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મ ૂક સેવકની આત્મકથા યાને જીવન ઝરમર
હરરલાલ લાલજી ત્રિવેદી
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અર્પણ
ગંગાના પુત્રનત પ્રવાહની જેમ
ર્ોતાના ર્ત્રત અને સંતાનોની સેવા
આજીવન કરતાં રહેનાર
પ ૂજ્ય માતુશ્રીને ચરણે..........

-આપના પુત્રો વતી
પ્રહલાદરાય ત્રત્રવે દી
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પ્રસ્તાવના
સ્વગપસ્થ મુ. શ્રી હરરલાલ લાલજીભાઇ ત્રિવેદીનું “ સાવરકુંડલાની જાહેર સંરથાઓ અને મારંુ
જીવન.” આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના લખવાનું કાયપ તેમના ર્રરવાર તરફથી મને સોંર્વામાં આવ્ું
તેને હુ ં મારંુ સદ્ભાગ્ય લેખ ું છં.
ખરે ખર હરરભાઈનું જીવન એ સાવરકુંડલાની જાહેર સંસ્થાઓ માટે વાસ્તત્રવક્તા છે . એટલે પુસ્તકનું
શીર્પક યોગ્ય છે .
મુ. શ્રી હરરભાઈ સાવરકુંડલાની જાહેર સંસ્થાઓમાં ર્ાયાના ર્થ્થર સમા હતા. જેમાં એક ભવય
ઇમારતની

ટોચ અને

તેને

બાહ્ય

દે ખાવ

ર્ાયાના

ર્થ્થર

ઉર્ર

અવલંબબત

હોય

છે

તેમ

સાવરકુંડલાની જાહેર સંસ્થાઓ આજે જે કાંઈ ફાલીફુલી અને ત્રવકસી છે , તેમાં મ ૂક સેવક શ્રી
હરરભાઇનું

સારંુ એવું યોગદાન છે .

મુ. શ્રી હરરભાઈ તે જમાનામાં શ્રીમંત કહી શકાય તેવા માબાર્ને ત્યાં એકના એક સંતાન તરીકે
ઉછયાપ હોવા છતાં

તેમની સાદાઈ નમ્રતા,ચોકસાઈ ,પ્રમાબણકતા,દે શાબભમાનઅને દબલત વગપ

માટે બનત ું બધું કરી છૂટવાની તમન્ના વગેરે ગુણો તેમણે ત્રર્તાના અંતકાળ સુધી અત્રવરત જાળવી
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રાખ્યા. તે તેમના જીવનમાંથી આજના ્ુવાનોને ધડે લેવા જેવું છે .
ર્ોતે ર્ોતાનો

વયવહાર ચલાવતા ચલાવતા સાવરકુંડલાની કે ળવણી, આરોગ્ય, વયાયામ, હરરજન

પ્રવ ૃત્રિ અને સત્યાગ્રહની લડત વગેરે કાયપમાં મુ. શ્રી હરરભાઈએ જે ફાળો આપ્યો છે તે ખરે ખર
અબભનંદનીય છે ર્ણ નવી ર્ેઢી માટે અનુકરણીય ર્ણ છે પ ૂ.

ગાંધીજી,

પ ૂ.

ત્રવનોબાજી,

પ ૂ.

ઠક્કરબાર્ા જેવા મહાનુભાવોના સંસગપમાં આવવાનું અને

સાત્રનધ્યમાં રહેવાનું સદ્ ભાગ્ય તેમને પ્રાપ્ત થ્ું હત.ું આ મહાનુભાવ ર્ાસેથી માનવ સેવાના,
અરહિંસાના, સત્ય ત્રનષ્ઠાના સંસ્કારોની રદક્ષા મુ.હરરભાઈએ પ્રાપ્ત કરી તે તેમણે સાવરકુંડલાની જનતાને
સાવરકુંડલાની જાહેર સંસ્થાઓ દ્વારા આર્ી.
ત્રવદ્યાથી કાળથી શ્રમ, સાદાઈ અને માનવતાના સંસ્કારો તેમણે મેળવયા. તે તેમણે જીવન ર્યપત
જાળવી રાખ્યા.આટલું જ નહીં ર્ણ ર્ોતાના સંતાનમાં એ સંસ્કારોનું ત્રસિંચન ક્ુું અને તેમના સંતાનોએ
ર્ણ તેમના સ્વગપસ્થ ત્રર્તાએ આર્ેલ રદક્ષાને જીવનનું જરૂરી ભાથુ હાંસલ ક્ુ"
ું .
“કદમ અસ્સ્થર હોય તેને, કદી રસ્તો નથી જડતો
અડગ મનના મુસારફરને રહમાલય ર્ણ નથી નડતો.”
કત્રવશ્રીની આ ર્ંસ્ક્તને મુ. હરરભાઈએ ર્ોતાના જીવનમાંચરરતાથપ કરી હતી. તેમ તેમના આ પુસ્તકમાં
આલેખેલા કે ટલાંક પ્રસંગો ર્રથી સ્ર્ષ્ટ રીતે ફબલત થાય છે .
બ્રાહ્મણ કુટુમ્બમાં જન્મમ્યા હોવા છતાં અને રૂઢીચુસ્ત જમાનામાં હરરજનો અને દબલત વગપના ઉત્કર્પન ું કાયપ
બ્રાહ્મણ કરે તે કલ્ર્વું

ર્ણ કઠણ હત.ું તેવે વખતે તેમણે તે આરં ભ્ું અને હરરજન પ્રવ ૃત્રિનો આ રસ

તેમણે જીવનર્યુંત જાળવી રાખ્યો.

તેઓશ્રીએ ર્ોતાના જીવનના ઉિરાધપ -કાળમાં સાવરકુંડલા

સાવપજત્રનક છાિાલયમાં ગૃહર્ત્રત તરીકે આર્ેલી સેવા તેમના હરરજન સેવાનો આદશપ
એકલા ગૃહર્ત્રત તરીકે જ નરહ ર્ણ કુટુંબ સાથેનો સઘળો

નમ ૂનો છે .

વયવહાર છોડીને છાિો સાથે સમ ૂહ રસોડે

ભોજન લઈને છાિાલયને જ ર્ોતાનું ઘર અને છાિોને જ ર્ોતાનું કુટુંબ ગણીને કાયપ ક્ુ.
ું તે તેમની
હરરજન સેવા કરવા માટે કે ટલી રદલચશ્ર્ી હતી તે બતાવે છે .
ુ ું નથી. આ મ ૂકસેવકના
તેમની આ સેવા પ્રવ ૃત્રિમાં તેમના ધમપર્ત્ત્ન ભાગીરથીબેનનું પ્રદાન ર્ણ નાનુસ
ં ન
ધમપર્ત્ત્નએ મુ. હરરભાઈ ને તેમની જાહેર સેવામાં આર્ેલ સાથ નોંધનીય છે .
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આટલા કાયો ર્છી ર્ણ તેમણે કદી હોદ્દાને કે સંસ્થાનો મોહ રાખ્યો ન હોય અને “સેવા એજ ધમપ અને
સેવા એજ પ ૂજા” એ વાતને જીવનમાં અર્નાવી. ત્રનરાબભમાની સાદું અને સરળ જીવન જીવી ગયા.
સ્વગપસ્થના જીવનના આ નાનકડા પુસ્તકમાંથી પ્રેરણા લઈને તે ર્ંથે ચાલવાનો યત્ રકિંબચત્ પ્રયત્ન
કરીએ તેવી ઈશ્વરને પ્રાથપના સાથે ત્રવરમું છં.

સાવરકુંડલા
રદનાંક ૨૦-૪-૮૨
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ઋણ સ્સ્વકાર.........
જીવન સંધ્યાના છે લ્લા વર્ોમાં અમારા પ ૂજ્ય ત્રર્તાશ્રીએ એમનાં જીવન સંભારણાં સ્વરૂર્ે સ્મરણીય
જીવનકાયપ અને પ્રવ ૃત્રિની આ પુસ્સ્તકા તેમના સ્વહસ્તે લખી છે તે ર્છી ૧૯૭૫ માં વડોદરામાં તેઓએ
છે લ્લા શ્વાસ લીધાં તેમની હયાત્રત દરમ્યાન આ પ્રકાત્રશત ન કરી શકયા તે અમારી ક્ષત્રત
છે . તેમના સ્વગપવાસ ર્છી ૭ વર્ે આ પ્રગટ કરતાં હર્પ અનુભવીએ છીએ.
સાવરકુંડલાના ત્રવશાળ સમાજમાં ‘દાદા’ના આદરસ ૂચક નામથી તેઓશ્રીએ અમારી સાથોસાથ ઘણાંને હફ
ંૂ
આર્ી છે .તેઓશ્રીની ત્રનખાલસતા અને મમતાથી પ્રશ્ન  હલ કરવાની સ ૂઝ અમારા માટે તેમજ તેમના
ર્રરચયમાં આવેલાઓનું સંભારણું બની રહ્ું છે .
પ ૂ. ગાંધીજી તેમજ પ ૂ. ત્રવનોબાજી સાથે તેઓએ કે ટલોક સમય વયતીત કયો. તેમના સહવાસના કારણે
આજીવન ખાદીધારી ને વ્રતધારી બન્મયા.
સ્વ.પ ૂ.મબણભાઈના સાત્રનધ્યને કારણે સષ્રભસ્ક્તના રં ગમાં રં ગાયા અને રાષ્ટ્ષ્રય ચળવળમાં ભાગ
લીધો .
પ ૂ.ઠક્કરબાર્ાના સાત્રનધ્યને કારણે હરરજન સેવા તેઓને

જીવનમંિ બની ગયો.

રૂરઢચુસ્તતામાં

સર્ડાયેલા ્ુગમાં હરરજન ભાઈઓની સાથે રહેવ ું કર્રંુ હત ું છતાં નીડરતા- પ ૂવપક દીન-દબલત લોકોની
ત્રનિઃસ્વાથપ સેવા મ ૃત્્ુ ર્યપત ચાલુ રાખી.
પ ૂ.લલ્લુભાઈ અને તેમના સાથીદારોને અખ ૂટ ત્રવશ્વાસ સંર્ાદન કરી સાવરકુંડલાની સામાત્જક સંસ્થાઓના
ર્ાયાના ર્ત્થર બની તેમાં પ્રાણ પ ૂયાપ છે .
છે લ્લે

આ

પુસ્સ્તકાના પ્રકાશન ત્રનત્રમિ બે શબ્દો લખી આર્વાની અમારી ત્રવનંતી સ્વીકારી ર્ોતાના

અનેકત્રવધ રાષ્ટ્ષ્રય કાયપમાંથી સમય મેળવી પ ૂ.મોરારજીભાઈ દે સાઈએ સમગ્ર લખાણ વાંચીને બે શબ્દો
લખી આપ્યા છે તેમાં એક સેવક પ્રત્યે તેમનો પ્રેમ તથા સાવરકુંડલા પ્રત્યેની લાગણી વયક્ત થાય છે .આ
પ્રસંગે અમે તેઓશ્રીના અત્યંત ઋણી છીએ.
પ ૂ.શ્રી લલ્લુભાઈ તો અમારા ર્ોતાના જ છે પુસ્સ્તકા માટે પ્રસ્તાવના લખતાં ‘દાદા’ ત્રવર્ે જે અહોભાવ
વયકત કરે લ છે તેમાં તેઓ પ્રત્યેની લાગણીના દશપન થયાં. સ્વજનનો આભાર માનવાનો ન હોય છતાં
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આ પ્રસંગે તેઓશ્રીના માગપદશપન વખતે અમને જે ‘પ્રેરણામ ૃત' પ્રાપ્ત થયેલ છે તે અમારી આગવી મ ૂડી
બની રહેશે.
ુ ી પ્રત્રતભા, ત્રનસ્વાથપ - લોકસેવા, પ્રામાબણક્તા,સાદાઈ, ચોકસાઈ વગેરે સદ્દગુણોથી ઓર્તા
બહુમખ
આવા ત્રર્તાના અમે સંતાન હોવાનું ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.
અમને શ્રદ્ધા છે કે , એમની જીવન ઝરમર વાચક વગપને

માગપદશપક બવશે અને જીવન ર્ંથને

સુલજાવવાનું ઉર્યોગી ભાથું સૌને મળી રહેશે.
અસ્ત ુ...

કૃષ્ણ જન્મમાષ્ટમી.

દલર્તરામ હ. ત્રિવેદી

સંવત ૨૦૩૮

ત્રવષ્ણુપ્રસાદ હ. ત્રિવેદી

તા. ૧૨-૮-'૮૨

પ્રહલાદરાય હ. ત્રિવેદી.
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શ્રી ગણેશાય નમિઃ
શ્રી શારદારી નમિઃ
શ્રી ર્રમાત્મને નમિઃ

મ ૂક સેવકની આત્મકથા
યાને
જીવન ઝરમર
જન્મમભ ૂત્રમ :- સાવરકુંડલા, તાલુકા સાવરકુંડલા જીલ્લા ભાવનગર.
સાવરકુંડલા :- નાવલી (નવલગંગા) તટ ઉર્ર આવેલ છે .ગોકુળ અને મથુરા વચ્ચે જમનાજી વહે છે
તેમ સાવર અને કુંડલા વચ્ચે નાવલીજી વહે છે . વર્ોથી જળ પ્રવાહ અખંડ વહેતો હતો તે આજે બંધ
ર્ડી ગયો છે . નદીનું ર્ાણી લોહ-ભસ્મવાળં હત.ું તેના ર્ાણીથી સંગ્રહણીના દદપ મટી જતા હતા જે
માટે મુબ
ં ઈના દદીઓ પ ૂ.જટાશંકર વૈદ્યની દવા માટે અિે આવતા. લોખંડના કાંટાઓ માટે આ શહેર
પ્રખ્યાત છે . એવરીની સામે હરરફાઈમાં ટકી રહ્ું છે .આખા ભારતમાં સાવરકુંડલાના નાના-મોટા
લોખંડના કાંટાઓ જાય છે . કે શવ નારણનો કાંટો પ્રખ્યાત છે . એક માખી બેસે તો
અનાજ-કર્ાસના વેર્ારનું મથક છે . દે શી ઉનના ધાબળા સારા બને છે .
જન્મમ સ્થળ :-- સાવરકુંડલા – ર્ંડયા શેરી
ર્ંડયા શેરી - ત્રર્તાની માબલકીનું ઘર.
જન્મમ ત્રતત્રથ-

સ. ૧૯૫૦ ના આસો શુદી 3 ને શુક્રવાર

રાિીના ૧-૩૦ વાગ્યે.
સને ૧૮૯૪ - ૩ જી ઓકટોબર

નમી જાય છે .
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નામ :- હરરલાલ લાલજી ત્રિવેદી
ત્રર્તા :- િવાડી લાલજી ર્રશોતમ
માતા :- ઓઝા રાધાબાઈ શીવશંકર
ભાઈબહેન :મોટા મગનલાલ તથા બીજા એક જેનું નામ યાદ નથી. બહેન ઋક્ષમબણ જેઓ બધા નાની
વયમાં જ સ્વગપવાસ ર્ામ્યા હતા. જેથી જોએલા નથી.
બાળપણનો અભ્યાસ :
ર્ાંચ વર્પની ઉંમરે ધ ૂડી ત્રનશાળે ભણવા બેસારે લ.ર્ંડયા અંબારામભાઇની ધ ૂડી ત્રનશાળ ઘર આગળજ હતી
તેમના નામથી ર્ંડયા શેરી નામ ર્ડેલ હત.ું તેઓ સો એકડા – એકા અગીયારા-ર્ા -અધાપ–ર્ોણા સવાયા-અઢીયા અને ઊંઠા તથા કકા – બારાખડી શીખવતા.અગાઉ ર્ાટીયા ઉર્ર ધુડ નાખીને અક્ષરો
શીખવાતા તેથી ત્રનશાળનું નામ ધુડી ત્રનશાળ કહેવાત.ું
ત્રશક્ષા સાથે ભણતર ભણાવાત ું – જેવા કે ઘોડી કરી વાંસા ઉર્ર ર્ાટી કે ર્ાટીયાં મ ૂકવા બે હાથ જોડી
ખીલીએ ટાંગવા સોટી કે આંકણી વડે ફટકારવા. આંકની

મોર્ાટ,વયસ્ક્તગત તથા સમ ૂહમાં લેવરાવી

ર્ાકા કરાવતા. જેથી હુ ં આંક તથા ગબણતમાં હોંશીઆર બની ગયો હતો. ગુરૂજીની
આજ્ઞા ર્ળાતી અને

