પૌ ને લાડ લડાવવાનો શોખ સમાજસેવા બ યો !
‘સ યઘટના’ આધારીત

–અિનલ દેવપુરકર
વૃ વ એટલે વહાલ વરસાવવાનું વય. વૃ વ એટલે ભલે, ુજતા અને અશ ત હાથે; પણ
પૌ કે પૌ ીઓને ચકી લેવાની

વીષા. બોખા મ એ એમના જ ેવી જ તોતડી ભાષામાં બોલી

એમને કીલકારી કરાવવાનો નીદ ષ પંચ એટલે વૃ વ. પણ આ સમાજમાં એવા લાખો વૃ ો છે કે
જ ેઓ એટલા નસીબદાર નથી. પોતાનો એકનો એક દીકરો હોવા છતાં અને એને પણ મઝાનું સુંદર
બાળક હોવા છતાં દાદા-દાદી તરીકે પૌ કે પૌ ી પર વહાલ વરસાવવાનું એમના ભા યમાં નથી
હોતું. આ એવી જ એક સ યઘટના છે.
ગુજરાતના એક મુ ય શહે રમાં રહે તું એક શી ક દ પતી. તેમણે આપબળે શહે રમાં
પોતાની એક શાળા શ કરી.

ત તામાં એમની શાળા શહે રની સૌથી તી ીત શાળા તરીકે

ઓળખાવા માંડી. એમનો પોતાનો એકનો એક દીકરો વીકાસ પણ વાભાવીક રીતે જ એમની
શાળામાં ભણતો હતો.
ખુદ સંચાલકનો દીકરો હોવા છતાં વીકાસે અ ય વી ાથ ઓની જ ેમ કડક શી તનું પાલન
કરવું પડતું. એટલું જ નહ , શી કોને પણ આદેશ હતો કે એને સંચાલકના દીકરા તરીકે નહ ;
પર તુ એક સામા ય વી ાથ તરીકે જ

વો. અલબ , વીકાસ અ યાસમાં ઘણો ઉ વળ હતો જ.

આવા શૈ ણીક વાતાવરણ ધરાવતા ઘર-શાળામાં ઉછરીને મોટા થયેલા વીકાસને શૈ ણીક

ે ે

કારકીદ ઘડવામાં કોઈ જ રસ નહોતો. વતં વીચારસરણીને આવકારતા માતા-પીતાએ એના
પસંદગીના ે માં જવા વીકાસને છુ ટ આપી. એણે ક યુટર સાય સમાં ઉ ચ અ યાસ કય .
પોતાના જ શહે રમાં એક વીદેશી કં પનીની ભારતીય શાખામાં વીકાસ

ડાયો. આ જ

કં પનીમાં અ ય ાતીની એક સહકમચારીણી યુવતી વ ભી સાથે એનો પરીચય થયો અને એ
બેની

ણ બહાર એમનો પરીચય મૈ ી અને યારબાદ પરીણયમાં પરીણ યો. વીકાસની સાથે ઘરે

આવતી જતી વ ભી સં કારી અને શી ીત તો હતી જ; સાથે ગુણીયલ પણ હતી. દીકરામાં
આવેલા બદલાવે માતાપીતાને યાલ તો આપી દીધો હતો કે યારે ક તો વીકાસ અને વ ભી
પોતાના ેમનો એકરાર કરી લ ની પરવાનગી માગશે. બ યું પણ એમ જ. જ ેવી રીતે વ ભી

વીકાસના ઘરે આવતી-જતી એમ વીકાસ પણ વ ભીના ઘરે આવતો જતો અને વ ભીનાં
માતાપીતાને પણ પોતાની દીકરી માટે વીકાસ અ ય ત યો ય વર જણાયો હતો. એટલે તેમણે એક
દીવસ વીકાસને વી ાસમાં લઈ એનાં માતા-પીતાને મળવાની ઈ છા દશાવી.
બેઠક ગોઠવાઈ અને એ ઔપચારીક સામા ક મુલાકાત બ ે કુ ટુ બો માટે કાયમી
સ બ ધ થાપનારી સાબીત થઈ. વ ભીનાં માતાપીતાએ વાતચીત દરમીયાન જ ેવું પોતાની દીકરી
માટે વીકાસનું માગું ના યું એ

