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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
શિક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના શવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના શનશમત્તે જે શવશવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂશતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે િ અને પછાત સમાજની પનરા ચના
સાથે સાંકળાયેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાયત, શિક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાયેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે ,
જેલ સપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ શવશવધ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધ સઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ શિક્ષણનો દોર જોઈ િકિે . પ ૂવા અને દક્ષક્ષણ ગજરાતના આદદવાસી
શવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં શિક્ષણ કે ગ્રામશવકાસકાયામાાં પરોવાયેલાના આવા બીજા
ડઝનબાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાાં અમારા સામથ્યાની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજરાતમાાં ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્યમથી સદગણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ાં
સાદહત્ય પ્રકાશિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી શવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી
શવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયા માટે આશથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

– મનુભાઈ પાંચોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેજો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત નથી. લોકભારતી તો એક શવચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાક્ષભમખ–ગ્રામાક્ષભમખ કે ળવણી–જગતન ાં સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋશિવયા
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના શવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ ાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા શિક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાશવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમશપિત એવા શવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમન,ાં લોકભારતીત્વન ાં શવશ્વબજારમાાં આજે માકે દટિંગ થવ ાં અશનવાયા છે . કારણ કે
શવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃશત અને સાંસ્કૃશતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાગી જવ ાં
બહ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક શવિેિ સફળ થયેલા શવદ્યાથીઓનાાં કાયો–
અનભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ િીિાકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પસ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી શિક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાયેલો શવદ્યાથી શ ાં શ ાં કરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે . તેમાાં
બહ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ ાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સધી પહોંચેલા આ બહ મ ૂલ્યવાન અનભવોને આધશનક સમયમાાં
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સશવધાઓનો લાભ આપીને શવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માશનત અમારા પ ૂવા શવદ્યાથી અને ‘કોદડ્’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
અનુક્રમ
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એટલ ાં જ નહીં પણ એ બધી જ પસ્સ્તકાઓન ાં પ્ર ૂફરીદડિંગકાયા સાંભાળી લીધ ાં સાથે સાથે ગ્રાદફકને
લગતાાં તથા પ્રકાિનનાાં કાયોમાાં મબ
ાં ઈના શ્રી ત ુષાર મહેતાની દકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયા
પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ શવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાાં
આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકરૂપે હજારો પસ્તકો પ્રગટ થવા લાગ્યાાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવ્્.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ સાર
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી બજેટ
કરતાાં પણ વધ મદદ હતી ! સવાશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્એસએ),
અિોક મોઢવાદડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેિ પટે લ (કે ક્ષલફોશનિયા)ના તત્કાલીન પ્રશતભાવોએ અમને
પ્રોત્સાદહત કયાા.
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માતશ્રી કાિીબહેન ઝ . પટે લ તથા સાદહત્યપ્રેમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌજન્યે) તથા શ્રી

ચચરાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પસ્સ્તકાઓન ાં પ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે
ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાાં શિક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાિનોને વૈશશ્વક
ગજરાતી વાચકો સધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભવો પહોંચાડવાન ાં
અમારાં કાયા સાથાક થિે તેવી આિા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજજિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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જન્મ અને બાળપણ
ગાભણી અને માદવ ખાડીના સાંગમથી બનતી નદી તે મીંડોળા . ગાભણીને ઉત્તર કાાંઠે, મઢી
અને મદાવને દક્ષક્ષણ દકનારે વસેલ ાં સ્યાદલા ગામ તથા ગાભણીના દક્ષક્ષણ અને મદાવના ઉત્તરે
મીંઢોળના સાંગમથી થતા શત્રકોણમાાં વસેલ મઢી ગામની ‘‘ચોધરા’’ નામની આદદવાસી વસ્તીન ાં
ફક્ષળ્ ાં તે ‘‘બેડીફક્ષળયા’’ . આખી વસ્તી એક જ જાશત. કહેવાય છે કે જ્યારે પાવાગઢ ઉપર
મસલમાનોએ ચઢાઈ કરી ત્યારે ત્યાાંથી ભાગીને અમારા પ ૂવાજો અહીં વસેલા.
બેડીફક્ષળયામાાં એક આદદવાસી ખેતમજૂ ર, ગરીબ ચૌધરી કટાંબમાાં મારો જન્મ થયો. અમે છ
બહેનો; ભાઈ નથી. મોટી બહેનો મા-બાપ સાથે મજૂ રીએ જાય. સાથે અમને નાની બહેનોને સાચવે
તેથી ભણી િક્યાાં નહીં. કટાંબનો ધાંધો માત્ર ખેતમજૂ રી, તેથી મારો ઉછે ર ખ ૂબ ગરીબાઈમાાં થયો.
મને યાદ છે , મારા નાના ઘરમાાં માત્ર માટીનાાં જ વાસણો હતાાં. રાાંધવા ખાવા માટે પણ તેનો જ
ઉપયોગ થતો. દાળ-કઢી, પાણી પીવા માટે ડોબડાં (ડોયા આકારન ાં હોય છે . એક છે ડે ગોળ અને
તેનો ડાાંડો લાાંબો. તે સકાઈ જાય, એટલે જે ગોળ ભાગ હોય તેને ચપ્પ કે દાતરડાથી કોરી તેમાાં
ગોળ કાણ ાં પાડે. અંદરથી બી વગેરે કાઢી, સાફ કરી, ધોઈ નાખે એટલે તેનો ઉપયોગ પાણી લેવા કે
કઢી, દાળ છાિ અને કાાંજી લેવા માટે થઈ િકે ).
પાથરવા માટે ફક્ત ખજૂ રીનાાં ઝીણાાં પાાંદડાાંની બનાવેલી એકાદ સાદડી કે એકાદ કોથળો
હોય. ભોંય પર પાથરીને સ ૂઈ જવાન.ાં ઓઢવા માટે બાન ાં પહેરવાન ાં લ ૂગડાં. નહીં ચાદર નહીં
ચોરસા-ઓિીકાાં. ઘરમાાં એક ખાટલો કાથી ભરે લો હતો. ખજૂ રીનાાં પાાંદડાાંની સાદડી મારાાં બા અને
દાદી ઘરે જ ગથ
ાં ૂ ીને બનાવી લેતી. આ શસવાય કોઈ જ સાધન ઘરમાાં નહીં.
બાળપણનો અમારો ખોરાક હતો- જવારના લોટની પાણીમાાં ખ ૂબ પાતળી બનાવેલી કાાંજી,
જેમાાં માત્ર મીઠાં નાખવામાાં આવત ાં. ક્યારે ક છાિ મળે તો તે નાખવામાાં આવતી અથવા ચોખાની
પાણીમાાં બનાવેલી ખ ૂબ પાતળી કાાંજી. ક્યારે ક તેની સાથે વાલ કે તવેરન ાં િાક માત્ર મીઠાં નાાંખેલ ાં
હોય.
કોઈક દદવસ સાાંજે જવારનો રોટલો હોય પણ તેની સાથે િાકભાજીને બદલે છાિની કઢી કે
પાતળી દાળ હોય, તેમાાં મસળીને રોટલો પાઈને સ ૂઈ જવાન.ાં અમારા મા-બાપ સ્યાદલા ગામના
પાટીદારોને ત્યાાં સાથી તરીકે રહીને કાળી મજૂ રી કરે ને અમને ઉછે રે.
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અન્નપ ૂણાચબહેન આવીને ભણાવવા લઈ ગયાાં
મારાં નસીબ કાાંઈક જોર કરત ાં હિે તે બાલમાંદદરમાાં જવા જેવડી થઈ ત્યારે મ.
અન્નપ ૂણાાબહેન, તેમના શપતાશ્રી ચનીદાસ સાથે એક દદવસ અમારા ફક્ષળયામાાં આવ્યાાં.
બેડીફક્ષળયામાાં બાલવાડી િરૂ કરી.
મ. અનબહેન (અન્નપ ૂણાાબહેન) બાલવાડીની પ્રવ ૃશત્ત મારફત અમારાાં માતાશપતાનો સાંપકા
સાધવા લાગ્યાાં અને એ આદદવાસી, અજ્ઞાન, કચડાયેલા મજૂ રોને પોતાની દીકરીઓને ભણવા,
સાંસ્કારી બનાવવા, ફક્ષળયાને છે વાડે મદાવ નદીને દકનારે આવેલ આશ્રમમાાં મોકલવા માટે
સમજાવવા લાગ્યાાં. મા-બાપ િરૂઆતમાાં આનાકાની કરતાાં પરાં ત બહેનની સમજાવટથી અમને
મોકલવાન ાં િરૂ ક્ાં અને આજના કન્યા-આશ્રમનો ૧૨ બાળાઓથી પાયો નાંખાયો. તે વખતે આ
આશ્રમમાાં ખાદી વણાટન ાં કામ ચાલત ાં હત ાં. ત્યાાં કાચાાં બે મકાનો પૈકી એક ઓરડામાાં કન્યા
આશ્રમની િરૂઆત થઈ.
જમવા સવાર-સાાંજ ઘરે આવવાન.ાં આખો દદવસ આશ્રમમાાં ભણવાન ાં અને કાાંતવાન.ાં રાત્રે
જમીને આશ્રમમાાં સ ૂવા જવાન.ાં આશ્રમમાાં સવાર-સાાંજ પ્રાથાના થાય, રાત્રે સ ૂતાાં સ ૂતાાં અનબહેન
રામાયણ, મહાભારત, બદ્ધ, કૃષ્ટ્ણ, હદરશ્ચાંદ્ર, શ્રવણ કે ધ્રવની વાતાાઓ કહે. પથારી કરીને સવાડે.
સવારે પ્રભાશતયાાં ગાઈને ઉઠાડે . દાતણ કરતાાં, ઊલ ઉતારતાાં, માથાના વાળ ઓળતાાં, નહાતાાં
િીખવે અને નવડાવે.
પ્રાથાના બાદ સફાઈકામ, સાંડાસ-સફાઈ, ચોગાન સફાઈ, ઓરડાસફાઈ, પાણી પાવ,ાં નાસ્તો
બનાવવો વગેરેના વારા. ટકડીઓ બનાવેલી. અઠવાદડયે વારા બદલાય.
ગળી રાબ (ગોળવાળી કાાંજી) , ખારી રાબ, જવારના લોટની પાણીમાાં મીઠાં અને છાિ
નાખીને બનાવેલ કાાંજી, પલાળે લા મગ-ચણા હોય. પાટી, પેન અને ચલણગાડી – પરાં ત અક્ષરજ્ઞાન
આપવાની પદ્ધશત અનોખી. પ્રથમ પાટીમાાં લખાવે . તે અક્ષર ચોગાનમાાં રે તી ઉપર ચીતરાવે . નાનાાં
કાાંકરા ભેગા કરાવે અને તેને ગોઠવીને અક્ષર બનાવડાવે . રોજની પ્રવ ૃશત્તઓમાાં વપરાતા િબ્દો
પ્રથમ િીખવે. વાતાાઓ કહે, તેમાાં વધારાનાાં પાત્રોનાાં નામો લખાવે . ઝાડપાન-અનાજનાાં નામો
લખાવે, અને તેને લગતાાં નાટકો, ગીતો િીખવે, કરાવે. આને કારણે અમે અક્ષરજ્ઞાન ખ ૂબ ઝડપથી
મેળવતાાં ગયાાં. હજી તો પહેલા ધોરણમાાં હ ાં હતી ત્યારે જ મને સમાચારપત્રો વાાંચતાાં અને લખતાાં
આવડી ગ્ ાં હત ાં. નાની બાળવાતાાઓ વાાંચી લેતી, નાના શનબાંધો પણ લખતી.
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આશ્રમનુાં જીવનશશક્ષણ
અમે નાનપણથી માબાપ સાથે હટવાડા જવા ટે વાયેલાાં અને એક પૈસાનાાં ભજજયાાં ખરીદી
આપે તે ખાતાાં. એટલે આશ્રમમાાં દાખલ થયા પછી પણ ઘરે જમવા જઈએ ત્યારે એક આનો
માગીને હટવાડામાાં જઈને ભજજયાાં લઈને આશ્રમમાાં જઈએ. પ ૂ. બહેનને એક આનામાાં બજારનાાં
ગાંદા ભજજયાાં અમે ખાતાાં તે ગમત ાં નહીં તેથી તેમણે એક પદ્ધશત અપનાવી કે એક આનો અમારે
બહેનને આપી દે વાનો અને તેમાાંથી બહેન અમને ભજજયાાં, તલસાાંકળી વગેરે આશ્રમમાાં બનાવીને
ખવડાવે. પાછળથી એવ ાં ગોઠવ્્ ાં કે દર અઠવાદડયે અમે ઘરે થી એક વાટકી ચોખા અથવા જવારનો
લોટ લઈ આવીએ, બધાનો ભેગો કરીએ અને તેમાાંથી નવી નવી વાનગીઓ ઢેબરાાં-ઢોકળાાં વગેરે
બનાવીને સમ ૂહભોજન કરીએ. એનાથી અમને રસોઈન ાં શિક્ષણ પણ મળવા લાગ્્.ાં સમ ૂહભાવના
કે ળવાઈ. આવા સમ ૂહભોજનમાાં અમને ખ ૂબ આનાંદ આવતો.
ઘણી વાર સાાંજની પ્રાથાના બેડીફક્ષળયા મઢી કે સ્યાદલા ગામમાાં રાખવામાાં આવે . તે દદવસે
ત્યાાં મનોરાં જન, રાસ, ગરબા, નાટકો હોય. સ્યાદલા અને મઢીગામની ઉજક્ષળયાત વસ્તીને પણ
આશ્રમ તરફ આકિાવાની હતી, જેથી પછાત અને ઉજક્ષળયાતના ભેદભાવ દૂ ર થાય.
