ખમણ...કોરાં, વઘારે લાં, ટમટમ
સમય: ૩૦ મમમિટ
લેખક: યશવંત ઠક્કર
પાત્રો:
(૧) પરે શ : ખમણ તેમજ ફરસાણિો ધંધો કરતો યુવાિ, જેિે ધંધાનું વળગણ છે .
(૨) પલ્લવી: પરે શિી પત્િી, જેિે ઈન્ટરિેટ પર બ્લોગ લખવાનું વળગણ છે .
(૩) ચીમિલાલ: પરે શિા પપ્પા, જે અવળવાણી બોલીિે મજાક કયાા કરે છે .
(૪) અમીબા: પરે શિી મમ્મી, જે સરળ સ્વભાવિી છે .
(૫) ઘિશ્યામભાઈ: પલ્લવીિા પપ્પા, જે મશક્ષક છે અિે ઘેર પણ મશક્ષક જેવો જ
વ્યવહાર કરે છે .
(૬) કુંદિબહેિ: પલ્લવીિાં મમ્મી, જે ફેસબુકિાં શોખીિ છે .
[પ્રવેશ-૧]
[પરે શનુ ં ઘર. પલ્લવી કમ્પ્યુટર પર બેઠી બેઠી બ્લૉગ લખે છે . બધાં ડાઈમિંગ ટે બલ તરફ જવા માટે તૈયાર છે . પલ્લવીિી
રાહ જોવાય છે .]
અમીબા:
પલ્લવી:
અમીબા:

પાલવી વહબ
ુ ેટા... એ ચાલો હવે. જમવા પધારો. મહેરબાિી કરો.
એ આવી.અમીબા. હુ ં બ્લૉગ લખવા બેઠી હતી.
[ખીજાઈિે] એ પરે શ દીકરા. આ તારી વહુિે કહી દે . .મિે અમીબા અમીબા િ કહે. મં એિે કે ટલીય વાર િા
પાડી પણ તોય એ માિતી િથી.

પરે શ:

હવે જમવા ટાણે એ બધી ચચાા જવા દો િે બા. ચચાા ગરમ થઈ જશે િે જમવાનુ ં ઠરી જશે.
[પરે શ માથે હાથ દઈિે આંખો બંધ કરીિે બેસી જાય.]

ચીમિલાલ:

જો મારું િામ ચીમિ છે . કોઈ મિે માિથી ચીમિબાપા કહે તો એમાં ખોટું શુ ં છે ? તારું િામ અમી છે . અિે વહુ
તિે અમીબા કહે છે એમાં વાંક કોિો? તારો કે તારા િામિો?
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અમીબા:

વાંક મારા માબાપિો કે જેમણે મારું િામ અમી રાખ્યુ.ં

ચીમિલાલ:

પણ અમીબામાં ખોટું શુ ં છે ?

અમીબા:

તમે ભણ્યા છો કે િહં? અમીબા મવષે કશુ ં જાણો છો ?

ચીમિલાલ: જાણુ ં છું. ભણવામાં ચાર બા આવતાં હતાં. રાઘોબા, મવિોબા, કસ્તુરબા અિે અમીબા. એમાંથી અમીબા સાથે
મારે લાંબી લેણાદે વી િીકળી. એટલે એિી હારે ચાર ચકરડાં ફયો અિે સંસારમાં ઠરીઠામ થયો.
અમીબા:

તમે રાખ ભણ્યા? અમીબા િાનુ ં જીવડુ ં હોય. એકકોષી જીવડુ .ં

ચીમિલાલ:

તુ ં મોટું જીવડુ ં છો. બહુકોષી. એમાં ફેર કેટલો?

અમીબા:

તમે મહેરબાિી કરીિે દીકરાવહુ સામે મારી પટ્ટી ઉતારવી રહેવા દો.

ચીમિલાલ: પટ્ટી િ ઉતારું તો તારી આરતી ઉતારું? વહબ
ુ ેટા, જાવ.આરતીિી થાળી તૈયાર કરીિે લાવો.
પલ્લવી:

લાવી પપ્પા. [જવા માટે પગલાં ભરે ]

અમીબા:

એ પપ્પાિી દીકરી. એમનુ ં તો પહેલેથીજ ચસકેલ ું છે . પણ તમારું તો ઠેકાણે છે િે? કે પછી તમારુંય બ્લોક લખી
લખીિે આઘુપાછું
ં
થઈ ગયુ ં છે ?

પલ્લવી:

અમીબા. મં તમિે કે ટલીવાર કહ્યું કે હુ ં જે લખુ ં છું એિે બ્લૉગ કહેવાય. બ્લૉગ. બ્લૉગ.

અમીબા:

ભલે. ભલે. એ જે હોય તે.

પલ્લવી:

એવુ ં િહં ચાલે. તમે બોલવા માટે પ્રયત્િ કરો. બોલો.. બ્લૉગ. બ્લૉગ.

ચીમિલાલ: િહં બોલી શકે . બ્લોક બોલતા એિે મં શીખવાડયુ.ં પ ૂરાં પાંચ વરસ થયાં ત્યારે શીખી. હવે બ્લૉગ બોલતાં બીજાં
પાંચ વષા જોશે. પંચવમષિય યોજિા જેવી વાત છે .
અમીબા:

હવે એવુ ં છે િે પાલવીબેટા...

પલ્લવી:

બા. તમે કે મ ભ ૂલી જાઓ છો? મારું િામ પલ્લવી છે .પલ્લવી. પાલવી િહં.

અમીબા:

મિે તો પાલવી જ ઠીક લાગે છે . પહેલાં તમિે મપયરવાળાએ પાલવી િે હવે સાસરીવાળા પાલવે છે .

પલ્લવી:

એટલે તમે કહેવા શુ ં માંગો છો?

અમીબા:

આ જમવાટાણે હુ ં તમારી લાગણી દુ ભાઈ જાય એવુ ં કશુ ં જ કહેવા માંગતી િથી. હુ ં તો એમ કહેવા માંગ ું છું
પાલવીબેટા, કે મપયરમાં તમિે તમારાં માબાપે લાડ લડાવ્યા અિે હવે અમે તમિે લાડ લડાવીએ છીએ. િહં
તો રસોઈકામ છોડીિે કઈ વહુિે બ્લોક લખવા મળે !

પલ્લવી:

બ્લોક િહં અમીબા. બ્લૉગ...બોલો બ્લૉગ.
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અમીબા:

હવે જીભ િહં વળે પાલવીબેટા.

ચીમિલાલ: િહં વળે તો વાળવી પડશે. વહબ
ુ ેટા માળળયે પક્કડ પડયું હશે .લઈ આવો.
પલ્લવી:

એ લાવી...પપ્પા.

અમીબાં:

એ પપ્પાિી દીકરી. તમે પહેલાં અહંયા પધારો િે મારી વાત ધ્યાિથી સાંભળો. આ તમારા પપ્પાિે
વાતવાતમાં અવળવાણી બોલવાિી ટે વ છે . એમિી બધી વાત માિવાિી િહહ.

પલ્લવી:

ભલે અમીબા.

અમીબા:

વળી અમીબા. તમે તમારા સસરાિે પપ્પા કહો છો તે અમિે મમ્મી કહોિે.

પલ્લવી:

અમીબા! કેવ ુ ં મજાનુ ં િામ છે . એકદમ સાહહત્ત્યક. મિે તો તમિે અમીબા જ કહેવ ુ ં ગમશે.

અમીબા:

જેવી તમારી મરજી. [પરે શિે ઉઠાડે] દીકરા ચાલ જમવા.

પરે શ:

થઈ ગઈ તમારી ચચાા કે હજી બાકી છે ? મિે સમયસર ખાવા આપી દે તાં હો તો ધંધાભેગો તો થાઉં.

પલ્લવી:

પરે શ, આખો હદવસ

ધંધો કરવાિો જ છે િે? .પણ ઘેર તો અમારી સાથી બીજી વાતો કરોિે. જરા મિ તો

હળવુ ં થાય.
પરે શ:

[ગુસ્સે થઈિે] મિ હળવુ ં કરવા રહુ ં તો દે વાળું ફુંકાઈ જાય.સમજી?

પલ્લવી:

પણ ધીરે થી વાત કરોિે?

પરે શ:

જો પલ્લવી, પેટ માટે તો મહેિત કરું છું. હુ ં અહં ભ ૂખ્યો બેઠો હોઉં િે તુ કમ્પ્યુટર સામે બેઠી બેઠી ટકટક કયાં
કરે એ મિે પસંદ િથી.

