
‘ઢ’ની લાયકાત 

–ડૉ. કીત ભાઈ પરીખ  
 
આજ ેમંગળવારે સવારના સાડા ણ વા યા હતા અને હંુ ગી ગયો હતો. મને રાતે ઘ 

આવી નહોતી. મારા ખાસ મી  અનીલભાઈ યુઝીલડ ગયા હતા. યાં અ યારે સવારના નવેક 
વા યા હશ.ે આજ ેઅનીલભાઈ એમના દીકરાની ઑફીસે જવાના હતા અને યાથંી પછી મને ફોન 
કરવાના હતા. અનીલભાઈનો દીકરો સંકેત યુઝીલે ડ રહેતો હતો. આશરે ચારેક વરસ પહેલાં 
ગયો હશે યા.ં એક કંપનીમાં તે એક મેનેજર હતો. 

અનીલભાઈનો સંકેત ભણવામાં ત ન ‘ઢ’ હતો. એ યાં મેનેજર થઈ ગયો તે અમારે મન 
નવાઈ જવંુે હતંુ. વાત માનવામા ંન આવે તેવી હતી. એ સાચંુ બોલતો હતો કે પછી ‘ગ પે ગ પે 
ચાયાશી’ એ વાતની ખરાઈ કરવી પડ ે તેમ હતંુ; એટલે જ તો અનીલભાઈએ યુઝીલે ડ એની 
ઑફીસે જવાનું ગોઠવેલુ.ં 

સંકેતને અનીલભાઈએ નાનપણથી સારી અ ે  નીશાળમાં મુકેલો; પણ તેનું મન ભણવામાં 
હતંુ જ નહ . એ હ મેશાં વગમાં છે ો જ રહેતો. મેટીક સુધી આવતામાં એને ફ ફ પડી ગઈ; છતાં 
એણે ચાર ટાયલે મેટીક તો પસાર કરી. એના એક શી ક અમને ઓળખ.ે તેઓ હ મેશાં કહેતા કે, 
‘ઢ છોકરાઓ તો ઘણાયે યા; પણ તમારો સંકેત તો એમાંયે ઈનામ લઈ ય તેવો છ.ે એ આગળ 
જઈ કરશે શું?’ ગમે તેમ તોયે સંકેત કૉમસ સાથે બારમુંય પાસ કરી ગયો,  કે યાં સુધીમા ં
એની સાથેના વી ાથ ઓ ે યુએટ થઈ ગયેલા; પણ અનીલભાઈનું દબાણ ઘ ં એટલે એણે 
બી.કૉમ.માં વેશ લીધો. ધ ા મારી મારીને એટીકેટી સાથે એ ણને બદલે પાંચ વષ બી.કૉમ 
થયો. 

હવે નોકરીનો  આ યો! આને નોકરી કોણ આપ?ે એ ઘરે બેઠાં ક યુટર શીખવા ય ન 
કરી ર ો હતો. તેવામાં ખબર પડી કે યુઝીલે ડમા ંડરેી ઉ ોગના અનુભવીઓની ભરતી કરવાના  
છ.ે એણે નજર દોડાવી, ખેડા ામાંની એક ડરેીમાં નોકરી લીધી. થોડો વખત ગયોય ખરો અને 
પછી યુઝીલે ડ લઈ જનાર એજ ટનો સ પક કરી યાંના ‘વીઝા’ મેળ યા. 



અમને બહુ નવાઈ લાગતી હતી કે એ યાં જઈ કરશે શુ?ં પણ એ તો ગયો! અને એક દેશી 
પરીવાર સાથે ‘પે ગ ગે ટ’ તરીકે રહેવા પણ લા યો! થોડા વખતમાં એક કારખાનામાં નોકરી પણ 
મળી ગઈ. થોડા થોડા દીવસે એના સમાચાર મળતા હતા. એ થાયી થતો જતો હતો. ભાડ ેઘર 
લીધું વગેરે.. યાં ગયાને દોઢ ેવરસ થયંુ હશે, યા ંએકવાર એણે ક ુ કે, ‘પ પા, મ ગાડી ખરીદી 
છ!ે’ અમે તો દંગ રહી ગયા! ‘અ યા, સંકેતે ગાડી લીધી!’ પછી એણે તો ગાડી સાથેના ફોટા પણ 
મોક યા. 

