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થોડુાંક......... 
                   

                પ  .મનભુાઈ પુંચોળી-દશગકે સને 1983- માચગમાું “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” 
અન્વયે પોતાનાું 21 ભ  તપ  વગ વવદ્યાથીઓના કાયગઅહવેાલો તેમની પોતપોતાની કલમે 
પસુ્સ્તકાઓરૂપે  પ્રથમ શે્રણી અન્વયે પવસદ્ધ કરાવેલા. અને ફરી 2004માું પ  .જયાબહને 
શાહની હાજરીમાું “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” શ્રેણી - 2 અન્વયે પાુંચ ભ  તપ  વગ 
વવદ્યાથીઓના કાયાગનભુવ સુંસ્થાએ પ્રગટ કયાગ , એમાું મને પણ આદેશ થયેલો કે  “તમારા 
કામનો અનભુવ તમારા શબ્દોમાું, ટ ુંકમાું લખીને મોકલો.” અને મેં જે ટ ુંકુું લખાણ મોકલ્યુું તે 
“કેરડે ફૂટ્ાું ફૂલ” નામે –નાની પસુ્સ્તકારૂપે પવસદ્ધ થયુું. એની પ્રવસદ્ધદ્ધને એક દસકો વીતી 
ગયા પછી એ પસુ્સ્તકાની પ્રતો મળવી બુંધ થઈ ગયેલી, અને વમત્રો-સ્નેહીઓ-સગાુંઓ અને 
પરરલચત ખેડ તો તરફથી એ પસુ્સ્તકાની માગણી ચાલ ુરહી. 
        લોકભારતીના વતગમાન સુંચાલક આદરણીય શ્રી ડૉ.અરુણભાઈ દવે પાસે અમે વાત 
મ  કી કે “કેરડે ફૂટ્ાું ફૂલ”ની બીજી આવવૃત્ત સુંસ્થા વતી અમે પ્રવસદ્ધ કરી ન શકીએ ?” તેમણે 
સુંમવત સાથે ઉમેયુાં કે “એમાું લખાણને વધ ુલાુંબ ુ નહીં કરવાની મયાગદા સાચવીને તમે 
કરેલા કેટલાક નવીનતમ પ્રયોગો અને કાયોની વવગતો જે ન જણાવી શક્યા હો, તે આમાું 
ઉમેરો અને “લોકભારતી દ્વારા પ્રકાવશત “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” શ્રેણી -2-1 ની 
સુંવવધિત આવવૃત્તરૂપે જરૂર પવસદ્ધ કરો..” બસ, એની જ ફળશ્રવૃત એટલે “કેરડે ફૂટ્ાું ફૂલ.” 
        આ બીજી આવવૃત્તમાું લેખક તરીકે અમ પવત-પત્ની બન્નેનાું નામો રખાયાુંનો સધુારો 
કરાયો છે તે સુંબુંધે ચોખવટ કરવી રહી કે મારાું પત્ની ગોદાવરી વાત્સલ્યધામ લોકશાળા 
માલપરા, ગ્રામદલક્ષણામ  વતિ બલબલા કે લોકભારતી સણોસરામાું વવદ્યાવથિની તરીકે રીતસર 
દાખલ થઈ, વગો ભરી ભણેલાું નથી. પણ “કેળવણી કુંઈ ચાર દીવાલો વચ્ચે જ ભણવાથી 
નથી થતી” એવ ુું તો આ સુંસ્થાઓએ જ અમને શીખવાડ્ ુું છે. એ ન્યાયે મારુું આખુું કુટુુંબ 
વાત્સલ્યધામ લોકશાળા માલપરા, ગ્રામદલક્ષણામ  વતિ લોકશાળા બલબલા અને ગ્રામવવદ્યાપીઠ 
લોકભારતી સણોસરામાું રહી વશલક્ષત થયુું છે. મારા પછી, મારા ભાઈઓ અને મારી બહનેોના 
અભ્યાસકાળ ઉપરાુંત અમારા કુટુુંબનાું બાળકો સરહતના તમામ સાથેના સતત સહવાસ 
થકી, આ માતસૃુંસ્થાઓના ગરુુગણ સાથેનાું સતત સાવન્નધ્ય, વારુંવાર ઉજવાતા શૈક્ષલણક 
અને સાુંસ્કૃવતક કાયગક્રમોમાું જોડાવાન ુું અને આ ત્રણે સુંસ્થાના વાતાવરણમાું જીવનને 
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ઢાળવાન ુું બની શક્ુું છે, અને મારાું બધાું જ કૃવષ તેમજ સામાજજક કાયોમાું ગોદાવરીએ 
ખભેખભો વમલાવી-ડાબી ધોંહરીએ જ તી રહવેાન ુું પસુંદ કયુાં છે. તેથી જે કુંઈ થઈ શક્ુું છે 
તેનો યશ હુું એકલો લઈ શકુું તેમ નથી. 
         અમારા પ્રામાલણક વ્યવસાયે તેમ જ તેના અનસુુંધાને જજવાતા ગ્રામજીવન સાથે 
તાદાત્્ય કેળવવાની જે તક મળી છે,  વાત્સલ્યધામ, ગ્રામદલક્ષણામ  વતિ અને લોકભારતીની 
ભોં સાથે આજ લગી તેનો તાુંતણો જાળવી શકાયો છે, એન ુું મ  લ્ય કોઈ રીતે બલકી શકાય 
તેમ નથી. આ પસુ્સ્તકાને અમે ગરુુજનોને અપાયેલા અધ્યગરૂપે જોઈએ છીએ.   
          જે મરુબ્બીના આગ્રહથી અમારા અનભુવો ગામડાુંનાું લોકો અને ખેડ તો સમક્ષ રજ  
કરવાન ુું અન્ય પસુ્તકો દ્વારા બન્યુું છે, તે અમારી “ખેતી કરીએ ખુંતથી શ્રેણી”નાું પસુ્તકોમાું 
અને અત્યારે આ પસુ્સ્તકા -‘કેરડે ફૂટ્ાું ફૂલ’ વવશે માગગદશગન ઉપરાુંત પ્રસ્તાવનારૂપે 
“માલપરાનો મનમોહક મનખો” લખી આપી અમારા કામમાું રદશાદશગન કરનાર આ. શ્રી 
અરુણભાઈ દવે હુંમેશાું  અમારા પે્રરક રહ્યા છે. 
        એવ ુું જ મોટાભાઈ તલુ્ય કવવ શ્રી મનોહરભાઈ વત્રવેદી માગગદશગક જ નહીં , છેલ્લા 
પ્ર  ફની, પસુ્તકના આકારની ઉપરાુંત આ લખનારને કાવ્યનાયકરૂપે પણ જુએ ! એવા જ 
મારા વડીલ શ્રી લાભભુાઈ ગ. પટેલન ુું. જૈફવયને ગાુંઠયા વગર, બધુું લખાણ સમસુ  તરુું છે કે 
નહીં, તે તપાસે. જુદાઈ હોય તો આભારનાું બેએક વચન ઉચ્ચારવાું પડે પરુંત ુએવ ુું તો છે 
નહીં. 
        પસુ્તકના અન્તે “અવતરણ” શીષગક નીચે થોડાું પ્રવતભાવો ઉમેયાગ છે. સેંકડોની 
સુંખ્યામાું મળેલા પત્રો અને અવલોકનોને અમારાું હૈયાું વસવાય બીજે ક્યાું સુંઘરીએ ? છતાું 
જરૂરી જણાયાું તેવાું થોડાુંક લખાણોને એમાું સમાવ્યાું છે. 
       ગજુરાતી ભાષાના મ  ઠી ઊંચા વાતાગકાર આ. શ્રી માય રડયર જયએુ લટ ર પ્રકાશનના 
માધ્યમથી આ પસુ્તક છાપવાની હોંશ બતાવી એનો ઊંડો રાજીપો છે તો ઓછા સમયમાું 
મરુિત કરવા ઉત્કુંઠ ભાઈ અવનીન્િને પણ કેમ ભલુાય ?  
        વાચકો પાસે નાનકડી આકાુંક્ષા : આ પસુ્સ્તકા સુંદભે કોઈ સ  ચન, કોઈ સલાહ અથવા 
માગગદશગન આપવાન ુું મન થાય તો અમને પોતીકાું માનીને એ કતગવ્ય વનભાવવાની નમ્ર 
અપીલ છે. અસ્ત.ુ 

- હીરજી ભીંગરાડડયા [મો. 93275 72297]  
ગોદાિરી ભીંગરાડડયા [મો.93773 72297] 

પાંચિટી બાગ, માલપરા-364730  ર્જિ. બોટાદ                                                       
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ઉપહાર 

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે 
વશક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે 
સુંસારનાું અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના વનવમત્ત ેજે વવવવધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ 
એક કામગીરી છે. ગ્રામદલક્ષણામ  વતિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેશ અને પછાત સમાજની 
પનુરરચના સાથે સુંકળાયેલાું કેટલાુંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાુંનાું 
કેટલાુંક ખેતી, સહકાર, પુંચાયત, વશક્ષણ, ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે, સરકારી 
અમલદારો છે, ધારાસભ્યો છે, જેલ સપુરરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ વવવવધ ક્ષેત્રોમાું કામ કરી રહલેાુંના ઓછી કે વધ ુ સઘુડતાવાળા 
અહવેાલોમાું सूते्र मणिगिा इव એમણે લીધેલ વશક્ષણનો દોર જોઈ શકશે. પ  વગ અને દલક્ષણ 
ગજુરાતના આરદવાસી વવસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું વશક્ષણ કે ગ્રામવવકાસકાયગમાું 
પરોવાયેલાના આવા બીજા ડઝનબુંધ અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ શકે. પણ હાલ તો આટલો 
ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે ધરીએ છીએ. 

તેમાું અમારા સામર્થયગની કોઈ વશેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમાું ખ  ણે 
ખ  ણે તેજ પાથયાાં તેમના તપનો એ પ્રભાવ છે.  

સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગણુો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને 
પે્રરક બની રહ ેતેવ ુું સારહત્ય પ્રકાવશત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી 
વવઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી વવ.પી. અમીન ફાઉન્ડેશન તરફથી આ કાયગ માટે આવથિક સહયોગ 
આપ્યો છે. એ માટે તેમનો આભાર.                                      – મનભુાઈ પાંચોળી 
લોકભારતી-સણોસરા  તા.૧૬-૩-૮૩ 
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માલપરાનો મનમોહક મનખો                                                                               
         
         આજે સમગ્ર વવશ્વમાું એક પ્રકારનો અજ ુંપો જોવા મળે છે. ભૌવતક સવુવધાઓ-
સગવડતાઓ ખ  બ વધી છે પણ જીવનન ુું સખુ વધ્યુું નથી. પરસ્પરની ચાહતનો અભાવ સૌ 
અનભુવે છે. શુું કરવ ુું જોઈએ એ ખબર હોવા છતાું એ પ્રમાણેન ુું આચરણ થઈ શકત ુું નથી. 
સર્જનાત્મક-રચનાત્મક એવો હકારાત્મક અલભગમ વાણી-વતગન-વ્યવહારમાું અનભુવાતો 
નથી. માનવજાત સમક્ષ ઊભા થયેલા પ્રશ્નોની યાદી મોટી છે પણ તે તમામ પ્રશ્નોના 
ઉકેલન ુું વવચારનારા તજજ્ઞો એક જ ઉકેલ પાસે આવીને અટકે છે ! આ ઉકેલ છે માણસની 
જીવન જીવવાની શૈલી. હા, એટલે ઉકેલ માણસની ‘જીવનશૈલી’માું સમાએલ છે. હવે પ્રશ્ન 
એ થાય કે કેવી જીવનશૈલી ? તો તજજ્ઞો સમજાવે છે કે સુંસ્કૃવતને સાચવતી અને પ્રકૃવતને 
પોષતી એવી જીવનશૈલી આદશગ ગણાય. આવી જીવનશૈલીને પવિમન ુું જગત ‘ઈકો ફે્રન્ડલી 
લાઈફ સ્ટાઈલ’ એવ ુું રૂપાળું નામ આપે છે. આ વાત ગાુંધીજી અને વવનોબાજીએ તેમના 
શબ્દોમાું સરસ રીતે સમજાવેલી જ છે. 

આવી જીવનશૈલી કેમ જીવાય તેના સમાજ પાસે જીવુંત નમ  નાઓ હોવા જોઈએ. શ્રી 
હીરજીભાઈને હૈયે વસેલી અને તેમણે આચરેલી જીવનશૈલી આવી નમ  નારૂપ જીવનશૈલી 
કહી શકાય. તેમની આ પસુ્સ્તકા આત્મકથાની સુંલક્ષપ્ત આવવૃત્ત હોવા છતાું તેમાું પોતે જાતને 
અલગ રાખીને રજ  કરી શક્યા છે તે બહ ુમોટી જમા બાબત છે. તેમણે જે ઘટનાઓ-પ્રસુંગો-
અનભુવો અને સુંવેદનાઓ વણગવી છે તે વાચકને પોતીકી લાગે છે. મ  લ્યવનષ્ઠ હોવા છતાું 
બોધનો બોજો જણાતો નથી. તેમનાું અનેક સદગણુો કે સેવાકીય કાયો કે પ્રશુંસાઓ વાુંચતાું-
જાણતાું જણાય છે કે દરેક સારી બાબતનો જશ તેઓ કોઈ ને કોઈ વડીલ કે વશક્ષક કે  
માગગદશગક કે આત્મજનને આપી દઈને હળવા થઈ જાય છે. આમ આ વાચક માટે પે્રરક 
બનતી પસુ્સ્તકા વાચકને પોતાન ુું જીવન કેમ અને કેવ ુું જીવવ ુું તે માટેની પે્રરણા પ  રી પાડે 
છે. 
   સમગ્ર લખાણની શૈલી અત્યુંત સરળ છતાું હદયસ્પશી છે. આથી સામાન્ય ખેડ ત, 
વવદ્યાથી, વશક્ષક, સમાજસેવક, શ્રવમક, સરકારી અવધકારીથી લઈ કૃવષ વૈજ્ઞાવનકો સધુીના 
સૌને આ વાુંચવ ુું-માણવ ુું અવશ્ય ગમશે. 

વાત્સલ્યધામ માલપરા અને લોકભારતી સણોસરાની કેળવણીને ઉજાગર કરીને 
તેમણે બન્ને માતસૃુંસ્થાઓને ઊજળી કરી બતાવી છે. ભલે તેમણે જશ સુંસ્થાઓ અને તેના 
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પ  જ્ય ગરુુજીઓને આપ્યો હોય પણ તેમની શૈલીમાું કહવે ુું હોય તો ...મ  ળે બી સારુું જાતવાન 
હોવ ુું જોઈએ ! ખેડ, ખાતર, પાણી, માવજત, રક્ષણ વગેરે ગમે તેટલાું ઉત્તમ હોય પણ જો 
બી સડેલુું કે નબળું હોય તો બધુું નકામ ુું જાય. પ્રભકૃુપાએ આ સખુદ અકસ્માત ગણાય કે 
ઉત્તમ બીને તમામ પરરબળો ઉત્તમ કક્ષાના પ્રાપ્ત થયાું.         

તેમની ઈશ્વર અને ગરુુજીઓ પ્રત્યેની સમવપિત શ્રદ્ધા અને માનવીય અલભગમને 
પ્રગટાવતી સુંવેદનાએ તેમના જીવનને સાધતુ્વના દ્વારે લાવી મ  ક્ ુું છે. માતા-વપતા, કાકા-
કાકી, સગા-સુંબુંધીઓ, ગરુુજીઓ, સાક્ષીઓ, વમત્રો, સુંતાનો વગેરે પાસેથી તેઓએ જે 
સદગણુો-શીખ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયાગ છે તેના સરવાળા જેટલુું મ  લ્યવનષ્ઠ જીવન તેમના 
જીવનસાથી ગોદાવરીબહને પાસેથી સહજ પ્રાપ્ત થયુું છે એ સૌથી મોટી ઈશ્વરકૃપા ગણાય. 
વળી, તે બાબતનો હીરજીભાઈ દ્વારા થતો સ્વીકાર–એકરારા એ એથીયે ચરડયાતી બાબત 
ગણવી જોઈએ. સાચા અથગમાું એક દુજે કે લલયે .....થયેલુું વનમાગણ ! 

ખેતીને  એક વ્યવસાય તરીકે નહીં પણ જીવન જીવવાના વનજાનુંદી આનુંદસ્રોત 
તરીકે પણ પ્રયોજી શકાય તેવ ુું આ પસુ્સ્તકા દ્વારા વાચકને સ્પષ્ટ થશે. આજે મોટા ભાગના 
માણસોને આજીવવકા અને આનુંદ માટેની અલગ અલગ પ્રવવૃત્તઓ કરવી પડે છે. આથી 
બમણો સમય અને બમણાું નાણાું પણ વપરાય. એક બીજી પ્રવવૃત્તઓ એકબીજાને અવરોધે 
પણ ખરી ! ! અહીં તો આજીવવકા અને આનુંદ બન્ને મેળવવા એક જ પ્રવવૃત્ત કરવાની છે 
ત્યારે જીવનશૈલી કેટલી સમદૃ્ધ અને સમરસ બને એ સમજી શકાય તેવ ુું છે. શ્રી હીરજીભાઈન ુું 
બચપણ, વવદ્યાથીકાળ, અભ્યાસ, પરરવાર, યવુાવસ્થા, લગ્ન, ખેતી, અનભુવો, પ્રયોગો, 
પ્રકૃવત સાથેન ુું જોડાણ, પ્રશ્નો ઉકેલવાની કોઠાસ  ઝ, સુંબુંધો બાુંધવા અને ટકાવવા, સરકારી 
અને સહકારી પ્રવવૃત્તઓન ુું સુંચાલન, ગ્રામાલભમખુ કેળવણી, વશક્ષણ સુંસ્થાઓન ુું સુંચાલન, 
મળેલી વનષ્ફળતાઓ, સફળતાઓ, પારરવારરક પ્રસુંગો, ત  ટેલાું અને સાકાર થએલાું 
સ્વપ્નાુંઓ.....વગેરેની કરેલી છણાવટમાું “હુું” વકયો નથી એ જ હીરજીભાઈની સાચી 
ઓળખ છે. પ્રકૃવત બરાબર વવજ્ઞાન બરાબર ઈશ્વર એવ ુું સમજનારો જ આવુું આચરણ કરી 
શકે. પોતાના સાથી-દાડીયાઓ અને શ્રવમકો સાથે તો ઠીક પણ વવરોધીઓ માટે ઉદારતાથી 
સકારાત્મક વવચારવ ુું એ બહ ુમોટી તપિયાગ માુંગી લે તેવ ુું વરદાન છે. 

શ્રી હીરજીભાઈ-ગોદાવરીબહનેના આ જીવનપથ પર તેમણે લોકભારતીની 
કેળવણીને આપેલ જશ તેમની ઉદારતા, નમ્રતા અને ગરુુજીઓ પ્રત્યેની અપાર શ્રદ્ધા-
આદરને જાય છે. સૌરાષ્રની તળપદી ગામઠી રજ આત કારણ વગરના વૈભવી શબ્દોની 
ભરમારથી  દ ર રાખી આત્મીયતાનો ભાવ જન્માવે છે. 
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લોકભારતીના ધ્યાનમુંત્ર પ્રમાણે ‘વવદ્યા’ અને ‘અવવદ્યા’ એમ બન્નેને એક સાથે પ્રાપ્ત કરી 
જીવનરૂપી સમિુને પાર કરવાનાું શસ્તત અને સામર્થયગ પ્રાપ્ત કરનાર તથા જીવનની 
સફળતાપ  વગકની યાત્રા માટે અધ્યાત્મજ્ઞાન દ્વારા અમતૃ્વને પ્રાપ્ત કરવાના મ  લ્યવનષ્ઠ 
પ્રયત્નથી યજ્ઞાથે જીવતા કમગયોગી શ્રી હીરજીભાઈ-ગોદાવરીબહને દુંપતીને આ પસુ્સ્તકા 
માટે અલભનુંદન પાઠવી ભવવષ્યના તુંદુરસ્ત જીવન માટેની શભુેચ્છાઓ પાઠવી ધન્યતા 
અનભુવ ુછું. 
 

 તા-20-09-2014                                                        
-ડૉ.અરુણભાઈ દિે  
મે.ટ્રસ્ટી-લોકભારતીસણોસરા  [મો.94264 61277]                                                        
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લોકભારતીની જીિનલિી કેળિણીના ઉિમ દસ્તાિેિો ઇન્ટરનેટ પર !                                                                                  
 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થ  ળ વસ્ત ુનથી. લોકભારતી તો એક વવચાર છે. આ સુંસ્થા 
લોકાલભમખુ–ગ્રામાલભમખુ કેળવણી–જગતન ુું સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋવષવયગ 
નાનાભાઈ કહતેા કે, “લોકભારતીના વવચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ 
લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના જીવનમાું પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો 
સફળ રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્યુું તેમ નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરેલા 
વશક્ષણ–પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભુવથી ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને 
સમાજ સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મ  ક્યા. સ્વાભાવવક રીતે જ તેના વાહકો આ ત્રણે 
સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને સમવપિત એવા વવદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમન ુું, લોકભારતીત્વન ુું વવશ્વબજારમાું આજે માકેરટિંગ થવ ુું અવનવાયગ છે. 
કારણ કે વવકાસ નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃવત અને સુંસ્કૃવતને સાવ ખોખલી કરી મ  કે તે 
પહલેાું જાગી જવ ુું બહ ુ જરૂરી છે. આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કેટલાક વવશેષ સફળ 
થયેલા વવદ્યાથીઓનાું કાયો–અનભુવોની નોંધ “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ શીષગકથી 
લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ પસુ્સ્તકાઓમાું રજ  થઈ છે, જેણે સમાજને જીવનલક્ષી 
વશક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પ  રા પાડયા છે. નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો વવદ્યાથી શુું શુું કરી 
શકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજ  થઈ છે. તેમાું બહ ુસહજ રીતે લોકભારતીત્વ ઉજાગર 
થયુું છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સધુી પહોંચેલા આ બહ ુ મ  લ્યવાન અનભુવોને આધવુનક 
સમયમાું ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સવુવધાઓનો લાભ આપીને વવશ્વભરમાું પહોંચાડવાની 
વાત, લોકભારતી દ્વારા સન્માવનત અમારા પ  વગ વવદ્યાથી અને ‘કોરડયુું’ના સહતુંત્રી શ્રી 
જુગલરકશોરભાઈ દ્વારા રજ  થઈ, એટલુું જ નહીં પણ એ બધી જ પસુ્સ્તકાઓનાું પ્ર  ફરીરડિંગ, 
ગ્રારફકકાયગ તથા પ્રકાશનકાયગની કામગીરી પણ તેમણે જાતે અજમાવવાની હોંશ બતાવી, 
ત્યારે સહજ રીતે જ એ વવચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.   

ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગ્યાું છે ત્યારે એ 
ટૅકનોલૉજીને આ સફળ થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાન ુું નક્કી કરવામાું આવ્યુું. આના 
માટેના જરૂરી ભુંડોળ સારુ ઇન્ટરનેટ પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે 
પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ કરતાું પણ વધ ુમદદ હતી ! સવગશ્રી ગોપાલભાઈ 
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પારેખ (નવસારી), લચરાગ પટેલ (યએુસએ), અશોક મોઢવારડયા (જ નાગઢ) તથા રમેશ 
પટેલ (કેલલફોવનિયા)ના તત્કાલીન પ્રવતભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાગ.  

આમાુંના શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –‘આકાશદીપ’ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાું 
સ્વ. માતશુ્રી કાશીબહને ઝ. પટેલ તથા સાડહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સવિતાબહનેના સૌિન્યે) 
તથા શ્રી ક્ષચરાગભાઈ પટેલના સૌિન્યથી આ બધી પસુ્સ્તકાઓન ુું પ્રકાશન થશે. આ સૌ 
સહયોગીઓના આપણે ખ  બ આભારી છીએ.  

આવનારા સમયમાું વશક્ષણજગતને મ  લ્યવાન રદશા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાશનોને વૈવશ્વક 
ગજુરાતી વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનભુવો 
પહોંચાડવાન ુું અમારુું કાયગ સાથગક થશે તેવી આશા સાથે –  

– અરુણભાઈ દિે.  

(મૅનેર્જિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.)  
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પરોઢ 

 

ચોસલા, માલપરા અને િાત્સલ્યધામ                                                                  
    “ચોહલુું” એટલે ચોહલુું, કહો ને એક નાનકડો ટુકડો ! આવ ુું ટુકડા જેવ ુું બટુકડુું-વસ્તી 
અને વવસ્તાર બને્નમાું સાવ ઝીણકુડુું ગામ ચોહલા [પણ રેકડગમાું લખાય “ચોસલા”] એ મારુું 
મ  ળ ગામ. જે ભાવનગર [હવે બોટાદ] જજલ્લાના ગઢડા તાલકુામાું કાળભાર ડેમના 
ડુબાણમાું આવી ગયેલાું ત્રણચાર ગામડાુંઓ પૈકીન ુું એક. બસ, અમારુું કુટુુંબ ત્યાું જ રહી 
ખેતી વ્યવસાય દ્વારા ગજુરાન ચલાવત ુું.  
     વપતા ભીખાભાઈ વનલભિક, સત્યવનષ્ઠ અને દૃષ્ષ્ટસુંપન્ન ખેડ ત ગણાતા. ગામમાું સૌ કોઈ 
આદર આપે. ઘસાઈને ઊજળા રહવેાની તેમની પ્રકૃવત. માતા રદવાળીબા પ  રાું પરરશ્રમી, 
વનરલભમાની અને સરળ સમવપિત વ્યસ્તતત્વ ધરાવનારાું. ખેતીકામમાું ભારે ખુંતીલાું, પાવરધાું 
અને સમત્વથી ભરેલાું. ન કદી વ્યવહારમાું ચુંચપુાત કરે. પ  રાું પરગજુ. દાદીમા થોડા 
ડાુંખરાું ! કુટુુંબ પર શાસન તેમન ુું જ ચાલે. 
     ગામ વચ્ચોવચ એક ચોરો, અને એમાું ભણાવાતાું ચાર ધોરણવાળી ધ  ડી વનશાળ એ 
અમારુું-બાળકોન ુું સુંસ્કારકેંિ.  બાળકોને આટલે સધુીયે ભણાવવાું જોઈએ એવી કોઈ વડીલને 
જરૂરરયાત જણાતી નહોતી. જોકે એ વખતન ુું જે ભણતર હત ુું તે ગલણત અને અક્ષરજ્ઞાન 
પ  રત ુું સીવમત હત ુું. જ્યારે પ  . બાપ ુ વનરદિષ્ટ નઈતાલીમમાું અરહિંસક અને શ્રમવનષ્ઠ માનવી 
તૈયાર કરવાને પ્રાધાન્ય અપાત ુું. 
     પ  . ગાુંધીબાપનુી નઈ તાલીમની કલ્પનાને સૌરાષ્રમાું સાકાર કરી પ  . નાનાભાઈ ભટ્ટ.ે 
સૌ પ્રથમ છાત્રાલય દ્વારા જીવનઘડતર કરવાનો પ્રયોગ તેમણે કરેલો. ભાવનગરમાું 
દલક્ષણામ  વતિ વશક્ષણ ભવનન ુું વનમાગણ કયુાં. અનેક સમવપિત સાથીઓ દ્વારા પ્રવતૃ્ત આ સુંસ્થા 
દેશભરમાું પ્રવતષ્ઠા પામેલી.  
      ગ્રામવશક્ષણ દ્વારા ગ્રામોત્થાન કરવાની વાત સમજાતાું જ નાનાભાઈએ પળનાયે 
વવલુંબ વવના 1939માું ભાવનગરની દલક્ષણામ  વતિ જેવી સમદૃ્ધ વશક્ષણ સુંસ્થા છોડી ગામ 
બલબલામાું ગ્રામ દલક્ષણામ  વતિની સ્થાપના કરી. અહીં દીલક્ષત થઈ, કેટલીક વવવશષ્ટ પ્રકારની 
તાલીમ પામી, દુલેરાય માટલલયા નામના એક દૃષ્ષ્ટસુંપન્ન, વનષ્ઠાવાન અને સમવપિત યવુાને 
છેલ્લાું કેટલાક વરસોથી નાનાભાઈ-મનભુાઈએ સ  ચવેલી, પાડોશવારડયા ગામ માલપરામાું 
કેટલીક સાવ મૌલલક ગ્રામોત્થાનની પ્રવવૃત્તઓ આદરેલી. 
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        ગામનાું છોકરા-છોકરીઓને વશક્ષણ અને સુંસ્કાર આપવાના, માુંદા માણસો પ્રત્યે 
હમદદી, અને એની સેવા-શશુ્ર  ષા કરવાના, ખેડ તોની ખેતી અને ગોપાલનમાું સધુારણા 
કરવાના, અરે ! કોઈ માથાભારેપણુું દેખાડત ુું હોય, તો એવાના અન્યાયોનો સામનો કરી, 
તેની સામે વશિંગડાું માુંડી, રહિંમતથી લડી લેવા ઉપરાુંત સમાજમાું પ્રસરી રહલેાું અંધશ્રદ્ધા, 
ખોટા રીત-રરવાજો, અને અસ્પશૃ્યતાને વતલાુંજલલ આપવાના સુંસ્કારો સીંચી સવાાંગી 
ગ્રામોત્થાનની પ્રવવૃત્તઓ ચલાવેલી. તેમની અસરમાું મારા વપતાજી ભીખાભાઈ  
આકષ્યાગયેલા. અવારનવારના તેમની સાથેના સુંપકે માટલલયાભાઈની પ્રવવૃત્તઓમાું સહયોગ 
આપતા થયેલા. મારા ચોસલાની ધ  ડી વનશાળનાું ચાર ધોરણ પ  રાું થવાું સાથે 1956માું 
એમણે સ્થાપેલી વાત્સલ્યધામ શાળામાું વધ ુઅભ્યાસ અથે બાપજુીએ મારુું કાુંડુું એમના 
હાથમાું સોંપી દીધ ુું. 
                                          જુદી ભાત પાડતી શાળા 
      બીજી ગ્રામીણ શાળાઓ કરતાું આ વનશાળની ભાત કુંઈક જુદી જ હતી. ચોસલામાું તો 
આરુંભે સાહબેના પગનાું બલગળાુંના ટચારકયા ફોડતાું ફોડતાું “પેલા મોરલાની પાસ માતા 
શારદા જો ને !” એ કવવતા ગવાતી. પછી થોડાું પલાખાું–બલકમાુંથી ગરડયા પ  રા બોલાયા ન 
બોલાયા કે તરત સાહબેના ઘર માટે જોઈતાું છાણાું વીણવાું જવાન ુું હોય. જેને ઘેર દુઝાણુું 
હોય એમણે સાહબેની ચા માટે દ ધ, નહીંતર તેમના ફરાળ માટે થોડી મગફળી લાવી દઈએ 
કે છટ્ટી ! ભણાવાનો લગીરે ભાર નહીં સાહબેને કે નહીં ભણવાનો અમને ! સાવ મતુત વશક્ષણ 
! કહો ને વશક્ષણમાુંથી જ મસુ્તત !   
      અને આ માલપરામાું સવારના સાડા પાુંચ વાગે ઊઠી, પ્રાત:વવવધ પતાવી, ગહૃકાયો 
આટોપવાનાું, સુંડાસ-મ  તરડીની સફાઈ કરવાની, પાણી ભરવાન ુું, શાક સમારવાન ુું, રસોઈમાું 
મદદ કરવાની, વશક્ષકો સાથે ખેતીના કામમાું જોતરાવાન ુું. લગભગ બધા છાત્રો ખેડ તપતુ્રો 
હોવાથી તેમને આવ ુું જીવન ગમી જત ુું, અને વશક્ષક દુંપતીઓનાું માતા-વપતા જેવી કાળજી 
અને પ્રેમ મળતાું હોવાથી ઘર સધુ્ધાું ભલુાઈ જવાત ુું. 
       એક નવ ુું હત ુું : રોજ નહાવાન ુું અને જાતે કપડાું ધોવાનાું, વાસણ પણ જાતે સાફ 
કરવાનાું. ભણવાન ુું દોઢના ટકોરે શરૂ થાય. વવષયો બધા રસભયાગ લાગે. નોંધો, સ્વાધ્યાય 
સમયસર અને ખુંતથી કરુું. પહરેવેશ ખાદીનો. કાુંતણ દ્વારા સ્વાવલુંબન પ્રાપ્ત કરેલુું. 
સાુંજના રમત-ગમત. સાયું ભોજન પછી રાત્રે પ્રાથગના, બલખો મીંચી ટટ્ટાર બેસવાન ુું, ઝોલે 
નહીં ચડવાન ુું. પણ ભજન-ધ  ન માણવામાું  રસ બહ ુપડે હો ! 



અનકુ્રમ 

 

16 

     અમારા કુટુુંબની આવથિક સ્સ્થવત સાધારણ. તેલલયા ડબામાુંથી બનાવેલી પેટીમાું કપડાું 
અને પસુ્તકો રાખવાનાું. અહીં તો મારાથી પણ ગરીબ વવદ્યાથીઓ હતા. સોમવારે શાળામાું 
રજા રહતેી. તે રદવસે ગામમાું ખેડ તોને ત્યાું દાડીએ જઈએ. તે આવકમાુંથી સાબ,ુ તેલ, 
નોટબકુ, પસુ્તકો, ખાદી વગેરે ખરીદીએ. કોઈકોઈ તો પ્રવાસ માટેની રકમ પણ એકઠી કરી 
લે. વરસની ચાર ચડ્ડી અને બે બશુટે બેડો પાર ! બશુટગ તો વગગ વખતે જ પહરેવાન ુું હોય ને 
! મારા વપતાજી તો એક માગુું ત્યાું બે રૂવપયા આપતા અને પાછા હરખથી કહતેા-“બેટા ! 
ખચગથી મ  ુંઝાતો નહીં. મહનેત કરતાું ત  ટ પડશે, તો બે-પાુંચ વીધા જમીન વેચી દઈશ પણ 
તારે ભણતર છોડવાન ુું નથી. ગામનાું લોકો અને સગાુંઓ ભલે કહતેાું કે મોટે ઉપાડે ભણવા 
મોકલ્યો છે, તે બગડીને બેહાલ થવાનો છે ! બાવાના બેય ન બગડે તો હાુંઉ કહજેો ! મારે 
આ બધાુંને દેખાડી દેવ ુું છે કે ભણેલા ખેતી કરે તો મોટરુુંમાું ફરે એવી કરે ! એટલે ત ુું તારે 
મોકળાશથી ભણ. આપણો ખેતીનો ધુંધો છે, સાવ હાચનો ધુંધો. ક્યાુંય કશુું ખોટુું કરતો નહીં, 
અણહકન ુું લેતો નહીં.”  પે્રમથી કહવેાયેલા આ શબ્દો તે વખતે મારા હદય સોંસરવા ઊતરી 
ગયેલા. જે હજુ પણ ભલુાતા નથી. 
        નાનાભાઈ-મનભુાઈ પ્રેરરત માટલલયાભાઈની કોઠાસ  ઝ વાત્સલ્યધામની વવદ્યાવાડીમાું 
આ વવસ્તારના સવાાંગી વવકાસ માટે કામે વળગી હતી. જે પરરપાટી ગ્રામદલક્ષણમ  વતિ 
બલબલાની, તે જ પરરપાટી વાત્સલ્યધામ માલપરાની. જાણે બને્ન નાની મોટી બહનેો !  
         ગામડાુંનાું બાળકો નવી જાતની કેળવણી મેળવે, શરીરશ્રમથી ભાગે નહીં, ભણીને 
પાછા ગામડાુંમાું જ બેસે, ગામડામાું પોતાનાું ખેતી-ગોપાલન સુંભાળતાું સુંભાળતાું જ 
સામાજજક ઉત્થાનમાું યોગદાન આપતાું રહ,ે લોકોની કેળવણી લોકો દ્વારા જ થાય. તેથી 
કાયગકતાગઓ સ્થાવનક હોય તો વધ ુસારુું , એવો આગ્રહ માલપરા સુંસ્થાએ રાખેલો. 
         વવદ્યાથીઓ ગામડાુંઓની સમસ્યા સમજે, તેના ઉકેલ માટેની વવદ્યા-કળા હસ્તગત 
કરે, સમાજ માટે ન્યોછાવર થવાની વનષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે, તો જ ભાવવ કામગીરીમાું સફળ થઈ 
શકાય એ ખ્યાલે, ગ્રામસમાજ સાથે તાદાત્્ય કેળવવા કૌટુુંલબક અભ્યાસ, આવક જાવકનાું 
લેખાુંજોખાું, ખેત ઉત્પાદનમાું સધુારા, પ  રક આવક માટે ઉત્તમ ઓલાદન ુું ગોપાલન, અને  
રેંરટયા દ્વારા વસ્ત્રસ્વાવલુંબન–એ બધાું કેળવણીનાું અંગો બન્યાું. 
          વશક્ષણન ુું પ્રમાણ વધે, છૂતાછૂત દ ર થાય, બહનેોની ઘ  ુંઘટપ્રથાને વતલાુંજલલ 
અપાય, લોકોમાું ઘર કરી ગયેલાું ભ  ત, ભ  વા, ડાકલાું જેવી અંધશ્રદ્ધા, ખોટા વહમેો, 
પે્રતભોજન વગેરે કુરરવાજોથી મતુત થવાની રહિંમત કેળવાય અને લોકોમાું અન્યાયનો 
પ્રવતકાર કરવાની તે્રવડ વવકસે એ માટે ખુંતીલા કાયગકતાગઓની ટીમને કામે લગાડી હતી. 
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આમ લોકાલભમખુ વશક્ષણ દ્વારા સમાજ પરરવતગનન ુું એક બેનમ  ન ઉદાહરણ માલપરાએ પ  રુું 
પાડ્ ુું છે. માટલલયાભાઈની રીત જ અનોખી. વવદ્યાવવસ્તારના અનેકવવધ બોધપાઠો નાટકો 
દ્વારા આજુબાજુનાું ગામોમાું રજ  થતા. સમાજમાું ઘર કરી ગયેલા બેહ  દા રરવાજોને દ ર 
કરવા, ગામડાુંઓનાું માથાભારે તત્ત્વોને વનમ  ગળ કરવાું જેવી પ્રવવૃત્તઓની સાથોસાથ 
વવનોબાજીની ભ  દાનયજ્ઞયાત્રામાું પણ વવદ્યાથીઓને સામેલ કરવામાું આવતા. 
         માલપરા વવસ્તારન ુું ભ  વમદાનકાયગ ગજુરાતભરમાું પ્રશુંસનીય રહ્ુું હત ુું. ભ  વમદાન 
પછી ભ  વમ વવતરણ અને દાન પ્રાપ્ત કરનારાઓને સમદૃ્ધ અને સ્વમાનભયાગ જીવન 
ઘડતરના સરસ પ્રયત્નો થયા હતા. વવદ્યાથીઓના જીવન ઘડતરમાું આવાું સેવાકાયોની ભારે 
મોટી અસર થતી. શે્રણી 5થી 10 હુું માલપરા લોકશાળાએ પસારેલી પાુંખ નીચે ભણ્યો. અહીં 
હુું ઘણુું ઘણુું પા્યો. એ સોનેરી રદવસો યાદ આવતાું કેટલાય પ્રસુંગો હજુ કાલે જ બન્યા 
હોય તેમ નજર સામે ખડા થઈ જીવનની પ્રસન્નતાને ઉજાગર કરી જાય છે. 
                          માટક્ષલયાભાઈનો પે્રમ િીંછીના ડાંખને પચાિી ગયો ! 
       માલપરાની શાળામાું પાુંચમા ધોરણમાું દાખલ થયાન ુું પહલે ુું જ અઠવારડયુું. મન 
લાગે નહીં, ઘર બહ ુ સાુંભરે અને રીતસરન ુું રોવાઈ જવાય ! દાખલ થયાના ચોથે દાડે, 
સીતાપરી નદીના કાુંઠે પાણીની ક ુંડી બાુંધવાન ુું કામ ચાલે. ત્યાું કરડયાને પર્થથર અંબાવવાન ુું 
કામ કરીએ. અને માળું !  જમીન પરથી પર્થથર ઉપાડતાું હાથની બલગળીએ વીંછીએ 
ટચકાયો. મન ઉદ્વેગમાું તો હત ુું જ ! તેમાું આ બહ ુમોટો વેગ ભળ્યો ! રાડારાડ ને બોકાહા ! 
“મારે ઘેર જવ ુું છે......ઘેર જવ ુું છે.” ઉપલા છઠ્ઠા ધોરણવાળા અને જ ના એવા સાથેના 
વવદ્યાથી ભાઈઓ - જેઠીરામ લશ્કરી, પરશોતમ પરમાર અને પ્રેમજી ભીંગરારડયાએ 
ટીંગાટોળી જેવ ુું કરી મને છાત્રાલયે પહોંચાડયો અને માટલલયાભાઈને ખબર કયાગ. તેઓ 
દોડતા આવ્યા. “ક્યાું બલકડો માયો ? બતાવ જોઉં !” મેં પીડાથી ફાટતો હાથ મહા પ્રયત્ને 
આગળ ધયો. તેમણે હથેળી જમીન પર મકુાવી, હળવે હળવે પુંપાળી, બલખો મીંચી કુંઈક 
હોઠ ફફડાવ્યા. ચાર-પાુંચ વાર આમ કરતા જઈ, હથેળીને જરા ખુંખેરી, જમીન પર  
પછાડાવી. એક જણને વાટકામાું ઘી-ખાુંડ લેવા મોકલી મને છાનો રાખ્યો. ટુચકારૂપી 
ગદુગદુી કરી સૌને એવા હસાવ્યા, અને સૌ સાથે હસવામાું હુુંયે એવો ભળી ગયો કે રડવાનાું 
બલસ,ુ હસવાનાું બલસમુાું ક્યારે ફરી ગયાું એની મનેય ખબર ના રહી ! પછી પાસે બેસી, 
પ્રેમથી ઘી-ખાુંડ ખવરાવ્યા. પ  છ્ ુું “ચોસલા-ઘેર જવ ુું છે ? તો મ  કવા આવે.” મેં ના પાડી.  
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જીિન ઘડતરના રાહબર બન્યા માટક્ષલયાભાઈ 

 

      શે્રણી પાુંચથી દસ સધુી હુું તેમના સાવન્નધ્યમાું ભણ્યો. આજે યાદ કરુું છું, એ રદવસોમાું 
એમણે મને શુું નથી આપ્યુું ? જીવનના મ  લ્યવનષ્ઠ સુંસ્કારો અને પાઠ તેમની પાસેથી પા્યો 
છું. એની રકિંમત પ્રથમ પારખેલી મારા વપતાજીએ, કે જેમણે મને કાળજીપ  વગક માટલલયાજીની 
સુંસ્થામાું પરોવી દીધો ! 
       મારી જોડે મારાું નાનાું ભાઈ-બહનેો અને છેલ્લે બાળકો પણ આ શાળામાું વશક્ષણ-
સુંસ્કાર પા્યાું છે. માલપરા લોકશાળાન ુું વશક્ષણ પ  રુું થતાું મારુું આગળન ુું ભણતર ગોઠવવા 
મારા વપતાજીને રૂબરૂ બોલાવી પ  છ્ ુું. મારા વપતાજીની ઇચ્છા હુું ગમે તેટલુું ભણુું, પણ મને 
પોતાની પાસે ખેતીમાું જ રાખવાની હતી, તેથી માટલલયાભાઈએ સણોસરા નાનાભાઈ-
મનભુાઈની લોકભારતીમાું દાખલ કરાવી દીધો. આ માટે હુું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માન ુું 
છું. માટલલયાભાઈ મારા ગરુુ, તો નાનાભાઈ-મનભુાઈ તો તેમનાયે ગરુુ. પણ લોકભારતીના 
વાવષિક ઉત્સવમાું માટલલયાભાઈને જ્યારે વવશેષ માન સાથે સન્માવનત કરાયા ત્યારે કુંઈક 
બોલવાન ુું મને કહવેાય ુું. એ વખતે મેં કહલે ુું, “ગરુુ ગોવવિંદ દોનો ખડે, રકસકો લાગુું પાય ? 
બલલહારી ગરુુદેવકી, જજસને ગોવવિંદ રદયો બતાય !” પહલેાું માટલલયાભાઈને અને પછી 
મનભુાઈને હુું પગે લાગેલો.  
          તેમના સાવન્નધ્યવાળા મારા છ વષગના અભ્યાસકાળ અને છેલ્લે તેમણે જામનગર 
વનવાસસ્થાન બનાવ્યુું તે વખતના તથા તેમના આખરી જીવનકાળના અગલણત સ્નેહ 
સુંભારણાુંઓમાુંથી બે-ચારને ટાુંક્યા વવના રહી શકતો નથી. 
                 ઉદારતાની ઊંચાઈ અને ઘડતર બાબતની ક્ષચિંતા 
       10મા ધોરણમાું અમે 6 વવદ્યાથીઓ. પ્રવાસમાું મ ુુંબઈ જવાન ુું ગોઠવાયેલુું. સૌને કુંઈક 
ને કુંઈક કામની સોંપણી થયેલી. મારે ભાગે ખજાનચીન ુું કામ આવ્યુું. રકમ સાચવવાની, 
જરૂરી ખચગ કરવાનો અને તેનો રહસાબ રાખવાનો. સમયનો ભોગ આપે, પૈસા ખચે અને 
માટલલયાભાઈનો પડયો બોલ ઝીલે એવા કુટુુંબો મ ુુંબઈમાું ઘણાું. અમને તો એની મોટરમાું 
બેસારી બધે ફેરવે, જોવા લાયક સ્થળો દેખાડે, સારી સારી હોટલોમાું અવનવી વાનગીઓ 
ખવડાવે અને અમને બધી જગ્યાએ ખચગ કરવાથી બચાવે....પણ માછલીઘર જોવા અમે 
એકલા ગયેલા. છએની પ્રવેશ રટરકટ લઈ બાકીની વધેલી રકમ ઝભ્ભાના બાજુના લટકતા 
લખસ્સામાું મ  કી, રુંગબેરુંગી અને નાની-મોટી માછલીઓની અજાયબી જોવામાું એવા તો 
તલ્લીન થઈ ગયા કે કોઈ ઉઠાઉગીરે મારા લખસ્સાનો ભાર ક્યારે હળવો કરી નાખ્યો તેની 
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ખબર રહી નહીં. ‘લખસ્સ ુું કપાઈ ગયુું’ એવો ખ્યાલ આવતાું મોઢુું પડી ગયુું. રોવાઈ ગયુું. તે 
વખતના 42 રૂવપયા ! કુંઈ નાની રકમ થોડી કહવેાય ? સાુંજે રડમસ અવાજે 
માટલલયાભાઈને વાત કરી. પાસે ખેંચી લીધો. વાુંહામાું હાથ ફેરવી ઉદ્વેગ વમટાવી દીધો. 
“એમાું કુંઈ રડવાન ુું હોય ગાુંરડયા ! થઈ ગયુું તે થઈ ગયુું. જાવ, ભ  લી જાવ બધુું. આનુંદ 
કરો. હવે ધ્યાન રાખજો.” પણ મને ક્યાુંય ચેન પડે નહીં. તે રદવસે ફોન તો હતા નહીં. મેં 
મારા વપતાજીને પત્ર લખી જણાવ્યુું કે “મારા લખસ્સામાુંથી સુંસ્થાના પૈસા ચોરાયા છે. અમે 
અમકુ તારીખે માલપરા પાછા ફરશુું.” પ્રવાસ પ  રો કરી માલપરા પરત પહોંચ્યા તે જ 
રદવસે મારા બાપા માટલલયાભાઈ પાસે આવ્યા અને 42 રૂવપયા તેમના હાથમાું આપ્યા.  
“શાની રકમ છે ?”  

