જીવન એક હસાહસ
અને
માણસ એક ટુચકો

હાસ્ય વ્હાલનો દરરયો..
શ્રી રમેશ ચાંપાનેરીના હાસ્યનનબંધો

રમેશભાઈચાાંપાનેરી
A/6 નંદનવન પાર્ક , ટીવી રીલે ર્ેન્દ્ર
અમરનાથ મંદદર સામે, વલસાડ

ફોન 91 94268 88880

હાસ્ય વ્હાલનો દદરયો.. - રમેશભાઈ ચાંપાનેરી / 2

શ્રદ્ધા-સુમન સાથે સમપકણ
જેમના પ્રત્યેર્ શ્વાસમાં હાસ્યનો રણર્ાર- જીવનનો ઝંર્ાર અને માનવતાના મોલ જોયા છે ,
અને જેમણે મને હાસ્યના તખ્તા ઉપર લાવી તખ્તાની ઓળખ આપી,
નવશ્વ હાસ્ય પદરષદમાં હાસ્યની મહેદિલમાં પડખે રાખી મને પોતીર્ો બનાવ્યો છે , એવાં.
સ્વ. મહેન્દ્રભાઈ પી. ક્કરર છછોટમ) અને એમના ધમકપત્ની સ્વ. નનરં જનાબેન મહેન્દ્રભાઈ ક્કરર
ુ અને પરમ સ્નેહી સ્વ. ભરેશકુમાર છમીની
હાસ્યના પયાકય જેવાં મધુર અને નમતભાષી એમના સુપત્ર
છોટમ) અને પ્રાથકનાબેન તથા સમગ્ર પદરવારને
મારી આ હાસ્યયાત્રાનુંુ ં શ્રેય સમનપત ર્ં ું ંં.

અક્ષરનાદ ઈ-પુસ્તર્ : http://aksharnaad.com/downloads

હાસ્ય વ્હાલનો દદરયો.. - રમેશભાઈ ચાંપાનેરી / 3

આવર્ાર... - રમણલાલ પાકર્ (વાચસ્પનત) .................................................................................................... 4
રમેશ ચાંપાનેરી મને ગમે છે .. - અશોર્ દવે ................................................................................................... 7
ઉઘડતા પાને પોતાની પંચાત ........................................................................................................................ 9
રે ડીઓ તમારો - ર્ાયકક્રમ અમારો .................................................................................................................. 12
પોલ્ટ્રીર્સ ...................................................................................................................................................... 16
છે લ છબીલો મરાસી ..................................................................................................................................... 19
નંદનવન ...................................................................................................................................................... 23
નમ. વતેસરશ્રી.. ............................................................................................................................................. 30
નવી પેઢીના નરોતમો... ............................................................................................................................... 33
આજથી રસોડું બંધ છે ... ............................................................................................................................... 36
ખત લલખતા હુ ં ખ ૂનસે... ................................................................................................................................ 42
ચમચાઓથી સાવધાન ................................................................................................................................. 46
નનબંધ ઉપર નનબંધ..! .................................................................................................................................. 50
ભ્રમણ વગરના ભમરડા ............................................................................................................................... 52
સભ્યતાના પંચર્. ......................................................................................................................................... 58

અક્ષરનાદ ઈ-પુસ્તર્ : http://aksharnaad.com/downloads

હાસ્ય વ્હાલનો દદરયો.. - રમેશભાઈ ચાંપાનેરી / 4
આવર્ાર... - રમણલાલ પાકર્ છવાચસ્પનત)
નવ રસોમાં શાસ્ત્રર્ારોએ ભલે શ્ુગારને
ં
રસરાજ ર્હ્યો અને હાસ્યને છે લ્ટ્લો ક્રમ આપ્યો, પરં ત ુ રસનસદ્ધદ્ધમાં
ર્દાચ સૌથી વધુ દુષ્ર્ર હાસ્યરસની નસદ્ધદ્ધ છે . મોટો ભય તો એ રહે છે ર્ે, જો સાચો અને સચોટ હાસ્યરસ
નસદ્ધ ન થયો તો ભાવર્ને હસાવવાનો પ્રયત્ન ર્રનાર, જે સર્જર્ હોય યા અલભનેતા, સ્વયં હાસ્યાસ્પદ બની
જાય છે . ર્ાવ્ય મીમાંસર્ોએ ઔલચત્યને ર્ાવ્યનુંુ ં જીનવત ર્હ્ું છે , પરં ત ુ આ શરત સૌથી વધુ તો હાસ્યને જ
લાગુ પડે છે . ર્ારણ હાસ્યનો માગક જોખમી છે . જો જરાર્ જ પથ ભ ૂલ્ટ્યો તો હાસ્યરસ હાસ્ય ન રહેતાં, ર્શુર્ં
અણગમતુ,ં અભર, અં ુલચર્ર યા જુગપ્ુ સાર્ારર્ બની રહે છે . માટે જ સ ૂક્ષ્મ અને સ્થ ૂળ એવાં બે ભેદ હાસ્યના
માન્દ્ય થયા છે . ર્દાચ સ્થ ૂળથીય નીચે ઉતરી, રસ અપરસમાં પદરવનતત થઈ જાય છે . જેમાં ર્નવના ર્થન
મુજબ ‘ર્પાતર’ ને જ પછી આનંદ આવે.
હાસ્યરસના શાસ્ત્રર્ારો બે શાસ્ત્રીય ભેદ પણ પાડે છે : પદરહાસ અને ઉપહાસ. ર્ેવળ હસાવવા ખાતર રમ ૂજી,
હાસ્યપ્રેરર્ નવધાનો, વણકન યા પાત્ર સર્જવા એ પદરહાસ છે . પદરહાસ એટલે નનહેતર્ુ હાસ્ય, જેને તે સંદભે શુદ્ધ
હાસ્ય પણ ર્હી શર્ાય. આવા સર્જન પાછળ ર્ેવળ ભાવર્ને હસાવવાનો જ આંતદરર્ સ્વયં પયાકપ્ત હેત ુ હોય.
જ્યારે ઉપહાસ પણ હસાવે તો છે જ. છતાં એનો હેત ુ સર્જનથી બહારનો હોય છે . અથાકત ઉપહાસ એટલે
સહેતર્ુ હાસ્ય.
શ્રી જ્યોતીન્દ્ર દવે લખે છે ર્ે, ‘ઉપહાસનો હેત ુ સુદરતાનો
ં
સ્વાંગ સજીને આવતી કું ુપતાને નશષ્ટતાના
આવરણ હેકળ રજુ થતી મલલનતાને, સાધુતાનો અંચળો ઓઢી સમાજમાં નવચરતી દુષ્ટતાને, એના સાચા
અને ખુલ્ટ્લા સ્વરૂપમાં રજુ ર્રવાનો હોય છે . એમ ર્રવા માટે તેનો સર્જર્ ઉપહાસ એટલે ર્ે ર્ટાક્ષનો આશરો
લે છે . ર્ટાક્ષ પાછળ ક્યારે ર્ લેખર્નો પુણ્યપ્રર્ોપ રહેલો હોય છે .’
ર્ટાક્ષ એટલે વાંર્ી નજરે જોવુ ં તે. સુદરી
ં
ર્ોઈ પું ુષની સામે વાંર્ી નજરે જુએ, તો એવા નરનુંુ ં નશીબ ખુલી
જાય, તે ધન્દ્ય ધન્દ્ય થઇ જાય. પરં ત ુ નેણની વક્રતાની અપેક્ષાએ વેણની વક્રતા લબલકુલ ઉલટી ભ ૂનમર્ા
ભજવે છે ; જે વક્રતા ર્ટાક્ષર્ાર હાસ્યલેખર્ અજમાવે છે .આવો સર્જર્ જેના પ્રનત પોતાના વાર્બાણ છોડે; તેને
લોહી લુહાણ ર્રી, ઉઘાડો પાડી, જમીનદોસ્ત ર્રી નાંખે છે . ર્ારણર્ે, તે મનુંુષ્યની નનબકળતા, દુષ્ટતા, મ ૂખકતા,
લોલુપતા, દંભ, કુદટલતા, આદી વ ૃનતઓને ચીરી નાંખી, તેના સેવનારને સાવ નગ્ન ર્રી સમાજ સમક્ષ રજૂ
ર્રી દે છે . ર્ટાક્ષર્ાર ઊંચા આસને લબરાજી, એના આ રામબાણ સાધન વડે સમાજ્શુદ્ધદ્ધનો યજ્ઞ આદરે છે .
છતાં તે ર્ાયક તે આંતદરર્ સહાનુંુભ ૂનત પ ૂવકર્ લાગણીથી બજાવે છે . હાસ્ય લેખર્ માટે એર્ આર્રી શરત પણ
સદાય ખડી હોય છે . અને તે એ ર્ે, આવો ર્ટાક્ષ સાચુ ં ર્લા સ્વરૂપ ધારણ ર્રીને આવવો જોઈએ.
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શ્રી રમેશ ચાંપાનેરી લોર્ોને હસાવવા માટે ગુજરાતમાં જાણીતા છે , અને ઘણા લોર્નપ્રય પણ છે . હવે તેઓ
સર્જર્ તરીર્ે પણ પ્રથમ વાર પ્રગટ થાય છે . ત્યારે આ સંગ્રહ ‘ આ-નંદદ્વવાર’ જોતા, એમને આનંદથી
આવર્ારવાનુંુ ં મન થાય, એટલી સત્વશીલતા તો અચ ૂર્ તેઓ પ્રગટાવે છે . આનંદનાં દ્વાર ખોલીને તેઓ
આપણને હાસ્ય માણવા નનમંત્રે છે , અથવા તો એ દ્વારમાંથી દહિંમતભેર પોતાના સસ્ત્રાસ્ત્ર લઇ, હવે મેદાનમાં
આવે છે . ત્યારે એમનુંુ ં હાસ્ય ર્ૌશલ્ટ્ય ચર્ાસવા-માણવાનો પ્રસંગ જતો ર્રવા જેવો તો નથી જ, એમ આ
સંગ્રહ જોતા અનુંુભવાય છે .
શ્રી રમેશ ચાંપાનેરી પદરહાસની અપેક્ષાએ ઉપહાસમાં બહેતર ખીલે છે . એમ ર્હેવ ુ ં વધુ સાચુ ં રહેશે; ર્ારણ
ર્ે, માનવીની તથા માનવ સમ ૂહની નનબકળતાઓ તેઓ પામી શક્યા છે . એના પર તેઓ હળવા ચાબખાં વીંઝે
છે , પરં ત ુ એ ચાબખા સ્થળે -સ્થળે તેજાબમાં બોળે લા છે ; તો સાથે સાથે જ સ ૂક્ષ્મ, હાદદિ ર્ આત્મીય ભાવથી
સુધરવાની દદશા પણ ચીંધી જાય છે . એવા ર્ેટલાર્ દાખલા જોઈએછ૧) સભા એ નેતાનો ખોરાર્ છે , અને સરઘસ એ નેતાનુંુ ં ઝેર છે .
છ૨) આપના સમયમાં સત્યાગ્રહનો ર્ેવો વટ હતો? અરે , સરઘસનો પણ ર્ેવો વટ હતો?
છ૩) ‘ચંપર્: દોસ્ત તુ ં પાગલ છે , પણ એજ્યુર્ેટેડ પાગલ છે .
છ૪) ‘પેટ અને પત્ની તો એર્બીજાના પયાકય છે અમને ભોજનનુંુ ં મળતર મળે છે , ત્યારે એનુંુ ં વળતર પણ
એમને મળવુ ં જોઈએ.
છ૫) ચટર્ા ભરી ભરીને માંર્ડ લોહી નથી પીતો, લોહી ચાખી ચાખીને માણસને શોધે છે . પણ માણસ આજે
મળે છે ક્યાં..?
છ૬) ‘હુ ં ગાંડો હોઉં તો ‘એ નવષય ઉપર મારે નનબંધ લખવાનો હતો. હુ ં ‘હ’ુ ં નો અથક સમજી શર્ેલો નહીં.
છઆજે પણ ર્ોણ ‘હ’ુ ં નો અથક સમજે છે ?) એટલે હુ ં ‘હ’ુ ં એટલે નશક્ષર્ – એમ સમજી નશક્ષર્ છગાંડો હોય તો)
ઉપર નનબંધ લખીને ગયો. હુ ં શબ્દ ર્ેટલો જોખમી છે , તે હુ ં તે દદવસે શીખેલો.”
આવા તો સંખ્યાબંધ ઉદાહરણો આ સંગ્રહમાં કેર્કેર્ાણેથી મળે ; જે નસદ્ધ ર્રે છે ર્ે, શ્રી રમેશ ચાંપાનેરીને
ર્ટાક્ષ ર્લા નસદ્ધ છે .. તેઓ જેમ આવી વાક્યરચના, અલંર્ાર, વક્રદશકનો તથા પ્રસંગ-પદરસ્સ્થનતની
નવલચત્રતાઓનો નવનનયોગ ર્રીને હાસ્ય જન્દ્માવે છે : તેમ ભાષા તથા શબ્દના ખેલ રજુ ર્રીને પણ હાસ્ય
પ્રેરી શર્ે છે . દા.ત. ઉપરના અવતરણોમાં ‘વટ’ અને ‘’ વટહર્
ુ મ’ ર્ે ‘મળતર’ અને ‘વળતર’ જેવા શબ્દખેલ
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છે , એ ઉપરાંત ‘પોલલદટક્સ‘ અને ‘પોલ રીક્સ‘, ‘સ્વગકસ્થ‘ સામે ‘પ ૃથ્વીસ્થ', પીતાંબર - વસ્ત્ર અને નામ,
મહાછવા)મન, ‘રે ડીઓ તમારો, ર્ાયકક્રમ અમારો‘ માના સળંગ શબ્દપ્રયોગો, ’વોડક નહીં એવોડક આપો ‘ જેમાં
એ-વોડક પણ વાંચી શર્ાય. ‘સર-નામુ'ં વગેરે સંખ્યાબંધ.
શ્રી રમેશ ચાંપાનેરીના હાસ્ય નનબંધ-નનબંધીર્ાઓ, જેમાં સંવાદો યા નાદટર્ાઓ પણ છે - એ વાંચવા ગમે
એવા છે . તથા એમાંથી આપણે હાસ્યની લ્ટ્હાણ પણ માણી શર્ીએ છીએ. એર્ંદરે બધા જ નનબંધો સારી હાસ્ય
કૃનતઓ છે . જેમાં ‘નમ.વતેસરશ્રી’, 'સભ્યતાના પંચર્', ‘નવી પેઢીના નરોતમો’, ‘ચ ૂલાબંધી’, ‘વોડક નહીં
એવોડક આપો‘, ‘મહાછવા)મન', ‘દક્રર્ેટનો ર્ર્ળાટ', ‘સમયની સાડાસાતી' ‘રે ડીઓ તમારો, ર્ાયકક્રમ અમારો’, ‘
નનબંધ ઉપર નનબંધ', ‘વૅર્ેશનનો નવલાપ' ઇત્યાદદ ખાસ ઉલ્ટ્લેખનીય છે .
આમ શ્રી રમેશ ચાંપાનેરી ગુજરાતની હાસ્ય પ્રેમી જનતા સમક્ષ આનંદના દ્વાર ‘ આ-નંદદ્વાર ‘ દ્વારા ખોલીને
ખડા થાય છે ; ત્યારે આપણેય એમને આનંદભેર આવર્ારીએ. નવા જન્દ્મેલ બાળર્ના જેમ લેખાં-જોખાં નાં
લેવાય, એને તો વધાવી જ લેવાય. તેમ શ્રી રમેશ ચાંપાનેરીને પણ આપણે પ્રથમ પ્રવેશે વધાવીએ જ.
ર્ારણ ર્ે ભાનવ શક્યતાઓની આગાહી જેમ બાળર્ બાબતે તેમ લેખર્ બાબતે, ભાગ્યે જ થઇ શર્ે. અલબત
ઉજ્જવળ એંધાણ આછાં-આછાં ય વતી શર્ાય. એવા અણસાર બદલ શ્રી રમેશ ચાંપાનેરીને અલભનંદન
આવર્ાર !

- રમણભાઈ પાકર્ છ વાચસ્પનત ) રમણભ્રમણ ગુજ રાતનમત્ર - ર્ટારલે ખ ર્
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રમેશ ચાંપાનેરી મને ગમે છે .. - અશોર્ દવે

પરમેશ્વર ક્યારે ર્ એર્ જ વ્યસ્ક્તમાં ઘણા બધા ગુણોની સાથે ઘણી બધી ર્લાઓ પણ આપી દઈને
બીજાઓ માટે એને ઈષાક પાત્ર બનાવે છે . તો ઘણા બધાને એ વ્યસ્ક્ત ઓળખતી પણ ન હોવા છતાં
ઘણા બધાં દાવો ર્રે છે ર્ે, “ એ તો આપણા ખાસ દોસ્ત.. રોજ ચા સાથે જ પીવાની ! “
રમેશ ચાંપાનેરી માટે ય આવુ ં ઘણાને ર્હેતા સાંભળ્યા છે . અને સાચુ ં ર્હુ ં તો એમને મલ્ટ્યા પછી
આપણને ય ગવક થાય એમના નમત્ર બનવાનો. એવો નખનશખ જેન્દ્ટલમેન છે એ
હૈદરાબાદમાં વષો પહેલાં મળે લી ‘વલ્ટ્ડક હ્ુમર ર્ોન્દ્િરન્દ્સ‘ માં રમેશને પહેલીવાર મળવાનુંુ ં થયુ.ં એમના
રોમેરોમમાં ‘હ્ુમર‘ ભરે લ ું હોવાથી હાથ નમલાવો તો હાથ પણ હસવા માંડે, એટલે નમત્રો બની જતાં
વાર ન લાગી. 'તેઓ એર્ ઊંચા ગજાના હાસ્ય ર્લાર્ાર છે ને સ્ટે જના બાદશાહ છે ' નો અનુંુભવ
હૈદરાબાદમાં થઇ ગયો. એ પછી તો એ સમયમાં સમગ્ર ભારતને ઘેલ ું ર્રી દે નાર સાગરની ટીવી —
શ્રેણી ‘ રામાયણ’ માં પણ એમનો એમનો અલભનય જોયો. રે ડીઓ-ટીવી પર એમના ર્ાયકક્રમો અવાર
નવાર આવતા રહે.. નમત્રનો નવર્ાસ જોઈ ખુશી તો થાય જ પણ એમણે મને વધારે ખુશી આપી
હાસ્યખર્ બનીને ! તેમનામાં હાસ્ય સાહીંત્ય પણ ંપાયેલ ું હત ુ ં એ તો ક્યાંથી ખબર હોય? ખબર પડી
ત્યારે નવશેષ આનંદ થયો. ગુજરાત અને મુબ
ં ઈ ભેગા ર્રીએ તો ય ટોટલ આક હાસ્ય લેખર્ો નથી
થતા, ત્યારે આવી ર્ારમી અછતમાં રમેશનો પ્રવેશ આવર્ાયક છે . ર્હે છે ને હમણાં એર્ જાહેરાત આપી
જુઓ ૫૦૦ નવલર્થાર્ારો, ૧૨૫૦ નવવેચર્ો, ૩૯૯૬ ટૂંર્ી વાતાક ર્ારો અને ૩૦,૪૭,૬૭૯ ર્નવઓ મળી
આવશે, પણ એ બધામાંથી ય એર્ હાસ્ય લેખર્ તો ર્દાચ માંડ મળે ! આ રમેશ પણ માંડ મળે લા
જીવ છે .
એમના આ સંગ્રહના તમામ લેખો હુ ં રસપ ૂવકર્ વાંચી ગયો ંં. ખ ૂબ પદરશ્રમ પ ૂવકર્ તેઓ લખતા હશે.
એની સાલબતીઓ મળી આવે છે . તેઓ બહુધા નનરીક્ષણના લેખર્ છે . જોયુ-ં સાંભળ્યુ ં હોય એમાં
નવચારોનુંું બોનસ ઉમેરીને આપણને આપે છે . ક્યારે ર્ તો આશ્ચયકચદર્ત ર્રી દે એવા નવષયો પણ
એમને સુઝે છે . ક્યારે ર્ ધારદાર તણખા પણ આવી જાય.સપાટી પર તરતા રહીને રમેશ સાં ું લખે
છે . વતકમાન પ્રવાહો પર એમની નજર તીરછી બને છે ત્યારે વેધર્ ર્ટાક્ષો પણ જન્દ્્યા છે .
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રમેશને હજી ચાર પાંચ વષક આપી શર્ાય, વાંચર્ોની મોટી સંખ્યા પડાવી લેવા માટે . ર્ારણર્ે, ભંડાર
તો ભયાક જ છે એમની પાસે ! ર્ેવી રીતે એમાંનું ુ ં શ્રેષ્ક બહાર લાવતા રહેવ,ુ ં એની ચાવીઓ એમની
પાસે છે જ.
પણ એર્ વાત વાંચર્ોના ધ્યાન પર લાવવી પણ જરૂરી છે . ર્ોઈપણ હાસ્ય લેખર્ને વાંચો ત્યારે એના
લેખને વાંચવો જોઈએ. લેખ ગમે, ન ગમે એ જુદી વાત છે , પણ ર્ોઈની સાથે એની સરખામણી ર્રીને
ન વાંચવું જોઈએ. મ ૂળ તો હાસ્યનો એર્ િર્રો લખવો જ ર્પં ું ર્ામ છે .. લખી જોશો તો ખ્યાલ
આવશે. એ હીંશાબે, રમેશે પણ એમના સામથ્યકમાં શ્રેષ્ક ર્ામ ર્યુું છે . મારી શુભેચ્છા એમની સાથે છે .

- અશોર્ દવે છ બુધવારની બપોરે – ગુજરાત સમાચાર )

