મારું જીવનઘડતર
–ગોવ િંદભાઈ પટેલ
ઝાડનાિં પારખાિં ફળ પરથી’ શ્રેણી : ૧૧

લોકભારતી પ્રકાશન – સણોસરા

મારું જીવનઘડતર

‘ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી’ શ્રેણી : ૧૧

મારું જીવનઘડતર
– ગોવવિંદભાઈ પટે લ
લોકભારતી પ્રકાશન
સણોસરા – ૩૬૪ ૨૩૦
તાલકા : શશહોર (જિ. ભાવનગર)
ગિરાત. ભારત. (India)
પ્રકાશક :
શનયામકશ્રી, લોકભારતી, સણોસરા.
આવ ૃશિ પહેલી : માર્ચ ૧૯૮૩
ઇ–બક આવ ૃશિ : ૨૦૧૬
સુંકલન : જગલકકશોર
૧૨, સત્યનારાયણ સોસાયટી – ૧, અમદાવાદ – ૫૧.
ફોન : ૯૪૨૮૮૦૨૪૮૨ / ઇ–મેઇલ : jjugalkishor@gmail.com

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

2

મારું જીવનઘડતર

અનક્રમ
ઉપહાર ..................................................................................................................................................... 4
લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉત્તમ દસ્તાવેજો ઇન્ટરનેટ પર! ..................................................... 5
વનરાળી શાળાના અનભવો ........................................................................................................................ 7
ઘર જેવ ું જ વાતાવરણ ! રાજારું ક સૌ સમાન !........................................................................................... 9
ખેતીને ખોટમાુંથી બચાવી; મણારની ખેતી સુંભાળી ................................................................................... 12
ગણોતધારો ન અપનાવી અને ગરાસદારોને સાથે રાખ્યા !...................................................................... 14
રામજીબાપાની આજીવન સેવા !.............................................................................................................. 16
મ ુંઝવતા સવાલો વચ્ચે .......................................................................................................................... 17
બાુંધકામ ક્ષેત્ર પણ અપનાવ્ ું ! ............................................................................................................. 21
અભણ માણસની કોઠાસઝ ! ................................................................................................................... 23
ત્રણેક મોટી ઘાતમાુંથી માુંડ બચ્યો ......................................................................................................... 24
પરમ સુંતોષ .......................................................................................................................................... 26
શ્રી ગોવવિંદભાઈ પટેલ ............................................................................................................................. 27

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

3

મારું જીવનઘડતર

ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
વશક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સુંસારનાું
અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પનરર ચના
સાથે સુંકળાયેલાું કે ટલાુંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનભવકથાઓ છે . આમાુંનાું કે ટલાુંક ખેતી,
સહકાર, પુંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે ,
જેલ સપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાું કામ કરી રહેલાુંના ઓછી કે વધ સઘડતાવાળા અહેવાલોમાું सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પવર અને દક્ષક્ષણ ગજરાતના આદદવાસી
વવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયરમાું પરોવાયેલાના આવા બીજા
ડઝનબુંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાું અમારા સામર્થયરની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજરાતમાું ખણે ખણે તેજ
પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગણો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ું
સાદહત્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી
વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયર માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

અનક્રમ

– મનભાઈ પુંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
લોકભારતી પ્રકાશન

4

મારું જીવનઘડતર

લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળ વસ્ત નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સુંસ્થા
લોકાક્ષભમખ–ગ્રામાક્ષભમખ કે ળવણી–જગતન ું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવષવયર
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના જીવનમાું પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ ું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરે લા વશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વયાપક અમલ માટે મક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમન,ું લોકભારતીત્વન ું વવશ્વબજારમાું આજે માકે દટિંગ થવ ું અવનવાયર છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સુંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મકે તે પહેલાું જાગી જવ ું
બહ જરૂરી છે . આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેષ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાું કાયો–
અનભવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ શીષરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પસ્સ્તકાઓમાું રજ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શ ું શ ું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજ થઈ છે . તેમાું
બહ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ ું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સધી પહોંચેલા આ બહ મલ્યવાન અનભવોને આધવનક સમયમાું
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માવનત અમારા પવર વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્’ું ના સહતુંત્રી શ્રી જગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજ થઈ,
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એટલ ું જ નહીં પણ એ બધી જ પસ્સ્તકાઓન ું પ્રફરીદડિંગકાયર સુંભાળી લીધ ું સાથે સાથે ગ્રાદફકને
લગતાું તથા પ્રકાશનનાું કાયોમાું મબ
ું ઈના શ્રી તષાર મહેતાની દકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયર
પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું
આવયો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકરૂપે હજારો પસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ું નક્કી કરવામાું આવ્.ું આના માટે ના જરૂરી ભુંડોળ સાર
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ
કરતાું પણ વધ મદદ હતી ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્એસએ),
અશોક મોઢવાદડયા (જનાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને
પ્રોત્સાદહત કયાર.
આમાુંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ.
માતશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા શ્રી

ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પસ્સ્તકાઓન ું પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે
ખબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાું વશક્ષણજગતને મલ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગજરાતી વાચકો સધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભવો પહોંચાડવાન ું
અમારું કાયર સાથરક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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શનરાળી શાળાના અનભવો
૧૯૩૮માું ભાવનગરરાજ્યની પ્રાથવમક શાળા, આંબલામાું હ ું ભણતો હતો. તે અરસામાું નાનાભાઈ
ભાવનગરની દક્ષક્ષણામવતિ સુંસ્થા છોડીને આંબલા આવયા. રાજ્યની શાળામાું ભણતો ત્યારે મોંપાટ બોલવાની,
અદબ–પલાુંઠી વાળીને જ બેસાય , માસ્તરને સલામ કરવાની , ભણવામાું ભલો પડે તો માર પણ પડતો. ને
કહેવાત ું કે , “સોટી વાગે ચમચમ ને વવદ્યા આવે રમઝમ.” હ ું ભણવામાું નબળો તેથી મને તો વધારે માર
પડતો.
અને જ્યારે નાનાભાઈએ પ્રાથવમકશાળા સુંભાળી ત્યાું તો જાણે જગપલટો થયો હોય તેમ લાગવા
માુંડ્ ું. માનથી બોલાવે , હાથ –પગ ધોવડાવે , પહેલાું સવારમાું સુંગીતથી શરૂઆત થાય , પછી વાતાર પણ
નાનાભાઈ બાળક સાથે બાળક બનીને કહે. દસકા પદ્ધવતથી ઢગલા કરી ગણાકાર, ભાગાકાર વગેરે ઢગલાથી
કરવાન ું. વાુંચવાની નાનીનાની ચોપડીઓ પણ લાવે , વચ્ચે તકલી પણ શીખવે . ત્યાર પછી રેં દટયો પણ
કાુંતતાું શીખવે, ફરવા પણ લઈ જાય. એક વખત વાુંકાનેરના હનમાને નાનાભાઈ સાથે અમે આઠ –દસ જણ
ફરવા ગયા. ત્યાું ત્રાુંબાકુંડીએ નાનો એવો ધરો. સૌને નાહવાન ું મન થ્ ું. નાનાભાઈ કહે

, “આપણે સૌ

નાહીએ.” અમારી પાસે બીજાું કપડાું તો ન હતાું. નાનાભાઈ કહે , “બાળકોને એમનેમ ના ’વામાું વાુંધો નહીં.”
એટલે અમે તો વગર કપડે ધબકા માયાર, જે હજ યાદ આવે છે .
બીજા વષે લોકશાળા શરૂ થઈ ને નાનાભાઈને નવા વવચારો આવયા. અભ્યાસમાું ઉદ્યોગ કરવાનો.
ખેતી ઉદ્યોગ , ગોપાલન, રેં દટયો કાુંતવાનો , લોઢવાન ,ું પીંજવાન ું વગેરે. ને વળી હદરજનોને સાથે બેસાડવા
અને સાથે ભણાવવા. જ્યાું લોકો અડકવાથી અભડાતા તેમની સાથે ભોજન લેવા સધી તો કેમ ચાલી શકે ?
મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો. શરૂઆતમાું ૧૫ છોકરા લોકશાળામાું આવયા ને ચાલ થ્ ું તેમાું આંબલાના તો
લગભગ ચાલ્યા ગયા. નાનાભાઈને પછતા કે અમારા છોકરાને શ ું ડીગરી આપશો ? તો નાનાભાઈ કહેતા કે ,
હ ું તમારા છોકરાને ગામનો સારો નાગદરક બનાવીશ. બીજાનો વવરોધ થયો કે ખેતી–ગૌશાળા ને રેં દટયા તે તો
અમારે ઘરે ય છે ને અહીં તો છોકરા વટલાવવાન ું નાનાભાઈ કામ કરે છે . માટે આપણે આવ ું ભણતર નથી
જોઈત ું. તેથી ગામના તો બધા વવદ્યાથી ચાલ્યા ગયા.
હ ું એક જ , ગામના છોકરામાુંથી રહ્યો. તેમાું મારા ઘરે પણ મારાું બા –બાપજીને ઘણા લોકોએ ખબ
દબાણ ક્ાં કે આ છોકરો ભણીને તમારો નહીં રહે , વટલાઈ જશે. ગામના બધા છોકરા પાછા આવી ગયા છે .
તમે ગોવવિંદને પાછો બોલાવી લ્યો. મારાું બા જરા વધારે મક્કમ. તે કહે કે

, મારે તો પાુંચ દીકરા છે . એક

ભલે જતો, ને અમારો નહીં રહે ને નાનાભાઈનો થઈ જાશે તો પણ સખે રળી તો ખાશે ને ?
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નાનાભાઈ ઉદ્યોગમાું પણ અમારી સાથે આવે . તેમણે કોઈ દદવસ ખેતી જોયેલી પણ ક્યાુંથી હોય

?

