
મનસખુ સલ્લા 
માનવતાના કેળવણીકાર અન ેસમાજ ઉત્કર્ષના સાહિત્યકાર 

આલેખનઃ રમેશ તન્ના 

 
મન ેકોઈ પછેૂ કે અત્યારે િયાત િોય તેવા પાાંચ ઉત્તમ ગાાંધીજનનાાં નામ આપો તો હુાં એક 

પણ ક્ષણનો વવલાંબ કયાષ વવના મનસખુ સલ્લાનુાં નામ આપુાં. ગજુરાતમાાં જે કેટલાક 

નખશીખ ગાાંધીજન િયાત છે તેમાાં મનસખુભાઈ સલ્લા પિલેી િરોળમાાં જ શોભ.ે તેઓ 

અત્યારે ગજુરાત કેળવણી પહરર્દના પ્રમખુ છે. નામના પ્રમખુ નથી િોં પાછા.. સતત સહિય 

પ્રમખુ છે. તેમના હૃદયમાાં રિલેી સામાજજક વનસબત તમેને સિજેે જ ાંપીન ેબેસવા દેતી નથી. 
ઉંમર પણ તમેને થકવી શકતી નથી. બીજી નવેમ્બર, 1942ના રોજ જન્મેલા, એટલે આજે 

તેઓ 78 વર્ષ પણૂષ કરીને 79મા વર્ષમાાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. કેળવણી, સાહિત્ય, વ્યાખ્યાનો.. 



વગેરે ક્ષેત્રે તઓે સતત સહિય છે. વશક્ષક, કેળવણીકાર, સાહિત્યકાર, કમષશીલ, વક્તા અન ે

બીજુ ાં ઘણુાં ઘણુાં એવા મનસખુભાઈને જ્યારે મળીએ ત્યારે શાાંવતનો અનભુવ થાય. 

કોઈ મધ્યકાલીન કવવએ ગાયુાં છેઃ શાાંવત પમાડે તેને સાંત કિીએ. 

આ ખાદીધારી વશક્ષકે-કેળવણીકારે, ભગવાાં કપડાાં પિયેાષ વવના, સેંકડો લોકોને જીવનનો 
સાચો અથષ અને અકષ  સમજાવીને તેમને  

શાાંવતની અનભુવૂત કરાવી છે.  

*** 

કોઈને એ જાણીન ેનવાઈ લાગ,ે પણ મળેૂ તો મનસખુભાઈ સોની છે. ક્યારેક કોઈએ તેમન ે

શરીર પર સોનાનો કોઈ અલાંકાર પિરેેલા નિીં જોયા િોય, કારણ કે જે વ્યક્ક્ત પોત ેજ 

માનવતાનુાં ઘરેણુાં િોય તેને બીજા અલાંકારોની કોઈ જરૂર પડતી નથી. (જેમ સત્યન ે

વવશેર્ણની જરૂર નથી પડતી તેમ...) તેમના વપતાનુાં નામ મોિનલાલ અને માતાનુાં નામ 

વવમળાબિને. મનસખુભાઈ માતા-વપતાનુાં એકનુાં એક સાંતાન. તેઓ પાાંચ વર્ષના િતા ત્યારે 

વપતાનુાં વનધન થયુાં. માતા વવમળાબિનેે એક આદશષ અને સ્વમાની માતાની રુિ ેતેમનો 
ઉછેર કયો. મનસખુભાઈ કદી (સોનાની) દુકાનમાાં બેઠા જ નથી. માતા વવમળાબિને 

આત્મસ્વમાની, ખબૂ જ મિનેત,ુ વનષ્ઠાવાન, પ્રેમાળ અને કોઠાસઝૂથી છલોછલ. વવપહરત 

સાંજોગોનો મક્કમતાથી સામનો કરીન ેતેમણે મનસખુભાઈનો સરસ ઉછેર કયો. એક સમય 

એવો િતો કે વવમળાબિનેના શરીરમાાં એક હકલો દાગીના રિતેા, અને એક સમય એવો 
આવ્યો કે એક વર્ે દીવાળીના સપરમા દાડે ઘરમાાં માત્ર દીકરા મન ુ (મનસખુ)ન ે જ 

ખવડાવી શકે તટેલુાં િતુાં.. માતા અને દાદીમાએ ભખૂ્યા રિવે ુાં પડે એવી ક્સ્થવત િતી.  