“મારા હીરજીની જવાબદારીમાું મ ુુંબઈમાું સુંસ્થાની રકમ ચોરાઈ ગયેલી ને ? તે.” 
“અરે ભીખાભાઈ ! એ પૈસા હીરજીના નથી ગયા, અમારા પ્રવાસીઓના ગયા છે. એ તો 
અમારો ખજાનચી હતો. આવાું કામ કરનારને અંગત દુંડ ભરવો પડે તો તો કાલ ઊઠીને 
કોઈ સામ  રહક કામ કરશે જ નહીં. અને લખસ્સાું તો મ ુુંબઈમાું ભલભલાનાું કપાઈ જાય છે. આ 
તો નાન ુું છોકરુું કહવેાય. અને આ છોકરો તો તમે મને સોંપેલો છે ને ! એનામાું કશી કચાશ 
દેખાય તો એમાું ખામી અમારી ગણાય. હીરજીએ એ પૈસા ચ  કવી દેવાન ુું તમને લખ્યુું તે 
બદલ તેને ધન્યવાદ, અને તમે એ આપવા આવ્યા તે માટે તમને સવાયા ધન્યવાદ. આ 
વાત હવે મનમાુંથી કાઢી નાખજો.”  આ હતી માટલલયાભાઈની  ઊંચાઈ અને બાળકોના 
ઘડતરની ગરુુચાવી. 
 

                      એમના પરની શ્રદ્ધા મોટુાં કામ કરી ગઈ             

        હુું દસમા ધોરણમાું ભણુું. મારાથી નાનો ભાઈ નરવસિંહ આઠમામાું અને એથી નાનો 
ભાઈ રામજી છઠ્ઠા ધોરણમાું. ત્રણેય લોકશાળાના છાત્રાલયમાું રહીએ અને સુંસ્થાના રસોડે 
જમીએ. નરવસિંહને બગલમાું બાુંબલાઈ થઈ. પીડા એવી કરે કે નરવસિંહ રડે અને નાનો 
રામજી એના પર ખાટો થાય “લે કર ને કસરત ! નહીં ભાળ્યો હોય મોટો પહલેવાન થવા 
નીકળ્યો છે તે ! હાથ હલાવી હલાવીને જ બાુંબલાઈ કરી છે !”  
       માટલલયાભાઈ વૈદક જાણે. મેં બન્ને ભાઈઓને તેમની પાસે મોકલ્યા. પાછા આવીને 
કહ,ે “માટલલયાભાઈએ તો ‘રાખ’ ખાવાન ુું ને ચોપડવાન ુું કહ્ુું છે.” મેં પ  છ્ ુું, “શુું ? રાખ 
ખાવાની અને ચોપડવાની ? તેમન ુું કહ્ુું બરાબર સમજ્યા તો છો ને ?” નાનાએ ટાપસી 
પ  રી- “હા મોટાભાઈ ! વધ ુખાવાની અને થોડીક ચોપડવા કહ્ુું છે.” હુું તો મ  ુંઝાયો. નરવસિંહ 
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પણ રડે….. “હુું રાખ નહીં ખાઉં.... રાખ નહીં ખાઉં !”  મેં વચલો રસ્તો કાઢ્ો. “ત ુું રડ નહીં, 
આપણે રાખ ખાવી નથી બસ ! પણ ચોપડવાની ચીવટ રાખ.” બે ત્રણ રદવસ રાખ 
ચોપડયા કરી, એકધારી રાખની લગુદી બાુંધ્યા કરી. બાુંબલાઈ પાકીને ફૂટી ગઈ, અને ચાર-
પાુંચ રદવસે રૂઝ આવી ગઈ. આઠેક રદવસ પછી માટલલયાભાઈએ મને પ  છ્ ુું, “ નરવસિંહની 
બાુંબલાઈને હવે કેમ છે ?” મેં કહ્ુું, “તમે ચીંધ્યુું હત ુું તેમ નરવસિંહ ેરાખ ખાધી તો નહીં, પણ 
ચોપડયા કરી હતી.” “હું ! પછી શુું થયુું ?” મેં કહ્ુું, “એતો મટી ગઈ.” તેઓ કહ ે–“સારુું, સારુું 
! એક નવી દવા મળી ગઈ ! મેં એ ગાુંરડયાને ‘ધરાખ’ ખાવાન ુું અને ચોપડવાન ુું કહલે ુું, 
‘રાખ’ નહીં !” મને લાગ્યુું કે આમાું તો રાખ નહીં, પણ માટલલયાભાઈ ઉપરની અમારી શ્રદ્ધા 
કામ કરી ગઈ !     
                                  અસ્પશૃ્યતાને  વતલાાંિલી                                                                                                                                              
          માટલલયાભાઈ અસ્પશૃ્યતાને હટાવવાની માત્ર વાતો જ નહીં, અમલ પણ કરતા 
હતા. હરરજનોને પોતાને ઘેર બોલાવે, સાથે રાખે, જમાડે, હરરજનોને ત્યાું પોતે જાય, ખબર 
અંતર પ  છે, માુંદગી વખતે દવા આપે. આ બધુું મેં જાતે જોયુું-અનભુવ્યુું તેની અસર  મારા 
મન પર દૃઢ થઈ.. 
        હુું ખેડ તન ુું સુંતાન. એટલે વેકેશન આખુું વાડીએ કામ કરવાન ુું હોય. બપોરન ુું ભાત ુું 
વાડીએ જ આવે. હરરજન સાથી ગાુંડાભાઈન ુું ભાત ુું પણ અમારા ઘેરથી જ આવે. પણ 
“દેવની આડી” એવી કે તેને અમારા ઘરે ઘડેલો રોટલો ન અપાય,  પાડોશીને લોટ આપી 
તેમને ઘેર ઘડાવેલો રોટલો જ અપાય. રોટલા બેય ઓળખાઈ જાય. મારો રોટલો ઘીએ 
ચોપડેલો, ગાુંડાભાઈનો એકદમ કોરો ! બપોરા બને્ન સાથે કરીએ. મારા જીવને આ ખટકે. હુું 
બને્ન રોટલાના પાડુું ભાગ. ગાુંડાભાઈને આ ન ગમે. કહ ે“આવુું ન કરાય ભાઈ ! અમે નીચુું 
વરણ, અમે માતાજીના ગનામાું આવી જાઇં !” રોજ કકળાટ કયાગ કરે. પણ હુું દાદ દઉં તો 
તો માલપરાનો વનહાલળયો કેમ કહવેાઉં ? 

        એક રદવસે મારા દાદીમા બપોરન ુું ભાત લઈને વાડીએ આવ્યાું. થોડી વારે 
વાડીપડામાું બલટો મારી બાજુમાું આવીને બેઠાું. અમારી રોટલાની વહેંચણી પકડાઈ ગઈ ! –
“મારા રોયા ! આ ગાુંરડયાનો રોટલો ત ુું ખા છો ? અને ઘરનો ઘડેલો રોટલો ગાુંરડયાને દે છો 
? ઓલ્યા ગોખલામાું બેઠેલા દેવને જોયા છે ? એન ુું પ  રુું નહીં પડે. તેં તો કાળો કેર કયો 
બાપલલયા ! એલા ગાુંરડયા ! તનેય શરમ નો આવી ? અમને અભડાવી માયાાં ! શુું થવા બેઠુું 
છે ભગવાન !”  
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        મેં કહ્ુું, “કાુંઈ થવા બેઠુું નથી મા ! વેકેશન પડ્ ુું ત્યારથી આમ જ હાલે છે, કુંઈ 
થવાન ુું હોત તો થઈ ન ગયુું હોત ? માટલલયાભાઈ કહ ેછે કે દેવના નડતર જેવ ુું કુંઈ હોય જ 
નહીં. દાણા જોવા, વળગાડ વળગવો, ભ  ત-ડાકણ બધુું જ ત  ત. આપણા વહમેો જ આપણને 
નડે છે. હરરજન શુું માણહ નથી ? ગાુંધીબાપ ુપણ આવી આભડછેટથી નારાજ હતા.” મારા 
અને મારા વશક્ષણ પર તેમને ઊંડુું માન હત ુું તેથી માનો રોષ શ્યો. મારી સમજાવટ ફળી.  
 

                              સરુધનદાદા અને વશકોતરમાને વિદાય   
    ચોસલાના અમારા વપિંઢોરના [ગારાના] મકાનની ઓંશરીના ભડે ગોખલામાું 
સરુધનદાદાનો વાસ, અને ઘરની પછીતે ગોખલામાું વશકોતરમા લબરાજે. વષગમાું બે-ત્રણ 
વાર નૈવેદ્ય ચડાવાય. વહવુારુઓએ સરુધનદાદાની લાજ કાઢવાની, એટલે ગોખલે પડદો 
રાખીએ. સરુધનદાદાના નૈવેદ્યના ચોખા બધાુંથી ખવાય પણ વશકોતરમાવાળા ચોખા માત્ર 
છોકરીઓથી જ ખવાય. છોકરાઓ ખાય તો તેને મ  છો ન ઊગે ! આવ ુું બધુું ! 
         આ વાત મેં માટલલયાભાઈને કરી. તેમણે રસ્તો કાઢી દીધો, –“આપણે ગુંગાજીનો 
પ્રવાસ કરીએ ત્યારે દેવ-દેવલાુંને ગુંગાજીમાું પધરાવી એનો મોક્ષ કરી દેવાનો.” આ વાત 
મારા વપતાને ગળે ઉતરાવી શક્યો, પણ ભ  વાએ શરત મ  કી કે “જો સામા પ  રે તરતા હાલે 
તો પાછા લાવવા, અને સોનાની મ  વતિ બનાવડાવી ફરી ગોખલામાું બેસાડવા.”  જ્યારે 
આઠમા ધોરણમાું હતો ત્યારે ગુંગાજીનો પ્રવાસ ગોઠવાયો. બત્રીશ વવદ્યાથીઓની હાજરી 
વચ્ચે મેં સરુધનદાદા અને વશકોતરમાતાને ગુંગાજીમાું પધરાવ્યાું અને એને ગુંગાજીના 
પ્રવાહમાું વહવે ુું ગમી ગયુું ! એ રીતે વષોથી વસેલાું સરુધન-વશકોતર સાથે અમારી અંધશ્રદ્ધા 
પણ ગુંગાજીના પવવત્ર જળમાું તણાઈ ગઈ. 
                            અન્યાય સામે લડત – અને પછી પાછો ભાઈચારો  
        માટલલયાભાઈ ઉપર મારા વપતાજીને તો મારા કરતાું પણ વધારે પાકી શ્રદ્ધા. એક 
પ્રસુંગ એનો પણ ટાુંકુું. મારા ગામ ચોસલામાું જમીન એક અને વેચાણ દસ્તાવેજ થયા બે ! 
મારા બાપા ભીખાભાઈએ બાજુની જમીન તેના મ  ળ માલલક પાસેથી વેચાણથી રાખી. અને 
ગામના બીજા ચાર જણાએ બદઈરાદાથી, ભેગા મળી મ  ળ માલલકના મામા જેને આ જમીન 
વાવી ખાવા માટે જ આપેલી હતી તેની પાસેથી રાખી. કોટગમાું કેસ ચાલે. સામસામા સ્ટે 
મકુાય. કેસ ઘણો લાુંબો ચાલ્યો. માટલલયાભાઈની સલાહ લેવાઈ. તેઓએ પ  રી વવગત 
જાણી, કેસનો અભ્યાસ કયો. ભીખાભાઈનો સોદો સાચો લાગ્યો એટલે એને મદદ કરી. નવ 
વરસે ફેંસલો આવ્યો-ભીખાભાઈની તરફેણમાું ! જમીન તેમને સોંપાઈ.  
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        માટલલયાભાઈ ચોસલા આવ્યા. ચોરે બેઠક રાખી. ગ્રામજનોને ભેળા કયાગ. 
“ભીખાભાઈ ! તમે સાચા હતા અને કોટે તમારી તરફેણમાું ફેસલો આપ્યો તે બદલ 
ધન્યવાદ. પણ મારી દૃષ્ષ્ટએ કોટગ-કચેરીને કારણે આ નાના ગામમાું જે ભાઈ-ભાઈની જેમ 
રહતેા હતા, તે મટી જઈ સામસામે આવી ગયા. આજ રદન સધુી તમારા ગામના 
ઝઘડાઓમાું તમે દર્યાનગીરી કરી ભાઈચારાન ુું રક્ષણ કરતા હતા. આજ તમારા જ ઘરના 
પ્રસુંગે જો ઓટ આવે તે તો કુંઈ ઠીક કહવેાય ? બોલો ભીખાભાઈ ! આનોયે આપણે કુંઈ 
ઉપાય કરવો જોઈશે ને ?” 

“માટલલયાભાઈ જે ઉપાય બતાવે તે ગામલોકોને મુંજ ર જ હોય, ખરુું ને ભાઈઓ ?” 
ગામલોકો તરફ જોઈને ભીખાભાઈએ સૌની સુંમવત માગી. 
  “ગામ લોકોને પ  છવાન ુું નથી. મારો બતાવેલો ઉપાય માત્ર ભીખાભાઈની જ મુંજ રી માગે 
છે.”  

“તો તો માટલલયાભાઈએ હકુમ જ કરવાનો હોય, ભીખાભાઈ પાસે મુંજ રી માગવાની ન હોય 
!” ભીખાભાઈ બોલ્યા. 
“આપણી સાચી લડત તો સામેવાળાઓનો પણ પે્રમ જીતવા માટેની ગણાય ભીખાભાઈ ! 
અરધી જમીન સામેવાળાઓને કાઢી આપો અને એય સ્વેચ્છાથી. તો મારે મન તમે જીતેલા 
ગણાઓ. શુું આ થઈ શકશે ?”  

ભીખાભાઈએ ગદગદ થઈ જઈ કહ્ુું, “માટલલયાભાઈ પોતે વેણ નાખે અને મારે પાળવાન ુું 
બને એવો રૂડો અવસર બીજો ક્યો હોય, કહો !” 
     સામેવાળાઓને બોલાવાયા. અને ભીખાભાઈએ કહ્ુું કે “મેં જમીનનો સોદો કયાગ પછી 
તમે એની એ જમીન ફરી વાર રાખી, તેથી મારુું હળાહળ અપમાન થત ુું લાગ્ય ુું, એટલે હુું 
લડયો. મારે જમીનની ભ  ખ નથી. ગામમાું ભાઈચારો રહ ેતે માટે, માટલલયાભાઈ કહ ેછે કે 
અરધી અરધી જમીન સગા ભાઈની જેમ વહેંચી લો અને ભાઈ-ભાઈની જેમ રહવેા માુંડો. 
આ વાત મને કબ  લ છે.” વાત પ  રી કરે તે પહલેાું જ સામેવાળા ભીખાભાઈને ભેટી પડયા. 
બધાુંની બલખો ભીની થઈ. બધાુંએ સાથે જઈ માટલલયાભાઈને પ્રણામ કયાાં. સાકર વહેંચાઈ. 
તે રદવસ ગામને માટે ‘ઉત્સવ રદન’ બની રહ્યો. 
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પાડરિાડરક સાંબાંધોની જાળિણી 

માટલલયાભાઈ મને પતુ્રવત માનતા. જેમને તેમણે પોતાના માન્યા હોય તેની તેઓ 
કેટલી બધી લચિંતા કરતા એનો એક દાખલો આપુું. મારે લગ્ન થયા પછી લાુંબા સમય સધુી 
બાળક નહોત ુું. માટલલયાભાઈ એ બાબતથી લચિંવતત રહતેા, એ વાતની જાણ તો મને બહ ુ
વરસો પછી – જ્યારે મારા મોટા દીકરા નીવતનનાું 22 વરસની વયે લગ્ન થયાું પછી 
માટલલયાભાઈન ુું જામનગરથી માલપરા બલટો આવવાન ુું થયુું ત્યારે થઈ. વરઘોરડયાું 
નીવતન-નયના તેમને પગે લાગ્યાું. પોતે એક નાની ચોપડી સાથે લાવેલા તેની ભેટ [અમારે 
મન પ્રસાદી] આપી અને કુટુુંબના સૌ હાજર સભ્યોને બેસાડી વનરાુંતે વાતો કરી. કહ્ુું “મેં 
જજિંદગીમાું બે જ વખત બાળક માટે ભગવાનને પ્રાર્થયાગ છે, તેમાુંની એક માગણીના 
જવાબરૂપે આવેલો તારો આ દીકરો નીવતન છે. પ્રભએુ મારી સાુંભળેલી પ્રાથગનાની એ 
પ્રસાદી છે, નીવતન એ દેવનો દીધેલ દીકરો છે.” આ તો માટલલયાભાઈન ુું વરદાન બનીને 
આવ્યો છે, તેની અમને ત્યારે ખબર પડી. એક બીજો પ્રસુંગ પણ વણગવી દઉં. મારુું મ  ળ 
ગામ ચોસલા કાળભાર નદીના ડેમમાું ડ બમાું જવાથી મારે માલપરા ગામે સ્થળાુંતર 
કરવાન ુું થાય તેમ છે, તેવી જાણ જામનગર માટલલયાભાઈને થતાુંવેંત મને પત્રથી જણાવ્યુું, 
“ત ુું માલપરા રહણેાક ફેરવે છે, તે મને બહ ુગ્યુું. તારી ખેતી અંગેના જે સમાચારો હુું 
સાુંભળ્યા કરુું છું –તે પ્રયોગો ચાલ ુરાખજે. તારી ખેતી બીજાને ધડારૂપ બને તેવી આશા સેવ ુું 
છું. ગામનાું કામો હોંશથી કરવાું, પણ પુંચાયત કે મુંડળીના હોદ્દાઓથી દ ર રહજેે. ગામના 
રાજકારણમાું પડીશ નહીં.”  ચોસલા હતો ત્યારે ‘આવી પડેલી આફત’ ગણી સરપુંચ-પ્રમખુ 
જેવી સત્તાકીય જવાબદારીઓ સુંભાળવી પડેલી. પણ તેમની સમયસરની ચેતવણીને કારણે 
માલપરામાું વસ્યા પછી, સત્તાપ્રાપ્પ્તની ખેંચતાણથી બચતો રહ્યો છું. 
        1991-92માું લોકભારતીએ ભ  તપ  વગ વવદ્યાથી સન્માન કાયગક્રમ અંતગગત મારુું બહમુાન 
જયાબહને શાહના હસ્તે શાલ ઓઢાડીને કયુાં, એ ખબર શ્રી માટલલયાભાઈને જામનગર 
મળ્યા. તેમણે મને અલભનુંદન આપતાું લખ્યુું, “ભાઈ હીરજી,  મનભુાઈએ લોકભારતી દ્વારા 
તારાું કામોન ુું મ  લ્યાુંકન કરી વાવષિકોત્સવ વખતે બહમુાન કયુાં તેથી હુું ખ  બ રાજી થયો છું. ત ુું 
મારા પતુ્રવત હોવાના નાતે લોકભારતીએ જાણે મને ફરી સન્માવનત કયો હોય તેવ ુું 
અનભુવ્યુું છે.” ધન્યવાદના પત્રો તો મને ઘણા મળ્યા-જેમાું સૌથી પહલેો પત્ર એમનો હતો ! 
એમની માફક એમના પત્ર દ્વારા હુું પણ ફરી સન્માવનત થયો.                              
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માટક્ષલયાભાઈ એટલે માટક્ષલયાભાઈ !  
 

 

 
 

માટલલયાભાઈ એ કોઈ વ્યસ્તત માત્ર નહોતા. તેથી વવશેષ જાણે ગામડાુંઓની સવાાંગી 
ઉત્ક્રાુંવત માટેની ચળવળ સમાન હતા. માત્ર વવચારરૂપે કદી તેમને જોયા નથી. પ્રત્યક્ષ 
આચરણ એ તેમના વવચાર સાથે જોડાએલ અંગ હત ુું. બહનેોમાું રહલેી ઘ  ુંઘટપ્રથા એ એક 
અવનષ્ટ છે તેવ ુું સમજાયુું કે તરત જ કયો અમલ. સુંસ્થામાું જે કાયગકર પોતાનાું પત્ની પાસે 
લાજ કઢાવે, તે સમાજ પરરવતગનમાું શો ભાગ ભજવી શકે ? તેમને માટે લાજ છોડવી 
અવનવાયગ બનાવી. કાયગકતાગએ વેતન જરૂરરયાત પ  રત ુું જ લેવાય-તવોલલરફકેશન પ્રમાણે નહીં 
! વનયામક હોય કે આચાયગ, કુટુુંબની જરૂરરયાત ઓછી હોય તેને પગાર ઓછો. પટ્ટાવાળાની 
જરૂરરયાત તે કરતાું વધારે હોય તો આચાયગ કરતાું તેને વેતન વધારે મળે. આવા 
પારરવારરક ધોરણે સુંસ્થામાું વેતન ચ  કવાતાું. 
       આ વવસ્તારમાું કોઈ માથાભારે માણસ કોઈને દબાવે, કે રુંજાડે, કે અન્યાય આચરે તો 
ત્રારહત વ્યસ્તત તરીકે માટલલયાભાઈ એક જ આશરો ! તેમની પાસે પહોંચી જાય કે વાત 
પ  રી ! એમની સવુાસ અને વગ સરકારમાું ઉચ્ચ સ્થાને બેઠેલા સમક્ષ એવી કે તેમની 
નાનકડી લચઠ્ઠીમાું લખાએલ સુંદેશો પહોંચે કે તરુત જ સત્તાસ્થાને રતભુાઈ હોય કે રવસકભાઈ 
હોય, જાદવજીભાઈ હોય કે સપુ્રીન્ટેડેન્ટ હોય-અમલમાું વવલુંબ ન થાય. વપડાયેલાન ુું 
આશ્વાસન કેવળ માટલલયાભાઈ. “અમે માટલલયાભાઈ પાસે જઈએ છીએ” કહ,ે ત્યાું જ પેલો 
માણસ નમત ુું જોખી દે. માટલલયાભાઈને વાુંધો અન્યાય સામે, વ્યસ્તત સામે નહીં. જેના 
વવરોધમાું જાહરેમાું ભાષણ કરે, તેને જ પાછા સામેથી કહ,ે “દરબાર ! આજ જમશુું તમારે 
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ત્યાું અને સ  ઈશુું પણ તમારી સાથે જ !” દુશ્મનને વશ કરવાનો પે્રમથી-ધમકાવીને નહીં, 
સુંપ  ણગ ગાુંધીગીરી ! 
        માટલલયાભાઈ એટલે એકલા માલપરાન ુું રખેવાળું નહીં, આસપાસના વવસ્તારમાું 
જ્યાુંથી તેમની મદદ માટેની માગણી ઊઠી હોય ત્યાું પહોંચી જ ગયા હોય ! બીજા વવસ્તારો 
કરતાું આ વવસ્તાર અસ્પશૃ્યતા, સ્ત્રી કેળવણી, રૂરઢ અને વહમેો, પ્રેતભોજન, ખેતી-ગોપાલન-
વવકાસ અને વશક્ષણ જેવી ઘણી બાબતોમાું તેમના પ્રતાપે જુદો તરી આવે છે. નજરે ચડતાું 
લક્ષણોમાું અંદરોઅંદરના ઝઘડા વખતે એકતાની જાળવણી, સત્તાકીય રાજકારણની 
ગુંદકીથી બચવાન ુું, વવના ચ  ુંટણીએ સવાગનમુવતથી સમરસ વનયસુ્તત, ભ  વમ વવહોણા અને 
નબળાઓને જમીન, મતૃ્ય ુ પ્રસુંગે કુટુુંબને સાુંત્વના ખાતર યોજાતી જાહરે પ્રાથગના, 
લોકભારતી જેવી સુંસ્થાઓમાું સુંતાનોને ભણાવવાન ુું વલણ જેવા ગાુંધીવવચારને સમવપિત 
હતા માટલલયાભાઈ.   
       ખ્યાવત પામેલુું આજન ુું માલપરા અને તેની શસ્તતશાળી પેઢીના પાયામાું 
માટલલયાભાઈન ુું અને તેમણે સ્થાપેલી વાત્સલ્યધામ સુંસ્થાના વવકાસમાું યોગદાન 
આપનારાઓન ુું તપ પડેલુું છે. આ પ્રાપ્પ્તઓ માટે ગામે માટલલયાભાઈની અને તેમને આ 
વવસ્તારની સેવા કરવાનો સુંયોગ ઊભો કરનાર ભગવાનની કૃપા ભ  લાય તેવી નથી. 
                         િાત્સલ્યધામન ુાં અભ્યાસપણૂપ િાતાિરણ      
       સુંસ્થામાું અભ્યાસન ુું વાતાવરણ બહ ુ મજેદાર. અભ્યાસપ  રક પ્રવવૃત્તઓ સરસ. 
ઇતરવાચન માટે પે્રરણા મળી રહતેી. અરે, અભ્યાસની રુલચ તો જુઓ ! 
  [1]...... રહિંદી “ववनीत”ની પરીક્ષા તો મેં દસમા ધોરણમાું જ પાસ કરી વાળેલી, અને 
આસપાસનાું કેંિોમાું दसूरी અને तीसरीની મૌલખક પરીક્ષા લેવા જવાની શરૂઆત કરી 
દીધેલી. 
   [2]......માટલલયાભાઈએ આસપાસનાું ગામોની સહકારી મુંડળીઓના મુંત્રીઓને વહીવટી 
તાલીમ આપવા “સહકારી મુંત્રી તાલીમ વગગ” ખોલેલો. એમાું દસમા ધોરણના કોઈ 
વવદ્યાથીને રસ હોય તો બેસવાની છૂટ આપેલી. મેં એ તાલીમ લઈ, પ્રમાણપત્ર મેળવેલુું. એ 
ખરુું કામ લાગ્યુું, ભણી રહ્યા પછી ચોસલાની સેવાસહકારી મુંડળીને અરાજક તત્વોના 
બાનમાુંથી મતુત કરાવતી વખતે. 
     [3]........અને અંગ્રેજી પાકુું કરવા તો રદવાળીના વેકેશન દર્યાન લાલજીકાકાની 
રાહબરીમાું થોડા વવદ્યાથીઓ છેક કોલકી મકુામે કરશનભાઈ વાછાણીની વાડીએ રહલેા. 
બપોર સધુી ડાુંગર વાઢવા-ખેરવવાની અને બપોર પછી અંગ્રેજી ભણવાન ુું. પ  રો એક મરહનો 



અનકુ્રમ 

 

26 

ખાસ વગો ભરેલા અને એ વવષયમાું એવી વનપણુતા મળી ગઈ કે તે પછીના લોકભારતીના 
કૃવષસરટિનાું બે વષગના કૉલેજકાળ દર્યાન અંગ્રેજી લબલકુલ ન ભણ્યા છતાું કૉલેજના ત્રીજા 
વષગમાું સૌ વવદ્યાથીઓની સાથમાું અંગ્રેજી વવષય હુું રહિંમતપ  વગક રાખી શકેલો. અને ‘अ’ 
શ્રેણીમાું પાસ થયેલો. સ્વયુંવશક્ષણરદન, સ્વયુંપાક, વવદ્યાથીમુંડળ, ઉત્સવોની ઉજવણી, 
દાુંરડયારાસ, વવવવધ રમતો, ભજવાતાું નાટકો, લબલેશ્વર-ઘેલા સોમનાથના પેદલ પ્રવાસો 
અને ભાતાુંપોતાું વહવેા અમે પાળેલો એક વહાલસોયો ગધેડો; લગજુભાઈ-મેઘાણીની 
વાતાગઓ, અંતાક્ષરી વગેરે દ્વારા અમે અજાણપણે ઘડાતા રહ્યા, વવકસતા રહ્યા. મારા પછી 
મારાું ભાુંડરડાું અને અમારાું બાળકો પણ અમારી આ વહાલડુી શાળામાું સુંસ્કાર પા્યાું છે 

            બાળકને શાળાએ આિતો કરિાની વશિકની તરકીબ તો જુઓ !    
     એ વખતે લોકશાળાની જેમ જ પ્રાથવમક શાળામાું પણ કાયગકરગણ કેવા 
વાત્સલ્યભાવથી બાળકોને પોતાનાું બનાવી લઈ કેળવણી આપતાું તેન ુું મારા જ કુટુુંબન ુું એક 
ઉદાહરણ ટાુંકી લઉં.                    
  1982માું જ્યારે ચોસલાથી રહણેાક ફેરવી માલપરામાું કયુાં એ વખતે મારો નાનો દીકરો 
ભરત ચોસલામાું પહલેાું ધોરણમાું ભણતો હતો. પણ એ વનશાળ હતી માત્ર એક ઓરડાની, 
અને વનશાલળયા પણ કુલ મળીને હતા ત્યાું પુંદર વીસ જ ! અહીં માલપરામાું આવી વનશાળે 
તો ગયો, પણ દરવાજામાું દાખલ થયા ભેળો અટક્યો, અને પાછો ભાગી આવી, થઈ ગયો 
ઘર ભેળો ! હવે ? અમને મનમાું થયુું કે કુંઈ વાુંધો નહીં, આજ અજાણ્યુું લાગ્યુું હશે, કાલ 
જશે, પરમ દી’ જશે. એમ કરતાું કરતાું અઠવારડયુું થઈ ગયુું પણ વનશાળે નહીં જવાના 
બહાનાું કાઢ્ા કરે ! એક રદવસ વનશાળનો વખત થયો ત્યાું “વનશાળે નથી જવ ુું, મને પેટમાું 
બહ ુ દુ;ખે છે” કહી માુંડયો એ તો તાણી તાણીને રડવા. અમે તો તલબયત બતાવવા લઈ 
ગયા ડૉ. કળવથયાસાહબે પાસે ગઢડા. કેસ કઢાવ્યો. અને જ્યાું “ભરત” એમ વારો આવ્યે 
નામ બોલાત ુું સાુંભળ્યુું ને માળો હાથ મ  કાવતોક ને મ  ઠીઓવાળી ભાગ્યો, તે થઈ ગયો 
બસસ્ટેંડ ભેળો ! અમે મ  ુંઝાયાું. હવે ? આ છોકરો ભણશે જ નહીં તો શુું કરશુું ? તે વખતે 
પ્રાથવમકશાળામાું પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી આચાયગ. એ મારા ખ  બ જ વનકટના મરુબ્બી વમત્ર. 
બાળકો પાસેથી કેમ કામ લેવ ુું તેના પ  રા મારહર. અમારો મ  ુંઝારો એમને જણાવ્યો. તમે 
જુઓ, બાળમાનસના એ એવા અભ્યાસી કે આખી વાત પામી ગયા અને ઉપાય સ  ચવ્યો 
“શરૂઆતમાું થોડો સમય તમારે કડવા થઈ, તે મારા ઉપર વધ ુભરોસો મ  કે તેવો કુંઈક 
કારહો તમારે કરવો પડશે. મારો વરસોનો અનભુવ છે કે જે બાળક પહલેી વાર વનશાળે 
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આવતુું હોય અને એ રડત ુું રડત ુું આવત ુું હોય, તે ભણવામાું કદી નબળું રહતે ુું નથી. તમે 
ભરત મને સોંપી દો, હુું એને સુંભાળી લઈશ, તમે લચિંતા કરો મા, હુું કહુું એટલુું કરો.”  

     ઊગ્યો પછીનો રદવસ. વનશાળનો વખત થયો એટલે મેં યાદ કયુાં, “બેટા ભરત ! 
વનશાળે જવ ુું નથી ગમત ુું ને ?” તો રડમસ અવાજે કહ,ે “ના ના, બાપા !” મેં કહ્ુું –“કુંઈ 
વાુંધો નહીં. તો પછી આપણે એક કામ કરીએ. જો ફરજામાું ગાયોની નીચે જે છાણ-પોદળા 
પડયાું છે ને ? એ મુંડી જા તગારામાું ભરવા, ને માુંડય વાસીદુ કરી ઉકરડે નાખવા.” એને તો 
મજા પડી ગઈ કે હાશ ! વનહાળ્યથી તો છૂટ્ા ! મને કહ,ે “બાપા ! તગારુું ક્યાું છે ?” મેં કહ્ુું 
“એ પ  છ્ તારી બાને.” એ તો ગયો એની બા પાસે અને બોલ્યો, “બા, તગારુું આપોને, મારે 
વનશાળે નથી જવ ુું, વાસીદુું કરવ ુું છે.” “અરે વાસીદાવાળા ! જાય છે વનહાળ્યે કે લઉં બરડયો 
?” કહી, જુવારન ુું રાડુું [સોટી] હાથમાું લઈને પડી પાછળ. ભરત રડતો રડતો દોડયો જાય 
આગળ ને વઢતી વઢતી એની બા પાછળ ! આઘેરેક જ હાથ પહોળા કરી પ્રતાપભાઈ ઊભા 
હતા.” અરે અરે ! બહને તમે આવા ડાહ્યા ને હોવશયાર દીકરાને કાું મારો ? આવી જા બેટા, 
આવી જા, મારી પાસે આવી જા. હુું તને મારવા તો નહીં દઉં, પણ વઢવાયે નહીં દઉં.” અને 
ભરત પ્રતાપભાઈની ગોદમાું ભરાઈ ગયો. એની તકલીફ શુું છે તે પ્રતાપભાઈએ જાણી 
લીધી. અને એનાથી મોટી મારી દીકરી વવનતા છઠ્ઠા ધોરણમાું ભણતી હતી તેની સાથે 
બેસીને ભણવાનો ઉકેલ કાઢી આપ્યો. ભરત ટેતસટાઈલ એંજજવનયર બની સ  રતમાું ઉત્તમ 
ઉદ્યોગપવત બની ધુંધો વવકસાવી રહ્યો છે. માટલલયાભાઈના સાથી કાયગકતાગઓની આવી 
આવડતનો લાભ અમારા કુટુુંબને સુંસ્કારરત થવા માટે મળ્યો છે એ અમારે મન બહ ુમોટી 
વાત છે.                          
અવિવધસર બન્યો આંબલાનો વિદ્યાથી     
        માલપરામાું મારો નવમા ધોરણમાું ભણતી વખતનો પ્રસુંગ છે: માટલલયાભાઈએ 
માલપરાનાું બધાું જ કુટુુંબોનો સવે આરુંભેલો. કુટુુંબોની હકીકતો અને કોઠાઓની સારણી 
બનાવવાન ુું કામ મને સોંપાયેલુું. તે રદવસોમાું ખાસ કામે માટલલયાભાઈનો મકુામ 
બલબલામાું. એટલે મારે પણ બલબલા રહવેાન ુું ઠય ુાં. ત્યાું લોકશાળામાું વગો ભરુું અને સવેન ુું 
કામ પણ કરુું. ક્યા સ્થળે કેટલો વસવાટ કયો તે મહત્ત્વન ુું નથી, પણ શુું મેળવ્યુું તે 
મહત્ત્વન ુું છે. ગ્રામદલક્ષણામ  વતિ બલબલા સાથે આજીવન ઘરોબો બુંધાયો. આ સોનેરી રદવસો 
જીવનભાથુું બની રહ્યા છે. સુંસ્થાના વાતાવરણની ભીનાશમાુંથી મને જે ભણવાન ુું, ગણવાન ુું, 
જાણવાન ુું મળ્યુું છે, તેને મારો અમ  લ્ય, અખ  ટ ખજાનો  આજેયે સમજુ ું છું. 
 



અનકુ્રમ 

 

28 

લોકભારતીમાાંનો મારો વિદ્યાથીકાળ    
                      
       એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા ઉત્તીણગ કયાગ પછી ઉચ્ચ વશક્ષણના અભ્યાસ માટે લોકભારતી 
ગ્રામવવદ્યાપીઠમાું દાખલ થવાનો વવચાર કયો. લોકભારતી મહાવવદ્યાલયમાું ત્યારે ત્રણ 
વવદ્યાશાખાઓ. લોકસેવા, ગ્રામવનમાગણ અને કૃવષવવજ્ઞાન. મેં તો “ખેતી” વશક્ષણ માટેની કૃવષ 
વવદ્યાશાખા જ પસુંદ કરી. કૃવષ વવદ્યાશાખામાું પાછા બે વવભાગ: એક કૃવષસ્નાતક અભ્યાસક્રમ 
અને બીજો કૃવષ સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમ. આ બે વષગનો સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમ રદલ્હી સરકાર 
માન્ય હતો. જે પાસ કયાગ પછી લોકભારતીના ત્રીજા વષગમાું સીધો પ્રવેશ મેળવી કૃવષસ્નાતક 
થવાત ુું. એટલે હુું પહલેાું સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમમા દાખલ થયો. 
         માલપરા લોકશાળામાું હુું સવાગવધક ગણુ મેળવી ઉત્તર બવુનયાદીની એસ.એસ.સી. 
પરીક્ષામાું ઉત્તીણગ થયેલો. પણ અહીં લોકશાળા સુંઘમાું પ્રથમ આવેલો શારદાગ્રામનો એક 
વવદ્યાથી મારો સહાધ્યાયી બન્યો. મનમાું થોડી ગભરામણ થઈ. પણ “એ ભલે લોકશાળા 
સુંઘમાું પ્રથમ રહ્યો, પણ હવે સરટિરફકેટ કોસગમાું એનાથી આગળ નીકળી જવ ુું છે !” એવી 
મનમાું ગાુંઠ વાળી. મહનેત ુ તો હતો જ, ઇચ્છાશસ્તત એમાું ભળી તો ભારતભરની આ 
પ્રકારના સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમ ચલાવતી તમામ સુંસ્થાઓમાું હુું ફસ્ટગતલાસ ફસ્ટગ આવ્યો. 
ભારતના ઉપરાષ્રપવત ઝાકીરહસેુનજીના વરદ હસ્તે મને પ્રમાણપત્ર આપીને, બહમુાન 
કરાયુું. 

 
                        

ડૉ. ઝાકીરહુસેનના હાથે પ્રમાણપત્ર (૧૯૬૨–૬૩) 
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મારા ગરુુિનો   

 
     કૃવષ વવદ્યાશાખામાું દાખલ થયો. કૃવષવવજ્ઞાનના વવષયો ઘણા બધા. પણ ભણવાનો ભાર 
ક્યારેય લાગ્યો નહીં. હસમખુા ઇસ્માઈલદાદાને હુું તો ‘સ્માઈલદાદા’ જ કહતેો. રવતભાઈ 
અંધારરયાનો મરક મરક ચહરેો અને મીઠપભરી વાણી ભલુાતાું નથી. કુમદુભાઈની પ્રશ્નો 
પ  છવાની રીત જ વનરાળી ! શકુલભાઈ અને સોમાભાઈ, પ્રમોદભાઈ પુંરડત અને પુંડયાભાઈ 
એટલે સૈદ્ધાુંવતક અને પ્રયોગાત્મકતાનો સમન્વય. વુંડ્રાભાઈ એવી રીતે ભણાવે કે તે બધુું 
યાદ રહી જાય ! ગાલાભાઈ અને જ.મ. શાહન ુું ભણાવેલુું આજેય એટલુું ને એટલુું જમા બોલે 
છે વ્યવહારમાું. જજતબુાપ ,ુ ઝાલાબાપ,ુ વલ્લભભાઈ અમને આપે પ્રત્યક્ષ પાઠ. સાુંતી જોડવાું-
છોડવાું, શાળા-મુંડળી-પુંચાયત સરહત બધુું જ વવદ્યાથાળીમાું વપરસાય. 
      બધાના વવષયો જુદા જુદા, પણ અમારા પ્રત્યેન ુું એ બધાન ુું વહાલ એક સરખુું ! છાત્ર 
સુંખ્યા મયાગરદત હોવાથી ગરુુજનો સાથે ખ  બ જ વનકટતાથી રહવેાનો લાભ મળેલો. અમારા 
કૌટુુંલબક પ્રશ્નો અને આવથિક સામાજજક સ્સ્થવતની જાણકારી સ્નેહભાવે મેળવે. ઘર ભ  લી જવાય 
એવી આત્મીયતા. આજે ખેતીમાું અને સામાજજક કાયોમાું ઊભા થતા અંતરાયોના ઉકેલની 
ચાવીઓનો ‘ઝૂડો’ મને લોકભારતીમાુંથી મળ્યો હતો. જેમાુંથી જેની જરૂર પડે તે લગાડી 
“ફટ”  દઈને તાળું ઉઘાડુું છું. 
 

                                  મનભુાઈની પે્રમપ્રસાદી                                
 

      કૃવષ સરટિરફકેટ અભ્યાસક્રમનાું બે વરસ પ  રાું કયાાં ત્યાું સધુી મનભુાઈ, મ  ળશુંકરભાઈ કે 
બચુભાઈના પરરચયમાું આવેલો જ નહીં. સરટિરફકેટ કોસગમાું તેમના વગો નહીં. પ્રાથગના 
સુંમેલનમાું કે વવવશષ્ટ કાયગક્રમોમાું તેમને સાુંભળતા. 
      ત્રીજા વષગમાું ત્રણે વવદ્યાશાખાઓના વવદ્યાથીઓને મનભુાઈ રાજ્યશાસ્ત્ર ભણાવે. અમને 
ખ  બ મજા પડતી. સમયન ુું કોઈ બુંધન નહીં. ભોજનવેળા વીતી જાય એનોયે ન ખ્યાલ રહ ે
અમને, કે ન એમને ! 
      પુંદરેક રદવસે લેવાઈ કસોટી, અને બીજા જ રદવસે બધાની ઉત્તરવહીઓ તપાસાઈને 
એક પછી એક, નામ બોલી બોલી સૌને પરત અપાઈ. મારુું નામ ન બોલાયુું. એક ઉત્તરવહી 
મનભુાઈના હાથમાું. મને હદયમાું ફફડાટ પેઠો –“જવાબ લખવામાું મારી કુંઈ ભ  લ થઈ ગઈ 
હશે ? કુંઈ ખોટુું લખાઈ ગયુું હશે ? ભારે કરી ! હવે ?........” .હુું મ  ુંઝવણમાું હતો, ત્યાું 



અનકુ્રમ 

 

30 

મનભુાઈ હાથમાું રહલેી ઉત્તરવહી ઉપર નજર ફેરવી બોલ્યા, “હીરજી ભીંગરારડયા કોણ, 
ઊંચી બલગળી કરે !”  
મેં ગભરાતાું ગભરાતાું ઊંચો હાથ કયો. મનભુાઈ કુંઈક યાદ તાજી કરતા હોય તેમ ઘડીક 
મારી સામે ને સામે જોઈ રહ્યા, અને પછી હસીને કહ,ે “હું….હું...! ભીંગરારડયા, તમે તો 
માટલલયાના વવદ્યાથી ખરુું ને ? ઓણના વરસમાું કૃવષસરટિના કોસગમાું પ્રથમ આવ્યા તે જ ને 
?” કહી, ઉત્તરવહીમાું અપાએલ જવાબ સૌની સમક્ષ મોટેથી વાુંચ્યો, અને કહ,ે “મારે આવા 
જવાબની અપેક્ષા હતી. ધન્યવાદ ! વગો પ  રા થયે ઘેર આવી મને મળજો.”  
      વગો પ  રા થયે હુું તેમને ઘેર ગયો. બલગણબાગમાું વવજ્યાબહને બલટા મારે. મને 
ફાટકની અંદર આવેલો ભાળી કહ,ે “કેમ ભાઈ ! કોન ુું કામ છે ? શુું કુંઈ બલખ-માથુું દુ:ખે છે ? 
તાવ આવ્યો છે ? કુંઈક બોલ તો ખબર પડે ને ...કે.....”! જવાબમાું “હુું 
....મને....મનભુાઈએ...” એવા હજુ ગોટા વાળતો હતો ત્યાું રૂમમાું સામે જ બેઠેલા મનભુાઈન ુું 
ધ્યાન અમારી તરફ આવ્યુું અને તરત બોલ્યા: “આવો આવો ભીંગરારડયા ! એ માટલલયાનો 
વવદ્યાથી છે, એમણે આપેલ રાજનીવતની કસોટીના જવાબોથી હુું ખ  બ ખશુ થયો છું, અને મેં 
જ એને બોલાવ્યા છે. પહલેા એને નાસ્તો કરાવો .” વવજયાબહનેે આગ્રહ કરીને ‘નાસ્તો’ 
નહીં, રીતસર ભોજન જ કરાવી દીધ ુું અને મારો સુંકોચ છોડાવ્યો.        

        મનભુાઈ અને વવજયાબાનો એ પહલેો પ્રસાદ. પછી તો કુંઈ ને કુંઈ વનવમત્ત શોધી 
તેમને મળવાની તક શોધ્યા કરતો. અભ્યાસકાળની એ મલુાકાતો દ્વારા તેમણે મારામાું જે 
આત્મવવશ્વાસ ભયો છે, તેણે જીવનમાું આવી પડેલા કુંઈ કેટલાયે વવકટ સુંજોગોમાું સુંઘષગ 
સામે ટકવાન ુું બળ પ  રુું પાડ્ ુું છે. મને આત્મીયભાવે તેમણે સ્વીકાયો, તેથી હુું કાયમ માટે 
તેમનો બની ગયો.                        
 

                                    વિદ્યાથીન ુાં િેન ભાાંગ્ ુાં  
      હુું જ્યારે કૃવષ-સરટિનાું બે વષગ પ  રાું કરી સ્નાતક-કોસગના ત્રીજા વષગમાું દાખલ થયો 
ત્યારે જાણ્યુું કે ભાષાના ખાસ વવષય તરીકે ગજુરાતી, રહિંદી અગર ઇંગ્લીશ -ત્રણ પૈકી, ફાવે 
તે ભાષા પસુંદ કરી શકાય છે. મને ભાષાના વવષય તરીકે ‘ઇંગ્લીશ’ રાખવાન ુું મન થયુું, 
એટલે ઇંગ્લીશના વગગમાું બેઠો. અંગ્રેજીના વગો ચ  નીદાદા લે. “And the foug rousout of the 

Ocses streem” લહકેા સાથે બોલી “Sorab and Rustam”  ઇંગ્લીશ પસુ્સ્તકામાુંથી પાઠ શરૂ 
કયો. મજા પડી ગઈ ! અંગ્રેજીના વપરરયડમાું હુું તો ખશુખશુાલ ! એમાું ઓલચિંતાની 
ચ  નીદાદાની નજર મારા પર પડી. એને મારો ચહરેો અજાણ્યો લાગ્યો હોય તેથી મારી તરફ 
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બલગળી ચીંધી અન્યોને ઈશારાથી પ  છી રહ્યા કે આ કોણ ? હુું ગભરાયો ! ત્યાું મારી બાજુમાું 
બેઠેલ પ્રથમ વષગથી જ ઇંગ્લીશના વગો ભરનાર વવદ્યાથી ગોવવિંદ બોલ્યો કે, “ દાદા ! એ 
કૃવષ સરટિમાુંથી આવ્યો છે.” ચ  નીદાદા ત્યારે તો બીજુ ું કાુંઈ ન બોલ્યા, પણ વગગ પ  રો થયે 
પાસે બોલાવી મને કહ,ે “તારે અંગ્રેજીના વગગમાું નહીં બેસવાન ુું.” મેં કહ્ુું “કેમ ?” તો કહ ે“ત ુું 
બે વરસ સધુી અંગ્રેજી ભણ્યો જ નથી.” વાતેય સાચી હતી કે બે વરસ સધુી હુું અંગ્રેજી ભણ્યો 
જ નહોતો. દાદાને વવનયથી કહ્ુું “દાદા ! કૃવષ-સરટિ કોસગમાું અંગ્રેજી ભણાવાત ુું નથી, એટલે 
ભણ્યો નથી. હવે અહીં અંગ્રેજી ભણાવાય છે એટલે મારે ભણવ ુું છે.” મારો હઠાગ્રહ જોઈ 
ચ  નીદાદા તો “આ એમ નહીં માને” હળવેકથી બોલી નીકળી ગયા. હુું મ  ુંઝવણમાું મકુાયો-
“હવે શુું કરવ ુું ?”  

         ત્યાું તો ભોજનના બેલ પહલેાું એક વવદ્યાથીએ સુંદેશો આપ્યો કે “તને મનભુાઈ 
બોલાવે છે.” કેમ બોલાવ્યો હશે ? વવચાર કરતો કરતો મનભુાઈને ઘેર પહોંચ્યો. તો ત્યાું 
ચ  નીદાદાને બેઠેલા જોયા. ભારે કરી ! માયાગ , હવે ? ત્યાું ચ  નીદાદાએ જ શરૂ કયુાં “મનભુાઈ ! 
આ વવદ્યાથી મારી ના હોવા છતાું ઇંગ્લીશના વપરરયડ ભરવાની હઠ લઈને બેઠો છે, એટલે 
તમારી પાસે લાવવો પડયો છે.”  
      મનભુાઈ મારી સામે જોઈ રહ્યા. પછી કહ,ે “કેમ ભીંગરારડયા, ચ  નીભાઈની ના છતાું 
એમના વગગમાું બેસો છો ?” “મનભુાઈ, મારે અંગ્રેજી ભણવ ુું છે.” ત્યાુંચ  નીદાદાએ ઉમેય ુાં- “ 
મનભુાઈ, એ સરટિનાું બે વષગમાું અંગ્રેજી ભણ્યો જ નથી, સીધો ત્રીજા વષગમાું મારે એને કેમ 
ભણાવવો ?” મનભુાઈની સાથે મારે બેત્રણ વાર મળવાન ુું બની ચ  ક્ ુું હત ુું તેથી તેમની પાસે 
વાત કરવાની રહિંમત મારામાું પ્રવેશી ચ  કી હતી. મેં કહ્ુું “મનભુાઈ,એમાું મારો વાુંક નથી. 
સરટિના કોસગમાું અંગ્રેજી ભણાવાત ુું જ નથી, એટલે હુું ભણી શક્યો નથી. હવે મારે અંગ્રેજી 
ભણવ ુું છે. હુું બહ ુધ્યાન આપીશ. ચ  નીદાદાનો ઠપકો નહીં આવવા દઉં. મને અંગ્રેજી રાખવા 
દો.”  

