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ઉપહાર

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે , તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે
વશક્ષણસંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કે ટલો અને કે વી રીતે સંસારનાં
અંધારાં-અજવાળાંમાં રસ્તો કાઢયો તે છે .
નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના વનવમત્તે જે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાંની આ એક
કામગીરી છે . ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદે શ અને પછાત સમાજની પુનરર ચના
સાથે સંકળાયેલાં કે ટલાંક ભાઈઓ–બહેનોની આ અનુભવકથાઓ છે . આમાંનાં કે ટલાંક ખેતી,
સહકાર, પંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સંકળાયેલાં છે , સરકારી અમલદારો છે , ધારાસભ્યો છે ,
જેલ સુપરરન્ટે ન્ડેન્ટ પણ છે .
વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહેલાંના ઓછી કે વધુ સુઘડતાવાળા અહેવાલોમાં सूत्रे
मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે . પ ૂવર અને દક્ષક્ષણ ગુજરાતના આરદવાસી
વવસ્તારમાં, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાં વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયરમાં પરોવાયેલાના આવા બીજા
ડઝનબંધ અહેવાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે . પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગુજરાત પાસે ધરીએ
છીએ.તેમાં અમારા સામર્થયરની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગુજરાતમાં ખ ૂણે ખ ૂણે તેજ
પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે .
સદ્ ગ્રંથોના માધ્યમથી સદગુણો ખીલવવા અને જનસેવાનાં કાયો કરનારાઓને પ્રેરક બની રહે તેવ ું
સારહત્ય 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.
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કે ળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર !

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ ૂળ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે . આ સંસ્થા
લોકાક્ષભમુખ–ગ્રામાક્ષભમુખ કે ળવણી–જગતનું સત્ય છે . અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવિવયર
નાનાભાઈ કહેતા કે , “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાં આચરે તેની છે આ
લોકભારતી.” ગાંધીજીએ પોતાના જીવનમાં પોતાના ઉપર કરે લા પ્રયોગોમાંથી જે પ્રયોગો સફળ
રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સંસ્થાઓમાં કરે લા વશક્ષણ–
પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ
તેના વ્યાપક અમલ માટે મ ૂક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સંસ્થાના ઉત્સાહી અને
સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે .
નઈતાલીમનુ,ં લોકભારતીત્વનું વવશ્વબજારમાં આજે માકે રટિંગ થવું અવનવાયર છે . કારણ કે
વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ ૂકે તે પહેલાં જાગી જવું
બહુ જરૂરી છે . આના જ સંદભે, લોકભારતીના કે ટલાક વવશેિ સફળ થયેલા વવદ્યાથીઓનાં કાયો–
અનુભવોની નોંધ “ઝાડનાં પારખાં ફળ પરથી” એ શીિરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરે લી ૨૬
પુક્સ્તકાઓમાં રજૂ થઈ છે , જેણે સમાજને જીવનલક્ષી વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડયા છે .
નઈતાલીમનો સંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શું શું કરી શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાં રજૂ થઈ છે . તેમાં
બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ું છે .
છપાઈને હજારો વાચકો સુધી પહોંચેલા આ બહુ મ ૂલ્યવાન અનુભવોને આધુવનક સમયમાં
ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સુવવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાં પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી
દ્વારા સન્માવનત અમારા પ ૂવર વવદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુ’ં ના સહતંત્રી શ્રી જુગલકકશોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ,
અનુક્રમ
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એટલું જ નહીં પણ એ બધી જ પુક્સ્તકાઓનું પ્ર ૂફરીરડિંગકાયર સંભાળી લીધું સાથે સાથે ગ્રારફકને
લગતાં તથા પ્રકાશનનાં કાયોમાં મુબ
ં ઈના શ્રી ત ુષાર મહેતાની રકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયર
પાર પાડવાની તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાં
આવ્યો.
ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બુકરૂપે હજારો પુસ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ
સફળ થયેલાં કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્્ુ.ં આના માટે ના જરૂરી ભંડોળ સારુ
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાં જરૂરી બજેટ
કરતાં પણ વધુ મદદ હતી ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારે ખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટે લ (્ુએસએ),
અશોક મોઢવારડયા (જૂ નાગઢ) તથા રમેશ પટે લ (કે ક્ષલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને
પ્રોત્સારહત કયાર.
આમાંના શ્રી રમે શભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ ની મદદથી (કન્યા કે ળવણીના આગ્રહી, તેમનાં સ્વ.
માત ુશ્રી કાશીબહેન ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપ્રે મી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહેનના સૌિન્યે ) તથા શ્રી

ચર્રાગભાઈ પટેલ ની મદદથી આ બધી પુક્સ્તકાઓનું પ્રકાશન થશે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે
ખ ૂબ આભારી છીએ.
આવનારા સમયમાં વશક્ષણજગતને મ ૂલ્યવાન રદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાં આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક
ગુજરાતી વાચકો સુધી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનુભવો પહોંચાડવાનું
અમારંુ કાયર સાથરક થશે તેવી આશા સાથે –
– અરુણભાઈ દવે . (મૅ નેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)
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સાંસ્કારદીક્ષા
મણાર લોકશાળાના પ્રકૃવતમય વાતાવરણમાં જન્મથી જ ઊછરવાનો અને ઘડાવાનો મને
મોકો મળ્યો છે . તેને હુ ં મારંુ પરમ સદભાગય સમજુ ં છં. એ પણ એવી સંસ્થા કે જે ગાંધીવવચાર,
ખાદી, નઈતાલીમ અને ગ્રામવવકાસનાં કામોને વરે લી છે . પ ૂ. નાનાદાદા, મનુદાદા, મ ૂળશંકરભાઈ
અને બુચદાદા પાસે વશક્ષણ મેળવેલ ું અને તેનાથીય વવશેિ જીવનઘડતર મેળવેલ પ ૂ. બાપુજી
(મારા વપતાશ્રી ગોરધનભાઈ) પાસેથી. એ સૌનો વારસો મને મળ્યો છે . તે બદલ હુ ં ગૌરવ અનુભવું
છં.
કવવએ કહ્ું કે – ‘‘સતની કાંટાળી કે ડી પર પુટપ બની પથરાજો.’’ આવી સતની કાંટાળી
કે ડીના પુટપ બનવાનું સદભાગય મને મળ્્ું છે . પ ૂ. કાકા શ્રી કાંવતસેન શ્રોફ અને પ ૂ. કાકી શ્રી
ચંદાબહેન કે . શ્રોફનો પ્રેમ, હફ
ંૂ અને માગરદશરન મળ્્ું છે . શ્રી અવશ્વનભાઈ તથા શ્રી દીપેશભાઈની
ક્ષલડરશીપ મળી છે . તેને પણ હુ ં મારંુ પરમ સદભાગય સમજુ ં છં.
મારંુ પ્રાથવમક વશક્ષણ અડધું મણારમાં થ્ુ.ં પ ૂ. ભાનુભાઈ જાની અમારા આચાયર. ત્યારે
ચાલતાં જઈએ. ક્યારે ક મસ્તી કરીએ. ક્યારે ક ઝઘડો પણ કરીએ. પછી બધાં સાથે બેસીને જમીએ.
ક્યારે ક ટુકડીમાં વ ૃક્ષો પસંદ કરી ઉછે રીએ. ક્યારે ક વરસાદમાં નદી બે કાંઠે ઊભરાઈ જાય ત્યારે પ ૂ.
ભાનુભાઈના ઘરે જ રોકાઈ જઈએ. તેમનાં બા ખ ૂબ જ માયાળં . અમને હેતથી જમાડે. તેમની સેવા
અને આચાયરપણું અમારા વવકાસમાં આજે પણ મહત્ત્વનું પ્રદાન કરી રહ્યાં છે .
આ સમય દરવમયાન સંસ્થાના સુદ
ં ર વાતાવરણમાં ઊછરવાનો મોકો મળ્યો. સમ ૂહમાં
ઉત્સવોની ઉજવણી કરવી, સમ ૂહભોજન કરવુ,ં દરરયે સમ ૂહસ્નાન કરવુ,ં બાજરાનો પોંક, તલ અને
ખાંડ સાથે મગફળીના ઓળા ખાવા, મકાઈના ડોડા ખાવા, શેરડીનો રસ પીવાની અને ગોળ
ખાવાની મજા, દરરયે જઈને આઇસ્ક્રીમ હાથે બનાવીને ખાવાની મજા, પ ૂ. મનુદાદાની વાતાર,
લોકશાળાની રે લી, વાડોક્ષલયાનું કામ, તેમાં કરે લ શાકભાજી-ફળો ખાવાની મજા, વેકેશનમાં
મગફળીનો સલ્લો કરીને તેની વાનગીઓ ખાવાનો આનંદ, ઘરે રૂમાંથી પ ૂણી બનાવી, અંબર પર
કાંતી, તૈયાર કરે લ ખાદી પહેરવાની મજા. જીવનમાં ખાદી અને શ્રમનું મહત્ત્વ મણારથી જ
સમજાઈ ગ્ું હત.ું
અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 7

પ્રાથવમક વશક્ષણનો બીજો ભાગ ટીમાણામાં પ ૂરો કયો. ત્યાં ગામડાનું ધબકત ું જીવન, ખેતી
અને પશુપાલનનો વવશેિ પરરચય થયો. સાથોસાથ સજીવ ખેતી દ્વારા મસાવાળો ગોળ, બાજરો,
મગ, તલ, ઘઉંના ક્ષબયારણના પ્લોટ, તેમાં પણ ક્ષચકોરી, કે ળાં, શેરડી, લસણ અને બાગાયતી
પાકોની નવી ખેતી દ્વારા ખેડૂતોને મદદરૂપ થવું વગેરે શીખવા મળ્્ુ.ં
ટીમાણામાં તહેવારોની મજા ખ ૂબ જ માણી છે . વ્રતોના જાગરણમાં સોગઠાંબાજી, રાસગરબાની રમઝટ, જન્માટટમીમાં દાંરડયારાસ, ભાદરવી અમાસનાં મેળા, નવરાવત્રની ભવાઈ,
ડાયરાઓ, મકરસંક્રાવતમાં ગામને ગોંદરે પશુઓ માટે ઘાસચારો નાખવો, પતંગ ચડાવવા, હોળી

–

ધ ૂળે ટીની મજા માણવી, આભડછે ટ, વહેમ, ડાકલાં, દોરાધાગાનો અનુભવ પણ થયો છે . અલગ
અલગ જ્ઞાવતના રીતરરવાજો પણ જોયા છે . અને સંતશ્રી બજરં ગદાસ બાપાના ખોળામાં રમવાનો
મોકો પણ મળ્યો છે .
માત્ર ખેતી દ્વારા પણ આવથિક, સામાજજક અને શૈક્ષક્ષણક વવકાસ કરી શકાય તે પ ૂ. બાપુજીના
જીવન દ્વારા ટીમાણામાં જો્ુ.ં તેઓ બાળકોના વવકાસ માટે સતત કાળજી રાખતા; તે માટે સાચી
સમજણ આપતા. આસપાસનાં ગામોમાં નાનામોટા ત્રાસનો સામનો કરીને લોકચાહના કે મ મેળવી
શકાય તે પણ પ ૂ. બાપુજીના જીવન પરથી શીખવા મળ્્ુ.ં ક્યારે ક તો પોતાનું નુકસાન વેઠીને પણ
બીજાને મદદરૂપ થતા.
પ ૂ. બા ગામના રાજકારણમાં ભાગ લે. બાલમંરદર કે પોિકઆહાર કે ન્રમાં માગરદશરન આપે .
પ ૂ. વવજયાબા અને અન્ય પાસેથી વવવશટટ રસોઈ, અથાણાં શીખીને બીજાને શીખવાડે . નાનાં
બાળકોને પોતાના અનુભવ અને કોઠાસ ૂઝથી સારવાર આપી હસતાં હસતાં વવદાય કરે . શ્રાવણ
માસમાં મંરદરે ધ ૂન ગવરાવે . પ્રસાદ વહેંચે. ગમે તેવી પરરક્સ્થવતમાં અમને કોઈ પણ વસ્ત ુની ખેંચ
અનુભવવા દીધી નથી.
માધ્યવમક વશક્ષણ માટે મારાં મોટાંબહેન સુશીલાબહેન આંબલા જોડાયાં. એટલે મારે માટે
એ બધી રીતે અનુકૂળ થઈ ગ્ું હત.ું હુ ં ત્યાં તરત ગોઠવાઈ ગયો.
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આંબલામાાં પાયાન ાંુ ઘડતર
લોકશાળાના વશક્ષણ પાછળ પ ૂ. નાનાદાદાનું વિોનું ક્ષચિંતન, તપ અને લોકોપયોગી વશક્ષણ
માટે ની દૃષ્ટટ મુખ્ય હતાં. આવું લોકવશક્ષણ આજે તો ઉપયોગી છે જ, પણ ભવવટયમાં લોકોને સાચા
વશક્ષણ માટે માગરદશરન જોઈશે ત્યારે પણ ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ આંબલા, મણાર અને અન્ય સંસ્થાઓ
આપી શકશે તેમાં મને શંકા નથી. આ તપોભ ૂવમ પર જીવન ઉપયોગી વશક્ષણ તો મળ્્ું જ,
સાથોસાથ સંસ્કારવસિંચન પણ થ્ુ.ં છાત્રાલયજીવન દ્વારા પરરવારભાવના વવકસી. તહેવારો, ઉત્સવો,
પ્રવાસો અને શ્રમ દ્વારા વશક્ષણ મળ્્ુ.ં ખાદીનું મહત્ત્વ સમજા્ુ.ં ખેતી અને વવજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન
મળ્્ુ.ં જીવનમાં વવવવધ પાસાંને આવરીને માનવ ઘડતરનું કામ અહીં થાય છે તેનો પરરચય થયો.
સાચા અને જવાબદાર નાગરરકના ઘડતર માટે ની આંબલાની રદનચયાર પણ સરસ. ક્યારે ક
પ્રભાવતયાં કે ભજનો દ્વારા સંગીત ટુકડી તો ક્યારે ક વસતાર લઈને પ ૂ. અવનલભાઈ ધ્વવનરૂમમાંથી
પ્રસારણ કરી સૌને જગાડે . પછી પ્રાત:કાયો પતાવી, ગૃહકાયર કરી, નાસ્તો કરીએ; નાસ્તા પછી શ્રમ,
સ્નાન, ભોજન; પછી સંમેલન, વગો, રમત-ગમત; પછી સાંજનું ભોજન, પ્રાથરના, સ્વાધ્યાય અને
શયન. પ ૂરી રદનચયાર વશસ્તબદ્ધ અને સમયમર ચાલે.
ગૃહકાયર સવાાંગી વવકાસ માટે બદલાત ું રહે. શાકભાજી સમારવાં, રોટલી વણવી, સંડાસસફાઈ
કરવી, ચોકસફાઈ કરવી, પાણી ભરવુ,ં દૂ ધ લાવવું વગેરે દ્વારા જીવનઘડતરની તાલીમ મળે .
રસોડાનું સંચાલન, આયોજન અને ઋત ુ અનુસાર આરોગય જળવાઈ રહે, પ ૂરત ું પોિણ મળી
રહે તે રીતે નાસ્તો-ભોજન આપવામાં આવે. વશયાળામાં શેકેલી શીંગ અને ગોળ, રાબ, દક્ષલયો,
રોટલો-દૂ ધ, જામફળ. ચોમાસામાં કડુ કરરયાત ું આપતા. મહાભોજનમાં એવા પ્રેમથી જમાડતા કે ઘર
યાદ ન આવે. કઢી, ખીચડી તો બસ આંબલાની જ.
આંબલામાં વશક્ષણ પણ ઋવિમુવનઓના આશ્રમ જેવુ.ં છતાં વવજ્ઞાનનો પ ૂરે પ ૂરો ઉપયોગ થતો.
વવિયો પણ જીવનનાં બધાં પાસાંને આવરી લે તે રીતે પસંદ કરે લા. ભાર વવનાનુ,ં ગાઇડ વવનાનુ,ં
ટય ૂશન વવનાનું ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે તેવ ું વશક્ષણ. પરીક્ષા વખતે વગરમાં લખેલ નોટબુકો અને
પાઠયપુસ્તકો વાંચવાનાં. છતાં છાત્રાલયજીવન સાથેન ું એ ધમધમત ું વશક્ષણ આજે પણ ઉપયોગી
અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 9

