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સારાંશ:- ગજુરાતમાાં ઋષિ પરુુિ એવા જુગતરામભાઈ દવેની પ્રેરણાથી પાયો નાંખાયો છે.એવી 

ગ્રામભારતી સાંસ્થા આજે તેની પખુ્ત્તાની ઉંમરે વટવકૃ્ષ સમી ષવકસી રહી છે. એવા જ સમય દરમ્યાન આ 

સાંસ્થાનો ધ્યેય, પ્રારાંભ, ષવભાગો અને પ્રવષૃતઓના અહવેાલથી સાંસ્થાના કામોનુાં મલૂયાાંકન થઇ શકે તેમ 

છે. આઝાદી આગમન સાથે પછાત ગણાતા મહસેાણા જજલલા એ ષશક્ષણમાાં દોટ મકૂી. ઠેર ઠેર હાઈસ્કલૂો 

ઉભી થવા માાંડી, ષવકાસ, ઘટકો, સવોદય યોજના અને સાધનકે્ષત્ર ેપણ શરૂ થયા. આમ ષવકાસ અને 

રચનાના કામો ઝડપભેર થવા માાંડયા. બીજી બાજુ કોંગે્રસ સેવાદળની પ્રવષૃત બળવાન બની. ષવષવધ 

સ્વૈચ્છછક વતૃીઓથી શ્રમ, સાહસ અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો જુવાળ આવ્યો. તે માટે ગામડે બેસી ષશક્ષણ દ્વારા 

સમાજોત્થાનનો માગગ શ્રેષ્ટ્ઠ લાગ્યો પણ હાઈસ્કુલમાાં તે કેવળ ષવષવધ ષશક્ષણ જ હતુાં.ષવદ્યા ષવસ્તરણ અને 

પશપુાલન ષવના તે પાંગ ુ હતુાં. સવાાંગી ષશક્ષણની જરૂર હતી. વેડછી, બોચાસણ, ગુાંદી, અંબાલા, 

ષશક્ષણસાંકુલોનો આશ્રમ હોવો જોઈએ એમ લાગતુાં હતુાં આમ એકથી જ કરવાની વાર હતી. મોતીભાઈ અને 

ષમત્રો મળી રહ્ાાં હતા. પછી બધા એ ષવચાર કરીને આ અમરાપરુ ગામમાાં એક સાંસ્થાનો ષવચાર આવ્યો. 

તેઓ માનતા હતા કે આ સાંસ્થા દ્વારા આજુબાજુના ગામોમાાં સારો પ્રભાવ પડશે અને માટે જ આ ષવચારને 

આગળ વધાવ્યો. ત્યારબાદ તેન ે “ગ્રામભારતી” એવુાં નામ આપવામાાં આવ્્ુાં આ સાંસ્થા ગાાંધીવાદી 

ષવચારસરણી જ ધરાવ ેછે. 

ચાવીરૂપ શબ્દો:- ખાદી, ષશક્ષણ, નઈ તાલીમ, ગાાંધીવાદ 

ગ્રામભારતી સસં્થાની સ્થાપના માટેની પવૂવભમૂમકા :- 

ગાાંધીજીએ બષુનયાદી તાલીમને પોત ેભારત ને આપેલી શ્રેષ્ટ્ઠ ભેટ ગણાવી. બાપ ુતો તોલી તોલીને બોલતા, 

મોમાાંથી એકાદોય ખોટો કે અષતશયોક્તત વાળો શબ્દ ન નીકળે. સ્વરાજ આવ ેએની રાહ જોતા હતા પણ 

પછી શુાં ? દેશ સાચા સ્વરાજના લાયક બને તો જ સ્વરાજ ભોગવી શકે. આ કેમ
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બન ે? આ દેશની પાસે ષવકરાળ પ્રશ્નો છે.એક ગરીબાઈ અને બીજો નાગરીકતાનો અભાવ. અહીં વાણીયા, 

બ્રાહ્મણ, કણબીપણ હહન્દુસ્તાની નહોતા. હવે હહન્દુસ્તાની ન હોય તો હહન્દુસ્તાન કેવુાં બને? અને ગરીબાઈ 

