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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાર્ છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
શિક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના શવદ્યાથીઓએ બહાર ગર્ા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સુંસારનાું
અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો કાઢર્ો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના શનશમત્તે જે શવશવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે િ અને પછાત સમાજની પુનરા ચના
સાથે સુંકળાર્ેલાું કે ટલાુંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાુંનાું કે ટલાુંક ખેતી,
સહકાર, પુંચાર્ત, શિક્ષણ, ગોપાલન સાથે સુંકળાર્ેલાું છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્ર્ો છે ,
જેલ સુપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ શવશવધ ક્ષેત્રોમાું કામ કરી રહેલાુંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાું सूत्रे

मणिगिा इव એમણે લીધેલ શિક્ષણનો દોર જોઈ િકિે . પ ૂવા અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આદદવાસી
શવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું શિક્ષણ કે ગ્રામશવકાસકાર્ામાું પરોવાર્ેલાના આવા બીજા
ડઝનબુંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ

છીએ.તેમાું અમારા સામર્થર્ાની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાું ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથર્ાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રુંથોના માધ્ર્મથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાર્ો કરનારાઓને પ્રેરક બની
રહે તેવ ુું સાદહત્ર્ પ્રકાશિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી શવઠ્ઠલભાઈ અમીને
શ્રી શવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાર્ા માટે આશથિક સહર્ોગ આપ્ર્ો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

અનુક્રમણિકા
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવિીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક શવચાર છે . આ સુંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનુું સત્ર્ છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋશિવર્ા
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના શવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના જીવનમાું પોતાના ઉપર કરે લા પ્રર્ોગોમાુંથી જે પ્રર્ોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરે લા શિક્ષણ–
પ્રર્ોગોને પોતાના અભ્ર્ાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રર્ોગો સફળ થર્ા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વ્ર્ાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાશવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમશપિત એવા શવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ું લોકભારતીત્વનુું શવશ્વબજારમાું આજે માકે દટિંગ થવુું અશનવાર્ા છે . કારણ કે
શવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃશત અને સુંસ્કૃશતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાું જાગી જવુું
બહુ જરૂરી છે . આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક શવિેિ સફળ થર્ેલા શવદ્યાથીઓનાું કાર્ો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ િીિાકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુસ્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી શિક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સુંસ્કારાર્ેલો શવદ્યાથી શુું શુું કરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજૂ થઈ છે . તેમાું
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્ર્વાન અનુભવોને આધુશનક સમર્માું
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુશવધાઓનો લાભ આપીને શવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માશનત અમારા પ ૂવા શવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ું ના સહતુંત્રી શ્રી જુગલફકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
એટલુું જ નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનુું પ્ર ૂફરીદડિંગકાર્ા સુંભાળી લીધુું ત્ર્ારે સહજ રીતે જ એ
શવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્ર્ો.
અનુક્રમણિકા
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગર્ાું છે ત્ર્ારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થર્ેલાું કાર્ો માટે પણ પ્રર્ોજવાનુું નક્કી કરવામાું આવ્્ુ.ું આના માટે ના જરૂરી ભુંડોળ સારુ
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ
કરતાું પણ વધુ મદદ હતી ! સવાશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્ુએસએ),
અિોક મોઢવાદડર્ા (જૂ નાગઢ) તથા રમેિ પટે લ (કે ક્ષલફોશનિર્ા)ના તત્કાલીન પ્રશતભાવોએ અમને
પ્રોત્સાદહત કર્ાા.
આમાુંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્ર્ા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાું
સ્વ. માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાફહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા

શ્રી ણર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુસ્સ્તકાઓનુું પ્રકાિન થિે. આ સૌ સહર્ોગીઓના
આપણે ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમર્માું શિક્ષણજગતને મ ૂલ્ર્વાન દદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાિનોને વૈશશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનુભવો પહોંચાડવાનુું
અમારુંુ કાર્ા સાથાક થિે તેવી આિા સાથે –
– અરુિભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સિોસરા.)
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કુ ટુાંબ પરાં પરા અને ઉછે ર
અમારુંુ ગોધાણી કુટુુંબ સત ુઆ બાવાના વખતથી રતનપુર ગામે પ્રખ્ર્ાશત પામેલ.ુું તેમના
ધાશમિક અને સામાજજક વારસાએ અમારી ચાર પેઢીના વાતાવરણમાું અસરકારક ભાગ ભજવ્ર્ો છે .
હુ ું સમજતાું િીખ્ર્ો અને પ્રાથશમક િાળાએ જતાું િીખ્ર્ો ત્ર્ારથી મેં જોર્ેલ ુું કે મારા શપતાશ્રી અને
અમારા કુટુુંબને પાક્ષલતાણા રાજ્ર્ની સાથે સારો સુંબધ
ું હતો. આઝાદીની લડત િરૂ થઈ ત્ર્ારે
રાજકીર્ આગેવાનો પણ અમારા કુટુુંબ સાથે સુંબધ
ું રાખતા. મેં જોર્ેલ ુું કે મારા શપતાશ્રી નાનામોટા
સૌને આશથિક રીતે બહુ જ મદદગાર થતા. બનારસથી એક સાધુ આવેલા અને તેમણે કહ્ુું કે આ
કુટુુંબે સત ુઆ બાવાનો વારસો જાળવી રાખ્ર્ો છે . તે સાધુની વાત મને અનેકવાર ર્ાદ આવતી રહે
છે .
અમારે ત્ર્ાું બહારથી અનેક માણસો આવતાું જતાું અને તેમની પાસેથી મેં સાુંભળે લ ુું કે પ ૂજ્ર્
સત ુઆ બાવાનો જન્મ પાક્ષલતાણા તાલુકાના રતનપુર ગામે આજથી દોઢસો વિા પહેલાું થર્ો હતો.
તેઓ ખ ૂબ જ સારી સ્સ્થશતના , રાજ્ર્ના પહેલા નુંબરમાું ગણના થાર્ તેવા એક ખેડૂત હતા. તેમને
નાનપણથી જ ભસ્તતમાું અને ભજનકીતાનમાું ખ ૂબ રસ હતો જેથી તેમનુું ઘર હુંમેિાું સાધુ-સુંતોથી
ભરે લ ુું રહેત.ુું તેઓ રાજ્ર્ના પટે લ ગણાતા. જમીન સુંપશત્ત ખ ૂબ જ સારી હતી. આ સમર્ે
પાક્ષલતાણાનાું કુુંવરીનાું એટલે મહારાજા સુરશસિંહજીની દીકરીનાું લગન હતાું. એક બાજુ દુષ્કાળની
પદરસ્સ્થશત ઊભી થર્ેલી. રાજાએ ખેડૂતો પાસે ભેટ સોગાદોનો આગ્રહ રાખ્ર્ો. પ ૂ. સત ુઆ દાદાએ
ઇન્કાર કર્ો અને રાજ્ર્ છોડી બનારસ તરફ જવા માટે ચાલી નીકળ્ર્ા. ત્ર્ાું એક સાચા સેવાભાવી
સુંત તરીકે ખ્ર્ાશત પામ્ર્ા. આજે પણ તેમની જગર્ા અને સદાવ્રત ઉપરાુંત સુંસ્કૃત પાઠિાળા ત્ર્ાું
ચાલે છે .
આ બધી વાતોની મારા ઉપર બાળપણથી જ સારી અસર થઈ. તેથી જ ધાશમિક વાતો
સાુંભળવી, બધા સાથે હળીમળીને રહેવ ુું વગેરે મને ગમત.ુું
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શશક્ષિ અને ઘડતર
રતનપુરપ્રાથશમક શિક્ષણ પ ૂરુંુ કર્ાા પછી પાક્ષલતાણા રાજ્ર્ની બોદડિંગમાું પહેલી અંગ્રેજીમાું
દાખલ થર્ો. આ સાવાજશનક બોદડિંગ રાજ્ર્ સુંચાક્ષલત હતી. તેમાું સરકારી નોકરોના , ખેડૂતોના અને
રાજ્ર્ના ગરાસદારોનાું બાળકો અભ્ર્ાસ કરતાું. આ બોદડિંગમાું દાખલ થવાથી સામ ૂદહક જીવન
જીવવાની અને શવિાળ કુટુુંબમાુંથી છૂટા પડયા પછી અન્ર્ કોમના શવદ્યાથીઓ સાથે ભળવાની તક
મળી. તે વખતના કે ટલાક શમત્રો સાથે આજે પણ મારે કુટુુંબ કરતાું શવિેિ સુંબધ
ું છે . કે ટલીકવાર
વૅકેિનમાું શવદ્યાથીશમત્રો મારે ઘરે આવતા , દસપુંદર દદવસ રોકાતા, સૌને મારાું માત ુશ્રી મારી સાથે
મારી જેમ જ મારે ઘેર રાખતાું. આમ બાળપણથી જ સૌની સાથે હળીમળીને રહેવાનુું ઉત્તમ શિક્ષણ
અભ્ર્ાસકાળ દરમ્ર્ાન પ્રાપ્ત થર્ેલ.ુું
હુ ું નાનો હતો ત્ર્ારે મારાું બાએ એક વખત રૂપાભાઈ હદરજનને બોલાવવાનુું કહ્ુ.ું રૂપાભાઈને
અમે મામા કહીને બોલાવતા. એમના દીકરાની વહુને પેટમાું ગાુંઠનુું ઑપરે િન ભાવનગર લઈ જઈ
કરવાનુું પાક્ષલતાણાના ડૉતટરે કહેલ.ુું તેઓ મારા શપતાશ્રી પાસે આવ્ર્ા અને બધી વાત કરી ત્ર્ારે
મારા શપતાશ્રીએ ઑપરે િન કરાવીલેવા કહ્ુું, એટલુું જ નહીં પણ સાથે ગર્ા અને આશથિક રીતે પણ
મદદ કરી. જોકે હદરજનને અડીને આવો તો પાણીની છાુંટ અમારા ઘરમાું પણ નુંખાતી. છતાું મારુંુ
કુટુુંબ તેમના સામાજજક અને અન્ર્ પ્રશ્નોમાું હરહુંમેિ મદદરૂપ થત ુું તેથી તેની અસર મારા મન
ઉપર એ પડી કે કોઈ પણ જાતના નાતજાતના ભેદભાવ વગર સૌના દુુઃખમાું ઊભા રહેવ ,ુું મદદગાર
થવુું એ માણસની ફરજ છે .
આઠમા ધોરણથી પાક્ષલતાણા બોદડિંગ છોડી હુ ું ભાવનગર ભણવા ગર્ો. તે સમર્ે પાક્ષલતાણા
સાવાજશનક બોદડિંગ બુંધ થઈ હતી. આ બોદડિંગ બુંધ થવાનુું કારણ તેમાું કોઈ હદરજન શવદ્યાથી ન
હતા અને તેને સાવાજશનક બોદડિંગ કહી ન િકાર્ તેવ ુું કારણ બતાવી તે વખતના કે ળવણીપ્રધાન શ્રી
નાનાભાઈ ભટ્ટે બુંધ કરાવેલી.
ત્ર્ારથી મારા સ્મરણમાું પ ૂજ્ર્ શ્રી નાનાભાઈનુું નામ આવેલ. મેં બધા શવદ્યાથીઓને આ
બાબતે શવરોધ દિાાવી અરજી કરવા પ્રેરેલા !
ધોરણ ૮ થી ૧૧નુું શિક્ષણ ભાવનગરની આલ્રેડ હાઈસ્કૂલમાું થ્ુું , તે દરશમર્ાન ૧૯૫૧માું
જવાહરલાલ નેહરુ ભાવનગર આવેલા.
તેમની સભાના બુંદોબસ્ત માટે જજજ્ઞાસા ખાતર કૉંગ્રેસ સેવાદળમાું જોડાર્ેલો. આ સેવાદળમાું
જોડાવા પાછળ મનમાું એક આકિાણ હત ુું કે મોટા નેતાઓની સભામાું જવુું અને તેમની વાતો
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સાુંભળવી. આ દરશમર્ાન મને અમારા સેવાદળના નાર્ક શ્રી જુગલદકિોરભાઈ મહેતાનો પદરચર્
થર્ો. તેમનો સ્વભાવ શમલનસાર હતો અને મારા એક ભત્રીજાને ઠક્કરબાપા બોદડિંગમાું દાખલ
કરાવવાના શનશમત્તે મળવામાું પદરચર્ વધતો ગર્ો. શ્રી જુગલદકિોરભાઈ એ મને “કોદડ્ુ”ું આપ્્ુું
અને કહ્ુું કે આ “કોદડ્ુ”ું માું ગ્રામ શવદ્યાપીઠનો લેખ છે

