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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે શિક્ષણસુંસ્થાઓની
કસોટી તેના શવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સુંસારનાું અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો
કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના શનશમત્તે જે શવશવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક કામગીરી
છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે િ અને પછાત સમાજની પુનરર ચના સાથે સુંકળાયેલાું
કેટલાુંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાુંનાું કેટલાુંક ખેતી, સહકાર, પુંચાયત, શિક્ષણ,
ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે , જેલ સુપદરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ શવશવધ ક્ષેત્રોમાું કામ કરી રહેલાુંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાું
मणिगिा इव

सूत्रे

એમણે લીધેલ શિક્ષણનો દોર જોઈ િકિે . પ ૂવર અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આદદવાસી

શવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું શિક્ષણ કે ગ્રામશવકાસકાયરમાું પરોવાયેલાના આવા બીજા ડઝનબુંધ
અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ છીએ.તેમાું અમારા
સામર્થયરની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાું ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો
એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ુું
સાદહત્ય પ્રકાશિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી શવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી શવ.પી.
અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયર માટે આશથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો આભાર.
– મનભાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક શવચાર છે . આ સુંસ્થા લોકાક્ષભમુખ–
ગ્રામાક્ષભમુખ કેળવણી–જગતનુ ું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋશિવયર નાનાભાઈ કહેતા કે ,
“લોકભારતીના શવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના
જીવનમાું પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુું તેમ
નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરે લા શિક્ષણ–પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવથી
ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાશવક રીતે
જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને સમશપિત એવા શવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ું લોકભારતીત્વનુ ું શવશ્વબજારમાું આજે માકે દટિંગ થવુું અશનવાયર 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 કેટલાક શવિેિ સફળ થયેલા શવદ્યાથીઓનાું કાયો–અનુભવોની નોંધ
“ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ િીિરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬ પુસ્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે , જેણે
સમાજને જીવનલક્ષી શિક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે . નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો 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 ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુશનક સમયમાું
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુશવધાઓનો લાભ આપીને શવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી દ્વારા
સન્માશનત અમારા પ ૂવર શવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ના
ું
સહતુંત્રી શ્રી જગલફકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ, એટલુું જ
નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનુ ું પ્ર ૂફરીદડિંગકાયર સુંભાળી લીધુું સાથે સાથે ગ્રાદફકને લગતાું તથા
પ્રકાિનનાું કાયોમાું મુબઈના
ું
શ્રી તષાર મહેતા ની દકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયર પાર પાડવાની
તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ શવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ સફળ
થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુ ું નક્કી કરવામાું આવ્્ુ.ું આના માટેના જરૂરી ભુંડોળ સારુ ઇન્ટરનેટ પર
એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ કરતાું પણ વધુ મદદ
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હતી ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ (્ુએસએ), અિોક મોઢવાદડયા (જૂનાગઢ)
તથા રમેિ પટેલ (કેક્ષલફોશનિયા)ના તત્કાલીન પ્રશતભાવોએ અમને પ્રોત્સાદહત કયાર .
આમાુંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ. માત ુશ્રી
કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાફહત્યપ્રેમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌિન્યે) તથા શ્રી ચર્રાગભાઈ

પટેલની મદદથી આ બધી પુસ્સ્તકાઓનુ ું પ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે ખ ૂબ આભારી
છીએ.
આવનારા સમયમાું શિક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાિનોને વૈશશ્વક ગુજરાતી
વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનુભવો પહોંચાડવાનુ ું અમારુું કાયર
સાથરક થિે તેવી આિા સાથે –
– અરણભાઈ દવે. (મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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ફદશાસ ૂર્ન
જુ લાઈ, ૪૯નો એ સમય હતો.

હુું મારા વગરમાું દહિંદી િીખવી રહ્યો હતો. એ સમયે ખાદીના

ઝભ્ભા ને લેંઘાધારી એક ્ુવાને મારા વગરના ખુંડ પાસે આવી

, “મનસુખભાઈ તમે કે ?” એમ પ ૂછ્ુ.ું

મારો હકારનો જવાબ સાુંભળી બે શમશનટ બહાર આવવા જણાવ્્ુ.ું હુું બહાર ગયો. તેઓએ પોતાનો
પદરચય આપ્યો, “મારુું નામ યિવુંત શત્રવેદી. રચનાત્મક સશમશત તરફથી રાષ્ટ્રભાિા દહિંદુસ્તાનીના કામ
માટે હુું જામનગર આવ્યો છું. તમે દહિંદીમાું રસ ધરાવો છો ને વગો લો છો તે જાણીને તમને મળવા
આવ્યો છું . તમે આ કામમાું મને સહકાર આપી િકિો

?” મેં હા કહી . સાુંજના યિવુંતભાઈને ઘેર

મળવાનુ ું નક્કી થ્ુ.ું અમે મળ્યા.
તેઓએ મને દહિંદી અને દહિંદુસ્તાનીના કામનો ફરક સમજાવ્યો. દહિંદુસ્તાનીમાું એ સમયે ઉદૂર ક્ષલશપ
ફરજજયાત હતી. મેં તેઓને જણાવ્્ુું કે હુું ઉદૂર ક્ષલશપ જાણુું છું. હુું નવાનગર હાઈસ્કૂલમાું ’૪૨માું એ િીખેલ.
આથી અમારી દોસ્તી જામી. યિવુંતભાઈ મારા દહિંદુસ્તાનીના ગુરુ બન્યા. સવારે સાડાપાુંચ વાગયે
તેઓના ઘેર મારો એક શવદ્યાથીનો વગર તેઓએ લેવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં છ માસમાું દહન્દુસ્તાનીની ત્રણ
પરીક્ષાઓ દૂ સરી , તીસરી અને ચોથી પાસ કરી. દદસ્ગવજયશસિંહજી ન્્ ૂ ઇંગ્ગલિ સ્કૂલ

, જામનગરમાું એ

વખતે દહિંદી જાણનારા ઓછા શિક્ષકો હોઈ હુું પાદકસ્તાનમાુંથી આવેલ હતો એટલે દહિંદી જાણતો એ દૃષ્ષ્ટ્ટએ
દહિંદી લેવાનુ ું િરૂ ક્ુાં હત.ુું પરીક્ષાઓ પણ આપી. દહિંદી कोबिद અને દહિંદુસ્તાની ચોથી ઉત્તીણર થયો. બૉમ્બે
્ુશન.ની મૅદરક્યુલેિન પરીક્ષા મેં ૧૯૪૪માું પસાર કરે લ હતી.
યિવુંતભાઈ દહન્દુસ્તાનીના કામની વાત કરીને અટક્યા જ નદહ. એક દદવસ કહ્ુું

, “આપણે

હદરજન છાત્રાલયનુ ું કામ સુંભાળીશુું ?” તેઓએ સુંભાળ્્ુ.ું હુું પણ આવતો જતોથયો. હદરજન દદન આવ્યો
અને મને કહે , “િાળામાું આપણે તેની ઉજવણી ન કરી િકીએ ?” અને અમે દક્ષક્ષણામ ૂશતિના ‘છે ટાું રે ’જો
માબાપ’ પુસ્તકમાુંથી ફકરાઓ વાુંચીને એ એક હજાર શવદ્યાથીની િાળામાું પ્રથમ વખત એ દદવસની
ઉજવણી કરી.
ત્રણ હદરજન શવદ્યાથીઓને િાળાપ્રવેિ આપવામાું આવ્યો. એટલેથી જ ન અટકતાું શ્રી
યિવુંતભાઈ એક પછી એક નવી પ્રવ ૃશત્ત બતાવતા જ ગયા. શવદ્યાથી પુસ્તકાલય િરૂ થ્ુ.ું રેં દટયાના
વગો િરૂ થયા , શવદ્યાથીમુંડળની સ્થાપના થઈ. સુંસ્થાની આસપાસ ઊભતી રેં કડીઓનો શવદ્યાથીઓએ
ત્યાગ કરવાનો શનણરય કયો. દકિોરદળ નામની સુંસ્થા સ્થાપીને સાુંજે િાળા છૂટયા બાદ રમતગમતની
પ્રવ ૃશત્ત િરૂ કરવામાું આવી.
આપણે આપણા શિક્ષકસમાજને બુશનયાદી શિક્ષણમાું રસ લેતો ન કરી િકીએ

? આ શિક્ષણ

એટલે શુું ? તેની વાત પ ૂછતાું તેઓએ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિ-આંબલાનો પદરચય આપ્યો. આ સુંસ્થામાું શિક્ષક
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તૈયાર કરવામાું આવે છે . સેવકો તૈયાર કરવામાું આવે છે . રાષ્ટ્રભાવના જાગ ૃત કરવામાું આવે છે . આમ
અમારામાું જાગ ૃશતનાું બીજ તેઓએ પ્રવ ૃશત્ત દ્વારા , શમત્ર બનીને , માગરદિરક થઈને વાવ્યાું. અમે ’૪૯માું જ
અમારા ચાર શમત્રોને ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિમાું અભ્યાસ કરવા માટે મોકલી આપ્યા. આ શિક્ષણ દ્વારા આ
જજલ્લામાું કામ કરવાનો સુંકલ્પ અમે પાુંચ શિક્ષક શમત્રોએ મનોમન કરી લીધો. હુું મૅદરક્યુલેટ હોવાથી
બીજે વિે ’૫૦માું આ સુંસ્થામાું જોડાયો. યિવુંતભાઈ આટલા સમયમાું તો મને

S.T.C.ના વગો જે

અમારી િાળામાું જ ચાલતા હતા તેને બદલે આંબલાની સુંસ્થામાું અભ્યાસાથે જવા તૈયાર કરી િક્યા.
પોરબુંદર ખાદી કેન્રમાું મોકલીને ખાદીકાયરથી પદરક્ષચત કરાવી ખાદી પહેરતો કરી દીધો

. આમ એક

વિરના ટૂુંકા ગાળામાું તેઓએ મારા માગરદિરક બની મારા મનમાું પડેલી શિક્ષણ અંગેની ભાવનાઓને ગુરુ
બની, માગરદિરક બની, દદિાસ ૂઝ આપી આ દદિામાું વાળી દીધી અને સાચો શિક્ષક શવદ્યાથીનો શમત્ર બની
કેટલુું કામ કરી િકે તે મને પોતાના જીવન દ્વારા તેમણે બતાવી આપ્્ુ.ું હુું તેઓનો જીવનભરનો ઋણી
બની ગયો.
એક દદવસ યિવુંતભાઈએ કહ્ુ,ું આપણે તમારા કુટુુંબનો પદરચય કરવા ચાલો, હદડયાણા જઈએ.
અમે બુંને હદડયાણા ગયા. મારા શપતાશ્રી હદડયાણા પ્રા.િાળાના આચાયર હતા. રેઈન્ડ શિક્ષક હતા.
શિક્ષણના વ્યવસાયને તેઓ એક પશવત્ર વ્યવસાય માનતા. તેઓનુ ું નામ રે વાિુંકર ભીમજી દવે. મારાું
માતાનુ ું નામ લક્ષલતાબહેન મક્ષણિુંકર. મારા નાના મક્ષણિુંકર દવે પણ પ્રા. કન્યાિાળાના આચાયર હતા.
તેઓએ ‘શ્રવણ’ નામનુ ું નાટક અને કન્યા ગરબાવળી નામનાું પુસ્તક લખેલાું હતાું જે જામનગર રાજ્યમાું
લાઇબ્રેરીપુસ્તક તરીકે માન્ય થયેલ હતાું. મારાું માતાશપતાના આ સુંસ્કારને કારણે મને શિક્ષણના
વ્યવસાયમાું ખ ૂબ રસ છે . આ રસને શ્રી યિવુંતભાઈએ આધુશનક સ્વરૂપ આપી આ અંગેની તાલીમ લેવા
માટે મને આંબલા જવા માટે પ્રેયો. આ વખતે મારી ઉંમર ૨૪ વિરની હતી.
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પ્રથમ સાંપકચ

