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–કપના દસાઈ
આજથી ૧૦–૨૦ વષ પહલાંની ‘એ–વન’ સાુઓની એક ખાસ ઓળખ રહતી. બેઠ' ક
ઉભી દડ'+ુ ં શર'ર, શોભે ક ન શોભે, તોય કરાતો લાલચ1ક, ગોળ, મો1ો ચાંદલો, ખોટા વાળ
નાખેલો મોટો ગોળ 5બોડો, ઠ6સાદાર 7ય8તી9વ લાગે એટલે બધે નજર રહ એવી કરડ' ;ખો
અને સદાયે =ુલા, ટાંકણી પડ તોયે સાંભળ' શક એવા તેજ કાન ! ચીવટથી પહરલી @ુજરાતી
ઢબની જરા Bચી સાડ' ને હાથમાં શૉ–પીસ Dવી માળા અથવા ભજનની ચોપડ'.
દ'વાનખંડમાંથી રસોડા તરફ નજર રહ અને ફોન પણ નFક રહ એવી બેઠક, તેમ જ Dના
વગર ચાલે નહG એHુ ં વાતે વાતે વાંIુંJIુ ં ુ ં થઈ શક તેH ુ ં મK !
માર પણ એક સાુ હોય એHુ ં મL કMું નો’N ુ ં

છતાં; અ6સલનાં ઘી–Rુધ ખાધેલાં એવાં

એક તSRુર6ત સાુનો માર' Iુંડળ'માં યોગ હતો. મારાં લTન થયાં 9યાં ુધી રસોડાનો કારભાર
એમના હાથમાં હતો જ એમાં શી નવાઈ ! પણ મારા આગમન પછ' એમને પગે વા થઈ ગયો
ને કUમરનો મણકો છટક' ગયો. એટલે ફ8ત ઘરનો કારભાર એમની પાસે રVો ને રસોડાની
રાણી Wુ ં બની ગઈ ! Wુ ં તો =ુશ=ુશાલ ! ચાલો, આD રસોડાની રાણી Xં, કાલે ઉઠ'ને ઘરની
રાણી પણ બની જઈશ ! પણ થોડા દ'વસો પછ' મને ખબર પડતી ગઈ ક, માર સવારથી
સાુFના ઉઠYા પહલાં નહાઈ–ધોઈને તૈયાર થઈ જHુ ં પડN ુ ં અને એમની સામે બે હાથ જોડ',
મ6તક નમાવી સવાલો શ[ુ કરવા પડતા : ‘બા તમાર' ચા ]ુIું ? ના6તો હમણાં આ_ુ ં ક પછ'
?’ નહાઈને આવે એટલે _ુX,ં ‘બા, ચા પીવી છે ક બોન`વીટા ? આD શાક શે+ ુ ં બનાવીએ ?
દાળ બનાHુ ં ક કઢ' ? રોટલી ક ભાખર' ? ભાત ક ખીચડ' ?...’ એમ+ુ ં સવાર–સાંજ+ુ ં મે+ ુ
બહાર પડ પછ' જ માર રાંધવા+ુ...
ં 9યાં ુધી ભજન કરવાનાં !
મને તો રાંધતાં આવડN ુ ં હN;ુ ં છતાંય ભેટમાં કટલાંક વાનગીનાં _ુ6તકો મળે લાં ! વળ',
મને તો એમ જ ને ક, માર રોDરોજ 6વાદ'aટ પ8વાbો બનાવીને પતીને =ુશ રાખવાના છે .
પણ _ુ6તકો તો બધાં અભરાઈએ ચડ' ગયાં અને એક+ુ ં એક મે+ ુ મહ'નામાં કટલીયેવાર ર'પીટ
ુ ે પણ પાXં =ુબ વીચાર'ને, ચીSતા દશા`વીને,
થN ુ ં જોઈને Wુ ં ભાંગી પડલી. એવા સહલા મે+ન
cતીcdો કર'ને રeુ કરાN;ુ ં 9યાર મને તો કંટાળો આવી જતો. રોજ સાંD Wુ ં એમને(એટલે ક,
સાુન)ે _ુછવા hB, ‘બા, આD iુ ં બનાવીiુ ં ?’ તો એ મને _ુછતાં, ‘iુ ં બનાવીએ ?’ ‘એ જ તો
પંચાત છે !’ Wુ ં કહતી. ‘રોજ સાંજની આ...જ માથાIુટ ! હવે રોજ રોજ iુ ં બનાવે ? એક કામ
કર. @ુવાર+ુ ં શાક બનાવી દ.’ ‘પણ @ુવાર તો સવાર જ બનાવી.’ ‘તો Rુધી–ચણા બનાવી દ.’
‘એ તો કાલે જ બના7jુ.’(શાકની પસંદગી ? કહHુ ં પડ !) ‘તો પછ' દાળઢોકળ' બનાવી ]ુક.’
(ચીડ, કંટાળો ચાkુ થવા માંડ.) મે+ ુ તો =ુટ નહG એHુ ં બની શક પણ ગણેલાં શાક અને

