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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
તશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના તવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંિારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના તનતમત્તે જે તવતવિ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂતતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પજનરુ ચના
સાથે સાંકળાયેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનજભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાયત, તશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , િારાસભ્યો
છે , જેલ સજપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ તવતવિ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધજ સજઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં
सूत्रे मणिगिा इव

એમણે લીિેલ તશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવુ અને દક્ષક્ષણ ગજજરાતના

આદદવાસી તવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં તશક્ષણ કે ગ્રામતવકાસકાયુમાાં પરોવાયેલાના આવા
બીજા ડઝનબાંિ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજજરાત પાસે
િરીએ છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયુની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજજરાતમાાં
ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગજણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે
તેવ જાં સાદહત્ય પ્રકાતશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી તવઠ્ઠલભાઈ અમીને
શ્રી તવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયુ માટે આતથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
– મનુભાઈ પંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત જ નથી. લોકભારતી તો એક તવચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાક્ષભમજખ–ગ્રામાક્ષભમજખ કે ળવણી–જગતનજાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋતિવયુ
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના તવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાાંિીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્જાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા તશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનજભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ
સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાતવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના
ઉત્સાહી અને સમતપિત એવા તવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનજ,ાં લોકભારતીત્વનજાં તવશ્વબજારમાાં આજે માકે દટિંગ થવજાં અતનવાયુ છે . કારણ કે
તવકાસ નામની ઉિઈ આપણી પ્રકૃતત અને સાંસ્કૃતતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાગી જવજાં
બહજ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક તવશેિ સફળ થયેલા તવદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનજભવોની નોંિ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીિુકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પજસ્સ્તકાઓમાાં રર્ૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી તશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો તવદ્યાથી શજાં શજાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રર્ૂ થઈ છે . તેમાાં
બહજ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્જાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સજિી પહોંચેલા આ બહજ મ ૂલ્યવાન અનજભવોને આધજતનક
સમયમાાં ઉપલબ્િ એવી ઇન્ટરનેટ સજતવિાઓનો લાભ આપીને તવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત,
લોકભારતી દ્વારા સન્માતનત અમારા પ ૂવુ તવદ્યાથી અને ‘કોદડ્જ’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ
દ્વારા રર્ૂ થઈ, એટલજાં જ નહીં પણ એ બિી જ પજસ્સ્તકાઓનજાં પ્ર ૂફરીદડિંગકાયુ સાંભાળી લીધજાં સાથે
સાથે ગ્રાદફકને લગતાાં તથા પ્રકાશનનાાં કાયોમાાં મજબ
ાં ઈના
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લઈને તેમણે આ કાયુ પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ તવચારને
ઉત્સાહભેર વિાવી લેવામાાં આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બજકરૂપે હજારો પજસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનજાં નક્કી કરવામાાં આવ્્જ.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ
સારજ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી
બજેટ કરતાાં પણ વધજ મદદ હતી ! સવુશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ
(્જએસએ), અશોક મોઢવાદડયા (ર્ૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોતનિયા)ના તત્કાલીન
પ્રતતભાવોએ અમને પ્રોત્સાદહત કયાુ .
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માત જશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી

સતવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા

શ્રી ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બિી પજસ્સ્તકાઓનજાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના
આપણે ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાાં તશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈતશ્વક
ગજજરાતી વાચકો સજિી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનજભવો
પહોંચાડવાનજાં અમારાંજ કાયુ સાથુક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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તપતાજીનો સંસ્કાર–વારસો :
લોકો આઝાદીનો સ ૂરજ ઊગવાની આત જરતાપ ૂવુક રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ભાવનગર જેવા દે શી
રાજ્યના મહારાજા આગમનાાં એંિાણ પારખી ચ ૂક્યા હતા. ભાવનગર રાજ્યમાાં પ્રજાપદરિદની સ્થાપના
થઈ ચ ૂકી હતી.
એ સમયે મારા તપતાશ્રીની ્જવાની ; કોઈનીય શેહશરમ ન રાખીને ગમે તેને સાચજાં કહી દે વાનો
એમનો તમજાજ. એમની એ લાક્ષક્ષણકતા. બહજ ભણ્યાગણ્યા ન હતા. પણ કોઠાસ ૂઝ ઘણી. ભાવનગર રાજ્યની
પ્રજાપદરિદમાાં એ તવરોિપક્ષમાાં હતા. રાજ્યના વહીવટની સ્પષ્ટ શબ્દોમાાં આકરી ટીકાઓ કરતા હતા.
આવા વ્યસ્ક્તત્ત્વનો પ્રભાવ પામી ગયા હોય તેમ તે સમયના ભાવનગર રાજ્યના ખ્યાતનામ
મજત્સદ્દી સર અનાંતરાય પટ્ટણીની નજરમાાં ચઢી ગયા. એમણે મારા તપતાશ્રીને કહેણ મોકલ્્જાં : “તમે મને
મળજો.”
તપતાશ્રી તેમને મળવા ગયા પણ ખરા. રાજમહેલના દીવાનખાંડમાાં સર અનાંતરાય પટ્ટણીના
પ્રભાવશાળી વ્યસ્ક્તત્ત્વની અસરમાાં આવ્યા તવના એમને મળ્યા.
ઔપચાદરક વાતચીત પછી મજદ્દાની વાત આવી. મજત્સદ્દી દીવાનની આંખોમાાં ચમક આવી ગઈ

.

તપતાજીની નજર બહાર કશજય
ાં નહોય તેમ એ સ્વસ્થ બની ગયા.
તપતાજીના ખભા પર હાથ મ ૂકીને ચત જર રાજપજરજિે અત્યાંત મીઠાશથી સલાહ આપતાાં કહ્જાં :
“પટેલ, આ બધજાં છોડી દો. તવરોિ પક્ષમાાંથી ખસી જાવ. હજાં કહજાં તેમ કરો. બદલામાાં તમારે જે કાાંઈ જોઈએ
તે માાંગી લો. જમીન, જાગીર, સાંપતત્ત.... જરાયે સાંકોચ રાખશો નદહ.”
થોડો સમય બહાર બેસી એમણે તનશ્વય કરી લીિો. ”દે વાવાળો તો હજાર હાથવાળો બેઠો છે

.

માણસ માણસને શજાં આપી દે વાનો છે ? પ્રજાની સેવા કરવામાાં લેવાની વાત આવે જ નદહ.”
એ તવચારની ગાાંઠ વાળીને તપતાજી ત્યાાંથી ચાલી નીકળ્યા. જાણે પ્રજા – સેવાનો ભેખ લીિો હોય
તેમ એમણે જજિંદગીભર રતતભાર સ્વાથુ તવના અડગ મનોબળ વડે લોકોની થાય તેટલી સેવા કરી. પદરણામે
૧૭૦ વીઘા જમીન િરાવનાર ખાતેદાર ખેડૂત એમના મ ૃત્્જ સમયે મોટી રકમના દે વાદાર હતા! આવી હતી
એમની લોકતનષ્ઠા. એવા કતુવ્યપરાયણ તપતાના સાંતાન હોવાનજ ાં મારે મન અત્યાંત ગૌરવ છે . એમના
જીવનમાાં આવા અનેક પ્રસાંગોમાાંથી જે પ્રેરણા મળી છે એને લીિે જ્યાાં જ્યાાં અન્યાય ,અનાચાર થતો લાગે
ત્યાાં ત્યાાં તેનો સામનો કરવામાાં થાક લાગતો નથી. પીછે હઠ કરી નથી.
ભાવનગર જજલ્લાના ઉમરાળા તાલજકામાાં કાળુભારને કાાંઠે આવેલ જાં ચોગઠ મારજાં ગામ છે . ગામ મારજાં
વ્હાલજાં વતન. એક મોભાદાર ખેડૂત કજટજાંબનજ ાં હજાં સાંતાન. તપતાજી છગનભાઈ પટેલ ભ ૂતપ ૂવુ સૌરાષ્ર , મજબઈ
ાં
અને ગજજરાત રાજ્યના િારાસભ્ય હતા. ભાવનગર રાજ્યમાાં ૧૯૪૬માાં પ્રજા પદરિદ હતી તે વેળા તેઓ
તવરોિપક્ષમાાં હતા.
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કતુવ્યતનષ્ઠા્જક્ત પ્રકૃતત અને તસદ્ાાંતોમાાં ક્યારે ય બાાંિછોડ ન કરનાર અક્ષણશજદ્ પ્રામાક્ષણક
સાદગીભ્જાં જીવન જીવનાર , ખજમારીભયાાં અને તનખાલસ છતાાં

ય કડક વ્યસ્ક્તત્ત્વ િરાવનાર

,
, ઋર્જ

સ્વભાવના એ િરતીપજત્રનજ ાં હજાં સાંતાન .... અર્જ ુનદે વ છગનલાલ ગોિાણી.
ખેડૂત હોવાને લીિે શ્રમ , સાદગી અને સરળતા જેવા ગળથ ૂથીમાાં મળે લા સાંસ્કારોમાાં આળોટતાાં ,
રમતાાં હજાં તનશાળે જવા જેવડો થયો. છે ક બચપણથી આજ સજિી પદરણામલક્ષી દૃષ્ષ્ટ. ખેડૂતના જીવનમાાં
‘વાવવજાં તેવ જાં લણવજ’ાં એ ઉસ્ક્ત આપોઆપ ચદરતાથુ થતી હોય છે .
હજાં તનશાળે જવા માાંડયો એ સમયે અમારજાં ગામ ૧૮૦૦ જેટલી વસતીવાળુાં ગામ હત.જાં મજખ્યત્વે
પટેલોની વસતી. ગામમાાં એક પ્રાથતમકશાળા અને એક પ્રાથતમક કન્યાશાળા હતી. ૧થી ૪ સજિીનજ ાં ભણતર
ચોગઠમાાં જ પ ૂરજાં ક્જ.ાં સાત િોરણ સજિી ભણવાની સગવડ ગામમાાં હતી. પણ તપતાશ્રી કાંઈક ર્જ દજાં જ
તવચારતા હશે. એમણે મને વાત્સલ્યિામ માલપરા લોકશાળામાાં ભણવા મ ૂક્યો.
ચોગઠથી ઉમરાળા ૬ દક.તમ. ગાડામાાં. ત્યાાંથી રે લવેમાાં િોળાથી ઢસા થઈ માલપરા જવાનજ ાં થ્જાં
ત્યારે જજિંદગીમાાં પહેલી વાર રે લગાડીનાાં દશુન થયાાં. એ સફરનો રોમાાંચ અતવસ્મરણીય રહ્યો છે .
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માલપરા લોકશાળામાં સહેત ુક પ્રવેશ :
માલપરા લોકશાળામાાં પ ૂ. નાનાભાઈ ભટ્ટના તશષ્ય મજરબ્બીશ્રી દજલેરાય માટક્ષલયા સાંચાલક હતા.
એમના પર નાનાભાઈ ભટ્ટની જબરી અસર. પોતે પણ કતુવ્યપરાયણ અને સાંતનષ્ઠ. ઘર છોડીને

, ત્યાગ

ભાવનાથી લોકસેવા , ગ્રામોદ્ારપોિક વાતાવરણમાાં આવેલા. ગ્રામ નેતાગીરીનજ ાં તશક્ષણ આપવા માટે
નાનાભાઈએ સૌરાષ્રમાાં એક નાનકડજાં ર્ૂથ તૈયાર કરે લ.જાં શ્રી દજલેરાય માટક્ષલયા એ ર્ૂથમાાંના એક હતા.
તપતાશ્રીએ આવા તવચારશીલ ગ્રામપ્રેમી પાસે જીવનતશક્ષણના પાઠોનજ ાં પઠન કરવા મને વાત્સલ્યિામ

,

માલપરા મોકલ્યો હતો. ઘર-કજટજાંબ અને ચોગઠનાાં મોહ-મમતાથી વેગળો કરવાના આશય પાછળ
તપતાશ્રીની દીઘુદૃષ્ષ્ટ કેવી હશે તેનો ખ્યાલ આજે આવે છે .
ગામડાાંનાાં બાળકો ગ્રામજીવનની રજકણોમાાં આળોટતાાં-ખેલતાાં ગ્રામોત્કિુની કલ્પનાને સાકાર કરે,
ગામડાાંમાાં જાગ ૃતત લાવે અને ગામડાાંને બેઠાાં કરે , તેવી ગ્રામાક્ષભમજખ કેળવણીના –તવચારસરણીના-પાયાના
પર્થથરોને ઘડવા માટેની જે વાત નાનાભાઈના મનમાાં સતત ઘોળાયા કરતી હતી , તેને મ ૂતતિમત
ાં કરવા ,
ખરા અથુમાાં જીવન અને તશક્ષણના પાઠો ભણાવતી, માલપરાની લોકશાળાનાાં સાંચાલક મજરબ્બીશ્રી દજલેરાય
માટક્ષલયા મારા પ્રથમ ગજરજ.
ઘર, કજટજાંબ અને વતનથી થોડે દૂ ર તપતાશ્રીની તવચારસરણીને અનજરૂપ એવી કેળવણી પ્રાપ્ત
કરવા ગયો તો ખરો, પરાં ત જ પ્રારાં ભમાાં ઠીક ઠીક મજશ્કેલીઓ અનજભવવી પડી.
ખેડૂતનજ ાં સાંતાન હોવા છતાાંય મેં ઘરે કામ ક્જાં ન હત.જાં પ્રકૃતતથી શરમાળ અને ઋર્જ છોકરો હજાં
ગણાતો હતો. ભણવા ઉપરાાંત અહીં દરરોજ ત્રણ કલાકનો શ્રમ કરવો પડતો. ખેતીકામ

