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એક ડોસી ડોસાને હ

‘સવાલ’ કરે છે
–ક પના દેસાઈ

ગુજરાતીના બહુ મોટા કવી સુરેશ દલાલની બહુ
હ

‘વહાલ’ કરે છે.’ સાચી વાત છે.

લાગણીનો ધોધ વહે તો હોય છે. આખી

ણીતી રચના છે, ‘એક ડોસી ડોસાને

ીઓના વભાવના મુળમાં જ દયા, માયા, ક ણા, ેમ ને
દગી તો ઘરનાં સૌને એ ધોધનો લાભ એણે આ યો

હોય; પણ પછી ઘડપણમાં બાકી કોણ રહે ? તો ‘અલો’ કે ‘ડોસો’ જ ે ગણો તે એ જ. પછી ડોસીએ
પેલા ‘ ેમ’ ને ‘લાગણી’ ઠાલવવાના યાં? ઘરની બહાર પણ તો જવાય એવું ખાસ ર ું ન હોય,
યારે ડોસી ડોસાને વહાલ જ કરવાની ને? ડોસાને પણ નીવૃ ીમાં ઘરમાં બેસીને માખી મારવાનું
સુઝે નહ ; એટલે એ પણ ડોસીને સાચ યા કરે . નહ તો વળી એનાં નખરાં કોણ ઉઠાવે? લોકો કહે
કે, ‘કેવાં એકબી ંને સાચવીને રહે છે? એક ડોસી ડોસાને હ

વહાલ કરે છે!’

હકીકત એ છે કે, પરી થીતી જ ેવી દેખાય છે, તેવી હોતી નથી. ડોસીનો સવાલ પુછવાનો
વભાવ એમ કં ઈ ઘડપણમાં બદલાઈ જતો હશે? ભલેને બધી વાતે ‘હા એ હા’ કરે ને બધાં કામેય
ડગુમગુ થતાં જ કરે ; પણ સવાલ તો પુછવાના જ. સવાલ વગર ખાવાનું હજમ ન થાય.
ડોસા મોડે સુધી ઘે તો સવાલ, ‘કેમ આજ ે ઉઠવું નથી?’
ડોસા સવાર બગાડવા ન માગતા હોય એટલે હં મેશની જ ેમ ‘મનમાં’ જ બબડી લે, ‘ઉઠે છે,
ભાઈ, ઉઠે છે, બે ઘડી સુવા દે શા તીથી.’
ને

વહે લા ઉઠી ગયા તો, ‘કેમ આજ ે કં ઈ વહે લા ઉઠી ગયા?’

‘ભુલ થઈ ગઈ, બાપા! તું કહે તી હોય તો સુઈ રહું આખો દીવસ.’ આ તો બધું ‘મનમાં’ જ હોય
ને? બાકી એ તોર–તમાશાના દીવસો તો યારનાય ગયા.
વષ થી ડોસા ઉઠીને પહે લાં ચા જ પીતા હોય તોય સવાલ! ‘ચા મુકી દ ?’
‘હવે ભઈ, તેમાં પણ શું પુછવાનુ?ં ઉઠે એટલે ચા મુકી જ દેવાની હોય ને? મરવાને દા’ડે પણ જતાં
પહે લાં પુછશે કે, ‘ચા મુકી દ ? કે જવાના જ?’ આ તો ‘મનમાં’ જ ને વળી!
અને સવારની પહે લી ચા ખાંડવાળી પીતા હોય તોય સવાલ, ‘ચામાં ખાંડ નાંખું કે ટીકડી?’

‘આ આટલાં વરસોથી રોજ જ નવી કેમ થતી હશે?’ મર થતાં ‘મનમાં’ બબડવાની ટેવ
ઘરમાં શા તી રાખવામાં મદદ કરે , એ ડોસાને સારી રીતે ખબર; એટલે આ રમત ચા યે રાખે.
જવાબમાં ફ ત ‘હા’ ને ‘ના’ના જવાબ અથવા ‘હું’કારા જવાબ આ યા કરવાના, બસ.
આખો દીવસ આમ જ, ‘હવે કેટલી વાર ચા પીશો? હમણાં તો પીધી!’ ને ના તો મુ યા
પછી ‘ના તો હમણાં કરવાના કે નાહીને?’ બેમાંથી જ ે જવાબ મળે તેનાથી ડોસીને સંતોષ કેમ થાય,
ભલા? એ તો એમ જ કહે વાનીને કે, ‘પહે લેથી કહે વું

ઈએ ને!’ વળી, જમવાનું બને એટલે જમી

લેવાનું જ હોય ને? તોય સવાલ વગર કેમ ચાલે? ‘જમવાનું ઠંડુ ં પડે આ યારનું . હવે મેચ પછી
યા કર . ચાલો તો, પછી હું પણ પરવારીને ઘડીક આડી પડુ.ં આવો છો ને?’ જવાબમાં ડોસા
‘મનમાં’ બબડતા બબડતા હાજર થઈ

ય. ‘બરાબર વીકેટ પડવાના ટાઈમે જ બુમાબુમ કરે !