એવી કે તે જોઈ ને આપણી આંતરડી કકડી ઉઠ.ે કરોડો લોકો એક ટાાંકનો રોટલોય માાંડ પામે ત્યાાં પરૂી 

કેલરી વાળા ભોજનની આશા જ શી? ગાાંધીજી એ નઈ તાલીમ દ્વારા આ બેઉ પ્રશ્નોનો ઉપાય બતાવ્યો. આ 

તાલીમમાાં છેવટ સધુી ઉદ્યોગ હોય તેથી ભણનારના હાથ પગ તાજા રહ ેઉત્પાદનમાાં નાનમ ન અનભુવે 

જૂની કેળવણી નોકરી માટે છે? તમામ વસ્ત ુપહરશ્રમથી જ ઉપજે છે એટલે નઈ તાલીમમાાં ઉદ્યોગ તો 

પહલેો પણ ગાાંધી ચેતવતા “હુાં ઉદ્યોગ ષશક્ષણ ની વાત નથી કરતો પણ ષશક્ષણમાાં ઉદ્યોગ ની વાત કરુાં છાં”. 

ષશક્ષણમાાં ઉદ્યોગ એટલે શુાં? (૧) તે કમ માાં કમ બગાડ કરે, (૨) વૈજ્ઞાષનક ઢબે શીખવાય,વૈતરુાં નહહ, (૩) 

આ ઉદ્યોગ કોઈ નથી ધરાવતો, સમાજના ઘટક તરીકે ભણાવાય છે. આ ષવના નઈ તાલીમ ન જ હોય. 

ઉદ્યોગથી સમાજને ફાયદો થાય છે કઈ રીતે? ઉદ્યોગ ભણનારને સમજૂ નાગહરક બનાવે છે. આ સવાલ 

ષશક્ષકે વારે-વારે પોતાને પછૂવો જોઈએ. એમ નથી થતુાં એટલે ભણનાર ખાદી પહરેતો નથી, વસ્ત્ર ષવદ્યા 

શીખવે છે. પણ ષમલના કપડાાં વાપરે છે કારણ કે તેન ેઉદ્યોગનાાં સામાજીક પહરણામો જોયાાં નથી. નહીતર 

જાણે તેમાાં પહરશ્રમ તો જ છે જ પણ તેનો પાયો લોકો સમજ્યા નથી એટલે નઈ તાલીમમાાં ઉદ્યોગ તો 

જોઈએ, એક-એક ષવચારનો અનબુાંધ જોઈએ. આ નઈ તાલીમમાાં ઉદ્યોગો તો જોઈએ, કોઈ ખોટા તો કોઈ 

સાચા, પણ આ બધા ષવિયોમાાં અનબુાંધ તો હોય જ. અનબુાંધના ત્રણ પ્રકારો ષનષિત છે. 

પ્રકૃષત સાથે અનબુાંધ. 

સમાજ સાથે અનબુાંધ. 

પોતાની સાથે અનબુાંધ. 

દરેક ઉદ્યોગ સમાજને કાંઈક ઘસારો તો કાંઈક લાભ આપ ેછે. લાભ વધ ુહોય તો ઉદ્યોગ કરીએ 

નહીંતર પયાગવરણનાાં સવાલો જ ઉભા થવાના એવુાં જ સમાજમાાં પણ થાય છે જેમ કે માલમાાં 

ભેળસેળ, ઓછાં તોલી દેવુાં આ બધુાં સમાજ સાથે સાંબાંધ ધરાવ ેછે. ગાાંજાની ખેતી તો ન જ થાય.નઈ 

તાલીમમાાં આ ભણાવાય તો પોતાની જાતમાાં જ ઉદ્યોગ ને લીધે સ્વમાન વધે છે. પ્રકૃષત સમાજની 

અવગણના કરે છે. એવુાં ન થાય ત્યારે નઈ તાલીમ થાય આ સાંસ્થા કેમ કામ કરે?  કેટલુાં કરે?  