, ગોપાલન અને

રસોઈ ઇત્યાદદ, દરે ક તવદ્યાથી માટે દૈ તનક ફરજ હતી. શ્રમકાયુમાાં મારે તમત્રોની મદદ લેવી પડતી હતી.
તમત્રો હોંશભેર મદદ કરતા પણ હતા. કોઈ કોઈ વાર તો મારાાં કપડાાં પણ િોઈ દે તા હતા. પરાં ત જ િીરે િીરે
રસોઈ, ખેતીકામ, લાણી, વાઢણી, પાણી ભરવજ,ાં સફાઈકામ વગેરે કરતો થઈ ગયો. કામ ન કરવાની સ ૂગ
જેવજાં ન રહ્જ.ાં
છાત્રાલયમાાં અમે પાંદરે ક જેટલા તવદ્યાથીઓ હતા . એ સમયે છાત્રાલયનજ ાં લવાજમ ઘણાને વિારે
પડત જાં લાગત જાં હત.જાં મારે એવી કોઈ મજશ્કેલી ન હતી. અડિી માફી અને પ ૂરે પ ૂરી ફી. એમાાં પ ૂરે પ ૂરી ફી એટલે
કે પ ૂરજાં લવાજમ ભરનારા ત્રણ તવદ્યાથીઓ પૈકી હજાં એક હતો. પણ સાંસ્થા તો સૌને સમાન નજરે જ જોતી
હતી. પ ૂરે પ ૂરજાં લવાજમ ભરનારને કોઈ તવશેિ સગવડો ન મળતી. એ સૌથી વધજ ગમી જાય તેવી વાત
હતી.
માલપરાની લોકશાળા એટલે સીધજાં સાદજાં ત્રણ ઓરડાનજ ાં એક મકાન. એક મોટો ઓરડો અને બે
નાના ઓરડા. તેમાાં જ છાત્રાલય , રસોડજ,ાં કોઠાર, વગુખડાં , સભાખાંડ બધજાં જ આવી જાય. બે ગાયો વાળી
નાનકડી ગૌશાળા પણ ખરી.
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સ્ત્રીઓની જેમ માથે પાણીની હેલ મ ૂકીને પાણી ભરતાાં માલપરાની લોકશાળાના તવદ્યાથીઓને
જરીયે સાંકોચ ન થતો. મેં પણ માથે હેલ મ ૂકીને કે બળદ તવનાનો એક્કો જાતે ખેંચીને પાણી ભ્જાં છે . જાતે
કામ કયાુનો આનાંદ અને ત ૃપ્પ્ત કાંઈ ઓર જ હોય છે !
રહેવામાાં સાદગી, શ્રમકાયુમાાં ખડતલપણજ,ાં અભ્યાસમાાં ચીવટ, ભોજનમાાં આરોગય અને શરીરને
પોિક ખોરાક તથા સમ ૂહજીવન અને સમાનતા એ માલપરા લોકશાળાની આગવી ઓળખ હતી.
પ્રારાં ભમાાં અને ખાસ કરીને ભોજનની બાબતમાાં મજશ્કેલી નડી. કારણ કે ઘરે હતો ત્યાાં સજિી હજાં
ફક્ત બાજરાનો રોટલો, દૂ િ અને ગોળ જ ખાતો હતો. શાક કોઈ પણ પ્રકારનજ ાં ભાવે જ નદહ. શાક ખાતાાં હજાં
શીખ્યો જ નહોતો એમ કહજાં તો પણ ચાલે. આજે પણ ગોળ

, દૂ િ અને બાજરાનો રોટલો કે બરાબર

શેકાયેલી ભાખરી મળી જાય તો મેવા- મીઠાઈ મળ્યાાં હોય એટલા સાંતોિથી, આનાંદથી આરોગજ.ાં
માલપરામાાં તશક્ષકો તવદ્યાથીઓને ભણાવવા ઉપરાાંત તેની સાથે જ શ્રમકાયુ કરતા. સાથે જ
રહેતા, સ ૂતા, બેસતા, રમતા. સવાર સાાંજ દરે ક બાબતમાાં તશક્ષકો સાથે સતત સાંપકુ માાં રહેવાનજ ાં બનત.જાં
એથી એમની રહેણીકરણીની અને જીવનદૃષ્ષ્ટની ઊંડી અસર તવદ્યાથીઓ પર થતી. જીવનને સાદગી અને
પરસ્પરના સ્નેહભાવથી હ્જભ
ાં ્જાં કેમ બનાવવજાં તેની પ્રત્યક્ષ તાલીમ અમને મળી છે . પરસ્પરનાાં
વ્યવહારવતુન દ્વારા જે પાઠો અમે ભણ્યા છીએ તેને કારણે , વૈભવ અને સમ ૃદ્ધદ્ પ્રત્યે કોઈ તવશેિ મોહ કે
વળગણથી દૂ ર રહેવાની પ્રેરણા અનાયાસે અમને મળી છે . એ હકીકતનો ઋણસ્વીકાર કરવો જ પડે.
મજ.શ્રી માટક્ષલયાભાઈ ભારે દહિંમતવાળા , સાહતસક. બહારવદટયાથી બીવે નદહ , એ વાત એમણે
જીવા નામના એક માથાભારે શખ્સનાાં અસામાજજક કૃત્યોનો સામનો કરીને શીખવી હતી. માણસે બીવાનજ ાં
હોય તો બહારવદટયા કરતાાં અંદરવદટયાથી એટલે કે અહાંથી એ વાત માલપરાથી મનમાાં દૃઢ થઈ ગઈ છે .
તે વાત આજે પણ જીવનના અનેક પ્રસાંગોએ દીવાદાાંડીરૂપ બની રહે છે .
નાટકો, સાાંસ્કૃતતક કાયુક્રમો , રમતગમતો, મેળાવડાઓ અને લોકઉત્સવોમાાંથી જીવનનજ ાં ભાથજાં
મળ્્જ.ાં સાહતસક વ ૃતત્તનજ ાં સાંમાર્જન થત જાં ગ્જ.ાં શરીર પ્રત્યેનો ક્ષબનજરૂરી મોહ ઓછો થયો. શરીર પાસેથી કોઈ
પણ તવકટ પદરસ્સ્થતતમાાંથી લેવાય તેટલજાં કામ લેવાની પ્રેરણા મળી. તશયાળાની કડકડતી ઠાંડીમાાં રસોડામાાં
દાઝી ગયેલ ખીચડીનાાં તપેલાાં અને વાસણો બાર્જ ની વાડીના કૂવા પર જઈને સાફ કરતાાં કે વહેલી સવારે
ઊઠીને નહાવાિોવા જવામાાં કદી આળસ કે આનાકાની ન થાય એવજાં શરીરબળ અને મનોબળ માલપરાએ
કેળવ્્જાં છે .
તેમ છતાાં ખોરાકની આદતમાાં સાંપ ૂણુપણે સજિારો ન થયો. કોઈ કોઈ વાર માટક્ષલયાભાઈને ઘરે
જઈને મનગમત જાં ભોજન લઈ આવતો. શાક ખાવાની ટેવ પણ એમણે જ િીમે િીમે પાડી. એમને ઘરે જતો
ત્યારે પ ૂ. બહેન ખ ૂબ જ ભાવથી ઘરનજ ાં ભોજન ખવડાવતાાં. એમના ઘરે જવાનજ ાં થાય ત્યારે મારે ઘરે જઈને
પાછો ફયો હોઉ તેટલો આનાંદ થતો. અનેરો ર્જ સ્સો રોમરોમમાાં વ્યાપી જતો. એ દદવસો ક્યારે ય વીસરી
શકાય તેમ નથી.
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પોત અને પ્રતતભા
શાહપુર સવોદય આશ્રમ (લોકશાળા)માં :
સમસ્ત માલપરા ગામને પોતાનો પદરવાર માનીને માટક્ષલયાભાઈ નાનાાંમોટાાં સૌનાાં સજખદજ:ખમાાં
સહભાગી બનતા. માનવ માત્ર માટે હફ
ાં ૂ ાળી લાગણી અને સાંવેદનાના તાણાવાણાથી એકરૂપ થયેલા. સાદજાં ,
સાંયમી અને પદરશ્રમી જીવન કેવ જાં હોઈ શકે તેની સમજ મને એમના પદરચયમાાંથી મળી છે . પોતાના
આચરણ દ્વારા, તશક્ષકના અંત:સ્તલમાાંથી સ્ૂરતી કરજણા અને વાત્સલ્ય વડે તવદ્યાથીની કાયાપલટ કેવી રીતે
થઈ શકે, તેના પ્રત્યક્ષ પાઠો માલપરામાાંથી મળ્યા છે .
એ પછી આગળના અભ્યાસ માટે સવોદય આશ્રમ શાહપજર

, જજ. ર્ૂનાગઢમાાં દાખલ થયો.

શાહપજરમાાં એક વરસ રહ્યો. અકબરભાઈ નાગોરી અને મદીનાબહેન તથા ઇસ્માઇલ દાદાની દે ખરે ખ હેઠળ
સાદગી અને પદરશ્રમવાળુાં શાહપજરનજ ાં આશ્રમી વાતાવરણ પણ આકરજાં ન લાગ્જ.ાં
શાહપજરમાાં આશ્રમીજીવન હત.જાં ખેતીકામ અને બાગાયત જેવી પ્રવ ૃતત્તઓ અભ્યાસની સાથે હતી.
કારણ ખોતરી ખોતરીને શોધજાં છાં, છતાાં આજ સજિી મળ્્જાં નથી. એટલે એકરાર કરજાં છાં કે ત્યાાં હજાં મન તવનાનજ ાં
જીવન જીવ્યો. એમાાં સાંસ્થાના વાતાવરણનો કે કોઈનો દોિ હતો એમ હજાં આજેય માનતો નથી. કદાચ
માલપરાની જે અમીટ છબી મન-મગજ પર અંદકત થઈ ગયેલી હતી , તેની અસરમાાંથી હજાં બહાર ન આવી
શક્યો હોઉં એમ બને . જે હોય તે , સવોદય આશ્રમ શાહપજરના અભ્યાસકાળ દરતમયાન સોરઠની સોહામણી
લીલી કજાંજાર પ્રકૃતતથી હજાં જરૂર આકિાુયો છાં. સોરઠને ખ ૂણેખ ૂણે નાનામોટા પ્રવાસો કરીને ફયો છાં.
ઇસ્માઇલદાદાના વટવ ૃક્ષ જેવા ઘટાદાર વ્યસ્ક્તત્વથી સોરઠની િરાના સ્નેહને તાાંતણે બાંિાયો છાં. ગરવા
ક્ષગરનારની ગોદને અને એની કાંદરાઓને ખદી
ાં ૂ વળવાની અદમ્ય અભીપ્સા આજેય એટલી તીવ્ર રહી છે .
ખોરાકની મારી ટેવમાાં કોઈ સજિારો થાવા ન પામ્યો. એટલે શાહપજરના અભ્યાસકાળ દરતમયાન
થોડી મજશ્કેલી વેઠવી પડી. કારણ કે અહીં ભોજનમાાં કોઈ અપવાદ શક્ય ન હતો. એટલે મોટે ભાગે કેવળ
રોટલા અને છાશથી ચલાવી લેવ જાં પડત.જાં અહીં ઘરનો નાસ્તો લાવીને ખાવાની મનાઈ હતી. રતવવારે બહાર
જવાની છૂટ મળતી ત્યારે કાચાાં જામફળ , કેળાાં કે અન્ય ફળો આરોગી લેતો. આમ શાહપજરનજ ાં એક વિુ
ભોજનતતતતક્ષાનજ ાં વરસ નીવડ્જ.ાં
જોકે તે પછીનાાં વિોમાાં ભ ૂદાન પ્રવ ૃતત્ત

, ગ્રામોદ્ાર અને લોકસેવાનાાં કામમાાં જીવન સમપુણ

કરનાર કેટલાક કાયુકરોનાાં વ્યાખ્યાનોએ મારા મન પર ખ ૂબ સારી અસર કરી છે . તેનો ઈન્કાર થઈ શકે
તેમ નથી.
શાહપજર આશ્રમમાાં મારી સાથે ભણતા તવદ્યાથીઓ કરતાાં હજાં તેલ સાબજ ઈત્યાદદ વસ્ત જઓમાાં વિારે
ખચુ કરતો હતો. મારી સાથે રહેતા એક તવદ્યાથી તમત્રને લવાજમ માટે પૈસાની જરૂર પડી. પૈસા તવના એ
આગળ અભ્યાસ ચાલજ ન રાખી શકે એવી સ્સ્થતત હતી. એ તમત્રને આતથિક સહાય મળે તે માટે મેં તપતાજીને
વાત કરી.
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પોત અને પ્રતતભા
તપતાજી તો થોડી વાર મારા તરફ ગાંભીરતાથી જોઈ રહ્યા. એ શજાં કહેશે

? પૈસા આપવાની ના

પાડી દે શે કે શજાં ? એવા મનોભાવ સાથે એમની આંખ સામે આંખ ન તમલાવી શક્યો. નીચે નજરે પગના
અંગ ૂઠા વડે િરતી ખોતરવાનો વ્યથુ પ્રયાસ કરતો રહ્યો. એ જ ક્ષણે મારી મનોવ્યથા પારખી ગયા હોય
તેમ એમણે જરૂરી એવી રકમ મારા હાથમાાં મ ૂકવાની સાથે ટકોર કરી - “ભાઈ

, આજે તો ઠેક છે પણ

જવાબદારી હમેશાાં સમજીને લેવી.”
આ નાનકડી ઘટના મારા દકશોરમન પર ઊંડી અસર કરી ગઈ. પરાં ત જ

‘જવાબદારી’નો મમુ

સમજાય તેવડો થયો ત્યારથી તપતાજીની એ ટકોર યાદ કરીને એમને મનોમન વાંદના કરતો રહ્યો છાં .
આમ જોતજોતામાાં શાહપજરનજ ાં એક વિુ વીતી ગ્જ.ાં
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પોત અને પ્રતતભા
ગ્રામદચક્ષણામ ૂતતિ આંબલામાં :
આગળના અભ્યાસ માટે ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂતતિ આંબલા જવાનજ ાં થ્જ.ાં ફરી માલપરાની સ્મ ૃતતઓ તાજી
થઈ. આંબલામાાં કેળવણીની યાત્રા આગળ વિવા માાંડી એની સાથે સાથે જીવનયાત્રાની પગદાં ડી પર એક
પછી એક કદમ માાંડવા લાગયો. ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂતતિ આંબલા એટલે નાનાભાઈના તપસ્વી જીવનની જીવતી
જાગતી ગાથા. ગ્રામોદ્ારની કેળવણી માટેની કમુભ ૂતમ. ઉત્તર બજતનયાદી તશક્ષણ માટે બે વરસ ભણવાનજ ાં હત.જાં
સાંસ્થાનજ ાં કજદરતી વાતાવરણ પ્રથમ દશુને જ સ્પશી ગ્જ.ાં ગમી ગ્જ.ાં
આંબલાના અભ્યાસકાળ દરતમયાન અનેકતવિ પ્રવ ૃતત્તઓમાાં ગથ
ાં ૂ ાઈ જવાનજ ાં થ્જ.ાં આમ તો હજાં
મધ્યમકક્ષાનો તવદ્યાથી ગણાતો. શરમાળ પ્રકૃતતને લીિે પણ પ્રવ ૃતત્તમાાં સામે ચાલીને નેતાગીરી ઝડપી
લેવાનો પ્રયાસ કદી કયો નથી. એમ કરવાની મનમાાં ઇચ્છા તો થાય. પણ સાંકોચશીલ સ્વભાવ ઘણી વાર
અવરોિક બની જતો. સમ ૂહમાાં કે પ્રાથુનાસભામાાં કે કોઈ વાર સાાંસ્કૃતતક કાયુક્રમમાાં અથવા વગુખડાં માાંય હજાં
અકારણ સાંકોચ અનજભવતો. પરાં ત જ આંબલાના સહૃદયી અને સતત પ્રવ ૃતત્તશીલ વાતાવરણમાાં જેમ જેમ
સમય પસાર થવા માાંડયો તેમ તેમ એમાાં થોડજઘ
ાં ણજાં પદરવતુન આવ્્જાં ખરજાં , તો પણ છાતી કાઢીને મોટેથી
બોલતાાં કે આગેવાની આપોઆપ સ્વીકારી કે છીનવી લેતાાં ન આવડ્જાં ! ન જ આવડ્જાં !!
વેપારીઓને પોતાની દજકાનમાાં કઈ ચીજ ક્યાાં પડી છે ? કેટલી છે ? કેટલી ખરીદી હતી ? એમાાંથી
કેટલી વેચાઈ? એ બધજાં એમને કેમ યાદ રહેત જાં હશે ? એ જાણવાની જજજ્ઞાસા ન જાણે ક્યાાંથી મનમાાં પેસી
ગઈ હતી. એની ત ૃપ્પ્ત ખાતર કોઈ વેપારીને વેપાર કરતાાં