ત્રવદ્યાથી ત્રવવેકી રહેતો. ત્રવદ્યાથીમાં ઉદ્ધતાઈ કે તોફાન જણાતા ન હતા. ગુરૂજી

ર્ણ ખંતથી અને ભાવનાથી ભણાવતા ધ ૂડી ત્રનશાળમાંથી તાલુકા શાળામાં બીજે વર્ે પ્રવેશ કયો.
તાલુકા શાળા :
હાલ જયાં સુધરાઈની માકે ટ છે ત્યાં હતી.તેમાં મોટા હોલ હતા. રદવાલોને બદલે વચ્ચે વચ્ચે ગોળાકાર
ું ધ્યાન રહેત ું સમય સવારના ૬-૩૦
િાકો હતા જેથી બધા વગો ઉર્ર તાલુકા માસ્તરનું (આચાયપન)
થી ૧૦-૩૦ અને બર્ોરના ૨-૦ થી ર્-૦ હતો. ર્રીક્ષા સમયે ત્રશક્ષકો ત્રવદ્યાથીઓને સવારમાં વહેલા
ર્ાંચ વાગ્યે અંધારામાં વધારાનું ત્રશક્ષણ આર્વા બોલાવતા. ત્રશક્ષકો ગણીતને પ્રાધાન્મય આર્તા. અક્ષરો
સુધારવા કોર્ીબુકો લખાવાતી. તથા ઇતર વાંચન માટે ર્રીક્ષામાં શાળાના ત ુમારોની ફાઇલમાંથી વાંચન
ું આઠ ધોરણ ભણેલો અંગ્રેજી મે રીક
કરાવી માકસપ દે વાતા. અમુક સમય આઠમું ધોરણ ર્ણ ખોલેલ.
ું
સુધીનો અભયાસક્રમ શીખી જતો. ધોરણ ર્ાંચમાંથી અંગ્રેજી શાળામાં જવાત.આઠમા
ધોરણમાંથી જનારને
બમણો લાભ થતો હુ ં સાત ધોરણ કરી અંગ્રેજીમાં દાખલ થએલો.
અંગ્રેજી ત્રિડલ સ્કલ
ૂ :
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સને ૧૯૦૭ (સંવત ૧૯૬૩)માં કુંડલા ત્રમડલ સ્કૂલમાં દાખલ થયો, સાથીઓ સંઘવી છગનલાલ
હરરચંદ, ર્ારે ખ વનમાળી ઓધવજી, રહિંગેરા ગની સુલેમાન, ત્રિવેદી મણીશંકર શામજી વગેરે હતા.
હેડમાસ્તર હતા શ્રી મોરારજીભાઈ દે શાઈના ત્રર્તા શ્રી રણછોડજીભાઈ દે સાઈ. મોરારજીભાઈ દે સાઈ તે
વખતે ધોરણ ૪ થું (હાલ આઠમું ગણાય છે તે) ભણતા હતા. આ અંગ્રેજી ત્રમડલ સ્કૂલ દે વળાને ઝાંર્ે
ું
ગઢની રાંગ ર્ાસે બેસતી હતી. જ્યાં ત્યાર ર્છી જુન ું ખાદી કાયાપલય ખોલવામાં આવ્ું હત.
હેડમાસ્તર રણછોડજીભાઈને ત્રવદ્યાથીઓ ઉર્ર કાબુ સારો હતો. વગોમાં આવે એટલે ત્રવદ્યાથીએ શાંત અને
ત્રશસ્તબદ્ધ થઈ જતાં. તોફાની ત્રવદ્યાથીને દરે ક વગપમાં લઈ જઈ હાથમાં એક એક નેતરની સેટી વળગાડતાં.
જેથી તેમની ધાક બહુ રહેતી. તેન ું શરીર અલમસ્ત હત.ું ર્ેટની ફાંદ હતી. બાલાબંધી અંગરખુ તથા માથે
ટોર્ી ર્હેરતા. માથે રડો કરાવતા. તેમનો ર્ગાર માત્રસક ફક્ત રૂ. ૩૫ ર્ાંિીશ હતા.મદદનીશ ત્રશક્ષકોને
ર્ગાર રૂ ૧૫ હતા. ર્ટ્ટાવાળાને ર્ગાર

૭|| હતો. મોરારજીભાઈ ભણવામાં હોંશીઆર હતા. ધોરણ ૪

ુ ી ભાવનગર શહેરમાં ભણવા જવાની શરતે
થામાં પ્રથમ નંબર આવે તેને માત્રસક રૂ ૫, િણ વર્પસધ
મળતાં.
જાહેર સે વાનો પાયો :અગ્રેજી શાળામાં ચાર ધારણ સુધી દરે કને એક એક વગપ જ હતો. ત્રશક્ષક હતા મગનલાલ
ધોળકીયા, ર્દ્મનાભ શાસ્ત્રી, ચીમનભાઈ જૈન, અને હેડમાસ્તર રણછોડજીભાઈ. ત્રશક્ષકે માયાળ અને
ત્રશક્ષણ પ્રેમી હતા. ત્રવદ્યાથીઓ ર્ણ આજ્ઞાંરકત અને સેવાભાવી હતા ર્દ્મનાભશાસ્ત્રીની બદલી થતાં અમે
ત્રવદ્યાથી ચરખડીઆ સુધી તેમને ગાજતે વાજતે વળાવવા ગયા હતા. (ભીતીઆ-ભંભોટીયા અનેઈ
ઇંગોરીયાના અવાજ સાથે. ધેરણ રજુ ં ભણતા હતા ત્યારે બાલગંગાધર ત્રતલક મહારાજની સ્વદે શી ચળવળ
ઉર્ડી હતી. વંદેમાતરમ ગીત સરકારે જપ્ત ક્ુું હત ું ત્યારે અમે ટોર્ીમાં વંદેમાતરમ્ ચીતરી ઓઢતા
હતા. લાલા લજર્તરાય, બીર્ીન-ચંદ્ર ર્ાલ, બાલગંગાધર ત્રતલકને સરકારે જેલમાં પ ૂયાપ હતા.લાલ,
બાલ અને ર્ાલની ત્રિપુટી સ્વરાજ માટે લડતી હતી.ગાંધીજીનું આગમન હજુ થ્ું નહોત.ું અમે ચાર ધોરણ
પુરા કરી આગળ અભયાસ માટે ભાવનગર ગયા હતા. ત્યારે રે લ્વે અરહ નહોતી. અમરે લી થઈ લાઠી
સ્ટે શનેથી જવાત ું અવાત.ું
વેકેશનમાં ઘેર આવતા ત્યારે અમે “બાલત્રમિમંડળ” ની સ્થાર્ના કરી. (બાલગંગાધર ત્રતલકના નામ
ર્ર)
પ્રમુખ મબણશંકર શામજી ત્રિવેદી અને મંિીઓ હુ ં તથા છગનલાલ સંઘવી બન્મયા. તથા અન્મય સભયો
દશબાર હતા. લવાજમ ફક્ત માત્રસક બે આના રાખ્્ું હત.ું
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યુવાનીની સ્વચ્છતા અને સંસ્કાર:
મારા ત્રર્તાશ્રી વેર્ારી હતા. લાતીનો ધંધો પ્રથમ કરતા હતા. ત્યાર બાદ અફીણુનો

ઈજારો રાખતા

અને ર્છી જગાતનો ઈજારો રાખતા. સાથે વેર્ારી- ખેડુતો અને નોકરીઆતોને ધીરધાર કરતા હતા.
જેથી

ર્ૈસે ટકે સુખી હતા. ઘરમાં ર્ેટીમાં રોકડ નાણું રાખતા.ર્ેટીને અંગ્રેજી નંબરવાળં ચાર ચક્કર

ફેરવી મેળવતાં ઉઘડે તે હુ ં શીખી ગયો

એટલે ખોલીને ર્રચુરણ ર્ૈસાનો

મ ૂઠો ભરી લેતો. અને

તેનાથી નાસ્તા–મીઠાઈઓ દરરોજ ઉડાવતો. હોટેલમાં ચાર્ાણી ખ ૂબ ર્ીતા - ત્રર્તાશ્રીને કોથળીયે મેળ
હતો તેથી ખબર ઓછી ર્ડતી ખબર ર્ડતી ત્યારે મીઠો ઠર્કો દઈ દરગુજર કરતા.
દૈ વયોગે અમોને સદ્ ગુરુ

કુરૂણાશંકર વૈદ્ય મળ્યા. તેઓ ત્રશક્ષક હતા તેમને શ્રીમન નથુરામ શમાપ

બ્રહ્મત્રનષ્ઠનો સંસગપ થતાં નોકરી છોડી ઈશ્વર ર્રાયણ બન્મયા. તેમાં થોડું વૈદું જાણતા હતા. જેથી એક
નાની દુકાન રાખી ર્રોર્કાર અને ભસ્ક્ત કરવા બેસી ગયા. અમો તેમની ર્ાસે સંધ્યોર્ાસના તથા
સદુર્દે શ શીખવા જતા. સવાર સાંજ નદીએ સ્નાન સંધ્યા માટે જવા લાગ્યા અને ધાત્રમિક ર્ંથે વળ્યા
અને આ સંસ્કારો જીવનમાં વણાઈ ગયા. સંવત ૧૯૬૦ માં પ્લેગ આવયા. તેમાં સૌ ગામ છોડી ચાલ્યા
ગયા ર્ણ ર્ોતે તથા તેમના ર્ત્ની ગામમાં માંદાઓની સેવા કરવા રહ્યા. સેવા કરતા કરતા તેઓ
પ્લેગના ભોગ બન્મયા અને ર્રાથે જીવન છોડ્ુ.
ં
બાલત્રિત્ર િળની પ્રવ ૃત્રિ:
વેકેશનમાં અમો ત્રમિો ઘેર આવતા ત્યારે બાલત્રમિ મંડળની પ્રવ ૃત્રિઓ ચલાવતા.
ગે ધરીંગ પ્રવ ૃત્રિ :
સામાજીક નાટકો ૨ચી અમે સૌ ત્રમિો ભજવતાં બગસરાવાળા ઝવે રચંદ મેઘાણીના કાકાના દીકરા
વ ૃજલાલ મેધાણી અહીં તેમના મામાને ઘેર આવતા તેઓ નાના સંવાદો અને નાટકો તૈયાર કરી આર્તા
અને સૌ ભજવતા. જેમાં સામાજીક સુધારા, અમલદારની લાંચ રૈ વતના તથા રાજકીય જુલમાના ર્ાઠ
આવતા. જેથી બાલ -ત્રમિ મંડળ પ્રજામાં તેમજ રાજ્યમાં પ્રકાશમાં આવ્ુ અમલદારો ડરવા લાગ્યા.
પ્રજામાં ર્ણ

જાગૃત્રત આવી. તે વખતે મહાજન પ્રથા ચાલતી હતી તેમનું પ્રજામાં વચપસ્વ હત ું જેથી

તેમનો સાથ મેળવી અમો કામ કસ્તા. મહાજનના મોવડીઓ શ્રી બાઉચંદ જાદવજી, શ્રી શામજીભાઈ કેશવ
વકીલ, શ્રી ડુંગરશી મુળજી વકીલ તથા શ્રી આરદત્યરામ કલ્યાણજી મહેતા હતા.

