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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
નશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના નવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના નનનમત્તે જે નવનવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂનતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પુનરય ચના
સાથે સાંકળાયેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાયત, નશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે ,
જેલ સુપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ નવનવધ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં सत्र
ू े
मणिगिा इव એમણે લીધેલ નશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવય અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આદદવાસી
નવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં નશક્ષણ કે ગ્રામનવકાસકાયયમાાં પરોવાયેલાના આવા બીજા
ડઝનબાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થયયની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાાં ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ુાં
સાદહત્ય પ્રકાનશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી નવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી
નવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયય માટે આનથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક નવચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનુાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋનિવયય
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના નવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા નશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાનવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમનપિત એવા નવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ાં લોકભારતીત્વનુાં નવશ્વબજારમાાં આજે માકે દટિંગ થવુાં અનનવાયય છે . કારણ કે
નવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃનત અને સાંસ્કૃનતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાગી જવુાં
બહુ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક નવશેિ સફળ થયેલા નવદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીિયકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુસ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી નશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો નવદ્યાથી શુાં શુાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે . તેમાાં
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુનનક સમયમાાં
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુનવધાઓનો લાભ આપીને નવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માનનત અમારા પ ૂવય નવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલફકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
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એટલુાં જ નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્ર ૂફરીદડિંગકાયય સાંભાળી લીધુાં સાથે સાથે ગ્રાદફકને
લગતાાં તથા પ્રકાશનનાાં કાયોમાાં મુબ
ાં ઈના શ્રી ત ુષાર મહેતાની દકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયય
પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ નવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં
આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ુ.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ સારુ
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી બજેટ
કરતાાં પણ વધુ મદદ હતી ! સવયશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્ુએસએ),
અશોક મોઢવાદડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોનનિયા)ના તત્કાલીન પ્રનતભાવોએ અમને
પ્રોત્સાદહત કયાય.
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટે લ તથા સાદહત્યપ્રેમી પત્ની શ્રીમતી સનવતાબહેનના સૌજન્યે) તથા શ્રી

ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે
ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાાં નશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈનશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનુભવો પહોંચાડવાનુાં
અમારાંુ કાયય સાથયક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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સણોસરાના સાાંશનધ્યમાાં છ માસ
આજથી બાર વિય પહેલાાં સણોસરા મુકામે લોકભારતી કે ન્રમાાં મેં છ માસની
ગ્રામપાંચાયતમાંત્રી તરીકે ની પાયાની તાલીમ લીધી હતી. ત્યારે મને કલ્પના પણ નહોતી કે
ગાાંધીનગર મુકામે એક પાંચાયતમાંત્રીની તાલીમનુાં કે ન્ર શરૂ થશે અને મારે જ આ કે ન્રમાાં અધ્યાપક
તરીકે જોડાવુાં પડશે , અને જે રીતે મેં વ્યાખ્યાનો સાાંભળયાાં હતાાં તે રીતે મારે પણ બીજાને
વ્યાખ્યાનો સાંભળાવવાાં પડશે ! પણ નવનધની ગનત ન્યારી છે . આપણી ઉપર બેઠુાં બેઠુાં પણ કોઈક
આપણને શેતરાં જનાાં પ્યાદાાંની જેમ રમાડયાાં કરે છે .
૧૯૮૨ના એનપ્રલ માસની છઠ્ઠીતારીખે ગાાંધીનગર તલાટી-કમ-માંત્રીના તાલીમ કે ન્રમાાં હાજર
થયો ત્યારે વિો પહેલાાં જોયેલાાં સપનાાં સાકાર થતાાં લાગયાાં. આ બાબતે મેં લોકભારતીના
પાંચાયતરાજ તાલીમ કે ન્રના અધ્યાપકશ્રીઓને પત્ર લખ્યો. તેમની શુભાનશિો દશાયવતો

પ્રત્્ુત્તર

મળયો. બાર વિય પહેલાાંન ુાં સાદહત્ય મેં સાચવી રાખ્્ુાં હત ુાં તે હવે ઉપયોગમાાં આવી રહ્ુાં હત.ુાં બાર
વિે પહેલાાં રોપાયેલ ુાં બીજ હજુ કરમા્ુાં નહોત.ુાં વાદરનસિંચન થતાાં ફરી તે બીજ નવપલ્લનવત થ

ઈ

ગ્ુ.ાં
કે ટલાક મહાન પુરુિોએ કલ્પનાને તરાં ગી ઘોડા સાથે સરખાવી છે . કલ્પનાઓ જવલ્લે જ
સાકાર થતી હોય છે . હુ ાં સણોસરાના લોકભારતી સાંચાક્ષલત માંત્રીતાલીમવગયમાાં તાલીમ લઈ રહ્યો
હતો ત્યારે સતત કલ્પના કયાય કરતો કે એક વખત હુ ાં પણ આવો અધ્યાપક બનુ.ાં કાયદાના અરનસક
નવિયને જુદાાં જુદાાં દૃષટાાંતોના કથન દ્વારા હળવો બનાવી તાલીમ આપુ.ાં બીજી પળે આંતરમન મને
ટપારત ુાં : ભલામાણસ, ત ુાં તો ફક્ત તલાટી-કમ-માંત્રી છે અને તલાટી-કમ-માંત્રી જ રહેવા સજાયયેલો
છે . છતાાં મારી કલ્પનાશસ્ક્ત બળવાન હોવાથી તે નનબયળ નવરોહી મનને દબાવી તેના પર સવાર
થઈ જતી. ત ુાં અધ્યાપક થવા જ જન્્યો છે . અને તેથી જ તે વખતનાાં ભાિણોની વ્યવસ્સ્થત નોંધ
કરતો રહ્યો. તાલીમાાંતે આ બધાાં અપ્રાપ્ય સાદહત્યને અભરાઈ પર ન ચડવી દે તાાં , મા જેમ પોતાના
બાળકને કૂખે વળગા ડી સાથે ફેરવે તેમ બદલી થતી તે વખતે પણ આ પોટલાને સાથે ફેરવતો
રહ્યો. આ ભાથુાં ક્યારે ક તો કામ લાગશે જ એવી અત ૂટ શ્ર દ્ધા ઊંડે ઊંડે પણ હતી. છે વટે મોડી મોડી
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પણ અધ્યાપકની જગયા મળી અને પોટલાની ગાાંઠ છોડી. અંદર રહેલ ુાં ભાથુાં કદી વાસી થાય તેવ ુાં
નહોત.ુાં મેં મારા પહેલા વ્યાખ્યાનમાાં લોકભારતીની આ તાલીમસાંસ્થાની વાત કરી

ને તેન ુાં ઋણ

સ્વીકાયાયનો સાંતોિ વ્યક્ત કયો.
હમણાાં મને લોકભારતી તરફથી આમાંત્રણ મળ્ુાં કે નાનાભાઈ શતાબ્દી વિય નનનમત્તે (૧૧મી
નવે. ૧૯૮૩) ‘ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી ’ નામના શીિયકવાળી પુસ્સ્તકા પ્રગટ કરવાની છે . આ
પુસ્સ્તકામાાં મારે પણ મારા અનુભવના નનચોડરૂપે કશુક
ાં પ ૂરવુ.ાં આ આમાંત્રણ મળયા પછી આનાંદની
સાથે સાથે મઝ
ાં ૂ વણની લાગણી પણ થવા લાગી. શુાં લખવુ,ાં શુાં ન લખવુાં તે નક્કી થઈ શકત ુાં નહોત.ુાં
કાગળ પર પેન લઈને બેસી રહુ ાં અને એ જ સ્સ્થનતમાાં કલાકોના કલાકો પસાર થઈ જાય
પણ કાગળ પર કશુાં ઊતરે જ નહીં. પહેલી વખત સમજા્ુાં કે નવલકથા કે વાતાય લખવી સહેલી છે
પણ સ્વાનુભવ લખવો અનત મુશ્કે લ છે . કારણ કે તે માટે મનને સમગ્ર ભારથી હળવુાં કરવુાં પડે છે .
બાનીના પ્રત્યેક શબ્દમાાં સચ્ચાઈ લાવવી પડે છે . ૧૯૭૦ના વિયનો એ જૂ ન મદહનો અને વીસમી
તારીખ ! એકાએક મન અતલ ઊંડાણના તળીયે સરકી ગ્ુ.ાં ભ ૂતકાળ સજીવન થઈ ગયો. બાર વિય
પહેલાાંના દદવસો - એ બપોર - એ સુરેન્રનગર-પાક્ષલતાણાવાળી બસ... એ સ્ટે ટ હાઇવે - એ
સણોસરાની પહાડોથી ઘેરાયેલી ધરતી.
ગ્રૅજ્્ુએટ થયા પછી તલાટી-કમ-માંત્રી તરીકે નો મને ઑડય ર મળયો , ત્યારે મેં મને-કમને આ
નોકરી સ્વીકારી હતી. મારી ઇચ્છા હાઈસ્કૂલમાાં નશક્ષક થઈ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવાની હતી . પણ આ
દે શમાાં ધાયાય મુજબનુાં કામ ભાગયે જ મળે છે . મનની અક્ષભરુક્ષચને કચડીને જ જીવવુાં પડે છે . ઘણી
વખત તો આપણી શસ્ક્તઓ આપણી અંદર પડી પડી તે રીતે જ વાસી થઈ કોહવાઈ જાય છે .
કે ટલાય તેવા અકાળે વ ૃદ્ધ થઈ ગયેલા જવાનોને મેં જોયા છે જેમની ભાવના પણ તેમના અંતરમાાં
પડી પડી વ ૃદ્ધ થઈ ગઈ હોય ! એક-બે ગ્રામપાંચાયત સાંચાક્ષલત માધ્યનમક શાળામાાં નશક્ષકના
ઇન્ટરવ્્ ૂ પણ આપ્યા. મારા સાદહત્યનુાં જ્ઞાન પણ જાહેર ક્ુાં , અખબાર કે સામનયકમાાં પ્રનસદ્ધ થયેલા
મારા લેખો , નવચારો , ચચાયઓ , વાતાયઓ વગરે ની ફાઈલ પણ બતાવી ; પરાં ત ુ મારી વગની ફાઈલ
કોરી કટ હોવાથી મને નશક્ષકની નોકરી મળી શકી નહીં. છે વટે ન છૂટકે તલાટી-કમ-માંત્રીની નોકરી
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સ્વીકરવી પડી . આ નોકરી કરવા પાછળ દે શસેવા કે પીદડત ગ્રામજનોની સેવા જેવો લગીરે ય
આશય ત્યારે નહોતો !
તા. ૨૧-૬-૭૦થી તા. ૨૧-૧૨-૭૦ના પાાંચમા તલાટી-માંત્રી તાલીમ વગયમાાં સણોસરા હાજર
થવાનો હુકમ મળયો ત્યારે થોડી મઝ
ાં ૂ વણ પણ થઈ કે તાલીમ લીધા પછી ફરજજયાત ત્રણ વિય
પાંચાયત માંત્રી તરીકે નોકરી કરવી જ પડશે . તે અંગેન ુાં લેક્ષખત કરારનામુાં પણ મેં તાલુકાની
કચેરીએ રજૂ કરી દીધુ. જેમ હુ ાં છુટવા મથતો હતો તેમ વધુ ને વધુ બાંધાતો જતો હતો! ત્યારે હુ ાં
સાયલા તાલુકાની ચોરવીરા (થાન) ગ્ર ૂપમાાં તલાટી-કમ-માંત્રી તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. આ ફરજ
દર્યાન મારી ઘણી નનષકાળજી પણ હતી. ચોરવીરા (થાન)ના તે વખતના સરપાંચ શ્રી
ખીમચાંદભાઈ વોરાએ કહેલા શબ્દો મને હજુય સાાંભરે છે :