, વસ્ત જ જોખતાાં , કાઢતાાં કે પૈસાની લેતીદે તી

કરતાાં જોવા, સમય મળે એની દજકાને જઈ ચઢતો. મીટ માાંડીને ક્યાાંય સજિી અવલોકન કયાુ કરતો. પરાં ત જ
મારી શરમાળ પ્રકૃતત્તને લીિે મારી કોઈ પણ જજજ્ઞાસાને મીઠો આવકાર ન મળ્યો. એટલે આંબલામાાં
સહઅભ્યાસ પ્રવ ૃતત્તઓમાાં મેં કોઠારનજ ાં કામ પસાંદ ક્જ.ાં મારા શ્રમકાયુ તરીકે મને કોઠારનજ ાં કામ મળ્્જાં પણ
ખરજાં. કોઠારના શ્રમકાયુમાાં અનાજની વ્યવસ્થા , જાળવણી, સફાઈ તેમજ તવતરણની તાલીમ આપોઆપ
મળી ગઈ. કોઈ પણ જાતના બગાડ કે નજકસાન તવના અનાજની હેરફેર કેમ કરવી તેની જાણકારી પ્રાપ્ત
થવા માાંડી. કોઠાર સજિી અનાજની પાાંચ મણની ગ ૂણ ઉપાડવાની હોંશમાાં ને હોંશમાાં કમર પર એની માઠી
અસર થઈ. કમરની પીડા કાયમી બની ગઈ. આંબલાના શ્રમકાયુનાાં રૂડાાં સાંભારણાાં તરીકે તેને શરીરમાાં
સાચવીને બેઠો છાં; પ્રેમથી સાચવીને બેઠો છાં.
શ્રમકાયુરૂપે બે માસ તેલઘાણી પર પણ બેઠો છાં. રોજની બે ઘાણી હજાં કાઢતો. ઘાણીના બળદને
ખવડાવવા-પીવડાવવાની જવાબદારી પણ રહેતી. બળદની સારસાંભાળ ઉપરાાંત એને ઘાણીએ જોતરવાછોડવાની કામગીરી પણ રહેતી. ઘાણી પીલવાનજ ાં કામ કરવાની જે મજા આવતી

, એમાાં જે આનાંદની

અનજભ ૂતત થતી તે અવણુનીય હતી.
ગોળગોળ ફયાુ કરતો , ઘાણી પીલતો બળદ , ફરીફરીને એક જ જગયાએ આવે છે . છતાાંય એની
પ્રત્યેક પદરક્રમા દ્વારા કશીક પ્રગતત કે કાયુતસદ્ધદ્ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે છે . કોઈએ માનવીને ઘાણીના બળદ
સાથે સરખાવ્યો છે . પણ ઘાણી પીલતો બળદ તમર્થયાક્ષભમાની મનજષ્ય કરતાાં અનેકગણો કાયુતસદ્ અને
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પ્રગતતશીલ છે એવો મનોભાવ કેળવાયો છે . ઘાણી પીલતાાં પીલતાાં ક્યારે ક હજાં જજિંદગીની દફલસ ૂફીના
તવચાર–વમળમાાં પેલા બળદની માફક ચકરાવે ચઢી જતો. ત્યારે જજિંદગીમાાં કોઈ પણ કામ કરવાનજ ાં આવે
તો કાયુતસદ્ધદ્ માટે સતત પ્રવ ૃતત્તશીલ બની રહેવ જાં

, સાથે પ ૂરી ચોકસાઈ પણ રાખવી

, એવી કલ્પના

મનમાંદદરમાાં સ્સ્થર થઈ ગઈ છે . જે જજિંદગીની કપરી વાસ્તતવકતાના પ્રસાંગોએ માગુદશુક બની રહે છે .
આંબલામાાં સાંસ્થાના રોજજિંદા વપરાશ માટે વહેલી પરોઢે બીડમાાં જઈને દૂ િ લાવવાનજ ાં કામ
પણ રહેત.જાં દૂ િ લાવવા માટે એક્કાનો ઉપયોગ થતો. ટજકડી સાથે જ આગલી રાતે બીડમાાં પહોંચી જતો.
ત્યાાં રાતવાસો કરવાની ખ ૂબ મજા આવતી. કજદરતના ખોળે , આકાશના ચાંદરવા હેઠે , અવકાશની ચાદર
ઓઢીને, તમત્રો સાથે ખજલ્લી િરતી પર આળોટતાાં , રાત પસાર કરતા ત્યારે જીવન િન્ય લાગત.જાં કોઈ
કોઈ વાર ગોપાલકને ગાયો દોહવામાાં મદદ પણ કરતા. પછી સાંસ્થામાાં સમયસર દૂ િ પહોંચાડીને
તશયાળાની કડકડતી ઠાંડીમાાં શીતળ જળથી સ્નાન કરતા.
સ્નાન કરવા પહેલાાં જાજરૂ સફાઈના કામમાાં લાગી જતા. પ્રારાં ભમાાં જાજરૂ સફાઈનજ ાં કામ
કરવાનજ ાં આવે ત્યારે થોડો સમય હજાં એમાાં નાનપ અનજભાવતો , પરાં ત જ સાંસ્થાનાાં નાનાાં મોટાાં સૌને જરાય
દદલ દગડાઈ કયાુ તવના સફાઈ કામ કરતાાં જોઈને મારા મનમાાંથી સફાઈકામ પ્રત્યેની રહીસહી સ ૂગ પણ
કેવી રીતે નીકળી ગઈ કાંઈ ખબર જ ન પડી ! ડોલમાાં કાગળ પાથરીને જાજરૂની મહાસફાઈ કરી છે . તેથી
જીવનમાાં કોઈ પણ કાયુમાાં સફાઈબાંિ રહેવાની ટેવ પડી છે . કામમાાં સફાઈનો આગ્રહ રહ્યો છે . અનેક
તવટાંબણાઓ વચ્ચે પણ માનવ માનવ પ્રત્યેની સ ૂગથી દૂ ર રહેવાની પ્રેરણા આ કાયુમાાંથી મળી હોય એવજાં
લાગે છે .
આંબલાના ગજરજગણ પૈકી મજ. ગજણવાંતભાઈ અને મજ. બજચભાઈની મારા પર જબરી અસર છે . મજ.
મનજભાઈ પાંચોળી ‘દશુક’ની તશક્ષણપદ્તત ગમી. વાત અને વાતાુ કહેવાની અદ્ ભજત કળા તો બસ એમની
.

જ. એમની વાણીમાાંથી પ્રખર સાદહત્યકાર અને દીઘુદૃષ્ટા

ઇતતહાસકાર આપોઆપ સાકાર થતા. સરળ

અને સાહજજકતાથી વાતો કરતાાં કરતાાં સામાના દદલ સોંસરવા ઊતરી જવાની એમની વાક્
વાક્ ચાત જરીથી હજાં ખ ૂબ ખ ૂબ આકિાુયો છાં. એ કારણે મારામાાં સાદહત્ય અને
.

પટજતાથી,

.

ઇતતહાસ પ્રત્યે રજક્ષચ અને

વલણો કેળવાયાાં છે . વળી મજ. મનજભાઈમાાં રહેલા તશક્ષકનાાં દશુન જે રીતે અવારનવાર થતાાં , તેથી અમે
સૌ એમનામાાં છપાયેલા પ્રાચીન ઋતિવયુને મનોમન વાંદન કરી િન્યતા અનજભવતા હતા.
એમની કલગીરૂપ ઐતતહાતસક નવલકથા ‘દીપતનવાુણ’ની પણ જબરી અસર મારા પર થઈ છે .
ઐલ અને મહાકાશ્યપનાાં ચદરત્રક્ષચત્રણ અને વ્યસ્ક્તત્વથી હજાં ખ ૂબ જ પ્રભાતવત થયો છાં. ગણરાજયો અને
એમાાંથી ઉત્તરોત્તર ઊતરી આવેલી લોકશાહી શાસન પ્રણાલી પરત્વે મમત્વ બાંિા્જાં છે . આજે પણ
મનોમન ગણરાજયોના અતીતમાાં તવચરવાનજ ાં ગમે . કેષ્ન્િત નદહ પણ તવકેષ્ન્િત શાસન વ્યવસ્થા તરફ
આકિુણ રહ્જાં છે . સત્તાના કેન્િીકરણની કોઈ વાત આવે છે , ત્યારે સખત અણગમો થાય છે . સત્તા ક્યારે ય
કેષ્ન્િત હોવી કે થવી ન જોઈએ. સત્તાના તવકેષ્ન્િકરણમાાં જ માનવજાતતનો ઉત્કિુ છે , એવી દૃઢ માન્યતા
િરાવતો થયો છાં. એ તવચાર-બીજમાાં પ ૂ. નાનાભાઈ –મનજભાઈ જેવા સમથુ વ્યસ્ક્તત્વોની જીવન-કવન
પદ્તતની અસર કારણભ ૂત છે તેમ માનજ ાં છાં.
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લોકભારતીમાં પ્રવેશ :
આંબલા પછી લોકભારતી સણોસરામાાં પ્રવેશ મળ્યો. લોકભારતી એટલે એક સાંસ્થા જ નદહ

,

ઘર પણ કહી શકાય. એટલી હદે ત્યાાંના ભણનારા અને ભણાવનારાઓ વચ્ચે આત્મીયતા બાંિાઈ ગઈ છે .
અભ્યાસકાળ દરતમયાન લોક્ભારતીના તશક્ષકગણ ઉપરાાંત સાંસ્થાની મજલાકાતે આવતા
મહાનજભાવો, રાષ્રીય રચનાત્મક કાયુકરો , સમાજ સેવકો તેમજ લોકસેવાના આજીવન ભેખિારીઓનાાં
વ્યાખ્યાનોની મન પર જબરી અસર થતી. તવશેિત: કાકા કાલેલકર , દાદા િમાુતિકારી, સ્વામી આનાંદ ,
કતવશ્રી ઉમાશાંકર જોશી વગેરે તવદ્વત્ જનોનાાં વ્યાખ્યાનોએ મારી તવચારક્ષક્ષતતજ તવસ્તારવામાાં ખ ૂબ મદદ
.

કરી છે .
તદ્ ઉપરાાંત, દર ગજરજવારની સાંસ્થાની સામ ૂદહક પ્રાથુનાસભાને અંતે પ ૂ. નાનાભાઈ-મનજભાઈ કે
.

સાંસ્થાના અન્ય કાયુકરોનાાં વ્યાખ્યાનોથી મારી તવચારસરણી વધજ પજષ્ટ બની છે .
તેમ છતાાં સાંસ્થામાાં સાથે રહેતાાં ભાઈ-બહેનો વચ્ચેના સાંબિ
ાં ોમાાં સાંકોચશીલ સ્વભાવને કારણે
પ્રમાણમાાં હજાં અતડો જ રહ્યો છાં. ચચાુસભા , પ્રવાસ, સાાંસ્કૃતતક કાયુક્રમો અને દાાંદડયારાસમાાં ભાગ લેવાનજ ાં
થત.જાં એકમેક સાથે હળવા મળવાના પ્રસાંગો પણ બનતા. છતાાં જાણે હજાં એકલોઅટૂલો હોઉં એવો ભાવ
મનમાાં રહ્યા કરતો હતો. સાંસ્થાના અધ્યાપકોનો અખ ૂટ સ્નેહ હોવા છતાાં હજાં કોઈને ઘરે જતો નદહ. કોઈની
સાથે હળવા મળવામાાં કોણ જાણે કેમ સાંકોચ રહ્યા કરતો. તેનો આજે પણ વસવસો છે .
માલપરામાાં ભણતા કેટલાક તમત્રો આંબલા અને સણોસરામાાં પણ સાથે હતા. નાતજાતના કે
કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ તવના અમે સૌ સાથે રહેતા, ખાતા તપતા અને ભણતા હતા. એ બિા તમત્રોમાાં
હજાં સૌથી નાનો હતો. એટલે નાનો હોવાનો મનોભાવ મનમાાં રહ્યા કરતો હતો.
ગજરજજનોમાાં નાનાભાઈ , મનજભાઈ, મ ૂળશાંકરભાઈ, રતતભાઈ અને બજચભાઈની સાદાઈ અને
નૈતતકતા તેમજ રાષ્રીયતાથી ભરપ ૂર જીવનશૈલીની ખ ૂબ ઊંડી અસર મારા જીવન પર રહ્યા કરી છે .
આંબલાનો એક પ્રસાંગ યાદ આવી જાય છે . મારા અધ્યાપક શ્રી નરોત્તમભાઈ ભટ્ટને ખબર પડી
કે હજાં શાક ક્ષબલકજલ ખાતો નથી. એમને આ વાત ન ગમી. આંબલાનજ ાં એ મારજાં છે લ્લજાં વિુ હત.જાં એક દદવસે
શ્રી નરોત્તમભાઈએ મારા ખભા પર હાથ મ ૂકીને સ્નેહથી પ ૂછ્જાં -“ભોજનમાાં શાક કેમ ખાતો નથી ?” પછી
આરોગય અને ખોરાકની ટેવો તવશે હળવાશથી સમજાવતાકહ્જાં - “મને એ જ સમજાત જાં નથી કે શાકભાજી
તો કજદરતે સજ ેલો અમ ૂલ્ય ખોરાક છે . તને એ ન ભાવે તે કેમ ચાલે? મને તો ખ ૂબ ભાવે છે !”
નરોત્તમભાઈ અમારી સાથે રસોડે જ જમતા. એક દદવસ હજાં શાક ન ખાઉં તો તેમણે પણ શાક
ન ખાવાનજ ાં નક્કી ક્જ.ાં ન ખાધજ.ાં મને એ ન ગમ્્જ.ાં ત્યારથી મેં શાક ખાવાનજ ાં શરૂ ક્જ.ાં
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આવા આત્મીય સ્વજનો જેવા હતા અમારા અધ્યાપકો. એમનાાં તન:સ્વાથુ સ્નેહ અને વાત્સલ્ય
દ્વારા તવદ્યાથીનજ ાં સવાાંગી ઘડતર કરવાના પ્રયોગોને –પ્રયાસોને આજેય વાગોળુાં છાં ત્યારે જીવનામ ૃતનજ ાં
પાન કરતો હોઉં તેવી ત ૃપ્પ્ત અનજભવજાં છાં.
રસોડાનજ ાં સાંચાલન અમે તવદ્યાથીઓ કરતા હતા. એટલે ખચુ ઓછો થતો. નાના મોટા પ્રવાસો
પણ ખ ૂબ કયાુ છે . પ્રવાસનો આનાંદ કાંઈ ઓર જ હોય છે . માલપરા આસપાસના તવસ્તારમાાં ગિેડા પર
સામાન મ ૂકીને અમે પ્રવાસે જતા. એક વાર વીંતછયાથી બોટાદ જતાાં રસ્તામાાં તરસ લાગી. તરસ એટલે
શજ?ાં તેનો બરાબર અનજભવ થયો. ‘તમે નબાપા છો’ એમ કહીને લોકો પાણી પાતાાં. આવા અનજભવો પછી
પાણી તવના કલાકો કાઢવા હોય તો હજાં સરળતાથી કલાકો પસાર કરી શકતો. આમ તરસ પર કાબ ૂ
મેળવતાાં શીખ્યો છાં.
સણોસરા રહ્યો તે દરતમયાન અમારાાં રોજજિંદાાં કાયોને અવરોિરૂપ ન થાય તે રીતે જગલોમાાં
ાં
રખડવા માટે કે નહાવા િોવા માટે અમારા કોઈ અધ્યાપકે અમને મનાઈ નથી કરી. લોકભારતીના મજક્ત
વાતાવરણનો ખ ૂબ લાભ લીિો છે . કોઈકોઈ વાર અમારા અધ્યાપકોની મીઠી ટીખળ પણ કરતા છતાાંય
કોઈ અધ્યાપકે માઠજ ાં લગાડ્જાં હોય તેવ જાં બન્્જાં નથી. એમણે અમારા પર હમેશાાં સ્નેહવિાુ જ કરી છે . જોકે
કોઈ અધ્યાપકે અમને સોંપેલ કોઈ કામની અમે કદી અવગણના નથી કરી. કોઈની સામે થવાનો કે
અતવનય કયાુનો કોઈ પ્રસાંગ જ નથી ઉદ્ ભવ્યો.
.

