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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાર્ય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
વશક્ષણસાંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગર્યા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સાંસારનાાં
અંધારાાં-અજવાળાાંમાાં રસ્તો કાઢર્યો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પુનરષ ચના
સાથે સાંકળાર્યેલાાં કે ટલાાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાાંનાાં કે ટલાાંક ખેતી,
સહકાર, પાંચાર્યત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સાંકળાર્યેલાાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્ર્યો છે ,
જેલ સુપદરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાાં કામ કરી રહેલાાંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાાં सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવષ અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આદદવાસી
વવસ્તારમાાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાાં વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાર્યષમાાં પરોવાર્યેલાના આવા બીજા
ડઝનબાંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાાં અમારા સામર્થર્યષની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાાં ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથર્યાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રાંથોના માધ્ર્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાાં કાર્યો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ુાં
સાદહત્ર્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી વવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી
વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાર્યષ માટે આવથિક સહર્યોગ આપ્ર્યો છે . એ માટે તેમનો
આભાર.
અનુક્રમ

– મનુભાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩)
લોકભારતી પ્રકાશન

Page 4

વગડામાાં વનરાઈ
લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સાંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનુાં સત્ર્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવર્વર્યષ
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાાંધીજીએ પોતાના જીવનમાાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રર્યોગોમાાંથી જે પ્રર્યોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુાં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સાંસ્થાઓમાાં કરે લા વશક્ષણ–
પ્રર્યોગોને પોતાના અભ્ર્યાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રર્યોગો સફળ થર્યા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વ્ર્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સાંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ાં લોકભારતીત્વનુાં વવશ્વબજારમાાં આજે માકે દટિંગ થવુાં અવનવાર્યષ છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સાંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાાં જાગી જવુાં
બહુ જરૂરી છે . આના જ સાંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેર્ સફળ થર્યેલા વવદ્યાથીઓનાાં કાર્યો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી” એ શીર્ષકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુસ્સ્તકાઓમાાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સાંસ્કારાર્યેલો વવદ્યાથી શુાં શુાં કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાાં રજૂ થઈ છે . તેમાાં
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુાં છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્ર્યવાન અનુભવોને આધુવનક સમર્યમાાં
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાાં પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
અનુક્રમ
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દ્વારા સન્માવનત અમારા પ ૂવષ વવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ાં ના સહતાંત્રી શ્રી જુગલદકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
એટલુાં જ નહીં પણ એ બધી જ પુસ્સ્તકાઓનાાં પ્ર ૂફરીદડિંગ, ગ્રાદફકકાર્યષ તથા પ્રકાશનકાર્યષની કામગીરી
પણ તેમણે જાતે અજમાવવાની હોંશ બતાવી, ત્ર્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી
લેવામાાં આવ્ર્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગર્યાાં છે ત્ર્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થર્યેલાાં કાર્યો માટે પણ પ્રર્યોજવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવ્્ુ.ાં આના માટે ના જરૂરી ભાંડોળ સારુ
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાાં જરૂરી બજેટ
કરતાાં પણ વધુ મદદ હતી ! સવષશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્ુએસએ),
અશોક મોઢવાદડર્યા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોવનિર્યા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને
પ્રોત્સાદહત કર્યાષ.
આમાાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્ર્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા શ્રી

ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુસ્સ્તકાઓનુાં પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહર્યોગીઓના આપણે
ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમર્યમાાં વશક્ષણજગતને મ ૂલ્ર્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાાં આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનુભવો પહોંચાડવાનુાં
અમારાંુ કાર્યષ સાથષક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)

