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અપષણ  

મારા ંમાતાત્રપતાને  

જેમના સ્નેહ, શાણપણ, ત્રશક્ષણ,  

શીખ અને સસં્કારત્રસિંચનથી  

મારંુ જીવનઘડતર થયુ ં 
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આ પસુ્તકનો રીવ્ય:ુ  

ગજુરાતના સપુ્રત્રસદ્ધ અખબાર નવગજુરાત સમય (ટાઈમ્સ 

ઓફ ઇન્ડડયા ગ્રપુ)મા ં તા.૦૬.૦૫.૨૦૧૫ના રોજ નીચે 

મજુબ છપાયો છે.  
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~~: પ્રસ્તાવના :~~ 

 

વર્ષ ૨૦૧૦ના ઓકટોબર મહહનાની ચોથી તારીખ. 
સવારે ઘરમાથંી ચોકમા ંજવાનુ ંપગથીયુ ંઉતરતા ંપગ 
લપસ્યો અને હાડકાનંા ડોક્ટરે ડાબે પગે મસમોટો પાટો 
બાધંીને કહી દીધુ ં કે માઈનોર ફે્રકચર છે, જેથી એક 
મહહનો જમીન ઉપર પગ મકૂવો નહીં. અથાષત એક 
મહહનો ઓફીસ જવુ ંનહીં. હવે બેંક અત્રધકારીની એકદમ 
વ્યસ્ત અને સમત્રપિત જજિંદગીમા ંખાસ પ્રસગં કે પ્રવાસ 
ત્રસવાય આટલી લાબંી રજા ક્યારેય લીધેલ નહીં, તેથી 
મોટો પ્રશ્ન એ થયો કે એક મહહના સધુી ઘેર બેસીને 
કરવુ ંશુ.ં 
 

મને અવારનવાર બાળપણના સમયની પ્રવતૃ્રિઓ, 
લોકજીવન, અવનવા પ્રસગંો ત્રવગેરેની યાદ આવ્યા 
કરતી અને મારા ંપત્ની સાથે તેની ચચાષઓ થયા કરતી. 
આ સદંભષમા ં તેમણે સચૂન કયુુંકે તમારી બાળપણની 
સ્મતૃ્રતઓને લખાણનુ ં સ્વરૂપ આપી દો, જેથી ફાજલ 
સમયની તક મળી છે તેનો સદુપયોગ થશ.ે બસ, આમ 
શરુ થયુ ંમગજની હાડષડીસ્કમા ંખણેૂખાચંરે સઘંરાયેલા 
ડેટાને કાગળ પર ઉતારવાનુ.ં મનમા ં ધરબાયેલી 
બાળપણની સ્મતૃ્રતઓ જેમ યાદ આવતી ગઈ તેમ 
લખતો ગયો. આમ નવરા બેસી રહવેાનો પ્રશ્ન હલ થયો 
અને બાળપણના ં સભંારણા ં (તારક મહતેાના ં ઉલ્ટા 
ચશમાવંાળા ભીડે માસ્તરના શબ્દોમા ં 'અમારા 
જમાનાની વાતો') ત્રમિો સાથે વહેંચીને તાજી કરીશુ ં
એમ ત્રવચાયુું.  
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તે મજુબ મારા લખાણની હસ્તપ્રત કેટલાક ત્રમિોને 
વાચંવા માટે આપી. આ ત્રમિોને મારંુ લખાણ રસપ્રદ 
લાગયુ ંઅને તેઓએ આ લખાણને પસુ્તકરૂપ આપવા 
સચુન કયુું. પરંત ુ ફરીથી વ્યસ્ત બનેલી જજિંદગીમા ં
હસ્તપ્રતને મઠારીને પસુ્તકરૂપ આપવાનો યોગ જલ્દી 
આવ્યો નહીં. કદાચ કુદરતને ફરીથી પગનુ ં ફે્રકચર 
કરાવવાનુ ં પસદં નહીં હોય! છેવટે બેંકમાથંી ત્રનવિૃ 
થયા પછી હવે આ અધરંુૂ કાયષ પરંુૂ થયુ ં અને તેના 
ફળસ્વરૂપ આ  પસુ્તક રજૂ કરૂ છં. 
 

હું કોઈ લેખક હોવાનો દાવો કરતો નથી કે આ પસુ્તક 
મારી આત્મકથા છે તેવુ ંપણ કહતેો નથી. આમ પણ 
આત્મકથા લખવાનુ ં કાયષ ઘણુ ં મશુકેલ છે. આત્મકથા 
લખવાના સદંભષમા ં અબ્રાહમ કાઉલીનુ ં એક સરસ 
અવતરણ યાદ આવે છે.  

 

“પોતે પોતાના ત્રવશે લખવામા ંમજા તો છે, પણ મશુકેલી 
પણ છે, કારણકે પોતાના ત્રવશે કશુકં ખરાબ લખતા ં
પોતાને ખટકે અને સારંુ કહતેા ં સાભંળનાર કે 
વાચંનારને ખટકે!”  

 

આમ આ પસુ્તક મારી આત્મકથા નથી. મેં તો ફક્ત 
મારા બાળપણના સમયના ગામડાના ંલોકજીવન અને 
સસં્કૃત્રતને લગતુ ં વાસ્તત્રવક ચચિ, મારા મનમા ં જેવુ ં
ધરબાયેલુ ંહત ુ ંતેનુ ંતેવુ ંત્રનરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કયો 
છે. જો વાચંકોને આ પસુ્તકમા ં રસ પડશે અને 
વાચંવાલાયક ગણશે તો મારો પ્રયત્ન સફળ ગણીશ.  
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વાચંકોને મારા લખાણમા ંમાહહતીદોર્, ઉણપ કે અડય 
કોઈ ક્ષત્રત જણાય તો મને પિ, ઈ મેલ અથવા વોટ્સ 
એપ દ્વારા જાણ કરવા ત્રવનતંી છે. ઉપરાતં આપના 
પ્રત્રતભાવો મને જણાવવા ત્રવનતંી છે.  

 

આ પસુ્સ્તકા તથા મારા ં અડય લખાણો મારા બ્લોગ 
'દાદાજીની વાતો' ( dadajinivato.wordpress.com ) 
ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  
 

આ પસુ્સ્તકાના લખાણથી પ્રકાશન સધુીના ભગીરથ 
કાયષમા ંદરેક તબકે્ક મને સલાહ-સચુન, સાથ-સહકાર 
તેમ જ પ્રોત્સાહન આપવા માટે મારા ંપત્ની કત્રપલાબેન 
ત્રિવેદી તથા ત્રમિો શ્રી ભરતભાઈ ત્રિવેદી, શ્રી 
રમેશભાઈ ત્રિવેદી, શ્રી પ્રભદુાન ગઢવી તથા અડય સવે 
ત્રમિોનો હું ઋણસ્વીકાર કરંુ છં. 
 

ઉિરાયણ, સવંત ૨૦૭૧     
   

તા. ૧૪-૦૧-૨૦૧૫       

સરેુશ ત્રિવેદી 
અમદાવાદ  

M 98793 53784 
Email: dadajinivato@gmail.com    

mailto:dadajinivato@gmail.com
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~~: અનકુ્રમચણકા :~~ 

૧) માર ું ગામ –માડકા 

૨) બાપા અને બા  

૩) નનશાળ  

૪) મકાનોની બાુંધણી  

૫) લોકજીવન  

૬) મનોરુંજન 

૭) ગામડાનાું દૂષણો     
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~~: (૧) મારંુ ગામ – માડકા :~~ 

 

એક તો મારો બનાસકાઠંા જીલ્લો એ ગજુરાતનો સૌથી 
છેવાડાનો અને સૌથી પછાત જીલ્લો (ત્રશક્ષણ, આરોગય, 
ખેતી, ત્રસિંચાઇ, ઉદ્યોગ-ધધંા, સાધનસગવડ ત્રવગેરે 
બધા ં જ કે્ષિોમા)ં અને એમાયં મારો વાવ તાલકુો 
બનાસકાઠંા જીલ્લાનો પણ સૌથી છેવાડાનો અને સૌથી 
પછાત તાલકુો. રાજ્યનો એટલા છેવાડાનો ભાગ કે 
ગજુરાતના અડય ત્રવસ્તારમા ંવસતા લોકોને અને કદાચ 
સરકારને પણ વાવ તાલકુાનુ ંઅસ્સ્તત્વ છે તે જ ખબર 
નહહ હોય. એને લીધે જ આજથી પચાસ વર્ષ પહલેા ં
વાવ તાલકુાને લગતા કોઈ સમાચાર ગજુરાતના ં તે 
વખતના ંજાણીતા ંઅખબારો (ગજુરાત સમાચાર, સદેંશ 
અને જનસિા)મા ંબેચાર મહીને નાની એવી કોલમમા ં
છપાય તો પણ અમને બહુ મોટી ઘટના લાગતી. 
 