એક કે દોઢ વિા થ્ ાં તેવામાાં ‘બહારી’ન ાં કન્યા-છાત્રાલય જે જજલ્લા શિક્ષણ બોડા ન ાં હત ાં તે
કન્યા આશ્રમમાાં ખસેડવામાાં આવ્્ ાં અને શિક્ષણ બોડા ની પદ્ધશતસરની કન્યા-િાળા ૫થી ૭ ધોરણની
િરૂ થઈ. પરાં ત ૧થી ૪ ધોરણની િાળા ન હતી. અન્નપ ૂણાા બહેનની િાળા ઓટલાિાળા હતી. તેથી
અમે તેમની પાસે જે બાળાઓ હતી, તેમને સ્યાદલાની િાળામાાં દાખલ કરવામાાં આવી. મને સીધા
ધો-૩ની પરીક્ષા અપાવી, ધો-૪માાં દાખલ કરી. અમે પદ્ધશતસરની િાળાન ાં શિક્ષણ લેવા માાંડ્.ાં આ
િાળામાાં કે ટલાક કડવા અનભવો થયા. એ વખતે શ્રી કલ્યાણજીભાઈ મહેતા િાળાબોડા ના ચેરમેન
હતા. ગાાંધીના અનયાયી-નઈ તાલીમના દહમાયતી. કન્યાિાળામાાં બાળકોને મારવાાં નહીં તેવી
સ ૂચના તેમણે આપેલી. અમારી સ્યાદલાની િાળામાાં બાળકોને મારતા. (જોકે મને ક્યારે ય માર
પડયો ન હતો) એક દદવસ અમે બારડોલી કોઈ પ્રસાંગે ગયાાં હતાાં ત્યાાં શ્રી કલ્યાણજીભાઈએ અમને
બાળાઓને કોઈ મશ્કે લી હોય તો પ ૂછ્.ાં મારાથી બાળસહજ ભાવથી બોલાઈ ગ્.ાં ‘‘કાકા , અમારી
િાળામાાં શિક્ષકો બાળકોને મારે છે .’’ બીજે દદવસે અમે િાળામાાં ગયાાં તે પહેલાાં આ વાત ત્યાાં
પહોંચી ગઈ હતી. મારા વગાશિક્ષકે મને ઊભી કરી ખ ૂબ ઠપકો આપ્યો. તેઓ મને મારી િકે તેમ ન
હતા. મેં કહ્ ાં ‘‘સાહેબ, મેં તમારાં નામ નથી આપ્્,ાં કારણ તમે મને મારી નથી. મારી હોત તો નામ
આપત.’’ ત્યાર પછી શિક્ષકો આશ્રમની બાળાઓને મારતાાં નહીં.
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અમારાાં મા-બાપ સ્યાદલાના જમીનદારોને ત્યાાં સાથી રહીને મજૂ રી કરતાાં તેથી સ્વાભાશવક
રીતે જમીનદારનાાં કટાંબીઓ અમને નીચી દૃષ્ષ્ટ્ટએ જએ. અમે દરસેસમાાં બહેનપણીઓ સાથે પાણી
પીવા જઈએ તો અમને પાક્ષણયારે અડવા ન દે . ઊંચેથી ખોબામાાં પાણી રે ડે. આવો અનભવ એકાદ
વાર થયા પછી અમે પાણી પીવા જતાાં નહીં પણ તેનો બદલો બીજી રીતે વાળી લેતાાં. આવી
િાળામાાં આદદવાસીઓનાાં અમે ૮થી ૧૦ બાળકો જ હતાાં. અમને ‘ચોધરા’ કહે. એટલે તેવ ાં બોલનાર
પાટીદારોનાાં બાળકોને અમે મારતાાં. િારીદરક િસ્ક્તમાાં અને ભણવામાાં પણ અમે તેમનાથી વધ
હોંશિયાર હતાાં તેથી તેઓ અમારો માર ખાઈને બેસી રહેતાાં.
વળી સ્યાદલાની િાળામાાં મારા વગામાાં હ ાં પ્રથમ નાંબર રાખતી, તે કે ટલાક જમીનદારોને
ખચત
ાં ૂ ાં. જોકે મારા વગાનાાં છોકરા-છોકરીઓને મારા માટે લાગણી હતી. આજે પણ તે પૈકી કે ટલાક
મળે છે , તો બાળપણ યાદ કરીએ છીએ.
ધો-૭ પાસ થઈ તેના આગલા વિે જ કન્યા આશ્રમમાાં અનબહેને બાળાઓ માટે ન ાં ઉત્તર
બશનયાદી શવદ્યાલય િરૂ ક્.ાં હાલમાાં વાત્સલ્યધામ છે ત્યાાં જમીન રાખી. મકાનો તે વખતે ન હતાાં.
જગલ-કોતરો
ાં
અને નદીદકનારાનો ક્ષબહામણો શવસ્તાર હતો. દદવસે પણ ત્યાાંથી એકલા કોઈ પસાર
થત ાં નહીં. જે આઠ જેટલી બહેનો હતી તે કન્યા આશ્રમમાાં જ રહેતી.
ભણતાાં ભણતાાં મને થ્ ાં કે મારે ગ્રેજ્્એટ થવ ાં જોઈએ. હ ાં એસ. એસ. સી ન હતી. મેં તો
ઉત્તર બશનયાદીનો કોસા કરે લો, તેથી કૉલેજમાાં કે ગજરાત શવદ્યાપીઠમાાં દાખલ કરે નહીં. પરાં ત
લોકભારતીમાાં જઈ િકાય. મેં ત્યાાં જવાન ાં નક્કી ક્.ાં તે જ વિે અમે પાાંચ આદદવાસી બાળાઓ
લોકભારતીમાાં ભણવા જવા તૈયાર થઈ. અરજી કરી. અમને બોલાવવામાાં આવ્યાાં. મા-બાપ
આનાકાની કરે તે સ્વાભાશવક હત ાં. મારા કટાંબમાાંથી કે ટલાકે મને નહીં મોકલવા મારા શપતાશ્રીને
ચઢાવ્યા. મને વેડછી અધ્યાપન માંદદરમાાં દાખલ થઈ જઈને શિક્ષક્ષકા બની જવાન ાં કહેવામાાં આવ્્ ાં
પણ હ ાં માની નહીં. મારે વધ ભણવ ાં હત ાં. મારા શપતરાઈ કાકા જેમણે મારા શવકાસમાાં ફાળો અને
પ્રોત્સાહન આપ્યાાં છે તેમણે બાપજીને સમજાવ્યા અને મને લોકભારતીમાાં જવાની માંજૂરી મળી.
૧૯૫૭ જૂ નમાાં અમે લોકભારતીમાાં દાખલ થયાાં.
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લોકભારતીમાાં
લોકભારતી શવિે સાાંભળ્ ાં હત ાં. મારા શપતરાઈ ભાઈ પણ ત્યાાં ભણી આવ્યા હતા અને કાકા
ભણતા હતા. તેથી સાંસ્થા શવિે થોડી માદહતી મળી હતી; પરાં ત ત્યાાં ગયા પછી જ તેના સ્નેહાળ,
માયાળુ, આત્મીય કૌટાંક્ષબક, પ્રાચીન ઋશિમશનઓના આશ્રમોની યાદ આપતા વાતાવરણનો ખ્યાલ
આવ્યો.
લોકભારતીમાાં માત્ર ચાર દીવાલોની વચ્ચે વ્યાખ્યાન પદ્ધશતન ાં શિક્ષણ નહીં પણ પ્રત્યક્ષ
તાલીમ મળી. દા.ત. કમ્પોસ્ટ ખાતરની શથયરી વગામાાં િીખવે અને તરત પ્રેકદટકલ હોય જેમાાં
માપનો ખાડો તૈયાર કરવો, કચરો ભેગો કરવો, છાણ લાવી રાબડાં બનાવવ,ાં પદ્ધશતસર થર બનાવી
ખાડો ભરવો, તૈયાર થયે ત્રણ મદહને તેનો ઉપયોગ કરવો.
જમીનની ગરમી માપવાની શથયરી િીખવાય. સાથે ખેતર ઉપર જઈ ગરમી માપવાની.
જમીન શવજ્ઞાનની શથયરી હોય, સાથે પ્રયોગિાળામાાં જઈ પ્રયોગ કરવાના, જમીન માપણીની
શથયરી સાથે સાાંકળ લઈ ખેતર પર જઈ માપીને તેન ાં ક્ષેત્રફળ કાઢવાન.ાં
અમે આદદવાસી પાાંચ બાળાઓ પ્રથમ વાર કટાંબથી-વતનથી દૂ ર ગઈ હતી. (જોકે હ ાં
સેવાગ્રામ દોઢ વિા રહી હતી) મા-બાપ યાદ આવે પરાં ત જન્મદાતાઓથી અદકા ગરજનો ત્યાાં હતા.
શવદ્યાથીસમ ૂહે હાંમેિાાં સગી બહેનોની જેમ અમને સાચવ્યાાં હતાાં. એ વખતે અમે પાાંચે આશથિક રીતે
પણ વધ ગરીબ મા-બાપની દીકરીઓ હતી, છતાાં કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ કે શતરસ્કાર અમારા
પ્રત્યે નહીં રાખતા. અમને દીકરીઓની જેમ અપનાવી લીધી હતી. અમારા સાંસ્કાર અને શિક્ષણ
તરફ વધ ધ્યાન આપવામાાં આવ્્.ાં
િરૂઆતમાાં લોકભારતીમાાં અમે દાખલ થયાાં ત્યારે પ ૂ. નાનાદાદા પથારીવિ ભાવનગર
હતા. સરત જજલ્લાની આદદવાસીઓની પાાંચ બાળાઓ ભણવા આવી છે તેવ ાં જાણ્ ાં અને દાદાએ
સાંદેિો મોકલાવ્યો કે આદદવાસી પાાંચ બાળાઓને મારે જોવી છે . તેમને લઈ આવો. પ ૂ. દાદા પાસે
અમને લઈ ગયા. ભાવનગર પણ અમે પ્રથમવાર જો્ ાં હત ાં. દાદા પથારીમાાં સ ૂતા હતા. આંખોમાાં
અમી, કપાળ ઉપર શવદ્વત્તાન ાં તેજ. અમને જોઈને ઉત્સાહમાાં લાગણીવિ થઈને બેઠા થઈ જવાના
પ્રયત્નો કયાા. અમે દાદાને પ્રથમ વાર જોયા. પગે લાગ્યાાં. સામે બેસી ગયાાં. પ્રથમ પ્રવેિે જ અમને
િીલળતા, હફ
ાંૂ , લાગણી, પ્રેમથી બાાંધી લીધાાં. શ ાં વાતો કરવી ? મગ
ાં ૂ ાાં મગ
ાં ૂ ાાં જ બેસી રહ્યાાં. તેઓએ
જ િરૂ ક્.ાં કહે ‘‘તમે આદદવાસી અને વળી બાળાઓ; વતનથી, મા-બાપથી ખ ૂબ દૂ ર લોકભારતી
સધી ભણવા આવ્યાાં છો એ જાણીને ખ ૂબ આનાંદ થયો છે .’’ િબ્દો સાથે તેઓની આંખમાાંથી હિાના
અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 11

ઉજાસયાત્રા – ૧
આંસ આવી ગયાાં. ગળગળા થઈ ગયા. અમારા જેવી આદદવાસી બાળાઓ તેમની પ્રયોગિાળામાાં
આવી હતી તેનો તેમને આનાંદ હતો. ‘‘ઊંડાણના પછાત આદદવાસી શવસ્તારની આદદવાસી બાળાઓ
આટલે દૂ ર ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવા આવે તે જ જાગૃશતની મોટી શનિાની છે . તમે લોકભારતીમાાં મઝ
ાં ૂ ાિો
નહી તમે તો સાંસ્થાની દીકરીઓ છો. મશ્કે લી-મઝ
ાં ૂ વણ થાય તો મનભાઈ, મ ૂળિાંકરભાઈને જણાવી
દે જો. હ ાં તો અહીં છાં પણ તમને તકલીફ નહીં પડે તેની કાળજી રાખીિ. તમે આવ્યાાં તે જાણીને ખ ૂબ
આનાંદ થયો હતો તેથી જોવા બોલાવ્યાાં હતાાં. કાાંઈ મશ્કે લી નથી ને ?’’
સમ ૂહપ્રાથાનામાાં મને ખ ૂબ રસ પડતો, પરાં ત તે શસવાય છ દદવસ જે છાત્રાલયની પ્રાથાના
હોય તે ગમતી નહીં. હ ાં તેમાાં બેસતી નહીં. કારણ તે મઢી કે સેવાગ્રામ જેવી સરસ થતી નહીં. છે લ્લે
હાજરી પરાય ત્યારે જઈને બેસ.ાં
પ ૂ. મનભાઈને મારી આ પ્રાથાનાચોરીની ખબર હતી. એક દદવસ ફરતાાં ફરતાાં અમારા
છાત્રાલયમાાં આવ્યા ત્યારે મને કહે, ‘‘જમ, તને સાચે જ ઈશ્વરમાાં શ્રદ્ધા ન હોય તો પ્રાથાનામાાં ના
બેસે તેનો વાાંધો નથી; પણ ઈશ્વરમાાં શ્રદ્ધા હોય તો પ્રાથાનામાાં બેસવ.ાં જોકે તે વખતે હ ાં સાવ નાસ્સ્તક
હતી. મઢી, વેડછી કે સેવાગ્રામની પ્રાથાના તો તેનાાં ભજનો અને સાંગીતને કારણે ગમતી.