અનુક્રમ
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વતનમાાંથી સ્થળાાંતર
સૌરાષ્રની સ ૂકી ધરતી – પછાત પાાંચાળ પ્રદે શની કાંકુવરણી ધરતીનુાં હુ ાં બાળક ! ધજાળા
ગામમાાં ગરીબ સામાન્ર્ય કોળી કુટુાંબમાાં મારો જન્મ થર્યેલો. મારા વપતા કાનજીભાઈ ને માતા
ભાણીબહેન, મોટાભાઈ કરમશીભાઈ અને નાનોભાઈ વવનોદ. અમારાંુ ક્ષગરાસદારી દરબારી ગણોવતર્યા
ખેડૂત કુટુાંબ. સ્વરાજ ત્ર્યારે નહોત.ુાં નાનાનાના દરબારો ખેડૂતને ‘રાખે તો રહે ને કાઢે તો જાર્ય’ તેવો
જમાનો. ગામમાાં નદહ વનશાળ કે વશક્ષણ; નદહ રોજીરોટીનુાં કોઈ સાધન. પાાંચાળ પ્રદે શ એટલે સ ૂકો
પ્રદે શ. કુદરતની પણ અવકૃપા; જ્ર્યાાં દર ત્રણ વર્ે દુષ્કાળ કે અછત હોર્ય જ ! લોકો રોજીરોટી માટે
સ્થળાાંતર કરતાાં રહે. સાંવત ૧૯૯૬ના ભર્યાંકર દુષ્કાળના સમર્યમાાં મારા વપતાશ્રીએ આજીવવકા માટે
ધજાળા ગામ છોડ્ુ.ાં બળદ, ગાર્યો, ભેંસો મહાજનમાાં મ ૂક્યાાં. ઘરબાર-ઘરવખરી છોડયાાં. મારાાં
માતાવપતા અને કરમશીભાઈએ મજૂ રી મેળવવા માટે જોરાવરનગર શહેરની વાટ લીધી. એ વખતે
અમારી પાસે ભાડાના પૈસા પણ ન હતા. પાણી ભરવાનુાં બેડુાં અને મોટાભાઈના હાથનુાં સરન
(ચાાંદીનુાં કડુાં)વેચીને ભાડુાં તથા વાટખચી મેળવેલી. મારાાં માતાવપતા અને કરમશીભાઈ
જોરાવરનગરમાાં છૂટી મજૂ રી કરી ચાર કે આઠ આના-રૂવપર્યો મેળવતાાં. એક નાનકડી ભાડાની
ઓરડીમાાં અમે રહેતાાં. ગામડાાંવાસી અમને શહેરી જીવન જુદુાં લાગત.ુાં
જોરાવરનગર-વઢવાણ વચ્ચે સ્વ. ફૂલચાંદભાઈ શાહ, સ્વ. ચમનભાઈ વૈષ્ણવની
રાષ્રીર્યશાળા સાંસ્થામાાં ખેડૂત મજૂ રની જરૂર હતી, ત્ર્યાાં મારા વપતાશ્રી કામે જઈ ચડયા. એ વખતે
ગાાંધીજીના અંતેવાસી શ્રી ભગવાનજીભાઈ પાંડયા અસ્પ ૃશ્ર્યતાના પ્રશ્ને બાંધ પડેલી રાષ્રીર્યશાળામાાં
રહી હદરજન પ્રવ ૃવત્ત ચલાવે. એ સાંસ્થામાાં મારા વપતા ખેતીકામ કરે . મારી માતા, મોટાભાઈ પણ
મજૂ રી કરે . અમે નાનાાં બાળકો રખડીએ. એ સમર્યે ભગવાનજીભાઈએ મારાાં માતાવપતાને સમજાવ્્ુાં
કે ‘આ છોકરાઓ રખડે છે તેને ભણાવો !’ અસ્પ ૃશ્ર્યતા વનવારણ, ખાદીકામ કરતા ભાઈશાંકરભાઈ
અને માનભાઈએ પણ સમજણ આપી અને મને જોરાવરનગરની પ્રાથવમક શાળામાાં દાખલ કર્યો.
મારા મોટાભાઈ ખાદી ભાંડારમાાં કામ કરતા અને ભણતા. પાછળથી તે હદરજનશાળામાાં દાખલ થર્યા.
આમ અમારાંુ બાંને ભાઈઓનુાં ભણવાનુાં શરૂ થ્ુ.ાં એ સમર્યે સ્વરાજની લડત, સત્ર્યાગ્રહ-આંદોલન
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ચાલતાાં હતાાં. સુરેન્રનગર-જોરાવરનગર, વઢવાણમાાં સભાઓ થતી. સરઘસો નીકળતાાં અને
હડતાલો પડતી.
ભગવાનજીભાઈ પાંડયાએ કરમશીભાઈને પાાંચ ધોરણ પછી આગળ અભ્ર્યાસ માટે
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ લોકશાળા આંબલામાાં મોકલવા મારાાં માતાવપતાને ખ ૂબ સમજાવ્ર્યાાં. આંબલાથી
અઠવાદડર્યે-પાંદર દદવસે કરમશીભાઈના પત્રો આવે . ભગવાનજીભાઈની સમજાવટથી નાછૂટકે
આંબલા મને ભણવા જવાની સાંમવત મારી માતાએ આપી. મારો ક્ષબસ્ત્રો, થાળી, વાટકા, લોટો બાાંધી
આપી મને જોરાવરનગર સ્ટે શને મ ૂકવા આવી. ‘‘સાચવીને રે ’જે,...કાગળપત્તર લખજે, બાંને ભાઈ
બાઝશો નદહ.’’ તેમ કહેતાાં તે રડી પડી અને હુ ાં પણ રડી પડયો. રે ન ઊપડી. અમારાંુ માતા-પુત્રનુાં એ
છે લ્લુાં વમલન હત ુાં !
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મારા જીવનની કેળવણી
જોરાવરનગરથી મેઈલ રે ઈનમાાં હુ ાં સોનગઢ સ્ટે શને ઊતર્યો. મને લેવા માટે સામે
કરમશીભાઈ આવ્ર્યા હતા. સોનગઢથી ચાલીને અમે જીંથરી થઈ આંબલા પહોંચ્ર્યા ત્ર્યારે સાંધ્ર્યા ઢળી
ચ ૂકી હતી. નદીદકનારે ધૌમ્ર્ય ઋવર્ના આશ્રમ સમી સાંસ્થાના મઘમઘતા વાતાવરણમાાં આવી ચડયો
! થોડી વારે ઝણઝણ કરતો બેલ વાગર્યો અને વવદ્યાથીઓ વાસણ, આસન લઈ જમવા બેઠા.
વવદ્યાથીઓ જ ખીચડી, કઢી, દૂ ધ પીરસતા હતા. એ વખતે માથે વાાંકદડર્યા વાળ અને ચમકદાર
માાંજરી આંખો, ધોવત્ુ,ાં ઝભ્ભો ધારણ કરે લ વશક્ષક વવદ્યાથીઓની હાર વચ્ચે પસાર થતાાં બોલ્ર્યા,
‘‘કે મ આવી ગર્યા ભાઈ ?’’ તેમના પ્રભાવશાળી વ્ર્યસ્તતત્વ સામે શરમ-સાંકોચને કારણે હુ ાં સામુાં પણ
જોઈ ન શક્યો. કરમશીભાઈએ કહ્ુાં કે ...‘‘એ મનુભાઈ પાંચોળી છે . અહીં મોટા પણ નાનાને માન
દઈને બોલાવે છે .’’ મારા મનમાાં ધરપત થઈ. વવદ્યાથીઓ જમીને ઝટપટ ઊઠયા. પોતાનાાં વાસણ
સૌએ જાતે સાફ કર્યાાં...પ્રથમ વખતે મેં થાળી, વાટકો, લોટો જાતે સાફ કર્યાાં . પછી પટોપટ વાસણો
છાત્રાલર્યના કબાટની માળી પર મ ૂકી અમે ફરવા ગર્યા.
થોડી વારમાાં ચોકમાાં બાજઠ પર ફૂલદાની ગોઠવાઈ; ધ ૂપસળી જલાવી,..બેલ વાગર્યો..ને સૌ
બટુકો આસન ઉપર એક પછી એક લાઇનમાાં બેસી ગર્યા. બન્ને બાજુ વવદ્યાથીઓ, વચ્ચે વશક્ષકો બેઠા.
એ વખતે ટૂાંકુાં ધોવત્ુ,ાં ઝભ્ભો અને માથે સફેદ ટોપી ધારણ કરે લ ધીરગાંભીર ચહેરાવાળા વડીલ
બેઠા. મેં પ ૂછ્ુ,ાં ‘‘આ કોણ છે ?’’ ‘‘એ નાનાભાઈ ભટ્ટ છે .’’ ફાનસની વાટ ઝાાંખી થઈ અને સાર્યાં
પ્રાથષના શરૂ થઈ. ભજન-ધ ૂન ગવાર્યાાં. પ્રાથષના પ ૂરી થર્યા બાદ મનુભાઈએ સૌ વવદ્યાથીઓને
‘સ ૂરજની સાખે-દસ્તાવેજ’ વાતાષ કહી...એ વાતાષ ખ ૂબ ગમી. પછી સૌ વવદ્યાથીઓ છાત્રાલર્યમાાં ગર્યા.
એક ફાનસ ફરતા ચારપાાંચ ગોળાકારમાાં બેસી સ્વાધ્ર્યાર્ય કરવા લાગર્યા. સાડા નવ વાગર્યા અને બેલ
વાગર્યો. સૌ પુસ્તકો મ ૂકીને છાત્રાલર્યની ઓસરી–ઓટા પર લાઇનબાંધ પથારી પાથરી ટપોટપ સ ૂવા
લાગર્યા. મને ઘર ર્યાદ આવત ુાં હત.ુાં મારી માતા મને સાાંભરી આવતાાં આંખમાાં ઝળઝક્ષળર્યાાં આવી
જતાાં. મને નીંદર આવતી ન હતી. હુ ાં આંગણામાાંનાાં ગુલાબ, મોગરો, જૂ ઈ, રાતરાણીનાાં ફૂલોની
મહેકની વચ્ચે માની મધુર ર્યાદ કરતો જાગતો પડયો હતો. એ વખતે બ્લ્્ ૂ ચડ્ડી અને ગળે રૂમાલ
બાાંધેલ ભાઈ વવદ્યાથીઓની વચ્ચેથી પસાર થર્યા અને જે વવદ્યાથી ઊંઘી ગર્યા હતા, શરીરે ઉઘાડા
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હતા તેના શરીર પર ચાદર ઓઢાડે તો કોઈને ગોદડુાં ઓઢાડે. મને થ્ુાં કે આ કોણ હશે ? એ
ગૃહપવત ગુણવાંતભાઈ હતા, જેઓ સહુને જમાડીને જમતા, સૌને સ ૂવડાવીને સ ૂતા. મને દૂ ધ ભાવત ુાં
ન હત ુાં એથી તેમણે મારા માટે દહીંનો પ્રબાંધ કરાવ્ર્યો હતો.
બીજા દદવસે વહેલી સવારે પાાંચ વાગર્યે બેલ વગાડી ગૃહપવત ગુણવાંતભાઈએ સૌ
વવદ્યાથીઓને જગાડયા. સાથે બેસી દાતણપાણી કર્યાાં . દાતણ કે મ કરવુ,ાં ચીર કે મ કરવી, ઊલ કે મ
ઉતારવી તે પણ શીખવ્્ુાં ! મોઢુાં ધોઈ કોગળા કર્યાષ ત્ર્યાાં ગૃહકામનો બેલ વાગર્યો. હવે શુાં થશે તે હુ ાં
જોઈ રહ્યો. અહીંના વાતાવરણની વવશેર્તા એ હતી કે આપમેળે કાર્યષક્રમમાાં જોડાવાની ઇચ્છા થતી.
વવદ્યાથી બટુકોની ટુકડીઓ નીકળી પડી. કોઈ પાણી ભરવા લાગર્યા, તો કોઈ રૂમ વાળવા લાગર્યા.
એક ટુકડીએ સાવરણાની ઝપટ લગાવી ચોક સાફ કર્યો. ધ ૂળની ડમરી ચડાવી. પ ૂવષની ઉર્ાની
રાં ગોળીમાાં એણે સાવથર્યા પ ૂર્યાષ . આખુાં વાતાવરણ જુદાાં જુદાાં ગૃહકાર્યોથી ગજી
ાં ૂ ઊઠ્ુ.ાં
પવિમ દદશાએ આમ્રકુાંજોમાાંથી દકલદકલાટ કરતાાં પક્ષીઓ પાાંખો ફફડાવી વવહાર કરતાાં હતાાં.
એ વખતે ગોશાળામાાં ગાર્યો દોહવાઈ રહી હતી. વાછરાંુ કૂદાકૂદ કરી રહ્યાાં હતાાં. પ ૂળો પ ૂળો મ ૂછોવાળો
ખીમજી ગોવાળ બા...પો, બા...પો કહી મોટા વવદ્યાથી સાથે ગાર્યો દોહવાના કામમાાં મશગ ૂલ હતો.
ુ ા, મહાશ્વેતા ગાર્યોનાાં નામ સાાંભળી આનાંદ સાથે આિર્યષ થ્ુ.ાં છાત્રાલર્યના
ગાંગા, જમના, રે ણક
પગવથર્યે ઊભો રહી સ ૃષ્ષ્ટના આ માંગલ ચેતનવાંતા વાતાવરણ, દૃશ્ર્યને હુ ાં નીરખી રહ્યો. ફરી પાછો
બેલ વાગર્યો. બટુકો હાથમાાં વાટકા અને આસવનર્યાાં લઈ લાઇનમાાં બેઠા. દરે ક વવદ્યાથીને અધો
રોટલો અને દડબા જેવુાં દહીં પીરસા્ુ.ાં એ નાસ્તાનો સ્વાદ મને વર્ો પછી પણ ભુલાર્યો નથી.
આ તો ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ-લોકશાળા, લોકોની શાળા. એમાાં કામ સાથે તાલીમ આપવાનો
પ્રબાંધ હતો. સવારનો ચેતનવાંતો સમર્ય તે લોકશાળાના સમ ૂહશ્રમનો સમર્ય. ખેતીવાડી વશક્ષકે મોટા
વવદ્યાથીના નાર્યકપણા નીચે વવદ્યાથીઓની ટુકડીઓ પાડી, ફળઝાડ અને ગોશાળાનાાં કામો સોંપ્ર્યાાં,
સાધન આપ્ર્યાાં. મારા ગજા પ્રમાણે મને પાણી વાળવાનુાં સોંપ્્ુ.ાં જમરૂખી વચ્ચે રીંગણી, ટમેટી,
દૂ ધી, મરચી, ટીંડોરીના પ્લોટમાાં પાણી વાળતાાં મને ખ ૂબ આનાંદ થતો. બે કલાકના સમ ૂહકામ પછી
સૌ વવદ્યાથીઓને ગૃહપવત ગુણવાંતભાઈ તળાવે નાહવા લઈ ગર્યા. સૌના આનાંદનો પાર નહોતો. સૌ
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નાહવામાાં મશગ ૂલ હતા. મને ગુણવાંતભાઈ તરતાાં શીખવતા હતા. જાતે કપડાાં ધોઈ અમે સાંસ્થામાાં
આવ્ર્યા. જમવાનો બેલ વાગર્યો. ભોજન સાદુાં, સાત્તત્ત્વક અને પૌષ્ષ્ટક હત.ુાં
ભોજન પછી એકથી બે વાગર્યા સુધી ‘સમ ૂહ કાાંતણ’ હત.ુાં તેમાાં પ ૂ. મનુભાઈ, પ ૂ. નાનાભાઈ,
અન્ર્ય કાર્યષકરો, વવદ્યાથીઓ પેટી રેં દટર્યા પર સાથે બેસી કાાંતતા હતા. મને મારા મોટાભાઈએ પાસે
બેસી કાાંતતાાં શીખવ્્ુ.ાં બપોરે બે વાગર્યે બૌદ્ધિક વગોનો બેલ પડયો અને એ જ છાત્રાલર્યમાાં સૌ
વવદ્યાથીઓ પોતપોતાની પાટી, પેન, પુસ્તકો લઈ આસન પાથરી બેસી ગર્યા. થોડી જ વારમાાં
મનુભાઈ આવ્ર્યા ને પાદટર્યા પર ઝવેરચાંદ મેઘાણીની ‘‘બાપુ તમે નાના થૈને રે ’’ કવવતા લખી,
એવી ઢબથી ક્ષઝલાવી કે વવદ્યાથી આનાંદ મસ્તીમાાં ડોલવા લાગર્યા. વગષ ક્યારે પ ૂરો થર્યો તેની ખબર
પણ પડી નદહ ! ત્ર્યાાં બીજા વગષના બે ટકોરા પડયા ને શ્વેતવસ્ત્રધારી પ ૂ. વવજ્ર્યાબહેન આવ્ર્યાાં;
મલકતાાં મોંએ પાટલા પર બેસીને સૌ વવદ્યાથી પર નજર નાખી, રાષ્રભાર્ા દહન્દીના વગષમાાં
કબીરનો દુહો શીખવ્ર્યો.
મારા માટે દહન્દીનો પ્રથમ વગષ હતો, પણ મજા આવી. તેમની શીખવવાની પિવત જ એવી
હતી કે સૌને દહન્દી શીખવામાાં રસ પડયો.
ત્રીજા વગષમાાં ટૂાંકુાં ધોવત્ુ,ાં ઝભ્ભો, ખભે ખેસ, માથે ટોપી ધારણ કરે લા ગાંભીર મુખમુરાવાળા
નાનાભાઈ આવ્ર્યા. પાટલા પર બેસી મહાભારતની કથા આગળ ચલાવી. તેમના મુખે ભીમઅજુ ષનનાાં પરાક્રમો; એકલવ્ર્યની ગુરુભસ્તત, કણષ-કુાંતી-કૃષ્ણની કથા ભાવપ ૂણષ છટાથી સાાંભળી.
વાતાવરણમાાં નાનાભાઈના મોં પરની ગાંભીરતા ક્યાાં ઓસરી ગઈ તેની ખબર પણ ન પડી.
પછીના વગષમાાં મ ૂળશાંકરભાઈએ દદલરૂબાના સ ૂર સાથે વર્ાષઋત ુનાાં ગીતો ગાર્યાાં અને
ગવડાવ્ર્યાાં. રમતગમતનો બેલ વાગર્યો. આગળ ગુણવાંતભાઈ અને પાછળ વવદ્યાથીઓ
આંબાવાદડર્યાના વવશાળ પટમાાં. મનુભાઈ પણ આવી પહોંચ્ર્યા. એક ટુકડીમાાં ગુણવાંતભાઈ ને બીજી
ટુકડીમાાં મનુભાઈ. હુત ુત ુત ુની ખરી રાં ગત જામી. ખોખો, લાંગડી જેવી દે શી રમતો રમ્ર્યા. નાના–મોટા,
ગુરુ-વશષ્ર્યનો ભેદ નહીં; સૌ સાથે વનદોર્ આનાંદ માણતા.
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સાંધ્ર્યાનુાં રમ્ર્ય વાતાવરણ છવા્ુાં હત.ુાં પ્રભાતે વવહાર કરી ગર્યેલાાં પક્ષીઓ પોતપોતાના
માળામાાં આવવા લાગર્યાાં. અમે હાથપગ-મોં ધોઈને સાાંજનુાં વાળુ પતાવી, થોડુાં આમતેમ ફરી સાર્યાં
પ્રાથષનામાાં બેઠા. ભજન –ધ ૂન પછી પ ૂ. મ ૂળશાંકરભાઈના મુખેથી ‘‘સાહવસકોની સ ૃષ્ષ્ટ’’ની વારતા
સાાંભળી. આ રીતે સાંસ્થામાાં ચોવીસ કલાકનુાં ચક્ર પ ૂરાંુ થ્ુ.ાં
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ લોકશાળાના વવશાળ પદરવારમાાં અમને સોરવી ગ્ુ.ાં અમારા વશક્ષકો
સાહેબ કે સર ન લાગર્યા. તેઓ મા-બાપથી પણ વવશેર્ જતન કરતા. જે રીતે કુાંભાર એક માટીના
વપિંડમાાંથી વાસણ ટપલાાં મારીમારીને ઘડે , કોઈ મહાન વશલ્પકાર જે રીતે વનજીવ પર્થથરોમાાંથી મ ૂવતિ
કાંડારે તેમ અમારા જીવનનુાં ઘડતર કરતા, સાંસ્કારોનુાં વસિંચન કરતા અને સર્જનનુાં વશક્ષણ આપતા.
અમારા અભ્ર્યાસના એ દદવસો પવનની પાાંખે બેસીને પસાર થતા હતા. ઋત ુચક્ર ફરત ુાં હત.ુાં અમે
પણ બાળવર્ય-દકશોરાવસ્થા વટાવીને ્ુવાનીના ઉંબરે આવીને ઊભા રહ્યા.
માગશર વદ બારશ; એ અમારી માત ૃસાંસ્થાનો જન્મદદવસ. દર વર્ે ભારે ધામધ ૂમથી
ઊજવાતો. દર વર્ે પ ૂ. નાનાભાઈ દે શના કોઈ મહાન માણસને નોતરતા હતા. આ ઉત્સવની
તૈર્યારીઓ મદહનો-માસ પહેલાાં શરૂ થતી. મકાનો નવાાં રૂપ-રાં ગ ધારણ કરતાાં. ક્ષચત્રકામ, સુશોભન,
નાટકો ભજવવાાં, સમ ૂહગીતો તૈર્યાર કરવાાં, ભીંતો પર સુશોભન