આવા હતા અમારા તવદ્યાથી-અધ્યાપક વચ્ચેના સ્નેહભયાુ સાંબિ
ાં ો !
લોકભારતીના છે લ્લા વિુમાાં હતો ત્યારે એક અધ્યાપકે પોશાકની બાબતમાાં હળવી ટકોર કરી
હતી. સામાન્ય રીતે હજાં ચડ્ડી-ગાંજી જ પહેરતો હતો. તશયાળાની સખત ટાઢના થોડા દદવસો તસવાય મેં
બજશટુ પહે્ાં જ હોવાનજ ાં યાદ નથી. છે ક છે લ્લે છે લ્લે મેં પેન્ટ પહેરવાનજ ાં શરૂ ક્જાં હત.જાં
જ્યારે ચોગઠ જવાનજ ાં થાય ત્યારે પોશાક્ની બાબતમાાં અને દરે ક બાબતમાાં ભારે તશસ્તબદ્ રહેવ જાં
પડત જાં હત.જાં તપતાશ્રી આમ તો ચાર જ િોરણ ભણેલા હતા. પરાં ત જ તશસ્તના અતત આગ્રહી અને કડક
સ્વભાવ િરાવનારા હતા. એમના િીર-ગાંભીર અને કડક વ્યસ્ક્તત્વની મારા જીવન પર જબરી અસર
થઈ છે . ખેડૂતના સાંતાન તરીકે મારે સ ૂરવાલ પહેરવી પડતી. કોઈ વાર પેન્ટ પહેરીને ચોગઠ જવાનજ ાં
થાય ત્યારે ગામમાાં પ્રવેશતાાં પહેલાાં સ ૂરવાલ પહેરીને પછી જ ગામમાાં જતો.
લોકભારતીમાાં એક વાર ચોરી કરીને પપૈયાાં ખાિાાં હતાાં. શ્રમકાયુના ભાગરૂપે અમે કેટલાક
તમત્રો ખેતરમાાંથી પપૈયાાં લાવતા હતા. ત્યારે એક મજાનજ ાં પાકજાં પપૈ્ જાં જાળાાંમાાં સાંતાડી દીધજ.ાં પછી તો
છાત્રાલયે આવ્યા. છાનામાના જઈને સાંતાડેલ જાં પપૈ્ જાં ખાવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ. પરાં ત જ મનમાાં ્જદ્ શરૂ
થઈ ગ્જ.ાં મેં આ બરાબર ક્જાં નથી. કોઈએ મારા પર મ ૂકેલ તવશ્વાસનો મેં ભાંગ કયોં છે . મનમાાં ગડમથલ
શરૂ થઈ ગઈ. એક પ્રકારના ક્ષોભની લાગણી થવા માાંડી. તરત છાત્રાલયના વ્યવસ્થાપક રતતભાઈ પાસે
દોડી ગયો. સાંતાડેલા પપૈયાની વાત તનખાલસપણે કહી દીિી. ત્યારે જ મન હળવજાં થ્જ.ાં હાશકારો
અનજભવ્યો.
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રતતભાઈ ઠપકો આપશે કે સજા કરશે

? જે કાંઈ કરે તેની તૈયારી કરી લીિી હતી. પરાં ત જ

રતતભાઈ તો મારો તનખાલસ એકરાર સાાંભળ્યા પછી મને ઠપકો કે સજા કરવાને બદલે ખડખડાટ હસી
પડયા.
એ ઘટના પછી બીજી વાર આવજાં કાંઈ કરવાની ઇચ્છા જ ન થઈ. મનમાાં એક પ્રકારનો સાંતાપ
રહ્યા કરતો હતો. એ સાંતાપ અને વેદનાના અનજભવે મોટપણે જીવનના લપસણા અને લલચામણા
પ્રસાંગોએ કેટલીયે બાબતોમાાં મનને મક્કમ રાખીને અડગ રહેતાાં શીખ્યો છાં .
આમ માલપરા, આંબલા અને સણોસરાએ મારા જીવનઘડતરનજ ાં ભાથજાં બાાંિી આપ્્જાં છે . જેનો
આસ્વાદ લેતાાં, જેની મીઠપને મમળાવતાાં , જીવનમાાં અનેક વખત સાંઘિુ વેળાએ જે શાતાનો અનજભવ
થયો છે , તેન જ ાં વણુન શક્ય જ નથી.
લોકભારતીનો અભ્યાસ પ ૂરો કયાુ પછી બહારની દજતનયામાાં ગોઠવાઈ જવા માટે શજાં કરવજાં તેની
કોઈ તવશેિ ક્ષચિંતા કરી ન હતી. જીવનની નરી વાસ્તતવકતા નજર સામે ડોદકયાાં કરી રહી હતી. મારો
પોતાનો તવચાર તો આગળ ભણવાનો હતો. પરદે શ જવાની ઇચ્છા પણ ખરી. પરાં ત જ એમાાં અંગ્રેજીની
જરૂર પડે. એટલે એલીમેન્ટરી અંગ્રેજી શીખવા માટે થોડો સમય આંબલામાાં રહ્યો. જો અંગ્રેજી બરાબર
શીખી જાઉં તો જમુની જવાની ઇચ્છા હતી. પરાં ત જ એ દરતમયાન દફલ્ડ આતસસ્ટન્ટ માટે કેંન્િ સરકારની
એક જાહેરાત આવી. તપતાશ્રી પાસે દોડી ગયો. શ્રી બળવાંતરાય મહેતા પર ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી લખી આપવા
માગણી કરી. તપતાશ્રી તો થોડી વાર સજિી મારી સામે જોઈ રહ્યા. ફક્ત એટલજાં જ બોલ્યા - “ભલે , દદલ્હી
આંટો મારી આવો.” પૈસા પણ આપ્યા. પણ ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી ન લખી આપી. અનેકને ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી લખી
આપનાર તપતાશ્રીએ સગા દીકરાને ભલામણ ક્ષચઠ્ઠી ન લખી આપી. એ વસવસો વાગોળતો વાગોળતો હજાં
ઇન્ટરવ્્ ૂ આપવા દદલ્હી ગયો. ઇન્ટરવ્્ ૂ લેવાયો. એ જ દદવસે રાત્રે આઠ વાગે ઇન્ટરવ્્ ૂનજ ાં પદરણામ પણ
આવી ગ્જ.ાં મારી પસાંદગી થઈ ગઈ. મહારાષ્રના મૌની તવિાપીઠ-ગારગોટીમાાં તાલીમ અથે મને
બારોબાર મોકલી આપ્યો.
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વ્યાવસાતયક ક્ષેત્રનો આરં ભ :
ર્ૂનાગઢ ઓ.ટી.સી. હેડક્વાટુ ર હત.જાં ગજજરાત રાજ્યમાાં ખ ૂબ ફયો.
ખેડૂત હોવાને કારણે મને ખેતીનો વ્યવસાય ખ ૂબ જ તપ્રય. પદરણામવાદી માણસ. ખેતી
પદરણામ આપી શકે . એટલે ગમે. ખ ૂબ ગમે.
પરાં ત જ તવતિની તવક્ષચત્રતા કે જે કહો તે , તશક્ષક થવાની ઇચ્છા ન હોવા છતાાં હજ જી.બી.ટી.સી. –
ગ્રેજ્જએટ બેક્ષઝક રેતનિંગ સેન્ટર-માાંગરોળ , જજ. ર્ૂનાગઢમાાં તશક્ષકની તાલીમ માટે દાખલ થયો. પછીથી
એમ.એડ્ . પણ થયો. પછી વદડયા અધ્યાપન માંદદરમાાં અધ્યાપક તરીકે જોડાયો. તા.૧૬-૬-૬૩થી
તા.૧૩-૧-૭૨ સજિી અધ્યાપક તરીકે કામ પણ ક્જ.ાં તવદ્યાથીઓ સારા નાગદરકો બને , સારા તશક્ષકો
તૈયાર થાય એ ધ્યેય નજર સામે રાખીને કામ કરવા જતાાં અંદરની અને બહારની અનેક તવટાંબણાઓ
ઊભી થઈ. સાંસ્થાકીય કે ટોળાશાહી દ્વારા અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ખડી થઈ. પરાં ત જ ક્યાાંય પણ નમત જાં
જોખ્યાાં તવના કે ચક્ષલત થયા તવના એમાાંથી શક્ય તેટલો માગુ કાઢયો.
વદડયા અધ્યાપન માંદદરમાાં ૧।।થી ૨ વિુ એવાાં ગયાાં જેમાાં રોજનાાં ૨૦૦-૨૫૦ પાનાાં વાાંચીને
સ ૂવાની ટેવ રાખી. પદરણામે લાઈબ્રેરીનાાં પજસ્તકો સહજ રીતે વાંચાયાાં. ખાસ કરીને ભ ૂગોળ

, ખગોળ,

જ્યોતતિ, જાદજ, દહિંદજિમુ, અથવુવેદ, બાઈબલનો નવો કરાર , કજરાન, જૈનિમુ, નવલકથા, મનોતવજ્ઞાન
અને સાદહત્યનાાં પજસ્તકો વાાંચ્યાાં. વહીવટમાાં પડયા પછી વાાંચન ઘટ્જ.ાં
બાબાપજર અમરે લીમાાં કેરીઅર માસ્ટર તરીકે તા.૨૪-૨-૭૨થી તા.૧૬-૭-૭૨ સજિી કામ ક્જ.ાં
તશક્ષણની વહીવટી ફરજો બજાવતાાં બજાવતાાં સાંઘિુ , રાગદ્વેિ અને સાથી તમત્રોના વામનપણાથી કોઈ
વાર ઉદાસ બની જતો હતો.
છાત્રાલય જીવન દરતમયાન સૌમાાં ભળી જવાની , અને આદશુમય કામો કરવાની વાત અહીં
કોઈને ગમતી નહોતી.
લોકભારતીના કેટલાક તમત્રોની શીખ વ્યવહારજ બનવાની હતી.
તનયમો અને ગેરરીતતઓ બાબતે લોકો અને સહકાયુકરો સાથે સતત વૈચાદરક સાંઘિુ થવા
માાંડયો. તવજય હમેશાાં સત્યનો જ થાય છે એવો આત્મતવશ્વાસ પણ ખરો. વળી જેને સત્ય તપ્રય હોય તેને
ડર કેવો?
અમરે લીમાાં તા.૧૭-૭-૭૨થી ૧૪-૬-૭૩ સજિી નગરપાક્ષલકામાાં એડતમતનસ્રેટીવ ઓદફસર તરીકે
કામ ક્જ.ાં તશક્ષકોની બદલીઓ બાબતે ત્યાાંના એક માથાભારે ગણાતા શખ્સે િમકી આપી. પરાં ત જ એને
ગણકાયાુ તવના કે કોઈની શેહમાાં આવ્યા તવના મારા તનણુયમાાં અફર રહેવાને કારણ અંતે અસામાજજક
પદરબળો પાણીમાાં બેસી ગયાાં.
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ત્યાર બાદ ગજજરાત પબ્બ્લક સતવિસ કતમશન દ્વારા પસાંદગી પામતાાં કચ્છમાાં તશક્ષણસેવા વગુ૨માાં ‘તશક્ષણ તનદરક્ષક’ તરીકે બઢતી મળી. તા.૧૬-૬-૭૩થી તા.૩૧-૫-૭૬ સજિી કામ ક્જ.ાં એમાાં પણ
તેજોદ્વેિ અને સાંઘિુનો અનજભવ થયો. ઉપરી અતિકારીઓ સોંપે તેવી કેટલીક ઈન્કવાયરીઓ કરવા જતાાં
િમકીઓ મળવા માાંડી. ‘આ કચ્છ છે , હો?’ ના હાકલા-પડકારા પણ સાાંભળવા પડતા. પરાં ત જ તનભુયતાએ
હમેશાાં સાથ દીિો.
એવામાાં એક નાનકડી ઘટના બની. ભ ૂગભુ ગટરની યોજના હેઠળ ગટરનજ ાં ખોદકામ ચાલજ હત.જાં
તેમાાં કેટલાક માણસો દટાઈ ગયા. બરાબર એ જ સમયે હજાં દૂ િ લેવા જતો હતો. લોકો બ ૂમરાણ
મચાવતા હતા. કોઈક દહિંમત બતાવે તેની જરૂર હતી. હજાં કૂદી પડયો. ત્રણ માણસોને બચાવ્યા. બચાવવા
જતાાં ભેખડ માથે પડે તો તેમાાં દટાઈ જવાની પ ૂરે પ ૂરી શક્યતા હતી. એમ છતાાં એ ત્રણ માણસોને જોખમ
વહોરીને પણ બચાવ્યા. એમને બચાવી શક્યો એ જ મોટો આનાંદ હતો. આ કામ બદલ હોમગાડુ ્જતનટ
તરફથી પ્રમાણપત્ર આપી મારજાં બહમ
જ ાન કરવામાાં આવ્્જાં હત.જાં
એ વખતે કચ્છમાાં નવી નવી હાઈસ્કૂલો ઊઘડતી જતી હતી. કચ્છના ભૌગોક્ષલક પયાુવરણની
અસર પણ ગજબની હતી. કચ્છ બહારનો કોઈ પણ માણસ કચ્છીઓને પરદે શી લાગતો હતો. પણ એવા
કોઈ પરાયાપણાના ભાવને ગણકાયાુ તવના કામ કરનારને કચ્છમાાં પોતીકાાં બનાવી લેવાની કજનેહનાાં પણ
દશુન થયાાં છે .
કચ્છમાાં ફરજ દરતમયાન એક ઘટના બની ગઈ. એનો સાંતાપ મારા મન પરથી હજીયે સમ ૂળગો
દૂ ર થયો નથી. કચ્છની એક શાળાના આચાયુ તવરજદ્ કેટલીક ફદરયાદો હતી. તપાસ દરતમયાન તેમનજ ાં
વતુન અને તેમની તવરજદ્ના પજરાવાને કારણે તેમને પાંચાવન વિે ફરજજયાત તનવ ૃત્ત કરવા માટે ચાર્જ
છોડાવવા મારે જવાનજ ાં થ્જ.ાં
એમના પર આઠથી દશ માણસોના કજટજાંબની જવાબદારી હતી. કાને પણ ઓછાં સાાંભળતા.
પ્રકૃતત પણ બીજાને ન ગમે

