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(કેતન િ�વેદી) 

એને અં��ેમાં તમે ક�પેશન કહો, એ�પથી કહો કે પછી ગજુરાતીમાં એને અનુકંપા, ક�ણા, દયાભાવ, સહાનુભૂિત કે પછી
હમદદ� જ ેકહો તે, પણ દરકે માણસમાં આ લાગણી �ાંકને �ાંક છૂપાઇને પડી હોય છે. �વનમાં �ારકે એવી િ�થિત
આવે, �ાર ેભીતરમાં દબાયેલી આ લાગણી ઇ��ાઇટ થાય અને પછી એ જ વાત �યિ� માટે િજંદગીભર એક પેશન બની
�ય. એ પેશન કેવી હોય એ �ણવું છે
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આવો. હૈદરાબાદથી આશર ેપચાસેક િકલોમીટર દૂર નરસાપુર નામનું આ એક નાનકડંુ શહેર છે. એને શહેર કરતાંય થોડંુક
મોટંુ ગામ કહેવું વધાર ેયો�ય રહેશે. પાછળના ભાગે તળાવ અને વૃ�ોથી ઘેરાયેલા ટેકિરયાળ એક િવ�તારમાં જૂના, દેશી
ઢબના એકબી� સાથે જોડાયેલાં પાંચેક મકાન છે. બહુ મોકળાશને �ાં �થાન નથી એવી જ�યામાં છ �મમાં ચાલીસેક
જટેલા કેટલાંક સા� તો કેટલાક િનઃસહાય અને અશ� વૃ�ધો રહે છે. એમના �લાિનસભર ચહેરા જ ચાડી ખાઇ �ય છે કે
એમને ફ� સંતાનોએ જ નહી,ં સમાજ ેપણ એમના હાલ પર છોડી દીધાં છે. આમ છતાં, હૈદરાબાદથી ડો. દેવયાનીબહેન
ડંગોિરયા એમને મળવા આવે છે �યાર ેએ બધાં એમને જોઇને ખુશખુશાલ ચહેર ેબોલી ઉઠે છેઃ અ�માઆઆઆઆ..!

બસ, એ જ છે દેવયાનીબહેનની પેશન. આ વૃ�ધોને એમની ઉ�રાવ�થામાં કોઇ તકલીફ ન પડે એ રીતે �વતા જોવા,
એમને હસતાં જોવા એમના માટે �વનનો સૌથી મોટો આનંદ છે. 89 વષ� દેવયાનીબહેનના પૈતૃક મૂળ આમ તો ગજુરાતના
ખંભાતમાં, પણ એિ�જિનયર િપતા ચંદુલાલ છોટાલાલ અહીનંા િનઝામની સિવ�સમાં હતા એટલે આ દેવયાનીબહેનનો જ�મ-

ઉછેર પણ આ િનઝામનગરમાં જ થયો. �કૂલમાં ગજુરાતી તો ચાર ધોરણ સુધી જ હતું, પછીથી મેિડકલની ડી�ી મેળવી �યાં
સુધી એ અં��ે મા�યમમાં જ ભ��ા, આખી િજંદગી તેલુગુભાષીઓની વ�ચે રહીને કાઢી અને તોયે આજ ેગજુરાતીમાં
કડકડાટ બોલતા સાંભળીને આપણો આનંદ બેવડાય.

કિરયરની શ�આતમાં સરકારી હોિ�પટલમાં દસેક વષ� કામ કયા� પછી 1970માં પોતાનું �વતં� મેટરિનટી-નિસ�ગ હોમ શ�
કરનાર દેવયાનીબહેનના િપતાની ઇ�છા ખરી કે એ કોઇકને કોઇક રીતે ગરીબોને મદદ થાય એવું કામ કર.ે હોિ�પટલમાં
આવતી ગરીબ-અભણ બહેનોની �સૂિત કરાવતી વખતે દેવયાનીબહેનને પોતાને પણ �ારકે એવી ઇ�છા થઇ આવતી.
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એવામાં એક વખત હૈદરાબાદથી ચાલીસેક િકલોમીટર દૂર મેઢક ગામમાં ચાલતી એક િમશન હોિ�પટલમાં જવાનું થયું.
હોિ�પટલ બ�સો વષ� જૂની હતી, પણ અહીનંા લોકોનો સેવાનો જૂ�સો રોજરેોજ નવોન�ોર અને અકબંધ હતો.
દેવયાનીબહેન પણ આ સેવામાં જોડાયા. દર અઠવાિડયે �તે કાર ડ� ાઇવ કરીને એ મેઢક �ય. �સૂતાઓની ચાકરી કર.ે કોઇ
ચાજ� નહી ંલેવાનો. કામનો આનંદ મળે એ જ એમનું મહેનતાણું. બસ, �ામીણ િવ�તારમાં �સૂતા બહેનોને પડતી મુ�કેલીઓ
જોયા પછી દેવયાનીબહેનને પોતાની િજંદગીની પેશન જડી ગઇ. એમને થયું કે, મદદ અને સહાનુભૂિતની ખરખેરી જ�ર તો
આવી  ગરીબ અને અભણ બહેનોને છે. અને એટલે આવી બહેનોને મદદ કરવાના આશયથી 1979માં નરસાપુર ખાતે
એમણે �વખચ� નિસ�ગ હોમ શ� કરીને આ સેવાય�ની શ�આત કરી.

