
ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી : શે્રણી  

 

 

કેડી અને ચઢાણ  

– મોહન દાાંડીકર 

* લોકભારતી પ્રકાશન * 

 



 

ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી : શે્રણી  

********** 

કેડી અને ચઢાણ  

– મોહન દાાંડીકર 

********** 

લોકભારતી પ્રકાશન 

સણોસરા – ૩૬૪ ૨૩૦ તા. શશહોર (જિ. ભાવનગર) 

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

પ્રકાશક : 

શનયામકશ્રી, લોકભારતી, સણોસરા. 

આવશૃિ પહલેી : માચચ ૧૯૮૩ 

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

ઇ–બકુ આવશૃિ : ૨૦૧૫–’૧૬ 

સત્ય ગ્રાફફક્સ – ફોન :9428802482 / 079 26810446 

  



અનકુ્રમ 

ઉપહાર .........................................................................................................................................4 

લોકભારતીનીજીવનલક્ષી કેળવણીનાઉિમદસ્તાવેિોઇન્ટરનેટપર ! ................................................5 

વતન અને કુટુાંબ ..........................................................................................................................7 

વ્યવસાય .....................................................................................................................................9 

ગ્રામસેવક તરીકે જીવન શરૂ .......................................................................................................12 

લોકભારતીમાાં ! ..........................................................................................................................14 

માલપરામાાં િોડાયો ....................................................................................................................15 

શવશવધ શશક્ષણસાંસ્થાઓમાાં ...........................................................................................................16 

ખારવણના સફળ પ્રયોગો ...........................................................................................................18 

અંગે્રજીનુાં ભાષામલૂ્ય ...................................................................................................................28 

મારાાં પસુ્તકો પ્રગટ થયાાં ............................................................................................................29 

 

 

 



અનકુ્રમ 

 4 

ઉપહાર 

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

શિક્ષણસસં્થાઓની કસોટી તેના શવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સસંારના ં

અંધારા-ંઅજવાળામંા ંરસ્તો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મદિવસના શનશમત્તે જે શવશવધ કામગીરી થઈ, તેમાનંી આ એક 

કામગીરી છે. ગ્રામિક્ષક્ષણામશૂતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રિેિ અને પછાત સમાજની પનુરરચના 

સાથે સકંળાયેલા ંકેટલાકં ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાનંા ંકેટલાકં ખેતી, સહકાર, 

પચંાયત, શિક્ષણ, ગોપાલન સાથે સકંળાયેલા ં છે, સરકારી અમલિારો છે, ધારાસભ્યો છે, જેલ 

સપુદરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ શવશવધ કે્ષત્રોમા ંકામ કરી રહલેાનંા ઓછી કે વધ ુસઘુડતાવાળા અહવેાલોમા ંसूत्रे 

मणिगिा इव એમણે લીધેલ શિક્ષણનો િોર જોઈ િકિે. પવૂર અને િક્ષક્ષણ ગજુરાતના આદિવાસી 

શવસ્તારમા,ં કચ્છ કે ઝાલાવાડમા ંશિક્ષણ કે ગ્રામશવકાસકાયરમા ંપરોવાયેલાના આવા બીજા ડઝનબધં 

અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે ધરીએ છીએ. 

તેમા ંઅમારા સામર્થયરની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમા ંખણેૂ ખણેૂ 

તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રથંોના માધ્યમથી સિગણુો ખીલવવા અને જનસેવાના ંકાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ેતેવ ુ ં
સાદહત્ય પ્રકાશિત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી શવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી 
શવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયર માટે આશથિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો 
આભાર. 

– મનભુાઈ પાંચોળીલોકભારતી-સણોસરાતા.૧૬-૩-૮૩ 
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લોકભારતીનીજીવનલક્ષી કેળવણીનાઉિમદસ્તાવેિોઇન્ટરનેટપર ! 
 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળૂ વસ્ત ુ નથી. લોકભારતી તો એક શવચાર છે. આ સસં્થા 

લોકાક્ષભમખુ–ગ્રામાક્ષભમખુ કેળવણી–જગતનુ ં સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋશિવયર 

નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના શવચારો જે સમજે અને જીવનમા ં આચરે તેની છે આ 

લોકભારતી.” ગાધંીજીએ પોતાના જીવનમા ં પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાથંી જે પ્રયોગો સફળ 

રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુ ં તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સસં્થાઓમા ં કરેલા શિક્ષણ–

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

તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભાશવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે સસં્થાના ઉત્સાહી અને 

સમશપિત એવા શવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમનુ,ં લોકભારતીત્વનુ ં શવશ્વબજારમા ંઆજે માકેદટિંગ થવુ ં અશનવાયર છે. કારણ કે 

શવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃશત અને સસં્કૃશતને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેા ંજાગી જવુ ં

બહુ જરૂરી છે. આના જ સિંભે, લોકભારતીના કેટલાક શવિેિ સફળ થયેલા શવદ્યાથીઓના ંકાયો–

અનભુવોની નોંધ “ઝાડના ં પારખા ં ફળ પરથી” એ િીિરકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ 

પસુ્સ્તકાઓમા ંરજૂ થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી શિક્ષણના ઉત્તમ િસ્તાવેજો પરૂા પાડયા છે. 

નઈતાલીમનો સસં્કારાયેલો શવદ્યાથી શુ ંશુ ંકરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમા ંરજૂ થઈ છે. તેમા ં

બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર થ્ુ ંછે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સધુી પહોંચેલા આ બહુ મલૂ્યવાન અનભુવોને આધશુનક સમયમા ં

ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સશુવધાઓનો લાભ આપીને શવશ્વભરમા ંપહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી 

દ્વારા સન્માશનત અમારા પવૂર શવદ્યાથી અને ‘કોદડ્ુ’ંના સહતતં્રી શ્રી જુગલદકિોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ, 

એટલુ ંજ નહીં પણ એ બધી જ પસુ્સ્તકાઓના ંપ્રફૂરીદડિંગ, ગ્રાદફકકાયર તથા પ્રકાિનકાયરની કામગીરી 

પણ તેમણે જાતે અજમાવવાની હોંિ બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ શવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી 

લેવામા ંઆવ્યો.   
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગયા ં છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ 
સફળ થયેલા ંકાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્્ુ.ં આના માટેના જરૂરી ભડંોળ સારુ 
ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમા ંજરૂરી બજેટ 
કરતા ંપણ વધ ુમિિ હતી ! સવરશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), ક્ષચરાગ પટેલ (્એુસએ), 

અિોક મોઢવાદડયા (જૂનાગઢ) તથા રમેિ પટેલ (કેક્ષલફોશનિયા)ના તત્કાલીન પ્રશતભાવોએ અમને 
પ્રોત્સાદહત કયાર.  

આમાનંા શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ની મિિથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમના ં સ્વ. 
માતશુ્રી કાિીબહને ઝ. પટેલ તથા સાદહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સશવતાબહનેના સૌજન્યે) તથા શ્રી 
ચચરાગભાઈ પટેલની મદદથી આ બધી પસુ્સ્તકાઓનુ ંપ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે 
ખબૂ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમા ં શિક્ષણજગતને મલૂ્યવાન દિિા પ્રાપ્ત કરાવનારા ં આ પ્રકાિનોને વૈશશ્વક 

ગજુરાતી વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કાદરક અનભુવો પહોંચાડવાનુ ં

અમારંુ કાયર સાથરક થિે તેવી આિા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે.  

(મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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વતન અને કુટુાંબ 

 

પ્રશસદ્ધ રામાયણી શ્રી. મોરારીબાપ ુએક સરસ વાત કહ ેછે. રામાયણના ંબે પાત્રો એવા ંછે – 

અહલ્યા અને િબરી – જેમને રામની પાસે જવુ ંપડ્ુ ંનથી. રામે એમની પાસે જવુ ંપડ્ુ ં છે. ને 

ત્રીજુ ંપાત્ર કેવટ. ત ુ ંમને ભરત કરતા ંપણ વધ ુશપ્રય. એક ભીલને ભગવાને આટલો મહાન બનાવી 

િીધો. જેઓ સમાજથી તરછોડાયેલા ંહતા,ં િીનહીન હતા ંતેમનો રામે ઉદ્ધાર કયો. 

મારંુ ગામ િાડંી. ગાધંીએ ચપટી મીઠંુ ઉપાડીને દુશનયાના એક ચમરબધંીની તમરી ઉતારેલી 

તે ગામ નવસારીથી ૧૦ માઇલ દૂર, િદરયાકાઠેં, જયા ંપીવાન ુ ંપાણી પણ ન મળે. કાિવકીચડમા ંજ 

ચાલવુ ં પડે. િદરયાના ં પાણી ગામની ચારે બાજુ ફરી વળે. એ ગામમા ં મા’તમા ગાધંી આવ્યા. 

૧૯૩૦મા-ંને ગામ પાવન થઈ ગ્ુ;ં પેલા ંઅહલ્યા, િબરી અને કેવટની જેમ. ગાધંીને પગલે પગલે 

ગામની શસકલ બિલાઈ ગઈ. ગામનો ઇશતહાસ બિલાઈ ગયો. ગામની ભાગોળ પણ બિલાઈ ગઈ. 

એટલે ગાધંી અમારા કુલગરુુ. 

અમારા શવિે આજે પણ જાતજાતની વાયકા. કાઠંાના લોકો એટલે માથાભારે, શમજાજી, તોરી, 

જીભના આખા, સાહશસક, ખડતલ, વટને ખાતર જીવ આપનારા-લેનારા વગેરે વગેરે. મોટે ભાગે ખેતી 

કરે, કારખાનાઓંમા ંકે ફેક્ટરીઓમા ંકામ કરે, વહાણવટંુ કરે કે કા ંસફરીઓ. 

આવા એક કુટંુબમા ં૧૯૩૩મા ંમારો જન્મ થયેલો. મારા શપતા ગાડંાભાઈ ગોશવિંિજી પટેલ. 

માતાનુ ંનામ નિંીબહને. એક બેન છે – િાન્તા. મારાથી નાની. હાલ ઝાકં્ષબયા છે. 

મારંુ મોસાળ સામાપરુ. મારંુ બાળપણ અને મારી દકિોર અવસ્થા મેં આ જ ગામમા ં 

શવતાવેલા ંએટલે સામાપરુ સાથે આત્મીયતાની એક રેિમી ગાઠં બધંાઈ ગઈ છે. બસમા ં બેસીને 

આજે પણ પસાર થાઉં ત્યારે કોક ટહુકો કરે એટલે તરત ઊતરી જાઉં. ઘેર જાઉં. ઘેર કોઈ નથી 
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માત્ર તાળં છે. પણ તાળં જોઈ આવુ.ં ઘરને ચક્કર મારી આવુ.ં ફક્ષળયામા ંબધાનેં મળી આવુ.ં બેચાર 

કપ ચા પી આવુ ંત્યારે જ ધરવ થાય. 

સામાપરુ અને િાડંી વચ્ચે માઇલેકનુ ંઅંતર. વ્યવહાર ને ચોપડે બનેં ગામ અલગ, પણ બનેં 

ગામના ંછોકરા-છોકરીઓ, લોકો, આગેવાનો વચ્ચે સરસ મેળ. એકમેક માટે આિર. અચાનક એવી 

કોઈ આફત આવી પડે ત્યારે લોકો ખભેખભા શમલાવીને ઊભા રહ.ે 

મારા શપતા જમિેિપરુ ટાટાના લોખડંના કારખાનામા ંકામ કરતા એટલે અમે ક્યારેક ત્યા ં

પણ જતા.ં અમારા તરફના ઘણા લોકો કારખાનામા ંકામ કરતા.ં તેથી ત્યા ંપણ મજા આવતી. મારા 

શપતા બહુ ભણેલા નદહ. પણ આપસઝૂથી એક સારા કારીગર તરીકે નામના મેળવેલી. સરસ 

સ્વભાવ. શનવતૃ્ત થયા ત્યારે એમના સાથીિારોએ એમને ઘણી ભેટો આપેલી. 