તેવી. એટલે એમની તવનાંતી છતાાંય સખ્તાઈપ ૂવુક ચાર્જ છોડાવવાની

કામગીરી કરી. એ માટે જરા ઉગ્રતાથી કામ લેવ જાં પડ્જ.ાં ત્યારબાદ આઠેક માસમાાં એ ગજજરી ગયા.
આ ઘટનાએ મારા મન પર ઘેરી અસર કરી. શારીદરક રીતે અશક્ત પણ તવિમ પ્રકૃતતને કારણે
ખાતાએ એમની સાથે સખ્તાઈથી કામ લીધજ.ાં એ વાતનો વસવસો રહ્યો છે .
ત્યારબાદ વલ્લભીપજર સરકારી હાઈસ્કૂલમાાં આચાયુ તરીકે ગયો. તા.૧-૬-૭૬થી ૧૬-૧૦-૮૦
સજિી કામ ક્જ.ાં હાઈસ્કૂલનજ ાં તાંત્ર અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલ જાં હત.જાં શાળાનજ ાં વાતિિક પદરણામ ખ ૂબ જ
કાંગાળ આવત જાં હત.જાં શૈક્ષક્ષણક કે ઈતર પ્રવ ૃતત્તઓ પ્રત્યે ઘોર ઉપેક્ષા જોવા મળી. આવજાં કેમ ચલાવી લેવાય
? વલ્લભીપજરમાાં પટેલો , રજપ ૂતો અને દરબારોની વસતી ઝાઝી. દરબારોનજ ાં પ ૂરે પ ૂરજાં આતિપત્ય.
હાઈસ્કૂલમાાં માથાભારે તવદ્યાથીઓની ગાંભીર સમસ્યા. તોફાનો, મારામારી અને તોડફોડ કરે , કરાવે એ જ
રોજની દદનચયાુ. તવદ્યાથીઓ પર તશક્ષકોની કોઈ પકકડ નદહ. લોકોને પણ હાઈસ્કૂલ પ્રત્યે અણગમો.
આવા વાતાવરણમાાં મારે કામ લેવાનજ ાં હત.જાં ચેલેંજ હતી , એક જાતની: ‘પદરવતુન લાવ્યે જ છૂટકો ’ –
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એવા મક્ક્મ તનિાુર સાથે મેં હાઈસ્કૂલમાાં અદડિંગો જમાવ્યો. સમયની કે અંગત લાભાલાભની પરવા કયાુ
તવના હાઈસ્કૂલમાાં અનેકતવિ પ્રવ ૃતત્તઓ કરાવવા માાંડયો. શૈક્ષક્ષણક કાયુ પર પણ એટલો જ ઝોક આપવા
માાંડયો. િીમે િીમે કેટલાક સહૃદયી અને તનષ્ઠાવાન તશક્ષકોને સહકાર આપોઆપ મળવા માાંડયો. તોફાનો
ઘટવા માાંડયાાં. તોફાની તવદ્યાથીઓને પણ ઉષ્માભયો પ્રેમ આપ્યો. જરૂર લાગી ત્યારે તશસ્તપાલનના
આગ્રહથી ભણતર પ્રત્યે , તશક્ષણેતર પ્રવ ૃતત્તઓ પ્રત્યે આકષ્યાુ. તેમનામાાં પડેલી છૂપી સર્જનાત્મક
શસ્ક્તઓનો તેમને ખ્યાલ આવ્યો. પદરણામે ઝાડીઝાાંખરાાં અને ખાડા ટેકરાવાળુાં હાઈસ્કૂલનજ ાં રમતગમતનજ ાં
મેદાન દકલ્લોલ કરત જાં થ્જ.ાં સાાંસ્કૃતતક કાયુક્રમો વખતે અગાઉ અહીં ખ ૂબ તોફાનો થતાાં. તેથી આવી પ્રવ ૃતત્ત
હાથ લેવા કોઈ તૈયાર જ ન થતા. કેટલાાંક તમત્રોની ના હોવા છતાાં અમે કોઈ

પણ પ્રકારના અતનષ્ટ

પદરણામની પરવા કયાુ તવના મક્કમતાથી સાાંસ્કૃતતક કાયુક્રમ યોજ્યો. લોકોને તવશ્વાસ બેઠો. રસ પડવા
માાંડયો. હાઈસ્કૂલમાાં સાંખ્યા પણ વિવા માાંડી. હાઈસ્કૂલનજ ાં એસ.એસ.સી.નજ ાં પદરણામ ૨૦% થી ૫૬% સજિી
પહોંચ્્જ.ાં ગામની સ્થાતનક બોદડિગમાાં પણ સાંખ્યા વિવા માાંડી. એક તવતશષ્ટ પ્રકારના સાંતોિનો ભાવ
થવા માાંડયો. સારાાં કામનજ ાં પદરણામ સારજાં જ એની ખાતરી થઈ.
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ક્લાસ –૧ અતિકારી તરીકે :
આ દરતમયાન ગજજરાત પબ્બ્લક સતવિસ કતમશનમાાં ક્લાસ-૧ માાં પસાંદગી થઈ. ત્યારબાદ સાડા
ત્રણ વિુ જેટલો સમય અમરે લીમાાં વીત્યો. ત્યાાં પણ કેટલીક વહીવટી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ.
એસ.એસ.સી. પરીક્ષાના સાંચાલનમાાં તવવાદ ઊભો થયો. બિી જ પદરસ્સ્થતતનો મક્કમતાપ ૂવુક સામનો
કયો. કેટલાાંક અસામાજજક તત્ત્વો સામે તનભુયતાથી કામ લીધજ.ાં િીરે િીરે પદરસ્સ્થતતમાાં ફેરફાર થવા
માાંડયો. પ્રૌઢતશક્ષણ અતિકારી તથા થોડો સમય જજલ્લા તશક્ષણ અતિકારી તરીકે (ચાર્જમાાં) આ જજલ્લામાાં
કામ ક્જ.ાં
તે પછી ર્ૂનાગઢ જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણ અતિકારી તરીકે બદલી થઈ. તા.૨૧-૫-૮૪થી ૧૫૧૨-૮૫ સજિી કામ ક્જ.ાં થોડા સમયમાાં જ ખ્યાલ આવી ગયો કે અહીં સીિાાં ચઢાણ ચઢવાનાાં છે .
ર્ૂનાગઢ જજલ્લામાાં જતાાંવેંત વહીવટી ગચ
ાં ૂ ોનો ઉકેલ લાવવા માટે સારો એવો સાંઘિુ કરવો પડયો.
દાબર્ૂથોનો સામનો કરવો પડયો. વહીવટી સજિારણાના કાયુમાાં પણ ખ ૂબ જહેમત ઉઠાવવી પડી. અહીં
લાાંચરજશ્વત, િાકિમકી અને દાદાગીરીનજ ાં પ્રમાણ વિારે જોવા મળ્્જ.ાં
પરાં ત જ િીરે િીરે કોઈનીય અસરમાાં આવ્યા તવના તટસ્થતાપ ૂવુક કામગીરી આરાં ભી. લાાંચરજશ્વત
બાંિ થતાાં અને વહીવટી સજિારણા થતાાં ઘણાને મારી રીતરસમ પસાંદ ન પડી. એટલે તશક્ષણસતમતત અને
જજલ્લા પાંચાયતની સામાન્ય સભામાાં મન ફાવે તેવા આક્ષેપો થવા માાંડયા.
એક વાર જજલ્લા તશક્ષણ સતમતતના ચૅરમેનશ્રીની હાજરીમાાં એક માથાભારે શખ્સે ચેમ્બરમાાં
આવીને િમકી આપી : ”કાાંઉ તશક્ષકની બદલી ની કરતો

? ભીસાાં પાડી નાખશજ.ાં ” ચેરમેનશ્રી તો મને

એકલો મ ૂકીને ત્યાાંથી ઊઠીને બહાર ચાલ્યા ગયા.
પેલો માથાભારે શખ્સ આવેશમાાં આવીને ગમે તે કરી બેસે એવી શક્યતા હતી. પરાં ત જ જરાયે
ગભરાયા તવના ખ ૂબ શાાંતતથી છતાાં મક્કમતાથી મેં એને કહ્જ:ાં “તો પછી પહેલો ઘા તમારો અને બીજો ઘા
મારો. પ ૂરે પ ૂરી તૈયારી હોય તો મારે પણ ના છૂટકે સામનો કરવો પડશે .” અને કોણ જાણે કેમ, શજાં થ્જાં તે,
એ માણસ ઠાંડો પડી ગયો. અને ચાલ્યો ગયો. તેણે િાકિમકીથી કરાવવા િારે લી તશક્ષકની બદલી હજાં
ર્ૂનાગઢ રહ્યો ત્યાાં સજિી ન જ કરી.
પછી તો જજલ્લા પાંચાયતની તશક્ષણ સતમતતના સભ્યો મારી તવરજદ્ થઈ ગયા. ‘અહીં ભ્રષ્ટાચાર
ચાલે છે ’ એમ કહીને મને તમદટિંગમાાં જતો રોકતા. જજલ્લા તવકાસ અતિકારીશ્રીએ દરતમયાનગીરી કરી. કહે:
“તમદટિંગમાાં નદહ આવો તો ચાલશે . એમને સાાંભળો.” એ રીતે મામલો થાળે પાડયો. વાસ્તવમાાં ભ્રષ્ટાચાર
કરનારાઓ એ લોકો જ હતા.
એક વાર જજલ્લા પાંચાયતની સામાન્ય સભામાાં ૭૯ પ્રશ્નોમાાંથી ૪૦ પ્રશ્નો તશક્ષણ શાખા અંગે
પ ૂછવામાાં આવ્યા હતા. દરે ક પ્રશ્નના જવાબો તૈયાર કરીને હજાં સભામાાં જવા ઘરે થી નીકળ્યો. ત્યારે
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વાતાવરણ એટલજાં બધજાં તનાવપ ૂણુ હત જાં કે વાત ન પ ૂછો. મારે મારી પત્નીને સ ૂચના આપવી પડી હતી :
“આજે મારા પર જોખમ છે . તમે સૌ ઘર બાંિ કરીને જ રહેજો. મારી દફકર કરશો નદહ...”
ઘરે થી નીકળતાાં પહેલાાં મેં મનોમન તનશ્વય કયો હતો. ફરજ ખાતર કદાચ ખપી જવજાં પડે તો
પણ માંર્ૂર છે . પરાં ત જ કોઈનીય શેહશરમમાાં આવ્યા તવના તસદ્ાાંતોમાાંથી ચક્ષલત નથી થવજ.ાં
આ સામાન્ય સભામાાં ૧૬ પ્રશ્નોના ફટોફટ ઉત્તરો આપી દીિા. પછી પ્રશ્નોત્તરી બાંિ થઈ ગઈ.
િાાંિલિમાલની શક્યતા હતી તેમાાં પણ ઓટ આવી ગઈ.
આમ, ર્ૂનાગઢ જજલ્લામાાં મારો સમય ખ ૂબ સાંઘિુમય વીત્યો. પરાં ત જ તશક્ષણસતમતતના
વહીવટમાાં જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલતો હતો તેમાાં િરખમ સજિારો થયો જ. જો સરકારી અતિકારી પોતે
પ્રામાક્ષણક અને શજદ્ આચરણ્જક્ત વહીવટ કરવાનો તમજાજ િરાવતા હોય તો ગમે તેવાાં દાબર્ૂથો કે
અસામાજજક તત્ત્વોના હાથ અંતે હેઠા જ પડે છે . એની સૌ કોઈને પ્રતીતત થઈ ગઈ. એનો મને આજ
પયાંત સાંતોિ છે .
ત્યારબાદ જામનગર જજલ્લામાાં મારી બદલી થઈ. તા.૧૬-૧૨-૮૫થી ૨-૭-૮૯ સજિી પ્રાથતમક
તશક્ષણ અતિકારી તરીકે અને તા.૭-૭-૮૯થી ૧૮-૨-૯૦ સજિી જજલ્લા તશક્ષણ અતિકારી તરીકે ફરજ
બજાવી. અહીં આવતાાં-વેંત ખાતરી થઈ ગઈ કે અહીં પણ વહીવટમાાં ગતતશીલતાની જરૂર છે . તશક્ષકોના
અનેક પ્રશ્નો ઉકેલવાના છે . જી.પી.એફ., તસતનયોરીટી, શાળાઓની અતનયતમતતા, લોકોની ફદરયાદો, કચેરી
અને ક્ષ્રેત્રીય કમુચારીઓની રીતરસમો વગેરે થોકબાંિ પ્રશ્નો અહીં પણ હતા.
પ્રારાં ભમાાં તશક્ષકોની બદલીઓના પ્રશ્નો અંગે પદાતિકારીઓ સાથે થોડો સાંઘિુ થયો. પરાં ત જ ગમે
તે કારણસર, એકાદ બે નાની નાની ઘટનાઓ પછી મારી પાસે તનયમ તવરજદ્વની કોઈ કામગીરીની અપેક્ષા
ઓછી થવા માાંડી. ક્રમશ: એ ઘટતી ગઈ. એટલે વહીવટી સજિારણા તરફ લક્ષ્ય આપવા માાંડ્જ.ાં
શરૂઆતમાાં કેટલાક માથાભારે તશક્ષકોનો સામનો કરવો પડયો. પરાં ત જ એવી ર્ૂજ ઘટનાઓ પછી
તશક્ષકો અને લોકોનો સહકાર મળતો રહ્યો. છે લ્લાાં ત્રણેક વિુના સમય દરતમયાન પ્રાથતમક તશક્ષણને
લગતી અનેકતવિ પ્રવ ૃતત્તઓ હાથ િરી – તવજ્ઞાનમેળા, રમતોત્સવ, નાટયમહોત્સવ, તશષ્યવ ૃતત્ત પરીક્ષાઓ,
જ્ઞાનવિુક સભાઓ જેવી અનેક પ્રવ ૃતત્તઓ દ્વારા તશક્ષકોમાાં અને ક્ષેત્રીય કમુચારીઓ તેમ જ વહીવટી
કમુચારીઓમાાં એક પ્રકારની ચેતનાનો અનજભવ થવા માડયો. તેમ છતાાં પ ૂણુ સાંતોિની ઘડી હજી દૂ ર છે,
એવો અહેસાસ પણ થતો હતો. છે વટે તો “કમુણ્યેવાતિકારસ્તે , મા ફલેષ જ કદાચન” - એ ઉસ્ક્ત અનજસાર
કાયુ કરવાનજ ાં હોય છે .
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ખાટામીઠા અનુભવો :
મારી તશક્ષણયાત્રા સરકારી અધ્યાપન માંદદર વદડયા , (જજ.અમરે લી)ના અધ્યાપકથી માાંડીને
ગજજરાત સેકાંડરી એજ્જકેશન બોડુ – ગાાંિીનગરના નાયબ અધ્યક્ષ સજિીની રહી : ૧૯૭૨થી ૧૯૯૮ સજિી
તનવ ૃતત્ત પછી પણ સરકારે મારી છે લ્લી પોસ્ટમાાં એક વિુનો વિારો કરી આપ્યો. એટલે એ યાત્રાનો
છે લ્લો પડાવ ૩૦-૧૧-૯૯ સજિીનો રહ્યો. મારી કામગીરી ત્રીજા વગુના કમુચારી તરીકે શરૂ થઈ હતી.
અને છે વટે જતાાં પ્રથમવગુના અતિકારી તરીકે પ ૂણુતવરામ પામી હતી.
મારી કામગીરીનાાં વિોમાાં મારી ખરી તાવણી થઈ. કટોકટીના અનેક પ્રસાંગો આવ્યા. ક્યારે ક
દબાણ આવ્્જ.ાં ક્યારે ક મારી નાખવાની િમકી આવી. ક્યારે ક લાગવગ કે રજશ્વત ના આક્ષેપો થયા. ક્યારે ક
અત્યાંત કડકાઈ ભયાુ વતુન અંગે ફદરયાદો થઈ. ટૂાંકમાાં , જે જે થઈ શકે તે બધજાં જ થ્જ.ાં પણ પ ૂજ્ય
તપતાજીના ઘડતરના બળે અને લોકભારતી જેવી સાંસ્થામાાંથી મળે લા તશક્ષણસાંસ્કારના બળે એ બિાાંમાાંથી
પાર ઊતરી જવા્જ.ાં
સરકારી અતિકારી અને તે પણ ઉચ્ચ અતિકારી હોવજાં તે કાજળની કોટડીમાાં રહેવા સમાન છે .
અનેક પ્રલોભનો સામે હોય અને તેની સામે જોયા તવના રસ્તો પાર કરી જવો તે જેવજાં તેવ જાં કામ નથી.
અનેક અડચણો સામે મોઢજ ાં ફાડીને ઊભી હોય. તેને ઠેકી જવી તેમાાં વજ્રજેવી છાતી જોઈએ. ખમીર અને
ખજમારી જોઈએ. તો જ એ વૈતરણી પાર કરી શકાય.
મારા વહીવટીકાળ દરતમયાન બનેલી કેટલીક સાંતોિપ્રદ ઘટનાઓની વાત પહેલાાં કરજાં –




