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ઉપહાર  

 

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે 

વશક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સુંસારનાું 

અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મદદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામદગક્ષણામવૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેશ અને પછાત સમાજની પ નરરચના 

સાથે સુંકળાયેલાું કેટલાુંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અન ભવકથાઓ છે. આમાુંનાું કેટલાુંક ખેતી, 

સહકાર, પુંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે, સરકારી અમલદારો છે, ધારાસભ્યો છે, 

જેલ સ પદરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ વવવવધ કે્ષત્રોમાું કામ કરી રહલેાુંના ઓછી કે વધ  સ  ઘડતાવાળા અહવેાલોમાું सूत्रे 

मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે. પવૂર અને દગક્ષણ ગ જરાતના આદદવાસી 

વવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયરમાું પરોવાયેલાના આવા બીજા 

ડઝનબુંધ અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગ જરાત પાસે ધરીએ 

છીએ.તેમાું અમારા સામર્થયરની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગ જરાતમાું ખણેૂ ખણેૂ તેજ 

પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગ ણો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ે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.                                – મન ભાઈ પુંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર ! 
 

 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળૂ વસ્ત   નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે. આ સુંસ્થા 

લોકાગભમ ખ–ગ્રામાગભમ ખ કેળવણી–જગતન ું સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવર્ષવયર 

નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ 

લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના જીવનમાું પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ 

રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્ય ું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરેલા વશક્ષણ–

પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અન ભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ 

તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને 

સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમન ું, લોકભારતીત્વન ું વવશ્વબજારમાું આજે માકેદટિંગ થવ ું અવનવાયર છે. કારણ કે 

વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સુંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેાું જાગી જવ ું 

બહ  જરૂરી છે. આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કેટલાક વવશેર્ષ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાું કાયો–

અન ભવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ શીર્ષરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ 

પ સ્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરૂા પાડયા છે. 

નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શ ું શ ું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજૂ થઈ છે. તેમાું 

બહ  સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થય ું છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સ  ધી પહોંચેલા આ બહ  મલૂ્યવાન અન ભવોને આધ વનક સમયમાું 

ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સ વવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી 
દ્વારા સન્માવનત અમારા પવૂર વવદ્યાથી અને ‘કોદડય ું’ના સહતુંત્રી શ્રી જ ગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ, 

એટલ ું જ નહીં પણ એ બધી જ પ સ્સ્તકાઓન ું પ્રફૂરીદડિંગકાયર સુંભાળી લીધ  ું ત્યારે સહજ રીતે જ એ 

વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.   

ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બ કરૂપે હજારો પ સ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ 
સફળ થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ું નક્કી કરવામાું આવ્ય ું. આના માટેના 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 પારેખ (નવસારી), ગચરાગ પટેલ (ય એસએ), 
અશોક મોઢવાદડયા (જૂનાગઢ) તથા રમેશ પટેલ (કેગલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને 
પ્રોત્સાદહત કયાર.  
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આમાુંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ. 
માત  શ્રી કાશીબહને ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહનેના સૌિન્યે) તથા શ્રી 
ચર્રાગભાઈ પટેલની મદદથી આ બધી પ સ્સ્તકાઓન ું પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે 
ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમાું વશક્ષણજગતને મલૂ્યવાન દદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક 

ગ જરાતી વાચકો સ  ધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અન ભવો પહોંચાડવાન ું 

અમાર ું કાયર સાથરક થશે તેવી આશા સાથે –  

– અર ણભાઈ દવે. (મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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પ્રમ ખપદ અને સુંઘર્ષો  
 ૧૯૬૨માું આદરણીય શ્રી બળવુંતભાઈ મહતેાના સ્વપ્નાસમ ું પુંચાયતીરાજ અમલમાું આવ્ય ું. 

પુંચ ત્યાું પરમેશ્વરની અગભજાત ભાવનાને ભ ૂુંસીને સત્તા , સુંપવત્ત અને સુંઘર્ષરને સવરસ્વ માનનારા એ 

સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા પડાપડી કરવા લાગયા . પડાપડીમાુંથી સત્તાપ્રાપ્પ્તની સાઠમારી ચાલી. હ ું પણ 

એમાું મને-કમને સપડાયો . ઝાલાવાડના આગેવાન મ . શ્રી રવસકભાઈ પરીખ અમને રાજકરણની 

દીક્ષા આપનારા હતા. તેમના આગ્રહથી અને આદરણીય વડીલોના સચૂનથી મેં લોકકલ્યાણની 

પવવત્ર ભાવનાથી સાયલા તાલ કા પુંચાયતના પ્રમ ખ તરીકેની ઉમેદવારી કરી. જમીનદારી 

નાબદૂીની સફળ કામગીરીએ અમને લોકચાહના મળી હતી. ગ્રામ આગેવાનોના સહકારથી અમે વધ  

મતે જીત્યા.  

 ૧૯૬૩ના સાયલા તાલ કાના પ્રમ ખપદે મને ગ જરાતભરમાું જાણીતો કયો. આવો પ્રસુંગ 

ગ જરાતમાું જ નહીં ભારતમાું પ્રથમ હશે , જયાું એક પદ માટે બે વ્યસ્તત વચ્ચે મદહનાઓ નહીં - 

પાુંચ પાુંચ વરસ સ ધી સુંઘર્ષર ચાલ્યો હોય !   

 વાત આમ ચાલી. ૧૯૬૨ના પુંચાયતીરાજના કાયદાની સમજ આપવા એક પદરસુંવાદ 

ધજાળામાું યોજાયો. આ પદરસુંવાદમાું જ કેટલાુંક વવસુંવાદી તત્ત્વો જન્મયાું અને વરસો સ  ધી જેણે 

અમને રાજકારણની અંધારી અટવીનો અન ભવ કરાવ્યો. ૧૯૬૩ની ચ ૂુંટણીમાું હ ું પ્રમ ખ તરીકે 

ચ ૂુંટાયો, પણ મારા હરીફોના અંતરમાું કોઈ રીતે સમાધાન થત  ું નહોત  ું. તેઓએ મારા વવર દ્ધ જેટલો 

ગુંદવાડ ઓકવો હતો તેટલો ઓક્યો. “રાજ તો અમે કરી જાણીએ , કોળીથી તે ક્યાુંય કારભારાું થતાું 

હશે !” ખરેખર આ કારભાર ું અમે ગાુંઠયન ું ગોપીચુંદન ઘસીને કરતા હતા. કોઈકને આ મારી 

આત્મશ્લાઘા લાગશે , પણ મારે નમ્રતાપવૂરક અને સુંકોચ સાથે કહવે  ું જોઈએ કે આજ સ ધી મેં 

ઋણબ દ્ધદ્ધ અને કતરવ્યપે્રરણાથી આવાું પદ કે પ્રવતષ્ઠાસ્થાને રહી કામો કયાાં છે. આ કોઈ આપવડાઈ 

નથી પણ હકીકતની સાચી રજૂઆત છે . આ સચ્ચાઈ ને પ્રામાગણક વ્યવહારે મેં ધાય ાં નહોત  ું એવ ું 

ઘણ ું બધ ું આપ્ય ું છે. આ જીરવવા આંબલામાું અમને ભણાવ્ય ું હત  ું                                 -   

કુંગાલોને જ્ઞાનહીણાું કર ું  ના, 
જાચલમોને પાય ઝૂકી પડ ું ના; 
ઊંરે્ માથે ક્ષ દ્રતાની વર્ાળે 

ર્ાલ ું એવી શક્તત આપો, પ્રભ જી ! 
 ભગવાને આજની ઘડી સ  ધી તો ઊંચે માથે ધરતી પર પગ માુંડી ફરી શક ું તેવી નરવી 

ગચત્તની સ્સ્થવત રાખી છે. આવતી કાલની મને ખબર નથી.  

 મને લાગે છે કે , આ શીળી ભાવનાએ જ મને ફરી ફરી વવજય અપાવ્યો છે અને ઊંચા પદ-

પ્રવતષ્ઠાથી નવાજયો છે. ૧૯૬૪ની રસાકસીભરી ચ ૂુંટણીમાું હ ું ફરી વાર ચ ૂુંટાઈ આવ્યો. મારા 

હરીફોએ થાય તેટલ ું બધ ું કય ાં. સરપુંચોને બાન પકડવા , અપહરણ કરવાું , ચ ૂુંટણી મથકને 

પગવથયેથી પરબારા ક્યાુંક ઉઠાવી જવા કે ધાકધમકી આપી વવદાય કરી દેવા , લાુંચ આપી 

મોજમઝાના તમાશામાું ડ બાડી પોતાના મતો વધારવા પ્રયત્નો કરવા વગેરે. પરુંત   અમારી 
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સાવચેતી, લોકોની સહાન  ભવૂત અને અન્યાય સામે છેવટ સ ધી લડી લેવાની અમને મળેલી દીક્ષાએ 

અમાર ું સુંગઠન પ્રમાણમાું અકબુંધ રહ્ ું અને હ ું ફરી ચ ૂુંટાઈ આવ્યો.  

 અમારા વવરોધી જૂથને આ લોકમતનો ન્યાય મુંજૂર નહોતો. છેવટે તેમણે કાયરવાહીનોંધમાું 

અવળી રજૂઆત કરી રાતોરાત નવો કાન  ની મ દ્દો ઊભો કરી તાલ કા પુંચાયતનો કબજો છોડયો નહીં. 

સરકાર ને લોકો તો ડરને કારણે કશ ું જ પ્રગટરૂપે કરી શકે તેમ નહોતા. અંદરખાને અમને ટેકો 

આપી બળ પરૂતા. આવી કપરી પળોમાું ક ટ ુંબ , પત્ની , બાળકો બધાુંનો કકળાટ સ ખની નીંદર પણ 

નહોતો લેવા દેતો. વારે વારે જાગી જઈ અમારી એ નાનકડી લોકશાળાના ચોકમાું બેસી ચાુંદરડાુંના 

આછા ઉજાસમાું હ ું મારા કામન ું સરવૈય ું તપાસતો. ક ટ ુંબના વડીલો કહતેા , “કમશી , આ બધી 

માથાકૂટ મેલી ઘરની ખેડ સુંભાળી મોજમઝા કર ને ! શા સાર  આ પારકી પુંચાત ને લોહીઉકાળો 

ઘરમાું ઘાલે છે ? આપણા લોક તો ચીભડાુંની ગાુંસડી છે . એક હાકલે ક્યાુંય ખોવાઈ જશે.” મને પણ 

વવચાર આવતો કે , મારી આસપાસની આ ડરપોક પ્રજાનો ભરોસો કેટલો ? અને કાવાદાવામાું 

કાબેલ એવાને હાથે અમને કુંઈ થય ું તો આ બધા ઘટાટોપનો બોજો કોણ ઉપાડી આગળ ચાલશે ? 