અમારી હાઈસ્કૂલમાું એસ.ટી.સી.ના વગો ચાલતા હોવા છતાું એ જ પ્રકારની લાયકાત માટે
વતનથી દૂ ર પત્ની-પુત્ર છોડીને જવાનુ ું કામ આકરુું તો હત ુું પણ કુટુુંબની જવાબદારી શપતાશ્રીએ ઉપાડી
લીધી એથી આ િક્ય બન્્ુ.ું જુ લાઈ

’૫૦નો આ સમય હતો. પ ૂ. નાનાભાઈનાું દિરન કરી ધન્યતા

અનુભવી. પ્રધાનપદ છોડીને શિક્ષક બનેલા એ મહાનુભાવને કોઈ પણ પદરચય શવના પ્રથમ દિરને જ
પ્રણામ કરવા મન પ્રેરા્ુ.ું એમણે પણ

‘આવી ગયા ?’ કહી વત્સલતાપ ૂણર આવકાર આપ્યો. એમણે

િીખવેલ સુંસ્કૃત અને ગક્ષણત આજેયે ભુલાયાું નથી.
બીજો પદરચય પ ૂ. મ ૂળિુંકરભાઈનો થયો. તેઓ આંબલાથી પગે ચાલીને સોનગઢ અમારા વગર
લેવા આવતા. તેઓ મનોશવજ્ઞાન અને સુંગીત લેતા. તેમને જોતાું જ મારા જીવનનાું અનેક વિોની
આકાુંક્ષાના - સાચા શિક્ષકનાું દિરન મને થયાું. પ્રસન્ન મુખ પરનુ ું પ્રેમાળ હાસ્ય , તેમની લાગણી , વાત
કરવામાું નીતરતો ભાવ, તેઓ જાણે કે ્ુગો જૂના પદરક્ષચત હોય એવી લાગણી મારા મનમાું જન્મી.
મુ. બુચભાઈ એટલે ઘદડયાળનો કાુંટો અને રમ ૂજની ખાણ. તેમનો હસમુખો સ્વભાવ અને
માયાળુપણુું મારા શિક્ષકજીવનમાું ખ ૂબ જ માગરદિરક રહ્યાું છે . પ ૂ. શવજ્યાબહેનની તક્ષબયત એ અરસામાું
સારી નહોતી એટલે પ ૂ. મનુભાઈનો લાભ અમને ઓછો મળ્યો ; પરું ત ુ જ્યારે જ્યારે તેઓ આવતા ત્યારે
કલાકો સુધી ગ્રીસ-રોમની સુંસ્કૃશતની વાતો

, તત્કાલીન રાજકારણ , લોકિાહી અને નાગદરક કતરવ્ય

,

શિક્ષણની ફરજો વગેરે શવિે જે વાતો કરતા તે જીવનમાું ખ ૂબ ઉપયોગી થઈ છે .


સુંસ્થાનો અભ્યાસકાળ
પહેલે દદવસે ભોજન સમયે હાથમાું થાળી , વાટકો , લોટો લઈ જમવા જવાનુ ું જરા શવક્ષચત્ર તો

લાગ્ુ.ું થોડાું શિક્ષાથી ભાઈ-બહેનો પીરસતાું હતાું. હાથમાું ત્રાજવાું પડાવેલાું એક બહેન રોટલા પીરસે . મેં
એક શમત્રને પ ૂછ્ુું, “આ બહેન કઈ જ્ઞાશતનાું હિે ?” તેમણે કહ્ુું “આહીર.” “રસોઈ કોણ બનાવે

?” “એક

કોળી બહેન છે .” મારા બ્રાહ્મણ આત્માને જરા ખચ્્ુ
ું ૂ .ું યિવુંતભાઈ યાદ આવ્યા. એમણે સમજાવેલ ુું કે
આપણે રાષ્ટ્રને એક બનાવવુું છે . નાનાભાઈ ચુસ્ત બ્રાહ્મણ હતા. નથુરામ િમારના શિષ્ટ્ય. તેમને આ
એકતાની વાત સાચી લાગી અને આ સુંસ્થા જન્મી છે . એ જ હોંિ અને એ જ પ્રેરણાને યાદ કરીને પ્રેમથી
અને જાણે કુંઈક નવુું કરી રહ્યો હોઉં એમ મેં મારુું પ્રથમ ભોજન લીધુ.ું
ચોમાસાને કારણે આંબલામાું શનવાસવ્યવસ્થા પ ૂરતી ન હોવાથી પ્રથમ સત્રમાું અમે સોનગઢ
રહેલાું. પ ૂ. નાનાભાઈની હાજરીમાું પ્રાથરના અને એ પછી એમની વાતારઓ સાુંભળવી એ લહાવો હતો.
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ઉત્સવો ઊજવવાની પદ્ધશત પણ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિની આગવી હતી. જન્માષ્ટ્ટમીએ અમે સૌ ગૌિાળા સફાઈ
માટે આંબલા જતા. લાણી વખતે તો ત્રણ-ચાર દદવસ ત્યાું રહેવાનુ ું થત ુું અને બપોરના ખેતરે જ ભાત
આવત.ુું અમે કામથી ટેવાયેલા નહીં છતાું ખ ૂબ તત્પરતા અને પ્રસન્નતાથી કામ કરતાું. એ દદવસોમાું પ ૂ.
રશવિુંકર મહારાજ ત્યાું આવેલા. દાતરડુું પકડીને અમારા હાથે પડેલા ફોલ્લા અમે એમને દે ખાડયા અને
કહ્ુ,ું “જુ ઓ , અમે કેટલો શ્રમ કરીએ છીએ !” તેમણે હસતાું હસતાું પોતાની લાક્ષક્ષણક િૈલીમાું કહ્ુું

,

“કામથી હાથમાું ફોલ્લા પડે એ કામ કયારની નહીં , પહેલાું કામ ન કયારની શનિાની છે !” આ વાક્ય આજ
સુધી ભુલા્ુું નથી. પ્રવાસો પણ અમારા શિક્ષણનો એક ભાગ હતા. પ ૂ. મ ૂળિુંકરભાઈ સાથે બરડાનો
કરે લો પગપાળા પ્રવાસ અમારા જીવનનુ ું એક બહમ
ુ ૂલ્ય સ્મરણ બની રહ્યો છે .
બીજા સત્રમાું અમારે આંબલામાું સુંસ્થાના આંબાવાદડયામાું તુંબ ૂઓમાું રહેવાનુ ું હત ુું . એ પણ એક
અનેરો આનુંદ હતો. ભણાવવાની પદ્ધશત જ એવી હતી કે કોઈને ભણતર ભારરૂપ ન લાગે . વાશિિક
પરીક્ષાને પણ કુંઈક નવો વળાુંક આપવાનો પ્રયત્ન સુંસ્થાએ કયો. એક માસ અગાઉ અમને સ્વાધ્યાયપ્રશ્નો આપવામાું આવ્યા. ટુકડીઓ પડી. દરે ક ટુકડીએ પોતાને ભાગે આવત ુું ઉદ્યોગકાયર

, શ્રમકાયર અને

સ્વાધ્યાય-પુસ્સ્તકાઓ તૈયાર કરવાની હતી. સુંદભરગ્રથ
ું ોની યાદીઓ તૈયાર થઈ. પુસ્તકાલય ખુલ્લુું મુકા્ુ.ું
સુંસ્થાના બધા કાયરકતારઓનુ ું માગરદિરન તો જ્યારે જોઈએ ત્યારે મળત ુું જ હત.ુું ભણવા-વાુંચવાનો એક
નવો જ જુ વાળ આવ્યો હોય એમ લાગ્ુ.ું જ્યારે અમે જ અમારુું મ ૂલ્યાુંકન કરવા બેઠાું ત્યારે સમગ્ર વિરમાું
થ્ુું હોય એટલુું કામ આ એક માસમાું જ થ્ુું છે એમ અમને લાગ્ુ.ું આમ વાશિિક પરીક્ષા-મ ૂલ્યાુંકન પણ
હાઉને બદલે અમારે માટે એક મહોત્સવ બની ગ્ુ.ું
આમ હસતાું, રમતાું, મહેનત કરતાું સમગ્ર જીવન માટે જાણે કે નવુું ચૈતન્ય ભરીને સુંસ્થામાુંથી
કાયરક્ષેત્રમાું ઝુંપલાવવા અમે છૂટાું પડયાું તા. ૩૦ એશપ્રલ ૧૯૫૧ના રોજ.
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કાયચપ્રવેશ
સુંસ્થામાુંથી છૂટા થવાના છે લ્લાું દદવસોમાું સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના ઉપ-શિક્ષણ શનયામક શ્રી પ્ર. શત્રવેદી
સાહેબ સુંસ્થામાું આવ્યા અને તેઓએ આપણા રાજ્યમાું શનયત કરે લી િાળાઓમાું જૂથમાું વહેંચાઈ
જવાની અને અહીંથી મેળવેલ શિક્ષણને કાયારસ્ન્વત કરવાની સરકારશ્રી વતી અપીલ કરી અને કાયરક્ષેત્ર
અને કાયરકરોની યાદી બનાવી.
પ ૂ. નાનાભાઈ તથા પ ૂ. ભાઈએ અમારા હાલારી આંબલા જૂથને ભાવનગર જજલ્લામાું કામ કરવા
રોકાવા જણાવ્્ુ;ું પરું ત ુ અમને અમારા પછાત જજલ્લામાું પહોંચી જઈને ત્યાું કામ કરવા ઇચ્છા હતી. તેથી
અમે નાના દીવડા બનવાની અમારી ઇચ્છા પ ૂ. ભાઈ પાસે પ્રદશિિત કરી. અમારા કાયરક્ષેત્ર તરીકે
જામનગર જજલ્લાના નવાગામ અને ખાવડી બે ગામો સ ૂચવ્યાું. અમારુું - મનસુખભાઈ , અંબાલાલભાઈ,
જયુંશતભાઈ, નરે િભાઈ , નમરદાિુંકરભાઈ અને બાલકૃષ્ટ્ણભાઈ - છ શમત્રોનુ ું જૂથ થ્ુ.ું દર બે માસે
આચાયર બદલાઈને બીજો બને અને તેની રાહબરી નીચે સૌએ કામ કરવુું

; હાથેથી કાુંતેલ ખાદીનાું જ

કપડાું પહેરવાું, ટ્ ૂિન કે અન્ય આવક ન કરવી; સુંસ્થાના કાયરમાું થતી આવકનુ ું પાુંચ વિર સુધી સું્ક્ુ ત
ભુંડોળ ઊભુું કરવુ;ું આ ભુંડોળથી આ છ કુટુુંબ માટેની ખરીદી વગેરેની મુંડળી ચલાવવી ; પાુંચ વિર સુધી
સાથે રહે તેને જ પાુંચ વિર બાદ રકમ ચ ૂકવવી

, દરે ક સભ્યનો અભ્યાસ વધે તેવો પ્રયત્ન કરવો

,

ગ્રામોત્થાનની દૃષ્ષ્ટ્ટએ િક્ય તેટલાું કામો િરૂ કરવાું વગેરે શનયમો તૈયાર કરી પ ૂ. ભાઈને બતાવી, શ્રી પ્ર.
શત્રવેદી સાહેબનુ ું માગરદિરન મેળવી કામ કરવા માટે અમોએ કમર કસી.