. તમે વાુંચી જાઓ. આ લેખ વાુંચીને મને

ગ્રામ શવદ્યાપીઠમાું દાખલ થવાનુું મન થ્ુ.ું એટલે શ્રી જુગલદકિોરભાઈનો મારા જીવન ઘડતરમાું
મહત્ત્વનો ફાળો છે એવુું હુ ું માનુું છું.
હુ ું જ્ર્ારે લોકભારતીમાું પ્રથમવાર ભાવનગરથી ગ્રામ દક્ષક્ષણામ ૂશતિ આંબલા ગર્ો ત્ર્ારે ત્ર્ાું
મારા પદરક્ષચત શ્રી વલ્લભભાઈ હતા. અમે જ્ર્ારે મુ. શ્રી મનુભાઈ પાસે ગર્ા ત્ર્ારે તેઓ દસ-બાર
શવદ્યાથીઓને એક વ ૃક્ષ નીચે ભણાવતા હતા.વગા પ ૂરો થર્ા બાદ શ્રી વલ્લભભાઈએ મારી ઓળખાણ
કરાવી કે આ મારા મામાના દીકરા છે . લોકભારતીમાું તેમને અભ્ર્ાસ કરવાની ઇચ્છા છે . આ
અગાઉ શ્રી મનુભાઈને મેં પાક્ષલતાણામાું સૌરાષ્ર રાજ્ર્ના એકમ વખતે પાક્ષલતાણા રાજ્ર્નો કબજો
લેવા માટે આવેલા , ત્ર્ારે તે સમારું ભમાું એક જુસ્સાદાર વતતા તરીકે સાુંભળે લા અને મોભાદાર
વ્ર્સ્તત તરીકે રાજાની પાસે શસિંહાસન પર બેઠેલા જોર્ેલા. તે વખતનો તેમને દરજ્જો અને માનમરતબો મારી આગળ તાદૃિ થર્ા . જ્ર્ારે બીજી બાજુ એક વ ૃક્ષ નીચે શિક્ષક તરીકે શવદ્યાથીઓને
ભણાવતા મુ. શ્રી મનુભાઈને જોઈને મને ઘણો આનુંદ થર્ો. મુ. શ્રી મનુભાઈએ પ ૂછ્ુું કે આ ભાઈ
કોણ છે ? વલ્લભભાઈએ મારો પદરચર્ આપ્ર્ો. મનુભાઈએ કહ્ુું કે જે પેલા મોટા ખેડૂત છે તેમના
દીકરા ને ? એટલે વલ્લભભાઈએ હકારમાું માથુું ધુણાવ્્ુ.ું મુ. શ્રી મનુભાઈએ મને કહ્ુું કે ભાવનગર
કે બીજી કૉલેજમાું શુું કામ ભણવા જતા નથી ? ત્ર્ારે મેં કહ્ુું કે મારે ભણીને ગામડામાું કામ કરવુું છે
તેથી જ લોકભારતી ગ્રામ શવદ્યાપીઠમાું ભણવાનો શવચાર કર્ો છે . મનુભાઈ એ ફોમા ભરી આપવા
કહ્ુ.ું
લોકભારતીની િરૂઆત હતી. સાત દદવસનો ઇન્ટરવ્્ ૂ રાખેલો. ઇન્ટરવ્્ ૂમાું સવારમાું વહેલા
ઊઠવાનુ,૩
ું કલાક સુધી ખેતરમાું કામ કરવાનુું વગેરે હત.ુું તે વખતે પાળા બાુંધવા અને પર્થથર
વીણવાનુું કામ હત.ુું બપોર પછી પેપર લખવાનાું. ગૃહકામ

, સફાઈ વગેરે જાતે જ કરવાનુું હત.ુું

લોકભારતીમાું દાખલ થવાનો ખ ૂબ ઉત્સાહ હતો એટલે આ બધી ફરજો ખ ૂબ ઉત્સાહથી કરતો અને
તેથી ઇન્ટરવ્્ ૂમાું પાસ થઈ ગર્ો.
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લોકભારતીમાાં
જે દદવસે ઇન્ટરવ્્ ૂમાું આવ્ર્ો અને કામ િરૂ થ્ુું ત્ર્ારે મારા મનમાું એક ગડમથલ ચાલતી
હતી : આ તે કે વી ગ્રામશવદ્યાપીઠ છે જેને મકાન નથી
ગ્રામશવદ્યાપીઠ કે મ કહેવાર્

, સાધનો નથી , લૅબોરે ટરી નથી ! આને

? એક બાજુ િામળદાસ કૉલેજ જેવી ભવ્ર્ સુંસ્થા અને િહેરી

વાતાવરણ અને બીજી બાજુ આ શવદ્યાપીઠ ! પણ જ્ર્ારે સુંસ્થાના ઉદ્દઘાટન પ્રસુંગે પ ૂ. શ્રી નાનાભાઈ
બોલ્ર્ા કે આ સુંસ્થા કોઈ કૉલેજ કે ્ુશનવશસિટીની હરીફાઈમાું નથી. અમે તો ગામડાનો શવકાસ થાર્
અને આ ્ુવાનો ભણીને ગામડામાું આગેવાની લઈ િકે અને ગામડામાું રહે એવી ભાવનાથી
શવદ્યાથીઓને શિક્ષણ આપવા માગીએ છીએ ; અહીં ભણીને નોકરી મળે એવી કોઈ બાુંહધ
ે રી અમે
આપતા નથી. હજુ કોઈના વાલી

, માબાપ કે શવદ્યાથીના મનમાું એવુું હોર્ કે નાનાભાઈના

માનમરતબાથી નોકરી મળી જિે તો તેવા શવદ્યાથી જઈ િકે છે ! પુ. નાનાભાઈએ એમ પણ કહેલ ુું
કે આ સુંસ્થામાું મોટુું દાન આપનાર જીવણલાલ િેઠ હોર્ કે સાુંઢીડાના કોઈ શ્રમજીવી ખેડૂત એક
રૂશપર્ો આપે તો મારે મન બેર્ સરખુું છે . તેમના ભાિણની મારા ઉપર ઘણી સારી અસર પડી. હુ ું
સુંસ્થાના કાર્ાથી પ્રભાશવત થર્ો અને હુ ું જે ધ્ર્ેર્થી આ સુંસ્થામાું આવ્ર્ો છું તે પદરપ ૂણા થિે એવી
મને શ્રદ્ધા જાગી.
ધીમે ધીમે અમારુંુ પદ્ધશતસરનુું શિક્ષણ િરૂ થ્ુ.ું શિક્ષણના િરૂઆતના દદવસનો એક
અનુભવ અને ર્ાદ આવે છે . છાત્રાલર્માું જુદાું જુદાું કામોની વહેંચણીમાું અમારી ટુકડીને પાણી
ભરવાનુું કામ આવ્્ુ.ું તે વખતે સણોસરામાું જ્ર્ાું આજે ગામની ટાુંકી છે ત્ર્ાું કૂવો હતો. કૂવા ઉપર
ગરે ડી પણ ન હતી. મેં કોઈ દદવસ આવુું કામ કરે લ નહીં. આ તો બહેનોનુું જ કામ એમ મને મનમાું
લાગત.ુું રતનપુર ગામની બહેનો જેમનુું સાસરુંુ સણોસરા ગામે હત ુું , તે બેન-દીકરીઓએ મને પાણી
ભરતાું જોર્ો. તેઓ મને દલસુખકાકા કહેતાું. તેઓ બોલવા લાગર્ાું કે દલસુખકાકા પાણી ભરવા
આવ્ર્ા છે . મને મનમાું ખ ૂબ લાગી આવ્્ુું કે મારે અહીં ભણવુું નથી અને ઘેર જતા રહેવ ુું છે . પણ
સાુંજે પ્રાથાનામાું અમારા ગૃહપશતએ કહ્ુું કે આ છાત્રાલર્નુું નાનુમ
ું ોટુું બધુું કામ એ આપણા ઘરનુું જ
કામ છે . આપણાું ઘરમાું વાસણ કોણ ઊટકે છે ? વાસણ, પાણી, સફાઈ વગેરે ઘરનુું કામ કોણ કરે
છે ? આપણાું બા , બહેન કે ભાભી ઘરના આવાું કામ કરતાું હોર્ છે . આ બધાું આપણા ઘરનાું
વ્હાલામાું વ્હાલાું સભ્ર્ો છે . જો તે આવુું કામ કરતાું હોર્ તો તેને હલકુું કામ કે મ ગણી િકાર્

?

ઊલટાનુું આ કામ કરનાર ઘરના સભ્ર્ને પ્રશતષ્ઠા આપવી જોઈએ. આ એક છાત્રાલર્માું તમે બધા
એક ઘરના સભ્ર્ો જેવા છો અને ઘરની જેમ તમારે રહેવાનુું છે .
અનુક્રમણિકા

Page 9

પ્રજાસેવાના અનુભવો

આ વાત મારા ગળે ઊતરી ; પણ મનમાું થોડીક િરમ રહી ગઈ. એટલે મને પાણી ભરવાનુું રાત્રે
ગોઠવાવ્્ુું જેથી કોઈ દે ખે નહીં ! પણ આવી રહીસહી િરમ પણ એક નાના પ્રસુંગથી દૂ ર થઈ. એક
વખતે અમારા ગામના ગોર ધનજીભાઈ સણોસરા આવતા હતા. મારાું બાએ મારી ખબર કાઢવા
કહેલ. અમારી ટુકડી પાર્ખાનાની સફાઈ કરતી હતી. તેવામાું ધનજીભાઈને લઈને એક શવદ્યાથી
મારી પાસે આવ્ર્ો. મને પાર્ખાનાની સફાઈ કરતો જોઈને ખ ૂબ અફસોસ થર્ો અને બોલવા લાગર્ા
કે , “જેરામદાદાના કુટુુંબનુું પતન થઈ ગ્ુું ! ભણ્ર્ા પછી છોકરા પાર્ખાનાની સફાઈ કરવાનુું
િીખ્ર્ા. મારે નુંદુબાને વાત કહેવી પડિે.” મને મળ્ર્ા વગર ચાલ્ર્ા ગર્ા. તેમણે આ વાત મારી
બાને આવીને કરી. મારાું માત ુશ્રીએ આ વાત મારા શપતાશ્રીને કરી ત્ર્ારે તેમણે કહ્ુું કે નાનાભાઈની
સુંસ્થામાું આમ જ હોર્. ત્ર્ાું નાનામોટાનો કે આ કામ હલકુું છે કે મોટુું છે તેવો કોઈ ભેદભાવ હોર્ જ
નહીં. ગોરને બધી ખબર ન પડે. આમ અમુક કામની સ ૂગ , િરમ અને નાનીમોટી િુંકા-કુિક
ું ા વગેરે
ધીરે ધીરે દૂ ર થતાું રહ્યાું અને અભ્ર્ાસના ધ્ર્ેર્ પ્રત્ર્ે મને રસ પડવા લાગર્ો.
શ્રી રશતભાઈ અંધાદરર્ા અમારા એ વખતે આચાર્ા હતા. તેમણે ખેતીના ઉત્પાદનકામમાું
ઘણો રસ ઊભો કરે લો. અમને પ્લૉટ આપવામાું આવેલ. અમારી ટુકડી સારુંુ ઉત્પાદન કરી પ્રથમ
આવેલી. એટલેઅમને જે પદ્ધશતથી શિક્ષણ મળત ુું તેમાુંથી ખ ૂબ આત્મશ્રદ્ધા જાગી. વળી