મકૂો ને માથાકૂટ ! આપણે આપણ ું ઘર સુંભાળી બેસી રહો ને ! ચારે બાજ  આગ લાગી હોય ત્યાું 

કેટલે પહોંચવ ું ? ત્યાું દૂરના ઢાગળયામાું વવયાયેલી કૂતરીની ચીસ મારા કાને પડી. દોડીને ત્યાું 

પહોંચ ું તો જ ુંગલી જરખ આવીને તેનાું બે ગલદૂડયાું ઉપાડી ભાગી ગય ું. કૂતરી ને બીજાું કૂતરાું 

નીંભણી નદીના કાુંઠા સ  ધી ભસતાું ભસતાું ગયાું પણ જરખની ઘ રકાટી સામે તેઓ ટકી શક્યાું નહીં. 

અમે પણ અંધારામાું તેને ખોળી શક્યા નહીં. રાતભર કૂતરીનો કકળાટ સુંભળાયા કયો. સવારે 

જાગયો ત્યારે મહશે , અપણાર , નામદેવ અને જયાનાું પડી ગયેલાું મોઢાું પર પોતાનાું માનીતાું 

ક રક દરયાું ગયાનો શોક હતો.  

 ઢીલા પડેલા મનને મજબતૂ કરી સદાય સાથે રહતેો કાળો થેલો ને ભાખરીનો ડબ્બો લઈ મેં 

સાયલા જવા પગપાળા દૂરના બસ સ્ટૅન્ડ તરફ મારી મકૂ્ ું. ગચત્ત આક્રુંદ કરી ઊઠ્ ું . શ ું “જાગલમોને 

પાય ઝૂકી પડ ું ના” પ્રાથરના ખાલી રટણ કરવા જ ત  ું બોલે છે ? નહીં , ગમે તે થાય પણ હવે આ 

હડહડતા અન્યાયનો સવરસ્વના ભોગે સામનો કરવો. આ સેવા નથી, સ્વધમર છે.  

 અમારો આ ઝઘડો ગ જરાતભરમાું જાણીતો છે. મોટી મોટી વવગતો તો સૌ જાણે છે. ગચત્તના 

ઊંડાણમાું ઊઠતા સુંઘર્ષરનો સાથી તો એક અંતરાત્મા જ છે. અકર્થય યાતના અને ભીર્ષણ માનવસક 

દબાણ વચ્ચે એકધારાું પાુંચ વરસ વીત્યાું. રાજકીય વૈમનસ્ય અને જૂથવાદી રાજકારણે અમને ઠીક 

ઠીક તાવ્યા. અમારો કજજયો તાલ કા સવમવત, પ્રદેશ સવમવત અને છેક આદરણીય મોરારજીભાઈ સ ધી 

પહોંચ્યો છે. અને કાયદાની સરાણે લવાદ , સમાધાન , ગલિંકકોટરથી માુંડી હાઈકોટરમાું ન્યાયાધીશોના 

તરાજ મે પણ તોળાયો છે. ખોટા વનણરયો સામે રીટ અરજીઓ , દીવાની દાવા લડી ઘર ખાલી કય ાં છે . 

ઈશ્વર પાસે આરજૂ કરી છે કે, “આવો હડહડતો અન્યાય તારાથી કેમ ખમાય છે ?”  
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સાર્નો શવિય અને ધારાસભામાું પ્રવેશ.... 
અમારી સચ્ચાઈ, સાદાઈ અને વનસ્વાથર પ્રવવૃત્તએ અમને જતે દદવસે સફળતા અપાવી. ફરી 

૧૯૬૮માું જજલ્લા પુંચાયતની ચ ૂુંટણી થઈ , ત્યારે જજલ્લાભરમાું હ ું સૌથી વધ  મતો મેળવી જજલ્લા 

પુંચાયતના સભ્ય તરીકે ચ ૂુંટાઈ આવ્યો. સાચને આંચ નથી એ શ્રદ્ધા સાથે મેં માર ું કામ શરૂ કય ાં.   

 પાુંચ વર્ષર સ  ધી અકોણાઈભયાર અન્યાય સામે ઝઝૂમી અમે બહારથી ઠીક ઠીક ખરપાયા હતા , 

પણ અંદરથી વવશેર્ષ તાકાત મેળવી તાજા થયા હતા. આ બધો સમય મને મારા નાનાભાઈ 

સવશીભાઈનો સથવારો પડછાયા જેમ સાથે રહ્યો. એની વાણીની વેધકતા અને દીન-દ ુઃખી પ્રત્યેની 

દયામાયાએ અમને, નહીં સાુંધો નહીં રેણ જેમ જોડી રાખ્યા. મારી કેટલીય ઊણપો ને અકોણાઈઓને 

તેણે ઉદારતાથી નભાવી મને ઊજળો કરી આગળ રાખ્યો છે. આજે પણ અમારી આ અકબુંધ એકતા 

જ અમાર ું સાચ ું પોત જાળવી રહી છે.    

 લોકોએ મકેૂલા વવશ્વાસને ચદરતાથર કરવા અમે સારો પદરશ્રમ ઉઠાવ્યો. નપાગણયા ગામે 

પીવાના પાણીની સગવડ કરી આપી , વશક્ષણમાું તો અમને વવશેર્ષ રસ હોવાથી તે અંગે પણ જરૂરી 

સવલતો ને સાધનો પરૂા ું પાડયાું. ખેતી ગોપાલનમાું નવાું ગબયારણો , જરૂરી દવાઓ , ઉપયોગી 

ખાતરો ને સમયસરન ું માગરદશરન પહોંચાડી નવી પદ્ધવતઓને અપનાવતા કયાર. કૂવા, એપ્ન્જન, પુંપ, 

ખેતીનાું ઓજારોમાું અપાતી સરકારી સહાય ઊંડાણનાું ગામડાું અને કુંગાળ ખેડ ના ખેતર સ ધી 

પહોંચે તે માટે કાળજી લીધી. તાલ કાના અનેકવવધ સવાલોને જજલ્લામાું રજૂ કરી શક્ય તેટલાનો 

ઉકેલ કરવા પ્રયત્ન કયો.  

સરકારી સવલતો ને સહાય-સબસીડી તો આ પહલેાું પણ અપાતી હતી , પણ માતબર 

ખેડૂતો ને અકોણા આગેવાનોમાું જ એ બધી વહેંચાઈ જતી. ખરેખર જરૂદરયાતવાળા સ  ધી 

પહોંચાડવી એ પણ એક લોકકલ્યાણન ું કામ હત  ું.  

પુંચાળનાું આ ઉજ્જડ ગામોમાું ગાુંધીચીંધ્યા માગે કુંઈક રચનાત્મક કામ થાય તે હતે  થી 

સવોદય યોજનાને આ પ્રદેશમાું ખેંચી લાવ્યા. સુંસ્કાર અને વશક્ષણના વવવવધ કાયરક્રમોએ 

લોકજીવનમાું ઉજાસ જોવા મળ્યો. મારા બીજા બે ભાઈઓ પણ લોકભારતીમાું અભ્યાસ પરૂો કરી 

અમારી પ્રવવૃત્તમાું જોડાયા. સવશીભાઈએ સવોદય યોજનાની રચનાત્મક પ્રવવૃત્તઓ વવકસાવી અને 

ભાઈ વવનોદ અને લવજીએ લોકશાળામાું ગચત્ત પરોવ્ય ું . ધળૂ જેવા ધજાળામાું મ વનશ્રી સુંતબાલજી , 

આ. ઢેબરભાઈ , બબલભાઈ જેવા અનેક મહાન ભાવોનાું પગલાું થયાું. સુંતોર્ષ વ્યતત થયો , પીઠ 

થાબડી અમારામાું નવી ચેતના સીંચી.  

અમારા કામની સ  વાસે 1972ની વવધાનસભાના ચોટીલા-સાયલા વવસ્તારના ઉમેદવાર 

તરીકે માર ું નામ પસુંદ કરાવ્ય ું. આદરણીય રવસકભાઈને મેં વવનુંતી કરી જોઈ કે આ પદને પરૂો 

ન્યાય આપી શકાય તેટલાું અન ભવ ને આવડત બુંને ઓછાું ગણાય. રવસકભાઈએ વાુંસો થાબડી 

દહિંમત આપી. અમાર ું કામ ગામ-ગોંદરે હોંકારો આપત  ું ઊભ ું હત  ું. વડીલોની શીળી છત્રછાયા નીચે 
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આ નવા કે્ષત્રમાું ઝુંપલાવ્ય ું. પક્ષો ને પ્રચારઝુંબેશનો ઘટાટોપ અમને નવ ું ભણતર ભણાવતો હતો . 

પછાત કોમનો ધારાસભ્ય થાય તો તો ઊલટી ગુંગા વહ ે! અનેક લોકોએ મોટરો દોડાવી , કાવા-

દાવા, દકન્નાખોરી , દબામણી , ડરામણી અને જોરજ લમ સ ધીના અનેક ઉપાયો અજમાવ્યા , છતાું 

લોકોએ મારી પસુંદગી કરી. હરીફોના હાથ હઠેા પડયા.   

ધારાસભ્ય બનવ ું મારી જજિંદગીનો એક અકસ્માત હતો. ક્યાું જોરાવરનગરની શેરીઓમાું 

લારીઓ ખેચતો કે વઢવાણ સ્ટેશને હમાલી કરતો એક કોળીનો છોકરો અને ક્યાું ચોટીલા-સાયલા 

વવસ્તારનો માનનીય ધારાસભ્ય ! વવવધની આ વવગચત્રતા કહો તો વવગચત્રતા અને બગલહારી ગણો તો 

બગલહારી ! હવે હ ું ધજાળાનો કરમશી માસ્તર મટી, માનનીયશ્રી કરમશીભાઈ મકવાણા બન્યો !  

અનેકોના ધન્યવાદ , અગભનુંદન અને આશીવારદ ઝીલતો જયારે હ ું વવધાનગહૃનાું પગવથયાું 

ચડયો ત્યારે ગચત્તમાું એક પ્રકારનો સુંક્ષોભ હતો , દદલમાું એક જ વલવલાટ હતો કે , “આ હ ું 

અવધકારહીન ચેષ્ટા તો નથી કરી રહ્યો ને !”   