લાગયા કરે છે . પ ૂ. ભીખાભાઈ પ્રથમ શ્રમનું મહત્ત્વ સમજાવે. વગરમાં કપાસ સંકરણનું કે નવી જાત
તૈયાર કરવાનું ભણાવે. પછી વાડોક્ષલયામાં તે પ્રત્યક્ષ શીખવે . ત્યારે કંટાળો નથી આવ્યો. અભ્યાસ
દરવમયાન સંકર કપાસનું બીજ તૈયાર કરી, તેમાંથી ઉત્તર ભારતનો પ્રવાસ કરી, જે આનંદ મેળવ્યો
છે , તે અનેરો હતો. જજનમાં કામ કરી પ ૂણી બનાવી અંબર ચરખા પર કાંતતા. બટે ટાની કુફરી
વસિંદુરી, કુફરી ચમત્કાર વગેરે જાતો વવશે ભણતા. પણ પછી વાડોક્ષલયામાં તે જાતના બટે ટા કરીને
પ્રદશરનમાં ઈનામ મેળવતા ત્યારે વવશેિ આનંદ થતો. ડોસનમાં આખો રદવસ સમ ૂહશ્રમ દ્વારા
ગોચર જમીનની સુધારણા, બંધ-પાળા દ્વારા જમીન સંરક્ષણ અને પાણીસંગ્રહનું પણ શીખતા. છતાં
કામનો થાક ન લાગતો. કંઈક સર્જન કયારનો સંતોિ થતો.
લોકશાળા સંઘની રે લી યોજાય ત્યારે તેમાં સાંસ્કૃવતક કાયરક્મો, પ્રદશરન અને અન્ય વ્યવસ્થા
દ્વારા અમારંુ ઘડતર થત.ું એક વશલ્પી કોઈ રચના કરે ત્યારે તેમાં તે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે . ખાવાપીવાનું પણ ભ ૂલી જાય છે . તેવો અનુભવ પ્રદશરન વખતે અમને પણ થયેલો. પછી બીજા તેની
પ્રશંસા કરે ત્યારે જે આત્મસંતોિ મળતો તે અવણરનીય હતો. પ્રવાસ એ લોકશાળાનું મહત્ત્વનું અંગ.
નાના-મોટા પગપાળા પ્રવાસો, સાઈકલ પ્રવાસો, બસ કે રે લ્વે દ્વારા મોટા પ્રવાસો કયાર છે . પ્રવાસમાં
ઇવતહાસ-ભ ૂગોળ સરળતાથી સમજાઈ જાય છે . વવવવધ સ્થળો-સંસ્થાઓ જોવા મળે છે . નવુન
ં વું
જોવા, જાણવા, શીખવા મળે છે . દે શનો સાચો પરરચય થાય છે . પ્રાથરના એ લોકશાળાના જીવનનો
પ્રાણ છે . પ્રાથરના દ્બારા મનને શાંવત મળે છે . આત્માનો વવકાસ થાય છે .
આંબલા અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે ઘણાં ભાઈઓબહેનોને એક સાથે ટાઈફોઈડ તાવ આવ્યો
ત્યારે પ ૂ. લાલજીભાઈએ રાતરદવસ જોયા વવના કરે લી મ ૂક સેવા યાદ આવે છે . સમયસર દવા
આપવી, જરૂરી ખોરાક આપવો, સ્વચ્છતા રાખવી વગેરે રદવસો સુધી હસતાં હસતાં ક્ુ.ાં અમારંુ
એસ. એસ. સી.નું મહત્ત્વનું વિર હત.ું છતાં આવી માંદગીમાંથી અમને ઝડપભેર સાજા કયાર . બધા
સારા માક્સર મેળવી પાસ થયા. ચાર વિર ક્યારે પ ૂરાં થઈ ગયાં તેની ખબર પણ ન પડી. અમે
આંબલામાંથી જે પામ્યા છીએ તે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય તેમ નથી. શત શત પ્રણામ એ ભ ૂવમને
અને તેના પ્રણેતાઓને !
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લોકભારતીમાાં આયોિનની દૃષ્ટટ મળી
ઉચ્ચવશક્ષણ માટે લોકભારતી સણોસરા ગયો. લોકદક્ષક્ષણામ ૂવતિ પરરવારના નાતે માગશર
વદ બારશના ઉત્સવોમાં વિોથી ત્યાં જતા હતા. એટલે લોકભારતીમાં અજાણ્્ું ન લાગ્ુ.ં
લોકભારતીમાં કોઠારી તરીકે ન ું ગૃહકાયર ભોજનવ્યવસ્થા શીખવા માટે ખ ૂબ જ મહત્ત્વનુ.ં
નક્કી કરે લ બજેટમાં, નક્કી કરે લ વસ્ત ુઓ, જરૂરી પોિણ સાથે આપવી તેમાં ઘણું શીખવાનું મળે છે .
રહસાબ રાખવો, સ્ટોક રાખવો, વસ્ત ુ સમયસર મંગાવવી, તે અનુભવો આજે ઘરમાં અને કાયરક્ષેત્રમાં
પણ કામ આવે છે . અહીં ગૃહકાયરમાં ભાઈ ચૈતન્ય સાથે સંડાસ સફાઈ કરવાનું કામ અમે સામેથી
સ્વીકારી લીધું હત.ું
મેળા અને આનંદ બજારમાં સ્ટોલ રાખી, સારી વસ્ત ુઓ તૈયાર કરી વાજબી ભાવે આપતા.
છતાં તેમાંથી ખોટ ન જાય અને વાજબી મહેનતાણું મળી રહે તે પણ જોતા. એ જ અનુભવ આજે
એગ્રોસેલમાં ફેર રે ડ દ્વારા વવશ્વ બજારમાં પહોંચવામાં ખ ૂબ જ કામ આવે છે .
રસોડાં પાછળ વાડોક્ષલ્ું મળત.ું તેમાં ભીંડા, ચોળી, ગુવાર, દૂ ધી, ત ુરરયાં, સરગવો વગેરે
કરતા. તેમાંથી શાકભાજી તો મળે અને રસોડાંનો ખચર પણ ઘટે . અમારે ચાર વિરમાં ક્યારે ય
ભોજનનું લવાજમ ઘટયું નથી. ક્યારે ક વધ્્ું છે , તો સંસ્થાએ તે અમને પાછં આપ્્ું છે .
ખાદી દ્વારા ગામડું, તેનો સતત વવકાસ તથા નાના ગૃહઉદ્યોગો દ્વારા લોકોને પ ૂરક રોજી મળી
રહે, તે દૃષ્ટટ નજર સામે રાખીને લોકભારતી દે શના સાચા નાગરરકો તૈયાર કરવાનું કામ કરી રહી
છે .
લોકભારતીમાં ચાર વિરમાં ભાઈ ચૈતન્ય સાથે ઘણા પ્રવાસો કયાર . તેમાં પ ૂ. બાબા
(પ્રવીણભાઈ મશરૂવાળા)નું માગરદશરન અમને ખ ૂબ ઉપયોગી થ્ુ.ં તેમણે બધી જગયાએ કે ળવેલ
સંબધ
ં ોનો ખ ૂબ લાભ મળ્યો. વવિય વશક્ષણ અને વ્યવહારુ જ્ઞાન પણ મળ્્ુ.ં આયોજન કરવાની
દૃષ્ટટ પણ મળી.
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વશક્ષબરો દ્વારા જીવનનું ઘડતર થ્ુ.ં એક વશક્ષબર અમે અમરે લી કરે લી. ટીમવકર થી કામ
કરીએ તો કે વ ું સુદર
ં
કામ થાય અને સારંુ પરરણામ આવે તે શીખવા મળ્્ુ.ં મુલાકાતે આવેલ
અમારા વંડ્રાભાઈ પણ આશ્ચયરચરકત થઈ ગયા. આખા ગજેરાપરામાં સૌથી પહેલી મગફળી કાઢીને
વેચાણ માટે માકે ટમાં પહોંચાડી દીધી હતી.
ડાંગમાં આરદવાસી વશક્ષબર કરે લી. ત્યાં આરદવાસીઓનું ધબકત ું જીવન જોવા મળ્્ુ.ં તેમના
ુ નો અને તેમની સંસ્થાનો
રીતરરવાજો જોયા. તેમના વવકાસ માટે ભેખ લઈને બેઠેલા નાયક બંધઓ
પરરચય થયો. એક સંસ્થા બેઠી કરવા માટે કે ટકે ટલી મહેનત કરવી પડે છે , કે ટકે ટલો ભોગ આપવો
પડે છે , તે અનુભવ્્ુ.ં કુદરતનાં ખોળે જીવતાં લોકોનો પરરચય થયો. તેમની ગરીબી જોઈ. ખ ૂબ
દુ:ખ થ્ુ.ં ઉશનસ્ યાદ આવ્યા:
‘‘કે રલ કાશ્મીર ફરો, ઓખા આસામ ફરો,
આખોય દે શ અમે એનાં એ ગામડાં.’’
એન.એસ.એસ.ની વશક્ષબરો બહાર જઈને પણ કરી અને લોકભારતીમાં પ ૂ. મનુદાદા,
બ ૂચદાદા સાથે રહીને પણ કરી. અહીં નહેરો અને તળાવો બાંધી કાયમી યાદગીરી તો કરી, પણ
પાણીની અછતવાળા વવસ્તારોમાં પાણી સંગ્રહનાં કામો કે મ કરવાં તેની પ્રેરણા પણ મળી.
એક વાર પ્રાથરનામાં પ ૂ. મનુદાદાએ ટકોર કરી કે તમે સહકાર વવિય પર તો ભણો છો, પણ
તમારો નાનકડો ‘વવદ્યાથી ગ્રાહક સહકારી ભંડાર’ તો સરખો ચલાવો. આ હળવી છતાં સચોટ ટકોર
મારા મન પર અસર કરી ગઈ. મેં તક ઝડપી લીધી. મને બધાંનો સહકાર મળે તો જવાબદારીપ ૂવરક
ભંડાર ચલાવીશ એમ નક્કી ક્ુ.ાં ખરે ખર બધાનો સહકાર મળ્યો. સરસ કામ થ્ુ.ં ભાવનગર જઈને
ખરીદી કરવી, તેનો રહસાબ રાખવો, ખચર અને ખરીદી પરથી તેનો વેચાણભાવ નફા સરહતનો
કાઢવો, તેની તાલીમ મળી. આ બધાંમાં અમારા અધ્યાપક શ્રી રદનેશભાઈ ભટ્ટનું માગરદશરન મળ્્ુ.ં
જે આજે એગ્રોસેલના ચૌદ સેન્ટરોમાં ખ ૂબ ઉપયોગી થાય છે .
લોકભારતીમાં વવદ્યાથીમંડળ, તેની ચટં ૂ ણી, મંત્રીમંડળની રચના, આમ સભા દ્વારા મંત્રીઓનાં
કામોનો રહસાબ માગવો, પ્રશ્નો પ ૂછીને ખુલાસા માંગવા વગેરે દ્વારા લોકશાહીની સાચી તાલીમ મળે
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છે . જવાબદાર નાગરરક તરીકે કે મ વતરવ ું તેની કે ળવણી મળે છે , એક વાર મને પણ ઉત્સવમંત્રી
તરીકે ની તક મળે લી. મેં તે જવાબદારીપ ૂવરક વનભાવેલી.
લોકભારતી ખેડૂતોને હૈયે વસી ગઈ હોય તો લોક-૧ ઘઉંની જાતને લીધે. પ ૂ. ઝવેરદાદા
અને ભલાણીભાઈ સાથે ઘઉં સંશોધનમાં કામ કરવાની ઉત્તમ તક મને પણ મળે લી. લોક-૧ ઘઉંની
જાત બહાર પડી અને રાટરીય કક્ષાએ માન્યતા મળી ત્યારે જે આત્મસંતોિ મળ્યો તે કલ્પનાતીત
હતો. લોકભારતી જેવી એક નાની સંસ્થા, ઓછાં સાધનોની અને ઓછી મ ૂડીથી, પણ ચોક્ક્સ ધ્યેય
સાથે, લગનથી, કામ કરે તો શું પરરણામ લાવી શકે તે ઘઉં સંશોધન વવભાગ દ્વારા સમગ્ર દે શ અને
દુવનયાએ જાણ્્ુ.ં હવે લોક-૪૫ને પણ સમગ્ર દે શમાં ઉપજાઉ જાત તરીકે માન્યતા મળી છે ; આમ
ઘઉંની બે જાત લોકભારતીએ દે શને આપી.
લોકભારતીના સંશોધન વવભાગ દ્વારા નેશનલ ઈવનશ્યલ વેરાયટી રાયલમાં, સમયસર
વાવણીના અખતરામાં લોક-૫૨, મોડી વાવણીના અખતરામાં લોક-૫૩, એન.જી.એસ.એન.માં
રોગપ્રવતકારક જાત તરીકે લોક-૪૨ તેમજ ઘઉંની નવી ૧૦ જાતો ગેરૂ અને અન્ય રોગોના પરીક્ષણ
માટે અપાઈ છે . નેશનલ ચેક વેરાયટી તરીકે સેન્રલ ઝોનમાં લોક-૧ અને પેનીન્શ્્ુલર ઝોનમાં
લોક-૪૫એ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્્ું છે .
વવશ્વના ઘઉં સંશોધનમાં મુખ્ય કે ન્ર સવમવત મેક્ક્સકો તરફથી ગત વિે (૨૦૦૩)
ઈન્ટરનેશનલ બ્રીડ વ્હીટ સ્ક્રીવનિંગ નસરરી લોકભારતીને મળી હતી. ૨૦૦૪માં પણ વવશ્વની ૩૭૨
જાતો અખતરા માટે મળી છે . નેશનલ જજનેટીક સ્ટોક નસરરી દ્વારા ૧૨૬ નવી જાતો પ્રયોગ માટે
મળી છે . લોકભારતી કૅમ્પસ ઉપર પાણીની ખેંચ હોવાથી સંસ્થાના માઈધાર કૅમ્પ ઉપર તેમજ
વસદસર ફામર ઉપર ૨૦૦૦ જેટલી જાતો પ્રયોગ માટે વાવવામાં આવી છે . (‘કોરડ્ુ’ં – જાન્્ુઆરી –
૨૦૦૪)
પ ૂ. બાબા પાસે મુખ્ય વવિય બાગાયત ભણ્યો. તેમની પાસે ભણવું તે પણ એક લહાવો
હતો. પ્રકૃવતની ગોદમાં વ ૃક્ષો નીચે બેસીને ભણાવે. વધુ ભાર આપે પ્રત્યક્ષ અનુભવ પર. સારી
નસરરી, ્ુવનવવસિટીના સારા બાગાયત વવભાગના સંશોધન કે ન્રમાં મોકલીને અનુભવ મેળવવામાં
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મદદરૂપ બને. દરે ક જગયાએ તેમનો પરરચય, માન. અંગ્રેજી પર ખાસ ભાર આપે. વવિયને લગતાં
પુસ્તકો અંગ્રેજીમાં વાંચવા પ્રેરણા આપે. મને તેમની પ્રેરણા ખ ૂબ ઉપયોગી થઈ છે . એટલે જ
દુવનયાના લોકો સમક્ષ જઈ શક્યો. તેમની સાથે દોસ્તી બાંધી શક્યો. અને ધંધો પણ કરી શકું છં.
પ ૂ. મનુદાદા, બ ૂચદાદા વવિયો લે તે મરજજયાત. છતાં તેમના વગરમાં કોઈ ગેરહાજર ન રહે.
એટલી મજા આવે. સમયના પાલનમાં એટલા ચોક્કસ કે બ ૂચદાદા નીકળે ત્યારે ઘરડયાળ પર નજર
જાય. જો ઘરડયાળ આગળ પાછળ હોય તો મેળવી લે. એટલી ચોકસાઈ, ચીવટ.
વવદ્યાથીઓ પર તેમનો કે ટલો પ્રભાવ હતો તેનો એક રકસ્સો મને યાદ આવે છે .
એક વાર બહારના એક ભાઈને ચોરી કરવાનું મન થ્ુ.ં લોકભારતીમાંથી કપડાં ચોરી જાય.
ઘણા રદવસો સુધી ચોરી કરી. તેને પકડવા માટે વવદ્યાથીઓની ટુકડી પાડી. તેઓ રાત્રે ચોકી કરે .
ચોકીદારોને પણ સજાગ કયાર . પણ ચોર પકડાય નરહ. એક રાતે તે પકડાયો. એટલે મારો મારો
કરત ું ટોળં પાછળ પડ્ુ.ં બધા વડીલોએ ન મારવા વવનંતી કરી. પણ વવદ્યાથીઓએ કોઈને દાદ ન
ુ ભાઈને પણ ઠે બે ચડાવી દીધા. તે સમયે પ ૂ. બ ૂચદાદાએ જરા ઊંચા સાદે ટકોર કરી.
આપી. મુ. કુમદ
બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. મારવાનું બંધ થ્ુ.ં ચોરને ટાઉનહૉલમાં લઈ ગયા. જેથી વવદ્યાથીઓ કંઈ
અજુગત ું ન કરી બેસે. તે વખતે પ ૂ. બ ૂચદાદાની પ્રવતભાનાં દશરન થયાં.
વવવવધ પ્રસંગોએ મહાનુભાવોનાં વ્યાખ્યાનો દ્વારા જીવન ઉપયોગી ભાથું મળ્્ુ.ં પ ૂ.
નાનાદાદાની સ્મુવતમાં દર વિે વાવિિક ઉત્સવ ઊજવાય છે . તેમાં ગાંધીવવચારને વરે લા અભ્યાસી
વક્તાઓને અલગ અલગ વવિયો પર વ્યાખ્યાનો આપવા બોલાવવામાં આવે છે . તે સાંભળવાનો
અમ ૂલ્ય લહાવો પણ મળ્યો છે . પ ૂ. સ્વામી આનંદ જેવાની સેવા કરવાની તક પણ મળી છે .
જીવનમાં સંસ્કાર ઘડતર માટે , જીવનઘડતર માટે , આ બધું અવત આવશ્યક છે . આજે તેન ું મહત્ત્વ
વધુ સ્પટટપણે સમજાય છે ; અનુભવાય છે .
સંસ્થાના ગુરુજનોએ મને વવકાસ કરવા માટે ની જે તકો આપી છે , તે બદલ હુ ં તેમનો ઋણી
છં. ક્યારે ક તો વનયમોમાં છૂટછાટ મ ૂકીને , પ ૂ. બાબાના આયોજન મુજબ મને એકલાને, ચાર
રાજ્યોમાં કે ન્રવનવાસમાં જવાની મંજૂરી આપી હતી. તેનાથી મને ઘણું ઘણું જોવાજાણવાનુ,ં
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શીખવાનું મળ્્ુ.ં પંજાબના ગ્રોવર પરરવાર સાથે એટલો બધો વનકટ પરરચય થયો કે પ ૂ.
સતપાલજી ગ્રોવર, જેઓ લાલા લજપતરાયના સ્મારક રસ્ટના રસ્ટી છે , તેમણે સાથે રહીને , શીખવા
માટે ની સરસ સગવડો કરી આપી. એક પણ પૈસાનો ખચર ન કરવો પડયો. ફાક્ષઝલ્કા, અબોહર,
લુવધયાણા, હોવશયારપુર, ધ ૂડીકે , અમ ૃતસર, મોગા તેમજ અન્ય સ્થળોએ પણ શીખવા ગયો. પંજાબ
એક્ષગ્રકલ્ચર ્ુવનવવસિટીમાં બાગાયત વવભાગમાં ૧૫ રદવસ સુધી વવગતવાર શીખવા મળ્્ુ.ં ગ્રોવર
સાહેબના ઘરે રહીને પંજાબી વાનગીઓ કે મ બને તે પ્રત્યક્ષ શીખ્યો. પરરવારના સભ્ય તરીકે જ
મને સ્થાન આપીને, બધું શીખવ્્ુ.ં આ બધું શક્ય બન્્ું પ ૂ. બાબાના અંગત સંબધ
ં ોને કારણે.
છે લ્લે કે ન્રવનવાસ અને મહા સ્વાધ્યાય પ ૂરો કરવા ફણસા બોલાવ્યા. ત્યાં પણ સેંકડો
એકરમાં વવવવધ ફળઝાડોમા બગીચાઓ હતા. તેને સુધારીને ઉત્પાદક અને નફાકારક કરવાની જે
તક મળી તે અમારા માટે અમ ૂલ્ય હતી. ગૌશાળાનું સંચાલન અને દૂ ધની વવવવધ વાનગીઓ
બનાવી મુબઈ
ં
મોકલવી, નીરા માટે મોટા પ્રમાણમાં ખજૂ રીનું વાવેતર કરવુ,ં નાક્ષળયેર ફોલાવી તેન ું
વેચાણ કરવુ,ં તાતા સંસ્થા દ્વારા ચાલતી અંધજનો માટે ની સંસ્થામાં રહી અંધોને કૃવિની તાલીમ
કે વી રીતે અપાય છે તે જોવા મળ્્ુ.ં દક્ષક્ષણ ગુજરાત પર કુદરતની મહેર છે . સારો વરસાદ, ફળદ્ર ુપ
જમીન અને આબોહવા પણ સરસ. એટલે બધાં ફળઝાડ પણ સરસ થાય. સારી વ્યવસ્થા અને
સારી સારસંભાળ હોય તો ઉત્પાદન ઢગલે ઢગલા થાય તેનો અનુભવ થયો. આમ, લોકભારતીનાં
અભ્યાસનાં ચાર વિર પ ૂરાં થઈ ગયાં તેનો ખ્યાલ પણ ન રહ્યો.
અમે છે લ્લા વિરમાં હતા ત્યારે પ ૂ. કાકા (કાંવતભાઈ શ્રોફ)એ તેમની સંસ્થા દ્વારા ચાલતાં
ગ્રામવવકાસનાં કામો કરવા માટે મારી પસંદગી કરી. આ માટે પ ૂ. મનુદાદાએ ભલામણ કરી. પ ૂ.
મ ૂળશંકરદાદા પાસેથી મારા પરરવારનો અક્ષભપ્રાય મેળવ્યો. આમ તો લોકભારતીના અભ્યાસકાળ
દરવમયાન પ ૂ. કાકા અને પ ૂ. ગોવવિંદજીભાઈનો વ્યાખ્યાન દ્વારા પરરચય થયેલો. પ ૂ. કાકા સાથે
રહેવાથી નવું નવું શીખવા મળશે અને ગ્રામવવકાસનાં કામો કરવાની સરસ તકો મળશે તેમ મનથી
નક્કી કરી હા પાડી. એવી શરત કરી કે તાલીમ માટે આપ ગમે ત્યાં ગમે તેટલા સમય માટે
મોકલશો તો જવા માટે તૈયાર છં. પણ મારંુ મુખ્ય કાયરક્ષેત્ર તો ગામડું જ રહેશે. મારી પસંદગી થઈ
ગઈ. એટલે હુ ં તાલીમ માટે મુબઈ
ં
ગયો.
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મુબ
ાં ઈમાાં કાકાએ બતાવી કેડી
તા. ૧૩-૭-૧૯૭૮ના રોજ હુ ં મુબઈ
ં
એક્સેલ ઇન્ટસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડની મુખ્ય ઓરફસે