18
અમારા સૌ ત્રમિોનો અભયાસ ચાલુ હતો જેથી અમે સૌના અભયાસ સ્થળે થી વેકેશનમાં ઘેર આવતા ત્યારે
મંડળની પ્રવ ૃત્રિ ચલાવતા હતા હુ ં ભાવનગર અભયાસ અથે ગએલો.૧૯૧૧-૧૨-૧૩-૧૪ ત્યાં રહેલે. ૧૯૧૩
માં હુ ં મેરીકમાં આવયો હતો
રૂવાર્રરના દરવાજે બાપુ મહેતાની વાડીમાં જેમાં સંસ્કૃત ર્ાઠશાળાના ત્રવદ્યાથીઓ માટે મફત રહેવાની
િીશેક ઓરડીઓ હતી વચ્ચે મેદાન અને ત્રશવમંરદર હત.ું ખાલી ર્ડતી ઓરડીઓમાં અંગ્રેજી ભણનારા
ત્રવદ્યાથીઓને ર્ણ મળતી તેમાં મને એક ઓરડી મળે લી. હુ ં તેમાં હાથે રાંધીને જમતો. ર્ાણી વાસણ વગેરે
કામ અમે બધા હાથેજ કરતા. ભોજન ખચપ ફકત માત્રસક રૂા. ર્-૦ (ર્ાંચ) આવતા બે રૂત્રર્યા ફી તથા એક
રૂત્રર્યા ર્રચુરણ વાર્રવાના મળી રૂત્રર્યા ૮-૦ માત્રસક ત્રર્તાશ્રી મોકલતા. ત્યાં રહી સ્વાશ્રય અને
સાદાઈનો ર્ાઠ શીખ્યો. સ્વછંતા અને ઉડાઉ-ર્ણું ચાલ્યા ગયા. ત્રવદ્યાથીઓ સાથે સમુહમાં રહેતા સહકાર
અને પ્રેમ ભાવના મેળવી
આલ્રેડ હાઇસ્કૂલમાં તે વખતે મબણશંકર રત્નજી ભટ્ટ હેડ માસ્તર અને કે ળવણી ત્રનરીક્ષક હતા ત્યારબાદ
કૌત્રશકરાય ત્રવન્મઘહરરામ મહેતા આવયા બંને સાક્ષ૨ હતા મદદનીશ ત્રશક્ષકો ર્ણ ત્રશક્ષણ ત્રનપ ૂણ હતા. તે
વખતે અભયાસનું ત્રમરડયમ અંગ્રેજી હત.ું ગણીત, ઇત્રતહાસ, ભ ૂગોળ, ત્રવજ્ઞાન,સંસ્કૃત વગેરે અંગ્રેજીમાંજ
શીખવાતા. સાથે ર્હેલા ધેરાણુથી અંગ્રેજી ર્ાઠમાળા ચાલતી. તા.૧ થી ૫ હતા. જેથી વયાકરણ સાથે
અંગ્રેજી ભાર્ા શીખવાતી. હુ ં ગણીત અને સંસ્કૃતમાં હોંશીઆર હતો. જેમાં ૮૦ ટકા માકપ સ મેળવતો ર્ણ
અંગ્રેજી નબળં હોવાથી મેરીકમાં પ્રથમ વર્ે ફોમપ ન મળ્્ુ.
ં તે વખતે ફક્ત મુબ
ં ઈ ્ુત્રનવત્રસિટી હતી અને
મુબઈ,
ં
અમદ્દાવાદ બે જ સેન્મટર હતા. માિ છ હજાર જ ત્રવદ્યાથીઓ ર્રીક્ષામાં બેસતા.તે વખતે એવો
ત્રનયમ હતો કે અંગ્રેજી ર્ેર્સપ પ્રથમ જોવાતા. તેમાં નર્ાસ થનાર ત્રવદ્યાથીઓના ર્ેર્સપ બાકીના જોવાતાં
જ નરહ, તેઓને નર્ાસ ગણતા.અંગ્રેજીને પ્રાધાન્મયઅર્ાત.ું બીજે વર્ે ફેમ મળ્્ું
અમદાવાદ ર્રીક્ષા આર્ી ર્ણ અંગ્રેજી નડ્ું અને ફરી નર્ાસ થયો એટલે ભાવનગર છોડ્ું . અમરે લી
હાઇસ્કૂલમાં દાખલ થયો. ત્યાંની સરકારી બોડીંગમાં રહ્યો. ત્યારે ચશ્મા આવવા લાગ્યા, ચશ્મા નંબર
કઢાવી ર્હેરવા શરૂ કયાપ.અમરે લી ફાવત ું નહોત.ું તેવામાં અમદાવાદ શ્રીમાળી જ્ઞાત્રતની ચંચળબાઈ
બોડીંગ શરૂ થઈ, એટલે ત્યાં ગયો. શરૂઆત હતી. ફક્ત લોજીંગ મળત ું હત.ું જમવાનું બહારની
વીશીમાં રાખ્્ુ.
ં હુ ં એક જ ત્રવદ્યાથી હતો . મારા લગ્ન ૧૯૧૩ માં ભાવનગર મેરીક ભણુતા ત્યારે
ું મારામાં થ્ુ.ં નામીચી પ્રોપ્રાએટરી
થએલા. કહે છે કે ભણતર અને ર્ણતરને બનત ું નથી. તેવજ
હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થયો. રદવાન જીવનલાલ અને બલુભાઈ ઠાકોર પ્રોપ્રાએટર હતા.
બોડીંગમાં હુ ં એક જ ત્રવદ્યાથી હતો. ખાડીઆમાં એક કુટુંબ રહી શકે તેવી મેડીનો ભાગ સંસ્થાએ ભાડે
રાખેલી. કાયપકતાપ િંબકલાલ ત્રશવશંકર ત્રિવેદી, કાળીદાસ વસનજી દવે. વગેરે હતા. વીશીમાં
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જમવાનું ફાવત ું નહોત ું તેથી બીજો ત્રવદ્યાથી ન હોઈ મેં મારી ર્ત્ત્નને સાથે રાખવા માગણી કરી છે જે
તેમણે મંજુર રાખી. ર્ાછળથી બીજો એક ત્રવદ્યાથી આવયો.તેને મેં મારી સાથે રાખ્યો. અમે બે ત્રવદ્યાથી
થયા. મેં શ્રીમાળી અભ્ુદયમાં લેખ પ્રગટ કયો કે ‘બેના બાવીશ કયારે થશું ?’ થોડાક વર્ો તે બીજા
કોઈ ત્રવદ્યાથી આવયા નરહ. કારણુ લોજીંગ ત્રસવાય કોઈ સગવડ નહોતી આગળ ઉર્ર સંસ્થાએ શ્રીમાળી
સોસાયટીમાં કોચરબ ર્ાલડી જમીન લઈ મકાન બાંધ્્ું અને તેના ઉત્કર્પ થયો ત્યારબાદ ત્રવદ્યાથીઓની
સંખ્યા વધી અને હાલ તે સારા ર્ાયા ર્ર ચાલે છે .
ચાર ચાર રાયલ કયાપ છતાં અંગ્રેજી નબળ હોઇ મે રીક ર્ાસ ન થયો તે ન થયો . એટલે અમદાવાદમાં
જ “યાબજ્ઞક સ્કૂલ ઓફ કોમસપ”માં દાખલ થયો.બુક કીર્ીંગ, ટાઈર્ રાઈટીંગ એન્મડ શોટપ હેન્મડ ત્રવર્યો
રાખ્યા. વર્ાપતે લન્મડન ચેમ્બર ઓફ કોમસપ તરફથી લેવાતી બુકકીર્ીગ એન્મડ
એકાઉન્મટન્મસીમાં મુબઈ
ં
સેન્મટરમાં ર્રીક્ષા આર્ી બીજે નંબરે ર્ાસ થયો.
વેકેશનમાં અમારી બાલ ત્રમિ મંડળની પ્રવ ૃત્રિઓ તો ચાલતી જ હતી.
૧૯૧૫ માં અમોએ હરરજન શાળા સ્થાર્ી.થીઓસોફીસ્ટવાળા વેણીશંકર ગોવપધનરામ ભટ્ટ તથા હરજીવન
કાળીદાસ મહેતા અહીં આવતા. તેમણે શાળા ચલાવવાનો બધો ખચપ આર્વા જણાવ્ુ.ં જે અમે સહર્પ
સ્વીકારી લીધુ.ં જગા ભગતની ઓસરીમાં. શાળાનું ઉદઘાટન કરી ગોળધાણા વહેંચી ખાધા. એક આરબ
ત્રમિને ત્રશક્ષક રાખે. ગાંધીજીની હરરજન પ્રવ ૃત્રિ તે ત્યાર ર્છી થઈ. આ પ્રવ ૃત્રિને ગામમાં ત્રવરોધ થયા.
ર્ણ અમે મક્કમ રહ્યા અને પ્રવ ૃત્રિનું સંચાલન શરૂ રાખ્્ુ.ં હુ ં બ્રાહ્મણ હોઈ મારી જ્ઞાત્રતમાં જબરો ત્રવરોધ
થયો. જ્ઞાત્રતએ મારો બરહષ્કાર ર્ોકાયો. મારા કુટુંબીઓએ મારો સાથ લીધો જેથી જ્ઞાત્રતનાં બે તડાં ર્ડયાં.
આ અરસામાં, લગભગ ૧૯૧૭ માં ગાંધીજીએ કોચરબ ર્ાલડીમાં જીવણલાલભાઈના બંગલામાં આશ્રમ
સ્થાપ્યો. સાંજના તેઓ ( Civil disobedient) સીવીલ ડીસ ઓબીડીઅન્મટનું પુસ્તક વાંચતા. હુ ં ત્યાં
વ ૃજલાલ મેઘાણી જે L.C.P.S.નો અભયાસ કરતા હતા તે ની સાથે જતો.બોટાદના હરરજન દુદાભાઈને
ગાંધીજીએ આશ્રમમાં દાખલ કયાપ હતા. તે સૌને ર્ાણી ર્ીરસતા. જે ર્ીવામાં અમે ગૌરવ
માનતા. ગાંધીજીની હરરજન પ્રવ ૃત્રિની ત્યાંથી શરૂઆત હતી. માણેકચોકમાં ગાંધીજીનું ર્હેલ ું ભાર્ણ
સાંભળ્્ુ.ં તે વખતે તેઓ કાઠીઆવાડી ફેટો, અંગરખુ,ં ખેસ અને ધોતી ર્હેરતા જે સ્વરૂર્ હજુ મને યાદ
છે .
૧૯૧૯ માં ગાંધીજીએ રોલેટ એકટ સામે સત્યાગ્રહ આદયો. જપ્ત થએલું “રહિંદ સ્વરાજ” જાહેરમાં વેચવા
બહાર ર્ાડ્ું ડો.કાનુગા તેમના દવાખાનાના ઓટલે ઊભા રહી વેચવા માંડયા. આમ સત્યાગ્રહના મંડાણ
થયાં.
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હુ તથા વ ૃજલાલ મેઘાણી લક્ષમીત્રવલાસ હોટે લમાં ચા નાસ્તા માટે જતા. એક રદવસે મને સ્ફુરણાથઈ કે
આજે લક્ષમીત્રવલાસનાં ર્ગત્રથયાં નથી ચડવાં, આજથી ચા હરામ છે .૧૯૧૯ થી મારી ચાની પ્રત્રતજ્ઞા હજુ
ચાલુ છે અને તે અંત સુધી ચાલુ છે . અને તે અંત સુધી રહેશે.
બુક કીર્ી’ગ એકાઉન્મટન્મસીની ર્રીક્ષા આર્ી અભયાસ છોડી હુ ં ઘેર આવયો. આ સમયમાં આગળ
ગાંધીજીએ કોંગ્રેસના એક લાખ સભયો, એક લાખ રેં ટીઆ અને એક કરોડૂ રૂર્ીઆનો ફાળો કરવા દે શને
હાકલ કરી. હુ ં તે પ્રવ ૃત્રિમાં જોડાયો.
ગાંધીજીના ભિીજા મગનલાલ ખુશાલચંદ ગાંધી,માવજીભાઈ ખાદી કામ કરતા હતા તે જોવા માટે ડુગ
ં ર
નીકળે લા.રસ્તામાં અહીં ઊતયાપ હતા. તેમને અહીંની પ્રવ ૃત્રિઓ બતાવવા સાથે આખો રદવસ ફયો તેમણે
પ ૂછ્ું : તમે શું કામ કરો છો ? કે મ આટલા બધા નવરા છો ? મેં કહ્ુ.
ં હુ ં અભયાસ પ ૂરો કરીને આવયો
છં. નોકરીની શોધમાં છં' તેમણે કહ્ું :કે ટલી નોકરીની આશા રાખો છો ? મે કહ્ું માસ્તરની રૂ. ૨૦ ના
ર્ગારની મળે તેવી આશા છે . તેમણે કહ્ું રૂ. ૩૦ની માત્રસક આવક મળે તે રસ્તો બતાવુ તો કે મ ? તો
સારૂં. જુઓ તમારે પ્રથમ તાલીમ માટે અમારા આશ્રમમાં આવવું ર્ડે તે વખતે ગાંધીજીએ સાબરમતીમાં
આશ્રમ ખસેડ્ુ હત.ું ત્યાં ચારે ક માસ ર્ીંજાવા, કાંતવા અને વણવાની તાલીમ લઈ અહી ખાદી ઉત્ર્ન્ન
કરો અમે બધી ખાદી ખરીદી લઈશુ.
ં અહી વણાટનું સ્થળ સારંુ છે . વાંજા-હરરજન પુષ્કળ કારીગરો છે .
મેં કહ્ું મને હવે ભણાવવા વધુ ખચપ મારા ત્રર્તાશ્રી આર્વા નારાજ છે . તો મગનભાઈએ કહ્ું કે હુ ં
સ્કોલરશીર્ આશ્રમના ખચપ માટે માત્રસક રૂ. ૨૦/-અર્ાવીશ. મેં હા ર્ાડી. કારણ મહાત્મા ગાંધીજી
સાથે ચાર માસનો સહવાસનો લાભ મળશે. તેન ું મને પ્રલોભન હત ું મેં મારા ત્રર્તાશ્રીને આ વાત કરી
રજા માગી તેમની ઈચ્છા ન હતી ર્ણ આગ્રહને લીધે તેમણે હા ર્ાડી. મગનભાઈ ડુંગર જઈ આવી મને
સાથે લીધો.અહીંથી અમારે ગોર્ાળગ્રામ ઢસા દરબાર ગોર્ાળભાઈને ત્યાં હરરજન કન્મયાશાળાનું મકાનનું
ઉદઘાટન કરવાનું હત.ું કત્રવશ્રી નાનાલાલ તથા તેમનાં ર્ત્ની ત્યાં આવયાં હતાં. અને સાથે જમવા
બેઠા. કત્રવ નાનાલાલ અમારા ત્રર્તરાઈ સગા થાય. તેમના બે ભાઈઓ સાવરકુંડલા અમલદાર તરીકે
આવેલા. કત્રવ મગનલાલ અહીંના ન્મયાયાધીશ હતા. કત્રવ નાનાલાલ મને જોઈ ને આશ્ચયપ ર્ામ્યા.
જમીને બર્ોરના કન્મયાશાળાના ઉદઘાટન માટે જવાનું હત ું કત્રવના ર્ત્ની માણેકબાઈ તથા ગોર્ાળદાસ
દરબારના ર્ત્ની ભસ્ક્તબાને સાથે આવવા કહ્ુ.
ં ત્યાં દુગુંધ હોય. વળી અડીને અમારે નહાવું જોઈએ
કત્રવએ કહ્ું ભલે તેમ કરજો ર્ણ સાથે આવવું ર્ડશે અમે સૌ હરરજન વાસમાં ગયા ત્યાં સૌએ સ્વાગત
ક્ુું અને શાળાનું ઉદઘાટન કત્રવશ્રીએ ક્ુ.
ું ગોર્ાળદાસ દરબારનું ઢસા (ગાર્ાળ પ્રામ) આદશપ ગામ
હત.ું ગ્રામ શાળા,હરરજન શાળા, પુસ્તકાલય, સુધરાઈ, ગ્રામ ર્ંચાયત વગેરે ચાલતાં. દરબાર
ગ્રામજનો સાથે રાસ ગરબા લેતા હતા. દરબાર સાહેબ હજી ખાદી ર્હેરતા નહોતા. મગનભાઈ ખાદી
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માટે આગ્રહ કયો. ઝીણી ખાદી અર્ાવો તો ર્હેરંુ મગનભાઈ એ આશ્રમમાંથી ઝીણી ખાદી મોકલી અને
ત્યારથી ખાદીધારી થયા. ત્યાંથી અમે દરબારશ્રીના લીંબડી ર્ાસેના રાઈ-સાંકળી ગયા ગામે ગાજતે
વાજતે સામૈ્ ું ક્ુ.
ું ત્યાં ર્ણ ગામની પ્રવ ૃત્રિ જોઈ અમે ખુશ થયા.
સાિરિતી સત્યાગ્રહારિિાં :
રાઈ સાંકળીથી હુ ં તથા મગનભાઈ સાબરમતી સત્યાગ્રહાશ્રમમાં ગયા. કાંતવા, ર્ીજવા તથા વણાટકામ
માટે.ત્રવદ્યાથીઓ સાથે મારે રહેવાનુ.
ં મને ગાંધીજીની જોડેની એક ઓરડીમાં સ્થાન મળ્્ુ.
ં ડુંગરવાળા
માવજીભાઈ નારીગરા ત્રશક્ષક હતા. બાજુમાં ત્રવનોબાજીનો ત્રનવાસ હતો. આશ્રમમાં ચાર વાગે ઊઠવાને
અને તરત સમ ૂહ પ્રાથપનામાં ભાગ લેવાનો ત્રનયમ હતા. ગાંધીજી પ્રાથપનામાં દરરોજ હાજર
રહેતા. અમે સૌ તેમને ર્ગે લાગી પ્રાથપનામાં બેસતા. સાંજના છ વાગે પ્રાથપના થતી. પ્રાતિઃ પ્રાથપના ર્ણ
થતી. પ્રાથપનામાં ગીતાનો બીજો સ્સ્થતપ્રજ્ઞનો ર્ાઠ, ભજન રકતપન, મગનભાઈ તથા રકતપનકાર ખરે ,
કરતા. પ્રાથપના ર્છી ગાંધીજી રદનચયાપ તથા અંતરની વાતો કહેતા. ર્છી ફરવા જતા. કોઈને કોઈ
સાથીને લઈ જતા હુ ં તેમની ર્ાછળ ર્ાછળ જતો, વાતો સાંભળતો.
.
ત્રવનોબાજી ચાર વાગે ઊઠી વેદાધ્યયનના ર્ાઠો લલકારતા.અને ત્રવદ્યાથીઓને સાબરમતીમાં, જે વીસ જ
ફૂટ દૂ ર હતી તેમાં, ઝબોળતા. રદવસો ત્રશયાળાના હતા.
ત્રવદ્યાથીઓ માટે ન ું રસોડું આશ્રમનાં રસોડાંથી જુદુ ચાલત ું હત.ું નરહરર ર્રીખનાં ર્ત્ની કાશીબેન વગેરે
રસોઈ કરતાં. ત્રવદ્યાથીઓ ર્ણ મદદમાં રહેતા. મારે ત્યાં જમવાનું હત.ું
વણાટ શાળામાં ર્ીંજવાનુ,ં કાંતવાનું તથા વણવાનું હુ ં શીખ્યો . આશ્રમમાં ફટકાશાળ દાખલ કરી હતી.
તેના ઉર્ર ટુવાલ, ખાદી વણતાં શીખ્યો. ફણીમાં ર્રોવવાનુ,ં સાંધવાનું તથા તાણાવાણાનું જ્ઞાન ર્ણ
મેળવ્ુ.ં આશ્રમ ખેતરની જમીનમાં હવે રદવાલ કે વાડ નહોતી. તેથી એક રાતે મારા રૂમમાંથી મારી બેગ
કોઈ ઉર્ાડી ગ્ુ.ં તેમાં પુસ્તકો તથા કર્ડાં હતાં. મારા ત્રર્તાશ્રીના આગ્રહથી એક રે શમી મુગટ સાથે લઈ
ગયો હતો. જમતી વખતે બ્રાહ્મણોએ ર્હેરવાનો હોય છે . સવારે તર્ાસ કરતાં,થોડેક દૂ ર બેગ તથા પુસ્તકો
મ ૂકી, ચોર કર્ડાં ચોરી ગયો હતો. કહે છે કે આશ્રમ ચારે બાજુથી ખુલ્લો હોઈ, અવારનવાર ચોરી થતી.
મેં તરત જ ખાદીનો તાકો લઈ કર્ડાં સીવડાવયાં, ખાદી ર્હેરવાની મારી ઈચ્છા ભગવાને આમ પ ૂરી
કરી. ત્યારથી હુ ં ખાદીધારી થયો.આ ર્છી આ બીજી પ્રત્રતજ્ઞા ખાદી ર્હેરવાની મેં લીધી.
ચારે ક મરહના રહ્યા ર્છી મને તાવ આવયો, આશ્રમમાં કોઈ ર્ણ માંદુ ર્ડે ત્યાં ગાંધીજી ર્હોંચી જતા
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ગાંધીજીએ મને પ ૂછ્ુ,
ં “ કે મ તાવ આવયો ? ” મેં કહ્ું -” આજે હાથે રાંધવાને વારો હતો કંઈક
કાચીર્ાચી ભાખરી ખવાઈ હતી એટલે તાવ આવયો