ણે વીકાસનાં માતા-પીતા એકદમ ચુપ થઈ ગયાં. ઘડીભર તો

ઉપ થીત તમામને લા યું કે હમણાં વીકાસનાં માતા-પીતા ન ો ભણશે. વીકાસ અને વ ભી ચા
વે એમના જવાબની રાહ

તાં હતા. વીકાસના પીતાએ ક ,ું ‘અમને વીચારવા માટે થોડો સમય

આપો.’ તરત જ વ ભીના પીતાએ જરા ગભરાતાં ગભરાતાં પુ

,ું ‘કેટલો...સમય..?’

એના જવાબમાં વીકાસના પીતાએ ક ું કે, ‘વીકાસની મા અંદર રસોડામાં જઈ પડાનું અમે
અગાઉથી જ આણી રાખેલું બો સ લઈ આવે એટલો સમય..’ આટલું સાંભળતાં તો કમરામાં
ફે લાયેલું ઉ ેજનાનું ધુ મસ ઓગળી ગયું અને ખડખડાટ હા ય ગું

ઉ .ું વીકાસ અને વ ભીને

હાશ થઈ. વીકાસની માતાએ બધાંનું મ મીઠુ ં કરાવતી વખતે ક ું કે અમને તો અંદાજ હતો જ..
અને આજ ે તમે યારે મળવા આવવાની વાત કરી એટલે અમે સમ
ખેર, રં ગેચંગે વીકાસ અને વ ભીનાં લ

લેવાયાં.

જ ગયાં હતાં.
ત તાંમાં બે વષ નીકળી ગયાં.

સકડો ભુલકાંઓને પોતાની શાળામાં ભણાવતાં વીકાસતાં માતા-પીતાને થતું કે પોતાના પૌ કે
પૌ ીને એ દાદા-દાદી તરીકે લાડ કરે ; પણ વીકાસ અને વ ભીનાં વ નાં જુ દાં જ હતાં. પોતે જ ે
કં પનીમાં

બ કરતાં હતાં એ જ કં પનીમાં એમણે અમેરીકા ટા સફર માગી. તેઓ ઈ છતાં હતાં કે

તેમનું સંતાન અમેરીકા જ ેવા સમૃ અને વીકસીત દેશમાં જ મે અને ઉછરે . ભારત દેશ હવે રહે વા
લાયક નથી અને એક દીવસ બ ે જણાં માતા-પીતાએ કમને આપેલા આશીવાદ લઈ અમેરીકા
ઉડી ગયાં. વીકાસનાં માતા-પીતાનાં વ ન રોળાઈ ગયાં.
પણ વીધાતાએ કં ઈ બીજુ ં જ નીમાણ કયુ હતુ.ં બ યું એમ કે પોતાના બંગલે કામ કરતી
અને પાછળના ભાગે સવ ટ વાટરમાં રહે તી કામવાળીબાઈની પુ વધુએ દીકરાને જ મ આ યો.
બસ, તે દીવસથી વીકાસનાં માતા-પીતાને

ણે કે પોતાનું વ ન સાકાર કરવાની તક સાંપડી. આમ

પણ કુ ટુ બના સ ય જ ેવા થઈ ગયેલાં કામવાળીબાઈનાં કુ ટબ
ુ ં ીજનો પણ એ જ બંગલામાં માળીકામ
અને ચોકીદારીનું કામ પણ કરતાં. એ આખું કુ ટુ બ આ બંગલા પર જ નભતું હતુ.ં

એમનું બાળક- ગર જ ેમ જ ેમ મોટો થતો ગયો તેમ તેમ એ પણ આ દ પતીનો હે વાયો
થતો ગયો. દ પતીએ પોતાના પૌ ને માટે જ ે જ ે વ નો