ખેતીનાું સાધનોનો ક્યાુંથી ખ્યાલ હોય ? એક વખત અમારા સાથે નીંદવા આવેલ. દાતરડી અવળી પકડી.
મેં રમજમાું નાનાભાઈને કહ્ ું, “નાનાભાઈ, તમને ક્યાું નીંદતા આવડે છે ? દાતરડી તો અવળી પકડી છે .” તો
નાનાભાઈ કહે, આ બાબતમાું તમે મારા ગર. કેવી મૌક્ષલક વાણી ! આપણને કેટલા માનથી ઉત્તર આપે !
મારો અભ્યાસ બહ નબળો. ઉદ્યોગનાું કામો મને ફાવે ને બીજાનાું કરતાું ઉદ્યોગ દદલ દઈને કરું .
એટલે અભ્યાસની રીતે બહ આગળ ન આવ ું , પણ કામની રીતે બધાુંની સાથે રહી શકું. મને ગાયો દોહતાું
આવડે એટલે ગ ૃહકામમાું ગાયો દોહવા જાઉં. સવારમાું વહેલાું પાુંચ વાગયાના સમારે ગાયોને નીરવાન ું, ખાણ
દે વાન ું ને દોહવાન ું કરતો. કોઈ કોઈ વખત નાનાભાઈ નીરણ કરવા પણ આવે .
ત્યારે ગૌશાળાની સાથે નાનાભાઈની પોતાની ગાય પણ હતી તે પણ હ ું દોહી આપતો. એક વખત
મોઢામાું દાતણ ને નાનાભાઈની ગાય દોહવા તેન ું બોઘરણ ું લેવા ગયો. બાને કહ્ ું કે “બા , બોઘરણ ું આપો .”
બા સ્વચ્છતામાું બહ માનનારાું. બોઘરણ ું ઊટકીને ઓશરીની કોરે મકેલ. તે મને બતાવ્ ું કે આ બોઘરણ ું લઈ
લ્યો. મારા મોઢામાું દાતણ. હાથ પણ થ ુંકવાળા હોય. મેં તો તેવા હાથે બોઘરણ ું લીધ ું. બાને સહેજે આ તો ન
જ ગમે. બાએ જરા ઊંચા સાદે કહ્ ું કે , “મોઢામાું દાતણ , થ ુંકવાળા હાથ – આમ કાુંઈ બોઘરણ ું ન લેવાય.
દાતણ કરીને આવો.” તે વખતે નાનાભાઈ અંદર રૂમમાું લખતા હશે. આ સાુંભળી નાનાભાઈ બહાર આવયા ને
હ ું જતો હતો ત્યાું તાળી પાડી પાછો બોલાવયો

, "ગોવવિંદભાઈ , પાછા આવો.” હ ું થોડો નજીક ગયો ને

નાનાભાઈ બોલ્યા, “ગોવવિંદભાઈ, આ બોઘરણ ું પાછું મકી દ્યો.” ને બાને ઉદ્દે શીને બોલ્યા , “આ છોકરા તમારી
ગાય દોવા માટે નથી , તમારે ગાય રાખવી હોય તો તમે વયવસ્થા કરો. ગોવવિંદભાઈ , તમે સુંસ્થાની ગાયો
દોહી લ્યો. બાને તેની જે વયવસ્થા કરવી હોય તે કરશે .”
હ ું તો સાવ છોડા જેવો થઈ ગયો કે નાનાભાઈના કહેવા મજબ બોઘરણ ું મકી દે વ ું કે મારા હાથ –મોં
ધોઈ બોઘરણ ું સાફ કરી ગાય દોહવા જવ ું , તે વવચારી શક્યો નહીં . ક્યાું હ ું ને ક્યાું બા ! મારા બચાવ માટે
બાને કોડીનાું કરી નાખ્યાું. આ મારા જીવનમાું હજ યાદ આવયા કરે છે . નકરું ભણવાથી જે નથી થત ું તે આમ
આચરણથી જીવન ઘડાય છે .
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ઘર જેવ ું િ વાતાવરણ ! રાજારું ક સૌ સમાન !
નાનાભાઈ વધારે વખત સુંસ્થામાું રોકાઈ શકતા નહીં. ફાળો ઉઘરાવવામાું પણ ઘણો સમય જતો.
ત્યારે વવજયાબહેન, મનભાઈ સાથે વધારે રહેવાન ું થત ું. એ વખતે મેલેદરયાનો વા ખબ. મને મેલેદરયા લાગ
પડેલ. ત્યારે વવજયાબહેન મારું ધ્યાન રાખતાું – ખાવાપીવાન ું, ટાઢ વાય તો કામળો ઓઢાડી સવરાવવાન ું.
મને મારાું બા પણ ન ચાકરી કરી શકે તેટલી ચાકરી કરતાું. થોડો વખત નહીં – એક વરસ મેલેદરયા લાગ
પડેલ. દવાઓ , લીમડાની ગળો , ગમે ત્યાુંથી ભેગ ું કરી એટલી કાળજીથી ધ્યાન રાખ્્ ું કે હજ જીવનમાું
ભલાત ું નથી. આવી ચાકરી ઘરનાું કે બા

–બાપજી પણ ન કરી શકે. વવજયાબહેન તથા મનભાઈએ મા

–

બાપની ખોટ દે ખાવા ન દીધી.
આંબલામાું મારા મોટાદાદા જસાભાભાને ત્યાું નાનાભાઈ ભાગવતકથા વાુંચતા હતા . ત્યાું અનાયાસે
કૃષ્ણકમારવસિંહજી આંબલાના પાદરે નીકળ્યા ને સાુંભળ્્ ું કે નાનાભાઈ ભાગવત કથા વાુંચે છે , તો મહારાજા
ડેલામાું ઉઘાડા પગે નાનાભાઈનાું દશરને આવયા

, ને દરથી નમન ક્.ાં નાનાભાઈ કહે

, “આવો.” તો

કૃષ્ણકમારવસિંહજી કહે, “નાનાભાઈ, અમે તો પાપી માણસો – વશકાર કરીને આવતા હોઈએ , આમાું અમારાથી
ન બેસાય.” ત્યારે નાનાભાઈનાું સાચાું દશરન મનથી થતાું કે કેટલા સમથર રજવાડાના રાજા

–મહારાજા

નાનાભાઈના આશીવારદ લેવા આવે .
સુંસ્થામાું સમારું ભ હોય તો નાના કે મોટા

, ગમે તે હોય , એક જ સાથે જમવાન ું. એક વખત

પટણીસાહેબ આવેલા. તો તેમને પણ જમતી વખતે બધાુંની જેમ માટીના શકોરામાું દાળ પીરસાઈ. જે
ધાતના વાસણમાું જમનાર તે નાનાભાઈના સમારું ભમાું ધાતના તો નહીં પણ બધાની સાથે માટીના શકોરામાું
જમે. તે જ જીવનન ું ઘડતર.
તે અરસામાું ધોળા ગામે ખાુંડન ું કારખાન ું ભાવનગર સ્ટેટે ક્.ાં તેમાું શેરડી જોઈએ

. ખેડતોને

કારખાને શેરડી દે વી પોસાય નહીં. તેથી ખેડતો શેરડી ન કરે ને કારખાન ું બુંધ રહે. તેથી નહેરવાળા સરકા
ગામની જમીન રાજ્યે લઈ લીધી ને રાજ્ય શેરડી ચોપશે તેમ નક્કી થ્.ું ખેડતો ફદરયાદે આવયા.
નાનાભાઈને કહે “અમારી જમીન રાજ્યે લઈ લીધી છે . તમે કુંઈક કરો. ” નાનાભાઈએ રાજ્ય સામે સત્યાગ્રહ
કરવાન કહ્ ું તો રાજ્યન ું નાનાભાઈ પર દબાણ આવ્.ું નાનાભાઈને કહે કે, નાનાભાઈ, તમે આમાું પડશો તો
તમોને રાજ્ય ક્ષબનશરતી મદદ રૂ।. ૫૦૦૦ આપે છે તે બુંધ કરીશ.ું તો તમે શ ું કરશો ?” તો નાનાભાઈ કહે કે,
“સાવ નવરા થઈએ તો તમારાું મક્ષળયાું ખોદીશ ું પણ અન્યાય સામે નમત ું નહીં આપીએ.” આ જ અમારું તે
વખતન ું જીવન ઘડતર હત ું.
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તે વખતે અમે ઉદ્યોગમાું બાગાયત કરતા. ફળઝાડને રોઝ ખાઈ જતાું એટલે મનભાઈએ યોજના કરી
કે એક નસરરી બનાવીએ ને ફરતી વુંડી કરીએ તો રોઝ ન ખાઈ જાય. મનભાઈ ને બધા વવદ્યાથી રોજ
ઉદ્યોગમાું ગારો બનાવી વુંડી કરતા . ઘણો વખત વુંડી બનાવી. વરસાદ આવવાનો થયો ને ખબ મહેનત
કરી. વુંડીને છાજ ું પણ દીધ ું ને સૌને વનરાુંતે થઈ કે હાશ , હવે આપણા બગીચાને કોઈ રું જાડી નહીં શકે . ને
રાત્રે વનરાુંતે સતા , ત્યાું રાતનો એવો જોરદાર વરસાદ આવયો ને સવાર થઈ ત્યાું બધી વુંડી પડી ગઈ.
સવારમાું બધા વનરાશ થઈને ઊભા હતા ત્યાું નાનાભાઈ આવયા ને બધાને દહિંમત આપતાું બોલ્યા કે મ ુંઝાવ
છો શ ું ? ભલે વુંડી પડી ગઈ. હ ું તમોને બેલાુંની વુંડી બનાવી દઈશ. પછી તો બેલાુંની વુંડી શરૂ કરે લ. પરી
તો ન થઈ પણ મને લાગે છે કે હજ તે અવશેષો પડયા છે .
અભ્યાસ વખતે ઉંમર તો નાની ને તે વખતે મારાું લગન આવયાું. મનભાઈ ને વવજયાબહેન મારે ત્યાું
ગયાું ને ઘરનાુંને સમજાવયાું કે આટલી નાની ઉંમરમાું લગન ન કરાય. ૨૫ વષર પછી જ લગન કરાય. પણ
મારાું બા–બાપ કહે , “મનભાઈ, અમારે તો લગનની વવવધ કરવાની હોય , ઘર સુંસાર તો ૨૫ વષર પછી શરૂ
થાય.” ત્યારે મનભાઈ વવજયાબહેન માન્યાું. વળી કહે કે લગનમાું પહેરવાની તો ખાદી જ. આમ તો ખાદી જ
પહેરતો. એ મક્કક્કમ રાખેલ ું કે ખાદી પહેરીને જ લગન કરવાું. ખાદીની ચોરણી

, બદામી બુંડી. આવા સાદા

પહેરવેશમાું લગનમાું ગયો. બીજા વરરાજા તો રજવાડી પોશાકમાું ને મારો પોશાક ખાદીનો. ઘણી ટીકા થઈ ,
પણ મેં તો દહિંમતપવરક બધાથી જદા પડીને પ્રસુંગ પતાવયો.
ત્રણ વષરનો લોકશાળાનો અભ્યાસ પરો થયો ને આગળ ભણવાથી કાુંઈ સગવડ ન હતી

, તેમ જ

આવડત પણ ન હતી, તેથી ઘેર ગયો. ગામલોકો ઘરે ટીકા કરે કે, કાું છોકરાને વટલાવયો ને ! હવે ખેતી પણ
નદહ આવડે ને કાલ વહને તેડવી પડશે , તે શ ું ખવરાવશે ? આ મેણાુંટોણાું મારાું બા અને બાપજી સહન કરે .
હવે આ બધાનો સામનો મારે કરવાનો હતો. ખેતીમાું છૂટું કામ ફાવે પણ બળદન ું કામ ન ફાવે

