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ચાની શરૂઆત 
આશરે 70 વર્ષ પહલેાાં અમારા ઘરોમાાં ચા પીવા ની ટેવ ન હતી. મોટેભાગે દૂધ, મસલેદાર દૂધ અથવા 
ઉકાળો પીવાતો. અમારા ઘર પાસેથી પસાર થતા રસ્ત ેચા ની જાહરેાત કરતો સલે્સમેન અંગ્રજેી કપડાાંમાાં 
સજ્જ થઈને આવતો, પાછળ મોટા ટોપલામાાં લલપ્ટન ચા ના સુાંદર પેકેટ સજાવલેા અન ેતે માથ ેમકુી 
ચાલતો મજુર. સેલ્સમને ચા પીવાના લાભ અન ેસૌ ને પીવા સચુન કરતો. આ દ્રશ્ય વારાંવાર જોયુાં છે. આમ 
ચા ન ુપીણુાં ધીમ ેધીમ ેપ્રચલલત થયુાં. 

ચા માતાની આરતી 
જય જય શ્રી ચા માતા(૨) 

પ્રથમ રસોડામાાં જાતા(૨) 

દશષન તજુ કરતા ..શ્રી જય જય ચા માતા 

એવો તે પ્રેમ લગાડયો માતા લગન લાગી ગઈ 

એ પણ ઓછાં પડતા(૨) 

ટી પારટી ગોઠવી દઈ...   શ્રી જય જય ચા માતા 

આદુ,ફુદીનો,મસાલા, 

એલચી રાંગ લાવી દઈ 

સ્વાદદષ્ટ રૂપ બનાવી(૨) 

જીહવા સાંતોર્ી ગઈ...  શ્રી જય જય ચા માતા 
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લગન તારી એવી માતા 

જીવનભરની સહી 

ડાયાલબટીસ નહીં આવે  જીવનમાાં (૨) 

તારુાં મોળાં રૂપ નહીં ... શ્રી જય જય ચા માતા 

ગજબ તારી માાંગણી આ 

કોરોનામાાં વધી ગઈ 

ઘરમાાં રહીને સહુએ(૨) 

મઝા માણે છે સહી ...શ્રી જય જય ચા માતા 

જાણ્ય ેઅજાણ્ય ેવાયરસ 

મારવા વવશ્વાસ રાખી લઈ 

ગરમીમાાં પણ પીવા માાંડયા (૨) 

બરફનુાં પાણી નહીં ...શ્રી જય જય ચા માતા 

વવશ્વાસ તારો જાળવી રાખજે વાયરસને પ્રવેશ નહીં 

વધી જશે બહુ તારી માાંગણી (૨) 

વશયાળામાાં સહી ...શ્રી જય જચ ચા માતા(૩) 

** 

આ ચા એ ખરેખર એવુાં પીણુાં છે ને કે ભલભલા ચાના ગરાડીને મોંમાાં પાણી લાવી દે . ભલેને પેટમાાં જગ્યા ના હોય , 

પણ ના પાડી જ ના શકે . આ ચા અન ેખાાંડ અંગ્રેજોએ આપણને ખાતા કયાષ ; આપણે કેટલા વફાદાર કે હજી સધુી 
પાલન કરી રહ્યા છીએ અન ેકદાચ કરતા જ રહીશુાં !  આપણી માતભૃાર્ામાાં પણ એવુાં થયુાં , અંગ્રેજી અપનાવવામાાં 
એન ેતરછોડી દીધી ! જેને રીઝવવા હવ ેબધાન ેખબૂ જ ફાાંફા મારવા પડે છે ! વધારે પડતા વફાદાર ના કહવેાઈએ? 

આ ચાન ેમજેદાર ને વધ ુસ્વાદદષ્ટ બનાવવા આપણે એમાાં આદુ , ફુદીનો, એલચી (ઈલાયચી),તળુસી ને વળી ટી 
મસાલા બનાવ્યા , પછી તો સ્વાદમાાં આટલી બધી વેરાયટીની પસાંદગી હોય તો વાત જ ન પછૂો ! અન ેહવ ેતો જાણ ે

કાંઈ કેટલીય પ્રકારની ટી મળવા માાંડી છે કે વાત જ નહીં ! 
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હમણાાં તો વળી કોરોનામાાં બધાને સામેથી ચા પીવાના સાંદેશ મળવા માાંડયા છે .એમાાં રહલે કેવમકલ વાયરસન ે

મારવા  મદદ કરે છે એવુાં પણ સાાંભળવા મળે છે . કેટલુાં ખરુાં પડે એ તો અજમાવ્યા પછી જ ખબર પડે . 

મકાઈબાડી ચા 
ચાની દુવનયામાાં એક જાણીતુાં, વવશ્વ પ્રખ્યાત નામ છે, મકાઈબાડી ચા.દાજીલલિંગમાાં આ એસ્ટેટ આવેલી છે. 
છેલ્લે ચીનમાાં યોજાયલેી ઓલલમ્પપક સ્પધાષઓમાાં આ ચા ‘ઓદફવશયલ પીણુાં’ હતી. દુવનયાની અનેક ચાની 
ટક્કરમાાં એણે આ સ્થાન મેળવ્યુાં હતુાં. મકાઈબાડી એ ચાર પેઢીઓની પ્રણાલલ છે. સમગ્ર એસ્ટેટની પ્રેમ અન ે
ખબૂ કાળજીથી કરેલી માવજતનુાં પદરણામ છે અન ેઆ બધાનો વનચોડ એટલે સવાાંગી પણ ેલાાંબો સમય નભ ે
તેવુાં ભવવષ્ય પેદા કરવુાં. દોઢસો વર્ોથી બેનજી પદરવારની ચાર પેઢીઓ આનુાં જતાાં કરી રહી છે. આ એક 
માત્ર એસ્ટેટ છે જે લિટીશરોની પહોંચમાાં ક્યારેય ના આવી અન ેવવશ્વની સૌથી પહલેી ‘ટી ફેક્ટરી’ અહી 
નાંખાઈ હતી, જે આજે પણ ચાલ ુછે.મકાઈબાડી ટી એસ્ટેટના પ્રણેતા છે જી.સી.બનેજી. છેલ્લાાં પચાસ વર્ોથી 
સ્વરાજ કુમાર બેનજી ઉફે ‘રાજા’ આ એસ્ટેટ સાંભાળે છે.  