સંતોષપ્રદ ઘટનાઓ :
જામનગર જજલ્લાના ભાણવડ તાલજકાના બરડા ડજગ
ાં રમાાં આદદવાસી પ્રજા રહે છે . ડજગ
ાં રની

અંદર છૂટાછવાયા તેમના ૩૨ જેટલા નેસડા છે . આ નેસડામાાં રહેતાાં બાળકો પ્રાથતમક તશક્ષણથી સાવ
વાંક્ષચત હતાાં. જામનગર જજલ્લામાાં હજાં જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણ અતિકારી હતો ત્યારે મને આની જાણ થઈ.
સ્થળ ઉપર જઈ પદરસ્સ્થતતનો ક્યાસ કાઢયો. ત્યાાં ત્રણ શાળાઓ શરૂ કરી. બાળકો શાળામાાં આવતાાં થાય
તે માટે આ શાળાઓમાાં રબારી કોમના તશક્ષકોની તનમણકાં ૂ કરી. બરડા ડજગ
ાં રમાાં બસ તો ચાલે નદહ. એટલે
એ તશક્ષકોને મારી જીપમાાં લઈ ગયો. લોકો સાથે મળીને તેમની રહેવા કરવાની સગવડ ગોઠવી. એ
તવસ્તારની શાળાઓ સરસ રીતે ચાલવા લાગી એક સરસ કામ થ્જ.ાં


બરડાના બીજા એક ભાગમાાં પાછતર ગામ. આ ગામ ડજગ
ાં રના એવા ઢોળાવ પર વસેલ જાં

છે કે જીપને એક દકલોતમટર દૂ ર મ ૂકીને ચાલીને જ જવજાં પડે. ગયા. શાળા શરૂ કરવા પ્રયત્ન કયો. ગામના
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પજરજિોએ તવરોિ કયો. પણ ગામની મદહલાઓ શાળા માટે આગ્રહી હતી. શાળા શરૂ કરવા તેમનાાં છાપરાાં
વાપરવાની હા પાડી. એ રીતે પાછતર આવેલા. એ પછાત ગામમાાં શાળા શરૂ થઈ.
દ્વારકા તાલજકો શૈક્ષક્ષણક રીતે ઘણો પછાત. નાનો ને વસતી ઓછી. અહીં મજસ્સ્લમ પ્રજા



ઘણી. તેઓ વાડીઓમાાં રહે છે . શાળા માટે તે લોકોની માગણી આવી. દ્વારકા જતાાં રસ્તામાાં અંદરના
ભાગે વાડી તવસ્તારમાાં શાળા શરૂ કરાવી.
પોશીત્રા- જેના તવકાસની ઘણી વાતો થાય છે . ત્યાાં જતાાં વચ્ચે ડાબી બાર્જ અંદરના



ભાગે મજસ્સ્લમોની વસતીમાાં શાળા શરૂ કરાવી.
દ્વારકાના દદરયાકાાંઠે માછીમારોનાાં ઝાંપડાાં છે ત્યાાં શાળા શરૂ કરાવી. મોટી સાંખ્યામાાં



બાળકો આવતાાં થયાાં. જામજોિપજર ગામમાાં મજકાયેલા તશક્ષક મજીદઠયાના પત્ની કૃષ્ણભસ્ક્તમાાં
આસ્થાવાળાાં હોવાથી જામજોિપજર જેવજાં ગામ છોડીને અહીં આવ્યાાં.
જામનગર જજલ્લામાાં જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણ અતિકારી તરીકે ફરજ બજાવતો હતો ત્યારે



જોવા મળ્્જાં કે તશક્ષકો , આચાયો, કેળવણી તનરીક્ષકો કેટલાય મહત્ત્વના તનયમોથી અજાણ હતા. એટલે
શાળાઓનાાં કેટલાાંય કાયો તનયમ પ્રમાણે ચાલતાાં નહોતાાં. આ અવ્યવસ્થા દૂ ર કરવા વહીવટને લગતા
તનયમોની એક પજસ્સ્તકા તૈયાર કરાવી. જેમાાં પ્રાથતમક શાળાઓનો સમય , પરીક્ષા-મ ૂલ્યાાંકનના તનયમો,
ડેડસ્ટોક જાળવણી અને રદ કરવાના તનયમો , ખાનગી સાંસ્થાઓને અનજદાનના તનયમો , શૈક્ષક્ષણક પ્રવાસ
પયુટનો અંગેની સ ૂચનાઓ , કમુચારીઓની ફરજો અંગેના તનયમો , તશક્ષકોનો સેટઅપ વગેરે અંગેની
માદહતી આપવામાાં આવી. આનાથી પ્રાથતમક તશક્ષણના વહીવટમાાં એકસ ૂત્રતા જળવાઈ




લાાંચ આપવાના પ્રયત્નો
ર્ૂનાગઢ અને જામનગરમાાં જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણ અતિકારી હતો ત્યારે કોઈ પણ

પ્રાથતમક તશક્ષકને મારા ઘરે મળવા આવવાની મેં મનાઈ કરે લી. ઑદફસમાાં મળવા આવી શક્તા. છતાાં
ભાણવડનાાં એક બહેન ઘરે મળવા આવ્યાાં . તેમની શાળાના ઝઘડાને કારણે મેં તે શાળાના સ્ટાફની
સ્થાતનક શાળાઓમાાં બદલી કરે લી. છ મદહનામાાં તેમના વતુનમાાં સજિારો જણાશે તો ફરી મ ૂળ જગયાએ
મ ૂકી દઈશ એવો તવશ્વાસ આપેલો. આ બહેન પાછાાં મ ૂળ જગયાએ બદલાઈ ગયેલાાં. એટલે મારા પ્રતત
આભારવશ થઈને મારા દીકરા માટે ટેપરે કોડુ ર તથા મારાાં પત્ની માટે વીંટી લઈને આવેલાાં. તે ઘરમાાં
આપવા લાગયાાં. તે વખતે મેં તેમનો હાથ પકડીને બહાર કાઢયાાં. તેની વીજળીક અસર થઈ. સરસામાન
સાથે ચાલતી પકડી.


પરીક્ષાબોડુ માાં નાયબ અધ્યક્ષ હતો. એક વાર એક એપ્ન્જતનયર મળવા આવ્યા. બોલ્યા :

“સાહેબ, ૧૦-૧૫ ગજણનો સવાલ છે . સામેવાળા ૧૦ પેટી (૧૦ લાખ રૂતપયા) આપવા તૈયાર છે .” મેં કહ્જાં :
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“જે હશે તે. તનયમ પ્રમાણે થશે . પણ તમે અહીં આવવાની દહિંમત કેમ કરી ?” તો કહે : “તમે નથી લેતા
તેની મને જાણ છે . પણ તમે લઈને પાસે નદહ રાખશો. પટેલ સમાજનજ ાં મકાન થાય છે તેમાાં આપજો.”
મેં કહ્જાં : “માણસ આખો સમજિ તરી આવ્યો હોય તે આવાાં ખાબોક્ષચયાાંમાાં ડૂબે ?” પણ તેઓ કાંઈ
ન સમજ્યા. તેમને એમ કે ઓફર થયેલી રકમ સાહેબને ઓછી લાગતી હશે . એટલે તેઓ આગળ વધ્યા.
હળવેકથી કહે : “સાહેબ, ૧૫ પેટી આપવા પણ તેઓ સહમત છે .”
મેં ફરી કહ્જાં : “તસિંહ ખડ ખાતો નથી તે ખબર છે ?” મારે તેમને િમકાવવા પડયા. તેમને માટે
ચા કરી હતી, તે પાઈને કહ્જાં : “હવે પછી આવાાં કામ માટે આ ઘરમાાં પગ ન મ ૂકશો.”
ર્ૂનાગઢમાાં તશક્ષકોની બદલીમાાં ૫થી ૧૦ હજારની રકમ લેવાતી એવજાં સાાંભળે લજ.ાં મારા



વહીવટ દરતમયાન મેં ૧૫૦૦ જેટલી બદલીઓ કરી. અને ૧૫૦૦ જેટલી નવી ભરતીઓ કરી. એક પણ
પૈસો ખવાયો હોય તેવી એક પણ ફદરયાદ ન ઊઠી. બદલીઓ અને ભરતીનો ચોખ્ખો વહીવટ તશક્ષકોમાાં
ભારે પ્રશાંસા પામ્યો.



આક્ષેપો

મારા વહીવટ દરતમયાન ઘણા બિા આક્ષેપો મારી ઉપર થયેલા. એ આક્ષેપો મારા સ્વચ્છ
વહીવટને ઝાાંખો પાડવા થતા. મારા શજદ્ વહીવટને કારણે જે લોકો રળી નહોતા શકતા, ખોટજાં કરી નહોતા
શકતા, તેવા લોકો આક્ષેપો દ્વારા મારી પ્રતતભાને ડાઘ લગાડવાનો પ્રયત્ન કરતા. હજાં જે પોસ્ટ ઉપર હોઉં
અને લોકોને નડતો હોઉં તો આક્ષેપબાજી કરીને કે ઉચ્ચ વતળ
ુ જ ોમાાં લાગવગ લગાડીને મારી બદલી
કરાવી મારજાં નડતર દૂ ર કરવા પ્રયત્નો કરતા. પણ આ બિા વચ્ચે હજાં અડીખમ રહેતો. માાંકડસાહેબ જેવા
સક્ષચવ અને અંબજભાઈ જેવા અધ્યક્ષ મારા સત્ત્વને તપછાણતા. એટલે તેમણે ક્યારે ય આવા ખટપટી
માણસોને ફાવવા દીિા નથી. આક્ષેપો થાય એટલે તપાસો પણ થાય. દરે ક તપાસને અંતે હજાં વધજ
ઉજ્જવળ બનીને એ સમાજની સામે ઊભો રહેતો.


