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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
ર્િક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના ર્વદ્યાથીઓએ િહાર ર્ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના ર્નર્મત્તે જે ર્વર્વધ કામર્ગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામર્ગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે િ અને પછાત સમાજની પુનરષ ચના
સાથે સાંકળાયેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–િહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાયત, ર્િક્ષણ, ર્ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે ,
જેલ સુપરરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ ર્વર્વધ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ ર્િક્ષણનો દોર જોઈ િકિે . પ ૂવષ અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આરદવાસી
ર્વસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં ર્િક્ષણ કે ગ્રામર્વકાસકાયષમાાં પરોવાયેલાના આવા િીજા
ડઝનિાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયષની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાાં ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક િની રહે તેવ ુાં
સારહત્ય પ્રકાર્િત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી ર્વઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી
ર્વ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયષ માટે આર્થિક સહયોર્ગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
અનુક્રમ

– મનુભાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીિનલક્ષી કે ળિણીના ઉિમ દસ્તાિેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક ર્વચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જર્ગતનુાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋર્ર્વયષ
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના ર્વચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ર્ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોર્ગોમાાંથી જે પ્રયોર્ગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા ર્િક્ષણ–
પ્રયોર્ગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોર્ગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાર્વક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમર્પિત એવા ર્વદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ાં લોકભારતીત્વનુાં ર્વશ્વિજારમાાં આજે માકે રટિંર્ગ થવુાં અર્નવાયષ છે . કારણ કે
ર્વકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃર્ત અને સાંસ્કૃર્તને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાર્ગી જવુાં
િહુ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક ર્વિેર્ સફળ થયેલા ર્વદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ િીર્ષકથી લોકભારતીએ પ્રર્ગટ કરે લી ૨૬
પુસ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી ર્િક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો ર્વદ્યાથી શુાં શુાં કરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે . તેમાાં
િહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાર્ગર થ્ુાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ િહુ મ ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુર્નક સમયમાાં
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુર્વધાઓનો લાભ આપીને ર્વશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માર્નત અમારા પ ૂવષ ર્વદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુ’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
અનુક્રમ
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એટલુાં જ નહીં પણ એ િધી જ પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્ર ૂફરીરડિંર્ગકાયષ સાંભાળી લીધુાં સાથે સાથે ગ્રારફકને
લર્ગતાાં તથા પ્રકાિનનાાં કાયોમાાં મુિ
ાં ઈના શ્રી ત ુષાર મહેતાની રકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયષ
પાર પાડવાની તૈયારી િતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ ર્વચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં
આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રર્ગટ થવા લાગયાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ુ.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ સારુ
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી િજેટ
કરતાાં પણ વધુ મદદ હતી ! સવષશ્રી ર્ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાર્ગ પટે લ (્ુએસએ),
અિોક મોઢવારડયા (જૂ નાર્ગઢ) તથા રમેિ પટે લ (કે ક્ષલફોર્નિયા)ના તત્કાલીન પ્રર્તભાવોએ અમને
પ્રોત્સારહત કયાષ.
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાિીિહેન ઝ . પટે લ તથા સારહત્યપ્રેમી પત્ની શ્રીમતી સર્વતાિહેનના સૌજન્યે) તથા શ્રી

લર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ િધી પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોર્ગીઓના આપણે
ખ ૂિ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાાં ર્િક્ષણજર્ગતને મ ૂલ્યવાન રદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાિનોને વૈર્શ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનુભવો પહોંચાડવાનુાં
અમારાંુ કાયષ સાથષક થિે તેવી આિા સાથે –
– અરુણભાઈ દિે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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નાનાભાઈ–મનુભાઈનો પ્રથમ પકરર્ય
નાનાભાઈનો પરરચય ‘૩૯માાં થયો. છર્ગનભાઈ જોર્ી એમને ઘેર આવેલા. એમને મળવા
ર્ગયો. એટલે છર્ગનભાઈએ મારો પરરચય આપ્યો. કહ્ુાં કે દુલેરાય માટક્ષલયા જામનર્ગર રાજ્યના
િાલાંભાના વતની છે ; તેઓ હરરજનસેવાના કામમાાં રસ લે છે . નાનાભાઈએ મને પ ૂછ્ુ,ાં ‘‘અત્યારે
ભાવનર્ગરમાાં શુાં કરો છો ?’’ મેં કહ્ુ,ાં ‘‘ઇન્ટર આટ્રસષમાાં અભ્યાસ કરાંુ છાં.’’ વળી પ ૂછ્ુાં : ‘‘મૅરટ્રક ક્યાાં
પાસ થયા ?’’ ‘‘મોરિી વી. સી. હાઈસ્કૂલમાાં.’’ ‘‘ઠીક ! પ્રાથર્મક ર્િક્ષણ ક્યાાં લીધુાં ?’’
‘‘િાલાંભામાાં.’’ ‘‘અત્યારે તમને કે ટલાાં વર્ષ થયાાં ?’’ ‘‘તા. ૧૮-૧૦-૧૮માાં મારો જન્મ એટલે
એકવીસમુાં ચાલે છે .’’ ‘‘ર્પતાશ્રી શુાં કરે છે ?’’ ‘‘મોરિીમાાં કાપડની દુકાન ચલાવે છે .’’ એટલે કહે કે
‘‘તમને હરરજનસેવામાાં રસ છે ?’’ કહ્ુ,ાં ‘‘હા, કૉલેજ પાસે હરરજનોની ઝાંપડપટ્ટી છે . એને
ભણાવવામાાં અને વ્યસનમુક્ત કરાવવામાાં રસ પડે છે . અમે િે-ત્રણ ર્મત્રો એમને અક્ષરજ્ઞાન
આપવા જઈએ છીએ. ર્ગીતો પણ ર્ગવડાવીએ છીએ. વાતાષઓ પણ કહીએ છીએ.’’ એટલે એમણે
ટૂાંકેથી પતાવ્્ુાં : ‘‘િહુ સારાંુ . સાંપકષ રાખતા રહેજો.’’
૧૯૪૦ના એર્પ્રલમાાં હુ ાં ફરી વાર તેમને મળવા ર્ગયો. તેમણે જાણ્ુાં કે હરરજનોને ભણાવવાનુાં
મેં એક વર્ષ સુધી ચાલુ રાખ્ુાં છે . તેથી તેઓ રાજી થયા. મારા િરીરની નિળી હાલત જોઈ એમણે
મને એક માસ ચલાળા રહેવાની સલાહ આપી. અને નાર્ગરભાઈ પર ક્ષચઠ્ઠી લખી આપી. ચલાળા
મારા માટે યાત્રાધામ િન્્ુ.ાં જૈનધમષ પ્રત્યે મારી આસ્થા હતી. પ ૂ. કાનજી સ્વામીના જીવનમાાં જે
સહજતાથી વ્રતો વણાઈ ર્ગયાાં હતાાં, સાદુાં, સાંયમી અને પરરશ્રમી જીવન સ્વાભાર્વકતાથી તેઓ
જીવતા હતા તેણે મને નવી દૃષ્ટટ આપી. સરળતા, સ્નેહ અને સાંયમનો આવો સહજ સાંયોર્ગ મેં
પહેલી વાર જોયો. અને ર્ગાાંધીજીના આદિષમાાં મહાવીરની મ ૂર્તિમત
ાં ર્િક્ષાનાાં મને દિષન થયાાં.
ચલાળામાાં હુ ાં કાાંતણ િીખયો તેના કરતાાંયે ર્વિેર્ તો ર્ગાાંધીજીવનને જીવતાાં

–જાણતાાં િીખયો. એ

પછી નાનાભાઈએ મને ઘોઘાના સ્વામીરાવના વ્યાયામના વર્ગષમાાં મોકલ્યો. તે પછી હુ ાં સાંતિાલજી
મોરિી પધાયાષ હતા એટલે એમને મળવા ર્ગયો. ચલાળાના સાદર્ગીભયાષ જીવને સાંતિાલને
સમજવામાાં સહાય કરી. એટલે ત્યારથી તેઓ મારા કૌટુાંક્ષિક અને અંર્ગત જીવનના માર્ગષદિષક િની
રહ્યા. આમ નાનાભાઈના અલ્પ પરરચયે મને નાર્ગરભાઈ જેવા સાધુચરરત સેવક અને સાંતિાલ
જેવા સાધુનો સત્સાંર્ગ પચાવવાની પાત્રતા અપી.
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મનુભાઈનુાં વમલન અને આમાંત્રણ
ભાવનર્ગરમાાં કારઠયાવાડ રાજકીય પરરર્દના અગ્રણીઓની ર્મરટિંર્ગ હતી. ક્ષિરટિ સરકાર
ભારતને ્ુદ્ધમાાં જોતરે છે એટલે આપણે કે વ ુાં વલણ લેવ ુાં તેની ચચાષ થઈ રહી હતી. ઢેિરભાઈ અને
િળવાંતભાઈના સાર્િધ્યમાાં આ સભા મળી હતી. એમાાં મનુભાઈએ પોતાની વ્યાપક દૃષ્ટટ અને
આર્ગવા ક્ષચિંતનવાળી રજૂ આત કરી. આ રજૂ આતે મને આકટયો. આ અવસરે ર્ગાાંધીસારહત્ય તરફ
પ્રેરનાર અને વાત્સલ્યમય હફ
ાંૂ આપનાર શ્રી વજુભાઈ િાહે પરસ્પરનો પરરચય કરાવ્યો. મનુભાઈએ
મને ર્વદ્યાથી ગ્રીટમ ર્િક્ષિરમાાં આંિલા આવવા આમાંત્રણ આપ્્ુાં અને િે-ચાર ર્વદ્યાથીને લઈને હુ ાં
ર્િક્ષિરમાાં પહોંચી ર્ગયો.
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ગ્રામદલક્ષણામ ૂવતિની વશલિરો અને વિવિધ તાલીમિગોમાાં તાલીમ
૧૯૪૨ના મે મરહનામાાં અમે ર્વદ્યાથી ર્િક્ષિર યોજી. અર્નલ િાહ, રર્તલાલ અંધારરયા,
સુિોધ પાંરડત, રર્સક પાઠક જેવા ર્મત્રોની સોિત મળી. નાનાભાઈને નજીકથી જાણયા. તેમની
અધ્યાત્મ ઉપાસના અને સમાજસેવાની ર્િક્ષણમાાં અનુિધ
ાં કરનારી લોકિાળાની પ્રત્યક્ષ તાલીમ
જોઈ. મનુભાઈ સાથે ર્ગાાંધીજી અને સમાજવાદ અંર્ગે વાતો થઈ. એમણે અને ર્વજ્યાિહેને મારાંુ
હૃદય જીતી લીધુ.ાં એકાએક એમ.એ. અને એલએલ.િી. કરવાનો ર્વચાર માાંડી વાળયો. આંિલાના
ગ્રામસેવક વર્ગષમાાં દાખલ થવાનો મેં ર્નણષય કરી લીધો. િી.એ.માાં ભારતીય અથષિાસ્ત્ર મારો
આનસષનો ર્વર્ય હતો; પણ આંિલા ર્િક્ષિરમાાં જ મેં જાણ્ુાં કે ભારતની કરોડરજ્જૂ જેવા ગ્રામઅથષતત્ર
ાં માાં તો હુ ાં મીંડુાં જ હતો ! કોરા અધ્યાત્મ અને પાંરડતાઈની મને ફાવટ હતી, પણ જીવતર
દ્વારા અધ્યાત્મને સવષ ક્ષેત્રમાાં પ્રર્ગટ કરવાની વાતનો તો મેં એકડોય ઘટાં ૂ યો નહોતો. મારા ધાર્મિક
અને િાળાકીય ર્િક્ષણની અધ ૂરપ મને ખચ
ાં ૂ ી. તે દૂ ર કરવાનો માર્ગષ મને મનુભાઈ અને નાનાભાઈ
પાસેથી જીવાંત ર્િક્ષણ લેવામાાં લાધ્યો. મેં ર્વનયભાવે ‘૪૨ના જૂ નની પાંદરમીએ ફૂલચાંદભાઈ
ગ્રામસેવક વર્ગષમાાં પ્રવેિ મેળવ્યો.


ભાવુક અને અનુભિી યુિા ખેડૂતોનો ગ્રામસે િકિગચ

ઉનાળામાાં નાનાભાઈએ ખેડૂતો માટે ગ્રીટમ ર્િક્ષિર ચલાવી. તેમજ મોટી મારડ િાજુ
ભાર્ગવત પારાયણ ક્ુ.ાં અને એક ભાવુક વાતાવરણ તૈયાર ક્ુ.ાં ‘૪૫ના ઓક્ટોિરમાાં ગ્રામસેવક
વર્ગષ િરૂ કયો જેમાાં કોલકીથી કરિનભાઈ વાછાણી અને જેરામભાઈ આવ્યા. છાડવાવદરથી
ભર્ગવાનજીભાઈ અને પોપટભાઈ આવ્યા. ચારોરડયાથી સત્યાગ્રહી વલ્લભભાઈ પણ આવ્યા. આ સૌ
પાસે ખેતીનો અનુભવ તો હતો જ; માત્ર તેમને ખેતી ર્વજ્ઞાન અને ખેતીનુાં અથષિાસ્ત્ર સમજવાનાાં
હતાાં. િજુડ ર્ગામના સવેક્ષણ વખતે આ અંર્ગેની ચચાષમાાં ખેતપેદાિની ભાવસમસ્યા અને ર્ગામડાના
જીવનની વાસ્તર્વકતાઓ સમજવામાાં ખ ૂિ ઉપયોર્ગી નીવડેલ. િરૂઆતમાાં કોિેટા જેવી
અવસ્થામાાંથી પાાંખ ફૂટતા પતાંક્ષર્ગયા જેવી સભાનતા મારામાાં આવવા લાર્ગી.
ઉનાળાની ખેડૂત ગ્રીટમ ર્િક્ષિરમાાં કુાંડલા, પાક્ષલતાણા અને ધોરાજી ર્વસ્તારના આર્ગેવાન
ખેડૂતો પણ આવ્યા. ર્િક્ષિરને અંતે વ્યાપક ગ્રામ સમસ્યા સમજવા-ઉકે લવાના હેત ુથી ‘‘ખેડૂત શ્રેય
અનુક્રમ
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સાધકમાંડળ’’ની સ્થાપના કરી. પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ નાનાભાઈ અને મનુભાઈ હતા. માંત્રી તરીકે ની
જવાિદારી મેં સાંભાળી હતી. વર્ગષમાાં તાલીમ લઈ રહેલ ્ુવારકસાનોને તેમના ભાર્વ કાયષક્રમનુાં
માધ્યમ મળ્ુ.ાં વધાષ, પૌનાર, વેડછી, મુિ
ાં ઈનો પ્રવાસ કરીને રચનાત્મક અને રાજકીય પ્રવાહોની
પ્રત્યક્ષ જાણકારી મેળવી લીધી. રાટટ્રીય દૃષ્ટટએ ગ્રામપ્રશ્નો સમજવા ને ઉકે લવાની સારી એવી
િસ્ક્ત કે ળવી લીધી.
આ અરસામાાં ધોળામાાં ભાવનર્ગર રાજ્યના પ્રોત્સાહનથી ખાાંડનુાં કારખાનુાં િની રહ્ુાં હત.ુાં
રાં ઘોળા તળાવ થતાાં િેરડીના વાવેતરની િક્યતા વધી એટલે ખેડૂતો િેરડીના વાવેતર તરફ વળયા
હતા; પરાં ત ુ ભાવનર્ગર રાજ્યે કારખાનાને ફરજજયાત છ આને મણ િેરડી આપવાનો ર્નયમ કયો
હતો. તે સામે ખેડૂત વર્ગષમાાં ભારે અસાંતોર્ હતો. કાાં તો પોસાણવાળા ભાવ આપો અર્ગર માલના
મુક્ત વેચાણ માટે ની છૂટ આપો. એવી માર્ગણી કરીને ખેડૂત શ્રેય સાધક માંડળે સાંર્ગઠન ક્ુાં અને
ખેડૂતોને દોરવણી આપી. ખેડૂત ગ્રીટમવર્ગષમાાં જોડાયેલા ર્વદ્યાથીઓએ સભાઓ યોજવા માાંડી અને
િેરડીના પોસાણભાવો સવેક્ષણ દ્વારા નક્કી કરી આર્ગેવાની લીધી. નાનાભાઈનુાં માર્ગષદિષન અને
મનુભાઈની પ્રત્યક્ષ દોરવણીથી આખા ર્વસ્તારમાાં નવજાગૃર્ત આવી. છે વટે રાજ્યે ખેડૂતોને
ફરજજયાત માલ વેચાણ માટે ની વાત પડતી મ ૂકી. સમસ્યાની સાચી સમજણ અને ઉકે લ દ્વારા
લોકતાલીમ ને લોકલડતની પદ્ધર્તનુાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એમાાંથી મળ્ુ.ાં આ લડતે મને માલપરા ર્ગામનો
અને લીંિાભાઈ તથા લાલજીભાઈનો નજીકનો સાંપકષ આપ્યો. અને તેમના પ્રેમપ ૂવષકના આગ્રહથી
મારે માલપરા જવાનુાં થ્ુ.ાં