રાજા પોત ેએક દીઘષ દ્રષ્ષ્ટલબિંદુ ધરાવતા ખેડૂત અન ેનવ-ઉદ્યોગ-સાહવસક છે. તઓેએ પોતાનુાં સમગ્ર જીવન 
જમીનના નવસાંસ્કરણ, ફળદ્રપુતા વધારવી અન ેઆ સમગ્ર એસ્ટેટમાાં આવલેાાં ગામડાઓમાાં રહતેાાં લોકોના 
ઉજ્જવળ ભવવષ્ય માટે ખબૂ કામ કયુાં છે. રાજા માન ેછે કે ‘સ્વસ્થ ધરતી એટલે સ્વસ્થ માનવજાત’- 
Healthy soil is healthy mankind. 

આ માન્યતાન ેએમણે અક્ષરસઃ સાચી ઠેરવી છે. મકાઈબાડી વવસ્તારમાાં આવેલાાં ગામો પોતાની સ્વતાંત્ર રીતે 
જ જીવ ેછે, રાસાયલણક ખાતરનો તયાાં પ્રવેશ નથી, પદરવારો એસ્ટેટ પર કામ કરે છે, સ્વચ્છતા, કચરાનો 
નીકળ, વશક્ષણ એ બધુાં વવશ્વ કક્ષાનુાં છે. જમીનનુાં સાંવધષન માત્ર ઓગેવનક રીતે જ થાય છે અન ેઅતયાંત સમદૃ્ધ 
ખાતર તેઓ જાત ેજ તૈયાર કરે છે. આનુાં એક ઉતકૃષ્ટ ઉદાહરણ, શ્રી રાજા સાથેની એક મલુાકાતમાાં મને 
જાણવા મળયુાં હતુાં. એક વાર થોડા મહમેાનો, જનાષલીસ્ટસને લઈન ેએક સપ્તાહની ટુર બનાવી હતી. 
પહાડોના રસ્તા, ઢોળાવો, હલકી ઠાંડી વગેરેને કારણે એક મદહલાને ખબૂ માથાનો દુખાવો ચડયો. એ રડવા 
લાગી, એનાથી સહન ના થયુાં અન ેગાડી ઊભી રખાવી. રજા, જે મોટે ભાગે ઘોડેસવારી કરીને ઉપર 
પહોંચતાાં હોય છે, તે આ જોઇને રોકાયા. બધા લચિંતામાાં પાડી ગયા હતાાં કે હવ ેનીચ ેપાછા જવુાં પડશ.ે 
રાજાએ સચૂન કયુાં કે એ મદહલાને અહી જમીન પર સવુાનુાં કહો. શહરેોમાાં જીવવા ટેવાયેલા લોકો ખરુશી ને 
ચારપાઈ માગવા લાગ્યા, તયારે રાજાએ કઈ પણ પાથયાષ વગર જમીન પર સવૂા જણાવ્યુાં. એ મદહલા 
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કચવાતા મને સતૂી, દસ વમવનટમાાં નસકોરાાં બોલાવ્યાાં અને લગભગ બ-ેઅઢી કલાક પછી આળસ મરડીને 
ઊભી થઇ. એનો માથાનો દુખાવો તો ગાયબ થયો જ હતો, પણ એણે જે શરૂતી અનભુવી હતી તે આજે પણ 
ભલૂી શમ્ક્ત નથી. રાજા પોતે સાંશોધક છે અન ેજમીનની માવજત ખબૂ સાદર રીતે કરે છે, આજ છે 
મકાઈબાડી ચાનુાં ટોચના સ્થાનનુાં રહસ્ય. 

પેઢીઓથી જમીન અન ેવનસ્પવતની માવજત બાદચાની દુવનયામાાં  મકાઈબાડી આજે વૈવશ્વક િાાંડ છે. એ ના 
માત્ર ગણુવત્તાભયાષ ઉતપાદનો આપ ેછે. પણ આ વવસ્તારના લોકજીવન, પયાષવરણ અન ેસાંસ્કૃવતના વવકાસમાાં 
અથષપણૂષ ફાળો આપ ેછે. 

ચા ઉપરનો ઘડીયો 
ચા એકુ ચા ! 

ચા દૂ (ધ ) દુલારી ! 

ચા તેરી મેરી  

ચા ચોક વચ્ચ ે! 

ચા પાાંચ વાનાાં ! ( એટલે કે એમાાં પાાંચ વસ્ત ુજોઈએ ) 

ચા છકા છૂટ  

ચા સત્તા ધારી ! 

ચા અઠ્ઠ ેદ્વાદરકા ! 

ચા નવ ચેતન !  

ચા દશા અવતારી ! ( ચા મળે એટલે દશા સધુરે ; જીવમાાં જીવ આવ ે! 

બાફેલી ચા 
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ગાાંધીવાદી ઘરમાાં જન્મ એટલે ચા ના વવરોધી. પણ બાળકો માટે જ! 

ઘરના વડીલો પીએ પાછા..ના હોય એટલે વધ ુઆકર્ષણ હોય.એકવાર વપતાજીની ચા મકૂવાનો વારો મારો ને 
મે તો એક કપ ચા બનાવવામાાં પાાંચ ચમચી ચા પધરાવી દીધી. બસ આપણી તો ચા બનાવામાાંથી છટ્ટી જ 
થઈ ગઈ..આપણ ેપણ બાંદ્દાએ વસધધાાંત - બનાવી દીધો કે પીવી નદહ તો બનાવવી નદહ. 

