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પ્રસ્ત િન   

– ડો. કનક ર િળ 
 

તખતેશ્વરદ દ ની તળેટીમ ાં 
રુડુાં ભ િેણ ુરે લોલ! * 

મારાાં બે ફરદયાાં: 

    પ્રવીણભાઈ ભટ્ટ સાથ ેઇન્ટરનેટ મારફત ત્રણેક વર્ષોથી ઓળખાણ. તેમના ફોટોશોવપિંગના પ્રયોગોથી ઉપજાવેલી ળચત્ર 

વવળચત્ર છળબઓ પહલેાાં  જોઈન ેમજો આવ્યો. પણ તે એક સારા લેખક છે અન ેતે પણ 'ગાાંધીછાપ' લોકભોગ્ય બોલીમાાં 
વાત્ ાં કરે છે; તેની જાણ તો હમણાાં થઈ. તેમના 'સાંભારણાાં' મથાળા હિેળ આલખેાયેલા નાનપણના પ્રસાંગો અન ેવ્યક્તત 

વણણનો મને સ્પશી ગયાાં. તેમાાં 1930-1950ના ગાળાના ભાવનગરી સમાજનો માહોલ છે. ફરી દેખાય નહીં  તેવા કસબો અન ે

કસબીઓ છે. દ વનયાએ ગાાંડા બનાવી દીધેલા પણ મનોમન મસ્તીમાાં રાચતા,   અન ે  જેને સમાજે જીરવી લીધેલા, તેવા 

લોકો છે. રદવાળી અન ેહોળીનાાં ઉજવણાાં છે . અન પમ ડ્રીંતસની મસાલા સોડા છે, અને ભાવસારના બદામ રોટલા છે  .એમ 

કહો કે લેખકે ભાવનગરનો પ્રખ્યાત 'નરોત્તમનો ચેવડો' અન ે ‘વશહોરના ફાડલેા દૂધના મીિા પેંડા ’  શબ્દોમાાં ખડા   કરી 

દીધા   છે. 

     મારો તો જન્મ અન ેઉછેર અમદાવાદમાાં જ પણ મારી રગોમાાં લોહી તો   1917થી ભાવનગરવાસી વડવાઓન ાં.  રદવાળી 

અન ેઉનાળાની રજાઓ આવ ેઅન ેમહાશાંકર દાદા મને ભાવનગર તેડાવી લ્યે  . સમજણો થયો તયારથી - એટલે ૧૯૩૬થી 

(ઉ. વર્ષણ ૬)   ૧૯૪૭ નો તે ગાળો - એટલે પ્રવીણ ભટ્ટની આપકથનીનો ગાળો. એ કથાએ ગત વર્ષોની યાદો તાજી કરાવી. 

જ સબ ઘરડયાળી, નટરાજ વસનેમા, ભાવનગરી ગાાંરિયા, બ ાંદી લાડ , રદવાળીનાાં  ચીની દારૂખાના, રામવાડીમાાં નાતનાાં  જમણો, 

સોનીઓ, દરજીઓ, શેરડી પીિનો જ વાન ળચત્તભ્રમ ગાાંડો,  ઉકરડાની દ ગંધ …..  તે બધ ાં.  

    ભાવનગરી ઓળખ આપતાાં પોરહ ચડ.ે અમદાવાદી શબ્દ સાાંભળતા લોકો ગજવા પર હાથ મકૂી દે અન ેમનમાાં કહ ે

'અમદાવાદી હરામજાદી’.   ભાવનગરીને મળે તો ફટ દઈન ેમોઢે ક્ય’ે – “અરે તમેતો ભાનવગરના હ,ે હ,ે હ"ે! પણ ભાન તેમને 

નથી કે  " સરસ્વતીચાંદ્ર" વાતાણ ભાવનગરમાાં ગોવધણનરામન ેસઝૂી,  લ્યો હાલી મળ્યા.ભસે છે. કેસે ભાનવગરના  “  
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     ખેર, ભટ્ટજીનાાં  લખાણો સ રેશભાઈ જાનીન ેમોકલ્યાાં. તે કહ,ે "  આની તો ઇ-બ ક બનાવીએ. પણ શાકભાજી છાબડીમાાં 

સાફસ ફ કરીને દ્યો તો લીલો મસાલો મફતમાાં હ ાં નાાંખ ાં ,”  મારેતો ગ જરાતી જોડણીનાાં  ધાાંવધયાાં.  મારા અમદાવાદી માસ્તરોએ 

અંગ્રેજીના સ્પેળલિંગ માટે ઉપાડા લીધેલા  ( સરકારી ગ્રાાંટ મળતી હતી) પણ ગ જરાતી જોડણી   જેમ ફાવે તેમ લખો. -હ્રસ્વ 
દીઘણ ઓલ્યા ઊંઝાવાળા જાણે. તો આપણા 'જોડણી સમ્રાટ' વલીભાઈ મ સા વ્હારે ધાયા અન ેબધ ાં િીકિાક કરી દીધ ાં. વળી 

‘વેબ ગ ર્જરી’ પર ધારાવારહક રીતે આ સાંભારણાાં પ્રકાવશત પણ થયા.   

    તો મોટાભાઈ, આ છે બધો પરતાપ પ્રવીણભાઈ-વલીભાઈ-સ રેશભાઈનો અન ે‘વેબ ગ ર્જરી’નો. નાત નાતન ાં  જમે.... 

સાભાર – 

કનકભ ઈ ર િળ (ભ િનગરી) 

પોટટલેંડ ઓરરગોન,અમેરરક   

 

  1724માાં રાજા ભાવવસિંહજીના હસ્ત ેભાવનગરનાાં  તોરણ બાંધાયાાં, એટલે  નામ ભાવનગર. પણ લોક ભાર્ષામાાં 

હ લામણ  નામ ‘ભાવેણ ાં’  બહ  મીઠ ાં લાગ.ે  
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લેખક સ્િ-પરરચય 
 

 

     )‘વેબગ ર્જરી’ના રવવવારી સારહતય વવભાગમાાં આવતી રહતેી વવવવધ સારહતયપ્રકારોની શે્રણીઓમાાં આજરોજથી ‘સાંભારણાાં’ 
શીર્ષણકે એક નવીન શે્રણીનો પ્રારાંભ કરતાાં ‘વેગ ’ સારહતયસવમવત આનાંદની લાગણી અન ભવે છે. આ શ્રેણીના લખેક શ્રી પ્રવીણ 
ભાન શાંકર ભટ્ટને ‘વેગ ’ફલક ઉપર આપણે સહર્ષણ આવકારીએ છીએ. તેઓશ્રીને આપણે વમતભાર્ષી શબ્દોમાાં ઓળખીએ. 
ભાવનગરમાાં વસવાટ કરતા તેઓશ્રીએ પ્રાથવમકથી વમકેવનકલ એન્ન્જવનયરીંગના રડપ્લોમા સ ધીન ાં વશક્ષણ સ્થાવનક જ પણૂણ ક્  ં
હત  ાં. એમણે અભ્યાસ દરવમયાન અને ગહૃસ્થ જીવનમાાં જે કાંઈ અન ભવો મેળવ્યા તેમને પોતાની આગવી રમ જી શૈલીમાાં અતે્ર 
પોતાની ‘સાંભારણાાં’ કૃવતમાાં વ્યતત કયાણ છે. ‘વેગ ’ના ફલક ઉપર તેઓશ્રીન ાં પ્રથમ પદાપણણ થઈ રહ્ ાં છે. આ કૃવત પાિવવા 
બદલ પ્રવીણભાઈને તથા ‘વેગ ’ અને એમની વચ્ચ ેમધ્યસ્થી તરીકેની ભવૂમકા ભજવવા બદલ સન્માનીય ડૉ. શ્રી કનક રાવળન ે
ધન્યવાદ આપવામાાં આવ ેછે. – ‘વેગ ’ સારહતયસવમવત(    

       મારો જન્મ એક મધ્યમ વગણના ક ટ ાંબમાાં થયો હતો.   આમ અમે ભાવનગરના જ કારણ કે, લગભગ સો વરસથી અમે  

ભાવનગરમાાં રહીએ છીએ.  મારા વપતાશ્રી ભાન શાંકર વશવશાંકર ભટ્ટ મળૂ ઉમારાળાના અને તે ઉમરાળાના કકા મકા ભટ્ટ 

કહવેાતા.  ઉમરાળા ભાવનગર પાસે આવેલ ાં એક ગામ છે.  દરેક ક ટ ાંબને એમના પવૂણજોથી માાંડીને વ્યક્તત સ ધીનો એક આંબો 

કહવેાતો. સદીઓ પહલેાાં મ ળરાજ સોલાંકીએ કાશીથી બ્રાહ્મણો યજ્ઞ માટે બોલાવેલા. યજ્ઞ પ રો થયા પછી એ બ્રાહ્મણો એ 

ગ જરાતમાાં જ વસવાટ કરેલો અને રાજાએ તેઓને રહવેા માટે જમીન આપેલી.  દાખલા તરીકે અમે ઔરદચ્ય અળગયારસે જે 

અળગયારસો બ્રાહ્મણો હતા,  તેના વાંશજો અમ ેએમ માની શકાય.  તેમાાં કકજી મકજી(કકા મકા) ભટ્ટ ના અમે વાંશજો. (કમળાકર 

– શ્રીકાંિ – પ્રેમજી – ધનજી – દેવા – મોટા – વશવશાંકર – ભાન શાંકર - અને છેલ્લે – હ ાં  પ્રવીણક માર).   
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        મારા વપતાશ્રી ભાવવસિંહજીના વખતમાાં ખાનગી ખાતામાાં નોકરી કરતા અને તયારબાદ લગભગ તેમણે ધરડયાળનો 
ધાંધો શરૂ કયો. એંશી એંશી વર્ષો પહલેાાં કરતાાં પણ વધારે વરસ પહલેાાં ભાવનગરની શરાફ બઝાર એટલે કે અતયારે 

મહાતમાગાાંધી રોડ પર દ કાન ટ્રાવેલર વોચ ક ૂના નામે શરૂ કરેલી. 

      હવ ેરહી મારી વાત. હ ાં પ્રાથવમક શાળા નાંબર ૪ મહાજનનો વાંડો રૂવાપરી ગટેપાસે આવેલી સ્ક લમાાં ભણતો તયાર પછી 

એ.વી. સ્કલૂમાાં  માધ્યવમક અભ્યાસ કયો, અને ધોરણ આિથી દસ આલ્રેડ હાઇસ્કલૂમાાં ભણ્યો. કોલેજકાળ ૧૯૫૭ થી શરૂ થયો. 

સર પી પી ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ સાયન્સમાાં ઇન્ટર સ ધી અને ૧૯૬૧ થી સર ભાવવસિંહજી પોળલટેકવનક ઇન્સ્ટીટય ટ માાં રડપ્લોમા 

વમકેનીકલ એન્ન્જવનયરીંગ સખે દખે પ ર ાં ક્ ણ. સખે દખે ન ાં કારણ મેં ભણવામાાં ખાસ ધ્યાન ન આપ્્  અને બીજી પ્રવ્ર વત્તઓ  વધ  

કરી.ડી.એમ. ઇ ની રડગ્રી મેં કોઇ જગ્યાએ લખી નથી કારણ કે મેં કદી નોકરી જ કરી નથી ફતત શરૂઆત ઉધનામાાં આવેલી 

એક ફેતટરીમાાં કરી  અને ચાર મરહનામાાં રાજીનામ ાં !   

         ભણતર થી માાંડીને અતયાર સ ધી હ ાં કદી પણ વ્યાવહારરક નથી થઇ શક્યો એ મારી નબળાઇ છે. હ ાં કદી પણ પૈસા 

ભેગા ન કરી શક્યો. જો કે મને એનો ખાસ પસ્તાવો નથી કારણકે જીવનના વવવવધ સમયે વવવવધ પ્રકારનાાં કામ કરીને 

વવવવધ જ્ઞાન મેળવ્્ ાં અને બસ મજા કરી, અને મજા કર  છાં.   મારાાં સાંભારણાાં ફતત નાનપણનાાં આપલેાાં છે. સ્કલૂ અન ે

કોલેજ સમયના અને તયારબાદ લગ્નજીવના બીજા ઘણા પ્રસાંગો છે,  જે રસપ્રદ અને રમ જી છે. સમય મળે તે પ્રમાણે બીજા 

પ્રસાંગો બીજા ભાગ રૂપે આપવાનો વવચાર છે. મારા વવરે્ષ વધ  ઘણ ાં લખી શક ાં એમ છાં. પણ એ કાંટાળાજનક લખાણ લખવાન ાં 

માાંડી વાળીને અહીં પ ર ાં કર ાં  છાં.  

લેખકન ાં સાંપકટ  સતૂ્રો : 
ઈ મેઈલ - Pravin Bhatt <pravinbhatt63@gmail.com> 

ફોન – ૦૨૭૮ ૨૫૭૨૫૨૦ )LL), ૯૪૨૮૮ ૫૪૬૩૬ )Mob.) 

સરનામ ાં :  

પ્રિીણ બી. ભટ્ટ 

૧૬૦૨, રમણનગર સોસાયટી, ગ ર ક ળ પાછળ, સરદાર નગર શોપ, ટ્રાવેલર એન્ટરપ્રાઈઝ, FF1 ળબઝનેસ સેન્ટર, ઘોઘા ગેટ, 

ભાવનગર – ૩૬૪ ૦૦૧, ગ જરાત, ભારત       
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વિતેલ ાં િર્ષોન ાં સાંભ રણ ાં- સ્ુરણ  
       ઇન્ટરનેટ દ્વારા મારા ઉપર એક મેઈલ આવી. ગ જરાતીમાાં હતી. આ લખાણની મારા પર અદ્ભુત અસર થઈ. એ 
કાવ્યમય લખાણ મને બહ  જ ગમી ગ્ ાં. લખાણ કવવ શ્રી રમેશ પારેખન ાં હત ાં. વાાંચવા જેવ ાં છે.                                                        

નાનપણમાાં બોરાાં વીણવા જતા.  
કાતરા પણ વીણતા.  

કો’કની વાડીમાાં ઘસૂી ચીભડાાં ચોરતા.  
ટેટા પાડતા.  

બધા ભાઈબાંધો પોતાનાાં ળખસ્સાાંમાાંથી  
ઢગલી કરતા ને ભાગ પાડતા-  

-આ ભાગ ટીક નો.  
-આ ભાગ દીપ નો.  

-આ ભાગ ભવનયાનો, કવનયાનો…  
છેવટે એક વધારાની ઢગલી કરી કહતેા-  

‘આ ભાગ ભગવાનનો!’  
સૌ પોતપોતાની ઢગલી ળખસ્સામાાં ભરતા,  

ને ભગવાનની ઢગલી તયાાં જ મકૂી  
રમવા દોડી જતા. ભગવાન રાત ેઆવે, છાનામાના  

ને પોતાનો ભાગ ખાઈ જાય - એમ અમે કહતેા. પછી મોટા થયા.  
બે હાથે ઘણ ાંય ભેગ ાં ક્ ;ં   

ભાગ પાડયા - ઘરના, ઘરવખરીના,  
ગાય, ભેંસ, બકરીના.  

અને ભગવાનનો ભાગ જ દો કાઢયો? રળબશ! ભગવાનનો ભાગ?  
ભગવાન તે વળી કઈ ચીજ છે? સ ખ, ઉમાંગ, સપનાાં, સગાઈ, પ્રેમ-  
હાથમાાં ઘણ ાં ઘણ ાં આવ્્ ાં… અચાનક ગઈ કાલ ેભગવાન આવ્યા;  

કહ ે: લાવ, મારો ભાગ… મેં પાનખરની ડાળી જેવા  
મારા બે હાથ જોયા- ઉજ્જ્ડ.  
એકાદ સકૂ ાં તરણ ાંયે નહીં.  

શેના ભાગ પાડ ાં ભગવાન સાથે?  
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આંખમાાં ઝળઝળળયાાં આવ્યાાં,  
તે અડધાાં ઝળઝળળયાાં આપ્યાાં ભગવાનને. વાહ! - કહી ભગવાન મને અડયા,  

ખભે હાથ મકૂ્યો,  
મારી ઉજ્જ્ડતાને પાંપાળી,  

મારા ખાલીપાન ેભરી દીધો અજાણ્યા માંત્રથી. તેણે પછૂય ાં : ‘કેટલાાં વરસનો થયો ત ાં?’  
‘પચાસનો’ હ ાં બોલ્યો  

’અચ્છા…’ ભગવાન બોલ્યા : ‘૧૦૦ માાંથી  
અડધાાં તો તેં ખરચી નાખ્યાાં…  

હવ ેલાવ મારો ભાગ!’  
ને મેં બાકીનાાં પચાસ વરસ  

ટપ્પ દઈન ેમકૂી દીધાાં ભગવાનના હાથમાાં!  
ભગવાન છાનામાના રાત ેએનો ભાગ ખાય.  

હ ાં હવ ેતો ભગવાનનો ભાગ બની પડયો છાં અહીં.  
જોઉં છાં રાહ-  

કે ક્યારે રાત પડે  
ને ક્યારે આવે છાનામાના ભગવાન  
ને ક્યારે આરોગે ભાગ બનેલા મને  

ને ક્યારે હ ાં ભગવાનનાાં મોંમાાં ઓગળતો ઓગળતો… 

      ભાઈબાંધની વાત આવી. વાડીમાાંથી ચોરવાની વાત આવી. ભાગ પાડવાની વાત આવી. અન ેમારાાં જૂનાાં સાંસ્મરણો  
યાદ આવવા લાગ્યાાં.  અમ ેપણ વાડીમાાંથી નરહ, પણ બાંગલાઓના પ્લોટમાાંથી આ બધ ાં ચોરવા જતા. સ્કલૂના દરવાજે  
હાથ અડકાડીને અમે આ બધાાં પરાક્રમ કરવા નીકળી જતા. શ્રી રમેશ પારેખની વાતની જેમ અમે અમારા ગામ ભાવનગરમાાં 
વશશ વવહાર અખાડામાાં બેસીન ેચોરેલાાં જમરૂખ, દાડમ, કાતરા,  આંબળાાં, કાચી કેરી વગેરેના ભાગ પાડતા એ બધ ાં  યાદ 
આવ ેછે; પણ શ્રી રમેશ પારેખે કહ્ ાં તેમ ભગવાનનો ભાગ જ દો નહોતા પાડતા, બસ એટલો જ ફરક. મારા સ્મરણપટ 
પર બધાાં જૂનાાં સાંસ્મરણો ઉભરાવા લાગ્યાાં અન ેથ્ ાં કે લાવ થોડ ાં લખવા તો  દે ... પણ મારી કમજોરી એ કે હ ાં સારહત્તયક  
કે કાવ્યમય ભાર્ષાવવહોણો કઈ ભાર્ષામાાં લખી શક ાં? ખેર, જે હોય તે મારે લખવ ાં છે તો ખર ાં જ….  અન ેઆ રીતે લખવાન ાં 
શરૂ ક્ .ં પરૂ ાં થાય કે ન થાય, ભાર્ષાનો કોઈ લય સચવાય કે ન સચવાય, ભાર્ષાનો કોઈ ઢાંગધડો રહ ેકે ન રહ;ે  જે હોય 
તે  બસ લખવ ાં તો છે જ. લખવાની શરૂઆત કરી.  થોડ ાં લખ્્ ાં  -  વાાંચી જો્ ાં  -  મને બહ  જ મઝા આવી. હવે તો 
લખ્યે જાઉં છાં અન ેમઝા આવતી જાય છે. 
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     કોઈપણ કવવ, વાતાણકાર જે કાાંઈ લખ ેતયારે તે પહલેાાં તો એન ેપોતાન ેજ એની રચનામાાં આનાંદ આવ.ે તે જ એ, 
ગમ ેઅને પછી  બીજાન ેવાંચાવ.ે  કોઈપણ વાદ્યવાદક કલાકાર કે ગાયક કલાકાર ્યારે વાદ્ય વગાડતો હોય કે ગાતો હોય 
તયારે તે પોત ે તેની રચનાનો આનાંદ માણતો હોય છે. એ જ પ્રમાણે કોઈ ળચત્રકાર એની રચનાની પહલેા મઝા માણે છે. 
જો મઝા ન આવ ે અન ેતેમાાં તેન ેસાંતોર્ષ ન થાય તો તે ળચત્ર ભ ૂાંસી નાખ.ે   

શરૂઆત 
  
   તમને એટલ ાં જણાવી દઉં કે  મારા લખેલા આ બધા પ્રસાંગોમાાં કોઈ પણ ફેરફાર કે ઉમેરો કયો નથી, પણ જે વાસ્તવવક 
પ્રસાંગો અન ેબનાવો બન્યા અન ેમેં અન ભવ્યા તે જ પ્રસાંગો આબેહબૂ લખવાનો પ્રયતન કયો છે. 

 
ડાબેથી - હ ાં અને મારો નાનો ભાઈ બાબો – ્યોતીન્દ્ર. વચ્ચ ેમારી ભત્રીજી છે.                                                           
જે અતયારે  દાદીમા છે. મારા ભાઈને ૬૫ પરૂાાં થયા છે અન ેએ પણ દાદા છે. 

     સાંભારણાાં ્યારે  લખેલ ાં  તયારે મારો ભાઈ અન ેભત્રીજી જીવવત હતાાં, પણ અતયારે બન્ને નથી. 
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    મારી પાસ ેજૂના સમયના કેટલાક ફોટાઓ છે. એમાાંથી થોડા આ લખાણમાાં ઉમેરવાનો વવચાર છે અને તે લખાણની 
સાથ ેપ્રસાંગોપાત એ ફોટાઓ મકૂતો જઈશ.       

૧૯૫૦ ભાવનગર એ જમાનાની શેરીઓનો સમય : 

       મારી ઉંમર લગભગ આિ કે નવ વરસની હશે. અમ ેભાવનગરમાાં શહરેના હાદણ વવભાગમાાં એટલે કે જૂના શહરેના 
ગીચ રાણીકા વવસ્તારમાાં કાંસારા શેરીમાાં રહતેાાં હતાાં. આમ તો કાંસારા શેરી કહવેાય, પણ આ શેરીમાાં લગભગ બ્રાહ્મણોનાાં 
ક ટ ાંબો વધારે હતાાં. દા.ત. ગૌરીશાંકર ભટ્ટ જે ગૌરીશાંકર સોટણર નામે ઓળખાતા. તેવી જ રીતે મળૂશાંકર (ભટ્ટ) પણ સોટણર 
તરીકે ઓળખાતા. રેલ્વેમાાં ચાલ  ગાડીએ ટપાલ સોટીંગ કરવાનો  પોસ્ટનો સ્પેશ્યલ ડબ્બો રહતેો. આમ તેઓ પોસ્ટની આ 
નોકરીના કારણે સોટણર તરીકે ઓળખાતા. બીજા વવશ્વનાથ કરૂણાશાંકર ભટ્ટ જે વવશ્વનાથ થાણદાર તરીકે ઓળખાતા. મારા 
વપતા ભાન શાંકર વશવશાંકર ભટ્ટ જે ભાન ભાઈ ઘરડયાળી તરીકે ઓળખાતા. શેરીના નાકે દ લણભજી ભટ્ટ જે દ લણભજી ફોજદાર 
તરીકે ઓળખાતા. મારી બા મ તતા – પણ શેરીમાાં બ્રાહ્મણ ક ટ મ્બોમાાં પાાંચ મ તતા હતી. જેમાાં મારી બા મ તતા જે મ તતા 
ઘરડયાળીના નામ ેઓળખાતી. શેરીમાાં મારા ઘરની સામ ેજે મ તતા હતી તે  મ તતા સોટણર તરીકે ઓળખાતી.  અમારા 
ફળળયામાાં ઉપર બીજે માળે રહ ેતે મ તતા  માાંજરી. એની આંખો માાંજરી હતી અને નીચ ેરહતેી તે મ તતા જાડી, જે ખરેખર 
બહ  જ જાડાાં હતા. અન ેપાાંચમાાં નાંબરની મ તતા  થાણદાર.                                                                                                                           

 
મારા મોટા ભાઈ મ ક ાંદના લગ્ન વખત ેમેં પાડલેો ફોટો.  

જમણી બાજ  છેલ્લ ેમ તતામાસી - જાડાાં ઊભાાં છે. 
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       અમન ેજનોઈ આપેલી જે મારા મોટા ભાઈ નવલભાઈના લગ્ન પ્રસાંગ ઉપર આપેલી.  ડાબેથી -  ઝાાંખાાં ઝાાંખાાં 
દેખાય છે તે મારાાં બા, મારો નાનો ભાઈ બાબો, મારો ભાણેજ એ પણ બાબો તનેી પાછળ મારી ભાણેજ મોટી બેબી જે 
મારા કરતા સાત જ રદવસ નાની છે અન ેઅચાનક લાંબ  થઈ ગયેલો હ ાં!    

કાંસ ર  લોકો 
       કાંસારા લોકો શેરીના છેવાડ ેરહતેા હતા. એ લોકો ઘરની (અંદર ઘરમાાં ઘણી ગરમી હોવાથી) બહાર ત્રાાંબાનાાં વાસણો 
– હાાંડા, ઘડા, બેડાાં  અને મોટાાં તપેલાાં પર લાકડાની હથોડી વડ ેટીપી ટીપીને મોટાાં ટપકાાં પાડતા. નીચે આધારમાાં વવવશષ્ટ 
પ્રકારન ાં એક ટેકણ રાખતા. સવારે કે બપોરે આ ટીપવાનો અવાજ અવવરત આવતો. એમાાં સ્પાંદનોનો એક પ્રકારનો વનયવમત 
લય રહતેો અને અમને એ કદીપણ નડતો નરહ, પરાંત    એ સાાંભળવાનો  આનાંદ આવતો. કાંસારા લોકોનાાં નામ તો ભલૂી ગયો 
છાં, પણ એકબેમાાં ત  લસી કાકા અને એમના મોટાભાઈના દીકરા બીંગલન ાં  નામ યાદ છે. બીંગલ સાચ  નામ નરહ હોય, પણ 
અમે તેને બીંગલ કહતેા! તેના ઘરની સામે એક મ ળજી નામનો કલી )કલાઈ( કરવાવાળો રહતેો. તેની બાન ાં નામ સાંતોકબને 
હત  ાં. તે બહ  જાડાાં હતાાં તે મને યાદ છે. મ ળજીભાઈને એક ચાર વ્હીલની લારી હતી. એમાાં એક ધમણવાળી પહોળી વવવશષ્ટ 
પ્રકારની સગડી રહતેી. ધમણ ચામડાની બનાવેલી હોય છે, જેમાાં ઉપરના ભાગમાાં એક લાકડાનો દાાંડો ફીટ કરેલો હોય; જે 
ઉપરનીચે કરવાથી ધમણ ફૂલે અને સાંકોચાય તથા કોલસાની સગડી ઝગ.ે મ ળજીભાઈ કલીકર કહવેાતા. એ બધા લત્તામાાં 
લારી લઈને ફરતા અને બોલતા જાય...  કલી કરવાની... વા…..સ……ણની કલી…ઈ ઈ ઈ ઈ ઈ.... 

