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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 . ગ્રામદબ્રક્ષણામ ૂવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પનરા 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 . પ ૂવા અને દબ્રક્ષણ ગજરાતના

આદદવાસી વવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયામાું પરોવાયેલાના આવા
બીજા ડઝનબુંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજરાત પાસે
ધરીએ છીએ.તેમાું અમારા સામર્થયાની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજરાતમાું
ખ ૂણે ખ ૂણે 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 કાયા માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
– મનુભાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સુંસ્થા
લોકાબ્રભમખ–ગ્રામાબ્રભમખ કે ળવણી–જગતન ું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવર્ષવયા
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 વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના
ઉત્સાહી અને સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમન,ું લોકભારતીત્વન ું વવશ્વબજારમાું આજે માકે દટિંગ થવ ું અવનવાયા છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સુંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાું જાગી જવ ું
બહ જરૂરી છે . આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેર્ષ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાું કાયો–
અનભવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ શીર્ષાકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પસ્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શ ું શ ું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજૂ થઈ છે . તેમાું
બહ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ ું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સધી પહોંચેલા આ બહ મ ૂલ્યવાન અનભવોને આધવનક
સમયમાું ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત,
લોકભારતી દ્વારા સન્માવનત અમારા પ ૂવા વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્’ું ના સહતુંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ
દ્વારા રજૂ થઈ, એટલ ું જ નહીં પણ એ બધી જ પસ્સ્તકાઓન ું પ્ર ૂફરીદડિંગકાયા સુંભાળી લીધ ું સાથે
સાથે ગ્રાદફકને લગતાું તથા પ્રકાશનનાું કાયોમાું મબ
ું ઈના
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લઈને તેમણે આ કાયા પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને
ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકરૂપે હજારો પસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ું નક્કી કરવામાું આવ્્.ું 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 ! સવાશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), બ્રચરાગ પટે લ
(્એસએ), અશોક મોઢવાદડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે બ્રલફોવનિયા)ના તત્કાલીન
પ્રવતભાવોએ અમને પ્રોત્સાદહત કયાા .
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 ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાું વશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગજરાતી વાચકો સધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભવો
પહોંચાડવાન ું અમારું કાયા સાથાક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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મારાં ુ બાળપણ :
મારા બાપા અભણ તેથી ભણવાન ું બહ મહત્ત્વ નહીં પણ મહેનત ઘણા અને ખેતીની
સ ૂઝ બહ સારી. સ્વભાવે તેજ પણ સચ્ચાઈવાળા. મારાું બા સ્વભાવે ખ ૂબ શાુંત અને ઊંડી
સમજણવાળાું. ભણેલ નહીં, પણ ગણેલ ખરાું, દહસાબમાું ભણેલાઓની ભ ૂલ કાઢે તેવાું.
મારા મોટાભાઈ બે ધોરણ ભણેલા તેથી તેઓ અને મારાું બા કે ળવણીમાું સમજે. મને
પાુંચ ધોરણ ભણાવવો તેવી તેઓની ઇચ્છા ખરી, તેથી મને પ્રાથવમક શાળામાું ભણવા બેસાયો.
બીડી પીવાની કટે વ પડી : કહેવતમાું કહ્ ું છે કે કાબ્રળયા પાસે ધોબ્રળયો બાુંધ્યે વાન ન આવે પણ
સાન આવે; તેવ ું મારું પણ થ્.ું

હ ું ત્રીજા ધોરણમાું ભણતો હતો. તે સમયે મારાથી 3 વરસ

ઉંમરમાું મોટા એવા બે ભત્રીજાનો મને ઢોર ચરાવવા જવામાું સથવારો મારા વપતાએ કરી
આપ્યો. એ બન્ને બીડી પીવાના વ્યસની, તે બન્નેએ વવચાર કયો કે રામજીકાકાને બીડી પીતા કરી
દઈએ. તેઓ બીડીઓ ખ ૂબ લાવે. મને બીડી પીવાનો આગ્રહ કરવા લાગયા. મેં ના કહી... હ ું ભણ ું
છું ...મારાથી બીડી ન પીવાય. તેઓ કહે કે અત્યારે ક્યાું ભણવા જાવ છો ? ભણવા જાવ ત્યારે
ન પીવી. મેં કહ્ ું કે મને બીડી પીતાું ન આવડે. તો કહે અમે વશખવાડી દઈએ. અને બીડી પીતાું
વશખવાડી દીધી અને પાકો વ્યસની બનાવી દીધો. સમય જતાું મેં પણ મારો વવસ્તાર વધાયો
અને ઘણા વવદ્યાથીઓને બીડી પીતાું કરી દીધા. અમારા ગામની પ્રાથવમક શાળામાું પાુંચ ધોરણ
હતાું તે મેં પ ૂરાું કયાાં . મારે આગળ અભ્યાસની ઇચ્છા હતી; પણ ઉંમર નાની એટલે ક્યાું જવ ું
તેની સ ૂઝ નહીં. મારા મોટાબાપાના

દીકરા વવઠ્ઠલભાઈ થોડુંક ભણેલ ખરા. તેના દદલમાું એક

ભાવના કે આપણા કટુંબને ખ ૂબ ભણાવીએ અને આગળ લાવીએ. તેની ભાવના તો આખા
ગામને ભણાવીને આગળ લાવવાની હતી. તેમના નાનાભાઈ માવજીભાઈ પણ મારી સાથે ભણે.
આ સમય પહેલાું એકાદ વરસ પહેલાું જ પ ૂ. નાનાદાદાએ તથા પ ૂ. મનદાદાએ આંબલા ગ્રામ
દબ્રક્ષણામ ૂવતિ લોકશાળા શરૂ કરે લ. પ ૂ. નાનાદાદા અને પ ૂ. મનદાદા ગામડાુંઓમાું ફરીને
વવદ્યાથીઓ ગોતે અને અમારા વવઠ્ઠલભાઈ અમોને આગળ અભ્યાસ માટે મોકલવાન ું સ્થળ ગોતે .
બન્નેની મલાકાત થઈ અને અમો બન્નેને આગળ અભ્યાસ માટે આંબલા મોકલવાન ું નક્કી થ્.ું
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આંબલા લોકશાળા અને સુધારાઓ :
હ ું આંબલા ભણવા ગયો તેના સત્તરમા દદવસે ભીમ અબ્રગયારસન ું પવા આવે . આ પવા
બહ મોટું ગણાત ું, આ દદવસે જાહેર સ્થળો