“જે કામ સ્વીકા્ુાં તે કામ દદલથી કરવુાં ,

નહીં તો તે કામ છોડી દે વ ુાં જોઈએ.’’ અત્યારે ચૌદ વરસ પછી આ શબ્દોની દકિંમત સમજાય છે .
ચાર્જની લેવડદે વડ પછી સણોસરા તાલીમમાાં જવા માટે સુરેન્રનગરથી પાલીતાણાવાળી
બસ સાયલાથી પકડી. બસ સણોસરા તરફ દોડવા લાગી ત્યારે હુ ાં તાલીમ માટે સાથે લઈ જવાની
યાદી તપાસી રહ્યો હતો. મારી સાથે બીજા માંત્રીભાઈઓ પણ હતા. લોકભારતી શબ્દ
સાંસ્મરણોને મમળાવી રહ્યો હતો. એકાએક ભેજામાાં બ

સાથે નાાં

ત્તી ઝબ ૂકી ગઈ. ૧૯૬૭માાં લોકભારતીની

ઊડતી મુલાકાત લીધી હતી. મુરબ્બી ઈશ્વરભાઈ દવેના સાાંનનધ્યે ત્યારે હુ ાં મુખ્ય નવિય ગુજરાતી
સાથે શામળાદાસ કૉલેજમાાં ત્રીજા વિયમાાં અભ્યાસ કરતો હતો. ઈશ્વરભાઈની સાથે અમે આશરે
દસેક નવદ્યાથીઓ લોકભારતીના એક દદવસના પ્રવાસમાાં આવેલા. તે વખત જોયેલ ુાં પુનજીનવત થઈ
નજર સામે સળવળવા લાગ્ુ.ાં સાાંઢીડા મહાદે વ પણ જોવા ગયેલા. લોકભારતીની પાછળ નદીના
દકનારે સહેજ ઊંચી ટે કરી પર મહાદે વનુાં માંદદર હત.ુાં સ્થળ રમણીય હત.ુાં ત્યાાં નજીકમાાં એક ગામ
પણ હત.ુાં નામ અત્યારે યાદ આવત ુાં નથી. સાાંજે પાછા ફરતી વખતે લોકભારતીનુાં પુસ્તકાલય જો્ુ.ાં
ત્રીસ હજારની સાંખ્યામાાં પુસ્તકો હતાાં તેવ ુાં ત્યાનાાં સાંચાલકે કહે

લુ.ાં મનુભાઈ પાંચોલી મળી શકે લા

નહીં. પણ બુચભાઈ મળે લા. તેઓ પણ સાદહત્યરનસક જીવ હતા. વયોવ ૃદ્ધ છતાાં અમારી સાથે દૂ ધમાાં
સાકરની માફક ભળી ગયા. બસની બારી પાસે બેઠોબેઠો હુ ાં આ બધુાં યાદ કરી રહ્યો હતો.
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સાાંજે ચાર વાગયે સણોસરાના પાદટયા પાસે બસ ઊભી રહી. હુ ાં બેદડિંગ તથા બૅગ લઈ બીજા
નમત્રોની સાથે ઊતરી ગયો. બસસ્ટૅન્ડ પાસે ચાની કૅક્ષબનવાળા એક ભાઈને પ ૂછવુાં ના પડ્ુાં

, તેણે

સામેથી કહ્ુાં :
લોકભારતી જવુાં છે ને ?
મેં હકારસ ૂચક ગરદન હલાવી.
કૅક્ષબનવાળાએ કહ્ુાં : સીધા ચાલ્યા જાવ...
રસ્તો સીધો હતો. ગામથી એક દકલોનમટરના અંતરે લોકભારતી વસેલી હતી

. હદરયાળા

પહાડોની ગોદમાાં સફેદ રાં ગનાાં મકાનોની દીવાલો દૃષ્ષટગોચર થતી હતી. રસ્તે ચાલતાાં વચ્ચે
દવાખાનુ,ાં હાઈસ્કૂલનુાં મકાન , થોડાાંક છૂટાાંછવાયાાં ઝૂપડાાં , એક સાાંકડુાં નાળાં , નાળા નીચે વહેતો
નદીનો પ્રવાહ, એ બધુાં એક પછી એક પસાર થઈ ગ્ુ.ાં છે વટે લોકભારતીનુાં પ્રવેશદ્વાર દૂ રથી નજરે
પડ્ુ.ાં પ્રવેશદ્વારની બાજુમાાં જ એક ઓરડી હતી-કદાચ ચોકીદારની. અમારી સાથે નમત્રોમાાંથી કોઈક
બોલ્્ુાં : “છ માસની આ જેલ સમજજો યારો ! જુઓ આ જેલરની ઓરડી

”... અને બધા ખડખડાટ

હસી પડયા. બધા પોતપોતાના ખ્યાલોમાાં મસ્ત હતા! વગય બે દદવસ પછી શરૂ થવાનો હતો. અમે
તો પ ૂવયતૈયારી રૂપે વહેલા આવી ગયા હતા. મેં ચોકડાવાળો બુશશટય પહેયો હતો. ગમે તેમ પણ મને
ચટ્ટાપટ્ટા ચોકડાવાળો બુશશટય પહેરવો વધુ ગમે છે . દરવાજો વટાવી અમે અંદર પ્રવેશ્યા.રસ્તાની
બાંને તરફ આંબા , નીલક્ષગદર , નાક્ષળયેરીનાાં વ ૃક્ષો ક્રમાાંતરે ઊભાાં હતાાં. જૂ નની સખત ગરમીમાાં પણ
અહીં શીતળતા વ્યાપેલી હતી. ચોમેર લીલોછમ રાં ગ નજરે પડતો હતો. ઝાલાવાડમાાં એ ફક્ત
ચોમાસાની ઋત ુમાાં જ જોવા મળત ુાં હત.ુાં વચ્ચે દે શી નક્ષળયાાંવાળાાં સ્ટાફ ક્વાટય સય નજરે પડતાાં હતાાં.
ડાબી તરફ આરાં ભમાાં જ ‘પાંચાયતીરાજ તાલીમ કે ન્ર’નુાં લટકત ુાં બોડય જોઈ અમે થાંભી ગયા.
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નવા વાતાવરણનાાં આશ્ચયો !
- લ્યો ભાઈ, શરૂઆત જ આપણાથી થઈ છે .
- આપણા નવના આગળ કે મ વધાય ! કારણ કે આપણે તો પાયાના પર્થથરો...!
પાાંચસાત તાલીમીઓનુાં ટોળાં હાહાહીહી કરી રહ્ુાં હત.ુાં તાલીમ કે ન્રના આંગણામાાં એક ભાઈ
ઊભા હતા. તેમનુાં નામ હત ુાં બાબુભાઈ. એ બધાને માગયદશયન આપી રહ્યા હતા. થોડીક નમનનટમાાં જ
મેં કે ન્રની ઇમારત પર નજર ફેરવી લીધી. જમણી તરફ ઑદફસ , ડાબી તરફ વગયરૂમ અને વચ્ચે
નનવાસસ્થાન. પાછળ રસોડુાં, નનવાસસ્થાનની દીવાલો પર નોદટસ ક્ષચપકાવેલી હતી. થોડાક ભાઈઓ
ત્યાાં ઊભા ઊભા નોદટસ વાાંચી રહ્યા હતા. હુ ાં મારો સામાન ગોઠવી , નોદટસબોડય પાસે આવ્યો. દૈ નનક
કાયયક્રમનુાં સમયપત્રક હત.ુાં ઉત્થાનથી માાંડીને શયન સુધીનો કાયયક્રમ દશાયવેલો હતો. એક બેલ
લટકતો હતો. અહીં બધુાં સમયની સાથે ચાલત ુાં હત ુાં અથવા સમય અહીં સાંભાળી સાંભાળીને ચાલતો
હતો. ઑદફસમાાંથી એક ખાદીધારી ભાઈ નીકળયા. મારા પોશાક તરફ સ ૂગથી જોઈ અંદર ચાલ્યા
ગયા. હુ ાં કાાંઈ સમજ્યો નહીં. મેં મારા પોશાક તરફ એકવાર જોઈ લીધુાં
ઇસ્તરીની સળી પણ ભાાંગી નહોતી. તો આ ભાઈની ઘ ૃણા

, કોઈ ખામી નહોતી.

? હુ ાં કાાંઈ વધુ નવચારાંુ તે પહેલાાં

બાબુભાઈએ મને બોલાવ્યો.
“તમે તાલીમમાાં આવ્યા છો ? ”
“હા”
“તમને બાપુ અંદર બોલાવે છે .”
હુ ાં સ્સ્થર થઈ ગયો. આ બાપુ કોણ હશે ? ગાાંધીબાપુ પછી બીજા કોઈ બાપુ થયાનુાં મને યાદ
નથી. આ બાપુ મને શા માટે બોલાવતા હશે ? હુ ાં આ કે ન્રની નશસ્તથી અજાણ્યો હતો. તેમ છતાાં મેં
કોઈ નશસ્તભાંગ કયો નહોતો. હુ ાં અંદર ગયો તો વધારે આભો બની ગયો. આ તે ઑદફસ હતી કે
વરરાજાનો ઉતારો ? કશુાં જ ચકાચૌંધ કરી દે તેવ ુાં ફનનિચર જ નહીં. સનમાઈકાનાાં ટે બલ નહીં

,

દરવોલલ્વિંગ ચૅર નહીં. ગાદી બેઠક , ઢળતાાં મેજ , સ્વચ્છ દીવાલો , તાલીમીઓના સમ ૂહફોટા , એકબે
મહાપુરુિોની તસવીરો. મેજ પાસે એક ભાઈ ટાઈપ કરવામાાં કાયયરત હતા. એક ખાદીધારી એ બેઠાાં
બેઠાાં મને ઇશારાથી તેમની સામે બેસવાનુાં કહ્ુ.ાં આ જ તો પેલા સ ૂગવાળા ખાદીધારી.
હુ ાં તેમની સામે બેસી ગયો.
“તલાટીમાંત્રી કે ટલાાં વિયથી છો ? ”
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“એક વિયથી.”
“ક્યાાં છો ?”
“સુરેન્રનગર જજલ્લામાાં.”
“પછાત જજલ્લામાાં.”
“હાજી, સાહેબ.”
“એમ જી જી નહીં , બહુ નવવેકી બનવાની જરૂર નથી. એ તમારા ઑદફસરોને ખુશ કરવાની
ભાિા છે .”
હુ ાં ખામોશ થઈ ગયો.
મારા વાાંકદડયા વાળ તરફ જોઈ બોલ્યા:
“પછાત વગયની તમે શુાં સેવા કરવાના હતા ? આ વાળ !... આ ચટ્ટાપટ્ટા બુશશટય !”
હવે મને સમજા્ુ,ાં મારો આ બુશશટય તેમના આવેગ માટે કારણભ ૂત હતો.
“કૉલેજમાાં ભણ્યા છો ?”
મેં ફક્ત “હા” પાડી.
“ત્યારે બોલોને ?” પછી એકાએક મારા ખભે હાથ મ ૂકી કહેવા લાગયા :
“જો છોકરા ! તારે અહીં રહેવ ુાં હોય તો આ પોશાક કાઢી નાખવાનો અને

