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એક ગર�બ કુટંુબમ� જ�ેલા આ યુવાનને મ�યો છે રા�ટ�પિતના હ�તે પુર�ાર,
�ણો આ અ�ભુત યુવાન અને તેના �વ�ન િવશે…

અાજકાલ લાેકાે સમાજ સેવા ��સ�� માટે કરતાં હાેય છે પણ નાના ગામમાંથી અા યુવાને અે કરી બતા�ું જે કાેઈઅે �વચાયુ� પણ નહાેતું. અા ��� અેટલે
હરચંદ ચાૈહાણ. NSSમાં અાપવામાં અાવતા ેઇ��રા ગાંધી રા�ીય પુર�ાર અાશરે બે વષ� પહેલાં માન. ભૂતપૂવ� રા�પ�ત�ી �ણવ મુખજ�ના હ�તે હરચંદ
ચાૈહાણને �ા� થયાે.
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હરચંદના �વન �વશે વાત કરીઅે તાે હરચંદ ચાૈહાણનાે જ� બનાસકાંઠા �જ�ાના અંત�રયાળ �વ�તારમાં અાવેલું અન ેભારત પા�ક�તાન સરહદની ન�ક
અાવેલ ઢીમા ગામમાં થયાે હતાે. ઢીમામાં ભગવાન �ીધરણીધરનંુ મં�દર અાવેલું છે તેથી તેને પ�વ� યા�ાધામ તરીકે પણ ગણવામાં અાવે છે. હરચંદે ૧ થી ૩
ધાેરણનાે અ�ાસ અા ગામમાં જ કયા� હતાે.

�ારબાદ હરચંદ ચાૈહાણે ૪થી ૭ ધાેરણ સુધીનાે અ�ાસ ક� �જ�ાના રાપર તાલુકાના કુડા �મપર ગામમા ંકયા�. ૨૦૦૧ ની ૨૬મી ��ુઅારીના રાેજ
હરચંદ ચાેથા ધાેરણમાં હતાે અને �જવંદન સમયે ભૂકંપમાં કેટલાક �મ�ાે મા�તને ભે�ા અને પાેતે અ�તૂ રીતે બચી ગયાે. �ાર પછી સમ� દેશમાંથી સેવાભાવી
સં�ાઅાે �ારા માનવ સેવાની સરવાણી શ� થઇ હતી. હરચંદ �ાથ�મક શાળાઅેથી જ ઇતર�વૃ��અાેમાં ભાગ લેતાે હતા ેઅને �ાથ�મક શાળામાં જ હરચંદે
પાેતાની અાગવી શૈલી સા�બત કરી હતી.
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ભૂકંપ બાદ હરચંદ ચાૈહાણે માનવ સેવાની ��ત�ા લીધી હતી અને અા સાથે જ હાઇ�ુલમાં તેઅાે NSSમાં �ેડાયા અને અ�ાસની સાથે સાથે સેવાકીય
�વૃ��અાે પણ કરી. ઉ� અ�ાસ અથ� પાલનપુરની �.ડી.માેદી કાેલેજ અાેફ અાટ્�સમાં ગુજરાતી �વષય સાથે બી.અે. અન ેઅેમ.અે. નાે અ�ાસ કયા�. કાેલેજ
સમયમાં પણ અેન.અેસ.અેસ.માં �ેડાયેલાે રહીને અ�ાસની સાથે સાથે સેવાકીય �વૃ�તઅાે કરતાે ર�ા.ે દરેક �વૃ��માં �દલથી કામ કરવાની અને કંઈક નવું
શીખવાની કળા �વકસાવી. અામ કરતાં કરતાં હરચંદે ઘણા પુર�ારાે �ા� કયા�.
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હરચંદ ચાૈહાણે �ા� કરેલા પુર�ારાેમાં �વશેષ પુર�ાર�પે રા� સરકાર �ારા �ે� �યં સેવક પુર�ાર અને ભારત સરકાર �ારા દેશના �ે� �યં સેવક
પુર�ારથી દેશના ભૂતપૂવ� માનનીય મહામ�હમ રા�પ�ત �ી �ણવ મુખજ�ના વર� હ�તે �દ�ીના રા�પ�તભવનમાં �પતા�ી શંકરભાઈ લાધાભાઈ ચાૈહાણ
અને હેમ.ઉ.ગુ.યુ�ન. અેન.અેસ.અેસ.ના કાૅ-અાે�ડ�નેટર �ી ડાૅ. જે.ડી.ડામાેર સાહેબ અને માનવંતા મહેમાનાેની હાજરીમા ંસ�ા�નત કરવામાં અા�ાે.
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સરહદના સીમાડે અાવેલા નાનકડા ગામડાના ખેતરમાં મજૂરી કરતા ખેડૂત �પતાઅે �ારેય ક�ના પણ નહ� કરી હાેય કે અેમનાે દીકરાે અેક �દવસ �દ�ીના
રા�પ�તભવનમાં દેશના મહામ�હમ રા�પ�તના વર� હ�ત ેસ�ા�નત થશે.