– મુંદદર, ધમાશાળાઓમાું છૂટથી નાના-મોટા તમામ

જગાર રમતા. આ એક દરવાજ હતો. ભીમ અબ્રગયારસના આગલે દદવસે હ ું કુંભણ આવ્યો. સાુંજે
લુંગોદટયા ભાઈબુંધો મળ્યા. પ ૂછ્ ું કે અબ્રગયારસ કરવા પહોંચી ગયા ? મેં કહ્ ું કે આવવ ું જ
જોઈએ ને ?
સવારે વમત્રો બોલાવવા આવ્યા કે ચાલો આપણે ભાગય અજમાવવા (જગાર રમવા)
જઈએ. મેં કહ્ ું કે હવે મારાથી જગાર ન રમાય. હ ું લોકશાળાનો વવદ્યાથી છું, મને સાચ ું વશક્ષણ
મળ્્ ું છે . જગાર રમવ ું તે ખોટો માગા છે અને તે મહાન પાપ છે . ત્યારે વમત્રો કહે કે દે વલોકમાું
પાુંડવો પણ જગાર રમેલા. મેં કહ્,ું તે વાત સાચી પણ તેન ું પદરણામ શ ું આવ્્ ું ? પાુંડવો
જગારના કારણે દ્રૌપદીને હારી ગયા, રાજપાટ ખો્ ું અને બાર વરસ વનમાું રખડવાનો વારો
આવ્યો. રાન રાન અને પાન પાન થઈ ગયા, તે જ બતાવે છે કે જગાર ન રમાય. મને જગાર
રમાડવા માટે તે લોકોએ ઘણી મહેનત કરી પણ હ ું ન જ રમ્યો. પછી કહે ચાલો અમસ્તા ફરવા
જઇએ.
ફરવા ગયા ત્યાું એક વમત્રે બીડીઓ કાઢી અને મારી સામે ધરી. મેં કહ્ ું કે હ ું આંબલા
ભણવા ગયો તેના પહેલા દદવસથી જ મેં બીડી પીધી નથી. આજે તેને સત્તર દદવસ થયા. અને
હવે કદી બીડી પીવી નથી. તમે બધા પણ બુંધ કરો તો સારું . તે વખતે તો તેઓને મારી વાત
ન સમજાણી, પણ બીજા વર્ષાથી મારા બન્ને ભાઈઓ તથા બીજા ઘણા ભાઈઓ અને વમત્રોએ
જગાર અને બીડી છોડી દીધાું.
કુાં ટુાંબમાાંથી વહેમો ગયા :
આજથી 40 વરસ પહેલાું આપણો સમાજ વહેમો અને અંધશ્રદ્ધામાું ખબ ડૂબેલો હતો.
ત્યારે હ ું પણ તે બધાની સાથે હતો. આંબલા લોકશાળામાું અભ્યાસ શરૂ કયો પછી એકાદ સત્રમાું
જ અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોએ મારા દદલમાુંથી વવદાય લીધી.
અમારા ઘરમાું મારાું ભાભી વહેમમાું વધ માને. છોકરું સહેજ બીમાર પડે કે તરત જ
બીમાર છોકરાના માથા પરથી સાત સ ૂકાું મરચાું ઉતારીને જગતા ચ ૂલામાું નાખે . મરચાું બળતાું
જો વાસ આવે તો નજર ભારે પડી છે એમ અમે માનતા. નજર પડી છે તેમ નક્કી થયા પછી
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મારાું ભાભી નજર બાુંધતાું અને હ ું પણ તેની મદદમાું રહેતો. પહેલ ું સત્ર પ ૂરું કરીને હ ું
આંબલાથી ઘરે આવ્યો. મારી નજર ઘરમાું પેટી નીચે ગઈ. ત્યાું નજર બાુંધેલી થાળી પડી હતી.
થાળીમાું છાબ્રલ્ ું બરાબર ચોટે લ ું હત ું. મારાું ભાભીને પ ૂછ્ ું કે આ કોની નજર બાુંધી છે ? તે કહે
કે ગણેશની – (મારા મોટા ભાઈનો દીકરો ). જઓ કે વી ભારે છે ! મેં મારાું ભાભીને કહ્ ું કે એ
નજર બાુંધવામાું હ ું પહેલાું માનતો હતો પણ હવે સુંસ્થામાુંથી સાચ ું ભણતર મળતાું મને સમજા્ ું
છે કે આ બધા ખોટા વહેમો છે , છોકરાું બીમાર પડે તો તેની દવા કરવી જોઈએ.
મારાું ભાભી કહે કે જો નજર પડી હોય તો જ છાબ્રલ્ ું ચોંટે છે અને ન પડી હોય ત્યારે
નથી ચોંટત ું, એમ કે મ થત ું હશે ? મેં મારાું ભાભીને કહ્ ું કે હ ું નજર ન પડી હોય તોય અને
નજર ઉતાયાા વવના (માુંદા છોકરા પર નજર બાુંધવાની થાળી ફેરવે છે તેને નજર ઉતારવી કહે
છે ), થાળીમાું છાબ્રલ્ ું ચોંટાડી દઉં તો તો તમે નજરનો વહેમ કાઢી નાખશો ને ! અને તે કબ ૂલ
થયાું.
મેં એક કાુંસાની થાળી લીધી. એક છાબ્રલ્ ું લીધ.ું સાત તાજા પાડેલા દે વતા લીધા.
થાળીમાું સાતે જગતા દે વતા મ ૂકી ઉપર છાબ્રલ્ ું ઊંધ ું મ ૂકી તેના ઉપર છાણ અને પાણીથી કરે લ
રગડો રે ડયો. દે વતા સારો હોવાથી છાબ્રલ્ ું સારી રીતે ચોંટી ગ્.ું
આ જોઈને મારાું ભાભી બોલી ગયાું કે આ તો બરાબર, હ ું કબ ૂલ થાઉં છું, પણ જગતા
ચ ૂલામાું મરચાું નાખીએ અને નજર હોય તો વાસ બ્રબલકલ ન આવે અને નજર ન હોય તો
રસોડામાું તો શ ું પણ ફબ્રળયામાું પણ ન રહેવાય તેવી વાસ આવે તેન ું શ ું ?
આ બાબતમાું એક અઠવાદડ્ ું વવચાર કયો ત્યારે મને સમજા્.ું મારાું ભાભી બહાર ગયાું
હતાું ત્યારે મારી આ સમજણ પ્રમાણે અખતરો કરી વાળ્યો. પછી મારાું ભાભીની હાજરીમાું આ
અખતરો કરી બતાવ્યો. સાત સ ૂકાું મરચાું લીધાું. ચ ૂલામાું સારો તાપ કયો અને તેમાું સાતે
મરચાું નાખયાું. તાપ સારો હોવાથી સાતે મરચાુંનો તાપ થઈને બળી ગયાું. વાસ બ્રબલકલ ન
આવી. પછી કહ્ ું કે હવે તમને વાસ કે મ આવે છે તે બતાવ.ું તાપ ઓલવી નાખી ખાલી
દે વતામાું ફકત અધાં મરચ ું નાખ્.ું મરચાના ધમાડાનો ગૅસ થયો તેની વાસ એવી આવી કે
ફળીમાું પણ રહી ન શકા્.ું
આ પ્રસુંગથી અમારા ઘરમાુંથી નજર બાુંધવાનો વહેમ સદું તર ગયો અને બીજા જે જે
વહેમો જીવનમાું આવે તેમાું મને પ ૂછે અને હ ું જે તેનો ખલાસો કરું તે બધાું માન્ય રાખે તેવો
વવશ્વાસ મારા પર બુંધાયો. અમારા ગામમાુંથી પણ વહેમોએ વહેલી વવદાય લીધી.
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કિોડુાં તોડ્ુાં :
હ ું લોકશાળામાું ચોથા વરસના છે લ્લા સત્રમાું ભણતો હતો ત્યારે મારી ઉંમર 15 વરસની
હતી. એ સમયે પ ૂ. મનદાદાને કોઈકે વાત કરી : રામજીભાઈનાું પત્નીને આણ ું તેડવાના છે .
તેમને એ વાત સાચી લાગેલ નહીં, કારણ કે મારી ઉંમર નાની અને તેમાુંયે મારું શરીર
એકવદડ્.ું છતાુંયે મને એકલો બોલાવીને પ ૂછ્ ું કે આ આણા બાબતની વાત સાચી છે ? મેં
કહ્,ું હા સાચી છે . પ ૂ. દાદાએ પ ૂછ્ ું કે તમારાું લગન ક્યારે થયાું ? અને તેમની ઉંમર કે ટલી ?
મેં કહ્ ું કે મારી ઉંમર પાુંચ વરસની હતી ત્યારે જ મારાું લગન થયાું છે અને તેમની ઉંમર મારા
કરતાું 2થી 3 વરસ વધ છે . પ ૂ. મનદાદાએ અમારા ખેતીવશક્ષક શ્રી. હદરભાઈને જોવા મોકલ્યા.
હદરભાઈએ આવીને વાત કરી કે આ તો ખરે ખર કજોડું છે . ઊંચાઈ રામજીભાઈ કરતાું અધો ફૂટ
વધ. વળી શરીર ત્રણ ગણ ું હૃષ્ટપષ્ટ.
પ ૂ. મનદાદાએ મને સમજાવીને તૈયાર કયો અને કહ્ ું કે આમાું તમારે બરાબર સજાગ
રહેવ ું પડશે.
હ ું અભ્યાસન ું ચોથ ું વરસ પ ૂરું કરીને ઘેર આવ્યો ત્યારે ઘરે આણાન ું નક્કી કરી વાળ્્ ું
હત ું. મેં બધી માદહતી જાણ્યા બાદ કહ્ ું કે આણાન ું બુંધ રાખવાન ું છે અને મારે હજી આંબલા
પાુંચમ ું વરસ અભ્યાસ કરવા જાવાન ું છે , અને તે પછી મારે આગળ અભ્યાસ માટે આણુંદ
જવાનો વવચાર છે . માટે આગળ અભ્યાસ માટે આણુંદ જવાનો વવચાર છે . માટે આપણે આણ ું
તેડવાન ું બુંધ રાખી છૂટું કરી દે વાનું નક્કી કરો.
વડીલોનો િવાબ : આ બધ ું વશખવાડનાર સુંસ્થાવાળા જ છે . અમોએ જ ભ ૂલ કરી કે તને
ત્યાું ભણવા મોકલ્યો. સુંસ્થામાુંથી કોઈકને જોવા મોકલ્યા હતા તે સમાચાર પણ અમને મળ્યા
છે . આ તો અમારા વડીલોના નાકની વાત છે એટલે છૂટાછે ડાની તો વાત જ ન કરવી. અને
સુંસ્થામાું ભણવાન ું તો શ ું પણ આજથી આંટો જવાન ું પણ બુંધ. છૂટાછે ડા કરીને બીજી ક્યાુંથી
લાવીશ ?
મારો િવાબ: મારે લગન નથી જ કરવાું. હ ું કોઈ દદવસ તમને લગનન ું નહીં કહ.ું લગનની
જવાબદારી મારી.
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વડીલો: સુંસ્થાવાળાએ કહ્ ું હશે, ત ું ના પાડજે અને અમે અહીંથી ગોતી આપશ.ું હવે
અમને બધી ખબર પડી છે . તેઓ ગમે તે જ્ઞાવતની લાકડે -માુંકડું બેસારી દ્યે તે અમારે મુંજૂર
નથી. અમારે સમાજમાું ઊંચ ું માથ ું રાખીને ચાલવ ું છે .
મારે વડીલો સાથે જે વાતચીત થઈ તે લખીને પ ૂ.મનદાદાને મોકલી. તેમણે લખ્ ું કે ન
માને અને તેડે તો, તમો તો અડગ રહેજો. તેમની સાથે બોલવા-ચાલવાન ું બુંધ રાખજો અને
દહિંમતપ ૂવાક કામ લેજો.
આણ વડીલોએ નક્કી કયાા મજબ તેડી આવ્યા. હવે મારી અસ્ગનપરીક્ષા શરૂ થઈ. પ ૂ.
દાદાના કહેવા મજબ બોલવાચાલવાનો વહેવાર બુંધ રાખયો. મારા કટુંબીઓએ મારા પર
જાતજાતની જાળ નાખવાના પ્રયોગો શરૂ કયાા પણ મેં તે જ દદવસે રાત્રે ઘરનાુંને સ ૂવા દઈને
રાતના 12 વાગે ઊપડી અણીડાના ડુંગરમાું થઈ ને આંબલા પહોંચી પ ૂ. મનદાદાને જગાડયા. હ ું
તેમની પાસે રડી પડયો. તેમણે મને ધીરજ આપી કહ્ ું કે અત્યારે સ ૂઈ જાવ અને સવારે અરણેજ
આત્મારામભાઈ પાસે જજો. પછી આગળ અભ્યાસન ું ગોઠવશ.ું તમારે કોઈ પણ જાતની બ્રચિંતા
કરવાની નથી. મેં કહ્ ું મારી પાછળ હમણાું જ મારા મોટાભાઈ આવશે એટલે મારે હમણાું જ
નીકળી જવ ું જોઈએ. મારી સાથે આવવા વલ્લભભાઈને તૈયાર કયાા . અમે બહાર નીકળ્યા ત્યાું જ
મારા મોટાભાઈ આવ્યા.
પ ૂ. દાદાએ પહેલાું મારા ભાઈને ખ ૂબ ઠપકો આપ્યો અને પછી સમજાવ્યા અને કહ્ ું કે
રામજીભાઈ તો નહીં જ આવે . મેં પણ ના કહી. પણ તેમણે કહ્ ું કે બા ખ ૂબ રૂએ છે માટે ત ું ઘર
સધી આવી જા. પછી હ ું તને ભણવા મોકલીશ અને ત ું કહીશ તેમ કરીશ. મારા બાની વાત
સાુંભળી ત્યારે હ ું જવા સુંમત થયો પણ પછી મને અભ્યાસ માટે ન જ મોકલ્યો.
હ ું આવ્યા પછી મારાું બાએ બધાુંને કહ્ ું કે રામજીની વાત સાચી છે ; હવે તમે સૌ સમજો;
ત્યારે કહે કે હવે તો અમે પણ સમજીએ છીએ પણ આપણે સામેથી ના કે મ કહેવી ? આપણે
પહેલી ના કહીએ તો આપણી સમાજ ટીકા કરે . તે (વહ) ના કહે તો સારું . તેમાું બે લાભ છે .
આપણે ના કહી ન કહેવાય અને બીજ ું એ કે છૂટાછે ડાના પૈસા આપે . મારા ઉપરથી હવે તેના
ઉપર પ્રયોગો થવા લાગયા. તેને ના કહેરાવવા માટે મઝ
ું ૂ વવા લાગયા. વળી મારે બીજી બ્રચિંતા
થઈ કે આ બ્રબચારી પારે વડી જેવીને હેરાન કરે તે બરાબર નહીં. મારે મારી ફરજ સમજીને
કટુંબીઓને કહેવ ું જોઈએ.
એક દદવસ બધાું ઘરનાુંઓને બેસાડીને સમજાવ્યા કે આ બ્રબચારી પારે વડી જેવી છે . આ