પલ્લવી:

પરે શ. એ મારા શોખિી વાત છે . જેમ તમિે ધંધાનુ ં વળગણ છે એમ મિે બ્લૉગ લખવાનુ ં વળગણ છે .

પરે શ:

ધંધો છે તો ઘર ચાલે છે . ટકટક કરવાથી પેટ િહં ભરાય. તારે પરણવાિી જરૂર હતી કોઈ પ્રોફેસરિે અિે
પરણી મારા જેવા ખમણવાળાિે.

પલ્લવી:

મિે ખબર િહોતી કે ખમણ વેચી વેચીિે તમારો સ્વભાવ વાસી ખમણ જેવો થઈ ગયો હશે. જ્યારે હોય ત્યારે
ખમણ, ધાણા અિે મરચાંિી જ વાતો. દુ મિયામાં બીજુ ં કાંઈ છે કે િહં? ખળખળ વહેતાં ઝરણાં... મંદ મંદ વાતો
પવિ...ફૂલોિી પાંદડી પર ઝાકળિાં ળબંદુઓ. આ બધાં મવષે કશી સમજણ પડે છે ?

પરે શ:

મારે પાડવી પણ િથી. મારે ખમણ વેચવાં છે ખમણ. અરે ખમણ બાફયાં છે કોઈ હદવસ? ચંટી પડી છો.
ઝાકળિાં ળબંદુઓ... ઝાકળિાં ળબંદુઓ. અરે ! વરાળિા ળબંદુઓ હારે પાલો પાડયો છે કોઈ હદવસ? ઝાકળિા
ળબંદુઓ! આ લેખકડી ક્યાંથી ખમણવાળાિા ઘરમાં ભરાઈ ગઈ? .

ચીમિલાલ: તારે તારો બકવાસ બંધ કરવો છે ?
પરે શ:

હુ ં કરું એ બકવાસ? અિે આ તમારી વહબ
ુ ેટા કરે છે એ શુ ં છે ?
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અમીબા:

હે ભગવાિ.આ બે જણાં સામસામે આવે છે િે એકલા તણખા ઝરે છે . અરે ભગવાિે સુખિો રોટલો આપ્યો છે તો
ખાવિે મારાભાઈ. આ શુ ં માંડયું છે .?

પરે શ:

હુ ં જાઉં છું. મોડુ ં થઈ ગયુ ં છે . િોકરે ય ભ ૂખ્યો થયો હશે.

અમીબા:

પણ જમવાનુ ં થઈ ગયુ ં છે . જમીિે જાિે.

પરે શ:

િથી જમવુ.ં દુ કાિે ખમણ ખાઈિે પેટ ભરી લઈશ.

અમીબા:

એવુ ં િ કરાય દીકરા. આટલું બધુ ં ખાવાનુ ં છોડીિે ખમણ ખાઈશ?

પરે શ:

ખાવા પડે મમ્મી ખાવા પડે! જેિી ઘરવાળી ઇન્ટરિેટિા રવાડે ચડી હોય... ગીત િે ગજલ લખવાિે ચાળે ચડી
હોય એિે ઝેર પણ ખાવુ ં પડે!

પલ્લવી:

ગજલ િહં... ગઝલ બોલાય. ગઝલ.

પરે શ:

એ માસ્તરિી દીકરી. તુ ં ચ ૂપ થા. હુ ં ભ ૂખ્યા પેટે ઝેર ખાવાિી વાત કરું છું િે તુ ં ભાષાશુદ્ધીિા કલાસ ખોલીિે
બેસી જાય છે ? શરમ િથી આવતી?

અમીબા:
પરે શ:

ચાલો જવા દો બધી મગજમારી. ખાવાનુ ં તૈયાર જ છે . થાળીઓ કઢાય એટલી વાર છે .
તો કાઢોિે ભાઈસાબ. ભ ૂખથી જીવ જાય છે . ખાવાનુ ં દે વ ુ ં હોય તો દ્યો િહં તો જાઉં જલારામ બાપાિા મંહદરે .
હવે તો ત્યાં પણ પતવા આવ્યુ ં હશે!

પલ્લવી:

પણ ખાવાનુ ં તૈયાર જ છે . પછી મંહદરે જવાિી શી જરૂર છે ?

પરે શ:

ખાવાનુ ં તૈયાર છે . તૈયાર છે . ક્યાં તૈયાર છે ?

પલ્લવી:

બસ. થાળીઓ કઢાય એટલી વાર છે .

પરે શ:

તો કાઢોિે પણ. ચોઘહડયુ ં જોવાનુ ં છે ?

ચીમિલાલ: ચોઘહડયુ ં તો જોવુ ં જ પડેિે. વહબ
ુ ેટા. પંચાગ લઈ આવો.
પલ્લવી:

એ લાવી પપ્પા.

અમીબા:

ખબરદાર. એક ડગલું પણ આગળ વધ્યાં છો તો! ચ ૂપચાપ રસોડામાં જાવ.
[પલ્લવી મોઢે હાથ દઈિે ચ ૂપચાપ રસોડામાં જાય.]

ચીમિલાલ: અરે ! આ તો ખરે ખર કામ કરતી સરકાર થઈ ગઈ!
અમીબા:

અવળવાણી િહં જોઈએ. ડાઇમિંગ ટે બલ પર ગોઠવાઈ જાઓ.
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ચીમિલાલ: જેવો સરકારિો હુકમ. સાલી આપણા દે શિી સરકાર પણ જો આવી કડક થતી હોયિે તો કમસે કમ મંઘવારી
તો કાબુમાં રહે.
[ચીમિલાલ ચ ૂપચાપ જમવા માટે ટે બલ તરફ જાય છે ]
અમીબા:

દીકરા, તિે કાંઈ વાસ આવે છે ? કંઈ દાજતુ ં હોય એવુ ં લાગે છે ? કદાચ રસોડામાંથી...

પરે શ:

એમાં િવુ ં શુ ં છે ? ચ ૂલે તપેલી મ ૂકીિે બ્લૉગ લખવા બેસે પછી એ જ થાયિે?
[રસોડામાંથી પલ્લવીિી બ ૂમ..]

પલ્લવી:

અમીબા..... ગજબ થઈ ગયોરે !

પરે શ:

એિે કહો મમ્મી. આમ મરણપોક િ મ ૂકે ! હુ ં હજી સાજોસમો છું.

અમીબા:

એવુ ં િ બોલાય દીકરા.
[પલ્લવી સાણસીથી પકડેલી તપેલી લાવે]

પલ્લવી:

અમીબા. આ તપેલીમાં તો દાળનુ ં અસ્સ્તત્વ જ િથી રહ્યુ.ં

અમીબા:

કયાંથી રહે? મં તમિે દાળ બળી િ જાય એનુ ં ધ્યાિ રાખવાનુ ં કહ્યું હતુિે
ં ?

પરે શ:

રસોઈમાં ધ્યાિ રાખે તો બ્લૉગ કોણ લખે?

પલ્લવી:

મારી ભ ૂલ થઈ છે . હવે એવુ ં િહહ થવા દઉં. પણ તમે વાત વાતમાં બ્લૉગિે વચ્ચે િહં લાવો.

પરે શ:

પણ ખાવા ટાણે ખાવાનુ ં તૈયાર હોવુ ં જોઈએ કે િહં?

પલ્લવી:

બધુ ં તૈયાર જ છે . માત્ર એક દાળિો અભાવ રહેશે!

પરે શ:

[ચાળા પાડીિે] અભાવ રહેશે! માણસિી રીતમાં બોલિે.

પલ્લવી:

આ જ સાચી રીત છે .

પરે શ:

લેખકડાં હોય એ આવુ ં બોલે.

પલ્લવી:

ખમળણયાિે ભાષાિી ખ ૂબી શુ ં સમજાય? એિે તો બસ ઊઠે ત્યાંથી બાફવુ,ં વાટવુ,ં કાપવુ,વઘારવુ
ં
,ભભરાવવુ
ં
,ં
તોલવુ,ં બાંધવુ,ં વેચવુ,ખાલી
ં
કરવુ..ં કમાવુ ં કમાવુ ં િે કમાવુ...
ં

પરે શ:

બસ કર બકવાસ. અમે ખમળણયા જો આ બધુ ં િ કરતા હોત તો એમિા બૈરાઓિે આટલા જલસા િ હોત!
આ તમે લોકો શેઠાણીઓ થઈિે ફરતા િ હોત!