–ક્ષચત્રો દોરવાાં, રાં ગોળીઓ કરવી,

તાવડી, માટલાાંની ઉતરડ બનાવવી. આવા ઉત્સવમાાંથી હુ ાં ક્ષચત્રકળાને માગે વળ્ર્યો. સાદા માટીના
રાં ગોથી વવશાળ ભીંતક્ષચત્રો કરવા લાગર્યો. આ જોઈ પ ૂ. મનુભાઈ મારી પીઠ થાબડતા હતા. મને
ક્ષચત્રકાર બનવાની લગની લાગી.
મને બરાબર ર્યાદ છે કે માગશર વદ બારશના માંગલ ઉત્સવ વખતે લોકસભાના તે
વખતના અધ્ર્યક્ષ શ્રી ગણેશ વાસુદેવ માવલાંકર-માવલાંકરદાદા પધાર્યાષ હતા. એ વખતે ગુજરાતસૌરાષ્રમાાંથી સાંસ્થાના જૂ ના વવદ્યાથીઓ, અનેક આમાંવત્રત મહેમાનો પધાર્યાષ હતા. તે વખતે જે
વવદ્યાથીઓની લોકશાળાની પાાંચ વર્ષની તાલીમ પ ૂરી થઈ હોર્ય તેમને પ્રમાણપત્ર આપવાનો
સમારાં ભ આંબાવાદડર્યાની છાર્યામાાં ર્યોજાર્યો હતો. તે પ્રસાંગે લોકશાળાનો ઉદ્દે શ સમજાવતા
નાનાભાઈએ કહ્ુાં કે , ‘‘હુ ાં દક્ષક્ષણામ ૂવતિ ભાવનગર છોડી આંબલા આવ્ર્યો અને ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ સાંસ્થા
શરૂ કરી તેની પાછળ અમારો ઉદ્દે શ એ છે કે ગામડામાાંથી જ ગામડાાંનો સવાાંગી વવકાસ કરનારા
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જન્મવા જોઈએ. જેમને ભણ્ર્યા પછી વધારે પૈસો મેળવવાની લાલસા ન જાગે અને ગામડામાાં રહી
ગામડાાંનો વવકાસ કરવા, ગામડાાંને બેઠાાં કરવાની ભાવના જાગે તો જ ગામડે ગામડે પોતાના ધાંધા
કે નોકરી કરતાાં કરતાાં ગામડાાંને દોરવણી આપી ધરતીની સાચી નેતાગીરી જતે દહાડે ઊભી થાર્ય.
એનાાં મ ૂક્ષળર્યાાં ત્ર્યાાં જ હોર્ય અને તેમાાંથી જ સેવાભાવી સાંસ્કારી પ્રાણવાન ગામડાાંઓ તૈર્યાર થાર્ય.’’
પ ૂ. નાનાભાઈના ઉદ્ગારોની અસર છે લ્લા વર્ષના વવદ્યાથીઓ ઉપર વવશેર્ થઈ. ‘‘અમે
ગામડામાાં જઈ આમ કરીશુ,ાં અમે ગામડામાાં જઈ તેમ કરીશુ.ાં ’’ સાંસ્થામાાં અભ્ર્યાસકાળ સમર્યે કૃષ્ણસુદામા જેવી દદલોજાન દોસ્તી થઈ હતી. તેમણે બધાએ મળીને ગામડાાંમાાં જઈ સાંસ્થા સ્થાપવાનાાં
સ્વપ્નાાંઓ સેવ્ર્યાાં હતાાં. ‘‘પગલાાં’’ હસ્તક્ષલક્ષખત માવસકમાાં લેખો લખ્ર્યા હતા ! વવદ્યાથી માંડળની
ચચાષસભાઓ ગજવી હતી. પ ૂ. નાનાભાઈ, પ ૂ. મનુભાઈ, પ ૂ. મ ૂળશાંકરભાઈએ જે વશક્ષણ, સાંસ્કાર અને
આદશો આપ્ર્યા હતા, તે ગ્રામસમાજમાાં જઈને મ ૂવતિમત
ાં કરવાના કોડ સેવ્ર્યા હતા. કલ્ર્યાણગ્રામ
બનાવીને જ જપવાની
ાં
ઇચ્છાઓ પ્રગટ કરી હતી. પરાં ત ુ ભાવના, આદશષ, કલ્પના એક વસ્ત ુ છે .
આદશષઘેલા વવચાર કરનારા ્ુવાન વમત્રો સમર્ય-સાંજોગોના સપાટે વેર-વવખેર થઈ ગર્યા. શ્રી
કરમશીભાઈ ગુજરાત વવદ્યાપીઠમાાં વવશેર્ અભ્ર્યાસાથે ગર્યા. જગુભાઈ ગોડા સેવાગ્રામ-વધાષ ગર્યા
અને ભ ૂદાન-ગ્રામદાનના સાંદેશા સાથે કન્ર્યાદાન પણ લઈ આવ્ર્યા. મગનભાઈ જોર્ી વાત્સલ્ર્યધામ
માલપરા વશક્ષણસાંસ્થામાાં જોડાર્યા. મેં ક્ષચત્રકારની સાધના માટે ભાવનગર જઈ ક્ષચત્રકામની તાલીમ
લીધી, અને ત્ર્યાર પછી પછાત પાાંચાળ પ્રદે શ-માદરે વતનમાાં કામ કરવા જવાની તમન્ના થઈ.
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સ્વરાિ પછીનાાં કાયો :
૧) સરકારનુાં િમીનદારી નાબ ૂદીનુાં કાયચ :

સ્વરાજ મળી ગ્ુાં ! સૌરાષ્રનાાં ૨૦૨ રજવાડાનુાં

વવલીનીકરણ થ્ુ.ાં સૌરાષ્રના મુખ્ર્યમાંત્રી શ્રી ઉછરાં ગરાર્ય ઢેબર, ગૃહમાંત્રી શ્રી રવસકભાઈ પરીખ,
વશક્ષણમાંત્રી શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ, ગ્રામવવકાસ

–પાંચાર્યતમાંત્રી શ્રી રત ુભાઈ અદાણી અને બીજા

આગેવાનો માંત્રીમાંડળમાાં જોડાર્યા હતા. સૌરાષ્રના રાજકીર્ય અને રચનાત્મક કાર્યષકરો એક હતા.
મુખ્ર્યમાંત્રી શ્રી ઢેબરભાઈ વશક્ષણની બાબતમાાં નાનાભાઈના વવચારોને ધ્ર્યાનમાાં લઈને ચાલતા.
ખેતીવાડીની બાબતમાાં ગોંડલના મોટી મારડના ભીમજી રૂડા

– ભીમબાપાની સલાહને સ્વીકારતા.

સૌરાષ્રમાાં ઢેબરભાઈએ ‘‘જમીનદારી નાબ ૂદી’’ કરવાનુાં નક્કી ક્ુાં તે વખતે દે શમાાં સૌરાષ્ર પહેલ ુાં
રાજ્ર્ય હત,ુાં જેણે ‘‘ખેડે તેની જમીન’’, જમીનદારી ભાગબટાઈ-વેઠપ્રથા નાબ ૂદ કરવા માટે વનધાષર
કર્યો ત્ર્યારે દે શના નાર્યબ વડાપ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લે પણ સલાહ આપેલી કે
‘‘જમીનદારી નાબ ૂદી માટે ધીરજ રાખો. જમીનદારી નાબ ૂદી કરવા જતાાં ગામડે ગામડે વવરોધવાંટોળ
જાગશે, મુશ્કે લીઓ ઊભી થશે.’’ બીજી તરફ સૌરાષ્રમાાં ભ ૂપતનુાં બહારવટુાં ચાલત ુાં હત.ુાં કે ટલાાંક
રજવાડાાંઓ તેને આશ્રર્ય આપતાાં હતાાં. ખેડૂતોના ખ ૂન થતાાં હતાાં. એ વખતે સાંતપુરુર્ ઢેબરભાઈએ
જણાવેલ કે ‘‘કાાં તો ઢેબર નદહ, કાાં તો જમીનદારી નદહ.’’ જમીનદારો ને ખેડૂતો વચ્ચે પરસ્પર
સમજૂ તીથી છ પટની દકિંમત ગણી અમુક વર્ષ સુધી વવઘોટીની રકમ આપવાનુાં નક્કી કરી
જમીનદારોને સાંમત કર્યાષ . ‘લૅન્ડ મોટષ ગેજ બૅંક’ની સ્થાપના કરી. દરે ક જજલ્લામાાં જમીનદારી નાબ ૂદી
માટે ક્ષગરાસદારોને ખેતી માટે જમીન આપવા માટે નાાં પાંચો વનમાર્યાાં અને ઘરખેડ પાંચથી
જમીનદારોને જમીન આપી, બૅન્ક મારફતે છ પટની રકમ ખેડૂતોને વધરાણ આપી જમીનદારોને
ચ ૂકવી. વવઘોટી મળે તેવો પ્રબાંધ કર્યો. કાર્યદાથી ખેડૂતોને જમીનના માક્ષલક બનાવ્ર્યા. ભાગબટાઈવેઠપ્રથા નાબ ૂદ કરી. આ કાન ૂનનો અમલ કરવા ખેડૂતોમાાં જાગૃવત લાવવી એ પણ એક પાર્યાનુાં
કામ હત.ુાં સૌરાષ્રના ગૃહપ્રધાન શ્રી રવસકભાઈ પરીખે મને સાર્યલા તાલુકાનુાં કામ કરવાનુાં સોંપ્્ુ.ાં
મને સાર્યલા તાલુકા કૉંગ્રેસ સવમવતનો માંત્રી બનાવ્ર્યો. મોટા ભાગનાાં ગામો ક્ષગરાસદારોનાાં, ખેડૂતો
ભાગબટાઈથી ખેતી કરતા ને ગુલામી મનોદશામાાં જીવતા. હુ ાં જમીનદારી નાબ ૂદી કાર્યદાનો અમલ
કરવા જમીનના કબજા હક માટે નાાં ફોમષ ભરાવવા ગામડે ગામડે ફર્યો ને ખેડૂતોને સમજાવવાનુાં કામ
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ર્ક્ુ.ાં આ કામ કરતાાં માથાભારે ક્ષગરાસદારો તરફથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ, જાસાક્ષચઠ્ઠીઓ મળતી પણ સૌરાષ્રમાાં આ વખતે સલામતી ધારો અમલમાાં હતો. સરકાર કડક હાથે કાર્યદો
અને વ્ર્યવસ્થા જાળવતી, કડક પગલાાં ભરતી. તેમ છતાાં કે ટલાક ખેડૂતોનાાં ખ ૂન થર્યાાં. હાથપગ
ભાંગાર્યા, સ્વ. વશવાનાંદજી સ્વામીનુાં ખ ૂન થ્ુ.ાં પરાં ત ુ ઢેબરભાઈ અને રવસકભાઈએ જમીનદારી નાબ ૂદ
કરી ખેડૂતોમાાં જાગૃવત આણી. તેમનામાાં નૈવતક બળ

–ખમીર પેદા કરી તેમને જમીનના માક્ષલક

બનાવ્ર્યા. જમીનદારો પણ ખેડૂત બન્ર્યા. આ રીતે મહાન પદરવતષન થ્ુ.ાં
૨) ઘરશાળા-આશ્રમશાળા-શશક્ષણકાયચ : ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિન ુાં વશક્ષણ, ક્ષચત્રકળાની તાલીમ અને મારા
રસના વવર્ર્યોએ મને ઈ.સ. ૧૯૫૩માાં વશક્ષણ તરફ વાળ્ર્યો. શ્રી રવસકભાઈ પરીખ વઢવાણ કે ળવણી
માંડળના પ્રમુખ હતા. તેમણે મને વઢવાણ-જોરાવરનગર વચ્ચે આવેલ રાષ્રીર્યશાળા જે સ્વ.
ફૂલચાંદભાઈએ સ્થાપેલી તેમાાં પછાત વગષના વવદ્યાથી માટે ની ‘‘ઘરશાળા-આશ્રમશાળા’’ ચલાવવા
સહકાર્યષકર તરીકે જોડાવા આમાંત્રણ આપ્્ુ.ાં વવમુતતજાવત – પગી, સાંધી, ભવાર્યા, ખારવા, નાર્યક વ.
કોમનાાં બાળકોને એકઠાાં કર્યાાં . શ્રી જુગતરામભાઈ દવે, શ્રી રત ુભાઈ અદાણીની હાજરીમાાં એ શાળા
શરૂ થઈ. મેં ઘરશાળામાાં ક્ષચત્રવશક્ષક-ગૃહપવત તરીકે જે રીતે ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિમાાં અભ્ર્યાસ કર્યો હતો
તે જ રીતે આ બાળકોને વશક્ષણ-સાંસ્કાર આપવાનુાં ઈ.સ. ૧૯૫૮ સુધી ક્ુાં જેનાથી અનેક
ખમીરવાંતા ્ુવાનો તૈર્યાર થર્યા...
૩) ગ્રામશવદ્યાલય લોકશાળા : ગુજરાત વવદ્યાપીઠનો અભ્ર્યાસ પ ૂરો કરી કરમશીભાઈ પાછા આવ્ર્યા.
એમના મનમાાં પછાત-પાાંચાળ પ્રદે શમાાં કામ કરવાની ભારે ધગશ હતી. આથી તેઓ ધજાળા
ગામને ચોરે ગ્રામસેવાની ધ ૂણી ધખાવીને બેઠા. રાવત્રશાળા શરૂ કરી. પ્રૌઢવશક્ષણ કાર્યષ શરૂ ક્ુ.ાં
દદવસે ગ્રામજનોનાાં નાનાાંનાનાાં બાળકોની ગ્રામશાળા શરૂ કરી. બાળકોને ભણાવે, તેમની સાથે
સફાઈ કરે , પાણી ભરે , ઝાડના ખાડા ખોદે , ઝાડ વાવે, રસ્તા બનાવે, ચોક બનાવે. એ રીતે
કરમશીભાઈ ‘‘માસ્તર’’ની ઉપમા પામ્ર્યા ! અમે સાથે મળી ઈ.સ. ૧૯૫૮ મેની ૫ મીના શુભ દદવસે
ધજાળા ગામના ચોરામાાં જ છાત્રાલર્ય સદહતની ગ્રામ વવદ્યાલર્ય લોકશાળા ૧૦ વવદ્યાથીઓની
સાંખ્ર્યાથી શરૂ કરી. ચોરાની નાનકડી ઓરડી એ અમારાંુ રસોડુાં ! ચોરાનો ઓરડો એ અમારાંુ છાત્રાલર્ય
અને અભ્ર્યાસખાંડ ! ચોરાની સામેના ચોકમાાં રે તી પાથરીને આભના ચાંદરવા નીચે સ ૂવાનુ.ાં
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વવદ્યાથીઓનાાં વાલીઓ લવાજમમાાં અનાજ આપે , મારાાં પત્ની તેને સાફ કરી આપે , તે અને અમે
વવદ્યાથીઓની સાથે રહી રસોઈ કરતાાં શીખવીએ અને પોતાનાાં બાળકોની જેમ જમાડીએ.
૪) સમ ૂહશ્રમથી લોકશાળાનાાં મકાનોનુાં સર્જન :