વાનગીઓની ફરતે અમે ગોળ–ગોળ ફર'એ ને છે લે મગ, મગની દાળ ક પછ' બટાકા+ુ ં
રસાવાlં શાક બની જN.ુ ં મને હાશ થતી, કંઈક તો નm' થN.ુ ં
શાકની તૈયાર' કરવા hB ક ધીમે ધીમે ડગ માંડતાં તેઓ રસોડામાં આવે. ‘એક કામ
કર. આ શાક તો પાXં વાયnું પડશે; એટલે થોnું ‘આ’ પણ બનાવી ]ુક. ‘આ ’ એટલે ? ફરN ુ ં
ુ ં રાoુ ં શાક ! એમ રોજ–રોજ બે શાક બને. મને _ુછે તો,
ફરN ુ ં હાથમાં આવેk ું એ જ eુ+–_ુ
hતhતની વાનગીઓ અને શાક બનાHુ;ં પણ સાુના રાજમાં ? રસોઈની તૈયાર' કરવા માંnું
ક વળ' ;ટો માર' hય ! ‘થોડ' રોટલી કરD ને થોડ' ભાખર' કરD.’ વળ', ડગમગ–ડગમગ
માળા ફરવવા જતાં રહ. Iુકરની સીટ' વાગે ને વઘારની તૈયાર' ક[ું એટલે ફર' આવે, ‘આમાં
રાઈનો વઘાર કરD ને હળદર થોડ' નાખD. મરJુ ં સાચવીને નાખD – પાXં તી=ુ ં થઈ જશે તો
કોઈ ખાશે નહG. બWુ પાણી નહG નાખતી ને બWુ ુIું પણ ન બને તે જોD.’ શ[ુશ[ુમાં તો Wુ ં
હKશેહKશે ‘હા–બા, હા–બા’ કયા` કરતી; પણ પછ' ‘હUમ...હUમ...’ કરવા માંડpું ને પછ' તેયે બSધ
કjુ.q કોઈ વાર કંટાળ' જતી તો વાસણ પછાડતાં રાંધતી અથવા ધUમ–ધUમ ચાલતી ! જો ક
કોઈ વાર બબડ' પણ લેતી (કોઈ ન સાંભળે તેમ) ને કોઈ વાર(જ), ડોક વાંક' કર', ડોળા કાઢ',
rમર તંગ કર' લેતી.
પણ અમે બbે એકબીhથી ટવાઈ ગયેલાં એટલે અમારો સંસાર ચાયા કરતો, ગાnું
એમ જ ગબડYા કરN.ુ ં પતીને અને સસરાને આવી બધી વાતોમાં ખાસ રસ નહોતો. (રોજ
એકની એક વાતમાં કોને રસ પડ ? ખોsું ટSશન વધારવા+ુ ં !) એ લોકો તો બીચારા D આપે તે
ખાઈ લેતા !(પણ એમની પાસે બહાર હૉટલમાં ખાઈ લેવાનો વીકપ =ુલો હતો એટલે iુ ં
ખાઈને બોલે ?)
અચાનક જો કોઈ મહમાન આવી ચડતા તો સાુF પોતે તો બાવરાં બની જતાં ને
મનેયે tયાં ને 9યાં ઠબે ચડાવતાં. ‘પહલાં પાણી આપી h, પછ' ચા ]ુક' દ ને ના6તાની તૈયાર'
કરતી થા.’ પાણી આપવા hB ક, ‘આ લોકોની ચા ] ૂકD ને એમ કર – બટાકાપvઆ બનાવી
કાઢ.’ પેલા Dમ Dમ ના કહતાં hય તેમ તેમ તેમને આwહ કર'ને, ના6તો બનાવડાવીને,
ખવડાવીને જ મોકલે ! વષથી બધાને બટાકાપvઆ ખવડાવી ખવડાવીને Wુ ં તો કંટાળે લી એટલે
એકાદ વાર જરા ફરફાર કય તે એમણે વાંIું મK કર' ર'D8ટ કય ! (આનો અથ` માર એવો
કરવાનો ક તેઓ D કહ તે જ બનાવHુ.)
ં ખેર, મને બટાકાપvઆ સીવાય બીeુ ં કંઈ જ આવડN ુ ં
નથી એવી છાપ લોકોમાં પડતી તો ભલે પડતી. એમને 9યાં પણ તેઓ એ જ ખવડાવે છે ને ! (
બીચાર', બધાને 9યાંની વWઓ
!)
ુ
મહમાન રહવાના હોય તો, સાુFનો અxો રસોડામાં આવી જતો. રોજનાં કામોની સાથે
મહમાનોનાં કામ ભેગાં કર'ને એટલી બધી @ુચ
ં વણ ઉભી કરતાં ક મહમાન એમનાં સગાં હોય
તો મને જબર' સમD ને મારાં સગાં હોય તો સાુF જબરાં ગણાય ! એ દ'વસોમાં એમનાં વા