અક્ષરનાદ ઈ-પુસ્તર્ : http://aksharnaad.com/downloads

હાસ્ય વ્હાલનો દદરયો.. - રમેશભાઈ ચાંપાનેરી / 9
ઉઘડતા પાને પોતાની પંચાત

જજિંદગીની આ જ તો મજા છે રમેશ,
વાદળને શોધવા ગયો તો આર્ાશ મળી ગયુ.ં .
અલગયાર-અલગયાર વષકના વ્હાણા વાયા પછી, આ ત્રીજુ ં સર્જન ર્ં ું ંં બોસ .!! આ અગાઉ ર્ોઈપણ
પ્રર્ારની બાધા આખડી વગર બે સર્જન થયેલાં, ૧૯૭૬ માં પુત્ર પ્રણવ અને ૧૯૮૧ માં પુત્રી જીગીષા!
‘આ-નંદદ્વાર' આ સર્જનહારનુંું ત ૃતીય સર્જન છે . પણ એના પ્રત્યે પણ પ્રેમની કાલવણી તો પેલા બે
સર્જન જેટલી જ રાખી છે . આ સર્જન મારી ર્ોઈપણ પ્રર્ારની ભ ૂલનુંુ ં પદરણામ નથી, એ હુ ં છાતી
કોર્ીને ર્હુ ં ંં. છતાં આ ત ૃતીય સર્જન અલગ ઢાંચાનુંુ ં છે . જેમાં કલવાય એટલો પ્રેમ મેં કાલવ્યો હોવા
છતાં, પુસ્તર્ છે યાર. પોસ્ટ - પોલીસ - પ્રધાન - પૈસો - પેટ - પરમેશ્વર - પરીક્ષા - પાકય પુસ્તર્ અને
પત્ની આ બધુ જ અગત્યનુંુ ં હોવા છતાં એના પ્રત્યે ગંભીરતા જોઈએ એટલી ક્યા હોય છે ? એમને
સહેલાઈથી જશ આપવા વાળા ર્ેટલા ? જો આ બધાને જશ મળી જાય તો એ ‘સમાચાર’ બની જાય.
આ પ ની વણકમાળામાં ‘પત્ની' પણ આવે છે . પણ So far my wife is concern એ મને જશ આપે
છે , અને અપાવે પણ છે . જો ર્ે, એણે મને જશ આપવો જ પડે. ર્ારણ ર્ે, એ એનો ‘નામ-નસદ્ધ અનધર્ાર
છે ’ ર્ારણ ર્ે એનુંુ ં નામ ‘શારદા’ છે . એની સ્નેહ પ્રેરણામાં પલળી - પલળીને જ, હુ ં આ હાસ્યર્લા
અલભનય અને છે વટે સાહીંત્યયાત્રામાં જોતરાયો ંં. પત્ની ર્ેટલી મહાન હોય છે એની ખબર મને
પરણ્યા પછી પડેલી, એ ખાનગી વાત હુ ં આજે તમને ર્ં ું ંં!
હાસ્યાચાયક સ્વ.જ્યોતીન્દ્ર દવેની સાથે મંચ પર હાસ્યનો ર્ાયકક્રમ ર્રવાનો લ્ટ્હાવો આ બન્દ્દાને મળે લો.
એનુંુ ં મને ગૌરવ છે . આજે ૪૩-૪૩ વષક સુધી લાખો લોર્ોના મેં રાત-દદવસ અને બપોદરયાં . હશે.
પણ, એર્ હાથે તાળી તો પડે નહી. ર્હેવાય છે ર્ે, ઘો.. મરવાની થાય ત્યારે બસ ! એમ જ એ લોર્ો
હસવાના થયાં, ત્યારે ? હવે તમે જ ર્હો, હસવા માટે ર્ંઈર્ તો ગુમાવવુ ં જ પડે ને બોસ.! એની સામે
મેં પણ ર્ઈ ગુમાવ્યુ ં જ છે ને? એટલે લોર્ોના રાત-દદવસ અને બપોર બગાડયા ર્રતાં મેં ‘હસાવ્યા‘
હતા એનો મને આનંદ છે . ભલે અંધારી આલમના નમત્રોની માિર્ હુ ં પ્રાચીન નથી. અને ‘નામચીન’
પણ નથી. એ બધાં અમારા રાત્રી નમત્રો છે . ર્ારણ અમારો અને એમનો ધંધાનો સમય સામાન્દ્ય રીતે
રાતનો જ હોય છે . અમારા બે વચ્ચે િેર એટલો ર્ે, એ લોર્ો રડાવીને છૂટા પડેછે, અને અમે હસાવીને
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છૂટા પડીએ છીએ. જો ર્ે અમે તો વન મેન શો પણ ર્રીએ, ચડ્ડી બનનયાનધારીઓ આવા જોખમ લેતા
નથી!
આપને ઉજાગરો એ વાતનો થવાનો છે ર્ે, રાવણના કુળનો માણસ થઈને એ ‘આ-નંદદ્વાર’ ખખડાવી
જ ર્ેમ શર્ે ? ર્ારણ ર્ે. રામાનંદ સાગરની જગ પ્રનસદ્ધ ‘રામાયણ’ ટીવી સીરીયલમાં મેં રાવણના
‘નાનાજી-માલ્ટ્યવાન’ ની યાદગાર ભ ૂનમર્ા મેં અદા ર્રી હતી. પણ હે પ્રભુ તુ ં એમને માિ ર્રજે, ર્ારણર્ે
એ લોર્ો એ નથી જાણતા ર્ે, જો નવભીષણ ‘રામદ્વાર’ ખખડાવી શર્ે, તો રાવણના નાનાજી આ ‘આનંદદ્વાર’ ર્ેમ ના ખખડાવી શર્ે ? એમને ખબર નથી ર્ે. ‘રામાયણ’ માં મેં બીજી યાદગાર ‘અગત્સ્યઋનષ’
ની પણ ભ ૂનમર્ા ર્રી હતી. હુ ં બધાને ર્ઈ ભાષામાં સમજાવુ ં ર્ે, ‘ લંર્ાથી આ-નંદદ્વાર સુધી પહોંચવાનો
જો ર્ોઈ સિળ અને સરળ માગક હોય તો તે હાસ્ય જ છે !
આ બધાં પ્રયાસ માત્ર છે . શ્રી રનતલાલ ‘અનનલ’ ર્હે છે એમ, ‘સ ૂતળી મળી ને સ્વેટર ગથ્ં ૂ યુ’ં જેવી
વાત છે . હુ ં જાણુ ં ંં ર્ે, આ હછસાહસ) નવુ ં નથી. પ ૃથ્વી ઉપર પુસ્તર્ોનુંું ઘનઘોર જગલ
ં
છવાયેલ ું છે .
જેના પયાકવરણમાં વધારો થાય એવા એર્માત્ર આશયથી હુ ં પણ ‘હાસ્ય’ નો આ એર્ રોપો રોપુ ં ંં.
રોપો ‘હાસ્ય’ ને બદલે બાવળનો લાગે તો, ટૂચર્ો માની એનુંું જતન ર્રજો. આમ પણ આપણે ર્ોઈને
ર્ોઈ સેવાના ર્ામ તો ર્રવાના જ હોય છે ને? આ પણ એર્ સેવા છે એમ માનજો !!
બે-બોલને બદલે આટલી લાંબી વાત પછી, જેમણે દદરયો ભરીને મારા ઉપર સ્નેહ કાલવ્યો છે , એવા
અમદાવાદના આદશક પ્રર્ાશનના સંવાહર્ો સવક શ્રી નવનીતભાઈ મરાસી, શ્રી કૃષ્ણર્ાન્દ્ત મરાસી અને
મારા પરમ સ્નેહી ર્મલેશભાઈ મરાસીનો અન-હદ ઋણી ંં. એમણે પણ માં ું પુસ્તર્ છાપીને મારી
જેમ હછસાહસ) ર્યુું છે . માં ું જે થવાનુંુ ં હોય તે થાય, એમના માટે સિળતા અને શુભર્ામના ઈચ્ંં ંં.
મારા આ ર્હેવાતા પુસ્તર્નો પ્રેમથી આવર્ાર લખી આપવા બદલ સંનનષ્ક નવવેચર્-લચિંતર્-લેખર્ શ્રી
રમણલાલ પાકર્ છવાચસ્પનત) નો તથા મારા આ પુસ્તર્ નવષે. ‘રમેશ ચાંપાનેરી મને ગમે છે ' નાં
શીષકર્ હેકળ સુદર
ં અલભપ્રાય આપનાર ગુજરાત સમાચારના લબ્ધ પ્રનતષ્ષ્કત (બુધવારની બપોર) ના
ર્ોલમીષ્ટ અને હાસ્ય સમ્રાટ શ્રી અશોર્ દવેનો પણ અત્યંત ઋણી ંં.
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મારા આ હછસાહસ) માં આ ઉપરાંત પ્રજા સમાચારના સંવાહર્ો સ્વ. નાથુભાઈ દે સાઈ અને હવે શ્રી
ઉત્પલ દે સાઈનો મદક િાળો છે . આ ઉપરાંત મને હાસ્યના રવાડે ચઢાવનાર ગુજરાત સમાચારના
‘આનંદમેળા’ ના સંપાદર્ અને સ્વ. મહેન્દ્ર પી.ક્કરર ‘છોટમ’ અને એમના ર્ોડીલા અને હાસ્યના
સંવાહર્ એવા સ્વ. પુત્ર ભરેશ ક્કરર તરિથી હાસ્યની દદશા ના મળી હોત તો હુ ં ર્દાચ આ ‘આનંદદ્વાર’ સુધી આવી ના શક્યો હોત. જેમણે મને નવશ્વ હાસ્ય પદરષદ સુધીનો તખ્તો આપ્યો છે .
આ ઉપરાંત સ્વ. બી.એમ શાહ છગ્રંથ નનર્ેતન વલસાડ) સ્વ. રાજુભાઈ નાયર્ છ એર્ અદરતીય નાટયહાસ્ય પ્રનતભા) સ્વ. હસમુખ ચાંપાનેરી આ બધાં મારા હાસ્યના સંવાહર્ો છે . માતા નપતાના આશીવાદ
અને તેમના તરિથી મળે લા સંસ્ર્ારોનુંુ ં આ તપકણ છે . લબ્ધ પ્રનતષ્કતાને વરે લા મારા નપતાશ્રી
મગનભાઈ ચાંપાનેરી છગુર્જરે શ) એર્ સામાજજર્ ર્નવ છે . માતા શ્રીમતી લીલાવતીબેન ચાંપાનેરી મારી
મમતાની મુરત છે . મારા લઘુબધ
ં ુ શ્રી ઈશ્વરભાઈ ચાંપાનેરી. શ્રી દર્શોરભાઈ ચાંપાનેરી અને તેમનો
પદરવાર મારી પ્રવ ૃનતનો હમેશ શુભેચ્છર્ રહ્યો છે ,
અને.. વ્યવસાયે પ્રાથનમર્ નશલક્ષર્ા હોવાને નાતે, જો લેખ બરાબર નહીં લખાયો હોય તો, વારં વાર
લખવા આપીને મને ‘આ-નંદદ્વાર’ સુધી લાવવામાં જેમણે નરવી મજૂરી ર્રાવી છે , એવાં મારા ધમકપત્ની અ,સૌ, શારદાના સહયોગને ર્ેમ નવસં ું? એના સ્નેહની જાહેરમાં ર્દર ર્રનારો આવો સુ-વર
ર્ોને મળે ?
- રમેશ ચાંપાનેરી 'રસમંજન'
ગું ુપ ૂલણિમા
તા. ૩ જુલાઈ ૧૯૯૩
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રે ડીઓ તમારો - ર્ાયકક્રમ અમારો

(આર્ાશવાણીનુંુ ં હલ્ટ્ુ લડ ર્ેન્દ્ર)
આર્ાશવાણીના આ હલ્ટ્ુ લડ ર્ેન્દ્રમાં આપ સૌનુંુ ં અમે હાદદિ ર્ સ્વાગત ર્રીએ છીએ. આવો આજના
ર્ાયકક્રમની રૂપરે ખા જોઈએ. પ્રસ્તુત ર્રે છે અમારા સંવાદદાતા શ્રી રમેશ ચાંપાનેરી.
૬-૦૦ - જો ઉકાયુ ં તો પ્રથમ સભાનો આરં ભ.
શ્રી ડોમી ડગલાસનુંું ડબલા વાદન.
૬-૦૫ - છે લ્ટ્લી સભા પછી અવસાન પામેલા શ્રોતાઓને શ્રધ્ધાંજલલ
સંચાલન : શ્રી અમર આંસુપરુ ી
૬-૧૦ - નવનવધ જીલ્ટ્લાના બાળર્ોનુંું પથારી ં ુદન
૬-૩૦ - મ ૃતધારા
જમનાબેન જાડીનો વેલણ નવષય ઉપર વાતાકલાપ
૬-૩૫ - આજના નવનવધ સમાચારો
પ્રથમ સભ્યતામાં અને ત્યારબાદ સુરતી ભાષામાં
૬-૫૦ - વાસી વાનગીના નવટામીનો
શ્રીમતી ભારતીબેન ભ ૂખડી બારસનો રે દડયો વાતાક લાપ
૭-૦૦ - રાવણ-ચદરત ગાન
આર્ાશવાણી હુલ્ટ્લડ ર્ેન્દ્રના ર્લાર્ારો
૭-૪૫ – લીલા શાર્ભાજીના બજાર ભાવ પ્રથમ વાસીના ત્યારબાદ તાજીના.
૭-૫૦ – બ્રેર્િાસ્ટ ્યુઝીર્
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સંગીતર્ાર, નમ. બ્રેડમેન બટરપ ૂરી
ૂ મંડળનો લબનખેતી ર્ાયકક્રમ
૮-૦૦ – ખેડત
‘વાડ તોડીને વાડી ર્ેમ બનાવશો’ જીલ્ટ્લા બગાડ અનધર્ારીનો વાતાકલાપ
૮-૩૦ – મજુર બહેનો માટે નો ર્ાયકક્રમ
‘સૌન્દ્દયક સ્પધાકમાં નવજેતા થવા શુ ં ર્રવુ ં જોઈએ? ‘ એ નવષય ઉપર કુ. ર્ોદર્લા ર્ાળે શ્વરીનો
વાતાકલાપ
૯-૦૦ – નવલચત્ર વાદ્યસંગીત :
નમ. નવલલયમ ટાલનો ટાલ ઉપર નત્રતાલનો ર્ાયકક્રમ
૯-૩૦ – રાત દર્યાન થયેલ ચોરીઓનો નવગતવાર અહેવાલ
છદરતીય સભા)
૧૨-૦૦ – નાનસર્ા વાદનથી બીજી સભાનો આરં ભ
ર્લાર્ાર: ર્ાસ્ન્દ્તલાલ કુંભર્રણી
૧૨-૧૫ – શાસ્ત્રીય સંગીતના બખેડા
રાગ : ઊલટી ર્લાર્ાર : અજમલ ઉધ-રસી
૧૨-૨૫ – તારી-મારી અને ર્ેશવા વાળીનુંું પુન: પ્રસારણ
નનયનમત રજુ થતો મહીંલા ર્મંડળનો ર્ાયકક્રમ
૧૨-૪૫ – વ ૃદ્ધ જગત : ‘વ ૃધ્ધો ઉપર થતી વેસ્ટનક ્યુઝીર્ની આડ અસર’ એ નવષય ઉપર પ્રો.
નવયાગ્રાનો વાતાકલાપ
૧૨-૫૫ – યુવા જગત
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‘છૂપા-છૂપી ખતરનાર્ છે ’ એર્ાંર્ી નાટર્ રજૂઆત: રોનમયો રખડેલ
૧૩-૦૦ – લોર્ ઉશ્ર્ેરાટના સમાચારો : ઉદુકમાં
૧૪-૦૦ – આરોગ્ય પનત્રર્ા
‘ચા સાથે િાિડા ખાવા િાંદવાળા માટે હાનીર્ારર્ છે ’ એ નવષય ઉપર ડો. દુંદાળાનો વાતાક લાપ
૧૪-૧૫ – આજના અનતથી
હસ્તર્લામાં રાષ્રીય એવોડક નવનર પોર્ેટમાર તમ પાંચાની રે દડયો મુલાર્ાત
૧૪-૨૫ - અશાસ્ત્રીય સંગીત રાગ : બંધ ર્ોશ ર્લાર્ાર : બલ્ટ્લુ બેવડો
૧૪-૩૦ – ‘શરમ એ સ્ત્રીઓનુંું સૌન્દ્દયક છે ’ એ નવષય ઉપર શ્રી વસંત વેવલાનુંુ ં વ્યક્તવ્ય..
૧૪-૪૫ – આજની અિવાઓ
૧૪-૫૫ – ‘સાસુઓ પાસે વાસીદું ર્રાવવાના ર્ીમીયાઓ’ વક્તા : ત્યર્તા તં ુલતાબેન
૧૫-૦૦ – વામકુક્ષી ર્રવાના િાયદાઓ પર વાતાકલાપ : આર્ાશવાણી
૧૫-૧૦ – આજની ઉઘરાણીઓનો અહેવાલ
૧૫-૩૦ – ધણીને ધાર્માં રાખવાના નવતર પ્રયોગો : વાતાક લાપ : કુ. રમીલાબેન રખડેલ
૧૫-૪૫ – નાનસર્ા ચ ૂણક નહીં લેવાના િાયદા ; વાતાક લાપ-અ.સૌ. તં ુ તપખીરવાળા
૧૬-૦૦ – હળવી શૈલીનો ર્ાયકક્રમ : મારા જુલાબના પ્રયોગો.. વક્તા : ર્ાસ્ન્દ્તલાલ ર્બજીયાતી
૧૭-૦૦ – શ્રેણી : ‘ છે લ છબીલો મરાસી ‘ મરાસી ભાઈઓનો ગુજરાતી ર્ાયકક્રમ
૧૭-૩૦ – પોલીસ સમાચાર નવલચધ ગુના હેકળ આજે પર્ડાયેલા ર્ેદીઓની જજલ્ટ્લાવાર માહીંતી
૧૭-૪૦ – લબન લાદે નનુંુ ં ડબલા વાદન તાલ : હોસ્પીટાલ
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૧૭-૫૦ – સાંજની શાર્ભાજીના બજારભાવ
છત ૃતીય સભા)
૧૮-૪૫ – આર્ાશવાણી ર્ેન્દ્રની સંધ્યાપજા
ં ૂ અને આરતી
૧૯-૦૦ – પ્રાદે નશર્ સમાચાર પ્રથમ મારામારીમાં અને ત્યારબાદ ગાળાગાળીમાં
૧૯-૧૫ – બેવડા નું ૃત્ય
૧૯-૨૫ - દાઢી ભાજપ માટે શુર્નનયાળ છે . વક્તા- શ્રી નરોતમ પ્ર-મોદી
૧૯-૪૦ - આર્ાશવાણીને મળે લાં ધમર્ી પત્રોનુંુ ં વાયુ પ્રસારણ
૨૦-૦૦ – પોલીસ-પ્રધાન અને પાકયપુસ્તર્ સેનમનારનો ધ્વનીમુદરત ર્ાયકક્રમ
૨૦-૧૫ – પાણીપ ૂરી નું ૃત્ય : ર્લાર્ાર : શ્રી ભીખાભાઈ ભેલપ ૂરી અને ચૈતાલી ચટણીપ ૂરી
૨૦-૨૫ – ગુજરાતીમાં ગરબા સાંભળશો
૨૦-૪૦ – નવધાન સભાના લડાયર્ અંશો
૨૧-૦૦ – નાટય શ્રેણી : વાંર્ો ચ ૂર્ો બાવળીયો : ર્લાર્ારો : નવઠ્ઠલ વાંર્ો-બલ્ટ્લુ બાવળીયો અને ભીખી
ભ ૂતડી
૨૨-૦૦ – અકંગ દાણચોર શ્રી લલ્ટ્લુભાઈ લાલખયાનુંુ ં વાયુ પ્રવચન
૨૨-૧૫ – લુગ
ં ી પહેરીને શીષાકસન ર્ેમ ર્રશો,,? વાતાક લાપ: બલ્ટ્લુ બોખો
૨૨-૩૦ – ભોજપુરી લગ્ન ગીતો
૨૨-૪૫ – શ્રોતાઓ માટે હાલરડાં : ર્લાર્ાર : નયના નનિંરાધીન અને ઉજમબેન ઊંઘણશી
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પોલ્ટ્રીર્સ

આ શબ્દ મારો નથી, જ્યારથી મારી પત્ની મહીંલા મંડળની સભ્ય બની છે , ત્યારથી આ શબ્દ મારા
ઘરની ચાર દીવાલમાં અથડાય છે , મગજમાં ટર્રાય છે . લબચારી, વધારે ભણેલી હોવાથી, એને થોડી
િેશનમાં બોલવાની આદત છે . એટલે એને પોલલદટક્સ બોલતા આવડત ુ ં હોવા છતાં, એ લીપ્સ્ટીર્
સાચવવા ‘પોલ્ટ્રીક્સ’ જ બોલે. અને અમે બધા જ આ ઉચ્ચારને નત મસ્તર્ે વધાવીએ. અને તમે પણ
સમજી શર્ો એવી વાત છે ર્ે, જે ક્ષેત્રમાં ઉઘાડછોગ ‘પોલંપોલ’ હોય, એના માટે પોલરીક્સ શબ્દ પણ
યથાયોગ્ય જ છે .
આજે નેતાને ર્ોણ નથી ઓળખતુ?ં અથવા ર્હો ર્ે, ‘ઓળખાણ માટે તો નેતા બને છે .’ આજે નેતાના
નામની ધ ૂમ મચે છે . એમના ઉત્સવમાં ભગવાન હોય ર્ે ના હોય, પણ ભગવાનના ર્ોઈપણ ઉત્સવમાં
નેતા હોય, એ આજની િેશન બની ગઈ છે . આવું રશ્ય જોવાનુંુ ં મળે ત્યારે બે ઘડી આપણને પણ એવો
નવચાર આવે ર્ે, ’ર્ોણ ર્ોનાથી શોભત ું હશે? નેતાથી ભગવાન શોભતો હશે, ર્ે ભગવાનથી નેતા?’
એર્ માણસને પ ૂછ્ુ,ં ‘તમે નેતા ર્ેવી રીતે બન્દ્યા?’ પેલો ર્હે આતો બહુ નવર્ટ પ્રશ્ન છે . જેમ ર્ે, મારા
લગન ર્ોની સાથે થયેલાં, ક્યાં થયેલાં, મારા સાસુ-સસરા ર્ોણ છે , મને પરનાવનાર ગોરમહારાજ
ર્ોણ હતા. એ બધી મને ખબર છે , પણ મને પરણાવ્યો હતો શુ ં ર્ામ, એની જ મને ખબર નથી. એમ
હુ ં નેતા ર્ેવી રીતે બની ગયો એની મને હજી સુધી ખબર નથી ! બસ મને એટલી ખબર છે ર્ે, 'હુ ં
ર્ારણ વગર રાજર્ારણમાં પડયો, અને નેતા બની ગયો. જેમ માણસ જાતને પરણ-વા લાગે, એમ
જેમને બોલ-વા લાગે એટલે એ નેતાની િેર્લ્ટ્ટીમાં પ્રવેશ પામે એટલી મને ખબર છે . બસ એર્વાર
નેતા થાય પછી, તાનેતા, તાનેતા, તાનેતા, એ રાજર્ારણની રસમ છે . સતા-સ્વાથક-સંપનત અને
શસ્ક્તના ચાર પાયાવાળી ખુરશી સાથે એર્વાર રાજ-લગ્ન થયા પછી, પ્રજા ‘જીન‘ બનીને હાજરા હજૂર ર્રવા માંડ.ે પછી તો જ્યાં હાથ નાખો ત્યાં ઘી-ર્ેળાં! અને સમય જતાં દંભ - સોદા - આક્ષેપ સ્વાથક - વચન - િાઈલ - ર્ોટક ર્ેસ અને નમલર્તના બખેડામાં એવો ભીંસાવા માંડે ર્ે એની હાલત
ગોળના માટલામાં પુરાયેલા મંર્ોડા જેવી થઇ જાય. એ ગોળના માટલામાં પણ સભા ભરે . અને એર્લો
જ બોલે, ‘આવાઝ દો હમ એર્ હૈ!‘ તુ ં એર્લો જ છે , ભાઈ.. શું ર્ામ બરાડા પાડે છે ? માટલાનુંુ ં મોઢુ ં
આગળથી તો બંધ છે ..! પણ, સભા એ નેતાનો ખોરાર્ છે . અને, સરઘસ એ નેતાનુંુ ં ઝેર છે !
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એર્વાર એર્ અકંગ નેતાએ ખુરશીને પ ૂછ્ુ,ં ‘ત ું ર્ોણ છે ..?’
ખુરશી ર્હે, ‘ હુ ં બધું જ ંં. સમજો તો શાણી ંં, નહીં તો ર્ાળી નાગણ ંં .!'
પછી માઈર્ને પ ૂછ્ુ,ં ‘તુ ં ર્ોણ છે ?' માઈર્ ર્હે, ‘હુ ં આત્માના અવાજ નસવાય બધુ ં જ સાંભળં ંં.’
ભાષણને પ ૂછ્ુ,ં ‘ભાઈ.. તુ ં તો યુગોયુગથી છો. એતો ર્હો તમે ર્ોણ છો?' તો ભાષણ ર્હે, ‘નર્લી
માલથી સાવધાન. હુ ં એનાથી નવશેષ ર્ંઈજ નથી. મારો વૈભવ, મારો ચળર્ાટ, મારો વાણી નવલાસ
બધું જ નર્લી છે . હુ ં લોર્ો ઉપર ભ ૂરર્ી નાંખવાનુંુ ં જ માત્ર ર્ામ ર્ં ું ંં.' ત્યાં, િાઈલ બોલી.. મને તો
ર્ંઈ જ પ ૂછતા નહીં. હુ ં તો નેતાની ઘરવાળીની નાની બહેન સમાન ંં. ઘણાના વૈભવી ખચાક હુ ં સંભાળં
ંં.' મોરચાને પ ૂછ્ુ,ં ‘તુ ં ર્ોણ છે ..?’ મોરચો ર્હે, ‘હુ ં સરર્ારી - અધક સરર્ારી - નમલમજૂર ખાતામાં રહુ ં
ંં. હડતાલ મારો ખોરાર્ છે . અને બ ૂમાબ ૂમ ર્રવી એ મારો ધંધો છે .’ નનવેદન બોલ્ટ્યુ,ં ‘આપણો તો
ર્ોઈ ગુણધમક જ નથી. બસ નેતાના મગજમાં રહુ ં ંં, અને લોર્ોમાં ગેરસમજ િેલાવુ ં ંં.’ જ્યારે આક્ષેપ
ર્હે, ‘હુ ં તો ભાઈ હુર્મનુંુ ં પાનુંું ંં. સમય અને સંજોગ પ્રમાણે મારા રૂપ-રં ગ બદલી હુ ં માં ું સ્વરૂપ ર્ે
કુરૂપ ધારણ ર્ં ું ંં.'
એ જ સમયે મેલાં-ઘેલા અને િાટે લાં ર્પડામાં, જેના આખા શરીરે ર્રચલીઓ છે , એ અકંગ નેતા પાસે
આવીને ઉભી રહી. અને એટલું જ બોલી હે પરમ તત્વાય નેતાજી, હવે ત ું મને પ ૂછ હુ ં ર્ોણ ંં? હુ ક્યાં
રહુ ં ંં? હુ ં શું ખાઈને જીવુ ં ંં? નેતા ર્હે, હુ ં જાણુ ં ંં ર્ે ત ુ ં જનતા છે . ત ું પેલા અઢી રૂનપયાવાળા ઘઉં
ખાયને જીવે છે , અને અમારા મિત ઘરમાં રહે છે !!! તારી વાત સાચી છે નેતા!! તે મને રે શનર્ાડક નો
માણસ બનાવી દીધો છે . લોર્ો મને મારા નામ ર્રતાં મારી જાનત અને જનતાથી વધુ ઓળખે છે .
તને ખબર છે , હુ ં તારા મિત ઘરની યોજનાવાળા પોસ્ટર પર સુઉં ંં, અને ઘરવાસીદું ર્રી પેટ ભં ું
ંં.’
જાણીતો અવાજ સાંભળતા જ આક્ષેપ, ખુરશી, મોરચો, નનવેદન િાઈલ વગેરે.. મોં િેરવી ગયાં, અને
બોલ્ટ્યા, ‘હે નેતા ! તુ ં ર્હેતો હતોને ર્ે જનતા ક્યાં છે ? તો આ જનતા છે . યુગો પહેલા એ જનેતા હતી.
પણ પક્ષાપક્ષીએ એને જનેતામાંથી જનતા બનાવી દીધી. અમે એને યુગોયુગથી ઓળખીએ છીએ.
એ સ્વમાની હતી, સ્વાવલંબી પણ હતી. પણ નેતાઓની ઓથ મળતા એમાં ઓટ આવી ગઈ.
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લોર્શાહીને પર્ડવામાં એ ઘરડી થઇ ગઈ છતાં એ લોર્શાહીને ચ ૂમી શર્ી નથી. એ વચનોમાં નવશ્વાસ
રાખી મોંઘવારીની ગરમી લે છે .
એવામાં ત્યાંથી ચીંથરે હાલ લોર્શાહી પસાર થતી હતી. આક્ષેપ અને મોરચાએ એને અટર્ાવી અને
ર્હ્ુ,ં ‘હે લોર્શાહી દે વી... ઉભી રહે... આ જનેતામાંથી ર્ંગાળ જનતા બનેલી દે વતલ્ટ્ુ ય પ્રજાની આવી
હાલત જોઇને તને અને ખબર અંતર પ ૂછવાનુંુ ં મન નથી થતુ?ં લોર્શાહી બોલી.. આ માટે તમે પણ
એટલાં જ જવાબદાર છો. મારી આવી ચીંથરે હાલ હાલત પણ તમે લોર્ોએ જ ભેગા મળીને ર્રી છે .
એ મને પર્ડવા દોડે છે , પણ તમે લોર્ો જ મને એના હાથમાં આવવા દે તા નથી. એ મરવા માટે
જીવે છે અને હુ ં જીવવા માટે મારી રહી ંં, ત્યાં ર્ોણ ર્ોની ખબર લે? ચાલ મને છોડ... મારે હજી
લાંબી મજલ ર્ાપવાની છે . જેમ સીતા અને સદરતા એર્વાર નપયરથી નીર્ળ્યા પછી પોતાના નપયર
પામી શર્ી નથી, એમ હુ ં પણ મારા નપયરથી અળગી થઈ ગઈ ંં. મારા નપયર પોરબંદરને પામવા
માટે રસ્તામાં મને અનેર્ બંદર તો મળ્યા, પણ પોરબંદર હાથ નથી આવત.ુ ં ગાંધી તો ઘણા મળે છે ,
પણ મહાત્મા ગાંધી નથી મળતા. હુ ં મહાત્મા ગાંધીની દીર્રી ંં. ર્ોઈ મને મારા બાપુની લાર્ડી આપો.
એ લાર્ડીના ટેર્ે મારે મારા બાપુ શોધવાં છે . ભારતનો વૈષ્ણવજન શોધવો છે ..!!
હુ ં એવા કુળની દીર્રી ંં ર્ે, જે દે શમાં ઉમેદવારના નામ ઉપર ચોર્ડી મારવામાં આવે તે ચટાઈ
ંૂ
અને
નેતા બંને છે , અને પછી તાનેતા... તાનેતા અને તાનેતા રહે છે !!
ર્ોઈર્ે સાચું જ ર્હ્ું છે ર્ેજો ધ્કરે સે ચાલતી હૈ ઉસે હમ ર્ાર ર્હતે હૈ,
જો ધ્કરે સે ભી નહીં ચલતી ઉસે સરર્ાર ર્હતે હૈ..
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છે લ છબીલો મરાસી

એર્ ગુજરાતી થઈને છે લ છબીલો શબ્દ જો મરાસી માટે વાપરે , તો આંતર ભાષી બળાત્ર્ાર થયો
હોય તેવ ું લાગે. બંને ધોતી પહેરે. પણ બંનેની ધોતીમાં ગુજરાતી અને મરાસી ભાષા જેટલો િેર..!
મરાસીનો જુસ્સો જેટલો વધે એટલો ધોતીનો ઊછળ વધે. ધોતી ઉંચી નીચી ર્રવામાં એ લોર્ોની એર્
છટા હોય છે . જ્યારે આપણા ગુજરાતીની ધોતી એટલે ધોતી..!