      મનભુાઈ ઘડીક વવચારમાું પડી ગયા. “ચ  નીભાઈ, આમન ુું વેન ટળે એવ ુું કુંઈક કરીએ.” 
થોડી વાર સધુી મૌન, અને પછી માથુું ખજવાળતાું ખજવાળતાું કહ,ે “ભીંગરારડયા, હુું રસ્તો 
કાઢુું. કબ  લ હોય તો !”  “હા, કહો મનભુાઈ !” મેં અને મારા વમત્ર શુંભભુાઈ ગોટી બન્ને 
જણાએ ‘હા’ રાખી. હવે મનભુાઈએ ચ  નીભાઈને કહ્ુું, “તમારી પાસે બે વરસ અંગ્રેજી ભણેલા 
બે વવદ્યાથીઓ અને આ બે વવદ્યાથીઓ – ચારેને સાથે કસોટીમાું બેસાડો. પ્રશ્નો પાઠયપસુ્તક 
વસવાયના પ  છજો. એટલે એના અંગ્રેજી ભાષા વવશેના સ્તરનો ખ્યાલ આવી જશે.” પછી 
અમારી તરફ મોઢુું ફેરવી કહ,ે “મુંજ ર છે ને ભીંગરારડયા ?”  અમે બન્ને વમત્રોએ ‘હા’ કહી. બે 
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વરસ એમની પાસે ભણેલા અને હોંવશયાર ગણાય એવા બે વવદ્યાથીઓની સાથે હુું અને મારા 
જજગરજાન વમત્ર શુંભભુાઈ ગોટી [જે મારી સાથોસાથ માલપરાની લોકશાળામાું જ પાુંચમાું 
ધોરણથી સાથે ભણનાર અને લોકભારતીમાું કૃવષ સરટિના પણ સહાધ્યાયી] કસોટીમાું બેઠા 
અને ચ  નીદાદા પાસે સતત બે વરસ અંગ્રેજી ભણેલા વવદ્યાથીઓ કરતાું વધ ુમાતસગ લઈ 
આવ્યા, અને અમને અંગ્રેજી અપાયુું. અમે બન્ને વમત્રો ‘વીથ ઇંગ્લીશ’ કૃવષ સ્નાતક બની 
શક્યા. 
       તે રદવસોમાું ગરુુજીઓ પાસે આવા વેન કરાતાું અને વવદ્યાથીઓની અભ્યાસવુતૃ ્વતને 
વેગ આપવા વનયમોમાું બાુંધછોડ કરીને પણ આવાું કરાએલાું વેનનાું રચનાત્મક વળોટ 
લોકભારતીમાું અપાતા હતા. 
         ખબર નથી, વડીલ થઈને માનથી બોલાવે તે મને ન ગમત ુું હોવાછતાું મનભુાઈ 
કાયમ “ભીંગરારડયા !” એવા માનવાચક શબ્દથી સુંબોધતા. “ત ુું” ક્યારેય કહતેા નહીં. હા, 
વવજયાબહને “ત ુું” કહતેાું, અને એ મને બહ ુગમત ુું. અભ્યાસ પ  રો કયાગ પછી ખેતી કરતાું 
કરતાું પ્રસુંગોપાત્ત જ્યારે જ્યારે લોકભારતી જવાન ુું બનત ુું ત્યારે મનભુાઈ-વવજયાબહનેને 
મળવા તો જવાન ુું જ હોય ! એટલે પછીથી તો વવજયાબહને તરફથી રીતસર કડક આદેશ 
શરૂ થયેલો : “ભીંગરારડયા ! આમ એકલા એકલા લોકભારતી ક્યારેય નહીં દોડયા 
આવવાન ુું. લગ્ન કયાગ છે ને ? તો પછી ઘરવાળીને સાથે લઈને આવવાન ુું, સમજ્યો ?”  
         અને જ્યારે જ્યારે બને્ન જણાું ગયાું હોઈશુું તો મકાનની ફરતાું ઉછેરેલાું ફળઝાડોની 
મલુાકાત કરાવે, “જો આ કાગડો બોર તો ગોલા અને ઉમરાન બન્ને બોર કરતાું મીઠાું છે, 
તારે ત્યાું આ બોરડી ન હોય તો આની બે-પાુંચ કલમ કરી વાળજે, ઈ તો તને ફાવે છે ખરુું 
ને !” અને વાલપાપડી, ચોળા, ચીભડાું,ત  રરયાું એવાું કૈંક ચીંથરડીમાું બાુંધી સુંઘરી રાખેલાું 
બીયાું શોધી શોધી મારી પત્નીને આપે અને કેટલીય ભળભળામણ કરે. અરે, બે ત્રણ 
વખતની મલુાકાતો પછી તો એમના સ્નેહવાત્સલ્યન ુું એવ ુું બુંધાણ થઈ ગયેલુું કે કેટલીય 
વખત તો એવ ુું બન્યુું છે કે મારે લોકભારતીન ુું કુંઈ કામ ન હોય, પણ પત્ની જ કહ્યાું કરતી 
હોય, “હાલો ને લોકભારતી જઈ આવીએ, વવજયાબા સાુંભયાાં છે !” અને બીજા કશાય કામ 
વવના. માત્ર વવજ્યાબાને મળવાના હતેથુી જ લોકભારતી આવ્યા હઈશુું. માતવપતા પોતાનાું 
સુંતાનોની જે ખેવના કરે, તેવી ખેવના તેમણે અમારે માટે કરી છે. બનેલા ઘણા પ્રસુંગો 
માુંહ્યલા એક બે પ્રસુંગની હજુ ટ કી વાત કરુું.                                  
બહને કે દીકરી ? થયો ગોટાળો ! લાભ ુઅને વવમળા, એક પછી એક એમ મારી બે બહનેો 
ગ્રા.દ.મ  .બલબલા લોકશાળામાું ભણતી, અને એના પછી મારી દીકરી વવનતા પણ ત્યાું 
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ભણતી. છોકરીઓ તો જ્યારે જ્યારે મનદુાદા બલબલા આવ્યા હોય ત્યારે મળવા જતી જ 
હોય !  
પહલેો પ્રસાંગ : મારી નાની બહને વવમળાએ દાદાને પ્રણામ કયાાં એટલે દાદાએ દીકરીની 
સામુું જોઈ પ  છ્ ુું, “કાું ત ુું ભીંગરારડયાની દીકરી, ખરુું ને ?” વવમળા કહ,ે “શુું દાદા તમેય તે ! 
હુું હીરજીભાઈની નાની બહને છું.” દાદા કહ,ે  “સારુું સારુું, પત્ર લખે ત્યારે ભીંગરારડયાને 
લખજે કે દાદા યાદ કરતા હતા.” “ભલે દાદા !”  ત્યાર પછી ચારેક વષગ વીત્યાું હશે. હવે 
આ ટાણે મારી દીકરી વવનતા બલબલામાું ભણે.  
બીિોપ્રસાંગ : મનદુાદાને બલબલા આવેલા ભાળી વવનતા મળવા ગઈ અને કહ,ે “દાદા 
પ્રણામ !” દીકરીની સામુું જોઈ રહી દાદા કહ,ે “મેં તને ઓળખી કાઢી છે હો ! ત ુું 
ભીંગરારડયાની નાની બહને ખરુું ને ?” વન ુકહ ે“ના દાદા ! હુું હીરજીભાઈ ભીંગરારડયાની 
દીકરી છું”. દાદા માથુું ખુંજવાળતાું ખુંજવાળતાું કહ,ે “આમ કેમ ગોટાળો કયાગ કરે છે ? 
ઓલ્યા વખતે પ  છ્ ુું ત્યારે કહતેી હતી કે હુું ભીંગરારડયાની બહને છું, અને આ વખતે કહ ેછે 
કે હુું એની દીકરી છું. કહવે ુું પડે હો તારુું તો ભૈ !” વવનતા હસતી હસતી કહ ે“દાદા ! હુું 
ગોટાળો મદુ્દલ નથી કરતી. અને તમે કહો છે એય સાવ સાચુું છે. પહલેાું ભણતાું હતાું તે 
મારાું ફૈ, એટલે કે હીરજીભાઈની બહને હતાું અને હવે હુું અહીં ભણ ુછું એ હીરજીભાઈની 
દીકરી છું.” “ઠીક, એમ છે ત્યારે, એમ કહ ેને ! તારા બાપજુીને લખજે દાદા યાદ કરે છે 
એવ ુું. લખીશ ને ?” વન ુકહ ે“હા દાદા !”  એમની જૈફ વયે પણ એમન ુું આવ ુું વહાલ વરસત ુું  
રહતે ુું. 
   બાપ-દીકરાના નાતે વદૃ્ધ બાપ એના છોકરા પાસે કેિી બાળક જેિી હઠ કરી શકે એનો 
પ્રસાંગ નોંધુાં = 

     માલપરામાું વાત્સલ્યધામ સુંસ્થામાું સાધન વવતરણ સમારોહ અને મનદુાદા એમાું 
મખુ્ય મહમેાન. અન્ય આગુંતકુોને હજુ સવારનો નાસ્તો અને ચા-પાણી ચાલ ુહતાું ને દાદા 
ધાયાગ કરતાું વહલેા આવી પહોંચ્યા. સૌને નાસ્તો કરતા જોઈ કહ,ે “ભીંગરારડયા ! નાસ્તો તો 
હુુંયે કરીશ - પણ આ ગાુંરઠયા-જલેબીવાળો નહીં.” “તો દાદા !” “તમે ગાયો રાખો છો ને ? 
તો ઘરવાળીને કહો કે બાજરાનો ટાઢો રોટલો અને દહીં મને જોયશે !” “સારુું દાદા !” કહી હુું 
તો ઉપડયો ઘેર. “જલ્દી જલ્દી મને બાજરાનો ટાઢો રોટલો અને દહીં આપી દે, મનદુાદાને 
નાસ્તો કરાવવો છે.” ઘેર પહોંચ્યા ભેળો હુું ઉતાવળ કરવા માુંડયો. ઘરવાળી પણ ઘડીક તો 
વવચારમાું પડી ગઈ કે ઓલચિંતાનો હાલદમ “ટાઢો રોટલો” કાઢવો ક્યાુંથી ? મને કહ ે“ આમ 
ચડયે ઘોડેથી હઠેાતો ઊતરો ! અને ઘડીક ધીરજ ધરો તો બધુું થઈ રહશેે.” અને માળું કહવે ુું 
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પડે ભાઈ ! એણે તો ફટાફટ રોટલો ઘડી, ચોડવી, ફ્રીજના ઉપલા ખાના-ફ્રીજર-માું ધડીક 
વાર મ  કી, ઠુંડો બનાવી, દહીંની તાુંહળી સાથે ભાત ુું બાુંધી દીધ ુું. લઈને હુું પહોંચ્યો સુંસ્થાએ. 
દાદા તો રાહ જોઈને જ બેઠા હતા કે ક્યારે ટાઢો રોટલો આવે ! ભાત ુું ખોલી, રોટલો હાથમાું 
લઈ, આમતેમ ફેરવી મને કહ,ે “ભીંગરારડયા ! આ રોટલો ઠુંડો છે પણ ટાઢો એટલે કે 
સાુંજનો ઘડેલો નથી લાગતો !” “ભલે હો દાદા ! હવે તમારી તલબયત માટે આને જ ટાઢો 
ગણી લેવાનો છે. ખાઈ લો જોઉ છાનામાના !” મારાથી થોડુુંક ભઠાઈ ગયુું અને તમે માનશો 
? દાદા એ રોટલો અને દહીં ટેસથી જમવા મુંડી ગયેલા.   
                               આિાાં લખાણો મફતમાાં ન દેિાય  !  
   તેમની અવત લથડેલી તલબયતની ગોંરદયા હૉસ્સ્પટલ રાજકોટમાું સારવાર લઈ, સાજા 
થઈ લોકભારતી આવ્યા પછી તેમના વનવાસસ્થાને માલપરાથી અમે ચારેક વમત્રો ખબર 
પ  છવા આવેલા. તલબયત એકદમ સારી હતી. વાતો કરતાું કરતાું કહ,ે “ભીંગરારડયા ! 
ખેતીવાડીના  વવષયો અંગે સારુું લખો છો.” મેં કહ્ુું, “ક્યારે અને ક્યાું વાુંચ્ય ુું દાદા !”  તો 
કહ,ે “કેમ, હુું સારહત્યનો માણસ એટલે ખેતીવાડીનાું લખાણો નહીં વાુંચતો હોઉં એમ લાગે છે 
? રાજકોટથી આવત ુું ‘કૃવષવવજ્ઞાન’ વાુંચ ુછું. સુંદેશમાું અને ક્યારેક ફૂલછાબમાું પણ તમારાું 
લખાણો ભાળું છું. લખાણની શૈલી સારી છે. લખતા રહજેો. સુંદેશવાળા કુંઈ મહનેતાણુું આપે 
છે ? આવાું લખાણો કુંઈ મફતમાું ન મળે. તે બધા તો ધુંધાથીઓ છે, ખ  બ કમાતા હોય છે. 
ન આપતા હોય તો કહજેો, મફતમાું લખી આપવાની આપણને નવરાશ નથી.” તમે જુઓ ! 
મને લખવા બાબતે ઉત્સારહત કરવાની તેમની કાળજી કેટલી ? 
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બાપ ગમુાવ્યાનો આઘાત 

 

 

દશપકદાદા 
2000ની સાલમાું મને હાટગએટેક આવ્યાથી મેં બાયપાસ સર્જરી કરાવેલી. મનભુાઈને 

એની જાણ થઈ.. માલપરા લચઠ્ઠી આવી -“મુંગળવારના રાજકોટ જવાનો છું, વચ્ચે તમારે 
ત્યાું આવીશ.” લલ. મનભુાઈ 

    ઓપરેશન પછી પુંદરેક રદવસ થયેલા. ડૉતટરની સલાહ મજુબ આરામ કરી રહ્યો હતો. 
એમની ગાડી દરવાજે આવી. હવે મારી ધીરજ રહ ેખરી ? ઉતાવળે પગલે દરવાજે પહોંચ્યો. 
ગાડીન ુું બારણુું ખોલી દાદા તો મારી વાટ જ જોઈ રહ્યા હતા.” આવો દાદા ! નીચે ઊતરો 
અને અંદર આવો.” તેમને પગે લાગ્યો. તેમનો હાથ મારી પીઠ પર ફરવા લાગ્યો. “મને 
નીચે ઉતારવાન ુું રહવેા દ્યો, ગાડીની ચડ-ઊતરમાું બહ ુ તકલીફ પડે છે. પણ તમારી 
તલબયત હવે કેમ છે ? હુું એક વાર વચ્ચે આવી ગયેલો, તમે નહીં મળેલા. મારુું મન 
તમારામાું વળગેલુું. હમણાું પ  રતો આરામ કરજો. કામ તો આખી જજિંદગી ક્યાું ખ  ટવાન ુું છે ?” 
તમે જુઓ તો ખરા, એક 87 વરસના ખખડધજ ડોસા પોતાના ભ  તપ  વગ વવદ્યાથીની ખબર 
કાઢવા કેટલુું કષ્ટ ઉઠાવે છે ! એક દીકરાને ચીંધી શકાય તેવાું કામો તેમણે મને ચીંધ્યાું છે. 
આજે તેઓ નથી ત્યારે બધુું યાદ આવતાું હૃદય ભારે થઈ જાય છે. મારા પ્રવત પતુ્રવત 
અપેક્ષાઓયે રાખી છે, ત્યારે જીવનના અમ  લ્ય અવસરો સમજી એ અપેક્ષાઓ પ  ણગ કરવા 
પ  રતી કોવશશ કરી છે.      
          છેલ્લી બીમારી જ્યારે એમને લઈને જ ગઈ ત્યારે તેમના વનિેત દેહનાું અંવતમ 
દશગને આવ્યો ત્યારે પોક મ  કીને રડાઈ જશે તો એકત્ર થયેલ વશષ્ટ સમાજમાું મારુું વતગન 
બેહ  દુું દેખાશે એ ખ્યાલે રડવાન ુું મહા પ્રયત્ને રોકી શકાય ુું હત ુું. પણ એ દૃશ્ય હજુએ જ્યારે 
જ્યારે સ્મવૃતપટ પર આવે છે ત્યારે મન અસ્વસ્થ બની જાય છે. તેમના અવસાનથી બાપ 
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ગમુાવ્યા જેવો આઘાત જીવનભર પીડા આપતો રહશેે. જેણે મને પોતાના લાડકવાયા દીકરા 
સમો દરજ્જો આપ્યો. વપતાનો અવધકાર ભોગવનાર હક્કથી બે કામ ચીંધનાર હવે અંત:સ્થ ! 
 મન ઉપર અસર મકૂી ગયેલા કાયપક્રમો  શ્રમ અને પ્રાથપના                
      શ્રમ પણ પ્રાથગના જેટલી જ પવવત્ર રક્રયા છે. રોજજિંદા કાયગક્રમો તો પાર પાડવાના જ, 
ઉપરાુંત અભાસક્રમના એક ભાગ તરીકે અઢી-ત્રણ કલાકનો શ્રમ પણ કરવાનો. સમજણ 
પ  વગકનો ઉત્પાદક શ્રમ, જીવન જીવવા માટે જરૂરી હોવાથી તેને સાધનાન ુું જ એક અંગ 
ગણવ ુું રહ્ુું.  મારા જીવનમાું એ સહજપણે માલપરા લોકશાળામાું સ્થપાએલો તે અહીં વધારે 
દૃરઢભ  ત થયો. 
      એવ ુું જ મનનો ભાર હળવો કરવા માટે, જીવનઊજાગ મેળવવા માટે સમગ્ર સષૃ્ષ્ટન ુું 
સુંચાલન કરનાર જે ઈશ્વરીય તત્ત્વ છે, તેને નમી, મનની લચિંતાઓ તેને સોંપી, થયેલ 
ભ  લોનો એકરાર કરી, નવી ભ  લો નહીં કરવાનો સુંકલ્પ કરવાનો સરસ મોકો અમારી 
વનત્યની પ્રાથગનાઓ અમને આપતી. 
 

                             રમત ગમત અને સાાંસ્કૃવતક કાયપક્રમો                                    
        ખેલરદલીપ  વગકની રમત શારીરરક ઘડતર કરવા સાથે માનવસક ઘડતર પણ કરે છે. 
વશક્ષણના અવનવાયગ અંગ તરીકે તેનો સ્વીકાર, બૌદ્ધદ્ધક અને શારીરરક સુંતલુન પણ વવદ્યાથી 
અવસ્થાને રૂડી રીતે ઘડે છે. 
          આવ ુું જ કુંઈક સાુંસ્કૃવતક કાયગક્રમોન ુું છે. વવદ્યાથી વન:સુંકોચ, વનભગયતાથી, સમ  હ 
સામે અલભવ્યતત થાય, સ્મરણશસ્તત ખીલે, સ્વીકારેલા પાત્રને હ  બહ   વ્યતત કરી શકાય, તે 
ઉદે્દશથી મેં મારી જાતને નાટ્પ્રવવૃત્તમાું જોડી હતી. ગરુુકૃપાએ મખુ્યપાત્ર મારા જ ગજવામાું 
રહતે ુું. 
                                               સહવશિણ                                              
     દીકરા-દીકરીઓની શરીર રચના થોડી લભન્ન હોવા છતાું એ બન્નેને વવકસવાની સમાન 
તક મળવી જોઈએ. સષૃ્ષ્ટવનમાગણનો ક્રમ પણ ઉભયની ઉપસ્સ્થવતનો સ્વીકાર કરે છે. 
સહઅસ્સ્તત્વ અને સામીપ્ય મનોવૈજ્ઞાવનક દૃષ્ષ્ટએ પણ જરૂરી છે. અલબત્ત લાગણીઓ અને 
આવેગોના પ્રગટીકરણ માટે વવવેક જરૂરી છે. બહનેોનાું અને અમારાું છાત્રાલયો જુદાું જુદાું, 
પણ અનેક પ્રવવૃત્તઓ સાથે રહીને કરીએ. પરસ્પરને સમજીએ. ફૂલમાુંથી ફળ બનવાની 
યાત્રા નજરે વનહાળી શકાતી નથી, છતાું એ  બનતી જ રહ ેછે. તેવ ુું જ આપણા મનન ુું સહજ 
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ઘડતર અને સમજનો વવકાસ આ સહવશક્ષણ પ્રણાલીમાુંથી મળી રહ ેછે. અમારા માગગદશગક 
સતકગ અને સજાગ હોવાથી અમે ઉલચત રીતે ઘડાયાું હતાું.  
                                        હતેલુિી ગ્રામવશિણ                                
   માત્ર છોકરા-છોકરીઓને ભણાવીને બેસી રહવેાન ુું નથી. ભણાવી-ગણાવીને તેમને જે 
સમાજમાું છૂટાું મ  કવાનાું છે, તે સમાજ શુું છે, તેની તાસીર શુું છે, હતે ુતેને સમજતા કરવાનો 
છે. વાસ્તવવક રીતે કેવા કેવા પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે, ત્યારે શુું અને કેવાું વનરાકરણો કરવાું 
પડે છે, કોણે કેવી રીતે ઉકેલો મેળવ્યા છે, તે જાણવા માટે વ્યસ્તતગત મલુાકાતો, પ્રશ્નોત્તરી 
અને એમાુંથી ઊભુું થત ુું વાસ્તવવક લચત્ર સમજવાની કોવશશરૂપે ગ્રામવશલબરો થતી હોય છે. 
અમે રામધરી ગામમાું ગ્રામવશલબર યોજી હતી. તેમાું બાગાયત, વનવવદ્યા, જળવવદ્યા, ખેતી, 
પશપુાલન તથા ગ્રામોદ્યોગની ભરપ  ર મારહતી મેળવી હતી. ગામડાુંઓના પ્રશ્નોને પોતીકા 
ગણી એ કામ જાણે આપણે જ કરવાન ુું છે, તેવ ુું સહજ લાગવા માુંડ્ ુું છે. તે ભાવનાન ુું વસિંચન 
આવા વશલબરો દ્વારા થયુું છે. 
                                            ઉત્સિ ઉિિણી 
   રોજેરોજના કાયગક્રમોમાું વશક્ષકો સાથે હોય, એટલુું જ નહીં પણ હોળી-ધ  ળેટીના તહવેારોમાું 
સૌને રુંગે રુંગાવાન ુું હોય, ધોધમાર વરસાદમાું નહાવાન ુું હોય, વનયામકશ્રીથી માુંડી પટાવાળા 
પણ આવી પ્રવવૃત્તઓમાું જાતને જોડે. જેમની પાસેથી રાજનીવતના વગોમાું સોકે્રરટસ, પ્લેટો, 
એરરસ્ટોટલને માણ્યા હોય, તેવા મનભુાઈને પણ રુંગોથી રુંગી કાબરચીતરા કયાગ છે.   
     ઉત્સવો, પ્રાચીન સાુંસ્કૃવતક મ  લ્યોને જીવુંત રાખવાન ુું ભગીરથ કાયગ કરે છે. માનવ 
માનવ માટે ઉદાર બનવાન ુું સ  ચવે છે. લોકભારતી સવગધમગ સમભાવને વરેલી સસ્થા. એટલે 
તમામ ઉત્સવો ઉપર આ માન્યતાની જબરી અસર. તે રદવસોમાું સ્થાયી થયેલો સવગધમગ 
સમભાવનો એ વવચાર, લોકઘડતરન ુું કામ કરનાર માટે ઉપયોગી સાલબત થયો છે. 
       હુું લોકભારતીમાું લોકભારતીનો બનીને રહ્યો. આજે પણ લોકભારતીનો જ વવદ્યાથી છું. 
લોકભારતીનો વવદ્યાથી હોવાન ુું મને ગૌરવ છે. માત્ર હુું જ નહીં, મારા નાના બે ભાઈઓ, બે 
બહનેો, ભાઈઓનાું પત્નીઓ, બે દીકરીઓ, પતુ્રવધ  -તમામે ગ્રામદલક્ષણામ  વતિ અને 
લોકભારતીન ુું વશષ્યત્વ અને સાવન્નધ્ય માણ્યાું છે. તેમના વાત્સલ્યમાું આકુંઠ નાહ્યાું છે. 
 

                                  
 

 

 

 

 



અનકુ્રમ 

 

38 

થોડુાંક અંગત અને કૌટુાં ક્ષબક  
 
          મારી સગાઈ ક્યારે થઈ હશે, તે તો મને યાદ નથી. નવમા ધોરણમાું માલપરા 
ભણતો હતો ત્યારે લગ્ન થયેલાું. છ સાત ગાડાુંની જાન જોડીને વરરાજો પરણવા ગયેલો. 
પણ તે વેળાના રરવાજ પ્રમાણે મેં મારી પરણેતરન ુું મોંયે જોયેલુું નહીં. પછી વાત કરવાની 
તો વાત જ ક્યાું રહી ?  
         અઘરુું ત્યારે પડ્ ુું, જ્યારે હુું લોકભારતીના છેલ્લા વષગમાું હતો. આણાન ુું નક્કી 
કરવા બને્ન વેવાઈઓ મળ્યા. ઘરેણાને મદેુ્દ વાુંકુું પડ્ ુું. વાત વટે ચડીને સુંબુંધ તોડી છૂટુું 
કરવા સધુી પહોંચી ગઈ. ઘટનાની વાત પ્રસરતાું મારા માટે ગ્રેજ્યએુટ કન્યાનાું માગાું 
આવવા લાગ્યાું. મહમેાનોની આવન-જાવન વધી ગઈ.  
          હુું ભારે ગ  ુંગળામણ અનભુવ ુું. “આ તે કેવો ન્યાય ? જે કન્યા મારી સાથે ચોરીના 
ચાર ફેરા ફરી છે, એને કે ખદુ મને પણ કોઈ પ  છત ુું નથી કે તમારી શુું ઇચ્છા છે ? 
લગ્નવવવધની ગુંભીરતા છોડી દેવાની ?  મામલુી વટને ખાતર સુંબુંધ ફોક કરવાનો ? આ 
કેમ સહન થાય ? લોકભારતીના વાતાવરણમાુંથી એટલુું શીખ્યો છું કે સાચી જણાએલી 
વાતમાું પીછેહઠ કરાય નહીં. તો મારે આ  બાબતે શુું મ  ુંગે મોઢે જે થાય તે થવા દેવ ુું ? શુું 
કરવ ુું ?” 

          મારી જેમ જ મારી પત્ની સવાઈ મ  ુંઝવણ અનભુવે ! તે ભણેલી નહીં. ધારુકામાું 
વનશાળ તો ઘણી મોટી. પણ ખેડ તની દીકરીઓને વળી ભણવાન ુું કેવ ુું ! ઢોરાું ચારે, 
ભરતગ  ુંથણ કરે, ખેતીકામમાું માવતરને મદદ કરે અને ઉંમરવાન થયે સાસરે જાય. હવે 
અમારે સવાલ એ ઊભો થયો કે એકબીજાના મત-અલભપ્રાય જાણવા કેમ ? લચઠ્ઠી-ચપાટી 
પણ લખવી કેમ ?  
         હુું પરરસ્સ્થવતનો માગગ કાઢવા વમત્રોને પ  છું. તેઓ સલાહ આપે: “ભણેલી ને 
ગ્રેજ્યએુટ થયેલી છોકરીઓ ક્યાું ઓછી છે ? તારી સગાઈ ત  ટે તો  ત  ટવા દે ! આ તો તારુું 
કજોડુું થશે !” 
         વમત્રોની વાત ગળે ઊતરે નહીં. મનમાું થયા કરે : “જે રદવસે સગાઈ થઈ હશે તે 
રદવસે અમે ભાખણભરરયા ચાલતાું હઈશુું. કોણ કેવ ુું રૂપાળું કે ખોડ-ખાપણવાળું થશે કે વધ-ુ
ઘટુ ભણશે તે ક્યાું નક્કી હત ુું ? કન્યાને ન ભણાવી હોય તો તેમાું તેનો થોડો દોષ કહવેાય ? 
મારા સ્વાથગ ખાતર તેને દુંડ પડે તો તો મારુું લોકભારતીન ુું વશક્ષણ લાજે ને ? ભલે તે અભણ 
રહી ! અભ્યાસના ભાગરૂપે બાજુનાું ગામડાુંઓમાું જઈ, ઘણા વનરક્ષરોને સાક્ષર કયાગ છે, તો 
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મારી જીવનસુંલગનીને સાક્ષર નહીં કરી શકુું ?” ગોદાવરીને પ  છ્ા વવના, તેના મનની વાત 
જાણ્યા વવના સુંબુંધ તોડવાની મારી જરીકેય ઇચ્છા નહીં. 
        મારા મન પર એક જ ધ  ન સવાર : કોઈ પણ રહસાબે ગોદાવરી સાથે રૂબરૂ સુંપકગ 
કરવો. એ ન બને તો તેના મનની વાત શી છે, તે સુંદેશા દ્વારા જાણી લેવી. બને્ન પક્ષના 
પરરલચતને આ કામ સોંપ્યુું. 
         ત્યાું તો મારા બાપજુી પર સીધો જ ગોદાવરીનો સુંદેશો આવ્યો. : ”ઘરેણાુંની હઠ મેં 
નથી કરી, એ આગ્રહ મારા બાપજુીનો છે. હુું તો તે જ ઘર અને વરને વરી ચ  કી છું. આવીશ 
તો તે જ ઘરે વહ ુબનીને આવીશ, નહીં તો આ દુવનયા છોડી જતાું અચકાઈશ નહીં.”  
       આ સુંદેશાથી મારી રહિંમત બેવડાઈ. મારો ‘સ્નાતક’ થયાનો ગવગ ઓગળી ગયો. જે 
જજગર મારે દેખાડવી જોઈતી હતી, તે હુું દેખાડી શક્યો નહીં. તેણે આપેલા સ્પષ્ટ વનણગયથી 
તથા તેની મક્કમતા અને વનભગયતા માટે મને અનહદ માન થયુું. 
         વપતાજી તો આ સુંદેશાથી ખ  બ જ હરખાયા. ઘરેણાું બાબતની જીદ ઢીલી મ  કી. 
વેવાઈએ જેટલાું માગ્યાું એટલાું ઘડાવી દઈ, પતુ્રવધ  ને તેડી લાવવા સુંમત થયા. 
          પતુ્રવધ   સાસરે આવી. સૌને પગે લાગી. અંગ ઉપરથી ઘરેણાું ઉતારી ઢગલો કરી 
કહ્ુું : “મારે આ ઘરેણાું નહીં, તમે બધાું જોઈએ છે..” બહારથી અડીખમ દેખાતા વપતાજીન ુું 
હૃદય િવી ઊઠ્ુું : “દીકરો ભણેલો છે, પણ તમે તો ગણેલાું છો બેટા ! તમે જ અમારા 
કુટુુંબન ુું ઘરેણુું નીકળ્યાું ! ઘરેણાું બધાું ભલે તમારી પાસે જ રહ્યાું, એને હરખથી પહરેો બેટા ! 
અમારા વેવાઈ વેવાઈનો વટ નાહકનો તમને દ ભવી દેત ! સારુું કય ુાં તમે બને્નએ રહિંમત 
દેખાડીને સાચી વાત અમારી પાસે રજ  કરી.”  
           માલપરા અને બલબલા લોકશાળામાું જે સુંસ્કારો મેળવ્યા હતા, તે લોકભારતીમાું 
વધારે ઘ  ુંટાયેલ, તેણે આ બળ આપેલુું. 
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ડો’કાકા પાસેથી “મધ્યમ માગપ” અક્ષભગમની જાણકારી મળી  
    
 કૃવષસ્નાતક થયા પછી બહારની દુવનયાનો થોડો અનભુવ લેવાની ગણતરીથી મારા માટે 
વપતાજીએ જ થોડો સમય નોકરી કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો, એટલે ત્રણેક મરહના મનભુાઈની 
ભલામણથી ગુંગાજળા વવદ્યાપીઠ અલલયાબાડામાું ડોલરકાકાની છત્રછાયામાું ગાળ્યા ,  
     એક પ્રસુંગ તે વખતનો પણ જણાવ ુું કે જેમાુંથી મને જીવન વ્યવહારમાું ઉપયોગી થાય 
એવી શીખ મળી. “કૃવષવવદ” અભ્યાસક્રમમાું ગાલાભાઈ [જે લોકભારતીમાું મારા પ્રાધ્યાપક 
હતા] આચાયગ અને હુું ગહૃપવત કમ અદ્યાપક. છાત્રાલયની રૂમોમાું વવદ્યાથીઓને મળવા 
અવાર-નવાર બલટો મારુું ત્યારે જ્યાું ને ત્યાું બીડીઓના ઠ ુંઠાું નજરે ચડે અને હુું અકળામણ 
અનભુવ ુું. આવ ુું તે કુંઈ ચાલે ? એક રદવસ સાુંજે હુું ગયો ડો’કાકા [બધા ડોલરભાઈ માુંકડને 
“ડો’કાકા”ના ટુુંકા નામથી જ સુંબોધતા] પાસે. અને વાત કરી કે ‘કાકા ! મને કુંઈક 
માગગદશગન આપો કે હુું જલ્દીમાું જલ્દી વવદ્યાથીઓને બીડીઓ પીતાું બુંધ કરી શકુું.” તો મને 
કહ,ે “હીરજીભાઈ ! તમે મનભુાઈ પાસે તાઝાતાઝા ભણીને આવો છો, વળી જુવાન માણસ 
છો, એટલે આવ ુું જોઈ અકળાઈ ઊઠતા હશો એ સમજી શકુું છું, પણ આપણે એને બીડીઓ 
છોડાવવી હોય તો પહલે ુું કામ વવદ્યાથીઓની રૂમે ડબલાું આપવાન ુું કરો, જેથી  બીડીઓ 
પીધાું પછી ઠ ુંઠાું ગમે ત્યાું ફેંકે નહીં, ડબલામાું જ નાખે એવો આગ્રહ રખાવો. મારી દૃષ્ષ્ટએ 
આવો “મધ્યમ માગગ” ઉત્તમ માગગ ગણાય.” હુું તો ડોકાકાનો આવો અલભગમ જોઈ વવચારમાું 
જ પડી ગયો !  
       ત્યાું પાછા કહ,ે “જુઓ ! એમને બીડીઓનાું ઠ ુંઠાું ડબલામાું જ નાખવાની ટેવ પડી 
જાય, પછી પાછા એવો આગ્રહ રખાવશુું કે ‘આટલી બધી નહીં, આખા રદવસની માત્ર બે જ 
બીડી પીવાની. અને એમ કરતાું કરતાું બીડીઓ પીતાું બુંધ કરાવી શકશુું. તમે ધીરજ રાખો, 
આવાું કામ કડકાઈથી નહીં, ધીરજથી અને સમજણથી જ થાય.” 
  ડોકાકા પાસેથી એક આખી નવી વવચારસરણી જાણવા મળી. અને કોઈ પણની સાથે વધ ુ
કડકાઈભયુાં-સામા છેડાન ુું વલણ નહીં, પણ “મધ્યમ માગગ”  અપનાવવાની ટેવ પાડવાનો 
પ્રયત્ન શરૂ કયો.         
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નાનાાં મટી મોટેરાાં બની િિાની ફરિ પડી  
  
    પણ ઘરની ખેતી સુંભાળવાની જ હતી. એટલે નોકરી છોડી, મારા વતનને જ મેં મારુું 
કાયગક્ષેત્ર બનાવ્યુું. છ મરહના થયા ત્યાું વપતાજી એક રદવસની બીમારીમાું ગામતરુું  કરી 
ગયા. મારા કાકા દમના દદી, તદ્દન અશતત. તેમન ુું કુટુુંબ અમારી સાથે જ હત ુું. કુટુુંબની 
જવાબદારી ઓલચિંતી જ અમારી માથે લઝિંકાણી. મારાથી નાનાું ચાર ભાઈઓ અને ત્રણ 
બહનેો. તેવડો જ કાકાનો પરરવાર. બધાુંને ભણાવવાું, પરણાવવાું, ધુંધે લગાડવાું, બધુું જ 
બાકી હત ુું. પરરસ્સ્થવતએ મને અને ગોદાવરીને નાનાું મટી મોટેરાું બની જવાની ફરજ પાડી. 
નાનાું ભાુંડરડાુંને કપડાુંલતાું કે ચીજવસ્તઓુ માટે સુંતોષ આપતાું, વધે તે વાપરતાું.  
        હવે અમે ભાઈઓ-બહનેો સૌને તેમની ક્ષમતા મજુબનો અભ્યાસ અને પસુંદગી 
પ્રમાણેના જીવનસાથી મળી રહ ેતેની વેતરણ કરવા લાગ્યાું. વપતાજીની ગેરહાજરી કોઈને 
સાલે નહીં તેની કાળજી લેતાું. સામે ભાઈઓ-બહનેો બધાુંએ અમને બને્નને તેના ભાઈ-ભાભી 
નહીં, પણ માતા-વપતા હોઈએ તેમ વડીલ માવતર તરીકેની અમારી આમન્યા-મયાગદા રાખી 
છે. 
 

                                કુટુાંબમાાંથી ઘ ૂાંઘટ પ્રથા ગઈ  
       નાના ભાઈ નરશીન ુું વેવવશાળ માલપરા કરેલુું. જાન જોડતી વેળા નરશીએ ઇચ્છા 
પ્રગટ કરેલી: “લગ્ન ખલુ્લા મોંએ કરાવો.” કન્યા પક્ષને તો વાુંધો હતો જ નહીં. 
માટલલયાભાઈના સહવાસે આ વ્યવહાર ગામ આખામાું સહજ થઈ ગયેલો. મારા સગા-
સુંબુંધીઓનો આ અંગે ખલુ્લો વવરોધ. વપતાજીની ગેરહાજરી. વડીલ હુું જ ગણાઉં ! હુું પણ 
ઇચ્છું કે લગ્ન ખલુ્લા મોંએ જ થવાું જોઈએ. 
      મારે એક યસુ્તત કરવી પડી. અણવરને બોલાવી સ  ચના આપી : “લગ્ન ખલુ્લા મોંએ 
જ કરવાનાું છે. મારા વસવાય કોઈ માુંડવામાું આવી “ના”  પાડે તો પણ તમારે માનવાન ુું 
નહીં.” હુું એક દોઢ કલાક સૌની નજરથી વેગળો થઈ ગયો. માુંડવામાું લગ્ન ખલુ્લા મોંએ 
થઈ રહલેાું જોઈ સુંબુંધીઓ અકળાયાું. “હીરજી ક્યાું ? હીરજી ક્યાું ?” સૌ મને શોધે ! જ્યારે 
હુું સૌની વચ્ચે આવ્યો ત્યારે લગ્નવવવધ પ  ણગ થઈ ગયેલી. સૌનો આક્રોશ મારા પર. સૌને 
શાુંવતથી સાુંભળ્યાું. આ વનણગયમાું હુું ભાગીદાર છું તેમ સૌ પામી ગયા. મારા પરનો સૌનો 
પે્રમ સફળ થઈને રહ્યો. ઘીના ઠામમાું ઘી પડી રહ્ુું. અમારા કુટુુંબમાું ઘ  ુંઘટ છોડવાની તે 
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રદવસે થયેલી પહલે આવનારી નવોઢા માટે રાજમાગગ બની ગયો. તે રદવસોમાું આ ઘણુું 
અઘરુું હત ુું. પણ અમને મળેલુું વશક્ષણ અમને  આ રીતે રદશા દેખાડત ુું રહ્ુું.                          
માત-વપતાનો િારસો 
 

 

                          
 

બા -દીિાળીબા અને વપતા- ભીખાભાઈ 
        શ્રમનો, કમગઠતાનો વારસો મારાું બાનો. ખેતીકામ ખ  બ ઝડપથી પાર પાડે. આળસ 
તો એમને જોઈ ભડકીને ભાગે ! નીંદતાું, પારવતાું, વાઢતાું, લણતાું સૌની આગળ જ હોય ! 
કપાસ વીણવાની આવડત તો તેમની સવુાુંગ ! દેશી કપાસ થતો ત્યારે ત્રણ-સાડાત્રણ મણ 
અને સુંકર આવ્યો ત્યાર પછી તો સાડાછ-સાત મણ કાુંટે ચડાવી લેવાનો. જાણે કપાસ 
વીણવાન ુું નાનકડુું મશીન જ જોઈ લ્યો, એવ ુું ચાપલ્ય ! 
         વાડીએ આવતા વડીલો-વમત્રો ખેતીની બાબતમાું આગવી સ  ઝ અને 
પ્રયોગશીલતાની સાથોસાથ શરીરની તુંદુરસ્તી અને ખેતીમાું સતત લાગ્યા રહવેાની 
માતાની ક્ષમતાની પ્રશુંસા કરે ત્યારે, તેમને ભાર દઈને કહુું, કે “ખેતીના ધુંધામાું જ્ઞાન-
વવજ્ઞાનન ુું તેજ લોકભારતીએ પ  રેલ છે, ખેતી પ્રત્યેનો સતત મનનો ભાવ, એ મારા વપતાશ્રી 
તરફથી મળેલ ભેટ છે, પરુંત ુ શરીરની નરવાઈ અને કામઢાપણાનો વારસો મારાું બા 
તરફથી મળ્યો છે. હમણાું 2009ની સાલમાું 80 વષગની ઉંમરે બા તેમની ચોથી પેઢીને 
હોંશથી સાચવવાન ુું છોડી મોટાું ગામતરે વસધાવ્યાું. તેમને  બલખે ચશ્માું આવ્યા નહોતાું. 
વાડી વપરાશના ચલાખા, બ ુુંગણ, પછેડી બસ હાથ વડે-સોઈદોરાથી જ સીવી આપતાું. 
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ભરત ભરવાન ુું ગજુ ું તો બસ એમન ુું જ ! વહ-ુદીકરીઓ તો જોઈ જ રહતેી ! તેમનો કોઈને 
અભાવો નહોતો. વાડીએ બલટો-ફેરો આવી જે હરખ વહવેડાવતાું, અમે સૌ ધન્ય થઈ જતાું. 
તેમની માયાળ અને સ્નેહભરી વાણી મજ રો સધુ્ધાુંનો ઉત્સાહ વધારનારી હતી.   
 

અમારાાં બાની ઉદારતા 
 

એક વાર એવ ુું બન્યુું કે ભીંડાનાું બીજની કોથળી મેં મ  કેલી એ જગ્યાએથી નહીં 
મળતાું મેં અમારાું બાને પ  છ્ ુું કે “બા ! એક લાલ રુંગની પ્લાષ્સ્ટકની નાની કોથળી 
[પાઉચ]  આ કબાટના નીચલા ખાનામાું મેં મ  કી હતી. ક્યારનો શોધુું છું પણ જડતી નથી. 
તમારી નજરે ક્યાુંય ચડી છે ?” તો કહ ે“શુું હત ુું એની માલીપા ?” મેં કહ્ુું, “બા ! હુું થોડા 
રદવસ પહલેાું રાજકોટ ગયો હતો, ત્યારે કૃવષ મેળામાુંથી નવીન જાતના લાલભીંડાન ુું બીજ 
લેતો આવ્યો છું. હવે ચોપવાની ઋત ુથઈ છે એટલે આજ વાડીયે લેતો જાઉં તો લીલો ભીંડો 
અને આ લાલભીંડો બને્ન બાજુ બાજુમાું ચોપી દઈએ, તો ખબર પડે કે બેમાુંથી કઈ જાત વધ ુ
ઉતારો લે છે અને ખાવામાું કઈ સારી છે એનો અખતરો કરી જોવો છે,” બાએ ઘડીક 
મનોમન યાદ કયુાં અને પછી કહ,ે” હા ભૈ ! ઈ તો મેં મોટા ફલળયાવાળા ગુંગાફઈનો ભાલણયો 
– ભીંડાનાું બી હોય તો મામી દ્યોને-કહતેો કહતેો આવ્યો ’તો’, તે સાત-આઠ દી’ પેલાું ઈ 
પડીકુું એને આપી દીધ ુું છે, મને એમ કે ત ુું તો પાછું બીજુ ું લાવવાનો જ હો ને !”  
     ઘરડાું માજી ઘેર હોય અને કોઈ પાડોશી કે ભલેને સુંબુંધી જ થતા હોય, પણ ઘેરથી 
કોઈ ચીજ-વસ્ત ુમાગવા-લેવા આવે તો ફટ દઈને “ના” કહી દેતાું હોય એવાું માજી મેં ઘણાું 
કુટુુંબોમાું જોયાું છે. જ્યારે અમારાું બાનો સ્વભાવ એવો હતો કે માગનારો ભ  લે ! “એની 
લબચારાની પાસે નો હોય, અને જરૂર હોય તો શુું કરે ? માગવા-લેવા આવવ ુું જ પડે ને ? 
અને આપણી પાસે હોય અને ના થોડી પડાય છે?” બાન ુું બસ આ જ માનસ ! સગા-
સુંબુંધીઓમાું પણ તલ, મગ, જીરુ, રાય જેવા મસાલા કે મખુવાસી ચીજ વસ્ત ુ ઉપરાુંત 
શાકભાજી તો શુું, ઘરે બનાવેલાું તૈયાર અથાણાું સધુ્ધાું આગ્રહ કરી કરી સાથે બુંધાવે. અરે ! 
ડીલે ડાભોલળયાું અને ભરટયાું ચોટાડી-ખુુંચાડી, સાવરણી કે સાવરણા બનાવવા ઘેર લાવેલ 
લાુંપડાું કે જીપટાના ભારામાુંથીય કોઈક જો માગે તો બા બેબે સાવરણા-સાવરણીનો જર્થથો 
“ઘણુું લાવ્યા છે ગોદાવરી, તમતમારે  આટલુું લઈ જાઓ” કહી આપે ત્યારે વનરાુંત થાય. 
જોકે બાનો આવો વ્યવહાર અમને પણ ગમતો. પણ ક્યારેક એવ ુું બને, કે કોઈ નવ ુું બીજ 
માુંડ થોડુું-અખતરો કરવા પ  રત ુું જ મળ્યુું હોય અને કોઈ માગે કે બા, થોડુું લબયારણ હોય તો 
આપો ને, અને ખાુંખાખોળાું કરતાું જો બાની નજરે ચડી જાય તો ખલાસ ! એટલે કોઈ એવા 
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એતસ્રા બીજને બાની સખાવત વવૃત્તથી બચવા અમારે એમનાથી છાનમુાન ુું રાખવ ુું પડત ુું 
બોલો ! આવી બાનાું અમ સુંતાનો કેટલાું ભાગ્યશાળી ગણાઈએ તમે જ કહો ! 
                                       
વપતાજીની ડહિંમત અને સચ્ચાઈ 

 

  પાુંચમા ધોરણથી શરૂ કરી કૉલેજ સધુી અભ્યાસાથે બહારગામ રહવેાન ુું બન્યુું, અને ભણી 
રહ્યા પછી વપતાજીના સાવન્નધ્યમાું ખેતીમાું જ્યાું શરૂઆત કરી ત્યાું 4-6 મરહનામાું 
હૃદયદબાણ દ્વારા એમને અચાનક મોટે ગામતરે ઊપડી જવાન ુું બન્યુું. સાવ નાનપણનાું 10-
12 વરસ અને વચ્ચે વચ્ચેના વેકેશનના બે બે માસ મળી જે થોડા ઘણા રદવસો તેમનાું હ  ુંફ 
અને વાત્સલ્યમાું નહાવાના મળ્યા છે, તે દર્યાનમાું તેમની પાસેથી જે પા્યો છું, તેને 
નજર સમક્ષ રાખી, એને જ જીવનન ુું ધ્યેય માની, તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો કાયમ 
પરુુષાથગ કયો છે. 
        એમન ુું અંગત વમત્રવત ુગળ ગણાય એવા મારા છગનકાકા, લક્ષણમામા, 
ભગવાનદાદા, વત્રકમદાદા, ભગવાનબાપ ુ જેવા બધા વડીલો પાસેથી મારા બાપાના 
અવસાન પછી એવી જ વાત સાુંભળવા મળી કે “ભીખાભાઈએ એની જજિંદગીમાું કદી ખોટુું 
કયુાં નથી, કે કદી ખોટુું બોલ્યા પણ નથી. કોઈની સાથે અણબનાવ બન્યો હોય તો પણ, 
ક્યારેય પાછળથીયે ગાળ તો શુું, એના વવષે તોછડો શબ્દ પણ બોલતા સાુંભળ્યા નથી. અરે 
! જમીન બાબતના કેસ વખતે વકીલે સલાહ આપેલી કે “ભીખાભાઈ ! તમે ન્યાયધીશ 
સાહબે સમક્ષ બસ એટલુું બોલો કે ‘સામાવાળાએ મને અપશબ્દો કહ્યા છે’ એટલે આપણે 
કેસ જીતી ગયા સમજો !” ત્યારે ભીખાભાઈએ એમ કહી દીધ ુું હત ુું કે “વકીલસાહબે ! કેસ 
હારી જઈએ તો કુરબાન ! પણ હુું ખોટુું તો નહીં જ બોલુું !” પરરણામે કેસ ઘણો લાુંબો - 9 
વરસ સધુી - ચાલ્યો. આખરે સત્યનો વવજય થયો. ભીખાભાઈ સાચા હતા, કુદરત એની ભેરે 
ચડી, કોટે તેમની જ તરફેણમાું ફેંસલો આપ્યો.  
       ગામના પાદરમાું જ બે નદીઓ વહ.ે એટલે પોતે તરવાની કળા પર સારી પક્કડ 
મેળવેલી. “કેટલીય વાર કાળભાર કે સીતાપરી નદીમાું પ  ર આવી જતાું સામે કાુંઠે ફસાઈ 
પડેલ મસુાફરને નદી પાર કરાવવા પ  રમાું તરી, સામે કાુંઠે પહોંચી, મસુાફરને સાથે રાખી 
નદી પાર કરાવતા હોય એવ ુું અમે કેટલીય વાર જોયુું છે. અરે ! નબળું-દ બળું વરસ હોય કે 
વરસાદની હલેી મુંડાણી હોય, દસ-બાર દાડા દાડી-દપાડી હાલે એમ ન હોય, તોયે પેટ તો 
ખાવા માગે જ ને ? તેવે ટાણે તાવડી ટેકો લઈ જઈ, છોકરાું ટુંક ન છાુંડી જાય તેની લચિંતા 
કરી, અમારાું કુટુુંબોમાું જાતે આવી, માણુું-બે માણાું જુવાર લઈ જવાન ુું કહી, ભાુંગ્યાનો ભેરુ 
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બનતા, એનો ગણ અમે કેમ ભ  લીએ ! ભીખોભાઈ એટલે ભીખોભાઈ !  ભીખોભાઈ કાુંઈ 
થવાય ભાઈ !” એવ ુું ચોસલાના મારા વજાદાદા, કમાકાકા અને કરશનકાકા ભરવાડ, 
ગાુંડાકાકા અને વશરામદાદા હરરજન, હમીરકાકા, અને નાગજીદાદા દેવીપતુ્રને મેં કહતેાું 
સાુંભળ્યાું છે. 
       માત્ર 45 વષગની ઉંમરમાું એમન ુું આયષુ્ય પ  રુું થઈ ગયુું એટલે શુું કરીએ ? બાકી અમ 
ભાુંડરડાું શુું, આખા પરરવાર-ગામ સમસ્તને એમની હાજરીની બહ ુજરૂર હતી. અમારા સૌના 
જીવનવવકાસમાું એમની જે ખોટ પડી છે તે કદી પરુાય તેવી નથી.  
                                કુટુાંબ વિશેની થોડીક િધ ુવિગત 

         કુટુુંબને માત-વપતા તરફથી મળેલ વારસાની આટલી વાત કયાગ પછી ભેળાભેળ 
એય વાત કરી દઉં કે અમારા વપતાજી ભીખાભાઈએ માુંડ માુંડ ચોપડી વાુંચી શકે અને 
પોતાની સહી કરી શકે તેટલુું અક્ષરજ્ઞાન મેળવેલુું. પણ અમારાું બા-રદવાળીબા તો સાવ 
હતાું અભણ. છતાું એનાું બાળકો અભ્યાસ બાબતે કેટલાું તેજસ્વી નીકળ્યાું એનાું એક બે 
ઉદાહરણ આપી દઉં. 