‘નબળા કુતરાને બગાઈઓ ઘણી’ એ ડયાયે કુદરતે પણ 
વાવ તાલકુાને ત્રવર્મ વાતાવરણ આપયુ ંછે. ઉનાળામા ં
સખત ગરમી તપાવે, ત્રશયાળામા ંભયકંર ઠંડી થથરાવે, 
જયારે ચોમાસામા ંઓછો વરસાદ રડાવે. કચ્છના ભેંકાર 
રણ ઉપરથી અને સઈુગામ-નડાબેટ તરફની મીઠંુ પાકે 
એવી ખારી જમીન પરથી આવતા પવનો સમગ્ર 
વાતાવરણને ક્ષારમય બનાવી દે. ભતૂળના ંપાણી ઘણા ં
ઊંડા ંઅને તે પણ ખારા.ં ચોમાસુ ંસારંુ રહ ેતો વર્ષમા ં
એક પાક થાય નહીં તો રામરામ. પીવાના પાણીની 
પણ એવી તકલીફ કે વાવ તાલકુાના ં૧૨૧ ગામોમાથંી 
લગભગ એંસી ગામોને ટેડકર મારફતે અથવા ૬૦–૭૦ 
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કી મી દૂરથી પાઈપલાઈન મારફતે પાણી આપવુ ં
પડત ુ.ં 
પણ કુદરતનો એક કહરશમા હોય છે. બળબળતા ત્રવશાળ 
રણમા ં જયા ં ચારેકોર રેતીનો સમદંર લહરેાતો હોય, 
પાણી તો ફક્ત મગૃજળરૂપે જ હોય અને ઝાડપાનને 
બદલે છૂટાછંવાયા ંઝાખંરા ંજ નજરે પડતા ંહોય, એવા 
રણની વચ્ચે પણ કયાકં સુદંર મઝાનો રણદ્વીપ હોય છે, 
જયા ંનાની સરખી મીઠા પાણીની તલાવડી હોય, તેની 
ચારેકોર વકૃ્ષોની લીલોતરી હોય અને મનને શાતા મળે 
તેવુ ંવાતાવરણ હોય. એ જ રીતે વાવ તાલકુામા ંપણ 
કેટલાકં ગામો રણદ્વીપની જેમ મીઠંુ પાણી ધરાવતા ં
તળાવ-કવૂા અને વકૃ્ષોની વનરાજીવાળા ંહતા.ં માડકા 
એવુ ંએક ગામ. 
 

મારા બાપા (ત્રપતાજી), ચીમનલાલ ત્રિવેદી, માડકાની 
પ્રાથત્રમક  શાળામા ં હડેમાસ્તર તરીકે વર્ષ ૧૯૫૭થી 
૧૯૬૫ સધુી રહ્યા. તે પહલેા ંતેઓ વાવ તાલકુાના ંજ 
સઈુગામ અને ભોરોલ ગામોની શાળામા ં હડેમાસ્તર 
હતા. તે દરમ્યાન સઈુગામ ખાતે વર્ષ ૧૯૫૩મા ંમારો 
જડમ. બાદમા ંભોરોલ ખાતે વર્ષ ૧૯૫૫મા ંમારા નાના 
ભાઈ રમેશભાઈનો જડમ અને માડકામા ંવર્ષ ૧૯૫૭મા ં
સૌથી નાના ં બેન રંજનબેનનો જડમ. આમ માડકાના 
અમારા રહવેાશનો સમયગાળો વર્ષ ૧૯૫૭થી ૧૯૬૫ 
સધુીનો હતો. તે સમયગાળાનુ ં એટલેકે અત્યારથી 
લગભગ પચાસેક વર્ષ પહલેાનં ુ ં લોકજીવન અને 
સસં્કૃત્રતનુ ંચચિ મેં જેવુ ંઅનભુવ્યુ ંતેવુ ંઅહીં રજૂ કરવાનો 
પ્રયત્ન કયો છે.  
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માડકા તે વખતે લગભગ બેએક હજારની વસ્તી 
ધરાવતુ ંખોબા જેવડંુ નાનકડંુ પણ રચળયામણુ ંગામ. 
ગામના એક છેડેથી બીજા છેડે ચાલીને જઈએ તો પણ 
આઠ-દસ ત્રમનીટમા ં આરામથી પહોંચી જવાય. પણ 
ગામની વચ્ચે ત્રવશાળ ચોકમા ંએક બાજુ રૂપકડા જૈન 
દેરાસરની ધજા આકાશમા ંલહરેાતી હોય, બીજી બાજુ 
જૈન ઉપાશ્રયમા ંસ્તવન અને પ્રવચનની ગુજં સભંળાતી 
હોય, સામે ત્રનશાળમા ં(પ્રાથત્રમક શાળા) ત્રવદ્યાથીઓના 
ભણવાના અવાજો આવતા હોય, ચોકમા ંભલૂકાઓંની 
રમતગમતની ધમાચકડી ચાલતી હોય, ઘટાદાર 
લીમડાના ંવકૃ્ષો ના લહરેાતા અવાજ સાથ ેપક્ષીઓનો 
કલરવ સભંળાતો હોય, ગામની સીમમા ંમીઠા પાણીનુ ં
મોટંુ તળાવ બારેમાસ પાણી ભરેલુ ંહહલોળા લેત ુ ંહોય, 
તેની એક બાજુ ત્રશવાલય અને બીજી બાજુ 
હનમુાનજીની દેરીના ઘટંારવ સાજં-સવાર તાલબદ્ધ 
રીતે ગુજંતા હોય,  

 

તળાવની ચારેબાજુ વડલા, પીપળા, લીમડા, આંબા, 
જંાબડુા જેવા ંઘટાદાર વકૃ્ષો, આંખ ઠારે તેવી વનરાજી 
અને તેની ઉપર મોર, પોપટ, બલુબલુ, હોલા, કબતૂર, 
કાગડા, કાબર, ચકલીઓ જેવા ં પક્ષીઓ હકલહકલાટ 
કરતા ં હોય, જે માડકાને ખરેખર રચળયામણુ ં ગામડંુ 
બનાવતા ંહતા.ં ઉપરાતં ગામની ચોતરફના વગડામા ં
વાદંરા, રોઝ (નીલગાય), સસલા,ં ત્રશયાળ, જેવા ં
પશઓુ; તેતર, લેલા,ં લક્કડખોદ, સમડી, ગીધ, 
બગલા, જળકકૂડી, ટીટોડી, જેવા ં પક્ષીઓ અને 
નોચળયો, ઘો, છછંદર, કાચીંડા, સાપ, વીંછી, અજગર, 
કાચબા, જેવા અનેક જીવો મેં જાતે જોયેલા છે.     
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જૂનો ઈત્રતહાસ ફંફોળતા ંજાણવા મળે છે કે લગભગ 
ચોથા સૈકામા ં માકુંડઋત્રર્એ આ ગામ વસાવેલુ,ં જે 
માકુંડ પરથી માડકા તરીકે જાણીત ુ ં થયુ.ં માડકામા ં
મખુ્ય વસ્તી કણબી પટેલોની હતી. તે ઉપરાતં જૈન 
વાણીયા, બ્રાહ્મણ, દરબાર, સોની, સથુાર, ગઢવી, 
ખિી, રબારી, સાધ,ુ હહરજન ત્રવગેરે જ્ઞાત્રતઓની વસ્તી 
હતી. મોટાભાગના લોકો સીધી કે આડકતરી રીતે 
ખેતીવાડીના વ્યવસાયમા ં સકંળાયેલા હતા. જૈનો 
વેપારધધંામા ં અને અડય કોમો તેમના પાહરવાહરક 
ધધંામા ંજોડાયેલા હતા. 
 

સરુક્ષાના ંકારણોસર જૈનો અને સોની જેવી જ્ઞાત્રતઓના ં
રહણેાકં ગામની વચ્ચેના ભાગમા ં હતા.ં તે પછી 
બહારના ભાગમા ં ઈતર કોમોના ં ઘર હતા.ં ખેતીના 
ધધંામા ંસીધી રીતે જોડાયેલા લોકો તથા પશપુાલન 
કરનારા રબારીઓને મોટી જગયાની જરૂર પડતી 
હોવાથી તેમના ં ઘર ગામની બહારની તરફ હતા.ં 
અસ્પશૃયતાના કારણોસર દચલત કોમના ંઘર  ગામની 
બહારની તરફ હતા.ં તે વખતે મોટેભાગે જે તે જ્ઞાત્રતના ં
રહઠેાણ એક ત્રવસ્તારમા ંજ રહતેા.ં જેથી ગામની શેરીઓ 
પણ વાચણયાશરેી, કણબીશેરી, બ્રાહ્મણવાસ, 
સથુારવાસ, સોનીશરેી, દરજીવાસ એવા ં નામથી 
ઓળખાતી. તે સમયે લગભગ બધા ં ગામડાઓંમા ં
રહઠેાણની આ મજુબની વ્યવસ્થા હતી. 
  

તે સમયે ગામડાઓમા ં ભણતરનુ ં પ્રમાણ ઘણુ ં ઓછં 
હત ુ,ં તેથી નોકરી કરવાવાળો વગષ ખાસ હતો નહહ. 
વળી ગામમા ંનોકરી કે રોજગારીની તક પણ ખાસ ન 
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હતી. આખા ગામમા ં નોકહરયાત વગષમા ં િણ-ચાર 
ત્રશક્ષકો અને તલાટી, ટપાલી ત્રવગેરે મળીને માડં છ-
સાત નોકહરયાત હતા. ગામમા ંપ્રાથત્રમક શાળા, પોસ્ટ 
ઓહફસ અને ગ્રામપચંાયત કચેરી ત્રસવાય અડય કોઈ 
સરકારી કચેરી (ઓહફસ) કે ખાનગી સસં્થા હતી જ નહહ. 
આવી પહરસ્સ્થત્રતને લીધે તે સમયે કહવેાત ુ ં કે ઉિમ 
ખેતી, મધ્યમ વેપાર અને કત્રનષ્ઠ નોકરી.  