ભાિનાશાળી વિદ્યાથીઓનો ગ્રામસે િક િગચ

ફૂલચાંદભાઈ ગ્રામસેવક વર્ગષમાાં ભાવનાિાળી ર્વદ્યાથીઓ જોડાયા. િી.એ. પસાર કયાષ પછી
મેં તેમાાં પ્રવેિ મેળવ્યો. મારાાં પત્ની હારમક્ષણ માટક્ષલયા સાત ધોરણ પસાર કરીને આ વર્ગષમાાં
પ્રવેિ પામયાાં. લોકિાળાનો અભ્યાસક્રમ પસાર કરીને ત ુલસીભાઈ તથા મોહનભાઈ આવ્યા. અને
દસમાાં ધોરણમાાંથી હાઈસ્કૂલ છોડીને યિવાંતભાઈ અને રર્તભાઈ આવ્યા. કક્ષા અને ઉંમરમાાં
ક્ષભિતા પણ ખેતી, ર્ગોપાલન, ખાદી વર્ગેરે ર્વર્યોમાાં અમારે એકડો ઘટાં ૂ વાનો હતો. િૌદ્ધદ્ધક
ર્વર્યોમાાં સ્વદે િી સમાજ, ઘરે િારહરે , રહન્દુધમષનાાં મ ૂળતત્ત્વો, ર્ગાાંધી ર્વચાર વર્ગેરેમાાં નાનાભાઈ,
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મનુભાઈની મૌક્ષલક ર્વચારસરણી અમને ર્નત્ય નાવીન્ય આપે. અમે ખ ૂિ પ્રસિ હતા, પણ ‘‘રહન્દ
છોડો’’ની િાપુની ર્ગર્જનાએ અમને આઝાદીની લડતના સૈર્નક િનાવ્યા. મનુભાઈ અને
યિવાંતભાઈ સાથે જ ભાવનર્ગર જેલમાાં જવાનુાં થ્ુ.ાં જેલ અમારો વર્ગષ િની; ફૂલચાંદભાઈ ગ્રામ
સેવક વર્ગષ અધ ૂરો રહ્યો.


સ્િાતાંત્ર્ય સૈ વનકોનો ગ્રામસે િક િગચ

૧૯૪૩માાં અમે જેલમાાંથી છૂટયા. લડતમાાં ઓટ આવી હતી. ઓક્ટોિરની િીજીએ ફરી
ગ્રામસેવક વર્ગષ િરૂ થયો. આઝાદીની લડત લડવા માટે આરિકાથી કામધાંધો છોડીને આવેલા
હીરજીભાઈ અને દે વચાંદભાઈ, કરાાંચીથી ને માાંર્ગરોળથી વ્યાપાર વ્યવસાય છોડીને આવેલા
જયાંર્તભાઈ અને ચીમનભાઈ, જેલમાાંથી છૂટીને આવેલા રર્તલાલ અંધારરયા અને હીરાભાઈ દે સાઈ;
સરકાર સામે અરહિંસક ટક્કર ઝીલીને આવેલા ગુણવાંતભાઈ, લોકિાળામાાંથી ઉત્તીણષ થયેલા
જેરામભાઈ અને નવનીતભાઈ અને ભુભ
ાં લીથી આવેલા નાનજીભાઈ વર્ગેરે સૌ ઠે ઠ સુધી વર્ગષમાાં
રહ્યા. િીજા કે ટલાક થોડો થોડો સમય રહી ચાલ્યા ર્ગયેલા. િધાય મધ્યમ વર્ગષના ભાવનાિીલ અને
દે િ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ધર્ગિવાળા જુવાનો. વર્ગષ પ ૂરો થયો. ર્િક્ષણ ઉત્તમ મળ્ુ,ાં પણ
મોટાભાર્ગના નેતાઓ જેલમાાં હતા. રચનાત્મક સાંસ્થાઓ પર સરકારનો પાંજો હતો. અને ર્ગામડાાંન ુાં
સેવકોને સાચવી-પચાવી િકવાનુાં ર્ગજુ ાં નહોત.ુાં નાનાભાઈએ કચવાતા હૃદયે અને ભીની આંખે
અમને ર્વદાય આપી.
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ગ્રામદલક્ષણામ ૂવતિનાાં પાાંર્ િષચમાાં શુાં મળયુાં –
માલપરા ર્વસ્તારમાાં જે કાાંઈ કામ થ્ુાં તેમાાં અને મારા વ્યસ્ક્તર્ગત ઘડતરમાાં
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિનો અમ ૂલ્ય રહસ્સો છે . હુ ાં તો મારા દ્ધદ્વજસાંસ્કાર એટલે નવા જન્મનુાં મારાંુ ર્પયર ગ્રામ
દક્ષક્ષણામ ૂર્તિને ર્ગણુાં છાં. ’૪૨ના જૂ નથી ’૪૭ના જૂ ન સુધીમાાં જેલવાસ અને અમદાવાદના
તાલીમકાળને િાદ કરતાાં ગ્રામ દક્ષક્ષણામ ૂર્તિમાાં મારે પાાંચ વર્ષ રહેવાનુાં થ્ુ.ાં એટલે નાનાભાઈની
આચારશુદ્ધદ્ધ અને વ્યવહારશુદ્ધદ્ધ પાછળનો વાસ્તર્વક-વ્યવહારુ ર્વવેક, મનુભાઈ પાંચોળીની ક્રાાંતદિી
ભાવના અને ર્વજયાિહેનની ર્નમષળ વત્સલ સેવાની મારા આંતરજીવન પર એટલી સચોટ અસર
થયેલી કે મારાંુ સાાંપ્રદાર્યક સાંકુક્ષચત આંતર-ક્લેવર જ િદલી ર્ગ્ુ.ાં ક્રમે ક્રમે વ્યવહારુ ધમષભાવના
અને પરરહતપોર્ક દૃષ્ટટ વધતી જ ર્ગઈ. એટલુાં જ નહીં પણ સમાજસેવાના અરહિંસક અક્ષભર્ગમની
પદ્ધર્ત અને કાયષક્રમની સ ૂઝ પણ મને ત્યાાંથી જ સાાંપડી.


સિચ સમ
ાં વતની શૈક્ષલણક દૃષ્ટટ

સાંસ્થાના કાયષક્રમો તેમજ તે અંર્ગેની ભાવના અને મ ૂલ્યો માટે નાનાભાઈ નાનામોટા સૌ
કાયષકરોને અંર્ગત રીતે મળે , તેમના ર્વચારો સમજે, પોતાના ર્વચારો રજૂ કરે અને અઠવારડયે
પખવારડયે સમ ૂહમાાં મળી સહર્વચારણાથી આર્ગળ વધે . આમ અર્વર્ધસર સવષસમ
ાં ર્ત મેળવીને
સાંસ્થાનુાં કામ સમજપ ૂવષક આર્ગળ વધે તેની તેઓ કાળજી રાખતા. જેવુાં સાંસ્થાનુાં તેવ ુાં જ
ગ્રામપ્રવ ૃર્ત્તનુ.ાં પાંચાયતના માંત્રી, પ્રમુખ, સભ્યો કે ર્િક્ષક એ સૌ ર્ગામ ઉપર જેનુાં વજન હોય તે સૌને
મળે , તેમની વાત સાાંભળે . તેમની પાસે ગ્રામસુધારણાની પોતાની વાત મ ૂકે . છે વટે તેમના ર્ગજા
પ્રમાણે અને તેમની ભ ૂર્મકા પ્રમાણે સાંમર્ત મળે તેટલા કાયષમાાં સૌને સાથે રાખી આર્ગળ વધે . અને
પોતે જેમાાં સાંમત ન હોય તેમાાં દૂ ર રહે ને ર્ગામને પોતાની િસ્ક્ત પ્રમાણે આર્ગળ વધવા પ્રેરે.


મ ૂલ્યપકરિતચ નની વિવશટટ શૈલી

આંિલાની પ્રાથર્મકિાળા ભાવનર્ગર રાજ્યે નાનાભાઈને સોંપી હતી. હરરજનની િાિતમાાં
ર્ગામ સાથે મતભેદ થતાાં નાનાભાઈએ તે િાળા રાજ્યને પાછી સોંપી. હરરજન અને સવણોના
ર્િક્ષણ માટે લોકિાળામાાં વ્યવસ્થા કરી. લોકિાળામાાં તો પાંસ્ક્તભેદનુાં નામ જ નહીં, પણ જેને ર્ગળે
અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

12

માલપરાની વિદ્યાિાડી – ૧
ન ઊતરે તે અલર્ગ િેસે તો તેને ન રોકે . ર્ગામના સ્થાર્પત રહત અને રૂરઢચુસ્ત વર્ગે સાંસ્થા સામે
ઊહાપોહ મચાવ્યો. ર્વદ્યાથીઓની સાંખયા ખ ૂિ ઘટી ર્ગઈ ! મેં નાનાભાઈને પ ૂછ્ુાં કે , સાંસ્થામાાં કોઈ
નહીં રહે તો ? તરત જ જવાિ આપ્યો કે ‘‘િિરીની જેમ વાટ જોઈિ. જન્મે કે જન્માાંતરે ભર્ગવાન
દક્ષક્ષણામ ૂર્તિ ભણવા આવિે, આવિે ને આવિે જ ! હરરજન-ક્ષર્ગરરજન, ખેડૂત-મજૂ ર કે વક્ષણક-િાહ્મણ
એવો એને ભેદ જ નહીં ! કોને ખિર છે ? કયા ર્વદ્યાથીરૂપે ભર્ગવાન ભણવા આવે ?’’ આથી એ સૌ
સાથે ભાવથી તદ્રપ
ૂ રહેતા અને વ્યવહારથી તટસ્થ ને ર્નલેપ ! એમની અર્વચળ શ્રદ્ધા જ મ ૂલ્યને
પોર્ક વાતાવરણ રચતી. એ કોઈ પર મ ૂલ્ય લાદતા નહીં. એમના અવાગ્રહીપણા અંર્ગે પ ૂછીએ તો
કહે, ‘‘મ ૂલ્યો ખોસાય નહીં પણ પોર્ાય.’’ આ જ છે ર્િક્ષણનુાં સહજ-સુલભ સ્વાતાંત્ર્ય.


વનમચ ળ િાત્સલ્ય દ્વારા ર્ેતનાવિસ્તાર

ર્િક્ષણ પ ૂરાંુ થતાાં ર્વદાયનો પ્રસાંર્ગ એ સાંસ્થાનુાં એક હૃદયાંર્ગમ ક્ષચત્ર હોય છે . નાનાભાઈ,
મનુભાઈ, ર્વજયાિહેન, મ ૂળિાંકરભાઈ, બુચભાઈ સૌ ર્વદાય આપવા આવ્યા હોય. િધાાંની
આંખમાથી હૃદયનો પ્રેમ આંસુ િની નીતરતો હોય. માતા દીકરીને વળાવતી હોય તેવ ુાં જ દૃશ્ય
જોઈ લો. આ આંસુ એ જ સાંસ્થાના હૃદયતાંત ુને સાધનારાંુ દીક્ષાતાંત્ર છે . ર્વદ્યાથીની કાાંઈ ભ ૂલ થાય
તો ર્િક્ષકનાાં આંસુ કે હૃદયનો વલવલાટ ર્વદ્યાથીના અંતરને કે વ ુાં પલટી નાખે છે તેના અમે ર્નરાં તર
સાક્ષી િનતા રહ્યા. ઘેરથી ર્વદ્યાથી આવતાાં જ ભાઈિાંધોના હૈયેહૈયાાં ભળે . ર્વદ્યાથી તરત
ર્ગોિાળામાાં દોટ મ ૂકે . ર્ગોિાળાનાાં વાછરાંુ , વાડીના વેલા અને આંિાવારડયાના આંિાના રોપડા એક
એકને હેતે હેતે જોઈ આવી પછી જ જપે
ાં . ભેરુ, પશુ અને વનસ્પર્ત સાથેની ભાઈિાંધીમાાંથી
ર્વસ્તરે લા સાંવેદનમાાંથી જામત ુાં તાદાત્મય હૃદયને કે વ ુાં કોમળ સ્નેહાર્દ્ષ ને ઉદાર િનાવે છે એ તો જેણે
જો્ુાં હોય તે જ જાણી િકે .


