
 

 

 

 

હસે તેન ું ઘર વસે – ૦૬-૧૪-૨૦૧૨  
 

સાચી વાત 

હ ું નહહિં હોઉં ત્યારે તમે મને યાદ કરશો. પ્રત્યેક પત્ની પોતાના પતતને આ વાક્ય જીવનમાું 
અનેકવાર કહતેી હોય છે. એની આ વાત સાચી છે, કારણ કે એની એ વાત સાચી પડે એના માટે 
એણે વર્ષો સ ધી ખબૂ પ્રયત્નો કયાા હોય છે.  
 

તમે પરણીને આવો તો કે તરત જ તમારા બાથરૂમમાું તમારા ટ થબ્રસ અને ટ થપેસ્ટ બેસીન ઉપર 
વ્યવસ્સ્થત મકેૂલા દેખાસે, એટલ ું જ નહહિં, ટોવેલ રોડમાું સ્વચ્છ નેપકીન પણ જોવા મળસે. તમે 
બાથરૂમમાુંથી બહાર આવો તો ડાઈનીંગ ટેબલ ઉપર તમારી ચાનો કપ, ગરમ નાસ્તો, છરી-કાુંટા-
ચમચા બધ ું જ વ્યવસ્સ્થત ગોઠવેલ ું નજરે પડસે, અને હા તાજ ું ન્ય ઝ પેપર પણ ત્યાું જ મકૂાયલ ું 
હશે.  
 
બાથરૂમમાું સાબ -શેમ્પ , ટોવેલ બધ ું જ તેની યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવેલ ું મળસે. બહાર આવો ત્યારે 
તમારા ઈસ્ત્રીબુંધ કપડા, રૂમાલ, મોજા-તમારે કુંઈપણ શોધવ ું નહહિં પડે. તમારૂું લુંચબોક્ષ તમારી 
બ્રીફકેસમાું પેક થઈ ગય ું હશે. થોડા હદવસમાું જ કઈ વસ્ત   ક્યાું હોય છે એ પણ ભલૂી જસો, પત્નીને 
પછૂો કે તરત તમારા હાથમાું મળસે. વરસો પછી તમે ચા કેમ બનાવવી એ પણ ભલૂી ચકૂ્યા હશો.  
બસ હવે એની વાત સાચી પડવાની બધા જ સુંજોગોની તૈયારી થઈ ગઈ. - પી. કે. દાવડા 
 

પ ર ષપ્રધાન સમાજ છે ખરો ? 

ચારે બાજ  સાુંભળવા મળે છે કે આપણો સમાજ પ ર ષપ્રધાન છે. ઘરમાું, ક ટ ુંબમાું, સમાજમાું બધે 
પ ર ષની હક મત ચાલે છે. 
પ ર ષની સત્તા ઘરમાું ક્ાું ક્ાું ચાલે છે ? સવારમાું ઊઠો અન જરા નનરાુંતે ‘ચા’ અથવા (અને તો 
નહીં જ) કૉફી પીતાું પીતાું છાપ ું વાુંચતા હો ત્યારે કેટલી વાર, ‘હવે મકૂો એ છાપામાું પળૂો, અને 
જલદીથી નાહી લો. પછી કપડાું ધોનારી કે ધોનારો આવી જશે.’ એવ ું સાુંભળી-સાુંભળીને વચ્ચેથી જ 
છાપાન ું રસપાન અટકાવીને ક્ો સત્તાધારી પ ર ષ નહાવા માટે બાથરૂમ ભેગો થતો નથી ? 



 

 

‘ચા’ કે ‘કૉફી’માું કેટલી ચા કે કૉફી નાખવી, કેટલી વાર ઉકાળવી, કેટલી કડક બનાવવી, કેટલી ખાુંડ 
નાખવી, કેટલ ું દૂધ નાખવ ું – પ ર ષને આમાું કોઈ સત્તા છે?  કેટલીક વાર તો ‘ચા’ પીવી કે ‘કૉફી’ એ 
નક્કી કરવાની સત્તા પણ એને નથી હોતી. 
ઓફફસે કે કામકાજ ઉપર જતી વખતે ક્ાું કપડાું પહરેવાું એ પણ પ ર ષ નક્કી કરી શકતો નથી. 
જમવામાું ક્ ું શાક ખાવ ું, કઢી ખાવી કે દાળ, રોટલી ખાવી કે ભાખરી કશ ું નક્કી કરવાની સત્તા તો 
પ ર ષને છે જ નહીં પણ શાક-દાળમાું કેટલ ું મીઠ ું નાખવ ું, કેટલ ું ગળપણ નાખવ ું, લીબ ું નાખવ ું કે 
આંબલી નાખવી કશી સત્તા પ ર ષને છે?  આ બધી જીવનની તદ્દન પ્રાથનમક અને પાયાની બાબતોમાું 
જનમ ઘરીને, જીવે ત્યાું સ ધી પ ર ષ બબચારો તદ્દન પરાધીન છે એ કોઈના ધ્યાનમાું આવત ું નથી. 
અમ ક ઉંમર પછી તો “બહાર” ક્ાુંક જમવાન ું હોય તોય પ ર ષે શ ું ખાવ ું ને કેટલ ું ખાવ ું એમાુંન  ું કશ ું 
નક્કી કરવાની સત્તા પ ર ષને હોતી નથી, પછી ફરસેસમાું કે કયાુંક એકલો ગયો હોય ત્યારે પ ર ષ 
છાનોછપનો, “કોઈ જોઈ તો નથી રહ્ ું ને!” એવી દહશેત સાથે ક્ારેક પાણીપરૂી, ક્ારેક આઇસ્ક્રીમ, 

ક્ારેક વડાપાુંઉ કે ભાજીપાુંઉ ઝાપટી લે એમાું એનો વાુંક કેમ કઢાય ? 

ઘરમાું ફનનિચર કઈ રીતન ું વસાવવ ું ? કઈ બ્રાન્ડન ું ફ્રીજ કે ટીવી લાવવ ું એ બધ ું નક્કી કરવાની સત્તા 
એક જમાનામાું પ ર ષોની હતી. પણ આજે ? આજે તો બાળકને અંગે્રજી માધ્યમની શાળામાું જ મકૂવ ું 
જોઈએ એવો નનણણય કરવાની સત્તા પણ પ ર ષ પાસે નથી રહી. હા, એડ્નમશન માટેની દોડાદોડી 
એણે કરવાની, મોંઘીદાટ ફી એણે ભરવાની પણ બાળક કઈ શાળામાું, કયા માધ્યમમાું ભણશે એ 
નક્કી કરવાની સત્તા એની નહીં જ... અને કુંઈક કહવેા જાય તો, ‘તમે ગ જરાતી માધ્યમમાું ભણીને 
શ ું ઉકાળ્ ું ? મારા દીકરાને તમારી જેમ પુંત  જી નથી બનાવવો.’ એવ ું સાુંભળવા મળે એ નફામાું. 
સુંગીતના કાયણરમમાું જવ ું કે કનવ સુંમેલનમાું, નાટક જોવા જવ ું કે નસનેમા એ પણ એના સત્તાકે્ષત્રની 
બહાર છે. વળી કઈ નસનેમા જોવા જવ ું એ પણ એ નક્કી ન કરી શકે. મજાની વાત તો એ છે કે 
ટીવીનો ફરમોટ કુંટ્રોલ જેમ એના હાથમાું નથી એમ આખા ઘર-ક ટ ુંબનો ફરમોટ કુંટ્રોલ પ ર ષના 
હાથમાું નથી. એને ફરકેટ મેચ જોવી હોય પણ બપોરે ત્રણ-ત્રણ કલાક પેલો ‘રસોઈ-શો’ જ ચાલ્યા 
કરે એન ું શ ું ? જોકે રસોઈ-શોમાું બતાડાતી કોઈ વાનગી ક્ારેય ચાખવા જ ન મળે એ જ દી વાત 
છે. 
હા, મજૂરી કરીને, બચિંતાઓ અને ટેન્શન વેઠીને દોડધામ કરીને, સ્ક્વમાન અને ક્ારેક તો સ્ક્વત્વ 
ખોઈને કમાવાની સત્તા એની, પણ આ સત્તાના બદલામાું એને મળે છે શ ું ? બ્લડ-સ ગર, બ્લડ-પે્રશર, 

હાટણ -ઍટેક વગેરે વગેરે. 
પ ર ષોની આ કર ણ દાસ્ક્તાન વાુંચીને તમને હસવ ું આવત ું હશે નહીં ? અને આમ છતાું સાુંપ્રત, 

આધ નનક સમાજ  - પ ર ષપ્રધાન ?!?!                      (સૌજન્ય: ગ્લોબલ ગ જરાત ન્્ઝૂ – ggn) 



 

 

 

પત્ની???? 
1. એ કારણ વગર ’ક્ ટ’ બનવાની કોનશશ કરતી હોય ત્યારે સાવચેત રહવે  ું..! 
2. તમારી પત્ની બને્ન હાથ કેડ પર મકૂીને અનનમેષ નયને તમારી સામે જોઈ રહી હોય……ત્યારે 
બધ ું જ સાચેસાચ ું કહી દેજો! એ સમય રોમાન્ન્ટક થવાનો નથી! 
3. એ જો આંખો નચાવતા નચાવતા ’ત  ઝે ઝમીંપે બ લાયા ગયાહૈ મેરે લીયે…’ ગાતી હોય તો એણે 
સોંપેલ ું કામ બમણા ઉત્સાહ અને સ્ક્ૂનતિથી કરવા માુંડજો! 
4. ‘ઘરકામમાું મદદ’નો અથણ સ્ક્કલૂ અને લગ્ન જીવનમાું જ દો જ થાય છે એ બને તેટલ ું ઝડપથી 
સમજીલો એટલ ું સાર ું !  સ્ક્કલૂમાું મદદ મળતી હતી, લગ્નજીવનમાું કરવાની હોય છે! 
5. ‘ચ પચાપ બેસો’ આ વાક્ તમને કે. જી. - નસણરી બાદ છેક લગ્ન પછી સાુંભળવા મળશે! આવ ું 
જ્યારે કહવેામાું આવે ત્યારે કોઈપણ દલીલ કયાણ વગર એ પ્રમાણે કરો! 
6. એ તમારી પછૂપરછ કરે અથવા તમારી પાસબ ક કે ડાયરી તપાસે તો બોબચયા સ્ક્ટ ડન્ટની જેમ 
’લેસન’ બતાવી દેજો! 
7. ‘જ્યાું ન પહોચે કનવ ત્યાું પહોચે પત્ની’ - આ નવી કહવેત યાદ રાખો! કોઈની પણ કલ્પના 
બહારન ું તમાર ું  બહાન ું એ આસાની થી પકડી પાડશે,માટે સાચ ું જ બોલવાનો નનયમ રાખો! 
8. ‘એમને શક કરવાનો હક છે, એ મારા ફદલની ધકધક છે’ આ સ ત્ર ગોખી નાખો. એના દરેક 
પ્રશ્નના  નવગતવાર જવાબ આપો. એમાું પણ કાપલીબાજ નવદ્યાથીની જેમ પ્રશ્નના જવાબની 
શરૂઆતના બે વાક્ો સવાલ સુંબુંનધત રાખીને પછી ફફલ્મી ગીતના શબ્દો ઠપકારશો તો પણ 
ચાલશે. 
9 આ બધ ું કરવા છતાું પણ અમારે ઘરમાું ઝઘડા થાયછે અને પત્ની વાસણો પછાડે છે તો અમારે 
શ ું કરવ ું? એનો પણઉપાય પણ અમે શોધ્યો છે અને જાતે અજમાવી પણ જોયો છે! ઉપાય સાદો છે. 
પત્ની જ્યારે ગ સ્ક્સામાું વાસણો પછાડતી હોય ત્યારે તમે તમને આવડતા હોય એ શ્લોકો મોટા 
અવાજે બોલવાન ું ચાલ  કરી દે જો! આથી પડોશીઓને લાગશે કે ઘરમાું આરતી થાય છે! ઘરમાું 
કયા દેવની પજૂા થાય છે એ કોઈને કહતેા નહી.  
10. પત્ની સાથે શોનપિંગ કરવા જાવ ત્યારે તમાર ું  સુંપણૂણ ધ્યાન શોનપિંગમાું હોવ ું જોઈએ, સેલ્સગલણ 
તરફ નફહ! 
11. ‘ઘેર ઝઘડો ન થાય એવા અઢીસો ભીંડા અને પાચસો ગ્રામફ્લાવર આપ’ - આવી રીતે ઓડણર 
આપવાથી શાક સસ્ક્ત  ું અને સાર ું  મળશે, ઉપરાુંત વીણવાની માથાકટૂમાુંથી બચી જશો! શાકવાળો 
પરણેલો હશે તો થોડ ું શાક વધારે આપશે એ નફામાું! 



 

 

12. એના ડાયેટીંગ પ્લાનની કદી મજાક ઉડાવશો નફહ. પછી ભલેએ પાુંચમાુંથી એક રોટલી ઘી 
વગરની ખાવી એને જ ડાયેટીંગ ગણતી હોય. 
13. પત્ની કામમાું અનતશય વ્યસ્ક્ત હોય અને તમે તદ્દન નવરા હોવ તો પણ નવરા દેખાતા નફહ. 
આમાું વધ  ચોખવટની અમને જરૂર લગતી નથી! 
14. એ જ્યારે તમે રખડતા મ કેલા મોબાઇલના ચાર્જર- કેબલ, છાપા, રીમોટ, કપડા  ગુંદા મોજા, 
હેંડ-કી, ટ વાલ વગેરેને ઠેકાણે મ કતી હોય ત્યારે એને તમારી કોઈ ખોવાયેલી વસ્ક્ત   શોધી આપવાન ું 
કહશેો નફહ! 
15. થાળી પીરસવા માટે સીરીયલની વચ્ચે આવતા બે્રકમાું જ નવનુંતી કરો! દરમ્યાનમાું ટાઈમ 
પાસ કરવા સીરીયલોમાું રસ લેવાન ું રાખો તો કુંઈ ખોટ ું નથી. એકતા કપરૂ એમાું ને એમાું જ બે 
પાુંદડે થઇ છે! 
16. ટી.વી. પર આવતા રસોઈ શોમાું જોયેલી કોઈપણ વાનગી બનાવવાની એને ફરજ પાડશો નફહ. 
અને ધારો કે એ કોઈ નવા જ પ્રકારની થાઈ, મેક્સસકન કે કોન્ટીનેન્ટલ વાનગી બનાવે તો એના શ ું 
વખાણ કરવાએ અગાઉથી નવચારી રાખો, કારણ કે વાનગી ખાધા પછી કુંઈ સ ઝશે નફહ! 
17. પડોશીને ત્યાુંથી આવેલી વાનગીને ભલેૂ ચ કે વખાણશો નફહ! 
18. કચરો વાળયા પછી સાવરણી કદી ઉભી મ કશો નફહ, એમ કરવાથી ઝઘડો થાય છે એવ ું કહવેાય 
છે. છેવટે ’સાવરણી ઉભી કેમ મકૂી’ એ બાબતે પણ ઝઘડો થઇ શકે છે. 
19. લગ્નજીવનમાું ત્યાગન ું મહત્વ છે અને જે ગહૃત્યાગ કરી શકે એ સૌથી સ ખી હોય છે. નવખવાદ 
ટાણે આ સ ત્રનો ઉપયોગ કરીને સ ખી થાવ. ્ દ્ધમાું આને વ્્હૂાત્મક પીછેહઠ કહ ેછે! 
20. વાદ-નવવાદના ફકસ્ક્સામાું જીતીને દ ુઃખી થવાને બદલે હારીને સ ખી રહો એવ ું અન ભવીઓ કહ ેછે! 
21. ઝઘડામાું અવાજની માત્રા મહત્વની છે, શબ્દો નફહ; તમારો અવાજ હુંમેશા ધીમો રાખો. 
22. ઝઘડાન ું એક કારણ તમારી જાતને નનદોષ સાબબત કરવાની તમારી વનૃત્ત હોય છે, જ્યારે સ્ત્રીઓ 
ક દરતી રીતેજનનદોષ હોય છે! અને આ વાત તમારા ભેજામાું ન ઉતરતી હોયતો તમે સ ખી થઇ 
રહ્યા બોસ! 
23. એમની અદાઓને વખાણતા રહવેી! આ નવષયે માથ ું ખુંજવાળવાની ફરયાને પણ અદા જ 
ગણવી! 
24. એમને ઈશ્કના સમુંદરમાું ડબૂાડી રાખો! સહજેવાર પણ એમની મ ુંડી બહાર નીકળશે તો આખ ું 
અઠવાફડ્ ું ઢેબરાું થાય એટલી મેથી મારશે! 
 
 



 

 

સ ખી થવાના ઉપાયો  
-ઓફફસન  કામ ઘરે ન લાવો., શકય હોય તો ઘરન  કામ ઓફફસ લઇ જાવ 

-એ રડે તો રૂમાલ નહીં, એને જે જોઇત   હોય તે લાવી આપો. 
-રક્ષાબુંધને સાસરે જ જમવાન  ભાઇ! બેસત  ું વષણ અને ભાઈબીજ પણ સાસરે જ ઉજવવા. અને 
રનવવારે સાસરે ના જવ ું હોય તો ખચો કરીને બીજે ગમે ત્યાું ફરવા જવાન ું. 
-દાળમાુંથી કોથમીર અને બીજો કચરો કાઢતા કાઢતા કોઇના બાવડા સ જી ગયા હોય તેવા વૈજ્ઞાનનક 
પ રાવા નથી, માટે ખોટી ફફરયાદ કરવાન ું બુંધ કરો. 
-"સાસરૂ સોનાની ખાણ"ની ડીવીડી વસાવી લો. 
-ફોનન ું બબલ એના લીધે વધારે આવે છે એવ  કદી ન કહો. 
-મ સાફરીમાું બધો સામાન તમેજ ઉપાડો! પોત-પોતાનો સામાન પોતે ઉપાડે એટલી બધી સ્ત્રી 
સમાનતા હજ  આપણા દેશમાું આવી નથી! 
-ચાલવાથી કોઇ પણ અનને લગભગ બધી ભારતીય સ્ત્રીઓ થાકી શકે છે. એનો કકળાટ હીલ-સ્ક્ટેશન 
પર ના કરાય! 
-ઘરનાું ખાવામાું બદલાવ જોવા ઇચ્છતા હોવ તો અઠવાફડયે એક ફદવસ ગોગલ્સ પહરેીને જમવા 
બેસો બોસ! 
-દાળ અને શાકનો કલર જોઇ એના ટેસ્ક્ટ નવષે ચ કાદો ન આપી દો, આજે જે બન્્  છે તે ન બન્્  
નથી થવાન ું! 
-તૈયાર થવામાું વાર લાગે તો કકળાટ ન કરવો. તમે મોડા પહોંચશો તો લગ્ન અટકી પડવાના 
નથી. અરે, આજકાલ તો રીસેપ્શનમાું વર-કન્યાજ મોડા પહોંચે છે. 
-છાપ ું વાુંચતા વાુંચતા કકૂરની સીટી ગણવાન ું શીખી જાવ. 
-ગેસ બુંધ કરતા પણ શીખી જાવ. રસોડા સ ધી ચાલવાથી તમારી ફાુંદ ઉતરે તેવ  તે માનતી હોય 
તો માનવા દો. 
-ડસ્ક્ટબીન નજીક જઇ કચરો નાખવા માટે છે, દ રથી નનશાનબાજીની પે્રસટીસ કરવા માટે નથી. 
સમજ્યા? તમારા ખોટા નનશાનના લીધે કચરાપેટીની અંદર કરતા બહાર વધારે કચરો દેખાય તો 
ગમે તેને ગ સ્ક્સો આવે. 
-કોબીના શાકમાું ખાુંડ ન નખાય એવો કોઇ કાયદો નથી. ખોટા કાયદા નહી બતાવવાના. 
-નશયાળામાું દહીં ન જામે. તમને વધારે સાર  જમાવતા આવડત  હોય તો તમે જમાવોને બૉસ! 
એકાદ દહાડો ખીચડીમાું દહીં ન મળે તો ઝાડાન થઇ જાય. 
-"ટીવીન ું ફરમોટ ક્ાું પડ્ ું છે?" આવા વાફહયાત સવાલો ન કરો. 



 

 

-ઉનાળામાું બે જ શાકભાજી મળે છે. બટાકા અને રીંગણ. અને આ બુંને તમને નથી ભાવતા તે 
તમારી સમસ્ક્યા છે. 
-ઘરની પાણીપ રી એ બજારની પાણીપ રી જેવી ના પણ બને, એ માટે ભૈયાના પરસેવાવાળા હાથ 
ઘરે લાવવા પડે! 
-એ હસી હસીને ફોન પર વાત કરે છે? તો ફોન પીયફરયાનો હશે,બીજી કોઈ શુંકા અસ્ક્થાને છે. 
-સ્ત્રીઓને ઇલેકટ્રોનનક ગેજેટસ વાપરતા નથી આવડત ું, એ વાત અમેફરકન રીસચણથી સાબબત થયેલ 
છે, માટે એ નવષે તમારે અલગ વ્યાખ્યાન આપવાની જરૂર નથી. 
-એને કાર ચલાવતા શીખવવાની કોનશશ ન કરશો. ડ્રાઇનવિંગ સ્ક્ક લવાળાઓને પૈસા આપો અને એ 
વસ લ થતા જ ઓ. 
-એને કાર ચલાવતા નથી આવડત  તો શ ું થ્ ? રસ્ક્તામાું તમે કોઇની સાથે ભટકાઇ ના પડો તે માટે 
તમને સ ચના આપે તો એમાું એણે શ ું ખોટ ું છે? 

-ટ થપેસ્ક્ટ પ રી થવા આવે ત્યારે પેસ્ક્ટ કાઢી આપવી એ પનતનો ધમણ છે. આવા ક્ષ લ્લક કામો એ 
આટલા વષોમાું કેમ ન શીખી તેવા ત  ચ્છ નવચારો ન કરવા. 
-એના પસણમાુંથી તમારે જે જોઇએ છે તે માુંગો, એમ ખાુંખાુંખોળા કરી કામ ના વધારો. 
-માુંગ્યા નવના તો મા પણ ના પીરસે. આ તો પત્ની છે. 
-ઓફફસેથી ઘેર પાછા આવતા અવશ્ય ફોન કરો, ડાબલિંગ કાઈ લાવવાન ું છે? 

-પીરસતા વાર થાય તો રાહ જ વો,તફકયો ના માુંગો. 
-ઘરમાું વોનશિંગ મશીન તમારા સ્ક્ટેટસ માટે લીધ ું છે, કપડા તો રામો જ સારા ધ વે. માટે 'વોનશિંગ 
મશીનનો ખચો કેમ કરાવ્યો?' એવો બેવકફૂ જેવો સવાલ કરવો નફહ. 
-રેલ્વે સ્ક્ટેશને કે એરપોટણ  પર એને નવદાય કરવા જતી વખતે ક્ારેય મોઢ ું હસત  ું ના રાખો. તમારા 
 અરમાનોને દબાવી રાખતા શીખો. 
-રાતે ઊંઘમાું બબડતા હોવ તો જે બોલો તે સ્ક્પષ્ટ બોલો, ખાસ કરીને કોઈ સ્ત્રીન ું નામ. 
-મોબાઈલ પસણમાું મ ક્ો હોય તો રીંગ ના સુંભળાય એ કોમન સેન્સની વાત છે. સ્ત્રીઓ એ નસવાય 
મોબાઈલ ફોન ક્ાું મ કે? છે કોઈ જવાબ?  