કેવુાં કરે? તે બતાવવાની કોષશશ કરે છે. 
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આમ, તો સો  કૌરવો અને પાાંચ પાાંડવો જેવી ક્સ્થષત છે. જૂની તાલીમમાાં માનનારા સેકડો છે.આ 

તો પાાંચ છે, પણ તેવો ષવશ્વાસ રાખે કે છઠ્ઠા કૃષ્ટ્ણ તો તેઓની સાથે જ છે એના નામે એનુાં કામ 

કરવા આગળ વધો.૧ 

ગાાંધીજી એ લોકો સમક્ષ અસહકારનો ષવચાર ઈ.સ.૧૯૨૦માાં રજૂ કયો હતો. તે વિગમાાં સપ્ટેમ્બર 

માસમાાં કલકતા ખાતે લાલા લજપતરાયના અધ્યક્ષ પણે મળેલી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસની 

પહરિદે અસહકારની લડત ચલાવવા અંગે ઠરાવ પણ પસાર કયો હતો. આ અસહકારના પરદેશી 

માલના બહહષ્ટ્કારનો અને ખાદીના પ્રચારનો સમાવેશ થતો હતો. જો પોતાના આ કાયગક્રમને લોકો 

દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવ ેતો એક વિગમાાં સ્વરાજ લાવવાની વાત ગાાંધીજી એ ઈ.સ.૧૯૨૧ની 

નાગપરુ ખાતે મળેલી અખખલ ભારતીય કોંગે્રસ સષમષતની પરીિદમાાં કરી.આ પરીિદમાાં હટળક 

ફાંડ એકષત્રત કરવાનુાં નક્કી થ્ુાં. ગાાંધીવાદી સાંસ્થાઓની શરૂઆત પણ આ સ્વદેશી અથવા તો 

ખાદી કામના એક ભાગ રૂપે થઇ હતી.૨ 

ગજુરાતમાાં ઋષિ પરુુિ એવા જુગતરામભાઈ દવેની પ્રરેણાથી પાયો નાંખાયો છે. એવી 

ગ્રામભારતી સાંસ્થા આજે તેની પખુ્ત્તાની ઉંમરે વટવકૃ્ષ સમી ષવકસી રહી છે. એવા જ સમય 

દરમ્યાન આ સાંસ્થાનો ધ્યેય, પ્રારાંભ, ષવભાગો અને પ્રવષૃતઓના અહવેાલથી સાંસ્થાના કામોનુાં 

મલૂયાાંકન થઇ શકે તેમ છે.૩ 

નઈ તાલીમ ધ્યેય ઉપર આ સાંસ્થાનો પાયો નાંખાયો હોવા છતાાં સાંસ્થા પ્રારાંભના તબક્કામાાં 

સાંસ્થામાાં કામ કરનાર અમારામાાંના કોઈપણ પાસે નઈ તાલીમ ષશક્ષણ ની લાયકાત કે અનભુવ 

ન હતો. આમ છતાાં ગાાંધીષવચારનુાં વાાંચન અને સેવાદળ કાયગથી ઘડાયેલા અહીંના કામમાાં 

પડેલાઓની આવડત અને શક્તત ષશક્ષણ ના કામને લગતી હતી અને તેથી જ કાંઈ કયાગનો સાંતોિ 

થાય છે. શરૂઆતના તબક્કામાાં અનેક મશુ્કેલીઓ મયાગદાઓ, સાધન સગવડોના અભાવ વછચે 

પણ ષશક્ષણ ની સાથે જે સમાજ સેવા કે રચનાત્મક કામો થયા તેમાાં આજે અનેક સાધન સગવડોની 

સષુવધા હોવા છતાાં ઓટ આવતી જણાય છે.તેનો મનમાાં રાંજ છે.આજે સમગ્ર ષશક્ષણ સરકારના 

હાથમાાં છે. ષશક્ષણના સરકારીકરણની ગષત વધતી જ જાય છે. ષવદ્યાથીઓ, કાયગકરોની ભરતી 

સહહતની ષશક્ષણની તમામ બાબતોમાાં સરકારી ધારા ધોરણો સ્વીકારવાથી પહલેાના જેવી 
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પ્રયોગશીલતા તથા મતુતતા રહી નથી અને તેથી જ ષશક્ષણ કાયગ તેજસ્વી રીતે કરવુાં અઘરુાં થતુાં 

જાય છે. 

