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ઉશાય
યવઈની યીક્ષા ખાઈને થામ છે , તેના આકાય-પ્રકાયથી નશીં. તેલી જ યીતે
ત્તળક્ષણવાંસ્થાઓની કવટી તેના ત્તલદ્યાથીઓએ ફશાય ગમા છી કેટર અને કેલી યીતે વાંવાયનાાં
અંધાયાાં-અજલાાાંભાાં યસ્ત કાઢમ તે છે .
નાનાબાઈના વભા જન્ભફદલવના ત્તનત્તભિે જે ત્તલત્તલધ કાભગીયી થઈ, તેભાાંની આ એક
ુ યયર્ના
કાભગીયી છે . ગ્રાભદક્ષક્ષણામ ૂત્તતિ અને રકબાયતીના ગ્રાભપ્રદે ળ અને છાત વભાજની ન
ુ લકથાઓ છે . આભાાંનાાં કેટરાાંક ખેતી,
વાથે વાંકામેરાાં કેટરાાંક બાઈઓ–ફશેનની આ અનબ
વશકાય, ાંર્ામત, ત્તળક્ષણ, ગારન વાથે વાંકામેરાાં છે , વયકાયી અભરદાય છે , ધાયાવભ્મ
ુ ફયન્ટે ન્ડેન્ટ ણ છે .
છે , જેર સ
ુ ડતાલાા અશેલારભાાં
લાર્ક આ ત્તલત્તલધ ક્ષેત્રભાાં કાભ કયી યશેરાાંના ઓછી કે લધ ુ સઘ
ુ યાતના
सूत्रे मणिगिा इव એભણે રીધેર ત્તળક્ષણન દય જઈ ળકળે.  ૂલચ અને દક્ષક્ષણ ગજ
આફદલાવી ત્તલસ્તાયભાાં, કચ્છ કે ઝારાલાડભાાં ત્તળક્ષણ કે ગ્રાભત્તલકાવકામચભાાં યલામેરાના આલા
ુ યાત ાવે
ફીજા ડઝનફાંધ અશેલાર પ્રાપ્ત થઈ ળકે. ણ શાર ત આટર ઉશાય જ ગજ
ધયીએ છીએ.
ુ યાતભાાં ખ ૂણે
તેભાાં અભાયા વાભર્થમચની કઈ લળેકાઈ નથી; ણ જે ભશાત્ભાએ આ ગજ
ખ ૂણે તેજ ાથમાાં તેભના તન એ પ્રબાલ છે .
ુ  ખીરલલા અને જનવેલાનાાં કામો કયનાયાઓને પ્રેયક
વદૌ ગ્રાંથના ભાધ્મભથી વદગણ
ફની યશે તેવ ાંુ વાફશત્મ પ્રકાત્તળત કયાલનાય વાભાજજક અને વશકાય ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી
ત્તલઠ્ઠરબાઈ અભીને શ્રી ત્તલ.ી. અભીન પાઉન્ડેળન તયપથી આ કામચ ભાટે આત્તથિક વશમગ આપ્મ
છે . એ ભાટે તેભન આબાય.
રકબાયતી-વણવયા

અનક્રુ ભ

ુ ાઈ ાંર્ી દળચક
ભનબ

તા.૧૬-૩-૮૩
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રકબાયતીની જીલનરક્ષી કેલણીના ઉિભ દસ્તાલેજ ઇન્ટયનેટ ય !