લોકભારતીમાાં રહી ત્યાાં સધી આ બાબત પદરવતાન આવ્્ ાં જ નહીં. હ ાં નાસ્સ્તક જ રહી. એક દદવસ
જાહેર પ્રાથાનામાાં પ ૂ. દાદાએ પોતાના પ્રવચનમાાં સ્વાભાશવક અમારી રહેણીકરણીનો દાખલો આપીને
કહ્ ાં :
‘‘આ આદદવાસી બાળાઓ ગરીબ મા-બાપની છે . તેમણે ફેિન કરવી જોઈએ નહીં.’’ બીજે
દદવસે અમે પ ૂ. દાદાને મળયાાં અને સ્પષ્ટ્ટતા કરી કે દાદા અમે ફેિન કરતાાં નથી. અમારી પાસે તો
બે જ જોડી કપડાાં હોય છે . તે પણ ક્ષબલકલ સફેદ. ક્યારે ક તે પૈકી એક જોડી ફાટે લી હોય છે . પરાં ત
અમે તે કાળજીથી ધોઈને ગડી કરીને સફાઈબાંધ પહેરીએ છીએ. સફાઈબાંધ સાાંધીએ છીએ, તેથી
ફેિનેબલ લાગે. વાળ પણ સફાઈબાંધ ઓળીએ. અમારી પાસે મોંઘાાં કે વધારે કપડાાં લેવાના પૈસા
જ નથી.
અમે પ્રથમ વિામાાં દાખલ થયાાં. કોઈ સાથે પદરચય નહીં. અમને અધ્યાપક શનવાસના એક
મકાનમાાં રહેવા આપેલ. તેની પાછળના મકાનમાાં ગર્જરભાઈ, સોમાભાઈ, જયાંશતભાઈ િાહ રહે.
અમારી બધી પ્રવ ૃશત્તઓની તેમને ખબર પડે. હસીએ, રડીએ, ગીતો ગાઈએ, ભજનો ગાઈએ. બધ ાં
સાાંભળે , જોયા કરે . એક દદવસ કોઈક કારણસર અમારા પૈકી એકને રડવ ાં આવ્્.ાં સાથે અમે પાાંચેય
રડવા લાગ્યાાં. અમારા પાડોિી અધ્યાપકોએ તે સાાંભળયાાં ક્.ાં બીજે દદવસે શ્રી ગર્જરભાઈએ વગા
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પ ૂરો થયા બાદ પ ૂછ્ ાં : ‘કાલે તમે પાાંચેય િા માટે રડતાાં હતાાં ?’’ ચોરી પકડાઈ ગઈ. િરમાઈ
ગયાાં. અમે જવાબ આપ્યો નહીં. બીજો પ્રશ્ન કયો : ‘‘કે રી ખાવાન ાં મન થ્ ાં છે ? તમારા દે િમાાં ખ ૂબ
કે રીઓ થાય છે . અત્યારે તેની શસઝન છે એટલે મન થત ાં હિે-ખરાં ને? કાલે હ ાં તમને કે રી લાવી
આપીિ. રડિો નહીં.’’ અને બીજે દદવસે ફરી વગા પ ૂરો થયો ત્યારે અમને બોલાવીને ક્યાાંકથી એક
કે રી લાવ્યા હતા તે કાપીને તેમણે જાતે જ અમને વહેંચી આપી. સામાન્ય રીતે દદવાળીની રજાઓ
પહેલાાં બે દદવસ અગાઉ બાજરો લણવાનો હોય અને તે કામ પ ૂરાં થયે સૌએ રજાઓમાાં ઘરે જવાન.ાં
શવદ્યાથીઓની ટકડીઓ બનાવી, ખેતરો વહેંચી આપે. જે ટકડી જલદી કાપી લે તે જલદી ઘરે જાય.
એક વખત અમારે ભાગે સીમવાળુાં દૂ રન ાં ખેતર બાજરો કાપવાન ાં આવેલ.ાં અમે નક્કી કરે લ ાં
કે સાાંજ સધીમાાં કાપણી પ ૂરી કરવી તેથી થાક લેવા પણ થોભીએ નહીં. કાપણી પ ૂરી થઈ, સાાંજે સૌ
રે ક્ટરમાાં બેસી સાંસ્થામાાં જવા નીકળયાાં તો ગજરા રે ક્ટરમાાં બેસે જ નહીં. તેણે રડતાાં રડતાાં ચાલવા
માાંડ્.ાં ખ ૂબ સમજાવી. પ ૂછ્ ાં તો કહે, ‘‘બપોરે મને રે ક્ટરમાાં બેસાડી નથી, એટલે હ ાં નહીં બેસ.ાં ’’
છે વટે હ ાં પણ ઊતરી ગઈ. અમે બન્ને ચાલતાાં જવા લાગ્યાાં. તે જોઈ બે-ત્રણ શવદ્યાથીઓ પણ અમારી
સાથે ઊતરી ગયા. સાંસ્થામાાં અમારા પહેલાાં અમારા પરાક્રમના સમાચાર પહોંચી ગયા. સાંસ્થામાાં
અમે જઈને નાહીને ખાધા શવના અંદરથી રૂમ બાંધ કરીને રડીને સ ૂઈ ગયાાં. બધા જ શવદ્યાથીઓ
જમવા માટે વારાફરતી સમજાવવા આવ્યા, પણ માને જ કોણ ? છે લ્લે ગોપાળ અને ભગવાનભાઈ
મ. શ્રી મનભાઈ અને શવજયાબહેનને બોલાવી લાવ્યા. તેઓના ઘરે લઈ જઈને મોટાાંબહેને બનાવેલ
ગરમ ગરમ ઢોકળાાં પેટ ભરીને જમાડયાાં. સાથે ભગવાનભાઈ અને ગોપાળભાઈને પણ ખાવા
મળયાાં. બહાર નીકળીને કહે, તમારે બાંને બહેનોએ રોજ દરસાઈ જવ,ાં જેથી સાથે અમને પણ
મોટાાંબહેનની રસોઈ જમવા મળે .
એક પ્રસાંગે અમે ગઢલા ગામે ગયાાં હતાાં. શનિાળમાાં સમ ૂહ કાાંતણ વગેરેનો કાયાક્રમ હતો.
ગામમાાં દરબારોનાાં કટાંબ હિે. તેમની દીકરીઓ રાજકોટ મદહલા કૉલેજમાાં ભણી હતી. પરાં ત
ગામમાાં ઘરની બહાર નીકળાય નહીં. અમે લોકભારતીમાાંથી આવ્યા છીએ તેવી ખબર પડતાાં અમને
બોલાવ્યાાં. અમે ગયાાં. ડેલા આગળ મ ૂછાળા મરદો બેઠા હતા. તેઓ કદાચ એવ ાં સમજ્યા હિે કે આ
લોકભારતીવાળાાં અમારી દીકરીઓને ભાંભેરેિે, ચઢાવિે. એટલે અમને પડકાયાા . કહે, ‘‘ક્યાાં જાઓ
છો ? શ ાં કામ અંદર જાઓ છો ? તમારે અંદર જવાન ાં નથી.’’ અમે ગભરાયાાં; પણ જવાબ આપ્યો કે
અંદર બહેનો બોલાવે છે તેથી જઈએ છીએ. મળીને પાછા ચાલ્યા જઈશ.ાં અમને રજા મળી. અંદર
ગયાાં. બહેનો સાથે તેમના સમાજની, રૂદઢ-દરવાજોની ચચાા કરી. અમારા જેવી જ સ્ત્રીઓન ાં બાંશધયાર
કે દખાના જેવ ાં જીવન જોઈને દ:ખ થ્.ાં અમે પૈસે ગરીબ પણ સ્વતાંત્ર અને સખી હતાાં, દરબાર
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સમાજની ભણેલી બહેનોની પણ આ દિા ? આ રૂદઢ-દરવાજો ક્યારે અને કોણ તોડિે ? દ:ખીપછાત તો આ બહેનો છે , અમારા જેવા આદદવાસીઓ નહીં. સામાજજક રીતે તો સમગ્ર આદદવાસી
સમાજ ઘણો આગળ ગણી િકાય. પ ૂવા પ્રાથશમક શિક્ષણથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સધી મેં નઈતાલીમન ાં
શિક્ષણ મેળવ્્ ાં હત ાં તેથી અંગ્રેજી શવિય ઉપર બહ ભાર મકાયો નહીં. લોકભાતીમાાં તે વાાંચવાસમજવા જેટલ ાં િીખ્યાાં, જેથી તેની મશ્કે લી આજે પણ છે . આ પાસ ાં પહેલેથી જ નબળુાં રહી ગ્.ાં
ભાિા િીખવા માટે વાતાવરણ જોઈએ, જે મારા જેવા ગામડામાાં પડેલાાંને મળે નહીં, જેથી તેની
ઉપર હ ાં આજે પણ કાબ ૂ મેળવી િકી નથી. આ ઊણપ સાથે કામ કરવાન ાં છે એટલે તેની મશ્કે લી
પડતી નથી.
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ક્ષેત્રીય કામગીરીના અનુભવો
સને ૧૯૬૧માાં લોકભારતીમાાંથી દીક્ષા લઈને ક્ષેત્રીય કામગીરીમાાં ઝાંપલાવ્્.ાં શ ાં કામ કરવ ાં
તેન ાં કોઈ સ્પષ્ટ્ટ ક્ષચત્ર મારી સામે ન હત ાં. પ્રાથશમક શિક્ષણ પ ૂરાં કયાા બાદ એક વડીલબાંધના
સ ૂચનથી ર. વ. દે સાઈની ‘ગ્રામલક્ષ્મી’ નવલકથા વાાંચી હતી. તેથી ગ્રામસેવાનો શવચાર મગજમાાં
પડેલો હતો. શિક્ષણકાયામાાં નહીં પડવાન ાં નક્કી હત ાં. ગામડાાંઓના સામાન્ય લોકોન ાં જ ગમે તે
પ્રકારન ાં ગમે તે સાંસ્થા મારફત કામ કરવાની ઇચ્છા હતી; પરાં ત તે કે વા પ્રકારન ાં હોઈ િકે તેની
કલ્પના ન હતી. આ દદિામાાં સ્વતાંત્ર રીતે શવચારવાની પાકટતા પણ નહોતી, તેથી ગરજનો અને
વડીલો સ ૂચવે તેવ ાં કામ િરૂ ક્.ાં િરૂઆતમાાં પ ૂ. મનભાઈના સ ૂચન મજબ, તેઓના સાાંશનધ્યમાાં
રહીને સૌરાષ્ટ્રમાાં જ – કદાચ મણાર રચનાત્મક પ્રવ ૃશત્તઓન ાં કામ સ્વીકારવાન ાં શવચા્.ા પરાં ત પ ૂ.
જગતરામકાકા અને શ્રી ઝીણાભાઈની ઇચ્છા હ ાં સરત જજલ્લામાાં જ રહ ાં તેવી હતી. તેથી તેઓશ્રીના
સ ૂચન મજબ સરત જજલ્લા નિાબાંધી સશમશતના પ્રચારકન ાં કામ સ્વીકા્.ાં સાથે સાથે સરત જજલ્લા
જગલ
ાં
માંડળીઓની સમન્વય સશમશતની કચેરીમાાં પણ તે અંગેની કામગીરી કરતી. પગારની
માગણી, કે કે ટલો જોઈએ તેની મેં ક્યારે ય કરી ન હતી તેથી સાંસ્થા મને માશસક કલ પગાર રૂ. ૬૦
આપતી. મેં તેટલાથી જ સાંતોિ માન્યો.
૧૯૬૧ની િરૂમાાં મ ાં ઝીણાભાઈના આગ્રહથી હ ાં સ્ત્રી અધ્યાપન માંદદરમાાં જોડાઈ. પણ બહેનો
મારાથી ઘણાાં મોટાાં, દીકરીઓ, શવધવાઓ આ બધાાંને ભણાવવાન ાં મને ફાવ્્ ાં નદહ. તે જ વખતે
ગજરાબહેન મારી બેનપણી, જે િરૂઆતથી જ ગ્રામશવકાસ ખાતામાાં હતી. તેની પાસેથી તથા
બોરખડી શવભાગની ગ્રામસેશવકા, ગ્રામસેવકો પાસેથી ગામશવકાસખાતા શવિે જાણવા મળ્.ાં મારે
પૈસાની જરૂર હતી જ. કૌટાંક્ષબક આશથિક બોજો પણ હતો. એક શવધવા મોટી બહેન અને તેનાાં ત્રણ
નાનાાં બાળકો અમારી સાથે હતાાં. બીજી મોટી બહેનો જેઓ મજૂ રી ઉપર જ જીવન ગજરાન
ચલાવતી તેમનાાં બાળકોને ભણાવવા મદદ કરવાનો પ્રશ્ન પણ હતો તેથી વેતન વગરની સેવા
િક્ય ન હતી. વેતન સાથેના અને સલામતીવાળા કામની જરૂર હતી, જેથી આ સરકારી ખાત ાં પસાંદ
કરવાન ાં યોગ્ય જણા્.ાં
એક દદવસ બહેન ગજરાના સ ૂચનથી મેં એક ચોશથયા કોરા કાગળ ઉપર સાદી, સીધી, ચાર
લીટીની અરજી જજલ્લા ક્લેક્ટર સાહેબ, સરતને કરી. સાથે નહીં કોઈ પ્રમાણપત્રોની નકલો કે નહીં
કોઈની ભલામણ, કે નહીં જાશત અંગેના કે ચાદરત્ર બાબતના દાખલા. એ અરજી સ્વીકારાઈ. મને
વડોદરા સ્ત્રી સમાજ શિક્ષણ અશધકારીની જગ્યા માટે ના ઇન્ટરવ્્ ૂમાાં બોલાવી.
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ચોરીછૂપીથી ઇન્ટવ્્ ૂચ આપ્યો !

કોઈ પણ પ ૂવા તૈયારી કે કોઈની પણ ભલામણ કે લાગવગ વગર અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે
સાંસ્થાને ખબર ના પડે તેમ બે દદવસની રજાનો દરપોટા સાંસ્થાને આપીને હ ાં વડોદરા ઇન્ટરવ્્ ૂ માટે
ગઈ.