અભાવ િતો પણ સિજેે બબચારાપણુાં નિોત ુાં. અભાવ િતો પણ આનાંદ અને પ્રસન્નતા તો 
છલોછલ જ િતાાં.  

*** 



મનસખુભાઈનુાં વતન નેસડી. સાવરકુાંડલાની બાજુમાાં ત ેઆવેલુાં. તનેો જજલ્લો અમરેલી. 
સાત ધોરણ સધુી મનસખુભાઈ સાચકુુલુાં ગ્રામજીવન માણતા માણતા વતનમાાં ભણ્યા. 
સોની પહરવારનાાં માતાએ ખેતરોમાાં મજૂરી કરી, જોકે પછી તો વસવણકામ શીખેલાાં, સીવણ 

કરતાાં. વધ ુભણીન ેબાલવાડીનાાં વશબક્ષકા પણ બનેલાાં.  

બોલો, કઈ રીતે આપણે સ્ત્રીને અબળા કિી શકીએ ? આપણે કદી ના ભલૂવુાં જોઈએ કે 

વવમળાબિને જેવી િજારો-લાખો માતાઓએ આકરો પહરશ્રમ કરીન,ે ભાાંગીને ભકૂ્કો થઈ 

જવાય તેવા આકરા અને કઠણ સાંજોગોનો મક્કમતાથી સામનો કરીને પોતાનાાં સાંતાનોનુાં 
ઉત્તમ ઘડતર કયુું છે, તેમને વશક્ષણ આપયુાં છે તેના પ્રતાપે આજે ગજુરાત સખુી અને સમદૃ્ધ 

છે.  

આપણે એ કદી ભલૂવુાં ના જોઈએ. પેટે પાટા બાાંધીને, ભખૂ્યાાં રિીને, દર-દાગીના વેચીન,ે 

આકરો પહરશ્રમ કરીને પોતાનાાં સાંતાનોને વશક્ષણ આપનારાાં લાખો ગ્રામીણ-ગરીબ-ખડેૂત-

વનરક્ષર માતા-વપતાઓ આજના સમદૃ્ધ ગજુરાતનાાં સાંવાિકો છે. 

કેટલાક છીછરા શાસકો ગજુરાતના વવકાસનો યશ પોતાના અંકે કરે છે ત્યારે પિલેો વવચાર 

આવાાં માતા-વપતા, લાાંબો સમય વવદ્યાતપ કરનારા કેળવણીકારો અને વશક્ષકોનો જ આવ.ે.. 

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

મનસખુભાઈ માતાના છાાંયડે સ્વસ્થ રીતે ઉછયાષ. જવાબદાર તો જાણ ેજન્મથી જ િતા. દુઃખ ે

તેમનુાં સવવશેર્ ઘડતર કયુું. ઉંમરના પ્રમાણમાાં તેમનામાાં પહરપકવા વધ ુઆવી ગઈ.  

નેસડી પછી ખડસલી લોકશાળામાાં ભણવા ગયા. તમેને બિાર ભણવા ક્યાાં મોકલવા એ 

વનણષય કરવાનો િતો ત્યારે તેમના મામા ધનજ ાંયભાઈએ તેમનાાં માતા વવમળાબિનેન ે

એટલુાં પછૂ્ુાં કે તમ ેમન ુભણે એવુાં ઈચ્છો છો કે તે બગડી ના જાય તેવુાં પણ ઈચ્છો છો ? 