અમારા માટે ખબૂ લાગણી. કારખાનામાથંી કામ કરીને આવે ત્યારે દટદફનમા ં કંઈ ને કંઈ 

લાવે જ. પગારને દિવસે તો મીઠાઈ લાવે. મારી બેન િાન્તાને આવતાનંી સાથે જ દટદફન આપે. 

ક્યારેક ક્યારેક રસગલુ્લા પણ લાવે. રસગલુ્લા અને ગલુાબજંાબ ુઅમને ખબૂ ભાવે. 

અમે મોસાળમા ંજ રહતેા.ં મારા આજા ભાણાભાઈ ભગવાનજી પટેલ. આજાને અમે મમાતા 

કહતેા.ં મમાતા પાચં હાથ પરૂા. ઘરમા ંઆવે ત્યારે વાકંા વળીને આવતા. બસરા, િારેસલામ ફરેલા. 

િરીર અલમસ્ત. ક્યારેય મેં એમને માિંા પડેલા જોયા નથી. અવસાન વખતે સાઇઠેકના હતા. 

ગામમા ંપીવાના પાણીની ખબૂ તકલીફ. એટલે ગામલોકો ભેગા ંથઈને કૂવો ખોિતા ંહતા.ં મમાતા 

ત્યા ંકામ કરતા. કામ કરતા ંકરતા ંદુખાવો ઊપડયો. ઘેર આવીને સતૂા. બસ, સતૂા તે સતૂા. 

મમાઈ-મમાતાને અમારા માટે અપાર હતે. અમને બને્ન ભાઈબહનેને એમણે જે સાચવ્યા ંછે , 

એમણે જે કંઈ ક્ુાં છે, તેની યાિ આવતા ંઆંખ ભીની થઈ જાય છે. એમાયં મારી મમાઈની મીઠપ 

કંઈ ઓર જ હતી. ફક્ષળયાના ં બધા ં માટે એવી મીઠપ. તેથી મારી ભાકંમાઈને આજે પણ બધા ં

સભંારે. ઘણીવાર મારા ંબા અમને વઢે ત્યારે અમે ભાકંમાઈને ફદરયાિ કરીએ. ભાકંમાઈ તરત બાને 

ધમકાવે. લડે પણ ખરા.ં મમાતા પણ એવા જ. લોકો એમને આિરથી જોતા.ં ગામના કોઈ પણ 

કામ માટે એમની સલાહ લેવાતી. એયે તરત પહોંચી જતા. 
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વ્યવસાય  
 

અમારા વડવાઓ વિો પહલેા ંવહાણવટંુ કરતા. વહાણ લઈને મુબંઈ, મલબાર, કોચીન સધુી 

જતા. કોઈ કોઈ તો સ્ટીમરોમા ં િેિિેિાવર પણ જતા. આદિકા, ઇંગલેન્ડ કે ન્્ઝૂીલેન્ડ એ રીતે જ 

ગયેલા. 

સામાપરુમા ંવહાણો ખબૂ. િદરયાના ંખારા ંપાણીને કારણે જમીન તો ધોવાઈ ગયેલી. ખેતી 

તો હતી નદહ. જીવવા માટે બીજો કોઈ આધાર હતો નદહ. તેથી લોકો વહાણમા ંખલાસી તરીકે જતા. 

કા ં ખાડીવેડી કરતા. મોટા ભાગના આ જ કરતા. કેટલાક નોકરીધધંા અથે િેિના જુિા જુિા 

ભાગોમા,ં કારખાનાઓંમા ંકે ફેક્ટરીઓમા,ં કારીગર તરીકે, વેલ્ડર તરીકે, પાઇપદફટર તરીકે કે ફોરમેન 

તરીકે કામ કરતા. ગામમા ંઆજે પણ એવા વડીલો છે જેઓ કહિેે -  વસઈનો પલુ તો અમે 

બાધેંલો. આ નમરિાના પલુનુ ંકામ તો અમે કરતા. બીજો કોઈ શવકલ્પ નહોતો તેથી લોકો જયા ંજયા ં

કન્સ્રક્િનના ંકામો ચાલે ત્યા ંપહોંચી જતા. જમિેિપરુ, ઘાટિીલા, આસનસોલ, સોંિરી, ધનબાિ એ 

રીતે ગયેલા. કોઠાસઝૂને કારણે અહીંના કારીગરો યાશંત્રક કામોમા ં ઊંચામા ં ઊંચા ં બાધંકામોમા ં

પાવરધા. આરબ િેિોમા ંઆજે પણ આ અભણ ઇજનેરોની બોલબાલા. 

એક વહાણમા ંઅમારો પણ ભાગ હતો. એટલે વહાણના કામમા ંમિિ કરવી પડતી. વહાણ 

આવે ત્યારે દૂર સધુી લેવા જવુ,ં પાઘણ ખેંચીને લાવવુ,ં વહાણ ધોવુ,ં રંગવુ,ં સઢ ધોવુ,ં એમ 

જાતજાતના ંકામો ચાલે. મમાતા સાથે હુ ંપણ આ કામોમા ંજોડાતો. એમને મિિ કરતો. 

હુ ંને મારીબહને મમાઈને િરેક કામમા ંમિિ કરતા.ં મને બરોબર યાિ છે. ચોમાસામા ંઅમે 

કાઠેં મગ કરતા.ં ખાડી તરીને જવુ ંપડત ુ.ં જતો. ઢોર ચારવા, છાણ પુજંવા, ઈંધણા ંકરવા પણ જતો. 

ઘેર પાટી વણતા.ં ત્રણચાર રૂશપયા મળતા. ખરચ જોગુ ંમળી રહતે ુ.ં મમાતા સાથે જુવાર સાચવવા 

જતો. ચોમાસામા ં િદરયે મોટી રેલ આવતી ત્યારે લાકડા ં કાઢવા પણ જતો. િદરયો ગમે તેટલો 
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તોફાની હોય, પણ લાકડું િેખા્ુ ં નદહ કે ઝપંલાવ્્ુ ં નદહ. અથાણુ ં ને રોટલો કા ં કાિંો ને રોટલો 

ખાઈને આખો િહાડો લાકડા ંકાઢયા ંકરતો. કલાકો સધુી િદરયામા ંપડી રહતેો. ક્યારેક ક્યારેક તો 

મછવો લઈને િદરયામા ંફરવા જતા. વાસંી જતા. ઉભરાટ જતા. મજા આવતી. ઘેર આવીને લખોટા 

રમતા. ભમરડા રમતા. રણકા રમતા. પૈડા ંફેરવતા, ક્ષગલ્લીિંડા કે ચકક્ષભલ્લ ુરમતા, ઘેદરયા રમતા. 

ઝેદર્ુ ંકૂિતા. આજની જેમ રેદડયો, ટી.વી. કે ટેપરોકોડરર નહોતા ંએટલે જીવન આમાથંી મળત ુ.ં 

મારા મામા વિોથી િારેસલામ ગયેલા. પણ મારા શપત્રાઈ મામાઓ પણ મને પોતાના 

ભાણેજની જેમ જ સાચવતા. એકનો એક ભાણેજ એટલે માનથી રાખતા. આને કારણે સામાપરુ સાથે 

આત્મીયતા બધંાઈ ગયેલી. આજે પણ સામાપરુ અચકૂ જાઉં. જે ચોરમલા (રૂખડા) પાસે મેં મારી 

દકિોર અવસ્થા શવતાવેલી તેને મનોમન વિંન કરંુ. આ ચોરમલો અમારો ભાઈબધં. અમારો ભેરુ. 

અમારી તમામ વશૃત્ત—પ્રવશૃત્તઓનુ ં પે્રરણાસ્થાન. ગામના છોકરાઓ અહીં ભેગા થાય ને રાતે ૧૦-

૧૧-૧૨-૧ વાગયા સધુી જમાવે. અહીં કથાકીતરન થાય, અહીં સપ્તાહ બેસે, અહીં ઉજાણી થાય, અહીં 

માતાજીના ગરબા ગવાય. બેંતાલીસમા ંઆ ચોરમલાએ જ ગામનુ ં રખોપુ ં કરેલુ.ં હવે તો અમારા 

પછીની પેઢીએ એનો ચાર્જ સભંાળી લીધો છે. પણ હજી સામાપરુ જાઉં ત્યારે આ ચોરમલાના ંિિરન 

કરીને ધન્યતા અનભુવુ.ં 

અમારે ત્યા ંએવો દરવાજ છે. તહવેાર હોય ત્યારે મામીઓ ભાણેજને પૈસા આપી વહાલ કરે. 

આજે મને ૫૦ થવા આવ્યા.ં તો પણ મારી મામીઓ મને રૂશપયો આપે જ. આજે તો હુ ંના પાડું. કહ્ુ ં

કે મારા ંબાળકોને આપો છો એ જ બસ. પણ કહ,ે ત ુ ંઅમારો ભાણેજ તો ખરો જ ને. હોંિે હોંિે આપે. 

હોંિે હોંિે ખવડાવે. 

સામાપરુમા ં પાચં ધોરણ સધુીની િાળા. પાચંમુ ં પરંુૂ કરંુ ત્યા ં તો ’૪૨ની લડત આવી. 

રોજેરોજ પ્રભાતફેરીઓ નીકળવા લાગી. સરઘસો નીકળવા લાગયા.ં નવા નવા નેતાઓ આવવા 

લાગયા. નવા નવા કાયરક્રમો અપાવા લાગયા. ગામે ગામ સ્કૂલોનો બદહષ્કાર થવા લાગયો. અમારે 

ત્યા ં તો િારૂતાડીના ં પીઠા ં ચાલતા.ં પીઠાઓં પર શપકેદટિંગ થવા લાગ્ુ.ં બધાનંી સાથે હુ ં પણ 
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સરઘસમા ંજતો. ‘અમે ડરતા નથી હવે કોઈથી રે’, ‘નદહ નમિે, નદહ નમિે, શનિાન ભશૂમ ભારતનુ.ં’ 

એવા ંગીતો ગવડાવતો. 

એ દિવસોમા ંકાતંણપ્રવશૃત્ત ખબૂ ચાલતી. ભાગયે જ કોઈ ઘર એવુ ંહિે જેમા ંકોઈ ન કાતંત ુ ં

હોય. કોઈ ખાિી ન પહરેત ુ ંહોય. ગાધંીજયતંી પર તો ગામેગામ કાતંણયજ્ઞો ચાલતા. હરીફાઈઓ 

યોજાતી. કાતં્યા પછી સતૂર આપવા કરાડી જતા. િીવાનજીભાઈને ત્યા.ં વચ્ચે પોલીસ ચોકી 

આવતી. પોલીસો જોઈ જાય તો મારીમારીને ટીપી નાખે; એટલે અમે વહલેી સવારે ૪-૫ વાગે બીજે 

રસ્તેથી જતા. પાિેર સતૂરના માડં ૭-૮ આના મળતા. પણ થત ુ ંકે આ ગાધંીન ુ ંકામ છે. સ્વરાજયનુ ં

કામ છે. એટલે ગમત ુ.ં મને યાિ છે – પરિેિથી અમારા ં કોઈ સગાસંબંધંી  આવતા ં ત્યારે અમે 

ખાિીના ંકપડા ંલઈને મુબંઈ જતા. િેિમા ંખાિીના ંકપડા ંજ પહરેાય એવો ભાવ. ખાિી જ પહરેતા. 