‘સાહેબ’ શબ્દ પણ

મગજમાાંથી કાઢી નાખવાનો. અહીં બધાને ‘ભાઈ’ કહેવાનુ.ાં અહીં કોઈ સાહેબ નથી. સાહેબ તમારી
ઑદફસમાાં રહી ગયા. અને ચટ્ટાપટ્ટા બુશશટય તારાંુ માનસ દશાયવે છે . તારાંુ માનસ પણ ચટ્ટાં પટ્ટાં હોવુાં
જોઈએ. હવે ત ુાં જા.મેં કહ્ુાં તે યાદ રાખજે. તેના પર નવચાર જ નથી કરવાનો, અમલ કરવાનો છે .”
હુ ાં બહાર નીકળી ગયો. બીજા તાલીમીઓ મારી શી વલે થાય છે તે જોવા લૉબીમાાં ઊભા
હતા. મને બહાર નીકળતો જોઈ તેઓ સડેડાટ અંદરના ખાંડમાાં ચાલ્યા ગયા. કોઈકે મને કહ્ુાં :

“એ

આ તાલીમકે ન્રના નપ્રસ્ન્સપાલ હતા.”
“નપ્રસ્ન્સપાલ ?” હુ ાં ચોંક્યો. મને કૉલેજના નપ્રસ્ન્સપાલ યાદ આવી ગયા. ક્યાાં તે કોટ

, પૅન્ટ

અને ટાઈ બાાંધેલો અકડુ ચાલવાળો નપ્રસ્ન્સપાલ... અને ક્યાાં આ ખાદીના ઝભ્ભા-લેંઘામાાં સાદો-સીધો
આદશયવાદી નપ્રસ્ન્સપાલ ! અહીં સાદુાં જીવન હત.ુાં ન કશી આળપાંપાળ ન કશો ભભકો. ન કશો દાં ભ...
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નવી જીવનશૈલીનો આરાં ભ
રાતે એક ભાઈ હાજરી પ ૂરવા આવ્યા. તેમનુાં નામ જજત ુભાઈ વ્યાસ હત.ુાં તેઓ ગૃહપનત હતા
એટલે સવારના કાયયક્રમની યાદ આપી ચાલ્યા ગયા. છ માસનો સમય તેમની સામે કાઢવાનો હતો
એટલે નશસ્તની ખ ૂબ આવશ્યકતા હતી. જતાાં જતાાં તેમણે કે ન્રની નશસ્ત નવિે ઘણી વાતો ભારપ ૂવયક
જણાવી. એ ગયા એટલે ફરી જજલ્લાવાર ગ્ર ૂપમાાં બેસી બધા નવાજૂ ની કરવા લાગયા. મારી બાજુમાાં
ભાવનગર જજલ્લાના બે ભાઈઓએ અડ્ડો જમાવ્યો હતો. એક બારોટ

, બીજા મહેતા... બાંને

સાદહત્યરનસક નમત્રો હતા. વહેલી સવારે ધડબડાટી થતાાં હુ ાં જાગી ગયો. આંખો ચોળીને જો્ુાં તો બેલ
વાગી ગયો હતો અને ગૃહપનત કે ટલાક ઊંઘણશીનાાં ગોદડાાં ખેંચી જગાડતા હતા. મારો વારો આવે
તે પહેલાાં હુ ાં સજાગ થઈ ગયો. હજી સવારનો ઉજાસ પથરાયો નહોતો. સવાર અને રાતની વચ્ચે
પરોઢની સપાટી પર સમય સ્સ્થર હતો. બહાર વનસ્પનતની તીવ્ર વાસ આવતી હતી. હુ ાં દાતણ
મોંમાાં ખોસી બહાર નીકળયો. બધા છૂટાછવાયા દાતણપાણી કરી રહ્યા હતા. કે ટલાક મોં ખાંખાળી
રહ્યા હતા. હુ ાં બાાંકડા પર બેઠાાં બેઠાાં નવચારી રહ્યો હતો. કુલ ૪૯ તલાટીમાંત્રીનો આ પાાંચમો વગય
હતો. આ પહેલાાં ચાર તાલીમવગય પ ૂરા થઈ ચ ૂક્યા હતા. આ ચાર વગોમાાંથી કયો માંત્રી આ
તાલીમવગયની નવચારસરણીને પચાવી શક્યો હશે

? આરોગવુાં અને પચાવવુાં બાંને અલગ અલગ

બાબત છે . આરોગવા કરતાાં પચાવવાની પ્રદક્રયા મુશ્કે લ છે . સવારનો આછો ઉજાસ ઊતરી રહ્યો
હતો. અંધકાર ભાગી રહ્યો હતો. થોડી જ વારમાાં અંધકારની સાથે મારા નવચારો પણ નાસી ગયા.
કે ન્રમાાં આવતી જતી આકૃનતઓ હવે સ્પષટ દૃષ્ષટગોચર થવા લાગી હતી. કે ન્રની પાસેના ક્વાટય રની
બહાર એક ભાઈ

ઊભડક પગે બેસીને ક્યારા સાફ કરી રહ્યા હતા. આટલા વહેલા જાગીને આ

ભાઈને પણ પ્રાતઃકાળની પ્રવ ૃનત્ત કરવાની નનયનમત ટે વ હશે

? સવારના ઉજાસમાાં મને ઓળખતાાં

વાર ન લાગી. એ ભાઈ ગાદરયાધાર મત નવસ્તારમાાં ચટાં ૂ ાયેલા ધારાસભ્ય દલસુખભાઈ ગોધાણી
હતા. આશ્ચયય ! અહીં તો ધારાસભ્ય પણ સવારની પોતાની પ્રવ ૃનત્તમાાં રત હતા ! તેઓ હમણાાં જ
નવદે શના પ્રવાસેથી પાછા આવ્યા હતા.
થોડીક વારે એક તબીબ આવ્યા. તેઓ સાંસ્થાના આ્ુવેદદક વૈદ્ય શ્રી મજીદઠયાભાઈ હતા.
તેઓ કોઈ બીમાર નથી તેની ખાતરી કરી ગયા. સવારના નાસ્તા પછી વ્યસ્ક્તગત શોખ , અભ્યાસ,
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ભાવના જાણવા ઇન્ટરવ્્ ૂનો આરાં ભ થયો. અહીં સુખ નથી

, દુ:ખ છે . અહીં તમને કે ળવવા છે

,

તમારામાાં ભાવના ઊભી કરવાની છે . ગામડાની સેવા કરવાની ભાવના. પ્રજાપનતની જેમ ઘડાને
ટકોરા મારીને ચકાસણી થતી હતી. આ ઘડો કાચો તો નથી ને , અધવચ્ચે ફૂટી જાય તેમ તો નથી
ને... પછી તેમાાં સાંસ્કારનુ,ાં ભાવનાનુ,ાં કાયદાનુાં પાણી ભરવામાાં આવત ુાં હત.ુાં
હવે અમે સમયપત્રકના ચોકઠામાાં ગોઠવાઈ ગયા હતા. સવારના પાાંચથી કાયયક્રમ શરૂ થઈ
જતો તે સાાંજના સાત વાગયા સુધી ચાલતો હતો. બહાર આવવાજવાની પણ ફુરસદ નહીં. કાાંતણ

,

સ્વાધ્યાય, રમતગમત , પ્રત્યક્ષ નશક્ષણ , ચચાયસભા , મૉક ઇલેકશન... જેને નનયનમતતાની તકલીફ
પડતી હોય તેને વધુ આળસુ સમજવો. મને પણ આરાં ભમાાં ખ ૂબ જ મુશ્કે લી પડી. મને માબાપે ખ ૂબ
સાચવ્યો હતો. એ સાચવણી અત્યારે ભારે પડી. ટૉલ્સટૉયે આ માટે એક સરસ ઉદાહરણ સાથે વાત
કરી છે - ઘણી વખત સાચવણીથી માણસ આળસુ બની જાય છે

. કોઈ સોદાગર દકિંમતી ઘોડા

ખરીદીને તબેલામાાં બાાંધી જ રાખે , કોઈ દદવસ તેના પર સવારી જ ન કરે તો વિે દા ’ડે ઘોડાના
પગ અકડાઈ જાય અને ત દ્દન નકામા બની જાય. તેમ માણસનુાં પણ છે . માણસ જો પોતાની
જાતનો ઉપયોગ ન કરે , મહેનત ન કરે તો તે પણ નકામા ઘોડા જેવો જ છે . વગયની શુભ શરૂઆત
પ્રાથયનાથી થતી. વગયની બેઠક વ્યવસ્થા એકદમ સાદી હતી. સાદડી પર બેસવાનુ.ાં ઢળતા મેજ પર
લખવાનુ,ાં પ્રાથયના પછી એકાદ ભજન , સમાચાર વાાંચન અને વગયનો આરાં ભ. છ માસ સુધી આ ક્રમ
સતત જળવાઈ રહેવાનો હતો.

તહેવારોની ઉિવણી તાલીમનો િ એક ભાગ
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અનન્ય અધ્યાપકો !!
શ્રી મનુભાઈ પાંચોળીની પહેલી મુલાકાત લાઇબ્રેરીમાાં થઈ

. ઉપનામ પ્રમાણેના જ ગુણ...

