બેસે , ગામડામા ંપોતાના ંખેતી-ગોપાલન સભંાળતા ંસભંાળતા ંજ 
સામાજજક ઉત્થાનમા ંયોગદાન આપતા ંરહે , લોકોની કેળવણી લોકો દ્વારા જ થાય. તેથી 
કાયશકતાશઓ તથાવનક હોય તો વધ ુસારંુ, એવો આગ્રહ માલપરા સતંથાએ રાખેલો. 
         વવદ્યાથીઓ ગામડાઓંની સમતયા સમજે , તેના ઉકેલ માટેની વવદ્યા-કળા હતતગત 
કરે, સમાજ માટે ન્યોછાવર થવાની વનષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે , તો જ ભાવવ કામગીરીમા ંસફળ થઈ 
ર્કાય એ ખ્યાલે , ગ્રામસમાજ સાથે તાદાત્્ય કેળવવા કૌટંુચબક અભ્યાસ , આવક જાવકના ં
લેખાજંોખા,ં ખેત ઉત્પાદનમા ંસધુારા , પરૂક આવક માટે ઉિમ ઓલાદનુ ંગોપાલન , અને  
રેં રટયા દ્વારા વસ્ત્રતવાવલબંન–એ બધા ંકેળવણીના ંઅંગો બન્યા.ં 
          વર્િણનુ ંપ્રમાણ વધે , છૂતાછૂત દૂર થાય , બહનેોની ઘ ૂઘંટપ્રથાને વતલાજંચલ 
અપાય, લોકોમા ંઘર કરી ગયેલા ંભતૂ , ભવૂા , ડાકલા ંજેવી અંધશ્રદ્ધા , ખોટા વહમેો , 
પે્રતભોજન વગેરે કુરરવાજોથી મતુત થવાની રહિંમત કેળવાય અને લોકોમા ંઅન્યાયનો 
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પ્રવતકાર કરવાની તે્રવડ વવકસે એ માટે ખતંીલા કાયશકતાશઓની ટીમને કામે લગાડી હતી. 
આમ લોકાચભમખુ વર્િણ દ્વારા સમાજ પરરવતશનનુ ંએક બેનમનૂ ઉદાહરણ માલપરાએ પરંુૂ 
પાડ્ ુ ંછે.માટચલયાભાઈની રીત જ અનોખી. વવદ્યાવવતતારના અનેકવવધ બોધપાઠો નાટકો 
દ્વારા આજુબાજુના ંગામોમા ંરજૂ થતા. સમાજમા ંઘર કરી ગયેલા બેહદૂા રરવાજોને દૂર 
કરવા, ગામડાઓંના ંમાથાભારે તત્ત્વોને વનમ ૂશળ કરવા ંજેવી પ્રવવૃિઓની સાથોસાથ 
વવનોબાજીની ભદૂાનયજ્ઞયાત્રામા ંપણ વવદ્યાથીઓને સામેલ કરવામા ંઆવતા. 
         માલપરા વવતતારનુ ંભવૂમદાનકાયશ ગજુરાતભરમા ંપ્રર્સંનીય રહ્ુ ંહત ુ.ં ભવૂમદાન 
પછી ભવૂમ વવતરણ અને દાન પ્રાપ્ત કરનારાઓને સમદૃ્ધ અને તવમાનભયાશ જીવન 
ઘડતરના સરસ પ્રયત્નો થયા હતા. વવદ્યાથીઓના જીવન ઘડતરમા ંઆવા ંસેવાકાયોની ભારે 
મોટી અસર થતી.શે્રણી 5થી 10 હુ ંમાલપરા લોકર્ાળાએ પસારેલી પાખં નીચે ભણ્યો. અહીં 
હુ ંઘણુ ંઘણુ ંપા્યો. એ સોનેરી રદવસો યાદ આવતા ંકેટલાય પ્રસગંો હજુ કાલે જ બન્યા 
હોય તેમ નજર સામે ખડા થઈ જીવનની પ્રસન્નતાને ઉજાગર કરી જાય છે. 
                          માટક્ષલયાભાઈનો પે્રમ િીંછીના ડાંખને પચાિી ગયો !  

       માલપરાની ર્ાળામા ંપાચંમા ધોરણમા ંદાખલ થયાનુ ંપહલે ુ ંજ અઠવારડ્ુ.ં મન 
લાગે નહીં , ઘર બહુ સાભંરે અને રીતસરનુ ંરોવાઈ જવાય ! દાખલ થયાના ચોથે દાડે , 
સીતાપરી નદીના કાઠેં પાણીની કંૂડી બાધંવાન ુ ંકામ ચાલે. ત્યા ંકરડયાને પર્થથર અંબાવવાનુ ં
કામ કરીએ. અને માળં !  જમીન પરથી પર્થથર ઉપાડતા ંહાથની આંગળીએ વીંછીએ 
ટચકાયો. મન ઉદ્વગેમા ંતો હત ુ ંજ ! તેમા ંઆ બહુ મોટો વેગ ભળ્યો ! રાડારાડ ને બોકાહા ! 
“મારે ઘેર જવુ ંછે......ઘેર જવુ ંછે. ” ઉપલા છઠ્ઠા ધોરણવાળા અને જૂના એવા સાથેના 
વવદ્યાથી ભાઈઓ - જેઠીરામ લશ્કરી , પરર્ોતમ પરમાર અને પે્રમજી ભીંગરારડયાએ 
ટીંગાટોળી જેવુ ંકરી મને છાત્રાલયે પહોંચાડયો અને માટચલયાભાઈને ખબર કયાશ. તેઓ 
દોડતા આવ્યા. “ક્યા ંઆંકડો માયો ? બતાવ જોઉં ! ” મેં પીડાથી ફાટતો હાથ મહા પ્રયત્ને 
આગળ ધયો. તેમણે હથેળી જમીન પર મકુાવી , હળવે હળવે પપંાળી , આંખો મીંચી કંઈક 
હોઠ ફફડાવ્યા. ચાર-પાચં વાર આમ કરતા જઈ, હથેળીને જરા ખખંેરી, જમીન પર  
પછાડાવી. એક જણને વાટકામા ંઘી-ખાડં લેવા મોકલી મને છાનો રાખ્યો. ટુચકારૂપી 
ગદુગદુી કરી સૌને એવા હસાવ્યા, અને સૌ સાથે હસવામા ંહુયેં એવો ભળી ગયો કે રડવાના ં
આંસ,ુ હસવાના ંઆંસમુા ંક્યારે ફરી ગયા ંએની મનેય ખબર ના રહી ! પછી પાસે બેસી , 
પે્રમથી ઘી-ખાડં ખવરાવ્યા. પછૂ્ુ ં“ચોસલા-ઘેર જવુ ંછે ? તો મકૂવા આવે.” મેં ના પાડી.  
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જીિન ઘડતરના રાહબર બન્યા માટક્ષલયાભાઈ 

 

      શે્રણી પાચંથી દસ સધુી હુ ંતેમના સાવન્નધ્યમા ંભણ્યો. આજે યાદ કરંુ છં , એ રદવસોમા ં
એમણે મને શુ ંનથી આપ્્ુ ં ? જીવનના મલૂયવનષ્ઠ સતંકારો અને પાઠ તેમની પાસેથી પા્યો 
છં. એની રકિંમત પ્રથમ પારખેલી મારા વપતાજીએ, કે જેમણે મને કાળજીપવૂશક માટચલયાજીની 
સતંથામા ંપરોવી દીધો ! 
       મારી જોડે મારા ંનાના ંભાઈ-બહનેો અને છેલલે બાળકો પણ આ ર્ાળામા ંવર્િણ-
સતંકાર પા્યા ંછે. માલપરા લોકર્ાળાનુ ંવર્િણ પરંુૂ થતા ંમારંુ આગળનુ ંભણતર ગોઠવવા 
મારા વપતાજીને રૂબરૂ બોલાવી પછૂ્ ુ.ં મારા વપતાજીની ઇચ્છા હુ ંગમે તેટલુ ંભણું , પણ મને 
પોતાની પાસે ખેતીમા ંજ રાખવાની હતી , તેથી માટચલયાભાઈએ સણોસરા નાનાભાઈ-
મનભુાઈની લોકભારતીમા ંદાખલ કરાવી દીધો. આ માટે હુ ંમારી જાતને ભાગ્યર્ાળી માનુ ં
છં. માટચલયાભાઈ મારા ગરુુ , તો નાનાભાઈ-મનભુાઈ તો તેમનાયે ગરુુ. પણ લોકભારતીના 
વાવિિક ઉત્સવમા ંમાટચલયાભાઈને જ્યારે વવરે્િ માન સાથે સન્માવનત કરાયા ત્યારે કંઈક 
બોલવાનુ ંમને કહવેા્ુ.ં એ વખતે મેં કહલે ુ,ં “ગરુુ ગોવવિંદ દોનો ખડે , રકસકો લાગુ ંપાય ? 
બચલહારી ગરુુદેવકી , જજસને ગોવવિંદ રદયો બતાય ! ” પહલેા ંમાટચલયાભાઈને અને પછી 
મનભુાઈને હુ ંપગે લાગેલો.  
          તેમના સાવન્નધ્યવાળા મારા છ વિશના અભ્યાસકાળ અને છેલલે તેમણે જામનગર 
વનવાસતથાન બનાવ્્ુ ંતે વખતના તથા તેમના આખરી જીવનકાળના અગચણત તનેહ 
સભંારણાઓંમાથંી બે-ચારને ટાકં્યા વવના રહી ર્કતો નથી. 
                 ઉદારતાની ઊંચાઈ અને ઘડતર બાબતની ક્ષચિંતા  

       10મા ધોરણમા ંઅમે 6 વવદ્યાથીઓ. પ્રવાસમા ંમુબંઈ જવાનુ ંગોઠવાયેલુ.ં સૌને કંઈક 
ને કંઈક કામની સોંપણી થયેલી. મારે ભાગે ખજાનચીનુ ંકામ આવ્્ુ.ં રકમ સાચવવાની , 
જરૂરી ખચશ કરવાનો અને તેનો રહસાબ રાખવાનો. સમયનો ભોગ આપે , પૈસા ખચે અને 
માટચલયાભાઈનો પડયો બોલ ઝીલે એવા કુટંુબો મુબંઈમા ંઘણા.ં અમને તો એની મોટરમા ં
બેસારી બધે ફેરવે , જોવા લાયક તથળો દેખાડે , સારી સારી હોટલોમા ંઅવનવી વાનગીઓ 
ખવડાવે અને અમને બધી જગ્યાએ ખચશ કરવાથી બચાવે....પણ માછલીઘર જોવા અમે 
એકલા ગયેલા. છએની પ્રવેર્ રટરકટ લઈ બાકીની વધેલી રકમ ઝભ્ભાના બાજુના લટકતા 
ચખતસામા ંમકૂી , રંગબેરંગી અને નાની-મોટી માછલીઓની અજાયબી જોવામા ંએવા તો 
તલલીન થઈ ગયા કે કોઈ ઉઠાઉગીરે મારા ચખતસાનો ભાર ક્યારે હળવો કરી નાખ્યો તેની 
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ખબર રહી નહીં. ‘ચખતસુ ંકપાઈ ગ્ું’ એવો ખ્યાલ આવતા ંમોઢંુ પડી ગ્ુ.ં રોવાઈ ગ્ુ.ં તે 
વખતના 42 રૂવપયા ! કંઈ નાની રકમ થોડી કહવેાય ? સાજંે રડમસ અવાજે 
માટચલયાભાઈને વાત કરી. પાસે ખેંચી લીધો. વાહંામા ંહાથ ફેરવી ઉદ્વગે વમટાવી દીધો. 
“એમા ંકંઈ રડવાનુ ંહોય ગારંડયા ! થઈ ગ્ુ ંતે થઈ ગ્ુ.ં જાવ , ભલૂી જાવ બધુ.ં આનદં 
કરો. હવે ધ્યાન રાખજો. ” પણ મને ક્યાયં ચેન પડે નહીં. તે રદવસે ફોન તો હતા નહીં. મેં 
મારા વપતાજીને પત્ર લખી જણાવ્્ુ ંકે “મારા ચખતસામાથંી સતંથાના પૈસા ચોરાયા છે. અમે 
અમકુ તારીખે માલપરા પાછા ફરશુ.ં ” પ્રવાસ પરૂો કરી માલપરા પરત પહોંચ્યા તે જ 
રદવસે મારા બાપા માટચલયાભાઈ પાસે આવ્યા અને 42 રૂવપયા તેમના હાથમા ંઆપ્યા.  
“ર્ાની રકમ છે ?” 

“મારા હીરજીની જવાબદારીમા ંમુબંઈમા ંસતંથાની રકમ ચોરાઈ ગયેલી ને ? તે.” 

“અરે ભીખાભાઈ ! એ પૈસા હીરજીના નથી ગયા , અમારા પ્રવાસીઓના ગયા છે. એ તો 
અમારો ખજાનચી હતો. આવા ંકામ કરનારને અંગત દંડ ભરવો પડે તો તો કાલ ઊઠીને 
કોઈ સામરૂહક કામ કરરે્ જ નહીં. અને ચખતસા ંતો મુબંઈમા ંભલભલાના ંકપાઈ જાય છે. આ 
તો નાનુ ંછોકરંુ કહવેાય. અને આ છોકરો તો તમે મને સોંપેલો છે ને ! એનામા ંકર્ી કચાર્ 
દેખાય તો એમા ંખામી અમારી ગણાય. હીરજીએ એ પૈસા ચકૂવી દેવાન ુ ંતમને લખ્્ુ ંતે 
બદલ તેને ધન્યવાદ , અને તમે એ આપવા આવ્યા તે માટે તમને સવાયા ધન્યવાદ. આ 
વાત હવે મનમાથંી કાઢી નાખજો. ”  આ હતી માટચલયાભાઈની  ઊંચાઈ અને બાળકોના 
ઘડતરની ગરુુચાવી. 
 

                      એમના પરની શ્રદ્ધા મોટુાં કામ કરી ગઈ             

        હુ ંદસમા ધોરણમા ંભણુ.ં મારાથી નાનો ભાઈ નરવસિંહ આઠમામા ંઅને એથી નાનો 
ભાઈ રામજી છઠ્ઠા ધોરણમા.ં ત્રણેય લોકર્ાળાના છાત્રાલયમા ંરહીએ અને સતંથાના રસોડે 
જમીએ. નરવસિંહને બગલમા ંબાબંલાઈ થઈ. પીડા એવી કરે કે નરવસિંહ રડે અને નાનો 
રામજી એના પર ખાટો થાય “લે કર ને કસરત ! નહીં ભાળ્યો હોય મોટો પહલેવાન થવા 
નીકળ્યો છે તે ! હાથ હલાવી હલાવીને જ બાબંલાઈ કરી છે !” 

       માટચલયાભાઈ વૈદક જાણે. મેં બને્ન ભાઈઓને તેમની પાસે મોકલયા. પાછા આવીને 
કહ,ે “માટચલયાભાઈએ તો ‘રાખ’ ખાવાનુ ંને ચોપડવાનુ ંકહ્ુ ંછે. ” મેં પછૂ્ ું ,“શુ ં ? રાખ 
ખાવાની અને ચોપડવાની ? તેમનુ ંકહ્ુ ંબરાબર સમજ્યા તો છો ને ?” નાનાએ ટાપસી 
પરૂી- “હા મોટાભાઈ ! વધ ુખાવાની અને થોડીક ચોપડવા કહ્ુ ંછે. ” હુ ંતો મ ૂઝંાયો. નરવસિંહ 
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પણ રડે…..“હુ ંરાખ નહીં ખાઉં.... રાખ નહીં ખાઉં ! ”  મેં વચલો રતતો કાઢ્ો. “ત ુ ંરડ નહીં, 
આપણે રાખ ખાવી નથી બસ ! પણ ચોપડવાની ચીવટ રાખ. ” બે ત્રણ રદવસ રાખ 
ચોપડયા કરી, એકધારી રાખની લગુદી બાધં્યા કરી. બાબંલાઈ પાકીને ફૂટી ગઈ , અને ચાર-
પાચં રદવસે રૂઝ આવી ગઈ. આઠેક રદવસ પછી માટચલયાભાઈએ મને પછૂ્ ું ,“ નરવસિંહની 
બાબંલાઈને હવે કેમ છે ?” મેં કહ્ુ,ં “તમે ચીંધ્્ુ ંહત ુ ંતેમ નરવસિંહ ેરાખ ખાધી તો નહીં , પણ 
ચોપડયા કરી હતી.”“હ ં! પછી શુ ંથ્ુ ં ?” મેં કહ્ુ,ં “એતો મટી ગઈ.” તેઓ કહ ે–“સારંુ, સારંુ 
! એક નવી દવા મળી ગઈ ! મેં એ ગારંડયાને ‘ધરાખ’ ખાવાનુ ંઅને ચોપડવાનુ ં
કહલે ુ,ં‘રાખ’ નહીં !” મને લાગ્્ુ ંકે આમા ંતો રાખ નહીં , પણ માટચલયાભાઈ ઉપરની અમારી 
શ્રદ્ધા કામ કરી ગઈ ! 
                                  અસ્પશૃ્યતાને  વતલાાંિલી                                       

          માટચલયાભાઈ અતપશૃ્યતાને હટાવવાની માત્ર વાતો જ નહીં , અમલ પણ કરતા 
હતા. હરરજનોને પોતાને ઘેર બોલાવે , સાથે રાખે , જમાડે, હરરજનોને ત્યા ંપોતે જાય , ખબર 
અંતર પછેૂ, માદંગી વખતે દવા આપે. આ બધુ ંમેં જાતે જો્ુ-ંઅનભુવ્્ુ ંતેની અસર  મારા 
મન પર દૃઢ થઈ.. 
        હુ ંખેડૂતનુ ંસતંાન . એટલે વેકેર્ન આખુ ંવાડીએ કામ કરવાનુ ંહોય. બપોરનુ ંભાત ુ ં
વાડીએ જ આવે. હરરજન સાથી ગાડંાભાઈનુ ંભાત ુ ંપણ અમારા ઘેરથી જ આવે. પણ 
“દેવની આડી” એવી કે તેને અમારા ઘરે ઘડેલો રોટલો ન અપાય ,  પાડોર્ીને લોટ આપી 
તેમને ઘેર ઘડાવેલો રોટલો જ અપાય. રોટલા બેય ઓળખાઈ જાય. મારો રોટલો ઘીએ 
ચોપડેલો, ગાડંાભાઈનો એકદમ કોરો ! બપોરા બને્ન સાથે કરીએ. મારા જીવને આ ખટકે. હુ ં
બને્ન રોટલાના પાડું ભાગ. ગાડંાભાઈને આ ન ગમે. કહ ે “આવુ ંન કરાય ભાઈ ! અમે નીચુ ં
વરણ, અમે માતાજીના ગનામા ંઆવી જાઇં ! ” રોજ કકળાટ કયાશ કરે. પણ હુ ંદાદ દઉં તો 
તો માલપરાનો વનહાચળયો કેમ કહવેાઉં ? 

        એક રદવસે મારા દાદીમા બપોરનુ ંભાત લઈને વાડીએ આવ્યા.ં થોડી વારે 
વાડીપડામા ંઆંટો મારી બાજુમા ંઆવીને બેઠા.ં અમારી રોટલાની વહેંચણી પકડાઈ ગઈ ! –

“મારા રોયા ! આ ગારંડયાનો રોટલો ત ુ ંખા છો ? અને ઘરનો ઘડેલો રોટલો ગારંડયાને દે છો 
? ઓલયા ગોખલામા ંબેઠેલા દેવને જોયા છે ? એનુ ંપરંુૂ નહીં પડે. તેં તો કાળો કેર કયો 
બાપચલયા ! એલા ગારંડયા ! તનેય ર્રમ નો આવી ? અમને અભડાવી માયાું ! શુ ંથવા બેઠંુ 
છે ભગવાન !” 
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        મેં કહ્ુ,ં “કાઈં થવા બેઠંુ નથી મા ! વેકેર્ન પડ્ુ ંત્યારથી આમ જ હાલે છે , કંઈ 
થવાનુ ંહોત તો થઈ ન ગ્ુ ંહોત ? માટચલયાભાઈ કહ ેછે કે દેવના નડતર જેવુ ંકંઈ હોય જ 
નહીં. દાણા જોવા , વળગાડ વળગવો , ભતૂ-ડાકણ બધુ ંજ તતૂ. આપણા વહમેો જ આપણને 
નડે છે. હરરજન શુ ંમાણહ નથી ? ગાધંીબાપ ુપણ આવી આભડછેટથી નારાજ હતા. ” મારા 
અને મારા વર્િણ પર તેમને ઊંડું માન હત ુ ંતેથી માનો રોિ ર્્યો. મારી સમજાવટ ફળી.  
 

                              સરુધનદાદા અને વશકોતરમાને વિદાય  

    ચોસલાના અમારા વપિંઢોરના [ગારાના] મકાનની ઓંર્રીના ભડે ગોખલામા ં
સરુધનદાદાનો વાસ , અને ઘરની પછીતે ગોખલામા ંવર્કોતરમા ચબરાજે. વિશમા ંબે-ત્રણ 
વાર નૈવેદ્ય ચડાવાય. વહુવારુઓએ સરુધનદાદાની લાજ કાઢવાની , એટલે ગોખલે પડદો 
રાખીએ. સરુધનદાદાના નૈવેદ્યના ચોખા બધાથંી ખવાય પણ વર્કોતરમાવાળા ચોખા માત્ર 
છોકરીઓથી જ ખવાય. છોકરાઓ ખાય તો તેને મછૂો ન ઊગે ! આવુ ંબધુ ં! 
         આ વાત મેં માટચલયાભાઈને કરી. તેમણે રતતો કાઢી દીધો ,–“આપણે ગગંાજીનો 
પ્રવાસ કરીએ ત્યારે દેવ-દેવલાનેં ગગંાજીમા ંપધરાવી એનો મોિ કરી દેવાનો. ” આ વાત 
મારા વપતાને ગળે ઉતરાવી ર્ક્યો , પણ ભવૂાએ ર્રત મકૂી કે “જો સામા પરેૂ તરતા હાલે 
તો પાછા લાવવા , અને સોનાની મવૂતિ બનાવડાવી ફરી ગોખલામા ંબેસાડવા. ”  જ્યારે 
આઠમા ધોરણમા ંહતો ત્યારે ગગંાજીનો પ્રવાસ ગોઠવાયો. બત્રીર્ વવદ્યાથીઓની હાજરી 
વચ્ચે મેં સરુધનદાદા અને વર્કોતરમાતાને ગગંાજીમા ંપધરાવ્યા ંઅને એને ગગંાજીના 
પ્રવાહમા ંવહવે ુ ંગમી ગ્ુ ં! એ રીતે વિોથી વસેલા ંસરુધન-વર્કોતર સાથે અમારી અંધશ્રદ્ધા 
પણ ગગંાજીના પવવત્ર જળમા ંતણાઈ ગઈ. 
અન્યાય સામે લડત – અને પછી પાછો ભાઈચારો  

        માટચલયાભાઈ ઉપર મારા વપતાજીને તો મારા કરતા ંપણ વધારે પાકી શ્રદ્ધા. એક 
પ્રસગં એનો પણ ટાકંું. મારા ગામ ચોસલામા ંજમીન એક અને વેચાણ દતતાવેજ થયા બે ! 
મારા બાપા ભીખાભાઈએ બાજુની જમીન તેના મળૂ માચલક પાસેથી વેચાણથી રાખી. અને 
ગામના બીજા ચાર જણાએ બદઈરાદાથી , ભેગા મળી મળૂ માચલકના મામા જેને આ જમીન 
વાવી ખાવા માટે જ આપેલી હતી તેની પાસેથી રાખી. કોટશમા ંકેસ ચાલે. સામસામા તટે 
મકુાય. કેસ ઘણો લાબંો ચાલયો. માટચલયાભાઈની સલાહ લેવાઈ. તેઓએ પરૂી વવગત 
જાણી, કેસનો અભ્યાસ કયો. ભીખાભાઈનો સોદો સાચો લાગ્યો એટલે એને મદદ કરી. નવ 
વરસે ફેંસલો આવ્યો-ભીખાભાઈની તરફેણમા ં! જમીન તેમને સોંપાઈ.  
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        માટચલયાભાઈ ચોસલા આવ્યા. ચોરે બેઠક રાખી. ગ્રામજનોને ભેળા કયાશ. 
“ભીખાભાઈ ! તમે સાચા હતા અને કોટે તમારી તરફેણમા ંફેસલો આપ્યો તે બદલ 
ધન્યવાદ. પણ મારી દૃષ્ષ્ટએ કોટશ-કચેરીને કારણે આ નાના ગામમા ંજે ભાઈ-ભાઈની જેમ 
રહતેા હતા , તે મટી જઈ સામસામે આવી ગયા. આજ રદન સધુી તમારા ગામના 
ઝઘડાઓમા ંતમે દર્યાનગીરી કરી ભાઈચારાન ુ ંરિણ કરતા હતા. આજ તમારા જ ઘરના 
પ્રસગંે જો ઓટ આવે તે તો કંઈ ઠીક કહવેાય ? બોલો ભીખાભાઈ ! આનોયે આપણે કંઈ 
ઉપાય કરવો જોઈરે્ ને ?” 

“માટચલયાભાઈ જે ઉપાય બતાવે તે ગામલોકોને મજૂંર જ હોય , ખરંુ ને ભાઈઓ ?” 
ગામલોકો તરફ જોઈને ભીખાભાઈએ સૌની સમંવત માગી. 
“ગામ લોકોને પછૂવાનુ ંનથી. મારો બતાવેલો ઉપાય માત્ર ભીખાભાઈની જ મજૂંરી માગે 
છે.” 

“તો તો માટચલયાભાઈએ હુકમ જ કરવાનો હોય , ભીખાભાઈ પાસે મજૂંરી માગવાની ન હોય 
!” ભીખાભાઈ બોલયા. 
“આપણી સાચી લડત તો સામેવાળાઓનો પણ પે્રમ જીતવા માટેની ગણાય ભીખાભાઈ ! 
અરધી જમીન સામેવાળાઓને કાઢી આપો અને એય તવેચ્છાથી. તો મારે મન તમે જીતેલા 
ગણાઓ. શુ ંઆ થઈ ર્કરે્ ?” 

ભીખાભાઈએ ગદગદ થઈ જઈ કહ્ું ,“માટચલયાભાઈ પોતે વેણ નાખે અને મારે પાળવાનુ ં
બને એવો રૂડો અવસર બીજો ક્યો હોય, કહો !” 

     સામેવાળાઓને બોલાવાયા. અને ભીખાભાઈએ કહ્ુ ંકે “મેં જમીનનો સોદો કયાશ પછી 
તમે એની એ જમીન ફરી વાર રાખી , તેથી મારંુ હળાહળ અપમાન થત ુ ંલાગ્્ું , એટલે હુ ં
લડયો. મારે જમીનની ભખૂ નથી. ગામમા ંભાઈચારો રહ ેતે માટે , માટચલયાભાઈ કહ ેછે કે 
અરધી અરધી જમીન સગા ભાઈની જેમ વહેંચી લો અને ભાઈ-ભાઈની જેમ રહવેા માડંો. 
આ વાત મને કબલૂ છે. ” વાત પરૂી કરે તે પહલેા ંજ સામેવાળા ભીખાભાઈને ભેટી પડયા. 
બધાનંી આંખો ભીની થઈ. બધાએં સાથે જઈ માટચલયાભાઈને પ્રણામ કયાું. સાકર વહેંચાઈ. 
તે રદવસ ગામને માટે ‘ઉત્સવ રદન’ બની રહ્યો. 
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પાડરિાડરક સાંબાંધોની જાળિણી 
માટચલયાભાઈ મને પતુ્રવત માનતા. જેમને તેમણે પોતાના માન્યા હોય તેની તેઓ 

કેટલી બધી ચચિંતા કરતા એનો એક દાખલો આપુ.ં મારે લગ્ન થયા પછી લાબંા સમય સધુી 
બાળક નહોત ુ.ં માટચલયાભાઈ એ બાબતથી ચચિંવતત રહતેા , એ વાતની જાણ તો મને બહુ 
વરસો પછી – જ્યારે મારા મોટા દીકરા નીવતનના ં22 વરસની વયે લગ્ન થયા ંપછી 
માટચલયાભાઈનુ ંજામનગરથી માલપરા આંટો આવવાનુ ંથ્ુ ંત્યારે થઈ. વરઘોરડયા ં
નીવતન-નયના તેમને પગે લાગ્યા.ં પોતે એક નાની ચોપડી સાથે લાવેલા તેની ભેટ [અમારે 
મન પ્રસાદી] આપી અને કુટંુબના સૌ હાજર સભ્યોને બેસાડી વનરાતેં વાતો કરી. કહ્ુ ં “મેં 
જજિંદગીમા ંબે જ વખત બાળક માટે ભગવાનને પ્રાર્થયાશ છે , તેમાનંી એક માગણીના 
જવાબરૂપે આવેલો તારો આ દીકરો નીવતન છે. પ્રભએુ મારી સાભંળેલી પ્રાથશનાની એ 
પ્રસાદી છે , નીવતન એ દેવનો દીધેલ દીકરો છે. ” આ તો માટચલયાભાઈનુ ંવરદાન બનીને 
આવ્યો છે, તેની અમને ત્યારે ખબર પડી.એક બીજો પ્રસગં પણ વણશવી દઉં. મારંુ મળૂ ગામ 
ચોસલા કાળભાર નદીના ડેમમા ંડૂબમા ંજવાથી મારે માલપરા ગામે તથળાતંર કરવાનુ ંથાય 
તેમ છે, તેવી જાણ જામનગર માટચલયાભાઈને થતાવંેંત મને પત્રથી જણાવ્્ુ,ં “ત ુ ંમાલપરા 
રહણેાક ફેરવે છે, તે મને બહુ ગ્્ુ.ં તારી ખેતી અંગેના જે સમાચારો હુ ંસાભંળ્યા કરંુ છં –તે 
પ્રયોગો ચાલ ુરાખજે. તારી ખેતી બીજાને ધડારૂપ બને તેવી આર્ા સેવુ ંછં. ગામના ંકામો 
હોંર્થી કરવા,ં પણ પચંાયત કે મડંળીના હોદ્દાઓથી દૂર રહજેે. ગામના રાજકારણમા ંપડીર્ 
નહીં.”  ચોસલા હતો ત્યારે ‘આવી પડેલી આફત ’ ગણી સરપચં-પ્રમખુ જેવી સિાકીય 
જવાબદારીઓ સભંાળવી પડેલી. પણ તેમની સમયસરની ચેતવણીને કારણે માલપરામા ં
વતયા પછી, સિાપ્રાપ્પ્તની ખેંચતાણથી બચતો રહ્યો છં. 
        1991-92મા ંલોકભારતીએ ભતૂપવૂશ વવદ્યાથી સન્માન કાયશક્રમ અંતગશત મારંુ બહુમાન 
જયાબહને ર્ાહના હતતે ર્ાલ ઓઢાડીને ક્ુું , એ ખબર શ્રી માટચલયાભાઈને જામનગર 
મળ્યા. તેમણે મને અચભનદંન આપતા ંલખ્્ું ,“ભાઈ હીરજી ,  મનભુાઈએ લોકભારતી દ્વારા 
તારા ંકામોન ુ ંમલૂયાકંન કરી વાવિિકોત્સવ વખતે બહુમાન ક્ુું તેથી હુ ંખબૂ રાજી થયો છં. ત ુ ં
મારા પતુ્રવત હોવાના નાતે લોકભારતીએ જાણે મને ફરી સન્માવનત કયો હોય તેવુ ં
અનભુવ્્ુ ંછે.” ધન્યવાદના પત્રો તો મને ઘણા મળ્યા-જેમા ંસૌથી પહલેો પત્ર એમનો હતો ! 
એમની માફક એમના પત્ર દ્વારા હુ ંપણ ફરી સન્માવનત થયો.  
 



અનકુ્રમ                     લોકભારતી પ્રકાશન 
24 

 

કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ 

માટક્ષલયાભાઈ એટલે માટક્ષલયાભાઈ ! 
 

 

 
 

માટચલયાભાઈ એ કોઈ વ્યસ્તત માત્ર નહોતા. તેથી વવરે્િ જાણે ગામડાઓંની સવાુંગી 
ઉત્ક્રાવંત માટેની ચળવળ સમાન હતા. માત્ર વવચારરૂપે કદી તેમને જોયા નથી. પ્રત્યિ 
આચરણ એ તેમના વવચાર સાથે જોડાએલ અંગ હત ુ.ં બહનેોમા ંરહલેી ઘ ૂઘંટપ્રથા એ એક 
અવનષ્ટ છે તેવુ ંસમજા્ુ ંકે તરત જ કયો અમલ. સતંથામા ંજે કાયશકર પોતાના ંપત્ની પાસે 
લાજ કઢાવે , તે સમાજ પરરવતશનમા ંર્ો ભાગ ભજવી ર્કે ? તેમને માટે લાજ છોડવી 
અવનવાયશ બનાવી. કાયશકતાશએ વેતન જરૂરરયાત પરૂત ુ ંજ લેવાય-તવોચલરફકેર્ન પ્રમાણે નહીં 
! વનયામક હોય કે આચાયશ , કુટંુબની જરૂરરયાત ઓછી હોય તેને પગાર ઓછો. પટ્ટાવાળાની 
જરૂરરયાત તે કરતા ંવધારે હોય તો આચાયશ કરતા ંતેને વેતન વધારે મળે. આવા 
પારરવારરક ધોરણે સતંથામા ંવેતન ચકૂવાતા.ં 
       આ વવતતારમા ંકોઈ માથાભારે માણસ કોઈને દબાવે , કે રંજાડે, કે અન્યાય આચરે તો 
ત્રારહત વ્યસ્તત તરીકે માટચલયાભાઈ એક જ આર્રો ! તેમની પાસે પહોંચી જાય કે વાત 
પરૂી ! એમની સવુાસ અને વગ સરકારમા ંઉચ્ચ તથાને બેઠેલા સમિ એવી કે તેમની 
નાનકડી ચચઠ્ઠીમા ંલખાએલ સદેંર્ો પહોંચે કે તરુત જ સિાતથાને રતભુાઈ હોય કે રવસકભાઈ 
હોય, જાદવજીભાઈ હોય કે સપુ્રીન્ટેડેન્ટ હોય-અમલમા ંવવલબં ન થાય. વપડાયેલાનુ ં
આશ્વાસન કેવળ માટચલયાભાઈ. “અમે માટચલયાભાઈ પાસે જઈએ છીએ ” કહે, ત્યા ંજ પેલો 
માણસ નમત ુ ંજોખી દે. માટચલયાભાઈને વાધંો અન્યાય સામે , વ્યસ્તત સામે નહીં. જેના 
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વવરોધમા ંજાહરેમા ંભાિણ કરે, તેને જ પાછા સામેથી કહે,“દરબાર ! આજ જમશુ ંતમારે ત્યા ં
અને સઈૂશુ ંપણ તમારી સાથે જ ! ” દુશ્મનને વર્ કરવાનો પે્રમથી -ધમકાવીને નહીં, સપંણૂશ 
ગાધંીગીરી ! 
        માટચલયાભાઈ એટલે એકલા માલપરાનુ ંરખેવાળં નહીં , આસપાસના વવતતારમા ં
જ્યાથંી તેમની મદદ માટેની માગણી ઊઠી હોય ત્યા ંપહોંચી જ ગયા હોય ! બીજા વવતતારો 
કરતા ંઆ વવતતાર અતપશૃ્યતા , સ્ત્રી કેળવણી , રૂરઢ અને વહમેો , પે્રતભોજન, ખેતી-ગોપાલન-
વવકાસ અને વર્િણ જેવી ઘણી બાબતોમા ંતેમના પ્રતાપે જુદો તરી આવે છે. નજરે ચડતા ં
લિણોમા ંઅંદરોઅંદરના ઝઘડા વખતે એકતાની જાળવણી , સિાકીય રાજકારણની 
ગદંકીથી બચવાનું , વવના ચ ૂટંણીએ સવાશનમુવતથી સમરસ વન્સુ્તત , ભવૂમ વવહોણા અને 
નબળાઓને જમીન , મતૃ્્ ુપ્રસગેં કુટંુબને સાતં્વના ખાતર યોજાતી જાહરે પ્રાથશના , 
લોકભારતી જેવી સતંથાઓમા ંસતંાનોને ભણાવવાનુ ંવલણ જેવા ગાધંીવવચારને સમવપિત 
હતા માટચલયાભાઈ.   
       ખ્યાવત પામેલુ ંઆજનુ ંમાલપરા અને તેની ર્સ્તતર્ાળી પેઢીના પાયામા ં
માટચલયાભાઈનુ ંઅને તેમણે તથાપેલી વાત્સલયધામ સતંથાના વવકાસમા ંયોગદાન 
આપનારાઓનુ ંતપ પડેલુ ંછે. આ પ્રાપ્પ્તઓ માટે ગામે માટચલયાભાઈની અને તેમને આ 
વવતતારની સેવા કરવાનો સયંોગ ઊભો કરનાર ભગવાનની કૃપા ભલૂાય તેવી નથી. 
                         િાત્સલ્યધામનુાં અભ્યાસપણૂપ િાતાિરણ  
       સતંથામા ંઅભ્યાસનુ ંવાતાવરણ બહુ મજેદાર. અભ્યાસપરૂક પ્રવવૃિઓ સરસ. 
ઇતરવાચન માટે પે્રરણા મળી રહતેી. અરે, અભ્યાસની રુચચ તો જુઓ ! 
  [1]...... રહિંદી “ववनीत”ની પરીિા તો મેં દસમા ધોરણમા ંજ પાસ કરી વાળેલી , અને 
આસપાસના ંકેંિોમા ં दसूरी અને तीसरी ની મૌચખક પરીિા લેવા જવાની ર્રૂઆત કરી 
દીધેલી. 
   [2]......માટચલયાભાઈએ આસપાસના ંગામોની સહકારી મડંળીઓના મતં્રીઓને વહીવટી 
તાલીમ આપવા “સહકારી મતં્રી તાલીમ વગશ ” ખોલેલો. એમા ંદસમા ધોરણના કોઈ 
વવદ્યાથીને રસ હોય તો બેસવાની છૂટ આપેલી. મેં એ તાલીમ લઈ , પ્રમાણપત્ર મેળવેલુ.ં એ 
ખરંુ કામ લાગ્્ું , ભણી રહ્યા પછી ચોસલાની સેવાસહકારી મડંળીને અરાજક તત્વોના 
બાનમાથંી મતુત કરાવતી વખતે. 
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     [3]........અને અંગે્રજી પાકંુ કરવા તો રદવાળીના વેકેર્ન દર્યાન લાલજીકાકાની 
રાહબરીમા ંથોડા વવદ્યાથીઓ છેક કોલકી મકુામે કરર્નભાઈ વાછાણીની વાડીએ રહલેા. 
બપોર સધુી ડાગંર વાઢવા-ખેરવવાની અને બપોર પછી અંગે્રજી ભણવાનુ.ં પરૂો એક મરહનો 
ખાસ વગો ભરેલા અને એ વવિયમા ંએવી વનપણુતા મળી ગઈ કે તે પછીના લોકભારતીના 
કૃવિસરટિના ંબે વિશના કૉલેજકાળ દર્યાન અંગે્રજી ચબલકુલ ન ભણ્યા છતા ંકૉલેજના ત્રીજા 
વિશમા ંસૌ વવદ્યાથીઓની સાથમા ંઅંગે્રજી વવિય હુ ંરહિંમતપવૂશક રાખી ર્કેલો. અને ‘अ’ 
શે્રણીમા ંપાસ થયેલો. તવયવંર્િણરદન , તવયપંાક , વવદ્યાથીમડંળ , ઉત્સવોની ઉજવણી , 
દારંડયારાસ, વવવવધ રમતો , ભજવાતા ંનાટકો , ચબલેશ્વર-ઘેલા સોમનાથના પેદલ પ્રવાસો 
અને ભાતાપંોતા ંવહવેા અમે પાળેલો એક વહાલસોયો ગધેડો; ચગજુભાઈ-મેઘાણીની 
વાતાશઓ, અંતાિરી વગેરે દ્વારા અમે અજાણપણે ઘડાતા રહ્યા , વવકસતા રહ્યા.મારા પછી 
મારા ંભાડંરડા ંઅને અમારા ંબાળકો પણ અમારી આ વહાલડુી ર્ાળામા ંસતંકાર પા્યા ંછે 

            બાળકને શાળાએ આિતો કરિાની વશિકની તરકીબ તો જુઓ !    
     એ વખતે લોકર્ાળાની જેમ જ પ્રાથવમક ર્ાળામા ંપણ કાયશકરગણ કેવા 
વાત્સલયભાવથી બાળકોને પોતાના ંબનાવી લઈ કેળવણી આપતા ંતેન ુ ંમારા જ કુટંુબનુ ંએક 
ઉદાહરણ ટાકંી લઉં. 
1982મા ંજ્યારે ચોસલાથી રહણેાક ફેરવી માલપરામા ંક્ુું એ વખતે મારો નાનો દીકરો 
ભરત ચોસલામા ંપહલેા ંધોરણમા ંભણતો હતો. પણ એ વનર્ાળ હતી માત્ર એક ઓરડાની , 
અને વનર્ાચળયા પણ કુલ મળીને હતા ત્યા ંપદંર વીસ જ ! અહીં માલપરામા ંઆવી વનર્ાળે 
તો ગયો , પણ દરવાજામા ંદાખલ થયા ભેળો અટક્યો , અને પાછો ભાગી આવી , થઈ ગયો 
ઘર ભેળો ! હવે ? અમને મનમા ંથ્ુ ંકે કંઈ વાધંો નહીં , આજ અજાણ્્ુ ંલાગ્્ુ ંહરે્ , કાલ 
જરે્, પરમ દી ’ જરે્. એમ કરતા ંકરતા ંઅઠવારડ્ુ ંથઈ ગ્ુ ંપણ વનર્ાળે નહીં જવાના 
બહાના ંકાઢ્ા કરે ! એક રદવસ વનર્ાળનો વખત થયો ત્યા ં “વનર્ાળે નથી જવુ,ં મને પેટમા ં
બહુ દુ ;ખે છે ” કહી માડંયો એ તો તાણી તાણીને રડવા. અમે તો તચબયત બતાવવા લઈ 
ગયા ડૉ. કળવથયાસાહબે પાસે ગઢડા. કેસ કઢાવ્યો. અને જ્યા ં “ભરત” એમ વારો આવ્યે 
નામ બોલાત ુ ંસાભંળ્્ુ ંને માળો હાથ મકૂાવતોક ને મઠૂીઓવાળી ભાગ્યો , તે થઈ ગયો 
બસતટેંડ ભેળો ! અમે મ ૂઝંાયા.ં હવે ? આ છોકરો ભણરે્ જ નહીં તો શુ ંકરશુ ં ?તે વખતે 
પ્રાથવમકર્ાળામા ંપ્રતાપભાઈ વત્રવેદી આચાયશ. એ મારા ખબૂ જ વનકટના મરુબ્બી વમત્ર. 
બાળકો પાસેથી કેમ કામ લેવુ ંતેના પરૂા મારહર. અમારો મ ૂઝંારો એમને જણાવ્યો. તમે 
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જુઓ, બાળમાનસના એ એવા અભ્યાસી કે આખી વાત પામી ગયા અને ઉપાય સચૂવ્યો 
“ર્રૂઆતમા ંથોડો સમય તમારે કડવા થઈ , તે મારા ઉપર વધ ુભરોસો મકેૂ તેવો કંઈક 
કારહો તમારે કરવો પડરે્. મારો વરસોનો અનભુવ છે કે જે બાળક પહલેી વાર વનર્ાળે 
આવત ુ ંહોય અને એ રડત ુ ંરડત ુ ંઆવત ુ ંહોય , તે ભણવામા ંકદી નબળં રહતે ુ ંનથી . તમે 
ભરત મને સોંપી દો , હુ ંએને સભંાળી લઈર્ , તમે ચચિંતા કરો મા , હુ ંકહુ ંએટલુ ંકરો. ”     
ઊગ્યો પછીનો રદવસ. વનર્ાળનો વખત થયો એટલે મેં યાદ ક્ુું, “બેટા ભરત ! વનર્ાળે 
જવુ ંનથી ગમત ુ ંને ?” તો રડમસ અવાજે કહ,ે “ના ના, બાપા !” મેં કહ્ુ ં–“કંઈ વાધંો નહીં. 
તો પછી આપણે એક કામ કરીએ. જો ફરજામા ંગાયોની નીચે જે છાણ-પોદળા પડયા ંછે ને 
? એ મડંી જા તગારામા ંભરવા , ને માડંય વાસીદુ કરી ઉકરડે નાખવા. ” એને તો મજા પડી 
ગઈ કે હાર્ ! વનહાળ્યથી તો છૂટ્ા ! મને કહ,ે “બાપા ! તગારંુ ક્યા ંછે ?” મેં કહ્ુ ં“એ પછૂ્ 
તારી બાને.” એ તો ગયો એની બા પાસે અને બોલયો, “બા, તગારંુ આપોને , મારે વનર્ાળે 
નથી જવુ,ં વાસીદંુ કરવુ ંછે. ”“અરે વાસીદાવાળા ! જાય છે વનહાળ્યે કે લઉં બરડયો ?” કહી, 
જુવારનુ ંરાડું [સોટી] હાથમા ંલઈને પડી પાછળ. ભરત રડતો રડતો દોડયો જાય આગળ ને 
વઢતી વઢતી એની બા પાછળ ! આઘેરેક જ હાથ પહોળા કરી પ્રતાપભાઈ ઊભા હતા.” અરે 
અરે ! બહને તમે આવા ડાહ્યા ને હોવર્યાર દીકરાને કા ંમારો ? આવી જા બેટા, આવી જા , 
મારી પાસે આવી જા. હુ ંતને મારવા તો નહીં દઉં , પણ વઢવાયે નહીં દઉં. ” અને ભરત 
પ્રતાપભાઈની ગોદમા ંભરાઈ ગયો. એની તકલીફ શુ ંછે તે પ્રતાપભાઈએ જાણી લીધી. અને 
એનાથી મોટી મારી દીકરી વવનતા છઠ્ઠા ધોરણમા ંભણતી હતી તેની સાથે બેસીને ભણવાનો 
ઉકેલ કાઢી આપ્યો. ભરત ટેતસટાઈલ એંજજવનયર બની સરૂતમા ંઉિમ ઉદ્યોગપવત બની 
ધધંો વવકસાવી રહ્યો છે. માટચલયાભાઈના સાથી કાયશકતાશઓની આવી આવડતનો લાભ 
અમારા કુટંુબને સતંકારરત થવા માટે મળ્યો છે એ અમારે મન બહુ મોટી વાત છે.   
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અવિવધસર બન્યો આંબલાનો વિદ્યાથી : 
  