  
 

અહી પત્નીને ખ શ રાખવાના થોડાક ઉપાય બતાવ્યા છે- 
 1. તમે તમારી પત્ની સાથે વાતચીત કરતા હોવ ત્યારે વચ્ચે ના બોલો 
 2. સવારે ઓફફસ જતા મોજા જાતે શોધી લો 



 

 

 3. ઓફફસથી ઘેર આવીને મોજા બાથર મમાું જાતે ધોવા નાખો 
 4. સાસ  સસરા કે કોઇ પણ નપયરીઆ ઘેર આવે તો એક નકલી પછૂડી ચોટાડી જોર જોરથી હલાવો 
(પણ એમને ચાટવાની કોનશશ ન કરશો!) 
 5. એ બીજા શહરેની હોય તો એના શહરેની કોઇ પણ ખ બી શોધી એના વખાણ કરો (અરે, આ તો 
શાયરોન  શહરે નહી? પેલા કનવ “બેવક ફ” અહીનાું જ નહીં?) 

 6. એની કોઇ પણ સહલેીના ર પના વખાણ ક્ારેય ન કરો 
 7. એની સહલેી ઘેર આવી હોય તો ડ્રોઇંગ રૂમમાું વારેઘડીયે આંટા ન મારો 
 8. એની મમ્મીની રસોઇના વખાણ કરો 
 9. “હ ું કેવી લાગ  છુ” નો પ્રમાબણકપણે જવાબ આપવો શકય ના હોય તો એમ કહો કે “આજે તો ત  ું 
સાવ જૂદીજ લાગે છે!!” 

 10. એના મામાની સરકારમાું બહ  પહોંચ છે એવ  કહો, સાસ  પણ ખ શ રહશેે ! 
 11. “તારા પપ્પા બહ  સોનશયલ છે!” એવ  મફહને ઓછામા ઓછુ એક વાર કહો 
 12. ટીવી જોતી વખતે : “અરે, જોતો –  આ કેટફરનાએ તારા જેવી જ હરેસ્ક્ટાઇલ કરી છે” એવ  કહો. 
 13. તમારી વાત ટ ુંકમાું કરો. 
 14. એના નપયફરયાનો ફોન હોય અને “આજે શાક કેવી રીતે દાઝી ગ્ ?” એ નવષય પર લાુંબી 
વાતચીત ચાલતી  હોય તો તમે તમારા અગત્યના કામ પડતા મ કી ધીરજપ વણક એ ફોન પ રો થાય 
ત્યાું સ  ધી રાહ જ ઓ. 
 15. જમવા બેસતી વખતે પાણી જાતે ભરી લો 
 16. એની વાત ધ્યાન પ વણક સાુંભળો છો એવ  એટલીસ્ક્ટ બતાવો તો ખરા જ. 
 17. એ કશ  કહવેા આવે તો છાપ  બાજ  પર મ કી વાત સાુંભળો. 
 18. એ વાત કહતેી હોય ત્યારે ટી.વી. મ્્ ટ કરી દો! 
 19. ઉતરન અને ફરકેટ મેચ સાથે ચાલતા હોય તો ઉતરન ચાલતી હોય તે ચેનલ મ કો. એ જો ભ લે 
ચ કે સામો નવવેક કરે તો એમ કહો કે “મેચતો રોજ આવે છે!” 

 20. એ એમ કહ ેકે “આજે બહ  ગરમી છે” તો પુંખો ફાસ્ક્ટ કરો યાર! 
 21. એ એમ કહ ેકે “આજે બહ  થાકી ગઇ છુ ” તો તરત કહો કે “ચાલ, આજે બહાર જમવા જઇએ!” 

 22. એ એમ કહ ેકે “આજે રસોઇ કરવાનો મ ડ નથી” તો તરત કહો કે “સાચ  કહ , હ ું તો પીઝા 
મુંગાવવાન  જ નવચારતો હતો” 

 23. વાત વાતમાું એના સોગુંદ ખાવ (તારા સમ, ત  સાચે આજે જ દી લાગે છે!) 



 

 

 24. બેડર મમાું બામની વાસ સહન ના થાય તો ફફરયાદ કયાણ વગર કોક ફદવસ ડ્રોઇંગર મમા સ ઇ 
જાવ. 
 25 . કોઇ પણ ફફરયાદ કરવી હોય તો સીધી નહી પણ આડકતરી રીતે કરો જેમ કે: દાળ પાણી 
જેવી હોય તો “ આજે દાળ કુંઇક જ દી જ હતી!” અને, રોટલી કાચી બને તો “આ વખતે ઘુંઉ સારા 
નથી આવ્યા” એમ કહો. 
 26. અઠવાફડયે એક વાર તો સમય અને સુંજોગો જોઇ ને પછૂી લો કે “કેમ આજે ઢીલી લાગે છે?” 

 27. શાક સાર  ના બન્્  હોય તો અંદર ટોમેટો સોસ નાખો, ફફરયાદ ન કરો. 
 28. એક હાથથી ભાખરી ન તટૂતી હોય તો બીજો હાથ વાપરો ! ભગવાને બે હાથ શેના માટે આપ્યા 
છે? 

 30. સફેદ કપડા ક્ારેય ન ખરીદો.અથવા તો પાન-મસાલા છોડી દો. 
 31. બેલ વાગે તો દરવાજો ખોલવા તમે જાવ, એમાું કાુંઇ વારા થોડા પડાય બોસ! 
 32. ઓફફસન  કામ ઘરે ન લાવો., શકય હોય તો ઘરન  કામ ઓફફસ લઇ જાવ. 
 33. તહવેારો પર નવા કપડા ખરીદવા રૂનપયા ઢીલા કરો. 
 34. એના ડ્રેસ ખરીદવા સાથે જવાન  એ પોતે કહ ેતો પણ ટાળજો, છેવટે બને્ન ખ શ રહશેો! 
 35. નવા ડ્રેસમાું એ જાડી લાગેતો એમ કહજેો કે ” આ ડ્રેસ એક સાઇઝ નાનો આવી ગયો લાગે છે” 

 36. એનો ભાઇ બહ  ઇન્ટેલીજન્ટછે તેવ  જાહરે કરો 
 37. લાલ કપડામાું પોસ્ક્ટ ઓફફસના ડબલા જેવી લાગે છે તેવી લોથલ જોક ન મારવી. લાલ 
કપડામાું સાગરમાું 
    ફડમ્પલ કાપફડયા આવીજ લાગતી હતી એમ કહો. 
 38. તમે ખરીદેલી વસ્ક્ત  ની સાચીફકિંમત એના મોંઢે બોલવા દો, અને પછી એની બોલેલી ફકિંમતની 
આજ બાજ નો કોઇ પણ આંકડો પાડી દો. તમેજો ડાહ્યા થઇ ને પહલેાજ સાચી ફકિંમત જાહરે કરશો તો 
”તમે છેતરાયા” એવ  પ્રમાણપત્ર આપશે અથવાએના માટે તમે”કાયમ હલકી વસ્ક્ત  લાવો છો” –  એ 
વાત પર મામલો બીચકશે 

39. ઓફફસેથી ઘેર પાછા આવતા પહલેા મોબાઇલના ઇન બોસસમાુંથી SMS ડીલીટ કરીને 
આવો….શક્ હોય તો મોબાઇલન  રીસન્ટકોલ લીસ્ક્ટ પણ ડીલીટ કરીને ઘેર આવો. 
 

સ ખી લગ્નજીવનન ું રહસ્ક્ય! 
 

એક પ્રનતન્ષ્ઠત વ્યક્સતને લગ્ન ના પચાસ વરસ પ રા થયા. બધા લોકોને જાણ હતી કે, 



 

 

તે બહ  સ ખી છે. જીવનના બધા વરસો કોઇ પણ આંતફરક નવખવાદ કે ઝઘડા નવનાના આનુંદમાું 
નવતાવેલા. 
આ માટે તેનો ઇન્ટરવ્્  લેવા ન્્ ઝવાળા વાળા આવ્યા અને પ છ્ ું, 
“ આપના નવતાવેલા સ ખદ વરસોની અમને જાણ છે. એન ું રહસ્ક્ય બતાવશો. જેથી બીજા લોકો 
આપન ું ઉદાહરણ લઇ શકે. “ 

પેલા ગહૃસ્ક્થ પોતાના નવતાવેલા વરસોની યાદ તાજી કરતાું બોલ્યા. 
“જર ર. મને યાદ છે કે ……. 

અમારા લગ્ન પછી અમે હનીમ ન કરવા નસમલા ગયા. ત્યાું ઘોડે સવારી માટે અમેં બે ઘોડા પસુંદ 
કયાણ. 
એક ઉપર હ ું બેઠો અને બીજા પર મારી પત્ની બેઠી. પણ તેનો ઘોડો નટખટ લાગ્યો. 
બરોબર ચાલવાને બદલે આંચકા મારીને ચાલતો હતો. એમાું એક વાર તેણે મોટો ઉછાળો માયો, 
અને મારી પત્ની નીચે સરકીને પડી ગઇ. તે ઘોડાની પીઠ થાબડીને બોલી. 
“કાુંઇ વાધો નફહિં આ પહલેી વાર.” 

કમ નનસબે આગળ જતાું ફરીને ઘોડાએ તેને નીચે પછાડી., છતાું તે પીઠ થાબડીને બોલી. 
“ કાુંઇ વાુંધો નફહ આ બીજી વાર, પણ હ ું ત્રીજીવાર નફહ ચલાવી લઉં “ 

ઘોડો મારી પત્નીની આ સ ચના સમજ્યો નફહિં હોય. 
કે ગમે તેમ હોય, પણ તેણે ત્રીજી વાર મારી પત્નીને પછાડી. 
તેણે પોતાની પસણ ખોલી અને તેમાુંથી ફરવોલ્વોર બહાર કાઢીને 

હ ું કઇ પણ બોલ ું તે પહલેા ધડાધડ ગોળીઓ છોડીને ઘોડાને મારી નાખ્યો. 
મારાથી આ સહન ન થ્ ું હ ું બોલ્યો 
“ તેં આ શ ું ક્ ું ? 

ત ું માણસ છો કે હવેાન ? 

આ ઘોડાના આટલા વાુંકમાું તેને ગોળીઓ મારીને મારી નાખ્યો ?” 

“આ પહલેી વાર તમને આમ બોલવાની છૂટ આપ  છુું “ એણે જવાબ આપ્યો. 
બસ,આ પછી અમારા જીવનના આટલા વષોમાું કફદપણ બને્ન વચ્ચે ઝઘડો નથી થયો. - અજ્ઞાત  
 

 

પત્નીના પરાક્રમ! 
- મારી પત્ની મને તડપાવવા માટે શણગાર કરે છે, રસોઈ પણ એટલા માટે જ કરે છે! 



 

 

- હ ું અને મારી પત્ની વીસ વષણ સ ધી સ ખી હતા, તે પછી અમે મળયા! 
- એક સારી પત્ની પોતાના પનતને માફ કરે છે, જયારે તે ખોટી હોય ત્યારે! 
- જો કોઈ માણસ તમારી પત્નીન ું અપહરણ કરે તો તેને તેની પાસે જ રહવેા દો, બદલો લેવાની 
જરૂર નહીં પડે! 
- મેં મારી પત્ની જોડે ૧૮ મફહનાથી વાત નથી કરી, મને તેની વાતમાું દખલ કરવાન ું પસુંદ નથી! 
- પ ર ષ જ્યાું સ ધી લગ્ન નથી કરતો ત્યાું સ  ધી અધ રો છે, પછી તે સુંપ ણણ ખલાસ થઇ જાય છે! 
 
 

પત્નીને ખ શ રાખવાના ઉપાયો: 
આમ તો માનનીય બ્રહ્માજીએ અમ ક એવા મોડેલ ટેસ્ટીંગ વગર નીચે ધરતી પર મોકલી આપ્યા છે 
કે ઉપરથી ભગવાન આવીને લાખ યત્નકરે તો પણ કોઈ વાતે ખ શ ના થાય. પણ પડ્ ું પાન ું 
તનભાવી લેવ ું એ ભારતીય સુંસ્કૃતત છે, અને પ ર રે્ષ પોતાની પત્નીને ખ શ રાખવા તવર્ષયે યથાશસ્તત 
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો અહી પત્નીને ખ શ રાખવાના થોડાક ઉપાય બતાવ્યા છે. એ તમારે 
જાણવા જોગ.  
 

1. તમે તમારી પત્ની સાથે વાતચીત કરતા હોવ ત્યારે વચ્ચે ના બોલો 
2. સવારે ઓફફસ જતા મોજા જાતે શોધી લો 
3. ઓફફસથી ઘેર આવીને મોજા બાથર મમાું જાતે ધોવા નાખો 
4. સાસ  સસરા કે કોઇ પણ નપયરીઆ ઘેર આવે તો એક નકલી પછૂડી ચોટાડી જોર જોરથી 

હલાવો (પણ એમને ચાટવાની કોનશશ ન કરશો!) 
5. એ બીજા શહરેની હોય તો એના શહરેની કોઇ પણ ખ બી શોધી એના વખાણ કરો (અરે, આ 

તો શાયરોન  શહરે નહી? પેલા કનવ “બેવક ફ” અહીનાું જ નહીં?) 
6. એની કોઇ પણ સહલેીના ર પના વખાણ ક્ારેય ન કરો 
7. એની સહલેી ઘેર આવી હોય તો ડ્રોઇંગ રૂમમાું વારેઘડીયે આંટા ન મારો 
8. એની મમ્મીની રસોઇના વખાણ કરો 
9. “હ ું કેવી લાગ  છુ” નો પ્રમાબણકપણે જવાબ આપવો શકય ના હોય તો એમ કહો કે “ આજે 

તો ત  ું સાવ જૂદીજ લાગે છે” 
10. એના મામાની સરકારમાું બહ  પહોંચ છે એવ  કહો, સાસ  પણ ખ શ રહશેે 
11. "તારા પપ્પા બહ  સોનશયલ છે” એવ  મફહને ઓછામા ઓછુ એક વાર કહો 



 

 

12. ટીવી જોતી વખતે : “અરે, જોતો, આ કેટફરનાએ તારા જેવી જ હરેસ્ક્ટાઇલ કરી છે” એવ  
કહો. 

13. તમારી વાત ટ ુંકમાું કરો.  
14. એના નપયફરયાનો ફોન હોય અને “આજે શાક કેવી રીતે દાઝી ગ્ ?” એ નવષય પર લાુંબી 

વાતચીત ચાલતી હોય તો તમે તમારા અગત્યના કામ પડતા મ કી ધીરજપ વણક એ ફોન 
પ રો થાય ત્યાું સ  ધી રાહ જ ઓ.  

15. જમવા બેસતી વખતે પાણી જાતે ભરી લો 
16. એની વાત ધ્યાન પ વણક સાુંભળો છો એવ  એટલીસ્ક્ટ બતાવો તો ખરા જ. 
17. એ કશ  કહવેા આવે તો છાપ  બાજ  પર મ કી વાત સાુંભળો. 
18. એ વાત કહતેી હોય ત્યારે ટી.વી. મ્્ ટ કરી દો!  
19. ઉતરન અને ફરકેટ મેચ સાથે ચાલતા હોય તો ઉતરન ચાલતી હોય તે ચેનલ મ કો. એ જો 

ભ લે ચ કે સામો નવવેક કરે તો એમ કહો કે “મેચ તો રોજ આવે છે” 
20. એ એમ કહ ેકે “આજે બહ  ગરમી છે” તો પુંખો ફાસ્ક્ટ કરો યાર! 
21. એ એમ કહ ેકે “આજે બહ  થાકી ગઇ છુ ” તો તરત કહો કે “ચાલ, આજે બહાર જમવા 

જઇએ” 
22. એ એમ કહ ેકે “આજે રસોઇ કરવાનો મ ડ નથી” તો તરત કહો કે “સાચ  કહ , હ ું તો પીઝા 

મુંગાવવાન  જ નવચારતો હતો” 
23. વાત વાતમાું એના સોગુંદ ખાવ (તારા સમ, ત  સાચે આજે જ દી લાગે છે!) 
24. બેડર મમાું બામની વાસ સહન ના થાય તો ફફરયાદ કયાણ વગર કોક ફદવસ ડ્રોઇંગર મમા સ ઇ 

જાવ. 
25. કોઇ પણ ફફરયાદ કરવી હોય તો સીધી નહી પણ આડકતરી રીતે કરો જેમ કે: દાળ પાણી 

જેવી હોય તો “ આજે દાળ કુંઇક જ દી જ હતી!” અને રોટલી કાચી બને તો “આ વખતે ઘુંઉ 
સારા નથી આવ્યા” એમ કહો.  

26. અઠવાફડયે એક વાર તો સમય અનેસુંજોગો જોઇ ને પછૂી લો કે "કેમ આજે ઢીલી લાગે 
છે?"  

27. શાક સાર  ના બન્્  હોય તોઅંદર ટોમેટો સોસ નાખો, ફફરયાદ ન કરો.  
28. એક હાથથી  ભાખરી ન તટૂતી હોય તો બીજો હાથ વાપરો  ! ભગવાને બે હાથ શેના માટે 

આપ્યા છે?  
29. કામવાળો રજા ઉપર હોય તો ઘરમાુંએક જ વાર ચા પીવો.  



 

 

30. સફેદ કપડા ક્ારેય ન ખરીદો.અથવા તો પાન-મસાલા છોડી દો.  
31. બેલ વાગે તો દરવાજો ખોલવાતમે જાવ, એમાુંકાુંઇ વારા થોડા પડાય બોસ!  
32. ઓફફસન  કામ ઘરે ન લાવો.  
33. શકય હોય તો ઘરન  કામ ઓફફસ લઇ જાવ. 
34. તહવેારો પર નવા કપડા ખરીદવા રૂનપયા ઢીલા કરો.  
35. એના ડ્રેસ ખરીદવા સાથે જવાન  એ પોતે કહ ેતો પણ ટાળજો, છેવટે બને્ન ખ શ રહશેો!  
36. નવા ડ્રેસમાું એ જાડી લાગેતો એમ કહજેો કે " આ ડ્રેસ એક સાઇઝ નાનો આવી ગયો લાગે 

છે"  
37. એનો ભાઇ બહ  ઇન્ટેલીજન્ટછે તેવ  જાહરે કરો  
38. લાલ કપડામાું પોસ્ક્ટ ઓફફસનાડબલા જેવી લાગે છે તેવી લોથલ જોક ન મારવી. લાલ 

કપડામાું સાગરમાું ફડમ્પલ કાપફડયા આવીજ લાગતી હતી  એમ કહો.  
39. લગ્નફદવસે સાચા સોનાના ઘરેણાલાવી આપો.  
40. તમે ખરીદેલી વસ્ક્ત  ની સાચીફકિંમત એના મોંઢે બોલવા દો, અને પછી એની બોલેલી 

ફકિંમતની આજ બાજ નો કોઇ પણ આંકડો પાડી દો.તમે જો ડાહ્યા થઇ ને પહલેાજ સાચી ફકિંમત 
જાહરે કરશો તો "તમે છેતરાયા" એવ  પ્રમાણપત્ર આપશે અથવાએના માટે તમે "કાયમ 
હલકી વસ્ક્ત   લાવો છો" એ વાત પર મામલો બીચકશે  

41. ઓફફસેથી ઘેર પાછા આવતા પહલેા મોબાઇલના ઇન બોસસમાુંથી SMS ડીલીટ કરીને 
આવો.  

42. શક્ હોય તો મોબાઇલન  રીસન્ટકોલ લીસ્ક્ટ પણ ડીલીટ કરીને ઘેર આવો.  
43. એની મોટી બહનેના ગુંદા-ગોબરાતોફાની છોકરાને જોતા જ તેડી લો, અને કહો  "કેટલો ક્ ટ 

અને નૉટી છે!"  
44. તમારા સાસરે કતૂરો રાખ્યોહોય તો એ તો તમને ચાટશે જ, મોં નહી બગાડવાન , અને એને 

એની હાજરીમાું ભગાડવાનો કે હટ નહીં કહવેાન ું.  
45. એ રડે તો રૂમાલ નહીં,એને જે જોઇત   હોય તેલાવી આપો.  
46. રક્ષાબુંધને સાસરે જ જમવાન  ભાઇ ! બેસત  ું વષણ અને ભાઈબીજ પણ સાસરે જ ઉજવવા. 

અને રનવવારે સાસરે ના જવ ું હોય તો ખચો કરીને બીજે ગમે ત્યાું ફરવા જવાન ું.  
47. દાળમાુંથી કોથમીર અને બીજો કચરો કાઢતા કાઢતા કોઇના બાવડા સ જી ગયા હોય તેવા 

વૈજ્ઞાનનક પ રાવા નથી, માટે ખોટી ફફરયાદ કરવાન ું બુંધ કરો.  
48. "સાસરૂ સોનાની ખાણ"ની ડીવીડી વસાવી લો  



 

 

49. ફોનન ું બબલ એના લીધે વધારે આવે છે એવ  કદી ન કહો.  
50. મ સાફરીમાું બધો સામાન તમેજ ઉપાડો! પોત-પોતાનો સામાન પોતે ઉપાડ ેએટલી બધી સ્ત્રી 

સમાનતા હજ  આપણા દેશમાું આવી નથી!  
51. ચાલવાથી કોઇ પણ અને લગભગ બધી ભારતીય સ્ત્રીઓ થાકી શકે છે. એનો કકળાટ હીલ-

સ્ક્ટેશન પર ના કરાય ! 
52. ઘરનાું ખાવામાું બદલાવ જોવા ઇચ્છતા હોવ તો અઠવાફડયે એક ફદવસ ગોગલ્સ પહરેીને 

જમવા બેસો બોસ ! 
53. દાળ અને શાકનો કલર જોઇ એના ટેસ્ક્ટ નવષે ચ કાદો ન આપી દો, આજે જે બન્્  છે તે ન 

બન્્  નથી થવાન ું! 
54. તૈયાર થવામાું વાર લાગે તો કકળાટ ન કરવો. તમે મોડા પહોંચશો તો લગ્ન અટકી 

પડવાના નથી. અરે, આજકાલ તો રીસેપ્શનમાું વર-કન્યાજ મોડા પહોંચે છે. 
55. છાપ ું વાુંચતા વાુંચતા કકૂરની સીટી ગણવાન ું  શીખી જાવ. 
56. ગેસ બુંધ કરતા પણ શીખી જાવ. રસોડા સ ધી ચાલવાથી તમારી ફાુંદ ઉતરે તેવ  તે માનતી 

હોય તો માનવા દો. 
57. ડસ્ક્ટબીન નજીક જઇ કચરો નાખવા માટે છે, દ રથી નનશાનબાજીની પે્રસટીસ કરવા માટે 

નથી. સમજ્યા ? તમારા ખોટા નનશાનના લીધે કચરાપેટીની  અંદર કરતા બહાર વધારે 
કચરો દેખાય તો ગમે તેને ગ સ્ક્સો આવે. 

