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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
ત્તશક્ષણસંસ્થાઓની કસોટી તેના ત્તવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સંસારનાં
અંધારાં-અજવાળાંમાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના ત્તનત્તમત્તે જે ત્તવત્તવધ કામગીરી થઈ, તેમાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂત્તતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પુનરર ચના
સાથે સંકળાયેલાં કે ટલાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાંનાં કે ટલાંક ખેતી,
સહકાર, પંચાયત, ત્તશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સંકળાયેલાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો
છે , જેલ સુપરરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ ત્તવત્તવધ ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહેલાંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાં
सूत्रे मणिगिा इव

એમણે લીધેલ ત્તશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવર અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના

આરદવાસી ત્તવસ્તારમાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાં ત્તશક્ષણ કે ગ્રામત્તવકાસકાયરમાં પરોવાયેલાના આવા
બીજા ડઝનબંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે
ધરીએ છીએ.તેમાં અમારા સામર્થયરની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાં
ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે
તેવ ું સારહત્ય પ્રકાત્તશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી ત્તવઠ્ઠલભાઈ અમીને
શ્રી ત્તવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયર માટે આત્તથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

અનુક્રમ
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લોકભારતીની જીિનલક્ષી કેળિણીના ઉિમ દસ્તાિેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક ત્તવચાર છે . આ સંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋત્તિવયર
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના ત્તવચારો જે સમજે અને જીવનમાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાંધીજીએ પોતાના જીવનમાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સંસ્થાઓમાં કરે લા ત્તશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ
સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાત્તવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સંસ્થાના
ઉત્સાહી અને સમત્તપિત એવા ત્તવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ં લોકભારતીત્વનું ત્તવશ્વબજારમાં આજે માકે રટિંગ થવું અત્તનવાયર છે . કારણ કે
ત્તવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃત્તત અને સંસ્કૃત્તતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાં જાગી જવું
બહુ જરૂરી છે . આના જ સંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક ત્તવશેિ સફળ થયેલા ત્તવદ્યાથીઓનાં કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાં પારખાં ફળ પરથી” એ શીિરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુક્સ્તકાઓમાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી ત્તશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સંસ્કારાયેલો ત્તવદ્યાથી શું શું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાં રજૂ થઈ છે . તેમાં
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુત્તનક
સમયમાં ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુત્તવધાઓનો લાભ આપીને ત્તવશ્વભરમાં પહોંચાડવાની વાત,
લોકભારતી દ્વારા સન્માત્તનત અમારા પ ૂવર ત્તવદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુ’ં ના સહતંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ
દ્વારા રજૂ થઈ, એટલું જ નહીં પણ એ બધી જ પુક્સ્તકાઓનું પ્ર ૂફરીરડિંગકાયર સંભાળી લીધું સાથે
સાથે ગ્રારફકને લગતાં તથા પ્રકાશનનાં કાયોમાં મુબ
ં ઈના
અનુક્રમ
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લઈને તેમણે આ કાયર પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ ત્તવચારને
ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાં આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્્ુ.ં આના માટે ના જરૂરી ભંડોળ
સારુ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાં જરૂરી
બજેટ કરતાં પણ વધુ મદદ હતી ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ
(્ુએસએ), અશોક મોઢવારડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોત્તનિયા)ના તત્કાલીન
પ્રત્તતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાર .
આમાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી

સવિતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા

શ્રી લર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુક્સ્તકાઓનું પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના
આપણે ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાં ત્તશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન રદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાં આ પ્રકાશનોને વૈત્તશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનુભવો
પહોંચાડવાનું અમારંુ કાયર સાથરક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દિે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)

અનુક્રમ
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પ્રભુભક્તત અને દે શભક્તતના સાંસ્કાર
મારા દાદા સરળ હૃદયના અને ઉદાર હતા. દાદી પણ એવાં જ સરળ

, પ્રેમાળ અને ઉદાર.

ઘરમાં સારાં પુસ્તકોનુ ં વાંચન ચાલ્યા કરે . અમારો પાડોશ બ્રાહ્મણ પરરવારનો. આ બધા બ્રાહ્મણો ગરીબ
પરં ત ુ મહેનત ુ અને સંતોિી જીવનવાળા. આ પરરવારની બહેનો અને ત્તવધવાઓ ભક્તતરસથી તરબોળ.
એમની પાસેથી સંતચરરત્રો અને કથાકીતરનો અમને સાંભળવા મળે . મારાં માશીબા પાસેથી જૈન તીથાંકરો
અને સંતોના જીવનચરરત્રોય સાંભળવા મળયાં. આવા ભક્તતમય વાતાવરણે મારા બાલજીવનમાં ભક્તત
ભરી.
ત્તવનયકાંત કત્તવએ અમને રાષ્ટ્રીય અને ્ુગભક્તતનાં ગીતો ક્ષઝલાવેલાં. સંતબાલજીની દીક્ષાના
પ્રસંગે મને અસાધારણ રીતે આકિેલો. મારા ત્તપતાના મોસાળ મોરબીમાં મને સ્વદે શી અને સત્યાગ્રહનુ ં
વાતાવરણ મળ્ુ.ં તે વખતે સાંભળે લાં રાષ્ટ્રગીતો મને એવાં તો મોઢે થઈ ગયેલાં કે બાલંભામાં
હત
ુ ાસણીના ફાગને બદલે ઘેરૈયાઓને રાષ્ટ્રગીતો ક્ષઝલાવ્યાં હતાં અને કાળી ટોપી હત
ુ ાસણીમાં ફેંકી દે વા
એલાન ક્ુ.ાં પરરણામે પોલીસના દં ડા , થપાટ અને કલાક માટે તો જેલકોટડીય મળી
ત્તવદ્યાથીમંડળની રચના કરી. અમે સૌ અવારનવાર ધમરશાળામાં મળીએ

– તે પછી અમે

, રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીએ અને

ધ્વજ સામે રાષ્ટ્રગીતો લલકારીએ અને ઝવેરચંદ મેઘાણીની સૌરાષ્ટ્રની રસધાર રસપ ૂવરક વાંચ્યા કરીએ.
આ ઉપરાંત – ગ્રામલક્ષ્મીના ચારે ચાર ભાગ મારા ત્તમત્રો પાસેથી મેળવી લીધા. તેણે મને ખ ૂબ આકષ્ટ્યો.
સાદાઈવાળા જીવનનુ ં આકિરણ એટલે પાણકોરાનો પહેરવેશ કરાવી લીધેલો.
એવામાં પરીક્ષા આવી. તલાઈવની કારરકદીનો પ્રશ્ન પ ૂછવામાં આવેલો એટલે જવાબમાં મેં એક
રાષ્ટ્રગીતની કડી ટાંકીને લખેલ કે , “બંગાળનો જુ લમી ગવનરર તલાઈવ નામે હોતોજી. કંપનીનો રખડેલ
કારકુન કાળાં કામાં કરતોજી.” આ વાંચીને પરીક્ષકે મુખ્ય ત્તશક્ષકને સ ૂચના આપી કે આ ત્તવદ્યાથી જોખમી
છે . એટલે તેના વાલીને સમજાવીને બીજે ભણવા મોકલી દે જો

, નહીં તો જામબાપુના રાજ્યમાં ક્યાંક

અંટાઈ જશે.
ુ જે. એમ. ભટ્ટ ત્તપ્રક્ન્સપાલ તરીકે આવ્યા તે પછી અમારી સારહત્યપ્રવ ૃત્તત્તને
કત્તવ કાન્તના સુપત્ર
તેમણે પ્રોત્સાહન આપેલ.ું અમારા મંડળના તેજસ્વી સભ્ય ગોકળભાઈએ ત્તવદ્યાથીપ્રવ ૃત્તત્ત અને
સારહત્યપ્રવ ૃત્તત્ત દ્વારા પ્રજાજીવનમાં ચેતનાત્તસિંચન કરવા માંડ્ું હત.ું

હું મૅરરકમાં નાપાસ થયો તે પછી

દાવસર કૉલેજ ઑફ કોમસરમાં અભ્યાસ માટે મુબઈ
ં
ગયો. પણ અભ્યાસની સાથેસાથે રાષ્ટ્રીય પ્રવાહમાં
ભળયો. મહેરઅલીના પ્રમુખસ્થાને મળે લી ભ ૂલેશ્વરની સભામાં કૉંગ્રેસીઓના સંપકર માં આવ્યો. આ પછી
વાચનભ ૂખ એટલી ઊઘડી કે મારી પાસેની વીંટી અને ઘરડયાળ વેચીને વાંચવા માટે પુસ્તકો ખરીદી
લીધાં. રજામાં ઘેર આવ્યો ત્યારે પુસ્તકો અને દે શનેતાઓના ફોટા જોઈને ઘરનાં સૌ ચમક્યાં અને કેટલાંકે
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કહ્ું કે ભાઈસાહેબ તો મહાસભાની ચળવળમાં ભળયા લાગે છે . હવે એને ઘેર રાખીને ધંધે વળગાડી દો.
મુબઈ
ં
જવાનુ ં બંધ રહ્ું અને ઓગણીશ વિરની વયે લગન પણ કરી નાખ્યાં. મોરબીમાં કાપડની દુકાને
મને વેપારધંધે લગાડી દીધો. પણ વેપાર કરતાં કરતાંય મૅરરકની પરીક્ષા આપી દીધી. વેપારમાં મન ન
ખચ્્ુ
ં ૂ ં એટલે ઘરનાંની પરાણે રજા લઈ શામળદાસ કૉલેજમાં બી.એ.નો અભ્યાસ શરૂ કયો.
મુબઈના
ં
વાતાવરણે મને રાષ્ટ્રીયતા અને સમાજવાદનુ ં ઘેલ ું લગાડેલ.ું એટલે કારિયાવાડ
રાજકીય પરરિદમાં ભાગ લીધો અને ભાવનગર આવીને પ્રજા પરરિદ અને વજુ ભાઈ શાહના ત્તવશાળ
વતળ
ર ુ સાથે ઓતપ્રોત બન્યો. ત્યાંથી શત્તન-રત્તવમાં કાનજી સ્વામીનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળવા સોનગઢ
આવતો. એક વાર આંબલા ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂત્તતિ જોવા આવ્યો. સંસ્થાના કામની મારા પર સુદ
ં ર છાપ પડી.
એ વખતે નાનાભાઈને પણ ભાવપ ૂવરક મળયો હતો અને મનુભાઈના વતતવ્યે મને આકિેલો. રાજકીય
પરરિદમાં એમની સાથેના પરરચયે મને આંબલા ત્તનમંત્રણ મળ્ું અને હું આંબલા આવી ગયો.
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નાનાભાઈ અને સાંતબાલજીનો પકરર્ય
આંબલામાં નાનાભાઈના વ્યક્તતત્વનાં અનેકત્તવધ પાસાંના એક પારરવારરક જન તરીકે મને
પરરચય થયો. તેમના આ વ્યક્તતત્વનાં અનેકત્તવધ પાસાંઓમાં કોઈ એકધારાપણું જોવામાં આવ્્ું હોય તો
તે એમની શ્રેય:સંપન્ન શીલત્તનષ્ટ્િા : શીલ અને સદાચાર સદે હે જોવાં હોય તો નાનાભાઈની સાથે રહેવ.ું
એમના શીલ-સદાચારની એક ખ ૂબી એ હતી કે તે એકાંગી ન હતા. કેવળ પરં પરાના અંધ અનુકરણવાળા
ન હતા. માની લીધેલ માન્યતાના કોચલામાં પુરાયેલા સંકુક્ષચત વ્રતત્તનયમની વાડોવાળાય ન હતા. પરં ત ુ
એમાં શ્રેયની ખુમારી સાથે પ્રેમની માધુરી ભળે લી હતી. એમાં આત્મત્તવદ્યા સાથે જીવનને સંપન્ન
બનાવનારા ત્તવજ્ઞાનનો સુદ
ં ર સુમેળ હતો. એમાં ઉચ્ચ જીવનના આદશર સાથે સવરના રહત સાથે સંવાદ
સાધતી સાદાઈ અને ઉદ્યમનુ ં ત્તમલન હત.ું એને જ એ ત્તવદ્યા એટલે બ્રહ્મત્તવદ્યા કહેતા અને અત્તવદ્યા એટલે
ભૌત્તતક ત્તવદ્યા. એ બે ત્તવદ્યાનો સમન્વય એ એમનુ ં જીવનલક્ષ્ય હત.ું આ સમન્વયની કળા એમને સહજ
રીતે વરી હતી. તેમની પ્રત્યેક પ્રવ ૃત્તત્તમાં એની ઝલક મળતી અને એને જ એ શ્રેયસાધના કહેતા.