, સોંપાર્ેલ

કામ ખુંતથી અને જવાબદારીપ ૂવાક કરવામાું આવે તો તેમાું કોઈ કોઈ મુશ્કે લી રહેતી નથી

, તેવો

ભારે આત્મશવશ્વાસ આ શિક્ષણના કાળ દરમ્ર્ાન પ્રાપ્ત થર્ો. ઉપરાુંત સુંસ્થા દ્વારા ગોઠવાતી
શિક્ષબરો, સુંમેલનો વગેરે કાર્ાક્રમોને લીધે ગામડાુંમાું જવાનુું બનત ુું તેથી ગ્રામજનોના પ્રશ્નો
સમજવાનુું થત ુું અને તે વખતે કાર્ાકતાાઓનાું વલણ , વ્ર્વહાર અને માગાદિાનથી અમારુંુ ઘડતર
થત.ુું ઉપરાુંત શ્રમજીવીઓ , ગરીબો અને દુુઃખીઓ પ્રત્ર્ે કરુણા ઊપજતી અને તેમને કે મ ઉપર્ોગી
થવુું તેની આવડત અને આર્ોજનિસ્તત વગેરે ગુણોનો શવકાસ ત્ર્ારથી થર્ો હોર્ એમ લાગે છે .
મને ર્ાદ આવે છે કે નઈતાલીમ સુંમેલનમાું આર્ોજનનુું જે પ્રત્ર્ક્ષ કામ થર્ેલ અને આ કામ
કરવામાું અમને જે તાલીમ મળી તે આજે પણ મારા જીવનના દરે કે દરે ક કાર્ામાું પ્રેરણા આપી રહી
છે .
લોકભારતીના શિક્ષણ દરમ્ર્ાન અને ૧૯૫૪માું અક્ષખલ ભારતીર્ નઈતાલીમ સુંમેલન મળ્્ુું
હત ુું ત્ર્ારે સ્વતુંત્ર રીતે કામ કરવાની જે તક મળે લી તેના કારણે મારા જીવનમાું આત્મશ્રદ્ધાનુું બળ
વધ્્ુ.ું નઈતાલીમ સુંમેલનનુું જે કામ સોંપેલ ુું તે કામ પહેલી દૃષ્ષ્ટએ ઘણુું નાનુું લાગે પણ તેમાું જે
પ્રદિાન ભરવાનુું હત ુું તેના મુખ્ર્ પ્રવેિદ્વાર માટે માટીનાું નાનાુંમોટાું અનેક જાતનાું વાસણો
અનુક્રમણિકા
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બનાવવાનાું હતાું અને તેને સુિોભન તરીકે વાપરીને મુખ્ર્ પ્રવેિદ્વાર તૈર્ાર કરવાનુું હત ુું . આ કામ
મુ. શ્રી. મ ૂળિુંકરભાઈએ મને સોંપ્્ુું . આ કામ લીધા પછી મારા મનમાું મઝ
ું ૂ વણ પેદા થઈ કે આ
બધુું કે વી રીતે ગોઠવવુું ? હુ ું જ્ર્ારે નાનો હતો હતો ત્ર્ારે વાડીએ નવાગામના કુુંભારભાઈ અવારનવાર ગધેડાું ઉપર માટીના ગોળા , માટલાું ભરીને આવતા , ત્ર્ારથી મારી સાથે તેમને પદરચર્
હતો. તેથી હુ ું સીધો નવાગામ પહોંચ્ર્ો. શ્રી અરજણભાઈ કુુંભારને મેં વાત કરી કે લોકભારતીમાું
નઈતાલીમનુું સુંમેલન ભરવાનુું છે , તેમાું મુખ્ર્ દરવાજાના પ્રવેિદ્વાર માટે નાું માટીનાું વાસણોનુું
કામ તમને આપવાનુું છે . તેઓ એમ સમજ્ર્ા કે થોડાું વાસણો જોઈતાું હિે . મેં તેમને કહ્ુું કે આ
માટે તમે બુંનેભાઈઓ લોકભારતીમાું મુ. શ્રી મ ૂળિુંકરભાઈ પાસે આવો.
તેમને હુ ું મુ. શ્રી મ ૂળિુંકરભાઈ પાસે લઈ ગર્ો અને નાનાુંમોટાું વાસણોનુું ક્ષલસ્ટ તેમને
આપ્્ુ.ું અરજણભાઈએ આ ક્ષલસ્ટ જોઈને ના પાડી. મેં તેમને કહ્ુું કે તમારાું સગાુંવહાલાુંને
બોલાવીને બેત્રણ જણા પાુંચસાત ચાકડાઓ અને નીંભાડા િરૂ કરો અને તે માટે હુ ું સાુંઠી , બળતણ
વગેરે તમને રતનપરથી અપાવીિ. તેમને દહિંમત આવી , કામ િરૂ ક્ુાં અને વાસણો તૈર્ાર થવા
લાગર્ાું. દરરોજ સવારે અમે રે તટર લઈને જતા અને રાતના તૈર્ાર કરે લાું વાસણો લોકભારતીમાું
લઈ આવતા. રું ગબેરુંગી દડઝાઈનવાળાું માટીનાું વાસણોથી સુિોભન કરી મુખ્ર્ પ્રવેિનો દરવાજો
તૈર્ાર કર્ો. નઈતાલીમ સુંમેલન ભરા્ુું ત્ર્ારે લોકો અને મહેમાનો આ દરવાજાનાું ખ ૂબ વખાણ
કરતાું ત્ર્ારે મારા મનમાું એક પ્રકારનો સુંતોિ અને આનુંદ થતો. ત્ર્ાર પછી નઈતાલીમ સુંમેલનનુું
બીજુ ું કામ પડેલ ુું તે રે લવેસ્ટે િન ઉપર મહેમાનોને લેવા માટે ખાસ બસ લઈને દસ શવદ્યાથીઓને
સાથે રાખીને જવાબદારી લીધેલી. મુરબ્બી શ્રી મ ૂળિુંકરભાઈએ આ કામ મને સોંપેલ.ુું તેમાું
ક્ષબહારના એક મહેમાનની બૅગ રે ઈનમાું સીધી ભાવનગર ચાલી ગઈ. લોકભારતીમાું આવીને તેમનો
સામાન ગણતાું બૅગ મળી નહીં એમ અમને મહેમાને જણાવ્્ુ.ું ત ુરત જ હુ ું સ્ટે િને દોડી ગર્ો અને
ત્ર્ાું રે લવે સ્ટે િન માસ્તરને વાત કરી. ભાવનગર ફોનથી ખબર આપ્ર્ા.
ભાવનગર સ્ટે િન માસ્તરે તપાસ કરીને બૅગ ઉતારી લીધી અને સણોસરા જાણ કરી અને
બૅગ સહીસલામત મહેમાનને સોંપી. મહેમાન ખ ૂબ ખુિ થર્ા અને અમને િાબાિી આપી. આવાું
નાનાું કામોમાુંથી જે સ ૂઝ પેદા થઈ અને તાત્કાક્ષલક શનણાર્ લેવાની િસ્તત પેદા થઈ અને તેનાું
પદરણામો પણ ત ુરત મળવાથી કામ કરવાનો ઉત્સાહ વધતો ગર્ો.
આવી જ રીતે લોકભારતીના અનેક કાર્ાક્રમોમાું ભાગ લેતાું લેતાું જે પ્રત્ર્ક્ષ શિક્ષણ અને
અનુભવ મેળવ્ર્ા તે આજે જીવનમાું ભારે ઉપર્ોગી બન્ર્ા છે .
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એક વખત પ ૂ . નાનાભાઈ અમારો વગા લેવા માટે આવવાના હતા. સામાન્ર્ રીતે તેઓ
રાજ્ર્સભાના સભ્ર્ હોવાને કારણે દદલ્હી હોર્ , પણ જ્ર્ારે લોકભારતીમાું હોર્ ત્ર્ારે અમારો વગા
લેવા જરૂર આવતા. વગા લેવા આવ્ર્ા ત્ર્ારે અમારા છાત્રાલર્ની આગળ એક હદરજન છોકરો કે િવ
અમારા બધાનાું ચુંપલ અને બ ૂટને પૉક્ષલિ કરી આપતો હતો. નાનાભાઈએ તેને બહાર જોર્ો અને
અમારા વગામાું આવ્ર્ા. નાનાભાઈએ વગાની િરૂઆત કરી અને કહ્ુું કે હવે હુ ું ઘરડો થર્ો છું . કાને
સાુંભળતો નથી, આંખે સ ૂઝત ુું નથી અને લખવાનુું થાર્ તો હાથ ધ્ર ૂજે છે . ર્ાદ પણ રહેત ુું નથી તેથી
તમે બધા હવે મને એક બ્રિ અને પૉક્ષલિની બેત્રણ ડબ્બીઓ આપો જેથી હુ ું બેઠો બેઠો પૉક્ષલિ કરુંુ .
આ વાત જ્ર્ારે નાનાભાઈએ કહી ત્ર્ારે બધાનાું મન ઉપર ભારે અસર થઈ. સ્વાવલુંબન અને હાથે
કામ કરવાની જે ટે વ લોકભારતીમાું િીખવાની છે તેમાું કુંઈક ઊણપ છે તેવો ટોણો નાનાભાઈનો
હતો, તે અમે બધા સમજી ગર્ા. આવી રીતે આવા મહાન પુરુિોની શિક્ષણ પદ્ધશતથી અમારા જેવા
હજારો શવદ્યાથીઓના જીવનમાું પદરવતાન અને ઘડતર થ્ુું છે . હુ ું પણ આવુું શિક્ષણ મેળવવામાું
સદ્ .ભાગી છું. એક વખત નાનાભાઈએ પ્રાથાનામાું કહેલ ુું કે મેં આ ગ્રામશવદ્યાપીઠ કાઢી છે તેનો હેત ુ
આ શવદ્યાપીઠમાું શિક્ષણ લીધા પછી નોકરી અપાવવા માટે નહીં પણ મારા શવદ્યાથી એકે ક ગામમાું
જઈને લોકોની વચ્ચે કામ કરે તેને હુ ું મારુંુ સાચુું શિક્ષણ ગણુું છું. જેને ગામડામાું જઈ કામ કરવુું હિે
તેને સૌરાષ્ર સરકાર પાસેથી જમીન પણ અપાવીિ.
તેવી રીતે મુ. શ્રી મનુભાઈએ લોકભારતીના ખેતીવાડી સ્નાતકોને સરકારી પડતર જમીન
આપવી, પાુંચ વિા સુધી મહેસ ૂલ ન લેવ ુું અને ખેતીના શવકાસ માટે લોન અને બીજી મદદ પણ
આપવી, તે જાતનો પદરપત્ર સરકાર પાસે કરાવેલો. તે દદવસોમાું નાનાભાઈના સ ૂચન અને
રણકારથી અમે બે-ત્રણ શમત્રોએ ગામડામાું રહેવ ુું અને ગામડાના લોકો સાથે-કામ કરવુું તેવો શનણાર્
કર્ો.
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લોકકારિ અને સમાિ નવશનમાચિ
લોકભારતીમાુંથી સ્નાતક થઈને મેં ફૂલસર ગામે સરકારી પડતર જમીનની માગણી કરી.
આ જમીન સોંપવાની પ ૂવા -તૈર્ારીરૂપે જમીનનુું પ ૃથક્કરણ વગેરે કરાવ્્ુું અને તે વખતના
પાક્ષલતાણાના એક આગેવાન શ્રી જોરસુંગભાઈ કશવ પાસે ગર્ો. તેમણે કહ્ુું કે તમારે ત્ર્ાું ખેતી
કરવાની શુું જરૂર છે

? અહીં મારી પાસે ૭૦૦-૮૦૦ વીઘા જમીન છે . મારે પણ ગામડામાું

નાનાભાઈ જેમ લોકિાળા િરૂ કરવી છે . મારે તમારા જેવા કાર્ાકરની જરૂર છે . તેથી અમે તેમની
સાથે ભ ૂતદડર્ા લોકિાળા ઊભી કરવામાું જોડાઈ ગર્ા. મારી સાથે એક બીજા મારા શમત્ર શ્રી
રશસકભાઈ મહેતા હતા. અમે બુંને જણાએ લોકિાળા િરૂ કરવા શનણાર્ કર્ો. મેં મારા જીવનમાું કોઈ
દદવસ શિક્ષણનુું કામ કરીિ તેવી કલ્પના પણ કરે લ નહીં ; પણ મારે આવી પડેલ ુું કામ કે વી રીતે
પાર પાડવુું તેની તાલીમ લોકભારતીના શિક્ષણકાળ દરશમર્ાન મળે લી. શિક્ષણ મારો શવિર્ ન હતો
અને ભણતરમાું હુ ું મધ્ર્મ હતો , છતાું આત્મશવશ્વાસથી મેં ભ ૂતદડર્ા લોકિાળામાું શિક્ષણનુું કામ િરૂ
ક્ુ.ાં િરૂઆતમાું ૨૦ શવદ્યાથીઓ હતા. લોકિાળાનુું સ્થાન એવી જગર્ાએ હત ુું કે આજુબાજુ કોઈ
ગામડાું ન હતાું . જે લોકો હતા તે પણ આદદવાસી જેવા હતા. વાઘરી, ભટકતા અને રખડતા લોકો
હતા. અને થોડાક માલધારીઓ પશુઓ સાથે વસેલા હતા. આ લોકોને ભણાવવાનુું અને સુધારવાનુું
વગેરે કામ શિક્ષણની પ્રવ ૃશત્ત સાથે કરવાનુું હત.ુું ગામડાુંમાુંથી આવેલા શવદ્યાથીઓ આવા ક્ષબહામણા
ડુુંગરો અને જગલોમાું
ું
રહેવા ટે વાર્ેલા ન હતા. આવા શવદ્યાથીઓને શિક્ષણના કામ સાથે અને બીજી
પ્રવ ૃશત્તઓ દ્વારા સુંસ્થામાું જોડી રાખવા તે ઘણુું અઘરુંુ કામ હત.ુું પણ લોકભારતીની અનેક પ્રવ ૃશત્તઓ
અમને આ શિક્ષણનુું કાર્ા કરવામાું ઉપર્ોગી નીવડી. અમે શવદ્યાથીઓ સાથે જગલમાું
ું
હતા

, સાથે

રહેતા અને બધી પ્રવ ૃશત્તઓ સાથે કરતા જેથી અમે શવદ્યાથીઓને તેમના શિક્ષણકાર્ામાું પકડી રાખી
િક્યા. ઘણી વાર આ શવદ્યાથીઓ રાતના ક્ષબહામણા વાતાવરણથી ઝબકીને ડરી જતા. કે ટલાક
શવદ્યાથીઓ અમને પ ૂછયા વગર ઘેર ચાલ્ર્ા જતા. આવા શવદ્યાથીને સમજાવીને અમે પાછા લઈ
આવતા. તેમાુંથી કે ટલાક શવદ્યાથીઓ આજે લોકભારતીના ગ્રૅજ્્ુએટ બન્ર્ા છે . જજલ્લા કક્ષાના
ખેતીવાડી અશધકારી પણ થર્ા છે . લોકિાળા ચલાવતાું ચલાવતાું

, લોકભારતીમાું રહ્યા તે

દરમ્ર્ાનનો જે પ્રત્ર્ક્ષ કામ કરવાનો અનુભવ મેળવેલો તેવો જ અનુભવ અને તાલીમ , જવાબદારી
સાથે કામ કરવામાું લોકિાળા દ્વારા મને મળ્ર્ો. આ લોકિાળામાું માલધારીઓના

, ખેડૂતોના ,

આજુબાજુનાું ગામડાુંઓમાું ચોરીઓના મારામારી વગેરેના પ્રશ્નો અમારી પાસે આવતા.
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બીજો પણ એક પ્રસુંગ બન્ર્ો. અમારી વાઘરી વસાહતમાું બેત્રણ વાઘરી ભાઈઓએ ડુુંગરની
રાજસ્થળીના ખેડૂતોની બાજરીનાું ડૂુંડાું કાપીને તેમના મકાનમાું રાખ્ર્ાું. બીજી પણ નાનીમોટી
ચોરીઓ કરાવેલી. આ લોકો ચોરી કરતા બુંધ થાર્ અને કામ કરે તેવી સમજાવટનો અમે પ્રર્ત્ન
કરે લો. પણ એક વખત અંદરોઅંદર વાઘરી કુટુુંબોમાું ભારે મોટો ઝઘડો થર્ો અને ખ ૂબ મારામારી
થઈ. મારા જીવનમાું માણસો આવી રીતે લડે તે જોવાનો પહેલો પ્રસુંગ હતો. બે-ત્રણ બહેનોને
મારે લી તેથી મેં ફોજદારને બોલાવીને આ વાઘરી ભાઈઓને શિક્ષા કરાવેલી. ત્ર્ાર પછી સમાધાન
પણ કરાવેલ.ુું
એક વખત ભાવનગરથી રાત્રે ૧૨ વાગે ઘોડાગાડીમાુંથી ઊતર્ો. જે વાઘરી ભાઈઓને મેં
માર મરાવેલો તે જ વાઘરી ભાઈઓ ત્ર્ાું ઊભેલા. મને મનમાું બીક લાગી કે હવે મારુંુ આવી બન્્ુ.ું
ત ુરત જ લોકભારતીના અને પ ૂ. નાનાભાઈને ર્ાદ કર્ાા . બહુ દહિંમતપ ૂવાક અને શ્રદ્ધાપ ૂવાક મેં તે
લોકોને બોલાવ્ર્ા અને કહ્ુું કે અલ્ર્ા, ક્યાું જવાના છો. તે લોકોએ કહ્ુું “બાપા

