
�� ુઅને ર	હાના 

Ðભ�ા� ુવછરા�ની 

 ર	હાનાÐ��નેુ બાળકો માટ	 બાલમ�દ�ર ચલાવવા�ુ ંમન થ�ુ.ં પણ તે એવા ંબાળકો માટ	, ( 

)પંડપ+ીમા ંઉછર	 છે, (ન ેસપંીન ેક	મ રહ	વાય તે સમજ નથી, વાતા0 સાભંળવાની શી મઝા છે તેનો 

અ�ભુવ નથી, ગીત ગાવાનો જલસો શો છે તેની �ણ નથી, સગંીત સાથે નાચવાનો આન�દ મા5યો 

નથી... આવા ંબાળકો માટ	 કલરવ બાલમ�દ�ર શ6ુ કર7ુ ંહ� ુ ં ! સા�Ðંસારાનેં તો સૌ વહાલ કર	; પણ 

(ને સૌ ;<ુકાર	 તેને =ુફં આપવાના મનોરથ હતા ર	હાનાÐ��નેુ...  ૨૦૦૨મા ં પહ	Aુ ં કલરવ ક	��, 

)પંડપ+ીના ં Bીસ બાળકો માટ	 શ6ુ ક�ુC અને આ( Dરુા એક દસકા પછ� ચૌદ )પંડપ+ીઓના ંએક 

હ�ર માબાપોના ંમાÐબાપ બની મFતીથી �વે છે આ નોGુ ંદHપતી ર	હાના અન ે��.ુ.. જો ક	, બIેના ં

નામ વJચ ેÔઅનÕે ન લખીએ તો ચાલ;ે કારણ ક	 ��Ðુર	હાના એક સીNાની અવીભાOય બ ેબાPુઓ છે. 

Ôદો �Fમ હQ મગર એક �ન હQ હમÕ એ7ુ ંગણગણી શકવાનો અધીકાર ધરાવે છે; કારણ ક	 બIે અલગ 

અલગ માગSથી આવીન ેએક ચોખટ પર મTયા ંઅને બIે વJચ ેUેમ પાગયV અને એ Uેમ એક હ�ર 

બાળકો Wધુી ફ	લાયો...! �� ુહાFયની છોળ ઉડાડ� મામXક ટકોર કર	 છે Ôએક હ�ર બાળકો હોય તેવા ં

માબાપ હોવાનો અમારો કદાચ વYડ0 ર	કૉડ0 છે!Õ 

 રાજકોટની ચૌદ )પંડપ+ીના ં એક હ�રથી વ; ુ બાળકોને રાજકોટની જ Ôએ [ડેÕ સYેફ 

ફાઈના�સ F]ુલમા ંભણવા મોકલનાર ર	હાનાÐ��નુા ં^ળુ નીકળે અમદાવાદમા.ં ર	હાના અમદાવાદના 

PુહાDરુામા ંમાબાપ, બ ેભાઈઓ અને Bણ બહ	નો સાથે રહ	. પીતા સરકાર� નોકર�માથંી ની7 ૃ̀  થયા. 

]ુaુHબનો ઉછેર સFંકાર�. કોઈ�ુ ં ખરાબ નહb ઈJછવા�ુÐંબઈેમાની તો લશેમાB નહb. સદાચાર� 

વાતાવરણ તો એ7ુ ં ક	 ર	હાનાના ઘર�ુ ં લાઈટબીલ ઓd ંઆવ�ુ ં હ� ુ ં તો તેના પeપાએ સામે ચાલી, 

�.ઈ.બી.વાળાન ેબોલાવી મીટર બદલાવી નાf�ુ ં! ર	હાના વ; ુભણવા gઝામા ંમાસીને <યા ંગઈ. <યાથંી 

મહ	સાણાÐgઝાÐપાટણમા ંયો�તી શીબીરોમા ંભાગ લવેા જતી. hણુવતં શાહ, મકરંદ દવે, વીમલાતાઈ 

(વા ચbતકોની વાતો ર	હાનાના દ�લમા ંઘર કર� ગઈ. આ શીબીરોમા ંરાજકોટનો �વુાન �� ુબાડોલીયા 

પણ આવે. �� ુધામXક વાતાવરણમા ંઉછર	લો. દસ ધોરણ અને ડ�ઝલ મીક	નીક તર�ક	ની લાયકાત, ત ે

રાજકોટમા ં કપડાનંો અને નાગરવેલના ં પાનનો નાના પાયે જiથાબધં વેપાર કર	, આવક સાર� પણ 

ધધંામા ં�વ નહb, સમાજ માટ	 કંઈક નNર અન ેનોGુ ંકરવાની ધગશ...  

