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મેવા જ મેવા… 

ડૉ. લ�લત પર�ખ 

 

 

મહ���ને નાનપણથી જ માતાિપતા માટ� અપરંપાર �ેમ હતો.સવાર� !ખ "લુતાજ 

માતાિપતાને ચ%ટ� પડ�,શાળાએ જતા આવતા પણ માતાિપતાની કોટ� વળગી પડ�,લટક� 

પડ�.શાળાથી આવીને તરત હાથપગ ધોઈ .ૂધ ના0તો કર� હોમવક1 પતાવી માબાપ સાથે શાળામા ં

બનેલી ઘટનાઓ કહ�વામા,ંિશ5કોએ 6ુ ંન7ુ ંન7ુ ંશીખ89ુ ંસમ:89ુ ંએ બ;ુ ંકહ�વામા ંજ તેને આનદં 

આવે.બી: બે મોટા ભાઈઓ રમવા ભાગી :ય,તોફાન મ0તી કર�,ધાધંલ ધમાલ કર�,ન 

તો માબાપની વાત  સાભંળે,ન તેમને આદર સ�માનથી @ુએ ક� ન તો ભણવામા ં કોઈ ઉBસાહ 

દ�ખાડ�.મહ���ને ભણવાનો પારાવાર ઉમગં-ઉBસાહ।પહ�લો બીજો જ નબરં રાખે.તેના થતા સતત 

વખાણથી બેઉ મોટા ભાઈઓ ઈષા1થી સળગી :ય.મોકો મળે નાના મહ���ને ધોલ- ધપાટ  પણ 

માર�.પરંF ુ 0વભાવે શાતં,કGજયાકકળાટ થી .ૂર રહ�નાર અને ઠંડા 0વભાવનો મહ��� ન િશ5કોને 

ફIરયાદ કર� ક� ન માબાપ પાસે પણ રાવ ખાય .માબાપને એટલો  ચ%ટ�લો -વળગેલો રહ� ક� બધા 

તેને માવIડયો કહ�. ભાઈઓ  તેની  Iફરક� ઉતરતા રહ� તેને બાપનો ચમચો કહ�.એક વાર િપતા 

કાદવમા ંલપસી જતા સડક પર જોરથી પછડાયા તો .ૂરથી તે જોતા જ મહ��� દોડ�ને તેમને ઊભા 

કર� તેમના ં કાદવવાળા શર�ર-કપડા Lછૂ� તેમને ઘર� લાવવા હાથ પકડ�ને લાવવા �યBન કર� 

રMો હતો Bયાજ તેને જો9ુ ં ક� િપતાથી તો પગ  મડંાતો જ નથી.તે સમN ગયો ક� પગમા ંમોચ- 

મરડ  કOક આવી ગ9ુ ં લાગે છે તે તેમને ર�5ામા ં બેસાડ� દવાખાને લઇ ગયો અને Bયા ં એQસર� 

કરાવી,પાટો  બધંાવી ર�5ામા ંઘર� લઇ આ8યો.ઘર� લાવી તેમના કપડા શર�ર વી.Lછૂ� કર� તેમને 

ખાટલામા ંRવૂડાવી તેમને પાણી પાઈ કર�,બાને Iહમત આપી " બા,�ચTતા ના ંકરતી.તરત ઈલાજ 

કરા8યો છે એટલે જUદ� સાVંુ થઇ જશે."પછ� િપતાને પોતાના હાથે ગરમ ગરમ રોટલો,.ૂધ અને 

ખીચડ� ખવડા8યા. 

બાની !ખમા ં !R ૂ આવી ગયા।બી: ભાઈઓ તો રમતમાથંી નવરા પડ� તો ઘર� 

આવેને?મોડા મોડા આ8યા અને બWઘની Xમ જોતા રહ� ધીમેથી બોUયા:"વરસાદમા ંકાદવમા ંબહાર 

ન ગયા હોત તો પડત જ શાના?''િન7[ૃ િપતા રમિતયાળ \]ુોની ટ�કા ટ�^પણી ગળ� ગયા.એવી જ 
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ર�તે બાનો મોિતયો ઉતરા8યો Bયાર� મહ��� � બાએ જ િશખવેલ પરોઠા-શાક કર� કર� બાને 

રસોડાથી,;મુાડા થી,તાપથી .ૂર રાખી તેમને \રૂો આરામ કરાવી આડોશ પાડોશમા ં વાહ વાહ 

કમાઈ લીધી.ભાઈઓ મ% મચકોડ� નાના ભાઈને માવIડયો કહ� ચીડવતા રMા.માતાિપતા તો 

મહ���ને ઘડપણનો સહારો અને _ાવણ જ માનવા લા`યા. 