વાસ્તશવકતા :જ્યારે અમે નોકરી પર હાજર થવાના હક
ુ મો મેળવ્યા ત્યારે અમારી ઉપરની માગણીને લક્ષમાું

લીધા શવના સૌને પોતાની મ ૂળ જગયાના હક
ુ મો આપવામાું આવ્યા. હુું માધ્યશમક િાળામાુંથી તાલીમમાું
ગયો હતો અને આ તાલીમ બુશનયાદીની હતી એટલે મને ગામડાની એક િાળામાું મ ૂકવામાું આવ્યો.
આમ અમને અમારી યોજના શછન્ન-ક્ષભન્ન થતી દે ખાઈ. આ બાબતે શ્રી િાળાશધકારી સાહેબની મુલાકાત
લીધી. તેઓએ સ્પષ્ટ્ટ જણાવ્્ુું કે તમારી માગણીઓ સ્વીકારી િકાય તેવી નથી. આથી અમે પ્ર. શત્રવેદી
સાહેબનો સુંપકર સાધ્યો. તેઓ જાતે જામનગર પધાયાર.. િાળાશધકારી સાહેબની રૂબરૂ અમને બોલાવવામાું
આવ્યા. શ્રી િાળાશધકારી સાહેબે શ્રી શત્રવદી સાહેબને જણાવ્્ુું કે આ લોકોનાું માગણીનાું ગામ પોસ્ટવાળાું
છે , જેના તેઓ હકદાર નથી. આથી લાભ લેવાની દૃષ્ષ્ટ્ટએ તેઓની આ માગણી છે . શ્રી શત્રવેદીસાહેબે
અમારા સામુું જો્ુ.ું અમે જણાવ્્ુું કે આપ સાહેબે કાયરક્ષેત્રનાું નામ માગયાું એટલે અમે આ નામ આપ્યાું.
આ ગામને બદલે જામનગર જજલ્લાનાું કોઈ પણ પછાત બે ગામો ચાર માઈલની અંદર હોય તેવાું શ્રી
િાળાશધકારી સાહેબ અમોને આપે તો પણ અમે જવા ખુિી છીએ. આ દરખાસ્તનો સાહેબે એવા િબ્દોમાું

અનક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

11

શશક્ષકન ાં ઘડતર
શવરોધ કયો કે મારાું સ ૂચવેલાું ગામોમાું જઈને એ લોકો કામ નહીં કરે અને જણાવિે કે કામ થઈ િકે
એવાું ગામ નથી માટે હુું ગામનાું નામ સ ૂચવીિ નહીં.
મારી શનમણ ૂક ચાુંપાબેરાજામાું થયેલ હતી જ. અમે જણાવ્્ુું કે આ ગામમાું પોસ્ટ નથી. આ ગામ
અમને આપો. બાજુ ન ુ ું લાખાબાવળ અથવા કનસુમરા પણ આપો. સાહેબે આ દરખાસ્ત સ્વીકારી.
અમારામાુંથી ત્રણને ચાુંપાબેરાજા , બે ભાઈઓને કનસુમરા અને એક ભાઈને લાખાબાવળમાું મદદનીિ
શિક્ષક તરીકે મ ૂકવામાું આવ્યા. આમ શ્રી શત્રવદી સાહેબના પ્રયત્નથી અમને પ્રયોગ કરવાનો મોકો મળ્યો.
પ્રથમ અવરોધ છતાું સુંસ્થાએ િીખવેલી ત્યાગભાવના , વતન છોડીને અન્ય ગામે જવાની તૈયારી અને
આશથિક શવટુંબણા સહન કરીને અમે કામ કરવાનુ ું સ્વીકા્ુ.ાં
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શાળાકાયચ
અમે િાળામાું પ્રવેિ કરીને પહેલ ુું કામ ગામનાું બધાું િાળાએ આવી િકતાું બાળકોને િાળાએ
લાવવાનુ ું ક્ુ.ાં ૫૦૦ માણસોની વસ્તીના આ ગામમાું અમે ૧૧૦ બાળકોને િાળામાું લાવ્યા. આંગણામાું
નાનો બાગ બનાવ્યો. રાશત્ર છાત્રાલય િરૂ ક્ુ.ાં રાશત્રિાળા િરૂ કરી. દવાની પેટી વસાવી. ઘેર ઘેર વાલી
સુંપકર માટે ગયા. િાળાની આસપાસ લોકો ગુંદકી કરતાું હતાું ત્યાું સફાઈ કરવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં બાળકોને

,

વડીલોને અમે માનવાચક સુંબોધનથી બોલાવવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં નાના મનોરું જન કાયરક્રમ દ્વારા શનરક્ષરતા ,
અજ્ઞાન, વહેમ, ભય, દૂ ર કરવા માટેનો પ્રયત્ન કયો.
વહીવટી િાખા અમારા પ્રયોગ પર ચાુંપતી નજર રાખી રહી હતી. આસપાસના શિક્ષકો
કુત ૂહલતાપ ૂવરક શનહાળી રહ્યા. ગામલોકો િાળા પર મીટ માુંડતા થઈ ગયા. પ ૂ. નાનાભાઈના દિરન
પ્રમાણે ક્ષણેક્ષણે નવુું દિરન આપે તે નઈ તાલીમનો અમને અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. અમે સહુ આનુંદથી,
મસ્તીથી એક પછી એક કામો કયે જતા હતા.
આસપાસના શિક્ષકોને અમારા કામનો પદરચય આપવા માટે અમે શિક્ષકસુંમેલનો બોલાવવાનુ ું
િરૂ ક્ુ.ાં સૌ પોતાનુ ું દટદફન લઈને આવે. િાળામાું રમતગમત

, બાગ , ઉદ્યોગ અને બાળકના

ટેવઘડતરની વાતો કરીને છૂટા પડીએ. આમ શિક્ષકોની નજીક આવ્યા. આ સુંમેલનમાું કેળવણી શનરીક્ષક
સાહેબને આમુંત્રણ આપવાનુ ું િરૂ ક્ુાં અને તેઓને અમારી િાળામાું તથા આસપાસની િાળામાું થતા
કાયરથી વાકેફ કરવાનો પ્રયત્ન કયો. પોતાના શવભાગમાું થઈ રહેલ કાયરથી તેઓ ખુિ થયા. બાળસુંમેલન
યોજ્્ુ.ું દટદફન લાવવાની પ્રથાથી ખચરનો પ્રશ્ન રહેતો ન હતો. અમારી બારણા વગરની

, ખુલ્લી

ઓસરીવાળી એ િાળામાું બાળકો આનુંદથી નાચવા કૂદવા લાગયાું . ‘િાળા એ જ ઘર’ એમ સૌ બાળકોને
પ્રતીશત થવા લાગી. બાળસુંમેલન દ્વારા આસપાસનાું ગામનાું બાળકો પણ પરસ્પર પદરક્ષચત થવા
લાગયાું. આમ સુંસ્થાએ શસિંચેલ સુંસ્કારોનુ ું શવતરણકાયર સુંસ્થા વતી અમે િરૂ ક્ુ.ાં
પુંદર ઑગસ્ટ ’૫૧નો રાષ્ટ્રીય તહેવાર અમે ત્રણ દદવસનો કાયરક્રમ ગોઠવી ઊજવ્યો

, જેમાું

જામનગરથી યિવુંતભાઈ શત્રવેદી પોતાના દકિોરદળ સાથે આવ્યા. અમારા કાયરથી સુંતોિ વ્યક્ત કયો
ને અમને પ્રોત્સાદહત કયાર . ગ્રામજનોએ પણ મનોરું જન કાયરક્રમ, દકિોરદળના કાયરક્રમો, ધ્વજવુંદન વગેરે
કાયરક્રમમાું ઉત્સાહપ ૂવરક ભાગ લીધો.
ગાુંધી જયુંતી :
ગાુંધી જયુંતીનો કાયરક્રમ અમે ગાુંધીકુદટર

, કાુંતણ પ્રવ ૃશત્ત અને ગાુંધીગીતોથી ઊજવ્યો. આ

કાયરક્રમનુ ું ઉદઘાટન કરવા માનનીય શ્રી િાળાશધકારી સાહેબને શનમુંત્રણ આપ્્ુ.ું તેઓ અમારી િાળાની
આ અગાઉ એકવાર ઓક્ષચિંતી મુલાકાત લઈ ગયા હતા. તેઓના જણાવ્યા મુજબ તેઓએ પ્રથમ વખત
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ખાદીનો ઝભ્ભો-ધોતી પહેરી આ કાયરક્રમનુ ું ઉદઘાટન ક્ુાં ને કાયરથી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી. નવેમ્બર
માસમાું એટલે કે કાયર િરૂ કયારને પાુંચમે મદહને માનનીય ઉપ-શિક્ષણ શનયામક શ્રી. પ્ર. શત્રવેદી સાહેબે
અમારી િાળાની મુલાકાત લીધી. એકથી ચાર ધોરણનાું નાનાું બાળકોની આ િાળા હતી.
આવા પ્રસુંગોએ ગામલોકો પણ િાળામાું આવી જતાું. શ્રી શત્રવેદી સાહેબે બાળકો સાથે પ્રાથરના ,
વાતારલાપ અને ગામલોકો સાથેની વાતચીતમાું અમારા પાુંચ માસના કામનો અંદાજ મેળવી લીધો.
આસપાસની િાળાની મુલાકાત લઈને કાયરની અસર પણ જોઈ. શિક્ષણના સરકારી મુખપત્ર
‘સરસ્વતી’માું અમારા કાયર અંગે દડસે - ૫૧ના અંકમાું માદહતીપ્રદ લેખ લખી િાળાને પદરક્ષચત કરી અને
અમને ‘પાુંચ પાુંડવો’ ઉપનામ આપી દીધુ.ું આ રીતે સુંસ્થામાુંથી મેળવેલ તાલીમને એક નાના ગામડામાું
ચદરતાથર કરવાનો અમે પુરુિાથર આદયો.


શમત્રની શવદાય :અમારા છ શમત્રોના ગ્ર ૂપમાું પગાર શસવાય અન્ય કામો ન કરવાના હોવાથી સૌને આશથિક ખેંચ

ભોગવવી પડતી હતી. આથી અમારા એક શમત્રે આ જૂથમાુંથી છૂટા થવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. આથી
સૌને થોડુું દુુઃખ થ્ુું ; પરું ત ુ સૌ ભાઈભાઈ તરીકે જીવતા હોઈ તેઓની મુશ્કેલીથી પદરક્ષચત હતા. શસદ્ાુંત
છોડવો કે શમત્ર છોડવો તેની ગડમથલ ઊભી થઈ

. અમે છએ જણાએ સાથે બેસી કોઈ પણ જાતના

મનદુુઃખ વગર શમત્રને પોતાની રીતે વતરવા માટે મુક્ત કયાર ને તેઓએ પણ પ્રેમથી આ શનણરય સ્વીકાયો.
મુક્ત થયા બાદ પણ આજીવન તેઓએ સાચા અને સારા શિક્ષક તરીકે કામ ક્ુાં અને

ઍવૉડર શવજેતા

થયા. અમારા માટે એ ગૌરવની વાત છે .
શમત્ર છૂટા થયા બાદ અમારુું કાયરક્ષેત્ર લાખાબાવળ ને ચાુંપાબેરાજાની ચાર ધોરણની બે િાળાઓ
અને અમે પાુંચ ભાઈઓ રહ્યા.