વવધાનસભાના વવશાળ સભાખુંડનાું ર આબ અને રોનક અનેરાું હતાું. અજવાસ ને આબોહવા 

બુંનેમાું માદકતાની મહેંક હતી. અધ્યક્ષ ગૅલેરી બધાથી ઊંચી અને અલગ હતી. પ્રધાનોની બેઠકો 

આગળના ભાગમાું ગોઠવાઈ હતી. સગચવો ને સેવકો દોડાદોડી કરી રહ્યા હતા . પ્રજાના પ્રવતવનવધઓ 

આવતા જતા હતા . એમના  ભાતીદાળ વસ્ત્રપદરધાને પ્રાદેવશકતાને છતી કરી. સૌ એકબીજા સાથે 

હસી હસી હાથ વમલાવતા અગભવાદન ઝીલતા મળતા હતા . મેં પણ સુંકોચાતાું , શરમાતાું સૌ સાથે 

પદરચય કયો. મારા માટે આ એક કલ્પનાતીત અન ભવ હતો.  

અન ભવસમદૃ્ધ એવા માધવલાલ શાહ સમક્ષ સૌએ સોગુંદ લેવાના હતા . એક પછી એક 

ધારાસભ્યે વવવધવત ્સોગુંદ લીધા . મારો વારો જેમ જેમ નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ મારી 

માનવસક સ્સ્થવત વણરવી ન જાય તેવી થવા લાગી . છેવટે મેં થડકતે હૈયે અંદરની ગભરામણ બહાર 

પ્રગટ ન થઈ જાય તેની પરૂી સાવચેતી સાથે ધારાસભ્યપદના સોગુંદ લીધા. મારા જીવનનો આ 

એક અવણરનીય રોમાુંચ હતો. મેં ઈશ્વરસાક્ષીએ મને સોંપાયેલ જવાબદારીને વફાદારીપવૂરક ન્યાય 

આપવાનો કૉલ આપ્યો. ગચત્તમાું વવચારોન  ું સુંક્રમણ શરૂ થય ું : “આ ગહૃમાું હ ું અનેક લોકોનો 

પ્રવતવનવધ બની આવ્યો છું. અહીં હ ું જે કુંઈ બોલ ું, સાચ ું-જૂઠ ું તેના પર મારી સામે કોઈ કેસ માુંડી શકે 

નહીં તેવી મને બાુંહધેરી મળી છે. અહીં સત્યના સુંશોધન માટે પરૂત  ું સ્વાતુંત્ર્ય ને સગવડો 

આપવામાું આવી છે. અને સામાન્ય પ્રજા કરતાું કેટલાક વવવશષ્ટ અવધકારો મળ્યા છે. પ્રજાએ 

સરકાર દ્વારા મારા યોગકે્ષમની ગચિંતા કરી જરૂરી વેતનભર્થથાની ગોઠવણ કરી છે . હવે તો મારે ફતત 

લોકોના પ્રશ્નોની યોગય રજૂઆત કરી તેના ઉકેલ માટે મથવાન ું છે . આ થશે તારાથી ?” મારો 

અંતરાત્મા વારે વારે આ જ પ્રશ્ન પછૂતો હતો.   

દદવસો સ  ધી મને અનેક અટપટા સવાલો મ ૂુંઝાવતા રહ્યા . રાતે્ર કલાકો સ  ધી એના 

વવચારોમાું અકળાતો આળોટયા કરતો. ઘડીભર તો એમ થઈ જત  ું કે આ ઉપાવધ શા માટે વહોરી ? 

સવાર પડતાું જ નાનીમોટી મ સીબતો ને મ ૂુંઝવણોનાું પોટલાું લઈ માણસો આવી પહોંચતાું. ધીરેથી 
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તેઓને સાુંભળી, ગળે ઊતરે તેવો હીરેવીંટયો જવાબ આપી મારી નોંધપોથીમાું તેને ટપકાવી એના 

ઉકેલ માટેની કાયરવાહી શરૂ કરતો. વરસોનાું વહાણાું વાયાું , અડવાણે પગે ધગૂળયા મારગે મળતા 

માયાળુ ગ્રામજનોનો હતેાળવો વ્યવહાર મનનો થાક ઉતારતો. હોંશથી વહોરેલી ઉપાવધ હળવી થતી 

ગઈ. ચ ૂુંટણીઓ આવતી ગઈ , લોકચાહના મોટી બહ મવતથી મને ચ ૂુંટતી રહી , ચોટીલા-સાયલાની 

ત્રણ ત્રણ ચ ૂુંટણીઓમાું લોકોએ ન્યાયના ત્રાજવે તોળી હરીફોને હડસેલી દીધા. કોઈ જો તારણ કાઢે 

તો આજના શાસનકતારઓમાું વધારે વસવનયર હ ું હોઈશ. ઉંમરમાું મારાથી ઘણા મોટા હશે , પદ-

પ્રવતષ્ઠામાું પણ મારા કરતાું વવશેર્ષ આગળ હશે , પણ એક જ સ્થાનેથી ત્રણ ત્રણ વાર જબરી 

બહ મતીથી ચ ૂુંટાનારા કેટલા ? બહ  ઓછા.  

પહલેાું કરતાું આજની રાજકીય ચ ૂુંથાચ ૂુંથ વવશેર્ષ વરવી બની છે. પક્ષપલટાના હડકવાના 

વાયરાએ મને ઠીક ઠીક હુંફાવ્યો છે. એ વાતો તો આગળ ઉપર કહીશ. અહીં તો એટલ ું જ કહીશ કે 

જેમણે મારામાું વવશ્વાસ મકૂ્યો તેઓને બેવફા કેમ થવાય ? તેઓનાું સોજ , શીલ અને મહકેતી 

માણસાઈએ મારા જીવતરમાું બળ પયૂ ાં છે. કેટલાક તો કેટલા ખાનદાન અને ઊંચા ઘરાણાનાું. મારા 

જેવા તો તેની આગળ સાવ જ વામણા લાગે. મહાનતા એ બકાલાની જેમ હાટડે નથી મળતી , પણ 

અંદરના ઉજાસ અને ઊંચી સમજની નીપજ છે.  

રૂપબાઈ મા ઊંચી ગણાતી ગામધણી કાઠી કોમમાું જન્મેલાું. વવધાતા સાથે વાુંધો પડતાું 

વવધવા થયાું. અંતરના ઊંડાણમાું દ ુઃખને ભુંડારી હસતે મોઢે જીવતરનો ભાર વહવેા લાગયાું. હાથ-

પગ હલાવી દહિંમતથી જજિંદગીના દદવસો કાપવા લાગયાું . હૃદયના આંગણે કોઈ વારો-તારો ન મળે. 

મોઢેથી કોઈ દદવસ કવેણ ન નીકળે. ગામમાું સૌનો ટેલ-ટપોરો કરે , ડોસા-ડગરાના ખબર-અંતર 

પછેૂ, સાજા-માુંદાની સારવાર કરે , પ્રસવૂતમાું રૂપબાઈ માની હથરોટી જાણીતી. હદરજન-વાઘરીના 

કૂબા સ  ધી માની સ  વાસ ફેલાયેલી.  

૧૯૭૧ના દ કાળમાું માણસોએ પુંડયને પાલવવા ઠીક ઠીક મથામણ કરવી પડી. રૂપાબાઈ મા 

તો સાવ ઓથ વવનાનાું. ઉપર આભ ને નીચે ધરતી વસવાય એમન ું કોઈ નહીં. રૂપબાઈ મા સૌની 

ગચિંતા કરે પણ એની ગચિંતા કરનાર ું કોઈ નહીં ; છતાું ચપટી-ચાુંગળુું મળે તેનાથી ગદરી ખાય. કોઈકે 

મારા કાને વાત નાખી. મેં વનરાધાર માટેની સરકારી “કેશ ડૉલ્સ” રૂપબાઈ મા માટે મુંજૂર કરાવી.  

રૂપબાઈ માને આની જાણ થતાું ત  રત જ એક દદવસ મારે ત્યાું આવી ચડયાું. કહ ે: 

“કરમશીભાઈ, તમે મારી ખબર લીધી ને મારા જેવી એકલદોકલની ઓથ બન્યા તે તો બહ  સારી 

વાત કહવેાય, અમને હરમત રે ! અમને થાય કે અમારી જેવા નોધારાનો કો ’ક આધાર છે ખરો ! 

પણ મારી એક અરજ છે.”   

મેં કહ્ ું : “બોલો મા; શ ું કહવે  ું છે ?”  

માએ મક્કમ અવાજે કહ્ ું : “કમશીભાઈ , મારે આ ધરમાદો નો ખપે ! મેં જજિંદગાની આખી 

પરસેવો પાડી પેટ ભય ાં છે. અણહક કે અન્યા ’નો એક પૈસોય હાથમાું ઝાલ્યો નથી. ભગવાને દાુંત 
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આપ્યા છે ઈ ચાવણ ું આપી રહશેે , કીડીને કણ ને હાથીને મણ એ પહોંચાડનારા પરમેશ્વર પરનો 

વવશ્વાસ વુંઠે એને આ બધાું અણજોતાના ઉધામા કરવા પડે ! બાકી , ભગવાને બે હાથ વચ્ચે આપેલ ું 

એક પેટ હાથ હલાવતાું રહીએ તો શ ું કામ ભખૂ્ય ું રે’ ! કમશીભાઈ , હકથી હીંડે એને દીનદયાળ દઈ 

રે’ છે.”   

રૂપબાઈ માના કરચગલયાળા મોં પર અંતરનાું રગળયાત રૂપની એક ઝલક જોઈ માથ ું નમી 

પડ્ ું. ધરમાદો ન ખવાય એવી ધરખમ શ્રદ્ધાનાું અડગ પગલાું ભરતાું માએ વવદાય લીધી. હ ું 

એકીટશે જીવતી ખ  મારીને જોઈ રહ્યો.  

આવાું તો કુંઈ-કેટલાું આ ઉજ્જડ ધરતીના ઉજાસ સમાું આ વવસ્તારમાું સીમ-શેઢે ને પહાડ-

પગથારે અમને મળ્યાું છે. એમની સાથેના ક્ષગણક સહવાસે અક્ષય ભાથ ું બુંધાવ્ય ું છે અને આજના 

ઝાકઝમાળ અને અવળા અભરખા વચ્ચે લપસી પડતા બચાવ્યા છે.  

૧૯૭૨ની જ વાત કર ું. ધારાસભ્ય તરીકેનો મારો પહલેો જ અન ભવ હતો. રાજસભાની 

ચ ૂુંટણીમાું અમ ક ચોક્કસ ઉમેદવારને મત આપવાન ું કહવેા મારા પરમ વમત્ર અને ટેકેદાર મારી પાસે 

આવ્યા. મને કહ ે: “કરમશીભાઈ, આપણે એક કામ કરવ ું પડે તેમ છે.”  

મેં કહ્ ું : “જરૂર, મારાથી થઈ શકે તેવ ું હશે તો જરૂર કરીશ ું .”  