 

સમયની સાથે હવે આ પહરસ્સ્થત્રત બદલાઈ ગઈ છે. 
ખેતીના ભોગે વેપાર તથા ઉદ્યોગોને વધારે મહત્વ 
આપવાની સરકારી નીત્રતઓને લીધે અને આધતુ્રનક 
ખેતી વધનેુ વધ ુ ખચાષળ બની રહી હોવાથી નાના 
ખેડૂતો માટે ખેતી હવે નફાકારક રહી નથી. પઢેી દર 
પેઢી ખેતીની જમીનોનુ ંવારસાઈ મજુબ ત્રવભાજન થતુ ં
હોવાથી ખેડૂતો પાસે જમીનનો જથ્થો ઘટતો જાય છે, 
જેથી ત્રવદેશોમા ંથાય છે તેમ મોટા પાયા ઉપર ખેતી 
થઇ શકતી નથી. વળી આજની નવી પઢેી ખેતીને 
મજૂરી ગણે છે અને તેને બદલે ખરુશીમા ં બેસીને 
કરવાની નોકરી (વ્હાઈટ કોલર જોબ)ને પહલેી પસદંગી 
ગણે છે. તદુપરાતં વેપાર તથા ઉદ્યોગનો ત્રવકાસ વધારે 
થવાથી જમીનોની હકિંમત અનેકગણી વધી ગઈ છે. 
જેથી નાના ખેડતૂો નવી જમીન ખરીદી શકતા નથી, 
પરંત ુપોતાની જમીનના સારા ભાવ આવવાથી તેને 
વેચીને શહરેમા ંવેપાર-ધધંા માટે જવા લલચાઈ ગયા 
છે. આથી હવે ગામડાનંી વસ્તી શહરેો તરફ સ્થળાતંર 
થઇ રહી છે, કારણકે શહરેોમા ંભણતર અને નોકરીધધંા 
માટે ઘણી તકો છે. આથી આજના સમયમા ં
વ્યવસાયની પસદંગીની વ્યાખ્યા પણ બદલાઈને કંઈક 
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આવી થઇ ગઈ છે -ઉિમ સરકારી નોકરી, મધ્યમ 
વેપાર ધધંા અને કત્રનષ્ઠ ખેતી. 
 

ગામના બજારની વાત કરંુ તો ગામમા ંમાડં દસબાર 
દુકાનો હશ,ે જે સપંણૂષપણે જૈનોની હતી. તેમાનંી 
મોટાભાગની ચોકની આસપાસ જ હતી. આ બધી 
દુકાનો કહરયાણાની અને કાપડની દુકાનો જ હતી. 
આજની પેઢીને કદાચ આશ્ચયષ થશે, પણ વાસણ, 
કટલેરી, સ્ટેશનરી, હાડષવેર, મીઠાઈ ત્રવગેરે તો ઠીક, 
પણ  હજામત, દરજી, દૂધ-દહીંની દુકાન (ડેરી), ચા-
નાસ્તાની  હોટલ કે પાનનો ગલ્લો પણ ગામમા ંન હતો. 
આવી બધી ખરીદી માટે ગામલોકોને નજીકના મોટા 
ગામ વાવ જવુ ં પડત ુ.ં હજામત, ત્રસલાઈકામ, જેવા 
ધધંા કારીગરો પોતપોતાના ઘરેથી જ કરતા. ચાની 
કીટલી પણ ફક્ત બસસ્ટેડડ પર એક જ જગયાએ હતી. 
મોટેભાગે રહઠેાણના અમકુ ભાગમા ંજ ધધંાની જગયા 
રહતેી, જેથી ધધંાની જગયા માટે અલગ ખચષ કરવો ન 
પડે અને ધધંાની દેખરેખ પણ સરળ રહ.ે    

 

ગામના ચોકમા ંઆવેલુ ંજૈન દેરાસર એ શે્વતાબંર જૈન 
સપં્રદાયનુ ંપ્રાચીન અને જાણીત ુ ંતીથષધામ છે. મળતી 
માહહતી મજુબ આ તીથષધામ આશરે એક હજાર વર્ષ 
જૂનુ ં  હોવાનુ ંકહવેાય છે. શ્રી શાસ્ડતનાથ ભગવાનનુ ં
મળૂ દેરાસર સવંત ૨૦૩૪મા ંએટલે કે વર્ષ ૧૯૭૭મા ં
નવત્રનમાષણ થયેલ છે. જયારે શ્રી ચચિંતામણી પાશ્વષનાથ 
ભગવાનના દેરાસરની પ્રત્રતષ્ઠા સવંત ૨૦૦૨મા ંએટલે 
કે વર્ષ ૧૯૪૫મા ંથયેલી છે. સફેદ આરસપહાણમાથંી 
બનેલા આ સુદંર દેરાસરમા ં શ્રી ગોડી પાશ્વષનાથ 
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ભગવાન અને શ્રી અંતરીક્ષ પાશ્વષનાથ ભગવાન તથા 
ખેતરપાળ  શ્રી મણીભદ્ર વીર અને શ્રી રંગાદાદાની 
પધરામણી કરેલ છે. પ્રાચીન અને મોટંુ જૈન તીથષધામ 
હોવાથી દૂરદૂરથી જૈન દશષનાથીઓ મોટી સખં્યામા ં
દશષન અને પજૂા કરવા આવે છે. દર વરે્ પ્રત્રતષ્ઠા 
હદવસ વૈશાખ સદુ દશમના રોજ ખબૂ ધામધમૂથી 
ઉત્સવ મનાવાય છે.  

 

દેરાસરના બહારના ભાગમા ંદુકાનો બનાવેલી છે, જેના 
ધાબા ઉપર પક્ષીઓને ચણ નાખવામા ં આવે છે. 
બાળપણમા ંઅમે જાતભાતના ંપક્ષીઓને ચણતા ંજોવા 
માટે અવારનવાર અહીં આવતા. દેરાસરના ધ્વજદંડ 
ઉપર ઘણીવાર એક મોર બેસતો હતો. સાજંના સમયે 
આ મોર બાજુના ઝાડ પરથી મોટી પાખંો ફફડાવતો 
અને તીણો કેકારવ કરતો આવીને ધ્વજદંડ ઉપર 
નાનકડી જગયામા ં ઉતરાણ કરતો ત્યારે જાણે કે 
ત્રવમાનનુ ં લેડડીંગ થતુ ં હોય એવુ ં જોવાલાયક દ્રશય 
સજાષત ુ!ં  

 

દેરાસરની સામે જૈન ઉપાશ્રયનુ ંબે માળનુ ંમકાન છે, 
જેનો ઉપયોગ જૈન સાધ ુતથા સાધ્વીજી જે મહારાજ 
સાહબેના માનવાચક નામથી ઓળખાય છે, તેમના 
રહઠેાણ માટે તેમજ ધાત્રમિક પજૂા, સામાત્રયક, પ્રવચન 
અને ધાત્રમિક ત્રશક્ષણ માટે થતો. મારા રહઠેાણથી એકદમ 
નજીક હોવાથી અને બાળત્રમિોમા ંઘણા જૈન હોવાથી હું 
અવારનવાર તેમની સાથે દેરાસર તથા ઉપાશ્રયમા ં
જતો. વાચંનના શોખને લીધે જૈનધમષના ં પસુ્તકો 
વાચંતો અને નવકાર મિં પણ કંઠસ્થ કરેલ.  
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જૈનોના ંધાત્રમિક સ્થળોની હહિંદુઓના ંધાત્રમિક સ્થળો સાથે 
સરખામણી કરીએ તો પ્રથમ દ્રન્ષ્ટએ જૈનદેરાસરોની 
સ્વચ્છતા અને શાતં્રત ઊડીને આંખે વળગે તેવા ંહોય છે. 
હહિંદુ મહંદરોમા ંભક્તો દ્વારા કંકુ, ચોખા, નાચળયેર, ફૂલ, 
અગરબિી, ચ ૂદંડી, દૂધ, ઘી, તેલ, ત્રસિંદુર, જાતજાતના 
પ્રસાદ ત્રવગેરે અનેક પજૂાદ્રવ્યોનો પ્રમાણભાન વગર 
ઉપયોગ કરવામા ં આવે છે. જે મહંદરના પહરસરને 
સ્વચ્છ રાખવામા ંબાધારૂપ બને છે. આથી ભાત્રવકો આ 
પજૂાદ્રવ્યો પજુારીને જ આપે અને ફક્ત પજુારી જ તેનો 
ઉપયોગ કરી શકે તેવો ત્રનયમ બનાવવામા ંઆવે તો 
કદાચ હહિંદુ મહંદરો ચોખ્ખા ંરહી શકે. આ ત્રનરીક્ષણ સાથે 
સહમત હોય તે દરેક જણે પોતાનાથી જ શરૂઆત કરવી 
જોઈએ કે પોતે મહંદરને પજૂાદ્રવ્યોથી અસ્વચ્છ નહીં 
બનાવે.  