હદરજન પ્રવ ૃશત્ત :
શ્રી િાળાશધકારી સાહેબનો અમારા પર ભાવ ખ ૂબ વધી ગયો હતો. અમારા કામથી તેઓને

સુંતોિ હતો. તેઓએ લાખાબાવળ િાળાનુ ું સુંપ ૂણર સુંચાલન પણ અમોને સોંપી દીધુ.ું બુંને િાળાઓમાું
અમે આ પ્રવ ૃશત્તઓને શવકસાવવા લાગયા. રાશત્રિાળા પણ બુંને ગામોમાું િરૂ કરી. લાખાબાવળમાું
ચમારવાસમાું જઈને ત્યાું એક કલાક બેસી બાળકોને સુંસ્કાર તથા શિક્ષણ આપવાનુ ું કાયર િરૂ ક્ુ.ાં
ગામલોકોને આ કાયર ન ગમ્્ુ.ું અમારા મહાજનના છોકરાઓને છોડીને શિક્ષકો હદરજનવાસમાું જાય છે
તેવો સ ૂર સુંભળાયો. ગ્રામકક્ષાએ થતો શવરોધ જુ દી જુ દી રીતે થતો રહ્યો. અમે અમારી પ્રવ ૃશત્ત જારી જ
રાખી. સમય સમયનુ ું કામ કરે છે . તે મુજબ લોકો અમારી આ પ્રવ ૃશત્તથી ટેવાઈ ગયા. કારણ કે રાત્રી
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દરશમયાન સેવા , દવા , મુશ્કેલીમાું મદદનુ ું અમારુું કાયર ચાલુ જ હત.ુું આમ પરસ્પર લોકો અને અમે
મદદકતાર થયા.
અમારી આ કમરભ ૂશમમાું મુખ્ય વસ્તી જૈનોની હતી. આથી જૈન સુંપ્રદાયના રીત-દરવાજો અને
ધમરગ્રથ
ું થી પણ થોડા વાકેફ થયા. લોકોને એ ગમ્્ુ.ું પ ૂજ્ય શવનોબા ભાવેના ભ ૂદાનકાયર માટે સને ’૫૩માું
વુંદનીય સુંતબાલજી આ જજલ્લામાું પધાયાર . અમે તેઓને િાળામાું ઉતારો આપ્યો , સ્વાગત ક્ુ.ાં સ્થાશનક
જૈન લોકો તથા અન્ય સૌ ગ્રામજનોએ તેઓની વાતો પ્રેમથી સાુંભળી. એક દાતાએ જમીન પણ આપી.
જામનગરના પૈસાદાર જૈન આગેવાનો તેઓને મળવા આવ્યા. જૈન સાધુથી દાન માગી િકાય નહીં એવી
દલીલ કરી તેમની સામે શવરોધ વ્યક્ત કયો. તેમણે આ શવરોધ વચ્ચે પોતાની વાત ખ ૂબ પ્રેમાળ
વાણીમાું કડવા િબ્દોને ગળી જઈને આનુંદદત મુખમુરા સાથે આ દે િમાું આવી રહેલી ભયુંકર દહિંસાને
રોકવા માટે આટલી છૂટછાટ લીધી છે તે સમજાવ્્ુ.ું અદહિંસા એટલે શુું એનો પાઠ અમોને મળ્યો.
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અશિકારી સાહેબોની મલાકાતો
એક સાુંજના સાત વાગયે આવતી રેનમાું શ્રી િાળાશધકારી સાહેબ ઓક્ષચિંતાના આવ્યા. અમારી
લાખાબાવળની િાળાનુ ું મકાન જે ખુલ્લી ઓસરીમાું હત ુું તે ભુંગાર હાલતમાું હત.ુું સાુંજે આવી શ્રી સાહેબે
જણાવ્્ુું કે આવતી કાલે સવારે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના માનનીય શ્રી કેળવણીમુંત્રી

, શ્રી શિક્ષણ શનયામક

સાહેબ, પાુંચેય જજલ્લાના િાળાઅશધકારી સાહેબ - આમ શિક્ષણનુ ું સમગ્ર વહીવટી તુંત્ર આપણા જજલ્લાની
િાળા જોવા માટે આવે છે . તમારી બુંને િાળાઓ આપણે બતાવવાની છે; પરું ત ુ શુું કરીશુું ? મકાન યોગય
નથી. સાધનોની કમી છે . આપણા જજલ્લાનુ ું કાયર સારુું દે ખાય તેવ ુું આપણે સૌએ કરવાનુ ું છે . અમને
મળે લ આ પ્રત્સાહનથી અમે સૌ કામ કરવા માટે કદટબદ્ થયા. ૧થી ૪ ધોરણનાું એ ભ ૂલકાુંઓ અને અમે
સૌ કામે વળગયાું. લોકસહકાર મેળવ્યો. શસમેન્ટ મેળવી થાગડથીગડ ક્ુાં

, ચ ૂનો દીધો. દીવાલ ઉપર

નકિાઓ બનાવ્યા. સ ૂત્રો લખ્યાું. આંગણાના બાગને વ્યવસ્સ્થત કયો. િેરીઓ િણગારી કેળના
થાુંભલાઓ અને આંબાનાું તોરણોથી રસ્તાઓ િણગાયાર . રસ્તા પર પાણી છાુંટ્ુું અને આમ પ્રવ ૃશત્તમાું
ક્યારે સવાર પડી તે ખબર ન રહી. સૌ પોતાની િસ્ક્તમયારદા મુજબ કામ કરતાું ગયાું. સવારના ૮ -૩૦
વાગયે ગામડામાું ન જોયેલી ધજા ફરફરાવતી મોટર અને અન્ય મોટરો િાળાના આંગણામાું ઊભી રહી.
અમે સૌનુ ું સ્વાગત ક્ુ.ાં પ્રાથરનાસભા િરૂ થઈ. ગામલોકોની હાજરીમાું શવદ્યાથી ભાઈબહેનો સાથે
માનનીય કેળવણીમુંત્રીશ્રીએ વાતારલાપ િરૂ કયો. બાળકોએ ગાયેલ રેં દટયાના ગીતને પકડીને , તમે
રેં દટયો જોયો છે ? તમને કાુંતતાું આવડે છે ? એવા પ્રશ્નો પ ૂછયા, જેના જવાબો હકારમાું મળ્યા. સામાન્ય
જ્ઞાન તપાસતાું ચાર ધોરણની કક્ષાને અનુલક્ષીને માનનીય પ્રધાનશ્રીએ પ ૂછ્ુ,ું “અમારા સૌમાું મોટુું કોણ
?” જવાબ મળ્યો , “તમે.” બાજુ ના શિક્ષણ શનયામક સાહેબને બતાવીને આ સાહેબ મારા કરતાું ઉંમરમાું
મોટા છે એમ કહેતાું બાળકોએ કહ્ુું , “આપ કેળવણીપ્રધાન છો. આપનુ ું નામ જાદવજીભાઈ છે ,” “મારાથી
કોઈ મોટુું ખરુું

?” બાળકોએ જણાવ્્ુું , “હા , સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી ઢેબરભાઈ આપનાથી મોટા

ગણાય.” આમ વાતારલાપ કયો. િાળાએ ૪૦ રેં દટયા ભેટ આપવા માટે જણાવ્્ુ.ું લોકોએ સ્વીકા્ુ.ાં અમારા
િાળાશધકારી સાહેબ પણ સાુંજની અને સવારની િાળાનો ફરક જોઈ ખુિ ખુિ થયા. સભા પ ૂરી થયા
બાદ અશધકારીશ્રીઓએ જુ દી જુ દી તપાસ આદરી. બાળકોનાું દફતર લઈ તેમાું ગાઈડો કે અન્ય પુસ્તકો
છે કે કેમ ? પાણીના ગોળામાું િેવાળ છે કે નહીં તે જો્ુ.ું વાસણો , ગળણુું વગેરે તપાસ્યાું અને બાજુ માું
બેસાડી અમારી સાથે ચચાર કરી. તેમણે કહ્ુું કે અમારે તો બુશનયાદી શિક્ષણમાું કઈ પદ્શતએ કામ થાય
છે , પ્રત્યક્ષ પાઠ કઈ રીતે આપો છો તે જાણવુું હત.ુું શ્રી જાદવજીભાઈ અને મુ. શ્રી છે લભાઈ આ પ્રશ્નોત્તરી
સાુંભળી રહ્યા હતા. અમે જવાબ આપ્યો : ગઈ કાલે સાુંજે જ આપના આગમનની જાણ થઈ ત્યારથી
અત્યાર સુધી અમે સૌએ, બાળકોએ, ગ્રામજનોએ આપના સ્વાગત માટે જે પ્રયત્ન કયાર છે તે આપ નજરે
જોઈ િકો છો. અમારાું બાળકો અને ગ્રામજનોનો ઉલ્લાસ એની સાક્ષી પ ૂરે છે . એ પ્રસુંગને અનુરૂપ
આપવામાું આવેલ પાઠને અમે બુશનયાદી શિક્ષણનો પાઠ કહીએ છીએ. માન. પ્રધાનશ્રી તથા છે લભાઈ
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સાહેબે અમારી વાતમાું સ ૂર પુરાવ્યો. અમને ગાડીમાું સાથે લેવામાું આવ્યા અને ગાડીઓ ચાુંપાબેરાજા
જવા રવાના થઈ. ચાુંપાબેરાજાના બાળકો કાુંતતાું હતાું. ખાદી પહેરતાું હતાું. અહીંયાું પણ એ જ રીતે
સ્વાગત થયા બાદ માનનીય મુંત્રીશ્રીએ અમારા કામને જાહેરમાું ક્ષબરદાવ્્ુું અને કહ્ુું કે આ િાળાનાું
બાળકો ખાદી પહેરતાું થયાું છે તે જાણીને આનુંદ થયો. પરું ત ુ ગામલોકો ખાદી પહેરતા થાય તેવ ુું જો આ
શિક્ષકો કરે તો મને ખ ૂબ આનુંદ થિે . આ પ્રસુંગ પ ૂરો થયા બાદ ગામલોકોએ ચા-પાણીનો આગ્રહ કયો.
ચા પીવાની ના કહેતાું દૂ ધનો આગ્રહ કયો. તેમણે છાિ લેવાનુ ું સ્વીકા્ુ.ાં ગામડાના એક લોક-આગેવાને
બે હાથ પહોળા કરી શ્રી જાદવજીભાઈને ઊભા રાખ્યા , “અમારી એક અરજ સાુંભળિો ? તમે ગામલોકોને
ખાદી પહેરાવવા જણાવ્્ુું તો આ શિક્ષકભાઈઓ અમને ખાદી પહેરાવિે ખરા પરું ત ુ આપ સાહેબની સાથે
આ મોટા સાહેબ આવેલા છે તેમને આપ ક્યારે ખાદી પહેરાવિો

?” માન. મુંત્રીશ્રી હસી પડયા.