જોગેશ્વરીમાં ગયો. પ ૂ. કાકાને મળ્યો. તેમણે પ ૂ. કાકીનો પરરચય કરાવ્યો. પ ૂ. કાકીએ જોગેશ્વરી,
ગોરે ગાંવ અને અંબોલી સાથે આવી બધી જગયાએ ચાલતી પ્રવ ૃવત્તઓ બતાવી. એક્સેલ પરરવારનો
પરરચય કરાવ્યો. શ્રોફ પરરવારની પરરવારભાવનાનાં દશરન કરાવ્યાં. મને પણ તેમાં સમાવી લીધો.
પ ૂ. કાકીમાં સાદગી, સરળતા છતાં માણસ પારખવાની અદભુત શક્ક્ત હતી. પ્રેમ, કરુણા અને
મમતાથી બધાંને પરરવારમાં સમાવી લેવાની અપાર શક્ક્ત-ધૈયર તેઓ ધરાવતાં હતાં, તેનો પરરચય
થયો.
તા. ૧૪-૭-૭૮ને રદવસે હુ ં એકસેલમાં જોડાયો. તાલીમ માટે મને પ્રયોગશાળામાં શ્રી
વમસ્ત્રીસાહેબ પાસે મ ૂકવામાં આવ્યો. તેમણે મને પ ૂછ્ું - ‘‘જમીનનું અને પાણીનું પ ૃથક્કરણ કરતાં
આવડે છે ?’’ મેં ના પાડી. કહ્ુ;ં ‘‘આવડત ું તો નથી પણ શીખી લઈશ, શીખીને આગળ વધીશ.’’
પછી મારી મયારદાઓ બતાવી: ‘‘ગામડાંનો છં, ગામડાંની કૉલેજમાં, લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠમાં,
ગુજરાતી માધ્યમથી ભણ્યો છં.’’ પછી તેમનો ગુસ્સો થોડો શાંત થયો. ખાસ મહેનતથી મને તૈયાર
કરવાની શરૂઆત કરી. પ ૂ. કાકા દરરોજ પ્રયોગશાળામાં મારી પ્રગવત જોવા આવે . ક્યારે ક મને
તેમની પાસે બોલાવે. એક નવા કમરચારીને ઘડવા માટે રોજે રોજ ધીરજપ ૂવરક પ્રયત્ન કરે . વવશ્વાસ
અને શ્રદ્ધા સાથે કાળજી લે. જમીન અને પાણીના પ ૃથક્કરણ શીખી લીધાની ખાતરી થઈ ગઈ એટલે
બીજુ ં નવું શીખવાનું સોંપી દીધુ.ં મને બગીચાનો શોખ છે તે જાણી શ્રીમતી સુધાબહેન વશી પાસે
ત્રણેય જગ્ના બગીચાની જવાબદારી સોંપી. તેનાથી બંને પક્ષે નવું શીખવા મળ્્ુ.ં અનુભવે મરાઠી
ભાિા સમજતાં બોલતાં ફાવી ગ્ુ.ં
ડૉ. સુધીર ઘાટનેકર સાથે અંબોલીમાં ઉદ્યોગના ઘન કચરામાં કપાસ, શાકભાજી, પપૈયાં
વગેરે ઊગાડી, તેમાં રસાયણની શું અસર થાય છે તે પ ૃથક્કરણ કરી, તેના પ્રયોગો શરૂ કયાર .
તેનાથી ખ ૂબ જ શીખવા મળ્્ુ.ં આમ વવવવધ વવભાગોમાં તાલીમ આપી, એકસેલના કાયમી
કમરચારી તરીકે મારી પસંદગી કરી. પછી ગ્રામવવકાસનાં કામો માટે ભાવનગર પાસે આવેલ
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વાળકડ ગામે શબરીવાડીમાં શ્રી નાનકભાઈ ભટ્ટ અને શ્રી દલપતભાઈ દાણીધારરયા સાથે દીપેશ
રસ્ટમાં મ ૂક્યો. શબરીવાડીમાં પ ૂ. રામનારાયણ ના. પાઠક અને પ ૂ. નમરદાબહેનનો પરરચય થયો.
તેમની પાસેથી આઝાદીની લડતની વાતો સાંભળવા મળી.
પ ૂ, કાકાના માગરદશરન હેઠળ અહીં ખેતીના નવા નવા પ્રયોગો શરૂ કયાર . પ્રથમ તો શ્રી
કાક્ષલદાસ કાકા (વટવા)ના માગરદશરન હેઠળ ભાવનગર જજલ્લામાં નીલગીરીનું વાવેતર ક્ુ.ાં જેને
ડૉ. વવઠુકાકાએ અક્ષભયાન ચલાવી ભાવનગરને નીલગીરીના જજલ્લાનું સન્માન અપાવ્્ુ.ં તેમાં
શરૂઆતમાં મગફળી જેવા આંતરપાકો લઈને આવક પણ મેળવી. જેથી નાના ખેડૂતો આ વનદશરન
જોઈને અપનાવી શકે .
શબરીવાડીના જૂ ના આંબા-ચીકુના બગીચામાં પાણી ભરાઈ રહેત ું હત.ું તેથી ઝાડ સાવ
પીળાં પડી ગયેલાં અને ફાલ પણ ખાસ આવતો નહોતો.
બાગાયતના સ્નાતક તરીકે મારી આ પ્રથમ કસોટી હતી. લોકભારતીમાં જે ભણેલા અને પ ૂ.
બાપુજી પાસેથી જે શીખેલા તેનો અહીં અમલ કયો. ઝાડની નવી ડાળીનો વવકાસ જે ઘેરાવામાં
આગળ વધે તેની નીચે દોઢથી બે ફૂટની ઊંડી ચર કરી. થડથી દૂ ર ચોરસ ખામણાં હતાં. માટે
ચોરસ ચર કરી. આમાં ભાઈ રકશનવસિંગ ક્ષબસ્ટ અને વવઠ્ઠલ સાબુએ મદદ કરી. જમીનનું પ ૃથક્કરણ
કરાવી ભલામણ મુજબ શ્રીમવત સુધાબહેન વશી સાથે ચચાર કરી. સારંુ સેષ્ન્રય ખાતર તથા
તળાવનો કાંપ નાખી તેમાં ઇક્ક્ડનો લીલો પડવાસ કયો. થોડાં રાસાયક્ષણક ખાતરો પણ આપ્યાં.
પાણી સરસ નીચે ઊતરવા લાગ્ુ.ં મલ્ચીંગ કરી ભેજસંગ્રહ પણ જાળવી રાખ્યો. ધીરે ધીરે ઝાડ પર
લીલાં પાંદડાં આવવા લાગયાં. ફાલ પણ સારો આવવા લાગયો. લીંબુમાં પણ આ જ રીતે માવજત
કરી. શાકભાજી પણ કયાાં. એ રીતે વધારાની આવક મેળવી. આ સફળ પ્રયોગથી જે સંતોિ મળ્યો
અને રહિંમત વધી તે અવણરનીય હતાં. પછી ખેડૂતો માટે આંબાના રોપા ઉછે રી, તેના પર ન ૂતન
કલમની શરૂઆત કરી. કચ્છથી સારી ખારે ક લાવી તેના બીજના રોપા તૈયાર કયાર . ચીકુના ફળની
ચીપ્સ સ ૂકવીને વૈદરાજ પ્રાગજીભાઈ રાઠોડ પાસે તેમના ગ્રાઇન્ડરમાં તેનો પાઉડર કરી વેચાણ શરૂ
ક્ુ.ાં વેલ્્ુએરડશન દ્વારા માકે રટિંગનો અનુભવ મેળવ્યો.
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ભાવનગર અને એક્સલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
આ તમામ પ્રયોગોમાં ભાવનગરની એકસેલ ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડની ટીમનો સંપ ૂણર સહકાર
મળ્યો. જરૂરી માગરદશરન પણ મળ્્ુ.ં શ્રી નીવતનભાઈ દવે દ્વારા શ્રી નાનકભાઈની ક્ષલડરશીપમાં
સ્કાઉટની ટીમ એકસેલમાંથી જૂ નાં નટબોલ્ટ લાવીને રાઉસ કરી પાછા એકસેલમાં વાપરવા
આપતી. તે આવકમાંથી સ્કાઉટની વશક્ષબરો અને અન્ય કાયરક્રમો કરતા. આમ શબરીવાડી ધમધમી
રહેતી.
શ્રી ક્ષબવપનભાઈ દવેની મદદથી એકસેલ કે ન્ટીનની શાકભાજીની જરૂરરયાત સમજીને શક્ય
તેટલાં શાકભાજી શબરીવાડીમાં જ ઉગાડી ખેતીમાં સારી આવક મેળવવા પ્રયત્ન કયો. આ બધામાં
સફળતા મળતી જોઈને પ ૂ. કાકા-કાકીએ તેમના પોતાના પંજાબ કે વમકલ્સ ક્ષલવમટે ડના ૫૦ + ૫૦
શેર ભેટ આપ્યા. આમ, ગ્રામવવકાસનાં કામોમાં ચોક્ક્સ રદશામાં આગળ વધવાનો ઉત્સાહ વધાયો.
માગર મોકળો કરી આપ્યો.
૧૯૭૮માં પ ૂ. કાકાનો સંદેશો આવ્યો કે માંડવી-કચ્છ એક સંસ્થાની નામકરણવવવધમાં આપણે
સૌએ જવાનું છે . એટલે ભાવનગરના બધા વમત્રો સાથે અમે પણ ગયા.
પ ૂ. સ્વામી વ્યોમાનંદજીનાં આશીવરચનોથી અને માંડવીના શુભેચ્છકોની હાજરીમાં, શ્રી
વવવેકાનંદ રીસચર એન્ડ રે વનિંગ ઇન્સન્સ્ટટય ૂટનું નામ નાગલપરની વાડી પર જ રાખવામાં આવ્્ુ.ં તે
વખતે પ ૂ. કાકાએ મને પ ૂછ્ું – ‘‘કચ્છ કે વ ું લાગ્ુ ?’’ મેં પણ સહજ રીતે જવાબ આપ્યો – ‘‘સરસ
છે .’’ એટલે પ ૂ. કાકાએ મને પ ૂછ્ું – ‘‘અહીં શ્રી ત ુલસીભાઈને મદદ કરવા માટે રોકાશો ?’’ મેં ત ુરં ત
હા પાડી અને વાળકુડ પરત આવ્યા.
આંબલા લોકશાળામાં ભણતો હતો ત્યારે એક વાર નીલપર, તા. રાપરમાં એક વશક્ષબર
વનવમત્તે જવાનું આયોજન થયેલ.ું ત્યારથી કચ્છ અને તેની હસ્તકલા જોવાની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી. પણ
તે વખતે ટીમાણામાં ખેતીના કામમાં રોકાવું પડ્ું હત.ું એટલે કચ્છ વશક્ષબરમાં નહોતો જઈ શક્યો.
તેનો રં જ મનમાં રહી ગયો હતો. આ વખતે પ ૂ. કાકાએ સામેથી કચ્છમાં કામ કરવાની ઓફર કરી
હતી. એટલે ખ ૂબ જ આનંદ થયો. તક ઝડપી લીધી. માંડવી-કચ્છની બાજુમાં નાગલપર રોડ પર
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શ્રી વવવેકાનંદવાડી લીધી. ત્યાં રહીને શ્રી ત ુલસીભાઈની આગેવાની હેઠળ ગ્રામવવકાસનાં કામોનો
પ્રારં ભ કયો.
શ્રી ભારતીય એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ ફાઉન્ડેશન (બી.એ.આઈ.એફ.), પ ૂ. મક્ષણભાઈ દે સાઈ સાથે ,
પશુ સારવાર, સુધારણા અને ખેતીવવકાસ માટે નો પ્રોજેક્ટ એકસેલ ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડ દ્વારા શ્રી
વવવેકાનંદ સંસ્થાને મળ્યો. શરૂઆતમાં જ સરસ ટીમ પણ તૈયાર થઈ ગઈ. સ્થાવનક કૉલેજના
વવદ્યાથીઓને પણ આ પ્રોજેક્ટમાં પાટર ટાઈમ મદદમાં લીધા.
શ્રી વવવેકાનંદ વાડી એકદમ નકામી જેવી હતી. ખેડૂતોએ છોડી દીધેલી. ખારાં પાણી અને તે
કારણે જમીન પણ ખારી હતી. આવી ખારી જમીન પસંદ કરવા પાછળ પ ૂ. કાકાનો એક શુભ હેત ુ
હતો. આવી ખારી જમીનમાં જો તમે સારાં પરરણામ લાવી આપો તો સમગ્ર દે શમાં ખેતીનાં
વવકાસનાં કામોમાં ક્યાંય તકલીફ નહીં પડે . અહીંના ખેડૂતો અમારી મશ્કરી કરતા હતા. આ ભણેલા
છોકરાઓ આ ખારી જમીનમાં શું કરશે ? હા, તેમના શેરઠયાની પથારી જરૂર ફેરવી નાખશે ! પણ
અમે મંડી પડયા. શ્રદ્ધા, એકાગ્રતા અને સમન્વયથી થતાં કામોમાં અદ્વૈત સુધી જરૂર પહોંચી શકાય
છે . અને એ જ શ્રી વવવેકાનંદ સંસ્થાનો મંત્ર છે .
ખેડૂતોને પરરણામ લાવી બતાવવા અમે સૌએ કમર કસી. પ ૂ. કાકાની દીઘરદૃષ્ટટ સાથેના
માગરદશરનથી જમીન સુધારણાની શરૂઆત કરી. પ્રથમ તો આખી વાડીમાં નદીની રે તી પાથરીને
જમીનની વનતારશક્ક્ત વધારી. પછી માંડવી શહેરનો કચરો લાવી તેન ું કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવીને
વાપ્ુ.ાં પાકની ફેરબદલી કરી વમશ્રપાક લીધો. સંકર ગાયોની ગૌશાળા શરૂ કરી, તેન ું છાણ
ગોબરગૅસ માટે વાપ્ુ.ાં તેની રબડી અને ખાતીવાડીનો કચરો એકવત્રત કરી, કમ્પોસ્ટ ખાતર
બનાવી, ચાસે-ચાસે ભ્ુ.ાં પાકની ફેરબદલી સાથે રાસાયક્ષણક ખાતરોનો નરહવત્ ઉપયોગ કયો.
પાણીનો પણ મયારરદત ઉપયોગ કયો. ઓછા પાણીએ થતા ટૂંકાગાળાના પાકોની પસંદગી કરી. જે
ખેડૂતો અમારી મજાક કરતા હતા, તેઓ પણ અમારી મહેનત જોઈને જુવાર, ચીકુ, નાક્ષળયેરી,
નીલગીરી, ખારે ક વગેરે જોઈને અમારાં વખાણ કરવા લાગયા. પછી તો અમે ખેડૂતોને તેમની
ખેતીમાં, પશુપાલનમાં માગરદશરન આપવા લાગયા. તેમા ગુજરાત સ્ટે ટ ફરટિલાઈઝસર કંપનીના
માંડવી ખાતેના અવધકારી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટે લ પણ ખ ૂબ મદદ કરી.
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અનેકશવધ પ્રયોગો–કાયો હાથ ધયાાં ને અનુભવો લણ્યા !
માંડવી તાલુકામાં મગફળીનો પાક પુટકળ થાય. ભુજપર અને અન્ય ખાદી સંસ્થાઓમાં
પાવરઘાણી જોઈ. શ્રી મનોજભાઈ ગોરહલ અને શ્રી લક્ષલતભાઈ સાથે મળી અમે પણ સંસ્થામાં
પાવરઘાણી શરૂ કરી. પણ આ વવસ્તારનાં પાણી નબળાં થતાં જતાં હોવાથી મગફળીનું ઉત્પાદન
ઘટી ગ્ુ.ં વાવેતર પણ સાવ ઘટી ગ્ુ.ં એટલે ખેડૂતોનાં તેલીક્ષબયાંને ભાડેથી પીલી આપી,
ગામડાંમાં પેદા થતી વસ્ત ુઓ, ગામડાના કારીગરો દ્વારા ગૃહઉદ્યોગો શરૂ કરીને, રૂપાંતર કરીને,
પાછી આપીએ તો ખેડૂતોને તેમના પાકનું વધુ વળતર મળે તે ઉદ્દે શ હતો. પણ તેમાં અમને
સફળતા ન મળી.
જજલ્લા ઉદ્યોગકે ન્ર, ભુજ દ્વારા માંડવી અને કચ્છના કારીગરોને વવવવધ તાલીમની યોજનાઓ
દ્વારા ઈલાયચા હાથ વણાટ (મશરૂમનું કાપડ)ના કારીગરો તૈયાર કયાર . તેમને વેચાણની
વ્યવસ્થામાં મદદ કરી. બહેનોને બાંધણી કામની તાલીમ અપાવીને સ્વવનભરર કરવા પ્રયત્ન કયો.
્ુવાનોને સુથારીકામની તાલીમ આપી, વહાણ બાંધવાના કામમાં લગાડી દીધા. બહેનોને ભરતકામ
દ્વારા કુટુંબની આવથિક મદદમાં બહેનો પણ ચોક્ક્સ યોગદાન આપવા લાગી.
સાચી કમાણીમાંથી કરે લ દાન પણ ઊગી નીકળે છે તેવો અનુભવ થયો. ૧૯૭૯માં
અવતવ ૃષ્ટટ થઈ. મોરબીનો ડેમ ત ૂટયો. તેના આગલા રદવસે માંગરોળની શારદાગ્રામ સંસ્થામાંથી
ચીકુ અને આંબાની કલમો અંદાજે રૂવપયા પંચોતેર હજારની, ખેડૂતો પાસેથી આગોતરા એક નંગનો
એક રૂવપયો ટોકન લઈને લાવ્યા. ખેડૂતોને વવતરણ કરી સાથે જરૂરી માગરદશરન પણ આપ્્ુ.ં આ
કામ માટે એકસેલે દોઢ લાખ રૂવપયાની માતબર રકમ રાન્સપોટર ના ખચર માટે અને કલમ ત ૂટે કે
સ ૂકાઈ જાય તેનો ખચર ભોગવવા માટે આપી. બાગાયત વવભાગમાંથી તેની સબસીડી અપાવી. શ્રી
ત ુલસીભાઈની કોઠાસ ૂઝથી અલગ અલગ વવસ્તારના ઉત્સાહી ્ુવાન ખેડૂતોને નસરરી માટે તૈયાર
કયાર. ખાતાની માન્યતા પણ મેળવી અપાવી. આ એક કામ છે નાનુ,ં પણ દસ વિર પછી તેની જે
અસર થઈ, તેની વાત કરંુ તો જ તેનો સાચો ખ્યાલ આવશે.
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૧૯૭૮માં અમે કચ્છ આવ્યા ત્યારે સ્થાવનક ઉગાડેલાં ફળોમાં નાક્ષળયેર , ચીકુ, કે ળાં અને
ખારે ક મળતાં હતાં. પણ ભાવ વધારે હતો. બીજાં ફળો બહારથી આવે તો મળે . તેને બદલે હવે
દાડમ, ચીકુ, નાક્ષળયેર બારે માસ સસ્તાં અને તાજાં મળવા લાગયાં. કે રી, બોર અને ખારે ક તો ટે મ્પા
અને રકો ભરીને રાજકોટ, ગોંડલ, જામનગર વગેરે શહેરોમાં જવા લાગયાં. કલમ પહેલાં બહારથી
મંગાવતા તેના બદલે હવે લાખોની સંખ્યામાં કચ્છમાંથી બહાર જવા લાગી. આ છે સાચા દાનનું
સુદ
ં ર પરરણામ.
સારાં કામો કરનારનું કામ પૈસાના અભાવે ક્યારે ય અટકત ું નથી. હા, તકલીફના રદવસો
જરૂર આવે, પણ તેનો સામનો ધીરજથી કરો તો તેન ું પરરણામ સારંુ જ આવે. વડીલોની હફ
ંૂ , પ્રેમ,
આપણા પર મ ૂકે લ વવશ્વાસને ક્યારે ય ડગાવ્યા વવના, આપેલ સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કયાર વવના,
લગનથી, પ્રામાક્ષણકપણે કામ કરીએ તો સફળતા અચ ૂક મળે છે .
આ પછી અમે જમીનની ફળદ્ર ુપતા ટકાવી રાખવા માટે અને ઉત્પાદન જાળવી રાખવા માટે
નવા નવા પ્રયોગો શરૂ કયાર .
દે શમાં સૌ પ્રથમ ટપક વસિંચાઈ પદ્ધવત ઈઝરાયેલથી ૧૩૫% ડ્ ૂટી ભરીને આયાત કરી
રોકરડયા પાકોમાં, બાગાયતી પાકોમાં અને નીલગીરી જેવાં જગલનાં
ં
વ ૃક્ષોમાં ટપક પદ્ધવતનો
ઉપયોગ કરીને, પાણીનો કરકસરથી ઉપયોગ કરીને , કે વ ું સુદ
ં ર પરરણામ મેળવી શકાય તે પાયાનું
કામ એકસેલ દ્વારા સંસ્થામાં થ્ુ.ં તેનો સંપ ૂણર વવગતો સાથેનો અઠવારડક રરપોટર અમે
ખેતીવાડીખાતા દ્વારા ગુજરાત સરકારને અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભારત સરકારને મોકલતા. તે
પછી આ ટપક પદ્ધવત ભારતમાં ઘણી કંપનીઓ દ્વારા આવી.
ગુજરાતમાં ગાંડા બાવળનો પ્રશ્ન અવત વવકટ બન્યો છે . તે માટે પ ૂ. કાકાએ આણંદ અને
રદલ્હીથી તેના તજજ્ઞોની ટીમને બોલાવી. તેમને અલગ અલગ વવસ્તારોમાં લઈ ગયા. બે-ત્રણ મરી
ગયેલ પશુઓનું પોસ્ટમોટર મ કરાવી બાવળના બીજની અસરથી થત ું નુકસાન પણ બતાવ્્ુ.ં તેમણે
કહ્ું કે ગાય અને બકરી વગરનાં તમામ પશુઓ બાવળફળી અને તેનાં પાંદડાં ખાવાથી, ટીબીના
દરદીઓની માફક તે ન ખાઈ શકવાથી, ધીમે-ધીમે દૂ બળાં થઈને મરી જાય છે . તેમાં અમને
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વૈજ્ઞાવનકોને સરકાર લાખો રૂવપયાનું બજેટ ફાળવે, વરસ સુધી મહેનત કરીએ, તો કદાચ કંઈ ઉપાય
મળી શકે . એમના જવાબથી અમને સંતોિ ન થયો. એટલે પછી અમે જાતે જ ઉપાય શોધવા
પ્રયત્ન કયો. તેમાં સૌથી વધુ નડે છે બાવળના પડડા