 

તદુપરાતં હહિંદુ મહંદરોમા ં(અને અડય ધમષના ંસ્થાનકોમા ં
પણ) લાઉડસ્પીકરનો બેફામ ઉપયોગ અવાજનુ ં
પ્રદૂર્ણ (નોઈઝ પોલ્યશુન) પેદા કરે છે, જેથી મહંદરમા ં
આવીને માનત્રસક શાતં્રતનો જે અનભુવ થવો જોઈએ તે 
થતો નથી. આ બાબતમા ં પણ આપણે ગભંીરતાથી 
ત્રવચારવાનો સમય હવે પાકી ગયો છે. 
 

ઉપાશ્રયની બહારના ભાગમા ં એક મોટો ઓટલો 
બનાવેલ છે, જેનો ઉપયોગ ગામના ચોતરા તરીકે 
થતો. સાજંના સમયે ગામના લોકો અહીં એકઠા થતા 
અને અલકમલકની વાતો તથા ગામગપાટા કરતા. 
 

ચોક ગામની વચ્ચોવચ હતો, તેથી ગામના સામહૂહક 
ઉત્સવ તથા મનોરંજનના બધા કાયષક્રમો અહીં 
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ઉજવાતા. અહીં નોરતા ં (નવરાિી), ગોકુળઆઠમ 
(જડમાષ્ટમી), હદવાસો, અખાિીજ જેવા તહવેારોમા ં
ઢોલના તાલ ઉપર ગરબાની રમઝટ જામે. રાત્રિના 
સમયે કોઈવાર રામાયણ કે મહાભારતના પ્રસગંો અને 
પથૃ્વીરાજ ચૌહાણ કે જસમા ઓડણ જેવાની વાત લઈને 
નાટક ભજવતા રાવળીયા આવે તો કોઈવાર ભ ૂગંળ 
સાથ ેરંગલાને લાવીને ભવાઈયા ધમૂ મચાવે. કોઈવાર 
પ્રાચીન અને અવાષચીન નાટકો ભજવતી નાટકમડંળી 
ગામના લોકોનુ ંમનોરંજન કરે તો કોઈવાર સરકારના 
માહહતીખાતાની જીપ પ્રોજેક્ટર તથા જનરેટર લઈને 
આવે અને કોઈ નાનીસરખી હફલ્મ બતાવે. તે જ રીતે 
હદવસના ભાગમા ંક્યારેક નટ અને મલ્લ જાતભાતના 
અંગકસરતના ખેલ રજૂ કરે તો ક્યારેક બજાણીયા 
દોરડા પર ચાલવાના અદભતૂ ખેલ કરે. સાપ અને 
નોળીયો લઈને, મોરલી વગાડતો વાદી પણ આવે તો 
માકંડંુ અને રીંછ લઈને, ડુગડુગી વગાડતો મદારી પણ 
આવે. કોઈવાર જુદાજુદા વેશ પહરેીને મનોરંજન કરતો 
બહુરૂપી આવે તો કોઈવાર હાથી લઈને ફાળો 
ઉઘરાવતા સાધઓુ આવે. વળી ક્યારેક ત્રપિળના ં
વાસણને કલાઈ કરનારો આવે તો કયારેક રંગબેરંગી 
રમકડા ંઅને ઘરવપરાશની વસ્તઓુ વેચતો ફેહરયો પણ 
આવે.  

 

આવો કોઈપણ ખેલ કે ઉત્સવ હોય અથવા હરખનો, 
શોકનો કે ઝઘડાનો કોઈપણ બનાવ બને, ગામના લોકો 
તરતજ ભેગા થઇ જતા અને જે તે પ્રસગંની મજા લેતા 
અથવા બીજાના દુુઃખમા ં સહભાગી થતા. તેનુ ં મખુ્ય 
કારણ એ હત ુ ં કે તે વખતે લોકો પાસે પસૈા નહોતા, 
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પણ સમય ઘણો હતો. જયારે આજના જમાનામા ંપૈસો 
બધા પાસે ઘણો આવી ગયો છે, પણ સમય કોઈની 
પાસે નથી. એટલે સધુી કે મોટા ં થઇ ગયા પછી 
સતંાનોને પોતાના ંમાબાપ માટે પણ સમય નથી!  

 

અમારંુ રહઠેાણ ચોકની એકબાજુ આવેલ ત્રનશાળની 
પાછળ ક્વાટષરમા ંજ હત ુ,ં જેથી ચોકમા ંઉજવાતા દરેક 
પ્રસગંમા ંસહભાગી થવાનુ ંઘેરબેઠા ંજ થઇ જતુ.ં હાલની 
પહરસ્સ્થત્રત મજુબ તો ગામના બધા પ્રસગંો જો પોતાના 
ઘર પાસે જ ઉજવાય તો એવી જગયાએ રહવેાનુ ંપણ 
િાસદાયક થઇ પડે. પરંત ુતે જમાનામા ંસામાજીક કે 
ધાત્રમિક પ્રસગંો ઉજવવામા ં અત્યારે જે રીતે 
લાઉડસ્પીકર, મ્યઝુીક સીસ્ટમ, બેડડવાજા, ફટાકડા 
ત્રવગેરેના કાનના પડદા ફાડતા ઘોંઘાટીયા અવાજ, 
ટ્રાહફક વ્યવસ્થા ખોરવી દેતી ભીડ, ગલુાલ, કંકુ, ફૂલો 
અને ફટાકડાનો કચરો તથા સમયમયાષદાના પાલનની 
ત્રવવેકચકૂ થાય છે તે નહોતી થતી. તે સમયે ગામમા ં
વીજળી હજુ આવી નહોતી અને પેટ્રોલ કે ડીઝલથી 
ચાલતા ંકોઈ વાહન ગામમા ંનહોતા.ં જેથી આંખો આંજી 
દેતી ફોકસલાઈટો નહોતી કે બરાડતા ં લાઉડસ્પીકર 
નહોતા,ં વાહનોની ભીડ નહોતી કે પેટ્રોલના ધમુાડાનુ ં
પ્રદૂર્ણ નહોત ુ.ં વળી મોડી રાતે કે વહલેી સવારે 
પ્રસગંોની ઉજવણી થતી નહીં. જેથી અત્યારની જેમ 
પ્રસગંોની ઉજવણી વખતે અડય લોકોને કોઈ 
તકલીફનો ભોગ બનવુ ંન પડતુ.ં 
 

આ સદંભષમા ંજાણીતા હાસ્યલેખક શાહબદુ્દીન રાઠોડ રજૂ  
કરે છે તે વાત યાદ આવે છે. ત્રવઠ્ઠલે પછૂ્ુ ં કે મારે 
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સમાજસેવા કરવી છે તો શુ ંકરંુ? તેને જવાબ મળ્યો: 
'કોઈને નડતો નહહ.' આમ કેટલાક લોકો સમાજને 
ઉપયોગી કોઈ કામ ન કરે તો કઈ વાધંો નહહ, પરંત ુ
સમાજના સારા કામનો ત્રવરોધ ના કરે તે જ મોટી વાત 
છે. આ જ રીતે લોકો પોતાનો પ્રસગં ઉજવવામા ંબીજા 
લોકોને કોઇપણ રીતે નડતરરૂપ ના બને તો તે પણ 
મોટી સમાજસેવા કરી ગણાય. 
 
    

~~: પચંામતૃ :~~ 

તમે કોઈપણ ઘરડાઘરમા ંજઈને ત્યાનંા વડીલોને પછૂશો 
કે તમારા ંસતંાન શુ ંકરે છે, તો જવાબ મળશ ેકે ડોકટર, 
વકીલ, અત્રધકારી, ત્રશક્ષક કે વેપારી છે, પરંત ુક્યારેય એવુ ં
સાભંળવા નહી મળે કે તેમના ંસતંાન અભણ ખડેતૂ છે. તમે 
માનો કે ન માનો, પણ એ સત્ય છે કે અભણ ખડેતૂના ં
માબાપને ક્યારેય ઘરડાઘરમા ં જવાનો સમય નથી 
આવતો. 
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~~: (૨) બાપા અને બા :~~ 

 

મારા જીવન ઘડતરમા ંસૌથી મોટો પ્રભાવ પડયો હોય 
તો તે મારા બાપા અને બાનો હતો. મારા બાપા, 
ચીમનલાલ ત્રિવેદી, સરળ સ્વભાવના આનદંી માણસ 
અને આજડમ ત્રશક્ષક. ઊંચુ ં ભરાવદાર શરીર, ગોળ 
મોઢંુ, મોટી પે્રમાળ આંખો, માથે ચમકતી ટાલ, દૂધ 
જેવા સફેદ ઝભ્ભા ઉપર કાળી બડંી પહરેે, તેવુજં સફેદ 
ધોત્રતયુ ંઅને પગમા ંચામડાની સાદી મોજડી. દેખાવ 
પરથીજ પ્રભાવશાળી વડીલ તરીકે માન આપવાનુ ંમન 
થાય તેવુ ં વ્યસ્ક્તત્વ. ઓછાબોલો સ્વભાવ પણ 
મનપસદં ત્રવર્ય પર વાત કરવાની તક મળે તો કલાકો 
સધુી અસ્ખચલત બોલી શકે.  