આમ છતાાં અહીના ષનવાસી ષશક્ષણ અને શ્રમ સાથેના સમહુજીવનને કારણે ષવદ્યાથીઓનુાં થોડુાં 

ઘણુાં ઘડતર થતુાં રહ ેછે. તે નજરમાાં રાખીને ષશક્ષણની હદશામાાં જેટલુાં કામ કરી શકાય તે કરતા 

રહવેાના પ્રયાસો છે. એક હદવસ ષશક્ષણ અને નોકરીનો નાશ થશે. સરકારનો હસ્તકે્ષપ ઓછો થશે, 

ઉત્પાદન ક્ષમતા અને સમહુજીવનનો પ્રજા અને સરકાર હારી થાકી ને પણ સ્વીકાર કરશે એવી 

અમારી શ્રદ્ધા છે. ગજુરાતમાાં ચાલતુાં ભાાંગેલુાં, તટેૂલુાં પણ આ નઈ તાલીમનુાં કામ દેશના વાાંચકોના 

હાથમાાં પહોંચશ ેતો તેનુાં સાચુાં મલૂયાાંકન થઇ જશે અને દેશના બીજા રાજ્યોમાાં પણ ગાાંધી ખચિંધ્યા 

ષશક્ષણના રસ્તે જવાની પ્રેરણા જાગશે એવી અપેક્ષા સાથે અમારુાં મખુ્ત્ય કાયગ સાંસ્થા ને પ્રોત્સાહન 

આપવાનુાં છે. “તો તો ભાઈ તમારે અમારા જેવા આશ્રમો કાઢવા જોઈએ” રીકીપેઢી(જૂની પેઢી)ને 

કરતા ઉમટી પેઢીને(નવ પેઢી)ષશક્ષણની સધુારવાની વાત કરતા ગજુરાતના આજીવન 

લોકસેવક અને કેળવણીકાર પ.ૂજુગતરામભાઈ દવે એ ભદૂાનયાત્રાનાાં અનભુવે પાટણના 

સવોદય મેળામાાં (તા.૧૨/૨/૫૬ નાાં રોજ) બાળકો માટે આશ્રમશાળાઓ શરૂ કરવાનુાં સચૂન ક્ુાં. 

યાત્રા દરમ્યાન તેમણે કેટલીક કોમની સીમચોરી, ઢોરચોરી, વ્યસન અને ઘર-ફોડ ચોરી અંગે 

સાાંભળવા મળ્ુાં હતુાં. પ.ૂ રષવશાંકર મહારાજનો પણ કેટલાક વિગનો એવો જ અનભુવ હતો વળી 

આ જ અરસામાાં ષત્રભવુનદાસ પટેલ જેવા પીઢ અને હહિંમતબાજ આગેવાનોનુાં ઢોર ચોરી ડામવા 

ષનષમતે ખનૂ થ્ુાં હતુાં. 

સૌન ે સચૂન ગમી ગ્ુાં તે માટે  મહસેાણા જજલલા સેવા સષમષતની રચના થઇ. તેન ે સ્થાષનક 

કાયગકરોના ઉત્સાહ અને હહિંમતથી મકાખાડ સ્ટેશન પાસેના પ્રતાપનગરમાાં ૧૯૫૬ના જૂનમાાં 

આશ્રમ શાળાઓ નહીં પણ છાત્રાલય શરૂ ક્ુાં. માણસાના મહાજનોના અત્રેના પડતર મકાનોમાાં 

છાત્રાલય ચાલે અને ગામની હાઈસ્કુલમાાં ભણવાનુાં ગાાંધીસ્મારક ષનષધ ખચગના ૫૦% આપ ેઅને 