પોતાનો પતુ્ર બગડે એવુાં તો કઈ માતા ઈચ્છે ? ધનજ ાંયભાઈએ સચૂન કયુું કે તનેે ખડસલી 
લોકશાળામાાં ભણવા મકૂો. 

અિીં ગજુરાતના ભાવવ ઉત્તમ કેળવણીકારનુાં ઘડતર શરૂ થયુાં.  



મનસખુભાઈ હદલ દઈને ભણ્યા. વશક્ષકો ઉત્તમ, વવદ્યા આપવાની પદ્ધવત સવોત્તમ. અિીં રીત 

કરતાાં પ્રીત કેન્રમાાં િતી. લોકભારતીનો પિલેો ફાલ વશક્ષકો સ્વરૂપ ેઆવેલો એટલે ઉત્સાિ 

અને ઉજાષથી તરબતર યવુા વશક્ષકો િતા. 

મનસખુભાઈનુાં અિીં સવાુંગી ઘડતર થયુાં. તઓે સાચુાં વશક્ષણ પામ્યા.  

ત્યાાંથી આગળ ભણવા ગયા લોકભારતી સણોસરા. અિીં નાનાભાઈ ભટ્ટ, મનભુાઈ પાંચોળી 
દશષક, મળૂશાંકરભાઈ, નટવરલાલ બચૂ અને અન્ય વશક્ષકોના િાથ નીચ ેઅને હૃદય સાથ ે

તેઓ ઘડાયા. 1963માાં સ્નાતક થઈન ે તેમણે એમ.એ. કરવા અમદાવાદ, ગજૂરાત 

વવદ્યાપીઠની વાટ પકડી.  

મનસખુભાઈએ બહુ વિલેુાં નક્કી કરી નાખ્યુાં િતુાં કે તેઓ વશક્ષક જ બનશે, અને તે પણ 

કોલેજના. વનયવત તેમનુાં એ સ્વપન સામેથી પણૂષ કરવા આતરુ િતી. 

ગજૂરાત વવદ્યાપીઠમાાં ખાંતથી, ગાંભીરતાથી, ખબૂ મિનેત કરીન ેભણ્યા. પ્રથમ વગષ તો 
આવ્યો, વવદ્યાપીઠમાાં પ્રથમ પણ આવ્યા.  

આંબલામાાં એક વર્ષ વશક્ષક તરીકે ફરજવનષ્ઠ રિનેારા મનસખુભાઈને 1967માાં લોકભારતી 
સણોસરાએ યાદ કયાષ અને સાદ પણ કયો.  

1967થી 1982 સધુી તેઓ અધ્યાપક રહ્યા.  

1982ની એક સાાંજે લોકભારતી સણોસરાના તમેના વનવાસસ્થાન ેમનભુાઈ પાંચોળી બસેવા 
આવ્યા. આ રીતે મનદુાદા અવારનવાર આવતા. વાતોની મિહેફલ જામે. એ રાત્રે જતાાં જતાાં 
દાદાએ મનસખુભાઈને કહ્ુાં કે મેં વનમાયકને કહ્ુાં છે, આપ ેઆવતી કાલથી આચાયષનો 
કાયષભાર સાંભાળવાનો છે. 

મનસખુભાઈન ેજીવનમાાં જે જે કાંઈ મળયુાં છે ત ેબધ ુજ સામેથી મળયુાં. દરેક નોકરી, િોદો, 
જવાબદારી તેમને સામેથી મળયાાં છે.  



માણસ યોગ્યતા પ્રાપત કરે ત્યારે યોગ્ય પદ કે જવાબદારી સામેથી તેને શોધતી શોધતી 
આવ ેછે. 

વશક્ષક, આચાયષ, ડીન, સાહિત્ય પહરર્દના વિીવટી માંત્રી, સેનટે, વસન્ન્ડકેટ કે એકેડેવમક 

કાઉક્ન્સલના સભ્ય, સાહિત્ય અકાદેમી, નવી હદલ્િીના ગવષવનિંગ બોડીના સભ્ય... જે જે મળયુાં 
ત ેસિજ રીતે અને સામેથી મળયુાં.  