ન્યાયી જીત્તવકાની શોધમાં :
આંબલા ગ્રામસેવક વગરમાં પ્રવેશ મેળવવાની ઇચ્છા વ્યતત કરી ત્યારે તેમણે મને ચકાસ્યો.
પ ૂછ્ું કે “ગ્રામસેવાનુ ં શીખીને શું કરશો

?” મેં કહ્ું : “નાનાભાઈ

, મેં દુકાન છોડી સાંગોપાંગ

ન્યાયનીત્તતપ ૂણર આજીત્તવકાની શોધ માટે .” એટલે એમણે ફરી પ ૂછ્ું , “તમે ન્યાયનીત્તતપ ૂવરકની આજીત્તવકા
શાને કહો છો ?” એટલે મેં જવાબ આપ્યો કે “ત્તશક્ષક ધારે તો ન્યાયનીત્તતપ ૂવરક જીવી શકે અને સદ્ ત્તવદ્યા
.

આપી અન્યને ઉપયોગી બની શકે .” એટલે વળી પાછં મને પ ૂછ્ું કે “એ વાત સાચી પણ અન્યને શું
શીખવવું ? અને જેને કાંઈક શીખવો તેનેય ન્યાયનીત્તતપ ૂવરક જીત્તવકાનુ ં શીખવવું પડે ને ! બધા તો ત્તશક્ષક
નહીં થઈ શકે – અને બધાની એ યોગયતા પણ ન હોય. તેને શું શીખવશો ? હું મઝાયો.
ંૂ
તેમણે ઉમે્ાં ુ કે
ખેતી, ગાય અને રેં રટયા દ્વારા ગામડામાં ભણાવો એટલે કે કૃત્તિત્તવદ્યા દ્વારા ગામડાનાં ખેડૂતબાળકોને
ભણાવવામાં આવે તો નીત્તતથી , મહેનતથી અન્ન , દૂ ધ અને વસ્ત્ર પેદા કરી શકે. તે દ્વારા પોિણ મળે
એટલે ન્યાયનીત્તતપ ૂવરકની જીત્તવકા થઈ. અને ઘણો મોટો વગર આ દૃષ્ષ્ટ્ટએ જીવતો હોય છે. તેને વધારામાં
ત્તવજ્ઞાન, વ્યવસ્થા અને બીજા માટે ઘસાવાની દૃષ્ષ્ટ્ટ શીખવી દો એટલે ન્યાયનીત્તતના વ્યવસાયની તમે
પાિશાળા – લોકશાળા કાઢી ગણાય. તમે ન્યાયનીત્તતથી જીવો અને બીજાનેય તે શીખવો.” મને એ
વાતની ઘડ બેસી ગઈ !
નાનાભાઈએ ત્તવશેિમાં ઉમે્ાં ુ કે “બીજી પણ આજીત્તવકા એવી છે , જેમાં આપણે વૈદક શીખીને
ગામડાને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ જીવન જીવવાના સંસ્કાર આપી શકીએ. ખાનપાન અને પાદરની
વનસ્પત્તતથી સામાન્ય રોગ મટાડવાના ઇલાજો શીખવીએ અને ખાસ સંજોગોમાં યોગય સારવાર આપીએ
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કે યોગય સારવારની જગાએ મોકલીએ. આ રીતે આરોગય સાચવવામાં લોકોને સહાયભ ૂત થઈએ તો તે
પણ ન્યાય્ુતત જીત્તવકા ગણાય.” મેં કહ્ું કે

“નાનાભાઈ, મેં તો અક્ષખલ ભારત આ્ુવેદ ત્તવદ્યાપીિની

“ક્ષભિક”ની પરીક્ષા આપી છે . સૌરાષ્ટ્ર કેન્રમાં બીજા નંબરે આવ્યો છં.” નાનાભાઈ કહે, “તે કામ લાગશે.”
મારા મનને ખ ૂબ સમાધાન થ્ુ.ં આમ નાનાભાઈ પાસે મારું વૈચારરક ઘડતર થ્ુ.ં તે પછી રહન્દ છોડોનો
નાદ ગાજ્યો અને મને જેલવાસ મળયો. તે દરત્તમયાન મનુભાઈ વગેરેનો મને સત્સંગ સાંપડયો. એટલે
જેલવાસમાં પણ મારું વૈચારરક ઘડતર થ્ુ.ં

સંતબાલજીની જીવંત પ્રેરણા :
સંતબાલજી સાથે બાલંભામાં એક માસ રહેવા મળ્ુ.ં તેમની અમી નીતરતી આંખ અને તેમના
તેજસ્વી વ્યક્તતત્વે મને પોતાનો બનાવી લીધો. હરરજનો સાથે પણ પારરવારરક વ્યવહાર, ખાદી પરરધાન
અને બહેનોમાં લાજના કુરરવાજ દૂ ર કરવા અંગેની તેમની આગવી ત્તવચારસરણી મને તો સહજ રીતે
આકિી ગઈ. પરં ત ુ મારા વડીલો સમાજની ટીકાથી ડરતા હતા. એટલે તે પ્રશ્ન મેં સંતબાલજીને સોંપ્યો.
તેમણે આ ત્રણે બાબતમાં મારા વડીલોને સહમત કરી મારો માગર સરળ કરી દીધો. મારા ભાત્તવ કામ
ત્તવશે, ન્યાયપ ૂણર જીત્તવકા ત્તવશે , ગાંધીજીના જીવન સાથે અધ્યાત્મના સુમેળ વગેરે ત્તવશે તેમની સાથે
છૂટથી વાતો થતી. બાલંભામાં રમાતા જુ ગાર સામે પ્રાથરના

, એકટાણાં , ઉપવાસ ને વ્રતમય સામ ૂરહક

તપ-પ્રયોગ દ્વારા તેમની પ્રેરણાથી સત્યાગ્રહ પણ કયો. અને જુ ગારીને સન્માગે લાવવામાં મુત્તનશ્રીનો
અમ ૂલ્ય પ્રભાવ કામ લાગયો. બન્ને હૃદયથી નજીક આવ્યા. ત્યારે તેમણે ધ્યેયલક્ષી એક શ્લોક આપ્યો :
પ્રારં ભમાં પ્રભુપદે નમીને તમે અમે.
ને તે પછી કૃિકને સ્મરીને તમે અમે.
આ અન્ન નીત્તતમય મહેનતનુ ં બનેલ જે
તે સત્વ પોિક બનો ચહી એ જ આપણે.
થયેલા અન્નનુ ં ભગર

, વહો વાત્સલ્ય માગરમાં

આત્મને ત્તવશ્વનુ ં શ્રેય સંઘે સધાય જે થકી.
પ્રભુપદને નમસ્કાર કરી કૃિકનુ ં સ્મરણ કરવાનુ ં કારણ છે કે ખેડૂત જગતાત છે . જગતનો રસ્ટી
એટલે પાલક છે . ખેડૂત ખરા અથરમાં સમગ્ર જનપરરવાર , પશુપક્ષી અને જીવસ ૃષ્ષ્ટ્ટનો પાલક બને ; એ જ
એનુ ં ગૌરવ છે . એની મહેનત દ્વારા બનેલ અનાજ સાજત્વક અને પત્તવત્ર ભાવનાને પોિનારું બને છે . એવા
અન્નનુ ં તેજ સમગ્ર ગ્રામસમાજને પ્રેમ અને વાત્સલ્યવ્યવહારથી ભરી દે છે . એટલું જ નહીં પણ પોતાનુ ં
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અને ત્તવશ્વનુ ં શ્રેય કરનારી સામુદાત્તયક શ્રેયસાધનાનો માગર પણ ખેડૂતની શ્રેયસાધનામાં ર હેલો છે . અને
એથી જ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂત્તતિમાં ગ્રામસેવાની તાલીમ એ જ નક્કર અને વાસ્તત્તવક સાધના છે

, એમાં જ

આત્માથર અને પરમાથરનો પુરુિાથર છે તે વાતની પ્રતીત્તત થઈ હતી.

ખેડૂત શ્રેયઃસાધક મંડળ દ્વારા સેવા :
મારા જીવનનાં સ્વપ્નાંઓ સાકાર કરવા હું દક્ષક્ષણામ ૂત્તતિના ત્તશક્ષણકાયરમાં ખચી
ં ૂ ગયો. ખેડૂતોની
ત્તશક્ષબર ચલાવી, ્ુવા ખેડૂતોના વગો ચલાવ્યા, અક્ષભમુખ બનેલા ખેડૂતોનુ ં અમે મંડળ રચ્્ુ.ં નામ રાખ્્ું
“ખેડૂત શ્રેયઃસાધક મંડળ.” ખેડૂત ગ્રામરસ્ટી બનીને આત્મ અને ત્તવશ્વનુ ં શ્રેય કરવાના લક્ષ્ય સાથે સૌ સાથે
કુટુંબવત્ પ્રેમનો વ્યવહાર કરે . એ વ્યવહારના આચરણ માટે બળ મેળવી શકાય તેવા કેટલાક ત્તનયમોના
પાલન દ્વારા ખેડૂતોની સામુદાત્તયક શ્રેયઃસાધનાના આ મંડળે શ્રીગણેશ માંડયા. આ કામ માટે સંતબાલજી
મહારાજના મને આશીવારદ અને અનુમોદન પ્રાપ્ત થયાં. નાનાભાઈ અને મનુભાઈ એ મંડળના પ્રમુખ –
ઉપપ્રમુખ બન્યા.

ખેડૂત શ્રેય: સાધક મંડળનું ધ્યેય અને ત્તનયમો :
ખેડૂત અને ખેડૂતસમાજનુ ં શ્રેય થાય ; સમગ્ર ગ્રામસમાજમાં કૌટુંક્ષબક ભાવના કેળવાય , તેવી
જીવનવ્યવસ્થા ત્તનમારણ થાય ; ખેત-ઉત્પાદનની વાજબી ભાવનીત્તત ઊભી થાય ; ખેતીના ક્ષેત્રે સહકારી
કાયરપદ્ધત્તત અમલી બને ; પરસ્પરનાં રહતોની જાળવણી દ્વારા ઘિરણ ત્તનવારણ માટેની પ્રેમપરં પરા જાગે ;
કેવળ વગીય નહીં, પણ સમગ્ર સમાજના રહતની દૃષ્ષ્ટ્ટએ શ્રમજીવી વગરન ુ ં ઘડતર કરનારી સંગિનશક્તત
ત્તનમારણ થાય; ખેડૂતો નીત્તતત્તનભરર, ત્તનભરય સામાજજક જીવન ત્તવકસાવી શકે તે મુખ્ય ધ્યેય રહ્ુ.ં તેમ કરવા
માટે સંખ્યા કરતાં વ્યક્તતમાં ગુણાત્મક શીલઘડતર થત ું રહે અને તેમાંથી ત્તવશ્વાસપાત્ર તેમજ જવાબદાર
નેત ૃત્વ ત્તનમારણ થાય તે દૃષ્ષ્ટ્ટ મુખ્ય રહી. એ દૃષ્ષ્ટ્ટએ નીચેના ત્તનયમોના પાલનની સભ્યો પાસે અપેક્ષા
રાખવામાં આવી :
તમાકુ કે કેફી ચીજોનુ ં વાવેતર ન કરે . ખાદી પહેરે