      એ વખતમાાં સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલનાાં વાસણો નહોતાાં. વપત્તળ, ત્રાાંબ ાં અને ખાસ પ્રસાંગોમાાં જમણન વસલ્વરનાાં વાસણો 
વાપરવામાાં આવતાાં. ત્રાાંબા કે વપત્તળનાાં વાસણોમાાં અંદરની બાજ એ કલાઈ કરાવવી પડતી, જેથી ખોરાકમાાં ઝેર ન ચડ.ે કલાઈ 
એક જાડી સાાંકડી પટ્ટીના ગ ૂાંચળામાાં હોય. વાસણને તપાવીને લાલચોળ કરવામાાં આવત ાં, પછી તેમાાં નવસારનો ભ ક્કો 
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ભભરાવવામાાં આવતો; એટલે ખબૂ ધ માડો થતો અને એક વવવશષ્ટ પ્રકારની વાસ પેદા કરતો.  તયારબાદ કલી તેના પર 
હળવેથી એક બે લસરકાથી ઘસતા. કલઈ પીગળી જતી જેને એક ગાભાની મદદ વડ ેતેને બધે પ્રસરાવવામાાં આવતી. આ 
એક અન ભવ અન ેકાબળેલયતન ાં કામ હત  ાં. આ ગરમ વાસણને એક પાણી ભરેલા વાસણમાાં બોળી દેવામાાં આવત ાં, જેનો છમ્મ્મ 
એવો અવાજ આવતો. પછી કામ પ ર ાં થાય, તયારે બધા વાસણોન ાં વજન કરવામાાં આવત ાં. અમ ેઆ વજનના કાયણમાાં ખાસ 
ધ્યાન આપતા, જેથી કાંઈ ગડબડ ના થાય. ભગાના બાપા મ ળજી (એના દીકરાન ાં નામ ભગો હત  ાં.) ભાઈ રાતે્ર ઘરે  જમી 
કારવીને લારી બરોબર સાફ કરીને તેના ઉપર ગોદડ ાં પાથરીને સઈૂ જતા. એ વખતમાાં રૂનાાં ઓશીકાાં વાપરવાાં પાલવે એમ 
નહોતાાં, એટલે જૂના અને ફાટેલા કપડાના ટ કડા ભરીને ઓશીકાાં બનાવતા. વળી બીજી વાત એ કે ઓશીકાન ાં કવર જૂના 
પેન્ટના પાઈજામાાંથી જ બનાવવામાાં આવત ાં. પેન્ટના પાઈજાનો ઉપયોગ થેલી બનાવવામાાં પણ થતો.   

ગ ાંડ ઓની ખ વસયતો અને ભ િનગર 
  

      શેરીની બીજી ઘણી વાતો છે, જે વખત આવતાાં વચ્ચે વચ્ચ ેવવસ્તારથી કહીશ.                                                       

      બીજાાં થોડાાં ક ટ ાંબો દરજી કોમનાાં હતાાં, જેમાાં ઝવેરકાકા, નાન ભાઈ દરજી વગેરે.  બીજો વળી ભોપલો દરજી. એના 
બાપાન ાં નામ રામજીભાઈ. જે ગાાંડા હતા. એમની ખાવસયત જાણવા જેવી છે.  એ લગભગ શાાંત રહતેા, પણ જો ગ સ્સો ચડયો 
તો સાાંભળવી ન ગમે તવેી હવામાાં ગાળોનો વરસાદ વરસાવતા. બીજ ાં તે આખો રદવસ અને રાત જમણા હાથની વનદેવશકા 
આંગળી વડ ેરદવાસળીના બાકસ ઉપર ટક ટક અવાજ કયાણ કરતા. આ સ્પાંદનો વચ્ચ ેબેથી ત્રણ સેકાંડનો વવરામ રહતેો. રાવત્રના 
મોડથેી ત્રીજા શોમાાં રફલ્મ જોઈને એક-દોઢ વાગ ેઅમે શરેીમાાં નીકળતા, તયારે આ અવાજ અમને અચકૂ સાભળવા મળતો. એ 
્યારે કોઈકવાર રસ્તામાાં ચાલતા હોય, તયારે ઈલેતટ્રીકના થાાંભલા ઉપર કે કોઈ મકાન પાસે ઊભા હોય તો દરવાજાના લાકડા 
પર આ ટક ટક કરતા. આ કાયણક્ર્મ એમના જીવનના અંત સ ધી તેમણે જાળવી રાખલેો. 

      ગાાંડાની વાત થઈ, તયારે ગાાંડા વવરે્ષ થોડી વધ  વવગતો મારે આપવી પડશે.                                                                                                                                                                                       

        અમાર ાં ગામ ભાવનગર એ ત્રણ બાબતો માટે પ્રચળલત છે. ભાવનગર એટલ ેગાય, ગાાંડા અન ેગાાંરિયાન ાં ગામ! 
સામાન્ય રીતે ગાય તો ભારતના દરેક શહરેના રસ્તા પર રખડતી જોવા મળે છે, પણ ગાાંડા માટે ભાવનગર કેમ પ્રખ્યાત? 
એન ાં કારણ કહ ાં. ભાવનગર ટવમિનસ સ્ટેશન છે. પછી રેલગાડી આગળ ન ચાલે, કારણ કે આગળ દરરયો છે એટલે આગળ  
ચાલે તો દરરયામાાં પડી જાય! મને લાગે છે કે એટલે જ ટવમિનસ કરેલ ાં હશ.ે ભાવનગર સ્ટેશને આવતી બધી ટે્રઈનોમાાં દરેક 
સ્ટેશનથી રેલ્વેવાળા કાંટાળીને ગાાંડાઓને ડબ્બામાાં ચડાવી દે અને છેલ્લ ેભાવનગર સ્ટેશન આવે, તયારે બધા ગાાંડા ઊતરી જાય. 
હવ,ે એ બધા ગાાંડાઓ ઘોઘા દરવાજે ભેગા થાય અને પછી શહરેના જ દા જ દા વવસ્તારોમાાં મન પડ ેતયાાં ચાલ્યા જાય. પણ 
પાછા ઘોઘા દરવાજે તો આવી જ જાય. એન ાં કારણ એ કે વસિંધી લોકો આ ગાાંડાઓની સેવા કરે, તેમને ખાવાન ાં આપે, કપડા 
પહરેાવે, નવડાવે, વાળ વધી ગયા હોય તો હજામત પણ કરાવે. વશયાળો હોય તો રાતે્ર ગરમ ધાબળા ઓઢાડવા આવ.ે ઘણા 
લ ચ્ચા લોકો તેની પાછળ જ હોય  વસિંધી લોકો ધાબળા ઓઢાડ ેઅને આ લ ચ્ચાઓ ઓઢાડલેા ધાબળા લઈ લવેાન ાં કામ કરે. 
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અમે રદવસે આ બધા ગાાંડાઓને વવવવધ લેઈટેસ્ટ ડ્રસેમાાં દરરોજ જોઈએ. એ ડ્રસેમાાં સ્ત્રી કે  પ ર ર્ષનો ભેદ રહતેો નરહ. અમારી 
ઘરડયાળની દ કાન બજારમાાં ઘોઘા દરવાજે જ હતી અને ૧૯૫૩થી આ દ કાન હતી, એટલે ભાવનગરની બજાર વવર્ષે અકબાંધ 
મારહતી મારી પાસે છે  

     ભાવનગરમાાં નવા ગાાંડા કે ગાાંડીની એન્ટ્રી થાય એટલે અમને ત  રત જ ખબર પડી જાય કે આ નવી એન્ટ્રી છે. બધા 
ગાાંડાની ખાવસયત તો ન કહી શકાય, પણ થોડાક ગાાંડાની વવવશષ્ટતા કહવેાન ાં મને મન થાય છે. જો કે મારા માનવા પ્રમાણ ે
દરેક માણસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાાં કે થોડાઘણા અંશે ગાાંડપણ ધરાવતો હોય છે. આ સવણસામાન્ય વાત છે, પણ કોઈ માનવા 
તૈયાર નરહ થાય. ્યારે કોઈ માણસ એમ કહ ેકે બધા માણસો ગાાંડા થઈ ગયા છે, તયારે એમ સમજવ ાં કે એ ભાઈન ાં છટકી ગ્ ાં 
છે.                                                                                                                                 

      હવે થોડા ગાાંડાની વાત કરીએ..                                                                                                     

       એક ગાાંડો જેને અમે મોરલો કહતેા, એની ખાવસયત એ કે એ બ ેપાતળા પથ્થર કે લાદીના ટ કડા લ,ે એકને હાથમાાં 
જમીનને સમાાંતર રાખ ેઅને બીજો ટ કડો તેની ઉપર કાટખણૂે રાખ ેઆ બનાવેલ ાં સાધન એક કેમેરા તરીકે એ સમજે. તયાર બાદ 
એક પોતાની વનદેવશકા આંગળી ઊભા ટ કડા ઉપર હળવેથી અડાડ.ે તયારબાદ પોતાની પોળઝશન બરોબર ગોિવે અન ેએતસપટણ 
કેમેરામેનની અદાથી ક્સ્થર રહીને આંગળીથી ન્તલક કરે. આ કાયણ પરૂ ાં થાય એટલે એક પણ ક્ષણનો વવલાંબ કયાણ વગર ચાલતો 
થાય. વળી પાછો થોડ ેદૂર જઈને આજ રીતે ફોટો પાડ.ે આ અમે ઉતસ કતાથી અને રસપવૂણક જોતા.                        

       અમારા શહરેમાાં એક બોબી હતી! બોબી એટલે પેલી રફલ્મની એતટે્રસ બોબી નહીં. આ તો ભાવનગરની બોબી.                                                                                                                      
આ બોબી (જેન ાં ખર ાં નામ જાણવા નથી મળ્્ ાં) પહલેાાં કલેતટર કચેરીમાાં નોકરી કરતી હતી. પણ ધીરે ધીરે તેની માનવસક 
અવસ્થા બગડતી ગઈ અને સાંપણૂણપણે ગાાંડી થઈ ગઈ. તેને પોતાન ાં ઘરન ાં ઘર ખર ાં, પણ આખો રદવસ બહાર જ હોય.  

      ગાાંડા માણસોમાાં  એક સામ્યતા હોય છે. તેઓ એક તો બીડી પીવાન ાં શરૂ કરી દે છે અને બીજ  તે લોકો ગમે તેટલા 
સભ્ય સમાજના હોય તો પણ અપશબ્દોથી સભર ગાળો બોલવા માાંડ ેછે. આ સામ્યતા સ્ત્રી અન ેપ ર ર્ષ બને્નને લાગ  પડ ેછે. 

એ સ યકલોનો જમ નો 
 

      એ વખતમાાં બાઈક કે સ્કટૂર બહ  જ ઓછાાં જોવા મળે. ફતત સાયકલનો જ વપરાશ હતો, એટલે બજારમાાં સાયકલોની 
લાઈનો હોય. વળી જે સ્કટૂર અન ેબાઈકન ેકાયદા લાગ  પડ ેછે તયારે તે જ કાયદાઓ સાયકલને લાગ  પડતા. દા.ત. સાયકલન ે
નાંબર પ્લેટ જરૂરી હતી. ડબલ સવારી પણ ગ નો ગણાતો. રાતે્ર લાઈટ પણ જરૂરી, જેમા સાધારણ માણસો કેરોસીનનો ઉપયોગ 
આ વાટવાળી લાઈટમાાં થતો અને સાયકલ વેચવાની દ કાને આ કેરોસીનવાળી લાઈટ મળતી. આ લાઈટ સ્પ્રીંગ વાળી રહતેી 
જેથી ખાડા ખડીયામાાં તેને આંચકા ઓછા લાગ.ે બીજા પ્રકારની લાઈટ ઈલેતટ્રીક લમે્પવાળી મળતી.  સાયકલન ાં આગલ ાં  વ્હીલ 
ફરે તયારે ચાલ  થાય તેવો ડાયનેમો લગાડતા. આ ડાયનમેો ટાયર સાથે દબાણથી લગાવવામાાં આવતો,  જેથી વ્હીલ ફરે તયારે 
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તે ફરવાથી ઈલેતટ્રીક કરાંટ પેદા થાય અન ેલેમ્પ ઝગ.ે પરાંત   તેમાાં વ્હીલની આવરદા ઓછી થતી હોવાથી લોકો એનો ઓછો 
ઉપયોગ કરતાાં. રાતે્ર સાયકલમાાં લાઈટ ચાલ  ન હોય તો પોલીસ નામ લખ.ે તેમ જ જો ડબલ સવારી હોય તો પણ નામ 
લખ!ે                                                                                                 
      એક  વાત યાદ આવી ગઈ.                                                                                                             

      ગોંડલમાાં એક પોલીસે રાતે્ર બે જ્જણાને વગર લાઈટ તેમજ ડબલ સવારી એમ બે ગ ના માટે પકડયા. ડાયરી ળખસ્સામાાંથી 
કાઢીને કહ ેકે તમાર ાં નામ લખો. તે લોકો સમજી ગયા કે પોલીસભાઈને વાાંચતાાં લખતાાં નથી આવડત , એમાથી એક ભાઈએ 
લખ્્  કે “આવ ાં ક્યાાં સ ધી ચાલશે?”                                                                                                            

     પોલીસે બીજાન ેકહ્ ાં કે,  “તમે પણ તમાર ાં નામ લખો.”                                                                                 

    બીજાએ ડાયરીમાાં વાાંચ્્  અને લખ્્ ાં કે, “્યાાં સ ધી ગોંડલ દરબાર હશે તયાાં સ ધી!“                                                                                               

      અમારે સાયકલ હોય તે એક જાહોજલાલી અમને લાગતી.  શેરીમાાં સાયકલ શીખવી હોય અને આપણી પાસે ન હોય 
તયારે જેને સાયકલ હોય તેવાની અમે વમત્રતાનો આગ્રહ રાખતા અને તેની સાથે સારા સબાંધો સાચવવા માટે બધ ાં કરી છૂટતા. 
સાયકલ શીખવાની હોય, તયારે સાયકલ અમારા કરતા ઘણી ઊંચી હોવાથી અમ ેએક હાથે પાઈપ પકડતા અને બીજા હાથે 
હને્ડલ પકડતા. પહલેા બલેને્સ રાખવાન ાં શીખતા, પછી અધ ણ પેડલ મારીને ચલાવવાની અને એ આવડી જાય એટલે અમ ે
ગવણપવૂણક કહતેા કે અધ  ં પેડલ આવડી ગ્ ાં! ્યારે આખ્ખ  પેડલ મારવાન ાં આવડ ે તયાર અમે કહતેા આંટી આવડી ગઈ! 
સાયકલને તાળાં સાાંકળવાળાં જ હોય. તે વખતે સ્પ્રીંગવાળાાં તાળાાં નહોતાાં. સાયકલનો કલર જૂનો થઈ જવાથી નીકળી ગયો 
હોય, તયારે એને કલર કરાવતા અને એ પણ પાક્કો ભઠ્ઠીનો કલર કરાવતા. તે કાળો જ  કલર રહતેો. કલર કરવાવાળા કલર 
થઈ જાય, તયારે પાઈપ ઉપર સોનેરી લાઈન કરાવવા માટે એતસપટણને બોલાવતા. એ એતસપટણ  ઘોડાના વાળનો ઉપયોગ 
કરીને સોનેરી લાઈન પાડતા અને લાઈનના છેડ ેસ ાંદર રડઝાઈન પણ કરતા. એણે કરેલી લાઈન હાંમેશા સીધી જ થતી આ કાયણ 
અમે આશ્ચયણથી જોતા. સાયકલોમાાં – હર્ક્ ણળલસ, રહન્દ, રફળલપ્સ, એટલસ અને બીજી કાંપનીઓની પણ મળતી. કોઈક સાયકલ 
પેડલ બ્રેકવાળી મળતી, જે પેડલ પાછાં ફેરવવા દબાણ કરો તયારે બ્રેક લાગ ેતેવી હતી. કોઈક સાયકલને એતસટ્રરા ળગયરના 
દાાંતાવાળાાં ચક્રો લગાડલેાાં રહતેાાં, જેનાથી સરળ રસ્તા પર ઓછા પેડલે વધ  ગવત મળે. આવી સાયકલ ધરાવનારને અમે 
માનથી જોતા.  ભાડા માટે એક જણ ભાડ ેસાયકલ તવળચત ્લેતા. એક આનો કલાકનો બહ  મોંઘો પડતો હોવાથી અમે ભાગમાાં 
જ સાયકલ ભાડ ેલેતા. અને અમારી પસાંદગી જો આિ નાંબરની હોય તો તે સાયકલ ન હોય તો તે આવવાની રાહ પણ જોતા. 
જયાંત સાયકલ સ્ટોરની સાયકલ અમને વધ  પસાંદ રહતેી. આશ્ચયણની વાત એ છે કે એક વરસ પહલેા વોરા બજારમાાં નીકળ્યો, 
તયારે જયાંત સાયકલની દ કાન મેં જોઈ અને મને બધ ાં યાદ આવ્્ ાં.                                                                                                                                                   

       અમારે ્યારે ડબલ સવારી પર જવાન ાં હોય, તયારે ભાડાની સાયકલ પાછલા કેરીયરવાળી લેતા. જો કેરીયરવાળી 
સાયકલ ન હોય તો અમે પાછલા પાંખા ઉપર અચકૂ બેસતા. પરાંત   સાયતલની દ કાનવાળા પાંખા ઉપર ન બસેી શકાય એવી 
ધાત  ની ડીઝાઈન વાળી પટ્ટી રફટ કરી દેતા, જેથી ડબલ સવારી ન થઈ શકે.  આવ ાં હોય તયારે બીજો જણ પાછળ બેસવાને 
બદલે આગળ પાઈપ પર બેસી જાય. અમે એતસપટણની અદાથી ચાલ  સાયકલ ે પાઈપ પર બેસી શકતા  આ પાઈપ પર 
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નાની સીટ પણ ફીટ કરાવતા, જેથી નાનાાં બાળકો  આગળ  બેસી શકે અને ન બેસી શકે એવાાં નાનાાં બાળકો માટે હને્ડલમાાં 
ફીટ થાય તેવી જાડા તારની સીટ ફીટ  કરાવતા અને બાળકને વાગે નરહ એ માટે કપડાની ગાદી નો ઉપયોગ કરતા.  અમ ે
્યારે ડબલ સવારી હોઈએ તયારે પોલીસ ચોકી પહલેાાં ઊતરી જતા અન ેદોડીને આગળ ઊભા રહી જતા અને પાછા ચાલ  
સાયકલે દોડીને પાછળ  કે આગળ  બેસી જતા.                                                                                                                   

      બોબીની વાતમાાંથી સાયકલની વાત નીકળી. હવે બોબીન ાં પરાક્ર્મ એ હત ાં કે એ ગ સ્સામાાં હોય, તયારે બજારમાાં 
સાયકલની લાઈનમાાં આગલી સાયકલને જોરદાર ધક્કો મારે એટલ ેલગભગ  પચાસથી સાઈિ સાયકલો ભોંયભેગી થઈ જતી 
અને એકબીજીનાાં પેડલ એકબીજીના વ્હીલમાાં ભરાઈ જતાાં અન ેછૂટાાં પાડવાાં બહ  મ શ્કેલ પડતાાં. બોબીની આ ચેષ્ટા બધાન ે
પસાંદ નહોતી. એકવાર બધા લોકો એટલા બધા ગ સ્સે થયા કે બોબીને મેથીપાક ચખાડયો, પણ થોડા રદવસો પછી બોબીન ાં 
પરાક્ર્મ ચાલ  થઈ જત ાં.                                                                                                                    

     એક બીજો ગાાંડો જેન  નામ ભગો હત  ાં,  પણ અમે તેને ભગો લાઈટર કહતેા.                                                          

     કારણ બહ  ઊંડ ાં છે! ભગાને બધા એમ કહતેા હતા કે “ભગા તેં બાકરભાઈના કારખાનામાાંથી લાઈટરની ચોરી કરી છે, 
એટલે તે બહ જ ગ સ્સે થઈ જતો અને ળખસ્સામાાંથી રદવાસળીનો ઢગલો બહાર કાઢીને કહતેો કે, જો આ તારા બનેવી પાસ ે
આટલી બધી રદવાસળી છે હ ાં શ ાં કામ લાઈટર ચોર ાં.”                                                     

    બસ,  અમારે ભલે ખરાબ ગાળ સાાંભળવી પડ ેપણ અમે એટલ ાં જ બોલતા, “એ લાઈટર“  

    અને ભગો ગ સ્સે થઈ ને રરપીટ કરતો કે જો આ તારા બનેવી પાસે …..                                             

    કોઈ વ્યક્તત તતકાલ ગ સ્સે થતી હોય તો અમે  ભગાનો રેફરન્સ આપી દેતા અને કહતેા કે, એન ાં નામ ન લેતા એ “ભગો” 
છે, એટલે સામેની વ્યક્તત સમજી જતી કે એન ાં નામ ન લેવાય!  

    ગાાંડાની વાત થાય છે, તો એક ગાાંડાની વાત સાભળવા જેવી છે.                                                                    

   એક વાર એક ન્યાયાધીશને ગાાંડાની હોક્સ્પટલ જોવાન ાં મન થ્ ાં. હોક્સ્પટલના દરવાજામાાં દાખલ થતા હતા તયાાં એક 
વ્યક્તત તેન ેઆવકાર આપતી ઊભી હતી. એણે સક્સ્મત પછૂય ાં, “આવો સાહબે, આપ હોક્સ્પટલ જોવા આવ્યા છો?’                                                                           

      ન્યાયાધીશ ખ શ થઈ ગયા અને કહ્ ાં કે “હા, હ ાં અહીંયાાં આ શહરેમાાં ન્યાયાધીશ છાં. આજે મને આ હોક્સ્પટલ જોવાની 
ઇચ્છા થઈ છે એટલે જોવા આવ્યો છાં.”                                                                                                                  

      પહલેા ભાઈએ દરેક ગાાંડાની જ દી જ દી ખાવસયતો બતાવી અને હોક્સ્પટલમાાં ફેરવીને બધા ગાાંડાઓ બતાવ્યા. ન્યાયધીશ 
સાહબે બહ  જ ખ શ થયા અને તે વ્યક્તતનો આભાર માનતાાં કહ્ ાં, “મને ખબૂ જ જાણવાન ાં મળ્્ . અને કહ્ ાં કે શ ાં તમે અહીં 
હોક્સ્પટલના કોઈ ઉપરી  અવધકારી છો?”                                                                                                                     
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    તે વ્યક્તતન ાં મોં પડી ગ્ ાં અને કહ્ ાં કે, “ના સાહબે, અહીં પણ રાજકારણ ચાલે છે. આ લોકો મને જબરજસ્તીથી હોક્સ્પટલમાાં 
દાખલ કરી દીધો છે. હ ાં વનદોર્ષ છાં, પણ માર ાં કોણ સાાંભળે? આપ ન્યાયાધીશ છો તો મારા માટે કાંઈક કરશો તો હ ાં છૂટી જઈશ.”                                                                  

     ન્યાયાધીશને બહ  જ દ ુઃખ થ્ ાં. એમણ ેકહ્ ાં કે હ ાં આ માટે પરૂતો પ્રયાસ કરીશ. આટલ ાં કહીને તે સામે રાખેલી કારમાાં 
બેસવા ગયા. કારન ાં બારણ ાં ખોલીને બસેવા જતા હતાાં, તયાાં કોઈકે પાછળથી પતથર માયો. તેમણે પાછળ વળીને જો્ ાં કે કોણ ે
પતથર માયો છે તો પલેી વ્યક્તત ઊભી હતી. એ કહ,ે “સાહબે, પેલ ાં ભ લાય નહીં, હો!”                                                                                                       

      અમારા ગામમાાં ગાાંડા ાં ઘણાાં હતાાં; એમાાં  ઈસો ગાાંડો, મોરલો, શાન્તા ગાાંડી, ઇચ્છા, રદવાળી, મ સો અન ેબીજાાં ઘણાાં. 
પણ હવે ગાાંડાાંની વાતો પરૂી કરીને અમારી શેરીની અને અમારા ભાઈબાંધોની વાત કર ાં.  