1982થી 2003 સધુી 21 વર્ષ તેમણે લોકભારતી સણોસરામાાં આચાયષ તરીકે ફરજ બજાવી.  

2003થી તેઓ અમદાવાદ રિવેા આવ્યા. પ્રેમાળ જીવનસાથી કલ્પનાબિને સાથ ે

અમદાવાદમાાં રામદેવનગર વવસ્તારમાાં આવલેા એક નાનકડા ફ્લટેમાાં સાદગી સાથ ેતઓે 

સાંતોર્ી જીવન જીવી રહ્યા છે.  

દીકરા નીવશથે લોકભારતી સણોસરામાાંતી બીઆરએસ કરીન ેકોમ્પયટુરમાાં વવશેર્ અભ્યાસ 

કયો. અત્યારે જીવનસાથી નીતાબિને અને પોતાના પહરવાર સાથ ેદુબઈમાાં સ્થાયી થયા 
છે. મોટી દીકરી માધવીબિને સવોદય અગ્રણી જગદીશ શાિ અને માંજુલાબિનેના દીકરા 
ડો. ભરતભાઈ શાિ સાથ ેજીવનસાથી તરીકે જોડાયાાં અને અત્યારે વડોદરા-ગોત્રીક્સ્થત 

વવનોબા આશ્રમમાાં આવેલા વનસગોપચાર કેન્રનાાં વ્યવસ્થાપક છે. બીજાાં દીકરી 
સ્વાવતબિને કાકરાપાર (વ્યારા)માાં વપ્ર. પ્રાથવમક શાળા ચલાવી રહ્યાાં છે. જાણીતા ાં ગાાંધીજન 

યગુલ તરલાબિને અને બાબભુાઈ શાિ (વડેછી)ના દીકરા ઉવવિનભાઈ શાિ સાથ ેતેઓ 

લગ્નગ્રાંવથથી જોડાયાાં છે. ઉવવિનભાઈ ઉત્તમ તસવીરકાર પણ છે. સુાંદર લખે છે અને એક 

સામવયકના તાંત્રી પણ છે  

આમ બન્ને દીકરીઓ માતા-વપતાના વવચાર-સાંસ્કાર વારસાન ે દીપાવતી પોતપોતાના 
સાસરે, સમાજ ઉપયોગી પ્રવવૃત્ત કરીન ેસુાંદર રીતે જીવન જીવી રિી છે.  

*** 

મનસખુભાઈ એટલે લોકભારતી(સણોસરા)નુાં બીજ. લોકભારતીની તપોભવૂમમાાં મનભુાઈ 

પાંચોળી ‘દશષક’ના સાવનધ્યમાાં ઉગેલુાં અને પાકેલુાં ફળ મધરુ જ િોય. 



તેઓ વશક્ષક અને કેળવણીકાર તરીકે નીવડેલા છે. તેમના અનકે વવદ્યાથીઓ દેશ-વવદેશમાાં 
સમાજવનષ્ઠા સાથ ે સ્થાયી થયા છે. જીવન માટેનો તેમનો દૃન્ષ્ટકોણ વવધેયાત્મક છે. 

અંધકારને બદલ ેઅજવાસ તરફ જ તેમની નજર અને કદમ પણ એ તરફ જ. તેમના 
સાંપકષમાાં જે જે ાાવ ે તેમને સારપનો અનભુવ થાય. તેમના વ્યક્ક્તત્વ અને કત ૃષત્વની 
આભાના અજવાળામાાં સેંકડો વ્યક્ક્તનાાં જીવન ધન્ય થયાાં છે.  

