
‘સ ડ ઈ.મહફ લ’ના વહાલા વાચકો, 
 

દ વસે દ વસ ે નવી ‘સ.મ.’ કુાયાની ણ કરવા ુ ં અને તે સાથે તેની 

પીડ એફ અટચ કર ને સૌને મોકલવા ુ ંકામ, અમાર માટ હવે ુ કર બન ુ ં ય છે. 

ઘણા બધાને આ મેલ ‘ પામ’ ફો ડરમા ં ય છે–ને તે વળ , ન ખોલવાની ચુના 

સાથે! આમ, અમાર  સૌની પાચં–છ દ વસની મહનત પાણીમા ં ય છે.. 

‘સ.મ.’ના સ પાદકમડંળે આ બાબત ે રુો વીચાર કર  તેના ઉકલ માટ, 

ફસ કુનો આશરો લેવા ન  ક .ુ ત ે જુબ અમે ‘સ ડ ઈ.મહફ લ’ ુ ંઆ 
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નામે ન ુ ંપાન બનાવી તેની ઉપર દર પદંર દ વસે ‘સ.મ.’ કુવા ુ ંન  ક .ુ 

છે લી ણ ‘સ.મ.’ યા ં કુ  પણ છે. 

સૌ વાચકોને વીનતંી ક આ પાનની લુાકાત લઈ અમન ે ‘ સ ર વે ટ’ 

મોકલજો અને અમાર  સાથે જોડાજો. આ  600 ટલા વાચકમી ો તો બ યા છે. 

આપ સૌના અ ભુવો અને ચુનો ણવા અમે આ રુ રહ ુ.ં 

સ પાદકો :  ‘સ ડ ઈ.મહફ લ’  2019-07-31 

● 

  અને હવે વાંચો મીકોની નીખાલસતા અને ામાણીકતા દશાવતી વાતા : 

ચકરાવો 
–મનહર જ.ે વૈ ણવ 

 
 રમાબહેન દીવાળી બાદ પોતાનો કબાટ યવ થીત ગોઠવતાં હતા,ં યારે તેમણે યંુ કે 
એમનો એક પારાવાળો અછોડો(ચેઈન) મળતો ન હતો. આખો કબાટ, કપડા,ં અ ય દાગીનાના ં
બૉ સ, ખોટાં ઈમીટશેનનાં બૉ સ ફ ાં; પણ યાંય અછોડો મ ો નહ . રમણભાઈ બહારથી 
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આ યા અને બેડ મમાં રમાબહેનનું રમખાણ યંુ ને આ યથી પુ ુ,ં ‘શું થયંુ, રમા? કેમ આમ 
બધું વેરણછરેણ પડયંુ છ?ે ચોરે કરવા જવંુે કામ ત કેમ કયુ?’ 
 ‘તમને મ કરી સુઝે છ;ે પણ મારો અછોડો મળતો નથી. તેની બેચેની નથી દખેાતી?’   
 ‘પણ મને શી ખબર કે તારો અછોડો નથી મળતો? બરાબર . તારી ટવે મુજબ ઓશીકા 
નીચે કે કીચનમાં ભુલમાં મુકાઈ ગયો હોય.’ 
 ‘બધે ઈ લીધું. ન ી કોઈના હાથમાં આવી ગયો હશે.’ તેનો ઈશારો કોની તરફ હતો તે 
મ ણી લીધું. કામવાળી બાઈ અને અમારો ડાઈવર – એ બે સીવાય અ ય તો ‘કોઈ’ હતંુ જ 
નહ ! 
 રમણભાઈએ કોટની જમે મુદત પાડી ક ું, ‘ચાલ, અ યારે વ થ થા. ઓચી તો બેચાર 
દીવસમાં મળી જશ.ે’ 
 આ વાતને એક માસ વીતી ગયો. ચેઈનનો અફસોસ પણ, વજનની વીદાય પછીના વીતી 