58. કોબીના શાકમાું ખાુંડ ન નખાય એવો કોઇ કાયદો નથી. ખોટા કાયદા નહી બતાવવાના. 
59. નશયાળામાું દહીં ન જામે. તમને વધારે સાર  જમાવતા આવડત  હોય તો તમે જમાવોને 

બૉસ! એકાદ દહાડો ખીચડીમાું દહીં ન મળે તો ઝાડાન થઇ જાય. 
60. "ટીવીન ું ફરમોટ ક્ાું પડ્ ું છે ?" આવા વાફહયાત સવાલો ન કરો. 
61. ઉનાળામાું બે જ શાકભાજી મળે છે. બટાકાઅને રીંગણ. અને આ બુંને તમને નથી ભાવતા તે 

તમારી સમસ્ક્યા છે. 
62. ઘરની પાણીપ રી એ બજારની પાણીપ રી જેવી ના પણ બને, એ માટે ભૈયાના પરસેવા વાળા 

હાથ ઘરે લાવવા પડે! 
63. એ હસી હસીને ફોન પર વાત કરે છે ? તો ફોન પીયફરયાનો હશે,બીજી કોઈ શુંકા અસ્ક્થાને 

છે. 
64. સ્ત્રીઓને ઇલેકટ્રોનનક ગેજેટસ વાપરતા નથી આવડત ું,  એ વાત અમેફરકન રીસચણથી સાબબત 

થયેલ છે, માટે એ નવષે તમારે અલગ વ્યાખ્યાન આપવાની જરૂર નથી. 



 

 

65. એને કાર ચલાવતા શીખવવાની કોનશશ ન કરશો. ડ્રાઇનવિંગ સ્ક્ક લવાળાઓને પૈસા આપો 
અને એ વસ લ થતા જ ઓ. 

66. એને કાર ચલાવતા નથી આવડત  તો શ ું થ્ ? રસ્ક્તામાુંતમે કોઇની સાથે ભટકાઇ  ના પડો 
તે માટે તમને સ ચના આપે તો એમાું એણે શ ું ખોટ ું છે ? 

67. ટ થપેસ્ક્ટ પ રી થવા આવે ત્યારે પેસ્ક્ટ કાઢી આપવી એ પનતનો ધમણ છે. આવા ક્ષ લ્લક કામો 
એ આટલા વષોમાું કેમ ન શીખી તેવા ત  ચ્છ નવચારો ન કરવા. 

68. એના પસણમાુંથી તમારે જે  જોઇએ છે તે માુંગો, એમ ખાુંખાુંખોળા કરી કામ ના વધારો. 
69. માુંગ્યા નવના તો મા પણ ના પીરસે.આ તો પત્ની છે. 
70. ઓફફસેથી ઘેર પાછા આવતા અવશ્ય ફોન કરો, ડાબલિંગ કાઈ લાવવાન ું  છે? 
71. પીરસતા વાર થાય તો રાહ જ વો,તફકયો ના માુંગો. 
72. ઘરમાું વોનશિંગ મશીન તમારા સ્ક્ટેટસ માટે લીધ ું છે, કપડા તો રામો જ સારા ધ વે. માટે 

'વોનશિંગ મશીનનો ખચો કેમ કરાવ્યો ?' એવો બેવકફૂ જેવો સવાલ કરવો નફહ. 
73. રેલ્વે સ્ક્ટેશને કે એરપોટણ  પર એને નવદાય કરવા જતી વખતે ક્ારેય મોઢ ું હસત  ું ના રાખો. 

તમારા અરમાનોને દબાવી રાખતા શીખો. 
74. રાતે ઊંઘમાું બબડતા હોવ તો જે બોલોતે સ્ક્પષ્ટ બોલો, ખાસ કરીને કોઈ સ્ત્રીન ું નામ. 
75. મોબાઈલ પસણમાું મ ક્ો હોય તો રીંગ ના સુંભળાય એ કોમન સેન્સની વાત છે. સ્ત્રીઓ એ 

નસવાય મોબાઈલ ફોન ક્ાું મ કે? છે કોઈ જવાબ? 
નોંધ: 

1. આ ઉપાયો અંગે લખનાર કોઈ ગેરેંટી નથી આપતા, તેમજ ઉપાય કારગત ના નીવડે તો 
આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની તકરાર કરવી નફહ. 

2. આ ઉપાયો મેંઅજમાવેલા છે કે નફહ તેવો બેવક ફ જેવો પ્રશ્ન કરવો નફહ. બેવક ફ જેવા પ્રશ્નો 
પછૂવાની પેટન્ટ મારી પાસે છે. 

3. ઉપરના ઉપાયો પર નપષ્ટપેષણ કરી સમય બગાડવો નફહ. એટલા સમયમાું પત્નીની ઘણી 
સેવા થઇ શકે છે. 

4. ક ુંવારાઓ માટે શ ું ? એવા વાફહયાત સવાલો અહી ન કરવા. 
(લેખકન ું નામ ખબર નથી. જાણ કયે અહી લખવામાું આવશે) 

 
 

 



 

 

કૉમ્પ્્ ટર વગરન ું જીવન કેવ  ું હોઈ શકે ? 
મારી પાસે કૉમ્પ્્ ટર નથી. એના વગર માર ું કશ ુંય અટકત ું નથી, મારે એ વસાવવ ું નથી. પરુંત   
પ્રશ્નોત્તરી નવભાગ ફરફડફ.કોમ શરૂ થયો ત્યારથી શીલા ભટ્ટ મને ઈન્ટરનેટ લેવા માટે આગ્રહ કરી 
રહ્યાું છે. મારે ઘરમાું માફહતીન ું ગોડાઉન નથી જોઈત  ું. મારે તો માફહતીના વજન વગર હીંચકે 
બેસીને પે્રમાનુંદન ું ‘નળાખ્યાન’ કે વાલ્મીફકન ું ‘રામાયણ’ કે કાલીદાસન ું ‘મેઘદૂત’ કે ભારનવન ું 
‘ફકરાતાજ ણનનયમ’ કે ભવભનૂતન ું ‘ઉત્તરરામચફરત’ કે શ દ્રકન ું ‘મચૃ્છકફટકમ’ વાુંચવ ું છે. કોમ્પ્્ ટર 
સાથે જોડાયેલ ું ઈન્ટરનેટ મારાું ચરણોમાું દ નનયાભરની માફહતીનો ઢગલો ઠાલવી દે છે. કેવળ 
માફહતી તો ઘાસ જેવી છે. ઘાસ ખાવા માટે ગાય છે. માણસ તો એમાુંથી બનેલ ું દ ધ (જ્ઞાન) 
અને નવનીત (શાણપણ) પામવા માટે સજાણયો છે. જો માફહતી ખાવાથી જ્ઞાની બનાત  ું હોત તો 
ઊધઈ સૌથી મોટી નવદ્વાન ગણાતી હોત. આટલ ું કહ્યા પછી કહવેાન ું કે જો યોગ્ય નવનનયોગ થાય 
તો કૉમ્પ્્ ટર આશીવાણદ છે. હવે એના વગર નહીં ચાલે. દ નનયા ગામડ ું બની રહી છે. સરહદો 
અથણહીન બની રહી છે. ઈન્ટરનેટ ઘણ ું આપી શકે તેમ છે. એની સામે એટલો લાુંબો સમય ન 
બેસવ ું કે જીવન ખતમ થાય. કૉમ્પ્્ ટર સાથે જડાઈ ગયેલા પનતની પત્નીને ‘કૉમ્પ્્ ટર નવધવા’ 
કહ ેછે. કૉમ્પ્્ ટર નમત્ર છે, પરુંત   એ તમારા માથા પર ચડી બેસે ત્યારે શત્ર  છે. બધો આધાર 
મારા–તમારા પર છે. 
શ્રી કૉમ્પ્્ ટરાય નમ: 
કૉમ્પ્્ ટર નવધવા – ડૉ. ગ ણવુંત શાહ 
લેખકના પ સ્ક્તક ‘ગ ફતગ’ૂમાુંથી સાભાર 
 

હ ું હવે થાકી ગયો છું માણસોથી 
  

રાતને દીવસ સતત એ કુંઈને કુંઈ માગ્યા કરે 
બુંઘ આંખે, હાથ જોડે, શીશ ઝુકાવે, ઘ ુંટણીયાભેર થઈ જઈને પગે લાગ્યા કરે 
ધ પને દીવા કરે, પ જન કરે, અચણન કરે છે ને કથાકીતણન, હવન–હોળી કરે, મારી સજલેી બઘી 
વસ્ક્ત  ઓથી લલચાવે 
મને ફળફુલ, નૈવેદ ને શ્રીફળ ધરે… માગણીની રોજ માળા ફેરવે, મણકા ગણે ને કોથળીમાું હાથ 
સુંતાડયા કરે 
હ ું હવે થાકી ગયો છુું માણસોથી* 



 

 

  
આ સકળ બ્રહ્ાુંડ ચૌદે લોકમાું નીવાસ મારો છે ધરા, પાતાળ ને આકાશમાું 
તો પણ મને પ રે છે મુંદીર – મસ્ક્જીદોની જેલમાું, છુું હ ું ઘણાું ્ ગોથી કારાવાસમાું, 
હ ું એક ઉજાણર પ છુું પણ સૌ અલગ નામે, અલગ ર પે હજારો ઘમણને સ્ક્થાપ્યા કરે… 
હ ું હવે થાકી ગયો છુું માણસોથી 
  
માણસો સજીને કીઘી ભ લ મેં, આજે જ ઓ એ મ તીઓ મારી જ સજ ેછે 
હવે એ ડ બાડે છે, વીસર્જન પણ કરે છે, ઉત્સવો નામે સતત ઘોંઘાટ ગજ ેછે 
હવે રોડ પર કાઢીને શોભાયાત્રા, ડીસ્ક્કોને ડીજે. તાલમાું જાહરેમાું નાચ્યા કરે 
હ ું હવે થાકી ગયો છુું માણસોથી… 
  
માુંગણી છે એડમીશન ને પરીક્ષામાું ટકા ને નોકરી–ઘુંઘો… સગાઈને સીમુંત 
બુંગલોને કાર, સીદ્ઘી–સુંપત્તી ને રોગમ સતી… એવી અઢળક માુંગણોઓ છે અનુંત 
એ મુંતે્રલા દોરાઘાગાઓ અને તાવીજ બાુંઘી મારી કાયમ માનતા માન્યતા કરે 
હ ું હવે થાકી ગયો છુું માણસોથી…! 
લેખક: અજ્ઞાત  
 

લગ્ન પછી? 

ચુંપક: આ ફદવસનો તો મને કેટલા વખતથી ઇંતેજાર હતો  
ચુંપા: તો હ ું જાઉં  
ચુંપક: નાું, બબલક લ નહીં  
ચુંપા: હ ું મને તમે ખ બ જ પે્રમ કરો છો? 

ચુંપક: હા, પહલેા પણ કરતો હતો, આજે પણ કર ું  છુું અને આગળ પણ કરતો રહીશ. 
ચુંપા: શ ું તમે મારી સાથે દગો કરશો? 

ચુંપક: નાું, એના કરતાું તો હ ું મરી જવાન ું પસુંદ કરીશ. 
ચુંપા: શ ું તમે મને હુંમેશા પે્રમ કરશો? 

ચુંપક: હુંમેશા  



 

 

ચુંપા: શ ું તમે મને કોઈ વખત મારશો? 

 

ચુંપક: નાું, હ ું એવો માણસ નથી  
ચુંપા: શ ું હ ું તમારી ઉપર ભરોસો કરી શક ું છુું? 

(ઉપરનો સુંવાદ હવે નીચેથી ઉપર વાુંચો) 
ખીચડીમાું મીઠા જેટલો જ ભ્રષ્ટાચાર! 
 

એક વેચાણવેરા અનધકારી પાસે અમે માત્ર સો ગ્રામ ભજજયાું કે પચાસ ગ્રામ ખારી બબન્સ્ક્કટન ું પડીક ું 
આપીને અમારો કેસ પતાવી શકતા. અરે, કેટલીકવાર તો માત્ર ને માત્ર બે-ત્રણ શ્રીફળ, બટૂ 
પોબલશની ડબ્બી અને બટૂની બે જોડ દોરીમાું અમાર ું  કામ કઢાવી લેતા. 
  
સ્ક્વગણસ્ક્થ-કાયમ સ્ક્વગણમાું વસનાર ભગવાન ઇન્દ્ર છે. દેવ જેવો દેવ થઇને આ ઇન્દ્ર પોતાન ું નસિંહાસન 
જત ું ન રહ ેએ વાસ્ક્તે જાતજાતના ભ્રષ્ટાચાર કરતો. કોઇ ઋનષ આકર ું  તપ કરીને ઇન્દ્રની ઊંઘ ઉડાડી 
દે, ઇન્દ્રન ું નસિંહાસન જત ું રહશેે એવી જરાતરા બીક લાગે તો એ ઋનષનો તપોભુંગ કરવા તે એકાદ 
અપ્સરાને પથૃ્વી પર મોકલી આપતો. સ્ક્વગણમાું લગભગ સાડા ત્રણ કરોડ અપ્સરાઓ વસતી. 
આ આંકડો અમે આર.ટી.આઇ. રાઇટ ટ  ઇન્ફમેશનમાુંથી નહીં, પ રાણોમાુંથી મેળવેલ છે. આ સાડા 
ત્રણ કરોડ પૈકી ઉવણશી, અલુંબ ષા, નતલોત્તમા, ધતૃાચી, ક ુંડા, મુંજ ઘોષા, મેનકા, રુંભા અને સ દેષી 
મ ખ્ય છે, એ પછી ૧૦૬૦ નોંધપાત્ર અપ્સરાઓ હતી. (આ બધી નવગત મારા જ્ઞાનના પ્રદશણન કે 
કોઇ રનસક વાચકના મોંમાું પાણી લાવી તેને વહલેા વહલેા સ્ક્વગણવાસી કરવાની લાલચ આપવા 
નથી લખી.) એ બધી શાપણ-શટૂરો હતી એ જમાનાની. 
  
ટૂુંકમાું એ જમાનામાું તેમજ હ ું સેલ્સ-ટેસસની પે્રન્સટસ કરતો હતો ત્યાું સ  ધી ભ્રષ્ટાચારમાુંય સસ્ક્તાઇ 
હતી. કદાચ આ જ કારણે આવો પાનપટ્ટી, ચા-પાણી કે નાસ્ક્તા જેટલો, ખીચડીમાું મીઠા જેટલો જ 
ભ્રષ્ટાચાર હોવાને કારણે તેને દૂર કરવા માટે અણ્ણા હજારે જેવા અનત ભલા માણસ પાસે 
આમરણાુંત ઉપવાસ કરાવવાની જરૂર નહોતી પડતી. થોડાક રૂનપયા માટે થઇને કોઇ સજ્જને શા 
માટે ખાધા-પીધા વગર મરી જવ ું પડે! 
  
પારકી પુંચાત કોને કહવેાય? એવ ું મને પછૂયા પછી ગીધ કાકા એનો જવાબ આપતાું બોલ્યા: 
‘પોતાના દેશમાું શ ું ચાલી રહ્ ું છે એની બચિંતા કરવાને બદલે અમેફરકા કહ ેછે કે ભારતમાું આજકાલ 



 

 

જે ભ્રષ્ટાચાર ૂલ્યો-ફાલ્યો છે એને કારણે પચાસ ટકા ભારતીયો હતાશ થઇ ગયા છે. અમેફરકાની 
પબ્બ્લક ઓનપનનયન એજન્સીએ તાજેતરમાું પ્રગટ કરેલ નવા સવેક્ષણ પ્રમાણે દેશમાું ભ્રષ્ટાચારની 
સમસ્ક્યા બબલક લ વકરી ગઇ છે અને આ કારણે ભારતની અડધો અડધ પ્રજા ત્રાસીને હતાશ થઇ 
ગઇ છે.’જોકે હકારાત્મક રીતે જોવા જઇએ બાકીની પચાસ ટકા પ્રજાને ભ્રષ્ટાચાર સામે ખાસ કોઇ 
ગુંભીર ફફરયાદ નથી. 
  
એ લોકો લેતી-દેતીને એક વ્યવહાર ગણી ચાલે છે, એનો અથણ એવો નથી કે માત્ર ને માત્ર અણ્ણા 
હજારેને જ ભ્રષ્ટાચારની ખબર છે. અને-અને અમેફરકા તો ભારત પાસે બેબી અમલૂ છે. એની ઉંમર 
કેટલી? માુંડ પાુંચસોથી સાડા પાુંચસો વરસની. એના કરતાું તો અમાર ું  અમદાવાદ ઉંમરમાું મોટ ું, તે 
છસો વષણન ું છે ને ભારતની ઉંમર તો હજારો હજારો વષણની છે. તેની પાસે સુંસ્ક્કારોનો પ રાણો વારસો 
છે, એમાું થોડો ભ્રષ્ટાચાર પણ ઘસૂી ગયો હોવાની અમને પાકી જાણ છે. 
  
એટલે તો કોઇ રાજ્યનો મુંત્રી ખ રશી મેળવવા કે બચાવવા ભ્રષ્ટાચાર આદરે તો અમે એ ભ્રષ્ટાચાર 
સામે આંખ આડા કાન કરીએ છીએ. ઉ. ત. જયલબલતા. તેણે આચરેલ ભ્રષ્ટાચારની ખબર હોવા 
છતાું તેને એ. રાજા જેટલો ભ્રષ્ટાચાર કરવાની તક મળે એ માટે થઇને તેને અમે સુંપણૂણ બહ મતી 
આપી-કોઇનો પણ સાથ લીધા વગર એકલે હાથે લ ૂુંટ ચલાવી શકે એ જ અમારી ભાવના છે. 
  
આમ ભ્રષ્ટાચાર તો એ પછી ધરતી પર રાજા ભોજ, ચાણક્વાળો ચન્દ્રગ પ્ત, અકબર, અહમદશાહ 
બાદશાહ, ગાુંધીજી અને કનવવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના સમયમાું હતો. ટાગોરનાું ભાભી કાદમ્બરીએ 
તદ્દન ્ વાનવયે આત્મહત્યા કરી નાખી હતી. તેની લાશન ું પોસ્ક્ટમોટણમ ન થાય એ માટે રૂનપયા 
પાુંચની લાુંચ આપવી પડી હતી. આવા ફકસ્ક્સામાું આબરૂદાર પફરવારની પ ત્રવધનૂા ડેડ બોડીન ું 
પોસ્ક્ટમોટણમ નહીં કરાવવાનો ભાવ આજકાલ કેટલા લાખ (કે કરોડ) રૂનપયા ચાલે છે એ જાણવાન ું 
મન છે. 
  
ટૂુંકમાું એ જમાનામાું તેમજ હ ું સેલ્સ-ટેસસની પે્રન્સટસ કરતો હતો ત્યાું સ  ધી ભ્રષ્ટાચારમાુંય સસ્ક્તાઇ 
હતી. કદાચ આ જ કારણે આવો પાનપટ્ટી, ચા-પાણી કે નાસ્ક્તા જેટલો, ખીચડીમાું મીઠા જેટલો જ 
ભ્રષ્ટાચાર હોવાને કારણે તેને દૂર કરવા માટે અણ્ણા હજારે જેવા અનત ભલા માણસ પાસે 
આમરણાુંત ઉપવાસ કરાવવાની જરૂર નહોતી પડતી. થોડાક રૂનપયા માટે થઇને કોઇ સજ્જને શા 
માટે ખાધા-પીધા વગર મરી જવ ું પડે! 



 

 

  
વેચાણવેરા અનધકારીઓને ન્યાય આપવા ખાતરેય કહવે  ું જોઇએ કે તે ફરઝનેબલ હતા, હજમ થાય 
એટલ ું જ ખાતા. આથી એક વેચાણવેરા અનધકારી પાસે અમે માત્ર સો ગ્રામ ભજજયાું કે પચાસ ગ્રામ 
ખારી બબન્સ્ક્કટન ું પડીક ું આપીને અમારો કેસ પતાવી શકતા. અરે, કેટલીકવાર તો માત્ર ને માત્ર બે-
ત્રણ શ્રીફળ, બટૂ પોબલશની ડબ્બી અને બટૂની બે જોડ દોરીમાું અમાર ું  કામ કઢાવી લેતા. જોકે એની 
બાજ ની કેબબનમાું બેસતો બીજો ઓફફસર એના પર બીજાના ભાવ બગાડવા બદલ ગ સ્ક્સે થઇ તેને 
વારુંવાર ઠપકો આપતો. 
  
તો અન્ય એક અનધકારીને અમારા અસીલે પચાસ રૂનપયા આપ્યા તો એ નસદ્ધાુંતવાદી અનધકારીએ 
પચ્ચીસ પાછા આપતાું કહ્ ું: ‘હ ું આનાથી વધારે નથી લેતો.’ અમે આન ું કારણ પછૂતાું તેણે 
નનખાલસતાપવૂણક જણાવ્્ ું કે આપણે મોટી રકમની માગણી કરીએ તો કોઇ છટકામાું પકડાવી દે. 
જ્યારે પચ્ચીસ રૂનપયા ઓફફસરને આપતાું કોઇની આંતરડી ના કકળે. બોલો, માર ું  લોજજક ખોટ ું છે? 
એ પણ ખર ું  કે અમારા વખતમાું વેચાણવેરા અનધકારીઓ ઇશ્વર તેમજ એન્ન્ટકરપ્શન બ્રાન્ચથી, 
ઇશ્વરથી ઓછા, એન્ન્ટકરપ્શનવાળાઓથી વધારે ડરી ડરીને ચાલતા. 
  
એક સેલ્સટેસસ ઓફફસર તો કેસ શરૂ કરતા પહલેાું જ અમને સચૂના આપી દેતો કે ટેબલન ું ખાન ું 
ખ લ્લ ું છે, ઉપરવાળાના નામ પર જે કુંઇ રૂનપયા મકૂવા હોય એ મકૂી દેજો, હ ું ટોઇલેટ જઇને આવ ું 
છુું, કેસ બાબત ફફકર-બચિંતા ના કરશો, શ ું સમજ્યા? ને મારો વેપારી મુંફદરમાું રૂનપયા મકૂતો હોય 
એટલી શ્રદ્ધાથી ટેબલના એ ઉઘાડા ખાનામાું રૂનપયા સરકાવી દેતો ને કેસ પતી પણ જતો. એ 
અનધકારીઓની ઓનેસ્ક્ટી બબયોન્ડ ડાઉટ, એકવાર લાુંચ લીધા પછી પ્રામાબણકતાથી કેસ પરૂો કરી 
આપે, ને એમાું ઓફડટ પણ ન આવે. 
 
એક ઉપલા અનધકારી લાુંચ લેતા નહીં કે કેસ સરખી રીતે પરૂો કરતા નહીં ને પોતાની ઓનેસ્ક્ટી 
બાબત જાહરેમાું ગવણ કરતાું છતાું ફદવાળીના અઠવાફડયા પહલેાું અમને શોધી, બોલાવી કહતેા: 
‘તમારી શ ભેચ્છાઓના પ્રતીક રૂપે આ ફદવાળી પર મને મીઠાઇ ન મોકલશો, એના નવકલ્પે એક 
ફકલો સકૂા મેવાન ું બોસસ પહોંચાડજો.’ બસ, આ મજા હતી, અણ્ણા હજારેની જરૂર નહોતી પડતી. 
સાભાર: ઈદમ ્તતૃીયમ ્, નવનોદ ભટ્ટ 
 



 

 

U.S. એમ્બસીમાું મસ્ક્ત ઈંટરવ્્  
સૌજન્ય: સુંદેશ 

 

VI SA સ્પેલલિંગનો ઉચ્ચાર તવસા જ થાય પણ આપણે ગ જરાતીઓ હુંમેશાું તવઝા જ બોલીએ. બોલે 
તો અપ ન કા અંગત સ્ટાઈલ હૈ! અમેહરકાના તવઝા મેળવવા એ લગભગ ગ જરાતીઓન ું સપન ું હોય 
છે ને હ ું પણ એમાુંનો એક છું. કોઈ પણ ગ જરાતી U.S.ના તવઝા મળે એટલે જાણે એના છોકરાનાું 
લગ્નના વરઘોડામાું ઐશ્વયાા ને મલ્લલકા મફત નાચવા આવી હોય અને જે આનુંદ વરના બાપને 
થાય એવો રાજીપો હફલ થાય. આપણી ગ જરાતી પ્રજામાું જ ઘણાું લોકો એવા છે જે અમેહરકા જવા 
માટે 'કુંઈ પણ' કરવા તૈયાર છે પછી ભલે ત્યાું જઈને 'કુંઈ પણ' કરવ ું પડે. 
 