, તેથી

મોટાભાઈને પણ લાગત ું કે આ હવે શ ું કરશે ?
સુંસ્થામાું પીંજતા શીખેલો. તે વખતે ગામડામાું મોટા રેં દટયા ચલાવે ને બધાું ઘરે કાપડ માટે , રાશ –
દોરડા માટે કાુંતતા. મેં પીંજવાન ું શરૂ ક્.ાં બીજા પીંજરા કરતાું સારું પીંજવ ું ને નીવતપવરક કામ કરી દે વ ું તે
સુંસ્થામાું શીખેલો એટલે ઘેર ઘેર પીંજવા નીકળું . આખો વશયાળો પીંજ્્.ું મારા પીંજવાથી બધાું બૈરાુંઓને બહ
સુંતોષ થયો. મને પીંજારો કહેતા ને આસપાસના ચાર –પાુંચ ગામમાું પીંજવા નીકળતો. તે વખતે દાડી બે
આના ને આકરી દાડી ચાર આના હતી. પીંજવામાું અઢી રૂવપયા મળતા. સાુંજે એક મણ પીંજી નાખ ું.
ખાવાપીવાન ું પીંજારાને સારું આપવ ું પડે , કારણ કે રૂમાું જણ ઊડે તેથી ક્ષયરોગ થાય તેવી માન્યતા . તેથી
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ખોરાક સારો આપવો તેવી સમજણ. એટલે મને રોજ સવારમાું છૂટું ચરમ ું સારી રીતે ઘી પીએ તેવ ું પોલ જેવ ું
– ખવરાવે. રોજ સવારે વહેલા ઊઠી રૂનો ડોળ બનાવ ું. બૈરાુંઓ વાસીદું –પાણી કરી, ચરમ ું તૈયાર કરી જમવા
બોલાવે. જેને સારું ચરમ ું – પોલ જેવ ું – હોય તેનો પોલ આખો દદવસ સારો થાય

, ને જેન ું પાણીવાળું ,

ગાુંઠોવાળું ચરમ ું હોય તેનો પોલ ગાુંઠોવાળો આવે એવી માન્યતા. તેથી ખબ સારી રીતે જમાડે. મારા પોલ
બહ સારા થતા. હ ું ત્રણ–ચાર માસ પીંજ ું તેમાું બહ સારી ૨૫૦ રૂવપયા જેવી મજરી મળતી. ઉનાળામાું ખેતીન ું
કામ કરતો. ડગ
ું રમાું ઘાસ વાઢવા પણ જતો. તેથી ગામના લોકોને તો બહ નવાઈ લાગી કે આ તો માળો શ ું
કરવા માુંડયો. આમ તો સાથી આખ ું વરસ રહે ત્યારે ૫૦ રૂવપયા મળતા એટલે બીજાને ઘણી નવાઈ લાગતી.
એક વખત યાદ છે કે સુંસ્થામાું પીંજવાનો વારો આવયો ને હ ું પીંજવા ગયો. નાનાભાઈએ બોલાવયો.
“શ ું તમારો દરવાજ ?” મેં વાત કરી કે , “આમ જમવાન ું ને મારે પીંજી આપવાન ું.” નાનાભાઈએ કાશીરામદાદા
રસોઈયાને બોલાવયા ને વાત કરી કે ગોવવિંદભાઈને આજે ચરમ ું કરીને જમાડજો. મેં તો ઘણા સુંકોચથી વાત
કરી કે , “નાનાભાઈ અહીં આવ ું ન હોય. હ ું તો અહીંથી શીખ્યો ને મફત ભણ્યો. મારે તો સુંસ્થાન ું ઋણ અદા
કરવાન ું છે .” છતાું નાનાભાઈ ન માન્યા ને ચરમ ું ખવડાવ્ ું. આ જ જીવન ઘડતર છે . તે વખતે નાનાભાઈ
આટલા સમથર છે તેની પરખ તો ક્યાુંથી હોય ? એમ બે –ત્રણ વરસ ઘરે કામ ક્.ાં ગામમાું છાપ સારી પડી
ને મેણાું–ટોણાું થોડાું ઓછાું થયાું.
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ખેતીને ખોટમાુંથી બર્ાવી; મણારની ખેતી સુંભાળી
તે અરસામાું આંબલાની સુંસ્થાની ખેતી ઘણી ખોટમાું ચાલતી. ઘણી મહેનત છતાું સરભર તો નહીં
પણ દાનની રકમ ખેતીમાું ઘણી ખરચાતી. નાનાભાઈએ મનભાઈને વાત કરી કે હવે ખેતી ખોટમાું ચાલે તે
ન પોસાય. આપણે કોઈકને ભાગમાું ખેતી દઈ દઈએ. મનભાઈને તે કદાચ ગળે ન ઊત્.ાં ને મને બોલાવયો
કે, ત ું ઘરની ખેતી કરે છે તો ત ું અહીં આવ. તારે ઘરે તો જમીન ઓછી ને કામ કરનાર તારા ભાઈઓ છે . ત ું
અહીં આવ તો સારું . હ ું એક દદવસ સુંસ્થામાું ગયો. નાનાભાઈ પાસે મનભાઈએ મને બેસાડયો ને વાત શરૂ
કરી કે , “નાનાભાઈ, આપણે ગોવવિંદને રાખીએ, તે ઘરન ું ખેતીન ું કામ કરે છે ; એક વરસ ભાગવ ું ન દઈએ ને
જોઈએ.’ તો નાનાભાઈ કહે.

‘મનભાઈ, હદરભાઈને રાખ્યા , વીરજીભાઈને રાખ્યા , રામજીભાઈ મારડવાળા

ખેડતને રાખ્યા ને ગોરધન ભગતને પણ રાખ્યા તોયે ખોટ ગઈ , હવે કેટલાક વરસ પ્રયોગ કરવા છે ?’ હ ું
તો સાુંભળીને થીજી ગયો. પણ મનભાઈની લાગણીને નાનાભાઈ નકારી ન શક્યા. ને મેં ખેતીની વયવસ્થા
શરૂ કરી. સાથી તો મારા દાદા જેવડા. તેમની પાસેથી કામ લેવ ું મશ્કેલ. હ ું ગામનો તો ખરો ને ? ઉંમર પણ
નાની, તેથી મશ્કેલી તો બહ પડી , પણ થોડી જાત મહેનત , સાથી પાસેથી જાતે કામ કરી બતાવી કામ
કરવવાની પદ્ધવત તેમને અનરૂપ કરી , થોડા પાકના ફેરફારો , આવ ું કાુંઈક કરીને ખેતીમાું નફો તો ન થયો
પણ ખોટ ન ગઈ. નાનાભાઈ વષરને અંતે વાડીએ આવયા. હ ું થોડો દર કાુંઈ કામ કરતો હતો ત્યાું તાળી પડી.
મેં સામ ું જો્ ું ને નાનાભાઈ પાસે ગયો. ખેતીમાું આંટો માયો. પછી બોલ્યા , “ગોવવિંદભાઈ, તમે એક વરસમાું
મારાું વેણ મારા મોઢામાું પાછાું ખોશી ઘાલ્યાું.” મને તો હજ યાદ આવયા કરે છે કે ક્યાું નાનાભાઈ ને ક્યાું હ ું
તે એકરાર કરવાની ક્યાું જરૂર હતી ?
આંબલાની ખેતી ટુંકી ને વહીવટ વધતો ગયો. સુંસ્થા ચલાવવા કાયમ ક્યાું દાન ભેગાું કરવાું જવ ું ?
મનભાઈ તો દાન લેવા જવામાું ન માનતા. સુંસ્થાએ વધારે આવક મેળવવા જમીન ક્યાુંક લેવી તેમ વવચારી
મણારમાું ૧૯૫૦માું જમીન લીધી ત્યારે વદરયાભાઈ , મનભાઈ દવે ને દયાળભાઈ મણારમાું આવેલ. એકાદ
વષર તેમણે કામ ક્ાં , ને કાુંઈક મનદુઃખ થ્ ું એટલે તેઓ મણાર રહેવા માગતા ન હતા. હ ું આંબલાની
ખેતીમાું કામ કરતો. ચારે ક વષર કામ ક્ાં હશે. ને નાનાભાઈને વવચાર આવયો હશે કે મણારના કામ માટે
ગોવવિંદને મોકલીએ.
હ ું સુંસ્થામાું સવારમાું ગયો ત્યારે નાનાભાઈ , મનભાઈ ચોકમાું આંટા મારતા હતા. મને ચાલતાું
ચાલતાું બોલાવયો. હ ું સાથે ચાલવા માુંડયો. ને વાત કરી કે , તમે મણારની ખેતી સુંભાળો. મને તો નવાઈ
લાગી કે મણારન ું મોટું કેન્ર , સાથી મારા કરતાું ઉંમરમાું ઘણા મોટા હોય. મેં તો ના કહી કે , મારું ગજ ું નહીં.
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આંબલા તો આપની નજર નીચે કામ કરવાન ું. રોજ મળીએ. મણાર તો ઘણ ું દર ને જમીન ઘણી, સાવ નથી.
જમીન, કવા–પાળા બધ ું નવેસરથી કરવાન ું. દહસાબ પણ ન આવડે. આનાકાની કરી પણ નાનાભાઈએ મને
જવાબ આપ્યો તે યાદ છે કે , “બેના કરતાું ભલે એક ડડ
ું ું આવે , પણ ત ું ત્યાું જા ; અમારે તે માન્ય છે . ” પછી
તો એકાદ બે વખત બોલાવયો. મણાર જાડી મોટી વસ્તી. ખની માણસો. મારાું બાને પણ ન રચ્્ ું. તે ના
કહેતાું હતાું પણ અંતે પાુંચ વરસની શરતે મણાર આવયો ૧૯૫૧માું. આજે ૧૯૮૩ ચાલે છે ને હજ તે પાુંચ
વષર પરાું થયાું નથી !
હ ું મણાર આવયો ત્યારે અગાઉ વદરયાભાઈ કે દયાળભાઈએ બહ તનતોડ કામ કરે લ. આ કામ
મારાથી થશે કે કેમ તે ક્ષચિંતા થતી. આવડત તેના જેટલી તો ન હોય

, કામ કરવાની પણ શસ્ક્કત ન હતી.

મનથી ક્ષચિંતા થતી કે શ ું થશે ? પણ મનથી મક્કમ કે કામ કરી બતાવવ ું છે જ.
મણાર નવ ું નવ ું કેન્ર. નવાું કામ ચાલે. કવા ગાળવા , પાળા બાુંધવા , પ્લૉટો સરખા લેવલ કરવા ,
દહસાબ રાખવો વગેરે. મજરો પણ ઘણાું કરવાું પડે. દહસાબ કોઈ દદવસ લખેલ નહીં પણ કોણી મારી કલડું
કરીશ ું તેમ દહિંમત રાખી દહસાબ પણ રાખવાનો શરૂ કયો.
એક સાથી ખીમજી રમજી હતો. તે જવાન પણ ખરો. હ ું ખળામાું રાત –દદવસ હોઉં એટલે તે પણ ઘેર
ન જઈ શકતો. તે સોંવસયા ગામનો એટલે તેના ઘેરથી ત્રણ ટુંકન ું ભાત આવત ું. ખળામાું ઘણા દદવસો આમ
વીત્યા. એક દદવસ ખીમજી કહે. “ભાઈ , હ ું આજ ઘેર જઈ આવ ું ?” મેં કહ્ ું , “કેમ ?” તો કહે , “તમારી સાથે
ઘણા વખતથી અહીં જ છું , ને ઘરવાળાુંને કદાચ વે ’મ પડે કે તે હશે કે કેમ. ને તે વે ’મમાું ચડલો ભાુંગી ન
નાખે એટલે કહી આવ ું !”
હ ું મણાર આવયો ત્યારે સુંસ્થાએ ૧૭૫ વીઘા જેટલી જમીન મળ ગરાસદારો પાસેથી લીધેલી. ત્યારે
નવાણ ું વષરના પટે જમીન રાખેલ. પછી તો સૌરાષ્ર સરકારનો વહીવટ આવેલ એટલે ગરાસદારોને વેચાણ
અવધકાર પણ મળ્યો. આપણે ૧૯૫૦માું જમીન લીધી ત્યારે મળ ગરાસદારોને જમીન વેચવાનો અવધકાર ન
હતો. ને સૌરાષ્ર સરકાર આવયા પછી ગણોતધારો આવયો કે ત્રણ વષર સધી કોઈ ગણોવતયો વાવે તો તે
ગક્ષણવતયાને ગણોતધારો લાગે ને જમીનનો માક્ષલક થઈ જાય. આપણે તો નવવાણ ું વષરનો પટો. આપણો તો
માક્ષલકી હક થઈ જાય. ને તે વખતે ગણોતધારા મજબ આપણે હકદાર પણ થઈ ગયેલ.
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ગણોતધારો ન અપનાવીને ગરાસદારોને સાથે રાખ્યા !
પણ નાનાભાઈએ ગણોવતયા હક ન લગાડતાું બધા ગરાસદારોને ભેગા કરી , વાત કરી કે અમે હવે
ગણોવતયા ફોમર ભરીએ તો અમને તો છ પટમાું જમીન મળી જાય. અવધકારીઓ પણ તેમ જ કહેતા કે

