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સ્વ. ગાંગારામદાસ બી. પટેલ  
સ્વ. કાંકુબહને જી. પટેલ 

મારાાં માતાત્તપતાને.......  

 

જેમના આર્ીવાશદથી હુાં ઇચ્છિત ધ્યેય સધુી પહોંચી ર્ક્યો.  

 
   સ્વ.ગાંગારામદાસ બી. પટેલ અન ેસ્વ.કાંકુબહને જી. પટેલ 
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લેખકના બે બોલ  

 અમેરરકાના મારા હાલના વસવાટ દરત્તમયાન અહીં 

વસતા ભારતીયોની રોજ િંદી જ િંદગીના કેટલાાંક પાસાાંઓમાાં 

ડોરકયુાં કરતાાં ‘હળવે હૈય’ેની આ કૃત્તતઓનો  ન્મ થયો િે. 

હ્યસુ્ટનના (U.S.A.) ગ ુરાતી સમા ના માત્તસક ‘દપશણ’માાં મારા 

લેખો ત્તનયત્તમત પ્રગટ થયા િે. અહીંના વાચકોને એ જેમ ગમતા 

ગયા તેમ મારા લેખોની સાંખ્યા વધતી ગઈ. અમેરરકાની બહાર 

વસતી ગ ુરાતી પ્રજાને આ લેખોનો લાભ મળે એ દૃષ્ષ્ટએ આ 

પસુ્તક પ્રગટ કરવાનુાં આયો ન કરવામાાં આવયુાં િે. આર્ા િે કે 

વાચકોના સહકારથી એ ઇછિા ફળર્ે.  

 વડીલ શ્રી સ્વ. રહિંમતભાઈ પટેલે(ત્તર્વમ ્સુાંદરમ)્ આ 

કૃત્તતઓને પસુ્તકમાાં મકૂવાની પે્રરણા ના આપી હોત તો આ કાયશ 

આજે થયુાં ન હોત, એ માટે તેમનો ખબૂ આભારી છાં. 

 સ્વ. શ્રી ત્તવનોદભાઈ ભટ્ટ, સ્વ. શ્રી ભોળાભાઈ પટેલ 

અને મારા ગરુુવયશ સ્વ. શ્રી મોહનલાલ પટેલ સાહબેનો સાંપણૂશ 

સહકાર ન મળ્યો હોત તો આ કૃત્તતઓ પસુ્તકના રૂપમાાં ન આવી 

ર્કી હોત. શ્રી પટેલ સાહબેના સહકારથી પાટણથી પ્રકાત્તર્ત 

થતા ‘હમલોગ’ દૈત્તનકમાાં કેટલીક કૃત્તતઓ પ્રકાત્તર્ત થઈ િે. 

તેમ  મારા ત્તમત્ર સ્વ. નવીનભાઈ બેન્કરના સહવાસથી 
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આમાાંની ઘણી કૃત્તતઓ ન્ય ુસીથી બહાર પડતા અઠવારડક ‘નયા 

પડકાર’માાં પ્રગટ થઈ ચકૂી િે.  

 ‘હળવે હૈય’ેની કૃત્તતઓની પસાંદગી કરી, એની 

ગોઠવણી કરી પ્રેસકૉપી તૈયાર કરી, મખુપષૃ્ઠથી માાંડી 

નાનીમોટી  રૂરરયાતોને ધ્યાનમાાં રાખીને પસુ્તક પ્રેસમાાંથી 

બહાર આવયુાં તયાાં સધુી આ પસુ્તકને પોતાનુાં ગણી જે કાળજી 

લીધી િે એ માટે અને પ્રસ્તાવના લખી આપવા માટે સ્વ. શ્રી 

મોહનલાલ પટેલ સાહબેનો હુાં ખબૂ ઋણી છાં અને એમનો અતે્ર 

જેટલો આભાર માનુાં એટલો ઓિો િે.  

 આ પસુ્તકના પ્રકાર્ન માટે આદર્શ પ્રકાર્નના ત્તમત્રો 

શ્રી કૃષ્ણકાન્ત મદ્રાસી અને શ્રી કમલેર્ મદ્રાસીનો પણ આભારી 

છાં. 

 મારા પસુ્તકના પ્રકાર્નમાાં મારી વતી દોડાદોડી મારી 

સાળી પરૂ્ણિમા પટેલ અને સાઢુભાઈ સ્વ. શ્રી બાબભુાઈ 

પટેલ(ત્તસમેન્ટવાળા)નો આભાર માનવાનુાં હુ ાં ચકૂી કેમ ર્કુાં ? 

 અંતમાાં મારી આ બધી કૃત્તતઓની પે્રરણાદેવી મારી 

ધમશપતની સ્વ. ત્તનયાંત્તતકાનો આભાર વયકત કરવાનો કેમ ભલુાય 

? 
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 મારા જૂના અને નવા વાચકોનો પણ અહીં આભાર 

વયકત કરી લઉં છાં. 

 આર્ા િે કે આ ‘હળવે હૈયે’ના વાાંચન પિી ભારે 

હૈયાવાળા વાચકોનાાં હૈયાાં  રૂર હળવાાં થર્ે  .  

 વાચકો એમનાાં માંતવયો મને મોકલતા રહરેે્ એ આર્ા 

સાથે સહનુી શભુછેિા ઇછછાં છાં.  

તા. 14 સપ્ટેમ્બર’96  

- ચીમન પટેલ ‘ચમન’  

 
જીવનસાથી સ્વ. ત્તનયાંત્તતકા 
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‘હળવે હૈયે’ની ‘ઈ.બકુ’ના અવતરણ ત્તનત્તમિ ેઅનેરો 
આનાંદ અન ેઆભાર 

 
મારા પ્રથમ હાસ્યવાતાશસ ાંગ્રહ પસુ્તક ‘હળવે હૈયે’ની 

‘ઈ.બકુ’, સરુતના સારહજતયક ત્તમત્ર શ્રી ઉિમભાઈ ગજ્ ર અને 
એમના ધમશપતની મધબુહનેની પ્રેરણા અન ે
માગશદર્શનથી પ્રકાત્તર્ત થઈ રહી િે તયારે એ દાંપત્તતનો રદલથી 
આભાર અને વાંદન. 
  આ ‘ઈ.બકુ’ સમયસર તૈયાર કરી આપવા માટે, 
અમદાવાદ સ્સ્થત બહને મૈત્રી ર્ાહનો હારદિક આભાર વયકત 
કરવો કેમ ભલુાય ! એક હાથે તાલી ન પડ.ે એમ, આ ‘ઈ.બકુ’ 
પણ એકલા હાથે પ્રગટ કરવી સહલેી નથી. બહને મૈત્રીનો 
રદલથી આભાર.. 

અમેરીકાના પ્રત્તસદ્ધ હાસ્યકાર સ્વ. હરત્તનર્ જાનીની 
‘સધુન’ પસુ્તકની ‘ઈ.બકુ’ પણ બહને મતૈ્રીએ   બનાવી િે 
અને આ મારા પસુ્તક ‘હળવે હૈયે’ની ‘ઈ.બકુ’ એમને હાથે   
બને િે. જ્યારે મેં એ જાણયુાં, તયારે મારી ખરુ્ી બેવડાઈ.. ભાઈ 
હરત્તનર્ જાનીની ‘ઈ.બકુ’ ‘સધુન’ કોઈ પણ વાચક, લેસ્સસકનની, 
નીચેની ર્લિંક પરથી મફ્ફત ડાઉનલોડ કરી ર્કે િે. 
https://www.gujaratilexicon.com/ebooks/humour/sudhan/  

મારા સ્વગશસ્થ ધમશપતની ત્તનયાંત્તતકા હયાત હોત તો આ 
‘ઈ.બકુ’  ોઈને, એ પણ મલકાઈને ધન્યતા અનભુત.   

આર્ા રાખુાં કે નેટ ગતના મારા ત્તમત્રો, સ્વ નો અન ે
સૌ વાચનરત્તસયાઓ, આ ‘ઈ.બકુ’ને વધાવર્ે અને એના 
વાચનથી સહ ુમોં મલકાવતા રહરેે્.  
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 ો કદાચ ખડખડાટ હસી પણ પડાય, તો આ લેખક 
તમારી પાસેથી ‘ઈ.મલે’ દ્વારા પ્રત્તતભાવની આર્ા રાખે તો 
એ અસ્થાને નરહ ગણાય.  

બાકી તો ત્તવના મલૂ્યે આ ગ્રાંથ સૌને ઘરેબેઠાાં મળર્ે.  
કોરોનાને કારણે વાાંચવાનુાં પણ ગમર્ે અન ે સમયનો 

સદુપયોગ પણ થર્ે.  
 
લેખકસાંપકશ ઃ  
 
ચીમન પટેલ ‘ચમન’  
12126 - Wembley Drive, Houston, TX-77031-USA 

eMail : chiman_patel@hotmail.com   

Land Line Phone: +1 281-495-6534  

CellPhone: +1 832-372-3536 
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(A Page for eBook)  

 

‘Halve Haiye’, collection of short stories 

By Chiman Patel ‘Chaman’, 1997 

 

 (c) ચીમન પટેલ ‘ચમન’ 

પ્રકાર્ન વર્શ : August 2021 

 
●પ્રકાર્ક●  
Chiman Patel,  
12126 Wembley Drive, 
Houston, Texas – 77031 – 3206 USA 

ઈ.મેલ : chiman_patel@hotmail.com    

ફોન : 281-495-6534 

સેલઃ 832-372-3536 
 

●ટાઇપ સેરટિંગ● 

મૈત્રી ર્ાહ, (mdpshah@gmail.com) 

 
●માગશદર્શક અન ેસહાયક● 
ઉિમ ગજ્ ર 
Gurunagar, Varachha Road, Surat- 395 006  
ફોન : 0261-255 3591  
ઈ.મેઈલ: uttamgajjar@gmail.com 
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અમેરિકન પરિવેશમાાં ભાિતીય મદુ્રા  
ચીમન પટેલ ‘ચમન’ના હળવા ત્તનબાંધોનો આ પહલેો 

સાંગ્રહ િે. લખેકે એમનુાં બાળપણ અને યવુાનીનાાં કેટલાાંક વર્શ 

ગ ુરાતના મહસેાણા જ લ્લામાાં તેમ   અમદાવાદ અને 

ભાવનગરમાાં ત્તવતાવયાાં િે. એટલે એમનુાં ઘડતર ભારતની 

આબોહવામાાં થયુાં િે. અને એક પેઢી જેટલાાં વર્ોથી એ 

અમેરરકામાાં સ્થાયી થયા િે. હૈયાની સાંપદા એમને ભારતમાાંથી 

પ્રાપ્ત થઈ િે. અને અનભુવની પરરપસવતાના કારણે  ગતને 

 ોવા, સમ વા અને એનુાં ત્તવશ્લેર્ણ કરવાની વધારે તક 

એમને અમેરરકામાાં મળી િે. પવૂશ અને પત્તિમ બાંનનેે એમણ ે

અવલોકયા િે, એનુાં એક સભુગ પરરણામ, આ સાંગ્રહ ‘હળવ ે

હૈયે’ ! 

‘હળવે હૈયે’માાં લખેકનો હતે ુ અમેરરકી અને ભારતીય 

જીવનની તલુના કે બ ે સાંસ્કૃત્તતઓની ભળેસેળથી ત્તનપજેલી 

ત્તવકૃત્તતનુાં દર્શન કરાવવાનો નથી, પણ એમન ે તો અમેરરકામાાં 

વસતા ભારતીય લોકોના આચારત્તવચાર ઉપર ન ર માાંડીને 

કાંઈક કહવે ુાં િે. એ કહવેા માટેનુાં માધ્યમ એમણ ે હળવા 

ત્તનબાંધોમાાં ર્ોધ્યુાં િે. હસતાાં હસતાાં અને હસાવતાાં હસાવતાાં 

કડવુાં મીઠુાં ઘણુાં બધુાં કહી દઈ ર્કાય એ રીતે. 
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‘માજી’ ત્તનબાંધ ત્તસવાય બધી કૃત્તતઓમાાં પરરવેર્ 

અમેરરકન િે. પણ બધી કૃત્તતઓનો સારહતયપદાથશ ભારતીય િે. 

અમેરરકામાાં વસતા ભારતીય લોકો દ્વારા ભારતીય મદુ્રા કેટલ ે

અંર્ે સચવાઈ રહી િે ત,ે અને પરૂી ન સચવાઈ હોય તો એ 

કેટલે અંરે્ ઝાંખવાઈ િે એ તપાસવાનો આ કૃત્તતઓમાાં લેખકનો 

ઉપક્રમ િે. વળી, અમેરરકન પરરવેર્માાં ભારતીય મદુ્રા 

ગ ૂાંગળાતી હોય તો તે કેટલે અંરે્ અને કઈ રીતે ગ ૂાંગળાય િે 

અને ભારતીય લોહીના લયમાાં કેવો ત્તવક્ષેપ ઊભો થાય િે એની 

વાત પણ લેખક એમની કૃત્તતઓ દ્વારા કરવા માગતા હોય એવુાં 

 ણાય િે.  

સાંગ્રહ હળવા ત્તનબાંધોનો િે. એટલે એમાાં હાસ્યરસ 

પ્રધાન સ્થાને િે. પસુ્તકના ત્તનબાંધો તપાસતાાં શ્રદ્ધાપવૂશક એમ 

કહી ર્કાય કે ચીમન પટેલના લેખોનો આ સાંગ્રહ ગ ુરાતી 

સારહતયમાાં હાસ્યરસનાાં પસુ્તકોમાાં પોતાનુાં આગવુાં સ્થાન મેળવી 

ર્કરે્. અતયારે સજાશતી ગ ુરાતી હાસ્ય રચનાઓ મોટે ભાગ ે

અવળવાણી અથવા અત્તતર્યોસ્સતના આધાર ઉપર રચાય િે. 

અથવા તો એ રચનાઓની ભાર્ામાાં સાંસ્કૃત પદાવર્લ ભેળવીને 

હાસ્ય ત્તનષ્પન્ન કરવાનો પ્રયતન થાય િે. આના કારણે જે કૃત્તતઓ 

સજાશય િે એ ઘણી વાર સ્થળૂ અને જીવનથી ઘણી વેગળી 

એટલે કે અવાસ્તત્તવક બની રહ ે િે. િાપાાં અને સામત્તયકોની 

માગ પરૂી કરવા માટેની ઉતાવળના કારણે કદાચ આમ બનતુાં 
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હરે્. આપોઆપ હાસ્ય ત્તનષ્પન્ન કરે એવુાં ત્તસછયએુર્ન પકડવાનુાં 

ત્તવિ આપણા બહ ુઓિા હાસ્યલેખકો દાખવી ર્ક્યા િે. એટલ ે

તો આપણા સારહતયમાાં હાસ્યરસનાાં પસુ્તકોનો ઠીક ઠીક ફાલ  

ઊતરતો હોવા િતાાં સાંતપશક પસુ્તકો બહ ુઓિા  ોવા મળે િે. 

આ બાબતમાાં ચીમન પટેલનુાં સર્જન ઘણુાં બળકટ િે. હાસ્ય 

ત્તનષ્પન્ન કરી ર્કે એવાાં ત્તસછયએુર્ન પકડવામાાં એ ઘણા કુર્ળ 

િે. એટલે એમને અવળવાણી કે અત્તતર્યોસ્સતનો આશ્રય 

લેવાની  રૂર નથી પડી. એમના ત્તનબાંધોનુાં બીજુ ાં આકર્શક પાસુાં 

એમની મોટા ભાગની રચનાઓમાાં રહલેુાં કથાતતતવ િે. એમણ ે

પસાંદ કરેલુાં ત્તસછયએુર્ન હાસ્ય ત્તનષ્પન્ન કરે િે અને એની સાથે 

 ોડાયેલ કત્તથત-કથાતતતવને કારણે ભાવકના ર્ચિ ઉપર 

બરાબર પકડ  માવી રાખે િે. એમના કથાનકના કેન્દ્રમાાંથી 

હાસ્યના તરાંગો પ્રગટે િે અને સમગ્ર કૃત્તત પર હાસ્યનો પટ ચડ ે

િે. એટલે એમની કૃત્તત પરૂી વાંચાઈ રહ્યા પિી ભાવકના ર્ચિ 

પર હાસ્યની એક પ્રસન્નમધરુ િાપ અંરકત કરી જાય િે. ‘મીઠો 

લીમડો’, ‘માયાની મ ૂાંઝવણ’, ‘મ ૂાંઝવણ સપનાની’, ‘ઇનામ લઈ 

આવયા અમ’ે, ‘ડબ્બાના ચણા’, ‘ચાાંદીનો ત્તસક્કો’, ‘સરય ુસાડીઓ 

લઈ આવી’, ‘લોટરી લાગી’, ‘ચાલો ખબર કાઢી આવીએ’, 

‘અલ્પા’, ‘ચાલો રમીએ હોળી’, ‘ઉપવાસ કે ઉપહાસ?’ વગેરેમાાં 

એમની આ ખબૂીઓ  ણાઈ આવે િે. આનો અથશ એવો પણ 

નથી કે કૃત્તતના અંતભાશગમાાં હાસ્ય નથી પ્રગટતુાં. ચીમન 
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પટેલની હાસ્યની માવ ત સકૂ્ષ્મ િે. પરરસ્સ્થત્તતના ત્તનરૂપણમાાં 

અને પાત્રોના સાંવાદમાાં પ્રથમ બદુ્ધદ્ધને સ્પર્શ કરી  નારી અને 

પિી ર્ચિ ઉપર હાસ્યની લકીર િોડી  નારી ઉસ્સતઓ દેખાયા 

કરે િે. જેમ કે, ‘સમ ખાવાથી  ો બધુાં સાચુાં પડત ુાં હોય તો ઘણા 

બધા આયશપતુ્રોએ ક્યારના ય એમના મનનાાં દુ:ખ હળવાાં કરી 

દીધાાં હોત’. સોગાંદ ખાઈને પતનીથી સવશદા મસુત થઈ  વાની 

કેવી ગાંભીર અને આઘાત નક વાત એક હળવી ઉસ્સત દ્વારા 

કહવેાઈ િે! ‘તમારુાં કામ તો હુાં આખી જ િંદગીથી કરતો આવયો 

છાં’ આ ઉસ્સતમાાં ડગલે ને પગલે પતનીની ઇછિા પ્રમાણ ે

ચાલનાર અને એના પડયા બોલ ઉઠાવનાર પત્તતની હૈયાવરાળ 

રહલેી િે. એવી   અથશગભશ ઉસ્સત િે : ‘હુાં પોતે   માાંસાહારી છાં 

એટલે મારા પૈસા માાંસાહારી જેવા   ગણાય’. સારાયે પસુ્તકમાાં 

આવી ઘણી વયાં નાસભર ઉસ્સતઓ  ોવા મળર્ે.  

લેખકનુાં સ્ત્રી અને પરુુર્ની સ્વભાવગત નબળાઈઓનુાં 

અવલોકન બારીક િે. એ અવલોકન મોટા ભાગની કૃત્તતઓમાાં 

દેખાયા કરે િે. પણ ‘પતનીઓનો પોકાર’, ‘પત્તતઓનો પડકાર’, 

‘સો ટકા ઇષ્ન્ડયન’માાં તો એમણે સ્ત્રી-પરુુર્ની નબળાઈઓનો 

એક મોટો સાંચય   આપી દીધો િે. પોતાના થકુાં એમણે કશુાં 

કહ્યુાં નથી. સ્ત્રી અને પરુુર્ની બે અલગ િાવણીઓ ઊભી કરીને 

એમની પાસે    ોરર્ોરથી અરસપરસની નબળાઈઓ ઉપર 

આક્ષેપ કરાવયા િે.  લેખકે અને ભાવકે તો આ બે િાવણીઓની 
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આક્ષેપબાજી સાાંભળીને મલકાવાનુાં ! લખેકે કોઈના ઉપર સીધા 

ઘા કયાશ નથી અને સહ  યસુ્સતથી કામ લીધુાં િે. એમણે બીજી 

ઘણી કૃત્તતઓમાાં માનવજાતની ઘણી નબળાઈઓ પ્રકાર્માાં 

આણી િે. પણ પોતે તો આકરા પ્રહારો કરવાથી દૂર   રહ્યા િે. 

એમણે તો મીઠી વાણીમાાં માત્તમિક વયાંગ   કયાશ િે. જ્યાાં થોડાક 

કઠોર બનવાની  રૂર પડી િે તયાાં ટીકાનાાં બાણ પોતાના અન ે

પરરવારના સભ્યો તરફ   આવવા દીધાાં િે. એ રીતે એમણ ે

પોતાના ભોગે ભાવકોને હસાવયા િે.  

નોંધવા જેવી વાત એ િે કે માનવ સ્વભાવનુાં ત્તવશ્લરે્ણ 

કરીને લેખક અળગા રહ્યા નથી. એમણે એક સમા ર્ાસ્ત્રીની 

હતે્તસયતથી કેટલીક સમસ્યાઓની િણાવટ પણ કરી િે. અને 

એમણે એ સમસ્યાઓના કેટલાક ઉકેલ અને ઉપાય પણ 

દર્ાશવયા િે. ‘પરરવતશન’, ‘હસે તેનુાં ઘર વસે’, ‘ખરીદી 

નાતાલની’, ‘ગરબા’, ‘ગરબા ત્તવચારોના’, ‘ચડ્ડી’, ‘માજી’ વગેરે 

આ પ્રકારના ત્તનબાંધો િે. અહીં ભાવકને એ કૃત્તતઓ ર્ચિંતનાતમક 

અને હળવા સ્વરૂપના ત્તનિંબધોના ત્તમશ્રણ જેવી  ણાર્ે. પણ 

પ્રાધાન્ય તો પેલી હળવાર્નુાં   િે.  

પસુ્તકની કૃત્તતઓ લર્લત ત્તનબાંધના સ્વરૂપની િે. લર્લત 

ત્તનબાંધમાાં લેખકનુાં વયસ્સતતવ ભળેલુાં હોવુાં  રૂરી િે. પસુ્તકની 

લગભગ બધી   કૃત્તતઓમાાં ચીમન પટેલ િવાઈ ગયા િે. એ 
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રીતે એમણે ગદ્યના આ સ્વરૂપને સારો ન્યાય આપ્યો િે. 

પસુ્તકના ત્તનબાંધોમાાં કેટલીક રચનાઓ વણશનાતમક રૂપમાાં િે, 

કેટલીક કથા સ્વરૂપે િે, કેટલીક ર્ચિંતનાતમક તરેહની િે તો 

વળી કેટલીક સાંવાદમય બાનીમાાં િે. પણ બધા ત્તનબાંધોની 

સરસતા એકધારી  ળવાઈ રહ ે િે. આમાાંના લગભગ બધા   

ત્તનબાંધો ‘અમેરરકાના દપશણ’ અને ‘નયા પડકાર’માાં પ્રગટ થઈ 

ચકૂ્યા િે. અને એમાાંના કેટલાક ગ ુરાતમાાં ‘હમલોગ’ દૈત્તનકમાાં 

પણ પ્રગટ થયા હતા.  

અમેરરકામાાં રહીને ‘દપશણ’ કે ‘નયા પડકાર’ માટે 

ત્તનયત્તમતપણે લખીને ગ ુરાતી સારહતયસર્જન માટે રૂર્ચ જાળવી 

રાખવી એ સારહતયપ્રીત્તત ત્તવના ર્ક્ય ન બને. આ સાંગ્રહ વાાંછયા 

પિી એમ લાગે િે કે ચીમન પટેલ ગણુવિાની દૃષ્ષ્ટએ હજુ 

એક એકથી અદકેરા સાંગ્રહો ગ ુરાતી સારહતયમાાં ઉમેરતા રહરે્ે. 

અતયારે તો આપણ ે‘હળવે હૈયે’ને ઉમળકાથી આવકારીએ.  

- સ્વ. શ્રી મોહનલાલ પટેલ 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 બટકા બટુકભાઈએ સહનેુ બહ ુ હસાવયા. કેટલાયે 

રદવસો પિી હુાં ખડખડાટ હસ્યો ! ખડખડાટ હસવાથી ર્ારીરરક 

અને માનત્તસક થાક પણ ઊતરી ગયો હતો.  

 આ  સધુી આપણામાાંના ઘણાાં જાણય-ેઅજાણય,ે ઘરની 

અંદર કે જાહરેમાાં સીધી રીતે કે આડકતરી રીતે આંસ ુસારી કે 

અંદર છપાવીને રડયા િીએ. યવુાનીના રદવસોમાાં આઘાત કે 

મ ૂાંઝવણના મારથી મ બતૂ મનને બહ ુ ખરાબ અસર થઈ ન 

હતી. પણ જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જાય િે, તેમ તેમ  

તે આઘાતો સહવેાની તાકાત ઓિી થતી જાય િે. આવી 

સ્સ્થત્તતમાાં ખડખડાટ હસવાનારી અને હસવાની  રૂરરયાતન ે

ગાંભીર રીતે સમ વી  રૂરી િે.  

 ભારતથી ભણવા આ ભતૂ્તમ પર આવયા તયારે 

સ્વ નોથી છૂટા પડવા માટે અભ્યાસની અગવડતાને કારણે ને 

આત્તથિક ને સામાજ ક ભીંસના કારણે આપણામાાંના ઘણા બધા 

કેટલાયે રદવસો સધુી અંદરોઅંદર રડયા િીએ.  

 પગભર થયા નથીન ે સ્પોન્સર કરી સ્વ નોન ે અહીં 

બોલાવયા નથી. ધનની ગાાંઠ િોડી, તન તોડીને એમને બધાને 

 

હસે તેનુાં ઘિ વસે 
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ઠેકાણે પાડયા એ સ્વ નો પોતપોતાનાાં ઘર લઈ બેસી ગયા. 

એમની સાથેના બોલવા-ચાલવાના વહવેારો તટૂી ગયા !  ર્ને 

માથે જૂત્તતયાાં મળ્યાાં ! આવી પરરસ્સ્થત્તતમાાં માનવી કેવી રીતે 

હસી ર્કે ? ન કહવેાય કે ન સહવેાયની બેઠી ર્રદીમાાં 

આંખમાાંથી પાણી પડતાાં   રહ્યાાં િે ! 

 હાસ્ય અને આનાંદની અપેક્ષા રાખીને સીનેકલાકારોન ે

 ોવા સાાંભળવા  ઈએ િીએ. સમયસર પોગ્રામ ર્રૂ થાય નરહ. 

કલાકારો પીને સ્ટે  પર મોં બતાવી જાય, નાચવામાાં જે 

ત્તનષ્ણાત હોય ત ેગાઈ જાય, ગાવામાાં ત્તનષ્ણાત હોય તે નાચી 

જાય ! 

 પૈસા અને સમયની બરબાદી કરીને રડવા ત્તસવાય 

બાકી શુાં રહ ેિે ? 

 ર્ત્તન-રત્તવ માંરદર કે મહાદેવમાાં પસાર થઈ જાય. 

ભસ્સતની ધપૂસળી જીવનમાાં સળગે. ભાવનાની ભખૂ લાગે. 

માનવી માંરદરમાાં  ઈ ગાંભીર બનતો જાય િે. હરરબોલ કહીને 

આપણન ે માંરદરમાાં આવકારતી વયસ્સતને રસ્તે મળતાાં મખુ 

ફેરવી લેતાાં  ોઈએ િીએ તયારે મન અંદરથી રડ ે િે. ખોરાક 

ર્ાકાહારી હોય િે, પણ કમશ માાંસાહારી બની જાય િે. 

ભસત નની વાણી અને વતશણકૂ વાાંધા નક બની જાય તયારે 

સામાન્ય વયસ્સત માટે તો રડવાનુાં   બાકી રહ ેિે.  
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 હમણાાં   ચ ૂાંટણી ગઈ. આક્ષેપો થયા, પ્રહારો થયા. 

આટલે દૂર આવી એકતાને આંચ આવે એવા પ્રસાંગો ઉપસ્સ્થત 

થયા. સ્વમાન ગમુાવીને ગરદનો ઘમુાવી આતમશ્લાઘાની 

આરસીમાાં મખુ  ોઈને મલકાયા. આવેર્માાં આવી અવા ો કયાશ, 

લખાણો દ્વારા લક્ષને લ ૂાંટાવી, ગજા બાહર ગાજ્યા. સાાંભળવા 

જેવુાં ન સાંભળાયુાં ને ન સાાંભળવા જેવુાં કાનમાાં આવીને પડ્ુાં. 

આંખોએ જે  ોયુાં અને કાનોએ જે સાાંભળ્યુાં એથી રદલનુાં દદશ  ખબૂ 

વધી ગયુાં. આવી સ્સ્થત્તતમાાં હસવાની તો વાત   ર્ી કરવી ! 

 આપણાાં ઘરોમાાં પણ ક્યાાં ર્ાાંત્તત િે ? નવી અને જૂની 

પેઢી વછચનેી ત્તતરાડ રદન પ્રત્તતરદન વધ ુ ને વધ ુ ત્તવર્ાળ થતી 

જાય િે. મનદુ:ખ થવાના પ્રસાંગો લેવા  વા પડતા નથી. 

વડીલો મનમાાં રડ ે િે તો યવુાનવગશ બારણાાં બાંધ કરી રડ ે િે. 

પત્તત-પતની વછચેનો પે્રમ બઝુાતા અંગારાની જેમ માંદ થઈ રહ્યો 

િે. અમેરરકાના આંગણે આજે છૂટાિેડાના ઇમકલાાં થવા માાંડયાાં 

િે, પત્તત પતનીથી, પતની પત્તતથી અને બાળકો મા-બાપથી છૂટાાં 

પડવા લાગ્યાાં િે. છૂટાિેડાના આ આઘાતથી ઘરનાાં સહ ુઘવાય 

િે. દુ:ખી થઈ સહ ુરડ ે િે. મમતા ચવાઈ જાય િે. માનવીના 

મનને માર પડ ે િે. આવા પ્રસાંગોમાાં આવા કુટુાંબી નોને હાસ્ય 

પીરસી ર્કે એવા કલાકારોની  રૂર િે. એવી પ્રવતૃ્તિઓની  રૂર 

િે. પ્રવતૃ્તિઓ પરૂી પાડ ેએવા સમા ની  રૂર િે.  
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 ક્યારેક ત્તમત્રવ ૃાંદમાાંથી કોઈ હસાવનાર મળી પણ આવે 

િે. અમારા એક ત્તમત્રને હસાવવાની આવડત ખબૂ િે. ધીમ ે

રહીને એ એવી વાત મકેૂ કે સહ ુએ સાાંભળી ખડખડાટ હસી   

પડ.ે હવે એ ત્તમત્ર ખબૂ ગાંભીર બની ગયા િે. ત્તમત્રો ભગેા થયા 

હોય તો ભાગ્યે   એ બોલતા હરે્. એમની આ સ્સ્થત્તત માટે 

એમનાાં ધમશપતની    વાબદાર િે. એ ત્તમત્ર જ્યારે જ્યારે સહનેુ 

હસાવાતા હોય તયારે તયારે તેમની પતની એમને રોકતાાં કહ ે : 

તમે ખરા િો !... બધાની હા રીમાાં આવી  ોક કહવેાય ! 

અમારા સૌની હા રીમાાં આટલુાં કહનેાર એમને ઘરે કેટલુાં કહતેાાં 

હર્ે ! આ ત્તમત્રને ફરીથી હસાવવાની  રૂરરયાત ઊભી થઈ િે. 

 આ કાલ અહીં તેમ  દેર્માાં મતૃય ુ પ્રસાંગો વધવા 

માાંડયા િે. આવા ગાંભીર પ્રસાંગોના ભાગીદાર બનીન ેગાંભીરતા 

ઘર કરી જાય િે. બહનેો તો બેકાબ ૂબની રડવા લાગ ેિે. પરુુર્ો 

પથ્થર સમા હોવા િતાાંયે પીગળી જાય િે. મતૃયનુી વાત સહનેુ 

ભારે ગાંભીર બનાવી જાય િે. મોડાાં-વહલેાાં એને ભેટવાનુાં િે એ 

ત્તવચાર માત્રથી ર્રીરનાાં અંગો ઢીલાાં પડવા લાગ ેિે. તન ડગી 

જાય િે. મન ભમી જાય િે. દદશ  રદલમાાંથી ઊભરાઈ આંખો વાટે 

િલકાય િે. આવા પ્રસાંગોમાાં હળવા હાસ્યની  રૂરરયાત નથી ? 

સાંતો આવ ે િે, સપ્તાહો થાય િે, રામાયણ અન ે ભાગવત 

ભણીને સહ ુજીવનમાાં બ ેઘડી ગાંભીર બની જાય િે. ભસ્સતરસમાાં 

આપણને એવા તળબોળ કરી નાખે િે કે હસવાનુાં તો આઘુાં   
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રહી જાય િે. સપ્તાહોમાાં ડસૂકાાં ભરતી બહનેોને  ોઈ િે ? 

આક્રાંદ કરી, માથુાં પિાડતા ભાઈઓના દદશની વાત પણ  

સાાંભળી હર્ે. આવા ધાત્તમિક સપ્તાહોમાાં ખડખડાટ હસવાનુાં તો 

કેવી રીતે સાંભવી ર્કે ? 

   જેમ કોઈ સાંપાદક હાસ્યઅંક વર્શમાાં એક વાર બહાર 

પાડ ે િે, તેવી રીતે સમાજે હાસ્યવર્શ ઊ વવુાં  ોઈએ. આવા 

વર્શમાાં સહનેુ હસવાનુાં મળે એવા મેળાવડા યો વા  ોઈએ. 

હાસ્યરત્તસક નાટકો કરવાાં  ોઈએ. સપ્તાહો રાખો તો હાસ્યની 

રાખો. વસતાઓ બોલાવો તો હાસ્યરત્તસકોન ે   પકડો, ઘણાાં 

વર્ોથી ગાંભીર વાતો સાાંભળતા આવયા િીએ એટલે આટલાાં 

વર્ોમાાં એકાદ વર્શ હાસ્યવર્શ તરીકે ઊ વાય એ રહતકારી િે, 

આરોગ્યની અર્ભવદૃ્ધદ્ધ કરનારી િે. આના કારણે સહનુાાં તન અને 

મન આગામી રડવાનાાં વર્ો માટે તાંદુરસ્ત અને તાકાતવાન 

બની રહરેે્.  

 ઉપરના આ બધા ગાંભીર પ્રસાંગોમાાં પરુાઈ ગયેલા 

સૌને માટે હસવાની ખબૂ  રૂર િે. થોડાાં વર્ો માટે રડાવનારને 

બે ઘડી રે’વા દો. હસાવનારાને હમણાાં આવકાર આપો. ગાંભીર 

થઈ ઘરમાાં પરુાઈ ન રહો.  

 હાસ્યના મરહમાને પણૂશ કરવા   જાણ ે બાંસીવાલ ે

ગોપાળજી મહારા  હમણાાં   હ્યસુ્ટન આવી ગયા. હાસ્યનો 

સાંદેર્ો સહનેુ આપી ગયા. દોઢ અઠવારડયા દરત્તમયાન એમનાાં 
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ભ નમાાં દરરો  સહનેુ એમણે ખડખડાટ હસાવયા િે. ર્રૂ ર્રૂમાાં 

હસવા નરહ ટેવાયેલ પ્રજાને આકરુાં લાગ્યુાં. ગાંભીર રહવેા 

ઇછિનારને પણ ખડખડાટ હસવુાં પડ્ુાં િે. લોકો ખબૂ હસ્યા િે. 

પેટ પકડીને હસ્યા િે. હસો ને હસાવો એ માંત્ર એઓ મકૂતા 

ગયા િે.  

 બાંસીવાલે મહારા ના હાસ્યના સાંદેર્ાને માથે ચડાવી 

અમે દરરો  ઘરમાાં હસીને   બોલવાનુાં રાખ્યુાં િે. (જેમ 

સાંગીતમાાં કહવેાનુાં રાખ્યુાં હોય એમ.) કદાચ કોઈ કારણસર 

પતનીને ગસુ્સે ભરાવાનો પ્રસાંગ ઊભો થાય તો હુાં તરત   

દપશણ એમની સામે ધરી દઉં છાં. દપશણમાાં એમનુાં મોં  ોઈ એ 

હસી પડ ેિે ! હુાં હસી પડુાં છાં !!! ઘરનાાં સહ ુહસી પડ ેિે !!!  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           લોટિી લાગી 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 આઈ વન !... આઈ વન !  

 મારાથી ઊંચા સાદે બોલાઈ ગયુાં.  

 લોટરીની ર્રૂઆત થઈ તયારથી એમાાં એકાદ ડૉલર 

નાખવાનો ત્તનયમ પડી ગયો હતો. માંરદરમાાં  ઈ આરતીમાાં, મન ે

કે કમને જેમ ડૉલર નાખી દઈએ િીએ એ રીતે. માંરદરના 

ડૉલરમાાં કદીક ભગવાનની કૃપા ઊતરી આવે એવી આર્ા હોય 

િે જ્યારે લોટરીમાાં ધનના ઢગલા થઈ જાય એવી....  

 જેમ જેમ ‘જેક-પોટ’ની રકમ વધતી ગઈ તેમ તમે 

મારા લોભની પારાર્ીર્ીનો પારો ચડતો ગયો અને વોલેટનો 

ભાર ઘટતો ગયો.  

 કોઈક વાર મનોમન થતુાં (ખાસ તો માંરદરમાાં આરતી 

કરતી વખતે ભગવાનની ને મારી ન ર એક થતી તયારે) કે આ 

એક વયસન િે. વયસન પડયા પિી આપણે પણ ર્ારીરરક અને 

સામાજ ક રીતે પડી  ઈએ િીએ. સારી ટેવનુાં મલૂ્ય અંકાવવા 

માટે એકાદ ખરાબ ટેવ-કુટેવની પણ  રૂર િે. સારી ટેવવાળાની 

વાતો સમા માાં થતી નથી. લોકખ્યાત્તત માટે પણ એકાદ કુટેવ 

પડી હોય તો ફાયદામાાં   િે. આ કારણે હુાં મારી લોટરી 

રમવાની ટેવ-કુટેવ આ  રદન સધુી િોડી નથી ર્ક્યો. હા, એક 

ત્તનયમ કયો હતો કે અઠવારડયામાાં બે વાર ને બદલે ફકત એક 
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વાર લોટરી રમવી. (માંરદરમાાં પણ અઠવારડયે એક વાર  ઈએ 

િીએ એને મેચ થઈ ગયુાં.)  

 મેં ર્ત્તનવારે લોટરી રમવાની પસાંદ કરી હતી કે જેથી 

હનમુાનની કૃપા ઊતરી આવે. 

 દર રત્તવવારે, વહલેા ઊઠીને, બહારથી પેપર લઈ 

આવીને લોટરીનો નાંબર ત્તમલાવવાનો મારો ત્તનતયક્રમ થઈ ગયો 

હતો. રત્તવવારે વહલેા ઊઠવાનુાં દુ:ખ, લોટરી જીતવાના ધનના 

ઢગલા નીચે દબાઈ  તુાં હત ુાં. રત્તવવારનુાં પેપર-િાપુાં  ોઈને 

ત્તનરાર્ થવાની મારે માટે નવાઈ ન’તી. હુાં ઘડાઈ ગયો હતો, 

જીવનની ઘણી બધી ત્તનરાર્ાઓની જેમ ! કમશમાાં મારો અત્તધકાર 

િે, ફળમાાં નરહ એ ગીતાના બોધના બળે હુાં લોટરી રમ્યા કરતો 

હતો. 

 મારા ત્તનયામાનસુાર મેં િાપ ુ(ક્રોત્તનકલ) ખોલ્યુાં. પહલેો 

નાંબર જ્યારે મેચ થયો તયારે મારી આંખો જે અધશ ત્તનદ્રાવર્ હતી 

તે ઊઘડી જાગી. બી ો નાંબર મેચ થયો તયારે આંખો પહોળી 

થઈ. ત્રી ો નાંબર મળ્યો તયારે િાપુાં પકડી રાખેલા હાથમાાં બળ 

આવયુાં. ચોથો નાંબર મળતાાં ર્રીરમાાં ગરમી આવી. પાાંચમાાં 

નાંબર વખતે હૃદયના ધબકારા વધી ગયા અને િઠ્ઠો નાંબર 

જ્યારે મેચ થયો તયારે મારાથી બમૂ પડાઈ ગઈ.  

 ‘આઈ વન !..... આઈ વન !!’  
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 આમ તો મેં મનોમન નક્કી કરી રાખેલુાં કે લોટરી 

જ તાય તો આ વાત િ કાને ન  વી  ોઈએ. જેને ખબૂ ગોખી 

રાખ્યુાં હોય તે   ખરા ટાણે કામ લાગતુાં નથી.  

 રત્તવવારની મીઠી નીંદરમાાં નસકોરાાં બોલાવતી પતની 

મારા અવા થી જાગી ગઈ. મને હૃદયહમુલો થયો િે એ બીકે 

ર્યનખાંડમાાંથી હાાંફતી હાાંફતી મારી પાસે આવીને પિૂ્ુાં, ‘શુાં 

થયુાં ?..... શુાં થયુાં ?’ 

 ‘લોટરી લાગી.’ મેં  વાબ આપ્યો. ‘સાચુાં કહો િો કે 

પિી સવારના પહોરમાાં ગમ્મત કરો િો ?’ મારા રમજૂી 

સ્વભાવથી એ પરરર્ચત હતી. ‘સાચુાં કહુાં છાં, તારા સમ, બસ.’  

 હુાં કદી એના સમ ખાતો નથી. સમ ખાઈને ધમશપતનીન ે

ગમુાવવાની મારી તૈયારી નથી. સમ ખાવાથી  ો બધુાં સાચુાં 

પડત ુાં હોય તો ઘણા બધા આયશપતુ્રોએ ક્યારનાય ેએમનાાં મનના 

દુ:ખ હળવાાં કરી દીધાાં હોત ! 

   ‘લાવો  ોઈએ પેપર, મને ખાતરી કરી લેવા દો’ 

પતનીને હજુ પણ ત્તવશ્વાસ નો’તો આવયો. મેં પપેર અને 

લોટરીની રટરકટ એમની સામે ધરી.  

 આજે પહલેી વારે એમણ ે હાથમાાં પેપર લીધુાં હત ુાં. 

પતનીએ એમનાાં ડાબલાાં (ચશ્માાં) ચડાવયાાં ન ેનાંબરો ચેક કયાશ 

નથી ને એ પેલા ગેલરી ફત્તનિચરવાળાની જેમ હાથમાાં પેપર 

રાખી હાથ ઊંચો કરીને કદૂકા સાથે બોલ્યાાં.....  
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 ‘વી વન ! ..... વી વન !! (સેવ ય ૂમનીનુાં આ બીજુ ાં 

રૂપાન્તર હત ુાં !)  

 હજુ હુાં ધમશપતનીને રોકુાં એ પહલેાાં એમણ ે બાળકોને 

 ગાડી દીધાાં. િોકરાઓને લોટરીની વાત કરી દીધી.  

 સવારના પહોરમાાં ઘરમાાં આનાંદની અર્ાાંત્તત ફેલાઈ 

ગઈ ! 

 મેં ઘરનાાં બધાાંને ભેગાાં કયાાં અને એક વાત સમજાવી 

કે આ લોટરીની વાત આ ઘરમાાંથી બહાર  વી ન  ોઈએ.  

 મેં મારા દીકરાને પિૂ્ુાં, ‘તારે શુાં  ોઈએ િે ?’  

 ‘ફરારી એફ 40’ દીકરાએ  વાબ આપ્યો. દીકરાની 

આ મનાર્ભલાર્ા આમ તો હુાં કદીયે પરૂી કરી ર્ક્યો ન હોત. 

લોટરી જીતવાથી એ પરૂી થરે્ એનાથી અમને બાંનેને આનાંદની 

અવત્તધ નો’તી.  

 પિી મેં મારી દીકરીને પિૂ્ુાં, ‘તારે શુાં  ોઈએ િે ?’  

 ‘લેસસસ એલ. એસ. 400.’  

 ગાડીની માગણી થઈ એટલે એ પાટા પર સહ ુ

ચાલવાના. બીજી માગણીની વાત યાદ આવતી નથી. 

 ‘તો, તારે શુાં  ોઈએ િે ?’ પતનીને પ્યારથી મેં પિૂ્ુાં.  

 ‘મારે ગાડી-બાડી નથી  ોઈતી. મારે તો એક સરસ બ ે

માળનુાં મકાન અને આ  સધુી તમે મને એકે સોનાનો દાગીનો  

અપાવયો નથી, એટલા માટે મનમકૂીને દાગીના ખરીદવા િે.’  
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 ‘ઓકે, ય ૂગોટ ઈટ….’ મેં સાંમત્તત આપી. 

 બધાાંએ એકી અવાજે મને પિૂ્ુાં, ‘તમારે શુાં  ોઈએ 

િે?’  

 ‘વેલ...’ હુાં આગળ ન બોલી ર્ક્યો. બધાનો આગ્રહ 

વધી પડયો. િેવટે મારે મારી ઇછિા રજૂ કરવી પડી. 

 હનમુાનજીએ આપણને જ તાડયા િે તો મારી ઇછિા િે 

કે, આ ગામમાાં હનમુાનજીનુાં માંરદર બાાંધુાં.  

 ‘આટલાાં બધાાં માંરદરો તો િે ?’ પતની વચમાાં ટપકી 

પડી.  

 ‘ગામમાાં એવુાં એકે માંરદર નથી કે જ્યાાં સહ ુએકી સાથે 

એક   રદવસે જાય. રત્તવવારે અલગ અલગ માંરદરોને કારણે 

લોકોમાાં ભાગ પડી જાય િે. હનમુાનનુાં માંરદર હોય તો, ર્ત્તનવારે 

સહ ુ એક  ગ્યાએ દર્શન માટે ભેગાાં થઈ ર્કે. આમ થવાથી 

એકતાના સોપાનની ર્રૂઆત થર્ે.’  

 મારી વાતમાાં રસ ના આવયો હોય કે પિી મારા 

ત્તવચારોને અવળા રસ્તે વાળવા પતની બોલી, ‘લ્યો તમે અન ે

તમારા િોકરાાંઓ કરો વાતો. મારે તો ચા મકૂવાનુાં મોડુાં થાય 

િે.’  

 સાંપ સચવાઈ રહ ે તો સચવાઈ રહ.ે બધાના સમહૂ 

સહકારથી એક એમાાંથી  ાંપ કરી જાય એટલે માંચ તટૂી  વાનો. 

પતની ચાલી ગઈ એ સાથ ેિોકરાાંઓ બ્રર્ કરવા છૂટાાં પડયાાં. 
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 િ કાને વાત જાય એ આ  સધુી છૂપી રહી નથી. 

ભારતની આ કહવેત આટલ ેદૂર આવીને ખોટી પડી નથી ! 

 લોટરીના આનાંદની ભરતીએ ત્તનણશયોની બાાંધલેી 

પાળોને તોડી નાખી. િોકરાાંઓએ એમના ત્તમત્રોને કહ્યુાં ને 

પતનીએ એના મરહલા માંડળને. આખા ગામમાાં અમારી વાતો 

થવા લાગી.  

 અમારા સૌના આિયશ વછચે એક બહનેોનુાં ટોળાં અમારા 

ઘરે પહોંચી ગયુાં. ફોન કયાશ વગર !  

 ઘરમાાં પગ મકૂતાાંની સાથે   એકે કહ્યુાં, ‘ફોન કરીને    

આવવાનાાં હતાાં પણ તમારી લાઇન એટલી બધી બીઝી આવતી 

હતી કે પ્રતયક્ષ   આવીને અર્ભનાંદન પાઠવવાના અમારા 

આનાંદને ન રોકી ર્ક્યાાં.’  

 અમારી લોટરીની વાત જાણીન ે બ-ેચાર મરહલા 

ત્તમત્રોના મગ માાં મરહલા માંડળ ઊભુાં કરવાનાાં જે બી રોપેલાાં એ 

પૈસાના પાણીના અભાવ ેઊગી નીકળ્યાાં નો’તાાં એટલે એમણ ે

આ તક ઝડપી હતી. 

 રા કીય અને સામાજ ક કાયશકતાશઓની જેમ મેં પણ 

વચનોનો વરસાદ એમની પર વરસાવયો. 

 ત્તવખટૂા પડતી વખતે એક બહનેે મારો પગ સ્પર્શ 

કરીને પ્રણામ કયાશ. પગસ્પર્ીનો હુાં આમ તો ત્તવરોધી હતો. પણ 

જ્યારે મારો પગસ્પર્શ થયો તયારે કોણ જાણ ેએ સ્પર્શથી મારા 
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મગ નો એ ત્તતરસ્કાર બહાર આવવાને બદલ ે અંદર ઊંડો 

ઊતરી ગયો. નેતાઓ ને સાંતોની જેમ હુાં પણ પગસ્પર્શને પણુય 

સમજી, મારી પગસ્પર્શની રક્રયાને રોકી ન ર્ક્યો.  

 મરહલા માંડળ હજુ ઘરમાાંથી નીકળ્યુાં નથી તયાાં એક 

માંરદરના વડા એમના બે-ચાર અનયુાયીઓની સાથે ટપકી 

પડયા. 

 માંરદરના આ વડાની ઇછિા હતી કે મારી મદદથી એક 

ર્ાકાહારી રેસ્ટોરન્ટ ખોલીને માાંસાહારી ભારતીયોને ર્ાકાહારી 

બનાવવા. રસોડા સાથે મારુાં નામ  ોડી દેવાનુાં પ્રલોભન પણ 

આપ્યુાં. આ કાયશ કરવાથી મને આ ભતૂ્તમ પર બેઠાાં બેઠાાં સ્વગશની 

સીડી મળી  ર્ે એ ત્તવચારોનાાં વાગ્બાણો િોડીને મન નરમ 

પાડવાનો પ્રયતન કરી  ોયો. મેં એમને પિૂ્ુાં કે હુાં પોતે   

માાંસાહારી છાં એટલે મારા પસૈા પણ માાંસાહારી જેવા   ગણાય. 

મારી આ દલીલને દાબી દેવા બ્રઇેન વૉર્ થયલેા એમના 

ભેજામાાં ભરાયેલા પારકા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી ઘણી બધી 

દલીલો કરી નાખી. 

 એટલામાાં અમારા એક ત્તમત્રનો ફોન આવવાથી આ 

માંડળના મહાતમાઓને કોણીએ ગોળ વળગાડીને રવાના કયાશ.  

 જે ત્તમત્રનો ફોન આવયો હતો એની વાત પણ જાણવા 

જેવી િે. અમારો અને એમનો સાંબાંધ ચાર વર્શ પહલેાાં નરહ જેવી 

બાબતમાાં તટૂી ગયો હતો. એવુાં બન્યુાં હત ુાં કે, ધમશપતનીનુાં 
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ત્તમત્રોને  મવા બોલાવવાનુાં લીસ્ટ લાંબાઈ  તાાં ત્તમત્રોને બ ે

ભાગમાાં  મવા બોલાવયા. અમારા આ ત્તમત્રને ખબૂ નજીકના 

સમજીને એમને બીજા ગપૃમાાં ગોઠવવામાાં આવયા હતા. અમારી 

અગવડતાને આ ત્તમત્ર સમજી ર્કર્ે એવી ધમશપતનીની માન્યતા 

હતી. પહલેા ગપૃમાાંથી એક ત્તવઘ્નસાંતોર્ી આતમા સાથે અમારા 

આ ત્તમત્રની માંરદરમાાં મલુાકાત થઈ. વાતમાાંથી વાત નીકળતાાં 

અમારે તયાાં  મવા આવવાની વાત નીકળી. આ ત્તમત્રને 

બોલાવવામાાં નથી આવયા એ જાણતાાં આ ત્તવધ્નસાંતોર્ી 

આતમાએ એ ત્તમત્રને સીધો   પ્રશ્ન કયો.  

 ‘તમને  મવા બોલાવયા નથી ? તમે તો એમના ખાસ 

ત્તમત્ર ગણાવ’ વગેરે વગેરે...... તયારથી અમારા સાંબાંધમાાં સડો 

પેસી ગયો. ધમશપતનીનુાં આમાંત્રણ એમને ન પહોંછયુાં તયાાં સધુીમાાં 

પેલા સડાએ એનુાં કામ કરી લીધુાં હત ુાં. અમારા આમાંત્રણને 

એમણે ન સ્વીકાયુાં અને તે રદનથી અમારી ત્તમત્રતામાાં કડવાર્ 

ઊતરી   ગઈ. મારી લોટરીના સમાચાર સાાંભળી એમને સદ્બુદ્ધદ્ધ 

પ્રાપ્ત થઈ એટલે અમને સ ોડ ેમળવા આવવાનો ફોન કયો.  

 ગામામાાં એક અન ુ ભાઈ હતો કે જેને ભારતમાાંથી 

અહીં બોલાવીને ભણાવયો ને ઠેકાણે પણ પાડયો. નોકરી મળતાાં 

એણે એની પતનીને પણ બોલાવી લીધી. અમે સૌ એક   ઘરમાાં 

રહતેાાં હતાાં. થોડાક   સમયમાાં ભાઈની પતનીને નોકરી મળી. 

પેલા બાંનેની કમાણી બેંકમાાં ભેગી થવા લાગી. મારી કમાણી 
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ઘરખચશમાાં ઘટવા લાગી. ભાઈએ આગળ પડીને ઘર ખચશમાાં 

ટેકો કરવાનો અણસાર પણ ન કયો. રસોઈ કરીને બધાને 

ખવડાવતી મારી પતનીને ઘરકામ ખ ૂાંચવા લાગ્યુાં. એની 

ફરરયાદોથી મારા મનની ર્ાાંત્તત વેરત્તવખેર થવા લાગી. િેવટે 

એક રદવસ, મોકો મળતાાં   મેં અન ુ ભાઈને જુદા રહવેાની 

વાત મકૂી. એ બાંને અમારાથી જુદાાં થયાાં, પણ ઘરની બહાર 

નીકળીને સગા-વહાલાાંને કહતેાાં ગયાાં કે અમે એમને પહરેેલાાં 

કપડ ેઅડધી રાતના ઘરમાાંથી ધક્કો મકૂીને બહાર કાઢ્ાાં. 

 આ  રદન સધુી એ કડવાર્માાં ગળપણ ભેળવાયુાં 

નહોત ુાં. લોટરીના લાડુ ખાવા એ સામે ચડીને અમારે તયાાં આવી 

ગયાાં.  

 ભારતમાાં એક બહને હતી કે જેણે મારી પાસેથી પૈસા 

માગવામાાં પાિીપાની નથી કરી. હુાં બળ્યો-ચાંપાયો ફૂલ નરહ તો 

ફૂલની પાાંખડીની મદદ કયાશ કરતો હતો. એક રદવસે બાંગલો 

બાાંધવા માટે મોટી રકમની માગણી આવી. આ બાજુ અહીં મારી 

નોકરીની નાવ લ-ેઑફના વાવાઝોડામાાં ડગી રહી હતી. ખબૂ 

ત્તવચારોને અંતે મેં બહનેને પહલેી વાર ના પાડી. એમની 

નાખરુ્ીનુાં પાણી આ  સધુી કરેલાાં મારાાં કામો પર ફરી વળ્યુાં. 

તોડી નાખેલા સાંબાંધોના તારોને  ોડવા લોટરીના નાણાાંએ 

એમને અમારી સાથે બોલતાાં કરી દીધાાં. 
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 ગામના ગ ુરાતી સમા ના કાયશક્રમોમાાં મારો કદીયે 

ભાવ પિૂાતો નો’તો. આજે એ સમા ના કાયશકરોના, ભાત્તવના 

કાયશક્રમોના પ્રમખુ પદની સ્વીકૃત્તત માટેનાાં આમાંત્રણો આવવા 

લાગ્યાાં. 

 જેમને ધાંધાઓ હતા એમને એમના ધાંધાઓ 

ત્તવકસાવવા હતા એટલે મારી સાથે હાથ ત્તમલાવવા એમના હાથ 

લાાંબા થયા.  

 જેમની નોકરીઓ છૂટી ગઈ હતી તે નોકરીઓમાાં પાિા 

 વાને બદલે કોઈ નાનામોટા ધાંધામાાં લાગી  વાના ત્તવચારોમાાં 

ઘરે બેસીને બોર થઈ ગયા હતા એમના પણ મદદ માટે ફોન 

આવવા લાગ્યા.  

 આ બધાની ન રમાાં હુાં કે મારો પરરવાર નો’તો, 

એમની ન રમાાં મારી લોટરીનાાં નાણાાં નાચી રહ્યાાં હતાાં. મને 

નાથાલાલ કહીને બોલાવનાર આ નાણાાં હતાાં. ભાત્તવમાાં આ 

નાણાાં મારાથી ત્તવખટૂાાં પડી જાય તો આ લોકો મને નાત્તથયો 

કહતેાાં અચકાય નરહ ! 

 એટલામાાં મારી દીકરી પેપર લઈને મારી પાસે આવી 

અને મને પિૂ્ુાં, ‘ડડેી, આ નાંબરોમાાં કયો નાંબર  ોવાનો ?’ મેં  

પેપરમાાં ડોરકયુાં કયુાં, ‘ઓહ... નો !’ મારાથી બોલાઈ ગયુાં.  

 ‘વોટ હપેન્ડ ?’ દીકરીએ મારા મોઢાના ભાવ વાાંચતાાં 

પિૂ્ુાં.  
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 ‘તુાં આ નરહ માને ! ટેસસાસની લોટરીના નાંબરો 

ત્તમલાવવાને બદલે મેં લઝુીઆના સ્ટેટના નાંબરો ત્તમલાવયા 

હતા!!”        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ઇનામ લઈ આવ્યા અમે ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

સવારની ચાનો ઘ ૂાંટડો હજુ ગળે ઊતયો નથી તયાાં   

પતનીએ પિૂ્ુાં, ‘આ આખુાં ગામ પેલી  મીન  ોવા  ઈને 

ઇનામો લઈ આવે િે તે આપણો નાંબર કેમ લાગતો નથી ?’  

 ‘આપણો નાંબર લાગ ે િે પણ હુાં એ કાગળો વાાંચીને 

ફેંકી દઉં છાં કચરાપેટીમાાં.’  વાબ આપતાાં મેં કહ્યુાં. 

 ‘કેમ ?’ આિયશ બતાવતાાં પતનીએ પિૂ્ુાં.  

 ‘તુાં  ો ટપાલ અને ર્બલો ભરવાનુાં કામ માથા પર લ ે

તો તને આ ઇનામોની સાથે ખચાશની પણ ખબર પડ.ે’ 

કટાક્ષભયાશ સરૂમાાં મેં કહ્યુાં. 

‘િોકરાાંઓ અને ઘરકામમાાંથી ઊંચી આવુાં તયારેને તમારુાં 

એ કામ સાંભાળાં !’ મળૂ વાતને ચીલા ઉપરથી ઊતરતી 

અટકાવતાાં એણે ઉમેયુાં, ‘એ વાતને પડતી મકૂો અતયારે. આ 

ઇનામની વાત કરો. હવે એ કાગર્ળયાાં મને દેખાડયા ત્તસવાય 

નાખી દેતા નરહ.’  

 ‘ઇનામો કોઈ એમ ને એમ આપી દેતા નથી. એની 

પાિળ  મીન વેચવાની વતૃ્તિ છપાયેલી હોય િે એનો ત્તવચાર 

કયો િે ? આમેય પેટ્રોલનો ધમુાડો કરી એટલ ેદૂર  વાનુાં અને 

બ-ેચાર કલાક બગાડવાના એ જુદા. ઇનામમાાં મળતી વસ્તનુી  

રકિંમત પણ કેટલી ?’  
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‘દર્ ડૉલર ગેસના તો એ લોકો આપે   િે. આમેય 

િોકરાઓને ક્યાાંય બહાર લઈ  વાતા નથી. આ બહાને એમન ે

ત્તપકત્તનક જેવુાં લાગરે્. ઘરે બેસીને બ-ેચાર કલાક ટી.વી. ઉપર 

‘ગેઇમ’  ોયા ત્તસવાય વીક એન્ડમાાં કરો િોયે શુાં ?’ 

મારી નરહ  વાની ઇછિાથી પતની અજાણ ન હતી. અન ે

તેની સામે પતનીની  વાની ઇછિા એના સવાલો ને  વાબોમાાં 

 ણાઈ આવતી હતી. એટલે આગળ વાદત્તવવાદ કરી 

અંદરોઅંદર મનદુ:ખ ઊભુાં કરી વીક એન્ડ બગાડવાની બીકનો 

માયો હુાં ચપૂ રહ્યો. બીજી બાજુ એના આગ્રહને વર્ થઈ 

સેલ્સમનેની વાચાળ વાતોમાાં વેતરાઈ  વાનુાં દુ:ખ પણ હતુાં.  

ત્તમત્રવગશમાાં કોણે કયાાં ઇનામો મેળવયાાં એની જાણ થતાાં 

એની ઇછિા વધારે પ્ર ળી. ઇનામ વગર રહી ગઈ એનો રાં  

એના મનને રદનપ્રત્તતરદન ખોતરી ખાવા લાગ્યો. ઇનામમાાં 

મળતી વસ્તઓુ એવી નો’તી કે પૈસા ખરચતાાં સ્ટોરમાાંથી ન 

મેળવાય. કોઈ આત્તથિક બચતની પણ વાત ન હતી. હતો માનવ 

સ્વભાવનો સાંતોર્ કે સહનુી સાથે સાથે પોતે પણ કાંઈક પામી 

ર્કી. 

એક રદવસ ઑરફસથી આવી ઘરમાાં પગ મકૂતાાંની સાથે 

  મારા હાથમાાં કાગળ મકૂતાાં એણે કહ્યુાં, ‘લ્યો આ આ ની 

ટપાલમાાં આવયો િે.’  
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હજુ હુાં કાંઈક બોલવા જાઉં તે પહલેાાં એણે ઉમેયુાં, ‘મેં 

ફોન કરીને આ ર્ત્તનવારે તયાાં  વાનુાં નક્કી પણ કરી દીધુાં િે.’  

ઓષ્ઠ પર આવેલા ર્બ્દો હુાં ગળી ગયો. 

ર્ત્તનવાર આવી પહોંછયો. ઝટપટ બધાાં તયૈાર થઈ 

ગયાાં. પતનીના મખુ પર ઇનામ મેળવવાની ઉતકાંઠા હતી. 

બાળકોનાાં હલન-ચલનમાાં ત્તપકત્તનકનુાં  ોર હત ુાં. જ્યારે મારા 

માનસ પર ન કહવેાય કે ન સહવેાયની કોઈ ભીત્તત સવાર થઈ 

બેઠી હતી. બહાર સયૂશના આગમનથી રદવસ પણ સુાંદર નીકળી 

આવયો હતો. ‘વેધર’નુાં બહાનુાં કાઢવાનો મોકો પણ હાથમાાંથી 

સરી ગયો હતો. 

કલાકમાાં અમે તયાાં પહોંચી ગયાાં. સેલ્સમેને અમારી 

સાથે કલાક-દોઢ કલાક વખત પસાર કરીને  મીન બતાવીને 

 મીન રોકાણના આકર્શણમાાં આંજી નાખવાનો પણૂશ પ્રયતન કયો. 

‘હુાં તમને સ્પષ્ટ વાત કહુાં ?’ સેલ્સમનેને ઉદે્દર્તાાં મેં 

કહ્યુાં, ‘મને તમારી  મીન કે ઇનામોમાાં રસ નથી. પણ આ તો 

મારી પતની આદુ ખાઈને પાિળ પડી હતી એટલે એને અહીં 

લઈ આવયો છાં.’ ર્રમમાાં િેતરાઈ  વાય તે પહલેાાં તયાાંથી 

નીકળી  વાય એ આર્ય ે મેં ચોખવટ કરતાાં ઉમેયુાં. ‘માફ  

કર ો પણ અમને અમારુાં ઇનામ આપો તો અમે આપની રજા 

લઈએ.’  

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 39 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

‘ રૂર,  રૂર. ઇનામ તો તમને મળી ચકૂ્ુાં િે. પણ 

આવી તક તમને મળવાની નથી.’ રમતનુાં પાસુાં બદલતાાં એણ ે

ઉમેયુાં, ‘આજે    મીન ખરીદર્ો તો મળૂ રકિંમતમાાંથી 20 ટકા 

વળતર મળર્ે. આવતી કાલે આ વળતર નરહ હોય.’  

‘મને વળતરની રકિંમત નથી પણ અતયારે   ત્તનણશય 

કરવાની મારી ર્સ્સત નથી. ત્તવના વળતરે આવતી કાલે ત્તનણશય 

કરવાનુાં મારા માટે મહતતવનુાં િે.’ 

સેલ્સમેનને પ્રતીત્તત થઈ ગઈ હોય કે હુાં આજે તો આ 

 મીન ખરીદવાનો નથી એટલે એણે એની નોટબકુ ઉઘાડી મને 

બતાવતાાં કહ્યુાં, ‘આ જુઓ, તમારા દેર્ના કેટલાક ભાઈઓએ 

 મીન ખરીદી િે એનો પરુાવો. બ ે  વર્શમાાં બમણાાં પૈસા આ 

લોકો બનાવવાના િે.’  

‘એની વાત સાચી િે.’ પતનીએ ટેકો આપતાાં કહ્યુાં. 

‘તમારા ત્તમત્રોની   વાત કરોને. આજે એ બધાએ એક-બે ઘર 

ભાડ ેઆપેલાાં િે. તમે એકલા   એવા િો કે આ  સધુીમાાં આ 

રીતે ધાંધામાાં પડયા નથી. સાહસ કયાશ વગર રકસ્મત પણ 

કામયાબ નીવડતુાં નથી.’ 

સેલ્સમેનની સમજાવટ અને પતનીના આગ્રહ નીચે હુાં 

દબાઈ ગયો.  મીન ખરીદાઈ ગઈ.  
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ઇનામમાાં અમને મળ્યુાં ‘વીડ ઇટર.’ સેલ્સમનેને સોદો 

પાર પાડયાનુાં સખુ હત ુાં. પતનીને કાંઈક પામ્યાનો આનાંદ હતો. એ 

બાંનેના સખુના ભાર નીચે મારુાં દુ:ખ દટાઈ ગયુાં હત ુાં.  

એકાદ વર્શ પિી અમારી  મીનવાળી કાંપનીનુાં દેવાળાં 

કાઢ્ાના સમાચાર મળ્યા. ઇનામ મેળવયાનુાં સખુ દુ:ખમાાં 

બદલાઈ ગયુાં. 

એ ‘વીડ ઇટર’થી જ્યારે જ્યારે હુાં યાડશન ુાં ઘાસ ‘ટ્રીમ’ 

કરુાં છાં તયારે તયારે ‘ઇનામો’ની વીડ ઇટર મારી ચેકબકુને ટ્રીમ 

કરતી દેખાયા કરે િે !  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 અઢીસો ડૉલરની બનારસી સાડીઓ ફકત 

અગણોત્તસિેર ડૉલરમાાં સેલમાાં સરય ૂલઈ આવી અને હરખના 

માયાશ એ બ-ેચાર બહનેપણીઓને વધાઈના ફોન પણ  કરી 

બેઠી. 

 આમ તો સાડીઓનાાં ‘સેલ’વાળાાં કાગર્ળયાાંઓ ઘરે 

બેઠાાં ટપાલમાાં ઘણાાં આવતાાં હોય િે, પણ એ સેલની જાહરે-

ખબરો વાાંચીને સ્ત્રીઓના રદલમાાં સાડીઓ ખરીદવાની ઇંતજેારી 

જાગતી નથી જેટલી કોઈ બહનેપણી સેલમાાં સાડી ખરીદી આવે  

અને ઘરે આવી સાડીઓની વાત કરે. 

 ધમશપતની પર સરયનૂો ફોન ના આવયો, પણ ત્રીજી 

પાટી પાસેથી ખબર પડતાાં એમણે સરયનેૂ ફોન કયો. 

 ‘અલી, ત ુાં સેલમાાં સાડીઓ લઈ આવી. આખા ગામને 

વાત કરી અને મને ફોન ન કયો !’  

 ‘તારે તો એટલી બધી સાડીઓ િે કે તારે વધારે ભેગી 

કરવાની શુાં ?’ સરયએૂ કારણ બતાવતાાં કહ્યુાં.  

 

સિય ૂસાડીઓ લઈ આવી ! 
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 ‘આવી નાખી દેવાના ભાવમાાં મળતી હોય તો બચેાર 

ખરીદી રાખવામાાં વાાંધો ર્ો ? હુાં નરહ પહરુેાં તો મારી િોકરીઓ 

તો પહરેરે્ને !’ પતનીએ પડકાર કરતાાં સરયનેૂ કહ્યુાં. 

 ‘એ તો હુાં ભલૂી   ગઈ !’ બચાવ કરતાાં સરયએૂ કહ્યુાં. 

 ‘એ તો કહ ેકે ત ુાં કેટલી સાડીઓ લઈ આવી ?’ કુતહૂલ 

વર્ થઈ પતનીએ કહ્યુાં. 

 ‘આમ તો કુલ ફકત આઠ   લાવી છાં.’  

 ‘આટલી બધી !’ પતનીને નવાઈ લાગતાાં બોલાઈ ગયુાં. 

 ‘આમ તો બે મારી નાની બહને માટે અને એક મારી 

નણાંદ માટે લાવી છાં.’ સ્પષ્ટતા કરતાાં સરયએૂ કહ્યુાં. 

 સ્ત્રીઓની સાડીઓની ભખૂ કદી પરૂી થતી નથી ! 

સાડીઓનો સાંગ્રહ કરવો ન હોય તો પણ જાણયે-અજાણયે થઈ 

જાય િે. એક વાર સાડીની દુકાનનાાં પગત્તથયાાં ચઢ્ાાં એટલ ે

આ  નરહ તો કાલ ે સાડી ખરીદાઈ  વાની   િે. એમાાંય ે

નજીકની કોઈ બહનેપણી  ો સાડી લઈ આવી હોય તો સાડી 

ખરીદવાના ત્તનણશયન ે ોમ મળી આવે િે.  

 આના કારણે આ ર્હરેમાાં સાડીઓની દુકાનો નવી ને 

નવી ખલૂતી રહ ેિે. સાડીઓ ન ખરીદાતી હોય તો આ દુકાનો 

ક્યારનીયે બાંધ થઈ ગઈ હોત. 
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 સરય ૂપાસેથી સાડીઓની વાત સાાંભળી એમણ ેઆવા 

સુાંદર સેલના સમાચાર ફોન પર બીજા ત્તમત્રોને પહોંચાડીને 

દુકાનદારની જાહરેાત કરી આપી.  

 સાડીઓનો આવો સેલ ભાગ્યે   આવે િે એ જાતની 

જેને પરખ િે એ લોકો સાડીઓની ખરીદી માટે સમય બગાડતા 

નથી. આવા સલેમાાં સાડીઓ ઝટપટ ઊપડી જાય િે. એટલ ે

ઘરનાાં બધાાં કામ પડતાાં મકૂીને ધમશપતની સાડીઓ લેવા નીકળી 

પડયાાં.  

 બનારસી સાડીઓ આમેય ન રને આંજી નાખ ેએવી 

હોય િે. આવી સાડીઓ લગ્નમાાં કે કોઈની મેરે  એત્તનવસશરીમાાં 

પહરેી હોય તો તરત   જુદી તરી આવે. આવી સાડીઓ 

સસ્તામાાં મળતી હોય તો એને કેમ  વા દેવાય ! ‘લક્ષ્મી 

ચાાંલ્લો કરવા આવે તયારે મોં ધોવા ના  વાય ?’ 

 સરયએૂ આઠ સાડીઓ ખરીદી એના વાદે ધમશપતની 

એક-બેને બદલે ચાર સાડીઓ ખરીદી ઘરે આવયાાં. 

 એકાદ અઠવારડયા પિી ચા માટે ભગેી થયેલી 

સખીઓમાાં સાડીઓની વાત નીકળી. જેઓન ેસાડીઓના સેલની 

ખબર નો’તી એમણે સાડીઓ  ોવા માગી. સૌને સાડીઓ ગમી. 

એથીયે વધારે સાડીઓ માટે આપેલા દામ વધારે ગમ્યા. સૌએ 

સાંમત્તત આપી કે આવી સાડીઓ આટલા પૈસામાાં મળે નરહ. 

પતની તો ઈડરરયો ગઢ જીતી આવયાાં હોય એવા આનાંદમાાં 
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આવી  ઈ વધ ુચા માટે આગ્રહ કરવા માંડી પડયાાં ! એવામાાં 

એક બહનેે પિૂ્ુાં, ‘આટલા સસ્તા ભાવમાાં દુકાનદારને કેમ 

પાલવતુાં હરે્ ?’  

 ‘મેં એ   પ્રશ્ન દુકાનદારને કયો હતો !’ પતનીએ કહ્યુાં. 

 ‘તો દુકાનદારે શુાં કહ્યુાં ?’  

 ‘એણે મને કહ્યુાં કે બહને, આ ધાંધાની રમતમાાં તમે કાંઈ 

ન સમ ો. ઘણી વાર અમારે ખોટ ખાઈને પણ ધાંધો કરવો પડ ે

િે. આ સાડીઓમાાં મારે ખોટ િે.’ 

 ‘એણે કહ્યુાં ને ત ુાં માની ગઈ ?’  

 ‘માનવા ન માનવાનો સવાલ   નથી. સાડીઓના 

પ્રમાણમાાં એનો ભાવ ઓિો લાગ્યો એટલ ેલઈ લીધી. આપણન ે

તો સસ્તામાાં પડી િે ને !’  

 એટલામાાં એકે સાડી પહોળી કરી  ોવા માાંડી. ‘કાગનુાં 

બેસવુાં ને ડાળને પડવુાં’ એવુાં થયુાં. સાડીઓ પહોળી કરી  ોતાાં 

ખબર પડી કે વણાટના કારણે ઘણી  ગ્યાઓમાાંથી દોરા તટૂીને 

બહાર આવયા હતા. 

 ‘આ તો નકુસાનીનો માલ િે !’ પેલાાં બહનેથી ન 

રહવેાતાાં બોલી  વાયુાં. 

 વારાફરથી બધી સાડીઓ ખોલાઈ, દરેક સાડીમાાં ભેગી 

થયેલી સાહલેીઓએ કોઈ ને કોઈ દોર્ ખોળી કાઢ્ો.  

 માનવીની આ નબળાઈ િે કે ખાય એનુાં   ખોદે.  
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 બે ઘડી પહલેાાંનો પતનીનો ઉમાંગ ઓસરી ગયો.  

 બે ઘડી પહલેાાં જેઓ આવી સાડીઓનો સેલ ગમુાવવા 

માટે ગમના કાદવમાાં ખ ૂાંપી ગયાાં હતાાં એ મનોમન ભગવાનનો 

આભાર માનવાાં લાગ્યાાં કે આવા સેલમાાંથી એઓ બચી ગયાાં ! 

 કોઈએ અંદરો-અંદર કહ્યુાં પણ ખરુાં કે કુદરત જે કરતી 

હોય િે એ સારા માટે   હોય િે, પણ માનવી ધીર  ગમુાવી 

બેસે િે એટલ ેદુ:ખી થાય િે.  

 જેવી સખીઓ છૂટી પડી કે ધમશપતની સાડીઓ પરત 

કરવા નીકળી પડયાાં.  

 સ્ટોરમાાં પહોંચી સ્ટોરના મેને રને સાડીઓની વાત 

કરી. મેને રે કહ્યુાં કે આ એમનો િેલ્લો સેલ હતો, અને વસ્ત ુ

પરત નરહ લવેામાાં આવે એવુાં પારટયુાં પણ સાડીઓની બાજુમાાં 

મકેૂલુાં.  

 મેને રની સાથે ખબૂ   માથાકટૂ પિી મેને રે 

સાડીઓ પાિી લેવાની તૈયારી બતાવી પણ રોકડ-કેર્ને બદલ ે

એટલા   પૈસાની બીજી કોઈ ચી ો ખરીદવાનુાં એણ ેકહ્યુાં. 

 પતની પાસે કોઈ ઉપાય ન હતો. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

   ‘થોડી ચા પીર્ો?’ ટી.વી. તરફથી મોં ફેરવી, મારી 

સામે  ોઈ પતનીએ પિૂ્ુાં. 

 ‘અતયારે કેમ ?’ મેં પ્રશ્નસચૂક ન રે એની સામે  ોયુાં. 

 ‘ખાલી ચા પીવાની  રા ઇછિા થઈ આવી !’ પતનીએ  

ચોખવટ કરતાાં કહ્યુાં, ‘તમે થોડીક પીવાના હો તો હુાં ચા મકુૂાં; 

નરહતર મારી એકલી માટે મકૂવાની ઇછિા નથી. 

 ‘તમારા સખુમાાં સાથીદાર બનવાનુાં સદ્ભાગ્ય  તુાં 

કરવાની ઇછિા તો નથી.’  

 ‘એમ કહતેા નથી કે બાંદાને ચા પીવાની ઇછિા તો િે.’  

સોફા પરથી ઊભા થતાાં એ બોલી ગયાાં અને રસોડા તરફ 

પ્રયાણ કરી ગયાાં.  

 ચા આવી ગઈ.  

 ચાનો પહલેો ઘ ૂાંટડો પીધો કે તરુત   મને યાદ 

આવતાાં મેં પતનીને કહ્યુાં, ‘કાલે હુાં તારી સાથે ચાાંદીના ત્તસક્કા 

લેવા માટે નરહ આવી ર્કુાં, મારે ઑરફસે  વાનુાં િે.’  

 

ચાાંદીનો ત્તસક્કો 
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 ‘લ્યો, સારુાં કયુાં કે તમે મને યાદ દેવડાવયુાં.’ આનાંદમાાં 

આવી એ બોલી, ‘હુાં તો કામમાાં કદાચ કાલ આ ભલૂી જાત. તમે 

મને યાદ દેવડાવયુાં િે તો એક કામ કરર્ો ?’  

 ‘તમારે વળી મને પિૂવાનુાં હોય ?’ વયાંગમાાં મેં ઉમેયુાં, 

‘તમારુાં કામ તો હુાં આખી જ િંદગી કરતો આવયો   છાં.’  

 ‘આમ વયાંગમાાં ન બોલતા હો તો ?’  

 ‘વયાંગમાાં નથી બોલતો.’ ચોખવટ કરતાાં મેં ઉમેયુાં, ‘આ 

હમણાાં નાટક  ોઈ આવયો છાં એટલે એની અસર નીચે છાં.’  

 ‘હા, એ એક હવે બાકી િે તો એ પણ નાટકમાાં ભાગ 

લઈ પરુૂાં કરો.’  

 ‘ ો, ત ુાં વયાંગમાાં વાત ન કર.’  

 ‘હુાં વયાંગમાાં બોલુાં છાં કે તમે ?’  

 ‘ચાલ,  વા દે એ વાત..... વળી ક્યાાંક આપણે ઝઘડી 

પડીશુાં.’  

 ‘તમારે મેમ્બરર્ીપ કાડશ સાથે રાખવાાં પડર્ે.’ સોફા 

પરથી ઊભા થતાાં થતાાં એણે કહ્યુાં, ‘અતયારે   હુાં એ કાડશ તમારા 

વૉલેટમાાં મકૂીને આવુાં છાં.’  

 ‘સારુાં.’ મેં ટૂાંકમાાં પતાવયુાં. 

 બીજા રદવસ ેચા-નાસ્તો કરતી વખતે પતનીએ ફરીથી 

યાદ દેવડાવયુાં.  

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 48 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

 ‘પેલો ચાાંદીનો ત્તસક્કો ભલૂતા ના ?’ થોડી વાર અટકી 

ઉમેયુાં, ‘કેટલા વાગ્યા સધુી કામ કરવાના િો ?’  

 ‘બાર વાગ્યા સધુી.’ મેં  વાબ આપ્યો.  

 ‘તો પોણાબાર વાગે તમન ે ફોન કરીને પાિી યાદ 

દેવડાવીર્.’  