માલપરામા ંમારો નવમા ધોરણમા ંભણતી વખતનો પ્રસગં છે: માટચલયાભાઈએ માલપરાના ં
બધા ંજ કુટંુબોનો સવે આરંભેલો. કુટંુબોની હકીકતો અને કોઠાઓની સારણી બનાવવાનુ ંકામ 
મને સોંપાયેલુ.ં તે રદવસોમા ંખાસ કામે માટચલયાભાઈનો મકુામ આંબલામા.ં એટલે મારે 
પણ આંબલા રહવેાન ુ ંઠ્ુું. ત્યા ંલોકર્ાળામા ંવગો ભરંુ અને સવેનુ ંકામ પણ કરંુ. ક્યા તથળે 
કેટલો વસવાટ કયો તે મહત્ત્વનુ ંનથી , પણ શુ ંમેળવ્્ુ ંતે મહત્ત્વનુ ંછે. ગ્રામદચિણામવૂતિ 
આંબલા સાથે આજીવન ઘરોબો બધંાયો. આ સોનેરી રદવસો જીવનભાથુ ંબની રહ્યા છે. 
સતંથાના વાતાવરણની ભીનાર્માથંી મને જે ભણવાનું , ગણવાનું, જાણવાનુ ંમળ્્ુ ંછે , તેને 
મારો અમલૂય, અખટૂ ખજાનો  આજેયે સમજુ ંછં. 
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લોકભારતીમાાંનો મારો વિદ્યાથીકાળ 

 
       એસ.એસ.સી.ની પરીિા ઉિીણશ કયાશ પછી ઉચ્ચ વર્િણના અભ્યાસ માટે લોકભારતી 
ગ્રામવવદ્યાપીઠમા ંદાખલ થવાનો વવચાર કયો. લોકભારતી મહાવવદ્યાલયમા ંત્યારે ત્રણ 
વવદ્યાર્ાખાઓ. લોકસેવા , ગ્રામવનમાશણ અને કૃવિવવજ્ઞાન. મેં તો “ખેતી” વર્િણ માટેની કૃવિ 
વવદ્યાર્ાખા જ પસદં કરી. કૃવિ વવદ્યાર્ાખામા ંપાછા બે વવભાગ: એક કૃવિતનાતક અભ્યાસક્રમ 
અને બીજો કૃવિ સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમ. આ બે વિશનો સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમ રદલહી સરકાર 
માન્ય હતો. જે પાસ કયાશ પછી લોકભારતીના ત્રીજા વિશમા ંસીધો પ્રવેર્ મેળવી કૃવિતનાતક 
થવાત ુ.ં એટલે હુ ંપહલેા ંસરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમમા દાખલ થયો. 
         માલપરા લોકર્ાળામા ંહુ ંસવાશવધક ગણુ મેળવી ઉિર બવુનયાદીની એસ.એસ.સી. 
પરીિામા ંઉિીણશ થયેલો. પણ અહીં લોકર્ાળા સઘંમા ંપ્રથમ આવેલો ર્ારદાગ્રામનો એક 
વવદ્યાથી મારો સહાધ્યાયી બન્યો. મનમા ંથોડી ગભરામણ થઈ . પણ “એ ભલે લોકર્ાળા 
સઘંમા ંપ્રથમ રહ્યો , પણ હવે સરટિરફકેટ કોસશમા ંએનાથી આગળ નીકળી જવુ ંછે ! ” એવી 
મનમા ંગાઠં વાળી. મહનેત ુતો હતો જ , ઇચ્છાર્સ્તત એમા ંભળી તો ભારતભરની આ 
પ્રકારના સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમ ચલાવતી તમામ સતંથાઓમા ંહુ ંફતટશતલાસ ફતટશ  આવ્યો. 
ભારતના ઉપરાષ્રપવત ઝાકીરહુસેનજીના વરદ હતતે મને પ્રમાણપત્ર આપીને , બહુમાન 
કરા્ુ.ં 

 
 

ડૉ. ઝાકીરહસેુનના હાથે પ્રમાણપત્ર (૧૯૬૨–૬૩) 
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મારા ગરુુિનો 
 
     કૃવિ વવદ્યાર્ાખામા ંદાખલ થયો. કૃવિવવજ્ઞાનના વવિયો ઘણા બધા. પણ ભણવાનો ભાર 
ક્યારેય લાગ્યો નહીં. હસમખુા ઇતમાઈલદાદાને હુ ંતો ‘તમાઈલદાદા’ જ કહતેો. રવતભાઈ 
અંધારરયાનો મરક મરક ચહરેો અને મીઠપભરી વાણી ભલુાતા ંનથી. કુમદુભાઈની પ્રશ્નો 
પછૂવાની રીત જ વનરાળી ! શકુલભાઈ અને સોમાભાઈ , પ્રમોદભાઈ પરંડત અને પડંયાભાઈ 
એટલે સૈદ્ધાવંતક અને પ્રયોગાત્મકતાનો સમન્વય. વડં્રાભાઈ એવી રીતે ભણાવે કે તે બધુ ં
યાદ રહી જાય ! ગાલાભાઈ અને જ.મ. ર્ાહનુ ંભણાવેલુ ંઆજેય એટલુ ંને એટલુ ંજમા બોલે 
છે વ્યવહારમા.ં જજતબુાપ,ુ ઝાલાબાપ,ુ વલલભભાઈ અમને આપે પ્રત્યિ પાઠ. સાતંી જોડવા-ં
છોડવા,ં ર્ાળા-મડંળી-પચંાયત સરહતબધુ ંજ વવદ્યાથાળીમા ંવપરસાય. 
      બધાના વવિયો જુદા જુદા , પણ અમારા પ્રત્યેન ુ ંએ બધાનુ ંવહાલ એક સરખુ ં! છાત્ર 
સખં્યા મયાશરદત હોવાથી ગરુુજનો સાથે ખબૂ જ વનકટતાથી રહવેાનો લાભ મળેલો. અમારા 
કૌટંુચબક પ્રશ્નો અને આવથિક સામાજજક સ્તથવતની જાણકારી તનેહભાવે મેળવે. ઘર ભલૂી જવાય 
એવી આત્મીયતા. આજે ખેતીમા ંઅને સામાજજક કાયોમા ંઊભા થતા અંતરાયોના ઉકેલની 
ચાવીઓનો ‘ઝૂડો’ મને લોકભારતીમાથંી મળ્યો હતો. જેમાથંી જેની જરૂર પડે તે લગાડી 
“ફટ”  દઈને તાળં ઉઘાડું છં. 
 

                                  મનભુાઈની પે્રમપ્રસાદી                                
 

      કૃવિ સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમના ંબે વરસ પરૂા ંકયાું ત્યા ંસધુી મનભુાઈ , મળૂર્કંરભાઈ કે 
બચુભાઈના પરરચયમા ંઆવેલો જ નહીં. સરટિરફકેટ કોસશમા ંતેમના વગો નહીં. પ્રાથશના 
સમેંલનમા ંકે વવવર્ષ્ટ કાયશક્રમોમા ંતેમને સાભંળતા. 
      ત્રીજા વિશમા ંત્રણે વવદ્યાર્ાખાઓના વવદ્યાથીઓને મનભુાઈ રાજ્યર્ાસ્ત્ર ભણાવે. અમને 
ખબૂ મજા પડતી. સમયનુ ંકોઈ બધંન નહીં. ભોજનવેળા વીતી જાય એનોયે ન ખ્યાલ રહ ે
અમને, કે ન એમને ! 
      પદંરેક રદવસે લેવાઈ કસોટી , અને બીજા જ રદવસે બધાની ઉિરવહીઓ તપાસાઈને 
એક પછી એક, નામ બોલી બોલી સૌને પરત અપાઈ. મારંુ નામ ન બોલા્ુ.ં એક ઉિરવહી 
મનભુાઈના હાથમા.ં મને હદયમા ંફફડાટ પેઠો –“જવાબ લખવામા ંમારી કંઈ ભલૂ થઈ ગઈ 
હરે્ ? કંઈ ખોટંુ લખાઈ ગ્ુ ંહરે્ ? ભારે કરી ! હવે ?........”.હુ ંમ ૂઝંવણમા ંહતો, ત્યા ંમનભુાઈ 
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હાથમા ંરહલેી ઉિરવહી ઉપર નજર ફેરવી બોલયા ,“હીરજી ભીંગરારડયા કોણ, ઊંચી આંગળી 
કરે !” 

મેં ગભરાતા ંગભરાતા ંઊંચો હાથ કયો. મનભુાઈ કંઈક યાદ તાજી કરતા હોય તેમ ઘડીક 
મારી સામે ને સામે જોઈ રહ્યા , અને પછી હસીને કહે ,“હ…ં.હ.ં..! ભીંગરારડયા , તમે તો 
માટચલયાના વવદ્યાથી ખરંુ ને ? ઓણના વરસમા ંકૃવિસરટિના કોસશમા ંપ્રથમ આવ્યા તે જ ને 
?” કહી, ઉિરવહીમા ંઅપાએલ જવાબ સૌની સમિ મોટેથી વાચં્યો , અને કહ,ે “મારે આવા 
જવાબની અપેિા હતી. ધન્યવાદ ! વગો પરૂા થયે ઘેર આવી મને મળજો.” 

      વગો પરૂા થયે હુ ંતેમને ઘેર ગયો. આંગણબાગમા ંવવજ્યાબહને આંટા મારે. મને 
ફાટકની અંદર આવેલો ભાળી કહે ,“કેમ ભાઈ ! કોન ુ ંકામ છે ? શુ ંકંઈ આંખ-માથુ ંદુ:ખે છે ? 
તાવ આવ્યો છે ? કંઈક બોલ તો ખબર પડે ને ...કે..... ”! જવાબમા ં “હુ ં
....મને....મનભુાઈએ...” એવા હજુ ગોટા વાળતો હતો ત્યા ંરૂમમા ંસામે જ બેઠેલા મનભુાઈનુ ં
ધ્યાન અમારી તરફ આવ્્ુ ંઅને તરત બોલયા: “આવો આવો ભીંગરારડયા ! એ માટચલયાનો 
વવદ્યાથી છે , એમણે આપેલ રાજનીવતની કસોટીના જવાબોથી હુ ંખબૂ ખરુ્ થયો છં , અને મેં 
જ એને બોલાવ્યા છે. પહલેા એને નાતતો કરાવો . ” વવજયાબહનેે આગ્રહ કરીને ‘નાતતો’ 
નહીં, રીતસર ભોજન જ કરાવી દીધ ુ ંઅને મારો સકંોચ છોડાવ્યો.        
        મનભુાઈ અને વવજયાબાનો એ પહલેો પ્રસાદ. પછી તો કંઈ ને કંઈ વનવમિ ર્ોધી 
તેમને મળવાની તક ર્ોધ્યા કરતો. અભ્યાસકાળની એ મલુાકાતો દ્વારા તેમણે મારામા ંજે 
આત્મવવશ્વાસ ભયો છે , તેણે જીવનમા ંઆવી પડેલા કંઈ કેટલાયે વવકટ સજંોગોમા ંસઘંિશ 
સામે ટકવાનુ ંબળ પરંુૂ પાડ્ ુ ંછે. મને આત્મીયભાવે તેમણે તવીકાયો , તેથી હુ ંકાયમ માટે 
તેમનો બની ગયો.                        

 

વિદ્યાથીનુાં િેન ભાાંગયુાં 
      હુ ંજ્યારે કૃવિ-સરટિના ંબે વિશ પરૂા ંકરી તનાતક-કોસશના ત્રીજા વિશમા ંદાખલ થયો 
ત્યારે જાણ્્ુ ંકે ભાિાના ખાસ વવિય તરીકે ગજુરાતી , રહિંદી અગર ઇંગ્લીર્-ત્રણ પૈકી , ફાવે 
તે ભાિા પસદં કરી ર્કાય છે. મને ભાિાના વવિય તરીકે ‘ઇંગ્લીર્’ રાખવાનુ ંમન થ્ું , 
એટલે ઇંગ્લીર્ના વગશમા ંબેઠો. અંગ્રેજીના વગો ચનૂીદાદા લે. “And the foug rousout of the 

Ocses streem” લહકેા સાથે બોલી “Sorab and Rustam”  ઇંગ્લીર્ પસુ્તતકામાથંી પાઠ ર્રૂ 
કયો. મજા પડી ગઈ !અંગે્રજીના વપરરયડમા ંહુ ંતો ખરુ્ખરુ્ાલ ! એમા ંઓચચિંતાની 
ચનૂીદાદાની નજર મારા પર પડી. એને મારો ચહરેો અજાણ્યો લાગ્યો હોય તેથી મારી તરફ 
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આંગળી ચીંધી અન્યોને ઈર્ારાથી પછૂી રહ્યા કે આ કોણ ? હુ ંગભરાયો ! ત્યા ંમારી બાજુમા ં
બેઠેલ પ્રથમ વિશથી જ ઇંગ્લીર્ના વગો ભરનાર વવદ્યાથી ગોવવિંદ બોલયો કે, “ દાદા ! એ 
કૃવિ સરટિમાથંી આવ્યો છે. ” ચનૂીદાદા ત્યારે તો બીજુ ંકાઈં ન બોલયા , પણ વગશ પરૂો થયે 
પાસે બોલાવી મને કહ,ે “તારે અંગે્રજીના વગશમા ંનહીં બેસવાનુ.ં” મેં કહ્ુ ં“કેમ ?” તો કહ ે“ત ુ ં
બે વરસ સધુી અંગે્રજી ભણ્યો જ નથી.” વાતેય સાચી હતી કે બે વરસ સધુી હુ ંઅંગે્રજી ભણ્યો 
જ નહોતો. દાદાને વવનયથી કહ્ુ ં “દાદા ! કૃવિ-સરટિ કોસશમા ંઅંગે્રજી ભણાવાત ુ ંનથી , એટલે 
ભણ્યો નથી. હવે અહીં અંગે્રજી ભણાવાય છે એટલે મારે ભણવુ ંછે. ” મારો હઠાગ્રહ જોઈ 
ચનૂીદાદા તો “આ એમ નહીં માને ” હળવેકથી બોલી નીકળી ગયા. હુ ંમ ૂઝંવણમા ંમકુાયો-
“હવે શુ ંકરવુ ં?” 

         ત્યા ંતો ભોજનના બેલ પહલેા ંએક વવદ્યાથીએ સદેંર્ો આપ્યો કે “તને મનભુાઈ 
બોલાવે છે. ” કેમ બોલાવ્યો હરે્ ? વવચાર કરતો કરતો મનભુાઈને ઘેર પહોંચ્યો. તો ત્યા ં
ચનૂીદાદાને બેઠેલા જોયા. ભારે કરી ! માયાશ , હવે ? ત્યા ંચનૂીદાદાએ જ ર્રૂ ક્ુું “મનભુાઈ ! 
આ વવદ્યાથી મારી ના હોવા છતા ંઇંગ્લીર્ના વપરરયડ ભરવાની હઠ લઈને બેઠો છે , એટલે 
તમારી પાસે લાવવો પડયો છે.” 

      મનભુાઈ મારી સામે જોઈ રહ્યા. પછી કહ,ે “કેમ ભીંગરારડયા , ચનૂીભાઈની ના છતા ં
એમના વગશમા ંબેસો છો ?”“મનભુાઈ, મારે અંગે્રજી ભણવુ ંછે. ” ત્યાચંનૂીદાદાએ ઉમે્ુું- “ 
મનભુાઈ, એ સરટિના ંબે વિશમા ંઅંગ્રેજી ભણ્યો જ નથી , સીધો ત્રીજા વિશમા ંમારે એને કેમ 
ભણાવવો ?” મનભુાઈની સાથે મારે બેત્રણ વાર મળવાનુ ંબની ચકૂ્ુ ંહત ુ ંતેથી તેમની પાસે 
વાત કરવાની રહિંમત મારામા ંપ્રવેર્ી ચકૂી હતી. મેં કહ્ુ ં “મનભુાઈ,એમા ંમારો વાકં નથી. 
સરટિના કોસશમા ંઅંગે્રજી ભણાવાત ુ ંજ નથી , એટલે હુ ંભણી ર્ક્યો નથી. હવે મારે અંગ્રેજી 
ભણવુ ંછે. હુ ંબહુ ધ્યાન આપીર્. ચનૂીદાદાનો ઠપકો નહીં આવવા દઉં. મને અંગ્રેજી રાખવા 
દો.” 

      મનભુાઈ ઘડીક વવચારમા ંપડી ગયા. “ચનૂીભાઈ , આમનુ ંવેન ટળે એવુ ંકંઈક કરીએ.” 
થોડી વાર સધુી મૌન , અને પછી માથુ ંખજવાળતા ંખજવાળતા ંકહે ,“ભીંગરારડયા, હુ ંરતતો 
કાઢંુ. કબલૂ હોય તો !”“હા, કહો મનભુાઈ !” મેં અને મારા વમત્ર ર્ભંભુાઈ ગોટી બને્ન જણાએ 
‘હા’ રાખી. હવે મનભુાઈએ ચનૂીભાઈને કહ્ુ,ં “તમારી પાસે બે વરસ અંગ્રેજી ભણેલા બે 
વવદ્યાથીઓ અને આ બે વવદ્યાથીઓ – ચારેને સાથે કસોટીમા ંબેસાડો. પ્રશ્નો પાઠયપતુતક 
વસવાયના પછૂજો. એટલે એના અંગ્રેજી ભાિા વવરે્ના તતરનો ખ્યાલ આવી જરે્. ” પછી 
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અમારી તરફ મોઢંુ ફેરવી કહે ,“મજૂંરછે ને ભીંગરારડયા ?”  અમે બને્ન વમત્રોએ ‘હા’ કહી. બે 
વરસ એમની પાસે ભણેલા અને હોંવર્યાર ગણાય એવા બે વવદ્યાથીઓની સાથે હુ ંઅને મારા 
જજગરજાન વમત્ર ર્ભંભુાઈ ગોટી [જે મારી સાથોસાથ માલપરાની લોકર્ાળામા ંજ પાચંમા ં
ધોરણથી સાથે ભણનાર અને લોકભારતીમા ંકૃવિ સરટિના પણ સહાધ્યાયી] કસોટીમા ંબેઠા 
અને ચનૂીદાદા પાસે સતત બે વરસ અંગે્રજી ભણેલા વવદ્યાથીઓ કરતા ંવધ ુમાતસશ લઈ 
આવ્યા, અને અમને અંગે્રજી અપા્ુ.ં અમે બને્ન વમત્રો ‘વીથ ઇંગ્લીર્ ’ કૃવિ તનાતક બની 
ર્ક્યા. 
       તે રદવસોમા ંગરુુજીઓ પાસે આવા વેન કરાતા ંઅને વવદ્યાથીઓની અભ્યાસવુતૃ ્વતને 
વેગ આપવા વનયમોમા ંબાધંછોડ કરીને પણ આવા ંકરાએલા ંવેનના ંરચનાત્મક વળોટ 
લોકભારતીમા ંઅપાતા હતા. 
         ખબર નથી , વડીલ થઈને માનથી બોલાવે તે મને ન ગમત ુ ંહોવાછતા ંમનભુાઈ 
કાયમ “ભીંગરારડયા !” એવા માનવાચક ર્બ્દથી સબંોધતા. “ત ુ”ં ક્યારેય કહતેા નહીં. હા , 
વવજયાબહને “ત ુ”ં કહતેાં, અને એ મને બહુ ગમત ુ.ં અભ્યાસ પરૂો કયાશ પછી ખેતી કરતા ં
કરતા ંપ્રસગંોપાિ જ્યારે જ્યારે લોકભારતી જવાનુ ંબનત ુ ંત્યારે મનભુાઈ-વવજયાબહનેને 
મળવા તો જવાનુ ંજ હોય ! એટલે પછીથી તો વવજયાબહને તરફથી રીતસર કડક આદેર્ 
ર્રૂ થયેલો : “ભીંગરારડયા ! આમ એકલા એકલા લોકભારતી ક્યારેય નહીં દોડયા 
આવવાનુ.ં લગ્ન કયાશ છે ને ? તો પછી ઘરવાળીને સાથે લઈને આવવાનુ,ં સમજ્યો ?” 

         અને જ્યારે જ્યારે બને્ન જણા ંગયા ંહોઈશુ ંતો મકાનની ફરતા ંઉછેરેલા ંફળઝાડોની 
મલુાકાત કરાવે,“જો આ કાગડો બોર તો ગોલા અને ઉમરાન બને્ન બોર કરતા ંમીઠા ંછે , તારે 
ત્યા ંઆ બોરડી ન હોય તો આની બે-પાચં કલમ કરી વાળજે , ઈ તો તને ફાવે છે ખરંુ ને ! ” 
અને વાલપાપડી , ચોળા , ચીભડાં,તરૂરયા ંએવા ંકૈંક ચીંથરડીમા ંબાધંી સઘંરી રાખેલા ંબીયા ં
ર્ોધી ર્ોધી મારી પત્નીને આપે અને કેટલીય ભળભળામણ કરે. અરે , બે ત્રણ વખતની 
મલુાકાતો પછી તો એમના તનેહવાત્સલયનુ ંએવુ ંબધંાણ થઈ ગયેલુ ંકે કેટલીય વખત તો 
એવુ ંબન્્ુ ંછે કે મારે લોકભારતીનુ ંકંઈ કામ ન હોય , પણ પત્ની જ કહ્યા ંકરતી હોય, “હાલો 
ને લોકભારતી જઈ આવીએ , વવજયાબા સાભંયાું છે ! ” અને બીજા કર્ાય કામ વવના. માત્ર 
વવજ્યાબાને મળવાના હતેથુી જ લોકભારતી આવ્યા હઈશુ.ં માતવપતા પોતાના ંસતંાનોની જે 
ખેવના કરે , તેવી ખેવના તેમણે અમારે માટે કરીછે.બનેલા ઘણા પ્રસગંો માહં્યલા એક બે 
પ્રસગંની હજુ ટૂકી વાત કરંુ. 
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બહને કે દીકરી ? થયો ગોટાળો !  લાભ ુઅને વવમળા , એક પછી એક એમ મારી બે બહનેો 
ગ્રા.દ.મ.ૂઆંબલા લોકર્ાળામા ંભણતી , અને એના પછી મારી દીકરી વવનતા પણ ત્યા ં
ભણતી. છોકરીઓ તો જ્યારે જ્યારે મનદુાદા આંબલા આવ્યા હોય ત્યારે મળવા જતી જ 
હોય !  
પહલેો પ્રસાંગ : મારી નાની બહને વવમળાએ દાદાને પ્રણામ કયાું એટલે દાદાએ દીકરીની 
સામુ ંજોઈ પછૂ્ ુ,ં “કા ંત ુ ંભીંગરારડયાની દીકરી, ખરંુ ને ?” વવમળા કહ,ે “શુ ંદાદા તમેય તે ! 
હુ ંહીરજીભાઈની નાની બહને છં. ” દાદા કહ,ે  “સારંુ સારંુ , પત્ર લખે ત્યારે ભીંગરારડયાને 
લખજે કે દાદા યાદ કરતા હતા.”“ભલે દાદા !”  ત્યાર પછી ચારેક વિશ વીત્યા ંહરે્. હવે આ 
ટાણે મારી દીકરી વવનતા આંબલામા ંભણે.  
બીિોપ્રસાંગ :મનદુાદાને આંબલા આવેલા ભાળી વવનતા મળવા ગઈ અને કહે ,“દાદા પ્રણામ 
!” દીકરીની સામુ ંજોઈ રહી દાદા કહ,ે“મેં તને ઓળખી કાઢી છે હો ! ત ુ ંભીંગરારડયાની નાની 
બહને ખરંુ ને ?” વન ુકહ ે “ના દાદા ! હુ ંહીરજીભાઈ ભીંગરારડયાની દીકરી છં ”. દાદા માથુ ં
ખજંવાળતા ંખજંવાળતા ંકહે ,“આમ કેમ ગોટાળો કયાશ કરે છે ? ઓલયા વખતે પછૂ્ ુ ંત્યારે 
કહતેી હતી કે હુ ંભીંગરારડયાની બહને છં , અને આ વખતે કહ ેછે કે હુ ંએની દીકરી છં. કહવે ુ ં
પડે હો તારંુ તો ભૈ !” વવનતા હસતી હસતી કહ ે“દાદા ! હુ ંગોટાળો મદુ્દલ નથી કરતી. અને 
તમે કહો છે એય સાવ સાચુ ંછે. પહલેા ંભણતા ંહતા ંતે મારા ંફૈ , એટલે કે હીરજીભાઈની 
બહને હતા ંઅને હવે હુ ંઅહીં ભણ ુછં એ હીરજીભાઈની દીકરી છં. ”“ઠીક, એમ છે ત્યારે , એમ 
કહ ેને ! તારા બાપજુીને લખજે દાદા યાદ કરે છે એવુ.ં લખીર્ ને ?” વન ુકહ ે “હા દાદા !”  
એમની જૈફ વયે પણ એમનુ ંઆવુ ંવહાલ વરસત ુ ં રહતે ુ.ં 
બાપ-દીકરાના નાતે વદૃ્ધ બાપ એના છોકરા પાસે કેિી બાળક જેિી હઠ કરી શકે એનો 
પ્રસાંગ નોંધ ુાં = 

     માલપરામા ંવાત્સલયધામ સતંથામા ંસાધન વવતરણ સમારોહ અને મનદુાદા એમા ં
મખુ્ય મહમેાન. અન્ય આગતંકુોને હજુ સવારનો નાતતો અને ચા-પાણી ચાલ ુહતા ંને દાદા 
ધાયાશ કરતા ંવહલેા આવી પહોંચ્યા. સૌને નાતતો કરતા જોઈ કહે ,“ભીંગરારડયા ! નાતતો તો 
હુયેં કરીર્ - પણ આ ગારંઠયા-જલેબીવાળો નહીં.”“તો દાદા !”“તમે ગાયો રાખો છો ને ? તો 
ઘરવાળીને કહો કે બાજરાનો ટાઢો રોટલો અને દહીં મને જોયરે્ ! ”“સારંુ દાદા !” કહી હુ ંતો 
ઉપડયો ઘેર. “જલદી જલદી મને બાજરાનો ટાઢો રોટલો અને દહીં આપી દે , મનદુાદાને 
નાતતો કરાવવો છે.” ઘેર પહોંચ્યા ભેળો હુ ંઉતાવળ કરવા માડંયો. ઘરવાળી પણ ઘડીક તો 
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વવચારમા ંપડી ગઈ કે ઓચચિંતાનો હાલદમ “ટાઢો રોટલો” કાઢવો ક્યાથંી ? મને કહ ે“ આમ 
ચડય ેઘોડેથી હઠેાતો ઊતરો ! અને ઘડીક ધીરજ ધરો તો બધુ ંથઈ રહરેે્. ” અને માળં કહવે ુ ં
પડે ભાઈ ! એણે તો ફટાફટ રોટલો ઘડી , ચોડવી , ફ્રીજના ઉપલા ખાના-ફ્રીજર-મા ંધડીક 
વાર મકૂી, ઠંડો બનાવી , દહીંની તાહંળી સાથે ભાત ુ ંબાધંી દીધ ું . લઈને હુ ંપહોંચ્યો સતંથાએ. 
દાદા તો રાહ જોઈને જ બેઠા હતા કે ક્યારે ટાઢો રોટલો આવે ! ભાત ુ ંખોલી , રોટલો હાથમા ં
લઈ, આમતેમ ફેરવી મને કહ,ે “ભીંગરારડયા ! આ રોટલો ઠંડો છે પણ ટાઢો એટલે કે 
સાજંનો ઘડેલો નથી લાગતો ! ”“ભલે હો દાદા ! હવે તમારી તચબયત માટે આને જ ટાઢો 
ગણી લેવાનો છે. ખાઈ લો જોઉ છાનામાના ! ” મારાથી થોડુંક ભઠાઈ ગ્ુ ંઅને તમે માનર્ો 
? દાદા એ રોટલો અને દહીં ટેસથી જમવા મડંી ગયેલા.   
                               આિાાં લખાણો મફતમાાં ન દેિાય   !  
   તેમની અવત લથડેલી તચબયતની ગોંરદયા હૉસ્તપટલ રાજકોટમા ંસારવાર લઈ , સાજા 
થઈ લોકભારતી આવ્યા પછી તેમના વનવાસતથાને માલપરાથી અમે ચારેક વમત્રો ખબર 
પછૂવા આવેલા. તચબયત એકદમ સારી હતી. વાતો કરતા ંકરતા ંકહ,ે “ભીંગરારડયા ! 
ખેતીવાડીના  વવિયો અંગે સારંુ લખો છો.” મેં કહ્ુ,ં“ક્યારે અને ક્યા ંવાચં્્ુ ંદાદા !”  તો કહ,ે 
“કેમ, હુ ંસારહત્યનો માણસ એટલે ખેતીવાડીના ંલખાણો નહીં વાચંતો હોઉં એમ લાગે છે ? 
રાજકોટથી આવત ુ ં ‘કૃવિવવજ્ઞાન’ વાચં ુછં. સદેંર્મા ંઅને ક્યારેક ફૂલછાબમા ંપણ તમારા ં
લખાણો ભાળં છં. લખાણની રૈ્લી સારી છે. લખતા રહજેો. સદેંર્વાળા કંઈ મહનેતાણુ ંઆપે 
છે ? આવા ંલખાણો કંઈ મફતમા ંન મળે. તે બધા તો ધધંાથીઓ છે , ખબૂ કમાતા હોય છે. 
ન આપતા હોય તો કહજેો, મફતમા ંલખી આપવાની આપણને નવરાર્ નથી. ” તમે જુઓ ! 
મને લખવા બાબતે ઉત્સારહત કરવાની તેમની કાળજી કેટલી ? 
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બાપ ગમુાવ્યાનો આઘાત 

 

 

દશપકદાદા 
2000ની સાલમા ંમને હાટશએટેક આવ્યાથી મેં બાયપાસ સર્જરી કરાવેલી. મનભુાઈને 

એની જાણ થઈ.. માલપરા ચચઠ્ઠી આવી -“મગંળવારના રાજકોટ જવાનો છ,ં વચ્ચે તમારે 
ત્યા ંઆવીર્.” ચલ. મનભુાઈ 

    ઓપરેર્ન પછી પદંરેક રદવસ થયેલા. ડૉતટરની સલાહ મજુબ આરામ કરી રહ્યો હતો. 
એમની ગાડી દરવાજે આવી. હવે મારી ધીરજ રહ ેખરી ? ઉતાવળે પગલે દરવાજે પહોંચ્યો. 
ગાડીન ુ ંબારણુ ંખોલી દાદા તો મારી વાટ જ જોઈ રહ્યા હતા. ” આવો દાદા ! નીચે ઊતરો 
અને અંદર આવો. ” તેમને પગે લાગ્યો. તેમનો હાથ મારી પીઠ પર ફરવા લાગ્યો. “મને 
નીચે ઉતારવાનુ ંરહવેા દ્યો , ગાડીની ચડ-ઊતરમા ંબહુ તકલીફ પડે છે. પણ તમારી 
તચબયત હવે કેમ છે ? હુ ંએક વાર વચ્ચે આવી ગયેલો , તમે નહીં મળેલા. મારંુ મન 
તમારામા ંવળગેલુ.ં હમણા ંપરૂતો આરામ કરજો. કામ તો આખી જજિંદગી ક્યા ંખટૂવાનુ ંછે ?” 
તમે જુઓ તો ખરા , એક 87 વરસના ખખડધજ ડોસા પોતાના ભતૂપવૂશ વવદ્યાથીની ખબર 
કાઢવા કેટલુ ંકષ્ટ ઉઠાવે છે ! એક દીકરાને ચીંધી ર્કાય તેવા ંકામો તેમણે મને ચીંધ્યા ંછે. 
આજે તેઓ નથી ત્યારે બધુ ંયાદ આવતા ંહૃદય ભારે થઈ જાય છે. મારા પ્રવત પતુ્રવત 
અપેિાઓયે રાખી છે , ત્યારે જીવનના અમલૂય અવસરો સમજી એ અપેિાઓ પણૂશ કરવા 
પરૂતી કોવર્ર્ કરી છે. 
          છેલલી બીમારી જ્યારે એમને લઈને જ ગઈ ત્યારે તેમના વનિતે દેહના ંઅંવતમ 
દર્શને આવ્યો ત્યારે પોક મકૂીને રડાઈ જરે્ તો એકત્ર થયેલ વર્ષ્ટ સમાજમા ંમારંુ વતશન 
બેહદંુૂ દેખારે્ એ ખ્યાલે રડવાનુ ંમહા પ્રયત્ને રોકી ર્કા્ુ ંહત ુ.ં પણ એ દૃશ્ય હજુએ જ્યારે 
જ્યારે તમવૃતપટ પર આવે છે ત્યારે મન અતવતથ બની જાય છે. તેમના અવસાનથી બાપ 
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ગમુાવ્યા જેવો આઘાત જીવનભર પીડા આપતો રહરેે્. જેણે મને પોતાના લાડકવાયા દીકરા 
સમો દરજ્જો આપ્યો. વપતાનો અવધકાર ભોગવનાર હક્કથી બે કામ ચીંધનાર હવે અંત:તથ ! 
 મન ઉપર અસર મકૂી ગયેલા કાયપક્રમો  શ્રમ અને પ્રાથપના                
      શ્રમ પણ પ્રાથશના જેટલી જ પવવત્ર રક્રયા છે. રોજજિંદા કાયશક્રમો તો પાર પાડવાના જ , 
ઉપરાતં અભાસક્રમના એક ભાગ તરીકે અઢી-ત્રણ કલાકનો શ્રમ પણ કરવાનો. સમજણ 
પવૂશકનો ઉત્પાદક શ્રમ , જીવન જીવવા માટે જરૂરી હોવાથી તેને સાધનાનુ ંજ એક અંગ 
ગણવુ ંરહ્ુ.ં  મારા જીવનમા ંએ સહજપણે માલપરા લોકર્ાળામા ંતથપાએલો તે અહીં વધારે 
દૃરઢભતૂ થયો. 
      એવુ ંજ મનનો ભાર હળવો કરવા માટે , જીવનઊજાશ મેળવવા માટે સમગ્ર સષૃ્ષ્ટનુ ં
સચંાલન કરનાર જે ઈશ્વરીય તત્ત્વ છે , તેને નમી , મનની ચચિંતાઓ તેને સોંપી , થયેલ 
ભલૂોનો એકરાર કરી , નવી ભલૂો નહીં કરવાનો સકંલપ કરવાનો સરસ મોકો અમારી 
વનત્યની પ્રાથશનાઓ અમને આપતી. 
 

                             રમત ગમત અને સાાંસ્કૃવતક કાયપક્રમો  

        ખેલરદલીપવૂશકની રમત ર્ારીરરક ઘડતર કરવા સાથે માનવસક ઘડતર પણ કરે છે. 
વર્િણના અવનવાયશ અંગ તરીકે તેનો તવીકાર , બૌદ્ધદ્ધક અને ર્ારીરરક સતંલુન પણ વવદ્યાથી 
અવતથાને રૂડી રીતે ઘડે છે. 
          આવુ ંજ કંઈક સાતંકૃવતક કાયશક્રમોન ુ ંછે. વવદ્યાથી વન:સકંોચ , વનભશયતાથી , સમહૂ 
સામે અચભવ્યતત થાય , તમરણર્સ્તત ખીલે , તવીકારેલા પાત્રને હબૂહ ૂવ્યતત કરી ર્કાય , તે 
ઉદે્દર્થી મેં મારી જાતને નાટ્પ્રવવૃિમા ંજોડી હતી. ગરુુકૃપાએ મખુ્યપાત્ર મારા જ ગજવામા ં
રહતે ુ.ં 
                                               સહવશિણ  
     દીકરા-દીકરીઓની ર્રીર રચના થોડી ચભન્ન હોવા છતા ંએ બને્નને વવકસવાની સમાન 
તક મળવી જોઈએ. સષૃ્ષ્ટવનમાશણનો ક્રમ પણ ઉભયની ઉપસ્તથવતનો તવીકાર કરે છે. 
સહઅસ્તતત્વ અને સામીપ્ય મનોવૈજ્ઞાવનક દૃષ્ષ્ટએ પણ જરૂરી છે. અલબિ લાગણીઓ અને 
આવેગોના પ્રગટીકરણ માટે વવવેક જરૂરી છે. બહનેોના ંઅને અમારા ંછાત્રાલયો જુદા ંજુદાં , 
પણ અનેક પ્રવવૃિઓ સાથે રહીને કરીએ. પરતપરને સમજીએ. ફૂલમાથંી ફળ બનવાની 
યાત્રા નજરે વનહાળી ર્કાતી નથી, છતા ંએ  બનતી જ રહ ેછે. તેવ ુ ંજ આપણા મનનુ ંસહજ 
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ઘડતર અને સમજનો વવકાસ આ સહવર્િણ પ્રણાલીમાથંી મળી રહ ેછે. અમારા માગશદર્શક 
સતકશ અને સજાગ હોવાથી અમે ઉચચત રીતે ઘડાયા ંહતા.ં 
                                        હતેલુિી ગ્રામવશિણ                                
   માત્ર છોકરા-છોકરીઓને ભણાવીને બેસી રહવેાન ુ ંનથી. ભણાવી-ગણાવીને તેમને જે 
સમાજમા ંછૂટા ંમકૂવાના ંછે, તે સમાજ શુ ંછે, તેની તાસીર શુ ંછે, હતે ુતેને સમજતા કરવાનો 
છે. વાતતવવક રીતે કેવા કેવા પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે , ત્યારે શુ ંઅને કેવા ંવનરાકરણો કરવા ં
પડે છે, કોણે કેવી રીતે ઉકેલો મેળવ્યા છે , તે જાણવા માટે વ્યસ્તતગત મલુાકાતો , પ્રશ્નોિરી 
અને એમાથંી ઊભુ ંથત ુ ંવાતતવવક ચચત્ર સમજવાની કોવર્ર્રૂપે ગ્રામવર્ચબરો થતી હોય છે. 
અમે રામધરી ગામમા ંગ્રામવર્ચબર યોજી હતી. તેમા ંબાગાયત , વનવવદ્યા , જળવવદ્યા , ખેતી , 
પશપુાલન તથા ગ્રામોદ્યોગની ભરપરૂ મારહતી મેળવી હતી. ગામડાઓંના પ્રશ્નોને પોતીકા 
ગણી એ કામ જાણે આપણે જ કરવાનુ ંછે, તેવુ ંસહજ લાગવા માડં્ ુ ંછે. તે ભાવનાનુ ંવસિંચન 
આવા વર્ચબરો દ્વારા થ્ુ ંછે. 
                                            ઉત્સિ ઉિિણી  
   રોજેરોજના કાયશક્રમોમા ંવર્િકો સાથે હોય, એટલુ ંજ નહીં પણ હોળી-ધળેૂટીના તહવેારોમા ં
સૌને રંગે રંગાવાનુ ંહોય, ધોધમાર વરસાદમા ંનહાવાન ુ ંહોય, વનયામકશ્રીથી માડંી પટાવાળા 
પણ આવી પ્રવવૃિઓમા ંજાતને જોડે. જેમની પાસેથી રાજનીવતના વગોમા ંસોકે્રરટસ , પ્લેટો , 
એરરતટોટલને માણ્યા હોય, તેવા મનભુાઈને પણ રંગોથી રંગી કાબરચીતરા કયાશ છે.   
     ઉત્સવો, પ્રાચીન સાતંકૃવતક મલૂયોને જીવતં રાખવાનુ ંભગીરથ કાયશ કરે છે. માનવ 
માનવ માટે ઉદાર બનવાનુ ંસચૂવે છે. લોકભારતી સવશધમશ સમભાવને વરેલી સતથા. એટલે 
તમામ ઉત્સવો ઉપર આ માન્યતાની જબરી અસર. તે રદવસોમા ંતથાયી થયેલો સવશધમશ 
સમભાવનો એ વવચાર, લોકઘડતરનુ ંકામ કરનાર માટે ઉપયોગી સાચબત થયો છે. 
       હુ ંલોકભારતીમા ંલોકભારતીનો બનીને રહ્યો. આજે પણ લોકભારતીનો જ વવદ્યાથી છં. 
લોકભારતીનો વવદ્યાથી હોવાન ુ ંમને ગૌરવ છે. માત્ર હુ ંજ નહીં , મારા નાના બે ભાઈઓ , બે 
બહનેો, ભાઈઓના ંપત્નીઓ , બે દીકરીઓ , પતુ્રવધ-ૂતમામે ગ્રામદચિણામવૂતિ અને 
લોકભારતીનુ ંવર્ષ્યત્વ અને સાવન્નધ્ય માણ્યા ંછે. તેમના વાત્સલયમા ંઆકંઠ નાહ્યા ંછે. 
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થોડુાંક અંગત અને કૌટુાં ક્ષબક 

 
          મારી સગાઈ ક્યારે થઈ હરે્ , તે તો મને યાદ નથી. નવમા ધોરણમા ંમાલપરા 
ભણતો હતો ત્યારે લગ્ન થયેલા.ં છ સાત ગાડાનંી જાન જોડીને વરરાજો પરણવા ગયેલો. 
પણ તે વેળાના રરવાજ પ્રમાણે મેં મારી પરણેતરનુ ંમોંયે જોયેલુ ંનહીં. પછી વાત કરવાની 
તો વાત જ ક્યા ંરહી ? 

         અઘરંુ ત્યારે પડ્ું , જ્યારે હુ ંલોકભારતીના છેલલા વિશમા ંહતો. આણાનુ ંનક્કી 
કરવા બને્ન વેવાઈઓ મળ્યા. ઘરેણાને મદેુ્દ વાકંું પડ્ુ.ં વાત વટે ચડીને સબંધં તોડી છૂટંુ 
કરવા સધુી પહોંચી ગઈ. ઘટનાની વાત પ્રસરતા ંમારા માટે ગે્રજ્્એુટ કન્યાના ંમાગા ં
આવવા લાગ્યા.ં મહમેાનોની આવન-જાવન વધી ગઈ.  
          હુ ંભારે ગ ૂગંળામણ અનભુવુ.ં “આ તે કેવો ન્યાય ? જે કન્યા મારી સાથે ચોરીના 
ચાર ફેરા ફરી છે , એને કે ખદુ મને પણ કોઈ પછૂત ુ ંનથી કે તમારી શુ ંઇચ્છા છે ? 
લગ્નવવવધની ગભંીરતા છોડી દેવાની ?  મામલુી વટને ખાતર સબંધં ફોક કરવાનો ? આ 
કેમ સહન થાય ? લોકભારતીના વાતાવરણમાથંી એટલુ ંર્ીખ્યો છં કે સાચી જણાએલી 
વાતમા ંપીછેહઠ કરાય નહીં. તો મારે આ  બાબતે શુ ંમ ૂગેં મોઢે જે થાય તે થવા દેવ ુ ં ? શુ ં
કરવુ ં?” 

