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ઉપહાર  

 

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે 

મિક્ષણસસં્થાઓની કસોટી તેના મવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સસંારના ં

અંધારા-ંઅજવાળામંા ંરસ્તો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના મનમમત્તે જે મવમવધ કામગીરી થઈ, તેમાનંી આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામદક્ષક્ષણામમૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેિ અને પછાત સમાજની પ નરવચના 

સાથે સકંળાયેલા ંકેટલાકં ભાઈઓ–બહનેોની આ અન ભવકથાઓ છે. આમાનંા ંકેટલાકં ખેતી, 

સહકાર, પચંાયત, મિક્ષણ, ગોપાલન સાથે સકંળાયેલા ંછે, સરકારી અમલદારો છે, ધારાસભ્યો 

છે, જેલ સ પરરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ મવમવધ કે્ષત્રોમા ંકામ કરી રહલેાનંા ઓછી કે વધ  સ  ઘડતાવાળા અહવેાલોમા ં

सूत्रे मणिगिा इव એમણે લીધેલ મિક્ષણનો દોર જોઈ િકિે. પવૂવ અને દક્ષક્ષણ ગ જરાતના 

આરદવાસી મવસ્તારમા,ં કચ્છ કે ઝાલાવાડમા ંમિક્ષણ કે ગ્રામમવકાસકાયવમા ંપરોવાયેલાના આવા 

બીજા ડઝનબધં અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગ જરાત પાસે 

ધરીએ છીએ.તેમા ંઅમારા સામર્થયવની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગ જરાતમા ં

ખણૂે ખણૂે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રથંોના માધ્યમથી સદગ ણો ખીલવવા અને જનસેવાના ંકાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ે
તેવ   ંસારહત્ય પ્રકામિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર કે્ષત્રના અગ્રણી શ્રી મવઠ્ઠલભાઈ અમીને 
શ્રી મવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયવ માટે આમથિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો 
આભાર.                               – મનભુાઈ પાંચોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 

 



પાયો અને પડથાર 

 

અનકુ્રમ  લોકભારતી પ્રકાશન – સણોસરા 5 

 

લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર ! 

 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળૂ વસ્ત   નથી. લોકભારતી તો એક મવચાર છે. આ સસં્થા 

લોકાક્ષભમ ખ–ગ્રામાક્ષભમ ખ કેળવણી–જગતન  ંસત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋમિવયવ 

નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના મવચારો જે સમજે અને જીવનમા ંઆચરે તેની છે આ 

લોકભારતી.” ગાધંીજીએ પોતાના જીવનમા ંપોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાથંી જે પ્રયોગો સફળ 

રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્  ંતેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સસં્થાઓમા ંકરેલા મિક્ષણ–

પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અન ભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ 

સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભામવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સસં્થાના 

ઉત્સાહી અને સમમપિત એવા મવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમન ,ં લોકભારતીત્વન  ંમવશ્વબજારમા ંઆજે માકેરટિંગ થવ  ંઅમનવાયવ છે. કારણ કે 

મવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃમત અને સસં્કૃમતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેા ંજાગી જવ  ં

બહ  જરૂરી છે. આના જ સદંભે, લોકભારતીના કેટલાક મવિેિ સફળ થયેલા મવદ્યાથીઓના ંકાયો–

અન ભવોની નોંધ “ઝાડના ંપારખા ંફળ પરથી” એ િીિવકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ 

પ સ્સ્તકાઓમા ંરજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી મિક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરૂા પાડયા છે. 

નઈતાલીમનો સસં્કારાયેલો મવદ્યાથી શ  ંશ  ંકરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમા ંરજૂ થઈ છે. તેમા ં

બહ  સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્  ંછે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સ  ધી પહોંચેલા આ બહ  મલૂ્યવાન અન ભવોને આધ મનક 

સમયમા ંઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સ મવધાઓનો લાભ આપીને મવશ્વભરમા ંપહોંચાડવાની વાત, 
લોકભારતી દ્વારા સન્મામનત અમારા પવૂવ મવદ્યાથી અને ‘કોરડ્ ’ંના સહતતં્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ 

દ્વારા રજૂ થઈ, એટલ  ંજ નહીં પણ એ બધી જ પ સ્સ્તકાઓન  ંપ્રફૂરીરડિંગકાયવ સભંાળી લીધ   ંસાથે 
સાથે ગ્રારફકને લગતા ંતથા પ્રકાિનના ંકાયોમા ંમ બંઈના શ્રી તષુાર મહતેા ની રકિંમતી મદદ 
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લઈને તેમણે આ કાયવ પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ મવચારને 

ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામા ંઆવ્યો.   

ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બ કરૂપે હજારો પ સ્તકો પ્રગટ થવા લાગયા ંછે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ 
સફળ થયેલા ંકાયો માટે પણ પ્રયોજવાન  ંનક્કી કરવામા ંઆવ્્ .ં આના માટેના જરૂરી ભડંોળ 
સાર  ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમા ંજરૂરી 
બજેટ કરતા ંપણ વધ  મદદ હતી ! સવવશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ 
(્ એસએ), અિોક મોઢવારડયા (જૂનાગઢ) તથા રમેિ પટેલ (કેક્ષલફોમનિયા)ના તત્કાલીન 
પ્રમતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાવ.  

આમાનંા શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમના ંસ્વ. 
માત  શ્રી કાશીબહને ઝ . પટેલ  તથા સાકહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહનેના સૌિન્યે) તથા 
શ્રી ચચરાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પ સ્સ્તકાઓન  ંપ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોગીઓના 
આપણે ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમા ંમિક્ષણજગતને મલૂ્યવાન રદિા પ્રાપ્ત કરાવનારા ંઆ પ્રકાિનોને વૈમશ્વક 

ગ જરાતી વાચકો સ  ધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અન ભવો 

પહોંચાડવાન  ંઅમાર ં કાયવ સાથવક થિે તેવી આિા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે. (મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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પવૂચભશૂમકા  
 સ્વ. પજૂ્ય નાનાભાઈ જન્મિતાબ્દી મનમમતે્ત આ પ સ્સ્તકા લખવાની િરૂઆત કર ં છં ત્યારે 

૧૯૭૦ની સાલના ઑક્ટોબર માસના લોકભારતી મનવાસના મારા અંમતમ રદવસો નજર સમક્ષ તરવરે 

છે.  

 અભ્યાસકાયવ તથા મહાસ્વાધ્યાય પણૂવ થઈ ગયા છે , મવદાયની તૈયારીઓ ચાલે છે. મવદાય 

સમારંભ ગોઠવાય છે. સાથી મમત્રો અને ગ ર જનોથી છૂટા પડવાન  ંથિે તેનો મવિાદભાવ હૃદયમા ંઘોળાય 
છે. આ સમયે એકાતં મળતાં, અહીં લોકભારતીમનવાસ દરમમયાન પસાર કરેલ - માણેલ સાડા ત્રણ વિવ 

માનસપટ પર અંરકત થાય છે. લોકભારતીપ્રવેિ સમયે મારો પ્રથમ રદવસ કેવો િોકમય હતો ! ક્યાયં 

ગમે જ નરહ. મન ચોંટે જ નરહ. બસ , ઘેર પાછા ચાલ્યા જવાન  ંમન થાય. કોઈક મવક્ષચત્ર દ મનયામા ં
આવી ચડયો હોઉં એમ લાગયા કરે. વહલેી સવારે પાચં વાગયે ઊઠવ ં , કાતંવ  ં, ખાદી પહરેવી , સડંાસ 

સફાઈ કરવી, તાપમા ં- તડકામા ંખેતીના ંકામ કરવા ં- આ બધ  ંકેમ ફાવે ? આ તો ‘આવી ભરાણા ભાઈ, 

આવી ભરાણા’ જેવ  ંથ્ .ં મૅરિક સ ધીન  ંમિક્ષણ ચીલાચાલ  પ્રકારની હાઈસ્કૂલમા ંલીધ  ંહત   ંએટલે આવા ં
બધા ંકામ પ્રત્યે એક પ્રકારની સગૂ હતી. કેમે કરી છૂટે નરહ , પણ ક ટ ંબની આમથિક પરરસ્સ્થમત ઘણી 

નબળી એટલે આગળ અભ્યાસ કયાવ મસવાય છૂટકો નહોતો; કારણ કે તો જ ક્યાકં સારી નોકરી મળી િકે. 

આગળ અભ્યાસ માટે લોકભારતીમા ંઆવતી વખતે મનમા ંએવી માન્યતા હતી કે “અહીં ઓછા ખચે 
ઉચ્ચ મિક્ષણ મેળવી િકાય છે અને અહીં ભણનારને નોકરી જલદી મળી જાય છે.” એટલે નોકરી જલદી 

મળી જાય એ લાલચે થોડી તકલીફ પડે તો પણ અહીં અભ્યાસ કરવો એવ  ંમનને સમજાવવા મથામણ 

કરતો હતો. રદવસો પસાર થવા લાગયા. અહીંના વાતાવરણમાથંી જ ધીમેધીમે સમજાવા લાગ્  ંકે ખાદી, 
શ્રમ, ગહૃકાયવ , કાતંણ વગેરે િા માટે છે. એ અંગેના ભાવ અને સમજણ પણ હૃદય તેમ જ મગજમા ં

સ્સ્થર થવા લાગયા. અને જ્યારે મવદાયવેળા આવી ત્યારે તો સ્પષ્ટ અન ભવ થવા લાગયો કે ક્યા ં

લોકભારતીપ્રવેિનો મારો પ્રથમ રદવસ અને ક્યા ંઆજનો અંમતમ મવદાયરદન ! પ્રથમ રદવસે અહીંથી 
છૂટવા મથતો હતો જ્યારે આજે છૂટી િકાત   ંન હત  .ં મતલબ કે અહીંના મનવાસ દરમમયાન જે સસં્કારો 

દૃઢ થયા હતા , લાગણીના જે તાર વીંટાયા હતા તે એક બાજ થી ખેંચતા હતા. લોકભારતીનો અભ્યાસ 

પણૂવ થયો. હવે શ  ંકરવ  ં ? મિક્ષક બનવાની ઇચ્છા મનમા ંઘણા સમયથી સ્સ્થર થયેલી. આ બાબતના 
સસં્કાર અને મિક્ષણ લોકભારતીમા ંવધારે દૃઢ બન્યા ંહતા ંઅને તેમા ંપણ ખાસ કરીને બાલવાડી મિક્ષબર 

તથા ગ્રામમિક્ષબર મવિેિ અસરકતાવ બન્યા.ં મિક્ષક બનવ  ંહોય તો બી. એડ. કરવ  ંઅમનવાયવ લાગ્  ંતેથી 

ગ જરાત મવદ્યાપીઠ - અમદાવાદમા ં૧૯૭૧-૭૨મા ંબી. એડ. ક્ ાં અને સવોદય ઉત્તર બ મનયાદી મવદ્યાલય 
- ટંકારરયામા ં૧૯૭૨મા ંમિક્ષક તરીકે જોડાયો.  
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મારા નવા શવસ્તારનો પકરચય 

આ મવસ્તારને જૂના જમાનાથી બારાડી મવસ્તાર તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. પવૂવમા ં૩૦ 

રકલોમીટર દૂર ભાણ જેઠવા અને ઘમૂલીના મધ્ય્ ગીન અવિેિોને સાચવીને પથરાયેલા ઇમતહાસપ્રમસદ્ધ 

બરડો ડ ગંર , પમિમે ૧૦ રક.મી. દૂર મનિરદન ઘઘૂવતો અરબી સમ દ્ર અને ખ્યાતનામ હરમસદ્ધદ્ધ માતાન  ં
મરંદર, ઉત્તરે ્ ગ-્ ગાતંરોથી અગક્ષણત ભામવકોના ંહૃદયને જીતનાર પણૂવ પ ર િોત્તમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની 

દ્વારરકા નગરી અને દક્ષક્ષણે ૫૭ રક.મી. દૂર અનતં ્ ગો સ ધી સમગ્ર મવશ્વ જેમને યાદ કરિે તે પજૂ્ય 

મહાત્મા ગાધંીજીની પાવન જન્મભમૂમ સ દામાપ રી આવેલ છે. આવા ંસ પ્રમસદ્ધ સ્થળોની વચ્ચે સૌરાષ્િના 
છેક પમિમ છેડે જામનગર જજલ્લાના અમત પછાત એવા જામકલ્યાણપ ર તાલ કાના ટંકારરયા ગામે આ 

સસં્થા આવેલી છે. અહીન  ંનજીકમા ંનજીક િહરે પોરબદંર ૫૭ રક.મી. દૂર આવેલ  ંછે.  

જામનગર જજલ્લાનો આ લગભગ કાયમી અછતગ્રસ્ત મવસ્તાર છે. સરેરાિ વરસાદ ૮ થી ૧૦ 

ઈંચ પડે છે. કચ્છન  ંરણ નજીક હોવાથી દર દસ વિવમા ંછ થી સાત વિવ દ ષ્કાળના હોય જ . પાણીની 

અછતને કારણે ફક્ત ચોમાસ  પાક જ લેવાય છે . ઉનાળાના છેલ્લા બે માસમા ંલગભગ ૮૦ થી ૮૫ ટકા 
ગામડાઓમા ંપીવાના પાણીની પણ સખત તગંી ઊભી થાય છે. જમીનના તળમા ંપણ પાણી નરહવત ્છે. 