સવારે ૧૦-૦૦ વાગ્યાથી સાાંજના ૫-૦૦ વાગ્યા સધી મારો નાંબર આવ્યો નહોતો. છે લ્લો
અને ૬૦મો ક્રમ હતો. શ ાં પછાય ? શ ાં જવાબ આપવો ? કોઈ શવચાર કયો ન હતો. આખો દદવસ
મ ૂઢની જેમ સાાંજ સધી બેસી રહી. મારો વારો આવતાાં હ ાં અંદર દાખલ થઈ. નહીં ગભરાટ, નહીં
થડકાર. સ્વસ્થ ક્ષચત્તે સાહેબોની સામે જઈ ઊભી રહી. સવાલો િરૂ થયા. સાચ ાં જ બોલાય. ખોટાં
નહીં- તે સાંસ્કાર અને આદદવાસી પછાત લોકસમાજમાાં સરકારી ગ્રાન્ટમાાંથી કાાંઇક કરવાની ઉત્કાંઠા
કામ આવી. સવાલોના બેધડક જવાબો મેં આપ્યા.
પ્રશ્ન : હાલ શ ાં કામ કરો છો ?
જવાબ : બોરખડી અધ્યાપન માંદદરમાાં નોકરી.
પ્રશ્ન : તે પહેલાાં શ ાં કરતા હતાાં ?
જવાબ : સરત જજલ્લા નિાબાંધી સશમશતમાાં પ્રચારકન ાં કામ.
પ્રશ્ન : સાંસ્થાની સાંમશતથી આ ખાતામાાં અરજી કરી છે ?
જવાબ : ના. છાનામાના કોઈને જાણ ના થાય તેમ કરી હતી અને ઇન્ટરવ્્ ૂ માટે આજે પણ
છાનીમાની આવી છાં.
પ્રશ્ન : કે મ આવ ાં કરવ ાં પડ્ ાં ?
જવાબ : જો મ. ઝીણાભાઈ કે પ ૂ. જગતરામકાકા જાણે તો આ સરકારી નોકરીમાાં આવવા
નહીં દે માટે .
પ્રશ્ન : રાજીનામ ાં આપ્્ ાં છે ?
જવાબ : ના.
પ્રશ્ન : ક્યારે આપિો ?
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જવાબ : આપના તરફથી નોકરીનો ઓડા ર મળિે ત્યારે .
પ્રશ્ન : િા માટે ત્યારે ? અત્યારે નહીં ?
જવાબ : કદાચ આ ઇન્ટરવ્્ ૂમાાં મને પસાંદ કરવામાાં નહીં આવે અને અગાઉથી રાજીનામ ાં
આપી દઉં તો, મારે ખાવાપીવાની મશ્કે લી ઊભી થાય. બેકાર બેસવ ાં પડે તે પોસાય નહીં. કટાંબની
આશથિક સ્સ્થશત ખ ૂબ નબળી છે . આશથિક બોજો મારી ઉપર છે .
પ્રશ્ન : ગામીત બોલી બોલતાાં આવડે છે ?
જવાબ : ના, ચૌધરી બોલી આવડે છે ?
પ્રશ્ન : તમે ચૌધરી છો માટે તે આવડે પણ ગામીત કે મ િીખ્યાાં નથી ?
જવાબ : ગામીત વસ્તીવાળા પ્રદે િમાાં નોકરી આપિો તો વાતાવરણમાાંથી િીખી લઈિ.
પ્રશ્ન : નિાબાંધી પ્રચારક તરીકે કામ ક્ાં ત્યારે કે મ કરતાાં ?
જવાબ : ગામડાાંઓના પગપાળા પ્રવાસ કરીને નિાના દોિ-નકસાન, ગેરફાયદા
સમજાવતી. ઘરે ઘરે લોકોને-ખાસ કરીને બહેનોને મળતી. તેમની સાથે ચચાા કરતી. ભાિણ કરતાાં
આવડત ાં નથી. ગમત ાં પણ નથી. વ્યસ્ક્તગત સાંપકા અને ચચાાઓ ગમે છે .
પ્રશ્ન : ડાાંગમાાં નોકરી કરવા જિો ?
જવાબ : ના.
પ્રશ્ન : કે મ શ ાં વાાંધો છે ?
જવાબ : વતનથી દૂ ર પડે. નજીક રહેવ ાં છે .
પ્રશ્ન : તેમાાં શ ાં વાાંધો છે ? તમને ડાાંગમાાં મ ૂકીશ.ાં
જવાબ : ભલે ! હ ાં ત્યાાં પણ જઈિ. આપની ઇચ્છા.
ઇન્ટરવ્્ ૂ પ ૂરો થયો અને પસાંદગીમાાં મારાં બીજ ાં સ્થાન હત ાં. ડાાંગનો ઓડા ર મળયો.
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આકદવાસી ક્ષેત્ર અને કસોટીના પથ્થરો ઓળાં ગ્યા...
આદદવાસી શવકાસ ઘટકમાાં નાની વદહયાળીમાાં સ્ત્રી સમાજ શિક્ષણ અશધકારીની જગ્યા ઉપર
શનમણકાં ૂ થઈ હતી. મખ્ય મથક નાની વદહયાળ, પરાં ત કચેરી ધરમપરમાાં જ હતી. આખો પ્રદે િ
માત્ર જગલ
ાં
અને ડાંગરાળ. ગામડાાંઓમાાં જવાઆવવા માટે કોઈ રસ્તા કે વાહનવહેવારની સગવડ
નહીં. માત્ર નાની વદહયાળ ગામે જવા પ ૂરતી જ બસ મળે . તે શસવાય કોઈ પણ ગામ માટે બસની
સગવડ નહીં. જીપ હોય તો જઈ િકાય, નહીં તો ચાલતાાં જ જવાન.ાં ડાંગરો ચઢવાના, ઊતરવાના.
ઘોર જગલોમાાં
ાં
થી પસાર થવાન.ાં નાનપણમાાં ડાંગરો ને જગલો
ાં
ખદ
ાં ૂ વાનો િોખ હતો. નોકરી પણ
આવા શવસ્તારમાાં જ મળી. ત્યાાંની જાન્્.’ ૬૩થી મે’૬૩ સધીની લગભગ ૪

।। માસની નોકરી

દરશમયાન મોટા ભાગે પગપાળા જ પ્રવાસ કયો. ૨૦ દક. શમ. દૂ રનાાં ગામડાાં સધી. પણ હ ાં એ વખતે
પગપાળાાં એકલી જતી. કે ટલાાંક ગામોમાાં નાની વદહયાળ સધી બસમાાં જઈ ત્યાાંથી ૮-૧૦ દક.શમ.
ચાલીને પણ જતી, છતાાં તે વખતે નઈ તાલીમના શિક્ષણને કારણે ઘડતર અને અભ્યાસકાળ
દરમ્યાન ગામડાાંમાાં રાષ્ટ્રીય પવો વખતે કરે લ સેવાકાયાના, શિક્ષબરોના અને પગપાળા પ્રવાસ
કરવાના અનભવને કારણે કશ ાં જ અઘરાં લાગત ાં નહીં. જગલમાાં
ાં
ગામડાાંઓમાાં જાઉં ત્યારે દૂ ર દૂ ર
વસેલા આદદવાસીઓનાાં ઝાંપડે ઝાંપડે ફરાં . કોઈક વાર મારી સાથે ગ્રામસેવક કે ગ્રામસેશવકા હોય.
નહીં તો સરપાંચને િોધી કાઢવાના.
ધરમપરમાાં તે વખતે પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષકો મારફત પ્રૌઢ શિક્ષણ વગો ચલાવવામાાં
આવતા. પ્રૌઢ શિક્ષણ ઉપર એ વખતે વધ ભાર મકાયો અને અમારી એ મખ્ય પ્રવ ૃશત્ત હતી. ચાર
માસ પછી તેની પરીક્ષા લેવાય. જેટલાાં પ્રૌઢો પાસ થાય તેના પ્રૌઢ દીઠ. રૂ. ૪ મજબ સાંચાલકોને
મહેનતાણ ાં મળે . તે પૈકીના કે ટલાક વગોની મદત એશપ્રલ માસમાાં પ ૂરી થતી હતી અને મારે તે
બધાાંની પરીક્ષા લેવાની હતી. પરીક્ષા રાત્રે લેવાની તેથી જે તે ગામે રાતવાસો કરવો પડે .
‘કે ળવણી’ ગામ ધરમપરથી ૧૦ માઈલ (૧૬ દક.શમ.) જેટલ ાં દૂ ર. બસની સગવડ નહીં.
ચાલીને જ ગામે જવાન.ાં મેં ગામે જઈને જ પરીક્ષા લેવાન ાં કહ્ ાં એટલે વગા સાંચાલક શિક્ષકભાઈ
મને લેવા આવ્યા હતા. અમે પગપાળા ગામે પહોંચી ગયાાં. િાળાન ાં મકાન એટલે નાની ઘાસની
ઝાંપડી. દીવાલ નહીં, બારણાાં પણ નહીં. રાત્રે પ્રૌઢો ભેગા થયા. પરીક્ષા લેવાઈ. શિક્ષકભાઈ કહે,
‘‘બહેન, જેટલા પ્રૌઢો પાસ થાય તેના કરતાાં ચાર-પાાંચ વધ પાસ કરજો. તમને પણ મારે કાંઈક
આપવાન ાં ને ?’’ મને સમજ પડી નહીં. તેણે સ્પષ્ટ્ટતા કરી કે અહીં તો જે પરીક્ષા લેવા આવે અને
પ્રૌઢોને પાસ કરે , તેના બદલામાાં અમને મળતાાં મહેનતાણામાાંથી અમારે તેમને ભાગ આપવાનો
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હોય છે . જેટલા વધ પાસ કરો, તેના પૈસા તમને આપીએ. મેં કહ્ ાં પણ અમને તો સરકાર આ
પરીક્ષા લેવાનો જ પગાર આપે છે . તમારાં કામ ભણાવવાન ાં છે તેમ અમારાં કામ પરીક્ષા લેવાન ાં છે .
તમારે મને કશ ાં જ આપવાન ાં નથી. એવા પૈસા હ ાં લેતી નથી. શનયમ મજબ જેટલા પાસ થતા હિે
તેટલા જ થિે. શિક્ષકને મારી આ વાતની નવાઈ લાગી. રાત્રે હ ાં એ ઉઘાડી શનિાળની ઝાંપડીમાાં
સ ૂઈ ગઈ. બીજે દદવસે છે ક કે ળવણીથી એકલી જ ફરીથી પગપાળા આવી. રસ્તે જગલના
ાં
લાંગોદટયા
આદદવાસીઓ મળે . કહે, ‘‘બાઈ ત ાં એકલી છે ? શ ાં કરવા એકલી આવે છે ? ચાલ હ ાં મ ૂકી જાઉં.’’
મને થોડે સધી મ ૂકી જાય.
એક વાર હ ાં શવકાસ ઘટક અશધકારીશ્રી સાથે ‘પાંગારબારી’ ગામે ગઈ હતી. આ ગામ પણ
ડાંગરાઓ ઉપર વસેલ.ાં ગામે પહોંચ્યાાં. હ ાં ટે વ મજબ નજીકના ઝાંપડામાાં જવા લાગી તો મને આવતી
જોઈ ઝાંપડામાાં બેઠેલ બેત્રણ આદદવાસી બહેનો બાળકોને લઈને ભાગી ગઈ. સાંતાઈ ગઈ. મેં તેમને
ભાગતાાં જોઈને કહ્,ાં ‘‘હ ાં તમારી સાથે બેસવા આવી છાં. પણ તેઓ તો નાસી જ ગઈ. તે મારાથી
ગભરાતી હતી. કયા કારણે તે મને ખબર નહોતી. છે વટે ગ્રામસેવક, તેમને ઝાંપડામાાંથી િોધીને
બોલાવી લાવ્યા. તેમની બોલીમાાં સમજાવ્યાાં ત્યારે મને બેસવા માટે ઘરમાાંથી એક પાદટ્ ાં આપ્્.ાં
ત્યાાંથી થોડે દૂ ર વળી બીજા ગામે ગયાાં. કદાચ ‘ગદાં દયા’ હિે. હ ાં એક બાજ પર ચ ૂપચાપ
ઊભી રહી ગઈ. ‘પાંગારબારી’માાં થયેલ અનભવથી બહેનો પાસે જતાાં હ ાં પણ મઝ
ાં ૂ ાતી હતી. પરાં ત
સાહેબ કહે ‘‘બહેન, તમે આ બહેનો પાસે જાઓ, તેમને મળો, વાત કરો.’’ ‘‘પણ સાહેબ મને બોલતાાં
આવડત ાં નથી. તેઓ મને જોઈને ભાગી જાય તો ?’’ પરાં ત મને સાહેબે ફરજ પાડી એટલે મનમાાં
ગડમથલ સાથે હ ાં બહેનો તરફ જવા લાગી. તેમણે પણ નાસભાગ િરૂ કરી દીધી. પણ હ ાં તેમની
પાછળ ગઈ. એક ઝાંપડીમાાં એક મદહલા નાગલી (ખાવાન ાં જગલી
ાં
ધાન) ખાાંડતી હતી. (નાગલી
ખાાંડીને દળીને તેના રોટલા આદદવાસીઓ ખાય છે . ધરમપરનાાં આદદવાસીઓનો આ મખ્ય ખોરાક
છે .) હ ાં પેલી બાઈ પાસેથી સાાંબેલ ાં લઈને નાગલી ખાાંડવા બેસી ગઈ. (મને ખાાંડતાાં આવડે છે .
નાનપણમાાં અમે મારા ઘરે હાથે ખાાંડેલા ચોખા જ ખાતાાં હતાાં.) અને આશ્ચયાની વચ્ચે બહેનો ભેગી
થઈ ગઈ. તેમને માટે હ ાં કત ૂહલનો શવિય બની ગઈ. બધાાં એકબીજાાંને બોલાવી લાવ્યાાં. નાનાાં
બાળકો, વ ૃદ્ધો અને જવાશનયા પણ જોવા ભેગા થઈ ગયા. તેઓ તેમની બોલીમાાં વાતો કરીને ખ ૂબ
હસતા હતા. મેં ગજરાતીમાાં જ તેમની સાથે વાતો કરી. ઘર શવિે, બાળકોની અને ખેતી ધાંધાની.