એમા ં એક નાનો છતા ંjખ ઉઘાડ� આપતો અ�ભુવ ��નેુ થયો. રાજકોટના H�નુીસીપલ 

કમીશનરના બગંલા સામેના બગીચામા ં�� ુતેના મીB સાથે બઠેો હતો. એક દસેક વષ0નો છોકરો ભીખ 

માગવા આવીને ઉભો. ��એુ તે છોકરાન ેકmુ:ં Ôતન ે=ુ ંમાર� સાથ ેરાGુ,ં સાર� F]ુલમા ંએડમીશન આપી 

ભણા7ુ,ં ચાલ છો તૈયાર ?Õ પેલા છોકરાએ ખીFસામાથંી પચાસ 6ુપીયાની નોટ કાઢ� ��નેુ બતાવીને 

કmુ ં ક	: Ôઆટલા તો =ુ ં માB એક કલાકમા ંભગેા કર� શ]ંુ d,ંÕ એ છોકરો ચાલતો થયો પણ ��નુા 

મનમા ંUr અને દ�લમા ંઆપણા સમાજની ક6ુણા ભરતો ગયો. 

 1998મા ંર	હાના અન ે��નુો મેળાપ થયો. બનેંના વીચારો અને sયેય સરખા;ં એટલ ેસાથે મળ� 

Bણ વષ0 )પંડપ+ીમા ં કામ ક�ુC, પછ� બIેએ લtન કરવા�ુ ં વીચા�ુC. ર	હાનાએ શરત કર�: Ôધમ0ના 



પાલનમા ંઆપણ ેબનેં FવતBં. � ુ ંUાથ0ના કર(. =ુ ંનમાજ પઢ�શ.Õ ��એુ કmુ:ં Ôતાર� શરત મPુંર; પણ 

માર�ય એક શરત ક	 આપણ ેલtન કર�uુ,ં પણ બાળક ન જોઈએÕ ર	હાનાન ેબાળકો બ= ુવહાલા.ં એટલ ે

ર	હાના કહ	 ક	 બાળકો તો જોઈએ. ��એુ ર	હાનાન ે સમ�વી. આપvુ ં બાળક હોય તો પછ� બી�ના ં

બાળકને ભણાવવાÐગણાવવામા ં આપણો �વ ન ચwટ	. ર	હાનાના ગળે વાત ઉતર� ને આ( ��Ðુ

ર	હાનાન ે)પંડપ+ીઓના ંહ�રથી વ; ુબાળકો છે. હા, એ દંપતીએ આ Ôચbથર	 વbટ	લા ચીરાગોÕને દ`ક 

લીધા ંછે. �� ુકહ	 છે: Ôમાર	 ને ર	હાનાન ેમનનો મેળાપ હતો; પણ મેર	જ જ6ુર� ન હતા,ં સમાજન ેઅને 

અમારા કામન ેતેની જ6ુર હતી, એટલ ેઅમે લtન કયાC. લtન વગર ર	હાના માટ	 ઘર છોડ7ુ ં^xુક	લ હ� ુ ં

એટલ ેસમાજ�ુ ંલાઈસ�સ લઈ લી;ુ.ંÕ ર	હાનાના કાકા અન ેબનેવીએ આવીન ે��નુા ંમHમીને મોઢામોઢ 

કmુ:ં ÔPુઓ માસી, ર	હાનાને અમે લવેા નથી આyયા. અમાર	 એ જોઈતી પણ નથી. એના ંOયા ંપહ	લા ં

લtન થયેલા ં <યાથંી Bણ વાર પાછ� આવી છે. PુહાDરુામા ંઅમે તેને સાચવી નહોતા ંશકતા.ં હવ ેતમે 

સાચવી લજેો.Õ વાત આટલથેી ન પતી. બનેં પાસે કાગળ પર લખાણ કરાy�ુ.ં Ô=ુ ંર	હાના મનWરુ�. મz 

]ુaંુબની �ણ બહાર લtન કયાC છે. મારા ંમાÐબાપની કોઈ જવાબદાર� નથી.Õ Ð Ô=ુ ં��.ુ �ત ેહ� �{ુ. 