[1] નાના ભાઈ નરશીએ પ્રિેશ પરીિામાાં 100માાંથી 100 ગણુ મેળવ્યા 
       નાના ભાઈ નરશીએ વાત્સલ્યધામમાું 5-6-7 ધોરણ પ  રાું કરી ભાવનગર ભણવા 
જવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. ભાવનગરમાું તે રદવસોમાું સનાતન હાઈસ્ક લ સારી શાળા 
ગણાતી. ત્યાું પ્રવેશ માટેનો એટલો બધો ધસારો કે પ્રવેશ પરીક્ષા આપવાની થઈ. પરીક્ષા 
આપી. બપોર પછી જ હત ુું પરરણામ. એક પછી એક નામ બોલાતાું હતાું. એમાું “નરશી 
ભીંગરારડયા” એમ બોલાયુું. એટલે અમે તલાકગની ઓરફસમાું ફી ભરવા ઊભા થયા. ત્યાું 
પટ્ટાવાળો આવીને કહ,ે “તમને વપ્રસ્ન્સપાલ સાહબે એમની ઓરફસમાું બોલાવે છે.”  અમે તો 
વપ્રસ્ન્સપાલ સાહબેની ઓરફસમાું ગયા. વપ્રસ્ન્સપાલ સાહબેે ઊભા થઈ, નરશીને પાસે 
બોલાવી, વાુંહો ઠપકાયો !  “વેલકમ ભીંગરારડયા ! તને 100માુંથી પ  રેપ  રા 100 માતસગ મળે 
છે, પણ હુું 99 આપુું છું. તારે કોઈ ફી ભરવાની નથી. દાખલ થઈ જા. તારી ફી ભરવાનો 
ગવગ હુું વપ્રસ્ન્સપાલ લેવા ઇચ્છું છું”. નરશી સનાતનમાું ભણ્યો અને વપ્રસ્ન્સપાલની છાતી ગજ 
ગજ ફૂલે એવ ુું પરરણામ અને વતગન કરતો રહ્યો. 
                         [2] દીકરી િવનતાએ  હકુમન ુાં પાન ુાં ઊતરી દેખાડ્ ુાં 
      દીકરી વવનતાએ ગ્રા.દ.મ  . લોકશાળા બલબલામાું દસ ધોરણ પ  રાું કરી, આગળ 
ભણવાની ઇચ્છા દેખાડી. ભાવનગરમાું દલક્ષણામ  વતિ શાળા સારી, અન ેત્યાું પાછા આચાયગ 
તરીકે લોકભારતીમાું ગ્રુંથપાલ રહી ચ  કેલા અમારા ગ્રપુના ખ  બ પરરલચત એવા  દીપકભાઈ 
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મહતેા હતા. એમની સ્ક લમાું જ પ્રવેશ માટે વવનુંતી કરવી, પણ એકલા એકલા નહીં, ‘બહ ુ
તાુંતો બલળયો’ માની મારી સાથે બાબભુાઈ જાદવાણી, પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી, કીવતિભાઈ પુંડયા 
અન ે દીકરી વવનતાને પણ હારે લઈ દીપકભાઈને મળ્યાું. ભરતી ફૂલ થઈ ગયેલી. કોઈ 
વાતે એડ્વમશન આપે નહીં ! બહ ુ ને બહ ુશરમાવ્યા ત્યારે છેવટે કહ,ે “તમે અત્યારે એક 
મરહનો બીજી સ્ક લમાું દાખલ કરી દ્યો, કોઈ જગ્યા ખાલી થયા ભેળી હુું તેને અહીં લઈ 
લઈશ.” અમે તો ‘ભલે’ કહી શાળાનાું પગવથયાું ઊતરવા માુંડયાું ત્યાું દીકરી વવનતા 
દીપકભાઈને કહ-ે “સર ! આપની સ્ક લ સ્કોલરશીપ માન્ય તો છે ને સર ?”  
“કાું એવ ુું કેમ પ  છે છે બેટા ?”  

“મને સ્કોલર વવદ્યાવથિની તરીકેની સરકારની રકમ મળી રહી છે, તે મળે તેમ હોય તો જ 
મારે અહીં દાખલ થવ ુું છે, નહીં તો નહીં.” 
“અરે બહનેડી ! તેં તો હકુમન ુું પત્ ુું વાુંહ ેરાખ્યુું ! પહલેા ઊતરી ગઈ હોત તો વડીલોનો જશ 
તો હુું મેળવી શક્યો હોત ! આવી જા દીકરી, તને આજે જ એડ્વમશન આપી દઉં છું. આવાું 
સ્વમાનશીલ બાળકો અમારી સ્ક લમાું ક્યાુંથી ?”  વવનતા ડૉતટર થઈ શકી એવ ુું સારુું ત્યાું 
ભણી, અને દીપકભાઈનો અમારા પરરવાર સાથે કાયમી ગાઢ સ્નેહનો નાતો બુંધાવી આપ્યો 
એ વધારામાું. 
                                 નાના ભાઈઓ તરફથી સવધયારો 
     વપતાજીના અવસાન વખતની કુટુુંબની આવથિક સ્સ્થવત ઘણી નબળી. પણ જેમ જેમ 
નાના ભાઈઓ ભણી રહતેા જશે તેમ તેમ ધુંધે લાગશે અને કુટુુંબન ુું આવથિક પાસ ુું ગોઠવાત ુું 
જશે એવી ગણતરી રહવેા લાગી. સૌ પ્રથમ ભણી રહ્યો નરશી. એ વમકૅવનકલ એપ્ન્જવનયર 
થયો અને પી.ડબલ્ય.ુડી. પાતાળક વા વવભાગમાું સવવિસે લાગ્યો.. ને ચારેક મરહના થયા ત્યાું 
“અહીં બહ ુખોટુું થાય છે, મારે આવી નોકરી કરવી નથી.” કહી, રાજીનામુું આપી બે રોજગાર 
ટૅકવનવશયન બની ઘેર આવતો રહ્યો ! હવે ? એગ્રોસવવિસ સેંટર શરૂ કરવા બે રેતટર લાવ્યા, 
ખેડ તોનાું ખ  બ ભાડાું કયાાં. અરે ! ભાગીદારી કરી રકલોસ્કર રેતટરની ભાવનગર-અમરેલી 
જજલ્લાની એજ ુંસી લીધી, પણ એમાુંય સત્યના અલણશદુ્ધ આગ્રહના રહસાબે બહ ુજા્યુું નહી. 
ખેનીભાઈની ભાગીદારીમાું સ્ટોનક્રશર [ભરડયુું] કયુાં અને સાઈટ પર જતાું ટેંકર સાથે 
એતસીડેંટ થતાું અકાળે અવસાન થયુું. પણ....... 
                             િાત કુટુાંબ ભાિનાની અને લાગણી-રખાિટની  
          ......પણ ભાઈ રામજી થયો વસવવલ એપ્ન્જવનયર. એણે એના ભાગીદાર મનોજભાઈ 
સાથે શરૂઆતમાું કોંરાકટનો અને પછીથી કાપડનો વ્યવસાય શરૂ કરી સૌથી નાના ભાઈ 
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વજુને સાથમાું લીધો. વલ્લભને ગારરયાધારમાું રેતટર રરપેરીંગન ુું ગેરેજ કરાવ્ય ુું અને પછી 
એને પણ સરુત કાપડ વ્યવસાયમાું બોલાવી લીધો. ધુંધાન ુું સારુું ગોઠવાયા પછી એક રદવસ 
રામજી મને કહ ે  “ભાઈ ! અમને જીપ લેવાન ુું મન થયુું છે.”  

“બહ ુરાજી થવા જેવ ુું ભાઈ ! જરૂર લો, અને હોંશથી હરો ફરો અને ધુંધો પણ કરો.”  

તો કહ ે“એકનો નહીં, બે જીપનો ઓડગર નોધાવ્યો છે.”  

“કેમ ? બીજી કોના માટે ?” મારાથી પ  છાઈ ગયુું. 
“તમારા માટે ! અમે નાના ભાઈઓ ફોરવ્હીલ ફેરવીએ અને મોટા એમનામ રહ,ે એવ ુું ક્યાુંય 
હોત ુું હશે ?”  
         અને સાચ્ચે જ માલપરાના “પુંચવટી” ઘરના ફલળયામાું ડ્રાઈવર આવી નવી જીપ 
મ  કી ગયો. આ વાતને આજ 30 વરસ થવા આવ્યાું છે. દર પાુંચ વરસે ભાઈઓ દ્વારા જ 
સાવ નવી પડીકાબુંધ જીપ આવી જાય છે, અને જ ની જીપ ક્યાું ચાલી જાય છે એની ખબર 
એમને હશે ! આજ રદન સધુી નાના ભાઈઓ તરફથી અમને માત-વપતાથી પણ વવશેષ 
સગવડ, સ્નેહ અને સન્માન મળી રહ્યાું છે એની અમારે મન બહ ુમોટી રકિંમત છે. 
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આિનો અમારો પાંચિટી પડરિાર 

 

 

 

 
 

 

 

         છાત્રાલયમાું રહી, એકબીજાને વધમુાું વધ ુઅનકુ ળ થઈ, ક્યારેક થોડુું જત ુું કરવ ુું પડે 
તો તે જત ુું કરીને પણ સમ  હભાવના ન ખોરવાય તે રીતે રહવેાની જે તાલીમ મળી હતી તે 
કુટુુંબજીવનમાું પણ ખપમાું આવી હતી. ભાઈઓમાું હુું મોટો. હુું અને મારાું પત્ની જે વતગન 
કરીએ, તેની છબી નાનાું ભાુંડરડાું અને બાળકોમાું અદભતુ રીતે લઝલાઈ. 
        મારાથી નાના ભાઈ નરશીન ુું 1983માું એક વાહન અકસ્માતમાું અવસાન થયુું. બીજા 
ભાઈઓમાું ભાઈ રામજી તથા તેનાું પત્ની શવમિષ્ઠા અને બે દીકરાઓ નીરવ-નેવવલ તથા 
ભાઈ વલ્લભ અને તેના ઘેરથી મુંજુલા તથા દીકરો તષુાર તેમ જ નાનો ભાઈ વજુ, તેનાું 
પત્ની કમળા અને બે દીકરા-રહરેન તથા ખશુ સૌ પોતપોતાની આવડત અને ફાવટ પ્રમાણે 
સરુત, સચીન અને અમદાવાદ સ્સ્થર થયા છે. અમે દુંપતી ખેતી સુંભાળી રહ્યાું છીએ . બન્ને 
દીકરા નીવતન અને ભરત કાકા સાથે સરુત-સચીન ધુંધે જોડાયા છે. કુટુુંબની પતુ્રવધ  ઓ લચ. 
નયના, અરુણા, વવલાસ, પારુલ, આશી અને ધારા કુટુુંબ સરભરા અને બાળઉછેરમાું વ્યસ્ત 
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છે. કુટુુંબની મોટી દીકરી વવનતા ડેષ્ન્ટસ્ટ થઈ એના પવત ડૉ. વનલેશ કુમાર સાથે 
બાપનુગરમાું પોતાની હૉસ્સ્પટલ ચલાવે છે. નાની દીકરી વનરાલી તાજેતરમાું જ [2014]  
લગ્નગ્રુંવથથી જોડાઈ સાસરે વસધાવી છે. પુંચવટી બાગનાું ફૂલડાું-અંશ,ુ અભય, સાક્ષી, શ્લોક, 
આયાગ, શકુન અને પ્રાુંશ ુતથા ભાણો ધૈવત –એની રીતે વવકસી સગુુંધ ફેલાવવા અભ્યાસમાું 
મસ્ત બન્યાું છે. બહનેો શાુંત,ુ લાભ ુઅને વવમળા ઘરેબારે સખુી છે. આમ પુંચવટીનો બાગ 
એનાું બહને-ભાણેજરુું સરહત પ્રભ ુકૃપાએ લીલો કુુંજાર છે. 
         ચા, બીડી, પાન, મસાલા, ગટુકા સદભાગ્યે પરરવારના એકેય સભ્યને અભડાવી 
શક્યાું નથી. પ  રી સમજ સાથે વ્યસનોમાું લપેટાયેલાું સ્વજનોને વ્યસનો છોડાવવા ચોરકયા 
બળદ જેટલુું બળ કરીએ છીએ. 
          સુંયતુત કુટુુંબની ભાવના હજુ જીવુંત છે. ત્રણ ભાઈઓને ત્યાું તો સુંતાનોને ત્યાું 
સુંતાનો છે. નાનાું-મોટાું મળી 29 જણા કુટુુંબ-ફોટામાું સમાયાું છીએ. હજુ જુદા થવાન ુું કોઈ 
નામ લેત ુું નથી. સુંયતુત કુટુુંબ, સુંયતુત જીવન અને સુંયતુત પ્રયત્નો !  જે કોઈ વમલ્કત 
વસાવીએ, તે પછી વાડી હોય, મકાન હોય કે વાહન હોય – નામ ધારણ કરે “પુંચવટી” જ ! 
સમ  હજીવનનો સુંસ્કાર અમારા પરરવારને તો ફળ્યો જ છે. આજે વવશ્વનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન 
કોઈ હોય તો તે છે સાથે જીવતાું આવડત ુું નથી. આજના વવશ્વની ઓળખ એ છે સાથે મરતાું 
આવડે છે પણ સાથે જીવતાું નથી આવડત ુું !     
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સામાર્જિક અને શૈિક્ષણક કામનુાં સરિૈ્ ુાં     

 
        વતન ચોસલામાું સામાજજક જીવન સાથે ઓતપ્રોત થતો જતો હતો. ગામ નાન ુું, 
લોકો અવશલક્ષત. સ્થાવપત રહતો દ્વારા લોકોન ુું આવથિક અને સામાજજક શોષણ થત ુું હત ુું. 
ગામમાું એક સહકારી મુંડળી ચાલે. જેઓ નમતા-ભજતા રહ ે તેને વધરાણ મળે. કોઈ 
સભાસદને કશુું બોલવાનો અવધકાર નહીં. થોડો સમય મેં આ બધુું જોયા કયુાં. સભાસદોની 
લાચારી જોઈ. બહ ુ અકળાયો. લોકભારતીના સુંસ્કારો સળવળી ઊઠયા. મુંડળીની 
સામાન્યસભા, કારોબારીની બેઠક, બધુું કાગળ ઉપર જ ! આવી જોહકુમી કેમ ચલાવી 
લેવાય ? મારા વપતાજી ગજુરી જતાું હુું સભાસદ થયો. માુંડ માુંડ એક વમરટિંગ મળી. રહસાબો 
વુંચાયા. એમાું મેં કુંઈક પ  છ્ ુું. તો જવાબ મળ્યો : “ભાઈ હીરજી ! ત ુું હજુ બહ ુનાનો છે. તારે 
અમને પ્રશ્ન પ  છવાને હજુ ઘણી વાર છે !” 
         સભા પ  રી થયે મેં સૌને એકઠા કયાગ. “જો આપણે સુંગરઠત થઈએ, તો આપણા બધા 
પ્રશ્નો હલ થશે,”  એવી હૈયાધારણ આપી. ગામનાું લોકોને તો આવો વ્યવહાર ગમે નહીં , 
પણ કોઠે પડી ગયેલો. કાયદા કાન  નથી તો બધા અજાણ. તેથી અજ ુંપામાું રહઝરાયા કરે. કશુું 
બોલે નહીં. મેં કહ્ુું : “તમને બધાને એવ ુું જ લાગત ુું હોય કે આ તમુાખી સહવેી નથી, તો 
એક જ રસ્તો છે - રહિંમતથી એક અવાજે બોલવાનો ! વચ્ચે કોઈથી ફસકી નહીં જવાય. તમે 
બધા સાથે હો તો સાવજની બોડમાું જઈ પડકારવાની મારી તો તૈયારી છે ! બોલો, તમે 
બધા સાથે રહવેા તૈયાર છો ?”  સૌ તૈયાર થયા. મેં સહકાર વવશેન ુું સૈદ્ધાુંવતક જ્ઞાન અને 
મુંડળી સુંચાલન વવશેની વવગતો લોકભારતીમાું મેળવેલ હતાું. દોડધામ કરી ખાસ સાધારણ 
સભા બોલાવી. સભા વખતે કોણે શુું બોલવ ુું તે અગાઉથી જ ગોખાવી રાખ્યુું હત ુું. સાધારણ 
સભામાું વવકાસ અવધકારીની હાજરી વચ્ચે ચાલ ુ કવમટીને ગેરકાયદેસર ઠરાવી, નવી 
વ્યવસ્થાપક કવમટી ચ  ુંટી કાઢી.     
           હવે સવાલ એ આવ્યો કે પ્રમખુ કોણ થાય ? લોકભારતીના સુંસ્કારોએ પ્રમખુ 
થવાની રહિંમત આપી. સુંગઠનની તાકાત શુું છે તે બધાએ અનભુવ્યુું. ધમકી, જાસાને ઘોળીને 
પી ગયા. 
          મુંડળીન ુું કામઠામ વ્યવસ્સ્થત થત ુું ગયુું. જે વવરોધીઓ હતા, તેમનાું પણ વાજબી 
કામો વવલુંબ વવના થતાું. વસલુાત સમયસર થાય, ખાતર-લબયારણ સભાસદો મુંડળીમાુંથી 
જ ખરીદે અને મુંડળી સૌની બની રહ,ે તેવા સવન્નષ્ઠ પ્રયત્નો થતા રહ્યા. 
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પાંચાયત સાંભાળિાની ફરિ ઊભી થઈ  

 
   દોઢેક વરસે આવી ગ્રામપુંચાયતની ચ  ુંટણી. ગ્રામપુંચાયત પણ પેલા લોકોને જ હસ્તક. 
કોઈથી કશુું બોલાય નહીં, કે તેઓનો વવરોધ કરાય નહીં. લોકાલભમખુ શાસનન ુું નામ વનશાન 
નહીં. અમે સામેથી તેઓને મળ્યા. અમે કહ્ુું : “આ વખતે ગ્રામવવકાસનાું કેટલાુંક કામો 
કરવા ધાયાાં છે. તેમાું સગુમતા રહ,ે તે માટે આપ વડીલના માગગદશગન નીચે કોઈ યવુાનને 
સરપુંચ બનાવીએ તો કેમ ?”  તેઓ ન માન્યા. કહ ે: “જીવીશ ત્યાું સધુી સરપુંચ તો હુું જ 
રહીશ !” આ એકાવધકારવાદને પડકારવાન ુું નક્કી કયુાં. અમારા જ થને વધારે સુંગરઠત અને 
સરક્રય બનાવ્યુું. પડકાર ઝીલ્યો. ચ  ુંટણીએ વવજય અપાવ્યો. 
        તેમને માટે ‘હાર’ જીરવવી અઘરી હતી. વષોથી ચલાવેલી જોહકુમીને ધોબીપછાડ 
ફટકો પડેલો. તેઓ ઘાુંઘા બન્યા. કોટે ચડયા. છ મરહના કેસ ચાલ્યો. અમારા માટે આ નવો 
અનભુવ હતો. કોટે અમારા જ થને કાયદેસર ચ  ુંટાયેલુું જાહરે કયુાં. એ લોકોએ અમારામાુંના 
કેટલાક સાથે ચા-પાણી, ભોજનારદ વ્યવહારો બુંધ કયાાં. પણ અમે ડરી જઈએ એવા 
ઢીલાપોચા રહ્યા ન હતા. અમારે કશ ુખોટુું તો કરવ ુું નહોત ુું, પછી બીક શાની ?    
       ચ  ુંટાયેલા સભ્યોમાુંથી સરપુંચ કોણ થાય ? અનેક ચચાગઓ અને મથામણો પછી 
યવુાન વમત્ર ગોરધનભાઈ ડુુંગરાણીને મુંડળીન ુું પ્રમખુપદ સોંપ્યુું અને હુું સરપુંચ થયો.              
                            વશિણની ઝાંબેશ ઉપાડી           
         સહકારી મુંડળી અને ગ્રામપુંચાયત ઝૂુંટવાઈ ગઈ એટલે એ લોકોનો રોષ ઊકળી 
ઊઠયો હતો. ત્યાું અમે પ્રાથવમકશાળામાું વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા વધારવા ઝુંબેશ ઉપાડી. બીજા 
વશક્ષકની જગ્યા મેળવી. સામા જ થે સુંખ્યા ઘટાડવાના ઈરાદે પોતાનાું બાળકોને શાળામાુંથી 
ઊઠાડી લીધાું. અમે ગામમાુંથી ભણવા લાયક તમામ બાળકોને પ્રવેશ અપાવી ઝૂુંટવાઈ 
જતી વશક્ષકની જગ્યા બચાવી. શાળાના વશક્ષકોને ફરજપાલન માટે નીડર બનાવ્યા. શાળા 
ધમધમતી બની. 
                           સહકારી માંડળીનો સેકે્રટરી બન્યો    
          અમારા જ થે સહકારી મુંડળી સુંભાળ્યા ભેળું , એ જ વમરટિંગમાું જ ના મુંત્રીએ 
રાજીનામુું ધરી દીધ ુું. અમે તે સ્વીકારી લીધુું. સવાલ આવ્યો, મુંત્રી શોધવાનો. બાજુના ગામ 
અલણડાના કાનભુાઈ તૈયાર થયા. એક રદવસ વધરાણ માટેની રકમ બૅંકમાુંથી આવેલી. તે 
રદવસે અમારી કોઈની હાજરી નહીં. સામેના જ થે મુંત્રીને ધમકાવીને, ગેરબુંધારણીય રીતે 
વધરાણ લઈ લીધુું. મુંત્રીને બીક લાગી. રાજીનામુું ધરી દીધ ુું. 



અનકુ્રમ 

 

52 

           અમે સૌ એકઠા થયા. એમ લાગ્યુું કે બહારની કોઈ વ્યસ્તત આ માથાભારે તત્ત્વો 
સામે ઝીંક નહીં ઝીલી શકે ! “અપના હાથ, જગન્નાથ ! આપ મ  આ વવના સ્વગે કાુંઈ જવાય 
?” આપણામાુંથી જ કોઈકે રહિંમત બતાવવી જોઈએ. સહકારી કાયદામાું વનયમ એવો કે મુંત્રી 
“તાલીમી” હોવા જોઈએ. અમારા પૈકીના એક જીવણદાનભાઈએ રહિંમત દેખાડી : “મને 
તાલીમ અપાવો, હુું કોઈથી ફાટી પડતો નથી.” અમે તેમને તાલીમ માટે મોકલ્યા. મારી 
પાસે માલપરાના અભ્યાસ દર્યાન તાલીમ લીધેલી તેના સરટિરફકેટ તો હતાું જ. હુું 
કામચલાઉ મુંત્રી બન્યો. શાળામાું મળેલ વશક્ષણ ખરુું કામ લાગ્યુું. 
                        પોલીસ પટેલની વનમણ ૂાંક અને ગરુુિનોની શીખ        
     તે રદવસોમાું ગામમાું રેવન્યનુા માણસ તરીકે “પોલીસ પટેલ” નામની પણ એક જગ્યા. 
આજ રદન સધુી એ જગ્યા પર પણ એ જ જ થે કબજો જમાવી રાખેલો અને અરાજક 
તત્ત્વોને એના નેજા નીચે આશરો અપાતો રહલેો. પોલીસ પટેલની ઉમર થતાું નવી 
વનમણ  કનો હકુમ જાહરે થયો. માગગદશગન માટે લોકભારતી પહોંચતાું મનભુાઈ જ પહલેા 
મળ્યા. [મનભુાઈને કાને ચોસલાની મુંડળી અને પુંચાયતમાું થઈ રહલેા ફેરફારોની વાત 
પુંહોચી ગયેલી] વાતની રજ આત કયાગ ભેળા કહ,ે “ભીંગરારડયા ! તમે જ કહ્ુું હત ુું કે ભણીને 
પછી “ખેતી” વસવાયની બીજી કોઈ લપ્પન-છપ્પનમાું પડવ ુું નથી. તો પછી શીદ પડયા આ 
પુંચાયત અને સહકારી મુંડળીની ધમાલમાું ?” મનભુાઈનાું આવાું વેણ સાુંભળી હુું ઘડીક તો 
ડઘાઈ જ ગયો. 
“પણ મનભુાઈ ! આમાું તો વહીવટકતાગઓની ચોખ્ખી દાદાગીરી જ છે. જે સભ્યો 
નમતાભજતા રહ ેતેમને વધરાણ મળે, બીજાને નહીં. મુંડળીની સાધારણસભા, વ્યવસ્થાપક 
સવમવતની બેઠક, બધુું કાગળ ઉપર જ ! ગ્રામપુંચાયતમાું પણ એવી જોહકુમી કે કોઈને કશુું 
બોલવાનો અવધકાર જ નહીં. આવી જોહકુમી સાુંખી લઈ, મુંડળી કે પુંચાયત થોડાું હાલવા 
દેવાય ? મારે આવી લપમાું પડવ ુું જ નહોત ુું પણ આવો અન્યાય નજરોનજર કેમ સાુંખવો 
?”  
        મારી અકળામણને ઘડીભર નીરખી રહી, મરક મરક હસી કહ,ે “શાબાશ ! તમારો 
આવો જ જવાબ હુું ઇચ્છતો હતો ભીંગરારડયા ! તમારી આવી અકળામણ વવશે મને માન 
ઊપજે છે. હુું તો જરા તાવણી કરતો હતો કે તલમાું તેલ કેટલુુંક છે એની ! મને ખબર છે 
ગામડાુંઓમાું કેવ ુું કેવ ુું થત ુું હોય છે એની ! અને આવે વખતે લોકભારતીન ુું વશક્ષણ લીધેલો 
જણ અન્યાય સામે બુંડ ન પોકારે તો, અમે તો એટલી અમારા વશક્ષણની જ કચાશ ગણીએ. 
તમે ખેતી કરો છો એનો અથગ એવો નથી કે ગાય, બળદ, ગાડુું અને હળ -આ વસવાય 
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કોઈની ઓળખાણ જ નહીં ! ખેતી કરવા ગામડાુંમાું જઈ વસ્યા છો, તો ગામની શાળા, 
ગ્રામપુંચાયત અને સહકારી મુંડળી એ ત્રણ તો પાયાની સસ્થાઓ. જેના પર તો ગામના 
વવકાસનો આધાર હોય છે ભલા ! એનાથી અલલપ્ત કેવીરીતે રહી શકાય ? તમારે એના પ્રશ્નો 
હાથમાું લેવા જ રહ્યા. 
“પણ મનભુાઈ ! આ બધુું કુંઈ એકલા હાથે થોડુું થઈ શકે ?” હુું હવે સ્વસ્થ થઈ પ્રશ્નો કરવા 
લાગી ગયો. 
“હુું ક્યાું કહુું છું તમે એકલા હાથે બધુું કરો. જુઓ ! તમે ‘સહકાર’ વવષય ભણ્યા છો ને ? તો 
લ્યો ગામલોકોનો સાથ. સત્યને પણ સુંગરઠત તો રહવે ુું પડે હો ભાઈ ! છતાું કુંઈ અડચણ પડે 
તો અમે બેઠા જ છીએ ને ? હરેયાગ વવના રહિંમતથી કામ લ્યો, તમે આ બધુું ગોઠવી શકશો 
એવી મને ખાતરી છે. આજના તમારા પ્રશ્ન બાબતે દલસખુભાઈન ુું માગગદશગન લેતા જાઓ , 
બધુું ગોઠવાઈ જશે.”               
         અમે દલસખુભાઈના માગગદશગન અને હ  ુંફ થકી જ જે પુંચાયતનો સભ્ય ના હોય 
અને મુંડળીની કારોબારીમાું પણ ન હોય છતાું સાચી બાબતોમાું સ  ર પ  રાવે, એવા એક 
યવુાન લાભભુાઈ ઠુમરને પોલીસ પટેલ તરીકે વનમણ  ક અપાવી શક્યા. 
                           ત્રણે ઉમેદિારો એક િ માંચ પર              
     ગજુરાતમાું પુંચાયતી રાજ્યની સ્થાપના થઈ ચ  કી હતી. તાલકુા પુંચાયતન ુું 
પ્રવતવનવધત્વ કરવા અમારાું ચાર ગામો વચ્ચે એક જગ્યા હતી. ચ  ુંટણી આવી. ઉમેદવારો 
ત્રણ ખડા થયા. તેમાું એક અમારા ગામના પણ ખરા. ગામના મતો તેમને વધ ુમળે તેવ ુું 
કરવાનો કેટલાકનો મત.  
       લોકશાહી શાસન પદ્ધવત વવશે મનભુાઈ પાસે અનેક તકો લડાવી ખલુાસા મેળવ્યા 
હતા. અહીં તેનો પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરવાન ુું મન થયુું. મેં આગેવાનોને ભેગા કયાગ. સમજાવ્યા-
“આપણા નાના ગામમાું આ લોકો વારુંવાર આવી, આડુું અવળું સમજાવી, આપણામાું ફૂટ 
પડાવે તેના કરતાું, ત્રણે ઉમેદવારોને એકસાથે એક મુંચ પર બોલાવીએ. પોતે ચ  ુંટાઈ 
આવશે તો કેવાું કેવાું કામો કરશે, તે એક જ મુંચ ઉપરથી રજ  કરે અને લોકોને પોતાનો 
પરરચય આપી મતની માગણી કરે તેવ ુું ગોઠવ્યુું હોય તો કેમ ?” મારી દરખાસ્ત સૌએ 
વધાવી લીધી. દરેક ઉમેદવાર પોતાના ગપૃ સાથે આવ્યા. ત્રણેય ગપૃને ગામે મહમેાન 
માન્યા. તેમની વાતો સાુંભળી. છેલ્લે મેં ગામના સરપુંચ તરીકે સૌનો આભાર માની કહ્ુું : 
“ત્રણે ઉમેદવારોને તમે સૌએ સાુંભળ્યાું. મત કોને આપવો તે તમે સૌ જાતે જ નક્કી કરજો.” 
વરસો સધુી આ પ્રણાલલકા અમે ચાલ ુરાખી. 
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ચ ૂાંટણીફાળો પરત કરાયો   

 
     મનભુાઈ કાયમ કહતેા: “સારા માણસોએ રાજકારણમાું જવ ુું જોઈએ” પાલલતાણાની 
બેઠક પરથી ધારાસભાની ઉમેદવારી નોંધાવી મને બોલાવ્યો. કહ ે“ભીંગરારડયા ! તમે જાણ્યુું 
હશે કે પ્રવીણવસિંહ સામે મેં ઉમેદવારી નોંધાવી છે. વધ ુનહીં વાપરીએ તોયે ચ  ુંટણી પ્રચારમાું 
35-37 હજારના ખચગની જોગવાઈ તો કરવી જ પડશે. સરુતના 5-7 વમત્રોનાું નામ આપુું, 
તેને મળો અને બની શકે તેવો તમારી રીતે પ્રયત્ન કરો.” મનભુાઈનો આદેશ એ તો મારુું 
કતગવ્ય. હુું અને બાબભુાઈ જાદવાણી સરુત પહોંચ્યા. મારા નાનાભાઈ રામજીના ગપૃને 
મળ્યા. બીજા કેટલાક જાણીતાઓ અને તેમના સુંપકગવાળા ભાઈઓને મળ્યા. અને એક લાખ 
ઉપર 37 હજારનો ફાળો કરી લાવ્યા. મનભુાઈ તો ખ  બ ખશુ ! 
      પણ બન્યુું એવ ુું કે એ વખતે કેંિની ગાદી પર વી.પી.વસિંહની સરકાર. વી.પી.વસિંહ પોતે 
ચ  ુંટણી પ્રચારમાું નીકળ્યા અને મનભુાઈને રૂબરૂ મળ્યા. “તમને જરૂરી લાગતાું હોય તે બધાું 
કામો અને સધુારા કરવાની અમારી તૈયારી છે” કહી ઉમેદવારી પાછી ખેંચવા આગ્રહ કયો. 
મનભુાઈ ધમગસુંકટમાું મકુાયા. ઘણા વવચાર-વવમશગને અંતે મનભુાઈ ચ  ુંટણીમાુંથી ખસી ગયા. 
       સરુતથી આવેલ ચ  ુંટણીફાળો વગર વપરાયો પડયો હતો. સાથી વમત્રોએ સ  ચવ્ય ,ુ “આ 
ફાળો ચ  ુંટણીખચગ વનવમત્ત ેમળ્યો છે. લાવો એ જ કામમાું વાપરી નાખીએ.” મનભુાઈ કહ ે
“ના, આ ફાળો કેવળ મારી ઉમેદવારીના નામ પર ભાઈ ભીંગરારડયા અને જુવાવનયા લઈ 
આવ્યા છે. તેનો ઉપયોગ બીજી રીતે કરાય તો ફરી કોઈ વવશ્વાસ એ લોકો પર કરે નહીં. 
માટે હાલદમ હીરજી ભીંગરારડયાને બોલાવો અને ફાળો સૌને પરત આપી દો.” ઇવતહાસમાું 
ન બની હોય તેવી આ ઘટના કહવેાય ને ? સરુતવાસી ફાળો આપનારા દરેક વમત્રોનો ફાળો 
આભારપત્રો સાથે પરત કરાયો. ફાળો પાછો સ્વીકારનારાઓના આિયગની કોઈ સીમા ન 
હતી.  
        માત્ર માલપરાના વમત્રો તરફથી અપાયેલ રકમ પરત ના કરી, કારણ કે એટલો 
ખચગ થઈ ચ  ક્યો હતો. માલપરાને પોતે પરરવાર માને. પરરવારને નાણાું પાછાું વાળીને 
સોખમણમાું ઓછા મકુાય ! તેમના આ મનોભાવને અમેય ક્યાું નો’તા ઓળખતા ! 
       માલપરા એટલે તો મનભુાઈને મન પોતીકુું ગામ, અને અમારા બધા પ્રત્યે તથા 
અમારી સામાજજક પ્રવવૃત્ત પ્રત્યે બીજાને અદેખાઈ આવે તે પ્રકારનો તેમનો પક્ષપાતી પે્રમ ! 
જેમ ‘માલપરા’તો કહ ેમાટલલયાન ુું’ તેમ ‘માલપરા અને માટલલયા’ - બધુું મનભુાઈન ુું હત ુું. 
તેમનાું પોતાનાું સખુ-દુ;ખની વાતો પણ પહલેાું અમને કહવેાતી હતી. એવી જ એક કપરી 
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વેળામાું ફસાયા અને અમને આવીને  મળ્યા. કહ-ે“ લોકભારતીમાું અમને ભણાવતાું આવડ્ુું 
પણ વહીવટ કરતાું ન આવડયો. અવત વવશ્વાસવાળાનાું વહાણ ડ બે, તેમ અમારા રહસાબનીશે 
બહ ુલાુંબો સમય ગેરવહીવટ કરી, સુંસ્થાને બહ ુમોટો ફટકો માયો છે. ખોટની વ્યવસ્થા તો 
રસ્ટીઓ કરી આપવા સક્ષમ છે. પણ આ માટે ભ  તપ  વગ વવદ્યાથીઓ પાસે જતાું પહલેાું મારે 
તમારો વવચાર જાણવો છે.” આ આઘાત નાનો નહોતો. બલખમાું બલસ ુઆવી ગયાું. “દાદા !  
સુંસ્થાની મશુ્કેલી એ અમારી મશુ્કેલી છે. અમારાથી થઈ શકતી રકમ એકઠી કરી, બે-ત્રણ 
રદવસમાું જ સુંસ્થાને પહોંચતી કરીશુું. તે પછી સમય લઈ અમારી આસપાસના 
વવદ્યાથીઓને મળશુું અને બનત ુું બધુું કરી છૂટશુું.” અમારા આ પ્રવતભાવથી દાદાનાુંબલસ ુું 
હષાગશ્ર ુ બની ગયાું. હરેક કટોકટીની ક્ષણે તેનો વવદ્યાથી માતસૃુંસ્થાની પડખે ઊભો રહી 
મેળવેલા વશક્ષણ અને સુંસ્કારનો પરરચય સમાજને આપે તે જરૂરી છે તેમ મનભુાઈ માનતા. 
                              અસાગરા પાસે િ ન્યાય તોળાવ્યો          
           ગામડાુંઓમાું ખેડ ત-માલધારીના ઝઘડા કાયમ હોય જ. દરરોજ ઝઘડાની 
પતાવટની માથાક ટ. બપોર વચાળે ખેડ તો રોંઢો કરવા બેઠા હોય ત્યારે, અને નહીં તો 
ધધરીવેળાએ-ખેડ તો ઘરભણી વળી નીકળ્યા હોય ત્યારે માલધારીઓ ભેલાણ કયાગ વવના રહ ે
જ નહીં ! રોજની આ રામાયણ. રોજ પુંચને ભેગુું કરવાન ુું, માલધારીઓને બોલાવવાના, 
માલ ચારી આવ્યા હોય તે છોકરાઓને બોલાવવાના, તેમને ફોહલાવી કે ડારો દઈ 
મનાવવાના, ક્યારેક સમજાવટ તો ક્યારેક ડબો-દુંડ ભરાવવાના, વધ ુનકુસાન કયુાં હોય તો 
સ્થળ તપાસ કરી નકુસાની ભરપાઈ કરે તેવો આગ્રહ રાખવાનો. સામ, દામ, દુંડના બધા 
ઈલમ અજમાવવાના. ઝઘડો પતે તો ખરો. પણ બીજા રદવસે બીજો ખેડ ત અને બીજો 
માલધારી, પશ્નનો અંત આવે જ નહીં ને ! શુું કરવ ુું ? વવદ્યાવવસ્તારમાું રવતભાઈ અંધારરયાએ 
“લોકો દ્વારા જ ઉકેલ” એવો વસદ્ધાુંત ભણાવેલો એ યાદ આવી ગયુું. અને બીજા રદવસે જ 
પુંચાયતની વમરટિંગ બોલાવી અને “ખેડ ત-માલધારી કજજયા પુંચ”ની રચના કરી. પુંચમાું 
સરપુંચ, પુંચાયતના બે સભ્યો, અને બે માલધારી આગેવાનોને લીધા. માલધારી દ્વારા ઊભા 
થતા પ્રશ્નો અને માલધારી આગેવાનો દ્વારા જ પતાવટ ! એક રદવસ, બે રદવસ ને ચાર-
પાુંચ રદવસ થયા, ત્યાું માલધારી આગેવાનો થાકી ગયા. શરમાયા. ભેલાણના પ્રશ્નો જ બુંધ 
થઈ ગયા. ગામે, ખેડ તોએ અને પુંચાયતે વનરાુંતનો  દમ લીધો. 
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વિરોધીઓમાાંથી દુભાપિ દૂર થયો                  
        
        અલગયાર વરસ સધુી ગ્રામપુંચાયત અને સહકારી મુંડળી સાચવ્યાું. એક પણ 
જગ્યાએ ખોટુું કયુગ નથી, કે કરવા દીધ ુું નથી. ગામમાું વશક્ષણ, આરોગ્ય અને અન્ય 
સવુવધાઓ વધારવા બનતા પ્રયત્નો કયાગ. કુરરવાજો, પે્રતભોજન અને અંધશ્રદ્ધા દ ર કરવા 
ખાસ તકેદારી રાખી. જેમની સાથે સુંઘષગ કરવો પડયો છે, તેઓને પહલેાું મળવ ુું, પ  છવ ુું, 
તેમણે કરેલાું સારાું કામોને લબરદાવવાું અને દરેક કામમાું તેમને આગ્રહપ  વગક સાથે રાખવા, 
તેમનાું માન-મયાગદા સચવાય તેવો વ્યવહાર કરવો એવી નીવત રાખવાને પરરણામે વખત 
જતાું તેઓને ભ  લ સમજાઈ. દુભાગવ દ ર થયો. સલુેહ સધાયો. જીવ રાજકારણીનો નહીં, પણ 
ધમગ ગણી જરૂરી હોદ્દાઓ સ્વીકાયાગ. હતે ુવસદ્ધ થતાું હોદ્દા ઉપરથી સહજ રીતે ખસી પણ ગયો. 
      મારે કહવે ુું જોઈએ કે ચોસલાનાું આ ગામાયત કામો કરવામાું આજે સ્મવૃતશેષ બની 
ગયેલા મનભુાઈ પચોળી, દલસખુભાઈ ગોધાણી અને અલણડાના લક્ષ્મણભાઈ ગોટીના 
માગગદશગન અને વખતોવખતની મળ્યા કરતી હ  ુંફે કાયમ નઠારાું તત્વો સામે ઝઝૂમવાન ુું બળ 
પ  રુું પાડ્ ુું છે. અને સ્થાવનક લેવલે મારા સહાધ્યાયી શુંભભુાઈ ગોટી તથા ગામમાુંથી 
લખમણભાઈ વાલાણી, ગોરધનભાઈ ડુુંગરાણી, જીવણદાનભાઈ તથા ગાુંડાભાઈ હરરજન, 
હરજીભાઈ ભટ્ટી જેવાનો સાથ સહકાર ના મળ્યો હોત તો હુું એકલો શુું કરી શકવાનો હતો ?  
        કાળભાર ડેમ થતાું ચોસલા ગામ ડ બમાું ગયુું. અમારા પરરવારનો વસવાટ 
માલપરામાું થયો. 
                              િાત્સલ્યધામના ટ્રસ્ટીમાંડળમાાં િોડાયો      
         માલપરામાું વસવાટ કયાગ પછી માટલલયાભાઈ અને બીજા કેટલાક વડીલોના 
આગ્રહથી વાત્સલ્યધામના રસ્ટી મુંડળમાું જોડાયો. મગનભાઈ જોષી અમેરરકા ગયા ત્યારે 
પાુંચ વષગ મૅનેજજિંગ રસ્ટી તરીકેન ુું કામ સુંભાળવ ુું પડ્ ુું. વશક્ષણમાું રસ ખરો, પણ એના 
પ્રત્યેની તત્પરતા અને અનભુવ મયાગરદત. છતાું મારા ભાગે આવતાું કામો વનષ્ઠાપ  વગક 
કરતો. ખેતી ધીંગી, એકલપુંડે તાણ્યો પુંથ પડે ! ખેતી વવષયક અનેક પ્રવવૃત્તઓમાું 
સુંકળાયેલો. એટલે મૅનેજજિંગ રસ્ટી તરીકેની જવાબદારીમાુંથી મતુત કરવાની વવનુંતી કરતો. 
મારી મશુ્કેલીઓ રસ્ટીઓને ગળે ઉતરાવી શક્યો. સસ્થાના જ ના કાયગકતાગ , અલણશદુ્ધ 
વહીવટના આગ્રહી દેવરાજભાઈ મોરરડયાએ આ કાયગભાર સુંભાળી મને નલચિંત કયો. પણ 
આ વનણગય થયો તે જ બેઠકમાું રસ્ટના પ્રમખુ તરીકેની જવાબદારી રસ્ટે મારે માથે મ  કી. 