શિક્ષણશનયામક સાહેબને બોલાવ્યા. આ ભાઈને તમે જવાબ આપો. ગ્રામજનોની ચાલાકી પર સૌ ખુિ
થયા અને હસ્યા. સુંસ્થા તરફથી મળે લ આત્મબળને કારણે અમે આ એક વહીવટી પરીક્ષામાુંથી બાળકો
અને ગ્રામજનો સાથે પસાર થયા અને જીવનને ધન્ય માન્્ુ.ું માનનીય શ્રી જાદવજીભાઈ તથા મુ. શ્રી
છે લભાઈ ઓઝા સાહેબના પ્રેમ ને આત્મીયતાને કારણે અમે સૌ કાયરકર ભાઈઓ ગદગદદત થયા.
ઉપરોક્ત પ્રસુંગ બાદ ગામલોકોનો સહકાર પણ વધ્યો. સ્થાશનક આગેવાનોએ ખ ૂબ રસ લઈ
િાળાનુ ું મકાન મેઘજી પેથરાજ રસ્ટ તરફથી નાણાું મેળવીને ઊભુું ક્ુાં . સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન
શ્રી ઢેબરભાઈ ને હસ્તે ઉદઘાટન કાયરક્રમ રખાયો. નવા મકાનના ચોગાનમાું અમારા રાશત્રિાળાના
શવદ્યાથીઓએ શ્રમયજ્ઞ કરી એક માઈલ દૂ રથી તળાવની માટી લાવી એ પથરીલી જમીનને બાગાયત
જમીનમાું ફેરવી નાખી. કુંપાઉન્ડના અન્ય ભાગમાું નાટકનુ ું સ્ટેજ અને રમતગમતનુ ું મેદાન બનાવ્્ુ.ું
િાળાના મકાનને સ ૂત્રોથી સુિોક્ષભત ક્ુાં . િાળામાું પુસ્તકાલય , વાુંચનાલય , દૈ શનક પ્રવ ૃશત્ત , ઉત્સવો ,
મનોરું જન, રમત-સ્પધાર , વાલીઓની રમત-સ્પધારથી િાળા ધમધમી ઊઠી. સમગ્ર જજલ્લાનુ ું
શિક્ષકસુંમેલન નાયબ શિક્ષણ શનયામકશ્રી પ્ર. શત્રવદી સાહેબના પ્રમુખસ્થાને યોજવામાું આવ્્ુ.ું બુશનયાદી
શિક્ષણનો વ્યાપ કેમ વધારવો તે અંગે શવચારણા થઈ.
અમારા આ કામથી શ્રી યિવુંતભાઈ શત્રવેદી વાકેફ રહેતા હતા , માગરદિરન આપતા હતા ને પ ૂ.
મનુભાઈને પદરક્ષચત રાખતા હતા. પ ૂ. મનુભાઈ પણ જામનગર પધારે ત્યારે સ્થાશનક આગેવાનો સાથે
અમારો પદરચય કરાવતા હતા. અમોને પણ રાષ્ષ્ટ્રય કામમાું રસ લેતા કરતા હતા.
પ ૂ. મ ૂળિુંકરભાઈ ભટ્ટ પણ અમારુું આમુંત્રણ સ્વીકારી અમારી િાળા જોવા માટે આવ્યા. શિક્ષક
સુંમેલનને સુંબોધન ક્ુ.ાં શિક્ષકોના મનમાું બુશનયાદી શિક્ષણ અંગેના પડેલા પ્રશ્નોને સમજાવ્યા. આંબલા
લોકિાળાના શવદ્યાથીઓ દ્વારકાના પ્રવાસે જતાું થોડો સમય રોકાયા. જામનગર તથા અક્ષલયાબાડાની
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િાળાઓ મુલાકાતે આવી. અમારા કાયરક્રમમાું ભાગ લીધો. આમ અમારી િાળા દદનપ્રશતદદન પ્રગશત
કરતી ગઈ. સને ’૫૪માું તે સાત ધોરણની િાળા બની ગઈ. ચાુંપાબેરાજા િાળાનુ ું કાયર અમારે છોડવુું
પડ્ુું અને લાખાબાવળની િાળા પર ધ્યાન કેષ્ન્રત ક્ુ.ાં એક દું પતીએ ચાુંપાબેરાજા િાળાનુ ું કાયર ઉપાડી
લીધુું અને જાળવી રાખ્્ુ.ું
અમારી શિક્ષક મુંડળીમાુંથી એક શમત્ર તો કાયારરુંભના થોડા વખત પછી તરત છૂટા થયેલા. સને
’૫૪માું અમારા બે શમત્રો-અંબાલાલભાઈ તથા જયુંશતભાઈને લોકભારતીમાું અભ્યાસ માટે પ્રવેિ મળ્યો.
તેઓને અમારા જૂથ તરફથી સઘળા હક્ક-દહસ્સા આપવામાું આવ્યા.
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બદલી
બુશનયાદી શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવાના હેત ુ સાથે જામનગર જજલ્લાનુ ું એક શિક્ષકસુંમેલન મળે લુ.ું
બધા શનરીક્ષકો અને અન્ય અશધકારીઓ તેમાું હાજર હતા. ત્યાું અમારામાુંથી બે જણને ધ્રોળ તાલુકામાું
બદલવાનો શનણરય થયો. એ બદલી તો અમે બુંધ રખાવી

, પણ દડસે . ’૫૪માું અક્ષલયાબાડા શસશનયર

લોકિાળાના આચાયરશ્રીની માુંગણીથી મને ત્યાું બદલ્યો. આથી લાખાબાવળના કામમાું ઓટ આવી. આઠ
માસ કામ કયાર પછી મને અક્ષલયાબાડાથી પાછો લાખાબાવળ ફેરવ્યો. ફરી એ િાળા પાછી વ્યવસ્સ્થત
કરી.
ઑગસ્ટ

’૫૬માું િાળા બોડર ની રચના થઈ. શનરીક્ષકોની ભરતી કરવાની હતી. મેં

શિક્ષણાશધકારીશ્રીને જણાવ્્ુું કે આ જગયા માટે હુું હકદાર છું. પણ મને આ િાળામાું જ એ ગ્રેડ સાથે
રખાય તો હુું શનરીક્ષક પદ જત ુું કરવા તૈયાર છું. પણ સરકારી ખાતાના શનયમોમાું આવો અવકાિ ન
હતો એટલે કમને અમારે અમારા શિક્ષક મુંડળનુ ું કામ બુંધ કરવાનો શનણરય કરવો પડયો. અમારા મુંડળને
પાુંચ વરસ થઈ ગયાું હતાું. અમે સૌએ મળીને નક્કી ક્ુાં કે સરકારી શનયમો પ્રમાણે અમને જ્યાું મ ૂકે ત્યાું
જવુું અને શનષ્ટ્ઠાથી કામ કરવુ.ું પરસ્પરના સુંપકર માું રહી બુશનયાદી શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવો. આ શનણરય
મુજબ મેં શનરીક્ષકની જગયા પર અરજી કરી અને મારા બીજા શિક્ષક શમત્રો જેઓ તાલુકાિાળાના આચાયર
થવા હકદાર હતા તેઓ ત્યાું અરજદાર થયા.
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કેળવણી શનરીક્ષક
તાલુકાિાળાના આચાયોમાુંથી કેળવણી શનરીક્ષકની જગયાઓ ભરવાની હતી. મેં તાલુકાિાળાના
આચાયર માટેની શસલેક્િનની પરીક્ષા પસાર કરે લ હતી. શસલેક્િન ગ્રેડ મૅદરકના ગ્રેડ કરતાું ઓછો
હોવાથી હુું તે જગયા પર ગયો ન હતો. શનરીક્ષકના ઇન્ટરવ્્ ૂ વખતે આ ઇન્ટરવ્્ ૂ કૉલ મને મળતાું મેં
તેમાું હાજરી આપી. મને પ ૂછવામાું આવ્્ુું , “તમને બુશનયાદી િાળાનુ ું કામ છોડી શનરીક્ષક થવાની ઇચ્છા
િા માટે થઈ ?” મેં જણાવ્્ુું કે, “પાુંચ વિર સુધી એક િાળામાું શિક્ષક તરીકે કામ ક્ુાં છે, આ કામ પચાસ
િાળામાું ફેલાવવાની તક મળતી હોય તો તે લેવી જોઈએ એટલા માટે હુું શનરીક્ષકની જગયા મળે તો
જવા ખુિી છું. શનરીક્ષક હોઈએ કે શિક્ષક - અમારુું કામ શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકોનો પ્રેમ સુંપાદન કરવો ને
લાગણી આપવી એ છે .” સશમશતએ મારી પસુંદગી કરી અને જોદડયા શવભાગના શનરીક્ષક તરીકે મારી
શનમણ ૂક થઈ.
જૂના અનુભવી આચાયો અને િાળાબૉડર ના સભ્યોના શવરોધ વચ્ચે મારે આ કામ સુંભાળવાનુ ું
હત.ુું અમે સુંસ્થામાુંથી મળે લ પ્રેરણા દ્વારા શિક્ષકોમાું મમત્વ અને કાયરપ્રેમ ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન િરૂ
કયો. અમારા અધ્યક્ષ પ ૂજ્ય ડોલરભાઈના માગરદિરન અને શિક્ષણાશધકારી શ્રી સતીિભાઈની હફ
ું ૂ થી હ ું ૂ
મારુું કામ કરતો ગયો . જોદડયા શવભાગના શિક્ષક ભાઈબહેનોએ શિક્ષણમાું આ કાયર ખ ૂબ પ્રેમ અને
શનષ્ટ્ઠાથી ઉપાડી લીધુ.ું િાળામાું પ્રાથરનાસભા, પયરટનો, રમતગમત, શવદ્યાથીમુંડળો, બાગ, િાળાને વાડ,
ડુંકી, કાુંતણઉદ્યોગ , સુશવચારલેખન અને રાશત્રિાળાની પ્રવ ૃશત્તઓ ધમધમી ઊઠી. સમગ્ર તાલુકાના
ગામડા–ગામડા વચ્ચે , િાળા–િાળા વચ્ચે હરીફાઈ જાગી ઊઠી. મારી દરે ક મુલાકાતે દરે ક શિક્ષક

‘હવે

પછી શુું ?’ ની માુંગ કરતા રહ્યા.
પ ૂજ્ય ડોલરભાઈ તથા મુ. શ્રી સતીિભાઈએ અમારા તાલુકાના દૂ રના એક ગામ આમરણમાું જો
શિક્ષક સુંમેલન યોજવામાું આવે તો હાજરી આપવાની સુંમશત દિારવી. પરું ત ુ તેઓએ જણાવ્્ુું કે સુંમેલન
પહેલાું અમે િાળાઓની મુલાકાત લઈશુ.ું કાયરક્રમ ગોઠવાયો. તાલુકામાું બધા શિક્ષકોને આ સુંદેિો
પહોંચતો કરવામાું આવ્યો. દદવાળીના તહેવારોમાું જેમ ઉત્સાહ ફેલાઈ જાય તેમ સમગ્ર તાલુકામાું
ઉત્સાહનુ ું વાતાવરણ ફેલાઈ ગ્ુ.ું આ તાલુકામાું વાહન-વ્યવહારની ઓછી સગવડ હોઈ

, તેમ જ ત્રણ

મોટી નદીઓ આવેલ હોઈ શિક્ષણાશધકારી સાહેબની ભાગયે જ મુલાકાત થતી. તેને બદલે પ્રમુખશ્રી

,

શિક્ષણાશધકારીશ્રી, બોડર ના સૌ સભ્યો , બધા જ શનરીક્ષક સાહેબો અને તાલુકાના સમગ્ર શિક્ષકોના
સુંમેલનની વાત અમારા તાલુકા માટે આનુંદ અને ઉત્સવનો પ્રસુંગ હતો. શિક્ષક ભાઈ-બહેનોએ શવદ્યાથી
તથા ગામના સહકારથી િાળાઓને રું ગરોગાન કયાર

, સુશવચારો લખ્યા , ચાટ્ર સ બનાવવામાું આવ્યા.