ુ મ
અનક્ર

લોકભારતી પ્રકાશન

11

ુ ધ
માટીની સગ
ાં
કજોડું થ્ ું તેમાું તેણે શ ું ગનો કયો ? કજોડું સમાજના કદરવાજે થ્ ું તેમાું હેરાન આને શા માટે
કરવી ? આપણને તેન ું પાપ લાગશે. માટે સમાજની ટીકાથી બીવ ું નહીં જોઈએ. સામેથી પાુંચ
પચ્ચીસ રૂવપયા આપીને છૂટાછે ડા કરી નાખવા. આપણે એક પૈસા લખણ ું લેવ ું નથી. આપણી
સચ્ચાઈ હશે તો ભગવાન ઘણ ું આપશે. સૌએ મારી વાત માન્ય રાખી અને હ ું અસ્ગનપરીક્ષામાું
પાર ઊતયો.
બાપાનો પસ્તાવો :
મારા બાપા બીમાર હતા તેથી તેમને ચાુંપીને હ ું બાજમાું બેઠો હતો અને તેમની સાથે વાતો
કરતો હતો. ત્યાું મને ગદગદ કુંઠે કહે કે બેટા, હવે મને સાચી વાત સમજાણી. મેં તને વગર
વાુંકે ખ ૂબ ઠપકો આપ્યો તેમ જ ઘણી વાર હાથ પણ ઉપાડયો. છતાું ત ું કોઈ દદવસ સામે બોલ્યો
પણ નથી. વળી તેં મનમાું પણ ક્યારે ય રીસ રાખી નથી. અત્યાર સધી મને એમ હત ું કે મારા
દીકરાને બગાડનાર આંબલા લોકશાળા છે અને આ સુંસ્થાવાળા મારા દીકરાને મારો રહેવા નહીં
દે . પણ હવે મને તારી, નાનાભાઈની તથા મનભાઈની વાત બરાબર સમજાણી. એમણે જે
વશક્ષણ આપ્્ ું છે તે સાચ ું વશક્ષણ છે એમ કહીને તેઓ રડી પડયા.
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સમાિસેવાનો આરાં ભ :
ઘર તથા કટુંબ અને ગામ સાથે બરાબર સેટ થયા પછી વવચાર આવ્યો કે આપણે કાુંઈક
સેવાનાું કાયો કરવાું જોઈએ. આ કામ વીંછીની દવાથી શરૂ કરવાન ું નક્કી ક્.ાં ગામમાું અને
સીમમાું વીંછીનો ઉપદ્રવ વધ. દદવાળીની મોસમમાું તો દરરોજ બે-ત્રણ જણને વીંછી ડુંખયો જ
હોય. વીંછી માટે ધોળકાની દવા સારું કામ આપતી, તે વી.પી.થી મગાવીને રાખતો. તે પછી
વરતેજ કે વમકલ વકા સની દવા પણ રાખતો. બીજી દવા નવસાર અને કળીચ ૂનો એક શીશીમાું
ભરી તેમાું પાણી નાખી હલાવવ ું – દરદીને શીશી સઘ
ું ાડવી અને વમશ્રણ ડુંખ ઉપર લગાડવ.ું
ચોથી દવા વનમાળીનાું બી. આ બીને છાશ કે દહીં સાથે છીપર ઉપર ઘસી રસ ડુંખ ઉપર
લગાડવો અને તેના પર બી મ ૂકી દે વ.ું બી ડુંખ ઉપર ચોંટી જાય છે , ફૂલીને મોટું થાય છે . જ્યારે
વીંછી ઊતરી જાય છે ત્યારે આ બી આપોઆપ ખડી પડે છે . આ બી લોકભારતીમાુંથી મગાવીને
રાખ ું છું.
આંબલાથી આવ્યા બાદ વીંછીં ઉતારવાન ું મારા માટે કાયમી થઈ ગ્ ું છે . હદરજનભુંગીને વીંછી કરડયો હોય તો હ ું જાતે જ તેની દવા કરું છું જેથી બીજા લોકોમાુંથી આભડછે ટ
નીકળી જાય.
અસ્પ ૃશ્યતા ગઈ :
અમારા વાઘાણી કટુંબમાું હદરજન-ભુંગી મજૂ રીએ આવે તો પણ બપોરે ભાત અપાત ું નહીં
તેવી અમારે રાુંદલ માતાજીની આડી હતી. આવો વહેમ વારસાગત પેદઢ્થ
ું ી ચાલતો હતો.
પહેલાું અમારા ઘરમાું સમજાવવાની શરૂઆત કરી. આપણાું માતાજી રાુંદલ મા છે તે જ
હદરજન-ભુંગીનાું પણ માતાજી છે . બધાનાું માતાજી એક છે . આપણે સૌ એક જ માતાજીનાું
સુંતાન છીએ એટલે તેને કોઈના તરફ ભેદભાવ ન હોય; તો પછી આપણે શા માટે ભેદભાવ
રાખવો જોઈએ? આ રીતે સમજાવતાું ભાત આપવાની શરૂઆત થઈ. તે પછી તેઓ કૂવે પાણી
સીચીંને લાવે. આ રીતે સમજાવતાું છે લ્લાું 20 વરસથી હદરજનો અમારા ઘરમાું સવણોની જેમ
હરે ફરે છે . ગામનાું ઘરડાુંઓ ઘણો વખત આનો વવરોધ કરતા રહ્યા. પછી તો તેઓ પણ સમજી
ગયા અને કહેતા થઈ ગયા કે વા વાય તેમ ઘોડી માુંડવી જ જોઈએ.
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રાશિશાળા-પૌઢશશક્ષણ : ઘરમાું સેટ થયા પછી ખેતીના કામમાુંથી થોડો સમય કાઢીને રાતે કાુંઈક
પ્રવ ૃવત્ત કરવી તેવી ઇચ્છા થઈ એટલે રાવત્રશાળા શરૂ કરી. ગામમાું એક મકાન ભાડે રાખ્ ું અને
તેમાું શરૂઆત કરી. ગામમાું એકાદ માસમાું 25થી 30ની સુંખયા થઈ. પછી તો થોડી બહેનોએ
કહ્ ું કે તમારાું બુંને બહેનો આવે છે તેમની સાથે અમને ભણાવો તો અમે પણ આવીએ. મેં હા
પાડી અને 15-20 બહેનો પણ આવવા માુંડી અને સુંખયા 45થી 50 આસપાસ થઈ.
રાવત્રશાળા મેં ત્રણ વરસ ચલાવી. દદવાળીની મોસમમાું 40-45 દદવસ બુંધ રાખતા,
બાકીનો સમય ઠીકઠીક વનયવમત ચલાવતો. આમાું ઘણાું ભાઈઓ-બહેનો લખતાું-વાુંચતાું થઈ
ગયાું તે હજી મને સાુંભરે છે .
યુવક માંડળ :
્વાનોની પ્રવ ૃવત્તઓ ચલાવવા ્વકમુંડળ શરૂ ક્ાં હત ું તે ઘણાું વર્ષો ચાલ્્.ું હજી પણ
તે ખોદડયાર મુંડળના નામથી ચાલે છે . તે ગામનાું સામાજજક અને ધાવમિક કામોમાું મનોરું જન
કાયાક્રમ, ગરબી, દાુંદડયારાસ વગેરે જેવા કાયાક્રમો આપે છે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે
સ્વયુંસેવકન ું કામ પણ કરે છે .
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પાંર્ાયત સભ્ય તરીકે :
પુંચાયતના સભ્ય તરીકે હ ું લગભગ પુંદરે ક વરસથી છું. તેમાું અમે ચાલ કામો વસવાયનાું પણ
ઘણાું કામો કયાા; તેમાું મહત્ત્વનાું નીચેનાું ગણી શકાય.
પાણીનો પ્રશ્ન હલ કયો : અમારા ગામકૂવામાું પાણી સારા વરસે પણ 6થી 8 મદહના જ પહોંચત ું
અને પછી પાણીની ટાુંકી ભરાતી બુંધ થતી જેથી પાણી આજબાજની વાુંડીઓમાુંથી લાવીને પીવ ું
પડત ું અને પશઓને પણ પાવ ું પડત ું. તેમાું એક દષ્કાળ જેવ ું વરસ થ્ ું તેથી અમો પુંચાયતે
સરકાર પાસે જઈ જળમની માગણી કરી, જે મુંજૂર થઈ. તે ગળાવતાું તેમાું પાણી સારું થ્.ું આ
જળમથી જૂ ના ગામકૂવાએ જે પાણીની ટાુંકી હતી તેમાું પાઈપ લાઈન દ્ધારા પાણી પહોંચાડવાની
યોજના કરી અને સરકાર પાસેથી ધોરણસરની મદદ મેળવી તે કામ પ ૂરું ક્.ાં
પ્રાથશમક શાળાનુાં મકાન બાંધાવયુાં :