,

‘નાનાભાઈ, તમોને ગણોવતયા હક મળી ગયો છે . તો છ પટ ભરી દ્યો. ’ નાનાભાઈ કહે, ‘મારે કાયદો કહે તેમ
નથી કરવ ું. મારે તો નીવત મજબ ચાલવાન ું છે . કાયદો ગમે તે કહે

, પણ મેં તો નવવાણ ું વરસે પાછું

આપવાન ું છે તેમ કહીને રાખેલ; છતાું દરબારો કહે તો છ પટ ભરું , તેને છ પટ મજબ ૨૦ વષર વળતર મળે
ને ઉપરાુંત તે માગે તે મજબ વેચાણ કરી આપે , એટલે તેને રોકડી રકમ આપ ું. આમ નાનાભાઈએ સમાજ
સામે નવો જ દાખલો બેસાડયો. છ પટ ઉપરાુંત ૧૬૦૦૦ રૂ

. રોકડા દરબારોને આપ્યા. ત્યારે દરબારો

,

અવધકારીઓ ને સમાજ મોઢામાું આંગળાું નાખી ગયા કે આન ું નામ નીવત. અમક દરબારોએ આપણને જમીન
આપી તથા અમકે ન આપી. બધા નુંબરો વચ્ચે દરબાર ખરા . તે ખાસ ખેતી ન કરે . નબળાું–પાતળાું ખ ુંદટયા
રાખે ને થોડાું ઢોર તે છૂટાું ચારતા જાય. તેમાું આપણને પણ નકસાન કરતા. પહેલાું વદરયાભાઈએ ધાક
બેસાડેલ તેથી આપણને ભાળતાું નકસાન ન કરે . પણ આપણા વચ્ચે આવે ત્યારે ચારતા જાય

, કાુંઈ હાથ

પડે તો ઉપાડતા જાય. એમ આપણને મશ્કેલી કયાર કરતા . ને ઘણાું કટુંબો વચ્ચે તેથી મશ્કેલી ઊભી થયા
કરે .
આપણે આપણા નુંબરોમાું પાળા બાુંધવા કે ગટરો કરવા જઈએ તો તેના નુંબરો આડા આવે એટલે
કામ સરખ ું થઈ શકત ું નહીં. એક નુંબરમાું ત્રણ ભાઈ હોય તો બે છે ડાના ભાઈઓએ આપણને વેચાણ આપ્્ ું
હોય. વચ્ચેના એક ભાઈએ ન વેચ્્ ું હોય તેથી મશ્કેલી ઊભી થતી. નાનાભાઈ મનભાઈને પછીને આવા
નુંબરો રાખતા. તે દદવસે રૂવપયા ૪૦ –૫૦માું વીઘો મળતો. ઘણાનાું રખાઈ ગયાું. સમાજમાું બધા લોકો એ
કાયદાનો આશરો લઈને જમીન માક્ષલક પણ થઈ ગયા છે .
નવી ખેતી એટલે ખચર ઘણ ું આવે. ઊપજ ખાસ ન આવે . સુંસ્થા પાસે રકમ હતી તે ખરચાઈ ગઈ.
રચનાત્મક સવમવત પાસેથી લોન લીધી હશે તે પણ વપરાઈ ગઈ. ખચર ચાલ રહ્યા. આવક આવે નહીં. એટલે
નવી જમીન રાખવા ના લખી. મને મશ્કેલી પડતી હતી કે વચ્ચે વચ્ચે દરબારો , રાત – દદવસ તેની ચોકી
ન કરાય માટે આપણે એકલઠી જમીન કરી લઈએ. ને ત્યારે જમીનની દકિંમત પણ મામલી. એક વીઘે પાુંચ
મણ શીંગ થતી. શીંગના ભાવ ૬થી ૭ રૂવપયા આવતા. ૪૫ રૂવપયા વીઘો મળે ને એક વરસની શીંગની
ઊપજમાું જમીન કાયમી થાય તેવ ું સમજાવતો ને વયવસ્થા ખચર નવ ું નહીં થાય તેવ ું સમજાવીને ઘણા નુંબરો
લેવાયા તેટલા એકલઠા કયાર . વચ્ચે મશ્કેલી આવી તેમાું કબેરભાઈને વચ્ચે નાખી બધા જ નુંબરો લઈ
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જમીન એક શેઢે કરી. પછી તો આપણને પણ ખ્યાલ આવયો કે જે થ્ ું તે સારું થ્.ું વચ્ચે એક દરબાર રહી
ગયેલ તેમણે તો બહ ગરજ વરતી ને પછી આપણે તે જમીન લેવામાું બહ મહેનત કરવી પડી. તેને મકાન
બુંધાવી આપ્યાું. રોકડ રકમ આપી ત્યારે તે નુંબર મળે લા.
આ બધ ું સરખ ું કરવામાું બહ મહેનત પડેલી. સાથીદારો પણ સારા મળ્યા. ગોરધનભાઈ , હીરાભાઈ
વગેરે દદવસ–રાત જોયા વવના કામ કરતા. સુંસ્થા કોઈ એક હાથે નથી ચાલતી. જેમ માુંડવાને બધા થાુંભલા
મજબત હોય તો માુંડવો ઊભો રહે તેમ બધા સાથીદારો સારા તેમ સુંસ્થાનો વવકાસ સારો. એટલે આ
ભગીરથ કામ સારા સાથી હોય તો જ થાય છે .
ઘણા લોકો તે વખતે કહેતા કે આ ખેતી શ ું કરતા હતા ? ને આપણે રાખી તે જમીન ખરાબાની હતી.
આપણને આપતી વખતે તેઓ માનતા કે જમીન આપો ને, આ લોકો પાુંચ વષે ચાલ્યા જશે, પછી જમીન તો
આપણી જ રહેવાની છે ને પૈસા તો ક્યાું પાછા આપવાના છે ! પણ પછી તો ગટરો થઈ , સરખા પ્લોટો થયા
ને અમારી મહેનત જોઈ ત્યારે ખ્યાલ આવયો કે આ લોકો તો ભારે જાદગર નીકળ્યા ! કેટલાય ખેડતો વહી
ગયા પણ આ તો નહીં જાય.
પ. નાનાભાઈનો સમાજ માટે આટલો મોટો ત્યાગ જોઈ રામજીબાપાને સુંસ્થાઓમાું સેવાભાવે કામ
કરવા પ્રેરણા થઈ. મનભાઈ કે નાનાભાઈને વાતો કરે લ કે “હ ું ક્ષબલકલ અભણ છું. અક્ષરજ્ઞાન નથી , પણ હ ું
મારી રીતે સુંસ્થામાું ઉપયોગી થાઉં તેવ ું કામ આપો.” તે અરસામાું મણારન ું કેન્ર શરૂ થયેલ. નવાું કામો પણ
ઘણાું કરવાનાું બાકી હતાું. ત્યારે મનભાઈએ મને વાત કરી કે

, “રામજીબાપા એક ખેડત છે . તેમની ખેતી

તેમના દીકરા સુંભાળે છે , આપણને મદદરૂપ થવા તે આપણે ત્યાું ભાવનાથી આવે છે તો તારો વવચાર હોય
તો મણાર મકું, નદહતર સણોસરા પણ કામ છે ,” મને અગાઉ થોડો ખ્યાલ હતો કે ગોંડલની ખેતી સધરે લી ને
પ્રયોગની રીતે ત્યાું ખેતીના પ્રયોગો પણ તે ખેડતોએ કરે લા. ત્યાુંની ચાસની રીત સારી

, ચાસે ખાતર

ભરવાન ું. હ ું તેમની ખેતી જોવા પણ ગયેલો, તેથી તરત હા કહી ને રામજીબાપા આવયા.
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રામજીબાપાની આજીવન સેવા !
એમણે ખેતીન ું અનભવ સાથેન ું માગરદશરન આપ્્ ું. તેમાું પણ મારું ઘણ ું જીવન થ્ ું. જે આપણે ન
કરી શકીએ તે કામો રામજીબાપાએ ૬૦ વષરની ઉંમરે કરવાું શરૂ કયાાં . એક ધારાું ૧૫ વષર કામ ક્.ાં કેવા
પ્લૉટ કરવા ? કેટલા ઢાળનો પ્લૉટ

? ક્યાું પાળો ? ક્યાું ગટરો ? ટેકરા તોડીને નીચાણવાળા ભાગમાું

નાખવા વગેરે કામો કયાાં . ત્યારે મશીનરી ન હતી . ગાડાું ભરીને , મજરી કરીને લેવક્ષલિંગ કરવાન ું હત ું. કોઈ
પણ પ્લૉટ ત્રાુંસો ન થાય , સરખા ચાસ પડે – આવ ું ઝીણવટભ્ાં આયોજન ભવવષ્યમાું કોઈ મશ્કેલી ન પડે
તે માટે તેમણે ક્.ાં થોડું ખચર ભલે વધે પણ થોડા વખત પહેલાું જ પાળા બાુંધ્યા હોય તેને તોડી બરોબર
લાઈન કરી સરખો પ્લૉટ કરાવે. અમને ખચર કરવાન ું ગળે ન ઊતરે તો વનરાુંતે પાસે બેસાડી તેની યોજના
સમજાવે ને ભવવષ્યમાું સુંસ્થાને લાભ થશે તેવ ું ગળે ઉતરાવી કામ કરે .
વનરાુંતે બેઠા હોઈએ ત્યારે તે મૌક્ષલક ભાષામાું સમજાવે કે આ રામન ું ખેતર છે . નાનાભાઈએ આખ ું
જીવન આમાું ખરચી નાખ્્ ું. આ પછાતનાું છોકરાું કેળવવા આ સુંસ્થા ઊભી કરી. તેના માટે તે કેટલા જાગ ૃત
છે ? તેઓ દાન મેળવીને ઊભ ું કરવા બીજા પાસે જાય ત્યારે આપણે બીજ ું તો શ ું કરી શકવાના