ુ –
રકબાયતી એ કઈ સ્થ ૂ લસ્ત ુ નથી. રકબાયતી ત એક ત્તલર્ાય છે . આ વાંસ્થા રકાક્ષબમખ
ુ કેલણી–જગતન ાંુ વત્મ છે . અને એટરે જ એના સ્થાક ઋત્તલમચ નાનાબાઈ કશેતા
ગ્રાભાક્ષબમખ
કે, “રકબાયતીના ત્તલર્ાય જે વભજે અને જીલનભાાં આર્યે તેની છે આ રકબાયતી.” ગાાંધીજીએ
તાના જીલનભાાં તાના ઉય કયે રા પ્રમગભાાંથી જે પ્રમગ વપ યહ્યા તેને વાભાજજક
સ્લરૂ આપ્ય ાંુ તેભ નાનાબાઈએ તેભની ત્રણે વાંસ્થાઓભાાં કયે રા ત્તળક્ષણ–પ્રમગને તાના
ુ લથી ઘડીઘડીને જે પ્રમગ વપ થમા તેને વભાજ વભક્ષ તેના વ્માક
અભ્માવ અને અનબ
અભર ભાટે મ ૂક્યા. સ્લાબાત્તલક યીતે જ તેના લાશક આ ત્રણે વાંસ્થાના ઉત્વાશી અને વભત્તિત
એલા ત્તલદ્યાથીઓ યહ્યા છે .
નઈતારીભન,ાંુ રકબાયતીત્લન ાંુ ત્તલશ્વફજાયભાાં આજે ભાકે ફટિંગ થવ ાંુ અત્તનલામચ છે . કાયણ કે ત્તલકાવ
નાભની ઉધઈ આણી પ્રકૃત્તત અને વાંસ્કૃત્તતને વાલ ખખરી કયી મ ૂકે તે શેરાાં જાગી જવ ાંુ ફહુ
જરૂયી છે . આના જ વાંદબે, રકબાયતીના કેટરાક ત્તલળે વપ થમેરા ત્તલદ્યાથીઓનાાં કામો–
ુ લની નોંધ “ઝાડનાાં ાયખાાં પ યથી” એ ળીચકથી રકબાયતીએ પ્રગટ કયે રી ૨૬
અનબ
સ્ુ સ્તકાઓભાાં યજૂ થઈ છે , જેણે વભાજને જીલનરક્ષી ત્તળક્ષણના ઉિભ દસ્તાલેજ  ૂયા ાડયા છે .
નઈતારીભન વાંસ્કાયામેર ત્તલદ્યાથી શાંુ શાંુ કયી ળકે છે તેની નક્કય લાત તેભાાં યજૂ થઈ છે . તેભાાં
ફહુ વશજ યીતે રકબાયતીત્લ ઉજાગય થય ાંુ છે .
ુ ી શોંર્ેરા આ ફહુ મ ૂલ્મલાન અનબ
ુ લને આધત્તુ નક વભમભાાં
છાઈને શજાય લાર્ક સધ
ઉરબ્ધ એલી ઇન્ટયનેટ સત્તુ લધાઓન રાબ આીને ત્તલશ્વબયભાાં શોંર્ાડલાની લાત,
રકબાયતી દ્વાયા વન્ભાત્તનત અભાયા  ૂલચ ત્તલદ્યાથી અને ‘કફડય’ાંુ ના વશતાંત્રી શ્રી જુગરફકળયબાઈ
દ્વાયા યજૂ થઈ, એટલ ાં ુ જ નશીં ણ એ ફધી જ સ્ુ સ્તકાઓનાાં પ્ર ૂપયીફડિંગ, ગ્રાફપકકામચ તથા
પ્રકાળનકામચની કાભગીયી ણ તેભણે જાતે અજભાલલાની શોંળ ફતાલી, ત્માયે વશજ યીતે જ એ
ત્તલર્ાયને ઉત્વાશબેય લધાલી રેલાભાાં આવ્મ.
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ઇન્ટયનેટ ય ઇ–બકુ રૂે શજાય સ્ુ તક પ્રગટ થલા રાગમાાં છે ત્માયે એ ટૅકનરૉજીને આ વપ
થમેરાાં કામો ભાટે ણ પ્રમજલાન ાંુ નક્કી કયલાભાાં આવ્ય.ાંુ આના ભાટે ના જરૂયી બાંડ વારુ
ઇન્ટયનેટ ય એક નાનકડી અીર કયી ત તયત જ જે પ્રત્વાશક પ્રલાશ લહ્ય તેભાાં જરૂયી
ફજેટ કયતાાં ણ લધ ુ ભદદ શતી ! વલચશ્રી ગારબાઈ ાયે ખ (નલવાયી), ક્ષર્યાગ ટેર
ુ વએ), અળક ભઢલાફડમા (જૂનાગઢ) તથા યભેળ ટે ર (કેક્ષરપત્તનિમા)ના તત્કારીન
(યએ
પ્રત્તતબાલએ અભને પ્રત્વાફશત કમાચ .
આભાાંના શ્રી યભેળબાઈટેર –‘આકાળદી’ની ભદદથી(કન્મા કેલણીના આગ્રશી, તેભનાાં સ્લ.
ુ
ભાતશ્રી
કાળીફેન ઝ. ટે ર તથા વાફશત્મપ્રેભી ત્ની શ્રીભતી વત્તલતાફેનના વોજન્મે) આ
ળરૂઆતની સ્ુ સ્તકાઓન ાંુ પ્રકાળન થળે જ્માયે ફાકીનાાંકેટરાાંક પ્રકાળન શ્રી ક્ષર્યાગબાઈના
વોજન્મથી કયલાન ાંુ નક્કી થય ાંુ છે . આ વો વશમગીઓના આણે ખ ૂફ આબાયી છીએ.
આલનાયા વભમભાાં ત્તળક્ષણજગતને મ ૂલ્મલાન ફદળા પ્રાપ્ત કયાલનાયાાં આ પ્રકાળન લૈત્તશ્વક
ુ યાતી લાર્કને નઈતારીભના આ નીલડેરા નક્કય અને ર્ભત્કાફયક અનબ
ુ લ શોંર્ાડલાન ાંુ
ગજ
અભારાં ુ કામચ વાથચક થળે તેલી આળા વાથે –
– અરુણબાઈ દલે.
(ભૅનેજજિંગ ટ્રસ્ટી, રકબાયતી વણવયા.)
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ુ ી લતનના ગાભભાાં
પ્રથભ વાત ધયણ સધ
અભાયા કુટુાંફભાાં ભાયા ફાુજીના ભાભા અબણ. ઘેટાાં-ફકયાાં ચાયતાાં ચાયતાાં લગડેથી
બાગીને ધાફ લીંટી, ફાકીનાાં લ ૂગડાાં નાખી દઈ, ફાલા થઈ ગમેરા. લો છી તે ઉઘાડા
ળયીયે એક લસ્ત્ર ઉય અભાયા નેવભાાં આલેરા. ભાયા ફાુજીના આગભન વભમે નેવભાાં વો
તેભને ગે ડી ધન્મતા અનુબલતુ.ાં તે બણેરા નરશ, યખડેરા ખ ૂફ. યાત આખી રાકડાાં
નાખી, ધ ૂણી ધખાલી ફેવે અને પયતાાં ફધા યફાયી-યુલાન-પ્રોઢ ફેવે. છકયાને બણાલી,
ભટા ભટા વાશેફ ફનાલ, તેલી લાત તે કયતા. એ લાતાલયણને આધાયે જ કદાચ ભાયા
ફાુજીએ ભને બણાલલા શનળાભાાં નાભ રખાવયુ ાં અને ભને બણલા ફેવાડય. લતને અંતે
ડેપ્યુટી વાશેફ યીક્ષા રેલા આલે. સ ૂચના ણ ભે કે વોએ નલાાં કડાાં શેયીને જલાનુ.ાં ભને
માદ છે કે હુ ાં શેરા ધયણભાાં ખ ૂફ જ તૈમાય થઈ યીક્ષા આલા ગમેર. શજાભ ાવે ટક
કયાલી, ચટરીને ઘીથી રાી, ભાટરાભાાં યાખેરી નલી આંગી (અંગયખુ)ાં અને નલી તડી
શેયી યીક્ષા આલા જત. ભાયાાં ફા ભને ગામ-ફકયાાંના લાડા સુધી શુકન જઈ મ ૂકલા
આલેરાાં. વાાંજે અભાયા જે વાશેફ શતા તે ઘેય આલી, ભાયા ાવ થમાની ખુળારીભાાં એક ભરશન
દૂ ધન લાય ભપત અને ધાફ ફક્ષક્ષવભાાં રઈ ગમેરા. એ ધાફ હુ ાં ાાંચભાાં ધયણભાાં આવમ
તમાાં સુધી શળમાાભાાં વાશેફ ઢીને આલતા તે ભને માદ છે . આભ દય લે ાવ થલાનુ,ાં અને
ફક્ષક્ષવભાાં દૂ ધ કે ધાફ દે લાન. છે લટે ઘેટાાંની ઊન ત ખયી જ.
વાત ચડી બણી યહ્ય તમાાં સુધી ત વયખુ ાં ચાલયુ,ાં યાં ત ુ અલાયનલાય અભાયા ઘયભાાં
ભને બણાલલાથી કઈ પામદ નથી તેની લાત કયી, ભને વો યડાલે. એક રદલવ અભાયા ઘયભાાં
યભેર શતી. (યભેર એટરે યફાયી કભ ભાતાન ભાાંડલ નાખે અને યાત આખી ભ ૂલા ધ ૂણે અને
મઝ
ાં ૂ લતા પ્રશ્નના વોને જલાફ આે તે.) ઘયભાાં નલા ભ ૂલાને દીક્ષા ભાટે ચાાંદર કયી, ભ ૂલ
તૈમાય કયલ ડે, તે ભાટે ફેવલાનુ ાં શતુ ાં અને જ ભને ભાતા ભ ૂલા થલાની યજા આે ત ભાયે
બણલાનુાં મ ૂકી ભારભાાં જવુાં ડે.
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ભ ૂલા ધ ૂણ્મા !
રદલવ નક્કી થમ. યાતે ભ ૂલા ને નલા ભ ૂલા ધ ૂણલા ભાાંડયા. કરાક સુધી ધ ૂણ્મા શળે.
ભટાબાઈ છી ત ભાય લાય આવમ. ભને ચાાંદર કયી ભાતાજી આગ ભાથે પાક્ષયુ ાં ઢાડી
ફેવાડય. ડાકક્ષરમા ડાકરા લગાડલા ભાાંડયા. ભાતાજી આલે તે ભાટે યેં ી શાડી યાગે ળરૂ કયી.
ડાકક્ષરમા થાક્યા. યેં ી કયનાયા યાગડા તાણી થાક્યા, ણ ભાયા ળયીયભાાં દે લ ન આવમા.
લાતાલયણ કાંઈક શુકશનમા નથી એભ ભાની વો ક્ષચિંતાભાાં ડયા કે દીકયાને દે લ ન આલે તે ત
કેભ ચારે ? ભાયાાં કાકી અને ફીજાાં ફધાાં હુ ાં ફેઠ શત તમાાં ખ ાથયી, ભાતાજીને કયગયલા
રાગ્માાં ને અશ્રુબયી આંખે ફરલા રાગ્માાં, ‘શે ભાડી, શે ગગાફાા, ફધી ભ ૂર ભાપ કય. અભાય
દ, દીકયાન દ ભ ૂરીને ાંડભાાં આલ. આ ાંડભાાં ધાયળ, ત વલા ભણ સુખડુાં કયીશુ.ાં ’
પયી ાછા ડાકરા-ભ ૂલાના ડકાયા થમા. યાં ત ુ આ યાભ ત તમાાંના તમાાં. વો થાક્યાાં-ચરભ
ફાંકાલા રાગી. ચાથી બયે રાાં તાાંવાાં પયલા રાગ્માાં. ભાયી ફા ભાયી ાવે આવમાાં અને  ૂછલા
રાગ્માાં, ‘..બઈ..તને કાાંમ થામ વ ? તાયા ાંડભાાં ક્યાાંમ ભાતા ફાતા આલે એવુ ાં રાગવ ?’ ભેં
પક્ત શા-નાભાાં ભાથુાં જ શરાવયુ.ાં ભાયાાં ફા પયીથી ક્ષચિંશતત થઈ  ૂછલા રાગ્માાં; ‘બઈ...ચ્મભ ત ુ ાં
કાાંમ ફરત નથી..તન ક્યાાંમ દુ:ખ વે...?’ ભેં ના કશી કીધુ,ાં ‘ફા...ભને ખ ૂફ તયવ રાગી છે .
ભાયે ાણી ીવુાં છે .’ ભેં રટ બયી ાણી ીધુ ાં તમાયે ભને રાગ્યુ ાં કે શજુ ાં હુ ાં જીલત છાં. તેટર
દે કાય ભાતા રાલલા ભાટે ભાયા ભાથા ઉય લીતેર. ભ ૂલાન હક
ુ ભ થમ કે છકયાને
થાનકભાાંથી ઉઠાડી ર, તે ફેવળે અને જલાફ આળે કે કેભ ાંડભાાં દે લ આલતા નથી. ભને
ઉઠાડી મ ૂક્ય. ભાયા ફા-ફાુજી, ભાયાાં કાકી, ફધાાંનાાં ભઢાાં ઉય હુ ાં કાંઈક મઝ
ાં ૂ લણ, ક્ષચિંતા, બમ
જઈ ળકત શત; યાં ત ુ ભને ત કાાંઈ જ સ ૂઝત ુ ાં ન શત.ુ ાં ભટા ભ ૂલાને ફેવાડય, ફકયાનુ ાં ફચ્્ુ ાં
(રલારુાં) લચ્ચે રાવમા. ડાકરાાં લાગ્માાં. યેં ી ગાલાની ળરૂ થઈ. આગ છે ડી ાથયી, તેભાાં
જુલાયના દાણા ાથમાત . અને ભ ૂલાએ ભટા અલાજે કહ્ુ,ાં ‘ભેયાજ, (ભાયા ફાુજીનુાં નાભ) રે..એ
આ લધાલ...આ લેણ..આ દઢ..’ એભ કયી અરગ અરગને દાણા આલા રાગ્મા અને વો
કશેલા રાગ્માાં, ‘લાશ ભા...લાશ ભા...ત ુાં ત વાચની છે .’ ફધા જ દાણા ભ ૂલાના કહ્યા પ્રભાણે
નીકળ્મા. છે લટે ભ ૂલાએ કહ્ુાં : ‘ભેયાજ...હુ ાં આજ ચવઠ જગણી...યભલા નીકી છાં. શલશતય છાં,
તાયા છૈ માને હુ ાં ાંડભાાં નથી આલી, તેન ુ ાં તાયે લેણ જઈએ છે ને ? એ..રે.’ એભ કશી ફકયાના
રલાયાને કડી કાંઈક ફરી, લચ્ચે યભતુ ાં મ ૂક્ુ.ાં ફકરુાં ત કૂદીને ફશાય જત ુ ાં યહ્ુ.ાં પયી તેને
કડીને રાવમા. પયીથી લધુ ગબયાઈને જતુ ાં યહ્ુ.ાં ત્રીજી લાય કડીને ઊબા યહ્યા. ક્ષફચારુાં

અનુક્રભ

7

ફકયીનુાં ફચ્્ુાં ત રીંડી કયી ગયુ.ાં ભ ૂલાએ ત રલાયાને છડી મ ૂકલાનુ ાં કહ્ુાં ને ઉભેય,ું ુ ‘શે..હુ ાં
ભે, વધી..આજ તાયા ઘેય આલી છાં.’ વો કયગયતા ભ ૂલાને

ાઘડી-વાડરા ાથયલા રાગ્માાં.