તેમની આંખોમાાંયે ‘દશયક’ નજરે ચડે. સદા ખેંચાયેલી ભ્ર ૂકુદટ , ચહેરા પર કોઈક ક્ષણે લપેટાત ુાં સ્સ્મત
અને તરત જ દોડી આવતી ગાંભીરતા... ચાલતાાં ચાલતાાં પણ આસપાસ નજર નાખી પદરસ્સ્થનતનુાં
નનરીક્ષણ કરવાની ટે વ... એટલે દશયક. તેમનો આવાસ જોયો. દે શી નક્ષળયાાંવાળાં માટીનુાં ઘર

,

લખવાનો અલગ ખાંડ , આ માણસ લખવાથી કદી થાકતા નહીં હોય ! ખ ૂબ લખે... ખ ૂબ નવચારે ...
ખ ૂબ મનન કરે અને પછી લખે... બોલે તો લાગે કે બસ સાાંભળયાાં જ કરીએ. મેં તેમને એકલા
ઊભેલા જોઈ ટૂાંકમાાં પદરચય આપ્યો. સાદહત્યના મારા રસ નવિે જણાવ્્ુ.ાં એ તરત જ મને
લાઇબ્રેદરયન પાસે લઈ ગયા અને લાઇબ્રેદરયન (એ વખતે સોલાંકીભાઈ કરીને હતા)ને કહ્ુાં : “ભાઈ
સોલાંકી ! આ ભાઈ વાાંચવાના શોખીન છે , તેમને જે પુસ્તક જો ઈએ તે આપજો... ” તેમના આટલા
શબ્દો મારા જેવા વાાંચનભ ૂખ્યા માટે પ ૂરતા હતા. થોડો પણ ફ્રી થઈ જતો કે તરત જ લાઇબ્રેરીમાાં !
મહેતા અને બારોટને તો થઈ ગ્ુાં કે રાવળનો ક્યાાંય પત્તો ન હોય ત્યારે લાઇબ્રેરીમાાં હોય.
મેં કૉલેજનાાં ચાર વિો પ ૂરાાં કરે લાાં , પણ કયાાંય મહેનતનુાં નશક્ષણ લીધુાં નહોત.ુાં અહીં આ
નશક્ષણ પ્રાપ્ત થ્ુ.ાં અહીં ધ ૂળની રજ ચહેરા પર ચોંટી

, અહીં પરસેવાથી બનનયન ભીંજા્ુ.ાં અહીં

અમે વાડોક્ષલ્ુાં તૈયાર ક્ુ.ાં ગલકાાં , ભીંડા , દૂ ધી, ચીભડાાંનાાં બીજ નાખ્યાાં. પરસેવો પાડીને રોપેલાાં
બીજ ફૂટી નીકળયાાં. ત્યારે અમારી ખુશીનો પાર ન રહ્યો ! આ ખુશીની દકિંમત તો જેણે પરસેવો
પાડયો હોય તે જ સમજી શકે !
તાલીમની કે ટલીક નવગતો - કે ટલાય પ્રસાંગો અહીં આલેખવા બેસ ુાં તો પાનાાંનાાં પાનાાં ભરાય
- મોટુાં પુસ્તક તૈયાર થાય. પણ એ બધુાં આ પુસ્સ્તકામાાં મ ૂકવાનો કોઈ અથય નથી. તાલીમ પછી
આ તાલીમ જીવનમાાં કઈ રીતે ઉપયોગી થાય છે તે સ્વાનુભાવ પર નવશેિ ભાર મ ૂકે લ છે .
રોગચાળાની ઋત ુમાાં કડવુાં કદરયાત ુાં પીવરાવવુ,ાં બીડી ફક્ત બીડી-બાાંકડા પર જ નપવાય, રાતે બહાર
જવા પર પાબન્દી. આ બધાાંની પાછળ કડવુાં સત્ય હોય છે જે જીવનના એક તબક્કે જ સમજાય છે .
વ્યાખ્યાતાનુાં તમામ વ્યાખ્યાન નહીં પણ અમુક નવધાનો માનસપર અસર કરી જાય છે . અને
પદરણામે તાલીમીનો સમ ૂળગો રાહ બદલાઈ જાય છે .
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આગમન અને શવદાય વચ્ર્ેનો તફાવત !
અંતે નવદાયની ઘડી આવી પહોંચી. તમામની આંખો ભીની હતી. ચાંરકાાંતભાઈ , ભાસ્કરભાઈ
શીખના બે શબ્દો કહેતી વખતે ગળગળા થઈ ગયા. જીત ુબાપુ તો બોલતાાં બોલતાાં જ રડી પડયા...
ુ ભાઈના હસ્તે પ્રમાણપત્ર નવતરણનવનધ રાખવામાાં આવ્યો... કુમદ
ુ ભાઈએ સાચુાં કહ્ુાં :
કુમદ

‘અમે તો

તાલીમ આપી જાણીએ. અમારી તાલીમ દીપાવવી એ તમારા હાથમાાં છે ... હવે તમારે અમારી
તાલીમ દીપાવીને ઋણ ચ ૂકવવાનુાં છે . ગુરુદક્ષક્ષણામાાં અમે એ જ માગીએ છીએ...

’ બધા ભાઈઓ

એકબીજાના ગળે ભેટીને મળયા... હવે ન જાણે ક્યારે મળાય ? જુદા જુદા પાાંચ જજલ્લાના ભાઈઓ
એકનત્રત થયા હતા. પ્રેમનો માળો બાાંધ્યો હતો અને હવે એ માળો ખાલી કરી દૂ ર દૂ ર ઊડી જવાના
હતા- પોતાની ફરજની દદશામાાં. સમ ૂહજીવનની સાચી દકિંમત , સાચુાં માપ નવદાયની ઘડીએ નીકળે
છે . એકબીજાથી તદ્દન અજાણ્યા વચ્ચે સાંબધ
ાં નો અત ૂટ સેત ુ બાંધાય જાય છે . મારી અને મહેતા વચ્ચે
ન જાણે કે વો સાંબધ
ાં બાંધાયો હતો કે આજે હુ ાં અધ્યાપક છુાં અ ને તે મહુવા તાલુકામાાં કોઈ જગયાએ
તલાટી-કમ-માંત્રી છે છતાાં પત્રવ્યવહાર ચાલુ જ છે . તાલીમનુાં આ પણ એક પગનથ્ુાં છે . પરસ્પર
સાંબધ
ાં ો ઊભા કરી નવકસાવવાનુાં પુણ્ય આ તાલીમ કે ન્રના ફાળે જાય છે .
અધ્યાપકગણ બસસ્ટે ન્ડ સુધી વળાવવા આવ્યો. પહેલાાં જે કઠોર લાગતા હતા તે ગુરુજનો
અત્યારે લાગણીશીલ લાગતા હતા. મને ભાસ્કરભાઈએ ભીના સાદે કહેલ ુાં : તલાટીમાંત્રીમાાં રહો તો
ભલે રહો, પણ તમારી અંદર છુપાયેલા વાતાયકારને મરવા દે શો નહીં. હજુ પણ ક્યારે ક એકલો પડુાં
છુાં ત્યારે આ શબ્દો કાનમાાં પડઘાય છે ... આ શબ્દોનુાં પાલન હજુ સુધી થત ુાં આવ્્ુાં છે .
તાલીમ પ ૂરી થયાાંને આજે બાર વિય જેટલો સમય થવા આવ્યો ત્યારે યાદ કરાંુ છુાં કે આ
તાલીમે મને ભાવના, નીનતપરાયણતા અને નશસ્તબદ્ધ જીવન આપ્્ુાં છે . જે દદવસે તાલીમ પ ૂરી થઈ
તેના બીજે દદવસે હુ ાં મારા બદલાયેલા ગ્ર ૂપમાાં હાજર થવા ગયો ત્યારે મેં તાલીમનો પોશાક ખાદીનો
ઝભ્ભો તથા લેંઘો પહેયો હતો. ગામના ઝાાંપે પ્રવેશ્યો ત્યાાં કોઈ બોલ્્ુાં :

“લ્યો, નવા માસ્તર આયા

લાગે સે...” કોઈએ જવાબ આપ્યો : “માસ્તર નાંઈ તલાટી સાહેબ છે .”
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કાયચક્ષેત્રે અનોખુાં સ્વાગત !!
બીજા ચોરા પર બેઠેલા ખીખી દઈને હસી પડયા. આ હાસ્ય મારા પોશાક પરત્વેન ુાં હત ુાં તે
સમજતાાં મને ઝાઝી વાર લાગી નહીં. આ આપણા પહેરવેશ પરની લોકમાન્યતા છે . તલાટી-કમમાંત્રી કદી ખાદી પહેરે જ નહીં. એ તો ટે રીકૉટન

, ટે રેક્ષલનનાાં દકિંમતી કપડાાં જ પહેરે ... માસ્તરને

બીચારાંુ ગરીબડુાં પ્રાણી ગણવામાાં આવે છે . અને તલાટી-કમ-માંત્રીને ઇતર આવકના ફાડા હોય છે .
એટલે તો એ ૨૬૦ના પગારમાાં પણ મોટા અનધકારીની જેમ રુઆબભેર જીવી શકે છે ! ગામના
અદનામાાં અદના માનવમાાં પણ આ ખ્યાલો પ્રવતે છે .
સરપાંચશ્રીએ પણ આવતાાંની સાથે કહેવા માાંડ્ુાં :
“આ શી ભવાઈ માાંડી સે ?”
“કઈ ભવાઈ ?” હુ ાં સમજ્યો નહીં.
“આ ખાદી પહેરવી... તમે પહેરશો તો મારે ય પહેરવી પડશે ...”
આઝાદી પછીના ગાળામાાં નવી પેઢી તો ઠીક પણ જૂ ની પેઢીને પણ ખાદી પ્રત્યે નફરત
વધતી ચાલી છે . આમ થવાનુાં કારણ શુાં ? આ નવિય ઘણુાં સાંશોધન માગી લે છે . આ નવિય પર
અહીં લખવુાં અનુક્ષચતછે . પદરસ્સ્થનતને સ્વીકારીને જીવવાની આપણી મનોવ ૃનત્ત ઘણી વખત કે ટલાક
નસદ્ધાાંતોને પણ વીસરી જાય છે . ઘણી વખત કે ટલાક નસદ્ધાાંતો