પ્રવ ૃશત્તઓથી િાળાઓ ધમધમી ઊઠી.
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સુંમેલનના દદવસો નજીક આવ્યા. વુંદનીય શ્રી ડોલરભાઈ

ુ ાઈ , મુ. શ્રી
, માનનીયશ્રી કેશભ

સતીિભાઈ, શિક્ષણાશધકારી સાહેબ જોદડયા પધાયાર . ત્રણ દદવસના કાયરક્રમમાું પુંચાવન િાળાઓમાુંથી
૨૫-૩૦ િાળાઓ જોઈ લેવાનો શનરધાર હતો. મારી પાસેથી દરરોજ સાુંજે િાળાનુ ું ક્ષલસ્ટ લેવામાું આવત ુું
અને મોટરમાું બેસી િાળાઓ જોવા નીકળી પડયા

, પરું ત ુ મોટરમાું બેસતી વખતે મને એક ક્ષલસ્ટ

આપવામાું આવત ુું જેમાું કઈ કઈ િાળાઓની મુલાકાત લેવાની છે તેની યાદી કરતાું તદ્દન જુ દી રહેતી.
બધી જ િાળાના શિક્ષકો ને શવદ્યાથીઓ આ દદવસો દરશમયાન મહેમાનોના સ્વાગત માટે તૈયાર રહેતા.
િાળા સુિોભન, આંબાનાું તોરણો, સુશવચાર, પ્રાથરનાસભા અને બાળકોનો ઉત્સાહ, િાળાની સ્વછતા અને
સફાઈ અનેરાું હતાું. મુરબ્બીઓ સૌ એક પછી એક િાળાઓ જોતા ગયા. બાળકો ને શિક્ષકોનાું કાયો અને
ઉત્સાહ જોઈ રાજી થયા . ત્રીજે દદવસે િશનવાર હતો. સુંમેલનનો દદવસ હતો. ૧૨-૦ વાગે પહોંચવાનુ ું
હત.ુું આમરણ આસપાસના પ્રદે િોમાું રસ્તાઓ સારા ન હતા. મોટરમાું ફરવાનુ ું હત.ુું શિક્ષકોએ પગે
ચાલીને આમરણ પહોંચવાનુ ું હત.ુું આ દદવસે એક શિક્ષકવાળી િાળાના ખ ૂબ જ અંદર આવેલાું નાનાું
નાનાું ગામડાુંઓનુ ું એક ક્ષલસ્ટ આપવામાું આવ્્ુું ; પરું ત ુ શિક્ષક શમત્રોએ એ જ ઉત્સાહ અને ધગિથી કામ
ચાલુ રાખ્્ુું . ઊંટબેટ િામપર નામના એક ગામમાું અમે ૧૧ વાગે પહોંચ્યા. આ ગામમાું મોટર એક
કુત ૂહલ હત.ુું િાળા બુંધ હતી. મોટર જોઈને દફતર સાથે શવદ્યાથીઓ મોટરને ઘેરી વળ્યા. આથી િાળા
૧૧ વાગયા સુધી ચાલુ હતી તેની ખાતરી થઈ . બાળકો સાથે મુરબ્બીઓએ વાત િરૂ કરી , િાળા ક્યારે
બુંધ થઈ ? શિક્ષક છે કે ગયા ? બાળકોએ જણાવ્્ુ,ું ‘૧૧ વાગે િાળા બુંધ કરી ત ુરત જ સાહેબ આમરણ
જવા નીકળ્યા છે .’ ચાવી છે ? બાળકો પાસે િાળાની ચાવી હતી. િાળા ખ ૂલી. એમને કહેવામાું આવ્્ુું કે ,
પ્રાથરનામાું બેસી જાઓ. ’ બાળકો ગોઠવાઈ ગયાું. પ્રાથરના કરી. પ ૂજ્ય ડોલરભાઈએ પ ૂછ્ુું , ‘અમારામાુંથી
કોઈને ઓળખો છો ?” બાળકોએ કહ્ુું , ‘હા, મનસુખભાઈને. ’ “કેવી રીતે ઓળખો ?” બાળકો કહે , “તેઓ
અહીં અહીં આવે છે , અમને દદરયાના પયરટને લઈ ગયા હતા અને અમે ત્યાું રમતો રમ્યા હતા.” “શિક્ષક
ગામમાું રહે છે ?” બાળકોએ હા પાડી. િાળાનુ ું સુિોભન, ચાટ્ર સ, કમ્પાઉન્ડ જોઈ, શિક્ષકશવહીન િાળામાું
પણ વ્યવસ્સ્થત કામ જોઈ આમરણ શિક્ષક સુંમેલનમાું હાજરી આપવા અમે ગયા. આમ સમગ્ર તાલુકાનુ ું
ક્ષચત્ર મેળવ્યા બાદ શ્રી શિક્ષણાશધકારી સાહેબે એક પ્રશ્ન પ ૂછયો , ‘આપણે જે આ જો્ુું તે પ ૂવરયોજજત નથી
લાગત ુું ?’ મેં જણાવ્્ુું, “જરૂર પ ૂવરયોજજત છે . અમારો આ ઉત્સવ અમારી પુંચાવનેય િાળામાું છે . યોગય
પ્રસુંગે યોગય તૈયારી કરવી એને અમે સમવાયી શિક્ષણ માનીએ છીએ. આપ સૌને બતાવવા માટે થોડી
શનયત િાળાઓ તૈયાર કરવામાું આવી હોય તો તે યોગય ન ગણાય ; પરું ત ુ અમારુું શિક્ષણકાયર જ અમે
ક્ુાં છે .” શ્રી ડોલરભાઈએ પણ પોતાના પ્રવચનમાું સુંતોિ વ્યક્ત કયો અને ગામડે ગામડે એક સુંસ્કારી
શિક્ષક બેસી જાય તો દે િમાું કાયાકલ્પ થાય એમ જણાવ્્ુ.ું આમ સુંસ્થાએ રાખેલી અપેક્ષા મુજબ અમે
અમારી પચાસ િાળાઓમાું બુશનયાદી શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવાનો પ્રયત્ન કયો.
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આગળ અભ્યાસ
ઉપરોક્ત સમયગાળા દરશમયાન મેં એમ. એ. સુધીનો અભ્યાસ પ ૂરો કયો. બી. એડ્ કરવા માટે
માુંગરોળ જી. બી. ટી. સી.માું તાલીમ લેવા જવાનુ ું શવચા્ુ.ાં શિક્ષણાશધકારી શ્રી સતીિભાઈએ ૧૯૬૧૬૨ના વિર માટે મને ડેપ્્ુટ કરી ફરી તાલીમ માટે મોકલ્યો. આંબલા અધ્યાપન મુંદદરની નવ માસની
તાલીમના સમયની જેમ આ સમય પણ માણવા મળ્યો. અનુભવે સુંસ્થાની તાલીમ અને સરકારી
સુંસ્થાની તાલીમનો ફરક સમજાયો. આદરણીય શ્રી મહેતા સાહેબ સરકારી સુંસ્થા શપ્રસ્ન્સપાલ હોવા છતાું
તેઓની કતરવ્યપરાયણતા, દક્રયાિીલતા, અભ્યાસુ વ ૃશત્ત, યોગસાધના અને આચાયર તરીકેની કાયરશનષ્ટ્ઠાએ
જીવનમાું ઉતારવાના સદગુણોનો સાક્ષાત્કાર થયો. સુંસ્થાના વાતાવરણમાું દસ વિે ફરી શવદ્યાથી તરીકે
જીવવાનો લહાવો મળ્યો. સફાઈ અને શ્રમકાયર

, મનોરું જન અને ઉત્સવો , બાગકામ અને પયરટનો ;

પ્રાયોક્ષગક શિક્ષણ અને સતત શિક્ષણની પ્રવ ૃશત્તઓમાું હુું ફરી મગન થયો. સતત શિક્ષણ માટે આંબલા
લોકિાળામાું જવાનુ ું થ્ુું . એક અઠવાદડ્ુું એ પ ૂવર પદરક્ષચત આંબવાદડ્ુું , એ વાડી , એ રસ્તાઓ જોવા
મળ્યા. ભ ૂતકાળ તાદૃશ્ય થયો. તાલીમ પ ૂરી કરીને ફરી શનરીક્ષક તરીકે જોડાયો. શિક્ષકોનુ ું મમત્વ અને
શવદ્યાથીઓની મળે લ લાગણી , મળે લ જ્ઞાનનો ઉપયોગ અને તેનો ફેલાવો
શવસ્તારવા અને અન્ય જગયાએ તે થત ુું થાય તે કરવા ક્ષલથો દ્વારા

, િાળામાું થતા સત્કાયરને

‘કેડી’ નામનુ ું માશસક િરૂ કરી

િાળાઓના કાયરના અહેવાલો આપવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં તે અહેવાલો દ્વારા િાળાઓમાું કાયરસ્પધાર જામી.
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શશક્ષણ ખોરવાય ાં
એશપ્રલ ’૬૬માું પુંચાયતરાજનો જન્મ થયો અને શિક્ષણનો પતન્ુગ આરું ભાયો. રાષ્ટ્રીયતા

,

કાયરનો ઉત્સાહ, કાયરના મમત્વની જગયાએ લાચારી , ચાપલ ૂસી અને પદાશધકારીઓ અને અશધકારીઓની
ખુિામતનો ્ુગ િરૂ થયો. જે બ્લૉક ડેવલપમેન્ટ ઓદફસરો શિક્ષણ અને રચનાત્મક કામ માટે ગામડે
ગામડે ઉત્સાહ જાગ્રત કરતા હતા તેઓ વહીવટી અશધકારી બનતાું સત્તાધારી બન્યા. શવકાસ અશધકારી
અને િાસનાશધકારી વચ્ચે સત્તા માટે સુંઘિર િરૂ થયો. પુંચાયત ઍક્ટ અને શનયમોમાું નવા નવા
સુધારાઓ થતા ગયા. શિક્ષણ સશમશતની સ્વતુંત્રતા ઝુંટવાઈ. શિક્ષકો અને અશધકારીઓ કામને બદલે
ખુિામત કરતા થયા. આ પદરસ્સ્થશતમાું કામ કરવાનુ ું મુશ્કેલ થ્ુું ; પણ પદરસ્સ્થશતનો સામનો કરવાનુ ું
અને ધૈયરન ુ ું ભાથુું અમને સુંસ્થામાુંથી મળે લુું જ હત.ુું સુંઘિર અને મુશ્કેલી હોવા છતાું કાયરશનષ્ટ્ઠા અને
શિક્ષકોને પ્રોત્સાહનો આપવાનુ ું જાળવી રાખ્્ુ.ું
મારી બદલી ભાણવડ શવસ્તારમાું થઈ ત્યારે એ શવસ્તારના શિક્ષકો શવરોધ સાથે રજા પર હતા.
એકાદ શિક્ષક િાસનાશધકારી પર હમ
ુ લો કરવાને કારણે સસ્પેન્ડ હતા

. હુું બધે ફયો. શિક્ષકોને મળ્યો.