, ઘેર ગાય પાળે , પોતાના બાળક કે સ્ત્રી

ઉપર હાથ ન ઉપાડે ; પોતાના બાળકને રાષ્ટ્રીય ત્તશક્ષણ આપે , લાંચ રુશવત લે નહીં કે લાંચની દલાલી
કરે નહીં; સહકારી ધોરણે ત્તધરાણ અને જરૂરરયાતની ચીજો માટે ભંડારની વ્યવસ્થા કરે . વિરમાં એક વાર
સ્વાધ્યાય ત્તનત્તમત્તે મળે અને મંડળના ખચરમાં સ્વૈચ્ચ્છક ફાળો આપે .
આંબલાના ખેડૂત ગ્રીષ્ટ્મવગરમાં સાવરકુંડલા , ચારોરડયા અને મોટીમારડ ત્તવસ્તારના ખેડૂતો
આવ્યા હતા. એટલે ખેડૂત શ્રેયઃસાધક મંડળના ઉપક્રમે જે તે ત્તવસ્તારમાં સંયોગો અનુસાર કાયરક્રમો
યોજાયા.
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લાંચ રુશવત સામે અરહિંસક પ્રત્તતકાર :
સાવરકુંડલા ત્તવસ્તારમાં એવું બન્્ું ! વીજપડીના માથાભારે માણસ સાથે મળીને ફોજદાર
વરસોથી લાંચ લે અને ગ્રામજનો પર ત્રાસ વતારવે . આ અરસામાં તેણે બગોયાના આગેવાન પટેલ
પાસેથી પૈસા પડાવ્યા. અને ગામ વચ્ચે એમને અપમાત્તનત કયાર . તેનો પ્રત્તતકાર કરવા અમુલખભાઈએ
આગેવાની લીધી. તેમની આગેવાની નીચે ખેડૂતોએ ગામેગામ જેહાદ જગાવી. આથી ફોજદારે માફી
માગી અને લીધેલી રકમ પાછી આપી. દરત્તમયાન ખાતાએ ફોજદારની બદલી પણ કરી. નાખી. પરરણામે
પેલો માથાભારે માણસ પણ સંયોગ સમજી નરમ બન્યો.
નાગકરક સ્િાતાંત્ર્ય માટે િનજાગરણયાત્રા :
ગોંડલ રાજ્યમાં સભાબંધી હતી. ગાંધીજયંતીના રદવસોમાં રચનાત્મક કાયરનો સંદેશો ગામેગામ
પહોંચાડવા ખેડૂત શ્રેયઃસાધક મંડળે કાયરક્રમ યોજ્યો. સભાબંધી ત ૂટી. બધે જાહેરમાં ધ્વજવંદન કાયરક્રમો
યોજાયા. લોકોમાં અનેરું બળ આવ્્ુ.ં ભીમબાપાથી માંડીને ગામેગામના અગ્રણીઓએ ગ્રામસફાઈ
કાયરક્રમમાં સાથ આપ્યો. લાંચ રુશવતની બદીની જાહેરમાં ચચાર થઈ. લાંચ ન લેવા-દે વાના સંકલ્પો
લેવાયા. અને એમાંથી જાગ ૃત થયેલી શક્તતએ જવાબદાર રાજતંત્ર માટે માગણી કરનારું નેત ૃત્વ પ ૂરું
પાડ્ુ.ં

સહકારી પ્રવ ૃત્તત્ત દ્વારા આગેવાની :
ચારોરડયામાં શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલે સહકારી ભંડાર શરૂ કયો. વ્યાપારી વગરને એમાં પોતાનુ ં
રહત જોખમાવાની દહેશત ઊભી થઈ. એટલે તેઓએ ત્તવરોધ કયો ; પરં ત ુ જાગ ૃત ખેડૂતોએ આ સહકારી
પ્રવ ૃત્તત્તને સુવ્યવક્સ્થત રીતે આગળ વધારી. તેને લીધે વ્યાપારીઓનો વ્યક્તતગત સ્વાથર ખુલ્લો પડયો.
સહકારી પ્રવ ૃત્તત્તને લોકસહકાર સાંપડયો.
પ ૂરપીકડતોને સહાય :
આ અરસામાં રં ઘોળી નદીમાં ઘોડાપ ૂર આવ્યાં અને ઘોળા ગામ જમીનદોસ્ત બન્્ુ.ં એટલે
ધોળા ગામને નવી જગાએ વસાવવાનો સવાલ ઊભો થયો. આસપાસનાં ગામડાંઓનાં ભોંયભીતર
થયેલાં મકાનોને ઊભાં કરવાં પડે તેમ હતાં. લોકો ઉપરના આ સંકટમાં ખેડૂત શ્રેયઃસાધક મંડળે
સંકટગ્રસ્તોનાં મકાનો ઊભાં કરવા ત્તનણરય કયો. સૌ અગ્રણીઓની દોરવણી નીચે કામ શરૂ થ્ુ.ં ત્તનયત
સમયમાં મકાનો ઊભાં કરી આપ્યાં. આ કામની મુખ્ય જવાબદારી મંડળે મને સોંપી હતી.
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ખેત-ઉત્પાદનના િાિબી ભાિ માટે લડત
ધોળામાં ખાંડનુ ં કારખાનુ ં થ્ુ.ં એટલે કારખાનાને ખેડૂતોએ છ આને મણ ફરજજયાત શેરડી
આપવા ભાવનગર રાજ્યે ફતવો બહાર પાડવો. એટલે આવા િોકી બેસાડેલા ભાવ સામે િેર િેર સંમેલનો
યોજ્યાં અને માગણી કરી કે કાં તો વાજબી ભાવ આપવામાં આવે . આવી માગણી સાથે મંડળે આંદોલન
માટે તૈયારી આદરી. પરરણામે રાજ્યે ફરજજયાત વેચાણની શરત રદ કરી.

ગામ આખું એક પરરવાર :
માલપરા ગામ આખું જાણે મારો પરરવાર. ગામના એકેએક ખેડૂત સાથે મારે ઘર જેવો નાતો.
ત્યાંની સમગ્ર ત્તશક્ષણપ્રવ ૃત્તત્તમાં લોકોની સરક્રય ભાગીદારી રહી. લોકોની અક્ષભમુખતા અને સહજ માગણીની
સાથે સાથે જ ગામ સમસ્ત માટે લોકાક્ષભમુખ ત્તશક્ષણપ્રરક્રયા ચાલતી રહી. તે જ રીતે હું ગામ સમસ્તનો
વૈદ બન્યો હતો તેથી મારા યોગક્ષેમની જવાબદારી ગામના ખેડૂતોએ ઉપાડી લીધી હતી. ખેડૂતો અનાજ,
કિોળ, શીંગ, ગોળ વગેરે મને આપે અને હું ઘરે ઘરનો આરોગય ત્તવિયક સલાહકાર અને આરોગયરક્ષક
બન્યો. આમ ગામના એકએક પરરવારમાં સહજભાવે એકરસ થઈને સૌનાં સુખદુઃખમાં સહભાગી
બનવાનો મને મોકો મળયો.

સૌ સાથે તાદામ્ય અને તાટસ્ર્થય :
મારો સ્વભાવ લાગણીપ્રધાન , સહેજ ઉતાવક્ષળયો અને વાતોરડયો. એટલે જેની સાથે સહેજે
સંબધ
ં કેળવાય તેના મય બની જાઉં. અને વાતોનો મારો ખોરાક એટલે કામની અને વગરકામની
વાતોથી સૌ સાથે રદલથી એકરસ બનીને રહ.ું સૌ સાથે એવું તો મન ઓતપ્રોત બની ગ્ું કે કોઈ ઘરમાં
નાનાં છોકરાંને કે બૈરાંને કોઈએ ધમકાવ્યાં હોય તો તેની વ્યથા જાણે કે મને થાય. હું ઘેર ઘેર જઈને
સમજાવું કે બાળકોને કે બહેનોને કોઈ મારશો નહીં – ધમકાવશો નહીં. કોઈ મગજ ગુમાવીને માર મારે
તો તેનો ઘા ઝીલવા હું વચ્ચે કૂદી પડુ.ં
એક રદવસ ઢસા ગામમાં સાસુ એની વહન
ુ ે મારતાં ને ગાળો દે તાં એના ત્તપયર ધકેલતાં પાદર
નીકળયાં. રસ્તામાં મારે એનો ભેટો થયો. તેને મારે ઘેર બોલાવ્યાં. એના પત્તતનેય બોલાવ્યો. ગુદ
ં ાળાથી
વહન
ુ ાં ત્તપયરરયાંનેય બોલાવ્યાં. સમજાવટથી તેનો ઘરઝગડો શાંત પાડયો. નક્કી થ્ું કે સાસુ કે પત્તત
હવે મારશે નહીં. પત્ની ઘરમાં નાની કે મોટી કોઈ ચોરી કરશે નહીં. સૌની બાંહધ
ે રી લઈ ગળયાં મોં
કરાવી સૌને પાછાં મોકલ્યાં. ભંડારરયામાંય શ્વસુરપક્ષ સાથે સુમેળ કરાવી વહન
ુ ુ ં દુઃખ ટાળ્ુ.ં માલપરામાં
તો આખા ગામમાં બહેનોનાં સ્વમાન , અને સ્વાતંત્ર્ય જળવાય તેવ ું વાતાવરણ સહેજે કેળવા્ુ.ં એમાંથી
જ ગામને કોઈ રં જાડે, દબાવે ને પીડે તેની સામે ગામની રક્ષા કરવાનો સહજધમર સૌને હૈયે વસ્યો.
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કેટલીક અન્ય સામાજિક પ્રવ ૃવિઓ

બળ નહીં પણ પ્રેમપ્રયોગ :
ખીજરડયાનો એક કાિી ્ુવાન ઘોડા પર આવી, દબાવીને માલપરાના ખેડૂતો પાસેથી રજકા
વઢાવી જાય. તેનાં ઘોડાં ખેતર –વાડીઓમાં છૂટાં ચરે . દક્ષક્ષણ બાજુ ની સીમના ખેડૂતો તેનાથી એવા
દબાઈ ગયેલા કે કોઈ તેની સામે હરફ ન ઉચ્ચારે . મેં તેનો ઘોડો ડબે પુરાવ્યો. તે ભાઈને ખબર પડી
એટલે તે ધઆંપ
ંૂ
આં
ં ૂ થતો આવ્યો. ગામને ગાળો દે તો જાય અને જાસા બોલતો જાય

, રુઆબભેર ઘોડો

છોડીને ચાલતો થયો. હું ફરરયાદ કરવા તૈયાર થયો પણ ખેતરનો ધણી પોતાના ખેતરમાં ઘોડો નુકસાન
કરતો હતો તે કહેવા તૈયાર નહીં. ડબે પ ૂરનાર ચોકીદાર પોતે ડબે પ ૂયો છે તેમ કહેવાની ના કહે. ગામના
મુખી પણ મને ખબર નથી તેમ કહી છટકી જાય. નજરે જોનારા સાક્ષી ન પ ૂરે . ગામડાની આવી ડરપોક
મનોદશા જોઈ હું અકળાયો. શું કરવું તે પણ સ ૂઝે નહીં. તેવામાં અચાનક ભાવનગર રાજ્યના ઉપપોલીસ અત્તધકારી ત્યાં આવી ચડયા. સ્વરાજ્યની રહલચાલના એ રદવસો હતા. સત્યાગ્રહ વખતે એક માસ
મને પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખેલો ત્યારે તેમની સાથે મીિો પરરચય થયેલો. બ્રાહ્મણ કુળના ઉચ્ચ સંસ્કારના
એ પ્રેમી હતા. અમે મળયા. અમારી રાત્તત્રપ્રાથરનામાંય એ ભળયા. અમારા કામ અંગે એને ખ ૂબ જ આદર.
અમારા કામમાં જરૂર પડયે પડખે રહેશે તેવ ું વચન આપીને ત્તવદાય થયા. મેં ગામડાની પામરતાની અને
માથાભારે તત્વોની રં જાડથી થતી હેરાનગત્તતની મઝવણ
ંૂ
તેમને જણાવી હતી. તે બધી વાત રસપ ૂવરક
સાંભળી. તેમના ગયા પછી તરત જ વાટાઘાટોનાં ચક્રો ચાલુ થયાં. ઘોડો લઈ જનાર ગાયકવાડી
સરહદનો. પણ પાટણાના તેના સાથીદારો સમજાવટ કરવા તૈયાર હતા. મને સ ૂઝી ગ્ું કે ઢસાના
પોલીસ થાણાના દબાણથી આ વાટાઘાટ શરૂ થઈ લાગે છે . મારો માગર પોલીસભયનો નહીં પણ
પ્રેમપ્રયોગનો હતો. મારા હૃદયમાં લેશ પણ કટુતા હતી નહીં. કેવળ પ્રેમ હતો.
બીજે રદવસેહું જાતે એ ભાઈને ઘેર ગયો. એને પોતાને મારા હૃદયની લાગણી સમજાઈ. એણે
ભ ૂલ કબ ૂલી. સાથે સાથે જે ક્સ્થત્તત તેને એવાં કામ કરવા પ્રેરતી હતી એ હતી ગીરો મુકાયેલી જમીન અને
બેકારી. બીજાને ક્ષબવડાવીને પૈસા પડાવવાનો સહેલો રસ્તો તેને જડી ગયો હતો. તે છોડે તો જમીન પણ
છોડાવી શકાશે તેવો ત્તવશ્વાસ પણ મેં આપ્યો. સદ્ ભાગયે બીજે વરસે ગીરોદારે જમીન છોડી દીધી. ગામના
.