પાચંસાત ફૂટની ઊંડાઈએ સખત કાળો પર્થથર આવે છે. દરરયો નજીક હોવાથી વધ  ઊંડાઈએ જતા ંપાણી 

ભાભંળા ંબની જાય છે. આ ઉપરાતં આ મવસ્તારામા ંજળમસિંચનની યોજનાની પણ સ મવધા નથી. 
દરરયાનો સખત પવન , ઓછો વરસાદ અને પથરાળ જમીનને કારણે વનસ્પમત પણ નરહવત ્છે . આ 

રીતે આ મવસ્તાર લગભગ કાયમી અછતગ્રસ્ત છે.  

 સામાજજક સ્સ્થમત  

આ મવસ્તારમા ં૯૦ ટકા વસ્તી આહીર , મેર, કોળી અને સતવારા જેવી સામાજજક અને િૈક્ષક્ષણક 
રીતે પછાત વગવની છે . તેના રૂરઢગત રરવાજો જેવા કે બાળલગન , મરણોત્તરરિયા , કન્યામવિય , 

અસ્પશૃ્યતા વગેરે સારા પ્રમાણમા ંફાલ્યાફૂલ્યા છે. મઘપાન , ક સપં , અજ્ઞાન , અંધશ્રદ્ધા અને મનરક્ષરતા 

હજ  ઘણા પ્રમાણમા ંજોવા મળે છે. સ્વભાવે ઝનનૂી પ્રજા હોવાથી ખનૂ અને મારામારીના બનાવો મવિેિ 
બને છે. અજ્ઞાનને કારણે આરોગય મવિયક સટેૂવો કે રાષ્િીય ભાવના જેવા ગ ણોનો સદંતર અભાવ 

દેખાય છે.  

 િૈક્ષક્ષણક સ્સ્થમત  

અક્ષરજ્ઞાનની દૃષ્ષ્ટએ જામનગર જજલ્લાનો આ સૌથી પછાત તાલ કો છે. ૧૯૭૦ના આંકડા મ જબ 
આ તાલ કાના ૩૨.૭૩ ટકા લોકો અક્ષરજ્ઞાન ધરાવતા હતા. ૧૯૭૬-૭૭ના વિવના આંકડા અન સાર આ 
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તાલ કાની વસ્તી ૯૧૫૯૫ હતી , જેમાથંી ૧૧૦૦૦ બાળકોના ંનામ પ્રાથમમક િાળામા ંનોંધાયેલા ંહતા.ં 

તેમા ંપણ સાતમા ધોરણમા ંફક્ત ૩૪૧ મવદ્યાથીઓ જ હતા. આ આંકડા આ મવસ્તારની મિક્ષણની 

વાસ્તમવક પરરસ્સ્થમતનો ખ્યાલ આપે છે.  

કન્યાકેળવણીનો લગભગ અભાવ છે તેમ કહી િકાય. આ તાલ કાની ૧૩.૦૭ ટકા બહનેો 

અક્ષરજ્ઞાન ધરાવે છે. આજે પણ અહીંની ખેડૂત પ્રજા પોતાની કન્યાને િાળાએ મોકલવાન  ંપસદં કરતી 
નથી. જે કન્યાઓ ભણે છે તે મોટે ભાગે વેપારી વગવ અથવા ઉજક્ષળયાત વણવની જ હોય છે. છેલ્લા ંપાચંેક 

વિવથી આ બાબતમા ંસ ધારો થતો જાય છે.  

માધ્યમમક મિક્ષણ માટે આ તાલ કામા ં૧૯૭૦ સ ધીમા ંફક્ત બે જ મવદ્યાલયો હતાં , જે ચીલાચાલ  

પ્રકારની હાઈસ્કૂલો હતી. ઉચ્ચ મિક્ષણની સ મવધા તો આ તાલ કામા ંઆજે પણ નથી.  

ઉપરોક્ત ભૌગોક્ષલક, સામાજજક અને િૈક્ષક્ષણક પરરસ્સ્થમતન  ંઅધ્યયન , ક્ષચિંતન અને મનન કરતા ં

અહીંના સ્થામનક મવસ્તારને અને ખેડૂતોના ંબાળકોને ઉપયોગી એવ  ંમિક્ષણ આપવ  ંજોઈએ એવો મવચાર 

અહીંના ખેડૂત આગેવાન શ્રી મસરીભાઈ વારોતરરયા અને રચનાત્મક કાયો સાથે સકંળાયેલા શ્રી 
બાબ ભાઈ ને આવ્યો. આ દૃષ્ષ્ટએ અહીં ટંકારરયા ગામે સને ૧૯૭૦ની ૨૦મી જૂને શ્રી સવોદય ઉત્તર 

બ મનયાદી મવદ્યાલયની સ્થાપના કરવામા ંઆવી.  

 

જૂના દરબારગઢમાાં ઉિર બશુનયાદી શાળા 
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કાયાચરાંભ  
હ  ંસને ૧૯૭૨ની ૧૨મી જૂને આ સસં્થામા ંજોડાયો ત્યારે આ સસં્થાને લગભગ બે વિવ પણૂવ થયા ં

હતા.ં લોકભારતીમા ંહતો ત્યારે આ સસં્થા મવિેના ખ્યાલો આવા પ્રકારના હતા : સસં્થામા ંસાદા છતા ં

સ ઘડ મકાનો હિે, વકૃ્ષો નીચે ઋમિ પરંપરાની જેમ મિક્ષણ અપાત   ંહિે. છાત્રો અને કાયવકતાવઓ તેમ જ 
તેમના પરરવાર વચ્ચે કૌટ મ્બબક ભાવના ખીલી હિે , સ દંર મજાની કાયવક્ષમ ખેતી હિે. વાતાવરણમા ં

ઉત્સાહ અને તાજગી હિે.  

પરંત   પ્રથમ રદવસે જ માર ં આ સ્વપ્ન તટૂી પડ્ .ં અહીં આમાનં   ંકશ  ંજ જોવા ન મળ્ .ં મનમા ં

હત   ંકે સસં્થાને સ્થપાયા ંબે વરસ થયા ંછે તેથી ઠીક ઠીક મવકાસ થઈ ગયો હિે , પરંત   પ્રથમ દિવને જ 

મારી આિા મનરાિામા ંપરરણમી.  

બરાબર ગામની વચ્ચે લગભગ ૩૦૦ વિવ જૂનો , જર્જરરત થઈ ગયેલો નાનકડો ગઢ હતો , તેના 

એક નાનકડા ભાગમા ંઆ મવદ્યાલય ચાલત   ંહત  .ં ગઢમા ંરહણેાકના બે કાચા ઓરડા, જેન  ંછાપર ં પણ પડ  ં
પડ  ંથત   ંહત  .ં એકમા ંકાયાવલય અને બીજામા ંઆઠમા ધોરણનો વગવખડં. બાજ મા ં૧૫ ’x૧૨’ન  ંએકઢાક્ષળ્  ં

તે છાત્રાલય, તેમા ંનવમા ધોરણનો વગવ પણ બેસે. સામેની બાજ એ ૧૦ ’x૮’ન  ંલોખડંના ંપતરા ંજડેલ  ં

એકઢાક્ષળ્  ંઉતારવામા ંઆવેલ  ંતે રસોડા અને કોઠાર બનેં તરીકે કામ આવે. વચ્ચે નાનકડો એક ચોક.  

 

વગો અને છાત્રાલયની રૂમો 

મને અહીંના માનદ આચાયવ શ્રી બાબ ભાઈ રાવલે આ બધ  ંબતાવ્્  ંઅને કહ્ ં , “આ આપણી 
સસં્થા. તમારે અહીં કાયાવલયમા ંજ રહવેાન .ં મવદ્યાથીઓ ધીમા ધીમે આવિે. મિક્ષકમા ંઅત્યારે તો તમે 

એક જ છો , બીજા મિક્ષકો બેચાર રદવસમા ંઆવી જિે. હ  ંપદંર રદવસ પછી આવીિ.” આટલ  ંકહી 
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ગામના બે આગેવાનોનો પરરચય કરાવી મવદ્યાલયના રૂમની ચાવીઓ આપી , તેઓ પોતાને ગામ રાવળ 

ગયા, જે ગામ અહીંથી ૭ રક.મમ. દૂર થત   ંહત  .ં  

 

છાત્રાલયનુાં રસોડુાં 

મવદ્યાલયમા ંહ  ંએકલો પડયો. કાયાવલયનો ઓરડો ખોલ્યો. તેમા ંદફતર , છાત્રોના ક્ષબસ્ત્રા , 
રસોડાના ંવાસણો, થોડા ઘઉં , મગ અને ડ ગંળી-બધ  ંઅવ્યવસ્સ્થત પડ્  ંહત  .ં બીજો ઓરડો ઉઘાડયો તો 

તેમા ંમવદ્યાલયન  ંબધ  ંફમનિચર અવ્યવસ્સ્થત ખડકેલ  ંહત  .ં કાટ ખાઈ ગયેલા લોખડંના ંદસેક પતરા,ં ભાગંી 

ગયેલા રેંરટયા અને અંબર ચરખા ધળૂ ખાતા પડયા હતા. બધે જ ધળૂના થર જામી ગયા હતા. 
એકઢાક્ષળયાને તો તાળં દેવાય તેવી પરરસ્સ્થમત જ ન હતી. એ તો ખ લ્લ  ંજ પડ્  ંહત  .ં  

મને મવચાર થયો કે હવે શ  ંકરવ  ં? લોકભારતીના સસં્કારો સળવળી ઊઠયા. શ્રમમા ંિરમ િાની 
? શ્રમની પમવત્રતા અને ગૌરવન  ંજે ભાથ  ંમળેલ  ંતે આ સમયે કામ આવ્્ .ં “જાત મહનેત ક્ષઝિંદાબાદ” એ 

સતૂ્ર અન સાર સફાઈના કામે વળગયો. બે કલાકના સતત શ્રમ બાદ એકઢાક્ષળયાની સફાઈ પરૂી થઈ. 

બપોર પછી ઑરફસ અને બીજા ઓરડાને કંઈક વ્યવસ્સ્થત કરી િક્યો.  

બીજે રદવસે ગામમા ંખબર પડી કે હાઈસ્કૂલમા ં(અહીં મવદ્યાલયને હાઈસ્કૂલ તરીકે ઓળખે છે.) 

નવા સાહબે આવી ગયા છે. એટલે સવારમા ંદસમા ધોરણના બે અને નવમા ધોરણના બે એમ ચાર 
મવદ્યાથીઓ આવ્યા. મવદ્યાલયનો શ ભારંભ પ્રાથવનાથી કયો. પછી વ્યસ્ક્તગત પરરચય મેળવી થોડી 

પ્રાસકં્ષગક વાતો કરી. ત્યારબાદ સફાઈ કાયવમા ંજોડાયા. મવદ્યાથીઓના મનમા ંપ્રમતભાવ ઊભા થયા : “આ 

તો સાહબે પણ આપણી સાથે શ્રમ કયાવ કરે છે.” તેમને મન આ એક મોટ ં આિયવ હત  .ં “સાહબે કાઈં કામ 
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કરે ? તેઓ તો ફક્ત કામ ચીંધે.” ધીરે ધીરે આ વાતની જાણ વાલીઓને થઈ અને ગામના અન્ય લોકોએ 

પણ જાણી. એને લાગ્  ંકે આ માસ્તર કાઈંક જ દી ખોપરીના છે.  

 

ધોરણ ૮–૯ના વગચખાંડો 

એક રદવસ સફાઈ કરતા ંકરતા ંએક ઓરડામાથંી એક વીંછી અને બે સાપોક્ષલયા ં(પડકા)ં 

નીકળયા.ં સાપનો તો ડર લાગે જ. મવદ્યાથીઓ કહે , “સાહબે , અહીં તો લગભગ સાપ નીકળે છે. તમે 

સાપથી ડરો છો ? લાવો, અમે ફગાવી દઈએ.” તેમણે સાપોક્ષલયાનેં સામેના વાડામા ંફગાવી દીધા.ં મારા 
હૃદયમા ંધક્ ધક્ તો ચાલ  જ હત  .ં  

ચોથે રદવસે બીજા ત્રણ મિક્ષકો હાજર થયા. તેમા ંબે સી.પી.એડ. અને એક બી.એસ.સી. હતા. 
મવજ્ઞાન મિક્ષક મારી પહલેા ંછ માસે આ મવદ્યાલયમા ંદાખલ થયા હતા એટલે તેઓ અમારામા ંમસમનયર 

હતા. એ ત્રણેય અધ્યાપકો કૉલેજમા ંમિક્ષણ મેળવેલા હતા. એટલે આવા બ મનયાદી વાતાવરણથી 

ટેવાયેલ ન હતા. તેમને પ્રાથવના, ગહૃકાયવ, મવદ્યાથીઓ સાથેના આત્મીય સબંધંો, વગેરેમા ંક્ષબલક લ રસ ન 
હતો. તેઓ મને પણ આવા ંકામો કરતા ંરોકવા માડંયા. તેઓ કહે , “મવદ્યાથીઓ સાથે બહ  હળાય-ભળાય 

નરહ. નરહ તો આપણને જ હરેાન કરે. ‘તેરી ક્ષબલ્લી ત  જસે બયાઉં ’ જેવી દિા થાય. મવદ્યાથીઓ આપણ  ં

માને નરહ , પછી આપણો પ્રભાવ પડે નરહ. પ્રાથવના તો મવદ્યાથીઓ જાતે કરી લે. આપણે મિક્ષકોએ 
પ્રાથવનામા ંજવાની કાઈં જરૂર નરહ. શ્રમમા ંપણ આપણે િા માટે જોડાવ   ંજોઈએ ? એ તો મવદ્યાથીઓ 

કયાવ કરે. આપણે તો ફક્ત ઉપર ઊભા રહી કામ ચીંધવાન  ંજ હોય.”  