વશક્ષણનુાં માધ્યમ સહજાનાંદ

સાંસ્થાની રમતર્ગમત અને રાર્ત્રપ્રવ ૃર્ત્ત એટલે આનાંદની છોળ. અંતકડી, વાતાષઓ, ર્ગીતો એ
િધાાં ભાર્ા, ભાવ અને હૃદયસ્પાંદનોને એવાાં તો રહલોળે ચડાવે કે કાવ્યોનાાં કાવ્યો કાંઠસ્થ થઈ જાય.
અને એથીયે વધારે તો જ્યારે નાનાાં નાનાાં ભ ૂલકાાં પોતાના વાડોક્ષલયામાાં છોડવાઓ સાથે અંતરના
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ભાવ ઠાલવી કાાંઈક કાાંઈક સાંકેતથી વાતો કરી લેતાાં હોય. આ છોડવાઓની સાંભાળ લેવામાાં અમે
પણ મોટે રાાંઓ કરતાાં ઊતરતાાં નથી તેવી હોંિમાાં પોતાની િસ્ક્તને છતી કરવાની મોજ માણતાાં
હોય. શ્રમ સાથે ર્વજ્ઞાન અને વ્યવસ્થાનુાં ર્મલન થતાાં તેનાાં સુફળનો ફાલ જોતાાં હર્ોન્મુખ િની
પોતાનાાં કાયો મ ૂલવતાાં હોય ને ત ુલના કરતાાં હોય તેનો સાંતોર્ તેમના મુખે મુખરરત થતો જોવો એ
તો અણમોલ તક છે . ર્વદ્યાથી માંડળની સભામાાં થતી કામની જવાિદારીથી માાંડી પ્રદિષનો,
આનાંદમેળાઓ તેમ જ સાંસ્થાના ઉત્સવોમાાં ર્વદ્યાથીઓમાાં પ્રર્ગટ થતી સર્જન િસ્ક્ત, સહજ સ ૂઝ અને
સહકારમય જીવન એ પ્રતીર્ત આપતાાં કે આનાંદ એ જ ર્િક્ષણનુાં સહજ માધ્યમ છે .


વનર્વયાચ િ સે િા અને ર્વયિહારશુદ્ધિ

ર્ગામડાાંનાાં ર્ગડગમ
ાં ૂ ડવાળાાં અને રોર્ગથી પીડાતાાં િાળકોની માતાના જેવી કાળજીથી સેવા
કરતાાં ર્વજયાિહેનને જોવાાં એ એક લહાવો છે . છાત્રાલયના છાત્રો અને સાંસ્થા પરરવારની ર્નમષળ
વાત્સલ્યથી કાળજી લેવા ઉપરાાંત ર્ગામનાાં ર્ગરીિગુરિાાં અને રોર્ગી ને મઝ
ાં ૂ ાયેલાાં િહેનોની મદદે
ર્વજયાિહેન દોડીને જતાાં, તેમને રદલાસો આપતાાં અને જરૂર પડે તો પીડા કરનારાાં તત્ત્વોની સામે
લડીને પણ પીરડતની પડખે રહેતાાં. રાજ્યથી, ભ્રટટાચારી અર્ધકારીથી કે માથાભારે તત્ત્વોથી
મઝાયે
ાં ૂ
લાાંને નાનાભાઈ સાચી સલાહ આપી જરૂર પડે ત્યાાં ચીઠ્ઠી-ચપાટી પણ લખી દે તા. દુટકાળ
વખતે સસ્તા અનાજની દુકાન િરૂ કરી અને ર્ગામના જ વેપારીના ભાણેજને તેમાાં રોકી એને પણ
વ્યવહારશુદ્ધદ્ધના સાંસ્કાર આપી સમાજસેવાનાાં કામમાાં લીધા. સાંસ્થાના નામાાં-ઠામાાં અને પ્રત્યેક
વ્યવહારમાાં અક્ષણશુદ્ધ પ્રામાક્ષણકતા, ર્મલકત અને સાંપર્ત્તની કરકસરભરે લી જાળવણી અને ઓછામાાં
ઓછાં લઈને વધુમાાં
ાં વધુ સેવા કરવાની ધર્ગિવાળા જીવન દ્વારા પરરચયમાાં આવનારાને
વ્યવહારશુદ્ધદ્ધનો પદાથષપાઠ મળતો. ર્ગામના જરૂરરયાતવાળાને માર્ગે ત્યારે કામ મળી રહે તે દૃષ્ટટએ
ખાદીકાયાષલય ચાલત.ુાં નાનાભાઈની પ્રેરણાથી જ ભાવનર્ગર રાજ્યે તળાવ િાંધાવી આપી ખેતીની
આિાદી અને તે દ્વારા સામાન્ય મજૂ રને પણ ઊંચા જીવનધોરણનો અવકાિ આપ્યો. આ િધાાં કામો
એટલી સ્વાભાર્વકતાથી થતાાં કે તેમાાં કાંઈ ર્વિેર્તા ન લાર્ગતી. કે વળ સ્વધમષના પાલનની સહજતા
જ વરતાતી હતી.
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વનભચયતા અને વનટપક્ષતા

આસપાસના માથાભારે અને રાં જાડ કરનારાને પ્રેમથી સમજાવવા, દરિારોમાાં પણ
ભાર્ગવતનો સાંદેિ આપવા તેમના ચોરે નાનાભાઈ ભાર્ગવતકથા વાાંચતા. િહાવરટયાનો
જાસો આવતાાં મનુભાઈ આર્ગેવાની લઈ ર્ગામને સાિદુાં કરતા. તો ર્ગેમલાને અને હરરર્સિંહને
સાંસ્થા પાસે જ રોકીને પ્રેમથી જીવન પરરવતષન કરવાનો સાંદેિો આપતા. અને તેમનામાાં
આવતા પરરવતષનના અમે સાક્ષી િનતા. ર્નદોર્ નાર્ગરરકોનાાં નાક કાપતા માાંજરરયાને
સમજાવવા નાનાભાઈ જાતે જતા ત્યારે ગુમરાહો પ્રત્યેની કૂણી લાર્ગણી અને સવષ પ્રત્યેના
સમભાવની સમત ુલાનાાં અદભ ૂત દિષનની સાથોસાથ ર્દ્ઢતાસભર ર્નભષયતાનુાં ઉદાહરણ
નજર સામે ખડુાં થત.ુાં જ્યાાં જ્યાાં અધમષ દે ખાય ત્યાાં તેમની સામે અડર્ગતાથી ઝઝતા, પણ
ર્ગામડાાંના પક્ષાપક્ષી અને વહેમ, અર્વશ્વાસ અને ઈર્ાષમાાંથી ઊભા થયેલા ઝઘડામાાં તે
તટસ્થ રહેતા. અમુક પક્ષ ન્યાયી અને અમુક પક્ષ અન્યાયી તેવા તોલજોખને િદલે પ્રત્યેક
પ્રસાંર્ગને તેના ગુણદોર્થી મ ૂલવી સારપનો સરવાળો કરવા અને ર્નટપક્ષભાવે સૌને નજીક
લાવવાની પરાં પરા સાંસ્થામાાં ર્વકસી રહી હતી.
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માલપરાના કામના મ ૂળમાાં ગ્રામદલક્ષણામ ૂવતિ
આવા અનેરા કામની દીક્ષા એ અમારી મ ૂડી હતી. એ મ ૂડી લઈને અમે માલપરા ર્ગયા. અમે
ત્યાાં જે કાાંઈ કામ ક્ુાં તેના મ ૂળમાાં ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિની પ્રેરણા અને મમતા-હફ
ાંૂ જ મુખયપણે રહ્યાાં છે .
િહારનો ર્વકાસ એ તો એની કૃપામાાંથી ફૂટે લાાં િાખા-પુટપો ને ફળોનો ર્વસ્તાર માત્ર છે . આ ર્વનય
નથી પણ હકીકત છે . માલપરા કે ન્ર્દ્ રચનાત્મક સર્મર્તનુ;ાં પણ તેના પ્રેરકિળ રહ્યા નાનાભાઈ અને
મનુભાઈ.

આજીિન કાયચ ક્ષેત્ર માલપરા



માલપરાની પ્રવ ૃવિને આવથિક હાંફ
ૂ અને માગચ દશચન

૧૯૪૭માાં િાલવાડીથી સેવા પ્રવ ૃર્ત્તનો આરાં ભ થયો. ત્યારથી માાંડીને લોકિાળા સુધીના
ર્વર્ધસર અને અર્વર્ધસરના ર્િક્ષણકાયષના િજેટની નાનાભાઈ અને મનુભાઈ કાળજી સેવતા.
રચનાત્મક સર્મર્ત પાસે િજેટ માંજૂર કરાવવુ,ાં સરકારી સહાયનો લાભ અપાવવો, રહસાિો
વ્યવસ્સ્થત રખાવવાથી માાંડીને લોકિાળાના આરાં ભનાાં િે વર્ષ સુધી સાંચાલન કરવાની અને પ્રસાંર્ગ
પડયે લોન અપાવી પર્ગભર કરવાની કાળજી નાનાભાઈ તથા મનુભાઈએ રાખી હતી. આથી અમારે
દાન માટે હાથ લાંિાવવો ન પડયો. ર્ગામે જે કાાંઈ આપ્્ુાં તે તો ઋણભાવે.
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નૈ વતક અનુમોદન અને વિદ્યાથીની સ્િીકૃવત

માલપરામાાં ર્વદ્યાથીના સાંસ્કાર અને ર્િક્ષણનુાં કામ અમે કરીએ. તેના ર્નરીક્ષણ-પરીક્ષણની
જવાિદારી સાંભાળી ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિએ. આમ કામ ચાલ્યા કરત.ુાં દરર્મયાન લોકિાળાને દસમા
ધોરણ સુધીની સ્વીકૃર્ત મળી અને સાંસ્થાના ટ્રસ્ટનુાં રજજસ્ટ્રે િન થ્ુ.ાં આ રીતે અમારા ર્િક્ષણના
પ્રયોર્ગને અપનાવી લીધો એ જ એની મહત્ત્વની દે ણર્ગી ર્ગણાય.


મુખ્ય કહસ્સો સાંસ્થામાાં ભણી ગયે લા વિદ્યાથીઓનો

માલપરાની સમગ્ર ર્િક્ષણપ્રવ ૃર્ત્ત મુખયત્વે ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિમાાં ભણેલ ર્વદ્યાથીઓએ ઉપાડી
લીધી. િાલવાડી સાંભાળી અંિાિહેને. કન્યારાર્ત્રિાખા સાંભાળી હારમણીિહેને, પ્રાથર્મકિાળા
સાંભાળી ત ુલસીદાસજી, રણછોડદાસજી અને લાભુભાઈએ. ્ુવા પ્રવ ૃર્ત્ત જગુભાઈ અને મર્ગનભાઈએ.
કૃર્ર્કે ન્ર્દ્ રણછોડભાઈએ. લોકિાળા િાબુભાઈ અને દે વરાજભાઈએ. આરોગય પ્રવ ૃર્ત્ત જેરામભાઈએ.
આમ સાંસ્થાની ર્િક્ષણ પ્રવ ૃર્ત્તમાાં સૌએ ખ ૂિ જ ર્નટઠાથી કામ ઉપાડી લીધુ.ાં અત્યાંત અલ્પ વેતન
લઈને એમણે ર્વર્ધસર અને અર્વર્ધસરના ર્િક્ષણકાયષને ઓપાવ્્ુ.ાં મારાંુ કામ તો કે વળ તેન ુાં સાંકલન
કરી જીવનઅનુિધ
ાં જોડવા જેટલુાં જ હત.ુાં


માલપરાનો ગ્રામદલક્ષણામ ૂવતિ પ્રત્યે નો સ્ને હાદર

માલપરા ર્વસ્તારના ખેડૂતો પોતાનાાં િાળકોને આંિલા લોકિાળામાાં ભણવા મોકલતા જ
હતા. તેથી ર્વદ્યાથીઓના વાલીઓ અને સાંસ્થા વચ્ચે સહજ રીતે સ્નેહસાંિધ
ાં િાંધાયો જ હતો. અને
તેથી હુ ાં માલપરા આવ્યો ત્યારે સૌએ મને પોતીકા તરીકે અપનાવી લીધો. આ કારણે માલપરા
‘‘વાત્સલ્યધામ’’ ટ્રસ્ટ ભલે વ્યવહારથી ક્ષભિ છતાાં તેની િધી પ્રવ ૃર્ત્તને ભાવાત્મક રીતે
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિના અંતરાં ર્ગ અંર્ગ અને િાહ્ય ર્વસ્તારરૂપ ર્ગણીને ચાલત ુાં હત.ુાં એથી જ માલપરાની
સવાાંર્ગી પ્રવ ૃર્ત્તના મ ૂળમાાં ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિની સાંસ્કારમ ૂર્તિ પડેલ છે અને તે સહજ છે .
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લોકસ્િીકૃવત અનુસાર કાયચ
મારા કામને

લોકસ્વીકૃર્ત મળે તે તે માટે હુ ાં કામનો સહજ ઉઠાવ આપવા ર્નરાં તર

પ્રયત્નિીલ હતો. મારાંુ કામ તે સમગ્ર ર્ગામનુાં કામ િને તે મને અત્યાંત જરૂરી લાગ્ુાં હત.ુાં


દિાખાનાનો પ્રારાં ભ

માલપરામાાં રહેવાનુાં મેં ર્વચા્ુાં ત્યારે નાનાભાઈને પ ૂછ્ુાં હત ુાં કે ર્ગામડાની સેવા અથે શુાં
કામ િરૂ કરાંુ ? નાનાભાઈએ સલાહ આપી કે ર્ગામડાને જેની જરૂર હોય તે . મને લાગ્ુાં કે નીર્તમય
જીર્વકા માટે ખેતીર્ગોપાલન, ખાદી, વૈદક અને ર્િક્ષણ એ પાાંચ ક્ષેત્રો ઉત્તમ છે . તેમાાં ર્નમષળ જીર્વકા
ઉપરાાંત લોકસેવાનો પણ લાભ મળે છે . મારી રુક્ષચ, સ્સ્થર્ત ને સાંયોર્ગો જોતાાં મેં વૈદક પસાંદ ક્ુ.ાં
િાસ્ત્રીય અભ્યાસ, પ્રમાણપત્ર અને રજજસ્ટ્રે િન તો મારી પાસે હતાાં જ અને વલ્લભરામભાઈ પાસે
અનુભવ મળયો હતો. આસપાસ કોઈ દવાખાનુાં હત ુાં નહીં. એટલે ર્ગામને તે વાત ર્ગમી ર્ગઈ અને
વસવાયાને જે રીતે આવક િાાંધી આપે છે તે રીતે વરસ દહાડે સૌ ખેડૂતો િે મણ િાજરી, ઘઉં,
િીંર્ગ, ર્ગોળ આપે અને હુ ાં સ્વચ્છતા, આહારમાાં ફેરફાર તેમ જ પ્રસાંર્ગ પડયે પર્થયાહાર અને ઔર્ધ
સાંિધ
ાં ી સૌનાાં કુટુાંિોનો સલાહકાર િનુ.ાં દવાખાનુાં ર્ગામનુાં ર્ગણાય, ર્ગામની સર્મર્ત તેની વ્યવસ્થા
કરે તેમ ર્ગોઠવ્્ુ.ાં હુ ાં સાચા અથષમાાં ર્ગામનો સેવક િન્યો.