અનકુ્રમ 

 

57 

દસેક વરસ વીત્યાું ત્યાું દેવરાજભાઈ મોરરડયાન ુું વનધન થતાું રસ્ટની મૅનેજજિંગ રસ્ટી 
તરીકેની જવાબદારી ફરી મારે માથે આવી પડી છે. 
        સુંસ્થાન ુું આવથિક પાસ ુું સદ્ધર નહોત ુું તેથી સુંસ્થામાું કેટલીક અવનવાયગ એવી શૈક્ષલણક 
સવુવધાઓની જરૂરરયાત હોઈ બહારથી દાન-સખાવત માટેના પ્રયત્નો કરવાન ુું નક્કી થયુું. 
સુંસ્થાના વડીલ રસ્ટી દલસખુભાઈ ગોધાણી અને બધા જ રસ્ટીઓના સબળ પ્રયત્નો દ્વારા 
એ ધ્યેય વસદ્ધ થયુું. વાત્સલ્યધામના કૅ્પસ પર વગગખુંડો, કાયગકતાગવનવાસ, ક્યટુર હૉલ, 
લાઈબ્રેરી, વવજ્ઞાન ભવન, જળપરબડી તથા વોટર ક લરો, બહનેો માટેન ુું અલગ સુંકુલ તથા 
આસપાસનાું ગામડાુંઓમાુંથી દીકરીઓને લાવવા-લઈ જવા માટે એક બસ -જેવી સ્થાયી 
અને કાયમી વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકાઈ છે. તથા અન્ય જરૂરી સવુવધાઓ ઊભી કરવાના 
પ્રયત્નો ચાલ ુછે. 
          સુંસ્થા પાસેની ખેતીલાયક જમીનમાું વવશેષ ધ્યાન આપી ખેતી કરાય છે. વરસો 
સારાું-માઠાું આવ્યાું કરે, છતાું એમાુંથી ઠીક ઠીક આવક મળતી રહ ે છે. જેમાુંથી ખેતી 
વવકાસનાું રોકાણ ઉપરાુંત એકદમ ઓછા લવાજમથી ભણતાું બાળકોના રસોડામાું પડતી 
ઘટ, રસ્ટ તરફથી રોકવા પડતા કાયગકતાગઓનાું વેતન, અને શાળા જરૂરરયાતના ચાલ ુ
[રનીંગ] ખચાગઓ તથા કેટલીક મોટી અસ્ક્યામતના બાુંધકામમાું ઉમેરણ અથે કરવી પડતી 
જોગવાઈ - બધાન ુું એમાુંથી ગોઠવાઈ રહ ે છે. ધોરણ 9, 10, 11 અને 12માું અઢીસો 
આસાપાસની સુંખ્યાથી શાળા ધમધમી રહી છે, અને બાળકો ખ  બ સારાું પરરણામ સાથે 
કેળવણી મેળવી રહ્યાું છે.  
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પાંચિટી બાગની ખેતી    

 
        અમારી વાડીને વાયેબલ યવુનટ બનાવવા અમે આધવુનક ખેતી વવજ્ઞાનની ભેર 
લેવાન ુું વવચાયુાં અને એ રદશામાું કરેલા પ્રયત્નોની થોડી વાત. 
        બલખ-કાન ખલુ્લાું રાખી, જ્યાુંથી મળે ત્યાુંથી નવી વાત, નવી પદ્ધવત, નવ ુું લબયારણ, 
નવા નસુખા શોધી શોધી અમારી વાડી પર પ્રયોગો હાથ ધયાગ અને ખેતીમાું રોજબરોજ 
સામે આવતી રહતેી સમસ્યાઓના અમારી કોઠાસ  ઝ અને હૈયા ઉકલતથી ઉકેલો શોધતા 
રહ્યા. અને ફળદાયી પરરણામ મેળવતા રહ્યા. એની થોડીક ક્રમશ: વાત કરુું તો.... 
       
                   ખેતર મટાડી િાડી બનાિી – નેિાનાાં પાણી મોભારે !           
        પહલેો સ્પશગ કયો આવકના પાસાને. આટલી બધી જમીન અને ઉત્પાદન બસ 
આટલુું જ ? પાક ઉત્પાદનના વગો ભરવામાું લોકભારતીના પ્રાધ્યાપક ગાલાભાઈ પાસેથી 
વપયતના લાભો જાણ્યા હતા. ભણેલી વાતોને વ્યવહારમાું મ  કવાનો મોકો ઝડપી લેવા 
વવચાયુાં. આવતી વસઝન પહલેાું ખેતરમાું વપયતની સગવડ કયે પાર ! ઘડીભર થયુું, ક વો 
ખોદાવશુું ? પણ નીચે તળમાું કાળમીંઢ પર્થથર. કામ કઠ્ઠણ, લાુંબ ુ અને પાણી થવાની 
અવનવિતતાવાળું. ક વાની ધમાલમાું ચોક્કસ મોસમ ચ  કાઈ જવાય. મન ક વાની અવેજી 
શોધવા લાગ્યુું.   
          ખેતરના નીચલા શેઢે જ કાળભાર નદી. તે રદવસોમાું બારે માસ અખુંડ વહ.ે 
નદીમાું જ એપ્ન્જન મ  કી ખેતરને પાણી પીત ુું કરવા મન અધીરુું બન્યુું. નદી ખ  બ નીચાણમાું. 
પડુું હત ુું ખ  બ ઊંચુું. નેવાનાું પાણી મોભારે ચડાવવાનાું. પ  છતાું પુંરડત થવાય. ઉપાય જડયો. 
ભ  ગભગમાું વસમેન્ટ પાઈપ નાખી શકાય. તે વખતે એવા ઉપાયન ુું પ્રચલન નહોત ુું. પાઈપ 
બનાવનારા ભાગ્યે જ મળતા. પહોંચ્યો બોટાદ. એક રૂવપયાની એક ફૂટ એવી થોડીક પાઈપ 
લાવ્યો. તેની ટૅકવનક પણ જાણતો આવ્યો. ખેતરના કાુંઠે રેતી અને પાણી તો હતાું જ ! જાતે 
બે હજાર ફૂટ પાઈપ બનાવી. અમારા પરરશ્રમે જવાબ આપ્યો. નદીનો સીધો પ્રવાહ, વાયા 
પાઈપલાઈન, અમારા આખા ખેતરમાું પહોંચી ગયો. પડુું બધુું હવે ‘ખેતર’ મટી ‘વાડી’ બની 
ગયુું. ઉત્પાદન અચુંબો પમાડે તેવ ુું જોરુકુું લીધ ુું. 
                                 િમીનનો ઢાળ માયો 
         હવે હુું કોંટામાું આવી ગયો. મારો આત્મવવશ્વાસ વધ્યો. ભણતરન ુું મહત્ત્વ સમજાયુું. 
ઉત્પાદન વધારવાની ચટપટી બરાબરની ! જમીનશાસ્ત્રમાું જમીનનો ઢાળ અને કુંટુરન ુું 
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ભણેલા તે યાદ આવ્યુું. લાુંબા ચાસન ુું વાવેતર બુંધ કરી, વચ્ચે વચ્ચે પાળા નાખી બ્લૉક 
બનાવી દીધા. બધાને કેનીથી સમતળ કયાાં - પાણી હડી કાઢીને નહીં, ધકે્ક ચાલે તેવાું. 
થોડી જમીન ભલે કન્ટુરપાળામાું રોકાઈ, પણ પાણી બધી જમીનમાું એકસરખુું પચવા 
માુંડ્ ુું. 
                                     નિાાં બીિ દાખલ કયાાં 
       શ્રી રવતભાઈ અંધારરયા ‘ફૂલછાબ’માું ‘ખેડ, ખાતર ને પાણી’ કૉલમ લખતા. હુું 
વનયવમત તેનો વાચક. બીજાું પણ કૃવષ વવષયક સામવયકો જોઈ જતો. નવી જાત, નવી વાત 
વવશે જાણુું તો પ્રયોગશીલ મન કામે લાગી જાય. કપાસ અને બાજરામાું હવે સુંકર જાતો 
આવી રહી હતી. તાલકુા પુંચાયતમાું જઈ, ખેતી વવસ્તરણ અવધકારીને મળ્યો. તેણે જજલ્લામાું 
મોકલ્યો. લોકભારતીના વવદ્યાથીના નાતે માુંડ બે બે થેલી બીજ મેળવી શક્યો. 
         બન્ને પાકનાું બીજ તદ્દન નવાું. પણ અમને આધવુનક વવજ્ઞાનમાું પ  રી આસ્થા. કપાસ 
સુંકર-4 છ ફૂટ બાય ત્રણ ફૂટના ગાળે ચોપ્યો. શરૂ શરૂમાું પડુું ખાલી લાગે. આવ ુું જ સુંકર 
બાજરી સી.જે.-104ની બે થેલી વાવી બાબાપરુી બાજરાની બાજુમાું. હાઈબ્રીડ બાજરીની 
ઉંચાઈ માત્ર 4 ફૂટ અને ડ ુંડીઓ નાની નાની ! બાબાપરુી તો, ઊંચી–પાઘડીવાળા વેવાઈ 
પણ ન દેખાય એટલો, પ  રો 7 ફૂટ, અને ડ ુંડાું જોયાું હોય તો મોટા ધોકા જેવાું ! પણ 
અખતરાની ખરી ખબર ખળે પડી. બાબાપરુી બાજરા કરતાું હાઈબ્રીડ બાજરી બમણી ઊતરી 
! 
         કપાસે પણ એવો જ રુંગ રાખ્યો ! કપાસ એટલો ઊંચો અને એવો ફાલ્યો કે એને 
વનરખવા પ્લોટની વચ્ચોવચ્ચ માુંડવો [મેડો] નાખવો પડયો. તાલકુાભરના ખેડ તોને વાડીએ 
આમુંત્ર્યા. તાલકુા પ્રમખુ લક્ષ્મણભાઈ ગોટીએ તે રદવસે સભામાું કહલે ુું: “ખેતીમાું ભણતર 
કેવ ુું અજવાળું પાથરી શકે, તેનો હીરજી ઉત્તમ નમ  નો છે. ખેડ તોએ પોતાનાું બાળકોને આવ ુું 
વશક્ષણ આપવુું જોઈએ.” વાડી આ વવસ્તારમાું આકષગણન ુું કેંિ બની ગઈ. 
        અમારો ઉત્સાહ વધતો ગયો. રવી વસઝનમાું લોકભારતીમાું શોધાયેલ લોક-1 ઘઉંન ુું 
ક્રાુંવતકારી બીજ વાવ્યુું. સૌરાષ્ર માટે તદ્દન નવો કહવેાય તેવા પાક જીરુને પણ અમારી 
વાડીમાું સ્થાન આપ્યુું. ઉત્પાદન વધત ુું રહ્ુું. વાડીના મગફળીના પ્લોટને હરીફાઈમાું મ  ક્યો. 
પ્લોટ જજલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ આવ્યો. જજલ્લાના ખેતી અવધકારીઓ સાથે સુંપકગ વધ્યો. મારી 
કૃવષયાત્રાને હ  ુંફ અને પે્રરણા મળ્યાું. 
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િમીન એક શેઢે કરી 
           મારા કાકાન ુું કુટુુંબ જુદુું થતાું બે જાતની મ  ુંઝવણ ઊભી થઈ. જમીન અરધી થઈ 
ગઈ અને ત્રણ ટુકડે થઈ ગઈ. મજ રોન ુું કામ, સાુંતીકામ, સુંરક્ષણ બધાુંમાું ઘસારો શરૂ થયો. 
મન હવે જમીન ‘એક શઢેે’ કરવા તલપાપડ થયુું. એ  ઇચ્છાને કુદરતે પાર પાડી. એક 
ટુકડાના અદલાબદલા, બીજામાું ઉમેરરયામણ રકમ અને ત્રીજો વેચાણ કરી, બાજુનો વેચાતો 
લઈ લીધો. ઘીના ઠામમાું ઘી પડી રહ્ુું. મ  ળ જમીન કરતાું બદલામાું આવેલ જમીન હતી 
થોડી નબળી અને અસમતલ. કુંઈ વાુંધો નહીં ! માવજત કરી સધુારી લઈશુું, પણ બધી 
જમીન એક શેઢે તો થઈ ગઈ ! 
                                               િમીન િધારી 
        મારી વાડીની પવિમ બાજુ અલણડાના ત્રણ ભાઈઓની જમીન. કાળભાર પર ડેમ 
બુંધાતા એમને આ જમીન પર આવવુું કઠણ પડવા માુંડ્ ુું. એમણે જમીન વેચવા કાઢી. 
ત્રણેની મળી 48 વીઘા જમીન. આ બધી જમીન ખરીદવી, કાુંઈ ઓછા રૂવપયાએ તો ના જ 
થાય ! પણ કુંઈક રોકડા ને કુંઈક હપ્તે, પૈસા ભરાતા ગયા, અને ધીરે ધીરે પ  રતી જમીનના 
ધારક થઈ ગયા. પોરહ વધતો ચાલ્યો.  વચલા શેઢા કાઢી નાખ્યા. આખી વાડી ફરતી વાડ 
કરી. રસ્તાઓન ુું આયોજન કયુાં. કહો ને, રળવાની મજા આવે તેવ ુું ગોઠવાયુું.     
  

િરસાદની અવનયવમતતા પિિે 

        વરસ પછી વરસ પસાર થવા માુંડયાું. ક્યારેક સારુું , ક્યારેક મોળું, ક્યારેક વળી સાવ 
નબળાું વરસો આવ્યાું કરે. વરસાદ કુંઈ ખેડ તના હાયાગદોયાગમાું થોડો રહ ે? મોસમી પાકોમાું 
વરસાદની વધ-ઘટ ને વહલેા-મોડાની બહ ુમાઠી અસર પડે. ખેડ તન ુું ધાય ુાં કુંઈ થાય નહીં. 
ક્યારેક તો થયેલુું ધ  ળધાણી કરે.  
       અભ્યાસ દરવમયાન ખેડ તોનાું બગીચા અને વાડીઓ જોઈ હતી. બાગાયત વવષયમાું 
પ્રમોદભાઈ પુંરડત અને ઇસ્માઈલદાદા પાસેથી કેટલાુંક ફળપાકો અને વકૃ્ષો વવશે અભ્યાસ 
કયો હતો. વરસાદની અવનયવમતતામાું ધક ઝીલી શકે, આવકની સલામતી બક્ષી શકે એ 
દૃષ્ષ્ટએ ખેતીમાું વકૃ્ષોને ભાગીદાર બનાવવાનો વનણગય કયો. બાગાયતનો હુું પહલેેથી 
પક્ષપાતી. વવદ્યાથી અવસ્થાના એક પ્રસુંગમાું આપને લઈ જાઉં. 
                                       આને ‘કલમ’ કહિેી કે કહિેો ‘ઈલમ’ ?     
   વેકેશનમાું મારી વાડીની વાડમાું મથામણ કરતો જોઈ શેઢાપાડોશી પોપટલાલ પ  છે: “શુું 
કરે છે હીરજી ?”  
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      “દેશી બોરડીના પીલા પર મોટાું બોરની બોરડીની બલખ ચડાવ ુું છું.”  
      “કુંઈ સમજાય એવ ુું બોલ ને ! શુું દેશી બોરડી કાણી હોય ?”  
      “હા, કાણી નહીં, બલધળી જ હોય ! જો બલખ લાગી જાય તો તમને આ દેશી બોરડીનાું 
થરડયાું પર ઓણને ઓણ મોટાું બોર ચખાડુું.”  
      “શુું વાત કરે છે ત ુું ? તો તો આ ‘કલમ’ નહીં, ‘ઈલમ’ થયો કહવેાય ! આ જાદુ અમને 
ન શીખવે ?”  
       મારે આ જ જોઈત ુું હત ુું. વવદ્યા વવસ્તારમાું શીખ્યો જ હતો કે કોઈ પણ નવી વાત 
કહવેાથી સમજાય એના કરતાું નજરે જોવાથી વધ ુસારી રીતે સમજાય. ગામ આખાના 
જુવાવનયાઓને કલમનો કસબ શીખવાડયો. વાડીએ વાડીએ મોટાું બોરના કોથળા ભરાવા 
લાગ્યા. 

દ્રાિ ઉગાડી 
       ઇસ્માઇલદાદાએ લોકભારતીમાું િાક્ષ વાવેલી. તેનાું સરસ પરરણામો જોયેલાું. મેં પણ 
મારી વાડીમાું િાક્ષ લગાડી. અનાબેશાહી, કુંદહારી, સીલેતસન-7 અને થોમસન સીડલેસ. 
વસમેન્ટનાું ફાઉન્ડેશન ભરી, લોખુંડના થાુંભલા સાથે તાર બાુંધી પાકો મુંડપ બનાવ્યો. ત્રીજા 
જ વરસે િાક્ષ ફાલથી લચી પડી. ઇસ્માઇલદાદા વાડીએ આવ્યા, લ  મેઝૂમે િાક્ષવેલીઓ 
વનહાળી ખ  બ હરખાયા. પાકી િાક્ષ બે બહનેોનાું લગ્ન વખતે જાનૈયાઓને હોંશે હોંશે પીરસી. 
‘આમની આ વાડીમાું કાુંક નવ ુું હોય’ એવી વાત બધેય ફેલાણી.  
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ખેત ઉત્પાદનમાાં વિૃોની ભાગીદારી     

 

 
વિૃોની િચ્ચે કૃવિ -કપલ      

 

         અમારો વવસ્તાર બાગાયત વવહોણો. પુંખીની ચાુંચ, ચોરની દાઢ અને મજ ર-
બજારની અગવડ વેઠવી ન પડે તેવા પાક - લીંબ–ુચીકુને પહલેાું નોતયાાં. પછી માફકસરની 
માવજતે ઉત્પાદન આપી જાણે એવાું બોર, જામફળ, સીતાફળ, આમળાું અને ગણેશ દાડમ 
ઊછેયાાં. શેઢે અને રસ્તાની ધારે લગાડયાું ખલેલાું અને ગુુંદાું. 60 વીધામાું ઝાડ ઉછેરવાની 
એવી મહનેત લીધી કે જોતજોતામાું સૌ મુંડી ગયા ઉત્પાદનની તૈયારી કરવા ! મન મુંડ્ ુું 
પોરહાવા ! આવતી વસઝનમાું ફળો ભરેલી આખી રક વાડીએથી પૅક થઈ સમજો ને ! 
                                          કુદરતના ડરસામણાાં  
      પણ કુદરતને આ મુંજ ર નહોત ુું. 1985-’86 અને ’87ના ઉપરા ઉપરીના ખાબક્યા ત્રણ 
દુષ્કાળ ! ક વાનાું પાણી ડ ક્યાું. તળ તોડાવ્યાું, આડા-ઊભા દાર કરાવ્યા પણ પાણી ન વધ્યુું. 
કુદરતનાું રરસામણાું સામે માનવી શુું કરી શકે ? માત્ર પોણો કલાકન ુું પાણી, અને સામે 60 
વીઘામાું 4000 ઝાડવાું ! ક્ ુ ઝાડ શેન ુું છે તેયે ન પરખાય તેવાું પાન વવહોણાું નયાાં 
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હાડવપિંજરો ! તેમના “પાણી” “પાણી” ના પોકારો વચ્ચે ઊભેલો હુું, તદ્દન અવાક, અસહાય ! 
એ દૃશ્ય આજેય રૂુંવાડાું ઊભાું કરી દે છે.  
       મ  ુંઝાયે પાર આવે એવ ુું નહોત ુું. મરત ુું ઊંટ મારવાડ તરફ જુએ, તેમ હુું લોકભારતી 
પહોંચ્યો. ત્યાું બલબા-નાલળયેરીનાું ખામણાુંમાું પ્લાષ્સ્ટક ઢાુંકવાન ુું કામ શરૂ હત ુું. પણ આ તો 
હતી સુંસ્થા. આવા ખચાગ સુંસ્થાને પોસાય. પ્રયોગભ  વમ તરીકે તેને કેટલીક અનકુ ળતા સાુંપડી 
રહ.ે હુું તો હતો ખેડ ત. આવ ુું ખચગ કરવ ુું ક્યાુંથી ? પણ આ જોયા પછી ભેજને કોઈ પણ રીતે 
ઊડી જતો અટકાવવાના ઉપાયોની જાડી વાત પકડી. વાડીની આડપેદાશો -ઘઉંન ુું કુુંવળ, 
બાજરાનાું ઢ ુંહાું, ડાુંગરન ુું પરાળ, તલહરાું, સાુંઠીનો ભ  કો, સ  કાું પાુંદડાું વગેરે ખામણાુંમાું 
પાથયાાં. પણ નીચેથી ઊડે એવ ુું કશુું બચ્યુું જ નહોત ુું. શુું ઊડે ? 

 

                          ભાાંગયાનો ભેરુ બની  ‘ટપક પદ્ધવત’   
    

 
 

મ  ળ વવસ્તારમાું માટલાું દાટી, તેમાું પાણી ભરી જોયાું. પણ ખાસ જા્યુું નહીં. ડ્રીપ 
ઈરરગેશનની વાત જાણી. તેને લગતી મારહતી એકઠી કરી. કુંપનીના રડલરને વાડીએ રૂબરૂ 
બોલાવી સવે કરાવ્યો. તેમણે અંદાજ આપ્યો “સવા લાખ રૂવપયા થશે.” બલકડો સાુંભળી મન 
મોળું પડી ગયુું. આટલી મોટી રકમ, એન ુું વ્યાજ કેટલુું થાય ? અને આ રડ્રપ-ઈલમ ન 
હાલ્યો તો ? તો તો ગોઠણભેર જ થઈ જઈએ ને ? 

       પણ વાડીએ આવીએ અને ઝાડ સામુું જોઈએ ત્યાું મન ચકરાવે ચડે, ‘આ ઝાડવાું 
મરી જશે હો !’ ઘડીક આ છાબડુું નમે, ઘડીક પેલુું નમે ! બે રદવસના મનોમુંથન પછી નક્કી 
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કયુાં –સાહસ કરવ ુું, કોઈ પણ ઉપાયે ઝાડવાું જીવાડવાું. ગામની મુંડળી, અને જજલ્લા સહકારી 
બૅંક અને બૅંકના વડા શ્રી જયવુંતવસિંહભાઈ જાડેજાની ત્વરરત મદદે ભેર કરી. લોન મળી. 
વાડીએ વીજ-જોડાણ નહોત ુું. ઓઈલ એંપ્ન્જનના સહારે જ સાઈઠે વીઘામાું પથરાયેલી ડ્રીપ 
દ્વારા પાણી પીરસાયુું. અને માત્ર પોણા કલાકના પાણીથી, કહો ને દસમા જ ભાગના 
પાણીથી 60 વીઘાનો મરતો બાગ બચી ગયો ! “ડ્રીપ વસસ્ટમ” શુું ચીજ છે તેન ુું મહત્ત્વ 
જોનાર લોકોને પણ સમજાયુું. 
       આ પદ્ધવતનો ચમત્કાર જ એવો કે ત્રીજા ભાગના પાણીથી પાક પ  રો સુંતોષ અનભુવે, 
વવકસે અને ફૂલે-ફળે પણ વધારે. રોગજીવાુંત ઓછાું લાગે. સુંરક્ષણ સહલેુું બને. મજ રીનો 
બચાવ થાય. વનિંદામણ ઓછું થાય. ખાતર મયાગરદત વપરાય. સૌથી મોટી વાત તો એ કે 
પાણી જ જ્યારે સીવમત હોય ત્યારે આ વસસ્ટમ કાયગક્ષમ રીતે વપરસી જાણે અને ખેડ તોને 
અણધાયાગ ફાયદા અપાવે.     
      આને તો બાબરા ભ  તની ચોટલી જ કહવેાય ! વીજળી રાતે મળે કે રદવસે, કટકે મળે 
કે સળુંગ, ન પાણી વાળવાની ઝુંઝટ કે ન વપયતનો સમય ચ  કી જવાનો ભય ! મને તો રડ્રપ 
એવી ફાવી ગઈ છે કે ચોવીસ વરસ થયાું, રસ્તો છોડયો નથી. રેળ-રેલાવીને વપયત દેવાની 
પદ્ધવતથી પાણી ક્યારેય વાપયુાં નથી. ભલે ને કાુંઠાનો કાળભાર ડેમ આખો ડહકેા દેતો હોય !  
પાકને પાણીની જરૂર છે ? તો પાઈએ તે બરાબર. પણ પાણી વધ ુછે માટે ફાવેતેમ વાપરી 
નાખવ ુું તે તો રાષ્રિોહ કહવેાય ને ! સોએ વીઘાની આખી વાડીમાું પાક ગમે તે હોય,  છોડ 
હોય કે ઝાડ, 3થી માુંડી 300 લલટર -જેની જેવી જરૂરરયાત. પાવાન ુું તો જોખી જોખીને, 
ટપકલણયાું દ્વારા જ. છતાું કોઈ ઝાડ-છોડની કશી રાવ-ફરરયાદ નથી સુંભળાઈ. 
         અમારા આ સાહસની વાત ચોતરફ ફેલાઈ. મારા વમત્ર વીરજીભાઈ જસાણીએ ડ્રીપ 
બેસારવાન ુું કામ સુંભાળેલુું. વવઠ્ઠુભાઈ, વલ્લભભાઈ મો. પટેલ, જીવરાજભાઈ સતુરરયા તેમજ 
ઘણા સરકારી અવધકારીઓ અમારા માગગદશગક. આ પદ્ધવતનો વ્યાપ વધે તે હતેથુી બે વખત 
કૃવષતજજ્ઞોની ઉપસ્સ્થવતમાું 1000-1200 ખેડ તોને વાડીએ નોતયાાં. પુંચવટી બાગ 
મલુાકાતીઓથી ધમધમતો થયો. વન વવભાગ, વસિંચાઈ વવભાગ અને પયાગવરણ ખાતાની 
અનેક વશલબરોને પુંચવટી બાગે પ્લેટફોમગ પ  રુું પાડયા કયુાં છે. જજલ્લાના બાગાયત અને ખેતી 
વવભાગે વાડીની વનરાજજમાું અનેક ગોષ્ષ્ઠ ગોઠવી છે. 
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દશપક િાડીએ આવ્યા 
 

 

 
     એક રદવસ લોકભારતીથી મનભુાઈની લચઠ્ઠી આવી- “વપ્રય ભાઈ ભીંગરારડયા, આવતી 
કાલે તમારી વાડીએ આવુું છું. બપોરા વાડીએ સાથે જ કરશુું. રોજન ુું જે જમતાું હો તે જમી 
લઈશુું. સાથે ત્રણ ચાર જણા હશે..... લલ. મનભુાઈ.”  
     જ્યારે જ્યારે મળવાન ુું થાય ત્યારે કાયમ વાડીના ખબર અંતર પ  છે. શુું નવ ુું કય ુાં ? 
ઝીણી ઝીણી વવગતો જાણે. જાહરે વાતોમાું મારો નામોલ્લેખ કરી પ્રશુંસે. એવા ‘મનભુાઈ 
પોતે વાડીએ આવે છે’ એવા સમાચાર મળે પછી હરખ ક્યાુંય સમાય ખરો ?  
     બીજા ત્રણ વશક્ષકો અને  વવજયાબા પણ સાથે આવ્યાું. બરાબર બોરની વસઝન ચાલ.ુ 
બોર ઉતારવાન ુું, વકલ પાડવાન ુું, પેરકિંગ કરવાન ુું કામ વનહાળ્યુું. આખી વાડીમાું ફયાાં. કાચુું-
પાકુું જે મળ્યુું તે ચાખ્યુું. વાુંહો થાબડયો. 
      વવજયાબાથી ન રહવેાય ુું. કહ-ે “હીરજીનાું વખાણન ુું માપ રાખો, બહ ુચડાવો મા ! હુું 
અહીં આવી ત્યારની જોયા કરુું છું. આ કામ કરનારાું બધાુંને પ  છી, જાણ્યુું છે કે આ વાડીમાું 
તમારા પોઈરાની જેટલી મહનેત છે, તેનાથી સવાઈ મહનેત તેની ઘરવાળીની-મારી આ 
દીકરી ગોદાવરીની છે.” મારી સામે જોઈ કહ ે- ‘બોલ, તારુું શુું કહવેાન ુું છે ?”  
     “માડી, તમે સાવ સાચાું છો. તમારુું કહ્ુું મદુ્દલે ખોટુું નથી.”  

     જમતાું જમતાું મનભુાઈ કહ,ે “જમવાન ુું સરસ છે, પણ તમે ક્યારેય દાળ-ભાત નથી 
જમતાું ?” જમવામાું દાળ-ભાત નહોતાું એટલે સહજેે તેમનાથી પછુાઈ ગયુું. 
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    ‘જમીએ છીએ ને મનભુાઈ ! ક્યારેક નહીં, રોજે રોજ ડાળ-ભાત વવના અમને ન ફાવે ! 
પણ અન્યોની જેમ દાળભાત ભેગાું કરીને નહીં. ઉપર ડાળ, નીચે ભાત એમ નોખાું રાખી 
જમીએ છીએ.” મનભુાઈ કહ,ે “હુું કુંઈ સમજ્યો નહીં.” 

     “જુઓ મનભુાઈ ! સવારમાું સાથે લાવેલ રોટલા એ બપોરા માટેન ુું ભાત ગણાય. અને 
આ ઝાડની ઉપર રહી તે ડાળે એને ટીંગાડી દઈએ. અને બપોરે ડાળને છાુંયે બેસીને જમીએ 
ભાત; અમારાું એવાું ડાળ-ભાત !”  
    “માળાું બેય અસ્સલ ડાળ–ભાત જેવાું જ છો” કહી હસવા માુંડયા.   
     કાળભારને કાુંઠે તે રદવસે પુંચવટી બાગ ધન્ય બની ગયો. આગલાું બધાું વરસોનો 
અમારો રહસાબ ઓરડટ થઈ ગયો. અમારો બધો થાક ઊતરી ગયો. આ મલુાકાત પછી 
તેમણે ‘કોરડયુું’માું ઉત્પાદકતા, બચત અને વવજ્ઞાનના સમુેળને વાસ્તવવક જીવન સાથે અમે 
જોડયાું છે, તેવ ુું નોંધેલુું.    
        એક વાર તેમના ઘેર વવજયામાડી સાથે શાકભાજીના લબયારણની કશીક આપ-લે 
કરી રહ્યો હતો. તે જોઈ તેમને કુંઈક યાદ આવી ગયુું. “ભીંગરારડયા ! તમે માલપરા જવા 
નીકળો ત્યારે બાલભુાઈ ગજેરા અને ભલાણીભાઈને મળીને જજો ! આપણા સુંશોધન કેંિમાું 
લોક-1 કરતાુંયે શ્રેષ્ઠ જાતના સુંશોધનનાું એંધાણ વરતાણાું છે, તે જાણતા જજો, અને હુું 
બહારદેશ ગયેલો ત્યારે ત્યાુંથી નવી જાતનાું સીતાફળનાું બીજ લાવેલો, બાલભુાઈએ થોડા 
રોપા ઉછેયાગ છે, બે-પાુંચ રોપાઓ તમને આપશે, તેને કાળજીથી ઉછેરી, શુું પરરણામ આવે 
છે તે મને કહજેો !” આમ તેમની પાસેથી ઘણુું નવ ુું પણ અમને મળ્યા કયુાં છે. મારી 
પ્રયોગવશલતા પર તેમને પ  રો ભરોસો હતો. 

વનરીિણ દ્વારા લાધ્્ુાં ઉિમ પડરણામ  [દૂધીમાાં અઢીગણુાં િધ ુઉત્પાદન] 
  ધારૂકામાું બહને શાુંતનુા ફલળયાુંમાું ખ  બ ફેલાએલા તગડા દ ધીના વેલા પર ઘણી ઓછી 
લાગેલી દ ધી જોઈ મનમાું પ્રશ્ન ઊઠયો કે “આવડો મોટો વેલો, અને બે-પાુંચ જ દ વધયાું ? 
આન ુું કારણ શુું ?” અને બસ, આ પ્રશ્ન મનમાું એવો ઘ  મરાવા માુંડયો કે, જ્યાું ક્યાુંય દ ધીનો 
વેલો ભાળું, ત્યાું વેલાની લુંબાઈ,  વેલાની ગાુંઠો, એમાુંથી નીકળતાું પાન, એની બગલમાુંથી 
ખીલતાું ફૂલો અને એન ુું જુદાપણુું-વગેરે બધુું તપાસ્યા કરુું. 
       સતત વનરીક્ષણ કરતા રહવેાથી ખ્યાલ આવ્યો કે, ત  રરયાું, ગલકાું, કારેલાુંના વેલા 
કરતાું દ ધીના વેલામાું ફૂલો જુદી રીતે ખીલે છે. વળી જે નવી શાખા ફૂટે તેમાું શરૂઆતનાું 
થોડાું પાનની બગલમાુંથી જ માદા ફૂલો ખીલે છે, અને પછીથી એકલાું નરફૂલો જ ખીલતાું 
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રહ ેછે. વેલો ગમે તેટલો લાુંબો થાય છતાું વચ્ચે માદા ફૂલ ખીલત ુું જ નથી. તો પછી વધ ુ
ફળો મળે એ માટે શુું કરવ ુું પડે ? અને વવચાર કરતાું કરતાું ઉપાય જડી ગયો !  
         આ માટે દ ધીનો વેલો ચારેક ફૂટનો થાય એટલે એની ડ ુંખ મોરી લેવી. આથી 
વેલામાું નવી શાખાઓ ફૂટશે અને દરેક શાખા પર શરૂ શરૂમાું માદા ફૂલો ખીલતાું ભળાશે. 
હવે જ્યારે માદા ફૂલો પ  રાું થઈ, નર ફૂલો ખીલવા લાગે, અને બે-ત્રણ નરફૂલ ખીલી જાય 
એટલે આ શાખાઓની ડ ુંખો પણ મોરી લેવી. આમ કરવાથી માદા ફૂલોમાુંથી ફળ બની જાય 
કે તરત દરેક શાખાઓમાુંથી પ્રશાખાઓ ફૂટવા માુંડશે, અને એને પણ શરૂ શરૂમાું માદા ફૂલો 
ખીલતાું ભળાશે. આમ વેલાને લબન જરૂરી વાનસ્પવતક વવકાસમાુંથી બચાવી-ઉત્પાદનમાું 
રૂપાુંતરણ કરી શકાય છે. 
 

 

વનરીિણ–ક્ષચિંતનન ુાં પડરણામ : દૂધીનો મબલક પાક 

        વળી પ્રશ્ન થયો કે “વેલા પાસેથી ફળો વધ ુમેળવવાું હોય તો વેલો ખોરાક પણ વધ ુ
મેળવી શકે તેવ ુું કુંઈક કરવ ુું પડશે ને ?” તેનો ઉપાય જડયો કે “જેમ જેમ વેલો મોટો થતો 
જાય, તેમ તેમ વેલાની કોઈ કોઈ ગાુંઠ પર પાવડોક માટી નાખી ઢગલી કરી દીધી હોય તો, 
વેલો ત્યાું જમીન ભીની રહતેી હોવાથી વડવાઈઓ મ  કી દેશે અને ખોરાક ચ  સી ચ  સી ઉપર 
મોકલવા માુંડશે, વેલાને માત્ર એક જ મ  ળ વવસ્તારને બદલે અનેક મ  ળતુંત્ર યનુીટો કાયગરત 
થઈ જતાું, વેલાને લાગેલ ફળો પોષાવા લાગશે.” આ રીતે વરસોથી અમે તો વધ ુઉત્પાદન 
મેળવીએ છીએ. પણ કહવે ુું છે એ કે, માત્ર અમે જ નહીં પણ કેટલાય ખેડ ત વમત્રોએ પુંચવટી 
બાગમાું નજરો નજર જોયુું છે, કેટલીય વાડીઓમાું અમે જાતે જઈ તેના દ ધીપાકમાું આ 
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નસુ્ખો વશખવાડયો છે, અને સૌ એ પ્રમાણે અમલ કરી વધારાના કશા ખચગ વવના અઢીગણુું 
વધારે ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે.                                
સાગના ખેતી-સાહસમાાં થયા ‘નાપાસ’ 

      “રૂવપયા 500-પાુંચસો રોકો અને સાગના છોડ નોંધાવો, અને બાર-પુંદર વરસે લાખો 
રૂવપયાનો ફાલ લણો !” એવી સ્કીમો બહાર પડતી જોઈ, ચાર-પાુંચ વમત્રો અભ્યાસ કરવા 
ત્રણ જગ્યાએ જઈ આવ્યા, પણ એમાું બહ ુધ્યાન પડ્ ુું નહીં, એટલે બુંધ રાખ્યુું. પણ વળી 
વવચાર આવ્યો કે, ‘બીજા ભલે અન્યના પ્લાુંટેશનમાું મ  ડી રોકે, આપણે એવ ુું નથી કરવ ુું. પણ 
આપણે આપણી વાડીમાું જ અખતરો કયો હોય તો ?’ અને ગજુરાતના ખેડ તોના વાદે ચડી, 
કહો ને ગાડરરયા પ્રવાહમાું ખેંચાઈને 25 વીઘા જમીનમાું સાગની ખેતી કરી. અમે નહોતી 
તપાસ કરી કે અમારી જમીનનો દળ કેટલો ઊંડો છે એની, કે નહોત ુું જોય ુું જમીન ગોરાડુ, 
ચીકણી કે કેવા પ્રકારની છે એવ ુુંયે ! અરે, નહોત ુું વવચાયુાં કે સાગ જેવાું બહવુષીય ઝાડવાુંને 
આ નપાલણયા અને છાશવારે વરસાદન ુું માઠુું પડે એવો દુકાલળયો વવસ્તાર ફાવશે કે નહીં 
એવ ુુંયે, અને બીજાનો વદાડ કરી જે દુ:સાહસ કરેલુું, એમાું અમે નાપાસ થયા. ન ફાવી 
પુંચવટી બાગની નીચે ચીકાશવાળી જમીન સાગને કે ન આપી શક્યા ડ્રીપ દ્વારા પણ જરૂરી 
વપયત એને ! પરરણામ ? પરરણામે જોઈએ એવી જાડાઈ સાગ પકડતા નહોતા. 7-8 વરસ 
પછી રાુંડયા પછી ડહાપણ આવ્યુું કે “આપણે આપણી હાલ્ય છોડી, બીજાની હાલ્યે હાલવા 
ગયા, એમાું આ ભ  ુંડી દશા થઈ છે.” અને અમારે પુંચવટી બાગમાુંથી સાગનો વવદાય 
સમારુંભ ગોઠવી, મ  ળ સમેત ઉખાડવા જેસીબી મ  કવ ુું પડ્ ુું. 
                          મધમાખીઓએ િાડીન ુાં “રખોપુાં” આદ્ુાં  
       વાડીમાું ખેતીપાકોનો કોઈ પાર નહોતો. અનાજ, કઠોળ, તેલીલબયાું, શાકભાજી, લીલો 
ચારો અને ફળાફળારદના પાકો ઉપરાુંત ઈમારતી અને દેશી ક ળનાું પણ અનેક વકૃ્ષોનો 
વસવાટ થઈ ગયો હોવાથી અનેક જાતનાું ફૂલોની હાજરી કાયમ રહતેી હોવાથી 
મધમાખીઓએ કેટલીય જગ્યાએ પ  ડા બનાવી વસવાટ શરૂ કરી વાળ્યો હતો. પણ શોખને 
ખાતર એવ ુું થયુું કે “લાવોને આપણે ક્યાુંકથી પાલત ુમધમાખીઓ લાવીએ !” શારદાગ્રામ 
જઈ, એની દેખરેખ અને માવજત અંગેની વવગતો જાણી, અને  ‘એવપસઇંરડકા’ જાતની 
મધમાખીની બે પેટી ખરીદી લાવ્યા. વાડી મધમાખીઓને ખ  બ ગમી ગઈ. ધીરે ધીરે બે 
માથી 7 પેટી સધુી વવસ્તરણ થયુું. પુંચવટી બાગમાું અજમાવેલ નવો નસુ્ખો જોવા-સમજવા 
બહ ુ બધા લોકો આતરુ હોય છે. વાત વાયવેુગે આસપાસની વાડીઓ અને વવસ્તારમાું 
પહોંચી ગઈ. અમારે તો આગુંતકુોને મધમાખીઓના પ્રકાર, મધપ  ડામાું રાણીમાખી, 
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નરમાખી, અને સ્વયુંસેવક માખી દરેકને પેટી ખોલી ઓળખાવવી, તેના દરેકને વવશે વાતો 
કરવી, મધમાખીઓથી વાડીમાું થતા ફલીકરણના લાભો સમજાવવા વગેરેન ુું એક વધારાન ુું 
કામ થઈ પડ્ુું. પણ એ બહાનેય લોકો વાડી પર આવે છે ને ? અહીં આવશે તો વાડીમાુંથી 
કુંઈક નવ ુું નજરે જોશે, કુંઈક એકાદી નવી વાત સાુંભળશે, તો થોડીક તો વ્યવહારમાું મ  કશે 
ને ? એ લોભે આવનારને આવકારતા અને માત્ર મધમાખીઓ વવશે જ નહીં, પણ ખેતીની 
અન્ય જરૂરી વાતો પણ કરતાું. મધમાખીઓના સ્વભાવની વાત કરતાું કરતાું એક એવી 
વાત પણ સહજ રીતે થતી કે “આમાું જે સયુંસેવક માખી હોય છે તે જ મીણ બનાવી પ  ડો 
બનાવે, ભીની માટી, ફૂલો વગેરેમાુંથી કાચો માલ લાવી મધ બનાવે, મધના ખાનાને ભારાઈ 
ગયા પછી સીલ કરે. અરે ! આખી વસાહતન ુું રક્ષણ પણ તે જ કરે છે. અગત્યની વાત તો 
એ છે, કે એને વહમે પડી જાય કે ‘अ વ્યસ્તત’ આપણી વસાહતનો દુશ્મન છે, તો તે તેની 
પાછળ પડે છે, અને પાુંચ રકલોવમટર સધુી પીછો છોડતી નથી. એક માખી ડુંશ દે એટલે 
એવી ગુંધ છોડે છે કે તે પછી ઘણી બધી માખીઓ ભાગનારને વળગી પડે છે.”   
        આ બધી વવગતની જાણ કેટલાક અસાગરા [રુંજાડ કરનારા] માણસોને થતાું એના 
મનમાું એક ધાક એવી બેસી ગઈ કે “પુંચવટીબાગમાું ચાળો કરવા જવાય નહીં, ત્યાું તો 
વાડીન ુું રખોપુું કરવા મોટા મધની માખીઓ પાળી છે, જે પાુંચ રકલોવમટર સધુી કેડો મ  કતી 
નથી !” અમારુું તો કામ થઈ ગયુું ! મધ મળ્યુું, વાડીમાું ફલલનીકરણ સધુયુાં અને વાડીમાું 
અસો મટ્ો એ લટકામાું !           
                          સજીિ ખેતીની કરી શરૂઆત   
    ખેતીના મહત્તમ ઉત્પાદનની લ્હાયમાું નવી જાતનાું લબયારણો, ભાતભાતનાું રાસાયલણક 
ખાતરો અને ઝેરરલી જ ુંતનુાશક દવાઓના હદબહારના વપરાશ છતાું આવક થાય કમ અને 
ખચગ આવે વધ.ુ છેડામેળ કરવો કેમ ? રસ્તો કુંઈક ભ  લ ભરેલો-અવળો પકડાઈ ગયો હોય 
એવ ુું લાગતાું શ્રી કવપલભાઈ શાહ [જતન રસ્ટ-વડોદરા]ના માગગદશગન નીચે નવી તરાહની 
ખેતી- સજીવ ખેતી પદ્ધવતનો પ્રયોગ આરુંભ્યો. 
        શરૂઆત કરી ફળપાકોમાું. રાસાયલણક ખાતર, ઊંડા દાર-બોરનાું નબળાું પાણી અને 
ઝેરરલી પેસ્ટીસાઈડ્ઝ કયાાં બુંધ. બોરડી, દાડમી અને  જામફળી જેવાું મીઠાું ફળઝાડો તો 
સુંરક્ષણ બાબતે ઢીલાું હોવાથી ફસકી ગયાું. અમે તેને વાડીમાુંથી રજા આપી દીધી અને 
લીંબડુી, ચીકુડી, આમળી, બલબલી, ગુુંદા,. ખલેલી, સરગવા જેવાું કઠ્ઠણ ઝાડોને ચાલ ુરાખ્યાું. 
ફળપાકોમાું સફળતા જોયા પછી આખી વાડીના તમામ પાકોને સજીવખેતી પદ્ધવતને ચરણે 
મ  ક્યા. 
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                            ચવૂસયા જીિાતોએ મચાવ્યો કાળો કેર ! 
       2002ની સાલ. અમે નક્કી કરી વાળેલુું કે આપણી વાડીમાું હવે આ વરસથી 
મોલાતોમાું રાસાયલણક ખાતર અને ઝેરીલી પેસ્ટીસાઈડ્ઝ કરી દેવાના છે નેવકા બુંધ ! અને 
માળું બન્યુું એવ ુું કે વાડીમાું “બીટી” કપાસ વાવેલો, એટલે ઈયળોની તો બીક નહોતી જ ! 
પણ કપાસ ઊગીને ગોઠણ સમાણો થયો અને ચ  વસયાનો હમુલો આવ્યો ખરાખરનો ! 
કપાસનાું પાુંદડાું બધાું થઈ જાવા માુંડયાું લાલ. વાડીના મજ ર-ભાલગયા માુંડયા કકળાટ 
કરવા કે “તમે આવા બધા ‘દવા નહીં છાુંટવાના વ્રત લીધા કરો એમાું અમારે શુું સમજવ ુું ? 
જો કપાસ દદે ભેળાઈ જાય તો અમારી તો મજ રી ડ લ થાય ને ?”  એની વાતેય સાચી 
હતી. “તમે મ  ુંઝાવ મા, હુું તમારી બધાની ‘હાજરી’ ભરી દઈશ, તમને માથે નહીં પડવા 
દઉં,” કહી સમજાવ્યા કરુું, પણ એમના મનન ુું સમાધાન થાય નહીં. અને  માળું ચ  વસયાનો 
એટેક પણ એવો જોરદાર કે કપાસનાું પાુંદડાું બધાું લાલ થઈ એવાું બરડ થઈ જવા માુંડયાું 
કે દબાવતાું પાપડ ભાુંગે એમ ભાુંગી જાય ! મજ ર-ભાલગયાનો કકળાટ વધતો ચાલ્યો. હુું 
મ  ુંઝાયો. ઘરવાળીને કહ્યા કરુું , “શુું કરશુું, વાડીએ ગયા ભેળા ભાલગયા-મજ રો માથ ુું ખાય છે. 
એનો કકળાટ હવે સહ્યો જતો નથી, દવા લાવી દઈશુું?” તો મને કહ,ે “તમે આમ ઢીલા કાું 
પડો ! આપણે એક વાર નક્કી કયુાં છે કે ‘આવા દવા-ખાતર બુંધ કરવાું છે,’ તો પછી એનો 
પ  રો તારેજો લીધા વવના વચ્ચે થોડુું છોડી દેવાય ? તમે એક કામ કરો ! આપણા ભાઈઓ 
અને છોકરાુંઓ પાસે એક બલટો જઈ આવો. મજ ર-ભાલગયાને હુું સુંભાળી લઈશ, તેને 
સમજાવવાની મહનેત હુું કરીશ, તમે બેફીકર રહો !”  
      અને હુું તો સાચેસાચ અમદાવાદ અને સરુત જવા નીકળી ગયો. સાુંજ પડે અને ઘેર 
રહલેી દ ઝણી ગાયો માટે લીલી નીરણ નાખવા વાડીએથી માણસો આવે અને પ  છપરછ કરે 
કે “બહને ! ભાઈ ક્યાું ? કપાસ માટે દવા જોવે છે.” તો મીઠપથી કહ,ે “ ભલા માણહ !  બે 
દી’ નહીં ખમાય ? તમારા ભાઈ અમદાવાદ અને સરુત રદમના ગયા છે, અને મને કહતેા 
ગયા છે કે સારામાું સારી દવા લઈને જ આવીશ.” એમ સમજાવટ કરતાું કરતાું છ રદવસ 
નીકળી ગયા. સાતમે રદવસે ગોદાવરીનો ફોન આવ્યો કે “હવે વહ્યા આવો ! ગઈ સાુંજે 
ભાલગયા એમ કહતેા હતા કે બહને ! કાુંક્ય ચત્કાર થયો છે -કપાસના છોડવાના માથે કુણાું 
લીલાું પાુંદડાું આવી ગયાું છે, હવે વાુંધો નહીં !”  અને સાચ્ચે જ મેં વાડીએ આવી તપાસ 
કરી તો વાત સાચી હતી- સમય મળવાથી પ્રકૃવતએ એન ુું કામ કયુાં હત ુું. કપાસના છોડવામાું 
ચ  વસયા સામે ધક ઝીલવાની તાકાત આપમેળે આવી ગયેલી નજરો નજર વનહાળી. એ 
વખતે કરેલા વનણગયમાું ટકી રહવેાન ુું બળ –ભાુંગ્યાનો ભેરુ બની મને ગોદાવરીએ પ  રુું પાડ્ ુું. 
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પત્ની તરફથી  કાયમનો સવધયારો     

 