એ િખતન  મ ર  ગોરિય ઓ 
      અમારા ખાસ ભાઈબાંધોમાાં ધીરરયો, મફલો - જેન ાં નામ સનત હત ાં, પણ અમ ેમફલો કહતેા. પછી કાક્ન્તયો એટલે 
કે કાક્ન્ત. ભોપલો. મ કનો જેન  નામ મ ક ન્દ હત ાં. નાનકો, જેન  નામ મ ળજી હત ાં. બીપીવનયો, યોગલો એટલે કે યોગી. માર ાં 
નામ પ્રવીળણયો, મારો નાનો ભાઈ ્યોતીન્દ્ર તેન ેબાબલો કહતેા. બીજો એક હસલો જેને અમે હ સ રરયો કહતેા. રકરીરટયો, 
વગેરે... વગરે.  આ બધાના બાપાનાાં નામ પણ મને યાદ છે. મારા મોટા ભાઈ રદનકર ને કદી પણ રદનકર કહીને 
બોલાવ્યો નથી, તેન ેઅમ ેરદનકો જ કહતેા.                                                                                                                       

       અમારી શેરીની વાત કર ાં તો એ સમય ૧૯૫૦ કે ૧૯૫૧ નો હશ.ે                                                                     

       કારણ કે અમારી બાજ ના ત્રણ માળના મકાનની એટલે કે બ ેમાળના (અમે એ વખત ેગ્રાઉન્ડ ફ્લોરન ેમાળ તરીકે 
ગણતા) મકાનની એક ભીંત અચાનક પડી ગઈ. એ મકાન મારા ભાઈબાંઘ ધીરરયાન ાં એટલે કે નાનચાંદ ભગવાન ડબલા 
(ભાવસાર)ન ાં હત ાં અને ભીંત ચણાવી તયારે રીનોવેશન કરાવ્્ ાં અને ભગવાન ભ વન નામ રાખ્્ ાં અન ેસાલ ૨૦૦૩ લખાવી. 
એન ેખારગેટ પર ડાયા પ નાની હોટેલની બાજ માાં એન. બી. ભાવસાર નામની દ કાન હતી. પાનબીડી અન ેબદામની પરૂી 
(જેને અમે બદામના રોટલા કહતેા)ન ાં વેચાણ કરતા.                                                                                                               

       બદામની પરૂી ઘરે જ બનાવતા અન ેએન ાં પ્રોસેસીંગ મને યાદ છે. 
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      અમ ેકાંસારા શેરીમાાં રહતેાાં હતાાં, તયારે હ ાં અન ેમારો નાનો ભાઈ બાબો ક ચડો (રાંગ(  કરતા હતા. વચ્ચ ેમારી બા 
મ તતા છે. તે પોતાના વપતાશ્રીન ાં નામ લગાડતી. તે કહતેી કે  માર ાં નામ મ તતા વનમાળી છે! 
 
         એના ઘરમાાં બદામના કોથળાઓ અંદર ડેલીમાાંજ પડયા હોય! બદામન ેબાફવામાાં આવતી. પછી તેના ફોતરા 
કાઢીન ેસાફ કરવામાાં આવતી. ફોતરાાં રાતે્ર બહાર ફેંકી દેતા, પણ તેમાાં ઘણી બદામ રહી જતી જે અમ ેતેમાાંથી વીણીન ે
લઈ લેતા. અન ેઓટલ ેબેસીને આનાંદથી આરોગતા. આ બદામનો લોટ બનાવતાાં જે જાડો લોટ રહતેો તેમાાં ખાાંડની ચાસણી 
ભેળવવામાાં આવતી. પછી શ દ્ધ કેસરન ાં પાણીમાાં પ્રવાહી બનાવીને આ લોટમાાં મેળવી દેવાત  ાં.  બદામની પરૂીન ાં રફતસ માપ 
અન ેવજન માટે વપત્તળની જાડી રીંગ પાટલી ઉપર રાખીન ેરફતસ માપ અન ેવજનન ાં ગ ાંડલ ાં રીંગમાાં નાખીન ેવણતા. આ 
રીતે પરૂી તૈયાર થતી, જેને પછી ધીમા તાપ ેશેકવામાાં આવતી. અમે ધીરરયાની મદદથી બદામના આ ગ ાંડલા ચોરીછૂપીથી 
મેળવતા અન ેઆરોગતા. આ માટે ધીરરયા સાથ ેસારો સબાંધ સાચવવો પડતો.   
 
       ધીરરયો હજ  તે જ દ કાને બેસ ેછે, પણ દ કાનન ાં નામ એમ. મણીલાલ એન્ડ ક ાં. રાખેલ ાં છે. ધીરરયો મારા કરતાાં છ 
મરહના મોટો છે. હ ાં તેન ેવનયવમત મળાં છાં. આટલાાં વરસોમાાં તેન ેતયાાં પાન ખાવાન ાં હોય કે બીજ ાં ખાવાન ાં હોય, પણ કદી 
પણ પૈસા નથી લીધા. જો આપ ાં, તો મારવા દોડ!ે  એ વખતમાાં તેન ેબ ઢ્ઢો ઘાયલ કહતેા. હવે ખરેખર તે બ ઢ્ઢો થઈ ગયો 
છે, પણ એવો હજ  બ ઢ્ઢો લાગતો નથી. ધીરરયાના ઘરે રેરડયો પણ હતો, જે અમારી શેરીમાાં ફતત એક જ રેરડયાવાળાં ઘર 
હત ાં. તયારે અમે રેરડયો સ્ટેશન વડોદરા સાાંભળતા. રાતે્ર નવ વાગે અંગ્રેજીમાાં સમાચાર તયારે પણ આવતા, પણ આકાશવાણી 
એમ ન બોલતા. સમાચાર પહલેાાં કકૂ કકૂ એવો સમયનો સાઉન્ડ પ્રસારરત થતો, જે ઘરડયાળનો સમય મેળવવા માટે 
આપતા. થોડાાં વરસો પછી અમારા ઘરે પણ રેરડયો લાવ્યા હતા, જે ગેરડણ કાંપનીનો હતો અને ગોળ ડાયલવાળો હતો.  
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ફ નસ અને ચલૂ નો જમ નો 
  
      ઈલેતટ્રીક ળબલમાાં ્ વનટના ચાર આના હતા, જે ળબલ ગોધરા ઈલેતટ્રીક ક ાં.ના નામન ાં આવત ાં. મને તો એ પહલેાાંનો 
સમય થોડો થોડો યાદ છે. ્યારે ઈલેતટ્રીવસટી નહોતી, તયારે ઘરમાાં ફાનસ અન ેટપક રડ્ ાં વાપરતા. રાતે્ર અમ ેફાનસના 
અજવાળામાાં લેસન કરતા. મારા વપતાશ્રી જે રૂમમાાં બસેતા, તયાાં ઊભી ળચમનીવાળાં કાચન ાં ફાનસ રાખતા. ફાનસ સામાન્ય 
રીતે બે રૂમની વચે બારસાખમાાં વચ્ચ ેટીંગાડવામાાં આવત ાં, જેથી બન ેરૂમમાાં એક જ ફાનસ ચાલે.  
 
      રસોડામાાં ચલૂો અન ેબાજ માાં ઓલો રહતેો. ઓલો ઍટલે જે ચલૂાની વધારે ગરમી હોય તે તેના સબ રડવીઝન 
ઓલામાાં આવતી એટલે જે કાંઈ ધીમા તાપ ેરાાંધવાન  હોય તે ઓલા ઉપર રાંધાત  . મારી બહને મોટી હતી, એટલે તેનાાં 
લગ્ન થઈ ગયાાં હોય ને અમારે ભાઈઓન ેજ અમારી બાન ેઉંમરના કારણે મદદ કરવી પડતી. દા.ત. વાસણ માાંજવાાં કે 
વીછળવાાં, કપડાાં વનચોવવાાં, બધા રૂમ વાળવા, પોતાાં કરવાાં, ચલૂો લીંપવો (જે પલાળેલી માટીથી લીંપવામાાં આવતો). આ 
પીળી માટી વેચવા નાના ગાડામાાં જે આવતો તે મોટેથી એમ બમૂ પાડતો....                                                                                                            
 
     “માલણકાની પીળી ધડૂ લેવી હોય તો હાલો…….. એ …આ માલણકાની પીળી ધડૂ...”                                  
 
     ચલૂાન ાં સ્થાન સમય જતાાં લાકડાના વેર એટલે કે ભ ૂાંસાની લોઢાની સગડીએ લીધ ાં. જો કે તયારે ચલૂો તો વાપરતા 
જ. આ ભસૂાનો વેર અમ ેબાંદર રોડ ઉપરથી વેરળણયા હતા તયાાંથી સાયકલ ઉપર દોરીને કે બેસીને લેવા જતા. શણની 
ગ ણ એટલે કે કોથળો ભરવાનો. (અમારે એક ગ ણ પ્રમાણે પૈસા આપવાના હોય ને!) અમ ેબન ેતેટલૉ વધારે વેર આવ ેતે 
રીતે દાબી દાબીન ેભરવાનો પ્રયતન કરતા. રાાંધવાના બીજા સાધનમાાં કોલસાની સગડી વાપરતા. પરાંત   દેશી કોલસા 
જલદી વપરાય જાય એટલે વવલાયતી કોલસા એટલે કે પતથરરયા કોલસા કે વમનરલ કોલનો વધ  આગ્રહ રાખતા.                                                                                                         
 
    શેરીમાાં ગાયો આવતી તો હોય જ. પોદળો કરે જે અમ ેદોડીને પોદળો લઈ લેતા જે સ કાય એટલે તેનો છાણા તરીકે 
ઉપયોગ કરતા. આ ગાયન ાં છાણ – ઝીણી રેતી અન ેવવલાયતી કોલસાનો ભકૂો એ વમશ્રણના લાડવા મારી બા બનાવતી 
અન ેસ કાય એટલે તે સગડીમાાં વાપરતા. જલદી સળગ ેએટલે થોડા દેશી કોલસાનો ઉપયોગ પણ કરતા. અન ે જૂના 
ગાભાન ાં બળી ગયલે ાં તેલવાળાં ચીંથર ાં સળગાવવામાાં વાપરતા.                                                                                
 
     મારી બાની કરકસર્ તત તેલ પાડવાની એક રમ જી વાત કર ાં. એ માથામાાં નાખવાન ાં તેલ કઈ રીતે બનાવતી એ 
જાણવા જેવ ાં છે. એક તપલેામાાં તલન ાં તેલ  ભરે. તેમાાં બીજાાં દેશી ઓસરડયાાં નાખે. એ વખતમાાં “લોમા” તેલ બનાવતી 
કાંપનીનાાં તૈયાર પડીકાાં આવતાાં. તે તેલ પાડવાના પડીકામાાં કલર, બીજી ન સમજાય એવી વસ્ત ઓન ાં ભસૂ ાં અન ેરાળનો 
પાવડર રહતેો. મોટે ભાગે રાંગ તો લીલા કલરનો જ રહતેો. આ બધ  તેલમાાં પધરાવવામાાં આવત ાં. મને ખ્યાલ છે તયાાં 
સ ધી તેમાાં ગરમ ઉકળત ાં  પાણી પણ ઉમેરવામાાં આવત ાં. આ તપેલ ાં મારી બા ચલૂા પર કદી પણ ન ચડાવતી,  પણ 
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ઓલા પર રાખતી અન ેચલૂો િરે તયાાં સ ધી રાખવામાાં આવત ાં. આ પ્રરક્રયા લગભગ  પાંદરથી વીસ રદવસ ચાલતી. તપેલા 
ઉપર ઢાકાંણ રાખવાની એન ેજરૂર નોતી લાગતી. એટલે રસોડાનો ધ માડો પણ તે તેલમાાં ભાગ લેતો અન ેતેલનો રાંગ 
ઘરેો લીલો થઈ જતો. તયારબાદ આ તેલન ેએક ળબનજરૂરી કપડાને બીજા વાસણના મોંઢે બાાંધીન ેતેમાાં રેડવામાાં આવત ાં. 
છેલ્લ ેવધેલો કચૂો અન ેતેલવાળ કપડ ાં આ બન્નેનો ઉપયોગ કરતી. આ કચૂો તે જ કપડામાાં બાાંધીન ેપોટલી બનાવતી. 
ઘરનાાં બધાાંને કહતેી કે તને થાક ન લાગ ેએટલે  લાવ થોડ ાં તેલ ઘસી દઉં! અન ેઅમ ેના કહીયે તો પણ ગોિણ,ે ઘ ૂાંટણ ે
અન ેમાથામાાં ખબૂ ઘસતી! પછી એમ લાગે કે હવ ેઆમાાંથી વધ  તેલનો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ નથી, તયારે એ કચૂો અને 
ગાભાના બનાવેલા ટ કડા વેરની  કે કોલસાની સગડી ઝગવવામાાં વાપરતી. મને લાગે છે કે કોઈ વસ્ત  ની બાય પ્રોડતટ 
આટલી કરકસરથી નરહ વપરાતી હોય!                                                                                 
 
        ઘરમાાં ધ માડો ન થાય એટલે સગડી અમે શેરીમાાં જ સળગાવતાાં. સાાંજે બધી શેરીઓ આ ધ માડા સભર જોવા 
મળતી. બીજી એક વાત ગામમાાં સ વાવડ ઘરમાાં જ થતી અન ેએને માટે સ યાણી બોલાવવામાાં આવતી જે અમારી શેરીની 
સામેની શેરી જે આરબવાડ તરીકે ઓળખાતી તયાાંથી આવતી. આ વાત એ માટે કહ ાં છાં કે જે ઘરમાાં સ વાવડ હોય તે ઘરની 
બહાર તગારામાાં છાણાાંને સળગાવતા એટલે અમન ેખબર પડી જાય કે કોઈનો જન્મ થયો છે. આ ગરમ છાણાનો સ વાવડીને 
શેક કરવા માટે ખાટલામાાં નીચે તગાર ાં રાખીન ે કરતા.  મને હવે સમજાય છે કે તે મેથડ બરોબર હતી અન ેસાયન્ટીફીક 
હતી 
       અમારી શેરી અન ેબીજા રસ્તાઓ કાચા હતા પણ પછી પતથરના રસ્તા કરવામાાં આવ્યા. ્યારે શેરીમાાં પતથર 
બાાંધવામાાં આવ્યા, તયારે અમ ેટેકરાઓ ઉપર રમતા એ મને યાદ છે. હલ રરયા ચોકથી કે્રસન્ટ સકણલ સ ધીનો કોંક્રીટ રોડ 
બાંધાતો હતો, તયારે રોડ બાંધાયા પછી તેન ેપાણી પાવા માટે માટીના પાળા બાાંધીન ેચોરસ ખાડા બનાવે અન ેઆિથી દસ 
રદવસ કોંક્રીટને પાણી પાવામાાં આવે. અમ ેતે પાળાઓ ઉપર ચાલતા એ મને યાદ છે 
      પહલેા તો શેરીમાાં ગટર  કનેતશન નહોત  ાં. ઘરમાાં તેમજ બહાર ખાળકવૂાનાાં ટાાંકા ાં બાાંધવામાાં આવતાાં. પણ ચોમાસામાાં 
પાણી બહાર નીકળે તે માટે ખાળક વાન ાં પાણી બહાર જાય તેવી લાકડાની પેટી ઘરની બહાર ડલેી પાસ ેરહતેી. જેમાાં એક 
લાકડાની જીભ રહતેી જે જીભ અંદર કરીએ તો પાણી ખાળકવૂામાાં જાય અન ેબહાર કરવાથી રોડ ઉપર જાય. અમ ેઅમ ક 
સમય જીભ બહાર પણ કરી દેતા, જેથી પાણી શેરીમાાં જત ાં. મ્્ વનવસપાળલટીવાળા તપાસ કરવા નીકળે અન ેજ એ એટલ ે
નામ લખ.ે શેરીમાાં ખાળક વાનાાં પાણીની નદીઓ વહતેી અન ેખાળની વવવશષ્ટ વાસ જે આવતી એ અતયારે પણ હ ાં અન ભવી 
શક ાં છાં. હરરજનવાસવાળા આ ખાળકવૂા સાફ કરવા અન ેખાલી કરવા સીંગલ બળદના બ ેકે ત્રણ ટીપડાાંવાળા ગાડામાાં  
ભરતા. એ રસ્તામાાં દરરોજ શેરીએ શેરીએ નીકળતા અન ેબમૂ પાડીને બોલતા  “ખાળ કવૂા કઢાવવા છે…… ખાળકવૂા!”  
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હોળીની ગોટ 
        
      હોળીના સમયમાાં અમાર ાં ટારગેટ આ ખાળકવૂાની પેટી અચકૂ રહતેી. બીજ ાં ઘરની ડલેીમાાં પેસીએ કે એક બાજ  
ચલૂો સળગાવવાનાાં લાકડાાં કે છાણાાંના ઢગલા ગોિવીને રાખેલા હોય. અમે ઘરેઘરે હોળીની ગોટ માગવા જતા, તયારે જો 
કોઈ ન આપે તો એક જણ ઘરવાળાન ાં ધ્યાન ચકૂવીન ેબન ેતેટલાાં લાકડાાં કે છાણાાં લઈન ેભાગી જતો.  
    ્યારે કોઈન ેખબર પડ ેકે ખાળકવૂાની પેટી ગ મ છે, તયારે તે અમાર ાં હોળીનાાં લાકડાાં રાખવાન ાં ગ પ્ત સ્થાન યેન કેન 
પ્રકારેણ શામ, દામ, દાંડ, ભેદ દ્વારા શોધીન ેપોતાની પેટી પરત પણ મેળવતા.  હોળીનો આગલો  રદવસ કમળા હોળી 
કહવેાય, તયારે નાની હોળી કરવાની હોય. હોળી આવતાાં પહલેાાં અમારે ઘણી પવૂણતૈયારીઓ કરવાની હોય. અમ ેભણવાન ાં 
એક બાજ  મકૂીને (જો કે અમ ેમોટે ભાગ ેએક બાજ  જ મ કી  રાખતા! ) આ કાયણમાાં ઘણા રદવસ પહલેાાં સરક્રય બની જતા, 
કારણ કે સળગાવવા માટે લાકડાાં – છાણાાં બહ  જ વસફતથી એકિાાં કરવાનાાં હોય. અમારા ખાાંચા પાસ ેએક મકાન જેને અમ ે
તટૂલ ાં ઘર કહતેા. તે ઘરમાાં રાતે કદી પણ કોઈ જતા નહોતા. એમાાં ભતૂ થાય છે એ અમારી નરહ, પણ બધાની માન્યતા 
હતી. એ તટૂલ ાં મકાન કોની માળલકીન ાં હત  તે અમન ેખબર નહોતી, પણ અમ ેતેનો હોળીના માલસામાનના સ્ટોરેજ તરીકે 
ઉપયોગ કરતા. હોળી આવતાાં એક મીટર પહોળો અન ેદોઢ મીટર ઊંડો ગોળ ખાડો કરતા. આ કાયણમાાં મોટેરાઓ પણ 
મદદ  કરતા. હોળીનાાં છાણાાં ગોિવતાાં પહલેાાં એ ખાડામાાં અંદરના ભાગમાાં એક વમવન ખાડો બનાવીને પલાળેલાાં ધાન 
એટલે કે ચણાની દાળ, ઘઉં, મગ, મિ વગેરે વગેરે એક માટીના પારટયા (એક માટીન ાં કઢી અને બીજ ાં રાાંધવાન ાં સાધન)માાં 
થોડ ાં પાણી ઉમેરીને અન ેઉપર ઢાાંકણ વ્યવક્સ્થત બાાંધીને મકૂી દેતા. આને અમ ેસાત ધાન (જેમાાં બળેલા છાણાની વાસ 
આવતી હોય જે અતયારે પણ અન ભવી શક  છાં!) કહતેા. હોળી િારીએ એટલે તે મટકો કે પારટ્ ાં અમ ેબહાર કાઢીએ તયારે 
પણ તે ગરમ ગરમ હોય! આ સાત ધાન પરેૂપરૂાાં બફાઈ ગયાાં હોય. તેમાાં  હોળી માતાન ેધરાવેલા શ્રીફળના ટોપરાના 
ટ કડા અને સાકર વમતસ કરીએ અને તેન ેપ્રસાદ તરીકે ઘરે ઘરે દેવા જઈએ. એમાાં પણ અમારો સ્વાથણ રહલેો હોય. આ 
પ્રસાદમાાં વધ  ને વધ  પૈસા આવ ેએવી ઇચ્છાથી બધાના ઘરે દેવા જતા.  હોળીની રાવત્રએ અમ ેએક સરધસ  કાઢતા. 
અમ ેએક જણન ેમછૂ ચીતરીને અને કપડાનો સાફો પહરેાવીને એક સશતત છોકરાના ખભ ેબેસાડતા. બીજ ાં ઘણ ાં બોલતા 
પણ એમાાં એક યાદ છે. અમ ેએક સાથે એમ બોલતા કે“આ ળબચારો વાાંઢો છે……એન ેબાયડી પૈણવી( પરણવી ) છે!! 

આંય મ રી કતૂરી વિય ણી 
 

       કતૂરી વવયાણી હોય અન ેગલરૂડયાાં આવ્યાાં હોય એ અમારે મહોતસવ! અમ ેકતૂરી અને ગલરૂડયાાંને સાચવવા બધ ાં 
કરી છૂટતા. કતૂરીની સ વાવડ લગભગ વશયાળામાાં જ હોય એટલે અમ ેતેન ેિાંડી ન લાગે એ માટે ઘરમાાંથી છાનામાના 
કોથળા લઈ આવતા. ઘરમાાંથી ખાવાન ાં પણ લાવતા. સ વાવડ પછી તેન ેમાટે ગરમ ગરમ શીરો શેરીમાાંથી કોઈ બનાવી 
આપતા. આ શક્તતવધણક શીરો ખાવાથી કતૂરીને અશક્તત ન આવ!ે ગલરૂડયાાંના અમ ેભાગ પાડતા અન ેજેની માળલકીન ાં 



વિતેલ ાં િર્ષોન ાં સાંભ રણ ાં 
 

 
22 

હોય,  તે તેન ેપટ્ટો પણ બાાંધતા. પહલેાાં તો અમારે એ તપાસ કરવાની હોય કે કેટલા કતૂરા  છે અન ેકેટલી કતૂરી છે. 
વળી બધાાંન ેનખ એટલે કે નોર કેટલા છે. એમાાં જો વીસ નોરરયો કતૂરો હોય તો અમ ેખબૂ રાજી થતા. કતૂરી વવયાણી 
હોય તયારે અમ ેએક માટીન ાં વાસણ (શકોર ાં) લઈન ેઘરેઘરે માગવા જતા અન ેએક સાથ ેબોલતા :                                                                                 
 

“આય મ ય કતૂરી વિય ણી, 
ધ મ ધોકો રોટલો આપો “ 

 
      આમાાં એક સરખો દયાદ્રણ  લય રાખતા જેથી સામ ેવાળા દયાથી કઇંક આપ!ે અમ ેભાગ ેપડતા પૈસા કાઢીન ેદૂધ 
લઈ આવતા અન ેકતૂરીને પીવડાવતા. બીજ ાં મને યાદ છે કે કતૂરો જ વાન થઈ જાય તયારે અમે જે રોટલો ખવરાવતા તો 
તેમાાં મરી ગયેલો ભમરો જો નાખીએ તો જોરદાર સશતત થાય. અન ેકોઈ પણ શેરીના કતૂરાને હાંફાવી શકે. પરાંત   અમે 
કોઈ રદવસ મરી ગયેલો ભમરો તેમાાં નથી નાખી શક્યા તેનો હજ  પણ અફસોસ છે 
     વશયાળામાાં હૂાંફની સ વવધા માટે સવારે કોથળો લઈન ેશેરીના નાકે તડકાની મઝા માણતા. ખોળામાાં એકાદ ાં ગલરૂડ્ ાં 
હોય જ. તડકામાાં બેસીને ઘરેથી લાવેલો શીંગપાક, તલપાક, દાળળયાપાક કે કોઈ પાક હોય તે આનાંદથી આરોગતા.  
     અમે નાના હતા એ સમયે કોઈ ઈલેક્ટ્તટ્રક પાંખા વાપરતા નહોતા. એ એક પૈસાદારના ઘરન ાં સાધન હત ાં. અમ ે એ 
સમયે ગરમીનો અન ભવ ખાસ અન ભવ્યો હોય એ મને યાદ નથી. ઘરમાાં પાછલા ભાગમાાં વાડો હતો. એન ેવાડો તો ન 
કહી શકાય, પણ અમ ેવાડો કહતેા. દા.ત. એમ બોલતા કે વાડાની બારી પાસેના કબાટમાાંથી ફલાણ ાં લાવ. અમારી શેરી 
અન ેઆગળની શેરીનાાં મકાનો વચ્ચેની સાાંકડી ગલી હતી તેન ેઅમે વાડો કહતેા અન ેબધાાંના મકાનના પાછલા ભાગના  
ખાળકવૂા જ એ ગલીમાાં પડતા. ખાળકવૂા ઉભરાવાની વાસ પણ બારીમાાં આવતી હવા સાથ ેઆવતી, પણ અમ ેિાંડકનો 
અન ભવ બારીમાાંથી આવતી હવામાાં કરતા. ખાસ કરીને બપોરે આ બારી અમન ેએ. સી. જેવી લાગતી. રાતે્ર અમ ેશેરીમાાં 
ખાટલા પાથરીને સતૂા. મજૂરી કરતા લોકો તેમની મજૂરીની હાથલારી સવૂા માટે ઉપયોગમાાં લેતા. રાતે્ર અમ ેખાટલામાાં 
સતૂા હોઈએ તયારે ગરમી હોય, પણ સવારના ભાગમાાં િાંડક થઈ જતી એટલે ઓઢવ ાં પડત ાં. સવારે ઊિીએ તયારે અમારા 
ભેગ ાં એકાદ કતૂર ાં પણ હ ાંફ મેળવવા સ તેલ ાં જોઈએ. અમ ેતે ન સ વે તે માટે અમારી પથારી નીચ ેએક લાકડી રાખતા, 
પણ અમને સવારે જ ખબર પડ ેકે તે સ તેલ ાં છે. રાતે્ર કતૂરાાં વધ  સરક્રય બનેલાાં હોય. અન ેરદવસે તે ઊંઘ લઈ લેતાાં હોય 
છે. અમ ક કતૂરાાં કોઈ પણ કારણ વગર ભસવાન ાં ચાલ  જ રાખ ેછે. એન  ભસવાન ાં લાાંબા અંતરન ાં હોય છે. વચ્ચ ેવચ્ચે 
થોડો વવરામ રાખ ેછે, પણ ભસવાન ાં બહ  જ લાાંબા સમય સ ધી ચાલ  રહ ેછે. અમ ેતેન ેલાકડી લઈન ેમારવા દોડતા અન ે
કોઈક વાર તો છટ્ટી લાકડીનો ઘા કરતા, પણ એ બધા ઘા અચકૂ ચ કવી દે અન ેથોડ ેદૂર જઈને પાછાં ભસવાન ાં શરૂ કરી 
દે. અમે તેન ેબીજી શેરી સ ધી તગડી મકૂતા, પણ તયાાં દૂરથી પણ અમન ેતેનો અવાજ સાંભળાતો તો ખરો જ. બીજ ાં અમ ે
નાના હતા, એટલે રાતે્ર બીક પણ લાગતી હોઈ  અમ ેકોઈ મોટેરાાં ની સાથ ેસતૂા 