      સીધી જ ચા મકૂવાનો વારો સાસરે જઈ આવ્યો.અહીં તો બાફેલી ચા બને. શીખવાડે કોણ? અફસોસ થયો 
રસોઈ શીખી તો ચા! એક જ શબ્દ પણ નશો જ ને! પવતદેવ સહારે આવ્યા ખરેખર સાચા વમત્ર બની ગયા. 
એક જ વારમાાં બાફેલી ને દૂધપાક ચા શીખવી દીધી..પછી તો પીવાનો નદહ ચા બનાવાનો નશો લાગી ગયો.. 

       દાજીલલિંગના ચાના બલગચા એટલા ગમી ગયલેા કે બહાર જ નીકળવાનુાં મન ન થાય..પહાડોના પહાડો 
ચાની ઉત્તમ સગુાંધ લહરેાય ને એમ જ થાય કે પીવા માાંડીએ. એ સૌંદયષ મય દાર્જિલીંગ ક્યારેય નદહ વવસરાય. 

      સાચુાં કહુાં પણ મે આજ સધુી ચા નથી પીધી પણ ચાહ તો ઘણાાંની પામી છાં. 

ચાના ચાહકો માટે..... 

અંજનાની ચા અમારા વમત્રમાંડળમાાં પ્રખ્યાત છે કારણકે એ ચામાાં પોતાના મસાલા નાખીને સ્વાદદષ્ટ બનાવે 
છે. અમકૂ વમત્રો તો સામેથી એની ચા માાંગે.  

હવ ેમારી વવવશષ્ટ ચાની વાત. એ લબલકુલ પ્રખ્યાત નથી કારણ કે હુાં કોઇન ેએની વાત કરતો નથી. અંજનાના  
reaction પરથી મને લાગે છે કે હુાં કોઇન ેકહુાં તો કદાચ કોઈને heart attack  આવી જાય. હુાં ચાનો કપ ભયાષ 
પછી એમાાં અડધી ચમચી કોફી નાાંખુાં છાં. મેં એનુાં નામ કોફટી  (cofftea) પાડ્ુાં છે. 

 If your heart is still beating, then have a Happy Cofftea. 

ચાનુાં નામ પડતા જ રવસયો જીવ આનાંદદત થાય તેમાાં બ ેમત નથી.ચા એટલે પાણી, દૂધ અન ેચાના પાનનુાં સાંયોજન. 

એટલે કે શ્વેત-શ્યામનુાં વમશ્રણ. તેનુાં અવતરેક ન થાય માટે પાણીને કારણે તે નરમ બને છે. આપણને તે રાંગભેદથી દૂર 

રહવેાનો સાંદેશ આપ ેછે. દૂધ વગરની ચા પીનારા આ રાંગભેદને પ્રોતસાહન આપ ેછે? 
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પણ આ તો દફલસફુી થઇ. વાસ્તવમાાં ચાનુાં બાંધાણ ભલભલાની નબળાઈ દેખાડે છે એટલ ેએક રીતે તો તે વ્યસન જ 

છે પણ એક મીઠુાં વ્યસન કારણ તેમાાં ભળતી સાકર. મધપુ્રમેહ્વથી પીડાતા લોકો માટે અફસોસ થાય કે તેઓ સાકર 

વગરની ચા ભલ ેપીએ પણ તે દફક્કી જ રહવેાની. તેની લલજ્જત પણ દફક્કી. 

સાકરનુાં ભળવુાં એ ફરી પાછાં દફલસફુી દશાષવે છે. જેમ ચામાાં સાકર પડતા જ તેમાાં મીઠાશનો ઉમેરો થાય છે તેમ તમ ે

પણ કોઈન ેબ ેમીઠા શબ્દો કહશેો તો તેના જીવનમાાં પણ તમ ેકાંઇક અંશ ેમીઠાશનો ઉમેરો કરશો. વળી ચામાાં મસાલો, 
લીલી ચા અન ેફુદીનો... આ,હા, હા, શુાં સોડમ, શુાં લલજ્જત. જો કે કેટલાકને તેવી ચા પસાંદ નથી હોતી પણ એ તો માહી 
પડયા તે મહાસખુ માણે તેવી વાત છે. 

 

હવ ેતો ડીપ ડીપવાળી ચાની બોલબાલા છે પણ ઉકળતી ચાની સોડમ અન ેયોગ્ય વમશ્રણ તેન ેજ અફલાતનુ બનાવે 

છે. તેમાાં પણ જાતે બનાવેલી ચાની વાત જ ઓર છે. જોઈએ તેટલો તમારી પસાંદનો મસાલો, સાકર નાખો અન ેતેની 
લલજ્જત લો. સ્વાનાંદને જ જીવનનો માંત્ર અપનાવો. 

ચાની વાત લખી તો હવ ેચા બનાવવી પડશ ે

ચા દેવી સવષ ભતેુષ ુ

શમ્ક્ત રૂપણે સાંમ્સ્થતા 

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્ય ૈ

નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ | 

અથષ 

સવષ લોકોમાાં શમ્ક્ત રૂપે  સમાયેલ ચા દેવીન ેઅમારા વારાંવાર 

નમસ્કાર હજો..          