? આપણે

આપણી બદ્ધદ્ધથી ખેતીની ઊપજ વધારો, જેથી નાનાભાઈને દાન લેવા ન જવ ું પડે ને વનરાુંતે સમાજમાું કામ
કરે , તેની શસ્ક્કતનો ઉપયોગ સમાજ કરી શકે . એ અરસામાું તેનો નાનો દીકરો મગન આંબલા ભણતો હતો.
ત્યાું ટાઈફોઈડ થયેલ ને બીમારીમાું તે દે વ થઈ ગયો ત્યારે રામજીબાપા ત્યાું ગયેલ . એટલે ત્યાું રામજીબાપા
પાસે કાયરકરો અફસોસ કરવા લાગયા, ત્યારે રામજીબાપાએ શોક કરવાને બદલે કહ્ ું કે , ‘મારાું કરતાું તમોએ
વધારે ચાકરી કરી છે . આપણે લેણ ું નહીં , તેમાું શો અફસોસ કરવો.’ તેમણે સામેથી બધાને આશ્વાસન આપ્્ ું
કે હ ું આટલી ચાકરી કરી શકત નહીં. કામ કરતાું કરતાું પણ ઘણા અનભવો થયા. આપણે ૯૯ વષરના
પટાવાળી જમીન છ પટ ભરીને વેચાણ હકની કરે લી. પણ વચ્ચે ૨૦ વષરના પટાવાળી ખારાના ખેતર નામે
ઓળખાતી જમીન બાકી રહેલી. તે ખેતર ૩૦ વીઘા. તેમાું પાુંચ ભાઈઓ. આપણને એક ભાઈએ છ વીઘા તે
જમીન વેચાણે આપેલી. આપણે આખો નુંબર રાખેલ તેમાું તે ભાઈઓએ નુંબરની વહેંચણી કરે લ નહીં. આખો
નુંબર શેઢા વવનાનો રહે.
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મઝ
ું વતા સવાલો વચ્ર્ે
િમીનના ર્ાલાક ભાગીદારો :
આપણે તે ટકડામાું એક બાજ કવો કયો. પાણી સારું થ્ ું ને થોડાું ચીક પણ છ વીઘામાું ચોપ્યાું.
આપણે એક ભાઈનો ભાગ વેચાણ રાખેલ છે તેથી વાુંધો નહીં એમ ધારીને ખચર ક્.ાં આ કવામાું પાણી સારું
થ્ ું તેથી તેના નીચેના નુંબરમાું પાણી લઈ જઈ આંબા પણ ચોપ્યા. જે ચીકડી ચોપી તે ટકડો સારો

,

બાકીનો ખારાનો નુંબર ક્ષબલકલ ખરાબો , એટલે કે ખાદર્ ું , જેમાું વાવ્ ું પણ ન ઊગે. આપણે ચારે ક વષર
નહેનત કરી. મોલાતો લેવા બધા પ્રયત્નો કયાર તેમાું વનષ્ફળ ગયા.
હવે તે ખારાના ભાગીદારો ચાર બાકી હતા. તેને પણ ખ્યાલ આવયો કે આ ભાગમાું કશ ું થશે નહીં.
પછી મારી પાસે આવયા કે આ જમીન તમને વેચાતી આપી દે વી છે . એટલે મેં વાત કરી કે

, તમોએ વીસ

વરસ માુંડી આપેલ ભાગ છે , વરસ પરાું થયે આવો. તમોને વીસ વરસની રકમ તો અમે આપી છે

, હવે

સુંસ્થા પાસે રકમ પણ નથી. જે કાુંઈ રકમ હતી તે ખરચાઈ ગઈ છે . તે સમયે સુંસ્થાને આવથિક ભીંસ પણ
ખરી. જેટલી રકમ હતી તે વેચાણખતમાું, કવામાું, પાળામાું ખચારઈ ગયેલ. ઉપજ ખાસ આવતી નહીં.
પેલા ચાલાક નીકળ્યા કે વીસ વષે શય
ું થશે , ને આ જમીન ખરાબો છે એટલે સુંસ્થા ન રાખે તો
બીજ ું કોઈ રાખવાન ું નથી. એટલે મને તો ગળે પકડયો કે આ જમીન અમે ભાઈ્ ું ભાગે વેંચેલ નથી. આખો
નુંબર એક છે . તેમાું તમોએ ટપભાનો ભાગ વેચાણ રાખ્યો એનો અમને વાુંધો નથી

, તમે જ્યાું કવો કયો ,

ચીક ચોપ્યાું તે ભાગ કાુંઈ ટપભાઈનો નથી . અમે તો પાને જમીન વહેંચીશ ું પછી તો તમને જ કાુંઈ તે કવો
આવશે તેની ખાત્રી છે ? અમારે હવે તમને કાુંઈ કહેવ ું નથી. અમારાું વરસ પરાું થાશે ત્યારે પાનાું નાખીને
પાુંચેને જ્યાું ટકડો આવશે ત્યાું કબજો લેવાનો.
હ ું તો મ ુંઝાયો. તે વાત સાથી ટપભાઈને પછી તો તેણે પણ કહ્ ું કે મારો ભાગ ક્યા ખણે છે તે કેમ
કહ ું ? પાને જ્યાું ભાગ આવે ત્યાું તમારે લેવાનો. છે વટે નાનાભાઈ પાસે ગયો. બધી વાત કરી , ને આખરી
વનણરય થયો કે તે ચારે ભાગ અત્યારે વેચાણ આપે છે તો લઈ લ્યો. રૂ. ત્રીશનો વીઘો નામ પડ્ ું ને વેચાણે
આખો ખારો રાખ્યો. અત્યારે ચીક વસવાયનો બધો ભાગ પડતર છે . આપણે તો જાણતા હતા પણ ભવવષ્યમાું
કવો જાય, ચીક જાય કે વચ્ચે બીજ ું કાુંઈ આવે તે આપણને પાલવે તેમ ન હત ું એટલે ઘણો વવચાર કરીને
આ કરવ ું પડેલ.
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કોઈને બદલામાું જમીન આપી , કોઈને તેની નજીક લઈ દીધી , કોઈને બજાર દકિંમત કરતાું થોડી
વધારે રકમ આપી તો કોઈને મકાન બાુંધી આપી તેના બદલામાું જમીન લીધી. આ પુંદરે ક વષર ચાલ્્ ું.
આપણે આપણી જમીનની જરૂદરયાતના બુંધપાળા કયાર હોય ને લાગ નુંબર રાખીએ તો વળી તે બુંધપાળા
તોડવા પડતા ને નવેસરથી ગટર, બુંધપાળા કરવા પડતા. આપણ ું ગાુંડપણ ગણી સમાજમાું ટીકા પણ થતી;
પરું ત આપણ ું જે લક્ષ્ય હત ું તે વસદ્ધ કરવા બીજો કોઈ ઉપાય ન હતો.
પછી તો નહેર જે મણારીમાું મકી દે વાની વાત હતી તે નહેર લુંબાણી. ભાવનગરને પાણી આપવા
સધી મ. બલવુંતભાઈએ ખબ મહેનત કરી. પ્લાન એસ્સ્ટમેટ ફયાાં ને નહેર આપણા ખેતર પાસેથી જ નીકળી
ને આપણ ું સ્વપ્ન સાકાર થ્ ું.
નાણાું ખોવાયાું કે શ ું ?!
લેવડદે વડમાું પણ ઘણા કપરા અનભવો થયા. શરૂ થત ું કામ એટલે ખરીદી ઘણી મોટી. આવડી
મોટી નાણાુંકીય લેવડ –દે વડ તો ક્યાુંથી કરી હોય

? દહસાબી જ્ઞાન પણ બહ ઓછું. બને તેટલી ચોકસાઈ

રાખતો. ભાવનગર ખરીદીમાું જતો તો ઘણી ખરીદી કરતો , પણ જેની પાસે જઈએ તે મને ઉંમરમાું નાનો
જોઈ ભોળવવા પ્રયાસ કરતા. લાલચ પણ આપતા કે તમતમારે માલ નક્કી કરો તો ક્ષબલ તમે જેમ કહેશો
તેમ કરી આપીશ.ું પણ પછી તો તેમને ખ્યાલ આવયો કે આને લાલચમાું નાખવાથી કાુંઈ પતે તેમ નથી.
મોટી ખરીદીમાું મોટી રકમ સાથે હોય તેથી ભય તો રહે જ.
એક વખત સાથે રૂ. ૫૦૦૦ હતા. સાુંજે ચકવણ ું થ્ ું નહીં ને વનરાુંતે સલામત સ્થળે સઈ જવ ું તેવો
વવચાર કરતો કરતો રસ્તે જતો હતો ત્યાું ત્રાપજવાળા જોરૂભાઈ સામા મળ્યા ને સાદ કયો

, “પટેલ , કેમ

ઉતાવળે ચાલ્યા જાઓ છો ? મેં વાત કરી કે “આજે જોખમ છે . ક્યાુંક સલામત સ્થળે સઈ જઈએ.” તો તે કહે,
“ભાઈ, હ ું તમને સલામત જગયાએ લઈ જઈશ; પણ આજે કે. લાલ જાદગર જોવા જવ ું છે . અને આ જાદગર
બહ વખણાય છે . હ ું સુંમત થયો ને જાદગર જોવા ગયા. પણ દટદકટ ન મળે . તેણે તે વખતે કાળા બજારની
દટદકટ લીધી. બુંનેની દટદકટની રકમ તેમણે આપી. રાત્રે છૂટીને ખાર દરવાજા પાસે અત્યારે નવરું ગ લોજ છે
તે શારદા લોજ નામે ચાલતી ને તેના સુંચાલક લાભભાઈ હતા ત્યાું કોમન રૂમમાું સતા. મારી પાસે
બગલથેલો. તેમાું એક જોડ કપડાું ને કપડાું વચ્ચે પાુંચ હજારની રકમ. હ ું તો જોરૂભાઈએ કહ્ ું કે આ સ્થળ
સલામત છે એટલે ખાટલાને પાયે થેલો દટિંગાડીને સતો.
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સવારમાું ઊઠી દાતણ –પાણી કરી નીચે હૉટલમાું ચા પીધી ને નોખા પડીએ તેમ ઊભા થયા.
જોરૂભાઈ કહે, ‘હ ું ચાની રકમ ચકવ ું .’ આનાકાની તો કરી પણ તેમણે બશકોટના ક્ષખસ્સામાુંથી પાકીટ કાઢ્ ું.
પણ તેમાું રકમ ન હતી . મેં કહ્ ,ું ‘ભાઈ, કાળાબજારની દટદકટ લીધી તો ક્યાુંથી રકમ હોય , હ ું ચકવી આપ ું. ’
‘અરે ભાઈ તે તો ઠીક, પણ આ પાકીટમાું ૯૦૦ રૂવપયાની રકમ હતી. નવ નોટ હતી તે કોઈ રાત્રે કાઢી ગયો
ને પાકીટ ખાલી પાછું ભરાવી આપ્્ ું. ’ મને તો ધ્રાસકો પડયો કે મારી રકમન ું શ ું થ્ ું હશે