પલ્લવી:

શેઠાણી! બૈરાિે શેઠાણી બિાવતા મસવાય તમિે આવડે છે શુ?ં ખમણવાળો ઐશ્વયાા રાય જેવી કન્યાિે પરણે
અિે પાંચ વરસમાં તો એિે ખમણ ખવડાવી ખવડાવીિે ટુિટુિ બિાવી દે ! પછી કહે કે શેઠાણી બિાવી દીધી.
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પરે શ:

શરીર વધી જાય એ દે ખાય છે ! શરીર પર દાગીિા વધી જાય એ િથી દે ખાતુ?ં પસામાં રૂમપયા વધી જાય એ
િથી દે ખાતુ?ં શેરીિા િાકે ઢગલો માણસ બસિી રાહ જોતુ ં ઊભુ ં હોય ત્યારે ખમણવાળાિી બૈરી મોટરમાં િીકળે
છે એ િથી દે ખાતુ?ં

ચીમિલાલ: હવે વતમ
ા ાિ સમસ્યા પર ધ્યાિ આપવામાં આવે તો સારું. આ દાળ બળી ગઈ છે તો શુ ં કરવુ ં છે ? દાળ વગર
ચલાવવુ ં છે કે ફરી બિાવવી છે ?
અમીબા:

હવે બિાવતાં તો કે ટલી બધી વાર લાગે ?

પલ્લવી:

એમ કરીએ. ચલાવી લઈએ. રસાવાળું શાક છે . વળી દહં પણ છે .

પરે શ:

એિાં કરતાં ખાધા વગર જ ચાલશે. હુ ં આ ચાલ્યો.

પલ્લવી:

વાતવાતમાં આ ચાલ્યો. આ ચાલ્યો. જમવા બેસો હવે.

પરે શ:

તો સાંભળ. પલ્લવી, એક શરતે જમવા બેસ ું છું. આજથી અિે અત્યારથી તારું આ કમ્પ્યુટર સામે બેસવાનુ ં બંધ.
આ આખા પહરવારિી ખુશીિો સવાલ છે . એક તરફ સાચુકલું સો ટચિા સોિા જેવુ ં પહરવાર છે અિે બીજી બાજુ
એક િાિકડા રમકડા જેવુ ં કમ્પ્યુટર છે .

પલ્લવી:

તમારી િજરે આ એક િાિકડુ ં રમકડુ ં છે પરં ત ુ મારી િજરે ગાગરમાં સાગર છે . સાગરમાં કેટકેટલાં રત્િો પડયાં
છે એિી તમિે શુ ં ખબર પડે? ખાખરાિી ળખસકોલી સાકરિો સ્વાદ શુ ં જાણે?

પરે શ:

[ગુસ્સામાં] જાણી લીધો. ખ ૂબ જાણી લીધો સ્વાદ! આ બળે લી દાળ જેવો સ્વાદ જાણી લીધો. અરે ! આ બધાં જ
પાપનુ ં મ ૂળ આ સાલું કમ્પ્યુટર છે . એિે જ તળાવભેગ ું કરું તો ઘરમાંથી કકળાટ જાય.
[પરે શ કમ્પ્યુટર ઉઠાવવા જાય]

અમીબા:

પાલવીબેટા, તમે અત્યારે માિી જાઓ. િહહ તો અિથા થઈ જશે.. રોકો એિે રોકો.

પલ્લવી:

રહેવા દો. ળબચારા કમ્પ્યુટરિો શો વાંક છે ?

પરે શ:

આણે જ બધી ઘાણી કરી છે . આ િા હોત તો અત્યારે ખાઈિે દુ કાિભેગો થઈ ગયો હોત.

પલ્લવી:

ચાલો. કાલથી આવી ભ ૂલ િહહ થાય.

પરે શ:

હુ ં જમવા બેસીશ. પણ મારે વચિ જોઈએ કે તુ હવેથી કમ્પ્યુટર સામે િહહ બેસ.ે

પલ્લવી:

સારું. જેવી તમારી મરજી. કાલથી હુ ં આ ઘરમાં હુ ં કમ્પ્યુટર સામે િહહ બેસ.ું બસ. રાજી હવે.

પરે શ:

પહેલેથી માિી ગઈ હોત તો.

પલ્લવી:

પણ યાદ રાખજો. મારું આ વચિ તમિે ભારે પડશે.

પરે શ:

મિે શુ ં ભારે પડશે?. કમ્પ્યુટર સામે બેઠાં વગર તિે ભારે પડશે. [મજાક ઉડાવે અિે ખડખડાટ હસે] ગાગરમાં
સાગર. સાગરમાં વળી રત્િો! [હસવાિો અવાજ વધતો જાય].
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પલ્લવી:

[સ્વગત] સમય કહેશે કે કોિે શુ ં ભારે પડે છે . મં વચિ આપ્યુ ં છે કે કાલથી હુ ં આ ઘરમાં કમ્પ્યુટર સામે િહહ
બેસ.ું ખમણિા ઘરાકો પકડવામાં પાકો પણ શબ્દોિા અથો જાણવામાં સાવ કાચો, એિે એટલી ખબર િથી
પડતી કે કાલે હુ ં આ ઘરમાં હોઈશ તો કમ્યુટર સામે બેસીશિે? પોતે જગ
ં જીતી ગયો હોય એમ ઉજવણી કરે છે .
અરે ! એિે ક્યાં ખબર છે કે જગ
ં તો હવે શરૂ થાય છે . [ખડખડાટ હસે]

[પ્રથમ પ્રવેશ પ ૂરો]
[પ્રવેશ-૨]
[પલ્લ્વીનુ ં મપયર. પલ્લવીિા પપ્પા ઘિશ્યામભાઈ અિે મમ્મી કુ ંદિબહેિ એક તરફ ઊભાં છે તો સામે દયામણો થઈિે પરે શ
ઊભો છે .ઘિશ્યામભાઈ પરે શ સાથે કડક અવાજમાં વાત કરે છે .]
ઘિશ્યામ:

તમે ખરે ખર પલ્લવીિે તેડવા આવ્યા છો? કે પછી માત્ર સમય પસાર કરવા આવ્યા છો?

પરે શ:

હા. હા. ખરે ખર તેડવા જ આવ્યો છું.

ઘિશ્યામ:

પલ્લ્વીએ તમારું ઘર છોડયું એિે કેટલો સમય થયો એ કહી શકશો?

પરે શ:

લગભગ ત્રણ મહહિા.

ઘિશ્યામ:

લગભગ િહહ. ચોક્કસ જવાબ જોઈએ. પલ્લ્વીએ તમારું ઘર છોડયું એિે કેટલો સમય થયો?

પરે શ:

વડીલ, જરા શાંમતથી વાત કરો તો સારું. ગમે તેમ તોય આપ મારા સસરા છો.

ઘિશ્યામ:

હુ ં ઘિશ્યામ માસ્તર છું. સસરો તો હુ ં પછી થયો. એ પહેલાંથી હુ ં એક મશક્ષક છું. આજીવિ મશક્ષક. સંપ ૂણા મશક્ષક.

કુ ંદિબહેિ:

તમે એ વાત સતત યાદ રાખો કે તમે એક સંપ ૂણા મશક્ષકિી સમક્ષ ઊભા છો. આ ઘરિા તમામ સભ્યો એ વાત
સતત યાદ રાખે છે .

પરે શ:

પણ આ તમારું ઘર છે . શાળા િથી.

ઘિશ્યામ:

તમારા માટે આજે મારું ઘર એક શાળા બરાબર છે . અિે આજે તમારી પરીક્ષા છે .આજે પરીક્ષામા સફળ થશો તો
જ પલ્લવીિે તેડીિે જઈ શકશો. ચોક્કસ જવાબ આપો. પલ્લ્વીએ તમારું ઘર છોડયું એિે કે ટલો સમય થયો?

પરે શ:

ક્ષમા કરજો. સાહેબ. તમારા સવાલિો ચોક્કસ જવાબ િહહ આપી શકુ ં.

ઘિશ્યામ:

પલ્લ્વીબેટા. તુ જવાબ આપ. તે આ ત્રાસવાદીનુ ં ઘર છોડયું એિે કે ટલો સમય થયો?

પલ્લ્વી:

ત્રણ મહહિા, તેર હદવસિે...[ ઘહડયાળમાં જોઈિે] સાડા પાંચ કલાક થયાં.