ચા પ્રકરણ ય ુટયબૂ પર lava tea, અથવા kulhadi chay તરીકે પનૂા- કલકત્તા માાં મળવાની માદહતી રસમય ચા 
જેવી છે 

https://youtu.be/msDAMMcHP_A 

https://youtu.be/msDAMMcHP_A
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વાત મારા  ચાહના હાથની ચાની! 
તો વાત એમ છે કે લગ્ન પછી હુાં રોજ બધા માટે ચા બનાવતી. જેમ જેમ પદરવારજનો જાગતાાં જાય એમ એક-એક 

કપ ચા બનાવતા જવાની. ક્યારેક બ ેસાથ ેઉઠી જાય તો બ ેજણની બનાવુાં. ઘરમાાં સ્ત્રી સભ્ય હુાં એક જ હતી. આમ રોજ 

સવારે ત્રણ-ચાર વખત અન ેસાાંજે બ ેવખત ચા બનાવતાાં બનાવતાાં ચામાાં માસ્ટરી આવી ગઈ. થોડાાં વર્ષ પછી અમ ે

સાંયકુ્તમાાંથી વવભક્ત થયાાં અને બ ેપતુ્રીઓના જન્મ પછી મને સ્કૂલમાાં જૉબ મળી ગઈ. હવ ેખરી કથા શરૂ થાય છે 

હોં! 

જોબ શરૂ થવાના લગભગ ચાર દદવસ પહલેાાં મને અન ેમારા 'એ' ને પપ્પાજીએ મળવા બોલાવ્યાાં. (અમ ેઅલગ 

રહતેા હતાાં પણ પપ્પાનુાં જમવાનુાં અમારી સાથ ેજ બનતુાં. અમારાાં ફ્લેટ સામસામ ેજ હતા.) 

પપ્પાએ તરુ્ારને કહ્ુાં, "હવ ેનતૂન પણ નોકરીએ જશે. તારો સવવિસનો સમય મોડો છે એટલે સવારે ઉઠીને ચા તારે 

બનાવવાની. ચા બનાવતાાં અને દાળ-ભાતનુાં કૂકર મકૂતાાં શીખી જજે. એટલ ેએન ેએટલી રાહત રહ.ે" 

આપણે તો ખશુખશુ! બીજા જ દદવસની સવારથી ટે્રવનિંગ ચાલ!ુ 

 ચા બનાવતાાં તો એવી શીખવી દીધી કે હવ ેબધા જ તરુ્ારની ચાના બ ેમોઢે વખાણ કરે. લબષ્લ્ડિંગવાળા તો ખાસ 

બપોરની ચાના સમય ેહાજર થઈ જાય! હવ ેએ એવો ફસાયો ચાના ચક્કરમાાં કે ધારે તોય છૂટી ન શકે. અમારી વચ્ચ ે

ઝગડો થાય ને હુાં કહુાં કે 'હુાં તો ક્યાાંક દૂર દૂર ચાલી જવાની છાં. તારી સાથ ેનથી રહવેાની.' 

તો એ વગર મછેૂ મુાંછમાાં હસ ેઅને હળવે રહીને કહ,ે"ગમે તયાાં જાય પણ ચા પીવા તો મારી પાસે જ આવશ.ે" 

અન ેમારો ગસુ્સો ગાયબ થઈ જાય! હજુ આજની તારીખમાાં પણ હુાં એના કરતાાં પણ સપુબષ ચા બનાવુાં છાં. આ વાત 

તરુ્ાર પણ જાણ ેછે. મહમેાન આવે ને હુાં ચા બનાવુાં તો એ મહમેાનને કહ,ે"આમ આવતા રહજેો તો મને પણ નતૂનના 
હાથની ચાનો લાભ મળે." એ માાંદો પડે તયારે હુાં એની એટલી કેર કરુાં કે ડૉક્ટર પણ દાંગ રહી જાય. અઢી વર્ષ પહલેાાં 
પ્રભકૃુપાથી એન ેમોતના મખુમાાંથી પાછો ખેંચી લાવી હતી. ડૉક્ટર આજની તારીખમાાં એક ચમતકાર ગણ ેછે તો એ 

મારી મજાક ઉડાવતાાં કહ,ે"મને કાાંઈ થઈ જાય તો તને ચા કોણ પીવડાવે? એટલે નવકારમાંત્રના આટલાાં બધા જાપ 

કરીને તેં મને પકડી રાખ્યો."  

અમ ેબાંન ેજાણીએ છીએ કે એ 'ચા' નહીં પણ અમારી એકબીજા માટેની 'ચાહ' છે કે જેણે અમન ેસાથ ેબાાંધી રાખ્યાાં છે 

અન ેહજુ જનમોજનમ સધુી બાાંધી રાખશ.ે 
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મારી ચાહનો દદવસ. આ ચા મારી ચાહ બની એ પાછળ મારા ચાદહતાઓ લાગણી જ કારણભતૂ. 

સાવ નાની હતી તયારે ઈશ્વરે અમને દૂધ કરતા ચામાાં વધ ુપોર્ણ મળશે એવુાં ધારી ઘરની પદરમ્સ્થવત એ પ્રમાણનેી 
ગોઠવેલી. ચસૂકી લેતા આવડ્ુાં તયારથી પહલેી ચા જ મોઢે માાંડેલી. હજુય એ દદવસો યાદ કરુાં અને એ દદવસોન ેmiss 

પણ કરુાં. માત્ર ચાર જણનો પદરવાર.. મપમી, પપ્પા, હુાં અન ેભાઈ. પણ પહલેેથી જ વનયમ હતો કે ચાની તપલેી નીચ ે

મકૂી આજુ બાજુ ગોઠવાઈ જવાનુાં. આખા દદવસનો આ એક સમય અમારા માટે સોનાનો રહતેો. પપ્પાના ખોળામાાં 
બેસીને એમના હાથે પકડાયેલી રકાબીમાાંથી નાની નાની ચસૂકીઓ કેસર બદામના દૂધ કરતાાંય મહામલૂી હતી. 
વશયાળે પપ્પા અચકૂ સગડી પેટવતા. મપમી અમન ેનવડાવીને લાવ ેતયાાં સધુી પપ્પા એ સગડી પર અમારા કપડાાં 
શેકી રાખતા અન ેપછી એ ગરમ ગરમ કપડાાં પહરેી જે હુાંફ મળતી એ ભલભલા થમષલન ેપાછળ પડી દે એવી હતી. 
હજુય ચા તો તયાાં હોય જ. એ જ સગડી પર ચાની તપલેી મકૂી જ રાખવાની. લગભગ એક કલાકના આ પ્રોગ્રામ પછી 
જ અમારો દદવસ શરૂ થતો.  