જેને ‘સાઈલન્દ્ટ’ ધોતી પણ ર્હી

શર્ાય. મગજ ચાલતુ ં હોય ત્યારે એની ધોતીમાં ર્ોઈ ઊછાળ નહી. સમજો ર્ે, એ ધોતી સાથે મગજને
ર્ોઈ ર્નેક્શન જ નહીં.. ગુજરાતીના ધંધા-પાણી હોય, ઉત્સવ હોય, રાજર્ારણનુંુ ં ક્ષેત્ર હોય, ર્ે સામાજજર્
વ્યવહાર હોય, એ બધાં પ્રસંગો ધોતી જેવા જ ઝીણા, મુલાયમ અને મલમલ જેવા આરપાર રહેવાના!
અને એટલે જ તો ગુજરાતીને લોર્ો લાડમાં ‘ગુજ્જુ’ ર્હીને પણ નવાજે છે . મરાસીને ર્ોઈએ લાડમાં
માં ું ‘મડદું’ ર્હેતા સાંભળ્યા છે ?
ગુજરાતી પાસે ભણતરની ડીગ્રી હોય ર્ે ના હોય, ર્ોઈ િરર્ ન પડે. જો ભ ૂલમાં એની પાસે ડીગ્રી હોય
તો પણ, એ પ્રેમમાં પડવાને બદલે પહેલો વ્યાપાર ધંધામાં પડે. વ્યાપારમાં ભલે બીજા બધાં બેગમગુલામને બાદશાહ હોય. પણ ગુજ્જુ વ્યાપારમાં એવો એ્કરો ર્ે, એને દદરયા દર્નારે સુવાડી આવો તો
દદરયાના મોજામાંથી પણ વ્યાપાર ર્રે . આપણા અંબાણી પદરવારની જ વાત ર્રોને ? આજે આખી
દુનનયામાં એનુંુ ં નામ છે . આ અંબાણી ઉપર અંબાજીની એવી મહેર છે ર્ે, મારા બેટા ચોરવાડના હોવા
છતાં, આજે ર્ેટલાયને ગેસ પર રાખે છે . મતલબ ર્ે , ર્ેટલાયના ગેસના ચ ૂલા અંબાણી પદરવાર ગરમ
રાખે છે . ગુજરાતી એટલે હીંમાલયની ટોચ ઉપર જઈને ર્ોઈ ર્ર્ીર બાવાને ફ્રીઝ વેચી આવી ધંધો
ર્રે એનુંુ ં નામ ગુજરાતી. મારો નમત્ર ચમન ચ્કરી ર્હે છે એમ, જે માણસ નસિંધી પાસે ઉધાર માલ
લઈને મારવાડીને વેચે, અને તેમાં નિો ર્રીને રોર્ડી ર્રે એનુંુ ં નામ ગુજરાતી.
એર્વાર નનયમ પ્રમાણે એર્ ગુજરાતીને યમરાજ ઉકાવી ગયા. પેલા ગુજરાતીએ યમરાજના પાડાને
રસ્તે લલચાવ્યો. પાડાથી પાંં તો િરાય નહીં. જો પાછો િરવા જાય તો એના નામની એિ.આર.આઈ.
િાટે. અને ર્ોન્દ્િીડન્દ્સ દરપોટક બગડે એ જુદું. એટલે એ ધીમો ચાલ્ટ્યો, અને મહીને જઈને લચત્રગુપ્ત
પાસે પહોંચ્યો. યમરાજ આમ પણ સરર્ારી નોર્ર જેવો. એનો તો ઘાટ પડી ગયો, એર્ મહીંનાના
આંટાિેરા ટળી ગયા. પણ લચત્રગુપ્તે બંનેની હાલત ખરાબ ર્રી નાખી. ટુરીંગ જોબ ઉપરથી હટાવી
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બંનેને ઓદિસની ચોગકમાં કોર્ી દીધાં, એમાં ભથ્થા ગયા. પછી થયુ ં એવુ ં ર્ે, લચત્રગુપ્તે ર્હ્ુ,ં જુઓ
નમસ્ટર ગુજરાતી.. તમારા પચાસ ટર્ા પાપ છે , અને પચાસ ટર્ા પુણ્યો છે . એટલે તમને સ્વગક માંગો
તો સ્વગક અને નર્ક માંગો તો નર્ક મળી શર્ે એમ છે . બોલો તમારે ર્ઈ િેર્લ્ટ્ટીમાં જવુ ં છે ? આ ભાઈ
રહ્યો ગુજરાતી, તર્ મળે તો જતી ના ર્રે . એમણે ર્હ્ુ,ં ‘ એર્ ર્ામ ર્રો, સ્વગક અને નરર્ વચ્ચે જો
થોડી જગ્યા હોય, તો એ મને આપો. ત્યાં હુ ં દુર્ાન ર્ાઢી ધંધો ર્રી માં ું માં ું ફૂટી લઈશ.’
લચત્રગુપ્ત ર્હે, બસ બસ, મયાકદામાં બોલો. આ તમાં ું ગુજરાત નથી, પરલોર્ છે . હુ ં તમને લોર્ોને
ઓળખું ંં. તમને એર્વાર નાની જગ્યા આપુ ં એટલે ધીરે ધીરે તેમાં દબાણ ર્રીને ર્ે દબાણ લાવીને
ત્યાં બધા મોલ બાંધવા માંડો. એટલે એ વાત જવા દો, અને ઝટ બોલો શુ ં જોઈએ છે , સ્વગક ર્ે નરર્?
ગુજરાતી ર્હે, ‘જો લચત્રગુપ્ત સાહેબ... છઅમારે ત્યાં ર્ામ ર્ઢાવવુ ં હોય તો સાહેબ ર્હેવાનો રીવાજ છે ,
એટલે ખોટું ના લગાડતા) પણ, એર્ ર્ામ ર્રો. હુ ં માં ું સ્વગક જત ુ ં ર્ં ું, અને તમે તમાં ું નરર્ જત ુ ં
ર્રો. અને મને પાછો મારા ઘેર મોર્લો.'
આ સાંભળી લચત્રગુપ્તનુંુ ં મગજ એવુ ં છટક્ુ ં ર્ે, પાડો બેભાન થઇ ગયો. લચત્રગુપ્ત ર્હે, ‘હે ગુજરાતી
! જો હવે એર્ થી દશ બોલું ત્યાં સુધીમાં તમે તમારો નનણકય નહીં જણાવો તો હુ ં તમને નરર્માં
મોર્લવાનો આદે શ ર્રી દઈશ.’ ત્યાં તો વળી આ ગુજરાતીના મગજમાં નવસ્િોટ થયો. અને બોલ્ટ્યો,
‘એ લચતરગુપ્ત, ર્ેમ ર્ંઈ બહુ ધુમાડો ર્ાઢે છે ? તને ખબર છે હુ ં ગુજરાતથી આવુ ં ંં. અમારા નરે ન્દ્ર
મોદીને તું ઓળખે છે ? એણે ભલભલાને કેર્ાણે પાડી દીધાં તો તારી શુ ં નવસાત? ચાલ પહેલા મને
તાં ું નર્ક બતાવ, પછી મને તાં ું સ્વગક બતાવ. મને જેમાં કીર્ લાગે ત્યાં હુ ં જઈશ..'
લચત્રગુપ્ત મનોમન બોલ્ટ્યો, ‘અબ આયા ઊંટ પહાડર્ે નીચે! ચાલો હુ ં તમને પહેલા નરર્ બતાવુ!ં
મ ૂછનો વાંર્ડો ચડાવતો ગુજરાતી લચત્રગુપ્ત સાથે નરર્ની બારી પાસે ગયો. અને જોયુ ં તો સરસ
મઝાના નું ૃત્યો ચાલતા હતાં, ડાયરાઓ થતા હતાં, ર્નવ સંમેલનો ચાલતા હતાં, અને છપ્પન ભોગ
ધરાવ્યા હોય એમ લોર્ો ખાવાની મહેદિલમાં મસ્ત હતા. ગુજરાતીને આ બધુ ં જોઇને ચ્કરર આવી
ગયા. એમણે તો એવું સાંભળે લું ર્ે, નરર્માં તો અનેર્ પ્રર્ારની યાતના હોય. અને અહી તો જલસા
છે . પછી ર્હે, ‘ચાલો હવે નરર્ બતાવો સાહેબ..’
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લચત્રગુપ્ત એને લઈને સ્વગકની બારી પાસે લઇ ગયા. ગુજરાતીએ ડોદર્યુ ં ર્રીને જોયુ ં તો બધાં રાઉન્દ્ડ
ટેબલ પર બેસીને બબ્બે લબસ્ર્ીટ ખાતા હતા. ગુજરાતીએ પ ૂછ્ુ,ં ‘પેલા નરર્ના લોર્ો તો છપ્પન
ભોગની મહેદિલ માણતા હતા, અને આ લોર્ોને ર્ેમ ખાલી બબ્બે લબસ્ર્ીટ?' લચત્રગુપ્ત ર્હે, 'જો સાંભળ
ભાઈ ગુજરાતી, નરર્માં તો લોર્ો જથ્થાબંધ આવે, એટલે અમને ત્યાનુંુ ં રસોડું પોષાય, અહીંયા તો
રડયા-ખડયા દશેર્ વરસમાં એર્ાદ જણ આવે, એના માટે ર્ોણ રસોડું બનાવે? સાચુ ં પ ૂછો તો ખુદ
અમારો સ્ટાિ પણ સ્વગકમાં જમતો નથી, ત્યાં નરર્માં જ જમવા જાય છે . બોલો.. તમારો શુ ં નવચાર
છે ? સ્વગક ર્ે પછી નરર્? ગુજરાતી ર્હે, બીજુ ં બધુ ં તો કીર્ પણ, અમને ગુજરાતીને તો ખાવાનુંુ ં
બરાબર જોઈએ. આવી બે લબસ્ર્ીટ નહીં ચાલે! કીર્ છે , તો તમારા માટે નરર્ લોર્ ર્રી દઉં?'
ગુજરાતીએ જેવું યસ ર્હ્ું તેવો ગુજરાતી નરર્માં ધબ્બ દઈને પડયો. અને ત્યાં જોઇને એણે જોયુ ં તો
જે બતાવેલ ું તેમાનુંું તો ર્ંઈજ ન હતુ.ં ગુજરાતી ર્હે, લચત્રગુપ્ત, તમે મારી સાથે ચીટીંગ ર્યુું છે .
લચત્રગુપ્ત ર્હે, મેં ર્ોઈ ચીટીંગ નથી ર્યુ.ું તમને જે બતાવ્યું તે અમારી એડવટાક ઈઝની ચેનલ હતી.
આવું સાં ું સાં ું નાં બતાવીએ તો અમારા નરર્માં તમારા જેવા આવે ર્ેમ ?
ગમેં એ ર્હો, આપણો ગુજરાતી હવે નવશ્વનો એર્ અદનો મોજીલો માણસ બની ગયો છે . એને જો
ઓળખવો હોય તો નાલ્ટ્લો પગને જોડો મોટો, માથે દે વ ુ ં મોટું
ગાડી રાખે ટનાટન ને દે ખાય બધું એ ખોટું
ચંદુની ટોપી ચમન પહેરે મગન ઉઘાડે છોગ
તમાચો મારી લાલ રાખે, નહીં બતાવે સંજોગ
ગુજ્જુ મારો છે ઉસ્તાદ
તેથી સદાર્ાળ ગુજરાત
અમારા ર્નવ અને હાસ્યર્ાર સ્વ. દાસ બહાદુર વાઈવાલા એર્ સરસ વાત ર્હે છે
ર્ૌન ર્હેતા હૈ ગુજરાતીમે પાની નહીં હૈ
ઔર ર્ૌન ર્હેતા હૈ ગુજરાતીમે જ્ઞાની નહીં હૈ
વોહી દ્વારીર્ાર્ે શ્રી કૃષ્ણ ગીતા સુનાનેવાલે
વોહી મહાત્મા ગાંધી દે શમે આઝાદી લાનેવાલે
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વોહી સરદાર વલ્ટ્લભભાઈ પટે લ દે શર્ો જગાનેવાલે
યે સભી બાત દર્સીસે અનજાની નહીં હૈ
ઔર ર્ૌન ર્હેતા હૈ ગુજરાતીમે પાની નહીં હૈ..
ચાઈના અત્યારે આખી દુનનયામાં ધંધો ર્રે છે . પણ આપણો એર્ લલ્ટ્લુ ચીનમાં જઈને ધમધોર્ાર
ધંધો ર્રે છે , અને તે પણ ચાઈ-નો. ચાઈનામાં એની ચાની લારી છે . અને ચાઇનીશ ભાષામાં એણે
ગુજરાતી વાક્ય લખ્યું છે , ‘ફૂંર્ી ફૂંર્ીને પી' પેલા ચાઇનીશ લારી પર જઈને, ‘અડધી ફૂંર્ી..ફૂંર્ી ‘
માંગીને પીએ છે . આને ર્હેવાય ગુજરાતી.
ગુજરાતી એટલે મોજીલો માણસ. આપણે ર્ોઈ ગુજરાતીને અમસ્તા જ પ ૂછીએ ર્ે, ‘ ર્ેમ છો ? ‘ તો
તરત એ ર્હેશે.. ચારને બે છ! વળી પ ૂછીએ ર્ે, બાળ બચ્ચાં ર્ેમ છે ? તો ર્હેશે ર્ે, બાલ માથા પર
અને બચ્ચાં એની મા પાસે.. લોર્ો સુખને વહેંચતા હોય, આપણો ગુજરાતી દુુઃખને વહેંચીને સુખ લેતો
હોય એનુંું નામ ગુજરાતી.
ગુજરાતી એટલે આખા બોલો, વાંર્ા બોલો ક્યા તો અબોલો. એ ક્યા તો મુજી પણ હોય ક્યા તો રમુજી
પણ હોય. પણ પાછો મુદ્દલે ચો્કરસ!
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નંદનવન