વેપારીએ બળદ –સાંતીના રૂત્તપયા પણ વગર વ્યાજે આપ્યા અને સારું જીવન જીવવું હોય તો તે પણ
માંડી વાળવા તૈયારી બતાવી. અને આખરે માલપરાની એ રદશાની રં જાડ મટી એને હું ઈશ્વરકૃપા સમજુ ં
છં.
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મને કાંઈ સ ૂઝે નહીં, અકળામણ થાય. એ વખતે પોલીસ અત્તધકારીનુ ં આવવું, રં જાડ કરનારની
માતાની મીિાશ , એ ગામના આગેવાનની જમીન છોડી દે વાની તૈયારી

, વેપારીની વગરવ્યાજે નાણાં

આપવાની અને માંડી વાળવાની તૈયારી...એ બધું આપોઆપ ગોિવાઈ જવામાં અવ્યતત કુદરતની કૃપા
ત્તસવાય બીજુ ં શું હોય !

અભય જીવનવ્યવહાર :
અભય રદવ્ય ગુણ છે . ગીતામાં તે અગ્રસ્થાને છે . પણ ત્તનભરયતા વાતોથી આવતી નથી. પ્રત્યક્ષ
જીવનવ્યવહારથી તે શીખાય છે , અને ત્તશખવાડાય છે . તે વાત મને પ્રસંગ પડયે સમજાઈ. માલપરાની
આથમણી રદશાએ પાટણા ગામ. ત્યાંના એક કાિી દરબારની ચોવીશ ગામમાં રાડ . તે ખીજરડયાના એક
ગરીબ વાક્ષણયાની પરણેતરને ઉપાડી લાવ્યો. કોઈ વાક્ષણયાની વારે ન ધા્ુ. અને વાક્ષણયો પણ ફરરયાદ
કરવા તૈયાર નહીં. પોલીસખાતા સાથે પેલાનુ ં સરહયારું. એનો સાંરઢયો માલપરાની આથમણી સીમમાં
છૂટો ચરે . મેં તો મારી જાતને ગામના માણસો , પશુઓ અને સીમ સાથે વણી દીધી હતી. આ રં જાડની
વાત મારાથી સહન ન થાય. રોજની રાત્તત્રપ્રાથરનામાં મેં એ ચચાર કાઢી. સૌ કહે સાંરઢયો પકડાય નહીં.
એકે રસ્તો બતાવ્યો કે સાંરઢયાને પગે પથરો મારીને લંગડો કરી નખાય તો જ તે પકડાય. આ વાત
પેલા કાિી પાસે પહોંચી એટલે ખેડૂતને દાબ દઈને શીંગના પાથરા પહોંચાડવા જાસો મોકલ્યો. મેં
ખેડૂતને શીંગ આપતાં વાયો. દબાવ્યા દબાશો તો ક્યારે ય નહીં છૂટો. આ વાતની જાણ કાિીને થઈ.
એક વાર દારૂ ઢીંચીને મારા દવાખાને આવ્યો. મારા ખોળામાં મારો એક વિરનો નાનો બાબો
હતો. દારૂના કેફમાં તે કહેવા લાગયો : “ભવાની ભોગ માગે છે . આ છોકરાને લઈ લો.” મારી પાસે જે બેિા
હતા તે ભાગી છૂટયા. પણ તરત ગામ આખું ભેગ ું થઈ ગ્ુ.ં પણ કોઈની રહિંમત નહીં. આખું ગામ
ક્ષચત્રવત્ પર્થથરનાં પ ૂતળાં જ જોઈ લો ! બાબાને મારાં પત્ની લઈ ગયાં. આવનારને મેં ભાવથી
આવકાયો. તેના આપ્તજન બની પ્રેમથી તેના પર હાથ ફેરવ્યો. તે છંછેડાયો. કહ્ું કે તમારી પાસે થ્રી
નૉટ થ્રીની હોય તો મારી પાસે ફાઈવ નૉટ ફાઈવની બંદૂક છે . આજ તો પણ લીધું છે . ભવાનીને ભોગ
આપ્યા પછી જ આ ગામનુ ં પાણી પીવું છે , મેં મક્કમતાથી કહ્ું કે તે બનવાનુ ં નથી. તો કહે કે તલવાર
નહીં તો મ્યાન મારવા દો. મેં જો્ું કે બરફ ઓગળયો ખરો. મેં કહ્ું એ તો ન જ બને. તો કહે કે તમને
નહીં તો પદમા પટેલને મારું. મેં ફરી તેને સમજાવ્યો કે પદમા પટેલનો ઘા મારા પરનો જ ઘા ગણાય.
તે પછી જોઈ લઈશ કહી તે સાંરઢયા ઉપર ચડયો. હું તે સાંરઢયાની ડોકે બાઝી પડયો. મને એણે હાથ
દઈને કાિા ઉપર બેસાડયો. ને સંભળાય નહીં તેવી ગામને ગાળો દે તો સાંરઢયો હંકારી મ ૂક્યો. ગામ આખું
બાઘા જેવું બની ગ્ુ.ં હેબત ખાઈ ગ્ુ.ં
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ગામના પાદરમાં જ મુખી સામા મળયા. તેણે રં ગ પારખી લીધો. સોગંદ દઈને એ ભાઈને
પોતાને ઘેર લાવ્યા. મને કહે તમે તમારા કામે લાગો. એ ભાઈને મુખીએ ચા-પાણી પાયાં

, ને આરામ

કરવા કહ્ુ.ં જેવો તે સ ૂતો કે તરત ડેલાનાં બારણાં બંધ કરી દીધાં અને મારી પાસે આવ્યા. ને કહેવા
લાગયા ! આવા હડકાયાની હડફેટે ક્યાં ચડયા

? હવે આનુ ં કેમ કરવું છે

? મેં કહ્ું સમજાવશું તેને.

અજ્ઞાનીના ઓરતા ન હોય . દારૂનુ ં ઘેન ઊત્ુાં ત્યારે તે શરમાયો ને નીચું જોઈ ગયો. અમે હજી કાંઈ
વાત શરૂ કરીએ ત્યાં તો જેનાં જેનાં એણે નામ લીધાં હતાં તે સૌ ખોળા પાથરતા ને કાકલ ૂદી કરતા
આવ્યા. આ પામરતાથી હું રદગમ ૂઢ થઈ ગયો. તે બધાંને મેં પાછાં વાળયાં. કિોર અને ક્રૂર ગણાતા આ
માણસને લજ્જજા આવી. તેને મેં મીિો આવકાર આપ્યો , ગાય અને ગોવંશ પ્રત્યે તેને ખ ૂબ પ્રેમ. તેના
હૃદયમાં રહેલા આ કૂણા ખ ૂણાને સહારે તેની સાથે મહોબત બાંધી. તેના ભાઈ ખ ૂબ સમજણા અને
સમયના પારખુ હતા. તેમને ઘેર ભોજન લીધુ.ં યોગાનુયોગ તે પોતાની બડાઈના મદમાં ડફેરો સાથે
ઝગડયો. અને ડફેરોએ તેનો સાંરઢયો અને બંદૂક બન્ને આંચકી લીધાં. સાંરઢયાનો ભય ટળયો તેથી એ
બાજુ ની રં જાડ ગઈ. તે રદવસથી કાિી કાંઈક ઢીલો પડયો. એના ધાકની ભ્રમણા ભાંગવા જ કુદરતે આ
ડફેરોનો ભેટો કરાવી દીધો હશે તેમ અમે માન્્ુ.ં સાથે સાથે આ ઘટનામાં ઈશ્વરકૃપાનાંય અમને દશરન
થયાં.
આ બનાવ બન્યા પછી કેટલાક ્ુવાનો અમારી પ્રવ ૃત્તત્ત પ્રત્યે વધુ આકિારયા. માલપરા અને
ખીજરડયામાં એક સપ્તાહની ત્તશક્ષબર કરી. ખેડૂત શ્રેયઃસાધક મંડળની સમાજગત સેવાનો માગર એ તો
શ ૂરવીરતાનો માગર છે . કાયરતા ખંખેરવા અને અભયશૌયરથી સજ્જજ થવા માટે જરૂરી વાતાવરણ
ત્તશક્ષબરમાં ઊભું થ્ુ.ં માલપરાની ઉગમણી સીમે ચારણોનાં ખેતરો. તે પછી આગળ આંકરડયા અને
ચોસલાનાં બધાં ખેતરોમાં તે વખતે ખેતી તો ભાગયે જ થતી. ચારણ ભાઈઓ બધે ઢોર ચરાવતા ફરે .
આસપાસની ૭૦૦ વીઘા ખેડવાણ જમીન. પણ ક્યાંક જ વવાય. વવાય તે અરઘું પરઘું તો આ ચારણ
ભાઈઓનાં ઢોરની રં જાડથી ખતમ થઈ જાય. પ્ુિ
ર ણના રદવસોમાં આ સીમમાં હું ઝંપડી બાંધીને રહ્યો.
એ દરત્તમયાન એક વાર વેડવા વાઘરી ત્યાંથી નીકળે લા એટલે ગામના કોઈકે કહેલ કે “એલા ! ઓલી
લીલી ઝંપડીમાંથી કોઈ કાંઈ ન લેતા. એ ઝંપડીમાં માટક્ષલયાભાઈ જપ કરે છે . એણે તો આ ગામમા
બ્રાહ્મણ અને ભંગીને એક પંગતે જમતા કરી દીધા છે . વેડવા વાઘરીના મનમાં એ વાત વસી ગઈ હતી.
યોગાનુયોગ બન્્ું એવું જે એને શીંગના પાથરા ચોરવા અને મારે આથમતા સ ૂયરનાં દશરન કરવા બહાર
નીકળવુ.ં વાઘરીઓ તો ભખોભખ પાથરા છોડીને ભાગયા. તેણે આંકરડયામાં વાત કરી કે ઝંપડીવાળાએ
સામી નજર નાખી ત્યાં પાથરા છૂટી ગયા.
ચારણ ભાઈઓને મનમાં થ્ું કે એ માણસમાં જરૂર એવું કાંઈક હશે. નહીં તો રાજમાં જેની
ખુરશી પડે એવા લીંબા પટેલ પણ એને પ ૂછીને પાણી પીએ એવું ન બને . આ અરસામાં એક બાઈ
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ઉઘરસની દવા લેવા આવી. સામે જ અઘેડો હતો. તેની રાખ બનાવીને મેં આપી દીધી. ઉઘરસ મટી
ગઈ. એટલે બાઈએ બધે કહ્ું કે અરે એક સળીની રાખ આપે ત્યાં તો રોગ મટી જાય છે . આમ
અહોભાવથી તે અંજાતા જતા હતા. એક વાર આ ભાઈઓનાં ઢોર અમે ડબે પ ૂયાાં એટલે ગામના િરે લ
અને ડાહ્યા ગણાતા શંકરદાનભાઈ મળવા આવ્યા. તેમના વચનત્તવશ્વાસ પર મેં ઢોર છોડી મ ૂક્યાં. એટલે
તેણે છાશ પીવા આમંત્રણ આપ્્ું . હું તેને ત્યાં ગયો ત્યારે ખબર પડી કે છાશ પીવા ત્તનમંત્રણ એટલે
રીતસરનુ ં જમવાનુ ં ત્તનમંત્રણ. એ ત્તનત્તમત્તે સૌ સાથે સત્સંગ થયો. કેટલાક ચારણભાઈઓ તો ન્યાય માટે
પ્રાણ પાથરે એવા. પહેલાં તો ચારણની સાક્ષીએ સંત્તધ થતી. આવી સંત્તધને અંગ્રેજો પણ માન્ય રાખતા.
ધમર અને નીત્તતની રખેવાળી એમનો ધમર ગણાતો. આ ભાઈઓ બીજાની મોલાત કેમ ભેળવે