અહીંન  ંવાતાવરણ કેવ   ંછે તે જાણવા માટે મેં આ બધ  ંસાભંળવાન  ંજ રાખ્્ .ં તાત્કાક્ષલક આ 

વાતોનો મવરોધ કરવા કરતા ંજાણી સમજીને અન કૂળ સમયે વળાકં આપવાન  ંવધારે યોગય માન્્ .ં 
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મનમા ંએટલી વાત તો ચોક્કસ ઠસી ગઈ હતી કે આ સસં્થા લાબંો સમય ચલાવવી હોય તો આ 

બ મનયાદી મવચારોથી અપરરક્ષચત એવા કાયવકતાવઓ ક્ષબલક લ ચાલે નરહ. લોકભારતી જેવી સસં્થાઓમા ં

મિક્ષણ મેળવેલા કાયવકતાવઓ મળે તો જ આ કાયવને વધારે વેગ મળે અને સોનામા ંસ ગધં ભળે.  
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ત્રણ શશખામણ  
િરૂઆતના રદવસોમા ંઅહીંના અમારા મસમનયર અધ્યાપક પાસેથી વણમાગેલી ત્રણ મિખામણ 

મળેલી.  

(1) અહીં પગાર મનયમમત આપતા નથી એટલે અન્ય જગયાએ સારી નોકરી મળે તો તે પ્રયત્નમા ં

રહવે  .ં  

(2) આ મવદ્યાલયના મકાનમા ંભતૂ થાય છે તેથી રાતે્ર એકલા અહીં સવૂ   ંનરહ.  
(3) મવદ્યાથીઓને ભળાવવા નરહ કારણ કે અહીંની પ્રજા ભણિે તો આપણને જ અહીંથી કાઢિે , 

એટલે “ઊઠ પાણા પગ પર” જેવ  ંઆપણે આપણી જાતે જ કરવ .ં  

આ મિખામણથી હ  ંઊંડા મવચારમા ંપડી ગયો. ભતૂની બાબતમા ંતો કાઈં તર્થય જણા્  ંનરહ 

કારણ કે છેલ્લા ંસાત રદવસથી તો હ  ંઅહીં રાતે્ર એકલો સતૂો હતો. જો પગાર મનયમમત ન મળે તો મોટી 

મ શ્કેલી ઊભી થાય. વતન અહીંથી ૪૦૦ રક.મમ. દૂર. ઘેરથી પૈસા મગાવી િકાય તેવી પરરસ્સ્થમત નરહ. 
આ બાબતે આચાયવશ્રી સાથે વાત કરવાન  ંનક્કી ક્ ાં. મવદ્યાથીઓને ન ભણાવવા તે વાત સમજમા ંન 

આવી. જો ખરેખર મવદ્યાથીઓને અભ્યાસ કરાવવો હોય અને સસં્થાને સ્સ્થર કરવી હોય તો ચાલ  

કૉલેજમાથંી અભ્યાસ કરીને આવતા મિક્ષકો આવતા મવદ્યાલયમા ંન જ ચાલે. આ ભાવના વધ  દૃઢ થઈ. 
જો કાયવને વ્યવસ્સ્થત ગોઠવવ  ંહોય અને વેગવતં   ંબનાવવ  ંહોય તો બ મનયાદી મિક્ષણ પદ્ધમતમા ંશ્રદ્ધા 

ધરાવતા લોકભારતીના સ્નાતકો વધારવા જોઈએ. વળી આ ઉત્તર બ મનયાદી મવદ્યાલય હોવાથી 

કાયવકતાવઓમા ંસી.પી.એડ.ને બદલે ખેતી મવિયના જાણકાર મિક્ષક વધારે ઉપયોગી બને તેવ   ંઅન ભવે 
જણા્ .ં  

પદંર રદવસમા ંમવદ્યાલયના મિક્ષકન  ંકાયવ વ્યવસ્સ્થત ગોઠવાઈ ગ્ .ં દસમા ધોરણમા ંત્રણ , 
નવમા ધોરણમા ંસાત અને આઠમા ધોરણમા ંસત્તર મવદ્યાથીઓની સખં્યા થઈ. જે મિક્ષક મમત્રોને 

અભ્યાસ કરાવવામા ંરસ ન હતો તેમની સાથે આત્મીય અને પે્રમભયાવ સબંધંો બાધંી તેમની 

માન્યતાઓમા ંથોડો ઘણો ફેરફાર કરાવી િક્યો. બનેં સી.પી.એડ. મમત્રો નવા અને થોડા ઉત્સાહી હતા , 
તેથી તેઓ યથાિસ્ક્ત હોંિે હોંિે કાયવ કરતા હતા.  
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ગહૃપશત તરીકે  
છાત્રાલયના ગહૃપમત તરીકેની જવાબદારી મારે સભંાળવાની હતી. સત્ર િરૂ થયા પછી આઠ 

રદવસે બપોરના ત્રણ વાગયે ત્રણ જ વાનો ખડબડ કરતા કરતા આવ્યા. આ સમયે હ  ંવાચંન કરતો હતો. 

કંઈક અવાજ થતા ંમેં તેમના તરફ નજર કરી. ચોરણી ઉપર આંગડી , પગમા ંદેિી જોડા અને ખભે 
કોથળામા ંકાઈંક સામાન ભરેલો એવા ત્રણ જણા ચાલ્યા આવે. સાવ નજીક આવ્યા પછી તેઓ બોલ્યા. 

“સાહબે ! રામરામ !” મેં પણ સામેથી રામરામ કયાવ. પહલેી નજરે લાગ્  ંકે કોઈ વાસણનો ભગંાર લેવા-

વેચવાવાળા હિે. મેં કહ્ ં , “શ  ંભાઈ , કાઈં કામ છે ?” તેઓ બોલ્યા , “સાહબે , અમે અહીંના છાત્રાલયના 
મવદ્યાથીઓ છીએ.” ત્યારે જ મને ખ્યાલ આવ્યો કે ્ વાવસ્થામા ંપ્રવેિી ચકેૂલા અમારા આ “બાલદેવો” 

આવી પહોંચ્યા હતા.  

આ છાત્રાલયમા ંઆવા સાત ્ વાન બાળકો અને પાચં રકિોર બાળકો હતા.ં દરેકના વાલીનો 

વ્યવસાય ખેતી હતો. ખેતર , વાડી અને ગામ આ મસવાય તેમની પાસે મવિેિ જાણકારી ન હતી. આ 

પરરસ્સ્થમત મારા માટે મવિેિ અન કૂળ બની , કોરી પાટી જેવા તેના માનસમા ંજે સસં્કાર પાડવા હોય તે 
પડી િકે તેમ હતા.  

સવારના સાડાપાચં વાગયે ઊઠવ  ંતેમના માટે સહજ હત  .ં કોઈ પણ કામ સોંપતા 
જવાબદારીપવૂવક કામ કરવ ં , આત્મીયતા અને સ્નેહભયાવ સબંધંો        - આ બધી અન કૂળતા હતી પરંત   

વ્યસ્ક્તગત સ્વચ્છતા. અથવા જાહરે સ્થળોની સ્વચ્છતા અંગેની તેની ગ્રમંથ જરાપણ મવકસેલી નહી. 

સવારે ઊઠયા પછી મોઢાની સફાઈ , િૌચારદ , સ્નાન , કપડાં , વાળ , આવાસ , વાસણ અને આજ બાજ ના ં
સ્થળો વગેરેની સફાઈમા ંતેઓ પરેૂપરૂ ં દ લવક્ષ સેવતા હતા.  

અપિબ્દો બોલવાની ટેવ પણ તેમના લોહીમા ંજ હતી. જોકે અહીંના સામાજજક વાતાવરણમા ં
ગાળો બોલવી એ સ્વાભામવક હત  .ં ગાળો બોલવામા ંતો જાણે સ રત જજલ્લાવાળા પણ તેની પાછળ રહી 

જાય. અને આ બારાડી મવસ્તાર નબંર મેળવી જાય. અહીં ઘરમા ંઅને જાહરે સ્થળોએ પણ ગાળો 

સાભંળવા મળે. જાહરે પ્રવચનોમા ંપણ રોટલી માહંનેા મોણની જેમ વાતવાતમા ંગાળન  ંમોણ તો ખર ં જ. 
શ્રમ પ્રત્યેની સગૂ ઓછી પણ રસોડાના ંગહૃકાયવ , સફાઈ વગેરે પ્રત્યે સારી એવી સગૂ દેખાય ; કારણ કે 

આવા ંકામ તો છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓ જ કરે એવી માન્યતા. પ ર િોથી કાઈં આવા ંકામ કરાય ? મનમા ં

સ્સ્થર થઈ ગયેલી આવા પ્રકારની ગ્રમંથ છોડાવવી અઘરી પડે તેમ હત  .ં ધમૂ્રપાનન  ંદૂિણ પણ ઠીકઠીક 
પ્રમાણમા ંજોવા મળ્ .ં  
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સ્વ. બબલભાઈની પે્રરણા  
ઉપરોક્ત ટેવો અને તકલીફો સચૂન કે સામાન્ય સમજાવટભરી વાતથી જાય તેમ ન લાગ્ .ં 

છાત્રો, મિક્ષકો અને ગહૃપમતના ંવતવન ઉપરથી ઘણ  ંિીખતા હોય છે. આ મિક્ષણ અને સસં્કારની છાપ 

કાયમી અને ઊંડી હોય છે. આ બોધપાઠ મને લોકભારતીમનવાસ દરમમયાન બાલવાડી મિક્ષબરમાથંી 
મળેલો.   

એ વખતે મહસેાણા જજલ્લાના ક્ષઝક્ષલયા ગામે ત્યાનંી સસં્થામા ંબાલવાડી મિક્ષબર યોજાયેલો. ત્યા ં
મારા ભાગે ગહૃકાયવમા ંરસોડાની આજ બાજ  સફાઈ કરવાન  ંઆવેલ .ં મને વહલે   ંઊઠવ  ંબહ  ન ગમે. એટલે 

હ  ંસફાઈ કરવા થોડો મોડો જતો. આ મિક્ષબરમા ંસ્વ. બબલભાઈ મહતેા પણ આવેલા. તેમની નજરમા ંહ  ં

આવી ગયો. બીજે રદવસે સફાઈ કરવા ગયો તો સ્વ. બબલભાઈ ત્યા ંઝાડ  લઈને સફાઈ કરે. હ  ંઆ 
જોઈને ખબૂ જ િરમમિંદો બની ગયો. બીજે રદવસે વહલેા ઊઠી સફાઈ કરવા જવાન  ંમનોમન નક્કી ક્ ાં . 

પણ સવાર થઈ ત્યારે એ જ સ્સ્થમત - વહલેા ન જવા્ .ં જ્યારે ગયો ત્યારે ફરી સ્વ. બબલભાઈ ઝાડ  લઈ 

સફાઈ કરતા દેખાયા. આ રીતે સતત ત્રણ રદવસ થ્ .ં મને મનમા ંખબૂ દ ુઃખ થ્ .ં હ  ંમોડો જાગ  ંછં માટે 
જ બબલભાઈને વધારે સફાઈ કરવી પડતી હતી. હવે તો મોડો ઊઠીિ જ નરહ એમ મનણવય કયો અને 

ખરેખર ત્યાર પછી મનયમમત થઈ ગયો.  

આ પ્રસગં મને જીવનન  ંસાચ  ંમિક્ષણ આપી ગયો. તે આજે કામ લાગયો. સવારે વહલેો ઊઠીને 

છાત્રોની સાથે જ દાતણ કરવા બેસ  ંજેથી ખ્યાલ આવે છે કે કોણ દાતણ કરવા નથી આવ્્ .ં સ્નાન કરવા 

પણ મવદ્યાથીઓની સાથે જ નીકળં. સ્નાન માટે વાડીઓમા ંદૂર જવાન  ંહોય એટલે રસ્તામા ંસફાઈ અને 
સ્નાન વગેરેની વાતો પણ થાય અને છાત્રોને ભીંત વગરન  ંભણતર મળી જાય. કપડાં , વાળ આવાસ , 

િૌચારદ વગેરેની સફાઈની વાતો કરવાથી છાત્રોમા ંનોંધપાત્ર સ ધારો જણાયો. અપિબ્દોની બાબતમા ંહ  ં

મવિેિ સ ધારો કરી િક્યો નરહ કારણ કે ક ટ ંબના અને સમાજના જે જૂના ક સસં્કારો હતા તે કાઢવા અમત 
કઠણ હતા; છતા ંએટલ  ંબન્્  ંખર ં કે વડીલોની હાજરીમા ંબોલાવામા ંસયંમ જાળવતા. રસોડાના ંગહૃકામ 

તથા મેદાન સફાઈમા ંહ  ંજાતે જ જોડાતો. આથી તેઓના મનમા ંસકંોચનો ભાવ હતો તે ધીરે ધીરે હતો 

રહ્યો. ધમૂ્રપાન બે-ત્રણ મવદ્યાથીઓ િોખથી કરતા, ટેવ ન હતી એટલે આ ક ટેવ કાઢવામા ંમવિેિ જહમેત 
ઉઠાવવી ન પડી.  