ઘિશ્યામ:

તદ્દિ સાચો જવાબ. આમ જવાબ અપાય. હવે મારો સવાલ એ છે કે તમે પલ્લ્વીિે તેડવા માટે આટલા મોડા
કેમ આવ્યા?

પરે શ:

તમે જ કહો કે ધંધાિો ત્યાગ કરીિે કે વી રીતે આવુ?ં
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ઘિશ્યામ:

પલ્લ્વીબેટા. તારી વાત સત્ય છે . આ માણસિે ધંધા મસવાય બીજુ ં કશુ ં જ આવડતુ ં જ િથી.

પલ્લ્વી:

હા, પપ્પા. ધંધો એમિી રગેરગમાં વ્યાપી ગયો છે . ઘેર આવ્યા પછી પણ ધંધાિી જ વાતો કરે છે .

પરે શ:

એમાં ખોટું શુ ં છે ? જુ ઓ. ધંધો છે તો ઘર ચાલે છે . વ્યવહાર ચાલે છે .

કુ ંદિબહેિ:

પરં ત ુ ચોવીસે કલાક ધંધો ધંધો િ કરાયિે? દુ કાિેથી ઘેર આવીિે અન્ય કઈ પ્રવ ૃમિ કરો છો?

પરે શ:

ખમણિો વેપારી અન્ય પ્રવ ૃમિમાં તો બીજુ ં શુ ં કરે ? િસીબમાં જે લખ્યુ ં હોય તે ભોજિ આરોગે અિે થોડુ ઘ
ં ણુ ં
ટીવી દશાિ કરીિે શયિખંડ તરફ પ્રયાણ કરે . .

ઘિશ્યામ:

તમે પણ સુદર
ં વાક્યપ્રયોગો કરી જાણો છો.

પરે શ:

અમે તો સાહેબજી, ખમણિા અવિવા પ્રયોગો કરીએ. ક્યારે ક ટમટમ ખમણ બિાવીએ તો ક્યારે ક દહંિા ખમણ
બિાવીએ. ક્યારે ક િાયલોિ ખમણ બિાવીએ તો ક્યારે ક ખમણમાંથી ખમણી પણ બિાવી િાખીએ. વાક્યો પર
પ્રયોગો કરવાનુ ં અમારું ગજુ ં િહહ. આ તો આપિા સહવાસ થકી આટલું સુદર
ં બોલી શક્યા.

ઘિશ્યામ:

જુ ઓ. માત્ર થોડી જ ક્ષણોિા સહવાસમાં તમારામાં આટલું પહરવતિ
ા આવ્યુ ં તો મવચાર કરો કે આ સહવાસ
લાંબો ચાલે તો શુ ં પહરણામ આવે?

પરે શ:

મારામાં તો પહરવતાિ આવે કે િ આવે પણ મારા ધંધામાં અવશ્ય પહરવતાિ આવે. તેિો આંક િીચે િે િીચે િે
િીચે તરફ ગમત કરતો જાય.

પલ્લવી:

જોયુ ં પપ્પા, િ હોય ત્યાંથી ધંધાિી વાત લાવી દે છે . ઘેર આવે તો પણ એિે બીજુ કશુ ં સ ૂઝે િહહ. હુ ં ઘણુ ં કહુ ં કે
ફેસબુકમાં ખાતુ ં તો ખોલાવો. તો કહે કે બેન્કમાં ઘણાં ખાતાં છે . હવે વધારે ખાતાં ખોલાવવાિી જરૂર િથી.

કુ ંદિબહેિ:

બેન્કમાં ખાતાં તો અમારાં પણ છે . પરં ત,ુ ફેસબુકિા ખાતાિો આિંદ તો જેણે માણ્યો હોય એ જ જાણે! તમે પણ
ઇન્ટરિેટિો ઉપયોગ કરતાં શીખો પછી જ સમજ પડશે કે ફેસબુકિો આિંદ કે વો હોય છે ?

પરે શ:

તો માડી, તમે પણ આ ઉમરે ફેસબુકિો આિંદ માણો છો?

કુ ંદિબહેિ:

અવશ્ય. ફેસબુક પર મારા મમત્રોિી સંખ્યા બે હજાર જેટલી છે .

પરે શ:

માડી. હુ ં જાણી શકુ ં કે ફેસબુક પર તમે તમારું િામ શુ ં લખ્યુ ં છે ?

કુ ંદિબહેિ:

િામ રાખ્યુ ં છે કુ ંદમિકા.

પરે શ:

એટલે જ બે હજાર મમત્રો િંધાયા! કુ ંદિબહેિ િામ રાખ્યુ ં હોત તો કાળો કાગડોય તમારો મમત્ર િ બિત. વળી,
એ કહો કે તમે તમારો હાલિો ફોટો મ ૂક્યો છે કે પછી તમારા ભવ્ય ભ ૂતકાળિો?

કુ ંદિબહેિ:

ફોટો મ ૂકાય જ િહહ. ફોટાિો દુરુપયોગ થાય.

પરે શ:

તમે તમારો હાલિો ફોટો મ ૂક્યો હોય તો મિે િથી લાગતુ ં કે કોઈ દુરુપયોગ કરે .

કુ ંદિબહેિ:

મં કમળનુ ં ફૂલ મુક્ય ુ ં છે .

[8]

પરે શ:

એટલે જ બે હજાર ભમરા િંધાયા. હવે બાંધી મુઠ્ઠી લાખિી જ રાખજો. ભ ૂલેચ ૂકે ય તમારો ફોટો મ ૂકતાં િહહ.
મ ૂકશો િે તો બે હજારમાંથી એકેય ફરકવા િહહ આવે.

કુ ંદિબહેિ:

તમે ભ ૂલો છો જમાઈરાજ, તમિે મારી સર્જિ-પ્રવ ૃમિિો પહરચય િથી લાગતો.

પરે શ:

છે .. મિે તમારી સર્જિ-પ્રવ ૃમિિો પહરચય છે .[ પલ્લવી તરફ હાથ કરીિે] મં તમારું આ સર્જિ બહુ જ િજીકથી
જોયુ ં જાણ્યુ ં છે . તમારા સર્જિિો આિાથી ઉિમ િમ ૂિો બીજો કયો હોઈ શકે ?

પલ્લવી:

તમે મારી મમ્મીિી અિે મારી મજાક િ ઉડાવો.

પરે શ:

મજાક િથી ઉડાવતો. પ્રશંસા કરું છું. ઉદાહરણ સહહત પ્રશંસા કરું છું.

ઘિશ્યામ:

ગમે તે કહો. આ માણસિી ભાષામાં ઘણો સુધારો જણાય છે .

પરે શ:

મં કહ્યુિ
ં ે વડીલ કે આ બધુ ં આપિા સહવાસનુ ં પહરણામ છે .

ઘિશ્યામ:

પલ્લવી હદકરી, ભાષાિી બાબતમાં તો આ માણસિે તક આપવી જોઈએ.

પલ્લવી:

પરં ત ુ કમ્પ્યુટરિી બાબતમાં તો આ માણસ સાવ ઢ છે .

પરે શ:

હતો. કમ્પ્યુટરિી બાબતમાં ઢ હતો. હવે િથી. હવે તો મં કમ્પ્યુટરિા કલાસ કરી લીધા છે .

ઘિશ્યામ:

મિે લાગે છે કે તમે પલ્લવીિે તેડી જવાિી સંપ ૂણા તૈયારી કરીિે આવ્યા લાગો છો.

પરે શ:

આપશ્રીનુ ં અનુમાિ સંપ ૂણા સાચુ ં છે . હુ ં સંપ ૂણા તૈયારી કરીિે આવ્યો છું. મં કમ્પ્યુટરિા વગા ભયાં છે , ભાષાશુદ્ધદ્ધિા
વગા ભયાં છે , કમવતા લખવાિી પણ તાલીમ લીધી છે . જુ ઓ, હુ ં મારી લાગણી એક મુક્તક દ્વારા દ્વારા અત્રે રજૂ
કરવા ઈચ્છું છું. જો આપ સહુ ‘ઇશાાદ’ કહો તો!

પલ્લવી,ઘિશ્યામભાઈ, કુ ંદિબહેિ: ઇશાાદ! ઇશાાદ! ઇશાાદ!
પરે શ:

હુ ં તમારી દીકરીિે તેડવા આવ્યો અહં.
સાથમાં આ એકદમ તાજાં ખમણ લાવ્યો અહં.
[થેલીમાંથી ખમણનુ ં પડીકુ ં કાઢે.]
એકધારો આ ખમણ સાથે પિારો છે છતાં
આજ હુ ં લાવ્યો મજાિાં એક બે કાવ્યો અહં.