ફધાાં ગે રાગ્માાં એટરે ભને ણ ભાયાાં ફાએ કડીને ભ ૂલાની આગ નભાવમ અને કહ્ુાં ;
‘ભાતાજી, આ ત છકરુાં કશેલામ...છરુાં કછરુાં થામ, ણ ભાલતય ન થામ, ભાડી...અભે તાયી
લાડે લેરા જેલાાં છીએ. તેના ાંડભાાં આલ ને ભ ૂલાને થા આ.’ ભ ૂલ ફ કયી લધુ ધ્ર ૂણલા
રાગ્મ...ડાકરાાં પયીથી જયથી લાગલા રાગ્માાં. ભ ૂલાએ આદે ળ આપ્મ કે, ‘ભેયાજ...તાય વીમ
નેંશાે જામ વ...ઈ એટરે તે અબડામ કે’લામ...એટરે એના ાંડભાાં હુ ાં ના આવુ.ાં ..તાયે ભ ૂલ
કયલ જ શમ ત બણાલલાનુ ાં ફાંધ કય અને આલતા નયતાભાાં ાવી હુ ાં યભલા આલીળ, ને એ
લેાએ તારુાં લેણ યાખીળ.’ આ ભ ૂલાન વયમુખતમાયળાશી આદે ળ વોએ લધાલી રીધ...ને
ભાતાજીને યજા આી અને ભને પયભાન થયુ ાં કે ‘આણે શલે બણલાનુ ાં ફાંધ ને ભારભાાં જા...’
આભેમ અભાયા વભાજભાાં બણાલલાની ટીકા ખ ૂફ જ શતી. ભાયા ફાુજી ભને વભાજની ટીકાથી
ઉગાયી રેલાના શતા, એભાાં ફ ભળ્યુ.ાં ફીજે રદલવે વલાયે ભેં કયગયીને ભાયાાં ફા-ફાુજીને
યીક્ષા સુધી બણાલલાની શલનાંતી કયી, છી છડી દઈળ, કશી લત  ૂરુાં કયી...અભ્માવ છડી
દીધ. ભને ભાર ચાયલા (ઘેટાાં-ફકયાાં)ભાાં ગઠલી દીધ. તેભાાંથી ણ ઝઘડાના પ્રશ્ને ભાયા
ફાુજીએ, અભાયા નજીકના ળશેયની શટરભાાં દૂ ધ આલા જલાની ભને જલાફદાયી વોંી. ભાથે
દૂ ધનુાં ફઘયણુાં રઈ ઊડુ.ાં કઈ ણ બણેરાગણેરા ભાણવને જઉં, વાયાાં કડાાં શેયેરા
ભાણવને જઉં ને ભને ભનભાાં થામ કે હુ ાં ક્યાયે બણીળ, ને ક્યાયે આલ ફનીળ ? અનેક પ્રશ્નન
એક જ જલાફ ભત : બણે તે વાય ફને. અભાયા ગાભના એક ળેઠ મુફ
ાં ઈ યશે. તે આલે
તમાયે તેભને અભ કૂલાના કવ ચારે તમાાં નાશલા રઈ જઈએ. તેએ જતી લખતે ભને એક
વયનામુાં આેલ ુાં અને કશેલ ુાં કે, ‘છકયા...તાયે કાંઈ બણવુ ાં શમ ત ભને ત્ર રખજે.’ એ
વયનાભાલા કાગ ઘયની વયીભાાં લીની ખાટ લચ્ચેથી ભળ્મ. અને ગભે તેભ કયીને
તેભને તમાાં જલાનુાં ભારુાં ભન ફ કયતુ ાં ગયુ.ાં કેભ જવુ ાં ? શુ ાં કયવુ ાં ? મઝ
ાં ૂ ામા કરુાં. દૂ ધ આલા
જતાાં ળશેયભાાં મુફ
ાં ઈ અંગે લેાયી જેલા ભાણવને  ૂછાં. અભદાલાદ થઈને મુફ
ાં ઈ જલામ, તેભ
ખ્માર આવમ.
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બણલા ભાટે મફ
ાંુ ઈ–ાટણ યખડટ્ટી!
ઘયભાાં ભાયાથી ભટાબાઈનાાં રગ્ન રેલાનાાં શતાાં. વાંફધ
ાં ી રગ્ન લધાલલા આલેરાાં.
રગ્ન લધાલલા આલેરા ભાણવ ચાય-ાાંચ રદલવ વશેજે યશે. ઘયભાાં ત ધભાર...ધભાર ને
ધભાર... તેન રાબ રઈ શેમે કડે લશેરી યઢના ભાયા ગાભથી ચારી વલાયની ટ્રે નભાાં
ફેઠ…અભદાલાદ એ લખતે કાળુુય સ્ટે ળનને નાભે ખાત.ુ ાં તે સ્ટળને શોંચ્મ, ણ કાાંઈ
સ ૂઝે નરશ. નીચે ઊતયી, એક જગ્માએ ઊબેરી ગાડી મુફ
ાં ઈ જામ છે ...જાણી ડફાભાાં ચડી ારટમા
નીચે સ ૂઈ ગમ. વલાયના દે કાય થતાાં,  ૂછયુ ાં ત કશે, મુફ
ાં ઈ આવયુ,ાં ને હુ ાં ઊતયી ગમ. દાદય
સ્ટેળન નાભ લાાંચી મઝ
ાં ૂ લણ થઈ. આ મુફ
ાં ઈ નથી, દાદય છે . એન્ન્જન લગયની ગાડી દડતી
જઈ હુ ાં શેફતાઈ ગમેર. ગાડી આલતી જતી જલાભાાં જ ભેં ફય ાડી. એક છકય
શનળાે થી છૂટી ઊબ શત. ભેં એને કાગ આી, ભાયે અશીં જવુ ાં છે , ત કેલી યીતે જવુ ાં તેની
 ૃચ્છા કયી. તેણે ભાયી વાથે ખ ૂફ જ રાગણીથી લાત કયી. તેની ફરલાની છટા ીઢ ભાણવ
જેલી શતી. એણે કહ્ુાં કે ભાયે ઘાટકય જ જવુ ાં છે . હુ ાં જેભાાં ફેસ ુ ાં તેભાાં ફેવજે. તેની વાથે
ઘાટકય સ્ટે ળને ઊતયી, ઊંધુ ાં ઘારી ક્ષગયદીભાાં તેની વાથે જ ફશાય નીકી ગમ. ળેઠનુ ાં
વયનામુાં  ૂછતાાં  ૂછતાાં શોંચ્મ. ળેઠ ઘેય ન શતા. યાતના આવમા તમાયે લાત કયી. તમાાં સુધી
ફશાય ફેવી યહ્ય. ાંદય રદલવ ફાદ ભને ળાાભાાં દાખર કયલાની લાત કયી. યાં ત ુ ભાયી ાવે
વરટિરપકેટ લગેયે ન શતાાં. હુ ાં ઘયભાાં ાણી બયવુ,ાં લાવણ ભાાંજલાાં, કડાાં ધલાાં, યવઈભાાં ભદદ
કયલી, એભ ફધુાં જ કાભ ખ ૂફ ચીલટ અને વાયી યીતે કયત. વો ભાયી ય ખુળ શતાાં. ણ
વરટિરપકેટની લાત આલી, તમાાં શલે શુ ાં કયવુ ાં ? એ પ્રશ્ને મઝ
ાં ૂ વમ. ળેઠે ફીજે રદલવે ભને ળાાભાાં
રઈ જઈ શેડભાસ્તયને લાત કયી, વરટિરપકેટ ભાંગાલી રઈશુ,ાં કશી ભને દાખર કમો. ળાા તયપથી
અભાયા ગાભની શનળાભાાં કાગ ગમ કે આ ફાકનુ ાં વરટિરપકેટ ભકર. તમાયે ભાયા ફાફાુજીને ખફય ડી કે હુ ાં મુફ
ાં ઈ છાં. ભાયા વરટિરપકેટ વાથે અભાયા શેડભાસ્તય વાશેફ શળલળાંકય
દલેન કાગ ણ શત કે છકય ઘેયથી બાગીને આવમ છે . તેન ુ ાં વયનામુ ાં ભકર ત તેનાાં ભાફાને ળાાંશત થામ. ભને સ્કૂરભાાં વાશેફે ફરાલી લાત  ૂછી. ભેં ફધી લાત કયી. તેએ કહ્ુાં કે
આવુાં ન કયામ. ભેં કહ્ુાં કાગ રખીળ, ણ ભેં ન રખ્મ. છી ત મુફ
ાં ઈ ાટણ લગેયે સ્થએ
બટકી, દળ ધયણ સુધી શોંચ્મ.
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દવ ધયણ ફાદ ભ ૂખ અને ભજૂયી