એ િખતનો ભિ ઈનો જમ નો અને શેરીઓની અમ રી રમતો 
     બહાર સવૂામાાં એક મઝા એ હતી કે નવરાવત્રના રદવસોમાાં અમ ેરાતે્ર મોડ ેસ ધી કે સવાર સ ધી ભવાઈ (જેને અમ ે
વેહ કે વેશ કહતેા) જોવા જતા. અમારી નજીક મોતીગરની માાંડવીનો વેહ પ્રખ્યાત હતો. બાકી લીંબડીવાળી સડકનો વેહ, 
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કામળ ફળીનો વેહ, હલ રરયા ચોકનો વેહ, અંબાજીના માંરદરવાળો વેહ, હિેાણ ફળીનો વેહ, કરચળલયા પરાનો પોલીસ ચોકી 
પાસેનો વેહ અન ેદૂર જઈએ તો વડવામાાં પણ અમ ેકોઈક વાર વેહ જોવા જતા. રાતે્ર  શેકેલી ફોફાવાળી શીંગ, ફોફાવાળા 
લીલા ચણાના ડોડા વગેરે વેહની મઝા માણતા માણતા ખાતા. એ વખતમાાં ઘાવો (ઉકાળો) પણ પીતા. ઘાવો અતયારે પણ 
મળે છે. વમત્રોની સાંગતમાાં કોઈ સારાવાટ નહોતો. અમ ેઅમ ક સમયે છાના માના બીડી કે વસગારેટ પણ પીતા. 
બીડીવસગારેટની વાત થઈ, તો કહી દઉં કે અમારી પાસ ેવસગારેટના પૈસા ન હોય; તયારે બીડીનાાં ઠૂાંિા ાં પણ વીણતા અન ે
જો મોટ ાં ઠૂાંઠ ાં હાથમા આવી જાય, તો બહ  જ રાજી થઈ જતા 
     વસઝન પ્રમાણે અમારે બધી રમતો રમવાની. ગરરયા (ભમરડા) ટાણે અમે ગરરયે રમતા. કાંસારાના ઘર પાસ ેએક 
વમસ્ત્રી અમન ેસસ્તામાાં ગરરયા બનાવી આપતા; બાકી તો જો સારા અન ેરાંગીન ગરરયા લેવા હોય તો અમારે સાંઘરેડયા 
બજારમાાં લેવા જવાન ાં થત  ાં. ગરરયાની ધાર ખીલીન ાં માથ ાં કાપીને બનાવતા અન ેપતથર પર સતત ઘસીન ેજીણી ધાર 
કરતા. હ ાં ગરરયાની કોઈ પણ રમતમાાં હોવશયાર ન થઈ શક્યો, તેના માટે હજ  પણ અફસોસ થાય છે. હાથજાળી કે 
પગજાળીમાાં એકદમ િોિ નીવડયો છાં.  બ ેક ાંડાળાની રમતમાાં હ ાં સદા હારી જતો. ચોમાસામાાં ખ દામણી દાવ રમતા. જૂની 
કાનસ કે જાડો અણીવાળો સળીયો એમાાં વાપરવામાાં આવતો. ઊંધી કાનસ પકડીને જમીન પર જોરથી ઘા કરવાનો. એ 
ખ ૂાંપી જાય તો લાંગડી કરીને દૂર જવાન ાં, પછી તયાાં પણ ઘા કરવાનો. આ રીતે આગળ જતાાં ઘા ચકૂી જઈએ એટલે બીજાનો 
વારો આવ.ે મોઈ દાાંરડયા તો અમારી વપ્રય રમત, પણ એક મ શ્કેલી એ આવતી કે જો મોઈ બારીના કાચ સાથ ેઅથડાય 
અન ેબારીનો કાચ તટેૂ તો અમારે ફતત ભાગવાન ાં જ રહ.ે બીજ ાં મોઈ ખબૂ જ ઊંચ ેજાય અન ેકોઈના છાપરા પર જાય તો 
અમારે તે મોઈ ગ માવવી પડ.ે એ વખતમાાં સામાન્ય રીતે દેશી નળળયાનાાં જ છાપરાાં હતાાં. કોઈ સારા પાક્કા મકાનન ેજ 
વવલાયતી છાપરાાં હોય. ચોમાસા પહલેાાં આ છાપરાાં સાફ કરાવવાાં પડ,ે જેને છાપરાાં ચળાવવાાં પડ ેતેમ કહતેા. ત ટેલાાં 
નળળયાાં બદલીન ેનવાાં નાખવાનાાં હોય 
      આ માટે છાપરાાં ચાળવાવાળા શેરીએ શેરીએ નીકળતા અન ેબમૂ પાડીને બોલતા, ”છાપરાાં ચળાવવાાં છે……….   
છાપરાાં.” એ લોકો સાથ ેએક બળદગાડ ાં રાખતા, જેમાાં છાપરાાં ચાળવાનાાં સાધનો અન ેનવાાં નળળયાાં હોય. ્યારે છાપરાાં 
ચળાતાાં હોય, તયારે સાતેય કામ પડતાાં મકૂીને અમે તયાાં ખડ ેપગ ેઉતકાંિાથી અમારી મોઈની રાહ જોતા. જેટલી મોઈ તે 
નીચે નાખે તે અમ ેઝીલી લેતા અને અમ ેઅમારી દરેક મોઈ ઓળખી કાઢતા અન ેપાછી મળી તેનો આનાંદ માણતા. 
લગ્ગા ટાણામાાં લગ્ગ ેરમવાન ાં . એમાાં વધ  વવગત નથી આપતો, કારણ કે અતયારે પણ લગ્ગ ેરમાય છે. પણ અમ ેજે 
બોલતા તે મને કાંિસ્થ છે. કપ્પે કાજી,  દ પ્પે દડો,  તીપ્પ ેતીડી ,  ચોપ્પ ેચોટી,  પીંચર ક ભાલા,  છપ્પ ેછડો. સત્ત ેપ ત્તી,  
અઠ્ઠ ેહાાંડી,   નવ્વે નડો,  દસ્સે દડો અન ેછેલ્લ ેછો..ટ્ટા !! એટલે કે છટ્ટા અથાણત ્મ તત! બીજી એક રમત અમ ેઘોડી ઘોડી 
રમતા અથવા તેન ેથપ્પો કહતેા. પરાંત   તયારે થપ્પો રમતા, તેમા અંતમાાં જે પાટી હારે એમાાં પહલેા છોકરાએ  ઓટલો 
પકડીને વાાંકા રહવેાન ાં અન ેબીજાએ તેની કમર પકડીને વાાંકા રહવેાન ાં એમ ત્રણ ચાર જણ વાાંકા લાઈનમાાં રહ ેઅન ેજીત 
નાર છોકરાઓ વારા ફરતી દોડીને એક પછી એક તે છોકરાઓ ઉપર ઘોડી પલાાંગ ેઅન ેહારેલા છોકરાઓ એ પડવ ાં ન 
જોઈએ. જો પડી જાય તો ફરીથી દાવ દેવો પડ ે
     રાતે્ર અમારી વમટીંગ જામતી પણ ભેગા થવામાાં બહાર બોલાવવા માટે જ દા જ દા અવાજ કરીને બોલાવવા પડતા, 
કારણ કે અમન ેરાતે્ર લેસન છોડીને બહાર જવાની મનાઈ હોય. દરેક માટે વ્યક્તતગત જ દો અવાજ નક્કી જ કરેલો હોય 
દા.ત. મને બોલાવવો હોય તો કઉૂઉઉઉ…..કઉૂઉઉઉઉ એમ અવાજ કરવાનો. એ પ્રમાણ ેજ દા જ દા અવાજ રહતેા. અમારી 
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વમટીંગ ઘરના ઓટલ ેજ હોય. જે તે ઘરવાળાન ેપસાંદ ન હોય એટલે એ એક બાલદી ભરી ને ઓટલા ઉપર પાણી રેડી 
રાખતા. અમ ેતેની દાઝ કાઢવા ઓટલ ેધળૂના ઢગલા કરી દેતા.                  
 

 
 
      હ ાં નવમા ધોરણમાાં ભણતો હતો તે સમયે ખબૂ જ દ બળો લાગતો. ખમીસ પહરેેલ ાં નહોત  ાં લાગત ાં પણ ટીંગાડલે  
લાગત ાં. 

શેરીન  ફેરરય ઓ 
       એ વખતમાાં બધાાંના ઘરે ઘરડયાળ નહોતી. અમારા ઘરમાાં ડલેીમાાં જેવા પ્રવેશ કરીએ કે સામ ેઉપરના ભાગમાાં 
અઢી ુ ટ બાય અઢી ુ ટની સાઈઝન ાં એક મોટ ાં ઘરડયાળ  મારા વપતાશ્રીએ લગાવેલ ાં હત ાં. મહોલ્લામાાંથી બધા  આ ઘરડયાળમાાં 
ટાઈમ જોવા આવતા અન ેપોતાની ઘરડયાળ બરાબર છે તે ચેક કરવા પણ આવતા. આ ઘરડયાળ  અધાણ કલાકે અન ે
કલાકે ડાંકા વાગે તેવ ાં હત ાં. મારા વપતાશ્રી આ ઘરડયાળનો  ટાઈમ ચોતતસ રાખવાની ચીવટ રાખતા. રદવાનપરા રોડ પર 
અમારી દ કાન  ટ્રાવેલર વોચ ક ુઃમાાં પણ એક મોટ ાં ઘરડયાળ  હત ાં,  જેમાાં બધા લોકો ટાઈમ જોઈન ેપોતાની ઘરડયાળનો 
ટાઈમ મેળવી લેતા 
     અમારી શેરીમાાં ફેરરયાઓ ઘણા નીકળતા અન ેહજ  પણ નીકળે છે, પણ  તે ફેરરયાઓની બોલવની રીત મને યાદ 
છે. કટલરીનો સામાન લઈન ેએક વસિંધી ફેરરયો નીકળતો, જે એમ બોલતો….    કટલરીવાલા આ ગયા……. બોમ્બઈવાલા 
આ ગયા……..ઘાસલેટવાળો ફેરરયો નીકળતો,  એ બોલતો……….. એ આ ચાર પૈસા શેર ઘાસલેટ….. એ આ ઘાસલેટની લારી 
આવી. ચાર પૈસા એટલે જૂનાાં ચાર પૈસા.. મકરસાંક્રાાંવતમાાં સામેવાળા ઝવેરકાકા અન ેમણીફઈ તલના અન ેશીંગના લાડવા 
આપતાાં જેમા એક મોટો પૈસો પણ નીકળે! રાતે્ર સોડાવાળો નીકળતો. સોડાની બાટલી ગોળીવાળી હોય અન ેબહ  જ મજબતૂ 
હોય, પણ જો સોડા વધારે સ્ટ્રોંગ હોય અન ેગરમીન ાં પ્રમાણ વધ  હોય તો આ બાટલી ફાટે પણ ખરી! પાનની દ કાનવાળા 
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સોડાની બાટલી પાણી ભરેલા ક ાંડામાાં રાખતા, જેથી ઘરાકને િાંડી સોડા મળે. એ લોકોન ેઆખો રદવસ બરફ રાખવો પરવડ ે
તેમ ન હત ાં એટલે ક ાંડામાાં રાખતા. એક સોડાના અમ ેબે ભાગ કરાવતા અન ેવધ  બરફ આવે એવ ાં ઇચ્છતા, કારણ કે સોડા 
પી લીધા પછી અમારે બાકીનો બરફ મોંમાાં કકડાવવાનો હોય. સોડાનો ભાવ જૂના બ ેપૈસા અને લેમનનો ભાવ ચાર પૈસા 
હતો. સોડા ફોડવાના  બચૂ ઉપર  સાયકલની ટય બનો ટ કડો રફટ કરેલો હોય, ્યારે સોડા ફોડે તયારે આ ટય બના કારણે  
જોરથી  ફી….ચ ….ક   એવો અવાજ આવતો, જેથી લતાવાળાઓને ખબર  પડી જાય કે સોડાવાળો આવી ગયો છે.  
       બાકી બીજા ફેરરયા જે બરફના ગોળા વેચતા તે હાથલારીમાાં નીચ ેએક નાનો ઘાંટ લટકાવેલો હોય, તે દોરી વડ ે
વગાડ ેએટલે બધાાંને ખબર પડ ેકે બરફના ગોળાવાળો આવી ગયો છે. ગ લ્ફી વાળો લારીમાાં એક મોટી પેટી રાખતો, જેમાાં 
ઉપરના ઢાાંકણમાાં કાણાાં હોય અને તેમાાં ગ લ્ફીનાાં શાંક  આકારનાાં ભ ૂાંગળાાં મકૂવાનાાં હોય અન ેપેટીમાાં બરફના ટ કડા ભરેલા 
હોય અને તેમાાં મીંઠ  નાખેલ  હોય. મીિાની તવોળલટી એતદમ ખરાબ હોય. આ મીિાનો થોડો સ્વાદ ગ લ્ફીમાાં અચકૂ આવતો. 
પેટીમાાં નીચે એક કાણ ાં હોય જેને લાકડાનો દટ્ટો ફીટ કરેલો હોય. ્યારે પેટીમાાં પાણી વધી જાય, તયારે તે દટ્ટો ખોલી 
નાખે અને પાણી બહાર નીકળી જાય. વખત ેવખત ેગ લ્ફીવાળો લારીને હલાવ્યા કરતો, જેથી લારીના રહિંચોળાથી  પેટીનો 
બરફ  હલવાથી ગ લ્ફી જલ્દી તૈયાર થઈ જાય.  ગ લ્ફીના ભ ૂાંગળામાાં રાંગીન પાણી નાખે, જેમાાં ખાાંડ નાખેલી હોય. પછી 
ભ ૂાંગળામાાં વાાંસની સળી પણ નાખ.ે આ પ્રરક્રયા વેચાણ દરમ્યાન ચાલ  હોય. આ લોઢાની પેટી અન ેભ ૂાંગળાાં એ કદી પણ 
સાફ નરહ કરતો હોય, જે પાણી અન ેમીિાના કારણે કાટસભર જ હોય. આ બાબતમાાં કોઈ એ કદી પણ વાાંધો લીધો નહોતો 
અન ેઆ ગ લ્ફીમાાં કોઈવાર ખાાંડ ને બદલ ેસેકરીન નાખવામાાં આવત ાં. એનો પણ અમ ેકોઈ વાાંધો ઉિાવતા નરહ. અમન ે
કોઈ રોગ થાય તેવી દહશેત રહતેી નહોતી કે અમન ેકદાચ ખબર નરહ પડતી હોય. અમારે તો ફતત ગ લ્ફી સાથ ેજ સબાંધ!  
      છાણાાં વેચવાવાળા ગાડામાાં છાણાાં ભરીને આવતા.  મને ભાવ તો યાદ નથી, પણ એ લોકો લગભગ  ભરવાડ 
કોમના હોય. અમ ેકોથળો ખોલીને ઊભા રહીએ. એ ભરવાડ બાઈ એક હાથમાાં બ ેઅન ેબીજા હાથમાાં બ ેએમ ચાર છાણાાં 
એક સાથે લેતી અન ેકોથળામાાં નાખતી વખત ેબોલતી આ… એ….ક;  પછી બીજાાં ચાર નાખ ેતયારે બોલ ે આ…..બ…ે..એ. 
એમ આગળ..  
      નાની છોકરીઓનાાં નાકકાન વીંધવા માટે એક સ્પેશીયાળલસ્ટ ફેરરયો આવતો. બોલતો…એ…નાકકાન વવિંધાવાનાાં છે, 
ના…ક...કા...ન.. મને ખાસ યાદ નથી પણ એક અણીવાળો એ સળળયો રાખતો અન ે એન ેદીવા ઉપર ગરમ  કરતો જે 
કાન વીંધવાનો હોય તેન ેતે જગ્યા એ આંગળી વડ ેઘી લગાવતો. પછી સળળયો ધીરેધીરે અંદર ખોસતો, જે અમ ેજોઈ 
શકતા નરહ.  છોકરીના કાનમાાં પછી એક વપત્તળનો ગોળ વાળો પરોવીને બાાંધી દેતો. થોડા રદવસ તયાાં ઘી લગાવવામાાં 
આવત . આ વીંધવાવાળો વેચવા માટે કચકડાની અન ેધાત  ની બાંગડી અન ેહાથી દાાંતની ચડૂીઓ વેચતો. બીજી કથ્થાઈ 
કલરની ચડૂીઓ પણ વેચતો, જેમાાં વચ્ચેના ખાાંચામાાં એક પાતળી વપત્તળની કે સોનાની પટ્ટી રહતેી. મારી બા આવી ચડૂી 
પહરેતી હતી.   
      બીજા ફેરરયાઓમાાં કેરડાાં, મરેિી, મકાઈના ડોડા, લીલા ઘઉંનો પોંક, ચણાના પોપટા, થેગી, વગેરે વગેરે  વેચવાવાળા 
નીકળતા. ગાડામાાં ગોળ વચેવા આવતા, જે દેશી ગોળની ભેલી વેચતા. જોખવા માટે એ સ્ટાન્ડડણનાાં કાટલાાં અન ેત્રાજવાાં 
સાથ ેરાખતા. વસઝનમાાં લાલ મરચા  વેચવાવાળા આવતા. વાસણના ફેરરયા આવતા, જે જૂનાાં કપડાાંની સામે ભાવતાલ 
પ્રમાણ ેવપત્તળનાાં વાસણ સામ ેઆપતો. આમાાં પૈસાની લેવડ દેવડ રહતેી નરહ. દહીં દૂધ ની દ કાન દરેક મહોલ્લામાાં હોય 
જ.  
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      અમારી શેરીના નાકે રાજીડોસીની દૂધદહીંની દ કાન હતી. અમેં દહીં લેવા જઈએ તયારે એમ પછેૂ, “ખાટ ાં જોવ ેછે કે 
મોળાં?“ અમ ેએમ કહીએ કે મોળાં એટલે એક માટીના ક ાંડામાાંથી દહીં આપ.ે પણ  ખરેખર તો કોઈ ખાટા કે મોળા દહીંનાાં 
અલગ અલગ ક ાંડા ાં  નહોતાાં.  ક ાંડ  તો એક જ રહતે  ાં.  પછી તમારે  ખાટ ાં  જોઈએ કે મોળાં એ ફતત અમારા સાંતોર્ષ માટે જે 
એ પછૂતી.   
     કરરયાણા માટે આગળ  કરચળલયાપરાના નાકે  દ લાભાઈની કરરયાણાની દ કાન હતી. અમે કાંઈ પણ કરરયાણ ાં લઈએ, 
પણ સાથે આંબલી મફત આપતા. તેની નજીક હિીચાંદ પાનવાળાની દ કાન હતી, ્યાાંથી હ ાં મારા બાપા માટે છટ્ટાાં પાન 
લેવા જતો, જે બ ેપૈસાનાાં પાાંચ પાન આપતા. હિીચાંદની દ કાન હજ  પણ છે, ્યાાં તેના દીકરાના દીકરા બેસતા હશ.ે 
અનાજન ાં રેશનીંગ હત , એટલે રેશનીંગવાળાની દ કાને અમ ેરેશન લેવા જતા. મારી બાની સાથ ેઅમારે અનાજનો થેલો 
ઉપાડવા જવ ાં પડત ાં, જે અમારો રમત નો ટાઈમ ગ માવીને અમ ેજતા. આમાાં આનાકાની કરીએ અન ેન જઈએ તો રાતે્ર 
ફરરયાદ થતી અન ેમેથીપાક જમવો પડતો. રાતે્ર મારા વપતાશ્રી પાસ ેઅમારી બધી ફરરયાદો એક પછી એક થતી. મારા 
બાપા બહ  જ કડક સ્વભાવના હતા અન ેઅમન ેતેમનો ડર પણ ખબૂ જ  લાગતો. પરાંત   રાતે્ર અમ ેતેમની સાથ ેપડખ ેજ 
સતૂા. મને યાદ છે કે મારી બા ખીજાય એટલે મારા બાપા દ કાને મગજના લાડ  રાખતા અને અમન ેતયાાં દ કાને ખાસ 
બોલાવીને ખવડાવતા. મારા બાપાને ચ રમાના લાડ  બહ  જ વપ્રય હતા અન ેતે બનાવવાના એતસપટણ હતા. 

શેરીન ાં અમ ર ાં પર ક્રમો 
  
      હવ ેથોડીક અમારાાં પરાક્રમોની વાત કહ . 
          

એ ત ર  બ પ  આવ્ય ! 
 

        શેરીના નાકે ગટરની એક ટાાંકી હતી. વરસાદ વખત ેરસ્તાના પાણીનો વનકાલ તે ટાાંકી વડ ેથતો. તેન ાં ઢાાંકણ 
બહ  જાડ ાં રહતે  ાં. એમાાં પાણી જવા માટે લાંબચોરસ કાણાાં રહતેાાં.  અમ ેકોડીએ રમતા. કોડીમાાં અમ ક પીળા કલરની રહતેી, 
જેને અમે વપિંગળી કહતેા. આ વપિંગળી કોડીમાાં અમ ેસીસ ાં ગરમ કરીને રેડતા, જેથી તે સીસાવાળી વપિંગળી કહવેાતી. એની 
રકિંમત વધારે રહતેી. રમતાાં રમતાાં એક વપિંગળી આ ટાાંકીમાાં પડી ગઈ, જેને બહાર કાઢવામાાં બહ  જ જહમેત હતી અન ે
વધ  વમત્રોની જરૂર પડ ેએમ હત ાં.  અમે - કીરીરટયો, ધીરરયો, મફલો અને હ ાં -  બધાએ ટાાંકીન  ઢાાંકણ ઊંચ ાં  ક્  ંઅન ેએક 
જણ ેવપિંગળી લઈ લીધી. પણ એવ ાં બન્્ ાં કે એક જણ એમ બોલ્યો કે  ‘પ્રવીળણયા તારા બાપા આવ્યા’. ડરના માયાણ અમ ે
બધાએ ટાાંકીન ાં ઢાાંકણ પડત ાં મરૂ્ક્ , પણ  શરતચકૂથી કીરીરટયાનો પગ  ખાડાની ધાર પર અંદરના ભાગમાાં રહી જવાથી 
આ ઢાાંકણ તેના પગ ઉપર પડય . પરરણામ તો તમે સમજી ગયા હશો. અમ ેતો ભાગી ગયા હતા, પણ  પાછળ અમ ેએક 
જોસની ચીસ સાાંભળી ‘હોય  બા….પા!’ સાાંજે અમ ે્યારે તપાસ કરી, તયારે કીરીરટયાનો પગનો પાંજો સજૂીન ેમોટો દડો 
થઈ ગયો હતો અન ેએની બાએ તેન ેમારતાાં મારતાાં હળદર ચોપડી હતી. 
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ઉપરનો ફોટો સ્કલૂ અન ેકોલેજ કાળ વચ્ચેનો છે.  
 

      લેડીસ ડ્રસે માટે ચળણયો મારી બાનો જ મળી શકે, પણ બહ જ ટ ાંકો  હોય એટલે મેં સ્ટાઈલ ફેરવી અન ેપકડીને 
ઉંચો રાખ્યો જેથી   લેઈટેસ્ટ ફેશન પણ ગણાય. વાળ ટૂાંકા હોવાથી માથ ેએક કપડ ાં રાખ્્ ાં.  
      કોલેજના શરૂઆતના રદવસોમાાં મેં ફોટા પાડવાન ાં શરૂ ક્ .ં અગાઉ બતાવેલા ફોટાઓ તયારે જ પાડલેા.  