– બાવળફળી. તેનો ઉપાય શું કરવો ?

પડડાને બાફીને આપીએ તો કંઈ વાંધો આવતો નથી. બીજની માંગ હોય તો તેને અલગ કરીને
સરસ ખાણદાણ પણ તૈયાર કરી શકાય. લોકોની કોઠાસ ૂઝનાં આ કારણો હતાં. તેને ધ્યાનમાં રાખીને
નીલપર આશ્રમશાળાના પ ૂ. દયારામભાઈ કે વરડયાના માગરદશરનથી અને મદદથી બાવળફળી
એકઠી કરાવી. શ્રી રદનેશભાઈ સંઘવી પાસે પંજાબની બનાવટનું થ્રેસર હત.ું તે લાવી પ્રયોગો શરૂ
કયાર. આમા ગાગોદરના હરરભાઈ પટે લનું માગરદશરન પણ મેળવ્્ુ.ં ઉનાળાના ધોમધખતા તડકામાં
નાનાં બાળકોની મદદથી બીજ અને માવો અલગ કયાાં . બીજ માટે ઉત્તર ભારતનાં રાજ્યોની માંગ
હતી. તે તેમને આપ્યાં. માવાને ખાણદાણ સાથે વાપરવાનું શરૂ ક્ુ.ાં પ ૂ. કાકાએ આણંદના ડૉ.
શુક્લા અને ડૉ. તળપદા સાહેબની મદદથી ડેરી સાયન્સના ડૉક્ટરે ટ થતા વમત્રોને , બાવળફળીનો
પાવડર ખવરાવવાથી પશુઓને નુકસાન ન થાય અને પશુદાણ સારંુ અને સસ્ત ું બને , તે સંશોધનનું
કામ સોંપ્્ુ.ં તેઓ ગાયના અલગ અલગ ગ્રુપને અલગ-અલગ પ્રમાણમાં આ પૌષ્ટટક દાણ આપીને ,
ગાયના છાણ, મ ૂત્ર અને લોહીની સમયસર ચકાસણી કરીને , એવા તારણ પર આવ્યા કે પશુદાણમાં
૪૦% સુધી બાવળફળીનો પાઉડર અન્ય પશુદાણ સાથે ભેળવીને આપીએ તો કોઈ નુકસાન થત ું
નથી. કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. પછી તો ભારતીય કૃવિ અનુસધ
ં ાન સંસ્થા (