અને કમરનાં દદ` X થઈ જતાં. ગૅસ નીચે ઉતારાવે, મસાલાના ડzબા, રાંધવાનાં વાસણો નીચે
ગોઠવાવી, મીની રસોnું બનાવી કાઢ. પછ' ઓડ` રની મશીનગનમાંથી એક એક ગોળ' Xટતી
hય. ‘ગૅસ ચાkુ કર.. આ hડ' તપેલી ઉપર ]ુક. બીF તપેલીમાં થોnું પાણી ગરમ કરવા ]ુક.
hડ' તપેલીમાં થોnું ઘી નાખ. 5દર તજ, લવGગ, એલચી નાખી હવે 5દર એક વાટક' લાપસી
નાંખ. લાવ Wુ ં શેIું !’ ચાર–પાંચ વાર તવેથાથી હલાવીને ‘લે, હવે થોડ' વાર N ુ ં લાપસી શેક,
એમ જ આવડ ને !’ (એમ ? મL તો આD જ લાપસી જોઈ !) મહમાન આવતાં દખાયા તો ફર'
તવેથો એમના હાથમાં પહKચી hય, ‘ચાલ, હવે એક વાટક' ખાંડ કાઢ, જો, હવે લાપસી શેકાઈ
ગઈ. હવે આટkું પાણી 5દર નાખી દ.’
લાપસી ગૅસ પરથી (કંટાળ'ને) નીચે ઉતર 9યાં ુધીમાં તો મL ]ુક બનીને કટલીયે વાર
લે–]ુક, લે–]ુક કjુq હશે ! ‘લાવ, હવે ભFયાં+ ુ ં ખી[ું તૈયાર કર' આ_ુ.’ં બ{ધો સામાન આ_ુ ં
9યાર ખી[ું તૈયાર થાય, ને પછ' રસોડામાંથી c6થાન કરતાં કરતાં પણ ુચનાઓ તો ખર' જ !
‘જો, મL આ દાળ તૈયાર કર' છે તેને ઉકળવા ]ુક' દ ને _ુર' બનાવી નાખ.’ પછ' |ૉ}ગ [ુમમાં
જઈને, ‘હા... શ !’ બીચાર' વWુ એકલી કટkુકં કરવાની ? માર સાથે રાખીને એને કળવવી તો
પડ જ ને ?’ મહમાનો અહોભાવથી એમને જોઈ રહ અને Wુ ં ?
મહમાનોની નજર Jુકવીને અને માર' નજર સામે જ સાુF ટસથી બ~ુ ં પેટમાં ઓર'ને
બેઠાં હોય. પછ' જમતી વખતે દયા ઉઘરાવે. ‘મને તો cેશર, હાટ` વાlં અને પાછો ડાયાબીટ'સ !
એટલે આ જરાતરા ખાઈ લB. હવે આ ઉUમર ખાવામાં શો Fવ વળગાડવો ? તબીયત પહલી.’
(મને તો આ એમની તબીયત પણ હવે તો કોઠ પડ' ગયેલી.)
અને છે લે, tયાર બધા જમવા બેઠા હોય અને મારા સસરાF રસોઈના વખાણ કર'
કર'ને, ખાતાં ખાતાં, ભાર દઈ દઈને બોલતા હોય ક, ‘દાળ તો તાર' બાની !’ ક પછ' ‘લાપસી
તો તાર' બા Dવી કોઈ નહG બનાવી શક !’ ક ‘ભFયાં તો તાર' બાનાં જ.’ 9યાર મને આખા
દ'વસની મહનત પર સાુFના નામ+ુ ં રોલર ફર' ગયેk ું લાગે. આખો દ'વસ રસોડામાં રહવા
છતાંય લાગે ક રસોડાની અસલી રાણી તો મારાં સાુF જ છે .
મને થN,ુ ં છો બીચારાં ડ'ટ લઈ જતાં, Rુનીયા પણ hણે છે ક,   
     я 