? આવી

બધી વાતો થઈ. આ વાતો સમજાઈ કે ગમે તે કારણે , એ સીમ તરફની રં જાડ અટકી. અમે નાગવાડામાં
સંસ્કારકેન્ર શરૂ ક્ુ.ાં તે પછી તો આસપાસની ૭૦૦ વીઘાં જમીન ખેડાવા લાગી. અને આંખ િરે તેવી
મોલાત થવા માંડી.
છ મરહનામાં અમે અનુભવ્્ું કે રાજ્યના કાયદા અને પોલીસબળ કરતાં પ્રેમ-મહોબત અને
સમજણે રં જાડ દૂ ર કરવામાં અને કાંરટયા વરણનાં રદલ કૂણાં બનાવવામાં અનેરું કામ કરે છે . એ તો તો
જ બની શકે જો માતા જેવું વત્સલ હૃદય હોય. આવો વત્સલહૃદય માણસ સારાયે ગામને માગરદશરન
આપે અને સારુંયે ગામ કુટુંબના જેવી પારરવારરક ભાવનાથી રહેવાનો સંકલ્પ કરી પરસ્પરના રહતનો
સુમેળ કરે . સવરના રહતમાં મારું રહત છે તેવો તદાકાર ભાવ ત્તવકાસ પામે. આને જ અમે સમાજગત
ભાવના કહીએ છીએ. આ જ છે ખેડૂતની શ્રેયઃસાધના અને એ સાધનાના અંગરૂપે મેં ગામ સાથે તાદામ્ય
અનુભવ્્ુ.ં
એક વાર ખબર આવ્યા કે ગેમલાએ ઘોઘાસમડી ગામને જાસો આપ્યો છે . ગામ આખું હેબતાઈ
ગ્ું છે . હું ત્યાં ગયો. ગામમાં સભા ભરી સૌને રહિંમતવાન થવા કહ્ુ.ં ગેમલાની સાથે સંબધ
ં રાખનારાઓ
દ્વારા કહેવડાવ્્ું કે અમે અહીં નાનાભાઈના આશીવારદ લઈ જ્ઞાનપરખ માંડી છે . એટલે આસપાસ કોઈને
રં જાડશો નહીં. ગેમલો એ ગામમાં ન આવ્યો . બહારવરટયામાં રહેલા સદ્ અંશોને જગાડીને કામ લેવાની
.

લોકોમાં રહિંમત જાણે કે કેળવાવા માંડી. ગામના સ્વરક્ષણ માટે ગામે જ પ્રયત્ન કરી યોગય વાતાવરણ
કેળવવા ત્તનરં તર પ્રયત્ન કયો. એથી બહારવરટયાને આશ્રય આપનાર અને બહારવરટયાના નામે
ધમકાવીને પોતાનુ ં કામ કઢાવનાર ખાટસવારદયાઓ પણ આખરે સમજી ગયા. આમ આવાં અસામાજજક
તત્વોનેય ગામના સ્વરક્ષણ માટેનો ધમર સમજાવી સેવામાગરની સહજ સમજ કેળવાતી ગઈ. આવી
બાબતમાં રાજ્ય અને અત્તધકારીઓની ફરજચ ૂકની ટકોર જાહેરમાં કરતા રહ્યા. પરં ત ુ રાજ્યની મદદ અને
તેની કાયરવાહીમાં ક્યાંય ન ભળયા પરં ત ુ લોકસંપકર થી લોકચેતનાને જાગ ૃત કરી ત્તનભરયતા કેળવવા અમે
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સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા. એકાદ અપવાદ ત્તસવાય ક્યારે ય રાજ્યને મારહતી પણ પ ૂરી ન પાડતા. પરં ત ુ
અસામાજજક તત્વોને લેશ પણ છાવયાર ત્તવના જાહેરમાં ખુલ્લાં પાડતાં પણ અચકાતા નહીં.
સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની સ્થાપનાને લગભગ બે વિર થયાં હતાં. આ અરસામાં અમે નાગવાડામાં
કૃત્તિકેન્ર શરૂ ક્ુાં હત.ું મગનભાઈ અને જગુભાઈ ખેતીત્તવકાસમાં મશગ ૂલ હતા. તેવામાં વીસા માંજરરયાના
બહારવટાના સમાચાર આવ્યા. કણબી પટેક્ષલયાઓનાં કરપીણ રીતે નાક વાઢીવાઢીને તેણે આખા
ત્તવસ્તારમાં ધાક ઊભી કરી દીધી હતી. રત ુભાઈ વગેરે ત્તમત્રો િેર િેર ગ્રામરક્ષક દળો ઊભાં કરી કરીને
ગ્રામજનોને નીડર-ત્તનભરય બનાવવા મથી રહ્યા હતા. જગુભાઈ અને મગનભાઈ પણ આ રહલચાલમાં
જોડાયા અને બંદૂકો શીખીને લીક્ષલયા પંથકની રક્ષા કરવા ખડે પગે તૈયાર રહેતા.
માલપરા આવીને એમણે જુ વાત્તનયાઓને તૈયાર કયાર. આ જુ વાત્તનયાઓને રાઈફલની તાલીમ
આપવા મેલાત્તસિંહ પણ આવી પહોંચ્યા. એટલે જુ વાનો કસરત કરે , રાઈફલની તાલીમ લે , ધાયાાં ત્તનશાન
પાડે. કાયરતા કરતાં સશસ્ત્ર સામનો સાતગણો સારો એમ માની મેં એને પ્રોત્સાહન આપ્્ુ.ં આમ છતાં
મારો ત્તવશ્વાસ તો શસ્ત્ર કરતાં સમજણ કેળવવામાં જ હતો. ઈશ્વર શરણ કે આત્મશ્રદ્ધા જ સાચું શૌયર પ્રગટ
કરી શકે તેમ માની હું ભક્તત અને સમપરણની શીખ આપી સૌને સજ્જજ રહેવા પ્રેરતો. જે વખતે માલપરા
તરફનો ત્તવસ્તાર બહારવરટયાની રં જાડથી ઘેરાયો હતો અને કેટલાક કાિી દરબારો તેમ જ ભરવાડ અને
કોળી ભાઈઓ તેને આશરો આપતા, તે અરસામાં ભ ૂપત પોતાની ટોળકી સાથે માલપરાની સીમમાં આવી
ગયેલો. એને નામે એના મળત્તતયા અને માથાભારે તત્વો ગ્રામજનોને દબાવે રં જાડે . આ સૌની સામે
અમારી જેહાદ હતી. એટલે તે અમારી સામેય ઉશ્કેરાય એ સહજ હત.ું

રામનાં રખવાળાં :
એક રાત્રે મારા પુત્રને સખત તાવ. ગઢડાથી ડૉ. ભાલચંરભાઈને તેડાવેલા. રાત્રે સારવાર કરી
સવારે ગઢડા પહોંચ્યા. એ જ વખતે બહારવરટયાનો સાગરીત રાણો માંદો પડેલો અને ગઢડામાં છપાઈને
સારવાર લે. ભાલચંરભાઈ જાણે નહીં કે આ ડાકુ છે. તે તે જ રાત્રે મળવા આવેલો. તેણે ડૉતટરને પ ૂછ્ું કે
હું રાત્રે તમને મળવા આવેલો. તમે ક્યાં ગયા હતા

? તો ડૉતટર કહે કે માટક્ષલયાભાઈના પુત્રને તાવ

હતો એટલે માલપરા ગયો હતો. તો રાણાએ પ ૂછ્ું કે ‘ડૉતટર સાહેબ, અત્યારે બીકાળં છે . તમે રાત્રે જતાં
ન ડરો ?’ ડૉતટર કહે, માટક્ષલયાભાઈ તો શંકર જેવા માણસ છે . ગરીબ –ગુરબા–દુઃક્ષખયાંની સેવામાં એણે
જીવન આપ્્ું છે . એનો દીકરો માંદો હોય એટલે ગયા ત્તવના ચાલે નહીં

. આ સાંભળીને રાણો ત્યાંથી

રવાના થયો અને ભ ૂપતની ભેળો થઈ ગયો. એણે એને ચડાવવા પ્રયત્ન કયો પણ એણેય કહ્ું કે
માટક્ષલયાભાઈને મારીને પાપમાં પડાય નહીં.
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અમારા ગામના એક પગીને ભ ૂપત સાથે ભળી જઈને મારહતી પહોંચાડવા પોલીસખાતાએ
રાખેલો. તે ભ ૂપતની ટોળકીમાં હતો. તેણે કારત ૂસની ત્તનશાની આપીને અમને ખબર આપ્યા કે
રત ુભાઈવાળી વાત આગળ વધારવી હોય તો અમુક જગાએ સમાચાર પહોંચાડો. અને અમને ચેતીને
ચાલવાનુય
ં કહ્ુ.ં એણે એમ પણ કહ્ું કે એક રદવસ ઓખા રેઈનમાંથી ઊતરીને તમે જતા હતા. મેં તમને
પડકારે લા. ત્યારે તમે કહેલ ું કે મને તારી બીક નથી લાગતી, રામ રાખે તેને કોણ મારી શકે ?
એક વાર રાત્રે ગાડામાં ઢસા જતા હતા ત્યારે પણ બહારવરટયાએ અમને પડકારે લ , અને અમે
રામનામે બચી ગયા. પણ તે રદવસેય અમને એણે કહ્ું હત ું કે અમે હાથ નહીં ઉપાડીએ

, પણ અમારો

કેડો છોડી દે . અમે તેમને એક સમાચાર રત્તસકભાઈ ગ ૃહમંત્રીને પહોંચાડવા કહેલ. તે તેમણે ગ ૃહમંત્રીનેય
પહોંચાડયા. પ્રથમ તો તેઓ માનવા તૈયાર ન થયા ! પણ કોડવડર સમજ્યા પછી તે પણ સંમત થયા.
આવા અનેક સારા અનુભવો અમને થયા અને ડાકુ ગણાતા આ લોકોમાં જે સારપ પડી છે તેને
જગાડવામાં આવે તો તેના તે પ્રકારના જીવનમાંથી પાછા ફરી શકે . નાનાભાઈએ ખડસલીમાં વીસા
માંજરરયાને મળીને નાક કાપવાના ક્રૂર માગેથી પાછો વાળે લ તેથી અમારો ત્તવશ્વાસ પાકો થયો હતો.
રામપરનો એક ્ુવાન કાિી ગરાત્તસયો ગંભીરાની ટોળીમાં અને પાછળથી ભ ૂપતની ટોળીમાં
ભળી કામ કરતો હતો. તે પકડાઈ ગયેલો. પછી કસ્ટડી તોડીને ભાગી છૂટેલો. મારે તેની સાથે પરરચય
થતાં સમજાવ્યો એટલે તે શરણ થવા તૈયાર થયો. તેને મારકૂટ ન કરવા ખાતાને આદે શ આપવા મેં
રત્તસકભાઈ સાથે વાત કરે લ. બીજો એક ચાવંડનો ્ુવાન તૈયાર હતો , પણ પેલા ભાઈનુ ં શું થાય છે તે
જાણ્યા પછી હાજર થવાનુ ં ત્તવચારતો હતો. પણ તે દરત્તમયાન પોલીસે એને માયો. કેટલાંક રાજવી કુટુંબો.
મોટા મોટા દરબારો અને વગવસીલાવાળા કાિીઓય કોને કોને આશ્રય આપે છે તેની વાત તેણે
પોલીસને જણાવી. એટલે પોલીસે ફરી માયાર અને ચસકેલ મગજનો કહીને ખોટાં નામ આપે છે તેમ કહી
માયો. વાત સાચી સાક્ષબત થઈ ત્યારે તેની વાત માની. જેલ ભોગવ્યા પછી એ કાિી ભગત થઈ ગયો.
જેઓ બહારવરટયાને આશ્રય આપતા હતા તેમાંના કેટલાક તો બીક ને લાચારીથી રોટલો આપી
છૂટી જતા હતા. મોટા ભાગના કણબીઓ ડરથી કે પોતાનાં સગાંની સલામતી જાળવવા રોટલો અને
ઓટલો આપતા. કાળ વાંક જેવો હોય તો નાસી છૂટતા. ભેરુને રોટલો અને આશરો દે વાની પરં પરા હતી.
આ પરં પરાને કારણેય કેટલાકને આશરો દે વો પડતો. કેટલાક તો પોલીસ અને ધાડપાડુ વચ્ચે કડીરૂપ
બની પોતાનો પ્રભાવ વધારતા. મુત્સદ્દી ગરાસદારો પોતાના એસોત્તસયેશનમાં કે રાજકીય પક્ષોમાં વગ
વધારાના હેત ુથી આમ કરતા . આ જ બધા બહારવરટયાઓના અડ્ડા બની ગયા હતા. અમે આ સૌને
મળીને સમજાવતા , જાહેર સભાઓમાં પણ સૌને આમ ન કરવા અપીલ કરતા. પરં ત ુ સલામતીધારા
નીચે જ્યારે આ બધાને પકડવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓય અમારા તરફ શંકાની નજરે જોતા. પકડાયા
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તેઓને છોડાવવા અમને કોઈ કહેતા ત્યારે અમે શરત મ ૂકતા કે દારૂ અને કુસગ
ં છોડે તેને જ છોડવા
રાજ્યને સમજાવી શકાય. સૌરાષ્ટ્ર સરકારની અમને મદદ હતી – હફ
ં ૂ હતી. પણ અમે કોઈને પકડાવતા
નહીં.