પછી તો એક પછી એક મ ઘી વ તુ ખરી ાના સમાચાર આવતા ગયા. અમારી નવાઈનો 
પાર નહોતો. પણ એ તો કહેતો હતો કે એને નોકરીમાં બહુ સા ં  છ.ે ધીમે ધીમે જવાબદારી વધતી 

ય છ ેએમ એ કહેતો હતો. અમારા મા યામાં નહોતંુ આવતંુ કે એ નોકરીમાં શું કરતો હશ!ે 
યુઝીલે ડ ગયે એને સાડા ણ વષ થયાં હશે કે એણે એકવાર ક ું કે, ‘પ પા, હંુ 

ઑકલે ડમાં એક ઘર લ  છુ.ં અ યારે સ તામાં સોદો પતે એમ છ.ે એટલે બીજ ે ફાંફાં મારવા 
કરતાં અહ  જ પતાવી દ  છુ.ં લ ો પણ સારો છ,ે ઘર પણ મોટુ ંઅને સારી બાધંણીવાળંુ છ.ે’ 

અનીલભાઈને તો થયંુ, ‘આ છોકરો ગ પાં નહ  મારતો હોય ને! હ  તો એને ગયે ણ–
સાડા ણ વષ થયાં છ ેને આ છોકરો કહે છ ેહંુ ‘સુપરવાઈઝરમાંથી મનેજર’ થવાનો છુ ંઅને ઘરનો 
સોદો ક ં  છુ!ં’ 

એકવાર અનીલભાઈ મને કહે, ‘આ સંકેત કોઈ અવળા માગ કે ગેરકાયદેસર કામ તો નહ  
કરતો હોય ન!ે એ તો ત ન ‘ઢ’ હતો અને હવે કંપનીનો મેનેજર થવાનો છ ેએવંુ બધું જણાવે છ!ે’ 

‘તમારે એક વાર યાં જઈને વંુ ઈએ,’ મ ક ુ.ં 
‘હા, મને પણ એવંુ જ લાગે છ.ે આપણને સા ં  લગાડવા એ ખોટા ધાપા ના મારતો હોય !’ 

 કે અમારે બહુ રાહ ના વી પડી. સંકેતે જ એક વાર ક ુ,ં ‘પ પા, હવે હંુ કંપનીનો 
મેનેજર થઈ ગયો છુ ંઅને હવે મારો પગાર પણ વ યો છે. હવે મારી પાસે પૈસાની છુટ થઈ છ ે
એટલે તમારી ટીકીટ મોકલીશ. તમે અહ  આવી, મારી સાથે એકાદ મહીનો રહો.’ અનીલભાઈને 
તો ‘ભાવતંુ હતુ ને વૈદે ક ુ,ં’ એમણે તરત હા પાડી. ‘વીઝા’ કઢા યા અને પછી સંકેતે ટીકીટ 
મોકલી. જતાં પહેલાં અનીલભાઈ બહુ ગભરાતા હતા. ‘આ છોકરો સાચંુ તો બોલતો હશે ન?ે આ 
ગાડી અને મકાનના ફોટા, આ બધું એનું જ હશે ન!ે’ 



ચાર દીવસ પહેલાં અનીલભાઈ ઑકલે ડ જવા ઉપ ા. યાં પહ ચીને બે કલાકમાં જ 
મારા પર એમનો ફોન આવેલો : ‘સુખ પ પહ ચી ગયો છુ.ં અરે દીલીપભાઈ, આ ગાડી અને ઘર, 
બધું છ ેતો એનું જ. ગાડી લઈ એ જ મને લેવા આવેલો અને ફોટામાં દેખાડલેું તે મકાનમાં જ લઈ 
આ યો છ.ે’ 

‘એટલે એમ કે એટલું તો ખ ં  છ ેજ!’ મ ક ુ.ં 
 કે હ ય તેમને સંકેત ફે ટરીનો મૅનેજર શી રીતે થઈ ગયો તે વાત સમ તી નહોતી. 

એનામાં એવી લાયકાત જ યાં હતી? એ માંડમાંડ તો મેટીક જવેી પરી ા પસાર કરતો 
હતો. એટલ ેજ અનીલભાઈને તો ફે ટરી વી હતી. યાંના ઉપરીન ેમળવુ હતંુ. મંગળવારે ફે ટરી 
જવાનું ગોઠવાયેલુ.ં આજ ેએ મંગળવાર હતો. 

અનીલભાઈના ફોનની રાહ તો હતો યાં જ ફોનની ઘંટડી વાગી. મ ઉ સાહભેર ફોન 
લીધો. સામે છડે ે અનીલભાઈ હતા. એમના અવાજમાંયે ઉ કેરાટ હતો. એ કહેવા લા યા, 
‘દીલીપભાઈ, આજ ે હંુ સંકેતની સાથે એની ફે ટરી પર ગયેલો. બહુ મોટી ફે ટરી નથી. ીસ–
બ ીસ કારીગરો કામ કરે છ.ે એના માલીકને પણ મ ો. બહુ આન દ થયો.’ 