, અમે તો લોટ

દળાવવા આવ્ર્ા છીએ.” મેં કહ્ુું કે “ચાલો , આ મારો સમાન ઉપડાવવામાું મદદ કરો અને મને ઘેર
મ ૂકી જાઓ. તે લોકો ઘેર મ ૂકી ગર્ા. ત્ર્ારથી મારા જીવનમાું મોટો પલટો આવ્ર્ો. સાચી રીતે
લોકોની વચ્ચે કામ કરીએ અથવા રાગદ્વેિ વગર કોઈ કામ કરતાું કોઈને સજા થાર્ તો પણ
ડરવાની કે બીકની જરૂર નથી. આ પ્રસુંગ ઉપરથી મારા મનમાું શ્રદ્ધા વધી.
ભ ૂતદડર્ા સુંસ્થાના ગોસદનની હજાર જેટલી ગાર્ો હતી. તેની દસ-બાર દૂ ઝણી ગાર્ોનુું દૂ ધ
ગોવાળો બીડમાું ચરાવવા જતા ત્ર્ારે દોહી લેતા . પદરણામે શવદ્યાથીઓને દૂ ધ ન મળતાું , ફદરર્ાદ
આવી. તપાસ કરતાું તે વાત સાચી નીકળી તેથી એક ગોવાળને છૂટો કર્ો. આથી અન્ર્ ગોવાળો
સુંપીને હડતાલ પર ઊતર્ાા . બીજે દદવસે ગાર્ો ચારવાનો પ્રશ્ન ઉભો થર્ો. આ કામ શ્રી જજત ુભાઈ
સુંભાળતા; તેમણે મને વાત કરી , ચચાા કરીને શનણાર્ લીધો કે શિક્ષણકામ બુંધ કરવુું અને થોડા
મોટા શવદ્યાથીઓ સાથે ગાર્ો ચારવા જવુું ! આ પ્રમાણે થતાું આસપાસ તેની ભારે અસર થઈ અને
ગોવાળોએ હડતાલ પાછી ખેંચી !
આ દદવસોમાું ગામડામાું કામ કરતાું કરતાું ઘણા અનુભવો થર્ેલા. એક દદવસ ભાવનગરથી
હદરજન સેવકસુંઘના મુંત્રી અમારી સુંસ્થામાું આવ્ર્ા અને કહ્ુું કે ભુંડાદરર્ામાું એક હદરજનને એક
ગીરાસદારે માર માર્ો છે . તમારે અમારી સાથે આવવાનુું છે . હુ ું તેમની સાથે ભુંડાદરર્ા ગર્ો. ત્ર્ાુંના
ગરાસદારને અમે મળ્ર્ા.

તેમને સમજાવ્ર્ા કે હદરજન કે નાના માણસ બધા સરખા છે . હવે કોઈની

દાદાગીરી ચાલિે નહીં. દરબારો સમર્ને પારખી ગર્ા અને હદરજનો સાથે સમધાન થ્ુ.ું
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ુ વો
શવશવધ ક્ષેત્રે કાયાચનભ
આ રીતે આજુબાજુનાું ગામોમાું અનેક કામોને કારણે અને સદ્

.ભાવનુું વાતાવરણ ઊભુું

થવાના કારણે મને લોકલ બોડા માું જજલ્લા કક્ષાએ દટદકટ આપવામાું આવી. હુ ું લોકલ બોડા ના સભ્ર્
તરીકે ચટાર્ો.
ું ૂ
તેમાું લોકલ બોડા ની કશમટીઓની રચના કરવાના પ્રસુંગે મારુંુ નામ બાુંધકામ
સશમશતમાું મ ૂકવામાું આવ્્ુ.ું તેમાું કે ટલાક સભ્ર્ોએ શવરોધ ઉઠાવ્ર્ો કે જુશનર્ર સભ્ર્ોને બાુંધકામ
કશમટીમાું સ્થાન અપાર્ છે તે વ્ર્ાજબી નથી. મેં કૉંગ્રેસના પ્રમુખને કહ્ુું કે મને કોઈ પણ સશમશતમાું
મ ૂકો, હરકત નથી. આ વાત શ્રી બળવુંતરાર્ મહેતા પાસે પહોંચી. તેમણે મને મળવા બોલાવ્ર્ો
અને કહ્ુું કે તમારે જજલ્લા ગ્રામ પુંચાર્ત મુંડળમાું સભ્ર્ તરીકે કામ કરવાનુું છે . આ રીતે કોઈનો
પણ શવરોધ હોર્ તો કામ છોડવાથી કામ સામેથી મળે છે તે વાત લોકભારતીના શિક્ષણમાુંથી
અમને મળે લી. તેનો પ્રત્ર્ક્ષ અનુભવ મને થર્ો.
૧૯૬૦માું ભારત સરકારની જે આઠ રૂરલ ઇન્સન્સ્ટટ્ુટ આખા દે િમાું હતી તેમાુંથી થોડાક
શવદ્યાથીઓને ગ્રામપ્રદે િની પ્રવ ૃશત્તઓ માટે તાલીમ આપવી અને કામ આપવુું તેવો શનણાર્ થર્ેલો.
તેના અનુસધ
ું ાને દરે ક રાજ્ર્માું એક દફલ્ડ આશસસ્ટુંટની જગર્ા ઊભી થઈ. તેમાું ગ્રામપ્રદે િની પ્રવ ૃશત્ત
સાથે સુંકળાર્ેલા લોકભારતીના સ્નાતકોનાું નામ સરકારને મોકલેલાું તેમાું મારી પસુંદગી થઈ તેથી
મને ૧૯૬૦-૬૧માું ભારત સરકારના સામ ૂદહક શવકાસ ખાતા દ્વારા દફલ્ડ આશસસ્ટુંટ તરીકે કામ
કરવાની તક મળી. આ કામનુું ક્ષેત્ર ઘણુું શવિાળ હત.ુું ગુજરાતમાું પ્રજાના પ્રશતશનશધઓ અને
સરકારી કમાચારીઓ તાલુકા કક્ષાએથી જજલ્લા કક્ષા સુધી સ્થાશનક સ્વરાજ્ર્ની સુંસ્થામાું કે વી રીતે
કામ કરે છે તે જોવાનુું અને તેમને મળવાનુું બનત ુું . આ ઉપરાુંત ભારત સરકારના સામ ૂદહક શવકાસ
ખાતા દ્વારા ચાલતી પ્રવ ૃશત્તઓમાું પણ કામ કરવાનુું બનત.ુું આ કાર્ા દરશમર્ાન સમગ્ર દે િ કક્ષાએ
મસ ૂરીમાું અને બીજાું સ્થળોએ ગ્રામ શવસ્તારમાું તાલીમનો બહુ મોટો અનુભવ મેં મેળવ્ર્ો. આ કામ
પાછળ ખ ૂબ જ મહેનત અને સમર્ આપેલ. આ બધા કારણે ૧૯૬૨માું ફામા ્ુથ એતસચેઈન્જમાું
મારુંુ નામ અપા્ુ.ું આમ મારે છ મદહના ્ુ.એસ.એ જવાનુું બન્્ુ.ું
અમેદરકા જતા પહેલાું પાક્ષલતાણાના શમત્રોએ શુભેચ્છારૂપે શવદાર્ સમારું ભ ગોઠવેલા. આ
પ્રસુંગે મુ. શ્રી મ ૂળિુંકરભાઈ પણ આવેલા. કે ટલાક શમત્રોએ ભાિણ કરતાું કહ્ુું કે દલસુખભાઈને
અંગ્રેજીમાું બોલવાની મુશ્કે લી પડિે. ત્ર્ારે મારા મનમાું મઝ
ું ૂ વણ પેદા થર્ેલી. પણ તે વખતે મુ. શ્રી
મ ૂળિુંકરભાઈએ મારામાું શ્રદ્ધા મ ૂકે લી અને શવદાર્ આપતાું કહેલ ુું કે લોકભારતીમાું દલસુખે જે રીતે
શિક્ષણ મેળવ્્ુું છે અને આત્મશ્રદ્ધાથી આગળ વધેલ છે તેથી મને ખાતરી છે કે અંગ્રેજી ભાિાની
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મુશ્કે લી તેને પડિે નહીં. તે રસ્તો કાઢિે તેવી મને શ્રદ્ધા છે . આપણા દે િની સારી છાપ ઊભી કરિે
અને સફળતાપ ૂવાક પ્રવાસ કરીને આપણી વચ્ચે પાછા આવિે . તેમના િબ્દોએ મારા પ્રવાસમાું
ખ ૂબ દહિંમત આપી. મને પ્રવાસ દરશમર્ાન અંગ્રેજી ભાિાની મુશ્કે લી નડી નહીં. મને ર્ાદ છે કે મારે
એક વખત ્ુશનવશસિટીમાું અમેદરકાના શવદ્યાથીઓને વાતાાલાપ આપવાનો હતો. તેમાું દહિંમતથી મારે
જે કહેવાનુું હત ુું તે મેં સારી રીતે કહ્ુું ; એટલુું જ નહીં પણ તેથી આપણા દે િની સારી છાપ ઊભી
થઈ. લોકભારતીમાું જાતે કામ કરવાનુું , કામ કરવામાું નાનુું કામ છે કે મોટુું કામ છે તેવો ભેદભાવ
નહીં રાખવો, વગેરે બાબતો જે જીવનમાું વણાર્ેલી હતી તે ખ ૂબ જ ઉપર્ોગી બની . તેથી આજે પણ
અમેદરકાનાું કે ટલાુંક કુટુુંબો સાથે કુટુુંબ કરતાું પણ શવિેિ સુંબધ
ું ો બુંધાર્ા છે

. તેન ુું કારણ મને એ

લાગે છે કે હુ ું જે રીતે બોલ્ર્ો તેન ુું પ્રશતક્ષબિંબ , મારો ભારતીર્ પોિાક , ખાદીનાું વસ્ત્રો , કોઈ જાતનુું
વ્ર્સન નહીં વગેરે દ્વારા પડ્ુું હોર્ તેમ લાગે છે . તેની સાથે લોકભારતી દ્વારા ગામડાુંમાું જે પાર્ાનુું
કામ થઈ રહ્ુું છે તેની વાતોથી લોકોને શવિેિ આકિાણ રહેલ. તેમાુંથી કે ટલાુંક કુટુુંબો લોકભારતીમાું
આવીને રહ્યાું અને તેમને લાગ્ુું કે લોકભારતી એક અનોખી સુંસ્થા છે .
૧૯૬૩માું અમેદરકાથી પાછા ફર્ાા પછી એક દ્વદ્વધા ઊભી થર્ેલી કે નોકરી કરવી કે ગામડાુંમાું
કામ કરવુું ? પણ પાક્ષલતાણાની આજુબાજુ સહકારી પ્રવ ૃશત્ત

, પુંચાર્ત , શિક્ષણની પ્રવ ૃશત્ત દ્વારા

ગામડામાું કામ કરવુું એમ મેં શનણાર્ કર્ો. ૧૯૬૩માું વળુકડ ગામના લોકોએ અમેદરકાના અનુભવો
કહેવા માટે મને બોલાવેલ. તેની વાત કરતાું એ લોકો પર ભારે મોટી અસર થઈ અને લોકોએ કહ્ુું
કે અમારે ગામે એક લોકિાળા િરૂ કરો

. તેથી અને ગામ લોકો પાસે જમીનની માગણી મ ૂકી.