લાગે છે . “ગાંધીજી કહે-” તો ખાવું નહોત.ું

મેં ઘેર જવાની વાત કરી. ગાંધીજી કહે-”સાજા થઈને જજો આમ માંદા ન જવાય. હુ ં ડોકટરની
ગોઠવણ કરૂં છં'. કહી ડો. કાનુગાને બોલાવી, દવા કરાવી. િણ ચાર રદવસમાં તાવ ઉતરી ગયો.
ર્છી મને ઘેર જવાની રજા આર્ી.
ખાદી વણાટ શાળા :
મેં અને મબણશંકર ત્રિવેદીએ રૂત્રર્યા એક એક હજાર કાઢી વણાટશાળા શરૂ કરી. આશ્રમમાં શરૂઆતમાં
ત્રમલ સ ૂતર અને હાથવણાટથી ખાદી તૈયાર થતી હતી ત્યાંથી તાણાવાણા અને ફણીઓ લાવતા.
મકનભાઈ, જીવરાજ, મેહનભાઈ વગેરે દશેક વાંજા કારીગરોને માત્રસક રૂત્રર્યા ૩૦/-ના ર્ગારથી
રોકયા. એક ફટકાશાળ ર્ણ આશ્રમમાંથી આણી.તેની સાથે સોમાભાઈ કારીગરને ર્ણ લાવયા. અહીંના
કારીગરોએ ત્રવરોધ કયો કે અમારો હાથશાળનો ધંધો ર્ડી ભાંગે ર્ણ ર્ગારદાર કારીગરે તેના ઉર્ર
પ્રયત્ન કરી કારીગીરીમાં ફતે હ મેળવી. 'અલ્યા, આ તો સારૂ' એમ કહી સૌએ ફટકાશાળ અર્નાવી
તેના ઉર્ર ૨૪” થી ૬૦ ” સુધીના ૨૦ નંબરથી ૬૦ નંબર સુધીનું સ ૂતર વણવા લાગ્યા. હાથ કરતાં
આમાં કામ ઝડર્ભેર અને બમણું તમણુ થવા લાગ્્ુ.
ં ચોતારી 'ખાદી , ર્નીયા, ખેસ, ધોત્રતયાં,
સાડીઓ, ટુવાલ, લુગી,
ં
શેિજી વગેરે, ૩૬ થી ૭૨ ર્નાની થવા લાગી. ઘણો માલ
અહી જ ખર્તો. બાકીનો માલ આશ્રમમાં મેકલાતો.
આ કામ સરસ ચાલત ું જોઈને એક િીજા ભાગીદાર શેઠ જાદવજીભાઈ (માજી તાલુકો માસ્તર ) જોડાયા.
તેમણે દુકાન સંભાળી. રહસાબ-રકતાબ તે રાખતા. કારખાનું મેં સંભાળ્્ુ.
ં મબણભાઈ તો મુબ
ં ઈ રહેતા.
રૂ ખરીદી, પ ૂણીઓ બનાવી, સ ૂતર કંતાવા માંડ્ુ.
ં અને હરરજન વણકરો

ર્ાસે ખાદી વણાવવી શરૂ

કરી. કારખાનું બરાબર ચાલ્્ુ.
ં ત્યાં ગાંધીજીનો આદે શ આવયો કે હાથે કાંતેલ અને હાથે વણેલને જ
ખાદી ગણવામાં આવશે ત્રમલ-સ ૂતર વાર્રવું નરહ. અમારંુ કામ તો ત્રમલ-સ ૂતરના વણાટનું હત.ું તેથી
અમારે કારખાનું બંધ કરવા ફરજ ર્ડી. સરવૈ્ ું કાઢતાં હજારે ક રૂત્રર્યાની ખોટ દે ખાઈ. ૧૯૨૦ ની
અમદાવાદની

ઐત્રતહાત્રસક સભામાં હુ ં તથા મબણભાઈ ગયા હતા ર્ાછળથી મારા ત્રર્તાશ્રીએ ચોર્ડા

તર્ાસી ભ ૂલ શોધી કાઢી િીજા ભાગીદાર જાદવજી શેઠે તેના ભાગના રૂત્રર્યા કટકે કટકે ભરે લા. તેમાં
ું મારા ત્રર્તાશ્રીએ
ખાતાવહીમાં બમણી રકમ જમા કરે લી. મેં ત્રવશ્વાસે ખાતાવહી ઉર્રથી સરવૈ્ ું કાઢેલ.
તાર કરી અમને તેડાવયા. કોટપ માં કે સ કરવા અમને જણાવ્ુ.
ં અત્રધવેશન ચાલત ું હત.ું તેથી અમે બેિણ
રદવસ ર્છી આવયા. અમે કોટે જવાની ના ર્ાડી બાવચંદ શેઠની રૂબરૂમાં ઘરમેળે ર્તાવ્ુ.ં ખોટ વહેંચી
કારખાનું બંધ ક્ુ.
ું
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આગળ વધતી હરરજન સે વા :
સાવરકુંડલામાં િણ હરરજનવાસ, િણ ભંગીવાસ નદી કાંઠે બબ્બે વાસ છે . પ ૂર આવે ત્યારે કાંઠા
ઘસાતા હતા.હરરજન - ભંગીનાં મકાનોને ઘસારો લાગતો હતો. નીચાણ જગા હોઇ, ર્ીવા માટે સ્વચ્છ
ર્ાણી ર્ણ મળત ું નહોત.ું સતેસગ
ં ભાઈ વહીવટદાર હતા. ર્રગજુ હતા. અમે, બાલત્રમિ મંડળે ,
અરજ કરી. તેમણે દરબાર ખચે કાંઠા ર્ાકા બંધાવી આપ્યા. અને બધા વાસોમાં રૂત્રર્યા અઢીસો અઢીસો
ખચી કુવા બંધાવી આપ્યા.
સવણોમાં જેમ અસ્પ ૃશ્યતા હતી તેમ હરરજન ભંગીમાં ર્ણ અસ્પ ૃશ્યતા હતી. ભંગીનાં બાળકને હરરજન
શાળામાં દાખલ થવા દે તા નહોતા જેથી અમે, બાલત્રમિ મંડળ,જુદી ભંગીશાળા શરૂ કરી. સારા નરસા
પ્રસંગે હરરજન- શાળામાં તથા ભંગીશાળામાં અમે ર્તાસાં, લાડવા,ગાંરઠયાની લહાણી હરરજન પ્રેમીઓ
ર્ાસે કરાવતા ભાઈલાલ ર્ારે ખને ત્યાં જાન આવેલી. તેમણે દર માસે ભંગી ત્રવદ્યાથીઓને સાબુ માટે
રૂત્રર્યા બે આર્વાની જાહેરાત કરી. વર્ો સુધી આમ ચાલ્્ુ.
ં ત્રવદ્યાથીઓ માટે શાળાનું મકાન નહોત.ું તે
માટે દરબાર ર્ાસે માગણી કરી. દરબારે રે લવે લાઇન ર્ાસે ર્ાકું મકાન બંધાવી આપ્્ુ.
ં તેમાં હરરજન
– ભંગી ત્રવદ્યાથીઓને સાથે બેસાડવા માંડયા. રફતે રફતે મકાનને ર્ાકું કંર્ાઉન્મડ ર્ણ કરાવી આપ્્ુ.
ં
ત્રશક્ષકની મુશ્કે લી હતી. અમે દે સાભાઈ દે વદાન બગડાને સાત ચોર્ડી ભણાવી, ત્રશક્ષક કયાપ. મદદનીશ
ત્રશક્ષક તરીકે ખોડાભાઈને રાખ્યા. વર્ો સુધી તેઓએ સેવા આર્ી.હાલ આ શાળા સુધરાઈ હસ્તક ચાલે
છે . દરે ક રાજકીય અને સામાત્જક સેવકે આવતા તેમને શાળાની તથા હરરજન-વાસની મુલાકાત
કરાવતા અને પ્રવચનનો લાભ અર્ાવતા.
ઠક્કર બાપા સાથે નવ િાસ :
ઠક્કરબાર્ા હરરજન સેવા તથા ખાદીકામ કરતા હતા.તેઓ અહીં આવેલા. હુ ં બાલત્રમિ મંડળના મંિી
હોઈ દરે ક આગેવાનોની સેવા સરભરામાં રહેતો ઠકકરબાર્ાને ખાલી કાયપકરની જરૂર હતી. મારી હકીક્ત
જાણી, મને ઉમરાળા ગામે, ખાદી વહીવટદાર તરીકે ઓફર કરી. મેં તે સ્વીકારી.નવ માસમાં બે
ધોકડા, ૫૦-૬૦ મણ રૂ ર્ીંજાવ્ું અને કંતાવ્ુ.
ં વણાટ માટે બીજા સ્થળે મોકલાવી આપ્્ુ.
ં
૧૯૨૦ ની પ્રથિ સત્યાગ્રહ લડત :
ગાંધીજીએ ૧૯૨૦ માં ભારતભરમાં સત્યાગ્રહની લડત ઉર્ાડી,

ગાંધીજીએ દે શ ર્ાસે (કોંગ્રેસ)
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મહાસભાના એક લાખ સભયો, એક લાખ ચાલુ રેં રટયા અને એક કરોડ રૂત્રર્યાનો ફાળો માગ્યો , તો એક
વરસમાં સ્વરાજ્ય અર્ાવું એમ કહ્ુ.
ં ર્રં ત ુ અરહિંસાને માગે જ લડવું એવી શરત મ ૂકી. બાલત્રમિ મંડળે
તેમાં

સરક્રય

ભાગ

લીધો

.

સભા,

સરઘસ,

દરરોજ

ચાલતાં.

દરબાર,મબણભાઈ કોઠારી, બળવંતરાય મહેતા, મબણભાઈ ત્રિવેદી

ઢેબરભાઈ,

ગોર્ાળદાસ

વગેરે આવી સભાઓ ગજવતા

રણત્રશિંગ ુ ફૂંકા્ુ.
ં લડત ઉર્ડી. ત્યાં ચૌરીચોરામાં રહિંસા ફાટી નીકળી. ર્ાંચ ્ુરોત્રર્યનને લોકોએ મારી
નાંખ્યા ગાંધીજીએ લડત થંભાવી દીધી અરહિંસા ર્ાકી નથી, એમ કહ્ુ.
ં લોકો ત્રનરાશ થયા. અમુક ક્રોધે
ર્ણ ભરાયા. છતાં ગાંધીજી અડગ રહ્યા. લોકોને રચનાત્મક કામે લગાડી, અરહિંસા કે ળવવા આદે શ
આપ્યો. ગામેગામ સ્વયંસેવકો બેસાડયા ખાદી અસ્પ ૃશ્યતા રહિંદુ-મુસ્સ્લમ એકતા અને અરહિંસા કે ળવવા
આદે શ આપ્યો તે દશકા સુધી, ૧૯૩૦ના મીઠાંના સત્યાગ્રહ સુધી ચાલ્યો.
પુનાિાં નવ િાસ :
મબણભાઈ ત્રિવેદી મુબઈમાં
ં
એક ભારટયા ગૃહસ્થના દીકરાના ખાનગી ત્રશક્ષક હતા. શેઠને બે સ્ત્રીઓ હતી.
ર્રં ત ુ તેમને પુિ નહોતો, જેથી એક ત્રર્િાઈના દીકરાને દિક લીધો હતો, દશેક વર્પની ઉમર હતી.
શેઠ સટ્ટાના તથા ઘોડાની રે ઇસના શેખીન હતા. સટ્ટામાં તેમને ખોટ ગઈ.દે વાળં કાઢ્ું પુના રહેવા
ગયા. મબણભાઈ સાથે જઈ શકે તેમ નહોતા. મુબ
ં ઈમાં તેમના ત્રર્તાને પ્લાસ્ટર ઓફ ર્ેરરસનો ધંધો
સારો ચાલતો હતો. મબણભાઈની નજર મારા ર્ર ર્ડી.તેમણે ઓફર મોકલી મે તે સહર્પ સ્વીકારી.
મુબઈ
ં
થઇ પુના ગયો મબણભાઈના ત્રવદ્યાથીનો ગૃહત્રશક્ષક બન્મયો.ત્રવદ્યાથીને લાડમાં ઉછે રતા હતા. નવ
માસમાં ત્રવદ્યાથી ફક્ત િણ ર્ાઠ શીખ્યો. એટલે મેં રજા માગી. વળતાં ઇગતપુરી થઈ નાત્રશક,િંબક ,
ર્ઢંર પુરની જાિા કરી ઘેર આવયો.
કં ડલા ત્રિડલ સ્કલ
ૂ િાં ત્રશક્ષક (૧૯૨૪ થી ૧૯૩૪) :કુંડલા ત્રમડલ સ્કૂલમાં હજુ ચાર જ ધોરણ હતાં ત્રશક્ષકની જગા ખાલી ર્ડી. તે વખતે નોનમેરરકને ત્રશક્ષક
તરીકે લેતા હતા ર્ગાર રૂત્રર્યા ૨૦ હતો. ગ્રેજ્્ુએટને ૪૦ રૂત્રર્યા આર્તા, હેડમાસ્તરની ભલામણથી
તરત જગ્યા મળી ગઈ. ધોરણ ર્હેલ ું સોંપ્્ુ.ં તે જ ધોરણ મેં અબગયાર વર્પ ભણાવ્ું હુ ં છે લ્લો
આત્રસસ્ટન્મટ હતો.

રહસાબનું કામ મને સોંર્ેલ.ું

ગણર્તરાવ,

નંદલાલભાઈ,

ત્રવનુભાઈ શુકલ,

બગરજાશંકર લોડપ ,મનસુખરામ ર્ંડયા વગેરે હેડમાસ્તર તરીકે આવયા હતા.છાયાભાઈ અને સન્મમુખરાય
નાણાવટી સાયન્મસ ટીચર હતા.ત્રવઠ્ઠલરાય મહેતા કે ળવણી ખાતાના અત્રધકારી હતા.તેમણે વયાયામ
ત્રશક્ષકની તાલીમ માટે બાઉદ્દીનભાઈના અખાડામાં મને મોકલ્યો. હુ ં કુંડલા ત્રમડલ સ્કૂલ ઓનરરી વયાયામ
ત્રશક્ષક બન્મયો. આખી શાળાના ત્રવદ્યાથીઓને તાલીમ આર્તો.ત્યાર ર્છી સ્કાઉટ માસ્તરની તાલીમ માટે
ર્ણ એક

માસ

મોકલ્યો

મહુવા,

હાથબ રે લીઓમાં ત્રવદ્યાથીઓને

લઈને

ગયેલો.

મહારાજા
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કૃષ્ણકુમારત્રસિંહજી લગ્નમાં ૧૬ સ્કાઉટ લઈને ગયેલો. અનંતરાય ર્ટ્ટણી ચીફ સ્કાઉટ હતા સર પ્રભાશંકર
ર્ટ્ટણીને હાથમાં રે લી વખતે અમોએ સ્કાઉટની દીક્ષા આર્ેલી.
રદવસે રદવસે શાળામાં સંખ્યા વધવા માંડી. જેથી ખાતાંએ ર્ાંચમું છઠ્ઠં ધોરણ ર્ણું ખોલ્્ુ.
ં છે વટે સાતમાં
ધારણની (મેરરક ) આવશ્યક્તા ઊભી થઈ. બાલ ત્રમિમંડળના પ્રયાસથી ગામ લોકોએ ફાળો

કરી

મેરરકનું ધોરણ ખોલ્્ુ.
ં જે િણ માસમાં જ રાજ્યે સંભાળી લીધુ.
ં હાઈસ્કૂલનું મકાન એક માળનું હત.ું જે
ટૂંકુ ર્ડતાં બીજો માળ સરકારે બંધાવયો.
શાળાિાં હરરજન પ્રવે રા અને નોકરીનું રાજીનામું :
(૧૯૩૪-૩૫) : ગાંધીજીએ શાળાઓમાં અને મંરદરમાં હરરજન પ્રવેશની ઝંબેશ ઉર્ાડી હેડમાસ્તર
મનસુખલાલ ર્ંડયા હરરજનપ્રેમી હતા. હુ ં તે મ ૂળથી જ હતો. િણ ત્રવદ્યાથીઓને મારા વગપમાં દાખલ
કયાપ. ગામના રૂરઢચુસ્તોને આ ન ગમ્્ુ.
ં હડતાલ ર્ાડી. ર્ણ રાજ્ય મક્કમ હત ું તેથી તેમનું કઈ ન
ચાલ્્ુ.
ં ર્રં ત ુ ગજાનન ભટ્ટ કે ળવણી ખાતાનાં ઉર્રી બન્મયા હતા. તેમને અહીંના રૂરઢચુસ્તોએ ફરરયાદ
કરી, મારી તથા મનસુખલાલ ભાઈની બદલી કરાવી. મને તળાજા જવા હુકમ કયો. મબણભાઈ
ત્રિવેદીને જાણ કરી. તેમણે મને રાજીનામું આર્વા સલાહઆર્ી મે ત્રવરોધ સાથે રાજીનામું આપ્્ુ.
ં
ખાતાએ તરત મંજૂર ક્ુ.
ું ગામ લોકોએ જાહેર લાયબ્રેરીમાં જાહેરસભા ભરી માનર્િ આપ્્ું મબણભાઈ
ત્રિવેદીએ જન્મમભ ૂત્રમમાં “સત્યને ખાતર નોકરી ફગાવી દીધી” ના હેરડિંગ સાથે અહેવાલ પ્રગટ કયો.
મેરરક માટે ફાળો કરે લ શાળા દરબારે સંભાળી. જેથી તેમાંથી જે રકમ બચી તે કે ળવણી સહાયક મંડળ
સ્થાર્ી,ત્રવદ્યાથીઓને મફત પુસ્તકની સહાય માટે, તે રકમ વાર્રવી,તેમ ઠરાવ્ુ.ં એ કામ ર્ણ નોકરી
દરત્રમયાન દરત્રમયાન મને સોંર્વામાં આવ્ું હત.ું ગરીબ તથા હરરજન ત્રવદ્યાથીઓ આ ફાળા માંથી લાભ
મેળવતા હતા
૧૯૩૦ નો િીઠાનો સત્યાગ્રહ :
ગાંધીજીએ ૧૯૨૦ ના સત્યાગ્રહ મોકુફ રાખેલ. ૧૯૩૦માં દાંડીકૂચ કરી એમણે પ્રથમ મીઠાંનો સત્યાગ્રહ
ઉર્ાડયો સૈારાષ્રમાં રાણપુર અને ધોલેરામાં મીઠાંના સત્યાગ્રહ રાખેલો મબણભાઈ ત્રિવેદી અહીં