હરચંદ ચાૈહાણનાે જ� ખૂબ જ ગરીબ પ�રવારમાં થયાે હતાે પણ અા ���અે હંમેશ પાેતાનંુ છાેડીને બી�ની મદદ કરવાની ભાવના રાખી છે. હરચંદની સામે
ઘણા પડકારાે હતા અને અા બધા પડકારાેનાે સામનાે કરીને હરચંદ ચાૈહાણ અાપણા માટે �ેરણા�ાેત બ�ા છે. હરચંદે અ�ાસ દર�મયાન �સ�વલમાં દાઝેલા
દદ�અાેની સેવા કરતી વખતે રાત રાેકાવુ પડે તાે રાેકાતા હતા. ઝુપડપ�ીના બાળકાેને �વનામુ�ે �શ�ણના પાઠ ભણા�ા. અશ�ાે અને �વધવા બહેનાે માટે
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સામા�ક ઉ�ાનના કામાે ઉપરાંત, ગામડાઅાેમાં જઇ વાતા�અા,ે ઉદાહરણાે �ારા અંધ��ા હટાવવાની મથામણ કરી ર�ા ંછે. હરચંદે પાેતાના જ��દનની
ઉજવણી સામા�જક કાય� કરીને કરે છે. ગતવષ� હરચંદે પાેતાના છ�ાલયમાં �વચાર ગાે�� અને પુ�તકમેળાે અને ર�દાન કે� કરીને પાેતાના જ��દવસની
ઉજવણી કરી હતી અને અા ર�દાન કે�માં ૫૦ બાેટલ ર� અેકઠંુ કરવામાં અા�ું હતું. હરચંદથી �ેરણા લઈને અેમના ઘણા �મ�ાેઅે પાેતાનાે જ��દવસ
કાેઈ �ાં�તકારી �વચાર સાથે ઉજવવાનાે �નણ�ય લીધાે અને અેમના ઘણાં �મ�ાે સમાજ સેવામાં �ેડાયા છે.

�વનમાં ઘણા બધા ઉતાર ચઢાવ અા�ા પણ �ારેય �હ�મત હારી નહ�, અડગ મનથી હંમેશા �વનના તમામ સંઘષ�ને સહષ� �ીકારી અને અાગળ વધવાની
કાે�શશ કરીને સાૈના સાથ અને સહકારથી સફળતા �ા� કરી ર�ા છે. હરચંદ ચાૈહાણ અ�ારે લેખક, �ેરક વ�ા અને �ંય સેવક તરીકેની કામગીરી કરી ર�ા
છે. તેમણે અ�ાર સુધી ૧૫૦ �ૂલ, કાેલેજ તેમજ અ� સં�ાઅાેમાં વ�� અા�ું છે. હરચંદ ચાૈહાણ ેપાેતાના �વનમાં “�થમ રા�, પછી માનવ સમાજ
અને પછી જ હંુ” નામનું સૂ� અા�ું છે અને સાથ�ક કયુ� છે. હરચંદના �વનનાે અં�તમ �ેય અે છે કે “અાપણે સાૈ રા�નું �ેરણા �પ સંતાન બનીઅે.”

ખરેખર, �ારે અાપણાં દેશના યુવાનાે હરચંદ જેવું �વચારશે �ારે જ અાપણાે દેશ યુવાઅાેનાે દેશ કહેવાશે.

લેખક: ��દપ ��પ�ત
Author: GujjuRocks Team
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તમે અા લેખ GujjuRocks ના મા�મથી વાંચી ર�ા છાે, અમારાે અા લેખ વાચવા બદલ અાપનાે અાભાર. �ે તમને અા લેખ ગ�ા ેહાેય તાે શેર કરી વધુમાં વધુ
લાેકાે સુધી પહા�ચાડાે અને તમારા ��તભાવાે કાેમે�માં જણાવાે.

અાવી જ રીતે રાે�જ�દા �વનમાં ઉપયાેગી હાેય અેવી લાગણીસભર વાતા�અાે, �ા�વધ�ક મા�હતી, બાેલીવુડની ખબરાે, ધા�મ�ક વાતાે, રે�સપી તથા અ�
રસ�દ મા�હતીઅાે મેળવવા માટે ગુજરાતીઅાેનંુ લાેક��ય ફેસબુક પેજ “GujjuRocks” લાઈક કરી �ેડાઅાે તથા હવ ેઅમારા દરેક �ે�-સુ�વચાર સીધા તમારા
માેબાઈલમાં મેળવવા માટે અમારી માેબાઈલ અેપ અહ� ��ક કરીને ડાઉનલાેડ કરાે >> GujjuRocks

લેખ ગ�ાે હાેય તાે લાઈક કરી �મ�ાે સાથે શેયર કર�ે. 
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