૫૦% ખચગ અનાજ ઉઘરાવીને કે વેપારી ને ત્યાાંથી ઉધાર લાવીને ચલાવવાનુાં હતુાં.૪ 

→ આવશ્યકતા :- 
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આઝાદી આગમન સાથે પછાત ગણાતા મહસેાણા જજલલા એ ષશક્ષણમાાં દોટ મકૂી. ઠેર ઠેર 

હાઈસ્કૂલો ઉભી થવા માાંડી, ષવકાસ, ઘટકો, સવોદય યોજના અને સાધનકે્ષત્રે પણ શરૂ થયા. આમ 

ષવકાસ અને રચનાના કામો ઝડપભેર થવા માાંડયા. બીજી બાજુ કોંગે્રસ સેવાદળની પ્રવષૃત 

બળવાન બની. ષવષવધ સ્વૈચ્છછક વતૃીઓથી શ્રમ, સાહસ અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો જુવાળ આવ્યો. 

તે માટે ગામડ ેબેસી ષશક્ષણ દ્વારા સમાજોત્થાનનો માગગ શ્રેષ્ટ્ઠ લાગ્યો પણ હાઈસ્કુલમાાં તે કેવળ 

ષવષવધ ષશક્ષણ જ હતુાં.ષવદ્યા ષવસ્તરણ અને પશપુાલન ષવના તે પાંગ ુહતુાં. સવાાંગી ષશક્ષણની જરૂર 

હતી. વેડછી, બોચાસણ, ગુાંદી, અંબાલા, ષશક્ષણસાંકુલોનો આશ્રમ હોવો જોઈએ એમ લાગતુાં હતુાં 

આમ એકથી જ કરવાની વાર હતી. મોતીભાઈ અને ષમત્રો મળી રહ્ાાં હતા. પછી બધા એ ષવચાર 

કરીને આ અમરાપરુ ગામમાાં એક સાંસ્થાનો ષવચાર આવ્યો. તેઓ માનતા હતા કે આ સાંસ્થા દ્વારા 

આજુબાજુના ગામોમાાં સારો પ્રભાવ પડશે અને માટે જ આ ષવચારને આગળ વધાવ્યો. ત્યારબાદ 

તેન ે“ગ્રામભારતી” એવુાં નામ આપવામાાં આવ્્ુાં આ સાંસ્થા ગાાંધીવાદી ષવચારસરણી જ ધરાવે 

છે.૫ 

આમ, આટલા બધા સાંઘિો પછી આ હાલનો માણસા તાલકુાના અમરાપરુ ગામમાાં આ 

ગ્રામભારતી સાંસ્થાની સ્થાપના કરવાનુાં ષવચારવામાાં આવ્્ુાં હતુાં. 

ત્યારબાદ ૧૯૬૫ સધુી અવારનવાર શ્રમષશખબરો ચાલયા તો તે પછી સાંસ્થાની અને બીજી 

જમીનની કાયા પલટ ની ગાથા શરૂ થઇ. સાંસ્થાના ષવકાસ અને પોિણ માટે અલવુાની સીમની 

૫૨.૦૦ એકર સરકારી પડતર જમીન મળી હતી. જે સાબરમતી નદી ને મળતા એક ષવશાળ-

લાાંબા કોતરનો ભાગ હતી. તે કોતર છ થી સાત હકલોમીટર લાાંબ ુઅને સરેરાશ અડધો કીલોમીટર 

પહોળાં પાાંચ હજાર એકરમાાં પથરાયેલુાં વછચે ઉંડો વહરેો આસપાસ નાના મોટા કોતરો તરફ 

ચોમાસામાાં તો જાણે નાની સાલર જોઈ લયો. સમગ્ર ષવસ્તારમાાં કાાંટાળી ગીચ જાડીઓથી છવાયેલો 

જ ાંગલી પશઓુ અને ખ ૂાંખાર પ્રાણીઓનો ભય રહ્ા કરતો હતો. 