અમારી નાનકડી સાંસ્થામાાં આસપાસનાાં ગામોના

વવદ્યાથીઓની સાંખ્ર્યા વધતી જતી હતી. મકાનની અગવડ હતી. પાકાાં મકાનો બાાંધવા પુષ્કળ પૈસા
જોઈએ જે અમારી પાસે નહોતા. પરાં ત ુ અમે પ ૂ. નાનાભાઈ પાસેથી હબસીઓના કુલગુરુ બુકર-ટી
વૉવશિંગટનની કથા સાાંભળી હતી કે જેણે જાતે ઈંટો પાડી શાળાનાાં મકાનો બાાંધી ટસ્કે જી મહાવવદ્યાલર્ય
બનાવ્્ુાં હત ુાં ! એટલે અમે પણ બાવડાાંના બળે ગ્રામજનોના સહકારથી સમ ૂહકામ દ્વારા બે છાત્રાલર્યો
તથા ભોજનાલર્ય-રસોડાનાાં ત્રણ સાદાાં કાચાાં મકાન બનાવવાનો સાંકલ્પ કર્યો. ગ્રામસભા ભરી,
ગ્રામજનોનો સહકાર માગર્યો. ગામના ખેડૂતો પોતપોતાનાાં બળદગાડાાંથી એક દદવસ માટી ખોદીને
સારી આપે. અમે તથા વવદ્યાથીઓએ હોંશે હોંશે મકાનોના પાર્યા ગાળ્ર્યા. ખેડૂતોએ માટી સારી આપી
મોટા ઢગ કરી દીધા. માટીનાાં મકાનો ઓડ કારીગરો પાસે ચણાવ્ર્યાાં. મકાનોને માળવા છાપરા માટે
દે શી લાકડુાં સાજડ, વાાંસ, વાંજી જેવો સસ્તો કાટમાળ અને તે પણ ઉધાર લાવ્ર્યા ! ગામના અને
આસપાસના સુથારોએ વવનામ ૂલ્ર્યે મકાનો માળી આપ્ર્યાાં. વવદ્યાથીઓ સાથે અમે ગારમાટીનાાં ગાદરર્યાાં
ખદ્યાાં
ાં ૂ . ગામની બહેનોએ ગાર-માટીનો ઓળીપો કરી આપ્ર્યો. વવદ્યાથીઓએ, કાર્યષકરોએ વાંજી ચોડી
અને દે શી નક્ષળર્યાાં ચડાવ્ર્યાાં. ખાડાટે કરા પ ૂરી ચોક બનાવ્ર્યા. તેમાાં નદીની રે તી લાવીને પાથરી.
આંગણામાાં ફૂલછોડ તેમજ વ ૃક્ષો વાવ્ર્યાાં. આ રીતે સૌના સદહર્યારા પુરુર્ાથષના પ્રતીકરૂપે ધજાળા
ગામને પાદર છાત્રાલર્ય સદહતની નાનકડી વશક્ષણસાંસ્થા વવદ્યાથીઓથી દકલ્લોલતી બની ગઈ !
પાાંચાળના તીથષધામ સમુાં ધજાળા ગામ શોભી ઊઠ્ુ.ાં
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પાંર્ાયત દ્વારા ગ્રામશવકાસ : શ્રેષ્ઠ ગ્રામપાંર્ાયત
સૌરાષ્રમાાં ગ્રામવવકાસ ખાતા મારફત ગામેગામ પાંચાર્યતો સ્થાપવામાાં આવી રહી હતી.
તાલુકા કક્ષાએ ‘વવકાસ ઘટકો‘ની શરૂઆત થઈ અને ગામેગામ ગ્રામવવકાસનાાં પગરણ માંડાર્યાાં. અને
એ રીતે અમે ધજાળા ગામે ગ્રામ પાંચાર્યતની સ્થાપના કરી. પાંચાર્યતની શરૂઆતથી જ અમે
ગ્રામસભાને મહત્ત્વ આપેલ.ુાં મોટાભાગના વનણષર્યો ગ્રામસભામાાં જ લેવાતા. ગામના ચોરામાાં અમે
પાંચાર્યતની સ્થાપના કરે લી. પાંચાર્યત મારફત પ્રાથવમક શાળાનુાં મકાન બનાવ્્ુ.ાં તે પછી પીવાના
પાણીનો કૂવો તથા નાહવાધોવાના ઘાટ બનાવ્ર્યા. સમ ૂહકામથી ગામના રસ્તા, ચોક બનાવ્ર્યા,
રસ્તાની બન્ને બાજુ વ ૃક્ષો વાવ્ર્યાાં. વવકાસ ઘટકની દરે ક ર્યોજનાનો અમલ ધજાળા ગામમાાં થાર્ય તે
માટે અમે તત્પર રહેતા. વવકાસ ઘટક દ્વારા લાભ લઈ અમે ગામના ખેડૂતોને બીજા પ્રદે શની
ખેતીવાડી જોવા માટે પ્રેરણાપ્રવાસે લઈ જતા અને સુધારે લી જાતની ખેતીનાાં પ્રત્ર્યક્ષ દશષન
કરાવતા. વશક્ષણસાંસ્થાઓ, ધાવમિક સ્થળોના પ્રવાસ કરાવતા. આથી આ પછાત પ્રદે શના ખેડૂતોને
નવુાં જ્ઞાન મળત ુાં અને જે કાાંઈ બહાર જોતાાં તેનો ગામમાાં અમલ કરવા પ્રર્યત્ન કરતા. અમે પાંચાર્યત
મારફત ગ્રામ વવકાસનાાં કાર્યો કર્યાષ કરતા; ગ્રામસભામાાં સાંકલ્પ કરીને દરે ક કાર્યષ પ્રજાફાળો ભરીને
સમ ૂહશ્રમથી કરતા. પ્રાથવમક શાળા પછી પાણીપુરવઠા ર્યોજના બનાવી. ગામને પાદર ચોવીસ
કલાક પાણી મળે તેવી સુવવધા કરી. નાહવા-ધોવા માટે સ્નાનઘાટ, બાથરૂમ બનાવ્ર્યા. પાંચાર્યતઘર,
સહકારી ગોડાઉન, માંત્રીઘર બનાવ્ર્યાાં. નાનકડુાં ગ્રામજગલ
ાં
બનાવ્્ુાં અને એ રીતે તાલુકામાાં,
જજલ્લામાાં અને દડવવઝનમાાં શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પાંચાર્યત તરીકે ની હરીફાઈઓમાાં ૫૦૦૦ રૂવપર્યાનાાં જુદાાં જુદાાં
ઇનામો મેળવ્ર્યાાં. એ રકમમાાંથી ગામમાાં દવાખાનુાં બાંધાવ્્ુ,ાં ગ્રામ

–વીજળીકરણ કરાવ્્ુ.ાં સાર્યલા

તાલુકાના ગ્રામવવસ્તારોમાાં ધજાળા રોશનીથી ઝળહળી ઊઠ્ુાં ! અને છે લ્લે ગ્રામ અક્ષભનવ ર્યોજના
નીચે નાનકડા ગામમાાં ડામર રોડ, વૉટર સ્ટે ન્ડ બનાવ્ર્યાાં. પાંચાર્યતની સ્થાપનાથી આજ સુધી
ગ્રામસભા દ્વારા પાંચાર્યતની ક્ષબનહરીફ રચના કરી. સાંપ-સહકારથી ધજાળાના વવકાસની ધજા ફરકી
રહી છે .
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સવોદય યોિના દ્વારા સવાાંગી શવકાસ
અમે ધજાળામાાં બેસી લોકશાળા, વશક્ષણ –સાંસ્કાર, પાંચાર્યત, સહકારી પ્રવ ૃવત્ત, ગ્રામવવકાસની
રચનાત્મક પ્રવ ૃવત્તઓ કરતા હતા. સાથે સાથે સાર્યલા તાલુકાનાાં તમામ ગામોમાાં સમાજના નબળા
વગોનો પણ ઉત્કર્ષ થાર્ય તેનો પ્રર્યત્ન કરતા. ઈ.સ. ૧૯૬૨-૬૩માાં ગુજરાત સરકારના તે વખતના
પાંચાર્યત-સહકાર-સવોદર્ય માંત્રી શ્રી રત ુભાઈ અદાણીનુાં ધ્ર્યાન અમારા તરફ ગ્ુ.ાં તેમણે આ પછાત
પ્રદે શ માટે સવોદર્ય ર્યોજના આપી. મને ઉપ સાંચાલક બનાવી રચનાત્મક કામ કરવાની તક
આપી. ૧૯૬૩માાં પાંચાર્યત રાજના પ્રારાં ભ સાથે જ સવોદર્ય ર્યોજનાની પ્રવ ૃવત્તની શરૂઆત કરી.
પ્રથમ સાર્યલા તાલુકાની આવથિક, સામાજજક સવે –મોજણી કરી અને તેના આધારે અમારી પ્રવ ૃવત્તનો
વવસ્તાર કર્યો. જે ગામમાાં પ્રાથવમક શાળા નહોતી ત્ર્યાાં શાળાઓ શરૂ કરાવી. સવોદર્ય ર્યોજના હસ્તક
૧૦ શાળાઓ સાંભાળી. લોકભારતી અધ્ર્યાપનના ભાવનાશાળી નવા વશક્ષકો મ ૂક્યા. શાળાઓમાાં
સાંખ્ર્યા, ધોરણ વધાર્યાાં. વવમુતત જાવત આશ્રમશાળા, છાત્રાલર્ય સદહતની માધ્ર્યવમક શાળા (ઉત્તર
બુવનર્યાદી વવદ્યાલર્ય) શરૂ કરી. ગામેગામ સમાજના પછાત અને આવથિક રીતે નબળા ભાંગી, હદરજન
અને વાઘરી સૌને મકાન બનાવવામાાં સહાર્ય કરી.
તાલુકાનાાં ગામોમાાં નવાાં ખાતર, હાઇબ્રીડ ક્ષબર્યારણ, સુધારે લી જાતનાાં ખેતીનાાં ઓજારોનો
પ્રચાર કરી, ફળઝાડની કલમો આપી, ખેડૂતોને નવી પિવતની ખેતી તરફ વાળ્ર્યા. રાવત્રશાળાઓ,
સમાજવશક્ષણવગો શરૂ કરાવ્ર્યા. ખેડૂતો, વવદ્યાથીઓના શૈક્ષક્ષણક પ્રેરણાપ્રવાસો ર્યોજ્ર્યા.
ખાદીગ્રામોદ્યોગ પ્રવ ૃવત્તમાાં પેટીરે દટિંર્યા, અંબર ચરખા ચાલુ કરાવ્ર્યા. ક્ષગરાસદારી ગામોમાાં બહેનોને
પ ૂરક રોજી મળી રહે તે માટે પ્રર્યત્ન કર્યો. જરૂદરર્યાતવાળાાં ગામોમાાં પીવાનાાં પાણીના કૂવા
ુ ારણા માટે અમુક ગામો
ગળાવ્ર્યા. અમુક ગામો વચ્ચે આ્ુવેદદક દવાખાનાાં શરૂ કરાવ્ર્યાાં. પશુસધ
વચ્ચે ગીર જાતના ઘણખટાં ૂ અપાવ્ર્યા. ગ્રામ વવસ્તારમાાં અસ્પ ૃશ્ર્યતા વનવારણ, નશાબાંધીનો સાંદેશો
ગામેગામ પહોંચાડયો. આખા વવસ્તારમાાં સામાજજક કુદરવાજો ત્ર્યજવા માટે સાંમેલનો ભરી પછાત
કોળી સમાજ કે જેઓ લગન-કારજ પાછળ હજારો રૂવપર્યા વેડફી નાખતા, તેમાાં સામાજજક સુધારા
કરાવી એક બાંધારણ નીચે લાવી કન્ર્યાવવક્રર્ય બાંધ કરાવ્ર્યો. આવાાં રચનાત્મક કામો ધ ૂણી ધખાવી
દસ વર્ષ સુધી કર્યાાં.
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પાંર્ાયતી રાજ્યમાાં સાંશનષ્ઠ-અશનષ્ટ વચ્ર્ે ગિગ્રાહ
ગુજરાતમાાં ઈ.સ. ૧૯૬૩થી પાંચાર્યતી રાજ્ર્યનો પ્રારાં ભ થર્યો. પ ૂ. મહાત્મા ગાાંધીજીના વવચારો
અને આદશષ પ્રમાણે સ્વ. બળવાંતરાર્ય મહેતાએ પાંચાર્યત રાજ્ર્યના આપેલા માળખાના આધારે તે
વખતના ગૃહમાંત્રી શ્રી રવસકભાઈ પરીખના પ્રમુખપદે સવમવત રચાઈ અને ગુજરાતમાાં વત્રસ્તરીર્ય
પાંચાર્યતી રાજ અમલમાાં આવ્્ુ.ાં સૌરાષ્ર રાજ્ર્યમાાં રાજકીર્ય, સામાજજક અને રચનાત્મક કાર્યષકરોનાાં
ુ તે
ગાાંધીવાદી વવચારો અને મ ૂલ્ર્યોના કારણે સૌરાષ્રની પાંચાર્યતોની ગ્રામસભાઓમાાં સવાષનમ
સરપાંચો ચટાતા.
ાં ૂ
પરાં ત ુ ધીમે ધીમે ગામડાાંના ડાાંડ માણસો પણ પાંચાર્યત રાજ્ર્યનાાં સત્તાસ્થાનો કબજે
કરવા આગળ આવવા લાગર્યા. શ્રી રવસકભાઈ પરીખ અમારી જોડે વનકટનો નાતો ધરાવતા હતા.
તેમને પ ૂ. મનુભાઈ પાંચોળીએ ભલામણ કરે લી કે ‘‘અમારા જૂ ના વવદ્યાથી કરમશીભાઈ ધજાળામાાં
વર્ોથી જાહેર જનસેવાની પ્રવ ૃવત્ત કરે છે . તેમને તાલુકા પાંચાર્યત કે જજલ્લા પાંચાર્યતમાાં સ્થાન
આપજો.’’ શ્રી રવસકભાઈની ભલામણથી કરમશીભાઈને કોંગ્રેસ પક્ષે તા. પાં. પ્રમુખની દટદકટ આપી.
આથી સાર્યલા તાલુકાનાાં જૂ નાાં રાજાશાહી-સામાંતશાહી પદરબળો ઉશ્કે રાર્યાાં. ‘‘તાલુકા પાંચાર્યત
પ્રમુખપદે એક પછાત કોળી આવે ?’’ કાઠી દરબારો અને માથાભારે માણસો – અવનષ્ટ તત્ત્વો એક
થર્યાાં. કરમશીભાઈ અને મને ખ ૂનની ધમકીઓ મળી. પણ તે વખતના ગૃહમાંત્રીના સાવચેતીનાાં
સમર્યસરનાાં પગલાાંથી એસ. આર. પી. ગોઠવાઈ.