ગામલોકોએ પણતેમની િસ્તતના પ્રમાણમાું સારો એવો સાથ આપ્ર્ો. તેમાું આજે પણ તે વખતના
સરપુંચ શ્રી ભવાનભાઈ સાુંકડાસદરર્ા અને કુરજીભાઈએ ખ ૂબ જ સહકાર આપેલો , તે હુ ું ભ ૂલી િકુું
તેમ નથી. આ સુંસ્થા િરૂ કરવામાું પણ િરૂઆતમાું ઘણી કસોટી આવી. આશથિક રીતે મુશ્કે લી તો
હતી જ , પણ રાજકીર્ રીતે એક સામ્ર્વાદી ક્ષબરાદરે વ્ર્સ્તતગત રીતે મને સુંડોવવાનો પ્રર્ત્ન
કરે લો. સુંસ્થાને જે જમીન આપવાનુું ગામલોકોએ ઠરાવેલ ુું તે જમીન હદરજનોને આપવવા માટે આ
ક્ષબરાદરે પ્રર્ત્ન કર્ો. આ જમીન કાર્દે સર મળે તે પહેલાું તલેતટરની સ ૂચનાથી આ જમીન મેં
ખેડાવી નાખી અને આ જમીનમાું બાજરાનુું વાવેતર કરાવ્્ુ.ું આ જમીન કાર્દે સર મેળવવા માટે
પ્રર્ત્ન ચાલુ હતો. વહીવટીતુંત્રની ડખલ અને હદરજનોની સતત માગણીના કારણે અમને જમીન
સોંપવામાું ઘણો શવલુંબ થર્ો. પણ તે પહેલાું જમીન અમે વાવી દીધી તે ભ ૂલ થર્ેલી. આનો લાભ
લઈને આ સામ્ર્વાદી ક્ષબરાદરે બાજરામાું ભેલાણ કરવાનુું કાવતરુંુ ક્ુાં છે તેની મને ગુંધ આવી.
અનુક્રમણિકા
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તેથી આ અંગે શુું રસ્તો લેવો તેની મને ક્ષચિંતા થર્ેલી , કારણ કે જમીન તો અમને સરકારે સોંપી ન
હતી પણ અમે તેન ુું ખેડાણ કરીને વાવેતર કરે લ. અને જો ભેલાણ કરે તો અમે કાર્દે સર કે સ કરી
િકીએ નહીં. હદરજનો આ જમીનનો કબજો લઈ લે તેવી સ્સ્થશત ઊભી થવાની હતી. તો િરૂઆતમાું
જ અમારી સુંસ્થાને પાછું પડવુું પડે. આ બધા શવચારથી હુ ું ભારે મુશ્કે લીમાું મુકાર્ો હતો. રાત્રે ઊંઘ
પણ આવતી નહીં. આખરે વહેવારુ રસ્તો કાઢવા એક ઉપાર્ મળ્ર્ો અને ગ્રામ પુંચાર્ત પાસે એક
ઠરાવ કરાવ્ર્ો કે જે જમીન સુંસ્થાને આપેલી છે તે જમીન ગ્રામ પુંચાર્તે ગોચરની પ્રવ ૃશત્ત કરવા
માટે લોકિાળાને આપી છે અને તેમાું બાજરીનુું વાવેતર કરવુું અને તેની બધી કામગીરી શવદ્યાથીઓ
કરે . તેથી આ ભેલાણ થાર્ તો ગ્રામ પુંચાર્ત કે સ કરી િકે . જ્ર્ારે શવદ્યાથીઓએ મને ભેલાણ
થર્ાના ખબર આપ્ર્ા ત્ર્ારે મને ભારે આઘાત લાગર્ો. પણ તેનો સામનો દૃઢતાપ ૂવાક ગામના
લોકોએ કરવો અને સામેના લોકોને અટકાવવા દમદાટી આપવાનો પણ પ્રર્ાસ કરવો અને પોલીસ
કે સ કરવો પડે તો પણ તે કરવા ગામલોકો પાસે શનણાર્ કરાવ્ર્ો. આમ િરૂઆતની કસોટીમાુંથી
પસાર થર્ા.
આ રીતે તાલુકાની સહકારી પ્રવ ૃશત્તઓ ઊભી કરતાું પણ ઘણી મુશ્કે લીઓ આવેલી. બધી
પ્રવ ૃશત્ત ગ્રામ કક્ષાએ કરવી. તાલુકા પુંચાર્તના પ્રમુખપદે પ્રમુખપદે કે કોઈ હોદ્દા માટે નહીં ઊભા
રહેવાનો મેં શનણાર્ કર્ો. આ શનણાર્થી તાલુકામાું એક નવી િસ્તત ઊભી થઈ. પણ આ દદવસોમાું
ગુજરાત રાજ્ર્માું પુંચાર્તી રાજ િરૂ થ્ુું અને તેમાું પ્રજાના પ્રશતશનશધઓ , ગામપુંચાર્તના સભ્ર્ો,
સરપુંચો અને જજલ્લા પુંચાર્તના સભ્ર્શ્રીઓને તાલીમ આપવાનુું કામ લોકભારતીને સોંપ્્ુ.ું આ
કામ કરવા માટે મુ. શ્રી મનુભાઈએ મને બોલાવ્ર્ો અને કહ્ુું કે આ કામ તારે કરવાનુું છે . મેં પહેલાું
કહ્ુું કે મેં તાલુકાની જુદી જુદી પ્રવ ૃશત્તઓ િરૂ કરી છે તેથી આ બધુું છોડીને આવવા માટે મને
મુશ્કે લી પડે. પણ મુ. શ્રી મનુભાઈના આગ્રહથી હુ ું ના કહી િક્યો નહીં

. આ રીતે ૧૯૬૩માું

પુંચાર્તરાજ તાલીમ કે ન્ર િરૂ ક્ુ.ાં લોકભારતીમાું એક શવદ્યાથી હતો અને ૧૯૬૩માું તાલીમ કે ન્રના
આચાર્ા તરીકે આવવાનુું થ્ુું તે મારી કલ્પના બહારનુું હત.ુું
લોકભારતી પુંચાર્તરાજ તાલીમ કે ન્રના આચાર્ા ઉપરાુંત આજુબાજુના ગ્રામપ્રદે િના
સામાજજક પશ્નો અને અન્ર્ ઊભા થતા પ્રશ્નોનુું કામ પણ મને સોંપ્્ુું . તેમાું પણ મારી કસોટી થઈ .
સણોસરા ગામ વચ્ચે જ ડાવરાના કુટુુંબના છોકરાને મારી નાખવામાું આવ્ર્ો. તે ફદરર્ાદ મનુભાઈ
પાસે આવી અને તે કામ મને સોંપ્્ુ.ું સામાવાળા લીંબાણીભાઈઓ મારા સગા હતા. તે લોકો મારી
પાસે રાત્રે અઢી વાગે આવ્ર્ા અને કહ્ુું કે આપણે તો બધા સગા છીએ , તેથી તમારે આ કામમાું બહુ
અનુક્રમણિકા
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રસ લેવો નહીં. મેં બહુ સ્પષ્ટતાપ ૂવાક અને નીડરતાપ ૂવાક કહ્ુું કે આમાું સગાું-વહાલાુંન ુું કાુંઈ હોઈ
િકે નહીં. લોકભારતીએ મને જે કામ સોંપ્્ુું છે તેમાું ડાવરા કુટુુંબના છોકરાનુું જે ખ ૂન થ્ુું છે તેમને
જ મારે મદદ કરવાની છે . તમને હુ ું મદદ કરી િકુું નહીં. મારાથી આ કામ ન થઈ િકે તેમ હોર્ તો
મારે સુંસ્થાને ના પાડવી જોઈએ, પણ હુ ું સુંસ્થાને અંધારામાું રાખીને તમને મદદ કરી િકુું નહીં. આ
રીતે કૉટા નો ચુકાદો આવ્ર્ો ત્ર્ાું સુધી આ કામ મેં કરે લ અને સામેના લોકોને સજા થર્ેલી

; છતાું

લીંબાણી કુટુુંબમાું પણ મારા સુંબધ
ું ો સારા રહ્યા હતા. મારી કામ કરવાની પદ્ધશતથી તેમનામાું પણ
પદરવતાન અને સદ્ .ભાવ લાવી િક્યો તેનો મને આનુંદ થર્ેલો.

 કે ટલાક ખાસ પ્રસાંગો
ગામના માલધારીઓ , ખેડૂતો અને હદરજનો વચ્ચેના કે આજુબાજુનાું ગામડાુંના
ખ ૂનખરાબાના જે પશ્નો બને તે અંગે મારે ગામડાુંઓમાું અવારનવાર જવાનુું થત ુું ત્ર્ારે પણ કોઈ
કોઈ વખત મુશ્કે લીઓ તો આવતી. એક પ્રસુંગ ર્ાદ આવે છે કે ગજાભાઈની વાવડી ગામના એક
ખેડૂતની જુવાન દીકરીને તેના ગામના માથાભારે ગરાસદારનો દીકરો હેરાન કરતો હતો. તે વાત
છોકરીએ તેના ભાઈને કરી. તે ભાઈ ગામના તે ગરાસદારને કહેવા ગર્ા કે તમારો દીકરો આ રીતે
મારી બહેનને હેરાન કરે છે . ત્ર્ાર પછી બીજા જ દદવસે આ ભાઈને મારવામાું આવ્ર્ા. તે મારી પાસે
આવેલા. તે ગરાસદારની કોઈ જાતની િેહિરમ રાખ્ર્ા વગર પોલીસ કે સ કરાવ્ર્ો અને છે વટે
ગરાસદારને સમાધાન કરવુું પડ્ુ.ું પણ એક મદહના પછી ગરાસદારે ખેડૂતનુું ખ ૂન કરાવ્્ુ.ું
લોકભારતીમાું શ્રી મનુભાઈને ખબર આપ્ર્ા. મુ. શ્રી મનુભાઈએ મને ત્ર્ાું જવાનુું કહ્ુ.ું અમે કે ટલાક
કાર્ાકતાાઓ અને શવદ્યાથીઓ સાથે તે ગામમાું ગર્ા. ગામમાું ચકલુું પણ ફરકે નહીં તેવ ુું ક્ષબહામણુું
વાતવરણ અમે જો્ુ.ું જે ખેડૂતનુું ખ ૂન થર્ેલ ુું તેના ઘેર પણ કોઈ ન જઈ િકે તેવ ુું વાતાવરણ હત.ુું
આવા વાતાવરણમાું અમે પહોંચ્ર્ા. ખેડૂતને આશ્વાસન આપ્્ુ.ું પોસ્ટમોટા મથી માુંડી સ્મિાનર્ાત્રા
સુધીની બધી શવશધ કરાવી અને ગામલોકોને દહિંમત આપી. આ સ્સ્થશતમાું માથાભારે તત્વોએ અમને
મૌક્ષખક અને લેક્ષખત જાસાક્ષચઠ્ઠી આપી કે તમે અહીં આવિો તો તમારી પણ આ ખેડૂતના જેવી દિા
થિે. પણ અમે ડગર્ા નહીં પણ શ્રદ્ધાથી જુબાનીઓ આપી-અપાવી આખો કે સ તૈર્ાર કરે લ.
પુંચાર્તી રાજ તાલીમ કે ન્રમાું પાુંચ વિા સુધી કામ ક્ુ.ાં તેમાું હજારો સરપુંચોને અને ગ્રામ
પુંચાર્તનાસભ્ર્ોને અને લોકોના અન્ર્ કે ટલાર્ પ્રશતશનશધઓને તાલીમ આપી.
એક બીજો પ્રસુંગ ર્ાદ આવે છે . એકવાર તાલીમકે ન્રમાું એક આગેવાન સરપુંચે કહ્ુું કે અમે
આ વાસણ ઊટકવાના નથી , તેમનાું વાસણ અમે હાથે ઊટકી નાખ્ર્ાું અને રાત્રે તેમની સાથે બેઠા
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અને સમજાવતાું કહ્ુું કે આપણા ઘરમાું વાસણ કોણ ઊટકે છે જે વાત અમને અમારા ગૃહપશતએ
કહી હતી તે જ વાત તેમને સમજાવી. તેની ભારે મોટી અસર થઈ. બીજા દદવસે સફાઈનુ,ું વાસણનુ,ું
પાણી ભરવાનુું, પાર્ખાનાની સફાઈ વગેરેન ુું કામ બધી જુદી જુદી ટુકડીઓએ સ્વીકારી લીધુું . આ
રીતે અમને મળે લ ુું શિક્ષણ અમને કસોટીકાળમાું ઉપર્ોગી થત ુું અમે અનુભવ્્ુ.ું પુંચાર્તીરાજ
તાલીમકે ન્રમાું લોકભારતી સુંસ્થાનો વ્ર્ાપ વધારવાનુું કામ મોટા પાર્ા પર થત.ુું તેથી આજે
લોકભારતીમાું શિક્ષણ પામેલા કે ટલાર્ સરપુંચોના જીવનમાું પદરવતાન આવ્્ુું છે . કે ટલાકે બીડી
છોડી છે . સોનાનાું ઘરે ણાું ન પહેરવાું. મરણ પછી કારજ ન કરવુ.ું ખોટા દરવાજોમાું ન પડવુ,ું કે ટલાુંક
પાર્ાનાું વ્રતો જેવાું કે ખાદી પહેરવી, હદરજનો અને નાનામોટાના ભેદ છોડવા વગેરે અસરોને કારણે
આ તાલીમકે ન્ર ગુજરાતભરમાું ગણનાપાત્ર બન્્ુું છે .