એક ડોિીમાએ હાથશસલાઈન ાં કાપડાં પહેરેલ. મેં તેને પ ૂછ્ ાં : આ ક્યાાં શસવડાવો છો ? મને મોટી
સોય બતાવીને કહે, આ સોયથી હ ાં જાતે સીવી લઉં છાં.’’ ‘‘વેતરો િેનાથી ?’’ દાતરડાં બતાવીને
કહે, આનાથી. ધરમપર ખ ૂબ દૂ ર. ત્યાાં સધી સીવડાવવા કે વી રીતે જાય ? વગર મિીને, વગર
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કાતરે પોતાની પાસે જે સાધન છે તેનાથી જેવાાં તેવાાં િરીર ઢાાંકવા કપડાાં બનાવી લે . ૧૯૬૩માાં
ધરમપરની આદદવાસી પ્રજાન ાં આ જીવન હત ાં. હ ાં તેમનાાં ઝાંપડાાંઓમાાં ફરી. બહેનોને મારી સાથે
મજા આવી ગઈ અને મને ફરીથી આવવાન ાં આમાંત્રણ આપ્્.ાં મને ત્યાાં જઈને આ બહેનોને સાાંધતાાં,
રસોઈ બનાવતાાં િીખવવાન ાં મન થ્.ાં જગલમાાં
ાં
એ બધાાંને ચોમાસાના ચાર માસ કામ હોય.
ડાંગરાળ થોડીઘણી ખેતી હોય તે કરે , બાકીનો સમય કોઈ જ પ્રવ ૃશત્ત નહીં. ક્યાાં જાય ? ક્યાાં મજૂ રી
મળે ? બેકારી ભોગવે. જીવનધોરણ ખ ૂબ નીચ.ાં થોડાંઘણ ાં અનાજ પાકે તે ગામમાાં એકાદ નાની
દકાનવાળો કે એવ ાં કોઈ હોય તે લઈ લે. અધાભ ૂખ્યાાં, અધાનગ્ન આ લોકો ચોમાસાના ચાર માસ તો
જગલનાાં
ાં
કાંદમ ૂળ ખાઈને જીવે . ઝાંપડાાંમાાં કોઈ સાધન નહીં. નાની ઝાંપડીઓમાાં નહીં ખાટલો, નહીં
પાટલો. કપડાં એક પહેરેલ ાં હોય તે જ. બીજ ાં મળે જ નહીં. રાત્રે સ ૂવા-ઓઢવાન ાં કપડાં પણ નહીં.
શિયાળામાાં ઝાંપડાાં બહાર તાપણ ાં કરી આખી રાત તેને ફરતે સ ૂઈ રહે, જમીન ઉપર જ. િરીર પરન ાં
એક કપડાં ફાટે ત્યારે માાંડ બીજ ાં લઈ િકે . પરિો તો માત્ર લાંગોટ જ પહેરે, ચડ્ડી પણ નહીં.
એક દદવસ સાાંજના પાાંચ વાગ્યે હ ાં એક ગામે પહોંચી. રાત રોકાવાની હતી. સરપાંચની
તપાસ કરતાાં જાણવા મળ્ ાં કે તે દારૂ પીને સ ૂઈ ગયા છે . સરપાંચને રોજ સાાંજે ૫-૦૦ વાગ્યા પછી
દારૂ પીને સ ૂઈ જવ ાં પડે. ના પીએ તો આખી રાત ઊંઘ આવે નહીં. પછી એને કોઈએ ઉઠાડવાના
નહીં. પોલીસપટે લને બોલાવ્યા તો તે પણ થોડાં પીધેલ હતા. મેં હસતાાં હસતાાં કહ્,ાં ‘‘જઓ પટે લ,
આપણે શિક્ષબરમાાં જે દારૂ પીએ તેને રૂ. ૧૦ દાં ડ કરવાન ાં નક્કી ક્ાં છે ને ? લાવો દસ રૂશપયા.’’
પટે લ કહે, ‘‘બાઈ સાહેબ, મેં દારૂ પીધો છે . પણ ૧૦ રૂશપયા મારી પાસે નથી. આટલી વાર મને
માફ કર.’’ વળી થોડી વાર રહીને કહે, ‘‘બાઈ, હ ાં થોડો દારૂ પીને પાછો આવ ાં ? આ વખતે પાિેર જ
પીિ ?’’ અને તે ઊઠીને ગયા અને ખરે ખર બીજો વધ પીને આવ્યા. પછી તો એ ગામમાાં મને ખ ૂબ
રસ પડયો. મેં ત્યાાં એક બાલમાંદદર પણ ચાલ કરાવ્્.ાં મદહલામાંડળ તો સરસ ચાલ હત ાં.
પ્રૌઢશિક્ષણવગા પણ ચાલ હતો. હ ાં અઠવાદડયે એક દદવસ અવશ્ય ત્યાાં જતી હતી અને રાત રોકાતી
હતી. પેલાાં સાંચાક્ષલકા બહેનને તાલીમ આપતી. પછી તો બહેનોને માટે સીવણ-ભરત િીખવવા માટે
૩ માસનો એક સીવણવગા પણ અમે ત્યાાં ચાલ કયો અને બહેનોને ફ્રોક, ઝભલાાં, ચડ્ડી, બ્લાઉઝ
જેવાાં ઘરગથ્થ કપડાાં સીવતાાં પણ િીખવ્્.ાં મેં એ ગામને આદિા ગામ બનાવવા પ્રયત્નો કયાા .
દરમ્યાન કે ન્દ્ર સરકારના ખાસ આદદવાસીઓ માટે ના અશધકારીશ્રી તાલકાની મલાકાતે આવ્યા ત્યારે
તેમને પણ આ ગામ અને તેની પ્રવ ૃશત્તઓ બતાવી. કામ જોઈને તેઓ ખિ થઈ ગયા. આમ મારા
ત્યાાંના આદદવાસીઓ સાથે ઘશનષ્ટ્ઠ સાંબધ
ાં ો બાંધાયા. અન્ય પરિ અશધકારીઓ તે ગામે જતાાં બીતા
હતા ત્યાાં હ ાં એકલી પગપાળા વારાં વાર જતી, કામ કરતી અને રાત પણ તેમની વચ્ચે રહેતી.
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બીજા કેટલાક કસોટીભયાચ પ્રસાંગો
બીજો પ્રસાંગ ‘મેણધા’ ગામનો છે . એશપ્રલ મદહનામાાં પ્રૌઢ શિક્ષણ વગાની પરીક્ષા લેવાની
હતી. ભવાડા જગલના
ાં
નામે એ શવસ્તાર ઓળખાય. ગાઢાં જગલ.
ાં
અશધકારીઓ આ શવસ્તારમાાં જાય
નહીં. મેણધા ગામે બસ તો ઠીક, જીપ પણ જઈ િકે નહીં. ધરમપર-નાશસક રોડ ઉપર વચ્ચે ઊતરી
જવાત ાં. ત્યાાંથી ૮ દક.શમ. જેટલા ગાઢ જગલમાાં
ાં
ડાંગરાઓ ઓળાંગીને જવાન.ાં આ શવસ્તારના કલ ચાર
વગોની પરીક્ષા લેવાની હતી. મને કે ટલાક કમાચારીઓ તરફથી સલાહ મળી કે ‘‘મેણધા’’ જવાય જ
નહીં. શિક્ષકો, સાંચાલકોને પ્રૌઢોન ાં ક્ષલસ્ટ લઈ અહીં બોલાવી લો. કાગળ પર માકા મ ૂકી પદરણામ
પત્રક તૈયાર કરી દો. ગમે તેવા સાંજોગો-મશ્કે લીઓમાાં પણ હ ાં ગામે જઈને પરીક્ષા લઈિ એમ મેં
કહ્.ાં મેં સાહસ ક્.ાં કમાચારીઓ મારી હાાંસી ઉડાવતા હતા. મારી સાથે મારો ૧૯ વિાનો ભાણેજ
હતો. તેને પણ જગલ
ાં
બતાવવા સાથે લીધો. બસમાાંથી ૧૧-૦૦ વાગે સ્ટે ન્ડ ઉપર ઊતયાા , લેવા
માટે મેણધા ગામના આદદવાસી ્વકને શિક્ષકે મોકલ્યો હતો. ઘોર જગલમાાં
ાં
ચાલવા માાંડ્.ાં
અજાણયો ્વક, ભાિા સમજે નહીં. એશપ્રલનો તાપ. ડાંગરો ચઢવાના. ભ ૂખ્યાાં પણ ખરાાં. રસ્તે ક્યાાંય
ગામ કે વસ્તી નહીં. ચાલતાાં ચાલતાાં લગભગ ૧-૦૦ વાગી ગયો. ઉનાળો અને ચઢાણને કારણે
સખત તરસ લાગી. ગળુાં સ ૂકાવા લાગ્્.ાં િોિ પડે. રસ્તે પીવાન ાં પાણી મળ્ ાં જ નહીં. ગામ નજીક
પહોંચ્યાાં ત્યાાં મને તરસને કારણે ચક્કર આવા લાગ્યાાં. બોલ ાં તો મારો ભાણેજ અને પેલો અજાણયો
્વક ગભરાઈ જાય. હ ાં ધીમે રહી ઝાડ નીચે બેસી પડી. સહેજ કળ વળતાાં ધીરે ધીરે ચાલવા
માાંડ્.ાં ગામન ાં પ્રથમ આવત ાં ઝાંપડાં નજીકમાાં જ હત ાં. ત્યાાં સધી પહોંચી ગયાાં. ઝાંપડાં આવતાાં જ હ ાં
ઊભી રહી ગઈ. ત્યાાં ઝાંપડાાંની માક્ષલક આદદવાસી બાઈ ઊભી હતી. અમને જોઈને ડરી ગઈ. મેં
તેની પાસે પાણી માાંગ્્.ાં િેમાાં આપે ? ઘરમાાં એક પણ શપત્તળ કે ધાત કે કોઈ પણ પ્રકારનાાં લોટો
કે પવાલ ાં કે અન્ય સાધન ન હતાાં. અમારા જેવા સધરે લાઓને પાણી િેનાથી પાય ? તે મઝ
ાં ૂ ાઈ
ગઈ. તેના પાણીના માટલા પાસે મેં અગાઉ વણાવી છે તેવી ડોયા આકારની સ ૂકી દૂ ધીની ‘ડોબડી’
પાણી લેવા માટે હતી. તેનાથી મેં પણ નાનપણમાાં મારા ઘેર પાણી, દાળ, કઢી વગેરે પીધાાં હતાાં.
મેં તેનાથી જ પાણી માાંગ્્ ાં અને પી લીધ.ાં
બપોરે આજબાજનાાં ઝાંપડાાંઓમાાં ફરી. લોકોને મળી. તેમની સ્સ્થશત જોઈ. ગામલોકોને મારા
આવ્યાની અને હ ાં રાત રોકાવાની છાં તેની જાણ થઈ. શિક્ષકે બનાવેલ ખીચડી, ડાંગળીન ાં િાક ખાઈ
લીધ ાં. અને રાત્રે વગાની પરીક્ષા લીધી. આખ ાં ગામ ભેગ ાં થ્ ાં હત ાં. જેની પરીક્ષા હતી તે અને પરીક્ષા
નહોતી તેવાાં પણ બાળકો, સ્ત્રીઓ, પરિો, ્વાનો અને ઘરડાાં જાણે ગામમાાં મોટો ઉત્સવ હોય.
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બીજે દદવસે બીજા ગામે પરીક્ષા લેવાની હતી. ફરીથી મેણધાથી નીકળયાાં. રસ્તે પાણીનો
પ્રશ્ન હતો જ. તરસ લાગી. એક જગ્યાએ ઝાડ નીચે એક કટાંબ ખેતરમાાં કામ કરત ાં હત ાં. તેમની પાસે
પાણીનો ઘડો જોયો. એટલે ત્યાાં ગયાાં. પરાં ત ઘડામાાં બેત્રણ લોટા જ પાણી હત ાં. જો અમે પી જઈએ
તો તેઓ આખો દદવસ ખેતરમાાં શ ાં પીએ ? અમે પાણી પીધા શવના પાછા ચાલવા લાગ્યાાં. રસ્તે
આંબાન ાં ઝાડ આવ્્ ાં તેની ઉપરથી પાણા વડે મરવ ાં તોડ્.ાં તેના ટકડા કરી મોઢામાાં મ ૂક્યા જેથી
િોિ પડતો અટકે . કાચાાં કરમદાાં તોડીને ખાધાાં. તેની ખટાિને કારણે થોડી રાહત રહે.
ધરમપરનાાં ગામડાઓમાાં બસ-વ્યવહાર હતો જ નહીં. તેથી મોટા ભાગે ગામડાાંઓમાાં હ ાં
ચાલીને જતી. આદદવાસીઓ મને એકલી ચાલતી જોઈને કહે, ‘‘બાઈ, એકલા આવવ ાં નહીં, કોઈને
સાથે લાવવા.’’ હ ાં કહેતી : ‘‘મને બીક લાગતી નથી. પછી શ ાં કામ બીજાને સાથે લાવ ાં ?’’ તેઓ
લાગણીિીલ, ભીર, િાાંત અને અજ્ઞાન હતાાં. ત્યાાંની સાડા ચાર માસની નોકરીમાાં લોકો તરફથી કદી
કડવો અનભવ થયો નહોતો. તેમની પાસે જવાન ાં મને ગમત ાં. તેમનો ચોખાનો રોટલો અને અડદની
દાળન ાં િાક હ ાં ખાતી.