એમા ંગૌરવ માનતા. 

ઘણા વખત સધુી શનિાળો બધં જ રહી. ફરી ખલૂી ત્યારે અમે પાચંમામા ં જ. એટલે 

બેિરકારી વધી. ઘેર કોઈ પછૂવાવાળં તો હત ુ ં નદહ. રખડવા લાગયા. કોચલુ ં લઈને શનિાળે. 

શનિાળેથી કાઠેં ઢોર ચારવા ભાગી જતા. કોચલુ ંવાડમા ંસતંાડી જતા. શિક્ષક પછેૂ ત્યારે જૂઠંુ બોલતા 

એટલે બાવળની સોટીથી ફટકારતા. ખબૂ મારતા. ઘણી વાર તો શિક્ષક ગામમા ંિોધવા નીકળતા. 

પછી મારતા મારતા શનિાળે લઈ જતા. ભણાવતા સરસ. આજે પણ કેટલુકં યાિ. 

’૪૨ની લડત પરૂી થઈ. શનિાળો ફરી િરૂ થઈ. પણ ગમે નદહ. એટલે શપતાજીએ મને 

જમિેિપરુ બોલાવ્યો. પણ ગમે નદહ. ત્યા ંનરભેરામ હસંરાજ ગજુરાતી સ્કૂલમા ંસાતમા ધોરણમા ં

િાખલ થયો. આ િાળામા ં એક આિિર શિક્ષક-ચનુીભાઈ પારેખ. એમના જેવા સાજત્વક પરુુિો 

શિક્ષણકે્ષતે્ર મેં બહુ ઓછા જોયા છે. આ િાળામા ંઅમે ‘બાલસઘં’ ચલાવતા, હસ્તક્ષલક્ષખત સામશયક 

કાઢતા, પ્રવાસપયરટન કરતા, રમત-ગમત હરીફાઈઓ ગોઠવતા, સાસં્કૃશતક કાયરક્રમો આપતા, તેના 

એ માગરિિરક. એમણે મારામા ંઅંગત રસ લીધો તેથી હુ ંિાળાતં પાસ થયો. 

િાળાતં પાસ થઈ હાઈસ્કૂલમા ંગયો. આઠમુ ં નવમુ ં ત્યા ં ભણ્યો. નવમામા ં નાપાસ થયો. 

મરુબ્બી ચનુીભાઈએ આ જાણ્્ુ ંત્યારે દુ:ખી થયા. 
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થોડા દિવસ પછી એમણે મને ‘હદરજનબધં’ુનો એક અંક આપ્યો. ગાધંીજી એના તતં્રી હતા. 

એમા ંએક જાહરેાત હતી. ગ્રામસેવક શવદ્યાલય-વેડછીમા ંગ્રામસેવકો જોઈએ છે. સ્વરાજય આશ્રમ 

વેડછી શવિે હુ ંકંઈ જાણુ ંનદહ. પણ ગ્રામસેવક થવાનુ ંમળિે એવો હરખ. એમણે વેડછી પત્ર લખ્યો. 

શ્રી. ચીમનભાઈ ભટ્ટનો તરત જવાબ આવી ગયો. આવી જાઓ. શપતાજીને વાત કરી. એમને ગમ્ુ ં

નદહ પણ હુ ંતો પાછો વતનમા ંઆવતો રહ્યો. 

 

ગ્રામસેવક તરીકે જીવન શરૂ 

 

જૂનમા ં(૧૯૫૦) વેડછીના ગ્રામસેવક શવદ્યાલયમા ંિાખલ થયો. વેડછી આવતા ંપહલેા ંમને 

બીડી–શસગારેટની, તાડી પીવાની, પત્તા ંરમવાની ટેવ હતી. પણ આશ્રમના પશવત્ર વાતાવરણે તેમ 

જ જુગતરામભાઈ અને ચીમનભાઈ જેવા તપસ્વીઓના સસંગે મારા બધા મેલ ધોઈ નાખ્યા. 

આશ્રમનુ ં સતત પ્રવશૃત્તમય અને ત્યાગમય જીવન મને અસર કરી ગ્ુ.ં વેડછી આશ્રમ મારો 

ધ્રવુતારક બન્યો. એક વરસનો અભ્યાસ પરૂો કયો, પછી પ.ૂ જુગતરામભાઈને મેં વાત કરી. મારે 

પણ આવુ ંકામ કરવુ ં છે. જુગતરામભાઈ સરુત જજલ્લા સવોિય યોજનાના સચંાલક હતા. એમણે 

મને માડંવી તાલકુાના િેવગઢ ગામમા ં૧૯૫૧મા ંગ્રામસેવક તરીકે મકૂ્યો. અહીંથી મેં મારા કામની 

િરૂઆત કરી. જીવનની િરૂઆત કરી. 

આ ગામ માડંવીથી ૧૨-૧૫ માઈલ ચાલીને જ જવાનુ.ં બસની સગવડ ત્યારે નદહ. વૈદ્ય–

ડૉક્ટર તો હોય જ િેના ?  આ ગામ શવિે એક કહવેત છે : 

માલઘા લીમઘા મોટી પાલ 

નફહ મરે તો દેવગઢ ચાલ 

િેવગઢ જાય એ મરે જ એવી માન્યતા. ત્યા ંજનારે બધા જ અભાવમા ંજીવવાનુ.ં આવા ગામમા ંપ.ૂ 

જુગતરામભાઈએ મને ગ્રામસેવક તરીકે મોકલ્યો. મારી સાથે વેડછીના મારા સહાધ્યાયી 
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ગોરધનભાઈ ભાવસાર પણ હતા. અમે ત્યા ં બાલવાડી ચલાવતા, પ્રોઢ શિક્ષણવગો ચલાવતા, 

ગ્રામસફાઈ કરતા, નાનકડું િવાખાનુ ંચલાવતા. નવા શનિાક્ષળયા હતા, પણ મજા આવતી. 

મકનજીબાબા અમારા ઉપસચંાલક. મકનજીબાબા આદિવાસીઓના દ્રોણગરુુ, જેમણે જીવન 

સમપરણ કરેલુ ંગાધંીના કામને. એ સતત અમને હૂફં આપતા. જુગતરામભાઈ ૧૫-૨૦ દિવસે આવે, 

ત્રણચાર દિવસ રહ,ે સાથે કામ કરવા લાગે. આશ્રમની ચારેબાજુ ગીચ ઝાડી હતી. જુગતરામભાઈ 

કુહાડી, ધાદર્ુ ં કે િાતરડું લઈને મડંી પડે. અમે પણ જોડાઈએ. આ રીતે આશ્રમની ચારે બાજુની 

ઝાડી અમે સાફ કરેલી. ગામ ખબૂ ગરીબ. ગરીબાઈ કોને કહવેાય એ મેં અહીં જો્ુ-ંજાણ્્ુ.ં અહીંના 

આદિવાસી બહનેો એક કપડું ગોઠણથી ઉપર વીંટાળે. પરુુિો લગંોટીભેર જ રહ.ે ઘરમા ંમઠૂી અનાજ 

ભાગયે જ મળે. કંિમળૂ ખાય. કંિમળૂ કાચા ંને કાચા ંન ખવાય. ઝેર ન લાગે તેથી બાફે. બાફીને 

વહતેા ંપાણીમા ંટોપલો મકૂી રાખે. પછી ખાય. એયે ન મળે તો ભાજીપાલો ખાય. ઓઢવાપાથરવાનુ ં

તો હોય જ િેનુ ં? રામની આપેલી ભોંય, ને રામનુ ંઆપેલુ ંઆકાિ, એ જ માયાપ ૂજંી. શિયાળો હોય કે 

શિયાળાનો બાપ હોય, એમ જ કાઢે. છાપરીમા ં તાપણુ ં કરે. એક લાકડું મકૂી રાખે. સળગયા કરે 

રાતિહાડો. જજિંિગી આમ જ કાઢે. મિંવાડ આવે તો જગંલમા ં જઈને જડીબટુ્ટી િોધી લાવે. 

જડીબટુ્ટીનો પાકો જાણભેિ ભલભલો વેિ એની આગળ પાણી ભરે. જગંલનો રાજા. આવા શવસ્તારમા ં

એક વરસ કામ ક્ુાં. કામ કરતા ં કરતા ં થ્ુ ં કે હજુ ભણવુ ં જોઈએ. મારા કાકાના િીકરા હતા, 

ગજુરાત શવદ્યાપીઠમા ં– મ. ના. પટેલ. એમને લખ્્ુ.ં એમણે મને ત્યા ંબોલાવ્યો. 

અહીંથી મારંુ શવદ્યાથીજીવન પનુ: િરૂ થ્ુ.ં પ્રથમ તો હુ ં દહન્િી કાયારલયમા ં ક્લાકર  તરીકે 

જોડાયો. ક્ષગદરરાજજી સાથે કામ કરતા ંકરતા ં શવદ્યાપીઠની ‘શવનીત’ની પરીક્ષા આપી. પાસ થયો. 

ખબૂ મહનેત કરતો. રોજ ત્રણ વાગે ઊઠતો. ત્રણથી છ-સાડા છ વાચંતો. પછી શનત્યકમર વગરેેથી 

પરવારી લાઇબ્રેરીમા ં જતો. કલાકેક ત્યા ં સ્વાધ્યાય કરતો. પછી ૧૦થી ૫ ઓદફસ. સાજંે આઠથી 

અક્ષગયાર-બાર વાચંતો. સતત છ-સાત મદહના આ રીતે મહનેત કરી ને પાસ થઈ મહાશવદ્યાલયમા ં

જોડાયો. પ્રથમ વિર પાસ પણ થયો. પણ ફાવ્્ુ ંનદહ. હવે ? નરેન્દ્રભાઈ અંજાદરયાને મેં વાત કરી. 

નરેન્દ્રભાઈ અમારા દહન્િી કાયારલયના વડા. મારા મરુબ્બી. એમણે લોકભારતી શવિે મને વાત કરી. 
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વેડછી હતો ત્યારે એક વાર (૧૯૫૧) નાનાભાઈ આવેલા. ત્યારથી એમનુ ં આકિરણ. 

શવદ્યાપીઠમા ં ફરી એમને સાભંળ્યા. ગ્રામશવદ્યાપીઠ શવિે વાતો કરી. ત્યારથી ઝખંના હતી 

લોકભારતીની. નરેન્દ્રભાઈએ લોકભારતી પત્ર લખ્યો. 

૧૯૫૪ના જૂનમા ં હુ ં પ્રથમ વિરમા ં જોડાયો. િરૂઆતમા ં મને ગમ્ુ ં નદહ. પ્રિેિ જુિો, 

વાતાવરણ જુદંુ. પછી વેડછી આશ્રમના મારા બે શમત્રો, ભાઈ મનજી અને બાબર આવ્યા એટલે 

ગમ્ુ.ં 

 

 

 

 

લોકભારતીમાાં ! 
 

અહીંનુ ંછાત્રાલયજીવન મને ગમી ગ્ુ.ં છાત્રાલયજીવન અમારા માટે નવુ ંનહોત ુ.ં વેડછીનુ ં

છાત્રાલયજીવન આ કરતા ંઆકરંુ હત ુ.ં કઠણ હત ુ.ં અહીં તો રસોડામા ંબધી જ છૂટ. મન ફાવે તે 

રસોઈ બનાવતા. ગહૃપશતને પછૂતા નદહ તેમ કોઈ ના પણ ન પાડત ુ.ં વેડછીમા ં જુવારના રોટલા 

પર પળી પળી તેલ આપતા એટલે વધારેમા ંવધારે તેલ કેમ લેવાય તેની કળા અજમાવતા. અહીં 

પરૂણપોળીમા ંઘી રેડીને ખાતા. ઘી રેડીને ખવાય એ અહીં જાણ્્ુ.ં પરૂણપોળી અહીં જ જોઈ. િહીં-

છાસ જોઈએ તેટલા ંલેવાના.ં માપ નદહ. છાસ પણ કેવી ? મઠો જ. મકુુન્િ શત્રવેિી અમારો જજગરી. 

