
 
 

‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ના અમારા વજન સમા સૌ વહાલા વાચકોને નવા વરસના 

અમારા ‘સાલમુબારક’, સદા હસતા રહેવાના, દગીની હળવી પળોને દીલભરીને 

માણવાના, પ વીબહેનના ક યાણકારી સંદેશ સાથે નવા વષની સઘળી શુભે છાઓ.. 

–સ પાદકમંડળ– 27-10-2019 



(1) 

વાઈફની કુટવે 
–પ વી તે  મી ી 

 
મહેશ: યાર મારી વાઈફને એક કુટવે છ.ે સવારની પહોરમાં ઉઠ ેતેવી એ મોબાઈલ લઈન ે

અધ  કલાક મેસેજ વા બેસી ય છ.ે મને બહુ ગુ સો આવે છ.ે રા ે સુતી વખતે પણ એ જ 
હાલ હોય છ.ે એની આ કુટવેથી હંુ ખરેખર  કંટાળી ગયો છુ.ં 

રમેશ: આ તો બહુ ખરાબ ટવે કહેવાય. તંુ કંઈ કહેતો કેમ નથી?  
મહેશ: કેટલુંય કહંુ છુ;ં પણ એ સાંભળતી જ નથી! ણે પ થર પર પાણી! 
રમેશ: અરેરે! ભાભી ની આ કુટવેના લીધે તારે તો રોજ સવારમાં દુધ ગરમ કરવંુ પડતંુ 

હશે, ચા બનાવવી પડતી હશ,ે ખ ં  ન?ે 
- અરે ના રે, એ બ ે કામ તો એ જ કરે છ.ે 
- તો પછી તારે માટલું ભરવંુ પડતંુ હશ,ે રોટલીનો લોટ બાધંવો પડતો હશ,ે કુકર મુકવંુ 

પડતંુ હશે. 
- ના, આ બધા ંકામો પણ એ જ કરે છ.ે 
- શાક બનાવવાનુ,ં કચંુબર, ચટણી વગેરે બનાવવાનું કામ તંુ જ કરતો હોઈશ, બરાબર? 
- રાંધવાનું કોઈ કામ હંુ કરતો નથી. એવંુ બધું મને ગમતંુ પણ નથી અને આવડતંુ પણ 

નથી.. 
- અ છા, તો પછી ફન ચર લછુવાનુ,ં ળા પાડવાનું, લાઈટ પંખા સાફ કરવાનુ,ં ટુકંમાં, 

ઘરની સાફસુફીનું કામ તંુ જ કરતો હોઈશ? 
- ના, યાર. એ બધાં કામો આપણે થોડાં કરવાના ંહોય? એ તો વાઈફ જ કરે ને? અને 

આમ પણ મને ધુળની એલ  છ.ે  
- અ છા, તો પછી વોશ ગ મશીનમાં કપડાં ધોવા મુકવાનાં અને ધોવાઈ ય એટલે 

સુકવવાના, સુકાઈ ય એટલે ઘડી કરીને યો ય જ યાએ મુકવાના, એ તો તંુ ચો સ કરતો જ 
હશે. 



- ના, એ બધાં કામ તો વાઈફ જ કરે છ.ે યાર, આપણે ઓફીસ જઈએ કે આવા ંબધા ંકામો 
કરવા બેસીએ?  

- અ છા, તો પછી ર ના દીવસે શાકભા , અનાજ, કઠોળ કે કરીયા ં લેવા તો તંુ જતો 
જ હશે ન?ે 

- આમ તો વાઈફ જ ય. મને તો આવા ંબધાં કામમાં કંટાળો જ આવે; પણ એ કહે તો હંુ 
સાથે  ખરો. 

- વાહ! કેટલી મદદ કરે છ ેતંુ ભાભી ન!ે બે કના કે બી  ંબહારનાં કામો તો તંુ જ કરતો 
હશે ન?ે 

- હા, બે કના ંકામો ને બીલ પમેે ટ, જ ેઓનલાઈન હોય છ ે તે હંુ જ ક ં  છુ.ં અને ઘરના ં
બી ં નાના ંમોટાં કામોમાં પણ હંુ એને મદદ ક ં  છુ ંખરો. 

- જવેાં કે...? 
- જવેાં કે - જમવા બેસીએ યારે થાળીઓ લેવી, ીઝમાંથી છાશ - ચટણી વગેરે વ તુઓ 

કાઢવી, પાણીના લાસ ભરવા, જ યા પછી પાણીની બોટ સ ભરીને ીઝમાં મુકવી, જ યા પછી 
વધેલી ચી  ડાઈન ગ ટબેલ પરથી ીઝમાં મુકવી, ના તાના ડ બા કબાટમાં મુકવા, ઘરમાં હો  
યારે ડોરબેલ વાગે તો બાર ં ખોલવા જવંુ, લાઈટ, પંખા, એસી ચાલ-ુબંધ કરવાં, વાઈફ સાથે 

બહાર જતી વખતે ઘરનું ડોર લોક કરવંુ, આવીએ યારે ડોરલોક ખોલવંુ, વગેરે વગરે.. 
-ઓહોહોહો...! તંુ આટલા ંબધા ંકામો કરે છ,ે ને ભાભી  સવારસાંજ મોબાઈલ યા કરે 

એ ખરેખર અ યાય જ છ,ે ઓફકોસ તને જ તો વળી...! 
(‘હા ય–હેમંત’ પુ તકમાંનો લેખ પહેલો પાન એક અને બે ઉપરથી..) 