ગામ કે મ છોડાય ? :
એક વાર કાળ વાંકની ટોળી ભંડારરયાની સીમ બાજુ થી આવી અને નદીએ કપડાં ધોતી બહેન
પાસે મારી ભાળ માગી. બહેને આવીને મને ખબર આપ્યા. પાટણાના દરબારે પણ આવીને મને ખબર
આપ્યા અને ઉમે્ાં ુ કે બહારગામ છે તેમ કહી રવાના કયાર છે માટે મહેરબાની કરીને થોડા રદવસ બહાર
ચાલ્યા જાઓ. મેં કહ્ું એ કેમ બને

? ગામ કેમ છોડાય ? હું તો ગામડાનો ત્તશક્ષક , ત્તનભરયતાના પાિ

ભણાવુ.ં ગામ છોડી બહાર જાઉં તો ત્તશક્ષક તરીકેનો મારો સ્વધમર લાજે.
કાળ વાંકના સસરા વાજસુરવાળા ત્તથયોસોફીના અભ્યાસી. સજ્જજન પણ ખ ૂબ તેમ સાંભળ્ું હત.ું
અમારા જોડીદાર જેરામભાઈને તે પરરવાર સાથે સંબધ
ં હતો. એમને ત્યાં મોકલ્યા અને પુછાવ્્ું કે કાળ
વાંકને મારું શું કામ હત ું ? તે જણાવે તો માટક્ષલયાભાઈ મળી જશે . એમણે કહેવડાવ્્ું કે માટક્ષલયાભાઈએ
રત્તસકભાઈને લખેલ પત્રની નકલ કાળ વાંકને મળી છે તેથી તે રોિમાં છે . સારો રસ્તો એ છે કે હમણાં
થોડો વખત બીજે રહે. પણ જે રદવસે માલપરામાં હું ન હતો, સાંજે એ ટોળી અમારે ત્યાં આવેલી. ઢસાના
ફાટક પાસેથી તેણે ખટારો ઉપાડયો અને નરત્તસિંહભાઈ પર તે હમ
ુ લો કરવા જતો હતો. ત્યાં પોલીસ ઉપરી
કાનેટકરની ટુકડી સાથે ઝપાઝપી થઈ એમાં એનો એક આદમી મરાયો અને બીજા ભાગી છૂટયા.

સંમેલન તો ભ્ુાં જ :
ચીરોડામાં અમે ખેડૂત સંમેલન રાખ્્ું હત.ું હવા એવી હતી કે આ સંમેલનમાં ભ ૂપત એની ટોળી
સાથે ત્રાટકવાનો છે . પણ મેં જાહેરમાં કહ્ું કે પાંચમની છિ કોઈ કરી શકત ું નથી. અરે ઈશ્વરની ઇચ્છા
ત્તવના અમને તો શું પણ અમારા માથાના ટોલાને પણ કોઈ મારી ન શકે . ભાિણ ચાલત ું હત ું તે
દરત્તમયાન ચોગિવાળા છગન લાલજી વગેરે કેટલાક ધારાસભ્યો ગાડી લઈને આવી પહોંચ્યા. આ
સંમેલન પરના ભયની વાત રાજકોટ પહોંચી હતી તેથી ધોળામાં રહેલી ત્તમક્ષલટરીને વાયરલેસથી ખબર
આપવામાં આવ્યા. તેથી અથડામણ ટાળવા ઉજળવાવ પાસે જીપ મ ૂકીને બહારવરટયા નાસી છૂટયા. તે
રદવસથી માલપરામાંય ત્તમક્ષલટરી મ ૂકાઈ અને મારી રક્ષા માટે બીજા બે પોલીસોનેય મ ૂકવામાં આવ્યા.
રત્તસકભાઈને મેં ના કહેલ , પણ તેમણે કહ્ું કે ફૂલચંદભાઈના સાથીદાર વીર ત્તશવાનંદજીને ગુમાવ્યા પછી
હું ગફલતમાં રહેવા માગતો નથી. આમ અનાયાસે અમારી રક્ષા થઈ. આમાં મેં ઈશ્વરની કૃપા જોઈ.
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ખેડે તેની િમીનની માગણી અને....
સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રજાકીય રાજ્યની સ્થાપના થઈ તે પછી ખેડૂતોની સમસ્યાઓને સત્ય અને
અરહિંસાના માગે શાંત્તતમય ત્તનરાકરણ કરવા ખેડૂત શ્રેય:સાધક મંડળ દ્વારા પ્રયત્નો ચાલતા હતા. ચંપારણ,
ખેડા અને બારડોલીની લડતો દ્વારા એ અરહિંસક માગર લાધ્યો હતો. તેથી આ ખેડૂત શ્રેય:સાધક મંડળના
કામને સૌરાષ્ટ્ર રચનાત્મક સત્તમત્તતએ પણ રચનાત્મક કામ તરીકે સ્વીકા્ુાં હત.ું અને એવું પણ નક્કી ક્ુાં
હત ું કે આ મંડળનો કોઈ પક્ષના હાથા તરીકે ઉપયોગ ન કરવો. સદ્

ભાગયે ઢેબરભાઈની સરકાર

.

ગાંધીનીત્તતને અમલમાં મ ૂકવા પ્રયત્નશીલ હતી. કેટલાક સાથીદારોને આ બાબતમાં મતભેદ હોવા છતાં
ઢેબરભાઈએ ખેડૂત મંડળની આ પ્રવ ૃત્તત્તને આવકારી હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં રૈ યતવારી પદ્ધત્તતમાં જમીન મહેસ ૂલ
રોકડેથી ભરવાનુ ં નક્કી થ્ું હત.ું છતાં પણ બધેય ભાગબટાઈ , વેિ, વેરા, લાગા, તેમ જ ગમે ત્યારે
જમીન આંચકી લેવી આ બધું ચાલુ હત.ું એટલે ખેડૂત મંડળે કાયમી રીતે જમીન તેના સાચા ખેડનારને
મળે અને ગરાસદારને તેના ધારણ-પોિણ માટે જમીન રહે તે રીતે કાયદો કરવા માગણી કરી.
સરકારે જમીન સુધારણાનો કાયદો કરવાનો ચટણીમાં
ંૂ
કોલ આપ્યો હતો. ઢેબરભાઈની દોરવણી
નીચે કોંગ્રેસે પણ સાિની ધારાસભામાં વીસ જેટલા ખેડૂત આગેવાનોને સ્થાન આપી ખેડૂતો પ્રત્યેની
ત્તનષ્ટ્િા ત્તસદ્ધ કરી. જમીન સુધારણા ધારાના અમલ પછી ખેડૂત અને ગરાસદારના જમીન સંબધ
ં ી પ્રશ્નો
પતાવવા અમારી નીત્તત બન્નેને પરસ્પર સમજી કાયદે સરના એકબીજાના અત્તધકાર જાળવવા એવી હતી.
ખેડૂતે પરસેવો સીંચી જમીન સારી કરી હોવા છતાં ઘરખેડમાં દરબાર સારી જમીન માગે તો આપવા
અમે ખેડૂતને સમજાવતા. કેમ કે તે વગરનો ભાત્તવનો આધાર જમીન જ રહેવાની. સામેથી હકથી મળતી
જમીન દે વાની દરબાર ના કહે તો અમે ખેડૂતની પડખે રહીને અપાવતા. કોઈ જોરજબરી ધમકી કે
રહિંસાનો આશ્રય લે તો તેનો પ્રત્તતકાર કરવાનુ ં શીખવતા. ઘણી વાર ગરાસદાર સામે લડવાનો પ્રસંગ
આવે ત્યારે અમારા મનમાં ગરાસદાર વ્યક્તત કે કોમ પ્રત્યે લેશ પણ કડવાશ ન રહેતી. ગરાસદાર
આગેવાનો સાથે વ્યક્તતગત સંબધ
ં પ્રેમાળ રહે તેની ચીવટ રાખતા. તેમ છતાં તેમની જબરદસ્તી સામે
નમ્રતા સાથે મક્કમતા રાખવામાં આવતી. મોટા મોટા વગવસીલા અને જેની ધાક આખા પ્રદે શમાં હતી
તેવા પાંચસાત આગેવાનોના કેસમાં ખેડૂતને ત્તવજયી બનાવવાથી સમગ્ર પ્રદે શના પ્રશ્નો સહેલાઈથી પતી
ગયા હતા.

લાગવગશાહી સામે રક્ષણ :
એક દરબાર ખ ૂબ જ બાહોશ. કાયદાના

પાળનારા. સમય પારખી સૌ સાથે સારો સંબધ
ં

રાખનારા. પોતે સારા લાગે પણ થોડાં માથાભારે તત્વો અને પોલીસખાતાના સુમેળ દ્વારા ધાક એવી
જમાવે કે આસપાસનાં ગામડાંઓમાં એમની જ હાક બોલે. ઘરખેડની જમીન તો ’૪૭ પહેલાં તેણે ખેડૂતો
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પાસેથી પડાવીને પોતાની પાસે જ રાખી હતી. વાડીની જમીન, ખોરડાં વગેરે બાબતમાં મનધા્ુાં કરાવે.
સોનગઢમાં ઢેબરભાઈનો મુકામ. અમે તેમનો પ્રશ્ન મ ૂક્યો. ઢેબરભાઈએ તે ભાઈને જાહેરમાં જ ખખડાવ્યા
અને કાયદે સરના ગરાસ ટકાવવા હોય તો કાયદા ત્તવરુદ્ધ ન વતરવા ચેતવણી આપી. ગરાસદારે વખત
પારખી અમારા કાયરકર સાથે બેસીને ખેડૂતને ધોરણસરના અત્તધકાર આપી પ્રશ્નનુ ં શાંત્તતમય ત્તનરાકરણ
કરવાનુ ં શાણપણ વાપ્ુ.ાં તેની પ્રત્યેક ગામ પર સુદ
ં ર અસર થઈ ને ગામમાં દરબાર

–ખેડૂત વચ્ચેના

પ્રશ્નો પરસ્પરની સમજાવટથી પતી ગયા.

કુરટલ કુનેહબાજી સામે રક્ષણ :
એ દરબારના સાગરીત એવા બીજા એક દરબાર સજ્જજન

, વાતડાહ્યા અને મુત્સદ્દી હતા.