ઘિશ્યામ:

વાહ! વાહ! વાહવાહ!

કુ ંદિબહેિ: વાહ! જમાઈરાજ વાહ! [દુ ખણાં લે] ખમણ લાવો. તમારા હાથ દુ ઃખી જશે.
[ખમણ લઈિે લઈિે સઘ
ં ૂ ે. ખ ૂશ થાય. ખમણિે બાજુ માં મ ૂકી દે ]
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પલ્લવી:

તમિે છંદ પણ આવડી ગયા?

પરે શ:

એમિમ િથી આવડયા! છે લ્લા બે મહહિાિી કઠોર સાધિા પછી આવડયા છે . તિે એ જાણીિે આઘાત અિે
આિંદ બંિે થશે કે , મં એક કમવ પાસેથી કમવતા લખવાિી તાલીમ લીધી છે .

કુ ંદિબહેિ:

ઘણી ખમ્મા મારા જમાઈરાજિે ઘણી ખમ્મા! જોયુ?ં આપણા જમાઈરાજ પણ રમસક તો છે .

પરે શ:

માડી, રમસકજિ થવુ ં કોિે િ ગમે? પણ શુ ં કરીએ? અમારો ધંધો ખમણિો! મલક આખો િાચતો હોય, કૂદતો
હોય, આિંદ માણતો હોય ત્યારે અમે ખમણિાં પડીકાં વાળતા હોઈએ.

પલ્લવી:

ભલે ધંધો ગમે તે હોય પણ ઘેર આવીિે તો બીજી બાબતોમાં રસ લેવો જોઈએિે ?

પરે શ:

અત્યાર સુધી િહોતા લેતા. હવે ઘેર આવીિે ગઝલ લખીશુ.ં ગીતો લખીશુ.ં બ્લૉગ લખીશુ.ં

પલ્લવી:

બ્લૉગ? તમે બ્લૉગ લખવાનુ ં શરૂ કયુ?
ં

પરે શ:

કરવુ ં પડયુ!ં તારે ખાતર!

પલ્લવી:

બ્લૉગનુ ં િામ શુ ં રાખ્યુ ં છે ?

પરે શ:

બ્લૉગનુ ં િામ રાખ્યુ ં છે : વરાળિાં ળબંદુઓ

પલ્લવી:

[હસીિે] તમે બ્લૉગમાં શુ ં ખમણિા ભાવ લખો છો?

પરે શ:

ખમણિા જ િહહ હૃદયિા ભાવ પણ લખુ ં છું. લખુ ં છું કે: કોઈપણ માણસ ગમે તે કામધંધો કરતો હોય, એિા
હૈયામાં પણ જાતજાતિી અિે ભાતભાતિી લાગણી ઉછાળા મારતી હોય છે . એિામાં પોતાિી લાગણી શબ્દો
દ્વારા વ્યક્ત કરવાિી આવડત િ હોય તો એમ િ માિી લેવાય કે એ લાગણી વગરિો છે !

પલ્લવી:

અચ્છા. તો આ બધુ ં મિે સંભળાવવા માટે બોલો છો?

પરે શ:

આ સંભળાવવાિી વાત િથી. હકીકત છે . પલ્લવી, લોકોિે વઘારે લાં અિે ટમટમ ખમણ ખવડાવવામાં અમારી
ત્જંદગી કોરાં ખમણ જેવી થઈિે રહી જાય છે િે અમે કશુ ં કરી શકતા િથી. તારાં જેવાંિે એમ લાગે કે અમિે
બીજા કશામાં રસ િથી. રસ તો ઘણોય હોય. પણ, જો બીજી વાતોમાં રસ લેવા જઈએ તો અમે અમારું ધ્યેય
ચ ૂકી જઈએ.

પલ્લવી:

કયુ ં ધ્યેય ચ ૂકી જવાય?

પરે શ:

ખમણિો સ્વાદ સાચવવાનુ ં ધ્યેય. ગઝલમાં છંદ િ સચવાય તો જેમ ભાવકિે મજા િ આવે તેમ ખમણમાં
સ્વાદ િ સચવાયો હોયિે તો ગ્રાહકિે મજા િ આવે! િે સાહહત્યમાં જેમ ખોટી વાહવાહ થાય છે િે એમ આ
ધંધામાં કોઈ ખોટી વાહવાહ િ કરે ! ધંધામાં એકાગ્રતા િ રાખીએ તો ઘરાકી ત ૂટી જાય.

પલ્લવી:

પણ તમારે ધંધાિી એકાગ્રતા ઘેર શાંમાટે લાવવી પડે?

પરે શ:

આવી જાય એ તો. લાવવી િ હોય તો પણ આવી જાય!
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કુ ંદિબહેિ:

પરે શકુ મારિી વાત સાવ સાચી છે . આ તારા પપ્પા પણ મિશાળે થી ધેર આવે છે તોય એમિી મશક્ષક તરીકે િી
એકાગ્રતા ઓછી થાય છે ?

પરે શ:

એમિી એકાગ્રતાિો આંક એવો તો ઊંચો છે કે : એમિે િીશાળિા છોકરામાં અિે સગા જમાઈ વચ્ચે કોઈ ભેદ
િથી.

ઘિશ્યામ:

તમારા તરફથી મળે લા આ મૌળખક પ્રમાણપત્ર બદલ આભાર વ્યકત કરું છું. અિે સાથે સાથે તમારી આજિી
પરીક્ષાનુ પહરણામ પણ બહાર પાડુ ં છું:

પરે શ:

ઇશાાદ!

કુ ંદિબહેિ:

ઇશાાદ! ઇશાાદ!!

ઘિશ્યામ:

આજિી પરીક્ષામા......

પરે શ:

અસ્નિપરીક્ષા કહો વડીલ.

ઘિશ્યામ:

આજિી અસ્નિપરીક્ષામા શ્રી પરે શકુ માર ખમણવાળા સો ગુણમાથીમાંથી પ ૂરા સો ગુણ મેળવીિે ઉિીણા થાય છે .

પરે શ:

બોલો જલારામબાપાિી...

કુ ંદિબહેિ:

જય...

પરે શ:

ખમણેશ્વર મહાદે વિી..

કુ ંદિબહેિ:

જય...

ઘિશ્યામ:

પલ્લવી દીકરી, મિે લાગે છે કે હવે તિે સાસરે જવામાં વાંધો િહહ જ હોય. આ માણસ મારી પરીક્ષામા પાસ
થયો છે .

કુ ંદિબહેિ:

હા પલ્લવી, હવે તો તારે જવુ ં જ જોઈએ. પરે શકુ મારિે કમ્પ્યુટર આવડી ગયુ.ં એમિામાં કાવ્યરસ પણ જાનયો...

ઘિશ્યામ:

એટલું જ િહહ પરં ત,ુ એમણે બ્લૉગસર્જિ પણ કયું છે .

પરે શ:

ફેસબુક સાથે િાતો જોડયો એ વાત તો કહેવાિી રહી ગઈ.

કુ ંદિબહેિ:

શુ ં વાત કરો છો? તો તો હુ ં તમિે મમત્ર બિાવવા માટે મવિંતી મોકલીશ.

પરે શ:

જરૂર. હુ ં આપિી મવિંતીિો સ્વીકાર કરીશ. પણ, મારી એક મવિંતી પણ ધ્યાિમાં લેજો. ફેસબુક પર ફોટો
મ ૂકવાિી ભ ૂલ િ કરતાં.

કુ ંદિબહેિ:

તમારી મવિંતીિો પણ સહષા સ્વીકાર કરું છું.

પરે શ:

તો હવે કોઈ મવમધ બાકી રહી છે ?
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ઘિશ્યામ:

િા, તમે આજિી પરીક્ષામા ઉિીણા થયાં છો એ બદલ મારી દીકરીિો હાથ પુિ: આપિાં હાથમાં આપવામાં
આવે છે . તમે અત્રે જેટલું રોકાવુ ં હોય એટલું રોકાઈ શકો છો અિે જતી વખતે મારી દીકરીિે સાથે લઈ જઈ શકો
છો.

પરે શ:

આપ મહાનુભાવોિો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.

પલ્લવી:

પહેલાં વચિ આપો કે - ઘેર આવ્યા પછી ધંધાિી વાતો િહહ કરો. ઇન્ટરિેટ, બ્લૉગ,

ફેસબુક .. એ બધાંમાં

સહિય રસ લેશો. ..
પરે શ:

હુ ં પરે શ ખમણવાળા વચિ આપુ ં છું કે - હુ ં ઇન્ટરિેટ, બ્લૉગ, ફેસબુક .. એ બધામાં ગળાડૂબ રહીશ.