પેલા વમત્ર કહ ે: “જ ઓ , તમારે ફલાણાભાઈને મત આપવાનો છે અને તેના બદલામાું તેઓ 

૧૦ હજાર રૂવપયાની દરખાસ્ત લાવ્યા છે. મને ખ્યાલ છે કે તમે આનો સ્વીકાર ન કરો ; પણ , 

આપણા કામમાું આ ઉપયોગી થશે.”  

હ ું અંતરને ઢુંઢોળતો ઊંડો ઊતરી ગયો. દદલ ને દદમાગને પછૂતો રહ્યો : “આ કેમ બને ? 

મારી જ કાુંઈક ભલૂ હોવી જોઈએ. મારા વતરનનો જ વાુંક હોવો જોઈએ , નહીંતર મારી આગળ 

આવી દરખાસ્ત આવી જ કેમ શકે ? નક્કી ક્યાુંક કચાસ છે !”   

મને વવચારમાું ડૂબેલો જોઈ કહ ે: “તમારે જોઈએ ત્યારે એ પૈસા મળી શકે તેમ છે. આજ કહો 

તો આજ.”  

હૃદય આંચકો ખાઈ બેઠ ું થય ું. આંબલાની કેળવણીનાું રતતકણો બદલાઈ નહોતા ગયા ; 

પ્રામાગણક રોટલો રળી ખાવાની માન્યતા મરી નહોતી પરવારી. આથી જરા ઊંચા અવાજે રણકો 

કરતી વાણી નીકળી પડી , “જ ઓ, તમે મારા વમત્ર છો , ટેકેદાર છો , મારે આવા કામમાું તમારો ટેકો 

નથી લેવો. મને કૉંગ્રેસે દટદકટ આપી છે , ચ ૂુંટણી લડવા પૈસા આપ્યા છે , અને મતદારોએ આપણા 

પર વવશ્વાસ રાખી મત આપ્યા છે. આ પછી આપણાથી મતદારોનો અને પક્ષનો દ્રોહ કેવી રીતે થઈ 

શકે ? તમારી લાલચ એટલી મોટી છે કે , મારા વડવાઓએ અને મેં કોઈ દદવસ આટલા પૈસા 

એકસાથે હાથમાું લીધા નથી. એટલે વાટકીન  ું વશરામણ કરી ગદરી ખાત  ું માર ું મન એકસામટા 

બત્રીસ ભાતનાું ભોજન ભાળી ભરમાઈ જાય , તેથી વહલેી તકે તમે વવદાય થાઓ એ સારી વાત છે. 
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બનવ ું એ જોઈએ કે , કદાચ હ ું ભલૂ કર ું તો તમારી આ ફરજ નથી ?” મારા અવાજમાું રહલેો રણકો 

એ પારખી શક્યા, અને હ ું માર ું સ્વત્વ જાળવી શક્યો.  

આવો જ બીજો પ્રસુંગ પણ અહીં વણરવી દઉં. મ . શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ઓઝાની સરકાર 

તોડવાનો ભગીરથ કાયરક્રમ ગ પ્ત રીતે ચાલી રહ્યો હતો. એક રાતે એક વેપારી અને અમારા 

પદરગચત પટેલ મારી પાસે આવ્યા. કહ ે: “તમે ને પ ર ર્ષોત્તમભાઈ મકવાણા જો અમારે પકે્ષ આવો 

તો વીસ વીસ હજાર રૂવપયા બુંનેને આપીએ.”  

આ ૧૯૭૫ની ચ ૂુંટણી પછીનો સમય છે. હ ું ઠીક ઠીક ઘડાયો હતો. રાજકારણની ભલભલી 

આંટીઘ ૂુંટીમાુંથી પસાર થવાન ું બન્ય ું હત  ું. પણ આ દરખાસ્ત વવશેર્ષ ભીંસ અને સવવશેર્ષ લાલચ 

લઈને આવી હતી. છતાું અમ ે ે કુંઈ મચક આપી નહીં . મારી થોડી હઠીલાઈ અને જેવ ું હોય તેવ ું કહી 

દેવાની ક ટેવને સૌ જાણે , એટલે તે દદવસે તો તેઓ પાછા ગયા. બીજી રાતે ફરી આવ્યા. ૨૦ ને 

બદલે ૨૫ હજારની રજૂઆત કરી. મને એકાુંતમાું લઈ જઈ કહ ે: “જ ઓ આજની રાત જ છે , ફતત 

આપણે ત્રણ જણ છીએ. ચોથ ું કોઈ આ વાત જાણવાન ું નથી. પૈસા હશે તો આવતી ચ ૂુંટણી લડાશે. 

સાવ ચોખગલયા થવાની જરૂર નથી. લહતમહત બધ ું ચાલે !” વેપારી વમતે્ર ખભે હાથ મકૂી એક 

આંખ મીંચકારી વ્યાપારી ક નેહ બતાવી.  

હ ું ગચત્તમાું પડેલા ગચરાડાની સારવાર કરવા મૌન રહ્યો. કાનમાું પડધા સુંભળાતા હતા. કે , 

“સાવ ચોખગલયા થવાની જરૂર નથી , લહત-મહત બધ ું જ ચાલે. ” છેવટે મેં મળૂીના મારા એક 

વમત્રને સાક્ષી રાખી કહ્ : “તમે મને કહ્ ું કે , આપણા ત્રણ વસવાય ચોથ ું અહીં કોઈ નથી. પણ , ચોથો 

ઈશ્વર આપણી આ વાત જાણશે તેન  ું શ ું ? જ ઓ, હ ું કોઈ લાુંગચયો નથી , ગભખારી નથી , લાુંચ લેવી 

હોત તો આજ સ ધીમાું મહલેાતો ચણી હોત ! પણ હ ું તો છું પુંડયના પરસેવાની રોટી રળનારો 

ખેડૂત. કણમાુંથી મણ બનાવનારો કસબી. અમે અનેકને આપનારા છીએ. અમે લાુંગચયા કે ગભખારી 

બનશ ું તે દી ધરતીનાું રસકસ ખટૂી જશે. તમે પચ્ચીસ હજાર શ ું એક લાખ આપો તો પણ મારે એ 

ગોમેટ છે. હવે કાુંઈ કહવે  ું છે ?”   

વમત્રો મૌન બની ગયા. રાજકારણના ઊકળતા ઉકળણનો દાહ ગચત્તને કેટલાય દદવસ સ ધી 

દઝાડતો રહ્યો. શાુંવત મેળવવા રૂપબાઈ માની અડીખમ શ્રદ્ધાની આંગળી પકડી ગ ર જનોએ ભાથામાું 

બુંધાવેલા રત્નકણી સમા દોહાન  ું પારાયણ શરૂ કય ાં.  

શીશ રાખે શીશ જાત હૈ, શીશ ખોવે શીશ હોય; 
જૈસે બાતી દીપકી, કટી ઉજિયારી હોય. 
સાાઁઈ ઇતના દીજિયે, જામેં ક ટ ુંબ સમાય; 
મૈં ભી ભખૂા ના રહ ું, સાધ   ન ભખૂા જાય. 
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સાુંસાગડથલ વચ્રે્ કેટલાક અન ભવો 
 

અમારી જજિંદગીન ું સાુંસાગડથલ આજ સ ધી આમ જ ચાલ્ય ું છે. ખ ૂુંખાર પાુંચાળના કાઠીઓ 

વચ્ચે મઠૂીમાું મોતને દાબી સવારથી નીકળીએ છીએ. ઘરનાું સૌ ટેવાઈ ગયાું છે , “આ કોઈન ું માનશે 

નહીં”ના વલોપાત કરતાું દદવસો પસાર કરે છે. વરસોથી ઊંચા શ્વાસે જીવનનો રથ ચાલે છે, હવે તો 

કોઠે પડત  ું જાય છે. આ પ્રદેશની એક તાસીર છે. વેરને ભલૂી જવા દઈ પછી જ તેની વસલૂાત થાય 

છે. એટલે સગચિંત મને આજે તો અમે જીવન વવતાવીએ છીએ.   

છતાું કેટલાક અકોણાઈ વાવીને જ લણતર કરવાવાળાને અમે આંખના કણાની જેમ ખ ૂુંચીએ 

એ સ્વાભાવવક છે. તેવાઓના ફુંદા-ફાુંસલા સતત ચાલ  રહતેા હોય છે. ઘરમાું ભરાઈ રહવેાથી આ 

સૌથી છેવાડેનાને આપણે પામયા છીએ એમાુંથી એક પાવળુું પણ પહોંચાડી નહીં શકાય. પછી 

મીનવપયાસી કહ ેછે :  

પરમેશ્વર તો પહલે  ું પછૂશે, કોઈન ું સ  ખદ ુઃખ પછૂ્  ું’ત  ું ? 
દદચભરી દ શનયામાું િઈને કોઈન ું આંસ  લછૂ્  ું’ત  ું ? 
ગેં ગેં, ફેં ફેં કરતા કહશેો , હેં હેં હેં હેં શ ું શ ું શ ું ? ! 

આમ અણીના વખતે ગચત્રગ પ્તના ચોપડાન  ું સરવૈય ું સાુંભળી ગેં ગેં ફેં ફેં ન થવાય એની 

પવૂરતૈયારી પણ કાયમ નજર સામે રાખી છે. તે માટે રામને રખોપ ું સોંપી હ ું ફરતો રહ ું છું. આજ 

સ ધી તો ભગવાને ભેર કરી છે. હજી તો અનેક મળ્યા છે , ડરામણી તો રોજ બારણાું ખખડાવતી 

ઊભી જ હોય છે. છતાું મને તો આજ સ ધી રામન ું રખવાળુું મળ્ય ું છે.   

મારા રપ વરસના આ લોકસુંપકરમાું અનેકવવધ કામો થયાું છે. કેટલાુંક તો આજેય આંખ 

સામેથી ખસતાું નથી.  

૧૯૭૫ના દ ષ્કાળના એ દદવસો હતા. સમગ્ર સૌરાષ્રમાું હાહાકાર વત્યો હતો. ગામેગામથી 

પશ ઓનાું ટોળાું ગ જરાતના હદરયાળા મલકમાું જવા રવાના થયાું હતાું.  