 

તે જમાનામા ંચસુ્ત કહવેાય એવા બ્રાહ્મણ પહરવારમા ં
જડમ એટલે બાપા પણ ધાત્રમિક ભાવનાવાળા હતા, 
પરંત ુતેઓ કમષકાડંમા ંખાસ શ્રદ્ધા રાખતા નહહ. તેઓ 
દરરોજ ગીતાપાઠ અને માળા કરતા, પણ સેવાપજૂા 
અને ટીલાટંપકામંા ંમાનતા નહહ. ચાલવા નીકળે તો 
મહંદરે જાય, પરંત ુદરરોજ મહંદરે જવુ ંજ જોઈએ તેવુ ં
માને નહહ. ખરેખર તો તેઓ વાસ્તવવાદી હતા. તેઓ 
એટલા ફરજપરસ્ત હતા ં કે તેમને આદશષ બ્રાહ્મણને 
બદલે આદશષ ત્રશક્ષક થવુ ંવધારે પસદં હત ુ.ં ગીતામા ં
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્ુ ંછે: યોગ: કમષસ ુકૌશલમ ્અથાષત 
પોતાનુ ં કમષ કુશળતાપવૂષક કરવુ ં તેનુ ં નામ યોગ. 
ગીતાનો આ ઉપદેશ તેમણે બરાબર પચાવ્યો હતો. 
તેમણે ત્રશક્ષક તરીકેના ધમષનુ ં ચોકસાઈપવૂષક અને 
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ચીવટપવૂષક પાલન કરવા બ્રાહ્મણધમષના પાલનમા ં
થોડીઘણી બાધંછોડ કરી હતી.  

 

ત્રશક્ષક તરીકે તેઓ પે્રમાળ પણ કડક ત્રશસ્તપાલનના 
આગ્રહી. સમયપાલનના એવા પાબદં કે રહઠેાણ અને 
ત્રનશાળ જોડે જ હતા,ં પણ દરરોજ સમય પહલેા ંજ 
ત્રનશાળમા ંહાજર થઇ જાય અને સાજંે સમય પરૂો થયા 
પછી જ ઘેર જાય. બાજુમા ંજ ઘર હોવા છતા ંત્રનશાળના 
સમય દરમ્યાન ક્યારેય જમવા માટે કે ચા પીવા માટે 
પણ ઘેર ન જાય.  

 

ત્રવદ્યાથીઓને ભણાવવાની તેમની પદ્ધત્રત સરળ અને 
જલ્દી સમજણ પડે તેવી હતી. તે સમયમા ંગચણતનો 
ત્રવર્ય ખબૂ અગત્યનો પરંત ુ ઘણો અઘરો ત્રવર્ય 
ગણાતો. શાળામા ં કોઈપણ ઇડસ્પકેશન આવે તો 
ત્રવદ્યાથીઓને ગચણતના જ સવાલ પછૂાતા અને 
ગચણતના ત્રવર્યની આવડત મજુબ જ ત્રવદ્યાથીની 
હોત્રશયારી નક્કી થતી. તેથી ગચણતનો ત્રવર્ય સારી 
રીતે ભણાવી શકે તેવા ત્રશક્ષકને ઘણુ ંમાન મળતુ.ં બાપા 
ગચણતના ત્રવર્યના ઊંડા જાણકાર હતા. ઉપરાતં 
ગચણત જેવો અઘરો ત્રવર્ય દાખલા (ઉદાહરણ) આપીને 
એવી રીતે સમજાવતા કે ત્રવદ્યાથીઓને તરત જ ગળે 
ઉતરી જતુ.ં આજ રીતે બીજા બધા ત્રવર્ય પણ 
તલ્લીનતાથી અને ઓતપ્રોત થઈને ભણાવતા. તેમની 
પાસે ભણવામા ં ત્રવદ્યાથીઓને એટલી મજા પડતી કે 
ત્રવદ્યાથીઓ તેમના ત્રપરીયડની રાહ જોતા. તેમની 
ભણાવવાની પદ્ધત્રત તેમના ઘણા ત્રવદ્યાથીઓ આજે પણ 
યાદ કરે છે.  
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ભણાવવા ઉપરાતં ચચિકામ, કાગળકામ, પઠૂાકામ, 
ગીત-સગંીત, નાટક, રમતગમત, કસરત જેવી દરેક 
ઈતર પ્રવતૃ્રિમા ં પણ તેમની કુશળતા હતી અને 
ત્રવદ્યાથીઓ આ બધી કળાઓમા ં રસ લે અને ત્રનપણૂષ 
થાય તેવા પ્રયત્ન તેઓ કરતા.  

 

ત્રવદ્યાથીઓ અને ગામલોકોમા ં બાપાની લોકત્રપ્રયતાનુ ં
બીજુ ં એક કારણ હત ુ ં તેમની વાતાષઓ કહવેાની 
આવડત. તે જમાનામા ંમનોરંજનના એક સાધન તરીકે 
સારી રીતે વાતાષઓ રજૂ  કરી શકે તેવી વ્યસ્ક્તઓનુ ં
ઘણુ ં મહત્વ હત ુ.ં બાપા પૌરાચણક તથા ઐત્રતહાત્રસક 
કથાઓના અભ્યાસ ુ હતા અને લોકોને રસ પડે તેવી 
શૈલીમા ંવાતાષઓ કહવેામા ં ત્રનપણૂષ હતા. બાપા જયારે 
મહાભારત તથા રામાયણના પ્રસગંો કે પથૃ્વીરાજ 
ચૌહાણ, મહારાણા પ્રતાપ કે ત્રશવાજી મહારાજની 
વાતાષઓ કહવેાની શરુ કરે ત્યારે માિ ત્રવદ્યાથીઓ જ 
નહીં પરંત ુબીજા ત્રશક્ષકો અને ગામલોકો પણ એકઠા 
થઇ જતા અને કલાકો સધુી રસથી વાતાષ સાભંળતા.  

 

પસુ્તકવાચંનનો બાપાને ઘણો શોખ અને ત્રવદ્યાથીઓ 
વધ ુને વધ ુપસુ્તકો વાચેં તેવો તેમનો આગ્રહ. તેમણે 
જે જે શાળાઓમા ં કામ કયુું, ત્યા ં બધેજ વ્યવસ્સ્થત 
પસુ્તકાલયની સ્થાપના કરી. પસુ્તકો માટે સરકારી 
બજેટ તો બહુ ઓછં મળતુ,ં તેથી ફંડ ઉભુ ં કરવા 
ત્રવદ્યાથીઓ દ્વારા ગામમા ંનાટકનુ ંઆયોજન કરી, બધા 
ગામલોકોને એકઠા કરતા અને જાતે લોકોને સમજાવી 
ગામફાળો એકિ કરી તેમાથંી પસુ્તકો મગંાવતા. આ 
પસુ્તકાલયની સગવડ ત્રવદ્યાથીઓ ઉપરાતં ગામલોકો 
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માટે પણ ત્રન:શલુ્ક ઉપલબ્ધ રહતેી, જેથી ગામલોકો 
પણ તેનો ઘણો લાભ લેતા.     

 

તે જમાનામા ં ખેતીના વ્યવસાયમા ં જોડાયેલા ં
પહરવારોને બાળકોને ભણાવવાની જરૂર લાગતી નહહ, 
તેથી બાળકોમા ંભણતરનુ ંપ્રમાણ ઘણુ ંઓછં હત ુ.ં આથી 
બાપા ગામના દરેક વાલીને મળીને તેમના બાળકને 
ભણવા મોકલવા સમજાવતા. તેમના પ્રયત્નોથી ભણી 
શકેલા ઘણા લોકો બાપાને યાદ કરતા મેં જોયા છે. 
ત્રન:સ્વાથષભાવે કરેલા તેમના પ્રયત્નોથી ગામલોકોમા ં
તેમના માટે ઘણુ ંમાન અને આદર હતા.ં તેઓ લોકત્રપ્રય 
ત્રશક્ષક હતા અને ગામમાથંી તેમની બદલી ન થાય તે 
માટે ગામલોકો અત્રધકારીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરતા. 
બધા ગામલોકો તેમને ‘સાહબે’ કહતેા, એમા ંસાહબે 
તેમનુ ં ઉપનામ બની ગયુ ં હત ુ.ં આજે પણ માડકા 
ગામમાથંી કોઈ મળે તો બાપાનુ ંનામ લીધા ત્રસવાય 
‘સાહબે’ના રેફરડસથી જ વાત કરે છે. 
 

બાપાના ત્રશક્ષક તરીકેના જ્ઞાન અને અનભુવનો મને 
ઘણો લાભ મળ્યો. સાતમા ધોરણ સધુી તેમની પાસેજ 
ભણવાનુ ંથયુ.ં આથી વારસામા ંમળેલ ગણુ ઉપરાતં 
મારંુ ગચણત પાકંુ થયુ,ં ભણવામા,ં ચચિકામ અને 
પઠૂાકામ જેવી કળાઓમા ં અને ઈતરવાચંનમા ં રૂચી 
વધી, જેથી ભત્રવષ્યની પહરક્ષાઓમા ં ઉચ્ચ કક્ષાઓ 
મેળવવાનો પાયો તૈયાર થયો.  