 રાજ્યની ધારાસભા દ્વારા સફક્રય રાિકારિમાાં
આમ, સુંસ્થાનાું અને જાહેરજીવનમાું કામ કરતાું કરતાું ૧૯૬૭માું જજલ્લા કૉંગ્રેસે મને
ધારાસભાની દટદકટ આપી અને હુ ું ધારાસભ્ર્ તરીકે ચટું ૂ ાઈ આવ્ર્ો. ધારાસભામાું મારી સાથે મુ. શ્રી
મનુભાઈ પણ હતા તેથી મને ઘણી હફ
ુંૂ રહેતી. ધારાસભાની િરૂઆતના ત્રણ ચાર મદહનામાું જ
મારી કસોટી િરૂ થઈ. સૌરાષ્ર ્ુશનવશસિટીના સ્થળના પ્રશ્ન અંગે ભાવનગર જજલ્લા કૉંગ્રેસ અને
મુખ્ર્મુંત્રી વચ્ચે શવવાદ થર્ો. ્ુશનવશસિટીના સ્થળના પ્રશ્ન અંગે થર્ેલા અન્ર્ાર્ સામે ભાવનગર
જજલ્લાના બધા ધારાસભ્ર્ોએ રાજીનામુું આપવુું એવુું શવચારા્ુ.ું મારી પાસે રાજીનામુું માગવામાું
આવ્્ુું તેથી મને મઝ
ું ૂ વણ ઊભી થઈ. આ અંગે સલાહ લેવા હુ ું મણાર ગર્ો ત્ર્ારે મુ. શ્રી મનુભાઈએ
કહ્ુું કે તારે જે શનણાર્ કરવો હોર્ તે તારા શવસ્તારના મતદારો-આગેવાનો અને ટે કેદારોનો મત
જાણીને લેવો. સાથે એમ પણ કહ્ુું કે ધારાસભામાું તમે કોઈ એક પ્રશ્ન માટે ચટું ૂ ાર્ા નથી. લોકોના
અને ગુજરાતના શવકાસના અનેક પ્રશ્નો અંગે કામ કરવાનુું છે . આ શવચાર મેં ધારાસભ્ર્ોને અને
કૉંગ્રેસ પ્રમુખને સમજાવ્ર્ો કે ્ુશનવશસિટીના પ્રશ્ન અંગે રાજીનામુું આપવાની જરૂર નથી ; પણ અપક્ષ
તરીકે બેસીને સૌરાષ્ર ્ુશનવશસિટીના સ્થળ માટે લડત આપવી. તેમાું હુ ું પણ મારો પ ૂરે પ ૂરો ટે કો
આપીિ. આ રીતે શવધાનસભામાું અપક્ષ તરીકે બેસવાની મેં જાહેરાત કરી અને મારા શનવેદનમાું
જણાવ્્ુું કે :
1. સૌરાષ્ર ્ુશનવશસિટીના સ્થળની પસુંદગીમાું ભાવનગરને જે અન્ર્ાર્ થર્ો છે તે માટે હુ ું
સરકાર સામે તાકાતથી લડત આપીિ.
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2. ગુજરાત સરકારને ઉથલાવવાનુું કાવતરુંુ કોઈ કરિે તો તેનો હુ ું શવરોધ કરીિ અને
ગુજરાત સરકારને ટે કો આપીિ.
3. હુ ું ગુજરાતની શવધાનસભામાું અને રાજ્ર્ના બીજા શવકાસના પ્રશ્નોમાું અને જાહેર દહતના
પ્રશ્નોમાું સરકારને અને મુખ્ર્મુંત્રીને ટે કો આપીિ.
આ શનવેદનથી મારા જાહેર જીવનમાું એક પ્રશતભા ઊભી થઈ એવુું મને લાગ્ુ.ું
તે વખતથી શ્રી દહતેન્રભાઈ દે સાઈની સરકાર માત્ર એક વધારાના મત પર ચાલતી હતી.
તેમાું મતદાન થવાનુું હત.ુું તેની આગલી રાત્રે સ્વતુંત્ર પક્ષના એક આગેવાન ૨-૩૦ વાગે મારા
રૂમમાું આવ્ર્ા. સવારે રશવવાર હતો. ધારાસભામાું રજા હતી. મને કહ્ુું કે તમારે એક ફામા ઉપર
સ્વતુંત્રપક્ષના એક આગેવાનને મળવા આવવાનુું છે . સાથે વાત કરી કે હવે શ્રી દહતેન્રભાઈની
સરકાર ચાલવાની નથી. તમારા જેવા અમેદરકા જઈ આવેલા આગેવાન ખેડૂતના દીકરાને અને
્ુવાન માણસને સારી તક આપવા જોઈએ. તમને નાર્બ મુંત્રી બનાવવાની વાત ચાલે છે . કોઈ
આશથિક મુશ્કે લી હોર્ તો પણ મદદ થઈ િકે તેમ છે . આ બધી વાત કર્ાા પછી મેં તેમને
મક્કમતાપ ૂવાક કહ્ુું કે “તમારી વાત બુંધ કરો, અને મારા રૂમમાુંથી તમે જઈ િકો છો !” તેમણે જતાું
જતાું કહ્ુું કે “તમને આવી તક મળિે નહીં. પાછળથી તમને પસ્તાવો થિે !”
ત્ર્ાર પછી કોંગ્રેસના ભાગલા પડયા અને પક્ષપલટાનુું વાતાવરણ દદલ્હીથી િરૂ થ્ુ.ું પૈસા
ભરીને આવતી નાનીમોટી બૅગો પક્ષપલટો કરનાર ધારાસભ્ર્ને આપવામાું આવતી. આ બધુું મેં
નજરે જોર્ેલ ુું . પણ ઉપરના બનાવની અને મક્કમતાની છાપ જાહેર જીવનમાું એ ઊભી થઈ કે
આવા કલુશિત વાતાવરણમાું કોઈ મને મળવાની કે આવી વાત કરવાની દહિંમત ન કરી િકત.ુું તેથી
મારી પ્રશતભા ્ુશનવશસિટીના પ્રશ્નને કારણે અને આવા બનાવોને લીધે જાહેર-જીવનમાું અસરકારક
બની. ગુજરાતના જાહેર જીવનમાું મારી ગણના થવા માુંડી. આ અસર કાર્મ માટે રહી છે .
ધારાસભાના સભ્ર્પદ દરમ્ર્ાન મને કામ કરવાની અનેક તકો સાુંપડી. ઇદરગેિન બોડા , ્ ૂથ બોડા ,
અંદાજસશમશત અને આવી ઘણી સશમશતઓમાું ગુજરાતના ફલક ઉપર કામ કરવાનુું બન્્ુ.ું
૧૯૭૨થી ૧૯૭૫ના ગાળામાું હુ ું ધારાસભ્ર્ ન હતો. પણ આ વિો દરમ્ર્ાન ગુજરાતમાું
રાજકીર્ અંધાધધ
ું ૂ ીની સ્સ્થશત પેદા થઈ હતી. તેમાું ૧૯૭૩-૭૪માું દુષ્કાળની પદરસ્સ્થશત પેદા થઈ તે
વખતે લોકભારતી દ્વારા દુષ્કાળની પ્રવ ૃશત્તમાું કામ કરવાની મને તક મળે લી. ગુજરાત સુંકટ
શનવારણ સશમશત દ્વારા અને તેની મદદથી હજારો માણસોને ઘઉં, બાજરો, જુવાર વગેરે આપી િકતા
અને આવી પ્રવ ૃશત્તમાું ખ ૂબ રચ્ર્ાપચ્ર્ા રહેવાથી રાજકારણમાું નહીં જવુું તેવો શવચાર મેં કરે લો.
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પરું ત ુ ૧૯૭૩-૭૪માું સણોસરા પાસેના ગઢુલા ગામે માથાભારે અને હદપાર થર્ેલ
અસામાજજક ગુડું ાઓ ગઢુલા ગામના કે ટલાક ખેડૂતો પાસેથી નાણાું ઉછીના લેવાને બહાને દમદાટી
આપીને પૈસા કઢાવતા હતા. આ ઉપરાુંત પોતે વેપાર કરતા અને તેમાું જે ખેડૂત માલ ન આપે તેને
પણ માર મારતા અને બીજી અનેક રીતે હેરાન કરતા હતા. તેમાું એક વખત ગઢુલાના ખેડૂતને
લાફો મારે લો. આ પ્રસુંગ ગામના લોકોથી સહન ન થતાું બધા ભેગા થર્ા અને મુ. શ્રી મનુભાઈને
તથા મને મળવા આવ્ર્ા. આ પ્રશ્ન ઉકે લવાની જવાબદારી મેં લીધી અને હુ ું તે ગામમાું ગર્ો.
ગામના ચોરાની વચ્ચે બધા ખેડૂતોની જુબાની લીધી અને પોલીસને બોલાવી અસામાજજક અને
ગુડું ાગીરી કરનાર માણસો ઉપર કે સ કર્ો. આ પ્રસુંગથી અને આવા નાનામોટા કામની મને વધારે
અગત્ર્ દે ખાતી હતી. જાહેર કામ કરવા માટે સરકારી અમલદારો અને રાજ્ર્માું ઓળખાણની જરૂર
રહેતી હોર્ એમ મને લાગ્ુ.ું કે મ કે તે દ્વારા આવા પ્રશ્નો ઉકે લવાનુું સરળ બનત ુું હોર્ છે . તેથી
૧૯૭૫માું ચટું ૂ ણી આવી ત્ર્ારે મારે ઊભા રહેવાની ઇચ્છા ન હોવા છતાું પણ પાક્ષલતાણાના લોકોએ
દબાણ કરીને મને પાક્ષલતાણામાુંથી ચટું ૂ ણીમાું ઊભો રાખેલ. કે ટલાુંક તત્વોએ રાજકીર્ સ્વાથાની
દૃષ્ષ્ટએ મને ગમે તે રીતે હરાવવો તેવો શનણાર્ કરે લ. ચટું ૂ ણીની પદ્ધશતઓ પણ બદલાર્ેલી. કે ટલાક
મતદારોના ગ્ર ૂપે અને કે ટલાુંર્ સ્થળોએ અસામાજજક તત્વોએ પૈસા લઈને ચટું ૂ ણીમાું નવી નવી
તરકીબો કરે લી અને તેમાું મને ફસાવવાનો પ્રર્ત્ન કરે લ. ચટું ૂ ણીના પાુંચ-છ દદવસનો સમર્ હતો
ત્ર્ારે કે ટલાક ટે કેદારોને એમ લાગ્ુું કે ચટું ૂ ણીમાું પૈસો ખચ્ર્ાા વગર કે દારૂ પાર્ા વગર ચટું ૂ ણી જીતી
િકાિે નહીં. તેથી જવાબદાર બે-ત્રણ શમત્રો મને મળવા આવ્ર્ા અને કહ્ુું કે જો આપણે દારૂ અને
પૈસાનુું ગોઠવશુું તો આપણને સહેલાઈથી મત મળી િકિે. મેં કહેલ ુું કે ચટું ૂ ણીમાું હારી જઈએ તો
ભલે, પણ પૈસા કે દારૂ પાઈને ચટું ૂ ણી જીતવાનુું મારાથી નહીં બની િકે . ઘણા શમત્રોને આ વાત
કડવી અને અવ્ર્વહારુ લાગી પણ જેને મારા સ્વભાવનો પદરચર્ હતો તે મારી લાગણી સમજી
િકે લા. ચટણીમાું
ું ૂ
હુ ું હાર્ો. તે વખતે અમુક શમત્રોએ કહ્ુું કે દલસુખભાઈએ થોડોક શસદ્ધાુંત છોડયો
હોત તો ચટણીમાું
ું ૂ
હારત નહીં. મને આ વાતનો જરાર્ે અફસોસ નથી!
૧૯૭૪ પછીના ગાળામાું ભાવનગર જજલ્લા સહકારી બૅંકના પ્રમુખ તરીકે ક્ષબનપક્ષીર્ રીતે
સહકારી પ્રવ ૃશત્તનો શવકાસ કરવો તે શસદ્ધાુંતને ધ્ર્ાનમાું રાખીને જજલ્લામાું સહકારી પ્રવ ૃશત્તનો શવકાસ
કે ટલાક શમત્રોને સાથે રાખીને કરવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો. તેમાું શ્રી જિવુંતશસિંહભાઈ જાડેજાની સહકારી
પ્રવ ૃશત્તમાું ઘણી ઊંડી સ ૂઝ ઉપર્ોગી બનતી એમ મારે કહેવ ુું જોઈએ. અનેકશવધ સહકારી
પ્રવ ૃશત્તઓમાુંની એક શસદ્ધે શ્વર ખાુંડનુું કારખાનુું જે કારણોસર તેન ુું લાર્સન્સ રદ થર્ેલ ુું અને માફીનો
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ઉત્પાદકોને સારો લાભ મળે તે હેત ુથી એક સહકારી પ્રોસેશસિંગ ્ુશનટ બળવુંતરાર્ મહેતાના નામે
ઊભુું કરવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો. તેમાું કે ટલાુંક સ્થાશપત દહતોએ વેજજટે બલ કારખાનાની માગણી કરે લી.
કે ટલાક સ્થાશપત મ ૂડીવાદી ઉદ્યોગપશતઓ સામે ટક્કર ઝીલવા માટે અમારી ભારે કસોટી થર્ેલી.
અમારા વકીલ શ્રી ચુંરકાુંત દરૂ હતા. સ્થાશપત મ ૂડીવાદી તરફી વકીલે દલીલ કરી કે આ સહકારી
પ્રવ ૃશત્તવાળાઓ પાસે પૈસા જ નથી. િેરભુંડોળ પણ નથી. દરૂસાહેબે સલાહ આપી કે તમારે ૧૫
દદવસમાું ૨૫ લાખ રૂશપર્ાનુું િેરભુંડોળ બૅંકમાું જમા કરાવવાનુું છે.
તેન ુું સદટિદફકે ટ હાઈકોટા ને આપવુું પડિે. અમારી સામે એક પડકાર હતો તે મેં અને શ્રી
જિવુંતશસિંહભાઈએ ઝીલી લીધો. મારે કહેવ ુું જોઈએ કે ભાવનગર જજલ્લાની સહકારી પ્રવ ૃશત્ત સાથે
સુંકળાર્ેલા આગેવાનોએ અને ખેડૂતોએ ૩૦ લાખ રૂશપર્ાનુું િેરભુંડોળ ૧૫ દદવસમાું એકઠુું કરી
આપ્્ુ.ું તેથી સહકારી પ્રવ ૃશત્ત શવિેની અમારી શ્રદ્ધા વધી અને શ્રી જિવુંતશસિંહભાઈ , અંબાિુંકરભાઈ
વગેરે સહકાર્ાકરો રૂ. ૬૫ લાખનુું િેરભુંડોળ શસદ્ધે શ્વર ખાુંડના કારખાના માટે એકઠુું કરી િક્યા. તેના
ચેરમેન તરીકે શ્રી જિવુંતશસિંહભાઈની સેવાઓ ઘણી સારી હતી છતાું કે ટલાુંક શવઘ્નસુંતોિી તત્વો
દ્વારા અમને અનેક શવઘ્નો આવતાું.
એકવાર ખાુંડના કારખાનાની સાધારણ સભામાું મારો અને શ્રી જિવુંતશસિંહભાઈનો જાન
લેવો તેવ ુું કાવતરુંુ શવરોધીઓએ ગોઠવેલ ુું ; પણ ઈશ્વરકૃપાએ અમે બચી ગર્ા. ખાુંડના કારખાનાની
સાધારણ સભા શવખેરી નાખવામાું આવ્ર્ા પછી ખેડૂતોને સમજાવતા હતા કે ફરી વખત આપણે
મળશુ.ું આવો બધો પુરુિાથા કરવામાું આપણે ઘણુું સહન કરવુું પડે છે . તે સમર્ે મારા ઉપર હલ્લો
આવતો એક પી. એસ. આઈ.એ જોર્ો અને મને કહ્ુું કે દલસુખભાઈ તમારી ગાડી પાછળ પડી છે
તેમાું તમે નીકળી જાઓ. ત્ર્ારે મેં એમને કહ્ુું કે જ્ર્ાું સુધી મારા સાથીદાર ખેડૂતો અને શમત્રો
સલામત રીતે ઘેર ન જાર્ ત્ર્ાું સુધી હુ ું અહીં ઊભો છું. મારુંુ જે થવાનુું હોર્ તે થાર્ !
સહકારી પ્રવ ૃશત્તમાું કે ટલાક સાથીદારોએ આશથિક વહેવારમાું સહકારી પ્રવ ૃશત્તની શવરુદ્ધમાું
પ્રવ ૃશત્ત કરે લી. તેના કારણે તેમની હકાલપટ્ટી પણ અમે મક્કમતાથી કરલી. આમ કોઈની િેહિરમ
રાખ્ર્ા શવના સહકારી પ્રવ ૃશત્તને આગળ લઈ જવા માટે પ ૂરો પુરુિાથા ચાલુ રાખ્ર્ો.
૧૯૮૦માું લોકસભાની ચટું ૂ ણી આવી તેમાું અચાનક મુ. શ્રી મનુભાઈએ કહ્ુું કે આપણે
અમદાવાદ જવાનુું છે . કે ટલાક શમત્રોએ મને લોકસભામાું ઊભો રાખવા માટે આગ્રહ કર્ો અને આ
વાત મુ. શ્રી મોરારજીભાઈ પાસે પહોંચાડી. હુ ું અને મુ. શ્રી મનુભાઈ મળવા ગર્ા ત્ર્ારે તેમણે કહ્ુું
કે આ કામ ઘણુું મોટુું છે અને તેમાું મારા કરતાું અનુભવી મુ. શ્રી મનુભાઈ કે મુ. શ્રી જર્ાબેન
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જેવાને લેવાું જોઈએ. પણ ગાદરર્ાધાર તાલુકાના કે ટલાક શમત્રોનો આગ્રહ હુ ું લોકસભામાું ઊભો ન
રહુ ું અને સ્થાશનક ધારાસભાની ચટું ૂ ણીમાું ઊભો રહુ ું તેવો હતો. મારી પણ ઇચ્છા એવી ખરી કે
ગુજરાતના અને જજલ્લાના સ્થાશનક માણસોને વધારે ઉપર્ોગી બનવુ.ું પણ સામે બીજો એવો આગ્રહ
હતો કે મારે લોકસભામાું જ ઊભા રહેવ.ુું આ બાબત સારી એવી ખેંચતાણ ચાલી પણ મેં સામેથી
આગ્રહ રાખ્ર્ો કે શ્રી જર્ાબહેને ઊભા રહેવ ુું તે વધારે ઉક્ષચત ગણાિે.
૧૯૮૦ના મે મદહનામાું શવધાનસભાની ચટું ૂ ણીઓ આવી. તેમાું સામાન્ર્ રીતે શિહોરગાદરર્ાધાર શવસ્તારમાુંથી મારે ઊભા રહેવ ુું એમ શવચારા્ુ.ું ચટું ૂ ણીમાું પદરચર્ની દૃષ્ષ્ટએ અને મારા
કામની દૃષ્ષ્ટએ િરૂઆતમાું મને સહેલ ુું લાગેલ ુું , પણ પાછળથી કૉંગીના ઉમેદવારે જે પૈસા અને
સાધનોનો ઉપર્ોગ કર્ો તેના કારણે છે લ્લા દદવસોમાું ચટું ૂ ણી ઘણી ભારે લાગી. તેમ છતાું હુ ું ચુટું ણી
જીત્ર્ો;
જોકે ધારાસભામાું કૉંગ્રેસપક્ષની બહુમતી આવી. જનતા પાટીના માત્ર ૨૧ સભ્ર્ો ચટું ૂ ાર્ા . તા. ૬ઠ્ઠી
જૂ નના રોજ ગુજરાતમાું માન્ર્ શવરોધપક્ષના નેતાની ચટું ૂ ણી પક્ષીર્ રીતે જનતાપાટીએ રાખેલ. મને
તા. ૫ મીએ એવા સમાચાર આપવામાું આવેલા કે તમારુંુ નામ શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે ત્ર્ાું
લૉક્ષબઇંગ કરે છે . તમારે પહોંચી જવુું જોઈએ. આજે હુ ું લખી રહ્યો છું ત્ર્ારે વાત માન્ર્ામાું ન આવે
એવી છે , છતાું સત્ર્ હકીકત લખુ છું કે મારે શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે કામ કરવાનુું બનિે તેવી
કલ્પના પણ કરી ન હતી. તેનાું બેત્રણ કારણો હતાું. મુખ્ર્ કારણ લોકભારતી સાથે અને ખાસ મુ.
શ્રી મનુભાઈ સાથે સુંકળાર્ેલ હોવાને કારણે મારે કુંઈ પણ જવાબદારી લેવાની હોર્ ત્ર્ારે
ુું
લોકભારતીને પ ૂછવુું જોઈએ. મુ. શ્રી મનુભાઈ કલકત્તા હતા તેથી તાત્કાક્ષલક પ ૂછવુું િક્ય ન હત-અને
બીજુ ું શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે ની જવાબદારી ઘણી મોટી અને ગુજરાતના જાહેરજીવન માટે
મહત્ત્વની ગણી િકાર્. આવી જવાબદારી સુંભાળવાનુું કામ મારા માટે ઘણુું મોટુું ગણાર્. બીજુ ું