     અને ખેતીમાું તો એવ ુું ઘણીવાર બનત ુું રહ્ુું છે  કે બધી વખતે આપણે ધાયુાં હોય એવ ુું 
બધુું થયુું ન હોય !. ક્યારેક કુદરતી સવા-કવા, વરસાદ વધ-ુઘટુ વરસે, ક્યારેક તળમાું 
પાણી ખ  ટી જાય, પાકમાું જીવાત લાગી જાય, ગાય-બળદ જેવ ુું જાનવર માુંદુ થઈને કે 
જીવડુું કરડવાથી ફાટી પડે, ખેતી ઢોર વગરની ને છોકરાું છાશ વગરનાું થઈ પડે, ઓઘા-
ગુંજી સળગી જાય, કોઈ ખળામાુંથી તૈયાર માલ ચોરી જાય કે પાકને હીમ લાગી જાય, અરે 
! વાવાઝોડુું ખાબકે અને ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાું વાડીમાું બધુું હત ુું-નહોત ુું કરી મેલે -જેવા 
આકસ્સ્મક અને અણધાયાગ કુદરતી અકસ્માતના ઓલચિંતાના આવી પડવામાું જ્યારે લમણે 
હાથ દઈ, ઢીલાઢફ થઈ, બેસી જવાયુું હોય ત્યારે પાસે આવી, રહિંમતનાું બે વેણ કહી “થયા 
કરે, મરદ જેવા મરદ થઈને આમ મ  ુંઝાણે પાર આવશે ? ભડ થઈને ભાુંગી ગયા ? બધુું થઈ 
રહશેે. એકમાું નકુસાન ગયુું તો બીજામાું એનો એ લાભ દઈ રહશેે. તમે શીદ મ  ુંઝાઓ છો ? 
હુું છું ને તમારી પડખે !” આવી રહિંમત તો ઈશ્વરમાું જેને ભારોભાર શ્રદ્ધા હોય તે  સ્ત્રી જ 
આપી શકે ને ? ગોદાવરીની આવી રહિંમત અને ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધાએ અમને આવેલી 
મશુ્કેલીઓમાું કાયમ બળ પ  યાગ કયુાં  છે.                        
                        શરૂ કયાપ નિતર કાયપકમો  
 પોિણ મદેુ્દ :    વાડીનો ખેતકચરો સળગાવવાની સખ્ત મનાઈ. પાળેલી ગાયોની 
સુંખ્યામાું વધારો કરી ઢોરવાડા બનાવ્યા. કુંપોસ્ટ ખાતર ગાડાુંમોઢે બનવા માુંડ્ ુું. શેડ ઊભો 
કરી અળવસયાું પાળ્યાું. વમીકુંપોસ્ટ તૈયાર થવા લાગ્યુું. અખાદ્ય ખોળ, ક કડા ચરક, બોનમીલ 
જેવાન ુું ઊમેરણ શરૂ કયુાં. પાકની ફેરબદલી, વમશ્રપાક પદ્ધવત, લીલો પડવાસ અને કઠોળના 
વાવેતરને પ્રાધાન્ય આપ્યુું. જૈવવક કલ્ચરનો ઉપયોગ આદયો. રસોઈ માટેની ઊજાગ, 
અજવાળું અને ઉત્તમ રબડી સ્વરૂપે સેંિીય ખાતર–થ્રી ઈન વન, ગોબરગૅસ-ખાતર પ્લાુંટ તો 
છેલ્લા 32 વષગથી ચાલ ુહતો જ. ખેતીપાકની ખોરાકી જરૂરરયાતે સુંતોષ દેખાયો. 
મીઠાપાણીના વપયત મદેુ્દ : વરસોના અનભુવે પાકને “પાણી”ની નહીં, “ભેજ”ની જરૂર હોય 
છે એ વાત સમજાઈ હતી. અને એ માટે  વરસાદી પાણીનો પ  રો લાભ લેવા માટે એને 
વાડીમાું જ રોકી રાખવા કુંટુરપાળા, આડા ઢાળે ખેડ અને વાવેતર, તથા નીચલા શેઢે 
તલાવડી બનાવી. સુંગ્રહાયેલાું પાણીના વવવેકસભર ઉપયોગ અથે “ટપક પદ્ધવત” તો હતી 
જ ! ઉપરાુંત ઝાડવાુંના ખામણાુંમાું ટપકલણયે ટપકલણયે રેતીન ુું મપ્લ્ચિંગ આદયુાં. આ પુંચવટી 
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બાગમાું રોજજિંદો ક્રમ બની ગયો. અરે, અઢીસો ફૂટથી ઊંડા-નબળાું પાણીવાળાું-દાર વસમેન્ટ-
રેતીથી નેવકા સીલ કરી દીધા. 
પાક સાંરિણ મદેુ્દ :  રકટકશાસ્ત્રના અભ્યાસમાું જાણેલુું કે ખેતીપાકોમાું ભમતાું જીવડાુંઓમાું 
94 % તો માુંસાહારી છે. જે ખેતીપાકોને નડતાું જ નથી. એ બધાું તો ખેડ તોના વમત્રો 
ગણાય. એટલે જીવડુું “ભાળ્યા ભેળું ઠાર કરો”ની રણનીવત છોડી “થોભો અને રાહ જુઓ”ની 
નીવત પર ચાલ્યા. કુદરત કુદરતન ુું કામ કરે છે, તેને તેમ કરવાનો ગાળો તો આપવો 
જોઈએ ને ?  
     ‘નબળાું ઢોરાુંને બગાયુું ઝાઝી !’ નબળાને બેવડો માર પડે ! છોડવો બાળપણથી જ 
બળૂકો બને તે માટે ખડતલ બીજ, ભરપ  ર સેંિીય ખોરાક, છોડની ખડતલતા માટે 
સ્વરક્ષણની પડાતી ટેવ જેવા કાયગક્રમો અમલમાું મ  ક્યા. રોગ-જીવાતને ફેલાવામાું અગવડ 
પડે તે માટે વમશ્રપાક પદ્ધવત, પાકની ફેરબદલી, ઉપરાુંત દુશ્મન જીવાતોને છેતરી, ફસાવી 
પાડવાના-શેઢે પાળે શ્યામ તલુસી અને પીળાું ફૂલવાળા છોડવાઓન ુું વાવેતર ઉપરાુંત 
પ્રકાશપીંજર અને ફેરોમેન રેપ જેવા નસુખા ગોઠવ્યા. વમત્ર કીટકોની ભેર કરવા વાડી ફરતે 
અનેક પ્રકારનાું વકૃ્ષો ઉગાડી જીવુંતવાડ ઊભી કરી. તેના પર પુંખીઓનો પણ વસવાટ 
વધ્યો. 
      પાક સામે નજર કરતાું જો તે પોતાન ુું રક્ષણ કરવામાું ઢીલો પડયો છે, એવ ુું દેખાય તો 
ગોમ  ત્ર અને વનસ્પવતજન્ય દવાઓથી એની ભેર લેવાન ુું શરૂ કયુાં.  
      વ્યવસાયને ઊંડાણથી સમજવાના પ્રયત્નો શરૂ થતાું જાણ્યુું કે ખેતી એ તો સજીવો 
અને કુદરતી પરરબળો વચ્ચે ગ  ુંથાયેલ વ્યવસાય છે, ભાઈ ! જમીન, પાણી, પોષણ, બીજ, 
આબોહવા અને સુંરક્ષણ - ગણાય બધાું જ પાયાુંનાું પરરબળો, પણ પ  રેપ  રા કુદરત પર 
આધારરત. અને કુદરતની સામે પડયે કુંઈ સારાું પરરણામ થોડાું મળે ? એમાું તો નક્કી હાર 
જ થાય. પરરણામ સારુું મેળવવ ુું હોય તો કુદરતની સાથે સમેુળ સાધતાું રહવે ુું પડે તેવ ુું 
અમને સમજાયુું. 
      વળી જમીન, એના ગણુધમો, એમાું વસેલાું બેતટેરરયા, જમીનની ફળદ્રપુતા, પાકને 
ભાવતાું તત્ત્વો, ભેજની આવશ્યકતા, ખેતીની આડપેદાશો, દ ધ, ખાતર અને ગૌમ  ત્ર પ  રુું 
પાડતી ગાયો !  આ બધુું વવચારતાું વવચારતાું...ખેતીન ુું એક અખુંડ દશગન લાધ્યુું. ખેતીમાું 
કોઈ એક પરરબળન ુું નહીં, જમીન, પાણી, આબોહવા, છોડવા, ઝાડવાું, જીવડાું, જાનવરો અને 
પુંખીઓ બધાુંન ુું યોગદાન રહલે ુું છે. કોઈને બાદ રાખીને નહીં, પણ સૌનો સાથ લઈને, 
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એકબીજા સાથે અનકુ લન સાધીને આગળ વધાશે, તો જ સફળ રહવેાશે એવો સમગ્રતાનો 
મનથી સ્વીકાર કયો.        
 
 

 

દૂઝતી ખેતીનાાં દૂઝણાાં સાથીદારો સાથે ગોદાિરીબહને  
***************** 
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મગફળીની ખેતીના વિશેિ અભ્યાસાથે ચીનનો પ્રિાસ 

 

 
 

            2010ની સાલમાું ત્યાુંની બહ ુચલચિત મગફળીની ખેતી જોવા ચીન ગયો હતો. 
બહ ુઝીણવટથી બધુું જોવા સમજવાનો અવસર મળેલો. ચાઈનાના સેંડોંગ વવસ્તારમાું જ્યાું 
મગફળી વવશેષ વવાય છે તે વવસ્તાર જ જોવા માટે પસુંદ કરેલો. અમે ત્યાું જોય ુું કે 
મગફળીને જાણે ભગવાનન ુું વરદાન મળેલુું હોય એમ તેને ગમતાું, ભાવતાું બધાું પાસાું ત્યાું 
અનકુ ળ ભળાયાું. આ સમયે મગફળી ક્યાુંક હજુ ઊભી હોય, ક્યાુંક ઉપાડવાન ુું કામ ચાલ ુ
હોય, તો ક્યાુંક છોડવામાુંથી ડોડવા અલગ કરવાન ુું કામ ચાલત ુું હોય, તો ક્યાુંક વળી 
ચુુંટાએલી મગફળીમાુંથી ભેજ ઊડાડાતો હોય-તેવી બધી જ પ્રરક્રયાઓ નજરે જોવા જુદા જુદા 
વવસ્તારની 15-17 જગ્યાઓનાું ખેતરોમાું ફયાગ અને બધુું નજરોનજર જોયુું. 
ચાઈનાની મગફળીની ખેતી પદ્ધવત 

 

 

ચીનની મગફળીનાાં ખેતરો િચ્ચે હીરજીભાઈ 
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        1089 ચો.ફૂટ=એક ગુુંઠો જમીન. જમીનમાું વચ્ચે એક ફૂટની જગ્યા છોડી , દોઢ ફૂટ 
પહોળા બેડ બનાવેલા હતા. એક ગ  ુંઠામાું આ રીતે 13 બેડ બને. દરેક બેડ પર પાુંચ 
માઈક્રોનન ુું પાણી કલરન ુું પ્લાષ્સ્ટક પાથરેલુું. આવા દોઢ ફૂટ પહોળા અને 33 ફૂટ લાુંબા એક 
બેડમાું 9 ઇંચના ગાળે બે હારમાું 9 ઇંચનાું અંતરે પ્લાષ્સ્ટકમાું કાણાું પાડેલાું તેન ુું ગલણત કયુાં 
તો- 44+44=88 અને એવા 13 બેડ, એટલે કે કુલ મળી 1144 કાણાું એક ગ  ુંઠા જમીનમાું 
આવે.. દરેકમાું બે બે બીજ ચોપેલાું છે, એટલે 1144 બેતરડયા છોડ મળે. અરે ! અમે તો 
બલટો મારી એ પણ જોયુું કે ડ લ કેટલાુંક પડેલાું છે ? જવલ્લે જ નજરમાું આવ્યાું, છતાું માની 
લઈએ કે .... 44 જેટલાું કાણાું ખાલી પડયાું છે, તો પણ 1100 છોડવાનો ઉછેર તો પાકો જ 
જોવા મળ્યો. 
    ઊભા પ્લોટમાુંથી ઘણી જગ્યાએથી છોડ ખેંચી, બેતરડયા છોડવાની ગણતરી કરી જોઈ, 
કુલ ડોડવામાુંથી 33 % અણવવકવસત અને 66 % વવકવસત શીંગો દેખાઈ. આવી વવકવસત 
શીંગોની સુંખ્યા એક બેતરડયા છોડમાું 27થી માુંડી 33 સધુીની સુંખ્યામાું-એટલે કે સરેરાશ 
30 શીંગો ગણી લઈએ, તો કુલ મળીને 33000 શીંગો થાય. અમે સ  કી શીંગન ુું વજન કરી 
જોયુું તો 1 રકલોમાું 350 શીંગ તોળાઈ. આ માપે એક ગુુંઠામાું 94 રકલો અને આપણા નાના 
વીઘે 1508 રકલો વજન ઊતરે ! પણ આ તો થઈ ચાઈનાની ધરતીની વાતો કે જ્યાું 
મગફળીને બાર બાદશાહીની અનકુ ળતા મળતી રહ ેછે. 
      ત્યાુંન ુ હવામાન, એની ફળદ્રપુ જમીન, ત્યાુંન ુ સ્પેશ્યલ લબયારણ વગેરે તો અહીં ન 
લાવી શકાય, પણ ખેતી કરવાની એની નવતર પદ્ધવતનો અમલ કરી શકાય તેમ લાગ્યુું. 
તેથી પુંચવટી બાગમાું એનો અખતરો કયો.           
 

                              પાંચિટી બાગમાાં કયો પ્રયોગ 

 

     માપીને એક એકર જમીન પસુંદ કરી. તેના ત્રણ સરખા ભાગ કરી પહલેા ભાગમાાં 
રેકટરના ઓટોમેરટક વાવલણયાથી ચાલ ુ પદ્ધવત્તથી બીજ વાવી, ક્યારા-ધોરરયા બનાવી 
રેલાવીને વપયત દીધુું. બીજા ભાગમાાં વચ્ચે 30 સે.વમ.જગ્યા છોડી, 60 સે.વમ.ની 
પહોળાઈવાળા અને ત્રણેક ઇંચ ઊંચા એવા 16 બેડ બનાવ્યા. અને એના પર મીની રેતટરની 
મદદથી મગફળીના ત્રણ ચાસ વાવ્યા, અને ચરમાું વપયત આપી બેડ રીઝાવ્યા. ત્રીજા 
ભાગમાાં  આવા જ બેડ બનાવી, તેના પર ચાઈના પદ્ધવત્તવાળું 5 માઈક્રોનન ુું પાણી કલરન ુું 
પ્લાષ્સ્ટક પાથરી એના પર 20 બાય 20 સે.વમ.ના અંતરે કાણાું પાડી, ત્રણ લાઈનોમાું 
હાથથી બીજ ચોપ્યાું અને ચરમાું વપયત આપી બેડ રીઝાવ્યા. 
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   ત્રણેય પ્લોટમાું સમયે સમયે થયેલ કામગીરીની વવગત આ પ્રમાણે હતી. 
 

 

ક્રમ/ 
તલોટ 

પદ્ધવત ગુાંઠા િા.તા. વપયત કા.તા ઉત્પાદન ભુાંડ 
થકી 
નકુશાન 
10% 

વિઘાદીઠ 
ઉત્પાદન 

1 ધોડરયા ક્યારા 13:33 3/2/11 9 3/6/11 250 
ડકલો 

25 
ડકલો 

330 
ડકલો 

2 ખલુ્લા ગાદી 
ક્યારા 

13:33 3/2/11 9 3/6/11 400 
ડકલો 

40 
ડકલો 

528 
ડકલો 

3 ગાદી 
ક્યારા+તલાસ્સ્ટ 

13:33 3/2/11 9 3/6/11 440 44 
ડકલો 

581 
ડકલો 

 
                એટલે ઉનાળા દર્યાન ઊભડી મગફળી [અમે ટી.પી.જી.-41 વાવેલી]ના 
વાવેતર માટે આ ત્રણ પદ્ધવતઓ પૈકી ગાદી-ક્યારા પર પ્લાષ્સ્ટક આવરણવાળી પદ્ધવત 
પુંચવટી બાગમાું સવગશે્રષ્ઠ સાલબત થઈ છે. ચોમાસાની ઋતમુાું કઈ પદ્ધવત કેવ ુું પરરણામ 
આપી શકે તે ચોમાસાની ઋતમુાું પ્રયોગ કરીને પરુવાર કરવ ુું પડે. 
           સાથોસાથ બીજી પણ એક વાત કરવી છે કે જે ખેડ તને પ્લાષ્સ્ટક મલ્ચ અને 
એની કેટલીક વધારાની ચીવટના મદેુ્દ નહીં પહોંચી શકાય તેમ લાગત ુું હોય, તેમણે અમને 
સ  ઝી આવેલ બન્ને વચ્ચેની-ખલુ્લા ગાદી-ક્યારા વાળી પદ્ધવતએ કશી જ વધારાની મહનેત કે 
ખચગ કયાગ વવના, માત્ર પદ્ધવતના ફેરથી દોઢુું ઉત્પાદન આપ્યુું છે. એનો અમલ કરવો ખ  બ જ 
ફાયદાકારક રહશેે. સાતસોએક ખેડ તોએ વાડીએ આવી નજરોનજર જોઈ વખાણ્યુું છે. અને 
હજુ આગળ વાત કરીએ તો મગફળી ઉપરાુંત લસણ, ડુુંગળી, આદ ું, હળદર, ગાજર, બીટ, 
બટેટા જેવા જમીનમાું વવકસતાું પાકો માટે આ પદ્ધવત ઉત્તમ લાગી છે.                                          

અન્ય અખતરા 
         ખેતી સુંભાળ્યાને પોણા પાુંચ દસકા થવા આવ્યા છે. તેમાું અનેકવવધ પ્રયોગો કયાગ 
છે. ઊંડુું વનરીક્ષણ, સવાાંગીણ સુંશોધનવવૃત્ત અને સમજાયુું તેને અનસુરવાનો િઢ સુંકલ્પ 
અમારી આવડત ખીલવવામાું પ  રક પરરબળો રહ્યાું છે. તેમાુંનાું કેટલાુંક તર્થયો :  
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[1].....નદીની કાળી, ભ  રી કે લાલ પણ ચોખ્ખી ઝીણી રેતીન ુું ઉમેરણ વાડી કે ખેતરની 
ચીકણી જમીનમાું જીપ્સમ ઉમેરવા જેટલુું જ ગણુકારી બને છે. 
[2].......પુંચવટી બાગ બધા પ્રકારની વવષમ પરરસ્સ્થવતથી ઘેરાયેલો રહ્યો હોવા છતાું આ 
સ્થાવનક સ  કા વવસ્તારમાું જે ફળપાકો સફળ થયેલા જણાયા, તેનો વ્યાપ વધારવા નહીં નફો, 
નહીં નકુસાનના ધોરણે નસગરી શરૂ કરીને પુંચવટી બાગનાું ફળઝાડોમાુંથી રોપા-કલમો 
બનાવી સારાયે સૌરાષ્ર-ગજુરાતમાું તેને ફેલાવતા રહ્યા છીએ. 
[3].......ઔષધીય અને ઈમારતી વકૃ્ષોને સ્થાન આપી ભવવષ્ય માટે રફતસ રડપોઝીટ મ  કી 
રાખી છે. મીઠાું-મધરુાું ફળ-મેવા મળી રહ ેએ માટે રસ્તાને કાુંઠે, શેઢે, તળાવડીની પાળે, 
વાડીના ત્રાુંવસયા-ખ  લણયાુંમાું, અરે ! બારેક વીઘા જમીનમાું તો લાગઠ  ડૉ. કે.પી. કીકાણી 
સાહબે અને ડૉ. રાજુભાઈ ખીમાણીના સ  ચનથી આમળાું ઉછેયાાં અને એ આમળાુંએ 2001 ની 
સાલની રાજ્ય વ્યાપી શ્રેષ્ઠ ફલોત્પાદનની હરીફાઈમાું પાુંચ પાુંચ ઈનામો મેળવી આપ્યાું છે. 
[4].......શરૂના ગોપાલનમાું ગીર ગાય સાથે જસીના સુંકરણ મારફત દ ધ ઉત્પાદનમાું 
આિયગજનક પરરણામો મેળવી શકાયાું. પરુંત ુશદુ્ધ ગીર ગાય ઉછેરમાું વૈજ્ઞાવનક અલભગમ 
જોડાય તો તેનાથી સવાયાું પરરણામ મળે તે વાત સમજાતાું માત્ર ગીર ગાય સુંવધગન તરફી 
ઝોક વધ્યો છે.  
[5] ....સ  યગપ્રકાશનો ખેતીમાું વધમુાું વધ ુલાભ લેવા માટે ચાસની રદશા, માુંડવા પદ્ધવત, 
વાડ-ઝાળાુંનો ઉપયોગ વગેરે નસુખાઓ બહ ુલાભદાયી જણાયા છે. 
[6]......નસગરી, કેટલાક ફળપાકો અને કપાસ જેવા મોસમી ખેતીપાકમાું જુદા જુદા હતેઓુ 
વસદ્ધ કરવા જેમ કે, ગટુી કલમ કરવામાું જલદી મ  લળયાું મ  કે એવ ુું કરવા, કપાસ,મગફળી 
જેવા પાકમાું છોડની વધ મયાગરદત કરવા, ફળ વકૃ્ષોમાું વહલેો-મોડો ફાલ પકડાવવા, વધ ુ
ફૂલો લાવવા, ફળોન ુું ખરણ અટકાવવા, ફળોન ુું કદ મોટુું કરવા, ફળોને મોડાું-વહલેાું 
પકાવવાું જેવા અનેકવવધ હતેઓુ પાર પાડવા જુદા જુદા હોમોન્સના બહ ુજ ચોકસાઈ રાખી 
કરેલા પ્રયોગોમાું સારાું પરરણામો મેળવી શકાય છે તે વાતની ખાતરી કરી જોઈ છે. પણ 
આવા પ્રયોગો આકસ્સ્મક અને ખાસ સુંજોગોમાું જ કરવા જોઈએ - કાયમ ખાતે નહીં, એવા 
તારણ પર આવ્યા છીએ.   
[7] ......ખેતીકામમાું એકલ પુંડયે કદી પહોંચી શકાત ુું નથી. રોજમદાર મજ રોની 
સરખામણીએ ઊપજ-નીપજમાું તેમની સીધી  ઉત્પાદનમાું ભાગીદારી અને તેમની સાથેનો 
માનવીય વ્યવહાર ખેતીકામોમાું વવશેષ લાભકતાગ નીવડે છે, તેવ ુું અનભુવાયુું છે.   
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કુદરતની કૃપાિિાપ                           

 
     ખેતી એ કુદરત સાથેના સતત સાવન્નધ્યવાળો કુદરતની વચાળે જ રહીને કરાતો અને 
પળેપળે પરરવતગન પામતો વ્યવસાય છે ભાઈ ! જ્યારે જેની જરૂર પડી તેવા હાથવગા 
ઉપાયો લીધા છે. પસુંદગીથી તૈયાર કરેલાું બીજ પણ વાવ્યાું છે અને હાઈબ્રીડ, બીટી અને 
ટીસ્યકુલ્ચર જેવા નવાું વવજ્ઞાનને પણ આવકાયુાં છે. વવવેકપ  ણગ રીતે બહ ુથોડાું રસાયણોને 
પણ અવનવાયગ અવનષ્ટ તરીકે કોઈ વાર જવલ્લે ઉપયોગમાું લીધાું છે. સરખામણીએ સેંિીય 
ખાતર અને ગોમ  ત્રના છુંટકાવ પર  વધ ુભરોસો બેઠો છે. અળવસયાુંયે પાળ્યાું છે અને જરૂર 
પડયે રેતટર-હાવેસ્ટરને પણ ઉપયોગમાું લીધાું છે. પરરણામે ખેતી આવથિક રીતે સધ્ધર થઈ 
છે. ખેતીની આવકે પ્રોત્સાહન આપ્યા કયુાં છે. ખેતીમાું કદી કુંટાળો કે અફસોસ પ્રગટ્ો નથી. 
પરસેવે નવરાવતી ખેતી આનુંદ આપનારી બની રહી છે, અમારે માટે ધમગરૂપ બની રહી છે. 
स्वधमे ननधनं श्रये:ને સાથગક્ય માન્યુું છે. જીવનયાપનના આ પ્રાપ્ત વ્યવસાયે અમને અને 
કુટુુંબને તમામ પ્રકારનાું સખુો, સમદૃ્ધદ્ધ અને આનુંદપ્રદ જીવન આપ્યાું છે. એક નમ  નેદાર 
ખેડ તની ઓળખ ઊભી કરી શક્યા છીએ એન ુું અમોને ગૌરવ અને સુંતોષ છે. અમારે માટે 
પુંચવટી બાગ માત્ર આવક-ઉપાર્જનન ુું સાધન માત્ર નહીં રહતેાું મારી શૈક્ષલણક મહચે્છાએ 
કુંડારી આપેલ જીવનમાગગ બની રહ્યો છે. પુંચવટી બાગને  સમગ્ર ખેડ ત આલમ માટે એક 
રોલમોડેલ બનાવી શક્યા છીએ. આ અમારી ઉપલપ્બ્ધને કુંઈ કમ ગણતાું નથી. 
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મલુાકાતીઓનુાં આકિપણ 

 

    
 

પયાપિરણિાદીઓ િાડીની મુલાકાતે 

                                      

 
િૉટરશેડના ખેડૂતો સાથે િાડીમાાં 
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આત્મા પ્રોજેક્ટનાાં બહેનો 
 

 
સાડહત્યકારો પાંચિટી બાગમાાં   
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પુંચવટી બાગ હવે ખેડ તો માટે ખેતીની સવાાંગી બાબતો માટેન ુું વનદશગન કેંિ બની 
ગયુું. ફોરેસ્ટવાળા, વસિંચાઈવાળા, બાગાયતવાળા, સજીવખેતીના રહમાયતીઓ અને 
પયાગવરણવાદીઓ, બધાુંને એમ લાગવા માુંડ્ ુું કે જાણે અમારુું જ કામ અહીં થઈ રહ્ુું છે. 
જોયા પછી પાછા બીજાને ચીંધે, સરનામુું આપે. તેથી શાળા-મહાશાળાના વવદ્યાથીઓ આવે, 
સહકારી મુંડળી-બૅંકના હોદે્દદારો આવે, ખેડ ત તાલીમવગગના તાલીમાથીઓ આવે, વોટરશેડ 
યોજના અને સવોદય યોજનાના ગામડાુંઓના યવુાનો આવે, મરહલા મુંડળની તો બસો ભરી 
ભરીને આવે, પયાગવરણ વશક્ષણકેંિ અને આત્મા પ્રોજેતટના ખેડ તોની ટુકડીઓ આવે, 
પ્રગવતશીલ ખેડ તોનાું પ્રાઈવેટ વાહનો, અવધકારીગણની જીપો, અને તદ્દન અજાણ્યા હોય 
તેવાઓની રીક્ષાઓ ભરી ભરી એવી આવજા શરૂ થઈ ગઈ છે કે કોઈ વાર ટુકડીઓ દોંઢે 
ચડી જાય છે ! કોઈ વાર વાડીન ુું કામ ક્યારે કરવ ુું તે કોયડો બની જાય. છતાું 
મલુાકાતીઓના વનત્યના મેળાઓએ અમને ખશુાલી આપી છે. 
       લોકભારતીમાું ભણ્યા પછી જે કરવાન ુું નક્કી કયુાં હત ુું તે આજે પણ થઈ રહ્ુું છે. 
આવનાર મલુાકાતીઓ આવીને આપણો થોડો સમય લેશે, બહ ુબહ ુતો ચા-પાણી નાસ્તો 
લેશે, અનકુ ળતા હોય ત્યારે ફળાહાર કે બપોરા, વાળ કે રાતવાસો - જે કરવ ુું પડે તે કરશુું. 
પણ આટલા બધા ખેડ તો, વવદ્યાથીઓ, વવજ્ઞાનીઓ, તજજ્ઞો, અભ્યાસઓુ અને અનભુવીઓ 
આ વાડીમાુંથી કુંઈક ને કુંઈક ઉપયોગી વાત સાથે લઈને જતા હોય, તો બીજુ ું શુું જોઈએ ? 
એ અમને જ મળ્યાનો સુંતોષ છે. 
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પ્રેરણાસ્રોત લોકભારતીએ કરાવ્યાાં અનેકવિધ સન્માનો                       

      શાળા કે કૉલેજો તો રજજસ્ટર પર ચાલ ુવવદ્યાથી હોય તેને ભણાવે અને પરીક્ષામાું પાસ 
થવા સધુીન ુું ધ્યાન રાખતી ઘણી શાળા-મહાશાળા જોવા મળે. પણ ભણીને છૂટા થઈ ગયા 
પછી, જ્યાું કામ કરતાું હોઈએ, ત્યાુંયે પાછી સાર-સુંભાળ લીધા કરે, મશુ્કેલી હોય તો 
માગગદશગન આપ્યાું કરે, કોઈ નવી વવગતો-મારહતી મળ્યાું હોય તો પહોંચાડયાું કરે, તેવી 
સુંસ્થાઓ કે વ્યસ્તતઓ કેટલી ? જેઓ ભણી ગયા પછી પણ સારુું કામ કરતાું હોય, સુંસ્થાના 
આદશોને સમજી, તેને  વ્યવહારમાું મ  કી દાખલો પ  રો પાડતાું હોય તેવી વવવવધ ક્ષેત્રોમાું 
કામ કરતી ભ  તપ  વગ વવદ્યાથી-પ્રવતભાઓન ુું સન્માન લોકભારતી સુંસ્થાના વાવષિકોત્સવ વખતે 
થત ુું હોય છે. તેવ ુું દશગકદાદા તરફથી મળત ુું –  
“ઝાડનાાં પારખાાં ફળ પરથી - ભતૂપિૂપ વિદ્યાથી સન્માન ” 1992 માું મેળવવાને હુું સદભાગી 
થયો છું. એ અમારાું કામોન ુું પે્રરકબળ રહ્ુું છે. આ પ્રકારે સન્માવનત કરવાનો ગરુુજનોનો હતે ુ
ભ  તપ  વગ છાત્રોનાું જીવનકાયોને પ્રોત્સારહત કરવા સારુ, વાુંહો થાબડવા માટે, કહો ને, 
વધારાની તે્રવડ પ  રી પાડવા બેટરી ચાર્જ કરી આપવાની કૃપાદૃષ્ષ્ટ છે તેમ કહવે ુું વધારે 
ઉલચત ઠરશે. પોતાના કામઢા છોકરાની વાત સૌને કરવાની લોકભારતીની આ રીતથી ખેડ ત 
અને ગ્રામીણ સમાજમાું એક નવો પરરચય ઊભો થયો. ખાસ કરીને ગામડાુંમાું કામ કરતી 
શૈક્ષલણક અને ખાનગી સુંસ્થાઓની નજર અમારી બાજુ વળી. કૃવષ યવુનવવસિટીના વવભાગો, 
સહકારી સુંગઠનો,  અને સરકારના ઉચ્ચ અવધકારી વગગ દ્વારા વાડી પર થઈ રહલે ુું કામ 
પ્રત્યક્ષ જોવાયુું. તેને મલુવાયુું અને એ બધાુંની ફલશ્રવૃત સમાું માન-સન્માન અને ઍવૉડગ 
મળતાું રહ્યાું. જેવાું કે......  

 
લોકભારતીમાાં િયાબહેન શાહ દ્વારા “શે્રમઠ વિદ્યાથી સન્માન  ”  
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અહલિુાક્ષલયા દ્વારા “F.G.I. Award”  ]િડોદરામાાં    [  

 

 
સોમપાલ શાસ્ત્રી દ્વારા ડદલ્હી ખાતે “ઇનોિેટીિ ફામપર ઍિૉડપ” 

 

1993  “ધરતી પતુ્ર ઍિૉડપ” ખેતીિેતે્ર  નિીનતમ પ્રયોગો અને વિસ્તરણ માટે સ્નાતક 
વમત્રમાંડળ ભાિનગર તરફથી 
1994  “ઈનોિેટીિ ફામપર ઍિૉડપ”ખેતીમાાં ટપક વસિંચાઈ પદ્ધવતની પહલે માટે ગ.ુરાજ્ય અને 
રાજ્ય સહ. બૅંકતરફથી  
1996  “કૃવિ પથદશપક ઍિૉડપ” બાગાયતી ખેતી, નિીનતમ પ્રયોગો માટે ફૂલછાબ અને 
ગિુરાત સરકાર તરફથી 
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1998  “સરદાર-કૃવિ સાંશોધન ઍિૉડપ” સકૂા વિસ્તારમાાં ફળવિૃોના સફળ િાિેતર માટે 
ગિુરાત સરકાર તરફથી 
1999  “કૃવિ સેિા ઍિૉડપ” કૃવિમાાં નિાાં સાંશોધનો માટે િેસ્ટનપ એગ્રી સીડ્ઝ અને 
માનિસેિા ટ્રસ્ટ બગસરા તરફથી 
2005  “બલરામ ઍિૉડપ” કૃવિ સાડહત્ય અને નિા અક્ષભગમો માટે–ભારતીય ડકસાન સાંઘ 
અમદાિાદ તરફથી 
2005  “સ્િામી નારાયણ સન્માન” કૃવિિેતે્ર અનેકવિધ વસદ્ધદ્ધઓ માટે–સ્િામી નારાયણ 
ગરુુકળૂ ઢસા તરફથી  
2006  “લાઈફ ટાઈમ એચીિમેંટ ઍિૉડપ” ખેતીમાાં સડક્રયતા, નિી ડદશાના રાહબર થિા 
માટે એગ્રીલેંડ નેટિકપ તરફથી  
2007 “સસૃ્મટસન્માન” સજીિખેતીના પ્રયોગો અને વિવશમટ લેખનશૈલી બદલ-સસૃ્મટ 
ઈનોિેશન્સ- અમદાિાદ તરફથી 
2008 “વિવશમટ વ્યક્ક્ત સન્માન” ખેતીના નિીનતમ આયામો –રાસ્મટ્રય પિપ ઉિિણી-
ગિુરાત સરકાર તરફથી 
2008 “પ્રાણિાન ડકસાન દાંપતી” ગોપાલન અને સજીિખેતીમાાં જીિાંતતા માટે –િળક્રાાંવત 
ટ્રસ્ટ રાિકોટ તરફથી   
 

 
િી .સી. , કૃવિ ્વુન. જૂનાગઢ દ્વારા “શે્રમઠ ખેડૂત દાંપતી ઍિૉડપ  ” 

2009  “કૃવિના ઋવિ” માઈક્રોઈરીગેશન, અને સજીિખેતી માટે -  ગિુરાત રાજ્ય 
અમદાિાદ તરફથી 
2009 “F.G.I Awards for EXCELLENCE” ખેતી વિકાસમાાં વિવશમટ કામગીરી માટે 
ફેડ.ઓફ ગિુ.ઈન્ડ.િડોદરાતરફથી 
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2012  “नवोन्मेषी कृषक सम्मान” कृषष तकनीककयाांका षवकास, भारतीय कृषष अनुसांधान 
सांस्थान नई दिल्लीकी ओरसे                                                                                                                                                                                                          
2012 “શે્રમઠ ખેડૂત દાંપતી ઍિૉડપ” કૃવિ િેતે્ર વિવશમટ કાયો બદલ-ઈન્ફોકોમ િલ્ડપ-
‘ખેતીનીિાત’ રાિકોટ તરફથી                   
2012   “नवोन्मेषी कायय स्म्मान” मुांगफलीमें नवीनतम काययप्रणालल [चाइना पध्धतत] के 
ललये NRCG जुनागढकी ओरसे 
2013 “બેસ્ટ આત્મા ફામપર ઍિૉડપ” [રાજ્યકિા] આગિી કોઠાસઝૂથી ઉચ્ચતર વસદ્ધદ્ધ-કૃવિ-
સહ.વિભાગ ગાાંધીનગરતરફથી 
2013 “श्रषे्ठ ककसान पुरस्कार” वाइब्रांट गुजरात 2013 ग्लोबल एग्री समीट [मु.मांत्री.] 
गुजरात सरकार गाांधीनगरकी ओरसे  

2013 “કૃવિરત્ન ઍિૉડપ-2013” કૃવિમાાં પ્રયોગશીલતા બદલ -એચ.ડી- સેટેલાઈટ ન્્ઝૂ 
ચેનલ VTV દ્વારા-રાિકોટ દ્વારા                
2013 “કૃવિ પાંડડત સન્માન પત્ર” કૃવિ સન્શોધન અને સાડહત્ય બદલ ડૉક્ટર પાંતસ રાિકોટ 
તરફથી 
2013 “ડી.ડી. ક્ષગરનાર કૃવિ વશરોમક્ષણ ઍિૉડપ-2013” કૃવિ િેતે્ર ઉત્કૃમટ યોગદાન બદલ 
દૂરદશપન અમદાિાદ તરફથી   
 

 
 

સનતભાઇ મહેતાના હસ્તે “ક્ષગરનાર કૃવિ વશરોમણી  ઍિૉડપ 
 

2014 “કૃવિ વિજ્ઞાન-સાન્દીપવન ગૌરિ ઍિૉડપ 2014” કૃવિિેતે્ર લોકવશિણ બાબતે 
યોગદાન- સાન્દીપવન વિદ્યાવનકેતન પોરબાંદર       
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રમેશભાઇ ઓઝાના હસ્તે “કૃવિવિજ્ઞાન સાાંડદપવન ગુરુગૌરિ ઍિૉડપ” 

 

2014 “વિિેકાનાંદ કૃવિ-સન્માન” કૃવિ સાંશોધનના બહોળા વિસ્તરણ બદલ વિિેકાનાંદ વિદ્યા 
પ્રવતમઠાન ઢસા-ગામ તરફથી        
2015 “FRIEND of ISRAEL”  ઈઝરાઈલની મલુાકાત લેવા બદલ-ટુરીઝમ એ્બેસેડર 
ફોર ઈઝરાઈલ રતફથી 
2015 “કૃવિ અક્સ્મતા-સ્િમાન રિક માન” કૃવિ અંગેના પ્રયોગો-સાંશોધન-લેખન-વિસ્તરણ 
બદલ કૃવિ વિકાસ માંડળના વમત્રો તરફથી 
   આનાથી અમારા માટે નવી ઓળખાણોન ુું વવશાળ ક્ષેત્ર ખ  લ્ય ુું છે.   

 

                                         
સન્માન–પ્રતીકો સાથે હીરજીભાઈ 
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ઇન્ટરનેટ પર મારાાં કાયોનો પડરચય  
 

મારા લોકભારતીના અભ્યાસ સમયના સહાધ્યાયી વમત્ર જુગલભાઈએ મારો પડરચય 
પોતાના બ્લૉગ ‘Net–ગિુરી’ https://jjkishor.wordpress.com/ પર વિગતો સાથે મોકલિાન ુાં 
શરૂ કરીને મારાાં કાયોને ઇન્ટરનેટ દ્વારા નેટિગત સધુી પહોંચાડી આતયાાં !  
 બાકી હત ુાં તે તેમના દ્વારા શરૂ કરાયલી નેટિગતની એક વિશાળ ફલક ધરાિતી 
સાઇટ ‘િેબગિુરી’ http://webgurjari.in/ પર તેમણે મારાાં લખાણો પ્રગટ કયાાં તો િળી એની 
માગ તો એટલી બધી િધી કે હિે ‘િેબગિુરી’ પર મારાાં લખાણોને વનયવમત કૉલમરૂપે રજૂ 
કરિાનો વનણપય પણ તેમણે લીધો છે !! 

મારી આ િ પકુ્સ્તકાનાાં કેટલાાંક પ્રકરણો જુગલડકશોરભાઈએ પોતાના બ્લૉગ ઉપર 
પ્રગટ કયાાં. આ પ્રકરણો િાાંચીને કેટલાય અક્ષભપ્રાયો આવ્યા જેમાાં અમારી બને્નની સાંસ્થા 
લોકભારતી માટે બહ ુઆદર િોિા મળ્યો. મારી આ પકુ્સ્તકાન ુાં જે નિસાંસ્કરણ થ્ુાં તેની ઇ–
બકુ બનાિીને તેઓએ િ પ્રકાવશત કરિાન ુાં બીડુાં ઝડપી લેતાાં હિે આ પકુ્સ્તકા પણ 
નેટિગતમાાં ફરતી થશે તેનો આનાંદ વ્યક્ત કયાપ વિના રહી શકતો નથી.  

 

 
 

મારી આ પકુ્સ્તકાન ુાં ઇ–બકુ સ્િરૂપ િાાંચિા માટે જે કોઈ ઇચ્છે તેમને આ પકુ્સ્તકાના 
આગળના પાને આપેલા સરનામા ઉપરાાંત ઉપરોક્ત બને્ન ઇ–સરનામે પણ જાણ કરિા 
ભલામણ કરુાં  છાં.    
 

  

https://jjkishor.wordpress.com/
http://webgurjari.in/
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અમારુાં  તારણ 

     
         ખેતી એક સુંપ  ણગ કુદરત આધારરત વ્યવસાય છે. જ્યારે જ્યારે કુદરતની સામે 
પડવાની મહનેત લીધી છે, ત્યારે ઝાઝા ભાગે કાયમ કારમી થપાટ ખાધી છે. પણ તેમની 
સાથે સુંવાદ સાધતાું રહીએ, ખેડ ત તરીકેનાું બલખ-કાન ખલુ્લાું રાખી, નવ ુું નવ ુું જાણતાું રહી, 
વવજ્ઞાનને ભેરે લઈ, પયાગવરણ કહ ે તેમ, સમય સમયના પરરવતગન કરતાું રહી, જાગતલ 
ખેડ ત તરીકે મહનેત કરીએ તો પ્રામાલણક રોટલો રળવામાું ખેતી ક્યારેય તાણ પડવા દેતી 
નથી, એ અમે પરુવાર કરી શક્યાું છીએ. 

આંખ-કાન હોય છે કાયમ ખલુ્લાાં 
     કૃવષયાત્રાનો લાુંબો પ્રવાસ હવે કેડી મટી રાજપથ બન્યો છે. ક્યારેક સીમાુંત અભણ 
ખેડ ત પાસેથી પણ કુંઈક શીખવા મળી જાય છે. જ્યાું નવ ુું જાણવા જેવ ુું હોય, પછી તે કોઈ 
વવદ્વજ્જન હોય, કોઈ સુંસ્થા હોય, કે કોઈ પ્રયોગશીલ ખેડ ત હોય, અરે ! કોઈ જગ્યાએ કૃવષ 
મેળો હોય, કૃવષ યવુન.ન ુું સુંશોધન કેંિ હોય, સારી ગૌશાળા હોય કે ભલે ને જ ુંગલખાતા 
તરફથી ઉછેરેલ ગ્રામજ ુંગલ હોય – જ્યાું જ્યાું નવ ુું સાુંભળ્યુું ત્યાું પહોંચ્યાું છીએ. અરે ! કોઈ 
છાપામાું નજરે ચડી જતાું, કૃવષ મેગેઝીન તપાસતાું, પસુ્તક વાુંચતાું, રેરડયો સાુંભળતાું કે 
ટીવી નીરખતાું તાજી, નવી, ઉપયોગી લાગતી બાબતો જણાઈ આવે છે, તો તેને ચકાસવા 
કાયમ લલચાઈએ છીએ. અને અમારી દેખરેખ નીચે સારાું પરરણામો મળ્યાું હોય તો 
અન્યોને પણ અમારી વાડીએ નોતરીને અમારા સખુમાું, આનુંદમાું  ભાગીદાર બનાવીએ 
છીએ. 
                            સખુ િહેંચણીના કાયપક્રમો                             
   લોકભારતીમાુંથી એવા સુંસ્કારો મળ્યા છે કે ‘દુ:ખ વહેંચવાથી ઘટે અને સખુ વહેંચવાથી 
વધે છે.’ એ ન્યાયે વષોના અનભુવે ખેતી કરતાું કરતાું અમન ેબન્ને માણસો - પવત-પત્નીને 
જે કુંઈ પાસ-નાપાસનાું પરરણામો મળ્યાું છે, તેના પરથી અન્ય ધુંધાથીઓ ધડો લઈ શકે, એ 
વાસ્તે સખુ વહેંચણીના પ્રયત્નો આદયાાં છે. જેમ કે.... 
 

 
 
 

 
 

 
 



અનકુ્રમ 

 

89 

 

છાપાાં અને કૃવિ સામવયકોમાાં લખિાાં શરૂ કયાાં  અનભુિ લખાણ : 
 

 

 

 

         લખાણ લખવાની નહોતી આદત કે નહોતી ફાવટ. જીવનમાું ઘણી રીતે માગગદશગક 
થઈ રહલેા પ્રતાપભાઈ વત્રવેદીને મારી આ કચાશ ખટકે. તેઓ વશક્ષક, હુું ખેડ ત. મને લખતો 
કરવાની મહનેત લેતા જ રહ્યા. લાભભુાઈ ગ. પટેલનો પણ એવો જ સ  ર. તેઓનો તો 
આજેય એવો ને એવો લખાણ બાબતે હુુંફ-હોંકારો મળી રહ્યો છે. કવવ મનોહરભાઈ વત્રવેદી 
અને લલ્લભુાઈ પટેલ અને અન્ય વમત્રો “સારુું લખો છો”ની સાખ પ  રતા રહ્યા. એટલે સુંદેશ 
અને ફૂલછાબમાું લખાત ુું રહ્ુું. અને ખેતી વવષયક સામવયક “કૃવષ વવજ્ઞાન”ના સુંપાદક શ્રી 
પ્રવીણભાઈ પટેલે તો દર મરહને એક લખાણ આપવાની ફરજ પાડી, કોઈ પણ જાતની 
દલીલને અવકાશ જ ન રહવેા દીધો !    
       પછી તો ‘કૃવષ વવજ્ઞાન’, ઉપરાુંત ‘ખેતીની વાત’, ‘સમદૃ્ધખેતી’, ‘ગ્રામજતન,’ 
‘કોરડયુું,’ ‘ગ્રામસેત,ુ’ ‘એક પ્રયાસ,’ કોમોરડટીવલ્ડગના ‘કૃવષપ્રભાત’, ‘તાઝામાઝા,’ ‘સરદાર 
જ્યોત,’ ‘કૃવષકમગ,’ ‘ખોડલધામ સ્મવૃત,’’ગ્રામસેત’ુ,‘સમાજસવુાર’ ‘કૃવષજીવન,’ ‘જલ જીવન,’ 
‘સોમનાથસુંદેશ,’ જેવા કૃવષ, વશક્ષણ અને સુંસ્કારલક્ષી અનેક સામવયકો લખાણો આપીએ કે 
ન આપીએ, તેમને ક્યાુંયે જોવા મળે તો અમારાું લખાણ છાપી દે છે. 
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કૃવિ વિિયક પસુ્તકોની વિશાળ શ્રેણી :   

 

 
નરોતમ પલાણના હસ્તે પસુ્તક વિમોચન ]લોકભારત ીીમાાં   [ 

 

            ઉપરાુંત અનભુવ આધારરત કૃવષ વવષયક 31 જેટલી પસુ્સ્તકા પ્રવસદ્ધ કરી છે. જે 
પ્રત્યક્ષ કાયાગનભુવનો નીચોડ હોઈ ગજુરાતના પ્રબદુ્ધ મહાનભુાવો ઉપરાુંત સામાન્ય ખેડ ત 
આલમે – પોતાને ઉપયોગી ગણી છે. 
 