આખુ ં બોઘરણુ ં જમયા પછી પણ ગટગટાવી જતો. નોનસ્ટોપ. ક્યારેક રોટલો ને માખણ પણ 

ઝાપટીએ. આવી મજા અમે ઘેર પણ કરેલી નદહ. આખા વરસનો ખચર માત્ર ૩૦૦ રૂશપયા. ટયિૂન 

ફી, લાઇબ્રેરી ફી, શિક્ષણ ફી, બધુ ંઆમા ંઆવી જાય. 

આ બધાનેં કારણે આખી સસં્થા સાથે ઘરોબો બધંાતો. છાત્રાલય, રસોડુ,ં ખેતી, ગૌિાળા બધુ ં

આપણુ ંજ છે એવો ભાવ બધંાતો. બધા ંએક જ પદરવારના ંછે એવો ભાવ. કાયરકરો પણ આવો જ 
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ભાવ રાખતા.. અહીં આપણુ ં કોઈ નથી એવુ ં લાગત ુ ં જ નદહ. નાનભાઈ, મનભુાઈ, મળૂિકંરભાઈ 

વડીલો છે એવુ ંલાગત ુ.ં બીક ન લાગતી. નાનાભાઈ સસં્થામા ંહોય ત્યારે ગમત ુ.ં મનભુાઈ આંબલા 

હોય, સણોસરા આવી િકે તેમ ન હોય, ત્યારે અમે છ માઈલ ચાલીને આંબલા જતા. મોડી રાત સધુી 

એમને પજવતા. એમની સાથે સાઢંીડા મહાિેવે ધરામા ંધબુાકા મારતા. રાતે બબ્બે વાગયા સધુી 

િાદંડયારાસ રમીરમીને મળૂિકંરભાઈને ઊંઘવા ન િેતા. આટલી શનભરયતા, સ્વતતં્રતા. એને લીધે 

મમતાની એક ગાઠં બધંાતી. 

મનોશવજ્ઞાનનો એક શનયમ છે. એક માણસ આપણને ગમે એટલે એના ંવાણી-શવચાર-વતરન 

ગમે. એના ંકામો ગમે. આિિો ગમે. એને અનસુરવાનુ ંગમે. લોકભારતીના શિક્ષકો શવિે આવુ ંથત ુ.ં 

ભાવ આપોઆપ બધંાતો. િરૂઆતમા ંત્રણ છાપરા ં શસવાય કંઈ હત ુ ંનદહ. પાણી પણ માથે માટલા ં

મકૂીને લાવતા તો પણ ગમત ુ.ં ત્રણ વરસ ક્યા ંપસાર થઈ ગયા ંતેની ખબર જ ન પડી. 

 

 

માલપરામાાં િોડાયો 
 

૧૯૫૭મા ંહુ ંસ્નાતક થયો. સ્નાતક થયા પછી શુ ંકરવુ ંતે પ્રશ્ન ઊભો થયો. મળૂિકંરભાઈએ 

મને માલપરા જવા સચૂવ્્ુ.ં પચંાવન રૂશપયાના પગારથી હુ ં લોકિાળામા ં જોડાયો. માલપરાની 

લોકિાળા સૌરાષ્રની બીજી લોકિાળાઓ કરતા ંઆશથિક રીતે નબળી હતી. રસોડામા ંજમવા બેસીએ 

ત્યારે ખબર પડે કે આજે તો તીખારી ને રોટલો જ છે. ક્યારેક તો મરચુ ંબાજુમાથંી માગંીને લાવીએ. 

રોટલો ને મરચુ ંજ તેલ સાથે િાબીએ. બાબભુાઈ જાિવાણી અમારા ગહૃપશત. એમનો સ્વભાવ બધી 

ખોટ પરૂી કરે. અભાવનો પણ આનિં માણીએ. લોકિાળાની અમારી ટીમ સારી. માટક્ષલયાભાઈ, 

મહિેભાઈ વોરા, લાલજીકાકા, મગનભાઈ જોિી, બાબભુાઈ ને હુ ં ભણાવવાની મજા આવતી. તે 

વખતના અમારા શવદ્યાથીઓમાથંી ભાઈ પી્િૂ માટક્ષલયા, અશનલ પટેલ, એમ.બી.બી.એસ. થયા. 

ક્ષચત્તરંજન વોરા પી.એચ.ડી. થયા. એનો ભાઈ રાજીવ મસુહરીમા ંસપંણૂર ક્રાશંતની ધણૂી ધખાવીને 
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પડયો છે. કશવ મનોહર શત્રવેિી ‘ફૂલની નૌકા લઈને’ આવ્યા છે. ભાઈ પરસોત્તમ શપ્રસ્ન્સપાલ થયો છે. 

અશનલ અમેદરકા ગયો છે. આ બધો માલપરાનો ફાલ. આવા બીજા પણ ઘણા છે. 

આ બધાને યાિ કરંુ છં ત્યારે શવચાર આવે છે – આશથિક રીતે ડગમુગ ુથતી એક સામાન્ય 

લોકિાળાના ફાલમાથંી આ િક્ય કઈ રીતે બન્્ુ ં? 

આ બધા પોતપોતાના ં કે્ષત્રોમા ંઆગળ વધેલા છે. એમના શવકાસમા ંએમનો જ પરુુિાથર 

શવિેિ છે. તે દિવસે અંગે્રજી પણ અમે આઠમાથી ભણાવતા. તેયે પાધરંુ નદહ. અંગે્રજી તો એમણે 

કૉલેજમા ંજઈને તૈયાર ક્ુાં હિે. છતા ંએ લોકો આટલુ ં કરી િક્યા. જે સસં્થા પાસે પરૂો પગાર 

આપવાની તે્રવડ નહોતી, જમતી વખતે મરચુ ં પણ માગીને લાવતા, તે લોકિાળાના શવદ્યાથીઓ 

એમ. એ., એમ.બી.બી.એસ, અને પી.એચ.ડી. પણ થઈ િક્યા. જે.બી. વૉટસન આ જ કહતેો હતો. 

વાતાવરણ માણસને ઘાટ આપે છે. ખેડ, ખાતર ને પાણીનો ક્યારેક એવો મેળ જામી જાય છે કે 

મબલખ પાક ઊતરે છે. એવુ ંજ શિક્ષણમા ંપણ થત ુ ંહિે ? 

 

શવશવધ શશક્ષણસાંસ્થાઓમાાં 
 

૧૯૫૩મા ંલોકભારતીની િરૂઆત થયેલી. ૧૯૫૬મા ંપ્રથમ ટુકડી બહાર પડી. અમે બીજીમા.ં 

૧૯૫૭ સધુી કોઈ ્શુનવશસિટીએ માન્યતા નહોતી આપી. ૧૯૫૮મા ં દ્વદ્વભાિી એડ્ (દડપ્લોમા ઇન 

બેક્ષઝક એજ્કેુિન) માટે.  ડી.બી. એડ્. માટે ત્યારે એક જ કૉલેજ. રાજપીપળા. ૧૯૫૮ના જૂનમા ં

લોકભારતીના પ્રથમ શવદ્યાથી તરીકે ત્યા ંિાખલ થયો. ૧૯૫૯મા ંડી.બી.એડ્. થયો. 

અમારા પરીક્ષક તરીકે મ.ુ ચીમનભાઈ ભટ્ટ હતા. એમણે વેડછી આવવા સચૂન ક્ુાં. 

૧૯૫૯ના જૂનથી હુ ંઅધ્યાપન મદંિરમા ંજોડાયો. વેડછી પછી વાપી, જામનગર, સાવરકંુડલા અને 

બોરખડીના ંબહનેોના ંઅધ્યાપન મદંિરોમા ંકામ ક્ુાં. બરાબર ૧૦ વરસ. ૧૯૬૯ના જૂનથી ઉત્તર 

બશુનયાિી શવદ્યાલય – ખરવાણમા ંઆચાયર તરીકે જોડાયો. ૧૯૭૬ સધુી અહીં કામ ક્ુાં. 
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ઉત્તર બશુનયાિી શવદ્યાલયનુ ં સચંાલન મહુવા તાલકુા ગ્રામ સેવા સમાજ કરતો હતો. 

છગનભાઈ કેિાદરયા એના પ્રમખુ હતા, જેઓ પાલારમેન્ટના સભ્ય પણ હતા. એમની ઉપર પ.ૂ 

જુગતરામભાઈએ ભલામણપત્ર લખેલો એટલે છગનભાઈને એમ કે જુગતરામભાઈ જેમની ભલામણ 

કરે એને સસં્થાન ુ ંસચંાલન સોંપવામા ંવાધંો નદહ. એટલે મારા જેવા એક અજાણ્યા શિક્ષકને એમણે 

બધી જવાબિારી સોંપી. અત્યાર સધુી મેં એક શિક્ષક તરીકે કામ કરેલુ ં હત ુ.ં હવે સચંાલક તરીકે 

કામ કરવાનુ ંહત ુ.ં અનભુવ નહોતો પણ શિક્ષણની દૃષ્ષ્ટએ ગમત ુ ંહત ુ.ં આદિવાસી શવસ્તારમા ંકામ 

કરવાની ઝખંના પણ હતી. 

ખરવાણ મહુવા તાલકુામા ં છે. બેએક હજારની વસતી. ૯૫ ટકા આદિવાસીઓ. બધા જ 

ઘોદડયા. સરુત જજલ્લામા ં મખુ્યત્વે ઘોદડયા, ચૌધરી, ગામીત, વસાવા, કુકંણા અને કોટવાક્ષળયાઓ 

વધારે. સૌથી સખુી અને પ્રગશતિીલ ધોદડયા. આમનામા ંભણતરનુ ંપ્રમાણ વધારે. વકીલો, ડૉક્ટરો, 

પ્રોફેસરો આ કોમમા ંઘણા. સૌથી ગરીબમા ંગરીબ કુકણા અને કોટવાક્ષળયા. 

૧૯૫૧-૫૨મા ંમને િેવગઢમા ંકામ કરવાની તક મળેલી. ત્યારે મારી છાપ એવી બધંાયેલી 

કે આદિવાસીઓ પ્રમાણમા ંભલા-ભોળા-શવશ્વાસ,ુ કામચોર નદહ. મોટા ભાગની પ્રજા આજે પણ આવી 

જ. પણ હવે જે અનભુવો થતા જાય છે તે જુિા છે. 

આપણુ ંસમાજજીવન, આશથિક જીવન, જેમ જેમ કરવટ બિલત ુ ંજાય તેમ તેમ માણસ પણ 

બિલાતો જવો જોઈએ. હતો તેના કરતા ં વધારે પ્રામાક્ષણક બને, વધારે જવાબિારીપવૂરક વતે, 

સમાજને વધારે ઉપયોગી થાય, ભણ્યા પછી તો ખાસ ઉપયોગી થાય, તેમ થવુ ંજોઈએ. પણ બને છે 

એનાથી ઊલટંુ જ. આવુ ંકેમ ? 