લાંગરરયાની મઝા 
     અમારી શેરીના નાકે ચાર રસ્તા પડ.ે શેરી બહારનો રસ્તો પહોળો હતો. નાકે આરદતય ભ વન મકાન હત ાં. ઉપર જવા 
માટે બાજ માાં બહાર જ દાદરો હતો.  નાકે ઈલેક્ટ્તટ્રકનો થાાંભલો અન ેઈલેક્ટ્તટ્રક લાઈનો તયાાંથી જતી. રાત્રે અમ ેઆરદતય 
ભ વનમાાં દાદરો ચડીને ઉપર રવેસમાાં જઈને પતાંગના દોરા સાથ ેએક પથરો બાાંધતા અન ેઆ ઈલેક્ટ્તટ્રતના તાર પર લાંગર 
ટીંગાડતા, જે રાતે્ર થાાંભલાની લાઈટમાાં ઉપર હોવાથી દેખી ન શકાય. અમ ેકોઈ રાહદારી નીકળે તેની રાહ જોતા. અન ે
પસાર થાય કે તરત જ  લાંગર એકદમ  નીચે લાવીએ અન ેરાહદારીના માથામાાં એ વાગત ાં અને તવરાથી એક દમ ઉપર 
લઈ લઈએ. એટલે રાહદારી ચારે બાજ  જ એ અન ેપછી ઉપર જ એ પણ કઈ દેખાય નરહ. આ રટખળનો અમ ેઆનાંદ 
માણતા. હવ ેએવ ાં બન્્ ાં કે બ ેજણા આવતા જોઈન ેઅમ ેપથ્થર નીચે ઉતાયો અન ેતેમાાંથી એક જણન ેવાગ્યો. અમારી 
તવરામાાં કાંઈક અસફળતા રહી હશે કે ગમ ેતેમ હોય પણ તે દોરો બાાંધેલો પથ્થર જોઈ ગયો. એન ેખ્યાલ આવી ગયો કે 
આ લાંગરન ાં સાંચાલન  કેવી રીતે થાય છે એ એકદમ  દાદર તરફ દોડયો અન ેઅમ ેસમજી ગયા કે આવી બન્્ ાં છે. પરાંત    
સદનસીબ ેરવેસને બ ેદાદર હતા; એક જમણી બાજ એ અન ેબીજો ડાબી બાજ એ. એ ભાઈને  જમણી બાજ ના દાદર તરફ 
દોડતા જોયા એટલે અમ ેડાબી બાજ ના દાદર તરફ દોડયા. એ ભાઈ અમારી ગવતન ે પહોંચે તેમ નહોતા. અમ ેદાદર 
સડસડાટ ઉતરીને ભાગ્યા અન ેબીજા ભાઈ બમૂ પાડીને દોડ ેઅને અમન ેપકડ ેતે પહલેા અમારી શેરીની આવળી રદશામાાં 
ભાગીને રુચક્કર થઈ ગયા. એક તો પથ્થર માયો તેનો અન ેઅમે ભાગી ગયા એનો એમ બન્ન ેઆનાંદ અમારે માણવાના 
હતા. પણ એવ ાં બન્્ ાં કે અમ ેભાગતા હતા તે વખત ેઅમારાાં મહોરાાં બીજા ભાઈએ ઓળખી કાઢેલાાં અન ેઅમારા ઘર સ ધી 
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ફરરયાદ પહોંચી. પરરણામ તમે કલ્પી શકો છો. અમ ેતો માર ખાવામાાં રીઢા થઈ ગયા હતા. લાંગરના આનાંદ સામ ેમારની 
કોઈ રકિંમત નહોતી.  ન છટકે અમ ેતયાર પછી લાંગરનો કાયણક્રમ મ લતવી રાખ્યો  

લ પીનો આબેહબૂ સ પ 
      ઓઈલ  પેઈન્ટ એટલે કે સફેદો ઘરમાાં કરાવવો હોય કે બારીના કાચ ફીટ કરાવવા હોય એમાાં લાપીની જરૂર 
પડ.ે તે તૈલી હોય અન ેઘઉંના લોટ જેવી ઢીલી હોય. અમન ેઆ લાાંપીનો એક લોંદો કોઈપણ રીતે પ્રાપ્ત થયો. હ ાં કલાકાર 
નાનપણથી જ હતો. મને એ લાપીમાાંથી ઉંદરડી કે સાપ આબહેબૂ બનાવતાાં આવડ.ે મેં એક સરસ  આબહેબૂ સાપ બનાવ્યો. 
બધા ખ શ થઈ ગયા. રાત હતી. અમેં આરદતય ભ વનને નાકે રસ્તા ઉપર આ સાપ કલાતમક અદાથી મ ક્યો. હ ાં ડાંફાસ નથી 
મારતો પણ જણાવી દઉ  કે તમે જો જ ઓ તો તમે પણ તે સાપ અંધારામા સાચો જ માની લો. હવ ેઅમાર ાં પરાક્રમ શરૂ 
થ્ ાં. એક પછી એક રાહદારી નીકળે અન ેભડકીને દૂર જતા રહ.ે અમ ેઆ આનાંદ માણતા હતા, તયા રાંગમાાં ભાંગ પડયો.  
કાક ભાઈ કરીને મારી ફોઈના દીકરા તેની બહને ક સ મની સાથ ેપસાર થયા. તેની બહને ભડકીને દૂર ખસી ગઈ, પણ 
કાક ભાઈ રહિંમત કરીને સાપની પાસ ેગયા અન ેરસ્તામાાંથી એક દાતણ શોધીન ેતેના વડ ેસાપને હલાવ્યો. તે સમજી ગયા 
કે આ નકલી સાપ છે. અમ ેપણ સમજી ગયા કે પોલ પકડાઈ ગઈ છે. અમ ેજલ્દી તે લોકો પાસ ેદોડી ગયા અન ે ‘શ ાં   
છે,   શ ાં    છે ? આ તો સાપ છે.’ એમ બોલતા સાપ લઈન ેભાગી ગયા. સાપ લઈ લેવાન ાં કારણ અમારે લાપી જેની 
હતી તેને પરત કરવાન ાં વચન આપેલ ાં  કે આ પ્રયોગ પરૂો થાય પછી તને લાાંપી પાછી આપી દઈશ  

દેક રો 
     અમે ઓટલ ેબેસીને વમટીંગ કરતા. તેમાાં શામ વહ ના ઓટલ ે વમટીંગ ચાલતી હોય તે દરમ્યાન કાંઈક ઊંચા અવાજે 
વમટીંગ ચાલવા માાંડી અન ેવચ્ચ ેગાળો પણ આવતી. આ શામ વહ ને ન ગમ્્ ાં અન ેતે બહાર આવીન ેએક ડોલ પાણીની 
ભરેલી  ઓટલ ેરેડી દીધી અન ેબબડાટ કરીને ડલેી દઈ દીધી. આ અમારાથી સહન ન થ્ ાં. ન જ થાય ને  
    અમે તેના ઘરની બહાર શેરીમાાં નીચે બેસીને ટોળે વળ્યા અને બધાએ નક્કી ક્ ણ કે જેને જે ગીત આવડ ેતે એકદમ 
ઊંચા અવાજે ગાવાન ાં. ફતત  ધ્યાન એટલ ાં જ રાખવાન ાં કે એકન ાં એક ગીત બીજાથી રરપીટ ન થાય. આ ગીતોનો વમશ્ર 
અવાજ, જે મોટો ઘોંઘાટ કહવેાય તે શરૂ થયો. અન ેપછી પરરણામ? શામ વહ  તો િીક, પણ બીજા ઘરના પણ ઘરની બહાર 
નીકળીન ેમારવા દોડયા. અન ેઅમ ેશ ાં તયાાં ઊભા રહતેા હોઈશ ાં? 
      અમ ેતો ઊભી પ ૂાંછડીએ...જ…ઈ  ભાગ્યા. 

જાન મહોમદની હોટલ 
                

      મારા ભાઈબાંધ રકરીરટયાએ તેના કાકાના ઘરમાાંથી પૈસા ચોયાણ. પટારો ખ લ્લો હશ ેકે તેની ચાવી રકરીરટયાને હાથ 
આવી ગઈ હોય. જે હોય તે પણ એણે પૈસા ચોયાણ. અમન ેઆ વાતની ખબર નરહ. જો કે ખબર હોય તો અમ ેકાાંઈ વાાંધો 
ન લેત. તેણે પૈસા ચોયાણ તેની સાથે સાંબાંધ નથી, પણ તે સામરૂહક રીતે વપરાય તેની સાથ ેસબાંધ હતો. તે અમન ેબધાને 
આમાંત્રણ આપીન ેબજારમાાં લઈ ગયો. જાનમોહમદની હોટેલે અમે ગયા અન ેપહલેાાં તો ગ લાબના સરબત  માંગાવ્યા. 
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અમારા કરતા એણે એક ગ્લાસ વધારે માંગાવ્યો અન ેબન્ન ેગ્લાસમાાં એક એક ભ ૂાંગળી નાખીને બન્નેમાાંથી એક સાથ ેતેણ ે
સરબત  પીવાન ાં શરૂ ક્ ણ. તેના પૈસા હોવાથી અમન ેકાાંઈ વાાંધો નહોતો. સરબત  પ ર ાં થ્ ાં કે તેણ ેલેમન માંગાવી, પણ 
તેમાાં વધારે ગ્લાસ ન લીધો. અમને તેનો આનાંદ થયો. આ સરબતનો કાયણક્રમ પરૂો કરીને અમે નાસ્તાની લારીએ ગયા 
અન ેભરપ ર નાસ્તો કયો.  

બાવચાંદ હમેચાંદના ગાાંરિયા અન ેભત્જયાાંની મજા  
       વળતી સાાંજે અમ ેબીજી રટ્રપ લગાવી. નાસ્તો કરવાનો હોઈ અમ ેબપોરે ઓછાં ખાધ ાં હત ાં.  આ વખતે  અમારા 
ળલડરે બજારનો રસ્તો પકડયો.  તયારે બજારમાાં  સેવા સવમવતની સામ ેબાવચાંદ હમેચાંદની ફરસાણની દ કાન હતી, જે 
અતયારે પણ છે. ફતત ફકણ એટલો  કે તયારે તેમાાં નાસ્તો કરી શકાય અન ેબેસી શકાય તેવી વ્યવસ્થા હતી. અમ ેભરપેટ 
નાસ્તો કયો. જેમાાં ફાફરડયા ગાાંરિયા અન ેવમતસ ભત્જયાાં તથા બટાટાવડાાં હતાાં. સાથ ેવાસી ભત્જયાાંમાાંથી બનાવેલી ખટમીિી 
ચટણી હતી. અતયારે પણ જે ચટણી આપવામાાં આવ ેછે તે વાસી પડતર  ભત્જયાાંમાાંથી જ બનાવેલી હોય છે. નાસ્તાની 
પણૂાણહ વત થઈ અન ેઅમન ેએમ કહવેામાાં આવ્્ ાં કે એક પછી એક બહાર નીકળીન ેબન ેતેટલી ઝડપથી ઘરના રસ્ત ેભાગ.ે 
અમન ેઆ કાંઈ સમજાણ ાં નરહ, પણ  એટલ ાં સમજાણ ાં કે બન ેએટલી ઝડપથી ઘરે ભાગવાન ાં છે. છેલ્લ ેરકરીરટયો રહ્યો. એની 
પાસ ેગલ્લાના પૈસામાાંથી મળેલો એક ખોટો રૂવપયો હતો. તેમા તયારે પણ વપત્તળ દેખાત  ાં હત ાં. આ રૂવપયો તેણ ેગલ્લાવાળાની 
આગળ ધયો અન ેઆપ્યો પણ નરહ. એણે એ રૂવપયો ગલ્લાવાળાના હાથમાાં ફતત અડકાડયો અને  છટકીને ભાગ્યો. અમ ે
દોડતા દોડતા પાછળ જો્ ાં તો અમારી પાછળ એ દ કાનદારના બે માણસો અમારી પાછળ દોડતા હતા.   હાાંફતા હાાંફતા 
અમ ેજે દોટ મકૂી છે તે રેસના ઘોડા દોડતા તમે જ ઓ તેવી લાગે. હ ાં હમેખેમ  મોતીગરની શેરીએ પહોંચ્યો. રકરીરટયાન ાં 
ઘર એ જ રસ્તા પર હત ાં. મેં અંધારામાાં રકરીરટયાને દોડતો આવતો જોયો. પછી ધીરરયો પણ આવ્યો. તયાર પછી મફલો 
અન ેમ કનો એમ બન્ન ેજણા સાથ ેઆવ્યા. એ હાાંફતા નહોતા. અમે સમ્યા કે તેણ ેઅમારા કરતાાં સારો શોટણ કટ પસાંદ 
કયો હશે. ચાલો….હવ ેકોણ રહ્ ાં? એ લ્યા હા, ગીરીજાશાંકર માસ્તરનો નાનકો હજ  કેમ દેખાણો નરહ? આ તો આફત થઈ.  
       એ ચોતતસ પકડાઈ ગયો હશે. આ બધી અટકળ કરતા કરતા ઉતસ કતાથી અમે એની રાહ જોતા બેિા. અમારામાાંથી 
એક જણ ેભગવાનનો દીવો પણ માન્યો. અમારી લાાંબી ઉતસ કતાનો અંત આવ્યો. દૂર અંધારામાાં નાનકાને આવતો જોઈન ે
અમન ેહાશ થઈ 
      અરે ! નાનકાએ ખમીસ કેમ નથી પહે્  ણ?  એકલી ચડ્ડી કેમ પહરેી છે?                                                               
 
       નાનકો પાસ ેઆવ્યો તયારે તે રડતો હતો. એણે કહ્ ાં  કે મને એ બધાએ પકડયો અન ેઢીબી નાખ્યો છે. તમે બધા 
પાવલીછાપ ભાગી ગયા. માર ાં બાાંરડ્ ાં  ઉતારી લીધ  અન ેકીધ ાં કે પૈસા લઈ આવ એટલે બાાંરડ્ ાં મળશ.ે  હવ ેશ ાં કરવ ાં? 
રકરીરટયાએ બાકીના ચોરેલા પૈસા તપાસ્યા અન ેકદાચ ખટૂતા હશે. જે હોય તે અમ ેઆમાાં ધ્યાન ન આપ્્ , પણ એણ ે 
નાનકાને પૈસા આપ્યા અન ેનાનકો દેવા માટે હળવે પગલ ેઉપડયો. પછી શ ાં બન્્ ાં એની અમને ખબર નથી, કારણ કે 
અમ ેતો એક પછી એક બધા ઘર ભેગા થવા માાંડયા હતા. 

     બીજે રદવસ ેબપોરે અમન ે રકરીરટયાના બાપા ગોવવિંદભાઈ તરફથી એના મોટા દીકરા માકંડ અન ેમ વન બોલવા 
આવ્યા. તેના ઘરે બાકીના બધા વમત્રો પણ આવી ગયા હતા. જ દા જ દા પ્રકારની ધમકીઓ આપવામાાં આવી. અમ ેરડવા 
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લાગ્યા. જો કે સમયસર  રડવામાાં અમે પારાંગત હતા,  પણ  આ રૂદન સાચ  હત ાં. ક્યાાં ક્યાાં  કેટલો નાસ્તો કયો અન ેકઈ 
કઈ જગ્યાએ પૈસા વાપયાણ તેની વવગત રકરીરટયાએ વવગતવાર આપી, જેમાાં તેણે માાંજાનો દોરો, ગરરયા અન ેબીજી ઘણી 
વસ્ત ઓ ખરીદી હતી જે અમારી જાણ બહાર હતી. 

મીિ ઈ ખ િ  મ ટે મને જીિત ાં મ રી ન ખ્યો! 

     હવે એક રસપ્રદ બીજી વાત રકરીરટયાના ભાઈ માકંડની કરીએ. માકંડને અમ ેબળળયો કહતેા. એ અમારા ગપૃમાાં 
આવ ેનરહ, પણ મારા ભાઈ રદનકરે એક પ્રસાંગ કથા તે વખત ેકહલેી.  માકંડ ેમારા ભાઈને કહ્ ાં કે આપણ ેઆજે મીિાઈ 
ખાવા જવાન ાં છે, પણ અમ ેતો ળબલક લ બેકાર! શીંગ ખાવાના સાાંસા હોય, તયાાં મીિાઈ કેમ ખરીદવી? તેણ ેકીધ ાં કે આપણા 
પ્લાનમાાં પૈસાની જરૂર નરહ પડ.ે તમે બધા ચાલો મારી સાથ.ે તમારે ફતત મોં એકદમ વીલ ાં રાખવાન ાં અન ેએમ બોલવાન ાં 
કે આના બાપા ગ જરી  ગયા છે અને આવતી કાલ ેદાડો છે. દાડા માટે મીિાઈ ખરીદવાની છે. એટલે મીિાઈના નમનૂા 
અન ેભાવ આપવાના છે.  

    અમે જમનાદાસની દ કાને પહોંચી ગયા અન ેઅમારા પ્લાન પ્રમાણે જમનાદાસ શેિ સાથ ેવાત થઈ. મીિાઈના નમનૂા 
લીધા. ભાવ પણ એક કાગળમાાં લખીન ેઆપ્યા. ઘરે પહોંચતાાં પહલેાાં ફટોફટ બધી મીિાઈ આરોગી ગયા. આ તો બહ  
સારો પ્લાન કહવેાય! બીજે રદવસ ેઅમે આ પ્લાન પ્રમાણે વધ  આગળ વધવાની લલચામણી ઇચ્છાન ેન રોકી શક્યા અન ે
સાાંજે અમે પ્રસ્થાન ક્ ણ. પાંડયા મીિાઈવાળાની દ કાને ગયા. પ્લાન સતસેસ ગયો, તેનો ગવણ કરતા મીિાઈ આરોગી ગયા. 
પરાંત   ત્રીજા પ્લાનમાાં લોચો પડયો. દવ ેમીિાઈવાળાન ેતયાાં ગયા અન ેપ્લાન પ્રમાણે વાતાણલાપ શરૂ થયો. પરાંત   દવ ેદાદા 
એમ બોલ્યા, ‘અરરર  બહ  કરી!’ ગોવવિંદભાઈ તો કાલ ેજ બજારમાાં નીકળ્યા, તયારે અહીં મને મળતા ગયા હતા. તેણ ેભાવ 
તો આપ્યા અન ેમીિાઈના નમનૂા પણ આપ્યા. અમન ેએમ લાગ્્ ાં કે લોચો તો પડવાનો છે પણ જેવી પડે એવી  દેવાશે.  
બન્્ ાં એવ ાં કે ગોવવિંદભાઈના જૂના સાંબાંધોના કારણે દવ ેદાદા મોડથેી ઘરે ખરખરો કરવા આવ્યા. તમે પરરણામની કલ્પના 
કરી શકશો કે પેટમાાં મીિાઈની હાલત શ ાં  હશ.ે અન ેઅમારી પણ. અમન ેમેથીપાક આપ્યા પછી ગોવવિંદભાઈને એક જ 
વાતન ાં દ :ખ થ્ ાં કે મીિાઈ માટે મને જીવતાાં મારી નાખ્યો!   

શેરીનો ક ણળયો અને ક ણ ( ખરખરો) 
      અમારી શેરીના છેડ ેસાંતોકભાઈ માસ્તર રહતેા હતા. એમની બાજ માાં એક બાવા હતા, જેમન ાં નામ લગભગ 
સવાઈળગરી હત ાં. તેમના ઘરે કોઈ ગ જરી ગ્ ાં. કોણ ગ જરી ગ્ ાં તે યાદ નથી. એ વખતમાાં ્યારે કોઈ ગ જરી જાય તયારે 
બહારગામથી કે દૂરથી કોઈ સગાાંવહાલાાં આવ ેતયારે શેરીની શરૂઆતથી માથ ેફાળળ્ ાં ઓઢીને ‘ઓ...ઓ...ઓ’ કરતાાં મોટે 
અવાજે આવવાન ાં શર  કરે, તેન ેકાણે આવ્યા કહવેાત  ાં. આ એક વ્યવહાર હતો. આમ એક ભાઈએ રોતા રોતા ‘ઓ...ઓ...ઓ’ 
કરતાાં આવીન ેપ્રવેશ કયો. હવ ેવાત એમ છે કે અમારા રાણીકા વવસ્તારમાાં અમારી શેરીનાાં કતૂરાાં બહ  જ પ્રચળલત હતાાં. 
દરરોજ એક જણન ેકરડવાન ાં સામાન્ય હત ાં. અન ેવધ માાં સાંતોક માસ્તરના ઘર બાજ નો કાળળયો કરડવામાાં કાબેલ હતો અન ે
કોઈક વાર અમન ેપણ ડર લાગતો.  
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      ્યારે કોઈ રોતા રોતા કાણે આવ ેતયારે તે ઘરના દરવાજે બેસી જાય અન ેરોવાન ાં ચાલ  રાખ.ે પછી ઘરની વ્યક્તત 
પાણીનો લોટો લઈન ેઆવે અન ેતેમને આપ.ે બ ેત્રણ કોગળા કરી મોં પર છાાંટે અન ેબાકીન ાં પાણી પી જાય. હવ ેબન્્ ાં 
એવ ાં કે એ ભાઈ રોતા રોતા બેસી ગયા. કાળળયો સામ ેજ બેિેલો. એનાથી આ કેમ સહન થાય. પેલા ભાઈન ેગાંધ તો 
આવી ગઈ, પણ મોડા પડયા. તે ફાળળયામાાંથી જોતા હતા કે કાળળયો તૈયારીમાાં છે. તેણ ે‘ઓ...ઓ...ઓ’ કરવાન ાં અચાનક 
બાંધ કરી દીધ  અન ેકાળળયો પહોંચે તે પહલેાાં ભાગવાન ાં શરૂ કરી દીધ . એ ભાઈ આગળ અન ેકાળળયો પાછળ! આ રેસમાાં 
કાળળયો જીતી ગયો અન ેએક જોરદાર બચક ાં ભરી દીધ ાં.  પેલા ભાઈન ાં ‘ઓ...ઓ...ઓ’ બાંધ થઈ ગ્ ાં અને ‘ઓ બાપ રે!’ 
શરૂ થઈ ગ્ ાં. શેરીના લોકોએ તે ભાઈને કાળળયાની ભીડમાાંથી છોડાવ્યા. 

અમતૃપ ક ! 
     મારા મોટાભાઈ દીન ભાઈ મારથી ચાર વરસ ેમોટા. અમારા સમયની એક રસપ્રદ રમજૂી વાત એમણે કહલેી. એમના 
જ શબ્દોમાાં કહીએ તો…… ભાવનગર નજીક પીપળી ગામ છે. તેમાાં દરબારોનાાં ઘણાાં ક ટ ાંબો રહતેાાં. ટેમ ભા, રવ ભા અન ે
દોલ ભા મારા ખાસ વમત્રો અન ે્યારે ભાવનગર આવ ેતયારે મને મળવા આવતા. હ ાં તયારે ઘરડયાળની દ કાને જતો અન ે
બેસતો. એક રદવસ ટેમ ભા અન ેબીજા વમત્રો મળવા આવ્યા. કહ ેકે  દીન ભાઈ, પરમદાડ ેમારા દીકરાનાાં લગન છે અન ે
અમ ેગામનો ધ માડો તે રદવસ ેબાંધ રાખ્યો છે. અમારે આખ્ખા ગામને તે રદ જમાડવાન ાં છે. તમારે પણ ભાઈબાંધ દોસ્તારન ે
લઈન ેખાસ આવવાન ાં છે. મેં કીધ ાં કે એમાાં ના પડાય જ નરહ ને. અમ ેજરૂર આવશ ાં. પછી ટેમ ભા કહ ેકે દીન ભાઈ, તમે 
ભામણ છો અન ેભામણ રસોઇયાની તમને જાણ હોય જ. અતયારે લગનની વસઝન ચાલ  છે, એટલે કોઈ મોટ ાં રાાંધણ  કરે 
એવો રસોઈઓ મળતો નથી. તમારે રસોઈઓ ગોતી દેવો પડશે. દીન ભાઈએ કહ્ ાં કે તમ તમારે ળચિંતા નરહ કરતા હ  
રસોઈઓ ગોતીન ેલેતો આવીશ. ટેમ ભા રાજીના રેડ થઈ ગયા અને કહ ેકે અમારે મીિાઈમાાં લાડવા નથી કરાવવા, પણ 
મોહનથાળ કરાવવો છે. કાાંઈક નવ ાં લાગે,  કારણ કે જમણમાાં લાડવા અતયારે બધા જ કરાવે છે. દીન ભાઈએ  કીધ ાં કે  
આપણ ેએવો મોહનથાળ બનાવશ ાં કે બધા યાદ કરે.  

     હવે કહતેાાં તો કહવેાઈ ગ્ ાં પણ અતયારે રસોઈઓ ગોતવો ભારે પડશ.ે તયાાં અચાનક તેન ેયાદ આવ્્ ાં કે મોતીગરની 
શેરી પાસે ડલેામાાં જટો.(જટાશાંકર) રહ ેછે અન ેરસોઈ પણ સારી બનાવે છે. જટાન ાં વણણન કરીએ તો પોણા છ ફૂટ ઊંચો, 
ઘઉંવણો વાન.અધાણ માથ ેતાલ અને લાાંબી ચોટલી. ઉપર પહરેણ તો ખાસ પહરેતો નરહ પણ નીચ ેપાંળચ્ ાં પહરેતો જેનો 
રાંગ કેવો હશ ેતે જાણવ ાં મ શ્કેલ પડ.ે છાતીએ અન ેહાથ પર સફેદ રીંછડા જેવાાં વાળનાાં ઝાંડ દેખાય અન ેખભ ેરાખેલી 
જનોઈનો રાંગ રસોઈના વઘારન ાં તેલ અન ેપરસેવા વમવશ્રત ઘરેો તથ્થાઈ થઈ ગયેલો. પગમાાંનાાં ચપ્પલ ખટારાનાાં 
ટાયરમાાંથી બનાવેલાાં, જે ગામના તળાવની પાળે વચેાતાાં મળતાાં. તેના ઘરે ગયો  અન ેતેન ેવાત કરી કે આપણ ેપીપળી 
ગામ ેબાપ ના દીકરાના લગ્નમાાં રસોઈ બનાવવા જવાન ાં છે અન ેમીિાઈમાાં મોહનથાળ બનાવવાનો છે. જટો કહ ેકે દીન ભાઈ 
હ ાં દરબારના લગનની રસોઈ નથી કરતો. એનો ભરોંસો ના હોય. લગનમાાં બધા બાંધ ક લઈન ેફરતા હોય કાાંઈક આડ ાંઅવળાં 
રાાંધવાન ાં થ્ ાં એટલે આવી બન્્ ાં.  દીન ભાઈએ એન ેશાાંત પાડયો અન ેકહ ેકે આ એવા માણસો નથી. બહ  જ ભલા માણસો 
છે અને મારા ખાસ સ્નેહી વમત્રો છે. જટો માની ગયો. સાાંજે બસમાાં પીપળી જવાન ાં નક્કી ક્ .ં  સાાંજે અમ ેબસમાાં બેિા. 
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જટાએ બધાાં રસોઈ બનાવવાનાાં સાધનો લઈ લીધાાં હતા. એક ભાઈ બસમાાં મને અચાનક જોઈ ગયા અન ેકહ ેકે ‘કેમ 
દીન ભાઈ, ધાંધો ફેરવી નાખ્યો?’ દીન ભાઈએ સમજાવ્્ ાં કે એમ વાત નથી. તેમણ ેજટાને બતાવીને સમજણ પાડી. 