એવામાું ખબર આવ્યા કે સ  રત જજલ્લામાું બહારની ગાયોને દાખલ થવાની મનાઈ છે. અનેક 

ગાયો પાછી ફરી રહી છે. ગ જરાતમાું ખેડા, સ  રત અને વલસાડ જજલ્લા લીલોતરીથી સમદૃ્ધ છે. ઇશ્વરે 

ખોબે ને ધોબે આ મલકને આપ્ય ું છે. માણસ પોતે પેદા કરે તે પર પોતાનો અવધકાર રાખે તે તો 

થોડ ુંકેય સમજી શકાય; પણ ક દરતે ફાુંટે ફા ુંટે ફુંગોળ્ય ું હોય ત્યાું તો પ્રભ નાું જણયાું સૌનો સરખો હક્ક-

દહસ્સો હોવો જોઈએ ને ! ગામેગામ વનસાસા નાખતાું ગાયોનાું ટોળાું જોઈ હરકોઈની આંતરડી કકળી 

ઊઠે. રબારી ભરવાડ જેવી કઠણ કોમ પણ હરેરી ગઈ. ચોટીલા , સાયલા , સ  દામડા , સરૂજદેવળ 

બધાનાું પાદરે આકરો વલવલાટ હડીઓ કાઢતો જોવા મળ્યો. ગામેગામનાું માજને શસ્તત મ જબ 

સેવા કરી. આ તો આભ ફાટ્  ું હત  ું. થીંગડ ું કઈ રીતે દેવ  ું ?  

સાથી-વમત્રોને દોડાવી , તાબડતોબ સરવાળો મુંડાયો. ૩૦ હજાર ગાયોનો આ સવાલ છે. 

અસરૂ-સવાર દોડાદોડી કરી , અમદાવાદ-ગાુંધીનગર એક કયાાં. છેવટે સ  રતની સીમ છૂટી કરાવી. 
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હડૂડાટ કરતાું હજારો ગાયોનાું ધણ એ કારમા દ કાળમાું સ  રત-વલસાડના ઘાસ-પાણીવાળા પ્રદેશમાું 

સાુંકડે-મોકડે સમાઈ ગયાું. 30 હજાર ગાયોન ું ગોધન બચ્ય ું. અનેક ભરવાડ-રબારીની જીવાદોરી 

ચાલ  રહી.  

સેજકપરની એક સામાન્ય પેદટય ું રળતી રુંડવાળ કોળી બાઈ , ઉછીઉધારા કરી જણયાુંને 

જજવાડે. ચાુંગળુું જમીન પર જેમતેમ ગાડ ું ગબડાવે. ભલ ું એન ું ઘર અને ભલ ું એન ું ખેતર. ટાબરાુંને 

તેડી, રોટલા-છાશ સાથે લઈ ખેતરે આવી થાય તેવાું કામ કયાાં કરે. આડોશીપાડોશી જરૂર પડય ે

બળદનાું કામ કરી આપે. બાકી વાલોજી વરસે ને પાકે તે ખાય. પારકાનો પડછાયોય ઓળુંગે નહીં , 

તનમનનાું તગળયાું તપાસી ભીતરના ભોદરિંગને ભોંમાું ભુંડારી તલ-મગ જેવડાુંને મોટાું કરવા જગત 

સામે જ દ્ધ કરે. ગામના ઊતરેલા હાુંડલા જેવા બે-પાુંચ જણે ભેગા મળી આ અબળાની જમીન 

આંચકી લેવાનો પેંતરો કયો. બાઈને ડારા-દબામણી દેવાું શરૂ કયાાં , ચોરી-રુંજાડની બીક બતાવી. 

એકલે પુંડે બાઈ માણસ કરે પણ શ ું ? જે કોઈ સાુંભળે તેવા હતા તેમને વાત કરી, પણ વસિંહનો કાન 

ઝાલે કોણ ? વાત વધતી ચાલી. ઊજળી તોય રાત તો ખરી ને ! આયખાની ઓથ સમાું ખેતર-

પાદર જશે તો આ બધાુંનો ઉગારો કેમ કરીશ ? છેવટે કોઈને જાણ કયાર વવના , જણયાું પાડોશીને 

ભળાવી રાતને અંધારે ધજાળા આવી. ખોબે આંસ ડે વીતક વણરવ્યાું. મારાું પત્ની તો અકળાઈ 

ઊઠયાું. હ ું મેલાુંઘેલાું કપડા ઓથે બેઠેલી શીલસુંગચતા સન્નારીને નમન કરતો ઊભો થયો. મેં મારાું 

પત્નીને કહ્ ું : “બહનેની પથારી તમારી પાસે જ કરજો ને જમાડજો.”  

સવારે તેઓ સાથે તેમના ગામે ગયો. લાગતાવળગતાને મળી , સમજાવી ઘટતી કાયરવાહી 

કરી એમની જમીનને આંચ ન આવે તેવી ગોઠવણ કરી.  

આપણી સમાજ રચનાને જડમડૂમાુંથી હચમચાવી મકૂતો એક પ્રસુંગ કહ ું ... ...ભાઈ અમારા 

પુંથકનો ફરફરડો જ વાન. થોડ ું ભણયો પણ અકલકદડયો માણસ. શરૂઆતમાું અમારા સુંપકરમાું આવ્યો 

ત્યારે અમને આંજી દીધા. દોડી દોડી સમાજનાું કામોમાું સાથ આપે. અવનવા પ્રશ્નોની અમારી 

ચચારઓ સાુંભળે. નવરો આદમી. ગામ-પરગામની હવાનો હવેાયો થયો. ધીરેધીરે દ વનયાના 

રુંગરાગમાું ખેંચાતો ચાલ્યો. અમારી સાથેની ઊઠ-બેસ બુંધ થઈ . અમને ઓવાળે ચડાવી દીધા. 

વરણાગી વેશ-કેશ વધ્યાું , ધજાળા-ધાુંધલપ ર છોટી સાયલા-સ દામડાનાું હવાપાણી ગમવા લાગયાું. 

વખત જતાું સ  રેન્દ્રનગર-વઢવાણ સ ધી એના વાવડ મળતાું થયા. ઘેર ગાડી-વાડી ને લાડીની 

વત્રવેણી વહ,ે પણ એને આઘાું હડસેલી શહરેમાું દફલમ-દફતરૂ પાછળ પૈસો વાવરે. એમાું અબળખાની 

આગે માટીને અવળે માગર દોયો. મૈત્રીકરારનાું નવાું તતૂની ઓથે કુંઈ-કેટલા ઉઘાડેછોગ અનાચાર 

આચરતા હતા. ભાઈ મારો, એમાું અટવાણો. કોઈક શેરીની એંઠ જેવી ઉકરડી સાથે મૈત્રીની મડાગાુંઠ 

બાુંધી અને કાયદાની મહોર મારી એને જડબેસલાક કરી. બસ , ઘર ઘરને ઠેકાણે , બાયડી-છોકરાું 

ઘાટ જોતાું રહ્યાું ને ભાઈએ દ વનયા આખીની આંખમાું ધળૂ નાખી ચોડેધાડે જગત જ એ તેમ 

ઘરસુંસાર શરૂ કયો.  
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આ બાજ  ઊંચા ખાનદાન ક ટ ુંબની ભાઈસાહબેની પરણેતરથી સહ્ ું ન ગય ું ! ગજવેલમાુંથી 

જેનાું શીલ-સૌજન્ય સરજાયાું હોય , તેવાઓથી આ  જોય ું જત  ું નથી. ઘરવાળીએ વહલેા ઊઠી કૂવે 

પડી પોતાની જાતન ું બગલદાન આપ્ય ું. – ભાઈએ જગત આગળ મગરનાું આંસ  વહાવી ક ટ ુંબની 

આબરૂ વધારવા, ખાતર પર દીવો કરી બીજી પત્નીને વાજતે-ગાજતે ઘેર આણી. પરૂા દોરદમામ ને 

દુંભ સાથે. થોડા દદવસ તો ચાલ્ય ું, પણ અકરાુંવતયાને એક જ વાતન ું રટણ હોય !  

ભાઈ મારો, ફરી મૈત્રી કરારના દોર પર નટ બની નાચવા લાગયો. આણાુંત ઘરવાળીના કાને 

વાત પહોંચી ન પહોંચી ને બાઈ તો ધણૂી ઊઠી. રોમાવલી ફરકવા લાગી , ટુંકણખારની તેજાબીએ 

શીળા શીલને છુંછેડી મકૂ્ ું. એક રાતે બીજી પત્નીએ પણ કૂવો પયૂો. ગામમાું હાહાકાર મચી ગયો ! 

બબ્બે ટીડડા જેવી ઘરવાળીઓએ આહ વત આપવા છતાું માટીડાન  ું મન એઠાું હા ુંડલાું ચાટત  ું ન મટ્ ું.  

માર ું મન અકળાઈ ઊઠ્ ું. અનેક વાર આ અંગે મનેકમને એને આ બધા અવળા ધુંધા છોડી 

દેવા સમજાવેલો. પણ એ ‘ભેંશ આગળ ભાગવત ’ જેવ ું થય ું ! છેવટે નક્કી કય ાં કે , આ અંગે હવે 

કોઈક ધારાકીય બુંધન લાવવ ું જોઈએ. આવો નરાધમ પાપાચાર કેમ ચાલવા દેવાય ! મૈત્રીકરાર 

ઓથે નભતી બેવફાઈ પણ બેબાકળી બની ઊઠે તેવ ું આ તરકટ છે. આ બધ ું આધ વનકતા કે મ તત 

જીવનના સોહામણા વસદ્ધાુંતોના નામે ચાલે છે. સમાજજીવનની નરવાઈને આથી લણૂો લાગશે . આ 

મ તત જીવનનો સ્વૈરવવહાર આવતી કાલની એંધાણી તો નહીં હોય ને !  

ગચત્તભ્રમ થઈ જાય તેવો આ સવાલ છે. સનાતન મલૂ્યો પણ આઉટ ઑફ ડેઈટ બની જતાું 

હશે ? કદાચ મારી ભલૂ થતી હશે , મારી સમજ અધરૂી કે એકાુંગી નહીં હોય ને ? લાવ ને રાજયના 

ધ  રાવાહકોને જ ઢુંઢોળી જોઉં ! મેં ધારાસભામાું આ સમસ્યાની ચચાર ઉપાડી. આ અંગે સમયસર 

પગલાું લેવાવાું જોઈએ નહીંતર સમાજજીવનની સ રક્ષા માટેની દીવાલો જ ભ ૂુંસાઇ જવાની ભીવત છે.  

સૌના અન કૂળ વલણથી મૈત્રી-કરારને અટકાવતો કાયદો આજે અમલમાું આવ્યો છે.  
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અચગયાર વરસના સમયગાળાન ું સરવૈય ું 
આ સાથે મારે મારા અગગયાર વરસના સમયગાળાન ું સરવૈય ું પણ રજૂ કરવ ું જોઈએ.  

ધારાસભ્ય તરીકેના એક સારા કામની યાદ હુંમેશાું રહી છે. ૧૯૭૨-૭૩માું અનેક પછાત 

લોકો માટે બક્ષીપુંચની રચના કરાવવામાું અને પુંચ સમક્ષ પછાત લોકોની ભલામણોનો સરકાર 

પાસે સ્વીકાર કરવવામાું મેં સામાન્ય લોકોની વકીલાત કરેલી. આથી અનેક લોકોને આગળ 

વધવાની અન કૂળતા મળી છે.  