સાંસ્થાએ તે જમીનને નવસાધ્ય કરી પગથીયાાં આકારના ઉપજાઉ ખેતરો બનાવવાનો મહત્વકાાંક્ષી 

કાયગક્રમ ઉપાડયો. ્ દુ્ધના ધોરણે કામ લીધુાં. ગજુરાત સરકારના ખેતીવાડી ખાતાના અને સવે અન ે

જમીન નવસાધ્ય કરનાર સ્ટાફની સહાય મેળવી. સાંસ્થાના ષશક્ષકો, કાયગકરો કામ ે લાગ્યાાં. 
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સાંતરામપરુ પાંચમહાલના મજૂરોના અનેક જથ્થા કામ ે રોક્યા સડી કાપવી, મખૂળયાાં કાઢવા 

ચોકડીઓ ખોદવી અને માટી પરુણ-નીચાણવાળા ભાગમાાં નાખવી. આ પ્રકારનુાં કામ લોકો એ 

કદી જોયેલુાં નહહ. તેઓ તો હસી કાઢતા અને કહતેા કે “આમ તે કાાંઈ ખેતર થતાાં હશે? નકામાાં 

પૈસા બગાડે છે”.૬ 

આસપાસની  જમીનથી પાંદર-વીસ ફૂટના ઢાળવાળી આ ૫૨.૦૦ એકર જમીનમાાં ખેતર બન્યા. 

પાળા બાાંધી પછી રેતટરના પાવડાથી જમીન સમતલ કરી વરસાદનુાં કે ટયબુવેલનુાં પાણી 

પ્લોટના ખણેૂથી બીજા પ્લોટમાાં જાય તેવી પાકી સપુાડીઓ અને ગટર વ્યવસ્થા કરી.બધા 

ખેતરોમાાં ખાતર આપ્્ુાં, પાઇપલાઇન નાાંખી, ષસિંચાઈ ની વ્યવસ્થા કરી. કામ પ્રમાણમાાં ઘણુાં 

સસ્તુાં, મજબતુ અને ફળદાયી રહ્ુાં. આ વહણેમાાંત્રણ પાકા બાંધ બાાંધ્યા તેનાથી વરસાદનુાં વહી 

જતુાં પાણીમાાં લાભ થયો. આ જોઇને તો કોતરની આસપાસના બધા ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરોમાાં 

સરકારી સહાયથી પાળાબાાંધી કરાવી. કોતરની શરૂઆત થી અંત સધુીના ભાગમાાં ઉપરથી 

ઢાળવાળા ખેતરો, પાળાબાંધી અને સમતલ થવાથી તે ભયાંકર કોતરો લહરેાતા મોલથી મહેંકી 

ઉઠ્ુાં. નવ સાધ્ય થયેલા ખેતરો આજે પણ ષવદ્યાથીઓને અને જનતાન ે ષશસ્ત અને જમીન 

સધુારણાની પ્રેરણા આપી રહ્ાાં છે.૭ આમ, આ રીતે આ સાંસ્થા ને બનાવવા મદદ કરનાર બીજા 

સ્વયાંસેવક ષવિ ેજોઈએ. 

ઉતર ગજુરાતના મહસેાણા જજલલામાાં ષવજાપરુ તાલકુાનો (હાલ માણસા તાલકુો) ઉતર 

ગજુરાતનો ફળદ્રપુ ષવસ્તાર, જે ઉતર ગજુરાતનો બગીચો જ ગણાય છે. ત્યાાં મીઠુાં પાણી અન ે

ફળદ્રપુ જમીનનાાં કારણે ખેતી ખબુ જ સારી થાય છે. આ તાલકુાના મકાખાડ રેલવ ેસ્ટેશનથી 

દક્ષીણે એક હકલોમીટરના અંતરે માણેકપરુ ગામ આવેલુાં છે. માણેકપરુ ગામમાાં ગાયકવાડી 

રાજ્યનુાં આંકડેદાર ઠકરાતી ગામ. તેની આસપાસ ખલમ્બોદ્રા, અલવુા વગેરે બીજા પણ આજુબાજુ 

ગામો આવેલા. આના ચહરત્ર નાયક મોતીભાઈ આ માણેકપરુ ગામના વતની હતા. 