િાલિાડીનો પ્રારાં ભ

મારા ર્વદ્યાથી અને ર્મત્ર જેરામભાઈનાાં પત્ની અંિાિહેન િોરડીમાાં િાલમાંરદરની તાલીમ
લઈ આવ્યાાં હતાાં. આંિલાના વર્ગષમાાં પણ તેઓ આવ્યાાં હતાાં. કસ્ત ુરિા સ્મારકે િાલવાડી ચલાવવા
એમને મોકલ્યાાં. ર્ગામને પણ લાગ્ુાં કે મા-િાપ સીમમાાં હોય ત્યારે િાળકોને ભણતર અને સાંસ્કાર
મળે તેથી િીજુ ાં રૂડુાં શુાં ? તે વાતને પણ ર્ગામે વધાવી લીધી અને પોતાની ચોખખી આવકનો એક
ટકો સ્વેચ્છાએ આવાાં ર્ગામયજ્ઞ કામને માટે આપવા નક્કી ક્ુ.ાં
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ખેડૂત શ્રે ય સાધક માંડળમાાં િોડાયા

૧૯૪૬ના ર્ગાાંધીજયાંતી પર માલપરા આવેલો ત્યારે ધારાસભ્યો અને વયોવ ૃદ્ધ આર્ગેવાન
લીંિાભાઈએ ગ્રામસફાઈની આર્ગેવાની લીધી અને ર્ગામના ્ુવાનો અને ખેડૂતોએ સમગ્ર ર્ગામને
સ્વચ્છ અને સુદ
ાં ર િનાવી નાખ્ુ.ાં લોકજાગૃર્ત માટે સરસ વાતાવરણ તૈયાર થઈ રહ્ુાં હત.ુાં િેરડીના
યોગય ભાવ અંર્ગેની લડત િરૂ થઈ ચ ૂકી હતી. ર્િવરાત્રી પ્રસાંર્ગે અમે સૌ ગ્રામજનોને મળયા. તે
રદવસની સમગ્ર ગ્રામસભાએ આ લડતને ટે કો આપ્યો. સૌ ખેડૂત શ્રેય: સાધક માંડળના સભ્યો થયા.
તે પછી ખેડૂત શ્રેય: સાધક માંડળનુાં કાયાષલય માલપરામાાં રહ્ુ.ાં માંડળે માલપરા અને ખીજરડયામાાં
ખેડૂત-ર્િક્ષિરો ચલાવી. આ અંર્ગે લોકમાનસ કે ળવવા આસપાસનાાં ર્ગામડાાંઓમાાં લીંિાભાઈ પટે લ,
લાલજીભાઈ મુખી, ઢસાના વાઘજીભાઈ તથા ખીમજીભાઈ વર્ગેરે સૌ ર્ગામડાઓમાાં ફયાષ . ખરે ખર
લોકજાગૃર્તનો આ અવસર હતો.


યુિા ને તાગીરીનો પ્રારાં ભ

૧૯૪૭ના ઓર્ગટટની પાંદરમીએ વજુભાઈ િાહ આવ્યા હતા. આ પ્રસાંર્ગે ભાંર્ગી િાળાએ તેમનુાં
સ્વાર્ગત ક્ુ.ાં ્ુવાનોએ આ રદવસથી વ્યસનત્યાર્ગ, ગ્રામસુરક્ષા અને ગ્રામસેવા કાયષક્મો િરૂ કરી
્ુવાસાંર્ગઠન મજબ ૂત િનાવ્્ુ.ાં


ગ્રામવિકાસ અથે સિે ક્ષણ

ર્ગામમાાં સહકારી ખેતીની િક્યતા અંર્ગે રાજ્યે સવેક્ષણ ક્ુ.ાં આ આધાર પર ર્ગામના સવાાંર્ગી
ર્વકાસની દૃષ્ટટએ જમીનના પ્રકાર અને તેને અનુરૂપ મળે તે હેત ુને ધ્યાનમાાં રાખીને ર્ગામના દરે કને
કામ મળે તે માટે કામ િરૂ થ્ુ.ાં


અગ્રણીઓનુાં સમથચન સાાંપડ્ુાં

આ પ્રવ ૃર્ત્ત તરફ અગ્રણીઓનુાં ધ્યાન ર્ગ્ુ.ાં હરજીવનભાઈ મહેતા, ર્ગોપાળભાઈ, કમળાિહેન
અને વેણીભાઈ જેવા નીર્તધમષસપ
ાં િ ર્થયોસોરફસ્ટોએ સત્સાંર્ગ અને સદર્વચારણા દ્વારા આ કામને
સમથષન આપ્્ુાં હત.ુાં લોકો દ્વારા ખેતી ર્વકાસ, ર્ગોવાંિ સુધારણા, વસ્ત્રસ્વાવલાંિન માટે ખાદીકામ,
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સહકારી પ્રવ ૃર્ત્ત, પાંચાયત દ્વારા લોકસુખાકારીનાાં કામ વર્ગેરે કાયો િરૂ થતાાં ર્ગયાાં. લીંિાભાઈ,
ખીમજીભાઈ અને વાઘજીભાઈએ આ િધાાં કાયોમાાં આર્ગેવાની લીધી હતી. િીજાનુાં ભલુાં કરવાની
ભસ્ક્તમય ભાવના ઊભી થતી જોવા મળતી હતી. ચારસો માણસોની વસ્તીના આ નાનકડા ર્ગામમાાં
કૃટણકુમારર્સિંહજી પોતે આવીને પ્રાથર્મકિાળાનુાં ઉદ્દઘાટન કરી ર્ગયા હતા. સમાજ માટે કે દે િ માટે
કાાંઈક કરી છૂટવાની લોકોની ભાવના કે ળવાયે જતી હતી. આસપાસનાાં ર્ગામડાાંઓમાાં પણ અમારી
સમગ્ર પ્રવ ૃર્ત્તને સમથષન આપનાર આર્ગેવાનો અને ્ુવાનો અમને સાાંપડતા ર્ગયા.


રર્નાત્મક રાિનીવતનુાં પીઠિળ

સ્વરાજ્યનો એ અરુણોદયકાળ હતો, ર્ગાાંધીજી અને કોંગ્રેસ પ્રત્યે લોકોનો અહોભાવ,
સ્વરાજ્યનાાં સ્વપ્નોએ ઊભો કરે લો ઉત્સાહ અને આિાદોર, આ ઉપરાાંત સૌરાટટ્રની રચનાત્મક
રાજનીર્ત એ િધાાંને પરરણામે અનુકૂળ વાતાવરણ સજાષ્ ુાં હત.ુાં પ્રજા ઢેિરભાઈ અને
િળવાંતભાઈનો પડયો િોલ ઝીલતી હતી. અમને પણ ર્ગાાંધીજન તરીકે ની એ લોકભાવનાએ જ
આવકાયાષ હતા. તેથી જે કાાંઈ કામ થ્ુાં તેના સુયિનો ર્વિેર્ અર્ધકાર તો એ સમગ્ર વાતાવરણને
જ આભારી છે .
આમ સાંયોર્ગો સાનુકૂળ હતા. દે િ, કાળ અને ભાવનુાં અમને સમથષન હત.ુાં આથી અમારા
કામનાાં ર્ગર્ત-ર્વકાસ અને વ્યાપને પ્રભાવિાળી િનાવવાની અમને તક સાાંપડી હતી. ર્ગામડાની
વેરર્વખેર િસ્ક્તનો સહયોર્ગ કરવાની િૈલી અને િસ્ક્ત અમને પ્રાપ્ત થતી જ ર્ગઈ અને એટલે જ
ભ ૂલો કરતાાં કરતાાં પણ લોકનીર્ત અને લોકિાહીની સફળતાની અમને ચાવી અનાયાસે મળતી ર્ગઈ
અને આ કામ કરવામાાં અમારી દૃષ્ટટપાત સાંસ્થાનુાં કૃતાથષભાવે ઋણ ચ ૂકવવાની જ ભાવના કાયમ
રહી છે .
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સમગ્ર પ્રવ ૃવિનુાં વસિંહાિલોકન
૧૯૪૬માાં નાનાભાઈએ અમને પૌનાર-સેવાગ્રામ મોકલ્યા ત્યારે પરાં ધામમાાં અમને
ર્વનોિાજીનો સત્સાંર્ગ મળયો. તેઓ રોજ સવારમાાં ગ્રામસફાઈમાાં જતા અને તે પછી લેખનમાાં એકાગ્ર
રહેતા. તેમની જીવનચયાષમાાં જીવતા-જાર્ગતા વેદ અને સમત્વ યોર્ગનાાં દિષન થયાાં. તેને સમર્પિત
થવાની મને ભાવના જાર્ગી, પરાં ત ુ ’૫૩ સુધી ર્િક્ષણપ્રવ ૃર્ત્તને કે ન્ર્દ્માાં રાખી અમારાંુ કામ ચાલત ુાં રહ્ુ.ાં
એમાાં િોધર્ગાથા સાંમેલનમાાં જતાાં અમારા કાયષકરો અને ગ્રામજનોમાાં ભ ૂર્મદાન અને ગ્રામપરરવારની
ભાવનાએ ભસ્ક્તરસનુાં ર્સિંચન ક્ુ.ાં
૧૯૫૪માાં સાંતિાલજીએ સૌરાટટ્રનો પ્રવાસ કયો. ત્યારે સણોસરામાાં નાનાભાઈ પાસે મારી
સેવા ભ ૂદાન અને ગ્રામ પુનર્ રચના કાયષને મળી િકે ખરી તેવી વાત મ ૂકી. નાનાભાઈએ મારી
ઇચ્છા જાણીને દર મરહને લોકભારતીમાાં પાંદર રદવસ આપવાના વચનમાાંથી મને મુસ્ક્ત આપી.
આમ ભ ૂદાન અને ગ્રામ પુનર્ રચનાના કાયષને તેમણે આિીવાષદ આપ્યા. ’૫૮ સુધી ર્વિેર્પણે
ભ ૂદાન અને તે પછી પાંચાયત, સહકાર વર્ગેરે દ્વારા ગ્રામસ્વાવલાંિનની રદિામાાં અમે ર્વિેર્ પ્રયત્ન
કયો. આમ ર્િક્ષણ, ભ ૂદાન અને ગ્રામ પુનર્ રચનાની અમારી સમગ્ર પ્રવ ૃર્ત્તની આછી ઝલક આપણે
જોઈએ.


અમારી વશક્ષણ પ્રવ ૃવિ

નાનાભાઈના આિીવષચનથી કસ્ત ુરિા સ્મારક િાલવાડીનો આરાં ભ થયો હતો. એ અરસામાાં
એક હરરજન િહેન અમારે ત્યાાં પત્ર વાંચાવવા આવ્યાાં. તેમને ઓસરીમાાં સ્વમાનથી િેસાડયાાં એટલે
પડોિીની લાર્ગણી દુભાણી. કે ટલાક ધમષચસ્ુ તનાાં મન આળાાં થયાાં. અમે આ પ્રશ્ને ર્ગામલોકોની સભા
યોજી. ખીજરડયાવાળા વાઘજીભાઈ આ સભાના પ્રમુખસ્થાને હતા. પરસ્પર પ્રેમ અને આદરની
લાર્ગણીથી ર્નખાલસ ચચાષ થઈ. વૈટણવના ઘરમાાં પળાતા આચારમાાં કોઈ દખલ ન કરે તે જેટલુાં
જરૂરી છે તેટલુાં જ જરૂરી છે ર્ગાાંધીપ્રેમી પરરવારમાાં કે સાંસ્થામાાં હરરજનને છૂટ આપે તે . સૌ સૌના
ધમષ પાળે તે વાતમાાં સહમર્ત થઈ. એટલે િાલમાંરદર અને રાર્ત્રિાળા હરરજન માટે ખુલ્લાાં રહ્યાાં.
એટલુાં જ નહીં, પરાં ત ુ વજુભાઈ િાહ અને જયાિહેન િાહ જેવાાં રાટટ્રીય અગ્રણીઓનુાં સ્વાર્ગત પણ
ભાંર્ગીિહેન કરે તે વાતમાાં પણ ર્ગામ સહમત થ્ુ.ાં અને ક્રમે ક્રમે અસ્પ ૃશ્યતાની સ ૂર્ગ ર્ગઈ. તે પછી
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તો ર્ગામકૂવે પાણી અને માંરદરે દે વદિષન પણ હરરજનો માટે ખુલ્લાાં થયાાં. ્ુવાનોની જાગૃર્ત અને
આર્ગેવાનોની ધીરજપ ૂવષકની સમજાવટે આ ર્નણષયમાાં અર્ગત્યનો ભાર્ગ ભજવ્યો. આમ પ્રેમ અને
ુ ર્તથી ર્ગામનાાં કામ કરવામાાં
આદરમય વાતાવરણમાાં સૌની સહમર્ત અને લર્ગભર્ગ સવાષનમ
આવતાાં.
પ્રાથર્મકિાળામાાં પ્રથમ તો માત્ર તેરચૌદ િાળકો આવતાાં; પણ અંિાિહેન િાળકોનાાં
તેડાર્ગર અને ર્િક્ષણ પ્રચારક િન્યાાં. તેઓ ‘‘િાળકોને કોઈ મારિો નહીં, િાળકોને ક્ષિવડાવિો
નહીં, િાળકોને ર્ગાળ દે િો નહીં’’નાાં સ ૂત્રો પોકારતાાં ઘેર ઘેર ફરે , િાળકોને સ્વચ્છતાની ટે વ પાડવાનુાં
સમજાવતાાં જાય અને ભણવા મોકલવાનુાં સમજાવતાાં જાય. રાર્ત્રિાળામાાં િહેનો આવતી એટલે
વળી પાછાાં ‘‘મરહલાને મારિો નહીં; મરહલાને ક્ષિવડાવિો નહીં, મરહલાને ર્ગાળ દે િો નહીં’’નાાં સ ૂત્રો
િોલતાાં િોલતાાં ર્ગામમાાં િધે ફરે . િાળકો અને મરહલાઓને પાર વર્ગરનો સદ્દભાવ મળયો. એ રીતે
િાલમાંરદર, પ્રાથર્મકિાળા અને રાર્ત્રિાળા સાંખયાથી ઊભરાવા લાગયાાં. પછી તો ્ુવક માંડળે અને
ખેડૂત શ્રેય : સાધક માંડળે પણ આ સ ૂત્રો ઉપાડી લીધાાં. ર્ગામના સમગ્ર વાતાવરણમાાં પરરવતષન
આવવા લાગ્ુ.ાં આમ માલપરા સેવાજીવનનો પ્રાણાધાર િની રહ્ુ.ાં
‘‘િાત્સલ્યધામ’’ એ િ ‘‘આનાંદધામ’’