પલ્લવી:

એ પણ કહો કે:ઘરમાંથી કમ્પ્યુટર દૂ ર કરવાનુ ં પગલું ક્યારે ય િહહ ભરું..

પરે શ:

હુ ં વચિ આપુ ં છું કે: હુ ં ઘરમાંથી ક્યારે ય કમ્પ્યુટરિે જાકારો િહહ દઉં.

પલ્લવી:

[ખ ૂશ થઈિે] હાહાહા!! છે વટે મારી વાત માિવી જ પડીિે? મારી જ જીત થઈિે? કહેવાય છે િે કે: વાયાા િ
વળે તે હાયાા વળે !

પરે શ:

[સ્વાગત] થા. જેટલું ખ ૂશ થવુ ં હોત તેટલું થા. સમય કહેશે કે કોણ જીત્યુ ં િે કોણ હાયુ?
ં મં વચિ આપ્યુ ં છે કે હુ ં
ક્યારે ય કમ્પ્યુટરિે જાકારો િહહ દઉં. શબ્દોિાં અથો પકડવામાં પાકી પણ વહેવારિી વાતોમાં કાચી; એિે એટલી
ખબર િથી કે કમ્પ્યુટર આપણાં માટે છે ... આપણે કમ્પ્યુટર માટે િથી. ઇન્ટરિેટ દહરયો છે તો દહરયામાં ડૂબી
પણ જવાય! કોણ કે ટલું ડૂબે છે એ તો વખત આવ્યે ખબર પડશે . અત્યારે તો માિ રાખવા એટલું જ કહેવ ુ ં છે
કે:
[પલ્લવીિે ઉદ્દે શીિે.. ખરે ખર કહે છે ] તમે જીત્યાં િે અમે હાયાા. તમે તયાં િે અમે ડૂબ્યા.

[પ્રવેશ-૨ પ ૂરો]
[પ્રવેશ:૩]
[પરે શનુ ં ઘર. પરે શ કમ્પ્યુટર સામે બેઠો છે . પલ્લવી, ચીમિલાલ અિે અમીબા, જમવા માટે એિી રાહ જુ એ છે .]
અમીબા:

પરે શ દીકરા, ચાલિે હવે ઊભો થાિે. જમવાનુ ં તૈયાર છે .

પરે શ:

[બેઠાં બેઠાંજ] જમવાનુ?ં હુ જમ્યો િથી? મિે તો એમ કે મં જમી લીધુ ં છે .

ચીમિલાલ: જ્યારથી તુ ં બ્લૉગ અિે ફેસબુકિા રવાડે ચડયો છે ત્યારથી તિે િથી િાવાનુ ં ભાિ રહેત.ુ ં િથી ખાવાનુ ં ભાિ
રહેત.ુ ં િથી દુ કાિે જવાનુ ં ભાિ રહેત.ુ ં
પરે શ:

પપ્પા આ તો દહરયો છે . માંહી પડયા તે મહાસુખ માણે દે ખિહારા દાઝે જોિે.

અમીબા:

દહરયો કેવો? આ તો મગજિી ખરાબી કરિારું ચોગઠું છે . પહેલાં વહુિે ચસકો લાનયોતો હવે તિે.
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પલ્લવી:

અમીબા, મિે ચસકો હતો પણ આટલો બધો િહોતો. િે મારો તો હવે કમ્પ્યુટર સામે બેસવાિો વારો જ
િથી આવતો.

અમીબા:

સારું થયુિે
ં ? એ બહાિે વળગણ છૂટયુ.ં સાચુ ં કહેજો પાલવીબેટા, મગજિે પહેલાં કરતાં સારું લાગે છે િે?

પલ્લવી:

ઘણુ ં જ સારું લાગે છે . આ વળગણ છૂટયા પછી રસોઈકામમાં પણ જીવ પરોવાયો છે .

પરે શ:

હા, હવે તો દાળ બળી જવાિી દુઘાટિાઓમાં ઘટાડો િંધાયો છે . .

પલ્લવી:

મારાથી તો એકાદ બે વખત દાળ બળી ગઈ હતી. તમે તો દુકાિે બેઠાં બેઠાં મોબાઈલથી પણ ફેસબુકમાં
રચ્યાપચ્યા રહો છો. ખમણિા આખેઆખા ઘાણ બળી જાય છે એનુય
ં ભાિ િથી રહેત.ુ ં

ચીમિલાલ: આવુ ં િે આવુ ં ચાલ્યુ ં તો ધંધાનુ ં તો િામુ ં જ િંખાઈ જશે. આ કમ્પ્યુટર કાયમિે માટે શટ ડાઉિ િહહ થાય
તો આપણી ખમણિી દુકાિનુ ં શટર કાયમિે માટે ડાઉિ કરવુ ં પડશે.
અમીબા:

ઊભો થા િે દીકરા. જમવાભેગાં થઈએ.

પરે શ:

તમે બધાં જમી લો. મિે ભ ૂખ િથી. આ એક મમત્રિે જરા જવાબ આપી દઉં.

અમીબા:

પહેલાં તો કેવો ખાઉં ખાઉં કરતો’તો! આ ચોગઠાએ તો ભ ૂખ ઝૂંટવી લીધી. આિાથી પેટ ભરાતુ ં હશે?

પરે શ:

મમ્મી.આ તો મારા મિનુ ં ભોજિ છે . ભલું થાજો આ ચોગઠાનુ ં કે જેણે મિે માણસિી રીતમાં રહેતાં શીખવાડયુ.ં
દુ મિયાભરિા લોકોિે મમત્રો બિાવતાં શીખવાડયુ.ં સાસુ જેવી સાસુ પણ મારી મમત્ર બિી શકતી હોય એ આ
ચોગઠાિા પ્રતાપે.

અમીબા:

દીકરા શરમા જરા શરમા. આ તુ ં શુ ં બોલે છે ?

પરે શ:

સાચુ ં બોલું છું મમ્મી. જો આ શુ ં િામ છે ? કુ ંદમિકા. ફેસબ ૂક પર મારા મમત્રોિી યાદીમાં એમનુ ં િામ પણ છે .

અમીબા:

વેવાણનુ ં િામ તો કુ ંદિબહેિ છે િે?

ચીમિલાલ: કુ ંદિબહેિ ભલે રહ્યુ.ં પણ, ફેસબુક પર િામ જરા ટિાટિ હોવુ ં જોઈએ. જેમ કે મારું િામ ચીમિિા બદલે
ળચરાગ હોવુ ં જોઈએ અિે તારું િામ અમીિા બદલે એમી હોવુ ં જોઈએ. એમી એકશિ! િકલી ચેહરા સામિે
આયે... અસલી સુરત છુપી રહે. .
પરે શ:

આપણે તો કશુ ં જ છુપાવ્યુ ં િથી. ચોખ્ખુ ં જ જણાવી દીધુ ં છે કે, હુ ખમણ વેચ ુ ં છું. અિે ગઝલો પણ લખુ ં છું. .

ચીમિલાલ: પણ ખમણિો ઘાણ મ ૂકીિે ગઝલ લખવા િ બેસી જવાયિે ? ગાગાલગા... ગાગાલગા... ગાગાલગા કરવામાં
ધંધાિે વાટ લાગી જશે એનુ ં શુ?
ં
પરે શ:

પપ્પા, કશુ ં

મેળવવા કાજે કશુ ં ગુમાવવુ ં પણ પડે! ગઝલિે પામવા માટે ખમણિો ભોગ આપવો પણ પડે .

ગઝલિે પામશુ ં ખમણિે છોડશુ.ં ... બિીિે બાવરા જગતિે છોડશુ ં .
ચીમિલાલ: આખો હદવસ આવુ ં જ કરે છે . ગલ્લામાં પણ રૂમપયા ઓછા િે ગઝલિા કાગળીયા ઝાઝા.
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અમીબા:

દીકરા, પહેલાં તો તુ ધંધો ગળે લઈિે ફરતો’તો. આ તિે શુ ં થયુ?ં

ચીમિલાલ: આપણો આ દીકરો હવે કમવ બિી ગયો છે .
પરે શ:

કમવ શ્રી પરે શ ખમણવાલા. શહેરિા િામાંહકત કમવ તરીકે આ િામ અજાણ્યુ ં િહહ રહે. આવતાં મહહિે મારો
પહેલો ગઝલસંગ્રહ પણ બહાર પડશે. સંગ્રહનુ ં િામ હશે “ઝાકળિાં ળબંદુઓ”. જે સંગ્રહ હુ ં અપાણ કરીશ મારી
પ્રેરણામ ૂમતિ વિા મારી ધમાપત્િી શ્રીમતી પલ્લવી પરે શ ખમણવાલાિે

પલ્લવી:

મિે તમારાં જોડકણાંિા બખડજતરમાં
ં
વચ્ચે િાખવાિી કોઈ જરૂર િથી.