     અમે મોડથેી સાાંજે પહોંચી ગયા. રસોઈનો બધો સામાન તૈયાર હતો. મોહનથાળ માટે કાજ , દ્રાક્ષ, એલચી, બદામ 
વપસ્તા વગેરે પણ તૈયાર હતાાં . બાપ  કહ,ે રદન ભાઈ શર  કરી દો. આ બાજ  મોહનથાળના લોટનો માલ બનાવવાન ાં શરૂ 
ક્  ંઅને બીજી બાજ  ચાસણી બનાવવાનાં શરૂ. રાતે્ર મોડથેી ચાસણી અન ેબધ ાં ભગે ાં ક્  ંઅને િરવાની રાહમાાં બેિા. િરે 
પછી ચાસ પાડીને બટકા પાડ.ે  હવે એવ ાં બન્્ ાં કે ચાસણીમાાં ખાાંડ અન ેપાણીના કમ્પોળઝશનમાાં જે કાંઈ બન્્ ાં એ પણ 
મોહનથાળ જામવાની ના પાડ.ે અમે મ ાંઝાણા. રાતે્ર બ ેવાગ્યા, પણ મોહનથાળ જામ્યો જ નરહ. શીરા જેવી રાબડ! જટાની 
હવા નીકળી ગઈ અન ેમોં પડી ગ્ ાં. દીન ભાઈ ભારે કરી. જો મોહનથાળ જામશ ેનરહ, તો બટકા બનશે જ નરહ. જટો કહ,ે 
દીન ભાઈ માર ાં આવી બનશ.ે મને આ દરબારો છોડશ ેનરહ. એ રડવા લાગ્યો. કહ,ે રદન ભાઈ, મારે એક જ દીકરો છે. મને 
આ લોકો બાંધ કે ફૂાંકી દેશે. મને પગ ેપડયો અન ેકહ,ે દીન ભાઈ મને બચાવો. મેં કહ્ , દોસ્ત, મ ાંઝાવાથી કાંઈ નરહ વળે. ત ાં 
ળચિંતા કર મા. ઘીના િામમાાં ઘી પડી રહશેે 

     સવારે દસ વાગ ેપણ મોહનથાળ એટલે કે મોહનરાબની એ જ ક્સ્થવત હતી. દરબાર વમત્રો આવ્યા. “કેમ દીન ભાઈ, 
બધ ાં તૈયાર ને?” મેં કહ્ ાં, “હા બાપ , બધ ાં તૈયાર જ હોય ને! પાંગત પડ ેને વપરસવા માાંડો. બાપ  કહ,ે સ ગાંધ બહ  જ સરસ 
આવ ેછે રદન ભાઈ અન ેજોવા ગયા તો રાબડ જોઈન ેબોલ્યા કે દીન ભાઈ આ શ ાં છે? આમ કેમ? મેં કહ્ ાં કે બાપ  મોહનથાળ 
તો બધા બનાવી શકે, આ તો મેં નવી વાનગી બનાવરાવી છે. આ અમતૃપાક છે. તમે તો શ ાં ગામ આખ ાં યાદ કરશ.ે  

    પાંગત પડવા માાંડી અન ેઅમતૃપાક મોટા ચમચ ેચમચ ેવપરસાવા માાંડયો. બધાએ  જમી લીધ ાં અન ેબાપ  હરખાતા 
હરખાતા મારી પાસ ેઆવ્યા અન ેકહ ેકે તમારા અમતૃપાકે બહ  કરી. બધાએ બહ  વખાણ કયાં. મારે રસોઇયાને અળગયાર 
રૂવપયા ઈનામના વધારે આપવા પડશે!  મોડથેી મેં જટાને કહ્ ાં કે આ રાબડની મોડથેી અસર થશે, કારણ કે ઝાડા થવાની 
શક્યતા વધ  હોય છે અન ેએ પહલેાાં આપણ ેઘર ભેગા થઈ જઈએ.    

અમ ર  ઘર વિશે થોડુાં 
   અમાર ાં ઘર અંદરના ભાગમાાં હત ાં. આગળન ાં મકાન ચારમાળન ાં હત ાં, જે પહલેાાં મારા કાકાન ાં હત ાં. એ ક બેરકાકા અન ે
મારા બાપાન ેકદીપણ બનત ાં નહોત  ાં અન ેડલેીમાાં દાદરા માટે બન્નેન ેકોટણમાાં કેસ ચાલતો હતો, જે પાછળથી ઘણાાં વરસો 
પછી મારા વપતાશ્રી જીતી ગયા હતા. આ કેસની વવગત માટે બીજાન ેજો કહતેા હોય અન ેસામેવાળાન ેરસ હોય કે ન 
હોય, પણ કલાક સ ધી તે કહતેા.  મારા કાકાએ આ મકાન એક બ્રાહ્મણ નામ ેબાલક્રુષ્ણ જીવણરામ ભટ્ટન ેવેચી દીધ ાં.  મારા 
કાકાનો દીકરો બાલક્રુષ્ણ જેને અમ ેબાલાભાઈ નામથી બોલાવતા તેન ેઅમારી સાથ ેબહ  જ સાંબાંધ હતો. મારા વપતાશ્રીન ે
પણ તેના ઉપર બહ  જ ચાહના હતી. બાલાભાઈ એક શ્રેષ્િ ળચત્રકાર હતા. અન ેએના વોટર કલર લેન્ડસ્કેપ  પેઈન્ટીંગ 
હજ  પણ ભાવનગર સ્ટેટના વખતથી વનલમ બાગ પેલેસમાાં છે. તેમાાંનાાં અમ ક મેં જોયાાં પણ  છે. ઉનાળામાાં અમ ેઆ 
મ તતામાસીની અગાસીમાાં રાતે્ર સવૂા જતા. અમારા મહોલ્લા પછી ક ાંભારવાડો આવ ેઅન ેઆગળ  જતાાં લગભગ  એક દોઢ 
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રક.મી. પછી ખારો પાટ આવ ેઅન ેદરરયો શરૂ થઈ જાય. વચ્ચેના ભાગમાાં ભાવનગર મહ વા નેરો ગેઈજ ગાડી જે બાપ  
ગાડી તરીકે ઓળખાતી એ ગાડીના પાટા હતા. જેમ ગાાંધીગ્રામથી કાલ પ ર ગાડી અમદાવાદન ાં ચકકર મારે છે, તેમ આ 
બાપ  ગાડી માણેકવાડી સ્ટેશનથી ભાવનગર ટરવમનસ ફરતી ફરતી આવ.ે અમ ેઆ ગાડી ઉતસ કતાથી અગાશીમાાંથી જોતા 
અન ેદૂર દૂર ઘણાાં વહાણો પણ અમે જોતા. ્યારે જોઈએ તયારે બ ેકે ત્રણ આ સઢવાળાાં વહાણો દરરયામા જોવા મળે જ. 
રાતે શાાંવતમાાં મોડથેી અમ ે રેલ્વેના શક્ટ્ન્ટગ ના બધા જ અવાજ સાાંભળતા. અગાશીમાાંથી અમે પારસીનો ભીસ્તો અન ે
રૂવાપરીન ાં માંરદર દેખાત  ાં. ઘોઘા દરવાજે નટરાજ વસનેમાનો ત્રીજો શો શરૂ થાય તે પહલેાાં બહાર સ્પીકરમાાં ગીતો વગાડાતાાં. 
એ ગીતો અમારે તયાાં અગાશીમાાં અમે સાાંભળી શકતા. અગાશીમાાં પાણી  જવા માટે એક પતરાનો પાઈપ િેિ નીચે સ ધી 
જતો. અમે પતાંગટાણામાાં એ પાઈપ દ્વારા નીચ ેઉભલેા વમત્રો સાથે વનગોશીએટ કરી શકતા. દરરયો અન ેશહરે વચ્ચ ેજે 
ખારો પાટ હતો તેન ેઅમ ેખાર કહતેા. અમ ેએમ બોલતા કે આજે ખારમાાં માાંજો પાવા જવ ાં છે કે મોઈદાાંડીએ રમવા જવ ાં 
છે 

ગ્લ ઈડરની મઝ  અને જાદુનો ખેલ 
     ખેડતૂવાસમાાં રહતેો જેરામ નામનો એક છોકરો ઘણો બ દ્ધદ્ધશાળી હતો. એ અન ેએના વમત્રોએ એમ નક્કી ક્  ં કે 
આપણ ેગ્લાઈડર બનાવીને ઉડાડવ ાં. એ લોકોએ વાાંસના મોટા મોટા ટ કડાઓ અન ેપ્લાસ્ટીક અને બીજી સામગ્રી ભેગી કરીને 
જેને ગ્લાઈડર તો ન જ કહવેાય, છતાાંય તેમણ ેગ્લાઈડર જેવ ાં બનાવ્્ ાં. તેની સાથ ેએક મજબતૂ પાતળાં દોરડ ાં બાાંધ્્  અન ે
બ ેજણાએ સાયકલો સાથ ેએ લાાંબા દોરડાને બાાંધ્્ ાં. બન ેએટલી ઝડપથી એ સાયકલોન ેદોડાવી. એ ગ્લાઈડર પાછળ 
ઢસડાત  ાં ચાલ્્ ાં અન ેએ લગભગ આિ કે દસ ફૂટ સ ધી ઊંચે ઊડય ાં તો ન કહવેાય પણ ચડય ાં અને થોડી ક્ષણોમાાં જમીનદોસ્ત 
થ્ ાં! આ પ્રયોગ દરમ્યાન કોઈ જાનહાવન નહોતી થઈ એમ જેરામ કહતેો હતો. મને જણાવતાાં ખેદ થાય છે કે આ વાત 
મને જેરામે કરેલી જે અમારા પરાક્રમમાાં ગણાય નરહ. આ પ્રયોગની મારહતી તમન ેમારહતગાર કરવા જ આપી છે.  

    મારો મોટો ભાઈ દીનકર જેને અમ ેદીન  અથવા દીનકો કહતેા તે એક જાદ નો પ્રયોગ કરતો, જે મોટા પણ મોંમાાં 
આંગળા નાખી જાય તેવો હતો. એક જણન ેસ વાડલેો હોય અન ેતેન ેચાદર ઓઢાડી હોય. ફતત મોંઢ  જ બહાર દેખાય તેમ 
રાખેલ ાં હોય. આ જાદ  રૂમમાાં જ એ કરતા. બધાને સચૂના આપ ે કે કોઈ ગડબડ  કરશો તો આ સ વાડલેી વ્યક્તત જે 
વનદ્રાધીન છે તેન ેહાવન પહોંચશ ેઅને કદાચ પછી ભાનમાાં ન પણ આવ!ે એ ગાંભીરતાથી કાંઈક બોલતો બોલતો એક નાની 
લાકડી એ શબવત ્ સ તેલી વ્યક્તતની આજ બાજ  ફરતો ફરતો ફેરવતો. હવ ેતલાઈમેતસ શરૂ થત ાં. એ લાકડીને જમીન સરખી 
રાખીને ધીરે ધીરે ઉપર કરતો અન ેપેલી શબવત ્ સ તેલી વ્યક્તત જમીનની સમાાંતર ઉપર ઊિવા લાગતી. લગભગ  બ ે
ફૂટ જેટલી તે ઊંચ ેજતી અન ેપછી તે લાકડીના ઈશારે નીચે જમીન પર આવી જતી. આ પ્રયોગ અમ ે વનસ્તબ્ધતાથી 
વનહાળતા. પ્રયોગ દરમ્યાન ઓઢાડલેી ચાદર ઘણી પહોળી હોવાથી ્યાર તે વ્યક્તત ઊંચ ેજાય તયારે તે ચાદર એવી રીતે 
રહતેી કે વ્યક્તતનો મોઢા વસવાય કોઈ પણ ભાગ દેખાય નરહ. પ્રયોગ પરૂો થતો અન ેબધા રૂમની બહાર ચાલ્યા જતા. 
સ તેલી વ્યક્તત ઉપરથી ચાદર લઈ લઈએ એટલે અમ ેજોઈ શકીએ કે તેના બન્ને હાથમાાં એક  એક  લાાંબી લાકડી હોય 
અન ેપગ બાજ  બ ટ કે ચપ્પલ ફીટ કરેલા હોય. ્યારે જાદ ગર ધીરે ધીરે લાકડી ઊંચી કરીને કમાન્ડ આપ ેતયારે એન ે
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ફતત લાકડી સમાાંતર રાખીને બેિા જ થવાન  હોય. એ બેિો થાય તયારે ચાદર ઢાાંકેલી હોવાથી તે જોઈ ન શકાય. આ 
પ્રયોગ તમે પણ કરી શકો છો.   

પતાંગ ટ ણુાં   

      પતાંગ ટાણામાાં અમ ેઅગાસીમાાં, છાપરા ઉપર, ખારમાાં, ગામના તળાવમાાં એમ ઘણી જગ્યાએ પતાંગ ચગાવવા 
જતા, પણ  એકલ દોકલ જતા નરહ. કદાચ અમારા પતાંગ કે દોરા જોખમમાાં મ કાઈ જાય. કોઈક વાર અમ ેસ્ટેશન તરફ 
એટલે કે અલકા ટોરકઝ પાસ ેપણ પતાંગ ચગાવવા જતા. એ વખતે અલકા ટોરકઝન ાં ળબલ્ડીંગ બનત  હત ાં.  ્યારે અમ ે
છાપરાાં ઉપર પતાંગ  ચગાવતા અને જો દેશી નળળયાાં હોય તો નળળયાાં તડાતડ તટૂતાાં. ્યારે હવા બરાબર માફકસર ન 
હોય અને રોડ ઉપર પતાંગ ચગાવવાની હોય, તયારે એક જણ  રફરકી પકડ ેઅન ેઅન ેબીજો દૂર સ ધી પતાંગ પકડીને 
છોડવા જાય. પછી તો દૂર જઈને પતાંગન ેબરાબર પકડીને છોડી દે અન ેચગાવવાવાળો એકદમ દોર સડસડાટ ખેંચવા 
લાગ,ે પતાંગ ઉપર ચડીજાય. હવ ેઅમે રોડ પર એક છોકરાને દૂર સ ધી છોડાવવા મોકલ્યો. ચડાવવાવાળો બોલતો જાય, 
હજી જા, હજી જા અન ેએમ તે દૂર જતો જાય. છોડાવવાવાળો છોકરો અમારાથી અજાણ્યો હતો. તેન ેકહવેામાાં આવ્્ ાં કે 
હજી જા, હજી જા. અન ેદૂર ગયો એટલે બોલ્યો કે બસ… પણ પેલા છોકરાએ તો પતાંગનો દોર કાપીનાખ્યો હતો અન ે
ઊભા રહવેાના બદલ ેપતાંગ લઈન ેદોડતો દોડતો ભાગી જ ગયો. અમ ેમોં વકાસીને જોતા રહ્યા, કારણ કે તને ેહવ ેપહોંચી 
શકાય તેમ નહોત  ાં. 

      માાંજો બનાવવામાાં આવતી વસ્ત ઓમાાં કાચનો ઝીણો ભ ક્કો, અશળેળયો, સરેસ, મેંદો અન ેરાંગ રહતેાાં. અમ ેઆ 
સામગ્રી લઈન ેખારમાાં  માાંજો પાવા જતા. કરચળલયાપરાના કોળી લોકોનો ઘણો ડર લાગતો. તેમને ખબર પડ ેએટલે  
અમારી દોરી અન ેમાાંજો બન્ને જાય. અમ ેઆ માટે એ એરરયાના માથાભારે છોકરાની ભાઈબાંધી ખાસ રાખતા. આવે વખત ે
ફતત એન ાં નામ જ દેવ ાં પડત ાં અને કોઈ અમાર ાં નામ ન લેત  ાં. જો કે તે માથાભારે છોકરાને રાજી કરવા અમ ેભરસક  
પ્રયતનો કરતા અન ેક નેહથી સાંબાંધ સાચવતા. આવી બાબતમાાં ધીરરયો બ ઢ્ઢો ક શળ હતો. પતાંગ ટાણીમાાં ્યારે મકરસાંક્રાક્ન્ત 
આવ ેતયારે આગલા રદવસ ેરાતે્ર ઊંઘ પણ નહોતી આવતી. સવાર પડ ેતે પહલેાાં અંધારામાાં જ જાગી જતા.  મકરસાંક્રાક્ન્તનો 
રદવસ આખો અમ ેબહાર જ રહતેા. રાતે્ર અમારી આંખો લાલઘમૂ થઈ જતી. એક બ ેરદવસ અમને ગમત ાં પણ નરહ. અમ ે
રદવસ ેઆકાશમાાં જોઈએ તયાર અમને આકાશમાાં દોરા બહ  દેખાતા. જો કે દોરા હોય નરહ, પણ અમન ે ભ્રમ થતો કે કોઈ 
કપાયેલા પતાંગનો દોર જાય છે. આકાશમાાં ઊંચ ેઊંચ ેકપાયેલા પતાંગો અમ ેજોતા અન ેવવચાર કરતા કે આ બધા પતાંગો 
ક્યાાં જતા હશ.ે અમ ેએમ સમજતા કે તે છેલ્લ ેદરરયામાાં પડી જતા હશ.ે                                                                                                                 

ભ મણન  સોકર  સો?                                                                                                            

         એક રદવસ બપોરે જમીને શેરીમાાં રમતા હતા. બપોરે  એટલે લગભગ  સાડા અળગયારે. એક ભાઈએ અમન ે 
એમ પછૂય ાં “ ભામણના રદકરા છો? “ 

     અમે હા જ કહીયેને!.   
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     આવી બાબતમાાં અમ ેઅસતય બોલતા નરહ, કારણ અમન ેખબર  હતી કે  બ્રાહ્મણ એ ઉચ્ચ જ્ઞાવત કહવેાય.   એણે 
કીધ ાં કે જાવ, બાાંરડ્ ાં પહરેી આવો. અમ ેદોડીને બાાંરડ્ ાં પહરેીને આવી ગયા. અમન ેએ ભાઈ તેની સાથ ેતેના ઘરે લઈ 
ગયા. અમે ઘરમાાં કીધા વવના તેની સાથ ેચાલી નીકળ્યા. અમન ેતયાાં લાઈનબાંધ બેસાડી દીધા અન ેજમવાન ાં આવ્્ . અમ ે
બપોરે ખાધ ાં  જ ન હોય એમ બધ ાં ભોજન ટટકાવી ગયા. ચરૂમાના લાડ , મળૂાની ભાજી - પણ તે વઘારેલી નહોતી. 
રીંગણા-બટેટાન ાં શાક દાળ વગેરે વગેરે.  અમારા જમી  લીધા પછી દરેકને  ચાર આના એટલે કે પાવલી પાવલી 
દળક્ષણામાાં આપી અન ેકાંક નો ચાાંદલો કયો. પછી તે મકૂવા ન આવ્યા, પણ અમ ે દોડીને ઘરભેગા થઈ ગયા. હવ ેપ્રશ્ન એ 
રહ્યો કે ઘરે કહવે  ાં કે ન કહવે  ાં.  જો કહીએ તો મારી બા ચાર આના લઈ લ,ે એટલે  કહવેાન ાં માાંડી વાળ્્ .  ઘરમાાં હ ાં 
આવ્યો પણ એક ભલૂ થઈ ગઈ. પેલો કાંક નો ચાાંદલો ભ ૂાંસવાન ાં ભલૂી ગયો. મારી બાન ેબધી ખબર પડી ગઈ. એન ેએ 
પણ  ખ્યાલ આવ ેજ કે દળક્ષણા આપી જ હોય. મારા ળખસ્સાની ઉલટ તપાસ થઈ અન ેચાર આના જપ્ત થઈ ગયા અન ે
રાવત્રભોજન રેશનીંગવાળાં રહ્ ાં. 

 હરરજનોની હડત ળ    

      એ સમયમાાં ફ્લશનાાં સાંડાસ નહોતાાં, પણ સાદાાં સાંડાસ હતાાં; જેમા સાંડાસમાાં નીચેના ભાગમાાં  મળ એક જૂના 
ડબ્બામાાં  નીચે  પડતો અન ેતેમાાં એકિો થતો. ્યારે ડબ્બો ભરાઈ જાય, તયારે હરરજન લોકો તે લેવા આવે અન ેતે દૂર 
વનકાલ કરવા જતા, પણ  ક્યાાં જતા એ મને હજ  પણ ખબર નથી. એ ડબ્બો લઈ જાય અન ેપાછો લાવ ેતયાાં સ ધી સાંડાસ 
જવાન ાં મ લતવી રાખવ ાં પડ.ે કોઈવાર એ લેવા આવવામાાં વવલાંબ કરે તો નાછૂટકે અમ ેજતા અને એ ડબ્બો ઓવરફ્લો પણ 
થતો. આ ડબ્બો અમારે આપવાનો રહતેો. એ ડબ્બો લેવા અન ેમકૂવા માટે બહાર એક નાનો એવો દરવાજો રહતેો જેના 
મારફત આ પ્રરક્રયા થતી.  એક વાર એ લોકોન ેમ્્ વનવસપાળલટીની નોકરીમાાં પગાર માટે માાંગણી મ કેલી અન ેકાંઈક  વાાંધો 
પડવાથી એ લોકો હડતાલ ઉપર ઊતરી ગયા.  વશશ વવહારવાળા માનભાઈ અન ેબીજા સ્વયાંસેવકોએ રસ્તા સાફ કરવાન ાં 
અન ેઆ ડબ્બા લઈ જવાન ાં કાયણ માથે લીધ ાં. અમ ેબધાએ એ લોકોન ેસાંપણૂણ સાથ આપ્યો. અમે પણ એ કાયણમાાં જોડાણા 
અન ેહડતાલ સમાપ્ત થઈ તયાાં સ ધી આ કાયણ ચાલ્્ ાં.  
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       ઉપરનાાં પહલેાાં બ ેળચત્રો મેં સાતમા ધોરણમાાં બનાવેલાાં. અન ેઆ ઉપરન ાં ળચત્ર  આિમા ધોરણમાાં ભણતો હતો, 
તયારે બનાવેલ.  આ વોટર કલર ળચત્ર હજ  પણ મેં સાાંચવી રાખ્્  છે.  

ઘરની થોડી બીજી િ તો 

    વેકેશનમાાં મ ાંબઈથી અન ેનાગપ રથી અમારા ભાળણયા વેકેશનની મઝા માણવા ભાવનગર આવતા. ઘરમાાં આટલા 
બધા ભેગા થતાાં એનો ઝમેલો થતો. જમવામાાં રાતે્ર ખીચડી જ હોય, નરહ તો પહોંચી વળાય નરહ.  અમારે ઉપર આગળના 
ભાગમાાં  અગાશી હતી.  એક મોટ ાં પાથરણ ાં પાથરીને ઉપર  ગોદડાાં પાથરતા અન ેઓશીકાની ખેંચ પડતી એટલે ઓશીકા 
માટે ઝઘડો થતો. રાતે્ર અમ ેસઈૂએ એટલે છેલ્લો હોય તેણે લાઈટ બાંધ કરવાની હોય. એ ઊિીને લાઈટ બાંધ કરીને 
પથારીમાાં પાછો આવે, તયારે તેન ાં ઓશીક ાં ગ મ થ્ ાં જ હોય.  મારો ભાણેજ નાનો. તેન ેનાક પકડીને છીંકતાાં ન આવડ ે
એટલે તેન ાં નાક પકડવ ાં પડ ેઅન ેતેને કહીએ કે   સ..ડ  કર. સડ ખરેખર ઉચ્ચાર નથી તેન ેમાટે શબ્દકોર્ષમાાં  સ…ડ નો 
સમાવેશ નથી જેથી હ ાં એનો શબ્દ નથી લખી શતતો. દા.ત. સાળો જેને અમ ેસાળો નહીં પણ ઉચ્ચારથી બીજો ઉચ્ચાર 



વિતેલ ાં િર્ષોન ાં સાંભ રણ ાં 
 

 
37 

કરીને બોલીએ.  હવ ેઆ સ…..ડ   કરવાન ાં તેને કહીએ એટલે એ ફતત  સ..ડ એમ બોલ,ે પણ નાકમાાંથી ઉચ્છવાસ બહાર 
ન કાઢે. ફતત સ….ડ એમ બોલ.ે 

    ઘરમાાં સામટા હોવાથી અમ ે ખાવાનો નાસ્તો વગેરે ગ પ્ત રીતે ગ પ્ત જગ્યાએ ખાતા. ઉપરના મજલ ેજઈને ખાઈએ 
અન ેનીચે શાાંવતથી પાછા આવી જઈએ. અમ ેકેળાાં લાવ્યા. આ અમારો ભાળણયો જોઈ ગયો. અમ ેકીધ ાં કે કોઈન ેકહીશ 
નરહ. અમારી સાથ ેતેન ેઉપર લઈ ગયા અન ેતેન ેએક કેળાં આપ્્ . નીચે જતી વખત ેતેન ેકીધ ાં કે કોઈન ેકહીશ નરહ અન ે
એણે હા પાડી. અમ ેશાાંવતથી નીચે ઉતરી ગયા.  હવ ેઆ ભાળણયાએ બધી બાજી બગાડી. નીચે જતાાં જ એ બધાને કહ ેકે 
અમ ેકાાંઈ ઉપર કેળ નહોત  ાં ખાધ !  ઉલટતપાસ થઈ અન ેખબર પડી ગઈ કે છ કેળાાં લાવેલા. બધા એ બબ્બ ેકેળાાં ખાધાાં 
અન ેભાળણયાન ેએક કેળાં આપ્્ ાં હત ાં. 