કાર્યદો અને વ્ર્યવસ્થા જાળવવા કડક પગલાાં

ભરાર્યાાં. કમનસીબે ગુજરાતમાાં તે અરસામાાં ગુજરાત-સૌરાષ્રના નેતાઓ વચ્ચે મનદુ:ખ થર્યાાં.
ડૉતટર જીવરાજ મહેતાની સરકારે સત્તા છોડી. શ્રી રવસકભાઈ, શ્રી રત ુભાઈએ પ્રધાનપદ છોડયાાં.
તાલુકા પાંચાર્યત, જજલ્લા પાંચાર્યતની ચટાં ૂ ણીમાાં આ સામાંતશાહી પદરબળો છે ક ગુજરાત પ્રદે શ
સવમવત સુધી પહોંચ્ર્યાાં. ફાટફૂટ, જૂ થબાંધીનો લાભ લઈ જજલ્લાસવમવતએ તાલુકા પાંચાર્યત પ્રમુખ
તરીકે દટદકટ આપેલી તે સામે પ્રદે શસવમવતએ તા. પાં. પ્રમુખ તરીકે સાર્યલા સ્ટે ટના ભાર્યાતને દટદકટ
આપી. જેને ખાદીનાાં વસ્ત્રો કે નશાબાંધી સાથે સ્નાનસ ૂતક નહોત ુાં તેવાને પસાંદ કરતાાં શ્રી
કરમશીભાઈએ અને અમે વવરોધ કરી અવનષ્ટો સામે લડી લેવા વનધાષર કર્યો. ચટાં ૂ ણી પહેલાાં
સરપાંચોનાાં અપહરણ થર્યાાં અને મતદાનના દદવસે મતદાનમથકના પગવથર્યેથી જ અમારા જૂ થના
ત્રણ સરપાંચોને માથાભારે માણસો ઉઠાવી ગર્યા. સભામાાં મત લેવાર્યા. બાંનેના ૩૪-૩૪ સરખા મત
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પડયા. વવકાસ અવધકારીએ એક બાળક પાસે ક્ષચઠ્ઠી ઉપાડાવી, પ્રમુખ તરીકે વનણષર્ય લેવા જણાવતાાં
ક્ષચઠ્ઠીમાાં શ્રી કરમશીભાઈનુાં નામ નીકળતાાં આનાંદ-ઉલ્લાસ છવાઈ ગર્યો. વવજર્યસરઘસ નીકળ્્ુ.ાં
પ્રોસીદડિંગ-કાર્યષવાહી લખાઈ હતી પણ અવધકારીની સહી ન થઈ. પદરણામે બીજા દદવસે દરબારી
જૂ થે તરકટ કરી ખોટુાં પ્રોસીદડિંગ લખી શ્રી બળભરવસિંહ ઝાલાને ચટાં ૂ ાર્યેલા જાહેર કર્યાષ . બાંને પ્રમુખો
તાલુકા પાંચાર્યત ઓદફસમાાં ટે બલખુરશી નાખી બેસવા માાંડયા ! એક તાલુકા પાંચાર્યત, બે પ્રમુખ !
જજલ્લા વવકાસ અવધકારીએ આ ચટાં ૂ ણી કે સ ચલાવી ફેંસલો આપ્ર્યો કે શ્રી કરમશીભાઈ મકવાણા
ચટાર્યે
ાં ૂ લા પ્રમુખ છે . ત્ર્યારે ગુજરાતમાાં સ્વ. બળવાંતરાર્ય મહેતાનુાં માંત્રીમાંડળ સત્તા પર હત.ુાં તે
વખતના પાંચાર્યતમાંત્રી શ્રી જર્યાબહેન શાહે ઝઘડામાાં લવાદ કે પાંચથી વનકાલ લાવવા સ ૂચન ક્ુ.ાં
પ ૂ. રવવશાંકરદાદા મહારાજ, પ ૂ. બબલભાઈ મહેતા, પ ૂ. જુગતરામભાઈનાાં લવાદ તરીકે નામો
સ ૂચવ્ર્યાાં. કરમશીભાઈએ સ ૂચન સ્વીકા્ુષ પણ સામે પક્ષે ઇન્કાર કર્યો અને ધરાર પ્રમુખ તરીકે
બેસવા પ્રર્યત્ન કર્યો. આખરે સાર્યલા તાલુકા પાંચાર્યતને સસ્પેન્ડ કરવામાાં આવી. પ્રમુખપદના
ઝઘડાનો કે સ ગુજરાત હાઈકોટષ માાંથી નીચલી ન્ર્યાર્યકોટે ચાલ્ર્યો. સાક્ષી

–પુરાવા, રે કડષ તપાસાર્યાાં,

જેમાાં શ્રી કરમશીભાઈ મકવાણા ચટાં ૂ ાર્યેલા જાહેર થર્યા. સેશન્સ કોટષ માાંથી હાઈકોટષ માાં અપીલ થઈ
હતી; પરાં ત ુ ચટાં ૂ ાર્યેલા પ્રમુખ કરમશીભાઈ મકવાણા જાહેર થર્યા ત્ર્યારે તેઓ સુરેન્રનગર જજલ્લા
પાંચાર્યતના સભ્ર્ય બન્ર્યા હતા. ગુજરાતમાાં કોંગ્રેસના બે ભાગલા પડી ચ ૂક્યા હતા

– ‘ઇષ્ન્ડકે ટ’ –

‘વસષ્ન્ડકે ટ’. દે શમાાં મધ્ર્યસત્ર ચટાં ૂ ણી આવી. ગુજરાત કોંગ્રેસે સુરેન્રનગરના સાંસદ સભ્ર્ય તરીકે
ધ્ાાંગધ્ાના રાજવીને પસાંદ કરતાાં અમારે નાછૂટકે સાંસ્થા કોંગ્રેસ છોડવાનો પ્રસાંગ ઊભો થર્યો. જે
રાજાશાહી-ક્ષગરાસદારી તત્ત્વોએ પાાંચ-છ વર્ષ વનરાાંતની નીંદર લેવા દીધી નહોતી તેની જ પસાંદગી
થતાાં અમે શ્રી રવસકભાઈ પરીખની આગેવાની સ્વીકારી અને સાર્યલા-ચોટીલામાાં ભારે જહેમત
ઉઠાવી રવસકભાઈને સાંસદ સભ્ર્ય તરીકે વવજર્યવાંત બનાવ્ર્યા.
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દુષ્કાળ સામે સાંઘર્ચ
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ આંબલામાાં વશક્ષણ-સાંસ્કાર મેળવી ફરી પાછા અમે માત ૃભ ૂવમની આરતી
ઉતારવા ધજાળા જઈ વસ્ર્યા ! જમીનદારી નાબ ૂદી થઈ. ખેડૂતો જમીનના માક્ષલક બન્ર્યા. સ્વરાજનો
એક દસકો સારો ગર્યો, પરાં ત ુ ઈ.સ. ૧૯૬૨થી દર ત્રીજે વર્ે એક વર્ષ અછતનુાં આવે જ ! અભણ,
અજ્ઞાન ખેડૂતો સહકારી માંડળીઓના દે વાદાર બની ગર્યા, કરજના બોજા નીચે આવી ગર્યા. તેમાાં
છપ્પવનર્યાની ર્યાદ અપાવે તેવો દુષ્કાળ પડયો. ઈ.સ. ૧૯૭૨માાં વરસાદ પડયો નદહ. લોકોને
આજીવવકા માટે રોજી-રોટી આપવાના, ગાર્યો, બળદો, પશુઓ બચાવવાના પ્રશ્નો ઊભા થર્યા. એ
વખતે ગુજરાત સરકારે રાજ્ર્યમાાં ્ુિના ધોરણે દુષ્કાળ રાહત કાર્યષ ઉપાડી લેવા અનુરોધ કર્યો.
કરમશીભાઈએ ધારાસભ્ર્ય તરીકે અને અમે તેમના સહકાર્યષકર તરીકે આવી પડેલ આફતમાાં લોકોને
મદદરૂપ બનવા વનધાષર કર્યો. ચારપાાંચ ગામ વચ્ચે રોજી-રોટી અપાવવી, રાહતકામો ખોલાવવાાં,
તેના ચુકાદા કરાવવા, પશુઓ માટે ઘાસકે ન્રો ખોલાવવાાં, ગામડાાંમાાં પીવાનાાં પાણીનો પ્રબાંધ
કરાવવો, વનરાધાર–અશતત માણસોને કૅશ ડોલ્સ રાહત અપાવવી અને વવતરણ કરાવવુ,ાં તાલુકા
પાંચાર્યત, જજલ્લા પાંચાર્યત કલેતટર કચેરી મારફત ગામડે ગામડે તળાવો, રસ્તા, સીમબાંધ અને
વનવવકાસનાાં વ. કામો હાથ ધર્યાાં . ઉનાળાના ધોમધખતા તાપ વચ્ચે જઈ લોકોને દહિંમત અને
આશ્વાસન આપતાાં એક વર્ષ પસાર ક્ુ.ાં તો બીજા વર્ે પણ દુષ્કાળ ત્રાટક્યો ! લોકોને પડયા ઉપર
પાટુાં જેવુાં થ્ુાં ! સાર્યલા