સહજે મોટી થઈ કોલેજમાાં આવી તયારે ઈશ્વરે પાાંસા બદલ્યા અને સમય સધુયો. નાની ઓરડી જેટલુાં રસોડુાં હવ ેએક 

મોટા બાંગલાનુાં મોડનષ દકચન હતુાં..મપમીની બમુો પડે એટલ ેઆંખો ચોળતી મારા રૂમમાાંથી નીચે આવુાં. હજુય મપમી 
પપ્પા તો એમ જ.. નીચ ેજ પલાાંઠી વાળીન ેબેઠા હોય. ભાઈ પણ લબઝનેસ શીખતો એટલે પપ્પા જોડે બેસીને એનુાં 
કામ કરતો, પણ મારુાં રૂદટન હજુય એ જ. આવીન ેપપ્પાના ખોળામાાં માથુાં મકૂી દસ વમવનટ સવુાનુાં જ. આ બધામાાં 
વચ્ચ ેઅમારી લાડકી ચાની તપેલી એ જ મદુ્રામાાં પડી હોય. આખા દદવસની વાતો કરી કલાકે સૌ ઉભા થઈએ. લગ્ન 

થયા પછી આ સમય દરરોજ બહુ miss કરતી, પણ વળી પાછી દડલલવરી વખત ેતયાાં ગઈ તયારે મારી દીકરી પણ 

અમારા એ રૂદટનનો દહસ્સો બની. મને રકાબીથી ચા પીવડાવતા પપ્પા હવ ેદીકરીને નાની ચમચીથી ચા ચટાડતાાં.. 
અન ેએના ચટકારા સાાંભળી હરખઘેલા થઈ જતાાં. 

હવ.ે.. 

હવ ેહુાંય મોટી થઈ ગઈ,  દીકરીય મોટી થઈ ગઈ. હવ ેરકાબીથી ચા પીવાની આદત છૂટી ગઈ..માત્ર કપ જ જોઈએ. 

વખત/પદરમ્સ્થવત બદલાય એમ પ્રેમની જગ્યા પોર્ણ લઈ લ ેએ બદલાવ અનભુવ્યો. જો કે પપ્પા દૂધના આગ્રહી 
ખરા(પોસાત ુાં થયુાં પછી)...પણ નાનપણમાાં ચા એ એટલા લાડ લડાવ્યા કે દૂધ ક્યારેય વ્હાલુાં લાગ્યુાં જ નહીં. પણ હવ ે

દીકરીને ચા આપતા વઢુાં છાં કે દૂધ પી નહીંતો અશમ્ક્ત આવી જશે. નસીબજોગ ેપવતદેવ ચાના મારા કરતાાંય મોટા 
ચાહક નીકળયા. અઠવાદડયામાાં અડધા દદવસ તૈયાર ચાનો કપ હાથમાાં મળેેે એવુાં નસીબ પણ મળયુાં છે. મદહન ે

એકાદ બ ેવખત કોક ટી લોન્જમાાં જઈને બેસવુાં કે ક્યારેક વહલેી સવારે દરવરફ્રન્ટ જઈને ચા પીવી એ બાબત અમન ે

ર્જજિંદગીમાાં રોમાાંચ પરૂો પાડે છે. કેટલીય ખાટી મીઠી વાતો હજુય છે જે આ 'ચા' શબ્દ સાથ ેજોડાયેલી છે. 
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હજુય લાગણીની હુાંફ મેળવુાં તયાાં ચાની હાજરી અચકૂ હોય જ છે પણ....પપ્પાના હાથે પીવાતી પલેી રકાબીની 
ચસૂકીઓ બહુ miss થાય છે. મને મારી ચા અન ેમારા પપ્પા બન્ને સરખા જ વ્હાલા. એમના દદવસ ના હોય..રોજ 

એમની હુાંફના ઘ ૂાંટડા ભરાય..એમને મન ભરીને માણી લવેાય. 

આપ સૌન ેપણ આ હુાંફાળા દદવસની શભુચે્છાઓ. 
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અમારામાાં એક કહવેત છે...  ચા ઉનો અન ેસગો જૂનો 

વાત પણ સાચી....ચા ગરમ હોય તેની જ મઝા છે તેમ સગા કે વમત્રો પણ જૂના હોય તો જ મઝા... 

ચા ના ખરેખર જે રસદુડયા હોય તે તો એમ પણ કહ ેકે ચા જો બન્યા પછી દકટલીમાાં પણ ગઈ તો ચા ની મઝા ગઈ 

સમજો....ચા તો બનતા ની સાથે જ સીધી હડાળીમાાં આવ ેઅને એની ચસૂકી લઈએ એટલે ઈશ્વર પ્રસાદી મળી 
ગણાય.... 

ચા અંગે ખબૂ જ મત મતાાંતર છે...કોઈ વળી રાતે્ર ચા પીવ ેતો ઊંઘ નો આવે અન ેકોઈ વળી ચા પીવ ેતો જ ઊંઘ 

આવે ! છે ને નવાઈની વાત...જેની સવારની ચા સારી એનો દદવસ સારો એમ પણ ઘણા કહ ેઅને કોઈક પ્રદેશમાાં 
ખરાબ ચા ( Bad Tea ) પણ વહલેી સવારમાાં લ ેતો દદવસ સધુરી જાય....રાવત્ર  ભોજનમાાં ચા સાથે હોય તો ઘણાના 
ભોજન સધરી જતા હોય છે....અમારા સોની મહાજનની ની ચા તો ખબૂ જ વખણાય ! કેમ કે અમારા મહાજનોન ેચા 
વગર ન ચાલે....એક વાર બધાને ખાસ ચખાડવી જ છે.સામાન્ય ચા વવશનેી વાત કહી છે...આશા છે કે સૌન ેગમી 
હશ.ે..કદાચ ન ગમી હોય તો ઠાંડી અન ે બહાર હોટલની ચા મળી હોય તેમ સહજે ચાખી લજેો... 