ર	હાના સાથ ેમર�થી લtન કયાC છે. મારા ં માÐબાપે ર	હાનાન ે Fવીકાર� લીધી છે.Õ ��નુા પર�વારન ે

ર	હાનાએ �તી લીધો છે. બનેં વJચ ેજબર� સમજણ છે. બનેં એકબી� પર કોઈ શરત લાદતા ંનથી. 

ર	હાના |ાવણ માસ કર	 છે, તો �� ુરો� પાળે છે; પણ Uેમથી, આ[હથી નહb જ. 

 રાજકોટની ક	ટલીય )પંડપ+ીઓમા ંઆપણ ેસવાર	 લટાર માર�એ તો આપણને એક અન6ંુે {ૃxય 

જોવા મળે. પ�ંબી }	સમા ંસ~જ ર	હાના અન ેખાદ�ધાર� �� ુપોતાની નાનકડ� મીB ટોળ� સાથે આ 

)પંડપ+ીના ંબાળકોને કા ંતો નવડાવતા ંહોયÐકા ંતો મા�ુ ંઓળ� આપતા ંહોયÐકા ંતો નખ કાપતા ંહોય 

યા તો F]ુલ }	સ અને uઝુ પહ	રાવીન ેમેટાડોરમા ંF]ુલ ેભણવા રવાના કરતા ંહોય. પાચં બાળકોથી આ 

yયાયામ શ6ુ થયેલો. બાળકોને તૈયાર કરવાથી માડં� ભણાવવાની અને ફાજલ સમયમા ં રચના<મક 

U7 ૃ̀ ીમા ં yયFત રાખવાની જવાબદાર� બનેંએ ભાવDવુ0ક સભંાળ�. વાત ફ	લાતી ગઈ. ��Ðુર	હાનાના 

Uેમનો yયાપ વધતો ગયો. (મ (મ સfંયા વધતી ગઈ તેમ તેમ તે બધાનેં ભણાવવાનો Ur ઉભો 

થયો. પણ <યા ં તો �ીFતી મીશનર�ઝ �ારા ચાલતી Ôનીમ0ળા કૉ�વ�ેટ F]ુલÕે તમેનો હાથ ઝાYયો. 

બપોરના સમયે કોઈ U7 ૃ̀ ી વગરની આ F]ુલમા ં Ôનીમ0ળા કલરવ F]ુલÕ શ6ુ થઈ, (મા ંર	હાનાÐ�� ુ

^કુ� �ય ત ે બાળકોને મફતમા ં લોઅર ક	.�.થી Bી� ધોરણ Wધુી ભણાવવામા ં આવે છે. નીમ0ળા 

કૉ�વ�ેટ માB છોકર�ઓની F]ુલ; એટલ ે Ôનીમ0ળા કલરવ F]ુલÕમાથંી Bી� ધોરણ પછ� છોકર�ઓને 

ર	t�લુર સવાર	 ચાલતી નીમ0ળા કૉ�વ�ેટમા ં સમાવી લવેામા ંઆવે... અન ે <યા ં તો છોકરાઓને ચોથા 

ધોરણથી મફત ભણાવવા અનેક ÔસYેફ ફાઈના�સ F]ુલÕ આગળ આવી. આ( વીસથી વ; ુશાળાઓમા ં

Ôર	હાનાદ�દ�Õ અન ેÔ��સુરÕના ંહ�ર બાળકો ભણ ેછે. બધા ંજ હ�ર બાળકોની Dરુ	Dરુ� ફ� F]ુલ ભોગવે 

છે. એક બાળકની સર	રાશ ફ� વાષX ક 6ુપીયા 10,000 ગણીએ તો વષS એક કરોડ 6ુપીયાની ફ� ર	હાનાÐ

��નુા ંબાળકો માટ	 રાજકોટની વીસકે શાળાઓ ભોગવી લ ેછે. હા, આ બધા ંજ બાળકોનો અ�ય ખચ0, 

એટલ ે ક	 F]ુલÐબગેÐ�ટુÐમો�,ં �નુીફોમ0Ðપાઠ�DFુતકોÐનોટ�કુÐલચંબો�સÐકંપાસ બો�સÐUો(�ટÐ

ઉજવણી ખચ0 વગરે	 મળ�ને �દા( વષS પચાસ લાખ ��Ðુર	હાના મનેેજ કર	 છે. )પંડપ+ીથી બાળકો 

તૈયાર થઈ મા6ુતીવને અને વાહનમા ં F]ુલ ે �ય તેનો ખચ0, અન ે નીમ0ળા કલરવ F]ુલમા ં ભણતા ં



બાળકો માટ	 તો બ ેબસ ! વષS પાચંકે લાખ તો વાહન ભાડામા ંખચS છે. દસ વષ0 પછ� તો ર	હાનાÐ

��નુી યાBાના યાBીકો Fનાતક થઈ બહાર પડવા લાtયા છે અને તેમના સાથીદાર બની કામમા ં

જોડાયા છે. 