અમારા ગામની જૂ ની પ્રાથવમક શાળામાું સુંખયા વધવાથી

સાુંકડ પડતી હતી. પ્રાથવમક શાળાના મકાનની બાજમાું સરકારી જમીન ખાલી પડી હતી તે
પુંચાયતે પ્રાથવમક શાળા માટે આપી, આ જમીનમાું અમે ગામફાળો કરીને જાત દે ખરે ખ નીચે
80*16 ફૂટન ું લાુંબ ું છાત્રાલય ચણાવી, મળાવી, તબ્રળયે લાદી ચોડાવીને સુંપ ૂણા કરાવી આપ્્.ું
સાંડાસની વયવસ્થા કરાવી : અમારા ગામમાું બહેનો માટે ન ું જાહેર સુંડાસ ઉત્તર બાજએ એક જ
હત ું; જેથી પ ૂવા બાજએ બીજ ું સુંડાસ વાડા ટાઈપ ચણાવી આપ્્.ું વળી, ગામમાું સુંકડાશ
પડવાથી ગામની બાજની જમીનના પ્લૉટ પાડી જાહેર હરાજીથી વેચ્યા; અને ગામની પવિમ
બાજ એક સુંડાસ બુંધાવ્્.ું
ઘરશવહોણાાંને િમીન આપી : ગામમાું જે મકાનવવહોણાું હતાું તેમને એકસો વાદરયા પ્લૉટ
મફત અપાવ્યા; તથા ચણાવવા જે મદદ મળે તે અપાવી. હદરજન લોકોને મકાનની સુંકડાશ
હતી તેથી સરકારી વનયમ મજબ જે દકિંમત થાય તે બાુંધી દકિંમતે – સસ્તા દરે પ્લૉટો આપ્યા.
વીિળી લાવયા : અમારા ગામે વીજળી ન હતી. અમોએ માુંગણી કરતાું રૂ. 45000 દડપૉબ્રઝટ 10
વર્ષા માટે ભરવાના થયા જે અમારે ગ્ર ૂપે ભરી અને વીજળીની મુંજૂરી મેળવી. અત્યારે કનેકશન
અપાઈ ગ્ ું છે . દળવાની ઘુંટી 2, વેલલ્ડિંગ પ્લાન્ટ 3, અને હીરાન ું કારખાન ું 1 ઉપરાુંત બધા કૂવા
પર મોટરો ચાલે છે .
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સહકારી માંડળીમાાં :
સહકારી મુંડળીમાું હ ું વર્ષોથી સભ્ય છું. તેમાું સને 1971ની સાલમાું કાયાવાહક કવમટીમાું હ ું હતો.
આ વર્ષા અધા દષ્કાળ જેવ ું હત ું, તેથી ગામડામાું અનાજની ખ ૂબ તુંગી હતી. સરકારે એવો કાયદો
કયો હતો કે ખેડૂત, વેપારી કે મજૂ ર કોઈ પણ કટુંબ 10 સ્કવન્ટલથી વધ અનાજ રાખી ન શકે .
તેથી ખેડૂતોએ 50 મણ અનાજ રાખીને વધારાન ું બહાર વેચી દીધ,ું જેથી ગામમાું અનાજની
અછત ઊભી થઈ, મળત ું બુંધ થઈ ગ્.ું દરે ક ગામમાું અનાજની સવમવત હતી. અમારા ગામમાું
પણ હતી. પણ આ સવમવતને સરકાર અનાજ પ ૂરું આપતી ન હતી. મદહનામાું એક-બે વાર અને
તે પણ મયાાદદત પ્રમાણમાું આપે ; જે ચારપાુંચ દદવસમાું ખલાસ થઈ જાય. આ અરસામાું હ ું
દાદડયા કરવા ભુંગીવાસમાું ગયો અને ભુંગીવાસના મખય માણસો મારા ફરતા વીંટળાઈ વળ્યા
અને કહેવા લાગયા કે અમને ત્રણ દદવસથી બાજરો કે જવાર કશ ું મળ્્ ું નથી. ચોખા મળે છે તે
બાફીને ખાઈએ છીએ. અને તે પણ મોંઘા મળે છે જે અમને પોસાય નહીં. તો અમને બધા વચ્ચે
એકાદ ગણ બાજરો આપો. તમારે જે ભાવ લેવો હોય તે લેજો. મેં કહ્,ું આ એક ગણી બાજરો
તમને આપ્યે પ્રશ્ન પતે તેમ નથી. આ તો આખા ગામનો પ્રશ્ન છે .
હ ું અમારી સહકારી મુંડળીના મુંત્રી પાસે ગયો. તે કહે કે આપણે સવમવત ચલાવીએ છીએ
પણ સરકાર અનાજ આપે ત્યારે આપીએ ને ! મેં કહ્ ું આપણે સાઈડમાું આપણી રીતે બીજ ું
અનાજ વેચાત ું લાવીને રાખીએ અને નદહ નફા