આનુ ં કારણ આપણા શિક્ષણનો ઢાચંો છે. આપણુ ં શિક્ષણ એ લેનારને સમાજાક્ષભમખુ 

બનાવવાને બિલે વધારે ને વધારે સમાજશવમખુ બનાવે છે. શિક્ષણ લીધા પછી બીજાના ખભા 

ઉપર બેસવાની કળા એ િીખવે છે, પોતે શવિેિ છે તેમ માને છે. શવિાળ સમાજની પછી એ ક્ષચિંતા 

નથી કરતો. 
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આપણી ગરુુકુળ પરંપરામા ંરાજાનો િીકરો પણ ગરુુને ત્યા ંશિક્ષા-િીક્ષા લઈને સમાજપ્રીત્યથે 

બધુ ંસમપરણ કરતો. આ સમપરણભાવ એ જ એના જીવનનુ ંલક્ષ્ય રહતે ુ.ં 

લોકભારતી પાસેથી હુ ંઆ િીખ્યો છં. જે ધરતી-મોતીએ તારંુ પોિણ ક્ુર, જે સમાજે તારંુ 

સવંધરન ક્ુાં, જેણે જેણે તારા યોગકે્ષમમા ંયજત્કિંક્ષચત ફાળો આપ્યો, તેન ુ ંઋણ તારે ચકૂવવાનુ ંછે. આ 

દૃષ્ષ્ટ નજર સામે રાખીને અત્યાર સધુીનો મારો વ્યવહાર મેં ગોઠવ્યો છે. 

લોકભારતીની બીજી શવિેિતા તે એની પદરવાર ભાવના. સૌ એક પદરવારની જેમ જીવે, 

વતે, રહ.ે શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ વચ્ચેના સબંધંો આ પદરવારભાવનાના પાયા પર જ રચાવા 

જોઈએ. શિક્ષણ લેનાર અને િેનાર વચ્ચે જેટલી આત્મીયતા તેટલી એની સાથરકતા. એના અભાવમા ં

એક મા બાળકને ઉછેરે અને એક નસર બાળકને ઉછેરે, એમા ં જેટલો ફેર તેટલો ફેર. આત્મીયતા 

અમતૃ છે. 

 

 

 

 

 

ખારવણના સફળ પ્રયોગો 
 

ખરવાણમા ંઆ વસ્ત ુનજર સામે રાખીને મેં મારી કામગીરી િરૂ કરી. ખરવાણમા ંઆવતા 

શવદ્યાથીઓ આદિવાસી. મળેૂ અઊઘડ. જમવા બેસે ત્યારે ઊભડક બેસે. હાથમા ંથાળી લઈને બેસે. 

પ્રમાણભાન ન  રાખે. વાતવાતમા ંગાળ બોલે. આવાઓની વચ્ચે મેં મારી કામગીરી િરૂ કરી. 

મારા મનમા ં પહલેેથી ગણતરી હતી, અભ્યાસનુ ં વાતાવરણ સરસ જમાવવુ.ં િરૂઆતમા ં

ઘણી મશુ્કેલી પડી. શવદ્યાથીઓ ગરીબ, નબળા. પરૂા ંપસુ્તકો નદહ, છાત્રાલયમા ંપરૂી સગવડો નદહ, 
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એક જ પેરોમેક્ષ સળગાવીને તેની આજુબાજુ બધા બેસે. અમે બધા પણ ક્ષબનઅનભુવી. પણ બધાએ 

બરાબર મહનેત કરી. શવદ્યાથીઓ પણ જુિા જુિા સ્તરના હોવા છતા ંમહનેત કરતા. આ બધાને 

કારણે પાચં વરસમા ંઅમે આટલુ ંપદરણામ લાવી િક્યા. 

૧૯૭૧ – ૩૪.૫ ટકા    ૧૯૭૪ – ૮૩.૩ ટકા                   

૧૯૭૨ – ૪૬.૭ ટકા    ૧૯૭૫ – ૭૨.૮ ટકા 

૧૯૭૩ – ૬૨.૫ ટકા 

૧૯૭૬મા ંહુ ંછૂટો થયો. ૧૯૭૭મા ંિાળાનો એક શવદ્યાથી એસ. એસ. સી. બોડરમા ંચોથે નબંરે 

આવ્યો. આ વસ્ત ુઆમ એટલી નોંધપાત્ર ન ગણાય. ક્યારેક આવુ ંબને પણ ખરંુ. પણ બધી જ 

જાતના અભાવમા ંકામ કરતી ઉત્તર બશુનયાિી િાળાનો એક આદિવાસી શવદ્યાથી આ શસદ્વદ્ધ મેળવે 

એનો અથર એ થયો કે આ િક્ય છે. 

અમારી બાજુના જગંલશવસ્તારમા,ં ખાસ કરીને આહવા, ડાગં, સોનગઢ, વ્યારા, માડંવી, મહુવા 

તાલકુામા ં આદિવાસી છોકરા માટે માતભૃાિા ગજુરાતી પણ બીજી ભાિા જેવી જ. આ બધાની 

અસલ બોલી નોખી નોખી, મરાઠીની અસરવાળી. એટલે તો પહલેા, બીજા, ત્રીજા ધોરણોમા ંગજુરાતી 

વાચનમાળા આજે પણ એમની બોલીમા ંસમજાવવી પડે. દહિંિી, સસં્કૃત અને અંગે્રજી એમને માટે 

કેવી કેવી મસુીબતો સજ ેછે એ તો અનભુવે જ સમજાય. તેવા શવસ્તારમા ંઆવુ ંકામ થાય એ સારંુ 

ગણાય. 

પણ અમારંુ લક્ષ્ય માત્ર એસ. એસ. સી.ન ુ ં દરઝલ્ટ નહોત ુ.ં અમે તો નઈ તાલીમના કામને 

વરેલા હતા. અભ્યાસની સાથોસાથ શવદ્યાથીઓમા ં કેટલાકં કોિલ્યો ખીલે, કેટલીક ટેવો, વલણો, 

વશૃત્તઓ, અક્ષભરુક્ષચઓ કેળવાય તે અમારંુ લક્ષ્ય હત ુ.ં આ બાબતમા ંઅમે ઝાઝ ંકરી િક્યા નથી. પણ 

કેટલાક અનભુવો સરસ થયા : 

અમારી પહલેી ટુકડીમા ંિકંર નામે શવદ્યાથી હતો. ગોવાક્ષળયો હતો. પછી ભણવા આવ્યો. 

િાળામા ંકપડા,ં નોટ, પસુ્તકો તો જોઈએ જ. િકંર રજામા ંમજૂરીએ જાય, ઘાસ કાપવા જાય, ને પૈસા 
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ભેગા કરે. એસ. એસ. સી.ની પરીક્ષા માટે બારડોલી જવાનુ ંહત ુ.ં િકંર પાસે કપડા ંનદહ. હાથખચી 

પણ જોઈએ. મ ૂઝંાય. તે દિવસોમા ંખરવાણની સડક બધંાતી. મને કહ,ે હુ ંમજૂરીએ જાઉં. સાજંે આવી 

જઈિ. એમ એ જતો. રાતે મોડે સધુી વાચંતો. એસ. એસ. સીમા ં૫૫ ટકા માકરસ મેળવી અંગ્રેજી 

સાથે પાસ થયો. પછી વેડછીના અધ્યાપનમદંિરમા ંતાલીમ લીધી. આજે એ સોનગઢના ંજગંલોમા ં

શિક્ષક છે. 

બહને કાન્તાબહને મહારીભાઈ. આ છોકરી પણ ખબૂ જ ગરીબ. િાળાએ આવે ત્યારે એકનુ ં

એક ફાટેલુ ંબ્લાઉઝ પહરેીને આવે. અક્ષર મોતીના િાણા જેવા. હોંશિયાર. એણે પણ સાિડી ગ ૂથંી 

ગ ૂથંીને ખરચનો જોગ કયો. રાતે સાિડી ગ ૂથેં, સવારે િાળાએ આવે. એયે સારા માકે પાસ થઈ. મેં 

પછૂ્ુ ં-હવે શુ ંકરવુ ંછે ? કહ,ે ભણવુ ંછે. શુ ંભણવુ ંછે ? કહ-ેકૉલેજમા ંજવુ ંછે. એની સ્સ્થશત તો એવી 

કે એ ક્યાયં જઈ િકે નદહ. પણ અમે શિક્ષકોએ નક્કી ક્ુર. આને કૉલેજમા ંમોકલીએ. અમે એને 

ગજુરાત શવદ્યાપીઠમા ંમોકલી. સ્નાશતકા થઈ. ત્યા ંજ બી.એડ્. થઈ. આજે એ આહવાની હાઇસ્કૂલમા ં

શિક્ષક્ષકા છે. 

આવા ંઅનેક ભાઈબહનેો મજૂરી કરી કરીને ભણ્યા.ં પોતપોતાના કામધધેં જોડાયા.ં શિક્ષક-

શિક્ષક્ષકા થયા.ં કેટલાક કૉલેજમા ંછે. ત્રણ બહનેો બી.કોમ. થઈ. આમાથંી કેટલાયં એવા ંહતા ંજેમણ ે

બારડોલી ગયા ં ત્યારે જ પહલેવહલેી રેન જોઈ. સ્ટેિન આવુ ં હોય એમ ત્યારે જ જાણ્્ુ.ં રેન કે 

સ્ટેિનની સકંલ્પના જ નદહ. તે દિવસે અવકાિયાત્રી નીલ આમરસ્ટોંગની શત્રપટુી અવકાિનો તાગ 

મેળવીને આવી ગઈ હતી. એ આ જમાનો હતો ! 

ઉત્તર બશુનયાિી શવદ્યાલયમા ંમખુ્ય ઉદ્યોગ ખેતી. ખેતીકામનો મને અનભુવ નદહ. રસ પણ 

નદહ. ભશવષ્યમા ંઆવુ ંકામ મારે કરવાનુ ંઆવિે એવો ખ્યાલ પણ નદહ. લોકભારતીમા ંત્રણ વરસ 

ભણ્યો ત્યારે પણ ખાસ ખ્યાલ રાખેલો નદહ. 

ઉત્તર બશુનયાિી શવદ્યાલયની પાસે ૨૫ શવઘા ં જમીન. સરકારી ગોચર. સાવ નકામી-

ખાડાટેકરાવાળી જમીન. કેટલીક જગયાએ તો ખાર ઊભરાતો. ગલ પડતા, ભલૂથી પગ પડી જાય તો 

અંિર આખા ને આખા ઊતરી જવાય એવી જમીન. પણ થોડીક જમીન સારી હતી. 
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મેં જયારે િરૂઆત કરી ત્યારે માત્ર ચાર ક્યારીમા ંભાત (ડાગંર) થત ુ.ં પાણીની સગવડ નદહ. 

વરસાિ પર આધાર રાખવો પડતો. પહલેે વિે અમે સાતેક મણ ભાત પકવેલો. 

ધીમે ધીમે અમે ક્યારીઓ સરખી કરી. પડતર જમીનને મજૂરોથી અને બલુડોઝરથી સમતલ 

કરાવી. આમ ૧૨-૧૫ ક્યારીઓ તૈયાર કરી. પાણી માટે કાયમી વ્યવસ્થા થાય તેવો પ્રબધં કયો. 

તાલકુા પચંાયત પાસેથી આશથિક સહાય મેળવી. નહરેમાથંી પાઈપલાઈન લઈ આવ્યા. મોટા 

ભાગની જમીનને બારે મદહના પાણી મળ્યા કરે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવી. બધી જ મજૂરી 

શવદ્યાથીઓએ અને શિક્ષકોએ કરી. 