? હ ું તો ઉપર

લોજમાું ગયો, થેલો ખોલ્યો તો રકમ તો હતી પણ છાતીના ધબકારા ઘણો ટાઈમ સધી ન ઘટયા. પરસેવો
પણ ખબ આવી ગયો. હોશકોશ ઊડી ગયા તે શાુંત થતાું બહ વાર લાગેલી.
સુંસ્થાગત કામકાજે ઘણા વખત આંબલા –સણોસરા જવાન ું થત ું , તેમાું આ બાજનો વવદ્યાથી ત્યાું
અભ્યાસ કરતો એટલે તેન ું કાુંઈક સુંપેતરું હત.ું અત્યારે ભરતભાઈના ઘર પાસે જે છાત્રાલય છે ત્યાું પગવથયા
પાસે બેસી તેન ું સુંપેતરું થેલામાુંથી કાઢી આપ્્ ું. થેલામાું રફ કવરમાું રૂ. ૨૦૦૦ હતા. સો–સોની નોટોવાળું તે
રફ કવર પગવથયા ઉપર રહી ગ્ ું ને હ ું ત્યાું ઑદફસમાું ગયો. તે વખતે જયુંવતભાઈ શેઠ દહસાબી વવભાગમાું
હતા. મારે છૂટાની જરૂર. તેમની પાસે રૂ . ૧૦૦૦ન ું બુંડલ , ૧૦ની નોટોન ું લીધ ું ને સામે ૧૦૦૦ રૂ . આપવા
ગયો ત્યાું કવર ન મળ્્ ું. બચભાઈને વાત કરી કે આ છાત્રાલય પાસે થેલો ખોલતાું કવર આ પગવથયે પડ્ ું
રહ્ ું હત ું. અત્યારે નથી. ઘદડક તો દોડાદોડી દોડાદોડી કરી બધાને ભેગા કયાર . ક્યાુંય જવા ન દે વા ને એકી
સાથે બેસાડયા. બધે શોધખોળ કરવા લાગયા. તેમાું એક વવદ્યાથી નાહી-ધોઈને આવયો , તેને વાતની ખબર
પડી. તેણે કહ્ ું , ‘હા, કવર તો આ પગવથયે પડ્ ું હત ું , મને એમ કે કચરો છે . તેથી પગ મારીને મેં આ
કચરાના ડબામાું નાખી દીધ ું છે . અમે કચરાનો ડબો જોયો તો તે

રૂ. બે હજારન ું કવર તેમાું પડ્ ું હત ું. તે

લઈને શાુંવત અનભવી.
મણારમાું સઘન યોજનાન ું કામ શરૂ થયેલ ું ને જયવુંતવસિંહભાઈ નવા નવા કામે આવેલા. કામ
વવકસાવવાની ધગશ બહ ને નાણાકીય ભીંસ ખરી. એટલે જ્યારે કોઈ ખાસ રકમ ચકવવાની હોય ત્યારે
માણસને મારી પાસે મોકલે , કે આ વણકરને રૂ. ૫૦૦ આપશો. એમ હ ું તેમના વતી રકમ ચકવતો. અમક
ભેગી થાય એટલે ત્યાું કાુંઈ લોન કે ગ્રાુંટ આવી હોય ત્યારે જે માણસ રકમ લઈ ગયા હોય તેની સહીવાળી
ક્ષચઠ્ઠીઓ લઈ જતો ને કલ રકમ મને ચકવી આપે. આમ અમારો વહીવટ બે-ત્રણ વષર ચાલ્યો હશે .
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રૂ. ૧૦૦૦નો દું ડ થયો !
સઘનમાું નવાું મકાન બુંધાતાું હતાું ને અવારનવાર આમ રકમ મુંગાવતા. હ ું તેને આપતો તે પ્રમાણે
આપ્યા કરે લ. એક વખત રૂ. ૧૦૦૦નો આંકડો થયો ને તેને તે ક્ષચઠ્ઠી આપી. જયવુંતવસિંહભાઈએ આ રકમ
આપવા કહ્ ું ને તે રકમ રોકડી નથી પણ ચૅક આપીએ તેમ વાત કરી ચૅક આપ્યો. આન ું નામ ું મારા પાસે તો
ન રહેત ું એટલે પાછળથી કશો દહસાબ ન મળે . મને જે ચૅક આપેલ તે મારા ખાતે લખીને આપ્યો. પેલી ક્ષચઠ્ઠી
કોના નામની હતી, કોને રકમ આપેલ તે મારે યાદ રાખવાન ું કોઈ કારણ ન રહેત ું. બે –એક વષર ગયાું હશે ને
મારા માથે ઉઘરાણી આવી કે ગોવવિંદભાઈ રૂ. ૧૦૦૦નો ચૅક લઈ ગયા છે , તે બાકી બોલે છે . મેં મારી વાત
કરી કે અમારે કાુંઈ રકમની ખેંચ નથી, કે તમારા પાસે લેવા આવવ ું પડે. તો કહ્ ું કે રકમ કોને આપી છે તેમ
કહો તો તેને ખાતે ઉધારીએ. આ પ્રશ્ન મનભાઈ પાસે ગયો. કોઈ તોડ ન આવયો. મનભાઈએ દવેકાકાને
લવાદ નીમ્યા. ચોપડા તપાસે પણ આધાર ક્યાુંથી મળે ? ને સઘનમાુંથી મેં ચૅક લીધો તેની સહીના આધારે
કાકાએ આ રકમ ગોવવિંદભાઈએ ભરવી તેવો વનણરય આપ્યો. મેં મારો બચાવ તો ઘણો કયો કે
જયવુંતવસિંહભાઈ કહે કે આ રકમ હ ું મારા ઉપયોગ માટે લઈ ગયો છું તેમ તો ન કહે , કે કોઈ પણ સઘનના
કામ માટે આપેલ રકમની સામે ચૅક આપ્યો છે ; પણ કોની ક્ષચઠ્ઠીના આધારે અપાઈ છે તે મારા પાસે નહીં.
ત્યારે મકાન બુંધાતાું હતાું. તેના કોન્રાક્કટર પરમાણુંદદાસની ડાયરી જોઈ. તેમાું સઘનમાુંથી જે રકમ આપી
તેના કરતા પરમાણુંદદાસે રૂ।. ૧૦૦૦ વધારે જમા કરે લ. મને વાત કરી કે તમે કહો કે આ રકમ
પરમાણુંદદાસને આપી છે . મને યાદ નહીં ને કેમ કહેવ ું ? ભારે ધમરસક
ું ટ લાગ્ ું. કાકાના વનણરય મજબ મારે
રકમ ભરવી તેવ ું નક્કી થ્ ું. ને એ વાતન ું હજ દુઃખ છે કે ચોર દું ડાતો નથી , શાહકાર જ દું ડાય છે . આટલા
વહીવટમાું આ ભલનો ભોગ હ ું બન્યો.
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બાુંધકામ ક્ષેત્ર પણ અપનાવ્ ું !
છએક વષે ખેતી વયવસ્સ્થત કરી. થોડી આવક પણ શરૂ થઈ. અહીંની ઊપજની રકમ આંબલા
મોકલવાન ું નક્કી ક્ાં જેથી પ. નાનાભાઈને દાન માટે બહાર ન જવ ું પડે. અહીંના સ્થાવનક માણસોને પાુંચેક
વષરમાું સારો સુંબધ
ું બુંધાયેલો. નવી ખેતીની શરૂઆત , તેથી તે લોકો ઘરનાું ભાતાું બાુંધીને સાુંતી ચલાવવા
આવતા, તેમ જ ગમે ત્યારે કામ પડે તો ખડે પગે ઊભા રહેતા. આપણે પણ પાુંચ વષરમાું તેમની ખેતી
સધારણાન ું ઘણ ું કામ કરે લ. રાસાયક્ષણક ખાતર, સધારે લ ક્ષબયારણ, પાકન ું અંતર – આ બધા માટે માગરદશરન
પણ આપતા. ફળઝાડની ખેતી આ બાજ ક્ષબલકલ નહીં. તેથી તેના માટે પણ પ્રેરણા આપી. ચીક

, કલમી

આંબા, નાક્ષળયેરી વગેરે ઝાડ પણ ઘણાું આપેલ એટલે સુંસ્થા સાથેના સુંબધ
ું ો ગાઢ બન્યા. પછી તો તે લોકો
પણ પ. નાનાભાઈને કહેવા લાગયા કે અહીંની ઊપજમાુંથી આંબલા લોકશાળા ચાલે છે તેના બદલે અહીં
લોકશાળા શરૂ કરો તો અમારા સાવ પછાત પુંથકને કુંઈક લાભ થાય. તે સમયે દદલ્હીથી કેળવણી
અવધકારીશ્રી ડૉ. ભાણ સણોસરા આવેલા . તેઓ કેળવણી માટે ઘણી રકમ વાપરવા ઇચ્છતા હતા પણ તેન ું
કોઈ ક્ષેત્ર નક્કી ન હત ું. પ. નાનાભાઈએ મણાર લોકશાળાની દરખાસ્ત મકી. તેમણે એક લાખ રૂવપયા ૬૦
ટકાના ધોરણે મુંજર કયાર. તે માટે અમક રકમ રાજ્ય સરકાર આપે ને બાકીના પુંદર હજારનો સવાલ હતો.
તે રકમ બાબત મણારના કબેરભાઈના સહકારથી ફાળો શરૂ કરાયો ને બધા લોકોએ હોંશથી ૧૦થી ૧૨
હજારનો ફાળો આપ્યો. મદતબુંધી ગ્રાન્ટ હોવાથી મકાનો ઝડપથી બાુંધવાનાું હતાું. દસ માસની મદતમાું
મકાનો પરાું કરવાું પડે તેમ હત ું. તે સમયે કુંડલા બાુંધકામ સહકારી મુંડળીન ું સુંચાલન લલ્લભાઈ શેઠ કરતા
હતા. તેમને કામ અપા્ ું. તેના વમસ્ત્રી લાલજીભાઈ ઓછા વશક્ષક્ષત પણ બાુંધકામના વધ વનષ્ણાત. કામ શરૂ
થ્ ું. મને પણ મકાન બાુંધકામનો ક્ષબલકલ અનભવ નહીં. શ ું પાયો , શ ું પ્લીંથ, સપર સ્રક્કચર, બારીનો જડ,
ક્ષલન્ટલ વગેરેની કુંઈ જ ખબર નહીં.
તે વખતે અત્યારે મકાન છે ત્યાું ધાર હતી. ધારની બાજમાું નાન ું એવ ું બળદછપ્પર. મનભાઈને થ્ ું
કે આ ટેકરી પર મકાન બાુંધીએ. તેથી તેનો પ્લાન મોકલ્યો. લાલજીભાઈ વમસ્ત્રીએ કહ્ ું કે આ ટેકરી કાપીને
મકાન બાુંધવાું ખચારળ થશે . તેના કરતાું નીચે સપાટ જમીન લઈએ તો સારી જગા મળે . મનભાઈને વાત
કરી પણ મનભાઈનો આગ્રહ એવો કે ટેકરી પર જ સ્ટેપ પાડીને મકાન કરવાું. એટલે બીજો કોઈ ઉપાય ન
હતો. હ ું ને લાલજીભાઈ આ મકાન કેમ ગોઠવવાું