પરાં ત કોઈ કોઈ અશધકારી તરફથી મને કડવા અનભવો થયા. પ્રથમ મદહનાની પ્રવાસડાયરી મારે લખવાની હતી. કે વી રીતે લખવી તે સમજાય નહીં. ભથ્યા

–ક્ષબલના શનયમો હ ાં જાણ ાં

નહીં. કોઈકે કહ્,ાં ‘‘બહેન, ડાયરી જીપની લોગબક જોઈને લખજો. લોગબકથી જદી પડિે તો
ઓદડટ વાાંધા લેિે.’’ મેં કહ્,ાં ‘‘પણ મેં મારી નોંધ રાખી જ છે .’’ ‘‘છતાાં પણ જોઈ લો. લોગબકમાાં
હોય તેમ જ લખજો.’’ મેં લોગબક જોઈ તો જે દદવસે પ્રવાસ કયો નહોતો, જ્યાાં હ ાં ગઈ નહોતી, જે
ગામો મેં જોયાાં નહોતાાં તેવા દદવસે , તેવાાં સ્થળો અને ગામોની નોંધ સામે પ્રવાસ કરનાર
અશધકારીઓમાાં મારાં નામ હત ાં. આમ કે મ ? હ ાં ગભરાઈ ગઈ. કમાચારીઓ કહે, ‘‘તમારાં નામ લખેલ
છે .’’ ‘‘પણ મેં તો પ્રવાસ કયો જ નથી. કોઈ િા માટે આવ ાં લખે ?’’ કહે, ‘‘અશધકારી એકલા જીપમાાં
પ્રવાસ કરી િકે નહીં, સાથે બીજા કમાચારીઓ હોવા જોઈએ તેથી ગમે તે કમાચારીના નામ લખી
દે .’’ મેં કહ્,ાં મારાથી આવ ાં ખોટાં થાય નહીં. એ દદવસોન ાં ભથ્થ ાં હ ાં નહીં લઉં.’’ પરાં ત મારે લોગબકમાાં
સહી તો કરવી જ પડી. દહિંમત કરીને લાગતા વળગતાને કહ્ ાં કે ‘‘હ ાં પ્રવાસમાાં આવી નથી તેવા
દદવસે પણ લોગબકમાાં મારાં નામ છે . હવેથી હ ાં આવ ાં તો જ મારાં નામ લખજો.’’ ત્યાર પછી તે બાંધ
થ્.ાં
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કુ ટાંુ બશનયોજન ક્ષેત્રની તાલીમમાાં પ્રથમ નાંબરે !
સાડા ચાર માસની નોકરી થઈ ત્યાાં કટાંબ શનયોજનની તાલીમમાાં જવાનો હકમ મળયો. કટાંબ
શનયોજન અંગેની મારી સમજ એવી હતી કે એક કટાંબ હોય તેન ાં વ્યવસ્સ્થત આશથિક આયોજન કરવ.ાં
કે મ જીવવ,ાં રોજ શ ાં ખાવ ાં ? માશસક ખચાન,ાં વાશિિક ખચાન ાં આયોજન એવ ાં કાંઈક તેમાાં આવત ાં હિે.
રે શનિંગ સેન્ટરમાાં હાજર થઈ. વગો િરૂ થયા ત્યારે ખબર પડી કે કટાંબ શનયોજન શ ાં કહેવાય !
મારા અજ્ઞાન ઉપર આજેય હસવ ાં આવે છે . એ બે માસની તાલીમમાાં પગાર ઉપરાાંત સ્ટાઈપેન્ડ પણ
મળે . ગ્રેજ્્એટ હોય તો માશસક ૧૦૦ અને એસ.એસ.સી. હોય તો માશસક રૂ. ૭૫ મળે . મને તાલીમ
સાંસ્થાના સાંચાલકોએ રૂ. ૭૫ સ્ટાઈપેન્ડ આપ્્.ાં મેં વાાંધો લીધો. હ ાં ગ્રેજ્્એટ છાં. મને રૂ. ૧૦૦
મળવા જોઈએ. ક્લાકા કહે, શવદ્યાપીઠ કે લોકભારતીના સ્નાતકોને ગ્રેજ્્એટ ગણાય નહીં. એસ.
એસ.સી. જ ગણાય. મેં કહ્ ાં ‘‘પણ ગજરાત સરકારે માન્યતા આપી છે . અમને ગ્રેજ્્એટ સમકક્ષ
ગણયાાં છે . મને રૂ. ૧૦૦ મળવા જોઈએ.’’ તે .વખતે મેં રૂ. ૭૫ લઈ લીધા અને પાછળથી લડત
ચલાવી. પ ૂ. મનભાઈને લખ્્ ાં કે જો લોકભારતીન ાં અને તેના સ્નાતકોન ાં સમાજમાાં અને સરકારી
ખાતાઓમાાં આવ ાં નીચ ાં સ્થાન હોય તો તે યોગ્ય નથી. રૂ. ૭૫ કે રૂ. ૧૦૦નો પ્રશ્ન ગૌણ છે ; પરાં ત
લોકભારતીનો દડગ્રીનો, આબરૂનો સવાલ છે . સરકારી અશધકારીઓ અને ખાતાાંઓ આવી ગેરસમજ
કરે અને લોકભારતીના શિક્ષણને વગોવે તે યોગ્ય નથી. પાછળથી તે સાંસ્થાએ મને રૂ. ૧૦૦ મજબ
સરકારશ્રીની સ ૂચનાથી ચ ૂકવી આપ્યા. ખાતા તરફથી તેઓએ મને રૂ. ૧૦૦ નહીં આપીને ઊભી
કરે લ ગેરસમજ બદલ ઠપકો પણ મળયો. લોકભારતીના શવદ્યાથીઓને તે વખતે સરકારના ઉચ્ચ
અશધકારીઓ કે વા શતરસ્કારની ભાવનાથી જોતા હતા તેન ાં આ દ્દૃષ્ટ્ટાાંત છે . તેની સામે લડત આપી મેં
પરવાર ક્ાં કે અમે ્શનવશસિટીના ગ્રેજ્્એટ કરતાાં ઊતરતી કક્ષાનાાં નથી. સાચી બાબતમાાં
અન્યાય કે મ સહન થાય ?
દફલ્ડવકા માટે ગ્રપ બનાવીને ગામો આપી દીધાાં હતાાં. ત્રણ દદવસ ગામમાાં જઈ પ્રત્યક્ષ
કાયાક્રમો કરવાના અને તેના અનભવોના અને કામના દરપોટા તૈયાર કરી ગ્ર ૂપ વાર તેની ઉપર
ચચાાઓ કરવાની, જેમાાં શ ાં જરૂર હતી, શ ાં ક્,ાં શ ાં કરવ ાં જોઈએ ? લોકોના પ્રશ્નો શ ાં હતા, તેનો ઉકે લ
શ ાં લાવ્યા વગેરે શવચારવાન ાં હત ાં.
મારાં આ ક્ષેત્રીય કામગીરીન ાં શનરીક્ષણ, લોકોના પ્રશ્નો, તેના ઉકે લ, શનરાકરણ, દરપોટા વગેરે
બીજી બહેનો કરતાાં સારા રહેતાાં. તેથી ઘણી વાર બીજાને તેની અદે ખાઈ આવતી. એક તો હ ાં
આદદવાસી અને વળી લોકભારતીની સ્નાતક. ‘જમને વિાાંતે વધારે માકા મળિે.’ તે ગણતરીથી
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બહેનો મને છાત્રાલયમાાં હેરાન કરતાાં. મને રડાવતાાં. મારાં સારાં ન દે ખાય તેવા પ્રયત્નો કરતાાં.
ક્યારે ક મારાાં શનબાંધો, લખાણો પણ વગામાાં વાંચાતાાં; પરાં ત મને થતી પજવણીની ખબર મારા
અધ્યાપકોને પડતી અને હ ાં પણ તેઓને મારાાં લખાણો નહીં વાાંચવા જણાવતી. તેથી પછીથી તે
બાંધ ક્.ાં વિાાંતે પરીક્ષા લેવાઈ, મ ૂલ્યાાંકન થ્,ાં અને હ ાં તાલીમકે ન્દ્રમાાં પ્રથમ નાંબરે પાસ થઈ.
તાલીમ બાદ વિાાંતે પરીક્ષાના

પદરણામ સાથે અમને શવદાય આપવાની હતી. અમારાં

મ ૂલ્યાાંકન કરીને પદરણામ જાહેર ક્.ાં હ ાં તાલીમ કે ન્દ્રમાાં સૌમાાં પ્રથમ નાંબરે પાસ થઈ હતી. શવદાય
વખતે અધ્યાપકશ્રીઓ દરે કને વારાફરતી બોલાવે , દીક્ષા આપે. મને સૌ પ્રથમ બોલાવી. અમારા
શનયામકશ્રી જે. સી. ડાબરીસાહેબે હિાનાાં આંસ સાથે મને દીક્ષા અને શવદાય આપી. કહે ‘‘શમસ
ચૌધરી, મૈં બહત ખિી કે સાથ તમ્હેં ક્ષબદા દે રહા હ.ાં મજે શવશ્વાસ હૈ દક તમ જૈસી આદદવાસી લડકી
ગાાંવો કે આદદવાસી સમાજ મેં જા કે અવશ્ય કછ કરોગી. તમ જાઓ, કછ કરો. મેરા તમ્હેં આિીવાાદ
હૈ.
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સને ૧૯૬૪ : ધરમપુરથી વ્યારા
તાલીમ પ ૂરી થતાાં જ ધરમપરથી વ્યારા મારી બદલી થઈ.
એક વખત જગલના
ાં
દૂ રના પદમડાંગરી ગામે ‘ગ્રામ સહાયક ખેડૂત શિક્ષબર’ ત્રણ દદવસ માટે
યોજવાન ાં નક્કી ક્.ાં મને શવકાસ ઘટક અશધકારી સાહેબે આગલા દદવસે મોકલી દીધી. કહે ‘‘કાલે
અમે આવીશ,ાં તમે જઈને પ ૂવા તૈયારી કરો.’’ બીજે દદવસે શિક્ષબરનો સમય થયો. લોકો આવી ગયા.
રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ પણ કોઈ કમાચારીઓ કે . બી. ડી.ઓ સાહેબ આવ્યા જ નહીં. છે વટે મેં અને
ગ્રામ સેવકે શિક્ષબરન ાં ઉદ્દઘાટન ક્.ાં ખેતી અંગેન ાં પ્રદિાન ક્ા અને આખો દદવસ શિક્ષબરન ાં સાંચાલન
મેં તથા ગ્રામસેવકે ક્.ાં હ ાં બોલતાાં થાકાં તો ગ્રામસેવક િરૂ કરે .
શિક્ષબરમાાં મખ્યત્વે ખેડૂત ભાઈ-બહેનો હતાાં. તેથી આધશનક ખેતી શવજ્ઞાન, સધારે લ
ઓજારોનો ઉપયોગ, ખાતર-દવાઓનો ઉપયોગ, ઢોર ઉછે ર, તેના રોગો અને સ્વચ્છ કોઢ, જાપાની
પદ્ધશતની ડાાંગર રોપણી, િરીર આરોગ્ય, બાળઉછે ર, ગૃદહણીની ફરજો, સ્વચ્છ પીવાન ાં પાણી અને
સાદા આરોગ્યપ્રદ ખોરાકની ચચાાઓ કરી. મારી પાસે તે અંગેન ાં સાંપ ૂણા ભાથ ાં હત ાં. લોકભારતીમાાં આ
બધા જ શવિયો માટે અમને તૈયાર કરવામાાં આવ્યાાં હતાાં. ત્યાાં પ્રથમ વિામાાં હતાાં ત્યારે એકી વખતે
૧૮ પેપરોની પરીક્ષા આપી હતી. ત્યારે થત ાં કે આટલા બધા શવિયો ! શવજ્ઞાનના અને કોમસાના
તથા ખેતી, ગોપાલન અને સાદહત્યના તમામ શવિયોન ાં એકીસાથે શિક્ષણ આપતી આ કૉલેજ કે વી
!?
પરાં ત તે શવિયો મને આ નોકરીમાાં ખ ૂબ ઉપયોગી થયા. જો માત્ર હ ાં સાદહત્યના શવિયો જ
ભણી હોત તો આ શિક્ષબર સરળતાથી અને સફળતાથી ચલાવી િકી ન હોત. રાત્રે ગામની બાળાઓ
અને ્વકો સાથે રાસગરબા તેમજ મનોરાં જન કાયાક્રમ પણ ગોઠવ્યો.
બીજે દદવસે પણ કોઈ જ આવ્્ ાં નહીં. મેં ફરીથી આખો દદવસ શિક્ષબર ચલાવ્યો. લોકોને બે
દદવસ સધી સતત આપી િકાં તેટલ ાં સામાન્ય જ્ઞાન મારી પાસે હત ાં.
સમાજ કલ્યાણ ખાતા તરફથી આદદવાસીઓને ધાંધા-રોજગાર માટે નાાં સાધનો ખરીદવા
લોન, સબસીડીની રકમ મળતી હતી. રોકડાાં નાણાાં આપીએ તો કદાચ તેનો ગેર-ઉપયોગ પણ
થાય. તેથી મેં તેવા ઇસમોને બધાને સાથે સરત લઈ જઈ રૂબરૂ સસ્તાાં અને સારાાં સાધનો ખરીદી
આપ્યાાં જેથી તેઓને છે તરાવાનો ભય પણ રહે નહીં. ત્યાર બાદ લોનના હપ્તા શનયશમત ભરાય
તેની કાળજી લીધી. તે વખતે આદદવાસીઓમાાં એવી ભાવના હતી કે સરકારી લોનના પૈસા
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સમયસર ભરી દે વા જોઈએ. દે વાદાર થવ ાં નહીં. અને તેથી શનયશમત તેઓની લોનના હપ્તા આવી
જતા.
આજે તો સારા સારા લોકો પણ સરકારની યોજના હેઠળ એક યા બીજા બહાને લોન મેળવે
છે , તેનો જે તે હેત માટે યા બીજા બહાને લોન મેળવે છે , તેનો જે તે હેત માટે ઘણી વાર ઉપયોગ
પણ થતો નથી અને ગરીબ અભણ જનતાન ાં માનસ એવ ાં થઈ ગ્ ાં છે કે એ ક્યાાં પરત આપવાન ાં છે
? પૈસા મળે તેમાાં કોઈકનો ભાગ પણ ખરો. એ માંજૂર કરાવી આપે અને પૈસા માંજૂર થાય. માંજૂર
કરનારને કોઈ વાર આની જાણ પણ ન હોય.