–ચોટીલા તાલુકાના લોકોએ ઘરે ણાાં વેચ્ર્યાાં...વાસણ વેચ્ર્યાાં અને સારાાં

ભરતગથ
ાં ૂ ણ પણ વેચ્ર્યાાં. અનાજની કારમી ખેંચ વતાષવા લાગી. લોકો પાસે અનાજ ખરીદવાના પૈસા
નહોતા. એવા હતા એ કપરા દદવસો ! ત્ર્યારે સૌરાષ્રમાાં સેવાભાવી સાંસ્થાઓએ, મહાજનોએ
દુષ્કાળનો ભોગ બનેલ પીદડત પ્રજા માટે માનવતા અને અનુકાંપારૂપે દાનની ગાંગા વહેવડાવી, જેમાાં
સદ્ગુરુ સેવા સાંઘ, રણછોડજી મહારાજ રસ્ટ, શેઠશ્રી અરવવિંદભાઈ મફતલાલ તરફથી મળે લી મજૂ રોને
મફત સુખડી આપવાની ર્યોજનાનુાં અમે વવતરણનુાં કાર્યષ ઉપાડી લીધુ.ાં રાજસ્થાન સેવા સવમવત દ્વારા
‘કે ટલ-કૅમ્પ નીરણ કે ન્ર’ ખોલવા જણાવા્ુ;ાં તો મેં ‘જસાપર ડેમ’ ઉપર વવશાળ કે ટલ કૅમ્પ ખોલી
હજારો પશુઓને ઘાસ, ખાણ આપી બચાવવાની કામગીરી ઉપાડી લીધી.
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આ વખતે મારા ઘેર મારાાં પત્ની અને પુત્રીઓએ દુષ્કાળ રાહત કાર્યો કરતા કાર્યષકરોને ,
અવધકારીઓને જમાડવાનુ,ાં તરસ્ર્યા માણસોને ઠાંડુાં પાણી પાવાનુાં કામ ઉપાડી લીધુાં ! સવાર, બપોર,
સાાંજ રસોડુાં ચાલુ રહે ને પાણીના ગોળા ભરાર્ય ને ખાલી થાર્ય, પણ કોઈ તરસ્્ુાં ન જાર્ય કે જમવા
ટાણે આંગણે આવ્્ુાં ભ ૂખ્્ુાં ન જાર્ય ! આ દદવસોમાાં અનાજની ભારે ખેંચને લીધે થોડો સમર્ય તો
લોકોને બટે ટાાં પણ બાફીને ખાવા આપતા. ધજાળા આસપાસનાાં ગામોનાાં લોકો એસ.ટી.માાં ધજાળા
ઊતરે ; મારે ઘેર પોતાનુાં વજન મ ૂકે . કે ટલાાંક ગામડાાંના દરબારો રાહત કામે જતા ન હતા, તેમની
પત્નીઓ અને બાળકો ભ ૂખ-દુ:ખ વેઠતાાં હતાાં. એક ચીંથરે હાલ દરબારે મારે ત્ર્યાાં પોટકુાં મ ૂર્ક્ુ,ાં
‘‘સવારે લઈ જઈશ’’ એમ કહ્ુ.ાં પ ૂછતાાં ખ્ર્યાલ આવ્ર્યો કે તેમાાં શીંગનો ખોળ હતો અને તે ખાવા
માટે લીધો હતો. લોકોને ખોળ ખાવો પડતો. મેં દરબારને વાળુનો આગ્રહ કર્યો. તે શરમાતા બેઠા !
જમતાાં જમતાાં વાત કરી કે , ‘‘સવશીભાઈ, શી વાત કરવી ? છોકરાાં હવે ટાંક બપોર છાાંડી જાર્ય છે .
ઘરમાાં ‘કાાંઈ વહત’ નથી; હત ુાં ઈ બધુાં વેચી દી કાઢર્યા. હવે ભગવાન આબરૂ સોતો લઈ જાર્ય તો
સારાંુ .’’ વાત કરતાાં દરબારની આંખમાાં ઝળઝક્ષળર્યાાં આવી ગર્યાાં. મેં આશ્વાસન આપ્્ુાં કે અમે રાજ્ર્ય
સરકારને જણાવીને તગાવી લોન અપાવશુ.ાં રાજ્ર્ય સરકારને જણાવીને રાહતકાર્યો ઉપરાાંત ખેડૂતોને
જૂ ના કૂવા ઊંડા ઉતારવા તગાવી-લોન અપાવી, બળદ –તગાવી, ઘાસ –તગાવી અપાવી જે રકમ
લોકોએ વનભાવ માટે વાપરી. લોકોએ બીજુ ાં વર્ષ પણ દુષ્કાળ સામે સતત સાંઘર્ષ કરી પસાર ક્ુ.ાં
કુદરતને પણ લોકોની અને રાજ્ર્ય સરકારની કસોટી કરવી હોર્ય તેમ સતત ત્રીજા વર્ે પણ દુષ્કાળ
ત્રાટક્યો. આખા પ્રદે શનુાં લોકજીવન સાવ કાંગાળ બની ગ્ુ.ાં કમનસીબે એ સમર્યે ગુજરાતમાાં
રાષ્રપવત શાસન હત.ુાં અમે તાલુકા-જજલ્લા વહીવટી તાંત્રને રાહત કામો ખોલવા રોજી-રોટી આપવા
જણાવ્્ુાં પણ રાષ્રપવત શાસનમાાં કોઈએ દાદ સાાંભળી નદહ ! આથી અમે બાંને ભાઈઓ ઊકળી
ઊઠયા ! રાહતકામો ખોલી લોકોને રોજી-રોટી આપવા જજલ્લા કલેકટર સાહેબને ‘‘ઉપવાસ
આંદોલન’’ સત્ર્યાગ્રહની નોદટસ આપી ! વતષમાનપત્રોમાાં આ સમાચાર ચમક્યા, પણ રાજ્ર્ય
સરકારનુાં વહીવટીતાંત્ર જાગ્રત બન્્ુાં નદહ ! એ વખતે માજી