પોતાની ૬૦૦ વીઘા જમીન તો સ્વરાજ્ય પહેલાં જ ખેડૂતો પાસેથી લઈ લીધેલી. પણ બીજા દરબારોની
આગેવાની જાળવવા અને ખેડૂત પર પકડ રાખવા તે કુનેહથી કામ લે અને ખેડૂતમાં ભેદભાવ –કુસપ
ં નો
લાભ લઈ ખેડૂતોનીય આગેવાની લઈ શકે. અત્તધકારીઓને પ્રેમથી સાચવી લે તેવા

; પરં ત ુ તેની સામે

એક મોટો ખેડૂત પરરવાર થોડો ક્સ્થત્તતસંપન્ન, જરૂર પડયે માથું ઊંચકે તેવો શક્તતશાળી. તે જો હામ હારી
જાય તો બધા ખેડૂતો દરબારનુ ં મનધા્ુાં કરે . ગામના કુસપ
ં નો લાભ લઈને અને અમલદારની વગનો
ઉપયોગ કરીને એક કુટુંબની ખેતીની જવાબદારી જેના પર હતી તેવા તે બેય મોટાભાઈને અટકમાં
લેવરાવી સૌથી નાનાને ધમકાવી મનધા્ુાં કરાવવાના ઘાટ દરબાર ઘડતા હતા. તે વાતની લીંબા
પટેલને ખબર પડી એટલે તે ખેડૂતની વહારે ધાયા. મેં પણ આવા નાના ખેડૂતને દબાવવાની ભ ૂલ માટે
તેને િપકો આપ્યો. બેય ભાઈને જામીન પર છોડાવ્યા અને દરબાર સામે કાન ૂન અનુસાર કામ લીધુ.ં
પરરણામે પેલા નાના ખેડૂતને િીક િીક ન્યાય મળયો. ધાકધમકીની અસર ઓગળી અને ખેડૂત દરબારના
સંબધ
ં ો તંગ ન થયા.

ખોટી શેહ સામે રક્ષણ :
પ્રમાણમાં અપરરક્ષચત એવા ગામમાં ઘરખેડ મામલતદાર આવ્યા હતા. જમીનના મ ૂળ માક્ષલક
કાિી દરબારની હાજરીમાં તેના બધા ખેડૂતોએ અમારે જમીન નથી જોઈતી તેમ કહી રાજીખુશીથી આ
જમીન જતી કરીએ છીએ તેમ લખી આપ્્ુ.ં બીજી બાજુ તે દરબાર જ્યાં રહેતા ત્યાં તેમને ઘરખેડની
જમીન મળી જ ગઈ હતી. તે ગામે ચુકાદો અપાય તે પહેલાં ધારાસભ્ય છગનભાઈ વતી અમારે હાજર
રહેવ ું તેમ નક્કી થ્ું હત.ું
મેં કાિી દરબારોને પ ૂછ્ું : “તમે જમીનનાં દાન આપો ખરા !” તે કહે બહેનોને , ભાક્ષણયાઓને
અને દે વમંરદરને અમારાં દાન હોય જ. તે પછી મેં ખેડૂતોને પ ૂછ્ુ,ં તમે તમારી દીકરી, બહેન કે ભાણેજને
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જમીન દાનમાં આપો ? તો કહે ના. એટલે દરબારોએ ટાપસી પ ૂરી કે દાન તો અમે જ દઈ જાણીએ.
કણબીના કોિામાં એ નથી. એટલે એ વાત પકડી મેં ઘરખેડ મામલતદારને લખાવ્્ું કે આપ તો આખી
વાતના સાક્ષી છો. ખેડૂત કોઈને રાજીખુશીથી જમીન આપી દે તો નથી. તો તેમને જે જમીન કાયદે સર
મળે જ છે તે જમીન તે રાજીખુશીથી કેમ જતી કરે છે ? તે રાજીખુશીથી નહીં, કોઈ બીજા કારણથી. કોઈ
ધાકથી કે ખોટી શેહથી આ જમીન છોડે છે . આ રીતે જમીન જતી કરી તે કાન ૂનસર ન ગણાય. એટલે
દબાણ કે આંખની શરમે આપેલાં ત્તનવેદન ગેરકાયદે સર ગણી રદબાતલ ગણવાં. આ સાંભળીને અજાણ્યા
આ ગામના ખેડૂતોને રહિંમત આવી અને ઘરખેડ મામલતદારે ખાનગીમાં એકેએક ખેડૂતનાં ત્તનવેદન
લીધાં. ખેડૂતોએ કહ્ું કે રાજ્ય અમને રક્ષણ આપે તો અમે જમીન જતી કરવા માગતા નથી. એ સ્પષ્ટ્ટતા
પછી ખેડૂતોને કાયદે સરના અત્તધકાર મળયા. ત્તસિંહના મોંમાંથી ત્તશકાર છટકે ને જેવું રાહતજનક આશ્ચયર
જન્મે તેવા આશ્ચયર વચ્ચે તે ગામના અને આસપાસના ખેડૂતોને રહિંમત આવી. પરરણામે પરસ્પરના
સુમેળભયાર વાતાવરણ વચ્ચે તે ખેડૂત અને દરબારો બન્નેને પ્રમાણમાં સંતોિકારક ઉકેલ તેમાંથી
સાંપડયો.
આસપાસનાં ગામોમાં એક બાજુ કાિી દરબારો અને બીજી બાજુ ગોરહલ ગરાસદારોનાં ગામડાં.
એકમાં સ્વામીનારાયણ ભગવાન, આપા ખાચર, દાના ખાચર અને વીસામણ ભગતની આસ્થાના સંસ્કાર;
બીજામાં ગોરહલકુળની ખાનદાનીના સંસ્કાર. પણ બેય રૈ યત અને ખેડૂતને ધાકથી વશ રાખવામાં
એકમત અને એથી નાનીમોટી ત્તશરજોરી દ્વારા ખેડૂતને દાબમાં રાખે. તેની સામે થનાર કે આગેવાની
લેનાર ખેડૂતના કાં તો ટાંગા ભાંગે કાં ઓઘા બાળે .
ચભારડયા બાજુ ના એક ખેડૂત આગેવાનનુ ં ભરબજારે ખ ૂન થ્ુ.ં તે પછી તે ત્તવસ્તારના ખેડૂતો
િીકિીક રીતે દબાઈ ગયા હતા. પીપરડીમાં થોંટિાપલી ને ડારાથી સૌને ડારે . ધ ૂફક્ષણયામાં ખેતર છોડીને
ખેડૂતો બીજે ભાગી જાય પણ ક્યાંય કોઈ તેની વહારે ન ચડે. ગઢડાની કોંગ્રેસ

, મંરદર અને ગામ પર

દરબારના કામદારોનુ ં વચરસ્વ. મોહન શેિનો મરહમા મોટો. સમજદારી ઊંડી. સજ્જજનતા અને ઔદાયર
અપાર. પણ તેઓ મોટાં કાયોમાં મશગ ૂલ રહે. ગઢડા મહાલમાં ગરબડ ન થાય તે હેત ુથી ગરાસદારો
અને તેના વહીવટ કરનારને સમજાવી ફોસલાવી શાંત્તત ને સલામતી જાળવી રાખવા જેવું કોિા-ડહાપણ
બતાવે. મહાલ આખામાં ખેડૂતોને રાવ ફરરયાદ કરવાનુ ં સ્થળ જ ન મળે . એવામાં એક બધે પ્રખર વગ
ધરાવનાર કાિી દરબારે તેના ખેડૂતને બંદૂક બતાવી દબાવ્યા. અમે જાહેરમાં તેની ટીકા કરી. દરબારને
શરમાવ્યા. આખરે ખેડૂતના હક જળવાઈ ગયા.
પીપરડીમાં હકુભાઈની હકુમત. દરબારો તેન ુ ં માને. દરબારે ખેડૂતને મારે લા પણ કોઈ કેરફયત
દે વા તૈયાર નહીં. મેં ઢેબરભાઈ પાસે વાત મ ૂકી. તેઓ પોલીસસંરક્ષણ મ ૂકવા તૈયાર થયા. હકુભાઈએ

અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 23

માલપરાની વિદ્યાિાડી – ૨
જબરદસ્તીને બદલે કાયદે સર કામ લેવા દરબારોને સમજાવ્યા. પ્રેમથી પ્રશ્ન પતી ગયો. ધ ૂફક્ષણયામાં
દરબારોને સામેથી હું મળયો. ગામસભાય કરી. ખેડૂતને ટેકો આપતા ત્યાં પણ પરસ્પરની સમજણથી પ્રશ્ન
પતી ગયો.
માથાભારે કે ત્તશરજોર તત્વોને સમજાવટ અને સંગરિત શક્તત અને પ્રસંગ પડયે રાજ્યની
મદદથી તેનો પ્રત્તતકાર કરવાની અમારી નીત્તત હતી. અલમપર આસપાસના ખેડૂતોની દીનહીન દશાની
દયા આવે. ગામના કેટલાક દરબારોની ખેડૂત પ્રત્યે સહાનુભ ૂત્તત

, પણ તે જમીન વાવે આસપાસના

દરબારોની – રામણકા ગામના દરબારોની. ત્યાંથીયે ફરરયાદ આવી. ક્ષચમા વગેરેના દરબારોની કોઈએ
ચઢામણી કરી. અમારી સામે ઉશ્કેયો. અમે એકબીજાને જાણીએ નહીં. ઉશ્કેરાટ અને રોિમાં તેન ુ ં એક જૂથ
અલમપર સંમેલનમાં આક્રમક વલણ લેવા ધસી આવત ું હત ું . પરં ત ુ ડી.વાય.એસ.પી.ને ગંધ આવી ગઈ
હતી. તેઓ પોલીસપાટી સાથે હાજર રહ્યા . તેમણે તે જૂથને ડારો દઈને પાછં કાઢ્ુ.ં સંમેલન પછી મને
ખબર પડી. હું કોઈની સાયકલ લઈને ક્ષચમા ગયો. આગેવાન દરબારને મળીને મારી ઓળખાણ આપી.
તે તો આવા જોખમ છતાંય મને એકલો આવેલો જોઈને આશ્ચયર જ પામી ગયા. તેણે રામરામ કહી મારું
સ્વાગત ક્ુ.ાં ચા-પાણી લેવા કહ્ુ.ં મેં કહ્ું નહીં લઉં તેમ કહીશ તો હું ત્તવશ્વાસ નથી કરતો તેમ લાગશે
માટે કહ્ુ,ં જરૂર નથી છતાં દૂ ધ કે દહીંનુ ં ઘોળવું લઈશ. બંને વચ્ચે મીિાશથી વાતો થઈ. તેમનો ભય
ગયો. કાયદે સર રીતે ખેડૂતના હકનુ ં જે મળે તે આપવા તૈયાર થયા. જે ખેડૂતની અમારી પાસે અરજી
હતી તે અંગે વાત થઈ. કાયદે સર તેને જમીન મળતી હતી. દરબાર સંમત થયા. મને કહે કે કાલ તમારી
હાજરીમાં સાંતી જોડાવી દઉં. મેં કહ્ું કે આ ત્તનણરયનો યશ તમે જ લો. ખેડૂતને જમીન સોંપી મને
જણાવજો. બીજે રદવસે રામનકામાં ખેડૂતને જમીન મળી ગઈ. તે દરબાર

, ખેડૂત અને અમારી વચ્ચે

પ્રેમાળ સંબધ
ં ની શ્ખ
ં ૃ લા રચાણી. આ બાજુ ના ખેડૂતોના પ્રશ્નો પણ પ્રેમથી પત્યા.