 

એક આડવાત. હું ભણવામા ંહોત્રશયાર હોવાથી બાપાનો 
ફેવરીટ ત્રવદ્યાથી હતો. છતા ં એકવાર મેં લેશન 
(હોમવકષ) નહોત ુ ંકયુું, ત્યારે બીજા ત્રવદ્યાથીઓ સાથે મને 
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પણ બાપાએ વગષમા ંઉભા રહવેાની સજા કરેલી. બાપ-
બેટાનો સબંધં તે વગષમા ં ના ચલાવતા. આંખોમાથંી 
ટપકતા ંઆંસ ુસાથે ઉભા રહીને લેશન પરંુૂ કયુું ત્યારેજ 
સજા પરૂી થઇ. પછી તો હું એટલો સતકષ થયો કે 
બીજીવાર સજા મળે તેવી ભલૂ ફરી ક્યારેય ના કરી.        

 

એકવાર ગામમા ંનાટકમડંળી આવેલી. તે સમયે નાટક 
ચાલતુ ંહોય તે જ વખતે નાટકના ંઅમકુ પાિો પે્રક્ષકો 
વચ્ચે આવીને પ્રત્રતન્ષ્ઠત માણસો પાસેથી ફાળો 
ઉઘરાવે. જેવો તે વ્યસ્ક્ત ફાળો જાહરે કરે કે તરતજ આ 
પાિો મોટેથી જાહરેાત કરે કે ફલાણા ભાઈ અમકુ 
રૂપીયાનો ફાળો આપે છે. એટલે ચાલ ુનાટક અટકાવી 
મડંળીના બધા સભ્યો જે તે વ્યસ્ક્તનો જયજયકાર  
બોલાવે. આમ ફાળો લખાવનારની જાહરેમા ંવાહવાહ 
થાય. એકવાર બાપાએ ફાળો લખાવ્યો, પણ નામ 
આપયુ ં ‘રામભરોસે’. તેથી તેમના નામની જાહરેાત ન 
થઇ. મારા બાલત્રમિો પોતપોતાના વાલીઓના નામની 
જાહરેાતથી પોરસાતા હતા. તેથી મારી તે વખતની 
બાળકબદુ્ધદ્ધ મજુબ ફાળો આપવા છતા ંબાપાના નામની 
જાહરેાત ન થઇ તે મને પસદં ન પડ્ુ.ં બીજા હદવસે 
મેં નારાજગી વ્યક્ત કરી ત્યારે બાપાએ મને 
ગપુતદાનનુ ંમહત્વ સમજાવ્યુ ંકે આપણા ંશાસ્ત્રોમા ંકહ્ુ ં
છે તે મજુબ જમણા હાથેથી દાન કરીએ તો ડાબા હાથને 
પણ ખબર ન પડે તેમ દાન કરવુ ંજોઈએ.  

 

તે વખતે તો મને આ ત્રવચારસરણીમા ંખાસ સમજણ 
પડી ન હતી, પરંત ુજ્ઞાન અને અનભુવ મેળવ્યા પછી 
મને સમજાયુ ંકે કોઈ પણ સારંુ કાયષ સમાજમા ંદેખાડો 
કયાષ ત્રસવાય કરીએ તો જ તેનુ ંસાચુ ંમહત્વ છે. દાન 
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કરવાથી પણુ્ય મળે છે, તેમ દરેક શાસ્ત્ર કહ ેછે. પરંત ુ
દાનની જાહરેાત કરીને યશ મેળવીએ તો દાનનો 
બદલો યશની પ્રાપ્પત મારફત ત્યા ંજ ચકૂવાઈ જાય છે 
અને ભગવાનને ચોપડે કશુ ં પણુ્ય જમા રહતે ુ ં નથી. 
અથાષત ્ દાનની રકમની આરસપહાણની તકતીમા ં
જાહરેાત કરવામા ંઆવે તો ભગવાનને ચોપડે એવી 
નોંધ થાય કે એટલી રકમમા ંઆરસપહાણની તકતી 
ખરીદવામા ંઆવી છે. આમ આ એક વ્યાવહાહરક સોદો 
કહવેાય, દાન ના કહવેાય. બાપાની આ શીખ 
અનસુરવાનો મેં જયારે પણ પ્રયાસ કયો, ત્યારે ખ્યાલ 
આવ્યો કે આ ઘણુ ંમશુકેલ કાયષ છે. તમે માનતા ન હો 
તો પ્રયત્ન કરી જોજો. કદાચ આ ત્રવચારસરણી ગીતાના 
યાદગાર સદેંશ કમષણ્યે વાત્રધકારસ્તે, મા ફલેષ ુકદાચન 
-કમષ કરો, પણ ફળની આશા ન રાખો પર આધાહરત 
હશ ે-દાન કે પણુ્ય કરો પણ યશની આશા ન રાખો.  

 

થોડંુ વધ ુત્રવચારતા ંઆ ત્રવચારસરણી એવા લોકોને પણ 
લાગ ુપડે છે, જેઓને પોતે કરેલુ ંનાનુ ંએવુ ંસદ્કાયષ 
પણ વારંવાર ગણાવવાની ટેવ હોય છે. સામાજીક 
સબંધંો જાળવવા લોકોને પોતાના ં સગાસબંધંીઓ, 
ત્રમિો, પડોશીઓ અથવા સમાજ માટે કોઈવાર ઘસાવુ ં
પડે છે. આવા સજંોગોમા ંસામાડય માણસો પોતે બીજા 
માટે કેટલો ભોગ આપયો છે તે વહલેામા ંવહલેી તકે 
અને વધમુા ં વધ ુ વ્યસ્ક્તઓને જાહરે કરતા રહ ે છે, 
જયારે ઉિમ માણસો કયારેય પોતાના ં સદ્કાયોની 
જાહરેાત કરતા નથી.  
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હવે મળૂ વાત પર આવીએ. બાપા પોતાના 
દૂરંદેશીપણાથી બદલાતા સમય સાથે ઊચ્ચ ભણતરનુ ં
મહત્વ વધશે તે સમજી ચકૂ્યા  હતા. તેથી અમે િણે 
ભાઈબહનેને ઉિમ પ્રકારનુ ં ઉચ્ચ ત્રશક્ષણ મળે તેવા 
પ્રયત્ન તેમણે કયાષ. મને પ્રાથત્રમક ત્રશક્ષણ પરંુૂ થયા 
પછી નજીકની વાવ હાઈસ્કલૂમા ંભણવા માટે મોકલ્યો. 
પરંત ુત્યાનં ુ ંત્રશક્ષણનુ ંસ્તર બરાબર ન લાગતા ંતેમણે 
અમે બનેં ભાઈઓને અમારા ગામથી સો કીમી દૂર 
આવેલા પાલનપરુ (બનાસકાઠંા જીલ્લાનુ ંમખુ્ય મથક) 
ખાતે ભણવા મોકલ્યા. અમે ઘરથી દૂર અને હોસ્ટેલના 
વાતાવરણમા ં રહીને સારી રીતે ભણી શકીશુ ં એવી 
ખાિી થયા પછી બીજા વરે્ તેમણે અમને ૨૫૦ કીમી 
દૂર આવેલા અમદાવાદ શહરેમા ં મોકલ્યા. 
અમદાવાદમા ં ગજુરાતની શે્રષ્ઠ એજ્યકેુશન સગવડ 
હતી, પરંત ુ તે જમાનામા ંઆત્રથિક કારણોસર અમારા 
વાવ તાલકુામાથંી હાઈસ્કલૂથી આગળ કોલેજ કરવા 
બહુ જ ઓછા ત્રવદ્યાથી જતા અને તેમાયં અમદાવાદ 
સધુી તો ભાગયે કોઈ જતુ.ં પરંત ુબાપાએ અમને બનેં 
ભાઈઓને પોસ્ટગે્રજ્યએુશન સધુી ભણાવ્યા. તે 
વખતના ત્રશક્ષકના ટૂંકા પગારમાથંી એકસાથે બે 
સતંાનોનો અમદાવાદ જેવા દૂરના અને ખચાષળ શહરેમા ં
કોલેજના ઉચ્ચ ત્રશક્ષણનો ખચષ કાઢવો એ ઘણુ ંમશુકેલ 
કાયષ હત ુ.ં પરંત ુતેમણે હસતા ંહસતા ંઆ કાયષ પરંુૂ કયુું. 
તેમના સ્વભાવ અને ત્રસદ્ધાડત મજુબ તેમણે 
જજડદગીપયુંત અમને કયારેય કહ્ુ ંપણ નથી કે અમને 
બનેં ભાઈઓને ભણાવવામા ં તેમણે કેટલી તકલીફ 
ભોગવી, કેટલી સખુસગવડોનો ત્યાગ કયો અને કેટલી 
જીવનજરૂરી ચીજોનો પણ અભાવ વેઠયો. આજે અમે 
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બનેં ભાઈ ભણીગણીને જજિંદગીમા ં પોતપોતાની રીતે 
ઘણા ંસફળ અને સખુી થયા છીએ, તે બાપાના ંદૂરંદેશી, 
સ્નેહ, ત્યાગ અને આશીવાષદથી જ છીએ અને તેમનો 
ઋણસ્વીકાર કરીએ છીએ.  
બાપાની આદશષ ત્રશક્ષકની ભતૂ્રમકામા ંઅને અમારા સુદંર 
ઉછેરમા ંમારા ંબાનો ફાળો ઘણો મોટો હતો. મારા ંબા, 
સરસ્વતીબેન કમષશીલ ગહૃહણી, હક્રયાશીલ ત્રશક્ષકપત્ની 
અને પે્રમાળ માતા હતા.ં તે જમાનામા ંકડયા કેળવણી 
નહહવત હતી. તેથી તેમણે પણ અક્ષરજ્ઞાન મેળવેલુ ં
નહહ. પરંત ુત્રશક્ષકપત્ની તરીકે ‘અભણ’ની છાપ તેમને 
મજુંર ન હતી. તેથી લગન પછી તેમણે બાપા પાસે 
ભણવાનુ ંશરુ કયુું અને તેમા ંસારી હથોટી પણ મેળવી. 
તે પછી તો ગામની સ્ત્રીઓને ભાગવતના પાઠ કે 
ઓખાહરણની વાતાષ કડકડાટ વાચંી સભંળાવી તેનો 
ત્રવસ્તાર અને અથષ સમજાવતા ં તેમને જૂઓ તો તમે 
કલ્પી પણ ના શકો કે તેમણે ભણવા માટે સ્કલૂમા ંપગ 
પણ મકુ્યો ન હતો. 
 