(શેરી નાટર્)
(આ નાટર્ ભજવતા પહેલા લેખર્ને જાણ ર્રવી એ તેનું ુ ં સૌજન્દ્ય છે )
સ્થળ: જાહેર બાગ
પાત્રો: એર્ પાગલ, ગાંધીજીના ત્રણ વાંદરા, બે વ્યસ્ક્ત અને નાનુંુ ં બાળર્.
(એર્ પાગલ બ્રેડ ખાતાં-ખાતાં અને ગીત ગાતા સુર્ા બાગમાં પ્રવેશે છે .)
પાગલ : હોંકો પે સચ્ચાઈ રહેતી હૈ, જહાં દદલમે સિાઈ રહેતી હૈ, હમ ઉસ દે શર્ે વાસી હૈ, હમ ઉસ
દે શર્ે વાસી હૈ, જજસ દે શમે ગંગા બહેતી હૈ.
(પાનાં રમતી બે વ્યસ્ક્ત પાગલને જોઈ હસે છે . પાનની નપચર્ારી મારી ર્હે છે , સાલ્ટ્લો, પાગલ લાગે
છે . િરી પાનાં રમવા લાગે, અને િરી પેલો પાગલ ગાય છે .)
પાગલ : મહેમાં જો હમારા હોતા હૈ, વો જાનસે પ્યારા હોતા હૈ... છપાનાં રમતી વ્યસ્ક્તને ઉદ્દે શીને ર્હે)
સીસ... લે, બ્રેડ ખાવું છે . પાનાંમાંથી ક્યારે ય પાઉં ઉભુ ં નહીં થાય. લે, બ્રેડ ખા !
વ્યસ્ક્ત-૧ : સાલો, પાગલ છે ર્ે ! રાજર્પ ૂરનો આનશર્ !
વ્યસ્ક્ત-૨ : અરે , છોડ યાર, તુ ં તારે પાનુંુ ં ઉતર ! આ તો જાહેર બાગ છે , એમાં રાજર્ારણી પણ આવે
અને રાજર્પ ૂરનો આનશર્ પણ આવે. બોલ શુ ં ઉતયો...?
વ્યસ્ક્ત-૧ : િલાવરનો એ્કરો !
પાગલ : હાહહાહાહાહાહા, િલાવરનો એ્કરો ? આ બાગમાં તને ક્યાય એર્ાદ ફ્લાવર દે ખાય છે ? અરે
ઝાડવા જ નથી દે ખાતા તો ફ્લાવર ક્યાંથી દે ખાવાના? માટે ર્ાળીનો એ્કરો બોલ, ર્ાળીનો ! લે બ્રેડ
ખા !
વ્યસ્ક્ત-૧ : એઈઈ પાગલ, બર્બર્ ર્રવું હોય તો ફૂટ અહીંથી.
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પાગલ : છહસે છે ) વાહ...! વાહ દુનનયા બનાને વાલે વાહ...! છગાય છે )
દુનનયા બનાને વાલે, ક્યા તેરે મનમેં સમાઈ,
ર્ાહે ર્ો દુનનયા બનાઈ તુને ર્ાહે ર્ો દુનનયા બનાઈ.
વાહ, ગજબની દુનનયા બનાવી છે પ્રભુ તેં ? સત્યને લોર્ો બર્બર્ માને છે . િાટે લાં સાઈલન્દ્સરનો
અવાજ, નેતાના નકારા ભાષણો અને મોટર-ખટારાના ભોં ભોં સહન ર્રે છે , અને સાચી વાતને બર્વાસ
માને છે ! લે બ્રેડ ખા, બુદ્ધદ્ધ આવશે.
વ્યસ્ક્ત-૧ : ચાલ યાર, આ પાગલ આપણને રમવા નહીં દે . ર્ોઈ શાંત જગ્યાએ જઈને બેસીએ.
પાગલ : છતાલી પાડતાં) અરે ઓ પાગલ, શાંત જગ્યા આ જ છે , એટલે તો હુ ં અહી આવ્યો. અને તમે
તો શાંનતથી ભાગવાની વાત ર્રો છો. જાવ... તમને શાંનત મળે તો સરનામુ ં મોર્લજો. છગાય છે ) હમ
ઉસ દે શર્ે વાસી હૈ, જજસ દે શમે ગંગા બહતી હૈ.
(ગાતા ગાતા આગળ જાય છે , અને એર્ ઝાડ નીચે ઉભો રહે છે ત્યાં એને વાંદરાઓનો અવાજ સંભળાય
છે , પણ એ દે ખાતા નથી.)
વાંદરા : માણસ, એ માણસ !
પાગલ : ર્ોણ ? ર્ોણે મને માણસ ર્હીને બોલાવ્યો ? ક્યાંથી બોલો છો ?
વાંદરા : ચાલ નાટર્ ન ર્ર, ઉપર જો, છે ર્ ઉપર નહીં, ઝાડ ઉપર જો. તુ ં જેનુંું શ્રાદ્ધ ર્રે છે એ પ ૂવકજો
બોલે છે .
પાગલ : ઓહ... સમજાય એવુ ં ર્ંઈર્ બોલો ! ર્ોણ પ ૂવકજો ?
વાંદરા : અમે માણસ હતા. તમારી સ્વચ્છંદતાનો સવકનાશ થશે પછી, િરી આવતીર્ાલે માણસ થવાના
છે , આ પ ૃથ્વી ઉપર શાસન ર્રવાના છે .
પાગલ : શટઅપ ! હુ ં ર્ોણ ંં તે જાણો છો ?
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વાંદરા : હા, તુ ં અમારી સુધરે લી આવ ૃનિ છે . અને અમે તારા પ ૂવકજ, વાંદરા ! અમારે હજી પછ
ં ૂ ડી છે ,
અને તારી ર્ાળક્રમે ઘસાઈ ગઈ છે .
પાગલ : હા, હા, હા, હા ! એટલે ર્ે તમે વાંદરાઓ છો ?
વાંદરા : એમાં તું હસે છે શુ,ં મ ૂખક ?
પાગલ : એટલા માટે ર્ે વાંદરા તે વળી બોલતા હશે ?
વાંદરા : ર્ેમ નાં બોલીએ ? અમે ગાંધીજીના ત્રણ વાંદરા છીએ ? મહાત્મા ગાંધીનુંુ ં નામ તો સાંભળ્યુ ં
છે ને ?
પાગલ : ઓહ, પણ તમે ક્યા છો ? હુ ં મહાત્મા ગાંધી નથી તો શું થયુ ં ? મારી નજીર્ આવો દોસ્ત !
મને આનંદ થશે.
(ત્રણેય વાંદરા ઝાડ ઉપરથી નીચે ઉતરી, પાગલની િરતે િરી ગાય છે )
રામ તેરી ગંગા મૈલી હો ગઈ, પાપીઓર્ે પાપ ધોતે ધોતે..
પાગલ : ઓહ...સ્ટોપ ઈટ..!! તમે ગાંધીજીના ત્રણ વાંદરા નથી, તમે આજના ‘ઈદડયટ’ બોક્ષનાં
બબ ૂચર્ો છો...!!!
વાંદરા : ના, અમે બબ ૂચર્ો નથી... નવવેચર્ો છીએ.અને ગાંધીનાં જ વાનરો છે .
પાગલ : તમે ઢોંગીઓ છો. તમને ખબર છે , ગાંધીજીના ત્રણ વાનરો પૈર્ી એર્ આંખ બંધ રાખતો, એર્
ર્ાન બંધ રાખતો અને એર્...........
વાંદર-૨ : મો બંધ રાખતો તે વાંદર હુ ં ંં !
પાગલ : પણ તું તો બોલે છે ?
વાંદર-૨ : બોલ્ટ્યો નહીં, તેથી તો બધું બેહાલ થઇ ગયુ ં ! ગાંધી યુગમાં જગલો
ં
હતા, આજે દંગલો છે
!
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વાંદર-૧ : તને ખબર છે પાગલ, મારી આંખો બંધ હતી, છતાં પયાક વરણની પ્રોપટી અર્બંધ રહેતી.
અને આજે આંખ ખોલીને જોઉં ંં તો લબનખેતીના જગલો...
ં
વાંદર-૩ : હે, પાગલ, મારા તો બંને ર્ાન બંધ હતા. ર્ોયલનો ટહુર્ો.. અને ર્બુતરોનુંુ ં ઘ ૂ ઘ ૂ ઘ ૂ
સાંભળવાનુંું મારા નસીબમાં ન હતુ.ં મે માત્ર ર્ોયલોની ર્ાળાશ અને ર્બ ૂતરોનુંુ ં ભોળપણ જોયુ ં હત,ુ ં
અને આજે ર્ાન ખોલીને સાંભળં ંં, તો મને સંભળાય છે , માત્ર માણસોનુંુ ં હુ ં હુ ં હુ ં હુ ં !
પાગલ : વાહ...વાનરરાજ વાહ ! તમે બ્રેડ વગર પણ ર્ેટલા બુદ્ધદ્ધશાળી છો ? હુ ં આજ વાત ર્હેવા
ગયો, અને લોર્ોએ મને પાગલમાં કેરવ્યો. અમે તો માણસ બનીને શ્રી રામના અનુંુયાયી નહીં બની
શક્યા પણ તમે તો પવન પુત્ર હનુંુમાનના ભક્ત નીર્ળ્યા એટલે તમે ગાતા હતા ર્ે, ‘રામ તેરી ગંગા
મૈલી હો ગઈ, બરાબરને..???
વાંદરા : હા. પાગલ ! પ્રદૂ ષણથી માત્ર ગંગા જ નહીં, ગંગોત્રીની ગોદ પણ મેલી થઇ ગઈ છે .
પાગલ : વાનરરાજ, ગંગા તો પનવત્ર છે . એની ગોદમાં મમતાના પ્રવાહને બદલે મડદા અને ર્ેનમર્લનો
પ્રવાહ વહે છે , એ હુ જાણું ંં. નનમકળ અને નનઝકર પાણીના વહેતા ઝરણાની વાત હવે પરીવાતાક બની
ગઈ છે , એ પણ હુ ં હુ ં જાણુ ં ંં. પણ એ તો ર્હો, મહાત્મા ગાંધી ગયા પછી તમે ક્યાં અલોપ થઇ ગયા
હતા ?
વાંદરા : તું બ્રેડ ખાઈને બેદરસ્ટર જેવી દલીલ ન ર્ર. અમે તો અહીં જ છીએ. આ એ જ જગલ
ં
છે
જ્યાં અમારા પ ૂવકજો જન્દ્્યા, પણ 'નોન એગ્રીર્લ્ટ્ચર'ના રાક્ષસે અમારી આ જન્દ્મભ ૂમીને સ ૂર્ી વરીયાળી
બનાવી દીધી. અમે તો છે ત્યાને ત્યાં જ જગલમાં
ં
છીએ પણ ત ુ ં તારા ભાઈભાંડુથી વહેંચાતો વહેંચાતો
જગલ
ં
સુધી આવી ગયો.
પાગલ : અને.....તમે મહાત્મા ગાંધીજીનાં નવશ્વાસુ વાંદર હોવા છતાં તમે આ બધુ જોયા ર્યુ.ું એટલે
તમે તો માણસ ર્રતાં પણ વધારે જવાબદાર છો.
વાંદર-૧; મારી તો આંખ બંધ હતી, માણસ...! મને તો ખબર જ નથી ર્ે આ નનર્ંદન ર્ોણ ર્રી ગયુ ં ?
પાગલ : તુ ં તો છટર્વાની વાત ર્રે છે .... તારા ર્ાન અને તાં ું મો ક્યાં બંધ હત ુ ં ? પક્ષીઓનો
દર્લદર્લાટ, પ્રાણીઓનો ખીલખીલાટ અને હવાની લહેરખી બંધ થઇ ગઈ તો તેની તને અનુંુભ ૂનત તો
થઇ હશેને એ વેળા ? તુ ં બોલી તો શક્યો હોત ને ?
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વાંદર-૨ : ખોટી દલીલ ન ર્ર પાગલ ! એ બોલ્ટ્યો હોત તો પણ શુ ં િરર્ પડવાનો હતો ? મારા ર્ાન
બંધ હતા, અને ત્રીજાનુંું મો બંધ હતુ.ં એ સાંભળી શક્યો હોત તો બોલી ના શક્યો હોત !
પાગલ : વાનરરાજ ! તમે ઉપર્ાર અને અપર્ાર નવષે ર્ંઈ જાણો છો ?
વાંદરા : પાગલ, તને ખબર છે ર્ે અમે વાંદરા છીએ, છતાં આવા અઘરા સવાલ ર્ેમ પ ૂછે છે ? ત ુ ં જ
ર્હે, આ બંને ર્ઈ બલા છે ?
પાગલ : ભ ૂતર્ાળ અને વતકમાનર્ાળ !!
વાંદરા : એટલે ?
પાગલ : 'બુરા મત મત સુનો, બુરા મત બોલો, બુરા મત દે ખો' આ તમારી જ મુરા હતી ને ? જે
ઉપર્ારી મુરા હતી, એટલે એ તમારો ભ ૂતર્ાળ હતો અને ગાંધીજીના નવશ્વાસુ વાંદરા થઈને આંખ આડા
ર્ાન રાખી મગ
ં ૂ ા રહ્યા એ તમારી અપર્ારી મુરા અને વતકમાન ર્ાળ છે .
વાંદર-૨ : ઢોંગી ! તારા પાપના દોષ ત ુ ં અમારા પર નાંખે છે ? પયાક વરણની જાળવણીમાં તાં ું
અલભયાન ર્ેટલું ? માત્ર સભા=સરઘસ અને પોસ્ટર જેટલું જ ? તાં ું તો મગજ સુદ્ધાં ખુલ્ટ્લુ હત,ુ ં છતાં
નનર્ંદન નીર્ળી ગયુ ં ?
વાંદર-૧ : આ નસમેન્દ્ટ ર્ોન્દ્ક્રીટનાં જગલ
ં
ર્ોને ઉભાં ર્યાક ? (બધાં : માણસજાતે)
વાંદર-૨ : વ ૃક્ષો ર્ાપીને વૈતાળ ર્ોણે ઉભાં ર્યાક ? (બધાં : માણસજાતે)
વાંદર-૩ : ધરતીમાં નછરો પાડી પાણી ર્ોણે ખેંચ્યા ? (બધાં : માણસજાતે)
બધાં વાંદરા : જગલ
ં
તોડી શહેર ર્ોણે ઉભાં ર્યાક ? (માણસજાતે - માણસજાતે)
વાંદર-૧ : તાં ું ગૌરવ તેં જ ગુમાવ્યુ ં છે ......
વાદર-૨ : નંદનવન ધરતીનુંુ ં નનર્ંદન તેં જ ર્ાઢ્ું છે , ત ુ મ ૂખક છે , પાગલ છે !
વાંદર-૩ : અંગારવાયુ ર્ાઢી ર્ાઢીને અમારો પ્રાણવાયુ તેં જ ઝંટવ્યો છે !
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વાંદર-૧ : તુ ં સ્વાથી છે . મનીમેદર્િંગ મશીન છે .
ુ ં દુરાચારી છે ... ત...
ુ ં ત.....
ું
વાંદર-૨ : તુ ં રોગી છે ... તુ ં ઢોંગી છે ... તુ ં ભોગી છે .... તુ...
ં ભ્રષ્ટ છે ... ત....
તુ.....
ં
તુ......
ં
પાગલ : ઓહ..... સ્ટોપ ઈટ....! સ્ટોપ......ઈટ !! સ્ટોપ..... ઈટ !!! છપાગલ ચ્કરર ખાઈને ઢળી પડે
છે , અને બેહોશ થઇ જાય છે . થોડીવાર બધુ ં જ શાંત. બધાં વાંદરા એર્ સાથે ભેગા મળી, હાથ ઉપર
ર્રી પ્રાથકના ર્રતાં બોલે છે )
હે...પ્રભુ ! અમે એ નથી જાણતા ર્ે, અમારે શુ ં ર્રવાનુંુ ં છે ? પણ અમે એટલું જરૂર જાણીએ છીએ ર્ે
અમને અમાં ું જગલ
ં
પાંં જોઈએ છે . અમારી વનરાઈ પાછી આપ. શુદ્ધ હવા પાછી આપ, વનરાજનો
અવાજ અને પ્રાણીઓનો તરખાટ પાછો આપ, પક્ષીઓનો ર્લરવ અને ઝરણાઓનો અવાજ પાછો
આપ, અને આમની જેમ ઢળી પડેલી જનતાને મહાત્મા ગાંધીનો અવાજ પાછો આપ.)
પાગલ : છર્ળ વળતાં ધીરે ધીરે બેકો થાય છે ) દોસ્તો, મને લાગે છે ર્ે હુ ં હવે ખરે ખર પાગલ થઇ
જઈશ.
બધાં વાંદરા : એટલે શું તું પાગલ નથી ?
પાગલ : ના દોસ્ત ! હુ ં તો પયાક વરણનો અધ્યાપર્ ંં. પયાક વરણની આ દુદક શા જોઇને હુ ં પાગલ થઇ
ગયો હતો. પણ હુ ં પાગલ નથી, દોસ્ત. હુ ં તો તમારી જેમ પયાક વરણ પ્રેમી ંં. પણ પયાક વરણ
બચાવોનાં ઘાંટા પાડી પાડીને મેં મારી આવી દશા ર્રી મ ૂર્ી છે . અને લોર્ોએ મને પાગલ કેરવી
દીધો. છતાં હુ ં બોલતો રહ્યો, પણ મારી વાત સાંભળે ર્ોણ ?
બધાં વાંદરા : ગભરા નહીં દોસ્ત ! તારી વાત હવે અમે સાંભળશુ.ં હવે ત ુ ં એર્લો નથી. આપણે ભેગા
મળીને આ ધરતી નવપલ્ટ્લનવત ર્રીશુ.ં અને માણસને સાચો રાહ બતાવીશુ ં ! બોલો અમારે શુ ં ર્રવાનુંુ ં
છે ?
પાગલ : છબધાં વાંદરાઓને ભેટે છે અને ર્હે છે ) તમારે િરી પેલી ગાંધીજીવાળી મુરામાં આવવાનુંુ ં
છે , (વાંદર ૧ને) હવે તારે તારી આંખ બંધ નથી રાખવાની, પણ ખુલ્ટ્લી રાખવાની છે , અને વ ૃક્ષોનુંુ ં
છે દન નહીં થાય તે જોવાનુંું છે .
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વાંદર-૨ : અને મારે ?
પાગલ : તારે તારા ર્ાન ખુલ્ટ્લા રાખી ઝરણાઓ - પક્ષીઓ - પ્રાણીઓ અને હવાના મંદમંદ અવાજો
સાંભળવાના, એને પ્રેમ ર્રીને તારી આજુબાજુમાં વસાવવાના.
વાંદર-૩ : અને.. મારે શુ ં ર્રવાનુંુ ં તે મને સમજાઈ ગયુ.ં મારે સમય સમયે બોલતા રહી જગતને
જાગત ું રાખવાનુંુ ં છે .
પાગલ : હા દોસ્ત ! તુ ં જ તો આ પયાક વરણનો સાચો સંત્રી છે . ચાલો ચેરીટી બીગન્દ્સ એટ હોમ.
આપણે આપણા જ ઘરથી શરૂઆત ર્રીએ. ધરતીને નંદનવન બનાવી, ગામડે - ગામડા ગોકુળીયા
બનાવીએ.
વાંદર-૧ : આ ભારતને એની સોનેરી સવાર પાછી આપીએ.
વાંદર-૨ : આ ભારતને રલળયામણી સાંજ પાછી આપીએ.
વાંદર-૩ : આ ભારતના પ્રત્યેર્ પ્રાણી અને માણસ સ્વચ્છ હવામાં નીંદર માણી શર્ે એવી રાત પાછી
આપીએ. બોલો મેરા ભારત મહાન.
બધાં વાંદરા : છગાય છે ) જહાં ડાલ ડાલ પર સોનેર્ી ચીડીયા ર્રતી હૈ બસેરા..... વો ભારત દે શ હૈ
મેરા, વો ભારત દે શ હૈ મેરા.
(હાથમાં નત્રરં ગો ઝંડો લઈને એર્ બાળર્ દર્સાનના પદરવેષમાં પ્રવેશે છે અને ગાય છે )
જય

ભારતી.....

જય

જય ભારતી..... જય ભારતી
નાનુંું બાળર્ : ભારત માતા ર્ી છબધાં એર્ સાથે) જય !
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નમ. વતેસરશ્રી..

આમ તો ચમન ચ્કરીનુંુ ં મ ૂળ નામ લાભશંર્ર દે વચંદભાઈ નરમાવાલા. પણ લોર્ો એમાં પણ શોટક ર્ટ
વાપરી એને લા.દે .ન. તરીર્ે જ બોલાવતા. એને મળવા માટે નો પણ એણે ખાસ સમય રાખેલો. એમાં
લખેલ,ું ‘ લા.દે .ન. ને મળવાનો સમય સાંજે ૩-૦૦ થી ૬-૦૦ ‘ પણ એમાં ઓસામા લબન લાદે નનુંુ ં
લિં ું ઉભું થયુ,ં તેમાં તો એર્દદવસ એના ઘરે પોલીસનો પહેરો ગોકવાય ગયો. ત્યારથી એમણે
ધંધાનો આધાર પર્ડીને નામ ચમન ચ્કરી ડીર્લેર ર્યુ.ું લાદે ન તો મરી ગયો, પણ ચમન ચ્કરીનુંુ ં
પાંં લાભશંર્ર દે વચંદભાઈ નરમાવાલા ન થયુ,ં તે ન જ થયું !!
લાદે નનો, સોરી આ ચમનીયાનો મ ૂળ ધંધો તો અનાજ પીસતી ચ્કરીનો. એના ઉપરથી એને બધા જ
ચમન ચ્કરી તરીર્ે જ ઓળખે. ર્ેટલાર્ એને નમ. વતેસર તરીર્ે ર્ે, ચમન લેપળી તરીર્ે પણ બોલાવે.
અમારા ચમનીયાને એનો જરા રં જ નહીં. મને ર્હે, જેમ આવડે તેમ ભલેને બોલાવે, આપણને બોલાવે
તો છે ? ગુજરાતમાં ‘સંતોષી નર સદા ખુશી ..’ ર્હેવત અમારા આ ચમનીયા ઉપરથી પડેલી! એની
લેપળી બહુ ચાલે. એનુંુ ં ર્ારણ શોધવામાં અમે આખી પીએચડી જેટલો અભ્યાસ ર્યો ત્યારે ખબર
પડી ર્ે, ચમન ચ્કરીએ એનુંું પ્રાથનમર્ નશક્ષણ બહેનો સાથે નમશ્ર પ્રાથનમર્ શાળામાં લીધેલ.ું એમાં
પાછો અનાજ દળવાની ચ્કરીનો ધંધો બોનસમાં આવ્યો. એટલે ચ્કરી, ચ્કરીનુંુ ં ર્ામ ર્રે ત્યાં ચમન
ચ્કરી શું ર્રે ? બહેનો સાથે ગામ-ગપાટા હાંર્ે, એટલે ચ્કરીના ધંધા ર્રતાં ‘લેપળી’ ચલાવવાના
ધંધામાં એ ‘અવ્વલ’ બન્દ્યો. આજે પણ વાત વધારવામાં, વાત ર્રવામાં અને વાતનુંુ ં વતેસર ર્રવામાં
એની તોલે ર્ોઈ નહીં આવે, એ એનો રે ર્ોડક છે !
અમારો આ ચમનીયો આમ તો ખ ૂબીવાળો માણસ છે . ર્ોઈપણ પ્રર્ારની વાત ર્રવામાં એને નવષયની
જરૂર નથી પડતી. તમારા હાલચાલ ઉપરથી નવષયના મથાળા બાંધે. સાંભળનાર હોય ર્ે ના હોય,
એની એને પરવા નહીં, પણ બોલવા જોઈએ. બોલતા રહેવાથી જીભ ધારદાર રહે છે , એવું એનુંું ગલણત
છે . અને એટલે જ ર્ોઈ ‘ચીર્ન’ બોલે, તો એ ‘ચીન’ સુધીના મરઘા આપણી સામે મ ૂર્ી દે ! એટલું જ
નહીં, સાંભળનારને જો સમય હોય તો, ચીર્નથી ચીન સુધીનો ઈનતહાસ પણ બર્ી નાંખ.ે માનો ર્ે
‘વંટોળ’ માંથી ઉભી ર્રે લી વાત ‘નવક્રમ-વેતાળ' સુધી ના પહોંચે ત્યાં સુધી એનુંુ ં ફૂલસ્ટોપ આવે જ
નહીં! ગમે એ ર્હો. આવા માણસો લોર્માનસમાં ર્ેન્દ્રસ્થાને જ રહે છે . લગ્ન હોય ર્ે મરણ, ભજન હોય
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ર્ે ભોજન, સમારં ભ હોય ર્ે શ્રધ્ધાંજલલ, આવા ર્ોઇપણ પ્રસંગ આવા વાતોદડયા નવના જામે જ નહીં.
મરણના રાત્રી પ્રસંગે ટાઈમપાસ માટે આવા ર્લાર્ારને તો રીતસરનુંુ ં આમંત્રણ આપીને બોલાવે.
આવા નમ. વતેસરોને ર્હેવાય છે ર્ે, હાટક -એટે ર્ નસીબમાં હોય તો જ આવે, આમ ક્યારે ય નહીં આવે.
પણ જો ર્ોઈની ઉપરાછાપરી શોર્સભામાં ચાર-પાંચ દદવસ બબ્બે ર્લાર્ માટે જવાનુંુ ં થયુ ં તો, ન
આવવાનો હોય તો પણ આવે! આવા વતેસરની વાતોમાં ક્યારે ય દમ નથી હોતો. છતાં દમ વગરના
માણસો જેમ માન-પાન મેળવ્યા ર્રે , એમ અમારો આ ‘ચમન-લેપળી’ પણ લોર્ોમાં ધબક્યા ર્રે ..
નમનેસોટા નવશ્વનવદ્યાલયના પ્રાધ્યાપર્ નમ. શેલારે એર્ વાતનુંુ ં સમથકન ર્યુું છે ર્ે ‘સ્ત્રીઓ ર્રતાં પું ુષો
વધારે વાતોદડયા હોય છે .’ પ્રથમ રષ્ટીએ તો આ નવધાન આપણને શંર્ામાં ભેરવાયેલ ું જ લાગે. પરં ત ુ
જ્યારથી આ ચમનનયો ઉિે ચમન લેપળી, ઉિે વાતોદડયો, ઉિે નમ. વતેસર અમારી અડિેટમાં આવ્યો
છે ત્યારથી નમ. શેલારના આ આલભપ્રાય પર અમને પણ નવશ્વાસ બેસી ગયો છે . ર્ારણ પેલી સ્ત્રીઓ
એની સાથે વાત ર્રવામાં મેદાન છોડી જાય, પણ અમારો આ ચમન લેપળી મેદાન ઉપર અણનમ
રહીને એર્લો પણ રન ર્રે ! જો ર્ે જગતના અભ્યાસી માણસોએ, માણસ એર્ દદવસમાં ર્ેટલું બોલી
શર્ે છે , એનો પણ અભ્યાસ ર્યો છે અને વધુ બોલવાથી આયુષ્ય ઓંં થાય છે , એવુ ં પણ તારણ
ર્ાઢેલ ું છે . પણ અમારા આ ચમન ચ્કરીના દર્સ્સામાં બધા તારણ તણાઈ ગયા હોય એમ એની બર્..
બર્ સાંભળનારા ઘણા ઉર્લી ગયા પણ એ હજી ૬૫ વરસે પણ પ ૃથ્વીસ્થ છે . જો ર્ે એમની સાથે વાર્સંગ ર્રવો એ સત્સંગથી પણ નવશેષ છે એવો સાંભળનારનો અનુંુભવ છે . જે ર્હો તે, માત્ર વાત
ર્રવામાં રનસર્ હોવાને નાતે આજે એ અમારા પરગણાનો પ્રખ્યાત પું ુષ ર્હેવાય છે . જે લોર્ો
લોર્નપ્રયતા હાંસલ ર્રવા નકારા આંધળદર્યા ર્રે છે , એમને આ નમ.વતેસર પાસે ઘણુ ં શીખવા જેવુ ં
છે . જેમણે ‘વાત માંથી વટ’ ઉભો ર્યો છે . તેથી એ વાતની વતેસરનો નસદ્ધદ્ધ નવનાયર્ પણ છે !
નમ. વતેસરના નશીબમાં પણ એર્ પત્ની હતી. ર્મકસજ
ં ોગે તેનું ું નામ ‘શાંનત’ હોવા છતાં, એ બીજાની
શાંનત છીનવવામાં પાવરધા રહેતાં. જ્યાં ‘શાંનત રાખો’ બોડક લખ્યુ ં હોય, ત્યાં પણ અશાંનત ઉભી ર્રે
એનુંુ ં નામ નમ. વતેસર! નમ. વતેસર આટલો ખતરનાર્ વાતોદડયો હોવા છતાં વર્ત ૃત્વ સ્પધાક નો એર્
પણ ઇનામી ર્પ એમના ઘરમાં નથી. એ પણ એર્ અજાયબી અને રે જડી પણ છે . મેં એનુંુ ં ર્ારણ
પ ૂછ્ું તો ર્હે. 'જે ર્પ ચા પીવાના ર્ામમાં નહીં આવે, એવા ર્પનો ર્ચરો ભેગો ર્રવાનો શુ ં અથક?’
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નમ. વતેસર મ ૂજીને બદલે રમ ૂજી હોવાને ર્ારણે એ ઘણાના દદલ તો શુ ં તેને આખોને આખો જીતી
ુ નમનારથી દદલ્ટ્હી ઓળખાય, તાજમહેલથી આગ્રા
લેતો. અને એટલે જ એ લોક્ભોગ્ય હતો. જેમ કુતબ
ઓળખાય અને ગેટ-વે થી મુબઈ ઓળખાય એમ અમારા પરગણામાં ચમન ચ્કરીથી આખુ ં ગામ
ઓળખાય છે .
જો એર્ બાજુ હોર્ીના ર્ોમેન્દ્ટેટરને બોલવા બેસાડયા હોય. અને એર્ બાજુ આ ચમન ચ્કરીની જુબાન
ચાલુ ર્રાવી હોય, તો બોલવામાં િસ્ટક આપણો આ ચમનીયો જ આવે. એટલા માટે ર્ે હોર્ીના
ર્ોમેન્દ્ટેટરને તો બોલવા માટે હોર્ીની મેચ જોવી પડે, જ્યારે આ પરમ વીર વાતોદડયાને આવુ ં ર્ંઈજ
નહીં. જેમ પછ
ં ૂ ડી બાંધ્યા વગર પતંગ ચગી જાય, એમ એ ચગતો જ રહે! ર્ંઈ પણ જોયા નવના જ
એ એટલું બધું બોલે ર્ે લોર્ો એને જોવા આવે.
ર્હેવાય છે ર્ે રામાયણમાં સીતાજી બોલ્ટ્યા હોત તો રામાયણ ન થાત, અને મહાભારતમાં રૌપદીજી
મગ
ં ૂ ા રહ્યા હોત તો મહાભારત ન થાત. એમ અમારા આ નમ. વતેસર જો મગ
ં ૂ ા રહ્યા હોત તો આ લેખ
ન લખાત. હવે તમને લાગે છે ને ર્ે ન બોલવામાં નવ ગુણ ર્રતાં બોલે તેના બોર વેચાયમાં ર્ેટલા
ગુણ છે !
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નવી પેઢીના નરોતમો...