     મારી બન્ન ેમોટી બહનેો ્યારે ભાવનગર આવે, તયારે આખો રદવસ બસ સીવણકાયણ કરતી હોય. ્યારે તે પાછી 
જાય, તયારે બધાનાાં ઘરમાાં પહરેવાનાાં કપડા સીવાઈ ગયા હોય; જે બ ેત્રણ વરસ સ ધી ચાલી શકે. મારી બહને ક ાંદનનાાં 
લગ્ન નહોતાાં થયાાં; તયારે એ સમયમાાં એ અમન ેનવડાવે, કપડા પહરેાવે અન ેઆંખમાાં આંજણ આંજે.  તયારબાદ  રહિંડોળે 
સાથ ેબેસીને હીંચકાવે. અમન ેઊંઘ આવે એ માટે ગીત ગાય. મને એ ગીતની પહલેી લીટી હજ  પણ યાદ છે;  પવથક 
તારા વવસામાના દૂર દૂર આરા……દૂર દૂર  ….આરા…….! હાલમાાં  પણ મારી બહને ક ાંદન નાગપ રમાાં જ રહ ેછે અન ેઆવ ે
છે. તેને ૮૬ વરસ  થયાાં છે! (અતયારે મારી બહને નથી.) 
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દીિ નપર  રોડ અને અમ રી દુક ન 
      અમારી દ કાન - ટ્રાવેલર વોચ કાંપની - રદવાનપરા રોડ પર હતી. આ દ કાન ત્રણ બારણાવાળી ઘણી મોટી હતી. 
મારા વપતાશ્રી  ભાન ભાઈ ઘરડયાળી તરીકે ઓળખાતા. દ કાનમાાં વચ્ચેના ભાગમાાં શેતરાંજી પાથરતા. અન ેનીચે બેસીને 
કામ કરી શકાય તેવ ાં મેજ રાખતા. દ કાન ઘણી ઊંચી હતી અન ેબન્ને દરવાજે મોટો ઓટલો હતો. રદવાલો ઉપર મોટાાં મોટાાં 
પોસ્ટરો લગાવલેાાં હતાાં જે વેસ્ટેન્ડ વોચ ક ાં. અન ેઓમગેા ક ાં.નાાં હતાાં. રદવાલ  ઉપર ચાવીવાળાાં ઘરડયાળ રટિંગાડલેાાં હોય. 
લગભગ બધાાં ઘરડયાળ અધો કલાક અન ેકલાકે વાગતાાં હતાાં. જો બાર વાગ્યા હોય તયારે તો બધાાં ઘડીયાળમાાં આગળ 
પાછળ ટાઈમ પ્રમાણે ડાંકા વાગવા માાંડ.ે દ કાનમાાં ડાંકાઓનો અવાજ ગ ાંજી ઊિતો. આિ રદવસે બધાાંને ચાવી દેવી પડતી 
અન ેચાવી દેવામાાં અમ ેમદદ  કરતા, પરાંત   ચાવી દઈ દઈ ને હાથ દ :ખી જાય. એ સમયે ઘરડયાળો જેને આપણ ેએન્ટીક 
તલોક કહીએ છીએ તે સહજ રીતે મળી શકતાાં. અમારી પાસ ેસોનાનાાં ઘરડયાળો પણ હતાાં અને હજ  થોડાાંક સાચવી રાખ્યાાં 
છે. હ ાં આમાાંના અમ કના ફોટા  આ લખાણ સાથ ેમકૂીશ. બાજ માાં ડો. સરૈયાન ાં દાાંતન ાં  દવાખાન ાં હત ાં.  કોઈ ટીખળી છોકરાએ 
સરૈયા ઉપર ડો. સ રૈયા એમ બોડણમાાં સ ધારો કરી નાખ્યો, પણ  ડોતટર સાહબે ેઆ બોડણમાાં કદી પણ સ ધારો ન કરાવ્યો. 
ડોતટર સાહબેનો બાાંધો નાજ ક હતો અન ેહાઈટ પણ બહ  ઓછી હતી. ગેટરવાળાં પેન્ટ પહરેતા જેથી એ નીચે ન ઊતરી 
જાય. ્યારે કોઈ સશતત દરદીના દાાંત કાઢવાના હોય અન ેદાાંત મળૂમાાંથી મજબતૂ હોય એમાાં તેમને મદદગારની જરૂર 
પડતી એ માટે એ મારા મોટાભાઈ નવલ ભાઈને બોલાવતા. મારા બાપ જીને પાનનો ખબૂજ શોખ અન ેજીવનના અંત 
સ ધી એ જાળવી રાખેલો. તેમના વમત્રો બહ  જ આવતા. ઘરડયાળન ાં કામ બહ  જ ઓછાં થત ાં, કારણ કે એક પછી એક વમત્રો 
આવતા જ હોય. પછી પાન બનાવે અન ેચાવતાાં ચાવતાાં વાતો શરૂ થાય. અમારે દ કાનમાાં ધળૂ ઝાપટવાન ાં કામ કરવાન ાં 
રહતે  ાં. દ કાનની બહાર પાણીના પાઈપ ઉપર કોઈ ચોર ન ચડ ેએટલે કાાંટાવાળો તાર વવિંટળાયેલો હોય. અમ ેમારા વપતાશ્રીએ 
બનાવેલાાં ફરફરરયાાં તયાાં તારમાાં લગાડીને અનાંદ માણતા. દીવાનપરા રોડ પર નાગર ક ટ ાંબનાાં મકાનો બહ  જ સાંખ્યામાાં 
હતાાં, પણ અંદર ખાાંચામાાં વોરા લોકોની વોરાવાડ હતી. તમને આશ્ચયણ થશે કે તે સમયે વોરા લોકોની છોકરીઓ પણ 
લાાંબી ટોપી પહરેતી. દીવાનપરા રોડનો રસ્તો કાચો હતો. બપોરે મ્્ વનવસપાળલટીનાાં ગાડાાં આવતાાં, જેમાાં એક પાણી ભરેલ ાં 
મોટ ાં ટીપ રહતે  ાં અન ેતેમાાં નીચેથી એક તાડપત્રીનો હોઝ પાઈપ લગાવલેો રહતેો. ગાડાવાળો હોઝ પાઈપ વડ ેરોડ પર 
પાણી છાાંટતો જાય અન ેગાડ ાં આગળ  ચાલત ાં જાય.  

મારા મોટાભાઈન ાં પરાક્રમ                                                                                                                  

       મારા વપતાશ્રીના એક વમત્ર શક્તતદાયક વસરપ બનાવતા અન ેએમનો આગ્રહ એવો હતો કે તે અમારી દ કાનમાાં  
રાખ.ે અમે વેચાણ માટે તેમને રાખવાની હા પાડી હશે. આમાાંથી એક પણ બોટલ વેચાણી હોય એવ ાં મને યાદ નથી.  
મારા મોટાભાઈ મ ક ન્દને આ બાટલામાાં ઘણો રસ, કારણ કે એમાાં દ્રાક્ષાસવ પણ  અમ ક પ્રમાણમાાં હોય. મ ક ન્દ  એક 
બાટલો ખોલ ેઅન ેજેટલો વસરપ તેમાાંથી લ ેતેટલ ાં તેમાાં પાણી રેડી દેતો. મને લાગ ેછે કે છએક  મરહનામાાં એ વસરપના 
બાટલા નરહ પણ પાણીના બાટલા હોવા જોઈએ. કોઈક વાર ઘણી ગરમી પડ,ે તયારે બાટલાનો વસરપ જે ઘણા સમયથી 



વિતેલ ાં િર્ષોન ાં સાંભ રણ ાં 
 

 
39 

પડયો રહીને એમાાં આથો આવી જવાથી અંદરથી દબાણ કરતો. અન ેએક મોટા અવાજ સાથે તેનો બચૂ ઊડી જતો. આ 
અવાજથી  અજાણી વ્યક્તત  ભડકી જતી, પણ અમારે આ રોત્જિંદ  હત ાં.  

      દ કાનમાાં એક મોટ ાં  ગ્રાન્ડ ફાધર ઘરડયાળ વચ્ચે  રાખવામાાં આવેલ ાં, જે પા પા કલાકે વાગત ાં. એના ડાંકા બહ  જ 
મીિા હતા અન ેઅમ ેડાંકા વાગે તે પહલેા એ ઘરડયાળને કાન અડકાડી રાખતા જેથી એ ડાંકા બહ  જ મીિા લાગ ેઅન ેઘરેો 
આવાજ અમન ેબહ  જ ગમતો. બધા રાહદારીઓ પોતાની ઘરડયાળનો ટાઈમ આ ઘરડયાળ સાથે મેળવતા. એ સમયે લોકો 
કાાંડા ઘરડયાળ ઓછાાં વાપરતા,  પણ  કોટના ળખસ્સામાાં રાખી શકાય તેવ ાં પોકેટ વોચ રાખતા. તેની સાથ ેએક નાની ચેઈન 
બાાંધેલી હોય અન ેતે ઘરડયાળની રકિંમત પ્રમાણે જમણન વસલવર, ચાાંદી કે સોનાની હોય. સસ્તામાાં સસ્ત ાં પોકેટ વોચ રોસ્કોપ 
કાંપનીન ાં  છ રૂવપયામાાં મળત ાં.  દ કાનમાાં એક ચપટો શો કેઈસ હતો, જેમાાં ભરૂ ાં વેલ્વેટ લગાડલે ાં હત ાં અન ેલાઈનબાંધ નાના 
હ ક લગાવલેા હતા. આ શો કેઈસમાાં રરપેરરિંગનાાં પોકેટવોચ રાખવામાાં આવતાાં. રટિંગાડલેા પોકેટવોચ જે રરપેર કરેલાાં હોય 
તે ચાલ  હોય તો લટકાવેલ ાં પોકેટ વોચ હલ્યા કરત ાં અન ેશાાંવતમાાં તેનો ચાલવાનો અવાજ પણ સાંભળાતો. બાકી તો બીજાાં 
રદવાલ - ઘરડયાળનો સામરૂહક ટક ટક અવાજ અવવરત સાંભળાતો. એ જૂના સમયમાાં  જ ાંગાન્સ, માઉથ, ફેવરલ બા, ઓમેગા, 
જાઝ, રકનઝલ, વેસ્ટેન્ડ વોચ, એનસોવનયા, સ્મીથ કાંપનીનાાં ઘરડયાળો મળતાાં. અન ેએ બધાાં ઈમ્પોટેડ ઘરડયાળો જ મળતાાં. 
ફતત રદવાલ - ઘરડયાળો જ ભારતમાાં બનતાાં.  
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[ઉપરનો ફોટો ] બેટરીથી ચાલતા આ ઘરડયાળન ાં બારણ ાં ખોલીને અમ ેવચ્ચેન ાં વ્હીલ હાથે ફેરવતા. મશીનમાાં આગળ  ઉ 
૧૯૦૧ની સાલ લખેલી છે. આવાાં ઘરડયાળ અમારી પાસ ેજ દાાં જ દાાં પતૂળાાંવાળાાં હતા અને હાલમાાં પણ છે.      

 

       આ ઘરડયાળની ચાવી ચારસો રદવસે એકવાર જ આપવાની. 
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         એક શો કેઈસમાાં જૂના ‘કલ્યાણ’ અંક રાખેલા હતા. ગીતા પ્રેસ, ગોરખપ રના આ અંકો મારા જન્મ પહલેાાંના પણ 
હોઈ શકે. અમ ેતેમાાં વરસ  કે તારીખ કદીપણ વાાંચી નથી. અમન ેતો તેમાાં ભગવાનનાાં રાંગીન ળચત્રો જોવાનાાં ગમતાાં. 
એમા ળચત્રકાર બી. કે. વમત્ર, જગનનાથ, કન  દેસાઈ અન ેરવવ વમાણનાાં નામ અચકૂ વાાંચતા; કારણ કે એ ળચત્ર કોણે 
બનાવ્્ ાં છે તેમાાં મને ખબૂ રસ પડતો અન ેનામ પણ  જોયા વવના એ ળચત્ર કોણે બનાવ્્  છે તે હ ાં ઓળખી શકતો. વધ માાં  
કોઈ દ કાનન ાં બોડણ જો નવ ાં બનાવેલ  હોય તો તેની સ્ટાઈલ ઉપરથી જાણી શકતો કે એ બોડણ પેઈન્ટર માલી, પેઈન્ટર 
લ હાર, મકવાણા કે રમ  એ બનાવેલ ાં છે. આ બાબતમાાં અમ ેશરત પણ લગાવતા.                                                                                                                        

       અમારી દ કાને  ઘણી પ્રવતક્ટ્ષ્િત વ્યક્તતઓ મારા વપતાશ્રી પાસ ે બેસવા આવતી. સપ્તકલાવાળા જગદીપ વવરાણી, 
આલ્રેડ હાઈસ્કલૂના વપ્રક્ન્સપાલ વી. કે. પટેલ, ફાયર ળબ્રગેડના ભર ચા સાહબે, નાન ભાઈ સોળલસીટર, ડો. અંબાશાંકર ભટ્ટ, 
ડો. છગનભાઈ વત્રવેદી, ડો. હરરનાંદન, શ્રી વીર ભાઈ, શ્રી સ મનભાઈ, શ્રી પ્રદ્ય મ્નભાઈ અન ેબીજા ઘણા કે જેમનાાં નામ મન ે
યાદ નથી. મારા વપતાશ્રીભાવનગરથી મ ાંબઈ સ્ટીમરમાાં જતા. તેઓ સાંગીતના શોખીન હતા. એ મરાિી નાટકો જોવા ખાસ 
મ ાંબઈ જતા. મ ાંબઈ જવા માટે દરરયા માગણ વધ  અન કળૂ રહતેો. રાતે્ર જ સ્ટીમર જૂના બાંદરેથી ઉપડતી. મારા મોટા ભાઈ 
કહતેા કે એ સ્ટીમર ઉપડવાના રદવસ પહલેા એક માણસ હાથમાાં મોટો ડાંકો કે ઝાલર લઈન ેશેરીએ શેરીએ નીકળતો અન ે
બોલતો….આજે રાતે્ર દસ કલાકે મ ાંબઈ બાંદરે જવા માટે ભદ્રાવતી જહાજ ભાવનગર બાંદરેથી ઉપડશ.ે                                       
રાતે્ર જૂના બાંદર પહોંચી જવાન ાં. સ્ટીમરમાાં કેળબનન ાં ભાડ  વધારે હોવાથી બહાર ડોક ઉપર સવૂાન  પાથરણ ાં પાથરી દેવાન ાં 
અન ેસઈૂ જવાન ાં. કોઈ ળચિંતા નરહ. બસ દરરયાની લહરેોની મઝા માણતા માણતા સવારે મ ાંબઈ બાંદરે ઉતરવાન ાં! આ વાત 
મેં સાાંભળી ને વવચા્  ંકે કેવી મઝા આવતી હશ?ે  
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       મારા ક ટ ાંબનો આ જૂનામાાં જૂનો ફોટો છે. લગભગ  ૮૦ વરસ  થયાાં હશ.ે ડાબેથી – મારી બહને ક ન્દન [ જે ફ્તત 
અતયારે  હયાત છે અન ે૮૬ વરસનાાં છે.] મારી બહને ક ન્દન ૯૧ વરસ ેબે વરસ પહલેાાં ગ જરી ગઈ. મારી બા મ તતા 
જેને ત્રણ દીકરીઓ અન ેછ દીકરા હતાાં, જેમાાં મારો પાાંચમો નાંબર છે અન ેબીજાાં ચારેક સાંતાનો ગ જરી ગયાાં હતાાં એમ 
માર બા કહતેી. મારી બહને જયકાન્તા, જેને અમ ેજશ  કહતેા. મોટી બેન પદમા જેને બે દીકરા અન ેએક દીકરી હતાાં, જે 
અમેરરકામાાં વસે છે. મારા સૌથી મોટાભાઈ મરહપતભાઈ જે વપતચર લાઈનમાાં હતા, જેમના બ ેદીકરા અતયારે અમેરરકામાાં 
છે. મારા વપતાશ્રી ભાન ભાઈ જે મહારાજા ભાવવસિંહજીના વખતમાાં સ્ટેટમાાં ખાનગી ખાતામાાં હતા. તયારબાદ એમણ ેટ્રાવેલર 
વોચ ક ાં. નામ ેદ કાન ચાલ  કરેલી જે અતયાર ચાલ  છે. નીચે બેિા છે તે મારા મોટાભાઈ નવલભાઈ જે ટ્રાવેલર વોચ ક ાં. 
સાંભાળતા હતા. અતયારે તેમના બ ેદીકરા દ કાન સાંભાળે છે.  

એ જમ ન ન ાં થીયેટરો અને રફલ્મ જોિ ની મઝ  
      બાંદર રોડ ઉપર ત્રણ થીએટર એક લાઈનમાાં હતાાં. પેલેસ ટોરકઝ, ળલબટી અન ેનોવેલ્ટી વસનેમા. ળલબટી અન ે
નોવેલ્ટી વચ્ચ ેપોટણ ઓરફસ હતી અને પછી રેલ્વે સ્ટેશનમાાં ગ ડ્ઝ ટે્રઈનમાાં માલ લઈ જવા લાવવાનો રસ્તો હતો. તયારબાદ 
નોવેલ્ટી વસનેમાાં આવે. ળલબટી વસનેમામાાં રફલ્મના શો બાંધ કરીને નાટકોનો પ્રોગ્રામ રહતેો, જેમાાં જ દી જ દી નાટક કાંપનીઓ 
આ થીએટર ભાડ ેરાખતી. મારી યાદ પ્રમાણે  ‘મોટા ઘરની વહ ’ નાટક મેં જોયેલ ાં, જે મારા કાકા જેમને અમ ેકવવ કાકા 
કહતેા અને  કવવ ત્રાપજકર તરીકે ઓળખાતા એમણ ેલખેલ ાં  હત ાં.  ઘોઘા દરવાજે નટરાજ વસનેમા હત ાં. તયાર બાદ એ 
વેચાઈ ગ્ ાં કે બીજાએ ભાડ ેરાખ્્ , પણ ઘણો સમય  બાંધ રહ્ ાં, જેમાાં જમણી બાજ એ પોસ્ટર લગાવલે ાં તે બૈજ  બાવરાન ાં  
હત ાં. પછી એ રૂપમ વસનેમા કહવેા્ ાં. અમારે વપતચર જોવા જવાન ાં હોય તયારે અમ ેકણબીવાડનો શોટણકટ પસાંદ કરતા. 
અમારે તો થડણ તલાસની રટરકટ જ લેવાની હોય અન ેગરદીનો સામનો કરવાનો હોય એટલે જલ્દી જલ્દી જતા. રસ્તામાાં 
જે લોકો ઝડપથી અમારી સાથ ેજતા હોય તેમને  હ ાં એમ સમજતો કે એ લોકો પણ વપતચર જોવા જ જઈ રહ્યા છે અન ે
અમન ેરટરકટ નરહ મળે. તયારે થડણ તલાસના ચાર આના હતા. જે અમારે ભેગા કરવા બહ  મ શ્કેલ હતા. ગરદીમાાં હમેખેમ 
રટરકટ મેળવતા, પણ બીજી ઘણી મ શ્કેલીઓ આવતી; જેમ કે શો શરૂ થાય, તયારે ડોર ખોલ ેએટલે બધા ધડાધડ અંદર 
ઘસૂવા માાંડ.ે અમ ેએટલા સશતત નહોતા કે તેમાાં પહલેા ઘસૂી જઈએ. થીએટરમાાં થડણ તલાસમાાં સીટ નાંબર નહોતા. બેસવા 
માટે ફતત બાાંકડા જ મ કેલા હોય. બેસવાન ાં પણ દબાઈ ને. અને જો આગળનો પ્રેક્ષક ઊંચો હોય તો પદાણ પરનો સીન 
કપાઈ પણ જાય. હશ ેજે હોય તે, અમે તો પણ વપકચર જોવાની મઝા માણતા.  

     તયારે સ્મોકીંગની મનાઈ નહોતી એટલે હોલ બીડીઓના ધ માડાથી ભરાઈ જતો. આમ પ્રોજેતટરથી સ્ક્રીન સ ધી એક 
પ્રકાશપ ાંજ દેખાતો, જે વપતચરના અંત સ ધી રહતેો. વપતચર શરૂ થાય તે પહલેા જાહરેાતોની સ્લાઈડો દેખાડવામાાં આવતી. 
પરાંત   પહલેી સ્લાઈડ મહારાજા શ્રી ક્રુષ્ણક મારવસિંહજીના ફોટાની સ્લાઈડ આવતી. આ સ્લાઈડ આવે કે તરત જ તાળીઓનો 
વરસાદ વરસતો. આ સ્લાઈડ દરેક શોમાાં અન ેદરેક થીએટરમાાં સ્વેચ્છાએ દરેક થીએટરવાળા દેખાડતા. ભાવનગરની 
પ્રજાન ેપોતાના ગામના રાજા ઉપર  કેટલો પ્રેમ હશ ેતે આપ  કલ્પી શકો છો. તે સમયે તો રાજાઓન ાં રા્ય પણ નહોત  ાં. 
ભારત દેશ સ્વતાંત્ર થયો, તયારબાદ બધા રાજાઓએ પોતાન ાં રા્ય દેશને આપી દીધ ાં હત ાં. આમ છતાાં ભાવનગરની પ્રજાન ે
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તેના રાજા ઉપર  કેટલો પ્રેમ હશે? ઈન્ટરવલ પડ ેએટલે અમ ેવશિંગ-રેવડી  લેવા જઈએ, પણ એક જણ તો જગ્યા રોકીને 
બેસી જ રહતેો. પછી અમ ેવશિંગ-રેવડી લઈન ેપાછા આવીએ અન ેઅંધારામાાં ફાંફોળતા ફાંફોળતા અમારી જગ્યા શોધી કાઢીએ. 
બીજા મોડા આવતા પ્રેક્ષકો અમન ેબહ  જ નડતા અને અગતયના સીન જોવામાાં તકલીફ પડતી. વશિંગ-રેવડી ખાતા ખાતા 
અમ ેબાકીન ાં ળચત્ર જોતા. સ્મોકીંગ માટે પછી કાયદો આવ્યો, એટલે ્યારે કોઈ ગીત આવે તયારે બીડી પીવાના રવસયા 
હોલના દરવાજે બહાર ઊભા રહીને બીડી પીતા પીતા ગીત અન ેબીડીની સાથ ેમઝા માણે. [એક વાત યાદ આવી. પેલેસ 
ટોરકઝમાાં પરદા બાજ  ઓરડયન્સ વાાંચે તે રીતે એક મોટ ાં બોડણ રાખેલ ાં હત ાં અન ેતેમાાં અંગ્રેજીમાાં લખેલ ાં હત ાં              

“NO SMOKING IS STRICTLY PROHIBITED.“ 

       [આ બોડણ મેં મારા કોલેજકાળ દરમ્યાન વાાંચેલ ાં અન ે્યાાં સ ધી પેલેસ ટોરકઝ ચાલી તયાાં સ ધી રાખલે ાં.] જૂની વપ્રન્ટ 
હોય તો વચ્ચ ેવચ્ચ ેગીત કે સીનમાાં કાપ આવતો અથવા રફલ્મની પટ્ટી તટૂી જતી એટલે અમે અંધારામાાં ‘હોય... હોય’ 
શરૂ કરતા, પણ  થીએટરવાળાએ માથાભારે માણસો રાખેલા જ હોય. એ દાંડો પછાડતા પછાડતા આવ ેઅન ેબધ ાં શાાંત 
થઈ જત ાં. વપતચર ચાલ  હોય અથવા ઈન્ટરવલ હોય કે શરૂઆત હોય તયારે ચાલ  વપતચરનાાં ગીતની ચોપડી વેચવાવાળો 
આવતો અન ેબોલતો : ‘આ ચાલ  વપતચરનાાં ગીતોની ચોપડી, રકિંમત એક આનો’. ચાલ  વપતચરનાાં ગીતો હોય અન ેસાથ ે
સાથ ેબીજાાં પણ લોકવપ્રય ગીતો એમાાં હોય. આ ચોપડી નહોતી, પણ એક મોટા કાગળમાાં આ ગીતો છાપેલા હોય;  જે 
ગડી વાળીન ેચોપડી જેવો બનાવ્યો હોય. જો ગમત ાં ગીત શોધવ ાં હોય તો આખો કાગળ ખોલીને અવળસવળ કરવો પડ ે
અન ેપછી જ મનગમત  ગીત મળે. અમે વપતચર છૂટે તયારે બહાર નીકળતા, પણ  રફલ્મના અદભ ત વાતાવરણમાાંથી બહાર 
જલ્દી ન નીકળી શકવાથી અમન ેબહાર નવ ાં નવ ાં લાગત ાં. પછી ્યારે એમ યાદ આવ ેકે કાલે વનશાળે શવનવાર હોવાથી 
વહલેા જવાન ાં છે અન ેપરીક્ષાન ાં વાાંચ્્ ાં નથી એટલે વાસ્તવવક વાતાવરણમાાં ગમગીનીપવૂણક પાછા આવી જઈએ. 

   ઘણી વાર અમારે ચાર આના ભેગા ન પણ  થાય અન ેવપતચર  જોવ ાં હોય તો તેનો પણ  રસ્તો હતો. બ ેઆના લઈન ે
વથએટરે ઈન્ટરવલ પહલેાાં પહોંચી જઈએ  અન ે મધ્યાાંતરની રાહ જોઈએ. ઈન્ટરવલ પડ ેએટલે પ્રેક્ષકોના ટોળામાાં એમ 
બોલતા જઈએ  કે અડવધ્  વેચવ ાં છે?….. અડવધ્  વેચવ ાં છે?  અન ેઘણા કાંટાળેલા બ ેઆનામાાં આડવધ્ ાં વેચી દે. તેન ે
તેની બેિકનો રેફરન્સ પછૂી લઈએ કે ત્રીજી લાઈનમાાં ચોથો બાાંકડો. અમ ેજઈ ને કીધેલી જગ્યાએ ળચિંતામગ્ન બેસીએ. 
તયારબાદ થોડા ધક્કા ખાતા ખાતા વનવશ્ચત સ્થાન પર આવીએ. પછી અમ ેવનરાાંતનો દમ લઈએ અન ેબાકીન  ળચત્ર કોઈપણ 
રેફરન્સ વગર  શાાંવતથી વનહાળીએ. છતાાં  એટલ  કહ ાં કે અમન ેએ અધાણ વપતચરનો પણ બહ  આનાંદ આવતો.  

