દય થ હરનીશભાઈ

ની

2003માં રતીલાલ ચંદરયાએ, પોતાના નીવાસ ‘સુધાકર’માં હરનીશભાઈનો હા ય
વાતાલાપ ગોઠવેલો. મુ બઈના સૌ ગુજરાતી સજકોને નીમં ેલા. મધુ રાય તો મુ બઈ હતા
જ. સુરતથી અમ બ ેનેયે આ હથી તેડાવેલા.. યારની સ તાભરી પળોની બે ત વીરો.
ત વીરકાર : રતીકાકાના ખાસ મી ધીરજ ચાવડા..
..ઉ મ.મધુ ગ ર.. .સુરત.

દુ:ખદ અવસાન :
‘ગુજરાતીલેિ સકન’ના સંવધનના કામમાં

દય થ રતીલાલ ચંદરયા સાથે અને 2005થી શ થયેલી

સુવાચન સામ ી ધરાવતી ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ના સ પાદનના કામ સાથે, નેહથી સંકળાયેલા અમારા હે તાળ
સાથી હરનીશ

નીનું, તા. 20-08-2018ના દીવસે યુ જસ , અમેરીકા ખાતે લાંબી માંદગી બાદ અવસાન

થયું છે. વાચકોને હરનીશભાઈનો પરીચય છે જ. ‘સ.મ.’માં એમની ડઝન જેટલી રચનાઓ મુકાઈ છે. એટલું
જ નહ ; 2006 અને 2011માં અમારા અમેરીકાના

વાસ દર યાન, વીદેશ થીત ગુજરાતી સજકોની

રચના તુતીના ‘અતીથી સ પાદક’ તરીકેની ‘સ.મ.’ની કામગીરી તેમણે સંભાળેલી. અમેરીકાના જ નહ ;
ગુજરાતી હા યસાહી યના સમથ સજક તેઓ હતા અને રહે શ.ે
પહે લાં રતીલાલ ચંદરયા પછી, 11 માચ, 2018 બળવંતભાઈ પટેલ અને હવે હરનીશભાઈ વીદાય થયા..
‘ગુજરાતીલેિ સકન’ અને અમે, ‘સ.મ.’ના સ પાદકો, એમને ભાવભરી વીદાય આપી, એમનાં પ ની
હં સાબહે ન, દીકરી આશીની અને શીવાની તથા પુ

સંદીપ સહીત એમના પુરા પરીવારને દુ:ખી દયે
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અને હવે નીચે વાંચો ‘શી કદીવસ નીમી ે ‘ફાજલભાઈ’ને..

‘શી કદીન નીમી ે’

સાચાહાડના શી ક : ફાજલભાઈ
–મનસુખ સ ા
ફાજલભાઈનો નીકટ પરીચય હું આંબલા લોકશાળામાં શી ક તરીકે દોઢ વરસ ર ો યારે
થયો. યારે તેઓ

ામદ ીણામુત આંબલાની ાથમીક શાળાના આચાય હતા. એમનો પહે રવેશ

એકધારો – ખાદીનાં સફે દ લઘો–કફની. એમની ચાલ એકધારી – શાંત અને ઢ. એમની કામગીરી
એકધારી – શાળામાં એટલા ખુપં ી જવું કે ઘર–પરીવાર ભુલાઈ
વડીલો પાસેથી શીખતા રહે વું અને પોતાની

ય. એમની

ી એકધારી –

ીએ એને શાળામાં યોજતાં રહે વ.ું એમની ભાવના

એકધારી – શાળામાં આવતાં બાળકો(સ ધર કે સાધારણ, ઉજળીયાત કે અ પૃ ય)ને સમાન ેમ
આપવો, સમાન કાળ

લેવી. એમનો સંતોષ એકધારો – પોતે કાંઈ બહુ

ાની નહ ; પણ સમજણ

પાકી. એ મુજબ કાય કરવુ.ં કામની મોટાઈ રાખવી નહ . સૌ સાથે મીઠપથી વતવુ.ં ટુકં ા પગારમાં પણ
તૃ ીનો ઓડકાર ખાતાં રહે વ.ું
હું લોકભારતીમાં અ યાપક બ યો. ફાજલભાઈનો પરીચય વધતો ગયો, તેમતેમ ઉપરનાં
ગુણલ ણોનો વધુ ને વધુ પરીચય થતો ગયો. મને

