
સા�નુી મથરાવટ� મલેી હોય છે એટલ.ે.. 

– વીનોદ ભ� 

               મારા એક �નેહ�ની ��ુીએ ફર�યાદભયા� અવા� મને ક ુ ંક", ‘‘વીનોદ %કલ, લગભગ 

બધા જ લેખકો વ+ુઓને જ �ધુરવાની શીખામણ આપતા હોય છે; પણ અમા3ંુ નસીબ પેલી ‘ઈવ’ 

�6ુ ંસા3ંુ નથી ક" �ને સા� ુનહોતી. સા� ુ8ણે દ"વની દ�કર� હોય એમ એને તો �ધુરવાના ંબે વેણ 

પણ કોઈ કહ"9 ુ ં જ નથી ! �ધુરવાની સઘળ� જવાબદાર�  ��ુવ<નુી જ છે ?  સા�નુી કોઈ 

જવાબદાર� જ નથી ! દાને=ર� કણ�ની �મ વ+ુને દ�કરો આપી દ�ધો એટલે વાતવાતમા ંવ+ુને 

લડવા–વઢવાનો, ધમકાવવાનો ને ચેBજ માટ" વ+ુને બાળ� Cકુવાનો અધીકાર પણ સા�નેુ 

આપોઆપ મળ� 8ય છે ? આ સા�ઓુને પણ આપવા �વી બેચાર સલાહો તમારા �વાઓએ 

આપવી જોઈએ...’’ આ દ�કર�D ુ ંકહ"6 ુ ં ખોEંુ છે એમ કહ"6 ુયં જો ક" સાવ ખોEંુ છે; પરB9 ુનવોદ�ત 

વ+ુને Fુમળા છોડની �મ ધાર�એ તેમ વાળ� શકાય; ક�B9 ુઝાડના થડને ધાર�એ તેમ  વાળવા જતા ં

તેને વાળવા જનાર જ બેવડો વળ� જશે. પાકા ઘડ" કાઠંા ચડાવવાDુ ંકામ ક"ટIુ ંકપ3ંુ છે એની તો 

ઘડો બનાવનારને જ ખબર પડ". છતા ં ભલે, તો આ� સા�નેુ �ધુારવા માટ" બે વાત એના 

કાનેય નાખીએ. જો ક" તેને �ધુરવાની ગેરંટ� તો Jદુ સા�યુ આપી શકશે ક" ક"મ એની આગાહ� 

કરવી CKુક"લ છે; ક"મ ક" એક મા લેખે તેનો Lયાગ અCMુય છે. પાળ� પોષીને બાવીસ--પOચીસ વષ�નો 

કર"લ દ�કરો, ઘડ�ના છPા ભાગમા ંપારક� જણીના ચરણે ધર� દ"નાર માને આપણે કહ� કહ�ને ક"ટIુ ં

કહ� શક�એ ! 

                                                             ******* 
          મQુંબહ"ન, એક અ8ણી છોકર� ક" �ણે તમને કાળા યા ધોળા, �વRનમાયં જોયા ંનથી એ 

તમારા ઘરમા ં પેસતા ં જ તમને મSમી કહ"વા મડં� 8ય છે. પોતાના ં સગા ં ભાઈબહ"નોને 

છોડ�ને આવેલી એ દ�કર�, તમારા ંઅBય સતંાનોને દ�યર, �ઠ, નણદં બનાવી દ" છે. બાપના નામની 

અટકને તડક" Cકુ�ને તમારા પર�વારની અટક પર જ અટક� 8ય છે, એ અટકને આLમસાત કર� લે 

છે. તમારા Lયાગની સામે એ દ�કર�નો Lયાગ Tુ ંતમે ઓછો ગણો છો ? તમારા પર�વારને �ખુી 

કરવા અને સાથે સાથે પોતેય �ખુી થવા, તમારા FુEંુબમા ં તે ઝપંલાવતી હોય છે. સાસર"થી 

ઝગડ�ને આવેલી મોટ� નણદંનેય તેણે બોનસમા ં�વીકાર� લે છે અને ધારો ક" આ સબબે તેDુ ંભાUય 

સા3ંુ હોય તો પણ, દર"ક ઘરમા ંએકાદ બદમી8જ ક" એમ. આર. ( મેBટલી ર�ટાડVડ ) દ�યેર યા �ઠ 

યા તો કકળાટ�યણ નાની નણદં હોય છે. ઉપરાતં પતી પણ એકાદ નાDુ-ં-મોEંુ Xયસન ધરાવતો 



હોય તે છતાયં, આવા વાતાવરણમા ંગોઠવાઈ જવા તે Yદય�વુ�ક Zયાસ કર" છે -- આની કોઈ 

વીસાત ખર� ક" નહ[ ? 