એ ગરીબોના ઝાંપડા માાં છે, એ ધનકુબેર ની એંટાલલયા માાં છે. એ ઘર માાં છે, રસ્તા માાં છે અને માંલઝલ પર છે. એના 
ઝાઝા રૂપ છે એના ઝાઝા રાંગ છે. એની લગની  જયારે લાગે છે તયારે એના વસવાય કઈ સઝૂતુાં નથી અન ેજયારે 

વમલાપ થાય છે તયારે દેહ,  મન અન ેઆતમા તપૃ્ત થઇ જાય છે. આવુાં કાાં તો ઈશ્વર માટે કહી શકાય અન ેકાાં તો ચા 
માટે.  

ચા સવષસમાવેશી અન ેસવષરૂપ ધારી છે. એ એમ ને એમ લઈ શકાય , નાસ્તા માાં ખાખરા અને ગાાંદઠયા સાથ ેલઇ 

શકાય, હાઇટી માાં ભજીયા કે  લબષ્સ્કટ સાથ ે લઈ શકાય અન ેફૂલ મીલ તરીકે થેપલા અન ેહાાંડવા સાથ ેલઈ શકાય. 

આખા દૂધ ની રબડી ચા પણ ય બનાવી શકાય અન ેસાવ  દૂધ વગર ની કાળી ચા પણ બનાવી શકાય. જનસાધારણ 

માાં ભળી જવુાં હોય તો કીટલી ની આદુ ફુદીના વાળી કદટિંગ  ની ચસુ્કી લઇ શકાય અન ેઉચ્ચભ્ર ૂતરીકે નોખા તરી 
આવવુાં હોય તો ફાઈવ સ્ટાર ની હની વળી ગ્રીન ટી હાજર છે.  

સાધનહીન એન ેમાટી ના કુલ્લડ માાં લઈ શકે. માલેતજુાર માટે લાખો ના બોન ચાઇના ના સેટ પણ હાજર છે. એ કપ 

કે રકાબી  માાં પી શકાય, મગ કે ગ્લાસ માાં પી શકાય અન ેસૌરાષ્ટ્રર બાજુ ઘણી જગ્યાએ તાાંસળી માાં પણ પી શકાય. 
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મારી ઈજનેર તરીકે ની કારદકદી દરવમયાન માાં મેં તગારા માાં ચા બનતી  ને વાડકીઓ માાં પીવાતી જોઈ છે. ઘાટ 

ઘદડયા પછી નામરૂપ જૂજવાાં, અંતે તો હમેનુાં હમે હોય ે(ફરી યાદ આપવુાં , ઈશ્વરની નદહ ચા ની વાત કરુાં છાં.)  

ચા જેવુાં જોડાણ કરનાર બીજુ ાં કોઈ બળ નથી. મપમી ચા મકેૂ એટલે ઘર આખા માાં વેરવવખેર થયેલુાં કુટુાંબ ટોળે 

વીંટળાઈ વળે છે. મળેાવડાઓ માાં  ટીિેક થાય તયારે  વાઘ અને બકરી એક જ કાઉન્ટર પર ચા પીતા જોવા મળે છે. 

ત્રણ જણ વચ્ચે અમદાવાદ માાં એક ચા પરૂતી છે.  

નાનપણમાાં અમારા પડોશ ના દાદા ને કહતેા સાાંભળયા હતા : "રામરાજ મેં દૂધ વમલા, કૃષ્ણરાજ મેં ઘી. અબ કલજુગ 

મેં ચાય વમલી હૈ ફૂાંક ફૂાંક કે પી." મેં રામરાજ કે કૃષ્ણરાજ જોયા નથી પણ જો એ રાજો માાં ચા ના મળતી હોય તો પછી 
સ્વગષ ના બધા વ્યાંજન શા કામ ના ?        

નદડયાદમાાં તો ગડુદરકની એક્સપોટષ  ટીના એક કપમાાંથી ટોટી વડે એક એક બુાંદ થકી અંદાજે સોએક જણન ેતપૃ્ત કરી 
શકાય. વળી આજુબાજુવાળા બીજા હજારેક જણ તો તેની સગુાંધ વડે સાંતષુ્ટ થઈ જાય તે નફામાાં! 

પોલલસે ચા પીવડાવી 
 સ્કુટર ઉપર સવાર થઈને ડ્રાઈવ-ઈન વવસ્તાર તરફ હુાં  જઈ રહ્યો છાં. મારુાં ધયાન મારા એક જૂના અને 
વપ્રય વમત્ર સાથ ેગાળેલા યાદગાર સમયની સ્મવૃતઓમાાં ખોવાયેલુાં છે. જુવાનીના એ લબન્ધાસ્ત દદવસો, એ 
જુસ્સાભરેલી વાતો, એ ઉતસાહ અને એ વનદોર્તાનાાં સાંસ્મરણો ઊભરી રહ્યાાં છે. એ વમત્રને આજે ઘણાાં વરસ 
પછી મળાશ;ે એ આનાંદ લચત્તમાાં ઊભરી રહ્યો છે. 

     અને તયાાં જ એક કકષશ વસસોટી, વાદળોમાાંના એ મધરુ સપનાાંઓ અને સ્વૈરવવહારમાાંથી મને 
અમદાવાદના ડામરના રસ્તાની કાળીદડબાાંગ સપાટી પર ખાબકી દે છે. 