એક વાર લોકભારતીના એક તમત્રનો જ એક આક્ષેપ સહન કરવાનો આવ્યો. જજલ્લા

તશક્ષણ અતિકારી તરીકે અમરે લી હતો. ત્યારે સરકારી હાઈસ્કૂલો માટે તશક્ષકોની ભરતી કરવામાાં આવી.
તેમાાં રાજકોટના એક તશક્ષક પસાંદ થયા. તે જ્ઞાતતએ પટેલ હતા. આથી મારા એક તશક્ષક તમત્રે લાાંચરજશ્વત
ખાતાને અરજી કરી પસાંદ કરે લા તશક્ષક મેદરટ િરાવતા નથી. લાગવગ ચાલી છે, પૈસા ખવાયા છે . તેવા
આક્ષેપો થયા. મને લાાંચરજશ્વત ખાતાની ઓદફસે બોલાવવામાાં આવ્યો. તેમણે પ ૂરતી તપાસ કરી. સહેજ
પણ શાંકા લાગે તો મારા ઉપર કાયુવાહી કરવાની મેં છૂટ આપી. તપાસને અંતે અરજી ફાઈલ થઈ. જે
તમત્રે અરજી કરી હતી તેમણે એ અરજી પાછી ખેંચી લીિી હોય તેવ જાં લાગ્જ.ાં વદડયા અધ્યાપન માંદદરમાાં
અમે સહતશક્ષકો હતા. સાંભવ છે, મારાથી તેઓ દજભાયા હોય. એ વેદના એમણે આ રીતે વસજલ કરી.
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જામનગરમાાં જજલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણ અતિકારી હતો ત્યારે ત્યાાંના એક હદરજન

િારાસભ્ય મારી પાછળ પડી ગયેલા. તેમણે સરકારમાાં લખાણ ક્જાં કે આ અતિકારી પ્રાથતમક તશક્ષકોની
બદલીમાાં લાાંચ લે છે . હદરજન તશક્ષકોને અન્યાય કરે છે . તેમનાાં પર પગલાાં લેવાાં અને તેમને બદલવા.
આ રર્ૂઆતને કારણે મારી બદલી થઈ.
આ દરતમયાન તત્કાલીન મજખ્યમાંત્રીશ્રી ચીમનભાઈ પટેલ જામનગર આવેલા. સાથે શ્રી
દલસજખભાઈ ગોિાણી પણ હતા. તેમના કાયુક્રમ વખતે અમારે હાજર રહેવાનજ ાં હત.જાં તે બાંનેની રૂબરૂમાાં
આ બદલી અંગે વાતો થઈ. મારી રર્ૂઆત સાાંભળીને મારી બદલી તરત જ બાંિ રાખવામાાં આવી.
મારી સામે અરજી કરનાર િારાસભ્યનો છોકરો તશક્ષકો પાસેથી ઉઘરાણજાં કરી, બદલીમાાં કમાણી
કરવા માગતો હતો. જે તશક્ષકોના પૈસા એણે ભેગા કરે લા તે તશક્ષકોની બદલી માટે દબાણ લાવવા તે
મને મળે લો. ‘બધજાં તનયમ પ્રમાણે જ થશે.’ એમ કહી મેં એને રવાના કરે લો. તે િારાસભ્યનજ ાં આતથિક દહત
આ રીતે જોખમાયેલ.જાં એટલે હજાં તેમને ખચતો
ાં ૂ
હતો. પણ મારી રર્ૂઆત પછી હજાં બદલાતાાં બદલાતાાં રહી
ગયો.


જામનગરમાાં એક વાર મારા જ એક કમુચારીએ સ્ટેશનરી ખરીદીમાાં મેં રજશ્વત લીિી છે

તેવી અરજી કરી. સ્ટેશનરી ખરીદી માટે અમે ટેન્ડરો માંગાવેલાાં. આમાાં એક વેપારી

, જેનો ભાવ થોડો

ઊંચો હતો, તેની પાસેથી અમે સ્ટેશનરી ખરીદી. દે ખીતી રીતે તો આ ખરીદી તનયમ તવરૂદ્ જ લાગે. આ
ખરીદીમાાં મારી નીચેના એક કમુચારીનજ ાં દહત ઘવાત જાં હશે . અથવા તો મારી કામ લેવાની પદ્તતથી
નારાજ હશે. પણ મને સલવાડી દે વાનો આ ઉત્તમ મોકો છે એમ માની મારી તવરજદ્ પજરાવા સાથે અરજી
કરી. મારી તવરજદ્ની તપાસ ઉચ્ચ તશક્ષણ કતમશનરને સોંપવામાાં આવી. મારો જવાબ લેવા માટે મને
બોલાવ્યો. મેં કહ્જાં : “માલની ગજણવત્તા ઊંચી હતી. એટલે જજલ્લા તશક્ષણ સતમતતએ થોડા ઊંચા ભાવ
આપીને પણ માલ ખરીદવાનજ ાં નક્કી કરે લ.જાં ફદરયાદ સાચી છે . પણ માલની ગજણવત્તાને ધ્યાનમાાં રાખીને
એ તનણુય કરે લો. ઉચ્ચ તશક્ષણ કતમશનરશ્રીને મારી રર્ૂઆતમાાં તવશ્વાસ બેઠો અને

આક્ષેપની અરજી

ફાઈલ થઈ.


૧૯૯૦થી ૧૯૯૪ દરતમયાન હજાં નાયબ પ્રાથતમક તશક્ષણ તનયામક હતો. તે વખતે

જાણવા મળ્્જાં કે અમદાવાદમાાં કેટલાાંક કેન્િોમાાં ચોરી કરાવી, પૈસા લઈને પાસ કરાવવાનજ ાં કૌભાાંડ ચાલત જાં
હત.જાં આથી સરકારશ્રીએ મને આ પરીક્ષા

કેન્િો પર જવાનો આદે શ કયો. પરીક્ષા કેન્િો પર જઈને ત્યાાં

ચાલતી ગેરરીતતઓ અટકાવી તથા શક્ય ત્યાાં કાન ૂની રાહે પગલાાં લીિાાં. આ કેન્િોમાાં ચાલતી
ગેરરીતતઓને છાવરતા એક ડી.ઈ.ઓ. હતા. હજાં તેમની તવરજદ્ કામ કરજાં છાં એવજાં તેમને લાગ્જ.ાં તેઓ પછાત
જ્ઞાતતના હતા. મને મહાત કરવા માટે તેમણે મારી સામે એસ્રોસીટી એક્ટ મજજબ કેસ દાખલ કયો (૯૩૯૪). તેમની જ્ઞાતતને લગત જાં કાાંઈ અપમાનજનક તો હજાં બોલ્યો નહોતો. તોયે તેમણે એ હતથયાર મારી
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સામે ઉગામ્્જ.ાં પરીક્ષાની ગેરરીતતઓ બાંિ થાય તે માટે તેમને પાલવત જાં નહોત.જાં એટલે મને પાછો પાડવા
એમણે મારી સામે આવજાં પગલજાં ભ્જ.ાં આખરે સત્યનો તવજય થયો. સાત વરસે મારી ઉપરનો કેસ ફાઈલ
થયો!
હજાં પરીક્ષાબોડુ માાં નાયબ અધ્યક્ષ તરીકે મજકાયેલો



. પરીક્ષાબોડુ નો વહીવટ સરકારથી

સાવ સ્વતાંત્ર. કમુચારી–અતિકારીઓના પગારો સરકાર દ્વારા ન થાય, પણ તવદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફીમાાંથી
થાય. કમુચારીઓ ઓવરટાઈમ બતાવીને વરસે ૧૮ લાખ રૂતપયા ઓળવી જતા હતા. કમુચારીઓને
ઓવરટાઈમ કરવો પડે એટલજાં બધજાં કામ બોડુ માાં રહેત જાં નહોત.જાં બોડુ ની આટલી મોટી રકમ ખોટી રીતે
વેડફાય છે એમ અમને લાગત.જાં એટલે મેં ચોકસાઈ શરૂ કરી. દરરોજ સવારે ૧૦-૩૦ પહેલાાં ઓદફસે
પહોંચી જતો. ૧૦-૩૦ કલાકે કોઈ કમુચારીને હજાં ઓદફસમાાં જોતો નહીં. સાાંજના હજાં મોડો ઓદફસ છોડતો
ત્યારે પણ કોઈ કમુચારી કામ કરતો હોય તેવ જાં નજરે પડત જાં નદહ. કોઈ ઓવરટાઈમ કામ કરત જાં નદહ. છતાાં
વરસે દહાડે ૧૮ લાખ રૂતપયા ઓવરટાઈમ પેટે લઈ લેવાતા. બોડુ ના ચેરમેન સાથે મળીને આ
ઓવરટાઈમની પ્રથા બાંિ કરાવી. પરીક્ષાબોડુ ને વરસે ૧૮ લાખની બચત થઈ. પણ કમુચારીઓનો રોિ
મારી સામે ભભ ૂકી ઊઠયો. મારી સામે આંદોલન થ્જ.ાં મારી તવરજદ્ લખાણો થયાાં. કમુચારીઓએ મારાાં
છાજજયાાં લીિાાં. મારા નામના રાસડા લેવાણા. પણ હજાં મક્કમ રહ્યો. કમુચારીઓને કે કોઈને મચક ન જ
આપી. બોડુ ના ૧૮ લાખ રૂતપયા બચાવ્યા.



ઘષચણ

હજાં જ્યારે તશક્ષણખાતામાાં નાયબ તશક્ષણ તનયામક તરીકે કામ કરતો હતો ત્યારે તશક્ષકોની
બદલીઓ માટે પ્રિાનશ્રીના કાયાુલયમાાંથી મને ડાયરે ક્ટ સ ૂચનાઓ મળતી. આ સ ૂચનાઓ તનયમ
પ્રમાણેની ન હોય એટલે આવી તનયમ તવરજદ્ની બદલીઓ કરવી તે મારે માટે અશક્ય હત.જાં આથી આવી
અરજીઓ હજાં જે તે જજલ્લામાાં રવાના કરતો. અને તે અનજસિ
ાં ાને જે તે જજલ્લા પાસેથી માદહતી માંગાવતો.
આ સ્થળે બદલી માટે માગણીદારો કેટલા છે ? તેમાાં તસતનયરો કેટલા છે ? તશક્ષક જે સ્થળે કામ કરે છે તે
સ્થળે થી આ તશક્ષકની બદલી થાય તો કેટલી જગયા ખાલી પડે છે

? આ તશક્ષકની એની માગણી

પ્રમાણેની બદલી કરવામાાં આવે તો કયા તનયમનો ભાંગ થાય છે ? આ પ ૂછાણ સબબ જે તે જજલ્લામાાંથી
અહેવાલ આવે તેને સક્ષચવાલયમાાં મોકલી આપતો. અને લખતો કે પ્રિાનશ્રીના કાયાુલયની સ ૂચના
મજજબ આ તશક્ષકની બદલી કરવામાાં આવે તો આટલા આટલા તનયમોનો ભાંગ થાય છે . આમ છતાાં આ
તશક્ષકની બદલી કરવી જ હોય તો લેક્ષખત આદે શ આપવા તવનાંતી. આ રીતે મારે સક્ષચવાલય સામે પણ
તશિંગડાાં ભરાવવાાં પડતાાં. મને લેક્ષખત આદે શ આપવા કોઈ તૈયાર ન થત.જાં એટલે એક મોટી ગેરરીતતની
પળોજણમાાંથી હજાં બચી જતો. પછી તો આવી ગેરકાયદે સર બદલી માટેની સ ૂચનાઓ આવતી જ બાંિ થઈ
ગઈ. મારે ટાઢે પાણીએ ખસ ગઈ!
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પરીક્ષાબોડુ માાં નાયબ અધ્યક્ષ હતો ત્યારની આ ઘટના છે . ર્ૂનાગઢમાાં એક વગદાર



સાાંસદનો પજત્ર િોરણ ૧૨ની પરીક્ષામાાં નાપાસ થયો. આથી તેઓ

, તેમના પતત અને મજખ્યમાંત્રીશ્રીના

પી.એ. મને મળવા આવ્યાાં. મે કહ્જાં : “આ પદરણામમાાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થઈ શકશે નદહ.” મારા
આ જવાબથી તેઓ નારાજ થયાાં . એટલે તેમણે તેમના દીકરાને ફ્રેક્ચરનો દરદી બનાવી , િોરાણ ૧૨માાં
ભણતી એક હોંતશયાર છોકરી પાસે પેપરો લખાવી

, સારા ગજણે પાસ કરાવ્યો. આ કેસ અચાનક

ચેરમેનશ્રીના હાથમાાં આવ્યો. તેની તપાસ થઈ. “આ તો સાાંસદનો દીકરો !” તપાસ માટે અતિકારીઓએ
તથા તસતવલ સર્જને તવદ્યાથીના ફ્રેક્ચરના ફોટા ન આપ્યા. ફ્રેક્ચરનજ ાં સદટિફીકેટ પણ ન બતાવ્્જ.ાં પદરણામે
અમે પદરણામ રદ ન કરી શક્યા. સમાજનાાં મોટાાં માથાાં કેટલાાં મોટાાં ખોટાાં કામો કરાવી શકે છે તેની
પ્રતીતત થઈ. પજરાવાના અભાવે અત્યાંત લાચારીપ ૂવુક આ ઘટના તનહાળવી પડી, તેનો કાયમનો વસવસો
રહી ગયો ! આ ઘટના પછી તે સાાંસદે મારી ઉપર આરોપનામજાં મ ૂક્જાં - “ગોપાણી સારા છોકરાઓને
મજશ્કેલીમાાં મ ૂકે છે . લાાંચરજશ્વત લે છે . તેને સસ્પેન્ડ કરવા. બદલવા.” પણ આવા રાજકારણીઓને બિા
ઓળખતા હોય છે . વગદાર સાાંસદની રર્ૂઆત પર કોઈએ ધ્યાન ન આપ્્જ.ાં
સામાન્ય સાંજોગોમાાં પ્રાથતમક તશક્ષકની બદલી માટે મને ફોન કરવાનજ ાં કે મળવાનજ ાં



ટાળતા માનનીય શ્રી ચીમનભાઈ પટેલના સમયમાાં શ્રી નરહદરભાઈ અમીન તશક્ષણમાંત્રી બન્યા. એક
વખત તેઓ સક્ષચવાલયમાાં મળ્યા ત્યારે એક મોટા ઉદ્યોગપતતના ગામના તશક્ષકોને બદલવા કહ્જ.ાં મેં
દરવાજ પ્રમાણે જોઈશજાં એમ કહ્જ.ાં પણ તનયમ પ્રમાણે બદલી શક્ય નહોતી. એટલે મેં તેમનાાં સ ૂચનનો
અમલ ન કયો.
પછીથી એક તમદટિંગમાાં શ્રી નરહદરભાઈ, રાજ્યકક્ષાના એક માંત્રી તથા અન્ય અતિકારીઓ મળ્યા
ત્યારે રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રીએ મારી રૂબરૂમાાં શ્રી નરહદરભાઈને ફદરયાદ કરી કે , “આ ગોપાણી ભલામણો
સ્વીકારતા નથી. ” તશક્ષણમાંત્રીશ્રીએ પ ૂછ્જાં : “કોની ભલામણો ?” રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રીએ કહ્જાં કે “મારી
ભલામણ તો સ્વીકારતા નથી, પણ ‘બાપજ’ કહે છે તેની પણ સ્વીકારતા નથી. ” તે વખતે શ્રી નરહદરભાઈ
અમીને સરસ જવાબ આપેલો :

“પ્રાથતમક તશક્ષકોની બદલીમાાં કોઈએ પડવાનજ ાં નથી તેમ મા.

શ્રી

ચીમનભાઈએ કહ્જાં છે .” શ્રી નરહદરભાઈનો આ જવાબ ખરે ખર નવાઈ પમાડે એવો હતો. પછી કોઈએ મને
કોઈ પણ પ્રકારની ભલામણ કરી નહોતી.