તા સમયની જમે ભુલાતો ગયો. 
 એક દીવસ શીયાળાની ઠડંીમાં , અમારો ડાઈવર સવારમાં કોટ પહેરીને આ યો. કોટ તા ં
જ મને નવાઈ લાગી. આ તો મારો જ કોટ! દીવાળી પહેલાં ઘરની સાફસુફી બાદ, જ ેનકામી 
ચીજ–વ તુઓ દુર કરીએ, તેમ થોડાં જુનાં કપડાં, –જમેાં આ કોટ પણ હતો – તે, જુનાં કપડાંના 
બદલામાં વાસણ આપી જતા ફેરીયાને આપી દીધલેો. મ ડાઈવરને પુ ુ,ં ‘આ કોટ યાંથી લીધો? 
સરસ છ.ે’ 
 ‘સાહેબ, આ શીયાળે કંઈક ગરમ કપડાં લેવામાં કોટનો વીચાર હતો. નવો તો પોસાય નહ ; 
એટલે ગુજરીમાં તપાસ કરતાં એક જ યાએ મળી ગયો. મને બરાબર ફીટ બેઠો, એટલે ખરીદી 
લીધો. હજુ બે જ દીવસ થયા. કેવો છ?ે બરાબર છ ેન?ે’ 
 ‘હા... હા... બરાબર છ.ે મારે પણ આવો જ કોટ હતો.’ ‘તને મફતમાં આપવાનો વ ન 
ચા યો’ તે શ દો રમણભાઈએ મનમા ંરા યા અન ેક ું, ‘એમ કર, ગજુરીમાંથી લીધો છ ેતો એન ે
એક વાર ડાઈ લીન કરાવી લે, એટલે નવો નકોર લાગશ.ે’ 
 ‘હા સાહેબ, એ વાત સાચી.’ 
 આ વાતને પણ આઠકે દીવસ વીતી ગયા અને ડાઈવર એક દીવસ ઓચી તો કસમયે ટપકી 
પ ો. 



 ‘સાહેબ, આપે ક ુ ં તેમ પેલો કોટ ડાઈ લીન કરવા આ યો હતો તે આજ ેલેવા ગયો. તો 
ડાઈ લીનરે શું ક ું ખબર છ?ે મને કહે, ‘ભાઈ, કપડાં આપો યારે બધાં ખી સાં બરાબર તપાસી 
લેવાનું રાખો. તમારા કોટના અંદરના ખી સામાંથી એક અછોડો(ચેઈન) નીક ો. અમારો તો ધધંો 
જ ામાણીકતા ઉપર નભ,ે એટલે કોઈની ચીજ મળે, તે ગમે તેટલી કીમતી હોય તો પણ; 
અમારાથી રાખી ન લેવાય. એમણે મને કોટ અન ેઅછોડો બ ે આ યા. મને તો દીવાળી અન ે
ગુજરી બ ે ફળી હ !’ 
 રમણભાઈ અવા  રહી ગયા. પોતાનો કોટ અન ે તેના ખી સામાંથી નીકળેલો અછોડો! 
દોડતા કીચનમાં જઈ રમાબહેનને ક ુ,ં ‘રમા, અછોડો મળી ગયો અને નથી પણ મ ો.’ 
 આ ીઅથ  સંવાદથી રમાબહેન અકળાયા,ં ‘શું તમ ેપણ ગાંડા કાઢો છો! હંુ તો ભુલી ગઈ; 
પણ તમે હજુ અછોડો ભુ યા લાગતા નથી.’ 
 ‘અરે, સાભંળ તો ખરી! ાવણી મેળામાં આપણ ે ગયેલાં યારે આ અછોડો ત પહેરેલો 
બરાબર? મેળામાં અછોડાતોડ (ચેઈનપુલ ગ) બહુ થાય, એટલે ત કાઢીને મને સાચવવા આપલેો. મ 
અછોડો સાચવીને કોટના અદંરના ખી સામાં મુકેલો. હવે ઘરે આવી મેળામાં કરેલા આન દમા,ં આ 
વાત ભુલાઈ ગઈ. મ કોટ કાઢી કબાટમાં મુકી દીધો. યાર બાદ દીવાળીની સફાઈમાં, જુનાં કપડાં 
સાથે આ કોટ પણ ત ફેરીયાને આપી દીધો. ફેરીયા આવાં કપડાં સ તા ભાવે ગુજરીમાં વેચી નાખે. 
આ કોટ પણ વેચાયો. ગુજરીવાળા આવા ંસારાં કપડાં યવ થીત ગડી કરી, સંકેલી ગુજરીબ રમા ં
વેચવા બેઠા હોય. તેમાં આપણા ડાઈવર મોહનને આ કોટ ગમી ગયો અને ખરીદી લીધો. મારી 
સલાહ મુજબ તેણે તેને ડાઈ લીન ગ માટ ેઆ યો. અને અછોડાનો ચકરાવો લો ડીવાળાને યાં પુરો 
થયો. હવે મોહન પાસેથી તે કેમ માંગવો તે  છ.ે તે તો રા  રા  થઈ ગયો છ!ે એટલ ેકંઈક 
ઉપાય શોધ.’ 