      હવે ભાન થાય છે કે, લાલ વસગ્નલમાાં સ્કુટર હાંકારી જવાનો અક્ષપય ગનુો હુાં આચરી બેઠો છાં. એ 
દદવાસ્વપ્નની શુાં દકમત મારે ચકૂવવી પડશે તેનો અમદાવાદી દહસાબ હવે શરૂ થઈ જાય છે! ખાખી 
પાટલનૂ અને સફેદ ખમીસ  પહરેેલો, એ અમદાવાદી ઠોલો ( કે મફતલાલ?) દૃષ્ષ્ટગોચર થાય છે. એ 
મને રસ્તાની બાજુએ દોરી જાય છે. 
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     સ્કુટર બાંધ કરી, હુાં હવે આવી પડનાર વવપવત્ત માટે પવૂષતૈયારીઓ કરવા લાગુાં છાં. અમદાવાદની 
ધરતી ઉપર ઘણા વખત બાદ કરેલ આ ગનુા માટે મને મારી જાત ઉપર નફરત પેદા થવા માાંડે છે. 
‘અમેદરકામાાં ત્રણ વરસ રહવેાથી પેદા થયેલી વશસ્તભાવના આટલી ઝડપથી, અમદાવાદી માહોલમાાં હુાં 
ગમુાવી બેઠો.’– એ માટેનો પશ્ચ્યાતાપ પણ ઊભરી આવે છે. 

     મફતલાલ ડ્રાઈવવિંગ લાયસન્સ માાંગે છે. હુાં પાટલનૂના ડાબા લખસ્સામાાં હાથ નાાંખુાં છાં અને મને 
કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે, હુાં તે ઘેર ભલૂી ગયો છાં. મારા હાવભાવ પરથી જ, તેન ેઆ બીજી 
વાસ્તવવકતાની તરત ખબર પડી જાય છે. મારા પલાન વદન ઉપર વશયાળાની એ ઠાંડીમાાં પણ પસીનો 
પથરાવા માાંડે છે. આ બે અક્ષપય ગનુાઓ માટેની મારી લાચારી સ્વયાંસાંચાલલત રીત ેઊભરવા માાંડે છે. 

     એની શી દકમત ચકૂવવી પડશે તેનો અંદાજ લગાવવાના વહવેારૂ પ્રયતનો મારા મનમાાં શરુ થઈ 
જાય છે. હવે શી રીત ેઆવી પડેલી આ આપવત્તને પહોંચી વળવુાં એના વવચારમાાં જૂની અમદાવાદી આદત 
પ્રમાણ ેસસ્તામાાં ‘પતાવટ’કરવી કે કેમ? તે વવકલ્પ પહલેો જ ધયાનમાાં આવ ેછે. પણ અમેદરકામાાં થયેલા 
આવા અનભુવથી જાગેલા નવા સાંસ્કાર મને એવી પતાવટ કરવામાાંથી ખાળે છે. 

   મારો ગનુો કબલુ કરી હુાં તેન ેતેન ેમારી મજબરૂી સમજાવુાં છાં. સાથ ેમફતલાલજીને નજીકની ચાની 
કીટલીની રેંકડી પર ચા પીવા આમાંત્ુાં પણ છાં; તે કશુાં બોલ્યા ચાલ્યા વગર મારી સાથે આવ ે છે. 
હુાં ‘કટીંગ’  નહીં પણ, બે આખી ચાનો ઓડષર આપુાં છાં. સ્વાભાવવક રીત ેમારો હાથ હવે જમણા લખસ્સાન ે 
ફાંફોસે છે. અને ત્રીજા સતયનુાં રહસ્યોદ્ઘાટન થાય છે કે, હુાં પૈસાનુાં પાકીટ પણ ઘેર ભલૂી ગયો છાં. ચાલાક 
મફતલાલન ેકોઈ કથન વવના આની જાણ પણ થઈ જાય છે. 

     હુાં ચાનો ઓડષર રદ કરવા રેંકડીવાળાને વવનાંતી કરુાં છાં. 

      અને કદી ન બની હોય તેવી ઘટના બને છે, મફતલાલ એને વારે છે. રદ કરેલા ચા બનાવવાના 
ઓડષરને સધુારીને ‘બે કટીંગ બનાવજે’એમ સચૂના આપે છે. હુાં વવસ્ફાદરત નેત્રે,‘હુ ાં સ્વપ્નમાાં તો નથી 
ને?’અથવા ‘આ ન માની શકાય એવી આ ઘટના સાચી છે કે જૂઠી?‘તેની ખાતરી કરવા મારા પગને 
લચમટો ભરી લઉં છાં. 

     હસીને મફતલાલ મને કહ ેછે,”આજે મારા તરફથી ચા પી લો.”હવે અમારી વચ્ચે એક નવા સાંબાંધની 
શરૂઆત થાય છે. ચાના ઘ ૂાંટડા ગળાની નીચ ેઊતારતાાં અમે ઘણી બધી વાતો પર ચઢી જઈએ છીએ. એ 
પણ મારી જેમ શેરો શાયરીનો શોલખન છે. 
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     ચાનો એ મધમીઠો પેગ પરૂો થાય છે. હુાં એને પછૂાં છાં,”સાહબે! હવે મારે શુાં કરવાનુાં? કઈ કોટષમાાં 
ક્યારે હાજર થવાનુાં?“અને એ હાથ હલાવી મને જતો કરે છે. ભવવષ્યમાાં સતજે રહવેાની અને થોડા 
ઓછા ભલુકણા થવાની સલાહ આપ ેછે; અને અમે છૂટા પડીએ છીએ. 