જાહેર પરીક્ષા વખતની કામગીરી

સરકારશ્રીએ મારી તનવ ૃતત્ત પછી પણ મને પરીક્ષાની કામગીરી સોંપેલી. ખાસ તો જાહેર
પરીક્ષાના શજદ્ધદ્કરણની. ૨૦૦૨ની બોડુ ની પરીક્ષા વખતે મારા હાથ નીચે દક્ષક્ષણ ઝોનની કામગીરી માટે
પાાંચ સ્ક્વોડ ફાળવવામાાં આવેલી. આ સ્કવોડની મદદથી પરીક્ષા દરતમયાન ચાલતી ગેરરીતતઓ દૂ ર
કરવા ર્જ દાાં ર્જ દાાં કેન્િોની સતત મજલાકાતો લીિી. જ્યાાં જ્યાાં ગેરરીતત માલ ૂમ પડી ત્યાાં ત્યાાં સ્થળ ઉપર જ
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કાયુવાહી કરી. ગેરરીતત ડામવાના સઘન પ્રયાસો કયાુ . આ કારણે મારી સામે મોટો હોબાળો થયો. મારી
તવરજદ્ ફદરયાદો થઈ: ‘ગોપાણી તવદ્યાથીઓને માનતસક ત્રાસ આપે છે . તવદ્યાથીઓ સાથે ઉધ્િત વતુન કરે
છે .’ ‘તવદ્યાથીનીઓનાાં પસુ આંચકી લે છે . ’ વગેરે દક્ષક્ષણ ગજજરાતનાાં વતુમાનપત્રોમાાં ટીકાઓ છપાવા
લાગી. મને સ્કવોડના કામમાાંથી મજક્ત કરવો જોઈએ તેવી માગણીઓ થવા લાગી. તેમાાં તશક્ષકો

,

આચાયુસઘ
ાં ો, કેળવણીકારો તથા વાલીઓનો પણ સાથ હતો. છતાાં સરકારશ્રીને મારા કામમાાં અને મારી
તનષ્ઠામાાં તવશ્વાસ હતો. એટલે ભયાંકર તવરોિવાંટોળ પછી પણ મક્કમતાથી કામ કરવા દીધજ.ાં



વહીવટમાં સરળતા

સરકારશ્રીને ક્યારે ક શાળા ઓઅંગે, શાળાઓની, ભૌતતક સજતવિા અંગે ,તશક્ષકો અને બાળકો અંગે
તાબડતોબ માદહતીની જરૂર પડતી. ખાસ તો િારાસભામાાં પ્રશ્નો પ ૂછાય ત્યારે સમગ્ર તાંત્ર ઉપરતળે થઈ
જત.જાં તાર, ટેક્ષલફોન અને મજલાકાતોમાાં લખલ ૂટ ખચુ થતો આ બિાાંમાાંથી બચવા મેં એક યોજના તૈયાર
કરી. વસતી ગણતરીનાાં પત્રકોના આિારે ક ્જાં બાળક ક્યારે શાળાએ આવવા પાત્ર થશે , કઈ સાલમાાં
કેટલાાં બાળકો પ્રવેશ મેળવશે , વગેરેન જ ાં તારણ કાઢી દરે ક શાળામાાં રાખવા રજજસ્ટર બનાવેલ જાં એટલે
બાળકો અંગેની માદહતીની જરૂર પડતી ત્યારે એ પત્રકોમાાંથી આપીને ઘણોબિો વહીવટી ખુચ
બચાવાતો. એ જ રીતે દરે ક જજલ્લાની માદહતી પણ મળી રહેતી. મારે મન આ એક મોટી ઉપલપ્બ્િ હતી.



ભરતીમાં પારદશચકતા
તશક્ષકોની ભરતી એ સરકારશ્રી માટે માથાનો દજખાવો રહ્યો છે . આ કામમાાં લેતીદે તીના



અનેક દકસ્સા સાંભળાતા. ખાસ તો તશક્ષકોને તેમની પસાંદગી સ્થળે જવા માટે સારી એવી રકમ નૈવેદ્યરૂપે
િરવી પડતી. એટલે તશક્ષકોની ભરતીમાાં ગેરરીતતને ક્ષબલકજલ અવકાશ જ ન રહે તેવી એક યોજના
બનાવી. તશક્ષકને તેની તસતનયોરીટી તેમ જ ક્રમ પ્રમાણે જ પસાંદગીનજ ાં સ્થળ મળે તેવ જાં આયોજન
ગોઠવ્્જ.ાં આ યોજના એવી પારદશી બનાવી કે નોકરી મેળવતો તશક્ષક તેને મળે લા સ્થળની યથાથુતા
જાણી શકતો. તશક્ષકને એ પણ પ્રતીતત થતી કે ભરતીના કામમાાં લાગવગને કે લેવડદે વડને ક્ષબલકજલ
સ્થાન નથી. આજે પણ તશક્ષકોની બદલી કૅમ્પ દ્વારા થોડા તનયમોના ફેરફાર સાથે આ યોજના મજજબ જ
થાય છે , તેનો સાંતોિ છે .



પરીક્ષા સુિારણા અને પરીક્ષાશુદ્ધિ અચભયાન

બોડુ ની પરીક્ષાનાાં પ્રશ્નપત્રો તૈયાર કરનારા પ્રાતશ્નકો જે પ્રશ્નો તૈયાર કરતા તેમાાં દરે ક પ્રશ્નના
અલગ અલગ ગજણ રાખતા. દરે ક પ્રશ્નના અલગ અલગ ગજણ હોવાને કારણે પરીક્ષકો દ્વારા બાળકોને
અન્યાય થતો. ક્યારે ક ૧૭ ગજણનો પ્રશ્ન હોય અને બાળકોને ૧૯ મળી જાય. ૧૦૦ ગજણના પ્રશ્નપત્રમાાં
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૧૦૨ ગજણ પણ મળી જાય. આવી તવસાંગતત દૂ ર કરવા દરે ક પ્રશ્નના સરખા ગજણ રાખવાનજ ાં ગોઠવ્્જ.ાં
આથી બાળકોને ગજણ પ્રાપ્પ્તમાાં થતો અન્યાય અટક્યો.
પ્રશ્નપત્ર તપાસવાની રીતમાાં પણ ફેરફાર કયો. એક જ તવદ્યાથીની ઉત્તરવહી પાાંચ તશક્ષકો
તપાસે તેમ ગોઠવ્્જ.ાં એક તશક્ષક બિાાં બાળકોનો પહેલો પ્રશ્ન જ તપાસે . બીજો તશક્ષક બિાાં બાળકોનો
બીજો પ્રશ્ન જ તપાસે . આ રીતે પાાંચ તશક્ષકો પાાંચ અલગ અલગ પ્રશ્નો તપાસે . એટલે દરે ક તશક્ષકને
એક જ પ્રશ્ન તપાસવાનો રહેતો. આથી તેઓને તવદ્યાથીઓના પ્રશ્નોની ત જલના કરવામાાં અને યોગય
મ ૂલ્યાાંકન કરવામાાં સરળતા રહેતી. એક કરતાાં વિારે પરીક્ષકો હોવાને કારણે તવદ્યાથીઓનજ ાં મ ૂલ્યાાંકન
વધજ તવશ્વસનીય બનાવી શકા્જ.ાં
પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવાની રીતમાાં પણ ફેરફાર કયો. એક પરીક્ષક એક જ તવિયનજ ાં પ્રશ્નપત્ર
તૈયાર કરે તેમાાં પ્રશ્નપત્ર ૂટી જવાની સાંભાવના રહેતી . તેથી એક પરીક્ષક તેને સોંપેલા તવિયના ત્રણ
પ્રશ્નપત્રો તૈયાર કરે તેવા ત્રણ તશક્ષકો પ્રશ્નો કાઢે તેવી યોજના બનાવી. આ પ્રશ્નપત્રોમાાંથી જે તે વિે
કોઈ એક જ પ્રશ્નપત્ર પ ૂછાત.જાં આને કારણે પ્રાતશ્નકો પણ ક્જાં પ્રશ્નપત્ર પ ૂછાશે તેન જ ાં અનજમાન કરી શક્તા
નહોતા. આને કારણે પ્રશ્નપત્ર ૂટી જવાની સાંભાવના ઘટી.
તવદ્યાથીઓ પરીક્ષા આપી રહે તે પછી તેમની ઉત્તરવહી પરના સીટનાંબરો ઢાાંકી દે વાની અને
તેની જગયાએ ડમી નાંબરો આપવાની પદ્તત શરૂ કરાવી. આને કારણે કોની ઉત્તરવહી

, કયા પરીક્ષક

પાસે ગઈ છે, તેની કોઈ માદહતી તશક્ષક્ને કે વાલીઓને મળતી બાંિ થઈ. તવદ્યાથીના માકુ વિારવા માટે
થતી દોડિામ બાંિ થઈ.
તવદ્યાથીઓની ઉત્તરવહીઓ તપાસવા કેષ્ન્િય વ્યવસ્થા ગોઠવી. એક તવિયની ઉત્તરવહીઓ
કોઈ એક તવશ્વસનીય સ્થળે લઈ જઈ

, પરીક્ષકોને તે સ્થળે બોલાવી , ઉત્તરવહીઓ તપાસાય તેમ

ગોઠવ્્જ.ાં આવી વ્યવસ્થાને કારણે તપાસણીના કામમાાં ઝડપ આવી. તથા માકુ સજિારવાના હેત જથી
દોડતા મજલાકાતીઓ માટે દ્વાર બાંિ થયાાં.
દર વિે ઑકટોબર માસમાાં જે પરીક્ષા લેવાતી તે દૂ ર કરવાનો ક્રાસ્ન્તકારી ફેરફાર કયો.
માચુમાાં લેવાતી પરીક્ષામાાં જે તવદ્યાથી એક જ તવિયમાાં નાપાસ થયો હોય તે ફરી ર્જ લાઈમાાં પરીક્ષા
આપી શકે તેવ જાં ગોઠવ્્જ.ાં પરીક્ષાનજ ાં પદરણામ તરત મળી જાય તેવ જાં પણ ગોઠવ્્જ.ાં જેથી તવદ્યાથી પાસ
થાય તો અભ્યાસવિુમાાં અભ્યાસ ચાલજ રાખી શકતા થયા. વિુ બગડત જાં અટક્જ.ાં ઑકટોબરમાાં લેવાતી
પરીક્ષાને કારણે સમય-નાણાાંનો થતો બગાડ અટક્યો.



માધ્યતમક શાળાઓમાં તશક્ષકોની ભરતીની પ્રકક્રયામાં યોગદાન

માધ્યતમક શાળાઓમાાં તશક્ષકોની ભરતી ગજણવત્તાને િોરણે જ થાય તેવો તશક્ષણબોડુ નો આગ્રહ
રહ્યો છે . તશક્ષકોની ભરતી અંગેનાાં િોરણો પણ સરકારે નક્કી કરે લાાં છે . આની સામે સાંચાલક માંડળોનો
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એવો આગ્રહ હતો કે માત્ર ગજણવત્તા નદહ , જે પ્રકારનો તશક્ષક જોઈએ તે મળી રહે , તે માટે દશ ગજણ
ઉમેરવાની અમને સત્તા આપો.
સાંચાલક માંડળને જો આવી સત્તા આપવામાાં આવે તો લાયક તશક્ષકોને અન્યાય થાય તેમ હત.જાં
સાંચાલક માંડળ ગેરરીતત આચરી પોતાની પસાંદગીના જ તશક્ષકોની ભરતી કરે તેવી દહેશત પણ હતી.
ભરતી અંગેની સાંચાલક માંડળની બેઠકમાાં અધ્યક્ષશ્રીએ તેમના પ્રતતતનતિ તરીકે મને મોકલેલો. મારે બન્ને
પક્ષને ન્યાય મળે તે જોવાનજ ાં હત.જાં બેઠક સવારના બારથી તે રાતના બાર સજિી ચાલી. તશક્ષકોની
ભરતીમાાં ગજણવત્તા પણ જોવાય અને સાંચાલક માંડળનો અવાજ પણ સાંભળાય તે બાંને બાબતોને
ધ્યાનમાાં રાખીને ત્રણ માકુ ની સત્તા સાંચાલક માંડળને મળે તેવ જાં નક્કી કરાવ્્જ.ાં જેને બિાએ માન્ય રાખ્્જ.ાં
એક શકવતી કામ થ્જ.ાં
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આમીન
૧૯૯૮માાં મારાાં ૫૮ વિુ પ ૂરાાં થતાાં હતાાં. એટલે એ મારજાં તનવ ૃતત્તનજ ાં વિુ હત.જાં પણ સરકારે મારી
કામગીરીની કદર કરી એક વિુન જ ાં એક્સ્ટેન્શન આપ્્જ.ાં એક વિુ વધજ તશક્ષણ જગતની સેવા કરવાની તક
મળી. તનવ ૃતત્ત પછી પણ બોડુ દ્વારા મને પરીક્ષાની કામગીરી સોંપાતી હતી. એ રીતે ૨૦૦૨ સજિી મેં
કામગીરી કરી. જેને હજાં મારા જીવનનજ ાં પરમ સદ્ ભાગય સમર્જ ાં છાં.
.

મારી કામગીરીનાાં વરસો દરતમયાન સમગ્ર વહીવટી પ્રદક્રયામાાં મને મારા અનેક સહકાયુકરોનો
તેમ જ અતિકારીઓનો સજદ
ાં ર સહયોગ મળ્યા કયો છે . તેમને પણ હજાં કેમ ભ ૂલી શકજાં

? શ્રી એ. આઈ.

વહોરા, ડૉ. અંબજભાઈ પટેલ , શ્રી વરે શ તસિંહા (આઈ. એ. એસ) , શ્રી રીતાબહેન તેવદટયા (આઈ. એ.
એસ), શ્રી જી.ડી.વ્યાસ (આઈ.એ.એસ) , શ્રી તવરાર વહોરા , શ્રી જે.ડી.વ્યાસ , શ્રી અરજણકજમાર સજતદરયા
(આઈ.એ.એસ), શ્રી પી.વી.પટેલ , શ્રી આર.સી.રાવલ વગેરે અતિકારીઓને ભ ૂલી શકજાં તેમ નથી.
વહીવટીક્ષેત્રે હજાં જે કાાંઈ કરી શકયો તેમાાં એ સૌએ ખ ૂબ હફ
ાં ૂ આપેલી. જીવનની આ સફરમાાં તેમનો પણ
આભાર માની કૃતકૃત્યતા અનજભવજાં છાં.

ર્જ ગતરામ કાકાની પાંસ્ક્તઓ યાદ આવે છે :
અનજભવ જીવનનજ ાં નવનીત,
અમસ્ત જાં નદહ મળે રે .
જે મથશે તેને મળશે,
અનજભવ જીવનનજ ાં નવનીત
અમસ્ત જાં નદહ મળે રે ...
*******************************
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