'આજની પેઢીથી તો ભગવાન બચાવે ભાઈ', આવો નસસર્ારો જો ર્ોઈના મોઢેથી સાંભળવા મળે તો
માનવું ર્ે એ ભાઈના દર્લોમીટર પ ૂરા થવા આવ્યા છે . આ લોર્ોનો એર્ જ તદર્યા ર્લામ હોય, ર્ે
અમારા જમાનામાં આમ હતુ,ં ને અમારા જમાનામાં તેમ હતુ.ં અરે ભાઈ હત ું ને? હમણાં નથી તો
નથી. એની હાય-વોય શુ ં ર્રવાની? પણ સાચી વાત એ છે ર્ે આવી િરીયાદ થવા માંડે એટલે માનવુ ં
ર્ે વડીલના ઘરમાં ઘોદડયા અને બાબાગાડીનો ડેડસ્ટોર્ વધી ગયો છે અને ઘરમાં જેટલું ‘બાબા’ને
ધ્યાન અપાય છે , એટલું ‘બાપા’ને અપાત ું નથી.
આવા ઘષકણો આજના નથી, યુગોથી ચાલી આવે છે . એમાં ‘સાસુ-વહુ’, ‘નણદ-ભોજાઈ’ અને 'દે રાણીજેકાણી' ના ઝઘડાઓ લોર્ મશહરૂ છે . આમાં પણ નવી પેઢીના નરોતમો અને જૂની પેઢીના િનનચરની
જ બબાલ છે . રામાયણમાં વાલ્ટ્મીર્ીજીએ લવ-કુશ સાથેનો શ્રી રામનો યુદ્ધનો પ્રસંગ જે રીતે વણકવ્યો
હોય તે રીતે, પણ મ ૂળમાં તો એ યુધ્ધને ‘જનરે શન ગેપ વોર’ જ નામ અપાય. ર્ારણ એ પણ એર્
જૂની પેઢી અને નવી પેઢીનુંુ ં ઘષકણ જ ર્હેવાય.. ચાલો એ વાત પણ જવા દઈએ. હ્ુમર બ્રેઇન ઘસીને
તમે જ ર્હો, ‘પેલી ર્ૈ ર્યીબેનના વચનમાં શુ ં લેવાનુંુ ં હતુ?ં પ્રભુ તો અંતયાક મી હતા. ધાયુું હોત તો,
વનવાસ જવાનુંુ ં શ્રીરામ ટાળી શર્યા હોત . છતાં અપરમા નુંુ ં વચન પર્ડી ભગવાન જેવા ભગવાન
શ્રી રામે પણ વનવાસ દોડવા જ માડ્ુ?ં ધાયુું હોત તો મારા અંતયાક મીએ વનવાસ પ્રવાસને ટાળી
શક્યા હોત. આખુ ં અવધ ‘વચન’ નુંું નેગોશીએસન ર્રવા ર્ાર્લ ૂદી ર્રત ુ હોવા છતાં શ્રી રામ ટસના
મસ નહીં થયા. આ પણ એર્ ‘જૂની પેઢીથી છૂટર્ારો લેવાનો જ પ્રવાસ હતો, એવું મારા પરમવીર
પ ૂ. આનંદદ્વારી બાપુનું ુ ં માનવુ ં છે .’ જો પામર મનુંુષ્ય આવી તર્ ગુમાવવા તૈયાર ન હોય, તો આ તો
અંતયાકમી, ચૌદ વરસનો ચાન્દ્સ મળતો હોય તો ર્ોણ ગુમાવે? મા-બાપથી છૂટવા વનમાં ગયા, અને
તે પણ એર્લા નહીં, સીતાજી અને ભ્રાતેશી લખન પણ ભાગ્યા. હવે નવચાર ર્રો ર્ે. બેન ર્ૈ ર્ઈએ તો
એર્લા માત્ર ભગવાનશ્રી રામને જ વનમાં મોર્લવા ર્હેલ.ું મા સીતાજી અને લક્ષ્મણને વચનના ક્યાં
બંધન હતાં? છતાં આ નત્રપુટી વનવાસ જવા સાથે જ નીર્ળી! આમ નવી પેઢીના નરોતમો અને જૂની
પેઢીના અંતર ભગવાન શ્રી રામના યુગથી જ વધવા માંડેલા! જુઓને, ભરતભાઈ પણ વનવાસ ન
ગયા, અને નપતાશ્રીથી અલગ થઈ જુદા મઢુ લીમાં રહ્યા. આને તે જમાનાનો ‘જનરે શન ગેપ’ જ
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ર્હેવાય! આજે આપણે ગામડા છોડીને શહેરમાં ભાગીએ છીએ, ભગવાન જગલમાં
ં
ગયેલા. જેથી સગાંવ્હાલાના ર્ોઈ મેસેજ - ઈમેલ ર્ે ટે લીિોનના પ્રેશર આવે જ નહીં.
પેઢી બદલાય, એની સાથે બધું જ બદલાય. ત્યાં સુધી ર્ે વડીલનો બેડરૂમ પણ બદલાઈ જાય, અને
વડીલ ઘરના ઓટલા ઉપર ર્ે એર્ાદ ખ ૂણામાં પણ સપ્લાય થઇ જાય. સમય સાથે ચાલવુ ં જ પડે.
ન ચાલીએ તો સમય આપણને મ ૂર્ીને આગળ નીર્ળી જાય અને પછી એ ક્યારે ય હાથ ન આવે.
આમાં તો બ્રહ્મા - નવષ્ણુ - મહેશની માિર્ ત્રણ જ શબ્દ બોલાય..ચાલશે, િાવશે ને દોડશે. આપણે
લાંબ ુ જીવીએ એમાં લબચારા નવી પેઢીના નરોતમોનો શુ ં વાંર્? એ તો સાં ું છે ર્ે મત્ૃ યુ આવે છે , એટલે
માણસ નવી પેઢીના નરોતમથી અળગો પડે છે , અને ઘરમાં િનીચર સાથેની જગ્યાઓ છૂટી થાય છે .
નવચાર ર્રો ર્ે માનવીને મ ૃત્યુ આવતુ ં જ ન હોય તો શુ ં દશા થાય? ઘર કુંભમેળાનુંુ ં સ્થાનર્ બની
જાત! અચ્છા ભ ૂપની પણ ઓળખાણ આપવા જઈએ, તો તે આપણો પંદરમી પેઢીના બાપાનો વચલો
દીર્રો જ નીર્ળે .. સાં ું છે ર્ે સમયાંતરે મ ૃત્યુએ આપણા નવા પેઢીના નરોતમોની ઈજ્જત રાખી છે .
નહીતર આજની જે લેટેસ્ટ વહન
ુ ે સગી સાસુ સાથે નથી િાવતુ ં એને સતરમી પેઢીની સાસુ સાથે ર્ેમનો
પનારો પડયો હોત? આજે પણ મ ૃત્યના વાંર્ે શ્વાસ લેતા વ ૃદ્ધોની દશા જોઈએ તો નવી પેઢીના
નરોતમોએ પેલાં પાળે લા કુતરા સારી રીતે જીવતા હોય! માણસ ર્ેવો હોય? પાંચથી પચ્ચીસ વષક
સુધી સ્પાઈડર મેન, પચ્ચીસથી પચાસ સુધી સુપરમેન, પચાસથી પંચોતેર સુધી વોચમેન અને
બાર્ીના વષક સુધી ડોબરમેનની જેમ જ જીવતો હોય છે ..
સમય સાથે બધુ ં જ બદલાતુ ં હોય છે , પણ આપણે નથી બદલાતા એ આપણે ઉભી ર્રે લી મુસીબત
છે . અને તે ર્ારણે જૂની પેઢી સાથે નવી પેઢીના નરોતમોનુંુ ં ઘષકણ થવા માંડે. પેલાં છ૬૨) ના આંર્ડાની
માિર્ સામસામાં આવી જાય. જો આપણે પ ૂછીએ ર્ે, ર્ોણ ર્ોણ લડે છે , તો ર્હેશે.. ધોનતયુ ં અને જીન્દ્સ
લડે છે ! પણ એર્ વાત સમજી લેવા જેવી છે , જો આપણો પગ ઘરમાં પડતાંની સાથે બધુ ં શાંત થઇ
જાય તો માનવુ ં ર્ે તમે વડીલ છો. અને તમારો પગ ઘરમાં પડવા છતાં જો ર્ોઈને ર્ોઈ િરર્ નહીં
પડે તો માનવું ર્ે, તમે વ ૃદ્ધ છો. આ આજની નવી પેઢીના નરોતમોનુંું જૂની પેઢીને માપવાનુંુ ં વ ૃધ્ધોમીટર છે ! માટે સંસાર ભલે અસાર હોય, પણ 'સમય વરતે સાવધાન’ રહેવામાં જ સાર છે , એ આજનુંું
જીવનસ ૂત્ર છે .
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આજની પેઢી અિલાત ૂન છે . એમ જૂની પેઢીનાં જોગીઓ બધા જ ત્રાસવાદીઓ હોય છે , એવુ ં પણ
નથી. ર્ેટલાંર્ સંસ્ર્ારવાદીઓ પણ હોય છે . નવી પેઢી સ ૂઝ અને સમજણવાળી હોવાનો એર્રાર ર્રતી
જૂની પેઢી પણ છે . ર્ેટલાર્ તો એવું પણ માને છે ર્ે, સાલ્ટ્લા આપણે ધારવા ર્રતાં વહેલા જન્દ્મી
પડયા. મને પેલા શૌર્ીન દિલ્ટ્મના ત્રણ બુઢ્ઢા – અશોર્કુમાર, ઉત્પલ દત અને એ.ર્ે. હંગલ સાહેબ
આજે પણ યાદ આવે છે . આજની પેઢીને ્હાત ર્રે એવા ઇશ્ર્ી હતા ને? મને પેલી પંસ્ક્ત યાદ આવે
છે
ર્ૌન ર્હેતા હૈ ર્ી બુદ્ધે ઈશ્ર્ નહીં ર્રતે
વો તો હમ હૈ, ઉસીપે શર્ નહીં ર્રતે
હજી એવા બુઢ્ઢાઓનો પણ સ્ટોર્ છે ર્ે જે મોઢે ‘હદર ઓમ‘ એ મોઢેથી છોર્રી જોઇને હલ્ટ્લો, હાવ આર
યુ.. નાં ડર્ાર નીર્ળે . આજના નવી પેઢીના નરોતમોને આવા ‘સુપરિાસ્ટ‘ નો ભારે ડર હોય છે . વાત
પણ સાચી છે ને, જુવાનનયાની ગાડી ડગુ-ં ડગું ચાલતી હોય. અને બુઢ્ઢા બાઉન્દ્રી બહાર જાય તો ર્ોણ
ચલાવી લે?
જમાનો સતયુગનો હોય ર્ે દ્વાપરનો, ર્ળીયુગનો હોય ર્ે ત્રેતાયુગનો - એના ખેલદ
ં ા આપણે જ હોઈએ
છીએ. યુગ આપણા જ ઘરથી શં ુ થાય છે , અને આપણા જ ઘર આગળ પ ૂરો થાય છે ! એમ જે
આજના નવી પેઢીના નરોતમો છે એ આવતી ર્ાળનુંું વાસી ચવાણુ ં થવાનુંુ ં જ છે . દરે ર્ દરે ર્ના સમય
પ્રમાણેના લેખા-જોખા હોય જ છે . ર્નવ ર્હે છે ને ર્ે આપણા આ મુર્ામ ક્યાં સુધીના સાથે રહેશ?ે
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આજથી રસોડું બંધ છે ...

જજિંદગીની આ જ તો મજા છે રમેશ
ર્ીમત ર્ોડીની નહી, ને ર્રોડની વાત ર્યાક ર્રે ..
બંધી.. બંધી.. બંધી! આજે જયાં જુઓ ત્યાં બસ બંધીની જ બોલબાલા છે ભાઈ! મારી પત્નીનુંુ ં આધારર્ાડક
લઈને મારા લમણે કોર્ાયેલા સ્ટે પ-પદરવારમાં છસ્ટેપ-િાધર. .સ્ટે પ-બ્રધર એમ સ્ટે પ પદરવાર) જો
પહેલી નાર્ા-બંધી ર્ોઈએ ર્રી હોય, તો તે મારી સાસુએ લગ્ન પહેલાં મારા માટે ર્રે લી. ‘દે ખો ત્યાંથી
કાર ર્રો' ના હુર્મ આપે એટલી બધી એ ક્રૂર નહીં, પણ 'દે ખો ત્યાંથી દૂ ર ર્રો' ના આદે શ તો એમણે
મન મ ૂર્ીને વહેતા ર્રે લા. લબચારી એ ભોળીને ખબર નહીં ર્ે, જેને આદે શ આપ્યા એ બધાં તો એર્ જ
બીડીના ઘરાર્! બહુ થાય તો, એર્ નસગરે ટમાં એ બધાં આપણા ગીત ગાતા થઇ જાય. પાછળથી
ખબર પડેલી ર્ે, એ લોર્ો બંને જગ્યાએથી લાડવો ખાતા હતા!
નશાબંધી સમજાય, નશબંધી સમજાય, દારૂબંધી સમજાય, નાર્ાબંધી સમજાય અરે પેલી વાડાબંધી
પણ સમજાય, પણ સાલ્ટ્લી આ ચ ૂલાબંધીની વાત સાંભળીને તો ખરે ખર ત્મર આવી જાય. ચ ૂલાબંધી
નસવાયની ર્ોઈપણ બંધી લાવો ને? દરે ર્ બંધીમાં આ બંદા 'નસઝન’! ‘પહોંચી વળીશુ’ં ના ઢેર્ારા
પહોંચ્યા નવના પણ ખાઈ લે. ચ ૂલાબંધી જો ડીર્લેર થઈ તો ચમરબંધીના પણ ‘ધોનતયાં' ઢીલા થવા
માંડે. અને જો પાટલ ૂન પહેરતા હોય તો વરસોથી એર્બીજા સાથે જોડાયેલા ગાજ અને બટન સુદ્ધાંએ
પણ એર્બીજા સાથે છૂટાછે ડા લેવા પડે. આપણી એવી ભડં ૂ ી દશા આવે બોસ ર્ે આપણી ચારે ય બાજુ
રે લના પાણી િરી વળ્યા હોય, અને પાણીમાં આપણુ ં નાર્ ‘ટચ’ થવાની તૈયારીમાં હોય અને તે વેળા
એવી તો ગગ
ં ૂ ળામણ થાય ર્ે નહીં તો આપણે શ્વાસ લઈ શર્ીએ, ર્ે નહીં તો રે લનુંુ ં પાણી નાર્ વાટે
પી શર્ીએ. આપણી દશાને તો મારો ગોળી, આપણને ર્ોઈ દદશા જ ન દે ખાય.
એ તો સાં ું છે ર્ે ચીલા-ચાલુ જગતની બધી જ વ્યથા સહન ર્રવાની અને બધી જ ‘બંધી‘ સહન
ર્રવાની પ્રભુએ શસ્ક્ત આપી છે , પણ આ ‘ચ ૂલાબંધી’ નુંુ ં ર્ેમનુંુ ં ર્રવુ?ં આ બલા તો હમણાં જન્દ્મી!
આવું તોિાન બાપ-દાદાના જમાનામાં ક્યા હત ુ ં ? પહેલીવાર આવ્યુ.ં અને તોિાન પ્રથમવારનુંુ ં હોવાથી,
ભગવાનના નસલેબસકમાં પણ એના ‘રે સ્ક્ુ' ના પલાખા ન હોય એ સમજી શર્ાય. હવે તમે જ ર્હો, ન
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ર્રે નારાયણ અને આ ચ ૂલાબંધી જો જડબેસલાર્ બની તો આપણે શુ ં ર્રી શર્ીએ? આપણો ખુદનો
પાડોશી આપણો ગેસનો બાટલો ભલે દસવાર ઉછીનો લઇ ગયો હોય તો પણ, એ આપણને અડધો
રોટલોને અથાણું આપવા ન આવે? અને બારીમાંથી હાથ ર્ાઢી તાબડા િોડે એ જુદો. બોસ એ વખતે
આપણી મહાદશા વદી વગરના પોલીસ અને મોજાં વગરના ખાંસડા ઘસડતાં હોય, તેવી થઇ જાય.
અને પેલા બંને પગના અંગુકા બ ૂટ મોજા િોડીને બહાર તમાશો જોવા ડોદર્યા ર્રે એ જુદા.. જે લોર્ો
પત્ની ઉપર રૂઆબ છાંટીને ઉજળાં દે ખાતાં હોય એની તો તે દહાડે ઉઘડે ર્ે સાલા આપણા પેટનુંુ ં વાઈિાઈ તો આપણા ર્રતાં આપણી પત્ની સાથે ઉંચો ઘરોબો રાખે છે . ત્યારે આપણને ભાન થાય ર્ે,
આપણે સભા-સરઘસ-સેમીનાર અને જાહેરમાં એટલા બરાડા પાડયા ર્ે હે બહેનો, આગળ આવો,
આગળ આવો અને હવે એટલી બધી આગળ વધવા માંડી છે ર્ે પાછળ જવાનુંું નામ પણ લેતી નથી.
આ ઉપરથી એમ લાગે ર્ે આપણા પ ૂવકજો ર્ેવા સમજુ હતા? ભલે બે ચોપડી ભણેલા હોય, પણ એ
વાત જાણતા હતા ર્ે, આ પત્ની થર્ી જ ચ ૂલો સળગે છે અને ચ ૂલા થર્ી પેટ ચીમળાત ુ ં અટર્ે છે . પેટ
છે તો આ પ ૃથ્વી છે . આ આખી પ ૃથ્વીની દર્મત આપણા પેટને આભારી છે બોસ. હુ ં તો ર્હુ ંં, સૌના
પેટ ઉપર જ આ પ ૃથ્વીની ધરી િરે છે . તેથી આ અનત જવાબદારી વાળં ‘ચ ૂલા ખાત'ુ ં મ ૂછાળાને
આપવાને બદલે, સન્દ્માનપ ૂવકર્ સહનનશલતાની મ ૂનત એવી નારાયણીને પ ૂવકજોએ સોંપ્યુ ં હત!ું આજે
પેટ અને પત્ની બંને સદ્ધર છે એનુંું ર્ારણ આપણા પ ૂવકજોની આ જડબેસલાર્ સમાજ વ્યવસ્થા છે .
ર્રોડો વષક થયા છતાં સ્ત્રીને આપણે સમજી શક્યા નથી. ખુદ ભગવાન જેવા ભગવાન પણ ક્યાં સ્ત્રીને
જાણી શક્યા હતાં? તો આપણે દર્સ ખેતર્ી મ ૂલી? મોટાભાગની સ્ત્રીઓ ર્ડવા ચોથના વ્રત રાખે છે .
જો એ વ્રત તોડે તો આપણે ટપી જઈએ એવી માન્દ્યતા છે , પણ એવુ ં એર્ તો વ્રત બતાવો ર્ે, આપણે
વ્રત તોડીએ તો આપણી પત્ની ટપી જાય. સ્ત્રી એર્ અદભ ૂત ર્લાર્ાર છે . ર્ોઇપણ સ્ત્રી મંદદરમાં જઈને
એમ ર્હે ર્ે, હે ભગવાન મને આવતા ભવમાં પણ આ જ પનત દે જે. તો એ સાંભળી ખુશ નહીં થવાનુંુ!ં
એ એટલા માટે એવું ર્હે છે ર્ે, આ ભવમાં આ લલ્ટ્લુભાઈ પંજુને તૈયાર ર્રવામાં મારી આખી જજિંદગી
ઘસાઈ ગઈ, ત્યાં બીજા ભવમાં બીજો નવો મળે તો પાછી એ જ મજૂરી ર્રવાની? તેના ર્રતા આ
રેઈન્દ્ડ થએલો જેવો છે તેવો ગોરધન શુ ં ખોટો? સ્ત્રી એ બહુરૂપી પણ છે . એ દીર્રી મા - બહેન - નણંદ
- ભોજાઈ - મામી - માસી - ર્ાર્ી - દાદી - પત્ની - સાસુ - િોઈ - સાળી જેવા ર્ોઈપણ રૂપ અને સ્વરૂપ
ધારણ ર્રી શર્ે છે અને આબેહબ
ૂ એ પ્રમાણે વતે પણ છે .
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બાર્ી, રસોઈ એ તો ર્ળા છે . આ ર્લાક્ષેત્રમાં પું ુષોએ ધમર્ી આપવા પ ૂરતુ ં પણ ઝંપલાવ્યુ ં નથી.
અને તેથી આ રસોડું જ એર્ એવુ ં સામ્રાજ્ય છે ર્ે જ્યારે ભ ૂખ લાગે ત્યારે જ પત્ની અને રસોડાની
ર્ીંમત સમજાય. આદદર્ાળથી આ રસોડામાં માત્ર સ્ત્રીનુંુ ં જ ‘દર્ચન ક્વીન‘ તરીર્ેનું ુ ં રાજ ચાલે છે .
ર્ેટલાંર્ ખામી-ચધીયા
ંૂ
ખાતી વેળા જાત-જાતની ચધ
ં ૂ ીઓ ર્રે છે . પણ એને ખબર નથી ર્ે, સાણસી
અને તવેથાના ગુણધમો શુ ં છે ? જો સાણસી અને તવેથા રસોડાના સાધન તરીર્ે રહે, ત્યાં સુધી એ
અદહિંસાવાદી અને પરોપર્ારી હોય છે . પણ જો પત્નીનુંું મગજ છટક્ુ ં તો એ સાધનને શસ્ત્ર બનવામાં
ક્ષણનો પણ નવલંભ થતો નથી. પનત લબચારો પરમેશ્વર મટીને પોપટ બની જાય! જો ર્ે એવા ર્ેટલાર્
પનતઓ પણ રસોડાના એવા ચીટકું હશે ર્ે જેને રોઈંગ રૂમ ર્રતાં રસોડામાં જ શ્વાસ લેવાનુંુ ં વધુ િાવે!
એવાં લોર્ોને દર્ચનમાં ર્ચર્ચ ન ર્રે ત્યાં સુધી ચેન જ ન પડે. ઘરવાળી લબચારીને વઘાર સુદ્ધાં ન
ર્રવા દે ! ઘરવાળી શુ ં રાંધે છે એટલું ધ્યાન મરી-મસાલામાં આપતા હોય તો પનત-પત્નીના અડધાં
દુ:ખ ઓછા થઇ જાય !
ગ્રાહર્ો જાગોની માિર્ હવે ર્હેવ ુ ં પડે ર્ે દોસ્તો.. જાગો! બનવા જોગ છે ર્ે જેમને પથારીમાં સ ૂતા સ ૂતા
બેડ-ટી પીવાની આદત પડી છે , એના દહાડા હવે ભરાઈ ગયા છે . મ-હીંલાઓ હવે હલવા લાગી છે .
‘બહેનો તમે આગળ આવો, આગળ આવો.. ની બ ૂમ હવે એને સંભળાવા લાગી છે . બારીમાંથી ડોકું
બહાર ર્ાઢીને જુઓ તો ખબર પડશે ર્ે આપણે કુંભર્ણકની જેમ ઘોરતા રહ્યા, અને બહેનો હવે ર્બડ્ડીનો
પાટો ચેર્ ર્રતી હોય, એમ આપણને ચેર્ ર્રતી જાય છે . હવે પેલી બુદ્ધદ્ધને પગની પાની સાથે નહીં,
પણ એના બાવડાની તાર્ાત સાથે નાતો બંધાઈ ચ ૂક્યો છે . એને ખબર પડી ગઈ છે ર્ે મારા ઘરમાં
ર્ીચન અને બેડરૂમ નસવાય ત્રીજો રોઈંગ રૂમ પણ આવેલો છે . જ્યાં સરસ મઝાનો ટીવી સેટ લાગેલો
છે . બળ-બુદ્ધદ્ધ ને ધનમાં એ એટલી આગળ વધવા માંડી છે ર્ે પું ુષની સમોવડીને તો ગોલી મારો,
એ ભાખરવડી બનાવનારી હવે પું ુષની ઉપરવડી બનીને આપણને એવુ ં ગૌરવ આપે છે , આપણે
એના પનત છે !
જવા દો એ વાત, આપણી વાત ચ ૂલાબંધીની છે , પત્નીનાં ગુણધમકની નથી. આ તો નવચાર એ વાતનો
આવે છે ર્ે, જેમને મ ૂછ ઉપર લીંબુ ટાંગવાની આદત છે , એની શુ ં હાલત થશે ?
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જગતમાં જેનો જોટો નથી, એવા છન્ું ઇંચ લાંબી મુછ રાખનાર લાકીના આહીર દે શર અજુ કન ડાંગરને
જો એની પત્ની તરિથી રાંધણબંધનુંુ ં એલાન મળે , તો એની મ ૂછમાંથી પણ પસીનો ઉતરવા માંડે.
મ ૂછ ર્રતાં પત્નીની વેલ્ટ્યુ ર્ેટલી ઉંચી છે , એ એને તે દદવસે સમજાય!
હુ ં બરાબર જાણુ ં ંં ર્ે, ચમન ચ્કરીને માત્ર ઝાપટતા જ આવડે, એની પત્નીની માિર્ ખવડાવતા પણ
ન આવડે. એટલે ચ ૂલાબંધીના સમાચાર સાંભળી એ તો એવો ભાવુર્ થઇ ગયો છે ર્ે જાણે અમેદરર્ાએ
ઇન્દ્ડીયા ઉપર શસ્ત્રો વગર હમ
ુ લો ન ર્યો હોય? એના નખમાં રોગ નથી, પણ ચ ૂલાબંધીના સમાચાર
સાંભળી એને ‘હાટક -એટેર્’ વાળી મસ્ત હેડર્ી આવવા લાગી છે . મને ર્હે, ‘મેશભાઈ.. છમેન્દ્યિુ ેક્ચર
ખામી હોવાને ર્ારણે એનાથી પહેલો અક્ષર બોલાય જ નહીં. સલમાન ખાનને પણ એ ‘લમાન ખાન’
જ ર્હે!) હેડર્ી ‘વેજીટે રીયન’ ર્હેવાય ર્ે ‘નોન-વેજીટે રીયન’? મેં ર્હ્ું જો હેડર્ી આવતાની સાથે, શરીર
જીવથી છૂટુ પડી જાય તો ‘નોન વેજીટેરીયન’ અને બચી જાય તો ‘વેજીટે રીયન’ મને ર્હે, ‘માન ર્ે ન
માન, આ ચ ૂલાબંધી થઇ તો મને હાટક -એટે ર્’ જ આવશે.’ મેં ર્હ્ુ,ં ‘લચિંતા ન ર્ર. તને જજિંદગીમાં ક્યારે ય
એટેર્ નહીં આવે. ‘અિઝલ ખાનને િાંસીની સજા ડીર્લેર થઇ છે , છતાં આઘાતથી એને ક્યારે ય એટે ર્
આવ્યો હતો? જેને ‘હાટક ' હોય ને, એને જ ‘હાટક એટેર્’ આવે સમજ્યો?
દોસ્ત! અહી ઉંદરનો જીવ જાય છે , અને લબલાડીને ‘ચીર્ની ચમેલી’ ના ગીત સ ૂજે છે . તમારા હાસ્ય
ર્લાર્ારોની આજ તર્લીિ, તમારો હસાવવાનો ધંધો ધીર્તો રાખવા માટે તમે પહેલા શ્રોતાઓના
મોઢાં એમના સસરાના સસરાના સસરા મરી ગયા હોય એમ છોલગયા ર્રો છો અને જો તર્ મળે તો,
મડદા માંથી પણ મમક શોધવાનુંુ ં તમે ચ ૂર્તા નથી. શોધો યાર, મને લાગે છે ર્ે નવરોધ પક્ષના નેતાઓ
સંસદ અને નવધાનસભા છોડીને હવે આપણા રસોડા સુધી આવી ગયા. જો આ ચ ૂલાબંધીની લડાઈ
અંગ્રેજ જેટલી લાંબી ચાલે તો આપણા પેટની સાથે પાટલુન પણ ઢીલા પડી જશે. પેલા બટન એના
ગાજથી દૂ ર િંગોળાઈ જશે. આ પેટ ઉપર પાટુ મારવામાં ર્ોને આનંદ આવ્યો હશે? જે પનતદે વો
પરમેશ્વરના પાદટયાં લગાવીને િરતા હશે, એ બધાં તો પોટક ર જેવા બની જવાના એની ર્ોઈને લચિંતા
છે ? જેને ચ ૂલાના છચ) ની ખબર નથી, એ લબચારાની શુ ં વલે થશે? ચટણીમાં
ંૂ
હારે લા ઉમેદવારની
જેમ એ તો લબચારા ખાઉધરા બનીને લારીએ-લારીએ ભટર્તા થઇ જશે. રામ-રોટી અને મહાપ્રસાદના
સરનામાં શોધતા થઇ જશે.
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હે ખાઈબદે લા દે શનેતાઓ! હવે તો તમે હદ ર્રો છો સાહેબ! જો આ ચ ૂલાબંધીમાં તમારો જ હાથ હોય
તો જાવ.. અમે આપને શ્રાપ આપીએ છીએ ર્ે તમને સાત ભવ સુધી ભાયાક ન મળે . તમારા દરબાર
ભાંગે તો ભલે ભાંગે, પણ અમારા ચ ૂલાનુંું નનશાન તાર્ીને તમે અમારા ઘરબાર શુ ં ર્ામ ભાંગો છો?
તમે ર્ામદારોને ઉશ્ર્ેયાક.. અમે શાંત રહ્યા, તમે સરર્ારી ર્મકચારીઓને ઉશ્ર્ેયાક .. અમે શાંત રહ્યા, તમે
નવદ્યાથીઓને ઉશ્ર્ેયાક.. અમે શાંત રહ્યાં, તમે હડતાળ ખાતર વાલીઓને મવાલી બનાવ્યા.. અમે શાંત
રહ્યા. પણ કૃપા ર્રી અમારી સ્ત્રીઓને ન ઉશ્ર્ેરો. એના ઉપર તો અમારો આ ‘ગાબડગુબડ’ વાળો
સંસાર ગબડે છે . તમે ઉથલશો તો બીજો ર્ોઈ પણ તમારી જગ્યાએ આવશે. પણ અમારો સંસાર જો
ઉથલ્ટ્યો તો અમે પાયમાલ નહીં, પાગલ-પાગલ થઇ જઈશુ.ં આ ચ ૂલાબંધીના નવચાર માત્રથી અમારી
ર્લમ ર્ંપે છે , દદલ ડંખે છે , મગજ થંભે છે , અને હૃદય અટર્ે છે . જેઈઈ.. માતાજી!
બોસ! જેણે જીંદગીમાં ક્યારે ય હનુંુમાન ચાલીસા નહીં વાંચી હોય. એ હવે ‘સ્ત્રી-ચાલીસા' ના સંશોધન
ર્રવા માંડશે. અને ઊંઘમાં લવારો ર્રશે ર્ે સ્ત્રી એ ઘરનુંુ ં ઢાંર્ણ છે , સ્ત્રી એ ઘરની લક્ષ્મી છે , સ્ત્રી એ
ઘરની શોભા છે , પું ુષ એ ઘરનો બહરૂુ પી છે . નારી તો નારાયણી છે , સ્ત્રી તો સમાજની સંસ્કૃનત છે , ને
સ્ત્રી એ પદરવારની ગંગોત્રી છે !
મારી આટલી વ્યથા-ર્થા ર્હ્યા પછી હુ ં એ પણ જણાવુ ં ંં ર્ે આમ તો ‘ચ ૂલાબંધી' નો મુદ્દો સાવ ર્ાઢી
નાંખવા જેવો તો નથી જ. જો અમને ભોજનનુંુ ં મળતર મળત ુ ં હોય તો, એને રાંધણનુંુ ં વળતર પણ
મળવું જોઈએ. જ્યારે એ લોર્ો રસોડામાં બેસીને ફૂંર્ણી ફૂંર્તા હોય, ત્યારે આપણો ગોવધકન ચલમબીડી ર્ે નસગરે ટનો દમ લેતો હોય એ ક્યાંનો ન્દ્યાય? આવો અન્દ્યાય તો ઓસામા લબન લાદે નની એર્
પણ પત્ની પણ ન સહન ર્રે ! આપણી ને તો છે ડવાની વાત જ નહીં. આપણે ભ ૂલી જઈએ છીએ ર્ે
આપણો પ્રત્યેર્ પાડોશી એટલે વદી વગરના પોલીસની પોલીસ ચોર્ી. એ આપણુ ં ક્યા વાંકુ પડે એ
શોધતો જ હોય. રસોઈની બાબતમાં ઘણા બધાં લોર્ો ઔરં ગઝેબ હશે! ર્ારણ પરણતા પહેલા એર્
પણ પું ુષે રાંધવાના ર્ોસક ર્રે લ નથી. ઘણાં તો એવા પણ હશે ર્ે જેને સુરણ અને રતાળમાં પણ
સમજ નહીં પડતી હોય. હવે જો ચ ૂલા-બંધી થાય તો શું હાલત થાય? હે ભગવાન, દમયંતીની જેમ
આ બધાં નળ, રસ્તે રઝળતી વાતાક જેવા ન થાય એનુંું ધ્યાન રાખજે. અમે જાણીએ છીએ ર્ે ભલે
તમામ શાર્ના સ્વાદ એર્ સરખા હોય. પણ એ પચાસ જાતના શાર્ બનાવે છે , એનુંુ ં અમને ગૌરવ
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છે . ચ ૂલાબંધીના પાશવી નવચાર એમના મગજમાં નહીં આવે એ માટે એમને આધ્યાજત્મર્ નવચારોના
રવાડે ચઢાવજે. આમ પણ અમે મોંઘવારીમાં તો મરી જ રહ્યા છે , ત ું ભ ૂખે મરવાના દદવસ તો શુ ં રાત
પણ ના બતાવતો! જો, ભોજન જ નહીં થાશે તો તારા ભજન અમે ર્ેમના ર્રીશુ?ં માટે જેમ તે
ટીટોડીના બચ્ચાને બચાવેલા એમ તુ ં અમને આ ‘ચ ૂલાબંધી’ ની આિતમાંથી ઉગારી લેજે!
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ખત લલખતા હુ ં ખ ૂનસે...