તેમની મુશ્કેલીઓનો અભ્યાસ કરી તેમના શમત્ર બની તેમને હફ
ું ૂ આપી કાયરરત બનાવવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં
બધા શિક્ષકો કામ પર ચડી ગયા . સહકારને કારણે વહીવટી પ્રશ્નો ઘટયા . આ સમય દરશમયાન માન.
શિક્ષણમુંત્રીશ્રી ઘ ૂમલીની મુલાકાતે પધાયાર. ઘ ૂમલીની િાળામાું શવશવધ નકિાઓ અને ચાટૂર સ તૈયાર
કરાવી તેમને બરડાનો પદરચય કરાવ્યો. તેઓ કામથી ખુિ થયા. શિક્ષકશમત્રો પણ કામની કદરથી
સુંત ુષ્ટ્ટ થયા. આ સમય દરમ્યાન એમ. એડ્ .નો અભ્યાસ ચાલુ હતો. પોરબુંદરની આર. જી. ટી. કૉલેજના
માન. શ્રી પારે ખ તથા શ્રી મક્ષણયાર સાહેબના પદરચયમાું આવ્યો. પોતાને ઘેર જમાડી

, રોકીને , રાતે

જાગીને શનુઃસ્વાથર રીતે લઘુ શનબુંધોમાું મદદ કરનાર, અભ્યાસમાું માગરદિરન આપનાર, સરકારી કમરચારી
હોવા છતાું ચોવીસ કલાક કામ કરવાની તમન્નાવાળા પ્રાધ્યાપકોને જોઈને જીવનમાું ધન્યતા અનુભવી .
એમ. એ; એમ. એડ્ . થયા પછી તથા પુંચાયતીરાજમાું સલામ કરવાની અણઆવડતને કારણે તેમાુંથી
છૂટવાની ઇચ્છા જાગી. એમ. એડ્ .માું આંકડાિાસ્ત્ર અને વ્યાવસાશયક માગરદિરનનો શવિય હતો. જજલ્લા
વ્યાવસાશયક માગરદિરક અશધકારીની જગયા માટે અરજી કરી. ઇન્ટરવ્્ ૂ તો સામાન્ય હતો , પણ હુું ‘બેક્ષઝક
રેન્ડ’ છું એ જાણીને ઇન્ટરવ્્ ૂ કશમદટના એક સભ્યે પ ૂછ્ુું

, “આંબલા ગામ પર ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિની િી

અસર છે ?” એટલે મેં કહ્ુું , “પુંદર વરસ પહેલાું એ સુંસ્થામાું મેં નવ માસ અભ્યાસ કયો છે . ત્યાર બાદ
અનેક કૉલેજમાું બી. એ., એમ. એ., એમ. એડ્ . થયો. આપ પ ૂછો છો તો જણાવુું કે મને જીવનનુ ું શિક્ષણ
આ સુંસ્થા અને એના કાયરકરોએ જેટલુું આપ્્ુું છે તેટલુું અન્ય કોઈ સ્થળે થી મળ્્ુું નથી. એક શવદ્યાથી પર
આટલા ટૂુંકા ગાળામાું આટલી જીવનભરની અસર ઊભી કરનાર સુંસ્થાનુ ું માપ તેના શવદ્યાથીના જીવન
પરથી મપાય કે ગામ પરની તેની અસર પરથી ?” મારા જવાબમાું થોડી ઉગ્રતા હતી. જવાબને કારણે
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પસુંદ થવાની કોઈ અપેક્ષા ન હતી. પણ હુું પસુંદ થયો અને ભ ૂજમાું ઑક્ટોબર

’૬૭માું મને શનમણ ૂક

મળી. અન્ય ખાત ,ુું કાયર પ્રણાલીની બદલી , કાયરક્ષેત્ર અને સ્થળ બદલ્્ુું એટલે જરા મુશ્કેલી લાગી. પણ
કામનો અભ્યાસ કરી લીધો. રોજગાર શવશનમય બેકાર લોકોને મદદ કરવાનુ ું અને માગરદિરન આપવાનુ ું
એક શુભ કામ છે તેમ િરૂઆતમાું લાગ્ુ.ું િાળાઓનો જીવ હોવાથી માધ્યશમક િાળાઓમાું માગરદિરન
માટે જવાનુ ું રાખ્્ુું અને શિક્ષણનો સુંપકર જાળવી રાખ્યો - રસ હતો જ. કામમાું ઊંડા ઊતરતાું જાણવા
મળ્્ુું કે આમાું પણ ખ ૂબ જાગ્રત રહેવાની જરૂર છે . સાચા અને પ્રામાક્ષણક ઉમેદવારનાું નામ ઇન્ટરવ્્ ૂ
માટે જાય એ જોવુું જરૂરી છે . આથી જાગ ૃશત કેળવી શનયમ મુજબ કામ કરવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં પણ આથી નામ
માગનાર અન્ય કચેરી અને અશધકારીઓ સાથે થોડી બોલાચાલી થવા લાગી. ભ ૂજથી મારી બદલી
રાજકોટ અને ત્યાુંથી જામનગર થઈ. એક વાર ઇન્સ્પેક્ક્ષન માટે આવેલ અશધકારીએ શમક્ષલટરી નેવીની
કૅન્ટીનમાું એમની સાથે આવવા જણાવ્્ુ.ું એમણે શસનેમાની દટદકટ દરઝવર કરવાનુ ું સ ૂચવ્્ુ.ું આ બન્નેની મેં
ના પાડી. તેઓ ગુસ્સે થયા. મને કહ્ુું કે , “તમે જજલ્લા કક્ષાના , અશધકારી થયા છતાું ખાદી નહીં છોડો ?
જુ નવાણી શવચાર નહીં ત્યાગો ? થોડા આધુશનક બનો. આપણા ખાતામાું કોઈ ખાદી પહેરત ુું નથી

.” મેં

એમને જણાવ્્ુ,ું “સાહેબ , અમારા ગુરુઓએ ચાદરત્ર્યઘડતરના જે પાઠો િીખવ્યા છે તે ભ ૂલી િકાય એમ
નથી. આપની ઇચ્છા મુજબની આપણા ખાતાની ખાણી-પીણી અને રહેણીની વ્યવસ્થામાું હુું ગોઠવાઈ
િકીિ નહીં, એ છૂટિે એ પહેલાું ખાત ુું છૂટિે.” એમણે મારો “સી. આર.” બગાડયો. હુું શનયામકશ્રી પાસે
ગયો. દર માસે બહાર પડતા સમગ્ર રાજ્યના દરપોટર ને આધારે આંકડા ટાુંકીને મારા જજલ્લાનુ ું કામ ઘણુું
સારુું છે એ સમજાવ્્ુ.ું દદલ્હીના માગરદિરન બ્્ ૂરો તરફથી થયેલ ઇન્સ્પેક્િન દરપોટર જેમાું સમગ્ર રાજ્યમાું
મારા જજલ્લાનુ ું કામ સારુું છે એમ દિારવ્્ુું હત.ુું શનયામકશ્રી આ માદહતીથી ખુિ થયા. વહીવટી તાલીમ
િાળાઓમાું અશધકારીઓની લેવાતી પરીક્ષામાું હુું પ્રથમ આવ્યો. સરકારશ્રીએ ઇનામ આપ્્ુ.ું “સી. આર.”
અંગે ક્ષચિંતા ન કરવા શનયામકશ્રીએ મને આશ્વાસન આપ્્ુ.ું પણ મારુું મન ઊઠી ગ્ુું હત.ુું અન્યને
વ્યવસાયનુ ું માગરદિરન આપનાર હુું જ પોતાના મનગમતા રસના વ્યવસાયમાું ગોઠવાયેલો ન હોઉં એ
કેવ ુું શવક્ષચત્ર ! મેં આ કામ છોડવાનો શનણરય કરી લીધો. ગુજરાત પબ્બ્લક સશવિસ કશમિન તરફથી શિક્ષણ
ખાતાની બીજા વગરની જગયાની જાહેરાત આવી. મેં ઇન્ટરવ્્ ૂ આપ્યો અને હુું પસુંદ થયો. મને ધ્રોળની
સરકારી હાઈસ્કૂલના આચાયર તરીકે મ ૂક્યો. જજલ્લા કક્ષાના અશધકારીની જગયા છોડી એક િાળાના
આચાયર જેવી નાની જગયા પર ન જવા મને શુભેચ્છકોએ સમજાવ્યો. આજની િાળાઓમાું શિસ્ત

,

શવદ્યાથીઓનો વ્યવહાર , ખાતામાું િાળાની દકિંમત , લોકોમાું શિક્ષણ શવિે ઉપેક્ષા આ બધી વાતો મને
સમજાવી પણ મારુું મન તો શવદ્યાથીઓ વચ્ચે કૂદી પડી તેમનામાું એકરસ થઈ શિક્ષકોના સહકારથી એક
સુંસ્થા જાગ્રત કરવા ઉત્સુક હત.ુું હુું તા. ૨૬-૦૭-૭૩ના ધ્રોળની એ હાઈસ્કૂલના આચાયર તરીકે પહોંચી
ગયો.
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હાઈસ્કલ
ૂ માાં
િાળામાું પ્રવેિ કરતાું પ્રથમ દદવસે જ ધો. ૧૧ના વગરમાું જઈ ચડયો. અશિસ્તનાું દિરન થયાું.
આ તૈયારી સાથે જ પ્રવેિ કરે લો હતો એટલે શવદ્યાથી ધ્યાનમાું આવી ગયો. તેને કહ્ુું

, “ઊભા થાઓ ;

આપનુ ું નામ કહો, આપના શપતાશ્રી શુું કરે છે તે જણાવો.” તે હાઈસ્કૂલના એક શિક્ષકનો પુત્ર હતો. તેને
સમજાવવામાું આવ્યો. આ િાળા આપણી છે . આપણાથી આમ ન વતારય. અને શવદ્યાથી સમુદાયમાું તેની
વાતો અને અસર ફેલાવા લાગી. દરબાર બોદડિંગના શવદ્યાથીઓ શિસ્ત જાળવતા નથી એમ શિક્ષકોએ
ફદરયાદ કરી. ગ ૃહપશતને મળ્યો. રસ્ટીશ્રી ધ્રોળ ઠાકોરસાહેબને મળ્યો. આ અમારી િાળા છે . આપની િાળા
છે . બાળકોને અભ્યાસ કરતા કરવા છે . સહકારની જરૂર છે . તેમણે બોદડિંગના શવદ્યાથીઓને તાકીદ કરી.
આથી િાળામાું આ બોદડિંગના શવદ્યાથીઓની શિસ્તમાું ઘણો સુધારો થયો. શિક્ષકો પણ િાળામાું શિસ્ત
ઊભી થતાું મસ્તી અને ખુંતથી કામ કરવા લાગયા. શવદ્યાથીઓને ભણવાની, શિક્ષકોને ભણાવવાની જે એક
ભ ૂખ હતી તે જાગ ૃત થઈ. સૌ કામે ચડી ગયા. આચાયર તરીકે કામ કરનારને ક્ષબરદાવવાનુ ું
પ્રોત્સાદહત કરવાનુ ું , સાધનો પ ૂરાું પાડવાનુ ું