 ‘સારુાં,  ય શ્રી કૃષ્ણ.’ કહી મેં ઑરફસે  વા ત્તવદાય 

લીધી. 

 બરોબર પોણાબાર વાગ ેપતનીનો ફોન આવયો. 

 ‘સારુાં કયુાં તેં ફોન કયો.’ મેં કહ્યુાં, ‘હુાં તને ફોન કરવાનો 

હતો કે તેં મને ગઈ સાલનુાં કાડશ આપ્યુાં િે.’  

 ‘તમે બરાબર ધ્યાનથી એ કાડશ  ોયુાં ?’  

 પરીક્ષક જેમ ત્તવદ્યાથીને પિેૂ એવા અવા માાં એણ ેમને 

પિૂ્ુાં.  

 ‘હા, મેં બરાબર  ોયુાં િે.’ વૉલેટમાાંથી કાડશ કાઢી એની 

તરફ મીટ રાખી મેં કહ્યુાં, ‘આ કાડશ ઉપર સ્પષ્ટ લખ્યુાં િે કે 

‘વેલીડ અન્ટીલ 1989’ તયાાં   પતની  ોરથી હસી પડી, હસતાાં 

હસતાાં એ બોલી, ‘તમને સોનાના નાના ત્તસક્કા જેવુાં કાંઈક કાડશ 

ઉપર દેખાયુાં ?’ 

 ‘હા, દેખાય િે ને, એના ઉપર લખ્યુાં િે .... જી. એસ. 

એચ. 89-90.’ મને તરુત   ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણી 

આજે હાર થઈ િે. પણ, પતની આગળ હાર કબલૂ કરવામાાં 
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આયશપતુ્રનુાં સ્વમાન શુાં રહ ે ? એટલે મેં બી ો પાસો નાખતાાં 

કહ્યુાં: ‘સ્ટોરવાળાને આ બધા ભેદનો ખ્યાલ ન હોય તો મારે તો 

ધોળા મળૂાની જેમ....’  

 ‘પણ તમે તયાાં જાવ તો ખરા, પાણી પહલેાાં પાળ ક્યાાં 

બાાંધવા લાગ્યા ?’  

 ‘સારુાં, લેટ મી ટ્રાય, બાય....’  

 ‘બાય.....’  

 ફોન મકૂીને મેં ઘરડયાળ તરફ  ોયુાં. બાર વાગી ગયા 

હતા. કામ સમેટીને હુાં ઑરફસેથી નીકળ્યો.  

 22 કેરેટનુાં બારણુાં ખોલી હુાં અંદર ગયો.  

 ‘આવો .... આવો.... કેમ િો ?’ દુકાનદારે આનાંદથી 

આવકાર આપ્યો. વૉલેટમાાંથી કાડશ કાઢી, આગળ ધરીને મેં કહ્યુાં, 

‘હુાં તો પેલો ત્તસક્કો લેવા આવયો છાં.’  

 ‘સાહબે તમે ખોટી  ગ્યાએ આવી ગયા િો !’ 

દુકાનદારે મને  ગાડયો. 

 ‘શુાં આ ર્હરેમાાં તમારા ત્તસવાય બીજી દુકાન િે ખરી 

?’ આિયશ ગરકાવ થઈ મેં પિૂ્ુાં.  

 ‘સાહબે, આ ર્હરેમાાં હવે ઓિામાાં ઓિી ચારથી પાાંચ 

દુકાનો સોના-ચાાંદીની િે.’  

 ‘માફ કર ો. મને ખબર નો’તી.’ બચાવ કરતાાં મેં કહ્યુાં, 

‘તો તમે બતાવર્ો કે કઈ દુકાનેથી આ ત્તસક્કો મેળવારે્ ?’ 
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 આંગળી ચીંધી દુકાનદારે કહ્યુાં, ‘આ જુઓ, સામેની 

બાજુએ મીરા જ્વેલસશમાાંથી તમને એ મળરે્.’ આભાર માની હુાં 

તયાાંથી ઝટપટ નીકળી ગયો.  

 ‘મીરા જ્વેલસશની દુકાને પહોંછયો તયાાં અંદરથી બહાર 

નીકળતા એક ત્તમત્ર સામ ેભટકાઈ ગયા. 

 ‘કેમ િો ? શુાં ચાાંદીનો ત્તસક્કો મેળવી લીધો ?’  

 ‘ના, આજે એ વહેંચણી મલુતવી રાખી િે.’  

 ‘પણ, કેમ ?’ હજુ હુાં આગળ કાંઈ બોલવા  તો હતો 

તયાાં પેલા ત્તમત્રનો અંદરનો ક્યારનો ગ ૂાંગળાતો ગસુ્સો બહાર 

ધસી આવયો. એમની રીતે બધા કાયશકરોને ટીકાના ટાાંકણ ે

એમણે િીણી નાખ્યા. એમને ઠાંડા પાડવાના ઇરાદે મેં કહ્યુાં, 

‘જુઓ, તમે તો ખબૂ ધમી માણસ િો, પજૂાપાઠ અને માળા 

ત્તનયત્તમત કરવાવાળા િો, એટલે તમારા ત્તવર્ાળ રદલ અને મોટા 

મનમાાં આવા હલકા ત્તવચારોને પ્રવેર્   કેમ મળે ? તમારા 

જેવાએ તો સામાવાળાની દૃષ્ષ્ટથી  ોતા રહવે ુાં  ોઈએ જેથી 

કરીને આવા પ્રસાંગોનાાં કારણો ર્ોધવાાં ન  વાાં પડ.ે’  

 ‘ચાલો, તમે કહો િો તો હુાં બધુાં  વા દઉં છાં.’  

 ‘આમ તો આવાાં કામો મારી પતની   પતાવતી હોય 

િે પણ આજે હુાં આ બાજુથી નીકળવાનો હતો એટલે આ કામ મેં 

ઉપાડી લીધુાં.’  
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 ‘લ્યો, તમે અને મેં આ કામ સારુાં કયુાં. નરહતર આ 

લેડીઝવગશ મફત ત્તસક્કાની સામે થોડુાં સોનુાં પણ ખરીદતાાં 

આવત.’  

 ‘એ વાત તમે સાચી કરી.’  

 ‘લ્યો, આવ ો તયારે.’ .... ‘હા, આવ ો.’  

 ઘરે  ઈને મેં પતનીને ત્તસક્કાની વાત કરી. પતની તો 

માનવા   તૈયાર ન થઈ. ઊભા થઈ એણ ે એની ખાસ 

બહનેપણી પરાગીને ફોન  ોડયો. ‘પરાગી, ત ુાં ચાાંદીનો ત્તસક્કો 

લઈ આવી ?’  

 ‘ના, એમણે આજે રેરડયા પર જાહરે કયુાં હત ુાં કે 

વહેંચણી બાંધ રાખી િે.’  

 ‘તો, તેં મને ફોન કેમ ન કયો ?’  

 ‘મને એમ કે તમે દર ર્ત્તનવારે ગીતો સાાંભળો િો 

એટલે એ જાહરેાત સાાંભળી હરે્.’ 

 ‘ ો, હુાં બધી બાબતમાાં તને ફોન કરી વાકેફ કરુાં છાં તે 

ત ુાં જાણ ેિે િતાાં ત ુાં ઘણી વાર આવુાં કેમ કરે િે ?’  

 ભતૂકાળને એમણે વતશમાનમાાં ભેળવયો એની સાથે   

ભડકા થયા. ફોન ઉપર ગરમાગરમ સાંવાદો હુાં સાાંભળી રહ્યો. 

િેવટે ગસુ્સામાાં આવીને પતનીએ ફોન  ોરથી પિાડી મકૂી દીધો.  

 ગાઢ સાંબાંધો બાંધાયા પિી એને તોડવા માટે ક્યારેક 

નજીવી બાબતો આગ બની જાય િે.  
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 ચાાંદીનો ત્તસક્કો મોડા-વહલેા મળી પણ જાત પણ 

પરાગી સાથેનો સોનાનો સાંબાંધ કાયમને માટે તટૂી ગયો !  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ઑરફસેથી આવી હજી ઘરમાાં પગ મકૂ્યો નથી તયાાં 

બાબાએ આવીને પિૂ્ુાં : ‘ડડેી ! રક્રસ્ટમસ ટ્રી બૉસસમાાંથી કાઢીને 

મને ર્ણગારી આપર્ો ?’  

 ‘અલ્યા, ડડેીને કપડાાં તો બદલી લેવા દે !’ 

રસોડામાાંથી પતનીનો પ્યારો અવા  આવયો. 

 ર્ેરીઓમાાં નાતાલની લાઇટો મકૂવાની ર્રૂઆત થઈ 

નથી ને મારા બાબાએ ટ્રી કાઢીને ર્ણગારવાની માગણી મકૂી 

નથી ! એક વાર એની સાથે સમયથી બાંધાઈ ગયો હતો તયારે 

સમયસર કામ ન થવાને કારણે એની માગણી માથાનો દુ:ખાવો 

બની ગઈ હતી. એટલે એને ત્તનરાર્ ન કરતાાં મેં કહ્યુાં, ‘આ વીક 

એન્ડમાાં  ો સમય હર્ે તો પ્રયતન કરીર્..... વચનથી બાંધાતો 

નથી.’  

 ‘ઓકે, ડડેી...... આઇ અન્ડરસ્ટેન્ડ.’  

 રક્રસ્ટમસ ટ્રી ર્ણગારવામાાં ર્રૂ ર્રૂના વર્ોમાાં આનાંદ 

આવતો હતો પણ હવે એ કળામાાં કાંટાળો ક્યાાંકથી આવીને ઘસૂી 

ગયો િે.  

 

ખરીદી..... નાતાલની 
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 ટ્રી નીચે ભેટો ના હોય તો ટ્રી બચૂુાં લાગે િે. આંખની 

ઓળખાણ જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તમે ભેટોનો ભાંડાર વધતો 

ગયો. એ સાથે ભેટો ખરીદવાનુાં ર્ોત્તપિંગ પણ વધતુાં ગયુાં.  

 નાતાલના રદવસોમાાં ર્ોત્તપિંગ કરવુાં સરળ નથી. 

પારકિંગમાાં ગાડી મકૂવા મ્યરુ્ઝકલ ચેર રમવુાં પડ ેિે. દુકાનદારો 

ભાવ ચઢાવીને સેલમાાં વસ્તઓુ મકેૂ તયારે સહ ુખરીદવા ઊમટે 

િે. વસ્ત ુખરીદયા પિી પૈસા આપવા મોટી લાઇનમાાં ઊભા રહી  

માથાનો દુ:ખાવો મેળવવાનો હોય િે. એક સ્ટોરમાાંથી બીજા 

સ્ટોરમાાં  તાાં રસ્તા પરની ગાડીઓની ર્ગરદી ગ બની હોય િે. 

પૈસાની સાથે પેટ્રોલનો પણ ધમુાડો ! 

 ઘરેથી નીકળતાાં પહલેાાં ખરીદીનુાં અને જેને જેને 

આપવાનુાં હોય િે એનુાં ર્લસ્ટ બનાવીને હોમવકશ ન કયુાં હોય તો 

ખરીદીના રદવસો લાંબાઈ જાય િે.  

 નાનાાં બાળકો માટે રમકડાાં અને મોટાઓ માટે કપડાાં 

મખુ્ય બની રહ ેિે.  

 રમકડાના ત્તવભાગમાાં પહોંછયા પિી વસ્તઓુની 

ત્તવત્તવધતા અને એના ઊંચા દામ  ોઈ ઠરી જાય િે. પહલેા 

પ્રયતને વસ્ત ુ ખરીદાતી નથી. બે-ચાર સ્ટોરમાાં રખડયા વગર 

મનગમતી વસ્ત ુમેળવાતી નથી. 

 કપડાાંની ખરીદી પણ સાવ સહલેી નથી. કોઈને પણ 

નાની-મોટી સાઇઝ ન પડ.ે રાંગ અને રડઝાઇન સહનેુ ગમે 
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વ.વ.નો ખ્યાલ રાખી ખરીદી કરવી પડ ેિે. હને્ગર પર ટીંગાઈ 

રહલેાાં કપડાાંને પ્રથમ એક િેડથેી  ોતાાં  ોતાાં અંત સધુી પહોંચી 

 ઈ સસ્ત ુાં અને સારાનુાં સેન્સર જાણયે-અજાણયે થઈ જાય િે. 

બીજા પ્રયતને રાંગ અને રડઝાઇન ગમે તયારે એ પોર્ાકને 

હને્ગરની બહાર ખેંચી કાઢી, હાથ લાાંબો કરીને પહરેનાર પર 

કેવો ર્ોભે િે તે દૂરથી ત્તનહાળીને પસાંદગી થાય. તયારબાદ 

હળવેથી ભાવ  ોવા મોડલૅગલશની જેમ આમ-તેમ ઘમુાવાય િે. 

રકિંમતનો કાાંટો બજેટના સ્કેલ પર સ્સ્થર થાય તો પોર્ાક 

ખરીદાય નરહતર પાિો હતો તયાાં હને્ગરના ફાાંસા પર લટકાઈ 

જાય.  

 પસાંદગીની પારાયણને કારણે દરેક વેપારી ભસતોને 

લાભ મળે િે. આટલી ઝીણવટભરી ખરીદી પાિળ એ રફલસફૂી 

ફસાઈ હોય િે કે ભેટ મેળવનારને(મા-બાપ)ને એવુાં ન લાગવુાં 

 ોઈએ કે ભેટ સસ્તામાાં સસ્તી િે. ખરીદનાર સસ્તામાાં ખરીદી 

સુાંદર િાપ પાડવાના પ્રયતનોમાાં હોય િે. આમેય ગણયા-ગાાંઠયા 

સ્ટોરમાાં   સહ ુખરીદી કરતા હોય િે. એટલે વસ્તઓુના ભાવ-

તાલથી કોઈ અજાણયુાં હોત ુાં નથી. નાતાલની ભેટો માટે ઓછાં કાંઈ 

નીમન મારસસ, લોડશ એન્ડ ટેઈલ, પેલેરોયલ, કે સેકોવીડ્ઝમાાં 

ર્ોત્તપિંગ કરવા  વાના િીએ ! 

 નાતાલનુાં ર્ોત્તપિંગ ગ્રોસરી સ્ટોરમાાંથી ગ્રોસરી ખરીદવા 

જેવુાં સહલેુાં નથી.  
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 નવી નવી ઓળખાણો વર્ે વર્ ે વધતી જાય િે. 

ઓળખાણની ખાણ સમયના વહણેની સાથે ઊંડી ખોદાતી   

જાય િે ! ઓળખાણ કરતાાં ઓછાં કાંઈ ત્તવચારાય િે કે, આ નવા 

સાંબાંધો સચવારે્ કે નરહ ! આ કાલ આંખના પલકારામાાં સાંબાંધો 

બાંધાઈ જાય િે. સામાજ ક અને ધાત્તમિક પ્રસાંગો એ સાંબાંધોના 

પ્રાણન ે ત્તસિંચન કરનારા બની ગયા િે. ઘણી વાર કેમ િો ? 

વાળો સાંબાંધ તમારે ગાઢ ન કરવો હોય પણ સામાવાળા તમને 

સમજે તો ન ે ? નાતાલના રદવસોમાાં સામ ે ચાલીન ે તમારાાં 

બાળકો માટે ભેટ આપી જાય તો તમારાથી હાથ-પગ પકડી 

ઓિા બસેી રહવેાય િે ? 

 ખરીદી પરૂી થાય પિી ભટેોને બૉસસમાાં મકૂી, રાંગ-

બેરાંગી રેત્તપિંગના કાગળોથી બૉસસને ર્ણગારવાના,  મી-

પરવારીને સાાં ના આ કામ લઈને બેઠા હોઈએ તો રાતના બાર 

સહજેે વાગી જાય િે.  

 તયારબાદ આવે િે ભેટોની અદલા-બદલી. ફોન કરીન ે

ભેટ આપવા  વાનુાં, ઘણી વાર બ-ેચાર ધક્કા પિી   કામ 

સાંપણૂશપણે પતે, એ રીતે સામાવાળા સમય કાઢીને તમારે તયાાં 

ભેટો આપી જાય. એક વાર અમારે તયાાં ભેટો લઈને આવનારને 

એમની ભેટો અમારે તયાાં   આપી દેવા મેં પતનીને સ્વાભાત્તવક 

સચૂન કયુાં તો તેણે મારો ઊધડો લઈ નાખતાાં કહલેુાં, ‘તમેય 

ખરા િો !.. કેવુાં લાગ ે!’ 
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 મારે ધક્કો ખાવાનો ન હતો. વળી આ મારો ત્તવર્ય ન 

હતો એટલે હુાં ચપૂ   રહી ગયો. બની ર્કે કે આ બહાને બહનેો 

એકબીજાને તયાાં બપોરના બેસવા જાય ને ચા-પાણીની સાથ ે

ગામગપાટાના ગોટા ગળવા મળે ! 

 નાતાલની સવાર પડી નથી ને ઘરનાાં બાળકો વહલેાાં 

ઊઠીને ભેટો ખોલવા મા-બાપની પરવાનગી માટે બમૂાબમૂ કરી 

મકેૂ િે. ‘શુાં મળરે્ ?’ની ઇંતેજારી સાંતોર્વા બૉસસ પરના રેત્તપિંગ 

પેપરોનુાં ‘અપહરણ’ થાય િે. મનગમતી વસ્તઓુ મેળવતાાં 

એમના મખુ પરનો મલકાટ માપી ર્કાય તેવો નથી હોતો ! 

 આવેલી ભેટોમાાં વસ્તઓુ ક્યારેક બેવડાય િે. પોર્ાકો 

નાના-મોટા પણ પડ ે િે. બૅટરીવાળાાં રમકડાાં મળ્યાાં હોય ને 

સાથે બૅટરી ન આવી હોય તો ઘણી વાર ઘડીભર ત્તનરાર્ા 

િવાઈ જાય િે.  

 એક વાર એક ત્તમત્રના બાબાને બૅટરી વગર રમકડુાં 

ભેટમાાં મળ્યુાં. ઘરમાાંથી ખોળીને બૅટરી મકૂી પણ રમકડુાં ન 

ચાલ્યુાં. બાબાની બાળહઠન ે કારણે બાપાને તાતકાર્લક બૅટરી 

લેવા સ્ટોરમાાં  વુાં પડ્ુાં. નવી બૅટરીથી પણ રમકડામાાં જીવ ના 

આવયો તયારે રમકડુાં બદલાવવાના ઇરાદે ભેટ આપનાર ત્તમત્રને  

ફોન કયો. પત્તત કહ ેકે પતની પાસે પહોંચ હરે્. પતનીને પિૂ્ુાં તો 

એ કહ ે પત્તત પાસે હરે્. રમકડુાં બદલાવવાનો પ્રયતન ત્તનષ્ફળ 

ગયો. બાબાને સ્ટોરમાાંથી નવુાં રમકડુાં ખરીદી આપવુાં પડ્ુાં. 
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ફાયરસેલમાાંથી પેલુાં રમકડુાં ખરીદાયુાં હત ુાં એની જાણ પડતાાં, 

ભેટની આ કઈ ભાવના િે એ પેલા ભાઈના ભજેામાાંથી હજી પણ 

ભ ૂાંસાવા પામી નથી. 

 ભેટો ખોલીને રેત્તપિંગના કાગળો હજુ કચરાપેટી ભગેા 

પહોંછયા નથી ને તયાાં   પહોંચ મેળવવા ફોનની ઘાંટડી વાગવી 

ર્રૂ થઈ જાય િે. કોઈને ડ્રસેનો રાંગ ગમ્યો નથી, કોઈન ે

વસ્તઓુ બેવડાઈ ગઈ, કોઈને સાઇઝની સઝૂ પડતી નથી. 

કોઈને તો વસ્ત ુબદલાવયા વગર સાાં  પડતી નથી ! 

 સૌ સાંમત થાય િે કે, નાતાલની ખરીદી એ માથાનો 

દુ:ખાવો િે. શુાં.... ખરીદવુાં ? એ પ્રશ્ન મ ૂાંઝવતો   હોય િે એટલ ે

આ ખરીદીનુાં સખુદુ:ખ સહ ુ  ો સમજી ર્કે તો ભેટની 

અદલાબદલી પાિળની ભાવના પણ સમજી ર્કાય. 

 ખરીદીનુાં દુ:ખ ઓછાં કરવાના ઇરાદે એક વાર પતનીને 

મેં કહ્યુાં : ‘આ બધાની માથાકટૂમાાં પડયા વગર કવરમાાં રોકડા 

  મકૂી દે તો સામાવાળા સારી ચી ભાવ લાવી ર્કે.’  

 પતનીએ  વાબ આપ્યો હતો : ‘એ તો બોલવુાં સહલેુાં િે 

પણ કરી બતાવવુાં અઘરુાં િે.’ 

 ‘કોઈકે તો પહલે કરવી   પડરે્ને ?’  

 ‘….’ પતની ત્તનરુિર રહી. 

 એટલે   મન ેમારા એક ત્તમત્રની પતનીની ખરીદવાની 

રફલસફૂી ગમી ગઈ િે. નાતાલની ખરીદી એ અગાઉથી જાન્ય,ુ 
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ફેબ્રઆુરીમાાં કરી રાખ ે િે. ભાવમાાં માંદી હોય, પારકિંગની પીડા 

વેઠવી ન પડ.ે 

 સમય અન ે સાંપત્તિના બચાવની સાથે માથાના 

દુ:ખાવાની દવા એમને કદી લેવી પડતી નથી.  

 ધમશપતનીને એ રફલસફૂી વેચવાના મારા ત્તવચારો આ  

સધુી સફળતા પામ્યા નથી !!  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘આ રસોડાનો ફ્લોર તો જુઓ, કેટલો ગાંદો લાગ ેિે ?’ 

કીટલીમાાંથી કપમાાં ચા રેડતાાં પતનીએ કહ્યુાં. 

 ‘ફલોર બદલાવવાનો સમય પાકી ગયો િે.’ 

રત્તવવારના પેપરમાાંથી મોં બહાર કાઢી, ફલોર તરફ ન ર 

નાખતાાં મેં આડકતરી રીતે માંજૂરી આપી.  

 ‘મારે તો અહીં ટાઇલ્સ નાંખાવવા િે.’ પતનીએ સમય 

પારખી દરખાસ્ત મકૂી. 

 તયાાં  , ટાઇલ્સ-રોગના ભતૂના ભયથી પેપર 

વાાંચવાનો મારો મડૂ મરી ગયો ! મને આજે પ્રતીત્તત થઈ ચકૂી 

હતી કે, મારા ઘરમાાં આ રોગનુાં ભતૂ ભરાઈ ગયુાં િે.  

 આ કાલ આ રોગચાળો ભારતીયોના ઘરમાાં વધારે 

પડતો  ોવામાાં આવે િે. એક સબરડત્તવઝનમાાંથી બીજા 

સબરડત્તવઝનમાાં વાયરસની માફક આ રોગ ફેલાય િે. બીજા 

બધા રોગોને ઋત(ુસીઝન) હોય િે, ઠાંડી ફ્લ્યનેુ સોડમાાં લઈને 

આવ,ે વસાંત એલ ી ઓઢીને આવે વ.વ. આ રોગને આવી કોઈ 

ઋત ુનથી. ઉનાળામાાં આ રોગ પ્રમાણ વધારે પ્રમાણમાાં  ોવા 

મળે િે, જ્યારે ઠાંડીની ઋતમુાાં  રા આ રોગ માંદ પડી જાય િે.  

 

રોગ-ટાઇલ્સનો  
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 કોઈ ત્તમત્રને તયાાં એક વાર ટાઇલ્સ પર  ો ન ર પડી 

ગઈ એટલ ેઆંખો વાટે આ રોગ મગ માાં ઘર કરીને બસેી જાય 

િે. એક વાર આ ભતૂ મગ માાં ભરાઈ ગયા પિી, અવારનવાર 

ત્તમત્રોના ઘરોમાાં ત્તવત્તવધ ટાઇલ્સ  ોતાાં આ રોગ વધારે  ોર 

પકડ ેિે. આ રોગની કોઈ દવા નથી કે નથી કોઈ દાસતર. જેમ 

માણસખાઉ ભતૂ માણસ ખાઈને    ાંપે િે તેમ, આ રોગ ઘરમાાં 

ટાઇલ્સ નાંખાવીને    ાંપે િે.  

  મતાાં  મતાાં કે ટી.વી.  ોતાાં  ોતાાં આ રોગનાાં બી 

એમના પત્તતરા ોનાાં ભેજાાંઓમાાં રોપી દે િે. પતનીનુાં ડગલે ને 

પગલે સાાંભળનાર પત્તતના મગ માાં આ રોગ  લદી ઊગી 

નીકળે િે. પતનીની વાતોની સામ ે આંખ આડા કાન કરનારા 

કાંથો આ રોગનો કાંઈક સામનો કરી ર્કે િે પણ, મોડાવહલેા 

એમને આ રોગની ર્રણાગત્તત સ્વીકારવી   પડ ેિે.  

 પતનીને ટાઇલ્સનો રોગ વળગ્યો િે. એની પ્રતીત્તત 

આજે મને  રૂર થઈ ગઈ. પણ, આ રોગ ક્યારે અને ક્યાાંથી 

વળગ્યો એ જાણવુાં મારા માટે  રૂરી હત ુાં. રોગના મળૂને પકડવા 

ભતૂકાળના રસ્તાઓ પર ભટકતો ભટકતો હુાં ચાલી નીકળ્યો. 

 સૌથી પહલેાાં મારા એક ખાસ ત્તમત્રને તયાાં પહોંચી ગયો. 

મકાનમાાં આગ લાગવાના કારણે ઇન્સ્યોરન્સના થોડા આવયા 

હતા એના  ોર્માાં એમણ ે રસોડામાાં ટાઇલ્સ નાંખાવયા હતા. 

એમનાાં પતનીને આ રોગ ક્યાાંથી વળગ્યો હતો એ આ  સધુી 
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જાણી ર્કાયુાં નથી ! આ ત્તમત્રને તયાાં  તાાં-આવતાાં આ રોગ  

પતનીને વળગ્યો હોય એમ મારુાં માનવુાં િે.  

 આગળ વધતાાં, બીજા એક ત્તમત્રને તયાાં ગયો. ત્તમત્ર એક 

કાંપનીમાાં મોટા સેલ્સમેન હતા. ગઈ સાલ બમણુાં સેલ થતાાં 

કત્તમર્ન પણ બમણુાં મળ્યુાં અને પરરણામે ઘરમાાં ટાઇલ્સ 

રસોડામાાંથી નીકળી બેઠક રૂમમાાં થઈને સ્નાનગહૃો સધુી સ્નાન 

લેવા પહોંચી ગયા. વીક એન્ડમાાં નવરારે્ નવાાં નવાાં ઘરો 

 ોવામાાં આ ત્તમત્ર-પતનીને આ રોગ વળ્ગ્યો હતો એવુાં જાણવા 

મળ્યુાં હત ુાં. 

 બે-ચાર ડગલાાં ભરતાાંની સાથે   કમાન્ચીપીક પર 

કામ કરતાાં ત્તમત્રનુાં ઘર આવી ગયુાં. પહલેા મળેલા બ ે ત્તમત્રના 

ઘરમાાં આ રોગ મને ‘માઇલ્ડ’ લાગ્યો. પણ, આ ત્રીજા ત્તમત્રના 

ઘરમાાં આ રોગ  ોરદાર લાગ્યો. એમના આખા ઘરમાાં ટાઇલ્સ 

પથરાઈને પડયા હતા, જેમ કોઈ ભારે બદનવાળો આળસ ુ

માણસ, ઉનાળાની ગરમીથી બચવા, િત પરનો પાંખો ચાલ ુ

કરી, ર્રીર પરનુાં અંગરખુાં કાઢીને આખુાં ર્રીર લાંબાવીને પડયો 

હોય તેમ ઘરના ફલોર પરથી ટાઇલ્સ ફાયરપ્લેસ પર ચડીને 

િતમાાંથી માથુાં બહાર કાઢવા મથતી હતી. 

 ‘એ’...... કયાાં ખોવાઈ ગયા !!’ પતનીએ મારો ખભો 

પકડીને ત્તવચારોના વમળમાાંથી બહાર કાઢ્ો. ‘ક્યાાંય નરહ, 

ક્યાાંય નરહ.’ વાસ્તત્તવક દુત્તનયામાાં આવતાાં હુાં બોલ્યો. 
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 ‘તમે મારા પ્રશ્નનો ઉિર ન આપ્યો.’ પતનીએ પાછાં 

મને યાદ દેવડાવયુાં.  

 ‘હા, હા તારી ઇછિા િે તો ટાઇલ્સ નાંખાવી દઈએ.’   

 ‘પણ ક્યારે?’  

 ‘આવતા વીક એન્ડથી ટાઇલ્સ  ોવાનુાં ર્રૂ કરી 

દઈએ.’  

 એ રદવસે મારે પતનીને કહવે ુાં હત ુાં કે, જેણ ેજેણ ેટાઇલ્સ 

નાંખાવી િે એ બધાને કોઈ ને કોઈ ‘એકસ્ટ્રા’ આવક ઘરમાાં આવ ે

િે. એક માણસની કમણી પર ચાલતા ઘરમાાં આ વસ્ત ુ  રા 

મોંઘી પડી જાય. સ્ત્રીહઠની સાથે પેલા રોગના ભતૂનો સાથ ભળે 

એટલે એ બાંનેની સામે ઝઝૂમવા આપણુાં ગજુ ાં નરહ અને કદાચ 

 ો પ્રયતન કયો તો ઘરમાાં મહાભારત યદુ્ધ થઈ જાય. કૃષ્ણ જેવા 

સારત્તથ સાથે હોય તો વળી રહમ્મત થાય. આમેય કજ યાનુાં મોં 

કાળાં ! બીજી બાજુ એમ થતુાં હત ુાં કે જૂના ઘરમાાં પૈસા નાખવા 

રહતાવહ નથી, ઘર વેચાય તો ટાઇલ્સના પસૈા પાિા આવવાના 

નથી. ખાડો ખોદીને ખદુને અંદર પડવા જેવી વાત હતી ! આ 

વાત પતનીના ભજેામાાં ઉતારવા જાઉં તો ‘જેમણે જેમણ ેટાઇલ્સ 

નાંખાવયા િે એ બધા શુાં મખૂાશ િે ?’ એવુાં સાાંભળવા મળે. જ્યારે 

ત્રીજી બાજુ, એમ પણ ત્તવચાર આવતો હતો કે, એક વાર ટાઇલ્સ 

નાંખાવયા પિી, ટાઇલસમાાં મકેૂલો જૂનો સોફાસેટ, સોનાની 

થાળીમાાં લોખાંડની મેખ જેવો લાગર્ે. પરરણામે સોફાસેટ 
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બદલાવવાનો વખત આવ.ે એક નવો સોફાસેટ આવી જાય 

પિી બારી પરના પડદાઓનો વારો. આમ બાવાની લાંગોટીની 

જેમ એક પિી એક ચી ભાવ નવી ઘરમાાં વધતી જાય. આત્તથિક 

બોજાના ભાર નીચે માનત્તસક માાંદગી પણ ભોગવવાની આવે ! 

 પતનીને હુાં આમાનુાં કશુાં   કહી ન ર્ક્યો ! મારી 

મનોવેદનાઓને મારે   મારવી પડી. થોડા રદવસો પિી એક 

ત્તવચાર મારા મગ માાં ચમક્યો. ભતૂને ભગાડવા જેમ ભવૂાની 

 રૂર પડ ે િે તેમ, ટાઇલ્સના જે ત્તવરોધી િે એ ત્તમત્રો સાથે  ો 

ચચાશ-ત્તવચારણા કરી હોય અને કદાચ આ રોગમાાંથી મસુ્સત મળે 

! પાણી પહલેાાં પાળ બાાંધવી એ ગણનાપાત્ર પગલુાં હત ુાં. ટાઢા 

પાણીએ  ો ખસ  તી હોય તો પિી દાસતરના બારણા તો ન 

ખખડાવવાાં પડ ેને ? 

 એક રદવસ, આ પ્રયોગ કરવા ત્તવરોધ પક્ષના કેટલાક 

ત્તમત્રોને    મવા ભગેા કયાશ.  મ્યા પિી ત્તવત્તવધ વાતોની ભેળી 

મેં ટાઇલ્સની વાત સરકાવી દીધી. ત્તવરોધ પક્ષ ે આ ત્તવર્ય 

પકડી લીધો. ટાઇલ્સના એટલા બધા ગેરલાભો ચચાશયા કે પતની 

તો મોં સીવીને આ બધુાં સાાંભળી રહી. મને મનોમન થયુાં કે આ 

ત્તવરોધપક્ષની વાતો પતનીના ગળે ઊતરી લાગે િે. એ રદવસે 

પહલેી વાર ત્તવરોધપક્ષની પડખ ે રહી મેં આનાંદનો અનભુવ 

કયો. સમય  તાાં એક પિી એક સૌ વીખરાયા.  
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 િેલ્લા ત્તમત્રને ત્તવદાય કરી, બારણાાં બાંધ કરી પતની 

મારી ઉપર જે વીફરી િે. એકી શ્વાસે એ બોલી ગઈ, ‘તમારે 

ટાઇલ્સ ન નાંખાવવા હોય તો ના નાંખાવો પણ, બધાની 

હા રીમાાં મને હલકી ર્ા માટે પાડો િો ? આઇ ડોન્ટ લાઇક ઇટ 

!’ પતનીને મારુાં પગલુાં ન ગમ્યુાં એની ઉપર ભાર મકૂવા 

અંગ્રેજીનો સહારો લેવો પડયો ! 

 એમનુાં ત્તવકરાળ સ્વરૂપ  ોઈને હુાં મ ૂાંગો રહ્યો. 

 એકાદ મરહનામાાં અમારા રસોડા, બેઠકરૂમ અન ે

ફાયરપ્લેસ પર મનગમતા – બીજા ત્તમત્રોથી ચડતા ટાઇલ્સ 

નાંખાઈ ગયા.  

 ટાઇલ્સના આગમનની સાથે   ટાઇલ્સના રોગનુાં ભતૂ 

સદાને માટે અમારુાં ઘર િોડીને ચાલી ગયુાં. 

 સાાંભળ્યુાં િે કે આ ભતૂ આ ગામ િોડીને ગયુાં નથી. 

ટાઇલ્સ વગરના ઘરમાાં પ્રવેર્ મળેવવા અહીં-તહીં એ ભટકી 

 રૂર રહ્યુાં િે ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 પ્રમોદે એના છૂટાિેડાની પાટીની આમાંત્રણ પત્તત્રકાઓ 

વહેંચીને ત્તમત્ર-માંડળમાાં હાહાકાર મચાવી મકૂ્યો ! 

 જેણે જેણ ે આ આમાંત્રણ પત્તત્રકાઓ વાાંચી એ સહ ુ

અંદરોઅંદર બોલવા લાગ્યા, ‘પ્રમોદનુાં શુાં ફરી ગયુાં િે ?... 

છૂટાિેડા લીધા એ એણે શુાં સારુાં કામ કયુાં િે તે હવે પાટી 

રાખીને આખા ગામમાાં ઢોલ પીટીને ન જાણતા હોય ત ેબધાને 

જાણ કરી રહ્યો િે ?’  

 બથશડનેી પાટી, સગાઈ કયાશની પાટી, પ્રભતુામાાં પગ 

મકૂ્યાની પાટી, મેરે  એત્તનવસશરીઓની પાટી વગેરે વગેરે 

પાટીઓથી લોકો પરરર્ચત હતા. પણ, આમ છૂટાિેડાની કોઈએ 

પાટી રાખી હોય એવુાં આ  સધુી કોઈને જાણવા કે સાાંભળવા 

મળ્યુાં નો’તુાં ! 

 ઘરે ઘરે આની ચચાશઓ થઈ. ગામમાાં જે જાણતા 

નો’તા એમને એમના રહતેછછઓ દ્વારા ફોન પર જાણવા મળ્યુાં. 

આવી વાતને ગામના એક િેડથેી બીજે િેડ ેપહોંચતા વાર ન 

લાગી. 

 

પાટી છૂટાિેડાની !  
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 બીજી બધી પાટીઓમાાં  વુાં કે ન  વુાંનો ત્તવચાર  

અગાઉથી કરવો પડતો નથી. પ્રમોદની આ પાટીમાાં  વુાં કે ન 

 વુાંનો ત્તનણશય એકલા એકલા કરવો મશુ્કેલ હતો. એટલ ે , આ 

અંગે ટેર્લફોન પર પિૂપરિ થવા લાગી.  

 આટલે દૂર આવીને વસવાટ કયાશ પિી અહીં 

અમેરરકાની ધરતી પર પણ સમા નો ત્તવચાર મન પર સવાર 

થઈ  તો હતો. પ્રમોદની પાટીમાાં  વુાં એટલે પ્રમોદને આ કામ 

માટે સાથ આપ્યો િે એવી લોકો વાતો કરરે્ એની બીક ત્તમત્રોને 

લાગતી હતી. ત્તમત્રતાના સાંબાંધમાાં સમા  વછચ ેજાણય-ેઅજાણય ે

આવી ખડો થઈ  તો હતો. 

 પ્રમોદ પણ માળો હોત્તર્યાર નીકળ્યો. એન ેખબર હતી 

કે એની આ પાટીમાાં ત્તમત્રો હસતા, દોડતા નરહ   આવે. નવા 

પાડલેા ચીલા પર ચાલનાર લોકોની સાંખ્યા આંગળીના વેઢે 

ગણાય તેવી હતી. એટલ ે  , એણ ેઆમાંત્રણ પત્તત્રકાઓ સાથ ે

એક ટૂાંકો પત્ર પણ બીડયો હતો. 

 મારા વહાલા ત્તમત્રો,  

 તમને મારા ખાસ ત્તમત્રો ગણીને આ આમાંત્રણ પાઠવયુાં 

િે. પાટીમાાં આવવાનો ત્તનણશય આપ મળેે સરળતાથી નહીં 

લેવાય એની ઝાાંખી થતાાં આ પત્ર પણ બીડવો પડયો િે. 

પાટીમાાં ન આવવાનો ત્તવચાર અમલમાાં મકૂો તે પહલેાાં આ પત્ર 

વાાંચીને મન ેઆભારી કરર્ો. પત્ર વાાંછયા પિી પણ  ો આ 
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પાટીમાાં ન આવી ર્કાય તો તમારા એ ત્તનણશયથી મને ખોટુાં નરહ 

લાગ,ે દુ:ખ નરહ થાય. 

 પારુલને પરણીને હુાં મારી જાતને ખબૂ ભાગ્યર્ાળી 

માનતો હતો.  

 પારુલ ગ્રામ્ય કન્યા હતી. દેખાવમાાં એ ખબૂ   રૂપાળી 

હતી. મને પહલેી   ન રે એ ગમી ગઈ હતી. પણ, અભ્યાસમાાં 

એ મેરટ્રકથી આગળ ભણી ર્કી નો’તી એનુાં મને મનદુ:ખ  હત ુાં. 

પણ, ત્તપતાજીના આગ્રહને વર્ થતાાં મારે એના અભ્યાસ સામે 

આંખ આડા કાન કરવા પડયા. પાિળથી ખબર પડી કે પારુલ 

ભણવામાાં ખબૂ   હોત્તર્યાર હતી પણ ગામડાના વાતાવરણમાાં 

કોઈ મા-બાપ એમની દીકરીઓને ગામની બહારની ત્તનર્ાળોમાાં 

મકૂી ભણાવવા તૈયાર નો’તાાં. 

 પારુલ સાથે લગ્ન કરતાાંની સાથે એને અમેરરકા 

લાવીને ભણાવવાનો મનસબૂો મેં કરી નાખ્યો હતો.  

 પારુલ અમેરરકા આવી કે બીજા   અઠવારડયે મેં એના 

અભ્યાસની વયવસ્થા કરી દીધી. પારુલને એના અભ્યાસની ભખૂ 

સાંતોર્ાઈ. રદન-પ્રત્તતરદન એના અભ્યાસની પ્રગત્તતથી એના 

ત્તર્ક્ષકો અને હુાં ખબૂ ખરુ્ હતા.  

 પારુલે થોડાાંક   વર્ોમાાં કોમ્પ્યટુર સાયન્સમાાં રડગ્રી 

પ્રાપ્ત કરી લીધી અને સારા પગારવાળી નોકરી પણ મળી ગઈ.  
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 પારુલ દેખાવડી હતી. અભ્યાસથી એનામાાં આંતરરક 

ઓ સ પ્રગટ્ુાં. નવા નવા પોર્ાકો ખરીદીને મેં એના બાહ્ય 

રૂપમાાં ઉમેરો કરી દીધો. એક અભણ ગ્રામ કન્યાને પરણવાનુાં 

દુ:ખ ક્યારનુાં મારા મગ માાંથી ઊડી ગયુાં હત ુાં. 

 પારુલ એની નોકરીમાાં જેમ જેમ પ્રગત્તત સાધતી ગઈ 

તેમ તેમ એના પર પત્તિમની રહણેી-કરણી સવાર થતી ગઈ. 

એના છૂટા કેર્ ભતૂ્તમ પર અડતા હતા. હુાં એના આ કેર્ની 

પ્રર્ાંસા કરતો રહતેો હતો. એને મેળવીને મેં મારી કલ્પના 

રાણીને મેળવી િે એ એને યાદ કરાવતો હતો. 

 એક રદવસે એણે બ્યટુી સલનૂમાાં  ઈને એના કેર્ 

કપાવી નાખ્યા. ટૂાંકા વાળની સાથે સાથે એના ર્રીર પર 

પત્તિમનાાં ટૂાંકા ાં, સેકસી વસ્ત્રોમાાં એનો દેહ વીંટાવા લાગ્યો. 

પત્તિમના પોર્ાકો પહરેીને એની વાણી અને વતશણકૂ પણ 

બદલાવા લાગ્યાાં.  

 કેડીલેક જેવી ગાડીઓ અને સોનાના અન ે હીરાના 

દાગીનામાાં પૈસા પાણીને જેમ રેલાવા લાગ્યા.  

 બ્રેડને ઘરમાાં ઘસુાડીને રોટલીને એણે રડાવી. ભાત તો 

ભતૂ થઈને ઘરના અંધારા ખણૂામાાં ભરાઈ ગયો. વઘારેલા 

ર્ાકના સ્વાદોને ડબ્બાના ર્ાકભાજીમાાં દાટી દેવામાાં આવયા. 

મીઠા-મરચાાંનુાં મલૂ્ય ઘટી ગયુાં. ફરસાણ તો ફફડી ફફડીને યે  

ક્યારનાાંયે ઊડી ગયાાં હતાાં. પાણીની  ગ્યાએ કોક જેવા 
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પીણાાંઓએ લીધી હતી. ત્તસરરયલથી સવાર ઊગતી ન ે

સેન્ડવીચમાાં સાાં  આથમતી. ભારતીય ભો નનો ભખૂમરો 

ઘરમાાં દેખાઈ આવતો હતો. 

 પારુલ પત્તિમના પકવાનો ખાવામાાં રદન-પ્રત્તતરદન 

પાવરધી બનતી ગઈ. પીઝા વગર એના પગ ઊપડ ેનરહ. બીફ 

ન ખાય તો બગાસાાં આવે. ચીકન વગર ચેન ન પડ.ે  

 પવૂશની રહણેી-કરણી પત્તિમની પ્રચર્લત રહણેી-

કરણીના ભાર નીચે દબાઈ ગઈ ! 

 ઑરફસથી હુાં જે રદવસે કાંટાળીને ઘરે આવુાં તયારે એણ ે

ઘરમાાં રસોઈ કરી ન હોય અને મને બહાર ખાવા માટે ઘસડી 

જાય. જે રદવસે હુાં એને બહાર ખાવા માટે લઈ  વાનો પ્લાન 

કરીને ઘરે આવુાં તયારે એ ‘મને મડૂ નથી’ કહીને ઘરમાાં   

ખાવાનો આગ્રહ રાખે. 

 ઘરમાાં હુાં એની નજીક  ઈ બેસવા જાઉં તયારે મારા 

મોંમાાંથી અન ે બદનમાાંથી વાસ આવયાની ફરરયાદ કરીને 

મારાથી દૂર  ઈ બેસતી. ‘હુાં ખબૂ ઊંચા સાદે વાત કરુાં છાં.’ 

એની ફરરયાદો કાયમ કરતી. મારી ટાઇ  ોઈને એ ટીખળ કરવા 

બેસી  તી. િેલ્લી ઢબના પોર્ાકો પાિળ પસૈા ન ખચશવા અંગ ે

એ મને કાંજૂસ-દેર્ીનો ડામ ચાાંપતી. ઘરમાાં અમારા પાણીના 

પ્યાલા અલગ, ન્હાવાના સાબ ુઅલગ. મારે ચા પીવા  ોઈએ 
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તયારે એને કોફી. હુાં  મવા બેસુાં તયારે એ ટી.વી.  ોવા બેસી 

જાય. 

 અમારા સવૂાના ઓરડા પણ હવે અલગ બની ગયા 

હતા ! અમ ે તનથી છૂટાાં પડી રહ્યાાં હતાાં અન ે મનથી રદન-

પ્રત્તતરદન છૂટાાં પડી દૂર ને દૂર  ઈ રહ્યાાં હતાાં.  

 એક   ઘરમાાં રહીને અમે બે અલગ ઘર જાણયે-

અજાણયે બાાંધી દીધાાં હતાાં.  

 પારકા પરુુર્ો સાથે ફરવામાાં એને હવે કોઈ દોર્ 

દેખાતો નો’તો. આ અંગેની મારી ટકોરને એ જૂનવાણી કહી હસી 

કાઢતી હતી.  

 મ ૂાંગા માર ખાતો ખાતો હુાં આંતરરક વેદનાઓમાાં 

સબડતો હતો. આવી સ્સ્થત્તતમાાં હુાં રદન-પ્રત્તતરદન ર્ેકાતો હતો, 

બળતો હતો, રડતો હતો, જીવન ટૂાંકાવી નાખવા અધીરો હતો. 

 એક રદવસે મારા હાથમાાં છૂટાિેડાના કાગળો મકૂીને 

મારા રદલ પરના ઘા પર મીઠુાં ભભરાવી દીધુાં એણે.  

 કૉટશ અને કાનનૂના પાંજાથી પકડીને એણે મને 

વેરત્તવખેર કરી નાખ્યો. ઘરડાાં માતા-ત્તપતાને કરેલી મદદનો 

રહસાબ માગ્યો. બહનેને રક્ષાબાંધનમાાં મોકલલે રકમનો રહસાબ 

માગ્યો. ભાઈને કરેલી આત્તથિક મદદ પણ યાદ કરાવી. મારી 

ગાડી ને ઘર પણ લઈ લીધુાં. 
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 એની સાથે કામ કરતા રો ર સાથે એણે લગ્ન કયાાં 

એનુાં દુ:ખ મને નથી. મને મળેલા છટકારાનો મને આનાંદ િે 

અને એ આનાંદ તમારા બધાની હા રીમાાં માણવો િે.  

 પત્ર વાાંચનારાઓનાાં રદલ દ્રવી ગયાાં. ત્તમત્રો એની 

પાટીમાાં  વા તતપર થઈ ગયા.  

 કેટલાયે રદવસો સધુી પ્રમોદની છૂટાિેડાની પાટીની 

વાતો ગામમાાં થઈ, ટીકાના રૂપમાાં નરહ પણ નૈત્તતક ટેકાના 

રૂપમાાં !  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ભારતીય પ્રણાર્લકાનસુાર, ઓળખાણની ખાણ ખોદીન,ે 

એક ભારતીય ભાઈ મારી ઑરફસે પહોંચી ગયા.  

 મારા ટેબલ નજીક આવી મારુાં ધ્યાન દોરતાાં એ 

બોલ્યા, ‘હલ્લો ! હાઉ આર ય ૂ ?’ અને હાથ લાંબાવી એમની 

ઓળખાણ કરાવતાાં કહ્યુાં, ‘મારુાં નામ સનુીલ રે્ઠ િે. આપના 

ખાસ ત્તમત્ર રહમ્મતભાઈની સાથે વાત થતાાં એમણે તમારો સાંપકશ 

સાાંધવા કહ્યુાં હત ુાં એટલે આપને મળવા ખાસ ઑરફસે આવયો છાં.’ 

 ‘બેસો’ બાજુની ખરુર્ી ખસેડી એમને બેસવા મેં કહ્યુાં.  

 ‘મારે િેલ્લા ત્રણ મરહનાથી નોકરી નથી અન ેતમારી 

કાંપનીની મોટી જાહરેખબર વતશમાનપત્રોમાાં આવે િે. તો થયુાં, કે 

તમને રૂબરૂ   મળાં’ ખરુર્ી પર ગોઠવાઈ રે્ઠે કહ્યુાં ‘ટપાલમાાં 

અરજી મોકલુાં પણ કાંપનીમાાં કોઈ જાણીતા દ્વારા મોકલી હોય તો 

પ્રયતન વધારે અસરકારક નીવડ ેએટલે તમારી પાસે સીધો   

ચાલી આવયો છાં.’  

 મને ઘડીભર થયુાં, કે નોકરી મેળવવાની વયાવહારરક 

રફલસફૂીનો એમને અભ્યાસ િે, પણ અમેરરકામાાં રહીને, 

અગાઉથી જાણ કયાશ વગર કોઈની પાસે પહોંચી ન  વાય, એ 

 

ગર વાન 
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જાણવા િતાાંય મને ભારતીય સમજીન,ે એમણે એ પ્રયોગ 

અભરાઈ ઉપર મકૂી દીધો. એટલુાં   નહીં પણ આમ વતશવા 

 તાાં સામેની વયસ્સત પર કેવી િાપ ઊભી કરાય િે એનો લાાંબો 

ત્તવચાર પણ કયો નથી ! મનમાાં થયુાં કે, ગર વાનને તો અક્કલ 

નથી હોતી પણ તારી અક્કલ ક્યાાં ગઈ િે. આમેય ત ુાં આ 

ભાઈને જાણતો તો નથી  . મોટા ભાગના લોકો ‘મરર્’ે કહીને, 

મન વાળી, આંખ આડા કાન કરે િે અને પરરણામે આવા 

લોકોમાાં કદી પરરવતશન આવતુાં નથી ! આવા લોકોને કારણે 

આખો સમા  દોત્તર્ત બને િે. ઘડીભર કહવેાનુાં મન થઈ આવયુાં 

‘માફ કર ો, હુાં તમને ઓળખતો નથી ! આ બાબતમાાં હુાં કશુાં   

કરી ર્કુાં તેમ નથી !’ પણ બીજી બાજુ રહમ્મતનો ચહરેો યાદ 

આવી ગયો. આ અજાણયાને હડધતૂ કરવા  તાાં હુાં મારા ત્તમત્રના 

મનને દુભાવીર્... વળી ત્તવચાર આવયો, ગ ુરાતી િે ને ! 

ર્બચારાને કેટલાય મરહનાથી નોકરી પણ નથી. ત ુાં તારા 

આદર્ોને બે ઘડી આડા મકૂીને એને મદદરૂપ થા. તને શુાં 

નકુસાન િે ? 

 ‘રેઝ્મુી લાવયા િો ?’ મેં રે્ઠને પિૂ્ુાં. ‘હા’ 

બ્રીફકેસમાાંથી રેઝ્મુી કાઢતાાં એમણ ે કહ્યુાં, ‘આપન ે  ો સમય 

હોય તો મારી રેઝ્મુી  રા વાાંચી  ર્ો ? ફેરફાર કરવા જેવા 

લાગે તો કરીને ફરી ટાઇપ કરાવી લેર્ો તો હુાં તમારો ખબૂ 

આભારી થઈર્.’  
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 ‘સારુાં, હુાં સમય મળતાાં  ોઈ લઈર્.’ વાતન ે

ટૂાંકાવવાના ઇરાદે મેં સાંમત્તત આપી. 

 ઊભા થઈ, હાથ ત્તમલાવી, આભાર માની રે્ઠે ત્તવદાય 

લીધી, અને હુાં ગમુાવેલા સમયને પકડવા માટે કાયશક્ષમતા 

વધારી કામમાાં ડબૂી ગયો ! 

 મરહના પિી મેં મારી કાંપનીની એલીવેટરમાાં ર્ેઠન ે

 ોયા. ઇન્ટરવય ુ માટે આવયા હરે્ એમ ઘડીભર માની લીધુાં. 

તયારબાદ, ત્રીજા રદવસે મેં ફરીથી એમને એલીવેટરમાાં  ોયા. 

મને તયારે પ્રતીતી થઈ ગઈ કે રે્ઠ અમારી કાંપનીમાાં  ોડાઈ 

ગયા િે. બાંન ે વખત ે એલીવેટરમાાં ર્ેઠની અમ ે મારી ન ર 

ઘડીભર માટે એક થઈ હતી, પણ  ોકે અમે એકબીજાને 

ઓળખતાાં   નથી એવો ભાવ અન્યોન્યન ેથયલેો. બીજી વાર 

ર્ેઠને એલીવેટરમાાં  ોયા પિી, અમારી એકબીજાની ન ર એક 

થયા પિી પણ મને ન બોલાવયો એનુાં દુ:ખ ઘડીભર મને થઈ 

ગયુાં હત ુાં. 

 મારા ટેબલ પર આવી, ખરુર્ીમાાં બેસી હુાં કામમાાં મન 

પરોવી ન ર્ક્યો. હુાં ત્તવચારોના ગોળે ગબડતો  તો હતો ! રે્ઠ 

ઇન્ટરવય ુમાટે ક્યારે આવયા હરે્ ? મને જાણ પણ કરી નરહ ! 

એલીવેટરમાાં મને બોલાવયો પણ નરહ !... નોકરી ક્યારથી 

એમણે ર્રૂ કરી હર્ે ? એલીવેટરમાાં કદાચ મને ઓળખી નરહ 

ર્ક્યા હોય પણ નોકરીએ લાગ્યા પિી મને ફોન કરીને  ણાવયુાં 
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હોત તો આટલુાં દુ:ખ ન થાત. ધમીને તયાાં ધાડ પડ ેતેવી સ્સ્થત્તત 

મારી બે ઘડી થઈ ગઈ ! 

 ફરી પાિા એક વાર અમે એલીવેટરમાાં ભેગા થઈ 

ગયા. મેં એમની સામે  ોયુાં. એ   ચહરેો !.... એ   મખુના 

ભાવો ! જાણ ેમને ઓળખતા   નથી !! કીડી કરડ ેઅને જેમ 

વેદના થાય તેવી વેદના એમની વતશણકૂથી મને થઈ.  

 ર્ેઠને કાંપનીમાાં આવયે મરહનો માસ થઈ ગયો હતો. 

સમય ન મળવાનો સવાલ હવે ઊભો થતો ન હતો. સમ ણનો 

સવાલ  રૂર ઊભો થતો હતો. મન ેજાણ નરહ કરવાનાાં કોઈ 

કારણો મને  ડતાાં ન હતાાં. મને જ્યારે ખાતરી થઈ ગઈ કે ત ુાં 

આ રહસ્યને કોઈ પણ ભોગે ખોળી ર્કવાનો નથી તયારે મેં 

રે્ઠને સામે ચડીને પિૂવાનો મનસબૂો કયો. 

 મેં ર્ેઠને ફોન  ોડયો, ‘મે આઇ સ્પીક ટુ રે્ઠ, પ્લીઝ ?’  

 ‘હલ્લો, હુાં રે્ઠ બોલુાં છાં.’  

 મેં મારી ઓળખાણ આપી પિૂ્ુાં, ‘ક્યારે નોકરીમાાં 

 ોડાયો ?’  

 ‘આમ તો મરહના ઉપર થઈ ગયુાં, તમને ફોન કરવો 

હતો પણ ફોન નાંબર ન મળ્યો. નવી નોકરીને કારણે કામમાાંથી 

સમય પણ ન કાઢી ર્ક્યો.’  

 ખણૂેખાાંચથેી મને ખોળી કાઢનારને મારો ટેર્લફોન 

નાંબર ન મળે એ વાત ગળે ઊતરે એવી ન હતી. આવી વયસ્સત 
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સાથે દલીલોમાાં ઊતરવાથી માથાનુાં દહીં કરવા જેવુાં હત ુાં. હુ ાં 

જાણીબઝૂીને મકૂ રહ્યો, વાતને ટૂાંકાવતાાં હુાં બોલ્યો, 

‘ઓ...કે...બાય...’  

 હજી ફોન નીચે મકૂી હુાં કામમાાં મન પરોવુાં છાં તયાાં   

ફોનની ઘાંટડી રણકી. ‘હલ્લો’ ફોન ઉપાડી હુાં બોલ્યો.  

 ‘હલ્લો, હુાં રે્ઠ બોલુાં છાં. આપને સમય હોય તો હુાં 

અતયારે   પાાંચ ત્તમત્તનટ માટે તમને મળવા માાંગુાં છાં.’  

 મારી ઇછિા ન હતી, પણ બોલાઈ ગયુાં ‘ઓ...કે.’  

 રે્ઠે આવીને પેટ છૂટી વાત કરતાાં કહ્યુાં, ‘મારે તમને 

 ણાવવુાં  ોઈતુાં હત ુાં પણ ....’ ‘ફરી એ   વાત ! ર્ેઠને બોલતાાં 

અટકાવી મેં કહ્યુાં, ‘તમારાાં બધાાં કારણો મને પાયા વગરનાાં, 

લલૂાાં, ગળે ન ઉતરે એવાાં લાગે િે.’ સતયની ર્ોધમાાં મેં પિૂ્ુાં, 

‘જુઓ રે્ઠ, જે બની ગયુાં તે  વા દો પણ એક વાત તમને કહુાં 

કે ટેર્લફોન કરવા એક ત્તમત્તનટ પણ ન મળી તમને ? ઓપરેટર 

પાસેથી મારો નાંબર પણ તમે મેળવી ર્ક્યા હોત. એલીવેટરમાાં 

આપણ ે મળ્યા, આપણી આંખો એક થઈ પણ તમે મન ે

ઓળખતા   નથી એવી તમારી વતશણકૂ હતી. મારે તો એટલુાં 

  જાણવુાં િે કે મારાથી કોઈ ભલૂ થઈ ગઈ હતી કે મારી 

સેવામાાં કાંઈક ઊણપ હતી ?’  
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 ર્ેઠના મખુ પર ર્રમના રે્રડા પડયા, ‘આઇ એમ 

વેરી સોરી’ નમ્રતાનુાં નમક ભભરાવતાાં એ બોલ્યા, ‘મારે તમને 

લાંચ માટે લઈ  વા િે. બોલો, તમને ક્યારે ફાવરે્ ?’  

 ‘માફ કર ો, હુાં લાંચના લફરામાાં તમારી સાથે પડવા 

માાંગતો નથી.’ કડક ર્બ્દોમાાં મેં કહ્યુાં, ‘વળી એ એહસાનના 

બોજામાાંથી મને મસુ્સત ક્યારે મળે ?’  

 રે્ઠે આગ્રહ ચાલ ુરાખ્યો અને મેં અનાગ્રહ ! 

 ‘ઓ.કે.’ ખરુર્ી પરથી ઊઠતાાં રે્ઠ બોલ્યા, ‘જેવી 

આપની ઇછિા.... આવ ો....!’  

 એને  તાાં હુાં ક્યાાંય સધુી ત્તનહાળી રહ્યો ! 

 સાચી હકીકત જાણવા ન મળી એનુાં દુ:ખ હુાં આ  

સધુી ત્તમટાવી ર્ક્યો નથી ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 રસોઈ કરવામાાં કાંજૂસાઈ કરવી નયનાને ર્બલકુલ ગમે 

નરહ. ત્તમત્રવ ૃાંદને  મવા બોલાવે તો મોંઘા ભાવના બ-ેએક ર્ાક, 

એકાદ સ્વારદષ્ટ ફરસાણ, મોંમાાં પાણી લાવે એવી મીઠાઈ, 

અથાણાાંમાાં લાાંબાાં મરચાાં, લીલી હળદર, કેરીના ટુકડાવાળાં ખાટુાં 

અથાણુાં વગેરે વગેરે  મણવારમાાં એને તયાાં હોય  .  

સરુ્ીલા નયનાની ખાસ બહનેપણી હતી. નયનાને તયાાં 

સરુ્ીલા આવે તયારે ધરાઈને ખાય, ખાતી જાય અન ેનયનાની 

રસોઈનાાં ખબૂ ખબૂ વખાણ કરતી જાય. 

સરુ્ીલાને તયાાં નયનાને  મવા  વાનુાં થાય તયારે 

 મણવારમાાં કાયમ બટાકા અને ડબ્બાના ચણા ર્ાકમાાં હોય, 

ફરસાણમાાં પણ ડબ્બાના પિરવેર્લયાાં    ોવા મળે. 

અથાણાની  ગ્યાએ ડુાંગળી-ટામેટાનુાં કચુાંબર એણે બનાવયુાં હોય, 

ફીઆસ્તાાંનાાં ર્ાકભાજી પણ એને મોંઘા પડતાાં હતાાં. 

નયના સરુ્ીલાન ેતયાાં પેટ ભરીને ખાઈ ર્કતી ન હતી. 

ખાતી વખત ે એ ત્તવચારે ચડી  તી, પોત ે પૈસા ખરચી એન ે

પે્રમથી ખવડાવે િે તે િતાાં એ કેટલી કાંજૂસાઈ કરે િે ! ખાવાની 

બાબતમાાં ઘડીભર એને થઈ જાય કે એ સરુ્ીલાને સાંભળાવી દે. 

 

ડબ્બાના ચણા !  
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ખાવાની બાબતમાાં સાંબાંધો બગાડવા એ ર્ોભાસ્પદ નથી એ 

ત્તવચારે પાિી પડી  તી હતી.  

મ ૂાંઝવણ મનન ે કોતરી જાય િે. જાણય-ેઅજાણય ે એ 

બહાર પણ આવવા માાંગતી હોય િે. મન હળવુાં કરવા એણે આ 

વાત એના પત્તતને એક રદવસ કરી. પત્તતએ એક ઉપાય એન ે

બતાવયો. ઉપાય જાણી એનો અમલ કરવા એ અધીરી બની 

ગઈ.  

એક અઠવારડયાનુાં અંતર રાખીને એણ ે સરુ્ીલાને 

ઉપરાઉપરી બ-ેત્રણવાર  મવા નોતરી.  મણવારમાાં ખાસ 

યાદ કરીને ડબ્બાના ચણા બનાવયા. રસોઈમાાં ફેરફાર કરી 

દીધો, સરુ્ીલાને તયાાં થતી હતી એવી રસોઈ એણ ેબનાવી. 

 પહલેી વાર તો સરુ્ીલા વણબોલે  મીને ચાલી ગઈ. 

પણ ત્રીજી વખતે  મતાાં- મતાાં એનાથી બોલ્યા ત્તસવાય ન 

રહવેાયુાં : ‘અલી, ગયાાં બ ેઅઠવારડયે તેં ચણા બનાવયા હતા 

અને આજે પણ ચણા બનાવયા િે ?’  

‘કેમ ! બરાબર થયા નથી ?’ નયનાએ પિૂ્ુાં. 

‘ચણા તો સારા થયા િે પણ આમ ઉપરા-ઉપરી એક   

વસ્ત ુબનાવવાનો તને કાંટાળો નથી આવતો ?’  

કાણાને કાણો કહવેામાાં કહનેારની ર્ોભા નથી. નયનાને 

હત ુાં કે આ પ્રયોગથી એને જે કહવે ુાં િે એનો સાંદેર્ો સરુ્ીલા સધુી 

પહોંચી  ર્,ે પણ સરુ્ીલા તો મોંમાાં આંગળાાં નાાંખીને  વાબ 
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સાાંભળવા માગતી હતી. ‘કાંટાળો તો આવ,ે પણ અમને બાંનને ે

થયુાં કે તમને બાંનેને ચણા ખબૂ ભાવે િે એટલ ે ભાવતુાં 

ખવડાવવુાં એ અમારી ફર  બની જાય િે.’  

‘અમને બાંનેને ચણા ખબૂ ભાવે િે એ તેં ર્ા ઉપરથી 

અનમુાન કયુાં ?’  

નયનાને થયુાં કે આ ખરી િે. જાણ ે કશુાં   સમ તી 

નથી એવો ઢોંગ કરે િે. નયનાને હવે છૂટકો   ન હતો. રદલની 

મ ૂાંઝવણ એની આગળ ઠાલવીને એને પાઠ ભણાવવાનો સમય 

પાકી ચકૂ્યો હતો. બીજાની દૃષ્ષ્ટએથી  ોવામાાં  ગની ઘણી 

બધી ગેરસમ ણ દૂર થઈ  ઈ કલેર્ની કાળી ટીલી કપાળ 

સધુી આવતાાં અટકી જાય િે.  

સ્પષ્ટતાાં કરતાાં નયનાએ કહ્યુાં, ‘તારે તયાાં અમે જ્યારે-

જ્યારે  મવા આવયા િીએ તયારે તયારે તેં ચણા   બનાવયા િે 

એ ઉપરથી અમે માની લીધુાં કે તમને બાંનેને ચણા ખબૂ   ભાવે 

િે.’  

સરુ્ીલા  વાબ સાાંભળી કાપો તો લોહી ન નીકળે એવી 

થઈ ગઈ ! 

તયારથી સરુ્ીલાને તયાાં નયના  મવા આવવાની હોય 

તો ચણા બનતા નથી !!  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 સપના એના નજીકના ત્તમત્રોને  ણાવયા વગર દેર્માાં 
ચાલી ગઈ એ વાત ત્તમત્રમાંડળમાાં સવાર-સાાં  ચચાશવા લાગી. 
 દેર્માાં  વાની તૈયારી સપનાએ આમ તો મરહના 
અગાઉથી ર્રૂ કરી હતી. પત્તત-પતનીએ આ વખત અગાઉથી   
નક્કી કયુાં હત ુાં કે  વાની વાત કોઈને કહવેી નહીં. આ ક્યાાં 
કાયમ માટે  તાાં હતાાં કે અગાઉથી સૌને કહી રાખવુાં ? પહલેાાં 
એવુાં હત ુાં કે લોકો પાાંચ-દસ વરે્  તાાં હતાાં એટલે સહનેુ 
 ણાવતાાં હતાાં. આ કાલ એટલા બધા લોકો અવારનવાર જાય 
િે કે  વાની નવાઈ નથી. સપનાએ નક્કી કરતાાં તો કરી  
નાખ્યુાં હત ુાં પણ વાત જાણીને નજીકની એક-બે સખીઓને ખબૂ 
દુ:ખ થરે્ એના ત્તવચારો ચામડી પરની ખાં વાળની જેમ કરડયા 
કરતા હતા. સ્ત્રી સ્વભાવને કારણે એ ક્યારેક નરમ પડતી તો 
પત્તત એને મ બતૂ બનાવાનો મલમ ચોપડી આપતો હતો. 
 આ થી ચાર-પાાંચ વર્શ પહલેાાંની વાત િે. સપના 
પહલેી વાર દેર્માાં ગઈ હતી તયારે મરહના અગાઉથી એણ ે 
સહનેુ કહી રાખ્યુાં હત.ુ દરરો  કોઈ ને કોઈના ફોન આવતા 
હતા, અમારુાં આટલુાં તમે લઈ  ર્ોને ? સપના એના નરમ 
સ્વભાવન ેકારણે કોઈન ેના તો પાડી ર્કી ન હતી. એક વાર તો 

 

મ ૂાંઝવણ.... સપનાની  
  

 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 83 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

એક અજાણયાનો પણ ફોન આવી ગયો હતો. લઈ  વાની 
લોકોની વસ્તઓુનો એના ઘરે ઢગલો થઈ ગયો હતો.  
 વસ્તઓુ પણ લોકોની કેવી કેવી હતી ! કોઈના 
સ્પોન્સરના કાગળોનો થોક હતો, કોઈ સગાની ખાસ દવાઓ 
હતી, ડ્ટુીની ર્ચિંતા કયાશ વગર કોઈ બ-ેચાર સાડીઓ પધરાવી 
ગયુાં હત ુાં. પેક કયાશ વગરનાાં ચપ્પાાં હતાાં, નહાવાના સાબ ુહતા, 
ચુાંઇગગમ અને ચોકલેટોનાાં પેકેટો હતાાં, માથાની પીનો હતી. 
 ગ્યા રોકે એવી  રસીઓ હતી. િેલ્લી ઘડીએ કોઈ ટેપરેકોડશ 
આપી ગયુાં હત ુાં. આ બધી ચી ોથી એક બેગ તો એમાાં   ભરાઈ 
ગઈ હતી. 
 ડ્ટુી ભરી, દુ:ખી થઈને એણે તયારે દરેકની વસ્તઓુ 
પહોંચાડી હતી.  
 આ વખતે એણે જે થોડાઘણા રકસ્સાઓ સાાંભળ્યા હતા 
એનાથી એ ખબૂ   ડઘાઈ ગઈ હતી, બી ગઈ હતી ! 
 મુાંબઈમાાં એક માજીએ એક બહનેને મીઠાઈનુાં પેકેટ 
આપ્યુાં. મીઠાઈ સમજીને પેલાાં બહનેે લઈ લીધુાં. કસ્ટમવાળાએ 
મીઠાઈની નીચેથી સોનાની બાંગડીઓ ખોળી કાઢી હતી. પેલાાં 
બહનેની દર્ા ધમીને તયાાં ધાડ પડ ેએવી બની ગઈ હતી. 
 એનાથીયે કરુણ કહાની એક બીજાાં બહનેની હતી. 
પોતાના ગામના એક ભાઈએ પસશમાાં મકૂી ર્કાય એવુાં નાનુાં 
પેકેટ આયવેુરદક દવા કહીને આપ્યુાં હત ુાં. ન્યયૂોકશ એરપોટશ પર 
એ પેકેટમાાંથી કોકેનની નાની પડીકી પકડાઈ હતી. પેલાાં 
બહનેને તો કાપો તો લોહી ન નીકળે એવી દર્ા થઈ હતી. 
એ ન્ટે એફ.બી.આઈને સાંડોવયા. સરકારી માણસો સાથે બહને 
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ઘરે આવયાાં. ઘરનો ફોન ટેપ થયો. ઘર પર 24 કલાક માટે 
સરકારી આંખોનુાં આવરણ િવાઈ ગયુાં. બહનેને હરેાન કરવાનો 
સરકારી માણસોનો ઇરાદો ન હતો પણ પેકેટ લેવા આવનારને 
પકડીને આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગને પકડવાનો હતો. પેકેટ લવેા કોઈ 
ક્યાાંય સધુી ન આવયુાં. કોટશમાાં કેસ ચાલ્યો. દેર્માાં આ વાત ગઈ. 
સગાાં-સાંબાંધીઓના સહારે પેલા ભાઈનો પિો મળેવયો. ભારતમાાં 
પેલા ભાઈ પર ચાલેલા કેસના સહારે આ બહને અહીંની 
કોટશમાાંથી ત્તનદોર્ છૂટી ગયાાં. કોટશના ધક્કા અને ખચાશથી કુટુાંબની 
કેટલાાંયે વર્ોની પ્રગત્તત પાિી પડી ગઈ.  
 ખબૂ નજીકના ત્તમત્રો ત્તસવાય કોઈનુાં કાંઈ પણ ન લઈ 
 વુાં એવુાં માનવાવાળા એક ભાઈની પણ વાત સાાંભળવા જેવી 
િે. નજીકના ત્તમત્રનો કાગળ   એ લઈ ગયા હતા. 
કસ્ટમવાળાએ કાગળ ખોલીને વાાંછયો. લખાણમાાં લાખોની 
લેવડદેવડની વાત ચીતરાઈ હતી. ભારત હત ુાં એટલ ે બર્ક્ષસ 
આપીને કસ્ટમવાળાને સમજાવી દેવામાાં આવયા હતા.  
 સપના આ બધુાં સાાંભળીને કોના ઉપર ત્તવશ્વાસનુાં વહાણ 
વહતે ુાં મકેૂ ? 
 ચેતતો નર સદા સખુીનો સથવારો સપનાએ આ 
વખતે લીધો હતો. કોઈની પણ વસ્ત ુનરહ લઈ  વાનો એણે આ 
વખતે મક્કમ ત્તનણશય લીધો હતો.  
 સપના અને મારી ધમશપતની ખાસ બહનેપણીઓ. આ 
જાણીને એ તો એટલી બધી દુ:ખી થઈ હતી કે જાણે ડુાંગર   
એના માથા પર આવીન ેપડયો ! સપનાની વાત એણે મને કરી. 
મેં ત્રીજી વયસ્સત તરીકે આ વાતને સમ વા ઊંડો શ્વાસ લીધો. 
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 દરેક વયસ્સતને મોડાવહલેાાં ભારત  વાનુાં તો થયેલ   
િે. ગર વાનન ે અક્કલ નથી હોતી ને પરરણામ ે અન ે ગઢુ 
સાંબાંધોની ગાાંઠને કારણે કચવાતા મને એમની વસ્તઓુ લઈ 
 વી પડી િે. પોતાના ઘરની   વસ્તઓુ એટલી બધી હોય િે 
કે િેલ્લા રદવસે બગેો ભરતાાં ખ્યાલ આવે િે કે ઘરની 
વસ્તઓુની ખરીદી ધાયાશ કરતાાં વધારે થઈ ગઈ હોય િે. આવી 
પરરસ્સ્થત્તતમાાં પારકા કે પોતાના સમજીને કોનુાં કેટલુાં લઈ  વુાં ? 
વસ્તઓુ લઈ  ઈને પણ ર્ાાંત્તત કે અર્ાાંત્તત તો લઈ  નારનાાં 
 ોખમમાાં મકૂાય િે. મને લાગે િે કે વસ્તઓુ મોકલનાર આનો 
પ્રથમ ત્તવચાર કરે. આવા ત્તવચારમાાં ત્તનષ્ફળ  ઈને ત્તમત્રને 
વસ્તઓુ આપવા જાવ ને ત્તમત્ર ના પાડ ેતો ર્બલકુલ મનદુ:ખ ન 
લગાડવુાં  ોઈએ. ર્ાાંત ર્ચિ ેસામાવાળાની પરરસ્સ્થત્તતનો ત્તવચાર 
પ્રથમ કરવામાાં  ો આવે તો ગેરસમજૂતી કદી ઘરમાાંથી બહાર 
નીકળી નરહ આવે.  
 મારી આ વાત સાાંભળી મારી ધમશપતનીનુાં દુ:ખ તો 
ઓછાં થઈ ગયુાં પણ મારા ત્તમત્રોની ધમશપતનીઓનુાં દુ:ખ દૂર 
કરવા મારો આ પ્રયતન ત્તનરથશક નરહ જાય એની મને ખાતરી િે 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 સવારના પહોરમાાં દૂધ ઢોળાતાાં માયાના મન પર 
ર્ાંકા-આર્ાંકાનાાં વાદળ ઘરેાઈ ગયાાં !  

ત્તવચારોમાાં વધારે એ ડબૂ ે તયાાં   ટેર્લફોનની ઘાંટડી 
વાગી. 

‘હલ્લો !’ ફોન ઉપાડતાાં માયા બોલી. 
‘એ તો હુાં.... દવાખાનામાાંથી ફોન કરુાં....’  
‘શુાં થયુાં તમને ?’ કાંદપશ વાક્ય પરુૂાં કરે તે પહલેાાં   

માયાએ એને પિૂ્ુાં, ‘તમે તો ટેત્તનસ રમવા ગયા’તાને ? 
‘ગભરાવા જેવુાં કાંઈ નથી, માયા.’ ઠાંડા કલેજે કાંદપશ 

બોલ્યો. ‘રમતાાં રમતાાં મારો પગ મચકોડાઈ ગયો િે.’  
‘હાર્...’ રાહત અનભુવતાાં માયા બોલી. ‘દવાખાનાનુાં 

નામ સાાંભળતાાં હુાં તો ગભરાઈ ગઈ’તી.’  
‘ચાલ તયારે હુાં ઘરે આવીને ત્તવગતવાર વાત કરુાં છાં.’ 

કહી કાંદપે ફોન મકૂી દીધો. 
રરસીવર પાછાં મકૂતાાં મકૂતાાં માયાના પગ પાણી પાણી 

થઈ ગયા. દીવાનખાનામાાં આવી સોફા પર એણે પડતુાં મેલ્યુાં ! 
અઠવારડયા પિી એ બાળકોને લઈને ભારત  વાની 

હતી. િેલ્લા બેએક મરહનાથી ચાલતી ખરીદીનો માાંડ માાંડ અંત 
આવયો હતો. ગઈ કાલ ેપલેનની રટરકટો પણ આવી ગઈ હતી. 

 

માયાની મ ૂાંઝવણ  
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આમ તો બ ેવર્શ અગાઉ એ ભારત  ઈ આવી હતી. પણ, આ 
વર્ે ભારત  વાનાાં બ-ેચાર કારણો ભેગાાં થયાાં હતાાં. પ્રથમ તો 
એના બાબાની બાબરી ઉતરાવવાની હતી અને આ વર્ે  વામાાં 
બાબો દર્ ટકામાાં જાય એનુાં આકર્શણ પણ હતુાં. વળી એના 
ત્તમત્રવતુશળમાાંથી બેએક સખીઓ  તી હતી એટલ ે એ લોકોની 
ઘરે સધુીની કાંપની હતી. આમેય એની મમ્મીની તર્બયત 
નરમ-ગરમ તો રહતેી   હતી.  

કાંદપશની ઇછિા માયાન ેભારત મોકલવાની ન હતી. બ ે
વર્શ પહલેાાં થયેલા આત્તથિક ખાડાને માાંડ માાંડ એ પરૂવા આવયો 
હતો તયાાં એ ખાડો ફરીથી ખોદાઈ રહ્યો હતો. રટરકટના ખચાશન ે
પહોંચી વળવાની ર્ચિંતા એને નો’તી, પણ અહીંની અને તયાાંની 
ખરીદી પાિળનો ખચશ મારી નાખતો હતો ! 

બે રદવસ ઉપર   બાંને વછચે ગરમાગરમ ચચાશ થઈ 
હતી એ માયાના મન પર હજુ તાજી હતી. એના કાન પર 
કાંદપશનો અવા   ોર ોરથી જાણ ેઅથડાવા લાગ્યો ! 

‘માયા,  ો ત ુાં અહીંથી વસ્તઓુ ખરીદીને તયાાં અને 
તયાાંથી વસ્તઓુ ખરીદીને અહીં લાવવાના ખચશને  ો ટાળે તો હુાં 
તને દર વર્ે ભારત મોકલવા તૈયાર છાં.’ 

‘તુાં કેવી વાત કરે િે ?.... એમ કાંઈ થોડા ખાલી હાથે 
 વાય િે ! લો...તેં તો બોલી નાખ્યુાં. વહવેારમાાં તારે ક્યાાં ઊભા 
રહવે ુાં િે !’  

‘ ો માયા, ત ુાં બધાને યાદ કરી કરીને વસ્તઓુ લઈ 
જાય િે પણ, કોઈ તને કે બાળકોને યાદ કરી કાંઈ આપે િે ?’  
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‘આપણ ેઅમેરરકામાાં િીએ તો એ લોકો આપણી પાસેથી 
અહીંની ચી -ભાવની આર્ા રાખે િે. તયાાં મોંઘવારીમાાં માાંડ પરુૂાં 
થત ુાં હોય તયાાં આપણે એમની પાસેથી વસ્તઓુ મેળવવાની 
આર્ા રાખવી ન  ોઈએ.’  

‘માયા, મોંઘવારી તો અહીં પણ િે. આ થી આઠ વર્શ 
પહલેાાં ઓિા પગારમાાંથી આપણે બચાવી ર્કતાાં હતાાં. અતયારે 
પગારો વધ્યા િે પણ બચત દેખાતી નથી.’ 