મોતીભાઈના ષપતાનુાં નામ રણછોડભાઈ અને માતાનુાં નામ જતનબા. તેઓ સ્વામીનારાયણ 

સાંપ્રદાય ધમગ પાળતા હતા. મોતીભાઈનો જન્મ એમના મોસાળના ગામ બાલવામાાં તારીખ-

૩/૭/૧૯૨૩ ના હદવસે થયો હતો. તેઓએ ઘરની સામેની શાળામાાં અભ્યાસ કયો. તેઓ છઠ્ઠા 
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ધોરણથી ખલિંબોદરા ગામમાાં ભણવા ગયા. તેમના બે નાના ભાઈ હતા બળદેવભાઈ અને 

પથૃ્વીષસિંહ. તેઓ વધારે ભણયાાં ન હતા પણ પોતાના પતુ્રોને ભણાવી ષવદેશ મોકલયા હતા. 

મોતીભાઈના આઠ વિગની ઉંમરે બાળ લગ્ન થયા હતા. ત્યારે તેઓ પહલેા કે બીજા ધોરણમાાં જ 

ભણતા હતા. તેમની પત્નીનુાં નામ મોંઘીબેન હતુાં પણ તેમના સમાજમાાં મોટી ઉંમરે જ આણુાં 

વળાવવા નો રીવાજ હતો તેથી બાળલગ્ન તો માત્ર નામના જ હતા. મોતીભાઈ ચૌધરી ગાાંધીવાદી 

ષવચારો જ અપનાવતા હતા. તેઓ ભણતા હતા અને સાથે લાયબે્રરીમાાંથી ગાાંધીજીના પસુ્તકો 

વાાંચતા જતાાં હતા. તેઓ ખાદી પહરેતા, રેટીયો કાાંતતા અને ગામમાાં અને શાળામાાં નવી 

પ્રવષૃતઓ કરાવતા હતા. મોતીભાઈની ભણવવાની ઈછછા મનમાાં જ રહી ગઈ હતી. તેઓ સમય 

જતા ગજુરાત સરકારના માંત્રી થયા, લોકસભામાાં ચ ૂાંટાયા, દેશ-ષવદેશમાાં ફયાગ. દૂધસાગર ડેરીનો 

લગભગ ત્રણ દાયકા સધુી વહીવટ સાંભાળયો. આવા કાયોમાાં અંગે્રજી જ્ઞાનની ખોટ સાલતી હતી. 

તેઓ મહનેતી પરુુિ હતા. તેમણે જાત મહનેત ેજ આ ખોટ જ્ઞાન મેળવી પરૂી પાડી. મોતીભાઈ 

પણ ષશક્ષક હતા. ત્યારે ખાદીનુાં જ ધોષત્ુાં પહરેતા હતા.૮ આજે પણ ઉતર ગજુરાતના પશપુાલન 

વ્યવસાય સાથે સાંકળાયેલા લાખો લોકોના હૃદયમાાં તેમનુાં સ્થાન એક મઠૂી ઊંચેરા માનવી 

તરીકેની છે. 

→ મનવાસી સસં્થાન  ંસ્વપ્ન :- 

પ્રતાપનગર છાત્રાલયના બે વિગના અનભુવે ષનવાસી સાંસ્થા ચલાવવાનુાં આષથિક રીત ે કેટલુાં 

અઘરુાં અને જવાબદારી વાળાં કામ છે. તે પણ તેમણે સ્પષ્ટ્ટ પણે સમજાઈ ગ્ુાં હતુાં. પ્રતાપનગર 

છાત્રાલય માટે શરૂઆતથી જ ગાાંધી સ્મારકષનષધ એ અડધો ખચગ આપવાની જવાબદારી લીધી 

હતી. પણ બાકીના અડધા ખચગનુાં શુાં? છોકરાઓના વાલીઓ છોકરાઓન ેસોંપી છટી પડતા. 

તેમના કપડા, પસુ્તકો, નોટો વગેરે માટે શરૂઆતમાાં તો કશુાં આપતા ન હતા. એટલે જે સાંસ્થા 

થાયે તે એવી કરવી જોઈએ કે ત્યાાં કાયમી આવક થાય. આવા ષવચારો ચાલતા હતા. 