    ‘પણૂ્ય પરવાયુાં નથી’એની મને પ્રતીવત થઈ જાય છે.‘આમ પણ બને.’એવી મીઠી મુાંઝવણ સાથે 
આ અનન્ય અનભુવ મારા એ જુના વમત્ર સાથ ેવાગોળવા હુાં સ્કુટર ચાલ ુકરવા બટન દબાવુાં છાં. 

     ‘એ સજ્જન પોલીસમેન ઠોલો કે હુાં?’એવા આંતરદશષનની પણ શરુઆત થઈ ગયેલી છે. પણ એ 
મનન અને લચિંતનને િેક મારી, બીજા ટ્રાદફક વસગ્નલ આગળ આ ઘટનાનુાં પનુરાવતષન ન થાય એ માટેની 
સતકષતાનુાં એક્સલરેટર દબાવી; હુાં વમત્રના ઘર તરફ સભાનતા અને પદરતોર્ની લાગણીઓથી સભર 
બનીન ેપ્રયાણ આદરુાં છાં. 

ચા બનાવતાાં 
        ચા બનાવવાનો સવારનો સમય એ મારે માટે સૌથી વધ ુવ્યસ્ત સમય હોય છે. બધા ચા દૂધ 
પીન,ે નાસ્તો કરીને ઓદફસ, શાળાએ વવદાય થાય ; તે બાદ મારો ઈન્ટરનેટ વપદરયડ શરુ થાય! પણ 
સવારના એ વ્યસ્ત સમયમાાં મને સૌથી વધારે અવલોકનો સ્ફૂયાાં છે. 

      તે દદવસે ચા બનાવતાાં રોજની જેમ, પાણીમાાં આદુ છીણીન ેનાાંખ્યુાં, ચાની ચમચીઓ માપ ભરીને 
નાાંખી અને ગરમ સ્ટવ પર ચમચા વડે વમશ્રણને બરાબર હલાવ્યુાં. નજર એ વમશ્રણ પર કેષ્ન્દ્રત થઈ. 
કાળાબખ દ્રાવણમાાં બધાાં કણો ચક્કર ચક્કર ઘમૂરી લઈ રહ્યાાં હતાાં. ધીમે ધીમે તેમનો વેગ ઓછો થયો 
અને છેવટે દ્રાવણ સાવ મ્સ્થર થઈ ગયુાં. બે ત્રણ વાર હલાવ્યુાં અને દરેક વખતે એ જ પ્રદિયા – ધીમી 
અને ધીમી થતી જતી ઘમૂરીઓ અને અંતે મ્સ્થરતા. 

     ઊકળવાનો સમય થયો અને આખુાંય દ્રાવણ એક વવપ્લવમાાં પદરવવતિત થઈ ગયુાં. સ્ટવ પરથી તૈયાર 
ચાની તપેલી બાજુએ મકુી દીધી અને થોડીક વારમાાં ઊભરોય શાાંત પડી ગયો. 

     આનાથી ઊંધુાં – જો ગવતમાન ચીજન ેઅટકાવનાર, ઘર્ષણ જેવુાં કોઈ બળ ન હોય; તો તે ચીજ સતત 
ગવતમાાં જ રહ્યા કરે. તે કદી મ્સ્થર ન થઈ શકે. તેની ગવત ધીમી પણ ન પડી શકે. જેમ કે, બરફ પર 
સ્કેદટિંગ ; સયૂષ, ચન્દ્ર, પથૃ્વી, ગ્રહો, તારાઓ ; અણનુા કેન્દ્રની આજુબાજુ ઘમૂતા ઈલેક્ટ્રોન વવ.  

    યાંત્રશાસ્ત્રનો પહલેો વનયમ – ન્યટુનનો વનયમ, જડતવનો વનયમ. 
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…….અને મન વવચારે ચઢી ગયુાં. 

      કોઈ પણ ચીજન ેગવતમાન રાખવા માટે ચાલક બળની જરુર પડે છે. એ બળ હાજર હોય તયાાં સધુી 
જ ગવત ચાલ ુરહ ેછે. જેવુાં એ દૂર થયુાં કે, તરત જ ગવત ધીમી પડી ગઈ. આ જ રીતે ગવતમાાં આવેલ 
ચીજન ેઅટકાવવા પણ તાકાત જરુરી છે. 

     કોઈ પદરવતષન લાવવા માટે પણ તાકાત જોઈએ છે; પદરશ્રમ જોઈએ છે. સતત પદરવતષન એ સષૃ્ષ્ટનો 
અફર વનયમ છે. પદરવતષન વવશે જેટલુાં વવચારીએ કે લખીએ તે ઓછાં જ પડે. પણ   દરેક નાનામાાં નાનુાં 
પદરવતષન કોઈક બળ વવના આકાર લઈ શકતુાં નથી - એ પણ સષૃ્ષ્ટનો અફર વનયમ છે. ખાલી વવચારો 
અને સાંકલ્પ કયાષથી પદરવતષન શક્ય બનતુાં નથી. જમાના જૂની રુદઢઓ એમની જાત ેટટૂી શકતી નથી – 
એમને નષ્ટ કરવા અથાક પ્રયતન કરવા પડે છે. 

     અલભગમ બદલીએ તો આઝાદ બની શકાય છે, મકુ્ત થઈ શકાય છે. પણ એ માટે સતત પ્રયતનશીલ 
રહવે ુાં પડે છે; સતત તપશ્ચયાષ કરતા રહવે ુાં પડે છે. મનોવનગ્રહ કરીએ તો,  મ્સ્થતપ્રજ્ઞ બની શકાય છે. પણ 
મનને વશ કરવુાં કે વનવવિકાર કરવુાં કેટલુાં કઠણ છે;  સૌ જાણે છે એના ક્લાસ ભરવાથી કે કથા સાાંભળવા 
માત્રથી મ્સ્થતપ્રજ્ઞ ન બની શકાય. એ માટે તપ કરવુાં પડે ! 
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