? કેમ કાટખણો મળે

? કેવી લાઈનો થાય

? વગેરે

ઘડભાુંજમાું બે દદવસ સધી દોરીઓ ખેંચી, ખીલીઓ નાખી ને ફરીથી તેમ કયાર ક્.ાં મનથી થત ું કે મનભાઈને
આ શ ું સઝ્ ું કે આ ટેકરીનો આગ્રહ રાખે છે ?
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માુંડ માુંડ મકાનોની ગોઠવણ થઈ. સ્ટેપ પાડવામાું એક મકાન ઓછું થશે ને એટલ ું વધ ખચર ટેકરી
કાપવામાું થશે તેવી મનભાઈ પાસે રજઆત થઈ. છે વટે એક મકાન ભલે ન થાય પણ ટેકરી પર જ મકાન
કરવાનો વનણરય થયો. બાુંધકામ શરૂ થ્ ું. મકાનની ગોઠવણીમાું થોડી ભલો છે તે મકાન તૈયાર થયા પછી
ખ્યાલ આવયો.
લાલજીભાઈ વમસ્ત્રીની સઝ –આવડતથી મને પણ બાુંધકામનો થોડો અનભવ થયો. હ ું આંટા મારતો
હોઉં ને લાલજીભાઈ બહારથી આવે ત્યારે સાથે ફરીએ. તેની નજર પડે ત્યાું કહી દે તા કે આ ખણો આઉટ છે ,
કાઢી નાખો. આ લેવલમાું ભલ છે , ફરીથી લ્યો. નજર નાખે ત્યાું એને ખ્યાલ આવી જતો ને માપે તો હકીકતે
તેની નજરે નજર સાચી ઠરતી. મદતે કામ પરું કરવાન ું હોવાથી કદડયા, દાદડયાું, સથાર, ખાક્ષણયા વગેરે કલ
એકસો માણસો રાખેલા. દસ માસમાું કામ પરું થ્ ું. કામ કરતાું કરતાું મને બાુંધકામનો થોડો અનભવ પણ
થયો. વચ્ચે સણોસરાથી વલ્લભભાઈ આંટો આવી જતા ને માગરદશરન આપતા.
મકાનો તૈયાર થયાું એટલે એન્ન્જવનયરન ું સદટિદફકેટ મેળવવાન ું હત ું. માચર આખરમાું ક્ષબલ પાસ
કરવાન ું હોવાથી તે વખતે પી.ડબલ્્.ડી.માું એન્ન્જવનયર તરીકે રાઠોડ સાહેબ હતા. તેમને લાવયા. તેમણે
બધાું મકાનો જોયાું ને આ કામ દસ માસમાું પરું થ્ ું છે તે જાણ્્.ું તેમણે વાત કરી કે આમાું ક્યાું સદટિની
જરૂર છે ? પછી કહે , “ગોવવિંદભાઈ, મને તો લાગે છે કે તમે એન્ન્જવનયર છો. મને જો આ પ્લાન એસ્સ્ટમેટન ું
સોંપ્્ ું હોત તો એક વષરમાું પ્લાન એસ્સ્ટમેટ તૈયાર કરી આપત , ને ઉપરથી રૂ. ૫૦૦૦ લઈ જાત. તમે તો
દસ માસમાું આ મકાન પરાું કયાાં . આમાું તો તમે એન્ન્જવનયર છો. મારી રીતે તો મારા સદટિ.ની જરૂર નથી
પણ વવવધ છે માટે કરી આપ ું છું”
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અભણ માણસની કોઠાસઝ !
આ બધાું કામો જોઈને પ. નાનાભાઈ જાહેર સભા કે બારશ જેવા પ્રસુંગો હોય ત્યારે કામને
ક્ષબરદાવતા કે જઓ, મણારમાું તે ઝાઝું ભણેલ નથી ને આવડો મોટો વહીવટ સુંભાળે છે . તેને હ ું ત્યાું મખ્ય
માણસ તરીકે નીમીશ. તમો ગ્રેજ્્એટ, બી.એ. કે બી.એડ. ભલે હો પણ તેની નીચે કામ કરવ ું હોય તો જાવ.
ને મને ભણેલા આટલ ું કામ કરી આપે તેવી શ્રદ્ધા નથી. આવ ું સાુંભળી છાતી ગજ ગજ ફૂલતી ને મનમાું થત ું
કે ભલે અક્ષરજ્ઞાન નથી પણ કોઠાજ્ઞાન તો છે . તેવ ું દશરન નાનાભાઈએ કરાવ્ ું. કોઈ પણ મહેમાન આવે
ત્યારે મનભાઈ ઓળખાણ કરાવે કે , “જઓ, આ અમારો ગોવવિંદ. છ ચોપડી ભણ્યો છે ને મણારન ું કેન્ર તેની
જવાબદારીએ ચલાવે છે . અમે ભણેલા આટલ ું કામ ન કરીએ તેવ ું આ લોકો કરી આપે છે .”
તે વખતે લખવાની ટેવ ઓછી ને કાનામાતર તથા હ્રસ્વ ઇ –દીઘર ઈ નો ખ્યાલ પણ નહીં. આંબલા
બચભાઈ સાથે મારે પત્રવયવહાર કરવાનો રહેતો. તેથી બચભાઈએ તો મને ધરપત આપેલ કે
ગોવવિંદભાઈના પત્રમાું ભલ નહીં જોવાની. ભલથી સાચ ું લખાઈ ગ્ ું છે અથવા ભલથી કેટલા શબ્દો સાચા
લખ્યા છે તે જોવ ું.
હ ું એક જાતન ું ગૌરવ અનભવ ું છું કે આટલો મોટો વહીવટ પાર ઊતયો ! કેટલી ખરીદી ! કેટલ ું
વેચાણ ! લોકશાળા શરૂ થયા પછી વહીવટ વધ્યો. એક સાથે ૨૫ કે ૫૦ હજારની ખરીદી હોય કે લાખ
રૂવપયાની વશિંગ વેચવાની હોય. ચાલ ખચર પણ ઘણો મોટો ! કવા ગાળવા, બુંધાવવા, પાળા બાુંધવા, મકાનો
બાુંધવાું વગેરે. આપણને થડકારો થાય કે આમાું કેટલ ું ખચર કરવ ું

. હ ું આવથિક રીતે બહ નબળા એવા

કટુંબમાુંથી આવેલો ને આવડો મોટો વહીવટ. પરું ત શરૂઆતનાું વષોમાું કોઈએ પછ્ ું પણ નથી કે તમો ક્યાું
ખરચો છો ? ક્યો માલ વેચી નાખ્યો

? ત્યારે શ ું ભાવ હતો

? તમને શ ું ભાવ ઊપજ્યો

? આવડી મોટી

ખરીદી કરી તો કેવો માલ આવયો ? છે તરાયા તો નથી ને ? આટલો મોટો વહીવટ મારા જ વવશ્વાસ પર આ
જ સુંસ્થા ને આ જ વડીલો છોડે ને મારા જીવનમાું મને તક આપે તેને હ ું મારું ધન્યભાગય માન ું છું. મારું
ઘડતર આમાું જ થ્ ું છે . મારા કટુંબનો વારસો પણ એવો. મારાું બા કહેતાું કે ભાઈ , કોઈને ખોટા દભવીશ
મા, ને ખોટું કરીશ મા. ખાવાની ખોટ પડે તો ઘેરથી બે ગણ દાણા લઈ જજે. તે દી’ પગારો પણ બહ ઓછા.
હ ું મણાર આવયો ત્યારે ૬૦ રૂવપયા મળતા હતા. ઘેર નાણાુંની ભીડ એટલે મહીનો પરો થાય ત્યાું તો અગાઉ
મુંગાવવા માુંડે. પણ જાણે–અજાણે કદાચ ભલ થઈ હોય તેમાું સુંસ્થાને ભોગવવ ું પડ્ ું હશે; પરું ત ઇરાદાપવરક
ક્યાુંય ખોટું ક્ાં નથી. અણઆવડતને કારણે સુંસ્થાએ ભોગવવ ું પણ પડ્ ું હશે તે કબલ કરવ ું જોઈએ. ઘણા
વખતે આવડતનો લાભ થાય તેના કરતાું અણઆવડતથી થત ું નકસાન વધારે હોય છે .
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ત્રણેક મોટી ઘાતમાુંથી માુંડ બચ્યો
અહીં મોટો કવો કહેવાય છે ત્યાું બગીચો સકાતો હતો ને પુંપ બગડેલો. નક્કી ક્ાં કે પુંપ શરૂ કરી
પાણી બહાર કાઢયા પછી જ ઘેર જવ ું છે . આખો દદવસ ધમાલ કરી પુંપ તૈયાર કયો , કવામાું ગોઠવયો. પાણી
કાઢતાું પહેલાું અંધારું થઈ ગ્ ું. ત્યારે એન્ન્જન ચલાવવા લાલજીભાઈ વેગડને રાખેલા. કવા પર ૧૫ હોસર
પાવરન ું રસ્ટન એન્ન્જન. પટ્ટો ચડાવી એન્ન્જન શરૂ ક્.ાં પાણી બહાર નીકળ્્ ું

, ને હ ું લોખુંડની સીડી દ્વારા

અંધારામાું ઉપર ચડવા માુંડયો. લાલજીભાઈ ઉપર ઊભા હતા. ઉપરના ભાગે કાઉન્ટરમાું પલીનો લાુંબો
બોલ્ટ મારી કફનીમાું ભરાઈ ગયો. તે દદવસે જાડી ખાદીની કફની ઝટ દઈને તટે નહીં તેવી. વનસરણી સાથે
મડાગાુંઠ પડી ગઈ. વનસરણી મકી નહીં, બે–ત્રણ પછડાટ લાગયા. કફની સાવ તટીને નીકળી ગઈ ત્યારે છૂટો
પડયો. લાલજીભાઈ ખબ જ હાુંફળા–ફાુંફળા થઈ ગયા. એન્ન્જન બુંધ કરે ત્યાું તો જે થવાન ું હત ું તે થઈ ગ્ ું.
પલી સાથે ઘસાઈને વાુંસાની ચામડી પણ નીકળી ગઈ. મલમપટા કરીને રાત કાઢી. બીજા દદવસે વમત્રોને
થ્ ું કે દવાખાને લઈ જઈએ. હ ું પહેલી જ વાર દવાખાને ગયો. ડૉક્કટરોએ તપાસ કરી તો બે પાુંસળી
ભાુંગેલ. મનભાઈ આવયા ને ડૉક્કટરોને ભલામણ કરી. ત્યારે દે વેન્રભાઈ દે સાઈ રાજ્યના આરોગય પ્રધાન
હતા. મનભાઈએ તેમને વાત કરી. મારી સારવાર બહ સારી રીતે થવા લાગી. ત્યાું લક્ષ્મીબહેન કરીને એક
નસર હતાું. તે બહ લાગણીથી પછે . સારી રીતે પાટાવપિંડી કરે . હ ું કાુંઈક કામ હોય ત્યારે

‘લક્ષ્મીબહેન’ તેમ

સાદ કરીને બોલાવ ું. બહેનને આમાું કાુંઈક અજગત ું લાગેલ. ને મને કહ્ ું , ‘ભાઈ, તમારે મને લક્ષ્મીબહેન ન
કહેવ ું, વસસ્ટર કહીને બોલાવશો.’ તે વખતે અંગ્રેજી નામનો કશો ખ્યાલ નહીં ને નકરું વસસ્ટર તોછડું લાગે તેમ
વવચારી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સાદ કરતો કે