સ્વયં

સેવકોની ટુકડી લેવા આવેલા. તેમાં અમે ૪૦ સત્યાગ્રહીઓ આર્ેલા. તેમાં હુ ં ર્ણ સામેલ થયો હતો.
ધોલેરામાં તો હુ ં આખુ વેકેશન રહેલો. ત્યાંના ગામડાંમાં ફરી રે રટયાનુ,ં મીઠાનું વેચાણ કરતો . સરકાર
સરદારને ર્કડતી. અમને બોલાવતી નરહ. જેથી જેલ મેળવી શક્યો નરહ. ર્ણ લડતમાં ભાગ લેવાનો
લ્હાવો તો મળ્યો
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કૃષ્ણકુિારત્રસિંહજી વ્યાયાિ િંરદર (૧૯૨૯):
નાવલી નદીને કાંઠે ભુદ
ં રાવાડી નામે ઓળખાતી દરબારી ર્ડતર જમીન હતી. તેમાં ભાલમ (અનગપળ
ર્ાણીવાળો) કૂવો હતો. ત્યાં ભડં ૂ બહુ રહેતા તેથી

ું આ જમીન વેર્ારીઓએ
ભુદ
ં રાવાડી નામ ર્ડેલ.

કારખાનાં કરવા માગી. બાલત્રમિ મંડળે તે જગા વયાયામ મંરદર માટે માગી આમ તકરાર ઊભી થઈ.
બાળકો ત્યાં મેદાનમાં વયાયામ કરતા હતા.
મહારાજા કૃષ્ણકુમારત્રસિંહજી ત્રસિંહના ત્રશકારના શોખીન હતા. ત્રમત્રતયાળામાં એક મોટા ત્રસિંહને ત્રશ કાર
કરે લો .

ખુશ-ખુશાલ હતા.

ત્યાં ચાર ખેલાડી ત્રવદ્યાથીઓને લઈને બાલત્રમિ મંડળ ર્હોંચ્્ુ.
ં

ત્રવદ્યાથીઓના અંગ કસરતના ખેલ બતાવયા. મહારાજા ખુશ થયા. કહે - માંગો. શું જોઈએ અમે
વયાયામ મંરદર માટે ભુદ
ં રાવાડીની જગ્યા માગી. મહારાજાએ પ્રસન્ન થઈ તે જગા વયાયામ મંરદરને
આર્ી. અમે મહારાજાનું નામ આર્ી "શ્રીકૃષ્ણકુમારત્રસિંહજી વયાયામ મંરદર "ની સ્થાર્ના
કરી. આ વયાયામ મંરદરની સ્થાર્ના ૧૯૨૯ માં થઈ તેમાં મંિી તરીકે તથા વયાયામ ત્રશક્ષક તરીકે મેં
સેવા આર્ી શરૂ આત કરી, ત્યાર બાદ તેન ું એક

જુદું મંડળ ૨ચી, તેન ું સંચાલન તેમને સોપ્્ુ.
ં

ુ ાઈ ભાવસારે તેમાં સેવા આર્ી તેના ત્રવકાસ કયો, આજે તે કે ટલાય
સ્વ. બેચરભાઈ કે શવજી તથા કેશભ
ત્રવદ્યાથીઓના તન અને મનના ત્રવકાસનું સાધન બની રહ્ું છે .
કું ડલા જાહેર લાયબ્રેરી :
કુંડલા બાલત્રમિ મંડળ રાજકીય પ્રવ ૃત્રિ સાથે સામાત્જકપ્રવ ૃત્રિઓ ર્ણ કરત ું હત.ું ગાંધી ચોકમાં ચાર
રસ્તા ર્ાસેઆવેલ માણેકચંદ સઘજીની દુકાન ર્રની બંને માળની મેડી ભાડે રાખી, ત્યાં “ બાલત્રમિ
મંડળ પુસ્તકાલય” ખોલ્્ું હત.ું તેના લાયબ્રેરરયન માસ્તર કાનજીભાઈ દં તાભાઈ રાજયગોરે વર્ો સુધી
સંચાલન સંભાળ્્ું હત.ું તેઓ ભલા, માયાળ અને નમ્ર હતા, જેથી લોકોની ભારે ચાહના મેળવી શકયા
હતા ચારે રસ્તે ચાલતા ભાઈઓ આ પુસ્તકાલયનો લાભ મેળવતા.
કુંડલા જાહેર લાયબ્રેરી ર્ણ વર્ોથી દરબાર હસ્તકચાલતી હતી. મહારાજા તખ્તત્રસિંહજી ત્રવલાયત જઈ
આવયા ,તેમના માનમાં, તેમને સન્મમાનવા, પ્રજાએ ફાળો કયો. તે રકમ મહારાજાના સ ૂચનથી “સર
તખ્તત્રસિંહજી ટાઉનહોલ અને જાહે૨ લાયબ્રેરી ” માટે વાર્રી, તેમાં ફકત જામે જમશેદ, ટાઈમ્સ ઓફ
ઇષ્ટ્ન્મડયા અને ગુજરાત ત્રમિ, કારઠયાવાડ ટાઈમ્સ,બુદ્ધદ્ધપ્રકાશ, વગેરે છાર્ાં -- સામત્રયકો – આવતાં,
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પુસ્તકો જૂ ના જમાનાનાં હતાં સંચાલન બરાબર થત ું ન હત.ું તેથી બાલત્રમિ મંડળે તે સંભાળી લીધુ.ં
થોડો

વખત બંને પુસ્તકાલય અલગ ચાલ્યાં, ર્છી એકિ કયાપ’, નવાં પુસ્તકો ,છાર્ાંઓ, વગેરે

મંગાવી કુંડલા જાહેર લાયબ્રેરીને સમ ૃદ્ધ કરી, દર વર્ે ખચપના ૪૦ ટકા ગ્રાન્મટ દરબારશ્રી ર્ાસેથી મેળવતા
હતા, આ લાયબ્રેરીના સેક્રેટરી તરીકે મેં વર્ો સુધી ઓનરરી સેવા આર્ી, કુંડલા શહેર સુધરાઈના પ્રમુખ
શ્રી લલુભાઈ શેઠ આવતાં આ જાહે૨ લાઇબ્રેરી ૧૯૫૨ માં કુંડલા શહેર સુધરાઈને સુપ્રત કરી.
સાવજત્રનક દવાખાનું - ૧૯૩૪ – ૩૫ :
સાવરકુંડલામાં ફકત એક જ સરકારી દ્દવાખાનું હત.ું બીજા કોઈ પ્રેકટીશનર નહોતા દરબારી ડોકટર
હોત્રશયાર હતા, ર્રં ત ુ તેમના વતપન અને ચારરત્ર્ય ત્રવર્ે ફરરયાદ રહેતી એકાદ વખત દવા લેવા આવનાર
સ્ત્રીની બાબત કઇંક ધમાલ થતાં સ્ત્રીના સંબધ
ં ીઓને વૈદક ખાતાના ઉર્રીને તારથી ફરરયાદ કરવા, તાર
લખી આર્વા, મને ત્રવનંતી કરી. મેં તાર લખી આપ્યો. ઉર્રી આવયા. ડોકટરની બદલી કરશું કહી
ચાલ્યા ગયા. તરત બદલી ન કરી. લોકોએ દવાખાનાના બરહષ્કાર કયો. ર્ણ દવાખાના ત્રવના એક
ર્ણ રદવસ ચાલે કે મ ?

બાલત્રમિ મંડળે તત્કાળ પ્રશ્ન  ઉર્ાડી લીધો. પ્રજાકીય દવાખાનું શરૂ

ક્ુ,
ું મહવ
ુ ાથી ડોકટર ભરૂચાએ આવી શરૂઆત કરી. ત્યાર બાદ ડોકટર કબણયા આવયા. અને તેના
સહકારથી સાવપજત્રનક દવાખાનું ધમધોકાર ચાલવા માંડ્ું , મારી ત્રશક્ષક તરીકે ની બદલીનું આ બીજુ ં
કારણ હત ું કે મકે મેં દરબારી નોકર થઈ, દરબારી નોકર ત્રવરૂદ્ધ, તાર લખી આપ્યા હતો . છે વટે
ડોક્ટરને બદલવાની દરબારશ્રીને ફરજ ર્ડી, સમય જતાં સાવરમાં ર્ણ તે વખતના સૌરાષ્ર રાજ્યના
પ્રધાન શ્રી બળવંતરાય મહેતાના હસ્તે વૈદકીય રાહત મંડળે , બીજુ સાવપજત્રનક દવાખાનું ખોલ્્ુ.
ં બંને
દવાખાનાનું સંચાલન વૈદ્રકીય રાહત મંડળ કરી રહ્ું છે . મેં મંિી તરીકે બાલત્રમિ મંડળની હયાત્રત સુધી
સેવા બજાવી
કં ડલા ત્રવદ્યાથી ભવન (૧૯૩૫-૪૨)
કુંડલા હાઇસ્કૂલમાંથી રાજીનામુ આપ્યા ર્છી હુ ં કુડલા ત્રવદ્યાથીભવનનો

ગૃહર્ત્રત બન્મયો. શરૂઆતમાં

ત્રવદ્યાથીઓ ર્ાસેથી માત્રસક રૂત્રર્યા ર્ાંચ લવાજમ લેવાત.ું ૧૯૩૯ માં બીજુ ત્રવશ્વ્ુદ્ધ જાગતાં લવાજમ
રૂત્રર્યા સાત, ર્છી અબગયાર,કરવું ર્ડ્ુ.ં ૧૯૪૨ માં ગાંધીજીએ િીજીવાર સત્યાગ્રહનાં મંડાણ કયાપ
'કરેં ગે યા મરેં ગ”
ે નો નાદ ગજાવયો.નોકરોએ નોકરી છોડી ત્રવધાથી ભવનો ભવને કે મ બાકી રહે ? કુંડલા
ત્રવદ્યાથી ભવનના કેટલાક ત્રવદ્યાથીઓએ ભવન છે ડી લડતમાં ઝંર્લાવ્ુ.ં સંખ્યા ઘટી.મોંઘવારીએ ર્ણ
માજા મ ૂકી.

કુંડલા ત્રવદ્યાથી ભવન બંધ કરવું ર્ડ્ુ.ં

તેને સરસામાન જાહેર હરરાજીથી વેચી

નાખ્યો.ભત્રવષ્યમાં ત્રવદ્યાથી ભવન ખેલવા માટે , સુધરાઈ ર્ાસેથી,રૂત્રર્યા એકના લીઝથી એક પ્લેટ,
ઉતાવળા હનુમાન ર્ાસેની જગ્યાએ રાખી ફરતે કમ્ર્ાઉન્મડ

ક્ુ.
ું જેમાં આજે ર્છાત વગપ

માટે "
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મેઘજી ર્ેથરાજ સાવપજત્રનક છાિાલય ” ચાલે છે . તેમાં હરરજન તથા દશ ટકા સવણપ ત્રવદ્યાથીઓ લાભ
લે છે .
છાપાંઓની એજન્સી (૧૯૩૫-૪૦ )
૧૯૩૫ માં મેં કુંડલા હાઈસ્કૂલમાંથી રાજીનામું આપ્્ુ.પ્રજાએ
ં
કુંડલાની જાહેર લાયબ્રેરીમાં જાહેર સન્મમાન
ક્ુ.
ું તેન ું વ ૃિાંત તથા ફોટાઓ જન્મમભ ૂત્રમમાં મબણભાઈ ત્રિવેદીએ પ્રગટ કયાપ.તે વખતે મબણભાઈ ત્રિવેદી
જન્મમભ ૂત્રમના તંિી હતા.હુ ં જન્મમભ ૂત્રમનો