–નકસાનના ધોરણે વેચીએ અને તેના માટે

જેટલા રૂવપયા જોઈએ તેટલા હ ું નવી વસઝનનો પાક તૈયાર થઈ બજારમાું આવે ત્યાું સધી
રોકીશ પણ અનાજ વહેંચવાની જવાબદારી તમારે લેવી પડશે . મુંત્રીએ આ સેવાના કામમાું
સહકાર આપવાની હા કહી.
મેં વેચવા માટે તે જ દદવસે 30 મણ બાજરો મારા ઘરે થી મુંગાવી લેવા કહ્ ું અને કટુંબ
દીઠ 5 દકલો બાજરો રૂ. 30ના ભાવે વેચવાન ું શરૂ કરી દે વા કહ્.ું તે વખતે ભાવ રૂ. 45
આસપાસ ચાલતો હતો પણ મારે રૂ. 30 થી વધારે ભાવ લેવો ન હતો. બીજે જ દદવસે અમે
300 મણ અનાજ બહારથી લઈ આવ્યા અને તે પછી વનયવમત લાવવાન ું ચાલ રાખ્.ું
આ અરસામાું અમારા ગામમાુંથી કોઈ વવઘ્નસુંતોર્ષીએ અરજી કરે લ કે ગામમાું આ પાુંચ
ખેડૂતો પાસે દશ દકવન્ટલથી વધારે અનાજ છે . મામલતદાર તથા તેની નીચેના એક ભાઈ
સહકારી મુંડળીમાું-સવમવતમાું તપાસ કરીને અમારે ઘરે આવ્યા. વાતચીત કરતાું પ ૂછ્ ું કે
સવમવતમાું ત્રીસ મણ બાજરો સસ્તા ભાવે વેચવા આપ્યો તે રામજીભાઈ કોણ ? મેં કહ્ ું કે તે જ
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હ.ું તેઓ કહે કે વેપારીઓ બાજરાનો ભાવ રૂ. 40-45 લે છે , જ્યારે તમે રૂ. 30ના ભાવે વેચ્યો
તેવા સેવાભાવી છો. હવે અમારે તમારી શ ું તપાસ કરવી ?
એક વરસ તો મુંડળીમાું વનયવમત અનાજ રાખીને પ ૂરું ક્ાં પણ કઠણાઈ સુંજોગે બીજ ું
વરસ પણ સુંપ ૂણા દષ્કાળ જેવ ું ગ્.ું આ વર્ષાને પહોંચી વળવા અમે મખય માણસો ભેગા થયા
અને નક્કી ક્ાં કે આ વર્ષા ઊતરવા માટે મોટી રકમન ું રોકાણ કરવ ું પડશે . ચચાા કરતાું અમક
ભાઈઓન ું કહેવ ું એમ થ્ ું કે આપણે ગામસભા રાખીએ અને વાત મ ૂકીએ કે જેને આ સેવાનો
લાભ લેવો હોય તે વગર વ્યાજે આવતી દદવાળીએ નવો અનાજનો પાક તૈયાર થાય ત્યાું સધી
રકમ આપે. મેં કહ્ ું કે સો લુંગોટીએ પણ બગ
ું ૂ ણ પ ૂરું ન થાય. આપણે મખય માણસો જ વધ
રકમ રોકીએ. મારી વાત સૌએ માન્ય રાખી અને અમે 7-8 જણાએ જ આ રકમ વગર વ્યાજે
રોકી, અને આખા વરસનો અનાજનો પ્રશ્ન હલ થયો.
બાલમાંકદર અને િયપ્રકાશ નારાયણ સ્મારક ટ્રસ્ટ :
અમારા ગામમાું બાલમુંદદર ન હત ું. અમે ચૌદ જણાએ કટુંબી ભાઈઓએ રૂવપયા એક હજાર મજબ
કાઢી રૂ. 14000 કાઢયા. આ રૂવપયા અમોએ બેંકમાું મ ૂક્યા. તેના વ્યાજમાુંથી અને પ્રસુંગોપાતના
ફાળામાુંથી બાલમુંદદર શરૂ ક્.ાં બે વરસ આ પ્રમાણે ચલાવ્્.ું
આ દરમ્યાન અમારા ગ્ર ૂપે રામ-પારાયણન ું આયોજન ક્.ાં અમરદાસભાઈ ખારાવાળા જે
અમારા ગામના વતની છે . (ખારા તેમન ું મોસાળ છે ) તેમને ફ્રી ઑફ વાુંચવાની અને યથાશસ્કત
ફાળો આપવાની અમે રજૂ આત કરી. પોતાની જન્મભ ૂવમ હોવાથી અમારી વાત તેમણે સ્વીકારી
તથા ફાળામાું પણ રૂ. 1000 આપ્યા. આ રામપારાયણમાું રૂ. 14,10000 (ચૌદ લાખ એક
હજાર)નો ફાળો થયો. ફાળો સારો થયો હોવાથી અમોએ જયપ્રકાશ નારાયણ ટ્રસ્ટ બનાવ્્.ું હ ું
આ ટ્રસ્ટમાું એક ટ્રસ્ટી છું. આ ટ્રસ્ટ નીચે બાલમુંદદર, હાઈસ્કૂલ, સોસાયટી અને હૉસ્સ્પટલ
ચલાવવાનો વનણાય કયો
છે .
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મરણ પછીની શવશધમાાં સુધારો :
હ ું આંબલાથી અભ્યાસ કરીને આવ્યા પછી અમારા ઘરમાું ઘણાું બાળકો આગળ-પાછળ
ગજરી ગયાું. તેમની બીમારીમાું ઘરનાું બીજાું કરતાું મેં સેવા વધ કરી છે . પણ ગજરી ગયા પછી
અમે કાુંઈ વવવધ કરાવતા નહીં. અમારા ઘરનાું અને બીજાું મારી બાને કહે કે તમે કે મ કાુંઈ વવવધ
કરાવતા નથી; તો મારી બા તેમને જવાબ આપે કે રામજીને બાળકો પર અમારા કરતાું વધારે
પ્રેમ છે અને સેવા પણ વધારે કરે છે એટલે તે કહે તેમ અમે કરીએ છીએ અને તેની વાત સાચી
છે .
મારા બુંને ભાઈઓ આકસ્સ્મક રીતે ગજરી ગયા. તેમના આત્માની શાુંવત માટે કાુંઈક
વવવધ કરાવવા માટે અંધશ્રદ્ધાવાળાું ઘણાું સગાું-સુંબધ
ું ીઓ અને અમારા ગામના ગોર આવીને
મારાું બાને સમજાવવા લાગયાું. મારાું બા કહે કે તમે રામજીને કહો, તે કરે તે અમારે મુંજૂર છે .
તેઓ મને પણ સમજાવવા લાગયાું પણ હ ું મક્કમ રહ્યો. મારા બુંને ભાઈઓ ગજરી ગયા ત્યારથી
મારા દદલમાું વવચારો ઘોળાયા કરતા હતા કે તેમના સ્મરણાથે કાુંઈક કરવ.ું તેમાું આ
બાલમુંદદના નામકરણનો પ્રશ્ન આવ્યો. મેં મારા બન્ને દીકરાને વાત કરી કે આપણે દાદા તથા
કાકાના સ્મરણાથે કાુંઈ ક્ાં નથી તો આ બાલમુંદદરના નામકરણમાું તેમના સ્મરણાથે જે રકમ
દે વાની થાય તેમાું ત્રીજા ભાગે આપવામાું તમારો શ ું વવચાર છે ? તેઓ સુંમત થયા. તે પછી
અમારા બન્ને ભાઈઓના દીકરાઓને પ ૂછ્ ું અને તેઓ પણ સુંમત થયા. અમારે રૂ. 11,111
આપવાના થયા તે અમે ત્રણેએ આપ્યા, અને તે પહેલાું અમે ત્રણે ભાઈઓએ થઈને રૂ, 3000
આપ્યા હતા. તેમ કલ 14,111 રૂવપયા બાલમુંદદરમાું આપ્યા.
અમને જે લોકો અંધશ્રદ્ધાવાળી વવવધ કરવાન ું કહેતા હતા તે સુંબધ
ું ીઓ અને
સગાુંવહાલાુંઓને સાચી વાત સમજાણી અને અમારાું માજીને પણ ખ ૂબ જ સુંતોર્ષ થયો.
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કુ ટાંુ બજીવનમાાં સુધારાઓ :


દીકરીઓને ભણાવવા બહાર મોકલી :