હે.. મહાત્મા ગાંધીજી ઉિે બાપુજી!
અમે ર્ેટર્ેટલા ભાગ્યશાળી છીએ ર્ે જ્યારે જ્યારે આપને યાદ ર્રીએ ત્યારે અમને આપણી આઝાદી
યાદ આવે, આઝાદીની લડત યાદ આવે, શહીદો યાદ આવે અને પેલી સુરતની સુતરિેણીનાં બદલે,
સુતરની આંટી યાદ આવે. જો ર્ે પોલીઓના રનવવારની માિર્ સરર્ારે આપને યાદ ર્રવા માટે
ર્ેટલાર્ રાષ્રીય તહેવારો રાખ્યા છે . જેથી ર્ોઈ આપને ભ ૂલી ગયુ ં હોય તો એ દદવસે જથ્થાબંધ યાદ
ર્રી લે.
બાપુ સ્વગકમાં છાપાં આવે છે ખરાં? આઈ મીન વતકમાનપત્રની વાત ર્ં ું ંં. એમાં આવતા સમાચારથી
જાણવા તો મળ્યું હશે ર્ે ‘ભલે અમે એર્ ગાંધી ગુમાવ્યા પણ હાલ અમારી પાસે ચાર પેઢી ચાલે
એટલો ‘ગાંધી’ નો સ્ટોર્ છે . એ બધાને જોઇને મને તો એમ થાય છે ર્ે આ ભારતમાં ભલે આપ સદે હ ે
નથી પણ તમારા નામના ‘ એટીએમ’ હજી ચાલુ છે . શેખાદમ આબુવાલાની પંસ્ક્ત યાદ આવે...
ર્ેવો ત ું દર્િંમતી હતો સસ્તો બની ગયો
બનવું હત ું નહીં ને નશરસ્તો બની ગયો
ગાંધી તને ખબર છે ર્ે તાં ું થયું છે શુ?ં
ખુરશી સુધી જવાનો તુ ં રસ્તો બની ગયો.
જોયું બાપુ? તમને યાદ ર્રવામાં ર્ેટર્ેટલા યાદ આવી જાય છે . અમારા નેતાઓને આ લોજીર્ ખબર
છે એટલે રામનામે જેમ પથ્થરો તરે લા એમ આ લોર્ો તમારા નામે આખો દે શ તરાવે છે . બો્બના
ર્ડાર્ા ભડાર્ા તો એમને િટાર્ડાની આતશબાજી લાગે. જ્યારે તમો તો અદહિંસાના પુજારી. ‘મેં આઝાદ
ભારતર્ા નાગદરર્ હ!ુ ં ' ની ખુમારીએ એને એવો ખમીરવંતો બનાવી દીધો છે ર્ે ધડાધડ ફૂટતા બો્બભડાર્ામાં માણસ ધાણીની જેમ ઉછળે છે . અને રક્તદાન ર્ેન્દ્રોમાં જેટલું લોહી એર્ દદવસમાં એર્ઠું
નથી થત ું એટલું રસ્તા પર ઢોળાય છે . જેટલી પ્રાથકના સભાઓ નથી મળતી એટલી અહી શોર્સભાઓ
થાય છે . બાપુ.. આ બધી રીમોટ યુગની ર્માલ છે . આ રીમોટથી માત્ર ગરીબી જ નાબ ૂદ થતી નથી,
ગરીબો તો નાબ ૂદ થવા માંડયા છે . રીમોટ ર્ંરોલ એર્ એવું શસ્ત્ર છે બાપુ ર્ે જે બંધ હોય તે ચાલુ થઇ
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જાય અને જે ઉડતો ન હોય તેને ઉડાવી દે વાય. ર્ેટલાયના જીવ એનાથી ઉડયા હશે એ તો પોલીસ
જાણે.
તમે બતાવેલી ટોપીની આ ર્માલ છે . ભલે એ ર્ોઈના માથા સાથે ન િરતી હોય, પણ એર્બીજાની
ટોપી િેરવાય તો છે . બાર્ી આપની ટોપી તો હવે નેતાઓ છોડે જ ક્યાં છે ? ર્ોઈ આપણને નેતા ન
સમજી લે એ માટે જનતા તો લબચારી ઉઘાડે છોગ િરે છે . પોતાની ટાલ ઢાંર્વા પણ ટોપી પહેરતા
નથી. તેઓ એ પણ જાણે છે ર્ે ટોપી પહેરવાથી તાત્યા ટોપે ન થવાય. જો ર્ે એર્ વાત છે બાપુ,
આપણો સૈનનર્ તલવાર લઈને િરે અને પેલો પરણવા નીર્ળે લો વરરાજા તલવાર લઈને િરે એમાં
િેર તો પડે! આપના માથે મોરના મુગટ જેવી ર્ેવી ટોપી શોભતી હતી. તમારા થર્ી ટોપીની શોભા
વધતી હતી. હવે ટોપી થર્ી પહેરનારની શોભા વધે છે . સાવ ગાંડું માણસ પણ ટોપી પહેરીને પોતાની
જાતને ગાંધીનો અનુંુયાયી ર્હેવડાવી મસ્તીમાં રહે છે . આમ પણ અમને ક્યાં ફુરસદ છે ? િરજીયાત
જેટલા પહેરવાના છે એટલા જ ર્પડાને માંડ પહોંચી વળીએ છીએ ત્યાં ટોપીમાં માથુ ં ક્યાંથી મારીએ?
બીજુ ં ર્ે અમે જાણીએ છીએ ર્ે, ટોપી તો આપ જેવા મહાન માણસને શોભે, અમારા જેવા આલલયામાલલયાના માથા ઉઘાડા જ સારા.
બાપુ.. બોલવા જ બેકો ંં તો બોલવા દો... અમે જાણીએ છીએ ર્ે ટોપી ધારણ ર્રવાથી ગાંધીવાદી
નથી બનાત,ું પણ સકને
ંૂ
ગાંગડે ગાંધી થવા નીર્ળે લા નેતાઓને ર્ોણ ર્હે ર્ે , ‘પ્રભુ .. આપ બ્રશ સાથે
ર્ઈ ટૂથપેસ્ટ વાપરો છો?’ અમે આમ છતાં અમે એમની ઈજ્જત ર્રીએ છીએ. એર્ તો લબચારા દે શ
સાચવે સાથે અમને પણ પાંચ વષક સુધી સાચવે. એના બદલામાં લબચારા લભખારીની જેમ મત માંગતા
હોય, એ અમે આપી આવીએ એટલે અમાં ું ર્ામ પ ૂં ું. આપે જ તો શીખવ્યુ ં હત ુ ં ર્ે અદહિંસામાં માનો,
દહિંસામાં નહીં. એટલે મોત આપવા લેવામાં અમે પડતા જ નથી. પાંચ વરસે એર્વાર મત આપી
આવીએ, પછી એ એના રસ્તે અને અમે અમારા રસ્તે. મેરા ભારત મહાન!
બાપુ આપની પાસેથી અમે જે ન શીખ્યા એ અમે આપની ગેરહાજરીમાં અમે આપની છબી પાસેથી
શીખ્યા. દે શના ભાગલા ર્રવાથી દે શ નાનો થઇ જાય છે , એવી અનુંુભવે ખબર પડયા પછી અમે હવે
ગરીબોના ભાગ પાડયા છે . આપે APL અને BPL શબ્દો સાંભળ્યા છે ખરાં? ન સાંભળ્યા હોય, હુ ં જાણુ ં
ંં. ર્ારણ આ બધી આપના ગયા પછીની ઉપજ છે . હજી અમે એ-પીએલ, બી-પીએલ, સુધી જ આવ્યા
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છે , ધીરે ધીરે અમારે સી-ડી-ઈ-એિ અને ઝેડ-એલ સુધી પહોંચવાનુંુ ં છે . એ તો સાં ું છે ર્ે આઈપીએલ
મેચની માિર્ અમારા લેટેસ્ટ નેતાઓ ચટણી
ંૂ
ટાણે ર્ેટલાર્ ગરીબો ખરીદી લે છે , એટલે ગરીબોનુંુ ં
ગાડું ગબડયા ર્રે . ર્યો ગરીબ ર્યા પક્ષનો છે એ તો ભાવ બોલાય ત્યારે જ સમજાય, એ અમારી
વહીવટી વ્યવસ્થા છે . બાપુ, સાચી વાત તો એ છે ર્ે દરે ર્ પક્ષ ગરીબોની ખ ૂબ લચિંતા ર્રે છે . તેમાં
ચટણી
ંૂ
આવે ત્યારે તો, ખાસ, જે ઉમેદવાર પાસે ગરીબોનો જેટલો સ્ટોર્ હોય એના ઉપર તે ઉમેદવારનુંું
ભાનવ ઘડાય. જો ર્ે બધા જ ગરીબો વેચાતા નથી. ર્ેટલાર્ તો આજે પણ ‘મહાત્મા ગાંધી અમર રહો'
નો જયર્ાર બોલાવે છે . પણ હાલ અમારી પાસે એર્ બીજા પ્રર્ારના ગરીબોનો પણ બિર સ્ટોર્ થયો
છે જેને અમે ‘પ્રોજેર્ટીવ' ગરીબના નામે ઓળખીએ, એ આપના જોવામાં નહીં હોય ર્ારણ આ બધી
‘મોડક ન-ગાંધી' ના સમયર્ાળની ઉપજ છે . પેલા લબચારા સામાજજર્ ગરીબો રહ્યા એટલે ગરીબી રે ખાની
ઉપર રહે છે . અને આ લોર્ો સરર્ારી રે ખાની લગોલગ રહે છે . રામાયણમાં આવતી લક્ષ્મણ રે ખા એ
જ આજની સરર્ારી રે ખા. આ પ્રોજેર્ટીવ ગરીબો અને પેલા સામાજીર્ ગરીબો એર્બીજાની સમજૂતીથી
પેલી સરર્ારી રે ખાની અંદર-બહાર થયા ર્રે . નીચે વાળાના નામે યોજના મંજૂર થાય અને રે ખાની
ઉપરવાળો ઉંબાદડયુ ં ર્રે એમાં સરર્ાર બહુ માથુ ં મારતી નથી. ભલે કુટાતા ર્હીને ઓડર્ાર ખાઈ લે.
આ તો આવું જ ચાલે. આવું અમને સાંભળવા મળે એટલે અમે પણ અમાં ું મોઢુ ં જોવા સરર્ારી
આયનો વાપરતા નથી.
હષકદ મહેતાનુંુ ં નામ તો તમે સાંભળ્યુ ં હશે. હુ ં નરનસિંહ મહેતાનો ભાઈ થાઉં એવી ઓળખાણ લઈને
આવે તો બર્રીનુંું દૂ ધ પાતા નહીં. નહીં તો બર્રી પણ ગુમ થઇ જશે. આ તો તમે રહ્યા ભોળર્ા! અને
પેલ ું ‘વૈષ્ણવજન'નુંું ગીત લખવાવાળા નરનસિંહભાઈના કુળના છે જાણી લાવ એની એર્ોતર પેઢી તારી
દઉં એવું થશે. પણ એ તો અહીંયાં ઘણાની પેઢી ડુબાડીને આવ્યો છે એટલે શેહશરમમાં પડતા નહીં,
અને એના માટે ભગવાન આગળ ઉપવાસનો પ્રયોગ ર્રતાં નહીં. એ આઝાદી પછીનો પેલો
‘પ્રોજેર્ટીવ’ ગરીબ નમ ૂનો છે , બાપુ ! હા બાપુ નમ ૂનો. આવા ગોડાઉનમાં તો ઘણા છે . એમનામાં અને
ચડ્ડી બનનયાનધારીમાં એર્ જ િેર. પેલાં ચ.બ.ધા. (ચડ્ડી બનનયાનધારી) બેંર્ બંધ થાય ત્યારે રાત્રે
બેંર્ ખોલે અને આ લોર્ો દદવસે. લબચારા ધોળામાં ર્ાળં એટલું ર્રે ર્ે થાર્ી જાય એટલે રાત્રે પણ
ક્યાંથી નીર્ળે ?
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અહાહા શું આઝાદ ભારતની ર્લ્ટ્પના હતી? રાત્રે ર્ેવાં-ર્ેવાં પેલાં ‘ઈસ્ટમેનર્લર’ ના સ્વપ્ન આવતા
ુ નો સ ૂરજ ઉગશે અને
હતાં? ભારતમાં રામરાજ્ય આવશે. અને આવ્યા લાલુ અને રાજુભૈયા! સુવણકયગ
દૂ ધની ગંગાઓ વહેશ.ે ગંગાઓ દિલમમાં ગઈ અને પાણીની બોટલ અને પોટલીઓ વહે છે . બાપુ,
આપની આઝાદ ભારતની ર્લ્ટ્પનાઓ નવષે છોર્રાઓને વાત ર્રીએ તો છોર્રાઓ ખી ખી ર્રીને હસે
છે . અમને ઘોંચુ ં ર્હીને ગાંડામાં ખપાવે છે , બાપુ! 'ટર્ે શેર ભાજી અને ટર્ે શેર ખાજા' હવે સ્વપ્નમાં
પણ આવતા નથી.
રામ જાણે શ્રીરામનો જન્દ્મ ર્ોના સમયમાં ક્યારે અને ક્યાં થવાનો છો? બાર્ી અમારા તો હવે રામ
રમવા માંડયા છે . જો ર્ે રામને ર્ોઈ હજી ભ ૂલ્ટ્યુ ં નથી. રામ સત્ય છે એવુ ં આપનુંુ ં નવધાન અહી ઝાઝં
બોલાત ું ન હોય, પણ 'રામ નામ સત્ય હૈ' તો રોજ બોલાય છે . જો શ્રીરામ પ્રભુની પ્રાથકના સભામાં
જવાનુંું થાય તો પ્રભુશ્રીને ર્હેજો ર્ે 'હવે જન્દ્મો તો – સબ ભ ૂનમ ગોપાલર્ી- નુંુ ં તામ્રપત્ર પહેલ ું લચતરાવી
લે. અને અમારી સંસદમાં એપ્રુવ પણ ર્રાવી લે. જેથી અત્યારના જેવા ‘રામજન્દ્મભ ૂનમ' જેવા ધગારા
ન થાય. અને એમના ગયા પછી રામજન્દ્મભ ૂનમ માટે ‘રામશરણ’ થનારના જીવતર લાંબા થાય.
બાપુ.. સાચું પ ૂછો તો અમે તો આજે પણ ધોયેલા મ ૂળા જેવા છીએ. જે દે શમાં રામનામથી પથ્થરો
તરતા ત્યાં આજે બો્બ ધડાર્ા અને બળાત્ર્ારમાં હરામીઓ તરે છે . હવે તો એર્ જ ઈચ્છા છે ર્ે િરીથી
આપ પોરબંદરમાં પધારો અને આવા બંદરોથી ઉગારો!
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ચમચાઓથી સાવધાન