Ôવી�નીડ^Õ્ નામની ર	હાનાÐ��નુી સFંથા સરકાર� સહાય લતેી નથી, લવેા માગતી પણ નથી. 

કોઈ મોટા એન�ઓને Uો(�ટ ર�પોટ0 આપીને સહાય મેળવવામા ંઆ નોખા ં દંપતીન ેરસ નથી. �� ુ

બોલવે આકરો છે. દાન આપે તેને અહ	સાસ કરાવ ેછે ક	 Ôદાન એ દયા નથી, સામા�ક નીસબત માટ	ની 

ફરજÕ છે. �� ુકહ	 છે: Ô=ુ ંપેપરવક0મા ંકાચો d;ં પણ [ાઉ�ડ વક0મા ંઅમે સાચા ંછ�એ. અમન ેકાગળ પર 

jકડા દ	ખાડવામા ં રસ નથી, અમને તો )પંડપ+ીના ંબાળકોને એકડો �ુટંાવવામા ંઅને તેમને સાચા 

નાગર�ક બનાવવામા ં રસ છે.Õ જો ક	, ^ુબંઈના ક	ટલાક ક	રbગ �	��ઝ�ુ ં �પુ Ôવી�નીડ^Õ્ન ેનીયમીત 

મદદ કર	 છે.  

(મને આ U7 ૃ̀ ીમા ં �વન ધબક�ુ ં લાગ ે તેને વષ0ના માB ચાર હ�ર 6ુપીયા આપી એક 

બાળકને દ`ક લવેા ર	હાનાÐ�� ુ વીનતંી કર	 છે. દર બ ે મહ� ને આવા મીBદાતા�ુ ં બાળકો સાથે 

Fનહેમીલન કર	 છે. Ôવી�નીડ^Õ્ના ં બાળકો સાથે આનદંમા ં સામેલ થઈ મીBદાતાઓની સાકંળ વ; ુ

લાબંી થતી �ય છે. ખાવાપીવાની કોઈ વF� ુઅહb Fવીકારાતી નથી; કારણ Ôમાગીન ેખા7ુÕં ક	 ÔમળેAુ ં

ખા7ુÕં એ ટ	વમાથંી આ પેઢ�ન ેબહાર કાઢવાની નમે છે. Ôરળ�ન ેખા7ુÕંની વાત માબાપ Wધુી ઉતારવા 

માટ	 એક વીચીB યોજના Ôવી�નીડ^Õ્મા ં છે. F]ુલબગે (વી કોઈ ચીજવF� ુ સFંથાન ે દાતા આપે. 

વી�નીડ^ ્બાળકને માનો ક	 સો 6ુપીયા�ુ ંદ�તર આપે, તો બાળકના ંમાÐબાપે ટોકન 6ુપે પાચં 6ુપીયા 

સFંથામા ં જમા કરાવવાના.ં આમ કરવાથી પોતાની જવાબદાર�નો અહ	સાસ થાય અને મફત�ુ ં

મેળવવાની લાલચથી {ુર રાખી શકાય. કડક �� ુ કડકાઈથી અન ે^{ુૃ ર	હાના ક6ુણાથી )પંડપ+ીમા ં

માબાપ પાસે Uતી�ા લવેડાવ,ે ફર�યાત ક	... (૧) ]ુaંુબનીયોજન અપનાવીuુ ંઅને (૨) હ�ર 6ુપીયા 

કોઈ આપે તોય ભીખ નહb માગીએ, નહb Fવીકાર�એ... F]ુલ પછ� આ બાળકો�ુ ંuુ ં? હા, ત ેરહ	 માબાપ 

સાથ ેજ; પણ ભણવા સીવાયના સમયમા ં તેમને રખડપ+ીન ેબદલ ે રમતો રમાડવી, કલાÐકૌશYયોમા ં

વાળવા, દ�વડાÐદ�વાળ� કાડ0 બનાવવામા ંU7 ૃ̀  કરવા માટ	 Ôવી�નીડ^Õ્ની ટ�મ સતત U7 ૃ̀  રહ	 છે. 