અમારા બન્ને દીકરાઓ બીજા ધોરણથી સાથે હતા તેથી સાથે સાત ધોરણ પાસ કયાાં . બ્રચ.
ચુંપા બે ધોરણ આગળ હતી એટલે તેણે સાત ધોરણ પ ૂરાું કયાા પછી ઘર બેઠાું શાળાુંત ક્.ાં બન્ને
દીકરાઓને આગળ અભ્યાસ માટે આંબલા લોકશાળામાું મોકલવા તેમ નક્કી ક્.ાં તેની સાથે
સાથે મને સમજા્ ું કે દીકરીઓને પણ આગળ અભ્યાસ કરાવવાની મા-બાપની ફરજ છે . જેથી
મેં સમજીને ત્રણે છોકરાુંઓને આંબલા લોકશાળામાું મોકલવાું તેમ નક્કી ક્.ાં તેમ જ
માવજીભાઈની કુંવરને પણ મોકલવી તેમ નક્કી ક્.ાં
અમારે ચુંપાનાું બા કહે કે એકી સાથે ત્રણે છોકરાુંવ ભણવા જશે તેથી મને એકલા રહેવ ું
ગમશે નહીં, માટે એકને તો ઘરે રાખો. મેં કહ્ ું આ ત્રણે છોકરાુંઓમાુંથી કોને ઘરે રાખ ું ? માબાપની ફરજ મજબ ત્રણેને આગળ અભ્યાસ કરાવવો જ જોઈએ. છે વટે મેં કહ્ ું કે ત ું પણ
છોકરાુંવ સાથે સુંસ્થામાું જા. હ ું અહીં એકલો ખેતી સુંભાળીશ. આ વાત મેં પ ૂ. મનદાદાને કરી. પ ૂ.
મનદાદાએ હા કહી. ત્રણે છોકરાુંવને આંબલા લોકશાળામાું અભ્યાસ માટે મોકલ્યાું અને તેનાું
બાને કહ્ ું કે આંબલામાું મકાનનો મેળ થાય તે પછી ત ું જજે. ત્રણે છોકરાવને દર રવવવારે ઘરે
આંટો આવવા કહ્,ું તે મજબ તેઓ આવવા લાગયાું જેથી થોડેથોડે તેનાું બા એકલા રહેવા ટે વાઈ
ગયાું અને આંબલા જવાની વાત માુંડી વાળી.
આંબલા લોકશાળાનો અભ્યાસ પ ૂરો કરીને બ્રચ. રમેશ તથા બ્રચ. ચુંપા લોકભારતીના
સ્નાતક થયાું અને તે પછી જી. બી. ટી. સી. પણ ક્.ાં
લગ્નના કરવાિમાાં સુધારો :
અમોએ બ્રચ. ચુંપાના તથા મારા મોટાભાઈની દીકરી બ્રચ. દક્રષ્નાનાું લગન સાથે લખયાું
હતાું. તેની કુંકોતરી ત્રણે સુંસ્થામાું બધા જ કાયાકરોને મોકલી હતી. પ ૂ. મનદાદાએ લેબ્રખત
આશીવાાદ મોકલી દીધા હતા. આથી હ ું એમની પાસે ગયો અને કહ્ ું કે તમારે અમારે ત્યાું
આવીને લગન પ્રસુંગમાું જ માુંડવામાું વરઘોદડયાુંને આશીવાાદ આપવાનાું છે . મને કહે કે હ ું ક્યાુંય
આવા પ્રસુંગોમાું જતો નથી. તમારે ત્યાું લગનમાું કાુંઈ સધારો હોય અને હ ું આવ ું તો બરાબર
ગણાય. મેં કહ્ ું ઘણા સધારા હશે, તમે હા કહો. તેમણે સુંમવત આપી અને આવ્યા. આ લગનમાું
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ગામ અને જ્ઞાવતની ચાલ પ્રથાથી વવરદ્ધ જઈને અમે નીચે પ્રમાણેના સધારા કયાા . આ અમારી
પહેલ હતી.
બન્ને બહેનોનાું લગન ખલ્લે મોઢે કયાાં. ત્રણે ભાઈઓના ઘરમાુંથી ઘ ૂમટાના દરવાજને
સદાને માટે વવદાય આપી.
સગીર વયે કોઈનાું લગન ન કરવાન ું નક્કી ક્.ાં
દીકરી કે દીકરાનાું લગન ધોળે ધમે કરવાું. (પૈસા લેવાદે વા નહીં)
કદરયાવર લેવા કે દે વાની કોઈ શરત કરવી નહીં.
ફુલેકું કે પાટો ભરવો નહીં.
ઉકરડી નોતરવી નહીં કે ઉઠાડવી નહીં.
લગનમાું જમણ એક જ ટુંક રાખવ.ું
લગનના શભ પ્રસુંગમાું ધ ૂમ્રપાન બુંધ રાખવ.ું
વધ કે દીકરીને લગન પછી તેડવા કે મ ૂકવાની કોઈ શરત નહીં.
લગન પ્રસુંગમાું હદરજન, ભુંગી, વાઘરી વગેરેને નોતરાું આપીને આંગણામાું બધાુંની સાથે
જ જમાડવાું.
યથાશસ્કત વશક્ષણ ક્ષેત્રે દાન કરવ.ું
અમારી બે દીકરીઓનાું આ રીતે લગન થયાું પછી કટુંબમાું અને ગામમાું આ સધારા ધીમે
ધીમે દાખલ થયા. અમે અમારા કટુંબની બે દીકરીઓને પણ ધોળે ધમે લગન કરાવવામાું મદદ
કરી હતી.
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ખેતીવાડીમાાં સુધારા
બાિરાનુાં વાવે તર પહોળે પાટલે :
હ ું આંબલા ગ્રામદબ્રક્ષણામ ૂવતિ લોકશાળામાું અભ્યાસ પ ૂરો કરીને સું. 2000ની સાલમાું ઘરે આવીને
ખેતીમાું જોડાયો. અમારી ખેતીમાું બાજરાને સાુંકડે પાટલે (18 ઈંચ) વાવતા, તેના બદલે
પહોળા પાટલે (36 ઈંચ) વાવતેર કરાવ્્.ું પહેલાું ખેડૂતો કહેતા કે બે ઓળન ું ઉત્પન્ન એક
ઓળમાું કે વી રીતે આવે ? પણ જ્યારે પ્રત્યક્ષ બાજરો જોયો ત્યારે સૌને સમજા્ ું કે પહોળા
પાટલાન ું વાવેતર જ બરાબર છે . અમારા ગામમાું છે લ્લાું 25 વર્ષાથી બાજરાન ું વાવેતર પહોળા
પાટલે જ થાય છે .
કમોદનુાં વાવે તર 18 ઈંર્ે :
આ પાકન ું વાવેતર પહેલાું 9 ઈંચના અંતરે આડાઊભા બે સર કાઢીને કરતા અને ઘણા ખેડૂતો 9
ઈંચના અંતરે એક સર કાઢીને કરતા. આંબલાથી આવ્યા પછી મેં 18 ઈંચના અંતરે વવરાવી, તે
ખ ૂબ સારી થઈ. તેન ું ઉત્પન્ન 15 ટકા વધ આવ્્.ું વનિંદામણ ખચા માત્ર 25 ટકા જ આવ્્.ું
કયારાપાળીનો ખચા 50 ટકા જ થયો. આંતરખેડ થવાથી વપયતનો ખચા પણ ઓછો થયો.
જમીન ફળદ્રપ રહી એટલે બીજી વસઝનનો પાક પણ સારો થયો. આટલા બધા ફાયદા જોઈને
બીજા ખેડૂતો પણ બે ચાસ વચ્ચે 18 ઈંચના અંતરે વાવતા થઈ ગયા.
કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવયુાં :
હ ું અભ્યાસ કરીને ઘરે આવ્યો તે પહેલાું બધા ખેડૂતો ખાતર સેડવવા માટે ખાડામાું પાણી
ખાતર તરત ું થઈ જાય તેટલ ું મ ૂકે . અમે પણ તે રીતે જ કરતા. મેં મારા મોટાભાઈને સમજાવ્્ ું
કે ખાડામાું પાણી મ ૂકવાથી ખાતરનો બધો કસ પાણી સાથે ઓગળીને જમીનમાું ઊંડે ઊતરી
જાય. ત્યારે મારા મોટાભાઈને મારી વાત સમજાઈ ન હતી. તેથી મેં ચાર જદી જદી રીતે
બનાવેલ દે શી ખાતરનો એક અખતરો એક શેરડીના પાકમાું કરી બતાવ્યો. વાઢના આઠ
પાબ્રળયા બનાવ્યા. બબ્બે પાબ્રળયામાું ચાર અખતરા નીચે પ્રમાણે કયાા :
1. પાણી છાુંટીને કમ્પોસ્ટ પદ્ધવતથી બનાવેલ ખાતર.
2. ચોમાસાથી સડેલ ખાતર.
3. સડયા વગરન ું ખાતર.
4. ખાડમાું ખાતર તરત ું થાય તેટલ ું પાણી ભરીને બનાવેલ ખાતર.
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આ અખતરો જોનારને વાઢના ચાર ચોખખા ભાગ જોવા મળતા હતા. કમ્પોસ્ટ
ખાતરવાળો વાઢ સૌથી સારો હતો. આ અખતરાથી અમને અને બીજા ખેડૂતોને ખાતર
બનાવવાની સાચી રીત સમજાણી. છે લ્લાું 20 વરસથી અમારા ગામના 9૦ થી 95 ટકા ખેડૂતો
સાચી રીતે ખાતર બનાવતા થઈ ગયા છે .
30 વરસ પહેલાું અમારે ત્યાું છાણનાું છાણાું થાપવામાું આવતાું અને તેનો બળતણ
તરીકે ઉપયોગ થતો. તે વખતે અમારી મજમ ૂની ખેતી હતી. 24-25 ઢોર હતાું. તેન ું 60થી 70
ગાડી ખાતર થાત ું. અત્યારે અમારે ત્રણે ભાઈઓ પાસે કલ 24-25 ઢોર છે અને કલ 275 થી
300 ગાડી ખાતર થાય છે ; અને તે પણ કસદાર.
ખાતરમાાં પશુઓના મ ૂતરનો ઉપયોગ : 30 વરસ પહેલાું પશઓન ું મ ૂતર નકામ ું જત ું. જ્યારે મેં
ઢોરની નીચે માટી પાથરી તેમાું મ ૂતર ઝીલી ખાતરમાું નાખવાન ું શરૂ ક્ાં ત્યારે ઘણા ખેડૂતો
કહેતા કે આ ગધ્ધા-મજૂ રી શા માટે કરતા હશો ? માટીન ું ખાતર ન થાય, અને ખેતરમાું માટીની
ક્યાું તાણ છે ? મેં એક અખતરો કરી બતાવ્યો :
એક એકર જમીનમાું મ ૂતરે પલાળે લી માટી ચાસે ભરી. બીજા એક એકર જમીનમાું
છાબ્રણ્ ું ખાતર ચાસે ભ્.ાં માટી ભરીને મગફળી કરી હતી તેમાું વીઘે 18 મણ થઈ અને છાબ્રણ્ ું
ખાતર ભરીને કરે લ હતી તે વીઘે 16 મણ થઈ. આ અખતરાથી મને પણ ચોક્કસ ખયાલ આવ્યો
કે છાણમાું પોર્ષણના ટકા છે તે કરતાું પણ વધ મ ૂતરમાું છે . આ અખતરો જોઈને બીજા ખેડૂતોએ
પણ મ ૂતરનો લાભ લેવાની શરૂઆત કરી દીધી. અમારા ગામના ખેડૂતો છે લ્લાું 20 વરસથી
મ ૂતરનો ખાતરમાું ઉપયોગ કરતાું થઈ ગયા છે .
એમોશનયમ સલ્ફેટનો ગામમાાં પ્રથમ ઉપયોગ :
અમારી વાડીમાું ભાગીદારીમાું ઘઉં કરવા એક ભાઈ ને આપ્યા હતા. ભાગીદાર ખુંતીલા
હતા તેથી ક્યારા-પાળી નાની અને સમતળ બાુંધી. ઘઉંને પાવાન ું મેં 6થી 7 દદવસે કહેલ પણ
તેમણે દર પાુંચ દદવસે પાવાન ું રાખ્ ું અને ક્યારા સારા ભરતા તેથી ઘઉં ધોળા થઈ ગયા.
ખેતીની સ ૂઝ ઓછી હોવાથી મારા ભાગીદારને તેનો ખયાલ ન આવ્યો. પણ મારા પાડોશીએ મને
એ વાત કરી. મેં ઘઉં જોયા અને ઉપાય શોધી કાઢયો. બીજે દદવસે સોનગઢ મુંડળીમાુંથી બે
થેલી ઍમોવનયમ સલ્ફેટ લઈ આવ્યો અને તેને પાણી સાથે બે હપ્તે આપ્્ ું એટલે વાનમાું આવી
ગયા, અને એક એકરમાું 60 મણ થયા. ઘઉંના પાકને ગયેલો પાછો વાળ્યો તે જોઈને
આજબાજના ખેડૂતોને રાસાયબ્રણક ખાતર ઉપર શ્રદ્ધા જાગી તેથી સૌ વાપરતા થયા.
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પાકમાાં દવાનો છાં ટકાવ ગામમાાં પ્રથમ : આ જ ભાગીદારને બીજા વરસે ભાગવી મરચી કરવા
આપી. મરચીમાું ફૂલ ઊઘડવાના સમયે આખા ગામની મરચીમાું કૂકડનો રોગ આવ્યો. ઘણાુંએ
મરચી પાડીને ઘઉં કરવા પસી્ ું કરી વાળ્્.ું મને પણ આજબાજના કહેવા લાગયા કે તમે પણ
મરચી પાડીને ઘઉં કરો. મેં કહ્ ું મારે તો દવા છાુંટવાનો અખતરો કરવો છે . ત્યારે પડોશીઓ કહે,
દવા માણસની હોય, મોલાતની ન હોય. બીજે દદવસે પાબ્રલતાણા ખેતીવાડી અવધકારી પાસે જઈ
માદહતી મેળવીને દવા લઈ આવ્યો અને દવા છાુંટી. એક અઠવાદડયા બાદ બીજી વાર છાુંટી.
મરચી એવી સરસ કોળી ગઈ કે જાણે રોગ આવ્યો જ નથી. અમારા ગામમાું મોલાતમાું દવા
છાુંટવાની આ શરૂઆત હતી. મારા શેઢાપાડોશી લક્ષ્મણભાઈ કોળે લી મરચી જોઈને બોલી ગયા
કે આમાું વીઘે મણ મરચાું થાય તેમ ન હતાું, તેના બદલે વીઘે 50 મણ મરચાું થાય તેવી
સરસ થઈ ગઈ છે . ખરે ખર વીઘે 50 મણને બદલે 65 મણ મરચાું ઊતયાાં. મરચીમાું દવાના
છુંટકાવથી થયેલો લાભ પ્રત્યક્ષ જોઈને અમારું ગ્રપ તથા ગામના બધા ખેડૂતો પાકમાું
દવાઓનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા.
ર્ાસે છાચણયુાં ખાતર ભરવાનુાં ગામમાાં પ્રથમ :