          અલબ\, સા�–ુવ+ુની લડાઈ એ Xય]તી Xય]તી વOચેની લડાઈ નથી હોતી; પણ ^તુકાળ 

અને વત�માન કાળ વOચેની, પેઢ�–પેઢ� વOચેની,  સમય–સમય વOચેની લડાઈ જ હોય છે. ‘માર� 

સા�એુ મને હ_ખે ( �ખેુ ) ધાન ખાવા દ�< ુ ંનહો9 ુ;ં ક" નહો9 ુ ંમારા પેટ" પાણી પડવા દ�< ુ ંને સા� ુ

સામે નીસાસો નાખવાની પણ માર� હ�Sમત નહોતી, ચપંક�યાનો બાપ પણ માવડ�યો થઈને એની 

માનો મારા પરનો �ાસ જોયા કરતો; પણ માને વારતો નહ[, જયાર" +ુ ંવ+ુને કTુ ંકહ"વા 8` a,ં તો 

મારો જbયો ચપંક�યો એની બાયડ�Dુ ંઉપરાcુ ંલઈને મને દબડાવે છે – સાવ વ+ુ ઘેલો છે !’ મને 

થાય છે ક" આવા વાતાવરણમા ંઉછર"લી સા�,ુ પોતાની સા�એુ કર"લ અBયાયનો બદલો પોતાની 

વ+ુ સામે લેવાની મનો6\ૃી ધરાવતી હશે. જો ક" તેના અચેતન મનમા,ં તેની 8ણ બહાર આ6ુ ંબ<ુ ં

ચાલ9 ુ ંહશે !  

 તા�તરમા ંએક ક��સો એવો 8ણવા મfયો, �મા ંએક સા� ુમ�ં--ત�ં કરતા એક તા�ંીક 

પાસે ગઈ ને 3ુપીયા �ીસ હ8ર એ તા�ંીક" એની પાસેથી <તુી લીધા.  તા�ંીક પાસે જનાર એ સા� ુ

દોરા--ધાગાથી તેની ��ુવ<Dુ ુ ંધનોતપનોત કાઢ� નાખવા માગતી હતી. ��ુવ<Dુ ુ ંપાણી ઉતાર� 

નાખવાની નેમથી તે તા�ંીક પાસે ગયેલી, પણ ��ુવ<Dુ ુ ં પાણી ઉતાર� શક� નહ[; એટલે પછ� 

વીકMપે એ તા�ંીકDુ ંપાણી એણે ઉતાર� ના_gુ.ં તેને �લયા�ા કરાવી દ�ધી, સા� ુએ પણ ^લુી 

ગઈ ક" ��ુવ< ુમારા દ�કરાD ુ ંઅડ<ુ ં%ગ છે ! 

                                                           *******       

       દ�કર�ને વ+ુ થવાની તાલીમ નાનપણથી જ એની મા પાસેથી મળવા માડં" છે. સાસર" જઈને 

સા� ુસાથે ક"વી ર�તે વત�6 ુ ં એ દ�કર�ને વારSવાર કહ"વામા ંઆવે છે.  hયાર" સા�નેુ તો આદશ� 

સા� ુબનવાની i"ન[ગ પોતાની સા� ુjારા ZાRત થતી હોય છે ! તે વ+ુ હતી તે દ�વસોમા ંતેના પર 

k8ુરાયેલો એવો સીતમ, તેના વડ" તેની વ+નેુ સહન કરવો ના પડ" એટIુ ંતો તે ચોlસ કર� શક" 

- સવાલ ઈOછાશ]તીનો છે. 