          મારી જેમ જ મારી પત્ની સવાઈ મ ૂઝંવણ અનભુવે ! તે ભણેલી નહીં. ધારુકામા ં
વનર્ાળ તો ઘણી મોટી. પણ ખેડૂતની દીકરીઓને વળી ભણવાનુ ંકેવ ુ ં! ઢોરા ંચારે , 
ભરતગ ૂથંણ કરે , ખેતીકામમા ંમાવતરને મદદ કરે અને ઉંમરવાન થયે સાસરે જાય. હવે 
અમારે સવાલ એ ઊભો થયો કે એકબીજાના મત-અચભપ્રાય જાણવા કેમ ? ચચઠ્ઠી-ચપાટી 
પણ લખવી કેમ ? 

         હુ ંપરરસ્તથવતનો માગશ કાઢવા વમત્રોને પછૂં. તેઓ સલાહ આપે: “ભણેલી ને 
ગે્રજ્્એુટ થયેલી છોકરીઓ ક્યા ંઓછી છે ? તારી સગાઈ તટેૂ તો  તટૂવા દે ! આ તો તારંુ 
કજોડું થરે્ !” 

         વમત્રોની વાત ગળે ઊતરે નહીં. મનમા ંથયા કરે : “જે રદવસે સગાઈ થઈ હરે્ તે 
રદવસે અમે ભાખણભરરયા ચાલતા ંહઈશુ.ં કોણ કેવુ ંરૂપાળં કે ખોડ-ખાપણવાળં થરે્ કે વધ-ુ
ઘટુ ભણરે્ તે ક્યા ંનક્કી હત ુ ં ? કન્યાને ન ભણાવી હોય તો તેમા ંતેનો થોડો દોિ કહવેાય ? 
મારા તવાથશ ખાતર તેને દંડ પડે તો તો મારંુ લોકભારતીનુ ંવર્િણ લાજે ને ? ભલે તે અભણ 
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રહી ! અભ્યાસના ભાગરૂપે બાજુના ંગામડાઓંમા ંજઈ , ઘણા વનરિરોને સાિર કયાશ છે , તો 
મારી જીવનસચંગનીને સાિર નહીં કરી ર્કંુ ?” ગોદાવરીને પછૂ્ા વવના , તેના મનની વાત 
જાણ્યા વવના સબંધં તોડવાની મારી જરીકેય ઇચ્છા નહીં. 
        મારા મન પર એક જ ધનૂ સવાર : કોઈ પણ રહસાબે ગોદાવરી સાથે રૂબરૂ સપંકશ  
કરવો. એ ન બને તો તેના મનની વાત ર્ી છે , તે સદેંર્ા દ્વારા જાણી લેવી. બને્ન પિના 
પરરચચતને આ કામ સોંપ્્ુ.ં 
         ત્યા ંતો મારા બાપજુી પર સીધો જ ગોદાવરીનો સદેંર્ો આવ્યો. : ”ઘરેણાનંી હઠ મેં 
નથી કરી, એ આગ્રહ મારા બાપજુીનો છે. હુ ંતો તે જ ઘર અને વરને વરી ચકૂી છં. આવીર્ 
તો તે જ ઘરે વહુ બનીને આવીર્, નહીં તો આ દુવનયા છોડી જતા ંઅચકાઈર્ નહીં.” 

       આ સદેંર્ાથી મારી રહિંમત બેવડાઈ. મારો ‘તનાતક’ થયાનો ગવશ ઓગળી ગયો. જે 
જજગર મારે દેખાડવી જોઈતી હતી , તે હુ ંદેખાડી ર્ક્યો નહીં. તેણે આપેલા તપષ્ટ વનણશયથી 
તથા તેની મક્કમતા અને વનભશયતા માટે મને અનહદ માન થ્ુ.ં 
         વપતાજી તો આ સદેંર્ાથી ખબૂ જ હરખાયા. ઘરેણા ંબાબતની જીદ ઢીલી મકૂી. 
વેવાઈએ જેટલા ંમાગ્યા ંએટલા ંઘડાવી દઈ, પતુ્રવધનેૂ તેડી લાવવા સમંત થયા. 
          પતુ્રવધ ૂસાસરે આવી. સૌને પગે લાગી. અંગ ઉપરથી ઘરેણા ંઉતારી ઢગલો કરી 
કહ્ુ ં: “મારે આ ઘરેણા ંનહીં , તમે બધા ંજોઈએ છે.. ” બહારથી અડીખમ દેખાતા વપતાજીનુ ં
હૃદય િવી ઊઠ્ુ ં: “દીકરો ભણેલો છે , પણ તમે તો ગણેલા ંછો બેટા ! તમે જ અમારા 
કુટંુબનુ ંઘરેણુ ંનીકળ્યા ં! ઘરેણા ંબધા ંભલે તમારી પાસે જ રહ્યાં, એને હરખથી પહરેો બેટા ! 
અમારા વેવાઈ વેવાઈનો વટ નાહકનો તમને દૂભવી દેત ! સારંુ ક્ુું તમે બને્નએ રહિંમત 
દેખાડીને સાચી વાત અમારી પાસે રજૂ કરી.” 

           માલપરા અને આંબલા લોકર્ાળામા ંજે સતંકારો મેળવ્યા હતા , તે લોકભારતીમા ં
વધારે ઘ ૂટંાયેલ, તેણે આ બળ આપેલુ.ં 
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ડો’કાકા પાસેથી “મધ્યમ માગપ” અક્ષભગમની જાણકારી મળી 
 

 કૃવિતનાતક થયા પછી બહારની દુવનયાનો થોડો અનભુવ લેવાની ગણતરીથી મારા માટે 
વપતાજીએ જ થોડો સમય નોકરી કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો , એટલે ત્રણેક મરહના મનભુાઈની 
ભલામણથી ગગંાજળા વવદ્યાપીઠ અચલયાબાડામા ંડોલરકાકાની છત્રછાયામા ંગાળ્યા, 
એક પ્રસગં તે વખતનો પણ જણાવુ ંકે જેમાથંી મને જીવન વ્યવહારમા ંઉપયોગી થાય એવી 
ર્ીખ મળી. “કૃવિવવદ” અભ્યાસક્રમમા ંગાલાભાઈ [જે લોકભારતીમા ંમારા પ્રાધ્યાપક હતા] 
આચાયશ અને હુ ંગહૃપવત કમ અદ્યાપક. છાત્રાલયની રૂમોમા ંવવદ્યાથીઓને મળવા અવાર-
નવાર આંટો મારંુ ત્યારે જ્યા ંને ત્યા ંબીડીઓના ઠંૂઠા ંનજરે ચડે અને હુ ંઅકળામણ અનભુવુ.ં 
આવુ ંતે કંઈ ચાલે ? એક રદવસ સાજંે હુ ંગયો ડો ’કાકા [બધા ડોલરભાઈ માકંડને 
“ડો’કાકા”ના ટંુકા નામથી જ સબંોધતા] પાસે. અને વાત કરી કે ‘કાકા ! મને કંઈક 
માગશદર્શન આપો કે હુ ંજલદીમા ંજલદી વવદ્યાથીઓને બીડીઓ પીતા ંબધં કરી ર્કંુ. ” તો મને 
કહ,ે“હીરજીભાઈ ! તમે મનભુાઈ પાસે તાઝાતાઝા ભણીને આવો છો , વળી જુવાન માણસ 
છો, એટલે આવુ ંજોઈ અકળાઈ ઊઠતા હર્ો એ સમજી ર્કંુ છં , પણ આપણે એને બીડીઓ 
છોડાવવી હોય તો પહલે ુ ંકામ વવદ્યાથીઓની રૂમે ડબલા ંઆપવાનુ ંકરો , જેથી  બીડીઓ 
પીધા ંપછી ઠંૂઠા ંગમે ત્યા ંફેંકે નહીં , ડબલામા ંજ નાખે એવો આગ્રહ રખાવો. મારી દૃષ્ષ્ટએ 
આવો “મધ્યમ માગશ” ઉિમ માગશ ગણાય.” હુ ંતો ડોકાકાનો આવો અચભગમ જોઈ વવચારમા ં
જ પડી ગયો !  
       ત્યા ંપાછા કહે,“જુઓ ! એમને બીડીઓના ંઠંૂઠા ંડબલામા ંજ નાખવાની ટેવ પડી જાય , 
પછી પાછા એવો આગ્રહ રખાવશુ ંકે ‘આટલી બધી નહીં , આખા રદવસની માત્ર બે જ બીડી 
પીવાની. અને એમ કરતા ંકરતા ંબીડીઓ પીતા ંબધં કરાવી ર્કશુ.ં તમે ધીરજ રાખો, આવા ં
કામ કડકાઈથી નહીં, ધીરજથી અને સમજણથી જ થાય.” 

  ડોકાકા પાસેથી એક આખી નવી વવચારસરણી જાણવા મળી. અને કોઈ પણની સાથે વધ ુ
કડકાઈભ્ુું-સામા છેડાન ુ ંવલણ નહીં , પણ “મધ્યમ માગશ”  અપનાવવાની ટેવ પાડવાનો 
પ્રયત્ન ર્રૂ કયો.         
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નાનાાં મટી મોટેરાાં બની િિાની ફરિ પડી 
 

    પણ ઘરની ખેતી સભંાળવાની જ હતી. એટલે નોકરી છોડી , મારા વતનને જ મેં મારંુ 
કાયશિેત્ર બનાવ્્ુ.ં છ મરહના થયા ત્યા ંવપતાજી એક રદવસની બીમારીમા ંગામતરંુ કરી 
ગયા. મારા કાકા દમના દદી , તદ્દન અર્તત. તેમનુ ંકુટંુબ અમારી સાથે જ હત ુ.ં કુટંુબની 
જવાબદારી ઓચચિંતી જ અમારી માથે ચઝિંકાણી. મારાથી નાના ંચાર ભાઈઓ અને ત્રણ 
બહનેો. તેવડો જ કાકાનો પરરવાર. બધાનેં ભણાવવાં , પરણાવવાં, ધધેં લગાડવાં , બધુ ંજ 
બાકી હત ુ.ં પરરસ્તથવતએ મને અને ગોદાવરીને નાના ંમટી મોટેરા ંબની જવાની ફરજ પાડી. 
નાના ંભાડંરડાનેં કપડાલંતા ંકે ચીજવતતઓુ માટે સતંોિ આપતા,ં વધે તે વાપરતા.ં  
        હવે અમે ભાઈઓ-બહનેો સૌને તેમની િમતા મજુબનો અભ્યાસ અને પસદંગી 
પ્રમાણેના જીવનસાથી મળી રહ ેતેની વેતરણ કરવા લાગ્યા.ં વપતાજીની ગેરહાજરી કોઈને 
સાલે નહીં તેની કાળજી લેતા.ં સામે ભાઈઓ-બહનેો બધાએં અમને બને્નને તેના ભાઈ-ભાભી 
નહીં, પણ માતા-વપતા હોઈએ તેમ વડીલ માવતર તરીકેની અમારી આમન્યા-મયાશદા રાખી 
છે. 
 

                            કુટુાંબમાાંથી ઘ ૂાંઘટ પ્રથા ગઈ  
       નાના ભાઈ નરર્ીનુ ંવેવવર્ાળ માલપરા કરેલુ.ં જાન જોડતી વેળા નરર્ીએ ઇચ્છા 
પ્રગટ કરેલી: “લગ્ન ખલુલા મોંએ કરાવો. ” કન્યા પિને તો વાધંો હતો જ નહીં. 
માટચલયાભાઈના સહવાસે આ વ્યવહાર ગામ આખામા ંસહજ થઈ ગયેલો. મારા સગા-
સબંધંીઓનો આ અંગે ખલુલો વવરોધ. વપતાજીની ગેરહાજરી. વડીલ હુ ંજ ગણાઉં ! હુ ંપણ 
ઇચ્છં કે લગ્ન ખલુલા મોંએ જ થવા ંજોઈએ. 
      મારે એક ્સુ્તત કરવી પડી. અણવરને બોલાવી સચૂના આપી : “લગ્ન ખલુલા મોંએ 
જ કરવાના ંછે. મારા વસવાય કોઈ માડંવામા ંઆવી “ના”  પાડે તો પણ તમારે માનવાનુ ં
નહીં.” હુ ંએક દોઢ કલાક સૌની નજરથી વેગળો થઈ ગયો. માડંવામા ંલગ્ન ખલુલા મોંએ 
થઈ રહલેા ંજોઈ સબંધંીઓ અકળાયા.ં “હીરજી ક્યા ં? હીરજી ક્યા ં ?” સૌ મને ર્ોધે ! જ્યારે 
હુ ંસૌની વચ્ચે આવ્યો ત્યારે લગ્નવવવધ પણૂશ થઈ ગયેલી. સૌનો આક્રોર્ મારા પર. સૌને 
ર્ાવંતથી સાભંળ્યા.ં આ વનણશયમા ંહુ ંભાગીદાર છં તેમ સૌ પામી ગયા. મારા પરનો સૌનો 
પે્રમ સફળ થઈને રહ્યો. ઘીના ઠામમા ંઘી પડી રહ્ુ.ં અમારા કુટંુબમા ંઘ ૂઘંટ છોડવાની તે 



અનકુ્રમ                     લોકભારતી પ્રકાશન 
43 

 

કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ 

રદવસે થયેલી પહલે આવનારી નવોઢા માટે રાજમાગશ બની ગયો. તે રદવસોમા ંઆ ઘણુ ં
અઘરંુ હત ુ.ં પણ અમને મળેલુ ંવર્િણ અમને  આ રીતે રદર્ા દેખાડત ુ ંરહ્ુ.ં 
માત-વપતાનો િારસો 
 

 

 
 

બા -દીિાળીબા અને વપતા- ભીખાભાઈ 
        શ્રમનો, કમશઠતાનો વારસો મારા ંબાનો. ખેતીકામ ખબૂ ઝડપથી પાર પાડે. આળસ 
તો એમને જોઈ ભડકીને ભાગે ! નીંદતાં , પારવતા,ં વાઢતાં, લણતા ંસૌની આગળ જ હોય ! 
કપાસ વીણવાની આવડત તો તેમની સવુાગં ! દેર્ી કપાસ થતો ત્યારે ત્રણ-સાડાત્રણ મણ 
અને સકંર આવ્યો ત્યાર પછી તો સાડાછ-સાત મણ કાટેં ચડાવી લેવાનો. જાણે કપાસ 
વીણવાનુ ંનાનકડું મર્ીન જ જોઈ લયો, એવુ ંચાપલય ! 
         વાડીએ આવતા વડીલો-વમત્રો ખેતીની બાબતમા ંઆગવી સઝૂ અને 
પ્રયોગર્ીલતાની સાથોસાથ ર્રીરની તદુંરતતી અને ખેતીમા ંસતત લાગ્યા રહવેાની 
માતાની િમતાની પ્રર્સંા કરે ત્યારે , તેમને ભાર દઈને કહું , કે “ખેતીના ધધંામા ંજ્ઞાન-
વવજ્ઞાનનુ ંતેજ લોકભારતીએ પરેૂલ છે , ખેતી પ્રત્યેનો સતત મનનો ભાવ , એ મારા વપતાશ્રી 
તરફથી મળેલ ભેટ છે , પરંત ુર્રીરની નરવાઈ અને કામઢાપણાનો વારસો મારા ંબા 
તરફથી મળ્યો છે. હમણા ં2009ની સાલમા ં80 વિશની ઉંમરે બા તેમની ચોથી પેઢીને 
હોંર્થી સાચવવાનુ ંછોડી મોટા ંગામતરે વસધાવ્યા.ં તેમને  આંખે ચશ્મા ંઆવ્યા નહોતાં . 
વાડી વપરાર્ના ચલાખા , બુગંણ , પછેડી બસ હાથ વડે-સોઈદોરાથી જ સીવી આપતા.ં 
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ભરત ભરવાનુ ંગજુ ંતો બસ એમનુ ંજ ! વહુ-દીકરીઓ તો જોઈ જ રહતેી ! તેમનો કોઈને 
અભાવો નહોતો. વાડીએ આંટો-ફેરો આવી જે હરખ વહવેડાવતાં , અમે સૌ ધન્ય થઈ જતા.ં 
તેમની માયાળ અને તનેહભરી વાણી મજૂરો સધુ્ધાનંો ઉત્સાહ વધારનારી હતી.   
 

અમારાાં બાની ઉદારતા 
 

એક વાર એવુ ંબન્્ુ ંકે ભીંડાના ંબીજની કોથળી મેં મકેૂલી એ જગ્યાએથી નહીં 
મળતા ંમેં અમારા ંબાને પછૂ્ ુ ંકે “બા ! એક લાલ રંગની પ્લાષ્તટકની નાની કોથળી 
[પાઉચ]  આ કબાટના નીચલા ખાનામા ંમેં મકૂી હતી. ક્યારનો ર્ોધ ુ ંછં પણ જડતી નથી. 
તમારી નજરે ક્યાયં ચડી છે ?” તો કહ ે “શુ ંહત ુ ંએની માલીપા ?” મેં કહ્ું ,“બા ! હુ ંથોડા 
રદવસ પહલેા ંરાજકોટ ગયો હતો , ત્યારે કૃવિ મેળામાથંી નવીન જાતના લાલભીંડાન ુ ંબીજ 
લેતો આવ્યો છં. હવે ચોપવાની ઋત ુથઈ છે એટલે આજ વાડીયે લેતો જાઉં તો લીલો ભીંડો 
અને આ લાલભીંડો બને્ન બાજુ બાજુમા ંચોપી દઈએ , તો ખબર પડે કે બેમાથંી કઈ જાત વધ ુ
ઉતારો લે છે અને ખાવામા ંકઈ સારી છે એનો અખતરો કરી જોવો છે ,” બાએ ઘડીક 
મનોમન યાદ ક્ુું અને પછી કહે,” હા ભૈ ! ઈ તો મેં મોટા ફચળયાવાળા ગગંાફઈનો ભાચણયો 
– ભીંડાના ંબી હોય તો મામી દ્યોને-કહતેો કહતેો આવ્યો ’તો ’, તે સાત-આઠ દી ’ પેલા ંઈ 
પડીકંુ એને આપી દીધ ુ ંછે, મને એમ કે ત ુ ંતો પાછં બીજુ ંલાવવાનો જ હો ને !” 

     ઘરડા ંમાજી ઘેર હોય અને કોઈ પાડોર્ી કે ભલેને સબંધંી જ થતા હોય , પણ ઘેરથી 
કોઈ ચીજ-વતત ુમાગવા-લેવા આવે તો ફટ દઈને “ના” કહી દેતા ંહોય એવા ંમાજી મેં ઘણા ં
કુટંુબોમા ંજોયા ંછે. જ્યારે અમારા ંબાનો તવભાવ એવો હતો કે માગનારો ભલૂે ! “એની 
ચબચારાની પાસે નો હોય , અને જરૂર હોય તો શુ ંકરે ? માગવા-લેવા આવવુ ંજ પડે ને ? 
અને આપણી પાસે હોય અને ના થોડી પડાય છે ?” બાનુ ંબસ આ જ માનસ ! સગા-
સબંધંીઓમા ંપણ તલ , મગ , જીરુ , રાય જેવા મસાલા કે મખુવાસી ચીજ વતત ુઉપરાતં 
ર્ાકભાજી તો શુ,ં ઘરે બનાવેલા ંતૈયાર અથાણા ંસધુ્ધા ંઆગ્રહ કરી કરી સાથે બધંાવે. અરે ! 
ડીલે ડાભોચળયા ંઅને ભરટયા ંચોટાડી-ખુચંાડી , સાવરણી કે સાવરણા બનાવવા ઘેર લાવેલ 
લાપંડા ંકે જીપટાના ભારામાથંીય કોઈક જો માગે તો બા બેબે સાવરણા-સાવરણીનો જર્થથો 
“ઘણુ ંલાવ્યા છે ગોદાવરી , તમતમારે  આટલુ ંલઈ જાઓ ” કહી આપે ત્યારે વનરાતં થાય. 
જોકે બાનો આવો વ્યવહાર અમને પણ ગમતો. પણ ક્યારેક એવુ ંબને , કે કોઈ નવુ ંબીજ 
માડં થોડું-અખતરો કરવા પરૂત ુ ંજ મળ્્ુ ંહોય અને કોઈ માગે કે બા , થોડું ચબયારણ હોય તો 
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આપો ને, અને ખાખંાખોળા ંકરતા ંજો બાની નજરે ચડી જાય તો ખલાસ ! એટલે કોઈ એવા 
એતતરા બીજને બાની સખાવત વવૃિથી બચવા અમારે એમનાથી છાનમુાન ુ ંરાખવુ ંપડત ુ ં
બોલો ! આવી બાના ંઅમ સતંાનો કેટલા ંભાગ્યર્ાળી ગણાઈએ તમે જ કહો ! 
 

વપતાજીની ડહિંમત અને સચ્ચાઈ 

 

  પાચંમા ધોરણથી ર્રૂ કરી કૉલેજ સધુી અભ્યાસાથે બહારગામ રહવેાન ુ ંબન્્ું , અને ભણી 
રહ્યા પછી વપતાજીના સાવન્નધ્યમા ંખેતીમા ંજ્યા ંર્રૂઆત કરી ત્યા ં4-6 મરહનામા ં
હૃદયદબાણ દ્વારા એમને અચાનક મોટે ગામતરે ઊપડી જવાનુ ંબન્્ુ.ં સાવ નાનપણના ં10-
12 વરસ અને વચ્ચે વચ્ચેના વેકેર્નના બે બે માસ મળી જે થોડા ઘણા રદવસો તેમના ંહ ૂફં 
અને વાત્સલયમા ંનહાવાના મળ્યા છે , તે દર્યાનમા ંતેમની પાસેથી જે પા્યો છં , તેને 
નજર સમિ રાખી , એને જ જીવનનુ ંધ્યેય માની , તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો કાયમ 
પરુુિાથશ કયો છે. 
        એમનુ ંઅંગત વમત્રવત ુશળ ગણાય એવા મારા છગનકાકા , લિણમામા , 
ભગવાનદાદા, વત્રકમદાદા , ભગવાનબાપ ુજેવા બધા વડીલો પાસેથી મારા બાપાના 
અવસાન પછી એવી જ વાત સાભંળવા મળી કે “ભીખાભાઈએ એની જજિંદગીમા ંકદી ખોટંુ 
ક્ુું નથી , કે કદી ખોટંુ બોલયા પણ નથી. કોઈની સાથે અણબનાવ બન્યો હોય તો પણ , 
ક્યારેય પાછળથીયે ગાળ તો શું, એના વવિે તોછડો ર્બ્દ પણ બોલતા સાભંળ્યા નથી. અરે 
! જમીન બાબતના કેસ વખતે વકીલે સલાહ આપેલી કે “ભીખાભાઈ ! તમે ન્યાયધીર્ 
સાહબે સમિ બસ એટલુ ંબોલો કે ‘સામાવાળાએ મને અપર્બ્દો કહ્યા છે ’ એટલે આપણે 
કેસ જીતી ગયા સમજો ! ” ત્યારે ભીખાભાઈએ એમ કહી દીધ ુ ંહત ુ ંકે “વકીલસાહબે ! કેસ 
હારી જઈએ તો કુરબાન ! પણ હુ ંખોટંુ તો નહીં જ બોલુ ં! ” પરરણામે કેસ ઘણો લાબંો - 9 
વરસ સધુી - ચાલયો. આખરે સત્યનો વવજય થયો. ભીખાભાઈ સાચા હતા , કુદરત એની ભેરે 
ચડી, કોટે તેમની જ તરફેણમા ંફેંસલો આપ્યો.  
       ગામના પાદરમા ંજ બે નદીઓ વહે. એટલે પોતે તરવાની કળા પર સારી પક્કડ 
મેળવેલી. “કેટલીય વાર કાળભાર કે સીતાપરી નદીમા ંપરૂ આવી જતા ંસામે કાઠેં ફસાઈ 
પડેલ મસુાફરને નદી પાર કરાવવા પરૂમા ંતરી , સામે કાઠેં પહોંચી , મસુાફરને સાથે રાખી 
નદી પાર કરાવતા હોય એવુ ંઅમે કેટલીય વાર જો્ુ ંછે. અરે ! નબળં-દૂબળં વરસ હોય કે 
વરસાદની હલેી મડંાણી હોય , દસ-બાર દાડા દાડી-દપાડી હાલે એમ ન હોય , તોયે પેટ તો 
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ખાવા માગે જ ને ? તેવે ટાણે તાવડી ટેકો લઈ જઈ , છોકરા ંટંક ન છાડંી જાય તેની ચચિંતા 
કરી, અમારા ંકુટંુબોમા ંજાતે આવી , માણુ-ંબે માણા ંજુવાર લઈ જવાનુ ંકહી , ભાગં્યાનો ભેરુ 
બનતા, એનો ગણ અમે કેમ ભલૂીએ ! ભીખોભાઈ એટલે ભીખોભાઈ !  ભીખોભાઈ કાઈં 
થવાય ભાઈ ! ” એવુ ંચોસલાના મારા વજાદાદા , કમાકાકા અને કરર્નકાકા ભરવાડ , 
ગાડંાકાકા અને વર્રામદાદા હરરજન , હમીરકાકા , અને નાગજીદાદા દેવીપતુ્રને મેં કહતેા ં
સાભંળ્યા ંછે. 
       માત્ર 45 વિશની ઉંમરમા ંએમનુ ંઆ્ષુ્ય પરંુૂ થઈ ગ્ુ ંએટલે શુ ંકરીએ ? બાકી અમ 
ભાડંરડા ંશુ,ં આખા પરરવાર-ગામ સમતતને એમની હાજરીની બહુ જરૂર હતી. અમારા સૌના 
જીવનવવકાસમા ંએમની જે ખોટ પડી છે તે કદી પરુાય તેવી નથી.  
                           કુટુાંબ વિશેની થોડીક િધ ુવિગત  

     કુટંુબને માત-વપતા તરફથી મળેલ વારસાની આટલી વાત કયાશ પછી ભેળાભેળ એય 
વાત કરી દઉં કે અમારા વપતાજી ભીખાભાઈએ માડં માડં ચોપડી વાચંી ર્કે અને પોતાની 
સહી કરી ર્કે તેટલુ ંઅિરજ્ઞાન મેળવેલુ.ં પણ અમારા ંબા-રદવાળીબા તો સાવ હતા ંઅભણ. 
છતા ંએના ંબાળકો અભ્યાસ બાબતે કેટલા ંતેજતવી નીકળ્યા ંએના ંએક બે ઉદાહરણ આપી 
દઉં. 

[1] નાના ભાઈ નરશીએ પ્રિેશ પરીિામાાં 100માાંથી 100 ગણુ મેળવ્યા 
       નાના ભાઈ નરર્ીએ વાત્સલયધામમા ં5-6-7 ધોરણ પરૂા ંકરી ભાવનગર ભણવા 
જવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. ભાવનગરમા ંતે રદવસોમા ંસનાતન હાઈતકૂલ સારી ર્ાળા 
ગણાતી. ત્યા ંપ્રવેર્ માટેનો એટલો બધો ધસારો કે પ્રવેર્ પરીિા આપવાની થઈ. પરીિા 
આપી. બપોર પછી જ હત ુ ંપરરણામ. એક પછી એક નામ બોલાતા ંહતા.ં એમા ં “નરર્ી 
ભીંગરારડયા” એમ બોલા્ુ.ં એટલે અમે તલાકશની ઓરફસમા ંફી ભરવા ઊભા થયા. ત્યા ં
પટ્ટાવાળો આવીને કહે ,“તમને વપ્રસ્ન્સપાલ સાહબે એમની ઓરફસમા ંબોલાવે છે. ”  અમે તો 
વપ્રસ્ન્સપાલ સાહબેની ઓરફસમા ંગયા. વપ્રસ્ન્સપાલ સાહબેે ઊભા થઈ , નરર્ીને પાસે 
બોલાવી, વાહંો ઠપકાયો !  “વેલકમ ભીંગરારડયા ! તને 100માથંી પરેૂપરૂા 100 માતસશ મળે 
છે, પણ હુ ં99 આપુ ંછં. તારે કોઈ ફી ભરવાની નથી. દાખલ થઈ જા. તારી ફી ભરવાનો 
ગવશ હુ ંવપ્રસ્ન્સપાલ લેવા ઇચ્છં છં ”. નરર્ી સનાતનમા ંભણ્યો અને વપ્રસ્ન્સપાલની છાતી ગજ 
ગજ ફૂલે એવુ ંપરરણામ અને વતશન કરતો રહ્યો. 
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                         [2] દીકરી િવનતાએ  હુકમનુાં પાન ુાં ઊતરી દેખાડ્ ુાં  
      દીકરી વવનતાએ ગ્રા.દ.મ.ૂ લોકર્ાળા આંબલામા ંદસ ધોરણ પરૂા ંકરી , આગળ 
ભણવાની ઇચ્છા દેખાડી. ભાવનગરમા ંદચિણામવૂતિ ર્ાળા સારી , અને ત્યા ંપાછા આચાયશ 
તરીકે લોકભારતીમા ંગ્રથંપાલ રહી ચકેૂલા અમારા ગ્રપુના ખબૂ પરરચચત એવા  દીપકભાઈ 
મહતેા હતા. એમની તકૂલમા ંજ પ્રવેર્ માટે વવનતંી કરવી , પણ એકલા એકલા નહીં ,‘બહુ 
તાતંો બચળયો’ માની મારી સાથે બાબભુાઈ જાદવાણી , પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી, કીવતિભાઈ પડંયા 
અને દીકરી વવનતાને પણ હારે લઈ દીપકભાઈને મળ્યા.ં ભરતી ફૂલ થઈ ગયેલી. કોઈ 
વાતે એડ્વમર્ન આપે નહીં ! બહુ ને બહુ ર્રમાવ્યા ત્યારે છેવટે કહે ,“તમે અત્યારે એક 
મરહનો બીજી તકૂલમા ંદાખલ કરી દ્યો , કોઈ જગ્યા ખાલી થયા ભેળી હુ ંતેને અહીં લઈ 
લઈર્.” અમે તો ‘ભલે’ કહી ર્ાળાના ંપગવથયા ંઊતરવા માડંયા ંત્યા ંદીકરી વવનતા 
દીપકભાઈને કહ-ે “સર ! આપની તકૂલ તકોલરર્ીપ માન્ય તો છે ને સર ?” 

“કા ંએવુ ંકેમ પછેૂ છે બેટા ?” 

“મને તકોલર વવદ્યાવથિની તરીકેની સરકારની રકમ મળી રહી છે , તે મળે તેમ હોય તો જ 
મારે અહીં દાખલ થવુ ંછે, નહીં તો નહીં.” 

“અરે બહનેડી ! તેં તો હુકમનુ ંપત્ુ ંવાહં ેરાખ્્ુ ં! પહલેા ઊતરી ગઈ હોત તો વડીલોનો જર્ 
તો હુ ંમેળવી ર્ક્યો હોત ! આવી જા દીકરી , તને આજે જ એડ્વમર્ન આપી દઉં છં. આવા ં
તવમાનર્ીલ બાળકો અમારી તકૂલમા ંક્યાથંી ?”  વવનતા ડૉતટર થઈ ર્કી એવુ ંસારંુ ત્યા ં
ભણી, અને દીપકભાઈનો અમારા પરરવાર સાથે કાયમી ગાઢ તનેહનો નાતો બધંાવી આપ્યો 
એ વધારામા.ં 
                                 નાના ભાઈઓ તરફથી સવધયારો  

     વપતાજીના અવસાન વખતની કુટંુબની આવથિક સ્તથવત ઘણી નબળી. પણ જેમ જેમ 
નાના ભાઈઓ ભણી રહતેા જરે્ તેમ તેમ ધધેં લાગરે્ અને કુટંુબનુ ંઆવથિક પાસ ુ ંગોઠવાત ુ ં
જરે્ એવી ગણતરી રહવેા લાગી. સૌ પ્રથમ ભણી રહ્યો નરર્ી. એ વમકૅવનકલ એપ્ન્જવનયર 
થયો અને પી.ડબલ્.ુડી. પાતાળકૂવા વવભાગમા ંસવવિસે લાગ્યો.. ને ચારેક મરહના થયા ત્યા ં
“અહીં બહુ ખોટંુ થાય છે, મારે આવી નોકરી કરવી નથી.” કહી, રાજીનામુ ંઆપી બે રોજગાર 
ટૅકવનવર્યન બની ઘેર આવતો રહ્યો ! હવે ? એગ્રોસવવિસ સેંટર ર્રૂ કરવા બે રેતટર લાવ્યા , 
ખેડૂતોના ંખબૂ ભાડા ંકયાું. અરે ! ભાગીદારી કરી રકલોતકર રેતટરની ભાવનગર-અમરેલી 
જજલલાની એજસંી લીધી , પણ એમાયં સત્યના અચણશદુ્ધ આગ્રહના રહસાબે બહુ જા્્ુ ંનહી. 
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ખેનીભાઈની ભાગીદારીમા ંતટોનક્રર્ર [ભરડ્ુ]ં ક્ુું અને સાઈટ પર જતા ંટેંકર સાથે 
એતસીડેંટ થતા ંઅકાળે અવસાન થ્ુ.ં પણ....... 
િાત કુટુાંબ ભાિનાની અને લાગણી-રખાિટની  
          ......પણ ભાઈ રામજી થયો વસવવલ એપ્ન્જવનયર. એણે એના ભાગીદાર મનોજભાઈ 
સાથે ર્રૂઆતમા ંકોંરાકટનો અને પછીથી કાપડનો વ્યવસાય ર્રૂ કરી સૌથી નાના ભાઈ 
વજુને સાથમા ંલીધો. વલલભને ગારરયાધારમા ંરેતટર રરપેરીંગનુ ંગેરેજ કરાવ્્ુ ંઅને પછી 
એને પણ સરુત કાપડ વ્યવસાયમા ંબોલાવી લીધો. ધધંાન ુ ંસારંુ ગોઠવાયા પછી એક રદવસ 
રામજી મને કહ ે  “ભાઈ ! અમને જીપ લેવાનુ ંમન થ્ુ ંછે.” 

“બહુ રાજી થવા જેવુ ંભાઈ ! જરૂર લો, અને હોંર્થી હરો ફરો અને ધધંો પણ કરો.” 

તો કહ ે“એકનો નહીં, બે જીપનો ઓડશર નોધાવ્યો છે.” 

“કેમ ? બીજી કોના માટે ?” મારાથી પછૂાઈ ગ્ુ.ં 
“તમારા માટે ! અમે નાના ભાઈઓ ફોરવ્હીલ ફેરવીએ અને મોટા એમનામ રહે , એવુ ંક્યાયં 
હોત ુ ંહરે્ ?”  
         અને સાચ્ચે જ માલપરાના “પચંવટી” ઘરના ફચળયામા ંડ્રાઈવર આવી નવી જીપ 
મકૂી ગયો. આ વાતને આજ 30 વરસ થવા આવ્યા ંછે. દર પાચં વરસે ભાઈઓ દ્વારા જ 
સાવ નવી પડીકાબધં જીપ આવી જાય છે , અને જૂની જીપ ક્યા ંચાલી જાય છે એની ખબર 
એમને હરે્ ! આજ રદન સધુી નાના ભાઈઓ તરફથી અમને માત-વપતાથી પણ વવરે્િ 
સગવડ, તનેહ અને સન્માન મળી રહ્યા ંછે એની અમારે મન બહુ મોટી રકિંમત છે. 
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આિનો અમારો પાંચિટી પડરિાર 

 

 

 

 
 

 

 

         છાત્રાલયમા ંરહી, એકબીજાને વધમુા ંવધ ુઅનકૂુળ થઈ, ક્યારેક થોડું જત ુ ંકરવુ ંપડે 
તો તે જત ુ ંકરીને પણ સમહૂભાવના ન ખોરવાય તે રીતે રહવેાની જે તાલીમ મળી હતી તે 
કુટંુબજીવનમા ંપણ ખપમા ંઆવી હતી. ભાઈઓમા ંહુ ંમોટો. હુ ંઅને મારા ંપત્ની જે વતશન 
કરીએ, તેની છબી નાના ંભાડંરડા ંઅને બાળકોમા ંઅદભતુ રીતે ચઝલાઈ. 
        મારાથી નાના ભાઈ નરર્ીનુ ં1983મા ંએક વાહન અકતમાતમા ંઅવસાન થ્ુ.ં બીજા 
ભાઈઓમા ંભાઈ રામજી તથા તેના ંપત્ની ર્વમિષ્ઠા અને બે દીકરાઓ નીરવ-નેવવલ તથા 
ભાઈ વલલભ અને તેના ઘેરથી મજુંલા તથા દીકરો તિુાર તેમ જ નાનો ભાઈ વજુ , તેના ં
પત્ની કમળા અને બે દીકરા-રહરેન તથા ખરુ્ સૌ પોતપોતાની આવડત અને ફાવટ પ્રમાણે 
સરુત, સચીન અને અમદાવાદ સ્તથર થયા છે. અમે દંપતી ખેતી સભંાળી રહ્યા ંછીએ . બને્ન 
દીકરા નીવતન અને ભરત કાકા સાથે સરુત-સચીન ધધેં જોડાયા છે. કુટંુબની પતુ્રવધઓૂ ચચ. 
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નયના, અરુણા , વવલાસ , પારુલ , આર્ી અને ધારા કુટંુબ સરભરા અને બાળઉછેરમા ંવ્યતત 
છે. કુટંુબની મોટી દીકરી વવનતા ડેષ્ન્ટતટ થઈ એના પવત ડૉ. વનલેર્ કુમાર સાથે 
બાપનુગરમા ંપોતાની હૉસ્તપટલ ચલાવે છે. નાની દીકરી વનરાલી તાજેતરમા ંજ [2014]  
લગ્નગ્રવંથથી જોડાઈ સાસરે વસધાવી છે.પચંવટી બાગના ંફૂલડા-ંઅંશુ , અભય , સાિી , શ્લોક , 
આયાશ, શકુન અને પ્રાશં ુતથા ભાણો ધૈવત –એની રીતે વવકસી સગુધં ફેલાવવા અભ્યાસમા ં
મતત બન્યા ંછે. બહનેો ર્ાતં ુ , લાભ ુઅને વવમળા ઘરેબારે સખુી છે. આમ પચંવટીનો બાગ 
એના ંબહને-ભાણેજરંુ સરહત પ્રભ ુકૃપાએ લીલો કંુજાર છે. 
         ચા , બીડી , પાન , મસાલા , ગટુકા સદભાગ્યે પરરવારના એકેય સભ્યને અભડાવી 
ર્ક્યા ંનથી. પરૂી સમજ સાથે વ્યસનોમા ંલપેટાયેલા ંતવજનોને વ્યસનો છોડાવવા ચોરકયા 
બળદ જેટલુ ંબળ કરીએ છીએ. 
          સં્ તુત કુટંુબની ભાવના હજુ જીવતં છે. ત્રણ ભાઈઓને ત્યા ંતો સતંાનોને ત્યા ં
સતંાનો છે. નાના-ંમોટા ંમળી 29 જણા કુટંુબ-ફોટામા ંસમાયા ંછીએ. હજુ જુદા થવાનુ ંકોઈ 
નામ લેત ુ ંનથી. સં્ તુત કુટંુબ , સં્ તુત જીવન અને સં્ તુત પ્રયત્નો !  જે કોઈ વમલકત 
વસાવીએ, તે પછી વાડી હોય, મકાન હોય કે વાહન હોય – નામ ધારણ કરે “પચંવટી” જ ! 
સમહૂજીવનનો સતંકાર અમારા પરરવારને તો ફળ્યો જ છે. આજે વવશ્વનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન 
કોઈ હોય તો તે છે સાથે જીવતા ંઆવડત ુ ંનથી. આજના વવશ્વની ઓળખ એ છે સાથે મરતા ં
આવડે છે પણ સાથે જીવતા ંનથી આવડત ુ ં!     
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સામાજિક અને શૈિક્ષણક કામનુાં સરિૈયુાં 
        વતન ચોસલામા ંસામાજજક જીવન સાથે ઓતપ્રોત થતો જતો હતો. ગામ નાનું , 
લોકો અવર્ચિત. તથાવપત રહતો દ્વારા લોકોન ુ ંઆવથિક અને સામાજજક ર્ોિણ થત ુ ંહત ુ.ં 
ગામમા ંએક સહકારી મડંળી ચાલે. જેઓ નમતા-ભજતા રહ ેતેને વધરાણ મળે. કોઈ 
સભાસદને કશુ ંબોલવાનો અવધકાર નહીં. થોડો સમય મેં આ બધુ ંજોયા ક્ુું. સભાસદોની 
લાચારી જોઈ. બહુ અકળાયો. લોકભારતીના સતંકારો સળવળી ઊઠયા. મડંળીની 
સામાન્યસભા, કારોબારીની બેઠક , બધુ ંકાગળ ઉપર જ ! આવી જોહુકમી કેમ ચલાવી 
લેવાય ? મારા વપતાજી ગજુરી જતા ંહુ ંસભાસદ થયો. માડં માડં એક વમરટિંગ મળી. રહસાબો 
વચંાયા. એમા ંમેં કંઈક પછૂ્ ુ.ં તો જવાબ મળ્યો : “ભાઈ હીરજી ! ત ુ ંહજુ બહુ નાનો છે. તારે 
અમને પ્રશ્ન પછૂવાને હજુ ઘણી વાર છે !” 

         સભા પરૂી થયે મેં સૌને એકઠા કયાશ. “જો આપણે સગંરઠત થઈએ, તો આપણા બધા 
પ્રશ્નો હલ થરે્ ,”  એવી હૈયાધારણ આપી. ગામના ંલોકોને તો આવો વ્યવહાર ગમે નહીં , 
પણ કોઠે પડી ગયેલો. કાયદા કાનનૂથી તો બધા અજાણ. તેથી અજપંામા ંરહઝરાયા કરે. કશુ ં
બોલે નહીં. મેં કહ્ુ ં: “તમને બધાને એવુ ંજ લાગત ુ ંહોય કે આ તમુાખી સહવેી નથી , તો 
એક જ રતતો છે - રહિંમતથી એક અવાજે બોલવાનો ! વચ્ચે કોઈથી ફસકી નહીં જવાય. તમે 
બધા સાથે હો તો સાવજની બોડમા ંજઈ પડકારવાની મારી તો તૈયારી છે ! બોલો , તમે 
બધા સાથે રહવેા તૈયાર છો ?”  સૌ તૈયાર થયા. મેં સહકાર વવરે્નુ ંસૈદ્ધાવંતક જ્ઞાન અને 
મડંળી સચંાલન વવરે્ની વવગતો લોકભારતીમા ંમેળવેલ હતા.ં દોડધામ કરી ખાસ સાધારણ 
સભા બોલાવી. સભા વખતે કોણે શુ ંબોલવુ ંતે અગાઉથી જ ગોખાવી રાખ્્ુ ંહત ુ.ં સાધારણ 
સભામા ંવવકાસ અવધકારીની હાજરી વચ્ચે ચાલ ુકવમટીને ગેરકાયદેસર ઠરાવી , નવી 
વ્યવતથાપક કવમટી ચ ૂટંી કાઢી. હવે સવાલ એ આવ્યો કે પ્રમખુ કોણ થાય ? લોકભારતીના 
સતંકારોએ પ્રમખુ થવાની રહિંમત આપી. સગંઠનની તાકાત શુ ંછે તે બધાએ અનભુવ્્ુ.ં 
ધમકી, જાસાને ઘોળીને પી ગયા.  મડંળીનુ ંકામઠામ વ્યવસ્તથત થત ુ ંગ્ુ.ં જે વવરોધીઓ 
હતા, તેમના ંપણ વાજબી કામો વવલબં વવના થતા.ં વસલુાત સમયસર થાય , ખાતર-
ચબયારણ સભાસદો મડંળીમાથંી જ ખરીદે અને મડંળી સૌની બની રહે , તેવા સવન્નષ્ઠ પ્રયત્નો 
થતા રહ્યા. 
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પાંચાયત સાંભાળિાની ફરિ ઊભી થઈ 

 
   દોઢેક વરસે આવી ગ્રામપચંાયતની ચ ૂટંણી. ગ્રામપચંાયત પણ પેલા લોકોને જ હતતક. 
કોઈથી કશુ ંબોલાય નહીં, કે તેઓનો વવરોધ કરાય નહીં. લોકાચભમખુ ર્ાસનનુ ંનામ વનર્ાન 
નહીં. અમે સામેથી તેઓને મળ્યા. અમે કહ્ુ ં: “આ વખતે ગ્રામવવકાસના ંકેટલાકં કામો 
કરવા ધાયાું છે. તેમા ંસગુમતા રહે , તે માટે આપ વડીલના માગશદર્શન નીચે કોઈ ્વુાનને 
સરપચં બનાવીએ તો કેમ ?”  તેઓ ન માન્યા. કહ ે: “જીવીર્ ત્યા ંસધુી સરપચં તો હુ ંજ 
રહીર્ !” આ એકાવધકારવાદને પડકારવાનુ ંનક્કી ક્ુું. અમારા જૂથને વધારે સગંરઠત અને 
સરક્રય બનાવ્્ુ.ં પડકાર ઝીલયો. ચ ૂટંણીએ વવજય અપાવ્યો. 
        તેમને માટે ‘હાર’ જીરવવી અઘરી હતી. વિોથી ચલાવેલી જોહુકમીને ધોબીપછાડ 
ફટકો પડેલો. તેઓ ઘાઘંા બન્યા. કોટે ચડયા. છ મરહના કેસ ચાલયો. અમારા માટે આ નવો 
અનભુવ હતો. કોટે અમારા જૂથને કાયદેસર ચ ૂટંાયેલુ ંજાહરે ક્ુું. એ લોકોએ અમારામાનંા 
કેટલાક સાથે ચા-પાણી , ભોજનારદ વ્યવહારો બધં કયાું. પણ અમે ડરી જઈએ એવા 
ઢીલાપોચા રહ્યા ન હતા. અમારે કશ ુખોટંુ તો કરવુ ંનહોત ુ,ં પછી બીક ર્ાની ? 

