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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
વશક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સુંસારનાું
અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદચક્ષણામ ૂવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પનરર ચના
સાથે સુંકળાયેલાું કે ટલાુંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનભવકથાઓ છે . આમાુંનાું કે ટલાુંક ખેતી,
સહકાર, પુંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો
છે , જેલ સપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાું કામ કરી રહેલાુંના ઓછી કે વધ સઘડતાવાળા અહેવાલોમાું
सूत्रे मणिगिा इव

એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવર અને દચક્ષણ ગજરાતના

આદદવાસી વવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયરમાું પરોવાયેલાના આવા
બીજા ડઝનબુંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજરાત પાસે
ધરીએ છીએ.તેમાું અમારા સામર્થયરની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજરાતમાું
ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગણો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે
તેવ ું સાદહત્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને
શ્રી વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયર માટે આવથિક સહયોગ આપ્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.

અનક્રમ
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સુંસ્થા
લોકાચભમખ–ગ્રામાચભમખ કે ળવણી–જગતન ું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવિવયર
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના જીવનમાું પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ ું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરે લા વશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ
સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના
ઉત્સાહી અને સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમન,ું લોકભારતીત્વન ું વવશ્વબજારમાું આજે માકે દટિંગ થવ ું અવનવાયર છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સુંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાું જાગી જવ ું
બહ જરૂરી છે . આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેિ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાું કાયો–
અનભવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ શીિરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પક્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શ ું શ ું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજૂ થઈ છે . તેમાું
બહ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ ું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સધી પહોંચેલા આ બહ મ ૂલ્યવાન અનભવોને આધવનક
સમયમાું ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત,
લોકભારતી દ્વારા સન્માવનત અમારા પ ૂવર વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્’ું ના સહતુંત્રી શ્રી જગલકકશોરભાઈ
દ્વારા રજૂ થઈ, એટલ ું જ નહીં પણ એ બધી જ પક્સ્તકાઓન ું પ્ર ૂફરીદડિંગકાયર સુંભાળી લીધ ું ત્યારે
સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકરૂપે હજારો પસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ું નક્કી કરવામાું આવ્્.ું આના માટે ના જરૂરી ભુંડોળ
સાર ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી
બજેટ કરતાું પણ વધ મદદ હતી ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ચચરાગ પટે લ
(્એસએ), અશોક મોઢવાદડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ચલફોવનિયા)ના તત્કાલીન
પ્રવતભાવોએ અમને પ્રોત્સાદહત કયાર .
આમાુંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ.
માતશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી

સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા

શ્રી ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પક્સ્તકાઓન ું પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના
આપણે ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાું વશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગજરાતી વાચકો સધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભવો
પહોંચાડવાન ું અમારું કાયર સાથરક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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પાુંર્ાળની કોળી કોમ વચ્ર્ે ગરવાું મા–બાપન ું સુંતાન
હ ું આમ તો એક વગડાઉ ફૂલ છું. પુંચાળની કુંટકવરણી ભોમકામાું મારો જન્મ થયો છે . નાનકડા
નેસડા જેવ ું અડળા ગામ મારી જનમભોમકા. ધજાળા સાથેની લાગણીની લેણ-દે ણ તો હજી હમણાું જ શરૂ
થઈ. એ પહેલાું તો “ખડ , પાણી ને ખાખરા, ધરતી લાુંપદડયાળ , વાળુ કરે એ પડ જઓ પાુંચાળ”ની એ
વેરાન ધરતીમાું જ આળોટી-આથડી મોટો થયો છું. સુંકટો જેને કોઠે પડી ગયાું છે એવાું અનેકો વચ્ચે
જીવતરનાું ગલાબી દદવસો ગજાયાર છે . ગામની એ આછી-પાતળી જમીન પર મેં ઢોર ચાયાાં છે , અવાવર
ડગ
ું રગાળા અને નદી-નાળાુંનાું મીઠાું સુંભારણાું ખોઈ વાળીને ભેગાું કયાાં છે . આછી જમીનને ખેડી-ખદી
ું ૂ
વરસ પણ પહોંચે નહીં તેટલા દાણા મેળવવા મથામણ કરી છે . અંધારી રાતે જીવજતું નો ડર રાખ્યા
વવના પાણી વાળ્ ું છે . છાણ-વાસીદાું કયાાં છે . દષ્કાળના દદવસોમાું ગામ છોડી શહેરની ગલીઓમાું
લારીઓ ખેંચી છે , સ્ટેશન પર મજૂર બની મજૂરી કરી છે . શેરીએ શેરીએ માથે બોઘરણ ું મ ૂકી દૂ ધ વેચ્્ ું
છે . સસ્તા અનાજન ું સડેલ-ું બગડેલ ું અનાજ ખાઈ નોકરી કરી છે . જજનપ્રેસની કાળજાત ૂટ મજૂરીએ સખત
પદરશ્રમની દીક્ષા આપી છે . આમ પાુંખી વસ્તીવાળા વનર્જન નેસડાથી માુંડીને સગવડ ભરે લા શહેર
સધીના અનેક અનભવોએ મારું ઘડતર ક્ાં છે .
પાુંચાળની કોળી કોમન ું ઓઢણ ું ઓછું. એવા એક કબીલામાું મારો ઉછે ર થયો છે

. અમારા પ ૂવરજો

ચોર હતા, રું જાડી હતા , માુંસાહારી હતા . મેં પણ નાનપણમાું માુંસાહાર કરે લો , બીડી પીધેલી , મારામારી
કરે લી. તેરચૌદ વરસની ઉંમર સધી મને દાતણ કરવાન ું પણ ભાન નહોત ું. પણ દષ્કાળના ધક્કાએ

,

શહેરના સહવાસે અને વપતાની અધ ૂરી રહેલી અબળખાએ મને એકડા-બગડા ઘટતો
ું ૂ
કયો.
મારાું મા-બાપ ગરવા સ્વભાવનાું હતાું. મા તો મારા મનન ું એક સ્વપ્ન ું બની ગઈ છે . પડછુંદ
ખમીરવુંતી દે હયષ્ટી , ધઉં વરણો વાત્સલ્યસભર ચહેરો , જમીન પર છબ્યાું ન છબ્યાું પગલાું માુંડતી
ઉતાવળી ચાલ , અમારા સખ માટે દુઃખ વેઠતી એ અમ્માના હૈયામાુંથી ગજવેલના રણકા સમો
આત્મવવશ્વાસનો રણકો જ નીકળતો. કોઈ દદવસ એના મોંમાુંથી હીણ ું વેણ નીકળ્ ું નથી. હરપળે દોડી
દોડી કામ કરતી મા જ મારી આંખ સામે તરે છે . મારી મા, એ સાચે જ મારી મા હતી.
વપતા

ઋજ સ્વભાવના હતા પણ અડીખમ પરિાથરન ું જીવુંત પ્રતીક હતા. અનેકવવધ આવડત

એમનાું આંગળાુંમાુંથી નીતરતી. ખેતી તો અમારો જન્મજાત ધુંધો હતો ; પણ જજન-પ્રેસનાું કામો , દોરડાું
ભાુંગવાના-ગથ
ું ૂ વાના ઉદ્યોગો, ચણતરકામ, પશપાલન, સામાન ઊંચકવો-ગોઠવવો વગેરે કામોમાું તેમની
આગવી હથરોટી. આ કારણે જ અમે આછું-પાતળુું કામ મેળવી જજિંદગીના વસમા દદવસો આસાનીથી
વવતાવી શકતા.
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અથાક મહેનત વચ્ર્ે અક્ષરજ્ઞાનનાું મુંડાણ
અમારા દાદાએ વપતાજીને ધાુંધલપર ભણવા મોકલેલા , પણ જજિંદગીના લેખાજોખામાું એ અધ ૂરું
જ રહ્.ું પણ તેઓના મનની અત ૃપ્ત ઝુંખનાએ અમારા અભ્યાસ માટે ચચિંતા સેવી. મારા બે ભાઈઓ
દકાળ ઊતરવા જોરાવરનગર ગયા ત્યારે શાળાએ બેસારી એમનાું અધ ૂરાું અરમાન પ ૂરાું કયાાં . હ ું તો
વપતા સાથે કટુંબના વનવારહની જવાબદારીમાું જોડાયો હતો. વપતાજીને માવસક રૂવપયા આઠ અને મને
રૂવપયા બેનો પગાર મળતો. દસ રૂવપયામાું અમારું જીવન સખેથી વીતત ું. એ જમાનો સોંઘવારીનો હતો.
પુંજાબનો બોર જેવો બાજરો ત્યારે બે રૂવપયે મણ મળતો. અમારાું મા-બાપ બુંને માયાળુ અને સુંતોિી
સ્વભાવનાું હતાું. પ્રામાચણકતા ને પરિાથર એનાું જીવતરની મહત્ત્વની મ ૂડી હતાું. અમને વારસામાું આ જ
મળ્ ું છે . બીજી સ્થ ૂળ વમલકત તો ૧૯૩૯ના ભીિણ દષ્કાળના ખપ્પરમાું ખરચાઈ ચ ૂકી હતી. ખેતી એમ
જ ગઈ, બળદ પાણીના મ ૂલે વેચ્યા, ગાયો મહાજનમાું મ ૂકી અને પોટલામાું ઉપાડી શકાય તેટલી માયામ ૂડી સાથે મધરાતના બે વાગયે ઠુંડીથી ધ્ર ૂજતા ઉઘાડા પગે ચાર ગાઉનો પુંથ કાપી સદામડા જવા રવાના
થયાું. ત્યાુંથી જોરાવરનગર ગયાું. જજિંદગીમાું શહેરન ું દશરન પહેલવહેલાું ક્ાં અને ત્યાુંથી જ જીવનને નવો
માગર મળયો; નવી દદશા સાુંપડી.
જીવનના આ નવા વળાુંકે એક દદવસ હ ું મજૂરીની શોધમાું ખાદીભુંડારના બારણે આવી ઊભો.
ખાદીભુંડારન ું સુંચાલન કરતા શ્રી કાુંવતભાઈ શાહ એક ઉમદા પરગજ માણસ હતા. સાદા અને સ્વચ્છ
ખાદીનાું કપડાુંમાું શોભતા એ સજ્જનની સાદાઈ અને સચ્ચાઈ મનને સ્પશી જાય તેવી હતી.
ખાદીભુંડારમાું તેમની સાથે કામ કરતાું કરતાું તેઓએ મારા વશક્ષણની ચચિંતા કરી. મને અનકૂળતાએ
સમય કાઢી ભણાવવાન ું શરૂ ક્.ાં તેમની અથાક મહેનત છતાું મારી અક્ષરજ્ઞાનની પ્રગવત સુંતોિજનક ન
બની; કારણ આગલા દદવસે શીખવેલ બીજે દદવસે ભલાઈ જત ું. મારામાું સાચ ું કહ ું તો સ્મરણશક્તત કરતાું
વવસ્મરણશક્તત વધારે હતી. છે વટે તેઓએ મને આગળ વધવાન ું પ્રોત્સાહન આપ્્.ું મારામાું મરતા વાુંકે
જીવતા આત્મવવશ્વાસને બેઠો કયો. રોજન ું પેદટ્ ું રળવાની ઉપાવધમાું આથડતાને આત્મા કે પરમાત્મામાું
વવશ્વાસ કયાુંથી હોય ! ચભક્ષજી પાસેથી મને આ ભાથ ું મળ્ ું. અને મને અક્ષરજ્ઞાનના અજવાળે નવી
દવનયાનાું દશરન થયાું. બે ચોપડી જેટલ ું હ ું એમની પાસેથી મહામહેનતે પામ્યો.
એ અરસામાું મને એક એવા સજ્જનનો સથવારો મળયો કે જેણે મને દ્વદ્વજત્વ અપાવવામાું બહ
મદદ કરી. એમન ું નામ છે મરબ્બી શ્રી ભગવાનભાઈ પુંડયા. હમણાું જ એ બઝગરને મળવાન ું થ્ ું.
હૃદયથી નમસ્કાર કરી પાવન થયો. આ ઉંમરે પણ તેઓ અત ૂટ ગાુંધીભક્તતની રટણા જ કરે છે . વિો
પહેલાુંના તેમની સાથેના સહવાસનાું સુંસ્મરણોમાું સ્નાન કરી પદરશદ્ધ થયા જેટલો આનુંદ મળયો હતો.
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મ. શ્રી ભગવાનભાઈના આગ્રહથી હ ું બહ મોટી ઉંમરે હદરજન સેવક સુંઘ સુંચાચલત
હદરજનશાળામાું સુંકોચ સાથે દાખલ થયો. ત્રીજ ું અને ચોથ ું ધોરણ હ ું ત્યાું ભણ્યો