તવઝાનો ઇન્ટરવ્ય ૂજ્યારે આવે છે ત્યારે અચરજની વાત એ હોય છે કે જે લોકો કદી U.S. નથી ગયા 
કે એપ્લાય પણ નથી થયા એ બધા જ તમને બીવડાવવા લાગે છે. પેલલો સવાલ તો પછૂશે જ! 
ઓલય  ગોખી નાુંખજો! ફલાણા ડોક્ય મેન્ટ તો રાખવા જ પડશે! ઢીંકણો જવાબ તો ગોખી નાુંખજો 
નકર મયાા સમજજો! બાપ રે! ગત અઠવાહડયે બાુંદ્રા ક લાાની U.S. એમ્બસીમાું ઇન્ટરવ્ય ૂનક્કી હતો. 
મારી ટીમમાું છ કલાકારો તો સાર ું એવ ું ભણેલા હતા પણ બ દ્ધિનો લઠ્ઠ હતો મુંજીરાવાદક ચકો. ચકો 
છેલલાું દસ વરસથી મારી સાથે ડાયરાના પ્રોગ્રામોમાું મુંજીરા વગાડે છે અને પ્રોગ્રામ પરૂો થાય પછી 
માર ું મગજ વગાડે છે. કાયાક્રમ ન હોય ત્યારે હરક્ષા ચલાવી લયે. ડાયરાની ભભક જોઈ ઈ હવે 
ફુલટાઈમ મુંજીરાવાદક થઈ ગયો છે. ચકાને મુંજીરા તસવાય કલાકે્ષત્રમાું કશ ું આવડત ું નથી છતાું ઇ 
ક્યાુંય મોળો ન પડે. ચકાના કાળજામાું કોન્ન્ફડન્સના કોથળા ભરેલા છે. સ્હજે પણ પોતાના મગજને 
તસ્દી દીધા વગર હવે સામેવાળાના મગજનો ફાલ દા બનાવી શકે છે. 'ચીહડયાઘર'ના 
ગધ્ધાપ્રસાદની જેમ ચકો પણ અમેહરકાના તવઝા માટે મ ુંબઈ આવ્યો. 
 

ચડાવી લ્યો તમે જ વાુંચી લ્યો આ સવાલએજન્ટે ચાલીસ પ્રશ્નોન ું લીસ્ક્ટ કરાવ્્ ું કે આમાુંથી કાુંઈ 
પણ પ છાશે, હવે ચકાને એન ું પોતાન ું સરનામ ું યાદ રહતે  ું નથી. એ ચાલીસ સવાલો શેનો ગોખે? 

બીજા બધાયે તો જવાબ ગોખી નાુંખ્યા. U.S. એમ્બેસીમાું ઇન્ટરવ્્ ૂશરૂ થયા. અમારા છ જણાનો ત્રણ 
ત્રણ નમનનટમાું વારો પતી ગયો, પરુંત   ચકાનો ઇન્ટરવ્્ ૂદસ નમનનટ હાલ્યો. U.S. એમ્બેસીને અમારા 
ચકાએ કેવી ગોટે  જવાબુઃ 

પ્રશ્ન : તમે આની પહલેાું અમેહરકા ગ્યા છો? 



 

 

ચકો : ના સાહબે, ગઢકા, મ ુંજકા, રબાહરકા ગ્યો છું ને તમે આજ લગી ક્યાું કોઈ'દી બોલાવ્યો તુંઈ 
જાય? 

પ્રશ્ન : તમારા ટરૂ ઇન્ચાર્જ કોણ છે? 

ચકો : મેં હમણાું જ B.S.N.L.ન ું સો રૂતપયાન ું હરચાર્જ કરાવેલ ું છે. 
પ્રશ્નુઃ તમે કેલલફોત નયામાું પ્રોગ્રામ આપવા જવાના છો? 

ચકો : થેલેસેતમયા મારા ક ટ ુંબમાું કોઈને નથી સાહબે. કાું ખોટા આળ નાુંખો? નખમાું'ય રોગ નથી 
નકર થોડા અમેહરકા લગી પ ગીએ? 

પ્રશ્ન : તમે ટેમ્પામાું કોને ત્યાું રોકાવાના છો? 

ચકો : ટેમ્પામાું થોડા રહીએ સાહબે. મસ્તીની હોટલ  હઈશે ચકાચક! ટેમ્પામાું તો આંયા પણ નથી 
રહતેા. બાપાને ઘરનાું ઘર છે. ફલળયામાું નળ છે ને છોકરાું લાઈનસર છે. (એમ્બસીવાળો ધોલળયો 
માથ ું ફૂટે છે ને ભાર્ષાુંતર કરવાવાળી છોકરી રોવા જેવી થઈ જાય છે.) 
પ્રશ્ન : પેસ્ન્સલવેતનયામાું તમારો ક્યાું પ્રોગ્રામ છે? 

ચકો : હ ું પેસ્ન્સલ વાપરતો જ નથી. ક્યો તો બોલપેન આપ ું, છ રૂતપયાવાળી છે હાઈતલાસ હાલશે. 
પ્રશ્ન : ન્ય જસી આની પહલેાું તમે જોય ું છે? 

ચકો : જસી હ ું નવી જ પહરે ું છું ને ગુંજીચડ્ડી તસવાય જૂનાું કપડાું પહરેતો નથી. 
પ્રશ્ન : એટલાન્ટા કે લાસવેગાસમાું કોઈ તમાર ું ઓળખીત  ું છે? 

ચકો : ઘરન ું એન્ટેના હમણાું જ તટૂી ગ્ય ું છે અને ગ્લાસ સાથે નથી લાવ્યો પણ ઘરમાું છ ગ્લાસ છે 
કાચના ને ઇ પણ વાપયાા વગરના! 
પ્રશ્ન : તમે જેની સાથે અમેહરકા જવાના છો એ સાુંઈરામ દવે શ ું કરે છે? 

ચકો : એ'યને ટેસડા કરે છે. વાુંહ ેબેઠા છે બોલાવી લાઉ? 

પ્રશ્ન : તમે અમેહરકા શ ું કરવા જાવ છો? 

ચકો : મજા કરવા. 
પ્રશ્ન : તમે અમેહરકામાું રોકાઈ જાશો? 

ચકો : તો પછી ઇન્ન્ડયામાું ચાર બેંક ના હપ્તા કોણ ભરશે? 

પ્રશ્ન : (તનસાસો નાુંખીને) ઓહ માય ગોડ! તમારો એક પણ જવાબ મને સમજાતો નથી, તમને કેવી 
રીતે તવઝા આપ ું? 

ચકો : ઈ આ વચેટ બહનેને ઇંગ્ગ્લશ કરતાું ન આવડ્ ું એનો ડખો હઈશે. બાકી સાહબે મેં તમારા 
એકેય સવાલને ઠેકાડયો નથી. આમાુંથી કાુંઈ ખોટ ું હોય તો તમારી મા મરે! મેં સુંધાયમાું 'હા' જ 
પાડી છે ને તમારા દેશને તો 'હા' પાડે એવાું જ બકરાુંઓની જરૂર છેને! 



 

 

 

ધોલળયો બે ગ્લાસ પાણી પીને ચકાને નહીં પણ એના ભોળપણ અને કોન્ન્ફડન્સને તવઝા આપી ધ્યે 
છે. અમારા છ જણાના શ્વાસ અધ્ધર છે. અમને સુંધાયને તવઝા મળ્યા તો ઊપડશ ું અમેહરકા નહીંતર 
ચકો એકલો સ્ટેચ્ય  ઓફ લીબટી હઠેે બેસીને મુંજીરા વગાડશે, બીજ ું શ ું! 
 
 

પરણેલો પ ર ષ કેવી રીતે ઓળખાય..?  
અમને એક ફદવસ નવચાર આવ્યો કે સ્ત્રીઓ પરણેલી છે કે ક ુંવારી તે તો તરત ઓળખાય 
છે….પણ આ ભમરાળા કળાકાર પ ર ષને કેવી રીતે ઓળખવો.? 
સ્ત્રીઓ એ માથામાું નસિંદૂર ક્ ણ હોય…કે ગળા માું મુંગલ સ ત્ર પહે્  ણ હોય તો તેની પાસે લગ્નન ું 
પાક  લાઈસન્સ છે એમ કહી શકાય…અને ધારો કે એમ ન હોય તો પણ સ્ત્રીના ચહરેા પરન ું 
નવજયી ક્સ્ક્મત,ચહરેા પરન ું ગ માન, શારીફરક વૈભવ(ચારે ફદશામાું), ફફકર વગરની ચાલ જેવા 
લક્ષણો હોય તો તે કોમલાુંગીની સ હાગીની જ હશે એમ કહી શકાય…. 
પણ પ ર ષો માું યાર ખબર જ ના પડે કે ભાઈ ખીંટીએ ભરાઈ ચકૂ્ા છે કે હજ  બાકી છે….!. 
તો નમત્રો નવનવધ સવે.,નનફરક્ષણો તથા તજજ્ઞો સાથેની ચચાણ નવચારણા ના ફળ સ્ક્વર પ પરબણત 
પ ર ષોને ઓળખવા માટે, જાહરે જનતાના લાભાથે નીચેના તારણો રજૂ કરવામાું આવે છે… 
- જેના ચહરેા સામે જોતાજ દયાનો ભાવ આવે..જેને દોડીને મદદ કરવાન ું મન થાય…જેના 
હાલહવાલ પછૂવાન ું મન થાય,બેહાલ કોણે કયાણ છે એમ પછૂીને એને દ :ખી તો ન જ કરાય 
ને..?જેને ફહિંમત આપવાન ું મન થાય.. 
- જે હુંમેશા નીચી મડૂી રાખીને ચાલતો હોય છે..  કેમ જાણે નીચે વેરાઈ ગયેલ ું સ ખ ન શોધતો 
હોય…! 
- જે ખબૂ જ ઓછુ બોલતો હોય, વચ્ચે ક્ારેય ન બોલતો હોય,સામે દલીલ ક્ારેય ન કરતો 
હોય…અને સતત ભલે..સાર ..ગમશે…ચાલશે…ફાવશે….વાુંધો નહીં…..તમે કહો એમ….કામ થઈ 
જશે…આજે ઉપવાસ છે….એવા વાક્ો ફદવસ માું અનેક વાર બોલતો હોય છે…. 
- જેના ચહરેા પર અને શરીર પર હારેલા યોધ્ધા જેવા હાવભાવ હોય છે…ચહરેા પર અને શરીર 
પર નાનામોટા ઘા ના નનશાન હોય છે…..તો ક્ારેક પાટાનપિંડી કરેલ હોય છે ખાસ કરીને ઘરેથી 
જ નનકળયા હોય છે ત્યારે… 



 

 

- જે ઘરમાું હોય ત્યારે મોટેભાગે મૌનવ્રત પાળતો હોય છે…અને ઘરેથી બહાર નનકળતાું જ મોટે 
થી બોલતો હોય છે…સતત બોલતો હોય છે….ક્ારેક કારણ સહીત અને ક્ારેક કારણ રહીત 
હસતો હોય છે… 
- જે પોતાના જ ઘર માું ર મ બુંધ કરીને એકલો જ, કોઈની મદદ વગર અનપ્રતમ ફહિંમતથી 
ઓશીકાને ઓશીકાથી ફટકારતો હોય છે અને બોલતો હોય છે ‘લે…લેતી….જા..’ લે …લેતી…જા’… 
- જે પહલેી તારીખે રાજાપાઠ માું અને ૨૦ તારીખ પછી કકડાબાલસૂ થઈ લોન માટે પછૂપરછ 
કરતો હોય છે… 
- જે વાતવાત માું હુંમેશા એમ બોલતો હોય છે કે.”આ બધો નશીબનો ખેલ છે ભાઈ…માણસ તો 
ઈસ્ક્વર સામે મગતર ું છે…ધા્ ું તો ધણીન ું થાય..(કે ધણીયાણીન ું..?) 
- જે ઘરે હોય ત્યારે વારુંવાર એમ બોલતો હોય છે..”પત્તર ના ઝીંક…,પત્તર ના ખાુંડ…, મગજન ું 
દહીં ના કર …માથાકટૂ ના કર…કહ્ ું એમ કર…,લોહી ના પી”….(માુંકડ, મચ્છર માટે થોડ ું રહવેા 
દે..) 
- ઉનાળાના વેકેશન માું એ જો ખબૂ ખ શ દેખાતો હોય તો માનવ ું કે પત્ની નપયર ગઈ હશે કે 
પછી જવાની તેયારી ચાલતી હશે… 
- જે ઓફફસથી ઘરે જતો હોય તો હાથમાું થેલી તો પકડેલી હોય જ… 
- જો પ ર ષ અને સ્ત્રી સાથે હોય અને પ ર ષ બે ડગલા આગળ ચાલતો હોય તો માનવ ું જ કે 
પનત-પત્ની જ હશે…. 
- જે હુંમેશા ભજન ગાતો હોય…..”કોઈ કોઈન ું નથી રે કોઈ કોઈન ું નથી રે”,…”દ :ખી મન મેરે 
સ ન મેરા કહનેા જહાું નહીં ચૈના વહાું નહીં રહનેા…” 
- જે ઘરે આવતા જ મોટા અવાજે ટીવી ચાલ  કરી ટીવી સામે બેસી જાય છે…… 
- જે પ ર ષ સ્ત્રી સાથે રહતેો હોય અને એ સ્ત્રીની બથણ ડે દર વષે ભલૂી જતો હોય….વળી એની 
સજા પણ દર વષે ભોગવતો હોય…એ પ ર ષ પરણેલો હોય એમ જાણ….આ જ પ ર ષ લગ્ન 
પહલેા એ જ સ્ત્રી ને રાતે્ર ૧૨ વાગે બથણ ડે નવશ કરતો હોય છે…. 
- જે પ ર ષ ઓફીસ માું ઓવરટાઈમ કરવા હુંમેશા રાજી હોય છે 
– જે લગ્ન નવષે બોલતો હોય છે “લગ્ન તો ભાઈ લાકડા ના લાડ  છે…” (લાડ  ખાવા જતા 
બાપડાના દાુંત હલી ગયા હોય છે...) 
- જે કાન બુંધ કરી આખો ફદવસ છાપા માું મોંઢ  નાખીને બેસી રહ ેછે અને..હ ું…હાું….હુંમ..એવા  
જવાબો આપતો હોય છે… 



 

 

- જે એક બ ક સતત વાુંચતો હોય છે અને નન:સાસા નાખતો હોય છે એ છે ‘બેંકની પાસબ ક’ 
- જે હુંમેશા પોતાના ભવ્ય ભતૂકાળને વાગોળતો હોય છે અને પોતે કેવો પરારમી હતો એની 
વાતાણ કરતો હોય છે… 
- જે માથાના વાળ ગણતો ગણતો ઓળતો હોય કે પછી ઓળતો ઓળતો ગણતો હોય છે… 
- જે સ ુંદરતાનો અનત ચાહક હોય છે…ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ પ્રત્યે પક્ષપાત હોય છે…એક નસવાય… 
લેખક:અજ્ઞાત 
 

પત્ની સાથેન ું ઘષણણ ટાળવાના 25 ઉપાયો 
1. એ કારણ વગર 'ક્ ટ' બનવાની કોનશશ કરતીહોય ત્યારેસાવચેત રહવે  ું..! 
2. તમારી પત્ની બને્ન હાથ કેડ પર મકૂીને અનનમેષ નયનેતમારી સામે જોઈ રહી હોય......ત્યારે 
બધ ુંજ સાચેસાચ ું કહીદેજો! એ સમય રોમાન્ન્ટક થવાનો નથી! 
3. એ જો આંખો નચાવતા નચાવતા 'ત ઝે ઝમીંપે બ લાયા ગયાહૈ મેરે લીયે...' ગાતી હોય તો 
એણે સોંપેલ ું કામ બમણા ઉત્સાહઅને સ્ક્ૂનતિથી કરવા માુંડજો! 
4. 'ઘરકામમાું મદદ'નો અથણ સ્ક્કલૂ અને લગ્નજીવનમાું જ દો જ થાય છે એ બને તેટલ ું ઝડપથી 
સમજીલો એટલ ું સાર ું ! સ્ક્કલૂમાું મદદ મળતી હતી, લગ્નજીવનમાું કરવાની હોય છે! 
5. 'ચ પચાપ બેસો' આ વાક્ તમને કે.જી.-નસણરી બાદ છેક લગ્ન પછી સાુંભળવા મળશે! આવ ું 
જ્યારે કહવેામાું આવે ત્યારે કોઈપણ દલીલ કયાણ વગર એ પ્રમાણે કરો! 
6. એ તમારી પછૂપરછ કરે અથવા તમારી પાસબ ક કે ડાયરી તપાસે તો બોબચયા સ્ક્ટ ડન્ટની 
જેમ 'લેસન' બતાવી દેજો! 
7. 'જ્યાું ન પહોચે કનવ ત્યાું પહોચે પત્ની' - આ નવી કહવેત યાદ રાખો! કોઈની પણ કલ્પના 
બહારન ું તમાર ું બહાન ું એ આસાની થી પકડી પાડશે, માટે સાચ ું જ બોલવાનો નનયમ રાખો! 
8. 'એમને શક કરવાનો હક છે, એ મારા ફદલની ધકધક છે' આ સ ત્ર ગોખી નાખો. એના દરેક 
પ્રશ્નોનો નવગતવાર જવાબ આપો.એમાું પણ કાપલીબાજ નવદ્યાથીની જેમ પ્રશ્નના 
જવાબનીશરૂઆતના બે વાક્ોસવાલ સુંબુંનધત રાખીને પછીફફલ્મીગીતના શબ્દો ઠપકારશો તો 
પણ ચાલશે. 
9. તમારા કાુંસકામાુંથી એના વાળન ું ગ ૂુંચળું નીકળે ત્યારે ગ સ્ક્સેથવાને બદલે યાદ કરો કે તમે 
એક જમાનામાું એની ઝુલ્ફોનાઆનશક હતા અને એની ઝુલ્ફોની છાુંવમાું સ વાના તમનેઅભરખા 
હતા! 



 

 

10. પત્ની સાથે શોનપિંગ કરવા જાવ ત્યારે તમાર ું સુંપણૂણ ધ્યાન શોનપિંગમાું હોવ ું જોઈએ, સેલ્સ 
ગલણ તરફ નફહ! 
11. 'ઘેર ઝઘડો ન થાય એવા અઢીસો ભીંડા અને પાચસો ગ્રામફ્લાવર આપ' - આવી રીતે 
ઓડણર આપવાથી શાક સસ્ક્ત  ું અનેસાર ું મળશે, ઉપરાુંત વીણવાની માથાકટૂમાુંથી બચી જશો! 
શાકવાળો પરણેલો હશે તો થોડ ું શાક વધારે આપશે એ નફામાું! 
12. એના ડાયેટીંગ પ્લાનની કદી મજાક ઉડાવશો નફહ. પછી ભલેએ પાુંચમાુંથી એક રોટલી ઘી 
વગરની ખાવી એને જ ડાયેટીંગ ગણતી હોય. 
13. પત્ની કામમાું અનતશય વ્યસ્ક્ત હોય અને તમે તદ્દન નવરાહોવ તો પણ નવરા દેખાતા 
નફહ. આમાું વધ  ચોખવટની અમનેજરૂર લગતી નથી! 
14. એ જ્યારે તમે રખડતા મ કેલા મોબાઇલના ચાર્જર- કેબલ, છાપા, રીમોટ, કપડા, ગુંદામોજા, 
હેંડ-કી, ટ વાલ વગેરેને ઠેકાણે મ કતી હોય ત્યારે એને તમારી કોઈ ખોવાયેલી વસ્ક્ત   શોધી 
આપવાન ું કહશેો નફહ! 
15. થાળી પીરસવા માટે સીરીયલની વચ્ચે આવતા બે્રકમાું જ નવનુંતી કરો! દરમ્યાનમાું ટાઈમ 
પાસ કરવા સીરીયલોમાું રસ લેવાન ું રાખો તો કુંઈ ખોટ ું નથી. એકતા કપરૂ એમાું ને એમાું જ 
બે પાુંદડ ેથઇ છે! 
16. ટી.વી. પર આવતા રસોઈ શોમાું જોયેલી કોઈપણ વાનગી બનાવવાની એને ફરજ પાડશો 
નફહ. અને ધારો કે એ કોઈ નવા જ પ્રકારની થાઈ, મેક્સસકન કે કોન્ટીનેન્ટલ વાનગી બનાવે તો 
એના શ ું વખાણ કરવાએ અગાઉથી નવચારી રાખો, કારણ કે વાનગી ખાધા પછી કુંઈ સ ઝશે 
નફહ! 
17. પડોશીને ત્યાુંથી આવેલી વાનગીને ભલેૂ ચ કે વખાણશો નફહ! 
18. કચરો વાળયા પછી સાવરણી કદી ઉભી મ કશો નફહ, એમ કરવાથી ઝઘડો થાય છે એવ ું 
કહવેાય છે. છેવટે 'સાવરણી ઉભી કેમ મકૂી' એ બાબતે પણ ઝઘડો થઇ શકે છે. 
19. લગ્નજીવનમાું ત્યાગન ું મહત્વ છે અને જે ગહૃત્યાગ કરી શકે એ સૌથી સ ખી હોય છે. 
નવખવાદ ટાણે આ સ ત્રનો ઉપયોગ કરીને સ ખી થાવ. ્ દ્ધમાું આને વ્્હૂાત્મક પીછેહઠ કહ ેછે! 
20. વાદ-નવવાદના ફકસ્ક્સામાું જીતીને દ ુઃખી થવાને બદલે હારીને સ ખી રહો એવ ું અન ભવીઓ કહ ે
છે! 
21. ઝઘડામાું અવાજની માત્રા મહત્વની છે, શબ્દો નફહ; તમારો અવાજ હુંમેશા ધીમો રાખો. 



 

 

22. ઝઘડાન ું એક કારણ તમારી જાતને નનદોષ સાબબતકરવાની તમારી વનૃત્ત હોય છે, જ્યારે 
સ્ત્રીઓ ક દરતી રીતેજનનદોષ હોય છે! અને આ વાત તમારા ભેજામાું ન ઉતરતી હોયતો તમે 
સ ખી થઇ રહ્યા બોસ! 
23. એમની અદાઓને વખાણતા રહવેી! આ નવષયે માથ ું ખુંજવાળવાની ફરયાને પણ અદા જ 
ગણવી! 
24. એમને ઈશ્કના સમુંદરમાું ડબૂાડી રાખો! સહજેવાર પણ એમની મ ુંડી બહાર નીકળશે તો 
આખ ું અઠવાફડ્ ું ઢેબરાું થાય એટલી મેથી મારશે! 
25 આ બધ ું કરવા છતાું પણ અમારે ઘરમાું ઝઘડા થાયછે અને પત્ની વાસણો પછાડે છે તો 
અમારે શ ું કરવ ું? એનો પણઉપાય પણ અમે શોધ્યો છે અને જાતે અજમાવી પણ જોયો છે! 