છે લટે ાટણથી અંધાયી રદળા કડી અને હુ ાં યખડત, બટકત બાલનગય ગમ. તમાાં ભારુાં કઈ
રયક્ષચત ન શત.ુાં શેરા રદલવે સ્ટે ળને ઊતયી, ફશાય આંટ ભાયી, યાતના સ્ટે ળનભાાં જ સ ૂઈ
ગમ. ાવે ાગયણભાાં પક્ત એક ચાદય શતી. વલાયે ઊઠી, ને ભઢુ ાં ધઈ, ફાાંકડા ઉય ફેઠ.
ભ ૂખ વખત રાગેરી. ભને ઘય માદ આવયુ.ાં વલાયભાાં જે યટર અને ભાખણ ભાયાાં ફા આતાાં
તે માદ આવયુ.ાં અને વશજબાલે યડી રેલાયુ.ાં ભાયી વાભે એક કાફય ભઢાભાાં ગાાંરઠમાન ટુકડ
રઈને વાભા ફાાંકડાની ધાય ય આલી ફેઠી,...હુ ાં તેન ુ ાં સુખ જઈ ન ળક્ય. ભેં એને ઉડાડી
મ ૂકી...શલચાયભાાં ફેવી જ યહ્ય. તમાાં થડ વભમ થમ. ટ્રે ન આલી. હુ ાં દયલાજા ફશાય ઊબ યહ્ય.
તમાયે બાલનગયભાાં આટરી ફધી ફવની વગલડ નરશ. ભાયા જેલડા છકયા ેવેંજયન વાભાન
ઊંચકલા દડે...અને ભને ણ ભન થયુ.ાં એક વાયા ભાણવે ભને કથ ઊંચકલા આપ્મ ને કહ્ુાં
કે, ‘તખ્તેશ્વય જલાનુ ાં છે , શુાં રઈળ ?’ ભેં કહ્ુાં કે ‘જે આળ તે...’ તે બાઈ આગ ને હુ ાં અને
કથ ાછ. કથ ણ ખાસ્વ લજનભાાં શત. તખ્તેશ્વય શોંચતાાં ત ભાય દભ નીકી
ગમ. ભને એ બાઈએ એક આન આપ્મ. ને એ એક આન જઈ ભને વીન છૂટી ગમ.. ભેં
કહ્ુ,ાં ‘ળેઠ, ફે આના ત આ...ભાયે ખાવુ ાં છે .’ એણે ભને ફેચાય ચડાલી...ફીજ એક આન ત
આપ્મ...ફે આના રઈ એક ારટમે શનયાાંતે ફેઠ. શ્વાવ રઈ, ફશાય જઈ એક આનાના ચણા રઈ
ફગીચાની ળધભાાં નીકળ્મ. ભને એક છકયાએ ફગીચ ફતાવમ. તમાાં જઈ ચણા ખાઈ, ાણી
ીધુાં અને ઝાડ નીચે જ ક્યાયે સ ૂઈ ગમ, ખ્માર ન આવમ. ફગીચ...ભારુાં શનલાવસ્થાન ફન્યુ.ાં
તે ફગીચ એટરે બાલનગયન ‘ીર ગાડત ન’. તેભાાં એક ગી દયફાય શતા. ી વાપ ફાાંધે,
કડક ખયા. તેણે ના ાડી...છી થડ વભમ ‘ગધેરડમા પીલડ’ના ભેદાનભાાં સ ૂઈ ગમ. ક’કલાય
‘વલોદમ ડેયી સ્ટવત’ એવુ ાં કાંઈક નાભ દુકાનનુ ાં શત ુ ાં તેના ારટમે સ ૂઈ યશેત. કઈક લાય રીવ
ડાંડા ભાયી ઉઠાડે ત એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ જવુ ાં ડત.ુ ાં આ રદલવભાાં ઘણુ ાં ખરુાં જલા
ભળ્યુ....દારૂની
ાં
ફાટરી મગ્મ સ્થે શોંચાડલાથી ચાય આના ભે ...યાતના જે યખડુ લચ્ચે
યશેત તેભના વમલશાય ણ જલા ભળ્મા. ક્યાાંક ક્યાાંક ગાાંડી અને અવશામ સ્ત્રી ્થાતી
ાં ૂ
ણ
જલા ભી. અને આ ફધાાંને રયણાભે ભને ખુદને જીલન એક કણાની જેભ ખચલા
ાં ૂ
રાગ્યુ.ાં ઘેય
જલાનુાં ભન થામ ણ ઘેય જઈળ ત ભને કઈ બણાલળે નરશ. બણીળ નરશ - આ રયતા
લચ્ચે હુ ાં તાલભાાં વફડલા રાગ્મ. એક રદલવ યાતના શલચાય આવમ કે, આલી જજિંદગી શુ ાં
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કાભની ? આના કયતાાં ભયી જઈ નલા અલતાય લખતે બગલાનને કશેવ ુ ાં કે, બણી ળકુાં તેલી
જગ્માએ જન્ભ આે ! શળમાાની કડકડતી ઠાંડી યાત, તાલથી ળેકાત ુ ાં ળયીય, ઘયની માદ, ભ ૂખને
કાયણે આલતાાં ચક્કય – આ ફધાાંએ બેગાાં થઈ ભને ભત તયપ ધકેલમ. હુ ાં યાત્રે ચારી નીકળ્મ.
બાલનગયના પ્રખ્માત ફયતાલને કાાંઠે આલીને ફેઠ. જીલનભાાં કઈ જ આળા ભને ન દે ખાણી.
આંખે અંધાયાાં આવમાાં. ક્યાયે ાણીભાાં ભેં ઝાંરાવયુ ાં તે ણ માદ ન યહ્ુ.ાં યાં ત ુ વશજણે જ
તયત તયત કાાંઠે આવમ. કાાંઠે આલી ઠયલા રાગ્મ. ઝાડની થે ફેવી નક્કી કયુું : જીલનભાાં
ફધુાં જ વશન કયીળ, યાં ત ુ આલ જીલન ટૂાંકાલલાન ખયાફ શલચાય ફીજી લાય ન રાલલ. એ
શલચાય વાથે જજજીશલા વાથેન ુરુાથત ભેં ળરૂ કમો.
શેમે કડે !! શેમે કડે જમાાં જલામ તમાાં ખરુાં, નક્કી કયી રશન્દુસ્તાનના ચાય છે ડા જલા
નીકી ડય. ટ્રેનભાાં ખુદાફક્ષ મુવાપય તયીકે ણ અનુબલ વાયા ભળ્મા. રદલશીથી જમુય
આલતાાં લચ્ચે એક જગ્માએ શવગ્નર નરશ આેર શલાને કાયણે ટ્રે ન ઊબી યશી તમાાં યાત્રે ટીટીએ
ઉતાયી મ ૂક્ય. ટ્રેન ઊડી જતાાં હુ ાં ાટે ાટે ટ્રે ન ગઈ તે રદળાએ ચારલા રાગ્મ. ભને
શવગ્નરલાાની કૅક્ષફનભાાંથી કઈ જઈ ગયુ.ાં રશિંદીભાાં  ૂછયુ,ાં ‘કન શૈ ?’ હ,ુ ાં ાટા લચ્ચે બમન
ભામો દડય. ાછ ફીજ ભાણવ કૅક્ષફન ઉયથી ઊતયી ‘ચય શૈ...કડ...કડ...’ હુ ાં ઉઘાડા
ગે આગ અને એ ાછ. ગભાાં વખત થયા લાગે. તેણે ભને કડી ઢીફી નાખ્મ, ને
કડી સ્ટેળનભાાં રઈ જઈ ભને વોંી દીધ. આખી યાત એક ફાયણા ાવે ભને ફેવાડી યાખ્મ.
ગભાાં લાગેરા થયાની વખત ીડા શતી. વલાયે ભેં ભાયી લાત સ્ટે ળનભાસ્તયને કયગયીને
કયી. તેને ગભે તેભ ણ યાભ લસ્મા ને ભને એક ભારગાડી ઊબી શતી તેના એન્ન્જન-ડ્રાઇલયને
કાંઈક લાત કયી, ભને એન્ન્જનભાાં ફેવાડય. જમુય આલતાાં એન્ન્જનલાાએ ભને ઊતયી જલાનુ ાં
કહ્ુ.ાં જમુય અઠલારડયુાં યકાઈ ભજૂયી કયી રદલવ વાય કયી આગ લધ્મ. આ બાયત-દળતન
દયમ્માન ઋશકેળભાાં ‘કારી કભરીલાા’ની જગ્માભાાં યહ્ય. દા-ફાટી ભે તે ખાઈ, ફયે
રક્ષ્ભણ ઝૂરા ઉય થઈ, વાભે એક ગીતાભાંરદય નાભની નાની જગ્મા શતી તમાાં ફેવી યશેત.
તમાાંથી ગાંગા નદી જલાની ભઝા આલે. તમાાં જે ફન્યુ ાં તે ભને આજે ણ વભજાત ુ ાં નથી, યાં ત ુ તે
એક અનુબલ, શકીકત છે . એક ફયે હુ ાં થ્થય ઉય ફેવી ાણી જઈ યહ્ય શત. ભને આ દૃષ્મ
ખ ૂફ ગભત.ુાં હુ ાં ફધુાં જ દુ:ખ ભ ૂરી જત. તમાાં વાધુ જઈને ભને ફધુ ાં છડી, આ શુ ાં ખટુાં છે
તેના શલચાય વતત આવમા કયે ...ફીજી ફાજુ લચ્ચે લચ્ચે ભને ભાયી ફા માદ આલે, એટરે ઘેય
બાગી જાઉં તેવ ુાં ભન થામ. કાંઈ નક્કી ન કયી ળકુાં. તમાાં એક પ્રોઢ વાધુ ણ ફયે ફેવતા. તે
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કાંઈક રશિંદી અને અન્મ શભશશ્રત એભ હુ ાં  ૂયી ન વભજુ ાં તે બાાભાાં લાત કયતા. ભને લચ્ચે લચ્ચે
કાંઈ જ ન વભજામ, યાં ત ુ તે ફરે તે ભને ગભતુ.ાં એટરે ભાથુ ાં શરાલી, શા...શા..કરુાં. એભ
લાતલાતભાાં તે કરકત્તાના છે , તેભ ભેં કડ્ુ.ાં કરકત્તા કેભ જલામ તે ભેં  ૂછયુ.ાં તેએ
તાની બાાભાાં ભારશતી આી. યજ આ કામતક્રભ ચારત. લચ્ચે તે ફે-ત્રણ રદલવ દે ખામા
નરશ. હુ ાં એકર જ ફેવત. એક રદલવ ફયના હુ ાં ભાયા શલચાયભાાં શત, તમાાં કઈએ ભને
લાાંવાભાાં જયથી ધબ્ફ ભામો. ભેં ાછાં જયુ ાં ત ભને દે ખાયુ ાં નરશ. ભને આ શુ ાં થયુ ાં ? ભ ૂત ત
નરશ શમ ને ?... હુ ાં ગબયાશટભાાં ઊઠી, ફીજી જગ્માએ જત યહ્ય. ફીજે રદલવે ેરા ભશાયાજની
યાશ જઈ ફેઠ, ણ ના આવમા. ‘કારી કભરીલાા’ની દા-ફાટી ખાઈને ફેઠ શત. આજે
પયીથી, જયથી કઈએ ભને લાાંવાભાાં ધબ્ફ ભામો. ભેં ાછાં જયુ.ાં ..કઈ નરશ...ભને લધુ ફીક
રાગી, વીન છૂટી ગમ. હુ ાં મુઠ્ઠી લાી ાછ જગ્માભાાં આલી ગમ. ફીજે રદલવે કરકત્તા જલા
ભાટે ટ્રે ન ભે તે ફદરતાાં-ફદરતાાં જલાન કામતક્રભ ઉાડય. કરકત્તા સ્ટે ળને ઊતયી ફેલયુ ભઠ
શલળે  ૂછતાાં જાણલા ભળ્યુાં કે તે ત દૂ ય છે . ચારતાાં જ તમાાં શનયાાંતે વાાંજે શોંચ્મ. હુગરી નદીને
કાાંઠે આશ્રભભાાં પ્રલેળતાાં જ આનાંદની અનુભ ૂશત થઈ. યાતના તમાાં જ સ ૂઈ યહ્ય. વલાયે એક
યુલાન વાંન્માવી વાથે થડી-ઘણી ભાયી બાાભાાં લાત થઈ. તે એક યડ વાપ કયી ધતા
શતા. હુ ાં ણ તેભને ાણી રાલી દે લાભાાં ઉમગી થમ. ફે કરાકના કાભભાાં હુ ાં બાગીને આવમ
છાં, તેટલુાં તે જાણી ળક્યા. તેભની વાથે ભને બાત અને દા જભલા ભાટે એક કેના ાનભાાં
ફશાય જુદાાં આપ્માાં. ભેં ધયાઈને ખાધાાં. તમાાં ભેં થડા વાંન્માવીને જે યીતે કાભ કયતા જમા તે
જઈ ભને તમાાં યશી કાભ કયલાનુ ાં ભન થયુ.ાં અને તમાાં યશેલા ભાટે ભેં એક વાંન્માવીને લાત કયી કે
કામભ યશેલા ભાટે કને ભવુ ાં ને શુ ાં કયવુ ાં ? તમાયે તે વાંન્માવીએ કહ્ુાં કે, ‘તભાયે અશીં યશેલા
ભાટે શેરાાં ગ્રેજયુએટ થવુાં જઈએ. છી જ અશીં યખામ. તભ શેરાાં બણ છી આલજ.’ એક
રદલવ યકાઈને ફેલયુ ભઠ છડતાાં શેરાાં શલલેકાનાંદના ભેડા ઉયન યડ, જમાાં તેએ છે લરા
શ્વાવ રીધેરા, ળાયદાભક્ષણ દે લીનુ ાં યવડુ,ાં યાભકૃષ્ણન વબાખાંડ લગેયે સ્થએ ગે રાગી, દળતન
કયી હુ ાં ખ ૂફ બણુાં એલા આળીલાત દ ભનભન ભેલી ાછ ચારત કરકત્તા સ્ટે ળને આવમ.
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પયી બાલનગય!
તમાાં ત્રણ લતભાાં એક લત યે નફવેયા અને ફે ફાકીનાાં લત ઘયળાા-દક્ષક્ષણામ ૂશતિભાાં શ્રી
ધયભળીબાઈની ભદદથી દાખર થમ. તમાાં ભને ફારલાડીનુ ાં કાભ ભળ્યુ.ાં ાંદય રૂશમા ભને
ભતા તેભાાંથી એક ટાંક નાસ્ત કયત. ભાયી થાયી ભોંઘીફેનના ઘેય વયીભાાં યાખત. તમાાં જ
સ ૂઈ યશેત. તમાયે તમાાં રાઈટ ન શતી. ભોંઘીફશેન લશેરાાં સ ૂઈ જતાાં એટરે યાતના ફાજુના યડ
ઉય સુધયાઈની રાઈટ આખી યાત યશેતી તમાાં ફેવીને લાાંચત. યાત્રે યજ, એક જડ કડાાં શતાાં
એટરે ધઈ-સ ૂકલી નાખુ.ાં કડાાં  ૂયાાં સ ૂકાઈ જામ તમાાં સુધી સુધયાઈની ફત્તી નીચે ફેવી લાાં્.ુાં
ભાયી ાવે ુસ્તકના ૈવા ન શતા. એટરે યજ અરગ અરગ વમક્ક્તની ાવેથી નટ કે ુસ્તક
લાાંચલા રાવુ,ાં જે ફીજે રદલવે યત કયી દઉં. આભ ભેં ભન્ટે વયી  ૂરુાં કયુ.ું તમાય ફાદ ત્રણ લત
‘કોંગ્રેવ વેલાદ’ની પ્રવ ૃશત્તભાાં જડામ. આ પ્રવ ૃશત્તભાાં ખાવ કયી ભાયા લડીર મુયબ્ફી શ્રી
ભતીબાઈ ચોધયીનુાં ભાગતદળતન ભને ખ ૂફ ભળ્યુ.ાં એ ત્રણ લત  ૂયાાં થતાાં શળક્ષકનુ ાં જ કાભ કયવુાં
એલા શનણતમ વાથે તે પ્રવ ૃશત્ત છડી દીધી. દક્ષક્ષણામ ૂશતિના અભ્માવ દયમ્માન શ્રી ળાાંતાફશેનન
રયચમ થમેર તે રયચમ ચાય લે રગ્નભાાં પેયલામ. ળાાંતાફશેન ગ્રેજયુએટ શતાાં. ભેં કૉરેજ
જઈ ણ ન શતી. એટરે અભાયા લચ્ચે શુ ાં થળે તેની ક્ષચિંતા ઘણાાં રયક્ષચત કયલા રાગ્માાં.. ભને
ણ ઘણા શભત્રએ ડયાવમ, બમસ્થાન ફતાવમાાં. ભાયા સ્લબાલ પ્રભાણે ભેં શ્રી ળાાંતાફશેન (વો.
તાઈને) ફે પ્રશ્ન  ૂછયા.
(૧)