રરર્ોટપ ર અને એજન્મટ હતો.ત્યાર ર્છી બીજા છાર્ાંઓ,

અઠવારડકો, માત્રસકોની ર્ણ એજન્મસી મેળવી. બીજી પ્રવ ૃત્રિઓના કારણે તેમ જ બીજી એજન્મસીઓ શરૂ
થવાને કારણે ૧૯૪૦ માં મેં છાર્ાંની એજન્મસી બંધ કરી.
ભાવનગર પ્રજા પરરષદ - ૧૯૩૯
ગાંધીજીએ સ્વરાજ્યની લડત ઉર્ાડી હતી.ર્રં ત ુ તેમાં દે શી રાજ્યોને ભાગ લેવાની ના ર્ાડી હતી. કારણ
ત્યાં તો બેવડી ગુલામી હતી.ર્રં ત ુ ભારતનાં દે શી રાજ્યની લડતનું એક અલગ એકમ સ્થર્ા્ુ.
ં તેના
મંિીઓ શ્રી મબણભાઈ ત્રિવેદી તથા શ્રી બળવંતરાય મહેતા હતા. દે શી રાજાએ આવી ર્રરર્દો કયાંય
ભરવા દે તા નહોતા. ત્રવભાગીય ભાવનગર પ્રજા–ર્રરર્દ સાવરકુંડલામાં ભરવા કુંડલા બાલત્રમિ મંડળે
સ્વીકા્ુ.
ું શ્રી બળવંતરાય મહેતા તથા શ્રી મબણભાઈ ત્રિવેદીએ એક માસ સુધી કુંડલામાં બેસી વયવસ્થા
કરી. સંમેલન ભ્ુું”. બચ.દલર્તરામ, જેમને એમ.બી.બી.એસ.માં તાજુ ં જએડત્રમશન મળ્્ું હત.ું
તેમણે બળવંતરાયના સેક્રેટરી તરીકે એક માસ સુધી સેવા આર્ી હતી.
કું ડલા સુપર સત્રિત્રત (૧૯૪૩-૧૯૪૮):
િીજા ત્રવશ્વ્ુદ્ધ ર્છી શહેર તથા ગામડાંમાં ઘાસતેલ-ખાંડનું ર્ાકું રે શત્રનિંગ આવ્ુ.
ં શરૂઆતમાં આ કામ
ું ર્ણ તેનો ત્રવરોધ થવાથી જુદી જુદી પ્રજાકીય સત્રમત્રતઓ રચાઈ. સત્રમત્રતના
વેર્ારી-ઓને સોંર્ા્ું હત.
અધ્યક્ષ તરીકે રાજ્યના વહીવટદારો હતા. મ ૂડી રોકાણ સત્રમત્રતઓને કરવાનું હત.ું નાણાં કોણ આર્ે અને
જવાબદારી કોણ સંભાળે તે પ્રશ્ન  પ્રથમ આવયો.
શ્રી છોટાલાલ કાનજી ર્ારે ખ તથા મારી મંિીઓ તરીકે ર્સંદગી થઈ.અમને જવાબદારી અને કામગીરી
સોંર્ાઈ.લગભગ બધા સભયોએ સત્રમત્રતને રૂત્રર્યા ર્ચાસ ર્ચાસ હજાર આપ્યા.દર માસે દર સેંકડે આઠ
આના વયાજ ઠરાવ્ુ.
ં વયાજ દર મરહને આર્ી દે વાત ું ખાંડની એજન્મસી ભાવનગર-વાળા ભીવંડીવાળાની
હતી. તેમના તરફથી દર માસે ક્વોટા પ્રમાણે સુગર સત્રમત્રતને નામે આવતી.શહેર તથા ગામડાંના
લાયસન્મસદારોને વહીવટદાર કચેરીની ર્રમીટોથી ખાંડ અર્ાતી.દશ ગુણી ખાંડની ર્રચુરણ
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ચીઠ્ઠીઓ મંિીઓને કાઢવાની હતી ખાંડનો કન્મરોલ ભાવ મણના ૧૨ રૂા. ૧૨ આના ૦ ર્ાઈ હતો. જ્યારે
કાળા બજારમાં મણનો ભાવ ૧૨૦ રૂત્રર્યા હતો.વહેંચણીનું કામ કર્રંુ હત.ું જોખમવાળં ર્ણ હત.ું આ
કામ ૪૩ થી ૪૮ સુધી ચાક્ષુ' રૂત્રર્યા બાર લાખનો વહીવટ કયો.સત્રમત્રતને રૂત્રર્યા ૧૨૦૦૦/- નફો
રહ્યો. આ નફો જાહેર સંસ્થાઓમાં વહેંચી આપ્યો.ઈશ્વર કૃર્ાથી આ મશની કોટડીમાંથી ડાઘ ત્રવના બહાર
આવયો તે માટે પ્રભુનો ર્ાડ માનું છં.
િહાત્િા ગાંધી ધિમ શાળા (૧૯૪૮ થી ૧૯૫૦ ):
૧૯૪૮ ના જાન્મ્ુઆરીની ૩૦ મીએ ગાંધીજીનું અવસાન થ્ુ.
ં તેમનું સ્મારક રચવા બાલત્રમિ મંડળે અને
શહેરીઓએ ત્રવચાર કયો અસ્સ્થ ત્રવસર્જન નાવલી નદીમાં કરવામાં આવ્ુ.તે
ં
સ્થળે ગાંધીઘાટ બંધાવયો
ગામના જાહેર ચોકનું નામ ગાંધી ચોક આપ્્ુ.
ં કુંડલા શહેરમાં એક સાવપજત્રનક ધમપ-શાળાની જરૂર હતી.
સ્ટે શન સામે દરબારી ગેસ્ટ હાઉસ ર્ાસે ત્રવશાળ જમીન ર્ડતર હતી અને તે જમીનની માંગણી કરી.
રદવાન અનંતરાય ર્ટ્ટણી એ ગેસ્ટ હાઉસ ર્ાસે હોઈ જમીન આર્વા ના ર્ાડી. ર્રં ત ુ આર્ણા દયાળ અને
રાષ્રપ્રેમી મહારાજા કૃષ્ણકુમારત્રસહ
િં જીએ તે જમીન ત્રવના મ ૂલ્ય ભેટ આર્ી. આ ધમપશાળાનું બાંધકામ મને
તથા ત્રમસ્ત્રી હીરજીભાઈ ઠાકરશીને સોંર્ા્ુ.ં ત્રવશાળ મેદાન રાખી,ઊંચી પ્લીન્મથ ઉર્ર ફરતે રૂમો અને
સ્ટે શન રોડની બાજુએ દુકાનો વાળી એક માતબર ધમપશાળા બંધાઈ.
બાંધકામ માટે રાજુલાના ર્થ્થર જોઈએ. તે માટે કાયમીવેગનો મળી જાય તે કામ જલદી થઈ શકે . તે
વખતે શ્રી.બળવંતરાય મહેતા સૌરાષ્ર રાજયના રે લ્વે પ્રધાનર્દે હતા.તેમને હુ ં મળ્યો. તેમણે કાયમને
માટે બે વેગન ફાજલ ર્ાડી આપ્યાં. બે વર્પ સુધી આ વેગનાએ ર્થ્થર પ ૂરા ર્ાડયા. મેદાનમાં
લીમડાનાં તથા આસોર્ાલવનાં સુદ
ં ર વ ૃક્ષો રોર્ાવયાં.વચ્ચે મહાત્મા ગાંધીનું બાવલુ ર્ધરાવ્ુ.
ં મેદાનમાં
બેથી િણ હજાર માણસો બેસી શકે તેટલી ત્રવશાળ જગ્યા રાખી ગેસ્ટહાઉસમાં જગ્યા ( ફકત બેજ રૂમ
છે ) ન હોય ત્યારે દરબારી અમલદારો આ ધમપશાળાનો લાભ લેવા આવતા. ભ ૂર્ત બહારવરટયાને
ર્કડવા રત ુભાઈ અદાણી સાથે દશ ર્ોલીસની ર્ાટી આવી હતી તેને છ માસ સુધી સગવડ આર્ી હતી.
ધમપ શાળાનું બાંધકામ પ ૂરંુ થયા ર્છી મહેતાજીની જરૂર ર્ડી.તે માટે મારી ર્સંદગી થઈ. બે વર્પ સુધી
મેં સેવા આર્ી.
કં ડલા શહેર સુધરાઈ (૧૯૫૦ થી ૧૯૫૩ ):
૧૯૫૦ માં કુડલા શહેર સુધરાઈની પ્રથમ ચટં ૂ ણી થઈ.તેમાં કોંગ્રેસના સભયો ચટં ૂ ાઈ આવયા. શ્રી
લલ્લુભાઈ શેઠ પ્રમુખ ચટાયા
ંૂ
ચેરમેન તરીકે ર્રમાણંદદાસ ર્ોર્ટલાલ રવાણી(ર્ી.ર્ી ) ચટાયા
ંૂ
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બાંધકામ ત્રવભાગ શરૂ કયો જૂ ની દરબારી કન્મયાશાળા હતી ત્યાં નવી માકે ટ બાંધવા અને કન્મયાશાળાને
ગોંદરાવાળી જમીન ઉર્ર નવું મકાન બંધાવી આર્વા નક્કી ક્ુ.
ું પ્રથમ માકે ટ બાંધવા નકકી થ્ુ.
ં
બાંધકામ મને તથા હીરજીભાઈ ત્રમસ્ત્રીને સોંર્ા્ુ.ં માકે ટવાળી જગ્યાએ નદી કાંઠો હતો. તેથી માકે ટના
ર્ાયા બાર બાર ફૂટ ઊંડા ગયા. તળી એ રે તી તથા ર્ાણી આવયાં. તે વખતે ચાર ત્જલ્લાના ચાર
દરબારી ઈજનેર આવી ચડયા. તેમણે ર્ાયા જોઈ િણ િણ ફૂટના બીજા ર્ાયા નાખવા સલાહ આર્ી
અને તે પ્રમાણે િણ િણ ફૂટનાં બીમ નાખી ચણતર લીધુ.
ં દુકાનો તથા ટાઉનહોલ બંધાવયાં. નદી કાંઠે
દરવાજો મ ૂકી ટાવર બંધાવયો ટાવરના દરવાજા નીચે ભાલમ કૂવો હતો. ર્ગત્રથયાં ર્ાસે નદીનું જબ્બર
વહેણ ુ હત,ું જેને બે મશીને મ ૂકી,ર્ંપ્ર્થી ર્ાણી ખેંચી, ત્રસમેન્મટના થેલા નાખી, દરવાજો તથા ર્ગત્રથયાં
બંધાવયાં. માકે ટ એટલી બધી મજબ ૂત બંધાઈ કે તેની રદવાલમાં કયાંય ખીલી ર્ેસી શકતી નરહ.
કું ડલા કન્યાશાળા :
કુંડલા શહેર સુધરાઈની માકે ટ પ ૂરી કયાપ ર્છી અમે કુંડલા કન્મયાશાળાના મકાનનું બાંધકામ શરૂ ક્ુ.
ું
તેમાં ત્રવશાળ ઓરડાઓ તથા ઉર્ર નીચે ૬૦ x ૩૧ ના સેંટર હોલ બાંધ્યા છે . સેન્મટર હોલનાં બીમ માટે
ર્ાટણના સોમપુરા સલાટોની સલાહ લીધી હતી.કમ્ર્ાઉન્મડની રે લીંગ માટે ભાવનગરથી ઈજનેર ખાતા
ર્ાસેથી મજબ ૂત લોખંડની જાળી રે બલિંગ ફૂટ ૯૦

રૂત્રર્યા ૧૦ ના દરે રૂત્રર્યા ૯૦૦ની નામની કીંમતે

મેળવી હતી.
ન ૂતન ત્રવદ્યાલયના આચાયમ ૧૯૫૩ થી ૧૯૫૫ :
દરબારી કુંડલા હાઈસ્કૂલ ચાલતી હતી. ર્રં ત ુ ત્રવદ્યાથીઓની સંખ્યા વધતી જતી હતી.તેના પ્રમાણમાં
શાળામાં સગવડ વધતી નહોતી. જેથી પ્રજાકીય શાળા શરૂ કરવાની જરૂરરયાત ઊભી થઈ. ન ૂતન
કે ળવણી મંડળ નામે એક પ્રજાકીય મંડળ સ્થર્ા્ુ.
ં શરૂઆતમાં હાઈસ્કૂલના ત્રશક્ષકોએ ઓનરરી સેવા
આર્વા તૈયારી બતાવી કર્ોળ મહાજનનું મકાન ભાડે લઈ ૯૯ ત્રવદ્યાથીઓથી ર્-૬-૭ ધોરણો શરૂ કયાપ .
પ્રમુખ છગનલાલ સંઘવી અને સભય લલ્લુભાઈ શેઠ વગેરે હતા.આચાયપની જરૂર હતી. મને તે જગ્યાએ
બેસાડયો. સંખ્યા તથા વગો વધતા ગયા. ધોરણ આઠ-નવ ર્ણ ખોલ્યા હુ ં તો

ખાલી નોન મેરરક

હતો.જેથી સારા અનુભવી ગ્રેજ્ુએટની જરૂર હતી.શ્રી સન્મમુખરાય નાણાવટી મહવ
ુ ા હાઈસ્કૂલના
આચાયપર્દે થી ત્રનવ ૃિ થયા હતા તેમની વરણી થઈ. કુંડલા ત્રવભાગીય વાહન વયવહાર બસ મંડળીએ દર
વરસે સારી એવી સહાય આપ્યા કરી. સરકારે ૧૯૫૯ થી નવી હાઈસ્કૂલોને ઉદાર ધોરણે ગ્રાંટ આર્વાની
શરૂઆત કરી.જેથી મંડળે કે. કે . હાઇસ્કૂલ શરૂ કરી.જેમાં ન ૂતન ત્રવદ્યાલયને મર્જર કરી સમાવી લીધી.
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િે ઘજી પેથરાજ સાવમ જત્રનક છાત્રાલયના ગૃહપત્રત અને
ન ૂતન કેળવણી િંડળના િંત્રી (૧૯૫૫ થી ૧૯૭૩)
સૌરાષ્ર સરકારે ર્છાત વગપ માટે છાિાલય, બાલવાડીઓ ખોલી એવી એક બાલવાડી અને એક
છાિાલય સુરે શ ભટ્ટબંગલાવાડીમાં ખોલ્યાં. સરકાર પ ૂરે પ ૂરી ગ્રાન્મટ આર્તી હતી.ભંગી ત્રવદ્યાથીઓ અને
મેર ત્રવદ્યાથીઓ મળી દશ ત્રવદ્યાથીઓથી શરૂઆત કરી. જૂ નાગઢના મહંતશ્રી હવાફેર માટે

અહીં રહેતા

તેમનો સાથ હતો. સુરેશ ભટ્ટે એકાદ વર્પ છાિાલય અને બાલવાડી ચલાવી ન ૂતન કે ળવણી મંડળને તે
સોંપ્યાં. ર્છી તેમણે સંસ્કાર મંરદરમાં જીવન ત્રવદ્યાલય શરૂ ક્ુ.
ું જે તેમણે થોડો વખત ચલાવી ન ૂતન
કે ળવણી મંડળને સોંપ્્ુ.
ં ન ૂતન કે ળવણી મંડળે દે વળાને ઝાંર્ે શોરાનું મકાન ભાડે લઈ છાિાલય ૩૦
ત્રવદ્યાથીઓથી શરૂ ક્ુ.
ું અડધા હરરજન અને અડધા અન્મય ર્છાત કોમના ત્રવદ્યાથીઓની મંજૂરી સરકાર
તરફથી મળતી હતી. મેઘજી ર્ેથરાજે બીજે જ વર્ે સરકારને અઢી કરોડ રૂત્રર્યા દાનના આપ્યા.
તેમાંથી સંસ્થા માટે મકાન બાંધવા સરકારે ઓફર કરી રત ુભાઈ અદાણીને હસ્તક તે ખાત ું હત.ું
અમુલખભાઈ ખીમાણીને તેમણે કહેણ મોકલ્્ુ.
ં રૂત્રર્યા િીસ હજાર ગ્રાંટની મંજૂર થયા. કુંડલા ત્રવદ્યાથી
ભવન તથા ખાદી કાયાપલયના નામના બે પ્લોટ

તૈયાર હતા કમ્ર્ાઉન્મડ ર્ણ તૈયાર હત ું ત્યાં બધી

સગવડતાવાળં એક મકાન બંધાવ્ુ.
ં ભાડુતી મકાનમાંથી નવા મકાનમાં છાિાલય ફેરવ્ુ.ં તેમાં હુ ં ૨૪
કલાકનો ગૃહર્ત્રત ત્રનમાયો. રહેવાનુ,ં સ ૂવાનું અને જમવાનું ત્રવદ્યાથીઓ સાથે જ ૧૯૫૫ થી ૧૯૭૩ સુધી
તેમાં રહ્યો.
ગૃહપત્રત તાલીિ વગમ િાં - ૧૯૬૬
સરકારે ગૃહર્ત્રતઓને તાલીમ આર્વા ર્ંદર ર્ંદર રદવસના તાલીમ વગો ખોલવા નકકી ક્ુ.
ું
પ્રથમ/વગપમાં જ મારંુ નામ ર્સંદ થ્ુ.ં ૩૧ ગૃહર્ત્રતઓને ર૭–૧૦–૬૬ થી ૧૦-૧૧-૬૬ સુધી
બોચાસણ રહેવાનું હત.ું વડોદરા થઈ ત્યાં ર્હોંચ્યા.

કરણેષ્ટ્ન્મદ્રય મંદ ર્ડી હતી. તેથી વડોદરાથી

ઇયરફોન લેતા ગયા. દૈ ત્રનક કાયપક્રમ ઘડાયો સત્રમત્રતઓ રચાઈ.ધ્વજ વંદનમાં મને રાષ્રર્ત્રતર્દે ત્રનમ્યો
પ્રાથપના, ધ્વજ વંદન ર્છી સફાઈ, કસરત હતાં. સફાઈમાં જાજરૂ – મ ૂતરડી મારે ભાગે હતાં. હુ ં તે
હર્પથી કરતો. કસરત ર્ણ સૌની સાથે કરતો