******* 

 ‘�નુીતા, તને હાડંવો બનાવતાયં નથી આવડ9 ુ ં ?  એ તો સાવ સહ"Iુ ં છે ! તાર� 

મSમીએ તને આટIુયં નથી શીખXgુ ં? તને વેઢમી બનાવતા ંના આવડ" એ હm  સમ8ય; પણ 

રોટલો ઘડતાયં નથી શીખી ?  બ+ુ કહ"વાય ! ગામડાની ગમે તેવી અભણ nીનેય રોટલા બનાવતા ં

આવડ" છે ને 9 ુ ંપાછ� એમ. એ. થયેલી a,ં તને શરમ ક" સકંોચ �6ુ ંનથી થ9 ુ ં?’ 



રોટલા ટ�પતા ંનહ[ આવડવા બદલ વ+ુને તમે કડવા ંવેણ કહો છો; પણ તમને એ દ�વસો 

યાદ આવે છે, hયાર" તમારા ંમધર" તમારા હાથ પર વેલણ ફટકાર� ફટકાર�ને ગોળ રોટલી વણતા ં

માડં શીખવાડ"Iુ ં? મધર આઘાપંાછા ંહોય Lયાર" ભીના લોટને �મતેમ પાથર�ને, એના પર મોટો 

વાડકો દબાવી, બીલFુલ ગોળાકાર રોટલી બનાXયાની વધાઈ મા પાસે ખાઈ, તમે શાબાશી 

મેળવતા ં ! આ %ચાઈ ના કહ"વાય ? એક વાર કઢ�મા ંકડવા લીમડાની મોટ� ડાળ નાખી દ"વાને 

કારણે તમને એક અઠવાડ�યા માટ" વ< ુઅoયાસ અથp પીયર રવાના કરવામા ંઆવેલા,ં એ તમે 

સાવ ^લુી ગયા,ં મQુંબહ"ન ? ફા�ટqડના આ જમાનામા ંતમાર� ��ુવ< ુસહ"જ પણ બોMયા વગર 

સેBડવીચ અને ભેળ બનાવી શકતી હોય, તેને ટોમેટો �પુ બનાવતા ંપણ આવડ9 ુ ંહોય ને દાબેલી 

ખર�દતાયં આવડ9 ુ ં હોય એ �રુ9 ુ ં નથી ! રોટલી--રોટલાની rા ં માડંો છો – બ8રમા ં sેડ તો 

જોઈએ એટલી મળે છે, નથી મળતી ? તો પછ� ! 

******* 

રસોઈયાને હાથે ઘણીવાર રસોઈ બગડતી હોય છે. એ Zોફ"શનલ હોવા છતા ંએના હાથે 

મસાલા ઓછા--વ\ા નથી પડતા ? તો નવોદ�ત ��ુવ< ુ અતીઉLસાહ અને ઉદારતાથી દાળ--

શાકમા ંrાર"ક વ< ુમીtંુ નાખી દ" તો Cુગંા મuએ ને મરચાDુ ં Zમાણ થોvું વધાર" હોય તો પણ 

તમાર" બ+ુ મોટ"થી નહ[ એવા માફકસરના સીસકારા સાથે પીરસવામા ંઆવેલ ભોજન કમનેય, 

આરોગી જવાની ટ"વ પાડવી જોઈએ, �થી ��ુવ< ુઅપરાધભાવ ન અDભુવે. તમને તો ખબર જ 

છે ક" વ+ુ પણ એ જ રસોઈ જમવાની છે, તેનેય �વાદમા ં ગરબડ થયાની ખબર પડ� જ જશે. 

�વરચીત રસોઈ માડં પોતાના ગળે ઉતાયા� બાદ તે તમને �છેુ ક", ‘મSમી, દાળમા ંમીtંુ જરા વધાર" 

પડ� ગયેIુ,ં નહ[ ?’ Lયાર" કટાw ન લાગે એમ ઠાવFંુ હસીને કહ� દ"6 ુ ં ક", ‘દાળ તx થોડ� વધાર" 

બનાવી હોત તો એટલી બધી ખાર� ન લાગત. એ તો બેટા, ચાMયા કર", કામ કામને શીખવે. એમ 

તો કોઈ વાર મારા હાથેય મીtંુ વધાર" નથી પડ9 ુ ં? દર"ક ઘરની રાધંવાની પyતી અલગ અલગ 

હોય છે.  તારા હાથે રોજ rા ંમીtંુ વધાર" પડ" છે ! આ6ુ ંહોય Lયાર" તારા સસરાની વાડક� દાળ Qુદ� 

કાઢ� લેવી, તેમને બી. પી. છે ને એટલે. બાક� આપણને તો બ<ુયં ચાલે.’   