રૂિ પરીનો દરિ જો અને મ રી વનશ ળ 
    રૂવાપરી ગેઈટ પાસ ેરૂવાપરી જતાાં મહાજનનો વાંડો છે. તેમાાં ઉપર પ્રાથવમક શાળા હતી, જે શાળા ન. ૪ તરીકે 
ઓળખાતી. તેમાાં ધોરણ ૧ થી ૪ સ ધી ભણાવવામાાં આવત ાં. વશક્ષકોમાાં હડેમાસ્તર બેચરભાઈ, શામળદાસ જેને અમ ે
શામળદાસ ગોટલ ાં કહતેા, બીજા સવાઈગીરી સાહબે અન ે પટાવાળો જગદીશ હતો. વશળક્ષકામાાં રાંભાબેન, કાંચનબેન, 
સવવતાબેન. વવદ્યાથીઓમાાં બહ  ઓછા યાદ છે; પણ જબ્બાર, સત્તાર જે બવમિઝ હતા, અલ્લારખ જેને વનશાળની સામ ેતેલની 
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ઘાણી હતી, ચકલીભટ્ટ જેના બાપાન ાં વનશાળની સામ ેચકલીભટ્ટટન ાં દવાખાન ાં હત ાં. તે વવદ્યાથીન ાં નામ નરેન્દ્ર. એ  બે ભાઈઓ 
સાથ ેજ ભણતા હતા. મનસ ખ મારો હજ  પણ વમત્ર છે, જેના ઘરે અમે જતા અન ેછાનામાના બીડીનાાં ઠૂાંિા ાં પીતા. વનશાળનો 
પટાવાળો જગદીશ તેના ઘરમાાં જ રહતેો હતો. એ જોઈ ન જાય તેનો અમારે ખાસ ખ્યાલ રાખવો પડતો. બીજા વમત્રમાાં 
નાનકો જે મારી શેરીમાાં જ રહતેો હતો. એ હજ  મને મળે છે. એને ઘોઘા ગેઈટ પર અમારી દ કાન ઉપર આરગો ટેઈલર 
દ કાન હતી. બીજો એક વમત્ર ઋવર્ષ હતો જે મોરબાંગલાની સડક પર રહતેો. તેના વપતા ગ જરી ગયા હશ ેએમ મને લાગ ે
છે, પણ તેના દાદા હતા. ઋવર્ષએ એક વાર તેના દાદાના પટારામાાંથી પૈસા ચોયાણ હતા અને તે વાપરવામાાં હ ાં સામેલ 
હતો. તે પૈસામાાંથી ઘણ ાં ખાધ ાં પીધ ાં, પણ ચોરી પકડાઈ ગઈ અન ેતેના દાદા વનશાળમાાં આવ્યા. ઓળખ પરેડમાાં હ ાં સામેલ 
હતો. રડવા વસવાય અમારે બીજો રસ્તો નહોતો. આમેય માર ાં મોંઢ ાં માયકાાંગલા જેવ ાં તો હત ાં જ, તેમાાં આવા પ્રસાંગે તો 
જોવા જેવ ાં હત ાં. શરીર પણ સ કલકડી. ચોરીના બાકીના પૈસા પરત કરવામાાં આવ્યા અન ેબધ ાં હમેખેમ પાર પડય ાં 

     પ્રાથણનામાાં “પેલા મોરલાની પાસ બિેાાં શારદા, જો ને આપ ેવવદ્યા કેર ાં જ્ઞાન, માતા શારદા જોન”ે એ ગાવામાાં આવત ાં. 
બીજ ાં ખાસ એ કે મહાજનની આ વાડી બહ  વવશાળ હતી એટલે તે બ ેત્રણ ભાગમાાં વહેંચીને લગ્ન પ્રસાંગ ેભાડ ેઆપવામાાં 
આવતી. ્યારે જમણવાર હોય, તયારે પાંગતો પડતી અન ેજમણ પીરસવામાાં આવત ાં. અમારાથી આ જોઈ શકાત  ાં નહોત  ાં, 
કારણ કે અમ ેઘરે જેવ ાં તેવ ાં સાદ ાં ભોજન આરોગીને આવ્યા હોઈએ અન ેઆ બધ ાં વમષ્ટાન વપરસાત  ાં હોય એ કેમ સહન 
થાય? 

 

     ઉપરનો ફોટો રૂવાપરી ગેઈટનો છે. પહલેાાં જસવાંતવસિંહજી મહારાજના વખતમાાં જૂનો દરબાર ગઢ છે, જેમાાં એસ. બી. 
એસ. ની બ્રાન્ચ આવલેી છે. તેમાાં ઊંચો ટાવર પણ છે. આ દરબાર ગઢમાાં મહારાજા રહતેા હતા.  ભાવનગર શહરે ફરતા 
દરવાજા હતા અન ેવડવા ગામ અલગ હત ાં. ઘોઘા ગઈેટ, ખાર ગેઈટ અન ેરૂવાપરી ગેઈટ જેમાાં રૂવાપરી ગેઈટનો આ ફોટો 
છે. આગળ જતાાં પહલેાાં જમણી બાજ એ બહ ચરાજીન  માંરદર આવેલ ાં અન ેઆ રસ્તો રૂવાપરી માંરદરે પરૂો થતો હતો.    
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ફોટો ગ્ર ફીની કળ  અને બીજી િ તો 
   વચ્ચ ેમારી ફોટોગ્રાફીની વાત કરી દઉં પછી કથા આગળ ચલાવીશ. ૧૯૫૮માાં મને ફોટા પાડવાનો શોખ થયો. એ 
સમયે કલર ફોટોગ્રાફી પ્રાથવમક તબક્કામાાં હતી એટલે કે ભારતમાાં બહ  ઉપયોગ ન થતો. મેં ૬૦ રૂવપયામાાં કોડાક બ્રાઉની 
બોતસ કેમેરા ખરીદ્યો, જે જૂનો હતો. આ કેમેરામાાં ૧૨૦ નાંબરનો રોલ લાગતો અન ે૮ ફોટા જ પડતા. નમનૂો નીચે આપેલો 
છે. 

 
       આ કેમેરાથી મેં ભાવનગરના થોડાક ફોટા પાડલેા. એ સમયે ફોટામાાં કલર પરૂવા માટે કલર પેપર બ ક આવતી. 
એનો મેં થોડા ફોટામાાં ઉપયોગ કયો. અહીં થોડા ફોટાઓ આપ ાં છાં. વરસ ૧૯૫૮. 
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સર તખ્તવસિંહજી સ્ટેચ્્ . પીલ ગાડણન. 

 

બ ટ હાઉસ ગૌરીશાંકર ગાડણન 
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ગૌરીશાંકર સરોવરનો ગાડણન 

 

કે્રસન્ટ ટાવર 
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પોળલટેકવનક કોલેજ – સર પી. પી. ઇન્ન્સ્ટટય ટ ઓફ સાયન્સ 
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       વનશાળે જતાાં પહલેા ર વાપરીના દરવાજા પાસ ેસ મનભાઈ નાગરન ાં વવશાળ મકાન આવત ાં, જે માંગળ મહલે તરીકે 
ઓળખાત ાં. અમ ેનજર કરીએ તો બહારથી બહારના ભાગમાાં એક વવશાળ હોલ હતો, જેમાાં છત ઉપર ઝમ્મર લટકાવેલાાં 
હતાાં; જે અમ ેકદી પણ જોયાાં નથી, કારણ કે તેમને લાલ કપડાથી વવિંટાળી રાખલેાાં હોય. હોલની ઊંચાઈ લગભગ પાંદર 
ફૂટ હશે, જે હાલમાાં તખ્તવસિંહજી હોક્સ્પટલમાાં વોડણની જોવા મળે છે. આગળ જતાાં પવસિવલ ુવારો હતો, જેમાાં બધાાં બૈરાાંઓ 
પાણી ભરવા આવતાાં. બહારના ભાગમાાં ઘોડાગાડીઓ ભાડા માટે ઊભેલી હોય. ્યારે અમ ેતયાાંથી નીકળીએ, તયારે ઘોડાની 
લાદ અને તેની અશ્વમતૂ્રની વમશ્ર વાસ હ ાં હજ  પણ અન ભવી શક ાં છાં. કોઈ મહમેાનને બહારગામ જવાન ાં હોય, તયારે રેલવ ે
સ્ટેશને લઈ જવા માટે અમ ેર વાપરીના દરવાજેથી ઘોડાગાડી ભાડ ેલેવા આવતા. અમારા ઘરની પાસ ેદાતયાવળી શેરી 
પાસ ેએક ઘોડાગાડી બનાવવાન ાં કારખાન ાં હત ાં. ્યારે અમારે ઘોડાગાડીમાાં બેસવાન   થત ાં, તયારે કદીપણ પાછલી સીટમાાં 
બેસવાન ાં મળ્્  નથી, કારણ કે કોઈ વડીલ હોય તે, તે સીટ ઉપર બેસતાાં. ઘોડાના ગળે એક મોટો ઘધૂરો અન ેનાના 
ઘધૂરાવાળો પટ્ટો બાાંધવામાાં આવતો, જેનો અવાજ અમન ેગમતો. ઘણીવાર તો અમારે ગાડીના આગલા ભાગમાાં બેસવ ાં 
પડત ાં. અમારી ઊંચાઈ ઓછી હોવાથી અમ ેગાડીમાાં અંદર જઈને પછી બહાર બેસતા અથવા કોઈ અમન ેઉંચકીને આગળ 
બેસાડતા. એ વખત ેગાડીને કોઈ બેલ નહોતો અન ેજે હતો તે વૈભવી ગણાતો. આમ તો ગાડીવાળો ચાબ ક ફેરવતો જાય 
અન ે વવવશષ્ટ પ્રકારના જ દા જ દા અવાજો કરતો  જાય. આ અવાજ વ્યક્તતગત જ દા જ દા પ્રકારના હોય અન ેએમાાંના 
અમ ક ડચકારા ઘોડાને સાંબોધીને પણ કરવામાાં આવતા. ગાડી ચાલ ેતયારે એક વવવશષ્ટ પ્રકારની હીંચ પેદા થતી અન ેજે 
લાકડાથી ઘોડાને બાાંધેલો હોય જેને પ લ કહવેાય. તે લાકડ ાં ક્સ્થવતસ્થાપક હોવાથી આ હીંચથી એક અવાજ પેદા થતો જે 
અવાજ પણ મને ગમતો. એ વખતમાાં બ ેઘોડાવાળી અન ેએક ઘોડાવાળી વવતટોરરયા ગાડી રજવાડામાાં વાપરવામાાં આવતી 
અન ેતેમાાં પગથી દબાવીન ેવગાડી શકાય તેવી મોટી બેલ રહતેી. એનો અવાજ બહ  જ મીિો આવતો. બળદથી ચાલતી 
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ઘોડાગાડીને વસગરામ કહતેા. તેમાાં અંદર ગાદીવાળી સીટન ેબદલ ેપારટયાાં ફીટ કરેલાાં હોય. શ્રાવણ માસમાાં સાતમ આિમ 
પર મારા વપતાશ્રીના ખાસ વમત્ર સ રતી સાહબે અમન ેદશણન કરવા માટે વવતટોરરયા ગાડી મોકલતા. તેના ડ્રાઈવરન ાં નામ 
‘જીવો’ હત ાં. તેમાાં અમ ેસાાંકડમોકડ બેસીને ર વાપરી માતા, તખ્તેશ્વર, થાપનાથ માંરદરે દશણન કરવા જતાાં. એમાાં એકવાર 
તખ્તેશ્વર માંરદરનાાં પગવથયાાં ચડતાાં હ ાં પડી ગયેલો અન ેમને કપાળમાાં લોહી નીકળેલ ાં તે મને યાદ છે. થાપનાથ માંરદરે 
જતાાં રસ્તામાાં વનલમબાગ પેલેસ આવતો અન ેઆગળ જતાાં તેમાાં ગીચ વકૃ્ષો પાછલા ભાગમાાં હતાાં. એમાાં બહારથી જોઈ 
શકાય તેમ મોટાાં મોટાાં પાાંજરાાં નજરે પડતાાં. આ પાજરાાંમાાં ળચત્તા અન ેવાઘ મેં બહારથી જોયેલા છે. ર વાપરી, થાપનાથ 
અમન ેતે વખતમાાં બહ  જ દૂર લાગતાાં.  

        અમારી વનશાળની સામ ેઉપરના ભાગમાાં મદ્રસેા હતો, જેમાાં મ સ્લીમ ધમણન ાં જ્ઞાન આપવામાાં આવત ાં. તેમાાં છોકરા 
છોકરીઓ સાથ ેભણતાાં અન ેએકન ાં એક વાક્ય તે ઝૂકી ઝૂકીને લયથી ગોખતાાં નજરે પડતાાં. મદ્રસેાના નીચેના ભાગમાાં 
પેલેસ ટોકીઝમાાં ચાલતી રફલ્મન ાં એક વવવશષ્િ બોડણ હત ાં, જેમાાં નીચેના ભાગમાાં બદલી શકાય તેવી રીતે ચાલ  રફલ્મન ાં 
ફતત નામ જ રાખવામાાં આવત ાં ;જેમાાં ઉપર લખેલ ાં હોય કે “આજે રાતે્ર“ અન ેઉપરના ભાગમાાં એક આવ ાં જ લખાણ અને 
સ્લાઈડ હોય જેમાાં લખેલ ાં હોય કે “હવે પછી“ અન ેરફલ્મના નામની સ્લાઈડ જ તેમાાં બદલવાની રહતેી. આ બોડણમાાંન  ાં  મને 
એક જ રફલ્મન ાં નામ યાદ છે, “દ લારી” - જેમાાં સ રૈયા હતી અને હીરો સ રેન્દ્ર હતો એટલ ાં યાદ છે. સાંગીત નૌશાદન ાં હત ાં.  
સ રૈયાન ાં એક ગીત યાદ છે. “મ રલીવાલ ેમ રલી બજા, સ ન સ ન  મ રલી કો નાચ ેત્જયા.“ બીજાાં વપતચરોમાાં તો જોગીદાસ 
ખ માણ, ભતત પ્રહલાદ, વીર ઘટોતધચ, માંગળ ફેરા, ગ ણસ ાંદરી યાદ છે. તયારે ચાલતાાં વપતચરોમાાં શબનમ, ત ફાન ઔર 
રદયા, તીન બત્તી ચાર રાસ્તા, ટેતસી ડ્રાઈવર, આન, ઉડન ખટોલા, પવતતા, નાક્સ્તક, ઝનક  ઝનક પાયલ બાજે, આવારા, 
ગ ાંજ ઊિી શહનાઈ, સરગમ, વગેરે વગેરે આગળપાછળનાાં વરસોમાાં ચાલતાાં. અંગ્રેજી વપતચરોમાાં પચીસ ભાગની વસરરયલ 
આવતી, જેમાાં ફતત ફાઈટ જ  શરૂઆતથી અંત સ ધી ચાલ  રહતેી. આમાાં ફતત “કેપ્ટન મારવેલ“ અન ે“ટારઝન“ નામ યાદ 
છે. રહન્દી રફલ્મોના હીરો હીરોઈનમાાં અશોક ક માર, રાજ કપ ર, નરગીસ, ભારત ભ ર્ષણ, ભગવાનદાસ, લીલા ચીટનીસ, 
મનોરમા, નાદીરા, સ્વ.શ્યામ, આગા, યાક બ, મ કરી, રેહાના, શ્યામા, મોતીલાલ અન ેફાઈટરોમાાં જોન કાવસ, નારદયા, 
અજીજ મરચન્ટ હતાાં. ગ જરાતી વપતચરોમાાં છગન રોવમયો, બાબ  રાજે, વનર પા રોય હતાાં. વપતચરની જાહરેાત માટે ચાર 
વીલની લારીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો. તેમાાં આગળ પાછળ તેમજ બન્ને બાજ  બોડણ લગાવવામાાં આવતાાં. તેમાાં ચાલ  
રફલ્મ અન ેહવ ેપછી આવવાની રફલ્મનાાં પોસ્ટર લગાવેલાાં હોય અન ેકલાકારોનાાં નામ સ ાંદર મરોડદાર અક્ષરે લખલેાાં 
હોય. અમે આ બધ ાં રસપવૂણક જોતા અન ેવાાંચતા. લારીમાાં એક ગ્રામોફોન પણ હોય અન ેતેની સાથ ેએમ્પલીફાયર જોડલે ાં 
હોય. ગ્રામોફોન રેકોડણ વગાડવાની હોય તેનો મોટો જથ્થો સાથ ેરાખતા. ચાલ  લારીએ લારીવાળો ગ્રામોફોનન ેચાવી દેતો 
જાય અને આગળ ચાલતો જાય. ચાર રસ્તાનો ચોક આવ ેકે લારીવાળાને ચા પીવાની હોય તયાાં વવરામ રહતેો, પણ રેકોડણન  ાં 
સાંગીત ચાલ  રહતે  ાં. લારીની આગળ અન ેપાછળ ઉપરની બાજ એ ભ ૂાંગળાાં ફીટ કરેલાાં હોય. તેમાાં અંદર સ્પીકર રફટ કરેલા 
હોય. લારી ચાલતી હોય તયારે સાથ ેસાથ ેરાંગીન ચોપાવનયાાં રસ્તામાાં ટોળા ઉપર ઉડાડતો જાય, જેમાાં ચાલ  ળચત્રની બધી 
જ વવગત તેમજ આવતાાં આકર્ષણણોન ાં વણણન હોય.                                                                                                 

      અમારી વનશાળની પહલેાાં બહ ચરાજીન ાં માંરદર હત ાં અન ેઅતયારે પણ છે. આ માંરદરમાાં એક વાવ હતી, જેમાાં અમ ે
કદી પણ પાણી જો્ ાં નથી, કારણ કે પાણી લીલથી ભરપરૂ હોવાથી ફતત લીલ જ દેખાતી. અમે એવ ાં માનતા કે જો તમે 
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આ વાવમાાં અંદર જાવ, તો તમે ભીડભાંજન મહાદેવના માંરદરની વાવમાાં બહાર નીકળો! ર વાપરીના દરવાજે બાટણન 
લાઈબ્રેરી છે. તેમાાં બધા લોકો વનયવમત છાપાાં વાાંચવા સવારે આવતા. એ મને યાદ છે કે અમારા ફળળયામાાં સામેના ઘરમાાં 
રહતેા બાલ ભાઈ અન ેમારા મોટાભાઈ આજના વાાંચનની ચચાણ કરતા. આ બન્ન ેજણા એકબીજાની બારીમાાં ઊભા ઊભા 
ચચાણ કરતા હોય, તો તે લોકોને સમય કેટલો ગયો તેનો ખ્યાલ નહોતો રહતેો.                                    

મ રી સ દડી                                                                                                                       

      આ લખાણ વાાંચતાાં તમને તો શ ાં મને પણ આંચકો લાગે તેવ ાં છે. શ ાં કરવ ાં આપણ ેઆપણા ભવવષ્યનો વવચાર તો  
કરવો તો પડે જ ને!  મેં એક સરસ લેઈટેસ્ટ છેડછાડ વગરનો મારો ફોટો અન ેસાથ ેસાથ ેએક અગરબત્તીન ાં પેકેટ, સ ખડનો 
હાર અને એક મેચ બોતસ એક થેલીમાાં રાખીન ેખીંટી પર લટકાવી રાખ્યાાં છે, જેથી સાદડી વખત ેઆ બધી વસ્ત ઓની 
શોધખોળ ન કરવી પડ.ે ્યારે વપતાશ્રી કે માત  શ્રીની સાદડી હોય, તયારે બધાને તેમની યાદમાાં  એક સીડી જેમાાં ભક્તતપવૂણક 
ગાયલેાાં ભજનો અન ેશ્લોકો  હોય અથવા એક પ સ્તક તેમની યાદમાાં છાપેલ ાં હોય, જેમાાં આગળના પષૃ્િ પર માત  શ્રી 
અથવા વપતાશ્રીનો ફોટો હોય ( જે લગભગ લાલ કે ભરૂા કલરનો હોય છે અન ેકદાચ જ વાનીનો પણ હોય!). જે તમે 
અસાંખ્યવાર આ અન ભવેલ ાં છે અન ેતમે તેન ેકેવી રીતે સાચવશો તેનો પણ મન ેખ્યાલ છે. મારી પાસે આવાાં લગભગ 
પચીસેક પ સ્તકો છે અન ેબ ેકે ત્રણ સીડી પણ છે. મારે આવ ાં નથી કરવ ાં. મારે અળગયારમ ાં, બારમ ાં કે તેરમ ાં કે પછી શ્રાદ્ધ  
નથી કરાવવ ાં, કારણ કે મારો આતમા આ જગતમાાં કોઈ જાતની ઇચ્છા વગર ઉપર કે નીચ ેજશે તેનો મને ખ્યાલ છે. મારી 
કોઈ અધરૂી ઇચ્છા પણ રહી જતી નથી, કે જેથી મારો આતમા આ જગતમાાં પડયો રહ.ે શ્રાદ્ધ વખત ેએટલે કે અળગયારમા 
કે બારમા રદવસ ેજે લોકો જમવા આવશ ેતે મને શ્રદ્ધાાંજ ાંળલ રૂપે જમવા આવવા કરતાાં ખાવાન ાં કેવ ાં બનાવ્્ ાં છે તેનામાાં વધ  
રસ લેશે. એટલે મારી ઇચ્છા કોઈ શ્રાદ્ધ બાદ્ધ  રાખવાનો નથી. એ કાયણક્રમ થોડા ઘણા અંશ ેસાદડી વખત ેજ પરૂો થશે જે 
તમે આગળના લખાણમાાં જાણી શકશો. 
      મારે મતૃ્  પહલેા એક ગોિવણ કરવાની રહશેે. એની વવગત નીચે પ્રમાણે છે :                                   

       ભાવનગરમાાં સારામાાં સારા વીરડયોગ્રાફરને મારે બોલાવીને મતૃ્  પહલેાાં એક વીરડયો ઉતરાવવો છે. અન ે તે 
વીરડયોની સીડી સાદડીમાાં આવેલાાં બધાાં જ સ્વજનો અન ેવમત્રોન ેઅચકૂ આપવી, જેમાાં એક વાતાણલાપ હોય. દૃશ્ય સાદડીન ાં 
જ હોય, જેમાાં મારો ફોટો હાર ચડાવેલો (સાચાાં ફૂલ કે સ ખડનાાં ફૂલનો હાર હોય(, અગરબત્તી અન ેદીવો પણ હોય. 
શ્રદ્ધાાંજળલ માટેનાાં ફૂલોનો આગળ ઢગલો હોય. માર ાં મ ખારવવિંદ ફોટામાાં પ ષ્પના ઢગલામાાંથી થોડ ાં ડોરક્ ાં કરત ાં હોય. એક 
ટીપોય પર મહામહનેતે શોધીન ેરાખેલ ાં ટબલતલોથ હોય ( જે સફેદ રાંગન  ખાસ) અન ેમ ખ્ય વ્યક્તતમાાં હ ાં જ વચ્ચ ેબેિો 
હોઉં. સફેદ ટોપી પહરેી હોય અન ેઆજ બાજ  મારાાં ખાસ સ્વજનો અન ેવમત્રો બિેાાં હોય! (મારો વવચાર છે કે બધાને ટોપી 
તો પહરેાવવી!) અમાર ાં એરાંરડ્ ાં પીધેલ ાં મોંઢ ાં હોય (જે આ પ્રસાંગ ેરાખવ ાં જરૂરી છે!(. આ બધા ભાડ ેરાખેલા અન ેસફેદ 
ઓછાડવાળા ગાદલા પર બેિેલા હોય અન ેજે મળવા આવ ેતેન ેમાટે ફતત જાજમ પાથરેલી હોય. બેસી શકવાન ેઅસમથણ 
એવી જાડી અથવા પાતળી વ્યક્તત માટે વ્યવસ્થા હોય અન ેન હોય તો કોઈ સશતત વ્યક્તત તેન ેઊભા થવા માટે મદદ 
કરવા તતપર હોય. ગીતાના શ્લોકોના પિનની અથવા ભજનની સીડી દ્વારા ધીમ ાં સાંગીત વાગત ાં હોય!                                                                                                                                

       જે લોકો કે સ્વજનો કે વમત્રો મારો શોક વ્યતત કરવા આવે  તે શ ાં કહશેે?                                    
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       (મોં પરાણ ે વીલ ાં રાખીને અન ે બહાર રાખલેાાં પગરખાાં ન ચોરાય તેવી ભીવત રાખતા રાખતા(                                                            
બહ  કરી!... “પ્રવીણભાઈ અચાનક? ...આ ઉમરે !?” (આગળ બોલી ન શક્યા…. ભાવ વવભોર!)                                                                                                     
મારો જવાબુઃ ”આ ઉમર એટલે કાાંઈ નાની ઉમરના તો નહોતા જ અન ેકેટલીયે વાર માાંદા પડયા હતા અન ેમાાંદલા જ 
રહતેા.  આ વખત ેસાજા ન થયા તે ન થયા. સાર  થ્ ાં કે દવાખાન ેન લઈ જવા પડયા! નરહ તો મહનેત અન ેપૈસાન ાં 
પાણી થાત 

    વ્યક્તતુઃ “એ તો બરોબર, પણ ધવમિષ્િ પણ ખરા એનો મને ખ્યાલ છે. એ ધ્યાનમાાં વનયવમત બેસતા.”  

    મારો જવાબુઃ “ધવમિષ્િ તો હશે કે નરહ તેની મને ખબર નથી, પણ મેં કોઈ રદવસ તેમને પજૂામાાં બેિેલા જોયા હોય 
તેવ ાં મને યાદ નથી. ધ્યાન તો િીક, હવ ેજવા દો ને, કેવ ાં ધ્યાન કરતા એ રહસ્ય રાખીએ તો જ સાર ાં!“   

     વ્યક્તત – “તેમનો સ્વભાવ એટલે કહવે  ાં પડ!ે બહ  વાચાળ અને આનાંદી! બસ, હસતા જ હોય!“                                

     મારો જવાબુઃ “મારે તમને શ ાં કહવે  ાં? એના આનાંદી સ્વભાવ વવરે્ષ તમારે જાણવ ાં હોય, તો એમની પતની પાસ ેઆવજો 
એટલે સાચી ખબર પડશ.ે હા, ગ સ્સો તો તેનો જ. જમવામાાં કાાંઈ ગોટાળો થયો કે થાળીનો ઘા કરતા. અન ેઘરમાાં આખ્ખો 
રદવસ મોં ચડાવીને જ રહતેા! આવા પ્રસાંગ ેતમને વધ  શ ાં કહવે  ાં? મને તેનો વીરડયો ઉતારીને બધાને બતાવવો હતો કે 
“આ પ્રવીણભાઈ ને ઓળખો 

    વ્યક્તત –“અહીં આ આટલા બધા નાસ્તાના સ્ટોલ શા માટે રાખેલા છે?                                                    

     મારો જવાબુઃ પ્રવીણભાઈન  અળગયારમ  કે બારમ ાં નથી રાખ્્ ,  પણ તમે સાદડીમાાં આવ્યા એટલે તમે અહીં ચા-
નાસ્તો કરીને હજો. અહીં  ચાકોફી, દહીંવડાાં, મસાલા ઢોંસા, ઉંવધ્ ાં, પાણીપરૂી, ઈડલી સાંભાર, પાઉં ભાજી વગેરે વગેરેની 
વ્યવસ્થા રાખેલી છે. પ્રવીણભાઈની છેલ્લી ઇચ્છા હતી કે સાદડીમાાં બધાને ચા-નાસ્તો તો કરાવવાનો જ. નાસ્તો પરૂો થાય 
એટલે આઈસ્ક્રીમની વ્યવસ્થા પણ છે. ્યારે આપ નમસ્કાર કરીને જાવ તયારે આ વીરડયો સીડી અચકૂ લતેા જશો. 

 

 

 