બા ઘરનુ ંબધુ ંકામ જાતેજ કરતા ંઅને તે પણ ભારે 
ચીવટ અને ચોકસાઈથી. આજની ગહૃહણી રસોઈગેસ, 
ફ્રીજ, ત્રમક્ષર અને માઈક્રોવેવ ઓવન જેવા ંઆધતુ્રનક 
ઉપકરણો અને ચોવીસ કલાક નળમા ંવહતેા પાણીની 
સગવડ હોવા ઉપરાતં મોટા ભાગનુ ંઘરકામ ઘરઘાટી 
કે કામવાળી બાઈ પાસે કરાવે છે છતા ંબાકીનુ ં કામ 
કરવામા ંપણ થાકી જાય છે. તેમને કદાચ કલ્પના પણ 
નહીં આવે કે તે વખતે ગહૃહણીઓને કેટલુ ંબધુ ંઘરકામ 
કરવુ ં પડત ુ ં અને તે પણ ભારે શારીહરક શ્રમ સાથ.ે 
સવારે વહલેા ઉઠીને પથ્થરની ઘટંી પર અનાજ દળવા 
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બેસવાનુ,ં તે પછી બેડંુ લઈને ગામના કુવે પાણી ભરવા 
જવાનુ ં અને ત્યા ં કવૂામાથંી ડોલથી પાણી સીંચીને 
કાઢવાનુ.ં આખા કુટંુબ માટે પીવાનુ ંઅને વાપરવાનુ ં
બધુ ંપાણી માથા પર ઉપાડીને જ લાવવુ ંપડત ુ.ં આથી 
આવા િણચાર ફેરા તો કરવા જ પડે. ઘેર આવીને 
ઘરની સાફસફાઈ કયાષ પછી ચલૂામા ંલાકડા ંઅને છાણા ં
વડે ચા બનાવવાની અને ડહાવા માટે પાણી ગરમ 
કરવાનુ.ં ઘરના બધા સભ્યોને ડહાવાનુ ં પતી જાય 
એટલે બધાના ં કપડા ં ધોવાના.ં તે પછી રસોઈ કરી 
બધાનેં જમાડવાના અને પછી વાસણ તથા રસોડાની 
સફાઈ કરે ત્યારે નોનસ્ટોપ કામ કયાષ છતાયં બપોરના 
બે તો વાગી જ ગયા હોય.  

 

બપોર પછીના સમયમા ંવધારાનુ ંકામ શરુ થાય જેમકે 
અનાજની સાફસફાઈ કરવાની, કારણકે તે વખતે 
આજની જેમ ત્રવણાટ અનાજ નહોત ુ ં મળતુ.ં ઉપરાતં 
કોઈવાર વડી કે પાપડ બનાવવાના હોય કે કોઈવાર 
બટાકાની કાતરી કે બીજી સકુવણી બનાવવાની હોય, 
કેમકે તે પણ આજની જેમ તૈયાર નહોતા ં મળતા.ં 
કોઈવાર ફાટેલા ંકપડા ંસાધંવાના ંહોય કે કોઈ હદવસ 
જૂના ં કપડામંાથંી ગોદડા ં બનાવવાના ં હોય. કોઈવાર 
મગ ભરડીને મગની દાળ બનાવવાની હોય તો 
કોઈવાર ચાનો મસાલો લોખડંના ખાડંણીયામા ંખાડંીને 
(ત્રમક્ષરમા ંનહહ) તૈયાર કરવાનો હોય. બપોરનુ ંકામ 
પરંુૂ થાય ત્યા ંસાજંની રસોઈ બનાવવાનો સમય થઇ 
જાય. સાજંે રસોઈ બનાવી, બધાને જમાડી, વાસણ 
તથા રસોડાની સફાઈ કરવાની. તે પછી  ફાનસની 
સફાઈ કરી કેરોસીન પરૂી ફાનસ પ્રગટાવી અજવાળં 
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કરવાનુ.ં છેલ્લે ખાટલા ઢાળીને બધાની પથારીઓ 
પાથરીને તૈયાર કરે, ત્યારે બાનો હદવસ પરૂો થાય. 
આટઆટલુ ં કામ છતા ં ગમે તેવી પહરસ્સ્થત્રતમા ં પણ 
સવારે દસ વાગયાના ટકોરે બાપાનુ ંભાણુ ંતૈયાર હોય. 
કયારે પણ જમવામા ંમોડંુ થવાથી બાપાને કે અમારે 
સ્કુલે જવામા ંમોડંુ થયુ ંનહોત ુ.ં  

 

તે જમાનામા ંવીજળી હતી નહી, જેથી હફ્રજ નહોતા ંકે 
બરફ મળતો નહી. આથી ઉનાળામા ંપીવાનુ ંપાણી ઠંડુ 
રાખવામા ં ઘણી મશુકેલી હતી. બાને પાણી ઠંડુ 
રાખવાની ઘણી ચીવટ. કંુભારને ત્યા ંજઈને જાતે પસદં 
કરીને મહા મહહનામા ંબનેલા ંમોટા ંમોટા ંમાટલા ંલઇ 
આવે અને તેના પર કંતાનનુ ંકપડંુ બાધંી તેને સતત 
ભીના ંરાખે. દર કલાકે માટલામા ંપાણી અંભોરે (ઉમેરે). 
માટલા ઉપર પવનની ઘણી અવરજવર થાય પરંત ુ
સીધો તડકો ન આવે તેનુ ંબા સતત ધ્યાન રાખે અને 
માટલાની જગયા બદલે રાખે. ઉનાળામા ંકોઈને ઘેર ન 
હોય તેવુ ં ઠંડુ પાણી બા બધાને પાય. લોકો યાદ 
કરીનેય ઠંડુ પાણી પીવા અમારે ઘેર આવતા. ઘણા 
લોકો બા ને પછૂતા પણ ખરા કે અમે પણ નવા ંમાટલા ં
લાવીએ છીએ પણ તમારા ઘર જેવુ ં ઠંડુ પાણી થતુ ં
નથી. ત્યારે બા સમજાવતા ંકે નવા ંમાટલા ંવસાવવા 
સાથે તેનો યોગય ઉપયોગ અને કાળજી લેવી પણ 
એટલીજ જરૂરી છે.  

 

માણસ પાસે સાધનસામગ્રી ઘણી હોય પણ તેના યોગય 
ઉપયોગની જાણકારી કે કાળજી ન હોય, તો તે વસ્તઓુ 
તેની ક્ષમતા મજુબ પહરણામ ન આપે. તે વખતે 
છાપામા ંએક હકસ્સો વાચં્યો હતો. નાના ગામડાના એક 
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અભણ રાજકારણી નસીબને જોરે ધારાસભ્ય બની 
ગાધંીનગર પહોંચી ગયા, જ્યા ંતેમને ફત્રનિચર સાથેનુ ં
સરકારી મકાન રહવેા મળ્યુ.ં એકવાર તેમના પત્ની 
બાજુમા ંઅડય ધારાસભ્યને ઘેર મળવા ગયા,ં ત્યારે ઠંડુ 
પાણી જોઇને પછૂ્ુ ંકે તમારે પાણી આટલુ ંઠંડુ કઈ રીતે 
થાય છે. પાડોશણ બહનેે જવાબ આપયોકે અમને 
ફત્રનિચર સાથે હફ્રજ મળેલુ ંછે જેમા ંપાણી ઠંડુ થાય છે. 
પત્નીએ ધારાસભ્યને આ વાત કરી એટલે ધારાસભ્યે 
જે તે અત્રધકારીને ફહરયાદ કરી કે અમને ફ્રીજ મળ્યુ ં
નથી. તે અત્રધકારીએ ઘણુ ંસમજાવ્યુ ંકે તેણે જાતે ફ્રીજ 
ધારાસભ્યના ઘરમા ંમકૂાવ્યુ ંછે. પણ ધારાસભ્ય માડયા 
નહહ. આથી તે અત્રધકારીએ રૂબરૂ જઈને બતાવ્યુ ંકે આ 
રહ્ુ ંફ્રીજ! ત્યારે ધારાસભ્ય બોલ્યા: એમ! તમારે કહવે ુ ં
જોઈએને કે આ ફ્રીજ છે! અમે તો તેને કબાટ સમજીને 
તેમા ંકપડા ંમકૂ્યા ંછે. 
 