‘તમે એના શેઠ ડ ેવાતચીત કરી? શું ક ું તેમણ?ે’ મ પુ ુ.ં 
‘હા, મ એમને પુ ું કે અમારો સંકેત કેવોક સેટ થયો છ?ે એની ગતી કેવી છ?ે’ 
તો શેઠ કહે, ‘બહુ જ સરસ ગતી છ ેએની. સાડા ણ વરસમાં ‘મજુર’માથંી ‘મેનેજર’ 

બની ગયો છ.ે’ 
એટલે મ ક ું, ‘હ સાહેબ, અમારો સંકેત તો ભણવામાં ત ન કાચો હતો. માંડમાડં 

પરી ાઓ પાસ કરતો હતો. તમે એનામા ંશુ યંુ કે એને એમ મેનેજર બનાવી દીધો? તમે આટલો 
પગાર બાંધી આ યો. અમને તો એની સફળતાની નવાઈ લાગે છ!ે’ 

એના અં ેજ માલીકે મને જ ે જવાબ આ યો તેણ ે મન ે વીચારતો કરી દીધો. મને થાય, 
આપણે સંકેતને મલુવવામાં ખોટા પ ા.  

એ કહે, ‘તમે તમારા દીકરામાં ફ ત ભણવાની તાકાત કે રસ તા હતા; પણ બી  ઘણી 
લાયકાત છ ેઆ છોકરામા.ં તમે તે તરફ યાન જ નહોતંુ આ યંુ. 

‘એક તો તમારો દીકરો બહુ જ ામાણીક છ.ે અમ ેહ રો ડૉલરની પરચેઝ–ખરીદી કરવા 
મોકલીએ છીએ અને તે એક પણ ડૉલરની ગેરરીતી કરતો નથી. 



‘બીજુ,ં તમારો દીકરો બહુ જ મહેનતુ છ.ે અહ  ફે ટરીમાં મોડ ેસુધી કામ કરતો હોય છ.ે 
ઘણી વાર ઓવરટાઈમનો પગાર પણ લેતો નથી. કહે છ ે: ‘ઘરે જઈને તો સુઈ જ જવાનું છ ેન!ે’ 

‘ ીજુ,ં એ બહુ વીનયી છ.ે અમારી ફે ટરીમાં સહુ સાથે હળીમળીને રહે છ.ે કોઈ સાથે એને 
યારેય અણબનાવ થયો નથી. વળી, એ બહુ જ સાચાબોલો છ.ે 

‘એક વાર એણે ર  લીધેલી. અમ ેપુ ું : ‘કેમ?’ તો કહે ‘ભારત–પાકી તાનની ીકેટ 
મેચ છ.ે તે ઘરે બેસીને વી છ.ે’ 

તો બોલો, આવો ામાણીક, મહેનતુ, વીનયી અને સાચાબોલો છોકરો ગતી કરે કે ન કરે?’ 
અનીલભાઈ કહે, ‘અં ેજ માલીકની વાત પરથી મને લા યંુ કે આપણે અને એના મા તર 

એને સમજવામાં નપાસ થયા છ.ે આ અં ેજ ેઆપણને માણસને ઓળવાની ખરી દીશા દખેાડી છ.ે’ 
 

–ડૉ. કીત ભાઈ પરીખ 
માચ, 2018ના ‘અખંડ આન દ’ના અંકના પાન 33 ઉપરથી, લેખકની અનુમતી અને 

‘અખંડ આન દ’ માસીકના સૌજ યથી સાભાર.. 
‘અખંડ આન દ’ના જુના અંકો મોકલવા બદલ કામરેજના ‘ડૉ. બળદેવ ભ ત’નો ખુબ 

આભાર..    ..ઉ મ.મધુ ગ ર.. 
 
સજકસ પક: 
–ડૉ. કીત ભાઈ હ. પરીખ 
36/2, વ ભ વાટીકા, પુનમ કૉ લે સ પાછળ, વાઘોડીયા રોડ, વડોદરા-390 019 
Phone : 0265-251 1135  Mobile : 990 407 1925 eMail : drkirtiparikh@yahoo.co.in 
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
More than 3,62,79,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

 
More than 1,25,96,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 
More than 10,75,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
 

More than 13,07,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 

 

@@@@@ 
 

ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી શી – વનપોષક કૃતીઓ 
વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ હોય તો, તમા ં  નામ, આઈડી, સરનામંુ, કૉ ટે ટ નંબર.. 

વગેરે માહીતી લખી અમને ઈ.મેલ લખ .. 
તમને પણ અમારી આ ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’, દર પંદર દીવસે એક મેલ સાથે  

આમ પીડીએફ પ ેમળતી રહેશે.. 
–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com  અને 

–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com 

@@@@@@@@@ 
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