           અને વ+ુથી અ8ણતા ંrાર"ક સાર� ને �વાદ�zટ રસોઈ થઈ 8ય તો એના ંવખાણ અ{કુ 

કરવા,ં તેણે કર"લી મહ"નતનો થાક ઉતર� જશે ને એકવાર તેના કાનને Zશસંા સાભંળવાની ટ"વ પડ� 

જશે તો રસોઈDુ ંધોરણ આપોઆપ �ધુરવા માડંશે. બાક�, રસોઈ %ગે કાયમ કચકચ કરશો તો 

અકળાઈને તમને કહ� દ"શે ક", ‘માર� માએ તો મને આ6ુ ંજ રાધંતા ંશીખવાડ|ુ ં છે. આનાથી સા3ંુ 

ખા6ુ ં હોય તો 8તે રાધંી લે6ુ.ં’ પLgુ ં ! પછ� રસોvું કાયમી ધોરણે તમારા ગળે ભરાઈ જશે. એક 



વાત યાદ રાખો, આપણે mવવા માટ" ખાઈએ છ�એ.  વ+ુને એ6ુ ંલાગ6ુ ંન જોઈએ ક" આ ડોસી તો 

દહાડ" દહાડ" �વાદ�યણ બનવા માડં� છે ! 

          ના, �નુીતા તમારા ંપગ ક" મા}ુ ંનહ[ દબાવે; ( તમારા ગળાની ગેરંટ� નહ[ ! એનો આધાર 

તમારા તેની સાથેના Xયવહાર પર છે. ) એને બદલે તે �ટોપેક ક" એનેસીનની ટ�કડ� આપે તો ઓa ં

લાXયા વગર તે ગળ� લેવી. અપેwા એ જ સવ� ~ુ:ખોDુ ંCળુ છે. એ દ�વસો ગયા; વ+ુ મા}ુ ંદબાવી 

આપે !   

          વ+નુી વાત વ+ુ પાસે; પણ આપણે �ખુી રહ"6 ુ ં હોય તો શr હોય Lયા ં�ધુી �ખ–કાન 

JMુલા ંરાખવા ંને મu બધં રાખ6ુ,ં �થી આપણા મuમાથંી અZીય વાણી બહાર આવતી અટકશે ને 

એથી શ]તી અને આgzુય બ�ે વધશે. જો ક" એક વાત છે, આgzુય વધવાવાળ� વાત વ+નેુ બ+ુ 

નહ[ ગમે – વ+ુને ગમ9 ુ ંબ<ુ ંતો ક"વી ર�તે કર� શકાય ! 

           જો ક" સા�નુી મથરાવટ� મેલી હોય છે, એટલે સમાજમા ંપોતાની આબ3ુ ઉજળ� કરવી હોય 

તો દર"ક સા�એુ, તેની સા� ુતો લાખોમા ંએક છે એ6ુ ંસટ�ફ�ક"ટ પોતાની વ+ુ પાસેથી મેળવવા માટ" 

Yદય�વુ�કનો સાચકલો Zેમ વ+ુ પર ઢોળવો જોઈએ. 

          થોડાકં વષ� �વુp અમદાવાદમા ં�ેzઠ સા�ઓુની એક �પધા� યો8ઈ હતી. આ �પધા�મા ંભાગ 

લેનાર વ+ુઓએ તેમની સા�ઓુના ંવખાણ ભરપેટ કયા� હતા.ં  અલબ\, આ વ+ુઓની એફ�ડ"વીટ 

લેવામા ંનહોતી આવી. હા, એ ખ3ંુ ક" આ વ+ુઓ � કંઈ બોલી હતી એ  �વેOછાએ, સા�mુ �વા ં

�તર�ક ક" બા� દબાણ વગર બોલી હતી. તેમને જો ક" ખબર તો હતી જ ક" આ કાય��મ પLયા 

બાદ સા�નુા ઘર" જ જવાDુ ંછે. ( ચોખવટ : ઘર કાયમ સા�ઓુDુ ંજ હોય છે, સસરાઓDુ ંનહ[. ).  