‘તુાં કહવેા શુાં માાંગે િે ?’  
‘ભારતથી તાજા ખાાંડલેા મસાલા લોકોને ઘરે કેવા આવે 

િે. તારે તયાાં કોઈ મોકલવા તૈયાર િે ? આપણા માટે સમય 
આપવાની પણ એમની તૈયારી નથી !’  

‘મસાલા તો અહીં ક્યાાં નથી મળતા.’  
‘મળે િે.... બધુાં   અહીં મળે િે... ત ુાં જે વસ્તઓુ 

ઉપાડીને, ડ્ટુી ભરીને એમને માટે લઈ જાય િે તે બધી 
વસ્તઓુ મુાંબઈ-અમદાવાદમાાં ક્યાાં નથી મળતી ?’  

‘હુાં ક્યાાં મારા એકલા સગાઓ માટે લઈ જાઉં છાં તે ત ુાં 
આટલો ગરમ થઈન ેવાત કરે િે !’  

‘અહીં તારા કે મારા સગાઓનો સવાલ ઊભો થતો 
નથી. સવાલ એ િે કે સામે ચડીને માંગાવે અને એ પણ ‘બ્રાન્ડ’ 
નેઇમવાળા. તમને તો એ લોકો પસાંદગીની તક આપતા   
નથી ! હુાં તો જે ન માંગાવે એની માટે લઈ  વામાાં માનુાં છાં. 
મોડા-વહલેા એમને નારા  કરવાના હોય તો ર્રૂ ર્રૂમાાં   ર્ા 
માટે નારા  ન કરવા ?’  
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‘ ો, તારે મને ન મોકલવી હોય તો સ્પષ્ટ ર્બ્દોમાાં ના 
પાડી દે. બાકી હુાં ખાલી હાથે  વાની નથી. તને એમ હોય તો 
મારી નોકરીમાાંની બચતમાાંથી પૈસા ખચીર્, બસ.’  

‘માયા, મને સમ વા કોત્તર્ર્ કર.... બોલ એરોના ર્ટશ 
તેં કદી મારા માટે ખરીદ્યાાં િે ? એન્ટીક્રીઝના ડોકરનાાં પેન્ટ 
મારા માટે ખરીદતાાં જીવ ચાલ્યો િે ? રેગ્લરનાાં જીન્સ િોકરાઓ 
માટે ખરીદાયાાં િે ? ‘રેબન’ના ગોગલ્સના ભાવ  ોઈ કેટલી 
વાર એ ઊંચકીને પાિા મકૂ્યા િે ! તારા ઘરમાાં ફૂડ પ્રોસેસર 
હજી આવયુાં િે ? ‘ચાબી’ને ‘સનેલ’ની સગુ ાંધનો લાભ મને તારી 
પાસેથી મળ્યો િે ?’ 

‘….’ માયા કાંઈ બોલી નહીં.  
માયાને ત્તનરુિર  ોઈ કાંદપશ ઢીલો પડયો હતો. માયાએ 

સામે  ો પ્રતયિુર કયો હોત તો એ ક્યાાંનો ક્યાાંય ઊતરી ગયો 
હોત.... આ સાડીઓ ઓિી િે ઘરમાાં કે પાિી ખરીદીને ઉપાડી 
લાવી ? સાડીઓ અહીં પહરેાતી નથી અને સલોઝેટ ભયાશ કરે િે 
! દાગીના તો  ો... ફલાણીએ હીરાનો સેટ કરાવયો તો ત ુાં જાણ ે
રહી ગઈ.... કોઈનો બાંગલો  ોઈન ે ગરીબની ઝૂાંપડી ઓિી 
બાળી મકુાય િે ! વગેરે વગેરે.... એના સ્વભાવાનસુાર એ 
કેટલુાંયે બોલી ગયો હોત. સારુાં હત ુાં કે તયારે માયા ઊઠીને 
રસોડામાાં કામ કરવા ચાલી ગઈ હતી. 

માયા ત્તવચારોમાાંથી જાગી. એનુાં મન ભારત અને 
કાંદપશના અકસ્માતથી ભારે ભારે લાગવા લાગ્યુાં. એનુાં રદલ ઢીલુાં 
પડવા લાગ્યુાં. પગને પ્લાસ્ટર આવયુાં હરે્ તો એ કેવી રીતના 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 90 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

હરી-ફરી ર્કર્ે ? ગાડી પણ ચલાવી નહીં ર્કે. આવી સ્સ્થત્તતમાાં 
એને મકૂીને હુાં ભારત જાઉં તો દુત્તનયા મને શુાં કહરેે્ ? 

માયાની મનગાડી ખદુના ત્તવચારપાટા પરથી ઊતરી 
કાંદપશના ત્તવચારપાટા પર ચડી રહી હતી. 

માયાને સમજાઈ રહ્યુાં હત ુાં કે કાંદપશ જે કહતેો હતો એ 
ખોટુાં તો  રાયે નો’તુાં ! અને એ સાથે એને ગઈ વખત ભારત 
ગઈ ને જે ત્તવતેલુાં એ યાદ આવી ગયુાં. 

માયા પાિી ત્તવચારોમાાં ડબૂી ગઈ ! 
કેટલા ઉંમગથી એણે એ વખતે અહીંથી ખરીદી કરી 

હતી. બધાને યાદ કરી, કોને શુાં નરહ ગમે ને શુાં ગમરે્ એની 
ચકાસણી કરીને એણે વસ્તઓુ ભેગી કરી હતી. બગે ભરતાાં 
પહલેાાં દરેકનાાં નામ પાડી વસ્તઓુ પર નામ લખી કાગળની 
ચબરખીઓ ચોંટાડી હતી. કેટલીક વસ્તઓુ પર એને ખબૂ ડ્ટુી 
પણ ભરવી પડી હતી. ભારત પહોંચી કે બધાાં સગાાં એ   
રદવસે મળવા ઊમટ્ાાં હતાાં. સહનેુ નામ પ્રમાણે વસ્તઓુ 
આપતાાં એને કેટલો ઉમાંગ હતો. પણ, થોડી વારમાાં   એનો એ 
ઉમાંગ ત્તનરાર્ામાાં ફેરવાઈ ગયો હતો. કોઈને રાંગ ન ગમ્યો, તો  
કોઈને બીજાની વસ્તઓુ વધારે ગમી વગેરે વગેરે...સ્નેહીગણમાાં 
કેટલાયેનાાં મોં પડી ગયાાં હતાાં. નજીકનાાં સગાાં કરતાાં દૂરનાાં 
સગાાંની માાંગણી  ોરદાર હતી.... એ બધુાં બ ે વર્શમાાં ત ુાં ભલૂી 
ગઈ !!  

બારણાનો બેલ વાગ્યો અને માયાએ ત્તવચારોનાાં 
વમળોમાાંથી મસુ્સત મેળવી.  
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કાંદપશ ઘોડીના સહારે એના ટેત્તનસ પાટશનર સાથે બારણ ે
ઊભો હતો.  

‘બહ ુવાગ્યુાં િે ?’ કાંદપશને ટેકો આપતાાં માયા બોલી.  
‘ડૉસટરના માંતવય પ્રમાણ ેહાડકામાાં ત્તતરાડ પડી િે. િ 

એક અઠવારડયાાં માટે પગે પ્લાસ્ટર રાખવુાં પડરે્.’ ઘરમાાં પ્રવેર્ 
કરતાાં કાંદપશ બોલ્યો. 

‘તુાં અહીં બેસ.’ ખરુર્ી મકૂતાાં માયા બોલી. ‘હુાં 
મસાલાવાળી ચા બનાવી લાવુાં છાં.’  

‘િોકરાઓ ક્યાાં ગયા ?’ િોકરાઓની ગેરહા રી  ોતાાં 
કાંદપે પ્રશ્ન કયો. 

‘બહાર રમતા હર્ે.’ રસોડામાાંથી માયાએ  વાબ 
આપ્યો.  

‘એ લોકોને તેં મારી વાત કરી લાગતી નથી.’  
‘ના, નથી કરી.’ વાતન ેબદલતાાં માયા બોલી, ‘કાંદપશ, 

આ રટરકટના પૈસા પાિા મળે કે નરહ ?’  
‘કેમ ?’  
‘તને આ દર્ામાાં િોડીને ભારત  વાનુાં મારુાં મન ના 

પાડ ેિે.’ વયવહારુ બનતાાં માયાએ કહ્યુાં.  
‘આર ય ૂસ્યોર !’ ચકાસણી કરવા કાંદપે પિૂ્ુાં. 
‘યસ, આઇ એમ સ્યોર ?’ મક્કમ અવાજે માયાએ 

 વાબ આપ્યો. 
‘પિી પાિળથી મારો વાાંક કાઢીને કહતેી ના કે પગ 

ભાાંગીને મેં તારુાં ભારત  વાનુાં ભાાંગી પાડ્ુાં.’ દોર્માાંથી મસુ્સત 
મેળવવા કાંદપે કહ્યુાં.  
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‘એમાાં તારો વાાંક કાઢવાનો ર્ાનો ?.... તેં થોડો હાથે 
કરીને પગ ભાાંગ્યો િે ?’ નરમ અવાજે માયા બોલી.  

‘તમારુાં બૈરાઓનુાં ભલુાં પિૂવુાં !’ કટાક્ષ કરતાાં કાંદપશ 
બોલ્યો.  

‘કાંદપશ, તારી વાત હવે મને ગળે ઊતરે િે. બ-ેચાર 
 ણને ખરુ્ રાખી ર્કાય પણ આખી દુત્તનયાને નરહ ! જે ન 
માંગાવે તેને માટે અહીંથી લઈ  વુાં  ોઈએ. સામે ચડીને જે 
માંગાવે તેને માટે નરહ લઈ  વાનુાં મેં હવે નક્કી કયુાં િે.’ 

ચા આવી. 
કાંદપશને આજે ચાનો ટેસ્ટ અનેરો લાગી રહ્યો હતો. 

જ્યારે, માયા ચાના ઘ ૂાંટડા જાણ ેપરાણે ગળી રહી હતી.  
પગ મચકોડાયાના ઢોંગન ે આજીવન ઢાાંકી રાખવાનો 

ત્તનણશય ચા પીતાાં પીતાાં કાંદપે કરી લીધો. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

પારકિંગ લોટમાાં એક મોટો ધડાકો થયો. એ સાથે   
હૉસ્ટેલના બધા   ત્તવધાથીઓ બારીઓ તરફ દોડી ગયા. 

ગાડી પાિી પાડતાાં બીજી ગાડી સાથે અકસ્માત થયો 
હતો. અકસ્માત કરનાર વયસ્સત ઝડપથી પોતાની ગાડીમાાંથી 
બહાર આવી, બીજી ગાડી તરફ ન ર નાખી, વાાંકા વળી વળી 
અકસ્માતમાાં થયેલા નકુસાનનો મનોમન અંદા  કાઢ્ો. ઝટપટ 
પાિા ફરી ગાડીમાાં ગોઠવાઈ ગાડી સ્ટાટશ કરી પારકિંગમાાં કોઈ 
 ોઈ જાય તે પહલેાાં નીકળી  વા ગાડી દબાવી.  

તયાાં   તમાર્ો ત્તનહાળી રહલેા ત્તવદ્યાથીઓ એક અવાજે 
તાડકૂી ઊઠયા, ‘એ ત્તમસ્ટર... ! ઊભો રહ.ે... અલ્યા કોઈ તો એની 
ગાડીના પ્લેટનો નાંબર તો લ્યો..’ ‘..રે્ઇમ ઓન ય.ૂ..રે્ઇમ ઓન 
ય.ૂ..’ ના નાદથી હૉસ્ટેલ ગાજી ઊઠી !  

ભાગનાર વયસ્સતના કાન આ અવા થી જાણ ે બહરેા 
થવા લાગ્યા. એ સાથે એને પરરસ્સ્થત્તતનુાં ભાન થયુાં. બીજી   
પળે એણ ેગાડી પાિી વાળી અને થયેલા અકસ્માતની  ગ્યાએ 
આવી ગાડી થોભાવી. 

ત્તવદ્યાથીગણ બ-ેઘડી સનૂમનૂ થઈ ગયો, જીતના કારણ ે
કે પિી હવે શુાં બને િે એ  ોવાની જ જ્ઞાસા માટે.  

બ્રીફકેસમાાંથી કાગળ કાઢી તેની ઉપર પોતાનુાં નામ, 
સરનામુાં અને ટેર્લફોન નાંબર ટપકાવી કાગળને એક 

 

આ વાતાશ નથી ?  
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પરબીરડયામાાં બીડીને એ વયસ્સત ગાડીમાાંથી બહાર આવી. 
ઝડપથી એક દૃષ્ષ્ટ હૉસ્ટેલ તરફ નાખી લઈ એ બીજી ગાડી 
પાસે આવયો. પરબીરડયાને પેલી ગાડીના ‘વાયપર બ્લડે’ નીચ ે
દબાવી ઉતાવળે પાિા ફરી, ગાડીમાાં બેસી, ગાડી સ્ટાટશ કરી 
મારી મકૂી.  

આ બધુાં આંખના પલકારાની જેમ બની ગયુાં. 
ત્તવદ્યાથીઓ વીખરાયા અને સહ ુપરીક્ષાની ર્ચિંતામાાં ડબૂી 

ગયા.  
પસુ્તકાલયમાાં પરીક્ષાની તૈયારી કરતાાં પ્રર્ાાંતને તો 

કર્ી   ખબર ન હતી કે પારકિંગ લોટમાાં હમણાાં શુાં બની ગયુાં. 
સાાંજે એ જ્યારે ઘરે  વા નીકળ્યો તયારે તેને ખબર 

પડી કે પરીક્ષાની ર્ચિંતામાાં ગાડી રરપેર કરાવવાની ર્ચિંતાએ 
ઉમેરો કયો હતો. ‘માણસ ધારે િે કાંઈ ને થાય િે કાંઈ’ એ 
મનોમન બબડયો. એટલામાાં એની ન ર પલેા પરબીરડયા પર 
પડી. ઝટપટ પરબીરડયુાં ઊંચકી લઈ, ખોલીને  ોયુાં. વાાંચતાાંની 
સાથે   ‘હાર્...’ કહતેાાં   એનુાં રદલ હળવુાં થઈ ગયુાં.  

પરબીરડયુાં બ્રીફકેસમાાં મકૂી, ગાડી સ્ટાટશ કરી એ ઘર 
તરફ રવાના થયો.  

આવતી કાલે   પરીક્ષા ર્રૂ થતી હતી. એમાાંય એના  
અઘરા ત્તવર્યની પરીક્ષા પ્રથમ રદવસે   ગોઠવાઈ હતી. એ 
ત્તવર્યના પ્રોફેસર રોબટશ પણ વધારે ર્ચિંતા કરાવે એવા હતા. 

ગાડી રરપેર કરાવવાની વાત એને દબાવી રાખવી પડી 
પરીક્ષાને કારણે   સ્તો ! 
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પરીક્ષા પણ પરૂી થઈ ગઈ. ગ્રેડ બહાર પડવા પણ 
લાગ્યા. પ્રર્ાાંતની ર્ચિંતા ગ્રેડ  ોયા પિી અદૃશ્ય થઈ. એનુાં 
મન-પાંખી રકલ્લોલ કરવા લાગ્યુાં. પ્રોફેસર રોબટશનો આભાર 
માનવા એણે એમની ઑરફસ તરફ ચાલવા માાંડ્ ુાં.  

‘ગડુ મોત્તનિંગ, સર !’ ઑરફસના બારણ ેપહોંચતાાં પ્રર્ાાંત ે
કહ્યુાં. 

‘ગડુ મોત્તનિંગ, કેમ, મારા ત્તવર્યમાાં માસસશ કેવા રહ્યા ?  
પ્રો. રોબટે પિૂ્ુાં. 

‘આપનો ખબૂ આભારી છાં.’ થોડુાંક અટકી એણ ે ઉમેયુાં, 
‘એક બી ો આભાર પણ મારે આપનો માનવાનો િે.’ એમ કહી 
પેલુાં પરબીરડયુાં પ્રોફેસર તરફ ધયુાં !  

પ્રોફેસરને પોતાનુાં પરબીરડયુાં ઓળખતાાં વાર ન લાગી. 
બાંને એકબીજા સામે ક્યાાંય સધુી  ોઈ રહ્યા ! 
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ઑગષ્ટ, 2001 

 
 

અનકુ્રમર્ણકા 

  કાના-માતર વગરનો આ ર્બ્દ ‘મફત’ પણ મફતમાાં 
   ન્મયો હરે્ શુાં ? લોકો આ ર્બ્દનો ઉપયોગ પણ મફતમાાં 
  કરે િે. મફતમાાં મળતુાં કોણ  વા દે િે ? મફત બધાને ગમ ે
િે. ગરીબ ન ે તવાંગર બધા   મફતન ે માન આપે િે 
(મફતમાાં). મફતમાાં મળતી ચી -ભાવ કોઈ આઘી મકૂત ુાં નથી ! 
–  તી કરત ુાં નથી. 

‘મફત કા ચાંદન ઘસ બે લાર્લયા’ એ જાણીતી કહવેત 
પાિળ આ   ભાવના રમમાણ િે.  

વસ્તઓુ મફતમાાં મેળવવામાાં ર્ો આનાંદ આવતો હર્ ે
એ તો એ પરરસ્સ્થત્તતમાાંથી પસાર થનાર   જાણતા હોય િે.  
ઘણુાંખરુાં કોણ જાણે કેમ, ગરીબ કરતાાં પૈસાદારને વધ ુઆનાંદ 
આવે િે મફતમાાં વસ્ત ુમેળવવામાાં ‘આ એક મહદ આિયશ નથી 
લાગતુાં ? જેની પાસે વધારે હોય િે, તેને વધ ુવસ્તઓુ મફતમાાં 
હડપવામાાં વધ ુલાહ્ય હોય િે, નરહ ? 

પૈસા ખચીને વસ્ત ુ મેળવવામાાં ત્તત ોરીમાાંથી પૈસા 
ઓિા થાય િે. પરાંત ુએ પૈસા કમાઈન ેપાિા મળેવી ર્કાય િે,  
પરાંત ુ મફતમાાં વસ્ત ુ મેળવવામાાં માનવીનો મોભો, માણસાઈ, 
ગૌરવ, પ્રત્તતષ્ઠા વગેરે   ઓિી થાય િે એનો ખ્યાલ મફતમાાં 
વસ્ત ુ મેળવતી વખતે આવતો નથી. માનવીની આ અમલૂ્ય 

 

મફત  
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ચી ો પૈસાની જેમ પરત આવતી નથી. વસ્ત ુ મફતમાાં  
મેળવયાનો આનાંદ ર્ચરાંજીવ નથી, કારણ કે અમેરરકામાાં ધેર ઈઝ 
નો ફ્રી લન્ચ ! બીજી રીતે  ોઈએ તો એક વસ્ત ુમફતમાાં મેળવો 
તો એના દામ બીજી વસ્તનુી ખરીદીમાાં જાણ-ેઅજાણય ેઅપાઈ 
જાય િે તેમ િતાાંય માનવીઓ મફતમાાં મળેવવાનો મોહ િોડી 
ર્કતા નથી. મફતમાાં વસ્તઓુ મેળવવામાાં સ્વમાનનો, 
સ્વ નોનો તથા સમા નો ત્તવચાર કરવો  ોઈએ કે નરહ ? 

આ સાંબાંધમાાં થોડીક વાતો યાદ આવી જાય િે.  
બાજુમાાં બેસતા અમેરરકન પાસે એક ગ ુરાતી ભાઈ 

દરરો  સવારમાાં િાપાનો ‘ર્બઝનેસ’નો ભાગ વાાંચવા માાંગતા. 
પેલા અમેરરકનને સ્પોટશસમાાં રસ એટલે એને ‘ર્બઝનેસ’માાં બહ ુ
રસ નરહ ! બાંનેના ર્ોખ અલગ અલગ એટલે ર્રૂ ર્રૂમાાં પેલા 
અમેરરકનને સવારના પહોરમાાં કોઈ પેપર માગે એ દખલ જેવુાં 
લાગ્યુાં નહીં. એક રદવસ ગયો... એક અઠવારડયુાં ગયુાં.... એક 
મરહનો પણ પસાર થઈ ગયો. પેપર મફતમાાં મળતુાં હત ુાં એટલ ે
પેલા ગ ુરાતી ભાઈએ કાંઈ લાાંબો ત્તવચાર ન કયો. મફતમાાં 
મેળવવાના આકર્શણમાાં દરરો  સવારના પેલા અમેરરકન પાસ ે
 ઈને પેપર માગવાની રીત પણ ન બદલાઈ. પેલા 
અમેરરકનને આ ખબૂ ખ ૂાંચવા લાગ્યુાં. પરાંત ુ સામે ચડીને પેલા 
ભાઈને કહી ન ર્કે. એક બ ેવાર તો પેલા ગ ુરાતી ભાઈ એના 
ટેબલ પાસે પહોંચે તે પહલેાાં   પેપરમાાંથી માથુાં ઊંચક્યા વગર 
એક હાથમાાં ‘ર્બઝનસે’નો ભાગ લઈ, હાથ ઊંચો કરીને પેલા 
ભાઈ તરફ ધરી રાખે. અમેરરકનની આ રીત ઓળખવાની 
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 રૂરરયાત પેલા ભાઈને ન  ણાઈ. િેવટે એક રદવસે પેલા 
અમેરરકને આ ગ ુરાતી ભાઈને કહ્યુાં :  

‘સ્ટોકમાાં આટલા પૈસા નાખ ેિે તો પછચાસ સેન્ટનુાં તન ે
પેપર કેમ નથી પોસાત ુાં ?’ 

અમેરરકનને ખબર નથી કે આ પ્રશ્ન પોસાવા કે ન 
પોસાવાનો ન હતો. મફતમાાં વસ્ત ુ મળતી હતી એટલે મગ  
પણ મફતમાાં કામ કરત ુાં   ન હત ુાં. આ અમેરરકનના મગ  પર 
ભારતીય એ કેવી િાપ ઊભી કરે િે એનો ખ્યાલ તો એને કેવી 
રીતે આવ ે? ગ ુરાતીએ બીજા રદવસથી પેપર માાંગવુાં બાંધ કયુાં 
પણ પેલા અમેરરકન પર પડલેી િાપને એ ન ભ ૂાંસી ર્ક્યો ! 

એક ભારતીય ભાઈએ કથા રાખી. ગામના િેડા પર એ 
રહતેા હતા. કથાકારનુાં ઘર આ ભાઈના ઘરથી આર્રે ચાલીસ 
માઇલ દૂર હત ુાં. એટલે કથાકારે ય માનને સચૂના કરી કે કોઈ 
નજીકમાાં રહતે ુ ાં હોય તેવા પાંરડતને બોલાવો. ય માનને તો આ 
કથાકાર પાસે   કથા કરાવવી હતી. 

કથા ચાર કલાકે પરૂી થઈ. કથા કરાવનારે કલાકારને 
પિૂયુાં : ‘મારે તમને કેટલા આપવાના ?’  

કથાકારે કહ્યુાં : ‘કથામાાં ભાવ-તાલ હોય નહીં. તમ ેજે 
આપર્ો એ હુાં સ્વીકારી લઈર્.’ કથા કરાવનાર ત્તવચારવા 
લાગ્યો : ‘મહારાજે ચાર કલાક કથા કરવામાાં લીધા તો ત્તમત્તનમમ 
વે  પ્રમાણ ે સોળ ડૉલર થયા.’ એમણ ે વીસ ડૉલરનો ચેક 
લખીને પરબીરડયામાાં મકૂીને કથાકારને આપ્યો.  

કથા કરાવવી એ એક સ્પેર્યલ ત્તવર્ય િે. આ 
બાબતમાાં જ્ઞાન ધરાવનાર આંગળીના વેઢા ગણવા બરાબર િે. 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 99 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

આ દેર્માાં સ્પેશ્યાલીસ્ટ-ત્તનષ્ણાતોના પગાર ‘ત્તમત્તનમમ વે ’થી 
મપાય   નહીં ! કોઈ કાર રરપેર કરનારની વાત કરો, કોઈ 
હૃદય રરપેર કરનારની વાત કરો, આ લોકોના પગાર તરફ 
જુઓ ! પેલા ભાઈએ જાણ ેમફતમાાં   કથા કરાવી ગણાય ! 
કથાકાર પર કેવી િાપ પડરે્ એની ગણતરી એમણે કરી નહીં 
હોય. એવો ત્તવચાર સદુ્ધાાં પણ એમને આવયો નરહ હોય ? 

કથાકારે ઘરે  ઈને પેલુાં પરબીરડયુાં ખોલ્યુાં. વીસ 
ડૉલરનો ચેક  ોઈને ચેક સામે ક્યાાંય સધુી તાકી રહ્યા ! આંખો 
ચોળી  ોઈ પણ એમન ે વીસ ડૉલરથી વધારે આંક  ોવા ન 
મળ્યો ! 

આ કથાકાર બાંધ ુ પેલા ભાઈને તયાાં કથા કરાવવા હવે 
કદી  તા નથી અને આ કથાકાર હવે કોઈને..... તમે આપર્ો ત ે
હુાં લઈ લઈર્, કહતેા નથી. 

બોલો, મફતમાાં કાંઈક મેળવયુાં કે પિી કાંઈક ગમુાવયુાં ? 
એક વાર મવુી લેવા સ્ટોરમાાં હુાં ગયો. ઘરાકી બહ ુહતી. 

બાજુ પર ઊભો રહી ખરીદી કરતાાં લોકોની તરફ ન ર ફેરવી 
રહ્યો હતો. 

હરેકૃષ્ણ માંરદરના કેલેન્ડરનાાં પાનાાં ફેરવતાાં એક બહને 
પર મારી ન ર પડી–ઠરી ! દરેક પાના પરના મનમોરહત 
ફોટાઓ  ોતાાં એ બહને મનોમન આનાંદની અનભુતૂ્તત કરતાાં 
હતાાં એ એમનુાં મખુ ચાડી ખાત ુાં હત ુાં.  

કેલેન્ડર લઈ એ બહને દુકાનદાર પાસે ગયાાં. દુકાનદાર 
ગ્રાહકો સાથે ગ ૂાંથાયેલો િે એની પરવા કયાશ વગર દૂર ઊભાાં 
ઊભાાં એ બહનેે દુકાનદારને પિૂ્ુાં, ‘આ એક   કેલેન્ડર તમારી 
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પાસે બાકી રહ્યુાં િે ?’ દુકાનદાર બોલ્યો : ‘આ એક   કોપી 
બાકી રહી િે !’  

‘તો હુાં આ લઈ જાઉં’ બહનેે પિૂ્ુાં. 
‘ના, આનુાં રેત્તપિંગ તટૂી ગયુાં િે એટલ ે મારે માંરદરને 

પરત કરવાનુાં િે.’ ટાઢા પાણીએ ખસ કાઢતાાં દુકાનદારે કહ્યુાં : 
‘બાજુના સ્ટોરમાાં ઘણાાં-બધાાં પડયાાં િે, તયાાંથી   લઈ લો ને !’  

ઘરાકીને કારણે બહનેે આગળ પ્રશ્નોિરી પડતી મકૂીને 
કેલેન્ડરને એની મળૂ  ગ્યાએ િોડી ચાલતાાં થયાાં. દુકાનદારનો 
 વાબ મારા મગ માાં બઠેો નહીં. મારો વારો આવતાાં મેં 
દુકાનદારને   પિૂ્ુાં : ‘રેત્તપિંગ તટૂી ગયુાં િે એટલે કેલેન્ડર 
માંરદરને પરત કરવુાં િે એ વાત મારા ગળે ન ઊતરી.’ એ બહનેે 
મને કેલન્ડરની રકિંમત પિૂી હોત તો મારો ઉિર અલગ હોત.’ 

દુકાનદારે કહ્યુાં ‘જે રીતના એમણ ે મને વાત કરી એ 
ઉપરથી એમના મનની વાત સમજી ગયો હતો. એટલે મારે 
એવુાં કહ્યુાં પડ્ુાં.’ 

‘હુાં સમજ્યો નરહ.’ મેં ઇન્તજેારી વયસત કરી. 
‘કેલેન્ડર િેલ્લુાં િે તે જાણીને એમને એ મફતમાાં લેવુાં 

હત ુાં.’ દુકાનદારે સ્પષ્ટતા કરી. 
‘ઓહ ! આઈ સી !’ વાત સમજાતાાં મેં કહ્યુાં : ‘કેલેન્ડરની 

રકિંમત બહ ુબહ ુતો ત્રણ કે ચાર ડૉલર હરે્. તમે સામે ચડીને 
રકિંમત કહી હોત તો માંરદર માટે ત્રણ-ચાર ડૉલર ખરચવા કોણ 
તૈયાર ન હોય ?’  

‘તમે આપણી પ્રજાન ે ઓળખતા નથી.’ દુકાનદાર 
બોલ્યો. ‘મેં  ો મગનુાં નામ મરી પાડ્ુાં હોય તો આ બહને સામે 
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ચડીને મને કહતે : ત્રણ ડૉલરમાાં શુાં આપવાનુાં હોય ? કહી 
કેલેન્ડર લઈ ચાલ્યાાં ગયાાં હોત.  

મને દુકાનદારની વાત બરોબર હવે ગળે ઊતરી ગઈ.  
મફતમાાં વસ્તઓુ મેળવવામાાં માનવીઓ જેટલા દોત્તર્ત 

િે તેટલા મફતમાાં વસ્તઓુ આપનાર મહાન દોત્તર્ત િે.  
એક ગ ુરાતી માત્તસકની વાત અત્રે યાદ આવી જાય િે.  
આ માત્તસક અમેરરકામાાં નવુાં નવુાં હત ુાં. માત્તસકના પ્રકાર્કે 

ર્હરેના ભારતીય સ્ટોરોમાાં ર્રૂઆતના થોડાક અંકો મફતમાાં 
વહેંચવા મકૂ્યા. મફતમાાં મળતુાં હોય અને તેમાાંયે સામે ચાલીને 
કોઈ આપતુાં હોય તો કોણ ના કહવેાનુાં િે ? પ્રકાર્કને એના 
માત્તસકની વાત લોકોમાાં ફેલાવવી હતી. લોકોને મફતમાાં વાાંચતા 
કરવા હતા. એક વર્શમાાં એ માત્તસક મફતમાાં ઘરે ઘરે પહોંચી 
ગયુાં. બીજા વરે્ પ્રકાર્કે સ્ટોરમાાં અંકો મકૂ્યા પણ મફતમાાં નરહ 
! નરહ નફો નરહ નકુસાનના ધોરણે. નરહ જેવી રકિંમત એ 
માત્તસકની રાખવામાાં આવી. આદતને કારણ ે લોકો સ્ટોરમાાંથી 
માત્તસક લેવા તો લાગ્યા પણ કેત્તર્યર જ્યારે એના પૈસા ગણવા 
લાગ્યો તયારે સહ ુ ટપોટપ એ અંકો પાિા મકૂવા લાગ્યા. એક 
બહનેે તો પ્રકાર્કને ફોન કરી ધમકી આપતાાં કહ્યુાં : ‘આખુાં વર્શ 
મફતમાાં આપી હવ ેપૈસા માાંગો િો ?’ પ્રકાર્કે એ બહનેને ઠાંડાાં 
પાડતાાં કહ્યુાં : ‘જુઓ બહને, હુાં પણ ઘર-બાર લઈને બેઠો છાં. આ 
માત્તસક મને કાંઈ મફતમાાં નથી પડતુાં !’  

દલીલ ચાલ ુ રાખતાાં એ બહનેે કહલેુાં : ‘પહલેેથી   
મફતમાાં આપીને અમને મફતમાાં માગતાાં તમે   કરી નાખ્યાાં 
િે!’  
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ચોર કોટવાળને દાંડ ેએવી વાત હતી !  
આ બધા દાખલાઓ નજીવા નાણાાંની બચતની વાત િે. 

નજીવા નાણાાંની બચતની સામે સમય, સમા  અને સ્વમાનનુાં 
મલૂ્ય  ો આંકીએ તો સહનેુ સમજારે્ કે આ કાના-માતર 
વગરના ર્બ્દના સહવાસમાાં રહીને માણસો પણ કાના-માતર 
વગરના બની જાય િે !  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘લાલભાઈન ેલાફો પડયો ?’  
 ત્તમત્ર બારણુાં ખોલીને અમન ે‘આવો’થી સ્વાગત કરે તે 
પહલેાાં   મેં ત્તમત્રને લાલભાઈના સમાચાર આપી દીધા. બારણુાં 
બાંધ કરતાાં કરતાાં ત્તમતે્ર મને પિૂ્ુાં : ‘કયા લાલભાઈની વાત 
કરો િો ? 
 ‘ગામમાાં વળી કેટલા લાલભાઈ િે ?’ મેં સામો પ્રશ્ન 
કયો. ત્તમત્ર  વાબ આપે તે પહલેાાં   મેં મારા પ્રશ્નનો  વાબ 
આપતાાં કહ્યુાં, ‘હુાં તો ગ ુરાતી સમા વાળા લાલભાઈની વાત 
કરતો હતો.’  
 સોફા પર  ઈને હુાં બેઠો. ત્તમત્ર ખરુર્ી લાવી મારી પાસે 
બેસતાાં બોલ્યા : ‘તે લાલભાઈને કોણ ેલાફો માયો એ તમ ેન 
કહ્યુાં !’  
 ‘હુાં એમ કહુાં કે લાલભાઈને એમનાાં ઘરવાળાએ લાફો 
માયો તો તમે માનર્ો ?’  
 ‘ના’ ત્તમત્રે  વાબ આપ્યો. ‘એમનાાં ઘરવાળાાં તો 
ભગવાનનુાં માણસ િે.’  
 ‘કેમ, ભગવાન પણ કોક વાર ગરમ થાય કે નરહ ?’  
 ‘થાય’, ત્તમત્રે સાંમત્તત આપી. ‘પણ..... ઘરવાળાાંએ  ો 
લાફો માયો હોત તો આ વાત બહાર ન આવત.’ 

 

લાલભાઈને લાફો પડયો ?  
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 ‘તમારી વાત સાવ સાચી િે.’ ત્તમત્રની સાથ ે સાંમત 
થતાાં મેં કહ્યુાં. 
 ‘મારી જ જ્ઞાસા વધાયાશ વગર એ કહરે્ો કે લાલભાઈને 
કોણે ને ક્યાાં લાફો માયો ?’ ત્તમત્રની જાણવાની ઇછિા પ્રબળ 
બની રહી હતી. 
 ‘થોડુાં ઠાંડુાં પાણી આપર્ો પહલેાાં ?’ રૂમાલથી કપાળ 
પરનો પરસેવો લિૂતાાં હુાં બોલ્યો : ‘આ કાલ ર્હરેમાાં ગરમી 
ખબૂ પડ ેિે.’  
 ‘પાણી શુાં !’ ત્તમત્ર બોલ્યો, ‘તમારા માટે તો ખાસ  ોની 
વૉકરની બોટલ લઈ આવયો છાં. પાણીન ેબદલ ેવહીસ્કી   પીઓ 
ને’ બોલી ત્તમત્ર ઊભા થયા.  
 ‘ના, ભાઈ ના.’ ત્તમત્રનો હાથ પકડી એમને રોકતાાં મેં 
કહ્યુાં, ‘હુાં હમણાાં   માંરદરમાાંથી સીધો અહીં આવુાં છાં. ભગવાનનુાં 
મખુ હજુ ન ર આગળથી દૂર થયુાં નથી તયાાં સધુી આ રડ્રન્કથી 
મને લોભાવો મા.’  
 ઠાંડુાં પાણી આવયુાં. પાણી પીધા પિી મેં પાિી 
લાલભાઈની વાત ચાલ ુકરી. 
 ‘ગ ુરાતી સમા ની ત્તમરટિંગમાાં કોઈએ લાલભાઈન ે
લાફો માયો એવુાં એક ત્તમત્ર પાસેથી જાણવા મળ્યુાં િે.’ સ્પષ્ટતા 
કરતાાં મેં કહ્યુાં. 
 ‘શુાં કહો િો !’ આ સાાંભળી ત્તમત્રની આંખ  રા પહોળી 
થઈ ગઈ. ‘સમા ની ત્તમરટિંગમાાં હવે મારામારી થવા લાગી ?’  
 ‘એમાાં કાંઈ નવીન િે !’ બળતામાાં ઘી ઉમેરતાાં મેં કહ્યુાં, 
‘મહાભારત  ોયા પિી કોઈને પે્રરણાનુાં પાણી ચઢ્ુાં હરે્. 
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સગાઓ સાથે  ો ન્યાય માટે લડી ર્કાત ુાં હોય તો આ તો 
સમા ના નાતે સગા થયેલા િે. એમની સાથે અન્યાય માટે (કે 
પિી કારણ વગર) કેમ ન લડાય ?’  
 ‘શુાં થયુાં એ તો કહો.’ ત્તમત્રની ધીર  ખટૂવા આવી 
હતી. 
 ‘તો સાાંભળો, વાત એમ હતી કે એક કાયશકર સભામાાં 
બોલવા ઊભા થયા. એમની વાતમાાં ક્યાાંક ‘ગદ્ધાવૈતરુાં’ ર્બ્દનો 
પ્રયોગ કરવાનો થયો પણ, ગ ુરાતી નરહ બોલવાના અભાવે 
‘ગદ્ધાવૈતરુાં’ ર્બ્દ એમના મગ માાં તરુત   ન ઊપસી આવયો 
એટલે એમણે પેલો અંગ્રજેી ર્બ્દ ‘ડૉન્કી’ વાપયો. આમ 
ગ ુરાતી અને અંગ્રેજીવાળાં ભેળસેળ ભરેલુાં વાક્ય બહાર આવયુાં. 
કેટલાક શ્રોતા નોએ આ અંગ્રેજી ર્બ્દની આજુ-બાજુના 
ગ ુરાતી ર્બ્દોને પડતા મકૂીને ‘ડૉન્કી’ ર્બ્દ   સાાંભળ્યો 
(અંગ્રેજીના રહમાયતી એટલે). પરરણામે માાંસાહારી ધરતી પર 
વસતા કેટલાક આતમાઓનાાં લોહી ઊકળી ઊઠયાાં. ર્રમનો 
ર્ાંખનાદ થયો અને લાગણીઓના રથ પર સવાર થઈ યદુ્ધ માટે 
કેટલાક કદૂી પડયા. વાગ્બાણોનાાં તીર છૂટ્ાાં. બાંને પક્ષ વછચનેુાં 
અંતર ઓછાં થતાાં વાગ્બાણો અટકી ગયાાં પણ, કોઈએ 
ઉતાવળમાાં હાથનુાં હત્તથયાર અ માવી દીધુાં ! 
 ‘દીવાલ પરની, અરહિંસાના પજૂારી ગાાંધીજીની િબી 
પર ઘડીભર માટે અંધારાનુાં આવરણ ઓઢાઈ ગયુાં !’ 
 ‘તે લાલભાઈને એક ગાલ પર લાફો પડયો તો એમણ ે
બી ો ગાલ ધયો કે નરહ ?’ ત્તમતે્ર પિૂ્ુાં.  
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 ‘બી ો ગાલ ધયો હોત તો બીજા ગાલ પર પણ લાફો 
પડત  . તમે એમ માનો િો કે લાફો મારનારની ન ર પેલા 
ગાાંધીજીના ફોટા પર પડત ?’ થોડી વાર અટકી મેં ઉમેયુાં.  
 ‘ડૉન્કી ર્બ્દની આજુબાજુના બીજા ગ ુરાતી ર્બ્દો  ો 
એ સમજ્યા હોત તો વસતા શુાં કહવેા માગતો હતો એનો ભાવાથશ 
સમજાઈ જાત અને આ યદુ્ધ ન થાત. પણ એમ ન થયુાં એ 
આપણા સહ ુમાટે દુ:ખદ બીના બની ગઈ.’  
 ‘આ તો બહ ુખરાબ થયુાં !’ ત્તમત્ર ઢીલા પડતાાં બોલ્યા. 
 ‘આ તો સારુાં થયુાં કે લાફાથી પતયુાં.’  
 ‘એટલે તમે શુાં કહવેા માગો િો ? ત્તમતે્ર વચમાાં કદૂી 
પડતાાં પિૂ્ુાં.  
 ‘બાંદૂક રાખવાની હવે છૂટ મળી િે તયારે ભલૂેચકેૂ કોઈ 
આતમ-સ્વરક્ષણ માટે બાંદૂક લઈને બધે ફરતા હોય અને આવી 
કોઈ ત્તમરટિંગમાાં એમની હા રી હોય અન ેઆવરે્ને વર્ થઈને 
ગોળી િોડી બેસે તો ?’  
 ‘ના, ના. આપણો દેર્ી ભાઈ આવુાં ન કરે.’ ત્તમત્ર ે
બચાવ કરતાાં કહ્યુાં.  
 ‘અણગમતુાં વતશન કરતાાં જેને વડીલો વચમાાં નથી 
આવતા, સમા  વચમાાં ન આવ,ે ગામ વચમાાં ન આવે, ધરમ 
વચમાાં ન આવે કે પેલો ગાાંધીજીનો ફોટો વચમાાં ન આવે 
એવાને આવેર્ વખતે શુાં વચમાાં આવવાનુાં િે ?’ એકી શ્વાસે હુાં 
બોલી ગયો. પિી યાદ આવતાાં મેં કહ્યુાં : ‘આ યદુ્ધમાાં ટ્રૌપદીનાાં 
ચીર પણ ખેંચાયા િે એવુાં પણ સાાંભળવા મળ્યુાં િે !’  
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 ‘તમે ભાનમાાં તો િો ને ?’ ત્તમત્રે મારો હાથ પકડીને 
હલાવીને મને પિૂ્ુાં. 
 ‘ભાનમાાં તો છાં  .’ મેં કહ્યુાં, ‘હજુ તમે મને વહીસ્કી ધરી 
નથી !’ ત્તમત્રને મેં યાદ દેવડાવયુાં.  
 ‘તમે આ વાતમાાં મીઠુાં-મરચુાં તો નથી ભભરાવતા ?’  
 ‘તમને તો ખબર િે કે મારા સ્વભાવમાાં   એ નથી. 
આ તો કોઈની પાસેથી સાાંભળેલુાં એ હુાં તમને કહુાં છાં.’ મળૂ વાત 
પર આવતાાં મેં કહ્યુાં : ‘આ બધી મારામારીમાાં એક બહને વચમાાં 
આવી ગયાાં. ખબર નથી કે એ બહને બાંને સેનાઓને ર્ાન્ત 
પાડવા ઊભાાં થયાાં હતાાં કે એ પણ કોઈ એક સેનાની સાથે હતાાં. 
ગમે તેમ, ઝપાઝપીમાાં એમની સાડી ફાટી ગઈ.’  
 ‘આને તમ ેટ્રૌપદીના ચીરની સાથ ેસરખાવો િો ? તમ ે
પણ ખરા િો, હોં !!’ ત્તમત્રે મારો ઊધડો લેતાાં કહ્યુાં.  
 ‘કોઈની સાડી એમ તો ફાટે નરહ ને ? એને ફાડવા 
માટે હાથની  રૂર પડ ેકે નરહ ? એ હાથ કોઈ દુયોધન ત્તસવાય 
કોનો હોઈ ર્કે ?’ મહાભારતનો આશ્રય લતેાાં મેં કહ્યુાં.  
 ‘તે આટલા બધા ટોળામાાં ભીષ્મત્તપતામહ જેવો કોઈ ન 
નીકળ્યો ?’ મહાભારતનુાં એમનુાં જ્ઞાન બતાવતાાં એમણે પિૂ્ુાં.  
 ‘ભીષ્મત્તપતામહ જેવો કોઈ આતમા કદાચ આ સમયે 
હા ર હોય તો એને ઓળખવા જેવી ર્સ્સતર્ાળી વયસ્સત મળવી 
 ોઈએ ને !’  
 ‘ રૂર, આ ટોળામાાં કોઈ મામો ર્કુની આવી ગયો 
હોવો  ોઈએ.’ ત્તમત્રે એમના મહાભારતના જ્ઞાનની ઝાાંખી 
કરાવવી ચાલ ુરાખી. 
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 ‘મામા ર્કુનીને કાંઈ લેવા  વુાં પડ ેતેમ નથી. એ તો 
આપોઆપ ટોળામાાં આવી   જાય િે.’  
 ‘પણ... પિી પેલા બહનેનુાં શુાં થયુાં ?’ પાટા પર ગાડી 
લાવતાાં ત્તમતે્ર પિૂ્ુાં.  
 ‘બીજુ ાં તો શુાં થવાનુાં હત ુાં ? બહનેે મનોમન કૃષ્ણને યાદ 
કયાશ હરે્ અને કૃષ્ણે આવીને એમને કાનમાાં કહ્યુાં હરે્ કે  ો હુાં 
તારી સહાય માટે અતયારે આવુાં તો આ લોકો મારી કદર 
કરવાને બદલે ટીકા કરર્ે. મારી ટીકા થાય એનો મને વાાંધો 
નથી પણ, મારી ખાતર તમારી પણ ટીકા થાય એ મને ર્ોભ ે
નરહ...’  
 ‘હવે તમે રફલસફૂી પર ચઢી ગયા, ચઢી ગયાને ?’ 
મારી વાતને ટૂાંકાવતાાં ત્તમત્ર વચમાાં કદૂી પડયા.  
 કાન બટૂી પકડતાાં મેં કહ્યુાં : ‘ખરી વાત િે, તમ ેમન ે
ઓળખી કાઢ્ો.’  
 ‘આના પર લખે લખી નાખો.’ સચૂન કરતાાં ત્તમતે્ર કહ્યુાં : 
‘લોકો તમારો લેખ વાાંચર્ ે અને ભાત્તવમાાં ગાાંધીવાસમાાં  ઈ 
વાણી અને વતશણકૂ પર અંકુર્ રાખીને બીજાઓ માટે પે્રરણારૂપ 
થઈ પડવા સજાગ રહરેે્.’  
 ‘લેખ લખવાની ઇછિા તો િે.’ અંતરેછિા વયસત કરતાાં 
હુાં બોલ્યો. ‘તમારા આ સારા ત્તવચારોનુાં પે્રરણા બળ આજે મળ્યુાં 
એટલે લેખ  રૂર લખાર્,ે પણ...’  
 ‘કેમ અટકી ગયા !’  
 ‘મારા લેખનો ભાવાથશ પડતો મકૂીને કોઈ ર્કુની મારી 
ત્તવરુદ્ધમાાં વયહૂરચના કરે એની બીક મને લાગે િે.’  
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 એટલામાાં ડોરબેલ વાગ્યો. બીજા ત્તમત્રોન ેઆવકારવા 
ત્તમત્ર ઊઠયાાં.  
 લાલભાઈની વાતનો તયાાં   અંત આવી ગયો.  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ભારતમાાં મરણમખુ ે પડલેી માના સમાચાર જાણી, 
અમેરરકામાાં જુદાાં જુદાાં ર્હરેમાાં વસવાટ કરી રહલેાાં માજીનાાં 
સાંતાનો માન ે મળવા, માની ખબર કાઢવા  વાની તયૈારીમાાં 
ડબૂી ગયાાં. 
 માને એનાાં બધાાં   બાળકો માટે એક સરખો પે્રમ-
વાતસલ્ય હોય િે, જ્યારે બાળકોમાાં મા પ્રતયેનો પ્રેમ ઓિેવિ ે
અંરે્ વહેંચાયેલો  ોવા મળે િે. એમાાંયે દીકરાઓ કરતાાં 
દીકરીઓમાાં માની મમતા વધારે પ્રમાણમાાં  ોવા મળે િે. આ 
  કારણે માની ગાંભીર માાંદગીના સમાચાર જાણી એકની એક 
દીકરીએ પ્લેનના ભાડાની પરવા કયાશ વગર જે એર લાઇનની 
રટરકટ મળી એ મેળવી લીધી અને માની પાસ ેએ પહોંચી ગઈ.  
 ‘કાંકુમા, આંર્ખયુાં ખોલો... જુઓ અમેરરકાથી કુણ આય ુ
િ !’ માજીના કાન પાસે મોં લઈ  ઈ એક બાનએુ માજીને 
દીકરીના આગમનના સમાચાર આપ્યા. માજીએ આંખો ખોલી. 
દીકરીને સામે ઊભેલી  ોઈ. એને આવકારવા હોઠ હલાવયા પણ 
વાચા બહાર ન આવી. એટલે, હાથ થોડો ઊંચો કરીને દીકરીને 
આવકાર આપતાાં કહતેાાં હતાાં, ‘દીકરી ત ુાં આવી ગઈ ! ઘરે સહ ુ 
હમે-ખેમ તો િે ને ?’  
 માની વાણી સાાંભળવા ન મળતાાં માની ગાંભીર 
માાંદગીનો ખ્યાલ એમની દીકરીને આવી ગયો. માનો હાથ 

 

માજી    
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પોતાના હાથમાાં લઈન ેએ માની બાજુમાાં ખાટલામાાં બસેતાાંની 
સાથે ડસૂકે ડસૂકે રડી પડી. હાથના ઇર્ારાથી દીકરીને ન 
રડવાની માજીએ સચૂના કરી. આસપાસ બેઠેલા મરહલા વ ૃાંદે 
પણ માજીની દીકરીને રહિંમત આપતાાં એકી સાથે : ‘બનુ, તમ ે
રોર્ો તો માજીના આતમાને વધારે દખ લાગહ.ે તમારે તો એમનુાં 
દખ ઓછાં કરવાનુાં િ. તમારે તો હમેત રાખવાની િે. તમે 
આયાાં િો તો માજીના દલડાને ચેટલી ર્ાાંત્તત િ.’ 
 ર્ાાંત પડતાાં દીકરીએ માના માથા નજીક એક ટેબલ 
ગોઠવયુાં. ટેબલ પર શ્રી સ્વાત્તમનારાયાણ ભગવાનની િબી મકૂી. 
અમેરરકાથી ખાસ યાદ કરીને એ આ િબી લાવી હતી. ઘીનો 
દીવો કરીને, થેલીમાાંથી ટેપ રેકોડશર કાઢી, સતસાંગના ભ નોની 
કેસેટ વગાડવી ર્રૂ કરી. માજીના કાન પર ભગવાનના નામના 
સરૂો વહતેા મકૂીને માજીના મનને બીજે ભટકતુાં રોકવાનો 
દીકરીનો આ પ્રયતન હતો.  
 આવી ગાંભીર સ્સ્થત્તતમાાં દદીને  ોવા આવનાર બ ેઘડી 
ર્ાાંત બેઠા પિી, ગામ-ગપાટાની ગરમી વધારી મકૂી દદી અને 
દદીઓના સ્વ નોન ે બ ે ઘડી મ ૂાંઝવી મારતા હોય િે. આવા 
સમયે ગાંભીર અને મકૂ રહવે ુાં એ પણ એક સજા િે. ગામ-ગપાટા 
હાાંકનારને અટકાવવાનુાં કામ કોઈ કરવા આગળ પડતુાં નથી. 
પરરણામે સદીઓથી ચાલી આવતી પ્રથામાાં ફેરફાર  ોવા 
મળતો નથી. 
 ભ નોની ટેપે સૌની ગ ૂાંગળામણનો અંત લાવી દીધો. 
ભસ્સત સરૂોથી વાતાવરણમાાં પત્તવત્રતા પ્રવેર્વા માાંડી. મરણના 
ત્તવચારોમાાં ડબૂી ગયેલા કેટલાક આતમાઓને આ ભસ્સતરસના 
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સરૂોએ અનેરા સખુનો સ્વાદ પહોંચાડયો. તાલબદ્ધ ભ નોમાાં સહ ુ
સ્નાન કરી મનોમન પત્તવત્રતાનો અનભુવ કરવા લાગ્યા.  
 થોડા કલાકો પિી માજીનો નાનો દીકરો ને દીકરાની 
વહ ુ આવી પહોંછયા. માજીને એમના આગમનના સમાચાર 
દેવાયા. દીકરીની જેમ માજીએ દીકરાને અને વહનેુ આવકાયાશ 
અને હાથના ઇર્ારેથી ખબર-અંતર પિૂી લીધા.  
 ઔપચારરક વાતો પતાવી દીકરાએ શ્રી સ્વાત્તમનારાયણ 
ભગવાનનો ફોટો લઈને એ  ગ્યા પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો 
ફોટો કે જે અમેરરકાથી ખાસ યાદ કરીને લાવવામાાં આવયો હતો 
તે મકૂ્યો. ભ નોની જે ટેપ ચાલતી હતી એને અધવછચેથી   
અટકાવીને એની  ગ્યાએ હવે કૃષ્ણની ધનૂોની ટેપ વગાડવી 
ર્રૂ કરી દીધી. 
 ધમશ પાિળની ઘલેિામાાં માજીના આ દીકરાને એવો 
ત્તવચાર પણ ન આવયો કે એના આ પગલાથી પોતાની સગી 
બહનેને ખોટુાં લાગરે્ કે નરહ ? માજીની દીકરીએ એની નરી 
આંખ ે ોયુાં કે પોતાના ઇષ્ટદેવની િબી પોતાના સગા ભાઈએ 
  પિૂ્ા વગર હટાવી હતી.  ો ભાઈ અભણ હોત તો એન ે
આથી દુ:ખ ન થાત. પણ, આ ભાઈ તો ખબૂ ભણયો હતો. વળી 
અમેરરકા જેવા દેર્માાં કેટલાાંય વર્ોથી વસવાટ કરતો હતો. 
બી ો કોઈ પ્રસાંગ હોત તો એણ ે ભાઈને ક્યારનુાંયે સાંભળાવી 
દીધુાં હોત. પણ, આ ના આ ગાંભીર પ્રસાંગ ટાણે એ ગમ ખાઈ 
ગઈ ! એનો રોર્ દૂધના ઊભરાની જેમ આવીને ર્મી ગયો ! 
 એટલામાાં માજીનો મોટો દીકરો વહ ુસાથે આવી ગયો. 
માજીએ એમને પણ ખબૂ હતેથી આવકાયાશ. 
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 માજીનો મોટો દીકરો સાઈબાબાનો ભસત હતો. એણ ે
પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો ખસેડી લઈને એ  ગ્યાએ સાઈ 
બાબાનો ફોટો મકૂ્યો. ચાલતી ધનૂ પરૂી થતાાં એણે એનાાં 
ભ નોની ટેપ વગાડવી ર્રૂ કરી. 
 દીકરાઓ, દીકરાઓની વહઓુ અને દીકરીને  ોઈને 
માજીનુાં દદશ ઘટી ગયુાં હત ુાં. જે માજી આંખ ખોલી ર્કતાાં ન હતાાં 
તે હવે અવારનવાર આંખો ખોલી ર્કતાાં હતાાં. આંખ ખોલીન ે
સૌને ત્તનહાળી લેતાાં હતાાં. એમના મનની ર્ાાંત્તત મખુ પર આવીને 
િલકાતી હતી. ખબર કાઢવા આવનારની સાંખ્યામાાં વધારો 
થવા માાંડયો હતો. આવનારમાાંથી ઘણાાં માજીને સાંભળાવતાાં 
કહતેાાં હતાાં : ‘કાંકુબા, તમ ેતો નસીબદાર િો. તમારા હમાચાર 
હાાંભળતાાં   િોકરા ન ે િોડી આઈ ગ્યાાં ન ે તમારી ચાકરીમાાં 
ગોઠવાઈ પણ ગ્યાાં. આ કળયગુમાાં મા-બાપની ચાકરી કરનારા 
િોકરા મળવા મશુ્કેલ િ. તમે તો નસીબદાર િો.’  
 એક ખણૂામાાં બેઠાાં બેઠાાં માજીના દીકરાઓની ઘલેી 
ભસ્સતને ત્તનહાળી રહલેાાં એક પખુ્ત ઉમરનાાં બહનેથી સહન ન 
થતાાં ઊંચા સાદે એ બોલ્યાાં : ‘ભઈ, એક વાત પછૂાં ?’  
 ‘પિૂો, એમાાં પિૂવાનુાં ના હોય !’ માજીની દીકરી 
બોલી. 
 ‘મુાં તમારા જેટલુાં ભણી નહ. મારે તમને બે ર્બ્દો કેવા 
િ પણ ચેવી રીતે કેવા એ મુાં ક્યારની વચારતી’તી, તમે બધાાં 
તો ખબૂ ભણયાાં, ગણયાાં ને આ  દેર્ાવર  ઈ વસ્યાાં. તમારી 
જેમ બોલતાાં ના વડ ે તો મનેુ માફ કર ો. ગોમમાાં કોક વાર 
કથા-વારતા થાય એમાાંથી મેં હાાંભરેલુાં કે આપડો ધરમ ગમ ે
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તેવો હોય પણ એને વળગી રે’વુાં  ોઈએ એ   હાચો આપણો 
ધરમ. બીજાનો બાંગલો  ોઈ આપડી ઝૂાંપડી બાળી ના નાંખાય 
!.... આ બનેુ આવતાાં વેત માજીના મોથા પર સ્વાત્તમનારાયણ 
ભગવાનનો ફોટો મેલ્યો એ બહ ુ હારુ કયુાં. આ ભ નોની ટેપ 
વગાડી એ પણ હારુાં કયુાં !.. આ નોનો ભાઈ આયો ને એણ ે
સ્વાત્તમનારાયણ ભગવાનનો ફોટો લઈ લીધો ન ેએની  ગ્યા પર 
કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો મેલ્યો અને બેનની ટેપ પરૂી થાય ત ે
પેલાાં ભઈએ એમની ટેપ વગાડી. પિી મોટો ભઈ આયો ને એણ ે
પણ નોના ભઈની માફક કયુાં.... તમારામાાંથી કોઈને ના હજુ્યુાં કે 
ચાલો એક હારે તૈણ ભગવોનના ફોટા એકી હારે મેલીએ ને 
વારાફરતી ભ નોની ટેપ વગાડીએ. નોના ભઈએ બનુના 
ભગવોનનો ફોટો લઈ લીધો તયારે બનુના આતમાને ચેટલુાં ખોટુાં 
લાગ્યુાં િ એની ર્ચિંતા કરી નરહ !... ભગવોન તો એક   િ. આ 
તો એનાાં નામ અલગ અલગ િ. અમ ે તો ગોમડાના ગમાર 
કેવૈએ. અમારે તો તમારી પાાંહથેી કાાંક ર્ીખવાનુાં હોય એને 
બદલે મારે તમને આ બે ર્બ્દ આ  કે’વા પડ િ. તમે દેર્ાવર 
 ઈ તમારો કુળધરમ પણ ભલૂી ગયાાં ! તમારી માએ ઘરમાાં 
રો  કાળકામાનો દીવો કરી તમને મોટાાં કયાાં ભણાયાાં, ને એ 
માના પરતાપે દેર્ાવર પણ ગ્યા. બે પૈસા કમાયા ને આ  એ 
માના પરતાપે તમારે લીલી વાડી િ... તમે નોના હતા તયારે 
નાહી-ધોઈને કાળકામાના માંરદરે દરર્ન કરવા  તા’તા એ બધુાં 
આ  ત્તવસરાઈ ગ્યુાં િ. તમારામાાંથી કોઈને પણ થ્યુાં કે લાઓ 
કાળકામાનો ફોટો માજીના મોથા પાહ ેમેલીએ ! તમારી જેમ આ 
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મા િ તેમ આપડા ગોમની મા આ કાળકા િ.  તમારી માને ના 
ભલૂ્યા પણ આખા ગોમની માને ભલૂી ગ્યા ?’  
 એટલામાાં સ્ત્રીવ ૃાંદમાાંથી કોઈએ કાળકામાની  ય 
બોલાવી... બોલો ‘કાળકા માતની  ય !’  
  ય ઝીલતાાં ટોળામાાંથી મોટો અવા  થયો.... ‘બોલો 
કાળકા માતકી  ય !’  
 માજીના કાનમાાં કાળકામાનુાં નામ  ઈ ગુાંજી રહ્યુાં. 
 અતયાર સધુી ભ નોની ભસ્સતરસમાાં નહાઈ, પત્તવત્ર 
બની, પ્રાણને ખેંચી રહલેાાં માજીએ કાળકા માનુાં નામ સાાંભળવા 
મળતાાં એમની આંખો સદાને માટે બીડી દીધી.  
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અનકુ્રમર્ણકા  
 મીઠા લીમડાની વાત સ્ત્રીવગશમાાં નીકળે એની સાથ ે

પન્નાનુાં નામ પણ એ લોકોના હોઠ પર આવી જાય. 

 સ્ત્રીઓ પિી ભાગવત સાાંભળવા બેઠી હોય, કે પિી 

કોઈની કથામાાં ભેગી થઈ હોય, કે માંરદર, કે મહાદેવમાાં એકઠાાં 

થયાાં હોય અને  ો કોઈએ મીઠા લીમડાની વાત કાઢી િે કે 

આજુબાજુવાળાના કાન સરવા થાય   ! જેમની પાસે મીઠા 

લીમડાના િોડ ન હોય તે લોકો તો મીઠા લીમડાની વાત 

સાાંભળતાાં  , સમય અને સ્થળની મયાશદાને તોડીને વાત 

કરનારને પિૂી વળે, ‘અહીં વળી મીઠો લીમડો મળે િે ?’  વાત 

કાઢવાનુાં કારણ રજૂ કરતાાં કહ,ે ‘મારા પત્તતને મીઠા લીમડાની 

કઢી બહ ુભાવે ! મને કહરે્ો એ ક્યાાં મળે ?’ આ વખતે પન્નાનુાં 

નામ બહાર પડતુાં. જેમણે પન્નાની પાસેથી લીમડા મેળવયા હતા 

તે સહ ુજાણયે-અજાણયે પન્નાનુાં નામ વહતે ુાં મકૂી દેતા. 

 પન્નાને તયાાં મીઠા લીમડાના િોડ મેળવવા ઘણા 

બધાના ફોન આવતા. નજીકના ત્તમત્રોથી માાંડીને, ત્તમત્રોના ત્તમત્રો 

પન્ના પાસે પહોંચી  તા. પન્ના પોતાના સ્વભાવના કારણે કોઈન ે

ના પાડી ર્કતી નો’તી. પન્ના જેમ જેમ લીમડાના િોડ લોકોને 

આપતી તેમ તેમ કૂાંડામાાં બીજા િોડ ફૂટી નીકળતા. 

 

મીઠો લીમડો  
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 લોકોને લીમડા આપવામાાં પન્નાનો આનાંદ કોઈક વાર 

ત્તનરાર્ામાાં ત્તનચોવાઈ  તો. કેટલાકના ફોન તો ર્ત્તન-રત્તવની 

વહલેી સવારે આવતા. કેટલીક વાર પન્ના ફોન કરનારને 

ઓળખતી પણ ન હોય ! ઘણી વાર એવા ફોન આવે, ‘અમે એ 

બાજુ આવવાના િીએ તો  ો તમારે લીમડાના ‘એકસ્ટ્રા’ િોડ 

હોય તો અમે લતેાાં  ઈએ.’ પન્નાએ આવનારને  ો ભલૂમાાં હા 

પાડી હોય તો તે લોકો સમયસર આવ ેપણ નહીં. પન્ના એમની 

રાહ  ોવામાાં ને  ોવામાાં ઘરકામમાાં મન પણ પરોવી ર્કતી 

નો’તી.  

 આ બધામાાં રેણકુાની વાત તો જાણવા જેવી િે.  

 રેણકુાએ એક વાર એની એક બહનેપણીને તયાાં મીઠા 

લીમડાનો િોડ  ોયો, કે જેની મીઠી સગુ ાંધથી એ અંજાઈ ગઈ. 

આમ તો એના યાડશમાાં ત્રણ મોટાાં કૂાંડામાાં લીમડા મોટા થઈ રહ્યા 

હતા. પણ, એની બહનેપણીના લીમડા જેવી એમાાં સગુ ાંધ ન 

હતી. માનવીનો એ સ્વભાવ િે કે એની પાસે જે વસ્ત ુ હોય 

તેનાથી ઉછચતર એવી   વસ્ત ુબીજા કોઈ પાસે હોય તો તે 

મેળવવા મનોમન એ માંથન કયાશ કરે િે. રેણકુાનુાં પણ એવુાં   

થયુાં. બહનેપણી પાસેથી પન્નાનુાં નામ-ઠામ જાણી લીધુાં. રેણકુાએ 

બહનેપણીના ઘરેથી પન્નાને ફોન કયો, ‘પન્નાબહને િે કે ?’  

 ‘આપ કોણ ?’ પન્નાના પત્તતએ પિૂ્ુાં. 

 ‘હુાં રેણકુા બોલુાં છાં.’  
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 ‘ફોન ચાલ ુરાખ ો. હુાં એને બોલાવુાં છાં.’  

 ‘હલે્લો !’ રરસીવર ઉપાડી પન્ના બોલી.  

 ‘પન્નાબહને, હુાં રેણકુા શ્રોફ બોલુાં છાં. તમે આપેલો 

લીમડો એક બહનેપણીને તયાાં  ોયો. એ લીમડાની શુાં સગુ ાંધ િે 

! આવો સગુ ાંધીવાળો લીમડો મેં આ  સધુી  ોયો નથી. તમે 

ખબૂ કાળજીપવૂશક એની સાંભાળ લેતાાં લાગો િો !’  

 ‘મને ફોન કરી જાણ કરવા માટે આભાર.’  

 ‘તમે બધાને લીમડા આપો િો તો એક મારા માટે ન 

કાઢી આપો ?’ મદુ્દાની વાત પર આવતાાં રેણકુાએ પિૂ્ુાં. 

 ‘ક્યારે લેવા આવો િો ?’ પન્નાએ પ્રશ્ન કયો. 

 ‘તમે કહો તયારે !’ અણધારી સફળતા મળ્યાના 

આનાંદમાાં આવી રેણકુાએ કહ્યુાં. 

 ‘કાલે સવારે નવ વાગે ફાવરે્  ?  

 ‘વેલ, નવ વાગે તો મારે ગીતાના કલાસ િે.’  

 ‘તો, તમને અનકુળૂ હોય તે સમયે આવો.’  

 ‘વગશમાાંથી છૂટી બારેક વાગ ેઆવુાં તો ?’  

 પન્ના હા પાડવા  તી હતી પણ, એને થયુાં કે બાર 

વાગે લાંચનો સમય હરે્ અને મારા સ્વભાવ પ્રમાણે હુાં એમને 

લાંચનો આગ્રહ કરી બેસવાની. ભતૂકાળના કડવા અનભુવો આંખ 

આગળ તરી આવયા.  
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 ‘ના, મને એ સમય અનકુળૂ નથી.’ પન્નાએ ઘસીને ના 

પાડી દીધી.  

 રેણકુાને થયુાં કે  ો આજે મળેલી આ તક ગમુાવી તો 

આવી તક ફરી ક્યારે મળરે્ !  

 રેણકુાએ સામે ચડીને પન્નાને પિૂ્ુાં, ‘પન્નાબહને, કાલ ે

સાાં ના ચાર વાગ ેઆવુાં તો ?’  

 ‘બરોબર િે, મને ફાવર્ે.’ પન્નાએ સાંમત્તત આપતાાં કહ્યુાં: 

‘જુઓ, બરોબર ચાર વાગ ેઅહીં પહોંચી જાવ એમ નીકળ ો.’ 

કાંઈક યાદ આવતાાં પન્નાએ ઉમેયુાં, ‘મારી પાસે કૂાંડુાં નથી તો 

માટી સાથે કૂાંડુાં લાવવાનુાં ભલૂતાાં નહીં !’  

 પન્નાને રેણકુા સાથે કડક બનવુાં પડ્ુાં. ન બને તો એ 

કરે પણ શુાં ! લોકોએ   એને ઘડી કાઢી િે. આ સધુીમાાં ઘરનાાં 

કેટલાાંયે કૂાંડા ાં અને યાડશની માટી લીમડા સાથે લોકોને આપી 

હતી. 

 રેણકુા સમયસર પન્નાન ે તયાાં આવી પહોંચી. પન્નાન ે

ઘડીભર આિયશ તો થયુાં પણ રેણકુા સમયસર આવી એટલ ે

એના પ્રતયે રદલમાાં લાગણી પણ થઈ.  

 પન્નાએ પોતાના કૂાંડામાાંથી એક િોડ કાઢીને રેણકુાના 

કૂાંડામાાં રોપ્યો. પાણી ચાલ ુકરીને થોડુાં પાણી પણ િોડને આપ્યુાં. 

પન્ના પર પ્રર્ાંસાના પષુ્પો પાથરવાનો સમય ઓળખી લઈ 

રેણકુા બોલી, ‘પન્નાબહને તમારો લીમડો સરસ ફાલ્યો િે. તમે 
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એની ખબૂ કાળજી લતેાાં લાગો િો એની ખાતરી હવે મને થઈ 

ગઈ િે. હુાં  ોઈ ર્કુાં છાં કે લીમડાની સુાંગ ાંધની જેમ તમારો 

સ્વભાવ પણ સવુાત્તસત િે. પ્રર્ાંસા નથી કરતી પણ સાચુાં કહુાં છાં. 

ગામમાાં ઘણા બધાને તમ ે લીમડાના િોડ આપ્યા િે, એની 

વાતો મારા કાને ઘણી આવી િે.’ 

 ‘થેંક્,ૂ રેણકુાબહને.’  

 ‘પન્નાબહને, તમને વાાંધો ન હોય તો તમારુાં યાડશ ફરીને 

 ોઉં ?’ 

 ‘ રૂર,  રૂર ચાલો હુાં   તમને બધુાં બતાવુાં.’  

 પન્ના રેણકુાના માખણ બોલમાાં લપસતી  તી હતી. 

 મોગરાનાાં ફૂલ  ોઈ રેણકુા અટકી, ‘તમારે તયાાં 

મોગરાના િોડ િે એવા િોડ મેળવવા હુાં કેટલીયે નસશરીમાાં 

રખડી, પણ મને ક્યાાંય ે િોડ મળ્યો નહીં. મારા હસબન્ડ 

મોગરાની વેણી બાાંધવાના આગ્રહ રાખે.  ો હુાં મોગરાની વેણી 

ન મકુૂાં તો મારી સાથે ત્તપકચર  ોવાય ન આવે.’  

 ‘તો તો, મારે તમને મોગરો પણ કાઢી આપવો પડર્ ે

?’ પન્નાએ તાંગ ન ર કરી રેણકુાની સામે  ોયુાં. 

 ‘આપો તો સારુાં, પણ તમને પિી એવુાં ન થવુાં  ોઈએ 

કે આંગળી આપતાાં મેં હાથ પકડયો.’ બ-ેચાર ડગલાાં એ બાંન ે

આગળ ગયાાં. માાંડવા પર વીંટળાયેલા વેલાઓને  ોઈ રેણકુાએ 

િોડને પરખવા મનોમન માંથન કયુાં પણ, એમાાં સફળતા ન 
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મળતાાં પન્નાને   પિૂ્ુાં, ‘આ િોડ ર્ાના િે ?’ પન્ના બોલી, 

‘પરવર’ 

 પરવર તો મારા હસબન્ડનુાં ત્તપ્રય ર્ાક િે. ભારતમાાં 

અમારે તયાાં ત્તસઝનમાાં એ દરરો  આ ર્ાકનો આગ્રહ રાખતા. 

અહીં મળતાાં નથી એનુાં એમને ઘણુાં દુ:ખ િે. પરવર અહીં થાય 

િે એની ખબર અમને નો’તી.’  

 રેણકુાના સ્વભાવનો પરરચય પન્નાને હવે પરેૂપરૂો થઈ 

ગયો હતો. એટલે  , પન્નાએ બધુાં સાાંભળીને આંખ આડા કાન 

કયાશ. થોડ ે આગળ ગયા તયાાં પાતરાના િોડને  ોઈ રેણકુા 

બોલી, ‘આ પાતરાના િોડ િે ને ?’  

 ‘હા, તમે એન ેબરોબર ઓળખી ગયાાં.’  

 ‘પાતરાાં તો અમને બાંનેને ખબૂ   ભાવે. પાતરાાં કયાશ 

હોય તયારે રસોઈમાાં હુાં બીજુ ાં કશુાં   ન કરુાં. ચા સાથે અમે 

પાતરાાં ધરાઈને ખાઈએ...!’ આટલી વાત કરીને રેણકુાએ ત્તવર્ય 

બદલ્યો ! તમારી લોન કેટલી સરસ િે ! મારા હસબન્ડને આમાાં 

 રાયે રસ નરહ, ટી.વી. પર ગેઇમ  ોવામાાં   એમને વધારે 

રસ ! 

 પોતાના પત્તતની થોડી ત્તનિંદા કરી, પારકાના પત્તતની 

પ્રર્ાંસા કરી, પન્નાની પાસેથી વધ ુ મેળવવાનો રેણકુાએ પ્રયતન 

તો કયો પણ, પન્નાની વાણી કે વતશણકૂમાાં કાંઈ ફેર ન  ણાયો. 

રેણકુા આગળ બોલવાનુાં સાહસ ન કરી ર્કી. બે ઘડી બાંને મૌન 
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રહ્યાાં. યાડશનો આંટો પરૂો થતાાં પન્નાએ રેણકુાને પિૂ્ુાં, ‘થોડી ચા 

લેર્ો.’  

 ‘આટલી બધી તમને તકલીફ આપ્યા પિી ચા માટેની 

તકલીફ આપવાનો જીવ ચાલતો નથી. ફરી આવીર્ તયારે 

ડબ્બલ પી લઈર્. ઓ.કે ?’  

 ‘ઓ.કે.’ કહી બાંને છૂટાાં પડયાાં. 

 અઠવારડયા પિી રેણકુાનો પન્ના પર ફોન આવયો. 

‘પન્નાબહને, તમારો િોડ તો સકુાઈ ગયો !’ પોતાની ભલૂ તરફ  

અંગરુ્લત્તનદેર્ કરતાાં રેણકુાએ ઉમેયુાં, ‘મેં કદાચ તમારી જેમ 

એની સાંભાળ લીધી નહીં હોય !’  

 પન્નાએ આ વખતે સામે ચડીને કહ્યુાં, ‘કર્ો વાાંધો નરહ. 

કાલે સાાં ના પાાંચ વાગે આવીને બી ો લીમડો લઈ   ો !’  

 ‘થેંક્ ૂવેરી મચ, પન્નાબહને’ 

 બીજે રદવસે રેણકુાને લીમડો કાઢી આપતાાં પન્નાએ 

િોડની સાંભાળ લેવાનો એક પાઠ પણ રેણકુાને ર્ીખવાડી દીધો 

હતો. 

 ફરી અઠવારડયા બાદ રેણકુાનો પન્ના પર ફોન આવયો. 

િોડ પાિો સકુાઈ ગયો હતો ! પણ, આ વખતે રેણકુાએ એક 

ડગ આગળ આવી, રહિંમત કરીને પન્નાને પિૂ્ુાં, ‘પન્નાબહને, હુાં 

તમને ઘડી ઘડી ઘણી તકલીફ આપુાં છાં એ માટે ક્ષમા કરર્ો.  ો 
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તમને વાાંધો ન હોય તો, આ વખતે મારાાં કૂાંડા ાંને તમારે તયાાં   

રાખીને લીમડો બરોબર વધે તયારે લઈ જાઉં તો ?’  

 પન્નાને સાંમત થવુાં ન હત ુાં પણ કોણ જાણે એણ ે હા 

પાડતાાં તો પાડી દીધી. 

 રેણકુાનો લીમડો પન્નાને તયાાં રદવસે ન વધે એટલો 

રાતે્ર વધતો  તો હતો. એક રદવસે પન્નાએ રેણકુાને ફોન કરી 

લીમડો લઈ  વાનુાં કહ્યુાં. એના  વાબમાાં રેણકુાએ  ણાવયુાં કે 

થોડો મોટો થવા દો આમેય એની ક્યાાં ઉતાવળ િે ? 

 એક રદવસ અચાનક રેણકુા પન્નાને તયાાં આવી પહોંચી. 

પન્નાને તયાાં ચાર-પાાંચ લીમડાની લાઇન  ોઈને એણે પન્નાન ે

પિૂ્ુાં, ‘પન્નાબહને, આમાાં મારો લીમડો કયો િે ?’  

 આંગળી ર્ચિંધી પન્નાએ કહ્યુાં, ‘આ બાજુ િે તે તમારો 

િે.’  

 ‘તો પેલી બાજુ આ સરસ મજાનો ખીલેલો િે એ 

લીમડો કોનો િે ?’ રેણકુાએ પ્રશ્ન કયો. 

 ‘મારી એક ફે્રન્ડનો િે’ પન્નાએ  વાબ આપ્યો. રેણકુાને 

એ લીમડાની માગણી મકૂવાનો ત્તવચાર આવયો પણ હોઠે 

આવેલા ર્બ્દો એ ઝટ ગળી ગઈ. રેણકુા એનો લીમડો લઈ 

પન્નાનો ખબૂ ખબૂ આભાર માની, પન્નાથી છૂટી પડી. 

 આ સાલ ખબૂ   ઠાંડીના કારણે પન્નાના બધા   

લીમડા બળી ગયા હતા. પન્ના આ વખતે પહલેી વાર લીમડા 
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વગરની રહી ગઈ હતી. ત્તમત્રવતુશળમાાં ઘણીએ તપાસ કરી, પણ, 

બધાની પાસેથી એક    વાબ સાાંભળવા મળતો હતો, ‘અમારે 

પણ ઠાંડીમાાં એકે લીમડો બછયો નથી.’  

 પન્નાએ ગ્રોસરી સ્ટોરમાાં લીમડો વેચાતો  ોયો. પન્નાએ 

સારો  ોઈ એક લીમડો ખરીદ્યો. પૈસા ચકૂવતી વખતે પન્નાએ 

વેપારીને સ્વાભાત્તવક ભાવે પિૂ્ુાં, ‘આ લીમડા તમ ે તમારા 

યાડશમાાં ઉગાડો િો ?’  

 ‘ના, આ તો રેણકુાબહને વેચવા મકૂી જાય િે.’ 

દુકાનદારથી બોલતાાં તો બોલાઈ ગયુાં. પણ, પન્ના ફોન નાંબર 

માગે તો ફોન નાંબર આપવાની ભલૂ ન કરવી એનો ત્તનણશય કરી 

લીધો. 

 ઘરે પહોંચતા સધુીમાાં પન્નાના માનસ પરથી રેણકુા 

નીચી ન ઊતરી. રેણકુા પાસે લીમડાની માગણી કરવા િતાાંયે 

એણે ઘસીને ના પાડી હતી. ઘડીભર એ માની ગઈ હતી કે આ 

વખતની ઠાંડીમાાં કોઈનાયે લીમડા બચવા પામ્યા નરહ હોય. 

પણ, રેણકુા લીમડાને ગ્રોસરી સ્ટોરમાાં વેચતી હરે્ એની કલ્પના 

પણ એણે કરી ન હતી. આ બાઈ જીભની ખાલી મીઠી હતી. 

અંદરથી આવી નીકળર્ ે એની ખબર હોત તો એણે કદીયે 

આટલી મદદ એને કરી ન હોત. ભતૂકાળ વાગોળતી  તી હતી 

તેમ તેમ રેણકુા ઉપર ત્તતરસ્કારનાાં તીર એ િોડતી  તી હતી. 
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 ઘરે પહોંચી એણે રેણકુાને ફોન  ોડયો, ‘રેણકુાબહને, હુાં 

પન્ના બોલુાં છાં, ઓળખાણ પડી કે ?’  

 ‘હા.. હા.. કેમ ન પડ ે?’ રેણકુાએ ઉિર આપ્યો.  

 ‘તમે તો કહતેાાં હતાાં કે તમારે આ સાલ એકે લીમડો 

થયો નથી. પણ સ્ટોરમાાંથી તમારા યાડશમાાં મોટો થયલેો લીમડો 

હુાં ખરીદીને લાવી.’ રેણકુાએ તરત તત ફફ કરીને વાતને આડ ે

પાટે ચડાવવા પ્રયતન કયો પણ પન્નાને સાંતોર્ ન થયો. 