[1] ખેતી કરીએ ખાંતથી શે્રણી અન્િયે ....12 પસુ્તકો 
                  સાંપટુ: 1 પે્રરણા, ઝીણા જીિો અને સજીિ ખેતી 
[1] ખેતી: રદલડાનો રુંગ 

[2] ઝીણાું જીવડાુંની મોટી મહરે 

[3] સજીવખેતી: વવચારથી વ્યવહાર તરફ 

                   સાંપટુ: 2 િમીન, પાણી અને સાચિણ 

[1] જમીન: પાકન ુું ભાણુું 
[2] પાક-પાણીને ન્યારો સુંબુંધ 

[3] વાડી, મોલ અને માલ, રખોપાથી ન્યાલ 

                   સાંપટુ: 3 વ્યિસ્થાપન, કુનેહ અને કોઠાસઝૂ 

[1] જમીનમાું દટાએલા ધનની તરકીબથી શોધખોળ 
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[2] ખેતીમાું કુનેહી કામગીરી 
[3] કોઠાસ  ઝના કીવમયા 
                     સાંપટુ: 4 ગોપાલન, બાગાયત અને િેલીવિૃો 
[1] બેલડાન ુું બીજુ ું ભાુંડરડુું-ગોપાલન 

[2] વકૃ્ષો આપણાું કમાઉ ભાુંડરડાું 
[3] ખેડ તોના સાથી-સેવક વેલી-વકૃ્ષ             
[2]  કૃવિ દાંપતીનાાં અન્ય પસુ્તકો 
[1] બોલકી વાડીનો સજીવ સુંસાર..................જતન રસ્ટ પ્રકાશન  વડોદરા 
[2] પાણી–પ્રશે્ન દેખાડીએ આપણુું પાણી...જતન રસ્ટ પકાશન  વડોદરા 
[3] કેરડે ફૂટ્ાું ફૂલ - પ્રથમ. લોકભારતી, પછી લટ ર પ્રકાશન ભાવનગર 

[4] સફળ ખેડ તનાું સાત પગલાું................... કૃવષ વવજ્ઞાન પ્રકાશન રાજકોટ 

[5] આપણો ખેતીસુંગ...................................કૃવષ વવજ્ઞાન પ્રકાશન રાજકોટ 

[6] ખેતી: પે્રમ અને કુનેહ...........ભરાડ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન રાજકોટ   |       
[7] વકૃ્ષો ખેડ તોના કમાઉ કુંધોતર..............ભરાડ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન રાજકોટ    
[8] જમીન એક ખજાનો.........ભરાડ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન રાજકોટ   | 
[9] સજીવખેતી અને તેન ુું વવજ્ઞાન.............ભરાડ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન રાજકોટ 

[10] પાણી, મોલ ને માલ રખોપાથી ન્યાલ..ભરાડ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન રાજકોટ 

[11] ખેતીમાું કોઠાસ  ઝ અને ગોપાલન..........ભરાડ ફાઉન્ડેશન પ્રકાશન રાજકોટ 

[12] ખેતીમાું મનોમુંથન અને કૌશલ્યો. જતન રસ્ટ પ્રકાશન વડોદરા 
[13] કૃવષરથનાું પૈડાું બે, ‘જમીન’ અને ‘પાણી જતન રસ્ટ પ્રકાશન વડોદરા 
[14] ઝાડ, છોડ ને ગાય – ખેડ તોના જાય-ભાઈ...જતન રસ્ટ પ્રકાશન વડોદરા 
[15] પાકને રક્ષતાું પાુંખાળાું............................જતન રસ્ટ પ્રકાશન વડોદરા  
[16] ખેતીની સમજણ – સમજણની ખેતી    ......પુંચવટી પ્રકાશન માલપરા                                         
[17] ખેતીકાયોમાું ખ્યાલ – ઉત્પાદનમાું ન્યાલ ....પુંચવટી પ્રકાશન માલપરા                       

[18] વાડીની માવજત અને રખોપુું .....................પુંચવટી પ્રકાશન માલપરા               
[19] ગામને ચોરે રેડીયો વાગે [ઊંઝા જોડણીમાું]..પુંચવટી પ્રકાશન માલપરા 
[20] વાડી-ખેતરોમાું હરતાું-ફરતાું-કામ કરતાું..કૃવષ વવજ્ઞાન પ્રકાશન-રાજકોટ 

ઉપરનાાં પસુ્તકો માટે સાંપકપ કરિો ...... 
જે-તે પસુ્તકોના પ્રકાશકશ્રી અને હીરજીભાઈ ભીંગરાડડયાનો. 
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આકાશિાણી અને ટી િીમાાં રજૂઆતો :        
 

 
 

              વાડી પરના પ્રયોગોની વાતો વવશાળ સમાજના રહતમાું જ્યારે જ્યારે આમુંત્રણ 
મળ્યાું ત્યારે ત્યારે આકાશવાણી રાજકોટ-ગામનો ચોરો વવભાગ, દ રદશગન-ડીડી લગરનાર, 
વીટીવી, ઈટીવી ગજુરાતી અને સેટકુ કૃવષગોષ્ષ્ઠ જેવાું પ્રચાર-પ્રસાર માધ્યમોમાું રજ આત 
કરતાું રહ્યાું છીએ. 
 

કૃવિ સાંમેલન-સેવમનારમાાં ભાગ લઈને : 
 

 

દાડમ ફળપાક -પડરસાંિાદ      
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         શાળા-કૉલેજો, કૃવષ યવુનવવસિટીઓ, ખેડ ત સેવમનારો, કૃવષમેળા, કે સ્વૈપ્ચ્છક 
સુંસ્થાઓમાું જ્યારે ક્યાુંય વવદ્યાથીઓ કે ખેડ તો સમક્ષ ખેતી વવષયક કોઈ પણ બાબતે વાતો 
કરવાનાું આમુંત્રણો મળે છે, ત્યારે અમને થયેલા ખેતીના અનભુવોની વાતો કરીએ છીએ. 
ખેડ તોના કોઈ ખાસ પ્રશ્નો વખતે સમય કે ખચગની મયાગદા રાખ્યા વવના તેમની વાડીઓમાું 
ભમી, શક્ય વનરાકરણો કરીએ છીએ.  

 

 

એન્્અુલ ટે્રડ મીટ ]લોનાિાલામાાં[  
 

“આિાિ દે” મોબાઈલ ફોન સેિા દ્વારા :   
      દર બધુવાર અને રવવવારે સજીવ ખેતીને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ માટે “આવાજ દે” 
મોબાઈલ ફોન સેવા ચાલે છે, એમાું આવતા પ્રશ્નોના જવાબો રેકડગ કરાવીએ છીએ. અરે ! 
રૂબરૂ કે ટપાલ દ્વારા સ  ઝયા તેવા ઉકેલો સ  ચવવા ઉપરાુંત અમે અખબારો અને કૃવષ 
મેગેલઝનોમાું અમારાું પ્રવસદ્ધ થતાું લખાણોની સાથોસાથ અમારા મોબાઈલ નુંબર પણ 
જણાવતાું હોઈએ છીએ, એટલે અમારી પાસેથી માગગદશગન મળી રહશેે એવી ગણતરીથી 
મોબાઈલ પર રદવસભર પ્રશ્નોત્તરી ચાલ ુ રહતેી હોય છે, અને અમારી જાણમાું હોય તે 
વવગતો સૌને આપતાું રહીએ છીએ. 
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કૃવિ વિકાસ માંડળની સ્થાપના અને સાંચાલન :  

 

 
ખેડૂતોની સભા    

  ગઢડા, બોટાદ, વશહોર અને ઉમરાળા તાલકુાના 80-90 ખેડ તોન ુું જ્ઞાવત-જાવત, રાજકીય 
પક્ષાપક્ષી કે ધમગ-સુંપ્રદાયને કોરાણે રાખીને, દર મરહનાના છેલ્લા બધુવારે વનયવમત રીતે 
મળત ુું અને ખેતી, ગોપાલન, વશક્ષણ, સુંસ્કાર, આરોગ્ય અને સમાજ જીવનના પ્રશ્નોને ચચગત ુું 
ખેડ તોન ુું એક મુંડળ શરૂ કયુાં છે. એમાું કોઈ સભ્યફી નથી. મુંડળ પાસે કોઈ વસલક-મ  ડી 
રાખવાની નહીં, કોઈ પ્રમખુ-મુંત્રી નહીં. બધાું સરખા. “આવતી વમરટિંગ મારી વાડીએ” એમ 
જે આમુંત્રણ આપે છે, એ યજમાન બપોરે સૌને એની વાડીએ રોટલા ખવરાવે છે. એટલે 
વાડીમાું મળવાન ુું, શરૂઆતમાું ગત મરહના દર્યાન કોઈની પાસે કોઈ નવ ુું બીજ, પ્રયોગ, 
વાત કે વવગત આવી હોય, કોઈને એના પાકમાું રોગ-જીવાત-મ  ુંઝવણ દેખાયાું હોય તો 
રજ આત કરે, અને એ બધાું સાુંપ્રત ખેતીપ્રશ્નોનાું વનરાકરણો અંદરોઅંદરના અનભુવોની 
આપલેથી મેળવાયા પછી, કૃવષ યવુન. જુનાગઢ-આણુંદ-કે નવસારી જેવાના વવજ્ઞાનીઓ કે 
કોઈ એનજીઓ, વીજળી બોડગ, મામલતદાર કચેરી, પોલીસ ઑરફસ, સારી ગૌશાળા, 
હૉસ્સ્પટલ જેવામાુંથી કોઈ તજજ્ઞને આમુંત્રણ આપી ખાસ બોલાવ્યા હોય, તેની પાસેથી  વધ ુ
ઊંડાણવાળી વવગતો મેળવી સૌની જાણકારીની બેટરી ચાર્જ કરવાનો કાયગક્રમ પ  રો થાય, 
એટલે સૌએ સાથે બેસી બપોરા કરવાના. “જેનાું અન્ન ભેળાું, એનાું મન ભેળાું !” આવ ુું 
વનયવમત રીતે છેલ્લાું 8 વષગથી સતત ચાલ ુ છે. આના પરરણામે કેટલાય સભ્યોએ ડ્રીપ 
બેસાડી છે, કેટલાયે સજીવ ખેતી શરૂ કરી છે, કેટલાય ગાયો પાળતા થયા છે, અરે, હજાર 
હજાર રૂવપયા કાઢીને “અપના રકસાન મોલ” નહીં નફો, નહીં નકુસાનના ધોરણે સહકારી 
પાયા પર દુકાન શરૂ કરી છે. આ મોલના રહસાબે ખાનગી એગ્રોવાળાને ચીજ વસ્તઓુના 
ભાવ માપે લેવા પડી રહ્યા છે. આનાથી ખેડ તોન ુું શોષણ અટકાવવાનો અમારો હતે ુબર 
આવી રહ્યો છે.  
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કેટલાક યશભાગીઓ     
    
      બલબલા સસ્થા સાથે પણ એટલો જ વનકટનો ઘરોબો. અવનલભાઈ, લાલજીભાઈ, 
રઘભુાઈ, ભીખાભાઈ, ભાનભુાઈ અને મેહલુભાઈ મને સુંસ્થાના કાયગક્રમોમાું, વાલી 
સુંમેલનોમાું, ખેડ ત વશલબરોમાું, વવદ્યાથીઓની ગ્રામ વશલબરોમાું વારુંવાર નોતરી ખેતીની વાતો 
કરાવે છે. આવ ુું જ લોકભારતીન ુું. દશગકદાદા, ઝવેરદાદા, ઇસ્માઇલદાદા, બ  ચભાઈ, રવતભાઈ 
અંધારરયા, અને રવતભાઈ પુંડયા, કુમદુભાઈ, જ.મ.શાહ, પ્રભાતવસિંહદાદા, સોમાભાઈ પટેલ, 
અંબાવીભાઈ ભલાણી, જજતબુાપ,ુ વુંડ્રાભાઈ, ઝાલાબાપ,ુ પ્રવીણભાઈ ઠક્કર, સલ્લાભાઈ, 
બાલભુાઈ ગજેરા તથા મનભુાઈ ઝાલાવારડયા જેવા જ ના કાયગકતાગઓ તો વહાલ વરસાવતા 
જ. પણ હાલ મારા સુંસ્થા [વાત્સલ્યધામ લોકશાળા માલપરા] સુંચાલન કાયગમાું અને 
અમારા કૃવષ વવષયક પસુ્તક પ્રકાશન-વવસ્તરણ તથા ખેતી અને સમાજ જીવનના સાુંપ્રત 
સવાલોમાું અનેક રીતે માગગદશગક બની રહલેા  અરુણભાઈ દવે, તેમજ રામચુંિભાઈ, 
દેવદાસભાઈ, સતીષભાઈ, હસભુાઈ દેવમરુારર, નીવતનભાઈ ભીંગરારડયા, હસમખુભાઈ 
સથુાર, અને ભાવનાબહને, પ્રીવતબહને મૈયાણી, કાુંવતભાઈ પુંડયા, કાુંવતભાઈ ગોઠી, 
શ્રીધરભાઈ ગજ્જર, અને વીરાભાઈ, હાજીભાઈ, ભરતભાઈ દવે જેવા કાયગકરો તથા કૃવષ 
વવજ્ઞાન કેંન્િના વનગમભાઈ શકુલ અને K.V.K. પરરવાર પણ એટલા જ સ્નેહ પ્રયોગોને 
જુએ અને વહાલ વરસાવે. લોકભારતીના અભ્યાસકાળ ઉપરથી પાુંચ દસકા વહી જવા 
આવ્યા, પણ હજુ હુું વતગમાન વવદ્યાથી અને ત્યાુંનો જ કાયગકર હોઉં તેવો ભાવ અનભુવ ુું છું.  

       કોઈ રાજકીય પક્ષનો નરહ, ખેતીનો આજીવન સભ્ય રહ્યો છું. મારી પ્રામાલણક 
માન્યતા છે કે મારી સમગ્ર વવકાસયાત્રામાું વાત્સલ્યધામ માલપરા, ગ્રામ દલક્ષણામ  વતિ 
બલબલા અને લોકભારતીનો સ્પશગ ન થયો હોત તો ખેતીના સુંશોધનક્ષેતે્ર કે ગ્રામસેવા ક્ષેતે્ર  
કશુું ન કરી શક્યો હોત !  
              અમારી પ્રામાલણક માન્યતા છે કે ખેતીમાું, સજીવખેતીમાું, બાગાયત, ગોપાલન, 
પયાગવરણ અને જળવવદ્યા જેવા વવષયોમાું કવપલભાઈ શાહ [વડોદરા], રાજ ેંિભાઈ ખીમાણી 
[અ.વાદ], કે.પી.કીકાણી સાહબે [આણુંદ], મનસખુભાઈ સવુાલગયા [રાજકોટ], વીરજીભાઈ 
જસાણી [ભાવનગર], રામજીભાઈ ઇંટાલળયા [સરુત], પ્રવીણભાઈ પટેલ [રાજકોટ], 
નાનભુાઈ વશરોયા [વાળકડ], જીવરાજભાઈ સતુરરયા [વશહોર], વજુભાઈ ઢોલરરયા 
[રાજકોટ], અંબાવીભાઈ ભલાણી [સોંદરડા], વશવભુાઈ પુંડયા [અમરેલી], કાુંવતભાઈ 
પડસાળા [થોરડી], માધભુાઈ નાુંદરરયા [ટાટમ], વલ્લભભાઈ પાુંચાણી [રસનાળ], 
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શુંભભુાઈ જાસોલલયા [વડોદરા], હષગદભાઈ દવે [રાજકોટ], જગદીશભાઈ ધાનાણી 
[ગાુંધીનગર], રમેશભાઈ ભોરલણયા અને પ્રવીણભાઈ આસોદરરયા [રાજકોટ], અને મારા 
સહાધ્યાયી ભાઈ જુગલરકશોર વ્યાસ જેવા બધાનાું અવાર નવાર હુુંફ અને હોંકારા મળતાું 
રહ્યાું છે. 
             ઉપરાુંત કૃવષ યવુન. જ નાગઢના માજી કુલપવત ડૉ. પેથાણી સાહબે, અત્યારના 
કુલપવત ડૉ. એન.સી.પટેલ સાહબે, વવસ્તરણ વશક્ષણ વનયામક ડૉ. પારલખયા સાહબે, ડૉ. 
નરેંિભાઈ ભરાડ, તેલીલબયા સુંશોધન વવભાગના વડા ડૉ. ડોબરરયા સાહબે, અને કૃવષ યવુન. 
નવસારીના કુલપવત ડૉ. પાઠક સાહબે તથા કેવીકે કેંિના વડા ડૉ. સી.કે.ટીંબરડયા સાહબે 
જેવા કૃવષ તજજ્ઞશ્રીઓન ુું પણ માગગદશગન અવવરત મળત ુું રહ્ુું છે.      
        એવુું જ, ખેતી કરતા કરતા સફળ થયેલા પ્રયોગોની વાત ખેડ ત આલમ સધુી 
પહોંચાડવામાું અવનલભાઈ કામદાર [મુુંબઈ], લગજુભાઈ ભરાડ [ત્રુંબા-રાજકોટ],અને 
લોકભારતી-લોકશાળા ગપૃની વશક્ષણસુંસ્થાઓ ઉપરાુંત ગાુંધી વવચારને વરેલી સામાજજક 
સુંસ્થાઓ તથા સરકારશ્રીના ‘આત્મા’ જેવા ખેતી અને ખેડ તોને પ્રોત્સાહન આપનારા 
વવસ્તરણ વવભાગો, અરે ! અસુંખ્ય એવા કૃવષ વવજ્ઞાન, ખેતીની વાત, સમદૃ્ધ ખેતી, 
ખોડલધામ સ્મવૃત, કોરડયુું, ગ્રામસેત ુ જેવા ગ્રામાલભમખુ સામવયકોના તુંત્રી-સુંપાદકો તથા 
સુંદેશ, ફૂલછાબ અને કોમોરડટી વલ્ડગ જેવા અખબારો ઉપરાુંત આકાશવાણી-રાજકોટના 
ગામનો ચોરો વવભાગ અને ઈટીવી-ગજુરાતી, વીટીવી, ડીડીલગરનાર-દ રદશગન જેવાું દૃશ્ય-
શ્રાવ્ય માધ્યમોએ પણ પ  રા હોંશ અને ઉત્સાહથી અમે કહલેી વાતને વધાવી લઈ, વધમુાું 
વધ ુજનસમાજ સધુી પહોંચાડવાના જે પ્રયત્નો કયાગ છે તેની અમારે મન બહ ુમોટી રકિંમત 
છે.           
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અને  છેલ્લે...... 
 

  વાત્સલ્યધામન ુું વનમાગણ નાનાભાઈ અને મનભુાઈ જેવી વવભ  વતઓની પ્રેરણાથી 
માટલલયાભાઈએ અહીં માલપરામાું કરેલુું. તેમણે વવકસાવેલ સેવાની પરુંપરા સ્વાપગણની 
ભાવનાથી ભરેલી હતી. [સાુંપ્રત હવામાન થોડુું બદલાયુું છે] અહીં સેવા આપતી 
વ્યસ્તતઓના ચારરત્ર્યન ુું પ્રવતલબિંબ સુંસ્થાન ુું ચારરત્ર્ય છે. એવી સમજ સાથે વાત્સલ્યધામના 
સકુાન-મૅનેજજિંગ રસ્ટી પદ-સુંભાળ્યુું છે. સુંસ્થાનો વ્યાપ વધે તેના કરતાું તેને ક્યાુંય ડાઘ ન 
લાગે તેની સતત કાળજી રાખીએ છીએ. સુંસ્થાના વડીલ રસ્ટી દલસખુભાઈન ુું તાજેતરમાું 
[2013] વનધન થતાું સુંસ્થાએ એની ખોટનો જબરો બલચકો અનભુવ્યો છે. પણ રવજીભાઈ 
રાજપરા, બાબભુાઈ જાદવાણી, પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી, રહિંમતભાઈ સવાણી, શુંભભુાઈ ગોટી, 
પ્રસન્નવદનભાઈ મોરરડયા -બધા જ રસ્ટીઓ સુંસ્થાની સરક્રય લચિંતા કરે છે, અને સુંસ્થાની 
વવકાસયાત્રામાું સતત જીવુંત રસ દાખવી રહ્યા છે.  
      માલપરા ગામમાુંથી પણ મનભુાઈ સવાણી, રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ, મધભુાઈ 
મોહનભાઈ, ઉપેંિભાઈ ભીંગરારડયા તેમજ અરવવિંદભાઈ જાદવાણી, આશારામભાઈ રામાનજુ, 
લાભભુાઈ ગ.પટેલ જેવા અગલણત વમત્રો અને મરુબ્બીઓનો સમયે હોંકારો મળતો રહ ેછે. 
અરે ! મારા નાના ભાઈઓ અને કુટુુંબના સભ્યો ધુંધાથે બહાર હોય તેથી શુું ? નાના મોટા 
સૌ સભ્યો મારો પડયો બોલ ઝીલવા કાયમ તૈયાર જ હોય છે, પણ માલપરા સ્સ્થત 
નાનાભાઈઓ [કાકાના દીકરા] ભાઈ લવજી, સવજી, મનોજ, બાબ ુઅને ઈશ્વર તથા મારા 
સહાધ્યાયી અને મોટાભાઈ સમાન ચુંદુભાઈ ગોટીનો પતુ્ર મહેંિ સધુ્ધાું કૌટુુંલબક કાયોમાું 
પડયો બોલ ઝીલવા ખડે પગે  તૈયાર હોય છે.   
          વાત્સલ્યધામ સુંસ્થા ઘણી નાની છે. કાયગકતાગ ભાઈ-બહનેોની સુંખ્યા ઘણી ઓછી 
છે, પણ સરેુશભાઈ દેવમરુારર, કાનજીભાઈ કોરરડયા, નીતાબહને ભાલલયા, જેરામભાઈ 
ગીલાતર, છગનભાઈ ગોંડલલયા,અને મહશેભાઈ સાગરઠયા -બધાું જ બમણુું-ત્રણગણુું  કામ 
ખેંચી લઈ વવદ્યાથીઓના વશક્ષણ ઉપરાુંત છાત્રાલયજીવન અને સુંસ્થા સુંચાલનમાું સહભાગી 
બની રહ્યાું છે. એવ ુું જ, શરૂઆતમાું દાસભાઈ રામાનજુ અને હવે દોસ્તભાઈ બ્લોચ અને 
હરરભાઈ જોગરાણા વાત્સલ્યાધામ સુંચાલલત સવોદય યોજનાન ુું સપેુરે સુંચાલન સુંભાળી 
રહ્યાું છે. તે કારણે સુંસ્થાના ઉજ્જવળ ભાવવ માટે હુું શ્રદ્ધાવાન છું. ગામડાુંન ુું કામ, ગામડાુંનાું 
લોકો માટે અને ગામડાુંનાું લોકો દ્વારા અહીં સરસ રીતે થઈ રહ્ુું છે. ગામેગામ આવાું 
રચનાત્મક કામો થતાું રહતેાું હોય તો ગ્રામસ્વરાજન ુું લક્ષ અશક્ય નહીં રહ.ે  
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અિતરણો 
                                          
                                    
                                      સત્ય શોધન એ આપણુાં કામ છે  
              “હુાં થોડા ડદિસ પહલેાાં અમારા એક વિદ્યાથી હીરજી ભીંગરાડડયાને ત્યાાં ગયો 
હતો. 60 િીઘામાાં તેણે ડ્રીપ મકૂાિેલુાં છે. બોરડી, આમળાાં બધુાં લીલુાં છમ્મ. ડ્રીપ ગોઠિનાર 
પણ અમારો વિદ્યાથી િીરજી િસાણી. ડ્રીપથી 75 % પાણી બચે છે. િમીન સારી થાય છે.  
િરૂર હોય એટલુાં િ પાણી મળે. એના કામની ડકિંમત ઘણી મોટી છે. આ સાચી પેદાશ છે. 
ડદલ્હીથી અબિોની નોટો છાપે તેથી કાંઈ ઉત્પાદન િધી િત ુાં નથી. મયાપદા બહારનો ફુગાિો 
તે ચોરી છે. એક માણસે બચત કરી, પરાંત ુ ફુગાિાને કારણે ચાર ઓરડા બાાંધી શકાત તેને 
બદલે એક િ બાાંધી શક્યો. તો તેના ત્રણ ઓરડાની ચોરી િ થઈ. રૂવપયાની ડકિંમત 13 પૈસા 
થઈ ગઈ છે. એટલે કે 87 પૈસાની ચોરી થઈ ગઈ. 
      એટલે જીિનની િાસ્તવિકતા સાથે વશિણને િોડિાની િરૂર છે. હીરજી અને િીરજીએ 
એ ક્ુાં છે. તેમાાં ઉત્પાદન, બચત, િૈજ્ઞાવનકતા બધુાં છે. જે વશિણ આ નથી કરત ુાં તે િાંધ્ય 
છે. વશિણની સાથપકતા છે જીિનની િાસ્તવિકતા સાથેના અનબુાંધમાાં. િાસ્તવિક પ્રશ્નો સાથે 
લડતી નથી તે સાચી વિદ્યા નથી, તે સાચા વશિકો નથી, િેડદયા છે,  માંત્રોચ્ચાર કરનારા 
છે, બીજે ઘણી કૉલેિો છે, તેના જેિા તમારે નથી થિાન ુાં, તમારે એને નિી ડદશા 
બતાિિાની છે. આપણે સિા નહીં, સત્ય િોઈએ છે. સત્યશોધન એ આપણુાં કામ છે. 
ભીંગરાડડયાની િાડી અને ત્યાાં થઈ રહલે કામ િોઈ હુાં બહ ુરાજી થયો.”]  

                                                -મનભુાઈ પાંચોળી                                   
                                       લોકભારતીની સિુણપ િયાંતી પ્રસાંગે ઉપહાર 

[શ્રદ્ધા અને સત્યશોધન-લખાણ-‘કોડડ્ુાં’-નિેમ્બર-1990માાંથી સાભાર 

**************    
   લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠના સ્થાપક પણુ્યશ્લોક શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટના શતાબ્દી વષગ 
પ્રસુંગે “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” નામની ગ્રામદલક્ષણા મ  વતિ અને લોકભારતીના ભ  તપ  વગ 
વવદ્યાથીઓની અનભુવકથાની 21 પસુ્સ્તકાઓ પ્રગટ કરવામાું આવેલી. 
     લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠના ઇવતહાસમાું વળી એક શભુપ્રસુંગ પ્રાપ્ત થયો છે. 
લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠની સ્થાપનાને પચાસ વષગ પ  રાું થયાું છે. સવુણગ જયુંતીની 
ઉજવણી વનવમત્ત ે “ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” શ્રેણીમાું ભ  તપ  વગ વવદ્યાથીઓના કામનો 
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પરરચય આપતી બીજી પાુંચ પસુ્સ્તકાઓ તૈયાર થઈ છે, [તે માહ્યલી એક “કેરડેફૂટ્ાું ફૂલ”] 
તે સમાજના ચરણે મ  કતાું આનુંદ અનભુવ ુું છું. 
      લોકભારતીના સ્થાપક-સુંવધગક સ્વ.શ્રી મનભુાઈ પુંચોળીએ શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ શતાબ્દી 
પ્રસુંગે એ 21 પસુ્સ્તકાઓ  ઉપહારરૂપે ગજુરાતને ચરણે ધરી હતી. સવુણગ જયુંતી પ્રસુંગે સ્વ. 
મનભુાઈ પુંચોળીન ુું પાવન સ્મરણ થાય છે. તેમણે લોકભારતી  ગ્રામવવદ્યાપીઠને વૈચારરક 
સ્તરે તેમ જ ગ્રામસ્વરાજના ઉત્થાનમાું ટોચે પહોંચાડી. પરરણામે કેંિ સરકારના 
માનવસુંસાધન વવભાગે લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠને રાષ્રીય મહત્ત્વવાળી  
ગ્રામઉચ્ચવશક્ષણની સુંસ્થા [The Institute of  Rural Higher Education of National  
Importance] ગણાવીને ગૌરવ કયુાં છે. 
      નાનાભાઈ શતાબ્દી વનવમત્ત ે પ્રવસદ્ધ થયેલી પસુ્સ્તકાઓ માટે સ્વ. શ્રી મનભુાઈ 
પુંચોળીએ કહલે ુું :  
      “રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર પરથી નહીં. તેવી જ રીતે 
વશક્ષણસુંસ્થાઓની કસોટી તેના વવદ્યાથીઓએ સમાજમાું ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે 
સુંસારનાું અંધારા-અજવાળામાું રસ્તો કાઢ્ો તે છે.”  
       લોકભારતી ગ્રામવવદ્યાપીઠના સામાજજક પ્રદાનને મ  લવવામાું આ પસુ્સ્તકાઓ વશક્ષણ, 
ગ્રામપનુરુત્થાન અને નરવા સમાજજીવનમાું રસ લેનારા સૌને ગમશે તેવી આશા છે. 

- િયાબહને શાહ  
      [“લોકભારતીની સિુણપ િયાંતી પ્રસાંગે ઉપહાર”  [પ્રથમ આવવૃિ-ઓગસ્ટ-2004ની 

પ્રસ્તાિના]માાંથી ટુાંકાિીને] 
************* 

 

                                કૃવિ દાંપતીન ુાં ઋવિકાયપ   
        હીરજીભાઈ અને ગોદાવરીબહને ભીંગરારડયાએ કૃવષના પ્રયોગો દ્વારા પ્રકૃવત અને 
સુંસ્કૃવતને જોડતાું સ  ત્રો શોધી આપ્યાું છે. એમની વાડીન ુું નામ છે “પુંચવટી બાગ.” 
વલ્લભીપરુથી અમરેલી જતાું અને ભાવનગરથી રાજકોટ જતાું લગભગ મધ્ય સૌરાષ્રમાું 
માલપરા ગામ આવેલુું છે. “પુંચવટી બાગ”ના સર્જક આ કૃવષ દુંપતીને કારણે માલપરા 
ગામ ભારતના કૃવષ વવશ્વ વવદ્યાલયો અને કૃવષને જીવનમ  લ્યો સાથે જોડતા અભ્યાસીઓ માટે 
આકષગણન ુું કેંિ બન્યુું છે. આ દુંપતીનો પરરચય આપતાું કવવ મનોહર વત્રવેદી લખે છે : 
“હીરજીભાઈ-ગોદાવરીબહનેના સ્વજન હોવ ુું એમાુંય ક્યાું ઓછું સન્માન છે.”  
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     કાળભાર નદીને કાુંઠે આવેલુું ચોસલા ગામ બુંધ બુંધાતાું ડ બમાું ગયુું. હીરજીભાઈ સને 
1982થી માલપરા આવ્યા. નઈતાલીમના વવદ્યાથી, લોકભારતીના સ્નાતક, કૃવષ-સરટિરફકેટમાું 
ભારતભરમાું પ્રથમ આવેલા. પણ નોકરી ન લીધી. દુલેરાય માટલલયા, સર્જક દશગક, 
ઇસ્માઇલદાદા, રવતભાઈ અંધારરયા જેવા કૃવષ દ્વારા ગ્રામ પનુરુત્થાનન ુું માગગદશગન આપનાર 
ગરુુજનો-વડીલોન ુું સ્વપ્ન વસદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કયો. એમના પ્રયોગોન ુું પરરણામ આજે 
એકવીસ જેટલી પસુ્સ્તકાઓરૂપે પ્રગટે છે. પ્રથમ ત્રણ પસુ્સ્તકાઓ રાજકોટના સૌરાષ્ર 
એજ્યકેુશન ફાઉન્ડેશનના અવનલભાઈ કામદારે પ્રગટ કરી છે. નવ પસુ્સ્તકાઓ લોકભારતીના 
પ્રો. અરુણ દવે સાથે સુંકળાયેલા રવવકૃપા રસ્ટે અને બાકીની પસુ્સ્તકાઓ સજીવ ખેતીન ુું 
વમશન “જતન” –વડોદરાના કવપલભાઈ શાહ ેપ્રગટ કરી છે. સજીવ ખેતી, ઝીણા જીવોની 
કામગીરી, વાડીનો મોલ, પાક અને પાણીનો સુંબુંધ, પાકન ુું ભાણુું જમીન, જમીનમાું દટાએલુું 
ધન શોધવાના કીવમયા, વેલી-વકૃ્ષો, ગોપાલન જેવા અનેક વવષયોની અહીં અનભુવના 
આધારે તલસ્પશી છણાવટ છે. 
       લેખક તરીકે હીરજીભાઈ સાથે ગોદાવરીબહનેન ુું પણ નામ છે. એ જોઈને આ દુંપતીને 
જાણનારને આનુંદ થશે. હીરજીભાઈ ધરાવે છે એવી કોઈ પદવી કે પરુસ્કાર ગોદાવરીબહને 
ધરાવતાું નથી. પણ પુંચવટી બાગના સર્જન અને પયાગવરણલક્ષી મ  લ્યોન ુું સર્જન બન્નેન ુું 
સરહયારુું છે. મનોહરભાઈ આ વવરલ “ગ્રામમાતા” વવશે લખે છે : “વપતા ભીખાભાઈની 
નીડરતા અને સચ્ચાઈ, માતા રદવાળીબહનેની સુંસ્કારપે્રરરત ઉદારતા ને શ્રમવનષ્ઠા 
હીરજીભાઈના રોમેરોમમા છે. એમાું ઉમેરાય ુું ગોદાવરીબહનેન ુું ગરવાઈભયુાં સખ્ય. આમ 
જુઓ તો ગોદાવરીબહને શાળાવશક્ષણથી વુંલચત. ઊંડાણન ુું ગામ ધારુકા એમન ુું વપયર. પણ 
સ  ઝ, સમજ, કલા-કસબ ને આવડતથી હયાાંભયાાં. અણઘડન ુું ઘડતર કરે એવા હાથ. એમનાું 
ટેરવાું અડે તે ચીજ ધબકતી લાગે. એમના કુંઠથી  નીતરતાું કીતગન-લોકગીત વત્રલીવનલીને 
હીરજીભાઈ સમેત પુંચવટીન ુું પયાગવરણ લીલુું કુુંજાર રહ ેછે. 
       શહરે અને ગામ વચ્ચેનો ભેદ ઓછો થયો અને નાનીમોટી ખલુ્લી જગા ધરાવતા 
નાગરરકો  ફૂલછોડ, શાકભાજી અને વકૃ્ષ-વેલી ઊછેરતા થયા. તો ગ્રામ વવસ્તારમાું વશલક્ષતો 
ખેતી અને પશપુાલન ભણી વળ્યા. આન ુું પ્રમાણ વધત ુું જવાન ુું છે એ સુંજોગોમાું આ 
પસુ્સ્તકાઓ ભોવમયાન ુું કામ આપી શકશે. 
         યરુોપ-અમેરરકામાું સજીવ ખેતી દ્વારા મેળવેલા ઉત્પાદનન ુું મહત્ત્વ વધ્યુું છે. 
જ ુંતનુાશક દવાઓ અને રાસાયલણક ખાતરોના બેશમુાર વપરાશથી પકવેલાું અનાજ અને 
ફળફળારદનો અસલ સ્વાદ ઘટતો જાય છે. જ્યારે સજીવ ખેતી દ્વારા મેળવેલ ખાદ્ય વસ્તઓુ 
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મ  ળ સ્વાદનો અનભુવ કરાવે છે. એથી પણ મોટો લાભ એ છે કે સજીવ ખેતીન ુું ઉત્પાદન 
આરોગ્ય માટે લાભદાયી છે. ખેડ ત પોતે જીવનને ઉત્સવ બનાવી શકે છે. મ  ળથી તે ટોચની 
ટગલી સાથે, અળવસયાું, ઝીણાું જીવડાું સાથે હૃદયનો ધબકાર મેળવીને, રદલડાનો રુંગ 
ઉમેરીને ખેતી કરવાની આ નવી રદશા છે. એની સાથે જીવ-સષૃ્ષ્ટ સુંતલુનની વવધાયક 
વવચારસરણી સુંકળાયેલી છે. 
       હષગદ દવે આ પસુ્સ્તકાઓને કૃવષસારહત્ય અને એક સદીથી પણ વધ ુસમયથી ખેડાતા 
કૃવષપત્રકારત્વ સાથે જોડીને મ  લવે છે. જીવ-જગત વવશે સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવામાું રસ 
ધરાવતા વાચકોને પણ અહીં અવનવી જાણકારી મળી રહશેે. 
        વનસ્પવત વવજ્ઞાની ફ્રાુંસના કહવેા પ્રમાણે ડાળીન ુું વળવ ુું, પાુંદન ુું ધ્રજુવ ુું અને મ  ળન ુું 
આગળ વધવ ુું જેવાું અનેક પ્રકારનાું હલન-ચલનમાું છોડવાઓ સતત રોકાયેલા જ હોય છે. 
વેલાઓની આગળના ભાગે લાગેલા પાતળા તુંતઓુના અભ્યાસ પરથી માલ  મ પડ્ ુું છે કે 
તેની આસપાસની એક ફૂટની વત્રજ્યાના વત ુગળમાું આધાર શોધવા કલાકભર ફરતા રહ ેછે. 
આધાર ફરતે ગોળ ગોળ વવિંટળાઈ જાય છે. એકાદ કલાકમાું તો એવી સજ્જડ રીતે ચોટી 
જાય છે કે તેને અલગ કરવ ુું હોય તોયે ના થાય ! વેલાની વધવાની રદશા જ જે બાજુ વધ ુ
નજદીક અવલુંબન મળવાન ુું હોય તે બાજુની સ્વયુંસ્ફૂરણાથી રહતેી હોય છે. વનસ્પવતને 
ભગવાને બલખો તો આપી નથી, પણ બાહ્ય બલખોને બદલે જે જોવા જેવ ુું છે તેને બરાબર 
જોઈ લેવા અંત:ચક્ષ ુ કુદરતે તેને બક્ષેલાું છે. અખતરાઓ ઉપરથી સાલબત થયુું છે કે 
આપણા કાન જે ન સાુંભળી શકતા હોય તેવા અવાજ અને આપણી બલખ ન પારખી શકતી 
હોય તેવા રુંગોને વનસ્પવત ઓળખી શકવા શસ્તતમાન છે.[પ.ૃ9, ખેતી રદલડાનો રુંગ] 

 

    પોતાના વવશાળ પરરવાર અને મજ રોને પણ પરરવારના સભ્ય માનતા આ દુંપતીએ 
એમના સડુતાલીશ વષગના પરુુષાથગમાું છેલાું દસ વષગથી સજીવ ખેતીનો અલભગમ 
અપનાવ્યો. સજીવ ખેતીના વનષ્ણાત કવપલ શાહ કહ ેછે કે ભાવના સાથે આ દુંપતી વૈજ્ઞાવનક 
અલભગમ ધરાવે છે તેથી એમની કામગીરી સમાજ માટે ઉપકારક નીવડી છે. તો કવપલના 
વપતા અને પ્રયોગવીર સવોદય કાયગકર જગદીશ શાહ લખે છે :  
        “સામાન્ય રીતે ખેતી કરનારો બોલતો નથી અને બોલનારો ખેતી કરતો નથી. આ 
દુંપતી વશલક્ષત, શ્રવમક, વવચારક, વતતા, લેખક અને સમગ્રપણે લચિંતક વમશનરી છે. આ 
શ્રેણીના પસુ્તકો વાુંચનાર ખેતીપ્રેમી બનશે તે વન;શુંક છે. ખેડ ત હશે તે વાુંચતો-વવચારતો 
થશે, માત્ર લખનારો-બોલનારો હશે તો ધરતી સાથે સુંપકગ વધારવા પ્રયત્નશીલ બનશે. 
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બલખ-કાન ખલુ્લાું રાખી ધરતી, ધરતીના સુંતાનો અને કુદરતની સ્થ  ળ-સ  ક્ષ્મ ભાષા સમજવા 
મથશે.”  

         સજીવ ખેતી સૌથી પહલેાું તો પયાગવરણન ુું જતન કરે છે. જે જ્યાું છે એનો 
રચનાત્મક ઉપયોગ કરીને જડ માટીને સજીવ કરવી, જોકે માટીને ‘જડ’ કહવેામાું ભ  લ છે 
છતાું પાણી-પ્રકાશ-પવનનો સુંયોગ પામીને માટી વધ ુ સજીવ બને છે. જ ુંતનુાશકો એ 
સજીવતાને ઘટાડે છે. વધ ુપડતા રાસાયલણક ખાતરો જમીનન ુું પોત બગાડી એને કઠ્ઠણ 
બનાવી દે છે. અળવસયાું જેવા જીવો હળન ુું કામ કરે છે અને છાણ માટી ખાઈને ખાતર આપે 
છે. શરૂઆતમાું ખેડ તને લાગશે કે ઉત્પાદન ઘટ્ ુું, પણ પાુંચમાું વષે વવશેષ ઉત્પાદન મળત ુું 
થાય છે એવો આ દુંપતીનો અનભુવ છે. એમાું સેંરિય ખાતરનો જરૂર ફાળો છે. જીવજ ુંત ુુંને 
મારવાનાું નથી, સૌને જજવાડવાનાું છે. કુદરતના એ કારીગરો ખેતીમાું મદદ કરે છે. “વુંશ 
ચાલ ુ રાખવાની જજજીવવષા વનસ્પવતમાું કુદરતે મ  કી છે” જેવાું સતુ્રાત્મક વાક્યો સાથે 
કાવ્યપુંસ્તતઓ પણ વાુંચવા મળે છે:  
કઈ તરકીબથી તેં પથ્થરની કેદ તોડી છે ?  

કુાંપળ ! તિ પાસે શુાં કુમળી હથોડી છે ? 

- રઘિુીરભાઈ ચૌધરી 
                        [ડદવ્યભાસ્કર -21 સતટેમ્બર-2008 “વિશેિ” કોલમના લખાણમાાંથી] 

********* 

                            હીરજીભાઈ ભીંગરાડડયા  એક દૃસ્મટિાન ધરતીપતુ્ર 

  “હીરજીભાઈ ભીંગરારડયા એટલે ધીંગા અને દૃષ્ષ્ટવાન ધરતીપતુ્ર. અખ  ટ આત્મવવશ્વાસ, 
અપાર રહિંમત અને વણથાક મહનેતથી વવકસેલા ગ્રામઆગેવાન.        
     ભણેલા ગામ છોડે એ કહવેત ખોટી પાડીને ભણ્યા પછી વતન ચોસલા [તા ગઢડા]ને 
કાયગક્ષેત્ર બનાવ્યુું. ચોસલા અને માલપરાના અભ્યાસ પછી લોકભારતીના અભ્યાસમાું 
ઝળકી ઊઠયા. બદુ્ધદ્ધ, ખુંત અને સદા જાગ્રત જજજ્ઞાસાથી લોકભારતીમાું રૂરલ ઇપ્ન્સ્ટટ્  ટના 
અભ્યાસક્રમમાું ભારતભરમાું પ્રથમ આવ્યા. આણુંદમાું પીએચ.ડી.ના વવદ્યાથીઓની મૌલખક 
પરીક્ષા લેવા આવેલા ડૉ. બી.એમ.પટેલે હીરજીભાઈના જવાબોથી પ્રસન્ન થઈને ગોપાલનના 
સ્થાવનક પ્રાધ્યાપક શ્રી પુંડયાભાઈને કહલે ુું કે “આટલા સારા જવાબો મને પીએચ.ડી.ના 
વવદ્યાથીઓએ નથી આપ્યા !” લોકભારતીની સ્નાતક પદવીમાું પણ ડીસ્ટીંકશન સાથે ઉત્તીણગ 
થયા.   
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    ભલભલા જમીન વેચીને સ ુુંવાળી જજિંદગી પસુંદ કરે, ત્યારે હીરજીભાઈએ હોંશપ  વગક ખેતી 
સુંભાળી, અને વૈજ્ઞાવનકતા તથા પ્રયોગશીલતાના બળે નફાકારક સાલબત કરી દેખાડી. 
લોકભારતીન ુું વશક્ષણ તેમને કામ લાગ્યુું.. ખેતીમાું પણ સારુું વળતર મળી શકે તે વસદ્ધ કયુાં. 
આજે તેમનો પુંચવટી બાગ અમતૃફળ જેવાું આમળાું માટે અને પ્રયોગશીલ ખેતીના ઉત્તમ 
નમ  નારૂપે જાણીતો છે. ખેતીની આનષુુંલગક બાબતો માટે પુંચવટી બાગ આસપાસના ખેડ તો 
માટે પ  છવા ઠેકાણુું છે. 
     માત્ર ઉત્પાદન વધે તેથી ગ્રામસમાજ સખુી નહીં થાય. સુંગરઠત અને સુંપીલા થવ ુું પણ 
જરૂરી છે એ ખ્યાલ ભણતરમાુંથી કેળવાયેલો..  
   ગામની સહકારી મુંડળી અને પુંચાયત બને્ન માથાભારે અને ભ્રષ્ટાચારી આગેવાનોના 
હાથમાું. લોકો દબાઈ ગયેલા. હીરજીભાઈથી આ સહન ન થયુું. હીરજીભાઈમાું 
માટલલયાભાઈના આત્મવવશ્વાસનો અને વપતાની રહિંમતનો વારસો હતો. સુંગઠનની સ  ઝ અને 
વશક્ષણમાુંથી મળેલી દૃષ્ષ્ટ હતી. તેમણે આગેવાની લીધી. ચ  ુંટણી લડયા. ધાક-ધમકીથી ન 
ડયાગ. મુંડળીના મુંત્રી, પછી પ્રમખુ, અને પુંચાયતના સરપુંચની જવાબદારી પણ 11 વરસ 
સધુી સુંભાળી. મુંડળી અને પુંચાયતને સધ્ધર અને સ્સ્થર કરી. પછી બીજાને સોંપી દીધી. 
આજે એકે હોદ્દામાું નથી. હોદ્દાનો મોહ નહીં, પણ માથાભારે તત્ત્વોને નમત ુું ન આપવાની 
તે્રવડ પ  રેપ  રી. 
     કાળભાર નદી પર ડેમ બુંધાતા હવે રહણેાુંક માલપરા ગામમાું કયુાં છે. વાત્સલ્યધામ 
સુંસ્થાના રસ્ટી તરીકેની ફરજ બજાવે. ગામાયત કામમાું સહજપણે ઘસાય, પણ કામનો 
દેખાડો નહીં. નમ્રતાપ  વગક થાય તે કરી છૂટે. 
     ભણીને માણસ પાછો ગામડામાું જાય, ગ્રામજીવનને સખુી અને સુંપીલુું બનાવવા સતત 
મથતો રહ,ે સ્વવવકાસ સાથે સાથે ગ્રામસમાજના ઉત્થાન માટે પ્રયત્નશીલ રહ ેતેમાું તેના 
વશક્ષણની સાથગકતા છે. રહિંમતવાન અને દૃષ્ષ્ટવાળા ખેડ ત આગેવાન તરીકે વવકસી રહલેા 
હીરજીભાઈએ લોકભારતીના વશક્ષણને સાથગક કયુાં છે. તેમન ુું ગૌરવ કરવામાું સુંસ્થા તપૃ્પ્ત 
અનભુવે છે.”     