આવ ું જ બીજ ું સુંભારણ ું આપણા અનેક ખેડૂતો સરકારના કરોડો રૂવપયાના દેવાદાર હતા. 

દેવાના વળતર પેટે તેમની માલવમલકતની હરરાજી કરવામાું આવતી. આ માટે મેં અવાજ ઉઠાવી , 

આંકડાઓ મેળવી , અભ્યાસ કરી તેની યોગય રજૂઆત કરી. પદરણામે ખેડૂતોના વધરાણના વાજબી 

દરો નક્કી થયા અને લાુંબા ગાળાના સરળ હપ્તા કરી આપવામાું આવ્યા.  

૧૯૭૨-૭૩-૭૪ના ઉપરાઉપરી પડેલા આકરા દ કાળમાું અમારા પ્રદેશના ખેડૂતો , મજૂરો ને 

માલધારીઓને બચાવી લેવા સખત પદરશ્રમ કયો. કામન ું યોગય આયોજન કરી રોજી-રોટી રળતા 

કયાર.  

બક્ષીપુંચ જેવી જ કામગીરી ભવૂમપુંચની રચના કરાવવામાું આવી. જમીનની ટોચમયારદા , 

ખાનગી વીડીઓ અને જૂની આનાવારી પદ્ધવતમાું ફેરફાર કરાવવા ઠીકઠીક પદરશ્રમ કયો.  

સવોદય યોજના જેવી સમાજના સૌથી છેલ્લા આદમી સાથે સમાજ અને સરકારના 

સહયોગનો તાુંતણો જોડતી યોજના ચાલ  રાખવા છેવટ સ ધી મેં પ્રયત્નો કરેલા. હા , એની નાણાકીય 

વનગરાણી માટે સ  યોગય તુંત્ર રચાવ ું જોઈએ.   

આજે ગામેગામ સામાન્ય ઊભદડયા પણ પોતાન ું ઘર બાુંધી આનુંદથી રહતેા થયા. એવાું 

મફતનગર કે મફવતયાપરાના વનમારણમાું પણ શરૂઆતથી રસ લીધો છે. આ ૧૦૦ સો વારના પ્લૉટો 

આપવાની મ દત વધારવાની કામગીરી યાદ રાખી ફરી ફરી કરી છે.  

માધ્યવમક વશક્ષણના રાષ્રીયકરણનો વવરોધ , પક્ષમાું તેમ જ ધારાસભામાું આજ સ ધી હ ું 

કરતો રહ્યો છું. મ તત હવાના વશક્ષણનો મને જાત-અન ભવ હોવાથી. વશક્ષણને મ તત રાખવાની વાત 

પણ મેં યોગય વખતે મકૂ્યા કરી છે. કેળવણીને ચોકઠામાું પરૂવાથી મન ષ્ય વામણો થશે , માનવીને 

મ સ્તતનો રસ્તો ચીંધે તેવી કેળવણી મ તત રીતે જ વવકસવી જોઈએ.  

મોટા પ્રશ્નો સાથે નાના માણસોના સવાલો પણ નજરમાુંથી નથી છૂટયા. એક દદવસ 

સ ખભાદરનાું નીતયાાં નીરમાું હાથ-પગ ધોઈ થાક ઉતારતો હતો ત્યાું વેકરામાું વાડા કરતા બેપાુંચ 

વાઘરી દોડતા આવ્યા. ફાગળય ું ઉતારી પગે લાગી હાથ જોડી ઊભા રહ્યા. સીમચોરીના કસબીને 

આમ અચાનક આવેલા જોઈ હ ું વવચારમાું પડયો.  
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“કમશીકાકા, આજ તો અમારા કૂબે પગલાું કરો ,” એક પદરગચત વાઘરીએ વાતની શરૂઆત 

કરી.  

“કેમ અલ્યા રૂપલા ! આજ કાુંઈ સકુંજામાું સલવાયા લાગો છો ! કોઈ પગેર ું કૂબા સ  ધી આવ્ય ું 

નથી ને ?”  

રૂપલો કહ.ે’ “ના, કમશીકાકા ના. એવ ું કહોજ  વેણ તમે કાું બોલો ! પણ બાપલા એમાું તમારો 

કાુંઈ વાુંક નથી, અમારી મથરાવટી જ મેલી એટલે તમ જેવાને લાગે કે , કાું’ક કાળો કામો કયો હશે 

!”   

“તો પછી છે શ ું ?” મેં ઉતાવળ હોવાથી ટૂુંકમાું પતાવ્ય ું.  

“બીજ ું કા ુંઈ નુંઈ કમશીકાકા , અમે વરહોવરહ આ નુંદીય ુંના વેકરાને વરખોળી ખાઈ છીં. તી 

સરકાર ઈમ નો કરી આલે કે જાવ બે-પાુંચ વરહ તમે તમ તમારે ટેટી-ચીભડાું પતવી ખાવ. આ તો 

વરહ ેવરહ ેઅરજીય ું કરી કરી , કૈંકની દાઢમાું હાથ ઘાલી પાુંચ-પચાહની કૂતયારને જલેબી 

ખવરાવીએ તુંઈ અમારો ઘાટ ઘડાય છે,” કમલાએ કોઠાની વાત કહી દીધી.  

“અને કમશીકાકા , કડપ પર કાુંકરો મેલી રાતદી’ એક કરી મતીરાું પકવીએ , બરાબર તી 

ટાણે ટીડડાું પડે ઈમ ભલભલા ઊતરી પડી વેલેવેલો ફુંફોસી ખાય છે. એની રુંજાડયન ું પણ કાું ’ક 

કરજો કાકા !” જ વાન રઘાએ મનની દાઝ છતી કરી.  

“જ ઓ, આજ તો મારે ઉતાવળ છે , પણ તમારી વાત સાચી છે . નદીના વેકરામાું તમે 

મથામણ કરી ચીભડાું, શાકભાજી પકવો ને બરાબર પાકે તે વખતે ખાટસવાદદયા આવી હરેાન કરે 

એ તો સૌને કઠે. પણ જ ઓ, એ માટે થોડી ડાકર રાખવી, બાકી ખાવચીજ છે તે આવે તે ખાઈ જાય. 

સમદર પેટ રાખવ ું. દેનારો જે દે છે તેને જ આપે છે . કોકડ ું વળી જાય તેને ત્યાું તો ક્યારેક 

વશરામણનાય વાુંધા પડે છે, સમજયો ? બીજ ું, તારી વાત અંગે હ ું મારાથી થાય તેટલ ું કરીશ.”  

મને ખબર નથી કે એ વખતે એના મનન ું કેટલ ું સમાધાન થય ું હશે . એ પછી મેં પ્રયત્ન 

કરીને પાુંચ વરસ સ ધી ફરી અરજી ન કરવી પડે તેવી જોગવાઈ કરાવી દીધી.   

હમણાું હમણાું જ ુંગલમાું વસતાું ભ ૂુંડન  ું આક્રમણ ગામની શેરીઓ સ ધી પહોંચ્ય ું છે. ભ ૂુંડની 

વસ્તી શેરીઓમાું વધવા માુંડી છે. ખેતર-પાદરમાું પણ ભેલાણ કરે છે. આ અંગે પણ ત્રણ જણાની 

એક કવમટીની રચના કરાવી ભ ૂુંડન  ું વનયુંત્રણ થાય તેવો પ્રયાસ શરૂ કયો છે.  

મારે મન સૌથી ગચિંતાનો પ્રશ્ન છે હડતાળનો. છાશવારે મજૂરોની હડતાળો પડે છે. વશક્ષકો 

ધરણાું કરે છે, એસ. ટી. કમરચારીઓ ચક્કાજામના અકળાવનારા કાયરક્રમો યોજે છે . અરે, રક્ષણ અને 

સલામતીની ગચિંતા સેવનાર ું પોલીસતુંત્ર પણ અરાજકતાને ઉત્તેજન મળે તેવાું પગલાું ભરે છે. સફાઈ 

કામદારો તો ઓછા વેતન ને આરોગયને હાવન કરે તેવાું કામો માટે વધ  વેતનની આશા રાખે તે તો 

સમજાય પણ બૅન્ક કમરચારીઓ , ડૉતટરો , તાર-ટપાલવાળા કામ બુંધ કરે તો જીવનવ્યવહાર કેવી 
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રીતે ચાલે ? આપણા દેશમાું વેપારીઓ , ઉચ્ચ અમલદારો બધા હડતાળો પાડે કે ધીમે કામ કરોની 

નીવત અપનાવે તો હજી ચાલે છે , પરુંત   ખેડૂતો જો હડતાળ પાડે તો શ ું થાય ? આપણા દેશના 

દકસાનો સુંગદઠત બની એમ કહ ેકે આ સાલ અમારે ખેતરમાું કુંઈ નથી વાવવ ું. અમારા જોગ ું અમે 

પકવીશ ું કે સુંઘરી લેશ ું , તો જ ઓ મજા ! પણ હજ  ગામડાના આ ભલાભોળાને ઓઢાડેલી કબીરની 

ચાદર તાર તાર નથી થઈ ગઈ. મ લ્લાની વમનારા પરથી પાક પરવરદદગારની યાદ આવતાું બાુંગ 

બહરેા કાનો પર અથડાઈ પાછી ફરે છે. મોરાદરબાપ ની રામાયણ કથા અને ડોંગરેજીની ભાગવત 

કથા કણરવપ્રય જરૂર લાગે છે , પણ હૃદયને ઢુંઢોળી શકતી નથી. આજે સૌથી મોટો પ્રશ્ન માણસ પોતે 

જ બનતો જાય છે.  

આવા સમયે મને લાગય ું કે ઓછામાું ઓછું આ હડતાળો અને તેય આવશ્યક સેવાઓમાું કામ 

કરતા લોકોની હડતાળો પર પ્રવતબુંધ મકૂવો જોઈએ. ક ટ ુંબમાું પણ કોઈકે તો ઘસાવ ું પડે છે , છોડવ ું 

પડે છે. સમાજ માટે પણ કુંઈક આવ ું કરવ ું પડે તેવ ું નથી લાગત  ું ? એની ફદરયાદો માટે ફરજજયાત 

લવાદી પ્રથા મજબતૂ કરવી જ જોઈએ. અને તેવા લવાદોનો ચ કાદો બુંને પકે્ષ માન્ય રહવેો 

જોઈએ. મેં આથી જ ધારાસભામાું આંખે થવા જેવી પણ મારા મનને અકળાવતી વાત મકૂી. મારા 

અવાજને સૌ સમક્ષ મકૂ્યો કે આ હડતાળો પર પ્રવતબુંધ મકૂો. આન ું પદરણામ શ ું આવશે તેની મને 

ખબર નથી. પણ મેં તો મારી ફરજ બજાવી.   