મોટાભાગની જમીન કસ શવનાની હતી. અમે નક્કી ક્ુાં, આનુ ંપોત સધુારવુ.ં તે શવના બધુ ં

નકામુ.ં લોકભારતીનો મને ખ્યાલ હતો. િરૂમા ંઅમે ઉદ્યોગકામમા ં પથરા વીણતા. એવી જમીન 

હતી. પછી ધીમે ધીમે સારી થઈ. અહીં પણ અમે નક્કી ક્ુર, આ જમીનમા ંિેિી ખાતરો જ વાપરવા.ં 

આવી જમીનમા ંસેષ્ન્દ્રય ખાતરો જેટલા ંવધારે તેટલુ ંસારંુ, જેથી જમીનને જોઈતો ખોરાક મળે અને 

પોત પણ સધુરે.  આ દૃષ્ષ્ટ નજર સામે રાખીને અમે છાક્ષણ્ુ ંખાતર, લીલો પડવાસ, કમપોસ્ટ ખાતર, 

બકરાની લીંડી, ઢીંકણ, પાિંડા ંવગેરે ખાતરો આપતા. રાસાયક્ષણક ખાતરો ક્યારેક જ, ખપ પરૂતા ંજ 

આપતા. પદરણામ સારંુ આવ્્ુ.ં જે જમીનમા ંપહલેે વિે પાચંસાત મણ ભાત પકવેલો તે જમીનમા ં

ત્રીજે ચોથે વિે એકરે ૭૦-૭૫ મણ ભાત થયો. પછી ક્યારીઓ વધી. એટલે ૨૦૦-૨૫૦ મણ ભાત 

પકવતા થયા. િેરડી સરસ થઈ. ઘઉં, મગ, કાિંા પણ કરતા. લીલા ંિાકભાજી શનયશમત કરતા. પછી 

નક્કી ક્ુાં, છાત્રાલયમા ંિાકભાજી વેચાતા ંન લાવવા.ં જાતે જ ઉગાડવા.ં નક્કી કરીને આયોજન 

ક્ુાં. વાડોક્ષલયા ં તૈયાર કયાાં. શવદ્યાથીઓને વહેંચી િીધા.ં મોટા ભાગના શિક્ષકો સસં્થામા ંજ રહતેા 

હતા. તેમણે પોતપોતાની રુક્ષચ મજુબ કામો વહેંચી લીધા.ં પદરણામ સરસ આવ્્ુ.ં તાજંા િાકભાજી 

શનયશમત મળવા લાગયા.ં િાકભાજીમા ંશસઝન પ્રમાણે રીંગણા ,ં બટેટા, કૉબી, ફ્લાવર, ટામેટા,ં પાપડી, 

ચોળા, દૂધી, તવેુર, મરચા ંવગેરે કરતા. રીંગણા ંટમેટા ંતો ક્યારેક હાટવાડામા ંવેચવા પડતા ંએટલા ં

થતા.ં છાત્રાલયનો મોટા ભાગનો ખચર અમે આ રીતે ખેતીમાથંી મેળવતા. અમારંુ છાત્રાલય આમ 

તો સરસકારમાન્ય છાત્રાલય, એટલે ગ્રાન્ટ મળતી, પણ િસ ટકા રકમ સસં્થાએ જોડવાની હોય. તે 
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અમે આ રીતે મેળવી લેતા. ક્યારેક વધારે મેળવતા. ક્યારેક પાચં-સાત હજાર તો ક્યારેક િસ-બાર 

હજાર રૂશપયા અમે મેળવતા. 

તાલકુા પચંાયતે પાઈપલાઈન માટે અમને મિિ કરેલી. અમારી સસં્થાએ અમને જમીન 

લેવલ કરાવી આપેલી. તે શસવાયની કોઈ મિિ અમને મળી નથી. તેમ અમે ક્યાયં હાથ લબંાવ્યો 

નથી. થાય તેટલુ ં કરતા. અમારા પ્રમખુ મને કહતેા – થાય તેટલુ ં કરવુ.ં આને કારણે વધારે ને 

વધારે મહનેત કરવાની ચાનક રહતેી. લોકો પણ અમારંુ કામ જોઈને રાજી થતા.ં 

શવદ્યાથીઓના ચાદરત્ર્યઘડતરની દૃષ્ષ્ટએ આ વસ્ત ુમહત્ત્વની છે. શવદ્યાથીઓને એવી ખાતરી 

થાય છે કે આ સસં્થા અમારી જ છે, એના શવકાસ માટે અમારે પણ કંઈ કરવાનુ ંછે, ત્યારે તેમનો 

પરુુિાથર અનેકગણો વધી જાય છે. તેમનો ઉત્સાહ-આનિં બમણો થઈ જાય છે. 

નહરેના ંપાણી સવારે બધં થઈ જવાના ંહોય ત્યારે રાતે બાર-બે વાગયા સધુી જાગીને અમે 

ઘઉંને પાણી પાતા. િેરડીને પાણી પાતા. રોપણી વખતે દિવસો સધુી પલળીને છોકરા-છોકરીઓ 

રોપણી પરૂી કરતા.ં કાપણી વખતે દિવસો સધુી કામ કરતા પણ થાકે નદહ. કામ પરંુૂ કરે જ. શિક્ષકો 

પણ સથવારો કરાવે. કોઈ મકુાિમની જરૂર નદહ. 

લોકભારતીમા ં િરૂઆતમા ં અમે આવો અનભુવ કરેલો. ગૌિાળાની સફાઈ કરતા ં કરતા ં

છાણમતૂરમા ં હાથ ગધંાતા. તો પણ કંટાળો નો’તો આવતો. કૃષ્ણપરાવાળા ખેતરે િેરડી કપાતી 

ત્યારે રાતિહાડો ત્યા ંજ પડી રહતેા. મકંુુિ ગૌિાળામા ંપડી રહતેો. ભાઈ પ્રભભુાઈ રેક્ટર ફેરવ્યા 

કરતા. મોહન-જીવરાજને ભણવા કરતા ં ખેતી વધારે વહાલી. કેટલાકને રસોડું જ વધારે ફાવત ુ.ં 

કાયમ ચા મળે એટલે બળવતંરાય કાયમ િવાખાનુ ંસાચવતા. પણ આ બધામાથંી અમારાપણાની 

એક ભાત ઊપસતી. રૂશપયાઆનાપાઈની દૃષ્ષ્ટએ આનુ ંમલૂ્ય ઓછં હોય તો પણ શિક્ષણની દૃષ્ષ્ટએ 

આનુ ંમલૂ્ય જરાયે ઓછં નથી. 

ખરવાણમા ંઅમે આ પરંપરા ઊભી કરેલી. 
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આ બધામા ંમારી સાથેના મારા શિક્ષક શમત્રોએ મને ખબૂ મિિ કરી છે. ભાઈ મહરેવાનભાઈ 

પટેલ અને અમરશસિંહ ચૌધરી તો લોકભારતીના જ સ્નાતકો. એ તો આવા વાતાવરણમા ં જ 

ઊછરેલા. પણ જેઓ ્શુનવશસિટીના ગે્રજ્એુટો હતા, તેવા કાસ્ન્તભાઈ મૈસદુરયા, પરસોત્તમભાઈ, 

મગનભાઈ ટંડેલ, ભાનભુાઈ અને છગનભાઈ પટેલ-વગેરેએ પણ મને ખબૂ મિિ કરી છે. એટલે જ 

કામ સારંુ થઈ િક્ુ.ં 

અભ્યાસની સાથોસાથ ઇત્તરપ્રવશૃત્તઓ તરફ પણ અમે પરૂત ુ ંલક્ષ આપતા. એકવાર અમારી 

બહનેોન ુ ં દટપ્પણી નતૃ્ય જજલ્લામા ં પ્રથમ આવ્્ુ.ં બારડોલી મકુામે યોજાયેલ રાજયકક્ષાના ્વુક 

મહોત્સવમા ંબીજુ ં સ્થાન મળ્્ુ.ં બાબભુાઈ પટેલ નામનો એક શવદ્યાથી જૂનાગઢ મકુામે યોજાયેલ 

રાજયકક્ષાની કબડ્ડીની ટીમમા ં રમયો. ૧૯૭૧મા ં િક્ષક્ષણ ગજુરાતના ં ઉત્તર બશુનયાિી શવદ્યાલયોનો 

એક ‘સાદહત્ય શિક્ષબર’ અમે ખારવાણમા ં યોજયો, જેમા ં ૧૭૦૦ શવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો. સવરશ્રી 

મનભુાઈ પચંોળી, ઈશ્વર પેટલીકર અને રામનારાયણ ના. પાઠક જેવા ગજુરાતના ખ્યાતનામ 

સાદહત્યકારો ત્રણ દિવસ સધુી અમારી વચ્ચે જગંલમા ં રહ્યા. અનેક અગવડો વેઠી. શ્રી ઈશ્વર 

પેટલીકરે ‘શનરીક્ષક’મા ંઆની સરસ નોંધ લીધી. આદિવાસી પ્રજામા ંઆવેલ જાગશૃતથી તેઓ ઘણા 

પ્રભાશવત થયા. જુગતરામભાઈ, ચીમનભાઈ અને બબલભાઈ જેવા આત્મીયજનોના માગરિિરનથી 

અમે આવુ ંમોટંુ સમેંલન શનશવિઘ્ને પાર પાડી િક્યા. શવદ્યાથીઓએ અને શિક્ષકોએ સતત એક મદહના 

સધુી લીધેલી મહનેત ફળી. નાના ંનાના ંકામનુ ંપણ કેવુ ંસ ુિંર પદરણામ આવે તેનો અમે અનભુવ 

કયો. 

અમારી કરચેક્ષલયાની આશ્રમિાળા અને એના આચાયર મોતીભાઈ પણ અમારા તમામ 

કામમા ંભાગીિારો. 

ખેતીમા ંહુ ંકંઈ સમજુ ંનદહ, કયો પાક ક્યારે લેવો તેની ગતાગમ નદહ. ત્યારે આશ્રમિાળાએ 

અને મોતીભાઈએ મને સતત મિિ કરી છે, માગરિિરન આપ્્ુ ંછે. 
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આશ્રમિાળા પાસે માત્ર ૧૦ વીઘા ંજમીન. ૪થી ૭ના ં૧૨૦ બાળકો. નાના ંનાના ંબાળકો 

છતા ંએની ખેતી એટલી બધી સરસ કે લોકો ખાસ જોવા આવે. ભાત, ઘઉં, િેરડી, કેળ, પપૈયા કાયમ 

કરે. ભાતની નવી નવી જાતોના ંઅખતરા કરે. 

અભ્યાસ પણ સરસ. િાળાન્તરનુ ં પદરણામ ૭૦-૮૦-૯૦ ટકા સધુી આવે. શવદ્યાથીઓ 

સ્કોલરિીપ પરીક્ષામા ં પણ બેસે. સ્કોલરિીપ  પણ મેળવે. આટલા ં નાના ં નાના ં છોકરા ંઆટલી 

સરસ ખેતી કરે અને આટલુ ંસરસ પદરણામ પણ લાવે એ મેં નજરોનજર ન જો્ુ ંહોત તો માનત 

પણ નદહ. એક વાર  ૧૮ હજારનુ ંભાત થયેલુ.ં 

આ આશ્રમિાળાએ મને દૃષ્ષ્ટ આપી છે. કામ કરતા ંકરતા ંઅમે એટલો શવશ્વાસ કેળવી િક્યા 

કે અભ્યાસની સાથોસાથ આવી ભગંાર જમીનમાથંી પણ ૧૫-૧૭ હજાર રૂશપયા તો રમતા ંરમતા ં

મેળવી િકાય. 

૧૯૭૬મા ંજ અમને હાયરસેકંડરીની મજૂંરી મળી. ગ્રાન્ટ પણ મળી. પણ ખેતી, છાત્રાલય 

અને ગૌિાળા િૈક્ષક્ષણક હતે ુબર આવે તે રીતે ગોઠવવા ંજોઈએ. તે માટે સગવડ જોઈએ. તે નો’તી. 