ાસા પણ ખરી કે ાથમીક શાળાના એક

શી કમાં આ બધું આ યું કેવી રીતે? એટલે એમનાં મુળીયાંને પોષણ આપતાં ત વોમાં રસ પ ો.
જ મ તા. 29-04-1937. પાંચ વરસની વયે માતૃ વ છીનવાયુ.ં પણ કુ ટ બ

ેમસભર. દાદા

સાલેહભાઈ ચોકીદાર – ામાણીક અને પરગજુ . એમનો નેહ ફાજલભાઈને મ ો. પીતા વલીભાઈ
ચૌહાણ સમઢીયાળા(મુલાણીના)માં શી ક હતા. જુ ના જમાનાના; પણ વીષયમાં તૈયાર, વી ાથ
વ સલ. આથ ક થીતી સાધારણ. પગાર તો તે કાળે કહે વા પુરતો. પીતાના મનમાં ભણતરની કીમત
ચી. બ ે દીકરાને ભણા યા. સાચી રીતે ઘડાય માટે લોકભારતીની પીટીસીમાં ભણવા મોક યા.
લોકભારતીના ગુ જનો અને વાતાવરણે ફાજલભાઈના ડીએનએમાં જ કેટલુંક દાખલ કરી
દીધુ.ં વી ાથ ઓ સાથે સહજ સ બ ધ, નવા નવા યોગો કરવા, વીષયશી ણ જ ેટલું જ મહ વ ઈતર
તમામ વૃ ીઓને આપવું અને ગામ સાથે ગાઢ સ બ ધ રાખવો. આ બધું

ળવવું હોય તો યાં

રહે તા હોઈએ તેને જ વતન ગણીને રહે વ.ું આ બધું મનમાં એવું બેઠુ ં કે આંબલા ગામ તેમનું વતન
બની ગયુ.ં 1955થી 1995 સુધી આંબલા ાથમીક શાળામાં કામ કયુ.

આંબલા ાથમીક શાળા એ કાળે

ા પંચાયત ારા ામદ ીણામુત સં થાને સ પાયેલી

યોગશીલ શાળા હતી. માગદશક હતા અનીલભાઈ ભ

– આંતરસુઝવાળા

યોગશીલ

કેળવણીકાર. અનીલભાઈને વીચાર આવે તેને ફાજલભાઈ ભ ય પર ઉતારે . છગનભાઈ, ેમ ભાઈ
સૌ સાથે હોય. દેશમાં નઈતાલીમ શાળાના

વેશ ારનાં બૉડમાં સંકોડાઈ ગઈ હતી યારે એ

આંબલામાં સોળે કળાએ ખીલેલી હતી. શી ક–વી ાથ ના આ મીય સ બ ધમાંથી જ મેલું
મોકળાશભયુ વતં વાતાવરણ આંબલામાં મહોયુ હતું. દેશમાં નઈતાલીમની ગતી– થીતીથી યથીત
ઉપરા પતી ડૉ. ઝાકીરહુ સેને આંબલાનું કામ
કરતાં પુ

યુ,ં મનુભાઈ પંચોલી અને અનીલભાઈની સાથે વાતો

ું કે, ‘અહ આચાય કોણ છે?’ ફાજલભાઈના ફળીયામાં વૃ નીચે કાથીના ખાટલામાં

પાથરે લ ગોદડા પર બેસીને ઝાકીરહુ સેન

ફાજલભાઈનાં પ ની જ ેનુબહે નના હાથના રોટલા, દહ ,

પાપડ અને કચુ બર ખાતા હતા. ફાજલભાઈ મહે માનની સરભરામાં હતા. મનુભાઈએ ઓળખાણ
કરાવી – ‘આ અમારા ફાજલભાઈ. અહ નું બધું જુ એ છે.’ ઝાકીરહુ સેન
અહ

વે છે’ એવું માણપ આ યુ.ં ફાજલભાઈ આમેય, પડદા પાછળના

સ

થયા, ‘નઈતાલીમ

વ. એટલું માંડ બો યા

કે, ‘બનતા હૈ ઉતના કરતા હું.’
ફાજલભાઈ, ભાઈઓ અને પરીવારને ભણાવવામાં સતત ખચમાં ર ા; પર તુ તમામને તેમના
ગ અનુકુળતા કરી આપતા. તો ગામના, આથ ક રીતે પોસાણવાળા નહ એવા વી ાથ નું ભણતર
અટકે નહ તે માટે આગળી ચ ધવાનું પુ ય લેતા ર ા. ગામ લોકોને વી ાસ તો એવો હતો કે કોઈના
કુ ટ ુ બમાં વાંકું પડે તો ફાજલભાઈને બોલાવે. ફાજલભાઈ કોઠાસુઝવાળા. ખાનગી ખુણે બે વેણ કહી
પણ શકે. સૌનું સ માન જળવાય એવો ર તો ચ ધે. સરખું થાય એટલે પોતે ખસી