િાલસ્વાતાંત્ર્ય અને સ્રી-સ્વાતાંત્ર્યના પાયાપર ગ્રામર્િક્ષણનો એકડો ઘટાં ૂ ાયો. કન્યાઓ અને
પ્રૌઢવયની િહેનો ર્વિેર્ ને ર્વિેર્ રાર્ત્ર કન્યાિાળામાાં આવવા લાર્ગી. હારમક્ષણિહેન અને
અંિાિહેન આ કામમાાં મસ્ત િનેલાાં રહ્યાાં. પ્રાથષના, વાતાષ, જીવનપ્રસાંર્ગો, ર્ગીતો, ભજનો આવુાં
ચાલ્યાાં કરે . અક્ષરજ્ઞાન કરતાાં સમજ અને આનાંદ વધારવાનુાં કાયષ મુખય રહ્યા ક્ુ.ાં પરરણામે
અક્ષરજ્ઞાન તો રમત રમતમાાં આવી ર્ગ્ુ.ાં કન્યાઓમાાં રાસ, રમતો, વાતાષ-ર્ગીતોએ આનાંદ અને
ઉત્સાહ અસાધારણ રીતે વધાયાષ . આમ સાંસ્થાનુાં નામ વાત્સલ્યધામ એ તેમનુાં આનાંદધામ િન્્ુ.ાં


જીિાંત વશક્ષણનો સહિ ર્વયિહાર

હરરજન કન્યાઓ પ્રથમ તો વાતાષ સાાંભળવા આવતી. તે પછી િહેનોનાાં ર્ગીતોમાાં ભળતી
અને છે વટે રાસ-રાસડામાાં પણ ભળી ર્ગઈ. આમ તદ્દન સહજતાથી સવણષ-અવણષ સૌના ર્િક્ષણની
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ભ ૂર્મકા ઊભી થઈ ! ર્િક્ષણમાાં વ્યવહારુ સમજણ, ભાર્ામાાં ર્વનય અને માધુયષ, ઉચ્ચારમાાં શુદ્ધદ્ધ
વર્ગેરેને નાટકો દ્વારા િીખવતા. ઉદ્યોર્ગમાાં ઘર અને આંર્ગણાની ચોખખાઈ, કરકસરવાળી છતાાં સ્વાદુ
રસોઈ અને ર્ગાયોની માવજતનુાં જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ તેમને ઘેર ઘેર જઈને આપવામાાં આવત.ુાં સ્વચ્છતા,
સુઘડતા અને કરકસરનો સાંસ્કાર પણ સૌને સહજ સાાંપડતો થયો. આમ ઘરઘરનો સાંપકષ સ્નેહવ ૃદ્ધદ્ધનુાં
સાધન િનતો રહ્યો.
નઈ તાલીમ અંગે લોકમાગણી



ર્ગામની દૃષ્ટટએ તોફાની અને તાંતીલા અને અમારી દૃષ્ટટએ િસ્ક્તિાળી ને સ્નેહાળ એવા
ત્રણચાર કુમારો અમારા પ્રત્યે સ્નેહસભર કામર્ગરો અને કહ્યાર્ગરો વ્યવહાર રાખતા અને અમારાંુ કીધુાં
કામ ઉપાડી લેતા. કારણ કે અમે તેને વાત્સલ્ય આપતા. પરરણામે તેમના વતષનમાાં જે સુદ
ાં ર
પરરવતષન થત ુાં રહ્ુાં એ ઘટનાએ ર્ગામના પીઢ અને ઘરડા સૌને આશ્ચયષમાાં નાખી દીધા ! અમે તે
સૌને કહ્ુાં કે આ િધાાં નઈ તાલીમનાાં સુફળ છે . ર્ગામે તેનો સ્વાદ ચાખયો અને ભાવનર્ગર રાજ્યના
પ્રથમ જવાિદાર રાજતાંત્રના મુખય પ્રધાન િળવાંતભાઈ મહેતા પાસે માલપરામાાં નઈ તાલીમની
પ્રયોર્ગ કરવાની માાંર્ગણી મ ૂકી. રાજ્યે મારા માર્ગષદિષન તળે ગ્રામર્િક્ષણ સર્મર્તનુાં માર્ગષદિષન
સ્વીકા્ુ.ાં િાળાને ઉદ્યોર્ગ ર્િક્ષક અને ઉદ્યોર્ગનાાં સાધનો માટે વાર્ર્િક રૂર્પયા એક હજારની સહાય
આપી અને ર્ગામ સાથે મળતાવડા અને વાતડાહ્યા ર્િક્ષક પોપટભાઈને માલપરા મ ૂક્યા.
ત ુલસીદાસજી ખાદીકામ કરતા જ હતા. તેમની અમે ઉદ્યોર્ગ ર્િક્ષક તરીકે ર્નમણ ૂક કરી. આ ર્નમણ ૂક
રાજ્યે માન્ય રાખી. તેમણે િાળાને વ્યવહારુ સ્વરૂપ આપવા પ્રયત્ન કયો અને એક વર્ષમાાં િીજાથી
ચોથા ધોરણના ૨૦ ર્વદ્યાથીઓ કાાંતણ તેમજ પાટીવણાટના કામથી સર્જનનો આનાંદ માણતા થયા.
કામ વેઠ ન લાર્ગે પણ આનાંદ આપે તેટલુાં જ અને આંનાંદાયક રીતે જ કરાવવાનો અમે કાળજીપ ૂવષક
આગ્રહ રાખયો હતો. પેટી રેં રટયાના સ ૂતરમાાંથી રૂમાલ, ટુવાલ કે ખાદી જે કાાંઈ િનત ુાં તે અમે
ર્વદ્યાથીઓને આપતા એટલે ર્વદ્યાથીઓ હોંિભેર કામ કરતા.
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િાળામાાં હાજરી કે મ વધે તેનો ર્વચાર કરવા અમે ગ્રામસભા રાખી. માિાપ ખેતીના કામે
જાય ત્યારે ભાાંડરાંુ અને ઘરને સાચવવા રહેવ ુાં પડે એટલે ભણવા કે વી રીતે જઈ િકે ? તે મઝ
ાં ૂ વણ
હતી. અમે ર્વચાર કયો કે ઉદ્યોર્ગ ઘેર કરે અને પોતાનાાં કપડાાં પ ૂરત ુાં કાાંતી લે. િપોરના િે કલાક
ભણી જાય અને રાત્રે િહેનોની પ્રાથષનામભામાાં હાજર રહે તેને હાજર ર્ગણીએ તો ઘણી કન્યાઓ
ભણી િકે . નાનાભાઈ તે વખતે ર્િક્ષણપ્રધાન હતા. એમણે તે વાત સ્વીકારી. નારણદાસભાઈ
ર્ગાાંધીએ એક ર્ગાાંસડી રૂની ભેટ આપી. ઘેર ઘેર રેં રટયા ચાલતા રહ્યા. િપોરના પાઠ િીખે અને રાત્રી
સમ ૂહપ્રાથષના અને પ્રવ ૃર્ત્તમાાં ર્ગાળે . આમ ર્ગોઠવા્ુાં એટલે િાળાની હાજરી ૬૦ પર પહોંચી.


પ્રયોગ માટેની શાળા તરીકે સ્િીકાર

૧૯૫૦માાં િળવાંતભાઈ ર્િક્ષણ પ્રધાન િન્યા. ત્રણ વર્ષની િાળાની પ્રર્ગર્ત તેમણે જોઈ.
એમણે અમને પ્રયોર્ગ માટે િાળા સોંપી. સાતમા વર્ષના અંતે સરકારી િાળાના સાતમા ધોરણ
સમકક્ષ ર્વદ્યાથી થવો જોઈએ. ચોથા અને સાતમા ધોરણની પરીક્ષા જજલ્લા કક્ષાના અર્ધકારી લઈ
લેિે. િીજી કોઈ િરત નહીં. ર્વદ્યાથીની વય અનુસાર શ્રેણી, અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષા-પદ્ધર્ત, પાઠો
અને સમય અંર્ગે િાળાને સાંપ ૂણષ સ્વાતાંત્ર્ય. િીજી િાળાઓને જે કાાંઈ સહાય મળતી હોય તે તો
અપાય જ ! તે ઉપરાાંત સૌરાટટ્ર રચનાત્મક સર્મર્તએ રૂ. ૧૫૦૦ની વાર્ર્િક સહાય િરૂઆતમાાં િે
વર્ષ માટે આપવાનુાં સ્વીકા્ુ.ાં રણછોડદાસજી જેવા ર્િક્ષક િાળાને મળયા. સાંર્ગીત, ક્ષચત્ર, વાતાષકળા
અને સારહત્યની સ ૂઝ, ઉપરાાંત િાળમાનસની દૃષ્ટટવાળા રણછોડભાઈ તેમ જ લાભુભાઈએ કામને
આર્ગળ વધારવા િળ આપ્્ુ.ાં સૌના સરહયારા પ્રયત્ને િાળાનુાં સ્વરૂપ જ િદલી નાખ્ુ.ાં સડકની
આસપાસ અને ર્ગોંદરે વ ૃક્ષ રોપવાનુાં ર્વદ્યાથીઓએ હોંિે હોંિે સાંભાળ્ુ.ાં ગ્રામસફાઈ િાળા કરે .
ઉકરડાને સ્થાને સુિોભન આવી ર્ગયાાં. દીવાલ પર પણ ક્ષચત્રો ચીતરાવા લાગયાાં. સ્થાર્નક સડક
િાાંધકામનો કોન્ટ્રાક્ટ ર્વદ્યાથીઓએ રાખયો. ર્ગામલોકો માટી ખોદી આપે અને ર્વદ્યાથી સડક િાાંધે
એમ ર્ગોઠવા્ુ.ાં એમાાંથી મળતી રકમનો ઉપયોર્ગ પ્રવાસ પયષટનમાાં કરવાનો ર્િરસ્તો રહ્યો.
અભ્યાસક્રમના ભાર્ગરૂપે ર્વદ્યાથીઓ પોતે જોડકણાાં રચે. પાઠો લખે. વાતાષઓ કહે-સાાંભળે
અને નાટકોની રચનાઓય કરે . દર ગુરુવારે ઘેર ઘેરથી સૌ ભાત લાવે અને સમ ૂહભોજન કરે . રાત્રે
ર્ગામના ચોરે મનોરાં જન યોજે. ગુરુવાર ક્યારે આવે છે તેની ર્ગામ આખુાં મેની જેમ વાટ જુએ. વાલી,
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ર્વદ્યાથી, ર્િક્ષક સૌ મળીને કાયષક્રમ પાર પાડે . આમ વ્યવસ્સ્થત રીતે જીવનઘડતર માટે ની
તાલીમનુાં કામ થત ુાં રહ્ુ.ાં


ભણો અને કમાઓ

ર્વદ્યાથીઓ ઘરકામ કરતાાં કરતાાં કાાંતે તેથી જે સ ૂતર તૈયાર થાય તેની સામે તૈયાર ખાદી
મળે તે માટે ભાંડાર િરૂ કરવામાાં આવ્યો એટલે ર્વદ્યાથીઓને તૈયાર ખાદી મળવા માાંડી. પોતાની
મહેનતનુાં ફળ તરત મળવા માાંડ્ુાં તેથી ર્વિેર્ કાાંતવા ર્વદ્યાથીઓને પ્રેરણા મળતી રહી.
અર્વર્ધસરના ર્િક્ષણે પણ ધીરે ધીરે વ્યવસ્સ્થત સ્વરૂપ લીધુ.ાં રદવસે ખેતી કે મજૂ રી કરે
અને સાાંજના સાતથી સવારના સાત વાગયા સુધી છાત્રાલયમાાં રહેવા આવે. ર્વદ્યાથીઓ
છાત્રાલયજીવન ઉત્તમ પ્રકારે જીવે . િે કલાક રાત્રે અને એક એક કલાક સવારે ભણે. ઉનાળાના
નવરાિના રદવસોમાાં સૌ મળીને પ્રવાસ કરે . પ્રસાંર્ગ પડયે લાઠી અને ર્ગઢડાની હાઈસ્કૂલમાાં
ર્વજ્ઞાનના પ્રયોર્ગો જોવા જાય. ત્યાાંના ર્િક્ષકો પ્રયોર્ગો કરી િતાવે . ર્વદ્યાથીઓ રસપ ૂવષક જુએ અને
તેના પર ચચાષ ચાલે અને ખેતી, ઘરકામ અને જીવન વ્યવહારમાાં િધે ર્વજ્ઞાન કે મ દાખલ કરવુાં
તેની વાતો થાય. સાથે સાથે લાાંિીટૂાંકી દાાંડીથી તોલમાપના સાંિધ
ાં સમજાવી વજનમાાં કે મ
છે તરવામાાં આવે છે તેન ુાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આપવામાાં આવે. સાંસ્થાની ખેતી પર જમીનની મોજણી
કરવામાાં આવે જેમાાં ર્ત્રકોણ, સમચોરસ લાંિચોરસનો પ્રત્યક્ષ ખયાલ અપાય અને એમાાંથી
ભ ૂર્મર્તની ઉપયોક્ષર્ગતા સમજાવી તેના ર્સદ્ધાાંતોનો ખયાલ આપવામાાં આવે . ખેતીની વીઘા કે એકર
દીઠ સરાસરી ઊપજ કાઢવી, ઊપજના ઉત્પાદનભાવ કાઢવા, આ િધી તેમના રસની વાતોથી
ર્ગક્ષણત, ભ ૂર્મર્ત, નામુાં વર્ગેરે િધુાં અમે તેમને સહેલાઈથી સમજાવી િકતા હતા.
ર્િક્ષક ર્વદ્યાથીના ખેતરે ખેતરે ફરે . ર્વદ્યાથી અને વાલીને કૃર્ર્ર્વદ્યાની વાતો સમજાવે. દરે ક
વાલી પ્રયોર્ગ અથે એક એક એકરમાાં ર્િક્ષક જે પ્રકારની કહે તે પ્રકારની ખેતી કરે . જમીનના પ્રકાર
અને આવશ્યકતા અનુસાર ક્યાાંક પહોળા પાટલે તો ક્યાાંક ચોકડીથી વાવેતર કરે . ક્યાાંક ઢાળવી
જમીનમાાં ઢાળ ચીરીને તો ક્યાાંક સીધા ચાસે વાવેતર કરે . ક્યાાંક નવી જાતનાાં ક્ષિયાાંની અજમાયિ
કરે તો ક્યાાંક છાક્ષણયા અને રાસાયક્ષણક ખાતરની અજમાયિ કરે . આ િધા પ્રયોર્ગો ર્ગામલોકો
અનુક્રમ
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રસથી જુએ. આમ એકે ક એકરની વૈજ્ઞાર્નક પદ્ધર્તની ખેતીનાાં પરરણામ ચકાસે . કે ટલો ર્વિેર્ ઉતારો
આવ્યો તેન ુાં તારણ કાઢે. િાળાના ર્વદ્યાથીઓ એમાાં મદદ કરે . આમ ર્વદ્યાથીઓ, ર્િક્ષક શ્રી
રણછોડદાસજી રામાનુજ અને કોલકીથી આવેલા કુિળ ખેડૂત સૌના પ્રોત્સાહનથી ર્પસ્તાળીિ જેટલા
ખેડૂતોએ જાતજાતની ખેતી સુધારણા િરૂ કરી. જાણે કે વધારે ઉત્પાદન લેવાની હોડ માંડાણી.
ઝવેરભાઈ પટે લના િાિાપુરી િાજરાના પ્રયોર્ગને અપનાવી ખેડૂતોએ ત્રણર્ગણુાં ઉત્પાદન લીધુ.ાં
પાણીની ખેંચ વખતે વીરડામાાં વાવેતર કરી; પાણી સીધુાં વીરડામાાં આપી ધા્ુાં ઉત્પાદન લીધુ.ાં આ
િધાાં સુપરરણામની ચચાષ ર્ગામના ચોરે થાય અને વધારે ઉત્પાદન લેનારનુાં ર્ગામ સન્માન કરે . આમ
ર્વદ્યાથીઓને જીવાંત ર્િક્ષણ મળત ુાં રહ્ુાં અને ખેડૂતને પણ જીવાંત ર્િક્ષણ મળત ુાં રહ્ુ.ાં આમ
માધ્યર્મક ર્િક્ષણમાાં અર્વર્ધસર પલોટાતા િાબુલાલ, દે વરાજ અને જેઠાલાલ વર્ગેરે છોકરાઓને
દોઢ વર્ષના અભ્યાસક્રમને અંતે નવમી શ્રેણીમાાં ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિએ સીધો પ્રવેિ આપ્યો તેથી એક
વર્ષમાાં ર્વનીત િન્યા. અને એમાાંથી ર્ગામમાાં જ લોકિાળા ઊભી કરવાની કલ્પનાએ મ ૂતષ સ્વરૂપ
લીધુ.ાં