-  શ્રી મનસખુભાઈ સલ્લા    
            [સાંસ્થાના િાવિિકોત્સિ િેળાએ ભતૂપિૂપ વિદ્યાથી સન્માન [1992] િખતે 

અપાયેલ પડરચયમાાંથી ટુાંકાિીને સાભાર]  
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સજીિ સભરતાનો આસ્િાદ 

            લેંગે નામના માણસન ુું એક પસુ્તક છે : God is my Adventure. આધ્યાજત્મક 
પરુુષોને મળીને દરેકન ુું એમાું થોડુું થોડુું વણગન કયુાં છે. એમાું જે. કૃષ્ણમ  વતિ સાથેની એક 
મલુાકાત પણ છે. પ  છ્ ુું કે તમે એકલા આનુંદમાું રહો છો, તો શુું તમે પોતાનામાું મસ્ત રહો 
છો ?  તેમણે કહ્ુું કે આ ઝાડપાન, ઘાસન ુું આ એકેક તણખલુું અને આ નદીન ુું પાણી એ 
મારો જ અંશ છે, એમ મને લાગે છે. ‘અહું બ્રહ્માાસ્સ્મ’ એનાથી આગળ ‘સવગ ખલુું ઈદું બ્રહ્મા’ 
આ બધુું હુું જ છું, એવી મારી ખાતરી છે. 
       આ તો થઈ જે.કૃષ્ણમ  વતિની વાત. પણ આવી જ વાત કમગમાું ઉતારી છે હીરજીભાઈ 
ભીંગરારડયા અને એમનાું પત્ની ગોદાવરીબહને ભીંગરારડયાએ એમના સજીવખેતીના 
પ્રયોગોમાું. એમન ુું પસુ્તક છે ‘બોલકી વાડીનો સજીવ સુંસાર’. સુંવાદ તો સોકે્રરટસે પણ 
અપનાવ્યો હતો અને ‘રહિંદસ્વરાજ’માું ગાુંધીજીએ પણ અપનાવ્યો છે, પણ આ પસુ્તકમાું તો 
બધા જ સુંવાદ કરે છે. વાડી, લીમડો, ચીકુ, રેતી, લીંબ,ુ દ ધી, આમળાું -બધાું જ વાડીને 
જોવા આવનાર મહમેાન આગુંતકુ સાથે વાતો કરે છે, અને એ વાતમાું ને વાતમાું સજીવ 
ખેતીના પ્રયોગોની બધી જ વાત રસાળ શૈલીમાું કહવેાઈ છે. પસુ્તક તો છે માત્ર 45 
પાનાન ુું, પણ એમાું આ કૃવષ કપલના જીવનનો વનચોડ ભયો છે. ગજુરાત વવદ્યાપીઠના 
સ્નાતકોએ ગાુંધીનાું મહત્ત્વનાું મ  લ્ય લઈને ગામડે ગામડે વશક્ષણ સુંસ્થાઓ સ્થાપી અને 
ગામડાુંઓમાું વશક્ષણ પ્રસરાવ્યુું. લોકભારતી સણોસરાના સ્નાતકો પણ ઉત્તમ ખેડ તો બન્યા 
અને ખેડ તોને ઉત્તમ ખેતી કઈ રીતે થઈ શકે, તેના નમ  નાઓ પ  રા પાડયા. હીરજીભાઈ પણ 
લોકભારતીના સ્નાતક અને નમ  નેદાર ખેડ ત બન્યા. પ્રસ્તાવનામાું મનોહરભાઈ હીરજીભાઈને 
લખે છે કે ‘તમે પ્રયોગ કરતા રહ્યા, વનષ્ફળતા ક્યારેક તમારા સગડ સ  ુંઘવા આવતી રહી, 
પણ ભોમને કોઈને ભરોસે છોડી શહરેના લોભામણા માહોલ ભણી બલખ ના માુંડી તે ના જ 
માુંડી’.        
       હીરજીભાઈ અને ગોદાવરીબહનેના જીવનમાું ઘણા ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા. ઘરની બધી 
જવાબદારીઓ બન્ને ઉપર આવી પડી. પણ ગોદાવરીબહનેે પણ પવતવ્રતા નારીની જેમ 
ખભેખભો વમલાવીને સજીવ ખેતીના પ્રયોગોના ઉતાર-ચઢાવમાું સાથ આપ્યો. ખેતી 
કરનારાઓ માટે કહવેાય છે કે તેના માટે કોઈ રદવસ રજા માટેનો હોતો નથી. બારેમાસ 
કામ, કામ ને કામ. ગોદાવરીબહને હીરજીભાઈના ધરમનાું પત્ની તો બન્યાું છે, પણ કામનાું 
પત્ની પણ બન્યાું છે. તેઓ પેલા મહમેાન સાથે વાત કરે છે કે ‘થાકી શુું કામ જઈએ ? થાક 
કાુંઈ શરીરને થોડો લાગે છે ? અને જ્યાું રદલમાું રુંગ હોય ત્યાું થાક આઘો રહ ે! ખેતીમાું 
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ગાયની સેવા, ધરતીની સેવા, ઘરનાું તાજાું અને ચોખ્ખાું દ ધ-ઘી-છાશ, શાકભાજી અને 
અનાજ, વગડાની ચોખ્ખી હવા, શુું નથી ખેતીમાું ? પળે પળે નવ ુું ને નવ ુું દેખાયા કરે 
ચારેકોર. અમને તો ભગવાન આ ગાયુુંમાું, ઝાડવાુંમાું અને છોડવામાું જ દશગન દે....તે 
મુંરદરમાું ક્યાુંય જવ ુું નથી પડત ુું અમારે.’- છે ને કોઈ આધ્યાજત્મક સુંત પરુુષની વાણી ! 
       દાદા ધમાગવધકારીએ ‘મૈત્રી’ નામના પસુ્તકમાું લખ્યુું છે કે સાુંસ્કૃવતક વવકાસ એટલે 
જીવનનો વવકાસ અને જીવનનો વવકાસ એટલે મનષુ્યના વ્યસ્તતત્વનો વવકાસ, પશનુી 
વવભ  વતનો વવકાસ સષૃ્ષ્ટ-પ્રકૃવતનો વવકાસ. પ્રકૃવતન ુું શોષણ નહીં. આજે ફરરયાદ એ છે કે 
આપણે સષૃ્ષ્ટન ુું એટલુું બધુું શોષણ કરી રહ્યા છીએ કે વસમુવતમાું જેટલુું જેટલુું વસિુવ્ય છે, 
જેટલી સુંપવત્ત છે, એ બધી જ આપણે લ  ુંટી લેવા મુંડયા છીએ. હવે થોડાક રદવસ પછી એમાું 
કશી સુંપવત્ત રહવેા જ નહીં પામે. હવે મનષુ્યને એ ચેતવણી આપવામાું આવે છે કે સષૃ્ષ્ટની 
સાથે આપણો માત્ર અનબુુંધ જ નહીં, સુંબુંધ પણ હોવો જોઈએ. એ સુંબુંધ વળી સજીવ 
[ઓગેવનક] સેંિીય પણ હોવો જરૂરી છે. 

આ સેંિીય [સજીવ] વવચાર હીરજીભાઈએ બરાબર પકડયો. કારણ કે રાસાયલણક 
ખાતરોનો પ્રયોગ એમને સફળ લાગ્યો નહીં. મ  ળે ખેતીના જીવ એટલે એમણે જોય ુું કે 
રાસાયલણક ખાતરથી જમીનમાું અંદર રહલેા જીવો ખવાઈ જાય છે અને જમીન મ  રઝાય છે. 
તેથી સજીવખેતી તરફ વળ્યા. લેખકના બે બોલમાું તેઓ લખે છે કે ‘ધરતી, પાણી, હવા 
અને સ  યગપ્રકાશ ભલે રહ્યા કુદરતના જ અંશો બધા, પણ વાડીમાું વવાતાું ઝાડવાું, છોડવા 
અને વેલાઓની અવવરત કરાતી ગોવાળીમાું, તેઓ બધાું પણ કેમ રચ્યાું પચ્યાું રહ ેઅને 
તેની તે્રવડનો લાભ વાડીમાું વસનારાુંને પણ કેમ વધમુાું વધ ુમળ્યા કરે, ઉપજનાું ઉત્પાદનો 
પણ ઉપભોતતાના સ્વાસ્ર્થયને રહતકારી બની રહ ેતેવા થઈ રહલેા અહીંના ખાસ પ્રયત્નોને 
અમે ‘ખેતી’ કહીએ છીએ. વાડી અને તેની સાથે સુંકળાયેલાું તમામે તમામ કૃવષ, વનસ્પવત, 
જીવ-સજીવ અમારી સાથે એટલાું ઓતપ્રોત રહ્યાું છે કે એ અમારા પરરવારનો રહસ્સો બની 
ગયાું છે. એ અમારાું હૈયાુંની અને અમે એમનાું હૈયાુંની વાતો કાનોકાન સાુંભળી શકીએ 
છીએ’ -ખરેખર કાનોકાન વાત સાુંભળવી હોય તો આ ચોપડીને વાુંચવી જ પડે. ચોક્કસ 
હકીકતો, ચોક્કસ પદ્ધવત દ્વારા સષૃ્ષ્ટ સાથેના તાદાત્મની, ચોક્કસ પ્રયોગોની કથા તરીકેન ુું 
ઉત્તમ ભાથુું પ  રુું પાડે છે. આમ આ પસુ્તક સજીવ ખેતીના પ્રયોગો કરનારને માટે 
અભ્યાસક્રમરૂપ બની શકે તેમ છે. ‘પુંચવટી’ પ્રયોગોની વાડીન ુું નામ છે. અને એ જ નામ 
આખા કુટુબીજનોએ  સ્વીકારી લીધુું. તેઓ સરુત રહતેા હોય કે અમદાવાદ રહતેા હોય, બધાું 
જ પોતાના બુંગલાન ુું નામ ‘પુંચવટી’ રાખે છે. પુંચવટીમાું રામ-સીતાએ વનવાસ કયો હતો, 
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પણગકુટી બનાવી હતી. આધવુનક પુંચવટીમાું હીરજીભાઈ અને ગોદાવરીબહને સજીવોનો 
સુંસાર માુંડીને બેઠાું છે. આ પસુ્તક સજીવ ખેતીના પ્રયોગોનો નક્કર પરુાવો છે. મ.ુ મનભુાઈ 
પુંચોળીએ સાચા અથગમાું શાબાશી આપી હતી કે “હીરજીભાઈ જેવા વવદ્યાથીઓ જેને મળ્યા 
હોય તેનો મોક્ષ જ થાય.”–ગરુુ આવા વશષ્ય પાસેથી જ પોરસાય કે જેણે જીવનની 
ઉદ્યોગશાળામાું નવીન પ્રયોગને જ પોતાન ુું જીવનપાથેય બનાવ્યુું.  

– શ્રી ભદ્રાબહને સિાઈ 

                                   [ ભવૂમપતુ્ર- 16-7-2004 માાંથી સાભાર]  
************* 

                          આદશપ ખેડૂત હીરજીભાઈ ભીંગરાડડયા   
 ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ હોવા છતાું આપણે ત્યાું આદશગ ખેડ તોની સુંખ્યા બહ ુજ જ હશે. 
વષોથી પરુંપરાગત ખેતી કરતા લાખો ખેડ તોની સુંખ્યા ભારતમાું છે. જેઓ પોતાની રૂઢીગત 
ખેતી કરે છે. આધવુનક વૈજ્ઞાવનક ખેતી, ખેતીમાું અવનવા પ્રયોગો, સધુારેલાું લબયારણો, 
આધવુનક ખેત-ઓજારો, સજીવ ખેતી, કુદરતી ખાતરો, ટપક વસિંચાઈ વગેરે ક્ષેતે્ર અનોખા 
પ્રયોગો કરીને પ્રગવતશીલ ખેતી કરતા વવકાસશીલ ખેડ તોની સુંખ્યા આપણે ત્યાું ઓછી છે. 
પણ એવા થોડા ખેડ તો પણ છે કે જેમની ખેતીમાુંથી દેશભરના ખેડ તો પે્રરણા મેળવી શકે. 
ગજુરાતમાું અનેક સફળ અને આદશગ ખેડ તો છે કે જેમણે પોતાની મયાગરદત જમીન થકી 
પણ આદશગ ખેતી કરીને લાખો રૂવપયાની કમાણી કરી છે અને ખેતીમાું પોતે અપનાવેલા રાહ 
થકી અનેક ખેડ તોને નવો રાહ ચીંધ્યો છે. જેઓ ખેતીને માત્ર આજીવવકાન ુું સાધન જ નહીં 
પણ 

    એક આદશગ બાપકુા વ્યવસાય યા વનજ ધમગ તરીકે ગણી ખેતી કરે છે અને અન્ય 
ખેડ તોના રાહબર બનીને તેમને નવી રદશા ચીંધે છે. આવા જ એક આદશગ અને સફળ ખેડ ત 
છે, સૌરાષ્રના ભાવનગર જજલ્લાના ગઢડા તાલકુાના માલપરા ગામના હીરજીભાઈ 
ભીંગરારડયા. 
      ઓછા વરસાદ અને પાણીની અછતનો સામનો કરીને પડકારરૂપ ખેતી કરનાર 
હીરજીભાઈ સાચા અથગમાું ‘કૃવષઋવષ’ છે. ગામમાું આવેલી તેમની ખેતીની વાડીન ુું નામ છે 
‘પુંચવટી બાગ’. બે દીકરા અને એક દીકરીનો પરરવાર ધરાવતા હીરજીભાઈનાું પત્ની 
ગોદાવરીબહને ખરા અથગમાું ધમગપત્ની બનીને તેમનાું વ્યવસાયી જીવનસુંલગની બની રહ્યાું 
છે. આમ  આદશગ સખુી પરરવાર ધરાવતા હીરજીભાઈ સખુી દુંપતી અને સખુી કૃવષકાર છે.  
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       હીરજીભાઈના વપતા ભીખાભાઈ પણ વ્યવસાયે ખેડ ત હતા અને હીરજીભાઈને ખેતી 
વારસામાું મળી હતી. હીરજીભાઈએ ગાુંધી વવચારની બવુનયાદી વશક્ષણની માલપરાની 
લોકશાળામાું પ્રારુંલભક અને પાયાન ુું વશક્ષણ પ્રાપ્ત કયુાં. ઉચ્ચ વશક્ષણ પ્રવસદ્ધ બવુનયાદી 
વશક્ષણની સુંસ્થા મનભુાઈ પુંચોલી-‘દશગક’ની લોકભારતી સણોસરામાું મેળવ્યુું અને 1965માું 
ખેતીના સ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરીને ખેતી, બાગાયત, ગોપાલન માટે ગ્રામસેવાના 
વવષયોન ુું પાયાન ુું વશક્ષણ મેળવ્યુું. પારરવારરક વારસામાું તો આ બધુું હત ુું જ પણ નાનાભાઈ 
ભટ્ટ, મનભુાઈ પુંચોલી, કૃષ્ણકાુંત શકુલ, રવતભાઈ પુંડયા, રવતભાઈ અંધારરયા અને મ  ળશુંકર 
ભટ્ટ જેવા ગાુંધી વવચાર અને ગ્રામસેવાને વરેલા વશક્ષકવ ૃુંદના હાથે ભણતર અને ઘડતરનો 
લાભ તેમને ભરપ  ર મળ્યો. 
     હીરજીભાઈ પાસે શહરેમાું જઈને કમાવાની બીજા યવુકો જેવી લાલચ અને તક હતી 
પણ તેમણે ગામમાું જ રહવેાન ુું પસુંદ કયુાં અને ગામડાના ખોળે રહીને ખેતરને વહાલુું કયુાં. 
40 એકર જેટલી જમીન છે. જે તમામ જમીનને ટપક વસિંચાઈથી આવરી લીધી છે અને 
પાણીના કરકસરયતુત છતાું પ  રતા ઉપયોગ થકી ખેતી કરીને પાણીની અછતવાળા ખેડ તોને 
ટપકવસિંચાઈનો સુંદેશ આપી રહ્યા છે. તેમની વાડીમાું અનેક પ્રકારનાું વકૃ્ષો પયાગવરણન ુું 
જતન કરે છે. જમીનમાું ખેત તલાવડી, પાણી રરચાર્જ થકી તેના ઉપયોગ જેવી વ્યવસ્થા 
ઉપલબ્ધ છે. બલબળાું, ચીકુ, લીંબ,ુ સરગવો, ગુુંદાું, બોરડી અને ખલેલાું જેવાું જુદી જુદી 12 
જેટલી જાતનાું સેંકડો વકૃ્ષોથી તેમની વાડી જાણે લીલી ચાદર ઓઢી હોય તેવી લીલીછમ 
લાગે છે. લીમડા, ગલુમહોર, હરડે, બહડેાું, ગરમાળો, નાલળયેરી, સાગ, અરીઠા જેવાું અનેક 
પ્રકારના વકૃ્ષો છે. જેમાું કેટલાુંક ઉત્પાદકીય અને કેટલાુંક માત્ર પયાગવરણના જતન માટે છે. 
કપાસ, સમગફળી, શાકભાજી, લીલો ઘાસચારો અને ઔષધીય વકૃ્ષો પણ જોવા મળે છે. 
       ગીરની લપુ્ત થતી જતી ઓલાદની દ જણી ગાયો પણ તેમની વાડીમાું છે. દ ધ 
વેચવાને બદલે પરરવારના સભ્યો સરહત વાડીમાું કામ કરતા માણસોના ખાવાના 
ઉપયોગમાું લેવાય છે. 
        વાડીની માત્ર બાવળ જ ઊગે તેવી લબન વનતારવાળી ગોરમટુું જમીનને જાત 
મહનેત અને ઉત્તમ માવજત થકી તેમણે  શે્રષ્ઠ ખેતીને લાયક ઉપજાઉ જમીન બનાવી છે. 
અળવસયાુંન ુું જૈવવક ખાતર, છાલણયુું ખાતર અને લીલા પડવાસના કુદરતી ખાતર જેવાું 
ખાતરોના ઉપયોગથી તેઓ ખેતી કરે છે.  
       તેઓ આદશગ ખેતી કરીને બેસી રહ્યા નથી પણ તેમની પુંચવટી વાડીમાું ખેડ તોને 
વનમુંત્રીને ખેતીદશગન કરાવીને, મારહતીપ્રદ સેવમનાર યોજીને હજારો ખેડ તોને માગગદશગન પ  રુું 
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પાડે છે. પોતે પણ ખેતી વવષયક કાયગક્રમોમાું હાજરી આપે છે. ટેલલવવઝનની વવવવધ 
ચેનલોમાું ઇન્ટવ્ય  ગ આપે છે અને તેમની ખેતી બીજા ખેડ તોને ઉપયોગી થાય તેવા પ્રયાસો 
કરે છે. તેમણે ખેતીને લગતાું પસુ્તકો અને લેખો પણ લખ્યાું છે. અનેક કૃવષ વવષયક 
સામવયકોમાું પણ તેમના ખેતી વવષયક લેખો આવે છે. 
      આવા સફળ ખેડ તને અનેક માન-સન્માન પ્રાપ્ત થયાું છે. 1992માું મળેલ માતસૃુંસ્થા 
લોકભારતીન ુું “ભ  તપ  વગ વવદ્યાથી સન્માન”થી શરૂ કરીને “ધરતીપતુ્ર ઍવૉડગ”, “ઈનોવેરટવ 
ફામગર ઍવૉડગ”, રાજ્યસહકારી બૅંકનો  “પથદશગક ઍવૉડગ”, રાજ્ય સરકારનો “કૃવષ સુંશોધન 
ઍવૉડગ”, “સ્વામીનારાયણ સન્માન”, “લાઈફટાઈમ એચીવમેંટ ઍવૉડગ”, “વવવશષ્ટ વ્યસ્તત 
સન્માન”, “સષૃ્ષ્ટ સન્માન”, “કૃવષઋવષ ઍવૉડગ”, “F.G.I ઍવૉડગ ફોર એતસલુંસ”, પસુા 
ઇંષ્સ્ટટ્  ટ ન્ય ુ રદલ્હી તરફથી “नवोन्मेषी कृषक सन्मान”, “શે્રષ્ઠ ખેડ ત દુંપતી ઍવૉડગ”, 
ગજુરાત સરકારનો “બેસ્ટ આત્મા ફામગર ઍવૉડગ”, વાઈબ્રુંટ ગજુરાત સવમટ [મ  ખ્યમુંત્રી]-
“શ્રેષ્ઠ રકસાન પરુસ્કાર”, V.T.V તરફથી “કૃવષરત્ન ઍવૉડગ”, “કૃવષ પુંરડત સન્માન”, 
દ રદશગન અમદાવાદ તરફથી “ડી.ડી.લગરનાર કૃવષ વશરોમણી ઍવૉડગ”, “પ્રાણવાન રકસાન 
દુંપતી સન્માન” અને છેલ્લે હમણાું 2014માું સાુંદીપવન વવદ્યાવનકેતન પોરબુંદર તરફથી પ  . 
ભાઈશ્રી –રમેશભાઈ ઓઝાના હસ્તે  “કૃવષવવજ્ઞાન સાુંદીપવન ગૌરવ ઍવૉડગ” સરહતના અનેક 
ઍવૉડગ તેમને પ્રાપ્ત થયા છે. 
       તેમણે ચીનની મગફળીની ખેતીન ુું પ્રત્યક્ષ દશગન કરવા ચીનની મલુાકાત લીધી હતી 
અને તે અંગે લખ્યુું પણ છે. તેમણે ચીનના ખેડ તોની રીત-પદ્ધવતનો પોતાની વાડીમાું સફળ 
પ્રયોગ કરીને, ભારતના ખેડ તોએ આ પદ્ધવતને અમલમાું મ  કવા જેવી છે તેવ ુું પણ સ  ચવ્યુું 
છે.  
        એક ખેડ ત ઉપરાુંત સાદાું ખાદીનાું વસ્ત્રો પહરેતા અને ખભે રૂમાલ રાખતા 
હીરજીભાઈ ગામની અને અન્ય ખેતીની અનેક સુંસ્થાઓમાું રસ્ટી, પ્રમખુ કે ઉપ પ્રમખુ  
તરીકે પોતાની સેવાઓ આપીને ગ્રામીણ વવકાસ યજ્ઞકાયગમાું સમાજસેવકની ભ  વમકા અદા 
કરીને સામાજજક ઉત્તરદાવયત્વ વનભાવી રહ્યા છે. આધવુનક છતાું પરુંપરાગત સજીવ ખેતી, 
ગીરની ગાયોન ુું જતન, વકૃ્ષ ઉછેર અને પયાગવરણન ુું જતન, ટપક વસિંચાઈ, કુદરતી 
ખાતરોનો ઉપયોગ, જળસુંગ્રહ અને અન્ય ખેડ તોને પોતાના જ્ઞાનનો લાભ આપવાની 
પરોપકાર વવૃત્તને કારણે હીરજીભાઈએ સાચા હીરા જેવ ુું તેમન ુું નામ તેમના કામ થકી સાથગક 
કયુાં છે.  
– શ્રી મક્ષણલાલ એમ. પટેલ                  [‘ગ્રામ ગિના’ તા-15-9-2014 માાંથી સાભાર] 
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ખેડૂતો અને સાંસ્થાઓ તરફથી આિેલા પત્રોમાાંથી કેટલાક                  
 

           હવે ફોન અને એમાુંય ખાસ કરીને દરેક પાસે મોબાઈલની સગવડ ઊભી થઈ 
જતાું પત્રો ઓછા થઈ ગયાું છે. પણ થોડાું વરસો પહલેાું અમારી પર તો ખેડ તોના ખ  બ 
બધા પત્રો આવતા. આવા સાતસોએક પત્રોમાુંથી દસ-બારને અહીં મ  કુું છું. 

*********** 

                                       અમરાપરુ, તા-જસદણ, જજ.રાજકોટ તા-6-7-1992 

        અમે બધા વમત્રો પયાગવરણના સ્ટાફ સરહત ગઈ તા-14-4-91ના રોજ તમારી વાડીએ 
આવ્યા હતા. ત્યાું અમે બધી જાતનાું ફળઝાડ જોયાું અને તેમાુંથી મળતી આવક પણ જાણી. 
આથી અમોને પણ આવાું ફળઝાડ ઉગાડવાની જજજ્ઞાસા થઈ છે. અને આપને રૂબરૂ મળ્યા 
પછી આપના તરફથી યોગ્ય માગગદશગન મળશે જ એવી આશા છે. મારે ગણેશ દાડમનો એક 
એકરનો ઘેરો કરવાની ઇચ્છા છે. તો દાડમની ખેતી વવષે ખાડાન ુું માપ, વાવેતરન ુું અંતર, 
પ  વતિ ખાતર, ઇયળ લાગે તો કઈ દવા, બલતરપાક વગેરે બધી વવગતની ટપાલ લખશો તો 
તમારો ખ  બ આભાર માનીશ.                           લલ. તમારો વવશ્વાસ ુલવજી ધરજજયા  

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

                                  उबेश्वर ववकास मंडळ फतहपुरा उदेपुर ता. 24.2.93 

 

      आशा है आप ठीक होंगे ! उम्मीद है कक आपको हमारी मुलाकात याद होगी ! 
प्रात 6 बजे ही इतना जोशीला स्वागत बरबस आपकी याद ददलाता रहता है तथा उसके 
बाद पंचवटी बागका भ्रमि तो हमेशा आंखोके सामने घूमता रहता है ! 
      आपके प्रयास एव साहससे काफी सीखनेकी पे्ररिा ममली तथा ननजी जोतको ककस 
तरह आर्थिक रूपसे अर्धक सशक्त बनाया जा सकता है, अच्छी तरह देखने एव 
समजनेका मौका ममला ! पूरे बागको टपक मसचंाई ववर्धसे मसरं्चत करनेका अनूठा प्रयोग 
देखकर हमारे इधर अपनानेकी काफ़ी उत्साह बढा ! अन्य साथीयोंको भी फलदारी वृक्ष 
लगाने संबंधी काफ़ी उपयोगी जानकारी ममली ! आप द्वारा ददये समय एव सहयोगके 
मलये बहुत बहुत धन्यवाद, भाभीजीको भी बहुत बहुत नमस्ते एव धन्यवाद ! आशा है यह 
संबंध आगे भी बनाये रखेंगे ! धन्यवाद !  

मल आपका कृष्िावतार शमाि      

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

મ.ુવલ્લભીપરુ જજ.ભાવનગર તા-9-9 1995 
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        સવવનય, હુું ત્યાું આવ્યો, આપ્તજનને ત્યાું ગયો હોઉં તેવો અનભુવ થયો. તમે જે 
પે્રમથી પ્રાકૃવતક આનુંદ મેળવો છો તેનો થોડા કલાક માટે સહભાગી થયો તે તાજગીપે્રરક 
છે. તે તક આપી તે માટે આભાર. આ કુદરતી પે્રમની પ્રવવૃત્ત તમોને સત્યમ, વશવમ અને 
સ ુુંદરમ તરફ અનાયાસે તમોને ખબર પણ ન પડે તે રીતે ખેંચી જાય છે, તે જાણ્યુું અને 
જોય ુું. રણથી અરણ્ય સધુીન ુું પ્રસ્થાન છે. આ જજલ્લામાું આવી દૃષ્ષ્ટપ  વગકની વકૃ્ષની ખેતી 
પહલેી વખત જોઈ છે. જે બીજા માટે પે્રરણાદાયી છે. તમારી વવૃત્ત અને પ્રવવૃત્ત સાફ છે, તેથી 
બીજા પ્રશ્નો તમારા મનનો કબજો લેવામાું સફળ થશે નહીં. ક્ષલણક રુંજ પ્રેરશે-તરત જ 
મનથી સ્વસ્થ થઈ જવાશે. આ બાજુ આવવાન ુું થાય અથવા ખાસ આવો સજોડે તો ખ  બ 
ગમશે. આભાર. કુશળ હશો. છું.         

લલ. તમારો હરરભાઈ જાદવાણી 
*************  

                            મ.ુવાવ, વાયાસોનગઢ, જજ.ભાવનગર  તા-26-5-1997 

 

            ગઈ કાલે આકાશવાણી રાજકોટના ગામના ચોરામાું ખેડ તોને ખેતી કરવામાું મ ુું 
મ  ુંઝવતા પ્રશ્નો બાબતે બહ ુસારી વાતો કરી તમે હો ! મારે ઘેર  કુટુુંબનો એક પ્રસુંગ હતો 
અને અમે ઘણા બધા ગામના ખેડ તો તથા આસપાસથી આવેલા મારા સગા-સબુંધીઓ ભેળા 
બેઠા હતા, બરાબર એવે ટાણે જ મારા નાના દીકરાએ રેરડયો ચાલ ુકયો ત્યાું અમારા સુંબુંધી 
બાબભુાઈ ભીમાણી બોલ્યા કે અલ્યા છોરા ! થોડોક અવાજ વધાયગ, આ તો હીરજીભાઈ બોલે 
છે, સાુંભળ્યાું જેવી વાતો હશે ! અને અમે બધાએ પછીની આખેઆખી વાત સાુંભળી. બધાને 
ખ  બ ગ્યુું. આવી વાતો કરતા રહજેો.    

લલ. સવજીભાઈ ખોખાણી તથા બધા ખેડ તોના રામરામ   
*************** 

                                        લોકભારતી સણોસરા જજ.ભાવનગર તા-4-8-2000 

 

       અમે બધા વવદ્યાથીઓએ આપના ફામગની મલુાકાત લીધી. અમે અત્યાર સધુીમાું 
આનાથી પણ મોટાું ફામગ જોયાું છે, પણ આ ફામગમાુંથી જે નાનીનાની અને જીવન ઉપયોગી 
બાબતો જાણવા મળી છે તે ખરેખર ક્યારેય ભ  લાય એમ નથી. ઘણા રદવસથી આપને ત્યાું 
આવવાની ઇચ્છા હતી, તે હવે પ  ણગ થઈ. આપની પાસેથી હજુ ઘણુું શીખવાન ુું છે. એટલે 
આપણો સુંબુંધ હુંમેશ માટે રહશેે. આપની વાતો અમારા રદલને સ્પશી ગઈ છે, અને એણે 
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જીવનનો નવો વળાુંક આપ્યો છે. આપનો આભાર ન માનતા અમારા સૌ વતી આનુંદની 
લાગણી વ્યતત કરુું છું.             

 લલ. લોકભારતીના સૌ વવદ્યાથીઓ વતી રાજેશ વી. ખ  ુંટ 

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

 

અમદાવાદ તા-24-1-2002 

 

        અમદાવાદ-થલતેજ ટેકરા ખાતેના સેવમનારમાું આપશ્રીએ કપાસ અંગે ખેડ તોના 
લાભની દૃષ્ષ્ટએ જે જોરદાર રજ આત કરી તે જાણી આનુંદ થયો. આવી જાતન ુું લબયારણ 
ખેડ તોને મળે તેવી શભુેચ્છાઓ કે જેથી એ રદશાના પ્રયાસોને સફળતા મળે. અમદાવાદ 
આવો ત્યારે રૂબરૂ મળશો તો આનુંદ થશે.   

લલ. રદનકર દેસાઈના સ્નેહવુંદન  
***********                                               

 

મ.ુપો ઉચ્છલ જજ. સરુત તા-28-12-2004 

 

          આપનો લેખ વાુંચી જણાવવાન ુકે અમોને વધ ુજાણકારી મળતી રહ ેતેવી આશા 
છે. આજે ખેતી કરવી બહ ુગમે તેવી વાત આવી છે. તે બીટી કપાસનો સારો પાક આવે 
એવી મારહતી પ  રી પાડજે હીરજીભાઈ ! સાઈબ અમારી જમીન આરદવાસી વવસ્તાર સરુત 
જજલ્લામાું આવી છે. અમને કોઈ મારહતી પડતી નથી. અમને વધ ુજાણકારી આપજે -નમ્ર 
વવનુંતી છે. બીટી કપાસ છોડે કેટલો લાગે, હલકી જમીનમાું કેટલો પાક આવી શકે, તે 
મારહતી કાગળમાું મોકલીયો આપજે. સાઈબ નમસ્કાર.   

લલ. બાલજુ રેશમા ગામીત 

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

 

                                           મ.ુ ખડીલ તા-કઠલાલ જજ. ખેડા તા-24-8-2006 

         “કૃવષવવજ્ઞાન”માું આપના લેખોમાુંથી સરસ મારહતી મળતી રહ ેછે. અમને ઉદભવેલ 
પ્રશ્નોની મારહતી આપવા વવનુંતી. 
[1] સોયાબીનની ખેતી જ ન-જુલાઈમાું શરૂ કરીએ પછી ઉત્પાદનનો સમયગાળો અને 
કાપણી થતાું સધુીમાું કુલ સમયગાળો કેટલો ?  
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[2] વરરયાળીના પાક માટે લબયારણ, રોગોની ઓળખ, જરૂરી દવા, વાવણીન ુું અંતર વગેરે 
આવતા અંકમાું લખવા વવનુંતી. 
[3] ટીસ્યકુલ્ચર કેળની ખેતી માટેની રોગો-દવા વગેરેની તમામ જરૂરી મારહતી મોકલવા 
વવનુંતી. 
[4] ભીંડા અને કપાસમાું આ વરસે સકુારો આવેલ છે. તેના માટે જરૂરી દવા અને સ  ચનો –
જેથી આવતા વરસે ધ્યાન રાખી શકાય. 
[5] ક વા રરચાર્જ ને બોર રરચાર્જ માટે ટૅકવનકલ મારહતી, જરૂરી સહાયની મારહતી 
આપશોજી.  

લલ. આભારસહ ખેડ ત જયરાજબા રા.ઝાલા                                                                    
************ 

 

પયાગવરણ કેંિ, જસદણ તાલકુા પુંચાયત પાસે જજ.તા-19-6-1992 

 

        આભાર સહ જણાવવાન ુું કે 14-6-92ના અમે અમારા કાયગક્ષેત્રનાું છ ગામમાુંથી 
ખેડ તભાઈઓને લઈને તાલીમાથે ત્યાું [વાડીપર] આવેલ. આ સમયે આપે અમારી વ્યવસ્થા 
કરી અને બાગાયતી પાકો વવશે જે કુંઈ સમજાવ્યુું, તેમજ અમારા ખેડ તભાઈઓના પ્રશ્નોના 
સુંતોષકારક જવાબ આપ્યા. પાણી અને શરબતની વ્યવસ્થા ઉપરાુંત વાડીના દાડમનો 
આસ્વાદ કરાવ્યો તે બદલ હુું આપનો અમારી સુંસ્થા વતી ખ  બ ખ  બ આભાર માન ુું છું. કુશળ 
હશો.  

લલ. સ્નેહાધીન રદલીપ સરુકર- પ્રોજેતટ કોઓડીસનેટર 

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

#                                 प्रयत्न सममनत ग्राम,पोस्ट गुडली, वाया बम्बोरा तहसील 
र्गवाि जजलापुदेपुर राजस्थान ता 1,7,95 

 

     पंचवटी बाग पर दुबारा आकर बहुत अच्छा लगा ! आप द्वारा की गई आयोजना 
एव मेहनत वतिमान पररजस्थनतयोमे कृवष ववकासकी एक ठोस एव कारगर पहल हे, यह 
देखने ओर સमजनेका अवसर ममला आपसे ममलकर सभी सार्थयोको अपनी साम्रर्थयि 
अनुसार एसी पहल करनेका बहुत प्रोत्साहन ममला.उस पर आपका मृदु एव सरल व्यवहार 
काफी हदयस्पशी रहा. इच्छा है कक कुछ ददनो वहााँ आकर रहा जाये और आपके साथ 
काम ककया जाये. पुन ्आपको धन्यवाद भवदीय ....मोहन डॉन्गी  

************* 
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                                                        સ્ટેટ બૅંક ઓફ સૌરાષ્ર , ભાવનગર 
[શાખા-દરબારગઢ]  તા-28-11-97 

       અમારી બૅંક દ્વારા યોજવામાું આવેલ ખેડ તો માટેના પરરસુંવાદમાું તમોએ છોડવાઓ, 
ફળઝાડની ડાળીઓ, વેલાઓ, જમીનના નમ  નાઓ, અળવસયાું તથા અન્ય સેંિીય ખાતરના 
નમનુાઓ સાથે લાવી, તમારા ખેતીના અનભુવના વનચોડરૂપી જે મારહતી આપી છે તેનો 
ખેડ તો તરફથી સ ુુંદર પ્રવતભાવ મળ્યો છે. જે બદલ આપને અલભનુંદન આપી બૅંક તરફથી 
આભારમાન ુું છું.  

– એ.એમ ધડુક ઝો.ઓ 

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

 

                          સ્વાશ્રયી મરહલા સેવા સુંઘ [સેવા] ભિ, અમદાવાદ તા-13-6-13 

      તે રદવસે વમરટિંગમાું તમને મળીને આનુંદ થયો. તમારુું બોલેલુું બહ ુમદુ્દાસર –ભ  ત, 
વતગમાન, ભવવષ્યને સાથે વણી લેત ુું મને ગમેલુું. ખેતી અને ખેડ તના વવષય પર હજ  ઘણુું 
વધારે સમજવાન ુું છે. મારા મનમાું પ્રશ્નો પણ છે. જેમ કે ફૂડ વસક્યોરીટી લબલથી ભ  ખમરો 
ટળે ? રેશનકાડગ અને બી.પી.એલ. જુદાું પાડયાથી ગરીબનાું પેટ ભરાય ? ખેતી + ખેતપેદાશ 
+ ખેડ ત પ્રત્યે લક્ષ આપ્યા વવના અન્ન સરુક્ષા પ્રાપ્ત થાય ? અ.વાદ આવો તો જણાવશો, 
જરૂર મળીશુું. કુશળ હશો.  

સાનુંદ       લલ. ઈલાના..... 
 

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

                                                                                 “પ્રયાસ”  
માુંગરોળ  તા-15-1-04 

        તમે અને રાજુભાઈ બન્નેએ સજીવ ખેતીને પ  રો ન્યાય આપ્યો. ખેડ તોની રસવવૃત્ત 
જાગી, જજજ્ઞાસા સુંતોષાઈ. તમારી અનભુવી વાણી જોરૂકી છે, વનવડેલી છે, તેથી સૌને સ્પશી 
જાય છે. તમારી ધીંગી અને વનવડેલી વાણીનો લાભ સૌરાષ્રના ખેડ તો અને ગ્રામ 
આગેવાનોની વશલબરરમાું લેતા રહીશુું. વશલબરમાું આવ્યા તેનો આભાર,  આનુંદ પણ.  
 

કુશળતા ઇચ્છતો, લલ. મહેંિ ભટ્ટ 

************* 
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ગજુરાત વવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ તા-14-10-11 
       ગાુંધીશગન વવભાગના બલતરરાષ્રીય અભાસક્રમના  વવદ્યાથીઓ આપની “સજીવ 
વાડી”ની મલુાકાતે આવ્યા ત્યારે તા-10-10-11ના રોજ તેમને સજીવ ખેતીની વવસ્તતૃ 
સમજણ અને વાડીન ુું વનદશગન કરાવવા બદલ ગજુરાત વવદ્યાપીઠ અને વવભાગ વતી 
આભાર વ્યતત કરુું છું. ભવવષ્યે પણ આવો સહકાર મળતો રહશેે તેવી અપેક્ષા અને આભાર 
સહ –  

લલ. આપની વવશ્વાસ ુપષુ્પા મોતીયાની 
*************** 

                                                               
અમેરરકન સ્પ્રીંગ & પ્રેસીંગ વતસગ પ્રા.લલ. મલાડ-મુુંબઈ તા-13 -2-13 

 

                આપ આપનાું પત્ની ગોદાવરીબહને સાથે અમારા ફાઉન્ડેશનના ફામગની 
મલુાકાતે આવ્યા એ બદલ આભાર. આપની પાસેથી બહ ુજ જાણવા મળ્યુું અને ખ  બ જ 
મજા આવી. આમળાુંનો ઉપયોગ દૈવનક જીવનમાું કરવા માટે જુદી જુદી વાનગીઓ આપે 
બનાવી છે તેનો સ્વાદ માણ્યો. આપનાું પસુ્તકો વુંચાણે લીધાું છે, એના વવશે પછીથી 
લખીશ.  

લલ.આપનો વવશ્વાસ ુશરદ લ.પટેલ 

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

                                           જ નાગઢ કૃવષ યવુનવવસિટી, જ નાગઢ  તા-10-8-11 
         કૃવષ યવુનવવસિટી જ નાગઢમાું “ખેડ ત ઉપયોગી લખાણ લખવાની કળા” વવષયોતત 
કાયગશાળામાું આપશ્રીએ ઉપસ્સ્થત રહીને કૃવષ યવુનવવસિટીના વૈજ્ઞાવનકો સમક્ષ આપના દ્વારા 
કરાયેલ મગફળીના પાકમાું [ચાઈનાની ખેતી વવશેના] મલ્ચીંગના સ્વાનભુવો વ્યતત કયાગ 
જે ખ  બ જ રસપ્રદ હતા. જે બદલ અમો આપનો આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. કૃવષ 
યવુનવવસિટીને ખેડ ત ઉપયોગી તમામ કાયગક્રમોમાું હુંમેશાું આપશ્રીનો સહયોગ આપતા રહો 
છો તે માટે ધન્યવાદ પાઠવ ુું છું.  

લલ. આપનો સ્નેહાવધન એન.સી.પટેલ –કુલપવત.                                                        
                              
 

 

 

 

 



અનકુ્રમ 

 

115 

કાયપ અને લખાણ બાબતના  પ્રવતભાિો 
 

       જેમણે જેમણે લખાણ બાબતેના પ્રવતભાવો આપ્યા છે તે બધાને શબ્દસહ ઉતારવાન ુું 
કરીએ તો બીજુ ું ખાસ્સ ુું મોટુું અલગથી પસુ્તક પ્રકાવશત કરવ ુું પડે. પણ એ બધાએ વાડીમાું 
થઈ રહલે અમારુું કામ જોયા પછી, અમારાું લખાણ-પસુ્તકો વાુંચ્યાું પછી-“લખતા રહો, સારુું 
લખાય છે, ઉપયોગી વાતોન ુું વનરૂપણ થાય છે, તમારાું લખાણો અનભુવ આધારરત અને 
ખેડ તોની જ બોલીમાું લખાતાું હોવાથી સૌને સમજવાું સરળ પડે છે, સૌ વાુંચે છે. અને 
ખેડ તો એનો અમલ કરે છે, એટલે કે એન ુું પરરણામ પણ મળે છે.” એવા અથગન ુું કુંઈક ઝાઝું-
થોડુું લખી, અમારામાું બળ પ  રતા રહલેા મોટા ભાગના કૃવષ લેખકો, સુંસ્થા સુંચાલકો, અરે ! 
કૃવષ યવુનવવસિટીઓના પ્રાધ્યાપકો અને સુંશોધન અવધકારીઓ, મરુબ્બીઓ, ખેડ તો, વમત્રો 
અને અન્ય મહાનભુાવોના આવા પ્રવતભાવો વાુંચીને કે ફોન પર સાુંભળીને અમને કામ 
કરવાન ુું અને સફળ પરરણામ સૌ સમક્ષ રજ  કરવાની હોંશ ચડતી રહી છે. પણ એ બધાું 
લખાણો અને ફોન-રેકડગ અહીં સમાવવા મશુ્કેલ હોઈ સૌ મહાનભુાવો અમને ક્ષમા કરે કે 
તેમના પ્રવતભાવો આ નાનકડા અહવેાલમાું રજ  કરી શકતા નથી. તેમનો માત્ર નામોલ્લેખ 
કરીને જ સુંતોષ માનીએ છીએ. 
 

               એિાાં થોડાાં નામો કે જેમણે કોઈને કોઈ પ્રવતભાિ આતયા હોય  

શ્રીઅવનલભાઈ કામદાર સૌ.એજ્ય.ુફાઉન્ડેશન મુુંબઈ 

શ્રી લાભભુાઈ ગ. પટેલ [લેખક] માલપરા જજ.બોટાદ  
શ્રી જગદીશભાઈ શાહ વવનોબા આશ્રમ ગોત્રી વડોદરા                 
શ્રી હષગદ દવે [કૃવષ લેખક] ‘ગાયત્રી’ રાજકોટ                            
શ્રી કવપલ શાહ મે.રસ્ટી ‘જતન’ [સજીવખેતી વમશન]વડોદરા       
શ્રી પ્રવીણ પટેલ-સુંપાદક-“કૃવષવવજ્ઞાન” રાજકોટ   
શ્રી કુમદુભાઈ ઠાકર-[પ્રાધ્યાપક લો.ભા] વાવોલ જજ.ગાુંધીનગર      
શ્રીમહેંિભાઈ ભટ્ટ [કૃવષ લેખક] માુંગરોળ જજ.નમગદા 
શ્રી રાજુભાઈ જ ુંત્રાલણયા વ્યારા જજ.સરુત                             
શ્રી જજતેંિવસિંહ ગોરહલ [વનવતૃ પ્રાધ્યાપક] લોકભારતી  
ડૉ. આઈ.એસ.પટેલ-સુંશો.વૈજ્ઞાવનક,સરદાર કૃવષનગર દાુંતીવાડા     
શ્રી જાદવભાઈ ડોબરરયા [ખેડ ત] અડતાળા જજ.બોટાદ 
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શ્રીરમેશ તન્ના-અવનતા,એડીટર-ગજુરાત-ટાઈ્સ.અમદાવાદ            
ડૉ. સી.કે.ટીંબરડયા પ્રો.કો.ઓ.[કે.વી.કે].કૃ્રવષ.યવુન.નવસારી 
ડૉ. નરેંિ ભરાડ [કૃવષ લેખક] વવ.વશ.વવભાગ-કૃ.ય.ુજુનાગઢ           
શ્રી શામજીભાઈ બલટાળા [લેખક] ધોરાજી 

શ્રી વવનભુાઈ ગાુંધી- સમાજ સધુારક-સ્વાશ્રયી આરોગ્ય-ભાવનગર    
શ્રી પ્રવીણચુંિ ઠક્કર-પ્રાધ્યાપક-વનયામક-લોકભારતી 
ડૉ. રાજ ેંિ ખીમાણી કુલસચીવ-ગજુરાત વવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ         
શ્રી રવતભાઈ પુંડયા –પ  વગ પ્રાધ્યાપક-લોકભારતી 
ડૉ. કે.પી.કીકાણી-વનવતૃ્ત પ્રાધ્યાપક-કૃવષ યવુન.આણુંદ                
શ્રી પરુુષોતમભાઈ ઢાુંકેચા- [કટાર લેખક-ફૂલછાબ] સરુત 

ડૉ.એ.એમ.પારલખયા વવ.વશ.વનયામક કૃવષ યનુી.જ નાગઢ               
શ્રી એન.પી. પટેલ તુંત્રી-કૃવષ-કમગ ગાુંધીનગર 

શ્રી જજતેંિ તળાવવયા [પયાગવરણવાદી] અમરેલી                       
શ્રી નરેંિ વાઘેલા તુંત્રી-“સમદૃ્ધખેતી” રાજકોટ  
ડૉ. કનભુાઈ પેથાણી [વનવતૃકુલપવત] કૃવષયવુન.જુનાગઢ] અમદાવાદ    
ડૉ.એન.સી.પટેલ [કુલપવત કૃવષયવુન.] જ નાગઢ  
શ્રી લગજુભાઈ ભરાડ [વશક્ષણશાસ્ત્રી] ભરાડફાઉન્ડેશન રાજકોટ         
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મહતેા,સાુંરદપની વવ.વનકેતન,પો.બુંદર 

શ્રી રીટાબહને અને સમુનભાઈ રાઠોડ-પયાગવરણ કેંિ જસદણ         
શ્રી રામજીભાઈ મા. પટેલ-[પ્રચારક-ઉંઝા જોડણી]અ.વાદ 

શ્રી રમેશભાઈ પટેલ –સષૃ્ષ્ટ ઈનોવેશન્સ અમદાવાદ                    
શ્રી અજજતવસિંહ સોલુંકી [વશક્ષક} વલ્લભીપરુ  
શ્રી વજુભાઈ ઢોલરરયા –આકાશવાણી-રાજકોટ                          
ડૉ. આર.એ.શેરવસયા ડાયરેતટર-આત્મા ગાુંધીનગર  
શ્રી પ્રવીણ કે અગ્રાવત [સીતારામ બાપ]ુતુંત્રી-પરુુષોતમધામપવત્રકા    
શ્રી લલ્લભુાઈ પટેલ-વનવતૃ્ત આચાયગ મણાર-સરુત 

શ્રી જુગલભાઈ વ્યાસ [લેખક-સુંપાદક-કોરડયુું] અમદાવાદ             
શ્રી હરેશ બોરસાલણયા તુંત્રી-“ખેડ ત કહાની” અમરેલી 
શ્રી ઈલલયાસ શેખ તુંત્રી- “ગ્રામસેત”ુ રાજકોટ                         
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શ્રી આર.આર.મકવાણા તુંત્રી-“સોમનાથસુંદેશ” રાજકોટ 

શ્રી ચેલાભાઈ પટેલ-પ્રાધ્યાપક- કૃવષ યવુન.દાુંતીવાડા                  
શ્રી જજતેંિ ભીખાભાઈ જોટાસણા[વશક્ષક] અમરેલી 
શ્રી મય  રભાઈ મહતેા –તુંત્રી-કોમોરડટી વલ્ડગ-અમદાવાદ                
શ્રી નરેશભાઈ પટેલ તુંત્રી-ખોડલધામ સ્મવૃત-કાગવડ 
શ્રી ભીમજીભાઈ નાકરાણી તુંત્રી-સરદાર જ્યોત-અમદાવાદ             
શ્રી રમેશ ભોરલણયા કૃવષ લેખક-કોમોરડટી-રાજકોટ 

શ્રી રદનેશ ટીલવા કૃવષ લેખક-કોમોરડટી-રાજકોટ                       
શ્રી પ્રવીણ આસોદરરયા કૃવષલેખક-કોમોરડટી રાજકોટ 

શ્રી જયેશ રાદરડયા તુંત્રી-ખેતીનીવાત-રાજકોટ                          
ડૉ. જગદીશ ધાનાણી [કૃવષ લેખક] ગાુંધીનગર    
ડૉ.ધીરુભાઈ કોરાટ –સહ-સુંશો.,વનયામક-કૃવષલેખક કૃ.યવુન.આણુંદ    
શ્રી યોગેશભાઈ વમસ્ત્રી-સદકૃવષ-પ્રચારક-વસનોર જજ.વડો.. 
શ્રી કરણવસિંહ-સોલુંકી– વનવતૃ અવધકારી દ રદશગન                          
શ્રી જીવરાજભાઈ મૈયાણી – ભાવનગર 

શ્રી પ્રતાપભાઈ વત્રવેદી, વનવતૃ-પ્રવતૃ્ત વશક્ષક, સરુત       
શ્રી રહતેંિ આર.પટેલ તુંત્રી-એક પ્રયાસ-ગાુંધીનગર                      
શ્રી નારણભાઈ પી પટેલ તુંત્રી-કૃવષકમગ 
 

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