ઉપાય સાદો છે. 
પત્ની જ્યારે ગ સ્ક્સામાું વાસણો પછાડતી હોયત્યારે તમે તમને આવડતા હોય એ શ્લોકો મોટા 
અવાજે બોલવાન ું ચાલ  કરી દે જો! આથી પડોશીઓને લાગશે કે ઘરમાુંઆરતી થાય છે! ઘરમાું 
કયા દેવની પજૂા થાય છે એ કોઈને કહતેા નહી. 
 
 

બસ હવે તો એક મહહનો...રીટાયડા થવા માટે...પછી શાુંતી! 
  
  

બસ હવે તો એક મફહનો… છેલ્લો મફહનો…પછી પત્નીની….અન રાધાની બધી ફફરયાદ દૂર થઈ જશે. 
પછી તો સમય જ સમય છે. હવે પત્નીના સાનન્નધ્યમાું રહવેા મળશે. સાચા અથણમાું અમાર ું  
સહજીવન શરૂ થશે. જજિંદગી માણવાની તક હવે જ મળી છે. અન ની બધી ફફરયાદ હવે દૂર થશે. 
આટલા વરસો કુંપનીને આપ્યા. હવે મારા સમય પર અન નો પરૂો અનધકાર છે. એની બબચારીની 
બધી ફફરયાદ સાચી છે. કાલથી જીવન બદલાશે…બધી ઘરેડમાુંથી બહાર નીકળી જીવન શાુંનતથી 
આરામથી વીતાવશ ું. બસ હવે તો મારી પાસે બધા માટે સમય જ છે. અને પછી તો….જજિંદગી એક 
સફર હૈ સ હાના….. 
ટાઈ બાુંધતા બાુંધતા યશવુંતભાઇ ગણગણી રહ્યાું. ચહરેા પર ક્સ્ક્મતની એક લહરેખી ફરી વળી. 58 
વરસની ઉંમર થઇ હતી પણ લાગતા હતા 50 જેવા. બબલક લ તુંદ રસ્ક્ત. આ તો કુંપનીની 
વયમયાણદાની પોલીસીને લીધે નનવનૃત્ત આવી પડે તેમ હતી. બાકી કામથી ક્ાું થાકયા હતા ? 
થાકવાની તો વાત જ ક્ાું હતી ? કામનો એક નશો હતો. સારી કુંપનીમાું જનરલ મેનેજરની 
પ્રનતષ્ઠાભરી પદવી હતી. માન હત  ું, ઇજજ્ત હતી, સત્તા હતી. જોકે તેમના વકોહોબલક સ્ક્વભાવની 



 

 

પત્નીને હુંમેશા ફફરયાદ રહતેી : ‘તમે હુંમેશા મોડા આવો છો. બસ કામ, કામ ને કામ. કોઈ ફદવસ 
શાુંનતથી સાથે બેસવા ન પામીએ. તમારી કુંપની કયારેય મળે જ નહીં.’ આ તેમની હુંમેશની 
ફફરયાદ હતી. અને વાતે ય સાચી હતી. પોતે ઘરમાું કે પત્નીને પરૂતો સમય નથી આપી શકતા 
તેનો એહસાસ યશવુંતભાઈને પણ હુંમેશા રહતેો. પરુંત   કુંપનીની જવાબદારીને લીધે ઘર કે પત્ની 
માટે ખાસ સમય ન ફાળવી શકતા. 
  
પરુંત   હવે સુંજોગો બદલાવાના હતા. હવે પોતે પત્નીની ફફરયાદ દૂર કરી શકશે. ઘરમાું પરેૂપરૂો 
સમય આપી શકાશે. નનરાુંતે હીંચકા પર બેસીને છાપ  વાુંચવાન ું અને કડક, મીઠી ગરમાગરમ ચા…. 
વાહ…. મજા આવી જશે. ચા પીતા પીતા પત્ની સાથે દ નનયાભરના ગપ્પાું મારશે. પૌત્ર સાથે રોજ 
સાુંજે બગીચામાું રમશે. બસ… હવે ઘણ ું કામ ક્ ું….હવે જજિંદગી માણવાની….એક એક પળ 
જીવવાની. બીજા કોઇ પ્રશ્નો હતા નહીં. ભ્ ુંભાદ્ ું ઘર હત  ું. પત્ની હતી, દીકરો-વહ  હતા અને મડૂીના 
વ્યાજ જેવો નાનકડો સાત વરસનો મીઠડો પૌત્ર હતો. હવે બધા સાથે મળીને ફકલ્લોલ કરીશ ું. હવે 
તો બસ ક ટ ુંબમેળાનાું કુંક છાુંટણા…. યશવુંતભાઇ મનોમન મલકાઇ રહ્યાું. 
  
મઠૂ્ઠીમાુંથી સરતી રેતીની માફક સમય સરી રહ્યો. મફહનાને જતા શી વાર ? હુંમેશા સમયની સાથે 
દોડતાું યશવુંતભાઈને સમયની બે્રક લાગી ગઈ. નોકરીનો છેલ્લો ફદવસ. પાુંત્રીસ વરસની ઉજ્્વળ 
કારફકદી પર પણૂણનવરામ. ઓફફસમાું ભવ્ય નવદાય સમારુંભન ું આયોજન… યશવુંતભાઇના ગ ણગાન 
ગાતા ભાષણો…સ ુંદર મજાની ભેટ.. થોડાું શરમાતા…. થોડા હસતાું…. યશવુંતભાઇએ નવદાયની 
યાદગીરીરૂપે નમ્રતાથી ભેટ સ્ક્વીકારી. બધાનો આભાર માન્યો. ફોટાઓ પડાવ્યા અને મીઠી સ્ક્મનૃતઓ 
વાગોળતા એક ધન્યતા સાથે ‘graceful exit’ કરી તેઓ ઘેર આવ્યા. હાશ… હવે શરૂ થ્ ું 
નનવનૃત્તની….. 
નનરાુંતની….આરામદાયક પળો માણવાન ું. રાતે્ર નવદાય સમારુંભની બધી વાતો ઘેર કરી. થોડ ું ગૌરવ 
અન ભવ્્ ું. હવે કાલથી નનરાુંત… નો દોડાદોડી… પત્ની સાથે હળવી પળો માણીશ ું. એનો પણ મારી 
ઉપર કોઇ હક્ક તો ખરો ને ? બબચારી આટલા વરસોથી ફફરયાદ કરે છે. મારી પ્રતીક્ષા કરે છે. હવે 
તેની બધી ફફરયાદનો અંત. મીઠા શમણા સાથે યશવુંતભાઈ ઊંઘની આગોશમાું…. 
સવારે રોજના સમયે જ ઊંઘ ઉડી ગઇ. તો પણ થોડીવાર એમ જ આળસમાું રજાઇ ઓઢી પડયાું 
રહ્યાું. ચાલવા કાલથી જશ ું. હજ  આજે તો પહલેો ફદવસ છે. હવે તો રોજ રનવવાર જ છે ને ? 
યશવુંતભાઇ નનરાુંતે ઉઠયા. જો કે વચ્ચે પત્ની બે વાર ઉઠાડવા આવી ગઈ પણ પોતે જલદી મચક 
ન આપી. ઊઠી ફે્રશ થઈ પત્નીને પણ પોતાની સાથે ચા પીવાની ઓફર મકૂી. 



 

 

‘અન , ચાલ… તારો ચાનો કપ પણ અહીં જ લેતી આવ. નનરાુંતે હીંચકા પર બેસીને સાથે ચા પીશ ું.’ 
જાણે કોઈ નવબચત્ર વાત કહી હોય તેમ અન ….અન રાધા પનત સામે જોઇ રહી. 
‘નનરાુંત ? અત્યારે સવારના પહોરમાું ? કુંઇ ભાન બાન છે કે નહીં ?’ આવી ગાુંડા જેવી વાતનો શ ું 
જવાબ આપવો ? યશવુંતભાઈને કશ ું સમજા્ ું નહીં. પત્ની આમ કેમ પોતાની સામે જ એ છે ? પોતે 
સાથે ચા પીવાની એક સામાન્ય વાત કહી તેમાું આમ બાઘાની જેમ સામે શ ું જ એ છે ? તેમણે 
ફરીથી પોતાની વાત દોહરાવી. પત્નીએ રસોડામાું જતાું જતાું જ જવાબ આપ્યો : 
‘મેં તો કયારની પી લીધી છે. તમે પી લો. ત્યાું ટેબલ પર કપ મકૂયો છે.’ 
યશવુંતભાઇને થ્ ું પોતે મોડા ઉઠયા છે. બબચારી કયાું સ ધી રાહ જ એ ? વાુંધો નહીં. કાલે થોડો 
વહલેો ઊઠીશ. તેમણે હાથમાું પેપર લીધ ું. પેપર વાુંચતા વાુંચતા ચાની ચ સકીઓ ભરવાની મજા 
આવી. નનરાુંતે વાુંચવા જતાું હતા ત્યાું પત્નીનો અવાજ સુંભળાયો : ‘હવે તમે છાપ ું મકૂીને નાહવા 
જાવ તો સાર ું . નોકર ચાલ્યો જશે તો કપડાું રહી જશે. આમેય હવે તમારે કયાું ઓફફસે જવાન ું છે ? 
છાપ ું તો પછી નનરાુંતે વુંચાશે.’ 
યશવુંતભાઈને પરાણે ઊઠવ ું પડ્ ું. મનમાું તો થ્ ું કે આટલા વરસોથી તો વહલેો જ નહાતો હતો 
ને? હવે ઓફફસ નથી એટલે જ તો થાય છે કે બધ ું નનરાુંતે કરીશ ું પણ…ખેર….. બાથરૂમમાું જતાું 
જતાું યશવુંતભાઈ નવચારી રહ્યા. જલ્દી જલ્દી નાહીને ફરી છાપ ું હાથમાું લીધ ું…. ત્યાું ચા યાદ આવી 
ગઈ. વરસોની ટેવ હતી ને ટી-બે્રકની… તેમણે પત્નીને એક કપ ચાની ફરમાઇશ કરી… પણ…ત્યાું 
તો…. ‘હમણાું તો ચા પીધી હતી. ઘરમાું નવરા બેઠા બેઠા ચા જ પીધે રાખવાની છે કે બીજ ું કુંઇ ?’ 
યશવુંતભાઇ મૌન. ઓફફસમાું દર બે કલાકે આવતી ચાની ટેવ તેમને તડપાવી ગઈ. ત્યાું તો થોડ ું 
મોડ ું થત  ું તોયે પટાવાળાન ું આવી બનત ું અને આજે એક ચા માટે સાુંભળવાન ું ?…. તેમને જરા 
ઓછુું તો આવી ગ્ ું પણ પછી મનને મનાવ્્ ું કે અન  એકલી બબચારી કેટલે પહોંચે ? વહ  નોકરી 
કરવા જાય એટલે બધી જવાબદારી પત્ની પર જ આવી છે ને ? હ ું રીટાયડણ થયો છુું. તે થોડી થઈ 
છે ? મન મોટ ું રાખી તેમણે આશ્વાસન લીધ ું અને ફરી છાપામાું મન પરોવ્્ ું. 
ત્યાું…. 
‘ઘરમાું નવરા બેઠા છો…. તે બજારમાુંથી જરા શાક લાવી આપોને. મારે એટલો ધક્કો ઓછો.’ 
‘શાક ? શાક લેતા મને કયાું આવડે છે ? હ ું કયાું કયારેય શાક લેવા ગયો છુું ?’ 
‘કયારેય નથી ગયા તો હવે જાવ… હવે એટલી મદદની આશા તો હ ું રાખી શક ું કે નહીં ?’ પત્નીએ 
લીસ્ક્ટ અને થેલી હાથમાું પકડાવી દીધા. યશવુંતભાઈન ું મોઢ ું થોડ ું કટાણ ું તો બની ગ્ ું. પરુંત   
પત્નીની વાત ખોટી તો નથી જ ને ? એટલી મદદ તો કરાવવી જ રહી. યશવુંતભાઈ અનનચ્છાએ 
પણ અણગમત ું કામ કરવા ઉપડયા. શાકમાકેટમાું જરાયે મજા ન આવી. કેટલી ગુંદકી અને કેવો 



 

 

અસહ્ય કોલાહલ. રોજ તો આ સમયે એરકુંડીશન્ડ ઓફફસમાું બેઠાું બેઠાું ચાની ચસૂકીઓ સાથે 
બબસ્ક્કીટની મજા માણતા હોય. નાક આડે રૂમાલ રાખી માુંડ માુંડ જલ્દી જલ્દી લીસ્ક્ટ પ્રમાણે શાક 
લઇને આવ્યા તો પત્નીને મોંઘ  લાગ્્ ું. ગ વાર જાડો ને ભીંડા ‘ગલઢા’ લાગ્યા. કાકડી કડવી નીકળી. 
એક ઘરરખ્ખ  ગફૃહણી બોલ્યા નસવાય કેમ રહી શકે ? 
‘જરા ચાખીને ન લેવાય ?’ 
‘હ ું ત્યાું ચાખવા બેસ ું ? એવ ું બધ ું મને ન ફાવે….’ તે બબડતા રહ્યાું. થોડીવાર ટીવી ચાલ  કરી 
રીમોટ હાથમાું લઇ ચેનલો ફેરવી જોઈ પણ ખાસ મજા ન આવી. ત્યાું તો પત્નીની જમવા 
આવવાની બમૂ આવી : 
‘હમણાું નહીં થોડીવાર પછી. હજ  તો ભખેૂ ય નથી લાગી. નાસ્ક્તો મોડો કયો હતો ને તે…’ 
‘એટલે તો સવારે કહતેી’તી કે નાસ્ક્તો વે’લો કરી લો..ઠીક હવે…આજે જે થ્ ું તે…ચાલો, જે ભાવે તે 
જમી લો. કામવાળી આવે તે પહલેા વાસણ તો ખાલી કરી દેવા પડશે ને ? કાલથી નાસ્ક્તો વહલેો 
જ પતાવી લેજો.’ યશવુંતભાઇ પરાણે જમવા બેઠા. ઓફફસમાું બધા તેમનો ટાઈમ સાચવતા. આજે 
તેમને કામવાળાના ટાઈમ સાચવવાના હતા. 
જમીને આડા પડવાનો નવચાર કરતા હતા ત્યાું પત્નીનો અવાજ આવ્યો, 
‘જીતની બસનો આવવાનો ટાઇમ થઈ ગયો છે. તમે જરા નાકા ઉપર જઈને તેડી આવોને. રોજ તો 
હ ું જતી હતી. હવે તમે આમેય નવરા છો તો તમે જઈ આવો. આમાું તો યશવુંતભાઇથી ના પડાય 
કે દલીલ કરાય તેવ ું કયાું હત  ું ? યશવુંતભાઈ સાત વરસના પૌત્રને લેવા તડકામાું નીકળયા. 
ઓફફસની એ.સી. કેબબનની યાદ અનાયાસે જ આવી ગઈ. પૌત્રને લઈને હાુંફતા હાુંફતા આવ્યા 
ત્યારે યશવુંતભાઇ પરસેવાથી રેબઝેબ….. બાપ રે ! કેટલો તાપ પડે છે ? 
એ.સી.ન ું વહલેી તકે કુંઈક કરવ ું પડશે… આજ સ ધી સાલી ખબર જ ન પડી. હવે ઊંઘ આવે તેમ 
નહોત  ું. તેથી છાપ ું શોધવા લાગ્યા. હમણાું તો અહીં રાખીને ગયા હતા. પછૂપરછ કરતાું ખબર પડી 
કે એ તો કામવાળીએ બધ ું સરખ ું કરીને ‘જગ્યાએ’ રાખી દીધ ું હત  ું. યશવુંતભાઈની જગ્યા કઇ 
હતી….તે કદાચ હજ  કોઈને ખબર નહોતી. નહીંતર કદાચ તેમને પણ જગ્યાએ ગોઠવી દીધા હોત. 
તેમણે પત્નીને કહ્ ું, 
‘હજ ું તો મેં વાુંચ્્ ું પણ નહોત  ું…’ 
‘મને એમ કે આજે તો સવારથી તમે સાવ નવરા છો….તો વાુંચી જ લીધ ું હશે ને?’ પત્નીનો જવાબ 
સાુંભળી યશવુંતભાઈ પોતાની નવરાશ નવચારતા રહી ગયા. પહલેે જ ફદવસે બોલવ ું સાર ું  નહીં… તે 
મૌન જ રહ્યા. પરુંત   મન અને મોં બુંને કટાણા થઈ ગયા. થોડીવાર પરાણે આડા પડયાું. પડખા 
ફેરવ્યાું. પરુંત   ઊંઘ ન આવી. સામે ઘફડયાળમાું નજર કરી તો ચાર વાગી ગયા હતા. ત્રણ વાગે તો 



 

 

ચાનો ટાઈમ હતો. તેમણે પત્નીને બમૂ પાડી. પણ કુંઇ જવાબ ન મળયો. ઊભા થઇને જો્ ું તો 
નોકર કચરો કાઢતો હતો. પછૂતાું તેણે કહ્ ું કે બેન તો બાબાને ટ્ શનમાું મકૂવા ગયા છે. કયારે 
આવશે ? એવા પ્રશ્નનો કોઇ અથણ નહોતો. જવાબ કોણ આપે ? નોકર જરા વારમાું પોતાન ું કામ કરી 
જતો રહ્યો. થોડીવાર રાહ જોઈ પણ પત્ની ન આવી. ચાની તલપ લાગી હતી. હવે ? ચાલ, જીવ, 
સવારથી નવરો જ છુું ને ? આપ મઆૂ નવના સ્ક્વગે થોડ ું જવાશે ? 
  
‘જાત મહનેત બઝિંદાબાદ’ કરી તે રસોડામાું ગયા. ફ્રીઝમાુંથી ખાુંખાુંખોળા કરી દૂધની તપેલી લેવા 
ગયા ત્યાું આગળ રહલે દહીંને ખોટ ું લાગ્્ ું હોય તેમ દહીંની વાટકી આગળ ધસી આવી અને જાતે 
ઢોળાઈ ગઈ. યશવુંતભાઇ હાથમાું દૂધની તપેલી લઈ નીચે ઢોળાયેલ દહીં સામે કરૂણાભરી નજરે 
જોઇ રહ્યા. નોકર પણ ચાલ્યો ગયો હતો. હવે દહીં સાફ કરવા કપડ ું શોધવાની કવાયત ચાલી. અંતે 
કુંઈક નેપકીન જેવ ું હાથ લાગ્્ ું ખર ું . માુંડમાુંડ બધ ું સાફ ક્ ું. હાથ ગુંદા થઈ ગયા હતા. દહીંવાળા 
કપડાનો એક તરફ ઘા કરી તેમણે રસોડામાું ચા-ખાુંડના ડબ્બા શોધવાની પ્રફરયા ચાલ  કરી. પણ એ 
કામ કુંઈ ધા્ ું હત  ું તેટલ ું સહલે  ું ન નીકળ્ ું. બે ચાર ડબ્બા ખોલ્યા… અંદરથી જાતજાતની 
અપફરબચત વસ્ક્ત  ઓએ ડોફકયા કયાણ. ડબ્બા ઉપર બચઠ્ઠી ચોંટાડતા શ ું થાય છે ? આટલા ડબ્બાઓની 
વણઝારમાુંથી કયા ડબ્બામાું ચા-ખાુંડ છૂપાઈને બેઠા હશે ? રસોડાન ું ‘આઇ.એસ.ઓ.’ કરાવવ ું 
જોઇએ…. યશવુંતભાઇ એકલા એકલા બબડી રહ્યા. અંતે ચા-ખાુંડના ડબ્બા મળતાું યશવુંતભાઈ 
નવજયીની અદાથી તેની સામે જોઇ રહ્યા. કેવા પકડી પાડયા ! પરુંત   પછી ચાનો મસાલો શોધવાની 
ફહિંમત તો ન જ ચાલી. પરુંત   નસીબ સારા હતા. ગેસન ું લાઇટર શોધવામાું તકલીફ ન પડી. દીવાલ 
પર લટકત  ું લાઇટર સામે દેખાઈ જતા યશવુંતભાઈ ખ શખ શાલ બની ગયા. 
લાઈટર હાથમાું લઈ ગેસ ચાલ  કરતા ગયાું પણ લાઈટરે મચક ન આપી. ચાલ  થાય એ બીજા… 
એમ કોઈ પણ આવીને પોતાનો ઉપયોગ કરી લે એ અનનધકાર ચેષ્ટા તેનાથી સહન ન થઈ અને 
ફરસાઇને બેસી ગ્ ું. યશવુંતભાઈ દયામણી નજરે લાઈટર સામે જોઇ રહ્યાું. હવે માચીસ કયાું 
શોધવી ? છેલ્લીવાર પ્રયત્ન કરવા ગયા ત્યાું એક ભડકો….અને ગેસ ચાલ … ગેસ ઉપર પાણી 
ઉકળવા મકૂી ઉકળે ત્યાું સ  ધીમાું ગરણી અને સાણસી શોધવાન ું અબભયાન ચાલ  થ્ ું. એક કામની 
પ્રતીક્ષા કરતાું ઊભ  થોડ ું રહવેાય ? ચા ઉકળે ત્યાું સ  ધીમાું ગરણી શોધતા યશવુંતભાઇના ફળદ્ર  પ 
ભેજામાું સમય બચાવવાના અનેક ઉપાયો ઉભરાતા રહ્યા. ટાઇમ મેનેજમેન્ટ એટલે શ ું ? તેની આ 
બૈરાઓને સમજ જ ન પડે. તેથી જ તેમનો આટલો બધો સમય રસોઈ જેવા નાનકડા કામમાું જાય 
છે અને આખો ફદવસ રસોડામાું ગોંધાઈ રહવે  ું પડ ેછે. કાલથી અન ને બધ ું વ્યવક્સ્ક્થત કરી આપશે. 
બધા ઉપર લેબલ લગાડી સમય કેમ બચાવવો એ શીખડાવશે. નવચાર કરતાું કરતાું યશવુંતભાઇ 



 

 