આ વસવાય રસ્તાઓ , વાહનવ્યવહારની સ  વવધાઓ , તળાવો, નાનીમોટી વસિંચાઈ યોજનાઓ , 

દવાખાનાુંઓ વગેરે તો સૌની જેમ મેં પણ કરાવ્યાું છે.  

થોડી આંકડામાું હકીકતો રજૂ કર ું તો મેં હજારેક દદવસ અમારા વવસ્તારના પ્રવાસમાું આપ્યા 

છે. મેં આજ સ ધીમાું ૨૧૪૬૩ જેટલા પત્રો લોકોને લખ્યા છે. ૧૯૭૫થી ૮૦ સ ધીમાું ૪૮૦ જેટલા 

પ્રશ્નોની ચચાર ધારાસભામાું કરી છે.  
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કેટલ ુંક જે ન થઈ શક્ ું...  

આ તો થઈ મેં કરેલ કેટલાુંક કામોની વાત ; પરુંત   મારા આ સમયગાળામાું કેટલ ુંક જે મેં 

નથી કય ાં તે પણ નમ્રતાપવૂરક વનવેદદત કરવ ું જોઈએ. આને કોઈક આત્મસ્ત  વત પણ કહશેે . કોઈક 

વળી ખોટો દુંભ ગણશે. પણ આ જ મારા જીવનની શે્રષ્ઠ મડૂી છે , જે મને ગ્રામદગક્ષણામવૂતિએ ગાુંઠે 

બુંધાવી હતી. હ ું એમાું કેટલો ઉમેરો કરી શક્યો કે ખોઈ બેઠો તે તો સમાજ જ નક્કી કરી કહ.ે  

સૌથી પહલેી વાત મારે એ કરવી છે કે અમે બે-ત્રણ સુંસ્થાઓ ઊભી કરી , મકાનો બાુંધ્યાું , 

સાધનો વસાવ્યાું, જમીનો ખરીદી વગેરે કય ાં. પણ આજ સ ધી એના માટે કોઈની પાસે હાથ લાુંબો 

કયો નથી. ફુંડફાળા કે ઉઘરાણ ું કય ાં નથી. હા , અમે જરૂર પડી ત્યાું પરસેવો રેડયો છે. ગ્રામજનોના 

પદરશ્રમનો ટેકો લીધો છે. વવદ્યાથીઓએ સાથ સહકાર આપ્યો છે ; પણ ભીખ માગી નથી. અમે તો 

પ્રાથરના કરીએ છીએ કે , “હ ેપ્રભ  ! અમારે કોઈ પાસે હાથ લુંબાવવો પડે નદહ એટલાું બળબ દ્ધદ્વ 

આપજે. અમે કોઈકને દેતા રહીએ તેવ ું ડહાપણ અને દયા અમારામાું પ્રગટાવજે !” અમે કરકસરથી 

જીવ્યાું છીએ અને જીવશ ું. શક્ય તેટલી સરકારની સહાયની યોજનાનો ઉપયોગ કરશ ું પણ કરજ 

કરી કે ભીખ માગી સુંસ્થા નદહ ચલાવીએ.  

અમે ખેડૂતોનાું અનેક કામો કયાર છે. કાળી રાતે ઊઠી ઉકેલ્યાું છે. પણ કોઈ દદવસ તેમના 

કામ માટે કોઈની પાસેથી કાણી કોડી અમે લીધી નથી. અમારા અંગત ઉપયોગ માટે કોઈ ફુંડ 

ઉઘરાવ્ય ું નથી. ઊલટા એમના માટે બૌદ્ધદ્ધક શ્રમ, કાગળો ને ટપાલ દટદકટો પણ ઘરનાું ખચ્યાાં છે.  

૧૯૭૨ની પહલેી ચ ૂુંટણીમાું મને ચોટીલા-સાયલાના ખેડૂતોએ પાુંચથી સાત હજાર રૂવપયાનો 

ચ ૂુંટણીફાળો કરી આપ્યો હતો. એ વસવાય આજ સ ધી કોઈ પણ પૈસા કે લવાજમ ઉઘરાવ્યાું નથી. 

આજકાલ તો રાજકીય કે સામાજજક મુંડળો રચી કે સમારુંભો યોજી ભાતભાતનાું ફુંડફાળા ને ઉઘરાણાું 

થતાું હોય છે. કરોડો રૂવપયા આ રીતે એકઠા થતા હોય છે અને ધીરે ધીરે હજમ પણ થતા હોય છે. 

હમણાું આવાું કેટલાુંક ફુંડોની રામકહાણી બહાર પડી છે. ભગવાન એનાથી અમને બચાવે.  

એક જલદી ગળે ન ઊતરે તેવી વાત મારે કહવેી છે. મેં આજ સ ધી કોઈને લાુંચ આપી નથી 

કે કોઈ પાસેથી અપાવી નથી. મને એ કળણમાું ખેંચવાના બબ્બે પ્રયત્નો થયેલા પણ પ્રભ ન  ું પડખ ું 

મળી જતાું બચી ગયેલો. તે વાત મેં આગળ જણાવી છે.  

કટોકટીકાળમાું અનેક ધારાસભ્યોએ ઘર સાજાું કયારની વાતો સુંભળાય છે. કેટલાકે તો ઈશ્વરે 

આપેલી તક સમજી વમસાનો કોરડો વીંઝી કેટલાકને જેલ ભેગા કરેલા ને ફરી એને છોડાવવાના 

દરની વસલૂાત પાકતાું છોડાવેલા તેમ જાણય ું છે . આ ઉપરાુંત ઉચ્ચ અમલદારોની બદલીઓમાું , 

જમીન અને ધુંધાની ભાગીદારીઓમાું ઠીક ઠીક વળતર મેળવી આવતી ચ ૂુંટણીના ખચરની જોગવાઈ 

કરી લીધેલી તેવ ું લોકમ ખે બોલાય છે. મેં મારી જાતને આમાુંથી બચાવી છે. પ્રલોભનો એટલાું 

લલચાવનારાું છે કે મારો પ્રયત્ન અને વડીલોના પ ણય પ્રતાપે જ એમાુંથી ઉગારો થયો છે.  
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મને કાળજામાું ખટકતી વસ્ત   છે પક્ષપલટો. આજ સ ધી પક્ષ સાથે વવચારભેદ , સમજભેદ , 

અમલની બાબતમાું વાુંધા પડયા છે. જરૂરત લાગી છે ત્યારે કડવા બનીને અવવવેક લાગે તે રીતે 

પણ મેં મારો અગભપ્રાય પક્ષના આગેવાનો આગળ મકૂ્યો છે. પણ પછી પક્ષના આદેશને વશરે 

ચડાવી કામ કરતો રહ્યો છું. કેટલીક અકળામણ થાય તેવી બાબતો વખતે તો વદડલો અને 

મ રબ્બીઓની જબ્બર સમજાવટ , દબાણ છતાું અડગ રહી પક્ષપલટાની કાળી ટીલી મેં ચોડી નથી. 

પક્ષપદરવતરન આજે તો કેટલાકને મન આવથિક સદ્ધરતાનો કાયરક્રમ રહ્યો છે , જયારે મેં એને વસદ્ધાુંત 

સમજી અણનમ રહી એકલ પુંડય ેલડત આપી છે.  

સામાન્ય રીતે સરકાર ધારાસભ્યને મફત સરવાર , દકિંમતી દવાઓ અને ખાનગી દવાનાું 

બીલ ચકૂવે છે. પણ મેં આજ સ ધી એનો લાભ લીધો નથી. ભગવાનને મારી પ્રાથરના છે કે અમને 

એવી બીમારીથી હુંમેશાું બચાવે. 

આજન ું રાજકારણ સેવાન ું રહ્ ું નથી. તે તો મહાત્મા ગાુંધી , નેહર , સરદાર કે શાસ્ત્રી સાથે 

ચાલ્ય ું ગય ું. આજે તો સત્તા , સુંપવત્ત અને સુંતવતની સ્સ્થરતા માટે સૌ મથી રહ્યા છે. પ્રજાકલ્યાણની કે 

સમાજસેવાની ભાવનાન ું તો છડેચોક લીલામ થઈ રહ્ ું છે. આજે રામાયણ-ભાગવતની પારાયણો 

નદહ, પણ મહાભારતન ું કથાકીતરન થવ ું જોઈએ. કારણ ક ર કે્ષત્રનો નરસુંહાર સત્તા , સુંપવત્ત અને 

સુંતવતના કારણે  જ થયો હતો. કૃષ્ણ જેવા પણ તેમાુંથી કોઈને ઉગારી શક્યા નહોતા.  

આવા કપરા સુંજોગોમાું મેં આપેલ વચનન ું પાલન કય ાં છે. રાજકારણના નજીવા કે વવશેર્ષ 

લાભ માટે મેં કોઈ ખોટ ું પગલ ું લીધ  ું નથી. ઈશ્વરને યાદ કરી કહ ું તો રાજકારણમાું કોઈ દદવસ હ ું 

ખોટ ું બોલ્યો નથી. આજે ચાલતાું જૂઠ , પ્રપુંચ અને અનૈવતક કૂડ-કપટનો કોઈ દદવસ મેં આશરો 

લીધો નથી. મારા અંગત કામધુંધાને ગૌણ ગણી ગરીબ પ્રજાના કામને પહલેી અગ્રતા આપી છે. 

મારા ક ટ ુંબ સાથે મારો હુંમેશનો ઝગડો રહ્યો છે. મારાું પત્ની તો કહ ેછે કે , “હવે ઘણાું વર્ષર ઢસરડા 

ઢસડયા. હવે ઘર તરફ નહીં તો અમારા તરફ તો જ ઓ ! આમ ને આમ આ એકના એક ઘરમાું 

જજિંદગી કાઢી , નથી આમાું રસોડાની સગવડ , નથી કોઈ બાથરૂમ-સુંડાસની સ  વવધા , કોઈ મહમેાન 

આવે તો સવૂા-બેસવા જેટલી પણ આડશ નથી. એન ું તો કાુંઈક વવચારો !”  
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અંદરનો અવાિ 

મનમાું વવચાર આવે છે કે , આ બધી સ વવધાઓ આવતાું આપણે લોકોથી જ દા તો નહીં 

પડીએ ને ? બદલાઈ તો નહીં જઈએ ને ? બીજ ું, મને સરકાર જે વેતનભર્થથ ું આપે છે તે પ્રજાના 

પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે મથવા આપે છે. જો હ ું મારા ધુંધા-ધાપા ને આજીવવકાના ઉધામામાું રહ ું તો આ 

બધ ું કોણ કરે ? લોકોએ તો મને શા માટે વવશ્વાસપવૂરક ચ ૂુંટયો છે. હવે મારે શ ું વવશ્વાસઘાતી બનવ ું ? 