યાં હતાં એ વ નો તેમણે

ગર વાટે

સાકાર કરવા માં ાં. વીકાસને યાં અમેરીકામાં જ મેલા સગા પૌ ને એમણે મા મોબાઈલના કે
લેપટોપના

ીન પર જ વીડીયો ચેટ ગ દરમીયાન

યો; કારણ એના જ મ વખતે બ અમેરીકા

જવાની એમની ઈ છા વ ભીનાં માતા-પીતા યાં દીકરીની ડીલીવરી દરમીયાન એની સંભાળ
રાખવા ગયાં હોવાથી શ ય બ યું નહ . આ દ પતીએ કામવાળીબાઈના પૌ

ગરને લાડ

લડાવીને પોતાની ઈ છા પુરી કરી.
ગરનાં દવા-દા થી માંડી એનાં રમકડાં અને પછીથી એના શી ણ અંગેની તમામ
યવ થા અને ખચ આ દ પતી કરતું ર .ું એટલે સુધી કે પોતાની શાળામાં જ એને વેશ આપી
આ દ પતી રોજ પોતે યારે શાળાએ કાર લઈને
લઈ

ય યારે

ગરને પણ પોતાની સાથે કારમાં

ય અને સાંજ ે કારમાં પોતાની સાથે પાછો લાવે એવો રીતસર રીવાજ જ પડી ગયો. યારે ક

કોઈ કારણસર આ દ પતી શાળાએ ન જવાનું હોય તો ખાસ
લઈને

ગરને મુકવા લેવા ડાઈવર ગાડી

ય એ પણ સામા ય બાબત હતી.
પોતાના સગા પૌ ને જ ે લાડકોડથી ઉછેરતાં એટલા જ લાડકોડથી ઉછરી રહે લો

આજ ે અં ે

ગર

મા યમના આઠમા ધોરણમાં ભણે છે અને એના અ યાસ માટે બંગલામાં એક

અલાયદો કમરો ફાળવવામાં આ યો છે. શી ક દ પતીનો સગો પૌ અખીલ યારે પણ થોડો
સમય માટે અમેરીકાથી આવે છે યારે પણ
ઉલટાનું

ગરને અપાતા મહ વમાં કોઈ જ ફે ર પડતો નથી.

ગર અને વીકાસના પુ અખીલ વ ચે પણ સારી મૈ ી છે અને તેઓ પણ નીયમીત

વીડીયો ચેટ ગ કરતા હોય છે.
બંગલાના ગાડનમાં હ ચકે ઝુલતાં ઝુલતાં યારે અખીલ અને
એકબી

ગર કડકડાટ અં ે માં

સાથે સંવાદ કરતા હોય છે યારે બાજુ માં જ બાગકામ કરી રહે લા

ગરના પીતા અને

દાદીમાના ચહે રા પર લ પાઈ જતા આ યના ભાવ અને આંખોમાં ઝળુંબતો સંતોષ

ણે એ

શી ક દ પતીનો મનોમન આભાર માને છે કે જ ેમણે એ ગરીબ કુ ટબ
ુ ં ની આગલી પેઢીને કોઈપણ
તના અંગત વાથ વગર ઉ વળ ભવી યના બરે લાવીને ઉભી કરી દીધી છે.
પુ

અને પછી પૌ ના વીરહને એક દ પતીએ ચુપચાપ કરાયેલા સામા ક ઉ કષના

કૃ યમાં પલટાવી દીધુ.ં

–અિનલ દેવપુરકર
અમદાવાદથી કાશીત થતા ‘ટાઈ સ ઓફ ઈ ડીયા’ની ગુજરાતી આવૃ ી ‘નવગુજરાત
સમય’ ( http://epaper.navgujaratsamay.com/ ) દૈનીકમાં લેખક ી અિનલ દેવપુરકરની
લોક ીય કૉલમ ‘ચહે રા–મહોરાં’ દર રવીવારીય સ ાહીક પુત માં કાશીત થાય છે. તેની તા. 2003-2016ની આવૃ ીમાંથી, લેખક ી અને ‘નવગુજરાત સમય’ના સૌજ યથી સાભાર..ઉ મ ગ ર
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