 ! ( જો ક, મારા સસરાFની એક Iુટવ – સૌના દખતા

બાનાં વખાણ કરવાની – મારાં સાુ છોડાવી નહોતાં શાં ! મને નવાઈ એ લાગે છે ક એ
Iુટવ એમના દ'કરાને કમ ન પડ' ?)

–કપના દસાઈ
લેખીકા+ુ ં _ુ6તક ‘લપન–છપન’ (cકાશક : હષ` cકાશન, 403 – ઓ] ્ દશ`ન
એપાટ` મેSટ, 7 – મહાવીર સોસાયટ', મહાલમી ચાર ર6તા, પાલડ', અમદાવાદ – 380 007-

cથમ આH ૃી – 2006, પાન : 152, ]ુય : [ુપીયા – 60)માંથી પાન પાંચથી નવ પરથી
સાભાર..
@ આ લેખ અગાઉ ‘શzદ ૃaટ'’માંયે છપાયો હતો...
@ કપનાબહન ુરતના દ નીક ‘@ુજરાતમી’ની શનીવાર'ય _ુત ‘સbાર'’માં

‘FSદગી : તડકા મારક’ નામક લોકcીય કૉલમના વષથી નીયમીત કટાર–લેખીકા છે .
@ અને અમદાવાદ–વડોદરાથી cકાશીત થતા ‘જનસા–લોકસા’ દ નીકમાં તેમની
કટાર નામે ‘લપન–છપન’ વષથી cગટ થતી રહ છે .. ઉમ ગજર..
લેખીકા–સUપક` :

કપના દસાઈ, ‘@ુલમહોર’, ઉછલ
ફોન – (02628) 231 123

– 394 375, Fલે–ુરત

E-Mail - kalpanadesai.in@gmail.com
♦●♦

‘સSડ ઈ–મહફ'લ’ – વષ`ઃ સાત]ું – 5કઃ 239 – March 11, 2012
‘Bઝાજોડણી’માં અરાંકનઃ ઉમ ગજર - uttamgajjar@gmail.com
@@@@@

More than 1,26,50,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com
More than 11,20,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com
More than 2,37,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com
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