       ચ ૂટંાયેલા સભ્યોમાથંી સરપચં કોણ થાય ? અનેક ચચાશઓ અને મથામણો પછી 
્વુાન વમત્ર ગોરધનભાઈ ડુંગરાણીને મડંળીનુ ંપ્રમખુપદ સોંપ્્ુ ંઅને હુ ંસરપચં થયો. 
                            વશિણની ઝાંબેશ ઉપાડી           
         સહકારી મડંળી અને ગ્રામપચંાયત ઝૂટંવાઈ ગઈ એટલે એ લોકોનો રોિ ઊકળી 
ઊઠયો હતો. ત્યા ંઅમે પ્રાથવમકર્ાળામા ંવવદ્યાથીઓની સખં્યા વધારવા ઝબંેર્ ઉપાડી. બીજા 
વર્િકની જગ્યા મેળવી. સામા જૂથે સખં્યા ઘટાડવાના ઈરાદે પોતાના ંબાળકોને ર્ાળામાથંી 
ઊઠાડી લીધા.ં અમે ગામમાથંી ભણવા લાયક તમામ બાળકોને પ્રવેર્ અપાવી ઝૂટંવાઈ 
જતી વર્િકની જગ્યા બચાવી. ર્ાળાના વર્િકોને ફરજપાલન માટે નીડર બનાવ્યા. ર્ાળા 
ધમધમતી બની. 
                           સહકારી માંડળીનો સેકે્રટરી બન્યો   

          અમારા જૂથે સહકારી મડંળી સભંાળ્યા ભેળં , એ જ વમરટિંગમા ંજૂના મતં્રીએ 
રાજીનામુ ંધરી દીધ ુ.ં અમે તે તવીકારી લીધ ુ.ં સવાલ આવ્યો , મતં્રી ર્ોધવાનો. બાજુના ગામ 
અચણડાના કાનભુાઈ તૈયાર થયા. એક રદવસ વધરાણ માટેની રકમ બૅંકમાથંી આવેલી. તે 
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રદવસે અમારી કોઈની હાજરી નહીં. સામેના જૂથે મતં્રીને ધમકાવીને , ગેરબધંારણીય રીતે 
વધરાણ લઈ લીધ ુ.ં મતં્રીને બીક લાગી. રાજીનામુ ંધરી દીધ ુ.ં 
           અમે સૌ એકઠા થયા. એમ લાગ્્ુ ંકે બહારની કોઈ વ્યસ્તત આ માથાભારે તત્ત્વો 
સામે ઝીંક નહીં ઝીલી ર્કે ! “અપના હાથ, જગન્નાથ ! આપ મઆૂ વવના તવગે કાઈં જવાય 
?” આપણામાથંી જ કોઈકે રહિંમત બતાવવી જોઈએ. સહકારી કાયદામા ંવનયમ એવો કે મતં્રી 
“તાલીમી” હોવા જોઈએ. અમારા પૈકીના એક જીવણદાનભાઈએ રહિંમત દેખાડી : “મને 
તાલીમ અપાવો , હુ ંકોઈથી ફાટી પડતો નથી. ” અમે તેમને તાલીમ માટે મોકલયા. મારી 
પાસે માલપરાના અભ્યાસ દર્યાન તાલીમ લીધેલી તેના સરટિરફકેટ તો હતા ંજ. હુ ં
કામચલાઉ મતં્રી બન્યો. ર્ાળામા ંમળેલ વર્િણ ખરંુ કામ લાગ્્ુ.ં 
                        પોલીસ પટેલની વનમણ ૂાંક અને ગરુુિનોની શીખ        
     તે રદવસોમા ંગામમા ંરેવન્્નુા માણસ તરીકે “પોલીસ પટેલ” નામની પણ એક જગ્યા. 
આજ રદન સધુી એ જગ્યા પર પણ એ જ જૂથે કબજો જમાવી રાખેલો અને અરાજક 
તત્ત્વોને એના નેજા નીચે આર્રો અપાતો રહલેો. પોલીસ પટેલની ઉમર થતા ંનવી 
વનમણકૂનો હુકમ જાહરે થયો. માગશદર્શન માટે લોકભારતી પહોંચતા ંમનભુાઈ જ પહલેા 
મળ્યા. [મનભુાઈને કાને ચોસલાની મડંળી અને પચંાયતમા ંથઈ રહલેા ફેરફારોની વાત 
પહંોચી ગયેલી] વાતની રજૂઆત કયાશ ભેળા કહે ,“ભીંગરારડયા ! તમે જ કહ્ુ ંહત ુ ંકે ભણીને 
પછી “ખેતી” વસવાયની બીજી કોઈ લપ્પન-છપ્પનમા ંપડવુ ંનથી. તો પછી ર્ીદ પડયા આ 
પચંાયત અને સહકારી મડંળીની ધમાલમા ં ?” મનભુાઈના ંઆવા ંવેણ સાભંળી હુ ંઘડીક તો 
ડઘાઈ જ ગયો. 
“પણ મનભુાઈ ! આમા ંતો વહીવટકતાશઓની ચોખ્ખી દાદાગીરી જ છે. જે સભ્યો 
નમતાભજતા રહ ેતેમને વધરાણ મળે , બીજાને નહીં. મડંળીની સાધારણસભા , વ્યવતથાપક 
સવમવતની બેઠક, બધુ ંકાગળ ઉપર જ ! ગ્રામપચંાયતમા ંપણ એવી જોહુકમી કે કોઈને કશુ ં
બોલવાનો અવધકાર જ નહીં. આવી જોહુકમી સાખંી લઈ , મડંળી કે પચંાયત થોડા ંહાલવા 
દેવાય ? મારે આવી લપમા ંપડવુ ંજ નહોત ુ ંપણ આવો અન્યાય નજરોનજર કેમ સાખંવો 
?” મારી અકળામણને ઘડીભર નીરખી રહી, મરક મરક હસી કહ,ે“ર્ાબાર્ ! તમારો આવો જ 
જવાબ હુ ંઇચ્છતો હતો ભીંગરારડયા ! તમારી આવી અકળામણ વવરે્ મને માન ઊપજે છે. હુ ં
તો જરા તાવણી કરતો હતો કે તલમા ંતેલ કેટલુકં છે એની ! મને ખબર છે ગામડાઓંમા ં
કેવ ુ ંકેવ ુ ંથત ુ ંહોય છે એની ! અને આવે વખતે લોકભારતીનુ ંવર્િણ લીધેલો જણ અન્યાય 
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સામે બડં ન પોકારે તો , અમે તો એટલી અમારા વર્િણની જ કચાર્ ગણીએ. તમે ખેતી 
કરો છો એનો અથશ એવો નથી કે ગાય , બળદ , ગાડું અને હળ -આ વસવાય કોઈની 
ઓળખાણ જ નહીં ! ખેતી કરવા ગામડામંા ંજઈ વતયા છો , તો ગામની ર્ાળા , ગ્રામપચંાયત 
અને સહકારી મડંળી એ ત્રણ તો પાયાની સતથાઓ. જેના પર તો ગામના વવકાસનો આધાર 
હોય છે ભલા ! એનાથી અચલપ્ત કેવીરીતે રહી ર્કાય ? તમારે એના પ્રશ્નો હાથમા ંલેવા જ 
રહ્યા. 
“પણ મનભુાઈ ! આ બધુ ંકંઈ એકલા હાથે થોડું થઈ ર્કે ?” હુ ંહવે તવતથ થઈ પ્રશ્નો કરવા 
લાગી ગયો. “હુ ંક્યા ંકહુ ંછં તમે એકલા હાથે બધુ ંકરો. જુઓ ! તમે ‘સહકાર’ વવિય ભણ્યા 
છો ને ? તો લયો ગામલોકોનો સાથ. સત્યને પણ સગંરઠત તો રહવે ુ ંપડે હો ભાઈ ! છતા ંકંઈ 
અડચણ પડે તો અમે બેઠા જ છીએ ને ? હરેયાશ વવના રહિંમતથી કામ લયો , તમે આ બધુ ં
ગોઠવી ર્કર્ો એવી મને ખાતરી છે. આજના તમારા પ્રશ્ન બાબતે દલસખુભાઈનુ ંમાગશદર્શન 
લેતા જાઓ, બધુ ંગોઠવાઈ જરે્.” 

         અમે દલસખુભાઈના માગશદર્શન અને હૂફં થકી જ જે પચંાયતનો સભ્ય ના હોય 
અને મડંળીની કારોબારીમા ંપણ ન હોય છતા ંસાચી બાબતોમા ંસરૂ પરૂાવે , એવા એક 
્વુાન લાભભુાઈ ઠુમરને પોલીસ પટેલ તરીકે વનમણકૂ અપાવી ર્ક્યા.   
ત્રણે ઉમેદિારો એક િ માંચ પર : ગજુરાતમા ંપચંાયતી રાજ્યની તથાપના થઈ ચકૂી હતી. 
તાલકુા પચંાયતનુ ંપ્રવતવનવધત્વ કરવા અમારા ંચાર ગામો વચ્ચે એક જગ્યા હતી. ચ ૂટંણી 
આવી. ઉમેદવારો ત્રણ ખડા થયા. તેમા ંએક અમારા ગામના પણ ખરા. ગામના મતો 
તેમને વધ ુમળે તેવુ ંકરવાનો કેટલાકનો મત. લોકર્ાહી ર્ાસન પદ્ધવત વવરે્ મનભુાઈ પાસે 
અનેક તકો લડાવી ખલુાસા મેળવ્યા હતા. અહીં તેનો પ્રત્યિ પ્રયોગ કરવાનુ ંમન થ્ુ.ં મેં 
આગેવાનોને ભેગા કયાશ. સમજાવ્યા-“આપણા નાના ગામમા ંઆ લોકો વારંવાર આવી , આડું 
અવળં સમજાવી , આપણામા ંફૂટ પડાવે તેના કરતાં , ત્રણે ઉમેદવારોને એકસાથે એક મચં 
પર બોલાવીએ. પોતે ચ ૂટંાઈ આવરે્ તો કેવા ંકેવા ંકામો કરરે્ , તે એક જ મચં ઉપરથી રજૂ 
કરે અને લોકોને પોતાનો પરરચય આપી મતની માગણી કરે તેવુ ંગોઠવ્્ુ ંહોય તો કેમ ?” 
મારી દરખાતત સૌએ વધાવી લીધી. દરેક ઉમેદવાર પોતાના ગપૃ સાથે આવ્યા. ત્રણેય 
ગપૃને ગામે મહમેાન માન્યા. તેમની વાતો સાભંળી. છેલલે મેં ગામના સરપચં તરીકે સૌનો 
આભાર માની કહ્ુ ં: “ત્રણે ઉમેદવારોને તમે સૌએ સાભંળ્યા.ં મત કોને આપવો તે તમે સૌ 
જાતે જ નક્કી કરજો.” વરસો સધુી આ પ્રણાચલકા અમે ચાલ ુરાખી. 
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ચ ૂાંટણીફાળો પરત કરાયો 
 
     મનભુાઈ કાયમ કહતેા: “સારા માણસોએ રાજકારણમા ંજવુ ંજોઈએ ” પાચલતાણાની 
બેઠક પરથી ધારાસભાની ઉમેદવારી નોંધાવી મને બોલાવ્યો. કહ ે“ભીંગરારડયા ! તમે જાણ્્ુ ં
હરે્ કે પ્રવીણવસિંહ સામે મેં ઉમેદવારી નોંધાવી છે. વધ ુનહીં વાપરીએ તોયે ચ ૂટંણી પ્રચારમા ં
35-37 હજારના ખચશની જોગવાઈ તો કરવી જ પડરે્. સરુતના 5-7 વમત્રોના ંનામ આપું , 
તેને મળો અને બની ર્કે તેવો તમારી રીતે પ્રયત્ન કરો. ” મનભુાઈનો આદેર્ એ તો મારંુ 
કતશવ્ય. હુ ંઅને બાબભુાઈ જાદવાણી સરુત પહોંચ્યા. મારા નાનાભાઈ રામજીના ગપૃને 
મળ્યા. બીજા કેટલાક જાણીતાઓ અને તેમના સપંકશવાળા ભાઈઓને મળ્યા. અને એક લાખ 
ઉપર 37 હજારનો ફાળો કરી લાવ્યા. મનભુાઈ તો ખબૂ ખરુ્ ! 
      પણ બન્્ુ ંએવુ ંકે એ વખતે કેંિની ગાદી પર વી.પી.વસિંહની સરકાર. વી.પી.વસિંહ પોતે 
ચ ૂટંણી પ્રચારમા ંનીકળ્યા અને મનભુાઈને રૂબરૂ મળ્યા. “તમને જરૂરી લાગતા ંહોય તે બધા ં
કામો અને સધુારા કરવાની અમારી તૈયારી છે ” કહી ઉમેદવારી પાછી ખેંચવા આગ્રહ કયો. 
મનભુાઈ ધમશસકંટમા ંમકુાયા. ઘણા વવચાર-વવમર્શને અંતે મનભુાઈ ચ ૂટંણીમાથંી ખસી ગયા. 
       સરુતથી આવેલ ચ ૂટંણીફાળો વગર વપરાયો પડયો હતો. સાથી વમત્રોએ સચૂવ્્ુ ,“આ 
ફાળો ચ ૂટંણીખચશ વનવમિે મળ્યો છે. લાવો એ જ કામમા ંવાપરી નાખીએ. ” મનભુાઈ કહ ે
“ના, આ ફાળો કેવળ મારી ઉમેદવારીના નામ પર ભાઈ ભીંગરારડયા અને જુવાવનયા લઈ 
આવ્યા છે. તેનો ઉપયોગ બીજી રીતે કરાય તો ફરી કોઈ વવશ્વાસ એ લોકો પર કરે નહીં. 
માટે હાલદમ હીરજી ભીંગરારડયાને બોલાવો અને ફાળો સૌને પરત આપી દો. ” ઇવતહાસમા ં
ન બની હોય તેવી આ ઘટના કહવેાય ને ? સરુતવાસી ફાળો આપનારા દરેક વમત્રોનો ફાળો 
આભારપત્રો સાથે પરત કરાયો. ફાળો પાછો તવીકારનારાઓના આિયશની કોઈ સીમા ન 
હતી.  
        માત્ર માલપરાના વમત્રો તરફથી અપાયેલ રકમ પરત ના કરી, કારણ કે એટલો 
ખચશ થઈ ચકૂ્યો હતો. માલપરાને પોતે પરરવાર માને. પરરવારને નાણા ંપાછા ંવાળીને 
સોખમણમા ંઓછા મકુાય ! તેમના આ મનોભાવને અમેય ક્યા ંનો’તા ઓળખતા ! 
       માલપરા એટલે તો મનભુાઈને મન પોતીકંુ ગામ , અને અમારા બધા પ્રત્યે તથા 
અમારી સામાજજક પ્રવવૃિ પ્રત્યે બીજાને અદેખાઈ આવે તે પ્રકારનો તેમનો પિપાતી પે્રમ ! 
જેમ ‘માલપરા’તો કહ ેમાટચલયાનું’ તેમ ‘માલપરા અને માટચલયા ’ - બધુ ંમનભુાઈનુ ંહત ુ.ં 
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તેમના ંપોતાના ંસખુ-દુ ;ખની વાતો પણ પહલેા ંઅમને કહવેાતી હતી. એવી જ એક કપરી 
વેળામા ંફસાયા અને અમને આવીને  મળ્યા. કહ-ે“ લોકભારતીમા ંઅમને ભણાવતા ંઆવડ્ુ ં
પણ વહીવટ કરતા ંન આવડયો. અવત વવશ્વાસવાળાના ંવહાણ ડૂબે, તેમ અમારા રહસાબનીરે્ 
બહુ લાબંો સમય ગેરવહીવટ કરી , સતંથાને બહુ મોટો ફટકો માયો છે. ખોટની વ્યવતથા તો 
રતટીઓ કરી આપવા સિમ છે. પણ આ માટે ભતૂપવૂશ વવદ્યાથીઓ પાસે જતા ંપહલેા ંમારે 
તમારો વવચાર જાણવો છે.” આ આઘાત નાનો નહોતો. આંખમા ંઆંસ ુઆવી ગયા.ં “દાદા !  
સતંથાની મશુ્કેલી એ અમારી મશુ્કેલી છે. અમારાથી થઈ ર્કતી રકમ એકઠી કરી , બ-ેત્રણ 
રદવસમા ંજ સતંથાને પહોંચતી કરીશુ.ં તે પછી સમય લઈ અમારી આસપાસના 
વવદ્યાથીઓને મળશુ ંઅને બનત ુ ંબધુ ંકરી છૂટશુ.ં ” અમારા આ પ્રવતભાવથી દાદાનાઆંંસુ ં
હિાશશ્ર ુબની ગયા.ં હરેક કટોકટીની િણે તેનો વવદ્યાથી માતસૃતંથાની પડખે ઊભો રહી 
મેળવેલા વર્િણ અને સતંકારનો પરરચય સમાજને આપે તે જરૂરી છે તેમ મનભુાઈ માનતા. 
અસાગરા પાસે િ ન્યાય તોળાવ્યો 
           ગામડાઓંમા ંખેડૂત-માલધારીના ઝઘડા કાયમ હોય જ. દરરોજ ઝઘડાની 
પતાવટની માથાકૂટ. બપોર વચાળે ખેડૂતો રોંઢો કરવા બેઠા હોય ત્યારે , અને નહીં તો 
ધધરીવેળાએ-ખેડૂતો ઘરભણી વળી નીકળ્યા હોય ત્યારે માલધારીઓ ભેલાણ કયાશ વવના રહ ે
જ નહીં ! રોજની આ રામાયણ. રોજ પચંને ભેગુ ંકરવાનું , માલધારીઓને બોલાવવાના , 
માલ ચારી આવ્યા હોય તે છોકરાઓને બોલાવવાના , તેમને ફોહલાવી કે ડારો દઈ 
મનાવવાના, ક્યારેક સમજાવટ તો ક્યારેક ડબો-દંડ ભરાવવાના , વધ ુનકુસાન ક્ુું હોય તો 
તથળ તપાસ કરી નકુસાની ભરપાઈ કરે તેવો આગ્રહ રાખવાનો. સામ ,દામ, દંડના બધા 
ઈલમ અજમાવવાના. ઝઘડો પતે તો ખરો. પણ બીજા રદવસે બીજો ખેડૂત અને બીજો 
માલધારી, પશ્નનો અંત આવે જ નહીંને ! શુ ંકરવુ ં ? વવદ્યાવવતતારમા ંરવતભાઈ અંધારરયાએ 
“લોકો દ્વારા જ ઉકેલ ” એવો વસદ્ધાતં ભણાવેલો એ યાદ આવી ગ્ુ.ં અને બીજા રદવસે જ 
પચંાયતની વમરટિંગ બોલાવી અને “ખેડૂત-માલધારી કજજયા પચં ”ની રચના કરી. પચંમા ં
સરપચં, પચંાયતના બે સભ્યો, અને બે માલધારી આગેવાનોને લીધા. માલધારી દ્વારા ઊભા 
થતા પ્રશ્નો અને માલધારી આગેવાનો દ્વારા જ પતાવટ ! એક રદવસ , બે રદવસ ને ચાર-
પાચં રદવસ થયા, ત્યા ંમાલધારી આગેવાનો થાકી ગયા. ર્રમાયા. ભેલાણના પ્રશ્નો જ બધં 
થઈ ગયા. ગામે, ખેડૂતોએ અને પચંાયતે વનરાતંનો  દમ લીધો. 
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વિરોધીઓમાાંથી દુભાપિ દૂર થયો 
 

        અચગયાર વરસ સધુી ગ્રામપચંાયત અને સહકારી મડંળી સાચવ્યા.ંએક પણ જગ્યાએ 
ખોટંુ ક્ુશ નથી , કે કરવા દીધ ુ ંનથી. ગામમા ંવર્િણ , આરોગ્ય અને અન્ય સવુવધાઓ 
વધારવા બનતા પ્રયત્નો કયાશ. કુરરવાજો , પે્રતભોજન અને અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા ખાસ 
તકેદારી રાખી. જેમની સાથે સઘંિશ કરવો પડયો છે , તેઓને પહલેા ંમળવું , પછૂવું, તેમણે 
કરેલા ંસારા ંકામોને ચબરદાવવા ંઅને દરેક કામમા ંતેમને આગ્રહપવૂશક સાથે રાખવા , તેમના ં
માન-મયાશદા સચવાય તેવો વ્યવહાર કરવો એવી નીવત રાખવાને પરરણામે વખત જતા ં
તેઓને ભલૂ સમજાઈ. દુભાશવ દૂર થયો. સલેુહ સધાયો. જીવ રાજકારણીનો નહીં , પણ ધમશ 
ગણી જરૂરી હોદ્દાઓ તવીકાયાશ. હતે ુવસદ્ધ થતા ંહોદ્દા ઉપરથી સહજ રીતે ખસી પણ ગયો. 
      મારે કહવે ુ ંજોઈએ કે ચોસલાના ંઆ ગામાયત કામો કરવામા ંઆજે તમવૃતરે્િ બની 
ગયેલા મનભુાઈ પચોળી , દલસખુભાઈ ગોધાણી અને અચણડાના લક્ષ્મણભાઈ ગોટીના 
માગશદર્શન અને વખતોવખતની મળ્યા કરતી હૂફેં કાયમ નઠારા ંતત્વો સામે ઝઝૂમવાનુ ંબળ 
પરંુૂ પાડ્ ુ ંછે. અને તથાવનક લેવલે મારા સહાધ્યાયી ર્ભંભુાઈ ગોટી તથા ગામમાથંી 
લખમણભાઈ વાલાણી , ગોરધનભાઈ ડુંગરાણી , જીવણદાનભાઈ તથા ગાડંાભાઈ હરરજન , 
હરજીભાઈ ભટ્ટી જેવાનો સાથ સહકાર ના મળ્યો હોત તો હુ ંએકલો શુ ંકરી ર્કવાનો હતો ? 

        કાળભાર ડેમ થતા ંચોસલા ગામ ડૂબમા ંગ્ુ.ં અમારા પરરવારનો વસવાટ 
માલપરામા ંથયો. 
                              િાત્સલ્યધામના ટ્રસ્ટીમાંડળમાાં િોડાયો    

         માલપરામા ંવસવાટ કયાશ પછી માટચલયાભાઈ અને બીજા કેટલાક વડીલોના 
આગ્રહથી વાત્સલયધામના રતટી મડંળમા ંજોડાયો. મગનભાઈ જોિી અમેરરકા ગયા ત્યારે 
પાચં વિશ મૅનેજજિંગ રતટી તરીકેન ુ ંકામ સભંાળવુ ંપડ્ુ.ં વર્િણમા ંરસ ખરો , પણ એના 
પ્રત્યેની તત્પરતા અને અનભુવ મયાશરદત. છતા ંમારા ભાગે આવતા ંકામો વનષ્ઠાપવૂશક 
કરતો. ખેતી ધીંગી , એકલપડેં તાણ્યો પથં પડે ! ખેતી વવિયક અનેક પ્રવવૃિઓમા ં
સકંળાયેલો. એટલે મૅનેજજિંગ રતટી તરીકેની જવાબદારીમાથંી મતુત કરવાની વવનતંી કરતો. 
મારી મશુ્કેલીઓ રતટીઓને ગળે ઉતરાવી ર્ક્યો. સતથાના જૂના કાયશકતાશ , અચણશદુ્ધ 
વહીવટના આગ્રહી દેવરાજભાઈ મોરરડયાએ આ કાયશભાર સભંાળી મને નચચિંત કયો. પણ 
આ વનણશય થયો તે જ બેઠકમા ંરતટના પ્રમખુ તરીકેની જવાબદારી રતટે મારે માથે મકૂી. 
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દસેક વરસ વીત્યા ંત્યા ંદેવરાજભાઈ મોરરડયાનુ ંવનધન થતા ંરતટનીમૅનેજજિંગ રતટી તરીકેની 
જવાબદારી ફરી મારેમાથે આવી પડી છે. 
        સતંથાન ુ ંઆવથિક પાસ ુ ંસદ્ધર નહોત ુ ંતેથી સતંથામા ંકેટલીક અવનવાયશ એવી રૈ્િચણક 
સવુવધાઓની જરૂરરયાત હોઈ બહારથી દાન-સખાવત માટેના પ્રયત્નો કરવાનુ ંનક્કી થ્ુ.ં 
સતંથાના વડીલ રતટી દલસખુભાઈ ગોધાણી અને બધા જ રતટીઓના સબળ પ્રયત્નો દ્વારા 
એ ધ્યેય વસદ્ધ થ્ુ.ં વાત્સલયધામના કૅ્પસ પર વગશખડંો , કાયશકતાશવનવાસ , ક્્ટુર હૉલ , 
લાઈબ્રેરી, વવજ્ઞાન ભવન , જળપરબડી તથા વોટર કૂલરો , બહનેો માટેન ુ ંઅલગ સકુંલ તથા 
આસપાસના ંગામડાઓંમાથંી દીકરીઓને લાવવા-લઈ જવા માટે એક બસ-જેવી તથાયી 
અને કાયમી વ્યવતથા ઊભી કરી ર્કાઈ છે. તથા અન્ય જરૂરી સવુવધાઓ ઊભી કરવાના 
પ્રયત્નો ચાલ ુછે. 
          સતંથા પાસેની ખેતીલાયક જમીનમા ંવવરે્િ ધ્યાન આપી ખેતી કરાય છે. વરસો 
સારા-ંમાઠા ંઆવ્યા ંકરે , છતા ંએમાથંી ઠીક ઠીક આવક મળતી રહ ેછે. જેમાથંી ખેતી 
વવકાસના ંરોકાણ ઉપરાતં એકદમ ઓછા લવાજમથી ભણતા ંબાળકોના રસોડામા ંપડતી 
ઘટ, રતટ તરફથી રોકવા પડતા કાયશકતાશઓના ંવેતન , અને ર્ાળા જરૂરરયાતના ચાલ ુ
[રનીંગ] ખચાશઓ તથા કેટલીક મોટી અતક્યામતના બાધંકામમા ંઉમેરણ અથે કરવી પડતી 
જોગવાઈ- બધાનુ ંએમાથંી ગોઠવાઈ રહ ેછે. ધોરણ 9 , 10 , 11 અને 12મા ંઅઢીસો 
આસાપાસની સખં્યાથી ર્ાળા ધમધમી રહી છે , અને બાળકો ખબૂ સારા ંપરરણામ સાથે 
કેળવણી મેળવી રહ્યા ંછે.  
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પાંચિટી બાગની ખેતી 
 
        અમારી વાડીને વાયેબલ ્વુનટ બનાવવા અમે આધવુનક ખેતી વવજ્ઞાનની ભેર 
લેવાન ુ ંવવચા્ુું અને એ રદર્ામા ંકરેલા પ્રયત્નોની થોડી વાત. 
        આંખ-કાન ખલુલા ંરાખી , જ્યાથંી મળે ત્યાથંી નવી વાત , નવી પદ્ધવત, નવુ ંચબયારણ, 
નવા નસુખા ર્ોધી ર્ોધી અમારી વાડી પર પ્રયોગો હાથ ધયાશ અને ખેતીમા ંરોજબરોજ 
સામે આવતી રહતેી સમતયાઓના અમારી કોઠાસઝૂ અને હૈયાઉકલતથી ઉકેલો ર્ોધતા 
રહ્યા. અને ફળદાયી પરરણામ મેળવતા રહ્યા. એની થોડીક ક્રમર્: વાત કરંુ તો.... 
 

                   ખેતર મટાડી િાડી બનાિી – નેિાનાાં પાણી મોભારે! 
        પહલેો તપર્શ કયો આવકના પાસાને. આટલી બધી જમીન અને ઉત્પાદન બસ 
આટલુ ંજ ? પાક ઉત્પાદનના વગો ભરવામા ંલોકભારતીના પ્રાધ્યાપક ગાલાભાઈ પાસેથી 
વપયતના લાભો જાણ્યા હતા. ભણેલી વાતોને વ્યવહારમા ંમકૂવાનો મોકો ઝડપી લેવા 
વવચા્ુું. આવતી વસઝન પહલેા ંખેતરમા ંવપયતની સગવડ કયે પાર ! ઘડીભર થ્ું , કૂવો 
ખોદાવશુ ં ? પણ નીચે તળમા ંકાળમીંઢ પર્થથર. કામ કઠ્ઠણ , લાબં ુઅને પાણી થવાની 
અવનવિતતાવાળં. કૂવાની ધમાલમા ંચોક્કસ મોસમ ચકૂાઈ જવાય. મન કૂવાની અવેજી 
ર્ોધવા લાગ્્ુ.ં   
          ખેતરના નીચલા રે્ઢે જ કાળભાર નદી. તે રદવસોમા ંબારેમાસ અખડં વહ.ે 
નદીમા ંજ એપ્ન્જન મકૂી ખેતરને પાણી પીત ુ ંકરવા મન અધીરંુ બન્્ુ.ં નદી ખબૂ નીચાણમા.ં 
પડું હત ુ ંખબૂ ઊંચુ.ં નેવાના ંપાણી મોભારે ચડાવવાના.ં પછૂતા ંપરંડત થવાય. ઉપાય જડયો. 
ભગૂભશમા ંવસમેન્ટ પાઈપ નાખી ર્કાય. તે વખતે એવા ઉપાયનુ ંપ્રચલન નહોત ુ.ં પાઈપ 
બનાવનારા ભાગ્યેજ મળતા. પહોંચ્યો બોટાદ. એક રૂવપયાની એક ફૂટ એવી થોડીક પાઈપ 
લાવ્યો. તેની ટૅકવનક પણ જાણતો આવ્યો. ખેતરના કાઠેં રેતી અને પાણી તો હતા ંજ ! જાતે 
બે હજાર ફૂટ પાઈપ બનાવી. અમારા પરરશ્રમે જવાબ આપ્યો. નદીનો સીધો પ્રવાહ , વાયા 
પાઈપલાઈન, અમારા આખા ખેતરમા ંપહોંચી ગયો. પડું બધુ ંહવે ‘ખેતર’ મટી ‘વાડી’ બની 
ગ્ુ.ં ઉત્પાદન અચબંો પમાડે તેવ ુ ંજોરુકંુ લીધ ુ.ં 
                                 િમીનનો ઢાળ માયો  
         હવે હુ ંકોંટામા ંઆવી ગયો. મારો આત્મવવશ્વાસ વધ્યો. ભણતરનુ ંમહત્ત્વ સમજા્ુ.ં 
ઉત્પાદન વધારવાની ચટપટી બરાબરની ! જમીનર્ાસ્ત્રમા ંજમીનનો ઢાળ અને કંટુરનુ ં
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ભણેલા તે યાદ આવ્્ુ.ં લાબંા ચાસનુ ંવાવેતર બધં કરી , વચ્ચે વચ્ચે પાળા નાખી બ્લૉક 
બનાવી દીધા. બધાને કેનીથી સમતળ કયાું- પાણી હડી કાઢીને નહીં, ધકે્ક ચાલે તેવા.ં થોડી 
જમીન ભલે કન્ટુરપાળામા ંરોકાઈ, પણ પાણી બધી જમીનમા ંએકસરખુ ંપચવા માડં્ ુ.ં 
નિાાં બીિ દાખલ કયાાં 
       શ્રી રવતભાઈ અંધારરયા ‘ફૂલછાબ’મા ં ‘ખેડ,ખાતર ને પાણી ’ કૉલમ લખતા. હુ ં
વનયવમત તેનો વાચક. બીજંા પણ કૃવિ વવિયક સામવયકો જોઈ જતો. નવી જાત, નવી વાત 
વવરે્ જાણુ ંતો પ્રયોગર્ીલ મન કામે લાગી જાય. કપાસ અને બાજરામા ંહવે સકંર જાતો 
આવી રહી હતી. તાલકુા પચંાયતમા ંજઈ, ખેતી વવતતરણ અવધકારીને મળ્યો. તેણે જજલલામા ં
મોકલયો. લોકભારતીના વવદ્યાથીના નાતે માડં બે બે થેલી બીજ મેળવી ર્ક્યો. 
         બને્ન પાકના ંબીજ તદ્દન નવા.ં પણ અમને આધવુનક વવજ્ઞાનમા ંપરૂી આતથા. કપાસ 
સકંર-4 છ ફૂટ બાય ત્રણ ફૂટના ગાળે ચોપ્યો. ર્રૂ ર્રૂમા ંપડું ખાલી લાગે. આવુ ંજ સકંર 
બાજરી સી.જે.-104ની બે થેલી વાવી બાબાપરુી બાજરાની બાજુમા.ં હાઈબ્રીડ બાજરીની 
ઉંચાઈ માત્ર 4 ફૂટ અને ડૂંડીઓ નાની નાની ! બાબાપરુી તો , ઊંચી –પાઘડીવાળા વેવાઈ 
પણ ન દેખાય એટલો, પરૂો 7 ફૂટ , અને ડૂંડા ંજોયા ંહોય તો મોટા ધોકા જેવા ં! પણ 
અખતરાની ખરી ખબર ખળે પડી. બાબાપરુી બાજરા કરતા ંહાઈબ્રીડ બાજરી બમણી ઊતરી 
! 
         કપાસે પણ એવો જ રંગ રાખ્યો ! કપાસ એટલો ઊંચો અને એવો ફાલયો કે એને 
વનરખવા પ્લોટની વચ્ચોવચ્ચ માડંવો [મેડો] નાખવો પડયો. તાલકુાભરના ખેડૂતોને વાડીએ 
આમતં્ર્યા. તાલકુા પ્રમખુ લક્ષ્મણભાઈ ગોટીએ તે રદવસે સભામા ંકહલે ું:“ખેતીમા ંભણતર કેવુ ં
અજવાળં પાથરી ર્કે , તેનો હીરજી ઉિમ નમનૂો છે. ખેડૂતોએ પોતાના ંબાળકોને આવુ ં
વર્િણ આપવુ ંજોઈએ.” વાડી આ વવતતારમા ંઆકિશણનુ ંકેંિ બની ગઈ. 
        અમારો ઉત્સાહ વધતો ગયો. રવી વસઝનમા ંલોકભારતીમા ંર્ોધાયેલ લોક-1 ઘઉંનુ ં
ક્રાવંતકારી બીજ વાવ્્ુ.ં સૌરાષ્ર માટે તદ્દન નવો કહવેાય તેવા પાક જીરુને પણ અમારી 
વાડીમા ંતથાન આપ્્ુ.ં ઉત્પાદન વધત ુ ંરહ્ુ.ં વાડીના મગફળીના પ્લોટને હરીફાઈમા ંમકૂ્યો. 
પ્લોટ જજલલા કિાએ પ્રથમ આવ્યો. જજલલાના ખેતી અવધકારીઓ સાથે સપંકશ  વધ્યો. મારી 
કૃવિયાત્રાને હૂફં અને પે્રરણા મળ્યા.ં 

 

 

 

િમીન એક શેઢે કરી 
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           મારા કાકાન ુ ંકુટંુબ જુદંુ થતા ંબે જાતની મ ૂઝંવણ ઊભી થઈ. જમીન અરધી થઈ 
ગઈ અને ત્રણ ટુકડે થઈ ગઈ. મજૂરોન ુ ંકામ , સાતંીકામ, સરંિણ બધામંા ંઘસારો ર્રૂ થયો. 
મન હવે જમીન ‘એક રે્ઢે ’ કરવા તલપાપડ થ્ુ.ં એ  ઇચ્છાને કુદરતે પાર પાડી. એક 
ટુકડાના અદલાબદલા, બીજામા ંઉમેરરયામણ રકમ અને ત્રીજો વેચાણ કરી , બાજુનો વેચાતો 
લઈ લીધો. ઘીના ઠામમા ંઘી પડી રહ્ુ.ં મળૂ જમીન કરતા ંબદલામા ંઆવેલ જમીન હતી 
થોડી નબળી અને અસમતલ. કંઈ વાધંો નહીં ! માવજત કરી સધુારી લઈશું , પણ બધી 
જમીન એકરે્ઢે તો થઈ ગઈ ! 
                                               િમીન િધારી  
        મારી વાડીની પવિમ બાજુ અચણડાના ત્રણ ભાઈઓની જમીન. કાળભાર પર ડેમ 
બધંાતા એમને આ જમીન પર આવવુ ંકઠણ પડવા માડં્ ુ.ં એમણે જમીન વેચવા કાઢી. 
ત્રણેની મળી 48 વીઘા જમીન. આ બધી જમીન ખરીદવી , કાઈં ઓછા રૂવપયાએ તો ના જ 
થાય ! પણ કંઈક રોકડા ને કંઈક હપ્તે , પૈસા ભરાતા ગયા , અને ધીરે ધીરે પરૂતી જમીનના 
ધારક થઈ ગયા. પોરહ વધતો ચાલયો .  વચલા રે્ઢા કાઢી નાખ્યા.આખી વાડી ફરતી વાડ 
કરી. રતતાઓનુ ંઆયોજન ક્ુું. કહોને, રળવાની મજા આવે તેવુ ંગોઠવા્ુ.ં     

 

િરસાદની અવનયવમતતા પિિે 

        વરસ પછી વરસ પસાર થવા માડંયા.ં ક્યારેક સારંુ, ક્યારેક મોળં, ક્યારેક વળી સાવ 
નબળા ંવરસો આવ્યા ંકરે. વરસાદ કંઈ ખેડૂતના હાયાશદોયાશમા ંથોડો રહ ે ? મોસમી પાકોમા ં
વરસાદની વધ-ઘટ ને વહલેા-મોડાની બહુ માઠી અસર પડે. ખેડૂતનુ ંધા્ુું કંઈ થાય નહીં. 
ક્યારેક તો થયેલુ ંધળૂધાણી કરે.  
       અભ્યાસ દરવમયાન ખેડૂતોના ંબગીચા અને વાડીઓ જોઈ હતી. બાગાયત વવિયમા ં
પ્રમોદભાઈ પરંડત અને ઇતમાઈલદાદા પાસેથી કેટલાકં ફળપાકો અને વિૃો વવરે્ અભ્યાસ 
કયો હતો. વરસાદની અવનયવમતતામા ંધક ઝીલી ર્કે , આવકની સલામતી બિી ર્કે એ 
દૃષ્ષ્ટએ ખેતીમા ંવિૃોને ભાગીદાર બનાવવાનો વનણશય કયો. બાગાયતનો હુ ંપહલેેથી 
પિપાતી. વવદ્યાથી અવતથાના એક પ્રસગંમા ંઆપને લઈ જાઉં. 
                 આને ‘કલમ’ કહિેી કે કહિેો ‘ઈલમ’? 

   વેકેર્નમા ંમારી વાડીની વાડમા ંમથામણ કરતો જોઈ રે્ઢાપાડોર્ી પોપટલાલ પછેૂ: “શુ ં
કરે છે હીરજી ?” 

“દેર્ી બોરડીના પીલા પર મોટા ંબોરની બોરડીની આંખ ચડાવુ ંછં.” 
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“કંઈ સમજાય એવુ ંબોલને ! શુ ંદેર્ી બોરડી કાણી હોય ?” 

“હા, કાણી નહીં , આંધળી જ હોય ! જો આંખ લાગી જાય તો તમને આ દેર્ી બોરડીના ં
થરડયા ંપર ઓણને ઓણ મોટા ંબોર ચખાડું.” 

“શુ ંવાત કરે છે ત ુ ં ? તો તો આ ‘કલમ’ નહીં ,‘ઈલમ’ થયો કહવેાય ! આ જાદુ અમને ન 
ર્ીખવે ?” 

       મારે આ જ જોઈત ુ ંહત ુ.ં વવદ્યા વવતતારમા ંર્ીખ્યો જ હતો કે કોઈ પણ નવી વાત 
કહવેાથી સમજાય એના કરતા ંનજરે જોવાથી વધ ુસારી રીતે સમજાય. ગામ આખાના 
જુવાવનયાઓને કલમનો કસબ ર્ીખવાડયો. વાડીએ વાડીએ મોટા ંબોરના કોથળા ભરાવા 
લાગ્યા. 

દ્રાિ ઉગાડી 
ઇતમાઇલદાદાએ લોકભારતીમા ંિાિ વાવેલી. તેના ંસરસ પરરણામો જોયેલા.ં મેં પણ મારી 
વાડીમા ંિાિ લગાડી. અનાબેર્ાહી , કંદહારી , સીલેતસન-7 અને થોમસન સીડલેસ. 
વસમેન્ટના ંફાઉન્ડેર્ન ભરી , લોખડંના થાભંલા સાથે તાર બાધંી પાકો મડંપ બનાવ્યો. ત્રીજા 
જ વરસે િાિ ફાલથી લચી પડી.ઇતમાઇલદાદા વાડીએ આવ્યા , લમેૂઝૂમે િાિવેલીઓ 
વનહાળી ખબૂ હરખાયા. પાકી િાિ બે બહનેોના ંલગ્ન વખતે જાનૈયાઓને હોંરે્ હોંરે્ પીરસી. 
‘આમની આ વાડીમા ંકાકં નવુ ંહોય’ એવી વાત બધેય ફેલાણી. 
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ખેત ઉત્પાદનમાાં વિૃોની ભાગીદારી 
 

 

વિૃોની િચ્ચે કવૃષ -કપલ      
 

         અમારો વવતતાર બાગાયત વવહોણો. પખંીની ચાચં , ચોરની દાઢ અને મજૂર-
બજારની અગવડ વેઠવી ન પડે તેવા પાક- લીંબુ –ચીકુને પહલેા ંનોતયાું. પછી માફકસરની 
માવજતે ઉત્પાદન આપી જાણે એવા ંબોર , જામફળ , સીતાફળ , આમળા ંઅને ગણેર્ દાડમ 
ઊછેયાું. રે્ઢે અને રતતાની ધારે લગાડયા ંખલેલા ંઅને ગુદંા.ં 60 વીધામા ંઝાડ ઉછેરવાની 
એવી મહનેત લીધી કે જોતજોતામા ંસૌ મડંી ગયા ઉત્પાદનની તૈયારી કરવા ! મન મડં્ ુ ં
પોરહાવા ! આવતી વસઝનમા ંફળો ભરેલી આખી રક વાડીએથી પૅક થઈ સમજોને ! 
કુદરતના ડરસામણાાં 
      પણ કુદરતને આ મજૂંર નહોત ુ.ં 1985- ’86 અને ’87ના ઉપરા ઉપરીના ખાબક્યા ત્રણ 
દુષ્કાળ ! કૂવાના ંપાણી ડૂક્યા.ં તળ તોડાવ્યાં , આડા-ઊભા દાર કરાવ્યા પણ પાણી ન વધ્્ુ.ં 
કુદરતના ંરરસામણા ંસામે માનવી શુ ંકરી ર્કે ? માત્ર પોણો કલાકનુ ંપાણી , અને સામે 60 
વીઘામા ં4000 ઝાડવા ં! ક્ ુઝાડ રે્ન ુ ંછે તેયે ન પરખાય તેવા ંપાન વવહોણા ંનયાું 
હાડવપિંજરો ! તેમના “પાણી”“પાણી” ના પોકારો વચ્ચે ઊભેલો હુ ં , તદ્દન અવાક , અસહાય ! 
એ દૃશ્ય આજેય રૂવંાડા ંઊભા ંકરી દે છે.  
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       મ ૂઝંાયે પાર આવે એવુ ંનહોત ુ.ં મરત ુ ંઊંટ મારવાડ તરફ જુએ , તેમ હુ ંલોકભારતી 
પહોંચ્યો. ત્યા ંઆંબા-નાચળયેરીના ંખામણામંા ંપ્લાષ્તટક ઢાકંવાન ુ ંકામ ર્રૂ હત ુ.ં પણ આ તો 
હતી સતંથા. આવા ખચાશ સતંથાને પોસાય. પ્રયોગભવૂમ તરીકે તેને કેટલીક અનકૂુળતા સાપંડી 
રહ.ે હુ ંતો હતો ખેડૂત.આવુ ંખચશ કરવુ ંક્યાથંી ? પણ આ જોયા પછી ભેજને કોઈ પણ રીતે 
ઊડી જતો અટકાવવાના ઉપાયોની જાડી વાત પકડી. વાડીની આડપેદાર્ો-ઘઉંનુ ંકંુવળ , 
બાજરાના ંઢૂંહા ં , ડાગંરનુ ંપરાળ , તલહરાં , સાઠંીનો ભકૂો , સકૂા ંપાદંડા ંવગેરે ખામણામંા ં
પાથયાું. પણ નીચેથી ઊડે એવુ ંકશુ ંબચ્્ુ ંજ નહોત ુ.ં શુ ંઊડે ? 