હ  ંછાત્રાલયમા ંછાત્રોની સાથે જ બાજ ના કાયાવલયમા ંરહતેો હતો અને તેમની સાથે જ જમતો 
હતો. અન્ય બે મિક્ષકો પણ મારી સાથે છાત્રાલયમા ંરહતેા અને જમતા. તેઓ મોડી રાત સ ધી જાગે , 

રેરડયો પર રફલ્મના ગીતો સાભંળે, છાત્રાલયમા ંસ્વાધ્યાય સમયે પણ મોટેથી વાતો કરે, મોડા ઊઠે. મને 

લાગ્  ંકે મવદ્યાથીઓના સસં્કાર ઘડતર માટે આ યોગય ન ગણાય. એટલે તેમને સમજાવીને મકાન ભાડે 
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રાખવાન  ંસચૂવ્્ .ં તેઓને મારી આ વાત ગળે ન ઊતરી. તેમણે સવાલ કયો કે , “તમે િા માટે 

છાત્રાલયમા ંરહો છો ?” મેં તેમને સમજાવ્યા કે “આપણા છાત્રાલયની પરરસ્સ્થમત જોતા ંગહૃપમતએ 

છાત્રોની સાથે રહવે   ંવધારે જરૂરી છે. જો તમારે અહીં રહવે   ંહોય તે ગહૃપમત તરીકેની જવાબદારી તમે 
સભંાળો - પણ તેઓ આ વગરપગારની જવાબદારી સભંાળવા તૈયાર ન હતા. તેથી ગામમા ંરહવેા ગયા.  

 પાવન પ્રસગં  

અહીં એક વાત ખાસ નોંધવાની કે આ મવદ્યાલય ચાલે છે તે ગઢ ગઢવીઓની માક્ષલકીનો છે. 

જમાના સાથે કદમ ન મમલાવી િકવાથી સમય જતા ંઆ ગઢવીઓ ભાગંી ગયા. તેમના ંબે ક ટ ંબો આજે 
પણ આ ગામમા ંછે. તેમા ંએક ક ટ ંબમા ંફક્ત એક પ્રૌઢ મવધવા બહને અને તેમની ત્રણ દીકરીઓ છે. 

તેમના ભાગના મકાનમા ંજ આ મવદ્યાલય ચાલે છે. આ બહનેના પમતએ હ  ંઅહીં દાખલ થયો તે પહલેા ં

એકાદ મરહને ઝેરી દવા પી જીવનનો અંત આણેલો. આ બહનેન  ંનામ અમરબહને . તેઓ છાત્રાલયની 
રસોઈ કરવા આવે ત્યારે ઘ ૂઘંટ કાઢીને આવે , ઘ ૂઘંટ કાઢીને રસોઈ કરે અને ઘ ૂઘંટ કાઢીને જાય. મને 

મવચાર આવ્યો કે આ બહને આમ કેમ કરતા ંહિે ? મેં માન્્  ંકે કદાચ તેમનામા ંઆવો રરવાજ હિે. પણ 

હ  ંગહૃપમત અને તેઓ રસોયણ , એટલે વાતચીત કયાવ વગર કેમ ચાલે ? પણ ઘ ૂઘંટ કાઢે તેમની સાથે 
વાત કેમ કરવી ?  

મેં એક નવો રસ્તો લીધો. આ બહને સાથે સીધી રીતે વાત કરવાથી કોઈ કાયવ થાય તેવ  ંન 
જણા્ .ં વળી તેમને આ કાયવમાથંી છૂટા કરી િકાય તેવી પરરસ્સ્થમત પણ ન હતી ; કારણ કે આ મકાન 

તેમની માક્ષલકીના ંહતા.ં વળી તેમની દ ુઃખભરી રામકહાની પણ સાભંળેલી એટલે થોડી હમદદી પણ ખરી. 

લોકભારતીમાથંી ભ ૂકંપ રાહત મિક્ષબર અને રેલ રાહત મિક્ષબરમા ંઅમે સ્વખચે આપણા ંદ ુઃખી ભાઈબહનેોને 
મદદ કરવા જતા હતા. અહીં તો સામે જ એક અસહાય અને મવધવા દ ુઃખી બહને હતા.ં તેમને િા માટે 

મદદરૂપ ન થવ  ં ? આ બહનેની ત્રણેય દીકરીઓ નવ , સાત અને પાચં વરસની હતી. મેં તેમની સાથે 

વાતો કરવાન ં, વાતાવ કહવેાન  ંઅને તેમને વાચંતા-ંલખતા ંિીખવવ  ંિરૂ ક્ ાં. અઠવારડયામા ંતો એવો 
સબંધં બધંાઈ ગયો કે સાજંના પાચં વાગયે ત્રણેય બહનેો રસોડાની બાજ મા ંમારી રાહ જોતી ઊભી હોય. 

મને એ ત્રણેય બહનેો મામા કહીને બોલાવવા લાગી. બીજે જ રદવસે આ અમરબહનેનો ઘ ૂઘંટ નીકળી 

ગયો. આજે પણ અમે સાથે બેસીને આ પ્રસગં યાદ કરીએ છીએ ત્યારે હૃદય ભરાઈ આવે છે. આજે આ 
ત્રણમાથંી બે બહનેો મૅરિક પાસ થઈ ગઈ છે અને ત્રીજી છ ધોરણ પાસ કરી ઘરકામમા ંગોઠવાઈ ગઈ 

છે.  
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સ્વકષ્ટસહન-પકરવતચનનો ઉપાય  
છાત્રાલય સચંાલનના અન ભવે એટલ  ંચોક્કસ અન ભવવા મળ્  ંકે છાત્રો અને કાયવકતાવઓ સાથે 

જેટલા આત્મીય અને પે્રમભયાવ સબંધંો કેળવાય તેટલી સચંાલનમા ંમવિેિ સરળતા રહ ેછે. તેનો અથવ 

એવો નથી કે આવા સબંધંો મવકસાવવા માટે મસદ્ધાતંોની બાબતમા ંપણ બાધંછોડ કરવી. ક્યારેક ક્ષક્ષણક 
દ ુઃખ પણ થાય છતા ંલાબંે ગાળે તે સહ ને માટે રહતકારક નીવડે છે.  

એક પ્રસગં એવો બન્યો કે સાજંની પ્રાથવના ચાલતી હતી. ચાલ  પ્રાથવનાએ એક મવદ્યાથીએ 
આંગળીના ટચારકયા ફોડવાન  ંિરૂ ક્ ાં. પ્રાથવના પણૂવ થયા બાદ મેં આ અંગે થોડ  ંધ્યાન દો્ ાં. પ્રાથવનામા ં

ક્ષબલક લ િામંત જળવાવી જોઈએ એ સમજાવ્્ .ં આ બાબતમા ંમારો અમત આગ્રહ પણ ખરો કે પ્રાથવના 

વખતે ક્ષબલક લ ગરબડ ચલાવી ન લેવાય. હજ  આ સચૂનાઓ આપતો હતો ત્યા ંજ ફરી વખત 
ટચારકયાનો અવાજ આવ્યો. હ  ંથોડો વધારે ગ સ્સે થયો. આ કેવી રીતે ચલાવી લેવાય ? જેણે અવાજ 

કયો હોય તેને ઊભો થવા કહ્ ં , પણ કોઈ ઊભ  ંન થ્ .ં ફરી વખત સચૂના આપી કે જેણે અવાજ કયો 

હોય તે સાચ  ંબોલી જાય , નરહ તો મારે બધાને મિક્ષા કરવી પડિે. પણ કોઈ બોલ્્  ંનરહ. હ  ંમ ૂઝંવણમા ં
મ કાયો. હવે િ ંકરવ  ં ? મેં નવી સચૂના કરી , જ્યા ંસ ધી આપણામાનંો અવાજ પોતાની ભલૂ ન સ્વીકારે 

ત્યા ંસ ધી આપણે બધાએ જમવાન  ંબધં. અવાજ કરનાર મળિે પછી જ આપણે ભોજન લઈશ .ં (અમારે 

સાજંન  ંભોજન પ્રાથવના પછી લેવાય છે) પાચં મમમનટ પસાર થઈ. સપંણૂવ િામંત. કોઈ બોલે જ નરહ. ફરી 
ફરી સચૂના આપી પણ િામંત એટલે િામંત.  

હવે હ  ંમવિેિ મ ૂઝંવણમા ંમ કાયો ; કારણ કે એક છાત્રની ભલૂને લીધે બધાને ભખૂ્યા રાખવા 
યોગય લાગત   ંન હત  .ં અને છોડી મકૂ ં તો એવી છાપ ઊભી થાય કે પ્રાથવનામા ંઅવાજ કરવામા ંવાધંો 

નરહ. સ રસગંભાઈ થોડી વાર ગ સ્સે થઈને પછી પાછા ઠેકાણે આવી જિે. હવે મારા મનમા ંમોટી મ ૂઝંવણ 

ઊભી થઈ. એકાએક મને લોકભારતીમા ંબનેલ એક પ્રસગં યાદ આવ્યો.   

હ  ંલોકભારતીના બીજા વરસમા ંમ મનભાઈના છત્રાલયમા ંહતો. એ વખતે એક માસ માટે મારે 

કોઠારીની જવાબદારી સભંાળવાની આવી હતી. એક રદવસ સાજંના ભોજનમા ંિાક બનાવવા માટે એક 
રકલો ટમેટા ંઆવેલા.ં િાક સમારનાર ટ કડીના ભાઈઓ તેમાથંી કેટલાકં મોટા ંમોટા ંટમેટા ંખાઈ ગયા. 

મારો આગ્રહ એ વખતે અને આજે પણ એવો ખરો કે સમહૂની વસ્ત  ઓનો ઉપયોગ સમહૂ માટે જ થાય. 

વ્યસ્ક્તગત ઉપયોગ તે ગ નો છે. મને ટમેટા ંખાઈ જવાની ખબર પડતા ંતે મવદ્યાથીઓ પાસે ગયો અને 
ગ સ્સામા ંને ગ સ્સામા ંન કહવેાના િબ્દો કહ્યા. આ અંગે ગહૃપમતને પણ કહવેાની ધમકી આપી. હ  ં

ગહૃપમત પાસે પહોંચ  ંતે પહલેા ંજ મારા કડવા િબ્દોની વાત મ મનભાઇ પાસે પહોંચી ગઈ હતી. 

મ મનભાઈને એકંદરે મારા પર સારો ભાવ હતો. આ વાત સાભંળવાથી તેમને મવિેિ દ ુઃખ થ્ .ં તેમને 
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લાગ્  ંકે સ રસગં જેવો સારો મવદ્યાથી પણ અપિબ્દો બોલે ? તેના આ કાયવના પ્રાયામિત્ત તરીકે હ  ંસાજંન  ં

ભોજન છોડીિ.” મને આ વાતની ખબર પડી. તેમની પાસે જઈને બધી વાત કરી. ગ સ્સામા ંમારાથી 

આવ  ંથઈ ગ્  ંતે સમજાવ્્ .ં મહામહનેતે  હ  ંતેમનો એ મનણવય અટકાવી િક્યો. પણ મારા મનમા ંએક 
સસં્કાર દૃઢ થઈ ગયો. એકની ભલૂ માટે બીજાને સજા િા માટે ? અને સાથેસાથે એ પણ સમજા્  ંકે 

સામેની વ્યસ્ક્તન  ંહૃદયપરરવતવન કરવા માટે જાતે સજા ભોગવી જોઈએ.  

આ પ્રસગં તાજો થયો અને તેણે મારા હૃદયમા ંબળ પ ૂ્  ાં. પે્રરણા આપી. મેં જાહરે ક્ ાં કે “પાચં 

મમમનટમા ંજો ટચારકયા ફોડનાર મવદ્યાથી પોતાની ભલૂ કબલૂ નરહ કરે તો હ  ંમારી જાતે સજા ભોગવીિ. 

હ  ંઅંગઠૂા પકડીિ.”  

પાચં મમમનટ પરૂી થઈ. કોઈ બોલ્્  ંનરહ. મેં અંગઠૂા પકડવાની િરૂઆત કરી. બે મમમનટમા ંએક 

છાત્ર ઊભો થયો. તેણે અન્ય છાત્રોને કહ્ ં , “ભલૂ આપણી છે અને સ રસગંભાઈ િા માટે અંગઠૂા પકડે ? 
સ રસગંભાઈ તમે બેસી જાઓ. હ  ંઅંગઠૂા પકડીિ.”  

જોતજોતામા ંદસેક છાત્રોએ સ્વેચ્છાએ અંગઠૂા પકડયા. પાચંેક મમમનટના તપ બાદ એક છાત્ર 
ઊભો થયો. તેણે પોતાની ભલૂ કબલૂ કરી. અમારી સવવની આંખોમા ંહિાવશ્ર   આવી ગયા.ં   

આ રીતે એકાદ વિવમા ંઅહીંના મવદ્યાલય તથા છાત્રાલયમા ંસ્સ્થરતા આવી ગઈ. અહીંના 
આચાયવશ્રી બાબ ભાઈ માનદ કાયવ કરતા હતા એતલે તેઓ પદંર રદવસે-મરહને એકાદ આંટો મવદ્યાલયમા ં

મારતા અને પત્રવ્યવહાર પરૂત   ંવહીવટી માગવદિવન આપી જતા. બાકીનો આમથિક વહીવટ તે પોતે જ 

સભંાળતા. મવદ્યાલયની િૈક્ષક્ષણક અને છાત્રાલય સચંાલનની સઘળી જવાબદારી મારે સભંાળવાની રહતેી 
હતી.   
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શશક્ષણની સુાંદર છાપ  
મિક્ષણની સ્સ્થરતા અને મનયમમતતાને લીધે અહીંના સ્થામનક લોકોમા ંએક સ દંર છાપ ઊભી થઈ. 