મુખ્ર્યમાંત્રી શ્રી ઘનશ્ર્યામભાઈ ઓઝા

અમને સમજાવવા સાર્યલા આવ્ર્યા અને અમને સમજાવવા લાગર્યા કે સત્ર્યાગ્રહો કે ઉપવાસ જેવુાં
અંવતમ પગલુાં ભરવુાં તે વાજબી નથી. દે શમાાં ઇંદદરાબહેન વડાપ્રધાન છે . કોંગ્રેસી શાસનમાાં કોંગ્રેસી
તરીકે ઉપવાસ આંદોલન કરવુાં ઉક્ષચત નથી ! પણ અમને એમની વાત ગળે ઊતરી નદહ. અમે
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અમારા વનણષર્યમાાં મક્કમ હતા. કલેતટર કચેરીના દરવાજે રાવટી નાખી કરમશીભાઈ તથા હુ ાં
ઉપવાસ ઉપર બેઠા. સાર્યલા-ચોટીલાના ગામડેગામડેથી સરપાંચો, ખેડૂતો, આગેવાનો ઊતરી પડયા.
કલેતટર કચેરી અને સક્ષચવાલર્ય સુધી ટે ક્ષલફોન સાંદેશાની ઘાંટડીઓ રણકી ઊઠી...કલેતટર સાહેબ
અને જજલ્લા વવકાસ અવધકારીઓને રાજ્ર્ય સરકારે વાટાઘાટ કરવા આદે શ આપ્ર્યો. વહીવટીતાંત્ર
જાગ્રત બન્્ુ.ાં બીજા દદવસે સત્ર્યાગ્રહીઓ અને તાંત્રવાહકો વચ્ચે વાટાઘાટ ચાલી. દુષ્કાળગ્રસ્ત
વવસ્તારમાાં ચારપાાંચ ગામ વચ્ચે તત્કાળ રાહતકાર્યો શરૂ કરવા માંજૂરી અપાઈ ! એ રીતે સુખદ
સમાધાન થ્ુ.ાં રાહતકાર્યો શરૂ થર્યાાં; પીવાના પાણી માટે વ્ર્યવસ્થા કરવામાાં આવી. ઘાસકે ન્રો શરૂ
થર્યાાં. વનરાધાર અશતતોને રાહતભાવે અનાજ, વસ્ત્રો પહોંચાડયાાં. લોકો હાથપગ-બાવડાને બળે
દુષ્કાળ પાર ઉતારવા પ્રચાંડ પુરુર્ાથષ કરવા લાગર્યા. ગામોગામ જળસાંગ્રહ માટે નવાાં તળાવો
બાાંધ્ર્યાાં, ગ્રામ જગલો
ાં
ઊભાાં કરાવવાાં ખાઈઓ ગળાવી, જમીનધોવાણ અટકાવવા બાંધપાળાસીમબાંધ બાાંધ્ર્યા. રાહતકાર્યો પર જઈ લોકોને મળી આશ્વાસન દહિંમત આપ્ર્યાાં. ચોમાસુાં આવતાાં
ક્ષબર્યારણ અપાવ્ર્યાાં અને એ રીતે દુષ્કાળ સામે સતત સાંઘર્ષ ખેલી અમે પણ લોકસેવાની કસોટીએ
ચડયા. દુષ્કાળે અમારાંુ ઘડતર ક્ુ.ાં
એક ભાંગીની સ્મશાનયાત્રા
એ વખતે હુ ાં ધજાળા ગ્રામ પાંચાર્યતનો સરપાંચ. ચોટીલા તાલુકામાાં પીર્યાવા-ભીમોરા
સવોદર્ય ર્યોજનાની પ્રવ ૃવત્તનુાં સાંચાલન કરાંુ ને દુષ્કાળ રાહતનાાં કામો ચલાવુ.ાં અમારા ગામમાાં દે વશી
ભાંગી વ ૃિાવસ્થાને આરે પહોંચેલો. કામધાંધો ખાસ કરે નદહ; ચા, બીડી, ચલમનુાં બાંધાણ. ગામમાાંથી
રોટલા માગી દદવસો પસાર કરે . પદરવાર પણ મોટો. બેત્રણ પુત્રીઓ પરણાવી સાસરે વળાવેલી.
જુવાન છોકરા પણ કાંઈ કામ કરે નદહ. શહેરોમાાં ચાલ્ર્યા જાર્ય. એ વખતના સૌરાષ્ર હદરજન સેવક
સાંઘના પ ૂ. છગનભાઈ જોર્ીની મદદ અને રાજ્ર્ય સરકારની સહાર્યથી તેને રહેવાનુાં પાકુાં મકાન
પાંચાર્યતે બાંધાવી આપ્્ુ.ાં તેની પત્ની ગુજરી ગઈ...દે વશી ખાટલા ભરે , સડાં ૂ લા બનાવે, સાવરણા
બાાંધે, તેમાાં પડયો દુષ્કાળ ! તેને લગનપ્રસાંગે, જન્માષ્ટમી પર વગાડવા માટે જે ઢોલ કરાવી આપ્ર્યો
હતો તે પણ વેચી દીધો. તેમાાં તે બીમાર પડયો. તે વખતે મોટા છોકરા બહારગામ. પાસે નાની બે
દીકરી. તેમાાં વળી એક અંધ ! સારવાર કરનાર કોઈ નદહ. સવારમાાં જ તેન ુાં મ ૃત્્ુ થ્ુ.ાં ગામમાાં
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બીજા કોઈ ભાંગી નદહ. આસપાસનાાં ગામના ભાંગીઓને અંવતમદક્રર્યા માટે બોલાવવા ગર્યા પણ કોઈ
આવ્્ુાં નદહ. સાાંજની બસમાાં હુ ાં ધજાળા ઊતર્યો. મારાાં પત્નીએ વાત કરી કે ‘‘ભાંગી દે વશીનુાં સવારે
મ ૃત્્ુ થ્ુાં છે , સવારનુાં મડદુ પડ્ુાં છે . પણ કોણ એને હાથ અડાડે ? ભાંગી મેલ ુાં વરણ કહેવાર્ય. કોણ
એને સ્મશાન લઈ જાર્ય ?’’ તરત જ વાળુ કર્યાષ વવના લોકશાળામાાં ગર્યો; વશક્ષકો વવદ્યાથીઓને વાત
કરી કે , ‘‘ભાંગીના શબની અંવતમ દક્રર્યા કરવી તે આપણી સૌની ફરજ છે . ચાલો, આપણે તેની
સ્મશાનર્યાત્રા કાઢી અંવતમ સાંસ્કાર કરીએ.’’
સાંસ્થામાાંથી જ વાાંસ, ખાદીનુાં વસ્ત્ર અને સ ૂતર લઈ જઈ અમે નનામી બાાંધી, ભાંગી દે વશી
લખુની સ્મશાનર્યાત્રા કાઢી. આગળ અમે સૌ કાર્યષકરો, વશક્ષકો અને પાછળ વવદ્યાથીઓ ધ ૂન બોલતા
ચાલ્ર્યા :
‘‘રઘુપવત રાઘવ રાજા રામ
પવતત પાવન સીતા રામ.’’
જે સ્થળે ભાંગીઓનુાં સ્મશાન હત ુાં ત્ર્યાાં તેમના દરવાજ મુજબ દક્રર્યા કરી. રાત્રે સ્નાનઘાટ પર
નાહીને સમ ૂહપ્રાથષના કરી, ભજન ધ ૂન ગાઈ ભાંગી દે વશીના આત્માને શાાંવત માટે ભગવાનને પ્રાથષના
કરી.
ઉજ્િડ વે રાન ગામમાાં વાસ
ધજાળા ગામમાાં લોકશાળા ને સવોદર્ય ર્યોજનાનુાં સાંચાલન કર્યાષ બાદ ‘જજલ્લા સવોદર્ય
ર્યોજનાના’ સ્થળાાંતરનો પ્રશ્ન ઊભો થર્યો. રાજ્ર્ય સરકારના વનર્યમો પ્રમાણે અમે આ ર્યોજના ચોટીલા
તાલુકાના પછાત વવસ્તાર પીર્યાવા-ભીમોરા લઈ જવાનુાં નક્કી ક્ુ.ાં ઈ.સ. ૧૯૭૪માાં બીજા પ્રદે શ
ચોટીલા તાલુકામાાં પીર્યાવા-ભીમોરા જવાનો દદવસ આવ્ર્યો ત્ર્યારે ધજાળા સાંસ્થામાાંથી થોડો સામાન
અને મને વપ્રર્ય એવુાં ગૌતમ બુિનુાં ક્ષચત્ર લીધુાં ત્ર્યારે ...ભરીભાદરી ગ્રામવવદ્યાલર્ય-લોકશાળા સાંસ્થા
અને વહાલુાં ઘર છોડતાાં મારાંુ હૃદર્ય અને ગળુાં ભરાઈ આવ્્ુાં ! આંખના ખ ૂણા ભીના બન્ર્યા; પરાં ત ુ
મનમાાં થ્ુાં કે આખરે તો મારે સેવા કરવી જ છે ને ? અહીં કે ત્ર્યાાં સરખુાં જ છે ને ? પીર્યાવા મકાન
ભાડે રાખી વસ્ર્યો ! રોજ સાાંજે સમ ૂહ પ્રાથષના કરતો, ગ્રામજનો ને સ્વ. ઝવેરચાંદ મેઘાણીની વાતાષઓ
સાંભળાવતો. કમનસીબે એ વર્ે દુષ્કાળ હતો. અમે રાહતકાર્યો શરૂ કરાવ્ર્યાાં; અનાજ વવતરણ, કૅટલ
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કૅમ્પ શરૂ કરાવ્ર્યો. રોડ, તળાવ બાંધાવ્ર્યાાં, લોકો સાથે સાંબધ
ાં જોડયો. સવોદર્ય ર્યોજના માટે ભીમોરા
ગામની જમીન મેળવી, ભીમોરાની ગુફા -પ્રાચીન વશવમાંદદરવાળીની ઉજ્જજ્ડ ભેંકાર જગર્યાએ ધામો
નાખ્ર્યો. પ્રાચીન દકલ્લા પર ઘુવડનો અવાજ રાવત્રની ભર્યાંકરતામાાં ઓર વધારો કરતો.
પ્રથમ સમ ૂહશ્રમથી એક પણષકૂદટ જેવી ઓરડી બાાંધી. ત્ર્યાાં ઉત્તરપ્રદે શના એક ખાખી સાધુ
સાથે રહેવાની શરૂઆત કરી. આ દદવસોમાાં વધુ કામને લીધે જાતે રસોઈ કરવાનુાં ફાવે નદહ, આળસ
થાર્ય; દૂ ધ વવનાની ચા અને દાક્ષળર્યા ફાકી દદવસો પસાર કરતો. જમીન ઉપરનાાં થોર, ઝાળાાંઝાાંખરા કઢાવ્ર્યાાં, પર્થથર વવણાવ્ર્યા, ખાડા પુરાવ્ર્યા, ગુફા સાફ કરી, ગાંદકી કાઢી, પ્રાચીન કૂવો-વાવ
સાફ કર્યાાં. પછી સવોદર્ય ર્યોજનાનાાં મકાનો વલ્લભવવદ્યાનગર આણાંદની વવશ્વકમાષ તાલીમ સાંસ્થાનો
સાંપકષ સાધી ઓછા ખચે પર્થથર-ગારાના ચણતરવાળાાં મકાનો ‘‘ડ્રેમોસ્રે શન હાઉસ’’ બાાંધ્ર્યાાં. પીવાના
પાણીનો કૂવો ગાળી, બાાંધી પાણી પુરવઠા ર્યોજના બનાવી. વશક્ષણ સાંસ્થાના મકાનના પાર્યા
ગાળતાાં માણસોની ખોપરીઓ અને હાડકાાં નીકળ્ર્યાાં. કટાઈ ગર્યેલી તલવાર ને પ્રાચીન વાસણ
નીકળ્ર્યાાં. આ સ્થળે ભીમોરાની લડાઈ થઈ હતી ! એ જ ્ુિમેદાનમાાં મકાનો બનાવ્ર્યાાં. રસ્તે વ ૃક્ષો
વાવ્ર્યાાં, ફૂલછોડ, વેલો વાવી. પ્રાચીન ગુફાને અજન્તાના પદ્મપાક્ષણ, બૌિક્ષચત્રોથી સજાવી. ચૅકડેમ
બાાંધ્ર્યો. પ્રાથવમક શાળા, છાત્રાલર્ય, ઉત્તર બુવનર્યાદી શાળા શરૂ કરી. આ પ્રદે શનાાં બાળકોને દાખલ
કર્યાાં. આ રીતે ઉજ્જજડ વેરાન ગામને ફરી વસાવ્્ુ.ાં મારી આ પ્રવ ૃવત્ત જોઈ વવદે શી સાંસ્થા ‘ઓતસફામ’
ટોનીવોતસ તરફથી ખેતીવાડી માટે ૨૫ હજાર રૂવપર્યાનુાં દાન મળ્્ુ.ાં
સવોદર્ય ર્યોજના મારફત આસપાસની ૧૦ શાળાઓનુાં સાંચાલન ક્ુ.ાં ખેતીવાડી ક્ષેત્રે નવા
ક્ષબર્યારણનુાં વવસ્તરણ ક્ુ.ાં ગરીબ, પછાત, ભાંગી, હદરજન, આવથિક રીતે નબળાાં લોકોને મકાનસહાર્ય
આપી મકાનો બાાંધવા મદદ કરી. વવદ્યાથીઓ, ખેડૂતોના પ્રેરણા-પ્રવાસ ર્યોજાર્યા. બાળમેળા અને
સૌરાષ્ર લોકશાળા સાંઘની રે લી જેવા કાર્યષક્રમો ર્યોજ્ર્યા. આમ વવવવધ પ્રવ ૃવત્તઓ દ્વારા આ લોકજીવન
સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગર્યો.
ગુજરાતમાાં જાહેર જીવનમાાં પલટો આવ્ર્યો. કોંગ્રેસી શાસનનો અંત આવતાાં જનતા મોરચોજનતાપાટીનુાં શાસન આવ્્ુ.ાં કરમશીભાઈને ધારાસભ્ર્ય તરીકે પક્ષપલટો કરવા માટે આંતદરક
દબાણ થ્ુ,ાં પણ વશ ન થર્યા. સરકારે સવોદર્ય ર્યોજનાની સલાહકાર સવમવતમાાં રચનાત્મક
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કાર્યષકરોને બદલે જનતા-પાટીના રાજકીર્ય કાર્યષકરો નીમ્ર્યા ! તેઓ મારી સાથે મારા સાહેબ હોર્ય તેમ
વતષવા લાગર્યા. સાંચાલક તરીકે મને છૂટા કરવાની માગણી થઈ અને મારા ઉપર એક-બે પોલીસ
કે સ કરવામાાં આવ્ર્યા. ‘‘તમે પ્રાચીન ગુફા પુરાતત્વ ખાતાની માંજૂરી વવના સુધારી છે , મ ૂવતિની ચોરી
કરી છે .’’ તપાસનીશ અવધકારી ગુફાનુાં સૌંદર્યષ જોઈ પ્રભાવવત થર્યા. અંતે કે સ ફાઈલ થઈ ગર્યો. એક
કે સમાાં ન્ર્યાર્યકોટે વનદોર્ છોડયો. સાંચાલક બદલવા રાજ્ર્ય સરકાર અને રાજકીર્ય કાર્યષકરોએ દબાણ
કરતાાં મેં જાતે જ સાંચાલક તરીકે ન ુાં સ્થાન છોડવાની અને સવોદર્યર્યોજનાનુાં સ્થળાાંતર કરવાની
દરખાસ્ત કરી. પાટડી તાલુકામાાં પારડી ખાતે સવોદર્ય ર્યોજનાનુાં સ્થળાાંતર થ્ુ.ાં ભીમોરા ખાતે
ગ્રામવવકાસ લોકશાળા-રસ્ટના સાંચાલન તળે ઉત્તર બુવનર્યાદી વવદ્યાલર્ય, આશ્રમશાળા, છાત્રાલર્યોની
વશક્ષણ-સાંસ્કાર પ્રવ ૃવત્ત ચાલુ રાખી. અમારા જ ભણાવેલા વવદ્યાથીઓ બી.એ. બી. એડ થઈ આ
સાંસ્થાનુાં સાંચાલન કરવા લાગર્યા હતા. આ બીજી નવી સાંસ્થાનુાં વનમાષણ કર્યાષ પછી સાંસ્થા છોડી ચાલી
નીકળવાના સાંજોગો ઊભા થર્યા. કારણ કે મને સવોદર્ય ર્યોજનામાાંથી મુતત કરવામાાં આવ્ર્યો હતો.
આ જગર્યાએ પાાંચ વર્ષ કામ કર્યાષ પછી તે છોડતાાં મારાંુ હૃદર્ય એક અંતરવ્ર્યથા અનુભવી રહ્ુાં હત.ુાં
જ્ર્યાાં મેં તન, મન, ધનથી શન્ૂ ર્યમાાંથી સર્જન ક્ુાં તે સ્થળે થી મારે અલવવદા કહેવાની સ્સ્થવત ઊભી
થઈ ! મારા મનમાાં પેલ ુાં ગીત ઘોળાત ુાં હત ુાં :
ચલ ઉડ જા રે પાંછી...ર્યે દે શ હઆ
બેગાના
ુ
ત ૂને વતનકા વતનકા ચુનકર નગરી એક બસાઈ
ચલ ઉડ જા ઉસ ડાલીસે..ર્યે ઘર નદહ તેરા...
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રાિકારણમાાં હાર અને માર :
વર્ો સુધી વશક્ષણકાર્યષ અને સવોદર્ય ર્યોજના મારફત રચનાત્મક પ્રવ ૃવત્ત કર્યાષ પછી
સાંજોગોએ મને જાહેર જીવનમાાં-રાજકારણમાાં ધકે લ્ર્યો. સુરેન્રનગર જજલ્લાના જાહેર જીવનના
ઇવતહાસમાાં સ્વરાજ પછી એ દસકા તો સારા ગર્યા, જેમાાં રવસકભાઈ પરીખ વગેરેની નેતાગીરી રહી;
જેમણે ખ ૂબ સારાંુ કામ ક્ર્ુ.ાં કરમશીભાઈ જેવા પછાત વગષના માણસોને ધારાસભ્ર્ય બની લોકસેવા
કરવાની તક મળી.
પક્ષપલટો કરનાર અને મને સવોદર્ય ર્યોજનાના સાંચાલકપદે થી મુતત કરાવવામાાં મહત્ત્વનો
ભાગ ભજવેલો તેની સામે ધારાસભાની ચટાં ૂ ણી લડવાની મને ઇચ્છા થઈ. મેં દટદકટ માગતાાં
ગુજરાત કોંગ્રેસ (ઈ)એ મને દટદકટ આપી. પેલા નેતા ખસી ગર્યા ! ને મારી સામે ક્ષગરાસદાર
આગેવાન આવ્ર્યા. મારી સામે ગુડાં ાગીરીએ માઝા મ ૂકી. પ ૂરાંુ મતદાન ન થવા દીધુ,ાં કોંગ્રેસની જ
આંતદરક જૂ થબાંધી અને તદ્દન અજાણ્ર્યા મતવવસ્તારને કારણે મારો બહુ થોડા મતે પરાજર્ય થર્યો. મેં
જનસેવાનુાં કાર્યષ ચાલુ જ રાખ્્ુ.ાં કોંગ્રેસ પક્ષમાાં પણ સત્તાલાલચુઓ, પક્ષપલટુઓ ર્યેનકે ન પ્રકારે
સત્તા મેળવવા મેદાને પડયા હતા. તેવાને સત્તાસ્થાને આવતાાં રોકવા મેં સાર્યલા તાલુકા પાંચાર્યત
પ્રમુખપદ માટે ની ચટાં ૂ ણી લડવા વનધાષર કર્યો. ઈ.સ. ૧૯૬૩/૬૪માાં કરમશીભાઈ સામે જે માથાભારે
માણસો, સ્થાવપત દહતો અવનષ્ટો આચરતાાં ઊભાાં થર્યાાં હતાાં તે મારી સામે પણ ચટાં ૂ ણી લડવા મેદાને
પડયાાં. પણ અમારી જનસેવા પ્રવ ૃવત્તને કારણે મારી જીત થઈ. મારા હરીફે હાઈકોટષ નો મનાઈ હુકમ
મેળવ્ર્યો. મનાઈ હુકમ ઊડી ગર્યો. હુ ાં પ્રમુખપદે આવ્ર્યો. ખ ૂનના જાસા અને ધાકધમકી વચ્ચે કામ
શરૂ ક્ુ.ાં લોકોની રોજી માટે ત ૂટે લાાં તળાવો દરપેર કરાવ્ર્યાાં. રોડ, સીમબાંધના કામો કરાવ્ર્યાાં, તાલુકા
પાંચાર્યત કચેરી દરપેર કરાવી અને ગરીબોને ૧૦૦ ચોરસવારના પ્લોટ અપાવી તેના પર મકાનો
બાાંધવાની ઝાંબેશ ચલાવી. લોકોના રોજબરોજના પ્રશ્નો તાંત્ર સમક્ષ રજૂ કર્યાષ. ગ્રામવીજળીકરણ
કરાવ્્ુ.ાં એસ.ટી.ની સુવવધા માટે પ્રર્યત્નો કર્યાષ. કાર્યદો અને વ્ર્યવસ્થા કથળ્ર્યાાં હતાાં. પાકભેલાણ,
મારામારી, ખ ૂનો અને ભ્રષ્ટાચારે તો માઝા મ ૂકી હતી. લાખો રૂવપર્યા ચવાઈ જતા. આમ પ્રજાનાાં
નાણાાંનો દુવ્ર્યષર્ય થતો જોઈ તપાસ કરવા મેં રાજ્ર્ય સરકારને જણાવ્્ુ.ાં તપાસ આવી તેથી
કોન્રે તટરો, માથાભારે માણસો, સ્થાવપત દહતો મારા પર ઉશ્કે રાર્યા, દરવોલ્વરધારીનુાં રક્ષણ મળ્્ુાં
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પણ મને પોલીસ રક્ષણ નીચે પાંચાર્યતના પ્રમુખ તરીકે કામ કરવુાં ઉક્ષચત ન લાગ્ુ.ાં પાાંચ-સાત
માસ પ્રમુખ તરીકે કામ કર્યાષ પછી એક દદવસ અગત્ર્યના કામે સુરેન્રનગર ગર્યો. સાર્યલા આવતાાં
મોડુાં થ્ુ.ાં બસ સ્ટૅન્ડ પર એક ્ુવાન ખેડૂત મળ્ર્યો. તેને જરૂરી કામ હોઈ હુ ાં રોકાર્યો. બાંને ભ ૂખ્ર્યા
હતા. લૉજમાાં જમવા ગર્યા. અંધારાંુ છવાઈ ગ્ુાં હત.ુાં જમીને પાછા ફરતાાં રોડ કાાંઠે ઊભેલા
માલધારીઓએ મારા પર ખ ૂની હુમલો કર્યો. મેં ત્રણ-ચાર લાકડીના ઘા ખાળ્ર્યા ને એ જ પળે
ધસમસતી રકની લાઇટ આવતાાં પેલા નાસી છૂટયા ! સદ્ભાગર્યે હુ ાં બચી ગર્યો. સવારે સાર્યલા શહેરમાાં
સરઘસ નીકળ્્ુ,ાં સખત હડતાળ પડી. ગ્રામવવસ્તારમાાં અરે રાટી ફેલાઈ ગઈ. સૌના આશીવાષદથી
થોડા સમર્યમાાં હુ ાં સાજો થઈ જનસેવાના કામે લાગર્યો.
ઋણમુક્તત
ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ આંબલા-લોકશાળા સાંસ્થામાાં પ ૂ. નાનાભાઈ ભટ્ટ, પ ૂ. મનુભાઈ પાંચોળી, પ ૂ.
મ ૂળશાંકરભાઈ ભટ્ટ, પ ૂ. બુચભાઈ અને ગુરુજનોએ અમને વશક્ષણ-સાંસ્કાર આપ્ર્યા. પુરુર્ાથષ માટે
પ્રેરકબળ આપ્્ુ.ાં અમારી જેવા પછાતને માનવી બનાવ્ર્યા અને માણસાઈના દીવા પ્રગટાવવા
દીવેલ પ ૂ્ુ.ાં અને એ શસ્તત–સાંસ્કારના બળે જજીવનમાાં દરે ક ક્ષેત્રે સાંઘર્ષ કર્યો; પુરુર્ાથષ કર્યો.
સમાજમાાં નવી પેઢીએ જે કરી છૂટવુાં જોઈએ તે કરી છૂટવા રાત-દદવસ કામ ક્ુ.ાં જેનુાં સરવૈ્ ુાં
આગળ રજૂ ક્ુ.ાં હવે અમારી પછીની પેઢીને સવાર્યા બનીને કામ કરવાનો સમર્ય આવ્ર્યો છે .
માણસ જેવુાં વવચારે છે તેવ ુાં આચરે છે , અને જેવુાં આચરે છે તેવ ુાં તેને મળે છે . અમારી માત ૃસાંસ્થાની
આ શીખ. અમારાંુ કાર્યષ એ જ અમારી વમલકત અને એ જ અમારો કલ્ર્યાણમાગષ ! અમે જાગ્રત
પુરુર્ાથષ વડે જ ગ્રામ વવદ્યાલર્ય લોકશાળા ધજાળા, ઉત્તર બુવનર્યાદી વવદ્યાલર્ય ભીમોરા જેવી વશક્ષણ
સાંસ્થાઓનુાં સર્જન ક્ુાં અને વશક્ષણની પ્રવ ૃવત્ત સાથે કચડાર્યેલા, દબાર્યેલા, શોવર્ત લોકોના
બહુજનદહતાર્ય, બહુજનસુખાર્ય રચનાત્મક કામો કર્યાાં, જનદહતાથે જાહેરજીવનનો સાંઘર્ષ વેઠયો.
પોતાનાનુાં અને પોતાનુાં સૌ કોઈ ધ્ર્યાન રાખે છે . એમાાં કશી નવાઈ નથી, પણ અન્ર્યનુાં ભલુાં
કરતાાં રહીએ તે જ સાચુાં વશક્ષણ અને સાંસ્કાર ગણાર્ય. ઈશ્વર સમાજમાાં જ વસે છે . સમાજનુાં કાર્યષ તે
જ ઈશ્વરનુાં કાર્યષ છે . અમને મળે લા જ્ઞાનને કાર્યષમાાં મ ૂકી જે સમાજમાાં બેસીએ છીએ તેમાાં ઓતપ્રોત
બની સમાજને પ્રગવતના પાંથે લઈ જવા નમ્ર પ્રર્યાસ કર્યો, કરીએ છીએ. ઈશ્વરકૃપાએ
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ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિમાાં દૂ ઝણી વવદ્યા પામ્ર્યા. સર્જનનુાં વશક્ષણ –શીલ અને સાંસ્કાર –નો વારસો મેળવ્ર્યો.
તેનાાં બી આ ધરતીમાાં વાવ્ર્યાાં.
‘‘જીવન ધ ૂપસળી આ
છોને બુઝાઈ િતી...મહેકતી...મહેકતી...મહેકતી...’’
શનરધાર :
સાર્ને પડખે રહીને ઝૂઝતા
આપણે પળવાર પણ ખસવુાં નથી;
સાંકટો, દુ:ખો, પધારો સ્વાગતમ્ !
લેશ પણ આ માગચ થી ર્સવુાં નથી.