િાત્સલ્યધામ
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િાત્સલ્યધામ લોકશાળાનો પ્રારાં ભ
ર્ગામ સમસ્ત મળીને નવા કામનો ર્વચાર કરે એવો અમે રરવાજ રાખયો હતો. અમારી સામે
સવાલ આવ્યો : જે ર્વદ્યાથી લવાજમ ભરી િકે તેમ હતા તે તો આંિલા ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિમાાં ભણવા
પહોંચી ર્ગયા; પણ જે ર્વદ્યાથીઓ લવાજમનો ખચષ કરી િકે તેમ નથી તે સૌના આર્ગળ અભ્યાસ
માટે ર્વમાસણમાાં પડયા છે . તેમના અભ્યાસ માટે કાાંઈ રસ્તો નીકળે ખરો ? ર્ગામે સહર્વચારણાથી
તે અંર્ગે રસ્તો ખોળવા પ્રયત્ન આદયો. તે માટે ર્ગામે અમને જમીન આપી. પ્રથમ વરસે તે જમીન
ખેડીને વાવી પણ આપી. સૌરાટટ્ર રચનાત્મક સર્મર્તએ ખેતીનાાં સાધનો માટે સહાય આપી અને
લાલજીભાઈએ પોતાની સેવા હોંિપ ૂવષક સાંસ્થાની ખેતીમાાં આપી અને ખેતીને સધ્ધર પાયા પર મ ૂકી
આપી. ર્ગામ ધારે તો લોકિાળા િરૂ કરી િકે તેવા સાંજોર્ગો ઊભા થઈ ચ ૂક્યા હતા.
લોકિાળા િરૂ કરવા માટે ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિન ુાં માર્ગષદિષન મળે તેમ હત ુાં જ. આર્થિક ભાર
ઉપાડવા ર્ગામ તૈયાર હત.ુાં ખેડૂતોના છોકરા અને િહારર્ગામથી ભણવા આવેલા તેમના ભાક્ષણયાઓ
સાંસ્થામાાં ભણતા જ હતા. તે ઉપરાાંત િે-ત્રણ ર્વદ્યાથી મારે ત્યાાં અને િેત્રણ ર્વદ્યાથી મહેિભાઈને
ત્યાાં જમે એમ ર્ગોઠવી નાનાભાઈ તેમજ મનુભાઈને ખિર આપ્યા. એટલે ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિએ
ખેતીના પાકો લેવા માટે લોન આપી, અને વહીવટ વ્યવસ્થા ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિ સાંભાળે તેમ ર્ગોઠવણ
થઈ. આઠમા ધોરણનો પ્રથમ ફાલ આવ્યો. તે સૌને નાનાભાઈએ પ્રમાણપત્ર આપ્્ુ.ાં આ પ્રસાંર્ગે
નાનાભાઈએ માલપરામાાં ભાર્ગવત પારાયણ ક્ુાં અને સપ્તાહભર લોકર્િક્ષણનુાં અણમોલ કામ થત ુાં
રહ્ુ.ાં તે પછી સરકારે ય લોકિાળાને સહાય આપવા માાંડી. જરૂરરયાતવાળા ર્વદ્યાથીને સૌરાટટ્ર
રચનાત્મક સર્મર્ત અને ગ્રામ સુધારણા ફાંડ તરફથી ર્િટયવ ૃર્ત્ત પણ મળી. આમ ર્વર્ધસર
‘‘વાત્સલ્યધામ’’ લોકિાળાનો પ્રારાં ભ થયો. િરૂ િરૂમાાં નવમા ધોરણની અમે જાહેરાત કરી. ત્યારે તો
હજી પાક્ષલતાણા હાઈસ્કૂલમાાંથી મનુભાઈ િાહ આવી ચડયા..કાાંઈ સાધન સામગ્રીએ હજી ન મળે
પણ ખાદીકામમાાં પલોટાય. ર્વર્યર્િક્ષણ અને ખેતીર્વદ્યા સહજ સાાંપડતાાં રહ્યાાં. મારી સાથે
લોકસેવાના કામમાાંય ઠીકઠીક સમય રહ્યા અને ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિની પરીક્ષામાાં યિસ્વી રીતે પસાર
થયા. તે પછીના વરસે સાત ર્વદ્યાથીથી નવમુાં ધોરણ ચલાવ્્ુ.ાં છ માસ ભ ૂદાનકામમાાં મારી સાથે
ર્ગામેર્ગામ ફરે . વર્ગો પણ ત્યાાં જ લેવાય અને પ્રત્યક્ષ લોકસાંપકષ નો અનુભવ પણ સાાંપડે. દસમુાં
ધોરણ સ્સ્થરતાથી થ્ુ.ાં આ વરસે છ ર્વદ્યાથી હતા. તે વખતે ર્િક્ષણ, ખેતીકામ વર્ગેરે ર્નયર્મત
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ચાલ્યા ક્ુ;ાં પણ છએક માસ પછી તો તેમને પ્રત્યક્ષ ગ્રામસેવાની તાલીમ ઉપર અમે ર્વિેર્ ઝોક
આપ્યો. ર્ગામ માટે સહકારી ભાંડાર, સહકારી માંડળી, ગ્રામપાંચાયતના કામ અને ખાદીસ્વાવલાંિનના
કામમાાં તે સૌ ઠીકઠીક યોર્ગદાન આપતા રહ્યા. આ િધા ર્વદ્યાથીઓ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિની પરીક્ષામાાં
ઉત્તીણષ જાહેર થયા. તે પછી તો સરકારી માન્યતા મળી ર્ગઈ હતી અને ‘‘વાત્સલ્યધામ’’નુાં ટ્રસ્ટ થઈ
ચ ૂક્ુાં હત.ુાં
કામનો વિકાસ અને વિસ્તાર : લોકિાળાના ર્વકાસમાાં સૌરાટટ્ર રચનાત્મક સર્મર્તનો મુખય ફાળો
રહ્યો. િૈક્ષક્ષણક મદદ, માર્ગષદિષન ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિનાાં સરક્રયપણે મળતાાં રહ્યાાં. ગુણવાંતભાઈ
શ્રીધરાણીએ લોકિાળાને આદિષ િનાવવા પ્રોત્સાહન આપ્્ુાં હત.ુાં ગ્રામજનો અને કાયષકરોનો
શ્રમફાળોય ર્ગણનાપાત્ર રહ્યો. અલ્પ વેતને કામ કરનાર કાયષકતાષઓનુાં યોર્ગદાન પણ જેવુાં તેવ ુાં ન
ર્ગણાય. ઠીકઠીક સમય પલોટાયેલા કાયષકતાષઓ ર્વિેર્ ને ર્વિેર્ કાયષભાર સાંભાળતા રહ્યા હતા.
રણછોડદાસજી અને દે વરાજભાઈ કૃર્ર્ર્વદ્ થઈને અને આણાંદમાાં મળે લી નોકરી છોડીને સેવા માટે
હાજર થયા. એમ. એ.માાં અથષિાસ્ત્ર લઈ આર્ગળ વધતા મહેિભાઈ વોરા ભ ૂજની હાઈસ્કૂલમાાંથી
ર્નવ ૃર્ત્ત લઈને આવી પહોંચ્યા. મર્ગનભાઈ અને જગુભાઈ અને રણછોડભાઈ ખેતી પર ર્નભષર થતાાં
થતાાંય વાત્સલ્યધામના સાંચાલનમાાં યથાિસ્ક્ત સમય આપતા રહ્યા. પ્રતાપભાઈ ર્ત્રવેદી સાંસ્થાના
વાતાવરણથી અને કામના અનુભવથી ઘડાયા હતા. તેથી તેમણે પ્રાથર્મકિાળામાાં નઈ તાલીમનાાં
તત્ત્વોને સ્સ્થર કરવા માાંડયાાં હતાાં. આમ સમગ્ર ર્િક્ષણપ્રવ ૃર્ત્ત ર્નરાં તર ફાલીફૂલી રહી હતી. એ
દરર્મયાન અમે ર્વદ્યાર્વસ્તારની પ્રવ ૃર્ત્ત તરફ વળયા.
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વિદ્યાવિસ્તાર પ્રવ ૃવિ
અમારી લોકાક્ષભમુખ ર્િક્ષણ પ્રવ ૃર્ત્ત જોઈને સૌરાટટ્ર રચનાત્મક સર્મર્તએ ‘‘વાત્સલ્યધામ’’ને
પ્રૌઢ ર્િક્ષણના કે ન્ર્દ્ તરીકે સહાય આપી, જેમાાં અક્ષરજ્ઞાનને અમે સાધન માનેલ. પરાં ત ુ મુખય
ર્િક્ષણ િે પ્રકારે ર્ગોઠવ્્ુાં : એક ‘‘સવોદય સાંસ્કાર કે ન્ર્દ્’’ કે જેમાાં ્ુવાન અને પ્રૌઢ ખેડૂત કે
ખેતમજૂ ર પોતાના પ્રશ્નો-સમસ્યાઓ સમજે અને સ્વયાં-સાંર્ગરઠત િની તેને ઉકે લતાાં િીખે, તેમ જ
ગ્રામસમાજને એક પરરવાર માની એકિીજાાં માટે ઘસાતાાં િીખે

– ત્યાર્ગ કરતાાં િીખે તે જાતના

સાંસ્કાર પાડવા તે આ કે ન્ર્દ્ની મુખય પ્રવ ૃર્ત્ત િની રહે. િીજુ ાં ‘‘સાાંસ્કૃર્તક ર્િક્ષણ કે ન્ર્દ્’’ જેમાાં ર્નદોર્
આનાંદ અક્ષભવ્યસ્ક્ત કરતી સાાંસ્કૃર્તક પ્રવ ૃર્ત્ત અને જજજ્ઞાસા જાગૃત કરી સુવાચન આપતી િૈક્ષક્ષણક
પ્રવ ૃર્ત્ત હોય.


સિોદય સાંસ્કારકેન્ર નાગિાડા

માલપરાથી િે-ત્રણ રકલોર્મટર દૂ ર આંકરડયા, ચોસલા અને સાાંજણાવદર વચ્ચે આવેલ
ખેતરમાાં અમે આ કે ન્ર્દ્ િરૂ ક્ુ.ાં કોલકી તરફથી આવેલ રામજીભાઈએ આ કામ માટે એક વર્ષ સેવા
આપવા તૈયારી દિાષવી. રણછોડદાસજી અને દે વરાજભાઈ પણ કૃર્ર્ર્વદ થયેલા એટલે આ કાયષમાાં
સહજ રીતે યોર્ગદાન આપતા થયા. મર્ગનભાઈ અને જગુભાઈ જે પોતાની ખેતી પર આત્મર્નભષર
હતા, તેઓ પણ આ કે ન્ર્દ્માાં સેવા આપતા રહ્યા. પ ૂજ્ય નાથજીના વ્યવહારશુદ્ધદ્ધ પરના શુભ
પ્રવચનથી કે ન્ર્દ્નો પ્રારાં ભ થયો, જેમાાં ર્િક્ષણ લેવા ત્રણ ્ુવાનો અને ત્રણ પ્રોઢૌ જોડાયા. જેમને
ખેતી-ર્વજ્ઞાન, ખેતીવ્યવસ્થા, ર્ગણોતધારો અને ર્ગણોર્તયાની સમસ્યાઓ, સહકારી પ્રવ ૃર્ત્ત અને
પાંચાયતી પ્રવ ૃર્ત્તઓ વર્ગેરે અંર્ગે સમજ અને તાલીમ આપવામાાં આવતી. અને જમીનદારો તેમજ
ર્ગણોર્તયા વચ્ચેના પ્રશ્નો ર્નભષયતા અને મક્કમતા દ્વારા, નૈર્તક રહિંમત દ્વારા િિેના રહતને દૃષ્ટટ
સમક્ષ રાખી પ્રશ્ન હલ કરવાની પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવામાાં આવતી હતી. સમય જતાાં ર્િક્ષણની ભ ૂખ
ઊઘડી એટલે એમાાંથી િે જણ પાંચાયત સહકારી પ્રવ ૃર્ત્તના વર્ગો ભરી એ રદિામાાં આર્ગળ વધ્યા
અને એક લોકભારતીના સ્નાતક થયા. આ ત્રણે ્ુવાનોએ પોતાની સ ૂઝ-સમજ પ્રમાણે પોતાની
ર્ગામની પ્રવ ૃર્ત્તમાાં સરક્રયતા િતાવી અને વખત જતાાં આર્ગેવાની પણ લીધી. પરરણામે તે
ર્વસ્તારની સાતસો વીઘા જમીન રાં જાડના રહસાિે ખેડાયા વર્ગરની િર્ગડતી હતી, તેના પર સુદર
ાં
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ખેતી થવા લાર્ગી અને ઢોર ચરાવનાર ચારણભાઈઓ પણ ખેતી કરી સાંપિ થવા પ્રયત્નિીલ
િન્યા.