ભાયે બણવુાં છે ...ત શુાં કરુાં ?

(૨)

તભ ગ્રેજયુએટ છ ને હુ ાં ત ભૅરટ્રક સુધી ભાાંડ શોંચ્મ છાં. ત વો ટીકા કયે

છે ...ત શુાં કયવુાં ?
તેભણે કહ્ુ,ાં આ પ્રશ્ન ભને  ૂ. તાયાતાઈ એ ણ  ૂછે ર. ભાયા જલાફ છી તેએ ભને
આળીલાતદ આપ્મા છે . તે જ જલાફ તભને આુ ાં છાં.
(૧)

તભાયે બણવુાં શળે તમાાં સુધી હુ ાં બણાલીળ. તભ ગોયલબેય બણી ળક છ.

(૨)

ભાયે પક્ત શત જઈએ છે , જે ભને વભજે ને ભસ્તીથી જીલે. તેભાાં રડગ્રીની જરૂય

શમ કે નરશ તેની ભને ખફય નથી.

અનુક્રભ

13

શ્રી નાનાબાઈ બટ્ટ
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રગન અને ત્તળક્ષણ દ્વાયા આમ ૂર ફયલતચન!
આ છી ભેં કઈ રદલવ આલ પ્રશ્ન  ૂછમ નથી. રગ્ન અંગે અભાયા ફાંને રયલાયભાાં
ણ ખ ૂફ જ લાાંધા ઊઠયા. રગ્ન ફાદ  ૂ. શ્રી મ ૂળાંકયબાઈ વાથે ત્રવમલશાય કયી ભાયાાં તની
રકબાયતીભાાં ભને દાખર કયી દાખર કયલા ફેગક્ષફસ્ત્રા રઈ વાથે આવમાાં. તમાાં ભને દાખર કયી
તે સુયેન્રનગય નકયી કયલા શાજય થમાાં. રકબાયતીભાાં ભને ગમ્યુ.ાં યાં ત ુ લો સુધી શેયાન
થમેર એટરે શળક્ષણ છડી દઈ ઘેય જલાનુ ાં ભન લચ્ચે થત;ુ ાં યાં ત ુ તમાાંના લાતાલયણે ભાયાભાાં
યશેરી અભ્માસુ વ ૃશત્તને ખ ૂફ જ ી. રકબાયતીભાાં દાખર થમે ભને દઢ ભરશન જ થમેર.
છાત્રારમભાાં વયીની થાાંબરીને અઢેરીને આલનાય અનેક ઝાંઝાલાતભાાં કેભ યસ્તા કાઢીળ
તેની ક્ષચિંતાભાાં હુ ાં ગયકાલ શત. આશથિક મુશ્કેરી, વભાજના કુરયલાજ વાભે ભેં ઉાડેરી રડત આ ફધુ ાં ભાયી આંખ આગ આલતાાં હુ ાં રદળાશ ૂન્મ ફની જત. તમાાં ભાંજુફશેને આલી ભને કહ્ુ,ાં
‘દાદા તભને ફરાલે છે .’ હુ ાં તયત જ ગમ.  ૂ. નાનાદાદાએ ભને એક કાગ આપ્મ. કાગ
પાનવના અજલાે જમ. કાગ ભાયા યન જ શત. ભાયા એક શભત્ર તયપથી આલેલ,ુાં ભાયા
રગ્નજીલનના કાયણે ભાયા વભાજ તયપથી આલનાય આંધીની શકીકતથી બયે લ ુાં એ રખાણ શત.ુ ાં
એ ત્ર ભેં  ૂ. મ ૂળાંકયબાઈને લાાંચલા આેર,  ૂ. બાઈએ એ  ૂ. નાનાબાઈને આેર.
ત્ર ભાયા શાથભાાં યાખી ભેં  ૂ. નાનાદાદા વાભે જયુ.ાં તમાાં એ ફલમા, ‘કારે જઈ તભે
તભાયાાં તનીને તેડી આલ. રકબાયતી તેને કાભ આળે. તભે જે રગ્ન કમાું છે તે ભાટે તભે
મઝ
ાં ૂ ાળ નરશ. આ ઘય તભારુાં કુટુાંફ જ છે . મ ૂળાંકયબાઈ વાથે ફધી લાત થઈ ગઈ છે . તભાયે
અભ્માવ છડલાન નથી. જયામે મઝ
ાં ૂ ાળ નરશ.’ હુ ાં ત આંસુની ધાયે જ ફશાય નીકી ગમ.
છાત્રારમભાાં આખી યાત થાયીભાાં ડયા ડયા આલતી આંધીને કેભ ખાલી, આદળોને લગી
યશેવ ુાં કે જ્ઞાશતલાદના ગુરાભ થવુ ાં તેની મઝ
ાં ૂ લણભાાં જ વાય કયી. ફીજા રદલવે હુ ાં  ૂ.
મ ૂળાંકયબાઈ ને ભી, યજા રઈ ભાયાાં તનીને તેડલા ગમ. રકબાયતી રયલાયે શમયભાાં જેભ
દીકયીની વાયવાંબા રેલામ તેલી યીતે ભાયાાં તનીને વભાલી રીધાાં. વલતશ્રી ઊજભફશેન લ.
ટેર, ળાાંતાફશેન અંધારયમા, રીરાફશેન લગેયેની એ કુટુાંફબાલનાને આજે ણ માદ કરુાં છાં
તમાયે ભાથુાં નભે છે .
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રકબાયતીએ જીલનદીક્ષા આી!
ભને કઈ રકબાયતીનુાં ચાય લાક્યભાાં લણતન કય તેભ કશે ત તેના લાતાલયણભાાંથી
ભને જે ભળ્યુ ાં છે તેને આભ મ ૂકુાં –
(૧)

 ૂ. નાનાબાઈની શળક્ષણ દ્વાયા વમક્ત થતી જીલન-શનષ્ઠા.

(૨)

 ૂ. ભનુબાઈની પ્રફ યાષ્ટ્રીમ બાલના, ક્ષચિંતન-ભનન.

(૩)

 ૂ. મ ૂળાંકયબાઈની એકરવમ જેલી શળક્ષણભાાં શ્રદ્ધા.

(૪)

રકબાયતી કામતકય–રયલાય એટરે ‘લસુધૈલ કુટુમ્ફકમ’ૌ ન જીલત અનુબલ.