 

                          ભાાંગયાનો ભેરુ બની  ‘ટપક પદ્ધવત’ 

 

 
 

મળૂ વવતતારમા ંમાટલા ંદાટી , તેમા ંપાણી ભરી જોયા.ં પણ ખાસ જા્્ુ ંનહીં. ડ્રીપ 
ઈરરગેર્નની વાત જાણી. તેને લગતી મારહતી એકઠી કરી. કંપનીના રડલરને વાડીએ રૂબરૂ 
બોલાવી સવે કરાવ્યો. તેમણે અંદાજ આપ્યો “સવા લાખ રૂવપયા થરે્.” આંકડો સાભંળી મન 
મોળં પડી ગ્ુ.ં આટલી મોટી રકમ , એનુ ંવ્યાજ કેટલુ ંથાય ? અને આ રડ્રપ-ઈલમ ન 
હાલયો તો ? તો તો ગોઠણભેર જ થઈ જઈએ ને ? 

       પણ વાડીએ આવીએ અને ઝાડ સામુ ંજોઈએ ત્યા ંમન ચકરાવે ચડે ,‘આ ઝાડવા ંમરી 
જરે્ હો !’ ઘડીક આ છાબડું નમે , ઘડીક પેલુ ંનમે ! બે રદવસના મનોમથંન પછી નક્કી ક્ુું 
–સાહસ કરવુ,ં કોઈ પણ ઉપાયે ઝાડવા ંજીવાડવા.ં ગામની મડંળી, અને જજલલા સહકારી બૅંક 
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અને બૅંકના વડા શ્રી જયવતંવસિંહભાઈ જાડેજાની ત્વરરત મદદે ભેર કરી. લોન મળી. વાડીએ 
વીજ-જોડાણ નહોત ુ.ં ઓઈલ એંપ્ન્જનના સહારે જ સાઈઠે વીઘામા ંપથરાયેલી ડ્રીપ દ્વારા 
પાણી પીરસા્ુ.ંઅને માત્ર પોણા કલાકના પાણીથી , કહો ને દસમા જ ભાગના પાણીથી 60 
વીઘાનો મરતો બાગ બચી ગયો ! “ડ્રીપવસતટમ” શુ ંચીજ છે તેન ુ ંમહત્ત્વ જોનાર લોકોને 
પણ સમજા્ુ.ં 
       આ પદ્ધવતનો ચમત્કાર જ એવો કે ત્રીજા ભાગના પાણીથી પાક પરૂો સતંોિ અનભુવે , 
વવકસે અને ફૂલે-ફળે પણ વધારે. રોગજીવાતં ઓછા ંલાગે. સરંિણ સહલે ુ ંબને. મજૂરીનો 
બચાવ થાય. વનિંદામણ ઓછં થાય. ખાતર મયાશરદત વપરાય. સૌથી મોટી વાત તો એ કે 
પાણી જ જ્યારે સીવમત હોય ત્યારે આ વસતટમ કાયશિમ રીતે વપરસી જાણે અને ખેડૂતોને 
અણધાયાશ ફાયદા અપાવે.    
આને તો બાબરા ભતૂની ચોટલી જ કહવેાય ! વીજળી રાતે મળે કે રદવસે , કટકે મળે કે 
સળંગ, ન પાણી વાળવાની ઝઝંટ કે ન વપયતનો સમય ચકૂી જવાનો ભય ! મને તો રડ્રપ 
એવી ફાવી ગઈ છે કે ચોવીસ વરસ થયાં , રતતો છોડયો નથી. રેળ-રેલાવીને વપયત દેવાની 
પદ્ધવતથી પાણી ક્યારેય વાપ્ુું નથી. ભલેને કાઠંાનો કાળભાર ડેમ આખો ડહકેા દેતો હોય !  
પાકને પાણીની જરૂર છે ? તો પાઈએ તે બરાબર. પણ પાણી વધ ુછે માટે ફાવેતેમ વાપરી 
નાખવુ ંતે તો રાષ્રિોહ કહવેાયને ! સોએ વીઘાની આખી વાડીમા ંપાક ગમે તે હોય ,  છોડ 
હોય કે ઝાડ , 3થી માડંી 300 ચલટર-જેની જેવી જરૂરરયાત. પાવાનુ ંતો જોખી જોખીને , 
ટપકચણયા ંદ્વારા જ. છતા ંકોઈ ઝાડ-છોડની કર્ી રાવ-ફરરયાદ નથી સભંળાઈ. 
         અમારા આ સાહસની વાત ચોતરફ ફેલાઈ. મારા વમત્ર વીરજીભાઈ જસાણીએ ડ્રીપ 
બેસારવાનુ ંકામ સભંાળેલુ.ં વવઠ્ઠુભાઈ , વલલભભાઈ મો. પટેલ , જીવરાજભાઈ સતુરરયા તેમજ 
ઘણા સરકારી અવધકારીઓ અમારા માગશદર્શક. આ પદ્ધવતનો વ્યાપ વધે તે હતેથુી બે વખત 
કૃવિતજજ્ઞોની ઉપસ્તથવતમા ં1000-1200 ખેડૂતોને વાડીએ નોતયાું. પચંવટી બાગ 
મલુાકાતીઓથી ધમધમતો થયો. વન વવભાગ , વસિંચાઈ વવભાગ અને પયાશવરણ ખાતાની 
અનેક વર્ચબરોને પચંવટી બાગે પ્લેટફોમશ પરંુૂ પાડયા ક્ુું છે. જજલલાના બાગાયત અને ખેતી 
વવભાગે વાડીની વનરાજજમા ંઅનેક ગોષ્ષ્ઠ ગોઠવી છે. 
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દશપક િાડીએ આવ્યા 
 

 

 
     એક રદવસ લોકભારતીથી મનભુાઈની ચચઠ્ઠી આવી- “વપ્રય ભાઈ ભીંગરારડયા , આવતી 
કાલે તમારી વાડીએ આવુ ંછં. બપોરા વાડીએ સાથે જ કરશુ.ં રોજનુ ંજે જમતા ંહો તે જમી 
લઈશુ.ંસાથે ત્રણ ચાર જણા હરે્..... ચલ. મનભુાઈ.” 

     જ્યારે જ્યારે મળવાનુ ંથાય ત્યારે કાયમ વાડીના ખબર અંતર પછેૂ. શુ ંનવુ ંક્ુું ? 
ઝીણી ઝીણી વવગતો જાણે. જાહરે વાતોમા ંમારો નામોલલેખ કરી પ્રર્સેં. એવા ‘મનભુાઈ 
પોતે વાડીએ આવે છે’ એવા સમાચાર મળે પછી હરખ ક્યાયં સમાય ખરો ? 

     બીજા ત્રણ વર્િકો અને  વવજયાબા પણ સાથે આવ્યા.ં બરાબર બોરની વસઝન ચાલ.ુ 
બોર ઉતારવાનુ,ં વકલ પાડવાનું, પેરકિંગ કરવાનુ ંકામ વનહાળ્્ુ.ં આખી વાડીમા ંફયાું. કાચુ-ં
પાકંુ જે મળ્્ુ ંતે ચાખ્્ુ.ં વાહંો થાબડયો. 
      વવજયાબાથી ન રહવેા્ુ.ં કહ-ે “હીરજીના ંવખાણનુ ંમાપ રાખો , બહુ ચડાવો મા ! હુ ં
અહીં આવી ત્યારની જોયા કરંુ છં. આ કામ કરનારા ંબધાનેં પછૂી , જાણ્્ુ ંછે કે આ વાડીમા ં
તમારા પોઈરાની જેટલી મહનેત છે , તેનાથી સવાઈ મહનેત તેની ઘરવાળીની-મારી આ 
દીકરી ગોદાવરીની છે.” મારી સામે જોઈ કહ-ે ‘બોલ, તારંુ શુ ંકહવેાન ુ ંછે ?” 

“માડી, તમે સાવ સાચા ંછો. તમારંુ કહ્ુ ંમદુ્દલે ખોટંુ નથી.” 

     જમતા ંજમતા ંમનભુાઈ કહ,ે “જમવાનુ ંસરસ છે , પણ તમે ક્યારેય દાળ-ભાત નથી 
જમતા ં?” જમવામા ંદાળ-ભાત નહોતા ંએટલે સહજેે તેમનાથી પછુાઈ ગ્ુ.ં 
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‘જમીએ છીએને મનભુાઈ ! ક્યારેક નહીં , રોજે રોજ ડાળ-ભાત વવના અમને ન ફાવે ! પણ 
અન્યોની જેમ દાળભાત ભેગા ંકરીને નહીં. ઉપર ડાળ , નીચે ભાત એમ નોખા ંરાખી જમીએ 
છીએ.” મનભુાઈ કહ,ે “હુ ંકંઈ સમજ્યો નહીં.” 

“જુઓ મનભુાઈ ! સવારમા ંસાથે લાવેલ રોટલા એ બપોરા માટેન ુ ંભાત ગણાય.અને આ 
ઝાડની ઉપર રહી તે ડાળે એને ટીંગાડી દઈએ. અને બપોરે ડાળને છાયેં બેસીને જમીએ 
ભાત; અમારા ંએવા ંડાળ-ભાત !” 

“માળા ંબેય અતસલ ડાળ–ભાત જેવા ંજ છો” કહી હસવા માડંયા. 
     કાળભારને કાઠેં તે રદવસે પચંવટી બાગ ધન્ય બની ગયો. આગલા ંબધા ંવરસોનો 
અમારો રહસાબ ઓરડટ થઈ ગયો. અમારો બધો થાક ઊતરી ગયો. આ મલુાકાત પછી 
તેમણે ‘કોરડ્ુ’ંમા ંઉત્પાદકતા, બચત અને વવજ્ઞાનના સમેુળને વાતતવવક જીવન સાથે અમે 
જોડયા ંછે, તેવુ ંનોંધેલુ.ં    
        એકવાર તેમના ઘરે વવજયામાડી સાથે ર્ાકભાજીના ચબયારણની કર્ીક આપ-લે કરી 
રહ્યો હતો. તે જોઈ તેમને કંઈક યાદ આવી ગ્ુ.ં “ભીંગરારડયા ! તમે માલપરા જવા નીકળો 
ત્યારે બાલભુાઈ ગજેરા અને ભલાણીભાઈને મળીને જજો ! આપણા સરં્ોધન કેંિમા ંલોક-1 
કરતાયેં શે્રષ્ઠ જાતના સરં્ોધનના ંએંધાણ વરતાણા ંછે , તે જાણતા જજો , અને હુ ંબહારદેર્ 
ગયેલો ત્યારે ત્યાથંી નવી જાતના ંસીતાફળના ંબીજ લાવેલો , બાલભુાઈએ થોડા રોપા 
ઉછેયાશ છે , બ-ેપાચં રોપાઓ તમને આપરે્ , તેને કાળજીથી ઉછેરી , શુ ંપરરણામ આવે છે તે 
મને કહજેો !” આમ તેમની પાસેથી ઘણુ ંનવુ ંપણ અમને મળ્યા ક્ુું છે. મારી પ્રયોગવર્લતા 
પર તેમને પરૂો ભરોસો હતો. 

વનરીિણ દ્વારા લાધ્યુાં ઉિમ પડરણામ  [દૂધીમાાં અઢીગણુાં િધ ુઉત્પાદન]  
  ધારૂકામા ંબહને ર્ાતંનુા ફચળયામંા ંખબૂ ફેલાએલા તગડા દૂધીના વેલા પર ઘણી ઓછી 
લાગેલી દૂધી જોઈ મનમા ંપ્રશ્ન ઊઠયો કે “આવડો મોટો વેલો, અને બે-પાચં જ દૂવધયા ં ? 
આનુ ંકારણ શુ ં?” અને બસ , આ પ્રશ્ન મનમા ંએવો ઘમૂરાવા માડંયો કે , જ્યા ંક્યાયં દૂધીનો 
વેલો ભાળં, ત્યા ંવેલાની લબંાઈ ,  વેલાની ગાઠંો , એમાથંી નીકળતા ંપાન , એની બગલમાથંી 
ખીલતા ંફૂલો અને એનુ ંજુદાપણુ-ંવગેરે બધુ ંતપાતયા કરંુ. 
       સતત વનરીિણ કરતા રહવેાથી ખ્યાલ આવ્યો કે , તરૂરયાં , ગલકાં , કારેલાનંા વેલા 
કરતા ંદૂધીના વેલામા ંફૂલો જુદી રીતે ખીલે છે. વળી જે નવી ર્ાખા ફૂટે તેમા ંર્રૂઆતના ં
થોડા ંપાનની બગલમાથંી જ માદા ફૂલો ખીલે છે , અને પછીથી એકલા ંનરફૂલો જ ખીલતા ં
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રહ ેછે. વેલો ગમે તેટલો લાબંો થાય છતા ંવચ્ચે માદા ફૂલ ખીલત ુ ંજ નથી. તો પછી વધ ુ
ફળો મળે એ માટે શુ ંકરવુ ંપડે ? અને વવચાર કરતા ંકરતા ંઉપાય જડી ગયો !  
         આ માટે દૂધીનો વેલો ચારેક ફૂટનો થાય એટલે એની ડૂંખ મોરી લેવી. આથી 
વેલામા ંનવી ર્ાખાઓ ફૂટરે્ અને દરેક ર્ાખા પર ર્રૂ ર્રૂમા ંમાદા ફૂલો ખીલતા ંભળારે્. 
હવે જ્યારે માદા ફૂલો પરૂા ંથઈ , નર ફૂલો ખીલવા લાગે , અને બ-ેત્રણ નરફૂલ ખીલી જાય 
એટલે આ ર્ાખાઓની ડૂંખો પણ મોરી લેવી. આમ કરવાથી માદા ફૂલોમાથંી ફળ બની જાય 
કે તરત દરેક ર્ાખાઓમાથંી પ્રર્ાખાઓ ફૂટવા માડંરે્ , અને એને પણ ર્રૂ ર્રૂમા ંમાદા ફૂલો 
ખીલતા ંભળારે્. આમ વેલાને ચબન જરૂરી વાનતપવતક વવકાસમાથંી બચાવી-ઉત્પાદનમા ં
રૂપાતંરણ કરી ર્કાય છે. 
 

 

વનરીિણ–ક્ષચિંતનનુાં પડરણામ : દૂધીનો મબલક પાક 

        વળી પ્રશ્ન થયો કે “વેલા પાસેથી ફળો વધ ુમેળવવા ંહોય તો વેલો ખોરાક પણ વધ ુ
મેળવી ર્કે તેવુ ંકંઈક કરવુ ંપડરે્ ને ?” તેનો ઉપાય જડયો કે “જેમ જેમ વેલો મોટો થતો 
જાય, તેમ તેમ વેલાની કોઈ કોઈ ગાઠં પર પાવડોક માટી નાખી ઢગલી કરી દીધી હોય તો , 
વેલો ત્યા ંજમીન ભીની રહતેી હોવાથી વડવાઈઓ મકૂી દેરે્ અને ખોરાક ચસૂી ચસૂી ઉપર 
મોકલવા માડંરે્, વેલાને માત્ર એક જ મળૂ વવતતારને બદલે અનેક મળૂતતં્ર ્નુીટો કાયશરત 
થઈ જતા,ં વેલાને લાગેલ ફળો પોિાવા લાગરે્. ” આ રીતે વરસોથી અમે તો વધ ુઉત્પાદન 
મેળવીએ છીએ. પણ કહવે ુ ંછે એ કે, માત્ર અમે જ નહીં પણ કેટલાય ખેડૂત વમત્રોએ પચંવટી 
બાગમા ંનજરો નજર જો્ુ ંછે , કેટલીય વાડીઓમા ંઅમે જાતે જઈ તેના દૂધીપાકમા ંઆ 
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નતુખો વર્ખવાડયો છે , અને સૌ એ પ્રમાણે અમલ કરી વધારાના કર્ા ખચશ વવના અઢીગણુ ં
વધારે ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે.  
સાગના ખેતી-સાહસમાાં થયા ‘નાપાસ’ 

“રૂવપયા 500-પાચંસો રોકો અને સાગના છોડ નોંધાવો , અને બાર-પદંર વરસે લાખો 
રૂવપયાનો ફાલ લણો ! ” એવી તકીમો બહાર પડતી જોઈ ,ચાર-પાચં વમત્રો અભ્યાસ કરવા 
ત્રણ જગ્યાએ જઈ આવ્યા , પણ એમા ંબહુ ધ્યાન પડ્ુ ંનહીં , એટલે બધં રાખ્્ુ.ં પણ વળી 
વવચાર આવ્યો કે ,‘બીજા ભલે અન્યના પ્લાટેંર્નમા ંમડૂી રોકે , આપણે એવુ ંનથી કરવુ.ં પણ 
આપણે આપણી વાડીમા ંજ અખતરો કયો હોય તો ?’ અને ગજુરાતના ખેડૂતોના વાદે ચડી , 
કહોને ગાડરરયા પ્રવાહમા ંખેંચાઈને 25 વીઘા જમીનમા ંસાગની ખેતી કરી. અમે નહોતી 
તપાસ કરી કે અમારી જમીનનો દળ કેટલો ઊંડો છે એની , કે નહોત ુ ંજો્ુ ંજમીન ગોરાડુ , 
ચીકણી કે કેવા પ્રકારની છે એવુયેં ! અરે , નહોત ુ ંવવચા્ુું કે સાગ જેવા ંબહુવિીય ઝાડવાનેં 
આ નપાચણયા અને છાર્વારે વરસાદનુ ંમાઠંુ પડે એવો દુકાચળયો વવતતાર ફાવરે્ કે નહીં 
એવુયેં, અને બીજાનો વદાડ કરી જે દુ:સાહસ કરેલું , એમા ંઅમે નાપાસ થયા. ન ફાવી 
પચંવટી બાગની નીચે ચીકાર્વાળી જમીન સાગને કે ન આપી ર્ક્યા ડ્રીપ દ્વારા પણ જરૂરી 
વપયત એને ! પરરણામ ? પરરણામે જોઈએ એવી જાડાઈ સાગ પકડતા નહોતા. 7-8 વરસ 
પછી રાડંયા પછી ડહાપણ આવ્્ુ ંકે “આપણે આપણી હાલય છોડી , બીજાની હાલયે હાલવા 
ગયા, એમા ંઆ ભ ૂડંી દર્ા થઈ છે. ” અને અમારે પચંવટી બાગમાથંી સાગનો વવદાય 
સમારંભ ગોઠવી, મળૂસમેત ઉખાડવા જેસીબી મકૂવુ ંપડ્ુ.ં 
                          મધમાખીઓએ િાડીન ુાં “રખોપુાં” આદયુાં  
       વાડીમા ંખેતીપાકોનો કોઈ પાર નહોતો. અનાજ , કઠોળ, તેલીચબયાં, ર્ાકભાજી, લીલો 
ચારો અને ફળાફળારદના પાકો ઉપરાતં ઈમારતી અને દેર્ી કૂળના ંપણ અનેક વિૃોનો 
વસવાટ થઈ ગયો હોવાથી અનેક જાતના ંફૂલોની હાજરી કાયમ રહતેી હોવાથી 
મધમાખીઓએ કેટલીય જગ્યાએ પડૂા બનાવી વસવાટ ર્રૂ કરી વાળ્યો હતો. પણ ર્ોખને 
ખાતર એવુ ંથ્ુ ંકે “લાવોને આપણે ક્યાકંથી પાલત ુમધમાખીઓ લાવીએ ! ” ર્ારદાગ્રામ 
જઈ, એની દેખરેખ અને માવજત અંગેની વવગતો જાણી , અને  ‘એવપસઇંરડકા’ જાતની 
મધમાખીની બે પેટી ખરીદી લાવ્યા.વાડી મધમાખીઓને ખબૂ ગમી ગઈ. ધીરે ધીરે બે માથી 
7 પેટી સધુી વવતતરણ થ્ુ.ં પચંવટી બાગમા ંઅજમાવેલ નવો નતુખો જોવા-સમજવા બહુ 
બધા લોકો આતરુ હોય છે. વાત વા્વેુગે આસપાસની વાડીઓ અને વવતતારમા ંપહોંચી 
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ગઈ. અમારે તો આગતંકુોને મધમાખીઓના પ્રકાર , મધપડૂામા ંરાણીમાખી ,નરમાખી, અને 
તવયસેંવક માખી દરેકને પેટી ખોલી ઓળખાવવી , તેના દરેકને વવરે્ વાતો કરવી , 
મધમાખીઓથી વાડીમા ંથતા ફલીકરણના લાભો સમજાવવા વગેરેન ુ ંએક વધારાન ુ ંકામ 
થઈ પડ્ુ.ં પણ એ બહાનેય લોકો વાડી પર આવે છે ને ? અહીં આવરે્ તો વાડીમાથંી કંઈક 
નવુ ંનજરે જોરે્ , કંઈક એકાદી નવી વાત સાભંળરે્ , તો થોડીક તો વ્યવહારમા ંમકૂરે્ ને ? 
એ લોભે આવનારને આવકારતા અને માત્ર મધમાખીઓ વવરે્ જ નહીં , પણ ખેતીની અન્ય 
જરૂરી વાતો પણ કરતા.ં મધમાખીઓના તવભાવની વાત કરતા ંકરતા ંએક એવી વાત પણ 
સહજ રીતે થતી કે “આમા ંજે સયસેંવક માખી હોય છે તે જ મીણ બનાવી પડૂો બનાવે , 
ભીની માટી , ફૂલો વગેરેમાથંી કાચો માલ લાવી મધ બનાવે , મધના ખાનાને ભારાઈ ગયા 
પછી સીલ કરે. અરે ! આખી વસાહતનુ ંરિણ પણ તે જ કરે છે. અગત્યની વાત તો એ છે , 
કે એને વહમે પડી જાય કે ‘अ વ્યસ્તત’ આપણી વસાહતનો દુશ્મન છે , તો તે તેની પાછળ 
પડે છે, અને પાચં રકલોવમટર સધુી પીછો છોડતી નથી. એક માખી ડંર્ દે એટલે એવી ગધં 
છોડે છે કે તે પછી ઘણી બધી માખીઓ ભાગનારને વળગી પડે છે.” 

        આ બધી વવગતની જાણ કેટલાક અસાગરા [રંજાડ કરનારા] માણસોને થતા ંએના 
મનમા ંએક ધાક એવી બેસી ગઈ કે “પચંવટીબાગમા ંચાળો કરવા જવાય નહીં , ત્યા ંતો 
વાડીન ુ ંરખોપુ ંકરવા મોટા મધની માખીઓ પાળી છે , જે પાચં રકલોવમટર સધુી કેડો મકૂતી 
નથી !” અમારંુ તો કામ થઈ ગ્ુ ં! મધ મળ્્ું , વાડીમા ંફચલનીકરણ સધુ્ુું અને વાડીમા ં
અસો મટ્ો એ લટકામા ં!         

સજીિ ખેતીની કરી શરૂઆત : ખેતીના મહિમ ઉત્પાદનની લહાયમા ંનવી જાતના ં
ચબયારણો, ભાતભાતના ંરાસાયચણક ખાતરો અને ઝેરરલી જતંનુાર્ક દવાઓના હદબહારના 
વપરાર્ છતા ંઆવક થાય કમ અને ખચશ આવે વધુ. છેડામેળ કરવો કેમ ? રતતો કંઈક ભલૂ 
ભરેલો-અવળો પકડાઈ ગયો હોય એવુ ંલાગતા ંશ્રી કવપલભાઈ ર્ાહ[જતન રતટ-વડોદરા]ના 
માગશદર્શન નીચે નવી તરાહની ખેતી-સજીવ ખેતી પદ્ધવતનો પ્રયોગ આરંભ્યો.  ર્રૂઆત કરી 
ફળપાકોમા.ં રાસાયચણક ખાતર , ઊંડા દાર-બોરના ંનબળા ંપાણી અને ઝેરરલી પેતટીસાઈડ્ઝ 
કયાું બધં. બોરડી , દાડમી અને  જામફળી જેવા ંમીઠા ંફળઝાડો તો સરંિણ બાબતે ઢીલા ં
હોવાથી ફસકી ગયા.ં અમે તેને વાડીમાથંી રજા આપી દીધી અને લીંબડુી , ચીકુડી, આમળી, 
આંબલી, ગુદંા ,. ખલેલી , સરગવા જેવા ંકઠ્ઠણ ઝાડોને ચાલ ુરાખ્યા.ં ફળપાકોમા ંસફળતા 
જોયા પછી આખી વાડીના તમામ પાકોને સજીવખેતી પદ્ધવતને ચરણે મકૂ્યા.  
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ચવૂસયા જીિાતોએ મચાવ્યો કાળો કેર !  2002ની સાલ. અમે નક્કી કરી વાળેલુ ંકે આપણી 
વાડીમા ંહવે આ વરસથી મોલાતોમા ંરાસાયચણક ખાતર અને ઝેરીલી પેતટીસાઈડ્ઝ કરી 
દેવાના છે નેવકા બધં ! અને માળં બન્્ુ ંએવુ ંકે વાડીમા ં “બીટી” કપાસ વાવેલો ,એટલે 
ઈયળોની તો બીક નહોતી જ ! પણ કપાસ ઊગીને ગોઠણ સમાણો થયો અને ચવૂસયાનો 
હુમલો આવ્યો ખરાખરનો ! કપાસના ંપાદંડા ંબધા ંથઈ જાવા માડંયા ંલાલ.વાડીના મજૂર-
ભાચગયા માડંયા કકળાટ કરવા કે “તમે આવા બધા ‘દવા નહીં છાટંવાના વ્રત લીધા કરો 
એમા ંઅમારે શુ ંસમજવુ ં ? જો કપાસ દદે ભેળાઈ જાય તો અમારી તો મજૂરી ડૂલ થાય ને 
?”  એની વાતેય સાચી હતી. “તમે મ ૂઝંાવ મા , હુ ંતમારી બધાની‘હાજરી’ ભરી દઈર્ , 
તમને માથે નહીં પડવા દઉં ,” કહી સમજાવ્યા કરંુ , પણ એમના મનનુ ંસમાધાન થાય નહીં. 
અને  માળં ચવૂસયાનો એટેક પણ એવો જોરદાર કે કપાસના ંપાદંડા ંબધા ંલાલ થઈ એવા ં
બરડ થઈ જવા માડંયા ંકે દબાવતા ંપાપડ ભાગંે એમ ભાગંી જાય ! મજૂર-ભાચગયાનો 
કકળાટ વધતો ચાલયો. હુ ંમ ૂઝંાયો. ઘરવાળીને કહ્યા કરંુ, “શુ ંકરશું , વાડીએ ગયા ભેળા 
ભાચગયા-મજૂરો માથુ ંખાય છે. એનો કકળાટ હવે સહ્યો જતો નથી , દવા લાવી દઈશું ?” તો 
મને કહ,ે“તમે આમ ઢીલા કા ંપડો ! આપણે એકવાર નક્કી ક્ુું છે કે ‘આવા દવા-ખાતર 
બધં કરવા ંછે,’ તો પછી એનો પરૂો તારેજો લીધા વવના વચ્ચે થોડું છોડી દેવાય ? તમે એક 
કામ કરો ! આપણા ભાઈઓ અને છોકરાઓં પાસે એક આંટો જઈ આવો. મજૂર-ભાચગયાને હુ ં
સભંાળી લઈર્ , તેને સમજાવવાની મહનેત હુ ંકરીર્ , તમે બેફીકર રહો ! ” અને હુ ંતો 
સાચેસાચ અમદાવાદ અને સરુત જવા નીકળી ગયો. સાજં પડે અને ઘેર રહલેી દૂઝણી 
ગાયો માટે લીલી નીરણ નાખવા વાડીએથી માણસો આવે અને પછૂપરછ કરે કે “બહને ! 
ભાઈ ક્યા ં ? કપાસ માટે દવા જોવે છે .” તો મીઠપથી કહે ,“ ભલા માણહ !  બે દી ’ નહીં 
ખમાય ? તમારા ભાઈ અમદાવાદ અને સરુત રદમના ગયા છે , અને મને કહતેા ગયા છે કે 
સારામા ંસારી દવા લઈને જ આવીર્. ” એમ સમજાવટ કરતા ંકરતા ંછ રદવસ નીકળી 
ગયા. સાતમે રદવસે ગોદાવરીનો ફોન આવ્યો કે “હવે વહ્યા આવો ! ગઈ સાજંે ભાચગયા 
એમ કહતેા હતા કે બહને ! કાકં્ય ચત્કાર થયો છે-કપાસના છોડવાના માથે કુણા ંલીલા ં
પાદંડા ંઆવી ગયા ંછે , હવે વાધંો નહીં !”  અને સાચ્ચે જ મેં વાડીએ આવી તપાસ કરી તો 
વાત સાચી હતી- સમય મળવાથી પ્રકૃવતએ એનુ ંકામ ક્ુું હત ુ.ં કપાસના છોડવામા ંચવૂસયા 
સામે ધક ઝીલવાની તાકાત આપમેળે આવી ગયેલી નજરો નજર વનહાળી. એ વખતે કરેલા 
વનણશયમા ંટકી રહવેાન ુ ંબળ –ભાગં્યાનો ભેરુ બની મને ગોદાવરીએ પરંુૂ પાડ્ ુ.ં 
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પત્ની તરફથી  કાયમનો સવધયારો 
 

     અને ખેતીમા ંતો એવુ ંઘણીવાર બનત ુ ંરહ્ુ ંછે  કે બધી વખતે આપણે ધા્ુું હોય એવુ ં
બધુ ંથ્ુ ંન હોય !. ક્યારેક કુદરતી સવા-કવા , વરસાદ વધ-ુઘટુ વરસે , ક્યારેક તળમા ં
પાણી ખટૂી જાય , પાકમા ંજીવાત લાગી જાય , ગાય-બળદ જેવુ ંજાનવર માદું થઈને કે 
જીવડું કરડવાથી ફાટી પડે , ખેતી ઢોર વગરની ને છોકરા ંછાર્ વગરના ંથઈ પડે , ઓઘા-
ગજંી સળગી જાય , કોઈ ખળામાથંી તૈયાર માલ ચોરી જાય કે પાકને હીમ લાગી જાય , અરે 
! વાવાઝોડું ખાબકે અને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમા ંવાડીમા ંબધુ ંહત ુ-ંનહોત ુ ંકરી મેલે-જેવા 
આકસ્તમક અને અણધાયાશ કુદરતી અકતમાતના ઓચચિંતાના આવી પડવામા ંજ્યારે લમણે 
હાથ દઈ, ઢીલાઢફ થઈ , બેસી જવા્ુ ંહોય ત્યારે પાસે આવી , રહિંમતના ંબે વેણ કહી “થયા 
કરે, મરદ જેવા મરદ થઈને આમ મ ૂઝંાણે પાર આવરે્ ? ભડ થઈને ભાગંી ગયા ? બધુ ંથઈ 
રહરેે્. એકમા ંનકુસાન ગ્ુ ંતો બીજામા ંએનો એ લાભ દઈ રહરેે્. તમે ર્ીદ મ ૂઝંાઓ છો ? 
હુ ંછં ને તમારી પડખે ! ” આવી રહિંમતતો ઈશ્વરમા ંજેને ભારોભાર શ્રદ્ધા હોય તે  સ્ત્રી જ 
આપી ર્કે ને ? ગોદાવરીની આવી રહિંમત અને ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધાએ અમને આવેલી 
મશુ્કેલીઓમા ંકાયમ બળ પયૂાશ ક્ુું  છે.           

                        શરૂ કયાપ નિતર કાયપકમો  

પોષણ મદેુ્દ :   વાડીનો ખેતકચરો સળગાવવાની સખ્ત મનાઈ. પાળેલી ગાયોની સખં્યામા ં
વધારો કરી ઢોરવાડા બનાવ્યા. કંપોતટ ખાતર ગાડામંોઢે બનવા માડં્ ુ.ં રે્ડ ઊભો કરી 
અળવસયા ંપાળ્યા.ંવમીકંપોતટ તૈયાર થવા લાગ્્ુ.ંઅખાદ્ય ખોળ , કૂકડા ચરક , બોનમીલ 
જેવાનુ ંઊમેરણ ર્રૂ ક્ુું. પાકની ફેરબદલી , વમશ્રપાક પદ્ધવત , લીલો પડવાસ અને કઠોળના 
વાવેતરને પ્રાધાન્ય આપ્્ુ.ં જૈવવક કલચરનો ઉપયોગ આદયો. રસોઈ માટેની ઊજાશ , 
અજવાળં અને ઉિમ રબડી તવરૂપે સેંિીય ખાતર –થ્રી ઈન વન, ગોબરગૅસ-ખાતર પ્લાટં તો 
છેલલા 32 વિશથી ચાલ ુહતો જ. ખેતીપાકની ખોરાકી જરૂરરયાતે સતંોિ દેખાયો. 
મીઠાપાણીના વપયત મદેુ્દ : વરસોના અનભુવે પાકને “પાણી”ની નહીં,“ભેજ”ની જરૂર હોય છે 
એ વાત સમજાઈ હતી. અને એ માટે  વરસાદી પાણીનો પરૂો લાભ લેવા માટે એને વાડીમા ં
જ રોકી રાખવા કંટુરપાળા , આડા ઢાળે ખેડ અને વાવેતર , તથા નીચલા રે્ઢે તલાવડી 
બનાવી. સગં્રહાયેલા ંપાણીના વવવેકસભર ઉપયોગ અથે “ટપક પદ્ધવત ” તો હતી જ ! 
ઉપરાતં ઝાડવાનંા ખામણામંા ંટપકચણયે ટપકચણયે રેતીન ુ ંમપ્લચિંગ આદ્ુું. આ પચંવટી 
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બાગમા ંરોજજિંદો ક્રમ બની ગયો. અરે , અઢીસો ફૂટથી ઊંડા-નબળા ંપાણીવાળા-ંદાર વસમેન્ટ-
રેતીથી નેવકા સીલ કરી દીધા. 
પાક સાંરિણ મદેુ્દ :   રકટકર્ાસ્ત્રના અભ્યાસમા ંજાણેલુ ંકે ખેતીપાકોમા ંભમતા ંજીવડાઓંમા ં
94 % તો માસંાહારી છે. જે ખેતીપાકોને નડતા ંજ નથી. એ બધા ંતો ખેડૂતોના વમત્રો 
ગણાય. એટલે જીવડું “ભાળ્યા ભેળં ઠાર કરો ”ની રણનીવત છોડી “થોભો અને રાહ જુઓ ”ની 
નીવત પર ચાલયા. કુદરત કુદરતનુ ંકામ કરે છે , તેને તેમ કરવાનો ગાળો તો આપવો 
જોઈએને ? 

‘નબળા ંઢોરાનેં બગા્ુ ંઝાઝી ! ’ નબળાને બેવડો માર પડે ! છોડવો બાળપણથી જ બળૂકો 
બને તે માટે ખડતલ બીજ , ભરપરૂ સેંિીય ખોરાક , છોડની ખડતલતા માટે તવરિણની 
પડાતી ટેવ જેવા કાયશક્રમો અમલમા ંમકૂ્યા. રોગ-જીવાતને ફેલાવામા ંઅગવડ પડે તે માટે 
વમશ્રપાક પદ્ધવત, પાકની ફેરબદલી, ઉપરાતં દુશ્મન જીવાતોને છેતરી, ફસાવી પાડવાના-રે્ઢે 
પાળે શ્યામ તલુસી અને પીળા ંફૂલવાળા છોડવાઓનુ ંવાવેતર ઉપરાતં પ્રકાર્પીંજર અને 
ફેરોમેન રેપ જેવા નસુખા ગોઠવ્યા. વમત્રકીટકોની ભેર કરવા વાડીફરતે અનેક પ્રકારના ંવિૃો 
ઉગાડી જીવતંવાડ ઊભી કરી. તેના પર પખંીઓનો પણ વસવાટ વધ્યો. 
      પાક સામે નજર કરતા ંજો તે પોતાન ુ ંરિણ કરવામા ંઢીલો પડયો છે , એવુ ંદેખાય તો 
ગોમતૂ્ર અને વનતપવતજન્ય દવાઓથી એની ભેર લેવાનુ ંર્રૂ ક્ુું.  
      વ્યવસાયને ઊંડાણથી સમજવાના પ્રયત્નો ર્રૂ થતા ંજાણ્્ુ ંકે ખેતી એ તો સજીવો 
અને કુદરતી પરરબળો વચ્ચે ગ ૂથંાયેલ વ્યવસાય છે , ભાઈ ! જમીન , પાણી , પોિણ , બીજ , 
આબોહવા અને સરંિણ-ગણાય બધા ંજ પાયાનંા ંપરરબળો , પણ પરેૂપરૂા કુદરત પર 
આધારરત. અને કુદરતની સામે પડય ેકંઈ સારા ંપરરણામ થોડા ંમળે ? એમા ંતો નક્કી હાર 
જ થાય. પરરણામ સારંુ મેળવવુ ંહોય તો કુદરતની સાથે સમેુળ સાધતા ંરહવે ુ ંપડે તેવ ુ ં
અમને સમજા્ુ.ં 
      વળી જમીન , એના ગણુધમો , એમા ંવસેલા ંબેતટેરરયા , જમીનની ફળદ્રપુતા , પાકને 
ભાવતા ંતત્ત્વો , ભેજની આવશ્યકતા , ખેતીની આડપેદાર્ો , દૂધ , ખાતર અને ગૌમતૂ્ર પરંુૂ 
પાડતી ગાયો !  આ બધુ ંવવચારતા ંવવચારતા.ં..ખેતીન ુ ંએક અખડં દર્શન લાધ્્ુ.ં ખેતીમા ં
કોઈ એક પરરબળનુ ંનહીં , જમીન, પાણી, આબોહવા, છોડવા, ઝાડવા,ં જીવડા,ંજાનવરો અને 
પખંીઓ બધાનં ુ ંયોગદાન રહલે ુ ંછે. કોઈને બાદ રાખીને નહીં , પણ સૌનો સાથ 
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લઈને,એકબીજા સાથે અનકૂુલન સાધીને આગળ વધારે્ , તો જ સફળ રહવેારે્ એવો 
સમગ્રતાનો મનથી તવીકાર કયો.        
 

 

 

દૂઝતી ખેતીનાાં દૂઝણાાં સાથીદારો સાથે ગોદાિરીબહને  

*****************  
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મગફળીની ખેતીના વિશેષ અભ્યાસાથે ચીનનો પ્રિાસ 

 

 
 

            2010ની સાલમા ંત્યાનંી બહુ ચચચિત મગફળીની ખેતી જોવા ચીન ગયો હતો. 
બહુ ઝીણવટથી બધુ ંજોવા સમજવાનો અવસર મળેલો. ચાઈનાના સેંડોંગ વવતતારમા ંજ્યા ં
મગફળી વવરે્િ વવાય છે તે વવતતાર જ જોવા માટે પસદં કરેલો. અમે ત્યા ંજો્ુ ંકે 
મગફળીને જાણે ભગવાનનુ ંવરદાન મળેલુ ંહોય એમ તેને ગમતાં , ભાવતા ંબધા ંપાસા ંત્યા ં
અનકૂુળ ભળાયા.ં આ સમયે મગફળી ક્યાકં હજુ ઊભી હોય , ક્યાકં ઉપાડવાનુ ંકામ ચાલ ુ
હોય, તો ક્યાકં છોડવામાથંી ડોડવા અલગ કરવાનુ ંકામ ચાલત ુ ંહોય , તો ક્યાકં વળી 
ચુટંાએલી મગફળીમાથંી ભેજ ઊડાડાતો હોય-તેવી બધી જ પ્રરક્રયાઓ નજરે જોવા જુદા જુદા 
વવતતારની 15-17 જગ્યાઓના ંખેતરોમા ંફયાશ અને બધુ ંનજરોનજર જો્ુ.ં 
ચાઈનાની મગફળીની ખેતી પદ્ધવત 

 

 

ચીનની મગફળીનાાં ખેતરો િચ્ચે હીરજીભાઈ 
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        1089 ચો.ફૂટ=એક ગુઠંો જમીન. જમીનમા ંવચ્ચે એક ફૂટની જગ્યા છોડી , દોઢ ફૂટ 
પહોળા બેડ બનાવેલા હતા. એક ગ ૂઠંામા ંઆ રીતે 13 બેડ બને. દરેક બેડ પર પાચં 
માઈક્રોનનુ ંપાણી કલરનુ ંપ્લાષ્તટક પાથરેલુ.ં આવા દોઢ ફૂટ પહોળા અને 33 ફૂટ લાબંા એક 
બેડમા ં9 ઇંચના ગાળે બે હારમા ં9 ઇંચના ંઅંતરે પ્લાષ્તટકમા ંકાણા ંપાડેલા ંતેન ુ ંગચણત ક્ુું 
તો- 44+44=88 અને એવા 13 બેડ , એટલે કે કુલ મળી 1144 કાણા ંએક ગ ૂઠંા જમીનમા ં
આવે.. દરેકમા ંબે બે બીજ ચોપેલા ંછે , એટલે 1144 બેતરડયા છોડ મળે. અરે ! અમે તો 
આંટો મારી એ પણ જો્ુ ંકે ડૂલ કેટલાકં પડેલા ંછે ? જવલલે જ નજરમા ંઆવ્યા,ં છતા ંમાની 
લઈએ કે .... 44 જેટલા ંકાણા ંખાલી પડયા ંછે , તો પણ 1100 છોડવાનો ઉછેર તો પાકો જ 
જોવા મળ્યો. 
ઊભા પ્લોટમાથંી ઘણી જગ્યાએથી છોડ ખેંચી , બેતરડયા છોડવાની ગણતરી કરી જોઈ , કુલ 
ડોડવામાથંી 33 % અણવવકવસત અને 66 % વવકવસત ર્ીંગો દેખાઈ. આવી વવકવસત 
ર્ીંગોની સખં્યા એક બેતરડયા છોડમા ં27થી માડંી 33 સધુીની સખં્યામા-ંએટલે કે સરેરાર્ 
30 ર્ીંગો ગણી લઈએ , તો કુલ મળીને 33000 ર્ીંગો થાય. અમે સકૂી ર્ીંગનુ ંવજન કરી 
જો્ુ ંતો 1 રકલોમા ં350 ર્ીંગ તોળાઈ.આ માપે એક ગુઠંામા ં94 રકલો અને આપણા નાના 
વીઘે 1508 રકલો વજન ઊતરે ! પણ આ તો થઈ ચાઈનાની ધરતીની વાતો કે જ્યા ં
મગફળીને બાર બાદર્ાહીની અનકૂુળતા મળતી રહ ેછે. 
      ત્યાનં ુહવામાન , એની ફળદ્રપુ જમીન , ત્યાનં ુતપેશ્યલ ચબયારણ વગેરે તો અહીં ન 
લાવી ર્કાય , પણ ખેતી કરવાની એની નવતર પદ્ધવતનો અમલ કરી ર્કાય તેમ લાગ્્ુ.ં 
તેથી પચંવટી બાગમા ંએનો અખતરો કયો. 
 