ય. પોતે ભલા

અને પોતાની શાળા ભલી.
આંબલાના કામે તેમને ભરપુર તૃ ી આપી. ગામ પણ તેમનાં દીકરા–દીકરીનાં લ માં
પોતાનાં ગણી પડખે ર ું. પર તુ નીવૃ ી વખતે કાંઈ ઝાઝી બચત નહ . સં થાનું મકાન છોડવાનું હતું.
જને ુબહે ને એમનો સંસાર સહજ–સરળ વહે વા દીધો હતો. નીવૃ ી પછી પોતાને માટે પડતર જ યામાં
ઝુંપડી જ ેવું મકાન બનાવી ર ા, એ પણ એટલું જ સાહ ક. એમાં માંદગી ખબર લઈ ગઈ. આ બધા
વ ચે ઉપયોગી થવાય યાં થતા ર ા. ફાજલભાઈ કદી ‘ફાજલ’ બેસે નહ .
2000ની સાલમાં મેહુ રભાઈ લવતુકાને વળાવડ(શીહોર ન ક)માં ક યાવી ાલય ખોલવાનું
મન થયું. બહે નોની નીવાસીશાળા ચલાવવી એ લોઢાના ચણા ચાવવા જ ેવુ.ં લોકોની નજર સાંકડી.
કાંઈક બને તો હ ર ગ ં મોટુ ં થઈને વગોવણી થાય. મેહુ રભાઈનું યાન ફાજલભાઈ ઉપર. તેણે
શરત કરી કે, ‘તમે પલાંઠી વાળીને બેસો, બાકીની બધી જવાબદારી મારી.’ આજ ે પંદર વરસમાં

વળાવડનું ક યાવી ાલય અનેક

ીએ કેવળ તાલુકાનું જ નહી;

ાના મહ વનાં ક યાવી ાલયની

તી ા પા યું છે. આચાય અમીનભાઈ ચૌહાણ આંબલા–લોકભારતીના અને ફાજલભાઈના કેળવણી
સં કાર પામેલા છે.
ફાજલભાઈ પાસે

દગીની અનુભવની મુડી છે, મેહુ રભાઈનો સાથ છે. તેમણે વૃ ો ઉછેયા,

ગૌશાળામાં વાછરડાં ઉછેયા તેમ એ ક યાઓની ભાવનાને પોષણ આપીને ઉછેરી છે. હવે તો એ
‘ફાજલદાદા’ તરીકે ઓળખાય છે. વી ાલયની 300 જ ેટલી દીકરીઓને તેમનામાં ‘દાદા’નો અનુભવ
થાય છે. એ દીકરીઓ આ મવી ાસ, નરવી સમજ અને વાવલ બનના સં કાર લઈને

ય છે.

વારસો શી ણનો હોય એવું અનેકમાં હોય છે; પર તુ એનો વીકાસ કરવો એ પોતીકો પુ ષાથ
છે, તપ છે. ફાજલભાઈએ મોટાઈના ભાર વીના મોટાં કામો કયા છે, કરતા રહે છે. આઠ દાયકાની
લાંબી

વનયા ામાં માતૃસં થા લોકભારતીએ ‘ઉ મ ભુતપુવ વી ાથ ’ તરીકે તેમનું ગૌરવ કયુ છે;

તો ‘અખીલ ગુજરાત સીપાહી સં થા’ના

મુખ તરીકે અને ભાવનગર

ા ‘પે શનમંડળ’ના

અ ણી તરીકે તેમનું સ માન થયેલું છે. પર તુ ફાજલભાઈને તો પોતાનું ‘કામઢાપ ’ં જ સ માન છે.
હવે શરીરને થોડી અસરો આવી છે; પણ મન હ
એમની ‘હા’ આશીવાદ જ ેવી બની

ફુ ત ભયુ છે. અનુ નાં નવાં આયોજનોમાં

ય છે.