બોલાય નહ પાછુ ;ં નહ તો મારા ડાંડીયા ડુલ કરી નાંખે.’ આમ જ, સવાલોથી ઘેરાયેલા કે
ટેવાયેલા ડોસા ને ડોસી એકબી ને સાચ યા કરે ને એકબી નું યાન રાખતાં રહે .
આ બધામાં વ ચે યારે ક ડોસાને એકાદ સવાલ પુછવાનો ગભરાતા ગભરાતા મોકો મળી
ય ખરો ! ‘મા ં ચોકઠુ ં કશે
ચાલશે નહ ને પુ

યુ?ં ’ મનમાં ફફડાટ ચાલુ, ‘હવે આવી બ યું; પણ ચોકઠા વગર

ા વગર મળશે નહ . ગુ રે જ ે શીરે તારે ‘ડોસીનો’ સાદ તે સહે જ ે.’

‘હાય હાય ! આજ ે પાછુ ં ચોકઠુ ં કશે મુકાઈ ગયું ? કેટલી વાર ક ું કે, ચોકઠુ ં ને ચ માં યાં
ઓ યાં સાથે ને સાથે રાખો પણ મા ં સાંભળે છે કોણ? (ઘરમાં બીજુ ં છે કોઈ?) હવે યાં મુકી
દીધું ચોકઠુ ં ’
‘મને ખબર હોત તો તને શું કામ પુછત? બે સાંભળવા?’ ‘મનમાં’ રે ભાઈ, ‘મનમાં’ !
‘હવે શોધવા લાગો, એમ મારા ભરોસે શું બેસી ગયા? ના તો કયા પછી યાં મુકેલ?ું યાંક
ડીશ સાથે ધોવા તો નહોતું મુકી દીધું ને? તો ગયું એંઠવાડમાં સમ

લો. હે ભગવાન! આટલાં

વરસથી ચોકઠુ ં પહે રે છે; પણ દીવસમાં દસ વાર એને શોધવાનું! મોઢામાં જ રાખી મુકતા હો તો?
ચાલો હવે, એમ મારી સામે શું

યા કરો છો?’

‘એ તો, ‘ગુ સેમ તુમ કીતની હસીન લગતી હો’ તે
ને?

તો ’તો.’ આ તો ‘મોટેથી’ જ બોલાય

‘હવે આ મરે ગાંડાં કાઢતાં શરમાઓ જરા.’
‘લે મળી ગયું,
ખાલી

. ભુલમાં તારા ચોકઠાની ડ બીમાં મુકી દીધેલું; પછી યાંથી મળે? ડ બી

ઈ, તે હું સમ યો કે મારી છે. તા ં ચોકઠુ ં તો તારા મ ની ડાબડીમાં છે ને? નહ તો પાછુ ં

એને શોધવાનુ!ં ’
‘બહુ મોટી

ક મારી, હં . તમારી ડ બી પર લાલ ચોકડી કરી છે એટલું યાદ નથી રહે ત?ું ’

‘ચાલો હવે મળી ગયું ને? જમવાનું આપી દો, બહુ ભુખ લાગી છે.’
આમ જ યારે ક ચોકઠુ ં ને યારે ક ચ માં, યારે ક ચંપલ તો યારે ક લાકડી, યારે ક દવા
તો યારે ક ચુરણની ફાકીમાં દીવસો વહે તા રહે . ડોસાને ીકેટ ને યુઝ

વા હોય; પણ ડોસી

મમાં દાખલ થાય કે, મહાભારત કે હનુમાનની સીરીયલ ચાલુ થઈ ગઈ હોય! ડોસી ટીવી

તાં

તાં ઝોકાંય મારી લે કે નસકોરાંય બોલાવી લે; તોય ડોસાથી મોટેથી હસાય નહ . યાંથી હસે?
સાથે હસવાવાળું પણ તો કોઈ
ખેર, ડોસા–ડોસીનું

ઈએ ને?
વન તો આમ જ પુ ં થાય; પણ કેટલાક સવાલો આપણને પણ થાય

કે, ડોસીને સવાલ પુછવાનો પહે લેથી જ શોખ હશે? કે વારસામાં આ યો હશે? સવાલ પુછવાનો
એને કં ટાળો નહ આવતો હોય? ડોસાને તો બેથી વધારે સવાલના જવાબ આપતાં તો કં ટાળો
આવવા માંડે ને ગુ સો પણ આવુ–ં આવું કરવા માંડ.ે યારે ડોસીને શી મ
એમ પણ આવે કે, ડોસો

પોતાની વ તુનું પોતે જ યાન રાખતો હોત તો પોતાની આ સા બી કે

ડોસીના નૉન– ટૉપ સવાલનો, સવાલ જ ના ઉભો થાત ને?
જ ડોસી ડોસાને હ

આવતી હશે? વીચાર

‘સવાલ’ કય જ

ય છે, કય જ

કે, આ તો ‘તો’નો સવાલ છે. એટલે

ય છે.
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