, પણ અવારનવાર

રાતના તેઓશ્રી સાથે આશ્રમમાું રહેતો. તેમની વાતોમાું રસ પડતો. મારી મોટી ઉંમર ને શરમાળ પ્રકૃવત્ત
જોઈ તેઓએ મને આગળ અભ્યાસ માટે બે સુંસ્થાનાું નામ આપ્યાું. તેમાું એક હતી વેડછી સુંસ્થા અને
બીજી હતી ગ્રામદચક્ષણામ ૂવતિ આંબલા સુંસ્થા. વેડછીમાું ખાદીકામ દ્વારા વશક્ષણ આપવામાું આવત ું અને
આંબલામાું ખેતી મારફત કેળવણીન ું કામ ચાલત ું. ખાદીભુંડારના અનભવે ખાદી કરતાું ખેતીમાું જવાન ું
મને વધારે ગમ્્ ું. અને ૧૯૪૩ના જૂનની ત્રીજી તારીખે મ. શ્રી ભગવાનજીભાઈના સથવારે નાનકડો
ચબસ્ત્રો ઉપાડી હ ું વઢવાણ સ્ટેશને આવ્યો.
મને હજીયે એ દૃશ્ય આંખ સામે તરવરે છે . મારાું માતા-વપતા અમને વળાવવા આવ્યાું હતાું.
વપતાજીના ચહેરા પર પત્રવવયોગની વવહ્વળતા એટલી નહોતી ઊપસતી જેટલી માની આંખોમાુંથી ઝરતાું
બોર બોર જેવડાું ચબન્દઓમાું ટપકતી હતી. થોડી થોડી વારે ડૂસકાુંને દબાવતી

, મસ્તકને પુંપાળતી

બોલતી હતી : "દીકરા કરમશી ! ત ું અહીં રહી જેટલ ું ભણાય તેટલ ું ભણ પણ આપણે બહારગામ નથી
જવ ું." માના આ શબ્દોમાું પત્રવવયોગની વેદના હતી તે તો પાછળથી ખબર પડી.
ગાડી આવી, ગાડીમાું બેસવાનો જીવતરનો આ પહેલો અનભવ. થડર તલાસના ડબ્બામાું સામાન
ગોઠવાયો, વપતાએ દહિંમત આપી વશખામણના બે શબ્દો કહ્યા. એ ઘડી જ એવી હતી કે જ્યારે શબ્દો પણ
એ વખતની પળોને પ્રગટ કરવામાું ટૂુંકા પડતા હતા

, ટાુંચા જણાતા હતા. ખરી રીતે તો એ વખતે

શબ્દોની જરૂર જ નહોતી. મા સાડલાના છે ડાને દાુંત વચ્ચે દાબી ડૂસકાું દબાવી આખરી વવદાય આપતી
હતી; દીકરાને ઊજળા ભવવષ્યની આવશિ આપતો માનો હાથ ગાડીએ વળાુંક લીધો ત્યાું સધી હ ું જોઈ
રહ્યો. મને ત્યારે ખબર નહોતી કે માની આ આખરી વવદાય છે . અમારું એ છે વટન ું વમલન હત ું. માને
ગરીબાઈ ગળી ગઈ. માની એ મધર સ્મ ૃવતઓએ મને આજ સધી મારા જીવતરમાું કામોમાું બળ પ ૂ્ાં છે .
માની ખોટે ચચત્ત આક્રુંદ કરી ઊઠ્ ું. પણ એ વખતે આશ્વાસન આપતી અને માની મમતા અને
હફ
ું ૂ પ ૂરી પાડતી એક આધારવશલા મળી. જેણે મને દ્વદ્વજત્વ આપ્્ ું , માટીમાુંથી માનવ સજ્યો , ઈંધણાુંને
સવમધન ું સ્વરૂપ આપ્્ ું, એ હતી અમારી વ્હાલી ગ્રામદચક્ષણામ ૂવતિ લોકશાળા ; જેની હવાએ મારામાું નવી
ચેતના ફૂુંકી , જેના વાતાવરણે અંદરની શક્તતઓને મોકળે મને વહેવાની ગતી આપી

, જ્યાું માનવીની

બલુંદીને આંબવાના કોડ જાગયા , જ્યાુંથી જીવનના અનેક ઝુંઝાવાતો વચ્ચે ટકી રહેવાની શક્તત સાુંપડી.
આ સરજત કેવી રીતે થઈ, એ પણ એક લીલા છે ! અહીં તો એટલ ું જ કેગર કું ભાર શશષ્ય કું ભ હૈ, ગઢ ગઢ કાઢે ખોટ;
અંતરસે સહારા કદયે, બાહરસે લગાયે ર્ોટ.
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આખરે આંબલા લોકશાળામાું !
આ ચોટનો ઘા માની ટપલી સમાન હતો. એનો કોઈ ઘા તો શ ું

, ઉઝરડો પણ જોવા-જાણવા

મળતો નથી ! આ અનભવો તો જેણે જાણ્યા હોય તે જ જાણે ! ગજરાતના મહાકવવ પ્રેમાનુંદ જેવો કોઈ
મહાકવવ “પછી સદામોજી બોચલયા, તને સાુંભરે રે , હા જી , બાળપણાની પેર મને કેમ વવસરે રે !” જેવાું
મધર સુંભારણાુંને સુંવાદમાું ઉતારી રજૂ કરે તો જ માણી શકાય ! આજે તો વરસો થયાું એ વાતને , છતાું
જ્યારે જ્યારે અમે એ વખતના સહાધ્યાયી વમત્રો મળીએ છીએ ત્યારે એ વખતનાું મધર સુંભારણાુંન ું
પારાયણ જ અમારા તન-મનનો થાક ઉતારે છે , અને નોળવેલ સઘ્ું ૂ યા જેટલો સવધયારો આપે છે . આવી
આ અચભનવ સુંસ્થાના આંગણે આવી અમારી ઘોડાગાડી ઊભી રહી. હ ું ને મરબ્બી શ્રી ભગવાનજીભાઈ
નીચે ઊતયાર.
વાડીની વચ્ચે પાુંચ-સાત માટીનાું બેઠા ઘાટનાું લીંપેલ નાનકડાું મકાન હતાું. નચળયાની જગયાએ
વસમેન્ટનાું ખાચળયાવાળાું પતરાું જડયાું હતાું, વચ્ચે મજાનો વવશાળ ચોક હતો, ફૂલછોડ અને વેલોથી એને
શણગાયો હતો, નાનકડી નદી વળાુંકો સર્જતી વહેતી હતી , નદીકાુંઠા પરનાું આંબાવાદડયાું લોકશાળાની
શોભામાું વ ૃદ્વદ્ધ કરતાું હતાું , સાુંજ ઢળવા આવી હતી , ખ ૂણાની ગોશાળામાુંથી ગાયોના હીંહોરા ને વાછરું
ભાુંભરવાના અવાજો આવતા હતા , સાુંધ્યરું ગોની રમણા આંબાવાદડયા પર રે લાઈને સમગ્ર વાતાવરણને
રું ગમાું ઝબકોળી રહી હતી. આવા રૂપકડા પદરવેશમાું પદાપરણ કરતાું રખેને કુંઈક વેર-વવખેર ન થઈ
જાય તે રીતે એક બાજ અમે ઊભા રહ્યા. અમને જોઈ ઊંચા પડથારવાળી ઓસરી પરથી પગવથયાું
ઊતરવાની વાટ જોયા વવના ઠેકડા મારતા પાુંચ-છ વવદ્યાથીઓ દોડી આવ્યા. ઘરના કટુંબી હોય તેવી
રીતે હસતા હસતા સામાન ઉપાડી તેઓ છાત્રાલયમાું લઈ ગયા. થોડી વારમાું સફેદ વસ્ત્રોમાું શોભતાું
મમતામ ૂવતિ વવજયાબહેન આવ્યાું. મ. શ્રી ભગવાનજીભાઈ સાથે વાતો કરતાું કરતાું મારે માથે , વાુંસે હાથ
ફેરવતાું હળવેથી મારું નામ જાણી લીધ ું. એક ખાલી કબાટમાું મારો સામાન મ ૂકી અમે સૌ બહાર નીકળયાું,
ત્યાું ગોશાળામાુંથી ગાયો દોહીને આવતા પ ૂજ્ય મનભાઈ મળયા. માથે મડો
ું ૂ

, વવશાળ ભાલપ્રદે શ , બ્લ્્ ૂ

એકતારી નાડીવાળી ઘટણથી
ું ૂ
નીચે જતી ચડ્ડી અને પહોળી બાુંયવાળો બરછટ ખાદીનો ટૂુંકો ઝભ્ભો, કશક
ું
પામવા મથતી માુંજરી આંખોમાું એક અપ ૂવર ઉજાસ જોવા મળયો. હસતા હસતા આવી વાુંસો થાબડી
પડખામાું લીધો. તે દદવસથી આજ સધી એ પડખાની હફ
ું ૂ ે મલક આખા સામે બાથ ભીડી કુંઈક નવાું કામ
કયાાં છે , અને કરી રહ્યાું છીએ.
અમારી આ લોકશાળા એક નવા જગતને , નવા માનવીને સર્જવાન ું કામ કરતી હતી. એની
હવામાું મક્તતનો આહ્ લાદ હતો, એના ઘડતરમાું આત્મીયતાની હફ
ું ૂ હતી , એની પ્રવ ૃવત્તઓમાું પદરવતરનન ું
.