ICAR) દ્વારા

અંગ્રેજીમાં તેન ું બુલેરટન પણ પ્રકાવશત થ્ુ.ં ‘‘બેસ્ટ કે ટલરફડ ફ્રોમ પ્રોસોપીસ પોડસ.’’ આ પછી તો
માંડવી આવીને શ્રી શામજીભાઈ છભારડયાનું થ્રેસર લાવી મોટા જર્થથામાં કામ શરૂ ક્ુ.ાં જસદણમાં
શ્રી રામકૃટણભાઈની મદદથી શ્રી લાલજીભાઈ પટે લ (શ્રી લક્ષ્મી થ્રેસરવાળા, યોગી ઇન્ડસ્રીઝ) પાસે
અઠવારડ્ું રહીને બાવળફળી માટે જોઈત ું મજબ ૂત થ્રેસર બનાવડાવ્્ુ.ં સ્થાવનક જે મળે છે તેને
સ્થાવનક લોકો પાસે એકઠું કરાવી, તેમને ઉનાળામાં કામ આપીને , બીજ અને સસ્ત ું પશુદાણ તૈયાર
કરી, સંસ્થાને કાયમી આવક થાય તેવ ું કામ શરૂ ક્ુ.ાં જે આજે પણ ચાલે છે .
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બહેનોની શક્ક્તનો પકરર્ય અને પરર્ો
કાયમી કુદરતી આપવત્તઓ સામે ઝઝૂમતા કચ્છના લોકોને સ્વમાનભેર વવકાસના પંથે લઈ
જવા માટે પ ૂ. કાકા-કાકીએ ૧૯૬૯થી અમારા જેવા પાંચ ્ુવાનો પર વવશ્વાસ મ ૂકીને અક્ષભયાન શરૂ
ક્ુાં છે . તેમાં સ ૃજન આટસર એન્ડ ક્રાફ્ટ દ્વારા ૪૦ બહેનો સાથે ધાણેરી, તાલુકો ભુજ મુકામે શરૂ ક્ુ.ાં
જેમાં સારંુ કાપડ, દોરા, આભલાં આપી બહેનો પોતાની આંગળીનાં ટે રવાંના કસબથી તે પર
બહેનમ ૂન કૃવતઓ તૈયાર કરે છે . આમ, સ્વમાન સાથે કારીગરોના કૌશલ્યને વવશ્વબજાર સુધી
પહોંચાડવાની પવવત્ર યાત્રામાં, શ્રી વવવેકાનંદ સંસ્થામાં ૨.૫ વિર કામ કયાર પછી જોડાયો. ૧૯૮૫૮૬માં શુભેચ્છકોની ભલામણ અને સરકારશ્રીના ઉચ્ચ અવધકારીઓની લાગણીઓને માન આપીને
ચેરરટે બલ રસ્ટ તરીકે રજજસ્ટડર કરાવ્્ુ.ં જેમાં મને પણ રસ્ટી તરીકે સેવા કરવાની તક મળી છે .
સ ૃજનમાં અલગ અલગ તાલીમવગો, ક્રે ડીટ કૅમ્પો અને પ્રદશરનો દ્વારા વધુ ને વધુ બહેનોને
જોડવાં તે હેત ુ છે . સાથોસાથ કચ્છના કારીગરોના કસબને વવશ્વવવખ્યાત કરવાનો નમ્ર પ્રયત્ન પણ
થઈ રહ્યો છે .
સ ૃજનમાં ૨૦૦ બહેનોથી ૧૨૦૦ બહેનોનો વવશાળ પરરવાર ઊભો થયો છે . તેમાં પ ૂ. ગુરુજી
(જી.નારાયણા)નું માગરદશરન ખ ૂબ ઉપયોગી થ્ું છે .
હસ્તવશલ્પ વવકાસ કે ન્ર, શ્રી દોરાબજી તાતા રસ્ટ દ્વારા મ્્ુક્ષઝયમ ઓન વ્હીલ અને હવે
દુટકાળ વનવારણનાં કામો, તમામ કુદરતી આફતોમાં ખભેખભા વમલાવીને લોકોની સેવા કરવામાં
હંમેશાં આગળ હોય છે . આ માટે સેવાના મંત્ર સાથે એક ્ુવાન ટીમ વવકાસની યાત્રા આગળ
વધારી રહી છે . ધન્ય છે એ સૌ બહેનો અને ભાઈઓને .
મને અને મારા પરરવારને દશેક વિર પ ૂ. કાકી સાથે ઘડાવાની તક મળી છે . તેને હુ ં મારંુ
સદભાગય સમજુ ં છં. પ ૂ. કાકી ઘણાં મહાન, અક્ષભમાન નરહ. સાદગી અને જ્ઞાનનો ભંડાળ. બાનો પ્રેમ
સ ૃજન પરરવારના દરે કને મળતો રહે છે . અમને તો તેમણે માટીના વપિંડમાંથી ઘાટ આપીને ઘડવાનું
કામ ક્ુાં છે . તેમના અમે ઘણાં ઋણી છીએ.