 લીમડાની મીઠાર્ કડવાર્ના ક્યારામાાંથી કદીયે બહાર 

આવી ન ર્કી  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ધીરે ધીરે આખુાં ર્હરે રમેર્ભાઈને એમના હૉલને 

કારણે ઓળખતુાં થઈ ગયુાં હત ુાં.  

 કોઈનો  ન્મરદન હોય, કે બેબીર્ાવર હોય, કે 

ગ્રેજ્યએુર્નની પાટી હોય, કે પિી લગ્ન એત્તનવસશરી હોય તયારે 

હૉલ ‘બકુ’ કરાવવા રમેર્ભાઈને સહ ુયાદ કરતા. રમેર્ભાઈના 

એપાટશમેન્ટનો હૉલ મફતમાાં મળતો હતો એ સહનુ ુાં આકર્શણ 

હત ુાં.  

 રમેર્ભાઈના નજીકના ત્તમત્રોને આ હૉલનો લાભ તો 

મળતો   હતો પણ ધીરે ધીરે ત્તમત્રોના ત્તમત્રો પણ ઓળખાણની 

ખાણ ખોદીને રમેર્ભાઈ સધુી પહોંચી ગયા હતા. 

 આમ તો ર્હરેમાાં ઘણા બધા હૉલ હતા. મોટો હૉલ 

મળે તો રસોડાની સગવડ ન મળે. રસોડાની સગવડવાળો હૉલ 

મળે તો હૉલ નાના હોય. સગવડવાળો હૉલ મળે તો હૉલનુાં 

ભાડુાં ભારે પડતુાં હત ુાં. રમેર્ભાઈવાળો હૉલ નરહ મોટો, નરહ 

નાનો અને ભાડા વગરનો મળતો હતો. સો ડૉલર રડપોર્ઝટ 

ભરવી પડતી હતી પણ એ પાિળથી પરત મળતી હતી,  ો 

સાફસફૂી કરી હૉલ પરત કરાય તો.  

 

હૉલની હલચલ 
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 ર્રૂ ર્રૂમાાં આ હૉલની વાત નજીકના ગણયા-ગાાંઠયા  

ત્તમત્રોને   ખબર હતી. મફત મળતી વસ્તનુી વાત મફતમાાં 

પવનવેગે સૌની પાસે પહોંચી જાય િે ! 

 રમેર્ભાઈનુાં રદલ, બીજાનુાં દુ:ખ  ોઈ દ્રવી જાય એવુાં 

હત ુાં. એમનો સ્વભાવ સેવાભાવી અને સહનેુ સાથ આપનારો 

હતો. 

 હૉલ એટલા બધા લોકોથી ‘બકુ’ થવા લાગ્યો કે  

મરહનામાાં ભાગ્યે   એક કે બે વીકએન્ડ ખાલી  તા હતા. 

ક્યારેક શકુ્ર, ર્ત્તન અને રત્તવવાર સળાંગ નીકળી  તા હતા. 

હૉલની રડપોર્ઝટનો ચેક સમયસર ન આવયો હોય તો ફોન 

કરીને ત્તમત્રબાંધનેુ એ યાદ દેવડાવતા હતા. કેટલાાંક તસ્દી લઈ 

તરુત   રડપોર્ઝટ આપી આવતા હતા તો કેટલાક કામનાાં 

બહાનાાં કાઢીને સામે ચડીને રમેર્ભાઈને કહતેા :  

 ‘રમેર્ભાઈ, જુઓને ‘વેધર’ કેટલી ખરાબ િે ! વરસાદ 

ખબૂ પડ ેિે. રસ્તાઓ ‘ફલડ’ થાય િે ને એમાાં ફસાઈ ગયા તો 

નરહ ઘરના કે ઘાટના. તમને વાાંધો ન હોય તો મારા વતી 

રડપોર્ઝટ ભરી દેર્ો ? સ્વભાવને કારણે રમેર્ભાઈ ના પાડી 

ર્કતા ન હતા. રડપોર્ઝટ પાિી તો આવવાની   િે એટલ ે

પોતાનો ચેક લખી રડપોર્ઝટ ભરી પણ દેતા હતા. જે લોકો ચેક 

લઈ રડપોર્ઝટ આપવા આવતા હતા એમને રમેર્ભાઈ ચા-

નાસ્તાથી સ્વાગત પણ કરતા હતા. 
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 સારા સ્વભાવની સગુ ાંધ લેવા માટે સ્વાથશરૂપી નાક થોડુાં 

બાંધ રખાય િે ? 

 પાટી પરૂી થયા પિી હૉલની સાફસફૂીના સવાલો 

ઊભા થવા લાગ્યા. ર્ત્તનવારે પાટી જેની હોય એને રત્તવવારની 

પાટીની ખબર પડી  તી હતી. એમાાંયે  ો રત્તવવારે ભારતીય 

 નની પાટી હોય તો ર્ત્તનવારવાળા સાફસફૂીમાાં આંખ આડા 

કાન કરવા લાગ્યા. રત્તવવારવાળાને પાટી લાંબાઈ  તી હોય 

અને બીજા રદવસે કામે  વાની ર્ચિંતામાાં સાફસફૂીમાાં બરોબર 

ર્ચિ ચોંટાડતા ન હતા. રડપોર્ઝટ પાિી મળેવવા રમરે્ભાઈન ે

 વુાં પડત ુાં હત ુાં તયારે મેને ર સાથે માથાકટૂમાાં એમને   પડવુાં 

પડત ુાં હત ુાં. કોઈના રડપોર્ઝટના પૈસા ક્યાાંય એ પોતાના   

કપાય િે એવુાં ત્તવચારી, ઘરનુાં વેક્મુ સલીનર લાવી હૉલ 

બરોબર સાફ કરીને પરેૂપરૂી રડપોર્ઝટ પાિી મેળવતા હતા. 

 એક વાર હૉલ બરોબર સાફ નરહ થયો હોય અન ે

પોતાનાથી  ઈ નરહ ર્કવાને કારણે પતનીન ે રડપોર્ઝટ લેવા 

મોકલી. મેને રે રડપોર્ઝટમાાંથી પૈસા કાપ્યા. પતનીએ ઘરે  ઈને 

રમેર્ભાઈને સઘળી વાત કરી. રમેર્ભાઈએ હૉલ ‘બકુ’ 

કરાવનારને ફોન કયો. 

 ‘હુાં રમેર્ બોલુાં છાં. તમે હૉલ બરોબર સાફ કયો ન હતો 

એટલે મેને રે 30 ડૉલર કાપી લીધા િે.’  

 ‘અમે તો હૉલ બરોબર સાફ કયો હતો.’  
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 ‘તમે હૉલ બરોબર સાફ કયો હર્ે એની ના નથી પણ 

બાથરૂમ બહ ુ  ગાંદાાં હતાાં. કમોડમાાં કોઈએ ડાયપર નાખ્યુાં હરે્ 

કે જેથી કમોડ કામ કરતુાં ન હત ુાં.’  

 પૈસા કપાય એ કોન ેગમ ે? એમાાંયે બીજાની ભલૂને 

કારણે પોતાનો ભોગ આપવાનુાં કોઈને પણ ન ગમે. ઘડીભર 

ગસુ્સો પણ આવી જાય.  

 ‘પણ તમે મેને રને ન સમજાવો કે આમાાં મારી ભલૂ 

નથી. કોઈની ઉપર કાબ ૂકેમ રાખી ર્કાય ?’  

 ‘તમે એમ માનો િો કે મેં મેને રને સમજાવવામાાં કાંઈ 

બાકી રાખ્યુાં હરે્ ? પૈસા પાિા મેળવવાની માથાકટૂ કરવા  તાાં 

હૉલ હાથમાાંથી ચાલ્યો જાય એનો પણ ત્તવચાર કરવો  ોઈએ ન ે

! આજે તમારો પ્રસાંગ પરૂો થઈ ગયો પણ કાલ ેઆપણા   કોઈ 

ત્તમત્રનો પ્રસાંગ આગળ આવવાનો   િે. પૈસાને પહોંચી વળીશુાં 

પણ ગમુાવેલી નામનાને અને હૉલને પાિા મેળવી નરહ 

ર્કીએ.’  

 ‘સારુાં’ સનાતન સતય ગળે ઊતરતાાં પેલા ભાઈએ કહ્યુાં, 

‘તો હુાં  તાાં આવતાાં તમને 30 ડૉલર આપતો  ઈર્.’  

 ‘ઓ.કે.’ કહી રમેર્ભાઈએ ફોન મકૂી દીધો. 

 રમેર્ભાઈને આ સધુી એ 30 ડૉલર મળ્યા નથી !!  

 એક વાર એક ભાઈ ઘરેથી વેક્મુ સલીનર લાવવાનુાં 

ભલૂી ગયા. ઘર  રા દૂર હત ુાં એટલે રમેર્ભાઈનુાં વેક્મુ 
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સલીનર માગી આવયા. કાગનુાં બેસવુાં ને ડાળનુાં પડવુાં એવુાં થયુાં. 

રમેર્ભાઈને જ્યારે પોતાને વાપરવાનો સમય થયો તયારે ખબર 

પડી કે વેક્મુ સલીનર ચાલતુાં ન હત ુાં. પેલા ભાઈ માગી ગયાને 

અઠવારડયા ઉપર થઈ ગયુાં હત ુાં એટલે એમને તો પિૂાય   નરહ 

કે વેક્મુ સલીનરને શુાં થયુાં ? અને કદાચ વાતવાતમાાં આ 

બાબતનો અણસા’ર કરવા  તાાં  વાબ મળવાનો હતો કે, અમે 

વાપયુાં તયાાં સધુી તો ચાલતુાં હત ુાં. 

 રમેર્ભાઈને એને રરપેર કયાશ વગર છૂટકો ન હતો. 

 એક વાર એવો પ્રસાંગ બની ગયો કે જેને કારણ ે

રમેર્ભાઈ સમા સેવાથી ડરી ગયા ! 

 એમના એક ખાસ ત્તમત્ર માટે એમણે હૉલ ‘બકુ’ 

કરાવયો. પાટીના બે-ચાર રદવસ બાકી હતા તયાાં દૂરના એક 

ત્તમત્રનો ફોન આવયો. 

 ‘રમેર્ભાઈ, આવતા રત્તવવારે મેં એક પાટી રાખી િે 

તેમાાં આવવા આમાંત્રણ માટે ફોન કયો િે.’  

 ‘પાટી ર્ાની િે ?’ રમેર્ભાઈએ પિૂ્ુાં. 

 ‘અમારી ત્તસલ્વર મેરે  એત્તનવસશરી િે.’  

 ‘અર્ભનાંદન, પાટી ક્યાાં રાખી િે ?’ રમેર્ભાઈએ 

સ્વાભાત્તવક વતૃ્તિથી પિૂ્ુાં. 

 ‘તમારા એપાટશમેન્ટના હૉલમાાં’ 
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 ‘ઊભા રહો, એ કેવી રીતે બની ર્કે ? એ રદવસે તો મેં 

મારા એક ખાસ ત્તમત્ર માટે હૉલ બકુ કરાવયો િે !’  

 ‘એ તો મેને રે કેન્સલ કયો.’  

 ‘શુાં કહ્યુાં !’ આિયશમાાં પડી  તાાં રમેર્ભાઈ બોલ્યા, 

‘મને પિૂ્ા વગર મેને ર હૉલ કેન્સલ કરે   નરહ.’  

 ‘વાત એમ િે કે મેને રના કહવેા પ્રમાણ ે કોઈ પણ 

એક વયસ્સત એના નામ પર મરહનામાાં એકથી વધારે વાર હૉલ 

બકુ કરાવી ન ર્કે.’  

 ‘એ બને   નરહ.’ પડકાર કરતાાં રમેર્ભાઈએ કહ્યુાં, 

‘આટલાાં વર્ોમાાં ઘણી વાર મેં મરહનામાાં બબ્બેવાર હૉલ ‘બકુ’ 

કરાવયા િે.’  

 ‘આઇ ડોન્ટ નો ધેટ.’  

 ‘તને ખબર હતી કે હૉલ મેં ‘બકુ’ કરાવયો િે તો 

કેન્સલ કરાવતાાં પહલેાાં ભલા આદમી મને જાણ તો કરવી હતી. 

મારા ત્તમત્રને હવે આટલા ટૂાંક સમયમાાં ક્યાાં હૉલ મળરે્ ? એની 

પાટી પણ રખડી  ર્ે.’  

 ‘આઇ એમ સૉરી !’  

 આ પ્રસાંગ પિી રમેર્ભાઈના સ્વભાવે વળાાંક લીધો. 

હૉલ બકુ કરાવવામાાં હા-ના કરવા લાગ્યા. રડપોર્ઝટની વાત 

આવે તો ઘસીને ના પાડવા લાગ્યા.  
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 લોકોની દૃષ્ષ્ટમાાં રમેર્ભાઈ હવે ખબૂ બદલાઈ ગયેલા 

 ણાય િે. એમનુાં આ પરરવતશન લોકોમાાં કાાંટાની જેમ ખ ૂાંચે િે. 

સ્વાથશનો સાંબાંધ હવે સડવા લાગ્યો િે. એ સડામાાંથી ટીકાઓની 

દુગાંધ સમા માાં ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી િે !!  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 મીને ઊભાાં ઊભાાં ર નીભાઈની ખબર કાઢી 

આવીશુાં?’ ભાણામાાંથી પહલેો કોર્ળયો હજુ મોંમાાં મકૂ્યો નથી તયાાં 

  પતનીએ મને પિૂ્ુાં.  

‘કેમ, ર નીભાઈને વળી શુાં થયુાં ?’  

‘દાાંત કઢાવયો િે.’ પતનીએ પ્રતયિુર આપ્યો. 

‘ધમશપતનીને હુાં કહવેા માગતો હતો કે માાંદા માણસની 

ખબર કાઢવા  વાની વાત સાાંભળી િે, પણ દાાંત કઢાવયો હોય 

એની ખબર કાઢવા  વાનુાં સાાંભળ્યુાં નથી ! મારા મનની 

મ ૂાંઝવણની એમને ખબર પડી ગઈ હોય તેથી એ   બોલ્યાાં, 

‘એમને દાાંત કઢાવતાાં ખબૂ ‘બ્લીરડિંગ’ થયુાં િે અને નોકરીએ 

પણ ગયા નથી.’ 

 હવે મને સમ  પડી. આ ખબર કાઢવા  વાની 

બાબતમાાં મારા મગ નુાં કમ્પ્યટુર તવરરત ગત્તતએ ચાલતુાં નથી. 

કમ્પ્યટુરની જેમ લેટેસ્ટ મોડલ નથીને એટલ ે  486ની ચીપની 

 ગ્યાએ 420ની મકુાઈ ગઈ લાગે િે ! માણસ નોકરીએ ન  ઈ 

ર્કે એવી પીડા ભોગવતો હોય અને પથારીવર્ થઈ ગયો હોય 

એટલે એ માાંદા માણસોની પાંગતમાાં આવી ગયો ! માાંદા 

 

ચાલો, ખબર કાઢી આવીએ   
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માણસોની સાંખ્યાઓમાાં એની ગણતરી થવા લાગે. તનના 

દુ:ખના દદીની ખબર કાઢવા  વામાાં વાાંધો ન ઉઠાવવો  ોઈએ. 

  ઘડીભર ત્તવચાર આવી ગયો કે જે લોકો મનના પણ 

દદી િે તેમની ખબર કાઢવા  વાનો રરવા  હજુ સધુી કેમ નહીં 

પડયો હોય ? તનના દદીઓ ઘણા િે તે સાથે એ દદીઓની 

ખબર કાઢવા  નારાઓ પણ ઘણા િે. મનના દદીઓ ઘણા 

નહીં હોય પણ ઓિા પણ નથી. એ લોકોની ખબર કાઢવા 

 નારાઓની સાંખ્યા ઘણી   ઓિી િે. તનના દદશની દવા પણ 

મળે િે પણ મનના દદશની દવા મળતી નથી. જે દદશની કોઈ 

દવા નથી એવા દદીઓને આશ્વાસન આપનારા ત્તમત્રો કે સગાાં-

સાંબાંધીઓની ખબૂ  રૂર િે. આવા કોઈ દદીને ખબર પડ ે તો 

સામે ચડીને ફોન કરીને કહવે ુાં  ોઈએ કે અમે ખબર કાઢવા 

આવીએ િીએ બે ઘડી બેસવા આવીએ િીએ (ભલેને બે ઘડીને 

બદલ ેબ ેકલાક એમના તયાાં નીકળી જાય !) આવી રીતે કોઈની 

ખબર કાઢવા  ઈએ અને  ો સામાવાળા સામે ચડીને આપણન ે

એમના મનના દદશની વાત ન કરે તો આપણ ેએમના અંગત 

રહતેછછ િીએ એ ન ભલૂ્યા વગર આપણી કરેલી ત્તવર્ઝટનુાં 

કારણ આપતાાં પાિી પાની ન કરવી  ોઈએ. આખરે આપણ ે

ત્તમત્રો કોના ? સગા કોના ? રહતેછછ કોના ? ય માન આપણી 

કદર કરર્ે. આમ કરવા િતાાંયે  ો ય માન એમના મનની 

વાત ન કરે તો વાાંધો નહીં. આપણને તો આપણી ફર  
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બજાવયાનો અનેરો આનાંદ મળર્ે. જે રદવસે ય માનન ે

આતમમાંથન પિી આપણી ત્તવર્ઝટનો મમશ સમજારે્ તયારે એ 

સામે ચડીને એમના મનની વાત  રૂર કરર્ે એમાાં ર્ાંકા નથી. 

તયારે આ નવા પાડલેા ચીલા-રરવા  માટે આપણી િાતી ફૂલરે્. 

આ નવા ચીલાની આગવેાનીનુાં ર્બરૂદ મળરે્. 

 ‘કેમ કશુાં બોલ્યા નહીં ?’ પતનીએ મારી ત્તવચારમાળા 

તોડી. 

‘હા, હા,  ઈશુાં, એમાાં પિૂવાનુાં હોય ?’ સાંપણૂશ સાંમત્તત 

આપતાાં હુાં બોલ્યો.  

દાાંતના દદીઓની ખબર કાઢવા  વામાાં વખત કાાં 

બગાડવો એની ચચાશ કરવાનુાં મન થઈ આવયુાં. પણ ઘરમાાં, 

વાસણો હોય તો ખખડ ેઅને કકશર્ અવા  પેદા કરે એ ત્તવચાર 

સાથે ભતૂકાળના પ્રસાંગોનાાં ર્ચત્રો ન ર આગળ આવી ખડાાં 

થતાાં મેં મખુ સીવી લીધુાં. 

બીજાની ખબર કાઢવા  વાની બાબતમાાં બાંને બહ ુ

સજાગ િીએ. અમારાાં ગમે તેવાાં કામો પડતાાં મકૂીને ખબર 

કાઢવા  વાનુાં કામ પહલેાાં પતાવીએ િીએ. આ કારણ ેઅમારી 

ખ્યાત્તત આ ગામમાાં ખબૂ િે. આ ગામમાાં હવે કોઈ સાંસ્થા ઊભી 

કરવાની બાકી નથી કે જેના પ્રમખુ થવાની તક મળે એટલે 

લોકત્તપ્રય (ભલેને ઘરત્તપ્રય ન થવાય !) થવા માટે કાંઈક તો 

કરવુાં  ોઈએ ન ે ? લોકખ્યાત્તત વગરનુાં અહીંનુાં જીવન તે કાંઈ 
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જીવન ગણાય ? મતૃય ુપિી મતૃદેહ પર સ્નેહી નોને રહતછુછઓ 

આપણાાં કમશનાાં વખાણનાાં પષુ્પો પાથરે એનો ત્તવચાર અતયારથી 

  કરવો  ોઈએ કે નહીં ?  

કોઈની ખબર કાઢવા  વુાં એ એક રરવા  િે, પ્રથા િે, 

સામાજ ક સમસ્યા િે. સમા ના સારા સભ્યો તો આ રરવા ન ે

વાદ-ત્તવવાદ વગર અપનાવર્ે  . આ કાયશ કરવા પાિળ 

બગડતા સમયની ર્ચિંતા ન કરવી  ોઈએ. આ કાયશ કરવામાાં 

ઠાંડી કે ગરમીથી ડરવુાં પણ ન  ોઈએ. વરસાદ કે વાવાઝોડુાં આ 

કાયશને ન   અટકાવી ર્કે. સામાવાળાને ગમે કે ન ગમે પણ 

સમયસર ખબર કાઢી આવીને એમના મન-ચોપડામાાં આપણુાં 

નામ નોંધાઈ જાય એટલે ગાંગા નાહ્યા.  

કોઈની ખબર કાઢવા  વુાં એ એક રેસ-હરીફાઈ િે. 

આપણી આજુબાજુવાળા ત્તમત્રો ખબર કાઢી આવે અને આપણ ે

રહી  ઈએ કે મોડા પડીએ એ પણ ર્ોભાસ્પદ નથી. ખબર 

કાઢવા  વાની હોય તેમાાં સમય ન  ળવાય તો ખબર કાઢવા 

 વાની મહિા ઘટતી જાય િે. બે-ચાર રદવસ પિી કે 

અઠવારડયા પિી ખબર કાઢવા  તાાં સામાવાળા પર જે િાપ 

પાડવી હોય તેમાાં ઓટ આવી જાય િે. સારુાં િે કે આ હરીફાઈનુાં 

પારરતોત્તર્ક-ઇનામ ય માન તરફથી રાખવામાાં આવતુાં નથી. 

નરહતર, ય માનના ઘર આગળ ખબર કાઢવા  નારની લાઇન 

લાગી જાય, અગર લાઇનને બદલ ે એકી સાથે ઘરમાાં એક 
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સમયે ભેગા થવાથી સહનેુ બેસવા-બેસાડવા માટેની મ ૂાંઝવણનો 

માર માાંદા માણસ પર ઢોળી દઈએ. એકાંદરે આમ થાય તો 

ય માનને સારુાં એમની માાંદગીનુાં કારણ છૂટક છૂટક આવતા 

ખબર કાઢવા આવનારને સમજાવવાનુાં પનુરાવતશન ન કરીને 

માાંદગીમાાં વધારે આરામ તો  રૂર મળે. તદઉપરાાંત, ઘરની 

ગરૃહણીનો ચા-પાણીને કદાચ નાસ્તાઓની વારાંવારની ઊઠ-બેસ 

મટી જાય. સમય અને ર્સ્સતના બચાવની તો વાત   ર્ી 

કરવી ? આ હરીફાઈને કારણે ક્યારેક કેટલીક ત્તમત્રપતની-

પતનીઓ જાણીબઝૂીને તમને ખબર કાઢવા  વાના સમાચાર 

આપે નરહ જેથી તઓે ખબર કાઢવા  વામાાં ઘણા મોડા પડ.ે 

પરરણામે ય માનના મનમાાં તમારા માટેની િાપ હોય એની 

ઉપર ધળૂ પડવાની ર્રૂ થાય. કોઈને તયાાં  મવા  વામાાં મોડા 

પડીએ એ ચાલ,ે કથામાાં મોડા પડીએ એ ચાલ,ે માંરદરની 

આરતીમાાં મોડા પડીએ એ ચાલ,ે કોઈની સ્મર્ાનયાત્રામાાં મોડા 

પડીએ તો ચાલે પણ, કોઈની ખબર કાઢવા  વામાાં મોડા પડયા 

તો પ્રતયાઘાતોના બાણ આજીવન ખ ૂાંપ્યાાં   કરરે્. અને 

આપણને આ સ્સ્થત્તતમાાં મકૂનારા ત્તવઘ્નસાંતોર્ીઓનાાં મખુ 

મલકાઈ ઊઠરે્. આવુાં ન થાય એની તકેદારીરૂપ સમયસર 

ખબર કાઢવાની હરીફાઈ ના થાય તો બીજુ ાં શુાં થાય ? 

ખબર કાઢવા  વાની આ હરીફાઈ ઘણી વાર એવી 

નીકળે િે કે ક્યારેક ખબર કાઢવા  વા જેવો પ્રસાંગ િે કે નરહ 
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એનો ઠાંડા કલેજે ત્તવચાર થતો નથી. સામી વયસ્સતને ગમરે્ કે 

નરહ એનો ત્તવચાર તો ક્યાાંથી   આવે ? 

એક પ્રસાંગ યાદ આવી જાય િે. ત્તમત્રો પાસેથી જાણીન ે

એક વાર એક ત્તમત્રના સગા ભારતમાાં અવસાન પામ્યા હતા 

એમને તયાાં બસેવા અમ ે ઝટપટ  ઈ ચડયા. ત્તમત્રોની સાથ ે

આવેલા ટોળાને  ોઈને ય માનને નવાઈ લાગી એ એમના 

મખુભાવ  ોઈને મને થયુાં. ય માનના ઘરમાાં કે ઘરની 

વયસ્સતઓ પર ર્ોકની ત્તનર્ાની મને ન  ણાઈ. આ ય માનના 

દૂરના મામાની એક માસી માળા કરતાાં કરતાાં 90 વર્શની ઉંમરે 

અવસાન પામ્યા હતા. ત્તમત્રના ઘરમાાં ર્ોકનુાં વાતાવરણ નો’તુાં 

પણ અમે બધાએ તયાાં  ઈને ખબર પિૂીને ર્ોકનુાં વાતાવરણ 

બે ઘડી માટે ઊભુાં કરી દીધુાં હત ુાં.  

આવુાં   એક વાર બનેલુાં કે એક ત્તમત્રને દવાખાને 

દાખલ કરવામાાં આવયા િે એ ઊડતી ખબર મળતાાં, પીઝાનો 

ઑડશર કરી, ઝટપટ ખાઈને અમે દવાખાને દોટ મકૂી. ત્તમત્રને 

ખાલી રફર્ઝકલ ચેકઅપ માટે દવાખાને દાખલ કયાશ હતા એની 

ખબર તયાાં ગયા પિી પડી. સારુાં થયુાં કે ઉતાવળમાાં ‘ગેટ 

વેલ’નુાં  કાડશ અને પષુ્પોનો પ્રસાદ લઈ ગયા નો’તા ! નરહતર, 

ટાાંપાની સાથે સાથે પૈસા પણ પડી ગયા હોત ! 

ખબર કાઢવા  વાના મકુરર સમયની સાથે સાથે કેવાાં 

કપડાાં પહરેીને  વુાં ને તયાાં ગયા પિી કેવા પ્રકારની વાણી 
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વદવી એ પણ મહતતવનુાં િે. ચડ્ડી પહરેી કોઈની ખબર કાઢવા 

કાંઈ  વાય િે ? ધોત્તતયાાં પહરેીને  ો  વાય તો એના કરતાાં 

કોઈ ઉિમ નરહ પણ, એ ર્ક્ય નથી. આ ખબર કાઢવા  વાના 

રરવા ને પકડી રાખ્યો િે પણ પેલા જૂના પોર્ાકનો તયાગ કયો 

િે ! સાડીમાાં ખબર કાઢવા  વાના સ્ત્રીઓના પોર્ાકમાાં ફેર 

પડવા લાગ્યો િે, પ્રસાંગોર્ચત મરણ ટાણે કે ર્ોકવાળા પ્રસાંગોમાાં 

શ્વતે અને કાળી સાડીઓને િોડવામાાં નથી આવી. ક્યારેક ડ્રસેને 

ડાઘો લાગી જાય િે. પાંજાબી પ્રવેર્ કરી ગયા િે સ્ત્રી વગશમાાં ! 

પરુુર્ો ખબર કાઢવા  વાના સમયે કપડાાં બદલવાની માથાકટૂ 

કરતા નથી. દવાખાને ખબર કાઢવા  તાાં ચાંપલ ચાલ,ે સ્મર્ાન 

ઘરમાાં રાંગ-બેરાંગી પહરેણ પહરેાય.  ોર્ગિંગ માટે જૂતામાાં પણ 

 વાય.  

પોર્ાકની સાથ ેસાથ ેખબર કાઢવા ગયા પિી વાણીનો 

ત્તવચાર કરવો પણ મહતતવનો િે. કપડાાંમાાં  ો ભલૂ થાય તો 

આંખ આડા કાન કરી લેવાય. પણ, વાણીમાાં ભલૂ થાય તો એ 

પિી વાળી ર્કાતી નથી. દદીની ખબર કાઢવા ગયા હોઈએ 

તયારે એનુાં દુ:ખ ઓછાં થાય એવી વાતો કરવી  ોઈએ એ 

રરવા  િે, રીત િે. તયાાં ગાંભીર ન થવાય. મોં ચડાવીને બેસી ન 

રહવેાય. એવી રીતે મરણ ટાણે કે ર્ોકના વાતાવરણમાાં હસા-

હસી ન થાય. તે સાથે ર્ોકના વાતાવરણમાાં વધારો ન થાય 

એવી વાતો પણ ન લાવવી  ોઈએ. 
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પોર્ાક અને વાણીના ત્તનયમોનુાં પાલન કરી ખબર 

કાઢવા કે બેસવા  વુાં એ ઘણી વાર કેદી જેવુાં ઘણા આતમાઓને 

લાગતુાં હરે્. એકના એક રરવા ો કે રીતોથી કાંટાળો પણ આવતો 

હર્ે. એટલે   કાંઈક નવીનતાની  રૂરરયાત નથી લાગતી ? 

ખબર કાઢવા  વાની એકના એક રીત-રરવા થી કાંટાળો ન 

આવે માટે આ રીતમાાં કાંઈક નવીનતા લાવવી  રૂરી િે.  

એટલે  , ર્ોક સમયે બેસવા ગયા હોઈએ તયારે ર્ોકનો 

વધારો કરતી કહાણીઓ કહ્યા કરતાાં ગમ્મત કરી, સ્પોટશની વાતો 

કાઢી, એકાદ હસવાના પ્રસાંગને વાગોળીને ય માનના 

ર્ોકાર્ચિંત ર્ચિને હળવુાં કરવા કોઈ પ્રયતન કરે તો તેની ટીકા ન 

કરતાાં એને સાથ આપવાની નવીનતાને નોતરવી. દદીની 

ખબર કાઢવા ગયા પિી ખબર પડ ેકે દદીને દવાખાનાનો ખબૂ 

ખચશ થઈ ગયો િે તયારે આત્તથિક ટેકા માટે થોડોક ચાાંલ્લો કયો 

હોય તો ? ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય તેમ એ ત્તમત્રને મદદ થર્ે. 

ખબર કાઢવા  વાથી જેટલુાં એને ગમરે્ તેથી વધારે આત્તથિક 

મદદ મળ્યાથી એને ગમરે્ એ ભલૂી  વા જેવુાં નથી. આ કારણે 

સાંબાંધોની ગાાંઠ મ બતૂ બનરે્. નવા ચીલા કે નવા રરવા ોને 

બાહ્ય બળોનો સામનો કરવો   પડર્ે. આટલા બધા રરવા ોની 

સાથે સાથે આ એકાદ રરવા નો વધારો થાય તો ધનલક્ષ્મી 

નારા  થવાની નથી. હા, કોઈ ધનલક્ષ્મીનુાં મોં બગડવા સાંભવ 
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િે,  મી પરવારીને િેવટે તૈયાર થઈને ર નીભાઈને ફોન 

 ોડયો.  

 ‘હલ્લો, અમે થોડી વાર માટે બેસવા આવીએ િીએ.’ 

મારાાં ધમશપતનીએ કહ્યુાં, ‘આમ તો પિૂવુાં  ોઈતુાં હત ુાં કે અતયારે 

બેસવા આવીએ િીએ તો તમને ફાવરે્ કે નરહ ?’  

ઘરેથી નીકળતાાં નીકળતાાં કલાક મોડુાં થઈ ગયુાં. 

ભારતમાાં સાઇકલની સવારીએ પણ હુાં ત્તનયત્તમત સમયસર જ્યાાં 

 વાનુાં હોય તયાાં પહોંચી  તો હતો. તયારે, પત્તિમના દેર્ોમાાં 

સમયસર પહોંચી  વા ત્તવરે્ સાાંભળ્યુાં હત ુાં. વાાંછયુાં હત ુાં એનો 

અમલ થતો હતો. અહીં આવયા પિી, ગત્તતવાળી ગાડીઓ હોવા 

િતાાંયે સમયસર પહોંચી  વાત ુાં નથી એનો ગમ િે.  

‘કેમ િો ?’ ‘સારુાં િે’ વગેરે ત્તવત્તધ પતાવીને થોડી વાર 

બેઠા પિી ર નીભાઈને ન  ોતાાં મેં પિૂ્ુાં, ‘ર નીભાઈ કેમ 

દેખાતા નથી ?’ 

‘એ તો ગ ુરાતી સમા ની ત્તમરટિંગમાાં ગયા િે.’ એમની 

પતનીએ  વાબ આપ્યો.  

‘અમે તો એમની ખબર કાઢવા આવયાાં િીએ.’ ધમશપતની 

અમારા આગમનનુાં કારણ કદાચ બદલી નાાંખે તે પહલેાાં મેં 

સ્પષ્ટતા કરી નાાંખી.  

‘એમને વળી શુાં થયુાં િે ?’ ર નીભાઈના પતની બોલ્યાાં.  
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‘વીણાએ વાત કરી કે ર નીભાઈનો દાાંત કઢાવયો િે ને 

ખબૂ બ્લીરડિંગ થયુાં ને ઑરફસે પણ એ નથી ગયા.’ ધમશપતનીએ 

સાચી હકીકત રજૂ કરી. 

‘વીણાને વધારી વધારીને વાત કરવાની ટેવ િે. દાાંત 

કઢાવીએ તો થોડુાં બ્લીરડિંગ તો થવાનુાં  . એમને ઘણી સીક 

લીવ ભગેી થઈ હતી એટલે આ બહાને લઈ લીધી.’  

મારી અને મારા ધમશપતનીની આંખો મળી મારે એને જે 

કહવે ુાં હત ુાં તે આંખો વાટે   કહી દીધુાં. એણ ેફાટી આંખે સાાંભળી 

પણ લીધુાં.            
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અનકુ્રમર્ણકા 

 રત્તવવાર હતો. સવારના સાત વાગ્યાનો ઊઠીને એક 

કાવય રચનાની ગ ૂાંથણીમાાં ખોવાઈ ગયો હતો. ઘરમાાં મારા 

બાબા અને મારા ત્તસવાય સહ ુ સવારની મીઠી નીંદરમાાં 

ઘસઘસાટ ઊંઘતાાં હતાાં.  

ધમશપતનીનો  ન્મરદવસ તો આિો આિો યાદ તો હતો 

પણ બાળકો થયાાં પિી બાળકોના  ન્મરદનની ઉ વણીમાાં 

અમારા  ન્મરદનની મહિા ધીરે ધીરે ઓિી થઈ ગઈ હતી. 

ભારતમાાં હતો તો  ન્મરદન યાદ પણ નહોતો. અહીંના વેપારી 

વાતાવરણમાાં આવા પ્રકારના રદવસો ભલૂવા હોય િતાાં ભલુાતા 

નથી. આ દેર્માાં રહીને ‘મધર ડ’ે કે ‘વેલનટાઇન ડ’ે જેવા 

રદવસોએ પણ એને યાદ કરી નથી. આ બધા અહીંના રરવા ો 

પાિળ પૈસા બગાડવાની દૃષ્ષ્ટ  ણાઈ િે, કોઈની કદર કરાય 

િે, એનો ખ્યાલ આવતો નથી. ખાસ કરીને જેણ ે અહીંના 

વાતાવરણમાાં રાંગાયા વગર ભારતીય સાંસ્કૃત્તતનસુાર મને સખુ 

આપ્યુાં િે એની કદર કરવા માટે આ  ન્મરદનનો આ નો 

રદવસ સર કરી લેવા જેવો િે. એ સાથે હુાં એના રોજ િંદા જીવન 

કાયોમાાં ડબૂી ગયો.  

સવારમાાં મારી સાથ ે ઊઠીને મારા માટે ચા-નાસ્તો 

 

એમની બર્થડે  
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બનાવે િે. આમ તો હુાં સાાં ની વધેલી ભાખરી કે રોટલી   ચા 
સાથે ખાઉં છાં. ફસત ચા બનાવવામાાં   એની  રૂર પડ ેએટલ ે
મેં ઘણી વાર એને કહ્યુાં િે કે, સાાં ના ચા બનાવી થમોસમાાં 
ભરી રાખ ેતો નાહકના સવારમાાં વહલેા ઊઠવુાં ના પડ.ે તયારે 
એનો  વાબ હોય િે. ‘હુાં કોના માટે વહલેી ઊઠુાં છાં ? ભારતમાાં 
હોત તો આનાથીએ વહલેા ઊઠવુાં પડ.ે પાણી  તુાં રહવેાની 
ર્ચિંતા, દૂધવાળાની ર્ચિંતા. કોઈક વાર સાાં ની ભાખરી કે રોટલી 
ન હોય તો હુાં ‘ટોસ’ બનાવવાનુાં કહુાં તો એ મને કહ,ે ‘ટોસ કરતાાં 
ભાખરી ખાઓન ે ? ગરમ ગરમ બે ભાખરી બનાવતાાં વાર 
કેટલી?’ 
 સવારના ત્રણે બાળકોને વારા ફરતી ત્રણેની જુદી જુદી 
ત્તનર્ાળોમાાં મકૂી આવવાાં, બપોર પિી પાિાાં બધાાંને વારા ફરતી 
ત્તનર્ાળમાાંથી ઘરે લઈ આવવાાં. સાાં ની રસોઈ બનાવતાાં પહલેાાં 
મને પિૂી લેવુાં. મને ભાવતી રસોઈ બનાવવી, મારા ર્ટશના 
કોલર હાથથી મચ-મચાવી ધોઈને ઇસ્ત્રી કરવી મારા બટૂને 
પોર્લર્થી ચમકતા રાખવા, સાાંજે ઑરફસથી આવુાં તયારે કોટ 
ઉતારીને ટીંગાડવો, મોં પર ત્તનરાર્ા વાાંચી જાય તો ચાનો 
આગ્રહ કરવો. આમ ઘણી બધી વસ્તઓુનુાં બાળકો થયાાં પિી 
પણ ધ્યાન રાખે િે. 
 આટલાાં વર્ોમાાં કદીયે મન ે ‘તુાં’થી બોલાવયો નથી. હુાં 
એને ‘તુાં’ કહતેાાં અટકાવી કહુાં, ‘આ દેર્માાં આવયા પિી તારી 
પાસેથી તમે કહવેડાવવુાં મને ર્ોભતુાં નથી’ એના  વાબમાાં એ 
કહતેી હોય, ‘તમે-થી બોલાવવામાાં સાંબાંધની ગહનતા  ણાય િે. 
જ્યારે ‘તુાં’માાં તો તોિડાઈ તરી આવે િે.’ 
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 બેસતા વર્શના રદવસે નાહી-ધોઈ પજૂા-પાઠ પતાવીન ે
પત્તતચરણ પામ્યા ત્તવના ત્તવત્તધ પરૂી થતી નથી એની. 
 આવી પતનીના પ્યારની કદર કરવી ઘટે િે. સ્વતાંત્ર 
જીવન જીવી રહ્યા િીએ. સગાાંસબાંધીઓની ડખલ નથી. આવા 
વાતાવરણમાાં રછયાપછયા રહ્યા પિી, કદર કરવા જેવા આવા 
રદવસો કેમ  તા કરવા ? 
 ‘ડડેી, તમે હજુ અહીં   બેઠા િો ? મમ્મીની ગીફ્ટ લવેા 
ગયા નથી !’ 
 બાબાએ આવીન ેમન ેત્તવચારોમાાંથી  ગાડયો. 

‘આટલુાં પતાવીને હમણાાં   જાઉં છાં.’ 
 ‘ લદી કરો ડડેી, મમ્મી ઊઠે એ પહલેાાં પતાવીને એને 
આિયશમાાં મકૂી દો. !’ 
 મને થયુાં કે બાબો  ાંપવા નરહ દે. મેં બધુાં ટેબલ પર 
પડતુાં મકૂ્ુાં, ઝટપટ કપડાાં બદલ્યાાં. બટૂ પહરેતાાં ત્તવચાર આવયો 
કે સુાંદર મોંઘાભાવની એક સાડી લઈને આપુાં તો ? તયાાં   ભાન 
થયુાં કે આટલા વહલેા સ્ટોર ખલૂ્યા નહીં હોય. ચાલ એકાદ સુાંદર 
કાડશ તો લઈ આવુાં. 
 કાડશની દુકાને  ઈ ઘણાાં બધાાં કાડશ ઉથલાવીને  ોયાાં 
પણ એને ગમતુાં કાડશ ન મળ્યુાં. ર્ચત્ર ગમે તો અંદરનુાં લખાણ ન 
ગમ.ે અંદરનુાં લખાણ ગમે તો બાહ્ય દેખાવ ન ગમે. િેવટે મેં 
લખાણ ત્તવનાનુાં કાડશ લીધુાં. ઘરે પહોંચીને મારુાં પોતાનુાં લખાણ 
લખવાનો મનસબૂો કયો. 
 રસ્તામાાંથી સુાંદર એક ડઝન લાલ ગલુાબ લઈને ઘરે 
આવયો. 
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 બાબો રાહ  ોઈ બારીએ ઊભો હતો. મેં ઘરમાાં આવી 
પ્રથમ તો લખાણ તૈયાર કરીને કાડશને પરુૂાં કયુાં. હજુ સૌ ઘરમાાં 
સતૂાાં   હતાાં મારા બાબાએ ‘કી બોડશ’ પર  ન્મરદનનુાં ગીત 
વગાડ્ુાં. મેં ગાયુાં. પતની અમારા અવા થી જાગી - અમન ે
ગાતા  ોઈ, મારા હાથમાાંનાાં ગલુાબ  ોઈને એ તો આિયશમાાં   
ડબૂી ગઈ. મેં એને પથારીમાાંથી ઊઠવા ન દીધી. મેં એના 
હાથમાાં પેલાાં ગલુાબ અને કાડશ મકૂ્યાાં. 
 ‘સુાંદર ગલુાબ િે.’ ગલુાબ લતેાાં પતનીએ કહ્યુાં. 
 ‘ગમ્યાાં ?’ 
 ‘ગમે   ન ે!... તમારી પસાંદગી. પિી પિૂવુાં   શુાં?’ 
 કાડશ ખોલીને એ વાાંચવા  તી હતી તયાાં   મેં એન ે
અટકાવીને કહ્યુાં. ‘તને વાાંધો ન હોય તો ત ુાં  રા ઉતાવળે 
વાાંચીર્ ?’ 
 ‘ રૂર,  રૂર કેમ નરહ ?’ 
 એ દરત્તમયાન બાબો એની બહનેોને  ગાડવા માથાકટૂ 
કરી રહ્યો હતો. 
 ‘ત્તપ્રયતરે ! 
 સ્ટોરમાાં મળતા કાડશનાાં ઉિીનાાં લખાણો મારે તને નથી 
વાંચાવવાાં એટલે મારા રદલના અવા ને મારા   અક્ષરોથી 
તારા રદલના દ્વાર સધુી પહોંચાડવા િે. 
 અહીંના વાતાવરણથી રાંગાયા વગર, ભારતીય 
સાંસ્કૃત્તતની સગુ ાંધ મારા જીવનમાાં ફેલાવી મને તારા પે્રમમાાં 
અત્તવરત ડુબાડી રાખ્યો િે એને વણશવા ર્બ્દો  ડતા નથી. 
 ‘હુાં તને ચાહુાં છાં.’ એવુાં ડગલે ને પગલ ેબોલાવવામાાં હુાં 
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એમાાં ચાહના  ોતો નથી. એ ર્બ્દો રદલના ઊંડાણમાાંથી 
આવતા નથી. તારી મમતાની કદર હુાં ર્બ્દોમાાં નથી કરી 
ર્કતો એ મારા સ્વભાવમાાં િે પણ મારા લખાણમાાં - મારી 
કૃત્તતઓમાાં જાણયે-અજાણયે એ કોતરાઈ જાય િે એ શુાં ઓછાં નથી 
? 
  ન્મરદન મબુારક ઉછિતો હુાં અત્તવનાર્ને આજે 
અંતરથી પ્રાથશના કરુાં છાં કે ત ુાં મારી જીવનવેલને તારા પે્રમના 
પાણીથી ખીલતી રાખે અને હુાં એ પ્રીતનાાં પાણીને આજીવન 
પીતો રહુાં.’ 
 એટલામાાં બાબો એની બહનેોને બોલાવી લાવયો. એ 
લોકોએ પણ એને મબુારક પાઠવયા. 
 ‘કેમ કાડશ ગમ્યુાં ?’ મેં પતનીને પિૂ્ુાં. 
 ‘સુાંદર િે. લખાણના થોડા ર્બ્દોમાાં ઘણુાં કહી દીધુાં િે.’ 
 ‘માફ કરજે, સમયના અભાવે તારી ગીફ્ટ લાવી ર્ક્યો 
નથી. પણ તુાં નાહી-ધોઈને તૈયાર થાય પિી સાથે   સ્ટોરમાાં 
 ઈને તારી મનગમતી વસ્ત ુખરીદવાની મારી ઇછિા િે.’ 
 ‘તમે િો... આ સુાંદર બાળકો િે... એ   મારી ગીફટ િે. 
મારે કોઈ બીજી ગીફટની  રૂર નથી !’ 
 હુાં એને ભેટી પડયો. 
 અમારાાં બાંનેની આંખો સખુ અને સાંતોર્ના પાણીથી 
ભીની થઈ ગઈ ! 
 
 
 

 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 148 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

 
 
 
 

અનકુ્રમર્ણકા 

‘કાલે ઉપવાસ કરર્ોન ે?’ પતનીએ પિૂ્ુાં. 
 ‘કેમ !’ આિયશથી આંખોમાાં આંખો પરોવતાાં મે પિૂ્ુાં, 
‘કાલ ેવળી શુાં િે?’ 
 ‘ભીમ અર્ગયારસ.’ પતનીએ પ્રતયિુર વાળ્યો. હમણાાંથી 
ત્તમત્રોને તયાાં  મવામાાં એકે વીક એન્ડ પડયો ન હતો. ભખૂ પણ 
બરાબર લાગતી ન હતી. ઉપવાસ કરવાની મનેછિા િેલ્લા 
કેટલાયે રદનોથી હતી. દદીને  ોઈતુાં’તુાં ને વૈદે્ય કહ્યુાં. પતનીએ 
આજે પે્રમથી પિૂ્ુાં હત ુાં એટલે એક કાાંકરે બે પક્ષી મારવાની 
તક ગમુાવવા જેવી તો ન   હતી. ‘કેમ કાંઈ  વાબ ન આપ્યો 
!’ 
 ‘હા, હા, કરીર્ કેમ નરહ ? ત્તવચારોના વળગાડમાાંથી 
છૂટતાાં મેં  વાબ આપ્યો. 
 સવારે નહાઈ-ધોઈ હુાં તૈયાર થઈને અરીસામાાં  ોઈ 
ટાઈ પહરેતો હતો તયારે પેટ પર ન ર પડતાાં ઉપવાસની 
 રૂરરયાત  ણાઈ આવી. ટાઈની ગાાંઠને મ બતૂ કરતાાં મેં મારા 
ઉપવાસના ત્તવચારોને મ બતૂ કયાશ. સવારની ચા માટે જ્યારે 
નાસ્તાગહૃમાાં આવયો તયારે ચા ત્તસવાય બીજા કર્ાની મેં આર્ા 
રાખી નો’તી. ધમશપતનીએ વહલેા ઊઠી ઘરે   બનાવેલી 
બટાકાની કાતરી તળી રાખી હતી. નકોરડો   ઉપવાસ કરવાની 

 

     ભીમ અર્ગયારસ  
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મારી ઇછિા હતી. ભારતની જેમ ઉપવાસના રદવસે દરરો  
કરતાાં વધારે ખાવાની રીત ખ ૂાંચતી હતી. ભારતમાાં ઉ૫વાસ 
પાિળ થોડો પણુય પામવાનો ભાવ હોય િે તેમ  ધાન્યની 
બચતની ભાવના પણ ભળેલી હોય િે. અહીં અમેરરકામાાં એ 
ભાવોની વાત નથી પણ વધતા  તા વ નને રોકવાની ભાવના 
તો  રૂર િે. સાચા ઉપવાસની રફલસફૂીમાાં  ો સવારના 
પહોરમાાં પડીર્ તો પતની મને પ્રોફેસરની પદવી આપી દેરે્. 
કાતરી ન ખાઉં તો તેને પણ ખોટુાં લાગી જાય એટલે મેં મારા 
અંદરના અવા ને દાબી દઈ કાતરી ખાવી ર્રૂ કરી. કાતરી 
ખબૂ   મીઠી લાગતી હતી, ખાધા   કરીએ. મારા ભાગની તો 
હુાં ખાઈ ગયો પણ પતનીના ભાગમાાંથી પણ ભાગ પડાવયો. 
 ઑરફસે પહોંછયો તો કોઈના  ન્મરદન અંગ ે સરસ 
મજાની કેક આવી ગઈ હતી. મનમાાં થયુાં કે હુાં પણ કેવો 
કમભાગી નીકળ્યો કે આટલાાં વર્ો પિી ઉપવાસ કયો તયારે એ 
રદવસે કેક ખાવાની તક ગમુાવવી પડરે્. કેકના ત્તવચારોને 
ખાંખેરી હુાં હજી કામમાાં પરોવાયો નથી તયાાં   મારો ખભો 
હલાવતાાં એક ત્તમતે્ર કહ્યુાં, ‘િોડ યાર, આ કામન.ે સહ ુ તયાાં કેક 
માટે એકઠા થયા િે ને ત ુાં અહીં એકલો કામમાાં ગ ૂાંથાયો િે.’ 
 ‘આજે મારે ઉપવાસ િે.’ ઠાંડા કલેજે મેં કહ્યુાં. 
 ‘વૉટ ?’ 
 તરત   મને થયુાં કે હુાં એને ભીમ અર્ગયારસ ત્તવર્ેની 
વાત કરુાં. પણ પિી મને ભાન થયુાં કે ખદુને ભીમ 
અર્ગયારસના ઇત્તતહાસની તો ખબર નથી. પિી થયુાં કે 
રહન્દુધમશમાાં ઉપવાસનુાં કેટલુાં મહતતવ િે એ અંગે વાત કરુાં. તયાાં 
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  પાછાં મનોમન થયુાં કે અહીં ઑરફસમાાં સવારના પહોરમાાં 
ધમશની ચચાશમાાં ઊતરવુાં સારુાં નરહ   લાગે એટલ ે વાતાશલાપ 
ચાલ ુ રાખતાાં મેં કહ્યુાં, ‘ ોને યાર મારી પતનીના ચસુ્ત 
રહન્દુધમશના ત્તવચારોમાાં વર્ થઈ એને ખરુ્ રાખવા એની સાથે 
 ોડાઈ ગયો છાં.’  
 ‘ઓલ રાઇટ.’ છટકારાનો દમ લેતાાં પલેો ચાલ્યો ગયો. 
 બૉસ સાથે એક ધાંધાકીય ત્તમરટિંગમાાં મારે આજે 
 ોડાવાનુાં થયુાં. ત્તમરટિંગ ધાયાશ કરતાાં વધારે લાંબાઈ  તાાં લાંચનો 
અડધો સમય એમાાં   વીતી ગયો. ત્તમરટિંગ પતતાાં, મારી પાસે 
આવી બોસે પિૂ્ુાં, ‘લાંચ ત ુાં લાવયો િે ?’ 
 ‘ના.’ મારાથી  વાબ તો નકારમાાં અપાઈ ગયો પણ 
ઘડીભર થયુાં કે ર્રૂઆતથી   ચોખવટ કરી દીધી હોત તો સારુાં 
થાત. 
 ‘લેટ્સ ગો ફોર લાંચ... આઈ ત્તવલ બાય યૉર લાંચ.’ 
 લક્ષ્મી ચાાંલ્લો કરવા આવે અને મોં ધોવા  વુાં િે એવુાં 
કરવાની પરરસ્સ્થત્તતમાાં હુાં આવી ગયો. આમ તો આવો બૉસ 
સાથે લાંચ લેવાનો લ્હાવો આ  સધુી પ્રાપ્ત થતો ન હતો. ભીમ 
અર્ગયારસનુાં અડધા રદનનુાં પણુય આડ ેઆવયુાં હરે્. ઘડીભર થયુાં 
કે બૉસ સાથે ચાલી જાઉં. ઉપવાસને તોડી નાખુાં. બીજી બાજુ 
એમ થતુાં હત ુાં કે આ કાલના નોકરીઓના હાલમાાં બૉસ સાથેનો 
મેળ  વા દેવો યોગ્ય નથી. શુાં કરવુાં ને શુાં ન કરવુાં એમાાં મારુાં 
મન ઝોલા ખાવા લાગ્યુાં. તયાાં   બૉસનો અવા  કાને અથડાયો, 
‘વોટ આર ય ૂથીંરકિંગ ?’ 
 ‘વેલ...’ ને બૉસન ે મારા ઉપવાસની વાત કરી અને 
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હસતાાં હસતાાં ઉમેયુાં, ‘તમને વાાંધો ન હોય તો હુાં રેઇન ચેક 
લેવાની ના નરહ પાડુાં.’ 
 ‘સ્યોર... સ્યોર...’ બૉસ ેહસતાાં હસતાાં હા પાડી. ઉપવાસ 
તોડાવનાર બાહ્ય બળથી બચી ગયો. 
 ઘરે આજે હુાં સમયસર પહોંચી ગયો. પતનીએ બારણુાં 
ખોલતાાં સ્સ્મતથી સ્વાગત કયુાં. 
 ‘કેમ આજે ભખૂ લાગી’તી?’ ખભેથી કોટ ઉતારતાાં 
પતનીએ પિૂ્ુાં. 
 ‘હા, થોડીક લાગી હતી પણ કામના બો  તળે એ 
દબાઈ ગઈ.’ એ સાથ ે ઑરફસમાાં ઉપવાસ તોડાવવા બનલેા 
બનાવોની વાત કરી. 
 ‘ચાલો, હાથ મોં ધોઈ લ્યો. રસોઈ તૈયાર િે.’ 
 ‘રસોઈ !’ મારાથી મોટેથી બોલાઈ ગયુાં. 
 ‘ખાલી ફરાળ બનાવયુાં િે.’ 
 ‘મને હત ુાં કે નકોરડો ઉપવાસ કરવાનો હરે્.’ 
 થાળીમાાં પીરસાયેલી વાનગીઓ  ોઈ હુાં તો ડઘાઈ   
ગયો. 
 ‘આ તો ફુલ રસોઈ લાગે િે !... મને તો આ વાનગીઓ 
ર્ી િે, ર્ામાાંથી બનલેી િે એની પણ ખબર પડતી નથી.’ 
 ‘આ રા ગરાનો ર્ીરો િે.’ આંગળી ચીંધતાાં પતનીએ 
કહ્યુાં. ‘આ...સાબદુાણા અને બટાટાાંનાાં વડાાં િે. અને આ 
મોરૈયાની ખીચડી િે. અને આ બટાટાની સકૂી ભાજી તો તમે 
જાણો િો  .’ 
 ‘આ વાટકામાાં ઓસામણ જેવુાં શુાં િે ?’ 
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 ‘એ િે ત્તસિંગોડાના લોટની કઢી.’ 
 ‘ત્તસિંગોડાનો લોટ વળી અહીં મળે િે ?’ 
 ‘ના... આ તો હુાં ઇષ્ન્ડયાથી ત્તસિંગોડા લાવી હતી તે ઘરે 
આપણી ઘાંટીમાાં દળીન ેલોટ બનાવયો. બાકીની બધી ચી ો હવ ે
ઇષ્ન્ડયન સ્ટોરોમાાં મળી રહ ેિે.’ 
 દરેક ચી ો મારા માટે નવી હતી. સ્વાદ પણ નવા 
હતા. કોઈક વાર ખાવા મળે એટલ ે કે પિી ઉપવાસના કારણે 
લાગેલી ભખૂને કારણે વાનગીઓ ખબૂ   સ્વારદષ્ટ લાગતી 
હતી. પતનીને કહવેાનુાં મન થયુાં કે  ો એ આવી વાનગીઓ 
ઉપવાસના રદવસે બનાવે તો હુાં બધી   અર્ગયારસો કરવા 
તૈયાર છાં. પિી કાંઈક યાદ આવતાાં મેં પતનીને પિૂ્ુાં, ‘આ ભીમ 
અર્ગયારસનુાં શુાં મહતતવ િે?’ 
 પતનીએ ભીમની ખાવાની ટેવની એક વાત ટૂાંકમાાં કહી 
સાંભળાવી. 
 ખાવાની બાબતમાાં ભીમ સમોવરડયા મારા જેવા માટે 
આ અર્ગયારસોના ઉપવાસોની ખાસ  રૂર િે એ ત્તવચારોમાાં હુાં 
ખોવાઈ ગયો ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘ઉપવાસ કરર્ો ન?ે' રસોડામાાંથી પતનીએ પ્રશ્ન કયો. 
 ‘કેમ, આજે વળી શુાં િે? િાપામાાંથી મોં બહાર કાઢી, 
ચશ્માાંની ઉપલી ધારમાાંથી મેં એની તરફ  ોયુાં. 
 ‘મહાત્તર્વરાત્રી !' પતનીએ પ્રતયિુર વાળ્યો. 
 આજે ર્ત્તનવાર હતો. ઘરમાાં બધાાં હમણાાં   ઊઠયાાં હતાાં. 
અઠવારડયામાાં આ એક   ર્ત્તન-રત્તવ બે રદવસો િે કે જે 
રદવસોમાાં વહલેા ઊઠવાની ર્ચિંતા નથી હોતી. સયૂશવાંર્ી 
સાંપ્રદાયના આજીવન સભ્ય હોઈ સયૂશનાાં રકરણો ર્યનગહૃની 
બારી વાટે પ્રવેર્ કરીને અમને એમના અનોખા તે થી  ગાડ ે
નરહ તયાાં લગી અમે પથારીના સાાંત્તનધ્યના સખુને િોડતા નથી. 
આ બ ેરદવસોમાાં આખા અઠવારડયાની ઊંઘને અમે વયા  સાથ ે
વસલૂ કરીએ િીએ. આ બ ે રદવસોમાાં પતનીના હાથનો પ્રેમથી-
હતેથી-વહાલથી બનાવેલો ગરમા ગરમ નાસ્તો મસાલાની કડક-
મીઠી ચા સાથે ખાવા મળે િે. (બાકીના રદવસોમાાં વહલેા 
ઊઠવાની એમણે બાધા લીધી િે.) પતની પ્યારથી નવી નવી 
વાનગીઓ નાસ્તામાાં બનાવે િે ને ઘરના સહ ુ સાથે બેસીને 
(બાકીના રદવસોમાાં ત્તમયાાં ને મહાદેવનો મેળ ખાતો નથી !) 
ધરાઈ ધરાઈને એટલુાં ખાઈએ િીએ કે લાંચને પિી લાત 
મારવી પડ ે િે. આ કારણે, અમારા આ રદવસોના નાસ્તાઓમાાં 

 

    ઉપવાસ કે ઉપહાસ ? 
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ત્તવત્તવધતા  ોવા મળે િે. ત્તવત્તવધતાને કારણે નાસ્તાની મજા 
વધારે મળે િે - પડ ે િે. ર્ત્તન-રત્તવ અમારા માટે એટલે બહ ુ
કીમતી હોય િે. 
 એટલે  , ર્ત્તનવારનુાં િાપુાં વાાંચતાાં વાાંચતાાં આજે કેવો 
નાસ્તો ખાવા મળરે્ એની કલ્પના હુાં કરતો હતો તયાાં   
ધમશપતનીના ધાત્તમિક ભજેામાાંથી ઉપવાસના સમાચાર સાાંભળી 
નાસ્તાના ત્તવચારોનો મારો મહલે ભાાંગી પડયો ! ઘડીભર થયુાં કે 
ત્તર્વરાત્રીને બી ો કોઈ રદવસ ન મળ્યો કે એ ‘વીક એન્ડ'માાં 
ટપકી પડી ! 
 ‘આજે   ત્તર્વરાત્રી િે એ તેં કેવી રીતે જાણયુાં ?' 
ચકાસણી કરવા માટે મેં પતનીને પ્રશ્ન કયો. 
 ‘આ હરે રક્રષ્ણના કેલેન્ડરમાાં લખેલુાં િે.' દીવાલ પરના 
કેલેન્ડર તરફ આંગળી ચીંધતાાં પતનીએ કહ્યુાં. 
 કેલેન્ડરમાાં અને તેમાાંયે માંરદરના કેલેન્ડરમાાં લખેલુાં હોય 
તયારે ર્ાંકાને મગ માાં સ્થાન ન આપવુાં  ોઈએ. એમ કરવાથી 
પાપમાાં પડવા સમાન ગણાય. પણુય તો ભેગુાં કરવાની તાકાત 
નથી અને પાપ તો વગર તાકાતે સામે ચાલીને આપણા ઘરે 
પહોંચી જાય િે. 
 ઉપવાસ કરવાથી કાંઈ સ્વગશની સીડી મળવાની નથી. 
ઉપવાસ સાચા અથશમાાં કરવામાાં ન આવે તો એની માનત્તસક 
અને ર્ારીરરક અસર પણ ભોગવી ર્કાતી નથી વગરેે વગેરે 
વાતોની ચચાશ કરવાનુાં મને મન થઈ આવયુાં. પણ, સવારના 
પહોરમાાં એ ચચાશઓ કરીને પતનીની ત્તર્વભસ્સતને પડકારવી 
યોગ્ય ન લાગતાાં હુાં મૌન રહ્યો, કાયમની ટેવ પ્રમાણ ે! (ચચાશઓ 
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કરવાથી ત્તર્વ તો આપણા ઉપર રૂઠવાના નથી   પણ ત્તર્વનાાં 
ભસતો-ભસતાણીઓ રૂઠે એ ભારે પડી જાય !) 
 આખા અઠવારડયા દરત્તમયાન વીક-એન્ડ  લદી આવ ે
એની માળાઓ કરી હોય, રટણ કયુાં હોય, કાંપનીના સમયમાાં 
ત્તવચારોના મહલે બાાંધ્યા હોય અને સવારના નાસ્તાઓની 
કલ્પના કરી હોય અને જ્યારે નાસ્તાના ટેબલ પર ગોઠવાયા 
પિી કહવેામાાં આવે કે આજે નાસ્તો નરહ ખવાય તયારે ભાણામાાં 
પીરસીને થાળી કોઈ ઝૂાંટવી જાય ને જે દુઃખ-દદશ  ભખૂ્યાતમાને 
થાય તેવુાં મને થયુાં. એકાદ રદવસ અગાઉથી આ ઉપવાસની 
ખબર આપવામાાં આવી હોત તો આટલા દુઃખના સરૂ 
રદલવીણામાાંથી કાઢવા ન પડત ! કદાચ, મન અને તનનો મળે 
કરી-કરાવીને એકાદ ત્તમરટિંગ બોલાવીન ે ઉપવાસનો ઠરાવ 
લઘમુતીથી પણ પસાર કરાવી નાખ્યો હોત ! હવે શુાં થાય ?..... 
જેવી ત્તર્વેછિા !! 
 ધમશની વાત આવે તયારે મારી જીભ ત્તસવાઈ જાય િે. 
ગાત્રો ધ્રજૂે િે. પગ પાણી પાણી થઈ જાય િે. પેન હાથમાાંથી 
પડી જાય િે. આંખ ે અંધારાાં િવાય િે. ધમશનાાં પસુ્તકો બહ ુ
વાાંછયાાં નથી. નથી ધમાશતમાઓને ર્ાાંત્તતથી સાાંભળ્યા. આમ 
અધકચરા જ્ઞાનના હત્તથયાર વડ ે સ્વ ન સામે (ધમશપતની) 
લડવા હુાં તૈયાર નથી. પણ, ધમશપતનીની ધમશની શ્રદ્ધા (આંધળી) 
આગળ તો આપણુાં (મારુાં, તમારુાં નરહ!) મસ્તક-માથુાં નમી જાય 
િે. આમ નમી ગયલેા, ઝૂકી ગયલેા ત્તર્રમાાંથી હત્તથયાર 
ઉગામવાના રહિંસક ત્તવચારો ક્યાાંથી ઉદ્ભવ ે?! 
 મૌન ધારણ કરીને હુાં ચાના ઘ ૂાંટડા ભરવા લાગ્યો. 
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અન્નના આધાર વગર ચા પણ એકલી ગળે ઊતરતી નો'તી. 
 ભીમ અર્ગયારસનો મારો ઉપવાસ મને યાદ આવી 
ગયો..... 
 ભીમ અર્ગયારસ અમ ે બધાએ ઘરમાાં કરી હતી. 
શ્રીમતીજીએ ત્તવત્તવધ વાનગીઓ ફરાળમાાં બનાવી હતી. 
રા ગરાનો ર્ીરો, સાબદુાણા અને બટાટાનાાં વડાાં, મોરૈયાની 
ખીચડી, બટાટાની સકૂીભાજી અને ત્તસિંગોડાના લોટની કઢી. એ 
વાનગીઓ ખાવાની બધાને તયારે ખબૂ મજા પડી હતી. બાર 
મરહનામાાં એક વાર આવી વાનગીઓ આરોગવામાાં આવે તયારે 
વાનગીઓના મળૂ સ્વાદ કરતાાંયે વધારે સ્વારદષ્ટ લાગે િે. 
આવી વાનગીઓ કાંઈ સામાન્ય ઉપવાસના રદવસે ખાવા મળતી 
નથી. એને માટે તો અસામાન્ય-મહા-મોટો રદન હોવો  ોઈએ. 
 આ નો રદવસ મોટો હતો, મહાન હતો. ત્તર્વનો રદવસ ! 
ત્તર્વ પોતે   મહાન એટલે એમનો ઉપવાસનો રદવસ પણ 
મહાન. એટલે   મેં માની લીધુાં કે આજે પણ પલેી ભીમ 
અર્ગયારસની જેમ ફરાળમાાં ત્તવત્તવધ વાનગીઓ ખાવા મળર્ે. 
વાનગીઓથી િલકાતી ચાાંદીની થાળી લઈને આવતી પતનીને 
હુાં (કલ્પનામાાં) નીરખી રહ્યો. ભખૂનુાં દદશ  બ ેઘડી માટે ત્તવસરાઈ 
ગયુાં. 
 ‘બટાટાની કાતરી તળાં?' પતનીએ પિૂ્ુાં. 
 ‘ના.' ત્તવચારોની ચાદરમાાંથી મોં બહાર કાઢુાં તે પહલેાાં 
મારાથી બોલાઈ  વાયુાં. 
 ભખૂ્યા પેટે કોઈ કાયશ કરવુાં કરઠન િે. પણ, થાય શુાં? 
મહાત્તર્વરાત્રીનો ઉપવાસ અને પત્તવત્ર રદવસ  ોઈ મને થયુાં કે 
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ચાલ ટેસસનુાં કામ પતાવી દઉં. ભગવાન ત્તર્વની કૃપા ઊતરી 
આવે તો ટેસસમાાં ફાયદો થઈ જાય. આ ત્તવચારે ટેસસનુાં કામ 
કરવાનો આંતરરક જુસ્સો મળ્યો. હુાં મારા સ્ટડીરૂમમાાં આવી 
ટેસસનાાં કાગર્ળયાાં તૈયાર કરવામાાં ગ ૂાંથાઈ ગયો. 
 ભાગ્યે   કલાક થયો હર્ે ને ધમશપતની મારી ઑરફસમાાં 
આવયાાં. આમ તો કોઈ રદવસ એમનાાં પાવન પગલાાં મારી આ 
ઑરફસમાાં પડતાાં નથી. એટલે  , એમના આ અણધારેલા 
આગમનથી મને આિયશ થયુાં. મારી જ જ્ઞાસા પ્ર ળી. હાથ થાંભી 
ગયા. પાાંપણો થાંભી ગઈ, આંખો ફાટી ગઈ. કાન એમની વાણી 
સાાંભળવા તીવ્ર બન્યા. ટેસસના કામમાાં મદદ મળવાની આર્ા 
રાખવી એ અસ્થાને હતી. (આંકડાઓની આંટીઘ ૂાંટી એમને 
ગળાના ફાાંસા જેવી લાગ ે િે.) એક ત્તવચાર એ આવી ગયો કે 
મને મદદ કરવા ગરમા-ગરમ ચાનુાં પિૂવા કદાચ આવયાાં હરે્ 
? એટલે, એઓ વદે એ પહલેાાં   (આમેય બીજા બોલે એ 
પહલેાાં   બોલવાની ટેવ પડી ગઈ િે.) હુાં   ઉવાચ.... 
 ‘શુાં ચાનુાં પિૂવા આવયાાં હો તો મકૂો. આ ચાલર્,ે 
દોડર્.ે' 
 ‘ના !' 
 એમની ના સાાંભળી ર્ાંકાર્ીલ સ્વભાવવાળા મને ર્ાંકા 
થઈ. ર્ાંકા જાગ ેએટલે એ મગ માાં વાગે. મગ માાં વાગે એટલ ે
મગ  રદલને પરૂત ુાં લોહી પહોંચાડી ન ર્કે, પરરણામે, રદલ પણ 
ઘવાય. ઘવાયેલા રદલવાળાના દુઃખની ર્ી વાત કરવી ? 
 ‘ફરાળમાાં શુાં શુાં બનાવવુાં એ તો પિૂવા નથી આવયાાં ને 
?' દાવનો બી ો પાસો નાખતાાં મેં પિૂ્ુાં. 
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 ‘ના!' 
 આમ તો હુાં ઘણુાંખરુાં ખોટો પડતો નથી. (મારા ત્તમત્રો આ 
સારી રીતે જાણ ે િે.) આજે હુાં ‘લોટો'ની જેમ ખોટો પડી રહ્યો 
હતો. મારી સ્સ્થત્તતનો ખ્યાલ આવતાાં કે પિી મારી દયા ખાતાાં 
ધમશપતનીએ   ચોખવટ કરી. 
 ‘તમે આ વાત નરહ માનો?' એટલુાં બોલતાાંની સાથે 
ધમશપતની ખડખડાટ હસી પડયાાં. મને તયારે થોડી ર્ાાંત્તત થઈ કે 
કોઈ ગાંભીર વાત તો નથી   ! એ ર્ાાંત્તતમાાં હુાં એમના હસતા 
ચહરેાને ત્તનહાળવામાાં ડબૂી ગયો. આવી તક મને ભાગ્યે   મળે 
િે એટલે એ તકને ગમુાવી ર્કતો નથી. રદવેલ પીધેલા મોંન ે
 ોયા પિી હસતા ચહરેા  ોવાની મજા ઓર હોય િે. 
 ‘આમ તાકી તાકીને મારી સામે શુાં  ોઈ રહ્યા િો?' 
 ‘તારા આ હસતા ચહરેાને.' મજાકને ખાંખેરીને મેં પિૂ્ુાં, 
‘હા, એ તો કહ ેકે ત ુાં ર્ી વાત કહવેા આવી િો ?' 
 ‘આજે ત્તર્વરાત્રી નથી !' 
 ‘શુાં કહ્યુાં !' સારુાં થયુાં કે મારા હાથમાાં ચાનો પ્યાલો નો'તો 
નરહતર એ આજે હાથમાાંથી છૂટી જાત ! હુાં ખરુર્ી પરથી ઊભો 
થઈ ગયો એનો મને ખ્યાલ પણ ન રહ્યો. ‘બેસી જાઓ.' ખભ ે
હાથ મકૂી મને ખરુર્ીમાાં બેસાડતાાં બાજુની ખરુર્ી ખેંચીને એ 
પણ મારી બાજુમાાં બેસીને બોલી. 
 ‘મારે ત્તવરાટભાઈ સાથે વાત થઈ તો એમણે કહ્યુાં કે 
ત્તર્વરાત્રી તો ગઈ કાલે ગઈ. એમણે બધાાંએ તો ગઈ કાલ ે
ત્તર્વરાત્રી કરેલી.' 
 ‘આપણ ેબધાાંએ તો આજે કરી િે એનુાં શુાં ?' હુાં વચમાાં 
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બોલ્યા વગર રહી ર્ક્યો નરહ. 
 ‘આજે ત્તર્વરાત્રી ના થાય !' 
 ‘કેમ ?' 
 ‘આજે અમાસ િે. અમાસના રદવસે કરેલો ઉપવાસ વળે 
નરહ.' 
 હુાં સમજી ગયો. ત્તર્વરાત્રી કરવી હોય તો સમય, સ્થળ 
અને સાં ોગોન ેઅધીન થઈને કરવી  ોઈએ. ત્તર્વરાત્રીનુાં ફળ 
મળવાનુાં ન હોય તો ઉપવાસ કરીને ખાવાની ઇછિાને પરાણ ે
મારીને આટલા બધા પાપમાાં વધારો કાાં કરવો ? ત્તર્વરાત્રી 
કરવાથી ફાયદો થાય િે એ તો ર્ાસ્ત્રો કહ ે િે. ર્ાસ્ત્રોન ે જે 
સમજ્યા િે કે સમજ્યાનો દાવો કરે િે એ લોકો પણ આ વાત 
કરે િે. એ   ર્ાસ્ત્રો  ો કહતેાાં હોય કે અમાસના રદવસે ઉપવાસ 
ન થાય તો એ ત્તવધાનને માથે ચડાવવામાાં પાિી પાની ન   
કરવી  ોઈએ. આમેય ઉપવાસ ન વળવાનો હોય અને  ો 
(ત્તર્વજીના ચોપડ ે ઉપવાસ કરેલાાં નામોની યાદીમાાં આપણુાં 
નામ ન લખાવાનુાં હોય તો નાહકના પાપમાાં પડીને પેટને 
(ઉપવાસ કરીને) પીડા પહોંચાડવી  રૂરી  ણાતી નથી. ત્તર્વની 
કૃપા ન મળે એ ચલાવી લેવાય પણ, ત્તર્વજીનો કોપ સહન 
કરવાની આપણામાાં તાકાત નથી. 
 ‘તો પિી આ કેલેન્ડરમાાં  ોઈને જે લોકોએ ત્તર્વરાત્રીનો 
ઉપવાસ કયાશ હરે્ એ લોકોનુાં શુાં ?' 
 ‘આઈ ડોન્ટ નો !' કહી એમણે ચાલતી પકડી. 
 ઉપવાસ કરી-ન કરી ત્તર્વનો ઉપહાસ કયાશના દુઃખમાાં હુાં 
દટાઈ ગયો !! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

‘ડડેી ! ડડેી ! અલ્પાએ વ ન કયુાં !!' મયરુ દોડતો 
દોડતો આવીન ેમને કહી ગયો. 
 ‘ખરે   !!' બોલતાાં હુાં ત્તવચારોમાાં ડબૂકી મારુાં તયાાં   
અલ્પા મારી તરફ આવતી  ણાઈ. મેં અલ્પાને પિૂ્ુાં, ‘અલ્પા, 
મેં જે સાાંભળ્યુાં એ શુાં સાચુાં િે ?' 
 ‘હા.’ અલ્પાએ મલકાતા  વાબ આપ્યો. 
 ‘કેટલા પાઉન્ડ વ ન ઘટ્ુાં ?' 
 ‘બાર પાઉન્ડ.' 
 અલ્પાને અર્ભનાંદન આપતાાં મેં કહ્યુાં, 
 ‘ય ૂડીડ ઈટ, યન્ગ લેડી.' 
 મક્કમ મનોબળથી મેળવેલી અલ્પાની ત્તસદ્ધદ્ધને હુાં એની 
આંખોમાાં અને મખુના મલકાટમાાં ત્તનહાળી રહ્યો. 
 અમારા ઘરમાાં દર મરહને પહલેી તારીખે વ ન 
કરવાનો કાયશક્રમ રાખવામાાં આવે િે કે જેથી ઘરની હરેક વયસ્સત 
વધતા  તા વ ન ઉપર ન ર રાખી ર્કે. અલ્પા   એક 
અપવાદરૂપ હતી. ઘણુાં યે દબાણ અને ત્તવનાંતી પિી પણ એ 
એકની બે થઈ નો'તી, વધતા વ નનો પ્રશ્ન ઘરમાાં એનો વધારે 
પડતો હતો પણ એ અમન ેસહકાર આપતી ન હતી પણ અમ ે
સૌ એને વ ન ઘટાડવામાાં મદદરૂપ થવા તૈયાર હતા. 