સુંકલન હત ું, એના અભ્યાસક્રમમાું આજ અને આવતી કાલને સાકાર કરતો આળે ખ હતો
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વગડામાું ભમી ભટકી આવનારાને ઘર આંગણાની પ્રવ ૃવત્તઓ જેવાું કામોમાું મઝા પડી. આંબા-ચીકના
ઊંડા ખાડા ખોદવામાું અમે વશક્ષકોને પાછળ રાખતા. ઘાસના બીડમાું રાત્રે ભટકવામાું રસ્તો ચીંધતા

,

હરણ કે રોઝથી પાકને બચાવવા રાતની ચોકીમાું અમે વશક્ષકોને “આમાું તમારું કામ નહીં” કહી પાછા
મોકલતા. પણ , અમારા આ વશક્ષકોયે અમારાથી ગાુંજ્યા જાય તેવા નહોતા ! ભલે પાછળ રહે
આખડે કે હાથીની સઢ
ું ૂ જેવી રમતોમાું ઢીંકા પણ ખાય

, પડે

, છતાું અમારી સાથે માળાના દોરની જેમ

પરોવાયેલા રહેતા , એ જ એમની કેળવણીની ખ ૂબી હતી. ઊંચા ડગ
ું ર પરની છાવણીનો કબજો લેવા
જ્યારે સામસામી ટકડીઓ મેદાને પડતી ત્યારે ડગ
ું રાનાું ઝાડવાું પણ એ રમત જોવા થોડો વખત
પવનમાું પણ ક્સ્થર થઈ જતાું ! સામસામા ડગ
ું રે થી વાુંદરસેના દડમજલ કરતી ઊતરતી , ખીણમાું એક
બીજાને આગળ વધતા અટકાવવાના પેંતરા થતા , એ બધામાુંથી છટકી મનભાઈ , ગણવુંતભાઈ જેવા
પડતા, આખડતા , છોલાતા ડગ
ું રની ટોચે જઈ ઈડદરયો ગઢ જીતતા ત્યારે અમે મોંમાું આંગળાું નાખી
જતાું. બે કાુંઠે વહેતી નદીમાું ઝુંપલાવી સામે પાર જતા અમે તેઓને ઊંચા શ્વાસે જોઈ રહેતા. જીવતરના
પાઠો આમ રમતાું રમતાું ઘટવાની
ું ૂ
સરળતા મળતાું અમારું ચચત્ત પ્રસન્નતાથી ઊભરાઈ ઊઠત ું. અહીં
અભ્યાસનો બોજો નહોતો , વશક્ષકોનો ભય નહોતો , વનયમોનાું જડબુંધન નહોતાું , સમ ૂહજીવનને પોિક
એવી સામાન્ય મયારદાઓ હતી, પણ એ કાુંઈ લક્ષ્મણરે ખા નહોતી. અહીં માણસ માટે વનયમ હતા, વનયમ
માટે માણસ નહોતા. અને આ કારણે જ બધ ું ઘદડયાળના ટકોરે , સમયપત્રક મજબ ચાલત ું. નાસ્તા વખતે
નાસ્તો, ઉદ્યોગ વખતે ઉદ્યોગ અને અભ્યાસ સમયે અભ્યાસ ચાલતો. અમારા કેટલાક વમત્રો આમાુંની
કેટલીક પ્રવ ૃવત્તમાું ગેરહાજર રહી પોતાની આગવી પ્રવ ૃવત્તમાું ગથ
ું ૂ ાઈ જતા. વશક્ષકો આવાઓની શોધમાું
નીકળી કોઈકને ગોશાળાની ગમાણમાું વાછરું ને ગાજર ખવરાવતો ને ખાતો પકડી લાવતા કે કોઈને
ચબસ્ત્રાના ઢગ વચ્ચે વનરાુંતે ઊંઘતો જોઈ ધીરે થી ચાદર ઓઢાડી દે તા. કોઈ ઝાડ પર મેડો બાુંધવાની
મથામણ કરનારને જોઈતી ચીજ વસ્ત અંબાવી પ્રેત્સાહન આપતા કે કોઈ ડગ
ું રમાું ગાયો ચારી પાછા
ફરે લાના ખબર-અંતર પ ૂછી સ્વયું વશક્ષણન ું સરવૈ્ ું તપાસતા રહેતા.
અમારી આ બધી અવળચુંડાઈ ક્યારે સબળાઈ બની બેઠી

, એન ું અમને પોતાને પણ આશ્ચયર થાય

છે . અમારાું એ બધાું અડપલાું ને દોિો દૂ ર કરી ક્યારે તેમાુંથી સુંઘેડાઉતાર ઘાટ ઘડાયો તે મારા જેવા
માટે આજ સધી એક અકળ કોયડો રહ્યો છે . જીવનઘડતરની આ કારમી પ્રદક્રયાને ક્યા શબ્દોમાું અઘ્યર
આપ ું ?
અમે રે હતા રે ગરજી, કડવી વેલે તબ
ું ડાું;
તમ થકી મીઠડાું કહેવાઈએ...
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નરપતવસિંહ અને નરોત્તમની જોડી ગાયો ને વાછરું વચ્ચે જ વધારે સમય વવતાવતી. અભ્યાસની
તો તેમને યાદ આપવી પડે. પણ એમનામાું પ્રગટેલી નીડરતા ને પશપરખ આજે પણ પ ૂછવા ઠેકાણ ું
ગણાય છે . બુંનેએ એ ક્ષેત્રમાું નામના કાઢે તેવ ું કામ ક્ાં છે . ત્રણ ત્રણ વરસની લમણાઝીંક પછી પણ
જેમણે સ અને ચ વચ્ચે ના ભેદને સમાનોચ્ચાર કે લેખનમાું જરા પણ વારા-તારા વવનાના વ્યવહાર દ્વારા
સાચવ્યો હતો , તેવા અભેદના યોગીઓ આજે જ્યારે જબ્બર મોટી સુંસ્થાઓ વવકસાવી કશળ વહીવટ
ચલાવી ઊંચા ઉત્પાદન આંકને વટાવતા જોઉં છું ત્યારે વરસો પ ૂવેના એ ઘડતરકાળનાું મ ૂળતત્વોન ું
પગેરું શોધવા દૂ ર જવ ું પડત ું નથી.
વજ બ્રાહ્મણ કટુંબમાું ઊછરે લો, પણ બ્રહ્મવવદ્યા કરતાું ભ્રમવવદ્યામાું એની સ ૂઝ-સમજ વધારે ! મળે
ત્યારે બસ “બટડી બળદ આજ એકામાું કેમ બેસી ગયો ને ભાયડે કેમ ઊભો કરી દોડાવ્યો

, ઘોડાગાડી

સોનગઢથી કેટલા ઓછા સમયમાું હ ું લાવ્યો અને આપણી ઘાણી જાન મહમદ ઘાુંચીની ઘાણી કરતાું
દોરાવા કેમ ચદડયાતી.” તેની જ વાતો કરે

. અમે કહીએ : “વજ આ તારું બ્રાહ્મણન ું ખોચળ્ ું

, ક્યારે ક

નાનાભાઈના સુંસ્કૃતના બે-પાુંચ શ્લોક તો પાકા કર.”
વજ કહે : “જઓ , એ વાત આપણી પાસે નહીં. હ ું નાનાભાઈને ઘણી વાર સોનગઢ ઘોડાગાડીમાું
લઈને મ ૂકવા જાવ છું. તેઓ પણ કોઈ દદવસ મને શ્લોપ ૂછતા નથી ને તમે શીદ મુંડયા છો ?”
આજે એ જ વજ ઘોડાગાડીનો કોચમેન મટી બે કેદરયર-ટ્રક અને એક એમ્બેસેડર ગાડીનો માચલક
બની રાજકોટ-ભાવનગરના ધોરી રસ્તા પર બુંગલો બાુંધી પોતાના સખી કટુંબ સાથે રહે છે . અદકિંચન
બ્રાહ્મણમાું આ બળ ક્યાુંથી આવ્્ ું ? મેં પ ૂછ્ ું તો કહે ? “સારા પરતાપ આ સુંસ્થાના.”
બીજાની વાતો શા માટે કરું ? મારી જ વાત જઓને ! માુંડ ચાર ગજરાતી જેવ ું હદરજનશાળામાું
ભણ્યો, પછી ચાર વરસના એ લોકશાળાના અભ્યાસમાું ભણ્યા કરતાું વવશેિ તો ગાયો ચારવામાું, રખોપ ું
કરવામાું, વુંડીઓ ચણવામાું , વાસીદું કરવામાું કે ખેતીનાું વવવવધ કામોમાું વધારે સમય મારી જેવાએ
કાઢયો હશે ; છતાું આજે ધારાસભામાું ત્રણ ત્રણ વાર સતત ચટાઈ
ું ૂ
સમાજના અનેક સવાલો ને વવરોધો
વચ્ચે ટકી રહી પદપ્રવતષ્ઠા ને પ્રેમનો યશભાગી બન્યો છું, તેમાું સુંસ્થાનો ફાળો જ છે ને ?
લોકશાળામાું મારી જેવા જ વધારે હતા. એવાઓને ભણાવવા માટે તો નાનાભાઈએ દચક્ષણામ ૂવતિ
જેવી માતબર ને પ્રવતષ્ષ્ઠત સુંસ્થા છોડી હતી. લોકશાળામાું અણઘડને ઘાટ આપવાન ું કામ થત ું હત ું. ત્યાું
જીવતરની સરાણે પહેલ પાડવામાું આવતા. ત્યાું પથરાને

‘ત ું હીરો છે ’ તેન ું દશરન કરાવાત ું , લોકને

પ્રવતષ્ઠા અપાતી, વ્યક્તતની અંદરના હીરને , અંતરાત્માને જરા પણ હીણો બનાવ્યા વવના બહાર પ્રગટાવી
કાયરમાું પદરણત કરવાન ું યજ્ઞકાયર ત્યાું થત ું.
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આદરણીય નાનાભાઈ અને આત્મીય ગરિનો
આદરણીય નાનાભાઈની સાદાઈ , ચીવટ , વવનય , વ્યવહાર બધ ું જ ઊંચી સમજવાળુું , ચચત્તમાું
રમી જાય તેવ ું હત ું. ત્રાુંબાવરણી દૂ બળી દે હાકૃવત