ગરણી શોધતા રહ્યા. પરુંત   ગરણી શોધવામાું એટલી બધી વાર લાગી કે ચાને ખરાબ લાગી ગ્ ું 
અને અડધી ચા ઉભરાઇ ગઈ. યશવુંતભાઇ કરૂણાભરી નજરે ઉભરાયેલી ચા સામે જોઇ રહ્યા. ડરતાું 
ડરતાું તપેલીમાું નજર કરી.. કશ ું બચ્્ ું છે ખર ું  ? સદનસીબે થોડી ચા બચી હતી ખરી. હાશ…. કરી 
ઝડપથી બચેલી ચા ગાળવા ગયા. પરુંત   સાણસી પકડતા ફાવ્્ ું નહીં. વળી અડધાની બીજી અડધી 
ચાએ નીચે જમીન તરફ પ્રયાણ ક્ ું. અંતે બચી-ખચૂી ચા ગાળી, કપ હાથમાું લઈ નવરા બની 
ગયેલ યશવુંતભાઇ ચા પીવા બેઠા. ત્યાું….ધડાધડ બારણે બેલ… 
જાણે ધરતીકુંપ આવ્યો. અત્યારે વળી કોણ ? શાુંનતથી એક ચા પણ પીવા નથી મળતી. રાતાપીળા 
થતાું યશવુંતભાઈએ બારણ  ખોલ્્ ું. ‘કોણ છો ભાઈ, આવો. શ ું કામ છે ?’ 
‘ધોબી છુું…. આ કપડાું ગણી લો અને બીજા આપવાના છે ?’ માથ  ખુંજવાળતાું યશવુંતભાઇને 
સમજ ન પડી. ધોબીને શેઠની દયા આવી ગઈ. 
‘ઠીક છે… કાલે બેનને પછૂી જઈશ. તમને નહીં સમજાય. લો…આ કપડાું મકૂી દો….’ ધોબીએ કદાચ 
આવા કુંઇક યશવુંતભાઇઓ જોઈ નાખ્યા હતા. ‘આ બધા કપડાું અમારા છે ?’ 
‘ના..ના…બીજાના તમને દાન આપી જાઉં છુું….’ ધોબીના ન બોલાયેલા શબ્દો યશવુંતભાઇને 
સુંભળાયા. તેમણે કપડાું લીધાું. બારણ ું જોશથી બુંધ કરી ધોબી ગયો. 
ઠુંડી થઈ ગયેલ ચા પીવી કે નહીં એ યશવુંતભાઇને સમજા્ ું નહીં. આમ પણ ચા તો નામની જ 
બચી હતી. છતાું પીવા બેઠા તો ખરા. એક ઘ ૂુંટડો ભયો… કુંઈ મજા ન આવી. ત્યાું ફરીથી બેલ 
વાગી. તેમનો ચહરેો દયામણો બની ગયો. વળી કોણ હશે ? આ તે ઘર છે કે ? બારણા ખોલવા 
કોઈ પટાવાળો રાખવો જોઇએ… એમ નવચારતા યશવુંતભાઇ ઉભા થયા. દરવાજો ખોલ્યો… પત્નીને 
જોઇ થોડી હાશ થઇ. ત્યાું પત્ની તરફથી ઉલટતપાસ આવી. 
‘એક દરવાજો ખોલતા આટલી વાર ?’ 
‘મને એમ કે કોણ હશે ?’ 
‘પણ તને આટલી વાર કયાું લાગી ?’ પત્નીનો ઠાવકો જવાબ… 
‘આજે તમે ઘેર જ હતાું તો થ્ ું કે જીતને ટ્ શનમાું મકૂવા જાઉં છુું તો ભેગા ભેગા મીનાબેનને ઘેર 
પણ જઈ જ આવ ું. કેટલા ફદવસથી ખબર કાઢવા જવાત  ું નહોત  ું.’ પછી ત્યાું પડેલ પોટલા સામે 
નજર જોતાું પછૂ્ ું, ‘ધોબી આવી ગયો ? કેટલા કપડાું આપી ગયો ?’ 
‘તેં આપ્યા હશે એટલાું જ આપી ગયો હશે ને ? કુંઈ કોઇના લઈને વધારે ન આપી જાય. એટલી 
સમજ પડવી જોઇએ.’ યશવુંતભાઇએ ક્સ્ક્મત કરતાું સ્ક્માટણ  જવાબ આપ્યો. 
‘વધારે ન આપી જાય…પણ ઓછા જરૂર આપી જાય..ગણીને લેવા જોઇએ.’ સામો ફટકો આવ્યો, 
‘અને એના ગોટાળાની તમને હજ  ખબર નથી. ખેર ! હવેથી જરા ધ્યાન રાખજો’ 



 

 

‘હવેથી..?’ યશવુંતભાઈ ચોંકી ગયા પણ બોલ્યા નવના ચપૂચાપ સાુંભળી રહ્યાું. ઓફફસમાું પોતે 
ખીજાતા હતા ત્યારે નીચેના માણસો કેવા ચપૂચાપ સાુંભળી લેતા હતા. આજે પોતે અહીં બોસ થોડા 
હતા ? ઓફફસમાું ભલેને હોનશયાર ગણાતા હોય અહીં સાવ ‘ઘોઘા’ હતાું. 
અન રાધાબેન હવે રસોડામાું ગયા. અંદર જતાુંવેત જ જાણે સાપ જોયો હોય તેમ બમૂ આવી. 
‘આટલીવારમાું આ શ ું રમખાણ કરી નાખ્્ ું છે ?’ 
‘જરા ચા ઉભરાઇ ગઇ હતી.’ આરોપીએ ધીમેથી જવાબ આપ્યો. 
‘અરે, એક જરાવાર રાહ ન’તી જોવાતી ? હ ું આવીને ચા ન કરી દેત ? માર ું  કેટલ ું કામ વધારી દીધ ું 
? અને આ શ ું દહીં ઢોળ્ ું છે કે શ ું ? હ ેભગવાન.. કુંઈ આવડે નહીં તો કરતા ન હોય તો..’ બધ ું સાફ 
કરતાું અન બેન પાસેથી અત્યારે દૂર ખસી જવામાું જ સલામતી છે એટલ ું ન સમજે એવા કુંઈ 
યશવુંતભાઇ મખૂણ થોડા હતા ? ‘પોતાને કુંઇ નથી આવડત ું’ન  ું સટીફફકેટ લઈ યશવુંતભાઇ બેઠાું રહ્યાું. 
સાુંજે થોડ ું ચાલવા જવાન ું મન થ્ ું. પણ એકલાું એકલાું કેમ મજા આવે ? અને કોઈ નમત્રો 
બનાવવાનો તો સમય જ ક્ાું મળયો હતો ? પત્નીને કહી જો્ ું. પણ તે થાકી હતી. માુંડ થોડીવાર 
નનરાુંત મળી છે. હમણાું પાછી બીજી શીફટ ચાલ  થશે. તેની પાસે સમય જ કયાું હતો ? છતાું 
એકલા તૈયાર થયા.. ચાલ, થોડો બહાર આંટો માર ું . જરા સાર ું  લાગશે. ત્યાું…..પૌત્ર તેની મમ્મી 
સાથે ટ્ શનમાુંથી આવી ગયો હતો. તે દાદાજી પાસે આવ્યો. 
‘દાદાજી, મમ્મી કહ ેછે આજથી તમે મને હોમવકણ કરાવશો.’ પતૂ્રવધએૂ આવીને શ ું કરાવવાન ું છે…. 
કેમ કરાવવાન ું છે તે બધ ું દાદાજીને નવગતવાર સમજાવ્્ ું. 
‘પપ્પાજી, હવે તમે ફ્રી છો તો હવેથી જીતને રોજ તમે જ લેશન કરાવજો. જેથી હ ું પણ થોડી ફ્રી થઈ 
શક ું અને મમ્મીને મદદ કરાવી શક ું. આજથી જીત તમારી જવાબદારી.’ નવરા દાદાજી શ ું બોલે? 
ચપૂચાપ પૌત્રને લેશન કરાવવા બેસી ગયા. પણ ફાવ્્ ું નહીં. આવડત ું તો બધ ું હત  ું 
પણ…શીખડાવતા ન ફાવ્્ ું. 
નાનકડા જીતને શીખવવામાું જે ધીરજ કે સુંયમ જોઇએ તે પોતામાું કયાું હતાું ? જરા મોટેથી 
કહવેાઇ ગ્ ું. જીતે લેશન અને દાદાજી બુંનેનો બફહષ્કાર કરી દીધો : ‘દાદાજી પાસે લેશન નથી 
કરવ ું… ખીજાય છે.’ કહી તેણે ભેંકડો તાણ્યો…. યશવુંતભાઇ બખનસયાણા પડી ગયાું. નનષ્ફળ દાદાજીને 
પણ મોટેથી ભેંકડો તાણવાન ું મન થઈ ગ્ ું. પણ શ ું કરે ? પોતે તો મોટા હતા. દીપાલી અંદરથી 
દોડી આવી અને જીતને લઈ ગઈ. મોઢેથી તો કશ ું ન બોલી પણ યશવુંતભાઇની સામે જોતી જોતી 
જીતનો હાથ પકડી અંદર લઈ ગઈ. 
‘નવરા છો તો આટલ ું યે ન કરી શકયા ? નાનકડા પૌત્રને યે ને સમજાવી શકયા ?’ તેની આંખમાું 
રહલેી ફફરયાદ, ઠપકો નનષ્ફળ દાદાજી મૌન બનીને દયામણે ચહરેે સાુંભળી રહ્યા. 



 

 

રાતે્ર જમવાનો સમય થતાું ચપૂચાપ પરાણે જમી લીધ ું. નવરા થઈને પોતે કુંઈક ગ નો કરી નાખ્યો 
હોય કે પોતે નકામા થઇ ગયા હોય તેવો અહસેાસ મનમાું જાગ્યો. જમીને દીકરો વહ  તેના રૂમમાું 
ગયા. સવારે બુંનેને નોકરીએ જવાન ું હત  ું… વહલેા ઉઠવાન ું હત  ું. તેથી જલ્દી જલ્દી સવૂા ગયા. 
પત્ની જરાકવાર તેની મનપસુંદ નસરીયલ જોતી હતી.  
સાવ નવરા પડેલ યશવુંતભાઈને ખબર ન પડી કે તે શ ું કરે ? 
ફરટાયડણ થયાના ચોવીસ કલાક પરૂા થયા !! 

 

 

સમય સમયે હસતા રહવે  ું કોઈ પણ ઉંમરે ફાયદાકારક છે !!!    
 
વધેલા શરીરવાળા ગ જરાતીઓ માટે કસરત એટલે જમ્યા પછી પાનના ગલ્લા સ ધી ચાલતાું 
જવ ું તે. 
 
મોઢામાું પાન કે મસાલો દબાવી કલાકો સ ધી નવષયનવહીન ચચાણઓ કરવામાું ગ જરાતીઓની 
માસ્ક્ટરી છે. 
 
પાનના ગલ્લા અને ચાની કીટલીઓ એ ગ જરાતીઓ માટે વૈચાફરક આદાન-પ્રદાન માટેના 
આદશણ સ્ક્થાનકો છે. સાચો સમાજવાદ આ બે જગ્યાઓએ જ જોવા મળે છે. અહીંયા ગાડી, 
સ્ક્કટૂરવાળા સાથે જ મજૂર પણ ઊભો રહી ચા પીતો હોય છે. (આ વાત પર બે કફટિંગ ચા થઈ 
જાય, હોં ભઈ!) 
 
દરેક ગ જરાતી મા-બાપને તેમના સુંતાનોને ડોસટર, એગ્ન્જનનયર કે સી.એ. બનાવવામાું જ રસ 
હોય છે. સુંતાનોની કફરયર મા-બાપ જ નક્કી કરે છે. કોઈ ગ જરાતી મા-બાપને એવ ું કહતેા 
સાુંભળયા નથી કે 'મારે મારા દીકરાને કલાકાર બનાવવો છે, મારે મારી દીકરીને બચત્રકાર 
બનાવવી છે, મારો દીકરો ફોજમાું જશે, મારી દીકરીને એગ્થ્લટ બનાવવી છે, મારા દીકરાને 
ફેલ્પ્સ જેવો તરવૈયો બનાવવો છે.' (નાટક-ચેટક, કનવતા, સાફહત્ય-લેખનના રવાડે ચઢેલા 
છોકરાુંવને તો આઉટલાઈનના કહવેાય છે, હોં ભઈ !) 
 



 

 

રૂનપયા કમાવા નસવાય બીજો કોઈ પણ શોખ ન ધરાવતા ગ જરાતીઓનો એક શોખ ખબૂ 
જાણીતો છે રજાઓમાું ફરવા જવાનો અને તે પણ સાથે ખબૂ બધા નાસ્ક્તા લઈને. જ્યારે અને 
જ્યાું પણ ફરવા જઈએ ત્યારે ડબ્બાઓના ડબ્બા ભરીને સેવમમરા,ઢેબરાું,ગાુંફઠયાું, પરૂીઓ, 
અથાણાું સાથે લઈને નીકળીએ છીએ. ઘર બદલ્્ ું હોય એટલો બધો સામાન લઈ ટે્રનમાું 
ખડકાઈએ છીએ અને ટે્રન ઉપડે કે પુંદર જ નમનનટમાું રાડારાડી કરતાું નાસ્ક્તાઓ ઝાપટવા 
મુંડીએ છીએ અને ઢોળવા મુંડીએ છીએ. ગ જરાતીઓના ફરવાના શોખના કારણે પરદેશની ટરૂમાું 
ગ જરાતી થાળી મળતી થઈ ગઈ છે. જો ગ જરાતીઓ ફરવાન ું બુંધ કરી દે તો બધી જ ટ્રાવેલ્સ 
એજન્સીઓ અને પેકેજ ટરૂ, કપલ ટરૂવાળાઓન ું ઉઠમણ ું થઈ જાય. (આપણે ફરવાની સાથે 
ફરવાની સલાહ આપવાના પણ શોખીન છીએ. નવસારી સ ધી પણ નહીં ગયેલો માણસ 
નૈનનતાલ કેવી રીતે જવ ું તેની સલાહ આપી શકે,હોં ભઈ!) 
 
ગ જરાતીઓના લેટેસ્ક્ટ બે શોખ. એક - ટ  વ્હીલર અને બીજો - મોબાઈલ. જગતમાું સૌથી વધારે 
ટ  વ્હીલર ગ જરાતમાું ફરે છે. આપણ ું ચાલે એક રૂમમાુંથી બીજા રૂમમાું જવા માટે પણ ટ -વ્હીલર 
વાપરીએ. પહલેાના જમાનામાું એવ ું કહવેાત  ું ત ું કે 'દેવ ું કરીને પણ ઘી પીવ ું.' હવે એવ ું કહવેાય 
છે કે 'દેવ ું કરીને પણ બાઈક લેવ ું.' ગ જરાતીઓના 'ફદલની સૌથી નજીક' જો કોઈ હોય તો તે છે 
મોબાઈલ (કેમકે આપણે મોબાઈલને હુંમેશાું શટણના ઉપલાું બખસ્ક્સામાું જ રાખીએ છીએ.) જાત-
જાતના મોબાઈલ, ભાતભાતની ફરિંગટોનનો આપણને જબરજસ્ક્ત રેઝ છે. મોબાઈલની સૌથી વધ  
ન્સ્ક્કમ આપણા ગ જરાતમાું જ છે અને તેનો સૌથી વધ  લાભ પણ ગ જરાતીઓ ઉઠાવે છે. જો 
ન્સ્ક્કમમાું 'ફ્રી' લખ્્ ું તો તો 'ખ…લ્લા…સ'. રાતે્ર દસથી સવારે છ, 'મોબાઈલથી મોબાઈલ ફ્રી' એવી 
ન્સ્ક્કમ જાહરે થાય એટલે ગ જરાતીઓ મચી જ પડે.. બાજ -બાજ માું બેઠા હોય તો પણ 
મોબાઈલથી મોબાઈલ વાતો કરે ! (હ…ેલો…, અને જ્યારે બબલ આવે ત્યારે કુંપનીવાળા જોડે 
સૌથી વધ  બબાલ પણ આપણે જ કરીએ છીએ, હોં ભઈ !) 
 
ગ જરાતીઓની સ્ક્વભાવગત ખાનસયત પણ અનોખી છે. આપણે એવર ઓન્પ્ટનમસ્ક્ટ એટલે કે 
સદાય આશાવાદી માણસો છીએ. શેરબજાર ક…ડ…ડ…ડ…ભ.ૂ..સ…કરત  ું તટેૂ તો પણ આપણે આશા 
રાખીએ છીએ કે 'કશો વાુંધો નહીં, કાલે બજાર ઉપર આવી જ જશે.' આ સાથે આપણે 
ગ જરાતીઓ એટલા જ ખમીરવુંતા પણ છીએ. ભકૂુંપ આવે, પરૂ આવે કે બોમ્બ બ્લાસ્ક્ટ થાય, 
આપણે ત્યાું બીજા ફદવસથી તો બધ ું રાબેતા મ જબ…. 



 

 

 
ગ જરાતીઓની એક સૌથી મોટી ખાનસયત, ખબૂી, નવશેષતા, નવલક્ષણતા એ છે કે આપણે 
ગ જરાતીઓ ક્ારેય પણ કોઈનાથી ઈમ્પે્રસ થતા નથી. સાદા શબ્દોમાું કહીએ તો આપણે 
ક્ારેય કોઈથી ઘીસ ખાતા નથી. ગમે તેવો મોટો ચમરબુંધી હોય પણ આપણે તેનાથી અંજાઈ 
જતા થી. 'એ લાટસા'બ હોય તો એના ઘેર, મારે શ ું ?' આવી તાસીર જ આપણને 'જીદ કરી 
દ નનયા બદલવાની' શક્સત આપે છે અને તેના લીધે જ ગ જરાતની ધરતી પર ગાુંધીજી, સરદાર 
અને ધીર ભાઈ જેવી હસ્ક્તીઓ પાકી છે. (શ ું કહો છો, બરાબરને ભઈ?) 
 
હાચ  કઉં તો મને તો ઍક ગ જરાતી હોવાનો બહ ું ગવણ છે, તમને છે? જો હા તો, ઍક સાચા 
ગ જરાતી તરીકે તમે પણ આપણી આ 'ગ જરાતી ગૌરવ ગાથા' ને આગળ ધપાવો. 
 

સ્ત્રી ને સમજવા પ ર ષોએ શ ું કરવ ું.? 

 
(એક કાલ્પનનક કથા) 
પનત અને પત્ની ....શબ્દ કેવી રીતે બન્યા હશે ? પનત શબ્દ બોલવા માું અને સમજવા માું સરળ છે 

જયારે પત્ની શબ્દ બોલવા માું અઘરો અને સમજવા માું તેથી પણ અઘરો છે .’પનત’ શબ્દ માું ના ત ્
ને અધમ ઓ કરી પાછળ ની લગાવો એટલે પત્ની શબ્દ બને ..!. પણ સ્ત્રી શબ્દ તો બોલવા 
,સમજવા માું એથી પણ અઘરો છે. ગામડાના લોકો ‘અસ્ત્રી’ બોલે છે .. 
 

આ સ્ત્રી ને કેવી રીતે સમજવી? એ એક મોટો વણઉકેલ્યો કોયડો છે.... વ્યવહારીક રીતે તેમજ પ સ્ક્તકો 
વાુંચવાથી અમને ખબર ન પડી એટલે થ્ ું ચાલો સીધા ભગવાન ને જ પછૂીએ ....સૌથી વધ  
અન ભવી એવા કૃષ્ણ ભગવાન પાસે અમે ગયા ... અમે:    હ ેપ્રભો ..! આ સ્ત્રી ને સમજવા અમારે 
પ ર ષોએ શ ું કરવ ું.? શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ : વત્સ .! આ સ્ત્રી ને સમજવા જ મારા પાર આવતી દરેક  
એપ્લીકેશન હ ું    સ્ક્વીકારતો એટલે જ ૧૬૧૦૮ રાણીઓ હતી ને ! તોય હ ું બરાબર સમજી શક્ો 
નથી પણ હ ેવત્સ ત  ું “ફળની આશા વગર કમણ કરે જા “ મને સ્ત્રીઓ ને સમજવા કરતા વાુંસળી 
વગાડવાન ું વધ  ગમશે !............એટલે આ બાબત સમજવા માટે અમે નવષ્ણ  ભગવાન પાસે ગયા. 
નવષ્ણ  ભગવાન :જ ઓ નપ્રય વત્સ “ આ નવષય બહ  ગહન છે હ ું પણ હજ  સ ધી સમજી શક્ો નથી હા 
,એટલી મને ખબર છે કે લોકો મારા કરતા લક્ષ્મીજીને વધ  યાદ કરે છે અને પજૂા અચણના એમની 
જ  વધ  કરે છે...અમે રહ્યાું સરસ્ક્વતી ના આરાધક એટલે લક્ષ્મીજી અમને ભાવ ન આપે એમ 



 

 

નવચા્ ું .. હવે થ્ ું કે ચાલો આપણા નપ્રય એવા શુંકરદાદા ને પછૂીએ ... શુંકર ભગવાન:..હ ે
ભોળાનાથ..આપ તો જાનીજાનનહાર છો આપ બતાઓ આ સ્ત્રીઓ ને સમજવી કેવી રીતે ..? 

શુંકરદાદા : હ ેભસત ...જો મને જ આની ખબર હોત તો હ ું ફહમાલય જઈને શા માટે બેઠો હોત ..? 

ઓહો ..હવે ક્ાું જવ ું.? હા..બ્રહ્ાજીને ખબર હશે ..એમણે સ ન્ષ્ટન ું નનમાણણ ક્ ું છે ... ” હ ેપ્રભો તમેજ 
સ્ત્રી,પ ર ષ અને સમગ્ર જગત ન ું નનમાણણ ક્ ું છે આ સ્ત્રીને સમજવાનો ઉપાય બતાવો . બ્રહ્ાજી : હ ે
વત્સ ! માર ું  કામ સર્જન કરવાન ું ...મારા સર્જનને તો તમારે જાતેજ સમજવ ું પડે...! હ ું એમાું મદદરૂપ 
ન થઇ શક ું. અમે બહ  નનરાશ થઇ ગયા ..હવે કોની પાસે જવ ું ? અચાનક અમને ‘ગ ગલ મહારાજ 
’યાદ આવી ગયા . બધા સવાલો ના જવાબ ગ ગલ માું સચણ કરવાથી મળે છે .એટલે અમે ગ ગલ 
માું  ‘woman’ શબ્દ ટાઇપ કરી સચણ બટન દાબ્્ ું .. એટલે ગ ગલ મહારાજે ઇન્ટરનેટની ૮૦ % 
સાઈટ ઓપન કરી દીધી જેમાું સ્ત્રી ને લગતા ફોટા ,નવડીયો,બ સસ ,ગેમ્સ અને ભળતી સળતી 
વેબસાઈટ હતી....પણ અમારે જોઈત  ું હત  ું તે આ નહોત  ું ...અમારે તો એમ પછૂવ ું હત  ું કે ‘સ્ત્રી ને 
સમજવી કેવી રીતે ‘?... એટલે મેં ટાઈપ ક્ ું ‘how to understand woman? 

 

એટલે શરૂઆત માું તો ત્રણ વાર કમપ્્ ુંટર hang થઇ ગ્ ું ....CPU એકદમ ગરમ થઇ ગ્ ું, મોનીટર 
ના સ્ક્રીન પર લીટાઓ અને ચકરડા આવવા લાગ્યા અને મેસેજ આવ્યો .." અમે   વષો થી જવાબ  
શોધી  રહ્યા  છીએ ....:(((((" તમને  ખબર  પડે  તો  અજને્ટલી કહવેા  મહરેબાની  કરશો  ! 
 

ગ જરાતી અને બચત્રગ પ્ત  
 

ગ જરાતીઓને પણ હવે બહારના દેશના લોકો સારી પેઠે સમજી ગયા છે.પવૂણ આફફ્રકામાું તેઓ 
'દ કાવાલા' તારીખે જાણીતા થયા અને હવે પનિમમાું પણ 'કોનણર શોપ'ના અને 'મોટલ વાળા' 
તારીખે નામ કાઢ્ ું!! આટલી આટલી કમાણી કરીને મુંફદરોજ બાુંધે છે અને મયાણ પછી બીજાના 
સ્ક્મશાનમાું અક્ગ્નદાહ દેવાય છે પણ કોઈ શેફઠયો કે શાહ કાર સ્ક્મશાન બાુંધી દેવાની બાહેંધરી 
આપતો નથી!! આ છે ગ જરાતીઓન ું માપ!! 
 

એક ગ જરાતી ગ જરી ગયો. યમનાું દૂત પોતાના ખાસ નવમાનમાું આવીને જીવ લઇ ગયા. 
 