‘વેદદયો’ અથવા ‘ચેનપયો’ જેવા

ઇલકાબો આપી દે છે . મારા દકસ્સામાાં પણ એવુાં જ બન્્ુાં છે . તેથી અથડાતાાં કૂટાતાાં છે વટે મેં ખાદી
છોડી દીધી. ખરે ખર તો તે માટે મારાંુ નનબયળ મનોબળ પણ કારણભ ૂત છે . તેમ છતાાં એક જોડી
ખાદીનાાં કપડાાં મારા કબાટમાાં હોય છે , જે હુ ાં મારા જન્મદદન ૧૪મી નવે્બરના રોજ પહેરાંુ છુાં અને
તે રીતે લોકભારતીની યાદગીરી જાળવી રાખુાં છુાં.
મારી તલાટી-કમ-માંત્રીથી અધ્યાપક સુધીની પ્રગનત માટે પણ લોકભારતીની પાંચાયત
માંત્રીની તાલીમ કારણભ ૂત છે . મેં આ લાગણી અહીંના પ્રત્યેક નવા તાલીમવગયમાાં વખતો-વખત
વ્યક્ત કરી છે અને કરતો રહીશ; કારણ કે અવલકારકુનની સીધી ભરતીની જાહેરાત મેં સણોસરાના
તાલીમમાાં હતો ત્યારે છાપામાાં વાાંચી , ત્યાાંથી ફૉમય ભ્ુાં હત.ુાં ગુજરાત પાંચાયત પસાંદગી માંડળના
સક્ષચવશ્રીએ આ ફૉમય શા કારણે જજલ્લા નવકાસ અનધકારી , સુરેન્રનગર મારફતે ન મોકલતાાં આચાયય
શ્રી, પાંચાયતરાજ તાલીમ કે ન્ર સણોસરા મારફતે મોકલેલ ુાં છે તે સાંબધ
ાં ી ખુલાસો માગેલ. તે
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વખતના અધ્યાપક શ્રી ચાંરકાાંતભાઈ મહેતાએ ખુલાસો કરી મોકલેલ કે માંત્રી જ્યારે તાલીમમાાં હોય
છે ત્યારે તેની નોકરીનો હવાલો આચાયયશ્રી , તાલીમ કે ન્રના હસ્તક હોય છે અને તેથી જ તેમનો
તમામ પત્રવ્યવહાર આ કે ન્ર મારફત થાય છે . આ ખુલાસો માન્ય રહ્યો. લેક્ષખત પરીક્ષામાાં જે પ્ર શ્નો
પુછાયા હતા તેનો હુ ાં તાલીમમાાં અભ્યાસ કરે લ હોવાથી ચીવટપ ૂવયક વ્યવસ્સ્થત જવાબ રજૂ કરી
શક્યો અને મૌક્ષખક પરીક્ષામાાં પણ મેં પસાર કરે લ તાલીમની પરીક્ષાને નજર સમક્ષ રાખી મારી
અવલ કારકુનની પસાંદગી કરવામાાં આવેલ. આમ તલાટી-કમ-માંત્રીથી અવલકારકુન સુધીની
સફરમાાં આ તાલીમ મારા માટે તો ખ ૂબ ઉપયોગી પુરવાર થઈ છે .
આ તાલીમમાાંથી મને ખરી નશસ્ત અને નનયનમતતા શીખવા મળી છે . નશસ્ત એટલે ઉપરથી
પડે તે... પરાં ત ુ ખરે ખર તો નશસ્ત લાદી બેસાડવા કરતાાં અંતરમાાંથી સ્ફુરવી જોઈએ. પીકાસો કહે છે
તેમ મનને પરાણે ઘદડયાળનાાં કાાંટા સાથે જોડી રાખી અનનચ્છાએ કામ કરતાાં રહેવ ુાં તે નશસ્ત નથી.
કૉલેજમાાંથી સીધા નોકરીમાાં જોડાનારામાાં નશસ્તનો અભાવ હોય છે . મારો પોતાનો જ દાખલો આપુાં
તો હુ ાં ગ્રૅજ્્ુએટ થઈ સીધો તાલીમમાંત્રી બન્યો ત્યારે નશસ્તના અભાવે અમલદારોનો માન-મરતબો
જાળવતો નહોતો. હેડક્વાટય સયમાાં પણ ઘણો અનનયનમત હતો. અઠવાદડયે જજલ્લાના મથકે દફલ્મો
જોવા દોડી જતો. આ બધાાંને કારણે મારા નવરુદ્ધ કે ટલાક કાગળો પણ ઊભા થયેલા. કારણ કે મેં
કૉલેજમાાં અલ્લડપણુાં આચરે લ.ુાં પ્રોફેસરના ચાળા કરવા, ક્લાસમાાંથી વગર-રજાએ નાસી જવુ,ાં ચાલુ
લેક્ચરે બારીમાાંથી કૂદી બહાર નીકળી જવુાં - જેવાાં કારસ્તાનો કયાાં હતાાં. અને આ બધાાં તોફાનદફત ૂરની અસર મારી નોકરી પર પણ હતી. ઘણી જ બેદફકરાઈપ ૂવયક નોકરી કરી હતી. આ છ
માસની પાયાની તાલીમે મારામાાં ગાંભીરતા આણી. તાલીમ બાદના મારા કામમાાં

, વતયનમાાં ,

નનયનમતતામાાં મોટો તફાવત પડી ગયો. નનયનમતતા તો મેં જીવનના એક અગત્યના પાસા તરીકે
સ્વીકારી લીધી છે . ગાાંધીજીએ ક્યાાંક લખ્્ુાં છે કે જો હુ ાં ઇષ્ન્રયોને સ્વેચ્છા પ્રમાણે વહેવા દઉં તો આજે
જ મારો નાશ થાય. તે મુજબ નનયનમત ન બનુાં તો મારી કા રદકિદી પર પાણી ફરી વળતાાં વાર ન
લાગે.
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લખવાનો શોખ જીવાંત થયો
રજાઓમાાં અહીં તહીં ન ભટકતાાં સાદહત્ય પ્રવ ૃનત્ત

, લેખન પ્રવ ૃનત્તમાાં વ્યસ્ત રહુ ાં ; કારણ કે

મારામાાં છુપાયેલા પેલા વાતાયકારને પણ મારે જીવાંત રાખવાનો છે . જોકે કે ટલાક અનધકારીઓ મને
એવા પણ મળયા છે જે આ લખવાના શોખને જુદી દૃષ્ષટથી જુએ છે . તેઓએ તો આ પદ્ધનત છોડી
દે વા સલાહ આપી છે અને ઉમે્ાં ુ છે કે : ‘લેખક હાંમેશાાં વહીવટમાાં નનષફળ જાય છે . તે લાગણીશીલ
બની જાય છે . વહીવટમાાં ખોટી લાગણી-આળપાંપાળ ચાલે નહીં. તમારે સફળ અમલદાર બનવુાં
હોય તો આ બધુાં તજી દો. આવી સલાહ-સ ૂચનની ભરતી મેં બાાંધેલી સાદહજત્યક પ્રવ ૃનત્તની પાળ સામે
વારાં વાર આવીને પાછી ચાલી ગઈ છે . હજુ સુધી પાળ આબાદ રહી છે . આ ભરતી પાળ તોડી શકી
નથી; કારણ કે આ પાળને ભાસ્કરભાઈની પ્રેરણા મળી છે . માંત્રી તાલીમવગયમાાં અધ્યાપકોની
વાણીમાાંથી વહેતો એકાદ શબ્દ જીવનમાાં ઊંડો ઊતરી જાય ત્યારે મન કાંઈક સાબ ૂત થઈ જાય છે .
તેનો આ એક પુરાવો બસ છે . ભાસ્કરભાઈએ નવદાય વખતે કહેલ ુાં એ વાક્ય , ‘તમારી અંદર રહેલા
વાતાયકારના આત્માને તમે મારશો નહીં ’ મારી ‘વાતાયકાર’ તરીકે ની અત્યાર સુધીની કારદકદીમાાં તે
સાક્ષબત થઈ ચ ૂક્ુાં છે કે વાતાયકારના આત્માને મરવા દીધો નથી.
‘ગુરુ ક્ષબન જ્ઞાન કહાાઁસે પાઉં ?’ એ પાંસ્ક્ત સાચી જ છે . ગુરુની પ્રનતભા જે કૉલેજનાાં ચાર વિય
સુધી કોઈ પ્રોફેસર ઊભી નહોતો કરી શક્યો તે ફક્ત છ માસ જેવા ટૂાંકા ગાળામાાં સણોસરાના
અધ્યાપકગણે ઊભી કરી હતી. આ એક હકીકત છે . તેન ુાં કારણ કદાચ સતત અમારી પ્રત્યેન ુાં જાતનનરીક્ષણ, સતત કાળજી , એક કુટુાંબીજન જેવો વતાયવ

, એક વયોવ ૃદ્ધ વડીલ જેવી રોકટોક

,

નપતાત ુલ્ય પ્રેમ, એટલે સુધી કે ગુરુની રુક્ષચ-અરુક્ષચ, પસાંદગી-નાપસાંદગીની ક્ષચિંતા અમે રાખતા હતા.
આવો પ ૂજ્યભાવ (ઈશ્વરભાઈ દવે નસવાય) મને કૉલેજના પ્રોફેસર પર પણ ઉત્પન્ન થયો નથી.
કારણ કે ત્યાાં નશસ્ત માટે જીવનની કોઈ કે ળવણીને આગ્રહ નથી. ત્યાાં કુટેવો માટે કોઈ ટોકનાર
નથી. કે ળવણી પણ વ્યસન જેવી બાબતોમાાં તદ્દન મુક્ત તો ન જ હોવી જોઈએ એ જીવનના
આડત્રીસમા વિે સમજાય છે . એક નવદ્વાનનુાં નવધાન છે કે ‘ખોટુાં હોય તો નવરોધ ન કરો તો ચાલશે ,
પણ સાચુાં હોય તેનો સ્વીકાર કરવાની શસ્ક્ત જરૂર કે ળવો.’ તે અનુસાર સત્યનો હુ ાં સ્વીકાર કરી રહ્યો
છુાં.

ુ મ
અનક્ર

લોકભારતી પ્રકાશન

19

તાલીમનાાં ફળ
બીજી એક વાત લખુાં તો અસ્થાને નહીં લેખાય. તાલીમીઓમાાં એક ભાવના ઊભી થાય છે .
જે વાતાવરણમાાંથી બહાર આવે છે તે વાતાવરણની અસર તેના મન પર ચોક્કસ હોય છે . આવા
તાલીમાથી પછી ધીમે ધીમે નોકરીના ચક્કરમાાં અમલદારોના સાંતોિ ખાતર કૂટનીનત આચરતા
થઈ જાય છે . ફોટાની કાબયન કૉપીમાાં જે રીતે દૃશ્ય ઊપસી આવે તે રીતે તેમની ભયાનક આકૃનત
ઊપસતી આવે છે . પદરણામે દારુ , જુગાર , લાાંચની જાળમાાં ફસાતા જાય છે . બ્્ુબર કહે છે તેમ
‘માણસ જ્યારે પોતે પાપ નથી આચરતો ત્યારે બીજા તેનાથી ડરતા હોય છે . પણ પછી પોતે પાપ
આચરવા માાંડે છે ત્યારે પોતે બીજાથી ડરવા માાંડે છે . ’ એ નક્કર સત્ય છે . રબાહ નામના દફલસ ૂફે
પણ કહ્ુાં છે કે : ‘પાપ શરૂઆતમાાં કરોક્ષળયાના જાળા જેવુાં હોય છે અને ધીમે ધીમે સમય જતાાં તે
વહાણને બાાંધવાના દોરડા જેવુાં જાડુાં અને મજબ ૂત બની જાય છે . ’ આમ ધીમે ધીમે આવી ચુગ
ાં ાલમાાં
ફસાયેલા તલાટી-કમ-માંત્રી સમગ્ર તલાટી-કમ-માંત્રી પદરવારની

‘મથરાવટી મેલી ’ કરી નાખે છે .