આન વયલા એટરે જ ભાયે ભન ‘રકબાયતી.’ આ ફધુ ાં હુ ાં રખુ ાં છાં તમાયે
રકબાયતીના અનેક પ્રવાંગ આંખ વાભે ખડા થામ છે . પાનવના અજલાાભાાં ચાય ભકાન અને
એક મુખ્મ શૉ લચ્ચે ળબતા રકબાયતીના રયલાયને યાતના શનશાલ એન અનેય આનાંદ
આજે ણ સ્ભયણભાાં અનુબલામ છે .  ૂ. ભનુબાઈ યાતના પાનવના અજલાે અભાયી યાશત્ર
પ્રવ ૃશત્તભાાં અરક-ભરકની લાત કયલા આલતા, જેભાાં ટાગયના ‘અક્ષબવાય’ કાવમથી ળરૂ કયી
તૈરગ
ાં ાણા અને કયાુટના વગતા પ્રશ્ન ણ આલી જામ. એભની લાતભાાં વાભાન્મ ભાનલીની
વતત ક્ષચિંતા અને લેદના જ શમ.  ૂ. ભનુબાઈ અભાયા ગૃશશત એટરે તેભની લાત વાાંબળ્મા
જ કયીએ. ઊઠલાનુાં ભન ન થામ. પ્રતમેક લાતભાાં નલી આળા, આદળો અને ઉભાંગ જ શમ.
લચ્ચે લચ્ચે લાતભાાં ગાંબીયતા લધે તમાયે શલદ્યાથીની ખાશવમત માદ કયીને વોને ેટ કડી
શવાલે ણ ખયા.
છાત્રારમનુ ાં અભારુાં યવડુાં સ્લાશ્રમી શતુ.ાં  ૂ. શલજમાફશેન યવડાની મુરાકાત રઈ,
લાવણની વપાઈથી ળરૂ કયી ળાક વભાયલાની છયી કેલી ચખ્ખી છે તેન ુ ાં ણ શનયીક્ષણ કયી
જામ. એ નાની નાની લાતભાાંથી ગૃશસ્થ જીલનભાાં સ્લચ્છતા અને ચકવાઈ કેલી શમ તેન ુ ાં
આદળત દૃષ્ટાાંત આી વોના ખફય  ૂછી જામ. રકબાયતીની યાશત્ર-પ્રવ ૃશત્તએ અભાયા લૈચારયક
રયલતતનભાાં ભટ પા આપ્મ છે . દય અઠલારડમે  ૂ. શ્રી મ ૂળાંકયબાઈને ભલા જાઉં. ખાવ
કયીને ફાર-ભાનવના પ્રશ્નની તેભ જ છાત્રારમભાાં શલદ્યાથીના પ્રશ્ન, તેના ઉકેર લગેયેની
ચચાત કરુાં.  ૂ. મ ૂળાંકયબાઈ શીંચકા ખાતાાં ખાતાાં જેભ ભા તાના ગબરુ ફાકને આંચ ન આલે
છતાાં  ૂણત લાત કયે તેલી ઠાલકાઈથી ફધા પ્રશ્નની સુદય
ાં ચચાત કયતા.
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ત્તળક્ષણ અને વભાજવેલાના ભાગે..
રકબાયતીનુાં શળક્ષણ  ૂરુાં કયી ફે લત ઉત્તય ગુજયાતભાાં ગ્રાભબાયતીભાાં ઠાકયડા કભનાાં
ફાક લચ્ચે કાભ કયી આવમાાં. ભાયા ભનભાાં શળક્ષણ શલે ઘણા શલચાય ઘાતા એટરે અનેક
ગડભથર લચ્ચે સુયેન્રનગય ાછાાં આવમાાં ને અશીં કઠાયી ફારભાંરદયભાાં ફાર-અધ્માન
ભાંરદયભાાં જડામા. તમાાં કાભ કયતાાં કયતાાં શળમાાની ઠાંડીભાાં અભ ફન્ને શત-તની ફશાય ઠાંડીભાાં
ધ્ર ૂજતાાં ભાનલીને યાત્રે ાગયણ ઢાડલાનુ ાં કાભ કયતાાં, કાયણ કે ઠાંડીભાાં ઢલાનુ ાં ન શમ
ત શુાં દળા થામ છે તેન અનુબલ ભને  ૂય શત. આ ાગયણપ્રવ ૃશત્ત અભાયી વાયી ચારતી ને
ધીભે ધીભે ફે લયવભાાં તેણે લેગ ણ કડય.
અનાથ ફાકની વેલાભાાં ! ૧૯૫૯ની વાર શતી. સુયેન્રનગય જકળનના
ાં
એક લખડાના
થડની નીચે ટરા જેવુાં કાંઈક ડ્ુાં શતુ.ાં કડકડતી ઠાંડીથી એના ઢીંચણ દાઢીએ અડી ગમા
શતા. ભાથુાં ફે ઢીંચણ લચ્ચે રામેલ ુાં શત.ુ ાં નીચે છાાન કાગ ાથમો શત અને ઉય ણ
એ જ.
અભાયા શનતમક્રભે અભે એના ય કાભ નાખ્મ અને ચારતાાં થમાાં. તમાાં એની કણવ
વાંબાણી. ફરલાની શોંળ ન શતી. ઊબા થલાની ત્રેલડ ન શતી. ચારલાનુ ાં ટાાંરટમાભાાં જય ન
શતુ.ાં એ રકળયનુાં ળયીય ગાંધાતુ ાં શતુ.ાં એના મ્રાન ભોં ય તરબાય ન ૂય ન શત.ુ ાં આ ાાંચ લતન
રકળય ભયલા લાાંકે ઈશ્વયની કૃાથી જ શ્વાવ રઈ યહ્ય શત. કરુણતા શવલામ આ રકળયભાાં દળતન
થામ એવુાં કાાંઈ જ ન શતુ....આ
ાં
ક્સ્થશત, આ દૃશ્મ અને તમાાં મ ૃતપ્રામ થઈ યશેર કામાને જઈને
અભે ણ બાાંગી ડયાાં. ભનભાાં થયુ,ાં દુશનમાભાાં આનુ ાં કણ ? આણે કના ભાટે ? અભાયા
જીલનની ધન્મ ઘડી આલી શોંચી. ઈશ્વયન ડકાય થમ. અભે આ ક્સ્થશત જઈ ન ળક્યાાં.
ફાકને ઊંચકીને આશ્રભભાાં રાવમાાં.  ૂછયછ કયતાાં ભાલ ૂભ ડ્ુાં કે ગાંધાતી અને કદરૂી
કામાભાાં પ્રગટ થતુાં એ દુબાત ગ્મ શતુ,ાં ેરી નલી ભાએ દીધેરા ડાભના ઘાનુ.ાં શુ ાં ભા આલી શઈ
ળકે ? અભાયાાં હૃદમભાાં આ પ્રશ્ન એક નાનકડુાં આંદરન ેદા કયી ગમા. અભે એ ઘા વાપ કયી
દલા રગાડી અને રકળયને બયેટ જભાડય. વલાયે ઘયની ઓંવયીભાાં સ ૂલડાલી નકયી ય
ગમાાં. તે લખતે અભે રદલવે કઠાયી ફારભાંરદયભાાં કાભ કયતાાં શતાાં. શળમાાની કડકડતી ઠાંડીની
યાતે શભત્ર વાથે ઊઘયાલેર ધાફા રઈને ગરીકૂાંચીભાાં ખુલરા ડેરા રકને ઢાડલા જતાાં
શતાાં. ઠાંડીભાાં ઢમા લગયની ક્સ્થશત કેલી શમ તેન એક જાત-અનુબલ ણ ફરત શત.
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અભાયા કામતક્ષેત્રને ફદરલા ભાટે , અભાયા જીલનભાંત્રને રયશુદ્ધ કયલા ભાટે આ એક પ્રવાંગ
 ૂયત શત. આ દૃશ્મે અભને ખ ૂફ મઝ
ાં ૂ વમાાં. હુ ાં આખ રદલવ ફારભાંરદયભાાં કાભ કયત યહ્ય, ણ
ભન ચોંટતુ ાં ન શતુ.ાં લાયાં લાય એ રકળય શૈમા વાભે ખડ થત. ભેં ગભગીન ક્સ્થશતભાાં જ વભમ
વમતીત કમો. વાાંજે ઘયે આલીને જયુ ાં ત ફાક ગુભ. છી અભે ળધ ખ ૂફ કયી, ણ એન
ત્ત ન રાગ્મ. ભનભાાં થયુ ાં ઈશ્વય જ આણી કવટી કયલા આલેર. આણને જગાડલા
આલેર રાગે છે . ભા-ફા એટરે શુ,ાં એન પ્રેભ એટરે શુ,ાં એન વાચ ખ્માર ત તમાયે જ
આવમ. ભા શલશણાાં, ફાશલશણાાં અને ફાંનેથી શલશણાાં ફાકના ભનબાલ શુ ાં કાભ કયતા શળે
તેન ુાં વાંળધન કયલા અને ‘હુ ાં ભાનલી, ભાનલ થાઉં ત ઘણુ’ાં ન વાંદેળ રઈ રકબાયતીને
ઉજ્જલ ફનાલલા એણે જ અભને ધક્ક ભામો અને અભે કૂદી ડયાાં અનાથ ફાકના
શળક્ષણની પ્રવ ૃશત્તભાાં. આ કાભ રકબાયતીનુ ાં જ છે , એલી ભોન પ્રેયણા અને પ્રતવાશન ભળ્માાં,
જાણે,  ૂ. નાનાબાઈ અને તેભના વાથીદાયના આળીલાતદથી. આજથી ૨૦ લત શેરાાં
સુયેન્રનગયન અનાથાશ્રભ અનાથાશ્રભની ચીરાચાલુ રયાટી પ્રભાણે જ ચારત શત....તેને
એક યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણવાંસ્થાના સ્લરૂભાાં પેયલલાની અભાયી મજનાને ળશેયના ઉતવાશી, યાષ્ટ્રીમ
બાલનાથી યાં ગામેરા વાભાજજક કામતકયએ ફ આી ઉાડી રીધી. વો શેરાાં છાત્રારમ અને
તેના પ્રશ્ન જેલા કે યવડુ,ાં કઠાય, બજન વમલસ્થા, ગુશકામો, આયગ્મને રગતી ફાફત,
શલદ્યાથીના અંગત પ્રશ્ન અંગેના જૂના ખ્મારની શલદામ અને નલા આદળોન અભર એ
ફધાની લચ્ચે હુ ાં ઠીક ઠીક ભાનશવક તાણ અનુબલત. આન ઉકેર ભેં રકબાયતીની છાત્રારમવમલસ્થા, તેન ુ ાં યવડુ,ાં તેભાાં વાંચારકન શલદ્યાથી વાથેન વમલશાય આ ફધાભાાં જમ. એ
વમલસ્થાભાાંથી જ ભને ગુરુ ચાલી ભી શતી. તેને આદળત રેખે વાભે યાખી ધીભે ધીભે આશ્રભની
છાત્રારમ-વમલસ્થા એટરી સુદય
ાં
ગઠલાલા રાગી કે અન્મ વાંસ્થા તેભજ કામતકય વમલસ્થા
જલા આલલા રાગ્મા. શલદ્યાથીનુ ાં યશલલાયીમ વાંભેરન એ ત શુબેચ્છક ભાટે આકતણકેન્ર
ફન્યુ.ાં ઉતવલને યાષ્ટ્રીમ સ્લરૂ આપ્યુ.ાં ળશેયનાાં કુટુાંફ ણ આ ઉતવલના આનાંદના બાગીદાય
ફનલા રાગ્માાં. આ ફધાાં કાભભાાં રકબાયતીની ભને ભે રી દે ણ આ છે .  ૂ. ભનુબાઈની વતત
ચેતનલાંતી યાષ્ટ્રીમ બાલના,  ૂ. મ ૂળાંકયબાઈની શળક્ષણ દ્વાયા જીલન ઉાવનાની શનષ્ઠા. આ
ત્રણેમ વતત ભાયા ભાટે દીલાદાાંડી જેલાાં યહ્યાાં.
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ફારાશ્રભનાાં ફાક અને વાંસ્થાનાાં સ્લપ્નત્તળલ્ીઓ
યાજ્મારશ્રીન ાંુ એ લાક્ય ! એક લખત ગુજયાતના ગલનતય શ્રી શ્રીભનનાયામણજી અગ્રલાર
તથા શ્રીભતી ભદારવાફશેન જજલરાની મુરાકાતે આલેરાાં. તેભાાં કરેક્ટયશ્રીએ આ વાંસ્થાનુ ાં દળતન
ણ ગઠલેલ.ુાં વાંસ્થાના દળતનભાાં યવડુ,ાં છાત્રારમ, ઉદ્યગ, શલદ્યાથીના પ્રશ્ન અને તેભની
વાથેન ભાનલીમ વમલશાય ફાંનેએ એટરા યવથી જમાાં કે વાથેનાાં મુરાકાતીને તમાયે રાગેલ ુાં
કે વાંસ્થા એટરે ભકાન નશીં ણ અંદયની પ્રવ ૃશત્ત એ જ તેન પ્રાણ છે . લાતલાતભાાં તેએ
અભે રીધેર શળક્ષણ શલળે  ૂછયુ.ાં અભે રકબાયતીનુ ાં નાભ દીધુ.ાં તમાાં તે ગોયલ વાથે ફલમાાં,
‘અચ્છા, રકબાયતી કે શળક્ષાથી શ, ઇવક્ષરમે મે ફચ્ચે નવીફદાય શૈં !’ શલદ્યાથીના વાંભેરનભાાં
જીલનશળક્ષણની ઘણી લાત કયીને છે લરે તેએ તાના આ લાક્ય દ્વાયા લક્તવમ  ૂરુાં કયુ.ું
‘મશાાં ઇવક્ષરમે જીલન ય આનાંદ શૈ રક મશાાં રકબાયતી શૈ. શયે ક અનાથાશ્રભ જફ રકબાયતી
ફનેગા તફ કઈ અનાથ નશીં યશેગા.’ છાત્રારમપ્રવ ૃશત્ત ગઠલાતી ગઈ તેભ તેભ તે અનાથ
ફાકના શળક્ષણની વમલસ્થાની ભને ક્ષચિંતા થઈ. પ્રાથશભક ળાા ફાક વભક્ષ ‘શલશ્વાવભમ
યીક્ષા દ્ધશત’ ‘સ્લાશ્રમ દ્ધશત’ની યીતે ચરાલીએ ત કેભ ? ને ભેં ભાયી પ્રાથશભક ળાાની
કલના રખી એ વભમના ળાાફડત ના પ્રમુખ મુ. શ્રી બાનુબાઈ શુક્ર વભક્ષ મ ૂકી. તે આખી
મજના લાાંચી
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ુ ફારાશ્રભ, સયુ ે ન્રનગય
ડૉ. ર. મ ૂ. ધ્રલ