આ સમજણથી જ આજ સ ધી મેં અને સવશીભાઈએ કોઈ દદવસ અમારી આવથિક સલામતી અંગે 

વવચાર કયો નથી. આપણે આપણ ું કામ કરો. ‘યોગકે્ષમું વહામયહમ’્નો કૉલ આપનારો શ ું નહીં જોતો 

હોય ? અમને તો આવ ું ભણતર અમારા ગ ર જનોએ ભણાવ્ય ું છે. નાનપણથી કોરી પાટી પર પડેલો 

આ એકડો નજર સામે રાખી અમાર ું ગાડ ું ગબડાવ્યે જઈએ છીએ.  

હા, અમે લોકોની મ સીબતોને વાચા આપી છે. જયાું જયાું ખોટ ું થત  ું જોય ું છે , ત્યાું વવરોધ 

નોંધાવ્યો છે. સત્ય હકીકતો રજૂ કરી છે , પણ પક્ષ છોડયો નથી. આ કારણે સૌથી વસવનયર 

ધારાસભ્યોની હરોળમાું આગળ હોવા છતાું કોઈ પદ-પ્રવતષ્ઠા મને મળ્યાું નથી. લોકોની વાજબી 

વાતો રજૂ કરતાું અળખામણા થઈને ઘણ ું સહન કય ાં છે. પક્ષપલટો કરનારા આજે સત્તાસ્થાને બેસી 

રાજ કરે છે.  

ઊધો કરમનકી ગશત ન્યારી ! 

મરૂખ મરૂખ રાજા કકન્હે 

પુંકડત કફરત ચભખારી ! 

 

આ છે આજની બગલહારી ! સ રદાસે સેંકડો વરસો પવેૂ કાઢેલ ું સમાજવવશ્લેર્ષણન ું સરવૈય ું 

આજે પણ નયા પૈસાના ફેરફાર વવનાન ું જોવા મળે છે. સૌ કહ ેછે આપણે વવકાસ કયો છે , પ્રગવત 

કરી છે. પણ શેની ? ધજાગરો બદલવાથી કે ત્રાજવાું-તોલાું નવાું છાપવાથી સમાજ બદલાતો નથી , 

નાણ ું બદલવાથી કે માવપયાુંમાું ફેરફાર કરવાથી ઉન્નવત સધાતી નથી. અરે ! વાઘાની વરણાગી 

વધારવાથી પણ માનવી બદલાતો નથી. માનવીને બદલવા તો તેનાું મન-મગજને બદલવાું પડશે. 

એનાું સમજ-સુંસ્કારન ું નવ-સુંસ્કરણ કરવ ું પડશે . નવો જમાનો , નવો માનવી માગે છે. આપણે 

સ્વરાજનાું ૩૫ વરસ પછી પણ નવો માનવી નથી સજી શક્યા. એ કામ કયાર વવના મકાનોનાું ઇંટ, 

પર્થથર કે ઉદ્યોગોનાું ઊંચાું ઉત્પાદનો કશો જ ફેર કરી શકવાનાું નથી , ઊલટાના વધ  ગ ૂુંચવાશ ું તો 

નદહ ને ?  

મારી સામે તો અમારા એ વેરાન પ્રદેશના વગાડે રવડી-રખડી ગ જારો કરતા અનેકના 

કરમાયેલા ચહરેા ને આંખની ઉદાસી જ તરવરે છે. આને આપણે ક્યારે ઉડાડી શકીશ ું ? સેજકપરની 

રાુંડીરાડ કોળણ અને રૂપબાઈ માન ું ખમીર એ વગડા વચ્ચે જ પ્રગટ્ ું છે. જીવતરની સાદાઈ ને 

સુંતોર્ષની વનરાુંતમાુંથી સાુંપડ્ ું છે. એવ ું આપણે ફરી ક્યારે સજીશ ું ? કે પછી આજના જગત જેમ 

વત્રશુંક ની સ્સ્થવતમાું જ લટકશ ું ?  
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અમારા ગ ર જનોએ આદરેલી લોકોપાસનાનો તુંત   અમને લોકો સાથે હૃદયથી જોડી રાખે એ 

જ મનવાુંછના છે. ધજાળાના ચોરેથી શરૂ કરેલી આ જીવનયાત્રા આ ટીંબે પરૂી થાય તેવી 

મનોકામના છે. અમારો આ અર્ઘયર સાચી દદશાનો બની રહ ેતેવી અમારી પ્રાથરના છે.  

બાકી તો વનવગડે ઊજરેલા અમે સકૂી ધરતીમાું ગ લાબન ું વાવેતર કરવા મથીએ છીએ. 

મઠૂી એક સ ગુંધી એ મલકમાું વેરી જઈએ તોય કૃતાથર થઈશ ું.  

અલવવદા !  

-----------  

 સમાિ તથા જીવનદૃષ્ટટ 

દરેક કેળવણી યોજના પાછળ લેનારને સુંપન્ન કરવા ખાતર એક જીવુંત સમાજદૃષ્ષ્ટ હોય છે. 

તેને ટૂુંકમાું આ મકૂી શકાય :  

(૧) માનવીના સુંત  ગલત સમયક્ વવકાસ માટે એનો રોજબરોજનો સમાજ બહ  મોટો ન હોય , 

તેમ જ તેમાું માનવ જીવનની મળૂભતૂ જરૂદરયાતો માટે આવશ્યક પ્રવવૃત્તઓ કરનાર વવવવધ શસ્તત 

ને ર ગચવાળાું માણસો હોય. જીવનને એકાુંગી બની જવા ન દેવ ું હોય તો સમાજના ઘટકે આ શરતો 

પરૂી પાડવી જોઈએ. આ શરતો ખેતીપ્રધાન ગામડ ું જ પરૂ ું પાડે તેમ છે. અલબત્ત આજે જે ગામડાું 

છે તેમાું વૈજ્ઞાવનક મનોવવૃત્ત અને સહકાર દૃષ્ષ્ટ ઉમેરવાની પરૂી જરૂર છે.   

(૨) આ વવચાર પાછળની બીજી માન્યતા શ્રમ વવરે્ષની છે. પ્રકૃવત્તએ આપેલ આંખ-કાન ન 

વાપરીને માણસ પોતાના તેમજ સમાજના સમયક્ વવકાસને ધક્કો પહોંચાડે છે. તે જ વાત 

હાથપગના ઉપયોગને પણ લાગ  પડે છે. ઉત્પાદક શ્રમ એ સ્વસ્થ વ્યસ્તત તથા સ્વસ્થ સમાજ બુંને 

માટે ઘણી જરૂરી વસ્ત   છે ; ને તેમાુંથી જ સહજેે ફગલત થતી વસ્ત   અન્યના આવા શ્રમની ચોરી ન 

કરવાની છે. આ બુંને્ન વનયમોનો ભુંગ થયા કરે ત્યાું સ  ધી સમાજ શારીદરક કે માનવસક આરોગય 

પ્રાપ્ત કરી શકે નહીં.  

આમાુંથી ફગલત થતી આન ર્ષુંગગક વસ્ત   છે જીવનની ભોગપ્રધાન વવૃત્ત તરફ અર ગચ. સમયક્ 

જીવનમાું કે સમાજમાું આ દૃષ્ષ્ટએ “ભોગ” પ્રધાનસ્થાને હોઈ શકે નહીં.  

- મન ભાઈ પુંર્ોળી  
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શ્રી કરમશીભાઈ મકવાણા 
શ્રી. કરમશીભાઈ કાનજીભાઈ મકવાણાનો જન્મ તા. ૭-૧૦-૧૯૨૮ના સ રેન્દ્રનગર જજલ્લાના 

સાયલા તાલ કાના અડાળા ગામમાું બહ  સામાન્ય સ્સ્થવતના ખેડૂત ક ટ ુંબમાું થયો હતો. વારુંવારના 

દ ષ્કાળોને કારણે ક ટ ુંબને ખેતી છોડી જોરાવરનગરમાું મજૂરી કરવા આવવ ું પડેલ ું. નાની ઉંમરના 

કરમશીભાઈ ને પણ પેદટય ું પરૂવા કાળી મજૂરી કરવી પડી હતી. પણ સદ્દભાગયે એક રચનાત્મક 

કાયરકરની હૂુંફથી આંબલા ગ્રામદગક્ષણામવૂતિ લોકશાળામાું જોડાવાન  ું બન્ય ું. ચાર વરસ લોકશાળામાું 

ભણી ‘વવનીત’ થઈ ગ જરાત વવદ્યાપીઠના મહાવવદ્યાલયમાું ભણયા. પણ ત્યાુંયે ગરીબી એમનો પીછો 

કરતી રહી અને સ્નાતક અભ્યાસ પરૂો ન થયો.  

પોતાના વડવાઓએ લ ૂુંટેલ ગામ ધજાળા ( તા. સાયલા )ને બેઠ ું કરવા ત્યાું કામ શરૂ કય ાં. 

ગ્રામસેવક, સુંસ્કાર કેન્દ્રના વશક્ષક , ગ્રામવવદ્યાલય લોકશાળાના સુંચાલક , લોકલ બોડર તથા જજલ્લા 

શાળા બોડરના સભ્ય, પ્રમ ખ-તાલ કા, પુંચાયત, સાયલા, ગ જરાત વવધાનસભામાું ચોટીલા વવસ્તારના 

ધારાસભ્ય, ગ જરાત કૃવર્ષસેલના કન્વીનર , બક્ષીપુંચ પછાતવગર સવમવતના અધ્યક્ષ , ગ જરાત 

વવધાનસભાની ખાતરી સવમવત , અંદાજ સવમવત તથા કામકાજ સલાહકાર સવમવતના સભ્ય તરીકે 

કામ બજાવતા રહ્યા છે. છેલ્લાું પુંદર વર્ષરથી ચોટીલા વવસ્તારના વવધાનસભાના સભ્ય તરીકે ચટૂાુંઈ 

આવતા રહ્યા છે.  

ખેતી, વકૃ્ષ ઉછેર , સાદહત્ય વાચન , પ્રવાસ અને વ્યાપક લોકકેળવણી એ એમના શોખના 

વવર્ષયો છે. ધારાસભ્ય તરીકે લોકોના પ્રશ્નો ઉકેલવા , વવધાયક રચનાત્મક રાજકારણ દ્વારા 

લોકકલ્યાણનાું કામો કરવાું એ એમની વવશેર્ષ પ્રવવૃત્ત છે.  

શ્રી. શાુંતાબહને સાથે એમન ું લગન થય ું છે , તેમને ચાર બાળકો છે – બે દીકરા અને બે 

દીકરીઓ.   
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