નવા મિક્ષકો આવ્યા છે તે બહ  સાર ં ભણાવે છે ; કારણ કે અહીંના આજ બાજ ના ંગામડામંા ંપ્રાથમમક 

િાળાઓ લગભગ બધં રહતેી હોય છે અને મિક્ષકો સપંણૂવપણે અમનયમમત હોય છે. આ મવદ્યાલય ગામની 
બરાબર વચ્ચે આવેલ  ંહોઈ સવારના ૭-૩૦ થી બપોરના ૧-૦૦ વાગયા સ ધી મનયમમત ચાલે છે તે બધા 

સહલેાઈથી જોઈ િકતા-અને તે તેની છાપ પણ કેમ ન પડે ? મવદ્યાથીઓ ભણે-ગણે , ખેલે-કૂદે તે બધા 

જોતા હતા. આ ગામમા ંમિક્ષણ અંગે ઘણી સારી છાપ ઊઠી હતી. લોકો પોતાના સતંાનોને ભણાવવા વધ  
ને વધ  પે્રરાતા હતા.  

નવેક મરહના બાદ લોકભારતીના સ્નાતક ક્ષગરીિભાઈ રાવળ અગાઉ અહીં કામ કરતા હતા ને 
પછી બી. એડ્. કરવા ગયેલા તે પોતાનો અભ્યાસ પરૂો કરી પાછા આવી પહોંચ્યા. લોકભારતી 

પરરવારના અમે એકમાથંી બે થયા. બનેંને એકબીજાનો સહકાર અને હ ૂફં મળયા.ં મવિેિ ઉત્સાહથી 

મવદ્યાલયમવકાસન  ંકામ ચાલવા લાગ્ .ં િૈક્ષક્ષણક જવાબદારી મેં સભંાળી , છાત્રાલય સચંાલનની 
જવાબદારી ક્ષગરીિભાઈએ સભંાળી. જોતજોતામા ંવાતાવરણ વધારે મઘમઘવા લાગ્ .ં  

આ સમય દરમમયાન અમે મ ખ્ય પ્રયત્ન એ કયો કે સ્થામનક લોકોને એમ લાગવ  ંજોઈએ કે આ 
સસં્થા આપણા સૌની છે. બહારના લોકોએ આવીને આ સસં્થા ઊભી કરી છે તેવી ભાવના જો વ્યાપક 

બને તો સસં્થા લાબં   ંઆ્ ષ્ય ન ભોગવે. તેથી િક્ય તેટલો લોકસપંકવ અને લોકમિક્ષણ ઉપરાતં 

વાલીસપંકવ કરીને આ સસં્થા તેમની પોતાની છે તેવી ભાવના ઊભી કરવાના પ્રયત્નો કયાવ જેમા ંઅમે 
મહદ્ અંિે સફળ થયા. સાસં્કૃમતક કાયવિમો , દારંડયારાસ, ઉત્સવોની ઉજવણી , વાલી સમેંલન. આ બધા 

કાયવિમમા ંસ્થામનક લોકોને અમે સાથે રાખતા. ગામના સ ખદ ુઃખના પ્રસગંોએ અમે નોકરરયાત તરીકે નરહ 

પણ ગ્રામજન તરીકે તેઓની સાથે ખભેખભા મમલાવીને રહ્યા. પ્રસગં પડય ેનેતતૃ્વ પણ લીધ .ં મવકાસના ં
કાયોમા ંએક થઈને કામ ક્ ાં. લોકોએ અન ભવ કયો કે આ સસં્થા આપણી છે. ગામ, અહીંનો સમાજ અને 

સસં્થા અક્ષભન્ન અંગ બની ગયા.ં સસં્થાના ગૌરવને ગામ પોતાન  ંગૌરવ સમજવા લાગ્ .ં  

 જાસા ક્ષચઠ્ઠી  

એકાદ માસ પછી અમારા ઉત્સાહમા ંમવિેિ વધારો થયો. એક સી. પી. એડ. ભાઈ પોતાના 
વતનમા ંનોકરી મળતા ંઅમારે ત્યાથંી છૂટા થયા. તેમની જગયાએ લોકભારતીના સ્નાતક શ્રી લલ્લ ભાઈ 

બારૈયાને લેવામા ંઆવ્યા. અમે “એક ડાળના ંપખંી” ત્રણ થયા. લલ્લ ભાઈનો કંઠ સારો અને તેમને દ હા , 
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છંદ, ભજનો ગીતો વગેરેમા ંરસ પણ ઘણો સારો. આના કારણે અમારો લોકસપંકવ વધારે વેગીલો બન્યો. 

અમારી મત્રપ ટી મવિેિ કાયવરત બની.  

એક વાત અહીં ખાસ નોંધવાની છે કે બીજા સી. પી. એડ. ભાઈ જે અમારા સ્ટાફમા ંહતા તે 

અમારા આચાયવશ્રીના મનકટના સબંધંી હતા. તેમને ગાજંો , ભાગં, ચરસ વગેરેના ધમૂ્રપાનની ક ટેવ હતી. 

આ ક ટેવ તેના પોતાની પરૂતી મયાવરદત હતી ત્યા ંસ ધી તેઓ અમને બહ  નડતરરૂપ નહોતા લાગયા પણ 
જ્યારે તેણે બેચાર મવદ્યાથીઓને ગાજંો પીતા કયાવ ત્યારે એમની આ ક ટેવ અમારા માટે ગભંીર મ દ્દો બની 

ગઈ. એટલ  ંજ નરહ, તેઓ રાતે ગાજંો પીધા પછી ભજજયા ંઅને બટાટાવડાનંો કાયવિમ કરવા લાગયા. આ 

માટેનો રસોઈનો સામાન-સીધ  ંછાત્રાલયના રસોડામાથંી ચોરાવા લાગયા.ં અમે આ વાતની રજૂઆત 
અમારા આચાયવશ્રીને કરી પણ તેમના સબંધંોને કારણે તેમના દ્વારા બહ  લક્ષ અપા્  ંન હોય એમ અમને 

લાગ્ .ં  

આ સમયે અમને અમારો લોકસપંકવ કામ આવ્યો. ગામના પાચંેક ડાહ્યા માણસોને અમે વાત 

કરી. વાત જાણી તેમને આિયવ સાથે દ ુઃખ થ્ .ં મિક્ષક દરજ્જજાનો માણસ આવ  ંકરી િકે ? મવદ્યાથી ભલૂ 

કરે તે સહ્ય છે. પણ મિક્ષક આવી ભલૂ કરે તે કેમ ચલાવાય ? અમારી રજૂઆત સાથે ગ્રામજનોનો સરૂ 
ભળયો. મિક્ષકને ઠપકો આપવામા ંઆવ્યો અને જણાવી દેવામા ંઆવ્્  ંકે આવતા સત્ર સ ધીમા ંવતવનમા ં

સ ધારો નરહ થાય તો દ ુઃખ સાથે તમને છૂટા કરવામા ંઆવિે.  

આ પ્રસગંે પેલા મિક્ષકને અપમાનજનક લાગયો. તેણે માન્્  ંકે “મારા વતવનથી ગ્રામજનોને તો 

કાઈં વાધંો નથી પણ આ ચડામણી અને સઘળા ંકારસ્તાન લોકભારતીવાળા ત્રણેના છે .” તેણે અમારા 

ઉપર દમનન  ંિસ્ત્ર અજમાવવાનો પ્રયોગ કરવાન  ંમવચા્ ાં. આ પ્રસગં બન્યો ત્યાર બાદ પદંરેક રદવસ 
પછી રહન્દી ભાિામા ંલખાયેલી એક ક્ષચઠ્ઠી - જાસાક્ષચઠ્ઠી અમને મળી.  

ક્ષગરરિ રાવળ, લલ્લ  બારૈયા, સ રસગં ચૌહાણ,  

 આજ રાતકો તૈયાર રહના. મૈં અપના બદલા લેને કો આ રહા હ .ં  

                       ક્ષલ.  તેજા. 

અમે અક્ષર ઓળખ્યા. આ પરાિમ તો અમારા ગાજંાવાળા મિક્ષક મમત્રન .ં ક્ષચઠ્ઠી વાચંી થોડો ભય 
પણ લાગયો કારણ કે આ ભાઈને અહીંના ગામની ગ ડંાટોળી સાથે સારા સબંધંો હતા. તેઓ રાવળમા ંદારૂ 

વેચવો, દારૂ પીવો , તોફાન કરવાં, બહનેોની છેડતી કરવી , ચોરી, લ ૂટં અને ખનૂ કરવા જેવા બનાવોમા ં

સડંોવાયેલા હતા. આથી થોડો ડર લાગયો. લલ્લ ભાઈ અને ક્ષગરીિભાઈ મવિેિ ડરી ગયા. તેમણે તો 
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નક્કી ક્ ાં કે “ચાલો આપણે અત્યારે જ આચાયવશ્રી બાબ ભાઈ પાસે જઈએ અને કહીએ ‘જ ઓ આ તમારા 

સબંધંીના ંપરાિમો.’ રાતે્ર અહીં સવૂાને બદલે બીજી જગયાએ સવૂા ચાલ્યા જઈશ .ં”   

મેં કહ્ ,ં “ ગભરાવાની ખાસ જરૂર નથી. આપણી પાસે રાવળ જવાનો સમય પણ નથી. તે લોકો 

જો આજે રાતે્ર જ આવવાના હિે તો બાબ ભાઈ એટલા સમયમા ંકાઈં તેને િોધી િકિે નરહ અને રોકી 

િકિે પણ નરહ. આપણે તો તેનો સામનો કરવો જ રહ્યો.”  

અમે ત્રણેય બજારમા ંગયા. ચારપાચં જ વાન મમત્રોને આ વાતથી વાકેફ કયાવ. પ.ૂ નાનાદાદાનો 

ગેમલવાળો પ્રસગં મારી આંખ સમક્ષ હતો. રહિંમતે મદાવ તો મદદે ખ દા. રાતે્ર પાચંસાત મમત્રોને જાગતા 
રહવેાન  કહ્ .ં અમે પણ આજે રાતે્ર શ  ંથાય છે તે જાણવા જાગતા રહવેાન  ંનક્કી ક્ ાં. રાતે્ર નવ વાગે 

રાવળથી શ્રી બાબ ભાઈની ક્ષચઠ્ઠી આવી કે “બે રદવસ પછી મવદ્યાલયન  ંઑરડટ આવવાન  ંહોવાથી રામત્રના 

સાડાનવની બસમા ંસ રસગંભાઈ રાવળ આવે.” અમને થોડી િકંા ગઈ કે અમને ત્રણેયને છૂટા પાડીને 
‘મેથીપાક’ આપવાની ગણતરી તો નરહ હોય ને ! પણ અક્ષર બાબ ભાઈના જ હતા એટલે તે રાતે્ર હ  ં

એકલો રાવળ ગયો. બનેં મમત્રોએ મને ન જવા માટે ખબૂ સમજાવ્યો પણ મેં તેમને આશ્વાસન આપ્્ ં , 

“નામદવ  લોકો જ આવા ંકારસ્તાન કરતા હોય છે , કાઈં થવાન  ંનથી. અને કદાચ થાય તો આપણે ક્યા ં
બગંડીઓ પહરેી છે ?”  

હ  ંતો રાવળ ગયો. રાતે્ર એક વાગયા સ ધી દફતર તૈયાર ક્ વ અને ત્યા ંજ સતૂો. પેલા મિક્ષકભાઈ 
પણ મારી બાજ મા ંજ સતૂા હતા. કિો જ અઘરટત બનાવ ન બન્યો સવાર પડતા ંબીજે રદવસે 

બાબ ભાઈને ક્ષચઠ્ઠી બતાવી. તેમણે એ ભાઈને સસં્થામાથંી મ ક્ત કયાવ.  

 એક આઘાત  

અમાર ં કાયવ ધીરેધીરે આકાર પકડત   ંજત   ંહત  .ં  અમારા મવચારોને બાધક એવા ંતત્વો ધીરેધીરે 
અમારા માગવમાથંી દૂર થતા ંહતા.ં લોકભારતીમાથંી જે મવચારો અને સસં્કારો દૃઢ થયા હતા તે સાકાર 

કરવા માટેન  ંક્ષેત્ર ખ લ્લ  ંથઈ ગ્  ંહત  ;ં પણ ઈશ્વર કંઈક મવિેિ કસોટી કરવા માગતો હતો. અમારામાથંી 

જ એક ભાઈના હાથે ભલૂ થઈ ગઈ. મને તેની ગધં આવી. મેં તેમને એકાતંમા ંબોલાવી એ બાબત અંગે 
સમજાવ્યા. તેમણે સસં્થા છોડવા ભલામણ કરી. િરૂઆતમા ંતો તેમને મારી સલાહ ન માની પણ પછી 

મારી વાત સમજાઈ અને તેઓ સસં્થામાથંી મ ક્ત થયા. અમારી મત્રપ ટીમા ંભગંાણ પડ્ .ં સસં્થાના 

મવકાસમા ંથોડી ર કાવટ આવી. છતા ંઈશ્વર પર મવશ્વાસ રાખી મનષ્ઠાપવૂવક કાયવ આગળ ધપાવ્્ .ં ખાલી 
પડેલ જગયા ઉપર મારા પરમ મમત્ર અને લોકભારતી સ્નાતક જગદીિભાઈને હ  ંમેળવી િક્યો. તેમની 

આત્મસઝૂ, મનષ્ઠા અને સઘંભાવનાથી સસં્થાના મવકાસમા ંતેઓ ખબૂ ઉપયોગી નીવડયા છે.  
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દુષ્કાળ પાર ઊતયાચ  
આ સમય દરમમયાન અમારા પગાર અંગેની કોઈ મનયમમતતા ન હતી. ક્યારેક ત્રણ મરહને તો 

કયારેક છ મરહને પગાર એકસાથે મળતો. મવદ્યાલય પાસે તો કોઈ પણ પ્રકારની મડૂી હતી જ નરહ. 