તેથી હાયરસેકંડરી િરૂ ન કરી િક્યા. પણ િરૂઆતમા ંપ્રાયોક્ષગક ધોરણે જે ૨૦૦ િાળાઓ પસિં 

થયેલી તેમા ંઅમારી ગણતરી પણ હતી તે વાતે હુ ંફુલાયા કરતો હતો. 

પણ અમારી કસોટી થવાની હજુ બાકી હતી. 

માધ્યશમક શિક્ષણધારો આવતા ંપહલેા ંહાઇસ્કૂલોમા ંઅનરેઈન્ડ શિક્ષકોને રાખી િકાતા હતા. 

તેથી અમે મિિનીિ ઉદ્યોગશિક્ષક તરીકે આવા એક ભાઈને રાખેલા. ૧૯૭૩મા ં સરકારે સો ટકા 

ગ્રાન્ટની નીશત અપનાવી એટલે અનરેઈન્ડ શિક્ષકોના પ્રશ્નો ઊભા થયા. આ શિક્ષકનો બે વરસનો 

પગાર, રૂશપયા તેર હજાર અમાન્ય થયો. અમે મ ૂઝંાયા. શિક્ષકને વાત કરી. પદરસ્સ્થશત સમજાવી. 

પણ એમને ધારાન ુ ંરક્ષણ હત ુ.ં મામલો દરબ્્નુલમા ંગયો. દરબ્્નુલમા ંસમાધાનના પ્રયાસો કરી 

જોયા. શિક્ષકને રાખી પણ િકાય અને પગાર પણ અમાન્ય ન થાય તેવી જોગવાઈ ધારા પાસે 

નહોતી. અમે હારી ગયા. કઠણાઈ હવે િરૂ થઈ. ન અમે છૂટા કરી િકીએ, ન અમે બોજો સહન કરી 

િકીએ. પેલા શિક્ષકને ફરી સમજાવ્યા, પણ એ મમતે ચઢેલા હતા. 
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નવશનમારણ આંિોલન પછી રચનાત્મક સસં્થાઓમા ં રાજકારણે પ્રવેિ કયો હતો. અમારા 

પ્રમખુ છગનભાઈ કેિાદરયા સસં્થા કૉંગે્રસના પાયાના માણસ હતા. એમને ઝપટમા ંલેવાય તેવી તક 

એમના શવરોધીઓ િોધે જ. એટલે સ્થાશનક રાજકારણીઓએ આમા ંરસ લેવા માડંયો. અમારા શિક્ષક 

અને અમારા શવદ્યાથીઓ પણ જાળમા ંફસાયા. જે ગામમા ંઅમને આટલો સહકાર મળતો હતો તે જ 

ગામમા ં મારા રાજીનામાની માગણી થવા લાગી. જાતજાતના આકે્ષપો થવા લાગયા. આવુ ં

વાતાવરણ મેં જોયેલુ ં નદહ. અનભુવેલુ ં નદહ. ખબૂ મ ૂઝંાઉં. મને પણ ધારાન ુ ં રક્ષણ તો હત ુ,ં પણ 

કોની સામે લડું ? હજુ પેલો તેર હજારનો ખાડો પરૂવાનો તો બાકી જ હતો. 

આ અંગે પ.ૂ જુગતરામભાઈને અને ચીમનભાઈને જાણ કરી. એમની સલાહ મળી કે ધીરજ 

રાખવી. ધીમે ધીમે બધુ ંથાળે પડી જિે. થાળે પડ્ુ ંપણ ખરંુ. સૌને ખ્યાલ પણ આવ્યો, આ ખોટંુ 

થ્ુ.ં 

પણ મારંુ મન અહીંથી ઊઠી ગ્ુ ંહત ુ.ં મને થ્ુ ંઆટલા ંવરસની મહનેત પછી પદરણામ આ 

જ આવવાનુ ંહોય તો કોને માટે આ કરવુ ં? 

તે અરસામા ંધીરુભાઈ િેસાઈ મઢી આવેલા. મ.ુ ચીમનભાઈએ એમને મારે શવિે વાત કરી. 

એમણે મને એમની અગાસીની સસં્થામા ંજોડાવા કહ્ુ.ં હુ ંઅકળાતો જ હતો એટલે અગાસી ઊપડી 

ગયો. 

આ સસં્થાની િરૂઆત પણ ૧૯૬૯મા ંથયેલી. ચીખલી તાલકુાની આ એક નમનેૂિાર સસં્થા 

હતી. લોકોમા ંએની સવુાસ સારી હતી. શિક્ષકો પણ શનષ્ઠાવાળા હતા. પણ છેલ્લા ંઆઠિસ વરસથી 

મકુ્તતાથી, મોકળાિથી, કામ કરવા હુ ંટેવાયેલો હતો તેના કરતા ંઅહીંની પદરપાટી જુિી હતી. અહીં 

મને મજા ન આવી. એટલે વરસ પછી અહીંથી પણ છૂટો થયો ને સાવરકંુડલા જોડાયો.  

િિ વરસ પહલેા ં હુ ંસાવરકંુડલાના મદહલા અધ્યાપન મદંિરમા ંકામ કરતો હતો. અમારા 

પ્રમખુ મ.ુ લલ્લભુાઈ િેઠ હતા. અમે બધા અંિર અંિર ઝઘડતા હતા. ક્યારેક ક્યારેક તો સવારે 

ચારચાર વાગયા સધુી અમારી ટપાટપી ચાલે. લલ્લભુાઈ િાશંતથી બેસીને અમને સાભંળે. સહન કરે, 
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માપે, માણે. પછી અમને છૂટા કરેલા. આજે િિ વરસ પછી એના એ લલ્લભુાઈ હસતા હસતા ખભા 

પર હાથ મકૂીને આવકાર આપતા ંકહ ે– ‘‘ કેમ, પાછા આવી ગયા ને ?’’ 

આવા માણસના ખોળામા ંમરવાનુ ંપણ ગમે. 

કંુડલા આવતા ંવતનમા ંઆવતો હોઉં એવુ ંલાગ્ુ.ં પણ અત્યાર સધુી હુ ંઆચાયર હતો. હવે હુ ં

આચાયર મટી પાછો શિક્ષક થયો. 

જુગતરામભાઈનુ ંએક ગીત છે : 

 અનભુવ જીવનનુ ંનવનીત, 

  અમસ્ત ુ ંનદહ મળે રે. 
 જે મથિે તેને મળિે, 

  અનભુવ જીવનનુ ંનવનીત, 

 અમસ્ત ુ ંનદહ મળે રે. 
આ બધાનંી પાછળ પણ એક અનભુવ છે. એક ઇશતહાસ છે. એક વેિના છે. એક એવા 

શિક્ષકની વેિના, જેણે નઈ તાલીમના શવચારને જીવનના એક શમિન તરીકે સ્વીકારેલો હતો. 

સરુત-વલસાડ જજલ્લામા ંકામ કરનારા મોટા ભાગના ઉત્તર બશુનયાિી શવદ્યાલયના શિક્ષકો 

માત્ર ૧૧થી ૫ ના કમરચારીઓ નથી. તેમાનંા મોટા ભાગના તો શિક્ષણના કામને વરેલા છે. વિોથી 

એમા ંખ ૂપંી ગયેલા છે. સમગ્ર િક્ષક્ષણ ગજુરાતમા ં ઉત્તર બશુનયાિી શવદ્યાલયોની એક સરસ પેટનર 

ઊભી થયેલી છે. આને કારણે બધી જ રચનાત્મક સસં્થાઓ એક પદરવારની જેમ કામ કરતી હતી. 

જુિા જુિા શવિયો પર ભરાતા શવદ્યાથીશિક્ષબરો, શિક્ષકશિક્ષબરો, શ્રમશિક્ષબરો, ગાધંીમેળાઓ, સમેંલનો, 

નિાબધંીના ં કામો, રેલરાહતના ં કામો, દુષ્કાળના ં કામો, આ બધી પ્રવશૃત્તઓ સરસ ચાલતી. આથી 

બનેં જજલ્લામા ંરચનાત્મક કામની એક સવુાસ હતી. ગાધંીના કામને વરેલા દૃષ્ષ્ટવાળા કાયરકરોન ુ ં

એક સરસ જૂથ હત ુ.ં સમાજને બિલવાની એક ઠંડી તાકાત હતી. પણ વ્યસ્ક્તના જીવનમા ંશુ ં કે 

સમાજના જીવનમા ંશુ,ં ધણી વાર એવી પળો આવે કે જેમા ંવ્યસ્ક્ત કે સમાજના ચાદરત્ર્યની કસોટી 

થતી હોય છે. ૧૯૬૯ના કોંગે્રસના શવભાજનને કારણે રાજકીય કે્ષતે્ર તો જે કંઈ પ્રાપ્ત થત ુ ંહોય તે, 

પણ ગાધંીપદરવારની કરોડરજ્જુ સમાન રચનાત્મક સસં્થાઓને તો એણે શછન્નક્ષભન્ન કરી જ નાખી છે. 
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અરીસામા ંજેમ શતરાડ પડે તેમ રચનાત્મક કાયરકરોના દિલમા ં શતરાડ તો પડી જ છે. આને લીધે 

શિક્ષણના કામને વધારેમા ંવધારે સહન કરવાનુ ંઆવ્્ુ.ં પરુવઠાની હરોળ જ કપાઈ ગઈ. આ સારંુ 

ન થ્ુ.ં ઇશતહાસ આપણને માફ નદહ કરે. આના ંમાઠા ંપદરણામો વિો સધુી ભોગવ્યા કરવા ંપડિે. 

ગાધંીએ ભાગલા વખતે કમને સમંશત આપીને જે પસ્તાવો કરેલો, લગભગ તેવી આ ભલૂ છે. 

સધુારતા ંવખત લાગિે. આજની અકળામણના,ં અરાજકતાના ંઅતતં્રતાના ંમળૂ એમા ંછે. 

૧૯૬૪મા ંમેં એમ. એડ્. કરવાનો શવચા કયો. તે વખતે સૌરાષ્રમા ંએમ. એડ્. માટે એક જ 

કૉલેજ હતી. આર. જી. ટી. કૉલેજ-પોરબિંર. અમારા પહલેા ં ભાઈ પ્રવીણભાઈ િાહ અને ભાઈ 

જયતંીભાઈ અંધાદરયા પ્રથમ વિરમા ંહતા. ઇન્ટરવ્્ ૂવખતે અમને કહવેામા ંઆવ્્ુ ંકે લોકભારતીના 

શવદ્યાથીઓ પાસે અંગે્રજી નથી એટલે એડશમિન નદહ આપીએ. અમે મ ૂઝંાયા. થ્ુ ં કે ચાલો ને 

માથાકૂટ તો કરીએ. અમે પછૂ્ુ ં – ‘‘તમે ભણાવવાના ં અંગે્રજીમા ં કે ગજુરાતીમા ં ?’’ કહ ે – 

‘‘ગજુરાતીમા’ં’. ‘‘તમે પરીક્ષા અંગ્રેજીમા ંલેવાના કે ગજુરાતીમા ં?’’ કહ ે-‘‘ગજુરાતીમા’ં’. એટલે અમે 

કહ્ુ ં– ‘‘જો તમે ભણાવવાના ગજુરાતીમા ંજ હો, પરીક્ષા પણ ગજુરાતીમા ંજ લેવાના હો, તો પછી 

અમને મહનેત કરવાની તક તો આપો. અમે મહનેત કરશુ.ં’’ આમા ંકોઈ તકર નહોતો. ગભંીરતા પણ 

નહોતી. િલીલ કરવા ખાતર અમે િલીલ કરતા હતા. 