, ટૂુંકી ઘટણ
ું ૂ
સધીની પોતડી , ટૂુંકી બાુંયનો નાનકડો

ઝભ્ભો, માટે ભાગે તો ખલ્લે શરીરે , ખભે બરાબર ગડી વાળે લો કપડાનો મોટો રૂમાલ

, ટૂુંકી પણ દૃઢ

પગલાુંની ચાલ , મોટા ગજાના નાનાભાઈની શોભા સમાન હતાું. આજેય હજી એમની વવવશષ્ટ
પ્રવ ૃવત્તઓની યાદ, પદરજાતનાું ફૂલો જેવી મઘમઘે છે . ભોજન પહેલાું તેઓ છાત્રાલયમાું અચ ૂક એક આંટો
મારતા. મેં વરસો સધી વનયવમત વહેલી સવારે વીરાસનમાું બેસી એમને કાુંતતા જોયા છે . બીમારના
ખબરઅંતર પ ૂછી દવા-દારૂ , ખોરાક અંગે જરૂર સ ૂચનો કરે . અમારી સાથેના એક વવદ્યાથીને ટાઇફોઈડ
તાવ આવે , મનભાઈ-વવજયાબહેન ખડે પગે સારવાર કરે , તાવ લુંબાયો , સૌની ચચિંતાનો વવિય બન્યો.
નાનાભાઈએ રાતપાળીમાું નામ નોંધાવ્્ ું. મારો તો વારો પ ૂરો થયો હતો પણ ગરજનોની દોડાદોડીએ
ચચિંતા વધારી દીધી. ચબસ્ત્રામાું પડયાું પડયાું ગોદડાની વતરાડમાુંથી સુંચચત નજરે બધ ું જોઈ રહ્યો હતો.
વવદ્યાથીની ક્સ્થવત નાજક હતી , સનેપાત ચાલ હતો ; મીઠાનાું પોતાું માથાપર ને પેડ પર માટી મકાતી
હતી. નાનાભાઈની સ ૂચના મજબ સૌ ઊંચા શ્વાસે કામ કયે જતા હતા. મોડી રાત્રે દરદીએ સુંડાસની ઇચ્છા
બતાવી. નાનાભાઈએ સુંકોચ વવના પુંડયના દીકરાને તેડે તેમ બીજાની મદદથી ઉપાડી મળવવસર્જન
કરાવ્્ ું. મહા મહેનતે સ ૂકમળ બહાર આવ્યો. બીમાર વવદ્યાથી હરે રી ગયો. નાનાભાઈન ું મોટાપણ ું ૂ ત્યારે
જોવા મળ્ ું. દગાંધથી માથ ું ફાટી જાય તેવી બદબ ૂ પાસે નાનાભાઈ પવન નાખતા હાથ પકડી બેઠા હતા.
વવદ્યાથીઓને દૂ ર મોકલી દીધા હતા. કામ પ ૂરું થતા મનભાઈએ પાણી આપ્્ ું અને નાનાભાઈએ દરદીની
સફાઈ પોતાના હાથે કરી. હ ું તો ફાટી આંખે આ વવરલ દૃશ્યને પી રહ્યો હતો. અમારી સુંસ્થામાું જ્યારે
બીમારને જોઉં છું; ત્યારે આ દૃશ્ય અચ ૂક આંખ સામે આવે છે .
અમને ઘણાને યાદ છે કે અમારું છાત્રાલય

, ચબસ્ત્રા , ચુંપલ અને ચીજવસ્તઓને અનેક વાર

નાનાભાઈએ ગોઠવ્યાું છે . અમે ઉદ્યોગમાુંથી પાછા ફરીએ ત્યાું છાત્રાલયન ું રૂપ જ ફરી ગ્ ું હોય ! બધ ું જ
સઘડ, સ્વચ્છ અને વ્યવક્સ્થત ! અમારા નાનકડા કબાટો પણ કેટલીક વાર સદ
ું ર રીતે ગોઠવાઈ જતા.
અમે મનોમન સમજી લેતા કે નાનાભાઈ કે મનભાઈ-વવજયાબહેનના હાથની આ કરામત છે .
નાનાભાઈ વગર લેવા આવે ત્યારે અચ ૂક સમયસર પહોંચે. આવીને પહેલ ું કાલ બારણાું બહાર
વેરવવખેર પડેલાું જોડાચુંપલને બરાબર વ્યવક્સ્થત ગોઠવવાન ું કરે ; પછી અમને સૌને સીધી લાઈનમાું
ટટાર બેસારે , પસ્તકો કે બીજી ચીજ-સામગ્રી અવ્યવક્સ્થત હોય તો વ્યવક્સ્થત ગોઠવી આપે . આ બધાું
ક્ષલ્લક લાગતાું કામોએ જ અમને અજ્ઞાત રીતે અંતરમખ કયાર છે
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શીખવેલા સુંસ્કૃત શ્લોકો તો ભાગયે જ થોડા યાદ હોય તો ! પણ

, એમની આ નાની વાતોએ અમને

જીવતરન ું મોટું ભાથ ું બુંધાવ્્ ું છે .
આમ નાની ગણાતી અનેકવવધ જીવનની પ્રવ ૃવત્તઓમાું અમારા ગર , વડીલ કે મોટાભાઈ જેવો
વશક્ષકોનો અમને સહયોગ સાુંપડતો હતો. મનભાઈ , વવજયાબહેન, ગણવુંતભાઈ તો પ્રત્યેક ક્ષણે અમારી
વચ્ચે ઊભા જ હોય ! માુંદગીમાું બહેનનો મમતાભયો હાથ અમારા કપાળે ફરતો ને અમારી વાત્સલ્યભ ૂખ
ભાુંગતી. અમારી એ વખતની સારવાર અમારાું મા-બાપને પણ ભલાવે તેવી આ બધાું વડીલો કરતાું.
આજે પણ મમરા વઘારી લાવી આપતાું વવજયાબહેન ભ ૂલવા ધારીએ તો પણ ભ ૂલી શકાતાું નથી.
અભ્યાસક્રમમાું અમને ભાિા , ગચણત , ભ ૂવમવત , વવજ્ઞાન , સમાજવવદ્યા, સુંસ્કૃત , દહન્દી અને કૃવિગોપાલન શીખવાતાું , પણ આ બધાુંની ખેંચ મન કે મગજ પર કોઈને જણાઈ નથી. જાણ્યે-અજાણ્યે
ઘડતર ને ચણતરની ઈંટો મકાયે જતી હતી. છાત્રાલયના ચૉકમાું કૂતરી વવિંયાતી ને અમે સૌ એની
સારવારમાું ગથ
ું ૂ ાતા કે તરત જ મનભાઈ “કાળુડી કૂતરીને આવ્યાું ગલદડયાું” કાવ્ય ભણાવતા.
લોકશાળામાું પ્રવેશ પામતાું આગળ “જનનીની જોડે સખી નહીં જડે રે લોલ,” કે “સખ શાુંવતન ું ધામ પરમ
એ પ્યારું ઘર મારું મારું ” રજૂ થતાું , ચોમાસ ું જામે કે પહેલો વરસાદ પડે એટલે મનભાઈના ગળાથી
“ભીડેલા આભને ભેદી કો રાજબાળ તાળીઓ પાડતા છૂટી” કે “સેજ પથારી સ ૂની પડી રે હ ું તો ઝબકીને
જાગી” જેવાું કાવ્યો પીરસાય. કોઈ કેદમાુંથી છૂટી આવેલા રાષ્ટ્રીય સૈવનકની લડતની વાતોના કેફમાું રું ગ
પ ૂરવા મનભાઈ “રતત ટપકતી સો સો ઝોળી” કે “મારા કેસરભીના કુંથ હો વસધાવોજી રણવાટ

” જેવાું

કાવ્યો અમારા ચચત્તને વીરતાથી ભરી દે તાું. સમગ્ર દે શ અને રાષ્ટ્રભાવના અમારી જેવા વગડે ભમનારાને
ક્યાુંથી સ્પશી હોય ! વનસગરના વનતાુંત સૌંદયરનો કેફ તો અમે અમારા આ સુંસગર પછીથી માણ્યો. ઉત્થાન
સમયના મનભાઈ-વવજયાબહેનની પરભાતી મધરતાને વહેતી “ઊગે છે પ્રભાત આજ ધીમે ધીમે ” કે
“નીરખને ગગનમાું કોણ ઘ ૂમી રહ્યો” જેવી કવવ ન્હાનાલાલ કે નરવસિંહ મહેતાની રચનાઓ દ્વારા અમને
અવાવર આંગણાની ધ ૂળમાુંથી ઉપાડી અચખલાઈની ઓળખાણ કરાવવા સધીની મજલન ું આહ્

વાન

.

આપતાું હતાું.
આજે પણ અમે ગગનમાું ઘ ૂમી રહેલાનો પાર પામી શક્યા નથી

, પણ અગોચરના ઊંડાણને

પામવાની ઝુંખના સળવળયા કરે છેં . કેળવણીએ બીજ ું કરવાન ું પણ શ ું છે ? અંદરની સષપ્ત શક્તતઓન ું
સુંમાર્જન, સુંકલન કરી યોગય દદશામાું તેમને વાળવાની છે . આ યોગય અંગેનો સારાસાર વવવેક એન ું નામ
કેળવણી.
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શવદ્યાપીઠના અભ્યાસ બાદ ઋણમક્તત માટે ધજાળામાું
આવી કેળવણીમાું ચાર વિર ગાળી , મારા નાનાભાઇને એમાું પ્રવેશ અપાવી હ ું આગળ અભ્યાસ
કરવા વવદ્યાપીઠમાું ગયો. વવદ્યાપીઠના અભ્યાસક્રમે મને થોડી વૈચાદરક સમ ૃદ્વદ્વ આપી. અમારી ખેડની
ભાિામાું કહ ું તો “ચણીબોર પર આંખ કલમ ચડી ચ ૂકી હતી.” હવે તો ફતત એના વવકાસન ું કામ જ
કરવાન ું હત ું. લોકશાળાએ નવી આંખ આપી અમારી દૃષ્ષ્ટ બદલી. નવ ું દશાંન લાધ્્ ું. વવદ્યાપીઠે એને
વૈચાદરક પષ્ષ્ટ આપી.
વવદ્યાપીઠના દદવસોમાું પણ હ ું ઠીક ઠીક તવાઈ દટપાઈ ઘડાયો હતો. આવથિક ભીંસને પહોંચી
વળવા એક ટુંક જમવાન ું રાખ્્ ું. ભ ૂખ્યા પેટને પાણીથી ભરી સુંતોિ મેળવ્યો , પણ ભ ૂખન ું દુઃખ ન સહન
થતાું સ્વયુંપાકી બની અભ્યાસને પહોંચી વળવા પ્રયત્ન કયો. આ અભ્યાસકાળ દરવમયાન ચચત્તમાું એક
મહા ઘમસાણ ચાલત ું હત ું. હવે પછી શ ું ? નાનકડી નારણપરાની ત્રણ ફૂટ પહોળી ઓરડીમાું પડયો પડયો
હ ું વવચાર કરતો કે , “કોઈ સારી નોકરી શોધી આરામની જજિંદગી પસાર કરું .” એ વખતે સમાજસેવાના
સ્નાતકને હોંશે હોંશે કામ મળી રહેત ું. મારી સાથેના કેટલાય આજે આવી આરામની નોકરી મેળવી
પદપ્રવતષ્ઠા પામી આનુંદથી રહે છે .
પણ, રાવત્રપ્રવ ૃવત્તમાું સાુંભળે લી મનભાઈના ધોલેરા સત્યાગ્રહની વાતો

