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.D ુઅને રEહાના 

–ભFાG ુવછરાHની 

 રEહાના–.Dનેુ બાળકો માટE બાલમ<દ�ર ચલાવવાJુ ં મન થGુ.ં પણ તે એવા ં બાળકો 

માટE, � KપંડપLીમા ંઉછરE છે, �ને સપંીને કEમ રહEવાય તે સમજ નથી, વાતા0 સાભંળવાની શી 

મઝા છે તેનો અJભુવ નથી, ગીત ગાવાનો જલસો શો છે તેની Hણ નથી, સગંીત સાથે 

નાચવાનો આન<દ માOયો નથી... આવા ં બાળકો માટE કલરવ બાલમ<દ�ર શPુ કરQુ ં હD ુ ં ! 

સાHં–સારાનેં તો સૌ વહાલ કરE; પણ �ને સૌ UVુકારE તેને Wુફં આપવાના મનોરથ હતા રEહાના–

.Dનેુ...  ૨૦૦૨મા ંપહEXુ ંકલરવ કE<F, KપંડપLીના ંYીસ બાળકો માટE શPુ કGુZ અને આ� [રુા 



એક દસકા પછ� ચૌદ KપંડપLીઓના ંએક હHર માબાપોના ંમા–બાપ બની મ\તીથી .વે છે 

આ નો]ુ ં દ^પતી રEહાના અને .D.ુ.. જો કE, બ_ેના ંનામ વ4ચે ‘અને’ ન લખીએ તો ચાલે; 

કારણ કE .D–ુરEહાના એક સી`ાની અવીભાaય બે બાbુઓ છે. ‘દો .\મ હc મગર એક Hન હc 

હમ’ એQુ ંગણગણી શકવાનો અધીકાર ધરાવે છે; કારણ કE બ_ે અલગ અલગ માગeથી આવીને 

એક ચોખટ પર મfયા ંઅને બ_ે વ4ચે gેમ પાગયh અને એ gેમ એક હHર બાળકો iધુી 

ફEલાયો...! .D ુહા\યની છોળ ઉડાડ� મામjક ટકોર કરE છે ‘એક હHર બાળકો હોય તેવા ંમાબાપ 

હોવાનો અમારો કદાચ વkડ0 રEકૉડ0 છે!’ 

 રાજકોટની ચૌદ KપંડપLીના ંએક હHરથી વU ુબાળકોને રાજકોટની જ ‘એ mેડ’ સેkફ 

ફાઈના<સ \oુલમા ં ભણવા મોકલનાર રEહાના–.Dનુા ં pળુ નીકળે અમદાવાદમા.ં રEહાના 

અમદાવાદના bુહા[રુામા ં માબાપ, બે ભાઈઓ અને Yણ બહEનો સાથે રહE. પીતા સરકાર� 

નોકર�માથંી નીQrૃ થયા. oુsુ^બનો ઉછેર સ\ંકાર�. કોઈJુ ંખરાબ નહt ઈ4છવાJુ–ંબેઈમાની તો 

લેશમાY નહt. સદાચાર� વાતાવરણ તો એQુ ંકE રEહાનાના ઘરJુ ંલાઈટબીલ ઓv ંઆવDુ ંહD ુ ં

તો તેના પwપાએ સામે ચાલી, ..ઈ.બી.વાળાને બોલાવી મીટર બદલાવી નાxGુ ં! રEહાના વU ુ

ભણવા yઝામા ં માસીને Vયા ં ગઈ. Vયાથંી મહEસાણા–yઝા–પાટણમા ં યોHતી શીબીરોમા ં ભાગ 

લેવા જતી. !ણુવતં શાહ, મકરંદ દવે, વીમલાતાઈ �વા ચtતકોની વાતો રEહાનાના દ�લમા ંઘર 

કર� ગઈ. આ શીબીરોમા ં રાજકોટનો Gવુાન .D ુ બાડોલીયા પણ આવે. .D ુ ધામjક 

વાતાવરણમા ં ઉછરEલો. દસ ધોરણ અને ડ�ઝલ મીકEનીક તર�કEની લાયકાત, તે રાજકોટમા ં

કપડાનંો અને નાગરવેલના ંપાનનો નાના પાયે જzથાબધં વેપાર કરE, આવક સાર� પણ ધધંામા ં

.વ નહt, સમાજ માટE કંઈક ન`ર અને નો]ુ ંકરવાની ધગશ...  