ત્રનયામકશ્રી જોઈને ખુશ થતા. ત્યાર બાદ સમ ૂહ

કાંતણ,સંગીત તથા અભયાસવગો ચાલતા. સાંજના રમતગમત અને રાિે પ્રાથપના, ચચાપઓ તથા
મનોરં જન કાયપક્રમ ચાલતો.બોચાસણ છાિાલયમાં ત્રવદ્યાથીઓ બધું જ કામ હાથે કરતા.જેથી રસોયો કે
બીજા નોકરો રાખતા નહોતા છે લ્લા બે રદવસો પ્રવાસના હતા. ર્ાસેના દાવોલ , ગોલેલ, બેરીઆવી
અને આણંદમાં ખાતર તથા દૂ ધની ડેરીનાં કારખાનાં જોયાં. છે લ્લે ત્રવદાય વખતે ત્રનયામકશ્રી ચંદુભાઈ
ર્ટે લ, બબલભાઈ મહેતા, મગનભાઈ દે સાઈ, છગનભાઈ જોશી અને પ ૂજ્ય રત્રવશંકરદાદાએ આવી
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સંબોધ્યા હતા. તાલીમ વગપમાં ખ ૂબ મજા ર્ડી॰
સાથે સાથે ન ૂતન કે ળવણી મંડળ, જે કે .કે.હાઈસ્કૂલ, જે.ર્ી.મોદી હાઈસ્કૂલ, શા.વી.દે શી હાઈસ્કૂલ,
જે.એચ.શોરા પ્રાથત્રમક ત્રવદ્યામંરદર અને હાલ વી ડી કાણરકયા આટસપ કોલેજ તેમ જ એમ.આર.સંઘવી
કે મસપ કોલેજ ર્ણ ચલાવે છે , તેનો મંિી ર્ણ રહ્યો. કે .કે.હાઈસ્કૂલ તથા ગલ્સપ હાઈસ્કૂલનાં મકાન
બાંધકામમાં સેવા આર્ી.હાલ બંને કે લેજોનાં મકાન બાંધકામ ચાલે છે .તેમાં ર્ણ સેવા આર્ી રહ્યો છં.
૮૦ મું વર્પ ચાલત ું હોઈ ઉંમરને કારણે જૂ ન ૭૩ થી મંડળના મંિી ર્દે થી તથા છાિાલયના ગૃહર્ત્રત
ર્દે થી ત્રનવ ૃત્રિ લીધી છે . હવેન ું શેર્ જીવન ઈશ્વર ર્રાયણ અને સેવામાં ગાળવા પ્રભુ ર્ાસે પ્રાથપના કરી
રહ્યો છં.
જીવનના અને સે વાના સાથીઓ .:
૧ રી િણણશંકર શાિજી ત્રત્રવે દી
શ્રી. મબણભાઈ, શ્રી છગનલાલ સંઘવી તથા હુ ં કુડ
ં લા ત્રમડલ સ્કૂલમાં (૧૯૦૭ થી ૧૯૧૦) સાથે ભણતા
હતા. મબણભાઈ એક ધોરણ આગળ હતા. તેમના ત્રર્તાશ્રી મુબ
ં ઈમાં પ્લાસ્ટર ઓફ ર્ેરરસનો ધંધો કરતા
હતા, જેથી આગળ અભયાસ માટે તેઓ મુબ
ં ઈ ગયા. ર્રં ત ુ વેકેશનમાં તથા અવારનવાર આવતા ત્યારે
અમારી જાહેર પ્રવ ૃત્રિઓમાં ભાગ લેતા. બાલત્રમિ મંડળના પ્રમુખ હતા. મુબ
ં ઈમાં રહીને ર્ણ જાહેર
પ્રવ ૃત્રિઓમાં ભાગ લેતા. તેમના એક ત્રમિ, અમરે લી ત્રનવાસી અંધ કત્રવ શ્રી હંસરાજભાઈ હતા.
હંસરાજભાઈ જન્મમથી અંધ હતા છતાં મેરરક સુધી ભણ્યા હતા. સત્યાગ્રહની લડત વખતે તેઓ
દે શભસ્ક્તના ગીતો બનાવતા અને ગાતા. “ટોર્ીવાળાનાં ટોળાં ઊતયાપ ” સરકારે જપ્ત ક્ુું હત.ું તેમને
જેલવાસ આપ્યો હતો. રફડલ ઉર્ર તેમને સારો કાબ ૂ હતો. મબણભાઈ વખતો વખત કુંડલા આવતા
ત્યારે હંસરાજભાઈને સાથે લાવતા અને કુંડલાની પ્રજાને સંગીતનો લાભ અર્ાવતા.
મબણભાઈ તથા શ્રી.બળવંતરાય મહેતા અબખલ ભારત દે શી રાજ્ય પ્રજા ર્રરર્દના મંિીઓ હતા. દે શી
રાજાઓ તેમને તેમના રાજ્યમાં પ્રવેશવા દે તા ન હતા. તેઓ અનેકવાર જેલમાં ગયા હતા. ધ્ાંગધ્ા
રાજ્ય તેમને જેલમાં બહજ
ુ કષ્ટ આપ્્ું હત.ું હલકો ખોરાક આર્ી તેમની શારીરરક શસ્ક્ત તોડી નાખી હતી
રાણપુર સત્યાગ્રહ વખતે ૪૦૦ સૈત્રનકો લઈ ગયા હતા. તેમણે ગીતા કંઠસ્થ કરી હતી.તેમના ભાર્ણો
હજારોની મેદનીને મુગ્ધ કરી દે તાં હતાં રાણપુર મીઠાંના સત્યાગ્રહમાં (૧૯૩૦) જોડાવા સૈત્રનકોને લેવા
તેઓ અિે આવયા હતા. નાવલી નદીમાં દશ હજારની માનવ મેદનીમાં રૂરઢ ચુસ્તોને સંબોધતાં તેમણે
કહ્ું હત ું : સૈત્રનક નરહ ર્ણ પ્રેક્ષક તરીકે તો આવો. ત્જિંદગીમાં આવો લાભ નરહ મળે .” તરત જ
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રૂરઢ ચુસ્ત

િણ ગૃહસ્થ મુરબ્બી આરદત્યરામભાઈ, મુ. ડુંગરશીભાઈ વકીલ તથા મુ.મ ૂળજીભાઈ ગાંધી

સૈત્રનકો સાથે રાણપુર આવયા હતા.
મુબઈમાં
ં
હીરાબાગમાં (૧૯૩૪) દે શી રાજ્યના સત્યાગ્રહની લડતનું ભાર્ણ આર્તાં ત્યાં જ ઢળી ર્ડયા.
તેમના અકાળ અવસાનના સમાચારથી કુંડલાની પ્રજા ડઘાઈ ગઈ.
તેમની સ્મ ૃત્રતમાં “મબણભાઈ બાલમંરદર” તથા “મબણભાઈ ચોક” નામ આર્ી, યાદગીરીમાં તેમને અંજબલ
અર્ી
૨ રી છગનલાલ હરરચંદ સંઘવી
અમે બન્ને સાથે અભયાસ કરતા હતા દરે ક પ્રવ ૃત્રિમાં સાથે ભાગ લેતા હતા. મારાથી બે વર્પ નાના હતા.
ર્રં ત ુ બુદ્ધદ્ધશાળી અને ત્રવશાળ રદલના હતા તેઓ નવી નવી પ્રવ ૃત્રિઓ અને યોજનાઓ ઘડતા. ફંડફાળા
કરવામાં એકકા હતા. અમારાં બધાંજ કામના પ્રણેતા હતા. તેમને અમે આત્મા કહીને બોલાવતા તેમની
વાકછટા જોરદાર હતી. દશ હજારની મેદનીને ર્ોતાની વાણીથી ગજવતા. મુગ્ધ કરી દે તા. ફંડફાળા
માટે હજાર નરહ લાખની જ વાત કરતા. તેમની કુટુંબની સં્ક્ુ ત કાર્ડની દુકાન હતી. ર્ણ ભાગ્યે જ
દુકાને બેસતા તેમના કુટુંબને થોડો વસવસો રહેતો. ર્ણ તેઓ તો જાહેર સેવાના રં ગે રં ગાયેલા
હતા .તેથી જાહેર પ્રવ ૃત્રિઓમાં જ સમય આર્તા બાલત્રમિ મંડળના પ્રમુખર્દે શ્રી મબણભાઈ રહ્યા ત્યાં
સુધી તેઓ તથા હુ ં મંિીઓ રહ્યા અને મબણભાઈના અવસાનર્છી તેઓ મડળ ના પ્રમુખર્દે આવયા.
બાલત્રનિ મંડળનું રૂર્ાંતર ન ૂતન કે ળવણી મ ડળ થ્ુ.ત્યારે અંત સુધી તેના પ્રમુખર્દે ૨હ્યા તેઓ
ત્રવશાળ દીઘપ દૃષ્ટ્ષ્ટવાળા હતા.તેમને કોઇ ત્રવરોધી કે દુશ્મન નહોતા. તેઓ સૌના આદરણીય હતા
૩.રી િોહનલાલ જૂ ઠાભાઈ પરીખ
મોહનબાઈ ભલા, ભોળા માનવી હતા. તેઓ અંગ્રેજી ભણેલા નહોતા, રહેણીકરણીમાં પ્રથમથી જ
સાદા, સરળ હતા તેઓ મુબઈ
ં
થોડો વખત જઈ આવયા. ર્છીથી અહીંની તેમના ભાઇની દુકાને
બેસતા. અમારાં દરે ક કાયપમાં તેઓ જોડાયા હતા. તેમણે ખાદીને અને રેં રટયાને જીવનમંિ તરીકે
અર્નાવયાં હતાં.તકલી અને રે રટયા ઉર્ર રદવસનો ઘણો ભાગ કાંતતા, જાતે જ કાંતેલા સ ૂતરની ખાદી
વણાવી ર્હેરતા ઘરનાને ર્ણ ર્હેરાવતા. ગાંધીજીના ચુસ્ત અનુયાયી હતા. ગાંધીજીના અનુયાયીઓ કે
બીજા આગેવાને આવતા તેમને ઘેર લઈ જઈ મહેમાનગત્રત કરતા. હરરજન પ્રેમી ર્ણ હતા.ભંગીભાઈઓ
ર્ઠાણી વયાજે દે વ ું કરી નાણાં લેતા તેમને તેમાંથી છોડાવવા અમે ભંગી દે ણમુસ્ક્ત સત્રમત્રત રચી. હરરજન
સેવક સંધ ર્ાસેથી રૂત્રર્યા ૬૦૦/- લઈ તેમનું કરજચ ૂકવી આપ્્ુ.
ં તે ર્ેટે સુધરાઇમાંથી તેમના
ર્ગારમાંથી માત્રસક રૂત્રર્યા ચાર કર્ાવી તે હરરજન સેવક સંઘને ર્રત કરતા,તેઓ ભાર્ણ કરતા નરહ.
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ર્ણ જ્યારે તેમને પ્રમુખસ્થાને બેસાડીએ અને બોલવા માટે આગ્રહ કરીએ ત્યારે તેઓ ઊભા થઈ કહેતા”ભાઈઓ,મને ભાર્ણ કરતાં આવડત ુ નથી. ર્ણ એટલું કહુ ં છં કે સાદાઇ રાખો.ખાદી ર્હેરો અને
ગાંધીજીના માગે ચાલો”.

રી જનજીવન ખાષચંદ દોશી :
તેઓ મહાન ત્રર્તાના મહાન પુિ હતા.શ્રી ભાઉચંદભાઈ ગભપશ્રીમંત હતા ધમપ પ્રેમી અને ધમપત્રનષ્ઠ હતા.
તેઓ ગરાત્રસયા તથા અન્મયને ધીરધાર કરતા. રાજા હરરશ્ચન્મદ્રની જેમ સત્યની ટે કવાળા હતા. ર્ોતાનું
નાણું ખોટું થાય ર્ણ ખોટી જુબાની ન આર્તા. જેથી કોટે ર્ણ તેમના બોલને માન્મય રાખતી, ગામમાં
ઝઘડો હોય તો તેમને ર્ંચ તરીકે લઈ જતા તેમનો

ચુકાદા સૌ માન્મય રાખતા. અમારા ફંડફાળામાં

નાણાની સહાય કરતા તેમના પુિ જગજીવનભાઈ જેમને જગુભાઈ કહીને સૌ બેલાવતા. તેમણે ર્ણ
તેમના ત્રર્તાશ્રીની પ્રથા જાળવી રાખી હતી. અમારાં દરે ક કાયપમાં ભાગ લેતા. ત્રર્તાના ધમપને અને
સત્યને ર્ાળવામાં યથા શસ્ક્ત નાણાની સહાય કરવા તત્ર્ર રહેતા.
૫-૬ રી લલુભાઈ શેઠ અને રી અમુલખભાઈ ખીિાણી :
તેમને ત્રવદ્યાથી અવસ્થામાંથી જ રાજકીય તથા સામાત્જક સેવા કાયપને રં ગ લાગ્યો હતો.
૧૯૨૯ માં કૃષ્ણકુમારત્રસિંહજી વયાયામ મંરદરની સ્થાર્નાની શરૂઆતમાં શ્રી.બહેચરભાઈ કે શવજી
સેરરઠયાના વયાયામ ત્રવદ્યાથીઓ બન્મયા છાતી ર્ર ગાડું ચલાવવુ,
ં સાંકળ તોડવી. મલખમ, કુસ્તી
વગેરે પ્રયોગ કરતા ૧૯૩૦ માં મીઠાની લડત આવી. તેમાં ભાગ લઈ અભયાસ છોડી જેલમાં ગયા.
સરકારે ભાવનગર દરબાર મારફત માંફી માગવા દબાણ ક્ુું.તેમના ત્રર્તાશ્રીને અમદાવાદની જેલના
દરવાજે સમજાવવા લાવયા. ર્ણ એ બહાદુર વીરોએ માફી માગવાની ચોખી ના સુણાવી દીધી.
જેલમાંથી છૂટયા બાદ દરે ક રાજકીય અને સામાત્જક પ્રવ ૃત્રિઓમાં ભાગ લેવાનું શરૂ ક્ુ.
ું ગાંધીજીની
રચનાત્મક પ્રવ ૃત્રિઓ ખાદી, ગ્રામસેવા, શહેરસેવા જેવા કાયપ

શરૂ કયાપ. મોહનભાઈ સાથે ખાદી

કાયાપલય શરૂ ક્ુ.
ું જે આજે ખાદીકામમાં અગ્રસ્થાને છે . ગામડાંમાં તેની ઘણી શાખાઓ ચાલે છે . અને
ભાઈઓ ધારાસભામાં ર્ણ ચટં ૂ ાયા હતા.લલ્લુભાઈ કુંડલા શહેર સુધરાઈના પ્રમુખ ચટં ૂ ાઈ આવયા.સુધરાઈ
માકે ટ, કન્મયાશાળાનાં મકાન તથા આરોગ્યનાં સ્થળો બંધાવયાં. ભાવનગર ર્રરર્દ તથા પ્રદશપનમાં
રાત-રદવસ સખત જહેમત ઉઠાવી જવાહરલાલજીની પ્રશંસા મેળવી. જેમ ભારતમાં કોગ્રેસના ભાગલા
ર્ડયા તેમ અહીંના જૂ ના સમાજવાદીઓએ સુધરાઈ હસ્તગત કરી. જાહેર જીવનના મ ૂલ્ય તેમના જુદાં
હતાં તેથી આ બંને ગામડાંની કે ળવણી તરફ વળ્યા.ન ૂતન કે ળવણી મંડળ સ્થાર્ી, ન ૂતન ત્રવદ્યાલય,
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કે . કે. હાઇસ્કૂલ, જે.વી.મોદી હાઈસ્કૂલ, શા. વી.દોશી ગલ્સપ હાઈસ્કૂલ, જે. એચ. શોરા પ્રાથત્રમક
શાળા, મેઘજી ર્ેથરાજ છાિાલય, મરહલા અધ્યાર્ન મંરદર, મરહલા છાિાલય, આટપ સ અને કોમસપ
કોલેજ વગેરે ત્રશક્ષણ સંસ્થાઓ ર્ણ સ્થાર્ી. વૈદકીય રાહત મંડળ દ્વારા ચાલતાં બન્ને સાવપજત્રનક
દવાખાનાનું ર્ણ સંચાલન ક્ુું.કુદરતી ઉર્ચાર કે ન્મદ્ર ર્ણ ખોલ્્ુ.
ં ગામડાંમાં જેસર, વડા,નેસડી,
ગાધકડા, વગેરેમાં માધ્યત્રમક શાળાઓ શરૂ કરી આ બધી સેવાઓના પ્રતાર્ે સરકારે જે. ર્ી. ર્ણુ
બનાવયા છે .અમુલખભાઈ સ્થાત્રનક પ્રવ ૃત્રિઓ ર્ડતી મ ૂકી ત્રવનોબાજીનાં સવોદયનાં કામમાં જોડાયા છે .
હાલ ગુજરાત સવોદયનાં કામમાં જોડાયા છે .ગુજરાત સવોદય મંડળના પ્રમુખ બન્મયા હતા. દે શભરમાં
ચાલતી સવોદય પ્રવ ૃત્રિમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે .
જીવનની સિાલોચના :
મારા ત્રર્તાજી લાતીનો ધંધો કરતા. જકાતને ઈજારો રાખતા. તેમ જ નાણાંની ધીરધાર કરતા. ર્ૈસેટકે
સુખી હતા.હુ ં મારા ત્રર્તાજીનો એકનો એક પુિ હતો. મારાં માતા ર્ણ ભલાંભેળાં હતાં, ર્ાડોશી કંઈ
ચીજ માંગવા આવે તો રસોઇનાં કામમાં હોઇ છતાં ર્ડતી મ ૂકી તેને આર્તાં. કદી કોઈને ખાલી કાઢતાં
નરહ. મારા ત્રર્તાજી ફકત ગુજરાતી ચાર અને અંગ્રેજી એક ચોર્ડી ભણેલા ર્ણ નામું અને રહસાબમાં
બાહોશ હતા, માતા તદન્ન અભણ હતાં. દશ એકડા ર્ણ આવડતા નરહ. મને લાડમાં ઉછે યો હતો.
મેરરક સુધી ભણાવયો હતો. મેરરક ર્ાસ થઈ શક્યો નરહ. ર્રં ત ુ અંગ્રેજી બુકરકત્રર્િંગ, એકાઉન્મટન્મસીમાં
લંડન ચેમ્બર ઓફ કોમસપની ર્રીક્ષામાં ર્ાસ થયો હતો. મારી કમાણીની મારા ત્રર્તાશ્રીને જરૂર નહોતી,
હુ ં જાહેર પ્રવ ૃત્રિઓમાં તથા દે શ સેવામાં વળ્યો તેમાંથી મને રોક્યો નરહ જેથી જાહેરસેવા કરી શક્યો
મારા જીવનમાં મેં આટલી વસ્ત ુ અર્નાવી છે .
સાદાઈ,પ્રામાબણકતા,ત્રનયત્રમતતા,ત્રનવયપસન,શારીરરક,માનત્રસક અને બની શકતી આત્રથિક સેવાઓ અને
ગાંધીજીએ આર્ેલ સત્ય–અરહિંસા.
સાદાઈ :
ત્રવદ્યાથી અવસ્થામાં ર્ણ સાદો ર્હેરવેશ રાખવો.
૧૯૧૯ થી આશ્રમમાં જ ખાદીધારી બન્મયો.
પ્રાિાણણકતા :
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અનેક સંસ્થાઓનો લાખોનો વરહવટ જીવ બગાડયા ત્રવના કયો.
ત્રનયત્રિતતા :
દરે ક કાયપની તથા સમયની નોંધ રાખતા,અને તે પ્રમાણે વતપતો.