જૂ ઠની જીતે ર્ણેલા માાંડવે
પ્રાણ મારા લાલર્ે રમવુાં નથી;
જાચલમો ને ધ ૂતચ ના પાયે પડી
કોઈ દી કોઈ શમશે નમવુાં નથી.

મદચ ની મોકાણમાાં જાવુાં ભલે
કાયરોની જાનમાાં ર્ડવુાં નથી;
મોતની મુસકાન મીઠી માણશુાં
જિિંદગીમાાં જીવવા રડવુાં નથી.
અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 29

વગડામાાં વનરાઈ

પ્રાણ મારા, એકલા આગે બઢો,
આિ બોલો, ‘ના, હવે ડરવુાં નથી.’
િ ાંપ ક્ાાં છે ? ર્ેન ક્ાાં છે ? દાં ભના
દાં ગલો તોડયા શવના ઠરવુાં નથી;

સાર્ને પડખે પરાિય હો ભલે
તે છતાાં પાછાં હવે ફરવુાં નથી.

- શ્રી મકરાં દ દવે
શત્રશવધ મુક્તતદાતા શવદ્યા

વવદ્યા બે જાતની છે – વાાંઝણી અને દૂ ઝણી. દૂ ધ ન આપે ને વવર્યાર્ય નહીં તે વાાંઝણી ગાર્ય
શા કામની ? વવદ્યાનુાં પણ એવુાં જ. ખરી વવદ્યા પરમતત્ત્વ અને વત્રવવધ મુસ્તતનુાં દૂ ધ આપે છે . ‘સા
વવદ્યાર્યા વવમુતતર્યે.’ જે વવદ્યા વળગાડ જેવી હોર્ય છે તે બોજારૂપ છે , પણ જે વવદ્યા આત્મસાત્ થાર્ય
છે અને રોમ-રોમમાાંથી પ્રગટે છે તે સાચી વવદ્યા. વવદ્યા ને શીલને સાંબધ
ાં ન હોર્ય તો વવદ્યા વાાંઝણી
રહે. શીલ વવના વવદ્યા લેનાર માણસ બ્રહ્મરાક્ષસ બને છે .
માણસ જ્ર્યારે વવચાર કરતો થાર્ય છે , ત્ર્યારે પોતે કોણ છે , પોતાની આસપાસનુાં જગત શુાં છે ,
પોતાનો અને જગતનો સાંબધ
ાં શો છે , પોતે શા માટે જીવે છે , જીવનનુાં ધ્ર્યેર્ય શુાં છે વગેરે અનેક
જાતના વવચારો કરે છે . આ પ્રમાણે ખુદ પોતાને વવર્ે, પોતાની આસપાસના જગત વવશે , સમગ્ર
સ ૃષ્ષ્ટના આદદ કારણ વવર્ે વવચારો કરવા એનુાં નામ જીવનની દફલસ ૂફી, અને આ દફલસ ૂફી પ્રમાણે
જીવન જીવતાાં શીખવવુાં એનુાં નામ કે ળવણી.

– નાનાભાઈ.

-----------------------------------------------–––––––––––––
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વગડામાાં વનરાઈ
વાત્સલ્ય
હુ ાં આંબલા લોકશાળશામાાં દાખલ થર્યો ત્ર્યાર પછી થોડા સમર્યમાાં જ મારી માતાનુાં મ ૃત્્ુ
થ્ુ.ાં મને માત ૃત્વની ખોટ પડી. વૅકેશનમાાં ઘેર આવતો, મા વવનાનુાં ઘર સ ૂનુાં સ ૂનુાં લાગત.ુાં વૅકેશન
ક્યારે ખ ૂલે તેની રાહ જોતો. સાંસ્થામાાં અમારા વશક્ષકો અમારાાં માબાપની ગરજ સારતા હતા.
પોતાનાાં બાળકો ગણી વશક્ષણ–સાંસ્કાર આપતા હતા. એ જ વખતે અધ્ર્યાપન માંદદરમાાં અભ્ર્યાસ
કરતાાં વડીલ બહેને બળે વના દદવસે મને રાખડી બાાંધી ભક્ષગનીસ્નેહ આપ્ર્યો, મારા પર અપાર
મમતા અને સ્નેહ વરસાવી માતાની ર્યાદ ભુલાવી દીધી. મારા જીવનવવકાસમાાં, સુખદુ:ખમાાં તેમણે
દૂ ર રહી મને દોર્યો, તેમને હુ ાં કદી ભ ૂલી શકુાં તેમ નથી. જે વવદ્યા, સુખ, શાાંવત, સ્નેહ, મમતા મળ્ર્યાાં
તે આગળ જતાાં અન્ર્યના જીવનને આપવા તત્પર રહ્યો છાં. ધજાળા લોકશાળામાાં વવદ્યાથીને હુ ાં
ભણાવતો એ વખતે ધાાંધલપુરથી એક બાઈ કાાંખમાાં છોકરી અને એક આંગળીએ દોરીને નાનો પુત્ર
તથા એક સહેજ મોટો પુત્ર લઈને આવી. મને વાત કરી, ‘‘આ છોકરાાંના બાપ ગુજરી ગર્યા છે . હુ ાં
સાજીમાાંદી રહુ ાં છાં. આ છોકરાાંને મોટાાં કરવા, ભણાવવાાં ઈ મારાંુ ગજુ ાં નથી.’’ કહી તે દડદડ આંસુડે
રડી પડી. ‘‘બહેન, આ બે બાળકોને મ ૂકી જાઓ. તમારાાં બાળકો એ અમારાાં બાળકો એમ માનજો.’’
એ વવદ્યાથીઓને વવના લવાજમે દાખલ કર્યાષ . તેમનાાં કપડાાં, ચોપડી, તેલ, સાબુ, પ્રવાસખચષની
જવાબદારી આવી પડી. આ બાંને બાળકો અમારા કુટુાંબમાાં ઓતપ્રોત બની ગર્યાાં. સાંસ્થાનાાં જ
બાળકો બની ગર્યાાં. સૌએ તેમને અપાર સ્નેહ, મમતા અને હફ
ાંૂ આપી ભણાવ્ર્યાાં ગણાવ્ર્યાાં ને આગળ
અભ્ર્યાસાથે ધજાળા લોકશાળામાાં ભણતર પ ૂરાંુ થતાાં ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ મણાર લોકશાળામાાં દાખલ
કર્યાાં, જ્ર્યાાં પ ૂ. મનુભાઈ તથા પ ૂ. વવજર્યાબહેને તેમનો હાથ ઝાલ્ર્યો ને આંબલા લોકશાળા અને
લોકભારતીમાાં અભ્ર્યાસ કરી તેઓ બી.એ. બી.એડ થઈ ગર્યા. પ ૂ. વવજર્યાબહેને સુસસ્ાં કારી ભણેલી
કન્ર્યા શોધી આપી. અમે વેવવશાળ ક્ુ.ાં લગન કરાવ્ર્યાાં ! તેની બહેન જે ‘મગ
ાં ૂ ી’ બાળા હતી તે પણ
તેની માતાનુાં અવસાન થવાથી અમારા કુટુાંબમાાં આવી. તેને મારાાં પત્નીએ પોતાની જ પુત્રી ગણી
ગૃહકાર્યષ શીખવ્્ુ.ાં તેને લાર્યક ‘મગ
ાં ૂ ો’ ્ુવાન શોધી બાંનેનાાં લગન કરી આપી અમે અમારી સાાંસાદરક
જવાબદારી પ ૂરી કરી.
આજે આ ભાઈઓ અને તેમનુાં કુટુાંબ સવષ રીતે સુખદાર્યી અમારાથી સવા્ુાં જીવન જીવે છે !
આજે તેમનો સુખી સાંસાર જોઈને જીવનમાાં કાાંઈક કર્યાષનો પરમ સાંતોર્ થાર્ય છે .
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