એમા ં એક નાનો છતા ં 6ખ ઉઘાડ� આપતો અJભુવ .Dનેુ થયો. રાજકોટના 

^Gનુીસીપલ કમીશનરના બગંલા સામેના બગીચામા ં.D ુતેના મીY સાથે બેઠો હતો. એક દસેક 

વષ0નો છોકરો ભીખ માગવા આવીને ઉભો. .Dએુ તે છોકરાને ક}ુ:ં ‘તને Wુ ંમાર� સાથે રા]ુ,ં 

સાર� \oુલમા ંએડમીશન આપી ભણાQુ,ં ચાલ છો તૈયાર ?’ પેલા છોકરાએ ખી\સામાથંી પચાસ 

Pુપીયાની નોટ કાઢ� .Dનેુ બતાવીને ક}ુ ંકE: ‘આટલા તો Wુ ંમાY એક કલાકમા ંભેગા કર� શoંુ 

v,ં’ એ છોકરો ચાલતો થયો પણ .Dનુા મનમા ંg� અને દ�લમા ંઆપણા સમાજની કPુણા 

ભરતો ગયો. 

 1998મા ંરEહાના અને .Dનુો મેળાપ થયો. બનેંના વીચારો અને �યેય સરખા;ં એટલે 

સાથે મળ� Yણ વષ0 KપંડપLીમા ંકામ કGુZ, પછ� બ_ેએ લ�ન કરવાJુ ંવીચાGુZ. રEહાનાએ શરત 

કર�: ‘ધમ0ના પાલનમા ંઆપણે બનેં \વતYં. D ુ ંgાથ0ના કર�. Wુ ંનમાજ પઢ�શ.’ .Dએુ ક}ુ:ં 

‘તાર� શરત મbુંર; પણ માર�ય એક શરત કE આપણે લ�ન કર��ુ,ં પણ બાળક ન જોઈએ’ 

રEહાનાને બાળકો બW ુ વહાલા.ં એટલે રEહાના કહE કE બાળકો તો જોઈએ. .Dએુ રEહાનાને 



સમHવી. આપ�ુ ંબાળક હોય તો પછ� બીHના ંબાળકને ભણાવવા–ગણાવવામા ંઆપણો .વ 

ન ચ�ટE. રEહાનાના ગળે વાત ઉતર� ને આ� .D–ુરEહાનાને KપંડપLીઓના ં હHરથી વU ુ

બાળકો છે. હા, એ દંપતીએ આ ‘ચtથરE વtટEલા ચીરાગો’ને દrક લીધા ંછે. .D ુકહE છે: ‘મારE ને 

રEહાનાને મનનો મેળાપ હતો; પણ મેરEજ જPુર� ન હતા,ં સમાજને અને અમારા કામને તેની 

જPુર હતી, એટલે અમે લ�ન કયાZ. લ�ન વગર રEહાના માટE ઘર છોડQુ ં p�ુકEલ હD ુ ં એટલે 

સમાજJુ ં લાઈસ<સ લઈ લીUુ.ં’ રEહાનાના કાકા અને બનેવીએ આવીને .Dનુા ં મ^મીને 

મોઢામોઢ ક}ુ:ં ‘bુઓ માસી, રEહાનાને અમે લેવા નથી આ�યા. અમારE એ જોઈતી પણ નથી. 

એના ંaયા ંપહEલા ંલ�ન થયેલા ંVયાથંી Yણ વાર પાછ� આવી છે. bુહા[રુામા ંઅમે તેને સાચવી 

નહોતા ંશકતા.ં હવે તમે સાચવી લેજો.’ વાત આટલેથી ન પતી. બનેં પાસે કાગળ પર લખાણ 

કરા�Gુ.ં ‘Wુ ં રEહાના મનiરુ�. મ� oુsંુબની Hણ બહાર લ�ન કયાZ છે. મારા ં મા–બાપની કોઈ 

જવાબદાર� નથી.’ – ‘Wુ ં.D.ુ Hતે હ� <�ુ. રEહાના સાથે મર.થી લ�ન કયાZ છે. મારા ંમા–બાપે 

રEહાનાને \વીકાર� લીધી છે.’ .Dનુા પર�વારને રEહાનાએ .તી લીધો છે. બનેં વ4ચે જબર� 

સમજણ છે. બનેં એકબીH પર કોઈ શરત લાદતા ંનથી. રEહાના �ાવણ માસ કરE છે, તો .D ુ

રોH પાળે છે; પણ gેમથી, આmહથી નહt જ. 