આજકાલ વહીવટનાાં તમામ દોિારોપણના કારણના મ ૂળમાાં તલાટી-કમ-માંત્રીને જ ગણવામાાં આવે
છે . નૈનતકતાનુાં મ ૂલ્ય પાયામાાં જ ખવાઈ ગ્ુાં હોય તો ઊંચી ઇમારતની અપેક્ષા શી રીતે રાખી
શકાય ? આરાં ભે જે કામ કરવાની તમન્ના , ગરીબોના ઉત્કિયની ભાવના હોય છે તે આસ્તે આસ્તે
દીવાલમાાંથી ખરતા પ્લાસ્ટરની જેમ ખરી જાય છે

, ચણતર ગમે તેટલા પાકા ચ ૂનાનુાં હોય

નસમેન્ટનુાં હોય , પણ સમય અને સાંજોગોના વાવાઝોડા સામે તે ક્યાાં સુધી ટકવાનુાં છે

,

? નનષઠા ,

ધગશ, પ્રામાક્ષણકતા, ચોકસાઈ, કામ કરવાની તત્પરતા એ બધુાં ટ્રે નના પાટા નીચે મ ૂકે લા નસક્કાની
જેમ ઘસાત ુાં જાય છે . જાપાનનો નાગદરક રાષટ્રીય ભાવનામાાં જેટલો ઊંચો આવતો જાય છે તેટલો જ
દહન્દુસ્તાનનો નાગદરક દે શ પ્રત્યેની ફરજમાાં નીચો જતો જાય છે . અલબ ત્ત ભાવના, પ્રામાક્ષણકતા ,
ધગશનાાં મ ૂલ્યો જન્મજાત છે તેવ ુાં માનવામાાં આવે છે પણ તેમાાં પદરવતયન જરૂર લાવી શકાય.
ગાાંધી દફલ્મનો નાયક બૅન દકિંગસ્લે ગાાંધીની ભ ૂનમકા ભજવતાાં ભજવતાાં દારૂ પીવાનુાં છોડી દે

, લૉડય

માઉન્ટબેટન દહન્દુસ્તાન છોડયા પછી ટે બલ પર દડનર લેવાને બદલે પાટલા પર બેસીને ભોજન લે
તો તલાટીમાંત્રીની છ માસની પાયાની તાલીમમાાં તાલીમી ધારે તો થોડાક ગુણો જીવનમાાં ચોક્કસ
ચોક્કસ ગ્રહણ કરી શકે . સાંસ્થાની એકાદ વાત

, એકાદ કાયય , એકાદ પ્રણાક્ષલકા તેના હૃદયના

અંધકારનેઉલેચવા માટે પ્રકાશની લકીર તરીકે કામ આપી જાય તે નનઃશાંક છે . તાલીમ આપવી એ
એક વાત છે ; તે તાલીમને હૃદયમાાં ઉતારવી , અમલમાાં મ ૂકવી તે બીજી અને અઘરી વાત છે .
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તાલીમ આપવી તે સહેલ ુાં છે પણ પદરવતયન કરવુાં તે સૌથી ભારે મુશ્કે લ કાયય છે . મને યાદ છે

,

સણોસરા ગામના માથાભારે શખ્સનાાં ઢોર ભારે પદરશ્રમથી ઉગાડેલાાં શાકભાજી ચરી ગયેલાાં.
અલબત્ત આમાાં અમારીય નનષકાળજી હતી. તે વખત પેલા માથાભારે શખ્સ સામે બાપુએ ખ ૂબ
બોલાચાલી કરે લી. તે વખતે તે શખ્સની અનશષટ ભાિા સહન ન થવાથી એક ગરાસદાર કોમના
તાલીમાથી વાડોક્ષલ્ુાં સરખુાં કરવાની કુહાડી લઈને પેલા માથાભારે શખ્સ તરફ દોડી ગયેલ. બીજી
સવારે બાપુએ પેલા તાલીમાથીને ટોક્યો :

“તારે એમ કરવાની જરૂર નહોતી. તે ભલે અપશબ્દ

બોલે પણ આપણે અપકૃત્ય આચરવુાં ન જોઈએ. મને આ બનાવથી ઘણુાં દુઃખ થ્ુાં છે . માર ખાઓ ,
મારો નહીં... તમે તેની માફી માાંગી આવો તો જ મને શાાંનત થાય...

” આ વ ૃનત્ત છે ત્યાાંના

અધ્યાપકોની ! વેરથી વેર નહીં અવેરથી વેર શમે ... સ્વ. નાનાભાઈ ભટ્ટનો વારસો આ સાંસ્થાએ
દીપાવ્યો છે . આવા તો કે ટકે ટલાય પ્રસાંગો હુ ાં આલેખી શકુાં. ફક્ત પ્રસાંગ આલેખવાથી કાંઈ અથય
સરતો નથી. તાલીમ પચાવવાથી તે નસદ્ધ થાય છે . ગાાંધીમ ૂલ્યોનો સવયત્ર હ્રાસ થતો જાય છે ત્યારે
આવાાં તાલીમ કે ન્રો ચલાવતી સાંસ્થાઓ તે જાળવી રાખે છે . આવતી પેઢીને ફક્ત નશક્ષણ દ્વારા નહીં ,
જીવન દ્વારા આ સાંસ્થા ગાાંધીમ ૂલ્યો બક્ષી રહી છે . જો આવી સાંસ્થા નહીં હોય તો દહિંદુસ્તાનમાાંથી રહી
સહી ગાાંધીજીની ઝાાંખી પણ લુપ્ત થઈ જશે. પછી તો એક જગયાએ એક અનધકારીની સીધી
ભરતીમાાં બાપુન ુાં નામ પ ૂછવામાાં આવ્્ુાં ત્યારે ઉમેદવારે પોતાના બાપુન ુાં નામ જણાવ્્ુ.ાં .. તેવી
રમ ૂજો ડગલે ને પગલે સાાંભળવા મળશે . ગાાંધીજીવન પર જે ત્રણ નવચારકોની ઊંડી અસર છે તે
ટૉલ્સટોય, રષ્સ્કન અને થૉરો. એ થૉરોની નવચારસરણી મુજબ Simple living and high thinkingની
ભાવનાનાાં આ સાંસ્થાના તાલીમકે ન્રમાાં દશયન થાય છે . આ સાંસ્થામાાં તેવી વ્યસ્ક્તઓ પણ છે કે
જેમની પાસે સારી જમીન-જાયદાદ-નમલકત પણ છે . તેમ છતાાં એ બધુાં ત્યાગીને ગાાંધીમ ૂલ્યોને
જાળવવા, ગાાંધી આદશોને જીવનમાાં ઉતારવા આ સાંસ્થામાાં જોડાયા છે . તેવી વ્યસ્ક્ત પણ છે કે જો
કૉલેજમાાં પ્રોફેસર તરીકે જાય તો ઘણો વધારે પગાર મેળવે ; તેમ છતાાં પ ૂરા સાંતોિથી આ સાંસ્થામાાં
સાદુાં અને સ્વચ્છ જીવન જીવી રહી છે . સાથોસાથ સાંશોધન-અધ્યયન પણ કરી રહી છે . જીવવા માટે
પૈસો, મોભો કે વૈભવ-નવલાસની જરૂર નથી ; જીવવા માટે સાંતોિ , અભ્યાસ , પદરત ૃલપ્ત , ખાસ તો
પોતાના આત્માની પદરત ૃલપ્તની જરૂર છે . બધા એક કુટુાંબની જેમ પહાડની તળે ટીમાાં નૈસક્ષગિક
વાતાવરણમાાં જીવે છે .
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લોકભારતીના કે ટલાક સફળ શવદ્યાથીઓ
અહીં તાલીમ પ ૂણય કરીને પછી જાહેર જીવનમાાં પડયા બાદ કે ટલાાંય નામો એવાાં છે જે
રાજકારણમાાં ખ ૂબ જ અગત્યના હોદ્દા સુધી પહોંચ્યાાં છે . કે ટલાાંય નામો એવાાં છે કે સાદહત્યમાાં
ઉજ્જવળ કારદકદી સુધી પહોંચ્યાાં છે . કે ટલાાંય નામો એવાાં છે જે નોકરીની દદશામાાં આગળ વધ્યાાં
છે . નસમેન્ટની દીવાલો તૈયાર કયાય પછી તેને પ ૂરતા પ્રમાણમાાં પાણી પાવુાં જોઈએ - તો જ તે
મજબ ૂત અને ટકાઉ થાય. તેમ અહીં નશક્ષણ નહીં , જીવનની કપરી પદરસ્સ્થનતને હસતે મોંએ સહન
કરી શકાય તે માટે નનયનમતતા , નશસ્ત, પ્રભુપ્રાથયના, વગેરે પણ છે . ‘પરાગ જો અંતરમાાં હશે તો તે
પાાંગરીને કદી પુષપ થાશે ’ તેમ જો નવદ્યાથીના હૃદયમાાં ભાવનાનાાં બીજ પડયાાં હશે તો તે એક
દદવસ ચોક્કસ પાાંગરશે અને તેના જીવનને ધન્ય કરી જશે . તેવો એક દકસ્સો મેં

‘ પાંચાયતીરાજ’

નામના માનસકમાાં આલેખેલો. તે અત્યારે ફરી આ પુસ્તકમાાં ટાાંકુાં છુાં. તે ભાઈ સણોસરાની
લોકભારતી માંત્રી તાલીમમાાં મારી સાથે જ હતા. હાલ ચોટીલા તાલુકામાાં તલાટી-કમ-માંત્રી તરીકે
ફરજ બજાવે છે . તેમનુાં નામ છે નશવાભાઈ છગનભાઈ ડુમાક્ષણયા. ચોટીલા તાલુકાના એક ગ્રુપમાાં
તેઓ માંત્રી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા ત્યારે તે ગામમાાં રાતે એક ગભયવતી સ્ત્રીની તક્ષબયત
એકાએક બગડી. તાલુકાના દવાખાને લઈ ગયા પણ ડૉક્ટરે તેને તાત્કાક્ષલક રાજકોટ હૉસ્સ્પટલમાાં
ખસેડવા જણાવ્્ુ.ાં તેનાાં કુટુાંબીજનો માથે તો જાણે કે વીજળી પડી ! એક તો બાપડાાં અભણ અને
ઉપરથી આ અણધારી આફત આવી પડી. ક્યાાં જવુાં , શુાં કરવુાં તે કશુાં સ ૂઝે જ નહીં. ગ્રામજનો પાસે
આવી પદરસ્સ્થનત આવે ત્યારે કાાં તો એ તલાટી પાસે દોડે અથવા નશક્ષક પાસે . એ જ તેનો સાચો
માગયદશયક. એ લોકો નશવાભાઈ પાસે ગયાાં. નશવાભાઈએ મારતી મોટરસાઇકલે ચોટીલા જઈ ટૅક્સી
ભાડે કરી બાઈને તાત્કાક્ષલક રાજકોટ પહોંચાડી. ત્યાાં બીજો ગાંભીર પ્રશ્ન ઊભો થયો . બાઈના પેટમાાં
બાળક મરી ગ્ુાં હત ુાં અને નસઝેદરયન ઑપરે શન કરવુાં પડે તેવી સ્સ્થનત હતી. બાઈનુાં શરીર
એકવદડ્ુાં અને લોહી અપાય તો જ ઑપરે શન થાય. લોહીના ગ્રુપનો ટે સ્ટ થયો.
હત.ુાં તેનાાં સગાાંસબાંધીનુાં લોહી તપાસ્્ુ.ાં કોઈનુાં લોહી

‘એ’ ગ્રુપનુાં લોહી

‘એ’ ગ્રુપનુાં ન નીકળ્ુ.ાં બધાાં લાચાર હતાાં.