, નાનાભાઈની

દચક્ષણામ ૂવતિને ગ્રામદચક્ષણામ ૂવતિ બનાવ્યાની વાતો અને લોકશાળામાું ચાલતી લોકોપાસનાએ મને
ગામડાના ઉત્થાનના કામમાું પડવાનો ધક્કો માયો. એ સાથે જ વવચાર આવ્યો કે ક્યાું જાઉં

? ચચત્તમાું

સળવળાટ થયો કે , “બીજે ક્યાુંય જવાની જરૂર નથી. તારા પ ૂવરજોએ કરે લાું પાપ ધોવા ધજાળામાું જ
તારા સેવાયજ્ઞની ધજા રોપ.”
વરસો થયાું એ વાતને . મારા પ ૂવરજોએ ધજાળા ગામ ભાુંગી

, લટું ૂ કરે લી. ભગીરથે પોતાના

વડીલોનાું પાપ ધોવા તપશ્વયાર કરી ગુંગાને વાળી પ ૂવરજોને મોક્ષ અપાવ્યો હતો. મારાથી ભાગીરથીને તો
નહીં ઉતારી શકાય ; પણ જેમને માયાર , લટું ૂ યા કે દૂ ભવ્યા તેના દદલને થોડો દદલાસો દે વાય અને ધોળે
દદવસે ચાલતી આજની લટું ૂ માુંથી બચાવી તેના આડા ઘા ઝીલ ું તોય પ ૂરત ું છે તેમ લાગયા કરત ું.
એક દદવસ નાનકડા ગાડામાું ટાુંચી ઘરવખરી અને એક કાળા પાદટયા સાથે હ ું ધજાળા આવી
પહોંચ્યો. એ સમય હતો ૧૯૫૨ના દડસેમ્બરના પહેલા અઠવાદડયાનો.
સવરવનવાસી ગામનો ચોરો મારું વનવાસસ્થાન બન્્ ું. ગામનાું ખહદૂ રયાું કૂતરાું બખોલો ગાળી તેનો
કબજો જમાવી બેઠાું હતાું , તેઓએ મારું સ્વાગત ક્.ાં ચોરાનાું ભીંતડાું ગારગોરમટી વવનાનાું પડવા વાુંકે
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જ ઊભાું હોય તેમ ઊભાું હતાું , કાટમાળ સડી ગયો હતો , વાુંસની જગયાએ એરું ડા ને ખપાટની જગયાએ
કપાસની કરાુંઠી નાખી નચળયાું ઢાુંક્યાું હતાું, નેવાું લબડીને નીચે આવ્યાું હતાું. ચોરાના ચોકમાું મોટો ખાડો
હતો અને તેમાું ગામ આખાનો કચરો , દદવાળીની અળશનાું ઠીબકાું , જૂના જોડા અને એંઠાુંનાું હાુંડલાું
પડયાું હતાું, કોરે -મોરે આકડા ને આવળ ઊભાું હતાું.
મેં મારો સામાન એક ખ ૂણો સાફ કરી ત્યાું ઉતાયો. ગામડું મને જોવા એકઠું થ્ ું. કોઈક કહે “આ
સારું થ્ ું; હવે કૂતયાાં ચોરો ખોદતાું બુંધ થાશે, રાત-દી દે કારો કરી મ ૂકતાું હતાું.”
હ ું તો મારા ધ્યાનમાું મારો સામાન ગોઠવી રહ્યો હતો અને લોકોના પ્રવતભાવોને હૃદયમાું ઝીલતો
હતો, ત્યાું સામી પછીતે બેઠેલામાુંથી કોઈક કહે : “પણ ગામમાું આ નવી ઘો ઘરી એન ું શ ું ?”
પડખેનાએ મમરો મ ૂકતાું કહ્ ું : “આ મોઢાની મોળય ઉતારનારાન ું આહળ્ ું એન ું શ ું ?” મારી નજર
ચોરામાું ઊભા કરે લા મુંગળા તરફ ગઈ. પ્રભભજન માટેના સ્થાને જ અબોલ પશની પરમાટીના જમણની
જ્યાફત જામતી હોવાનાું એંધાણ સમા ચ ૂલા જોવા મળયા. મનોમન મારે કેટલા લોકોનાું હૃદયને
ઢુંઢોળવાનાું છે તેની નોંધ થતી જતી હતી.
મોટેરાઓ સાથે થોડી વાતો કરી મેં તેવ-તેવડા છોકરાઓ સાથે દોસ્તી બાુંધી અને તેમની
મદદથી રહેવા સ ૂવાની સગવડ કરી વનરાુંતે સ ૂતો. રાતભર ઉંદરોની ધમાચકરડી અને કૂતરાના
ગ ૃહપ્રવેશને અટકાવવાની દોડાદોડી ચાલી. કેટલાક ડાવઘયા તો દદવસો સધી ડાઉં ડાઉં કરતા

, ઘ ૂરકતા

ચોરા આસપાસ ફરતા રહ્યા. વહેલી સવારે માુંડ આંખ મળી. સાુંજે થોડી દોસ્તી જામી હતી તેવાું બે-ચાર
બાળકોએ આવી મળી ચ ૂક્યાું હતાું. ત્યારે સ ૂરજનાું દકરણો ચોરાને અજવાળી ચ ૂક્યાું હતાું. અંતરથી
પ્રકાશના દે વને પગે લાગી મેં મારા કામની શરૂઆત કરી.
મારા કામની શરૂઆત સફાઈથી થઈ. મેં નક્કી ક્ાં કે જો એક વાર હ ું આ ચોરાની વસકલ બદલી
શક્યો તો પછી ગામની વસકલ બદલતાું વાર નહીં લાગે. મેં ફરી ફરી એ ગાર વવનાનાું ભીંતડાુંને ઝાપટીઝૂડી સાફ કયાાં , ભોંયતચળયાને ગાર-ગોરમટીથી સમતળ ક્ાં, ચોકમાુંનાું ઝાુંખરાુંને કાપી-કૂપી સાફ કયાાં.
થોડા દદવસોમાું થોડા જવાન વમત્રોની મદદ મળતાું ગામની અળશને ભોંમાું ભુંડારી ઊંડા ખાડાને સદ
ું ર
મઝાના રચળયામણા મેદાનમાું ફેરવી નાખ્યો. રોજ સવારમાું ઓછું પાણી છાુંટી સાવરણો ફરવા લાગયો.
અને સ ૂનકાર પડયા રહેતા એ ચોરાના ચોકમાું એક નવીનતાનો ધબકાર સુંભળાવા લાગયો. એ ધબકારને
ઝીલતા કેટલાક જવાવનયા રાત્રે કાળા પાદટયાના અજાણ અક્ષરોને ઓળખી એક નવો રોમાુંચ અનભવી
આગળ વધવા લાગયા. દદવસે નાનાું ટાબદરયાુંને ભણાવવાન ું , શેરી સફાઈ કે રસ્તાન ું સમારકામ ચાલત ું.
ધીરે ધીરે આ બધાું સાથેના અત ૂટ મૈત્રીસુંબધ
ું ોની હદરયાળી સ ૃષ્ષ્ટ રચાતી જતી હતી.
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ધજાળાના ર્ોરાથી શરૂ થયેલી સુંસ્કારયાત્રાનો નકશો
આ હદરયાળીને વેરાનમાું પલટાવવાના પ્રયત્નો પણ થતા હતા. આ બધ ું અહીં રજૂ કરું છું તેવી
રીતે સમ ુંસ ૂતરું કુંઈ પાર નહોત ું પડ્ ું , મારા આવ્યા પહેલાું એ અવાવરું ચોરામાું બેસનારા એવા કેટલાક
ડાવઘયાની પાઘડીના આંટા જેટલી જ આંટીઓ મારા કામમાું એ બધા નાખતા રહેતા હતા. વરસો સધી
નહીં, આજની ઘડી સધી આવા આ ડાવઘયાના હાઉકારા અમને ડરાવવા હુંમેશાું અમારા કામની પછીતે
પડઘાતા રહ્યા છે . પણ અમે તો ઊંટ ગાુંગરતાું જ પલાણની પદ્ધવતએ અમારી મજલ કાપતા રહ્યા છીએ.
ધજાળાના ચોરામાું રોપાયેલી એ સુંસ્કારબીજની ધજા આજે તો ઉન્નત મસ્તકે ફરકતી રહી છે . ચોરાના એ
સુંસ્કારકેન્રે જ તે દદવસે ગ્રામશાળા અને છે વટે લોકશાળા સધીની મજલ કાપી અને વેરાન ડગ
ું રાળ
મલકમાું વશક્ષણ અને સુંસ્કારની લીલી વાડીમાું એન ું વવસ્તરણ થત ું રહ્ ું છે .
આજે જ્યારે કોઈ વનરભ્ર અને નીરવ રાત્રીમાું ચાુંદરડાના આછા ઉજાસમાું એ લીલી વાડીના
ચોકની કૂણી રે તીમાું સ ૂતાું સ ૂતાું ભ ૂતકાળના એ દદવસોની સ્મ ૃવતઓને ઢુંઢોળી બેસ ું છું ત્યારે એ દદવસોનાું
મધર સુંભારણાું ટોળે વળી ગલગચલયાું ઉપજાવે છે . જર્જદરત ચોરામાું શરૂ કરે લી એ સુંસ્કારયાત્રા ક્યાું
સધી આવી ઊભી છે ! ૭૦ રૂવપયાનો માતબાર પગાર કેટલી ખમારી ને ખશી આપતો ! હાથનો ઘડેલો
પુંભા જેવો જવારનો રોટલો ને માગયા ઘરની મોઘર જેવી છાશ , ચટણીનો સથવારો ને ડગ
ું ળીના દડા
સાથેન ું વશરામણ નવા કામની તાજગી બક્ષી જતાું. આજે જ્યારે છાત્રાલયોમાું ભોજનના પ્રશ્ને ઊઠતાું
આંદોલનો સાુંભળુું છું ત્યારે મારી નજરે તરે છે આંબલાન ું એ ભોજનાલય. આજે પણ મને યાદ છે કે