                              પાંચિટી બાગમાાં કયો પ્રયોગ  

 

     માપીને એક એકર જમીન પસદં કરી. તેના ત્રણ સરખા ભાગ કરી પહલેાભાગમાાં 
રેકટરના ઓટોમેરટક વાવચણયાથી ચાલ ુપદ્ધવિથી બીજ વાવી , ક્યારા-ધોરરયા બનાવી 
રેલાવીને વપયત દીધ ુ.ં બીજા ભાગમાાં  વચ્ચે 30 સે.વમ.જગ્યા છોડી , 60 સે.વમ.ની 
પહોળાઈવાળા અને ત્રણેક ઇંચ ઊંચા એવા 16 બેડ બનાવ્યા. અને એના પર મીની રેતટરની 
મદદથી મગફળીના ત્રણ ચાસ વાવ્યા , અને ચરમા ંવપયત આપી બેડ રીઝાવ્યા. ત્રીજા 
ભાગમાાં  આવા જ બેડ બનાવી , તેના પર ચાઈના પદ્ધવિવાળં 5 માઈક્રોનનુ ંપાણી કલરનુ ં
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પ્લાષ્તટક પાથરી એના પર 20 બાય 20 સે.વમ.ના અંતરે કાણા ંપાડી , ત્રણ લાઈનોમા ં
હાથથી બીજ ચોપ્યા ંઅને ચરમા ંવપયત આપી બેડ રીઝાવ્યા. 
   ત્રણેય પ્લોટમા ંસમયે સમયે થયેલ કામગીરીની વવગત આ પ્રમાણે હતી. 
 

 

ક્રમ/ 
તલોટ 

પદ્ધવત ગુાંઠા િા.તા. વપયત કા.તા ઉત્પાદન ભુાંડ 
થકી 
નકુશાન 
10% 

વિઘાદીઠ 
ઉત્પાદન 

1 ધોડરયા ક્યારા 13:33 3/2/11 9 3/6/11 250 
ડકલો 

25 
ડકલો 

330 
ડકલો 

2 ખલુ્લા ગાદી 
ક્યારા 

13:33 3/2/11 9 3/6/11 400 
ડકલો 

40 
ડકલો 

528 
ડકલો 

3 ગાદી 
ક્યારા+તલાસ્સ્ટ 

13:33 3/2/11 9 3/6/11 440 44 
ડકલો 

581 
ડકલો 

એટલે ઉનાળા દર્યાન ઊભડી મગફળી [અમે ટી.પી.જી.-41 વાવેલી]ના વાવેતર માટે આ 
ત્રણ પદ્ધવતઓ પૈકી ગાદી-ક્યારા પર પ્લાષ્તટક આવરણવાળી પદ્ધવત પચંવટી બાગમા ં
સવશશે્રષ્ઠ સાચબત થઈ છે. ચોમાસાની ઋતમુા ંકઈ પદ્ધવત કેવુ ંપરરણામ આપી ર્કે તે 
ચોમાસાની ઋતમુા ંપ્રયોગ કરીને પરુવાર કરવુ ંપડે.  સાથોસાથ બીજી પણ એક વાત કરવી 
છે કે જે ખેડૂતને પ્લાષ્તટક મલચ અને એની કેટલીક વધારાની ચીવટના મદેુ્દ નહીં પહોંચી 
ર્કાય તેમ લાગત ુ ંહોય , તેમણે અમને સઝૂી આવેલ બને્ન વચ્ચેની-ખલુલા ગાદી-ક્યારા 
વાળી પદ્ધવતએ કર્ી જ વધારાની મહનેત કે ખચશ કયાશ વવના , માત્ર પદ્ધવતના ફેરથી દોઢંુ 
ઉત્પાદન આપ્્ુ ંછે . એનો અમલ કરવો ખબૂ જ ફાયદાકારક રહરેે્.સાતસોએક ખેડૂતોએ 
વાડીએ આવી નજરોનજર જોઈ વખાણ્્ુ ંછે.અને હજુ આગળ વાત કરીએ તો મગફળી 
ઉપરાતં લસણ ,ડુંગળી, આદંૂ , હળદર , ગાજર , બીટ , બટેટા જેવા જમીનમા ંવવકસતા ંપાકો 
માટે આ પદ્ધવત ઉિમ લાગી છે.  
અન્ય અખતરા  : ખેતી સભંાળ્યાને પોણા પાચં દસકા થવા આવ્યા છે. તેમા ંઅનેકવવધ 
પ્રયોગો કયાશ છે. ઊંડું વનરીિણ , સવાુંગીણ સરં્ોધનવવૃિ અને સમજા્ુ ંતેને અનસુરવાનો 
િઢ સકંલપ અમારી આવડત ખીલવવામા ંપરૂક પરરબળો રહ્યા ંછે.તેમાનંા ંકેટલાકં તર્થયો :  
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[1].....નદીની કાળી , ભરૂી કે લાલ પણ ચોખ્ખી ઝીણી રેતીન ુ ંઉમેરણ વાડી કે ખેતરની 
ચીકણી જમીનમા ંજીપ્સમ ઉમેરવા જેટલુ ંજ ગણુકારી બને છે.  [2].......પચંવટી બાગ બધા 
પ્રકારની વવિમ પરરસ્તથવતથી ઘેરાયેલો રહ્યો હોવા છતા ંઆ તથાવનક સકૂા વવતતારમા ંજે 
ફળપાકો સફળ થયેલા જણાયા , તેનો વ્યાપ વધારવા નહીં નફો , નહીં નકુસાનના ધોરણે 
નસશરી ર્રૂ કરીને પચંવટી બાગના ંફળઝાડોમાથંી રોપા-કલમો બનાવી સારાયે સૌરાષ્ર-
ગજુરાતમા ંતેને ફેલાવતા રહ્યા છીએ. [3].......ઔિધીય અને ઈમારતી વિૃોને તથાન આપી 
ભવવષ્ય માટે રફતસ રડપોઝીટ મકૂી રાખી છે. મીઠા-ંમધરુા ંફળ-મેવા મળી રહ ેએ માટે 
રતતાને કાઠેં , રે્ઢે , તળાવડીની પાળે , વાડીના ત્રાવંસયા-ખચૂણયામંા ં , અરે ! બારેક વીઘા 
જમીનમા ંતો લાગઠ  ડૉ. કે.પી. કીકાણી સાહબે અને ડૉ. રાજુભાઈ ખીમાણીના સચૂનથી 
આમળા ંઉછેયાું અને એ આમળાએં 2001 ની સાલની રાજ્ય વ્યાપી શે્રષ્ઠ ફલોત્પાદનની 
હરીફાઈમા ંપાચં પાચં ઈનામો મેળવી આપ્યા ંછે.  [4].......ર્રૂના ગોપાલનમા ંગીર ગાય 
સાથે જસીના સકંરણ મારફત દૂધ ઉત્પાદનમા ંઆિયશજનક પરરણામો મેળવી ર્કાયા.ં પરંત ુ
શદુ્ધ ગીરગાય ઉછેરમા ંવૈજ્ઞાવનક અચભગમ જોડાય તો તેનાથી સવાયા ંપરરણામ મળે તે 
વાત સમજાતા ંમાત્ર ગીરગાય સવંધશન તરફી ઝોક વધ્યો છે.  [5] ....સયૂશપ્રકાર્નો ખેતીમા ં
વધમુા ંવધ ુલાભ લેવા માટે ચાસની રદર્ા , માડંવા પદ્ધવત , વાડ-ઝાળાનંો ઉપયોગ વગેરે 
નસુખાઓ બહુ લાભદાયી જણાયા છે.  [6]......નસશરી, કેટલાક ફળપાકો અને કપાસ જેવા 
મોસમી ખેતીપાકમા ંજુદા જુદા હતેઓુ વસદ્ધ કરવા જેમકે , ગટુી કલમ કરવામા ંજલદી 
મચૂળયા ંમકેૂ એવુ ંકરવા , કપાસ ,મગફળી જેવા પાકમા ંછોડની વધ મયાશરદત કરવા , ફળ 
વિૃોમા ંવહલેો-મોડો ફાલ પકડાવવા , વધ ુફૂલો લાવવા , ફળોનુ ંખરણ અટકાવવા , ફળોનુ ં
કદ મોટંુ કરવા , ફળોને મોડા-ંવહલેા ંપકાવવા ંજેવા અનેકવવધ હતેઓુ પાર પાડવા જુદા 
જુદા હોમોન્સના બહુ જ ચોકસાઈ રાખી કરેલા પ્રયોગોમા ંસારા ંપરરણામો મેળવી ર્કાય છે 
તે વાતની ખાતરી કરી જોઈ છે. પણ આવા પ્રયોગો આકસ્તમક અને ખાસ સજંોગોમા ંજ 
કરવા જોઈએ- કાયમ ખાતે નહીં , એવા તારણ પર આવ્યા છીએ. [7] ......ખેતીકામમા ં
એકલપડંય ેકદી પહોંચી ર્કાત ુ ંનથી. રોજમદાર મજૂરોની સરખામણીએ ઊપજ-નીપજમા ં
તેમની સીધી  ઉત્પાદનમા ંભાગીદારી અને તેમની સાથેનો માનવીય વ્યવહાર ખેતીકામોમા ં
વવરે્િ લાભકતાશ નીવડે છે, તેવુ ંઅનભુવા્ુ ંછે.   
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કુદરતની કૃપાિષાપ 
 
     ખેતી એ કુદરત સાથેના સતત સાવન્નધ્યવાળો કુદરતની વચાળે જ રહીને કરાતો અને 
પળેપળે પરરવતશન પામતો વ્યવસાય છે ભાઈ ! જ્યારે જેની જરૂર પડી તેવા હાથવગા 
ઉપાયો લીધા છે. પસદંગીથી તૈયાર કરેલા ંબીજ પણ વાવ્યા ંછે અને હાઈબ્રીડ , બીટી અને 
ટીત્કુલચર જેવા નવા ંવવજ્ઞાનને પણ આવકા્ુું છે. વવવેકપણૂશ રીતે બહુ થોડા ંરસાયણોને 
પણ અવનવાયશ અવનષ્ટ તરીકે કોઈવાર જવલલે ઉપયોગમા ંલીધા ંછે. સરખામણીએ સેંિીય 
ખાતર અને ગોમતૂ્રના છંટકાવ પર  વધ ુભરોસો બેઠો છે.અળવસયાયેં પાળ્યા ંછે અને જરૂર 
પડય ેરેતટર-હાવેતટરને પણ ઉપયોગમા ંલીધા ંછે. પરરણામે ખેતી આવથિકરીતે સધ્ધર થઈ 
છે. ખેતીની આવકે પ્રોત્સાહન આપ્યા ક્ુું છે. ખેતીમા ંકદી કંટાળો કે અફસોસ પ્રગટ્ો નથી. 
પરસેવે નવરાવતી ખેતી આનદં આપનારી બની રહી છે , અમારે માટે ધમશરૂપ બની રહી છે. 
स्वधमे ननधनं शे्रय: ને સાથશક્ય માન્્ુ ંછે. જીવનયાપનના આ પ્રાપ્ત વ્યવસાયે અમને અને 
કુટંુબને તમામ પ્રકારના ંસખુો ,સમદૃ્ધદ્ધ અને આનદંપ્રદ જીવન આપ્યા ંછે. એક નમનેૂદાર 
ખેડૂતની ઓળખ ઊભી કરી ર્ક્યા છીએ એનુ ંઅમોને ગૌરવ અને સતંોિ છે. અમારે માટે 
પચંવટી બાગ માત્ર આવક-ઉપાર્જનનુ ંસાધન માત્ર નહીં રહતેા ંમારી રૈ્િચણક મહચે્છાએ 
કંડારી આપેલ જીવનમાગશ બની રહ્યો છે. પચંવટી બાગને  સમગ્ર ખેડૂત આલમ માટે એક 
રોલમોડેલ બનાવી ર્ક્યા છીએ. આ અમારી ઉપલપ્બ્ધને કંઈ કમ ગણતા ંનથી. 
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મલુાકાતીઓનુાં આકષપણ 

 

 
 

પયાપિરણિાદીઓ િાડીની મલુાકાતે 

 

િૉટરશેડના ખેડૂતો સાથે િાડીમાાં 
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આત્મા પ્રોજેક્ટનાાં બહનેો 
 

 

સાડહત્યકારો પાંચિટી બાગમાાં   
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પચંવટી બાગ હવે ખેડૂતો માટે ખેતીની સવાુંગી બાબતો માટેન ુ ંવનદર્શન કેંિ બની 
ગ્ુ.ં ફોરેતટવાળા , વસિંચાઈવાળા , બાગાયતવાળા , સજીવખેતીના રહમાયતીઓ અને 
પયાશવરણવાદીઓ, બધાનેં એમ લાગવા માડં્ ુ ંકે જાણે અમારંુ જ કામ અહીં થઈ રહ્ુ ંછે. 
જોયા પછી પાછાબીજાને ચીંધે , સરનામુ ંઆપે. તેથી ર્ાળા-મહાર્ાળાના વવદ્યાથીઓ આવે , 
સહકારી મડંળી-બૅંકના હોદે્દદારો આવે , ખેડૂત તાલીમવગશના તાલીમાથીઓ આવે , વોટરરે્ડ 
યોજના અને સવોદય યોજનાના ગામડાઓંના ્વુાનો આવે, મરહલા મડંળની તો બસો ભરી 
ભરીને આવે , પયાશવરણ વર્િણકેંિ અને આત્મા પ્રોજેતટના ખેડૂતોની ટુકડીઓ આવે , 
પ્રગવતર્ીલ ખેડૂતોના ંપ્રાઈવેટ વાહનો , અવધકારીગણની જીપો , અને તદ્દન અજાણ્યા હોય 
તેવાઓની રીિાઓ ભરી ભરી એવી આવજા ર્રૂ થઈ ગઈ છે કે કોઈ વાર ટુકડીઓ દોંઢે 
ચડી જાય છે ! કોઈવાર વાડીન ુ ંકામ ક્યારે કરવુ ંતે કોયડો બની જાય. છતા ંમલુાકાતીઓના 
વનત્યના મેળાઓએ અમને ખરુ્ાલી આપી છે. 
       લોકભારતીમા ંભણ્યા પછી જે કરવાનુ ંનક્કી ક્ુું હત ુ ંતે આજે પણ થઈ રહ્ુ ંછે. 
આવનાર મલુાકાતીઓ આવીને આપણો થોડો સમય લેરે્ , બહુ બહુ તો ચા-પાણી નાતતો 
લેરે્, અનકૂુળતા હોય ત્યારે ફળાહાર કે બપોરા , વાળ કે રાતવાસો- જે કરવુ ંપડે તે કરશુ.ં 
પણ આટલા બધા ખેડૂતો , વવદ્યાથીઓ , વવજ્ઞાનીઓ , તજજ્ઞો , અભ્યાસઓુ અને અનભુવીઓ 
આ વાડીમાથંી કંઈકને કંઈક ઉપયોગી વાત સાથે લઈને જતા હોય , તો બીજુ ંશુ ંજોઈએ ? 
એ અમને જ મળ્યાનો સતંોિ છે. 
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પે્રરણાસ્રોત લોકભારતીએ કરાવ્યાાંઅનેકવિધ સન્માનો 
      ર્ાળા કે કૉલેજો તો રજજતટર પર ચાલ ુવવદ્યાથી હોય તેને ભણાવે અને પરીિામા ંપાસ 
થવા સધુીન ુ ંધ્યાન રાખતી ઘણી ર્ાળા-મહાર્ાળા જોવા મળે. પણ ભણીને છૂટા થઈ ગયા 
પછી, જ્યા ંકામ કરતા ંહોઈએ , ત્યાયેં પાછી સાર-સભંાળ લીધા કરે , મશુ્કેલી હોય તો 
માગશદર્શન આપ્યા ંકરે , કોઈ નવી વવગતો -મારહતી મળ્યા ંહોય તો પહોંચાડયા ંકરે , તેવી 
સતંથાઓ કે વ્યસ્તતઓ કેટલી ? જેઓ ભણી ગયા પછી પણ સારંુ કામ કરતા ંહોય , સતંથાના 
આદર્ોને સમજી , તેને  વ્યવહારમા ંમકૂી દાખલો પરૂો પાડતા ંહોય તેવી વવવવધ િેત્રોમા ં
કામ કરતી ભતૂપવૂશ વવદ્યાથી-પ્રવતભાઓનુ ંસન્માન લોકભારતી સતંથાના વાવિિકોત્સવ વખતે 
થત ુ ંહોય છે. તેવ ુ ંદર્શકદાદા તરફથી મળત ુ ં– 

“ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી - ભતૂપિૂપ વિદ્યાથી સન્માન ”1992 મા ંમેળવવાને હુ ંસદભાગી 
થયો છં. એ અમારા ંકામોન ુ ંપે્રરકબળ રહ્ુ ંછે. આ પ્રકારે સન્માવનત કરવાનો ગરુુજનોનો હતે ુ
ભતૂપવૂશ છાત્રોના ંજીવનકાયોને પ્રોત્સારહત કરવા સારુ , વાહંો થાબડવા માટે , કહોને , 
વધારાની તે્રવડ પરૂી પાડવા બેટરી ચાર્જ કરી આપવાની કૃપાદૃષ્ષ્ટ છે તેમ કહવે ુ ંવધારે 
ઉચચત ઠરરે્.પોતાના કામઢા છોકરાની વાત સૌને કરવાની લોકભારતીની આ રીતથી ખેડૂત 
અને ગ્રામીણ સમાજમા ંએક નવો પરરચય ઊભો થયો. ખાસ કરીને ગામડામંા ંકામ કરતી 
રૈ્િચણક અને ખાનગી સતંથાઓની નજર અમારી બાજુ વળી. કૃવિ ્વુનવવસિટીના વવભાગો , 
સહકારી સગંઠનો ,  અને સરકારના ઉચ્ચ અવધકારી વગશ દ્વારા વાડી પર થઈ રહલે ુ ંકામ 
પ્રત્યિ જોવા્ુ.ં તેને મલુવા્ુ ંઅને એ બધાનંી ફલશ્રવૃત સમા ંમાન-સન્માન અને ઍવૉડશ 
મળતા ંરહ્યા.ં જેવા ંકે......  

 

લોકભારતીમાાં િયાબહને શાહ દ્વારા ”શે્રષ્ઠ વિદ્યાથી સન્માન  “  
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અહલિુાક્ષલયા દ્વારા “F.G.I. Award” [ િડોદરામાાં    ]  
 

 

સોમપાલ શાસ્ત્રી દ્વારા ડદલ્હી ખાતે ”ઇનોિેટીિ ફામપર ઍિૉડપ“ 
 

1993  “ધરતી પતુ્ર ઍિૉડપ ” ખેતીિેતે્ર  નિીનતમ પ્રયોગો અને વિસ્તરણ માટે સ્નાતક 
વમત્રમાંડળ ભાિનગર તરફથી 
1994  “ઈનોિેટીિ ફામપર ઍિૉડપ”ખેતીમાાં ટપક વસિંચાઈ પદ્ધવતની પહલે માટે ગ.ુરાજ્ય અને 
રાજ્ય સહ. બૅંકતરફથી  

1996  “કૃવષ પથદશપક ઍિૉડપ ” બાગાયતી ખેતી , નિીનતમ પ્રયોગો માટે ફૂલછાબ અને 
ગિુરાત સરકાર તરફથી 
1998  “સરદાર-કૃવષ સાંશોધન ઍિૉડપ ” સકૂા વિસ્તારમાાં ફળવિૃોના સફળ િાિેતર 
માટેગિુરાત સરકાર તરફથી 
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1999  “કૃવષ સેિા ઍિૉડપ ” કૃવષમાાં નિાાં સાંશોધનો માટે િેસ્ટનપ એગ્રી સીડ્ઝ અને 
માનિસેિા ટ્રસ્ટ બગસરા તરફથી 
2005  “બલરામ ઍિૉડપ ” કૃવષ સાડહત્ય અને નિા અક્ષભગમો માટે –ભારતીય ડકસાન સાંઘ 
અમદાિાદ તરફથી 
2005  “સ્િામી નારાયણ સન્માન ” કૃવષિેતે્ર અનેકવિધ વસદ્ધદ્ધઓ માટે –સ્િામી નારાયણ 
ગરુુકળૂ ઢસા તરફથી  
2006“લાઈફ ટાઈમ એચીિમેંટ ઍિૉડપ ” ખેતીમાાં સડક્રયતા , નિી ડદશાના રાહબર થિામાટે 
એગ્રીલેંડ નેટિકપતરફથી  

2007 “સસૃ્ષ્ટસન્માન” સજીિખેતીના પ્રયોગો અને વિવશષ્ટ લેખનશૈલી બદલ-સસૃ્ષ્ટ 
ઈનોિેશન્સ- અમદાિાદ તરફથી 
2008 “વિવશષ્ટ વ્યક્ક્ત સન્માન ” ખેતીના નિીનતમ આયામો –રાસ્ષ્ટ્રય પિપ ઉિિણી-
ગિુરાત સરકાર તરફથી 
2008 “પ્રાણિાન ડકસાન દાંપતી ” ગોપાલન અને સજીિખેતીમાાં જીિાંતતા માટે –

િળક્રાાંવતટ્રસ્ટ રાિકોટ તરફથી 
 

 

િી .સી. , કવૃષ યવુન. જૂનાગઢ દ્વારા ”શે્રષ્ઠ ખેડૂત દાંપતી ઍિૉડપ  “ 
2009  “કૃવષના ઋવષ ” માઈક્રોઈરીગેશન , અને સજીિખેતી માટે -  ગિુરાત રાજ્ય 
અમદાિાદ તરફથી 
2009 “F.G.I Awards for EXCELLENCE” ખેતી વિકાસમાાં વિવશષ્ટકામગીરી માટે 
ફેડ.ઓફ ગિુ.ઈન્ડ.િડોદરાતરફથી 
2012  “नवोन्मेषी कृषक सम्मान ”कृषषतकनीककयाांका षवकास ,भारतीयकृषष अनुसांधान 
सांस्थाननई दिल्लीकी ओरसे                                                                            
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2012 “શે્રષ્ઠ ખેડૂત દાંપતી ઍિૉડપ ” કૃવષ િેતે્ર વિવશષ્ટ કાયો બદલ-ઈન્ફોકોમ િલ્ડપ-
‘ખેતીનીિાત’ રાિકોટ તરફથી     

2012   “नवोन्मेषी कायय स्म्मान ”मुांगफलीमें नवीनतम काययप्रणालल [चाइना पध्धतत] के 
ललये NRCG जुनागढकी ओरसे 
2013 “બેસ્ટઆત્મા ફામપર ઍિૉડપ ” [રાજ્યકિા] આગિી કોઠાસઝૂથી ઉચ્ચતર વસદ્ધદ્ધ-કૃવષ-
સહ.વિભાગ ગાાંધીનગરતરફથી 
2013 “शे्रष्ठ ककसान पुरस्कार ” वाइब्रांट गुजरात2013ग्लोबल एग्री समीट [मु.मांत्री.] 
गुजरातसरकार गाांधीनगरकी ओरसे  

2013 “કૃવષરત્ન ઍિૉડપ-2013” કૃવષમાાં પ્રયોગશીલતા બદલ-એચ.ડી-સેટેલાઈટ ન્યઝૂ ચેનલ 
VTV દ્વારા-રાિકોટ દ્વારા  
2013 “કૃવષ પાંડડત સન્માન પત્ર” કૃવષ સન્શોધન અને સાડહત્ય બદલ ડૉક્ટર પાંતસ રાિકોટ 
તરફથી 
2013 “ડી.ડી. ક્ષગરનાર કૃવષ વશરોમક્ષણ ઍિૉડપ-2013 ” કૃવષ િેતે્ર ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ 
દૂરદશપન અમદાિાદ તરફથી   
 

 
 

સનતભાઇ મહતેાના હસ્તે ”ક્ષગરનાર કવૃષ વશરોમણી ઍિૉડપ 
 

2014 “કૃવષ વિજ્ઞાન-સાન્દીપવન ગૌરિ ઍિૉડપ 2014 ” કૃવષિેતે્ર લોકવશિણ બાબતે 
યોગદાન- સાન્દીપવન વિદ્યાવનકેતન પોરબાંદર  
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રમેશભાઇ ઓઝાના હસ્તે ”કવૃષવિજ્ઞાન સાાંડદપવન ગરુુગૌરિ ઍિૉડપ“ 
 

2014 “વિિેકાનાંદ કૃવષ-સન્માન” કૃવષ સાંશોધનના બહોળા વિસ્તરણ બદલ વિિેકાનાંદ વિદ્યા 
પ્રવતષ્ઠાન ઢસા-ગામ તરફથી 
2015 “FRIEND of ISRAEL” ઈઝરાઈલની મલુાકાત લેવા બદલ-ટુરીઝમ એ્બેસેડર ફોર 
ઈઝરાઈલ રતફથી 
2015 “કૃવષ અક્સ્મતા-સ્િમાન રિક માન” કૃવષ અંગેના પ્રયોગો-સાંશોધન-લેખન-વિસ્તરણ 
બદલ કૃવષ વિકાસ માંડળના વમત્રો તરફથી 
   આનાથી અમારા માટે નવી ઓળખાણોનુ ંવવર્ાળ િેત્ર ખલૂ્ુ ંછે.   

 

 

સન્માન–પ્રતીકો સાથે હીરજીભાઈ 
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ઇન્ટરનેટ પર મારાાં કાયોનો પડરચય 

 

મારા લોકભારતીના અભ્યાસ સમયના સહાધ્યાયી વમત્ર જુગલભાઈએ મારો પડરચય 
પોતાના બ્લૉગ ‘Net–ગરુ્જરી’ https://jjkishor.wordpress.com/ પર વિગતો સાથે મોકલિાનુાં 
શરૂ કરીને મારાાં કાયોને ઇન્ટરનેટ દ્વારા નેટિગત સધુી પહોંચાડી આતયાાં !  

 બાકી હત ુાં તે તેમના દ્વારા શરૂ કરાયલી નેટિગતની એક વિશાળ ફલક ધરાિતી 
સાઇટ ‘િેબગરુ્જરી’ http://webgurjari.in/ પર તેમણે મારાાં લખાણો પ્રગટ કયાાં તો િળી એની 
માગ તો એટલી બધી િધી કે હિે ‘િેબગરુ્જરી’ પર મારાાં લખાણોને વનયવમત કૉલમરૂપે રજૂ 
કરિાનો વનણપય પણ તેમણે લીધો છે !! 

મારી આ િ પકુ્સ્તકાનાાં કેટલાાંક પ્રકરણો જુગલડકશોરભાઈએ પોતાના બ્લૉગ ઉપર 
પ્રગટ કયાાં. આ પ્રકરણો િાાંચીને કેટલાય અક્ષભપ્રાયો આવ્યા જેમાાં અમારી બને્નની સાંસ્થા 
લોકભારતી માટે બહુ આદર િોિા મળ્યો. મારી આ પકુ્સ્તકાન ુાં જે નિસાંસ્કરણ થયુાં તેની ઇ–
બકુ બનાિીને તેઓએ િ પ્રકાવશત કરિાનુાં બીડુાં ઝડપી લેતાાં હિે આ પકુ્સ્તકા પણ 
નેટિગતમાાં ફરતી થશે તેનો આનાંદ વ્યક્ત કયાપ વિના રહી શકતો નથી.  

 

 
 

મારી આ પકુ્સ્તકાન ુાં ઇ–બકુ સ્િરૂપ િાાંચિા માટે જે કોઈ ઇચ્છે તેમને આ પકુ્સ્તકાના 
આગળના પાને આપેલા સરનામા ઉપરાાંત ઉપરોક્ત બને્ન ઇ–સરનામે પણ જાણ કરિા 
ભલામણ કરુાં  છાં.    

 

  

https://jjkishor.wordpress.com/
http://webgurjari.in/
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અમારુાં  તારણ 

 

         ખેતી એક સપંણૂશ કુદરત આધારરત વ્યવસાય છે. જ્યારે જ્યારે કુદરતની સામે 
પડવાની મહનેત લીધી છે , ત્યારે ઝાઝાભાગે કાયમ કારમી થપાટ ખાધી છે. પણ તેમની 
સાથે સવંાદ સાધતા ંરહીએ , ખેડૂત તરીકેના ંઆંખ-કાન ખલુલા ંરાખી , નવુ ંનવુ ંજાણતા ંરહી , 
વવજ્ઞાનને ભેરે લઈ , પયાશવરણ કહ ેતેમ , સમય સમયના પરરવતશન કરતા ંરહી , જાગતલ 
ખેડૂત તરીકે મહનેત કરીએ તો પ્રામાચણક રોટલો રળવામા ંખેતી ક્યારેય તાણ પડવા દેતી 
નથી, એ અમે પરુવાર કરી ર્ક્યા ંછીએ. 

આંખ-કાન હોય છે કાયમ ખલુ્લાાં 
     કૃવિયાત્રાનો લાબંો પ્રવાસ હવે કેડી મટી રાજપથ બન્યો છે. ક્યારેક સીમાતં અભણ 
ખેડૂત પાસેથી પણ કંઈક ર્ીખવા મળી જાય છે. જ્યા ંનવુ ંજાણવા જેવુ ંહોય , પછી તે કોઈ 
વવદ્વજ્જન હોય, કોઈ સતંથા હોય , કે કોઈ પ્રયોગર્ીલ ખેડૂત હોય , અરે ! કોઈ જગ્યાએ કૃવિ 
મેળો હોય , કૃવિ ્વુન.નુ ંસરં્ોધન કેંિ હોય , સારી ગૌર્ાળા હોય કે ભલેને જગંલખાતા 
તરફથી ઉછેરેલ ગ્રામજગંલ હોય – જ્યા ંજ્યા ંનવુ ંસાભંળ્્ુ ંત્યા ંપહોંચ્યા ંછીએ. અરે ! કોઈ 
છાપામા ંનજરે ચડી જતાં , કૃવિ મેગેઝીન તપાસતાં , પતુતક વાચંતાં , રેરડયો સાભંળતા ંકે 
ટીવી નીરખતા ંતાજી , નવી, ઉપયોગી લાગતી બાબતો જણાઈ આવે છે , તો તેને ચકાસવા 
કાયમ લલચાઈએ છીએ. અને અમારી દેખરેખ નીચે સારા ંપરરણામો મળ્યા ંહોય તો 
અન્યોને પણ અમારી વાડીએ નોતરીને અમારા સખુમાં , આનદંમા ં ભાગીદાર બનાવીએ 
છીએ. 
                            સખુ િહેંચણીના કાયપક્રમો    

   લોકભારતીમાથંી એવા સતંકારો મળ્યા છે કે ‘દુ:ખ વહેંચવાથી ઘટે અને સખુ વહેંચવાથી 
વધે છે.’ એ ન્યાયે વિોના અનભુવે ખેતી કરતા ંકરતા ંઅમને બને્ન માણસો- પવત-પત્નીને 
જે કંઈ પાસ-નાપાસના ંપરરણામો મળ્યા ંછે, તેના પરથી અન્ય ધધંાથીઓ ધડો લઈ ર્કે, એ 
વાતતે સખુ વહેંચણીના પ્રયત્નો આદયાું છે. જેમ કે.... 
 

 

 

 

 

 

 

 



અનકુ્રમ                     લોકભારતી પ્રકાશન 
90 

 

કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ 

છાપાાં અને કૃવષ સામવયકોમાાં લખિાાં શરૂ કયાાં  અનભુિ લખાણ : 
 

 

 

 

         લખાણ લખવાની નહોતી આદત કે નહોતી ફાવટ. જીવનમા ંઘણી રીતે માગશદર્શક 
થઈ રહલેા પ્રતાપભાઈ વત્રવેદીને મારી આ કચાર્ ખટકે. તેઓ વર્િક , હુ ંખેડૂત. મને લખતો 
કરવાની મહનેત લેતા જ રહ્યા. લાભભુાઈ ગ. પટેલનો પણ એવો જ સરૂ. તેઓનો તો 
આજેય એવો ને એવો લખાણ બાબતે હુફં-હોંકારો મળી રહ્યો છે. કવવ મનોહરભાઈ વત્રવેદી 
અને લલલભુાઈ પટેલ અને અન્ય વમત્રો “સારંુ લખો છો”ની સાખ પરૂતા રહ્યા. એટલે સદેંર્ 
અને ફૂલછાબમા ંલખાત ુ ંરહ્ુ.ં અને ખેતીવવિયક સામવયક “કૃવિ વવજ્ઞાન ”ના સપંાદક શ્રી 
પ્રવીણભાઈ પટેલે તો દર મરહને એક લખાણ આપવાની ફરજ પાડી , કોઈ પણ જાતની 
દલીલને અવકાર્ જ ન રહવેા દીધો !    
       પછી તો ‘કૃવિ વવજ્ઞાન ’, ઉપરાતં ‘ખેતીની 
વાત’,‘સમદૃ્ધખેતી’,‘ગ્રામજતન,’‘કોરડ્ુ,ં’‘ગ્રામસેત,ુ’‘એક પ્રયાસ ,’ કોમોરડટીવલડશના 
‘કૃવિપ્રભાત’,‘તાઝામાઝા,’‘સરદાર જ્યોત ,’‘કૃવિકમશ,’‘ખોડલધામ 
તમવૃત,’’ગ્રામસેત’ુ,‘સમાજસવુાર’‘કૃવિજીવન,’‘જલ જીવન ,’‘સોમનાથસદેંર્,’ જેવા કૃવિ , 
વર્િણ અને સતંકારલિી અનેક સામવયકો લખાણો આપીએ કે ન આપીએ , તેમને ક્યાયેં 
જોવા મળે તો અમારા ંલખાણ છાપી દે છે. 
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કૃવષ વિષયક પસુ્તકોની વિશાળ શે્રણી : 
 

 

નરોતમ પલાણના હસ્તે પસુ્તક વિમોચન [લોકભારત ીીમાાં   ] 
 

            ઉપરાતં અનભુવ આધારરત કૃવિ વવિયક 31 જેટલી પસુ્તતકા પ્રવસદ્ધ કરી છે. જે 
પ્રત્યિ કાયાશનભુવનો નીચોડ હોઈ ગજુરાતના પ્રબદુ્ધ મહાનભુાવો ઉપરાતં સામાન્ય ખેડૂત 
આલમે – પોતાને ઉપયોગી ગણી છે. 
 

[1] ખેતી કરીએ ખાંતથી શે્રણી અન્િયે ....12 પસુ્તકો 
                  સાંપટુ: 1 પે્રરણા , ઝીણા જીિો અને સજીિખેતી 
[1] ખેતી: રદલડાનો રંગ 

[2] ઝીણા ંજીવડાનંી મોટી મહરે 

[3] સજીવખેતી: વવચારથી વ્યવહાર તરફ 

                   સાંપટુ: 2 િમીન , પાણી અને સાચિણ 

[1] જમીન: પાકનુ ંભાણુ ં
[2] પાક-પાણીને ન્યારો સબંધં 

[3] વાડી, મોલ અને માલ, રખોપાથી ન્યાલ 

સાંપટુ: 3 વ્યિસ્થાપન, કુનેહ અને કોઠાસઝૂ 

[1] જમીનમા ંદટાએલા ધનની તરકીબથી ર્ોધખોળ 

[2] ખેતીમા ંકુનેહી કામગીરી 
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[3] કોઠાસઝૂના કીવમયા 
                     સાંપટુ: 4 ગોપાલન , બાગાયત અને િેલીવિૃો 
[1] બેલડાન ુ ંબીજુ ંભાડંરડું-ગોપાલન 

[2] વિૃો આપણા ંકમાઉ ભાડંરડા ં
[3] ખેડૂતોના સાથી-સેવક વેલી-વિૃ 

[2]  કૃવષ દાંપતીનાાં અન્ય પસુ્તકો 
[1] બોલકી વાડીનો સજીવ સસંાર..................જતન રતટ પ્રકાર્ન  વડોદરા 
[2] પાણી–પ્રશ્ને દેખાડીએ આપણુ ંપાણી...જતન રતટ પકાર્ન  વડોદરા 
[3] કેરડે ફૂટ્ા ંફૂલ - પ્રથમ.લોકભારતી,પછી લટૂર પ્રકાર્ન ભાવનગર 

[4] સફળ ખેડૂતના ંસાત પગલા.ં.................. કૃવિ વવજ્ઞાન પ્રકાર્ન રાજકોટ 
[5] આપણો ખેતીસગં...................................કૃવિ વવજ્ઞાન પ્રકાર્ન રાજકોટ 
[6] ખેતી: પે્રમ અને કુનેહ...........ભરાડ ફાઉન્ડેર્ન પ્રકાર્ન રાજકોટ   | 
[7] વિૃો ખેડૂતોના કમાઉ કંધોતર..............ભરાડ ફાઉન્ડેર્ન પ્રકાર્ન રાજકોટ    
[8] જમીન એક ખજાનો.........ભરાડ ફાઉન્ડેર્ન પ્રકાર્ન રાજકોટ   | 
[9] સજીવખેતી અને તેન ુ ંવવજ્ઞાન.............ભરાડ ફાઉન્ડેર્ન પ્રકાર્ન રાજકોટ 

[10] પાણી, મોલ ને માલ રખોપાથી ન્યાલ..ભરાડ ફાઉન્ડેર્ન પ્રકાર્ન રાજકોટ 

[11] ખેતીમા ંકોઠાસઝૂ અને ગોપાલન..........ભરાડ ફાઉન્ડેર્ન પ્રકાર્ન રાજકોટ 

[12] ખેતીમા ંમનોમથંન અને કૌર્લયો.જતન રતટ પ્રકાર્ન વડોદરા 
[13] કૃવિરથના ંપૈડા ંબે,‘જમીન’ અને ‘પાણી જતન રતટ પ્રકાર્ન વડોદરા 
[14] ઝાડ, છોડ ને ગાય – ખેડૂતોના જાય-ભાઈ...જતન રતટ પ્રકાર્ન વડોદરા 
[15] પાકને રિતા ંપાખંાળા.ં...........................જતન રતટ પ્રકાર્ન વડોદરા 
[16] ખેતીની સમજણ – સમજણની ખેતી    ......પચંવટી પ્રકાર્ન માલપરા                                         

[17] ખેતીકાયોમા ંખ્યાલ – ઉત્પાદનમા ંન્યાલ ....પચંવટી પ્રકાર્ન માલપરા                       

[18] વાડીની માવજત અને રખોપુ ં.....................પચંવટી પ્રકાર્ન માલપરા               
[19] ગામને ચોરે રેડીયો વાગે [ઊંઝા જોડણીમા]ં..પચંવટી પ્રકાર્ન માલપરા 
[20] વાડી-ખેતરોમા ંહરતા-ંફરતા-ંકામ કરતા.ં.કૃવિ વવજ્ઞાન પ્રકાર્ન-રાજકોટ 
ઉપરનાાં પસુ્તકો માટે સાંપકપ  : પસુ્તકોના પ્રકાશકશ્રી અને હીરજીભાઈ ભીંગરાડડયાનો.  
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આકાશિાણી અને ટી િીમાાં રજૂઆતો : 
 

 
 

              વાડી પરના પ્રયોગોની વાતો વવર્ાળ સમાજના રહતમા ંજ્યારે જ્યારે આમતં્રણ 
મળ્યા ંત્યારે ત્યારે આકાર્વાણી રાજકોટ-ગામનો ચોરો વવભાગ , દૂરદર્શન-ડીડી ચગરનાર , 
વીટીવી, ઈટીવી ગજુરાતી અને સેટકુ કૃવિગોષ્ષ્ઠ જેવા ંપ્રચાર-પ્રસાર માધ્યમોમા ંરજૂઆત 
કરતા ંરહ્યા ંછીએ. 
 

કૃવષ સાંમેલન-સેવમનારમાાં ભાગ લઈને : 
 

 

દાડમ ફળપાક -પડરસાંિાદ      
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         ર્ાળા-કૉલેજો, કૃવિ ્વુનવવસિટીઓ , ખેડૂત સેવમનારો , કૃવિમેળા , કે તવૈપ્ચ્છક 
સતંથાઓમા ંજ્યારે ક્યાયં વવદ્યાથીઓ કે ખેડૂતો સમિ ખેતી વવિયક કોઈ પણ બાબતે વાતો 
કરવાના ંઆમતં્રણો મળે છે , ત્યારે અમને થયેલા ખેતીના અનભુવોની વાતો કરીએ છીએ. 
ખેડૂતોના કોઈ ખાસ પ્રશ્નો વખતે સમય કે ખચશની મયાશદા રાખ્યા વવના તેમની વાડીઓમા ં
ભમી, ર્ક્ય વનરાકરણો કરીએ છીએ.  

 

 

એન્યઅુલ ટે્રડ મીટ [લોનાિાલામાાં]  
 

“આિાિ દે” મોબાઈલ ફોન સેિા દ્વારા : 
      દર બધુવાર અને રવવવારે સજીવખેતીને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ માટે “આવાજ દે ” 
મોબાઈલ ફોન સેવા ચાલે છે , એમા ંઆવતા પ્રશ્નોના જવાબો રેકડશ કરાવીએ છીએ. અરે ! 
રૂબરૂ કે ટપાલ દ્વારા સઝૂયા તેવા ઉકેલો સચૂવવા ઉપરાતં અમે અખબારો અને કૃવિ 
મેગેચઝનોમા ંઅમારા ંપ્રવસદ્ધ થતા ંલખાણોની સાથોસાથ અમારા મોબાઈલ નબંર પણ 
જણાવતા ંહોઈએ છીએ , એટલે અમારી પાસેથી માગશદર્શન મળી રહરેે્ એવી ગણતરીથી 
મોબાઈલ પર રદવસભર પ્રશ્નોિરી ચાલ ુરહતેી હોય છે , અને અમારી જાણમા ંહોય તે 
વવગતો સૌને આપતા ંરહીએ છીએ. 
 