 

           અલ્પા 
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 અલ્પાએ વ ન કયુાં એ સમાચાર અમારા સૌ માટે 
એટલે   આિયશ નક હતા. 
 િેલ્લા એકાદ વર્શની વાત િે. અલ્પાનુાં વ ન એની 
ઊંચાઈ અને ઉમ્મરના પ્રમાણમાાં વધારે પડતુાં હત ુાં. વધતા  તા 
કદરૂપાપણામાાં વ નથી એના દેહની સુાંદરતા બદલાઈ રહી 
હતી. મા-બાપ તરીકે એની અમને વધારે ર્ચિંતા હતી. િોકરીની 
જાત અને તેમાાંયે આધતુ્તનક યગુના આ દેર્માાં મોટી થઈ રહી 
હતી એટલે એના ભાત્તવની ર્ચિંતા મન પર કાયમ સવાર થઈ 
 તી હતી. ભારે કદવાળી િોકરી આ ના કયા િોકરાને પહલેી 
ન રે ગમી  વાની હતી? િોકરી ભલે અભ્યાસમાાં અન ે
વયવહારમાાં હોત્તર્યાર હોય પણ પહલેી ન રમાાં આ બધુાં થોડુાં   
પહોંચાડી ર્કાય િે ? આ ના યવુાનોને આકર્શવાનુાં એક 
હત્તથયાર તો બાહ્ય સુાંદરતા િે. ર્રીરનુાં સપ્રમાણ કદ એ 
સુાંદરતાનુાં એક અંગ િે. અહીં ક્યાાં વડીલોની આંખ-ર્રમ આડ ે
આવવાનાાં હતાાં કે પિી મા-બાપનાાં દબાણ કામે લાગવાનાાં હતાાં 
? આ બધાાંનો ત્તવચાર કરતાાં અલ્પાના વધતા  તા વ નના 
ભાર નીચે રદન-પ્રત્તતરદન અમે દબાઈ રહ્યાાં હતાાં. 
 એક રદવસે અલ્પા સાથે મન-છૂટી વાત કરી. એના 
ભાત્તવની ઝાાંખી કરાવી. પથ્થર ઉપર પાણીની જેમ અમારી 
રફલસફૂી કામયાબી ન નીવડી ! આ નુાં ‘ટીન એ ’ ગ્રપુ મા-
બાપનુાં સાાંભળે તો સયૂશ પત્તિમમાાં   ઊગ ે! 
 ત્તનરાર્ થયા પિી પણ ઘણી વાર એમ ત્તવચાર આવતો 
કે અલ્પા મોટી થઈને આ પ્રશ્નને સારી રીતે સમ રે્ તયારે એને 
નહીં સમજાવવામાાં રાખેલી કચાર્ માટે મા-બાપનો   વાાંક 
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કાઢર્ે. એ એેમ પણ ત્તવચારે કે એનાાં મા-બાપે વધારે કડક 
થવાની  રૂર હતી. એમ થયુાં હોત તો તે કેટલી સખુી હોત 
આજે. 
 આવુાં અગાઉથી ત્તવચારનાર બાપ તરીકે મારા માટે એક 
  રસ્તો હતો કે મારે કોઈ પણ રહસાબે ને ભોગે એનુાં વ ન ઘટે 
એ માટેના ઉપાયો ર્ોધી કાઢવા. 
 સેલમાાં સારી  ોઈ એક વયાયામની સાઇકલ ખરીદી 
આવયા. સાઇકલ ફેરવયા ત્તસવાય ખાવુાં નરહ એવો ત્તનયમ 
કરવામાાં આવયો. ર્રૂ ર્રૂમાાં ત્તનયમ સારી રીતે  ળવાયો. 
અત્તનયત્તમતતાનો રોગ ધીમ ેધીમ ેદાખલ થતાાં એ ઉપાય પડી 
ભાાંગ્યો. સાઇકલ, ઘરની બીજી બધી વસાવેલી વસ્તઓુની જેમ 
ઘરની ર્ોભા   બની ગઈ. 
 પતનીનુાં પડખુાં લઈ એક ધાત્તમિક ઉપાય ર્ોધ્યો. 
મરહનામાાં એક વાર સળાંગ ઉપવાસ કરવાનુાં નક્કી કયુાં. ર્રૂ 
ર્રૂમાાં ઠીક ચાલ્યુાં. સ્વાદોથી ટેવાઈ ગયેલી જીભ અંકુર્માાં ન 
રહી. પ્રયોગ ત્તનષ્ફળ નીવડયો.  
 આ દેર્માાં સાાં ના સમયે ખબૂ ખવાય િે. ખાધા પિી 
ઓિામાાં ઓિા સો ડગલાાં ચાલવાની આપણી જૂની વાત 
ત્તવસરાઈ ગઈ િે. ખાધા પિી ટી.વી. પરના પ્રોગ્રામોમાાં પરુાઈ 
રહવે ુાં સૌને ગમે િે.  મતી વખતે પાણીની  ગ્યાએ ખાાંડવાળાાં 
પીણાાંઓ વ ન વધારવામાાં વેરી િે. ઘરમાાં હરતાાં-ફરતાાં ‘કેન્ડી 
બાર'તો ‘કીચન'માાંથી ગમે તયારે મેળવી ર્કાય િે. જીભના 
સ્વાદોને સાંતોર્વાની તકલીફ નથી. વતશમાનમાાં સૌ રાજી િે. 
ભાત્તવની ર્ચિંતા નથી. ભતૂકાળને ભલૂી  વો િે. 
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 ભારતમાાં વ ન વધારવાની તકલીફ િે તો અહીં વ ન 
ઘટાડવાની તકલીફ િે. 
 પતની સાથેની ચચાશ-ત્તવચારણા પિી નક્કી કયુાં કે સહએુ 
સાાં ના ભાણામાાં એકવાર બધી વાનગીઓ  ોઈતા પ્રમાણમાાં 
લીધા પિી બીજી વારના નરહ લેવી. આ રીતે  ો વ નન ે
પોર્તા ખોરાક ઉપર કાપ મકૂવામાાં આવે તો કાંઈક સફળતા 
મળે. આ યો ના પણ લાાંબી ચાલી નરહ. 
 આ  સધુીમાાં બધા ઘરગથ્થ ુ ઉપાયો અ માવયા હતા 
એટલે ઘર બહારના ઉપાયો અ માવાનો ત્તવચાર કરી સૌ ઘરની 
નજીકની એક હલે્થકલ્બમાાં  ોડાઈ ગયાાં. પૈસા ખચીન ેપણ જે 
મેળવવુાં િે એ  ો મેળવી ર્કાય તો એનાથી વધારે રૂડુાં બીજુ ાં શુાં 
? સ્થળાાંતરના કારણે કે ત્તવત્તવધતાને કારણ ે ર્રૂ ર્રૂમાાં ગાડુાં 
બરાબર ચાલ્યુાં. પણ અત્તનયત્તમતતા અમારો પીિો િોડી ન ર્કી, 
આળસ આગળ અમ ેસૌ હારી ગયા. પૈસા પડી ગયા. 
 પતની તો હવે હારી ગઈ હતી. હારેલો જુગારી બમણુાં 
રમે એે ન્યાયે હુાં હારી ન ગયો. 
 આ એક આખરી ઉપાય હતો. 
 સહનુી સાથે  મતી વખતે, કે ત્તમત્રોની હા રીમાાં, કે 
મેળાવડામાાં હુાં અલ્પાના વધતા  તા વ ની વાતો કરવા 
લાગ્યો. મને હત ુાં કે આમ કરવાથી અલ્પાને ખોટુાં લાગરે્, 
અપમાન નક લાગર્ ે જેથી એ વ ન ઘટાડવા અંગ ે જાગ્રત 
થરે્. વ નની ટીકાઓથી અલ્પા વારાંવાર રડવા લાગતી. મારે 
આ    ોઈતુાં હત ુાં. પણ વાાંધો એક ઊભો થયો. અલ્પાનાાં આંસ ુ
પતનીને લાગણીર્ીલ બનાવી  વા લાગ્યાાં. પતની મારા આ 
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કીત્તમયાની ટીકા કરતાાં મારી સાથ ેઝઘડવા લાગી. બકરુાં કાઢતાાં 
ઊંટ પેસી  વા જેવી પરરસ્સ્થત્તત ઊભી થઈ, મેં મારી જીભ સીવી 
લીધી. અલ્પાના વ નની વાત વખત સાથે ત્તવસરાઈ ગઈ ! 
 અમારા સૌના આિયશ વછચે જ્યારે આજે અલ્પાએ 
વ ન કયુાં તયારે હુાં તો માનવા તૈયાર   ન હતો કે એણે બાર 
પાઉન્ડ વ ન ઉતાયુાં હત ુાં ! 
 પતની પાસેથી જાણવા મળ્યુાં હત ુાં કે અલ્પા જે ‘કોક' બહ ુ
પીતી હતી એ એણ ેર્બલકુલ બાંધ કયો હતો. ખાવામાાં એણે જાત ે
  કાપ મકૂ્યો હતો. લાંચમાાં પછચાસ ટકા કાપ મકૂવામાાં આવયો 
હતો. પોતાના રૂમમાાં બારણાાં બાંધ કરી કોઈને ખબર ન પડ ેએ 
રીતે ત્તનયત્તમત વયાયામ-કસરત કરતી હતી. વધ ુમહતતવની એક 
વાત એ પણ બની ગઈ હતી કે વ નના કારણે એના અને 
એના બોય-ફે્રન્ડના સાંબાંધો તટૂી ગયા હતા. જાત અનભુવનો 
પાઠ વ ન ઘટાડવા માટે પરૂતો   હતો. 
 પતની પાસેથી વાત સાાંભળ્યા પિી હુાં મનોમન હસ્યો. 
 ‘કેમ હસ્યા ?' પતનીએ પિૂ્ુાં. 
 ‘અલ્પાના દાખલામાાંથી તને કાંઈ પ્રેરણા મળે િે ?' 
પતનીના પોતાના વધતા  તા વ નનો ખ્યાલ અપાવવા મેં 
કહ્યુાં. 
 ‘એટલે તમે શુાં કહવેા માગો િો ?' 
 પતનીની આંખોમાાં ઊભરાઈ આવેલા રોર્ને વાાંચતાાં 
ઓષ્ઠ સધુી આવેલા ર્બ્દો હુાં ગળી ગયો !! 
 
 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 165 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

 

 

 

 
અનકુ્રમર્ણકા 

રત્તવવાર હતો િતાાંયે ઘરનાાં બધાાં   આજે વહલેાાં ઊઠી 
ગયાાં હતાાં હોળીના ઉતસવની મજા માણવા ! સવારની મીઠી 
નીંદરથી ત્તવખટૂા પડયાનુાં દુઃખ કોઈના પણ મખુ પર વતાશઈ 
આવતુાં નો'તુાં ! 
 કોઈ ધાત્તમિક પ્રસાંગ અંગે કે માંરદર કે મહાદેવે રત્તવવારે 
વહલેા ઊઠીને  વાનુાં હોય અને િોકરાઓને વહલેા ઊઠવાનુાં 
કહ્યુાં હોય તો એ એમને માટે કરઠન સમસ્યા બની ગઈ હોય, પણ 
આ ના હોળીના ઉતસવમાાં ભાગ લેવાની ઇછિા વડીલો કરતાાં 
િોકરાઓની તીવ્ર હતી એટલે   વગર ઉઠાડય ે િોકરાઓ 
ટપોટપ ઊઠીને, નાહી-ધોઈને, સમયસર પહોંચી  વા માટેની 
તૈયારીઓમાાં ડબૂી ગયા હતા. 
 ઝટપટ તૈયાર થઈ િોકરાઓ સવારના નાસ્તા માટે 
ટેબલ પર ગોઠવાઈ ગયા. 
 ‘ડડેી, તમે પણ આવો િોન ેહોળી રમવા?' મારી મોટી 
દીકરીએ મને પિૂ્ુાં. 
 ‘ના.' માથુાં ધણુાવી મેં  વાબ આપ્યો. 
 ‘કેમ?.. ચાલોન.ે....મજા આવર્ે....' 
 હજી હુાં એને મારુાં ન  વાનુાં કારણ  ણાવુાં તયાાં   
પતનીએ વચમાાં ટપકી પડી કહ્યુાં,  

 

     ચાલો રમીએ હોળી ..... 
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 ‘ડડેી ના આવે એ   સારુાં િે.' 
 મારા ન  વામાાં પતનીને કેમ આનાંદ થતો હરે્ એ 
જાણવા મેં એને   સીધો પ્રશ્ન કયો. 
 ‘કેમ ! આવુાં કહ ેિે ?' 
 ‘તમે આવો તો થોડી વાર થાયને કહો ચાલો હવે ઘરે.... 
ચાલો હવે ઘરે... તમે આનાંદ ન લો અને અમને પણ ન લેવા 
દો.' પતની એકીશ્વાસે બોલી ગઈ. 
 ‘સારુાં. આમેય મારે આવવાની ઇછિા નથી અને હુાં ન 
આવુાં એમાાં તમને બધાાંને વધારે લહાવો મળતો હોય તો હુાં હવે 
ઘરે   રહીર્.' નરહ  વાના પાકા ત્તનણશય પર આવતાાં મેં કહ્યુાં. 
‘આમેય મારે ટેસસનુાં કામ કરવાનુાં િે એટલ ેતમે બધાાં નરહ હોવ 
તો ઘરમાાં ર્ાાંત્તત હરે્ અને ર્ાાંત વાતાવરણમાાં ટેસસના નવા 
કાયદાઓ સમ વામાાં સરળતા પડર્ે.' 
 બધાને ગાડી સધુી ત્તવદાય આપીને હુાં ઘરમાાં આવયો. 
કીટલીમાાં વધેલી ચા ગરમ કરી, કપમાાં લઈને ટેસસનુાં કામ 
કરવા વાચનરૂમમાાં આવી ખરુર્ીમાાં ગોઠવાયો. 
 ભાગ્યે   પાાંચ ત્તમત્તનટ થઈ હરે્ તયાાં ટેર્લફોનની ઘાંટડી 
વાગી. ટેર્લફોન મારાથી આર્રે દર્ ફૂટ દૂર રસોડાના એક 
ખણૂામાાં હતો. 
 ‘હલ્લો !' ટેર્લફોન લેતાાં મેં કહ્યુાં. 
 ‘ત્તનયાંત્તતકાબહને િે કે ?' એક બહનેે પિૂ્ુાં. 
 ‘ના, એ બધાાં હમણાાં   હોળી રમવા નીકળી ગયાાં. શુાં 
કાંઈ ખાસ કામ હત ુાં ?' મદદરૂપ થવાના આર્યથી મેં પિૂ્ુાં. 
 ‘કામ તો ખાસ કાંઈ ન હત ુાં પણ... હોળીની  ગ્યાએ કેવી 
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રીતે  વાનુાં એ અંગે પિૂવુાં હત ુાં.' પિી યાદ આવતાાં એમણ ે
ઉમેયુાં, ‘તમને તો ખબર હર્ ે  એ રસ્તાની!' 
 ‘આમ તો હુાં એક વાર તયાાં ગયો હતો. રસ્તાઓનાાં નામ 
યાદ નથી.' પિી એકદમ યાદ આવતાાં મેં કહ્યુાં, ‘ઊભાાં રહો 
‘દપશણ'માાંથી ખોળીને તમને બરોબર મારહતી આપુાં. ફોન ચાલુાં 
રાખ ો.' ઝટપટ બધા પપેરના થપ્પા આઘા-પાિા કરીને ચાલ ુ
અંક ખોળી લીધો. નકર્ાવાળાં પાન ખોલીને પેલાાં બહનેને 
રસ્તાઓનાાં નામ વાાંચી સાંભળાવવા લાગ્યો. પેલા એફ. એમ. 
રસ્તાનો નાંબર વાાંચી ન ર્કાતાાં મે ‘મેગનીફાઇંગ' ગ્લાસની 
મદદ લીધી. સફળતા ન   સાાંપડી ! 
 બે ઘડી થયુાં કે આ દપશણવાળા આટલો નકર્ો 
િપાવવાનો ખચશ કરે િે તો રસ્તાઓનાાં નામ વાંચાય િે કે નરહ 
એનુાં કોઈ ધ્યાન કેમ નથી રાખતા ? અક્ષરો  રા મોટેથી લખ્યા 
હોય તો આવા કોઈ અજાણયાને ઉપયોગી થઈ પડાય તો નકર્ો 
િાપવાનુાં ધ્યેય ત્તસદ્ધ થાય. બાકી તો પાનુાં બગાડીને ચોપડો 
ચીતરવાનો ર્ો ફાયદો ? બીજી બાજુ ાં એ પણ ત્તવચાર આવયો કે 
હોળીની મો  માણવી િે તો આ બહને ગ ુરાતી સમા ના 
મેમ્બર બનીને આપમેળે   માગશદર્શન મેળવી લેતાાં હોય તો 
મારા જેવાની દાઢીમાાં હાથ નાખવો તો ત પડ ેને ? 
 જેટલુાં વાાંચી ર્કાયુાં તેટલુાં વાાંચીને મેં પેલાાં બહનેને 
માગશદર્શન આપ્યુાં. ટેર્લફોન મકૂીને હુાં ફરી મારા કામમાાં ડબૂ્યો. 
 થોડુાંક વાાંછયુાં હરે્ ને પાિી ટેર્લફોનની ઘાંટડી રણકી. 
 ‘હલ્લો.....' થોડા ઊંચા સ્વરે મેં કહ્યુાં. 
 ‘સોરી ટુ બૉધર ય.ુ' નમ્ર અવાજે એક ભાઈએ કહ્યુાં. 
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‘સોનલ પાસથેી તમારો નાંબર લીધો િે. એણે કહ્યુાં કે તમે આ 
નાંબરે ફોન કરર્ો તો હોળીની  ગ્યાનુાં માગશદર્શન મળી રહરેે્.' 
 સોનલનુાં નામ આવતાાં મારો અંદરનો ચીરડયો મડૂ 
ત્તવર્લન થઈ ગયો. દપશણ હજી ટેર્લફોન પાસે   પડ્ુાં હત ુાં. 
દપશણનુાં પાનુાં ઊથલાવીને પેલો નકર્ો ખોળીને મેં કહ્યુાં, ‘તમારી 
પાસે પેસ્ન્સલ િે... તો લખો...' 
 ‘અંકલ !' મને અટકાવતાાં પેલા ભાઈએ કહ્યુાં. ‘મારો એક 
ત્તમત્ર િે એ એની ગાડી લેવાનો િે તો હુાં એને ફોન કરીને તમને 
ફોન કરવાનુાં  ણાવુાં છાં તો તમે એને   બરોબર સમજાવી દેર્ો 
?' 
 ‘સારુાં.' કહી મેં ફોન મકૂી દીધો. 
 ખરુર્ી પર ગોઠવાઈ ટેસસનો એક ફકરો પરૂો કયાશ. પેલા 
ભાઈનો ફોન આવયો નરહ એ યાદ આવયુાં. બી ો ફકરો પણ 
વાાંચી ગયો. પણ પેલા ભાઈનો ફોન આવયો નરહ. મગ ની 
અસ્સ્થરતાનુાં કારણ પેલા ભાઈનો ફોન હતો. હુાં બાંને ફકરા ફરી 
વાાંચી ગયો કારણ પ્રથમ વાાંચનથી કાંઈ પણ મગ માાં ઊતયુાં ન 
હત ુાં. ફોન હજી પણ આવયો ન હતો. મન કોઈને માગશદર્શન માટે 
પહલેેથી   રરઝવશ થઈ ગયુાં હત ુાં એટલ ેએની કાયશકુર્ળતાનો 
સાંપણૂશ લાભ મને કાયદા સમ વામાાં મળતો ન હતો. વાાંચવાનુાં 
પડત ુાં મકૂીને ફોનની રાહ  ોતો સોફામાાં આવીને લાંબાવયુાં. 
 મારી દર્ા પેલા ભાડઆૂત કે જેનો પાડોર્ી રાતે મોડો 
આવી વારા ફરતાાં  ોડા કાઢીને દીવાલ પર છૂટા ફેંકતો હતો 
તેને જ્યારે બાજુવાળાની ફરરયાદ યાદ આવતાાં પ્રથમ  ોડો 
પિાડયા પિી બી ો  ોડા ધીમેથી મકૂી દીધો પણ પાડોર્ીને 
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થયુાં કે આ બી ો  ોડો એ ફેંકી દે પિી   સઈૂ જાઉં એની 
રાહમાાં અડધી રાત નીકળી ગઈ તેવી રીતે ફોનની રાહમાાં મારો 
અડધો રદવસ નીકળી ગયો. 
 િેવટે કાંટાળી મેં સોનલને ફોન કયો. 
 ‘હલ્લો, કોણ બોલે િે ?' મેં પિૂ્ુાં. 
 ‘અંસલ, હુાં સોનલ બોલુાં છાં.' મારો અવા  એણે ઓળખી 
કાઢ્ો હતો. 
 ‘આ  ોને તારા કોઈ ત્તમત્ર.ે.. નામ પણ યાદ નથી.... 
ફોન કયો હતો હોળીના સ્થળ પર કેવી રીતે  વાય તે માટે.' 
 ‘અંકલ, મેં   તમારો નાંબર આપ્યો હતો. પણ એ 
ભાઈએ પિી  વાનુાં માાંડી વાળ્યુાં હત ુાં.' મારે સોનલને કહવે ુાં હત ુાં 
કે ફોનની રાહમાાં મારી આજે ર્ી દર્ા થઈ હતી. મારે એને એ 
પણ કહવે ુાં હત ુાં કે આ દેર્માાં રહીને સભ્યતા ખાતર પણ ફોન તો 
કરવો  ોઈતો હતો. દરેક વયસ્સત અન્યની દૃષ્ષ્ટથી ચાલે, ત્તવચારે 
તો કુટુાંબ અને સમા માાં મન-દુઃખ અને ઘર્શણ પેદા કરાવતા 
પ્રસાંગો ઊભા   ન થાય. 
 ખેર, મારો તો રદવસ બગડયો હતો પણ સોનલનો 
રદવસ ર્ા માટે બગાડવો એ ત્તવચારે હુાં મ ૂાંગો   રહ્યો. 
 સોફામાાં આવી મેં લાંબાવયુાં. ઊંઘ આવી જાય તો ર્ચિની 
ર્ાાંત્તત સાાંપડ.ે આંખો બાંધ રાખી ઊંઘવા પ્રયતન કયો પણ મન 
મરકટ આમતેમ ભટકવા લાગ્યુાં. 
 આના કરતાાં હુાં બધાની સાથે હોળી રમવા ગયો હોત 
તો સારુાં. યવુાનીમાાં હોળી રમવાની તકો અભ્યાસના કારણે  તી 
કરી. આ  આ તક સામે ચાલીને આવી િે તો કેમ વધાવી ન 
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લેવી! 
 ગાડી લઈને હુાં ભાડાની મિૂ અને દાઢી લઈ આવયો. 
પતનીના મેક-અપ કીટમાાંથી થોડોક કલપ કરી લીધો. ઘરમાાં 
પડલેી ધોતીનો ડબ્બલ કાિટો વાળ્યો. ઝભ્ભો પહરેી માથે 
ગામઠી પાઘડી પહરેી, ગોગલ્સ ચડાવી હુાં હોળી રમવા નીકળી 
પડયો. 
 ગાડીમાાંથી ઊતરીને ઝાાંપે પહોંછયો તયાાં   ઘણા બધાની 
ન રનુાં હુ ાં ત્તનર્ાન બની ગયો. એ બધાને થયુાં કે આ  કોઈ 
કાકા પણ હોળી રમવા નીકળી પડયા િે. 
 ગોગલ્સમાાંથી હુાં પતનીને ખોળી વળ્યો. એને ખબર ન 
પડ ે એ રીતે ન ર ચકુાવી ર્બલાડી પગ ેએની પાસે પહોંચી, 
પીઠ પાિળથી એના બાંને ગાલો ગલુાલથી રાંગી નાખ્યા. 
અચાનક હમુલાથી પાિળ ફરી પતનીએ પિૂ્ુાં, ‘કોણ િો તમ ે?' 
 અવા માાં ત્તવકૃત્તત લાવી મેં કહ્યુાં, ‘આજે નામ-બામ 
પિુાય નરહ, ત્તમત્રો ત્તસવાય આજે બીજા હોય પણ કોણ ?' એટલુાં 
બોલી હુાં એને રાંગવા આગળ આવયો. મારા હાથને  ોરથી પકડી 
રાખી એણે ફરીથી પિૂ્ુાં, ‘પણ તમે િો કોણ ?' એનો અવા  
ઊંચો થયો હતો. આંખમાાં ગસુ્સો તરવરતો હતો. મોટા અવા થી 
આજુબાજુનુાં ત્તમત્રવ ૃાંદનુાં ટોળાં અમારી નજીક આવયુાં. એની 
બહનેપણીઓને પણ થયુાં કે એનો ધણી તો હોળી રમવા નથી 
આવયો તો આ કોણ હર્.ે વહમેનુાં ઓસડ હોત ુાં નથી. સ્ત્રીઓની 
જ જ્ઞાસા કોઈ રીતે સાંતોર્ાતી નથી. પત્તિમના દેર્માાં રહીને પણ 
રદલની ત્તવર્ાળતાની અભાગી  નતામાાં આ ભેદ  ો ખલુ્લો ન 
પાડવામાાં આવે તો આવતી કાલે કેવી કેવી વાતો-ઊડવી ર્રૂ 
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થાય. હુાં એ ત્તવચારથી   ધ્રજુી ઊઠયો. દાઢી-મિૂને ગોગલ્સ મેં 
કાઢી નાખ્યાાં. 
 સૌ મને  ોઈ મગુ્ધ   થઈ ગયાાં. બધાાં ભેગાાં થઈ ગયાાં 
અને મને ઘરેી લઈને અનેક રાંગોથી રાંગી દીધો ! 
 ફોનની ઘાંટડી રણકી ને હુાં ત્તવચારોમાાંથી સડાક કરીને 
જાગ્યો !! 
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 ફોનથી ઘાંટડી રણકી ને હુાં ત્તવચારોમાાંથી સડાક કરીને 
જાગ્યો!! 

 

 
અનકુ્રમર્ણકા 

 વાતમાાંથી વાત નીકળતાાં એક ત્તમત્ર-પતનીને મેં પિૂ્ુાં, 
‘મારા ત્તમત્ર યાને તમારા પત્તતનો એક અવગણુ જે તમને 
જીવનમાાં કાાંટાની માફક ખ ૂાંછયા કરતો હોય તે મને કહરે્ો?' 
 ‘એમનામાાં તો એટલા બધા અવગણુો પડલેા િે કે કયો 
કોનાથી ચરડયાતો િે એ   મારા માટે તો કહવે ુાં મશુ્કેલ િે. એ 
તો હુાં સારી છાં કે.....  વા દો ન.ે.... પણ મારી  ગ્યાએ બીજી 
કોઈ હોત તો ક્યારની એમને િોડીને નીકળી ગઈ હોત' ત્તમત્ર 
પતની એકીિાસે બોલી ગયાાં. 
 આવી વાત નીકળે તયારે સામાન્યતઃ દરેક સ્ત્રી એમ 
માને િે અન ેતક મળતાાં બોલી પણ નાખે િે, ‘એ તો હુાં સારી 
છાં... બીજી કોઈ હોત તો...' વગેરે વગેરે.... આવુાં બોલતાાં 
પરુુર્ોને કદી સાાંભળ્યા નથી ! 
 દરેક વયસ્સતમાાં કોઈ ને કોઈ અવગણુ અત્તવનારે્ 
આપેલો હોય િે. ઈશ્વરે આપેલા ગણુો-અવગણુોમાાં ગણુોની ચચાશ 
ભાગ્યે   થતી  ોવા મળે િે. જ્યારે અવગણુોની ચચાશ હાંમેર્ાાં 
થતી હોય િે. માનવીના ગણુોને ત્રા વાના એક પલ્લામાાં અને 
અવગણુોને બીજા પલ્લામાાં મકૂીને  ોવુાં  ોઈએ કે પલ્લુાં નમી 
જાય િે, તેની વાતો આપણ ેબધા   કરીએ િીએ. ખાસ કરીને 
પતનીઓ એમના આયશપતુ્રોના (પત્તતદેવોના) ગણુોને પડતા 

 

      પતનીઓનો પોકાર 
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મકૂીને તેમના અવગણુોની ગાથા ગાયા કરે િે. 
 પત્તત-પતનીનુાં પરફેસટ  ોડુાં ભાગ્યે    ોવા મળે િે. 
દરેકના જીવનમાાં કડવા-મીઠા ઝઘડા પણ થતા   હોય િે. એ 
ઝઘડા પાિળનાાં કારણો અન્યોન્યનો સ્વભાવ, જાણય-ેઅજાણય,ે 
વતાશતી વતશણકૂ, વાણી, સહનર્ીલતાનો અભાવ, ચલાવી નરહ 
લેવાની વતૃ્તિ, મોટાઈનો મોભ, આગવો અહમ, હુાં કાંઈક છાં એનુાં 
ગૌરવ વગેરે વગેરે કારણો હોય િે. આ બધાાંના કારણે જીવનમાાં 
અસાંતોર્ પેદા થાય િે. એ અસાંતોર્ને સમયનુાં પોર્ણ મળે િે, 
અને પરરણામે જીવનમાાં કડવાર્ વધતી જાય િે. નાની નાની 
બાબતો મોટાાં સ્વરૂપો લ ે િે, ચચાશઓ ઝઘડામાાં પરરણમે િે, 
કડવાર્ ભયાશ વાગ્બાણો એકબીજા તરફ ફેંકાય િે. આ વાગ્બાણ 
રદલની દીવાલોને ચીરી જાય િે, ફળસ્વરૂપ મમતાના મહલેના 
પાયા હચમચી જાય િે. અને... એક રદવસ એ મમતાનો મહલે 
છૂટાિેડાની રાખમાાં અદૃશ્ય પણ થઈ જાય િે. 
 આપણા અવગણુો આપણને નરી આંખે દેખાતા નથી. 
આપણા જેન ેગણીએ િીએ તે આપણન ેઆપણા અવગણુો તરફ 
અંગરૂ્લત્તનદેર્ કરતા નથી. પરરણામે અવગણુો પર કાબ ૂ
મેળવવાનો પ્રયતન થતો નથી. એટલે ટેર્લફોન પર મેં ભારતીય 
નારીઓનો સાંપકશ સાધીને કેટલાક અવગણુો (વતશણકૂો) ભેગા 
કરીને અહીં ટપકાવયા િે. આ અવગણુો વાાંચી, ત્તવચારી એના 
પર ર્ક્ય સધુારા કરવાનુાં આપની પર િોડી દઉં છાં.  
 આ િે એ બધાના પોકાર ! 
 * પારકા બૈરાની પ્રર્ાંસા કરવામાાં એ પાિા પડતા 
નથી. મારી ન રની સામે હુાં આ  ોઉં છાં અને અંદર ને અંદર 
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બળીને રાખ થઈ જાઉ છાં. 
 * કોઈની પાતળી બૈરીને જુએ િે ને મને ટોન્ટમાાં 
સાંભળાવે િે,  ો... વ ન ઘટાડવુાં હોય તો ક્યાાં ઘટાડાત ુાં નથી ? 
એને પણ ત્રણ િોકરાઓ િે િતાાંયે ર્રીર સાચવી જાણયુાં િે ને 
? બધાની હા રીમાાં એ જ્યારે આવુાં કહ ેતયારે હુાં બળી જાઉં છાં. 
પોતાને તો વ ાંન ઘટાડવુાં નથી અને પરોપદેરે્ પાાંરડતયની 
વાતો કરવી િે.  
 * બહાર  વાનુાં હોય તયારે એમને કઈ સાડી ગમરે્ એ 
ત્તવચારીને હુાં સાડી પહરુેાં પણ, એ મોઢામાાંથી એક ર્બ્દ કાઢે 
નરહ કે સાડી સારી લાગ ે િે. બીજાની પતનીની સાડી  ોઈ 
બોલાય િે, ‘સાડી સુાંદર િે... કોનુાં સીલેકર્ન િે ? તમારુાં કે 
તમારા પત્તતનુાં ?'... તયારે કેવી ખબર પડ ેિે ? 
 * એમની સેકે્રટરીને બહાર ખાવા લઈ જાય િે પણ, મન ે
કોઈ રદવસ લઈ ગયા નથી. 
 * ત્તમત્રોની પતનીઓને મદદ કરવા તૈયાર. એમના ઘરે 
 ઈ પરૂી તળાવે,  મવાનુાં ગોઠવવા લાગ.ે મારે તયાાં કો'ક વાર 
પરૂી તળાવવાનુાં પિૂ્ ુાં હોય તો કહ ેમારે ટાઇમ નથી ! 
 * મારો  ન્મરદવસ યાદ રહતેો નથી. આખા ગામના 
 ન્મરદવસ યાદ રખાય િે. 
 * લોકો વેકેર્ન લઈ બહાર ફરવા જાય તયારે આ 
વેકેર્ન લઈ ઘરનાાં કામ કાઢીને બસેી જાય િે. . 
 * ઑરફસેથી આવી સોફામાાં  માવે. ટાઈ કાઢીને સોફા 
પર મકેૂ. બટૂ કાઢીને સોફા પાસે   મકેૂ. લાવો વસ્તઓુ ઠેકાણ ે
મકુૂાં એ તો એમને આવડ્ુાં નથી. એમની ટાઈ અને બટૂ મારે   
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ઊંચકીને ઠેકાણે મકૂવાના. 
 * એમને એમની કાંપની તરફથી ચા અને કોફી મળે િે 
િતાાંયે સવારની ચા તો મારી પાસે   મકુાવે. મારી સવારની 
ઊંઘ બગડ ેિે તેની ર્ચિંતા એમને થતી નથી. 
 * બધાના ઘરમાાં બોલવાનુાં તો થતુાં   હરે્. અમારે પણ 
થાય િે પણ, એ મારી પર હાથ ઉપાડ ેિે એ મને ખ ૂાંચે િે. 
 * દર અઠવારડયે પાનાાં રમવાની એમન ેલત લાગી િે. 
દર વખત ેહારીને ઘરે આવ ેિે. આ લત સારી નથી કહી કહીને 
હુાં થાકી છાં. એક વાર તો હસતાાં હસતાાં દ્રૌપદીની જેમ મન ે
દાવમાાં મકૂવાની વાત થઈ તયારથી મને એમની આ ટેવ 
અંદરથી બાળી રહી િે. 
 * ફૂટબોલની રમત ચાલતી હોય તો એ બેઠા હોય 
તયાાંથી ઊભા થવાની વાત   નરહ. મારી પાસે બીઅર માંગાવ.ે 
ખાલી ડબલાાં ઊંચકીને મારે   કચરા પેટીમાાં પાિાાં નાખવાનાાં ! 
 * એમની મોટેથી બોલવાની ટેવ મને ગમતી નથી. 
બરાડા પાડતા હોય એમ લાગ ે િે. એમના બરાડા સાાંભળી 
સાાંભળી મારા તો કાન   બહરેા બની ગયા િે ! 
 * એમની દાઢી-મિૂો મને ગમતી નથી. ખાતાાં ખાતાાં 
ધાન મિૂો ને દાઢી પર ચોંટે એ સાચવતા નથી. મારે તયાાં તો 
ઠીક પણ કોઈને તયાાં  મવા ગયા હોઈએ તો કેવુાં લાગ ે? 
 * સમા  સેવા કરવાનુાં િોડી દેવા એમને મેં કેટલીયે 
વાર કહ્યુાં પણ એ એકના બે થતા   નથી. ઘરનુાં ઘાસ કપાય 
નરહ ને ગાાંધી સેન્ટરનુાં ઘાસ કાપવા દોડ ે ! સમા ની ત્તમરટિંગો 
મારે તયાાં રાખ.ે કોઈ ટાઇમસર તો આવ ે   નરહ. ચા-નાસ્તા 
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કરાવવાના એ જુદા. હુાં આથી ખબૂ કાંટાળી ગઈ છાં. 
 * આ  કાલ એમને ભસ્સતરસ જાગ્યો િે. માંરદર-મહાદેવ 
કરે, માળા ફેરવે પણ એમનો વાતવાતમાાં ગરમ થવાનો 
સ્વભાવ સધુયો નથી ! આ અંગે હુાં કહવેા જાઉં છાં તો મારા પર 
દુવાશસા મતુ્તનનો ક્રોધ ઊતરી આવે િે. ભસ્સતનો કોઈ અથશ ખરો ? 
 * આખા ગામની પાંચાત કરવા સમય કાઢે, ‘ઘરમાાં શુાં 
ચાલે િે ? િોકરાઓ શુાં કરે િે ? િોકરાઓનો અભ્યાસ કેવો િે 
? અભ્યાસમાાં મદદની  રૂર િે કે નરહ ? િોકરાઓના ગ્રેડ કેવા 
આવે િે ? વગેરે વગેરેમાાં રસ લે   નરહ ! 
 * કોઈને તયાાં પીવા બેસી જાય તો પિી માપનુાં ને 
મયાશદાનુાં ભાન   નરહ. ગાડી ચલાવવા જેવી સ્સ્થત્તત તો ન હોય 
પણ મન ેગાડી ચલાવવા ન આપે. એમની આ ટેવનો મને રાં  
િે. 
 * ઘરમાાં વસાવવા જેવી ચી ભાવ વસાવ ે નરહ અન ે
ત્તમત્રોની પાસ ે માાંગતા ર્રમાય પણ નરહ. મને કોઈની પાસ ે
માાંગવુાં ન ગમે. વસ્ત ુના હોય તો એની વગર ચલાવી લઉં ! 
 * અમે બાંને નોકરી કરીએ િીએ. ઑરફસેથી આવી એ 
એમનુાં િાપુાં અને ટી.વી. પરના સ્ટોકના સમાચારમાાં ડબૂી જાય 
રસોડામાાં કે બાળકોને ‘બાય' આપવામાાં મને મદદ ન કરે. 
અમેરરકામાાં રહીને ભારતના ભરથાર બનીને બેસી  વુાં એ યોગ્ય 
િે ? 
 * મારો ધણી માવરડયો િે એ મને નથી ગમતુાં. મારાાં 
સાસનુ ુાં   સાાંભળે, મારુાં નરહ. એમનાાં સગાાંઓ ગામમાાં રહ ેિે ને 
ઘસારો બધો મારે તયાાં. હુાં એ બધાાં માટે ઘસાઈ મરુાં. ઘરમાાં હુાં 
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મોટી એટલે મારે   બધો વયવહાર આગળ પડી કરવાનો ને 
 ર્ને માથે જૂતાાં મળે એ જુદુાં. એ કદી મોંમાાંથી ર્બ્દ કાઢે નરહ. 
 * એમનાાં સગાાં-વહાલાાંઓને સારી સારી વસ્તઓુ 
ખરીદીને એ મોકલાવ.ે મારાાં સગાાં માટેની વાત કરુાં તો આ 
મરહને ખચશ વધી ગયો િે, એ બહાનુાં કાઢી બસેી જાય િે. મન ે
વાયદામાાં વીંટળાવીને જે ગ ૂાંગળાવે િે એ મને ર્બલકુલ ગમતુાં 
નથી. 
 * એમના ભાઈને ભારતથી બોલાવયા. અહીં લાવી 
ભણાવયા, એમને નોકરીએ પણ વળગાડયા. એ કમાવા લાગ્યા 
િે પણ પૈસા બધા બેંકમાાં  મા કરે િે પણ ઘરખચશમાાં એકે પૈસો 
આપતા નથી. િોકરાઓના  ન્મરદનોમાાં નાખી દેવા જેવી 
વસ્તઓુ ઉપાડી લાવે. એમના ભાઈને ભીંડા ભાવ ેનરહ, કારેલા 
કડવાાં પડે. બટાટાાં ત્તસવાય કશુાં ભાવે નરહ. અથાણાાં વગર એકે 
રદવસ ખાલી ન જાય. ખીચડી કરી હોય તો પાપડ તો  ોઈએ 
 . એમના ભાઈને એપાટશમેન્ટમાાં ખસેડવા એમને મેં કેટલીયે 
વાર ટકોર કરી હર્ે પણ એ આંખ આડા કાન કરીને ઊભા રહી 
જાય િે. આ  માનામાાં આવુાં કોણ ચલાવી લ ે? 
 * મારાાં સાસ ુ મારે તયાાંથી ખસવાનુાં નામ લેતાાં નથી. 
ગામમાાં એમના બીજા બે દીકરા િે પણ તેઓને તયાાં રહવેા 
એમને  વુાં નથી. એ દીકરાની વહઓુ સાથે એમને બનતુાં નથી. 
મારે તમાાં ર્ાાંત્તતથી રહ ેતો મને ભારે ન પડ ેપણ, ગરમા-ગરમ 
રોટલી વગર ખાવા ન બેસ.ે માળા કરતાાં કરતાાં આખા ગામની 
વાતો કરવા  ોઈએ. એમના બીજા દીકરાઓનો પક્ષ લેવામાાં 
પાિાાં પડ ેનરહ.  ર્ અમન ેન મળે. હુાં યે માણસ છાં. ક્યાાં સધુી 
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સહન કરુાં ? એમને મેં કેટલીયે વાર કહ્યુાં હરે્ કે તમારી બાને 
સમજાવો પણ એ સાાંભળે તોને! 
 * મારા ધણીને માઈક મળ્યુાં એટલે પતયુાં ! સમયનુાં અને 
સબજેસટનુાં એમને ભાન રહતે ુાં નથી. લોકો તાળીઓ પાડ ેબેસી 
 વાની, તો એ વધારે ને વધારે  ોર્થી ભાર્ણ કરે. એ 
સમ તા નથી. લોકો પાિળથી મને ચ ૂાંટી ખાય િે એ ગમતુાં 
નથી. 
 * મારો ધણી બીડી પીવાનુાં અને તમાકુ ખાવાનુાં િોડતો 
નથી. એ મને ગમતુાં નથી. તમાકુ અને બીડી પીધા પિી આખો 
રદવસ મોં એમનુાં ગાંધાય િે કે..... ય ૂનો ! 
 * મારા ઘરમાાં રો  ભગવાનનો દીવો થાય િે. હુાં 
ગીતાના પાઠ રો  કરુાં છાં. એમને મેં કેટલીયે વાર કહ્યુાં કે 
ભગવાન પાસે બેસી બે હાથ  ોડી બે ત્તમત્તનટ ભસ્સત તો કરો. 
 વાબમાાં એ કહ ેિે કે મતૂ્તતિ અને િબી પજૂામાાં એ માનતા નથી. 
હુાં એમને પ્રશ્ન કરુાં છાં કે, દુત્તનયામાાં આટલા બધા ભસ્સત કરે િે 
તો એ બધા મખૂાશ હરે્ ? તો એ કહ ેિે કે, સ્વગશની ખરુર્ી કોને 
મળી એ કહીર્ ? હુાં આટલી ભસ્સતર્ાળી અને એ આવા નાસ્સ્તક 
!  ોઈન ેહુાં અંદર ને અંદર રે્કાઈ રહી છાં. 
 * મારો ધણી ડૉસટર િે. આખા ગામની દવા એ કરે 
પણ, મને કોઈ નાનુાં-મોટુાં દદશ  થયુાં હોય તો ‘મટી  ર્'ે કહીને 
ધ્યાન પર લ ેનરહ. તયારે મને ખબૂ દુઃખ થાય િે. 
 * મારો ધણી એચ્ન્ ત્તનયર િે. ખબૂ ઓવર ટાઇમ પણ 
કરે િે. સારુાં કમાય િે. પણ, ફેર્ન પ્રમાણે કપડાાં પહરેતાાં નથી. 
ર્ટશના કોલર મોટા ને અણીદાર હોય, મોજાાં મેચ ન થાય, 
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પગરખાાં પર પોર્લર્ તો  ોવા   ન મળે, ટાઈની નોટનુાં ઠેકાણુાં 
ન હોય, આવારા મવુીની જેમ પેન્ટ ઊંચાાં હોય, વ.વ. એમને મેં 
કેટલીય વાર કહ્યુાં કે, ઘરે નરહ તો ઑરફસે તો સારાાં કપડાાં પહરેો 
! તો એ કહ ે િે કે, કપડાાં સામુાં કોઈ  ોત ુાં નથી, કામ સામુાં 
 ોવાય િે. 
 * મારો ધણી સાંગીતકાર િે. સવાર-સાાં  કાાં તો 
હામોત્તનયમ કે તબલાાં લઈ બેસી જાય. ર્ાસ્ત્રીય સાંગીતમાાં 
આપણને ખબર ન પડ ેઅને એ ઘર ગજાવી મકેૂ િે. 
 * હુાં ડૉસટર છાં પણ ઘરમાાં તો મારે ભારતીય નારીના 
વેર્ અને ખેલ કરવા પડ ે િે. પત્તતરા ના હક્ક એમન ેિોડવા 
નથી. ટી.વી.  ોતા હોય તો પાણી મારી પાસે માગ.ે હુાં બહાર 
ડૉસટર અને ઘરમાાં ભારતીય નારીના સાંપણૂશ વહવેાર કરવા પડ ે
િે એનુાં દુઃખ મને સતાવી જાય િે. ય ૂનો..... હુાં શુાં કહવેા માગુાં 
છાં ? 
 * પ્રશ્ન કોઈ મને પિેૂ અને  વાબ એ આપવા બસેી 
જાય િે. જાણે આપણને કર્ી   ખબર પડતી ના હોય ! એમને 
કેટલીયે વાર ટકોર કરતાાં કહ્યુાં હરે્ કે મને  વાબ આપવા દો, 
પણ એ સધુરતા   નથી એનુાં દુઃખ િે ! 
 * મારા ધણીની બેએક વાર નોકરી છૂટી ગઈ િે 
તયારના નોકરી ર્ોધતા   નથી. ઘરે બેસીને ટી.વી.  ોવુાં અને 
સ્ટોકમાાં પૈસા મકૂી રાખવા ! હુાં બબ્બ ેનોકરીઓ કરીને ઘરનુાં પરુૂાં 
કરુાં છાં. એમને મારી દયા પણ આવતી નથી ! 
 * હુાં ર્ાકાહારી છાં અને એમને ર્ાકાહારી બનાવવા મેં 
કેટલાયે પ્રયતનો કયાશ પણ એ સધુરતા નથી ! બળ્યુાં બહાર ખાઈ 
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લેતા હોય તો વાાંધો નરહ પણ ઘરે ઉપાડીને પાિા લાવે. એમની 
આ વતશણકૂ મને બાળ્યા કરે િે. 
 * કોઈ સાધએુ એમને બ્રઇેનવોર્ કયાશ િે તયારથી 
પગારના દર્ ટકા એ માંરદરમાાં આપ ેિે, એનુાં મને દુઃખ નથી. 
ઘરમાાં કાપ-કપૂ કરીને અમે જે રીતના અમેરરકામાાં જીવીએ 
િીએ એનુાં દુઃખ િે. નાતાલમાાં િોકરાઓ માટે સારી ચી -ભાવ 
ના લવાય. બે વર્શથી મેં એકે નવી સાડી ખરીદી નથી. એમણ ે
નથી પને્ટ કે ર્ટશ ખરીદ્યાાં. સાપે િછાંદર ગળ્યા જેવી એમની 
સ્સ્થત્તતનુાં મને દુઃખ િે. 
 * લગ્નની ર્રૂઆતનાાં વર્ો અમારાાં સારાાં ગયાાં. હવે એ 
મારામાાં બહ ુરસ લતેા નથી. પહલેાાં તો મને કહીને બહાર જાય. 
ઑરફસે મોડુાં થાય તો ટેર્લફોન કરીને પહલેેથી    ણાવે. હવે 
એ બધુાં  ોવા મળતુાં નથી ! મને મનમાાં એમ થયા કરે િે કે, 
એમના જીવનમાાં બીજી કોઈ િે ? એમને પિૂવાનુાં મન થાય િે 
પણ રહિંમત થતી નથી. આમ હુાં અંદર ને અંદર પ્રત્તતરદન ર્ેકાઈ 
રહી છાં. 
 * એમનુાં પેટ વધતુાં જાય િે. સાથે ચાલતાાં હવે ર્રમ 
આવે િે. એ ખાવા બેસે તયારે કાંટ્રોલ રાખતા નથી. ચોસલાાં 
ખાવાાં ખબૂ ગમે િે. અઠવારડયામાાં એક વાર મારી પાસ ેભજ યાાં 
કરાવે. તળેલાાં મરચાાં વગર તો ચાલ ે  નરહ ! મેં કેટલીયે વાર 
એમને કહ્યુાં હરે્ કે હવે તમારી ઉંમર થઈ તો ખાવામાાં કાંટ્રોલ 
રાખો પણ સાાંભળતા   નથી. ડૉસટરે કોલેસ્ટરોલ પર કાબ ૂ
મેળવવાનુાં ક્યારનુાં કહ્યુાં િે પણ એમની આંખો ઊઘડતી નથી ! 
મને બીક લાગે િે કે, કોક રદવસ... ! 
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 * લોકોને વણમાગી સલાહ આપવા એ બેસી જાય િે. 
પણ પોતે તો અમલમાાં મકૂતા નથી એ મને ખ ૂાંચે િે. 
 * એમનો ચીકણો સ્વભાવ મને ગમતો નથી. વાત-
વાતમાાં ર્ચકાર્વેડા ! ઘરમાાં આમ કેમ પડ્ુાં િે ? રસોઈમાાં 
આટલુાં કેમ વધ્યુાં ? લોકોને ખાવા મળતુાં નથી અને તમ ે
રસોઈમાાં બગાડ કરો િો ? બાથરૂમની લાઇટ બાંધ કરવી કોણ 
ભલૂી ગયુાં ? મારા ટેબલ પરથી પેસ્ન્સલ કોણે પાિી લીધી ? 
આ ર્ટશ સોફા પર કોનુાં િે ? વગેરે વગરેે એકે રદવસ એવો નરહ 
 તો હોય કે એમની ટક ટક સાાંભળવા ન મળી હોય. 
 * એ બહ ુ ભોળા િે એ મને ખ ૂાંચે િે. રદલની વાત 
દુશ્મનને પણ કહતેાાં અચકાતા નથી. પૈસા ઉિીના આપે પણ 
યાદ કરીને માગ ેનરહ. લોકો એમના સ્વભાવન ેઓળખી ગયા િે 
એટલે યાદ કરીને પૈસા પાિા આપે નરહ. પિી ખાડો અમારા 
ઘરમાાં પડ ે િે. એમની આંખો ખલૂતી નથી. ભોળાનો ભગવાન 
િે એમ માનીને બેઠા િે.  
 * એ ગરમ થાય તયારે ગાળો બોલે િે એ મને ગમતુાં 
નથી. આટલા ભણલેા અને આ દેર્માાં રહીને ગાળો બોલ ેએ 
ર્ોભાસ્પદ િે ? કોઈને કહીએ તો માને નરહ ! બહાર લોકો 
એમના સ્વભાવની પ્રર્ાંસા કરતાાં થાકતા   નથી. એમને ક્યાાં 
ખબર િે કે, મહાદેવના ગણુ તો પજૂારી   જાણે !! 
 * એ ખબૂ ધમી િે. ધમશનાાં પસુ્તકો ખબૂ વાાંચે િે. 
ગીતાના શ્લોકો તો બધા કાંઠસ્થ થઈ ગયા િે. સાંયમ પાળતા 
નથી એ મને ખ ૂાંચ ેિે. 
 * અમેરરકામાાં આવી મારુાં રસોડુાં કદી બાંધ રહ્યુાં નથી, 
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મને એનુાં દુઃખ ભારે િે. 
 * ઑરફસનુાં કામ રો  ઘરે લઈ આવે િે. મને પરણયા િે 
કે કામને ? 
 * ઘરેણાાં કરાવયાાં િે પણ મને પહરેવા દેતા નથી. 
 * એમનો ઘરમાાં ડોળો ટકતો નથી. બહાર રખડ-પટ્ટી 
કરવી ગમે િે. 
 * એમના ર્રીરમાાંથી અને મોંમાાંથી વાસ આવે િે. 
 * એ રોમાષ્ન્ટક નથી !  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘પતનીઓનો પોકાર'નો મારો લેખ વાાંચીને કેટલાક 
પત્તતરા ોએ (આયશપતુ્રોએ) પોતાના આસન પરથી ઊભા થઈને, 
ટેર્લફોન પરથી પડકાર કરતાાં એમની ફરરયાદો મારી આગળ 
રજૂ કરી. 
 પત્તતરા ોના પડકારમાાં અવા  ઊંચો હતો, ઊંચા 
અવા ની પાિળ રદલનુાં ઘરુેાં દદશ  પણ પથરાયેલુાં પડ્ુાં હત ુાં. 
એમના દદશની કથા  ો હુાં રજૂ ન કરુાં તો એકપક્ષી ગણાઉ ! 
 * લગ્નજીવનનાાં ર્રૂનાાં વર્ોમાાં મારી પતનીની જે 
વતશણકૂો હતી એ ધીરે ધીરે પત્તિમના (અમેરરકાના) વાયરે ઊડી 
ગઈ િે. તારે... સવારમાાં હુાં ઓરફસે  વા તૈયાર થાઉ તયાાં 
સધુીમાાં એ સરસ મજાનો ગરમ ગરમ નાસ્તો અને મસાલાની 
ચા મારા માટે બનાવતી. સવારમાાં હસતાાં હસતાાં એ ત્તવદાય 
આપતી. હુાં ગાડીમાાં ગોઠવાઉ તયાાં સધુી બારણ ેઊભી હોય અને 
આંખો અને હાથથી ત્તવદાયનો વીંઝણો નાખીને મનની ર્ીતળતા 
એ મન ેઆપતી. સાાંજે ઘરે આવવાનો મારો સમય થાય તયારે 
મેક-અપ કરી, સારાાં વસ્ત્રોમાાં તૈયાર થઈ, મારી આવવાની રાહ 
 ોતી બારી પાસે ઊભી હોય. હુાં ઘરે પહોંચુાં તયારે બારણુાં 
ખોલીને એના સ્સ્મતથી મન ેઆવકારતી. ઘરમાાં પ્રવેર્ કરતાાંની 
સાથે ઓષ્ઠા-સ્પર્શનુાં સખુ મળતુાં. મારો કોટ એ ઉતારી લેતી. હુાં 

 

      પત્તતઓનો પડકાર  
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સોફામાાં  ઈ બેસતો. નીચે નમી એ મારા બટૂ ઉતારી લેતી. ‘ચા 
પીર્ો ને ?' નો પ્રસ્તાવ મકૂતી. આખા રદવસનો મારો થાક એની 
આ સ્વાગત અને શશુ્રરુ્ાથી ઘડીકમાાં   ઊતરી  તો. એ વખત,ે 
ઑરફસેથી ઘરે આવવાની હાંમેર્ાાં ઉતાવળ રહતેી. 
 હવે..... 
 હવે એમાાંન ુાં કશુાં    ોવા મળતુાં નથી ! માણવા મળતુાં 
નથી ! અનભુવવા મળતુાં નથી !! સવારની ચા અને ગરમ 
નાસ્તો એક સ્વપ્ન બની ગયાાં િે. સવારના ઑરફસે  વા હુાં 
ક્યારે નીકળાં છાં એ એને ખબર હોતી નથી. સાાંજે ઘરે આવવાની 
ઉતકાંઠા ઊડી ગઈ િે. ઘરે આવુાં છાં તયારે એ ઘરે હોતી નથી, કોઈ 
બહનેપણીઓ સાથે ર્ોત્તપિંગમાાં નીકળી ગઈ હોય િે. જે રદવસ,ે 
ઘરે હોય તો એ બેઠી બેઠી ટી.વી.  ોતી હોય િે. મારુાં સ્વાગત 
થતુાં નથી. કોટ અને બટૂ મારે   ઉતારવા પડ ેિે. એના મોઢા 
પર મેક-અપ  ોવા મળતો નથી. સાડી સવારની પહરેેલી  ોવા 
મળે િે. મારો આખા રદવસનો થાક ઊતરવાને બદલે વધી જાય 
િે. ઘણી વાર થાય િે કે, એકાદ કલાક વધારે ઑરફસમાાં ખેંચી 
કાઢ્ો હોય તો ? 
 * અમે બેઉ નોકરી કરીએ િીએ. અમારે એક બાબો પણ 
િે. ઘરકામ અમે બાંનેએ સમજી-ત્તવચારીને, કાગળ પર વહેંચી 
લીધાાં િે. રસોઈ એ કરે િે અને વાસણો હુાં ધોઉં છાં. ઘરનો 
કચરો ભેગો એ કરે િે અને એ કચરાને બહાર મકૂી આવવાનુાં 
કામ મારુાં િે. વેક્મુ હુાં કરુાં છાં ને વહવેાર એ કરે િે. લોન્ડ્રી એ 
કરે િે ને લાડલાને નવડાવવાનુાં કામ મારા ત્તર્ર પર િે. ખરીદી 
એ કરે િે અને ર્બલો હુાં ચકૂવુાં છાં. એ એનાાં કામ સમયસર 
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ત્તનયત્તમત કરે િે. જ્યારે હુાં મારા કામમાાં આળસ ુછાં. મારાાં કામ 
એની રીત પ્રમાણ ેઅને એની જીભની ઝડપ ેથતાાં નથી એટલ ે
અમારી વછચે તણખા ઝરે િે ‘આ કામ તેં હજી કયુાં નથી ?... 
‘આ કામ આવુાં કેમ થયુાં ?'.... ‘બહાર યાડશનુાં ઘાસ કેટલુાં મોટુાં 
થયુાં િે ?' વગેરે વગેરે કામો માટે એ મને ટકોર કયાશ કરે િે 
અને મને આ બધુાં ગમતુાં નથી. ઘણી વાર એમ થઈ જાય િે કે, 
હુાં પરણયો ના હોત તો કેટલુાં સારુાં ? 
 * મારી પતની વીન્ડો-ર્ોત્તપિંગ પાિળ ગાાંડી િે. સેલ 
 ોઈને લલચાઈ જાય િે ને ન  ોઈતી વસ્તઓુ ઉપાડી લાવે 
િે. કે્રડીટ કાડશમાાં ખરીદીનો અંદા  રહતેો નથી. નોકરી કરવા 
કેટલીયે વાર કહ્યુાં પણ એમ કરવુાં નથી ! મારો પગાર ક્યાાં 
અદૃશ્ય થઈ જાય િે એ ખબર પડતી નથી. ચોર કોટવાળને દાંડ ે
તેમ કહ ે િે, ‘બૈરીનુાં પરુૂાં ન કરી ર્કાત ુાં હોય તો પરણયાતા શુાં 
કરવા ?' 
 * મારા ત્તમત્રવ ૃાંદમાાં બે-એક ત્તમત્રોની પતનીઓ ઘણુાં ભણી 
િે. સારી નોકરીઓ પણ કરે િે. ઘરમાાં આ પતનીઓ બૉસ 
બનીને ફરે િે. જીવે િે. મારાાં ધમશપતની બહ ુભણયાાં નથી, નોકરી 
કરતાાં નથી અન ેકરવી પણ નથી. પણ ઘરમાાં બૉસગીરી કરે 
િે. ઘરમાાં ઝઘડા ન થાય એટલે હુાં એમની આ વતશણકૂ માટે 
આંખ આડા કાન કરુાં છાં તેમ તેમ એ વધારે  ોર કરે િે. તમારો 
આ લખે વાાંચીને  ો અક્કલ આવે તો સારુાં !! 
 * બધાાંના વાદે મારી પતની પણ કેર્ને કલાપ આપે િે. 
મેં એને કેટલીય વાર કહ્યુાં કે વાળ કાળા કરવાની દવાથી કેન્સર 
થવાની ર્ક્યતા િે પણ એમના ભેજામાાં આ ભય ઊતરતો નથી 
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! મેં એમને કહ્યુાં કે વાળ કાળા કરીને કોને બતાવવા િે ? મારા 
સફેદ વાળ  ોઈને મારી પડખે ચાલતાાં પણ એ ર્રમાય િે ! 
સભામાાં કે મોટી કથામાાં પણ મારી પાસે એ બેસ ેનરહ. એક વાર 
સ્વાભાત્તવકપણે પિૂ્ુાં તો  વાબમાાં એમણ ે કહ્યુાં, ‘તમે મારી 
આગળ ઘરડા લાગો િો. વાળ કાળા નરહ કરો તયાાં સધુી તમારી 
પડખે આવીને નહીં બેસુાં.' આ કાળા વાળનુાં કાળાં ભતૂ એમના 
ભેજામાાંથી ભવૂો આવીને ન કાઢે તયાાં સધુી મારે આ જીવન, આ 
સહન કરવુાં   રહ્યુાં ! 
 * મારી મા સાથે બહ ુઝઘડા કરે િે અને એની માને 
ભારતથી ન આવવુાં હોય તો પણ પરાણે બોલાવે િે, બે મરહના 
અહીં રહી, મને નથી ફાવતુાં કહી ભારત પાિાાં ઊપડી જાય િે. 
પૈસાનુાં પાણી થાય િે. પણ પતનીને આ સમજાતુાં નથી ! 
 * રેખાની કોપી કરી કરીને સાડીઓની ખરીદી કરે િે. 
રેખાએ તો વ ન વધારીને ઘટાડી પણ જાણયુાં. પણ એ 
બાબતમાાં એમન ેરેખાની કોપી કરવી નથી ! હુાં એની સાથે ચાલુાં 
છાં તયારે ટુનટુનની  ોડ ેચાલતો હોઉં એવુાં મને લાગ્યા કરે િે. 
કીમતી સાડી એમના ર્રીરના કદમાાં ઢાંકાઈ જાય િે. સહનેુ 
એમની સાડી નથી દેખાતી પણ એમનુાં ર્રીર દેખાઈ આવે િે 
એનુાં ભાન કોણ કરાવર્ે એમન ે? 
 * ટી.વી.  ોતી વખતે મારી પડખે બસેવાનુાં એમને કહુાં 
છાં તો એ કહ ેિે કે ઘરમાાં િોકરાઓની હા રી હોય તો કેવુાં લાગ ે
? 
 * ર્રીરની દુગાંધ દૂર કરવા ડીઓડરન્ટ વાપરવાનુાં મેં 
એમને કેટલીયે વાર કહ્યુાં હરે્ તો એના પ્રતયિુરમાાં એ કહ,ે 
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ર્રીરના મેલને બહાર આવતો અટકાવવો ન  ોઈએ. લસણ 
અને ડુાંગળી ખાવાનુાં િોડતાાં નથી. એમની આ દુગાંધથી હુાં 
કાંટાળી ગયો છાં. 
 * પહલેાાં મારી સામે દલીલો કરતી નહોતી. હવે તો 
મારા એક સવાલના  વાબને બદલ ે સામો સવાલ કરે િે !  
માાંકડને આંખો આવી ગઈ િે !! 
 * ઘરમાાં  બરી થઈને રહવેાની મારા સાસનુી 
ત્તર્ખામણો સાાંભળી સાાંભળીને એ એવી તો નઠોર બની ગઈ િે 
કે ઘરમાાં ઝઘડા ત્તસવાય એકે રદવસ અમારો  તો નથી. મેં 
છૂટાિેડા લેવાની દરખાસ્ત મકૂી પણ એ માનતાાં   નથી. હુાં હવે 
આ રીતની જ િંદગી ક્યાાં સધી જીવી ર્કુાં ? 
 * સરખા હક્કની વાતો કરવા એ બેસી જાય િે તયારે હુાં 
એને યાદ કરાવુાં છાં કે, જ્યારે એમને વીઝા મળતાાં લાંબાઈ ગયા 
હતા તયારે પત્રોમાાં કેવી મીઠી મીઠી વાતો એ લખતાાં હતાાં. તયારે 
સત્તત સાત્તવત્રી જેવાાં, એ દેખાતાાં હતાાં હવે, કાર્લકા સ્વરૂપ લાગ ે
િે. 
 * લગ્નના ર્રૂ ર્રૂનાાં વર્ોમાાં મને પિૂયા ત્તવના ઘરમાાં 
રસોઈ થતી નો'તી હવે... ‘કાલનુાં વધેલુાં િે તે ચાલરે્ ને ?'..... 
‘ખીચડી બનાવુાં છાં ખાર્ો ને ?'..... ‘થેપલાાં સાથે ચા મકૂતી 
નથી...' વગેરે વગેરે... 
 * મને ખાવાનો ખબૂ ર્ોખ િે જ્યારે એમને નથી. 
એટલે, ઘરમાાં રસોઈમાાં ત્તવત્તવધતા  ોવા મળતી નથી ! ત્તમત્રોન ે
તયાાં હુ ાં ધરાઈને ખાઈ લઉં છાં. સ્વાભાત્તવક રીતે ત્તમત્રોની પતનીની 
રસોઈની પ્રર્ાંસા મારાથી થઈ જાય િે. મારી પતનીને મારી આ 
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વતશણકૂ ગમતી નથી. 
 * મારી પતનીનો ટાાંરટયો ઘરમાાં ટકતો નથી. હુાં જ્યારે 
ઑરફસમાાંથી ઘરે ફોન કરુાં તયારે ઘણુાં ખરુાં એ ઘરે હોતી નથી. 
અને કોઈક વાર ઘરે હોય તો એ ફોન પર જામી ગઈ હોય િે. 
એક વાર મારે કામ અંગ ેએની  રૂર હતી એટલ ેઘરે ન મળતાાં 
મેં એની તપાસ અંગે થોડા ત્તમત્રોને તયાાં ફોન કયાશ અને એ મળી. 
એ રદવસે હુાં ઘરે પહોંછયો તયારે એણે મારી સાથે ઝઘડો કયો. 
એણે કહ્યુાં, ‘તમે મારી બહનેપણીઓના ઘરે ફોન કયો તો એ 
બધી મારા માટે શુાં ત્તવચારરે્... તમને મારા પર ત્તવશ્વાસ નરહ 
હોય ?' વ.વ. લોકોની ર્ચિંતા કરી ઘરમાાં ઝઘડા થાય અન ે
અમારો વીક એન્ડ બગડ ેએની ર્ચિંતા એમને થતી નથી અમારા 
ઘરમાાં આ ઊલટી ગાંગા વહી રહી િે એનુાં દુઃખ મને િે. 
 * અમારાાં શ્રીમતીજીન ેએક એવી આંધળી શ્રદ્ધા એમના 
ભેજામાાં ઘર કરી ગઈ િે કે, ગામમાાં કોઈ સાંત, સાધ ુ કે મહાંત 
આવયા હોય તો એમની ઘરમાાં પધરામણી ન કરાવે તયાાં સધુી 
એમને ઊંઘ ન આવ ે! પણુય મેળવવાને ઇરાદે એમની પાંગચાંપી 
થાય, બદામ-ત્તપસ્તાનાાં દૂધ આરોગાવી એમના  ઠરાસ્ગ્નને ર્ાાંત 
કરાવી આર્ીવાશદ મેળવ.ે ખાતર પર રદવેલની જેમ, દર્ક્ષણા પેટે 
ડૉલરનુાં દાન કરે એ જુદુાં ! મેં એમને કેટલીયે વાર સમજાવયુાં 
હરે્ કે આ રીતથી તમને સ્વગશની ખરુર્ી નરહ મળે. પણ, 
એમની આંખ હજી પાવન થઈ જાય િે એ માન્યતાની પાિળ 
વર પાગલ થઈ જાય િે એની એમને પડી નથી ! સ્વગશનાાં 
બારણાાં તો ખલૂરે્ તયારે ખલૂરે્ પણ અમારા આ મતભેદોને 
કારણે ઘર બ ેઘડી નકશ બની જાય િે, એની ખબર એમને કેમ 
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પડતી નથી ? 
 * હુાં એમને રસોઈમાાં ઘણી મદદ કરુાં છાં. પરુુર્ને રસોઈ 
કરતાાં આવડ ે િે એ પતનીને ખબર પડી એટલે ખલાસ !... 
રસોઈનો બો  એમના ઉપરથી ઊતરીને મારી ઉપર ઢોળાઈ 
ગયો િે. ર્ાક સમારવાનુાં, સ્ટવ પર કકૂર મકૂવાનુાં કામ રો નુાં 
બની ગયુાં િે. અમારા ઘરમાાં પત્તતદેવો ભવ નરહ પણ પત્તત 
નોકર ભવનાાં ભ નો ગવાય િે. 
 * મોટા મોરારીબાપનુી કથા હોય કે પિી નાના 
મોરારીબાપનુી હોય કે વચલા મોરારીબાપનુી કથા હોય પણ 
અમારાાં એ કથા સાાંભળવા ગમે તેવાાં કામ પડતાાં મકૂીને કથામાાં 
 વાનાાં   ! પિી ભલેને ઘરે બાબાની કે બાબાના બાપાની 
માાંદગી હોય ! કથામાાં શુાં જાણવા મળ્યુાં એ પિૂીએ તો કથાકારે 
સૌને કેવા હસાવયા એ ટુચકા ત્તસવાય કશુાં   યાદ ના હોય ! આ 
કેવી ઘલેિા લાગી િે એમને એ મને સમજાતુાં નથી ! ભારતનાાં 
તેઓ ગ્રેજ્યએુટ િે પાિા, ભણતર િે પણ ગણતર નથી એનુાં 
દુઃખ મને સતાવી રહ્યુાં િે. 
 * કોઈ એમની બહનેપણીના વાદે દરરો  10 માળા 
કરવાનુાં વ્રત લઈ બેઠાાં િે. અમે બાંન ેનોકરી કરીએ િીએ એટલ ે
આ માળા અમે ઘરે આવીએ તયારે રસોઈ-પાણી કરીને કરવી 
પડ ે િે. એમની પાસે  ઈને બેસુાં તો માળા કરવાનુાં બાકી િે 
કહીને ઊભાાં થઈ જાય િે. એમની માળા કરવાનુાં વ્રત તટૂત ુાં 
નથી પણ મારા મનની માળાના મણકા તટૂી રહ્યા િે એની 
એમને ખબર પડતી નથી !! 
 * ત્તમત્રોને  મવા બોલાવવાનુાં મોટુાં ર્લસ્ટ બનાવીને 
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 માડવાની એમની રીત મને ગમતી નથી. ઊંચા સાદે થતી 
અનેક વાતો, બાનઓુના અલગ અલગ બ્યગુલોના અવા ો, 
બાળકોની ત્તર્સ્ત વગરની વતશણકૂો,  ોરથી બાંધ થતાાં 
બારણાાંઓના કકશર્ અવા ો, બાળકોની બમૂો, ઘરને માંરદરને 
બદલે મેદાન બનાવી મકેૂ િે. બેઠકોની સવલતના અભાવ ે
કેટલાકને ભારતીય પ્રણાર્લકા પ્રમાણે સાધ-ુસાધ્વીના આસનો 
અપનાવવા પડ ે િે.  મવા ટાણે ખરુર્ીઓને ટેબલ બનાવી, 
ખણૂે ખાાંચરે ભરાઈને ખાઈ લેવામાાં મહમેાનોને કેવો આનાંદ 
મળતો હર્ે એની કલ્પના એ કરી ર્કતાાં નથી. મને ઓિા 
માણસોમાાં આનાંદ મળે િે જ્યારે એમને ટોળાનુાં ટીખળ ગમે િે. 
મને મૈત્રીનો આનાંદ ગમ ે િે, જ્યારે એમને મેળાની મજા ગમે 
િે. મને માંરદરની ર્ાાંત્તત ગમે િે, એમને મેદાનના કાન તોડી 
નાખે એવા અવા ો... ત્તમત્રોના ગયા પિી અમારુાં ઘર અમારા 
ઝઘડાથી ગાજી ઊઠે િે !! 
 * અમારાાં દેવી નોકરી કરી ઘરે આવે તયારે એટલાાં બધાાં 
એ કાંટાળેલાાં હોય િે કે, ના પિૂો વાત! એમને રસોડામાાં પેસવુાં 
ગમતુાં નથી. અમારા ઘરમાાં રોટલીની  ગ્યા બ્રેડ ે લીધી િે ! 
ર્ાકની  ગ્યા તૈયાર અથાણાાંની બોટલોએ લીધી િે ! ભાત તો 
ભાગ્યે   ભલૂો પડ ેિે આ ભવનમાાં ! દાળનાાં દુઃખ ગાતાાં રદલ 
ધ્રજૂી જાય િે ! ભારતના ફાસ્ટ ફુડના અમ ેઘણા ઋણી િીએ. આ 
સ્ટોરો ના હોત તો મારા જેવા કેટલાયે ભરથારો ભખૂના માયાશ... 
!! 
 * લગ્નની ર્રૂઆતનાાં વર્ોમાાં એ મને ‘તમે'થી 
બોલાવતાાં. અમેરરકાની હવા લાગ્યા પિી એ મને હવે ‘તુાં'થી 
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બોલાવે િે. મહાભારત એમણે બબ્બે વાર  ોયુાં. મને હત ુાં કે એ 
મને આયશપતુ્રથી સાંબોધરે્. પણ... એમ ન થયુાં !!.. ‘તમે' 
ર્બ્દમાાં પ્રેમની ઘરેાઈ િે તેટલી ‘તુાં'માાં મને લાગતી નથી. 
અમારી આ અંગેની ચચાશ વખતે એ કહ ે િે, ‘ભગવાનને તો 
‘તુાં'થી બોલાવાય િે. તમે અમારા પત્તતદેવ થયા એટલે તમને 
‘તુાં'થી   બોલાવવા  ોઈને ને ?' મને એમની આ ચતરુાઈ 
ગમતી નથી. 
 * ભારતની સ્ત્રીઓ સાડીમાાં જેટલી સુાંદર લાગે િે તેટલી 
પત્તિમના વાઘામાાં નથી લાગતી તેવી રીતે, ભારતના લાાંબા 
વાળમાાં એ જેટલી સુાંદર લાગે િે તેટલી અહીંની હરે સ્ટાઇલમાાં 
નથી લાગતી. એમને હરેસ્ટાઇલ અહીંની રાખવી િે પણ સાડી 
િોડવી નથી. મેં કહ્યુાં કે વાળની સાથે ડ્રસે પહરે, પણ એ 
સાાંભળતાાં નથી. ગાવા જાય િે ગરબા ગ ુરાતના પણ પહરેે 
સાડી બાંગાળી. આમ એમનુાં આ ત્તમશ્રણ મને ગમતુાં નથી. 
 * રદવસે રદવસે એ સાધ્વી થતાાં જાય િે. હુાં એમને આ 
સ્સ્થત્તતમાાં ત્તનહાળીને માયા અને મોહથી એમની તરફ વધારે ને 
વધારે ખેંચાતો જાઉં છાં. એમની આંખ ે અમારી વછચે અંતર 
વધતુાં જાય િે. જ્યારે મારી આંખે એ અંતર ઘટતુાં જાય િે. 
એમને પાપમાાં પડવાનો ડર િે. જ્યારે મને પે્રમમાાં કદૂી 
પડવાનુાં બળ િે. 
 * સારાાં સારાાં કપડાાં પહરેવાનુાં તો એ ર્ીખ્યાાં   નથી 
તો મેક-અપની તો ર્ી વાત કરવી ? હુાં મેક-અપના ખચશ કરવા 
તૈયાર છાં તયારે એ મેક-અપ કરવા તૈયાર નથી. હુાં કલબમાાં 
ડાન્સ કરવા તૈયાર છાં તયારે એ આવવા તૈયાર નથી. હુાં સરૂાને 
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સાથ આપુાં છાં તયારે એ મારો સાથ િોડી  વા તૈયાર થઈ જાય 
િે. હુાં પત્તિમ તરફ પગ ભરુાં છાં તયારે એ પવૂશ તરફ... આ 
િોકરાઓ અને ગ ુરાતી સમા ની ર્રમ વચમાાં આવે િે. 
નરહતર... ય ૂનો ! 
 * ર્રીર ર્ોભરે્ કે નરહ એનો ત્તવચાર કયાશ વગર ગરબા 
અને પાટીઓમાાં ઘરમાાં જેટલાાં ઘરેણાાં િે તે બધાાં ર્રીર પર 
ગોઠવીને નીકળે િે. તયારે એ એવાાં તો બેડોળ લાગ ે િે કે હુાં 
એમની સામે મીટ માાંડી ર્કતો નથી. સાદાઈની ર્ોભાને િોડી 
ભપકાની ભભતૂ્તત લગાવવાથી એ ભવૂા જેવી લાગ ે િે એનો 
ત્તવચાર એમને આવતો નથી. 
 * મને એ ગ ુરાતી સાડીમાાં વધારે ગમે િે. ત્તપ્રય િે 
પણ, એ કહ ે િે કે ગ ુરાતી સાડીમાાં એ જાડી લાગ ે િે વ ન 
એને ઘટાડવુાં નથી અને ગ ુરાતી સાડી નરહ પહરેી ગ ુરાતનુાં 
ગૌરવ ઘટાડ ેિે એ આ ગરુ્જર નરને ગમતુાં નથી ! 
 * એમનામાાં બાર્લર્તા ઘણી િે. બાળકો થયા પિી 
પણ સ્ત્રીની ગાંભીરતા એમનામાાં આવી નથી એ મને સાલે િે.
 * એ ચશ્માાંમાાં વધારે ઘરડાાં લાગે િે. કોન્ટેસટ પહરેવા 
કહી કહીને થાક્યો, સાાંભળતાાં   નથી. 
 * એ પહલેાાં જેવાાં રોમાષ્ન્ટક રહ્યાાં નથી ! 
 આ લખેનો અહીં અંત લાવતાાં એક વાત કહી દઉં, 
પત્તતરા ો અને પતનીઓ(રાણીઓ)ને ત્તવનાંતી કે પાણીમાાંથી પોરા 
કાઢીને આ ત્તવર્યને આગળ લાંબાવવાનો કોઈ પ્રયતન ન કરે. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘પારકાાં બૈરાાં સૌન ેગમ'ે એ નાટક  ોયા પિી મન ેઆ 
ત્તવચાર આવેલો કે ‘પારકાાં બૈરાાં કેમ ગમે ?' આ અંગ ેએક વાર 
એક ત્તમત્ર-પતનીને પિૂ્ુાં તો એમણ ે ધડાક કરતાાં  વાબ 
આપેલો: 
 ‘તે ગમે   ન ે ! બની-ઠની, મેક-અપ કરી બૈરાાં નીકળે 
તો બધાન ેગમ ે  ન ે!' 
 પારકાાં બૈરાાંને ગમાડવા પાિળ જેટલુાં બાહ્ય રૂપ 
કારણભતૂ િે તેથી યે વધારે તો આંતરરક રૂપ કારણભતૂ િે. 
બાહ્ય રૂપનુાં આકર્શણ અલ્પજીવી િે જ્યારે આંતરરક રૂપનુાં 
આકર્શણ લાાંબુાં િે. 
 કેટલાક આયશપતુ્રો બીજાનાાં બૈરાાંના બાહ્ય આકર્શણમાાં 
લોહચુાંબકની જેમ  રૂર ખેંચાઈ જાય િે. પણ, કેટલાકને આ 
બાહ્ય આકર્શણ ખેંચી ર્કતુાં નથી. હાાં, કેટલીક દેવીઓના 
આંતરરક રૂપમાાં આ લોકો જાણે-અજાણય ે આંધળા  રૂ૨ બની 
જાય િે. 
 પારકાાં બૈરાાં ગમવાની પાિળ દરેક પરુુર્ને 
પોતપોતાનુાં અલગ કારણ હોય િે. દરેક પરુૂર્ના જીવનમાાં 
જીવનસાથી માટેની કોઈ ઊણપ હોય િે કે જે વહતેી જ િંદગીની 
સાથે સાથે વધારે ત્તવકસતી જાય િે અને મનના કોઈ ખણૂામાાં 

 