 રાજકોટની કEટલીય KપંડપLીઓમા ં આપણે સવારE લટાર માર�એ તો આપણને એક 

અનેPંુ �ૃ�ય જોવા મળે. પHંબી �Eસમા ંસ�જ રEહાના અને ખાદ�ધાર� .D ુપોતાની નાનકડ� 

મીY ટોળ� સાથે આ KપંડપLીના ંબાળકોને કા ંતો નવડાવતા ંહોય–કા ંતો મા�ુ ંઓળ� આપતા ં

હોય–કા ંતો નખ કાપતા ંહોય યા તો \oુલ �Eસ અને �ઝુ પહEરાવીને મેટાડોરમા ં \oુલે ભણવા 

રવાના કરતા ંહોય. પાચં બાળકોથી આ �યાયામ શPુ થયેલો. બાળકોને તૈયાર કરવાથી માડં� 

ભણાવવાની અને ફાજલ સમયમા ં રચનાVમક gQrૃીમા ં �ય\ત રાખવાની જવાબદાર� બનેંએ 

ભાવ[વુ0ક સભંાળ�. વાત ફEલાતી ગઈ. .D–ુરEહાનાના gેમનો �યાપ વધતો ગયો. �મ �મ 

સxંયા વધતી ગઈ તેમ તેમ તે બધાનેં ભણાવવાનો g� ઉભો થયો. પણ Vયા ં તો �ી\તી 

મીશનર�ઝ �ારા ચાલતી ‘નીમ0ળા કૉ<વે<ટ \oુલે’ તેમનો હાથ ઝાkયો. બપોરના સમયે કોઈ 

gQrૃી વગરની આ \oુલમા ં ‘નીમ0ળા કલરવ \oુલ’ શPુ થઈ, �મા ંરEહાના–.D ુpકુ� Hય તે 

બાળકોને મફતમા ંલોઅર કE...થી YીH ધોરણ iધુી ભણાવવામા ંઆવે છે. નીમ0ળા કૉ<વે<ટ 

માY છોકર�ઓની \oુલ; એટલે ‘નીમ0ળા કલરવ \oુલ’માથંી YીH ધોરણ પછ� છોકર�ઓને 

રE�Gલુર સવારE ચાલતી નીમ0ળા કૉ<વે<ટમા ંસમાવી લેવામા ંઆવે... અને Vયા ંતો છોકરાઓને 

ચોથા ધોરણથી મફત ભણાવવા અનેક ‘સેkફ ફાઈના<સ \oુલ’ આગળ આવી. આ� વીસથી વU ુ

શાળાઓમા ં ‘રEહાનાદ�દ�’ અને ‘.Dસુર’ના ં હHર બાળકો ભણે છે. બધા ં જ હHર બાળકોની 

[રુE[રુ� ફ� \oુલ ભોગવે છે. એક બાળકની સરEરાશ ફ� વાષj ક Pુપીયા 10,000 ગણીએ તો વષe 

એક કરોડ Pુપીયાની ફ� રEહાના–.Dનુા ંબાળકો માટE રાજકોટની વીસેક શાળાઓ ભોગવી લે છે. 



હા, આ બધા ંજ બાળકોનો અ<ય ખચ0, એટલે કE \oુલ–બેગ–�ટુ–મોHં, Gનુીફોમ0–પાઠ�[\ુતકો–

નોટ�કુ–લચંબો(સ–કંપાસ બો(સ–gો�(ટ–ઉજવણી ખચ0 વગેરE મળ�ને �દા� વષe પચાસ 

લાખ .D–ુરEહાના મેનેજ કરE છે. KપંડપLીથી બાળકો તૈયાર થઈ માPુતીવેન અને વાહનમા ં

\oુલે Hય તેનો ખચ0, અને નીમ0ળા કલરવ \oુલમા ંભણતા ંબાળકો માટE તો બે બસ ! વષe 

પાચેંક લાખ તો વાહન ભાડામા ંખચe છે. દસ વષ0 પછ� તો રEહાના–.Dનુી યાYાના યાYીકો 

\નાતક થઈ બહાર પડવા લા�યા છે અને તેમના સાથીદાર બની કામમા ંજોડાયા છે. 