 

 

 

 

 

 



અનકુ્રમ                     લોકભારતી પ્રકાશન 
95 

 

કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ 

કૃવષ વિકાસ માંડળની સ્થાપના અને સાંચાલન : 
 

 

ખેડૂતોની સભા    
  ગઢડા, બોટાદ , વર્હોર અને ઉમરાળા તાલકુાના 80-90 ખેડૂતોન ુ ંજ્ઞાવત-જાવત , રાજકીય 
પિાપિી કે ધમશ-સપં્રદાયને કોરાણે રાખીને , દર મરહનાના છેલલા બધુવારે વનયવમત રીતે 
મળત ુ ંઅને ખેતી , ગોપાલન , વર્િણ , સતંકાર,આરોગ્ય અને સમાજ જીવનના પ્રશ્નોને ચચશત ુ ં
ખેડૂતોન ુ ંએક મડંળ ર્રૂ ક્ુું છે. એમા ંકોઈ સભ્યફી નથી. મડંળ પાસે કોઈ વસલક-મડૂી 
રાખવાની નહીં, કોઈ પ્રમખુ-મતં્રી નહીં. બધા ંસરખા. “આવતી વમરટિંગ મારી વાડીએ ” એમ 
જે આમતં્રણ આપે છે , એ યજમાન બપોરે સૌને એની વાડીએ રોટલા ખવરાવે છે. એટલે 
વાડીમા ંમળવાનુ,ં ર્રૂઆતમા ંગત મરહના દર્યાન કોઈની પાસે કોઈ નવુ ંબીજ , પ્રયોગ , 
વાત કે વવગત આવી હોય , કોઈને એના પાકમા ંરોગ-જીવાત-મ ૂઝંવણ દેખાયા ંહોય તો 
રજૂઆત કરે ,અને એ બધા ંસાપં્રત ખેતીપ્રશ્નોના ંવનરાકરણો અંદરોઅંદરના અનભુવોની 
આપલેથી મેળવાયા પછી , કૃવિ ્વુન.જુનાગઢ-આણદં-કે નવસારી જેવાના વવજ્ઞાનીઓ કે 
કોઈ એનજીઓ, વીજળી બોડશ ,મામલતદાર કચેરી, પોલીસ ઑરફસ, સારી ગૌર્ાળા, હૉસ્તપટલ 
જેવામાથંી કોઈ તજજ્ઞને આમતં્રણ આપી ખાસ બોલાવ્યા હોય , તેની પાસેથી  વધ ુ
ઊંડાણવાળી વવગતો મેળવી સૌની જાણકારીની બેટરી ચાર્જ કરવાનો કાયશક્રમ પરૂો થાય , 
એટલે સૌએ સાથે બેસી બપોરા કરવાના. “જેના ંઅન્ન ભેળાં ,એના ંમન ભેળા ં! ” આવુ ં
વનયવમત રીતે છેલલા ં8 વિશથી સતત ચાલ ુછે. આના પરરણામે કેટલાય સભ્યોએ ડ્રીપ 
બેસાડી છે , કેટલાયે સજીવખેતી ર્રૂ કરી છે , કેટલાય ગાયો પાળતા થયા છે , અરે , હજાર 
હજાર રૂવપયા કાઢીને “અપના રકસાન મોલ ” નહીં નફો , નહીં નકુસાનના ધોરણે સહકારી 
પાયા પર દુકાન ર્રૂ કરી છે . આ મોલના રહસાબે ખાનગી એગ્રોવાળાને ચીજ વતતઓુના 
ભાવ માપે લેવા પડી રહ્યા છે . આનાથી ખેડૂતોન ુ ંર્ોિણ અટકાવવાનો અમારો હતે ુબર 
આવી રહ્યો છે.  
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કેટલાક યશભાગીઓ 
 

   આંબલા સતથા સાથે પણ એટલો જ વનકટનો ઘરોબો. અવનલભાઈ , લાલજીભાઈ , 
રઘભુાઈ, ભીખાભાઈ , ભાનભુાઈ અને મેહુલભાઈ મને સતંથાના કાયશક્રમોમાં , વાલી 
સમેંલનોમા,ં ખેડૂત વર્ચબરોમા,ં વવદ્યાથીઓની ગ્રામ વર્ચબરોમા ંવારંવાર નોતરી ખેતીની વાતો 
કરાવે છે. આવુ ંજ લોકભારતીનુ.ં દર્શકદાદા , ઝવેરદાદા ,ઇતમાઇલદાદા, બચૂભાઈ , રવતભાઈ 
અંધારરયા, અને રવતભાઈ પડંયા , કુમદુભાઈ , જ.મ.ર્ાહ , પ્રભાતવસિંહદાદા, સોમાભાઈ પટેલ , 
અંબાવીભાઈ ભલાણી , જજતબુાપુ , વડં્રાભાઈ , ઝાલાબાપુ , પ્રવીણભાઈ ઠક્કર , સલલાભાઈ , 
બાલભુાઈ ગજેરા તથા મનભુાઈ ઝાલાવારડયા જેવા જૂના કાયશકતાશઓ તો વહાલ વરસાવતા 
જ. પણ હાલમારા સતંથા [વાત્સલયધામ લોકર્ાળા માલપરા] સચંાલન કાયશમા ંઅને અમારા 
કૃવિ વવિયક પતુતક પ્રકાર્ન-વવતતરણ તથા ખેતી અને સમાજ જીવનના સાપં્રત સવાલોમા ં
અનેક રીતે માગશદર્શક બની રહલેા  અરુણભાઈ દવે , તેમજ રામચિંભાઈ , દેવદાસભાઈ , 
સતીિભાઈ, હસભુાઈ દેવમરુારર , નીવતનભાઈ ભીંગરારડયા , હસમખુભાઈ સથુાર , અને 
ભાવનાબહને, પ્રીવતબહને મૈયાણી , કાવંતભાઈ પડંયા , કાવંતભાઈ ગોઠી , શ્રીધરભાઈ ગજ્જર , 
અને વીરાભાઈ , હાજીભાઈ , ભરતભાઈ દવે જેવા કાયશકરો તથા કૃવિ વવજ્ઞાન કેંન્િના 
વનગમભાઈ શકુલ અને K.V.K. પરરવાર પણ એટલા જ તનેહ પ્રયોગોને જુએ અને વહાલ 
વરસાવે. લોકભારતીના અભ્યાસકાળ ઉપરથી પાચં દસકા વહી જવા આવ્યા , પણ હજુ હુ ં
વતશમાન વવદ્યાથી અને ત્યાનંો જ કાયશકર હોઉં તેવો ભાવ અનભુવુ ંછં.  
       કોઈ રાજકીય પિનો નરહ , ખેતીનો આજીવન સભ્ય રહ્યો છં.મારી પ્રામાચણક માન્યતા 
છે કે મારી સમગ્ર વવકાસયાત્રામા ંવાત્સલયધામ માલપરા , ગ્રામ દચિણામવૂતિ આંબલા અને 
લોકભારતીનો તપર્શ ન થયો હોત તો ખેતીના સરં્ોધનિેતે્ર કે ગ્રામસેવા િેતે્ર  કશુ ંન કરી 
ર્ક્યો હોત !  
અમારી પ્રામાચણક માન્યતા છે કે ખેતીમાં , સજીવખેતીમા,ંબાગાયત,ગોપાલન,પયાશવરણ અને 
જળવવદ્યા જેવા વવિયોમા ંકવપલભાઈ ર્ાહ[વડોદરા] , રાજ ેંિભાઈ ખીમાણી [અ.વાદ] , 
કે.પી.કીકાણી સાહબે [આણદં] , મનસખુભાઈ સવુાચગયા [રાજકોટ] , વીરજીભાઈ જસાણી 
[ભાવનગર], રામજીભાઈ ઇંટાચળયા[સરુત] , પ્રવીણભાઈ પટેલ [રાજકોટ] , નાનભુાઈ 
વર્રોયા [વાળકડ] ,જીવરાજભાઈ સતુરરયા [વર્હોર] , વજુભાઈ ઢોલરરયા [રાજકોટ] , 
અંબાવીભાઈ ભલાણી [સોંદરડા] , વર્વભુાઈ પડંયા[અમરેલી], કાવંતભાઈ પડસાળા[થોરડી], 
માધભુાઈ નાદંરરયા[ટાટમ] , વલલભભાઈ પાચંાણી [રસનાળ] , ર્ભંભુાઈ જાસોચલયા 
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[વડોદરા], હિશદભાઈ દવે [રાજકોટ] , જગદીર્ભાઈ ધાનાણી [ગાધંીનગર] , રમેર્ભાઈ 
ભોરચણયા અને પ્રવીણભાઈ આસોદરરયા [રાજકોટ] , અને મારા સહાધ્યાયી ભાઈ 
જુગલરકર્ોર વ્યાસ જેવા બધાના ંઅવાર નવાર હુફં અને હોંકારા મળતા ંરહ્યા ંછે. 
            ઉપરાતં કૃવિ ્વુન. જૂનાગઢના માજી કુલપવત ડૉ. પેથાણી સાહબે , અત્યારના 
કુલપવત ડૉ. એન.સી.પટેલ સાહબે , વવતતરણ વર્િણ વનયામક ડૉ. પારચખયા સાહબે , ડૉ. 
નરેંિભાઈ ભરાડ, તેલીચબયા સરં્ોધન વવભાગના વડા ડૉ. ડોબરરયા સાહબે , અને કૃવિ ્વુન. 
નવસારીના કુલપવત ડૉ. પાઠક સાહબે તથા કેવીકે કેંિના વડા ડૉ.સી.કે.ટીંબરડયા સાહબે 
જેવા કૃવિ તજજ્ઞશ્રીઓનુ ંપણ માગશદર્શન અવવરત મળત ુ ંરહ્ુ ંછે.  
એવુ ંજ, ખેતી કરતા કરતા સફળ થયેલા પ્રયોગોની વાત ખેડૂત આલમ સધુી પહોંચાડવામા ં
અવનલભાઈ કામદાર [મુબંઈ] , ચગજુભાઈ ભરાડ [ત્રબંા-રાજકોટ] ,અને લોકભારતી-
લોકર્ાળાગપૃની વર્િણસતંથાઓ ઉપરાતં ગાધંી વવચારને વરેલી સામાજજક સતંથાઓ તથા 
સરકારશ્રીના ‘આત્મા’ જેવા ખેતી અને ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપનારા વવતતરણ વવભાગો , 
અરે ! અસખં્ય એવા કૃવિ વવજ્ઞાન , ખેતીની વાત , સમદૃ્ધખેતી , ખોડલધામ તમવૃત , કોરડ્ું , 
ગ્રામસેત ુજેવા ગ્રામાચભમખુ સામવયકોના તતં્રી-સપંાદકો તથા સદેંર્, ફૂલછાબ અને કોમોરડટી 
વલડશ જેવા અખબારો ઉપરાતં આકાર્વાણી-રાજકોટના ગામનો ચોરો વવભાગ અને ઈટીવી-
ગજુરાતી, વીટીવી, ડીડીચગરનાર-દૂરદર્શન જેવાદૃંશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોએ પણ પરૂા હોંર્ અને 
ઉત્સાહથી અમે કહલેી વાતને વધાવી લઈ , વધમુા ંવધ ુજનસમાજ સધુી પહોંચાડવાના જે 
પ્રયત્નો કયાશ છે તેની અમારે મન બહુ મોટી રકિંમત છે.    
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અને  છેલ્લે...... 
 

 વાત્સલયધામનુ ંવનમાશણ નાનાભાઈ અને મનભુાઈ જેવી વવભવૂતઓની પે્રરણાથી 
માટચલયાભાઈએ અહીં માલપરામા ંકરેલુ.ં તેમણે વવકસાવેલ સેવાની પરંપરા તવાપશણની 
ભાવનાથી ભરેલી હતી.[સાપં્રત હવામાન થોડું બદલા્ુ ંછે] અહીં સેવા આપતી વ્યસ્તતઓના 
ચારરત્ર્યનુ ંપ્રવતચબિંબ સતંથાન ુ ંચારરત્ર્ય છે. એવી સમજ સાથે વાત્સલયધામના સકુાન-
મૅનેજજિંગ રતટી પદ-સભંાળ્્ુ ંછે. સતંથાનો વ્યાપ વધે તેના કરતા ંતેને ક્યાયં ડાઘ ન લાગે 
તેની સતત કાળજી રાખીએ છીએ. સતંથાના વડીલ રતટી દલસખુભાઈનુ ંતાજેતરમા ં[2013] 
વનધન થતા ંસતંથાએ એની ખોટનો જબરો આંચકો અનભુવ્યો છે. પણ રવજીભાઈ રાજપરા , 
બાબભુાઈ જાદવાણી , પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી , રહિંમતભાઈ સવાણી , ર્ભંભુાઈ ગોટી , 
પ્રસન્નવદનભાઈ મોરરડયા-બધા જ રતટીઓ સતંથાની સરક્રય ચચિંતા કરે છે , અને સતંથાની 
વવકાસયાત્રામા ંસતત જીવતં રસ દાખવી રહ્યા છે. 

      માલપરા ગામમાથંી પણ મનભુાઈ સવાણી , રમેર્ભાઈ પે્રમજીભાઈ , મધભુાઈ 
મોહનભાઈ, ઉપેંિભાઈ ભીંગરારડયા તેમજ અરવવિંદભાઈ જાદવાણી, આર્ારામભાઈ રામાનજુ, 
લાભભુાઈ ગ.પટેલ જેવા અગચણત વમત્રો અને મરુબ્બીઓનો સમયે હોંકારો મળતો રહ ેછે. 
અરે ! મારા નાના ભાઈઓ અને કુટંુબના સભ્યો ધધંાથે બહાર હોય તેથી શુ ં ? નાના મોટા 
સૌ સભ્યો મારો પડયો બોલ ઝીલવા કાયમ તૈયાર જ હોય છે , પણ માલપરા સ્તથત 
નાનાભાઈઓ [કાકાના દીકરા] ભાઈ લવજી , સવજી , મનોજ , બાબ ુઅને ઈશ્વર તથા મારા 
સહાધ્યાયી અને મોટાભાઈ સમાન ચદુંભાઈ ગોટીનો પતુ્ર મહેંિ સધુ્ધા ંકૌટંુચબક કાયોમા ં
પડયો બોલ ઝીલવા ખડેપગે  તૈયાર હોય છે.  
          વાત્સલયધામ સતંથા ઘણી નાની છે. કાયશકતાશ ભાઈ-બહનેોની સખં્યા ઘણી ઓછી 
છે, પણ સરેુર્ભાઈ દેવમરુારર , કાનજીભાઈ કોરરડયા , નીતાબહને ભાચલયા , જેરામભાઈ 
ગીલાતર, છગનભાઈ ગોંડચલયા ,અને મહરે્ભાઈ સાગરઠયા-બધા ંજ બમણુ-ંત્રણગણુ ં કામ 
ખેંચી લઈ વવદ્યાથીઓના વર્િણ ઉપરાતં છાત્રાલયજીવન અને સતંથા સચંાલનમા ંસહભાગી 
બની રહ્યા ંછે. એવુ ંજ , ર્રૂઆતમા ંદાસભાઈ રામાનજુ અને હવે દોતતભાઈ બ્લોચ અને 
હરરભાઈ જોગરાણા વાત્સલયાધામ સચંાચલત સવોદયયોજનાનુ ંસપેુરે સચંાલન સભંાળી રહ્યા ં
છે. તે કારણે સતંથાના ઉજ્જવળ ભાવવ માટે હુ ંશ્રદ્ધાવાન છં. ગામડાનં ુ ંકામ , ગામડાનંા ંલોકો 
માટે અને ગામડાનંા ંલોકો દ્વારા અહીં સરસ રીતે થઈરહ્ુ ંછે. ગામેગામ આવા ંરચનાત્મક 
કામો થતા ંરહતેા ંહોય તો ગ્રામતવરાજનુ ંલિ અર્ક્ય નહીં રહ.ે  
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અિતરણો 
 

 

                                      સત્ય શોધન એ આપણુાં કામ છે  

“હુાં થોડા ડદિસ પહલેાાં અમારા એક વિદ્યાથી હીરજી ભીંગરાડડયાને ત્યાાં ગયો હતો. 60 
િીઘામાાં તેણે ડ્રીપ મકૂાિેલુાં છે. બોરડી , આમળાાં બધુાં લીલુાં છમ્મ. ડ્રીપ ગોઠિનાર પણ 
અમારો વિદ્યાથી િીરજી િસાણી . ડ્રીપથી 75 % પાણી બચે છે. િમીન સારી થાય છે.  િરૂર 
હોય એટલુાં િ પાણી મળે. એના કામની ડકિંમત ઘણી મોટી છે. આ સાચી પેદાશ છે. ડદલ્હીથી 
અબિોની નોટો છાપે તેથી કાંઈ ઉત્પાદન િધી િત ુાં નથી. મયાપદા બહારનો ફુગાિો તે ચોરી 
છે. એક માણસે બચત કરી , પરાંત ુ ફુગાિાને કારણે ચાર ઓરડા બાાંધી શકાત તેને બદલે 
એક િ બાાંધી શક્યો. તો તેના ત્રણ ઓરડાની ચોરી િ થઈ. રૂવપયાની ડકિંમત 13 પૈસા થઈ 
ગઈ છે. એટલે કે 87 પૈસાની ચોરી થઈ ગઈ. 
      એટલે જીિનની િાસ્તવિકતા સાથે વશિણને િોડિાની િરૂર છે. હીરજી અને િીરજીએ 
એ કયુાં છે. તેમાાં ઉત્પાદન , બચત , િૈજ્ઞાવનકતા બધુાં છે. જે વશિણ આ નથી કરત ુાં તે િાંધ્ય 
છે. વશિણની સાથપકતા છે જીિનની િાસ્તવિકતા સાથેના અનબુાંધમાાં. િાસ્તવિક પ્રશ્નો સાથે 
લડતી નથી તે સાચી વિદ્યા નથી , તે સાચા વશિકો નથી , િેડદયા છે ,  માંત્રોચ્ચાર કરનારા 
છે, બીજે ઘણી કૉલેિો છે , તેના જેિા તમારે નથી થિાનુાં , તમારે એને નિી ડદશા 
બતાિિાની છે. આપણે સિા નહીં , સત્ય િોઈએ છે. સત્યશોધન એ આપણુાં કામ છે. 
ભીંગરાડડયાની િાડી અને ત્યાાં થઈ રહલે કામ િોઈ હુાં બહુ રાજી થયો.”]  

                                                -મનભુાઈ પાંચોળી                                   

લોકભારતીની સિુણપ િયાંતી પ્રસાંગે ઉપહાર 

[શ્રદ્ધા અને સત્યશોધન-લખાણ-‘કોડડયુાં’-નિેમ્બર-1990માાંથી સાભાર 

************** 
   લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠના તથાપક પણુ્યશ્લોક શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટના ર્તાબ્દી વિશ 
પ્રસગંે “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી ” નામની ગ્રામદચિણા મવૂતિ અને લોકભારતીના ભતૂપવૂશ 
વવદ્યાથીઓની અનભુવકથાની 21 પસુ્તતકાઓ પ્રગટ કરવામા ંઆવેલી. 
     લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠના ઇવતહાસમા ંવળી એક શભુપ્રસગં પ્રાપ્ત થયો છે. 
લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠની તથાપનાને પચાસ વિશ પરૂા ંથયા ંછે. સવુણશ જયતંીની 
ઉજવણી વનવમિે “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી ” શે્રણીમા ંભતૂપવૂશ વવદ્યાથીઓના કામનો 
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પરરચય આપતી બીજી પાચં પસુ્તતકાઓ તૈયાર થઈ છે ,[તે માહ્યલી એક “કેરડેફૂટ્ા ંફૂલ”] 
તે સમાજના ચરણે મકૂતા ંઆનદં અનભુવુ ંછં. 
      લોકભારતીના તથાપક-સવંધશક તવ.શ્રી મનભુાઈ પચંોળીએ શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ ર્તાબ્દી 
પ્રસગંે એ 21 પસુ્તતકાઓ  ઉપહારરૂપે ગજુરાતને ચરણે ધરી હતી. સવુણશ જયતંી પ્રસગેં તવ. 
મનભુાઈ પચંોળીનુ ંપાવન તમરણ થાય છે. તેમણે લોકભારતી  ગ્રામવવદ્યાપીઠને વૈચારરક 
તતરે તેમ જ ગ્રામતવરાજના ઉત્થાનમા ંટોચે પહોંચાડી. પરરણામે કેંિ 
સરકારનામાનવસસંાધન વવભાગે લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠને રાષ્રીય મહત્ત્વવાળી 
ગ્રામઉચ્ચવર્િણની સતંથા [The Institute of  Rural Higher Education of National 

Importance] ગણાવીને ગૌરવ ક્ુું છે. 
      નાનાભાઈ ર્તાબ્દી વનવમિે પ્રવસદ્ધ થયેલી પસુ્તતકાઓ માટે તવ. શ્રી મનભુાઈ 
પચંોળીએ કહલે ુ ં:  
“રસોઈની પરીિા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર પરથી નહીં. તેવી જ રીતે 
વર્િણસતંથાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ સમાજમા ંગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે 
સસંારના ંઅંધારા-અજવાળામા ંરતતો કાઢ્ો તે છે.” 
       લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠના સામાજજક પ્રદાનને મલૂવવામા ંઆ પસુ્તતકાઓ વર્િણ , 
ગ્રામપનુરુત્થાન અને નરવા સમાજજીવનમા ંરસ લેનારા સૌને ગમરે્ તેવી આર્ા છે. 

- િયાબહને શાહ 

      [“લોકભારતીની સિુણપ િયાંતી પ્રસાંગે ઉપહાર”  [પ્રથમ આવવૃિ-ઓગસ્ટ-2004ની 
પ્રસ્તાિના]માાંથી ટુાંકાિીને] 

************* 

 

                                કૃવષ દાંપતીનુાં ઋવષકાયપ   

        હીરજીભાઈ અને ગોદાવરીબહને ભીંગરારડયાએ કૃવિના પ્રયોગો દ્વારા પ્રકૃવત અને 
સતંકૃવતને જોડતા ંસતૂ્રો ર્ોધી આપ્યા ંછે. એમની વાડીન ુ ંનામ છે “પચંવટી બાગ. ” 
વલલભીપરુથી અમરેલી જતા ંઅને ભાવનગરથી રાજકોટ જતા ંલગભગ મધ્ય સૌરાષ્રમા ં
માલપરા ગામ આવેલુ ંછે. “પચંવટી બાગ ”ના સર્જક આ કૃવિ દંપતીને કારણે માલપરા 
ગામ ભારતના કૃવિ વવશ્વ વવદ્યાલયો અને કૃવિને જીવનમલૂયો સાથે જોડતા અભ્યાસીઓ માટે 
આકિશણનુ ંકેંિ બન્્ુ ંછે. આ દંપતીનો પરરચય આપતા ંકવવ મનોહર વત્રવેદી લખે છે : 
“હીરજીભાઈ-ગોદાવરીબહનેના તવજન હોવુ ંએમાયં ક્યા ંઓછં સન્માન છે.” 
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કાળભાર નદીને કાઠેં આવેલુ ંચોસલા ગામ બધં બધંાતા ંડૂબમા ંગ્ુ.ં હીરજીભાઈ સને 
1982થી માલપરા આવ્યા. નઈતાલીમના વવદ્યાથી , લોકભારતીના તનાતક, કૃવિ-સરટિરફકેટમા ં
ભારતભરમા ંપ્રથમ આવેલા. પણ નોકરી ન લીધી. દુલેરાય માટચલયા , સર્જક 
દર્શક,ઇતમાઇલદાદા,રવતભાઈ અંધારરયા જેવા કૃવિ દ્વારા ગ્રામ પનુરુત્થાનનુ ંમાગશદર્શન 
આપનાર ગરુુજનો-વડીલોનુ ંતવપ્ન વસદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કયો. એમના પ્રયોગોનુ ંપરરણામ 
આજે એકવીસ જેટલી પસુ્તતકાઓરૂપે પ્રગટે છે. પ્રથમ ત્રણ પસુ્તતકાઓ રાજકોટના સૌરાષ્ર 
એજ્્કેુર્ન ફાઉન્ડેર્નના અવનલભાઈ કામદારે પ્રગટ કરી છે. નવ પસુ્તતકાઓ લોકભારતીના 
પ્રો. અરુણ દવે સાથે સકંળાયેલા રવવકૃપા રતટે અને બાકીની પસુ્તતકાઓ સજીવ ખેતીનુ ં
વમર્ન “જતન”–વડોદરાના કવપલભાઈ ર્ાહ ેપ્રગટ કરી છે. સજીવ ખેતી , ઝીણા જીવોની 
કામગીરી, વાડીનો મોલ, પાક અને પાણીનો સબંધં , પાકનુ ંભાણુ ંજમીન, જમીનમા ંદટાએલુ ં
ધન ર્ોધવાના કીવમયા , વેલી-વિૃો , ગોપાલન જેવા અનેક વવિયોની અહીં અનભુવના 
આધારે તલતપર્ી છણાવટ છે. 
       લેખક તરીકે હીરજીભાઈ સાથે ગોદાવરીબહનેનુ ંપણ નામ છે. એ જોઈને આ દંપતીને 
જાણનારને આનદં થરે્. હીરજીભાઈ ધરાવે છે એવી કોઈ પદવી કે પરુતકાર ગોદાવરીબહને 
ધરાવતા ંનથી. પણ પચંવટી બાગના સર્જન અને પયાશવરણલિી મલૂયોન ુ ંસર્જન બને્નનુ ં
સરહયારંુ છે. મનોહરભાઈ આ વવરલ “ગ્રામમાતા” વવરે્ લખે છે : “વપતા ભીખાભાઈની 
નીડરતા અને સચ્ચાઈ , માતા રદવાળીબહનેની સતંકારપે્રરરત ઉદારતા ને શ્રમવનષ્ઠા 
હીરજીભાઈના રોમેરોમમા છે. એમા ંઉમેરા્ુ ંગોદાવરીબહનેનુ ંગરવાઈભ્ુું સખ્ય. આમ 
જુઓ તો ગોદાવરીબહને ર્ાળાવર્િણથી વચંચત. ઊંડાણનુ ંગામ ધારુકા એમનુ ંવપયર. પણ 
સઝૂ, સમજ, કલા-કસબ ને આવડતથી હયાુંભયાું. અણઘડનુ ંઘડતર કરે એવા હાથ. એમના ં
ટેરવા ંઅડે તે ચીજ ધબકતી લાગે. એમના કંઠથી  નીતરતા ંકીતશન-લોકગીત વત્રલીવનલીને 
હીરજીભાઈ સમેત પચંવટીનુ ંપયાશવરણ લીલુ ંકંુજાર રહ ેછે. 
       ર્હરે અને ગામ વચ્ચેનો ભેદ ઓછો થયો અને નાનીમોટી ખલુલી જગા ધરાવતા 
નાગરરકો  ફૂલછોડ , ર્ાકભાજી અને વિૃ-વેલી ઊછેરતા થયા. તો ગ્રામ વવતતારમા ંવર્ચિતો 
ખેતી અને પશપુાલન ભણી વળ્યા. આનુ ંપ્રમાણ વધત ુ ંજવાનુ ંછે એ સજંોગોમા ંઆ 
પસુ્તતકાઓ ભોવમયાનુ ંકામ આપી ર્કરે્. 
         ્રુોપ-અમેરરકામા ંસજીવ ખેતી દ્વારા મેળવેલા ઉત્પાદનનુ ંમહત્ત્વ વધ્્ુ ંછે. 
જતંનુાર્ક દવાઓ અને રાસાયચણક ખાતરોના બેશમુાર વપરાર્થી પકવેલા ંઅનાજ અને 
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ફળફળારદનો અસલ તવાદ ઘટતો જાય છે . જ્યારે સજીવ ખેતી દ્વારા મેળવેલ ખાદ્ય વતતઓુ 
મળૂ તવાદનો અનભુવ કરાવે છે. એથી પણ મોટો લાભ એ છે કે સજીવ ખેતીનુ ંઉત્પાદન 
આરોગ્ય માટે લાભદાયી છે. ખેડૂત પોતે જીવનને ઉત્સવ બનાવી ર્કે છે. મળૂથી તે ટોચની 
ટગલી સાથે , અળવસયાં , ઝીણા ંજીવડા ંસાથે હૃદયનો ધબકાર મેળવીને , રદલડાનો રંગ 
ઉમેરીને ખેતી કરવાની આ નવી રદર્ા છે. એની સાથે જીવ-સષૃ્ષ્ટ સતંલુનની વવધાયક 
વવચારસરણી સકંળાયેલી છે. 
       હિશદ દવે આ પસુ્તતકાઓને કૃવિસારહત્ય અને એક સદીથી પણ વધ ુસમયથી ખેડાતા 
કૃવિપત્રકારત્વ સાથે જોડીને મલૂવે છે. જીવ-જગત વવરે્ સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવામા ંરસ 
ધરાવતા વાચકોને પણ અહીં અવનવી જાણકારી મળી રહરેે્. 
        વનતપવત વવજ્ઞાની ફ્રાસંના કહવેા પ્રમાણે ડાળીનુ ંવળવું , પાદંન ુ ંધ્રજુવુ ંઅને મળૂનુ ં
આગળ વધવુ ંજેવા ંઅનેક પ્રકારના ંહલન-ચલનમા ંછોડવાઓ સતત રોકાયેલા જ હોય છે. 
વેલાઓની આગળના ભાગે લાગેલા પાતળા તતંઓુના અભ્યાસ પરથી માલમૂ પડ્ુ ંછે કે 
તેની આસપાસની એક ફૂટની વત્રજ્યાના વત ુશળમા ંઆધાર ર્ોધવા કલાકભર ફરતા રહ ેછે. 
આધાર ફરતે ગોળ ગોળ વવિંટળાઈ જાય છે. એકાદ કલાકમા ંતો એવી સજ્જડરીતે ચોટી 
જાય છે કે તેને અલગ કરવુ ંહોય તોયે ના થાય ! વેલાની વધવાની રદર્ા જ જે બાજુ વધ ુ
નજદીક અવલબંન મળવાનુ ંહોય તે બાજુની તવયતંફૂરણાથી રહતેી હોય છે. વનતપવતને 
ભગવાને આંખો તો આપી નથી , પણ બાહ્ય આંખોને બદલે જે જોવા જેવુ ંછે તેને બરાબર 
જોઈ લેવા અંત:ચક્ષ ુકુદરતે તેને બિેલા ંછે. અખતરાઓ ઉપરથી સાચબત થ્ુ ંછે કે 
આપણા કાન જે ન સાભંળી ર્કતા હોય તેવા અવાજ અને આપણી આંખ ન પારખી ર્કતી 
હોય તેવા રંગોને વનતપવત ઓળખી ર્કવા ર્સ્તતમાન છે.[પ.ૃ9, ખેતી રદલડાનો રંગ] 

 

    પોતાના વવર્ાળ પરરવાર અને મજૂરોને પણ પરરવારના સભ્ય માનતા આ દંપતીએ 
એમના સડુતાલીર્ વિશના પરુુિાથશમા ંછેલા ંદસ વિશથી સજીવ ખેતીનો અચભગમ 
અપનાવ્યો. સજીવ ખેતીના વનષ્ણાત કવપલ ર્ાહ કહ ેછે કે ભાવના સાથે આ દંપતી વૈજ્ઞાવનક 
અચભગમ ધરાવે છે તેથી એમની કામગીરી સમાજ માટે ઉપકારક નીવડી છે. તો કવપલના 
વપતા અને પ્રયોગવીર સવોદય કાયશકર જગદીર્ ર્ાહ લખે છે :  
“સામાન્ય રીતે ખેતી કરનારો બોલતો નથી અને બોલનારો ખેતી કરતો નથી. આ દંપતી 
વર્ચિત, શ્રવમક , વવચારક , વતતા , લેખક અને સમગ્રપણે ચચિંતક વમર્નરી છે. આ શે્રણીના 
પતુતકો વાચંનાર ખેતીપે્રમી બનરે્ તે વન ;ર્કં છે. ખેડૂત હરે્ તે વાચંતો-વવચારતો થરે્, માત્ર 
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લખનારો-બોલનારો હરે્ તો ધરતી સાથે સપંકશ  વધારવા પ્રયત્નર્ીલ બનરે્. આંખ-કાન 
ખલુલા ંરાખી ધરતી, ધરતીના સતંાનો અને કુદરતની તથળૂ-સકૂ્ષ્મ ભાિા સમજવા મથરે્.” 

         સજીવ ખેતી સૌથી પહલેા ંતો પયાશવરણનુ ંજતન કરે છે. જે જ્યા ંછે એનો 
રચનાત્મક ઉપયોગ કરીને જડ માટીને સજીવ કરવી , જોકે માટીને ‘જડ’ કહવેામા ંભલૂ છે 
છતા ંપાણી-પ્રકાર્-પવનનો સયંોગ પામીને માટી વધ ુસજીવ બને છે. જતંનુાર્કો એ 
સજીવતાને ઘટાડે છે. વધ ુપડતા રાસાયચણક ખાતરો જમીનનુ ંપોત બગાડી એને કઠ્ઠણ 
બનાવી દે છે. અળવસયા ંજેવા જીવો હળનુ ંકામ કરે છે અને છાણ માટી ખાઈને ખાતર આપે 
છે. ર્રૂઆતમા ંખેડૂતને લાગરે્ કે ઉત્પાદન ઘટ્ું , પણ પાચંમા ંવિે વવરે્િ ઉત્પાદન મળત ુ ં
થાય છે એવો આ દંપતીનો અનભુવ છે. એમા ંસેંરિય ખાતરનો જરૂર ફાળો છે. જીવજતં ુનેં 
મારવાના ંનથી , સૌને જજવાડવાના ંછે. કુદરતના એ કારીગરો ખેતીમા ંમદદ કરે છે. “વરં્ 
ચાલ ુરાખવાની જજજીવવિા વનતપવતમા ંકુદરતે મકૂી છે ” જેવા ંસતુ્રાત્મક વાક્યો સાથે 
કાવ્યપસં્તતઓ પણ વાચંવા મળે છે:  
કઈ તરકીબથી તેં પથ્થરની કેદ તોડી છે ? 

કુાંપળ ! તિ પાસે શુાં કુમળી હથોડી છે ? 

- રઘિુીરભાઈ ચૌધરી 
                        [ડદવ્યભાસ્કર -21 સતટેમ્બર-2008 “વિશેષ” કોલમના લખાણમાાંથી] 

********* 

                            હીરજીભાઈ ભીંગરાડડયા  એક દૃસ્ષ્ટિાન ધરતીપતુ્ર  

“હીરજીભાઈ ભીંગરારડયા એટલે ધીંગા અને દૃષ્ષ્ટવાન ધરતીપતુ્ર. અખટૂ આત્મવવશ્વાસ , 
અપાર રહિંમત અને વણથાક મહનેતથી વવકસેલા ગ્રામઆગેવાન. 
     ભણેલા ગામ છોડે એ કહવેત ખોટી પાડીને ભણ્યા પછી વતન ચોસલા [તા ગઢડા]ને 
કાયશિેત્ર બનાવ્્ુ.ં ચોસલા અને માલપરાના અભ્યાસ પછી લોકભારતીના અભ્યાસમા ં
ઝળકી ઊઠયા. બદુ્ધદ્ધ , ખતં અને સદા જાગ્રત જજજ્ઞાસાથી લોકભારતીમા ંરૂરલ ઇપ્ન્તટટ્ટૂના 
અભ્યાસક્રમમા ંભારતભરમા ંપ્રથમ આવ્યા. આણદંમા ંપીએચ.ડી.ના વવદ્યાથીઓની મૌચખક 
પરીિા લેવા આવેલા ડૉ. બી.એમ.પટેલે હીરજીભાઈના જવાબોથી પ્રસન્ન થઈને ગોપાલનના 
તથાવનક પ્રાધ્યાપક શ્રી પડંયાભાઈને કહલે ુ ંકે “આટલા સારા જવાબો મને પીએચ.ડી.ના 
વવદ્યાથીઓએ નથી આપ્યા !” લોકભારતીની તનાતક પદવીમા ંપણ ડીતટીંકર્ન સાથે ઉિીણશ 
થયા.   
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    ભલભલા જમીન વેચીને સ ુવંાળી જજિંદગી પસદં કરે , ત્યારે હીરજીભાઈએ હોંર્પવૂશક ખેતી 
સભંાળી, અને વૈજ્ઞાવનકતા તથા પ્રયોગર્ીલતાના બળે નફાકારક સાચબત કરી દેખાડી. 
લોકભારતીનુ ંવર્િણ તેમને કામ લાગ્્ુ.ં. ખેતીમા ંપણ સારંુ વળતર મળી ર્કે તે વસદ્ધ ક્ુું. 
આજે તેમનો પચંવટી બાગ અમતૃફળ જેવા ંઆમળા ંમાટે અને પ્રયોગર્ીલ ખેતીના ઉિમ 
નમનૂારૂપે જાણીતો છે. ખેતીની આનિુચંગક બાબતો માટે પચંવટી બાગ આસપાસના ખેડૂતો 
માટે પછૂવા ઠેકાણુ ંછે. 
     માત્ર ઉત્પાદન વધે તેથી ગ્રામસમાજ સખુી નહીં થાય. સગંરઠત અને સપંીલા થવુ ંપણ 
જરૂરી છે એ ખ્યાલ ભણતરમાથંી કેળવાયેલો..  
   ગામની સહકારી મડંળી અને પચંાયત બને્ન માથાભારે અને ભ્રષ્ટાચારી આગેવાનોના 
હાથમા.ં લોકો દબાઈ ગયેલા. હીરજીભાઈથી આ સહન ન થ્ુ.ં હીરજીભાઈમા ં
માટચલયાભાઈના આત્મવવશ્વાસનો અને વપતાની રહિંમતનો વારસો હતો. સગંઠનની સઝૂ અને 
વર્િણમાથંી મળેલી દૃષ્ષ્ટ હતી. તેમણે આગેવાની લીધી. ચ ૂટંણી લડયા. ધાક-ધમકીથી ન 
ડયાશ. મડંળીના મતં્રી , પછી પ્રમખુ , અને પચંાયતના સરપચંની જવાબદારી પણ 11 વરસ 
સધુીસભંાળી.મડંળી અને પચંાયતને સધ્ધર અને સ્તથર કરી. પછી બીજાને સોંપી દીધી. 
આજે એકે હોદ્દામા ંનથી. હોદ્દાનો મોહ નહીં , પણ માથાભારે તત્ત્વોને નમત ુ ંન આપવાની 
તે્રવડ પરેૂપરૂી. 
     કાળભાર નદી પર ડેમ બધંાતા હવે રહણેાકં માલપરા ગામમા ંક્ુું છે. વાત્સલયધામ 
સતંથાના રતટી તરીકેની ફરજ બજાવે. ગામાયત કામમા ંસહજપણે ઘસાય , પણ કામનો 
દેખાડો નહીં. નમ્રતાપવૂશક થાય તે કરી છૂટે. 
     ભણીને માણસ પાછો ગામડામા ંજાય , ગ્રામજીવનને સખુી અને સપંીલુ ંબનાવવા સતત 
મથતો રહે , તવવવકાસ સાથે સાથે ગ્રામસમાજના ઉત્થાન માટે પ્રયત્નર્ીલ રહ ેતેમા ંતેના 
વર્િણની સાથશકતા છે. રહિંમતવાન અને દૃષ્ષ્ટવાળા ખેડૂત આગેવાન તરીકે વવકસી રહલેા 
હીરજીભાઈએ લોકભારતીના વર્િણને સાથશક ક્ુું છે. તેમનુ ંગૌરવ કરવામા ંસતંથા તપૃ્પ્ત 
અનભુવે છે.” 

-  શ્રી મનસખુભાઈ સલ્લા 
            [સાંસ્થાના િાવષિકોત્સિ િેળાએ ભતૂપિૂપ વિદ્યાથી સન્માન [1992] િખતે 

અપાયેલ પડરચયમાાંથી ટુાંકાિીને સાભાર]  
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સજીિ સભરતાનો આસ્િાદ 

            લેંગે નામના માણસનુ ંએક પતુતક છે : God is my Adventure.આધ્યાજત્મક 
પરુુિોને મળીને દરેકનુ ંએમા ંથોડું થોડું વણશન ક્ુું છે.એમા ંજે. કૃષ્ણમવૂતિ સાથેની એક 
મલુાકાત પણ છે. પછૂ્ુ ંકે તમે એકલા આનદંમા ંરહો છો , તો શુ ંતમે પોતાનામા ંમતત રહો 
છો ?  તેમણે કહ્ુ ંકે આ ઝાડપાન , ઘાસનુ ંઆ એકેક તણખલુ ંઅને આ નદીનુ ંપાણી એ 
મારો જ અંર્ છે , એમ મને લાગે છે. ‘અહ ંબ્રહ્માસ્તમ’ એનાથી આગળ ‘સવશ ખલુ ંઈદં બ્રહ્મ ’ 
આ બધુ ંહુ ંજ છં, એવી મારી ખાતરી છે. 
       આ તો થઈ જે.કૃષ્ણમવૂતિની વાત. પણ આવી જ વાત કમશમા ંઉતારી છે હીરજીભાઈ 
ભીંગરારડયા અને એમના ંપત્ની ગોદાવરીબહને ભીંગરારડયાએ એમના સજીવખેતીના 
પ્રયોગોમા.ં એમનુ ંપતુતક છે ‘બોલકીવાડીનો સજીવ સસંાર ’. સવંાદ તો સોકે્રરટસે પણ 
અપનાવ્યો હતો અને ‘રહિંદતવરાજ’મા ંગાધંીજીએ પણ અપનાવ્યો છે , પણ આ પતુતકમા ંતો 
બધા જ સવંાદ કરે છે. વાડી , લીમડો , ચીકુ , રેતી , લીંબુ , દૂધી , આમળા-ંબધા ંજ વાડીને 
જોવા આવનાર મહમેાન આગતંકુ સાથે વાતો કરે છે , અને એ વાતમાનેં વાતમા ંસજીવ 
ખેતીના પ્રયોગોની બધી જ વાત રસાળ રૈ્લીમા ંકહવેાઈ છે. પતુતક તો છે માત્ર 45 
પાનાનુ,ં પણ એમા ંઆ કૃવિ કપલના જીવનનો વનચોડ ભયો છે. ગજુરાત વવદ્યાપીઠના 
તનાતકોએ ગાધંીના ંમહત્ત્વના ંમલૂય લઈને ગામડે ગામડે વર્િણ સતંથાઓ તથાપી અને 
ગામડાઓંમા ંવર્િણ પ્રસરાવ્્ુ.ં લોકભારતી સણોસરાના તનાતકો પણ ઉિમ ખેડૂતો બન્યા 
અને ખેડૂતોને ઉિમ ખેતી કઈરીતે થઈ ર્કે ,તેના નમનૂાઓ પરૂા પાડયા. હીરજીભાઈ પણ 
લોકભારતીના તનાતક અને નમનેૂદાર ખેડૂત બન્યા.પ્રતતાવનામા ંમનોહરભાઈ હીરજીભાઈને 
લખે છે કે ‘તમે પ્રયોગ કરતા રહ્યા,વનષ્ફળતા ક્યારેક તમારા સગડ સ ૂઘંવા આવતી રહી,પણ 
ભોમને કોઈને ભરોસે છોડી ર્હરેના લોભામણા માહોલ ભણી આંખ ના માડંી તે ના જ માડંી’. 
       હીરજીભાઈ અને ગોદાવરીબહનેના જીવનમા ંઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા. ઘરની બધી 
જવાબદારીઓ બને્ન ઉપર આવી પડી. પણ ગોદાવરીબહનેે પણ પવતવ્રતા નારીની જેમ 
ખભેખભો વમલાવીને સજીવ ખેતીના પ્રયોગોના ઉતાર-ચઢાવમા ંસાથ આપ્યો. ખેતી 
કરનારાઓ માટે કહવેાય છે કે તેના માટે કોઈ રદવસ રજા માટેનો હોતો નથી. બારેમાસ 
કામ, કામ ને કામ. ગોદાવરીબહને હીરજીભાઈના ધરમના ંપત્ની તો બન્યા ંછે ,પણ કામના ં
પત્ની પણ બન્યા ંછે. તેઓ પેલા મહમેાન સાથે વાત કરે છે કે ‘થાકી શુકંામ જઈએ ? થાક 
કાઈં ર્રીરને થોડો લાગે છે ? અને જ્યા ંરદલમા ંરંગ હોય ત્યા ંથાક આઘો રહ ે! ખેતીમા ં



અનકુ્રમ                     લોકભારતી પ્રકાશન 
106 

 

કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ 

ગાયની સેવા , ધરતીની સેવા , ઘરના ંતાજંા અને ચોખ્ખા ંદૂધ-ઘી-છાર્ , ર્ાકભાજી અને 
અનાજ, વગડાની ચોખ્ખી હવા , શુ ંનથી ખેતીમા ં ? પળે પળે નવુ ંને નવુ ંદેખાયા કરે 
ચારેકોર. અમને તો ભગવાન આ ગા્ુમંા ં , ઝાડવામંા ંઅને છોડવામા ંજ દર્શન દે....તે 
મરંદરમા ંક્યાયં જવુ ંનથી પડત ુ ંઅમારે.’- છે ને કોઈ આધ્યાજત્મક સતં પરુુિની વાણી ! 
       દાદા ધમાશવધકારીએ ‘મૈત્રી’ નામના પતુતકમા ંલખ્્ુ ંછે કે સાતંકૃવતક વવકાસ એટલે 
જીવનનો વવકાસ અને જીવનનો વવકાસ એટલે મનષુ્યના વ્યસ્તતત્વનો વવકાસ , પશનુી 
વવભવૂતનો વવકાસ સષૃ્ષ્ટ-પ્રકૃવતનો વવકાસ. પ્રકૃવતનુ ંર્ોિણ નહીં. આજે ફરરયાદ એ છે કે 
આપણે સષૃ્ષ્ટનુ ંએટલુ ંબધુ ંર્ોિણ કરી રહ્યા છીએ કે વસમુવતમા ંજેટલુ ંજેટલુ ંવસિુવ્ય છે , 
જેટલી સપંવિ છે, એ બધી જ આપણે લ ૂટંી લેવા મડંયા છીએ. હવે થોડાક રદવસ પછી એમા ં
કર્ી સપંવિ રહવેા જ નહીં પામે. હવે મનષુ્યને એ ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે સષૃ્ષ્ટની 
સાથે આપણો માત્ર અનબુધં જ નહીં , સબંધં પણ હોવો જોઈએ. એ સબંધં વળી સજીવ 
[ઓગેવનક] સેંિીય પણ હોવો જરૂરી છે. 