    પારકાાં બૈરાાં કેમ ગમે ?  
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છપાઈને પડી હોય િે. એ ઊણપ ન સાંતોર્ાતાાં એ ભખૂી ન ર 
હાંમેર્ાાં બહાર ભટકતી રહતેી હોય િે. એ પરુવાર કરવા થોડાક 
દાખલા અહીં રજૂ કરી ‘પારકાાં બૈરાાં' કેમ ગમે એનાાં કારણો 
આપણે સાથે મળીને તપાસીએ. 
 ઑરફસમાાં મેક-અપ કરીને આવતી આધતુ્તનક સ્ત્રીઓને 
 ોઈને નવનીતને મનોમન કાયમ થતુાં કે એની પતની આમ 
મેક-અપ કરે તો કેવી સુાંદર લાગે ! એની સામે  ોઈ રહવેાનુાં 
ગમ.ે તક મળતાાં એક વાર એણે એની પતનીન ે મેક-અપ 
કરવાની વાત કાઢી તયારે એની પતનીએ કહ્યુાં : ‘આ લપેડા શુાં 
કરવાના ?' નવનીત એની સામે દલીલ કયાશ વગર પાિો 
પડતો. આમ એનો અંદરનો પેલો અસાંતોર્ સાંતોર્ાયા વગર 
રાખ વળી ગયેલા અંગારાની જેમ મનમાાં સાંઘરાઈને રહતેો. 
મેક-અપ કરી સામે મળતી સ્ત્રીઓ એને વધારે ને વધારે ગમવા 
લાગી. આવા અસાંતોર્ી નર આગળ આંતરરક અન ેબાહ્ય રૂપની 
સરખામણી કરીને દલીલોમાાં વખત બગાડવાનો કોને સમય 
હોય ! 
 સકુુમારને કદમાાં પાતળી સ્ત્રીઓ ખબૂ ગમતી. એના 
કમનસીબે એને મળી હતી ટુનટુન જેવી જાડી પતની. પતનીને 
વ ન ઘટાડવા જ્યારે એણે કહ્યુાં તયારે પતનીએ એને મોં પર 
સ્પષ્ટ   કહી નાખ્યુાં : પોતાની વાત તો કરતો નથી. ટી ર્ટશ 
પહરેે િે તયારે પેટ કેટલુાં આગળ તરી આવે િે ! પોતાને વ ન 
ઘટાડવુાં નથી ને પારકાની પાંચાત કરવી િે.' સકુુમારને તયારે 
બરોબર સમજાયુાં કે જ્યાાં સધુી એ એનુાં વ ન ઘટાડીને નરહ 
બતાવે તયાાં સધુી પતની એનુાં વ ન ઘટાડવાની નથી. એટલે   
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એણે ‘સ્પા'માાં  ોડાઈ  ઈને િ મરહનામાાં વ ન ઘટાડી સુાંદર 
કાયા બનાવી અન ે તયારબાદ પતનીને વ ન ઘટાડવા માટે 
હરહાંમેર્ ટોક કરવા લાગ્યો. પથ્થર ઉપર પાણીની જેમ એની 
પતનીમાાં કાંઈ ફરક ન પડયો. કદમાાં પાતળી પતનીનુાં સખુ એ ન 
પામી ર્ક્યો. આ   કારણે ત્તમત્રોની પાતળી પતનીઓને જ્યારે 
એ મળતો તયારે એમને એમના ર્રીર સાચવયાની ખબૂ   
પ્રર્ાંસા કરતો. એમાાંયે જે સ્ત્રીઓએ એક-બ ેસવુાવડ પિી ર્રીર 
સાચવયાાં હોય એવી સ્ત્રીઓની પ્રર્ાંસાની સાથે પતનીન ેપણ એ 
દાખલા રજૂ કરીને પાતળા બનવા માટે આડકતરી રીતે 
વાગ્બાણો િોડતો. ભરથારની પડખે ઊભી ઊભી સકુુમાર જ્યારે 
બીજી સ્ત્રીઓની પ્રર્ાંસા કરતો તયારે એની પતની મહીં ને મહીં 
બળીને ખાખ થઈ  તી હતી પણ સકુુમારને સમજીને એન ે
સાંતોર્વા આ  સધુી કોઈ પ્રયતન કયો નથી. હવે ઉંમર થવા 
આવતાાં એ પ્રયતન કરવો પણ એન ે ઉર્ચત લાગતો નથી. 
સકુુમારનો અસાંતોર્ હજુયે વાણી વાટે અંદરથી બહાર આવયા 
ત્તસવાય અટક્યો નથી. 
 ભીખભુાઈને ખાવાનો ભારે ર્ોખ િે. ઉંમર થઈ પણ 
એમનો ખાવાનો ર્ોખ નરમ પડયો નથી. રસોઈમાાં ચરઢયાત ુાં 
મરચુાં ન હોય તો રસોઈમાાં એમને મજા ન પડ.ે ફરસાણ વગર 
ફાવે નરહ. મીઠાઈ વગર મન માને નરહ. અથાણાાં વગર  મણ 
અધરુૂાં   લાગ.ે ખીચડી કરી હોય તો સાથે પાપડ તો  ોઈએ  . 
મરહને એકાદ વાર મરચાાંનાાં ભજ યાાં કે પાતરાાં ખાવાનુાં પતનીને 
યાદ દેવડાવે  . કમનસીબે એમની પતનીને આ બધાનો 
ર્બલકુલ ર્ોખ નરહ. યવુાન અવસ્થામાાં ભીખભુાઈને એમની 
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પતની કહતેી કે વધારે મરચુાં ખાવુાં સારુાં નરહ. હવે ઉંમર થતાાં 
એમને સાાંભળવા મળતુાં : ‘આ જીભડી ઉપર કાબ ૂરાખો. ર્રીર 
સાચવવાનો સમય આવયો િે તયારે ખાવાનો ર્ોખ ઓિો કરતા 
હો તો !' પતનીના આ વલણને પ્રતાપે ભીખભુાઈનો ખાવાનો 
ર્ોખ એમના ઘરને બદલ ે ત્તમત્રોના તયાાં પરૂો થવા લાગ્યો. 
ત્તમત્રોને તયાાં  મવા જાય તયારે પેટ ભરીને  મે અને ત્તમત્ર 
પતનીની પ્રર્ાંસા કરતાાં કહ ે: ‘અમારે તયાાં તો આવી રસોઈ ખાવા 
ન મળે !' એમના ખાવાના આ ર્ોખન ેકારણે જે સ્ત્રીઓ તીખી 
તમતમતી અને આંગળાાં ચાટી  વાય એવી રસોઈ બનાવે 
એવી સ્ત્રીઓ ખબૂ ગમતી. 
 કાંદપશને સાંગીતનો ખબૂ ર્ોખ હતો. આ ર્ોખ એના 
કુટુાંબમાાંથી એને મળ્યો હતો. હારમોત્તનયમ, તબલાાં, ત્તસતાર, 
વાાંસળી વગેરે એ વગાડી જાણતો હતો અને સારુાં ગાઈ પણ 
ર્કતો હતો. જ્યારે જ્યારે કોઈ પત્તત-પતનીની ગાયક  ોડીનાાં 
ગીતો એ સાાંભળતો તયારે તયારે એને થતુાં કે  ો પોતાની પતની 
પણ ગાઈ ર્કતી હોત તો એમનુાં પણ ગાયક  ોડુાં બની ર્ક્ુાં 
હોત. અમેરરકામાાં આવા ગાયક યગુ્મની ઘણી   ખોટ  ોવા 
મળે િે તેમ  કોઈના લગ્ન પ્રસાંગે કે લગ્નની એત્તનવસશરી કે 
એવા સામાજ ક પ્રસાંગોમાાં ઉજ્ ડ ગામમાાં એરાંડો પ્રધાનની જેમ 
ગાનારાાંઓને  ોઈન ેએમની જેમ નામ અને દામ કમાઈ લેવાનુાં 
મન થઈ આવતુાં. કાંદપશની પતનીનો અવા  પરુુર્ જેવો હતો. 
ગાવાનો કે ગીતો સાાંભળવાનો ર્બલકુલ ર્ોખ એને નો'તા. ર્ત્તન-
રત્તવ વકેલો ઊઠી કાંદપશ ક્યારેક કોઈ ગીતનો રાગ બેસાડવા 
હારમોત્તનયમ લઈને ગાતો હોય તયારે ઊંઘમાાંથી જાગીને પતની 
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એની સામે ધસી આવીને કહતેી હોય, ‘આ સવારના પહોરમાાં 
રાગડા તાણીને ઊંઘવા પણ દેતા નથી !' પોતાના ગળા અન ે
ગીતની પ્રર્ાંસાને બદલ ેએને મળતી હતી પતનીની કટુ વાણી. 
પોતાની પતની એના ગળાને કે એના ગીતને નથી સમજી ર્કતી 
એનુાં દુઃખ એના મનમાાં મ ૂાંઝાઈને પડી રહતે ુાં. આ  કારણે કોઈ 
સુાંદર ગાતી સ્ત્રીને એ સાાંભળે તયારે એને તાલીઓથી વધાવે તો 
ખરો પણ, પ્રોગ્રામ પરૂો થતાાં એ સ્ત્રીઓ પાસે  ઈ ગીત અને 
ગળા માટે એમની પ્રર્ાંસા કરવામાાં થાકતો નરહ. પોતે જ્યારે 
જાહરેમાાં ગાતો હોય અને એના ગળાની પ્રર્ાંસા કરતી સ્ત્રીઓ 
એને વીંટળાઈ વળતી તયારે એ સ્ત્રીઓ એની આંખમાાં મઢાઈ 
 તી.  
 રમાકાન્તને રમતોનો ભારે ર્ોખ. ટી.વી. પર ફૂટબૉલ કે 
બાસ્કેટબોલની રમત ચાલતી હોય તો એ ખાવુાં પણ ભલૂી જાય. 
ર્હરેમાાં  ો કોઈ રમત રમાતી હોય તો ઘરનાાં બધાાં કામ પડતાાં 
મકૂીને રમતો  ોઈને ઊંઘ વેચીને ઉજાગરો કરવામાાં એને મજા 
પડતી. રમાકાન્તની પતનીને આનો કોઈ   ર્ોખ નહી. રમતો 
પાિળ સમય બગાડયા કરતાાં ઘરકામમાાં કે ભગવાનનુાં નામ 
લેવામાાં વખતનો ઉપયોગ કરવા એની પતની એન ે સલાહ 
આપતી. દર રત્તવવારે એની પતની માંરદરમાાં અચકૂ  તી. ઘરે 
દરરો  એક માળા કયાશ વગર સતૂી નરહ. રમત  ોવા  વામાાં 
પતની કદી સાથ આપતી નરહ, પરરણામે ત્તમત્રોનાાં ટોળાાંઓ કે 
જેમાાં ત્તમત્રોની પતનીઓ પણ રમતો  ોવા આવતી એવા ટોળામાાં 
એ ભળી  તો. પારકાાં બૈરાાંઓ સાથ ે રમતો ત્તનહાળવામાાં એન ે
મજા પડતી અન ે પોતાની પતની આ બાબતમાાં એની પડખ ે
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ઊભી નો'તી રહતેી એનુાં દુઃખ બ ેઘડી ભલુાઈ  વાત ુાં. 
 ધ્રવેુન અમેરરકા આવીને બદલાઈ ગયો હતો. અહીંના 
વાતાવરણ પ્રમાણે એને એની રહણેીકરણી અપનાવી હતી. 
ત્તમત્રો સાથે પાટીઓ કરવી, ડાન્સ કરવા,  મતાાં પહલેાાં એકાદ 
બીઅર પી લેવો, ત્તમત્રોના ટોળાઓમાાં પતની સ્ત્રીવ ૃાંદમાાં  ઈને 
બેસવાને બદલે પોતાની પડખે બેસ.ે સાડીની  ગ્યાએ પેન્ટ-ર્ટશ 
કે ડ્રસે પહરેે, લાાંબા કેર્ને બદલે આધતુ્તનક વાળમાાં મોંને સજાવે, 
બીચ પર બીકીની પહરેી નહાવા પડ ે એવી પતનીની એ 
કલ્પનાઓ કરતો હતો પણ વડીલોના વાાંકે એને મળી એક 
સીધી, સાદી ને ભારતીય સાંસ્કૃત્તતને નરહ િોડનારી પતની. એની 
આ ભખૂ પારકાનાાં આધતુ્તનક બૈરાાંઓને  ોઈને   સાંતોર્ાતી. 
 લર્લતને લખવાનો ને વાાંચવાનો ભારે ર્ોખ હતો. 
ર્હરેના દૈત્તનક અને માત્તસકમાાં એના લખેો વાાંચી લોકો એની 
ખબૂ પ્રર્ાંસા કરતા હતા. નાના ગામડામાાં એનો  ન્મ થયો હતો 
એના કારણે એની પતની પણ એક નાનકડા ગામની હતી. 
ગામઠી વાતાવરણને કારણ ેએની પતની ર્બલકુલ ભણી નો'તી. 
પતનીનો દેખાવ અને મા-બાપની આમન્યાને કારણે મા-બાપ ે
બતાવી એ સ્ત્રીને એ પરણયો હતો. ‘વહલેી સવારના લર્લત 
લખવા બેઠો હોય તયારે એની પતની રો નાાં કામો કાઢે ને એના 
ત્તવચારોની માળાના મણકા તોડી પાડતી. વધારામાાં વહલેી 
નહાઈ-ધોઈ એ ભસ્સતની ઘાંટડી વગાડીને ભગવાનની પજૂા 
કરવામાાં ખાસ્સો કલાક લેતી અથવા રસોડામાાં પેસીન ેઆ ના 
આધતુ્તનક એપ્લાયન્સનો અવા  કરીને લર્લતના લખાણમાાં ભાંગ 
પાડતી કે પિી રેરડયો પરનુાં સગુમ સાંગીત ચાલ ુ કરીને 
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લર્લતની એકાગ્રતા તોડી પાડતી, કે પિી ટેર્લફોન પર 
બહનેપણીઓ સાથે ઊંચેથી ગામ-બહાનુાં ગપાટાની વાતો કરીને 
લર્લતને લખવામાાં બાધા ઊભી કરતી. લર્લતના લખાણનુાં 
માધ્યમ કે લખાણનાાં થીમન ુ ોર કે રૈ્લી વગેરેની વાતો પતની 
પાસેથી સાાંભળવા મળતી નરહ. આ બધુાં એને પારકાાં બૈરાાંઓ 
પાસેથી સાાંભળવા મળતુાં. પરરણામે એને પારકાાં બૈરાાંઓ કે જે 
એના લખાણન ેસમજી ર્કતાાં અને એ અંગે એની સાથે ચચાશ 
કરતાાં એ પારકાાં બૈરાાંઓ એને ગમતાાં. 
 આ ત્તસવાય કેટલાયે પરુુર્ોઓને પોતપોતાનાાં અલગ 
કારણો હોય િે. કોઈ બોલી નાખે િે તો કોઈ બોલતા નથી. કોઈ 
પડદા આગળના ખલેાડી હોય િે તો કોઈ પડદા પાિળના. 
સવશસખુસાંપન્ન કોઈ નથી. 
 જે રદવસે સ્ત્રીઓ મેક-અપ કરવો પડતો મકૂરે્, કાળા 
કેર્ કરતી અટકરે્, ઘરેણાાંના ભારથી કાંટાળી  રે્ અને ત્તવત્તવધ 
પોર્ાકો પાિળના પૈસાથી દેવાદાર બનરે્ તયારે ‘પારકાાં બૈરાાં 
સૌને ગમ'ેનો પ્રશ્ન પતી ગયો હર્ે. આ નરહ થાય તયાાં સધુી 
પારકાાં બૈરાાં સૌને ગમર્ે અને એ ગમવા પાિળનાાં કારણો 
વધતાાં   રહરેે્. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘મારો ધણી તો સો ટકા ઇષ્ન્ડયન િે.' 
 સ્ત્રીઓના ટોળામાાંથી આ ર્બ્દો મારા કાન પર આવીન ે
અથડાયા ! 
 ત્તમત્રોની વાતોમાાં મારુાં મન ન રહ્યુાં. ‘સો ટકા ઇષ્ન્ડયન' 
કહનેાર બહનેનુાં દદશ  મારા રદલમાાં આવીને પ્રવેર્ી ગયુાં.  
 પત્તતપરુાણ સાાંભળવા હુાં ગોઠવાઈ ગયો ! 
 પતની રસોડામાાં હોય અને એનો પત્તત પાણી માગે તો 
પાણી આપવામાાં કોઈ પતનીને ગલુામી જેવુાં નરહ લાગે, પણ 
પતની એના પત્તત સાથે કોઈ રહન્દી રફલ્મ  ોવામાાં મર્ગલૂ હોય 
તયારે પત્તત પાણીની માગણી કરે, એ પતનીને ગમતુાં નથી. 
તેમાાંય એ માગણીમાાં ત્તવનાંતીની  ગ્યાએ હક્ક આવે તયારે 
પતનીઓને દુઃખ થાય િે. આ દુઃખ પત્તત  ોઈ ર્કતો નથી. 
પતની સામે ચડીને એના પત્તતને કહી ર્કતી નથી, પરરણામે 
આવા ટોળાઓમાાં એ દદશ  બહાર િલકાઈ આવે િે. 
 ઑરફસેથી આવી, સોફા પર કોટ-ટાઈ ઉતારી મકૂવા, 
પગરખાાં કાઢીને ટેબલ લેમ્પ તરફ સરકાવી દેવાાં, પતનીને ચા 
બનાવવાનો ઓડશર કરી, પગ લાંબાવી, પેપર લઈ વાાંચવા બેસી 
 વુાં એ ભારતીય ભરથારનો ભાસ કરાવી જાય િે. 
 વીક એન્ડમાાં ર્બયરનાાં ડબલાાં એક પિી એક ખાલી 

 

     સો ટકા ઇષ્ન્ડયન  
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કરવાાં, ખાલી ડબલાાં પતની પાસે   ઊંચકાવીને કચ રાપેટી 
ભેગાાં કરાવવાાં. ત્તસગારેટ સળગાવી એર્ ટે્ર લાવવા પતનીને 
કહવે ુાં. એર્ ટે્ર ભરાઈ ગઈ હોય તો એને સાફ કરી લાવવા ઓડશર 
કરવો. ટી.વી. પર ગેઈમ ચાલતી હોય તો યાડશનુાં ઘાસ પતની 
પાસ ે કપાવવુાં આવાાં બધાાં નાનાાં નાનાાં કામ પતની પાસે 
કરાવવામાાં અપમાન કે અત્તધકારનો સવાલ િે એ તો ઠાંડા કલેજે 
ત્તવચારતાાં   સમજાર્.ે 
 સાાં ના  મીને સૌ બાળકો પોતપોતાની પ્લેટ ઊંચકીને 
ત્તસન્કમાાં મકૂી ર્કે તો પત્તતએ પણ એ કામ કેમ ન કરવુાં  ોઈએ 
? આટલા નાના કામમાાં પતનીને પત્તતનો સહકાર ન મળે તો એ 
પતની પિી શુાં ત્તવચારવાની િે ? 
 પતનીના હાથ લોટવાળા હોય, અને ઘરનુાં નાનુાં બાળક 
બાથરૂમ  વાની માગણી કરે તયારે પત્તત આંખ આડા કાન કરે 
તો એ પત્તતને ર્ોભાસ્પદ િે ? 
 * ત્તમત્રોની વછચે કદીક વાદ-ત્તવવાદ થાય અને સૌના 
મત લવેાની વાત આવે તયારે સ્ત્રીઓને એ મતથી વાંર્ચત 
રાખવામાાં આવતાાં કોઈ પરુુર્ સ્ત્રીઓના મતનો આગ્રહ રાખે 
તેના  વાબમાાં કોઈ પરુુર્ કહી ઊઠે કે ‘બૈરાાંઓને આમાાં શુાં 
પિૂવાનુાં હોય ?' આવાાં ત્તવધાનો સૌની વચમાાં વાપરીને આ 
પરુુર્ો કઈ સદીમાાં જીવી રહ્યા િે ? આવાાં વાગ્બાણ િોડનાર 
ત્તર્કારીને ત્તર્કારના રદલના દદશની પરવા િે ખરી ? 
 કૌટુાંર્બક કાયોના ત્તનણશય લવેામાાં પતનીના મતની પરવા 
ન કરવી, ભાઈઓ અને બહનેો સાથેની આપ-લેમાાંથી પતનીન ે
અલગ રાખવી કારણ કે પરુુર્ો જેટલી દીઘશ દૃષ્ષ્ટ સ્ત્રીઓમાાં નથી 
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હોતી. આમાાં પરુુર્-પત્તત તરીકેના અત્તધકારો ત્તસવાય શુાં તરી 
આવે િે ? 
 પત્તત માાંદગીમાાં પટકાઈ ગયો હોય તો પતનીએ એની 
સેવા ખડ ેપગ ેકરવી  ોઈએ એવો આગ્રહ રાખવો એની સામ ે
જ્યારે પતની પથારીવર્ હોય તયારે એની પાસે બે ઘડી 
બેસવાનો સમય ન કાઢવો એ કાંથ તરીકે ર્ોભે િે ખરુાં ? 
 પતની પાસે બબ્બે નોકરીઓ કરાવવી. પતનીની 
આવકમાાંથી ઘરનો ખરચ કાઢવો. થોડી ઘણી બચત હોય 
તેમાાંથી દારૂ પીવો, જુગાર રમવો અને મોડી રાતના ઘરે આવી, 
સવારના મોડા ઊઠવુાં. ડગલે ન ે પગલ ે પતનીની ખોડ કાઢીન ે
એની ઉપર ગરમ થઈ  વુાં. ક્રોધે ભરાઈ કોક વાર પતનીને 
મારવી. આ બધુાં આ દેર્માાં રહીને કરનારને કેટલા ટકા 
ઇષ્ન્ડયન કહવેો એ તો આવા અનભુવમાાંથી પસાર થઈ રહલેી 
પતનીઓ   કહી ર્કે. 
 સાસનુા પગ દબાવી દેવાની વાત તો જાણે સમજ્યા 
પણ, પતની પાસે દરરો  પગ દબાવવાનો આગ્રહ રાખનાર 
પત્તતને કેવો કહવેો ? 
 પતની પિી કોઈ ડૉસટર હોય, બેંકની મેને ર હોય, 
કમ્પ્યટુર એનાલીસ્ટ હોય, સાંગીતકાર હોય, નતૃયકાર હોય કે 
પિી રેરડયો પર એનાઉન્સર હોય, પણ ઘરમાાં આ સ્ત્રીઓને સો 
ટકા ઇષ્ન્ડયન પત્તતનો થોડાવિા અંરે્ અનભુવ જાણેઅજાણે થઈ 
જાય િે. આમાાંયે કલાકાર પતનીઓ ખબૂ   લાગણીપ્રધાન હોય 
િે. સમયના વહણે સાથે દદશ  એમના રદલમાાંથી વહી  તુાં નથી. 
એ દદશ  રદલને માટે ર્ચનગારીરૂપ બની જાય િે. 
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 દપશણમાાં આપણે આપણુાં મખુ આમ તો દરરો  
ત્તનહાળીએ િીએ, પણ એ બાહ્ય મખુને  ોવાની સાથે કોક વાર 
અંદરના મખુને  ોવાની  રૂર િે. 
 ‘પત્તત દેવો ભવ' સાાંભળવુાં  ો ગમે િે તો દેવો જેવી 
વાણી અને વતશણકૂ કરી બતાવવાની ફર  પણ આવી પડ ેિે. 
 જે લોકો એમની પતનીઓની ન રમાાં સો ટકા ઇષ્ન્ડયન 
િે એમની વાત મેં અત્ર ે કરી િે. જેઓ આ સો ટકામાાં નથી 
આવતા એમની આ વાત નથી. આતમખો  અન ે મનોમાંથન 
પિી   ખબર પડરે્ કે એ સો ટકાથી આપણે (હુાં પણ એમાાં 
આવી ગયો!) કેટલા દૂર િીએ ! 
 નોકરીઓમાાં કામ અંગ ેવાત્તર્િક આંકણી કરતો અત્તધકારી 
જ્યારે આપણા અવગણુો અંગે આંગળી ચીંધે િે તો તેનો 
સ્વીકાર કરીએ િીએ પણ પતનીની કે પાડોર્ીની ટીકા 
આપણાથી સહન થતી નથી. નોકરીઓમાાં અવગણુ સધુારી 
આગળ આવવા પ્રયતનર્ીલ બનીએ િીએ, પણ ઘરની ર્ાાંત્તતન ે
 ોખમમાાં મકૂનાર અવગણુો સામે અત્તધકાર લ ૂાંટાઈ  વાની બીકે 
કશુાં   કરતા નથી ! 
 સ્ત્રીઓનાાં ચાર સ્વરૂપ - ભોજ્યેષ ુ માતા, કાયેષ ુ માંત્રી, 
ચરણેષ ુદાસી અને ર્યનેસ ુરાંભા - ભલૂી  ઈને ફસત એ કે બ ે
રૂપને   પરુુરે્ વળગી રહવે ુાં એ કયા દેર્ના સાંસ્કારની વાતો 
આપણે કરીએ િીએ ? ભારતના સાંસ્કારો આ દેર્માાં લાવવા 
ભવનો ભલે બાાંધીએ પણ જ્યાાં સ્ત્રીઓ પજૂાય િે તયાાં 
દેવતાઓનો વાસ િે એ પાિા ભલૂી  ઈએ િીએ.  
 કડવી દવા મોંમાાં મકુાતાાં જીભને એ ગમતી નથી, પણ 
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એ દવા પેટમાાં ઊતરી ર્રીર માટે ગણુકારી બની જાય િે. 
 મનની ર્ાાંત્તત માટે જેમ સાંત-મહાંતોને સાાંભળવાની  રૂર 
િે તેમ ઘરની ર્ાાંત્તત માટે ઘરની સ્ત્રીઓન ે સાાંભળવાની પણ 
એટલી    રૂર િે ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 આમ તો હુાં ઑરફસમાાંથી ભાગ્યે   ઘરે ફોન કરુાં છાં ! 
પરાંત ુજ્યારે જ્યારે હુાં ફોન કરુાં છાં તયારે તયારે મારા ઘરનો ફોન 
કાયમ ‘બીઝી'   આવ ે િે ! શ્રીમતી એમની સખીઓ સાથ ે
ગામગપાટા મારવા બેસી ગયાાં હોય િે. 
 અમે નવાાં નવાાં પરણયાાં હતાાં તયારે હુાં દરરો  ઑરફસેથી 
એમને યાદ કરીને ફોન કરતો. એ પણ મને યાદ કરીને ફોન 
કરતાાં. ફોન પર વાતોના ત્તવર્યો ખટૂવાની ર્ચિંતા એ વખતે 
નો'તી. (અતયારે વાતોના ત્તવર્યને દીવો લઈને ખોળવા  વુાં પડ ે
િે !)  વાબમાાં હુાં કહતેો : 
 ‘હમણાાંથી આ વસ્ત ુખાધી નથી ! વગેરે વગેરે !' તયારે 
ઘરમાાં મારી સચૂનાનસુાર રસોઈ થતી હતી. અતયારે, 
(િોકરાાંઓની ઇછિાનસુાર રસોઈ તૈયાર થાય િે.) તયારે મારી 
તર્બયત નરમ-ગરમ હોય તો ઑરફસમાાં ખબર પિૂવા આવતાાં. 
અતયારે (સાહલેીઓ સાથે ગામગપાટા મારવામાાં મારી 
તર્બયતના સમાચાર ભલુાઈ  વાય િે.) 
 અતયારની વાત કાંઈક અલગ િે. એમનો ફોન મારી 
ઉપર કામ ત્તસવાય આવતો નથી. હુાં પણ ભાગ્યે   એમને ફોન 
કરુાં છાં. ઘરકામની કોઈ ચી વસ્ત ુયાદ આવતાાં  ો કદીક ફોન 
 ોડયો હોય તો ફોન ‘બીઝી'   આવ.ે ફોન  ોડાય નરહ, 

 

      વૉટ ડુ ય ૂવૉન્ટ ?   
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ટેર્લફોનની લાઇન મળે તયારે મારો પહલેો સવાલ એ   હોય ! 
 ‘કોની સાથે ક્યારનાાં વાતો કરતાાં હતાાં ?' 
  વાબમાાં એ કહતેાાં, ‘બીજુ ાં કોણ, આ સમજુબહને. 
એમનો ફોન આવ ે એટલ ે કલાક સમજી   લેવાનો ! આખા 
ગામની વાતો એમની પાસથેી સાાંભળવા મળે !' 
 ‘તમારી વાતોમાાં કદીયે અમારો ત્તવચાર કયો િે ? 
ફોનની લાઇન મેળવવા કેટલી વાર લાઇનમાાં ઊભા રહવે ુાં પડ ે
િે એનો ખ્યાલ આવ ેિે ?' ફરરયાદ લખાવતાાં હુાં કહતેો. 
 ‘અમને ર્ી ખબર પડ ેકે તમે કયા સમયે ફોન કરવાના 
િો ?' પિી, વાત બદલતાાં એ કહતેી, ‘આના કરતાાં કોલ 
વેઇરટિંગ ફીચર લઈ લો તો ?' એની વાતને આડા પાટાએ 
ચડાવતાાં હુાં કહતેો, ‘ફોનમાાં આટલો સમય બગાડો િો એ કરતાાં 
એનો સદુપયોગે કરીને કાંઈક નવુાં ર્ીખવા કોમ્યતુ્તનટી કૉલે  
કરતાાં હો તો ?' પિી એમને સપુરત કરેલા કામને યાદ 
કરાવતાાં હુાં ઉમેરુાં છાં, ‘અઠવારડયાથી બટન ટાાંકી દેવા ર્ટશ 
આપ્યુાં િે એ કામ થતુાં નથી.' 
 પાણીનો રેલો પગને સ્પર્શ થતાાં એમનો ગસુ્સાનો પારો 
ચડી જાય િે. ફોન ઉપર   વાદ-ત્તવવાદના વરસાદ વરસવા 
લાગે િે. ધબાક દઈને ફોન મકૂી દેવાના અવા  કાને અથડાય 
િે ! 
 ફોન મકૂીને હુાં ત્તવચારતો હોઉં છાં કે ન્યયૂોકશની જેમ અહીં 
પણ લોસલ ફોનનો ચાર્જ રાખવો  ોઈએ. એ ત્તસવાય આ ફોન 
પરના ગામગપાટા ઘટર્ે નરહ. (લોકોની ટીકાઓ કરીને કોઈકનાાં 
પાપ તો  રૂર ધોવાય િે !) પરુુર્વગે ભગેા થઈ, સહીઓ એકઠી 
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કરી, સામે પગલે  ઈને, ફોન કાંપનીને લોકલ ચાર્જ રાખવાની 
ત્તવનાંતી કરવી  ોઈએ. આવુાં  ો થાય તો ટેર્લફોન પર લોકોની 
વાતો કરી પાપનાાં પોટલાાં બાાંધતાાં બચી  વાય. આ રીતે 
સ્ત્રીવગશને વધારે સમય મળરે્ તો એ સમયનો સદુપયોગ 
કુટુાંબની કાળજી લેવામાાં કે માંરદર કે મહાદેવ  ઈ ભગવાનની 
ભસ્સત કરવામાાં ગાળરે્ અને તો પોતાનુાં કલ્યાણ કરતાાં કરતાાં 
કુટુાંબ, સમા  અને દેર્નુાં પણ કલ્યાણ કરી ર્કરે્. બીજા કર્ામાાં 
 ો રસ ના લેવાય અને ફસત પોતાના કુટુાંબમાાં    ો રસ 
લેવાય તો કુટુાંબના કલેર્ના કાદવમાાં ખ ૂાંપી  તાાં કેટલાયે કુટુાંબ 
અટકી  રે્. ફોન પરની ત્તનિંદા ઘટરે્ અને પણુય  તુાં બચી  રે્. 
પણુય ભગેુાં થરે્ તો પરમાતમા (ઘરનો અને બહારનો) પણ રાજી 
રહરેે્. જેનો પરમાતમા રાજી હરે્ એણે પિી કોની બીક રાખવાની 
િે ? 
 એક રદવસ મારી તર્બયત સારી ન હતી. એટલે લાંચ 
પિી ઘરે આવવાની ઇછિા થઈ. ‘કારપલૂ'ના કારણે મારી પાસ ે
ગાડી નો'તી, એટલે ઑરફસમાાંથી મને લઈ  વા મેં શ્રીમતીન ે
ઘરે ફોન કયો. ફોન કોઈએ ઉપાડયો નહીં. પાંદર ત્તમત્તનટ રહીને 
ફરી ફોન કયો. અડધો કલાક રહીને ફોન કયો. એ ન મળ્યાાં ! 
િેવટે કાંટાળીને એમની નજીકની બ-ેચાર બહનેપણીઓને તયાાં 
ફોન કયો. તયાાં પણ એ ન મળ્યાાં. 
 બે-એક એડવીલ લઈને હુાં કામમાાં પરોવાયો. 
 ઑરફસેથી છૂટતાાં પહલેાાં મેં ઘરે ફોન  ોડયો. આ વખત ે
એ મળ્યાાં. 
 ‘ક્યાાં ઊપડી ગયાાં હતાાં ?' મેં પિૂ્ુાં, ‘હુાં ક્યારનો ફોન 
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કરુાં છાં.' 
 ‘સમજુબહને બસેવા આવયાાં હતાાં. એમને થોડુાંક ર્ોત્તપિંગ 
કરવુાં હત ુાં તે મને દબાણ કરીને એમની સાથે લઈ ગયાાં, અન ેહુાં 
તમને ફોન કરીને  ણાવવાનુાં ભલૂી ગઈ.' સ્પષ્ટતા કરતાાં 
શ્રીમતીએ કહ્યુાં. 
 હજુ હુાં મારી તર્બયતની વાત કરવા  તો હતો તયાાં   
એ બોલ્યાાં, ‘મને ખબર પડી કે તમે મારી બધી બહનેપણીઓને 
તયાાં ફોન કરી વળ્યા િો.' 
 ‘મારે તારુાં કામ હત ુાં એટલે...' હુાં વાક્ય પરુુાં કરુાં તે 
પહલેાાં   એ બોલી ઊઠયાાં. 
 ‘મને તમારુાં આ પગલુાં ર્બલકુલ ન ગમ્યુાં !' 
 ‘કેમ ?' 
 ‘મારી બહનેપણીઓ હવે મારી ત્તવરે્ શુાં ત્તવચારરે્ !' 
 ‘એટલે ?' 
 ‘એ લોકોને થરે્ કે તમને મારામાાં ત્તવશ્વાસ નથી એટલ ે
ચેક કરતા હતા.' 
 ‘એ લોકો એવુાં માનરે્ એવુાં ત ુાં ર્ા ઉપરથી માને િે ?' 
 ‘હુાં મારી સખીઓને સારી રીતે જાણુાં છાં.' 
 ‘પણ, તને તો ખબર િે કે મને તારા માટે આવો કોઈ 
અત્તવશ્વાસ િે   નરહ !' 
 ‘હા, મને ખબર િે. પણ એ લોકો ક્યાાં જાણ ેિે. પાિાાં 
એ બધાાં બીજાઓને હવે કહતેાાં ફરરે્.' 
 ‘તુાં જેટલી એ લોકોની ર્ચિંતા કરે િે એટલી તારી અને 
મારી ર્ચિંતા કરતી હોય તો ?' 
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 હુાં જેમ જેમ તેને સમજાવવા પ્રયતન કરતો હતો તેમ 
તેમ એ લોકોની ર્ચિંતામાાં મારી વાતને એના ભેજામાાં ઉતારવા 
દેતી ન હતી. એની પ્રશ્નોિરી પરથી હુાં હવે તારવી ર્ક્યો હતો 
કે પથ્થર પર પાણી રેડવામાાં સાર નીકળવાનો નથી. 
 મારા પ્રયતનો ત્તનષ્ફળ ગયા, સ્ત્રીહઠની આગળ સ્તો ! 
 એણે એનો સ્વભાવ ન બદલ્યો એટલે મેં મારો સ્વભાવ 
બદલવાનુાં બીડુાં ઝડપ્યુાં. 
 એ રદવસના પ્રસાંગ પરથી મેં નક્કી કયુાં કે શ્રીમતી ઘરે 
ન મળે તો કોઈના તયાાં ફોન ન કરવો. 
 તયારથી મેં એની સહીસલામતી અંગેની, કે મારી 
 રૂરરયાત કે જેમાાં એની સહાયની  રૂર પડ ે એની ર્ચિંતા 
કરવાની િોડી દીધી. એ ર્ોત્તપિંગ કરવા ગઈ હોય અને વરસાદ 
કે વાવાઝોડામાાં ફસારે્ એવી અગાઉથી મનમાાં થતી ર્ચિંતાને મેં 
સળગાવી દીધી... સમય આપીને એ બહાર ગઈ હોય અન ે
પાિા આવતાાં મોડુાં થાય તો હુાં જે ર્ચિંતા એની ખાતર કરતો 
હતો તે મેં હવ ેિોડી દીધી. 
 મારી વાણી અને વતશણકૂમાાં ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો. 
એને પણ હવે પ્રતીત્તત થવા લાગી હતી. તક મળતાાં એ મન ે
આડકતરી રીતે સાંભળાવી  તી. 
 ‘એમને ઑરફસમાાંથી સમય   મળતો નથી પિી મન ે
ફોન કરવાનો સમય ક્યાાંથી કાઢી ર્કે ?' 
 ‘હુાં ફ્લડમાાં ફસાઉં કે ઠાંડીમાાં ઠરી જાઉં તો એમને િે કાંઈ 
ર્ચિંતા ?' 
 ‘પહલેાાં તો મારી સાથે કેટલુાં હસતા'તા !... એ હાસ્ય   
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જાણ ેક્યાાં ઊડી ગયુાં િે !' 
 ‘ઘરમાાં મારી બાજુમાાં સોફામાાં બેસીને એ ટી.વી.  ોતા 
હતા. હવે હુાં એમની પાસે બેસવા જાઉં છાં તયારે એ ઊભા થઈને 
એમની રૂમમાાં વાાંચવા ચાલ્યા જાય િે.' 
 ‘મારી બહનેપણીઓ હવે મને ચ ૂાંટીને ખાઈ જાય િે.' 
મને પિૂતાાં કહ ેિે, ‘અલી, તમારે બાંનેને હવે બનતુાં નથી કે શુાં 
?' 
 શ્રીમતીની આંખોના ઊંડાણમાાં  ઈને હુાં આ બધુાં વીણી 
આવુાં છાં. 
 એની આંખો સાથે આંખો મેળવીને હુાં ક્યારેક મનોમન 
પછૂાં છાં : 
 ‘વૉટ ડુ ય ૂવૉન્ટ?' 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ઉદ્યોગ મારો એકનો એક પતુ્ર િે. િઠ્ઠા ધોરણમાાં એ ભણ ે
િે. કેટલાયે રદવસોથી એ મારી ઑરફસે આવવા માાંગતો હતો 
પણ અમારો બાપ-દીકરાનો મેળ ખાતો નો'તો. 
 આજે ર્ત્તનવાર હતો અને મારે ‘'ઓવર-ટાઇમ'ના કારણ ે
ઑરફસ ે વાનુાં થતાાં હુાં ઉદ્યોગને મારી સાથે ઑરફસે લઈ આવયો 
હતો.   
 ‘ડડેી, આ બધી પેસ્ન્સલો ભગેી કરીને તમે એનુાં શુાં કરો 
િો ?' પેસ્ન્સલ હોલ્ડરમાાં  કડાઈને પડલેી પેસ્ન્સલોના 
ટુકડાઓને  ોઈને ઉદ્યોગે મને પિૂ્ુાં. ‘ 
 ‘તારે  ોઈએ િે ?' 
 ‘હા.' 
 ‘તો લઈ લ ે જેટલી  ોઈએ તેટલી. આમેય એ અહીં 
પડી   રહી િે.' 
 ભારતમાાં હતો તયારે પેસ્ન્સલ પકડી ર્કાય અને એના 
વડ ેલખી ર્કાય તેટલી નાની થાય તયાાં લગી એનો ઉપયોગ 
થતો હતો. તયારે, આવી પેસ્ન્સલો વાપરતાાં ર્રમ કે સાંકોચ થતો 
નરહ. અમેરરકામાાં આવયા પિી, કાંપનીના ખચ ેપેસ્ન્સલો પાણીની 
જેમ વપરાય િે. એમાાંયે પેસ્ન્સલનુાં કદ નાનુાં થાય એટલે એ 
આપણો સ્નેહ ગમુાવી બસેે િે. ઉદાર રદલવાળા લોકો એ 

 

 પતુ્રનાાં લક્ષણ પારણામાાંથી   
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ટુકડાઓને કચરાપેટીમાાં પધરાવીને એ ટુકડાઓને એમના 
અંત્તતમ માગશ પર રવાના કરી દે િે. પણ, મારા જેવા 
કરકસરરયા જીવવાળા એ નાના ટુકડાઓને કેદીઓની જેમ 
પેસ્ન્સલ હોલ્ડરમાાં પરૂી રાખ ેિે કે જ્યાાં એ આજીવન ગ ૂાંગળાયા 
કરે િે. 
 ઉદ્યોગને હજુ હુાં વાત કરુાં તે પહલેાાં   એ મારા 
સાથીદારો પાસે પહોંચી ગયો. બધા પાસેથી પેસ્ન્સલના ટુકડાઓ 
એકઠા કરી લાવયો. મારુાં પેસ્ન્સલ ર્ાપશનર લઈને ખાલી પડલેા 
એક ટેબલ પર પેસ્ન્સલની અણીઓ કાઢવાના કામે લાગી ગયો. 
 અમે ઘરે  વા નીકળ્યા તયારે ઉદ્યોગની પાસે 
પેસ્ન્સલના ટુકડાઓનો ભાંડાર ભરાઈ ગયો હતો. 
 એક રદવસે ઉદ્યોગની ત્તનર્ાળમાાંથી અમારા પર ર્ચઠ્ઠી 
આવી. મા કે બાપે ત્તનર્ાળે આવીને ત્તર્ક્ષકને મળી  વાની 
સચૂના એમાાં હતી. 
 આ કામ પતાવવા મેં ધમશપતનીને જ્યારે કહ્યુાં તયારે એ 
બોલી ઊઠી, ‘ના, બાપા, એમાાં મારુાં કામ નરહ હાાં !' માનો જીવ 
તરફડવા લાગ્યો હતો એ હુાં જાણી ર્ક્યો. 
 રણમેદાને  વાનુાં નારીઓને ન   ર્ોભ ેએટલે ગરુ્જર 
નરને   આ બીડુાં ઝડપવુાં પડ્ુાં, છૂટકો   નો'તો ! 
 નોકરીમાાંથી રજા મકૂીને હુાં ઉદ્યોગની ત્તનર્ાળમાાં 
પહોંછયો. 
 ત્તર્ક્ષક પાસેથી હકીકત જાણીને ન તો હુાં રડી ર્ક્યો કે 
ન તો હુાં હસી ર્ક્યો ! ઉદ્યોગ ે ત્તનર્ાળમાાં શુાં કયુાં હરે્ એની 
કલ્પનાઓ જે મેં કરી હતી એ બધી   ખોટી પડી ! 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 213 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

 ઉદ્યોગ મારી પાસે અવાર-નવાર પેસ્ન્સલોના ટુકડાઓ 
કેમ માંગાવતો હતો એની કડી મને આજે  ડી. 
 ઉદ્યોગ ઘરેથી પેસ્ન્સલોની અણીઓ કાઢીને ત્તનર્ાળમાાં 
લઈ  તો અન ે રરસેસમાાં વગશના બારણ ે ઊભો રહીને પાાંચ 
સેન્ટમાાં એ પેસ્ન્સલ વચેતો હતો. પેસ્ન્સલો નરહ લાવનાર તથા 
પેસ્ન્સલની અણીઓ કાઢવાની મસુીબતોને કારણે બાળકો એની 
પાસેથી ખરીદતાાં પાિી પાની કરતાાં ન હતાાં. ઉદ્યોગનો આ 
વેપાર રદવસે રદવસે વધવા લાગ્યો. આખી ત્તનર્ાળ ઉદ્યોગન ે
ઓળખતી થઈ ગઈ હતી. 
 વેપારમાાં નફો થાય એટલે સૌની આંખમાાં આપણ ે
ખ ૂાંચીએ િીએ. ઉદ્યોગનુાં પણ એવુાં   થયુાં. એનો નાના પાયાનો 
વેપાર ત્તવઘ્નસાંતોર્ીઓન ે ન ગમ્યો. પરરણામે એના ત્તવરુદ્ધમાાં 
ફરરયાદ નોંધાઈ. આ   કારણે મારે ત્તનર્ાળમાાં  વાનુાં થયુાં. 
 ઘરે આવીને મેં પતનીને સઘળી વાતથી વાકેફ કરી. 
 ‘હાર્ ! મને હત ુાં કે ત્તનર્ાળમાાં મારામારીમાાં મારા 
દીકરાનુાં નામ કોઈએ આપ્યુાં હરે્ એની મને ભારે ર્ચિંતા થતી 
હતી.'  
 ‘હવે તો ર્ાાંત્તત થઈ ને ?' 
 ‘હા.' 
 ‘તો થઈ જાય થોડી ગરમ મસાલાની ચા.' 
 ‘ચોક્કસ, કેમ નરહ ?' બોલી એ ચા મકૂવા ઊભાાં થયાાં. 
 આજે પહલેી વાર એકી ધડાકે ચા મકૂી, પાવાની માંજૂરી 
મળતાાં મન ેપણ અનેરો આનાંદ થયો. આમ તો ચાની માગણી 
કરી હોય તો એ બોલ્યા ત્તસવાય રહ ેનરહ, ‘....હમણાાં તો પીધી 
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!... કેટલી વાર ચા પીવી િે ?... હવે ચા પીવાની ઓિી કરો, 
ઉંમર થવા આવી વગેરે વગેરે...' 
 ચા પીતાાં પીતાાં મેં કહ્યુાં, ‘આપણા ઉદ્યોગે આવુાં ન કરવુાં 
 ોઈએ. પાાંચ પેનીમાાં એ કેટલા પૈસા બનાવવાનો િે ? આમ 
કરવાથી ભારતવાસીઓની કેવી િાપ પડ ે?' 
 ‘વાર્ણયાના દીકરા થઈને તમે તો આખી જ િંદગી નોકરી 
કરી ખાધી િે પણ મારો દીકરો તમારી જેમ નોકરી નથી 
કરવાનો એની ખાતરી મને આજે થઈ ગઈ િે.' 
 ‘પતુ્રનાાં લક્ષણ પારજ્ઞામાાંથી, કાાં ?' મારાથી બોલાઈ 
ગયુાં. 
 આજે એ ઉદ્યોગ ઉદ્યોગ રહ્યો નથી પણ ત્તર્કાગોનો એક 
ઉદ્યોગપત્તત બની ગયો િે. 
 ...અને હુાં એના ઘરમાાંથી એના ટેબલ પર પડલેી 
પેસ્ન્સલના ટુકડાથી આ વાત ટપકાવી રહ્યો છાં. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘હજી કેટલી વાર િે?... આ ઘરે   દસ તો વાગી ગયા 
!' ઘરડયાળ તરફ  ોઈ બેઠકરૂમમાાંથી મેં પતનીને બમૂ મારી. 
 ‘હુાં તો ક્યારનીયે તૈયાર થઈ છાં.' બેડરૂમમાાંથી બહાર 
નીકળતાાં પતની બોલી, ‘આ તમારી દીકરીઓ   હજી તૈયાર 
થઈ નથી !' બેઠકરૂમમાાં, દાખલ થતાાં પતનીએ ઉમેયુાં. 
 રમેર્ભાઈ ઓઝાની કથાનો આજે પહલેો રદવસ હતો. 
સાંતોની વાણી સાાંભળવા લોકો કીરડયારાની જેમ ઊભરાર્ે અન ે
પારકિંગની મશુ્કેલીમાાંથી ઉગરવા થોડા વહલેા નીકળી ર્કાય એ 
રીતની તૈયારી કરવાની સચૂના આગલા રદવસે મેં પતનીને 
આપી દીધી હોવા િતાાંયે એનો અમલ નરહ થવાના કારણે હુાં 
અંદરો અંદર ગસુ્સામાાં રે્કાઈ રહ્યો હતો. 
 પતનીને માથાથી માાંડી પગ સધુી ત્તનહાળી હુાં મનોમન 
બબડવા લાગ્યો. 
 આંખોને આંજી નાખે એવા મખુ પરના આ ‘મેકઅપ' તો 
જુઓ ! ઘડી ઘડી ન ર પડ ેએવાાં ઘાટવાળાાં ઘરેણાાં, સ્ત્રી જાત્તતન ે
સાંદેર્ો પહોંચાડતી નવી ઢબની સાડી પહરેીને રમેર્ભાઈની 
કથામાાં  વુાં શુાં ર્ોભ ે િે ? કથામાાં બેઠાાં બેઠાાં   કેટલીક 
વયસ્સતઓની વયથા આ વાઘા વધારી  વાના િે ! ઘરેણાાંના 
ઘાટનો ત્તવચાર કરતા કોઈ ત્તવચારર્,ે ‘આ ઘાટ ત્તત્રભોવન 

 

       પારકિંગની પીડા  
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ભીમજીનો હરે્ કે 22 કેરેટવાળાનો !... આ સાડી સારી સ્વપ્ને કે 
સારી ત્તનકેતનની હરે્ ... ! 
 ‘આમ એકીટરે્ શુાં  ોઈ રહ્યા િો ?' 
 ત્તવચારોનાાં વમળોમાાં ઘરેાઈ ઊંડ ેઊતરી જાઉં એ પહલેાાં 
પતનીએ મને ઉપર ખેંચી લીધો. 
 ‘કાંઈ નરહ,' મેં માથુાં ધણુાવતાાં કહ્યુાં. 
 ‘ના, તમે  રૂર કાંઈક ત્તવચારી રહ્યા હતા. શુાં કોઈ 
આરટિકલ લખવાનો આઇરડયા મળી ગયો ? 
 ‘તો સાાંભળ' સોફા પર બેસતાાં હુાં બોલ્યો, ‘હુાં એ 
ત્તવચારતો હતો કે તમે સ્ત્રીઓ પ્રસાંગને અનકુળૂ પોર્ાકો 
પહરેવામાાં પાવરધી ગણાવ. કોઈના મરણ ટાણ ે કાળી સાડી 
પહરેવી, લગ્ન સમયે બેંગ્લોરની ભારે સાડી પહરેવી, 
અર્ભનેત્રીને  ોવાાં  તાાં ફેર્નને પડકાર કરતો પહરેવેર્ પહરેો 
િો તો રમેર્ભાઈ કે મોરારીબાપનુી કથામાાં મીરાાંબાઈના વાઘા 
કેમ પહરેતાાં નથી ?' 
 એટલામાાં િોકરીઓ તૈયાર થઈ આવી ગઈ. વધારે મોડુાં 
ન કરતાાં સહ ુ ઝટપટ ગાડીમાાં ગોઠવાઈ ગાાંધી સેન્ટર  વા 
નીકળી પડયાાં.  
 સમયસર નરહ આવવા ટેવાયેલી પ્રજાને કારણે મોડા 
પડવા િતાાંય ે પ્રવેર્દ્વાર આગળ   પારકિંગ મળેવવામાાં વાાંધો 
આવયો નરહ. 
 બીજા રદવસે સમયસર તૈયાર થવામાાં થોડો સધુારો 
આવયો તયારે માાંડ માાંડ મનગમતુાં પારકિંગ મળ્યુાં. 
 રમેર્ભાઈની કથાવાણી અને વાજ િંત્ર-વ ૃાંદની સુાંદર 
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િાપને પરરણામે ત્રીજા રદવસે તો ચાહીને ઘરેથી વહલેાાં 
નીકળ્યાાં. 
 ગાાંધી સેન્ટર પહોંચતાાં ગાડીઓની લાઇન  ોવા મળી. 
સ્વયાંસેવકો, પારકિંગની વયવસ્થા કરતા ગાડી દીઠ પારકિંગનો 
ડૉલર ઉઘરાવતા હતા. 
 અમારો વારો આવયો, પતનીને પસશમાાંથી છૂટા ડૉલર 
કાઢવા કહ્યુાં પણ એણે તો પેલા ભાઈઓને ડૉલરની  ગ્યાએ 
ભાર્ણ આપતાાં કહ્યુાં, ‘તમે લોકો ખરા િો. ર્રૂ ર્રૂમાાં ફ્રી રાખ્યુાં 
અને જ્યારે માણસો વધારે આવતા જાણી વરસના વચલા 
દાડાની જેમ પારકિંગનો ડૉલર કરી દીધો.' 
 ‘આપી દેને મગ મારી કયાશ વગર. એક ડૉલરનો 
સવાલ િે ન ે !'  પાિળ લાગેલી લાઇન તરફ આંગળી કરી મેં 
પતનીને કહ્યુાં, આ લાઇન તો  ો. બધા તારી જેમ રકઝક કરર્ે 
તો કથામાાં સહ ુમોડા પડરે્.' 
 ‘તમે કહો િો તો હુાં ડૉલર આપી દઉં છાં.' 
 ઘરે પાિા  તાાં પતની પાસેથી જાણવા મળ્યુાં કે ડૉલર 
આપ્યાનુાં દુઃખ એેમણ ેઆરતીમાાં ડૉલર નરહ મકૂીને ઓછાં કયુાં 
હત ુાં ! 
 કાન સરવા રાખતાાં પારકિંગ અંગ ે દરરો  નવુાં નવુાં 
સાાંભળવા મળતુાં. 
 પારકિંગથી કાંટાળી લોકો કમ્પાઉન્ડની બહાર પાકશ કરવા 
લાગ્યા તો યે પારકિંગનો ડૉલર ચકૂવવો પડયો. ડૉલર લેવાના 
કારણમાાં જાણવા મળ્યુાં કે ગાડીની દેખરેખ સ્વયાંસેવકો રાખતા 
હતા. 
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 એક ભાઈ તો કોઈની રાઈડ લઈન ે કથા સાાંભળવા 
આવયા. ત્તમત્ર સેન્ટરના બારણે ઉતારી ઘરે ગયા. કથા સાાંભળવા 
આવનાર પાસે પારકિંગનો ડૉલર માગવામાાં આવયો. પેલા 
ભાઈના આિયશની વચમાાં જાણવામાાં આવયુાં કે ગાડી 
કમ્પાઉન્ડમાાં આવી એટલ ેડૉલર ભરવો   પડ.ે 
 એક કાયશકરની પતની પાસે ડૉલર માગતાાં એ બહનેે 
કહ્યુાં, ‘તમે મન ે ઓળખતા લાગતા નથી. મારા પત્તત તો આ 
કાયશક્રમના અગ્રણય આગેવાન િે.' 
 પિીના રદવસે અમે ઘણાાં   વહલેાાં ઘરેથી નીકળ્યાાં. 
ગાડીઓની લાઇન ન હતી. પારકિંગનો ડૉલર આપી નજીક પાકશ 
કરવા હજુ ગાડી વાળાં છાં તયાાં   મારા માગશમાાં એક સ્વયાંસેવક 
આવી ખડો થઈ ગયો. ગાડીને બ્રેક મારી હુાં ઊભો રહ્યો. એમણ ે
મારી નજીક આવીને કહ્યુાં, ‘માફ કર ો, પણ તમ ેઅહીં પાકશ નરહ 
કરી ર્કો.' હાથ લાંબાવી દૂર પારકિંગની  ગ્યા બતાવતા બોલ્યા, 
‘તયાાં દૂર ખણૂામાાં તમારે પાકશ કરવી પડરે્.' 
 ‘પારકિંગ સારુાં મેળવવા તો આટલા વહલેાાં આવયાાં 
િીએ.' પડકાર કરતાાં મેં પિૂ્ુાં, ‘તો પિી આ  ગ્યા કોના માટે 
િે ?' 
 ‘પાિળનુાં પારકિંગ ભરાઈ ગયા પિી   આ પારકિંગ 
વાપરવા દેવાની અમને સચૂના અપાઈ િે' 
 ‘તમે લોકો ખરા િો', ગસુ્સો ઠાંડો પાડતા મેં કહ્યુાં, ‘આવી 
ખબર હોત તો પતનીને વચમાાં એક સ્ટોર પર ઘડીક ઊભા રહવે ુાં 
હત ુાં તો એને ના પાડીને મેં એને નારા  કરી ન હોત.' એટલામાાં 
એક ઓળખીતા કાયશકર આવી ગયા. એમની આંખની ર્રમથી 
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નરમ પડી મેં સચૂનાનસુાર ગાડી પાકશ કરી. બારણુાં ખોલી હુાં 
ગાડીની બહાર નીકળ્યો. 
 ગાડીના ટાયરો તરફ ન ર નાખવાની ટેવ મ ુબ ન ર 
નાખતાાં પારકિંગમાાં અસાંખ્ય કાચના ટુકડાઓ વેરાયેલા ન રે 
ચડયા. પતનીનુાં બારણુાં ખોલતાાં મેં એને ચેતવી. ‘ રા સાચવીને 
પગ મકૂજે (ચાંપલ તો ગાડીમાાં   એ રાખતાાં હતાાં) નીચે ખબૂ 
કાચ પથરાયેલા િે. બહાર નીકળીને એણે  ોયુાં. પતનીના 
ગસુ્સાનો પારો ખસવાની અણી પર હતો ને હુાં બોલ્યો, ‘ ો જે 
કાંઈ પણ બોલતી ! હોઠે આવયુાં હોય તો આજે ગળી જા..... 
કથાને પચાવવા તારે વયથાની પણ  રૂર િે. કાચ કથાની 
કસોટી કરવા આપણા માગશમાાં આવી પડયો િે. આ કાચની 
પથારી નથી પણ કાચરૂપી પષુ્પોની પથારી એને સમ જે.' 
 પતની માની ગઈ. એના મખુમાાંથી એકે ર્બ્દ બહાર ન 
આવયો ને આટલા રદવસોની કથારસનુાં પરરણામ મને લાગ્યુાં, 
મૌન સેવી એણે ચાલવા માાંડ્ ુાં. 
 ‘ઓ.....બા.....૫.... રે.....!' કરતી પતની જ્યાાં હતી તયાાં   
સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. એની કાયાના ભારમાાં કાચ પગ નીચેથી 
સરકી ન ર્ક્યો ! 
 ‘બાપનુાં નામ અહીં ક્યાાં લે િે' નીચે બેસી પગ પકડતાાં 
મેં કહ્યુાં, ‘કોઈ સાચા સેવકનુાં નામ લે તો એ તારી પકુાર સાાંભળી 
અહીં મદદે દોડી આવે અને અહીંની પરરસ્સ્થત્તતનુાં ભાન થતાાં 
સાફસફૂી કરવાનુાં સઝૂે.' 
 ‘તમે વળી બળતામાાં પાછાં ઘી હોમવા લાગ્યા.' 
 ગાડીમાાં રાખેલા ફસ્ટશ એઇડની સતુ્તવધાથી મેં એમના 
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પગને પાટા-ત્તપિંડી કરી. પરણયા તયારે પગના સ્પર્શનો લાભ 
મળ્યો હતો. તયારબાદ આજે સેવાના રૂપમાાં મળ્યો. આખી 
જ િંદગી એણે મારી સેવા કરીને જીવનપથ પર પડલેા કેટલાયે 
કાંટકોના ઘા પર પ્રેમના પાટા બાાંધ્યા હતા. વળતર વાળવાનો 
આ મોકો કુદરતે   જાણ ેઆવીને આપ્યો હતો. મારા ખભાના 
ટેકાએ હુાં એને કથાગહૃમાાં લઈ  ઈ રહ્યો હતો. એણે મારી સામે 
 ોયુાં. મેં એની સામે  ોયુાં. એની આંખોના ખણૂા વહાલનાાં 
અશ્રઓુથી િલકાઈ ગયાાં, આટલા રદવસોની પારકિંગની પીડાનુાં 
દુઃખ એ આંસઓુની ધારામાાં ધોવાઈ ગયુાં !! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 િોટે મોરારીબાપનુી કથાનો આજે બી ો રદવસ હતો, 
રત્તવવાર હતો. સવારની કથા પરૂી થવાની તૈયારીમાાં હતી અને 
મન રરસેસમાાં ઘરે  ઈને શુાં શુાં કાયશ કરવુાં એના પ્લાનમાાં પડી 
ગયુાં. 
 સવારની કથા પરૂી થઈ. માનવભીડમાાં માગશ ખોળી, 
ઉતાવળે ઉતાવળે, હુાં ઘરે  વા  તો હતો તયાાં પાિળથી કોઈએ 
મારો ખભો પકડયો. મેં પાિળ  ોયુાં. 
 ‘ચીમનભાઈ, તમારુાં કામ પડ્ુાં િે. થોડુાંક લખાણ 
લખાવવુાં િે. પાંદર ત્તમત્તનટથી વધારે વખત તમારો નરહ લઉં!' 
સેન્ટરના એક કાયશકરે કહ્યુાં. સેવાભાવી સ્વભાવમાાં કથાની સગુ ાંધ 
ઉમેરાતાાં ઘરે  વાની ઉતાવળને બાજુમાાં હડસેલી મેં કહ્યુાં, ‘સારુાં, 
પ્રથમ મારા ફેત્તમલીને ખોળીને તેમને વાકેફ કરી દઉં; નરહતર 
પારકિંગ લોટમાાં તેઓ મારી રાહ  ોતાાં ઊભાાં રહરેે્.' 
 કામકા  પતાવીને જ્યારે હુાં ઑરફસમાાંથી બહાર આવયો 
તયારે સૌ વીખરાઈ ગયાાં હતાાં. ધમશપતની મારા બાબાને લઈન ે
એક ઘરડા માજી સાથે વાતો કરી રહી હતી. એમની નજીક 
પહોંચતાાં પતનીએ પિૂ્ુાં, ‘કેમ, કામ પતી ગયુાં ?' 
 ‘હા, ચાલો આપણે હવે ભાગીએ, થોડુાંક મોહુાં પણ થઈ 
ગયુાં.' 

 

         માજીની મમતા   
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 ઊભા થતાાં પતનીએ કહ્યુાં, ‘આ માજી પણ આપણી સાથ ે
આપણા ઘરે આવ ેિે.'  ....હુાં મૌન રહ્યો. 
 મને મકૂ  ોઈને અને મારા સ્વભાવથી પરરર્ચત હોઈ, 
પોતાના કરેલા ત્તનણશયને ન્યાય આપતાાં એણ ે ઉમેયુાં, ‘આ 
ર્બચારાાં માજી બે ડૉલરના ગાાંરઠયા અને  લેબી લઈ આવયાાં 
પણ દાાંતના અભાવ ે ચાવી ન ર્કવાથી અમન ેઆગ્રહ કરીને 
આપ્યાાં. ચા પીવાની એમની ઇછિા થઈ તો થયુાં કે હુાં એમને 
આપણા ઘરે   લઈ લઉં.' 
 મને ગમ્યુાં કે નરહ એનો સવાલ હવે ઊભો થતો ન હતો. 
એમને જે ગમ્યુાં તે મારે ગમાડવુાં  ોઈએ એ હવ ે જીવનની 
હકીકત બની ગઈ હતી ! 
 મૌન તોડયા ત્તસવાય હુાં ગાડીમાાં ગોઠવાયો. ગાડી સ્ટાટશ 
કરી ઘર ભણી મારી મકૂી. 
 ઘરે પહોંચતાાં પતની રસોડાના કામમાાં ગ ૂાંથાઈ, માજીન ે
નાસ્તાના ટેબલ પાસેથી એક ખરુર્ી ખસેડી, બેસવાનુાં કહી હુાં 
નાસ્તાના ટેબલ પર પડલેુાં રત્તવવારનુાં િાપુાં વાાંચવામાાં ગ ૂાંથાયો. 
 ‘તમે કેટલાાં વર્શથી અહીંયાાં રહો િો ?' માજીએ મન ે
સીધો સવાલ કયો. 
 ‘બાવીસ વર્શથી.' િાપામાાંથી મોં બહાર કાઢીને મેં 
 વાબ આપ્યો. 
 ‘નોકરી કરો િો કે ર્બઝનેસ ?' 
 ‘નોકરી.' 
 ‘કેવા પ્રકારની નોકરી િે તમારી ?' 
 ‘બાાંધકામ ખાતામાાં ત્તસત્તવલ એચ્ન્ ત્તનયર છાં.' 
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 ‘આ ઘર તમારુાં િે કે ભાડ ેરહો િો ?' 
 ‘પોતાનુાં િે પણ દર મરહને હપ્તો ભરુાં છાં.' 
 ‘હપ્તામાાં કેટલા ડૉલર ભરો િો ?' 
 ‘પાાંચસો.' 
 ‘સારુાં કહવેાય. મારો દીકરો તો આઠસો ભરે િે. ઘર પણ 
તમારા કરતાાં ઘણુાં નાનુાં.' 
 માજીની કુતહૂલવતૃ્તિને મારે જાણયેઅજાણયે પોર્વી 
પડતી હતી તો બીજી બાજુ િાપુાં વાાંચવાનુાં રહી  તુાં હત ુાં. મારા 
ટૂાંકા  વાબોથી મારા મનની મ ૂાંઝવણ માજી જાણી ન ર્ક્યાાં. 
માજીએ પ્રશ્નો ઉપર પ્રશ્નો પિૂ્ા અને અમારા ઇત્તતહાસની 
ઇમારત ઝટપટ ચણી દીધી ! 
 ‘બા, ચા કેવી પીઓ િો ? ખાાંડવાળી કે ખાાંડ વગરની 
?' પતનીએ રસોડામાાંથી પિૂ્ુાં. 
 ‘દીકરી, તમારા માટે જેવી બનાવતાાં હો તેવી બનાવજે. 
મારા માટે જુદી મકૂવાની માથાકટૂ ન કરતી.' 
 દીકરી સાંબોધનથી, પોતાની માથી ઘણી ઘણી દૂર 
બેઠેલી પતનીના હૈયામાાં હતેની હલેી ચડી આવી.  
 માજીને ખબૂ હતેથી ચા સાથે પોચા પોચા ખમણનો 
નાસ્તો પણ કરાવયો. 
 ખાતાાં ખાતાાં માજીએ એમનો ઇત્તતહાસ વણશવી બતાવયો: 
 કેવા કપરા રદવસો એમણ ે ભારતમાાં ત્તવતાવયા હતા. 
કાળી મજૂરી કરીને િોકરાઓને ભણાવયા, ભાઈના પરતાપે 
ભારત િોડી અમેરરકા આવયાાં. અહીંયાાં સહએુ મજૂરીનાાં કામ કરી 
પૈસા બચાવયા. આજે િોકરાઓ પોતપોતાના ધાંધા લઈને બસેી 
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ગયા િે. ભગવાનની કૃપાએ િોકરાઓની વહઓુ પણ સારી 
મળી િે વગેરે વગેરે વાતોના વાવાઝોડામાાં અમને સહનેુ 
વીંટાળી લીધાાં. 
 નાસ્તો પતાવી ગાાંધી સેન્ટર  વા સૌ પાિાાં ગાડીમાાં 
ગોઠવાઈ ગયાાં. 
 માજીને અણધારેલી મળેલી સરભરાને કારણે આખા 
રસ્તામાાં પ્રર્ાંસાનાાં પષુ્પો પાથરતાાં રહ્યાાં. એ પષુ્પોની પથારીમાાં 
પોઢીને પતનીએ તો આંખ મીંચીને ઊંઘ પણ લઈ લીધી ! 
 બીજે રદવસે કથામાાં માજી મળ્યાાં નરહ. ત્રીજે રદવસે પણ 
એવુાં   થયુાં. પતનીને ખાતરી હતી કે માજી કથામાાં આવયાાં હોય 
તો એને મળ્યા ત્તસવાય ન રહ.ે મને હત ુાં કે મતલબનો માર 
માજી મારી ગયાાં.  
 કથાના બાકીના રદવસોમાાં ન અમે માજીને સાંભાયાશ કે ન 
માજીએ અમને સાંભાયાશ ! 
 કથાનો આજે િેલ્લો રદવસ હતો. પતનીને ઊંડ ેઊંડ ેહત ુાં 
કે માજી આ  તો  રૂર આવરે્ અને એને મળરે્. 
 કથાની પણૂાશહતુ્તત થઈ. મહાપ્રસાદ માટે પાથરણા 
પથરાવા લાગ્યાાં. પટોપટ સૌ  મવા ગોઠવાઈ ગયાાં. મહાપ્રસાદ 
લઈ સૌ ત્તવખટૂાાં પણ પડવા લાગ્યાાં. હૉલ ઝટપટ ખાલી થઈ 
રહ્યો હતો. એક ખણૂામાાં હુાં ઊભો ઊભો માનવ પ્રવતૃ્તિને ત્તનહાળી 
રહ્યો હતો. પાિળથી કોઈએ મારા નામની પોકાર પાડી. મેં 
પાિળ  ોયુાં તો પેલાાં માજી હતાાં. 
 ‘માજી તમે !' 
 ‘ભાઈ, તમને હુાં ક્યારની ગોત ુાં છાં !' 
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 બે ઘડી ત્તવચાર આવી ગયો કે માજી ‘રાઇડ' માટેની 
ત વી માાં હરે્. 
 ‘બોલો, શુાં કામ િે ?' મેં પિૂ્ુાં. 
 સાડીનો િેડો ખેંચી, ગાાંઠ િોડી, ચીમળાઈ ગયેલી વીસ 
ડૉલરની નોટ સીધી કરી મારી સામે ધરી. 
 ‘લો, આ મારા 20 ડૉલર. એક વાર  મીન પેટે ગાાંધી 
સેન્ટર માટે.” 
 ‘તમે જાત ે   ઈ કોઈ કાયશકર ભાઈને આપોને ?' 
 ‘ના, મારે તો તમારા હાથે આપવા િે એટલ ે તો 
ક્યારનીયે તમને ગોતતી હતી.' 
 ‘સારુાં, પણ, નામ શુાં લખાવુાં ?' માજીનુાં નામ જાણવા મેં 
પિૂ્ુાં. 
 ‘અનામી.' માજીએ  વાબ આપ્યો. 
 ‘સારુાં તમે અહીં ઊભાાં રહો હુાં આ પૈસા આપીને હમણાાં 
  આવયો.' 
 પાિો આવયો તયારે માજી તયાાંથી અલોપ થઈ ગયાાં 
હતાાં. એમને ખોળવા હુાં હૉલ ફરી વળ્યો પણ માજીને ન મેળવી 
ર્ક્યો. એટલામાાં પતનીનો ભેટો થઈ ગયો. મેં માજીના અનામી 
દાનની વાત કરી. 
 પતનીની આંખોમાાં ઉજાસનુાં તે  િલકાઈ આવયુાં. 
આટલા રદવસોમાાં માજીને ન મળ્યાનુાં દુઃખ માજીના આ અનામી 
દાન નીચે એ સદાને માટે દટાઈ ગયુાં ! 
 માજીની મમતાને માપવા મૌન મારા મન પર સવાર 
થઈને બેસી ગયુાં !! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘એક પ્રશ્ન પછૂાં?' બાજુમાાં બેઠેલા એક અમેરરકન 
સહકાયશકરે મને લાંચમાાં પ્રશ્ન કયો.  
 મને એને કહવેાનુાં મન થઈ આવયુાં કે, અમને 
ભારતીઓને આવો પ્રશ્ન કરવાનો   ન હોય ! મનમાાં આવ ે
તયારે, રાત-રદવસ  ોયા વગર ધડાક દઈન ેપિૂી લેવાનુાં. એમાાં 
પરવાનગી માગવાની હોય   નરહ ! અમે કોઈને ફોન કરીએ 
તયારે પિૂતા નથી, ‘તમારે થોડો સમય હરે્ ?.. મારે બ-ેચાર 
વાતો પિૂવી િે.' ફોન ઉપાડનાર ‘હલ્લો...' કહ ેએટલે આપણી 
વાત ર્રૂ કરી   દેવાની. જ્યાાં સધુી એ આપણને કહ ેનરહ કે, 
એનુાં ચલૂા પર ર્ાક બળી જાય િે કે, તળવા માટેનુાં તેલ તપી 
જાય િે તયાાં સધુી આપણને ર્ી ખબર પડ ે ! આમેય 
સામાવાળાની તકલીફ જાણીને દુઃખી થવુાં એ તો પોતાના પગ 
પર કુહાડી મારવા જેવુાં િે. ર્ત્તન-રત્તવવારની સવારે ફોન કયો 
હોય અને સામી વયસ્સતને ઊંઘમાાંથી  ગાડી િે એવુાં જાણી 
ર્કાય તો કહવેા ખાતર પિૂી લેવાનુાં, ‘શુાં તમને ઊંઘમાાંથી તો 
નથી  ગાડયો ને ?' સામા પક્ષવાળી વયસ્સતની ઊંઘ બગડી 
હોય પણ, ભારતીય સાંસ્કૃત્તતને લાાંિન ન લાગે એ મહતતવનુાં 
માનીને ઊંઘ બગડ ે એની ર્ચિંતા ન કરવી  ોઈએ. આમ 
અંદરોઅંદર આપણી આ આગવી પ્રણાર્લકાને આ અમેરરકન શુાં 

 

      ઊંચા સાદે....   
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સમજી ર્કે ! 
 એ પણ માળો ખરો નીકળ્યો! હુાં હજી એને ઉિર આપુાં 
કે, પિૂ એ પહલેાાં   એણ ેપિૂ્ુાં, ‘તમે ભારતીઓ ઊંચા સાદે 
કેમ વાતો કરો િો ?' 
 મને હત ુાં કે, એ કામ-ધાંધા અંગે કોઈ ટેસ્સનકલ સવાલ 
પિૂરે્ કે, ભારતીય સ્ત્રીઓના કપાળ પરના ચાાંલ્લા ત્તવર્ે એન ે
જાણવુાં હરે્. આમ આવો અંગત સવાલ એ પિૂરે્ એની કલ્પના 
મેં નો'તી કરી.  રૂર આપણા ઊંચા સાદે વાત કરવાની રીતથી 
આનુાં મગ  પાકી  તુાં હરે્ ! નરહતર, સામાન્ય અમેરરકન 
આપણામાાં સધુારો આવે એવુાં આડકતરી રીતે સચૂન ન કરે. એ 
લોકો આપણા જેવા ક્યાાં િે કે વગર માાંગ ેસલાહ આપતા ફરે 
િે. આપણો તો સ્વભાવ   એવો કે પાડોર્ીના પ્રશ્નમાાં વચમાાં 
કદૂી પડવુાં. એની ઇછિા હોય કે નરહ પણ એના દુઃખના 
ભાગીદાર બની, માગ્યા વગરનુાં માગશદર્શન આપી દેવુાં. 
 મને એને સત્તવસ્તારમાાં સમજાવવાનુાં મન થઈ આવયુાં. 
 ઊંચા સાદે વાત કરવાનુાં મા(ભતૂ્તમ)એ   ગળથથૂીમાાં   
ગળામાાં ઉતારી દીધુાં િે. 
 ર્હરેમાાં(ભારતના) રહતેા હોઈએ તો સવારથી   
વાતાવરણ ઘોંઘારટયુાં બની જાય િે. સવારમાાં દૂધવાળો ‘દૂ...ધ' 
કહી સાઇકલની અત્તવરત ઘાંટડી વગાડતો હોય, પેપરવાળાની 
‘આ  કી તાઝા ખબર...', માથે ટોપલીઓ લઈ ર્ેરીઓમાાં ફરતી 
આદુાં-મરચાાંવાળી બહનેોની બમૂો, પાણી ભરવા માટે બોલા-
ચાલીમાાંથી બાનઓુનુાં બાઝવુાં, ઘાટીવાળાઓના કપડાાં ધોવાના 
તાલબદ્ધ અવા ો, નીચલા માળવાળાઓની ઉપલા માળવાળા 
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સાથેની વાતોનાાં વડાાં, ભગવાનને રીઝવવા ઓરડાઓમાાંથી 
આવતા અવા ો, સડક પર સરી  તી ત્તસટી બસ, હડકાયા 
કતૂરાની જેમ આવતા ગાડીઓના હોનશના અવા ો, ચા અને 
પાનની દુકાનો પરના રેરડયો વાટે રે્રીઓ ગ વતી 
ગીતમાલાઓના અવા ોમાાં માનવીને ઊંચા સાદે બોલયા વગર 
છૂટકો   નથી. 
 આપણી કહવેતો પણ આ માટે આપણને સતત 
પ્રોતસાહન આપતી કહ ે િે કે, ‘બોલ ે તેના બોર વચેાય ! ન 
બોલીએ તો ફસત નવગણુના ભાગીદાર બનીએ પણ બોલવામાાં 
તો ખાસ્સા બાર ગણુની ગણતરી થાય. ગર્ણતમાાં ગ ુરાતી 
ગાાંજ્યો જાય નરહ હાાં ! 
 આ   કારણે કદાચ, જાણયે-અજાણય,ે આપણામાાં આ 
ઊંચા સાદે બોલવાની ટેવ પડી ગઈ હરે્. 
 જ્યારે કોઈને તયાાં  મવા ભેગા થઈએ િીએ તયારે 
વાતોના ત્તવર્યો કેટલા બધા એકી સાથે આવી જાય િે. 
લગભગ દરેક વયસ્સત પાસે એક વાત તો કહવેાની હોય િે. 
પોતપોતાના ત્તવચારોને વેચવા તયારે એટલા  ોરથી બોલવુાં પડ ે
િે કે, ધીમેથી બોલવાાં  તાાં તમારો અવા , બ-ેચાર  ણાના 
ભેગા અવા માાં દબાઈ જાય િે. મારી વાત હુાં પહલેી કરુાં એની 
હરીફાઈમાાં, કોઈની પણ વાત પરૂી થાય એ પહલેાાં બીજાની 
વાત ર્રૂ થઈ ગઈ હોય િે. અહીં  ો ઊંચા સાદે બોલવાની ટેવ 
પડી ન હોય તો તમારી વાત કોઈ સાાંભળે ખરા ? વાત 
કરવાની ત્તર્સ્ત  ળવાતી નથી. બ-ેચાર  ણાની ઊંચા સાદે 
વાતો થતી હોય તયારે જાણે અંદરોઅંદર ઝઘડતા હોઈએ એવુાં 
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નથી લાગતુાં ? સારુાં િે કે અહીં ઘરનાાં બારી-બારણાાં ખલુ્લાાં 
રાખતાાં નથી (ભારતની જેમ) નરહતર પાડોર્ી તકરાર થઈ િે 
એવુાં જાણી મદદે દોડી આવે. ઊંચા સાદે વાત કરવાથી પણ 
ઘણી વાર આપણી વાત કોઈ ન સાાંભળે તયારે બાજુ પરના 
ટેબલ પર હાથ પિાડી, અવા  વધારીને કહવે ુાં પડ,ે ‘મારી વાત 
સાાંભળો.....સાાંભળવા જેવી િે !' આમાાં પણ સફળતા ન મળે તો 
તમારે કાંટાળીને ખબૂ ઊંચા સાદે કહવે ુાં પડ,ે ‘અલ્યા, મારી વાત 
તો કોઈ સાાંભળો !' દયા નક કોઈ તમારી સહાયે આવી ચડ ે
અને તમે બ ેઘડી માટે વસતા બની જાવ. 
 આ બધુાં પેલા અમેરરકનને સમજાવવુાં અઘરુાં હત ુાં અને 
કદાચ સમજાવવાનો પ્રયતન કયો હોય તો પણ એના ભેજામાાં 
આ બધુાં ઉતારવુાં અસાંભવ હતુાં. 
 મારે એને કહવે ુાં હત ુાં કે,  ો અમે તમારા જેવા નથી. તમ ે
તો એવી ધીમી રીતે વાતો કરો િો કે પાડોર્ી પણ સાાંભળી ન 
ર્કે. અમે ઊંચા સાદે બોલીને અમારી વાતો પાડોર્ી જાણી જાય 
તેની પરવા કરતા નથી. ‘વસધૈુવ કુટુમ્બકમ'વાળા અમે અમારા 
પાડોર્ીઓને અમારા સખુદુઃખના ભાગીદાર સમજીએ િીએ. ભલ ે
પિી અમે પતની સાથે ઘરની ખાનગી વાતો કરતા હોઈએ કે, 
અમારા બ્રોકર સાથે સ્ટોકની કે મ્યછુયઅુલ ફાંડની વાતો કરતા 
હોઈએ કે, વેપારધાંધામાાં ક્યાાં પૈસા રોકવા એની વાતો હોય કે, 
ધાત્તમિક અને રા કીય જેવા ગાંભીર ત્તવર્યોની વાતો હોય. 
 ઊંચા સાદે વાત કરવામાાં જે આનાંદ મળે િે તે નીચા 
સાદે વાત કરવામાાં મળતો નથી. ઊંચા સાદે વાત કરવાથી 
ફેફસાાંને પણ સારી કસરત મળે િે, પરરણામે આરોગ્ય પણ 
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સારી રીતે જાળવી ર્કાય િે. 
 પણ, આ બધુાં હુ ાં એ અમેરરકનને ન કહી ર્ક્યો. મારે 
એને ઉિર તો આપવાનો   હતો એટલે ટૂાંકમાાં પતાવવા મેં 
કહ્યુાં, ‘આઇ ડોન્ટ નો !' 
 આટલુાં પણ મારાથી ઊંચા સાદે બોલાઈ ગયુાં ! 
 મારા આ ટૂાંકા ઉિરમાાં એ કદાચ વધ ુ સમજી નરહ 
ર્ક્યો હોય પણ, એણે મને આગળ કાંઈ પિૂ્ુાં નરહ. 
 તે રદવસથી આ ઊંચા સાદે બોલવાની પદ્ધત્તત મારા 
મનને રદન-પ્રત્તતરદન ખોતરવા લાગી. આ અમેરરકને સારુાં કયુાં કે 
એણે મારુાં ધ્યાન દોયુાં. નરહતર, મને કદાચ આ ત્તવર્ય પર 
ત્તવચાર કરવાનો મોકો ન મળ્યો હોત. 
 ઘણી વાર ઊંચા સાદે બોલવા માટે પોતપોતાનો હોદ્દો 
 વાબદાર હોય િે. નણાંદનુાં ભાભી સાથે બોલવુાં, સાસનુુાં વહ ુ
માટે બોલવુાં, પત્તતએ પરણેતર પર ઊંચા સાદે વટ રાખવા 
વાગ્બાણોનો વરસાદ વરસાવવો વગેરે વગેરે. આ બધા 
રકસ્સાઓમાાં મોભાના માળા ચણવાની ચસાકણી અંદરો અંદર 
હોય િે. 
 એક વાર ધમશપતની સાથે ર્ોત્તપિંગમાાં  વાનુાં થયુાં. 
આઇલોમાાંથી પસાર થતાાં મેં વાતાશલાપની ર્રૂઆત કરી. 
પતનીએ કહ્યુાં, ‘ રા ધીમેથી બોલતા હો તો.' 
 ‘શુાં હુ ાં ઊંચા સાદે બોલુાં છાં ?' મેં પ્રશ્ન કયાશ. 
 ‘બોલો   િો. બાજુવાળા સાાંભળે એટલા ઊંચા સાદે તો 
બોલો   િો ને ?' 
 મને ખ્યાલ આવયો કે ર્ોત્તપિંગ કરતી અમેરરકન 
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બાનઓુને થતુાં હરે્ કે આ લોકો અહીં પણ અંદરોઅંદર ઝઘડ ેિે. 
આ પરરસ્સ્થત્તત પતનીને ગમગીન કરતી હોવી  ોઈએ. હુાં મકૂ 
રહ્યો. પતની પણ મ ૂાંગી રહી. ર્ોત્તપિંગ પતાવી ઘરે ગયાાં. 
 ઘરે  ઈ મેં િોકરાઓને પિૂ્ુાં, ‘શુાં હુ ાં ઊંચા સાદે વાત 
કરુાં છાં ?' 
 ‘યસ, ય ૂડુ.' િોકરાઓ એકીસાથે બોલ્યા. 
 મેં કાનની બટુ્ટી પકડી. બીજા રદવસથી આ ઊંચા સાદે 
બોલવાની ટેવ ઉપર કાબ ૂમેળવવા મનસબુો કયો. 
 બપોરના પતનીનો ઑરફસે ફોન આવયો. મને યાદ 
આવયુાં કે મારે ઊંચા સાદે બોલવાનુાં નથી. મેં મારો પ્રયોગ ચાલ ુ
કયો. 
 ‘કાંઈ સાંભળાત ુાં નથી !  રા ઊંચેથી બોલો !' સામેથી 
પતનીએ ફરરયાદ કરી. 
 ‘નીચા સાદે વાત કરવાની હુાં પે્રષ્સટસ કરુાં છાં.' મેં 
ચોખવટ કરી. 
 ‘આ તો તમે ખબૂ   ધીમેથી બોલો િો !' 
 ‘લે, થોડા ઊંચા સાદે વાત કરુાં છાં.' 
 વાત અમારી આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ મારો 
અવા  પણ વધતો ગયો ! 
 ‘પાિા તમે ઊંચેથી બોલવા લાગ્યા !' પતનીએ મને યાદ 
કરાવયુાં. 
 ‘શુાં કરુાં ? આ ટે્રન એક વાર ઊપડ ેિે પિી એને લોકલ 
કરવી કરઠન િે.' મેં મારી મસુીબત  ણાવી. 
 ‘ઠીક િે. આ  બોલી લ્યો. કાલથી પ્રેષ્સટસ કર ો.' 
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 ‘સારુાં.' 
 તયારથી, હુાં મારી વાત કરવાની રીત પર કાબ ૂમેળવવા 
ખબૂ   કાળજી રાખુાં છાં. 
 પતની સાથે હુાં મન્દ્રર સપ્તકમાાં વાત કરુાં છાં. ત્તમત્રો સાથ ે
હુાં મધ્ય સપ્તકમાાં અને તકરારી આતમાઓ સાથે હુાં તાર 
સપ્તકમાાં વાત કરુાં છાં. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 માંરદરમાાં મારી ન ર આગળ બની ગયલેો આ પ્રસાંગ 
િે. 
 પ્રસાંગ ખબૂ   નાનો િે પણ, એમાાંથી સમ વા જેવી 
વસ્ત ુ ઘણી મોટી િે. એટલે   આ પ્રસાંગને આ  સધુી મારી 
મન-સ્મતૃ્તતમાાંથી હુાં ભસૂી ર્ક્યો નથી. 
 આમ તો અમે વરસના વચલા દાડ ે માંરદરમાાં  ઈએ 
િીએ. માંરદરમાાં  વાનાાં બ ેકારણો અમારે હોય િે, ભગવાનનાાં 
દર્શનની સાથે સાથે માંરદરની પ્રવતૃ્તિઓમાાં રછયા-પછયા રહતેા 
અમારા એક સ્નેહીને મળવાનો મોકો માંરદરમાાં   પ્રાપ્ત થાય િે. 
 માંરદરની આરતી પરૂી થતાાં માઇક પરથી કહવેામાાં 
આવયુાં કે મહાપ્રસાદ લીધા વગર કોઈએ  વુાં નરહ. 
 માનવ ધસારામાાંથી નીકળી માંરદરની બહાર જેવા 
આવયાાં કે તયાાં   ધમશપતનીએ મને પિૂ્ુાં : ‘આયશપતુ્ર, આપણ ે
માંરદરની પ્રદર્ક્ષણા કરી પિી   પ્રસાદ લઈએ તો ?' 
 ‘દેવી, સારુાં કયુાં કે તમે મને પ્રદર્ક્ષણાનુાં યાદ દેવડાવયુાં. 
મહાપ્રસાદના મોહમાાં હુાં પણ બધાની સાથે ખેંચાઈ જાત !' 
 માંરદરની પ્રદર્ક્ષણામાાં અમારા બે ત્તસવાય કોઈ  ોવા ન 
મળ્યુાં ! 
 પ્રદર્ક્ષણા પતાવી મહાપ્રસાદ લઈન ે કમ્પાઉન્ડમાાં એક 

 

     એક રદલ દો નામ   
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બાજુ ઘાસ પર આસન  માવી બેઠા, એટલામાાં અમારા સ્નેહી 
પણ એમની રડર્ લઈને અમારી સાથે  ોડાઈ ગયા. એમના 
પતની દેખાયાાં નરહ ! 
 અમારા આ સ્નેહીનુાં  ોડુાં માંરદરની પ્રવતૃ્તિઓમાાં એટલુાં 
ઊંડુાં ઊતરી ગયુાં હત ુાં કે સામાન્ય સામાજ ક પ્રવતૃ્તિઓ માટે 
એમને સમય ન હતો. અમારાાં બાળકોના  ન્મરદને કે 
ગ્રેજ્યએુર્ન વખતે એમની હા રી  ોવા ન મળતી. આ અંગ ે
ચચાશ કરતાાં એમણે કહ્યુાં હત ુાં કે માંરદરનુાં કામ હોય તો સગા 
દીકરાનુાં કામ પડતુાં મેલીને માંરદરનુાં કામ પ્રથમ હાથમાાં એ લે. 
તયારથી અમે એમને મળવા માંરદરમાાં આવીએ િીએ. 
 માંરદરની પ્રવતૃ્તિઓને કારણે એમણે દીક્ષાઓ ઉપર 
દીક્ષાઓ લીધી િે. મા-બાપે આપેલ નામો પણ બદલાયાાં િે. 
નવીનભાઈ હવે નાગરાજાદાસ અને એમની પતની તરલા 
તલુસીદાસીના નામે ઓળખાય િે. 
 પ્રસાદ પતાવી અમે ઔપચારરક વાતો કરી રહ્યાાં હતાાં 
તયાાં   તરલા ઉફે તલુસીદાસી અમારા તરફ આવતાાં દેખાયાાં. 
નજીક આવી કેમ િો ?'થી અમન ેઆવકાયાશ અન ેનીચા નમી 
એમના પત્તતની ખાલી થયલેી રડર્ ઊંચકીને એન ે ગારબે માાં 
નાખવા  તાાં હતાાં તયારે નવીનભાઈ તલુસીદાસીને ઉદે્દર્ી 
બોલ્યા : ‘આજે મારી રડર્ ઉપાડીને વડીલો પર િાપ પાડવાનો 
પ્રયતન તો નથી ને ?' બે ડગલાાં ભરી આગળ વધેલી તરલા 
પાિી ફરી રડર્ જ્યાાં હતી તયાાં પાિી મકૂતાાં એ બોલ્યાાં : ‘તમને 
એમ લાગતુાં હોય તો આ રહી તમારી રડર્ જ્યાાં હતી તયાાં' 
આટલુાં બોલી પવનવેગ ેટોળામાાં અદૃશ્ય થઈ ગયાાં. 
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 મેં નવીનભાઈ તરફ  ોયુાં. એમના મખુ પર આિયશની 
ચાદર િવાઈ ગઈ હતી. 
 ધમશપતનીની ધીર  ન રહતેાાં એમણે મને પિૂ્ુાં : 
‘આયશપતુ્ર, તલુસીદાસીએ આવુાં કેમ કયુાં ?' 
 ‘દેવી, આમાાં તલુસીદાસીનો કોઈ દોર્ મને તો દેખાતો 
નથી.' 
 ‘હુાં સમજી નરહ !!' 
 ‘જુઓ,' સ્પષ્ટતા કરતાાં મેં કહ્યુાં : ‘પત્તતને દેવ માનીને 
રડર્ ઉપાડવા જે આવી હતી એ હતી તલુસીદાસી અને 
નવીનભાઈના મમશ વચનો સાાંભળીને રડર્ પાિી મકૂી  નાર 
હતી પેલી તરલા.' થોડી વાર અટકી મેં ઊમેયુાં : ‘જ્યાાં સધુી આ 
તરલાનુાં અસ્સ્તતવ રહરેે્ તયાાં સધુી આ તલુસીદાસીનુાં કાયશ બહાર 
નરહ આવ.ે પરરણામે ધમશક્ષતે્રે એમની પ્રગત્તત નરહ થાય. એક 
રદલની જેમ આ બ ેનામો એક થવાાં  રૂરી િે.' 
 એવામાાં એક સેવાભાવી બહનેે અમારી નજીક આવીને 
મારી ખાલી પડલેી રડર્ ઉપાડવા જેવાાં નીચાાં નમ્યાાં એમને 
અટકાવી ધમશપતની બોલ્યાાં : ‘બહને, રહવેા દો. હુાં બેઠી છાં તયાાં 
સધુી એ પણુયનો લાભ હુાં કેમ  તો કરી ર્કુાં !' 
 