ત્તનષ્ટ્પક્ષ ન્યાયનીત્તત :
હિરદપુર દે વક્ષળયાના દરબારે તેના સાતઆિ ખેડૂતોને કાઢી મ ૂક્યા. બે વિરથી જમીન પડતર
રહે. તે જમીન પોતાના નામે કરી લેવા ઢેબરભાઈના અંગત મદદનીશ અને કોંગ્રેસના સલાહકાર
રાજકોટના ધારાશાસ્ત્રીને તેમણે રોક્યા. તે ધારાશાસ્ત્રી ભાવનગર જજલ્લાના સમાહતારના ત્તમત્ર. એટલે બધી
જ કાયરવાહી દરબારના પક્ષે જ થયા કરે . દરબારે ખેડૂતને ભાગના કે બીજા કોઈ લાગાલેતરીની પહોંચ
નહીં આપેલ. દફ્તર પણ ચોરાઈ ગ્ું તેમ જવાબ આપી દફતરના આધારનેય સંતાડી દીધા.
અમરે લીના મોહનલાલ વીરજી અને અમારા લીંબાભાઈ વગેરે સૌ ખેડૂતોને મદદ કરવા તૈયાર

, પણ

મામલતદાર લાચાર હતા. મામલતદારે મને વાત કરી કે ખેડૂતો સાચા છે પણ આધાર નથી. ખેડૂતોને
અમે મળયા. જૂના કાગળો તપાસતાં તેમણે લેવીનુ ં અનાજ ભ્ુાં હત.ું દુષ્ટ્કાળ વખતે ઘાસની તગાવી પણ
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લીધી હતી. તે આધાર પર ઢેબરભાઈને મેં વાત કરી. તે મમર પામી ગયા એટલે લાિી મુકામ વખતે
તેમણે તે ખેડૂતોને બોલાવ્યા. તે દરબારને પણ બોલાવ્યા. ખેડૂતો પાસે બે પ ૂરાવા હતા તે સાક્ષબતી માટે
પ ૂરતા હતા. પરં ત ુ કાયદાની ત્રુટીનો એને ખ્યાલ હતો. એટલે કાન ૂન કરાવ્યો કે જો ખેડૂતો લેવી-તગાવી
કે તેવા આધાર રજૂ કરે તો તે પણ પયારપ્ત ગણવા. આથી બધા ખેડૂતોને તેની જમીન પાછી મળી ગઈ.
ત્તવઠ્ઠલગઢના દરબાર કાયદામાં ખ ૂબ ચત ુર અને બાહોશ. તેના પીળવા ગામના ખેડૂતોને
ભાગલાગનો ભારે ત્રાસ. રીબ્્ુનલ સુધી કેસ ચાલે પણ “થાળીની જમીન” એટલે શું તે વ્યાખ્યાના
અભાવે ચુકાદો સ્પષ્ટ્ટ ન થાય. તેના કામદાર સંતબાલજી મહારાજના ચાહક એટલે સમાધાન માટે મને
બોલાવી ગયા. મેં થાળીની જમીનની વ્યાખ્યા સમજાવી. ઉતારાના પગી , નોકરો તેમ જ સેવા આપનાર
દાસદાસી વગેરેને થાળી આપતા. એટલે તે પેટે રાખેલી જમીન. પરં ત ુ આ આધાર માન્ય રાખવા દરબારે
તૈયારી ન બતાવી. તેથી ઢેબરભાઈ પાસે આ આધાર રજૂ કરતાં તેમણે ઇનામી જમીનની વ્યાખ્યા લાગુ
પાડી. રીબ્્ુનલે ખેડૂતની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો.
લાિી રાજ્યમાં ગઢાળી નજીકનાં બે ગામ , તેન ુ ં મહેસ ૂલ આસપાસનાં ગામ કરતાં ચારગણુ.ં
ભાગના આધાર ઉપર ઊચક જ નક્કી થયેલ હશે . આની દાદ-ફરરયાદ લઈને ખેડૂતો મંડળ પાસે આવ્યા.
ફરતાં ગામડાંઓના મહેસ ૂલઆંકડા વગેરે રજૂ કરીને ઢેબરભાઈ પાસે કેસ રજૂ કયો. રીબ્્ુનલમાં િાકોરની
ઘણી મોટી વગ. પણ ઢેબરભાઈને ગળે વાત ઊતરી ગઈ એટલે આસપાસનાં ગામ કરતાં સહેજ ઊંચા
દરે એના મહેસ ૂલ દર નક્કી થયા. એના પછી ગઢાળીના મહેસ ૂલ દર મુકરર કરવાનો મહાલકારીનો
ગઢાળીમાં મુકામ થયો. દરબારોએ આગતાસ્વાગતા દ્વારા અને સુદ
ં ર રજૂઆત દ્વારા પોતાનો કેસ સારી
રીતે રજૂ કયો. ખેડૂતોએ અમને બોલાવ્યા. અમે પણ યોગય રજૂઆત કરી. આસપાસનાં ગામના ધોરણે
ગઢાળી, ચીરોડા અને સાંજણાવદરના મહેસ ૂલદર નક્કી થયા.

ત્તનષ્ટ્પક્ષ ખેડૂત બળ પ્રગટ થાય :
કણબી ખેડૂતમાં એક કચાશ. તે કાચા કાનના.

તે કોઈનામાં ત્તવશ્વાસ ન કરે . ત્તનષ્ટ્િાથી કોઈને

વળગી ન રહે , એટલે લીંબા પટેલ કહેતા : “કણબી કોઈનો નહીં.” કેવળ ટૂંકી સ્વાથરબદ્ધુ દ્ધ. ગઢાળીના
ખેડૂતો વળી એક બીજા ખેડૂતસંઘના વ ૃદ્ધ નેતાને અનુસરે . નેતા બોલકા ખ ૂબ. દરબારો સામે બેફામ બોલે
અને ઉશ્કેરણી કરે . પણ કાયદાની કાંઈ ખબર ન પડે. જમીનના પ્રશ્નના ઉકેલ માટે ખેડૂત શ્રેય:સાધક
મંડળના પ્રત્તતત્તનત્તધને બદલે ખેડૂતના પ્રત્તતત્તનત્તધ તરીકે એ જો આવે તો એના અજ્ઞાનનો લાભ લઈને
કાયદાનો લાભ અંગત સ્વાથર માટે લીધા કયો. આખરે પેલા ખેડૂત નેતાનોય વારો પડી ગયો એટલે તે
અમારી પાસે આવ્યા અને હૈયા વરાળ કાઢવા લાગયા.
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એક સજ્જજન દરબારના ખેડૂતોનો ચુકાદો બાકી હતો. ગાંધીજયંતી વખતે રચનાત્મક સત્તમત્તતએ
૮૦ ત્તસક્કા દરરરનારાયણ ફાળો ઉઘરાવવાનો કાયરક્રમ અમલી બનાવ્યો હતો. અમે એ કાયરક્રમ માટે
ગઢાળી ગયા. જાહેર સભા ભરી , દરબારોએ ફંડમાં રકમ ભરી , ખેડૂતોનેય રકમ ભરવા સમજાવ્યા. તે
સજ્જજન દરબારે તેના પોતાના ચુકાદા માટેય મને લવાદ તરીકે મ ૂક્યો. ખેડૂતોના પ્રત્તતત્તનત્તધ લીંબાભાઈ.
અન્ય દરબારોના પ્રત્તતત્તનત્તધ કાકાસાહેબ. ખેડૂતોને કોઈએ ચમકાવ્યા. કોઈએ તેમને કહ્ું કે હવે આવી રહ્યો
ચુકાદો તમારી તરફેણમાં. લીંબાભાઈ તેને સમજાવે, પણ દૂ ધના દાઝેલા છાશનેય ફૂંકીને પીતાં ડરે એવી
ક્સ્થત્તત થઈ. તે લવાદ માટે નામુકર ગયા. લીંબા પટેલને ઊંઘ ન આવે . તે ખેડૂતોને મળયા ; સમજાવ્યા,
એટલે માંડ માંડ માન્યા. બે પંચ પ્રત્તતત્તનત્તધ અને ત્રીજો હું એમ ત્રણેય બેિા. દરબાર પાસે ઘરખેડની
જમીન તો હતી , એટલે ખેડૂતો જેટલી જમીન ખેડતા હતા તે જમીન તેને આપવાનો ચુકાદો ત્રણેયે
સ્વીકાયો.
કાકાસાહેબને આ વાત ખચી
ં ૂ , પણ એકાદ વિર ખમી ગયા. પછી પેલા ખેડૂતોને બોલાવ્યા અને
કહે, દરબારને ભાઈ્ું ભાગ વહેંચવા છે . તે બીજી ઘરખેડની જમીન તમને આપે અને તમારી પાસે હાલ
જે જમીન છે તે તેને આપો. તેને એક શેઢે થાય. ખેડૂતો ઉત્તમ જમીનની લાલચમાં લપટાઈ ગયા. તેમણે
તેમની મ ૂળ જમીન જે વરસોથી વાવતા હતા તે છોડી દીધી. અને અન્ય જમીનમાં ભાક્ષગયા તરીકે
વાવતા થયા. આ વાત ન ખેડૂતે અમને કરી , ન દરબારે ઇશારોય આવવા દીધો. આવા સમજ વગરના
સમાધાનના આધારે તે પછી ખેડૂતોએ ડેપ્્ુટી કલેતટરને અરજ કરી. પરં ત ુ ખેડૂતો ખાલી હાથે દોડી
આવ્યા. મેં પ્રાથરનામય ઉપવાસ કરવા પડશે તો કરીશ એવી ક્ષચિંતા વ્યકત કરી , એટલે સમાધાન કરી
જમીન તો આપી પણ સારી જમીન છૂટી ગઈ. આમ પણ કેટલાક પ્રસંગોમાં બન્્ુ.ં તે પછી ચાંરડલ
સંમેલન પછી ત્તવનોબાજીએ જમીન સમસ્યા અંગે નવું માગરદશરન આપ્્ુ.ં મેં મારું હૃદય ત્તવનોબાજીને
અપરણ ક્ુાં હત.ું ભ ૂત્તમદાન અને ગ્રામદાન એ જ ભ ૂત્તમ સમસ્યાનો ઉત્તમ ઉકેલ છે તેમ સમજી અમે એ
રદશામાં પ્રયાણ ક્ુ.ાં

અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 26

માલપરાની વિદ્યાિાડી – ૨

સમાપન
ખેડૂત શ્રેય:સાધક મંડળ દ્વારા એક લોકશક્તતનુ ં ત્તનમારણ થાય તેવા ઉજળા સંજોગો હતા. પરં ત ુ
આ કામને વરે લા ખેડૂત અગ્રણીઓ બહુ કમ હતા. આ કામને સદ્

ભાવ પ ૂવરક ટેકો આપનર અગ્રણીઓ

.

હતા ખરા પરં ત ુ તેઓ તટસ્થ લોકશક્તતના ત્તનમારણ તરફ વળવાને બદલે કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષોમાં
વહેંચાઈ ગયા. તે પછીની આસ્થાવાળી આખી હરોળ પણ તાલુકા પંચાયત

; જજલ્લા પંચાયત અને

ધારાસભા તરફ વળતાં રચનાત્મક રાજનીત્તત તરફનો ઝોક ઘટયો અને બાકીનો બધો જ ખેડૂત અને ગ્રામ
સમાજ પણ સૌરાષ્ટ્ર રચનાત્મક સત્તમત્તત જેવી રચનાત્મક સંસ્થા કે ગ્રામસંગિનના અભાવે રાજકીય પક્ષો
પર પ્રભાવ ઊભો ન કરી શક્યો. પોતે ખેડૂત છે અને તે સમગ્ર ગામનો રસ્ટી છે

, એવી ભાવનાથી એ

ગામડાના સમગ્ર એકમને લોકશાહીનો પાયો બને તે દૃષ્ષ્ટ્ટએ નૈત્તતક મ ૂલ્યોવાળાં સંગિનો દ્વારા
લોકશક્તતના ત્તનમારણ ત્તવના કોઈ આરો-ઓવારો નથી.
આવાં સંગિનોની પ્રભાવકારી ત્તનષ્ટ્પક્ષ લોકનીત્તત દ્વારા રાજદ્વારીઓની સોદાબાજી કે
ચાલબાજીમાં ફસાયા ત્તવના એક ગ્રામ નેત ૃત્વ ઊભું કરી શાંત્તતમય ક્રાક્ન્ત માટેની ગુજા
ં ઈશ સજ્યાર ત્તવના
શાંત્તત અને સલામતીની આશા રાખવી વ્યથર લાગે છે . વગરત્તવગ્રહ કે જ્ઞાત્તતત્તવગ્રહના વધતા જતા વલણ
સામે ચેતેવણીનો સ ૂર વ્યતત કરી સમગ્ર ગ્રામ સમાજના ગ્રામરસ્ટની ભાવનાવાળાં સંગિનો રચવાં એ જ
આખરી ઇલાજ છે તેવી શ્રદ્ધા સાથે દૃષ્ષ્ટ્ટપ ૂવરક કામ કરતા રહીએ.
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