અનુક્રમ

લોકભારતી પ્રકાશન

Page 23

પશુઓ અને જીવદયાનાાં કામો
રણની કાંધી પર રહેવા છતાં ૧૯૮૦થી અમીબાગ પર ખેતીના પ્રયોગો કરવાની ઉત્તમ તક
પણ પ ૂ. કાકીએ આપી. બાવળફળીનું કામ અહીં પણ શ્રીજી ઇન્ડસ્રીઝના નામે શરૂ ક્ુ.ાં તેના દ્વારા
દુટકાળમાં પશુઓને સસ્ત ું દાણ આપ્્ુ.ં જગલખાતાને
ં
જરૂરરયાત મુજબ સારંુ બીજ તૈયાર કરી
આપ્્ુ.ં દળવાની ઘંટી પણ આપી. આમ નાના ઉદ્યોગોને સફળ કે મ કરાય તે શીખવા મળ્્ુ.ં
રાયમલભાઈ જેવા સરસ સાથીદાર મળ્યા. અમીબાગ પર સમ ૂહ રસોડું રાખી સં્ક્ુ ત કુટુંબભાવ
જાળવી રાખવાનો નમ્ર પ્રયત્ન કરે લો. શ્રી મનોજભાઈ તેમજ શ્રીમવત અંજુબહેન, શ્રી ઉમેદભાઈ
તેમજ શ્રીમવત દક્ષાબહેન અને શ્રીમવત નીલમબહેન શાહે અમને વડીલ તરીકે ની હફ
ંૂ આપી છે .
તેમણે ગ્રામ ટૅકનોલૉજી સંસ્થાને સાથે જોડી એકબીજાની પ્રવ ૃવત્તમાં સહભાગી થયા છે . જેમાં શ્રી
જજત ુભાઈ વાળા અને શ્રી ઝાલાભાઈની વમત્રતા વધી.
દુટકાળમાં ઢોરવાડો કરીને મુગ
ં ાં પશુઓની સેવા કરવાની તક મળી. સમ ૂહમાં જાતે મોટો
અવાડો કયો. માલધારી કે ટલકૅમ્પ કયો. બધાના સહકારથી તેમાં રકો ખાલી કરી. વવતરણ કરે છતાં
પક્ષપાત કે ઝઘડા ન થાય, વ્યવસ્થાખચર પણ ન આવે . એક અનુભવી ભાઈ બધાં પશુઓની
સારસંભાળ રાખે. ડેરીવાળા સાથે પણ એટલો જ સંબધ
ં . ડેરીવાળા દૂ ધ ભેગ ું કરીને લઈ જતા,
રસીઓ આપતા, અન્ય યોજનાઓના લાભો પણ આપતા.
ગામના ડૉ. મનુભાઈ ઠક્કરના ભાઈનું કલકત્તામાં ખાણદાણનું કારખાનુ,ં તેમણે રે લવે
વેગનથી ખાણદાણ મોકલાવ્્ુ.ં એટલે બધાં પશુઓને ખાણદાણ આપી શકા્ુ.ં માલધારીઓ
આજુબાજુની વાડીઓમાંથી ઘાસ કાપીને લઈ આવે. બહેનો સમય મળે તેમાં ભરતકામ કરી પ ૂરક
રોજી મેળવે. આમ દુટકાળના રદવસો સાથે મળી, ભાગીદારીથી કામો કરી વવતાવતા.
અમીબાગ કે ટલકૅમ્પ સવરસેવા સંઘ દ્વારા શ્રી તારાચંદભાઈ છે ડા અને શ્રી જાદવજીભાઈ
શેરઠયાના માગરદશરન અને સંચાલનથી ચલાવતા. સવર સેવા સંઘમાં આપેલ દાનનો ઉપયોગ
બરાબર થાય છે કે નરહ તે જોવા માટે અમે દાતાઓને વનમંત્રણ આપતા. તેમાં મુ. શ્રી સુમવતચંર
મહેતા સફારી ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડના ચેરમેનશ્રી, પરરવાર સાથે આવતા. તેમનો પરરચય થયો.
તેમણે એક રદવસ મને પ ૂછ્ું – ‘‘આ જીવદયાનું કામ તો દુટકાળમાં કરીએ છીએ તે ઠીક છે . પણ
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મને રસ છે કાયમી વવકાસનાં કામોમાં. તેવાં કામો કરતી સંસ્થા મારે જોવી છે .’’ તે માટે માંડવીની
શ્રી વવવેકાનંદ સંસ્થા સાથે અને શ્રી ત ુલસીભાઈ સાથે તેમનો પરરચય કરાવ્યો. આજે તેમના
માગરદશરન હેઠળ કચ્છમાં ઘણી સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે .
સુમરાસર ગામના લોકોએ સરપંચ તરીકે ક્ષબનહરીફ ચટં ૂ ી કાઢવા ઓફર કરે લી. પણ મને
તે વખતે પ ૂ. નાનાદાદાના વસદ્ધાંતો યાદ આવ્યા. સારી સંસ્થા ચલાવવી હોય તો લોહીની સગાઈના
સંબધ
ં ીઓને એક જ સંસ્થામાં ન રાખવા. અને સંસ્થાના કામ કરનારે રાજકારણમાં ન પડવુ.ં
રાજકારણમાં જવું હોય તો સંસ્થામાંથી રાજીનામું આપીને જવુ.ં આને લીધે આવેલી ઓફર સ્વીકારી
નરહ.
શ્રી દીપેશભાઈ અભ્યાસ પ ૂરો કરીને તાલીમ માટે આવ્યા. સાચી લગનથી, શીખનારને પ ૂરો
સંતોિ થાય તેટલી ધીરજ અને ખંતથી વવવવધ વવભાગોની તાલીમ લીધી. એક મોટા ઉદ્યોગના
સ્થાપક અને સંચાલક તેમના વારસદારોને કે ટલી અઘરી, આકરી, તાલીમો આપીને ઘડે છે અને
પછી જ જવાબદારી સોંપે છે , જેથી તેમને જાત અનુભવે સાચી પરરક્સ્થવતનો ખ્યાલ આવે. તેમની
પાસેથી હુ ં ઘણું શીખ્યો. આજે પણ તેમના માગરદશરન હેઠળ એગ્રોસેલની વવકાસયાત્રા આગળ
વધારી રહ્યો છં.
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એક નવતર પ્રયોગને પ્રસાયો : કોમ્પોસ્ટ ખાતર
પ ૂ. કાકાની કે ળવણી અને ઉદ્યોગના પ્રશ્નોના ઉકે લ શોધી, તેના દ્વારા ઉદ્યોગોને કે મ વવકસાવી
શકાય તેન ું એક ઉદાહરણ જોઈએ. પ ૂ. કાકા અમીબાગ વારં વાર આવતા. અમારી સાથે જ રહેતા.
અમારી સાથે રહીને શ્રમ પણ કરતા. એક વાર તેઓ મને કહે :‘‘તને કમ્પોસ્ટ ખાતર બનાવતાં
આવડે છે ? ચાલ ને, હુ ં વધારથી નવી પદ્ધવત શીખીને આવ્યો છં. આપણે અહીં શરૂ કરીએ.’’
અમીબાગમાં ગોબરગૅસ હતો. બાજુમાં ઈંટથી હવાબારાંવાળા ૧૫’ લાંબા, ૫’ પહોળા, ૪’ ઊંચા પીટ
ચણ્યા. તેમાં કચરાના ટુકડા (ચારફિંગ) કરીને ૬નો થર કયો. તેના પર રબડી, રાખ, રોક ફોસ્ફેટ અને
જરૂરી ભેજ માટે પાણી, ગૌમ ૂત્ર વગેરે કરી, ભેજ ઊડે નરહ તે માટે , થોડું પ્રેશર મળે તે માટે , માટીનો
અઢી ઈંચનો થર કરી દીધો. એક મરહના પછી તેને ઉથલાવવાનો. ત્યારે કોઈ ભાગ કોરો કે કાચો
દે ખાય તો થોડી રબડી કે પાણી છાંટી ફરી પાંદડાં ઢાંકી દે વાનાં. એક મરહનો રહેવા દે વાથી સરસ
કમ્પોસ્ટ ખાતર તૈયાર થઈ જાય છે . તૈયાર થયેલા ખાતરનું રાસાયક્ષણક, માકોક્ષબ્રયલ પ ૃથક્કરણ
કરાવે. પછી કહે, ‘‘હવે આપણાં થોડાં ઝાડમાં, પાકમાં, એ ખાતર નાખીને જોઈ જો ને શું ફેરફાર
દે ખાય છે ? જમીનની પાણી સંગ્રહશક્ક્તમાં કંઈ વધારો થાય છે ? ખાતર દ્વારા આવતાં ઘાસનાં
બીજ આ ખાતર નાખીએ ત્યારે ઊગે છે ? પાકમાં કંઈક ફરક લાગે છે ? ઉત્પાન વધે છે ?’’
આમ એક નાના માણસને તેના ગજા પ્રમાણે, ધીમે ધીમે તેને વવશ્વાસ બેસે, અનુભવ પાક્કો
થાય, તેમ આગળનું પગવથ્ું ચડાવે. પછી કહે – ‘‘તો ચાલ ને, આપણે મારપીટ કરી આ પ્રયોગને
વધારીએ.’’ પછી કહે –‘‘જેમની પાસે વધુ જમીન હોય તેઓ ગામના ઉકરડા લાવી આ કમ્પોસ્ટ
ખાતર બનાવી શકે કે નરહ ? ગામના ઉકરડામાં કાચ, પ્લાષ્સ્ટક, ઈંટ, રે તી અને પર્થથર વગેરે આવે
છે . તો તે વીણીને કે અલગ કરીને વપરાય.’’ પછી કહે- ‘‘આ પ્રયોગ મોટા પાયે કરવો હોય તો ક્યાં
કરીએ ?’’ મેં કહ્ું કે – ‘‘માંડવી શ્રી વવવેકાનંદવાડીમાં કરીએ. ત્યા ઘણાં પશુઓ છે . માંડવી શહેર
નજીક છે . ત્યાંથી ઘણો કચરો મળી શકે .’’ શ્રી સુવનલભાઈ વૈટણવ, શ્રી શામજીભાઈ તેમજ અન્યની
મદદથી વૈજ્ઞાવનક અવલોકનો, નોંધો, રાખીને કામ શરૂ ક્ુ.ાં આવી રીતે અન્ય જગયાએ પણ શરૂ
ક્ુ.ાં પછી અંબોલી-મુબઈમાં
ં
અલગ-અલગ એંજજવનયરો અને અન્ય અનુભવીઓને શ્રી દીપેશભાઈ
અને પ ૂ. કાકાએ જોડયા. તે પદ્ધવતથી તૈયાર કરે લ ખાતરને ‘સેલરીચ’ નામ પણ આપ્્ુ.ં પછી પ ૂ.
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કાકા કહે - ‘‘કે વા સ્વરૂપે હોય તો ખેડૂતોને વધુ ફાવે, વધુ ગમે. એટલે તે મુજબ તૈયાર કરી મુબઈ
ં
મોકલ્્ુ.ં થોડા પ્રશ્નો આવ્યા. એટલે સારાં ખાતર તરીકે લોકો સ્વીકારે તે માટે એક સરખી ગુણવત્તા
જળવાઈ રહે તે જરૂરી હત.ું તે માટે ઇન્ડસ્રીયલ રડવસપ્લીનની જરૂર હતી. તે માટે ઉદ્યોગોના
અનુભવી શ્રી જાવડેકર સાહેબ, શ્રી અવવનાશભાઈ ઔટી અને માઈક્રોબાયોલૉજીવાળાની મદદથી
પ્રયોગશાળા પણ શરૂ કરી. ટીમને એક સરસ મેળવણ બનાવવાના કામમાં લગાડી દીધી. કચરામાં
આવતાં રોગ-જીવાતના જીવાણુઓનો નાશ કરે , કચરાને ઝડપથી સેડવી, ફોસફરસ અને પોટાશને
પાક માટે લભ્ય કરે , તેવ ું સરસ મેળવણ બનાવી, પીટના માપની મયારદાને પણ દૂ ર કરી. ગમે
તેવો ઢગલો કરીને તેને પણ એક સરખા મેળવણની (એક ટન કચરામાં એક રકલો મેળવણ)
માવજત આપી. ૨૫ રદવસે ઉથલાવી કુલ ૪૫ રદવસમાં ખાતર તૈયાર થ્ુ.ં તેને ચાળી, તેમાંથી
પ્લાસ્ટીક, કાચ, રે તી દૂ ર કરી, ખેડૂતોને સારંુ ખાતર આપી તેમની જરૂરરયાત પ ૂરી કરી. શહેરનો
કચરો ક્યાં નાખવો તે પ્રશ્ન હલ કયો. માખી, મચ્છર દ્વારા ફેલાતા રોગોથી લોકોને બચાવ્યા. પ ૂ.
કાકાના સાંવનધ્યમાં આવું મહાન કાયર કરવાની મને તક મળી. આજે આવા પ્લાંટ દે શના અનેક
શહેરોમાં છે . વિે દોઢ લાખ ટન જેટલું સેલરીચ શહેરના કચરામાંથી એકસેલ ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડ
અને તેના એન્ટરપ્રુનર દ્વારા થઈ શકે તેટલી સગવડો થઈ છે . આનાથી ઘણા લોકોને કામ
આપવાની તકો પણ ઊભી થઈ છે .
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એક વધુ મોટાંુ સાહસ : માાંડવી–કચ્છ અને એગ્રોસેલનુાં ખેતસેવા કેન્ર
પ ૂ. કાકાએ ૧૯૮૭માં એક વમરટિંગ અમીબાગમાં રાખેલી. તેમાં બધાને બોલાવેલા. અને
કહેલ ું કે : ‘‘હવે મારે ખેડૂતો માટે ખેતસેવા કે ન્ર શરૂ કરવું છે . ગુજરાતમાં બન્ને કંપનીઓનું નામ છે .
એકસેલ ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડ અને ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્રીઝ કોપોરે શન ક્ષલવમટે ડ. આ બન્નેન ું સં્ક્ુ ત
સાહસ ‘એગ્રોસેલ’ તૈયાર છે . આપણે એગ્રોસેલમાં ખેતસેવા કે ન્ર શરૂ કરીએ. એ રીતે સ્વ. પ ૂ.
પપ્પાનું (શ્રી ચાંપરાજભાઈ ચત્રભુજભાઈ શ્રોફ) સ્વપ્ન સાકાર કરીએ. આ માટે કોણ તૈયાર થશે ?’’
અમારી ટીમમાં ખેતીવાડીનો અભ્યાસ અને અનુભવ મને જ હતો.
એટલે મેં રહિંમતથી તૈયારી બતાવી, પણ પ ૂ. કાકીની મંજૂરીની અપેક્ષાએ. એટલે એમણે
તરત કહ્ું -‘‘કાકીની જ શા માટે ? તારાં પત્નીની પણ રજા લઈએ.’’ બન્નેની રજા મેળવી.
શરૂઆતમાં પાટર ટાઈમ અને ૧૯૮૮ના મધ્યમાં ફૂલ ટાઈમ. સ ૃજનનું રોજેરોજનું જે કામ કરતો હતો
તેમાંથી મુક્ત થવા સાથીદારોને તૈયાર કરી માંડવી આવી ગયો.
તે વખતે મને પ ૂ. નાનાદાદા યાદ આવ્યા. તેઓએ ભાવનગરની દક્ષક્ષણામ ૂવતિ સાથીદારોને
સોંપીને આંબલા આવીને શન્ૂ યમાંથી સર્જન કરવાની શરૂઆત કરી હતી. પ ૂ. બા-બાપુજીની શીખામણ