એમ કરતા કરતા મહ���ના ભાઈઓ તો મેIaક પછ� ભણવાbુ ંછોડ� નાનો મોટો ધધંો કરવા 

લા`યા.નસીબ હશે તે કમાવા પણ લા`યા અને ભણતા કરતા કમાતા દ�કરાઓના સગાઇ-લ`ન પણ 

જોતજોતામા ં થઇ ગયા .લ`ન  પછ� પBનીઓની અને તેમના માબાપની ચડામણીથી બેઉ મોટા 

દ�કરા લડ� ઝગડ� ઘરbુ ંઘર વેચાવડાવી,પોતાનો ભાગ લઇ @ુદા થઇ ગયા.]ણેય ભાઈઓ ભાડાના 

મકાનમા ં ગોઠવાઈ ગયા।માતાિપતાને સાચવવા- સભંાળવાની જવાબદાર� મહ���ને ભાગે આવી 

Xના માટ� તે પોતાને ભા`યશાળ� માનવા લા`યો.   

ઈવીનdગ કોલેજમા ંઅeયાસ કરતા રહ� તેણે બી.એ.જ નIહ,એમ .એ .પણ કર� લી;ુ ંઅને 

એલ .એલ . બી .નો અeયાસ  શf કર� દ�ધો . Iદવસ દરgયાન ટhશુનો,પાટ1  ટાઈમ જોબ 

 ઇBયાIદ કરતા રહ�  તેણે વધતી મ%ઘવાર�નો સામનો કરકર� િપતાના અ^\રૂતા અને ઓછા પડતા 

પે�શનમા ંપોતાની કમાણી  ઉમેર� Iહમતભેર  ઘર ચલા89ુ ં.માતા-િપતાએ તેને પરણાવવાની બiુ જ 

કોિશશ કર�;પણ તેણે પરjયા પછ� પBની અને માતાિપતા વkચે Rડૂ� સોપાર� બન7ુ ંઅને lતે 

માબાપને અવગણ7ુ ં તેને મ@ૂંર ન હોવાથી તે પkચીમાથી પા]ંીસ વષ1નો થઇ ગયો તોય ન 

પરjયો તે ન જ પરjયો .તેને એક તેની સાથે બી .એ .મા ંભણી અને પછ� બી .એડ કર� અને હાલ 

એમ .એડ .કરનાર તm]ીસ વષ1ની મા�લની સાથે સાર� એવી ઘિનnટ મૈ]ી હતી .બેઉ પરણવા Rpુા 

તqયાર હોવા છતા ંમહ��� માટ� માતાિપતા �Bયેની લોયUટ� ની સિવશેષ  �ાયોર�ટ� હતી અને તે 

છ]ીસ વષ1 Rધુી ન પરjયો તે ન જ પરjયો .માતાથી રસોઈ ન થતી તો તે પોતે માતાએ 

 શીખવેલ રસોઈ કર� માતાિપતાને જમાડ� �સrતા અને ધ�યતાનો અbભુવ કરતો .માતા િપતાને 

દ5ીણ થી ઉ[ર અને \વૂ1થી પિsમ Rધુીની બધી નાની મોટ� :]ાઓ કરાવી તે પોતાને tૃતtૃBય 

સમજતો . 