બે’ક દીવસ બાદ રમાએ ડાઈવરને દીવાળીની શભુે છા પેટ,ે મીઠાઈનું એક બૉ સ આ યંુ 
અને ક ુ,ં ‘મોહનભાઈ, અરે વાહ ! તમારો કોટ તો બહુ સરસ છ.ે અસલ તમારા સાહેબ જવેો જ. 
પણ શું વાત ક ં , મોહનભાઈ, છે  ે ાવણી મેળામાં પહેરેલો અન ે તેમાં મારો અછોડો એમણ ે
સાચવીને મુકેલો. પછી એ કોટ, દીવાળીમાં વાસણના ફેરીયાને આપી દીધો. હવે ન ણે એ 
ફેરીયાએ તે કોટનું શું કયુ હશે! તેને અંદરથી અછોડો મ ો હશે કે કેમ; પણ જનેાં જવેાં નસીબ! 



બીજ ેદીવસે મોહને રમાબહેન પાસે આવી પેલો અછોડો બતા યો અન ેકહે, ‘બા જુઓ, આ 
અછોડો મને કોટમાંથી મ ો. હવે આ કોટ  સાહેબનો જ હોય તો અછોડો પણ તમારો જ હોય. 
જરા ઈ જુઓ તો!’ અછોડો તાં જ રમાબહેન રા  થઈ ગયાં ને ક ું, ‘અરે મોહનભાઈ, આ 
જ મારો અછોડો છ.ે’ પછી થોડાં અચકાઈ ગયાં અને ક ુ,ં ‘પણ હવે તો એ તમને મ ો એટલ ે
તમારો જ ગણાય ન?ે’ 

‘અરે બા, આ કંઈ વાત છ!ે મને મ ો એટલે? મને તો પેલા લો ડીવાળાએ પરત કય . હંુ 
શું તેના કરતાં ઉતરતી ક ાનો છુ?ં બા, ખરેખર અછોડો તમારો જ છ ે તે તો, આ અછોડાએ 
લીધેલો ‘ચકરાવો’ બતાવે છ ેકે, કેટલી જ યાએ ફરીને એ પાછો તમારી પાસે આ યો!’ 

રમાબહેન ખુશ થઈ ગયાં. રમણભાઈ પણ ખશુ થઈ એટલું જ બો યા, ‘રમા, એક 
અછોડાના આ ‘ચકરાવા’મા,ં ‘ મીક’ ગણાતી કેટકેટલી ય તીની નીદ ષતા અને કેટકેટલી 
ય તીની ામાણીકતા ભરેલી છ!ે ખરેખર, અછોડો શુકનીયાળ જ છ.ે’  

 
–મનહર વૈ ણવ 
માચ, 2017ના ‘અખડં આન દ’નાં પાન : 37-38 ઉપરથી લખેક ીની અનમુતીથી 

સાભાર..  
‘અખંડ આન દ’ના જુના અંકો મેળવી આપવા બદલ કામરેજના ‘ડૉ. બળદેવ ભ ત’નો 

ખુબ આભાર.. ..ઉ.મ.. 

 સજકસ પક : 

ી. મનહર જ.ે વૈ ણવ, મનન ઈ કમટૅ સ સોસાયટી, એરોડામ પાસે, રાજકોટ–
360007 Mobile : 98252 80147 eMail : manhar.vaishnav@gmail.com  
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
More than 3,65,10,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

 
More than 1,33,51,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 
More than 10,89,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
 

More than 13,15,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 
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‘SeM’ is now on Facebook. Please follow us on: 
  

https://www.facebook.com/sundayemehfil.uttamgajjar 
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