આ સેંિીય [સજીવ] વવચાર હીરજીભાઈએ બરાબર પકડયો. કારણ કે રાસાયચણક 
ખાતરોનો પ્રયોગ એમને સફળ લાગ્યો નહીં. મળેૂ ખેતીના જીવ એટલે એમણે જો્ુ ંકે 
રાસાયચણક ખાતરથી જમીનમા ંઅંદર રહલેા જીવો ખવાઈ જાય છે અને જમીન મરૂઝાય છે. 
તેથી સજીવખેતી તરફ વળ્યા. લેખકનાબે બોલમા ંતેઓ લખે છે કે ‘ધરતી, પાણી,હવા અને 
સયૂશપ્રકાર્ ભલે રહ્યા કુદરતના જ અંર્ો બધા , પણ વાડીમા ંવવાતા ંઝાડવાં , છોડવા અને 
વેલાઓની અવવરત કરાતી ગોવાળીમાં , તેઓ બધા ંપણ કેમ રચ્યા ંપચ્યા ંરહ ેઅને તેની 
તે્રવડનો લાભ વાડીમા ંવસનારાનેં પણ કેમ વધમુા ંવધ ુમળ્યાકરે , ઉપજના ંઉત્પાદનો પણ 
ઉપભોતતાના તવાતર્થયને રહતકારી બની રહ ેતેવા થઈ રહલેા અહીંના ખાસ પ્રયત્નોને અમે 
‘ખેતી’ કહીએ છીએ. વાડી અને તેની સાથે સકંળાયેલા ંતમામે તમામ કૃવિ ,વનતપવત, જીવ-
સજીવ અમારી સાથે એટલા ંઓતપ્રોત રહ્યા ંછે કે એ અમારા પરરવારનો રહતસો બની ગયા ં
છે. એ અમારા ંહૈયાનંી અને અમે એમના ંહૈયાનંી વાતો કાનોકાન સાભંળી ર્કીએ છીએ ’-

ખરેખર કાનોકાન વાત સાભંળવી હોય તો આ ચોપડીને વાચંવી જ પડે. ચોક્કસ હકીકતો , 
ચોક્કસ પદ્ધવત દ્વારા સષૃ્ષ્ટ સાથેના તાદાત્મની , ચોક્કસ પ્રયોગોની કથા તરીકેન ુ ંઉિમ ભાથુ ં
પરંુૂ પાડે છે. આમ આ પતુતક સજીવખેતીના પ્રયોગો કરનારને માટે અભ્યાસક્રમરૂપ બની 
ર્કે તેમ છે. ‘પચંવટી’ પ્રયોગોની વાડીન ુ ંનામ છે. અને એ જ નામ આખા કુટુબીજનોએ  
તવીકારી લીધ ુ.ં તેઓ સરુત રહતેા હોય કે અમદાવાદ રહતેા હોય, બધા ંજ પોતાના બગંલાનુ ં
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નામ ‘પચંવટી’ રાખે છે. પચંવટીમા ંરામ-સીતાએ વનવાસ કયો હતો ,પણશકુટી બનાવી હતી. 
આધવુનક પચંવટીમા ંહીરજીભાઈ અને ગોદાવરીબહને સજીવોનો સસંાર માડંીને બેઠા ંછે. આ 
પતુતક સજીવખેતીના પ્રયોગોનો નક્કર પરુાવો છે. મ.ુ મનભુાઈ પચંોળીએ સાચા અથશમા ં
ર્ાબાર્ી આપી હતી કે “હીરજીભાઈ જેવા વવદ્યાથીઓ જેને મળ્યા હોય તેનો મોિ જ થાય .”–

ગરુુ આવા વર્ષ્ય પાસેથી જ પોરસાય કે જેણે જીવનની ઉદ્યોગર્ાળામા ંનવીન પ્રયોગને જ 
પોતાનુ ંજીવનપાથેય બનાવ્્ુ.ં  

–શ્રી ભદ્રાબહને સિાઈ 

                                   [ ભવૂમપતુ્ર- 16-7-2004 માાંથી સાભાર]  

************* 
                          આદશપ ખેડૂત હીરજીભાઈ ભીંગરાડડયા   

 ભારત ખેતી પ્રધાન દેર્ હોવા છતા ંઆપણે ત્યા ંઆદર્શ ખેડૂતોની સખં્યા બહુ જૂજ હરે્. 
વિોથી પરંપરાગત ખેતી કરતા લાખો ખેડૂતોની સખં્યા ભારતમા ંછે. જેઓ પોતાની રૂઢીગત 
ખેતી કરે છે. આધવુનક વૈજ્ઞાવનક ખેતી , ખેતીમા ંઅવનવા પ્રયોગો , સધુારેલા ંચબયારણો , 
આધવુનક ખેત-ઓજારો , સજીવ ખેતી , કુદરતી ખાતરો , ટપક વસિંચાઈ વગેરે િેતે્ર અનોખા 
પ્રયોગો કરીને પ્રગવતર્ીલ ખેતીકરતા વવકાસર્ીલ ખેડૂતોની સખં્યા આપણે ત્યા ંઓછી છે. 
પણ એવા થોડાખેડૂતો પણ છે કે જેમની ખેતીમાથંી દેર્ભરના ખેડૂતો પે્રરણા મેળવી ર્કે. 
ગજુરાતમા ંઅનેક સફળ અને આદર્શ ખેડૂતો છે કે જેમણે પોતાની મયાશરદત જમીન થકી 
પણ આદર્શ ખેતી કરીને લાખો રૂવપયાની કમાણી કરી છે અને ખેતીમા ંપોતે અપનાવેલા રાહ 
થકી અનેક ખેડૂતોને નવો રાહ ચીંધ્યો છે. જેઓ ખેતીને માત્ર આજીવવકાનુ ંસાધન જ નહીં 
પણ 

એક આદર્શ બાપકુા વ્યવસાય યા વનજ ધમશ તરીકે ગણી ખેતી કરે છે અને અન્ય ખેડૂતોના 
રાહબર બનીને તેમને નવી રદર્ા ચીંધે છે. આવા જ એક આદર્શ અને સફળ ખેડૂત છે , 
સૌરાષ્રના ભાવનગર જજલલાના ગઢડા તાલકુાના માલપરા ગામના હીરજીભાઈ ભીંગરારડયા. 
      ઓછા વરસાદ અને પાણીની અછતનો સામનો કરીને પડકારરૂપ ખેતી કરનાર 
હીરજીભાઈ સાચા અથશમા ં ‘કૃવિઋવિ’ છે. ગામમા ંઆવેલી તેમની ખેતીની વાડીન ુ ંનામ છે 
‘પચંવટીબાગ’. બે દીકરા અને એક દીકરીનો પરરવાર ધરાવતા હીરજીભાઈના ંપત્ની 
ગોદાવરીબહને ખરા અથશમા ંધમશપત્ની બનીને તેમના ંવ્યવસાયી જીવનસચંગની બની રહ્યા ં
છે. આમ  આદર્શ સખુી પરરવાર ધરાવતા હીરજીભાઈ સખુી દંપતી અને સખુી કૃવિકાર છે.  
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       હીરજીભાઈના વપતા ભીખાભાઈ પણ વ્યવસાયે ખેડૂત હતા અને હીરજીભાઈને ખેતી 
વારસામા ંમળી હતી. હીરજીભાઈએ ગાધંીવવચારની બવુનયાદી વર્િણની માલપરાની 
લોકર્ાળામા ંપ્રારંચભક અને પાયાનુ ંવર્િણ પ્રાપ્ત ક્ુું. ઉચ્ચ વર્િણ પ્રવસદ્ધ બવુનયાદી 
વર્િણની સતંથા મનભુાઈ પચંોલી- ‘દર્શક’ની લોકભારતી સણોસરામા ંમેળવ્્ુ ંઅને 1965મા ં
ખેતીના તનાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરીને ખેતી , બાગાયત , ગોપાલન માટે ગ્રામસેવાના 
વવિયોનુ ંપાયાન ુ ંવર્િણ મેળવ્્ુ.ં પારરવારરક વારસામા ંતો આ બધુ ંહત ુ ંજ પણ નાનાભાઈ 
ભટ્ટ, મનભુાઈ પચંોલી, કૃષ્ણકાતં શકુલ, રવતભાઈ પડંયા, રવતભાઈ અંધારરયા અને મળૂર્કંર 
ભટ્ટ જેવા ગાધંી વવચાર અને ગ્રામસેવાને વરેલા વર્િકવ ૃદંના હાથે ભણતર અને ઘડતરનો 
લાભ તેમને ભરપરૂ મળ્યો. 
     હીરજીભાઈ પાસે ર્હરેમા ંજઈને કમાવાની બીજા ્વુકો જેવી લાલચ અને તક હતી 
પણ તેમણે ગામમા ંજ રહવેાન ુ ંપસદં ક્ુું અને ગામડાના ખોળે રહીને ખેતરને વહાલુ ંક્ુું. 
40 એકર જેટલી જમીન છે. જે તમામ જમીનને ટપક વસિંચાઈથી આવરી લીધી છે અને 
પાણીના કરકસર્તુત છતા ંપરૂતા ઉપયોગ થકી ખેતી કરીને પાણીની અછતવાળા ખેડૂતોને 
ટપકવસિંચાઈનો સદેંર્ આપી રહ્યા છે. તેમની વાડીમા ંઅનેક પ્રકારના ંવિૃો પયાશવરણનુ ં
જતન કરે છે. જમીનમા ંખેત તલાવડી , પાણી રરચાર્જ થકી તેનાઉપયોગ જેવી વ્યવતથા 
ઉપલબ્ધ છે. આંબળાં, ચીકુ, લીંબુ, સરગવો, ગુદંા ં, બોરડી અને ખલેલા ંજેવા ંજુદી જુદી 12 
જેટલી જાતના ંસેંકડો વિૃોથી તેમની વાડી જાણે લીલી ચાદર ઓઢી હોય તેવી લીલીછમ 
લાગે છે. લીમડા , ગલુમહોર , હરડે ,બહડેા,ં ગરમાળો , નાચળયેરી ,સાગ,અરીઠા જેવા ંઅનેક 
પ્રકારના વિૃો છે. જેમા ંકેટલાકં ઉત્પાદકીય અને કેટલાકં માત્ર પયાશવરણના જતન માટે છે. 
કપાસ, સમગફળી, ર્ાકભાજી, લીલો ઘાસચારો અને ઔિધીય વિૃો પણ જોવા મળે છે. 
       ગીરની લપુ્ત થતી જતી ઓલાદની દૂજણી ગાયો પણ તેમની વાડીમા ંછે. દૂધ 
વેચવાને બદલે પરરવારના સભ્યો સરહત વાડીમા ંકામ કરતા માણસોના ખાવાના 
ઉપયોગમા ંલેવાય છે. 
        વાડીની માત્ર બાવળ જ ઊગે તેવી ચબન વનતારવાળી ગોરમટંુ જમીનને જાત 
મહનેત અને ઉિમ માવજત થકી તેમણે  શે્રષ્ઠ ખેતીને લાયક ઉપજાઉ જમીન બનાવી છે. 
અળવસયાનં ુ ંજૈવવક ખાતર , છાચણ્ુ ંખાતર અને લીલાપડવાસના કુદરતી ખાતર જેવા ં
ખાતરોના ઉપયોગથી તેઓ ખેતીકરે છે.  
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       તેઓ આદર્શ ખેતી કરીને બેસી રહ્યા નથી પણ તેમની પચંવટી વાડીમા ંખેડૂતોને 
વનમતં્રીને ખેતીદર્શન કરાવીને , મારહતીપ્રદ સેવમનાર યોજીને હજારો ખેડૂતોને માગશદર્શન પરંુૂ 
પાડે છે. પોતે પણ ખેતી વવિયક કાયશક્રમોમા ંહાજરી આપે છે. ટેચલવવઝનની વવવવધ 
ચેનલોમા ંઇન્ટવ્્ ૂશ આપે છે અને તેમની ખેતી બીજા ખેડૂતોને ઉપયોગી થાય તેવા પ્રયાસો 
કરે છે.તેમણે ખેતીને લગતા ંપતુતકો અને લેખોપણ લખ્યા ંછે.અનેક કૃવિ વવિયક 
સામવયકોમા ંપણ તેમના ખેતી વવિયક લેખો આવે છે.  આવા સફળ ખેડૂતને અનેક માન-
સન્માન પ્રાપ્ત થયા ંછે. 1992મા ંમળેલ માતસૃતંથા લોકભારતીનુ ં “ભતૂપવૂશ વવદ્યાથી 
સન્માન”થી ર્રૂ કરીને “ધરતીપતુ્ર ઍવૉડશ”,“ઈનોવેરટવ ફામશર ઍવૉડશ”, રાજ્યસહકારી બૅંકનો  
“પથદર્શક ઍવૉડશ ”, રાજ્ય સરકારનો “કૃવિ સરં્ોધન ઍવૉડશ ”,“તવામીનારાયણ 
સન્માન”,“લાઈફટાઈમ એચીવમેંટ ઍવૉડશ ”,“વવવર્ષ્ટ વ્યસ્તત સન્માન ”,“સષૃ્ષ્ટ 
સન્માન”,“કૃવિઋવિ ઍવૉડશ ”,“F.G.I ઍવૉડશ ફોર એતસલસં ”, પસુા ઇંષ્તટટ્ટૂ ન્્ ુરદલહી 
તરફથી “नवोन्मेषी कृषक सन्मान ”,“શે્રષ્ઠ ખેડૂત દંપતી ઍવૉડશ ”, ગજુરાતસરકારનો “બેતટ 
આત્મા ફામશર ઍવૉડશ”, વાઈબ્રટં ગજુરાત સવમટ [મખૂ્યમતં્રી]-“શે્રષ્ઠ રકસાન પરુતકાર”,V.T.V 
તરફથી “કૃવિરત્ન ઍવૉડશ ”,“કૃવિ પરંડત સન્માન ”, દૂરદર્શન અમદાવાદ તરફથી 
“ડી.ડી.ચગરનાર કૃવિ વર્રોમણી ઍવૉડશ ”,“પ્રાણવાન રકસાન દંપતી સન્માન ” અને છેલલે 
હમણા ં2014મા ંસાદંીપવન વવદ્યાવનકેતન પોરબદંર તરફથી પ.ૂ ભાઈશ્રી –રમેર્ભાઈ ઓઝાના 
હતતે  “કૃવિવવજ્ઞાન સાદંીપવન ગૌરવ ઍવૉડશ ” સરહતના અનેક ઍવૉડશ તેમને પ્રાપ્ત થયા છે.  

તેમણે ચીનની મગફળીની ખેતીન ુ ંપ્રત્યિ દર્શન કરવા ચીનની મલુાકાત લીધી હતી અને 
તે અંગે લખ્્ુ ંપણ છે. તેમણે ચીનના ખેડૂતોની રીત-પદ્ધવતનો પોતાની વાડીમા ંસફળ 
પ્રયોગ કરીને , ભારતના ખેડૂતોએ આ પદ્ધવતને અમલમા ંમકૂવા જેવી છે તેવુ ંપણ સચૂવ્્ુ ં
છે. એક ખેડૂત ઉપરાતં સાદા ંખાદીના ંવસ્ત્રો પહરેતા અને ખભે રૂમાલ રાખતા હીરજીભાઈ 
ગામની અને અન્ય ખેતીની અનેક સતંથાઓમા ંરતટી , પ્રમખુ કે ઉપ પ્રમખુ  તરીકે પોતાની 
સેવાઓ આપીને ગ્રામીણ વવકાસ યજ્ઞકાયશમા ંસમાજસેવકની ભવૂમકા અદા કરીને સામાજજક 
ઉિરદાવયત્વ વનભાવી રહ્યા છે. આધવુનક છતા ંપરંપરાગત સજીવખેતી , ગીરની ગાયોન ુ ં
જતન, વિૃ ઉછેર અને પયાશવરણનુ ંજતન , ટપક વસિંચાઈ , કુદરતી ખાતરોનો ઉપયોગ , 
જળસગં્રહ અને અન્ય ખેડૂતોને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપવાની પરોપકાર વવૃિને કારણે 
હીરજીભાઈએ સાચા હીરા જેવુ ંતેમનુ ંનામ તેમના કામ થકી સાથશક ક્ુું છે.  

– શ્રી મક્ષણલાલ એમ. પટેલ [‘ગ્રામ ગર્જના’ તા-15-9-2014 માાંથી સાભાર] 
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ખેડૂતો અને સાંસ્થાઓ તરફથી આિેલા પત્રોમાાંથી કેટલાક 

 

હવે ફોન અને એમાયં ખાસ કરીને દરેક પાસે મોબાઈલની સગવડ ઊભી થઈ જતા ંપત્રો 
ઓછા થઈ ગયા ંછે. પણ થોડા ંવરસો પહલેા ંઅમારી પર તો ખેડૂતોના ખબૂ બધા પત્રો 
આવતા. આવા સાતસોએક પત્રોમાથંી દસ-બારને અહીં મકંુૂ છં. 

*********** 

અમરાપરુ,તા-જસદણ, જજ.રાજકોટ તા-6-7-1992 

અમે બધા વમત્રો પયાશવરણના તટાફ સરહત ગઈ તા-14-4-91ના રોજ તમારી વાડીએ આવ્યા 
હતા. ત્યા ંઅમે બધી જાતના ંફળઝાડ જોયા ંઅને તેમાથંી મળતી આવક પણ જાણી. આથી 
અમોને પણ આવા ંફળઝાડ ઉગાડવાની જજજ્ઞાસા થઈ છે. અને આપને રૂબરૂ મળ્યા પછી 
આપના તરફથી યોગ્ય માગશદર્શન મળરે્ જ એવી આર્ા છે. મારે ગણેર્ દાડમનો એક 
એકરનો ઘેરો કરવાની ઇચ્છા છે. તો દાડમની ખેતી વવિે ખાડાન ુ ંમાપ , વાવેતરનુ ંઅંતર , 
પવૂતિ ખાતર ,ઇયળ લાગે તો કઈ દવા , આંતરપાક વગેરે બધી વવગતની ટપાલ લખર્ો તો 
તમારો ખબૂ આભાર માનીર્.      ચલ. તમારો વવશ્વાસ ુલવજી ધરજજયા  

***************  

                 उबेश्वर ववकास मंडळ फतहपुरा उदेपुर ता. 24.2.93 

 

आशा है आप ठीक होंगे ! उम्मीद है कक आपको हमारी मुलाकात याद होगी ! प्रात 6 बजे 
ही इतना जोशीला स्वागत बरबस आपकी याद ददलाता रहता है तथा उसके बाद पंचवटी 
बागका भ्रमि तो हमेशा आखंोके सामने घूमता रहता है ! 
      आपके प्रयास एव साहससे काफी सीखनेकी पे्ररिा ममली तथा ननजी जोतको ककस 
तरह आर्थिक रूपसे अर्धक सशक्त बनाया जा सकता है , अच्छी तरह देखने एव 
समजनेका मौका ममला ! पूरे बागको टपक मसचंाई ववर्धसे मसरं्चत करनेका अनूठा प्रयोग 
देखकर हमारे इधर अपनानेकी काफ़ी उत्साह बढा ! अन्य साथीयोंको भी फलदारी वकृ्ष 
लगाने संबंधी काफ़ी उपयोगी जानकारी ममली ! आप द्वारा ददये समय एव सहयोगके 
मलये बहुत बहुत धन्यवाद, भाभीजीको भी बहुत बहुत नमस्ते एव धन्यवाद ! आशा है यह 
संबंध आगे भी बनाये रखेंगे ! धन्यवाद !  

मल आपका कृष्िावतार शमाि      

***************  
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મ.ુવલલભીપરુ જજ.ભાવનગર તા-9-9 1995 

        સવવનય, હુ ંત્યા ંઆવ્યો , આપ્તજનને ત્યા ંગયો હોઉં તેવો અનભુવ થયો. તમે જે 
પે્રમથી પ્રાકૃવતક આનદં મેળવો છો તેનો થોડા કલાક માટે સહભાગી થયો તે તાજગીપે્રરક 
છે. તે તક આપી તે માટે આભાર. આ કુદરતી પે્રમની પ્રવવૃિ તમોને સત્યમ ,વર્વમ અને 
સુદંરમ તરફ અનાયાસે તમોને ખબર પણ ન પડે તે રીતે ખેંચી જાય છે , તે જાણ્્ુ ંઅને 
જો્ુ.ં રણથી અરણ્ય સધુીન ુ ંપ્રતથાન છે. આ જજલલામા ંઆવી દૃષ્ષ્ટપવૂશકની વિૃની ખેતી 
પહલેી વખત જોઈ છે. જે બીજા માટે પે્રરણાદાયી છે. તમારી વવૃિ અને પ્રવવૃિ સાફ છે, તેથી 
બીજા પ્રશ્નો તમારા મનનો કબજો લેવામા ંસફળ થરે્ નહીં. િચણકરંજ પે્રરરે્-તરત જ મનથી 
તવતથ થઈ જવારે્. આ બાજુ આવવાનુ ંથાય અથવા ખાસ આવો સજોડેતો ખબૂ ગમરે્. 
આભાર. કુર્ળ હર્ો. છં.         

ચલ.તમારો હરરભાઈ જાદવાણી 
************* 

મ.ુવાવ, વાયાસોનગઢ,જજ.ભાવનગર  તા-26-5-1997 

 

            ગઈકાલે આકાર્વાણી રાજકોટના ગામના ચોરામા ંખેડૂતોને ખેતી કરવામા ંમુ ં
મ ૂઝંવતા પ્રશ્નો બાબતે બહુ સારી વાતો કરી તમે હો ! મારે ઘેર  કુટંુબનો એક પ્રસગં હતો 
અને અમે ઘણા બધા ગામના ખેડૂતો તથા આસપાસથી આવેલા મારા સગા-સબધંીઓ ભેળા 
બેઠા હતા, બરાબર એવે ટાણે જ મારા નાના દીકરાએ રેરડયો ચાલ ુકયો ત્યા ંઅમારા સબંધંી 
બાબભુાઈ ભીમાણી બોલયા કે અલયા છોરા ! થોડોક અવાજ વધાયશ , આતો હીરજીભાઈ બોલે 
છે, સાભંળ્યા ંજેવી વાતો હરે્ ! અને અમે બધાએ પછીની આખેઆખી વાત સાભંળી. બધાને 
ખબૂ ગ્્ુ.ં આવી વાતો કરતા રહજેો.    

ચલ. સવજીભાઈ ખોખાણી તથા બધા ખેડૂતોના રામરામ   
***************  

      લોકભારતી સણોસરા જજ.ભાવનગર તા-4-8-2000 

 

       અમે બધા વવદ્યાથીઓએ આપના ફામશની મલુાકાત લીધી. અમે અત્યાર સધુીમા ં
આનાથી પણ મોટા ંફામશ જોયા ંછે , પણ આ ફામશમાથંી જે નાનીનાનીઅને જીવન ઉપયોગી 
બાબતો જાણવા મળી છે તે ખરેખર ક્યારેય ભલૂાય એમ નથી. ઘણા રદવસથી આપને ત્યા ં
આવવાની ઇચ્છા હતી ,તે હવે પણૂશ થઈ.આપની પાસેથી હજુ ઘણુ ંર્ીખવાનુ ંછે. એટલે 
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આપણો સબંધં હમેંર્માટે રહરેે્. આપની વાતો અમારા રદલને તપર્ી ગઈ છે , અને એણે 
જીવનનો નવો વળાકં આપ્યો છે. આપનો આભાર ન માનતા અમારા સૌ વતી આનદંની 
લાગણી વ્યતત કરંુ છં.             

 ચલ. લોકભારતીના સૌ વવદ્યાથીઓ વતી રાજેર્ વી. ખ ૂટં 

************* 

 

અમદાવાદ તા-24-1-2002 

 

 અમદાવાદ-થલતેજ ટેકરા ખાતેના સેવમનારમા ંઆપશ્રીએ કપાસ અંગે ખેડૂતોના લાભની 
દૃષ્ષ્ટએ જે જોરદાર રજૂઆત કરી તે જાણી આનદં થયો. આવી જાતનુ ંચબયારણ ખેડૂતોને 
મળે તેવી શભેુચ્છાઓ કે જેથી એ રદર્ાના પ્રયાસોને સફળતા મળે. અમદાવાદ આવો ત્યારે 
રૂબરૂ મળર્ો તો આનદં થરે્.   

ચલ. રદનકર દેસાઈના તનેહવદંન  
***********  

 

મ.ુપો ઉચ્છલ જજ. સરુત તા-28-12-2004 

 

          આપનો લેખ વાચંી જણાવવાન ુકે અમોને વધ ુજાણકારી મળતી રહ ેતેવી આર્ા 
છે. આજે ખેતી કરવી બહુ ગમે તેવી વાત આવી છે. તે બીટી કપાસનો સારો પાક આવે 
એવી મારહતી પરૂી પાડજે હીરજીભાઈ ! સાઈબ અમારી જમીન આરદવાસી વવતતાર સરુત 
જજલલામા ંઆવી છે. અમને કોઈ મારહતી પડતી નથી. અમને વધ ુજાણકારી આપજે-નમ્ર 
વવનતંી છે. બીટી કપાસ છોડે કેટલો લાગે , હલકી જમીનમા ંકેટલો પાક આવી ર્કે , તે 
મારહતી કાગળમા ંમોકલીયો આપજે. સાઈબનમતકાર.  

ચલ.બાલજુ રેર્મા ગામીત 

**************  

 

                                           મ.ુ ખડીલ તા-કઠલાલ જજ. ખેડા તા-24-8-2006  

“કૃવિવવજ્ઞાન”મા ંઆપના લેખોમાથંી સરસ મારહતી મળતી રહ ેછે. અમને ઉદભવેલ પ્રશ્નોની 
મારહતી આપવા વવનતંી. 
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[1] સોયાબીનની ખેતી જૂન-જુલાઈમા ંર્રૂ કરીએ પછી ઉત્પાદનનો સમયગાળો અને 
કાપણી થતા ંસધુીમા ંકુલ સમયગાળો કેટલો ? 

[2] વરરયાળીના પાક માટે ચબયારણ , રોગોની ઓળખ , જરૂરી દવા , વાવણીનુ ંઅંતર વગેરે 
આવતા અંકમા ંલખવા વવનતંી. 
[3] ટીત્કુલચર કેળની ખેતી માટેની રોગો-દવા વગેરેની તમામ જરૂરી મારહતી મોકલવા 
વવનતંી. 
[4] ભીંડા અને કપાસમા ંઆ વરસે સકુારો આવેલ છે.તેના માટે જરૂરી દવા અને સચૂનો –

જેથી આવતા વરસે ધ્યાન રાખી ર્કાય. 
[5] કૂવારરચાર્જ ને બોર રરચાર્જ માટે ટૅકવનકલ મારહતી, જરૂરી સહાયની મારહતી આપર્ોજી.  

ચલ.આભારસહ ખેડૂત જયરાજબા રા.ઝાલા          

************ 

 

પયાશવરણ કેંિ, જસદણ તાલકુા પચંાયત પાસે જજ.તા-19-6-1992 

 

આભાર સહ જણાવવાનુ ંકે 14-6-92ના અમે અમારા કાયશિેત્રના ંછ ગામમાથંી 
ખેડૂતભાઈઓને લઈને તાલીમાથે ત્યા ં[વાડીપર] આવેલ.આ સમયે આપે અમારી વ્યવતથા 
કરી અને બાગાયતીપાકો વવરે્ જે કંઈ સમજાવ્્ું , તેમજ અમારા ખેડૂતભાઈઓના પ્રશ્નોના 
સતંોિકારક જવાબ આપ્યા. પાણી અને ર્રબતની વ્યવતથા ઉપરાતં વાડીના દાડમનો 
આતવાદ કરાવ્યો તે બદલ હુ ંઆપનો અમારી સતંથા વતી ખબૂ ખબૂ આભાર માનુ ંછં. કુર્ળ 
હર્ો.  

ચલ. તનેહાધીન રદલીપ સરુકર- પ્રોજેતટ કોઓડીસનેટર 

***************  

#   प्रयत्न सममनत ग्राम,पोस्ट गुडली, वाया बम्बोरा तहसील र्गवाि जजलापुदेपुर राजस्थान 
ता 1,7,95 

 

     पंचवटी बाग पर दबुारा आकर बहुत अच्छा लगा ! आप द्वारा की गई आयोजना 
एव मेहनत वतिमान पररजस्थनतयोमे कृवष ववकासकी एक ठोस एव कारगर पहल हे , यह 
देखने ओर સमजनेका अवसर ममला आपसे ममलकर सभी सार्थयोको अपनी साम्रर्थयि 
अनुसार एसी पहल करनेका बहुत प्रोत्साहन ममला.उस पर आपका मदृ ुएव सरल व्यवहार 
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काफी हदयस्पशी रहा. इच्छा है कक कुछ ददनो वहााँ आकर रहा जाये और आपके साथ 
काम ककया जाये. पुन ्आपको धन्यवाद भवदीय ....मोहन डॉन्गी  

************* 

                                                        તટેટ બૅંક ઓફ સૌરાષ્ર , ભાવનગર 
[ર્ાખા-દરબારગઢ]  તા-28-11-97 

       અમારી બૅંક દ્વારા યોજવામા ંઆવેલ ખેડૂતો માટેના પરરસવંાદમા ંતમોએ છોડવાઓ , 
ફળઝાડની ડાળીઓ , વેલાઓ , જમીનના નમનૂાઓ , અળવસયા ંતથા અન્ય સેંિીય ખાતરના 
નમનુાઓ સાથે લાવી , તમારા ખેતીના અનભુવના વનચોડરૂપી જે મારહતી આપી છે તેનો 
ખેડૂતો તરફથી સ ુદંરપ્રવતભાવ મળ્યો છે.જેબદલ આપને અચભનદંન આપી બૅંક તરફથી 
આભારમાનુ ંછં.  

–એ.એમ ધડુક ઝો.ઓ 

**************  

 

                       તવાશ્રયી મરહલા સેવા સઘં [સેવા] ભિ , અમદાવાદ તા-13-6-13 

      તે રદવસે વમરટિંગમા ંતમને મળીને આનદં થયો. તમારંુ બોલેલુ ંબહુ મદુ્દાસર –

ભતૂ,વતશમાન, ભવવષ્યને સાથે વણી લેત ુ ંમને ગમેલુ.ં ખેતી અને ખેડૂતના વવિય પર હજૂ 
ઘણુ ંવધારે સમજવાનુ ંછે. મારા મનમા ંપ્રશ્નો પણ છે. જેમકે ફૂડવસક્યોરીટી ચબલથી ભખૂમરો 
ટળે ? રેર્નકાડશ અને બી.પી.એલ. જુદા ંપાડયાથી ગરીબના ંપેટ ભરાય ? ખેતી + ખેતપેદાર્ 
+ ખેડૂત પ્રત્યે લિ આપ્યા વવના અન્ન સરુિા પ્રાપ્ત થાય ? અ.વાદ આવો તો જણાવર્ો , 
જરૂર મળીશુ.ં કુર્ળ હર્ો.  

સાનદં       ચલ.ઈલાના..... 
 

************ 

“પ્રયાસ”  માગંરોળ  તા-15-1-04 
તમે અને રાજુભાઈ બને્નએ સજીવખેતીને પરૂો ન્યાય આપ્યો. ખેડૂતોની રસવવૃિ જાગી , 
જજજ્ઞાસા સતંોિાઈ. તમારી અનભુવી વાણી જોરૂકી છે , વનવડેલી છે , તેથી સૌને તપર્ી જાય 
છે. તમારી ધીંગી અને વનવડેલી વાણીનો લાભ સૌરાષ્રના ખેડૂતો અને ગ્રામ આગેવાનોની 
વર્ચબરરમા ંલેતા રહીશુ.ં વર્ચબરમા ંઆવ્યા તેનો આભાર,  આનદં પણ.  
 

કુર્ળતા ઇચ્છતો, ચલ. મહેંિ ભટ્ટ 
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ગજુરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ તા-14-10-11 
       ગાધંીર્શન વવભાગના આંતરરાષ્રીય અભાસક્રમના  વવદ્યાથીઓ આપની 
“સજીવવાડી”ની મલુાકાતે આવ્યા ત્યારે તા-10-10-11ના રોજ તેમને સજીવ ખેતીની વવતતતૃ 
સમજણ અને વાડીન ુ ંવનદર્શન કરાવવા બદલ ગજુરાત વવદ્યાપીઠ અને વવભાગ વતી 
આભાર વ્યતત કરંુ છં. ભવવષ્યે પણ આવો સહકાર મળતો રહરેે્ તેવી અપેિા અને 
આભારસહ – 

ચલ.આપની વવશ્વાસ ુપષુ્પા મોતીયાની 
***************  

 

અમેરરકન તપ્રીંગ & પે્રસીંગ વતસશ પ્રા.ચલ. મલાડ-મુબંઈ તા-13 -2-13 

 

                આપ આપના ંપત્ની ગોદાવરીબહને સાથે અમારા ફાઉન્ડેર્નના ફામશની 
મલુાકાતે આવ્યા એ બદલ આભાર. આપની પાસેથી બહુ જ જાણવા મળ્્ુ ંઅને ખબૂ જ 
મજા આવી. આમળાનંો ઉપયોગ દૈવનક જીવનમા ંકરવા માટે જુદી જુદી વાનગીઓ આપે 
બનાવી છે તેનો તવાદ માણ્યો. આપના ંપતુતકો વચંાણે લીધા ંછે , એના વવરે્ પછીથી 
લખીર્.  

ચલ.આપનો વવશ્વાસ ુર્રદ લ.પટેલ 

************ 

                                           જૂનાગઢ કૃવિ ્વુનવવસિટી, જૂનાગઢ  તા-10-8-11  

         કૃવિ ્વુનવવસિટી જૂનાગઢમા ં “ખેડૂત ઉપયોગી લખાણ લખવાની કળા ” વવિયોતત 
કાયશર્ાળામા ંઆપશ્રીએ ઉપસ્તથત રહીને કૃવિ ્વુનવવસિટીના વૈજ્ઞાવનકો સમિ આપના દ્વારા 
કરાયેલ મગફળીના પાકમા ં[ચાઈનાની ખેતી વવરે્ના] મલચીંગના તવાનભુવો વ્યતત કયાશ 
જે ખબૂ જ રસપ્રદ હતા.જે બદલ અમો આપનો આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. કૃવિ 
્વુનવવસિટીને ખેડૂત ઉપયોગી તમામ કાયશક્રમોમા ંહમેંર્ા ંઆપશ્રીનો સહયોગ આપતા રહો 
છો તે માટે ધન્યવાદ પાઠવુ ંછં.  

ચલ. આપનો તનેહાવધન એન.સી.પટેલ –કુલપવત.                                                        
 

 

 

 



અનકુ્રમ                     લોકભારતી પ્રકાશન 
116 

 

કેરડે ફૂટ્ાાં ફૂલ 

કાયપ અને લખાણ બાબતના  પ્રવતભાિો 
 

       જેમણે જેમણે લખાણ બાબતેના પ્રવતભાવો આપ્યા છે તે બધાને ર્બ્દસહ ઉતારવાનુ ં
કરીએ તો બીજુ ંખાતસ ુ ંમોટંુ અલગથી પતુતક પ્રકાવર્ત કરવુ ંપડે. પણ એ બધાએ વાડીમા ં
થઈ રહલે અમારંુ કામ જોયા પછી , અમારા ંલખાણ-પતુતકો વાચં્યા ંપછી-“લખતા રહો, સારંુ 
લખાય છે , ઉપયોગી વાતોન ુ ંવનરૂપણ થાય છે , તમારા ંલખાણો અનભુવ આધારરત અને 
ખેડૂતોની જ બોલીમા ંલખાતા ંહોવાથી સૌને સમજવા ંસરળ પડે છે , સૌ વાચંે છે.અને ખેડૂતો 
એનો અમલ કરે છે , એટલે કે એનુ ંપરરણામ પણ મળે છે. ” એવા અથશન ુ ંકંઈક ઝાઝ-ંથોડું 
લખી, અમારામા ંબળ પરૂતા રહલેા મોટા ભાગના કૃવિ લેખકો , સતંથાસચંાલકો, અરે ! કૃવિ 
્વુનવવસિટીઓના પ્રાધ્યાપકો અને સરં્ોધન અવધકારીઓ , મરુબ્બીઓ , ખેડૂતો , વમત્રો અને 
અન્ય મહાનભુાવોના આવા પ્રવતભાવો વાચંીને કે ફોન પર સાભંળીને અમને કામ કરવાનુ ં
અને સફળ પરરણામ સૌ સમિ રજૂ કરવાની હોંર્ ચડતી રહી છે. પણ એ બધા ંલખાણો 
અને ફોન-રેકડશ અહીં સમાવવા મશુ્કેલ હોઈ સૌ મહાનભુાવો અમને િમા કરે કે તેમના 
પ્રવતભાવો આ નાનકડા અહવેાલમા ંરજૂ કરી ર્કતા નથી. તેમનો માત્ર નામોલલેખ કરીને જ 
સતંોિ માનીએ છીએ. 
 

               એિાાં થોડાાં નામો કે જેમણે કોઈને કોઈ પ્રવતભાિ આતયા હોય  

શ્રીઅવનલભાઈ કામદાર સૌ.એજ્્.ુફાઉન્ડેર્ન મુબંઈ 

શ્રી લાભભુાઈ ગ. પટેલ [લેખક] માલપરા જજ.બોટાદ  
શ્રી જગદીર્ભાઈ ર્ાહ વવનોબા આશ્રમ ગોત્રી વડોદરા                 

શ્રી હિશદ દવે [કૃવિ લેખક] ‘ગાયત્રી’ રાજકોટ                            

શ્રી કવપલ ર્ાહ મે.રતટી ‘જતન’ [સજીવખેતી વમર્ન]વડોદરા       
શ્રી પ્રવીણ પટેલ-સપંાદક-“કૃવિવવજ્ઞાન” રાજકોટ   
શ્રી કુમદુભાઈ ઠાકર-[પ્રાધ્યાપક લો.ભા] વાવોલ જજ.ગાધંીનગર      
શ્રીમહેંિભાઈ ભટ્ટ [કૃવિ લેખક] માગંરોળ જજ.નમશદા 
શ્રી રાજુભાઈ જતં્રાચણયા વ્યારા જજ.સરુત                             

શ્રી જજતેંિવસિંહ ગોરહલ [વનવતૃ પ્રાધ્યાપક]લોકભારતી  
ડૉ. આઈ.એસ.પટેલ-સરં્ો.વૈજ્ઞાવનક,સરદાર કૃવિનગર દાતંીવાડા     
શ્રી જાદવભાઈ ડોબરરયા [ખેડૂત] અડતાળા જજ.બોટાદ 
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શ્રીરમેર્તન્ના-અવનતા,એડીટર-ગજુરાત-ટાઈ્સ.અમદાવાદ            
ડૉ.સી.કે.ટીંબરડયા પ્રો.કો.ઓ.[કે.વી.કે].કૃ્રવિ.્વુન.નવસારી 
ડૉ. નરેંિ ભરાડ [કૃવિ લેખક] વવ.વર્.વવભાગ-કૃ.્.ુજુનાગઢ           

શ્રી ર્ામજીભાઈ આંટાળા [લેખક] ધોરાજી 

શ્રી વવનભુાઈ ગાધંી- સમાજ સધુારક-તવાશ્રયી આરોગ્ય-ભાવનગર    
શ્રી પ્રવીણચિં ઠક્કર-પ્રાધ્યાપક-વનયામક-લોકભારતી 
ડૉ. રાજ ેંિ ખીમાણી કુલસચીવ-ગજુરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ         

શ્રી રવતભાઈ પડંયા –પવૂશ પ્રાધ્યાપક-લોકભારતી 
ડૉ. કે.પી.કીકાણી-વનવિૃ પ્રાધ્યાપક-કૃવિ ્વુન.આણદં                

શ્રી પરુુિોતમભાઈ ઢાકેંચા- [કટાર લેખક-ફૂલછાબ] સરુત 

ડૉ.એ.એમ.પારચખયા વવ.વર્.વનયામક કૃવિ ્નુી.જૂનાગઢ               

શ્રીએન.પી. પટેલ તતં્રી-કૃવિ-કમશ ગાધંીનગર 

શ્રી જજતેંિ તળાવવયા [પયાશવરણવાદી] અમરેલી                       

શ્રી નરેંિ વાઘેલા તતં્રી-“સમદૃ્ધખેતી” રાજકોટ  
ડૉ. કનભુાઈ પેથાણી[વનવતૃકુલપવત] કૃવિ્વુન.જુનાગઢ] અમદાવાદ    
ડૉ.એન.સી.પટેલ[કુલપવત કૃવિ્વુન.] જૂનાગઢ  
શ્રી ચગજુભાઈ ભરાડ [વર્િણર્ાસ્ત્રી] ભરાડફાઉન્ડેર્ન રાજકોટ         

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મહતેા,સારંદપની વવ.વનકેતન,પો.બદંર 

શ્રી રીટાબહને અને સમુનભાઈ રાઠોડ-પયાશવરણ કેંિ જસદણ         
શ્રી રામજીભાઈ મા. પટેલ-[પ્રચારક-ઉંઝા જોડણી]અ.વાદ 

શ્રી રમેર્ભાઈ પટેલ –સષૃ્ષ્ટ ઈનોવેર્ન્સ અમદાવાદ                    

શ્રી અજજતવસિંહ સોલકંી [વર્િક} વલલભીપરુ  
શ્રી વજુભાઈ ઢોલરરયા –આકાર્વાણી-રાજકોટ                          

ડૉ. આર.એ.રે્રવસયા ડાયરેતટર-આત્મા ગાધંીનગર  
શ્રી પ્રવીણ કે અગ્રાવત [સીતારામ બાપ]ુતતં્રી-પરુુિોતમધામપવત્રકા    
શ્રી લલલભુાઈ પટેલ-વનવિૃ આચાયશ મણાર-સરુત 

શ્રી જુગલભાઈ વ્યાસ [લેખક-સપંાદક-કોરડ્ુ]ં અમદાવાદ             

શ્રી હરેર્ બોરસાચણયા તતં્રી-“ખેડૂત કહાની” અમરેલી 
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શ્રી ઈચલયાસ રે્ખ તતં્રી- “ગ્રામસેત”ુ રાજકોટ                         

શ્રી આર.આર.મકવાણા તતં્રી-“સોમનાથસદેંર્” રાજકોટ 

શ્રી ચેલાભાઈ પટેલ-પ્રાધ્યાપક- કૃવિ ્વુન.દાતંીવાડા                  

શ્રી જજતેંિ ભીખાભાઈ જોટાસણા[વર્િક] અમરેલી 
શ્રી મ્રૂભાઈ મહતેા –તતં્રી-કોમોરડટી વલડશ-અમદાવાદ                

શ્રી નરેર્ભાઈ પટેલ તતં્રી-ખોડલધામ તમવૃત-કાગવડ 
શ્રી ભીમજીભાઈ નાકરાણી તતં્રી-સરદાર જ્યોત-અમદાવાદ             
શ્રી રમેર્ ભોરચણયા કૃવિ લેખક-કોમોરડટી-રાજકોટ 

શ્રી રદનેર્ ટીલવા કૃવિ લેખક-કોમોરડટી-રાજકોટ                       

શ્રી પ્રવીણ આસોદરરયા કૃવિલેખક-કોમોરડટી રાજકોટ 

શ્રી જયેર્ રાદરડયા તતં્રી-ખેતીનીવાત-રાજકોટ                          

ડૉ. જગદીર્ ધાનાણી [કૃવિ લેખક] ગાધંીનગર   
ડૉ.ધીરુભાઈ કોરાટ –સહ-સરં્ો.,વનયામક-કૃવિલેખક કૃ.્વુન.આણદં    
શ્રી યોગેર્ભાઈ વમસ્ત્રી-સદકૃવિ-પ્રચારક-વસનોર જજ.વડો.. 
શ્રીકરણવસિંહ-સોલકંી– વનવતૃ અવધકારી દૂરદર્શન                          

શ્રી જીવરાજભાઈ મૈયાણી – ભાવનગર 

શ્રી પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી,વનવતૃ-પ્રવિૃ વર્િક, સરુત   
શ્રી રહતેંિ આર.પટેલ તતં્રી-એક પ્રયાસ-ગાધંીનગર                      

શ્રી નારણભાઈ પી પટેલ તતં્રી-કૃવિકમશ 
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