સિોદય સાંસ્કાર કેન્ર માલપરા

આ કે ળવણીની રકિંમત લોકહૈયે વસી. માલપરામાાં આ માટે જમીન મળી એટલે આ પ્રવ ૃર્ત્ત
અંર્ગે ર્વિેર્ અનુકૂળતા ઊભી થઈ. અને તે પછી આ કે ન્ર્દ્ ્ુવાપ્રવ ૃર્ત્તનુાં એક અસરકારક કે ન્ર્દ્ િન્્ુ.ાં
અહીં િરૂ થતી સાાંસ્કૃર્તક પ્રવ ૃર્ત્ત દ્વારા ભાવાત્મક ઐક્ય કે ળવવા સાને ગુરુજીનુાં ‘ક્રાસ્ન્ત’ નાટક
ભજવા્ુ,ાં જેમાાં કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે એકાવન ્ુવકોએ ભાર્ગ લીધો હતો. આસપાસના ગ્રામ્ુવકોના
રમતોત્સવો પણ આ કે ન્ર્દ્ દ્વારા ર્ગોઠવાતા રહ્યા. આસપાસની િાળાઓમાાં કામ કરતા ર્િક્ષકો સાથે
પારરવારરક સાંિધ
ાં ો આ કે ન્ર્દ્ની પ્રવ ૃર્ત્ત મારફતે ઊભા થયા. એ રીતે આસપાસની િાળાઓમાાં પણ
ર્િક્ષણસ્તર સુધારણાનુાં કામ સહજ રીતે ચાલત ુાં રહ્ુ.ાં


ગ્રામોદય કેન્ર ભાંડાકરયા

ભાંડારરયાના મીઠાભાઈ પસાયતા સવોદય કે ન્ર્દ્માાં તાલીમ લઈ ર્ગયેલા. તેમના જીવનમાાં
પરરવતષન આવ્્ુાં હત.ુાં વ્યસ્ક્તસ્વાથષને િદલે સમષ્ટઠ-રહતની વાત તેમના હૈયે વસતી જતી હતી.
એટલે સમાજના પ્રશ્નો હલ કરવામાાં પોતે તો સરક્રય િન્યા જ હતા; પરાં ત ુ ગ્રામ-આર્ગેવાનોને પણ
યથાિસ્ક્ત સરક્રય િનાવ્યા હતા. સાંસ્થાના કાયકતાષઓએ તેમને નૈર્તક સમથષન આપી દોરવણી
આપી તેથી કાળક્રમે લોકિસ્ક્તથી સમાજના પ્રશ્નો હલ કરવાની ભ ૂર્મકા ઊભી થતી જતી હતી.
ર્ગામમાાં િાળા પણ નહોતી એટલે િાળા પણ મળી. ર્ગોર્વિંદરામભાઈ અને ર્િલ્પીભાઈએ પ્રૌઢર્િક્ષણ
કાયષ ક્ુષ અને જગુભાઈ તેમ જ સસ્વતીિહેને ગ્રામોદય કે ન્ર્દ્ દ્વારા સમગ્ર ર્ગામની પ્રવ ૃર્ત્તનુાં
ગ્રામર્વકાસની દૃષ્ટટએ સાંયોજન ક્ુ.ાં તેમના દ્વારા ભ ૂર્મદાન કાયષ પણ થ્ુાં અને રજપ ૂત ્ુવાનોને
ગ્રામઘડતરકાયષમાાં આર્ગળ આવવાનો મોકો મળયો. અને વાઘરી પરરવારને ટૂાંકી જમીનમાાં
િાકભાજીના પાકોની ખેતી દ્વારા ઊંચુાં ઉત્પાદન લઈ સ્વમાનપ ૂવષક જીવવાનો અવસર આમાાંથી
સાાંપડયો. સમગ્ર ગ્રામજીવનમાાં એક સામાજજક જાગૃર્ત કે ળવવાની ભ ૂર્મકા પણ સાાંપડી.
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સાંસ્કાર કેન્ર ખીિકડયા

લોકર્િક્ષિરો અને રાર્ત્રર્િક્ષણથી ખીજરડયામાાં સુદ
ાં ર વાતાવરણ સજાષ્ ુાં હત.ુાં વાઘજીભાઈ
અને અમ ૃતલાલ િેઠે આ પ્રવ ૃર્ત્તમાાં સરક્રય રસ િતાવ્યો. અમ ૃતલાલભાઈએ તો પોતાનુાં ૫૬ વીઘા
નાર્ગવાડા નામનુાં ખેતર પણ આ પ્રવ ૃર્ત્ત માટે દાનમાાં આપ્્ુાં હત.ુાં ચકુભાઈ ચારણ અને તેમના
કાકાએ ૨૫ વીઘા જમીનની ભેટ ધરી. પોતાની સારી એવી જમીન અપષણ કરીને લાલજીભાઈએ
પોતાના પરરવારથી દાનત્યાર્ગનો આરાં ભ કરી સવોદયના સાંસ્કારને સરક્રય અને સજીવ િનાવ્યો.


સાાંસ્કૃવતક કેન્ર માાંડિા

માાંડવાના ગ્રામ આર્ગેવાનોનો સાંસ્થા પ્રત્યેનો આદરભાવ અને સહયોર્ગ સાાંપડતાાં જેરામભાઈ
અને અંિાિહેને વૈદકીય પ્રવ ૃર્ત્ત દ્વારા સેવા કરી; ધનજીભાઈ અને તેમનાાં પત્નીએ સુદ
ાં ર
પ્રૌઢર્િક્ષણકાયષ ચલાવ્્ુ.ાં ભાનુભાઈ અને િારદાિહેને િાળાની ર્િક્ષણપ્રવ ૃર્ત્તને સુવ્યવસ્સ્થત િનાવી
અને મોહનભાઈએ લોકભારતીમાાં સ્નાતક થઈને ર્ગામની પાંચાયત તેમ જ સહકારી પ્રવ ૃર્ત્તમાાં
ર્ગણનાપાત્ર કામ કરી સાંસ્થાના સમગ્ર સેવાકાયષમાાં સાતત્યપ ૂણષ સહયોર્ગ આપ્યો.
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સાંસ્કારી શ્રમજીિી નેતાગીરી
આ ર્વસ્તારમાાં મર્ગનભાઈ જોર્ી ગુદ
ાં ાળામાાં, લક્ષ્મણભાઈ પટે લ પાટણામાાં અને હીરજીભાઈ
ચોસલામાાં તેમજ માલપરામાાં ખેતી અને અન્ય વ્યવસાયમાાં પડેલા ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂર્તિ તેમજ
લોકભારતીના ભ ૂતપ ૂવષ ર્વદ્યાથીઓએ સાંસ્કારી શ્રમજીવી સમાજને નેતાર્ગીરી આપવા માાંડી છે . તેમજ
તેઓ પાંચાયત, સહકારી પ્રવ ૃર્ત્ત અને ગ્રામનવરચનાનાાં અનેકર્વધ કાયોમાાં આર્ગળ આવીને સેવા
આપી રહ્યા છે . અને સામાજજક અને આર્થિક રીતે કચડાયેલા ગ્રામજનોમાાં નૈર્તક રહિંમત દ્વારા સહકાર
અને માધ ૂયષ કે ળવીને સત્વિીલ અને પ્રેમપરાયણ જીવન માટે આર્ગવી ભ ૂર્મકા પ ૂરી પાડી રહ્યા છે .
અને ર્ગામડાાંઓના પ્રશ્નોને વાજિી વાણી આપવા માટે સમ ૂહ નેતાર્ગીરી પણ પ ૂરી પાડી રહ્યા છે
તથા પ્રશ્નોના સમજભયાષ ર્નરસન માટે રચનાત્મક અને ન્યાય્ુક્ત સરક્રયતા દાખવી નવી
સમાજરચનાનાાં સ્વપ્નાાં સાકાર કરવા ર્નરાં તર યત્નિીલ રહ્યા છે .


ર્વયાપક પાયા પરનુાં લોકવશક્ષણ

સાંત ર્વનોિાજીએ ભ ૂર્મદાન કાયષ દ્વારા સવોદય સમાજનુાં ક્ષચત્ર ઉપસાવ્્ુાં હત ુાં અને સારાયે
ભારતમાાં નવચેતના જાગૃત કરી હતી. તે અરસામાાં મુર્નશ્રી સાંતિાલાજી આ સાંદેિો લઈને
સૌરાટટ્રમાાં ફરતા હતા. અમે એમના ભ ૂદાન સાંકલ્પની પ ૂર્તિ માટે એમની સાથે પ્રસાંર્ગ પડયે ઘ ૂમતા
રહ્યા. િોધ ર્ગયા સાંમેલનમાાં તો માલપરાના પાંદરે ક ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા. જયપ્રકાિજીએ
ભ ૂદાનમ ૂલક ગ્રામોદ્યોર્ગપ્રધાન અરહિંસક ક્રાસ્ન્ત માટે જીવન સમપષણ કરવાનો સાંકલ્પ કયો હતો. એ
જીવનદાનીને સાંિોધતા ર્વનોિાજીના ભાવમય સાંિોધનથી હુ ાં દીક્ષક્ષત િન્યો.
મારે મન ભ ૂદાન એટલે કે વળ જમીનનુાં દાન જ નહીં, પણ જમીનના સમયક્ સાંર્વભાર્ગ સામે
ખેડૂત અને ખેતીનુાં ર્નરાકરણ કરતી, સમગ્ર સમસ્યાનુાં ર્નરાકરણ કરતી સાંર્વભાર્ગની સામ ૂરહક
પ્રરક્રયા હતી. એ જ રીતે ગ્રામોદ્યોર્ગ એટલે ગ્રામ-અથષકારણને પુષ્ટટ આપતા હાથ ઉદ્યોર્ગો, ઉપરાાંત
સહકારી ધોરણે કે ગ્રામટ્રસ્ટના ધોરણે ચાલતા નાના યાંત્ર ઉદ્યોર્ગો મળીને આસમાની સુલતાની
વખતે વીમારૂપ અને જમીનના કાયમી ભારણને હળવા કરતા ઉદ્યોર્ગોની ગ્રામટ્રસ્ટની અથષરચના
હતી. અને અરહિંસક ક્રાસ્ન્ત એ તો ર્ગામડાએ વેઠવી પડતી સ્થાર્પત રહતો દ્વારા અજ્ઞાન-વહેમ પર
નભતાાં પરરિળો તથા જ્ઞાર્ત, કોમ ને ધમષના સાંકુક્ષચત વાડા અને રાજકીય પક્ષાપક્ષીએ ઊભા કરે લા
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અન્યાયી, અનૈર્તક, અમાનવીય સમસ્યાને પલટાવવા માટે ની િાાંતક્રાાંર્ત , િૈક્ષક્ષણક િૈલી હતી. ખરા
અથષની આ નઈ તાલીમ હતી. આ સમગ્ર જીવનની પુનરષ ચનાનો તેમાાં ભારે મોટો અવકાિ હતો.
કૌટુાંક્ષિક કે વાત્સલ્યસભર પારરવારરક ભાવના પર અરહિંસક સમાજનાાં ઘટકો ર્નમાષણ કરવાનુાં એમાાં
સામર્થયષ હત.ુાં અને ભ ૂદાન સાથે જ અરહિંસક ક્રાસ્ન્તને જોડીએ તો જ સામ ૂરહક તેજ કે પરાક્રમ પ્રર્ગટ
થવાનો અવકાિ ઊભો થઈ િકે – એટલે એક િાજુથી ખાદી ગ્રામોદ્યોર્ગમાાં સઘનક્ષેત્ર દ્વારા પ્રયોર્ગો
આરાં ભવાનો પ્રયાસ કયો અને િીજી િાજુથી ભ ૂદાન કાયષ દ્વારા ર્ગામડાને વેઠવી પડતી મઝ
ાં ૂ વણના
અરહિંસક માર્ગષની િોધ ચાલુ કરી.
ભ ૂર્મદાનનો આરાં ભ કયો માલપરાથી. પાાંચેક કુટુાંિ પાસે ૩૨ એકર આસપાસ જમીન હતી.
એમણે હોંિે હોંિે છઠ્ઠો ભાર્ગ આપ્યો. ટૂાંકી જમીનવાળાએ દસમો કે ચૌદમો ભાર્ગ આપ્યો. સૌએ કાાંઈક
ને કાાંઈક રહસ્સો આપ્યો. ભરવાડોની ર્ગોપાલક સહકારી માંડળી રચી, તેમને ઉત્તમ જમીન અપાવી.
જમીન, ઉત્પાદન, પાકસાંરક્ષણ અને ભાવનીર્ત સાથે સહકારી પ્રવ ૃર્ત્ત દ્વારા સાંિધ
ાં જોડાયો. કોળી
અને હરરજન ભાઈઓએ થોડા વખતમાાં ખેતીની કળા િીખી લીધી અને ઉત્પાદનવ ૃદ્ધદ્ધમાાં પોતાની
આર્ગવી િસ્ક્ત િતાવી. ટૂાંકી જમીનવાળાને ખાદીકામ, ર્ગોપાલન અને અન્ય ગ્રામર્વકાસનાાં કામ
આપીને એક પણ પરરવારને માર્સક સો રૂર્પયાથી ઓછી આવક ન રહે તે રીતે ગ્રામસભાએ ર્વચા્ુ.ાં
ભાંડારરયામાાં પણ છઠ્ઠો, દસમો અને ચૌદમો ભાર્ગ જમીન આપનારા દાતાઓ મળયા. આ
અરસામાાં ધીરે નભાઈ મજમુદાર પાસેથી પ્રેરણા મેળવનાર જશુભાઈ અને સસ્વતીિહેને ભાંડારરયાને
પોતાનુાં કાયષક્ષેત્ર િનાવી ર્ગાાંધીઘર મારફતે ર્િક્ષણ, સાંસ્કાર અને પારરવારરક ભાવના ર્વકસાવવાનુાં
િીડુાં ઝડપ્્ુાં હત ુાં અને ત્યાાંના ્ુવાન ર્મત્રો તેમજ ર્વદ્યાથીઓના સાથ-સહકારથી પછાત ર્ગણાતા
નાડોદા રજપ ૂતોને તેમણે સાંસ્કારી સમાજમાાં આર્ગલી હરોળમાાં લાવી િકાય તેવા તૈયાર કરવા
માાંડયા. ત્યાાંના મીઠાભાઈની મહોિતભરી માવજતથી સમગ્ર ગ્રામિસ્ક્ત ને ભસ્ક્ત કોળી ઊઠયાાં. અને
વાઘરી, હરરજન, કુાંભાર, વાળાંદ વર્ગેરે પરસ્પરના સહકારથી પર્ગભર િનવા લાગયા.
ખીજરડયામાાં શ્રદ્ધાપ ૂવષક છઠ્ઠો ભાર્ગ જમીન આપનારા મળી આવ્યા. ત્યાાં િેંકની સહાય ર્વના
ગ્રામભાંડોળથી જ જરૂરરયાતવાળાને ર્ધરાણ કરવા લોકસહકારથી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ ર્ગઈ.
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સાાંજણાવદરમાાં ભ ૂર્મદાન આપનારા ઘણા મળયા. અને ગ્રામદાનની િક્યતા પણ લાર્ગી;
પરાં ત ુ સમગ્ર ર્ગામની સામાજજક અને આર્થિક નવરચનાના કામમાાં ખપ
ાં ૂ ી જાય તેવા લોકરહત
દૃષ્ટટવાળા સેવક મળે તો જ ગ્રામદાન લેવ ુાં તેમ નક્કી કરી તત્કાળ તો છઠ્ઠા ભાર્ગનુાં ભ ૂર્મદાન
સ્વીકારી સાંતોર્ માન્યો.
અણીડામાાં ઘણા ખેડૂત છઠ્ઠો ભાર્ગ ભ ૂર્મ આપવા તૈયાર થયા પણ કોઈએ સાંિય જર્ગાવ્યો કે
ર્વનોિાજી પોતે ભ ૂર્મદાન લેવા આવે છે ? તેઓ પોતે જ દાન સ્વીકારે તો જ સુપાત્રને દાન પહોંચે;
છતાાં એક ખેડૂતે દાનપત્ર ભ્ુષ પરાં ત ુ તેનાાં પત્નીએ કહ્ુાં કે અમારે જમીન થોડી છે એટલે તો મારા
ચાર છોકરા અમદાવાદ ર્મલમાાં ર્નચોવાય છે . તેમની વાત તો સાચી હતી. એટલે છઠ્ઠા ભાર્ગને
િદલે ઓછી જમીન સ્વીકારી; પરાં ત ુ તે પછી અમે એવો ર્નયમ રાખયો કે પર્તપત્ની સહમત થઈ
જેમ યજ્ઞમાાં કે સત્યનારાયણની કથામાાં સાથે સાંકલ્પ કરે તેવ ુાં જ ભ ૂર્મદાન સ્વીકારવાનો ર્િરસ્તો
રાખયો. કે ટલીક જર્ગાએ દાતા દાન આપે તેની સાથે દાન સ્વીકારે ત્યારે ચાાંદલો કરી રૂર્પયો અને
શ્રીફળ આપતા.
ઢસામાાં એક િહેને એક અંધ રજપ ૂતને ભ ૂદાન આપી પાાંચ વર્ષ તેની ખેતી કરી આપી અને
તેના છોકરાનેય ખેતી િીખવી ધન્યતા અનુભવી.
લાઠી અને અમરે લી ર્વસ્તારનાાં કે ટલાાંક ર્ગામડાાંઓમાાં પણ ભ ૂર્મદાન માટે પદયાત્રા કરે લ .
સૌરાટટ્ર-ગુજરાતના અન્ય ર્વસ્તારોમાાં પણ પ્રસાંર્ગોપાત ભ ૂદાનયાત્રામાાં ઘ ૂમતો રહ્યો. પણ પછી
ર્વિેર્ે કરીને લાઠી, ર્ગઢડા અને વલભીપુર ર્વસ્તારને ભ ૂદાન સાથે ગ્રામ સમસ્યાના ર્નરાકરણ માટે
કાયષક્ષેત્ર િનાવી હુ ાં કાયષરત રહેલો.
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અકહિંસક પ્રવતકારનો અનેરો પ્રયોગ
લાઠી તાલુકાના એક ર્ગામે અમને ભ ૂર્મદાન તો મળ્ુાં પણ ર્ગામને એક વાતની હેરાનર્ગર્ત
હતી. ર્ગામનો એક જુવાન ભરવાડ સીમમાાં િહેનોને રાં જાડે, પજવે અને િીલભ્રટટ કરે . ર્ગામ આખુાં
દિાઈ ર્ગ્ુ.ાં કોઈ કાાંઈ કરી ન િકે . ર્ગામ-આર્ગેવાન સુખી અને રાજ્યમાાં જેનુાં ઊપજે એવા હતા.
એમની સાથે વાત થઈ તો કહે કે અમારે ચાર ભાઈ વચ્ચે ૪૦૦ ર્વઘા જમીન એટલે રાતવરત
સીમસીમાડે કામ કરવુાં એટલે આવાાં તત્વો સાથે િર્ગાડવુાં ન પોસાય ! લોકોની લાચારી મને એટલી
કઠી કે રાત્રે જાહેરસભામાાં કહ્ુાં : ‘‘તમે જો તમારા પરરવારની સ્ત્રી-જનનાાં િીલ ન રક્ષી િકતા હો
તેવા કાયર િની ર્ગયા હો તો િહેતર છે