*** 

મનસખુભાઈએ વશક્ષણ-કેળવણી ક્ષેત્રે ઉજળો અને પરૂો હિસાબ આપયા પછી સાહિત્યમાાં પણ 

અત્યાંત સુાંદર કાયષ કયુું. એકથી એક ચહડયાતાાં અનેક પસુ્તકો આપયાાં. “િૈયે પગલાાં તાજાાં” 

પસુ્તક લેખનમાાં હુાં એક સાપતાહિકના તાંત્રી તરીકે વનવમત્ત બનેલો તેનો આનાંદ આજે પણ 

અકબાંધ છે. (આ લખેમાળા અમેહરકાથી પ્રકાવશત થતા ગજુરાત ટાઈમ્સમાાં પ્રકાવશત થઈ 

િતી અન ેવાચકોન ેખબૂ જ ગમી િતી.) તેમનુાં ‘માણસાઈની કેળવણી’ પસુ્તક ખબૂ વાંચાયુાં 
અને વખણાયુાં. અનભુવની એરણ પર પસુ્તક નોંધપાત્ર છે. તેમના પસુ્તક 

તલુસીનક્યારાના દીવા પાુુસ્તકને નમષદ ચાંરક મળયો છે. તેમનાાં પસુ્તકો પોંખાયાાં, વાંચાયાાં 
અને વખણાયાાં. ગાાંધી 150ના વર્ષમાાં તેમણે લખેલુાં ગાાંધીઃ દુવનયાની નજરે ઉત્તમ અભ્યાસ 

ગ્રાંથ છે. તમેણે ખબૂ જ સુાંદર રીતે ગાાંધી વવચારની સમજણ આપી છે. આ પસુ્તકનો ભારતની 
તમામ ભાર્ામાાં અનવુાદ થવો જોઈએ.  

*** 

ગજુરાત કેળવણી પહરર્દના સારવથ તરીકે તઓે ખબૂ જ સુાંદર કામ કરી રહ્યા છે. સસૂવાટા 
મારતા અને પ્રચાંડ વેગથી ધસમસતા સામા પ્રવાિ ેતરવાનુાં છે તો પણ તેઓ ઝીંક ઝીલી 
રહ્યા છે. બધ ુસળગતુાં િોય ત્યારે વનરાશ થવાન ેબદલે પોતાનાથી બચાવાય તેટલુાં બચાવવુાં 
એ તેમનો જીવનમાંત્ર છે. 

*****  



મનભુાઈ પાંચોળી ‘દશષક’ કિતેા કે સાહિત્ય અને વશક્ષણ એ તો સમાજની બે આંખો છે. 

મનસખુભાઈએ સમાજની આ બન્ને આંખોની માવજત કરીને તેને ‘દૃન્ષ્ટ’ આપવાનુાં સફળ 

કામ કયુું છે. 

તેઓ ઉત્તમ વક્તા પણ છે. એક એક શબ્દ અણમોલ. તારવીન,ે તાવીને બોલે. વવચારનો 
તાંત ુઆપણા હૃદયને સ્પશી જ જાય. 

તેમનુાં વ્યક્ક્તત્વ જ એવુાં કે તેમની બાજુમાાં બઠેા િોઈએ તો શાાંવતનો જ અનભુવ થાય. 

મનસખુભાઈનુાં વવદ્યાતપ, શબ્દવનષ્ઠા સાથનેુાં તેમની સાહિત્ય-સર્જન, કમષશીલ તરીકેનુાં 
તેમનુાં દાવયત્વ, જાગતૃ નાગહરક તરીકેની તેમની વનષ્ઠા અને ભવૂમકા.. આ બધ ુતેમને મઠૂી 
ઉંચેરા બનાવા છે.  

** 

મનસખુભાઈ સલ્લાનો આજે જન્મહદવસ છે. (તેમનો સાંપકષ  નાંબર- 9824042453 છે.) તેમન ે

ખબૂ ખબૂ વાંદન. પરમાત્મા તેમને વનરામય શતાય ુઅપે. 

(પોબઝહટવ વમહડયા માટે આલેખનઃ રમશે તન્ના-9824034475) 

 