ચીમિલાલ: વહબ
ુ ેટા, તમિે જશ આપતો હોય તો આપવા દોિે?
અમીબા:

આમેય એિે આ ચાળે ચડાવવામાં તમારો ફાળો જેવોતેવો િથી.

પલ્લવી:

તમે મારું િામ શાં માટે લો છો? મં એમિે ધંધા મસવાયિી વાતોમાં થોડોઘણો રસ લેવાનુ ં કહ્યું હતુ.ં આમ ડૂબી
જવાનુ ં િહોતુ ં કહ્યુ.ં

અમીબા:

પાલવીબેટા. તમે પણ આ ચોગઠામાં ઓછાં િહોતાં ડૂબ્યાં.

પલ્લવી:

પણ અમીબા, મારી એ ભ ૂલ હતી. વધુ ં પડતો મોહ હતો. પણ, જેમ જેમ સત્ય સમજાતુ ં ગયુ ં તેમ તેમ આ બધુ ં
ઓછું કરતી ગઈ કે િહહ?

અમીબા:

ઓછું તો ઘણુ ં કરી િાંખ્યુ.ં ખોટું િહહ કહ.ુ ં પહેલાં તો છાશવારે કામકાજમાં ધબડકો વળતો’તો. કોઈિે મિ મ ૂકીિે
મળતાં િહોતાં. સગાંવહાલાંમાં ભળતાં પણ િહોતાં. પ્રભુિી કૃ પા થઈિે તમિે સદબુદ્ધદ્ધ આવી.

ચીમિલાલ: પણ, હવે આ દીકરાિે કુ બદ્ધુ દ્ધ આવી છે એનુ ં શુ?ં કહેવત છે િે કે : ભ ૂતિે પીપળો મળી જ રહે.
પરે શ:

શાં માટે એક રસીકજિિી મિંદા કરો છો? અરે , ખમણવાળાિા પહરવારમાં એક કમવ પ્રગટ થયો છે એિો આિંદ
માણવાિા બદલે આ મરમશયાં શાંિે? શાંિે કાજે આ મરમશયાં શાંિે કાજે રે ...

ચીમિલાલ: દુ કાિે પણ આવુ ં જ કરે છે . ઘરાક સાથે પણ કાવ્યો દ્વારા જ વાતો કરે છે . ધંધામાં જેટલો રસ હતો એ બધો રસ
હવે હવે કમવતા તરફ ઢળી ગયો છે .
પરે શ:

પપ્પા, એમ કહો કે મારા જીવિરૂપી િદીનુ ં વહેણ પલટાયુ.ં પહેલાં તો મિે માત્ર ખમણ, ધાણા અિે મરચાંમાં જ
રસ પડતો હતો. જાણે દુ મિયામાં બીજુ ં કશુ ં હતુ ં જ િહહ. હવે તો મારી સમજણિો દહરયો મવસ્તાર પામતો જ જાય
છે ... પામતો જ જાય છે . ખળખળ વહેતાં ઝરણાં... મંદ મંદ વાતો પવિ...ફૂલોિી પાંદડી પર ઝાકળિાં ળબંદુઓ.
અહાહા! દુ મિયામાં ખમણ મસવાય બીજુ ં કે ટકે ટલું છે !

અમીબા:

પણ દીકરા, કમાણી તો ખમણમાં જ છે િે? વહેતાં ઝરણાિે જોઈિે મિ રાજી થાય પણ પેટિા ખાડાનુ ં શુ?ં

ચીમિલાલ: કમાણી િ હોય તો ખળખળ વહેતાં ઝરણાં ય ગંધાતી ગટર જેવાં લાગે ! મંદ મંદ વહેતો પવિ પણ વાવાઝોડા
જેવો લાગે. અમે જોયા છે કમાણી વગરિા હદવસો!
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અમીબા:

જાત તોડી િાખી છે ત્યારે બે પાંદડે થયાં છીએ. કમાવા માટે અમે શુ ં શુ ં િથી કયુ?
ં દાળ પીસવાિા સાધિો તો
પછી થયાં. મં

ઘંટીિા પડ ઊંચકી ઊંચકીિે દાળ દળી છે . વહેલાં ચાર વાગે ઊઠીિે સગડો પેટાવવો પડતો

હતો. આજિા જેવાં ચ ૂલા િહોતા. સાત વાનયામાં તો ખમણિા ઘાણ ઉતારી દે તી’તી.
ચીમિલાલ: આઠ વાગે એ પહેલાં તો, સાયકલ પર ટોપલા મ ૂકીિે, બાંધેલા ઘરાકોિે ખમણ પહંચાડવા િીકળી પડતો.
ત્યાંથી આવીિે ખ ૂમચો લઈિે ખમણ વેચવા િીકળી પડતો. શહેરમાં મોકાિી જનયાએ ખ ૂમચો લઈિે ઊભા હોઉં
તો પોલીસ આવીિે ભગાડતી. ખ ૂબ સહિ કયું છે .
અમીબા:

તારા પપ્પા બપોરે ખમણ વેચીિે આવે ત્યારે મારું ધ્યાિ સહુથી પહેલાં ખ ૂમચા તરફ જાય. જે હદવસે વેચાણ
બરાબર િ થયુ ં હોય તે હદવસે ખાવાનુ ં ભાવતુ ં િહહ.

પલ્લવી:

અમીબા, તમે લોકોએ આટલો બધો સંઘષા કયો છે ? આ બધી વાતો મિે તો ક્યારે ય કરી િથી.

અમીબા:

ક્યારે કરું? તમે મોકો જ આપ્યો િથી. તમે તો બ્લોક લખવામાંથી િવરા જ િહોતાં પડતાં. મિે એિો પણ
વાંધો િથી. તમિે ખ ૂશ જોઈિે અમે ખ ૂશ થતાં હતા.

ચીમિલાલ: વહબ
ુ ેટા, હુ ં સમજુ છું કે - વાતવાતમાં અવળવાણી બોલવાિી મારી આ ઉમર િથી. પણ તમિે રાજી રાખવા
આ તમારાં અમીબાિી મજાક ઉડાવુ ં છું.
અમીબા:

અિે પાછા ખાિગીમાં માફી પણ માગી લે છે . .

પલ્લવી:

ઓહ માય ગોડ! તમે આ બધુ ં મિે રાજી રાખવાં કરો છો?

ચીમિલાલ: એમાં અમારો પણ સ્વાથા છે . તમિે રાજી જોઈિે અમં રાજી થઈએ છીએ.
અમીબા:

આટ આટલું કરવા છતાં જાણે બધુ ં જ પાણીમાં ગયુ.ં સુખિા ઘાણ ઉતારવામાં ક્યાં કચાશ રહી ગઈ એ જ િથી
સમજાતુ.ં

પલ્લવી:

અમીબા, તમે ળચંતા િ કરો. બધુ ં બરાબર થઈ જશે.

ચીમિલાલ: આ તો આજે િ રહેવાયુ ં એટલે અમારા સંઘષાિી વાતો કરી. બાકી અમે પણ જાણીએ છીએ કે -જૂિી પેઢીિી વાતો
િવી પેઢીિે બકવાસ જ લાગે.
પરે શ:

તે લાગેજિે! તમારા જમાિામાં સાધિો િહોતાં એટલે તમે તોડાયાં. હવે આજે છતે સાધિે અમારે પણ તોડાવુ?ં
કહેતા હો તો કાલથી હય
ુ ં ખ ૂમચો લઈિે ખમણ વેચવા જાઉં. એ ખમણ લ્યો ખમણ.. એવી બ ૂમો પાડુ .ં

ચીમિલાલ: ખ ૂમચો કાઢવાિી વાત િથી. વાત દુ કાિમાં ધ્યાિ આપવાિી છે . મારી પોણી ત્જંદગી ગઈ ત્યારે દુ કાિવાળા
થયા છીએ.
પરે શ:

દુ કાિ માટે મં ત્જદ િ કરી હોત તો તમે દુ કાિ લેવાિાય િહોતાં. આજિી તારીખે ખ ૂમચો છૂટયો િ હોત.