, શવદ્યાથીને

, શિક્ષકોની આત્મિસ્ક્ત જાગ ૃત કરવાનુ ું અને મમત્વ

કેળવવાનુ ું કામ અને ‘મારી િાળા ’ની ભાવના જાગ ૃત કરવાનુ ું કામ મેં ઉપાડી લીધુ.ું પ્રાથરના બેસીને
કરવાનુ ું િરૂ થ્ુ.ું સમગ્ર િાળામાું શિસ્ત દે ખાવા લાગી. વગોનુ ું કાયર વ્યવસ્સ્થત થવા લાગ્ુ.ું
નવશનમારણનો સમય આવ્યો. આ િાળા રાજકોટ અને જામનગર વચ્ચે આવેલી હોઈ બુંને
ગામમાું થતી પ્રવ ૃશત્તઓના સમાચાર અધી અધી કલાકે આવતી બસો દ્વારા મળ્યા કરે . પરું ત ુ શવદ્યાથીઓ
તથા સ્ટાફનુ ું િાળા પરનુ ું મમત્વ જાગ ૃત થઈ િક્યુું હત ુું એટલે લોકનેતાઓ આવે તોય શવદ્યાથીઓ િાળા
છોડે ખરા પણ િાળાને કોઈ પ્રકારનુ ું નુકિાન કરવામાું ન આવ્્ુું

, જે અમારા સૌની િાળા તરફથી

મમતાનુ ું પ્રતીક હત.ુું િાળામાું સુંખ્યા વધવા લાગી. સ્ટાફ વધ્યો. આસપાસની િાળાઓમાુંથી શવદ્યાથીઓ
આવવા લાગયા. િાળામાું અન્ય પરીક્ષાઓ અને અન્ય પ્રવ ૃશત્તઓમાું શવદ્યાથીઓ ભાગ લેવા લાગયા.
જજલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ શવદ્યાથીઓ સ્પધારમાું જવા લાગયા . આમ અભ્યાસનુ ું વાતાવરણ જામ્્ુ.ું ઉચ્ચ
માધ્યશમક િાળા તરીકે સરકારે આ સુંસ્થાને માન્ય કરી. સામાન્ય તથા શવજ્ઞાનના બુંને પ્રવાહો મુંજૂર
કરવામાું આવ્યા. પુસ્તકાલય ને પ્રયોગિાળા શવકસાવવામાું આવ્યાું. એસ. એસ

. સી. પરીક્ષામાું

શવદ્યાથીઓ તૈયાર થવા લાગયા. જે ઇચ્છાથી આ જગયા પર આવવાનુ ું પસુંદ ક્ુાં હત ુું તે સફળ થતાું
સુંતોિ થયો. શસશનયોદરટીના ક્રમમાું મારો નુંબર આવતાું ભાવનગર જજલ્લા શિક્ષણાશધકારી તરીકે વગર ૧માું મને બઢતી મળી. મારી બદલી કરવામાું આવી. ફરી પુંચાયત રાજ્યમાું જવાનો પ્રસુંગ ઉપસ્સ્થત
થયો. દ્વદ્વધા જન્મી. વહીવટ કરવાનો હતો. શવદ્યાથીઓથી છૂટા પડવાનુ ું હત ુું , રસનુ ું કામ છોડવાનુ ું હત ુું .
આમ બઢતીની લાલચે જવાનુ ું થ્ુ.ું ભાવનગર જજલ્લો એ મારી તીથરભ ૂશમ છે . એની ધ ૂળમાું ઘ ૂમવાનુ ું
મળિે એ એક લાલચ હતી. પ ૂજ્ય ભાઈનાું તથા પ ૂજ્ય હુંસાબેનનાું દિરન થયાું. પ ૂજ્ય બાનાું દિરન થયાું.
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પ ૂ. બુચભાઈ મળ્યા. ભરતભાઈ મળ્યા. મારા માગરદિરક યિવુંતભાઈના ઘેર જવાનુ ું થ્ુ.ું સણોસરાની
સુંસ્થા જોઈ. સોનગઢ અને શિહોરની એ ભ ૂશમ ફરી ઘ ૂમવાનુ ું મળ્્ુ.ું જૂના સાથીઓ પણ મળ્યા.
પુંચાયતના કામમાું ગોઠવાઈ જવાનુ ું મારા માટે સહેલ ુું ન હત.ુું સુંપકર માું આવેલ શિક્ષક શનયામક સાહેબને
બે વખત મળવાનુ ું થ્ુ.ું અધ્યાપન મુંદદર , ધ્રોળમાું મને જગયા આપવામાું આવે તો હુું આ જગયા જતી
કરવા તૈયાર છું તેવી શવનુંતી કરી. તેઓએ આ વસ્ત ુ સ્વીકારી અને ફરીથી શવદ્યાથીઓની વચ્ચે તા. ૨૮-૭૯ના રોજ હુું અધ્યાપન મુંદદર - ધ્રોળમાું હાજર થઈ ગયો.
૫૦-૫૧ના અધ્યાપનના તાલીમાથી તરીકે પ ૂ. ભાઈને આચાયર તરીકે જે રીતે જીવતા જોયા હતા
તે પાઠ ભજવવાનો, અંતરની ઇચ્છાઓ પ ૂણર કરવાનો , શવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફનો પ્રેમ સુંપાદન કરવાનો ,
ભાશવ િાળાઓને કાયરરત કરવાનો શુભ અવસર બાવન વિરની ઉંમરે મળ્યો. એ કામની ઝુંખના અનેક
વિો થયાું હતી. સુંસ્થાના કાયરને સ્ટાફના સહકારથી ગોઠવવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં તાલીમાથીઓને પ્રાથરનાસભામાું
શનયશમત આવતા , ભજન-ધ ૂન કરતા ને કાયરક્રમોમાું હોંિથી ભાગ લેતા કરવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં સુંસ્થાના
કમ્પાઉન્ડને શ્રમ દ્વારા , ક્ષબનજરૂરી ખડ કાઢી નાખી , આવળ , બાવળ , કેરડાને સાફ કરી સ્વચ્છ મેદાન
બનાવવામાું આવ્્ુ.ું આ મેદાનમાું રમતગમતના પ્લાન તૈયાર કરવામાું આવ્યા. આસોપાલવ

, સરૂ ,

વટવ ૃક્ષો, લીમડા વાવીને બગીચાનુ ું આયોજન કરવામાું આવ્્ુ.ું રસ્તાઓ બનાવવામાું આવ્યા.
છાત્રાલયમાું પ્રાથરના, સફાઈ, દૈ શનક કાયો શનયત સમયે િરૂ કરવામાું આવ્યાું. પુસ્તકાલય , વાચનાલય,
સુંચશયકા, પોસ્ટ ઑદફસ , ઉદ્યોગકાયર , િૈક્ષક્ષણક સાધનોની વ્યવસ્થા વગેરેની જવાબદારી શવદ્યાથીઓ
ઉઠાવવા લાગયા. આબુ , અંબાજી , સોમનાથ , ત ુલસીશ્યામ સતાધાર તથા જૂનાગઢ અને દર બે માસે
નાનાું પયરટનો યોજવાનુ ું િરૂ ક્ુ.ાં ્ુવક મહોત્સવમાું તાલીમાથીઓ પ્રથમ આવવા લાગયા. પ ૂરક
પરીક્ષાઓમાું ભાગ લેવા લાગયા. દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ િરૂ કરવામાું આવ્યો. સવારના ૫-૩૦
વાગે સમગ્ર ગામમાું સુંભળાય તે રીતે ભજન-ધ ૂનનો કાયરક્રમ થવા લાગયો. શિક્ષણ શનયામકશ્રીએ
અમદાવાદથી પધારી બે વખત આ સુંસ્થાની મુલાકાત લીધી ને કાયરથી સુંતોિ વ્યક્ત કયો.
આજે પુંચાવન વિરની ઉંમરે શ્રી યિવુંતભાઈ , પ ૂ. નાનાભાઈ , પ ૂ. મ ૂળિુંકરભાઈ અને અન્ય સૌ
તરફથી મળે લ જીવનઘડતરના ભાથાનો ઉપયોગ કરી સુંતોિપ ૂવરક અને કાયરશનષ્ટ્ઠાથી તથા
પ્રામાક્ષણકતાથી જીવન વ્યવહાર ચલાવી િકાયો છે એનો મનમાું આનુંદ છે .
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શશક્ષકન ાં ઘડતર
શ્રી મનસખલાલ દવે (પફરર્ય)

શ્રી મનસુખલાલ રે વાિુંકર દવેનો જન્મ

તા. ૧૧-૫-૧૯૨૭ના જામનગર પાસે અક્ષલયાબાડા ગામમાું

થયેલો. શપતા અને નાના શિક્ષક અને બ્રાહ્મણ સુંસ્કારના , એટલે મૅદરક થઈને પોતે પણ જામનગરની
સરકારી ન્્ ૂ ઇંગ્ગલિ સ્કૂલમાું શિક્ષક તરીકે જોડાયા. પણ શવદ્યાથીઓના જીવનમાું એકરસ કરનારી સાચી
કેળવણીની ઝુંખનાને કારણે તેઓ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિ અધ્યાપન મુંદદરમાું તાલીમ લેવા પ્રેરાયા. ૧૯૫૧૫૨માું ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિ અધ્યાપન મુંદદરમાું ઉત્તીણર થઈ એમના પાુંચ શમત્રો સાથે મળી લાખાબાવળ

,

ચાુંપાબેરાજા અને કમસુમરાની પ્રાથશમકિાળાને બુશનયાદી ઢબે ચલાવી. એ વખતના સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના
શિક્ષણ ઉપશનયામક શ્રી. પ્ર. શત્રવેદીના િબ્દોમાું

‘પાુંચ પાુંડવો ’ તરીકે ઓળખાયા. શિક્ષણ ખાતામાું

સરકારી નોકરી સાથે અભ્યાસ કરી તેઓ એમ. એ. , એમ. એડ્ . , દહિંદુસ્તાની સેવક , દહન્દી કોશવદ વગેરે
િૈક્ષક્ષણક ઉપાશધઓ મેળવતા ગયા. પ્રાથશમકિાળાના શિક્ષકમાુંથી તાલુકા કેળવણી શનરીક્ષક

, જજલ્લા

વ્યાવસાશયક માગરદિરક અશધકારી, હાઈસ્કૂલના આચાયર અને છે લ્લે ધ્રોળના સરકારી અધ્યાપન મુંદદરના
આચાયર તરીકે કામ કરે છે . પણ આ જુ દી જુ દી કામગીરીઓમાું પણ એમનુ ું લક્ષ્ય શવદ્યાથીઓને સમજી
એમનામાું પડેલા સત્ અને શુભનુ ું સમાજના મુંગલ કાજે શવતરણ કરવુું એ રહ્ુું છે .
શ્રી. મુંજુલાબેન સાથે એમનુ ું લગન થ્ુું છે . એમને ત્રણ બાળકો છે,
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