આ બે વાતોને મનમાાં વણી લઈને તેમણે પોતાના નાના સાથીષમત્રોના ષવચારોને પ્રકટાવી દીધો. 

તેમને સાંસ્થા દ્વારા ભષવષ્ટ્યમાાં કેવુાં કામ કરી શકાય તેનુાં દશગન આપવાનુાં હતુાં. તેઓ આ સાંસ્થામાાં 

જોડાય તેવા પ્રયત્નો કરવાના હતા કારણ કે તે પોત ે ષશક્ષણના કામમાાં ષસધી રીતે પડવાના ન 
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હતા. એટલે જ તેઓ એવા ષમત્રોને શોધતા કે જેમને તેમનામાાં શ્રદ્ધા, ષવશ્વાસ હોય. ષશક્ષણના 

કામમાાં ઊંડા ઉતરવાની ભાવના હોય કે જેથી મોતીભાઈ ને કોઈ ખચિંતા ન રહ.ે 

આ બાંન્ને બાબતોમાાં સફળતા મળશે એવુાં લાગ્્ુાં એટલે એમને જજલલાના આગેવાન વડીલો આગળ 

વાત મકુી સાંસ્થા સ્વાવલાંબીતો ભષવષ્ટ્યમાાં થતાાં થશે.શરૂઆતના વિોમાાં પાયાની સગવડો માટે 

મોટા પાયે નાણાની જરૂર પડવાની હતી. તે ફાંડ લાવી આપ ેતેવા આગેવાનોની સહાયની જરૂર 

હતી. મોતીભાઈએ સેવાદળમાાં કામ ક્ુાં. એ બધા વિગ દરમ્યાન તેમણે પોતાને માટે સારી પ્રષતષ્ટ્ઠા 

મેળવી હતી. તેઓ મહાદેવના સેવક બન્યા પછી જજલલા કોંગે્રસના માંત્રી બન્યા અને કોંગે્રસ પક્ષના 

સાંગઠનના, રાજકીય અને વહીવટી કાયોમાાં ખબૂજ સારો રસ લેતા હતાઅને જજલલાના દરેક 

તાલકુામાાં તેમના સારા સાંપકો મળતા હતા.સો ટકા પ્રામાખણક, વહીવટ પરૂી ષનષ્ટ્ઠા અને ધગશથી 

કામ કરવાની પદ્ધષત અને લોકસેવાની તમન્નાની તેમણે જજલલાના મખુ્ત્ય આગેવાનોને પ્રષતષત 

કરાવી. એટલે જજલલામાાં બષુનયાદી ષશક્ષણ અને ગાાંધી પ્રબોષધત રચનાત્મક કાયો કરવા માટેની 

એક સાંસ્થા સ્થાપવાની વાતમાાં શ્રી ષવજયકુમાર ષત્રવેદી, શ્રી માનષસિંહભાઈ પટેલ વગેરે મખુ્ત્ય 

આગેવાનોનો સહકાર મેળવ્યો. આમ ૧૯/૩/૧૯૩૮નાાં રોજ ગ્રામભારતી સાંસ્થાની નોંધણી 

કરવામાાં આવી, આમ આ સાંસ્થા આજે વટવકૃ્ષના જેમ ખીલી ઉઠી છે. 

આ સાંસ્થામાાં મખુ્ત્ય યોગદાન આપનાર મોતીભાઈ ચૌધરી ને ખબૂ જ ધન્યવાદ આપવામાાં આવ્યા 

હતા. 

“મોતીભાઈ સુાંદર, સ્વછછ મોતી જેવા છે.મોતી જેમ ગોળ, સ્વછછ અને સુાંદર છે. તેમ મોતીભાઈ 

પારદશગક, ડાઘડુાંઘ વગરના અનેક ગણુસાંપન્ન છે. મોતી ષવિંધાય છે પણ જે પહરેે તેન ેશોભા આપ ે

છે. તેમ મોતીભાઈ સમાજના સખુદુુઃખ થી ષવિંધાય છે અને સમાજમાાં જ્યાાં જાય ત્યાાં શોભા આપ ે

છે”.૯ 

દ્વારકાદાસ જોિી 
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