‘અચ્છા, રકબાયતી કે ત્તળક્ષાથી શ, ઇવક્ષરમે મે ફચ્ર્ે નવીફદાય શૈં !’
– શ્રી શ્રીભનનાયામણજી
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ત્તળક્ષણક્ષેત્રે નલાાં ર્ઢાણ!!
દવ લત અનુબલના આધાયે શળક્ષણ, શ્રભ અને વભતણની બાલનાન વભન્લમ થામ તે
ભાટે રકળાા ઊબી કયલાન શનણતમ કમો. તેભાાંથી ઊભુ ાં થયુ.ાં ‘ભાંગરામતન છાત્રારમ’ અને
‘ભાંગરામતન શલનમ ભાંરદય’. અનાથ ફાક આ શલબાગભાાં ખાવ કયીને ગાભડાાંનાાં ફાક
વાથે યશી છાત્રારમભાાંના વશજીલન દ્વાયા તાનાભાાં યશેરી રઘુતાગ્રાંશથથી મુક્ત થલા રાગ્માાં.
અનાથણાની વબાનતાભાાંથી તે ફશાય નીકલા રાગ્માાં. તેભન આતભશલશ્વાવ લધ્મ.
જીલનની કાંઈક આછી રૂયે ખા ણ તે દયલા રાગ્મા. આભ રયણાભ ખ ૂફ વારુાં ભલા
રાગ્યુ.ાં આ વાંસ્થાના શલકાવ ફાફત ભાયી વભક્ષ જમાયે જમાયે પ્રશ્ન ઊબા થતા તમાયે આંખ વાભે
આંફરા-રકબાયતી ખડાાં થતાાં.
કાયર વાંસ્થા ભાટે પાંડ કયલા મુફ
ાં ઈ મુ. શ્રી યશતબાઈ વાથે ગમેરા. હ,ુ ાં મુ. શ્રી યશતબાઈ
તથા મુ. શ્રી ભાધુબાઈ લયા એક વદગૃશસ્થ ાવે ગમા. તે મુ.શ્રી યશતબાઈના ચાશક શતા.
વાંસ્થાની આશથિક મુશ્કેરીની શલગતે લાત કયી. તે બાઈએ ભને ણ થડા પ્રશ્ન  ૂછમા. શળક્ષણ
તેભજ અન્મ. ભેં ભાયી યીતે જલાફ આપ્મા. તેએ રૂ. ૨૫૦૦૦-૦૦ તેભનુ ાં નાભ એક શલબાગ
વાથે જડલાની ળયતે આલાના નક્કી કમાત અને ઉભેયું ુ કે કારે તભને શા કશીળ; લડીરને  ૂછવુ ાં
જઈએ. તેએ ચખલટ કયતાાં કહ્ુ,ાં કે લાત કાર ઉય યાખી છે . અભે વો આબાય-આનાંદ વાથે
ફશાય આવમા. યસ્તાભાાં ઘણી લાત થઈ. એભાાં આ દાતાની ણ લાત મુ. શ્રી યશતબાઈએ કયી કે
કેલી યીતે તેભન આશથિક શલકાવ થમ છે , અને અતમાયે કેભ ૈવા ખચે છે . જે લાત વાાંબી
તેથી ભારુાં ભન નાયાજ થયુ.ાં ઘણી ફધી ગડભથર થઈ, આખી યાત ન ઊંઘી ળક્ય.  ૂ.
નાનાદાદાની દાનભાાં ણ શુદ્ધવ ૃશત્તની લાત માદ આલી. શવદ્ધાાંત આગ વાંશત્ત ણ ન ખે તે
લાત લધુ ને લધુ સ્ષ્ટ થતી ગઈ ને જે ‘રાઈબ્રેયી કભ શૉર’ ભાટે રદલશી વયકાયને ગુજયાતી
ભાધ્મભના પ્રશ્ને એક રાખ રૂશમા ાછા આીને  ૂ. નાનાદાદાએ ઊબા થઈને કહ્ુાં શત ુ ાં કે,
‘રકબાયતી રાઈબ્રેયી શૉર લગય ચારળે ણ ામાનાાં મ ૂલમ લગય નશીં ચારે.’ એ લાત ભને
જાગૃત કયતી ગઈ. ભેં વલાયે મુ. શ્રી યશતબાઈને કહ્ુાં કે ‘ેરા ળેઠને ના ાડ. આણે ૨૫,૦૦૦
જઈતા નથી.’ ‘કેભ ?’ ભને યશતબાઈએ  ૂછયુ,ાં ભેં કહ્ુ,ાં ‘જે ૈવ ુરુાથતન ન શમ, જે
વાંશત્તભાાં થડી ણ કરુણા ન શમ તે વાંશત્ત વાંસ્થાભાાં ન ળબે. કારે ઊઠીને શલદ્યાથીને ત
આણે બગતશવિંશની કુયફાનીની લાત કયીશુ.ાં આ દાનની ભને ફીક છે કે આભાાંથી વાંસ્થાનુ ાં ળીર
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ઊભુાં નરશ થામ. એના કયતાાં વાંસ્થા ફાંધ કયલી વાયી. ભાયી લાત તેને જયા ણ ન ગભી.
ફયે ૧૧-૦૦ લાગે ભને કશે, ચાર ઘાટકય. અભે ફાંને મુ. ભાધુબાઈ ાવે ગમા.
મુ. શ્રી ભાધુબાઈને મુ. શ્રી યશતબાઈએ જુદા રૂભભાાં ભને વભજાલલા ભાટે સ ૂચવયુ.ાં મુ. શ્રી
ભાધુબાઈએ ભાયી લાત વાાંબી અને તે ત ભાયા કયતાાં ણ ભક્કભતાથી ફલમા, ‘કાકા,
(યશતબાઈને કાકા કશેતા) આણે આ દાન જતુ ાં કયવુ ાં જઈએ. બરે વાંસ્થા ફાંધ યશે. આણે
વાંસ્થા એટરે ભાત્ર ભકાન નથી કયલાાં. વાંસ્થા એટરે જેભાાં ‘જીલભાાંથી શળલ થામ તેવ ુ ાં કયવુ ાં છે .’
છે લટે ઘણી ચચાતને અંતે મુ. શ્રી યશતબાઈ ભાયી લાત ભાન્મા. ભને રાગ્યુ ાં કે રકબાયતીભાાં ભેં જે
શળક્ષણલાયવ રીધેર તે, તે રદલવે કાભે રાગ્મ.
પ્રાભાક્ષણકતાના ભાગચન આગ્રશ : ઉદ્યગ-વાંકુર વાથે શળક્ષણનુાં કાંઈક ગઠલી ળકામ તેલા વાંજગ
શલે સ્ષ્ટ દે ખાલા રાગ્મા. અભાયી ફે લતની ભશેનત શલે ફ આનાયી નીલડળે તેવ ુ ાં રાગ્યુ;ાં
યાં ત ુ કવટી ફાકી શતી. અચાનક અભાયા કભનવીફે મુ. શ્રી યશતબાઈ ગુજયી ગમા. પયીથી
અભ વો આશથિક મુશ્કેરીની આંશધભાાં વડાઈ ગમા. ૫૦ શલદ્યાથીનુ ાં યવડુ,ાં ગાય લગેયે ભાટે
વાાંવા ડલા રાગ્મા. એ વભમે હુ ાં ભાાંદગીના ક્ષફછાને ટકામ. વાંસ્થાની આશથિક મુશ્કેરી જતાાં
આઠ-નલ ફે જ ધયણ ચરાલલાાં અને દવમુ ાં ધયણ ન ચરાલવુ ાં તેલ શનણતમ રીધ. આ શનણતમ
શલદ્યાથીને ન ગમ્મ. બાઈ અબ્ફાવની આગેલાની નીચે શલદ્યાથી ભાયે ઘેય આવમા. ૧૦મુ ાં
ધયણ શુાં કાભ નથી ચરાલવુ ાં તેની ભેં શલગતે લાત કયી. છકયાને તેની વાભે દવમુ ાં ધયણ
ચરાલવુાં જઈએ અને વાંસ્થાની આ મુશ્કેરી લખતે અભે ફીજે જઈએ ત અભારુાં શળક્ષણ રાજે
એભ કશીને ભાયી વાભે એક મજના મ ૂકી.
૧.