lતે માતા િપતાના અવસાન પછ� જ તેને હN તેની રાહ જોતી મા�લની સાથે લ`ન કર� 

પોતાના Nવનનો નવો અuયાય શf કયv .તેમાય  તેણે શરત રાખી ક�  આપણે 7pૃોની સેવા કર� 

શક�એ એવો જ સIહયારો 8યવસાય 0વીકાર� સેવા જ સેવા કરતા રહ� GજTદગીના મેવા 

માણી6ુ.ંસયંોગે એક 'સાuંય Nવન મIંદર'મા ં તેમને નાનો મોટો જોબ મળ� ગયો.એ સાuંય Nવન 
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મIંદરના સtુંલમા ંએક આદશ1 િવwાલય પણ સચંાલી હોવાથી મા�લનીને તેમા ં �ાચાયા1ની  અને 

મહ���ને મેનેજરની નોકર� મળ� ગઈ.તેમને એક \]ુ જ�gયો X તે જ આદશ1 0tલૂમા ંદાખલ થયો.  

 એમને એમ ]ણેયને Bયા ંસાVંુ ગોઠ� ગ9ુ.ં\]ુbુ ંનામ જય રાx9ુ ંઅને તે ભણવામા ં િવજય કરતો 

કરતો મેIaક Rધુી પહ%ચી પણ ગયો.શાળાના બાળકો સાથે રમવામા ં તેન ેમઝા આવતી.શાળામા ં

કામ કરવામા ંમા�લની ને આનદં જ આનદં હતો 7pૃોની સેવા કરવામા ંતેને અને મહ���ને અપાર 

Rખુ મળFુ ં .તેમના માટ� રહ�વાની ઉ[મ સગવડ કર� દ�વામા ંઆવી હતી।એક નાનકડો એ .સી 

.fમ,સાથે ટ�  .વી . અટ�kડ બાથfમ,ફરતો બગીચો,રમતા અસxંય બાળકો,નાનકyુ,ં બધા દ�વી 

 દ�વતાઓbુ ં મIંદર,અવારનવાર  ગોઠવાતા મનોરંજન કાય1zમો,પય1ટનો,તહ�વારોની ઉજવણી 

ઈBયાIદ વkચે Nવન આનદં,ઉBસાહ અને ઉમગંથી ભર\રૂ રહ�F ુ.ંપગાર તો ધમા1દા સ0ંથા હોવાથી 

સાધારણ જ હોવા છતા ંય તેઓ રહ�વા,જમવા,સેવાભાવે નોકર� કરવામા ં"શુ "શુ જ રહ�તા. 

એક વાર મોટા થતા \]ેુ એમ જ 8યં̀ યમા ંક{ુ:ં"પ^પા-મgમી,સેવા કરવા તમે અહ� જોડાયા 

છો .પણ સેવા કરનારને મેવા મળે એમ કહ�વાય છે તો તમને ક� આપણને મેવા તો નથી 

મળતા.''મહ��� તો જોરથી અ|હા0ય કરતા બોUયો:"અર� બેટા, આપણે  તો મેવા જ મેવા મેળવતા 

રહ�એ છ�એ.જો ને  "Uૂલા Iદલથી હસીએ છ�એ,હર�એ ફર�એ છ�એ,આ કાલ મ%ઘવાર�મા ં વગર 

ભાડ� એ .સી .fમમા ંરહ�એ છ�એ,ચેનલોની મ%ઘી ફ� ભયા1 િવના બધી ચેનલો વાળો ટ� .વી .જોઈએ 

છ�એ,િવwાથ}ઓના અને 7pૃોના 'અr\ણૂા1' ભોજનાલયમા ં ફરF ુ ં ફરF ુ ં તqયાર ભાણે જમીએ 

છ�એ,મનોરંજન કાય1zમો ઘેર બેઠા જોઈએ છ�એ,ર�5ાના ભાડા વધવાનો આપણને કોઈ �ો~લમ 

નડતો નથી,જોબ પર જવા માટ� મોડા વહ�લા થવાનો સવાલ જ સામે આવતો નથી.આબધાનો 

િવચાર કર તો X હાશ િનરાતં આપણને મળે છે તે તો બસ મેવા જ મેવા છે." 

 મહ���  નો 'મેવા જ મેવા'નો આ નવો .ૃ�nટકોણ જોઈ-સાભંળ� ]ણેય  "Uુલા Iદલે જોરથી 

હસી પડ�ા. 

                                                                                                                                      સમા^ત    

 