– રહિંસક તો રહિંસક સામનો કરીને િહેનોનાાં િીલની રક્ષા

કરો. હુ ાં ઠે ઠ સુધી કાયદે સરની લડતમાાં સાથે છાં. ભરી સભામાાં હુ ાં તમને આ સલાહ આપુાં છાં. પોલીસ
પણ આ વાતની નોંધ લે.’’ આ પછી મોડી રાત્રે ભરવાડવાસમાાં સૌ ભરવાડો ભેર્ગા થયા. હુ ાં
ભાવનર્ગર જજલ્લા ર્ગોપાલક સહકારી સાંઘનો ઉપપ્રમુખ અને ર્ગોપાલકોનો સલાહકાર િન્યો હતો.
એથી િધા પરરક્ષચત હતા. એટલે મને એકલાને જ િોલાવવા આવ્યા. ખેડૂતો જવાની ના કહે. મને
ર્ગોપાલકોમાાં પ ૂરો ર્વશ્વાસ હતો. હુ ાં રાત્રે તેમને મળવા ર્ગયો. તે જુવાને પેટ ખોલીને વાત કરી કે ‘‘મેં
કોઈને કનડી નથી પણ આ રૂપ સૌને કનડે છે .’’ જુવાન ખરે ખર રૂપાળો, દે ખાવડો અને તેન ુાં પૌરુર્
આકર્ષક હત.ુાં ચોખખાાં ચટ કપડાાં, નમણી કાયા અને મોહક આંખો જોતાાં તેની વાતમાાં કાાંઈક તર્થય
હોય તેમ લાગ્ુ.ાં આમ છતાાં તેની ર્િરજોરી એટલી હતી કે એક વાર તેના રૂપમાાં ફસા્ુ તે પછી તે
વ્યસ્ક્ત અને તેના કુટુાંિને દિાયેલ રહેવ ુાં પડે. અને વાત ઉઘાડી પડવાની િીકે ર્િરજોરી સાાંખે.
કોઈ કોટષ કચેરીમાાં ન જાય. એટલુાં જ નહીં એને નીરણપ ૂળો પણ દિાઈને આપે. ભરવાડોએ તેને
સમજાવ્યો કે ‘‘માટક્ષલયાભાઈ આપણા સલાહકાર િન્યા છે . તેથી તે તો આપણા સમાજનુાં નાક
ર્ગણાય. અને તારા કામથી સમાજનુાં નાક વઢાય અને ભરવાડ સમાજ નકટો અને નર્ગણો ર્ગણાય.’’
જુવાને કહ્ુ,ાં તો મારે શુાં કરવુાં ? છે વટે છ મરહના એ ર્વસ્તારનો ત્યાર્ગ કરવાની વાત હુ ાં તેમને
સમજાવી િક્યો. તેણે છ મરહના એ ર્વસ્તાર સ્વેચ્છાએ છોડયો. ભરવાડ સમાજે પણ તકે દારી રાખી.
તેને જ્યાાં જવુાં હત ુાં ત્યાાં સર્ગવડ કરી આપી. આમ લોકસહકારથી સમસ્યાનુાં ર્નરસન અરહિંસક માર્ગે
થત ુાં રહે અને સામુદાર્યક અને િાાંત તાકાત જ આવા પ્રશ્નોમાાં કારર્ગત નીવડે તે વાતની સૌને
પ્રતીર્ત થઈ.
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ગ્રામ સ્િરાજ્યની પાત્રતા કેળિીએ.
સ્વરાજ્ય આવ્્ુાં છે ; પરાં ત ુ ગ્રામસ્વરાજ્ય લાવવાનુાં િાકી છે . અને ર્ગામડાાંઓમાાં ઊભા થતા
પ્રશ્નો ર્વર્ે સામુદાર્યક સભાનતા અને જવાિદારી કે ળવાય તો જ ગ્રામસ્વરાજ્યની નક્કર ભ ૂર્મકા
ઊભી થઈ િકે . વલ્લભીપુર તાલુકાના એક ર્ગામમાાં એક િાઈનુાં ખ ૂન થ્ુ.ાં પૈસા લઈને ખ ૂનીએ ખ ૂન
ક્ુાં હત ુાં અને ખ ૂનીને છાવરવામાાં આવતો હતો. તેથી ન્યાય નહીં મળે તેવી િાઈના કુટુાંિીઓને પ ૂરી
દહેિત હતી. અમે તે વાતમાાં ઊંડો રસ લીધો. એટલે એ ર્ગામની પડખેના ર્ગામે ચારણ ભાઈઓને
મળયા. એનો એક માણસ નિળાાં તત્ત્વો અને પોલીસ વચ્ચેની કડી હોવાથી ફરતાાં ર્ગામને દિાવે ,
િાંદૂક િતાવે અને નાનામોટા ગુનામાાં આવેલાને ફસાવી પૈસા પડાવે અને ર્ગામનો આર્ગેવાન
િનીને ફરે . એક િાજુથી પોલીસનુાં િળ અને િીજી િાજુ તેમનો ડર. રાત્રે સભા થઈ. ભ ૂર્મદાનની
વાત થઈ. પણ મેં ક્હ્ુાં કે સાચુાં ભ ૂર્મદાન તો જ ઊર્ગે જો ડર ન હોય, સત્વશુદ્ધદ્ધ હોય. જે ર્ગામમાાં
જાકુિના ધાંધા થાય અને ર્ગામ તેવાાં તત્ત્વોને નભાવે તે ભ ૂર્મદાન કરે તોય અરહિંસક ક્રાસ્ન્ત કે
ગ્રામસ્વરાજ્ય લાવવાની પાત્રતા કે વી રીતે મેળવે ! મેં જે જે વાતો સાાંભળી હતી તે તે વાતો
સભામાાં કહી અને આવાાં તત્વોનાાં સાંિધ
ાં િેહમાાંથી નીડરતાપ ૂવષક નીકળી જવાની અપીલ કરી. મેં એ
માણસનુાં નામ નહોત ુાં આપ્્ુ,ાં છતાાં એણે પ્રર્તટઠાનો કે ઈસ માાંડવા ધમકી આપી. એટલે ર્ગામના
કે ટલાક આર્ગેવાનો વાટાઘાટ કરવા આવ્યા. પણ મેં કહ્ુાં કે ભલે કે સ માાંડે, િીજે રદવસે પણ સભા
ભરી અને ભરી સભામાાં કહ્ુાં કે તેને કે ઈસ માાંડવો હોય તો ભલે માાંડે, જેને રામ રાખે તેને કોઈ મારી
નહીં િકે . હુ ાં તો ખુલ્લી લોકઅદાલતમાાં િધી ર્વર્ગતો રજૂ કરવા માગુાં છાં અને રાતે જેમ ખેડૂતો
એના ખુલ્લા ખેતરમાાં સ ૂવે છે તેમ, હુ ાં આ ર્ગામના ખુલ્લા ચોકમાાં સ ૂવાનો છાં. મારા આશ્ચયષ વચ્ચે
રાત્રે એ અને એના સાર્ગરીતો મળવા આવ્યા. મેં ક્હ્ુ,ાં હુ ાં તો િાાંર્ત અને ર્નભષયતા જ ઇચ્છાં છાં. માટે
તમે જ ર્ગામમાાં િાાંર્તસર્મર્ત િનાવી ર્ગામને ર્નભષય િનાવો

– તેવી સલાહ આપી. િીજે રદવસે

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને રૂિરૂ મળવા ર્ગયો. એકાાંતે ફરવા ર્ગયા ત્યારે તેના અમુક અર્ધકારીએ આ
માણસ મારફતે રૂર્પયા ૮૦૦ તેમના નામે લીધા છે અને ખ ૂન છાવરવામાાં આવે છે તેવી મારહતી
આપી ત્યારે એમણે કહ્ુાં કે હુ ાં પૈસા તો લેતો હોઉં છાં પણ િાહ્મણનો પુત્ર છાં એટલે સ્ત્રીહત્યા,
ર્ગભષહત્યા અને ર્ગોહત્યા એવી હત્યામાાં નથી લેતો; પણ આ કે ઈસમાાં સ્ત્રીહત્યા માટે લેવાયા હિે તો
તે તરત પાછા મોકલી આપીિ. તે પછી રકમ ર્ગામની િાાંર્ત સર્મર્ત પાસે આવી ર્ગઈ. તેની અસર
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પેલા માથાભારે માણસ પર એવી થઈ કે એનો મોરો જ મોરાઈ ર્ગયો. તે રદવસથી એની ધાક
ઓસરવા માાંડી અને ર્ગામમાાં િાાંર્ત થઈ.અમારી ભ ૂદાનયાત્રા દરર્મયાન આવા તો કૈં ક પ્રસાંર્ગો િન્યા
તે વણષવવા અહીં અપ્રસ્ત ુત છે તેથી છોડી દઉં છાં; પરાં ત ુ ભરવાડો અને રિારીના ભેલાણથી ઊભા
થતા ઝઘડા, અંદરોઅંદરના કલેિ, માથાભારે તત્ત્વોથી ઊભો થતો ભય અને લાાંચરુશ્વતના પ્રશ્નો
અમે રાજ્યની મદદ ર્વના ઘરમેળે માત્ર ત્યાાંની સ્થાર્નક લોકિસ્ક્ત દ્વારા પતાવતા. એક તળાટીએ,
તેના પર ર્વધવા ભાભીના કુટુાંિનો ભાર આવી ર્ગયો પરરણામે તેણે લાાંચ લીધી એની ખિર પડી
એટલે અમે તેને સમજાવીને ગ્રામસભા વચ્ચે પાછી અપાવવાનુાં ઠરાવી તેનાાં ભાભીને અધ્યાપન
માંરદરમાાં તાલીમ અપાવી, આત્મર્નભષર િનવાની ભ ૂર્મકા ઊભી કરી આપી. એક મામલતદારે
કૂવાદીઠ સરટિરફકે ટ આપવાના સો સો રૂર્પયા લીધેલા. અમે તેમને મળયા. તેમણે જલદી પહોંચવાનુાં
હોવાથી ટે કસી કરીને આવ્યા છે તેમ કહ્ુાં તો અમે રહસાિ કરીને કૂવાદીઠ રૂ. ૮૦ પાછા આપવા
સમજાવ્યા અને તેમણે તે પાછા આપ્યા. એક ર્વકાસ અર્ધકારીએ તેમના હાથ નીચેના અર્ધકારીએ
લીધેલી લાાંચ માટે ગ્રામસભા સમક્ષ માફી માાંર્ગી અને રદલર્ગીરી વ્યક્ત કરી રકમ પાછી આપી.
આમ અમારી ભ ૂદાનયાત્રા દ્વારા ર્ગામડાની નૈર્તક રહિંમત જાગૃત થતી જોવા મળતી હતી અને એ
રીતે અરહિંસક ક્રાસ્ન્ત માટે ની અસરકારક ભ ૂર્મકા સજાષયે જતી હતી. અમને ખાતરી થઈ છે કે આ
માર્ગે જ ગ્રામસ્વરાજ માટે ની લોકતાકાત ઊભી થિે . આમ અમે લોકર્િક્ષણના આ ર્વિાળ ફલકને
કાયમી કરવાના હેત ુથી સાંતિાલાજી મહારાજની દોરવણીથી ગ્રામપુનરષ ચના માંડળની સ્થાપના કરી,
લોકસ્વરાજ્યના માર્ગે આર્ગળ ધપતા રહ્યા.
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