વ્યારા તાલકાનાાં કે ટલાાંક આદદવાસીઓ ક્ષિસ્તીધમા પાળે છે . આવાાં ગામોમાાં દે વળો પણ છે .
તેવાાં ગામોમાાં કામ કરવાન ાં મને સહેલ ાં પડત ાં; કારણ તેમનામાાં શમિનરીની ભાવના ઉપરાાંત
સામ ૂદહક ભાવના પણ સારી હોય છે . તેનાથી યોજનાઓના અમલમાાં મને ખ ૂબ સહકાર મળતો અને
સરળતા રહેતી. એવાાં બે ગામો સાથે હ ાં વધારે સાંપકા માાં આવી હતી. ‘ચાાંપાવાડી’ અને ‘સદડવાણ’.
બાંને ગામોમાાં સારાાં મદહલામાંડળો અને ભજનમાંડળો હતાાં. તેમજ ્વકપ્રવ ૃશત્ત પણ ચાલતી હતી.
બાંને ગામોમાાં બાલમાંદદર પણ મેં િરૂ કયાાં હતાાં. આ ગામોમાાં સહકારી યોજનાઓમાાં અમલ સારો
અને લોકશવશ્વાસ કે ળવાય તે હેતથી હ ાં રશવવારે તેમનાાં દે વળોમાાં પ્રાથાના સમયે જતી. તેમની સાથે
પ્રાથાનામાાં બેસ ાં અને પ્રાથાના પ ૂરી થયા બાદ મારી વાતો અને કાયાક્રમ સમજાવ.ાં મને કોઈ ધમા
પ્રત્યે નફરત નથી. સેવાગ્રામમાાં સવાધમાની દહન્દ, બૌદ્ધ, ક્ષિસ્તી અને ઈસ્લામી ધમાની પ્રાથાનાઓ
િીખી છાં. સ ૃષ્ષ્ટ્ટનો સર્જનહાર તો એક જ છે . ગમે તે રસ્તે, ગમે તે ધમાના સ્થળે બેસીને તેને યાદ
કરી િકાય. એટલે મને ક્ષિસ્તી દે વળમાાં જવાનો કોઈ જ વાાંધો ન હતો.
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ગ્રામશવદ્યાપીઠની સ્થાપનાની કામગીરી...ને છે વટે એમ.એ. માટે –
એ અરસામાાં પ ૂ. જગતરામકાકાએ મને લોન સશવિસ ઉપર શવદ્યાપીઠમાાં લઈ જવાન ાં નક્કી
ક્.ા મેં સાંમશત આપી. આદદવાસી શવસ્તારનાાં બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ લેવા લોકભારતી કે ગજરાત
શવદ્યાપીઠમાાં જવ ાં પડત ાં. તેને બદલે આ શવસ્તારમાાં પણ લોકભારતી જેવી ઉચ્ચ શિક્ષણની સાંસ્થા
થાય તો તે ગૌરવની વાત હતી. તેમાાં જે રીતે અને જે કાાંઈ મદદ થાય તે કરવાની મારી ઇચ્છા
પણ હતી. મને કહેવામાાં આવ્્ ાં કે પગાર અમે આપીએ તેટલો લેવાનો. લોન સશવિસ માંજૂર થાય
ત્યાાં સધી રજા લઈને આવ ને કામ િરૂ કરી દે . વડીલોની સ ૂચનનો અમલ કયો. પગાર જે આપે તે
લેવાની હા પાડી. (સરકારી ખાતામાાં મળે છે તેના કરતાાં ઓછો લેવાનો હતો.) રજા લીધી અને
વેડછી પહોંચી ગઈ. િરૂઆતના ૧૫ દદવસ અક્ષખલ ભારતીય િાાંશતસેના શિક્ષબર કે જે મ. શ્રી
નારાયણભાઈ દે સાઈ તરફથી યોજવામાાં આવેલ તેના રસોડાન ાં સાંચાલન ક્.ાં તે પ ૂરાં થતાાં
શવદ્યાપીઠમાાં ભણવા આવનાર શવદ્યાથીઓ માટે અને શવદ્યાપીઠ માટે ની પ ૂવાતૈયારીઓ િરૂ કરી. હ ાં
એકલી જ હતી. સાંસ્થા િરૂ થઈ નહોતી તેથી અન્ય કાયાકતાાઓ શનમાયા હતા.
શવદ્યાથીઓ માટે અનાજ ભરવાની કોઠીઓ ખરીદવી, વાસણો ખરીદવાાં, વિા માટે ૬૦
શવદ્યાથીઓને ચાલે તેટલ ાં અનાજ, કઠોળ, તેલ, મરી-મસાલાની અને અન્ય જરૂરી માલસામાન,
લાકડાાં-કોલસાની ખરીદી પણ કરી આપવાની હતી. શવદ્યાપીઠની આ તૈયારી માટે પૈસા નહોતા.
બધ ાં જ ઉધાર લાવવાન.ાં મેં એક મદહના સધી વ્યારા, મઢી, નવસારી વગેરે ઠે કાણે જઈને વાસણો,
પીપો, અનાજ સદહત સાંપ ૂણા માલસામાન ઉધાર ખરીદી લીધો અને શવદ્યાથીઓના આવતાાં પહેલાાં
વ્યવસ્થા પ ૂણા કરી.
ઇન્ટરવ્્ ૂ લેવાયા. ૩૦ બહેનો, ૩૦ ભાઈઓ દાખલ થયાાં. મકાનો હતાાં નહીં. વગો અને
રસોડાં સહકારી માંડળીના નાના કાચા મકાનમાાં િરૂ કયાાં. રહેવા માટે વેડછી આશ્રમના બે ઓરડા
કાઢી આપ્યા. હ ાં બહેનો સાથે તેમાાં જ રહેતી. આમ ત્રણ માસ પ ૂરા થયા અને એક દદવસ
શવદ્યાપીઠના એક આગેવાન આવ્યા. મને બોલાવીને કહે, ‘‘જમ, ત ાં એમ.એ. નથી એટલે તારા
ખાતામાાં પાછી જા. અમારે તો બધા કાયાકતાા એમ.એ. જોઈએ. તારી લોન સશવિસ પણ માંજૂર થઈ
નથી.’ મેં કહ્,ાં ‘‘પણ લોન સશવિસ માંજૂર ના થાય તો હ ાં રાજીનામ ાં આપ.ાં ’’ તેઓ કહે, ‘‘ના. અમારે
ગૃહમાતા પણ એમ.એ. જોઈએ. કાલે તને કાઢી મ ૂકીએ તો ત ાં શ ાં કરીિ ?’’ મને સમજા્ ાં નહીં,
પરાં ત તેમની આજ્ઞા હતી. હ ાં પરત મારી નોકરી ઉપર હાજર થઈ ગઈ.
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મેં કહ્,ાં ‘‘આ બાબત સાંસ્થાએ પહેલેથી શવચારવાની જરૂર હતી.’’ મારી પાસે મારી રજાઓનો
ઉપયોગ કરાવીને સાંપ ૂણા કામગીરી કરાવી લીધી. આ બધી તૈયારીમાાં એમ.એ. ની દડગ્રીની જરૂરત
ન પડી અને આજે ૩ માસ પછી તેની જરૂરત ઊભી થઈ ? આજે મને તમે દડગ્રી વગરની કહી. કાલે
ઊઠીને આ સાંસ્થામાાં તૈયાર થનાર તમારા શવદ્યાથીઓને પણ આવ ાં સહન કરવ ાં પડિે , તો એ ક્યાાં
જિે ?’’
શવદ્યાપીઠ છોડયા પછી મેં એમ.એ કરવાના પ્રયત્નો િરૂ કયાા . ક્યાાં કરી િકાય ? કે વી રીતે
કરી િકાય ? નોકરી છોડીને ભણવાન ાં િક્ય ન હત ાં. ગજરાત ્શનવશસિટી લોકભારતીના
શવદ્યાથીઓને પ્રવેિ આપતી નહોતી. વડોદરા ્શનવશસિટીમાાં એમ. એસ. ડબલ્્ ૂ. કરવાનો શવચાર
કયો, પરાં ત તેમણે પણ લોકભારતીના સ્નાતકોને પ્રવેિ આપવાની ના પાડી. કવે ્શનવશસિટીએ
પણ પ્રવેિ આપ્યો નહીં. હ ાં હતાિ થઈ. ગજરાત શવદ્યાપીઠમાાં પ્રવેિ મળે , પરાં ત ત્યાાં જવ ાં નહોત ાં.
બધેથી હતાિા-શનરાિા સાાંપડી. પણ પ્રયત્નો ચાલ રાખ્યા અને રસ્તો કાઢયો. સૌરાષ્ટ્ર ્શન.માાં
પ્રવેિની માંજૂરી મળી. વળી પાટા ટાઈમ વગો. િશન, રશવ જ વગો ચાલે. મને સરળતા થઈ ગઈ.
હવે પ્રશ્ન હતો, ત્યાાં જવ ાં કે વી રીતે ? જો એ શવસ્તારમાાં જ નોકરીન ાં ગોઠવાય તો વધ સરળતા થાય.
તેનો પણ કદરતે રસ્તો િોધી આપ્યો. એ જ વખતે આદદવાસી ઘટકોમાાંથી, મખ્ય સેશવકાની
જગ્યાઓ બાંધ કરવાનો અને પોિક આહાર યોજનામાાં મખ્ય સેશવકાની નવી જગ્યાઓ ઊભી
કરવાનો સરકારે શનણાય લીધો, જેથી મારી વ્યારાની જગ્યા બાંધ થઈ હતી, એટલ ાં જ નહીં પણ
ગજરાતમાાં કલ સાત જ નવી જગ્યાઓ ઊભી કરી હતી. તેથી તેમાાં જવા માટે અમારી પાસે સાંમશત
માગી. જો તેમાાં ના જવ ાં હોય તો કટાંબ શનયોજનમાાં અથવા તો કારકનમાાં સમાવા જણાવ્્.ાં આ
સાત જગ્યાઓ પૈકી જામનગર પણ એક જગ્યા હતી. મેં જામનગર જવાની સાંમશત આપી દીધી.
માચા ’૬૯માાં જામનગર બદલીનો હકમ મળયો. શવદ્યાપીઠમાાં તે જ આગેવાન ફરી મળયા અને મને
જામનગર ન જવા કહ્,ાં ‘‘પણ હ ાં એમ.એ. નથી તેથી તમે મને શવદ્યાપીઠમાાંથી કાઢી મ ૂકી હતી.
એટલે હવે મારે એમ.એ. થવ ાં છે . તે જામનગર જ િક્ય છે . મારે જવ ાં જ છે .’’
મેં જામનગર કૉલેજમાાં ઊઘડતા સત્રમાાં એડશમિન મેળવી લીધ.ાં ખાતાની પરવાનગી પણ
ચાલ નોકરીએ એમ.એ. કરવા માટે ની મેળવી લીધી. નોકરી તેમજ ફરજને બાધ ના આવે તેની
કાળજી સાથે એમ. એ. પાસ ક્.ાં ત્યાર બાદ મને વેડછી ગાાંધી શવદ્યાપીઠમાાં ફરીથી આવવાન ાં
જણાવ્્.ાં મેં સ્પષ્ટ્ટ ના પાડી કે ‘‘એમ. એ. મેં શવદ્યાપીઠમાાં ફરીથી આવવા માટે ક્ાં નથી; પરાં ત મારાં
મહેણ ાં ટાળવા માટે અને મારી પોતાની પ્રગશત માટે ક્ાં છે .”
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સૌરાષ્ટ્ટ્રમાાં કામગીરીના શવશવધ અનુભવો
જામનગર ૧૯૬૯થી ૧૯૭૨ સધી નોકરી કરી. આમ તો સૌરાષ્ટ્રના રૂદઢચસ્ત સાંકક્ષચતસામાજજક દરવાજોથી હ ાં જાણકાર હતી. લોકભારતીના અભ્યાસકાળ દરમ્યાન તેના અનભવો થયા
હતા; પણ હ ાં ગમે તેવી પ્રશતકૂળ પદરસ્સ્થશતમાાં પણ ગોઢવાઈ જવાને ટે વાયેલી છાં. તેથી અહીંના
સમાજમાાં પણ મશ્કે લી પડે તેમ ન હત ાં. કામ કરવાની માનશસક તૈયારી સાથે જ ગઈ હતી.
જામનગર સદ
ાં ર િહેર-ગજરાતન ાં પેદરસ ગણાય. િહેરમાાં રહેવાનો, િહેરી જીવનનો આ પ્રથમ
અનભવ હતો. કામ તો ગ્રામ શવસ્તારમાાં જ કરવાન ાં હત ાં; પરાં ત મશ્કે લીમાાં પણ રસ્તો િોધીને કામ
કરવાની ટે વને કારણે ત્યાાંના સમાજમાાં પણ હ ાં સરસ ગોઠવાઈ ગઈ.
સણોસરા ભણતી ત્યારે સમજા્ ાં હત ાં કે અહીંનો સમાજ ઘણો સાંકક્ષચત. સ્ત્રીઓને ઓઝલ
પડદામાાં રહેવાન,ાં લાજ કાઢવાની. સરત જજલ્લાના આદદવાસી સ્ત્રી સમાજમાાં સ્ત્રીઓને જે સ્વતાંત્રતા
છે તે અહીં નથી. અહીં તો સ્ત્રીઓથી ઘરની બહાર પણ નીકળી િકાય નહીં.
૧૯૭૦-૭૧માાં કટાંબ શનયોજનની ઝાંબેિ ચાલે. કચેરીમાાં આ કામગીરી મારી પાસે હતી..