‘વી�નીડp’્ નામની રEહાના–.Dનુી સ\ંથા સરકાર� સહાય લેતી નથી, લેવા માગતી 

પણ નથી. કોઈ મોટા એન.ઓને gો�(ટ ર�પોટ0  આપીને સહાય મેળવવામા ંઆ નોખા ંદંપતીને 

રસ નથી. .D ુબોલવે આકરો છે. દાન આપે તેને અહEસાસ કરાવે છે કE ‘દાન એ દયા નથી, 

સામા.ક નીસબત માટEની ફરજ’ છે. .D ુકહE છે: ‘Wુ ંપેપરવક0મા ંકાચો v;ં પણ mાઉ<ડ વક0મા ં

અમે સાચા ં છ�એ. અમને કાગળ પર 6કડા દEખાડવામા ં રસ નથી, અમને તો KપંડપLીના ં

બાળકોને એકડો �ુટંાવવામા ંઅને તેમને સાચા નાગર�ક બનાવવામા ંરસ છે.’ જો કE, pુબંઈના 

કEટલાક કEરtગ �E<�ઝJુ ં�પુ ‘વી�નીડp’્ને નીયમીત મદદ કરE છે.  

�મને આ gQrૃીમા ં.વન ધબકDુ ંલાગે તેને વષ0ના માY ચાર હHર Pુપીયા આપી 

એક બાળકને દrક લેવા રEહાના–.D ુવીનતંી કરE છે. દર બે મહ� ને આવા મીYદાતાJુ ંબાળકો 

સાથે \નેહમીલન કરE છે. ‘વી�નીડp’્ના ંબાળકો સાથે આનદંમા ંસામેલ થઈ મીYદાતાઓની 

સાકંળ વU ુ લાબંી થતી Hય છે. ખાવાપીવાની કોઈ વ\D ુ અહt \વીકારાતી નથી; કારણ 

‘માગીને ખાQુ’ં કE ‘મળેXુ ં ખાQુ’ં એ ટEવમાથંી આ પેઢ�ને બહાર કાઢવાની નેમ છે. ‘રળ�ને 

ખાQુ’ંની વાત માબાપ iધુી ઉતારવા માટE એક વીચીY યોજના ‘વી�નીડp’્મા ં છે. \oુલબેગ 

�વી કોઈ ચીજવ\D ુસ\ંથાને દાતા આપે. વી�નીડp ્બાળકને માનો કE સો PુપીયાJુ ં દ�તર 

આપે, તો બાળકના ંમા–બાપે ટોકન Pુપે પાચં Pુપીયા સ\ંથામા ંજમા કરાવવાના.ં આમ કરવાથી 

પોતાની જવાબદાર�નો અહEસાસ થાય અને મફતJુ ં મેળવવાની લાલચથી �ુર રાખી શકાય. 

કડક .D ુ કડકાઈથી અને p�ુૃ રEહાના કPુણાથી KપંડપLીમા ં માબાપ પાસે gતી�ા લેવડાવે, 

ફર.યાત કE... (૧) oુsંુબનીયોજન અપનાવી�ુ ંઅને (૨) હHર Pુપીયા કોઈ આપે તોય ભીખ 

નહt માગીએ, નહt \વીકાર�એ... \oુલ પછ� આ બાળકોJુ ં�ુ ં? હા, તે રહE માબાપ સાથે જ; પણ 

ભણવા સીવાયના સમયમા ંતેમને રખડપLીને બદલે રમતો રમાડવી, કલા–કૌશkયોમા ંવાળવા, 

દ�વડા–દ�વાળ� કાડ0 બનાવવામા ંgQrૃ કરવા માટE ‘વી�નીડp’્ની ટ�મ સતત gQrૃ રહE છે. 

પદંર–વીસ બાળકો તો બપોર પછ� રEહાના–.Dનુા ઘરE જ હોય. તેમને આ Gગુલ કહE કE: 

‘આપણને બUુ ંઆવડE તો મોટા માણસ થવાય...’ છેkલા ં કEટલાયં વષhથી તો આ બાળકોએ 

બનાવેલ દ�વડા–કાડ0–મીણબrીJુ ં સેલ થાય, લાખેક Pુપીયા કમાય ને રળ�ને પેટ ભરવાની 



મH બાળકો માણે... આ આવકમાથંી આ બાળકોને દEશના રમણીય–ઐતીહાસીક \થળોએ 

gવાસમા ંલઈને નીકળ� પડE રEહાના–.D.ુ.. 