ગ્રાન્ટ આવે ત્યારે પગાર મળે. અમને બરાબર યાદ છે કે એક વખત અમને છ મરહના સ ધી પગાર 
મળયો ન હતો. મવધાથીઓને ભણાવવા માટે બોડવમા ંલખવા ચૉક પણ ઘેરથી પૈસા મગાવીને ખરીદેલા. 

આ સમય દરમમયાન વરસો પણ અમત નબળા.ં દ ષ્કાળ કહી િકાય તેવા.ં તેના કારણે ભોજન લવાજમના ં

નાણા ંમોટાભાગના છાત્રો ભરી િકેલા નરહ. મને બરાબર યાદ છે કે ૧૯૭૩-૭૪ના વરસમા ંછાત્રાલયની 
સખં્યા ૨૭ હતી અને વામિિક લાવજમ ક લ રૂ. ૩૬૦૦-૦૦ આવેલ .ં આટલી ઓછી રકમમા ંઆખ  ંવરસ 

કેવી રીતે પરૂ ં થાય ? આવકન  ંબીજ  ંકાઈં સાધન ન મળે. હજ  અમારી સસં્થાને જમીન પણ મળી ન 

હતી. અમારા માનદ આચાયવ બાબ ભાઈ પણ બારાડી સઘન ક્ષેત્ર યોજના , સવોદય યોજના, ગ્રામમવકાસ 
યોજના, ખાદીભડંાર અને સહકારી મડંળી વગેરેના કામમા ંગ ૂચંવાઈ ગયા હતા. એ બધા મવભાગોમા ંપણ 

આમથિક ભીંસ સારા પ્રમાણમા ંહોઈ તેઓ પણ અમને કાઈં મદદ કરી િકે તેમ ન હત  .ં આ મવસ્તારમા ં

દ ષ્કાળ હોવાથી સ્થામનક રીતે ફંડફાળા કરી િકાય તેવી પરરસ્સ્થમત ન હતી. અમારા માટે આમથિક દૃષ્ષ્ટએ 
પરેૂપરૂી મ શ્કેલીના રદવસો હતા. પગાર નરહ, સસં્થા પાસે નાણા ંનરહ. છાત્રોન  ંવિવ કેવી રીતે પરૂ ં કરવ  ં?  

કાઈં રસ્તો સઝૂતો ન હતો. ક્યારેક તો સસં્થા છોડીને નાસી જવાન  ંમન થાય. તેવામા ંઅમને 
બધા મમત્રોને ચચાવઓ કરતા ંકરતા ંએક મવચાર આવ્યો ગ્રામજનોની બેઠક બોલાવીએ તો કેમ ? તેમા ંઆ 

સમસ્યા તેમની પાસે મકૂીએ. સૌ સાથે મળીને તેનો ઉકેલ િોધીએ. ઈશ્વરની પે્રરણાથી જ ગ્રામજનોએ 

છાત્રાલયના અનાજની જવાબદારી માથે લીધી. બાકીની જવાબદારી ભોજન લવાજમમાથંી પણૂવ કરવી 
તેવ   ંનક્કી થ્ .ં  

આિયવ થાય તેવી આ બાબત હતી. કારણ કે ગામના મોટાભાગના ંમાણસ ખાક્ષળયા ખોદવા જતા 
હતા. રેિમનિંગની જ વાર ખાવા મળતી, છતાયં છાત્રાલયન  ંઅનાજ પરૂ ં પાડવાની જવાબદારી તે લોકોએ 

ઉપાડી. આજ બાજ ના ગામમા ંઅહીંના આગેવાનો જ અહીંના છાત્રાલય માટે પાલીપાલી અનાજ 

ઉઘરાવવા નીકળયા. ઈશ્વરની કેવી કૃપા ! તેમણે તેમની જવાબદારી પણૂવ કરી. તેમણે કહ્ ં , “આ ૨૭ 
મવદ્યાથીઓ અમારા જ દીકરાઓ છે. અમને રોટલો મળિે ત્યા ંસ ધી તેઓ ભખૂ્યા નહીં રહ.ે જે રદવસે અમે 

ભખૂ્યા રહીશ  ંત્યારે તો ભગવાન જ આપણા સૌની લાજ રાખિે.” ખરા અથવમા ંઈશ્વરે સહ ની લાજ રાખી. 

ઈશ્વર ઉપરની અખટૂ શ્રદ્ધા કામ કરી ગઈ હતી.  
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કુઠારાઘાત 

આ સમય દરમમયાન સસં્થા ઉપર એક મોટો ક ઠારઘાત થયો. અમારા એક આદ્યસ્થાપકોમાનંા 

એક કાયવકર બાજ ના ‘રાવળ’ ગામમા ંજૂથ સેવા સહકારી કૃમિ મડંળીના સચંાલક હતા. તેમા ંરાજકીય 

વ્યસ્ક્તઓના અંગત રાગદ્વિેને કારણે રાતોરાત ઑરડટ પાટી દ્વારા રહસાબો તપાસાયા. લગભગ બે લાખ 
રૂમપયાના રહસાબનો મેળ મળયો નહીં. આ બધા ંનાણા ંઅહીંના સ્થામનક નાના અને ગરીબ ખેડૂતોને ભરવા ં

પડે તેવી પરરસ્સ્થમત સજાવણી. ખેડૂત પ્રજામા ંઉશ્કેરાટ વધી ગયો. એમના પર જાનન  ંજોખમ આવી પડ્ .ં 

તેઓને પોતાનો જીવ બચાવવા રાતોરાત બીજે ચાલ્યા જવ  ંપડ્ .ં રદવાળી વૅકેિન ચાલત   ંહત   ંએટલે 
અમે તો વૅકેિનમા ંઘેર હતા. વૅકેિન પરૂ ં થયે ત્યા ંગયા ત્યારે ખબર પડી.  

આ પ્રસગંથી અહીંની સ્થામનક પ્રજામા ંએવી હવા ઊભી થઈ કે આ ખાદીવાળા લોકો ખોટા 
માણસો છે , અજ્ઞાન અને અભણ માણસો પાસે કેવળ મોટીમોટી વાતો જ કરે છે અને સમય આવ્યે 

અજ્ઞાનનો લાભ લઈ િોિણ કરે છે. પોતાનો સ્વાથવ સાધે છે.  

પેલા ભાઈ અહીંની સવોદય યોજનાના સચંાલક હતા એટલે તેઓ જે જે સસં્થાઓ ચલાવતા તે 

બધી સસં્થાઓના કાયવકરોને લોકો ‘સવોદયવાળા’ તરીકે જ ઓળખતા. અમે પણ ‘સવોદયવાળા’ જ 

ગણાતા એટલે અમને પણ સામાન્ય લોકો એવી જ દૃષ્ષ્ટથી જોવા લાગયા. જોકે આ મવસ્તારમા ં
લોકભારતીના સ્નાતકોએ સારી સ વાસ ફેલાવી હતી એટલ  ંજ નરહ પણ લોકસપંકવ દ્વારા લોકોના ંરદલ 

સ ધી પહોંચ્યા હતા. છતા ંસસં્થાના મવકાસ માટે જે પોિક વાતાવરણ સજાવ્  ંહત   ંતેમા ંઆ પ્રસગંે ઠીકઠીક 

ર કાવટ આણી. આ પ્રસગંને કારણે અમારી પરરસ્સ્થમત મવિેિ કફોડી બની. સમાજમા ંસસં્થાની ‘મથરાવટી 
મેલી’ થઈ ગઈ હતી. જે સસં્થાના આગેવાન ગ નેગાર સાક્ષબત થાય પછી તે સસં્થાનો કોણ મવશ્વાસ કરે ? 

સમાજ તો આખી સસં્થાને જ ગ નેગાર ગણ,ે મવદ્યાલયન  ંસઘળં વહીવટી દફતર તાળામા ંહત  .ં મવદ્યાલયને 

પણ તાળાબધંી હતી. મવદ્યાલયની ચાવીઓ પણ જ્યા ંસીલ મારેલા ંહતાં , તે રૂમમા ંહતી. અમે સઘળી 
વાત જાણી. તાળા ંખોલી મવદ્યાલય ચાલ  ક્ ાં. પણ મવદ્યાથીઓની સખં્યા એકદમ ઘટી ગઈ ; એટલે 

એમની સાથે રહનેાર કે સબંધં રાખનાર પણ મ શ્કેલીમા ંમ  કાઈ જાય તેમ માની લોકોમા ંભડક પેસી ગઈ 

હતી.  

અમે તો અમત મ શ્કેલ પરરસ્સ્થમતમા ંમ કાઈ ગયા. વૅકેિન પહલેા ંત્રણ માસથી પગાર નરહ મળેલ, 

એ પગારની ગ્રાન્ટ વૅકેિનમા ંઆવી. હવે પગાર માટે બીજા ત્રણ માસ રાહ જોવાની હતી - એક બાજ  
પગાર વગર નાણાભંીડ, મવદ્યાથીઓ ભણવા આવે નરહ અને સમાજમાથંી સસં્થાની આબરૂ ઘટી. હવે કરવ  ં

શ  ં?  
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નવજીવન  
બીજે રદવસે હ ં , જગદીિભાઈ રાવળ અને લલ્લ ભાઈ બારૈયા ત્રણેય ખાસ આ બાબતે મળયા. 

અમે મવચારણા િરૂ કરી. સસં્થાની સઘળી જવાબદારી અમે સભંાળી િકીશ  ંખરા ? સસં્થાના વહાણને 

દલદલમાથંી બહાર કાઢવાન  ંઅમાર ં ગજ  ંહત   ંખર ં ? આ કામ કોઈ પણ એક વ્યસ્ક્ત કરી િકે તેમ ન 
હત  .ં જો ત્રણેય સાથે મળીને જૂથિસ્ક્તથી જવાબદારી ઉપાડી િકાય તો જ સસં્થા કદાચ ઊગરી જાય. 

એમા ંપણ ખાતરી કેટલી ? અમે ત્રણે જણ ભાવનગર જજલ્લાના , આ મવસ્તારના એક નરહ , બહારના 

આગતં  કો તરીકે સ્થામનક પ્રજા અમને કેટલા સ્વીકારે ? અમારો કેટલો મવશ્વાસ કરે તે અમારે માટે મોટી 
સમસ્યા હતી. સફળતા ન મળે તો નાસીપાસ પણ થવ  ંપડે. સમય અને િસ્ક્તનો ભોગ તો સારી રીતે 

આપવો પડે તેમ હત   ંજ. વ્યસ્ક્તગત જીવન ગૌણ ગણી સસં્થાકીય જીવન જો મ ખ્ય બનાવી િકાય તો જ 

આ ખરાબે ચડેલ  ંવહાણ પાછં સાચા રસ્તે લાવી િકાય. જો અમે આવ  ંબધ  ંકરી િકવા તૈયાર ન હોઈએ 
તો સસં્થાને તેના નસીબ પર છોડી અન્યત્ર નોકરી કરવા ચાલ્યા જવ  ંજોઈએ એમ મવચારતા હતા.  

ઠીકઠીક સમયના મથંનને અંતે અમે ત્રણેય મમત્રોએ નક્કી ક્ ાં કે આ પરરસ્સ્થમત અમારી સમક્ષ 
એક પડકાર હતો. તેને ઝીલી લેવો જોઈએ. આવી પ્રમતકૂળ પરરસ્સ્થમતમાથંી પાછા હઠીશ  ંતો 

લોકભારતીન  ંમિક્ષણ લીધ  ંિા કામન  ં? લોકભારતીના સસં્કાર વધ  પ્રદીપ્ત થયા. લોકભારતીના સ્નાતકો 

દૂર દૂર જગંલમા ંઆરદવાસી અને પછાત મવસ્તારોમા ંએકલે હાથે શનૂ્યમાથંી સર્જન કરી િક્યા હોય તો 
અહીં એક મવચારના ત્રણ જણ શ  ંનરહ કરી િકે ? એક-બીજાના ંહ ૂફં અને સહકાર તો છે ને ? તો પછી િા 

માટે પારોઠના ંપગલા ંભરવા ં? અને અમે ત્રણેય મમત્રો દૃઢ મનધાવર કરી ઊભા થયા.  

ત્રણ સમસ્યા :  અમારે હવે એકી સાથે ત્રણ મોરચે લડવુાં પડે તેમ હત ુાં :  

૧.  સમાજમાથંી સસં્થાની ગયેલી આબરૂને પાછી પ્રસ્થામપત કરવી.   