બાઈની જજિંદગી જોખમમાાં હતી. નનણયય તાત્કાક્ષલક કરવાનો હતો. બ્લડ બૅંકમાાં લોહીનુાં ટીપુાં નહોત.ુાં
બધાાં ગભરાઈ ગયાાં. નશવાભાઈ સાથે જ હતા. તેમનુાં લોહી તપાસ્્ુ.ાં જોગાનુજોગ તેમનુાં લોહી
ગ્રુપનુાં નીકળ્ુ.ાં તેમણે પોતાનુાં લોહી આપવાની સાંમનત આપી.
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“પણ સાહેબ તમે ?” સાથે આવેલાાં માણસો બોલી ઊઠયાાં.
“કે મ, સાહેબનુાં લોહી દકિંમતી હોય છે ?” તેમણે હસીને જવાબ આપ્યો અને તરત જ બાાંકડા
પર સ ૂઈ ગયા. ૩૦૦ સી.સી. લોહી આપ્્ુ.ાં નસઝેદરયન ઑપરે શન સફળ થ્ુ.ાં બાઈની જજિંદગી બચી
ગઈ. બાઈનો પનત નશવાભાઈ પાસે ગળગળો થઈ ગયો.
“તમે મારી ઘરવાળીની જજિંદગી બચાવી છે . તમને મારી જમીનનો અડધો ભાગ આપવા
માગુાં છુાં... જેથી તમારી બદલી થાય તોય જમીનને લીધે ક્યારે ક તો તમે ગામે આવોને ... અને
આપણા સાંબધ
ાં પણ જીવતા રીયે ...”
“કોઈની જજિંદગી બચાવવી તે પ્રત્યેકની ફરજ છે . તેમાાં મેં કાાંઈ ઉપકાર કયો નથી.
નશવાભાઇએ કહ્ુ.ાં આવા તલાટી-કમ-માંત્રી સણોસરાના

”

‘પાંચાયતી રાજ તાલીમ કે ન્ર ’ મારફત

તાલીમ લઈને બહાર આવ્યા છે . તેમણે ખરા અથયમાાં તાલીમનુાં નામ ઊજળાં ક્ુાં છે . વહીવટી કામ
સાથે માનવતાના આ કામનુાં મ ૂલ્ય પણ અનેકગણુાં છે .
ગોલીડા ગ્રુપમાાં તલાટી-માંત્રી તરીકે હતો ત્યારે પ ૂરી રીતે લોકલાગણી જીતી હતી.
અવલકારકુન થયો ત્યારે ચાર્જ છોડતી વખતે ગામલોકોને જાણ થઈ કે મારી બદલી થઈ છે ત્યારે
પદરસ્સ્થનત નવપરીત બની ગઈ. બધા તાલુકા પાંચાયતના પ્રમુખશ્રી પાસે ગયા :

“અમારા

તલાટીસાહેબને અમારી ઇચ્છા નવના શા કારણે બદલો છો ?”
“અરે ભલા આદમી ! તમારા તલાટીને ઉપલો હોદ્દો મળયો છે . તેમની બદલી થઈ નથી.
તમારા ગામમાાંથી તે ઊંચી પાયરી પર જાય છે ... ” તાલુકા પાંચાયતના પ્રમુખશ્રીએ તેમને સમજાવ્્ુાં
ત્યારે જ એ બધા શાાંત પડયા.
તે ગામમાાં મેં પોિક આહારના પ્લૉટ તૈયાર કરાવેલા

, બાલવાડી પણ શરૂ કરાવેલી.

ભનવષયમાાં આ ગામે જવાનુાં થશે ત્યારે શાળાની પાછળ ખુલ્લા પ્લૉટમાાં પોિક આહારનો સામ ૂદહક
બાગ જોઈને મારાંુ અંતર જરૂર પુલદકત થઈ જશે !
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કેટલાાંક સામાજિક કામોમાાં સફળતા મળી
૧૯૭૧ના વિયમાાં કુટુાંબ નનયોજન ક્ષેત્રે પણ મેં સારી કામગીરી કરે લી. ઇનામ પણ મેળવેલ.ુાં
ગોલીડા ગામ કુટુાંબ નનયોજનની બાબતમાાં હાંમેશાાં નવરુદ્ધમાાં મત ધરાવત ુાં રહ્ુાં હત.ુાં એક પણ કે સ આ
ગામે થયેલ નહોતો . મેં મારા પટાવાળા કે શાને સમજાવ્યો. કે શો જો પહેલ કરે તો તેની પાછળ
પાછળ ત્રણ જણા નસબાંધી કરાવવા તૈયાર હતા. હુ ાં કે શાને ચોટીલા લઈ ગયો

, સાથે પેલા ત્રણ

જણને પણ લઈ ગયો. ત્રણ જણની હાજરીમાાં કે શાએ નસબાંધી કરાવી. તેની આ નસબાંધીના
સામાન્ય ઑપરે શનને જોઈ પેલા ત્રણ જણ પણ તૈયાર થઈ ગયા. આમ એક દદવસમાાં ચાર કે સનો
હુ ાં મોદટવેટર બન્યો !
અસ્પ ૃશ્યતા તે દહન્દુ સાંસ્કૃનતનુાં કલાંક છે એ ગાાંધીજીએ ખ ૂબ જ વેદના સાથે ઉચ્ચારે લ ુાં નવધાન
છે . મને પણ આ ભેદભાવ હજુ સમજાતા નથી. આદમ-ઈવ પ ૃર્થવી પર અવતયાાં ત્યારે કોઈ જ્ઞાનતજાનત નહોતી. તો હવે આ જ્ઞાનત-જાનતનાાં બાંધન કઈ રીતે આવી ગયાાં

? આભડછે ટની આ કાળી

છાયા હજુ ગામડામાાંથી દૂ ર થઈ નથી. આ માટે નો એક પ્રસાંગ મને યાદ આવે છે . એક ગામડામાાં હુ ાં
તલાટી-માંત્રી તરીકે હતો. (આ પ્રસાંગ મેં જૂ નાગઢ અનુનશક્ષણ અને અધ્યયન કે ન્રમાાં ક્ષેત્ર ઘટના
તરીકે રજૂ કરે લો ) ગામના સરપાંચ ખ ૂબ જ આદશયવાદી , ઉમદા નવચારસરણી ધરાવનાર નશક્ષક્ષત
વ્યસ્ક્ત હતા. અમારે બાંનેને સારાંુ બનત.ુાં ગામમાાં કે ટલાય કાયમી યાદગીરી જેવાાં નવકાસનાાં કામો
પણ આ સરપાંચશ્રીને લીધે થયાાં હતાાં. તેઓ ધણી વખત સાાંજે પોતાના ધાંધા (વેપારી હતા)થી
કાંટાળી મારી પાસે આવી બેસતા અમે કે ટલાય નવિયો પર મોડે સુધી ચચાયઓ કરતા. એક વખત
અસ્પ ૃશ્યતાના નવિય પર ચચાય નીકળી પડતાાં તેમના ચહેરા પર તનાવ ઊતરી આવ્યો.
“આ દે શમાાં આભડછે ટના કાયદા વધુ કડક કરવા જોઈએ. આ બધા કાયદા હજુ ટાાંચા છે . એ
પણ માનવી છે , તેમની રગોમાાં પણ લોહી વહે છે . માનવી સાથે આવો દુવ્યયવહાર કરનારને ફાાંસીએ
ચડાવવા જોઈએ વગેરે...”
દર્યાન આ ગ્રામ પાંચાયતનુાં વાનિિક ઑદડટ આવવાનુાં થ્ુ.ાં હુ ાં એકલો જ રહેતો હતો. તે
દદવસે તેમણે મને કહ્ુાં : ઑદડટરનુાં મારે ત્યાાં જમવાનુાં રાખશો અને સાથે તમે પણ આવશો. મને
થ્ુ,ાં આજનો દદવસ હાથનાાં હાાંડલાાં કૂટવામાાંથી છૂટયા.
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ઑદડટર આવ્યા. તેમની અટક સોલાંકી હતી. હુ ાં તેમને ઓળખી ગયો. મારા કૉલેજકાળના
નમત્ર હતા – પરસ્પર પદરચયનવનધ થયો. મારા મોંમાાંથી ઉચ્ચાર નીકળી ગયો : “સોલાંકીભાઈ, તમે
?” એ અટક સરપાંચને યાદ રહી ગઈ. તેમણે મને સોલાંકીભાઈની ગેરહાજરીમાાં પ ૂછ્ુાં :
“તમે તેમને ક્યાાંથી ઓળખો ?”
“અમે કૉલેજમાાં સાથે હતાાં.”
“તેઓ કઈ જ્ઞાનતના છે ?”
“એ તો હુ ાં પણ જાણતો નથી . કૉલેજની મૈત્રીમાાં જ્ઞાનત-જાનતની પ ૂછપરછ ન હોય ! ” મેં મારાંુ
અજ્ઞાન દશાયવ્્ુ.ાં તે જતા રહ્યા. થોડીવાર પછી બપોરના ખાણાની થાળી લઈને પટાવાળો આવ્યો :
મેં પ ૂછ્ુાં : “કોની થાળી ?”
સરપાંચશ્રીએ મોકલી છે , ઑદડટર સાહેબ માટે . અને આપને તેમના ઘેર જમવા બોલાવ્યા
છે .” મારી નસો તમતમી ગઈ. ઘડી પહેલાાં અસ્પ ૃશ્યતા નનવારણ માટે કડક કાયદાની વાત કરનાર
આટલો પોકળ નીકળયો ? હાથીના દાાંત ધરાવનાર આ માણસને ઓળખવો દોહ્યલો છે . મેં મારી
થાળી પણ ઉપર માંગાવી લીધી. સોલાંકીભાઈ પદરસ્સ્થનત સમજી ગયા. તેઓ હસતાાં હસતાાં કહેવા
લાગયા : “આ અનુભવ મારા માટે નવો નથી. દરે ક જગયાએ મારી આ અટક જ મને મુશ્કે લીમાાં મ ૂકે
છે . બધાાં મને હદરજન સમજે છે . ”
“શુાં તમે હદરજન નથી ?”
“ના રે ... હુ ાં તો રાજપ ૂત છુાં. ”
ફસ્સ દઈને ખ ૂબ ફુલાવેલો ફુગગો ફૂટી જાય તેવ ુાં થ્ુ.ાં .. મેં સરપાંચને આ વાત કહી તો તેઓ
થાળી ઉપર મોકલવા માટે બીજાાં બહાનાાં કાઢવા લાગયા. ગામડા ગામમાાં આ અશ્પ ૃશ્યતાનુાં દૂ િણ
હજુ ગઈ પેઢીમાાં તો લુપ્ત થ્ુાં નથી. આવતી પેઢી માટે કદટબદ્ધ બનવુાં પડશે. સમ ૂહ ભોજન કે
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કથાકીતયનના કાયયક્રમથી આ દૂ િણ નાબ ૂદ થાય તે માન્યતા મ ૂખાયમી ભરે લી છે . કોઈ નક્કર પગલાાં
ભરવા પહેલ કરવી જ પડશે .
‘માર ખાઓ પણ મારો નહીં.’
અમારા ગુરુની આ ઉસ્ક્તનો મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે . જે હુ ાં વણયવ ુાં છુાં. હુ ાં ત્યારે નવસ્તરણ
અનધકારી ‘પાંચાયત’ તરીકે સાયલા તાલુકામાાં હતો. એક માંત્રીનો દહસાબ તપાસ કરવા માટે હુ ાં તે
વખતના તાલુકા નવકાસ અનધકારી શ્રી ડી.એલ. પટે લની સાથે તા. ૭-૮-૭૯ના રોજ નોલી ગામે
જઈ રહ્યો હતો. અમે જીપમાાં ન જતાાં બસમાાં જઈ રહ્યા હતા. સવારની નવરમગામથી બોટાદવાળી
બસમાાં અમે સાયલાથી નવ કલાકે બેઠા અને પોદરયાળી ગામ આવતાાં સુધીમાાં એક માથાભારે
શખ્સે તાલુકા નવકાસ અનધકારી પર ખ ૂની હુમલો કયો (આ સમાચાર તે વખતે વતયમાનપત્રોમાાં પણ
ચમકે લા) તાલુકા નવકાસ અનધકારી પર લાકડી લઈ આ શખ્સ ધસી ગયેલો. બસના મુસાફરો
સ્તબ્ધ થઈ ગયેલા. અનધકારીની આ અવદશા બનેલી જોઈ અને વકરે લી ગુડાં ાગીરીને બેફામ
બનેલી જોઈ હુ ાં વચ્ચે પડયો... ત્યારે મારા મોંમાથી નીકળે લા આ શબ્દો હતા :