બા પાસે કહવેતોનો મોટો ખજાનો હતો. રોજબરોજની 
વાતોમા ંલોકભોગય કહવેતોનો અવારનવાર ઉપયોગ 
કરવો એ બાની ખાત્રસયત. તેને લીધે તેઓ ઓછા 
શબ્દોમા ંપણ પોતાની વાત સામાવાળાને આસાનીથી 
સમજાવી શકતા.ં અફસોસ એ વાતનો કે બાનો આ 
કહવેતોનો ખજાનો અમે લેચખત સ્વરૂપે જાળવી રાખ્યો 
નહહ. 
 

બા ધાત્રમિક સ્વભાવવાળા ં હોવાથી મહંદરે અને 
ભજનમડંળીમા ં ત્રનયત્રમત જતા.ં આથી તેમને અસખં્ય 
ભજનો કંઠસ્થ હતા.ં બે િણ કલાક સધુી સતત ગાયા 
કરે તો પણ તેમના ં ભજનો ખટેૂ નહહ અને બા પણ 
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ગાવામા ંથાકે નહહ. મીઠી હલકથી ભજનો ગાતા ંબાને 
સાભંળવા ંતે એક લ્હાવો હતો. અમે મોટા થયા પછી 
પણ રાિે કુટંુબના બધા સભ્યો સાથે મળીને પરશ 
(અલકમલકની વાતો) કરતા હોઈએ, ત્યારે બાને 
ભજનો ગાવાની ફરમાઈશ ઘણીવાર કરતા. આમેય 
વીજળી નહોતી ત્યારે ગામડામા ં ભજનો ગાવા ં અને 
સાભંળવા ંએ મનોરંજનનુ ંએક મોટંુ સાધન હત ુ.ં બાના ં
ઘણા ંભજનો અમે રેકોડષ કરીને સાચવી રાખ્યા ંછે અને 
અવારનવાર આ ભજનો સાભંળીને બાની યાદ તાજી 
કરી લઈએ છીએ. 
 

બાનો કરકસરનો ગણુ ખરેખર નોંધ લેવા લાયક હતો. 
વસ્ત ુમોંઘી હોય કે સસ્તી, પણ તેનો પરૂો ઉપયોગ 
કરવો, ચબનજરૂરી ખરીદી કરવી નહીં અને બગાડ તો 
કોઈપણ વસ્તનુો થવો ન જ જોઈએ એવી તેમની દ્રઢ 
માડયતા. સામાડય રીતે કરકસરવાળા સ્વભાવની 
વ્યસ્ક્તને લોકો તે કંજૂસ છે તેમ ગણી લે છે, પરંત ુ 
કરકસર અને કંજૂસાઈ બનેંમા ંઘણો તફાવત છે. મારી 
દ્રન્ષ્ટએ જરૂરી વસ્તનુી પણ ખરીદી કે ઉપયોગ ન કરે 
તેને કંજૂસ કહવેાય; ચબનજરૂરી વસ્તનુી ખરીદી કરે, 
દરેક વસ્તનુો પરૂો ઉપયોગ ન કરે કે બગાડ કરે તેને 
ઉડાઉ કે બેદરકાર કહવેાય; અને ફક્ત જરૂરી વસ્તનુી 
જ ખરીદી કરી તેનો પરેૂપરૂો ઉપયોગ (ઓપટીમમ 
યહુટલાઈઝેસન) કરે તથા સાથેસાથે મફતમા ં મળતી 
વસ્તનુો પણ ફક્ત ખપ પરૂતો જ ઉપયોગ કરે તેને 
કરકસરવાળી વ્યસ્ક્ત કહવેાય. સામાડય ઉદાહરણ આપુ ં
તો ટથૂપેસ્ટ ખલાસ થઇ જાય, પણ નવી પેસ્ટ ન 
કાઢીને બે ચાર હદવસ પેસ્ટ વગર ચલાવી લે તેને કંજૂસ 
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કહવેાય, ટથૂપેસ્ટ બે ચાર હદવસ ચાલે એટલી બાકી 
હોય, તેને ફેંકી દઈ નવી પેસ્ટ કાઢે તેને ઉડાઉ કે 
બેદરકાર કહવેાય અને ટથૂપેસ્ટ બરાબર દબાવીને 
છેલ્લા ટીપા સધુી તેનો ઉપયોગ કરે તેને કરકસરવાળી 
વ્યસ્ક્ત કહવેાય. 
 

બા મફતમા ંમળતી વસ્તનુો પણ બગાડ સહન કરી ન 
શકતા. જયારે માથા પર ઊંચકીને પાણી લાવવુ ંપડત ુ,ં 
ત્યારે પાણીનો કરકસરભયો ઉપયોગ કયો તેને કદાચ 
જરૂહરયાત ગણીએ. પણ જયારે નળમા ંછૂટથી પાણી 
મળતુ ંથયુ,ં ત્યારે પણ તેમણે પાણીનો ઉપયોગ તેવી 
જ કરકસરથી કયો. તેઓ અવારનવાર કહતેા,ં પાણી 
અને વાણી સાચવીને વાપરવા ંજોઈએ.  

આ સદંભષમા ંમહાત્મા ગાધંીજીના જીવનનો એક પ્રસગં 
યાદ આવે છે. બાપ ુએક વખત નદી હકનારે બેસીને 
ડહાવા-ધોવાનુ ંકરતા હતા, ત્યારે પાણીનો માફકસરનો 
ઉપયોગ કરતા જોઈ એક સાથીદારે કહ્ુ ંકે નદીમા ંતો 
આટલુ ંબધુ ંપાણી છે તો છૂટથી વાપરોને. ત્યારે બાપએુ 
જવાબ આપયોકે આટલુ ંબધુ ંપાણી છે તે ક્યા ંઆપણા 
બાપાનુ ં છે. તેમના કહવેાનો મમષ એ હતો કે કુદરતે 
આપેલી સપંત્રિ દુત્રનયાના દરેક જીવોની સહહયારી 
માચલકીની છે, તેથી તેનો પોતાની જરૂહરયાત પરૂતો જ 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આમ કરકસરની ટેવવાળી 
વ્યસ્ક્ત મારી દ્રન્ષ્ટએ સાચી પયાષવરણવાદી વ્યસ્ક્ત 
કહવેાય.     

 

બાએ ઘણી કરકસર કરી ઘર ચલાવ્યુ ં જેથી કરીને 
અમારા બનેં ભાઈઓના ઉચ્ચ ત્રશક્ષણના ભારે ખચષને 
પહોંચી વળાયુ ંઅને સમાજના બધા વ્યવહાર પણ સારી 
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રીતે પરૂા થઇ શક્યા. બાએ પોતાની જાત માટે તો 
કદાચ વધારે પડતી કરકસર કરી અને આખી જજિંદગી 
કોઈ મોજશોખ ન કયાું. પરંત ુકુટંુબની જીવનશૈલીના 
સ્તર (સ્ટાડડડષ ઓફ ચલવીંગ)મા ંજરાપણ ઘટાડો ન કયો 
કે સતંાનોના ભણવાના ખચાષ ઓછા કરવાનો ત્રવચાર 
પણ ન કયો. અમને ભાઈ-બહનેોને તે જમાનાના ધોરણ 
મજુબ શે્રષ્ઠ ખાવા-પીવાનુ,ં પહરેવા-ઓઢવાનુ,ં 
દવાદારૂ, ઊચ્ચ ત્રશક્ષણ ઉપરાતં બધા શોખ પરૂા  કરવા 
માટે પણ કોઈ કસર ન રાખી. આમ કુટંુબ માટે જાત 
ઘસી નાખી આદશષ ભારતીય નારીના ઉદાહરણરૂપ બની 
રહ્યા.ં આ દુત્રનયામા ંભગવાન અને મા એ બે જણાનુ ં
ઋણ કોઈ વ્યસ્ક્ત કયારેય ચકૂવી શકતી નથી, તેથી બા 
ની યાદ હંમેશા હદલમા ંરાખીને આદરપવૂષક પ્રણામ કરંુ 
છં.  

 

~~: પચંામતૃ :~~ 

તમારા ંબાળકો પાચં વર્ષના ંથાય ત્યા ંસધુી તેમને ખબૂ 
પયાર કરો; છ વર્ષથી પદંર વર્ષના ંથાય ત્યા ંસધુી તેમને 
કડક ત્રશસ્તપાલન હઠેળ દુત્રનયાદારીના સારા અને માઠા 
અનભુવો  માટે તૈયાર કરો અને તેઓ સોળ વર્ષના થાય 
પછી તેમની સાથ ેત્રમિ જેવો વ્યવહાર કરો.   

- ચાણક્ય   

 