,

રાજકીર્ રીતે અને મારા સ્વભાવની દૃષ્ષ્ટએ શવરોધ કરવાનુું મને ફાવત ુું જ નથી. તેથી મને મનમાું
એમ કે આ જવાબદારીમાું ન પડવુ.ું શવિેિમાું ધારાસભાના ઉમેદવાર તરીકે જોકે હુ ું જનતાપક્ષના
શનિાન ઉપર ચટું ૂ ણી લડેલો પણ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ઊભો હતો અને જનતા પાટીએ તો મને
ટે કો આપ્ર્ો હતો. તેથી લોકભારતીની સૈદ્ધાુંશતક ભ ૂશમકાને કારણે મારે મતદારોને પ ૂછવુું જોઈએ. આ
બધા કારણે તા. ૬ ઠ્ઠી જૂ નના રોજ ૧૧ વાગે શમદટિંગ હતી અને હુ ું ઇરાદાપ ૂવાક મોડો , લગભગ દોઢ
વાગે પહોંચ્ર્ો. મારે કહેવ ુું જોઈએ કે મને આ વાત કહેતાું ગૌરવ અને આનુંદ થાર્ છે કે અગાઉની
ધારાસભાની મુદતમાું અને જાહેર જીવનમાું મેં જે મ ૂલ્ર્ો સાચવેલાું અને જે સૈદ્ધાુંશતક ભ ૂશમકા ઉપર
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કામ કરે લ ુું તેના કારણે જનતાપાટીના આગેવાનોએ અને મારા સાથીદાર ધારાસભ્ર્ોએ મારુંુ નામ
સ્વીકા્ુાં અને શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે હુ ું ચટું ૂ ાર્ો. જ્ર્ારે મારુંુ નામ જાહેર થ્ુું ત્ર્ારનો પ્રસુંગ અને
પળ મને અનેકવાર ર્ાદ આવે છે . જનતાપાટીના મુરબ્બીઓ અને શમત્રો તથા ધારાસભ્ર્ોની
હાજરીમાું મેં એટલુું જ કહ્ુું કે શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે જનતાપાટીએ અને ગુજરાત શવધાનસભા
જનતાપક્ષના સભ્ર્ોએ મને જે જવાબદારી સોંપી છે એ જવાબદારી નૈશતક રીતે અને પ ૂરી તાકાતથી
ગુજરાતના પ્રશ્નો માટે અને જ્ર્ાું અન્ર્ાર્ થતો હિે ત્ર્ાું પ ૂરી તાકાત અજમાવીને અદા કરીિ. આ
બધુું કામ કરવામાું તમારા બધાનો સાથ અને સહકાર મળતો રહેિે

, તો જ આ કામ કરવામાું હુ ું

સફળતા મેળવીિ. આભાર માનીને હુ ું બેસી ગર્ો.
નેતા તરીકે જવાબદારી લીધા પછી પ્રશ્નો માટે અને કે ટલીક સમજ માટે મુરબ્બી શ્રી
બાબુભાઈની કે જનતાપાટીના પ્રમુખ અને કે ટલાક મુરબ્બી ધારાસભ્ર્ોની મારે સલાહ લેવી પડતી.
પદરણામે નાનામોટા બધા પ્રશ્નોમાું મને માગાદિાન મળત ુું અને પ ૂરો સાથ-સહકાર મળતો.
ગુજરાતના મુખ્ર્મુંત્રીથી માુંડી તેમના સાથી શમત્રો સાથે શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે ની મારી
રજૂ આતો હુંમેિાું રચનાત્મક વલણવાળી રાખવાનો મારો પ્રર્ત્ન રહે છે . તેના કારણે અનેક પ્રશ્નોમાું
મેં કરે લી રજૂ આતોમાુંની ઘણી બાબતો. ગુજરાત સરકારે માન્ર્ રાખેલ છે . વ્ર્સ્તતગત રીતે કે ટલાક
મુંત્રીઓ સાથે ચચાાશવચારણા કરીને ખોટાું થતાું કામો અટકાવ્ર્ાું છે . આ બધી ફરજો અદા કરવામાું
તટસ્થતા જાળવી રાખી છે .
તેની અસર આ બધા કામમાું ઊભી થઈ છે . ગુજરાતના ઘણા તાલુકામાું શવરોધાપક્ષના નેતા તરીકે
પ્રવાસ કરવાનુું બને છે , તેમાું નાના-મોટા અનેક પ્રશ્નોમાું લોકોના સુંપકા માું આવવાનુું અને તેમના
પ્રશ્નો સમજવાનુું બને છે . ગુજરાતના નીશતશવિર્ક પ્રશ્નો જેવા કે દારૂબુંધી

, લૉટરી , સવોદર્

ર્ોજનાઓ બુંધ કરવાનુું, અસામાજજક તત્વોને પોિણ આપવાનુું વગેરે બાબતોમાું જ્ર્ાું જ્ર્ાું કહેવા
જેવુું લાગ્ુું ત્ર્ાું મારા સાથીદાર સભ્ર્ોને સાથે લઈ શવધાનસભામાું , જાહેરમાું અને સરકારમાું પ ૂરી
તાકાતથી રજૂ આત કરી છે . જાહેર જીવનનાું સ્થાશપત કરે લાું મ ૂલ્ર્ોની જાળવણી કરીને ઘણાું કામમાું
આ ૩ વિા દરમ્ર્ાન ભાગ ભજવ્ર્ો છે . આદદવાસી શવસ્તારોમાું થતા અન્ર્ાર્ો કે અનામત
આંદોલનમાું, હદરજનો કે નબળાું વગો ઉપર થતા જુલમ , કોમી રમખાણો વગેરે બાબતોમાું જાતતપાસ કરીને જે શનણાર્ અમને ર્ોગર્ લાગર્ો તે સરકાર સમક્ષ અમે રજૂ કરે લ છે .
આ કામની સાથે સરકારે મને બે-ત્રણ મહત્વનાું કામ સોંપેલ. તેમાું વીજળીના શમશનમમ
ચાર્જ અંગેના પ્રશ્નોમાું એક સભ્ર્ તરીકે કામ કરવાની તક મળી છે .
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શમશનમમ ચાર્જ દુષ્કાળ વખતે ખેડૂતોને પાણી ન હોવાને કારણે અને વીજળી ન આપવાને કારણે
વીજળીનો પાવર મળે નહીં અને છતાું ચાર્જ લેવાર્ તે વીજળી બોડા કશમટીના સભ્ર્ તરીકે સાથે
બેસીને તેનો વ્ર્વહારુ ઉકે લ કરી સરકારને આશથિક રીતે અને ખેડૂતોને વધારે ઉપર્ોગી થાર્ તે
રીતે પ્રશ્ન ઉકે લ્ર્ો હતો.
ઘણી વખત શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે મળતી સવલતો વધારે પડતી છે તેવો ભાર મને
મન ઉપર રહેતો હોર્ છે કારણ કે ઘણાું વિોથી લોકભારતીમાું મુ

. શ્રી મનુભાઈ જેવા અને મુ.