જન્મનાું સાઇઠ વરસ બાદ છેક મતૃ્્  પછી હવાઇ સફરનો લાભ મેળવવામાું સફળ થયેલો 
ગ જરાતી બચત્રગ પ્તની ઓફફસમાું રજૂ થયો. મેં સાુંભળ્ ું છે કે હવે ઉપર પણ બધો વહીવટ 



 

 

કમ્પ્્ ટરાઇઝ્ડ થઇ ગયો છે અને બચત્રગ પ્ત હવે દર ફદવાળીએ ચોપડાને બદલે કમ્પ્્ ટર ઉપર 
ચાુંદલા કરે છે. 
 
બચત્રગ પ્તે ગ જરાતીન ું ગ પ્ત બચત્ર જોવાું માટે કમ્પ્્ ટર ઓન ક્ ું.  
 
પ્રથમ ગ જરાતીનાું પ ણ્યની એન્ટ્રી તપાસીને કહ્ ું કે તમે તો ઘણાું પ ણ્ય કયાું છે. આ સાુંભળી 
હરખાઇ ગયેલો ગ જરાતી બોલ્યો કે બચત્રગ પ્તભાઇ, પ ણ્ય તો કરવા જ પડ ેને ? અમે 
ગ જરાતીઓ દરરોજ કરતાું વધારે જમીને ઉપવાસ કરીએ છીએ. ત્રણ ટુંક જેટલ ું એક જ ટુંકમાું 
આરોગીને એકટાણાું કરીએ છીએ. વ્યથાની વાતા કરતાું-કરતાું કથા સાુંભળીએ છીએ અને 
વરસમાું એકાદ વખત હનીમનૂ કરવા નીકળયાું હોય એ રીતે તીથણયાત્રા પણ કરીએ છીએ. 
 
ત્યાર બાદ બચત્રગ પ્તે ગ જરાતીનાું પાપની એન્ટ્રીઓ ચેક કરીને કહ્ ું કે તમે પાપ કરવામાું પણ 
પાછુું વળીને જો્ ું નથી. આ સાુંભળીને થોથવાઇ ગયેલો ગ જરાતી બોલ્યો કે અમને જન્મથી જ 
ડરાવવામાું આવે છે કે જો પાપ કરશો તો નકણમાું જશો એટલે અમે જાણીબઝૂીને ક્ારેય પાપ 
કરતા જ નથી. હ ું એમ કહતેો નથી કે તમે ખોટ ું બોલો છો, મારાથી જે કાુંઇ પાપ થઇ ગયા છે 
એ ભલૂથી થયા હશે. 
 
એટલે બચત્રગ પ્ત બોલ્યા કે તમે ગ જરાતીઓ એસસક્ ઝ શોધવામાું એસસપટણ છો. મને બરાબર 
ખબર છે કે તમે પાણી ઉકાળીને પીઓ છો અને લોહી જેમન ું તેમ પીઓ છો. આખો ફદવસ 
અફહિંસાને ધમણ માનીને જીવો છો અને રાતે્ર ઘરમાું હોય એટલા મચ્છર મારીને ઘસઘસાટ ઊંઘી 
જાઓ છો. ચુંદ્રકાુંત બક્ષી નામનાું એક લેખક અહીં આવ્યા ત્યારે મને કહતેા હતા કે ગ જરાતી 
પ ર ષો ઓફફસમાું સેસસની વાતો કરે છે અને બેડરૂમમાું ટેસસની વાતો કરે છે. ગ જરાતી એવી 
વેપારી પ્રજા છે કે એને નામાનાું ચોપડામાું રસ છે એટલો સાફહત્યની ચોપડીમાું રસ નથી. 
 
આ સાુંભળી ગ જરાતી બોલ્યો કે રૂનપયા એટલે લક્ષ્મી અને લક્ષ્મી એટલે માતાજી, લક્ષ્મીજી 
પ્રત્યેના અમારા અહોભાવને અમારો સદગ ણ ગણવો જોઇએ. આ સદગ ણના કારણે તો અમે 
ગ જરાતીઓ નવશ્વનાું તમામ દેશના નાનામાું નાના ગામ સ ધી પહોંચી ગયા છીએ અને અક્કલ 
અને હોનશયારીથી સામ્રાજ્ય ઊભાું કરીને લક્ષ્મીજીની કૃપા મેળવવામાું સફળ થયા છીએ. એટલે 



 

 

બચત્રગ પ્તે તરત જ કહ્ ું કે તેં પાપથી ડરીને પ ણ્ય કયાણ છે અને પ ણ્ય પામવા માટે પાપ કયાણ 
છે. 
 
આમ પાપ અને પ ણ્ય બુંને કયાણ છે, માટે થોડાું વરસ સ્ક્વગણમાું રહવેા દઇશ અને થોડા વરસ 
નકણમાું પણ રહવે  ું પડશે. પથૃ્વી ઉપર દરરોજ બપોરે થાળી ભરીને દાળ-ભાત ખાધાું પછી બે 
કલાક સ ધીની દીઘણ વામક ક્ષી કરનાર માટલા જેવી ફાુંદના માબલકે સીધો સવાલ કયો કે હ ું મારા 
સ્ક્વગણનો લાભ રાજીખ શીથી જતો કરવા તૈયાર છુું. તમે નકણની સજા માફ કરતાું હો તો. 
 
ગ જરાતીની શરતી વાણી સાુંભળીને બચત્રગ પ્તને પરસેવો છૂટી ગયો કારણ આવો અઘરો જીવ 
આ અગાઉ કોઇ આવ્યો નહોતો. બચત્રગ પ્તે પછૂ્ ું કે તને સ્ક્વગણ પણ ન આપ ું અને નકણ પણ ન 
આપ ું તો હ ું શ ું આપ ું?  ત્યારે ગ જરાતી બોલ્યો કે સ્ક્વગણ અને નકણનો રસ્ક્તો જ્યાું મળે છે તે 
ચોકમાું દ કાન થાય તેટલી જગ્યા આપો !!! 
 
 

પ ર ષ માટે બે સારા શબ્દો: 
 

પ ર ષ શ ું છે? 

 

પ ર ષ એ ભગવાનની એક એવી સ ુંદર ભેટ છે કે જે જજિંદગીના હરકદમ પર ભોગ આપતો રહ્યો છે  
જે પોતાની બહનેો માટે બાળપણમાું ચોકલેટનો ભોગ આપે છે 

જે માબાપના ચહરેા ઉપર ક્સ્ક્મત જોવા પોતાના સ્ક્વપ્નોનો ભોગ આપે છે  
જે પોતાના પોકેટમનીનો  પોતાની પે્રનમકા માટે ભેટ ખરીદવા અને તેના મોઢા ઉપર ક્સ્ક્મત જોવા 
માટે ભોગ આપે છે  
જે પોતાના બૈરી-છોકરાઓ માટે કોઈ પણ જાતની ફફરયાદ વગર રાત-ફદવસ કામ કરીને ્ વાનીનો 
ભોગ આપે છે  
જે પોતાના બાળકોના ભનવષ્ય માટે બેંકમાુંથી લોન લે છે,  જજિંદગીભર એ ભરવામાું પોતાની 
બચતનો ભોગ આપે છે 

જે આટલી બધી તકલીફો વેઠવા છતાું મા,પત્ની અને બોસના કટ  વેણ  હસતા મોઢે સાુંભળતો રહ ે
છે 

જે આટલ ું બધ ું કરવા છતાું તેની પત્ની,માતા અને બોસનો ધાક સહન કરતો રહ ેછે  



 

 

જે બધાને ખ શ રાખવા માટે પોતાની જજિંદગીનો ભોગ આપે છે 

છતાું કોઈને એની ફકિંમત નથી હોતી. પડશે 

જો કુંઈ સાર ું  થાય તો માતા,પત્ની અને બીજા બધા એનો જશ લેવા તટૂી  
જો કુંઈ ખરાબ થાય તો બધો અપજશ પ ર ષના માથે નાખી દેવામાું જરાપણ વાર નથી કરતાું  
માટે તમારા જીવનમાું આવતા દરેક પ ર ષને માન આપો  
તમને ખ્યાલ નથી કે એ ક ટ ુંબ અને બધા માટે કેટલો ભોગ આપે છે! 
દરેક પ ર ષના મોઢા ઉપર ક્સ્ક્મત લાવવા માટે આ તેમને મોકલો  
અને 

દરેક સ્ત્રીને પ ર ષના ભોગની ફકિંમત આંકવા માટે મોકલો – નવપ લ એમ દેસાઈ  
 

પત્ની નપયર ગયાનો આનુંદ! 
 

દરેક બાબત ના બે પાસા હોય છે. સાર  અને નરસ . પત્ની નપયર જાય તે સ ખ કહવેાય કે દ ખ આ 
ચચાણનો નવષય રહલેો છે. પત્ની જવાથી માથા પરથી કોઇ ચોકીદાર હટી ગયો હોય અને મ સતી 
મળી હોય તેવ  લાગે છે. પરન્ત   પત્ની જવાથી ઘર ની દશા બહ  ખરાબ થઇ જાય છે. ચા પીવા થી 
માુંડી જમવા અને ઘર ની સફાઇ થી માુંડી કપડા ની સફાઇ ના ઉકેલાય નહી તેવા પ્રશ્નો ઉભા થાય 
છે. એકા બે ફદવસ પછી તો પત્નીને અર્જન્ટ બોલાવા નો વખત આવી જાય છે. 
 

આવા સમય ની વાત નીચે વાુંચો અને આનુંદ કરો. નપયરગત પત્નીને પત્ર અબભયાન 

 

નપ્રય , 
 
ત ું નપયર ગઈ એ વાતને આજે આઠ ફદવસ ચૌદ કલાક અને અઢાર નમનીટ થઇ. તો પણ કેમ 
હજ  મને એવ ું લાગે છે કે ત ું જાણે કાલે જ ગઈ હોય ? સાચે જ હ ું માની શકતો નથી કે, ત ું 
નથી, ક્ાુંય નથી આસપાસ. ને છતાુંય કેમ આટલો ફફડેલો રહ ું છુું ? તને ખબર છે, ત ું ગઈ 
એનાું બીજા ફદવસે જ ઓફફસમાું બધાું પાટી માુંગતા હતાું પણ મેં તો ચોખ્ખ ું કહી દીધ ું આઈ 
લવ સ જાતા, અને એ તો ખાલી ચાર વીક માટે ગઈ છે, એટલામાું થોડી પાટી હોય ? ત ું જ 
કહ.ે પણ મારા ઓફફસ બડીઝ એમ છોડે ? કહ ેરાહ લની વાઈફ એક વીક માટે ગઈ હતી તો 
પણ એણે મોટ્ટી પાટી આપી હતી તો તમારા વાઈફ તો મફહના માટે ગયા છે. મેં બહ  કોનશશ 
કરી પણ બધાું એ મને પીઝા પાટીના ખચાણમાું તો ઉતાયો જ. 



 

 

 
તને શ ું કહ ું ઓ મારી માઝમ રાતની સ્ક્ટારલી. રાત રાત ભર મને તારી યાદ સતાવે છે. તારી 
યાદમાું હ ું એવો ખોવાઈ જાઉં છુું કે કદીક ભીંત પર આમથી તેમ ફરતી ગરોળીને અનનમેષ 
નયને જોયા કર ું છુું. 
 
બારીની બહાર પાન લીલ ું જોઉં તો પેલા પત્તાની ભાત વાળા ગ્રીન ડ્રેસ માટે થયેલો ઝગડો 
યાદ આવે છે, અને એ પછી હ ું અજાણે જ ગાલ પુંપાળી લઉં છુું. ક્ાુંક ડાળ પર કાબર બોલે 
તો ત ું યાદ આવે છે, એટલે એનાું કકણશ અવાજનાું કારણે નફહ, પણ તને પક્ષીઓ બહ  ગમે છે 
ને એટલે. 
 
ને સવારે જ્યારે પાણી ભરવા માટલી મ ક ું અને માટલી છલકાઈ જાય તો પણ ત ું જ યાદ આવે 
છે, કેમ પાણીના બગાડ પર તે મને કેટલા લેસચર આપ્યા છે નફહ? અને સવારે જ્યારે દાઢી 
કરતાું લોહી નીકળે તો, એક વાર ત ું ભાખરી શેકતી હતી ત્યારે મને તવેથો વાગ્યો અને દાઢી 
પરથી લોહી નીકળ્ ું’ત  એ પ્રસુંગ યાદ આવે છે. સાચ ું કહ ું ફડયર, તારા ગયા પછી બે રાત 
સ ધી તો મને ઊંઘ જ નહોતી આવી, પણ પછી યાદ આવ્્ ું એટલે બામની શીશી પથારીની 
બાજ માું ખ લ્લી મ કીને સ ઈ ગયો, તે પછી છેક ઊંઘ આવી ! 
 
પણ જ્યારથી ત ું ગઈ છે, ત્યારથી જાણે મારી તો દ નનયા જ ખોવાઈ ગઈ હોય એવ ું લાગે છે. 
અને ઘરની ચીજવસ્ક્ત  ઓ પણ મને કુંપની આપવા ખોવાઈ જાય છે. જોને ત ું ગઈ તે ફદવસથી 
રીમોટ નથી મળતો. આ નસવાય કબાટની ચાવીઓ, ગેસન ું લાઈટર, ઈલેસટ્રીનસટી બબલ, મારો 
નાઈટ ડ્રેસ, મોજા અને તારા પપ્પાએ આપેલી એકમાત્ર ભેટ એવી પેન પણ ખોવાઈ ગઈ છે. 
લાઈટર ના મળ્ ું એટલે દીવાસળીની પેટી શોધી તો એ પણ ખોવાઈ ગઈ. પહલેા તો ગેસ 
સળગાવવાની તકલીફ હતી, એમાું હવે કાન સાફ કરવાની તકલીફનો ઉમેરો થયો છે. પણ તને 
તો ખબર છે ને કે મારી ઓફફસનો સ્ક્ટાફ કેટલો કોઓપરેટીવ છે ? અરે, એટલો કોઓપરેટીવ કે 
એ લોકોની આખી કોઓપરેટીવ સોસાયટી ઉભી થઇ શકે એમ છે ! એમાું આ જડત ું નથી વાળી 
વાત મેં ઓફફસમાું કરી તો અમારી રીસેપ્શનીસ્ક્ટ રૂપાલી તો તરત જ શોધવામાું મદદ કરવા 
ઘરે આવવા મેક અપ કરીને તૈયાર થઇ ગઈ, પણ ત ું બચિંતા ન કરીશ મેં એને જાતે જ ના 
પાડી દીધી, એ તારી જાણ અને રેકોડણ સાર ું . 
 



 

 

એક વાત કહ ું ? ત ું ગઈ ત્યારથી હ ું ઘણ ું જ મનોમુંથન કરવા લાગ્યો છુું. નવરો પડી ગયો ને 
એટલે! મને એવો નવચાર આવે છે કે આ પત્નીઓ નપયર શ ું કામ જતી હશે ? મતલબ 
ડીલીવરી, ભાભીનો ખોળો ભરવા, એમ.એ. કે એલ.એલ.બી.ની પફરક્ષા આપવા, પપ્પાએ નવ ું 
ઘર લીધ ું છે, અને એવાું બધાું કારણો તો ઠીક છે, પણ શ ું આ નસવાય કોઈ બીજો નવકલ્પ ન 
હોઈ શકે ? મતલબ આ બધાું તો એક મફહનાથી છ મફહના વાળા નવકલ્પો છે, આનાથી લાુંબી 
રજા ના હોઈ શકે ? એક વરસ, બે વરસ, એવ ું બધ ું. આ તો ખાલી નવચારો કર ું છુું, 
બકાવવાના. મને તો તારાથી દૂર થવ ું બબલક લ ગમત ું નથી. મને નવચાર આવે છે કે ભગવાન 
રામ વનવાસ ગયા, તો સીતાજી સાથે થયા, પણ લક્ષ્મણની સાથે ઉનમિલાજી ન ગયા. આમાું 
ઘણાું ઉનમિલાજીનો ત્યાગ જ એ છે તો ઘણાું લક્ષ્મણની ઈષ્યાણ કરે છે, ચૌદ વરસ. માય ગોડ, 
ચૌદ વરસ તો બહ  કહવેાય. પણ આ મફહના અને ચૌદ વરસ વચ્ચેની કોઈક ફફગર ચાલે, નફહ 
? 
 
ફડયર તને નવશ્વાસ નફહ થાય પણ તારા ગયા પછી તેં આપેલા ટાઈમટેબલ પ્રમાણે અક્ષરસુઃ 
જીવ ું છુું. સવારે સાડા છ વાગ્યે એલામણ વાગે એટલે ઉઠી જાઉં છુું, જોકે પછી દસ નમનીટ પછી 
ફરી પાછો સ ઈ જાઉં છુું. કેમ ? તેં તો ખાલી સાડા છ એ ઉઠી જવાન ું કહલે  ું ને ? તારી એ 
પછીની સચૂના પ્રમાણે પાછો સાડા સાતે ઉઠી દૂધ ગરમ કરવા લાગ  છુું. પણ બ્રશ કરવાના 
સમય અને દ ધ ઉકળવાના સમય વચ્ચેન ું નાજ ક સુંત  લન મોટે ભાગે ખોરવાઈ જવાથી દૂધ 
પ્લેટફોમણ પર ઉભરાઈ જાય છે. જાપાનમાું ધરતીકુંપ થાય તો સ નાનમ ભારતના ફકનારા પર 
ક્ારે ત્રાટકશે તેની ચેતવણી આપણને ગણતરીના સમયમાું મળી જાય છે, પરુંત   આ દ ધના 
ઉભરાવા નવષે ચેતવણી આપત ું કોઈ યુંત્ર બજારમાું મળત ું નથી. અરે, મેં ગ ગલ પર સચણ કરીને 
પણ જો્ ું. આ ઘણી અફસોસની વાત છે. પણ છોડ એ બધ ું, દૂધ રોજ ઉભરાઈ જાય છે, પણ 
શાસ્ત્રોમાું કહ્ ું છે કે ઢોળાયેલા દૂધ પર અફસોસ કરવો નફહ, એ વાત જીવનમાું ઉતારી હ ું અન્ય 
કામમાું પ્રવતૃ્ત થાઉં છુું. યાર, કેટલા કામ હોય છે ઘરમાું ! 
 
આમ તો એ વાતથી મને ઘણી તકલીફ પડે છે, પણ જેમ તેમ ફવડાવી દીધ ું છે. હા, 
કામવાળીની વાત કર ું છુું. એ તો તારી સચૂના મ જબ તારા ગયા પછી આવતી નથી. પણ તને 
એ જાણીને આનુંદ થશે કે તેં નોટમાું લખેલી બધી સ ચના પહલેા ફદવસે જ ત્રણ વાર વાુંચી 
ગયો ’તો, અને એમાું લખ્યા મ જબ ઘરમાું કચરો ન થાય એ માટે ખારી સીંગ અને પડવાળી 



 

 

ખારી બબસ્ક્કીટ બધી ફેંકી દીધી છે. ચાનો કપ છાપા ઉપર જ મ ક ું છુું એટલે ટેબલ પર ક ુંડાળા ન 
પડે, અને હા, ચા ના ક ચા તારી સચૂના મ જબ પ્લાસ્ક્ટીકની કોથળીમાું ભેગા કર ું છુું એટલે નસિંક 
ભરાઈ ના જાય. મારા માટે કેટલ ું બધ ું નવચારે છે ત ું નફહ ? અને ફડયર, તને ઓફફસન ું કામ 
ઘરે લાવ ું એની નફરત હતી ને ? એ કારણથી જ આજકાલ ઓફફસન ું કામ ઘેર નથી લાવતો, 
અને ઓફફસમાું જ થોડ ું વધારે રોકાઈને પરૂ ું કરવા પ્રયત્ન કર ું છુું, આમેય ઓફફસમાું બધાને 
આજકાલ રોકાવ ું પડે એટલ ું કામ હોય છે. અને હા તને કાયમ સવાલ થતો ને કે સાુંજે 
કારમાુંથી ઉતયાણ પછી ઘરમાું આવતા મને વાર કેમ થાય છે ? હવે નથી થતી, કારણ કે મારે 
મોબાઈલન ું રીસન્ટ કોલ લીસ્ક્ટ ને એસ.એમ.એસ. ડીલીટ કરવા નથી પડતાું. 
 
ફડયર તે કપડા જાતે ધોવાની કેમ ના પાડી હતી તે મને ગઈકાલે ઓફફસથી પાછો આવ્યો પછી 
સમજા્ ું. વોનશિંગ મશીનમાું કપડા ધોવામાું કઈ ધાડ મારવાની નથી, એવ ું હ ું અત્યાર સ ધી 
દ્રઢપણે માનતો હતો. સવારે બધાું કપડા  વોનશિંગ મશીનમાું નાખી મેં મશીન ચાલ  ક્ ું. ત્યાું 
એટલામાું પેલા રાહ લનો ફોન આવ્યો, પછી બોસનો આવ્યો, એટલામાું કચરો લેવાવાળો વાળો 
આવ્યો, એટલામાું લેન્ડ લાઈન પર નીમ  માસીનો ફોન આવ્યો, પછી તો એટલો કુંટાળો આવ્યો 
કે ન પછૂો વાત. બસ એમ જ ઓફફસ નીકળી ગયો, સાુંજે પાછો આવ્યો ત્યારે ઘરમાુંથી કઈક 
ઘરરરર ઘરરરર અવાજ આવતો હતો, એ વોનશિંગ મશીનનો જ હતો. યેસ, ્  ગેસ્ક્ડ રાઈટ. 
કપડા ગોળ ગોળ ફરીને ગ ૂુંચળું થઇ ગયા હતાું અને અમદાવાદની બેતાલીસ ડીગ્રી ગરમીમાું 
પાણી તો ક્ાું સ ધી રહ?ે બે ફદવસથી રોજ બે કલાક મથ ું છુું ત્યારે શટણ અને પેન્ટ છુટા પડયા 
છે. આમેય એ ખાખી પેન્ટ તને નહોત  ું ગમત ું, ને ચોસડા વાળું શટણ મને. 
 
તારા ગયા પછી બેત્રણ ફદવસ તો નાસ્ક્તો જાતે બનાવ્યો. હા બનાવ્યો જ. ખાધો નફહ. તને 
ખબર છે ને શહરેમાું પાણી બચાવવા અંગે સરકાર અને એનજીઓ કેટલી મહનેત કરે છે ? આ 
પાણી બચાવોની જાહરેખબરો વાુંચીને સીધો જ હ ું ફકચનમાું ગયો હોઈશ, ને બે નમનીટ વાળા 
ન ડલ બનાવ્યા તો ન ડલનાું પ્રમાણમાું પાણી ઓછુું પડ્ ું. પછી તો એ ફદવસે લ ગદીમાુંથી 
ચમચો જ માુંડ બહાર નીકળયો. પછી બીજા ફદવસે પાણી વધારે નાખ્્ ું, તો ન ડલ સપૂ હોય 
એવ ું કઈક બન્્ ું. પછી ઓફફસ જતાું બાજ  વાળા કેતકી ભાભીને પછૂી લીધ ું, તો એ કહ ેકે એના 
કરતાું તમે રોજ અમારા ઘેર નાસ્ક્તો કરવા આવો. આમેય આજે ઈડલી સુંભાર છે. પણ એમ હ ું 
કુંઈ જાઉં ? તેં એની મનાઈ તો પહલેા જ કરેલી છે ને. જો્ ું મને બધ્ધ ું કેવ ું યાદ છે ? અને 



 

 

એ પછી ત્રીજા ફદવસે નોન-સ્ક્ટીક પર બે્રડ શેકવા મ ક્ા. પણ પછી ટીવી પર કઈક જોવામાું 
એવો મશગ લ થઇ ગયો કે બળવાની વાસ આવી ત્યારે છેક માર ું ધ્યાન પેલા સમર નવઅરની 
મોડલો પરથી હટ્ ું. પણ ત્યાું સ ધી તો ઘણ ું મોડ ું થઇ ગ્ ું હત  ું. ઓફફસ જવાન ું. 
 