ત્રનવ્યસમન :
૧૯૧૯ થી ચા છોડી. ર્ૌષ્ટ્ષ્ટક ખોરાક ત્રસવાય કઈં વયસન રાખ્્ું નથી.
શારીરરક સે વા :
વયાયામ, સ્કાઉટીંગ, સભા સરઘસ, પ્રવાસ, (ત્રવદ્યાથીઓ સાથે) અને જાહેર સંસ્થાઓનું સંચાલન.
િાનત્રસક સે વા :
મનથી જાહેર સેવા અને દે શસેવા ત્રસવાય બીજા ત્રવચારોને આવવા દીધા નથી. સેવાને જ મેં
ધમપ માની લીધો છે ,
આત્રથિક સે વા :
જૂ જ વેતન લઈ સંસ્થાઓમાં કામ ક્ુું છે , છે લ્લે છાિાલયને, ત્રવનોબાજી કહે છે તેમ આવકનો છઠ્ઠો
ભાગ સંસ્થાને ભેટ ધરી દીધો છે .
સત્ય અને અરહિંસા :
સત્યને બન્મ્ું તેટલું ર્ાળવા પ્રયત્ન કયો છે , અને અરહિંસાની બાબતમાં તો મને યાદ નથી કે હુ ં કોઈ
સાથે ઝઘડયો હોઉં કે કોઈ ને દુભવયા હોય , આથી મને મારા જીવનનો સંતોર્ છે
ત્રનવ ૃત્રિ :
આજે ૮૦ માં વર્ે શારીરરક રીતે ત્રનવ ૃિ થાઉં છં.સરકારી ત્રનયમ પ્રમાણે તથા ત્રવનોબાજી કહે છે તેમ ૬૬
વર્ે ત્રનવ ૃિ થવું જોઈએ ર્રં ત ુ ૮૦ વર્પ સુધી શારીરરક શસ્ક્તને લીધે ખેંચ્્ું તે માટે પ્રભુને ર્ાડ માનું છં.
હજુ બનતી માનત્રસક તથા આત્રથિક સેવાઓ ઇશ્વર ઇચ્છે ત્યાં સુધી આર્તો રહેવા મથીશ.શેર્ જીવન ઇશ્વર
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ર્રાયણ ગાળવા પ્રભુ સામથ્યપ આર્ે એ જ અભયથપના.
િારે કુ ટુંબ પરરચય :
મારા ત્રર્તાની જીવનલીલા જીવનની સમાલોચનામાં આર્ી છે . ર્રરવારમાં િણ દીકરા તથા ર્ાંચ
દીકરીઓ જેમાંથી િણ નાનર્ણુમાં જ ર્રધામમાં ચાલી ગઈ.
(૨) પુિ દલર્તરામ – જન્મમ ૧૯૨૧ ના એત્રપ્રલની છઠ્ઠી
તારીખ રાષ્રીય સપ્તાહના પ્રથમ રદવસ, જબલયાંવાલા બાગ રદન Day of Purification
ઉર્વાસ, પ્રાથપના, હડતાલરદન.પ્રાથત્રમક ત્રશક્ષણથી જ ભણવામાં હોંત્રશયાર દરે ક ધોરણમાં ર્હેલે નંબરે
ર્ાસ થનાર, જીવનમાં ર્હેલથ
ે ી જ સાદાઈ અને સારા ત્રમિો, મેરરકમાં ભાવનગર રાજ્યની હાઇસ્કૂલમાં
પ્રથમ નંબર મેળવી જસવંતત્રસિંહજી સ્કોલરત્રશર્ મેળવી.ભાવનગર શામળદાસ કોલેજમાં ઈન્મટર સાયન્મસમાં
સારા માકપ સ મેળવી M.B.B.S.માં પ્રવેશ મેળવયો.તે જ સાલમાં તેનાં લગ્ન થયાં. મુબ
ં ઈ જી.એસ.
મેરડકલ કે લેજમાં પ્રવેશ મેળવયો.૧૯૪ર્ માં M.B.B.S॰ માં સારા માકપ સથી પ્રથમ રાયલે ર્ાસ
થયા.દાલત્રમયાંના બચડાવા ગામમાં ડોકટરની નોકરીસ્વીકારી ચાહના મેળવી, ર્રં ત ુ તબબયત લથડી
હવાર્ાણી માફક ન આવયાં. નોકરી છોડી, જાફરાબાદ આવયા. તે દરત્રમયાન સાવરકુંડલામાં કોલેરા
ફાટી નીકળ્યો વતનની સેવા કરવા ધાયા.સૌ ત્રમિોને ર્સંદ ર્ડયા.સાવરમાં દવાખાનાની જરૂર હતી.
ત્યાં દવાખાનું ખોલી બેસાડયા. દોઢેક વરસ સેવા આર્ી લેકચાહના મેળવી ર્રં ત ુ સરકારી નોકરીના
પ્રલોભને ૧૯૫૦ ના જાન્મ્ુઆરીમાં સરકારી નોકરીમાં જોડાયા.લીંબડી,સુરેન્મદ્રનગર અને બોટાદ
હોસ્સ્ર્ટલના મેરડકલ ઓરફસર બન્મયા. બોટાદનું દવાખાનું હેલ્થ ખાતાંને સોર્ાતાં મુબ
ં ઈના હેલ્થ પ્રધાન
કનમવરની સલાહથી હેલ્થ ખાતામાં જોડાયા.D.P.H.થવા સરકારે એક વર્પ માટે કલકિા મોકલ્યા.
બોટાદમાં સાત વર્પ રહી બાવળા હેલ્થ સેન્મટરમાં મ ૂકાયા ત્યાંથી M.P.H. થવા સરકારે અમેરરકા
મોકલ્યા. M.P.H.(Master of Public Health) થઇ સીધા ર્ાદરા હેલ્થ સેન્મટરમાં મ ૂકાયા.
હેલ્થ સેન્મટરમાં M.B.B.S. ર્ાસ થયેલ ડોકટરોને ગ્રામ હેલ્થની તાલીમ આર્વાની હોય છે . ત્યાંથી
વડોદરા ગયા. મેરડકલ કોલેજના લેક્ચરર અને નવી મેરડકલ કોલેજના રે કટર તરીકે ત્રનમણ ૂક થઈ.
નોકરી કરતાં કરતાં M.D.થયા.તેથી M S.મેરડકલ કોલેજના પ્રોફે સર અને ડો. જીવરાજ મહેતા હોલના
વોડપ ન

તરીકે સેવા બજાવી રહ્યા છે . તેઓ અભયાસના શોખીન છે .નોકરી દરત્રમયાન ર્ણ

ઉચ્ચ

અભયાસની તાલાવેલી રાખેલી. નોકરી દરત્રમયાન સરકારની પ્રજાની, ચાહના મેળવી અનેકત્રમિો અને
શુભેચ્છકો મેળવયા છે , પુિ-પુિીઓને ર્ણ બી.એ. એમ.એ.,બી.ઈ.(Elect.)સુધી ભણાવયાં છે .

38
(૨) ત્રવશ્નુપ્રસાદ :

તેએ ર્ણ પ્રાથત્રમક ત્રશક્ષણ તથા માધ્યત્રમક ત્રશક્ષાણમાં ર્હેલે નંબરે

ર્ાસ થઇ મેરરક થયા, સતેસીંગ

પ્રાઇઝ મેળવેલ,સુરત કોલેજ માં B.SC. થયા,મુબ
ં ઈમાં ડાઇંગ અને ત્રપ્રન્મટીંગનો અભયાસ કયો. ધોળા
ખાંડના

કારખાનામાં થોડો વખત નોકરી કરી,ર્છી સરકારી સેક્રેટરીએટમાં નોકરી મેળવી,ત્યાંથી

સેલ્સટે ક્ષ ખાતામાં બદલાયા.હાલ સુરેન્મદ્રનગર સેલ્સટે ક્ષ ઓરફસર છે , તેમના મોટા પુિ ત્જતેન્મદ્રકુમાર
B.E.(ત્રમકે ત્રનકલ) થઈ ટે બલફાન ખાતામાં એન્ન્મજત્રનયર તરીકે અમદાવાદમાં નોકરી કરે છે ,
બીજા પુિ M.Sc.નો અભયાસ કરે છે .ત્રવશ્નુપ્રસાદ સેલ્સટે ક્ષ ખાતાંમાં પ્રામાબણકતાની છાર્ ર્ાડી કુટુમ્બની
પ્રણાબલ જાળવી રહ્યા છે .
(૩) પ્રહલાદરાય :
તેઓ ભણવામાં ર્ાછળ હતા,બી. એ.માં ર્ાસ ન થઈ શકયા, સેલ્સટે ક્ષ ખાતાંમાં નોકરી મળી ર્રં ત ુ તેમાં
ન ફાવવાથી દે ના બઁકમાં નોકરી મેળવી નોકરી કરતાં કરતાં ઘેર અભયાસ કરી બી એ. થયા, બઁકનાં
ખાતાંની ર્ણ ર્રીક્ષા આર્ી. તેમાં ર્ાસ થયા, કલાકપ માંથી ઉિરોિર ઓરફસર, એકાઉન્મટન્મટ, અને
હાલ દે ના બેન્મકની શાખામાં મેનેજર છે .તેમનાં ર્ત્ની હંસાગૌરી ત્રમરરક ર્ાસ થયેલાં,લગ્ન ર્છી ર્ણ ઘેર
બેઠાં અભયાસ કરી

બી.એ , એમ.એ. ને

બી.એડ. થયાં. હાલ તેએા શા.વી.દોશી ગલ્સપ

હાઇસ્કૂલમાં મદદનીશ ત્રશબક્ષકા તરીકે જોડાયાં છે ,
(૪-૫) પુત્રીઓ - બે. ણચ. પ્રત્રિલાગૌરી અને પ્રભાગૌરી.
તેઓ તેમના શ્વસુરગૃહે છે , જેઓ ર્ણ સુશીલ, ભાવના-શીલ અને સેવાભાવી છે ,
(૬) આ બાળકોના ઉચ્ચ અભ્યાસ, સંસ્કારના યશ તે િનાં
િાત ુરીને ફાળે જાય છે . તે િનું નાિ ભાગીરથી.
નામ પ્રમાણે ગુણ છે , ભગીરથ રાજાએ ભાગીરથી -જાહનવીને તેમના પુિોના ઉદ્ધાર માટે પ ૃથ્વી ર્ર
લાવયા તેવાં જ પુિોદ્ધારક છે . તેમનાં માતાત્રર્તા, ભાઈ–બહેને કે જેઓ ર્ણ સંસ્કારી, ધમપર્રાયણુ,
ત્રવદ્યાદાન અને સ્વાગત ર્રાયણ હતાં, તેમના વારસમાંથી તેમણે એ ગુણ પ્રાપ્ત કયાપ હતા. આ મારાં
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ધમપ ર્ત્ની, જેની સહાયથી હુ ં કુટુંબની તથા જાહેર સેવા કરી શક્યો છં. તેઓ સાદા,સ્વાશ્રયી,શ્રમવાન,
ધમપત્રનષ્ઠ, ર્રગજુ સ્વભાવનાં છે . તેઓ બહુ ભણેલાં નથી ર્રં ત ુ દરે ક વાત, પ્રસંગ તેમનાં જીવહાગરે
છે . એટલે દરે ક સંબધ
ં ી, ર્ાડોશી ર્ણ તેમની સલાહ લેવા આવે છે . તેમની ઉમર આજે ૬૬ વર્પની
છે .
૮૦ વષે એલ. જે. રાઠોડ હોસ્સ્પટલિાં :
આજ સુધી કોઈ લાંબી માંદગી ભોગવી નથી,કે હોસ્સ્ર્ટલમાં દાખલ થયો નથી. ત્રનવ ૃત્રિ સમયે
સારણગાંઠકયાંથી આવી ર્ડી ? એનો ઈલાજ ઓર્રે શન છે એમ ડોકટરોનું કહેવાનું થ્ુ.
ં બચ.ડોકટરનો
આગ્રહ વડોદરાને હતો. ર્ણ મારંુ મન ડો રાઠોડ લાલજીભાઈ ર્ાસે જ માન્મ્ુ.
ં કારણુ તેમની મારા પ્રત્યે
મમતા તથા તેઓ બન્ને બાહોશ અને ખ્યાતવાન ડોક્ટરો છે .લંડનનો ઉચ્ચ અભયાસ છે તેમણે સાજો કરી
વધુ સેવાની તક આર્ી છે .તે બદલ સદાનો ઋણી છં.તેમને આવાં સારાં કાયો માટે પ્રભુ દીધાપ્ ુ બક્ષે
તેવી પ્રાથપના.
ઉિરા ખંડની યાત્રા :
ઘણા સમયથી ચાર ધામની યાિાની આંકાક્ષા હતી.ઈશ્વરે એકાએક ઉિરા ખંડની યાિા માટે ભાગ્યશાળી
બનાવયો. તા.૨૬-૫-૭૪ થી ૧૧-૬-૭૪, ૧૬ રદવસ સુધીની યાિાનો સુયોગ થયો બચ.પ્રહલાદ તથા
બચ અ.સૌ.હંસાગૌરી અચાનક ઉિરા ખંડની યાિા માટે ત્રનશ્ચય કરી ૨૪ કલાકમાં જવા માટે વીજર્ડીથી
સાવરકુંડલા આવયાં. સાથે આવવા આગ્રહ કયો, કહ્ું કે આ અવસ્થાએ યાિા મુશ્કે લી ભરી છે ર્ણ
રહિંમત હોય તો ચાલે. હુ ં તરત જ તૈયાર થયો, જોડાયો . રદલ્હી – આગ્રા તો ત્રવદ્યાથી ઓ સાથે ગયો
હતો.હરદ્વાર, ઋત્રર્કે શ, કે દારનાથ, બદરીનાથ, ગોકુળ, મથુરા, શ્રીનાથદ્વારાની ઈચ્છા બચ.પ્રહલાદ્ય
– હંસાએ પ ૂરી કરાવી.કે દારનાથની તેર માઈલની ર્ેદલ મુસાફરીમાં ટે ટુ ર્રસવારી કરી. જે કસોટીરૂર્
હતી. રહમગીરીની તળે ટીમાંબરફના ર્હાડ નીચે આવેલ કે દારનાથનાં દશપન પ ૂજા કયાપત્યાંથી બદરીનાથ
ગયાં ગરમ કુંડમાં સ્નાન ક્ુ.
ું વળતાં ઋત્રર્કે શ આવયાં ત્યાં ગંગાજી ઉર્ર આવેલ “લક્ષ્મણ ઝૂલા”
થાંભલા ત્રવનાના તારનાં દોરડાંથી બનાવેલ પ ૂલ છે જોયો બાજુમાં સ્વગાપશ્રમ,ગીતાભવન,ર્રરચયાપશ્રમ
આવેલાં છે .ત્યાંથી હરદ્વાર આવયાં. ત્યાં ગંગાજી પ ૂરજોશમાં વહે છે .ત્યાં સ્નાન ક્ુું. ત્યાં ર્ણ આશ્રમો –
મંરદરો

પુષ્કળ છે . ત્યાંથી રદલ્હી આવયાં. રદલ્હીથી ગોકુળ, મથુરા, વ ૃન્મદાવન જોયાં.આગ્રાનો

તાજમહેલ જોયો .ત્યાંથી નાથદ્વારા આવયાં.શ્રીનાથજીનાં દશપન કયાપ, ત્યાંથી અમદાવાદ થઈ સાવરકુંડલા
આવયાં.
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