મ ૂળિુંકરભાઈ જેવા કે બુચદાદા જેવાના સુંપકા માું રહેવાથી તેમની સાદાઈ અને રહેણીકરણીનુું મને
આજે પણ ઘણુું આકિાણ છે . એટલે આ બધી સગવડોનો ઉપર્ોગ ક્ષબનજરૂરી અને મને વધારે
પડતો લાગે છે . તેથી શનવાસસ્થાન ઉપર અને પ્રવાસમાું અપાતી શસક્યોદરટીનો મેં નમ્રતાપ ૂવાક
અસ્વીકાર કરી , સરકારને જાણ કરી હતી . મેં જણાવેલ કે હુ ું લોકોનો પ્રશતશનશધ છું અને લોકોની
વચ્ચે રહેવામાું, ફરવામાું મારે કોઈ શસક્યોદરટીની જરૂર નથી. તેવી જ રીતે મકાનમાું અનેક જાતના
સુધારાવધારા, ટાપટીપ , સુિોભન વગેરે બાબતોથી સદું તર દૂ ર રહેવાની આદત કે ળવી છે . જે
હાલતમાું અને જે રીતે મકાન મળે લ છે

, તે જ હાલતમાું રહેવા દીધુું છે . કે મકે લોકભારતીમાું

સાદાઈથી, સુઘડતાવાળા મકાનમાું આંબાના ઝાડની છાુંર્ નીચે ખાટલો નાખીને જે જીવનની ઉત્તમ
ક્ષણો ગાળી છે તેની ત ુલનામાું આવા ભપકાઓ અને આડુંબરથી અંજાઈ જવાનુું ક્યારે ર્ બનત ુું
નથી.
મારે ફરી એક વાત નોંધવી જોઈએ કે મારા સ્વભાવમાું પહેલેથી જ શવરોધ કરવાની ટે વ
નહીં અને તેવી વ્ર્સ્તતને શવરોધપક્ષના નેતા બનાવે ત્ર્ારે ઘણી મઝ
ું ૂ વણ હોર્
લોકભારતીમાું કામની જે પદ્ધશત હતી અને મુ. શ્રી મનુભાઈ કહેતા કે

; કારણ કે

“આપણાથી થઈ િકે તે કામ

કરવુું પણ કોઈનુું ખરાબ ન કરવુ.ું તેવી જ રીતે રાજકીર્ દકન્નાખોરી ન રાખવી. કામ કરવા માટે
પ ૂરો પ્રર્ત્ન કરવો. પછી તે કામ જાહેર હોર્ કે વ્ર્સ્તતનુું હોર્.” આવા રચનાત્મક વલણને કારણે
શવરોધપક્ષમાું કામ કરવામાું મુશ્કે લી થાર્ એ સ્વાભાશવક છે

, છતાું આ જ વલણ શવધાનસભાના

શવરોધપક્ષના નેતા તરીકે મેં ચાલુ રાખ્્ુું છે . ગુજરાતના આશથિક શવકાસનો પ્રશ્ન હોર્, સામાજજક પ્રશ્ન
હોર્ કે રાજકીર્ મ ૂલ્ર્ોની બાબત હોર્ તે તમામનો પ ૂરી તાકાતથી સામનો કરી ર્ોગર્ રજૂ આત
કરવી, ખોટી રીતે પ્રચાર કે નામના માટે જે શવરોધ થાર્ તેવો ક્યારે ર્ શવરોધ કરવાનુું મને સ ૂઝત ુું
નથી, તે પણ મેં મારા આચરણ દ્વારા આ ચાલુ શવધાનસભામાું બતાવ્્ુું છે .
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આ ઉપરાુંત જાહેરજીવનની અનેક નાનીમોટી પ્રવ ૃશત્તઓના કસોટીકાળમાું મુ . શ્રી મનુભાઈનુું સતત
મળત ુું માગાદિાન અને પ્રેરણા મારા માટે આિીવાાદરૂપ છે જે નોંધતાું હુ ું ગૌરવ અનુભવુું છું.
એક વખત શવધાનસભામાું કાર્દો અને વ્ર્વસ્થા બાબતના પ્રશ્નમાું ન સહી િકાર્ એવી
મુશ્કે લી ઊભી થઈ અને આ સરકાર સામે શુું કરવુું

? તોફાન કરવુું , ખુરિીઓ ઉછાળવી કે

હાથોહાથની મારામારી કરવી વગેરે અનેક ગડમથલો મારા અને શમત્રોના મનમાું ચાલતી હતી. અમે
શનણાર્ કર્ો કે સામેના લોકોનુું પદરવતાન કરવા રામધ ૂન લેવી. આવા પ્રસુંગોએ કે ટલાર્ બહારના
વડીલો કે રાજકીર્ સાથીદારોએ ટીકા પણ કરી અને કે ટલાકે િાબાિી પણ આપી. આમ
જાહેરકામમાું જિ-અપજિ મળતો હોર્ છે પણ મારા મનમાું તો એટલો સુંતોિ હતો કે સરકારને
આપણે પ ૂરી તાકાતથી જે કહેવાનુું હત ુું તે શવરોધપક્ષની રીતે કહ્ુ.ું આજે પણ ચાલુ શવધાનસભામાું
જ્ર્ારે સરકાર ભ્રષ્ટાચારનુું આરચણ કરાવે છે

, પક્ષપલટો કરાવે છે તે વખતે ઉપવાસ ઉપર

ઊતરવાનો સુંકલ્પ કરે લો , ત્ર્ારે ખ ૂબ શવચારતાું એમ પણ થ્ુું કે વ્ર્સ્તતગત રીતે મારી તેમ જ
અન્ર્ શવરોધાપક્ષની વાતો અને આચરણની મર્ાાદા લક્ષમાું લેતાું ઉપવાસ ન કરવા તે ઠીક થિે કારણ કે લોકભારતીમાું એક વખત સ્વામી આનુંદે કહેલ કે માણસનુું આચરણ એ જ બીજા ઉપર
અસર પાડે છે . આવા સારા સુંસ્કાર જાણ્ર્ે -અજાણ્ર્ે પણ ઉપર્ોગી બનતા હોર્ છે . તે રીતે આ બધુું
કામ જાહેર જીવનમાું લોકભારતીના શિક્ષણ દ્વારા તેમ જ પ ૂ. નાનાભાઈ

, મનુભાઈ , મ ૂળિુંકરભાઈ ,

તથા બુચદાદાની પ્રેરણાથી ઉત્તરોત્તર થત ુું રહ્ુું છે . ખુદ લોકભારતીનુું જ વાતાવરણ અને કુટુુંબ
જીવન એવુું છે કે તેમાું કોઈ આડુંબર કે દું ભ દે ખાડવાનુું છે નહીં . પહેલેથી જ પ ૂ . શ્રી. નાનાભાઈની
શિક્ષણ પદ્ધશતમાું આ બાબતો રહેલી છે . તેની અસર મારા જીવનની અનેક બાબત ઉપર પડી છે
અને તે કારણે જાહેર જીવનમાું કોઈ પણ કામ શનષ્ઠા , પ્રામાક્ષણકતા અને સાદાઈથી કરે લ છે અને
જીવનમાું તે જ્ર્ાું ત્ર્ાું કહી બતાવવાનો ક્યારે ર્ પ્રર્ત્ન કરે લ નથી. એટલુું જ નહીં પરું ત ુ
લોકભારતીમાું રહીને પ્રાપ્ત કરે લ ુું પ્રત્ર્ક્ષ કે પરોક્ષ શિક્ષણ , સુંસ્કાર, અનુભવ અને મહાનુભાવો સાથે
કામ કરવાની મળે લી તકો-અને તે બધાુંએ મારામાું મ ૂકે લો શવશ્વાસ મને નાનાુંમોટાું દરે ક કાર્ોમાું
પ્રેરણા આપતો રહ્યો છે . આજે મારુંુ જે કાુંઈ જાહેર જીવન છે અને જે કાુંઈ કામ કરુંુ છું એ
લોકભારતીના શિક્ષણનુું પ્રશતક્ષબિંબ છે અને તેને જ આભારી છે એમ કહેતાું હુ ું ધન્ર્તા અનુભવુું છું.
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કુ ટુાંબજીવનની વાતો
૧૯૫૬થી મારા કુટુુંબજીવનનો વ્ર્વહાર િરૂ થર્ો. મારાું પત્ની મારી સાથે ભ ૂતદડર્ા
લોકિાળામાું રહેવા આવ્ર્ાું. ત્ર્ાું કોઈ વસતી ન હતી. કોઈ કુટુુંબ રહેત ુું ન હત.ુું માત્ર કનુભાઈ અને
તેમનાું કુટુુંબીઓ રહેતાું. આજુબાજુના ડુગ
ું રા અને વાઘરી , ભરવાડ, રબારી વગેરે આદદવાસી જેવા
અને ચોરી-લટું ૂ ફાટનો ધુંધો કરનારા રહેતા હતા. આવાું ગરીબ કુટુુંબના માણસો અને ખાસ કરીને
પછાતવગાની બહેનો આવતી , ત્ર્ારે મારાું પત્ની તરફથી હુંમેિાું તેમને મીઠો આવકાર મળતો.
ખાવાપીવાની બાબતમાું સાદાઈ રાખીને અને મારા જીવન અને કાર્ાને અનુરૂપ વતીને મારા
કુટુુંબની િોભા વધારી છે . ત્ર્ાર પછી અમે ૧૯૬૩માું લોકભારતીમાું આવ્ર્ાું. મારાું બાળકો
પ્રાથશમકિાળામાું ભણતાું. મારાું બાળકોનો અભ્ર્ાસ પણ લોકભારતીના વાતાવરણમાું િરૂ થર્ો. હુ ું
ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું કે મારા સસરા પક્ષનુું કુટુુંબ ગ્રામસુંસ્કૃશતને અનુરૂપ ખ ૂબ જ સુંસ્કારી છે
આવા કુટુુંબમાુંથી આવેલ મારાું પત્નીને મારા કુટુુંબના સેવાવ ૃશત્ત

.

, ધાશમિકતા અને પરોપકાદરતાના

સુંસ્કાર મળ્ર્ા અને તેમાું લોકભારતીના સુંસ્કારનો ઉમેરો થર્ો.
મારે ત્રણ બાળકો છે , જે લોકભારતીમાું ગ્રૅજ્્ુએટ થર્ાું છે . મારાું પત્ની પી. એચ. ડી. થર્ાું
હોર્ તેવ ુું લોકવ્ર્વહારુ શિક્ષણ તેમને પ ૂ. શવજર્ાબહેન અને કુટુુંબના વડીલો પાસેથી મળે લ ુું છે

.

જરૂરી કરકસર, બીજાને માટે ઉપર્ોગી થવાનુું અને વધારે પડતાું સોનાનાું ઘરે ણાુંનો ત્ર્ાગ વગેરે
અનેક વસ્ત ુઓ લોકભારતીમાુંથી તેમને મળી. મારા જાહેરજીવનમાું હુ ું જે કક્ષાએ પહોંચી િક્યો છું
તેમાું તેમનો પ ૂરે પ ૂરો સાથ-સહકાર રહ્યો છે અને તેમના તરફથી મારી દરે ક પ્રવ ૃશત્તને સદાર્
ુું કાુંઠાના દારૂના ભઠ્ઠાઓ
પ્રોત્સાહન મળત ુું રહ્ુું છે . મને ર્ાદ છે કે ગાુંધીપદર્ાત્રામાું મારી સાથે િેત્જી
ચાલતા હોર્ એવા ગામના પ્રવાસમાું અમે સાથે જતાું. ગામલોકોની મના હોર્ એવાું ગામોમાું
રાતવાસો કરતાું. આમ મને ખ ૂબ જ સહકાર મળે લો છે . તેવી જ રીતે મારા આશથિક વહેવારોનો ભાર
મારા શપતાશ્રી અને ભાઈઓએ ઉપાડી લીધેલો છે . આ બધા સહર્ોગને કારણે આજે હુ ું મારી જાહેર
જીવનની દરે ક પ્રવ ૃશત્તમાું ખ ૂબ જ સમર્ આપી િકુું છું.
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ુ ગોધાિી
શ્રી દલસખ
શ્રી દલસુખ જેરામભાઈ ગોધાણીનો જન્મ ૧૯૩૪ના જુલાઈની ઓગણત્રીસ તારીખે શસહોર
તાલુકાના બુઢણા ગામે થર્ો હતો.
વતન પાક્ષલતાણાનુું રતનપુર ગામ. સારી ખેતીવાળા સુખી-સમ ૃદ્ધ , સુંસ્કારી કુટુુંબમાું ઉછે ર
થર્ો. પ્રાથશમક શિક્ષણ રતનપુર અને પાક્ષલતાણામાું લીધુું

, હાઈસ્કૂલ શિક્ષણ આલ્રેડ હાઈસ્કૂલ-

ભાવનગરમાું મેળવ્્ુ.૧૯૫૬માું
ું
લોકભારતીના સ્નાતક થર્ા.
ભ ૂતદડર્ા લોકિાળા સ્થાપી શિક્ષણકાર્ાનો પ્રારું ભ કર્ો હતો. લોકભારતીના પુંચાર્તરાજ
તાલીમ કે ન્રના આચાર્ા અને લોકભારતીના જોઈન્ટ દડરે તટર તરીકે રહ્યા. ૧૯૭૬માું ધારાસભ્ર્
તરીકે ચટાઈ
ું ૂ
રાજકારણમાું પ્રવેિ કર્ો. તે દરશમર્ાન ગુજરાત ધારાસભા શન્ુતત એસ્ટીમેટ કશમદટ ,
પબ્બ્લક ઍકાઉન્ટ કશમદટ, રાજ્ર્ ઈદરગેિન બોડા , ્ ૂથ બોડા વગેરેના સભ્ર્ તરીકે કાર્ા ક્ુ.ાં
ગ્રામ પુંચાર્તના સરપુંચ , વાળુકડ લોકિાળાના સ્થાપક અને ચેરમેન , તાલુકા પુંચાર્તના
સભ્ર્, ભાવનગર જજલ્લા લોકલબોડા ના સભ્ર્ તેમ જ શિક્ષણ સશમશતના સભ્ર્ અને ભાવનગર
જજલ્લા સહકારી બૅંકના પ્રમુખ તરીકે પણ રહ્યા.
૧૯૬૨-૬૩માું ્ ૂથ ફામા એતસચેઈન્જ ર્ોજના હેઠળ અમેદરકા

, કે નેડા , ઈટાલી , રાન્સ ,

ડેન્માકા , સ્વીટ્ઝરલૅન્ડ , ગ્રીસ , બેલ્લ્જર્મ , ઈજજપ્ત વગેરે રાષ્રોમાું સામ ૂદહક શવકાસ ર્ોજનાનો
અભ્ર્ાસ કર્ો. ૧૯૭૭માું સહકારી પ્રવ ૃશત્તઓના અભ્ર્ાસાથે થાઈલૅન્ડ

, જાપાન , દફક્ષલપાઈન્સ ,

તાઈવાન, મલર્ેશિર્ા અને હોંગકોંગ જઈ આવ્ર્ા. ૧૯૮૦થી ગુજરાત શવધાનસભાના શવરોધપક્ષના
નેતા તરીકે કામગીરી બજાવે છે . ઉપરાુંત કે ળવણી , રચનાત્મક પ્રવ ૃશત્તઓ, ગ્રામ શવદ્યાશવસ્તાર , અને
નવશનમાાણ, સહકાર અને પુંચાર્ત પ્રવ ૃશત્ત, કુટુુંબ કલ્ર્ાણ, ખેતીવાડી અને પ્રવાસ દ્વારા લોકસુંપકા માું
સારો રસ ધરાવે છે .
તેમણે અજવાળીબેન સાથે લગન ક્ુાં છે . તેમને ત્રણ બાળકો છે : સુધા

, સુકન્ર્ા અને

ક્ષગરીિ.
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