‘તેમને નહીં મારો ,

મને મારો. તે મારા સાહેબ છે ... મને મારો... તેમને છોડી દો.’ પેલા ઉશ્કે રાયેલા ગુડાં ાએ મને પણ બે
તમાચા ઝીંકી દીધા. મેં પ્રેમથી સહન કરી લીધા. બસ ઊભી રહી

, ગુડાં ો ચાલ્યો ગયો , પણ

અનધકારીના હૃદયમાાં તથા હાજર રહેલા મુસાફરોના હૃદયમાાં મેં જે થોડીક જ ક્ષણોમાાં સ્થાન લઈ
લીધુાં એ ન ચાલ્્ુાં ગ્ુ.ાં એ તો સ્સ્થર થઈ હરહાંમેશ માટે અંદકત થઈ ગ્ુાં :

“ધન્ય છે તમારા આ

સાથીદારને. તેણે વચ્ચે રહી ઘા ઝીલી લીધા. પટે લસાહેબે નવદાય (બદલી થવાની) ક્ષણે પણ આ
પ્રસાંગને યાદ કયો હતો. વ્યસ્ક્તના સાંસ્કારને લીધે કે તાલીમને લીધે વ્યસ્ક્તમાાં ભાવનાનુાં આવુાં પ ૂર
આવી જાય છે તે નક્કી કરવાનુાં કપરાંુ છે . આવુાં પ ૂર કોઈ કોઈ વાર મારા અંતરમાાં ઊમટી આવે છે .
હવે તે માટે તાલીમ , સાંસ્કાર કે બળ-જે કોઈ પાસુાં જવાબદાર હોય તે કહેવ ુાં મુશ્કે લ છે . મેં તો જે
હકીકત હતી તે રજૂ કરી છે . બીજુ ાં , મેં મારી અત્યાર સુધીની કારદકદીમાાં પ્રામાક્ષણકતા છોડી નથી.
(રાહતકામના મજૂ રોને રૂનપયા સાથેના છૂટા પૈસા આપવા માટે તાલુકેથી છૂટા પૈસાનુાં પરચ ૂરણ
અગાઉથી મેળવીને જ ચ ૂકવણુાં કરવા ગયો છુાં). જ્યાાં જ્યાાં મેં નોકરી કરી છે ત્યાાં ત્યાાં આ ગુણ (કે
અવગુણ)ની પ્રશાંસા મેં સાાંભળી છે . આ માટે મારે કે ટલીકવાર ઘણુાં સહન પણ કરવુાં પડ્ુાં છે .
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કે ટલાક વડીલોએ,‘તેને સારી જગયાએ લઈએ પણ તેની મુશ્કે લી એ છે કે તે પ્રામાક્ષણક છે ...
હજુ જમાના સાથે તાલ નમલાવતા શીખ્યા નથી

’ ‘તમે

’ તો વળી કે ટલાક એમ પણ કહે છે કે

‘કાંઇક

સમજો’.આ “કાંઇક સમજો ” એટલે શુાં ? એ બધા સાંદભો , ગક્ષભિત ઇશારાઓ કઈ તરફ છે તે સહેજે
સમજી શકાય તેવ ુાં છે . ભ્રષટાચાર , અનીનત. લાાંચ એ બધુાં સામાન્ય જનજીવન સાથે વણાઈ ગ્ુાં છે .
અથવા તો સામાન્ય જનજીવન જ તેની સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગ્ુાં છે . સરકારી કચેરીઓ તો આ
બધાાં માટે તાલીમશાળાની ગરજ સારે છે . કામની સ ૂઝ કરતાાં કરપ્શનની સ ૂઝ કે ળવે તે મોટા ભાગે
જોવાય છે . કામ ગમે તેટલુાં સારાંુ હોય પણ ઉપરી અનધકારીને તેનાથી સાંતોિ નથી. તેમની ભાિામાાં
‘હવે જરા સમજો ’ શબ્દો વારાં વાર સાાંભળવા મળે છે . ઉપલા અનધકારીની ખફામરજી પણ વહોરવી
પડે છે . સી.આર. (ખાનગી દરપોટય ) લગાડવામાાં આવે છે , અપ્રામાક્ષણક ન હોય અને કામમાાં થોડી
નનષકાળજી હોય તો ચલાવવાની ઉદારતા હવેની સરકારમાાં નથી. પ્રામાક્ષણકતાના મોટા ગુણ તળે
આવી બાબતો ઢાંકાઇ જવી જોઈએ. ડી.એલ. પટે લ; ન.મો. બ્રહ્મભટ્ટ જેવા કે ટલાય અનધકારીના
‘ટચ’માાં આવ્યો છુાં કે જેઓ બહુ દહિંમતપ ૂવયક પ્રામાક્ષણકતાને વળગી રહ્યા છે . સરવાળે તેમને સહન
કરવુાં પડે છે . જે અનધકારી ભ્રષટાચારને રસ્તે વળે લા નથી તેમનાથી બીજા અમલદારો સતત ડરતા
હોય છે . એટલે પેલાને કઈ રીતે પોતાનો બનાવવો તેની જ વેતરણમાાં હોય છે . બચપણમાાં મારો
એક ભાઈબાંધ બીડીનાાં ઠૂાંઠાાં વીણી , સળગાવી કશ લેતો... તેને હુ ાં જોઈ ગયો... મારા આ ભાઈબાંધને
બીક પેઠી કે હુ ાં તેનાાં મ્મી-પપ્પાને આ રહસ્યની જાણ કરી દઈશ. તેથી સમજાવી-પટાવી છે વટે
ધાકધમકીથી એ ઠૂાંઠાની મને પણ બે કશ પરાણે ખેંચાવેલી... તેમ પોતાનુાં વતળ
ય ુ નવકસે તેમાાં જ આ
લાાંક્ષચયા લોકોને રસ હોય છે . કોઈ આંગળી ચીંધવાવાળો ન હોવો જોઈએ. અને તેથી આ આલમ
દદવસે દદવસે વધુ ને વધુ નવકસી રહી છે, અજગરની માફક ભરડો લઈ રહી છે .
મને તો આ બધાથી અક્ષલપ્ત રહેવાથી કૌટુાંક્ષબક રીતે ખ ૂબ જ શાાંનત પ્રાપ્ત થયેલી છે . સ્વસ્થ
ક્ષચત્તે સર્જનકાયય કરી શકુાં છુાં એ જ અનેરી નસદ્ધદ્ધ છે . જે લોકો પૈસા પાછળ દોડે છે , ગમે તે રીતે પૈસો
મેળવવાની આંધળી દોટ દે છે , નોકરીને આવકની દૃષ્ષટએ જુએ છે તે બધાને દોડતા

, પડતા ,

આખડતા, દુ:ખી થતા, જીવનના અભાવ વ્યકત કરતાાં જોઈ શક્યો છુાં. ખ ૂબ જ નજીકથી જોઈ શક્યો
છુાં. આવાાં ખોટી રીતે લીધેલાાં નાણાાંની જ્યારે તપાસ આવે છે ત્યારે પેલો તપાસ કરનાર અનધકારી
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તેની પાસેથી બે-ગણાાં નાણાાં પડાવે છે . આમ બમણાાં ત્રમણાાં ખચાયમાાં લીધેલી રકમ ચાલી જાય છે .
અને તપાસ તો ઊભી જ રહે છે . પણ આ રમત એવી છે કે તેમાાં રમનારને તેના સારા-નરસા
પદરણામનો ખ્યાલ આવતો જ નથી. તે તો ફક્ત દોડયા જ કરે છે . નાણાાંની પાછળ તેના આઘાતપ્રત્યાઘાતની તેને પડી નથી. હાયો જુગારી બમણુાં રમે , તેમ છટકામાાં સપડાયેલો કમયચારી મોટી
લાાંચ માગે. તેની ઊંઘ પણ હરામ થઈ જાય છે . ત્યારે મને પેલા નવદે શી લેખકનુાં વાક્ય યાદ આવે
છે કે ‘તમે પથારી ખરીદી શકશો પણ ઊંઘ નહીં ખરીદી શકો. ’ મેં તો ઊંઘ ખરીદી લીધી છે . હજુ
સુધી ગાંગાના પ્રવાહની જેમ જીવન સરળતાથી વહ્ુાં છે . જે ચાહ્ુાં છે તે મળ્ુાં છે . આગળ શુાં થશે તે
માટે તો પ્રત્યેકની માફક હુ ાં પણ અજ્ઞાન છુાં.
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તાલીમનાાં ફળ
શ્રી સુમત
ાં રાય રાવલ
શ્રી સુમ ાં તરાય બળવાંતરા ય રાવલનો જન્મ તા. ૧૪-૧૧-૧૯૪૫ના રોજ બોટાદ તાલુકાના
પાક્ષળયાદ ગામે થયો હતો. પાક્ષળયાદમાાં પ્રાથનમક

, માધ્યનમક નશક્ષણ લઈ શામળદાસ કૉલેજ

ભાવનગરમાાં ગુજરાતી સાથે ૧૯૬૮માાં બી.એ. થયા.
નોકરીનો આરાં ભ તલાટી-માંત્રી તરીકે કયો. સણોસરામાાં લોકભારતી પાંચાયતરાજ તાલીમ
કે ન્રમાાં તલાટી-માં ત્રીની છ માસની પાયાની તાલીમ પ્રાપ્ત કરી. બઢતી મળતાાં અવલ કારકુન
થયા. એ પછી નવસ્તરણ અનધકારી (પાંચાયત) , આકારણી અનધકારી વગેરે જગયાઓ ઉપર રહી હવે
તલાટી-કમ-માંત્રી તાલીમ કે ન્ર, ગાાંધીનગરમાાં અધ્યાપક તરીકે કામ કરે છે .
૧૯૬૦માાં હાઈસ્કૂલમાાં હતા ત્યારથી વાાંચવા-લખવાનો શોખ વળગેલો. કૉલેજમાાં એ શોખને
ગનત મળી. ટૂાંકી વાતાયઓ, લઘુ નવલ અને વ્યાખ્યાન એમના રસના નવિયો છે .
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