સૌરાષ્ટ્રના સમાજમાાં જાહેરમાાં આ કામને આવકાર ઓછો મળે . જોકે એ વખતે મને તે ફાવત ાં પણ
નહીં. પરાં ત આ તો ઝાંબેિ. બધાએ કરવાન ાં જ. ખાસ કરીને પરિવગા, રાતે ઓપરે િન માટે તૈયાર
થાય. રાતના ૧૨-૦૦ વાગે પછી તેઓને લઈ આવીને હૉસ્સ્પટલમાાં ઓપરે િન કરાવીને ઘરે
પહોંચતા કરી દે વાના. મોટે ભાગે પરિ કમાચારીઓને એ કામ ફાવે તે હ ાં કરતી નહીં.
એક દદવસ હ ાં પોિક આહાર યોજના અંગેન ાં ખાતર ગામે પહોંચાડવા ગઈ. ત્યાાં આરોગ્ય
ખાતાનાાં દફલ્ડવકા ર સ્ત્રી કમાચારી મળી ગયાાં. તેમણે ડ્રાઇવરને કહ્,ાં ‘બાજના ગામે પાાંચ પરિો
તૈયાર છે , ચાલો લેવા જઈએ.’’ મેં ના પાડી. પરાં ત ડ્રાઈવરે મારાં માન્્ ાં નહીં અને ગાડી ત્યાાં લઈ
ગયાાં. મેં ખ ૂબ કાલાવાલા કયાા કે મારે એ ગામે આવવ ાં નથી. સાાંજના પાાંચ તો વાગી ગયા છે . મને
રોડ ઉપર છોડી દો, હ ાં બસમાાં જામનગર જઈિ. પણ ડ્રાઈવર માને જ નહીં. સાાંજનો સમય. એકલી
બે બહેનો. દરબારોન ાં ગામ. દારૂ પણ ઠીકઠીક પ્રમાણમાાં શપવાય. જીપને તે ગામે જબરદસ્તીથી લઈ
ગયા. મારે બેસી રહેવા શસવાય છૂટકો ન હતો. જીપ ચલાવતાાં આવડે નહીં કે લઈને ભાગી આવ.ાં
રોડ સધી ચાલતાાં પણ આવી િકાય નહીં કે બસમાાં જઈ િકાં. સાાંજના પાાંચ વાગ્યાથી રાતના ૧૦૩૦ વાગ્યા. અમે ગામ બહાર જીપમાાં બેઠાાં હતાાં. ધીરે ધીરે અંધારાં થઈ ગ્.ાં મને ખ ૂબ બીક લાગે.
દરબારોન ાં દારૂદડ્ ાં ગામ, અજાણયો પ્રદે િ, કોઈ ઓળખે નહીં, રસ્તો જોયો ન હતો. ઓપરે િન
કરાવનારા હમણાાં આવે છે કરતાાં કરતાાં રાશત્રના ૧૦-૩૦ થયા. કોઈ આવ્યા નહીં. છે વટે ખાલી જીપ
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લઈ અમે પાછાાં ગયાાં. રસ્તામાાં ધ્ાાંગડા ગામે શિક્ષક કહે, ‘‘બે કે સ છે , ચાલો.’’ રાત્રે તેમને તૈયાર
કરતાાં પહોંચી. ત્યારે ૧૨-૦૦ વાગ્યા અને હૉસ્સ્પટલમાાં અક્ષલયાબાડા પહોંચી તેમના ઓપરે િન
કરતાાં ૧-૦૦ વાગ્યો. હ ાં ભ ૂખી અને થાકે લી હતી. ઉપરાાંત ડ્રાઈવરે મારાં માન્્ ાં નહીં ને મને માનશસક
ત્રાસ આપ્યો હતો. જામનગર સાહેબને ખબર પહોંચાડી. છ વાગ્યા સધીમાાં પાછા આવી જવાન ાં
કહીને હ ાં એકલી નીકળી હતી તેથી મોડી રાત સધી તેમણે પણ ખ ૂબ ક્ષચિંતા કરી. અક્ષલયાબાડા
ઓપરે િન થયા પછી પણ પેલા પરિોને પહેલાાં પહોંચાડીને જવાન ાં છે એવ ાં ડ્રાઈવરે કહ્.ાં મેં
ડૉક્ટરને કહ્,ાં ‘સાહેબ, મને જામનગર પહેલાાં મ ૂકી આવો.’ છે વટે મને રાત્રે ૧-૩૦ વાગે ડ્રાઈવરે
જામનગર પહોંચાડી. સાહેબ ક્ષખજાિે તેમ સમજીને મને ક્વાટા રથી દૂ ર ઉતારી દીધી. મેં કહ્,ાં ‘‘હ ાં
સાહેબને બધી વાત કરી દઈિ. મને મારા ઘર સધી મ ૂકી જાઓ. સાથે બીજા શવસ્તરણ અશધકારીને
લઈ જાઓ.’’ પરાં ત ડ્રાઈવરે માન્્ ાં નહીં. પહોંચતાાં જ મેં બાજમાાં રહેતા કમાચારીઓને ઉઠાડયા અને
હ ાં રડી પડી. બધી વાત કરી. ત્યાર પછી મને કટાંબ શનયોજનની કામગીરીમાાંથી મક્ત કરી.
સદ્દભાગ્યે હ ાં સહી સલામત પાછી ફરી હતી. તે દદવસે હ ાં સહી સલામત પાછી ફરીિ કે કે મ, તેની
મને િાંકા હતી.
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મકહલા તાલીમ અશધકારી તરીકે
મદહલા તાલીમ અશધકારી તરીકે ની શનમણકાં ૂ મને નવસારી ખાતેના ખેડૂત તાલીમ કે ન્દ્રમાાં
મળી હતી. ખેતીવાડી ખાતા તરફથી આ કે ન્દ્ર ચાલત ાં હત ાં જેમાાં ખેડૂત ભાઈ-બહેનોને ખાસ કરીને
વધ ઉત્પાદન આપતી સાંકર જાતોની અને હાઈબ્રીડ જાતોની ખેતીની તાલીમ આપવાની હતી. સાથે
સાથે બહેનોને ખેત ઉત્પાદનમાાં તેમનો ફાળો અને ખેતીમાાંથી ઉત્પન્ન થતાાં િાકભાજી, ફળફળાદદ,
અનાજ, કઠોળનો સવ્યવસ્સ્થત ઉપયોગ અને સાંગ્રહ કરીને, બગાડ થતો અટકાવીને ખેતી
ઉત્પાદનમાાં ફાળો કે વી રીતે આપી િકાય, તે તથા ખેતી પદ્ધશતઓની અને પશપાલન તેમજ
સામાન્ય દૈ શનક ઉપયોગી એવા ગૃહ શવજ્ઞાનની તાલીમ આપવાની હતી.
હ ાં કમ્પોસ્ટ ખાતરની પદ્ધશત કે દધાળાાં ઢોરનાાં ઉછે ર શવિે બીજા ખેતીવાડી ગ્રેજ્્એટ
અશધકારીઓ કરતાાં સરળતાથી સમજાવી િકતી, કારણ હ ાં તે ગજરાતી ભાિામાાં ભણી હતી. તેથી
લોકોને સમજાય તેવી સરળ ભાિા મારી પાસે હતી. જ્યારે અન્ય અશધકારીઓ પાસે અંગ્રેજી
ભાિાના િબ્દો હતા જે ગામડાાંના લોકોને માટે અઘરા પડતા. ઘણી વાર ગામડામાાં વપરાતા
તળપદી ભાિાના િબ્દોનો ઉપયોગ અમે કરતાાં તેને કારણે બહેનો સરકારે આપેલ લક્ષ્યાાંક કરતાાં
વધ પ્રમાણમાાં આવતી.
તાલીમ કે ન્દ્રમાાં હ ાં હાજર થઈ ત્યારે આવા વગોમાાં િરૂઆતમાાં દૂ રની પછાત આદદવાસી
ખેડૂત બહેનોને બોલાવવામાાં આવતી નહીં. તાલીમ કે ન્દ્ર આખા જજલ્લાના દરે ક ખેડૂત ભાઈઓબહેનો માટે ન ાં છે . તેમાાં નજીકના નવસારી, ગણદે વી તાલકાનાાં જ ઉજક્ષળયાત ખેડૂત ભાઈબહેનોને જ
બોલાવવાાં તે અન્યાય હતો. તેની સામે પણ મારે િરૂઆતમાાં થોડીક લડત આપવી પડી.
પ્રથમના બે વગોમાાં જે બહેનો તાલીમ લેવા આવી તે નવસારી તાલકાનાાં નજીકનાાં ગામોની
અને મોટે ભાગે દે સાઈ બહેનો જ હતી. ઉપરાાંત ખેતીવાડી ખાતામાાં અને કૉલેજ ઉપર નોકરી કરતા
કમાચારીઓની પત્નીઓ પણ હતી. ખરે ખર તેઓને તાલીમમાાં બોલાવાય નહીં. એનાાં બે કારણો
હતાાં. એક તો રોજના ૫ રૂશપયા તેમને ભથ્થ ાં મળત ાં. તેઓ નજીકની હોય એટલે કે ન્દ્ર ઉપર રોકાવ ાં
પડે નહીં. ઘરે થી આવી િકે અને ભથ્થ ાં બચત રહે. બીજ,ાં તેઓને ઘરમાાં કે ખેતરમાાં કશ ાં જ પોતે
કામ કરવ ાં પડે નહીં. આખો દદવસ બેસી જ રહેવાન.ાં
આમ પાાંચ દદવસ પણ તાલીમને બહાને ફરાય, જાણવાન ાં મળે અને ઉપરથી રૂ. ૨૫ ભથ્થ ાં
મળે . બેવડો લાભ. આથી ખ ૂબ મોટી સાંખ્યામાાં બહેનો આવવા લાગી. તેથી બીજા કોઈ તાલકાની
બહેનોને બોલાવવામાાં આવે નહીં. મેં એનો વાાંધો લીધો. તાલીમ કે ન્દ્ર આખા જજલ્લાની તમામ
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વગાની ખેડૂત બહેનો માટે છે . અને જેઓ પોતે સીધાાં ખેતીકામ કરે છે તેવી બહેનોને આનો વધ
લાભ મળવો જોઈએ, જેથી અન્ય તાલકાની ખાસ કરીને પછાત છે તેવા પારડી, ઉમરગામ, વાાંસદા,
ધરમપર, ચીખલી તાલકાની બહેનોને પણ બોલાવવી જોઈએ તેવો આગ્રહ કયો.
અન્ય અશધકારીઓન ાં કહેવ ાં હત ાં કે પછાત તાલકાની અને દૂ રની બહેનો આવિે જ નહીં. વળી
અભણ આદદવાસીઓને આમાાં સમજ પણ શ ાં પડે ? તેઓ તો મજૂ રી કરી જાણે. મેં કહ્,ાં ‘‘આ
અન્યાય કહેવાય. પછાત બહેનોને તો પ્રથમ લાભ મળવો જોઈએ. તાલીમ એવા માટે છે જે જાણતાાં
નથી. અને ખરે ખર તો જે જાતે પ્રત્યક્ષ કામ કરે છે . આ દે સાઈ અને ઉજક્ષળયાત બહેનો તો માત્ર
ઘરમાાં બેસી જ રહે છે . તેમને શ ાં ઉપયોગી થિે ? જે પ્રત્યક્ષ ખેતીમાાં પોતાનો ફાળો આપે છે તેમને
જ આ ઉપયોગી થિે. સરકારનો હેત પણ આ જ છે .’’
પ્રયોગરૂપે એક વગામાાં વાાંસદા-ધરમપરની બહેનોને બોલાવવાન ાં નક્કી થ્.ાં ૨૫ને બદલે
૪૦ બહેનો આવી. પાાંચ દદવસ તાલીમ કે ન્દ્ર ઉપર રહી. ભથ્થ ાં તો દૈ શનક રૂ. ૫ મળે . ભોજનખચા
તેમાાંથી નીકળે નહીં, પણ તે બધી લોટ, દાળ, ચોખા, મીઠાં, મરચ,ાં મસાલા સાથે લઈને આવી હતી.
વાસણો વગેરેની સગવડ સાંસ્થામાાં હતી. જાતે રસોઈ બનાવીને જમી લેતી. આ બહેનોએ ખ ૂબ
રસપ ૂવાક તાલીમ લીધી. કે ટલીક બહેનો તો પ્રથમવાર જ રે નમાાં બેઠી હતી. િહેર જો્ ાં ન હત ાં.
ગજરાતી ભાિા પ ૂરતી સમજે નહીં છતાાં િીખવાના પ્રયત્નો કરે .
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તાલુકા શવકાસ અશધકારી તરીકે બઢતી
માહે જલાઈ ૧૯૭૭ મને વગા ૨ ગેઝેટેડ અશધકારીન ાં પ્રમોિન મળતાાં એ જ જગલ
ાં
શવસ્તાર
ધરમપર તાલકામાાં આંબા જગલ
ાં
ઘટકમાાં મારી શવકાસ ઘટક અશધકારી તરીકે શનમણ ૂક થઈ.
કદાચ ધરમપર અશત પછાત. મારી દૃષ્ષ્ટ્ટએ ડાાંગ કરતાાં પણ પછાત તાલકો, જ્યાાં મને
૧૯૬૩માાં સરકારી ખાતામાાં સ્ત્રી સમાજશિક્ષા અશધકારીની જગ્યા ઉપર શનમણ ૂક આપી હતી. ફરીથી
પ્રમોિન મળતાાં મને ત્યાાં જ મ ૂકી. કદરતી અકસ્માત ગણો કે ભાશવ જીવનનો સાંકેત, પરાં ત, એ
શવસ્તારના લોકો અને ભ ૂશમ સાથે મને પ્રીત બાંધાઈ ગઈ હતી તેથી કદાચ ફરીથી પણ એ જ
પ્રદે િમાાં જવાન ાં થ્.ાં

(આ શવસ્તારના અનુભવો આ પુસ્તકના બીજા ભાગમાાં વાાંચશો)
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