શ�આત કરી �યાર ેજ�ર હતી �થાિનક મિહલાઓનો �ેમ અને િવ�ાસ �તવાની. દર શુ�વાર ેનરસાપુરમાં બ�ર ભરાય
એટલે આજુબાજુના િવ�તારમાંથી બહેનો ખરીદી કરવા આવતી. દેવયાનીબહેને શુ�વાર ેનરસાપુર જવાનું શ� કયુ�. નિસ�ગ
હોમમાં કેસ આવવાના શ� થયા. દેવયાનીબહેને હૈદરાબાદના બી� મ�ટી�પે�યાલીટી તબીબોનો ય સંપક�  કય� આ
�વૃિ�માં જોડાવા માટે, પણ એ બધાએ આ �ય�ોને હસવામાં ઉડાવી દીધા. થા�ા િવના, િહંમત હાયા� િવના એમણે
પોતાનું કામ ચાલુ રા�યું. ચાર દાયકાની આ સેવા-યા�ામાં એમણે આ નિસ�ગ હોમમાં વીસેક હ�રથી વધાર ે�સૂિત કરાવી
હશે.

આજ ેતો અહી ંદવાખાના ઉપરાંત ઓ�ડ એજ હોમ પણ ચાલે છે. સાથે �યુટ� ીશન �ો�ામ, �થાિનક મિહલાઓને મદદ મળી
રહે એ માટે િવિવધ વ�તુઓનું ઉ�પાદન કરતો મિહલા ઉ�ોગનો કાય��મ પણ ચાલે છે. મિહલાઓને પોષણ�મ વાનગીઓ
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ત�ન સ�તાદર ેમળી રહે એ હેતુથી આ વાનગીઓ ન�કની હોિ�પટલોમાં અને અ�ય સં�થાઓમાં અપાય છે. ડો. મહેતાબ
બાવ� અને પી.વી.એસ. મૂિત� જવેા આ �ે�ના અનુભવી લોકોનો સાથ પણ મળી રહે છે.

એમ તો થોડોક સમય દેવયાનીબહેને નરસાપુરથી ન�ક િપલુટલા ગામની બહેનો સાથેય કામ કયુ�. ગામની બહેનોને દીવા
માટે �ની વાટ બનાવતા શીખવાડવાનું હાથ ધયુ�. આજ ેતો િપલુટલાની બહેનોએ બનાવેલી આ વાટ એમના મિહલા ઉ�ોગ
સિહત આ િવ�તારમાં ઘણી વેચાય છે. �થાિનક બહેનો માટે રોજગારીની નવી તક ઉભી થઇ છે.

નરસાપુરનું આ કે�પસ �ામીણ અને અંતિરયાળ િવ�તારમાં છે. કોઇને અહી ંઆધુિનકતાનો �પશ� કદાચ ન અનુભવાય તો
પણ અહીનંી આબોહવામાં ક�ણા અને સેવાની જ ેસુગંધ �સર ેછે એ ચો�સ સૂંઘી શકાય છે.

દેવયાનીબહેન કહે છે કે આ બધું ચલાવતા એમને મિહને જ ેખચ� આવે છે એ આમ તો પિરવારના સ�યોની મદદ અને
દાતાઓ તરફથી જ ેકાંઇ મળે એમાંથી નીકળી �ય છે. ઓ�ડ એજ હોમમાં રહેતા વૃ�ધો પાસેથી ટોકન ચાજ� લેવાય એ તો
નગ�� છે. વ�ચે વ�ચે �ાર ેઆિથ�ક સંકડામણ વધી �યાર ેએમણે પોતાની બ�ક અને �યુ�યુઅલ ફંડની બચત વાપરીને ય આ
�વૃિ� ચાલુ રાખી. બાકી, રમેશભાઇ �ેમ� જવેા હૈદરાબાદના મોટા ગજુરાતીઓ પાસેથી આિથ�ક મદદ મળી રહે છે કે પછી
રોટરી કલબ જવેી સં�થા સાથે જોડાયેલા ગજુરાતી િબઝનેસમેન પરાગ શાહ જવેા િમ�ો વાર-ેતહેવાર ેકોઇને કોઇ
ચીજવ�તુઓનું િવતરણ કરવા આવતા રહે છે. દેવયાનીબહેને આ બધા માટે 1982માં ડંગોિરયા ચેિરટેબલ ટ��ટ બના�યું છે,

જથેી દાતાઓને મદદ કરવી હોય તો સરળતા રહે.
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ઢળતી ઉંમર ેપણ દેવયાનીબહેન થા�ા નથી. એમનું ખાનગી નિસ�ગ હોમ આિસ�ટ��સ સંભાળે છે એટલે પોતે
અઠવાિડયામાં �ાર ેસમય મળે �યાર ેનરસાપુર આવી �ય છે. એમણે લ�� તો કયા� નથી, પણ અહીનંો �ટાફ, અહી ંરહેતા
લોકો જ એમનો પિરવાર છે. અને એ બધાના અ�મા છે!
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