૨.  સસં્થાને આમથિક રીતે પગભર કરવી.  

૩.  મવદ્યાથીઓ સામેથી ચાલીને મિક્ષણ લેવા આવે તેવ  ંિૈક્ષક્ષણક વાતાવરણ તૈયાર કરવ .ં  

સમાજની-સસં્થાની આબરૂ સ્સ્થર કરવા અમારે તનતોડ મહનેત કરવાની હતી. ચાલ  સચંાલક 
મડંળના બધા સભ્યો બહારના હતા. તેઓ હવે આ મવદ્યાલય ચલાવવા ઇચ્છતા ન હતા. તેઓના મનમા ં

પણ ભય હતો કે બાબ ભાઈ જેમ સહકારી મડંળીનો આમથિક બોજો ખેડૂતો પર નાખીને પલાયન થઈ ગયા 

તેમ આ મવદ્યાલયનો આમથિક બોજો અમારા ઉપર આવી પડે તો ? સસં્થાની રરકવરીનો આમથિક બોજો 
અમારે સહન કરવો પડિે તો ? તેઓ એક ક્ષણ પણ આ સસં્થા ચલાવવા ઇચ્છતા ન હતા.  
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નવા સાંચાલક માંડળની સ્થાપના  
હવે જો આ સસં્થા અમારે ચલાવવી હોય તો નવ  ંસચંાલક મડંળ બનાવવ  ંપડે. જૂન  ંમડંળ આ 

નવા મડંળને સસં્થાનો વહીવટ સોંપવા રાજી થાય અને નવ  ંમડંળ આગળની અને હવે પછી આવનારી 

બધી જવાબદારી સભંાળે તો જ તે િક્ય બને. અમે ત્રણેય મમત્રોએ મનરાિ થયા મસવાય ટંકારરયા ગામના 
આગેવાનોને નવા સચંાલક મડંળ બાબત બે માસ સ ધી સમજાવ્યા. આ બાબતમા ંઅમને અહીંના 

સયૂોવદર ગામના સવોદય કાયવકતાવ અને આગેવાન શ્રી મસરીભાઈ વારોતરરયાનો ખબૂ જ સહકાર 

મળયો. તેઓ પજૂ્ય નાનાભાઈ અને મન ભાઈના મવચારોથી પરરક્ષચત હતા , એટલ  ંજ નરહ પ્રભામવત પણ 
હતા. લોકભારતીના મિક્ષણ ઉપર તેમને દૃઢ મવશ્વાસ હતો અને આજે પણ છે. તેમનો સરિય સહકાર અને 

અમારા અથાક પ્રયત્ન બનેંના સ ભગ મમલનથી ટંકારરયા ગામન  ંજ સ્થામનક નવ  ંિસ્ટીમડંળ અમે બનાવી 

િક્યા.  

આ સ્થામનક મડંળ બનાવવા પાછળનો અમારો હતે   સ્પષ્ટ હતો કે જેટલા સભ્યો અહીંના હિે 

તેટલી એ લોકોને સસં્થા પોતાની લાગિે. જો બહારના મોટા નામવાળા આગેવાનોને લઈએ તો તેમને 
સસં્થા પોતાની લાગે નરહ. આ પોતાપણાનો ભાવ પેદા કરવા માટે આમથિક અગવડ સહન કરવી પડે તો 

તે સહન કરીને પણ એમ જ કરવ  ંતે અમારી સ્પષ્ટ સમજણ હતી. આને કારણે જ અમને અકલ્પ્ય 

સ્થામનક સહકાર મળયો છે. આજે અહીંની દરેક વ્યસ્ક્તને આ સસં્થા પોતાની લાગે છે. ટંકારરયા ગામનો 
દરેક નાગરરક સસં્થાના ગૌરવને પોતાન  ંગૌરવ સમજતો થયો છે. આ રીતે લોકોના ંહૃદયમા ંસસં્થાન  ં

સ્થાન સ્સ્થર થ્ .ં  
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સમસ્યાઓ અને તેના ઉકેલ  

આમથિક સધ્ધરતા લાવવા માટે એક નવો જ ન સખો અજમાવ્યો. જ્યારે નવા મડંળને સસં્થાની 

સોંપણી કરવામા ંઆવી ત્યારે સસં્થા ઉપર લગભગ ૧૮૦૦૦ રૂમપયાન  ંદેવ   ંહત  .ં આ ઉપરાતં મવદ્યાલયની 

બારથી પદંર હજાર રૂમપયાની રરકવરી આવે તેવી િક્યતા હતી. નવા મડંળ પાસે કિી જ મડૂી ન હતી. 
મડંળનો દરેક સભ્ય સામાન્ય ખેડૂત હતો. તેમની પાસેથી પાચંસો કે હજાર રૂમપયાની આિા કરી િકાય 

તેવી કોઈ િક્યતા ન હતી. હવે ઉપરોક્ત દેવ   ંઅને રરકવરી કેમ ભરવા ંતે મોટી સમસ્યા હતી. અહીંના 

વાતાવરણ અને સમાજને અન લક્ષીને એક નવો પ્રયોગ અજમાવ્યો.  

લેખકને પછૂો લોકો ધમાવદો કરતા હોય છે તેમા ંખાસ કરીને ગાયોને ઘાસ નીરવા માટે દાન 

અપાત   ંહોય છે. આ પ્રસગંે મવદ્યાદાન માટે પણ થોડીક રકમ આપે તેવો નવો ચીલો પાડવા અમે 
સરહયારો પ્રયાસ કયો. આમા ંસફળતા અને મનષ્ફળતાના અવનવા અન ભવ થયા, પણ ત્રણ-ચાર વિવના 

સતત પ્રયત્નને અંતે એક નવી કેડી કંડારી િક્યા. આજે મોટા ભાગના લોકો આનદંપવૂવક મવદ્યા માટે 

યથાિસ્ક્ત આમથિક સહાય કરતા થયા છે. આ રીતે આઠ વરસમા ંઅમે લગભગ એંિી હજાર રૂમપયા 
એકમત્રત કરી િક્યા છીએ. આ પ્રયત્નને કારણે મોટો ફાયદો એ થયો કે અમારે કોઈ મોટા દાનવીર કે 

ધનવાન પાસે હાથ લાબંો કરવા જવ  ંપડ્  ંનરહ. સ્થામનક પ્રજાના સદ્ .ભાવ અને સહકારથી સસં્થાના 

આમથિક પ્રશ્નો ધીરેધીરે હલ કરતા જઈએ છીએ. આનાથી મોટો ફાયદો એ થયો કે લોકોને એમ લાગવા 
માડં્  ંકે આ સસં્થા અમારી છે. તેના મવકાસમા ંઅમારો પણ હાથ છે.  

 જમીન મળી  

 
િમીનસધુારણા સ્વૈચ્છછક શ્રમમાાં શવદ્યાથીઓ 



પાયો અને પડથાર 

 

અનકુ્રમ  લોકભારતી પ્રકાશન – સણોસરા 28 

 

 
િમીન સધુારણા માટે શવદ્યાથીઓ–કાયચકરો 

૧૯૭૪મા ંઆ સસં્થાને સરકારશ્રી તરફથી ખેતી માટે બાર એકર અને મકાન માટે લગભગ ચાર 

એકર જમીન મળી. આ જમીન ખારી અને ધોવાણવાળી હતી. ખરાબાની જમીન હોવાને કારણે ખાડા 

અને વાઘંા પરૂવા તેમ જ બધંપાળાન  ંકામ મોટ ં હત  .ં માત્ર છાત્રો અને મિક્ષકોના શ્રમથી આ બધા ંકામને 
પહોંચી વળવ  ંિક્ય ન હત  .ં છતા ંએક વરસમા ંજમીન ફરતો માટીનો પાળો સમહૂશ્રમ દ્વારા બાધં્યો. 

જમીન ખેડવા તથા વાવવા માટે મડૂી જોઈએ. પણ અમારી પાસે મડૂી ક્યા ંહતી ? ચોમાસા પહલેા ં

જમીન ખેડીને તૈયાર કરવી જોઈએ. આ વાત મડંળના સભ્યોને કરી. બીજે દીવસે એકીસાથે પચીસ 
સાતંી ખેડવા માટે આવી ગયા.ં એક રદવસમા ંવાવવા લાયક જમીન ખેડી નાખી. વાવણીના સમયે પણ 

એકીસાથે આઠ સાતંી વાવણી કરી ગયા ંઅને આંતરખેડ માટે પણ દરેક ખેડૂત પોતાના વારા પ્રમાણે 

આંતરખેડ કરી ગયો. આ રીતે અમે અમારી ખેતીની િરૂઆત કરી.  

 

 ઑક્સફામની સહાય  

આ બધ  ંકેટલો વખત ચાલે ? અમે અમારી આ સઘળી રામકહાની લોકભારતીમા ંશ્રી 
પ્રવીણભાઈ મિરૂવાળાને કરી. તેમના મનમા ંઆ વાત વસી ગઈ. અમારી સસં્થાનો પરરચય ઇંગલાડંની 

ઑક્સફામ સસં્થા સાથે કરાવી આપ્યો. સ્થામનક લોકસહકાર અને અમારા પ્રયત્નથી ઑક્સફામના રફલ્ડ 

ઑરફસર શ્રી ટોમનવોક્સ ખબૂ પ્રભામવત થયા ; તેમના સહકારથી ઑક્સફામ તરફથી અમારી સસં્થાના 
ખેતીમવકાસ માટે ૨૪૦૦૦ રૂમપયાની સહાય મળી. એ દ્વારા જમીન સમતલ કરવી , કૂવો તૈયાર કરવો , 

ઑઈલ એમ્ન્જન , અંડરગ્રાઉન્ડ પાઈપ લાઈન , બળદ , બળદ માટેનો િેડ , સાથીના ંમકાન વગેરે કાયો 

કરી િક્યા.  

આ કાયવન  ંમનરીક્ષણ કરવા ટૉમનવોક્સ પોતે અમારી સસં્થામા ંમ  લાકાતે આવ્યા. તેઓ અમારા 

કાયવથી ખબૂ ખ િ થયા. આ સમયે સસં્થાના ંમકાન તો ક્ષબલક લ હવાઉજાસ મવનાના ંહતા.ં તેમને આવા 
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મકાનથી ખબૂ જ આિયવ થ્ .ં તેમણે મવદ્યાલયના મકાનમા ંરસ લીધો અને જણાવ્્  ંકે “તમે સ્થામનક 

રીતે જેટલા ંનાણા ંઊભા ંકરો તેનાથી બમણા ંનાણા ંહ  ંઑક્સફામ તરફથી મકાન બાધંકામ માટે 

અપાવીિ.” અમે ભારે ઉત્સાહમા ંઆવી ગયા.  

 

મનભુાઈ, યશવાંતભાઈ સમક્ષ સાંસ્થા પકરચય 

એ વરસ અમારે દ ષ્કાળન  ંહત  .ં સ્થામનક રીતે ફંડફાળો થઈ િકે તેવી કોઈ િક્યતા ન હતી. આ 
અવસર છોડાય તેવો ન હતો. અમે બધા જ મિક્ષકો ભેગા મળયા અને નક્કી ક્ ાં કે આપણી આપણાથી જ 

ફાળાની િરૂઆત કરીએ. દરેક મિક્ષકોએ પોતાનો એક એક પગાર ફાળામા ંનોંધાવ્યો. થોડાકં નાણા ં

ઘટતા ંહતા ંતે બીજા મમત્રો પાસેથી મેળવી ક લ રૂ. ૫૦૦૦ મિક્ષકોએ એકમત્રત કયાવ. આ સઘળી જાણ 
અહીંના સચંાલક મડંળને કરી. દ ષ્કાળને કારણે તેઓ મવિેિ મદદરૂપ થઈ િકે તેમ ન હતા; છતા ંતેમણે 

કહ્  ંકે , “તમે દૂરથી આવ્યા છો , નોકરી માટે આવ્યા છો છતા ંતમે રૂ. ૫૦૦૦ આ ગામની સસં્થા માટે 

ભેગા કરતા હો તો અમારે પણ કાઈંક કરવ  ંજોઈએ.” તેમણે સાજંે ગ્રામસભા બોલાવી અને જોતજોતામા ં
રૂમપયા દસ હજાર ફાળામા ંનોંધાવ્યા. ત્યાર બાદ આજ બાજ ના ંપાચંેક ગામોમા ંપ્રયત્ન કયો ક લ રૂ. 

૨૦,૦૦૦ સ ધીનો ફાળો નોંધાયો. અમે આ પ્રગમત અહવેાલ શ્રી ટૉનીભાઈને મોકલી આપ્યો.  