,

અમને બહ વવવવધ વાનગીવાળુું ભોજન ત્યાું નહોત ું અપાત ું. પણ જે રીતે અમારી થાળીમાું પીરસાત ું અને
એ વખતનો જે હેતાળવો વ્યવહાર અમારી વચ્ચે રચાતો તેના કારણે એના એ કાશીરામ દાદાના કઢીખીચડી ને રોટલા આજે પણ હમણાું જ જમ્યા હોઈએ તેવો અમ ૃતનો ઓડકાર આપી જાય છે . અરે !
આંબલાની કઢી તો દશે દદશામાું ડુંકો વગાડી ગઈ હતી ! મને એ ધજાળાનો હાથે ટીપેલો રોટલો ને
છાશ–ચટણીએ જે તમન્ના ને તાજગી આપ્યાું છે તેવાું આજે ધારાસભ્યોના દબદબાપ ૂણર અને ભભકાદાર
ભોજનમાુંથી નથી મળતાું. એ વખતે ધજાળાની વસ્તી માુંડ ૨૫૦થી ૩૦૦ માણસની. સમગ્ર સાયલા
તાલકામાું ત્યારે ફતત સાત ગામમાું જ શાળા હતી. આવા સુંસ્કાર-વશક્ષણથી સાવ જ વુંચચત એવા આ
ગામમાું જેવી મેં વશક્ષણની શરૂઆત કરી કે ગામના ઠીક ઠીક ગણાતા આગેવાન અને અનભવી લોકોએ
કહ્ ું : “કમશી માસ્તર, આ કોળીને ભણતર નો ઊગે ? કોળીને ભણ્યે સારાવાટ નહીં , કાું તો જાહાચચઠ્ઠઠ્ઠ્ ું
લખે ને કાું મેલો લખે. કાુંઈક બીજી વાત કરો !” પણ આપણા રામે તેવ-તેવડાું છોકરાુંવને ભેગાું કરી
ભણાવવાન ું અને ગણાવવાન ું બુંને રાખ્્ ું. ગામના કેટલાકને આ બધ ું ખ ૂચત ું હત ું પણ મોટા ભાગને
ગામમાું કુંઈક ઉજાસ જણાતો હતો. “માસ્તર માયાળુ છે , સાચો છે , પરગજ ને પ્રામાચણક છે .” એમ સમજી
માસ્તરની આમન્યા જાળવી મારી વાતોને ઝીલવા લાગયા.
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સરપુંર્ પદે કેળવણી અને બીજાું કાયો આરું ભ્યાું
એકાદ વરસ આશા-વનરાશામાું વીત્્ ું. ધીરે ધીરે લોકોએ મારામાું વવશ્વાસ મ ૂક્યો અને મને
સરપુંચ તરીકે સવારનમવતએ પસુંદ કયો. આપણે તો સૌ સરખામાું માનનારા એટલે એ અરસામાું
અસ્પ ૃશ્યતા વનવારણની એક પદયાત્રા ફરતી ફરતી ધજાળા આવી. ગામના અનભવી આગેવાનોએ કહ્ ું
કે, “બીજે બધે થાય છે તેમ એના જમવાની વ્યવસ્થા હદરજનવાસમાું જ કરીએ.” આપણે તો રહ્યા
થનગનતા વછે રા જેવા. ઉતાવળે આંબા પાકતા હોય તો પકવી લેવા એ દૃષ્ષ્ટએ સમાજપદરવતરનના આ
મહત્ત્વના કાયરક્રમની ચદરતાથરતા સાચબત કરવા (અને ક્રાુંવતની પ્રદક્રયા તો હુંમેશાું જલદ જ રહેવાની) મેં
ગામની અને કટુંબની સામે લડી મારા ઘેર એ બધાને જમાડયા.
લોકોએ ખ ૂબ વવરોધ કયો. લોકમાનસ ગ્રસી ગયેલાું પેઢીઓની પરું પરાનાું પડને ચપટી વગાડતાું
સાફ કરવાના ઉમુંગમાું મેં સરપુંચપદ ગમાવ્્ ું. મારા પડછાયા જેમ સાથે ફરવાવાળા નજીકના સાથી
વમત્રો પણ વવરોધીઓ બની ગયા. મને વવચાર કરતાું લાગ્ ું કે આ કલુંકને ધોવા તો હૈયાનાું હેત અને
સમતાપ ૂણર વાણી જ જોઈએ. મારે લોકોની સમજ વવકસે નહીં ત્યાું સધી રાહ જોવી પડશે તેમ માની
સરપુંચપદે થી રાજીનામ ું આપ્્ ું ; છતાું ગામાયત કામો તો એવા જ આનુંદ-ઉલ્લાસથી થતાું રહ્યાું. વરસ
દદવસમાું લોકસાગરમાું ઊમટેલાું તોફાનો શમી જતાું તેમનામાુંનો એક ગણી ફરી લોકોએ મને મોટો
બનાવ્યો. સુંસ્કારકેન્રે પણ હવે ગ્રામશાળામાું રૂપાુંતર ક્ાં અને જતે દદવસે એ શાળાન ું પદરવતરન થ્.ું
ધજાળાના આંગણે એ એક અપ ૂવર અવસર હતો. અમારા મનમુંદદરમાું અમારા સ્વપ્નનો દીવો
પ્રગટતો હતો. આંબલાનાું આંબાવાદડયાુંની સઘન છાયામાું બેસી જે સ્વપ્નાું સેવ્યાું હતાું તે એ દદવસે
સાકાર બની સુંસ્કારની એક જ્યોતરૂપે પ્રગટતાું હતાું. ૧૯૫૭-૫૮ના જૂનનો એક રચળયામણો દદવસ
આની શભ શરૂઆત માટે નક્કી થયો. કોઈ વનમુંત્રણ પવત્રકા કે ઉદ્ ઘાટન સમારું ભના કોઈ જ ઔપચાદરક
.

વવવધ વવના અમારા એ સવરવનવાસી ચોરામાું એક નાનકડું કાવ્ય ભણાવી તેની શરૂઆત કરી. અમને
સ્વપ્નેય ખ્યાલ નહોતો કે તેમાુંથી આ પ્રદે શામાું આવી હદરયાળી ફેલાશે !
પણ, કરતલ દૂ જો હોય ! આ દૂ જાની અને અમારી સુંસ્કારજનેતા સમી ગ્રામદચક્ષણામ ૂવતિ સુંસ્થાએ
જે હફ
ું ૂ ને દહિંમત આપ્યાું તેના જોરે આ યાત્રા ચાલી. એ મારી આંધળી કહો તો આંધળી અને અપ ૂવર કહો
તો અપ ૂવર એવી સુંસ્થાભક્તતનો એક પ્રસુંગ અહીં રજૂ કરવાન ું રોકી શકતો નથી.
લોકશાળા નામ લીધાથી નથી સ્થપાતી કે નથી ચાલતી, એ માટે તો જોઈએ છે લગન અને તેય
જાગ ૃવતપ ૂવરકની, સાતત્યપ ૂણર પરિાથરની લગન. આવી લગન સાથે હ ું સાયલા-ચોટીલા અને બોટાદનાું એ
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વગડાન ું હું તો ભાઈય ું ફૂલડું – ૧
ઉજ્જડ વેરાન બની ગયેલાું ગામડાુંઓમાું ફયો. ગામેગામ જઈ વવદ્યાથીઓની શોધ કરી. છે વટે ૧૦થી ૧૨
વવદ્યાથીઓ મને મળયા. એમનામાું ખડતલપણ ું હત ું , ઝુંઝાવાત સામે ઝઝૂમવાની તાકાત હતી , જેવ ું મળે
તેવાથી ચલાવીને આગળ વધવાનો ઉમુંગ હતો. અને કુંઈક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રબળ પરિાથર હતો. અમારે
આટલ ું જ જોઈત ું હત ું. ચોરાની લોકશાળાએ જતે દદવસે સ્થળાુંતર કરી પોતાનાું નાનાું છતાું બેઠા ઘાટનાું
સઘડ ને સદ
ું ર મઝાનાું મકાનોમાું વસવાટ કયો. એ મકાનોના પાયા પણ અમે સૌએ સાથે મળી ખોદ્યા ,
ગામલોકોએ અમને ખભેખભા વમલાવી સાથ આપ્યો. એ વખતે મારા મનમાું વવચાર આવ્યો કે આપણે તો
રહ્યા કોળીભાઈ ! વશક્ષણ તો આપણો ઉછીનો લીધેલો ધુંધો , હાડમાું વણાઈ ગયેલી વસ્ત નહીં , આપણે
લોકશાળાનો હજીરો ચણીએ છીએ પણ એના પાયામાું કોઈક પ્રાણવાન વસ્ત પરાવી જોઈએ કે જે જતે
દદવસે હોંકારો આપે. આપણો પરસેવો ને કોઈક પણ્યશાળીની પવવત્ર પદરે ણ જો આ સાથે રોપાય તો
જરૂર એમાુંથી અમ ૃતફળ ઊતરે .
આ વવચાર સાથે હ ું ને સવશીભાઈ માગશર વદ ૧૨ના ઉત્સવમાું ગયા અને કોઈને જાણ કયાર
વસવાય અમે જ્યાું ભણ્યા હતા, આળોટયા હતા એ જગયાએ ગયા. આજે તો ત્યાું ગૌશાળા બુંધાઈ ગઈ છે ,
પણ એ જગયાએ જઈ નાહીધોઈ અગરબત્તી પેટાવી એ ઉવરરા ધરતીને ફૂલ અપ્યાાં , અને ત્યાુંથી બે ખોબા
માટીને અમારા સ્વચ્છ રૂમાલમાું બાુંધી લીધી. એ ચપટી ધ ૂળ અમારે મન પ્રસાદ હતો
સુંસ્કારન ું મેળવણ હત ું. એને જતનથી જાળવી

, વશક્ષણ અને

, ધજાળા આવી અમારી એ ઊભી થતી લોકશાળાના

પાયામાું એક શભ મહત
ૂ ે એને શ્રદ્ધા સાથે પધરાવી અમે ધન્યતા અનભવી. એ પવવત્ર પદરે ણએ પાયામાું
પરાઈ આજ સધી અમને પ્રેરણા અને પ્રકાશ આપ્યાું છે , અમને પ્રાણવુંતા રાખ્યા છે ; રસ્તો ધધળો
ું ૂ
બન્યો
ત્યાું આંગળી ચીંધી મારગ બતાવ્યો છે ; વનરાશ કે નાદહિંમત થયા છીએ ત્યારે હૈયાધારણ આપી આગળ
વધવાની આશા જન્માવી છે .
આજે નાનકડી લોકશાળા આસપાસ અનેકવવધ પ્રવ ૃવત્તઓનો ગજા
ું રવ થઈ રહ્યો છે . પીદડત અને
પછાત, દચલત અને દૂ બળાું લોકોનાું વન-વગડે ભટકતાું એવાું ૭૦૦ જેટલાું બાળકો ધજાળા , ભીમોરા ને
નાવમાું સુંસ્કાર મેળવી રહ્યાું છે . હજારે ક જેટલાું અહીં આવી અમારી આ પરબનાું પાણી પી ગયાું છે .
લોકશાળામાુંથી આજ સધીમાું ૮૦૦ જેટલા વવદ્યાથીઓએ વશક્ષણ મેળવ્્ ું છે . આજે તો બારમા ધોરણ
સધીની સગવડ આ ઊંડાણના ગામડામાું અમે ફરી શક્યા એ અમારું સદ્દભાગય છે . અમને વારસામાું
મળે લી અને અમે તેની ઉપાસના ચાલ રાખેલી તે લોકોપાસનામાું અમારી શ્રદ્ધા ટકી રહે અને ઉત્તરોત્તર
એ લોકદે વતાના સાક્ષાત્કાર તરફ અમારું પ્રયાણ ચાલ રહે અને દદશા ચકાય નહીં તેટલી જ પ્રાથરના અમે
કરીએ છીએ.
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વગડાન ું હું તો ભાઈય ું ફૂલડું – ૧
આજની વવિમ પદરક્સ્થવતમાું ભલભલા આ મોહમયી લપસણી ને લોભામણી દવનયા તરફ
ખેંચાઈ જઈ પુંડયની પળોજણમાું સલવાઈ જઈ અંદરના સત્ત્વને ખોઈ બેસે છે , ત્યારે અમે કહીએ છીએ
કે, “હે લોકેશ ! અમને અમારા રસ્તે આગળ ને આગળ દોરજે , અમારા ચચત્તને હુંમેશાું લોકો સાથે જોડેલ ું
રાખજે. અમે લોકોને ચાહતા રહીએ , લોકદહતન ું વવચારતા રહીએ અને લોકો અમારા કામને હૃદયથી ટેકો
આપતા રહે તેવો વ્યવહાર ગોઠવજે.”
અમારી આ લોકોપાસનાએ અમારા આજ સધીના કામમાું હદરયાળો ટહકો પ ૂયો છે