ફાજલભાઈને પુછવામાં આવેલું કે, ‘કુ ટુ બની જવાબદારી, નહ વ

બચત, માંદગી, આ

બધામાંથી તમે કેવી રીતે પાર ઉતયા? એમનો જવાબ ટુકં ો; પણ એમને ઓળખાવે તેવો હતો : ‘ખુદાને
ભરોસે નાવ તરતી મુકી હતી. એમણે તરતી રાખી છે.’ એમની આ

ા ફલવતી બની છે. એટલે

એમને ખાધેલું પચે છે, રાતે નીરા તની ઘ આવે છે અને સવારે ઉઠે યારે ફુ ત થી ભરે લા હોય છે.
દરે ક શાળાને આવા ફાજલભાઈ મળવા

ઈએ. તો ભારતીય કેળવણીનો ચહે રો બદલાઈ

ય.

–મનસુખ સ ા
(

યુઆરી 2017ના ‘અખંડઆન દ’ માસીકમાંથી લેખક ીની પરવાનગીથી સાભાર...)

આ અંકની નકલ મને પહ ચાડવા બદલ કામરે જના ડૉ. બળદેવ ભ તનો ખુબ આભાર..
..ઉ મ.મધુ..
સજક–સ પક: મનસુખ સ ા
સી–403, સુરેલ એપાટમે ટ, દેવાશીષ કુ લ સામે, જ સ બંગલા વી તાર,
અમદાવાદ – 380 015 ફોન : 079-4003 4643 મોબાઈલ : 98240 42453
ઈ–મેલ : mansukhsalla@gmail.com

ફાજલભાઈનો સ પક :
હા

ફાજલભાઈ ચૌહાણ, ક યાવી ાલય વળાવડ, તાલુકો : શીહોર,

ો : ભાવનગર-364240

eMail : afchauhan13@gmail.com Mobile : 9429344898
♦●♦

‘આદશ શી ક કોને કહે વાય?’
–વ ભ ઈટાલીયા
જ ે શી ક આ સાત સવાલોને સમ ને આચરી શકે તે આદશ શી ક જ ર બની શકે :
૧. તમે તમારા વીષયની પુરતી તૈયારી કરી, સ તા સાથે, લાસ મમાં વી ાથ ઓ સામે

ઓ છો

ખરા?
૨. તમે તમારા વી ાથ ઓને અવૈ ાનીક, અતાક ક, અ ધ

ાને ેરે એવી વાતો તો નથી કરતા ને?

૩. તમારા વી ાથ ઓ, તમને તમારાં પોતાનાં બાળકો જ ેટલાં વહાલા લાગે છે ખરા?
૪. વગખંડમાં એક પણ મીનીટ ખોટી વેડફાય યારે તમને પ તાવો થાય છે ખરો?
૫. તમારો વી ાથ ની ફળ

ય યારે , એમાં તમને તમારી પણ ની ફળતા દેખાય છે ખરી?

૬. તમારો વી ાથ કોઈ ભુલ કરે તો ઠપકો એને ખાનગીમાં; પણ કોઈ સા ં કામ કરે તો તેની શંસા
હે રમાં કરો છો ખરા?
૭. તમારા વી ાથ ઓને પુ તકના પાઠોની સાથે, તમે

વનના પાઠોયે ભણાવો છો ખરા?

♦●♦

(સુરતની મા યમીક શાળાના આચાય

ી મનસુખ નારીયાની નીવૃ ી ટાણે, એમના ભુતપુવ

વી ાથ ઓએ એમને સ માનવાનો એક ભ ય સમારં ભ, સુરતના સરદાર મૃતીભવનમાં તા. 7મી
જુ લાઈ, 2018ના દીવસે યો યો.
કવી, રૅ શનાલી ટ, સદા હસમુખા આચાય મનસુખ નારીયાના
મનોરમ વીડીયો ડૉ યુમે ટરી ‘સફર’, એમના વી ાથ ઓએ તૈયાર કરે લી.

વનની ઝાંખી આપતી એક

તેના વીમોચક સુરતના ચી તક, લેખક,

વ તા

ી વ ભભાઈ ઈટાલીયા

(vallabhitaliya@gmail.com)ના વચનમાંથી સાભાર... ..ઉ મ.મધુ..)

♦●♦
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More than 3,55,06,000 Gujarati Language lovers have visited
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