જ્યારથી આ સ ૃષ્ષ્ટની શરૂઆત થઇ હશે, ત્યારથી ચમચાઓની બનાવટ થઇ હશે.
ચમચો મારો શ્વાસ ને ચમચી ઉચ્છવાસ, ખુરશીની િરતે એની સજાવટ થઇ હશે.
મારા પરમ નમત્ર ચમન ચ્કરીનુંુ ં પાકું માનવુ ં છે ર્ે, જેટલા રે લના પાણીથી લોર્ો ખુવાર નથી થયા,
એનાથી દશ ગણા લોર્ો આ ચમચાઓની ચમચાગીરીથી ખુવાર થયા હશે, ચમચાઓની બોલબાલા
આ સ ૃષ્ષ્ટની શરૂઆતથી જ છે . આદમ અને ઈવ પાસે તો ર્ોઈ નવર્લ્ટ્પ હતો જ નહીં એટલે, બાર્ી આ
ચમચાઓ આદમ અને ઈવના છૂટાછે ડા ર્રાવવામાં પણ સિળ થયા હોત.
આ ચમચાઓનો વ્યાપ આખા સચરાચરમાં વ્યાપેલો છે . એને રૂપ-રં ગ-સુગધ
ં ર્ે આર્ાર નહી હોવાથી
એ પાસે બેકેલો હોય તોપણ આપણને ખબર ના પડે. જ્યાં એવુ ં બોડક માયુું હોયર્ે, ‘પ્રવેશ પામતા
પહેલાં પરવાનગી લેવી જરૂરી છે ' ર્ે ‘No admission without permission’ તો માનવું ર્ે ત્યાં
ચમચાઓનુંું મુખ્ય સ્થાનર્ છે . જો ર્ે આપણે પણ એવા ર્ડછા જેવા છીએ ર્ે આવા ચમચાઓનુંુ ં આપણે
ઉર્ાળવા દે તા નથી. ‘No parking' લખ્યુ ં હોય ત્યાં આપણુ ં સ્કૂટર પાર્ક ન ર્રીએ ત્યાં સુધી આપણને
પણ સંતોષનો ઓડર્ાર આવે જ નહીં. ચોખ્ખુ ં વંચાય અને સમજાય એવી ભાષામાં લખ્યુ ં હોય ર્ે,
‘અહીં ધુમ્રપાન ર્રવાની સખત મનાઈ છે ‘ છતાં, જેણે લખાવ્યુ ં એ જ આપણને પ ૂછે , ‘બોસ..
માચીસબાચીસ છે ?' અને આપણે પેલા બોડક ની ઈજ્જત ર્રીને માચીસ હોય તો પણ ર્હીએ ર્ે, ના
નથી! એ આપણને ર્હેશે, ‘ડોન્દ્ટ વરી માચીસ તો મારી પાસે છે , તમે એર્ નસગારે ટનુંું પાર્ીટ મંગાવો.’
આપણા ર્ોઈ શાસ્ત્રો ર્ે ધમકગ્રથ
ં માં ચમચાઓનો ઉલ્ટ્લેખ નથી. ર્દાચ ઉલ્ટ્લેખ ર્રતી વેળા એર્ પંથના
લોર્ોને, બીજા પંથવાળાના ચમચા આડા આવ્યા હોય એવુ ં પણ બને અને એટલે જ ચમચાઓ માટે ની
લાયર્ાતો, ચમચાઓની આચાર સંહીતાઓ પ્રર્ાશમાં આવી નથી. ચમચાઓનુંુ ં ર્ામ બટાર્ા જેવુ ં છે .
જેમ બટાર્ો ર્ોઇપણ શાર્ સાથે ‘િીટ' થઇ જાય, એમ આ ચમચાઓ ર્ોઇપણ સાથે ર્ોઈ પણ પ્રસંગમાં
િીટ થઇ જાય. જનમથી માંડી મરણ સુધીના ર્ોઈપણ પ્રસંગમાં એને આમંત્રણ હોય, હોય ને હોય જ.
ચમચાઓનુંું સ્થાન ગણપનત પછી બીજા નંબરે હોય છે .
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આ બધાં લાયર્ છે ર્ે નાલાયર્ એમાં ભેજાનુંુ ં દહીં ર્રવાની આપણે જરૂર નથી. પણ ચમચાઓ આપણા
રોજબરોજના જીવનમાં એર્ અગત્યનુંુ ં અંગ બની ગયા છે . ર્ોઈપણ ખાતાના અનધર્ારી બનવુ ં હોય
તો, એ ર્ેટલું ભણ્યો છે એ મહત્વનુંુ ં નથી પણ એની ચમચાગીરીમાં કુનેહ ર્ેવી છે , એ એની ‘એલબલીટી'
બને તો જ એ ઘડાયેલો અનધર્ારી ર્હેવાય. એની 'પાયે લાગણ' ચમચાગીરી ક્યારે ર્ જાદુઈ લચરાગની
ગરજ સારી દે . જે ચમચો લાંબાલચર્ સ ૂત્રો, ર્ાયદાઓ, નનયમો અને સતાઓને એર્ બીડી ર્ે નસગારે ટના
અવેજમાં ભાંગી-િોડી ને ભુ્કરો બોલાવી દે એને ર્ાયકક્ષમ ચમચો ર્હેવાય. આવા ચમચાઓનુંુ ં સ્થાન
ધીરે ધીરે ઉચ્ચ ર્ક્ષા ધારણ ર્રવા માંડે છે ર્ારણ ર્ે અનધર્ારીઓને ચમચાઓ વગર ચાલત ું નથી
અને ચમચાઓને અનધર્ારીઓ નવના ચાલતુ ં નથી. એ બંને એર્બીજાના અડધાં અંગ જેવા છે . ર્હો ર્ે
અનધર્ારીઓની સિળતાનો આધાર ચમચાઓ ઉપર જ છે . અને એટલે જ અનધર્ારીઓના બંગલે
‘કુતરાઓથી સાવધાન' ના બોડક હોય છે , પણ ‘ચમચાઓથી સાવધાન' ના બોડક ક્યાં હોય છે ? જો ર્ે
ક્યાંર્ ક્યાંર્ ચમચાઓના ચહેરા કૂતરા સાથે મળતા આવે એ જુદી વાત છે !
મારા પરમ નમત્ર ચમન ચ્કરીને ચમચા સંમેલન બોલાવવાની કુમનત સ ૂજી તો એમા પણ પ્રવેશ
લેવાની પડાપડી થઇ ર્ારણ અધ્યક્ષ સ્થાને રાજ્યના અગ્ર ર્ક્ષાના નેતાને રાખ્યા હતા. ખ ૂબ જાણીતા
નેતાને અધ્યક્ષ સ્થાન આપો એટલે ર્ેરેટ પ્રમાણે ચમચાઓને બેસાડવામાં તમે હાંિી જાવ એટલી
પડાપડી થાય. મને તો એ જ સમજાત ુ નથી ર્ે આ ચમચાઓનુંુ ં ભનવષ્ય શુ ં હશે? અમારા આનંદ્વારી
બાપુનું ું ર્હેવ ું છે ર્ે જેમ પાડો મરે ત્યાં સુધી પાડો જ રહે છે , તેમ આ ચમચાઓ પણ મરે ત્યાં સુધી
ચમચા જ રહે છે . એના આર્ાર પ્રર્ાર અને નવર્ારમાં ર્ોઈ જ િરર્ પડતો નથી! સંમેલનમાં આગવા
કરાવો થયા, જોરદાર ભાષણો થયા અને રજુઆતો પણ થઇ ર્ે, સમાજમાં ચમચાઓનુંુ ં સ્થાન અનનવાયક
હોવા છતાં લોર્ો એને માનથી જોતા નથી. અને િલાણાનો ‘ચમચો' જેવા તુચ્છ શબ્દો વાપરી અમને
માણસની વ્યાખ્યામાંથી હાંનસયામાં ધર્ેલી દે છે . તેથી આવા ચમચાઓને ર્ાનું ૂની ઓથ મળવી જોઈએ.
એને સંબોધન ર્રવામાં આવે ત્યારે ‘નામદાર-નામાંદર્ત શ્રી શ્રી ર્ે પરમ આદરણીય ચમચા ૧૧૧૧
જેવા ઉચ્ચારણો થવા જોઈએ. અને સારી ર્ામગીરી બદલ ભલે પદ્મનવભુષણ જેવા એવોડક ન આપે
પણ પદ્મનવલભષણ જેવા એવોડક તો જરૂર આપવા જોઈએ. આપણે બધાજ જાણીએ છીએ ર્ે રાવણનુંું
મ ૃત્યુ નવભીષણને ર્ારણે જ થયુ ં હતુ.ં સતયુગની વાત ર્રીએ તો મંથરાનાં ર્ારણે રામને વનવાસ
જવાનો વખત આવ્યો હતો. એને મંથરાની ચમચાગીરી ર્હેવાય ર્ે ર્ેમ એ શોધનો નવષય છે . ભગવાન
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શ્રી કૃષ્ણની દર્યાનગીરીથી અજુ કન યુધ્ધે ચઢયો હતો એને ચમચાગીરી ર્હેવાય ર્ે ર્ેમ એ શોધનો
નવષય છે . પણ એર્ વાત ન્કરી ર્ે, આ ચમચાગીરી એર્ એવુ ં શસ્ત્ર છે ર્ે, જેને લીધે માનવી ર્ાં તો
યુધ્ધે ચઢયો છે , ક્યાં તો ધ્કરે ચઢયો છે . જગતનો પહેલો ચમચો ર્ોણ હતો એનો ર્ોઈ આધાર આપણા
ઇનતહાસનવદો પાસે નથી. એટલે તે ચાંદીનો હતો ર્ે સોનાનો, લોઢાનો હતો ર્ે સ્ટીલનો હાથાવાળો
હતો ર્ે, હાથા વગરનો એનો પણ ર્ોઈ આધાર ઉપલબ્ધ નથી.
પ્રત્યેર્ના ધમો-ગુણધમો અને છઅવ)ગુણધમો અલગ અલગ હોય, એ મગજમાં બેસતી વાત છે .
સાદહત્યર્ારોએ આ બધી જ વાતની તર્ેદારી રાખીને એમને સારા શબ્દોની દડક્શનરી આપી. પણ
એમાં ચમચાનો ઉલ્ટ્લેખ માણસ માટે પણ થાય છે એવો ર્ોઈ ઉલ્ટ્લેખ નથી. આવા ચમચાઓ અભ ૂતપ ૂવક
હોવા છતાં એ સાદહજત્યર્ ઢાંચામાં અસ્પ ૃશ્ય રહ્યો છે . આજે ગાંધીનગરનુંું સલચવાલય હોય ર્ે દદલ્ટ્હીનુંુ ં
સંસદભવન હોય, સરર્ારી થાણા હોય ર્ે સહર્ારી સ્થાનર્ હોય, એની આસપાસ આ ચમચાઓનુંુ ં ગરમ
બજાર રહેલ ું છે . માત્ર મેળાપ અને નમલનમાં જ એ વહેતો હોય છે . જે ચમચો રાજને રવાડે ચઢાવે એ
ચમચો અવ્વલ નંબરનો હોવાની માન્દ્યતા છે !
ગમે તે ર્હો, આ ‘ચમચા’ શબ્દમાં જાદુ તો છે . જેમ ચમચા નવનાનો નેતા ના શોભે, એમ નેતા નવનાનો
ચમચો પણ ઘી વગરની રોટલી જેવો લાગે અને એટલે જ 'જ્યાં જ્યાં વસે એર્ નેતાજી ત્યાં ત્યાં
સદાર્ાળ ચમચા.' આવો લોર્નપ્રય શબ્દ જેટલો બોલવામાં સારો લાગે એટલો જ એ જોવામાં પણ
સારો લાગે. ક્યારે ર્ તો એના ખેલ એવા અગનખેલ હોય છે ર્ે સરર્સના ખેલાડીથી પણ ચઢે! અલબત
ચમચામાં પણ સોનાની માિર્ ર્ેરેટ આવે. જેટલો ઊંચા ર્ેરેટનો ચમચો એટલો મોભો ઉંચો. જો ર્ે ,
ચમચો ગમે તે ધાતુનો હોય, આર્ારનો હોય, રૂપનો હોય, રં ગનો હોય, ર્ે ગમે એ દે શનો હોય, પણ
તે ‘ચમચો’ તે ચમચો જ ર્હેવાય. ‘ચમચા' મ ૂલ્ટ્ય અને મેઈડ ગમે ત્યાનુંુ ં હોય, પણ તેનો ઉપયોગ
ર્યા લેવલે છે , તેના ઉપરથી એના ર્ેરેટ ન્કરી થાય.
ચમચાની આટલી ચમચાગીરી ર્યાક પછી એર્ વાત તો ર્પાળ કૂટીને પણ ર્રવી પડે ર્ે ચમચાગીરી
ર્રવામાં બહોળો નિો ટર્ો નુંુર્શાન જ છે . જો ર્ે ર્હેવત છે ર્ે, સાહેબની આગળ નહીં, અને ગધેડાની
પાછળ નહીં. પણ, જેમ પાણીમાં પગ પડયા નવના તરતા ન નશખાય, એમ નેતાનો પક્ષ લીધા નવના
પ્રખ્યાત ન થવાય. ચમચાગીરી ર્રો અને આપણુ ં તરભાણુ ં ભરો.. એ ચમચાગીરીનો પહેલો પાક છે .
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ચાણક્ય બનવામાં અનેર્ માથાકૂટ આવે, ચમચા બનવામાં જોખમ ર્રતાં જલસા વધારે . રામ જાણે
ચમચા બનવાનુંું મ ૂર્ીને ચાણક્યને ‘ચાણક્ય’ બનવાનુંુ ં શું સ ૂઝ્ું હશે!
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સાલ્ટ્લો, શું જમાનો હતો, જ્યારે ભણતરની દર્િંમત હતી. ભણતર એટલે ભણ અને તરી જા એવુ ં
નવશ્વાસપ ૂવકર્ ર્હેવાતુ.ં એ જમાનામાં લોર્ો ભણવા માટે જ જનમ લેતાં હોય એવું ન હતુ.ં પણ ગામની
નનશાળ બંધ ન થઇ જાય એ માટે શાળામાં હાજરી આપવા જવાનુંુ ં એને જ ભણતર ર્હેવાય એ તો
અમે મોડા મોડા સમજેલા. નાના હતા ત્યારે મોટા પ ૂછતાં ર્ે એર્ડા ભણવા જાય ર્ે? અને અમે જાણે
'ઓક્સિડક યુનનવનસટી' ભણતા હોય એમ વટથી ર્હેતા, 'હા જઈએ છીએ ને..’ એ જમાનામાં પરીક્ષાની
પણ ર્ેવી ઈજ્જત હતી? રૌપદીની માિર્ ઈજ્જત લટં ૂ ાતી નહીં. જો અમને ર્ંટાળો માત્ર નનબંધ
લખવાનો આવતો. છતાં 'નનબંધો પ ૂછવાનુંું બંધ ર્રો' એવા પાદટયા લગાવી ક્યારે ય હડતાળ ઉપર
ગયા નથી. પણ હોંશે હોંશે ‘હડતાળ' પર પણ નનબંધ લખી આવતા. ભણતા એટલે ખરે ખર ભણતા.
એ જમાનામાં નશક્ષર્ો અને નવદ્યાથી બનતા નહીં, પણ જન્દ્મતા હતા. ર્ોઈનો પણ છસન) એ જમાનામાં
ટ્ુ-શન નહીં લેતો. આજે તો વાલી એના છોર્રાના એર્ નવષયના ટ્ુશન માટે બે હજાર આપે છે ,
અને તેનો છોર્રો નહીં ભણવાના એ જ નશક્ષર્ને બીજા હજાર રૂનપયા આપે. આમ નશક્ષર્ને બેઉ બાજુથી
ુ ન્દ્સ
લાડવા મળે . હરામ બરાબર જો ર્ોઈપણ પરીક્ષામાં એવો નનબંધ પ ૂછાયો હોય ર્ે, ‘ટ્ુશન એ ન્દ્યસ
છે ર્ે આશીવાદ?'
મને ઘણીવાર નવચાર આવે ર્ે આ નનબંધ લખવાનુંુ ં ત ૂત ર્ોણે ર્ાઢ્ું હશે? આ નનબંધની શોધ ક્યારે
અને ર્યા લચિંતર્ે ર્રી હશે? મારા બેટા ર્ેવા ર્ેવા નનબંધો પ ૂછે ? 'ર્ાળડી કુતરીને આવ્યા ગલુદડયા‘ થી
માંડી ‘ર્ાલીચરણ’ સુધીના નનબંધો પ ૂછાયા હશે. દુનનયામાં જેટલા પણ નનબંધો લખાયા છે એ બધાને
જો પ ૃથ્વીના પટ પર પાથરવામાં આવે તો પ ૃથ્વી પણ ટૂંર્ી પડે. ર્ેટલાર્ નનબંધના મથાળા તો
રાવણના માથાની જેમ એટલા લાંબા હોય ર્ે નવદ્યાથી નનબંધ પહેલા મથાળ લખવામાં જ લાંબો થઇ
જાય! ર્ોઈ જળાશય પર બંધ બાંધવો સારો, પણ આવા નનબંધ લખવામાં લબચારાને લર્વો મારી
ગયો હોય એવી વલે થાય! દા.ત. આપણે ત્યાં સામાન્દ્ય રીતે ‘હુ ં દે શનો વડાપ્રધાન હોઉં તો’ આ
નનબંધ પ ૂછવાની ઘણી નનશાળોને આદત છે . હવે આપણે સમજી શર્ીએ ર્ે જૂની દિલ્ટ્મની હીરોઈન
આજના અક્ષયકુમાર ર્ે ઋજત્વર્ રોશન સાથે જામે ખરી? એને તો ‘વડા-પાવ' નવશે જ નનબંધ પ ૂછાય,
વડા પ્રધાન નવષે પ ૂછીએ તો લબચારા મન મોહનનસિંગની જેમ મગ
ં ૂ ા જ રહે. બોરીસ બેર્રને વૉલીબોલ
ઉપર નનબંધ લખવાનુંુ ં ર્હીએ તો ર્ેવી હાલત થાય?
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આપણે બધા જ જાણીએ છીએ ર્ે નશક્ષર્ો પાસે હદ બહારની અપેક્ષા ન રખાય. એમની પણ મયાકદા
હોય બોસ! એમની પાસે નવું નવચારવાનો સમય જ ક્યાં છે ર્ે નવા નનબંધ લાવે? લબચ્ચારાઓ મળસ્ર્ે
ઉકી ઘરના મંદદરની ઘંટડી વગાડે ત્યારથી માંડી નનશાળનો ઘંટ પડે ત્યાં સુધી ક્લાસના છોર્રાઓને
ઘરે બોલાવીને ભણાવે. છતાં આપણે એમની ર્દર ર્રતાં નથી, ઉપરથી ટ્ુશનનયા - ટ્ુશનનયા ર્હીને
બદનામ ર્રી મ ૂર્ીએ છીએ, શા માટે ભાઈ? નવચાર તો ર્રો, આપણુ ં છંંદર ટ્ુશન ર્રે છે એટલે
પાંચ તાલી બાર બોલે છે , જેના છોર્રા ટ્ુશન નથી ર્રતાં, એ હજી પાંચ તાલી આંકના પાવડા સુધી
પણ નથી આવ્યા?
ગમે તે ર્હો, સમયની સાથે દરે ર્માં બદલાવ આવતો હોય છે . આખો ને આખો માણસ બદલાઈ ગયો
તો આ પરીક્ષામાં પ ૂછાતા નનબંધમાં પણ બદલાવ આવવો જોઈએ. ‘મને આવેલ ું મલ્લ્ટ્લર્ા શેરાવતનુંું
સ્વપ્ન!', ‘ભાગ ર્ોંગ્રેસ ભાજપ આયા!', ‘ર્ૌન બનેગા ર્રોડપનતનુંુ ં મને લાગેલ ું ઇનામ' જેવા રસપ્રદ
નનબંધો પ ૂછાતા નથી. શાળાઓનુંુ ં રીઝલ્ટ્ટ સાં ું નથી આવત ુ ં એનુંુ ં ર્ારણ પણ આ જ છે . મારા પરમ
નમત્ર ચમન ચ્કરીનુંું ર્હેવ ું છે ર્ે, ‘ક્યાં તો આજના ભણતર પ્રમાણે નવદ્યાથી નથી, અથવા તો નવદ્યાથીના
પ્રમાણમાં ભણતર નથી. અને બંને પલ્ટ્લાં બરાબર હોય તો એ બે નાં પ્રમાણમાં નશક્ષર્ોનો સ્ટોર્ નથી.
આજે પણ મને પેલી ‘ટોપીવાળા વાંદરાની વાતાક ’, ‘ર્ાળડી કૂતરીને આવ્યા ગલુદડયા..’ વાળી ર્નવતા
અને 'અઢાર અંગ વાંર્ા' વાળી ર્નવતા યાદ છે . વાતાકઓ આજની દિલ્ટ્મ ર્રતાં પણ અમને વ્હાલી
લાગતી. અને ર્નવતાઓ આજના િીલ્ટ્મી ગીતો ર્રતાં પણ મીકી લાગતી. એમાં ર્ાળડી કુતરીને આવ્યા
ગલુદડયાવાળી ધ ૂન આજે પણ ધ ૂમ-૨ની માિર્ ઘ ૂમરાટી લે છે . આ ર્નવતા જ્યારે ગાતા ત્યારે
ગલુદડયાનો આખો પદરવાર ગેલમાં આવી જતો. તે વખતે માણસની જેમ કૂતરામાં પણ સ્વાલભમાન
જેવી ચીજ રહેતી. તેથી કુતરાઓ માણસને ન પાળતાં, પણ માણસ જ કુતરાઓને પાળતા હતા. આજે
કુતરાઓ માણસને પાળે છે . જાણે રે શનર્ાડક નો દીર્રો ન હોય? આજે માણસને માણસ પર નવશ્વાસ
નથી, પણ કૂતરા ઉપર પોતાના પદરવારથી પણ નવશેષ નવશ્વાસ છે . દુ:ખ એ વાતનુંું છે ર્ે કૂતરાઓ
ટર્ી રહ્યા પણ પેલી, ર્ાળડી કુતરીવાળી ર્નવતા દિન થઇ ગઈ!
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ભ્રમણ વગરના ભમરડા

(લઘુ નાદટર્ા)
સ્થળ : જાહેરબાગના બાંર્ડા
સમય: ઈ.સ. ૨૦૧૨ના નવદાયની અંનતમ સંધ્યા .. સાંજે ૪ થી ૫
પાત્રો: ર્હેવાતો પાગલ અને બુદ્ધદ્ધજીવી ચંપર્

પ્રવક્તા : આઝાદી પ ૂવેનો આ બાગ છે . આઝાદ ભારતમાં વસંત મુરઝાયેલી હોવાથી ફૂલો તો શુ ં ર્ળી
પણ ખીલતી નથી. અને ખેરવવાનુંુ ં ર્ઇ બાર્ી નથી, એટલે પાનખર હવે પ્રવેશતી નથી. છતાં એની
છાપ ભસ
ં ૂ ાતી નથી, એ બાગથી જ ઓળખાય છે . જેમાં બે બાંર્ડા છે . લોર્ોએ આ બાંર્ડા પર આડા
પડી પડીને ડોનરનુંુ ં નામોનનશાન નમટાવી દીધુ ં છે . બે પૈર્ી એર્ બાંર્ડે ચંપર્ અને બીજા બાંર્ડે
ર્હેવાતો પાગલ બેકો છે . ચંપર્ એની જન્દ્મ કુંડળી વાંચવામાં મશગુલ છે . અને પાગલ, ૨૦૧૨નુંુ ં
ર્ેલેન્દ્ડર વાંચવામાં તલ્ટ્લીન છે . છપડદો ખ ૂલે છે ..)
ચંપર્ : છજન્દ્મકુંડળી વાંચતા-વાંચતા) આ તો સાલ્ટ્લી જનમ કુંડળી છે ર્ે મરણ કુંડળી? ૨૦૧૨માં તો
જાણે માં ું બારમુ ં થયુ,ં પણ બે હજાર તેરમાં પણ માં ું તેરમુ ં થશે ર્ે શુ?ં સાલું ૨૦૧૩માં પણ ર્ોઈ
આશાનુંું દર્રણ નથી. છઆમ ર્હી કુંડળી િાડવા જાય છે , ત્યાં બીજે બાંર્ડે બેકેલો પાગલ હસે છે . ગાયન
ગાય છે .
પાગલ : લચકીયાં હો તો સબ ર્ોઈ બાંચે, ભાગ ના બાંચે ર્ોઈ, સજનવા બેરી હો ગયે હમાર છ૨)
ચંપર્ : એઈઈ મ ૂખક! તુ ં ર્ોને સંભળાવે છે ? અને ર્ોની સામે જોઇને હસે છે ?
પાગલ : તારી સામે જોઈને હસું ંં, અને તને જ સંભળાવુ ં ંં બોલ.
ચંપર્ : ર્ેમ ભાઈ? ર્ોઈની ટોપીમાં માથુ ં મારે છે ? ત ું છે ર્ોણ ?
પાગલ : ર્ેમ ભાઈ.. જોતો નથી? હુ ં માણસ ંં, પછ
ં ૂ ડા વગરનો માણસ! છતાં ત ુ ં પ ૂછે છે , હુ ં ર્ોણ ંં?
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ચંપર્ : સમજી ગયો, તુ ં પાગલ છે ..
પાગલ : ડોબા, હુ ં તને પાગલ લાગુ ંં? પાગલ તો ત ુ ં છે જે જીવવા માટે જનમ કુંડળીનો આધાર લે
છે . હુ ં તો મારા બાવડાંના બળે જીવુ ં ંં. હુ ં તારી જેમ ભનવષ્યની લચિંતા ર્રતો નથી. પણ ભનવષ્ય મારી
લચિંતા ર્રે છે .
ચંપર્ : બસ બસ! ચાલ આઘો જા, મારે તારી સાથે જીભા જોડી નથી ર્રવી.
પાગલ : નારાજ નહીં થા દોસ્ત. લે આ બટર વગરનો બ્રેડ ખા. બ્રેડ ખાવાથી બુદ્ધદ્ધ વધે છે . હુ ં તારી
જેમ ભનવષ્યની લચિંતા નથી ર્રતો, પણ હુ ં વતકમાનને જ સંભાળં ંં. મને જો લચિંતા હોય તો એર્ જ
વાતની લચિંતા છે !
ચંપર્ : બોલ.. ર્ઈ લચિંતા છે તને?
પાગલ : તારી લચિંતા જાણવાની અને તારી લચિંતા રોર્વાની! ર્ેન યુ હેલ્ટ્પ મી?
ચંપર્ : એઈઈ.. ચ ૂપ! તુ ં તો સાલ્ટ્લો ખરે ખર પાગલ છે . તને શુ ં ર્ોઈની ટોપીમાં માથુ ં મારવાની ટે વ
પડી છે ?
પાગલ : એ બબ ૂચર્! જ્યાં સુધી ન બોલું ત્યાં સુધી, પાગલ-પાગલ શુ ં બર્ે છે ? પાગલ હુ ં નથી,
પાગલ તો ત ું છે . ક્યારનો તું આ ટોપી-ટોપી શુ ં ર્રે છે . શું તારા બાપાનો ટોપી વેચવાનો ધંધો છે ?
જો તું તારી જાતને બુદ્ધદ્ધશાળી માનતો હોય તો જાણી લે ર્ે બુદ્ધદ્ધશાળી હોવાનુંુ ં લેબલ તે તારી જાતે
મારે લ ું છે . બાર્ી ત ું તો રે શમી મોજા નીચેના ખરજવા જેવો છે . િાટે લા મોજામાંથી ડોકું ર્ાઢતા પગના
અંગુકાને તેં જોયો છે ? ખબર ન હોય તો જાણી લે ર્ે તારી ઓર્ાત એનાથી નવશેષ ર્ંઈ જ નથી.
ચંપર્ : શટ અપ..
પાગલ : લે.. નારાજ થઇ ગયો? નારાજ ન થા. પણ એર્ સત્ય ત ું સમજી લે, જજિંદગીનુંું સાચુ ં સુખ તારી
જન્દ્મ કુંડળીમાં નથી. પણ, મારા ભેજામાં છે . લે આ બટર વગરનો બ્રેડ ખા. બુદ્ધદ્ધ આપોઆપ ખીલશે!
ચંપર્ : સ્ટોપ ઈટ, મારે તારી ર્ોઈ વાત નથી સાંભળવી.
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પાગલ : તું તો યાર ભ્રમણ વગરનો ભમરડો નીર્ળ્યો. ડોન્દ્ટ માઈન્દ્ડ, દુનનયાનો એર્ નનયમ છે . ‘એવરી
બડી ર્ેન નોટ બી ઈન્દ્ટેલીજ્ન્દ્ટ, બટ એવરી વન ર્ેન બી ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ટ' લે બટર વગરનો આ બ્રેડ ખા.
ચંપર્ : સાલ્ટ્લા તુ ં તો અંગ્રેજી પણ બોલે છે ને?
પાગલ : ના હુ ં અંગ્રેજી બોલતો નથી. પણ, જે બોલું ંં એને લોર્ો અંગ્રેજી માને છે . મહાત્મા ગાંધીજીએ
ર્હ્ું હત.ું સામે વાળાને સમજ પડે એને ભાષા ર્હેવાય. છગાય છે ) 'બ્રેડ બ્રેડ લીટલ સ્ટાર હાવ હી ઈઝ
વન્દ્ડર આર?
ચંપર્ : હવે તો ત ું સો ટર્ા પાગલ છે .
પાગલ : સીસ! પાગલ નહીં ર્હેવાનુંુ.ં માણસ ર્હે માણસ. અને માણસ પણ ર્હેવાની શરમ આવે તો
મને બુદ્ધદ્ધપ્રસાદ ર્હે. માં ું નામ બુદ્ધદ્ધપ્રસાદ છે . બુદ્ધદ્ધ મને પસાદમાં મળે લી છે . લે.. બ્રેડ ખા!
ચંપર્ : એ ચશ્ર્ેલ, મને લાગે છે ર્ાં તો ત ું ર્ોઈ હારે લો નેતા છે , અથવા તો અ્કરલ વગરનો બ્રહ્મચારી
છે !
પાગલ : એટલે?છચંપર્નો ર્ોલર પર્ડી લેતાં!) ત ું તારા મગજમાં સમજે છે શુ?ં હુ ં નેતા, અને તે પણ
હારે લો નેતા એમ? હુ ં અ્કરલ વગરનો બ્રહ્મચારી એમ?
ચંપર્ : અરે છોડ, મારો ર્ોલર છોડી દે . ર્ોલર સાથે મસ્તી નહીં. મારી ભ ૂલ થઇ ગઈ બસ?
પાગલ : છટ, આજ તો જવા દઉં ંં, પણ િરી ક્યારે ય ર્ોઈ પાગલને પણ પાગલ ર્હી બોલાવીશ
નહીં. તને ખબર છે , પાગલ થવા માટે પણ માણસ તરીર્ે જનમ લેવો પડે છે .
ચંપર્ : હા, સમજી ગયો. એર્વાર ર્હ્ું ને ર્ે મારી ભ ૂલ થઇ ગઈ. પણ મને જરા એ તો ર્હો વડીલ,
આ ૨૦૧૨ ના ર્ેલેન્દ્ડર લઈને બાગમાં ર્ેમ િરો છે ?
પાગલ : હુ ં આ ઈસ્વીસન ૨૦૧૨ ને બદલવા માંગ ુ ંં.
ચંપર્ : એટલે? ર્ંઈ સમજાય એવું બોલ ભાઈ!
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પાગલ : જો, સાંભળ, આ ર્ેલેન્દ્ડરની હુ ં નાની નાની ર્ચ્ચર ર્રીશ. પછી એ ક્ચ્ચરને ફૂંર્ મારી હુ ં
હવામાં ઉડાડીશ. ફૂઊઊ.. જો આ જાય વષક, પેલ ું જાય વષક, હવામાં ઉડતુ ં વષક.. બાય બાય.. બે હજાર
બાર ને બાય બાય! એઈઈ ગયુ ં ૨૦૧૨ નુંુ ં વષક..
ચંપર્ : મને લાગે છે , તુ ં છે તો માણસ જ. પણ તારા મગજનો ર્ેમેરો હલી ગયેલો છે . આમાં તારો
ર્ોઈ િોલ્ટ્ટ નથી. મેન્દ્યિુ ેર્ચર ડીિેર્ટ છે ..
પાગલ : એ તારો વહેમ છે . તારા બે મગજમાંથી માત્ર એર્ જ મગજ ચાલુ છે . ત ું તારી કુંડળીમાંથી
ભનવષ્ય શોધે છે . અને હુ ં વતકમાન સ્સ્થનત પ્રમાણે મારી કુંડળી રોજ બનાવું ંં. મારી કુંડળી જનમ
પ્રમાણે નથી બનતી ર્રમ પ્રમાણે બનાવુ ં ંં, અને ર્રમ પ્રમાણે જીવુ ં ંં. ર્હો ર્ે, રોજનો દહસાબ રોજ!
તારી જેમ નહી ર્ે, પલાંકી વાળી બેસી રહેવ ું અને કુંડળીમાંથી ર્ાંદો નીર્ળવાનો હોય તેમ તેના ભરોસે
જીવતા રહેવાનુંુ!ં
ચંપર્ : હવે તુ ં હદ ર્રે છે હં.. દોસ્ત. ધાર ર્ે માં ું એર્ જ મગજ ચાલુ છે , પણ તારા તો બંને મગજના
પાદટયા ફૂટેલા છે !
પાગલ : અરે મ ૂર્ એ બધી વાત.. જો પેલા ૨૦૧૨ ની લચતામાંથી ધુમાડો શં ુ થયો. હમણાં થોડી જ
વારમાં એમાં ભડર્ો થશે. પછી જોઇ લો આ બંદા ૨૦૧૨ ને ર્ેવ ું ભસ્મીભ ૂત ર્રે છે . મારી ફૂંર્માં એ
તાર્ાત છે .
ચંપર્ : હુ ં હારી ગયો દોસ્ત.
પાગલ : તને પેલી માણસ અને નસિંહની વાતાક ખબર છે ?
ચંપર્ : ના નથી ખબર બોલ!
પાગલ : ઈન્દ્ટરે સ્ટીંગ! એર્ ભ ૂખ્યો નસિંહ, માણસને ખાવા માટે એની પાછળ દોડે છે . માણસ જાન
બચાવવા ભાગે છે , અને થાર્ી જાય એટલે એર્ ઝાડ પર ચઢી જાય જ્યાં પ્રથમથી જ એર્ નવર્રાળ
વાંદરો બેકેલો છે . વાંદરાએ માણસનુંું સ્વાગત ર્યુ.ું અને માણસને હાશ થઇ. માણસ ઊંઘી ગયો. પણ
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નસિંહ નીચે બેસી માણસની રાહ જોતો હતો. નસિંહ ે વાંદરાને ર્હ્ુ,ં ત ું માણસને ધ્કરો મારી નીચે પાડી દે
એટલે હુ ં મારો નશર્ાર ર્રીને ચાલી જાઉં.
ચંપર્ : પછી વાંદરાએ માણસને ધ્કરો માયો? એણે વાંદરવેડા ર્યાક ?
પાગલ : ના! વાંદરાએ નસિંહને ર્હ્ુ,ં આમ ર્ં ું તો મારો કુળધમક લાજે. માણસ તો મારી સુધરે લી
આવ ૃનિ છે . મારા પદરવારનો ભાગ છે . હુ ં તો એનો વડલો ંં.
ચંપર્ : ઓહ.. એટલે ર્ે વાંદરે વાંદરવેડા ને બદલે માણસવેડા ર્યાક એમને? પછી? ઇન્દ્ટરે સ્ટીંગ
પાગલ : એ બબ ૂચર્... આમ પછી પછી શુ ં ર્રે છે ? વાંદરો નવર્રાળ હોવા છતાં એનામાં માણસાઈ
હતી. જ્યારે ત ું તો માણસ હોવાનો ડોળ ર્રે છે ! એણે માણસને બચાવ્યો, ત્યારે નસિંહ ે એટલું જ ર્હ્ું ર્ે,
સાલા. વાંદર તે વાંદર જ રહેવાના.
ચંપર્ : ધન્દ્ય છે અમારા પ ૂવકજો..
પાગલ : હા, પણ ધીમો પડ! ચાન્દ્સ મળે એટલે ઝંડા ર્ાઢવાની તારી ટે વ જતી નથી. વાંદરે તો
માણસવેડા બતાવ્યા, પણ માણસે વાંદરવેડા રાખ્યા. થયું એવું ર્ે, માણસ જાગ્યો ત્યારે વાંદર ઊંઘી
ગયેલો. પેલા નસિંહે માણસને ર્હ્ુ,ં ‘મને ખ ૂબ ભ ૂખ લાગી છે . ત ું વાંદરને ધ્કરો મારી દે , એટલે મારી
ભ ૂખ સંતોષાતા હુ ં અહીંથી રવાના થાઉં.’ અને સ્વાથી માણસમાં રાક્ષસ ઉભો થયો, પોતાનો જાન
બચાવવા માણસે ઊંઘતા વાંદરને જોરથી ધ્કરો માયો. વાંદર નીચે પડી ગયો. પણ એના હાથમાં
એર્ ડાળ આવતા છે ર્ નીચે પડતા બચી ગયો.
ચંપર્ : ઓહ.. માય ગોડ..
પાગલ : હા, વાંદરમાંથી માણસ બનતા ભલે ર્રોડો વષક ગયા હોય, પણ માણસમાંથી વાંદરો બનતા
ચપટીનો પણ સમય જતો નથી.
ચંપર્ : તારી વાત સો ટર્ા સાચી છે , પછી વાંદર ર્ંઈ બોલ્ટ્યો?
પાગલ : હા, વાંદરે માણસને ર્હ્ુ,ં ‘આજથી ત ુ ં ર્ોઈને ન ર્હીશ ર્ે અમારા પ ૂવકજો વાંદર હતા.’
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ચંપર્ : છતાળી પાડતાં) વાહ દોસ્ત, તુ ં પાગલ તો નથી જ. ચાલ આ ૨૦૧૨ ના વષકમાં છે લ્ટ્લા ભેટી
લઈએ. અને સાથે મળી મારી જનમકુંડળી અને તારા ર્ેલેન્દ્ડરની ર્ચ્ચર ઉડાડીએ. અને આવનારા
નવા વષકનું ું સ્વાગત ર્રીએ.
ુ ર દોસ્ત!
હેપ્પી ન્દ્યય
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સભ્યતાના પંચર્.