      8હ"રમા ં �ેzઠ સા� ુહોવાનો એવોડ� મેળવનાર સા� ુખાનગીમા ંપણ પોતાની �ેzઠતા ટકાવી 

રાખવા  દ�લથી મથશે અને વ+-ુદ�કર�ને તો આમા ંફાયદો જ છે ને ! આમ જોવા જઈએ તો દ�કર� 

નામની કળ� તો પીયરના Fંુડામાથંી સ�રુાલ નામના Fંુડાની ત�ન નવી માટ�મા ં qલ બનીને 

ખીલવા આવી છે - તેને પણ વ+ુ મટ� દ�કર� થ6ુ ંછે. તેને માટ" તો આ જ સા{ુ ંઘર છે. 

******* 

       આ ગયો એ 8Bgઆુર� મહ�નાના અખબારમા ંસમાચાર હતા ક" નવસાર� પાસેના એક ગામમા ં

એક  સા�–ુવ+ુ ઘણા ં વષ�થી મા–દ�કર� બની સાથે રહ"તા ં હતા.ં 6yૃાવ�થાને કારણે સા� ુkજુર� 

ગઈ, એ સમાચાર 8ણતા ંજ ઘરના Jણેુ ઉભેલી ��ુવ< ુLયા ંજ ફસડાઈ પડ�, kજુર� ગઈ ! બનેંની 

�મશાનયા�ા એક સાથે નીકળ� �ને અહોભાવથી જોવા આJુ ંગામ ઉમટ�ુ ંહ9 ુ ં ...  આ સમાચાર 

અહ[ Cકુવા પાછળનો અમારો હ"9 ુ એવો નથી ક" સા�નુી પાછળ પાછળ વ+ુએ પણ જ6ુ.ં ઘણી 

nીઓ ભવોભવ એ જ �3ુુષને પતી તર�ક" માગતી હોય છે,  એની પાછળ કદાચ વેર6\ૃી કામ 



કરતી હોય એમ બને.  ક�B9 ુઆ વેરભાવના છેક સા� ુ�ધુી ખxચવામા ંઆપણી શોભા નહ[. સા�નેુ 

એકલીને hયા ંજ6ુ ંહોય Lયા ં�ખેુથી જવા દ"વી. આ ર�તે સા�નુી પાછળ ના પડાય. સા� ુrા ં8ય 

છે એવા Fુ9હુલથી પણ તેનો પીછો ના કરવો, તેના �ખુમા ંજ આપcુ ં�ખુ સમજ6ુ.ં  

 મા3ંુ કહ"6 ુ ંખોEંુ છે ? 

– વીનોદ ભ� 

(તા. 15મી ઓગ�ટ 2010ના ‘દ�Xય ભા�કર’ દ�નીકની રવીવાર�ય �તુ� 'Sunday'મા ં

Zકાશીત થતી એમની લોકZીય કટાર ‘���� � ��	
��’માથંી લેખકની �નેહ�ણુ� વીશેષ 

પરવાનગીથી સાભાર...�� ����) 

લેખક સSપક� : �ી. વીનોદ ભ�, 7 – ધમ�gગુ કોલોની, વેદ મBદ�ર પાસે, કાકંર�યા રોડ, 

અમદાવાદ– 380 022 ફોન – 079-2545 2700 
@@@ 
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'Lakhe Gujarat' 
Now no need for asking us to send Zip to have the facility to write in Gujarati directly 

on screen without copying and pasting business.. 

You may have Window XP, 7, 8, Vista or Apple Mac.. 

Please, open our website "http://lakhe-gujarat.weebly.com/" 

and have automatic installation of key boards and enjoy writing in 

Gujarati and Devnagri (Hindi, Marathi, Sanskrit) 

 

************* 

More than 59,00,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 
More than 5,70,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 
More than 86,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
You too are invited to visit Gujaratilexicon with a new interface. 
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