 
 
 
 
 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 236 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

 

 

 

 
અનકુ્રમર્ણકા 

 નટવર પરણયો તયારથી એને ઘરમાાં દાળ, ભાત અન ે
રોટલી ખાવા નથી મળ્યાાં. દાળની  ગ્યાએ સપુ થાય િે. 
ભાતની  ગ્યા પલુાવે લીધી િે અને રોટલીની  ગ્યા બ્રડે ે
કાયમ માટે લીધી િે. આ અંગે નટવરની દલીલની સામે એની 
પતની એને સાંભળાવતી હોય િે કે રોટલીનો લોટ બાાંધવો, નાના 
નાના લુાંદા બનાવવા, એને લોટ લઈ વણવામાાં વખત બગાડવો 
એ કરતાાં લોટના બધા   ગણુો  ો બ્રેડમાાંથી મળી રહતેા હોય 
તો રોટલી પાિળનો સમય બચાવી એ સમય ગત્તતમાન 
વતશમાનની સાથે કાાં ન ગાળવો ? પરણયા પહલેાાં નટવરે બહએુ 
બોલી લીધુાં િે એટલ ેપરણયા પિી નટવરનુાં મોં હવે ત્તસવાઈ 
ગયુાં િે. બ્રેડ અને બૈરી માથે પડી િે કે જેનો ભાર ઉઠાવીને એ 
હવે ટેવાઈ ગયો િે. 
 સવારના પહોરમાાં ર્ેત્તવિંગમાાં સમય બચાવવા સીતારામે 
દાઢી અને મિૂ વધાયાશ િે. સવારના ર્ેત્તવિંગનો સમય બચાવીન ે
‘એણે એની સવારની ઊંઘ થોડી વધારી િે. ફેર્નની ફેર્ન અને 
બચતની બચત ! ર્રૂ ર્રૂમાાં એની પતનીને એની દાઢી-મિૂ 
ગમતાાં ન હતાાં પણ, ટી.વી. પરના એન્કરમૅનોને અને મોટી 
મોટી કાંપનીના ‘સીઈઓ' (CEO) અને પ્રેત્તસડન્ટોને  ોઈને એ 
હવે ટેવાઈ ગઈ િે. દાઢી-મિૂની સાથે આર કરાવેલા ર્ટશ બ-ે

 

     આ, તમે નરહ માનો !   
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ચાર રદવસ પહરેી રાખવાની સીતારામની ભારતની ટેવ અહીં 
અમેરરકા આવીને હજુ ગઈ નથી. ર્રીરની બદબઓૂને આધતુ્તનક 
કબોનથી છપાવીને સીતારામ ભભકાદાર બની ફરે િે. 
 રૉઝી અને રત્તસકને પરણયે પાંદર વર્શ થવા આવયા િે. 
રૉઝી માાંસાહારી િે જ્યારે રત્તસક ર્ાકાહારી. નોકરીમાાંથી છૂટી 
ઘરે આવી બાંને પોતપોતાની રસોઈ એક   ચલૂા પર બનાવી 
લે િે. વાઘ-બકરીની પેલી ચાની જાહરેખબરની જેમ બાંને સાથે 
 મે િે. એમનુાં જીવન નાના ઝરણાની જેમ વાાંકુાં-ચકુૂાં આટલાાં 
વર્ો વહતે ુાં આવયુાં. રત્તસકને એક રદવસ હૃદયનો હમુલો થયો 
અને એમાાંથી એનુાં  મણુાં અંગ રહી ગયુાં. ર્રૂ ર્રૂમાાં રૉઝીએ 
રત્તસકની આ સ્સ્થત્તતમાાં કાળજી લીધી પણ એ એના અંતરના 
અવા ને વર્ થઈને આ  રદન સધુી ખેંચી રાખેલા 
લગ્નજીવનનો અંત છૂટાિેડા લઈન ેઆણયો િે. સફેદ ચામડીના 
ચટકામાાં આવીન ેભારતીય ભાયાશનો ભરથાર ન થવાના દુઃખમાાં 
રત્તસક પથારીમાાં આંસ ુસારી રહ્યો િે. 
 માધરુી અને મોહનને ત્તમત્રોને પોતાને તયાાં  મવા 
બોલાવવાનો ભારે ર્ોખ િે. એમને તયાાં ત્તમત્રોને વર્શમાાં બે-ત્રણ 
વાર  મવાનુાં તો થાય  . આ  મણવારની વયવસ્થા બાંનેના 
સહકાર અને સાંપથી કરવામાાં આવે િે. પહલેેથી નક્કી કરી, 
આમાંત્તત્રત ત્તમત્ર કપલને એક એક વસ્ત ુ બનાવી લાવવાનુાં 
સોંપવામાાં આવે િે. પ્લાષ્સ્ટકના ચમચાથી માાંડીને કાગળની 
રડર્ો અને પીવાનાાં પીણાાં સદુ્ધાાંનો ભાર ત્તમત્રો ઉપર િોડવામાાં 
આવે િે. માધરુી અને મોહનને માથે એમનુાં ખાલી રસોડુાં, 
બધાને બસેવા માટેની સગવડ અને  મ્યા પિી સરસ ચા 
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ત્તપવડાવવાનુાં હોય િે. સૌ ત્તમત્રોને તયાાંથી આવતી વાનગીઓનુાં 
પ્રમાણ કાયમ વધારે હોય િે. પરરણામ,ે છૂટા પડતાાં વધેલી 
વાનગીઓ માધરુી   રાખી લે િે, કોઈને લઈ  વાની તક   
આપતી નથી. આ રીતે બાંનેને બ-ેચાર રદવસ રસોઈની ર્ચિંતા 
કરવાની નથી રહતેી. ત્તમત્રવતુશળમાાં બાંને ટીકાના રટપણે રટપાય 
િે  રૂર પણ, એ   ત્તમત્રો એ બાંનેની આ ટેવને પોર્તા આવયા 
િે, અને રહરેે્. 
 ડાહ્યાભાઈના ઘરમાાં ડાહ્યાભાઈ કહ ેએમ ઘરનાાં લોકોને 
કરવુાં પડ ેિે. બચત કરવાની બાબતમાાં એમને કોઈ પહોંચી ર્કે 
તેમ નથી. એમના ઘરમાાં, સવારના દાતણ કરતાાં કરતાાં, 
ચકલીનુાં પાણી ચાલ ુરહતે ુાં નથી.  રસોડાના વાસણ સાફ કરતાાં 
ચકલીનુાં પાણી પરૂ બહારમાાં વાસણ પર િલકાત ુાં નથી. 
સીન્કનાાં બે ખાનાાં ર્ા માટે રાખવામાાં આવયાાં િે તે અને 
ભારતમાાં ડોલમાાં પાણી ભરી લાવીને કેવી રીતે વાસણા સાફ 
કરાતા હતા એ વાતોની દલીલોથી એમની પતનીને ચપૂ કરી 
દીધી િે. ત્તમત્રોને  મવા બોલાવયા હોય તયારે વાસણ સાફ 
કરવા જ્યારે ત્તમત્રપતનીઓનુાં ટોળાં ભેગુાં થાય અને જે  ોસથી 
ચકલીનુાં પાણી વહ ે એથી ડાહ્યાભાઈનો જીવ ઊંચો-નીચો થઈ 
જાય િે પણ ત્તમત્રોની હા રીમાાં પોતાની જાતને પોત ે  પકડી 
રાખે િે. બાથરૂમમાાં જેટલી વાર જાઓ તેટલી વાર કમોડ ફલર્ 
નરહ કરીને પાણીની બચત કરવાની ટેવ ઘરનાાં બધાાંને પરાણ ે
પાડવી પડી િે. નહાતી વખતે પાણીના ફુવારાઓન ેબદલે ડોલ 
વડ ેનાહવાની ટેવ િોકરાઓ પર પાડી ર્ક્યા નથી પણ, બાંન ે
પત્તત-પતની તો ડોલથી નાહી પાણીનો બચાવ  રૂર કરે િે. 
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ભારતની પાણીની તાંગીમાાં સ્ત્રીઓ પાણીનો કેવો ઉપયોગ કરે િે 
એની વાત વખતોવખત એમની પતનીને સાાંભળવા મળે િે. 
 ભગવતભાઈને ભગવાનમાાં એટલી બધી શ્રદ્ધા િે કે 
દરરો  સવારમાાં એ પાંદર ત્તમત્તનટ ઑરફસમાાં વહલેા  ઈને 
ટેબલ પર રાખેલા ભગવાનના ફોટા આગળ ઘીનો દીવો કરીને, 
ધપૂસળી સળગાવીને એક માળા ન કરે તયાાં સધુી કાંપનીનુાં કામ 
કરે નરહ. 
 ગ ુરાતી સમા ની બાળકોની રાત્રી (kid's night) 
વખતે એક બાળકની સાથે બાળકના આઠ-દર્ સગાઓનો 
કાફલો આવયો હતો, બાળકનાાં મા-બાપ, દાદા-દાદી, કાકા-કાકી, 
ફઈ ને ફુઆ સાથે પાડોર્માાં રહતેાાં ભારતીયના મા-બાપને પણ 
લાવયાાં હતાાં. આમ તો આ બધાાં સગાાંઓ સાથે બોલવાનો પણ 
મેળ નથી પણ, આવા પ્રસાંગે મનમેળ કરીને આવવુાં એ દાખલા 
રૂપ હોઈ એમની પ્રર્ાંસા કરવા કોઈએ ગ ુરાતી સમા ના 
કાયશકરને વાત કરી તયારે જાણવા મળ્યુાં કે આ સૌ બાળકને 
પ્રોતસાહન આપવાના બહાના નીચ ેસાાં ની રસોઈનુાં કામ થઈ 
 રે્ એમાાં વધારે રસ હતો. બાળકોને  માડયા પિી સાફ-સફૂી 
માટે પે્રક્ષકોને મદદ માટે એલાન કયુાં તયારે આ ટોળાં ખાવાનુાં 
પતાવી એવુાં અદૃશ્ય થઈ ગયુાં હત ુાં કે કેટલાક કાયશકરો તો મોંમાાં 
આંગળી ઘાલી ગયા ! 
 નીત્તતનનો એર-લાઇનનો ધાંધો હોઈને સવારમાાં મોડા 
ઊઠવાનુાં ને સાાં ના મોડા ઘરે આવવાનુાં, ઘરે આવી, બેઠક 
રૂમમાાં મકૂી રાખેલી સ્કોચની બોટલમાાંથી મરદરા પીવાની સાથે 
મરચાાંનાાં ગરમાગરમ ભજ યાાં ખાવાની ટેવ ઉંમર થવા િતાાંયે 
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ગઈ નથી. ગામમાાં ઘણાને બાયપાસનાાં ઓપરેર્ન થયાની 
વાત પતની કાઢે તો એ આંખ આડા કાન કરીને બેસી જાય િે. 
રોગથી ત્તપડાવાની પરવા એને નથી.  ન્મ-મરણ  ો 
ઉપરવાળાએ નક્કી   કરી રાખ્યાાં હોય તો એની ર્ચિંતા કરીને 
જીવવામાાં એ નથી માનતો. કસરતો કરીને કાયાને કસવામાાં એ 
નથી માનતો. જ જીત્તવર્ાને ર્ચિંતા કરાવે એવી  વાબદારીઓથી 
બાાંધવા એ નથી માગતો. માનવ  ન્મ ફરી ફરી નથી મળતો 
એ આધારે એ જીવનમાાં આનાંદ કરવા માગે િે. 
 કોઈ સભામાાં ફાળો ઉઘરાવવાનો હોય તયારે અમકુ 
વયસ્સતઓનો ફાળો પ્રથમ   હોય િે. આ કારણે પ્રેક્ષકો એ 
વયસ્સતની પાિળ જાણય-ેઅજાણયે ખેંચાઈને, અંદરના અવા ને 
દબાવીને દાન કરી નાખે િે. આ રીતે ફાળાને ગત્તત મળે િે. 
પરરણામે માંદ ગત્તતવાળા માનવો પણ આમાાં ઘસડાય િે. 
નામના મેળવવા નાણાાં છૂટે િે. એવુાં જાણવા મળ્યુાં િે કે 
ફાળાની ર્રૂઆત કરનારા દાતાઓનાાં દાન જાહરેાત પરૂતાાં અને 
પે્રક્ષકોને પાણી ચડાવવા માટે હોય િે. 
 ભારતમાાં ભારતીય ભરથારના ભજેામાાં ભરવામાાં આવ ે
િે કે પરણીને પતની પર પત્તતએ પહલેેથી   કાબ ૂ રાખવો કે 
જેથી પતની પત્તતના માથે િાણાાં થાપે નરહ, પત્તતનો પડતો બોલ 
એ ઝીલે અને પત્તતએ દોરેલી લક્ષ્મણરેખાને કોઈ વાર ઓળાંગ ે
નરહ. અમેરરકામાાં આવીને પણ કેટલાક ભરથારોના ભજેામાાંથી 
આ હજુ ગયુાં નથી. આયશપતુ્રોના આદર્ોને પડતા મકૂીને ધણી 
તરીકેની એમની ધજા ઘરમાાં હાંમેર્ ફરકતી હોય િે. એમની 
પતનીઓ આવા આધતુ્તનક દેર્માાં રહીને મ ૂાંગા મ ૂાંગા તન અન ે
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મનનો માર સહન કરે િે. પતની પર જ્યારે પત્તત હાથ ઉપાડતો 
થઈ જાય તયારે એના ગસુ્સામાાં એ શુાં કરી બેસે િે એનો ખ્યાલ 
તો કાયશ કયાશ પિી   આવ ેિે. આવી પતનીઓ પરાયા પરુુર્ો 
સાથે વાત કરતાાં પણ ગભરાય િે. એમને ગાડી (કાર) ર્ીખવા 
મળતી નથી. ર્ોત્તપિંગમાાં પત્તતઓ સાથે   હોય િે. સાડી ત્તસવાય 
બીજા આધતુ્તનક પોર્ાકો પહરેવાની તક મળતી નથી. મોં પર 
મેક-અપ તો ર્ાનો  ોવા મળે ? 
 સાંપતના પરરવારમાાં જે સાંપ િે એ જાણી કોઈ માનવા 
તૈયાર નથી. સાંપતના ત્રણ ેભાઈઓ અને એમની પતનીઓ, બ ે
નાની બહનેો અને મા-બાપ એક સાથે એક મોટા ઘરમાાં રહ ેિે, 
ભારતની બાથરૂમમાાં સવારે અગવડ ન પડ ે એટલે સૌનો 
ઊઠવાનો અલગ અલગ સમય નક્કી કરવામાાં આવેલ િે. 
ઘરના સૌ નોકરીઓ કરે િે. રદવસમાાં એમના માતા-ત્તપતા 
ત્તસવાય કોઈ ઘરમાાં  ોવા ન મળે. નાણાાં કમાઈ સૌ 
પોતપોતાનાાં ખાતાાંઓમાાં બચત  મા કરે િે. ઘર ખચશ માટે 
અગાઉથી મકુરર કયાશ પ્રમાણે સૌ સાંપતના ત્તપતાના હાથમાાં ચેક 
મકેૂ િે. રસોઈમાાં મરહના અગાઉથી નક્કી કરેલા ટાઇમટેબલ 
પ્રમાણે કોને ને કેવી રસોઈ કરવી એ નક્કી કરેલ હોય િે. 
આનાંદની વાત તો એ િે કે સાંપતના ત્તપતા અમતૃરાયના બોલને 
બધા ઝીલ ે િે અને આ કુટુાંબ પથૃ્વી પર ઘર એક માંરદર 
બનાવીને સ્વગશનુાં સખુ સરહયારે મેળવે િે. સાંપ હોય તો સાંપત્તિ 
પણ હોય િે. બધાનુાં બેંકનુાં ભાંડોળ જેટલુાં રાતે્ર ન વધે એટલુાં 
રદવસે વધે િે. પે્રમના પાણીથી ત્તસિંર્ચત આ કુટુાંબનો ક્યારો સદા 
ખીલતો રહીને ઋત ુઋતનુા પાક પરૂા પાડ ેિે. 
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 પાથશ એની પતનીન ે ‘હની' કહીને   બોલાવે િે. ફોન 
પર જેટલી વખતે એ વાત કરે િે તયારે ‘આઈ લવ ય’ુ કહવેાનુાં 
ચકૂતો નથી. ભારતીયો સાથે એ મળતો નથી. ગ ુરાતીમાાં 
બોલવુાં એને ફાવતુાં નથી. એક વાર એ કોઈને કહતેો હતો : ‘હુાં 
ભારત ગયો તયારે મારી બા સાથે કર્ી વાત ન કરી ર્ક્યો 
કારણ કે હુાં ગ ુરાતી   ભલૂી ગયો હોવાથી મારી જીભ   ન 
ઊપડી !'  
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ગરબા તો ગ ુરાતીઓના !! 
 અમેરરકામાાં ગરબાની વાતો નીકળે તયારે હ્યસુ્ટરનુાં નામ 
આગળ આવી ઊભુાં રહ ેિે. 
 દર વર્ે ગરબા ગાનારની અને ગરબા  ોનારની સાંખ્યા 
વધતી   જાય િે. એ સાથે ગરબા ગાવાની વયવસ્થા, હાથ-પગ 
ભાગી  વાનો ભય, અત્તતર્ય શ્રમને કારણે બેભાન થઈ પડી 
 વાની બીક કે સોનાના ઘરેણામાાં લ ૂાંટાઈ  વાનો ભય પણ 
વધતો જાય િે. 
 માંરદર કે મહાદેવમાાં પગરખાાં પહરેીને ન  વાય એ 
આપણા સહનુા ભેજામાાં ચોક્કસપણ ેકોતરાઈ ગયુાં િે. ભલૂ-ેચકેૂ 
કોઈ પગરખાાં પહરેી માંરદરમાાં આવી જાય તો, તેને પગરખાાં 
બહાર કાઢી આવવાનુાં કહનેાર અનેક માણસો મળી આવરે્. 
પણ, નવરાત્તત્રના નવ રદવસોમાાં માતાજીની િબી મકૂી, ઊભા 
કરેલા માતાજીના માંરદરમાાં પગરખાાં પહરેી ગાનાર કે રાસ 
રમનારન,ે પગરખાાં બહાર કાઢી આવવાનુાં કહવેાવાળા ભાગ્યે   
મળી આવર્.ે માંરદરની મહિાને જાણનાર, નવ રદવસ માટે 
માતાજીના માંરદરને ભલા કેમ ભલૂી ર્કાય ! કાયશકરોની 
માઈકમાાંની ત્તવનાંતીને આ લોકો ઠોકરે ચડાવે તો, આપણાથી ન 
બને તો તયાાં હા ર રહતેી પોલીસની મદદથી એમને દૂર કેમ ન 

 

           ગરબા   
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કરી ર્કાય ? માતાજીના સ્થાનક પર પગરખાાં પહરેી આ લોકો 
નફફટ થઈ ર્કે તો શુાં માંરદરના માર્લકોએ નમાલા થઈ, હાથ-
પગ પકડી બેસી રહવે ુાં ? ચ ૂાંટણીઓમાાં અને સભાઓમાાં જે 
તાકાત અને શરૂાતન દેખાડીએ િીએ એ આવા વખતે ક્યાાં 
ચાલ્યાાં જાય િે ? દરરયામાાં રહીને ભલા મગરમછિોથી ક્યાાં 
સધુી ડરતા રહીશુાં ? 
 પગરખાાં કઢાવવા માટે બઘેડી પ્રોગ્રામ બાંધ રાખવામાાં 
આવે તો કેવુાં ? પ્રોગ્રામ બાંધ થતા પ્રજા પણ ઉશ્કેરાય અને 
પરરણામે સહનેુ ગાંભીરતાનો અનભુવ થતાાં એકતાનુાં બળ ભગેુાં 
થાય તો પરરણામ  લદી  ોવા મળે. ઘડીક માટે કાંઈકનો તો 
ભોગ આપવો   પડર્.ે નરહતર, આપણા   આંગણે આવી 
બીજાઓ આપણી   આંખમાાં ધળૂ નાાંખી આપણને દુઃખી દુઃખી 
કરી  ર્.ે 
 ગરબાનુાં આયો ન કરીને માતાજીના આત્તર્ર્ 
મેળવવાને બદલ,ે પાપનો પોટલો ઊંચકીને ઘરે આવીશુાં. 
 આ પ્રશ્ન બીજાનો િે અન ેઆપણો નથી એમ ગણીન ે
આંખ-મીંચાણાાં કરવાથી નરહ ચાલ.ે આ નો બીજા કોઈનો પ્રશ્ન 
આવતીકાલે તમારો નરહ હોય તેની કોન ેખબર િે ? દૂધ અને 
દહીં બાંનેમાાં પગ હવે ક્યાાં સધુી રાખીશુાં ? ઉછચતર 
ભણતરવાળા ભાઈઓન ેભાર્ણની  રૂર િે ખરી ? 
 ભાઈઓથી આ પ્રશ્ન હલ ન કરી ર્કાય તો બહનેોએ 
આગળ આવી, પ્રશ્ન પતાવી બતાવી આપવુાં  ોઈએ કે 
નવરાત્તત્રનુાં આ પવશ બહનેોનુાં િે. નવરાત્તત્રનુાં માહાતમ્ય જેટલુાં 
બહનેો સમજી ર્કરે્ તેટલુાં કદાચ ભાઈઓ નરહ સમજી ર્કે. 
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બહનેો જ્યારે બહાર આવરે્ તયારે એ સમહૂમાાં આવરે્. પિી 
પગરખાાં પહરેી ગાનારની રહિંમત િે કે માતાજીના પત્તવત્ર સ્થાન 
૫ર પગરખાાં પહરેી ઊભો રહી ર્કે ? બહનેોના કારણ ેતો આ 
પ્રોગ્રામ જીવાંત િે. આ બહનેો બ ેઘડી રરસાઈને ચાલી જાય તો 
આ પ્રોગ્રામ કેવો થઈ જાય એની કલ્પના   કરવી રહી. ગાવા 
ગવરાવવાના ર્ોખને સ્વમાન ઘવરાવીને પોર્વો શુાં ર્ોભાસ્પદ 
િે ? માતાજીની મહિા, માંરદરની પત્તવત્રતાને પડખ ે મકૂીને 
ગરબા ગાવા શુાં ગ ુરાતીઓને ર્ોભ ેિે ? 
 અરે, કશુાં   કરવાની કે કરી બતાવવાની તાકાત ન 
હોય તો પિી આવાાં દૃશ્યોના ભાગીદાર બનવા કરતાાં, હાથ-પગ 
પકડીને ઘરે બેસી રહવે ુાં વધારે રહતાવહ નથી ? 
 ગરબાઓની સવૉર્લટી પણ દર વર્ે બગડતી જાય િે 
એનો પણ ત્તવચાર કરવા જેવો િે. એમ લાગે િે કે એક ડગલુાં 
આગળ ભરીને બ ેડગલાાં પાિા પડીએ િીએ. ગરબામાાં કશુાં   
વયવસ્સ્થત  ોવા મળતુાં નથી. સૌ પોત-પોતાની રીતે, ‘સલોક 
વાઇઝ' કે ‘કાઉન્ટર સલોક વાઇઝ', લાઇનમાાં કે લાઇનની બહાર, 
મધ્યભાગમાાં કે એક ખણૂામાાં, ત્તમત્રો સાથે કે વડીલોથી ટકરાતા 
ગરબા ગાય િે. ‘બડ્શઝ આઇવય'ુથી મવુી ઉતારીને ઘરે ઘરે 
બતાવી હોય તો ગરબાની સવોર્લટીનો દરેકને રાં  થઈ આવે. 
ર્બનગ ુરાતી કે કોઈ અમેરરકી કુટુાંબને આ ગરબા  ોવા 
આમાંત્ર્યા હોય તો એ લોકો કેવી િાપ લઈને જાય ? આપણા 
આ ત્તવત્તર્ષ્ટ તહવેારને અહીં આપણી વચમાાંથી બહાર  વા દેવો 
િે કે નરહ ? 
 એવુાં ન બને કે નવ રદવસમાાંથી એક રદવસ આપણે 
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એવો રાખીએ કે જે રદવસે ગરબા ગ્રપુમાાં ગવાય. દા.ત. દોઢ 
કલાક આપણાાં બાળકો ગાય કે જેમની પાસે ‘સ્ટાઇલ' િે, 
ર્રીરના વળાાંક િે, કેર્ની કરામતો િે, વેર્ભરૂ્ાની ત્તવત્તવધતા 
િે (આટલા બધામાાં કોઈનો ડ્રસે કોઈની સાથે મળતો આવયો 
હોય એવુાં કોઈ રદવસે કોઈએ  ોયુાં િે ?) ત્તવત્તવધ ઘરેણાાંના 
ઘાટમાાં ર્ોભતી આ બાળાઓના ગરબા એક વાર તો જુઓ. ફરી 
ફરી  ોવાના આગ્રહી આપણે બની  ઈશુાં. તયાર બાદ, દોઢેક 
કલાક વડીલો આવીન ે ગાય. આ વખતે પરુુર્ો બધા  ો 
ઝભ્ભામાાં હોય તો, બહનેો સાથે એ પણ ર્ોભી ઊઠે. તયાર બાદ, 
તદ્દન નાનકડાાં બાળકોને પણ ચાન્સ આપવામાાં આવ.ે બને તો 
અહીં આવેલા આપણા વડીલોનો એક આગવો ગરબો પણ રાખી 
ર્કાય. ટૂાંકમાાં આ એક રદવસ બધાને માટે આકર્શક રદવસ બની 
જાય. એકાદ-બે વર્શની સફળતા બાદ, આ રદવસે લોકો 
બહારગામથી ખાસ  ોવા માટે અહીં આવરે્. એટલુાં   નરહ પણ 
આ ર્હરેના મેયર, કે આ રાજ્યના કોઈ વડાને આમાંત્રવાની 
રહિંમત આવર્.ે આમ થાય તો ગરબો, આપણા સાંસ્કારોની સગુ ાંધ 
ફેલાવતાાં આપણને અહીંના લોકોમાાં ઉછચતર સ્થાન અપાવરે્. 
આવુાં કાંઈ નરહ થાય તો ગરબો ગ ુરાતીઓના ઘરમાાંથી કદી 
બહાર નરહ આવ.ે 
 નવરાત્રીના નવ રદવસોમાાંથી આવો એક રદવસ 
પ્રખ્યાત્તત પામર્ે તો પ્રજા વધર્ે અને પૈસો પણ વધર્.ે 
 કાયશકરો ભલે એમની ર્સ્સત અને સમય પૈસા ભેગા 
કરવા પાિળ ખચે પણ ‘સવૉર્લટી' પ્રોગ્રામો પાિળ ધ્યાન આપી 
પ્રજાનો પ્રેમ મળેવર્ ે તો પૈસા મળેવવાનો માગશ આપોઆપ 
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સરળ બની રહરેે્. 
 આજે આ દેર્ ‘સવૉર્લટી' પાિળ ઘલેો બન્યો િે. આપણ ે
સહ,ુ જાણય-ેઅજાણયે એના ભાગીદાર પણ બની ગયા િીએ 
તયારે, આપણે આપણા પ્રોગ્રામોની ‘સવૉર્લટી' સામે આંખ 
મીંચામણાાં કયે કેમ પાલવરે્ ? 
 અંતમાાં, આપની પાસે એક નાનકડી અપેક્ષા રાખતાાં 
કહીર્ કે, આપ આ અંગ ે મનોમન સાંમત્તત આપતા હો તો, 
અતયારે જ્યાાં બેઠા િો તયાાંથી ઊભા થઈ, આપણા આગામી 
વર્શના પ્રમખુને ફોન કરીને, ‘સવૉર્લટી' પ્રોગ્રામો આપવા માટેના 
ટેકા રૂપ આપનો સરૂ પહોંચાડો. સહ ુ સમજી-ત્તવચારીને આવુાં 
કરરે્ તો પ્રમખુશ્રીને લોકલાગણીનુાં માપ પણ મળી રહરેે્. 
  ય અંબે ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘શુાં મેમ્બર બની ગયા !' હાથમાાં નાનકડી થાળી  ોતાાં 
મેં એક ત્તમત્રને પ્રશ્ન કયો. 
 ‘બનવુાં   પડનેે !.... ધમશપતનીને ગરબા ગાવા  ોઈએ 
તે પિી કાાંઈ છૂટકો િે ?' ત્તમત્રે  વાબ આપ્યો. 
 મને ઘડીભર થયુાં કે ગરબા   જેને ગાવા હોય તે બ ે
ડૉલરની રટરકટ ખરીદીને પણ ગાઈ ર્કે િે. મને તો આ 
વખતની આ યો ના બહ ુગમી. બાર અને વીસ ડૉલરની વાત 
અગાઉથી બહાર પાડીને કેટલાયે લોકોએ મેમ્બર ઝટ થઈ 
 વાનુાં નક્કી કરી દીધુાં હરે્. દર સાલની માફક મેમ્બરર્ીપ 
બનાવવા દરેકની દાઢીમાાં હાથ નાખવાની ઉપાત્તધ સમાજે ટાળી. 
પ્રથમ   રદવસે ટપોટપ લોકો મેમ્બર થવા લાગ્યા હતા. લાાંબી 
દૃષ્ષ્ટએ ત્તવચારતાાં પ્રથમ તો મેમ્બરર્ીપમાાં ચાર ડૉલરનો 
બચાવ થાય. ચાર વયસ્સતવાળાં કુટુાંબ બે ડૉલરને બદલ ે
ડૉલરમાાં રટરકટ ખરીદીને બીજા ચાર ડૉલર બચાવતાાં કુલ બાર 
ડૉલરનો બચાવ કરી ર્કાય િે. ટૂાંકમાાં એ બાર ડૉલરનો બચાવ 
કરીને નવા વર્શની મેમ્બરર્ીપ મફત મેળવી ર્કાઈ િે. 

* * * 
 ગરબા ગાયા ત્તવના   મારુાં વ ન આ નવ રદવસમાાં 
જેટલુાં ઊતરી ગયુાં િે તેટલુાં આખા વર્શમાાં પણ ઊતયુાં નથી. 

 

      ગરબા ત્તવચારોના   
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પતની નોકરી કરીને થાકીને ઘરે આવ.ે નાહીધોઈ એના મેક-અપ 
રૂમમાાં ભરાય. કેર્, કલાપ ને કાયા પર કયો પાર્ાક ર્ોભર્ે ન ે
હાથે-કાને અન ે ગળા પર કયા દાગીના દીપી ઊઠર્ે એની 
ર્ચિંતામાાં પડી જાય. ફુલ રસોઈ કરવાનો સમય ખટૂી જાય િે. 
પરરણામે નાસ્તાથી આ નવ રદવસોમાાં ચલાવી લેવુાં પડ ે િે. 
વગર ડાયટે ડાયટ થઈ જાય િે. મારી ધમશપતનીનુાં પણ દર 
વર્ે આ નવ રદવસમાાં નવ રતલ વ ન ઘટી જાય િે. 
નવરાત્રી ગયા પિી વ ન પાછાં ઝટપટ વધી જાય િે. વ ન 
ઘટાડવાના મારા ર્બ્દપ્રહારો આખા વર્શ માટે ચાલ ુ રહવેા 
િતાાંયે એની અસર વતાશતી નથી. જાણ ેપથ્થર ઉપર પાણી !! 
 મને થાય િે કે હલે્થકલબની જેમ  ો ગ ુરાતી સમા  
ગરબા કલબ ર્રૂ કરે તો ? નવરાત્રીમાાં ગવાતા ગીતોની ટેપ 
વગાડવાની અને સૌ પોતપોતાના સમયાનસુાર સખીઓ સાથે 
અઠવારડયામાાં ઓિામાાં ઓિા એકાદ રદવસે કલાક જેટલો 
સમય કાઢીને કસરતની દૃષ્ષ્ટથી ગરબા ગાઈ ઘટેલા વ નન ે
વધતુાં અટકાવી ર્કાત ુાં હોય તો ! આરાંભે શરૂાની પેઠે હલે્થ 
કલબની મેમ્બરર્ીપના પસૈા ભરીને પણ  ો ત્તનયમ સચવાતો 
ન હોય તો આ ગરબા કલબમાાં  ોડાઈને ગ ુરાતી સમા ને 
આત્તથિક ટેકો કરવાની સાથે ર્રીર અને મનની શદુ્ધદ્ધ કરીને એક 
કાાંકરે બે પક્ષી મારવાની વાત સમ વા જેવી િે. હાાં, ગ ુરાતી 
સમા ને પણ આખા વર્શની પ્રવતૃ્તિ  ળવાઈ રહ.ે અરે  ો આ 
અમેરરકનોના કાને વાત ગઈ તો એ લોકો આકર્ાશઈ આ 
કલબમાાં  ોડાઈ ગયા તો સમા ની કાયમની આવક બની જાય 
અને હલે્થ કલબોમાાં એક નવીનતાનો ઉમેરો થાય. દર્ેરાના 
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શભુ રદવસે આ કલબનુાં મહુતૂશ કયુાં હોય તો ઘોડો બાર માસ 
દોડતો તો રહ ે . નવરાત્રીનો મડૂ ઓસરી જાય તે પહલેાાં   
આ ત્તવચાર અમલમાાં મકૂવો  ોઈએ. કલબમાાં  ોડાઈને સહનુા 
તન અને મન શદુ્ધ અને પ્રફુલ્લ બનતાાં હૉલ માટેનો સહનુો 
જુસ્સો પણ વધી  રે્. 

* * * 
 ગરબા માનવીઓને કેવા ગાાંડા બનાવી દે િે તેનો 
ખ્યાલ તયારે આવે િે કે જ્યારે સ્ટે  પર સમા ના કોઈ કાયશકર 
ખોવાઈ ગયેલા બાળકને ખભા પર મકૂીને બાળક ખોવાયાની 
જાહરેાત કરે િે. વારાંવાર જાહરેાત કરવા િતાાંયે બાળકના મા-
બાપ સ્ટે  પર આવે નરહ તયારે મને લાગે િે કે જાહરેાતમાાં 
ફેરફારની  રૂરરયાત લાગે િે. કાયશકરે એવુાં જાહરે કરવુાં  ોઈએ 
કે... આ બાળકનાાં મા-બાપ ખોવાયાાં િે. ત્તમત્રોને  ણાવવાનુાં કે 
એમને ખોળીવળીને સ્ટે  પર હા ર કરો કે જેથી પે્રક્ષકો એમને 
 ોઈ ર્કે અને જાણી ર્કે કે આટલાાં નાનાાં બાળકોને ત્તવખટૂા 
મકૂવાનો જીવ કયા મા-બાપનો ચાલ ેિે. 
 એવુાં પણ બનવા  ોગ િે કે બાળકના બાપે બાળકની 
 વાબદારી બાળકની બા ઉપર િોડી હોય એટલે ઠાંડા કલેજે 
ભાઈ, ભાઈબાંધોની સાથ ે લોબીમાાં ગપાટા મારતા હોય. 
બાળકની મા માતાજીના ગરબામાાં એવી ઘલેી બની ગઈ હોય કે 
એમના કાન પર માતાજીના ગરબાનાાં ગીતો ત્તસવાય કાંઈ   
અથડાત ુાં નરહ હોય. નાના બાળકની વાત તો ઠીક િે પણ  ો 
આઠ-દર્ વર્શના િોકરાઓ કલેત્તસયમમાાં અંદર રમવાને બદલ ે
બહાર રમવા નીકળે અને એમાાંથી રોડ ક્રોસ કરીને ડાઉન 
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ટાઉનમાાં ભલૂા પડ ેઅને કોઈ અજાણયાના હાથમાાં સપડાઈ જાય 
અને મા-બાપને ર્ચિંતાનો ત્તવર્ય બનાવી જાય એ વાતની 
કલ્પના   કરતાાં કાંઈ મા-બાપના મનની મ ૂાંઝવણ વધારી 
નાખવાની વાત બની જાય િે. કહવેાય િે કે ઠેસ વાગ્યા ત્તવના 
સમ ણ  લદી આવતી નથી. 

સાહલેીઓ સાથ,ે લાઇન તોડયા વગર, સાંગીત બાંધ ન 
થાય તયાાં સતત ગરબા ગાનાર કેટલીયે વયસ્સતઓને ખબર 
નથી કે વરે્ દહાડ ેએમની ઉંમર ઘટતી નથી બલ્કે વધે િે. ભારે 
કદ અને ત્તનયત્તમત વયાયામના અભાવે આ રીતે સતત નવ 
રદવસમાાં ગરબા ગાતાાં કોઈક વાર કોઈ  ોર્ અન ે રોર્માાં 
બેભાન થઈ ભતૂ્તમ પર પટકાઈ  રૂર પડ.ે માઇક પરથી 
ડૉસટરની  રૂરરયાત માટેની જાહરેખબર કરવામાાં આવે તો કોઈ 
આ જાહરેાતને સાાંભળે ખરા ? મખુ્ય મહમેાન કે પોર્લરટકલ 
વયસ્સતની હા રી આ ગરબા ટાણે કોને ગમે િે ? એમાાંયે કોઈ 
ધનાઢ્ વયસ્સત પ્રકે્ષકમાાંથી આગળ આવી, સામે ચડી માઇક 
પકડી ખબૂ મોટુાં દાન કરવાની વાત કરે તો તમે માનો િો કે 
પ્રજા એ વયસ્સતને ર્ાાંત્તતથી સાાંભળે ? આ સમસ્યાને ધ્યાનમાાં 
લેતાાં માઇક પર જાહરેાત કરી મદદ મેળવવાની આર્ા રાખ્યા 
ત્તસવાય  ો અગાઉથી કયા ડૉસટર કઈ  ગ્યા ઉપર  રૂર પડતાાં 
મેળવી ર્કાય એની યાદી અગાઉથી બહાર પાડી રાખી હોય તો 
અકસ્માતના સમયે એ વયસ્સતન ે તાતકાર્લક હા ર રહલેા 
ડૉસટરની પાસે ખસેડાય. ગ ુરાતી ડૉસટરો પણ વારાફરતી આ 
સેવા આપવામાાં પાિી પાની નરહ   કરે. માતાજીની કૃપા િે કે 
આ  સધુીમાાં આવા અકસ્માતો થયા નથી પણ પેલી કહવેત 
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ખોટી નથી કે ચેતતા નર સદા સખુી! 
* * * 

 ‘વરઘોડો વરઘોડો વાલમ તારો વરઘોડો...' 
 દરેક વર્શ નવરાત્રીના આ નવ રદવસમાાં લોકો 
કીરડયારાની જેમ હૉલમાાં ઊભરાય િે. એ   ગરબાનાાં ગીતો 
ગવાય િે. ડાાંરડયાના રાસ રચાય િે. ગરબાની સ્ટાઇલમાાં બહ ુ
કાંઈ ફેર  ોવા નથી મળતો. રણઝર્ણયુાં સહનેુ રમાડી જાય િે..... 
હુાં પતનીના પગરખાાં સાચવતો આ બધુાં દરેક વરે્ ફરી ફરી 
 ોયા કરુાં છાં. મન મ ૂાંઝાય િે. રદલ ડહોળાય િે... હુાં ત્તવચારોના 
વાંટોળમાાં વીંટળાઈ જાઉં છાં.... 
 સલેત્તસયમાાં આજે નવરાત્રીનો િેલ્લો રદવસ િે. આ ના 
રદવસનો પ્રોગ્રામ પહલેેથી   પ્રજાને જાહરે કરી રાખેલો હોય િે. 
માઇક પર જાહરેાત થાય િે કે હવે આવતા અડધા કલાક માટે 
ફસત ત્તસત્તનયર ત્તસટીઝન અને ભારતથી મલુાકાત માટે આવેલા 
વડીલો   ગરબા અને રાસ કરર્ે. ત્તસત્તનયર ત્તસટીઝનોને સહ ુ
તાલીઓથી વધાવે િે. હા ર રહલેા સવે વડીલો અને ત્તસત્તનયર 
ત્તસટીઝનો ગરબામાાં  ોડાઈ જાય િે. ત્તસત્તનયર ત્તસટીઝનોમાાં 
કોઈએ પાઘડી પહરેી િે, તો કોઈએ ટોપી, તો કોઈએ 
કારઠયાવાડી પહરેણ. પોર્ાક અન ેગીતોની ત્તવત્તવધતાની વચમાાં 
આ ત્તસત્તનયર ત્તસટીઝનો સુાંદર ગરબા ગાઈને સૌને મગુ્ધ કરી મકેૂ 
િે. તયાર બાદ મેદાને પડ ે િે ફસત ટીનએ રનુાં ગ્રપુ. ઊગતી 
પેઢીના આ યવુાનો અને યવુતીઓને સૌ તાલીઓના ગગડાટથી 
આવકારે િે. આ વગશ સૌ પે્રક્ષકોને એમની આગવાાં સ્ટેપ્સ અને 
અંગમરોડ સાથ ે રડસ્કો ગરબા ગાઈ જીતી લે િે. ગાયકવ ૃાંદ 
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વાજ િંત્રવ ૃાંદ ગામઠી પોર્ાકમાાં ખબૂ   ર્ોભી ઊઠે િે. આ ના આ 
ત્તવત્તવધ રીતે રજૂ થતા પ્રોગ્રામને  ોવા સહ ુ પોતપોતાની 
ખરુર્ીમાાં ગોઠવાઈ ગયા િે. બહાર લોબીમાાં આજે કોઈ 
ગામગપાટા મારત ુાં દેખાત ુાં નથી. દરેક વયસ્સત આ ના આ 
કાયશક્રમની ભાગીદાર બની રહ ે િે. એટલામાાં   માઇક પરની 
એક જાહરેાત સહનેુ સજાગ કરી મકેૂ િે. ‘કોઈને માતાજી આવયાાં 
િે'ની જાહરેાત થાય િે ચારે કોર સન્નાટો િવાઈ જાય િે. 
કુતહૂલ વતૃ્તિમાાં અનેક આંખો એકત્તત્રત થાય િે સ્ટે  પર. 
માતાજી જેને આવયા િે એ વયસ્સતને સ્ટે  ૫ર લાવવામાાં આવ ે
િે કે જેથી દરેક પે્રક્ષકને આ પ્રસાંગનો લાભ મળી રહ.ે સ્ટે  
પરના એક સ્વયાંસેવક માતાજીના મખુ પર માઇક ધરે િે. 
ટાાંકણી પડ ેતો સાંભળાય એટલી ર્ાાંત્તત સ્થપાઈ જાય િે. 
 ‘હુાં માતાજી બોલુાં છાં. નવ રદવસની તમારી સૌની આ 
ભસ્સત  ોઈને હુાં ખરુ્ થઈને તમારી વછચ ેઆવી છાં.' 
 ‘માતાજીની  ય..... માતાજીની  ય... માતાજીની...' 
પે્રક્ષકો એક અવાજે માતાજીને આવકારે િે. 
 ‘હુાં એક વાત કહવેા આવી છાં.' માતાજી બોલ્યાાં. 
પ્રેક્ષકવગશના કાન સરવા થાય િે. 
 ‘નવરાત્રીના નવ રદવસમાાં તમે મને ઠેર ઠેર ર્ા માટે 
ફેરવો િો ? મને એક    ગ્યા પર બેસાડીને ગરબા ગાવાની 
સગવડ કરી ર્કાય તેટલી એકતા અને ર્સ્સત શુાં તમારામાાં 
નથી ?' આટલુાં કહી માતાજી થોડી વાર માટે અવાક થઈ ગયાાં. 
એ તકનો લાભ લેતાાં એક વયસ્સતએ પ્રશ્ન કયો. 
 ‘માતાજી, તમને આ બાળના લાખ લાખ નમસ્કાર. 
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તમને વાાંધો ન હાય તો એક સવાલ પિૂવો િે.' 
 ‘પિૂ, દીકરા પિૂ.' 
 માતાજી, તમારી આ અપાર ર્સ્સતથી તમે દરેકનાાં રદલ 
એવાાં તો બનાવી દો કે જેથી સહ ુપોતપોતાની આત્તથિક ર્સ્સત 
અનસુાર આગળ પડી હાથ લાંબાવે અને આવતા વર્શના આ 
રદવસોમાાં આપને આપના   આગવા સ્થાન પર પધરામણી 
કરીએ.' 
 ‘સેવક, તારી વાત સાવ સાચી િે. આવતી કાલથી ત ુાં 
મારી ચમતકારરક ર્સ્સતનો પ્રભાવ પામતો  ઈર્.' આટલુાં કહી 
માતાજીએ બે હાથની હથળેીઓ ભગેી કરી. એ હાથમાાંથી કાંકુ 
ખરવા લાગ્યુાં. ર્ાંકાર્ીલ વયસ્સતઓની ર્ાંકા તયાાં   ઊડી ગઈ. 
 ‘માતાજીની  ય... માતાજીની  ય....' 
 હોલ આ પત્તવત્ર પોકારોથી ગાજી ઊઠયો !! 
 ‘ઊઠો હવે !... ક્યાાં ખોવાઈ ગયા િો ?... પ્રોગ્રામ પરૂો 
થઈ ગયો !!' પતનીએ ખભો હલાવી મન ે ગાડયો, ત્તવચારોના 
ગરબામાાંથી !! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ‘હવે તૈયાર ક્યારે થર્ો ?... સાડા િ તો અહીં   વાગી 
ગયા !... આ કમ્પ્યટુર આવયુાં િે તયારથી એની માયામાાં મારુાં 
ધ્યાન પણ રાખવુાં ભલૂી ગયા િો !' ભ નમાાં  વા માટે તૈયાર 
થઈ, મારી પાસે આવી, ધમશપતની એકીશ્વાસે વદી ગયાાં. 
 ‘હુાં તો ક્યારનોય તૈયાર થઈને કમ્પ્યટુર પર ટાઇમ 
કીલ કરી રહ્યો છાં.' હકીકત રજૂ કરતાાં હુાં ઉવાચ. 

‘તે આ ચડી પહરેીને ભ નમાાં આવવાના િો !' હાથના 
લહકેા સાથે એ બોલ્યાાં. 
 ‘કેમ, ચડ્ડી પહરેીને ભ નમાાં ન  વાય ?' મેં સામો પ્રશ્ન 
કયો. 
 ‘જેવો દેર્ એવો વેર્ પહરેવાનુાં વડીલો તો કહી ગયા 
િે. વળી, આ કાલ ચડ્ડી પહરેવાની ફેર્ન િે. ગરમીના 
રદવસોમાાં અહીં અમેરરકનો ચડ્ડી પહરેીને ઘણા ફરે િે. મારે 
એમની  ોડ ેસહકાર તો આપવો  ોઈએ ને ?' 
 ‘અમેરરકનો તો પહરેે. તમે અમેરરકનના ઘરે ભ ન 
સાાંભળવા  તા નથી !... હવે ઊભા થાવ અન ેઅંદર  ઈને આ 
ચડ્ડી બદલી આવો.' 
 સારુાં થયુાં કે એમણ ેમારો કાન પકડીને મને ઊભો ન 
કયો. હુાં ખરુર્ીમાાંથી ઊભો થવા  તો હતો તયાાં   એ બોલ્યાાં, 

 

            ચડ્ડી  
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‘તમને ખબર હરે્ કે એક દેર્ી ચડ્ડી પહરેીને માંરદરમાાં ગયો તો 
માંરદરવાળાઓએ એને માંરદરમાાં પેસવા ન દીધો.' 
 ‘તુાં કયા માંરદરની વાત કરે િે?' 
 ‘નામ જાણીને તમારે શુાં કરવુાં િે ? આ એટલા માટે કહુાં 
છાં કે, ચડ્ડી પહરેીને આવો ને તમારુાં અપમાન થાય નહીં તેની 
ચેતવણી આપવા આ દાખલો ટાાંકુાં છાં.' 
 ‘આવુાં સાચ ે  બન્યુાં િે કે ત ુાં મને ચડ્ડી ન પહરેવા દેવા 
દાખલા ઊભા કરે િે ?' 
 ‘તમને ખબર િે કે, સતયનારાયણની કથા સાાંભળી 
સાાંભળી સતયના મારગે  વાનો-ચાલવાનો-બોલવાનો મેં ત્તનણશય 
કયાશ િે.' 
 ‘..... પણ મને એ સમજાતુાં નથી કે, માંરદરમાાં ગયેલા, 
બેઠેલા (કે ઊભા રહલેા) લોકોએ એ માણસની ભસ્સત તરફ  ોવુાં 
 ોઈએ કે એના પોર્ાક તરફ ? દર્ક્ષણ ભારતના માંરદરોમાાં 
પરુુર્ોને ટોપલેસ થઈને માંરદરમાાં પ્રવેર્વુાં પડ ે િે. એનુાં કારણ 
એ હોય િે કે આ રીતે તવાંગર અને ગરીબ બાંને ભગવાન 
આગળ એકસરખા થઈને આવે ! કદાચ, આ વયસ્સતન ેએમ હોય 
કે ચડ્ડી પહરેીને માંરદરમાાં  વાથી એના પૈસાની મોટાઈ ના 
દેખાડાય. ભારતની જેમ ટોપલેસ ન  વાય એટલ ેભાઈએ હાફ 
બોટમ લેસ બની  વાની પહલે કરી હોય.' 
 ‘તમે માંરદરના કાયશકર હો તો શુાં કરો ?' પતનીએ મન ે
પકડવા પ્રશ્ન કયો. 
 ‘સાચુાં કહુાં, હુાં તો એ ભાઈને કહુાં કે તમારે માંરદરમાાં 
પ્રવેર્ કરવો હોય તો બહનેોની જેમ ચડ્ડીવાળાઓએ 
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પેન્ટવાળાઓથી અલગ બેસવુાં પડરે્.' 
 ‘એમ થાય તો પેન્ટવાળા, બીજા બધા ચડ્ડી પહરેીને 
માંરદરમાાં આવતા થાય !' 
 ‘તો ખોટુાં પણ શુાં િે ? તમારે ભસતોના મનોભાવ  ોવા 
 ોઈએ કે એના બાહ્ય પોર્ાકો ?' 
 ‘જાવ.... તમને તો પહોંચાર્ ેનરહ !' 
 ‘.... તો ધોત્તતયુાં પહરેી લઉં ? હમણાાંથી એ પહયેુાં નથી 
એટલે એની પ્રેષ્સટસ રાખવી  રૂરી િે.' 
 ‘ધોતીબોતીની વાત િોડો. િાનામાના પેન્ટ ન ે ર્ટશ 
પહરેીને આવો, ખરુાં પિૂો તો ધોતીમાાં તમે મારા કરતા મોટા 
લાગો િો !' 
 ‘ચડ્ડી પહરુેાં એ તને ન ગમે. ધોત્તતયુાં પહરુેાં એ પણ તને 
ન ગમ.ે મારે તને ગમે તેવુાં પહરેવુાં કે બીજીઓને ગમે એવુાં 
પહરેવુાં  ોઈએ ? બીજા બધા મારા હક્ક તેં િીનવી લીધા િે 
પણ આ કપડાાં પહરેવાનો મારો હક્ક તુાં િીનવી ન લે તો સારુાં !' 
 ‘હવે િાનામાના કપડાાં બદલવા જાવ િો કે નરહ ?..... 
 ો તમારે ભ નમાાં ના આવવુાં હોય તો હુાં ને િોકરાઓ   
 ઈએ એ વધારે સારુાં રહરેે્.' 
 મારી ઇછિા ભ નમાાં  વાની ઓિી હતી. આ કાલ 
ભ નો પાિળ ભો નોની મહિા વધી ગઈ િે. ભ નો ભાવથી 
ગવાય િે પણ રાગથી નરહ. ભ નો ગાવામાાં નાંબર નરહ લાગ ે
એની હરીફાઈ પણ  ોવા મળે િે. આ હરીફાઈને કારણે રાગ 
અને ઢાળનુાં મહતતવ ભલુાઈ  વાત ુાં હરે્. પગમાાં ખાલી ચડી 
જાય, પલાાંઠીવાળા પગોની અદલાબદલી થાય. બ-ેચાર કલાક 
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બેસીને કમર પણ કપાઈ જાય િે. આંખોમાાં ઊંઘ સવાર થઈ 
જાય િે. ર્ારીરરક અને માનત્તસક અગવડો વેઠીને, વેદનાને 
વદન પ૨ લાવયા વગર ભ ન પિીના પ્રીત્તત ભો નનો ત્તવચાર 
કરી બળ્ય-ેચાંપાયે સહનુી સાથે મગૂા મોંએ બેસવુાં પડ ેિે. 
 ‘શુાં ત્તવચારો િો ? આવવુાં િે કે, પિી અમે  ઈએ ?' 
િેલ્લ ે પાટલ ે બેસતાાં એ બોલ્યાાં, ભ ન થરે્ તયારે થરે્ પણ 
અતયારે અમારા ઘરમાાં ભવાઈ થવાની તૈયારીમાાં હતી ! 
 ગાડી ચલાવતાાં ચલાવતાાં ચડ્ડીના ત્તવચારો મારા મન 
પર અથડાવા લાગ્યા. 
 ક્યારે શુાં ને કેવુાં પહરેવુાં એ બાબતમાાં ભારતીયો ભારે 
ત્તવચારર્ીલ હોય િે. અમેરરકનો આપણી જેમ પોર્ાકોની પરવા 
કરતા નથી. આપણે વરે્ની મહિા વધારી િે ન ે વાણીની 
મહિાને ઘટાડી િે. મરણ ટાણે કાળાાં વસ્ત્રો પહરેીને ર્ોકનુાં 
વાતાવરણ ઊભુાં કરીએ િીએ પણ, વાણી વાટે હાસ્યના ફુવારા 
એ વખત ેિોડતાાં ત્તવચારતા નથી. માંરદરમાાં નાહી-ધોઈને ચોખ્ખાાં 
વસ્ત્રો પહરેીને  ઈએ િીએ પણ ભસ્સત ત્તસવાયના ત્તવર્યો તરફ 
ખેંચાતાાં ત્તવચારતા નથી. 
 આ કાલ મરણ ટાણે બધી સ્ત્રીઓ કાંઈ સાડીમાાં નથી 
આવતી. પાંજાબી ફ્રોક કે ચડુીદાર પહરેીને આવતી બહનેો ન રે 
ચડ ેિે. 
 લગ્ન સમારાંભોમાાં કોટ-ટાઈમાાં  વાને બદલે ચાલ ુ
પોર્ાકો પહરેી ઘણા આવે   િે. ક્યારેક, યાડશમાાંથી કામ કરતાાં 
કરતાાં કોઈ ન રે ચડી આવે િે. 
 ટૂાંકમાાં સહ ુ પોતપોતાની સગવડ-અગવડનો ત્તવચાર 
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કરીને પોર્ાકો પહરેે િે. સામી વયસ્સતનો કે એમના અવસરનો 
ત્તવચાર આવતો નથી કે ત્તવચારતા નથી. 
 એટલે   મને થયુાં કે, હુાં મારી જાતનો ત્તવચાર પહલેો 
કરુાં. ચડ્ડી પહરેવાનુાં મને ગમે િે પણ પતની એ સમ તી નથી. 
આ રીતે  ો ભ નમાાં કોક ચડ્ડી પહરેી આવે તો બીજા બધા 
આવતા થાય. ભારતમાાં હોત તો વાત જુદી િે. તયાાં તો ચડ્ડી 
પહરેવી એ નામોર્ીનુાં કામ િે. પોલીસ વગર કોઈ જાહરેમાાં 
પહરેે નરહ. હા, ઘરે રાતના પહરેે તે ચાલ.ે તયાાં ચડ્ડી પહરેી 
સાસરે ન  વાય. અહીં આ કાલના  માઈઓ ચડ્ડી પહરેીને 
સાસરે-સાસનુા ઘરે  તા ર્રમાતા નથી. અહીં એક ત્તમત્ર બીજા 
ત્તમત્રને તયાાં ચડ્ડી પહરેી  ઈ ર્કે િે પણ એક વેવાઈ કે વેવાણ 
એમના વેવાઈ કે વેવાણને તયાાં ચડ્ડી પહરેી  ઈ ર્કતાાં નથી ! 
ચડ્ડી પહરેવાનો રરવા  વેવાઈઓ પાડવાના નથી. આ 
બાબતમાાં વેવાણોએ પહલે કરવી પડરે્. વેવાણો ચડ્ડી પહરેી 
નીકળર્ે એટલે વેવાઈઓ આપોઆપ લાઇનમાાં આવી  ર્ે.  
 ગરમીના રદવસોમાાં પરુુર્ો ચડ્ડી પહરેવાનુાં રાખરે્ તો 
એમના પગની તાંદુરસ્તીનો ખ્યાલ એમની પતનીઓન ેઆવર્.ે 
પેટ તાંદુરસ્ત હોય પણ પગ ન પણ હોય | તયારે પતનીઓ 
એમના આયશપતુ્રોને ખાવાની બાબતમાાં બરોબર ધ્યાન રખાવરે્. 
 સ્ત્રીઓના પગ  ોવાનો મોકો પરુુર્ોને મળી રહ ેિે પણ 
પરુુર્ોના પગ  ોવાનો મોકો સ્ત્રીઓને પણ આપવો  ોઈએ. 
સ્ત્રીઓના પગની સુાંદરતાની વાતો પરુુર્વગશમાાં જેમ થાય િે 
તેમ પરુુર્ોના પગની વાતો સ્ત્રીમાંડળોમાાં થવા લાગરે્. 
મરહલામાંડળમાાં તમારી સારી વાતો થતી હોય એ કયા પરુુર્ને 
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નરહ ગમ ે! 
 લાાંબા પરુુર્ોએ તો ખાસ ચડ્ડી પહરેવાની ટેવ પાડવા 
જેવી િે. આ કારણે એમની ઊંચાઈમાાં થોડો ઘટાડો દેખારે્. 
લાંબજુીની લાઇનમાાંથી ઊગરી  વાર્.ે લોકટીકામાાંથી બચી 
 વારે્ અને પતનીનુાં મન જીતી  વારે્. ચડ્ડી પહરેવાની તક 
ફસત ઉનાળામાાં   મળે િે. જુવાનીમાાં   ચડ્ડી પહરેવી ગમરે્. 
ઘરડા થતાાં એ પહરેવી નરહ ગમે એનો ત્તવચાર કરીને જેઓ 
ઘરડા નથી એમણ ે ચડ્ડી પહરેવાનો આ જીવનનો મોકો  તો 
કરવો ન  ોઈએ. 
 ચડ્ડીઓ કાંઈ સસ્તી નથી આવતી કે કોઈ એમ ત્તવચારર્ ે
કે પેન્ટના પૈસા બચાવવા દેર્ી ચડ્ડી પહરેે િે. ડૉસટરની 
એન્ટીક્રીઝ ચડ્ડીઓ પેન્ટને પણ પાટુ મારી જાય એવી મોંઘી 
આવે િે. 
 મિૂ ને દાઢી રાખવાનુાં-વધારવાનુાં જેમ પતનીઓ 
પત્તતરા ને પ્રોતસાહન આપે િે તેમ ચડ્ડી પહરેવાનુાં પણ 
પ્રોતસાહન પતનીઓએ આપવુાં  ોઈએ. 
 આ દેર્માાં થોડાાંક   વર્ોમાાં મને ચડ્ડી પહરેનારની 
સાંખ્યામાાં વધારો દેખાય િે. ત્તમત્રોન ે તયાાં  મવા  તાાં, 
બાપઓુની કથામાાં, નેતાઓનાાં ભાર્ણોમાાં, રફલ્મી કલાકારોના 
ર્ોમાાં અને માંરદરોમાાં ચડ્ડી પહરેીને  તાાં ટોળાાં દેખાઈ રહ્યાાં િે. 
 મારુાં  ો ઘરમાાં ચાલે તો હુાં સામે ચડીને મારે તયાાં 
 મવા આવતી વખતે ચડ્ડી પહરેીને આવવાનો આગ્રહ રાખુાં.  
 ભ નમાાં  ઈને બેઠા પિી એક કપલ ચડ્ડી પહરેીને 
દાખલ થયુાં. એ  ોઈન ે મારા મનને ર્ાાંત્તત થઈ. ચડ્ડીના 
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ચકડોળમાાં અથડાત ુાં ર્ચિ થોભી ગયુાં. ભ નો અને ભસ્સતથી 
મારુાં ભેજુ ાં ભીંજાવા લાગ્યુાં !! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 આધતુ્તનક આભરૂ્ણોમાાં સ્ત્રી-ટોળામાાં જેમ અલગ તરી 
આવે િે તેમ મારા હાથમાાંની ટપાલમાાં પેલી કાંકોતરી તરી 
આવતી હતી !  