તેમના તરફથી જવાબ આવ્યો , ‘ઑક્સફામ’ હવે ફક્ત ઉત્પાદનલક્ષી કાયવિમોમા ંજ આમથિક 

સહાય આપે છે. મકાન બાધંકામ વગેરેમા ંમદદ કરી િકાતી નથી. એટલે આપને મકાન બાધંકામ અંગે 

આમથિક સહાય મોકલવામા ંરદલગીર છં. અમે થોડા સમય માટે તો નાસીપાસ થયા. છતા ંપ્રયત્ન ચાલ  
રાખ્યો. છ માસ બાદ ટૉનીભાઈ ફરી અમારી સસં્થાની મ લાકાતે આવ્યા. તેમની પાસે અમે મકાન 

બાધંકામ સહાયને બદલે “લોન” ની માગણી કરી. તેઓ આ મવચારથી પ્રભામવત થયા અને પોતાની 

સસં્થાના સભ્યોને સમજાવી આ સસં્થાને મવમિષ્ટ સસં્થા ગણી મકાન બાધંકામ માટે રૂ. ૩૦૦૦૦ની ગ્રાન્ટ 
મજૂંર કરી.  
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સાંતોના આશીવાચદ 

 

પ્રાથચનાખાંડનુાં ઉદઘાટન 

અણધારી સહાય  

આ સમય દરમમયાન અમે પજૂ્ય મન ભાઈ પચંોળીના સપંકવમા ંહતા. તેમને અમારા કાયવથી 

અવારનવાર વાકેફ કરતા હતા. એક રદવસ અચાનક તેમના તરફથી પત્ર મળયો કે “ ‘પારલે’ ક્ષબષ્સ્કટ 
કંપનીવાળા શ્રી નરોત્તમભાઈ ચૌહાણ તમારી સસં્થાને આમથિક સહાય કરવા ઇચ્છે છે. તેમનો સપંકવ 

સાધો.” પ.ૂ મન ભાઈની ભલામણથી તેમના દ્વારા અમારી સસં્થાને રૂ. ૨૫ ,૦૦૦ મળયા. અમારા ઉત્સાહમા ં

આથી ઉત્તરોત્તર વધારો થતો ગયો. આટલા ંનાણા ંભેગા ંથયા બાદ મવદ્યાલયના મકાન બાધંકામની 
િરૂઆત કરી. િરૂઆતમા ંલગભગ બે લાખ રૂમપયામા ંમકાન પણૂવ થિે તેવી ગણતરી હતી. પણ 

મોંઘવારી વધતા ંએટલામા ંબધ  ંકામ પરૂ ં નરહ થાય તેવ  ંલાગતા ંએક ઓરડો તૈયાર કયો મકાનના 

ઉદ્.ઘાટન પ્રસગંે સ્થામનક પ્રજાનો અમત સહકાર મળયો. ચદેંરરયા િસ્ટ તરફથી બીજ  ંરૂ. ૧૦ ,૦૦૦ન  ંઅને 
સ્થામનક લોકો તરફથી રૂ. ૪૦ ,૦૦૦ નો નવો ફાળો થયો એટલે બાકીના ઓરડાઓન  ંબાધંકામ િરૂ ક્ ાં. 
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પછી હરર ૐ આશ્રમ – નરડયાદ તરફથી રૂ. ૫૦ ,૦૦૦ સહાય પેટે મળયા. આમ ક લ નવ ઓરડાન  ં

બાધંકામ પરૂ ં કરી િક્યા.  

 

આણદાબાવા સેવાશ્રમના મહાંતશ્રીની મલુાકાત 
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નવા મકાનનો આરાંભ 

 

નવા છાત્રાલયના ઉદઘાટનમાાં મનભુાઈ વગેરે 
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પ્રલોભનમાાંથી ઊગયાચ  
થોડા સમય બાદ જામનગરના એક વેપારી ભાઈ તરફથી રૂબરૂ મળી જવાનો સદેંિો મળયો. 

તેમણે કહ્  ંકે “તમે મવદ્યાલયન  ંજે મકાન બધંાવ્્  ંછે તેની ઉપર અમાર ં નામ લખો અને અમાર ં સચંાલન 

મડંળ બનાવો તો તમારી સસં્થાને ત્રણ લાખ રૂમપયા રોકડા , એક છાત્રાલયન  ંમકાન અને િક્ય હિે તો 
કાયવકતાવ મનવાસો પણ બધંાવી આપીશ .ં” અમારે માટે આ મોટ ં પ્રલોભન હત  .ં લપસી જવાય તેવી 

પરરસ્સ્થમત હતી. અમે કહ્  ંકે, “આ બાબત પર પરૂો મવચાર કરી જવાબ આપીશ .ં” અમે પ ખ્ત મવચારણાને 

અંતે જવાબ મોકલ્યો કે , “અમે આપની સહાયનો રદલગીરીપવૂવક અસ્વીકાર કરીએ છીએ. આપની શ ભ 
લાગણી બદલ આભાર. અમે મવદ્યાલયના મકાન ઉપર કોઈપણ વ્યસ્ક્ત કે મડંળન  ંનામ લખી િકીએ 

તેમ નથી. આ મકાન માટે અહીંના એકએક માણસે તન-મન-ધનનો ભોગ આપેલ છે. અહીંના મકાનના 

પર્થથર અને ઈંટ પર આખા મવસ્તારના એક એક માણસન  ંનામ અવ્યક્ત રીતે નોંધાયેલ છે, તેથી આપન  ં
નામ લખવા અમે અિસ્ક્તમાન છીએ. આપના સહકાર બદલ ખબૂ ખબૂ આભાર.”  

 

િયાબહને દ્વારા દાંપતી–સન્માન  

બીજે મરહને આવ  ંબીજ  ંપ્રલોભન આવ્્ .ં તેને પણ અમે આભાર સાથે પાછં મોકલાવ્્ .ં આ 

પ્રલોભન અને લપસણા પ્રસગંોએ જો કોઈ પે્રરક બળ રહ્  ંહોય તો તે લોકભારતીન  ંસસં્કારમસિંચન અને 

જેમ નાનાદાદાએ દક્ષક્ષણામમૂતિની શ્રદ્ધા ઉપર દક્ષક્ષણામમૂતિ , ગ્રામદક્ષક્ષણામમૂતિ અને લોકભારતી જેવી ત્રણ 
ત્રણ સસં્થાઓ ચલાવી તેમ અમને પણ કોઈ એક વ્યસ્ક્ત પરની નરહ પણ ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા અને 

મવશ્વાસ તેમ જ બધા સાથે મળીને જે એકતાના બળથી કામ ક્ ાં તેને જ અમાર ં પે્રરક બળ માનીએ 

છીએ.   

અંતે  
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આજે સ્થામનક લોકોના સહકારથી લગભગ ત્રણેક લાખ રૂમપયાન  ંમવદ્યાલયન  ંસ દંર મકાન ઊભ  ં

છે. હજ  ૬૦ થી ૭૫ છાત્રો રહી િકે તેવ   ંસાદ ં છતા ંસ મવધા્ ક્ત છાત્રાલય અને કાયવકતાવ મનવાસના ં

મકાનો બનાવવાન  ંઆયોજન છે.  

લોકભારતીમા ંજ્યારે અમે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે ગ જરાત-સૌરાષ્િની ઘણી ઉત્તર બ મનયાદી 

િાળાઓ અને લોકિાળાઓ જોવાનો તથા ત્યા ંરહવેાનો લાભ મળેલો. આમાનંી અમ ક િાળાઓને 
મવદ્યાથીઓની સખં્યા િોધવા માટે જવ  ંપડત  ં . તે સમયની મારી સમજણ મારી સમજણ પ્રમાણે મને બે 

કારણો લાગયા ંહતા ં:  

૧. સામાન્ય રીતે આપણા સમાજની માન્યતા છે કે જે ભણે તે કામ ન કરે. જ્યારે આપણા ં

મવદ્યાલયોમા ંશ્રમને પ્રથમ સ્થાન આપવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં ખાદી પ્રત્યે પણ ઘણાને અણગમો 

હોય છે.   

૨.  લોકો એમ માને છે કે લોકિાળાઓમા ંઅંગ્રેજી , ગક્ષણત અને મવજ્ઞાન જેવા મવિયો બરાબર 

સારી રીતે ભણાવવામા ંઆવતા નથી. આના કારણે મવદ્યાથીઓની પ્રગમત રૂધંાય છે.  

અમારા હાથમા ંજ્યારથી આ ઉત્તર બ મનયાદી મવદ્યાલયન  ંસચંાલન આવ્્  ંત્યારથી પ્રથમ 

રદવસથી જ ઉપરોક્ત માન્યતાઓ અમારા માટે પણ સાચી ન પડે માટે ખાસ તકેદારી રાખતા આવ્યા 
છીએ.  

આવા ંમવદ્યાલયોમા ંજેમ અન્ય ભાિા વગેરે મવિયો સારી રીતે િીખવાય તેમ અંગ્રજી , ગક્ષણત 
અને મવજ્ઞાનના મવિયોમા ંખાસ કાળજી લેતા આવ્યા છીએ. આન  ંપરરણામ એ આવ્્  ંછે કે અમારે 

મવદ્યાથીઓ િોધવા માટે જવ  ંપડ્  ંનથી. પ્રવેિ માટે અમારે ત્યા ંએટલો ધસારો રહ ેછે કે ઘણીવાર 

કેટલાકને પ્રવેિ નરહ આપી િકવાને લીધે નારાજ કરવા પડે છે. અન ભવના અંતે એવ  ંજણા્  ંછે કે 
છાત્રોને શ્રમ કે ખાદીના ંકપડા ંસાથે કાઈં વાધંો નથી કે સગૂ નથી. તેઓ તો પે્રમના ભખૂ્યા છે. દરેક 

મવિયન  ંમિક્ષણ સારી રીતે આપવામા ંઆવે તો તેની પણ ઘણી છાપ પડે છે.  

આજે અહીંના છાત્રાલયમા ં૪૦ જેટલા છાત્રો છે. મવદ્યાલયમા ંક લ ૧૦૦ મવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે 

છે. િક્ય હોય ત્યા ંસ ધી ૫ થી ૭ છાત્રોને લવાજમમા ંઆમથિક રાહત પણ આપવામા ંઆવે છે. મવદ્યાથી 

ખેતીન  ંપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવી િકે તેટલી સામાન્ય સગવડવાળી ખેતી પણ છે. છેલ્લા ંછ વિવથી મૅરિક 
(એસ. એસ. સી.)નો વગવ પણ િરૂ કરવામા ંઆવેલ છે. તેન  ંપરરણામ ક્યારેય ૭૫ ટકાથી નીચ  ંનથી 

આવ્્ .ં બે વખત જજલ્લામા ંપ્રથમ અને દરેક વિે તો તાલ કામા ંપણ અમાર ં મવદ્યાલય પ્રથમ આવે છે. 
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આ ઉપરાતં લોકમિક્ષણ માટે સાસં્કૃમતક કાયવિમો , ગ્રામસપંકવ , ગ્રામસફાઈ , પ્રવાસ , પયવટનો વગેરે તો 

અમારા કાયવિમમા ંહોય છે જ.  

આ અમત પછાત એવા મવસ્તારમા ંઉપરોક્ત િૈક્ષક્ષણક સ મવધાઓન  ંમનમાવણ કરવામા ંજો કોઈ 

પે્રરણાસ્ત્રોત હોય તો તે લોકભારતીના ંસસં્કાર-મિક્ષણ છે. મ શ્કેલીઓ , અગવડતાઓ અને મનરાિાના 

પ્રસગંે લોકભારતીમાથંી અમને મળેલ  ંભાથ  ંઉપયોગી બન્્  ંછે - બનત  ંરહ્  ંછે. લોકભારતી અમારો 
સાચો પથપ્રદિવક દરેક વખતે બની છે અને બનતી રહિેે એવી શ્રધ્ધા છે.  

અસ્ત  ...  

   

------------------------------- 
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શ્રી સરુસાંગ ચૌહાણ 

શ્રી સ રસગં પી. ચૌહાણનો જન્મ સને ૧૯૪૯ના જૂન માસની પાચંમી તારીખે ભાવનગર 

જજલ્લાના મોટા સ રકા ગામે થયો હતો. પ્રાથમમક મિક્ષણ મોટા સ રકામા ંઅને માધ્યમમક  મિક્ષણ ગ ર ક લ 

હાઈસ્કૂલ – સોનગઢમા ંલીધ .ં ઉચ્ચ મિક્ષણ મ ખ્ય મવિય ઇમતહાસ સાથે મવિેિ યોગયતા મેળવી 
લોકભારતી સણોસરામા ંસને ૧૯૭૦મા ંપણૂવ ક્ ાં. ત્યારબાદ ૧૯૭૧-૭૨મા ંગ જરાત  મવદ્યાપીઠ 

અમદાવાદમા ંપ્રથમ વગવ સાથે રહન્દી મિક્ષા મવિારદનો અભ્યાસ પણૂવ કયો.  

નોકરીની િર આત જીવનિાળા-ગઢડા (સ્વામીના)મા ંમવજ્ઞાન મિક્ષક તરીકે કરી. ત્યારબાદ 

છેલ્લા ંઅક્ષગયાર વિવથી જામનગર જજલ્લાના ટંકારરયા ગામે આવેલી ‘લોકિાળા’મા ંઆચાયવપદ સભંાળે  

છે.   

તેમને વાચંન , રમત-ગમત અને મવદ્યાથીઓની મવકાસલક્ષી પ્રવમૃત્તઓનો મવિેિ િોખ છે. 

મિક્ષકની સાથે સાથે લોકસપંકવ કરી લોકમિક્ષણની પ્રવમૃત્તઓ હાલ તેઓ પોતાના કાયવક્ષેત્રની આજ બાજ ના ં
ગામડામંા ંકરી રહ્યા છે. તેમણે અભ્યાસકાળ દરબયાન ‘સ રત રેલ રાહત મિક્ષબર ’, ‘ભર ચ ભકંૂપ રાહત 

મિક્ષબર’ અને ઑલ ઇષ્ન્ડયા આંતર્ ્ મનવમસિટી કેબપ – અલ્મોડા કરેલ છે.  
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