પદંરÐવીસ બાળકો તો બપોર પછ� ર	હાનાÐ��નુા ઘર	 જ હોય. તેમને આ �ગુલ કહ	 ક	: Ôઆપણન ેબ;ુ ં

આવડ	 તો મોટા માણસ થવાય...Õ છેYલા ં ક	ટલાયં વષVથી તો આ બાળકોએ બનાવેલ દ�વડાÐકાડ0Ð

મીણબ`ી�ુ ં સેલ થાય, લાખકે 6ુપીયા કમાય ને રળ�ને પેટ ભરવાની મ� બાળકો માણ.ે.. આ 

આવકમાથંી આ બાળકોને દ	શના રમણીયÐઐતીહાસીક Fથળોએ Uવાસમા ંલઈને નીકળ� પડ	 ર	હાનાÐ

��.ુ.. 

 હવે, તો પચાસÐપચાસ બાળકો રહ� શક	 તેવી બ ેહૉFટ	લ બનાવી છે. )પંડપ+ીઓના ંબાળકોને 

પોતાના ંસગા ંબાળકોની (મ છાતીએ વળગાડતા ંર	હાનાÐ�� ુક	ટલી કાળ� લ ેછે, �ણ7ુ ં છે ? કોઈ 

પોતાના ંઉતર	લા ંકપડા ંર	હાનાÐ��નુા ંબાળકોને આપે તો તેનો Fવીકાર થતો નથી. ધરતી પર�ુ ંઆ 

લ�મીÐનારાયણ દHપતી ગળગળા કંઠ	 કહ	શે: અમારા ં સતંાનો કોઈની ÔઉતરનÕ થોડા ં Fવીકાર	 ? 

બzતાલીસ વષ0નો �� ુઅને પાBંીસ વષ0ની ર	હાના સહા��ુતુીથી ચbથરા ં વbટતા ં�ય છે ને ચીરાગ 

Uગટાવતા ં�ય છે ! 



Ðભ�ા� ુવછરા�ની 

 

Ôદ�yય ભાFકરÕ દQનીક અખબારની રવીવાર�ય DતુX ‘Sunday’મા ંલખેક ઘણા સમયથી ÔવીશેષÕ 

નામક લોકUીય કૉલમ કર	 છે. શી�ણÐસFંકાર, કલાન ે �Bેે લોકસેવાન ે વર	લા ં ર<નોનો તેઓ રોચક 

પર�ચય કરાવ ે છે. તા. ૧૪ Pુલાઈ, ૨૦૧૩ના ‘Sunday’મા ં Uકાશીત થયેલો આ લખે, લખેક |ી 

ભ�ા�ભુાઈ અને Ôદ�yય ભાFકરÕના સૌજ�યથી સાભાર.. ઉ`મ ગ~જર.. 
 

 

લખેક સHપક0   :Ð  

ભ�ા� ુવછરા�ની, ÔUમેમદં�રÕ, નમ0દા પાક0Ð4,  અમીન માગ0 પાસે, રાજકોટÐ360 001 

ફોન :  0281- 258 8711    Mobile -98989 20333  &  89 80 80 26 26    

eMail  -   bhadrayu2@gmail.com  ;    

♦●♦ 

અન ેહવે બાળવ<સલ ��Ðુર	હાનાનો સHપક0 : 

Ôવી�નીડ^Õ્, સૌરા�� �નુીવસXટ� પાસ,ે પોFટ Ð^ુજંકા ÐરાજકોટÐ360 005 
eMail :  vishwanidam@gmail.com   Web: www.vishvanidam.org 

Mobile : 098256 34501   &   094277 28915 
��� 

 

Ôસ�ડ	 ઈÐમહ	ફ�લÕ Ð વષ0 : નવ^ુ ંÐ �ક : 281 – October, 20 

ÔgઝાજોડણીÕમા ંસાભાર અ�રાકંન : ગોવી�દ મા6ુ govindmaru@yahoo.co.in    

@ 

છેYલા નવ વરસથી ચાલતી આ ÔWÐુવાચનયાBાÕ Ð Ôસ�ડ	 ઈÐમહ	ફ�લÕ મ�ફત મેળવવા તમાર� આઈડ� 

uttamgajjar@gmail.con ને મોકલો. તમને દર પદંર દ�વસે આ7ુ ં�વનપોષક વાચન ઘરબઠે	 તમારા 

કHe�ટુરના ઈન બૉ�સમા ંપીડ�એફ6ુપે મળ�ુ ંરહ	શે. 
 

@@@ 

 