ટપાલ લઈને મેં ઘરમાાં હજુ પગ મકૂ્યો નથી તયાાં   
પતનીની ન ર એ કાંકોતરી પર પડતાાં મને પિૂ્ુાં : ‘પાિી કોની 
કાંકોતરી આવી ?' 
 આ કાલ કાંકોતરીઓની રડઝાઇનો પણ સાડીઓની 
રડઝાઇનની જેમ એક એકથી ચરડયાતી બહાર આવી રહી િે. 
કાંકોતરીમાાં કોઈની કૉપી-અનકુરણ ન થાય એની કાળજી રાખી 
કાંકોતરી કલાતમક ને ત્તવત્તવધતાથી ભરેલી હોય તો લોકમખુે એ 
વખણાય. આમ થાય તયારે કાંકોતરી પાિળના પૈસા અને 
પ્રયતનનુાં વળતર મળી જાય. 
 ‘ર્ા ત્તવચારમાાં પડી ગયા પાિા ?' પતનીના પ્રશ્નથી 
મારી ત્તવચાર-માળા તટૂી. ‘કાંઈ નરહ, આ તમ ે ‘પાિી' ર્બ્દનો 
પ્રયોગ કયો એનુાં કારણ ગોતવામાાં ખોવાઈ ગયો હતો.' ગયા 
અઠવારડયે સતયનારાયણ ભગવાનની કથા સાાંભળીન ે સતયના 
માગશ પર ચાલવાના ત્તવચારો મગ માાંથી દૂર થયા નો'તા 
િતાાંયે હુાં મારી ટેવ મ ુબ અસતયનો માગશ િોડી ન ર્ક્યો. 
 ‘પાિી ર્બ્દનો પ્રયોગ કરુાં   ને' એ બોલી : ‘આ વર્ ે

 

      મોસમ લગ્નોની   
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કેટલી બધી કાંકોતરીઓ ઉપરાઉપરી આવી ગઈ ! એકેય વીક 
એન્ડ પગવાળી ઘરે બેસવા મળ્યો િે ?' 
 ‘લગ્નની મોસમ િે એટલે કાંકોતરીઓ તો આવવાની  ' 
મેં કહ્યુાં : ‘સારુાં િે કે આ મોસમમાાં ‘કપડાાં ઉતારીને વાાંચર્ો'ના 
પત્રો આવતા નથી ! નરહતર, આનાંદના આપણા આંગણ ે
આંસઓુના વરસાદ વરસાવી રદલની  મીનને ભી વી નાખવી 
પડ ે!..... આમેય, વીક એન્ડ કાંઈ ઘરે બેસી રહવેા માટે થોડો િે 
?' 
 ‘કોની કાંકોતરી િે એ ઝટ કહી નાખતા હો તો મારે 
તમારુાં આ ભાર્ણ તો સાાંભળવુાં ન પડનેે !' રોર્નો પારો વધારી 
પતનીએ કહ્યુાં. 
 ‘તારે કોની કાંકોતરી િે એ જાણવુાં િે કે પિી લગ્નની 
સાથે સાથે ગરબા રાખ્યા િે કે નરહ એ જાણવુાં િે ?' 
ધમશપતનીના મનની વાત જાણવા મેં દાણો ચાાંપી  ોયો. 
 આ ગરબાઓએ તો ગરુ્જરનારીઓને ગાાંડી કરી મકૂી િે. 
લગ્નનાાં ગીત જેમ લગ્ને   ગવાય તમે ગરબા તો નવરાત્રીના 
નવ રદવસે   ગવાય તો   ર્ોભે. માતાજીઓના માન મેળવવા 
 તાાં મોટી માતાજીનો કોપ મેળવાય િે એનો ત્તવચાર પણ 
કરવો  ોઈએ કે નરહ ? 
 ગરબાની વાત આવે તયારે અંદરોઅંદરના ભેદભાવ, 
વેર-ઝેર, આલ્યુાં-મેલ્યુાં, ખવરાવયુાં કે ન ખવરાવયુાં, ટાણા-ટપણાાં, 
સારા કે નરસા સમયે આપણા ઉંબર પર પગ મકૂ્યો િે કે નરહ 
વગેરેની વાતો બ ેઘડી ભલુાઈ  વાય િે એમાાં માતાજીની   
કૃપા હરે્. આ કૃપા બારે માસ વરસતી રહતેી હોય તો કેવુાં સારુાં 
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! બધાના ઘરમાાં પિી..... ર્ાાંત્તતઃ ર્ાત્તતઃ ર્ાાંત્તતઃ ! 
 લગ્નના આમાંત્રણની સાથ ે ગરબાનો અણસાર  ો ન 
કરવામાાં આવે તો એક   સમયે બબ્બે લગ્નમાાં જેને હા રી 
આપવાની હોય તે પરરવારોની પસાંદગી ગરબાવાળા લગ્ન પર 
  પડ.ે ભારે સાડીઓ પહરેી, સોનાના કે સોનાના ગીલેટવાળા 
દાગીના પહરેી,  મ્યા પિી ભો નના ભાર સાથે સ્ત્રીઓ ગરબા 
કેવી રીતે ગાઈ ર્કતી હરે્ એ   મને તો સમજાતુાં નથી ! 
ગરમીમાાં ગરબા ગાઈને ભારે સાડીઓને પરસેવાથી રેબ-ઝેબ 
કરવી ગરુ્જરનારીઓનો જીવ કેમ ચાલતો હરે્ ? નવરાત્રીની 
જેમ ગરબા જામતા તો નથી  . એ કરતાાં કોઈક મનોરાં નનો 
નાનકડો કાયશક્રમ રાખવામાાં  ો આવે તો પાન ખાતાાં ખાતાાં 
પાનનો રસાસ્વાદ મેળવી મનોરાં નની મજા લ ૂાંટી ર્કાય. 
 પતનીની ધીર  ખટૂી. બેઠા હતા તયાાંથી એ ઝટ ઊભાાં 
થયાાં. ત્તસિંહણ ઝડપે એ મારી તરફ આગળ વધ્યાાં અને બા  
ઝડપે એમણ ેમારા હાથમાાંની ટપાલમાાંથી પેલી કાંકોતરી ઝૂાંટવી 
લીધી. કાંકોતરીને આંગળી વડ ેખોલતાાં  ોઈ હુાં બોલ્યો : ‘ત્તપ્રયે, 
આ તમારી કોમળ ને નાજુક આંગળીનો ઉપયોગ ન કરો. 
આપણી પાસે ઘરમાાં કેટલા બધા પેપર ઓપનર િે !!' 
 ‘આયશપતુ્ર,' પતની બોલી : ‘મારી આંગળીની આટલી 
બધી ર્ચિંતા કરો િો તો વાતવાતમાાં તમે કટુ વેણનાાં બાણ િોડી 
મારા રદલના દદશ ને વધારી મકૂો િો એનો ત્તવચાર કદી તમને 
આવે િે ?' આટલુાં બોલતાાં બોલતાાં એમના મખુ પર 
ગાંભીરતાનાાં વાદળો ઊપસી આવયાાં. એમની આ ગાંભીરતાથી હુાં 
ગભરાઈ જાઉં છાં. વાત બદલતાાં મેં પતનીને પિૂ્ુાં : ‘તો તમ ે  
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કહોને કે કોની કાંકોતરી િે ?' 
 ‘પેલી સાંગીતાની' સોફામાાં બેસતાાં પતનીએ કહ્યુાં. 
 ‘સાંગીતા !..... આપણા વતુશળમાાં કોઈ સાંગીતા તો નથી 
!..... આ નામ તો મેં પહલેી વાર આજે સાાંભળ્યુાં.... તુાં એને 
ઓળખ ેિે ?' 
 ‘ખાસ નરહ' પતની બોલી : ‘આ તો એક વાર મોરારી 
બાપનુી કથામાાં સાથે બેઠેલાાં ને ‘કેમ િો થી થોડી ઓળખાણ 
થયેલી.' 
 ‘તો તો, સારુાં કે'વાય' હુાં બોલ્યો : ‘આટલા ટૂાંકા 
પરરચયમાાં પણ તમને ખાસ યાદ કરીને કાંકોતરી લખી િે.' 
 ‘રસ્તામાાં મળે તો કદી ‘હાય' પણ કે'તી નથી. મોં 
ફેરવીને ચાલે િે.' ફરરયાદ કરતાાં પતનીએ ઉમેયુાં. 
 ‘એ વખતે એને ખબર નરહ હોય કે ઘડી વારમાાં 
િોકરાઓ મોટા થઈ  ર્ે ન ેએમને પરણાવવાનો સમય પાકર્ે.' 
પતનીના રોર્ને હળવો કરવા મેં વયાવહારરક વાણીનો આર્રો 
લીધો. 
 ‘લોકો પણ ખરા િે. કાંકોતરી મોકલી એટલે થોડુાં ખાલી 
હાથે  વાય િે ! આ ગરમીમાાં ગીફટ ગોતવાની પણ કેટલી 
માથાકટૂ, શુાં લેવુાં ને શુાં ન લેવુાં. આ ગમરે્ કે પેલુાં ?..... ગીફટ 
રેપ કરવાની સાથે સાથે યોગ્ય કાડશની પસાંદગી કરવાની. ઓિી 
માથાકટૂ િે ?' 
 વગર નાડી પકડય,ે પતનીના પેટની ચ ૂાંક આ અવૈદ્યન ે
ખબર પડી ગઈ એટલે મેં કહ્યુાં : ‘ગીફટની ગ ૂાંગળામણમાાંથી 
બચવુાં હોય તો રોકડુાં કેમ આપતી નથી ?' 
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 ‘રોકડુાં આપવામાાં એકવીસથી ઓિાનો ચેક લખીએ તો 
સારુાં ન લાગ.ે ગીફટ આપી હોય તો દસ-અર્ગયારમાાં પતી જાય 
!' થોડી વાર અટકી એ બોલ્યાાં : ‘ ો ો, પાિા તમે આ બધુાં 
તમારા લેખમાાં લખી મારતા !' 
 ‘મારે શુાં લખવુાં ને શુાં ન લખવુાં એના પર પણ તારે કાબ ૂ
રાખવો િે ?' ગાંભીર થઈ હુાં બોલ્યો. 
 ‘તમારા ઉપર ર્ાનો કાબ ૂમેં રાખ્યો િે તે આમ બોલો 
િો ?' સાદ ઊંચો કરી પતનીએ પિૂ્ુાં. 
 ‘કાબ ૂ રાખે   િે ને !' મેં કહ્યુાં : ‘આ એકાદ રોટલી 
વધારે ખાધી હોય તો પેટ ઘટાડવાની વાત ત ુાં કરવા બેસી જાય 
િે. કોઈના તયાાં  મવા ગયા હોઈએ ન ે ત્તમત્રોની સાથમાાં  ો 
એકાદ રડ્રન્ક વધારે ત્તપવાઈ ગયુાં હોય તો ઘરે આવી મારે તારી 
રામાયણ સાાંભળવી પડ ેિે. ખાવામાાં ને પીવામાાં તારો કાબ ૂતો 
હુાં સહન કરતો આવયો છાં ને હવે તારે તારી જાળ મારી કલમ 
પર પણ પાથરવી િે ?' એકીશ્વાસે હુાં વદી ગયો. 
 ‘આ RSVP એટલે શુાં ?' વાત બદલતાાં પતનીએ પિૂ્ુાં. 
 ‘ખબર નથી.' ટૂાંકમાાં મેં  વાબ આપ્યો. 
 ‘આટલુાં બધુાં ભણયા િો ને આની ખબર નથી !' 
આિયશથી આંખો પહોળી કરી એમણે કહ્યુાં. 
 ‘ના, નથી.' મારા અજ્ઞાનને છપાવવા વાત બદલતાાં મેં 
પિૂ્ુાં : ‘રરસેપ્ર્ન ક્યાાં િે ?' 
 ‘એ જાણીને તમારે શુાં કરવુાં િે ?' પડકાર કરતાાં 
પતનીએ કહ્યુાં. 
 ‘અતયાર સધુી તેં મને પિૂ્ા કયુાં એટલે પ્રશ્ન પિૂવાનો 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 267 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

મારો વારો.' સ્પષ્ટતા કરતાાં મેં કહ્યુાં, ‘પ્રશ્નનો  વાબ આપતાાં 
કેવી પીડા થાય િે એ પ્રશ્ન પિૂનારને અનભુવ કરવો  ોઈએ ને 
?' 
 ‘રરસેપ્ર્ન ભલેને ગમે તયાાં હોય એમાાં આપણને ર્ો ફેર 
પડ ેિે ?' 
 ‘આ ગરમીમાાં સટૂ-બટૂ પહરેવાની ખબર પડ ેએટલ ેમેં 
તને પિૂ્ુાં.' મેં સ્પષ્ટતા કરી. 
 ‘એટલે તમે રરસેપ્ર્નમાાં સટૂ પહરેવાના નથી, એમન ે?' 
આંખની ભમર ખેંચતાાં પતની બોલી. 
 ‘ગાાંધી સેન્ટરમાાં  ો હોય તો ગાાંધીજી જેવાાં સાદાાં 
વસ્ત્રોમાાં  ઈએ તો ચાલ.ે' 
 ‘અને બીજે ?' 
 ‘કોઈ અમેરરકન હૉલમાાં રાખ્યુાં હોય તો ન છૂટકે સટૂ 
પહરેવો પડ.ે સટૂ પહરેીને અહીંના અમેરરકનોની જેમ વયવસ્થા 
પણ રાખવામાાં  ો આવે તો સટૂ પહરેેલો લેખે ગણાય ! બાકી...' 
હુાં વાક્ય પરુૂાં કરુાં તયાાં   એ બોલ્યાાં : ‘જુઓ, સાાંભળો... તમે સટૂ 
પહરેવાના ના હોય તો હુાં તમારી  ોડ ે રરસેપ્ર્નમાાં આવવાની 
નથી !' અલ્ટીમેટમ આપતાાં એ બોલ્યાાં. 
 ‘તુાં આવા પ્રસાંગે શુાં પહરેે િે એમાાં હુાં હવે માથાકટૂ કદી 
કરુાં છાં ? કાયા અને કપડાાં એ ત્તવર્યમાાં ઉછચ રડગ્રી મળેવીને એ 
જ્ઞાનને પોતાના ઘરમાાં   અમલ નરહ કરી મારા સ્વભાવમાાં 
કરેલા ફેરફારને યાદ કરાવતાાં મેં કહ્યુાં. 
 ‘તમે આને માથાકટૂ કહો િો ?' પતનીનો રોર્નો પારો 
વધવા માાંડયો હતો. 
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 ‘માથાકટૂ ર્બ્દ ગમતો ના હોય તો પિી માથારે્કનો 
પ્રયોગ કરુાં !' સહનર્સ્સતથી રે્કાતાાં ઊંચા સ્વરે મેં કહ્યુાં. 
 ‘ચાલો, પડતી મેલો આ કાંકોતરીની વાત.' ઢીલા પડતાાં 
પતની બોલી : ‘વાતમાાં કાંઈ સાર નથી ન ેપાિા આપણે ઝઘડી 
પડશુાં !' 
 ‘આપણે વળી ઝઘડવાની ક્યાાં નવાઈ િે.' મેં ઉમેયુાં : 
‘આ એકાદ-બે વીક એન્ડ ર્ાાંત્તતથી પસાર થયાાં નથી ને તમ ે
પાણીમાાંથી પોરા કાઢી ઝઘડયા નથી !' 
 ‘એટલે, તમારુાં કે'વુાં િે કે ઘરમાાં હુાં   ઝઘડા કરાવુાં છાં 
અને તમે તો સાવકાર થઈને મારુાં સાાંભળ્યા કરો િો !' 
 ‘સાાંભળાં   છાં ન.ે..' આગળ કહવેા  તો હતો પણ ઓષ્ઠ 
સધુી આવલેા ર્બ્દોને માથાની દવાની જેમ ગળી ગયો. 
 ‘મને ખબર િે તમે શુાં કહવેા  તા હતા.' 
 ‘તે કહી નાખને કે હુાં શુાં કહવેા  તો હતો. મને પણ 
ખબર પડ ે કે ત ુાં મારા મનને પહચેાની ર્કે િે કે નરહ ?' મેં 
પડકાર કરતાાં કહ્યુાં. 
 ‘કહીર્ તો પિી તમારાથી સહવેારે્ નરહ.' 
 ‘પ્રયતન તો કરી  ો.' 
 ‘તમને એમ િે કે તમારી બરૈી બદુ્ધુ િે ?' 
 ‘મેં એવુાં કહ્યુાં નથી.' મેં કહ્યુાં : ‘બદુ્ધુ હોત તો હુાં પરણયો   
ના હોત.' 
 ‘તમે આવા ચીકણા િો એની ખબર પડી હોત તો હુાં   
તમને પરણી ના હોત.' 
 ‘તુાં મને પરણીને દુઃખી િો ?' 
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 ‘તે છાં   ન.ે' કહીને એમણે સાડી વડ ેઆંખના ખણૂા 
લિૂવા માાંડયા. 
 ‘....' હુાં મકૂ થઈ ગયો. થોડી વાર ર્ાાંત પડી એ બોલ્યાાં 
: ‘એ તો હુાં સારી છાં કે તમારા સ્વભાવને આંખ આડા કાન કરીને 
તમને બહ ુવળગી રહી છાં. બીજી કોઈ માથાની મળી હોત તો 
તમને ખબર પડત.' 
 ‘તો ત ુાં પણ સાાંભળ' સહન ન થતાાં હુાં બોલ્યો : ‘વારે 
ઘડીયે ત ુાં આ મને સાંભળાવયા કરે િે પણ તેં કદી ત્તવચાર કયો 
િે કે  ો તને કોઈ માથાનો મળ્યો હોત તો તારી ર્ી દર્ા થાત 
? સારા ગણુોને સમ વા નથી ને ખરાબ ગણુોની ગાથા ગાયા 
કરે િે !' 
 એટલામાાં બહાર રમવા ગયેલો અમારો એકનો એક 
સયુમુ દોડતો દોડતો ઘરમાાં આવી પહોંછયો. 
 હુાં મારી ટપાલો  ોવામાાં ડબૂી ગયો અને એ સાાં ની 
રસોઈમાાં. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 ર્ાકભાજીની અને કેરીઓની ત્તસઝન પરૂી થઈ જાય તે 
પહલેાાં કન્યા  ોઈએ િે. 
 અમારી વાડીમાાં પરવરના ઘણા બધા િોડ િે પણ 
માદાની (કન્યાની) ખોટ િે. આ એક   ર્ાકભાજી એવી િે કે 
જેમાાં નર અને માદાના સહકાર અને સહવાસથી   પરવરનો 
પાક પેદા થાય િે. 
 પરવરના િોડ નાખતાાં આ બાબતની અમન ેખબર ન 
હતી. 
 એક ત્તમતે્ર એલાન કયુાં કે તેઓ પરવરના િોડ કાઢી 
નાખે િે તો જેને  ોઈતા હોય ત ે આવીને લઈ જાય. બીજા 
રદવસે પરૂતી ઊંઘ લીધા ત્તસવાય, પરવરના િોડ કાઢી 
નાખવાના કારણની માથાકટૂમાાં પડયા વગર (ધરમની ગાયના 
દાાંત ર્ા  ોવા !) પરવરના બધા િોડ લઈ આવી, એ   રદવસે 
રોપી દીધા. 
 પ્રથમ બાળકની સારવારની જેમ પરવરની ખબૂ સાંભાળ 
લીધી. પરવર ચોંટી ગયા. રદવસે ન વધ ેએટલા રાતે વધવા 
લાગ્યા, રો  સવાર, સાાં  અમે વાડીમાાં  ઈ, પરવર બેઠાાં કે 
નરહ. એ  ોવા આંટા મારવા લાગ્યા. પરવર પર સવારના ખબૂ 
  ફૂલો ખીલેલાાં  ોવા મળે. ફૂલે ફૂલે પરવર બેસે તો કેટલાાં 

 

     કન્યા  ોઈએ િે !  
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બધાાં પરવર ખાવા મળે એનો આનાંદ અવણશનીય હતો. ખબૂ 
ખીલેલાાં ફૂલો, કરમાઈને સાાંજે ભતૂ્તમ પર પડવા લાગ્યાાં! 
 અંદરોઅંદર ત્તમત્રોને આ દુઃખની વાત કરી. કોઈએ 
મનભુાઈને વાત કરવાનુાં સચૂન કયુાં. સારા કામમાાં સો ત્તવઘ્નો 
આવી પડ ેતે પહલેાાં મનભુાઈનો ફોનથી સાંપકશ સાધ્યો. 
 મનભુાઈ દોડતા ઘરે આવયા. એમને ચા-નાસ્તો કરાવી 
અમે વાડીમાાં ગયાાં. નાડી તપાસી જેમ વૈદ્ય રોગનુાં ત્તનદાન કરે 
તેમ િોડ પર દૃષ્ષ્ટ ફેંકવાની સાથે   એમણે કહ્યુાં, ‘આ બધા 
નરના િોડ િે ! તારે તયાાં માદાની ખોટ િે !!' 
 મેં પતની તરફ  ોયુાં. પતનીએ એમને પિૂ્ુાં, ‘મનભુાઈ, 
િોડ પર ફૂલ તો ઘણાાં બેસ ેિે !' 
 ‘પરવર ફસત માદા પર   બેસ.ે' મનભુાઈએ સ્પષ્ટતા 
કરતાાં કહ્યુાં ‘નરનાાં આ ફૂલો પરથી પરાગ ઊડીને નારીના ફૂલ 
પર  ઈને ચોંટે તયારે પરવર પેદા થાય. સવારના નર પરથી 
ફૂલ ચ ૂાંટીને નારીના પષુ્પને અડાડીને આ રક્રયાને વેગ આપી 
ર્કાય.' 
 ફરીથી અમે એકબીજાની સામે  ોયુાં. કુદરતની 
કરામતનો કીત્તમયો સમજાઈ ગયો ! 
 મનભુાઈને માન સાથે ત્તવદાય કયાશ. ઘરમાાં  ઈ માદાની 
તપાસ અંગ ે ફોન કરવા ર્રૂ કયાશ. આમાાં ત્તનષ્ફળતા મળતાાં 
આજે આ જાહરેમાાં માદા મેળવવા એલાન કરી રહ્યા િીએ. 
 અમારે કોઈ નાત-જાતનો વાાંધો નથી. એ માદા (કન્યા) 
ભલે કોઈ વર્ણકની વાડીમાાં કે બ્રાહ્મણના બગીચામાાં મોટી થઈ 
રહી હોય ! 
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 આ ર્હરેની આધ્યાજતમક અને ધાત્તમિક પ્રવતૃ્તિના પત્તવત્ર 
વાતાવરણમાાં ઊિરી રહલેા અમારા નર, કન્યાની કાયા કે 
રૂપના મોહમાાં પડી ‘હા' કે ‘ના'નો સવાલ ઊભો નરહ કરે ! સારા 
સાંસ્કારની સવુાસ ફેલાવવા અને પ્રાચીન પ્રથાને પાટુ મારવા 
કન્યાના વાલી પાસેથી પૈસાની કે પૈઠણની અપેક્ષા નરહ રાખે. 
કન્યાને વળાવતી વખતે કન્યાને ખાવા માટે મીઠાઈરૂપી સારુાં 
ખાતર હસતા મોંએ અમે સ્વીકારીશુાં. 
 કન્યાના વાલીએ   સાંપકશ સાધવો. મામા-ફોઈ કે કાકા-
કાકીએ (બીજાના નામે પોતાનુાં કામ કઢાવી  નારા) આ 
બાબતમાાં દલાલી કરવી નરહ. 
 કન્યાને અમારે તયાાં વળાવવાને બદલે અમારા નરને 
ઘર- માઈ બનાવવાનો ત્તવચાર કરતા વાલીઓએ સાંપકશ 
સાધવાની તસ્દી ન લેવા ત્તવનાંતી. 
 અમારા નરમાાં કર્ી   કચાર્ નથી. (વરને કોણ વખાણ ે
તો કહ ે વરની મા....) બાળપણથી   સારુાં પોર્ણ આપ્યુાં િે 
એટલે ઊંચાઈમાાં સારા િે. કદમાાં દૂબળાપાતળા નથી. અમારા 
નરના ખાસ ગણુોમાાં એ જાણવુાં  રૂરી િે કે એ ક્રોધને પી ગયા 
િે. અદેખાઈને આઘી મકૂી િે. તયાગ ત્તતરસ્કારનો િે, ખાવા જેવી 
ચી માાં ‘ગમ' ખાય િે. ગળી  વા ચી માાં અપમાન ગળી જાય 
િે. પ્રેમ મેળવવા હાંમેર્ ઝઘડ ેિે અને અનીત્તત સામે હારી જાય 
િે. દેખાડવા જેવી ચી માાં દયા દેખાડ ેિે. બોલવા જેવી ચી માાં 
સતય બોલ ે િે. ઈજ્ ત જેવી ચી  સાચવી, મોહને િોડી, 
ઈર્ાશથી આઘા રહી એ મોટા થઈ રહ્યા િે. આવા નર ખોળે પણ 
મળવા મશુ્કેલ િે ! 
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 આ નરનો ઉિેર કરતા વાલી તરીકે અમે માંરદર-
મહાદેવ  તા નથી પણ ઘરને   માંરદર માની બેઠાાં િીએ. 
માળાના મણકા દરરો  ‘ત્તમકેત્તનકલી' ફેરવતા નથી પણ 
માણસાઈની માળા ફેરવી મનની એકાગ્રતા અનભુવીએ િીએ. 
ભગવાનનાાં ભ નો સમહૂમાાં ગાતા નથી પણ ભગવાનને ભલૂ્યા 
નથી. સાંત-મહાંતોન ે સાાંભળવા  તા નથી પણ દવાખાન ે
દદીઓનાાં આંસ ુ લિૂવા  ઈએ િીએ. સમા  સેવાનો સમય 
નથી પણ બાળકોના અભ્યાસની આંટીઘટૂી માટે સમય કાઢીએ 
િીએ. પારકાઓનો પ્રેમ સાંપાદન કરવા તન, મન અને ધન 
ખચશતા નથી પણ પરરવારનો પ્રેમ સાચવી રાખવા ખચશની 
પરવા કરતા નથી. આલીર્ાન બાંગલાના હપ્તાઓથી બાંધાયા 
નથી પણ સદુામાની સ્વતાંત્ર ઝૂાંપડીમાાં અમે સખુી િીએ. આવુાં 
વરવાળાં ઘર તમને ર્ોધ્યુાં પણ નરહ મળે એની ખાતરી રાખર્ો. 
 િેલ્લ,ે ન છૂટકે ( ો માદા સમયસર નરહ મળે તો) દરેક 
માદાને બદલે એક નરની અરસ-પરસ બદલાબદલી કરવાની 
તૈયારી અમારી િે. 
 આ કામમાાં સીધી કે આડકતરી રીતે મદદ કરનારને 
પરવરના પાકનો પરુસ્કાર પહોંચાડીશુાં !! 
 

 

 

 

 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 274 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

 

 

 

 
અનકુ્રમર્ણકા 

 ગાડીના એક અકસ્માતમાાં મતૃય ુપામેલા ત્તમત્રને કારણ ે
ત્તવર્ાલના જીવને નવો વળાાંક લીધો. 
 વીક-એન્ડના એક રદવસે બાંને ત્તમત્રો કામ અંગ ેવહલેા 
નીકળ્યા હતા. રોડ પરના ભારે અકસ્માતના એ ભોગ બન્યા ! 
ડ્રાઇવર ત્તમત્રની િાતીમાાં સ્ટીઅરરિંગ કોલમ ખપૂી  તાાં ત્તમત્રનુાં 
અકસ્માતના સ્થળે   મતૃય ુથયુાં. ત્તવર્ાલને થોડા ઉઝરડા પડયા 
પણ કમાલ રીતે એ બચી ગયો હતો ! 
 ત્તમત્રના મતૃદેહ ઉપરથી એ ન ર ન હઠાવી ર્ક્યો. બ ે
ઘડી પહલેાાં બાંને ત્તમત્રો ભાત્તવના કેવા કેવા પ્લાન કરી રહ્યા હતા 
! બીજી પળે, એકનો પ્લાન કેવો વેરત્તવખેર થઈ ગયો હતો ! 
ત્તવચાર માત્રથી ત્તવર્ાલનાાં ગાત્રો ઢીલાાં પડી ગયાાં હતાાં. તાંદુરસ્ત 
તનમાાંથી આંખના પલકારામાાં પ્રાણ પાંખી ઊડી ગયુાં હત ુાં. 
જીવનનો આ કેવો ભરોસો ? જ િંદગી કાચ જેવી િે એ કહવેાની 
 રૂર ન પડી ! ત્તમત્ર બધુાં   િોડીને ચાલ્યો ગયો હતો, પૈસા, 
પતની, બાળકો, ઘર વગેરે વગેરે !! 
 એક રદવસે એને પણ આમ    વાનુાં થરે્ એ ત્તવચાર 
માત્રથી એ કાંપી ઊઠયો ! 
 ત્તમત્રના મતૃદેહને મરહનાઓ સધુી ન ર આગળથી એ 
હઠાવી ન ર્ક્યો ! 

 

          પરરવતશન   
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 ત્તવર્ાલને ત્તવચાર આવયો કે અહીં અમેરરકા આવી એણ ે
કાળી મજૂરી કરી, સાંપત્તિ એકઠી કરી િે. જીવનમાાં સાંતોર્ કે 
ર્ાાંત્તત નથી. જીવનની આ મોહજાળમાાંથી છૂટવાના નથી અન ે
જીવીએ તયાાં સધુી સખુ-ર્ાાંત્તતથી રહવેાના નથી. ત્તવર્ાલ જ્યારે 
જ્યારે નવરો પડ ે તયારે આ બધા ત્તવચારોના વાંટોળમાાં ઘરેાઈ 
 તો.  
 ત્તમત્રના મતૃય ુપિી એક વાત એને નક્કી સમજાઈ ગઈ 
કે કોઈ વસ્ત ુઆવતી કાલ પર મલુતવી નરહ રાખવી. 
 ત્તવર્ાલે જીવનને વળાાંક આપવાનો મનસબૂો કરી 
નાખ્યો !  
 આ દેર્માાં કાયમ ક્યાાં રહવે ુ ાં િે ? એ ત્તવચારે એણ ે
ઘરમાાં કેટલીય  રૂરરયાતની વસ્તઓુને જાણી-બઝૂીને વસાવી ન 
હતી. આધતુ્તનક ફેર્ન સામે આંખ આડા કાન કયાશ હતા. 
ઑરફસમાાં પહરેવાનાાં કપડાાં આઉટ ઓફ ફરૅ્ન પિી સેલમાાં 
ખરીદીને લાવેલાાં હતાાં. મોંઘાભાવનાાં ર્ાકભાજી કે પકવાનો કરી 
ખાવાની પરવા કરી ન હતી. દેવદર્શન કરી પ્રસાદના નામે 
ભો ન કરી આવીને ભો નનો ખચશ બચાવયો હતો. નાનુાં કે મોટુાં 
ખચશ કરતાાં પહલેાાં કેટલો લાભ મળરે્ એનો ત્તવચાર પહલેેથી 
કરી લીધો હતો. બીજાઓ એની આ પ્રકારની રહણેી-કરણીને 
કરકસરવાળી કે કાંજૂસાઈવાળી ગણરે્ એની ર્ચિંતા કરી ન હતી.  
 બાળકો બધાાં હવે મોટાાં થઈને સૌ સૌનાાં ઘર કરી બેસી 
ગયાાં હતાાં. બીજાઓની સરખામણીમાાં એને માટે જીવન બહ ુ
ખચાશળ હવે રહ્યુાં ન હત ુાં. એટલે  , ત્તવર્ાલે નક્કી કયુાં કે, 
અમેરરકામાાં હવે રહવે ુાં   િે તો જ િંદગી જીવી જાણવી િે. 
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 એકાદ અઠવારડયામાાં એણે લેટેસ્ટ ફેર્નની બે-ચાર 
ટાઇઓ ખરીદી િે. એક-બે સારા ર્ટશ લીધાાં. ચારેક મોંઘા 
ભાવનાાં પેન્ટ ખરીદ્યાાં. બે  ોડ સારા બટૂ લીધા. દાાંતના ડૉસટર 
પાસે  ઈ મોંઢાની દુગાંધ દૂર કરાવી, પરસેવાની બદબોન ે
ડીઓડરન્ટથી દબાવી, ઑરફસમાાં સુાંદર કપડામાાં સજ્  થઈ 
 વાનુાં ર્રૂ કયુાં. આસપાસ બેસતા ત્તમત્રોનુાં માન સાંપાદન કયુાં. 
ત્તમરટિંગોમાાં માન મળવા લાગ્યુાં. ત્તવર્ાલના પગારમાાં વધારો 
થયો અને સાથે સાથે નોકરીમાાં બઢતી પણ મળી. 
 થોડાક   રદવસોમાાં એણ ેનવી ગાડી પણ લેવાનુાં નક્કી 
કયુાં. લકઝરી કાર ડીલરને તયાાં એ એક રદવસ પહોંચી ગયો. 
 ર્ો રૂમમાાં મકેૂલી ગાડી પર એની ન ર ચોંટી. બારણુાં 
ખોલી એ અંદર બેઠો. એણે  ોયુાં કે, સેલ્સમેન એની સામે  ોઈ 
રહ્યો હતો પણ ઊભા થઈ એની પાસે આવવાની એણ ેતસ્દી ન 
લીધી ! કદાચ એને એમ હરે્ કે આવી મોંઘા ભાવની ગાડી આ 
ઇષ્ન્ડયન ખરીદવાનો નથી તો નાહકનો સમય કાાં બગાડવો ! 
ત્તવર્ાલે ગાડીમાાં ગોઠવેલી લકઝરીમાાં ધ્યાન પરોવયુાં. મલુાયમ 
કાપડની ગાદી જેવી બેઠકો હતી. પાવર સીટ અને પાવર વીન્ડો 
હતી. ડસેમાાં કમ્પ્યટુર હત ુાં. ક્રુઝ કાંટ્રોલ હતો. વાઇપર ચાલ ુ
કરીને ઈન્ટરમીટન્ટ વાઇપર ચેક કરી લીધુાં. રેરડયો ચાલ ુકરીને 
સાઉન્ડ ત્તસસ્ટમ સાાંભળી લીધી. ત્તવર્ાલને ગાડી તો ગમી   
ગઈ. મીટ માાંડીને પતનીને પિૂ્ુાં : ‘કેમ, તને ગમી ?..... 
ખરીદીશુાં ને ?' 
 ‘શુાં તમે ખરેખર આ ગાડી ખરીદવા માગો િો ?' ર્ાંકાની 
ન રે પતનીએ એની સામે  ોયુાં. 
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 ‘હા.' કહી એ રરસેપ્ર્નીસ્ટ પાસે ગયો. 
 ‘મારે મૅને રને મળવુાં િે, ગાડી ખરીદવાની બાબતમાાં.' 
ત્તવર્ાલે કહ્યુાં. 
 ‘કોઈ સેલ્સમેનને બોલાવુાં તો ?' રરસેપ્ર્નીસ્ટે દરખાસ્ત 
મકૂી. 
 ‘ના. મારે તો મેને ર સાથે   વાત કરવી િે.' ત્તવર્ાલ 
અડગ રહ્યો. 
 મેને ર સાથે હાથ ત્તમલાવી, પોતાની ઓળખાણ 
કરાવીને ર્ો રૂમમાાંની ગાડીની વાત કરી. 
 ‘તમને આવી   કોઈ ગાડી લોટમાાં બતાવુાં તો ?' 
મેને રે વાત મકૂી. 
 ‘ના. મારે તો આ   ગાડીની  રૂર િે.' ત્તવર્ાલે મક્કમ 
અવાજે ઉિર આપ્યો. મેને ર ત્તવર્ાલન ેએની ઑરફસમાાં લઈ 
ગયો. થોડીક રકઝક પિી બાંને એક રકિંમત પર આવીને ઠયાશ. 
ત્તવર્ાલે પિૂ્ુાં ‘બે રદવસમાાં ગાડી તૈયાર થઈ  ર્ ેને ?'  
 ‘એ કેવી રીતે ર્ક્ય િે ?' આિયશમાાં પડી  તાાં મેને રે 
કહ્યુાં, ‘આપણ ેફાયનાન્સની તો વાત કરી નથી.' 
 ‘મેં ફાયનાન્સનુાં તમને પિૂ્ુાં િે?' 
 ‘ના.' 
 ‘હાઉ એબાઉટ ટોટલ કૅર્ ?' 
 મૅને ર બ ેઘડી એની સામ ેતાકી રહ્યો. ‘વેલ, ય ૂ ર્બ્રિંગ 
કૅર્, એન્ડ આઈ ત્તવલ સી ધેટ ત્તધસ કાર ત્તવલબી રેડી ઇન ટુ ડઝે 
!' મેને રને મનમાાં ર્ાંકા હતી કે આ સાંભત્તવત નથી. 
 બીજા રદવસે પૈસા ભરીને ગાડીની ચાવી ત્તવર્ાલ ે
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મેળવી તયારે મેને ર કરતાાં એની પતનીને સૌથી વધારે આિયશ 
થયુાં હત ુાં. 
 પિી તો ઘરની વર્ો જૂની કારપેટ બદલાવી. બારીઓ 
પર નવા પડદા આવી ટીંગાઈ ગયા. નવી કારપેટને ર્ોભે એવુાં 
નવુાં ફત્તનિચર પણ વસાવી દીધુાં. 
 જૂનુાં ઘર નવા ઘરમાાં બદલાઈ ગયુાં ! 
 પિીના રદવસોમાાં જ્યારે જ્યારે ત્તવચાર આવયો હોય કે 
આ વસ્ત ુઆપણી પાસે નથી... હોય તો કેવુાં સારુાં ! એ વસ્તઓુ 
વસાઈ ગઈ હોય  . ત્તવર્ાલની પતનીને તો જાણે કોઈ સ્વપ્ન 
ત્તસદ્ધ થઈ ગયુાં હત ુાં ! આ બધી ચી ો બદલવાનુાં કહી કહીને 
એની જીભ   ઘસાઈ ગઈ હતી, પણ કાંઈ   વળ્યુાં ન હત ુાં ! 
ત્તવર્ાલના આ વળાાંકથી એ મનોમન ખબૂ ખરુ્ હતી. 
 ત્તવર્ાલનુાં જીવન ધમાર્લયુાં હવે રહ્યુાં ન હત ુાં. ઘરમાાં 
ર્ાાંત્તત હતી. રદલમાાં સાંતોર્ હતો. સવાર સ્સ્મતથી ર્રૂ થતી અને 
સમ ણપવૂશક રદવસ ત્તવતાવી સાાં  ઢળી  તી હતી. મોડી 
નીંદરમાાં રાત પણ સરી  તી હતી. 
 ત્તવર્ાલના જીવનમાાં આજે  ાંપ િે, સમ  િે. સદ્બુદ્ધદ્ધન ે
કારણે જીવનમાાં ર્ાાંત્તત િે. એનુાં જીવન વહતેા ઝરણા જેવુાં, 
પારકાઓ માટે પે્રરણારૂપ બની ગયુાં િે. એની વાણી અન ે
વતશણકુમાાં પોતાન ેથતાાં-મળતાાં લાભની વતૃ્તિ નથી, મન દુ:ખી 
થાય એવા પ્રસાંગો ઉદ્ભવતા નથી. પૈસાને કારણે થતા વૈમનસ્ય 
નથી. 
 ત્તવર્ાલનુાં આ પરરવતશન સૌની ચચાશનો ત્તવર્ય બની 
ગયુાં િે ! 
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અનકુ્રમર્ણકા 

 સાંકલ્પો કરીને ત્તસદ્ધદ્ધ મળેવવાની વાત નવી નથી. 
2051ના વરે્ સાંકલ્પો કરવાનુાં ભલૂી ગયા હોય તો, 1995નુાં વર્શ 
આપણા માટે તો નવુાં વર્શ   િે. એટલે, નીચ ે ટપકાવેલા 
કેટલાક સાંકલ્પો કરવા જેવા ખરા. આ સાંકલ્પો કરતા પહલેાાં 
પતનીને ( ો ફોન પર જામી ન ગઈ હોય તો !), સાસનેુ ( ો 
માંરદરમાાં ન પહોંચી ગયાાં હોય તો !), ગામમાાં ભાઈ-બહનેોને 
(તમારી સાથે બોલવા-ચાલવાના સાંબાંધો રાખતા હોય તો !) 
પિૂીને પિી   સાંકલ્પો કર ો. સાંકલ્પો આખા વર્શ માટે કરવા 
એવુાં નથી. ફાયદાઓ દેખાતા-મળતા બાંધ થાય તયારે સાંકલ્પો 
પરૂા થયા માની બાંધ કરવામાાં કોઈ નાનમ નથી ! 
 ચાલો તયારે એક પિી એક સાંકલ્પોની વાતાશ આરાંભીએ. 
(1) સવારમાાં ઊઠતાાંની સાથે પ્રથમ પતનીનુાં મોં  ોવુાં : 
કારણ : ભગવાનનુાં મોં  ોવાનુાં તો બધા   કહતેા હોય િે. 
ભગવાન ‘તો ભલો, ભોળો િે એટલ,ે એકાદ વર્શ માટે એનો 
નાંબર બી ો રાખવામાાં વાાંધો નથી. ભસ્સત અન ે ભોગથી 
ભગવાનન ેતો મનાવી લેવારે્. પતનીને ખરુ્ રાખીશુાં તો આખુાં 
વર્શ ઘરમાાં ર્ાાંત્તતથી  ર્.ે ઘરમાાં ર્ાાંત્તત હર્ે તો મનની ર્ાાંત્તત 
પ્રાપ્ત થર્.ે મન ર્ાાંત હર્ે તો ભગવાનની ભસ્સત કરવામાાં 
ર્ચિની એકાગ્રતા મેળવી સાચી ભસ્સતનો સ્વાદ મેળવી ર્કારે્. 

 

      કરવા જેવા સાંકલ્પો  
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(2) પારકાની પાંચાતમાાં પહલેાાં પડવુાં : 
કારણ : ઘરની પાંચાત કરવા  ઈએ તયારે પતની આંખો કાઢે. 
કોઈક વાર વેલણ લઈને દોડી પણ આવે. ઘરના િોકરાઓ પણ 
આ કાલ ક્યાાં સાાંભળે િે ? ઉપરાાંત, ઘરની પાંચાત કરીને 
પોતાના પગ પર કુહાડો મારવો ર્ોભાસ્પદ નથી. પારકાની 
પાંચાતમાાં નરહ નહાવા નરહ નીચોવવા જેવુાં િે. પારકાની પાંચાત 
કરવામાાં ત્તમત્રો સાથે વખત પણ વીતી જાય િે. આમેય 
રા કારણ ને ધમશની બાબતમાાં આપણી ચાાંચ ડબૂ ેનરહ એટલે, 
પારકાની પાંચાતમાાં બહ ુજ્ઞાનની  રૂર નરહ. પારકાની પાંચાત 
કરવામાાં પૈસા પણ આપવા પડતા નથી. ઘરમાાં ચપૂ રહીને 
સાંઘરેલી ર્સ્સતને ક્યાાંક તો કાઢવી પડ ેને ! 
(3) સાસનુી સોડમાાં  ઈ બસેવુાં ને માને મોં નરહ બતાવવુાં 
કારણ : મા તો મા   િે. એને મોં નરહ બતાવીએ તોયે એના 
પ્રેમમાાં ઓટ નરહ આવ.ે સાસ ુમાટે એવુાં નથી. માનો પ્રમે ર્બ્દો 
વાટે વહતેો નથી. સાસ ુતો સારા સારા ર્બ્દો વાપરી ખરુ્ કરી 
નાખે િે. જેમકે, ર્ગરરર્કુમાર, પ્રાણલાલ વ.વ. કેટલાાં બધાાં 
ત્તવર્ેર્ણો વાપરીને આપણને એ બોલાવે િે. મા એવુાં કરતી 
નથી. મા તો માગ્યા વગર પીરસે પણ નરહ. જ્યારે સાસ ુ તો 
આગ્રહ કરી કરીને  માડ.ે માનો પ્રેમ આજીવન ઝરણાની જેમ 
સતત વહવેાને કારણે કદરદાન રહ્યો નથી. સાસનુો પે્રમ 
અલ્પજીવી િોને હોય પણ જેટલી ઘડી માટે હોય એટલી ઘડી 
માટે એ પે્રમ નવી ફરૅ્ન જેવો િે. થોડા સમય માટે પણ, 
અવાશચીન સાસનુાાં સવુાક્યો કાનને સાાંભળવા ગમે િે. માની 
ત્તર્ખામણ ભરી વાતો સાાંભળતાાં કાંટાળો આવ ે િે. સાસનુી 
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વાનગીઓમાાં સ્વાદ િે. સ્વારદષ્ટ રસોના આપણે સહ ુ ર્ોખીન 
િીએ. માની રસોઈમાાં મમતા િે. પણ એને માણવાની ધીર  
આપણામાાં નથી. સાસનુા પે્રમને કારણે પતની સાથેના ઝઘડા 
થવાના સાં ોગો ઊભા   થતા નથી. પેલી કહવેત બદલવાનો 
સમય પાકી ગયો િે કે, ‘મા તો મા બીજા બધાાં વગડાના વા'ન ે
બદલ.ે... ‘સાસ ુતો સાસ ુબીજાાં બધાાં સમા નાાં આંસુાં !' 
(4) સાળા સાથે આ વર્ે સારાસારી રાખવી 
કારણ : લોહીની સગાઈવાળા સ્વ નો જે સાંબાંધ રાખે િે એ તો 
સમા ને બતાવવા પરૂતો   હોય િે. ખરા કામમાાં એ આવતા 
નથી ! ઘરમાાં તમે  ો મોટા હો તો ઘરના બધા અન ુો તમારી 
પાસેથી બધા પ્રકારની આર્ા-અપેક્ષા રાખીને જીવ-ેફરે. તમારે 
એ બધા માટે આજીવન ઘસાઈ મરવાનુાં ને બદલામાાં  ર્ને 
માટે જૂતાાં મળે એ જુદુાં ! સાળાઓ સાથે આ બધુાં થત ુાં નથી. 
એમની સાથેના સાંબાંધમાાં નકરા ફાયદા ને ફાયદા   િે. એમના 
ઘરે જાવ તયારે તમારી સેવા સાંતોની જેમ કરે, પગ ધોઈ પી 
જાય ! તમારો પડતો બોલ ઝીલી લ.ે તમને ભાવતુાં ભો ન 
ખવડાવે. તમારે કામ હોય તયારે દોડતા આવીને ઊભા રહ ે
વગેરે વગેરે. સાળાઓ સાથ ેસારાસારી રાખવામાાં લાભ   લાભ 
િે. 
(5) સાંતોની કથામાાં  ઈ બાનઓુની કથા સાાંભળવી 
કારણ : સાંતો તો એકની એક   કથા કહતેા હોય િે. કથાથી સૌ 
પરરર્ચત તો હોય િે. હાસ્યના ટુકડાઓ ત્તસવાય કાંઈ નવીન હોત ુાં 
નથી એટલ,ે ઘણી વાર આંખ ર્બડાઈ  તી હોય િે. બાનઓુની 
કથામાાં ત્તવત્તવધતા હોય િે. વાતોની ભતૂ્તમકા, પાત્રો, વાતોના 

../../../Downloads/www.gujaratilexicon.com


P a g e  | 282 

 

www.gujaratilexicon.com 

 

વળાાંક, ઉપાડ અને અંત આકર્શક હોય િે. દરેક વાતોમાાં 
નવીનતા   ન રે પડ ે િે. આ   કારણે કાનન ે કદી કાંટાળો 
આવતો નથી. એ વાતો સાાંભળીન ેમગ ન ેમાર પડયાનુાં દુ:ખ 
થતુાં નથી. આંખને થાક લાગતાાં એ ર્બડાઈ  તી નથી. ઉપરાાંત 
એ સાાંભળેલી વાતો એવી તો યાદ રહી જાય િે કે, તક મળતાાં 
આપણ ેખદુ   એ વાતોના કથાકાર બની  ઈએ િીએ. સાંતોની 
કથા સાાંભળી એમનાથી ત્તવખટૂા પડતાાંની સાથે   એમની વાતો 
તયાાં   (પારકિંગ લોટમાાં  ) ત્તવખટૂી પડી જાય િે, પરોવાઈ જાય 
િે. આમ બાનઓુની વાતો સાંતોની વાાંતોની જેમ ભલુાઈ  વાની 
નથી. સાંતોની કથામાાં સમય વેડફી દેવાનુાં જે દુઃખ ઘણી વાર 
થાય િે તે પણ થતુાં નથી. 
(6) રત્તવવારે રસોડુાં બાંધ રાખવુાં 
કારણ : આમેય ઘરવાળી કાયમ બમૂો પાડ ે િે કે તમ ે એન ે 
ક્યારેય ખાવા માટે બહાર લઈ  તા નથી. ગામમાાં માંરદરોની 
સાંખ્યા રદન-પ્રત્તતરદન વધતી જાય િે. માંરદરમાાં  ઈને 
ભગવાનનાાં દર્શન થાય તો ઘરનુાં (પેટનુાં) પણ કામ થઈ જાય. 
માંરદરની રસોઈમાાં જે સ્વાદ હોય િે તે બહારના રેસ્ટોરન્ટોમાાં 
નથી હોતો. પૈસા ખચીન ે ો રસોઈમાાં સ્વાદ ન મળે તો વગર 
પૈસામાાં સ્વારદષ્ટ રસોઈ કેમ ન ખાવી ! માંરદરમાાં કેમ નથી 
આવતા કહનેારા હરરભસતોનુાં માન સચવાય અને પતનીને રસોડુાં 
બાંધ રાખ્યાનો લ્હાવો પણ અપાય. એક કાાંકરે બે પક્ષી માયાશનો 
લાભ ભલા કેમ  તો કરાય ! એટલે   આ સાંકલ્પ સમજીન ે
ત્તર્ખવાડવા  વાની  રૂરી ખરી ? 
(7) પ્રમખુની ખરુર્ી ત્તસવાય ચ ૂાંટણી લડવી નરહ 
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કારણ : પ્રમખુ બનીએ તો પતનીને પણ ‘ફસ્ટશ લેડી' બનવાનો 
ચાન્સ મળે ન ે ! આ ખરુર્ીનો જેટલો વટ પડ ે એટલો બીજી 
ખરુર્ીનો વટ પડતો નથી. વટ પડ ે નરહ તો પિી નાહકના 
સમય, ર્સ્સત અને લક્ષ્મીનો ખચશ ર્ા માટે કરવો ? પ્રમખુ 
થવાથી ગ ુરાતી સમા ના ઇત્તતહાસમાાં સોનેરી.... સોરી... 
ર્ાહીથી નામ તો લખાય ! નોકરીઓમાાં, સગાાં-સાંબાંધીઓમાાં, 
અહીં ભારતમાાં કે સાઉદી અરેર્બયામાાં, લાંડનમાાં વ.વ.  ગ્યાઓ 
પર જાહરેાત તો કરાય કે... ચ ૂાંટણી માટે નાણાાં બગાડવા   હોય 
તો પ્રમખુની ચ ૂાંટણી માટે કાાં ન બગાડવાાં ? પ્રમખુ થવાથી 
કોઈના લગ્નમાાં કે કોઈની નવી દુકાન કે નવા ઘરના ઉદ્ઘાટનમાાં 
મખુ્ય મહમેાન બનવાની તક વધી જાય. નાના પ્રમખુમાાંથી 
મોટા પ્રમખુ થવાનો અનભુવો પણ પ્રાપ્ત થાય. પતની પણ 
ગવશથી એના મરહલા માંડળમાાં માનનો મોભો મેળવી ર્કે. મારો 
ધણી તો... પ્રમખુ િે ! એટલુાં કહવેામાાં એના રદલમાાં આનાંદની 
જે ભરતી આવે િે તે પ્રમખુ બન્યા ત્તસવાય ખબર ન પડ,ે પ્રમખુ 
બન્યા વગર નાણાકીય અને રા કીય બાબતોમાાં ત્તનપણુ ન 
થવાય ! 
(8) એક માળના મકાનમાાંથી બે માળના મકાનમાાં ‘મવુ' થવુાં 
કારણ : આ કાલ પેટ વધવા માાંડ્ ુાં િે. કસરત કરવાનો કાંટાળો 
આવે િે. ત્તનયત્તમત કસરત પણ થતી નથી. વયાયામના વગોમાાં 
પૈસા પડી જાય િે મોટુાં પેટ  ોઈને ઘરવાળી પણ હવે બમૂો 
પાડ ેિે. પરૂત ુાં પીવા કે ખાવા પણ દેતી નથી. બે માળનુાં મકાન 
હોય તો સીડી પર ચડ-ઊતર કરીને આપોઆપ કસરત તો મળે. 
ઉનાળાની ગરમીન ે ત્તર્યાળાની ઠાંડી કે વરસાદની પણ ર્ચિંતા 
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નહીં. કાલ ઊઠીને ર્ેરીઓમાાં પાણી ભરાય ન ેનીચલા માળમાાં 
પાણી પેસી જાય તો ઉપલા માળનો આશ્રય તો મળે. બીજા 
માળની બારીએથી સયૂશના કે સયૂશરકરણોમાાં નહાતી 
સયૂશબાળાઓનાાં દર્શન પણ થાય. બે માળમાાં રહવેાથી પ્રત્તતષ્ઠા 
પણ બમણી થાય. આ કાલ બધા બ ેમાળવાળા મકાનમાાં ‘મવુ' 
થવા લાગ્યા િે. તો અતયારથી   સાંકલ્પ કરીએ તો એકલા 
પાિળ તો ન પડી  વાય ને ! સૌની સાથે સખુી કે... દુઃખી... !! 
(9) કથામાાં  વુાં પણ  મવા ટાણે 
કારણ : આ કાલ થતી કથાઓ થોડી વયથા કે વયાત્તધ માટે થાય 
િે ? આ તો ત્તમત્રોન ે એક સામટા  મવા બોલાવવાનો પ્લને 
હોય િે. આમેય આપણને સાંસ્કૃતમાાં કથાકાર શુાં બોલ ેિે એની 
ખબર તો પડ ેનરહ. વહલેા  ઈ ભતૂ્તમ પર બેસીને પગની પીડા 
પામવી તે કરતાાં મોડા કેમ ન  વુાં ? કથામાાં  ઈ કાન બાંધ 
કરીને, સનૂમનૂ બેસી ઝોકાાં ખાવા કરતાાં મોડા  વુાં વધારે 
લાભદાયી િે.  મવા ત્તસવાય બીજા કર્ામાાં રસ ખરો ? 
(10) પતનીને ‘એ'થી અને પારકાને ‘હની'થી બોલાવવાાં 
કારણ : ઘરડાાંઓ કહી ગયા િે કે જેવો દેર્ એવો વેર્ રાખવો. 
વેર્ જે દેર્માાં રહતેા હોઈએ તેવો રાખો તો વેર્ની સાથે વાણી 
પણ રાખવી  ોઈએ. ‘હની' કહવેાનો અહીંનો રરવા  હજી 
આપણે અપનાવયો નથી. આપણાાં ર્ાસ્ત્રોમાાં કહ્યુાં િે કે, પતનીને 
નામથી ના બોલાવાય એનુાં પણ પાલન થરે્. તદ્ઉપરાાંત ‘હની' 
ર્બ્દ સાાંભળવાની જેમને ઇછિા િે તેમને સાંતોર્ પ્રાપ્ત થર્ે. 
વાણીના દાન જેવુાં બીજુ ાં કોઈ દાન નથી. વગર પૈસાનો આ 
વેપાર િે. દાન કરવાથી પણુય   મળે પાપ નરહ ! ર્રૂ ર્રૂમાાં 
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‘હની' ર્બ્દ ‘ફની'  રૂર લાગર્ે પણ, પ્રેષ્સટસ થતાાં એ ‘ય ૂનો... 
ય ૂનો'ની માફક આપોઆપ   મોંએથી સરી પડર્ે. ઘરે ઘરે એ 
ર્બ્દ ‘ફની' નરહ લાગે એની હુાં ખાતરી આપુાં છાં. 
(11) સતયની સાથે રફફ્ટી રફફ્ટી જૂઠુાં બોલવુાં 
કારણ : સતય બોલનારનો આ  માનો નથી. બોલ ે(જૂઠા) એના 
બોર વેચાય િે. સાચાનુાં કોઈ સગુાં નથી. સાચુાં બોલનાર 
એકલવાયા અટવાય િે. સતયનુાં મળે તયાાં સધુી ધીર  પણ ખટૂી 
જાય િે. આ કાલ આગળ આવનાર સાચ અને જૂઠનુાં ત્તમશ્રણ 
કરીને આવયા િે. આમેય સો-ટચ સોનાથી જેમ વીંટી બનાવી 
ર્કાતી નથી તેમ એકલા સતયને વળગી રહનેારની ઇછિા 
ફળીભતૂ થતી નથી. સાચુાં કહનેાર હોય તો સાચુાં સાાંભળનારા 
પણ કેટલાાં ! સાચુાં કહીને કડવાર્ મેળવયા કરતાાં મોઢાની 
મીઠાર્ રફફટી રફફ્ટી જૂઠુાં કહીને કેમ ન મેળવવી. સતયનો સદા 
ત્તવ ય િે એ ખોટુાં િે. સતયનો સદા પરા ય િે એ કોટશમાાં 
આપણે ક્યાાં નથી  ોતા. ચલર્ચત્રોવાળા પણ અસતય 
નારાયણના ગીતો બનાવતા થઈ ગયા િે. રા કારણમાાં તો 
અસતયની બોલબાલા િે એ તો સૌ જાણે   િે. સતય બોલીન ે
બીકના માયાશ જીવવા કરતાાં રફફ્ટી રફફ્ટી અસતયનો આર્રો 
લેવો ખોટો નથી. સતય બોલીને સ્વગશમાાં ખરુર્ી મળરે્ તયારે 
મળર્ે પણ સતય-અસતયના પ્રયોગો કરીને આજીવન અહીં   
સારા હોદ્દા પરની ખરુર્ી મેળવી ર્કાય િે. સો ટકા સતય બોલવુાં 
કરઠન િે. રફફ્ટી રફફ્ટીવાળાં કરઠન નથી. 
(12) પગ દબાવવા તો પતનીના 
કારણ : સાંતોના પગ દબાવવાની તક આ દેર્માાં  લદી મળતી 
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નથી. સાંતો ક્યારેક આવી ગયા હોય તો આપણા જેવા સામાન્ય 
માનવને એ તક મેળવવા નેવાનાાં પાણી મોભારે ચડાવવા 
બરાબર બની જાય િે. સાંતોના પગ પરુુર્ો દબાવે એ સમા  
અને સાંતવગશને ર્ોભાસ્પદ પણ નથી. સાંતોના પગ દબાવવા 
તરફ કાાંઈ પડકાર નથી. પતનીના પગ દબાવવાની વાત એક 
પડકાર િે. સાંતોના પગ દબાવીને થયેલા લાભની વાત કોઈ 
કરતુાં નથી. પણ, પતનીના પગ દબાવવાથી થતા લાભની વાત 
કોઈ કરે તો દુત્તનયા માનવા તૈયાર નથી. પતનીના પગ 
દબાવવાથી એની આખા જીવનમાાં આપણને કરેલી સેવાનુાં 
વળતર વળી જાય િે. આ પ્રયોગ નવો િે એટલે એન ે
અપનાવતા વાર લાગર્.ે પતનીના પગ દબાવવાથી એ પગની 
સુાંદરતા, કોમળતા અને પગ તરફની લીધેલી કાળજીની ખબર 
પડ ેિે. પતનીના પગ દબાવવાથી જે કૃપા આપણા ઉપર ઊતરી 
આવે એને દેખી દેવો પણ ઇષ્યાશના માયાશ બળી ઊઠર્ે. આવાાં 
કાયશ કરનાર પત્તતને બીજા પત્તતગણ પાગલ કે મગ નો અસ્સ્થર 
માની એની ઠેકડી ઉડાવરે્. પગ દબાનાર પત્તત જેટલો પતનીથી 
દબાયેલો નથી તેટલો પગ નરહ દબાવનાર પત્તત પતનીથી 
દબાયેલો િે એ તો ઊંડા ઊતરીને તપાસીએ તયારે ખબર પડ.ે 
બહાર વાઘ થઈને એ ભલેને ફરતા હોય પણ ઘરમાાં પ્રવેર્ 
કરતાાંની સાથે   એ ઉંદરડીનુાં સ્વરૂપ લઈ લે િે એનુાં શુાં ? 
રસોડામાાં  ઈને રસોઈ કરવી, વાસણો સાફ કરવાાં, બાળકોન ે
નવડાવવાાં, ડાયપર બદલવાાં વ.વ. કામો કરવામાાં કાયરતા ન 
 ણાતી હોય તો એકાદ વધારે (પગચાંપીનુાં) કાયશ કરવામાાં મિૂ 
નીચી ક્યાાં થવાની િે ? ર્ાસ્ત્રોમાાં કહ્યુાં િે કે જ્યાાં જ્યાાં નારીઓ 
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પજૂાય િે તયાાં તયાાં દેવતાઓનો વાસ િે. પતનીની પગચાંપી એ 
એક પજૂા નથી ? પતનીની પગચાંપી કરવાથી ભગવાન ખદુ 
આપણા ઘરમાાં આવી વસે એના જેવુાં બીજુ ાં સખુ કયુાં ?  
 આ ડઝન સાંકલ્પોમાાંથી આપને જે યોગ્ય લાગ ેતે અન ે
તેટલા સાંકલ્પો કરવાનુાં તમારા ઉપર િોડુાં છાં. 
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અનકુ્રમર્ણકા 

નારીગણાય નમ :   
શ્રીમાન / શ્રીમતી 
ગરુ્જર આયશપતુ્રો ને દેવીઓ 
 નારીગણાય નમ: િે તયાાં ભગવાનનુાં નામ આમ તો 
આવવુાં  ોઈએ. પણ, અમારા ઘરમાાં ધમશસાંકટ ઊભુાં થતાાં અમે 
એમ કરી ર્ક્યા નથી. હુાં પોતે ત્તર્વનો પજૂારી છાં. શ્રીમતીજી 
માતાજીમાાં માને િે અને બાળકો બ રાંગબલીમાાં ! ભગવાનનુાં 
નામ લખવાથી ભગવાનની કૃપા ઊતરી આવરે્ એવુાં આ દેર્માાં 
રહીને ભણેલા માણસે માની લેવુાં એ યોગ્ય તો નથી.  ો કોઈની 
કન્યા લગ્નમાાં મેળવવી હોય તો એ નારીઓની કૃપા હોઈ ર્કે. 
લગ્નમાાં પરુુર્ો ન દેખાય તો ચાલ ેપણ નારીગણની ગરેહા રી 
પોસાય નરહ ! લગ્નમાાં એેમનુાં હલન-ચલન, કીમતી ઘરેણાાંનો 
ભપકો, રાંગબેરાંગી ભારે સાડીઓના રાંગોની રેલમિેલ, કોયલ 
કાંઠોમાાંથી સરી  તાાં લગ્નનાાં ગીતો લગ્નસ્થળ ગજાવી મકેૂ િે. 
ટૂાંકમાાં, આ નારીગણની કૃપા વગર લગ્ન સફળ થાય   નરહ ! 
એટલે  , આ વખતે ભગવાનને વેકેર્ન આપ્યુાં િે. નારીગણન ે
યાદ કરીને નવો ચીલો પાડયો િે. પરુુર્ોને આ ગમરે્ને ? 
 ચાલો તયારે કાંકોતરીના લખાણ તરફ મીટ માાંડીએ. 
 નારીકૃપાથી અમારા સપુતુ્ર (સપુતુ્ર કહવેાનુાં મન ખરેખર 

 

           કાંકોતરી  
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થતુાં નથી ! અમારા માટે એ કુપતુ્ર પાક્યો િે !! તમે કુતહૂલ 
વધારો એ પહલેાાં સ્પષ્ટતા કરી લઉં. આમેય સારા કામમાાં સો 
ત્તવઘ્નો.... એક વધારે ! અમે એન ે અમારા ત્રણ (3) ગામની 
કન્યા બતાવી પણ એણે ન ગમાડી. સામાવાળાનુાં ઘર સારુાં હત ુાં 
(મેમોરીઅલમાાં રહ ેિે), એમની પાસે પૈસો પણ સારો િે (પૈઠણ 
સારી આપવાના હતા ખાનગી રીતે), આખુાં કુટુાંબ ખબૂ ધાત્તમિક િે 
(રત્તવવારે આખુાં કુટુાંબ માંરદરમાાં જાય િે અને ભગવાનની પ્રસાદી 
ખાધા વગર ઘરે આવતુાં નથી !) વગેરે... વગેરે. અમેરરકાની 
કોઈ કાળીના પ્રેમમાાં પડી આજે લગ્ન કરવા પણ તયૈાર થયો 
િે. ગ ુરાતની ન ગમી તો આપણા દેર્ની પાંજાબી, મદ્રાસી, 
મહારાષ્ટ્રીયન કે કોઈ અન્ય પ્રદેર્ની પસાંદ કરી હોત તો િાતી 
પર પથ્થર મકૂીને પણ, લગ્ન કરવા હા પાડત. નરહ નરહ તો 
કોઈ અમેરરકાની ધોળીન ે પસાંદ કરી હોત તો ભાત્તવ પ્રજા તો 
ઊ ળી (રાંગે) પાકત ! 

ણચ. ડૉ. પલક 
(શ્રીમાન ર નીકુમાર બાબભુાઈ પટેલ 

તથા 

શ્રીમતી રીત્તતબહને ર નીકુમાર પટેલ, 

ગામ લાાંઘણ , ન્યયૂોકશ રહી, કેર્લફોત્તનિયા વાસ કરી હ્યસુ્ટનમાાં 

હાલ સ્થાયી થયા િે તેમના સપુતુ્ર) 

ના શભુ લગ્ન 
મમસ એન્જી 
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(ગેલવેસ્ટ ત્તનવાસી ત્તમસ્ટર ત્તવર્લયમ ર્પેડશ તથા ત્તમત્તસસ બાબશરા 

રે્પડશની સપુતુ્રી) 

 સાથે સાંવત 2050ના ભાદરવા વદી અર્ગયારસ ઉપર  

બારસને ર્ત્તનવારના તા. 1 ઑસટોબર, 1984ના બપોરના બ ે

વાગે ત્તનધાશયાશ િે. તો આ શભુ પ્રસાંગે નવદાંપતીને આર્ીવાશદ 

આપવા (ચાાંલ્લા સરહત) આપ પત્તત-પતની (સહકુટુાંબ બોલાવી 

ર્કાય તેમ નથી) પધારીને ર્ોભામાાં અર્ભવદૃ્ધદ્ધ કરર્ોજી. 
ણલ. સ્નેહાધીન 

સ્વ. ચતરુદાસ મોતીલાલ પટેલ 

(હાલમાાં વૈકુાંઠ િે. જીવયા તયાાં લગી ઘણી માળાઓ કરી એનુાં 

પરરણામ) 

સ્વ. મથરુદાસ ચતરુદાસ પટેલ 

(હાલમાાં નરકવાસમાાં રરબાય િે, જીવયા તયાાં સધુી ભગવાનનો 

દીવો ઘરમાાં કયો નથી.)  

શ્રી બાબભુાઈ ચતરુદાસ પટેલ (ભારતમાાં) 

શ્રી કનભુાઈ બાબભુાઈ પટેલ  

(હ્યસુ્ટનમાાં બેકટલામાાં કામ કરે િે)  

શ્રી પ્રવીણભાઈ મથરુદાસ પટેલ 

(લાંડન) 

શ્રી ડાહ્યાભાઈ મથરુદાસ પટેલ 
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(સાઉદી, કાંપનીના કામમાાં બૈરાાં-િોકરાાંઓને હ્યસુ્ટનમાાં િોડી 

પૈસા બનાવે િે.)  

શ્રી નીત્તતનકુમાર કનભુાઈ પટેલ 

(હ્યસુ્ટન) 

શ્રી ભાગશવકુમાર કનભુાઈ પટેલ 

(હ્યસુ્ટન, કૉલે ના િેલ્લા વર્શમાાં િે. કન્યાની ર્ોધમાાં િે.)  

શ્રી અજુ શનકુમાર ર નીકુમાર પટેલ 

(હ્યસુ્ટન, ઉંમરે નાનો િે પણ બાણ મારવામાાં પાવરધો િે)  

શ્રી પરેર્ભાઈ પ્રવીણભાઈ પટેલ 

(પૈસા ખવડાવીને વીસા મેળવી હમણાાં   હ્યસુ્ટન પધાયાશ િે)  

કુમાર પાથશ નીત્તતનકુમાર પટેલ 

(હાલ એની માના ઉદરમાાં મોટો થઈ રહ્યો િે. દાસતરના કહવેા 

પ્રમાણે લગ્નના સમયે એનો  ન્મ થવો  ોઈએ. આ કારણ ે

બાબાનુાં નામ પાડીને બધાની સાથે ઓળખાણ કરાવીને જાણ 

કરીએ િીએ.’  
શભેુચ્છા સરહત 

સ્વ. ચતરુીબા ચતરુદાસ પટેલ 

(હાલમાાં નરકવાસમાાં િે. સાસ ુપદમાાં વહઓુને હરેાન કરવાનુાં 

બાકી નો’તુાં રાખ્યુાં !)  

સ્વ. ર્કરીબા મથરુદાસ પટેલ 
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(હાલમાાં વૈકુાંઠમાાં પ્રવેર્ મળ્યો િે. કહવેામાાં આવયુાં િે કે વહનેુ 

દીકરી જેમ ગણી, રાખી અને આખી જ િંદગી સાચુાં બોલ્યાનો 

પરતાપ થયો) 

શ્રીમતી સત્તવતાબેન કનભુાઈ પટેલ  

(દાળ સારી બનાવે િે)  

શ્રીમતી ઈલાબને રમેર્ભાઈ પાઠક 

(પાઠકના પે્રમમાાં પડીને પટેલને પડતા મકૂ્યા) 

કુમારી રીટા કનભુાઈ પટેલ 

(લૉનુાં કરે િે)  

કુમારી ગૌરાાંગી ર નીકુમાર પટેલ 

(નાટ્વ ૃાંદમાાં, ફોગાનામાાં, હરવા-ફરવામાાં હોત્તર્યાર િે)  

કુમારી પરાગી ર નીકુમાર પટેલ  

(રસોઈર્ાસ્ત્રમાાં રડગ્રી મેળવવાનાાં િે, અને પરણનાર ખાવાની 

બાબતમાાં ફાવી  ર્ે) 

શ્રીમતી કાન્તાબેન પ્રવીણભાઈ પટેલ 

(લાંડનમાાં પોસ્ટઑરફસ ચલાવે િે)  

શ્રીમતી ર્ાન્તાબેન ડાહ્યાભાઈ પટેલ 

(આયશપતુ્ર વગર એકલાાં રદવસો કાઢે િે)  

શ્રીમતી પષુ્પાબને નારણભાઈ પટેલ 

(ભસ્સતરસમાાં ડબૂલેાાં રહ ેિે, સાંતો પાિળ આંધળાાં િે)  
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 પીઠી અને ગ્રહશાાંમતનો સમય સવારના 7.00 વાગ ે

સ્વીટ બૉટલના અમારા નવા ત્તનવાસસ્થાન પર રાખવામાાં 

આવેલ િે.  

 તા.ક. ગીફટમાાં 25 ડૉલર રોકડા લેવાનુાં રાખેલ િે.  

આ કાંકોતરીને રૂબરૂ મળ્યા બરાબર માનર્ો, આઇ મીન ઇટ ! 
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જ્યારથી મેં અમેરરકા (ય.ુએસ.એ.)ની નવી દુત્તનયામાાં 
ત્તનવાસ કયો િે, ને ય.ુએસ.એ.ના એક નામાાંરકત નગર  - 
‘હ્યસુ્ટન’ (ટેસસાસ સ્ટેટ)માાં ખાસ્સો ત્તનવાસ કયો હતો. તયારથી હુાં  
આ અનોખા હાસ્ય લખેકના પરરચયમાાં આવયો હતો. 

‘હ્યસુ્ટન’માાં સારા પ્રમાણમાાં ગ ુરાતી વસે િે ને તેમણ ે
‘ગ ુરાતી સમા ’ સ્થાપયો િે. વળી આ ગ ુરાતી સમા ના 
ઉતસાહી કાયશકરોએ આપણા મહાન રાષ્ટ્રત્તપતા મહાતમા 
ગાાંધીજીના નામથી સાંલગ્ન ‘મહાતમા ગાાંધી હૉલ’નુાં ત્તનમાશણ કયુાં 
િે. આમ, કત્તવશ્રી ખબરદારની પેલી અમર કાવયપાંસ્સત ‘જ્યાાં 
જ્યાાં વસે એક ગ ુરાતી, તયાાં તયાાં સદાકાળ ગ ુરાત !’ એ 
ચરરતાથશ કરી બતાવયુાં િે. એટલુાં   નરહ, પણ આ ‘ગ ુરાતી 
સમા ’ તરફથી ‘દપશણ’ નામક એક ગ ુરાતી માત્તસક પણ 
ત્તનયત્તમત પ્રગટ થતુાં રહ્યુાં િે. તેમાાં આ અમેરરકા સ્સ્થત 
હાસ્યલેખક ‘ચમન’ના લેખો લગભગ ત્તનયત્તમત પ્રગટ થતા રહ્યા 
િે. આ હાસ્યલેખો એટલે અહીં અમેરરકાની ધરતી પર વસતા 
ગ ુરાતીઓના જીવન ઉપર ત્તનમશળ ને ત્તનખાલસ હાસ્ય વેરતા 
લેખો. 

ભાઈ ‘ચમન’ની ચકોર આંખો હરહાંમેર્ાાં અહીં વસ્તા 
ગ ુરાતી લોકો(ગજુ્જુઓ)ના જીવન પર સતત માંડાયેલી રહ ેિે. 
એમાાંથી જે જે હાસ્ય તેમને  ડ ેિે, તેને તે પોતાની કૃત્તતઓમાાં 

 

પત્તિમના  ગતમાાં ઊગેલો હાસ્ય  ગતનો એક 
નવો ત્તસતારો ! 
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ત્તનખાલસપણે ઉતારે િે. હવે તો તેમની કલમ ખાસ્સી એવી 
ઘડાઈ ગઈ િે. હાસ્યલેખો ઉપરાાંત ત ે હાસ્યરસની કત્તવતાઓ 
પણ લખે િે. ‘હ્યસુ્ટન’માાં ગ ુરાતી કત્તવઓનુાં એક કત્તવ સાંમેલન 
પણ અવારનવાર યોજાતુાં હત ુાં. તેમાાં આ લાગણીર્ીલ લેખક 
અંતરના ઉમળકાથી ત્તનજી રદલની ઊત્તમિઓ થકી પોતાની હાસ્ય 
વેરતી કૃત્તત (કત્તવતા) રજૂ કરતા હતા. 

ગ ુરાતી સારહતયમાાં હાસ્યરસની ર્રૂઆત ‘ભદ્ર ાંભદ્ર’ 
કૃત્તતથી ર્રૂ થઈ ગણીએ, એ પિી હાસ્યરસના અનેક લખેકોએ 
ગ ુરાતી સારહતયના એ ક્ષેત્રને સમદૃ્ધ કયુાં િે. જેમ કે હાસ્યસમ્રાટ 
શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવ,ે મસ્ત ફકીર, મારા અનન્ય ત્તમત્ર શ્રી ર્ચનભુાઈ 
પટવા ‘રફલસફૂ’, શ્રીયતુ બકુલ ત્તત્રપાઠી, નરોિમ વાળાંદ, 
રત્તતલાલ બોરીસાગર, હાલના ગ ુરાતી સારહતય પરરર્દના 
પ્રમખુ શ્રી ત્તવનોદ ભટ્ટ...  

વયવસાયે ‘એચ્ન્ ત્તનયર’ હોવા િતાાં આ અનોખા હાસ્ય 
લેખક શ્રીમાન ચીમનભાઈ પટેલ ‘ચમન’ને સારહતય પ્રતયે 
આગવી અર્ભરુર્ચ િે. એ રીતે પોતાના મનના ઊમળકાથી 
‘હળવે હૈયે’ પાશ્વાતય  ગતમાાં વસતા આપણા ગ ુરાતી 
ભારતીય સમા  ઉપર હળવા કટાક્ષને આ લેખક આલખેે િે.  

ગ ુરાતી સારહતયપ્રેમી  નતાને મારી નમ્ર ત્તવનાંતી િે 
ચીમન પટેલ ‘ચમન’ જેવા ત્તવદેર્માાં વસીને પણ ગ ુરાતી 
સારહતયની સેવા કરી રહલેા લેખકને તે ઓળખ,ે તેમની 
કૃત્તતઓના પરરચયમાાં આવે... એથી કરીને આપણા ગ ુરાતી 
સારહતયના સીમાડા ત્તવર્ાળ થર્ે, આપણુાં સારહતય સમદૃ્ધ થરે્. 

વધમુાાં એટલુાં  રૂર  ણાવીર્ કે ચીમનભાઈ પટેલ 
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‘ચમન’ની હાસ્યક્ષેતે્ર રૂડી પેઠે ત્તવહરી રહલે કલમ હજુ વધ ુસમદૃ્ધ 
બન,ે ગ ુરાતી સારહતયમાાં ઓ સ્વીભરી યર્કલગી ઉમેરે. 

લેખકને પસુ્તકને આપેલુાં નામ ‘હળવે હૈયે’ મને તો 
‘યથા નામ તથા ગણુ’ લાગ્યુાં, કેમ કે હાસ્યલેખો લખેકે લખવા 
હોય તો હળવે હૈયે   લખવા પડ ે ને ! ભારે હૈયે લખીએ તો 
કરુણ રસ નીપજે ! 

કદાચ, અમેરરકામાાં કાયમ વસવાટ કરી રહલેા 
ગ ુરાતી લેખક ત્તવરર્ચત આ પ્રથમ પસુ્તક િે – ને તે પણ 
હાસ્યરસનુાં ! 

એ રીતે, આ પસુ્તકને હુાં અંતરના ઉમળકાથી આવકારુાં 
છાં. લેખક આવાાં અનેક પસુ્તકો લખતા રહ,ે એવી પ્રભ ુ પ્રતયે 
પ્રાથશના કરુાં છાં. 

  રહિંમતભાઈ મ. પટેલ 
ત્તર્વમ સુાંદરમ 
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શ્રીયતુ ચીમનભાઈ પટેલનો પરરચય મને લગભગ િ 
વર્શ અગાઉ હુાં હ્યસુ્ટનમાાં (ય.ુએસ.એ) નવોસવો સેટ થવા 
આવયો તયારે થયો હતો. ગ ુરાતી સમા  ઑફ હ્યસુ્ટનનુાં  
મખુપત્ર ‘દપશણ’ દર મરહને ઘરે આવે તેમાાં શ્રી ચીમનભાઈની 
હાસ્યકથા સૌ પહલેાાં વાાંચી  વાની મને ટેવ પડી ગયેલી.  
ચીમનભાઈની ત્તવત્તર્ષ્ટતા એ િે કે રોજ િંદા જીવનમાાં બનતી 
ઘટનાઓને ઉપાડી લઈન ે તેના પર કટાક્ષ કરી, એ હાસ્ય 
ત્તનષ્પન્ન કરી ર્કે િે. દા.ત. તેમની કૃત્તત ‘ચડ્ડી’ લઈએ, માંરદરમાાં 
ચડ્ડી પહરેીને ગયેલા કોઈ ભાઈને માંરદરમાાં પ્રવેર્ કરતાાં 
અટકાવયા એ વાત જાણીને એમણે ‘ચડ્ડી આખ્યાન’ લખી નાખ્યુાં. 
‘નાતાલની ખરીદી’, ‘સરય ૂ સાડીઓ લઈ આવી’, ‘ઉપવાસ કે 
ઉપહાસ ?’, ‘પાટી છૂટાિેડાની’, ‘ચાલો ઉ વીએ હોળી’, ‘ચાાંદીનો 
ત્તસક્કો’ જેવી ઘટનાઓને રોજ િંદા જીવનમાાંથી ઉપાડી લઈને તેના 
પર રમ ૂ કરવાની ચીમનભાઈને સારી ફાવટ િે. પોતે ત્તવત્તવધ 
ર્બ્દર્ચત્રો આપીન ેતેનો ઉપહાસ કરતા નથી. તેમ   ત્તતરસ્કાર 
પણ કરતા નથી. માત્ર પરરસ્સ્થત્તત પર મમશ કરે િે. મમશ અને 
રમ ૂને મમળાવીને હાસ્ય પ્રગટાવે િે. તેમની ત્તવત્તવધ કૃત્તતઓમાાં 
ક્યાાં અટકી  વુાં અને કયાાં િોડી દેવુાં તેનો સકૂ્ષ્મ કલાત્તવવેક િે. 
આસ્વાદ પ્રરક્રયા કયાાંય તટૂતી નથી. ઊલટુાં ! આકારની સરેુખતા 

 

શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ ‘ચમન’ની હાસ્યકર્ાઓ અંગે 
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સધાય િે. ‘મીઠો લીમડો’ જેવી કૃત્તતઓમાાં મફતનુાં માાંગી 
લાવવાની વતૃ્તિ ઉપર કટાક્ષ તો િે   પણ તે ઉપરાાંત એવી 
રીતે માાંગી લાવવાની વતૃ્તિ ઉપર કટાક્ષ તો િે   પણ તે 
ઉપરાાંત એવી રીતે માાંગી લાવેલી વસ્તઓુનો વેપાર કરવાની 
અને જેને તયાાંથી માાંગી લાવયા હોય એને    રૂર હોય તયારે 
નનૈયો ભણી દેવાની નફ્ફટાઈ પર વેધક પ્રહાર પણ િે. ‘પાટી 
છૂટાિેડાની’, ‘પ્રાણપાંખેરુાં’ જેવી કૃત્તતઓ એના અંતની તીક્ષ્ણતા 
યા ત્તવચારની ચમકથી ત્તવરે્ર્ આસ્વાદ્ય બની રહ ેિે.  

મોટાભાગના લેખો કે ત્તનબાંધો અમેરરકાના  ન-જીવનની 
પાશ્વશભતૂ્તમકા પર લખાયલેા િે અને અમેરરકાના સાંદભો, 
નામોલ્લેખ વગેરેને કારણે ભારતનાાં વાચકોને કદાચ ક્યાાંક કશુાંક 
નવુાં પણ લાગે. િતાાં શદુ્ધ, ત્તનમશળ, ડાંખરરહત ને ત્તનદોર્ 
પરરહાસને લીધે, અમેરરકા ખાતેથી મળતા ગ ુરાતી 
હાસ્યલેખકોમાાં તો શ્રી ચીમનભાઈ શ્રેષ્ઠ િે  . તમેણે શ્લેર્, 
વયાંગ, વક્રોકત્તત, ર્બ્દરમત ઇતયારદ હાસ્યનાાં તમામ ઓજારો 
વાપરીને ઉિમ હાસ્યનુાં ત્તનમાશણ કયુાં િે એમાાં બે મત નથી.  

શ્રી ચીમનભાઈનુાં લખાણ ટીખળ કરે, વયાંગબાણ િોડ ે
પણ તે કોઈને ઘાયલ નથી કરત ુાં. જેના પર કટાક્ષ કયો હોય ત ે 
પણ ખલેદીલીપવૂશક હસે તે પ્રકારનુાં લખાણ િે, તેમનુાં હાસ્ય 
ત્તર્ષ્ટ ત્તનદોર્ અને ત્તનદશર્ િે.  

શ્રી ચીમનભાઈ પટેલની કૃત્તતઓ ‘દપશણ’ ત્તસવાય, 
‘ધરાગરુ્જરી’, ‘નયા પડકાર’માાં પ્રગટ થઈ ચકૂી િે. તેઓશ્રી 
ફરમાઇસ ુલખાણ કે દર અઠવારડયે ‘કોલમ’નુાં મેટર પરુૂાં કરવા 
ખાતર કશુાંક ‘ઘસડી’ આપવુાં પડ ે તે પ્રકારના લખેક નથી. 
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જીવનમાાંથી  ડલેી કોઈ ઘટના તેમના મમશસ્તલને સ્પર્ી જાય 
તો તેને હળવી રીતે રજૂ કરી દેનાર ત્તનજાનાંદી લેખક િે. તેમનો 
આ ‘હળવે હૈયે’નો સાંગ્રહ ગ ુરાતી વાાંચકોને  રૂર ગમરે્ એવી 
મને શ્રદ્ધા િે.  

નવીન બૅન્કર 
હ્યસુ્ટન, ટેસસાસ (ય.ુએસ.એ)  
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સમાજનુાં ગૌિવ 

 અમદાવાદના આદર્શ પ્રકાર્ન દ્વારા પ્રકાત્તર્ત ‘હળવ ે

હૈયે’ પસુ્તક મારા હાથમાાં આવયુાં. પસુ્તકનુાં મખુપષૃ્ઠ વાાંચતાાં 

ખબર પડી કે એના લેખક બીજા કોઈ નહીં પરાંત ુ ‘દપશણ’માાં 

અવારનવાર ચમકતા ચીમન પટેલ ‘ચમન’ િે. વળી તેથી મન ે

વાાંચવાનુાં કુતહૂલ અને જીજ્ઞાસા થોડી વધારે થઈ. પસુ્તક ફસત 

એક રદવસમાાં   વાાંચી નાખ્યુાં. પસુ્તકમાાં ત્તવર્યોની રજૂઆત 

ખબૂ ર્ચિાકર્શક લાગી. આપણી ભલૂોના મળૂમાાં  ઈને ‘ચમન’ે 

હાસ્યના ફુવારા િોડયા િે.  

 આપણા જીવનની રદનપ્રત્તતરદનની ગત્તતત્તવત્તધઓમાાં 

અને પ્રસાંગોમાાં હાસ્ય સમાયેલુાં િે. પરાંત ુસામાન્ય મનષુ્ય એને 

ત્તનહાળી ર્કતો નથી. એને  ોવાની ક્ષમતા તો કેવળ હાસ્ય 

લેખકમાાં   હોય િે. હાસ્ય લેખક પોતાના ર્બ્દસામથ્યશથી 

હાસ્યરૂપી ખજાનાની લ્હાણી કરે િે. જૂ  મળતા આવા લેખકો 

આપણા સવશને મનોરાં ન કરાવે િે તથા ત્તર્ખવાના બે વાક્યો 

પણ કહી જાય િે.  

 ગ ુરાતી સારહતયમાાં નવલરામ પાંડયા, રમણભાઈ 

નીલકાંઠ, જ્યોત્તતન્દ્ર દવે, ધનસખુલાલ મહતેા, ત્તવનોદ ભટ્ટ, 

બકુલ ત્તત્રપાઠી, રત્તતલાલ બોરીસાગર અને બીજા કેટલાક 

લેખકોએ પોતાની ત્તવત્તર્ષ્ઠ ર્ૈલીથી ત્તનદ્રાધીન થયેલા 
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 નમાનસને ઢાંઢોળીને  ગાડવાનો યથોર્ચત પ્રયાસ કરેલો િે. 

‘ચમન’ પોતાના 43 લખેો ‘હળવે હૈયે’માાં સાંગ્રરહત કરી 

ગ ુરાતી સારહતયના નામાાંરકત લેખકોની હરોળમાાં પહોંચી ગયા 

િે. આ પસુ્તકના પ્રથમ લખે ‘હસે તેનુાં ઘર વસે’થી અંત્તતમ લખે 

‘કાંકોતરી’ સધુીના બધા   લેખોનુાં આયો ન ત્તવચારવાંત િે. 

વળી આ પસુ્તકની પ્રસ્તાવના ગ ુરાતી ભાર્ાના જાણીતા 

લેખક મોહનલાલ પટેલે કરી િે. એ પરૂવાર કરે િે કે ‘ચમન’નુાં  

લેખનકાયશ ઘણુાં ઊંચા સ્તરનુાં િે. પોતે વયવસાયે ઇ નેર હોવા 

િતાાં પણ ભાર્ા પર આટલુાં સારુાં પ્રભતુવ િે એ ખબૂ 

અર્ભનાંદનીય િે અને એ સમા નુાં સૌભાગ્ય િે કે આવા લેખક 

આપણી વછચ ેિે.  

 ‘ચમન’ના લેખો ઘણા   રસપ્રદ િે. એમના બધા   

લેખોનો આધાર હાસ્ય િે. ક્યારેક એ લઘકુથા રચ ેિે તો ક્યારેક 

લર્લત ત્તનબાંધ. પરાંત ુએમનો મળૂ હતે ુહાસ્યલખેનના માધ્યમથી 

એક ગઢૂ સાંદેર્ પહોંચાડવાનો િે. આ કાયશ એ અત્તત કુર્ળતાથી 

કરી ર્ક્યા િે. ગ ુરાતી ભાર્ાના પ્રત્તસદ્ધ લેખક રઘવુીર 

ચૌધરીના ર્બ્દોમાાં કહીએ તો ‘હાસ્યકાર સૌથી ત્તનદોર્ સધુારક 

િે. સીધા ન ચાલતા મહાનભુાવો પર એ હસે િે. પે્રમથી ચેતવે 

િે’. ‘ચમન’ની દૃષ્ષ્ટ ઘણી ચકોર િે. એમણે ભારતથી આવી 

અમેરરકામાાં વસેલા ભારતીયોના ત્તવચાર, વાણી અને વતશનનુાં 

સકૂ્ષ્મ અવલોકન કરીને વયાંગના રાંગથી સમા ના ત્તવકૃત અંગનુાં 
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આબેહબુ ર્ચત્રણ કયુાં િે. સમા ના દુર્ણો અને દુરાચારોને 

કટાક્ષની કલમથી ત્તવનોદી વક્રોસ્સતમાાં ત્તનપણુતાથી રજૂ કયાશ િે.  

 એમની ર્ૈલી સરળ, સહ  અને સચોટ હોવા િતાાં નમશ 

અને મમશનો સુાંદર સમેુળ સાધવામાાં એઓ સફળ થયા િે. 

આપણ ે આર્ા રાખીએ કે ‘ચમન’ એમની નવી કૃત્તતઓનો 

આપણને આસ્વાદ કરાવતા રહ ેઅને એમને શભુેછિા આપીએ કે 

એઓ એમના લેખન કાયશમાાં સફળતાના ઊંચા ઉજ્ વળ ત્તર્ખરો 

ચઢતા રહ.ે  
     ગીતેશ દેસાઈ 

     હ્યસુ્ટન, ટેસસાસ   
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