અમારે ત્યાું છાબ્રણ્ ું ખાતર લાગઠ ભરવાનો

દરવાજ હતો. મેં વાત સાુંભળે લી કે ધોરાજી તરફ ખેડૂતો ચાસે ખાતર ભરે છે . ધોરાજી તરફના
ખેડૂત ભાઈઓ પાસેથી જાણી લઈને મેં મારા ખેતરમાું ચાસ ખોલી વીઘે ત્રણથી સાડા ત્રણ ગાડી
પ્રમાણે ભ્.ાં મારી ચાસે ખાતર ભરવાની રીત જોઈને બીજા ખેડૂતભાઈઓ મારી ખેડને ‘વેદદયા
ખેડ’ કહેતા. અને કહે કે આમ માજી તમાક સઘ
ું ૂ ે તેમ છોડને ખાતર સઘ
ું ૂ ાડયે મોલાત ન થાય.
ખાતરનો પગર પાડી દે વો જોઈએ. પણ જ્યારે ચાસે ખાતર ભરે લી જમીનમાું મોલાત જોઈ ત્યારે
જોનાર ખેડૂત ભાઈઓને ખાતરી થઈ કે આ રીત બરાબર છે . કારણ કે એક વીઘામાું લાગઠ
ખાતર ભરવામાું 10થી 12 ગાડી જોઈએ, જે ચાસે ભરવામાું 3થી 4 ગાડી વીઘામાું થાય અને
મોલાત લાગઠ ખાતર કરતાું સારી થાય જેન ું એટલા જ ખાતરમાું ઉત્પાદન 3થી 4 ગણ ું આવે.
આ ગણતરી સમજાવતાું અને ખેતર ઉપર પ્રત્યક્ષ બતાવતાું ખેડૂતોને આ વાત સમજાણી તેથી
ચાસ પદ્ધવત અને ચાસે ખાતર પદ્ધવત અપનાવતા થયા. અત્યારે અમારા ગામમાું છે લ્લાું 20-25
વરસથી લગભગ બધા ખેડૂતો ચાસે ખાતર ભરતા થઈ ગયા છે .
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હાઈચિડ બાિરી અને નવા પાકો દાખલ કયાચ :
અમારા ગામમાું સુંવત 2022માું હાઈબ્રિડ બાજરી 115ન ું વાવેતર અમે ફકત પાુંચ
જણાએ ક્ાં હત ું. મેં સાત એકરમાું વાવી હતી. વરસ અધા દષ્કાળ જેવ ું હત ું. બાજરી પારવતા
હતા ત્યારે એક વરસાદ થયો હતો, પછી બાજરી લણવા ગયા ત્યારે બીજો વરસાદ થયો હતો.
વરસાદની ખેંચ પડવાથી દે શી બાજરો ડૂુંડામાું જ સપડાઈ ગયો હતો. ફકત 5થી 10 ટકા જ થયો
હશે. જ્યારે હાઈબ્રિડ બાજરી 60થી 70 ટકા થઈ હશે. આ મોટો ગાળો જોઈને બીજા વર્ષે જ
લગભગ 70થી 80 ટકા ખેડૂતો અમારા ચીલે ચાલતા થઈને હાઈબ્રિડ બાજરીન ું વાવેતર ક્.ાં
બીજો વરસાદ સારો થયો તેથી મેં બાજરી ઊભી લણાવી, અને કડબ ઊભી રહેવા દીધી.
મેં ગણતરી કરી કે આ ફાલ જે લણ્યો તે થવો જોઈએ તે કરતાું 50 ટકા જ થયો છે , એટલે
છોડની અને જમીનની અધી તાકાત હજી જમા પડી છે . વળી વરસાદ ધરવાણ થયો છે તેથી
બીજો ફાલ આવશે. મારી આ ગણતરી સાચી પડી. એકે ક રાડે 10થી 15 ડૂુંડી આવી અને ઉતારો
સારો આવ્યો. પહેલા ફાલની બાજરી 130 મણ અને બીજા ફાલની 100 મણ થઈ. જેણે બાજરી
વઢાવી નાખી હતી તે ખેડૂતો પસ્તાયા.
જીરાં ુ :

આજથી 32 વરસ પહેલાું મેં ગામમાું જીરાનો છોડ પણ ભાળ્યો ન હતો. તે સમયે

જીરાના પાકનો અખતરો કરવાનો મેં વવચાર કયો. અમારા ગામના વીરજીભાઈ જે લોકભારતી
સ્નાતક છે એમને મેં વાત કરી કે મને જીરાન ું બી લાવી આપો. તે વસદ્ધપર નોકરી કરતા હતા
ત્યાુંથી જીરાન ું બી અને વાવેતરની માદહતી મને લાવી આપ્યાું. તે પ્રમાણે મેં વાવેતર ક્ાં – બે
વીઘામાું સત્તર મણ થ્.ું અનભવ ઓછો હોવાથી ઉતાર ઓછો આવ્યો. આ જીરું બધ ું
બ્રબયારણમાું વેચ્્.ું બીજા વર્ષાથી અમારું ગામ જીરામય થઈ ગ્.ું
ઈસબગુલ :