, અમારું

લોકશાળાન ું પદરણામ ૮૨ ટકાથી ક્યારે ય નીચે નથી ઊત્.ાં ૧૯૮૨નાું પદરણામો તો જજલ્લાભરમાું
ગૌરવવુંત ું સ્થાન આવે તેવાું-૧૦૦ ટકા રહ્યાું છે. સમાજસેવાની અનેક પ્રવ ૃવત્તઓ કરતાું કરતાું અને શ્રમના
સાતત્યપ ૂણર વ્યવહાર સાથે આ બધ ું અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ. આજે ધજાળા , ભીમોરાની અમારી બે
લોકશાળાઓ આ પ્રદે શના સામાન્ય ક્સ્થવતના લોકોનાું સુંતાનોને વશક્ષણ પ ૂરું પાડવાનો નમ્ર પ્રયાસ કરે
છે . લોકશાળા એ લોકાનસુંધાન સાધતી અને તેના અટપટા પ્રશ્નોને પોતીકા માની પોતાની આગવી
પદ્ધવતથી ઉકેલવા પ્રયત્ન કરતી લોકકેળવણીની સુંસ્થા છે . લોકકેળવણી દ્વારા જ એ સમાજ પદરવતરનનો
કુંડાર ઇચ્છે છે .
અમે પણ લોકશાળાને સાકાર બનાવી અટકી ન ઊભા. અમને લાગ્ ું કે આ સાથે લોકકેળવણી
માટે આપણી આજબાજના પ્રશ્નોમાું રસ લઈને અમારે સમાજપદરવતરનન ું ઘડતર અને સહયોગી જીવનન ું
ચણતર કરવાન ું હત ું, તેથી અમે પુંચાયતની પ્રવ ૃવત્તઓમાું વવશેિ રસ લીધો. લોકોની સમજ કેળવાય ત્યાું
સધી મેં છોડેલ સરપુંચપદ ફરી મને લોકોએ જ હોંશે હોંશે સોંપ્્.ું સરપુંચ બન્યા પછી મેં સૌથી પહેલાું
શાળાની ચચિંતા કરી. લોકોનો સહકાર અને સરકારી મદદ મેળવી શાળાન ું પાકું મકાન બુંધાવ્્.ું ગામને
ટીંબે પહેલવહેલ ું આ પાકું મકાન હત ું.


પાણીના પ્રશ્નોના ઉકેલ

ગામની પીવાના પાણીની મશ્કેલી દૂ ર કરવા કેટલાક લોકોના વવરોધ વચ્ચે નીંભણી નદીના
બરાયેલા કૂુંદટયાને ઉખેળી ઊંડો ઉતરાવ્યો. અમારા સાચી દદશાના પરિાથરમાું પ્રભપ્રેમનો ફુવારો ફૂટે તેમ
અખ ૂટ પાણી એ કૂવામાું થ્ ું. ત્રણ દદવસ એ કૂવામાું ગામલોકો સાથે ઊતરી કૂવો ગાળયો. અખ ૂટ પાણી
મળતાું વવરોધીઓની વાણીએ અમને ધન્યવાદ આપ્યા. સતકાયરમાું પડેલો પરસેવો કદી નકામો જતો
નથી.
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વગડાન ું હું તો ભાઈય ું ફૂલડું – ૧
અમે એ કૂવાને કાુંઠે સદ
ું ર સ્નાનઘાટ બાુંધ્યો

, નાહવાધોવાના બાથરૂમ બનાવ્યા અને પાણી

પરવઠા યોજના રૂવપયા ૧૫ હજાર ખરચી લોકોને જરા પણ વેરાવુંચા વવના નળ દ્વારા અનકૂળ સ્થાને
પાણી પહોંચાડી બહેનોના આશીવારદ મેળવ્યા.
સ્નાનઘાટમાું વહી જતાું નકામાું પાણીને નીકોમાું વહાવી સદ
ું ર બગીચો ઊભો કયો. નીંભણી
નદીનો એ ઉજ્જડ કાુંઠો ઝાડપાનથી ઊભરાવા લાગયો. સ્મશાનની કોરી કઠોરતાએ અને ભ ૂત-પ્રેતની
ખોટી ભયુંકરતાએ વ ૃક્ષોની વસાહત ઊભી થતાું મ ૂઠીઓ વાળી પોબારાું કયાાં . ધીરે ધીરે ગ્રામ જગલની
ું
અચભનવ પ્રવ ૃવત્ત નદીને કાુંઠે વવસ્તરતી ચાલી. અનેક નવાું વ ૃક્ષો અમારા એ ઉજ્જડ ટીંબે આવી વસ્યાું.
જ્યાું આવળ-બાવળ ને આંકડા-ખીજડા કે ખાખરા થતાું ત્યાું ગલમહોર

, સોનમહોર, વશરીિ, પલાશ,

કણજી, કેવડા અને કરમદાું જેવાું નવાું નવાું પલ્લવદ્રમની હદરયાળી છવાઈ ગઈ. લોકજીવનને પણ આ
નવો પદરવેશ સ્પશી ગયો, નદી-નાવે અને વાડી-કૂવે નવાું વ ૃક્ષોનાું વાવેતર વધ્યાું. લોકોની અવર-જવરે
એ વાતને અનેક ગામોમાું ફેલાવી લીલોતરીન ું વવસ્તરણ ક્.ાં


સામાજિક પ્રશ્નો માટે સહકારી પ્રવ ૃશિ

પુંચાયતના કામની સવાસે પાુંચ ગામની સહકારી મુંડળીને જન્મ આપ્યો. સહકારી મુંડળીએ
ખેડૂતોને ખાતર-ચબયારણ અને ખેતીનાું અનેક કામોમાું મદદરૂપ બની તેમના ધુંધાને ધીકતો કરવામાું
મહત્ત્વની કામગીરી કરી. ગામમાું સહકારી મુંડળી

, પુંચાયત ઑદફસ અને ગોડાઉનનાું નવાું મકાનો

બુંધાવી ગામની શોભા વધારી. ગામનો ચોરો તો સઘળી પ્રવ ૃવત્તઓન ું જન્મસ્થાન હતો. લોકોના
સહયોગથી તેન ું પણ નવસર્જન થ્ ું.
ધીરે ધીરે ધજાળાની વવવવધ પ્રવ ૃવત્તઓએ ગામનાું સીમ-સીમાડા વળોટી આજબાજનાું ગામો સાથે
તાુંતણો સાુંધ્યો અને અમારા કામન ું વતળ
ર વવકસ્્ ું . એ વતળ
ર માું સાયલા-ચોટીલાનાું અનેક ગામો અને
લોકો સાથે જોડાવાન ું થ્ ું. આ લોકાનસુંધાન સાચવવાના ગાડામારગ તો ભાુંગી ગયેલા હતા. અમને
વવચાર કરતાું લાગ્ ું કે કેળવણીનો નરવો કેડો આજ સધી કોરો રહ્યો છે . આ મારગે હજી જૂજ માણસોનાું
પગલાું પડયાું છે . આપણે આ કેડાને રાજમાગર બનાવીએ તો કેમ

? ગામડાુંઓ ખદી
ું ૂ આંકડાઓ એકઠા

કયાર, સરકારમાું તેની રજૂઆત કરી. સરકાર પણ સાનકૂળ નીવડી અને ૧૯૫૬-૫૭માું જ્ઞાનનો પ્રકાશ
અનેક ગામોને અજવાળવા લાગયો. વનસ્તેજ ગામોના ટીંબે અક્ષરજ્ઞાનની શરૂઆત થઈ, ભલીભોળી અભણ
પ્રજાનાું બાળકો એકદા-બગડા ઘટવા
ું ૂ
લાગયાું.
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આ અરસામાું મારો નાનોભાઈ સવશી આંબલા ભણી અમારા કામમાું જોડાયો. એક મટી અમે બે
થયા. તેની લેખન અને રજૂઆતની વવવશષ્ટ શક્તતએ અમારા કામમાું સરળતા ને સચોટતા આવી. તેની
કળાસ ૂઝે અમારા કામમાું ઘટત ું લચલતલાવણ્ય ઉમેરા્ ું.
સથવારો સાુંપડતાું, અટકીને ઊભેલા પગે પુંચાળના એ ખાવા ધાતા પહાડો વચ્ચે પદયાત્રા શરૂ
કરી. પગદું ડી પરના કાુંટા-કાુંકરા અને પર્થથર-પાળા હળવે હાથે એક બાજ કરી કે જરૂર જણાયે આડે પગે
એક બાજ ખસેડી એ રજોટાયેલા ગ્રામજીવનને બેઠું કરવાના પ્રયત્નો આદયાર . ઓછો વરસાદ ને આછીપાતળી જમીન પર ગદરી ખાતા એ જીવતા લોકોમાું કોઈ ન ૂર નહોત ું. હારણ થઈ ગયેલાની હતાશા જ
ચોમેર હડીઓ કાઢતી જોવા મળતી. દૂ બળાું ઢોર-ઢાુંખર ને નબળાું છોરું -વાછરું સાથે ટાુંચી ઘરવખરી
વચ્ચે જીવન વવતાવતા એ લોકોને જોઈ મનમાું થત ું કે સ્વરાજગુંગાનાું નીર ક્યારે આ તરસ્યા લોકોના
ખાલી ખોરડે પ્રાણ પ ૂરશે ? કોણ આન ું બાવડું પકડી બેઠા કરશે ? ઊંડાણનાું આ અંધારાું કોણ ઉલેચશે ?
ગામડાુંમાું ફરતાું જો્ ું કે , કાઠી ગલઢેરા કે ગામેતી ગરાસદારની ડરાવતી મ ૂછો ને અકોણી
આંખોનાું ઊંડાણ તાગવાું દોહ્યયાું હતાું. ગામનાું ગામ આ લોકોના સકુંજામાું સપડાયેલાું હતાું. ગોલાપા
કરતા ગણોવતયાની ક્સ્થવત સાુંભળી ન જાય તેવી હતી. સીમ-શેઢે જ નહીં

, ગામ-ગોંદરે પણ બહેન-

દીકરીની આબરૂ સલામત નહોતી. રચળયાત રૂપ એ પાપ જ નહીં , શાપ સમાન હત ું. સારું લ ૂગડું , સારું
રાચરચીલ ું કે સારું શાક-બકાલ ું આવા માથાભારે ની મોઢાની મોળય ઉતારવા ધરવાું પડતાું