ઇન્ટરવ્્મૂા ં ત્યાનંા શપ્રસ્ન્સપાલ મહિેભાઈ વૈષ્ણવ અને બી. ્.ૂ પારેખ બેઠા હતા. એમને 

અમારી વાત ગળે ઊતરી હોય તેવુ ંલાગ્ુ.ં 

ત્યા ંમહિેભાઈ કહ ે– ‘‘તમારી વાત તો સાચી, પણ રેફરન્સ બકુો બધી અંગે્રજીમા ંજ હોય છે. 

એનો લાભ તમે ન લઈ િકો ને ?’’ 

મહિેભાઈએ ખરંુ ગતકડું કાઢ્ુ ં ! વાત તો મદુ્દાની હતી. પસુ્તકો મોટે ભાગે અંગે્રજીમા ંજ 

હતા.ં છતા ંઅમે પછૂ્ુ ં– ‘‘દહન્િીમા ંપણ હિે ને ?’’ એમણે કહ્ુ ં– ‘‘ છે તો ખરા,ં પણ ઓછા ંછે.’’ 

‘‘બસ ત્યારે. દહન્િી અમને ફાવે છે.’’આટલી માથાકૂટ પછી અમને એડશમિન આપવામા ં

આવ્્ુ.ં 
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અંગે્રજીનુાં ભાષામલૂ્ય  
 

અભ્યાસમા ંઅમે ખબૂ મહનેત કરતા. અમારા પ્રોફેસરો પણ અમારા માટે અંગત રસ લેતા. 

મ.ુ મહિેભાઈ, મુ ંપારેખસાહબે, મક્ષણયાર સાહબે, ત્રણેએ ખબૂ મહનેત લીધી. ઘણીવાર તો રાતે ૧૨-

૧૨ વાગયા સધુી ઘેર બોલાવીને અમને નોંધ લખાવે. સ્વાધ્યાય કરાવે. આ વાચંો, તે વાચંો, એમ 

જાતજાતના ં સચૂનો કરે. ક્યારેક પત્રો પણ લખે. રાતે ૧૨ વાગયે થાકીએ ત્યારે પારેખસાહબે કે 

મક્ષણયારસાહબે જાતે જ ચા મકેૂ. ચા પાઈને પછી જ જવા િે. ્શુનવશસિટી કક્ષાએ એમ. એડ્ના 

શવદ્યાશથિઓની આટલી કાળજી રાખનારા પ્રોફેસરો પણ હોય છે એવો ખ્યાલ પહલેી જ વાર આવ્યો. 

એ બે વરસ જજિંિગીનુ ં એક સભંારણુ ં બની ગયા.ં અમારામાથંી ભાઈ પ્રવીણભાઈ િાહ ગજુરાત 

્શુનવશસિટીમા ંફસ્ટર  ક્લાસ ફસ્ટર  આવ્યા અને મેનન સવુણરચદં્રક પણ મેળવ્યો. 

લોકભારતીમા ંસ્વાધ્યાય કરવાની જે વશૃત્ત કેળવાયેલી તે અહીં ખબૂ ખપ લાગી. 

એક ભાિા તરીકે અંગ્રેજી ભાિા અમારી પાસે નથી. અધકચરી છે, તેનો વસવસો પરીક્ષા 

પરૂતો તો ન રહ્યો; પણ એમ થત ુ ંખરંુ કે અંગે્રજી ભાિા હોત તો અસલ પસુ્તકો વાચં્યા ંહોત. ભાિા 

એક હશથયાર છે. જયા ંજેનો જેવો ખપ. અંગે્રજીમા ંજે ઉત્તમ છે તેનો લાભ ન લઈ િક્યા. અનવુાિ 

મારફતે લેવો પડયો. આ જેવી તેવી ખોટ નથી. પણ સાથોસાથ એમ પણ કહવે ુ ં છે કે કોઈ પણ 

વ્યવસ્થા એવી પણ ન હોવી જોઈએ કે અંગ્રેજી શવના શવદ્યાથીના ંબારણા ંજ બધં થઈ જાય. 

મેં આનો લાભ બીજી રીતે લીધો. મનોશવજ્ઞાનમા ંમને લોકભારતીમા ંહતો ત્યારથી રસ. એમ. 

એડ્.મા ંમનોશવજ્ઞાન અને દફલસફૂી બનેં મારા મખુ્ય શવિયો. એટલે િરૂઆતથી જ મેં રસ લેવા 

માડંયો. અંગે્રજી ન હોવાને કારણે અમને કાઢી મકેૂલા તે મને સતત ડંખ્યા કરત ુ ંહત ુ.ં એટલે અમારી 

કૉલેજમા ં દહન્િીમા ં જેટલા ં જેટલા ં પસુ્તકો હતા ં તે ભેગા ં કયાાં. કેટલાકં ખરીિી પણ લીધા.ં પછી 

અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે એક નોંધ તૈયાર કરી. આ નોંધ અમારા પ્રોફેસરોને, મારા સહાધ્યાયીઓને ખબૂ 

ઉપયોગી લાગી. પરીક્ષા વખતે અમે એનો જ આધાર લીધો. 
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મારાાં પસુ્તકો પ્રગટ થયાાં 
 

પછી મેં અનડા પ્રકાિનવાળા છોટુભાઈને એ નોંધ બતાવીને ક્હ્ુ ં કે આ ગમે તો છાપજો. 

એમણે ગજુરાત ્શુનવશસિટીના મનોશવજ્ઞાનના અધ્યાપક ઉજમિી કાપદડયાને એ નોંધ અક્ષભપ્રાય 

માટે આપી. એમને ગમી. અને આમ મારંુ પ્રથમ પસુ્તક ‘‘િૈક્ષક્ષણક મનોશવજ્ઞાન’’ ૧૯૬૮મા ંછપા્ુ.ં 

એ જ વિે બીજુ ં પસુ્તક ‘‘સાદહત્યસર્જન’’ પણ છપા્ુ.ં બે જ બરસમા ં એની બીજી આવશૃત્ત પણ 

છાપવી પડી. ત્રીજુ ંપસુ્તક ‘‘દહન્િી વ્યાકરણ પ્રવેિ’’ છપા્ુ.ં 

મારી આ લેખનપ્રવશૃત્તમા ંવધારેમા ંવધારે રસ મ.ુ ઈશ્વરભાઈ પેટલીકરે લીધો છે. ઈશ્વરભાઈ 

સાથે મારે પદરચય નદહ, પણ લોકભારતી હતો ત્યારે એમણે ‘‘સસંાર’’મા ંમારો ‘‘બે પ્રસગંો’’ નામનો 

લેખ છાપેલો. ત્યારથી પદરચય. પછી તો વાતારના અનવુાિો મોકલતો. એકેએક અનવુાિ તેઓ 

છાપતા. પછી તો એ ‘સિેંિ’મા ંજોડાયા એટલે ‘આરામ’મા ંપીતાબંરભાઈ સાથે પદરચય કરાવ્યો. 

એમને મારા અનવુાિો ખબૂ ગમતા. એ તો સામેથી મને લખતા. ખાસ વાતાર મગંાવતા. સૌથી 

વધારે વાતારઓ ‘આરામ’મા ંછપાઈ છે. ‘વાચસ્પશત’એ એને માટે ખબૂ સારી નોંધો લખી છે. આમ 

ઈશ્વરભાઈએ મને આ રવાડે ચડાવ્યો. મારો વાસંો થાબડયો, એક મોટાભાઈની જેમ. 

મારી ચાર પસુ્સ્તકાઓ ગજુરાત રાજય સમાજ શિક્ષણ સશમશત તરફથી પણ છપાઈ. 

‘આદિવાસીઓ અને આશ્રમિાળા’, ‘જયપ્રકાિ નારાયણ ભાગ પહલેો’, ‘જયપ્રકાિ નારાયણ ભાગ 

બીજો’ અને ‘િાડંીની વાતો’. ‘ગામડાનેં બેઠા ંકરીએ’ અને ‘જવાબ આપવો પડિે’ આ બે પસુ્સ્તકાઓ 

મજૂંર થઈ છે. આ પસુ્સ્તકાઓ લખવામા ંઈશ્વરભાઈએ તો મિિ કરી જ, પણ મરુબ્બી યિવતંભાઈ 

શકુ્લે આવી પસુ્સ્તકા કેમ લખાય તેની બરાબર તાલીમ આપી. દૃષ્ષ્ટ આપી. 

૧૯૮૧મા ં ગજુરાત રાજય પાઠયપસુ્તક મડંળે ધોરણ નવમાના દહન્િી પસુ્તકનુ ં સપંાિન 

કરવાની જવાબિારી મને સોંપી. મેં તે સપંાિન ક્ુાં. આવુ ંએક ઉમિા સત્કાયર કરવાનુ ંસદ્દભાગય 

મને પ્રાપ્ત થ્ુ ંતેનો મને આનિં તો છે જ, ગૌરવ પણ છે. 
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આ ઉપરાતં મારંુ અનવુાદિત પસુ્તક ‘‘જયપ્રકાિની જીવનજયોત’’ શવશ્વમાનવ રસ્ટ-વડોિરા 

તરફથી મ.ુ ભોગીભાઈ ગાધંીએ છાપ્્ુ.ં બીજુ ંપસુ્તક ‘‘મન્ટોની શે્રષ્ઠ વાતારઓ’’ પણ અમિાવાિની 

આિિર પ્રકાિન સસં્થા તરફથી છપા્ુ.ં હાસ્યલેખક શવનાિ ભટ્ટ ે ‘સિેંિ’મા ંઅને રઘવુીર ચૌધરીએ 

‘શતલક કરે રઘવુીર’ કૉલમમા ં‘જન્મભશૂમ’મા ંએની સરસ નોંધ પણ લખી છે. 

આમ મારા ં બાર પસુ્તકો છપાયા ં જેમા ં મારા અનેક મરુબ્બીઓએ અંગત રસ લઈ મને 

તાલીમ આપી છે. પણ સાથોસાથ મારે એમ પણ કહવે ુ ંજોઈએ કે લોકભારતીમા ંસ્વાધ્યાય કરવાની 

જે તાલીમ મળેલી તે મને આમા ંઅનેક રીતે ઉપયોગી થઈ છે. મારા અનભુવને આધારે હુ ંએવુ ં

ચોક્ક્સ માનુ ંછં કે શવદ્યાથી વધારે ને વધારે સ્વાધ્યાય કરતો થાય, અભ્યાસ કરતો થાય તે તરફ 

વધારે ને વધારે લક્ષ અપાવુ ં જોઈએ. લોકભારતીમા ં આ થત ુ,ં એ જ એની શવિેિતા હતી. 

્શુનવશસિટી કક્ષાએ આ જરૂરી છે. પોતાના રસના શવિયોમા ંશવદ્યાથી વધારે ને વધારે ઊંડો ઊતરતો 

જાય, અભ્યાસરત બનતો જાય, તે માટે પણ આ જરૂરી છે. આનાથી એની અંિરનુ ંસત્ત્વ કૉળી ઊઠે 

છે. નદહતર મારા જેવો એક સામાન્ય શવદ્યાથી, જેને કટકે કટકે ભણવાનુ ંમળ્્ુ ં છે, ઓછામા ંઓછી 

તકો મળી છે, તેને લોકભારતી જેવી સસં્થા ન મળી હોત, નાનાભાઈ અને મનભુાઈ અને 

મળૂિકંરભાઈ જેવા સાત્તત્ત્વક  શવદ્યાપરુુિો ન મળ્યા હોત તો હુ ંજે કંઈ કરી િક્યો છં તે ન કરી 

િક્યો હોત, એમ સતત લાગયા ક્ુાં છે. લોકભારતીએ મને એવુ ંકંઈક આપ્્ુ ંછે જેનુ ંઋણ હુ ંક્યારેય 

ચકૂવી િકીિ નદહ. 

-------------------------------------------------------------------------- 
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