ચીમિલાલ: તારી વાત સાચી છે . તારો ઉત્સાહ હતો તો મારાથી સાહસ થયુ.ં દુ કાિ લેવાઈ ગઈ. ધંધામાં તારો સાથ મળ્યો
તો ધંધો ફૂલ્યોફાલ્યો.
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અમીબા:

હવે ધંધાિે સાચવી રાખ દીકરા. જોડકણાં જોડવાવાળા ભલે જોડે. ઠીક છે .. થોડાંઘણાં િાચગાિ કરી લઈએ.
પણ ચાલુ ધંધાિે લાત મારીિે એિે રવાડે િ ચડાય.

પલ્લવી:

કોઈપણ બાબતનુ ં આટલું બધુ ં વળગણ સારું િથી. ઇન્ટરિેટ છે , બ્લૉગ છે , ફેસબ ૂક છે .. એ બધુ ં અમુક હદ સુધી
જરૂરી છે . પરં ત,ુ એમાં જ રચ્યાંપચ્યાં રહેવાથી તો સામાત્જક સંબધ
ં ો પર અવળી અસર પડે છે . જો તમે હવે આ
બધુ ં િહહ છોડો તો હુ આ ઘરમાં િહહ રહી શકુ ં.

પરે શ:

લો કરો વાત! પહેલાં કહેતી’તી કે - આ બધુ ં િહહ અપિાવો તો હુ આ ઘરમાં િહહ રહ.ુ ં હવે કહે છે કે - આ બધુ
િહહ છોડો તો હુ આ ઘરમાં િહહ રહ.ુ ં એટલે તુ િચાવે એમ મારે િાચવાનુ?ં

માંડ માંડ મિે જીવિિો મમા

સમજાયો છે . હવે આ મુકામેથી આગળ વધવુ ં છે . પાછાં ફરવાિી કોઈ વાત િ કરશો. હુ વધી રહ્યો છું આગળ િે
આગળ...બંધિો રહ્યાં છે પાછળ િે પાછળ.
પલ્લવી:

પડયા રહો અિે કયાં કરો લવારો! હુ ં ચાલી મારે મપયર. જેિી િજરમાં મારું અસ્સ્તત્વ જ િ હોય એિી સાથે
રહેવાિો કશો અથા િથી..

પરે શ:

જવુ ં હોય તો જા. પણ, એટલું યાદ રાખજે કે - આ વખતે તેડવા િહહ આવુ.ં તારાં મપતાશ્રી ભલે રાહ જોતા રહે,
એમિી પરીક્ષા આપવા િહહ આવુ.ં

પલ્લવી:

પરીક્ષા આપવાિો મોકો પણ િહહ આપવામાં આવે. તમે આ સંસારિી પરીક્ષામા િાપાસ જ રહેવાિા છો. હુ ં આ
ઘરમાં તમારી સાથે રહી શકુ ં તેમ િથી. હુ ં જઉં છું. [ઘર છોડીિે ચાલવા લાગે].

પરે શ:

[ગીત ગાય] પરે શ કી દુ વાએ લેતી જા .. જા તુજ કો સુખી માબાપ મમલે... સસુરાલ કી િ કભી યાદ આયે મયકે
મં ઇતિા પ્યાર મમલે.

અમીબા:

બહુ વટ મારવો રહેવા દે દીકરા. હજી બાજી બગડી િથી ગઈ. વહિ
ુ ે રોકી લે.

ચીમિલાલ: દીકરા, સમજી જા.ફરી ઘિશ્યામ માસ્તરિી પરીક્ષા આપવી પડશે. ગઈ વખતે તો પેપર સહેલ ું હતુ.ં એટલે પાસ
થઈ ગયો. હવે ફરી જોખમ લેવા જેવુ ં િથી.
અમીબા:

તિે મારા સમ છે દીકરા. પાલવીિે પાછી વાળ. જલ્દી કર દીકરા.

પરે શ:

[ગાય] જમણિા... જમણિા સાદ પાડીિે ચાલ્યાં ક્યાં તમે? ખમણિા.. ખમણિા થાળ કાઢીિે ચાલ્યાં ક્યાં તમે?

અમીબા:

પાલવીબેટા, પાછા વાળો. જુ ઓ મારો દીકરો કે ટલાં પ્રેમથી તમિે બોલાવે છે ?

પલ્લવી:

એક શરતે પાછી વાળું છું. પરે શ. તમારે કમ્પ્યુટરનુ ં વળગણ છોડવુ ં પડશે. .

પરે શ:

પણ, તે મારી પાસેથી, કમ્પ્યુટરિે ક્યારે ય જાકારો િહહ દે વાનુ ં વચિ લીધુ ં હતુ.ં એ વચિનુ ં શુ?ં .

અમીબા:

એ વચિિા લીધે તો આ રાંધ્યાં ધાિ રઝળે છે . પાલવીબેટા, એ ગોઝારા વચિનુ ં કાંઈ કરો તો સારું.

પલ્લવી:

એ વચિમાંથી હુ ં તમિે મુકત કરું છું.
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પરે શ:

[કોલર ઊંચા કરીિે] આવી ગઈિે ઠેકાણે. કહેવત છે િે કે વાયાા િ વળે તે હાયાા વળે . વચિ લેવડાવતાં પહેલાં
મવચાર કરવો જોઈએ.

પલ્લવી:

હારજીતિી વાત કરતાં હો તો તમે પણ મારી પાસેથી વચિ લીધુ ં હતુ ં કે: હુ ં આ ઘરમાં હુ ં કમ્પ્યુટર પર િહહ
બેસ.ું એ વચિ તમિે કેવ ુ ં ભારે પડયું હતુ ં એ ભ ૂલી ગયા? દયામણુ ં મોઢુ ં કરીિે મારા પપ્પા સામે ઉભુ ં રહેવ ુ ં
પડયુ’તુ
ં એ યાદ છે િે?

ચીમિલાલ: તમે બંિે એક એક વખત જીત્યા છો. સ્કોર બરાબર છે .
અમીબા:

[બંિેિા હાથ ઊંચા કરીિે] તમિે બંિેિે મવજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે . [ચીમિલાલ તાળીઓ પાડે]

ચીમિલાલ: સો વાતિી એક વાત. રં ગિાં છાંટણાં હોય. કૂંડાં િ ઠલવાય. બધુ ં સમય પ્રમાણે અિે માપમાં સારું લાગે.
અમીબા:

મારા વાલીડાઓ, આ ત્જંદગી ખમણિા ખીરા જેવી છે . સમયસર આથો લાવવા માટે , મશયાળાિી ઋતુમાં ખીરામાં
ગરમ પાણી િાખવુ ં પડે અિે ઉિાળાિી ઋતુમાં બરફ િાખવો પડે. સમય અિે સંજોગોિે ઓળખીિે ચાલશો તો
ત્જંદગી તાજાં ખમણ જેવી લાગશે. ચાલો.. રાંધ્યાં ધાિ આપણી રાહ જુ એ છે .

પરે શ:

હુ ં જરા કમ્પ્યુટર બંધ કરીિે આવુ.ં

પલ્લવી, અમીબા અિે ચીમિલાલ: [ચીસ પાડે] િહહ...
પલ્લવી:

હવે ગાડીિે ફરીથી આડે પાટે ચડાવવાિી િથી. આમ ચાલો રાંધ્યાં ધાિ આપણી રાહ જુ એ છે .

[પલ્લવી પરે શિા ખભે હઠ મ ૂકીિે ટે બલ તરફ ધકેલાતી હોય... એિી પાછળ અમીબા અિે ચીમિલાલ જોડાઈ જાય.
છૂક છૂક ગાડી રમતાં હોય તેમ આગળ વધે. પરે શ મસટી વગાડે].

[સમાપ્ત]

[17]
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િામ
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સરિામુ ં
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૩૦૩ ,૧-ળટજપાકા સોસાયટી ,બાલાજી એન્કલેવ ,
પ્રમુખપ્રસાદ ચોક પાસે ,માંજલપુર ,સન્માિ પાકાિી પાછળ ,
૩૧૦૦૧૧ -વડોદરા

ટેળલફોિ િંબર

:

મોબાઈલ િંબર

ઇ મેઈલ આઈ ડી

:

:

૦૨૬૫

૨૬૬૩૬૬૬ -
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