વાંસ્થાએ ફેથી ત્રણ વામકર રાલી દે લી, જે વામકરથી આજુફાજુનાાં ગાભભાાં

ત્રણ શલદ્યાથી જઈ ગાભભાાં પયી રટ અને છાળ-કઠ લગેયે જે ઊઘયાલી રાલે તેન ુ ાં બજન
કયવુ.ાં
૨.
૩.

વાંસ્થાએ બજનરલાજભ અભાયી ાવેથી રેવ.ુ ાં ળક્ક્ત પ્રભાણે વો આીશુ.ાં
વાંસ્થાએ ભેટ્રીક સુધી શળક્ષણ ચરાલવુ ાં જઈએ. તેભાાં આલતી મુશ્કેરીન અભે

વાભન કયલા તૈમાય છીએ.
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શલદ્યાથી તાના આતભશલશ્વાવથી જે યીતે લાત કયતા શતા, તેને હુ ાં અશનભે
નમને જત યહ્ય. તેભની લાતભાાં અદભુત ફ શત,ુ ાં તાકાત શતી. એ લાતથી ભાયી શનયાળા
ઉય ભને જ ળયભ આલલા રાગી. વબય નમને ભેં કહ્ુાં : ‘લગો ચારળે, શનશચિંત યશ.’ તેની
લાત પ્રભાણે નલા વત્રભાાં એ જ છકયા વામકર ઉય આજુફાજુના ગાભભાાંથી રટ અને
છાળની પ્રેભબયી ગચયી કયી શોંળે શોંળે જભતા. થડા વભમભાાં જ મુશ્કેરીન અંત આવમ.
આશથિક ભદદ ભી અને શળક્ષાથી ને શળક્ષકના વશમગથી ળાા ટકી. આજે એ જ ળાા
‘રકયચાંદબાઈ કઠાયી ભાંગરામતન શલનમ ભાંરદય’, ધી ધજા ડેભ ાવે ગોયલથી ઊબી છે .
દવ લે ાછ નલ પ્રશ્ન અભાયી વાભે આવમ કે આ ફાકને ઉચ્ચ શળક્ષણ ભાટે ક્યાાં
ભકરલાાં ? ફશાય ભકરીએ તેના કયતાાં આ જ પ્રમગને આગ લધાયીએ ત ? તે ળા ભાટે
વાયા શળક્ષક, વાયા વભાજવેલક ન ફને ? તેભાાંથી શજુ ત ઊબી જ થતી ‘ભૈત્રી છાત્રારમ’ અને
‘ભૈત્રી અધ્માન ભાંરદય’ આકાય ામ્માાં. આડકતયી યીતે ભે ર રકબાયતીન આ ળૈક્ષક્ષણક
લાયવ ચાલી આ ફાક આજે ગાભડાાંભા શળક્ષક તયીકે જે કાભ કયે છે અને અન્મ ફાકને
તીકાાં કયી જે યીતે વાચલે છે તે જઈ આનાંદ અનુબલામ છે .
વાંસ્થાના શલચાયને શલકાવ ભાટે જમાયે જમાયે ભેં ભાંડાણ ભાાંડયા છે , તમાયે તમાયે ભાયા
નવીફે ચેરેંજ આલી છે , તે વભમે ભેં  ૂ. નાનાબાઈનાાં શળક્ષણ દ્વાયા વમક્ત થતાાં જીલનશનષ્ઠા
અને આદળતને વમલશાયભાાં રાલલા ભાટે મળ-અમળની ક્ષચિંતા કમાત શવલામ ુરુાથત કમો છે .
આભ કયે તે જ શલકાવળીર ભાનલી; આલી ભાન્મતા વાથે આજે ણ ભથુ ાં છાં.
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શ્રી નાગજીબાઈ દે વાઈ : વાંક્ષે ફયર્મ
નાગજીબાઈ દે વાઈન જન્ભ ૧૯૩૧ના ઑક્ટફયની ૧૪ભીએ ભાણેકુય (ઉ.ગુ.) ગાભભાાં
યફાયી કભભાાં થમ શત.
વાત ધયણ સુધીન અભ્માવ તેભણે ભાણેકુયભાાં કમો, વાથે શુારનના વમલવામભાાં
ઘયભાાં ભદદ કયી. આ છી ૮ભાાં ધયણન અભ્માવ ઘયે થી નીકી જઈ મુફ
ાં ઈના ઘાટકય
ગુરુકુર શલદ્યારમભાાં, એક વદ્દગૃશસ્થને તમાાં ઘયઘાટી તયીકે યશીને કમો. એ છી અભ્માવ ભાટે
ાટણ, રકરર ભણાંદ, બાલનગય ઐભ અનેક સ્થે પમાત -યહ્યા. બાલનગયભાાં ફે લત સ્ટે ળન ય
તેભજ છૂટક ભજૂયી કયી, ફટાથ ય યહ્યા. એક લત વાલતજશનક છાત્રારમ અને ‘દક્ષક્ષણામ ૂશતિ’ભાાં
યશી અભ્માવ કમો અને ‘ઘયળાા’ભાાંથી ભૅરટ્રકની યીક્ષા આી. આ ત્રણ લત દયશભમાન
‘ખુદાફક્ષ-મુવાપય’ તયીકે બાયતમાત્રાન ણ અનુબલ રીધ. છી ૧૯૫૪થી ૧૯૫૬ દયશભમાન
સુયેન્રનગય જજલરાભાાં વેલાદ વમામાભ પ્રવ ૃશત્ત અને યુલા વાંગઠનનુ ાં કાભ કયુ.ું
એ છી ઉચ્ચશળક્ષણ રેલા ભાટે ‘રકબાયતી-વણવયા’ ગમા અને ૧૯૫૮ભાાં સ્નાતક
થઈ ‘ગ્રાભબાયતી-અભયાુય’ની શળક્ષણવાંસ્થા શ્રી ભતીબાઈ ચોધયી વાથે ળરૂ કયી. ફે લત છી
સુયેન્રનગય ‘કઠાયી ફારભાંરદય’ભાાં જડામા અને એ છી અનાથ ફાકની પ્રવ ૃશત્તભાાં રાગ્મા.
શાર તે સુયેન્રનગયભાાં અનાથાશ્રભ, રકશલદ્યારમ અને અધ્માનભાંરદય – ભૈત્રી
શલદ્યાીઠ (ભાનલ ભાંરદય)ની ક્રભળ: પ્રાથશભક, ભાધ્મશભક અને તારીભી શનલાવી શળક્ષણ
વાંસ્થાની વાંચારન-જલાફદાયી વાંબાી યહ્યા છે .
તેભને લાાંચનન ળખ છે . ફાક અને યુલાન વાથે કાભ કયલાનુ ાં – આનાંદ કયલાનુાં
તેભને ખ ૂફ ગભે છે . ગીત ગાલાાં-ગલયાલલાાંન ુ ાં ણ તેભને ગભે છે .
૧૯૫૬ભાાં તેભણે શ્રી ળાાંતાફશેન જૈન વાથે રગ્ન કયુત છે . તેભને ફે ુત્ર છે : શનક્ષખર
અને અલધ ૂત.
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શ્રી નાગજીબાઈનાાં વેલાકામો
આજે જ શળક્ષણ ક્ષેત્ર–વાભાજજક ક્ષેત્રના કઈ યશવકજનને ઇચ્છા થામ ત ત
નાગજીબાઈનાાં અનેક ક્ષેત્રે પારેરી શળક્ષણની રીરી લાડી પ્રતમક્ષ જલા ભળે. જુ આ
પ્રવ ૃશત્તની એક ઝરક :
૧) ડૉ. ર. મ ૂ. ધ્રુલ ફારાશ્રભ, સુયેન્રનગય
૨) શ્રી ભનસુખબાઈ દળી રક શલદ્યારમ, ધી ધજા ડેભ ાવે, યાજકટ યડ,
સુયેન્રનગય.

૩) ભૈત્રી શલદ્યાીઠ : ી.ટી. વી. કૉરેજ, સુયેન્રનગય :
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૪) ભૈત્રી શલદ્યાીઠ–ભાનલભાંરદય (ભરશરા કૉરેજ પ એજયુકેળન), સુયેન્રનગય :

૫) ૫) ભૈત્રી શલદ્યાીઠ : શપ્ર. ી. ટી. વી. કૉરેજ, સુયેન્રનગય :
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૬) ભૈત્રી શલદ્યાીઠ : ગૃશશત/ગૃશભાતા લૈચારયક તારીભ શળક્ષફય :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
અભ્મથચના :
ુ ભાાં તલન જલાની
“ળબ્દ ાાંગા ફને છે કાયણ કે અશીંન ાંુ કામચ ફરે છે . આ યગ
ઇચ્છા શમ એભણે અશીં આલવ ાંુ જઈએ.”
– શ્રી યજનીકુ ભાય ાંડયા

************************
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