, વેઠ-વેરા

ક્યારે આંગણે આવી પડતાું તેની કોઈને ખબર પણ નહોતી પડતી. આવાું ગામડાગામમાું ગણોવતયા જ
ઝાઝા હતા. ઘરની જમીન ખેડી ખાનારા તો જૂજ. આ બધાના અકોણા પ્રશ્નોમાું જાણ્યે -અજાણ્યે ખેંચાયા.
લોકો સાથેના સુંબધ
ું ોને લીધે ડરામણીના , દબામણીના, મારામારીના, ચોરીના, લબાડીના, મોરાપાના,
જાસાચચઠ્ઠીના - આમ ભાતભાતના સવાલોએ અમારી જેવા નવા વનશાચળયાને ઘડીભર તો થથરાવી
મ ૂક્યા. જેઓ સાથે અમારે આની પતાવટ કરવાની હતી તેઓ મેલી રાજરમત રમનારા

, મેલી

મથરાવટીના માણસો હતા.
દદવસો સધી ગડમથલ ચાલી, અમારી આજબાજ સામાન્ય લોકોનો મહાસાગર હતો પણ એ બધ ું
ઝાુંઝવાન ું જળ હત ું. ખરે વખતે એક ટીપ ુંએ કુંઠના શોિને પોિે તેમ નહોત ું. કેટલાક પ્રશ્નોમાું ધીરજ અને
સમજાવટ કે શેહશરમથી કામ લઈ સારું પદરણામ મેળવ્્ ું. પદરણામે લોકોના પ્રશ્નોની વણઝાર વધતી
ચાલી. કેટલાકમાું કડવા અનભવો થયા , કવેણ સાુંભળવાું પડયાું, ડરામણી ને દબામણી પણ અન્ય દ્વારા
મળી. ક્યાુંક અમે પણ માથ ું ઊંચકી ઊભા રહ્યા. છે વટે તો અમારી નસોમાું પણ કાુંદટયા વરણન ું લોહી
વહેત ું હત ું ને ! આ અરસામાું હ ું ભ ૂલતો ન હોઉં તો ભારતભરમાું સૌ પ્રથમ ગરાસદારી નાબ ૂદીનો શુંખ
કૂુંકતો કાયદો સૌરાષ્ટ્ર સરકારે પસાર કયો. સૌરાષ્ટ્રનાું ૨૦૨ જેટલાું રજવાડાું ને ગરાસદારો ખળભળી
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ઊઠયાું. ઠેર ઠેર બુંને પક્ષે સુંમેલનો યોજાવા લાગયાું. સુંગઠનો સધાયાું અને સૌરાષ્ટ્ર પુંથકમાું હાલક-ડોલક
મચી ગઈ. એ વખતના રાજકીય સ ૂત્રધારોની એકતા અનોખી હતી. રચનાત્મક કાયરકરોન ું જૂથ પણ
અકબુંધ હત ું. માનનીય શ્રી ઢેબરભાઈ કોઈ પણ દહસાબે તાલકદારી તોડવાનો વનધારર કરી બેઠા હતા.
ખ ૂન-ખરાબા થયા, ધાડ-લટું ૂ ચાલી. સૌરાષ્ટ્ર સરકારે કડક હાથે કામ લઈ સાવચેતીનાું લેવાું જોઈએ તેવાું
બધાું પગલાું તાત્કાચલક ને સમયસરનાું લીધાું અને સમજદાર આગેવાનોએ ધીરજથી સૌને સમજાવી એક
અદ્ ભત કહી શકાય તેવ ું કામ ક્.ાં
.
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જાસાચર્ઠ્ઠીઓ વચ્ર્ે ગરાસદારી નાબદીનાું કાયો
સાયલા તાલકામાું અમારી સામે આ પ્રશ્ન આવતાું અમે તો કેડ બાુંધીને તેમાું કૂદી પડયા ; કારણ
કે અમારે મન સો રોગની એક દવા આ ગરાસદારી નાબ ૂદી હતી. ગ્રામપ્રદે શને ગળી જતો આ મહારોગ
હતો. ગામેગામ ફરી, ખેતરે ખેતરે જઈ ખેડૂતોને જગાડયા. દહિંમત આપી ગણોવતયાનાું ફોમર ભરાવ્યાું.
બીજી બાજ ગરાસદારોએ પણ જબરી ઝૂુંબેશ ઉપાડી , ધાક-ધમકી અને પજવણી શરૂ થયાું. જે
ખેડૂતોએ દહિંમત કરી ઘરખેડનાું ફોમર ભરે લાું તેવાુંઓની ઠેકડી દરબારો ઉડાવતા : “મારા બેટા

, કોળાું

ફાટયાું છે ને ! જમીન સાટું તો અમારા વડવાઓએ લીલાું માથાું વધેયાાં છે ! ગામ-ગરાસ સાર તો
અમારા ગલઢેરા પાચળયા થયા છે . મારા બેટા ગોલા ! એના મનમાું શ ું સમજતા હશે

? ગોલાને હવે

ગામધણી થાવ ું છે , એ જમીન લેતાું પહેલાું તો કોળીઓના ઝીંહલા થાશે ઝીંહલા ! ઝાટક્યા ઊડશે
ઝાટક્યા !” કેટલીક જગયાએ જરૂર ઝાટક્યા ઊડયા. મારામારી ને ખ ૂન-ખરાબા થયા. ઝાલાવાડના
લોકસેવક આદરણીય શ્રી વશવાનુંદજીન ું ઘરખેડના પ્રશ્ને ખ ૂન થ્.ું ઝાલાવાડનો મોભ ત ૂટયો. સરકાર
વવશેિ સજાગ બની , અમે વશવાનુંદજીની આહવતથી વવશેિ બળ મેળવી જાગ ૃવતપ ૂવરક ગરાસદારી
નાબ ૂદીમાું જોતરાયા.
અમને રોજ જાસા મળવા લાગયા. “ધજાળુું સુંભાળી બેસી રો , ઠાલા મફતનો આ ધજાગરો ઉપાડો
મા. કોઈ વાુંહે કળશો પાણી પાવાય નહીં આવે “! અંતરમાું ઊલટ જાગી કે, “આમાું હવે મોળુું ન મ ૂકવ ું, જે
આવે તે સહન કરવ ું. ભલે પાચળયા થઈને પ ૂજાઈએ નહીં

; પણ સ ૂરધન બની સુંતાનોને સાચી દદશા

બતાવીએ તોય પ ૂરત ું છે .” અમે અમારું કામ વગર ગભરાયે હાુંક્યે રાખ્્ ું. સભાઓ ભરી , સુંમેલનો કયાાં ,
ખેડૂતોને હામ ને દહિંમત આપ્યાું. જરૂર પડયે પડખે ઊભા રહ્યા. ૭૫ ટકા ખેડૂતોએ કબજા હકનાું ફોમર ભયાાં.
છે વટે બે ગામ વસવાયનાું બધાું જ ગામનાું ખેડૂતો જમીનના સાચા માચલક બન્યા.
ઘરખેડના પ્રશ્ને અમારે ઠીક ઠીક લોકો વચ્ચે ફરવાન ું થ્ ું. અનેક પ્રશ્નોની આંટીઘટીમાું
ું ૂ
પડવ ું
પડ્ ું. અમારું પણ ઘડતર થ્ ું. કેળવણી અને સુંસ્કાર-સમજના કાયરક્રમ સાથે રાજકીય અને સામાજજક
ક્ષેત્રે સહજ રીતે ઘસડાવ ું પડ્ ું , અનેક પ્રશ્નોના છે ડા રાજકારણ સાથે જોડાતા હતા. છે વટે સ્વધમર સમજી
રાજકારણના ઊકળતા કળણમાું ઊતરવ ું પડ્ ું.

(વધ માટે બીજા ભાગમાું...)
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વગડાન ું હું તો ભાઈય ું ફૂલડું – ૧

શ્રી કરમશીભાઈ મકવાણા
શ્રી. કરમશીભાઈ કાનજીભાઈ મકવાણાનો જન્મ તા. ૭-૧૦-૧૯૭૨ના સરે ન્રનગર જજલ્લાના
સાયલા તાલકાના અડાળા ગામમાું બહ સામાન્ય ક્સ્થવતના ખેડૂત કટુંબમાું થયો હતો. વારું વારના
દષ્કાળોને કારણે કટુંબને ખેતી છોડી જોરાવરનગરમાું મજૂરી કરવા આવવ ું પડેલ.ું નાની ઉંમરના
કરમશીભાઈને પણ પેદટ્ ું પ ૂરવા કાળી મજૂરી કરવી પડી હતી. પણ સદ્

ભાગયે એક રચનાત્મક
.

કાયરકરની હફ
ું ૂ થી આંબલા ગ્રામદચક્ષણામ ૂવતિ લોકશાળામાું જોડાવાન ું બન્્.ું ચાર વરસ લોકશાળામાું ભણી
‘વવનીત’ થઈ ગજરાત વવદ્યાપીઠના મહાવવદ્યાલયમાું ભણ્યા. પણ ત્યાુંયે ગરીબી એમનો પીછો કરતી રહી
અને સ્નાતક અભ્યાસ પ ૂરો ન થયો.
પોતાના વડવાઓએ લટું ૂ ેલ ગામ ધજાળા ( તા. સાયલા )ને બેઠું કરવા ત્યાું કામ શરૂ ક્.ાં
ગ્રામસેવક, સુંસ્કાર કેન્રના વશક્ષક , ગ્રામવવદ્યાલય લોકશાળાના સુંચાલક, લોકલ બોડર તથા જજલ્લા શાળા
બોડર ના સભ્ય, પ્રમખ-તાલકા પુંચાયત, સાયલા, ગજરાત વવધાનસભામાું ચોટીલા વવસ્તારના ધારાસભ્ય,
ગજરાત કૃવિસેલના કન્વીનર, બક્ષીપુંચ પછાતવગર સવમવતના અધ્યક્ષ , ગજરાત વવધાનસભાની ખાતરી
સવમવત, અંદાજ સવમવત તથા કામકાજ સલાહકાર સવમવતના સભ્ય તરીકે કામ બજાવતા રહ્યા છે . છે લ્લાું
પુંદર વિરથી ચોટીલા વવસ્તારના વવધાનસભાના સભ્ય તરીકે ચ ૂટાુંઈ આવતા રહ્યા છે .
ખેતી, વ ૃક્ષ ઉછે ર , સાદહત્ય વાચન, પ્રવાસ અને વ્યાપક લોકકેળવણી એ એમના શોખના વવિયો
છે . ધારાસભ્ય તરીકે લોકોના પ્રશ્નો ઉકેલવા , વવધાયક રચનાત્મક રાજકારણ દ્વારા લોકકલ્યાણનાું કામો
કરવાું એ એમની વવશેિ પ્રવ ૃવત્ત છે .
શ્રી. શાુંતાબહેન સાથે એમન ું લગન થ્ ું છે, તેમને ચાર બાળકો છે – બે બાબા અને બે બેબી.
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