હતી કે કામ કરવામાં ક્યાંય નો ફાવે તો આનંદથી ઘરે પાછો આવી જજે. પણ ક્યાંય ખોટું નો
કરતો. એ વાત નજર સમક્ષ રાખીને અત્યાર સુધીમાં સરસ કામો કયાાં છે . કારીગરો સાથે કામો કયાાં
છે . હવે ખેડૂતો સાથે કામ કરવાની તક મળી છે . તેમાં વ્યક્ક્તગત વવકાસ તો જરૂર થશે . પણ સાથોસાથ રાટરના વવકાસમાં પણ સહભાગી બનવાની તક મળશે . તે વવશ્વાસથી નવા કામની શરૂઆત
કરી.
પ્રથમ સવે માટે એક ફોમર તૈયાર ક્ુ.ાં વાડીએ વાડીએ ફરીને સવે કયો. તેન ું તારણ કાઢવા
શ્રી મનોજભાઈ અને શ્રી દલપતભાઈ જોડાયા. મળે લ તારણો પરથી શું કામો કરવાં તેની સ્પટટ
રદશા મળી. ખેડૂતોને વવસ્તરણની સેવા તેમનાં ખેતરો અને વાડીમાં જોઈએ છે . જરૂરી બીજ, ખાતર,
દવા વગેરે એક જ જગયાએથી વાજબી ભાવે , સારી ગુણવત્તાવાળાં અને સમયસર મળી રહે તે
જોઈએ છે . અને ખેત પેદાશોની રૂપાંતરની વ્યવસ્થા કરીને દે શવવદે શોમાં જે વેચાય તે જોઈએ છે .
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આ ત્રણ મહત્ત્વની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને બેકેબલ પ્રપોઝલમાં શ્રી મુકુંદભાઈ અને શ્રી
ત ુલસીભાઈએ મદદ કરી. એ પ્રપોઝલ બધાને બતાવી. તેમાં જરૂરી સલાહ સ ૂચનો લીધાં. પછી શ્રી
અત ુલભાઈ શ્રોફને મળ્યો. તેમણે કહ્ું કે -‘‘હાટડી માંડીને તો નરહ બેસો ને ? લાખોમાં જ વાતો
કરીશ કે કરોડોમાં ?’’ આની પાછળ તેમની ભાવના એ હતી કે આપણા વવચારો સીવમત ન હોવા
જોઈએ. તો એક રદવસ જરૂર પહોંચાશે . આ વાત મેં ગુરુમત્ર
ં તરીકે ગાંઠે બાંધી. વવકાસની ભાવનાને
સમજ્યો. આ નવો પ્રયોગ સાથે મળીને કરીશું તેવી સમજણથી આગળ વધ્યા. ૧૯૮૮ના
સપ્ટે મ્બરમાં બહુ મોટા ખેડૂત સંમેલન સાથે શ્રી વાલાભાઈ સેજાભાઈ આહીરના ખેતરને ખરીદીને
તેના પર શુભ શરૂઆત કરી. આમાં પ ૂ. કાકીએ ખ ૂબ જ રહિંમત આપી અને શ્રી વવવેકાનંદ સંસ્થાનો
પ ૂરો સહકાર મળ્યો.
સંમેલનમાં આ વવસ્તારના તમામ ખેડૂતો આવ્યા હતા. પ ૂ. કાકાએ અને પ ૂ. ગોવવિંદજીભાઈએ
તેમને એગ્રોસેલ ભવવટયમાં સાથે મળીને કે વી રીતે મદદરૂપ થઈને , ખેતીમાં ખચર ઘટાડી, આવકમાં
વધારો કરાવી, ખેડૂતોની ખેતી નફાકારક કે મ બને તે માટે મદદરૂપ અને માગરદશરક બનશે તેનો
ખ્યાલ આપ્યો. વૈજ્ઞાવનકોએ કપાસમાં, મગફળીના પાકોમાં, પાક સંરક્ષણમાં, ખાતરમાં તેમજ અન્ય
બાબતોમાં શું કાળજી લેવી તેની વવગતે ચચાર કરી. પ્રદશરન દ્વારા મારહતી પણ મેળવી. વૈજ્ઞાવનકોએ
પાકવાર તૈયાર કરે લ લેખો પણ આપ્યા. ખેડૂતોની મારહતી પણ રજજસ્રે શન સાથે મળી ગઈ. જે
ખ ૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહી છે . આમાં એકસેલ અને ગુજરાત એગ્રોના મહાનુભાવોએ ખ ૂબ સહકાર
આપ્યો છે .
પ ૂ. કાકીના વરદ્ હસ્તે કૉમ્પ્લેક્સનું ભ ૂવમપ ૂજન ક્ુ.ાં શ્રી દલપતભાઈની મદદ શ્રી વવવેકાનંદ
સંસ્થામાં માગી એટલે તેઓ ત્યાં ગયા. શ્રી મનોજભાઈની મદદ કંડલા શ્રી મુકુંદભાઈએ માગી એટલે
તેઓ પણ ત્યાં ગયા. મેં નવી ટીમ તૈયાર કરી જેમાં શ્રી રાજેશભાઈ ચૌહાણ, શ્રી કમલગર, શ્રી
હરસુખભાઈ સતનપરા વગેરે જોડાયા. કામની શરૂઆત કરી. બેંકની લોન પણ લીધી. આ
વવસ્તારમાં વિોથી શ્રી વવવેકાનંદ સંસ્થાનું નામ અને કામ જાણીત.ું લોકચાહના પણ ખરી. સૌ સાથે
અમારો વ્યક્ક્તગત પરરચય પણ ખરો. એટલે બહુ ઝડપથી નવા પ્રયોગની શરૂઆત થઈ. ખેડૂતોનો
સહકાર પણ સરસ મળવા માંડયો. પછી તો ૧૯૯૦માં રાપર સેન્ટર માટે શ્રી ગોરધનભાઈ રં ગપરા
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સાથે રહીને તૈયાર થઈ ગયા. ૧૯૯૨માં પ્રાગપર ફ્રેન્ચાઈજી દ્વારા ક્ુ.ાં શરૂઆત સરસ થઈ. પણ
વધુ પડતો વવશ્વાસ આપ્યો તેમણે જ તેમાં દગો કયો. પ ૂ. કાકાનો એક આદશર વવચાર હતો કે થોડું
વ્યવક્સ્થત ભણેલા, સ ૂઝવાળા, આમાં રસ હોય તેવા, ખેડૂતોના ્ુવાન છોકરાઓને આપણે તૈયાર
કરી સેન્ટર ચલાવવા આપીએ. પણ હજી આપણી તૈયારી ઓછી છે . વધારે તૈયાર થઈને વ્યવસ્થાને
સુઘડ કરી, ખામીઓ દૂ ર કરવા મંથન ક્ુ.ાં વડીલોનું માગરદશરન લીધુ.ં ૧૯૯૬માં મુન્રા, નાની
ખાખર, નવા વમત્રો પસંદ કરી શરૂ કયાાં . એ પ્રણાલી આજ સુધી ચાલુ જ રહી છે . પછી કોઠારા,
કુકમા, નખત્રાણા, ડભોઈ, શ્રીનગર, કૈ થલ, સાંગલી અને છે લ્લે ૨૦૦૩માં ધ્ાંગધ્ા અને રાયગઢઓરરસ્સામાં સેન્ટરો શરૂ કયાાં . જેને માટે ભગવાને મને તરવરરયા પ્રામાક્ષણક અને સખત પરરશ્રમ
કરવાવાળા ૬૦ ્ુવાનો મદદ માટે આપ્યા. જેમના દ્વારા અમે ખેડૂતોના પ્રશ્નો સમજી તેન ું યોગય
વનરાકરણ તેમનાં ખેતરો પર જ સેવા દ્વારા લાવ્યા. કચ્છની કુદરતી આફતોનો સામનો કરતાં કરતાં
અમે નવું શીખ્યા. નવા નવા લોકોનો પરરચય થયો. નવી નવી તકો મળી. ક્યારે ક વાયરસમેલેરરયામાં અબડાસા અને લખપતમાં મદદ માટે બધાં કામો છોડીને પહોંચી ગયા. તેમાંથી દરે ક
ગામનાં સાચા મહાજનોનો પરરચય થયો. પોતાનામાં શ્રદ્ધા અને વવશ્વાસ વધ્યો. ઉદ્યોગોની સામાજજક
જવાબદારી પણ કે વી કે વી હોવી જોઈએ તે પ ૂ. કાકાના જીવન પરથી સતત શીખતાં રહીએ છીએ.
તેમાં શ્રી અવશ્વનભાઈ શ્રોફ અને દીપેશભાઈ શ્રોફનું માગરદશરન મળત ું રહે છે .
૧૯૯૩માં ઈઝરાયલ જેવા દે શમાં આંતરરાટરીય કૃવિમેળો જોવાની અને ત્યાંની
્ુવનવવસિટીમાં તાલીમ લેવાની તક આપી. ત્યાંથી વળતાં ગ્રીસનું એથેન્સ શહેર જોવાની પણ
વ્યવસ્થા કરી આપી. અમદાવાદની ઇષ્ન્ડયન ઇષ્ન્ટટય ૂટ ઓફ મૅનેજમેન્ટ (આઈ.અઅઈ.એમ)માં
એગ્રીઈન્ુટ માકે રટિંગ, મેનેજમેન્ટ એજ્્ુકેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર એગ્રીકલ્ચર જેવા મહત્ત્વના વવિયોનો
અભ્યાસ કરી એગ્રોસેલનાં કામને આગળ વવકસાવવાની તક પણ આપી છે . આમ, નવો પ્રયોગ
સફળતા સાથે આગળ ધપાવવા ૧૦૦% બેંકની લોન લઈને શરૂ કયો. જેથી સતત કાળજી રહે.
ચેલેંજથી કામ કરવાનો આનંદ પણ મળે . અને સારાં પરરણામનો સંતોિ પણ મળે .
૧૯૯૮-૯૯ના વાવાઝોડાએ ફરી એક થઈને કુદરત સામે સામનો કરવાની રહિંમત આપી.
તેમાંથી ફળઝાડની પ્રાથવમક સારવાર કે મ કરાય તે અનુભવી વનટણાતો પાસેથી શીખ્યા. ભલે
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આપણે વવશેિ ન જાણતાં હોઈએ, પણ જાણકાર લોકોને ભેગા કરીને પ્રશ્નને હલ કરવાની પ ૂ.
કાકાની આગવી રીત અમને હંમેશાં રહિંમત આપે છે . સતત શીખવાની વ ૃવત્ત તેમજ સાથીદારોને
તૈયાર કરી સાચા વારસદાર બનાવવા. આ બધા પાયાના વસદ્ધાંતો જીવનમાં ખ ૂબ જ જરૂરી છે . તેનો
આગ્રહ સાથે અમલ પણ થવો જોઈએ. તે તેમની પાસેથી શીખ્યો.
કોઈ પણ વ્યક્ક્તના સદગુણોને જોવા. દુગુરણોને જોવાથી આપણને શું ફાયદો ? આવા
હકારાત્મક વલણથી જીવનમાં જે ધારીએ તે મેળવી શકાય છે . સાચી વાતમાં ભગવાન પણ ચોક્કસ
મદદ કરે છે . તેની અનેક વખત પ્રતીવત થઈ છે . એ વાવાઝોડામાં કચ્છ નવવનમારણ અક્ષભયાનનો
જન્મ થયો. તમામ સંસ્થાઓ ખભેખભા વમલાવીને કામ કરવા લાગી. ક્યાંય કામો બેવડાય નરહ અને
દાતાઓના પૈસા જરૂરરયાતવાળા લોકો સુધી સમયસર પહોંચે, યોગય ઉપયોગ થાય તેની સૌએ
કાળજી લીધી. દે શ-વવદે શમાંથી પણ ઘણી મદદ આવી. કચ્છનું નવવનમારણ કરી બીજાંને મદદરૂપ
થઈએ, તે રીતે પ ૂ. કાકા અને મક્ષણભાઈ સંઘવીના વડપણ હેઠળ કામગીરી શરૂ કરી. જેમાં
એગ્રોસેલની મારી ટીમે મ ૃત પશુઓની દુગાંધ દૂ ર કરવામાં અને રોગચાળો ફાટી ન નીકળે તે માટે
એકસેલ ઇન્ટસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડ અને ્ુનાઇટે ડ ફોસફરસ લોવમટે ડની મદદથી સમગ્ર કચ્છમાં દવા
છંટકાવ કરી ભયમુક્ત ક્ુ.ાં અમારા ખેડૂત વમત્રો શ્રી મનજીભાઈ વેકરરયા અને શ્રી માવજીભાઈ
મેઘાણીએ રે કટરોની સેવા પણ આપી. ભકં ૂ પ પછી મદદ માટે આવતી વવવવધ સંસ્થાઓના કાયરકરો
તથા કંપનીઓના પ્રવતવનવધઓને રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા સ ૃજનમાં કરે લી. તેમાં રસોડામાં
પરરવારનાં બહેનોએ અને બાળકોએ પણ મદદ કરે લી. રાપર સેન્ટરના શ્રી ગોરધનભાઈ અને
તેમની ટીમે સરકારશ્રી દ્વારા મળે લ કીટના વવસ્તરણનું કામ અંતરરયાળ વવસ્તારોમાં જઈને કરે લ.ું
ઈક્રીસાટ (હૈદરાબાદ)જેવી સંસ્થાએ બાજરી અને અન્ય ક્ષબયારણો મેળવી વવતરણ ક્ુ.ાં સ ૃજનમાં
અપંગોને ઓપરે શન કરી હાથ-પગ બેસાડી હરતાં-ફરતાં કયાાં. વનટણાત ડૉક્ટરોની મદદથી મેરડકલ
કૅમ્પો કયાર. સૌથી મહત્ત્વનું તો આ સેવાયજ્ઞમાં અમને જે વશક્ષણ મળ્્ું તે. ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી
જતી પરરક્સ્થવત અને લોકોની બદલાતી જતી જરૂરરયાતોનું પ ૃથક્કરણ કરી, મુબ
ં ઈ, વડોદરા,
હૈદરાબાદ વગેરે શહેરોમાંથી અને દુવનયાભરમાંથી મદદ કરનાર લોકોને અમે જાણ કરતા કે હવે
ત્યાંથી શું મોકલાવે ? શેની જરૂર છે ? આ ક્રાઈસીસ મૅનેજમેન્ટ વવશે શીખવા મળ્્ુ.ં
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શવદે શની સફરોના અનુભવોએ દે શભરમાાં પ્રવ ૃશિઓ શવકસાવી
આફતોમાંથી જેવા મુક્ત થઈએ કે તરત વવકાસનાં કામોમાં પાછા લાગી જઈએ. ઈંગલેન્ડની
રે ડક્રાફ્ટ નામની પબ્બ્લક ક્ષલવમટે ડ કંપનીએ અમને ભારતની ખેતીવાડીની વવવવધ ખેતપેદાશોને
વવશ્વબજારમાં મ ૂકવાનો મોકો આપ્યો. જેમાં ખેડૂતોનું સંગઠન કરી, તેમની પસંદગીના માપદં ડ વવશે ,
ગુણવત્તા વવશે, જરૂરરયાતો વવશે તથા તેના ભાવો કાઢવાનું શીખવા મળ્્ુ.ં ખેતપેદાશોની વનકાસ
માટે જરૂરી વવવધ સમજ્યા. પ્રથમ મગફળીથી શરૂઆત કરી. તેમાં મુશ્કે લી અફલાટોકસીનની (ફૂગથી