ઈસબગલનો છોડ કે વો હોય તે મને ખબર ન હતી. પણ હ ું ઊંઝા જીરું

લઈને વેચવા ગયો હતો ત્યારે ત્યાું હત ું, તેથી બ્રબયારણ અને માદહતી લેતો આવ્યો. તે મજબ મેં
મારી વાડીમાું 8 વીઘાનો ઈસબગલનો અખતરો કયો. વીઘે ઉતાર 12થી 13 મણ આવ્યો. પણ
તેનાું બજાર કાયવમક ઓછાું રહે છે . રૂ. 70-80 આસપાસ રહે છે માટે આપણને આવથિક રીતે ન
પોસાય. વીઘે જો 25 મણનો ઉતાર આવે તો પોસાય.
રાયડો : રાયડાન ું સારી જાતન ું બ્રબયારણ લાવીને એક વરસ 10 વીઘાનો અખતરો કયો;
પણ તેનો ઉતાર બહ ઓછો આવ્યો. વીઘે 5 મણનો ઉતાર આવ્યો; ભાવ રૂ. 75 આવ્યો. બજાર
તેની કાયવમક 70-80 આસપાસ હોય છે એટલે કરવો ન પોસાય.
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ધાણા : ચારે ક વરસ પહેલાું મારી વાડીમાું ધાણા કરવાનો અખતરો કયો; તેમાું સફળતા
સારી મળી. તેથી છે લ્લાું ચાર વરસથી હ ું મારી વાડીઓમાું ધાણા કરું છું. તેનો ઉતાર સરાસરી
વીઘે 25 મણ સધી આવે છે . વળી તેની બજાર પણ સારી. લીલાું ધાણાું બનાવીએ તો મણના
100થી 125 રૂવપયા ઊપજે. લાલ ધાણા થઈ જાય તો 60થી 80 રૂવપયા બજાર ભાવ ઊપજે છે .
મારી ખેતી અને િમીનનો ક્રશમક શવકાસ :
ભાઈએ ભાગે મારે વાવેતરની જમીન બાવન વીઘા આવી હતી, તેમાું 12 વીઘા સાવ
હલકી, ભ ૂકરીવાળી અને કાુંકદરયાટ હતી. 40 વીઘા સારી હતી. પહેલાું લાગઠ ખાતર ભરવાના
દરવાજના કારણે 7 વીઘાની વાડી જ ખાતરોડ હતી. આ વાડી કહેવાય પણ કૂવો ખોટો. બીજ ું 15
વીઘાન ું ખેતર તે સામાન્ય ખાતરોડ. કલ 22 વીઘાની જમીનમાુંથી જ સારી ઊપજ મળે , બાકીની
જમીનમાું તો બાજરો વીઘે બેથી અઢી મણ ઊતરે . આ બધી જમીનમાુંથી શરૂઆતમાું કલ પાક
125થી 150 મણ થતો, તેમાુંથી જીવન જરૂદરયાત પ ૂરી પાડવાની અને ખેતીનો વવકાસ કરવાનો
હતો. પ્રથમ તો હ ું પણ મઝાયો
ું ૂ
હતો કે આ કે મ કરવ ું ? પણ હ ું લોકશાળામાું ભણ્યો હતો.,
આયોજનમાું માનતો હતો. મેં પણ આયોજન તૈયાર ક્.ાં શરૂઆતન ું આયોજન કાુંઈક આવ ું હત ું :
છાબ્રણ્ ું ખાતર બધી જમીનમાું ચાસે ભરી ચાસ તૈયાર કરવા.
સાત વીઘાવાળી વાડીમાું ખોટો કૂવો હોવાથી બીજો કૂવો ગળાવવો અને બુંધાવવો.
જમીનન ું ધોવાણ અટકાવવા બુંધ-પાળા કરાવવા.
જમીનમાું વધ પડતી બોરડી હોવાથી ઊંડેથી ખોદાવી, કાઢી ને જમીન સાફ-સરખી કરવી.
બીજાું બન્ને ખેતરમાું નવા કૂવા ગળાવી, બુંધાવી તૈયાર કરાવવા.
ચોમાસ મોલાત વહેલી ઓરવીને ઉગાડવા માટે બન્ને કૂવાઓ ઉપર ઓઈલ એંજજન મકાવવાુંઅને
ઓરડીઓ બનાવવી.
રહેવાના મકાનનો એક જ રૂમ હોવાથી મકાન બનાવવાું.
જમીન વધ પડતા ઊંચાણ-નીચાણવાળી હોવાથી સમતળ બનાવવી.
ખેતીનાું જોઈતાું સાધનો જેવાું કે મગફળીન ું ઓપનર અને તેને ચલાવવા માટે એંજજન વગેરે
વસાવવાું.
ચોમાસામાું સ ૂકી નીરણ રાખવા માટે ગોડાઉન બનાવવ.ું
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મારી પાંર્વષીય યોિનાઓ :
ઉપર જણાવેલ આયોજનનાું બધાું કામ મેં જદી જદી પુંચવર્ષીય યોજનાઓ ઘડીને પ ૂરાું
કયાાં છે . ચાર પુંચવર્ષીય યોજનાઓમાું નીચે પ્રમાણે કામ ક્.ાં
પહેલાાં પાાંર્ વષચમાાં :
1. અધી જમીનના ચાસ દે શી ખાતર ભરી ખાતરોડ કયાા . 2. ખેતીનાું સાધનો વસાવ્યાું.
3. બધી જમીનમાું બુંધ-પાળા કરાવ્યા. 4. બોરડી ઊંડેથી ખોદાવી.
5. સાત વીઘાવાળી વાડીમાું બીજો કૂવો ગળાવી બુંધાવ્યો.
બીજાાં પાાંર્ વષચમાાં :
1. બધી જમીનમાું ચાસે છાબ્રણ્ ું ખાતર ભ્.ાં 2. બધી જમીનમાું રાસાયબ્રણક ખાતર ચાસે વાવ્્.ું
3. એક ઓઈલ એંજજન લીધ ું તથા ઓરડી બનાવી. 4. પુંદર વીઘાવાળી જમીનમાું નવો કૂવો
ગળાવી બુંધાવ્યો.
િીજાાં પાાંર્ વષચમાાં :
1. બધી જમીનમાું ચાસે છાબ્રણ્ ું ખાતર ભરી ચાસ પાકા કયાાં.
2. રાસાયબ્રણક ખાતર બધી જમીનમાું ચાસે વાવ્્.ું
3. મકાન બનાવ્યાું.
4. મગફળીન ું ઓપનર, એંજજન અને તેનો રેં કડો વગેરે લીધાું.
5. આઠ વીઘા જમીન વેચાતી લીધી.
ર્ોથાાં પાાંર્ વષચમાાં :
1. છાબ્રણ્ ું ખાતર બધી જમીનમાું ચાસે ભરી ચાસ વધ પાકા કયાા..
2. રાસાયબ્રણક ખાતર બધા ચાસમાું ભ્.ાં
3. સ ૂકી નીરણ ભરવા ગોડાઉન બનાવ્્.ું
4. વીશ વીઘાવાળા ખેતરમાું નવો કૂવો ગળાવી, બુંધાવી, ઓરડી બનાવી, ઓઈલ એંજજન મ ૂક્.ું
5. વીશ વીઘાવાળું ખેતર ટ્રે કટરથી સમતળ બનાવ્્.ું
કહેવતમાું કહ્ ું છે કે ભળકડાન ું દળ્્ ું અને નાનપણન ું રળ્્ ું તેની તોલે બીજ ું ન આવે . આ વાત
તદ્દન સાચી છે . મેં જદા થયા પછી શરૂઆતનાું 20 વરસમાું ખરે ખરું ધ્યાન આપ્્ ું ત્યારે જ મારી
જમીન કે ળવાઈને બરાબર તૈયાર થઈ અને ખેતી વવકાસનાું સાધનો પણ વસાવાઈ ગયાું છે .
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અમારાં ુ કુ ટાંુ બજીવન :
આંબલા લોકશાળામાું મેં ચાર વરસનો અભ્યાસ કયો. પ ૂ. નાનાદાદા અને પ ૂ. મનદાદાએ
મારામાું જે સુંસ્કાર રે ડયા તેનાથી મને સમજા્ ું કે સાચા જીવનઘડતર માટે બાળકોને આંબલા
લોકશાળા અને સણોસરા લોકભારતીમાું જ અભ્યાસ માટે મોકલાય.
મેં મારાું ત્રણે બાળકો

– એક દીકરી તથા બે બાળકોને આંબલા ગ્રા. દ. મ ૂ. લોકશાળામાું

અને પછી ઉચ્ચ વશક્ષણ માટે સણોસરા લોકભારતીમાું જ ભણાવ્યાું છે . અમે બધાું આ રીતે એક
જ ટપલે ઘડાયેલાું છીએ તેથી અમારા સૌના વવચારો એક છે ને તેથી અમારું અને અમારાું
બાળકોન ું કટુંબ-જીવન ખ ૂબ જ સખી છે .
__________

ુ મ
અનક્ર
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