 હવે, તો પચાસ–પચાસ બાળકો રહ� શકE તેવી બે હૉ\ટEલ બનાવી છે. KપંડપLીઓના ં

બાળકોને પોતાના ંસગા ંબાળકોની �મ છાતીએ વળગાડતા ંરEહાના–.D ુકEટલી કાળ. લે છે, 

HણQુ ંછે ? કોઈ પોતાના ંઉતરEલા ંકપડા ંરEહાના–.Dનુા ંબાળકોને આપે તો તેનો \વીકાર થતો 

નથી. ધરતી પરJુ ંઆ લ�મી–નારાયણ દ^પતી ગળગળા કંઠE કહEશે: અમારા ંસતંાનો કોઈની 

‘ઉતરન’ થોડા ં \વીકારE ? બ�તાલીસ વષ0નો .D ુઅને પાYંીસ વષ0ની રEહાના સહાJ ુતુીથી 

ચtથરા ંવtટતા ંHય છે ને ચીરાગ gગટાવતા ંHય છે ! 

–ભFાG ુવછરાHની 

 

‘દ��ય ભા\કર’ દcનીક અખબારની રવીવાર�ય [તુj ‘Sunday’મા ંલેખક ઘણા સમયથી 

‘વીશેષ’ નામક લોકgીય કૉલમ કરE છે. શી¡ણ–સ\ંકાર, કલાને ¡ેYે લોકસેવાને વરEલા ંરVનોનો 

તેઓ રોચક પર�ચય કરાવે છે. તા. ૧૪ bુલાઈ, ૨૦૧૩ના ‘Sunday’મા ંgકાશીત થયેલો આ 

લેખ, લેખક �ી ભFાGભુાઈ અને ‘દ��ય ભા\કર’ના સૌજ<યથી સાભાર.. ઉrમ ગ�જર.. 
 

 

લેખક સ^પક0   :–  

ભFાG ુવછરાHની, ‘gેમમદં�ર’, નમ0દા પાક0–4,  અમીન માગ0 પાસે, રાજકોટ–360 001 

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

eMail  -   bhadrayu2@gmail.com  ;    

♦●♦ 

અને હવે બાળવVસલ .D–ુરEહાનાનો સ^પક0 : 

‘વી�નીડp’્, સૌરા¢£ Gનુીવસjટ� પાસે, પો\ટ –pુજંકા –રાજકોટ–360 005 

eMail :  vishwanidam@gmail.com   Web: www.vishvanidam.org 

Mobile : 098256 34501   &   094277 28915 

����� 

 

‘સ<ડE ઈ–મહEફ�લ’ – વષ0 : નવpુ ં– �ક : 281 – October, 20 

‘yઝાજોડણી’મા ંસાભાર અ¡રાકંન : ગોવી<દ માPુ govindmaru@yahoo.co.in  
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Pop-Up Dictionary Application – Live ! 
AppFest - 2013 Winning App Now Available on Google Play Store ! 

Arnion Technologies announces the launch of awaited Gujaratilexicon ‘Pop Up Dictionary’ - 

A Handy Language Tool for Android Users ! 

Pop-Up Dictionary is an Offline Application containing English to Gujarati and Gujarati to 

English dictionaries. Application will assist users to find meanings On The Go ! 

 

: Effective Features : 
1. Inbuilt Search Box 

2. Auto Suggest & List View Meaning 

3. Find Meaning Of Any Editable Word In Device 

4. Copy Word & Get The Meaning 

Download Application from : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arnion.glpopup 

 

Gujaratilexicon’s Other Mobile Applications : 

Gujaratilexicon is inspired to continue vision of modernizing and spreading Gujarati 

Language through adoption of latest technology. Gujaratilexicon Team is looking forward to 

cater Techno-Language projects to the Gujarati Lovers in the year ahead. 

 

Download Gujaratilexicon Various Mobile Applications From Below Link : 

Android - https://play.google.com/store/search?q=gujaratilexicon 

Blackberry - http://appworld.blackberry.com/webstore/search/gujaratilexicon/? 

iPhone - https://itunes.apple.com/us/app/gujaratilexicon-dictionary/id663856148?mt=8 
 

 

&&& 

 

More than 2,49,29,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 23,10,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 5,41,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
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