પેદા થત ું ઝેર) આવી. એટલે તેમની જ મદદથી જમરનીના વનટણાતની મદદ મળી. ્ુરોપમાં
વાજબી વેપાર (ફેર રે ડ) કરતી સંસ્થાઓ અને અન્યની શું માંગ છે તે સમજવા શીખવા રે ડક્રાફ્ટ
કંપનીએ તેમના ખચે ્ુરોપના પ્રવાસનું આયોજન ક્ુ.ાં એ વનવમત્તે જીવનમાં પ્રથમ વખત ઇંગલેન્ડ,
નેધરલેન્ડ, બેલ્જીયમ જવાનું થ્ુ.ં ત્યાંની જરૂરરયાત, ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા માટે જરૂરી કાળજી,
બજારની માંગ, હરીફાઈ, સજીવ ખેતી દ્વારા થતા ઉત્પાદનની માંગ અને તેન ું ભવવટય, ત્યાંનાં મુખ્ય
બજારો, વેપારનાં બજારો કે વાં છે તે જોયા–સમજ્યા. પછી બાસમતી, ચોખા, અખરોટ, કાજુ વગેરેની
વનકાસ કરી વેચાણ પણ શરૂ ક્ુ.ાં
મુબઈ
ં
ક્સ્થત ઇન્ટરનેશનલ રરસોસર ફોર ફેર રે ડ (આઈ.આર.એફ.ટી.) નામની સંસ્થાએ
ફેરરે ડનું મોવનટરીંગ, ટીમને તાલીમ આપવાનું કામ અને ્ુરોપની અવેરનેસની ટૂર ગોઠવી આપી.
એગ્રોસેલનું સોવશયલ એકાઉન્ટ પણ તેમની મદદથી કરીને સામાજજક જવાબદારી બરાબર
વનભાવીએ છીએ તેની ખાતરી કરી એક સંતોિ મેળવ્યો. તેના માટે ઈંગલેન્ડના શ્રી રીચાડર એવન્સને
ગુરુ બનાવ્યા.
સાંગલી મહારાટરમાં સેન્ટરની શરૂઆત સેવાથી થઈ. ત્યાં સતત શેરડીનો પાક લેવાથી અને
તેને સતત રાસાયક્ષણક ખાતર આપવાથી ત્યાંની જમીન ખારી અને મ ૃત:પ્રાય થતી જાય છે . જેના
માટે મહારાટર સરકારના ખેતીવાડીના વનયામકશ્રી અને કવમશનરશ્રી કચ્છ આવી ગયા. શ્રી
વવવેકાનંદ સંસ્થા કચ્છમાં છે લ્લાં ૨૫ વિરથી ખારી જમીન અને ખારાં પાણી માટે જે પ્રયોગો કરે છે
તે પ્રયોગો જોઈ ગયા. તેના આધારે તેમણે સાંગલી જજલ્લાના ત્રણેક તાલુકાઓમાં ૨૦૦ હેકટર
જમીનમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ આપ્યો. માંડવીના અનુભવે ત્યાં લોકભાગીદારીથી જમીન સુધારી. જે
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જમીનમાં ઘાસ નહોત ું ઊગત ું ત્યાં છ માસમાં હેકટરે ૨૪૦૦ રકલો ઘઉંનો પાક લીધો. આવું સરસ
કામ એકસેલ ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડના ડૉ. માલે સાહેબ, શ્રી. સી.એન.દે શપાંડે સાહેબ તેમજ શ્રી
ભાનુભાઈ દે સાઈ અને તેમની રરવોડર સંસ્થા દ્વારા સંકલન કરી, ટૅકવનકલ માગરદશરન મેળવી,
રરપોટીંગ વસસ્ટમમાં મળે લ મદદથી થઈ શક્ુ.ં પછી તો એ વવસ્તારના ખેડૂતોની માંગ આવી અને
ત્યાં નવું સેન્ટર પણ ખોલ્્ુ.ં હવે ત્યાંથી રકસવમસ, ખાંડ, શાકભાજી વેચવામાં ખેડૂતોને મદદ
કરવાની શરૂઆત કરી છે .
ભગવાન પણ અમને વધારે ને વધારે તૈયાર કરવા, ઘડવા, એકાદી આફત હંમેશાં મોકલતો
જ રહે છે . જેથી બધા ભેગા મળીને, રહી ગયેલી ખામીઓનું સંશોધન કરીને, તંત્રને વધુ મજબ ૂત
અને કાયરક્ષમ કરી આગળ વધી શકીએ.
સાંગલીમાં ફ્રેન્ચાઈજી દ્વારા એક જૂ ના વમત્ર પર વવશ્વાસ મ ૂકી, અમારી સાથે કામ કરતા
કમરચારી વમત્રને સાથે રાખી, સેન્ટર શરૂ ક્ુ.ાં પણ અકુશળતાને લીધે ફ્રેન્ચાઈજીએ કરે લ દગાનો
સામનો ન કરી શક્યા. આ પછી ત્યાં સરસ સાથીદાર મળી ગયા. એટલે વવકાસનાં કામો વધારી
આજે મહારાટરમાં ત્રણ સેન્ટરો કાયરરત થઈ ગયાં છે . બેંક સાથે પણ ગોઠવા્ું છે . આ નવી
વવકાસયાત્રામાં શ્રી સુરેશભાઈ પંરડત, શ્રી પાઠક સાહેબ, અમીન સાહેબ વગેરેની મદદ મળી રહે છે .
સંકક્ષલત કપાસના પ્રોજેક્ટ માટે શ્રી દીપેશભાઈએ રહિંમત સાથે માગરદશરન આપી વનણરય
લીધો. આથી વવકાસની એક નવી રદશા ખ ૂલી. આમાં અલગ અલગ વવસ્તારના ખેડૂતોનાં ગ્રૃપો દ્વારા
સજીવ ખેતીમાં કપાસ ઉગાડી, જજનમાં તેન ું રૂ કઢાવી, વમલમાં કંતાવી, તેમાંથી કાપડ કરાવી, તેના
ટીશટર બનાવી, ્ુરોપમાં તેન ું વેચાણ ટે ક્સટાઈલના ઈજનેરો બહેનશ્રી એબીનેલ ગાનરર અને શ્રી
થોમસ પેરરટ કરે તેવ ું વવચારા્ુ.ં તેના માટે નવી રડઝાઈનો કરે , લોકોમાં જાગૃવત લાવે. તેમના દ્વારા
ત્યાં દુકાન અને વકર શોપ પણ કરી. આ કામ વવશ્વસ્તરનું બને તેવી શુભ ભાવનાથી શરૂ ક્ુ.ાં બે
સંસ્કૃવતઓનું સુદ
ં ર વમલન થ્ુ.ં એકબીજાંની સમજણ વધી. લાંબાગાળાની ભાગીદારીથી આ કામને
વવશ્વમાં જાણીત ું ક્ુ.ાં
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આ કાયરમાં રે ડક્રાફ્ટના હસ્તકલા વવભાગની રડઝાઈનર તરીકે બહેનશ્રી એબીનેલ વારં વાર
અહીં આવતી. ત્યારથી તેની સાથે ઓળખાણ એટલે બેલ્જીયમની ઓકસ્ફામ સંસ્થા પાસેથી ૧૦,૦૦૦
ટીશટર નો ઓડર ર લઈને તે સીધી ભારત આવી. તેમના પવત મુબ
ં ઈમાં એક રે સ્ટોરં ટ સંભાળવા
આવેલા. પવતદે વ તો વચ્ચેથી છોડીને પાછા ચાલ્યા ગયા. પણ બહેન એબીનેલ પોતાની બે નાની
દીકરીઓ સાથે દોઢ વિર અહીં રહી. બધાં કામમાં મદદ કરી. ફ્રાન્સના ્ુવાન ભાઈશ્રી થોમસ
પેરીટને આ પ્રોજેક્ટમાં મદદ માટે જોડયા. જેમનો આ લાઈનનો પેઢીઓનો ધંધો છે . અનુભવ છે .
તેમના સહકારથી અને પરરશ્રમથી આજે રૂ, સ ૂતર, કાપડ, ટીશટર અને અન્ય કાપડ બનાવી, ભારત
અને ્ુરોપના અન્ય દે શોમાં સ્કાલ ઇન્ટરનેશનલનું સજીવ કપાસનું પ્રમાણપત્ર મેળવી વેચાણ
કરીએ છીએ. જેમાં અંદાજે ૪૦૦૦ ખેડૂતો સાથે ૨૫૦૦૦ એકર જમીનમાં કપાસ, તલ, બાસમતી
ડાંગર, ઘઉં, ચણા, રાયડો વગેરે સજીવખેતીમાં તૈયાર કરીને , વેચાણની વ્યવસ્થા કરી, વધુ ને વધુ
લોકોને કુદરતી સારી વસ્ત ુઓ ખાવા-પહેરવા મળે તેવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ.
આ કપાસના પ્રોજેક્ટમાં અમે અમારી સંપ ૂણર તાકાત લગાવી શરૂઆત કરી છે . શરૂઆતમાં
થોડી મુશ્કે લીઓ આવી પણ આજે સરસ ટીમ તૈયાર થઈ ગઈ છે . ભાઈ શૈલેિ, ભાઈ વસંત
મેઘાણી, ભાઈ ચમન, ભાઈ લખન, ભાઈ સત્યમ ૂવતિ, ભાઈ પ્રવીણ, ભાઈ સતપાલ, ભાઈ કમલગર
અને બહેનશ્રી એબીનેલના પ્રયત્નથી શેલ ફાઉન્ડેશન ઇંગલેન્ડની મદદથી આપણા પ્રોજેક્ટને આગળ
વધારવા ત્રણ વિર માટે મોટી સહાય મળી છે . અમારા માટે કોઈ આંતરરાટરીય સંસ્થા દ્વારા બહુ જ
યોગય સમયે આ પ્રથમ મદદ મળી છે . જેના દ્વારા અમે વધુ ને વધુ ખેડૂતોને સજીવ કપાસની ખેતી
માટે પસંદ કરી, તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. સાથીદારોની મદદથી ખેડૂતોને નવા નવા પ્રયોગો, સાધનો
માટે મદદ, રે કોડર અને ઇવતહાસ માટે કમ્પ્્ુટર, વાહનો તેમજ ગ્રાહકોને આખું વિર સારંુ રૂ મળી શકે
તે માટે રૂની બેંક, નવી રડઝાઈનો અને નમ ૂના, વેબસાઈટ વગેરે તૈયાર કરવામાં દુવનયાના
અનુભવી માગરદશરકો મળ્યા છે . આ પ્રોજેક્ટથી તેમને પણ સંતોિ થયો છે . આ પ્રોજેક્ટને હજી
આગળ વધારવા માટે તેઓ મદદ કરશે તેવી ખાતરી પણ આપી છે . આમ, સજીવ ખેતીના બધા જ
પાકોના વેચાણ માટે મદદ અને માગરદશરન આપવાનું શક્ય બન્્ું છે .
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એગ્રોસેલને વવશ્વબજારમાં ચોક્કસ સ્થાન આપવામાં આ શેલ ફાઉન્ડેશન મદદરૂપ બન્્ું છે .
કપાસના ખેતરથી સીધા ગ્રાહક સુધી પહોંચવામાં પણ મદદરૂપ બન્્ું છે . વવકાસની હરણફાળ આ
કપાસના પ્રોજેક્ટને કારણે મળી, આ વનવમત્તે આંતરરાટરીય વશક્ષબરોમાં જવાની અને તેમાં અનુભવો
રજૂ કરવાની તકો પણ મળી. તેના દ્વારા નવા ગ્રાહકો મળ્યા. જોવા જાણવાનું મળ્્ુ.ં સજીવખેતી
સાથે સંકળાયેલ વવશ્વનાં પરરવારો સાથે જોડાવાનું મળ્્ુ.ં અંગ્રેજી ભાિાની જાણકારી વધી.
વવશ્વસ્તરની જરૂરરયાતો સમજીને ખેડૂતોના સ્તરથી ફાઈનલ રરપોટર સુધીની કુશળતામાં વધારો
થયો. આજે રાટરીય સ્તરે ‘‘ઓલ ઇષ્ન્ડયા કોટન ઈમ્પ્ર ૂવમેન્ટ કવમટી’’માં સભ્ય તરીકે પસંદગી
પામીને યથાયોગય યોગદાન આપી રહ્યો છં.
નેધરલેન્ડ સરકારની એક સંસ્થા સી.બી.આઈ. જે ્ુરોપમાં સજીવ ખેતપેદાશોની વેચાણ
વ્યવસ્થામાં આ વિરથી મદદરૂપ બની છે . ૨૦૦૭ સુધી જરૂરી તાલીમ અને મદદ કરવાની છે .
સંસ્થામાં મુખ્ય જવાબદાર વ્યક્ક્તને શારીરરક કામો ઓછા કરવાનાં આવે પણ મહત્ત્વના
વનણરયો લેવામાં પ્રામાક્ષણકતા, તટસ્થતા, સમજ, ધીરજ અને મક્કમતા ખ ૂબ જરૂરી હોય છે . આવું પ ૂ.
અવનલભાઈ ભટ્ટે આંબલામાં શીખવ્્ું હત.ું
એગ્રોસેલમાં ઘણી કંપનીઓ સાથે કામ કરવાનું થઈ રહ્ું છે . તેમાં કે ટલાક પોતાની જ
પેદાશો વેચવા આપણને લલચાવે , વવવવધ પ્રલોભનો આપે. આવા સમયે ઘરના સંસ્કાર, મણાર,
આંબલા, લોકભારતીનો ઉછે ર, તેમજ શ્રી વવવેકાનંદ સંસ્થા અને સ ૃજન રસ્ટ જેવી સંસ્થાઓમાં થયેલ ું
ઘડતર બોલી ઊઠે છે : ‘‘ના, આવું ન થાય.’’ એ જ મોટી મ ૂડી છે એમ માનું છં.
મારી આ વવકાસયાત્રામાં પ ૂ. કાકા-કાકીનો પ્રેમ, હફ
ંૂ અને માગરદશરન મળ્યા કરે છે . શ્રી
દીપેશભાઈ, શ્રી અવશ્વનભાઈ, શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ, શ્રી અત ુલભાઈ અને અન્ય સૌએ મ ૂકે લ વવશ્વાસ
ક્યારે ય ડગે નરહ તેની કાળજી રાખી ગ્રામવવકાસની મારી યાત્રાને આગળ વધારવામાં વનવમત્ત બની
રહ્યો છં.
મારી આ યાત્રામાં મને માગરદશરક બનનાર મારા ગુરુજનો શ્રી અવનલભાઈ ભટ્ટ, શ્રી
પ્રવીણભાઈ ઠક્કર, ડૉ. શ્રી અરુણભાઈ દવે, શ્રી ભરતભાઈ ભટ્ટ તથા ગ્રામદક્ષક્ષણામ ૂવતિ આંબલા અને
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લોકભારતી પરરવાર, એકસેલ ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષલવમટે ડ અને ગ્રૃપ કંપનીઓ તથા તમામ સંસ્થાઓના
પરરવારજનો, વમત્રો વડીલો વગેરે સૌનૌ હૃદયપ ૂવરક આભાર.
-------------------------------------------------------------------------------------
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