સખી, આ તો ફસત ચાર ફદવસનો અહવેાલ છે, મફહનો કઈ રીતે કપાશે એ નવચારી હ ું ખ બ 
વ્યનથત થઇ જાઉં છુું. એટલે હ ું અફહ જલસા કર ું છુું એવા ખોટા ભ્રમમાું ત ું રહીશ નફહ, અને 
ખાસ તો એવ ું નવચારી ઉતાવળે પાછી ના આવી જતી. ખરેખર તો આ પોપટ અડધો પડધો 
ભખૂ્યો રહ ેછે. સવારે પાણી જત ું રહ ેછે એટલે ફીજમાું બધી બોટલ ખાલી હોય છે, એટલે પોપટ 
અમ ક વખત તરસ્ક્યો પણ રહ ેછે. વધ માું પોપટ ઘરથી ઓફફસ સ ધી જ ઉડે છે એટલ ું જ, પણ 
ઓફફસ અને ઘરકામમાું કોઈ આંબા લીમડાની ડાળે બેસવાનો ચાન્સ જ નથી મળતો. આ તો 
બધ ું તારી જાણ સાર ું . તો મારા આ પે્રમપત્રને રૂબરૂ મળયા ત લ્ય સમજજે અને પપ્પાને ત્યાું 
ઠરીને રહજેે. 
એજ તારો વ્હાલો પોપટ 
 
 

ગ જ્જ  ટ ફરસ્ક્ટો 
 

બેગો? ખાલી? શેના માટે લેવાની છે?’ ‘લ્યો, ત્યાું શોનપિંગ નથી કરવાન ું?’ 
થેપલાું, ખાખરા, ભાખરવડી, ભસૂ ું: 
આપણે ્ રોપની ટ રે જઈએ ત્યારે પણ, સાથે થેપલાું, ખાખરા, ભાખરવડી, ઝીણી સેવ, લીલો 
ચેવડો, દાળમઠૂ, ચણાની દાળ, સીંગ ભજૂજયાું, તળેલા કાજ ... આવ ું બધ ું સાથે લઇને જ જવ ું 
પડે. 
કારણ શ ું? ‘બેઠક’માું મન્ચીંગ તો જોઇએ ને! અને એ બધ ું, માની લઇએ કે લુંડનના લેસ્ક્ટરમાું 
મળી જાય. પણ નાયગ્રા ફોલ્સની બાજ માું તો જૂના શેરબજારવાળાની ચવાણાની દ કાન ના જ 
હોય ને? 
 
બેઠક: 
સ  પછી, આજે બેસવ ું છે ને? 



 

 

આ સુંવાદ તમને દરેક ગ જરાતી ટ ફરસ્ક્ટોની પેકેજ ટ રમાું લગભગ દર બીજે ફદવસે સાુંભળવા 
મળે 
હા યાર, આજે તો બેઠક કરી જ લઇએ! નનદોષ અને અજ્ઞાની સજ્જનોને માલમ થાય કે 
ગ જરાતના ટ ફરસ્ક્ટો જયારે ફરવા નીકળે છે ત્યારે એમનાું સ્ક્વગણસ્ક્થ સ્ક્વજનોનાું બેસણામાું 
બેસવાની વાતો નથી કરતા. આ તો દારૂ પીવાની બેઠકની વાત થાય છે! 
ગમે એટલા રમણીય સ્ક્થળે કેમ ના ગયા હોઇએ, રાતના બે અઢી વાગ્યા સ ધી બેઠક કરીને 
પીવાન ું, અને બીજા ફદવસે બપોરે બાર વાગ્યા સ ધી હોટલના રૂમમાું જ ઊંધ્યા કરવાન ું! 
અમદાવાદથી માઉન્ટ આબ  જનારા ગ જરાતી સહલેાણીઓ પહોંચતાુંની સાથે જ બેઠક વ્યવસ્ક્થામાું 
પડી જાય છે: એ કલ્પા, (એટલે કલ્પેશ) ત  ને અલ્પો (એટલે અલ્પેશ) કોઇ સારી હોટલ 
શોધવાન ું કરો, તાું લગીમાું હ ું ને જલ્પો (એટલે જલ્પેશ) પરનમટન ું પતાઇને આઇએ છીએ! 
 
ચેનલો: 
નસિંગાપોરમાું જઇએ કે ક્સ્ક્વડનમાું, અને ગમે એવી મોટી ફાઇવ-સ્ક્ટાર હોટલ કેમ ના હોય, ત્યાુંના 
ક્સ્ક્વનમિંગ પલૂો નફહ જોવાના, જીમ્નેનશયમો નફહ જોવાના, પણ રૂમમાું ઘસૂીને સૌથી પહલેાું 
ટીવીની તમામ ચેનલો ફેરવીને ચેક કરી લેવાની! પછી તરત જ ફફરયાદ કરવાની સ્ક્ટાર ઉત્સવ 
નોટ કનમિંગ? માય ગ્રાન્ડ મધર વોબચિંગ ઓલ્ડ એનપસોડ્સ ઓફ ઘર ઘર કી કહાની, નો! એન્ડ 
સહારા-વન ઓલ્સો નોટ કનમિંગ? ધેન હાઉ વી વોચ ઇન્ન્ડયા ઇંગ્લેન્ડ વન-ડે, હેં? 
 
નસન-નસનેરી પોઇન્ટ: 
દરેક ગ જરાતી ટ ફરસ્ક્ટ લકઝરી કોચમાુંથી ઊતરતાુંની સાથે પહલેો સવાલ આ જ પછેૂ છે: ‘અહીં 
જોવાલાયક શ ું છે?’ કોચમાું એસી હોય અને બહારની ગરમી અંદર ના આવી જાય એટલા માટે 
તેના કાળા કાચ હુંમેશાું બુંધ જ રાખવાના! સો ફકલોમીટરના રબળયામણા રસ્ક્તાની મ સાફરી 
દરનમયાન ડોફક્ ું કરીને એકવાર પણ બહાર જોવાન ું નફહ, પણ ઊતરતાુંની સાથે જ પછૂવાન ું 
‘અહીં જોવાલાયક નસન-નસનેરી કેટલી છે?’ વળી ગ જરાતીઓ કશ ું સૌંદયણ માણવામાું માનતા જ 
નથી. બધ ું ‘પતાવી’ નાખવામાું જ માને છે! ‘આજે તો સાતે સાત ટ ફરસ્ક્ટ પોઇન્ટ પતાઇ દીધા!’ 
 
રસોઇયો (મહારાજ): 
ગ જરાતની બહાર જતા ગ જજ  ટ ફરસ્ક્ટો માટે આ એક અનનવાયણ એસેસરી છે: રસોઇયો! આપણે 



 

 

ઇટાલી જઇ આવીએ, સોનનયાજીના નપયરના ગામના બે ફોટા પણ ખરીદતા આવીએ પણ ત્યાુંનો 
ઓફરજનલ નપત્ઝા નહીં ખાવાનો! તમે જો નપત્ઝાન ું પછૂો તો સામ ું પછૂશે ‘કેમ, નપઝાનો ઢળતો 
નમનારો તો કાલે જ ના પતાવ્યો?’ આ રસોઇયાઓ માટે ભલભલી ફાઇવ સ્ક્ટાર ઇન્ટરનેશનલ 
હોટલોનાું રસોડાઓ પણ બ ક કરાવવાું પડે છે. મહારાજો જતાુંની સાથે જ કીચનને ખણેૂ ખણેૂથી 
ધોઇને સ્ક્વચ્છ કરે છે, પછી એમાું ય બે ભાગ પાડે છે: એક તરફ જૈન અને બીજી તરફ કાુંદા-
લસણ! 
 
શોનપિંગ!: 
પેલી બાર મોટી મોટી બેગોમાું જે ચાર ફોન્લ્ડિંગ પ્લાન્સ્ક્ટક બેગો પેક કરેલી તે યાદ છે ને! હવે 
એ બેગો ભરવા માટે જ ‘સોનપિંગ’ કરવાન ું છે! ગ જરાતીઓ સાઇટ-સીઇંગમાું જેટલો ટાઇમ પસાર 
નથી કરતા એનાથી બમણો સમય શોનપિંગમાું વાપરે છે. અચ્છા, બમણો સમય કેમ થાય છે? 
કારણ કે દરેક ખરીદી વખતે કેલ્ક્ લેટરમાું ગ ણાકાર કરીને વસ્ક્ત  ની પ્રાઇસ રૂનપયામાું કાઢવાની, 
એમાુંથી ફડસ્ક્કાઉન્ટ બાદ કરવાન ું, કસ્ક્ટમ ડ્ ટી ઉમેરવાની, ફે્રઇટ ચાજર્જસ ગણવાના અને જો 
મોટી ખરીદી કરીએ તો સ્ક્પેનશયલ બારગેઇનમાું તમે શ ું આપશો એની રકઝક કરવામાું ટાઇમ 
જાય કે નફહ? 
 
ફોટા: 
જલ્પા આન્ટી ક્સ્ક્વનમિંગ પલૂમાું નહાતાું સારાું લાગે? જરાય નફહ! ગોરધનકાકા વોટર-સ્ક્કટૂર 
ચલાવતાું ગભરાતા હોય એવો ફોટો સારો લાગે? જરાય નફહ! અને ચ ન્ના-મ ન્ના બરફમાું સ્ક્કેફટિંગ 
કરતાું ગબડી પડયા હોય એવા ફોટા પડાય? કદી નફહ! ફોટામાું તો આપણે કોઇના ફરસેપ્શનમાું 
ગયા હોઇએ ત્યારે જે રીતે લાઇનસર ઊભા રહીને બન્નો હાથ, પોતપોતાના થાપા પર ગ ુંદર વડ ે
ચોંટાડી રાખ્યા હોય, એ રીતે જ ફોટા પડાવવાના! પછી સગાુંવહાલાુંને આલ્બમ બતાડતાું 
કહવેાન ું ‘જ ઓ, આમાું પાછળ ઓલ ું બબન્લ્ડિંગ દેખાય છે ને, ત્યાું ઓલાું મીણનાું પતૂળાુંન  ું મોટ ું 
મ્્ બઝયમ છે ને, ત્યાું તમારા ભાઇ ભલૂા પડી ગયા, તા. બોલો!’ 

 

“હ ું વસ્ક્ત   સૌથી મોંઘેરી ને જાજરમાન વહેંચ ું છુું, ઓલ્યા ઇમાન વેચે છે ને હ ું મ સ્ક્કાન વહેંચ ું છુું.” 

 



 

 

મને સતત એવ ું લાગ્યા કરે કે, અમાર ું  કાફઠયાવાડ એ માત્ર કાફઠયાવાડ નથી, એન ું બીજ ું નામ 
‘ગાુંફઠયાવાડ’ પણ હોવ ું જોઈએ. ચણાના લોટને અમે લોકો નસમેન્ટ અને સોના કરતાું પણ વધ  
મલૂ્યવાન ગણીએ છીએ. વણેલા અને ફાફડા ગાુંફઠયાનો જે મફહમા સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાને છે એ કદાચ 
નવશ્વની કોઈ પ્રજાને નહીં હોય. અમારે કલાકારોને મન તો ચા અમારી ક ળદેવી અને ગાુંફઠયા 
અમારા શરૂાપરૂા. 
 

સાુંજ પડયે દોઢ કરોડના ચા-ગાુંફઠયા ફાકી જતા અમે બધાય કોઈ પણ ડખાન ું સમાધાન ચા-
ગાુંફઠયાથી કરીએ છીએ ને વળી કોઈ ચા-ગાુંફઠયાનો નવવેક ન કરે તો ડખો પણ કરીએ છીએ. 
ડાયરામાું હ ું કાયમ કહ ું કે, 

“ભડકે ઇ ભેંસ નહીં, બેહ ેઇ ઘોડો નહીં, ગાુંગરે નહીં ઇ ગાય નહીં, જાગે નહીં ઇ 

કતૂરો નહીં, હસે નહીં ઇ માણા નહીં, ને ગાુંફઠયા ન ખાય ઇ ગ જરાતી નહીં.” 

 

મારા ગોંડલ ગામમાું ચુંદ  નામે એક ભ ક્કા કાઢી નાખે એવો ગાુંફઠયાવાળો વસે છે. રોજ રાતે્ર અમારા 
જેવા કેટલાય નનશાચરો અને ભ્રમણ નક્ષત્રમાું જન્મેલા અતપૃ્ત જીવોની ભખૂને ચુંદ ના ગાુંફઠયાથી 
મોક્ષ મળે છે. ઐશ્વયાણના પોસ્ક્ટર પાસેથી નીકળો અને જેમ એને ટીકી ટીકીને જોવી જ પડે એવી જ 
મોહકતા ચુંદ ના ગાુંફઠયામાું છે. એની રેંકડી પાસેથી નીકળો એટલે ગાુંફઠયા ખાવા જ પડે. આ મારી 
ચેલેન્જ છે અને અન ભવ પણ. 
 

અમારા ઘણાું બધા ઉપવાસ અને એકટાણાું ચુંદ ની રેંકડી ઉપર શહીદ થયાના દાખલા છે. વળી 
ચુંદ ના ગાુંફઠયારથન ું નામ ખબૂ મોડનણ છે, ‘ફરલાયન્સ ગાુંફઠયા સેન્ટર.’ અને આ ટાઈટલ નીચે 
ઘાસલેટના ડબ્બા જેવડા અક્ષરે લખ્્ ું છે કે, “અમારી બીજી કોઈ શાખા નથી.” 

 

એક રાતે દોઢેક વાગ્યે હ ું ઝરમર વરસાદમાું મનમાું દોઢસો ગાુંફઠયાનો સુંકલ્પ કરી ચુંદ ના રથ ઉપર 
પહોંચ્યો. ગાુંફઠયા બાુંધી દીધા પછી ચુંદ એ એક અઘરો સવાલ મને પછૂી નાખ્યો કે, “સાહબે, અટાણે 
તમને કોણે મોકલ્યા?” હ ું ગળગળો થઈ ગયો. મેં કહ્ ું, “ચુંદ , મારી બા તો મને રાતે દસ વાગ્યા પછી 
બહાર નીકળવાની ના પાડે છે. ત  ું નવચાર અટાણે મને કોણે ધક્કો માયો હશે? ઘરવાળી નસવાય 
કોઈની ફહિંમત છે કે મારી ઉપર આવી સરમ ખત્યારશાહી ભોગવે?” મેં આટલો ઉત્તર વાળયો ત્યાું તો 
ચુંદ ની ઘોલર મરચાું જેવી આંખમાું આંસ ડાું તગતગવાું માુંડયાું. ગાુંફઠયાનો જારો પડતો મકૂીને ઇ 
મને બાથ ભરી ગ્યો કે, સાહબે, તમે તો મારી દ ખતી રગ ઉપર પગ મકૂી દીધો. હ ું રોજ રાતે્ર દસ 
વાગ્યે રેંકડી લઈને આવ ું છુું ને સવારે પાુંચ વાગ્યા સ ધી આખા ગોંડલ હાટ ું ગાુંફઠયા વણ ું છુું. મનેય 



 

 

શ ું મારી બા મોકલતી હશે? પછી તો અમે બેય સમદ બખયા એટલ ું રડયા કે અમારા ગાુંફઠયા પલળી 
ગયા. 
 

ગાુંફઠયાનો મફહમા અપરુંપરા છે. મારા તો એપેન્ન્ડક્ષના ઓપરેશન વખતે આંતરડાુંમાુંથી ડોસટરે 
અડધો ફકલો ચણાનો લોટ કાઢયાન  દાખલા છે. મારી દૃન્ષ્ટએ કોમવાદી બનવ ું એના કરતાું 
ગાુંફઠયાવાદી કે હાસ્ક્યવાદી બનવ ું સાર ું . 
 

નેસ્ક્ટ્રોડેમસની જેમ મારી આગાહી છે કે, ગ જરાતમાું ગાુંફઠયા જ્યાું સ ધી તળાતાું રહશેે ત્યાું સ  ધી 
ખવાતાું રહશેે. મારી તો કલ્પના છે કે, ઇ.સ. ૨૦૨૦માું ભારત સરકાર બસ્ક્સો કરોડની ગાુંફઠયાની 
યોજના વહતેી મકેૂ તો નવાઈ નહીં. નવશ્વના તમામ દેશોમાું ગ જરાતના ગાુંફઠયા એસસપોટણ  કરવા 
માટે કેબબનેટમાું ચટણીમુંત્રી, મરચાુંમુંત્રી અને ગાુંફઠયા નવકાસમુંત્રીની નનમણકૂ થશે. દરેક કુંદોઈને 
લાલ ગોળાવાળી ગાડી અને લોટ બાુંધતી વખતે ઝેડપ્લસ સ રક્ષા અપણણ કરાશે. યાદ રાખજો 
ગાુંફઠયાનો નવકાસ એ જ ભારતનો નવકાસ હશે. ગાુંફઠયાવાદી પાટીની જય હો. 
 

આપણને મોબાઈલના ટાવર પર ભરોસો છે, પણ પરમાત્માના પાવર પર ભરોસો નથી. 
 

હ ું આપ ું ગામડાું બે-ચાર, ફદલને મોજ આવે છે, 

કે ચુંદ  ત  ું વણેલા ગાુંફઠયા એવા બનાવે છે. 
 

છે દ લણભ દેવતાઓને તીખા મરચાું, તીખી ચટણી, 
ને કોઈ પ ણ્યશાળી આત્મા ભજજયાુંને પામે છે. 
 

હ ું ફાઈવસ્ક્ટાર હોટેલમાું જમ ું છુું તે છતાું આજે, 

એ ફાફફડયા સમી બલજ્જત ન અમને ક્ાુંય આવે છે. 
 

ચણાનો લોટ, સોનાની કડાઈ સ્ક્વગણમાું છે પણ 

ગરમ આ ફાફડા ઉતારતાું ત્યાું કોને ફાવે છે? 

 

એ તારા સ્ક્થળૂ દેહથેી વહી પ્રસ્ક્વેદની ગુંગા, 
જડ્ ું કારણ અમોને આ જલેબી તેથી ભાવે છે. – લેખક:અજ્ઞાત  
 

પ ર ષો અને જાત જાતના દડા(બોલ) 



 

 

 
દ નનયાના પ ર ષો દડા વડે જાત જાતની રમતો રમતા હોય છે પરુંત   આખરે તો દરેક રમતમાું 
દડાની હાલત સરખી જ થતી હોય છે. જેમ કે... 
 
ૂટબોલના દડાની હાલત હુંમેશા 'સ ુંદર છોકરી' જેવી હોય છે: 
જ્યારે જ ઓ ત્યારે ૮- ૧૦ છોકરાઓ એની પાછળ પડેલા હોય છે! 
 
વૉલીબોલના દડાની હાલત 'કદરૃપી છોકરી' જેવી હોય છે: 
દરેક માણસ એને બે હાથ જોડીને દૂર ભગાડવાની કોનશષમાું હોય છે! 
 
જ્યારે રગ્બીના દડાની હાલત 'બબન્દાસ્ક્ત સ્ક્વભાવની ગલણફે્રન્ડ' જેવી હોયછે: 
દરેકે દરેક છોકરો એને બીજા છોકરા પાસેથી નછનવી લેવાના ચક્કરમાું હોયછે! 
 
એમ તો ગોલ્ફના દડાનો ઠાઠ મોટા બબઝનેસમેનની 'પસણનલ સેરેટરી' જેવો હોયછે: 
કારણ કે પૈસાદાર લોકો એની પાછળ અઢળક સમય અને નાણાું વેડફી નાુંખતા હોયછે! 
 
હોકીના દડાની હાલત પરીક્ષામાું બેઠેલી 'ઠોઠ છોકરી' જેવી હોય છે!  કઈ રીતે? 
અરે, બધા એને 'પાસ' કરવા માટે ડુંડા લઈને પાછળ પડી ગયા હોય છે! 
 
ફરકેટના દડાની ક્સ્ક્થનત 'પરણી ગયેલી સ ુંદર સ્ત્રી' જેવી હોય છે: 
એકના હાથમાું આવી જાય પછી બીજા બધા તાળીઓ પાડે છે ! 
 
અને ટેનનસના દડાની 
હાલત 'ખખડી ગયેલી' સ્ત્રી જેવી હોય છે: 
એક કહ ેછે 'ત ું રાખ...’બીજો કહ ેછે ‘ત ું રાખ' – લેખક: અજ્ઞાત  
 
 
 
 

પરણેલાઓના દીલની વાત 



 

 

 

-લગ્ન એક એડવેન્ચર સમાન છે. એવ ું લાગે કે જાણે તમે કોઇ ્ દ્ધમાું જઇ રહ્યાું છો. 
 

- લગ્ન રાતે્ર આવતા ફોન કોલ સમાન છે. રીંગ વાગેને તમારી ઉંઘ ઉડી જાય. 
 

- પે્રમ આંઘળો છે જ્યારે લગ્ન આંખો ઉઘાડે છે. 
 

- જે માણસના લગ્નને બે વષણ થઇ ગયાું હોય તે આંતકવાદીથી નથી ડરતો. 
 

- એ માણસ ત્યાું સ ધી અધ રો છે જ્યાું સ ધી તેના લગ્ન ન થાય. એક વાર લગ્ન થઇ જાય ત્યાર 
બાદ તે 'પનત' જાય છે. 
 

- લગ્ન એક એવ ું ્ દ્ધ છે જેમાું તમે તમારા દ શ્મન સાથે ઉંઘો છો. 
 

- લગ્ન એક ત્રણ રીંગન ું સરકસ છે. એન્ગેજમેન્ટ રીંગ, વેડીંગ રીંગ અને સફરીંગ 

 

- લગ્ન એક શે્રષ્ઠ ઇન્સ્ક્ટીટ્ટૂ છે પરુંત   કોણ આ ઇન્સ્ક્ટીટ્ટૂમાું રહવેા ઇચ્છે છે 

 

- લગ્ન એ કોઇ વડણ નથી પણ સેન્ટેન્સ છે(લાઇફ સેન્ટેન્સ) 
 

- લગ્ન એ પે્રમ છે અને પે્રમ અંધ છે. તેથી લગ્નએ અંધ લોકો માટેની ઇન્સ્ક્ટીટ્ટૂ છે. 
 

- લગ્ન એક એવી ઇન્સ્ક્ટીટ્ટૂ છે જ્યાું પ ર ષ પોતાની બેચલર ડીગ્રી ગ માવે છે અને મફહલા 
માસ્ક્ટસણની ડીગ્રી મેળવે છે. 
 

- પે્રમ એક લાુંબ  મીઠ ું સ્ક્વપ્ન છે અને લગ્નએ અલામણ સલોક છે. 
 

- જ્યારે નવપરીબણત પ ર ષ ખશૂ હોય તો આપણને ખબર હોય કે શા માટે પણ લગ્નના 10 વષણ 
પછી પણ તે ખ શ હોય ત્યારે શુંકા ઉદભવે છે. 
 

- જ્યારે પ ર ષ પોતાની પત્ની માટે કારનો દરવાજો ખોલે ત્યારે સમજવ ું કે કાું તો તેની કાર નવી છે 
અથવા તો તેના નવા-નવા લગ્ન થયાું છે. 
 
 