આમ તો મગજમાં એર્ પણ ગાંક નથી. િોટોગ્રાિર તો કીર્, એક્સ-રે વાળા પાસે પણ િોટો પડાવી
જોયો, તો સાલા ત્યાં પણ પૈસા પડી ગયા! પથરા તો કીર્, એર્ ગાંક ર્ે સામાન્દ્ય પથં ું પણ ન નનર્ળ્યુ!ં
પણ આ વખતે તો મગજે ગાંક બાંધીને ન્કરી ર્યુું છે ર્ે કુતરા-લબલાડા પાળવાને બદલે આ બંદાએ
સભ્યતા પાળવી એટલે પાળવી! મારી સમીસાંજની પાદરવાદરર્ સભામા જમતા જમતા મેં દદવાળીના
સપરમાં દદવસે એર્ “ઢંઢેરો“ બહાર પાડયો ર્ે, ‘આ વખતની દદવાળી આપણે ધામધ ૂમથી ઉજવવી.
પણ એ રીતે ઉજવવી ર્ે આપણા ઘરમાંથી સભ્યતા છટર્ે નહીં. માટે ઘરના તમામે તમામ સભ્યોએ
િટાર્ડાનો ધુમાડો ર્ાઢવાને બદલે મગજમાંથી અસભ્યતાનો ધુમાડો જ ર્ાઢવો. આજુબાજુ આડોશપાડોશને લાગવું જોઇએ ર્ે આ લોર્ો આ વખતે “એષ્ન્દ્ટર્“ દદવાળી ઉજવે છે . સભ્યતા ઉજવણી
માટે મને નવશ્વાસ છે ર્ે દદવાળીના દદવસો જ આપણા દદ' વાળશે! આ સાંભળી બધાના મોઢામાંથી
જાણે ઘ ૂઘરા - ખાખરા ર્ે

ગાંદકયા - પાપડી ખચવી
ંૂ
લીધા હોય એમ બાઘા બની ગયા. ર્ોઈ ર્ાંઇ

બોલ્ટ્યા તો નહીં, પણ ખલ્ટ્લીની જેમ બધા એર્ બીજા સામે જોઈને લુચ્ચુ ં હસવા લાગ્યા. ચર્ો આ
સમયે પાણી પીતો હતો, એને એવો અંતરસ ગયો ર્ે મોંઢા વાટે લીધેલ ું પાણી આગળ વધવાને બદલે
નાર્માંથી જ પાંં વળ્યુ.ં પેલ ું ભજન છે ને ર્ે, “તારો અવસર ચાલ્ટ્યો જાય, ર્ે મનવા ભજ તુ ં હદરનુંુ ં
નામ!“ આ ભજન પર નવશ્વાસ ર્રીને અમે બરાબર અગીયારસથી સભ્યતાનુંુ ં પંચવાદડયુ ં ઉજવવાનુંુ ં
જાહેર ર્યુ.ું વાઘબારસ, ધનતેરસ, ર્ાળીચૌદશ અને દદવાળીના દદવસોને અમે “પંચવાદડયુ“ં તરીર્ે
પ્રનસદ્ધદ્ધ અપાવવા કેર કેર ફ્લેક્ષ લગાવ્યા. પદરવારની તમામ વ્યસ્ક્ત પગના મોજાથી માંડી માથાના
વાળ સુધી માત્ર ને માત્ર સિેદ વસ્ત્રો જ ધારણ ર્રશે અને ર્ોઈપણ વ્યસ્ક્ત સભ્યતા તોડે નહીં એ માટે
ઘરના અસ્ગ્ન ખ ૂણામાં એર્ ર્ંરોલ રૂમ પણ ઉભો ર્રવામાં આવ્યો. તમામ પાસેથી પ્રનતજ્ઞા
લેવડાવવામાં આવી ર્ે, ‘બીજી ર્ોઈ પણ બાબતમાં એટલે ર્ે ખાવામાં - પીવામાં - હરવામાં - િરવામાં
- રડવામાં અને હસવામાં ર્ંરોલ રહે ર્ે ન રહે, પણ બર્બર્ ર્રતી વેળા તમામે પોતાના મગજ ઉપર
ર્ંરોલ અચ ૂર્ રાખવો. િરાળમાં ફ્રૂટ નહીં પણ માત્ર બરિ જ ખાવો. સાચું પ ૂછો તો બધાનુંુ ં મગજ
બગાડવામાં શ્રેષ્ક િાળો તો મારો જ હતો. પણ મારાથી બોલાય ર્ેમ? ર્હેવાય છે ને ર્ે, “સમરથર્ો
નહીં દોષ ગોંસાઈ.“ વાઘને ર્ોણ ર્હેવા જાય ર્ે લાવો દાદા તમારા દાંત સાિ ર્રી આપુ.ં કુટુંબમાં
બીજાઓને તો મગજ છે ર્ે નહીં એની ખબર પણ નહીં હોય. ર્ારણ તેમનુંુ ં મગજ ક્યારે ય ગયુ ં જ ના
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હોય તો લબચારાઓને ક્યાંથી ખબર પડે? એમને તો એ પણ ખબર ન હોય ર્ે મારા માથામાં મગજનુંુ ં
અસ્સ્તત્વ છે ર્ે ર્ોબીજના ગોટાનુંુ.ં
જેમ તેમ ર્રીને સભ્યતાના મંગળાચરણ શરૂ તો ર્યાક , ચક્રો ગનતમાન થયા. આખી રાત કૂતરાના
રડવાના અવાજથી મારી ઊંઘ બગાડનાર કૂતરો સામે મળતા જ તેના ઉપર દંડાપ્રહાર ર્રવાની
રાબેતા મુજબની ભ ૂલ થઈ ગઈ. ર્ોઈએ જોયુ ં તો નથી એની ખાતરી ર્રીને મેં કૂતરાની માિી માંગી
લીધી, અને તે જ્યાં બેકો હતો ત્યાં સામે જઈને તેને દંડવંત પ્રણામ ર્રી આવ્યો. પછી ઉગતી ઉષા
અને અલગયારસે પત્નીને પ્રથમ “ડાલલિંગ“ ર્હીને અચાનર્ સંબોધી નાંખી. પણ આ સાંભળી પત્ની બી
ગઈ! અને પછી પ ૂછ્ું પણ ખં ું ર્ે, “આ ડાલલિંગ એટલે શુ?ં “ ડાલલિંગનો અથક સાંભળીને જાણે અચાનર્
દાળ ઉભરાઈ ગઈ હોય એવો એને આંચર્ો લાગ્યો. છોર્રાઓના માથે વ્હાલથી હાથ િેરવવા ગયો તો
લબચારા છોર્રાઓથી ચીસ પડાઈ ગઈ, ‘પપ્પા!‘ શું ર્રે લબચારા? એર્ બાપ તરીર્ેનો ઇનતહાસ એટલો
સારો ન હતો ર્ે બાળર્ોને ગભરાટ ન થાય! ત્યાંથી વટીને ચમન વડીલોને જે જે ર્રવા ગયા તો એ
પણ બેકા હતા ત્યાં જ ગુલાંદટયુ ં ખાઈ ગયા. આજે સ ૂરજ ર્ઈ દદશામાં ઊગ્યો છે , એ જોવા બેકા. એમને
શંર્ા ગઇ ર્ે સ ૂરજ ઉગવાની દદશા પ ૂવક છે ર્ે પનશ્ચમ? જાણે હુ ં વન-વેમાં ઘ ૂસી રહ્યો હોઉં એવુ ં ધીરે ધીરે
બધાને લાગ્યુ.ં
લાગે જ ને ભાઈ? એમને તો કીર્, મારા ઢેિાં ખાઈ ખાઈને અધમુઆ બનેલા મારા કુતરાને જ્યારે મેં
સ ૂર્ા રોટલાને બદલે બ્રેડ મ ૂક્ું તો એ પણ ભાવુર્ બની ગયો. એણે પહેલા તો માં ું િેસ રીડીંગ ર્યુ.ું
પછી બ્રેડ સઘયુ
ં ૂ ં અને ઝેર મેળવ્યાની શંર્ાથી ભાગી છૂટયો. એ જોઈને મને એટલું જ્ઞાન તો જરૂર લાધ્યુ ં
ર્ે, “સભ્યતા જો નહી જાળવીએ તો કુતરા જેવા કુતરાને પણ માણસ પરથી નવશ્વાસ ઉકી જાય,
માણસના તો શુ ં પલાખા પ ૂછવા? સભ્યતાના પદાથક પાક કુતરા પાસેથી શીખવા મળે એ માણસ
જાતની મોટામાં મોટી ર્મનસીબી છે .
પણ, ર્નવ નમકદ ર્હે છે એમ.. ‘ડગલું ભયુું તો, ના હકવુ ં ના હકવુ“ં ની બ્યુગલ વગાડી નવકસ થવાને
બદલે, દહિંમત ભેગી ર્રી. અને ગાંધીજીએ ર્હેલ ું ર્ે, “ર્ાગડા અને કૂતરાના મોતે મરીશ પણ આઝાદી
લીધા નવના હુ ં નહીં જપુ
ં ." એમ હુ ં પણ સભ્યતાના ઢોળ નહીં ચઢે ત્યાં સુધી દદવાળીમાં એર્ પણ
િટાર્ડો તો ન િોડવો, પણ એનો અવાજ પણ ન સાંભળવો.. એવો નનણકય લઇ બેકો. ભલે મારા
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િટાર્ડાનુંું સુરસુદરયું થાય, ભોંય ચર્રડી ઉંધી િરે ર્ે સીધી, ખરખદરયા ખાટા બને ર્ે ખોરા, પણ
સભ્યતામાં ર્ોઈ બાંધછોડ ન ર્રવી.
થયુ ં એવું ર્ે મારા સુધરે લા વતકનમાં મને જ શંર્ા થવા લાગી. પત્ની સંર્ટચોથના દીવા ર્રવા માંડી.
ગણપતીબાપાની આરતી ઉતારવાને બદલે મારા પરથી મીઠું મરચુ ં ઓવારવા લાગી. મારી મા તો
એર્ મજબુત ભ ૂવાને બોલાવી લાવી. ઘડીભર તો થયુ ં આ સભ્યતાની લપમાં હુ ં ક્યાંથી િસાયો? ર્ોઈ
મારી સભ્યતાને આવર્ારવા તૈયાર ન હત,ુ ં માણસ જ્યારે આખી જીંદગી અસભ્યતાને માગે ચાલે
ત્યારે એ અસભ્યતા જ સત્ય સભ્યતા બની જાય છે , એ મને ત્યારે સમજાયુ.ં સાચુ ં માનશો? પેલા ર્કોર
હૃદયના બરછટ ભુવાની ધ ૂણી અને મીકા મરચાનો ધુમાડો, બધુ ં જ સહન ર્યુક પણ મારી સભ્યતાને
આંચ ન આવી. મેં મહામુસીબતે જાળવી. ઘરના માણસને ભુવાએ પુછ્ુ,ં “આ સભ્યતાબેન છે ર્ોણ?
હજી લાવો મરચાં, આજે હુ ં એ સભલીનો.. ખાતમો બોલાવી દઈશ!" મેં ર્હ્ુ,ં 'હે ભ ૂવા બાપજી, સભ્યતા
ર્ોઈ બહેન પણ નથી, અને ભાઈ પણ નથી. તમે બોલવામાં સભ્યતા રાખો ગું ુદેવ.' ત્યાં તો એમને
િરી અસ્ગ્નમાં મીઠુ-ં મરચું ભભરાવી છ્મ બોલાવી દીધુ.ં
જે થયું તે થયુ,ં પણ મારા આ વતાકવથી પાડોશીના મોઢાં પડી ગયા ર્ેમ ર્ે સવાર પડતાની સાથે જ
શં ુ થતા અમારા ગોલંદાઝ ઝગડા એમના ર્ર વગરના મનોરં જન બનતા હતા જે એમને આજે
સાંભળવા ન મળ્યા. જે પદરવારે આખુ વષક ર્રમુક્ત મિત મનોરં જન પ ૂં ું પાડ્ું હોય એ એર્ાદશી
જેવા સપરમાં દદવસે શાંત થઇ જાય એનુંુ ં એમને આશ્ચયક થયુ.ં પણ મેં મારી સભ્યતાને આંચ ન
આવવા દીધી.
ઘર છોડી મહોલ્ટ્લામાં ગયો. મહોલ્ટ્લામાં જેની જેની સાથે આથડયો હતો એને પણ જઈને મળ્યો. બધાને
જય જય ર્યાક . ર્ોઈએ સામેથી જય જય ર્યાક , તો ર્ોઈએ જા.. જા ર્યુ.ું પણ મેં એની પરવા ન ર્રી.
ર્ારણ જેમ સરર્ારનો િાઈવ યર પ્લાન હોય, એમ મારો આ િાઈવ ડેઝ પ્લાન હતો. િેર એટલો ર્ે,
સરર્ારની જેમ હુ ં મારા િાઈવ ડેઝ પ્લાનમાં નનષ્િળ ન જાઉં એની હુ ં બારીર્ તર્ેદારી રાખતો હતો.
ગમે તેમ ર્રી દદવસનો પહેલો પહોર તો સભ્યતામાં નીર્ળી ગયો.
બપોર થઈ, જમવા બેકો તો સાલી દાળ સાવ પાણી જેવી હતી. અને આપને તો ખબર છે ર્ે જેની
દાળ બગડી એનો દહાડો બગડયો, અથાણું બગડ્ું એનુંું વષક બગડ્ું અને પત્ની બગડી એની જીંદગી
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બગડી. ર્રવુ શુ?ં સભ્યતા એર્ાદશીનુંુ ં વ્રત હત ુ ં એટલે દાળના પાણીની પરવા ર્યાક વગર હુ ં જ પત્ની
આગળ પાણી પાણી થઇ ગયો. દાળનુંુ ં અસલી સ્વરૂપ પામવા માટે દાળનુંુ ં પાણી પી ગયો. અને
દાળને મેદાનમાં લાવી ભાત સાથે ખાઈ ગયો. પત્નીને ર્હ્ુ,ં 'વ્હાલી.. સભ્યતા એર્ાદશીના ટાણે તારી
આ પાણીવાળી દાળ જોઈને મને લાગે છે ર્ે ત ું ર્ેવી અને ર્ેટલી પાણી-પાણી થઈ ગઈ છે ર્ે એ બધુ
પાણી દાળમાં આવી ગયુ!ં મને ર્હે, “ચ ૂપ! આ શુ ં તમે બધા ઢોંગ માંડયા છે ? તમને થઇ ગયુ ં છે શુ?ં "
મેં ર્હ્ુ,ં “સભ્યતા.."
મને ર્હે, “ધ ૂળમાં પડે તમારી આ સભ્યતા! ન્કરી ર્ોઈએ તમને મેલી મુક મારી છે . એ નવના તમે
આવું ર્રો જ નહીં. ઉભા રહો, તમારા માથેથી મને ચોખા ઓવારવા દો."
મેં ર્હ્ુ,ં 'ડાલલિંગ!'
મને ર્હે, 'ચ ૂપ, મારે તમારા આ બધા લવારા હવે નથી સાંભળવા. ર્ાલે હુ ં તમને અધોરમાં અઘોરી
ભગત પાસે લઇ જાઉં ંં.'
મે ર્હ્ુ,ં 'શાંત થા મારી આયક નારી. ભગત તો જગતર્ો કગત હૈ ,
'અને તમારી આ સભ્યતા?' એણે પ ૂરર્ પ્રશ્ન ર્યો પછી વેધર્ પ્રશ્ન ર્યો, 'આ સભ્યતા ર્યા ગામની
બલા છે , બોલો જોઉં.. હમણાં હુ ં એનો ચોટલો પર્ડીને સીધી ર્રી નાખીશ..
મારાથી ચીસ પડાઈ ગઈ 'સત્યાનાશ!'
ત્યાં અંદરથી અવાજ આવ્યો, શાંત થા વત્સ! સંતો મહાત્માઓએ આવુ ં તો અનેર્વાર સહન ર્યુું છે .
તારે તો માત્ર પાંચ જ દદવસ સાચવવાના છે . સભ્યતામાંથી ચલલત મત થા!
હુ ં ગચ
ં ૂ વાઈ ગયો. જેમ અકંગ ખેલાડી બેધારી તલવારના ખેલ ખેલે એમ મને પણ થયુ ં ર્ે, 'જો
જગતને મારી સભ્યતાની હાંસી જ ઉડાવવી હોય તો લાવ મારી સભ્યતાની ઐસી ર્ી તૈસી ર્રી નાખુ.ં
હુ ં એને ર્ઈ ભાષામાં સમજાવુ?ં જો ર્ે મારી પણ મયાક દા છે ર્ેમ ર્ે, બીજી એર્પણ ભાષા ર્યા લલ્ટ્લુને
આવડે? મારામાં મહાત્મા ગાંધીજીનો આત્મા પ્રવેશ પા્યો હોય એમ હુ ં સમજાવવા લાગ્યો ર્ે સાં ું
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બોલવુ,ં સાં ું નવચારવુ,ં સાં ું વરતવું એને સભ્યતા ર્હેવાય! હજી આગળ બોલું ત્યાં એણે જોરદાર છીંર્
ખાધી અને િરી મારાથી બોલાયુ,ં 'સત્યાનાશ!'
જો ર્ે એનો વાંર્ નથી. એ ક્યાં ર્સ્તુરબા છે ર્ે ગાંધી નવચારધારાને સમજી શર્ે. છતાં મે ર્હ્ુ,ં 'છીંર્
પણ સભ્યતાથી ખાવી જોઇએ. છીંર્ના પણ પ્રર્ાર હોય જેમ ર્ે ઈંગ્લીશ છીંર્, ધાનમર્ છીંર્, ક્લાનસર્લ
છીંર્, કુતરા ભગાડ છીંર્, નોનસ્ટૉપ છીંર્ વગેરે વગેરે..'
'મારે તમારા છીંર્ના ભાષણ નથી સાંભળવા. દદવાળીના સપરમા દદવસોમાં આ ઢોંગ મ ૂર્ો તો સાં ું.'
આ સાંભળી હુ ં બેઘડી તો નવચારમાં પડી ગયો. જો મારી સભ્યતાને આ ઢોંગ ર્હેતી હોય તો માં ું
અસભ્ય વતકન જ મારી સાચી વાસ્તનવક્તા હશે? એનો સાચો આનંદ શું મારી વાસ્તનવર્તા હશે? આવા
અવાસ્તનવર્ નવચારમાં ને નવચારમાં હુ ં પાણીને બદલે પાણીવાળી દાળથી હાથ ધોઇને ઊભો થઈ
ગયો. ગણગણાટ હુ ં રોર્ી શક્યો નહીં.
આમ એર્ાદશી તો માંડ પ ૂરી થઈ! એના પછી આવી વાઘબારસ. અમને જેટલી વાઘણ બારસ ધારે
છે , એટલી વાઘ બારસ ધારતી નથી જે અમને વારસામાં મળે લી ભેટ છે . અમે વાઘ બારસને બદલે
હમેશ વાઘણ બારસ જ ઉજવી છે . એ બડ બડ ના ર્રે એ માટે સરર્સમાં જેમ વાઘની બાજુમાં બર્રી
ઊભી રહે એમ હુ ં ઊભો રહ્યો. એને સમજાવી, હુ ં સભ્યતા પંચવાદડયુ ં ઉજવી રહ્યો ંં એટલે પાંચ
દદવસ તો આમ જ ચાલશે.
આમ ર્રતાં ધનતેરસ આવી. એ દદવસે અમે ધન ધોવાને બદલે માત્ર બાર્ી બીલો જ ધોઈ ર્ાઢીએ
છીએ. દદવાળી પણ ઘરવાળી આવે ને જાય એમ ગઈ. નવા વષકના દદવસે ઇસુલિસ્તની માિર્
ભગવાનને પ્રાથકના ર્રી, 'હે પ્રભુ, આ લોર્ોને માિ ર્રી દે જે, ર્ારણ આ લોર્ો એ નથી જાણતા ર્ે,
સભ્યતા શું છે .
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