વતી માુ ં

ા

કરતો દકરો

એક મી મીઠાઈની ુકાને મળ ગયા. મને કહ- Ôઆ" માુ ં

ા

છે . માને

લા%ુ બ'ુ ભાવે એથી લા%ુ લેવા આ*યો +ં.Õ મારા આ-ય.નો પાર ન ર0ો.
હ પાંચ મીનીટ પહલાં તો 'ુ ં એમની માને શાકમાક4 ટમાં મ5યો હતો. 'ુ ં
કાંઈ બો6ું તે પહલાં 7ુદ એ માતા હાથમાં થેલી લઈને 8યાં આવી
પહ9:યા. મે મીના બરડ ધ=બો લગાવતા >ુછ?ુ-ં Ôભલા માણસ, આ શી
É! મા તો આ ર0ાં તાર બાFુમાંÉ!Õ
É!Õ મીએ માતાના
મCક માંડ છે É!
બGે ખભા પર હાથ IુJો અને હસીને કLુ:ં Ôદનેશભાઈ, વાત એમ છે ક
માના મયા. બાદ ગાય- કાગડાને વાસમાં લા%ુ Iુકવાને બદલે 'ુ ં માના
ભાણામાં લા%ુ Iુક એમને વતાવત જ O ૃQત કરવા માRું +ં. 'ુ ં માુ ં +ં
ક વતાવત જ માબાપને સવS વાતે Tુખી કરો એ સાUુ

ા

ગણાય!ÕÕ
ગણાય!

એમણે આગળ કLુ:ં Ôમાને ડાયાબીટશ છે . પણ એમને સોસીયો બ'ુ ભાવે
છે . 'ુ ં એમને માટ સોસીયો હંમેશા Vઝમાં રા7ું +. ખાજલી, સફદ CંY,ુ ક ર
વગેર એમની ભાવતી આઈટ મ છે . તે બZુ ં જ 'ુ ં એમને ખવડા[ુ ં +ં.
ા\ઓ મંદર જઈ અગરબ^ી સળગાવે છે . 'ુ ં મંદર જતો નથી. પણ
માના Tુવાના ઓરડામાં કાચબાછાપ અગરબ^ી સળગાવી આ>ુ ં +ં. સવાર
મા ગીતા વાંચવા બેસે 8યાર માના ચ_મા Cતે સાફ કર આ>ુ ં +ં.. મને
લાગે છે ક ભગવાનનો ફોટો ક Iુત` સાફ કરવા કરતા ઘરડ માના ચ_મા
સાફ કરવાથી વZુ >ુbય મળે છે !Õ
મીની વાત

ા\ઓને કઠ એવી છે પણ વાતમાં વFુદ છે . આપણે

[ ૃ ોના I ૃ8?ુ બાદ

ા

કરએ છએ. cાતીને લા%ુ ુધપાકુ જમણ

જમાડએ છએ. રવાજ ખાતર ભલે તેમ કર[ુ ં પડO,ું પણ યાદ રહ ગાયકાગડાને ખવડાવે6 ુ કદ ઉપર પહ9ચO ું નથી. અમેરકા અને Cપાનમાં પણ
eવગ. માટ ની કોઈ ÔટફનસેવાÕ
ાÕ હ શfુ થઈ નથી. માવતરને
વતાવત જ બધાં Tુખો આપીએ તે ઉ^મ ા ગણાય.
એક સ8ય સમ લેવા "[ુ ં છે . દકરાઓ ગમે તેટલા શાણા, સમFુ અને

gેમાળ હોય તો પણ ઘડપણની લાચાર, પીડા અને અસહાયતાનો તેમને
hયાલ આવી શકતો નથી. iખે દ ખાO ું બંધ થયા પછ જ jધાપાની
લાચાર સમCય છે . એ સંજોગોમાં [ ૃ ોને પૈસા કરતાં gેમની અને ટકા
કરતાં ટ કાની વZુ જfુર પડ છે . આજના તણાવ?ુlત વનમાં દકરાઓને
માથે પણ તર હ તર હના ટ mશનો અને જવાબદારુ ં ભારણ હોય છે . તેઓ
ઈ:છવા છતાં માબાપની >ુર કાળ લઈ શકતા નથી. એવા દકરાઓને
કંઈક માફ કર શકાય. પરં O ુ ક ટલાંક ?ુવાનો પ8ની અને સંતાનોની કાળ
લે છે તેટલી ઘરડા માબાપોની નથી લેતા. સમાજના મોટાભાગના [ ૃ ો
અનેક gકારની અવહલના ઝીલી (હોઠ ભીડને) વે છે . એવાં દકરાઓ
માબાપને પાશેર ખમણ ખવડાવતાં નથી અને મયા. બાદ હCરો fુપીયા
ખચ`ને cાતીને જમાડ છે . ભાતમાં વ'ુ અડધી પળ ઘી Iુક નથી આપતી,
પણ eમશાને ચીતા પર તેના શરર કલો ઘી ચોળવામાં આવે છે . મયા.
બાદ pાqણોને દાન આપવામાં આવેÉ તીથ.eથળોએ જઈ

ા

કરવામાં

આવે. આ બધી અનgોડlટવ એlટવીટ છે . Fુની પેઢના લોકોની એ
જsરત મનોદશામાં કોઈ પરવત.ન આવવાુ ં નથી. પરં O ુ આજના ?ુવાનો
એવા ખોખલા રવાજને તીલાંજલી આપે તે જfુર છે .
હમણા Cણીતા શાયર દ વદાસ- ÔઅમીરÕ
અમીરÕની એક >ુeતીકા હાથે ચડ ગઈ.
એમાં રમેશ જોષીુ ં એક વાJ વાંચવા મ5?ુ-ં Ôજયાર 'ુ ં નાનો હતો અને
iખમાં iTુ આવતા 8યાર મા યાદ આવતી. આ" મા યાદ આવે છે 8યાર
iખમાં iTુ આવે છે É!
É!” સંતો કહ છે , નાનપણમાં આપણે ચાલી નહોતા
શકતા 8યાર માબાપ આપણી iગળ ઝાલતા. હવે તેઓ ચાલી નથી
શકતા 8યાર તેમનો હાથ ઝાલવો જોઈએ!
વારં વાર એક વાત સમCય છે . ઘરડા માબાપને તીથ.યાા કરવા ન લઈ
Cઓ તો ચાલશે, પણ તેમનો હાથ ઝાલીને આદર>ુવ.ક સંડાસ Tુધી દોર
જશો તો અડસઠ તીથ. ુ ં >ુbય મળશે. કહ છે માબાપ બે વખત રડ છે .
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