‘વસસ્ટરબહેન’, અહીં આવો તો. બહેન હસવા લાગતાું ને મને

સમજાવતાું કે વસસ્ટર પાછળ બહેન ન લગાડો. મેં કહ્,ું ‘તોછડા નામે કેમ બોલાવાય ?’ ત્યારે ખ્યાલ આવયો
કે વસસ્ટર એટલે જ બહેન.
ધોદકયાના કવા પર ટાુંકીને સ્લૅબ ભરતા હતા. નાનો સ્લૅબ એટલે ઘરઘરનાુંએ ભરવાન ું શરૂ કરે લ. હ ું
નીચે તગારાું ભરતો હતો. કામ ઝડપથી ચાલત ું હત ું. ત્યાું ઉપરથી એક ભાઈના હાથમાુંથી ભરે લ ું તગારું
છટક્ ું ને મારા માથા પર ત્રાુંસ પડ્ ું. બહ વાુંધો ન આવયો પણ થોડો કાપો પડયો , ને લોહીની ઊલટી થઈ.
પણ એમ લાગે છે કે બચાવનાર ઈશ્વર છે . થવા કાળે કોઈના માથે કાુંકરી પડે તોયે ખલાસ થઈ જાય છે
ભ્ાં તગારું માથા ઉપર અધ્ધરથી આવે તેમાું બચવાની પણ આશા ન હોય છતાું કાુંઈ થ્ ું નહીં. પછીયે
જોખમી કામો ન છોડયાું. થવાન ું હશે તે થશે તેમ રાખીને જરૂર પડે ત્યાું જોખમી કામો પણ શરૂ જ રાખેલાું.
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એક વખત કઠવાના રજપત નીરણ ભરવા આવયા. ઓઘાના પળા ગણી આપ્યા. ત્યાું બાજના ઘઉંમાું
પાણવતયો પાણી વાળે . વશયાળાનો દદવસ હોવાથી પછે ડી ઓઢીને ગયેલ અને તડકી નીકળતાું પછે ડીને
ઓઘાની બાજમાું મકી દીધેલી. કડબ ભરનાર ભાઈની દાનત બગડી ને પછે ડી કડબ સાથે ભોરમાું નાખી
દીધી. બપોરે ગાડાું નીકળ્યાું ને પાણી વાળનારો મારી પાસે આવયો કે , “ભાઈ, આ ગાડાવાળા મારી પછે ડી
લઈ ગયા છે . મેં ઓઘે પછે ડી મકી હતી ને બીજ ત્યાું કોઈ આવ્ ું ન હત ું. આ ગાડાવાળાએ જ મારી પછે ડી
લઈ લીધી છે .” તે વ ૃદ્ધભાભાને સમજાવયા પરું ત માન્યા નહીં. જવા દ્યો. જે થ્ ું તે થ્ ું. ને અમે ઊભા રહ્યા.
આપણા મકાન પાસે જ જે ઢાળ છે તેમાું ગાડું ગ્ ું ને બળદની ખરી પૈડામાું આવી ગઈ. બળદ પડી
ગયો ને ખરીનો ખોભળો નીકળી ગયો. ગાડું ઊંધ ું પડ્ .ું બુંધ ખેંચ્યા ત્યાું અંદરથી પછે ડી નીકળી. આપણે તો
પછી કાુંઈ કહ્ ું નહીં પરું ત તે પોતે પોકે પોકે રોતો જાય ને કહેતો જાય , “મારો બે હજારનો બળદ ટળી ગયો.
સુંસ્થા તો ધમરન ું મુંદદર છે. કોઈ કાુંઈ લેશો મા. આ પછે ડીમાું મારો જીવ બગડયો ને ખરાબ દાનતમાું મારો બે
હજારનો બળદ ગયો. કોઈ સુંસ્થામાુંથી લેશો નહીં ! અપાય તો આપજો પણ આમાુંથી લેશો નહીં.” આપણે તો
બળદને પાટો બાુંધી આપ્યો , આપણો બળદ જોડીને ગાડું પણ કઠવા મકી આવયા પણ તેણે તો ધમરનો
પ્રચાર શરૂ કરી દીધો. હજ પણ એ હમજીભાભા હયાત છે .
એક વખત ખેતીમાું આંટો મારતો મારતો નાક્ષળયેરીના પ્લૉટમાું ગયો ત્યાું દે વો નામે પાણવતયો
પાણી વાળે . ઊછરતી નાક્ષળયેરી એટલે નીચી ખરી. સકાયેલાું પાન નીચે લટકે . દે વાને વાત કરી કે આ સકાું
પાન ખેંચીને પાડી દે જે તો અંદર કચરો ન રહે ને કોયલો ન પડે. અમે બુંને સાથે સકાું પાન ખેંચીને નીચે
પાડવા માુંડયા. એક થોડક
ું લીલ ું પાન બુંનેએ જોર કરીને ખેંચ્્ ું તો પાન જેવ ું ખેંચા્ ું તેની સાથે ઉપરથી
ગચ
ું ળું વળીને પડેલ સપર મારા વાુંસા ઉપર પડયો. દે વો તો વોય વોય કરતો ભાગયો. હ ું તો ત્યાું જ સ્સ્થર
ઊભો રહ્યો. સપર તેની મેળે સડેડાટ ઊતરીને ભાગી ગયો. હૃદયના ધબકારા તો તે વખતે ખબ વધી ગયા.
ઘાતમાુંથી બચી ગયો.

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

25

મારું જીવનઘડતર

પરમ સુંતોષ
હ ું પોતે કામ તો ટાઈમે કટાઈમે કયાર કરતો. ઘેર રાત્રીએ કે દદવસે ગમે તેટલો મોડો આવ ું તો પણ
“કેમ મોડા આવો છો ?” તેમ મારાું પત્ની મને કહેતાું નહીં. દદવસે ટાઈમ ન હોય છતાું પણ તેમણે ક્યારે ય
અસુંતોષ બતાવયો નથી. બીજા કાયરકરભાઈઓ ટાઈમે ઘેર ન પહોંચે તો ઘરમાું કજજયો ઊભો થતો. ગમે તેવ ું
કામ હોય, ખળામાું તોલ હોય ને મોડું થાય તો બીજાું બહેનો પાછળ બોલાવવા આવતાું ને ક્રોધ પણ કરી
લેતાું. બીજાું છે ને અહીંયાું આમ પટકી ન પડાય તેમ સમજ્યા વવના , સુંકોચ વવના બોલાવા માુંડતાું. મારે
આવો અનભવ ક્યારે ય થયો ન હતો.
ગૌશાળા પણ શરૂ કરી તેમાું ઘરડાું તો ઘરડાું પણ સારી ઓલાદનાું લાવવાું

, રું ગ –રૂપ, દધ વગેરે

જોઈને લેવાું , છે વટ સારાું ઢોર ન મળે તો ઘરડી વેતરાઉ ગાયો લાવીને વસાવી. અત્યારે સુંતોષ છે કે
પ્રમાણમાું ગૌશાળા પણ સારી છે .
ટુંકમાું આપણે સ્થાપક તો ન થઈ શકીએ પણ સારા વયવસ્થાપક થઈ શાુંવત અનભવીએ. સુંસ્થામાું
તો ઘણાું આવે છે ને જાય છે . પ. નાનાભાઈન ું જીવન સુંભારીએ તો પણ ખ્યાલ આવે ને મનનો ભ્રમ પણ
ઓછો થાય કે ભાવનગરની ધીકતી સુંસ્થા છોડી દક્ષક્ષણામવતિદેવનો ફોટો લઈને નીકળી ગયા. તો પછી
આપણે તે શ ું વવસાતમાું

? બીજા શ ું કહેશે , વમત્રોમાું શ ું માન –લાગણી, તે કશ ું મનમાું નથી. જ્યાું સધી

આપણા હાથ–પગ ચાલે ત્યાું સધી સુંસ્થાને ઉપયોગી થવ ું, અને સુંસ્થાને જ્યાું સધી જરૂર હોય ત્યાું સધી કામ
લે તેવ ું મનમાું રહે છે . શદ્ધ ભાવથી કામ કરીને સુંસ્થા જે હેતથી સ્થપાઈ તે વસદ્ધ થાય

, નાનાભાઈની જે

મહેચ્છાઓ હતી તે પરી થાય તેવી ઈશ્વર પાસે પ્રાથરના કરીને અટકું છું.
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શ્રી ગોશવિંદભાઈ પટે લ
શ્રી. ગોવવિંદભાઈ હરજીભાઈ પટેલનો જન્મ તા.૭-૧૨-૧૯૨૬ના રોજ આંબલા (જજ. ભાવનગર)માું
થયો.
ભાવનગર રાજ્યની પ્રાથવમક શાળા આંબલામાું ૪ ધોરણ પછી ૧૯૩૮માું શરૂ થયેલ લોકશાળાના
પહેલા જ વવદ્યાથી તરીકે જોડાયા ને લોકશાળાનો અઢી વષરનો અભ્યાસક્રમ પરો કયો. પછી ઘરની ખેતીમાું
લાગયા. ખેતી ટુંકી તેથી બહારન ું કાુંતવા–પીંજવાન ું કામ કરતા.
થોડો વખત સુંસ્થામાું ચાલતા ખાદીકામમાું જોડાયા. તેમાું પાુંચેક ગામમાું રેં દટયા ચલાવવા , દરપેર
કરવા, પણી આપવી, સતર લેવ ું – વગેરે કામો કરે લાું.
ખાદીકામ બુંધ થ્ ું તેથી કરીને ઘરની ખેતી તથા બહારની મજરીન ું કામ કરવા માુંડ્.ું સાથે સાથે
ગામમાું રાવત્રપ્રવ ૃવત્ત તથા થોડા જવાવનયાન ું સુંગઠન કરવાન ું કામ શરૂ કરે લ.ું અઠવાદડયામાું બે દદવસ
મનભાઈના સુંપકર માટે રાત્રે મળતા. તેમાુંથી તેમની સાથેનો સુંપકર વધ્યો.
૧૯૪૬માું આંબલા ગૌશાળામાું કામે જોડાયા. ત્રણેક વષર ગૌશાળા વયવસ્થાપક તરીકે કાયર કરે લ ું ને
ત્યારબાદ આંબલા ખેતીમાું કામગીરી સોંપાણી તે ત્રણેક વષર કરી. ૧૯૫૨માું મણાર ખેતીમાું કામગીરી
સોંપાણી ને મણાર કૃવષકેન્રમાું કામ શરૂ ક્.ાં
તેમના શોખના વવષય ગૌશાળા તથા ખેતી –બાગાયત રહ્યા છે . આસપાસના ખેડતોને ફળઝાડોની
માદહતી આપીને બાગાયત ખેતી ખબ વવકસાવી તથા ગોપાલન માટે સારા ધણખ ુંટ વગેરે અપાવી પશ
સધારણાન ું કામ પણ ઠીક ઠીક વવકસાવ્ ું.
હાલ ગ્રામ દક્ષક્ષણામવતિ સુંસ્થાના મણાર કેન્રમાું કામ કરે છે .
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