 
(2) 

લ  કઈ ઉ મરે કરવા ં ઈએ?     
પ વી તે  મી ી 

 
‘તમે મને શા માટ ેપર યા?’  



‘પરંપરાને લીધ.ે’    
‘પરંપરાને લીધ?ે કંઈ સમ યંુ નહ .’   

  ‘  હંુ સમ વંુ. મારા પ પા મારી બાને પર યા, ખ ં?’   
‘હા.’    
‘અને મારા દાદા મારી દાદીને પર યા, મારા પરદાદા મારી પરદાદીન ે પર યા, મારા 

દાદાના દાદા…’  
‘બસ, બસ.’    
‘ઓકે બસ, તો પછી પેઢીઓથી ચાલી આવતી આ પરંપરા ળવવા જ હંુ તને પર યો, 

જથેી આપણા છોકરાઓ પણ આ પરંપરા ળવી શકે.’   
  ‘એ બધું તો ઠીક, પણ મારો સવાલ એ હતો કે તમે મને જ શા માટ ેપર યા?’  
  ‘ઓહ, આવો સવાલ તો મને ઓળખનારા ઘણા લોકોને થાય જ છ.ે તને પણ થાય છ,ે ખ ં  
ન?ે’   
  ‘હા, થાય છ.ે આપો જવાબ.’   

‘મુળ સવાલ તો એ છ ેકે કોઈ પણ માણસને યારે ‘હંુ પર યો જ શા માટ?ે’ એવો સવાલ 
સુઝે છ,ે યારે ઘ ં મોડુ ં થઈ ગયંુ હોય છ.ે કોઈ એનો સંતોષજનક જવાબ નથી આપી શકતંુ.  
એટલે એ અઘરો સવાલ તો આપણે જવા જ દઈએ. હવે ર ો તારો આ સવાલ, ‘હંુ તને જ શા 
માટ ેપર યો?’ તો એ સવાલ તને નહ ; ખરેખર તો મને થવો ઈએ.  

‘ચાલ, તો પણ હંુ તારા સવાલનો જવાબ આપુ.ં મારી બાએ તારા સંદભમાં ક ુ,ં ‘તારા માટ ે
આ છોકરી સારી છ,ે ડાહી છ,ે પ ની તરીકે સારી રહેશ.ે’    

‘ઓહોહો! ણે તમે તમારાં બાની બધી જ વાત માનતા હોય. બાએ ક ું અને તમે મને 
પરણી ગયા?’   

‘મારે વષ થી ચાલી આવેલી પરંપરા ળવવા માટ ેકોઈ નહ  ને કોઈને તો પરણવાનું હતંુ 
જ! તો પછી બાએ બતાવેલી છોકરીન,ે એટલે કે તન;ે પર ં તો મારે તો ફાયદો જ હતો ન?ે’  

‘એમાં વળી શું ફાયદો? બાએ તો તમને મારી સાથ ેપરણવા ક ુ;ં પણ ધારો કે તમને મારી 
સાથે ન ફા યંુ હોત તો?’   



‘એ જ તો ફાયદો છ ેને! તારી સાથે ન ફા યંુ હોત તો બાને લેમ તો કરી શકાત ને કે –
‘આવી કેવી છોકરી તમે મને પરણવા માટ ેસજ ે ટ કરી?’ 

‘ઓહ!’   
‘ચાલ હવે, એમાં તંુ બહુ વીચાર ન કર, આ તો બે ઘડીની ગ મત હતી.’  
‘ગ મત? આ બે ઘડીની ગ મત હતી?’   
‘નહ તર બીજુ ંશું વળી? લ વનના ંવષ  બાદ પતી–પ નીએ આવી ગ મત કરતા રહેવંુ 

ઈએ. નહ તર વન રેઢીયાળ અને કંટાળાજનક બની ય. અ છા! હવે તંુ કહે : ત મને કેમ 
પસંદ કય ?’  

‘મ તમને પસંદ કયા તમારા હાયર એ યુકેશનના કારણ,ે બા-પ પાના મળતાવડા 
વભાવના કારણ,ે ઘરના આનંદમય વાતાવરણના કારણ.ે’  

‘લ,ે તારી પાસે તો પરણવા માટ ે મારા કરતાં ઘણાં સારાં કારણો હતાં! પણ આજ ેઆ 
ટોપીક કાઢવાનું કારણ?’ 

‘કારણ તો એ કે આજ ે યુઝ પેપરમાં વાં યંુ કે, 30 થી 40ની વયે લ  કરનાર યુગલમા ં
છુટાછડેાની સંભાવના મા  10% જ રહે છ.ે’  

‘અ છા! તો તંુ વીચારતી હશે કે આપણે તો એથીય વહેલા ં પર યા ં હતા.ં તો આપણા 
છુટાછડેાની સંભાવના કેટલી, ખ ં  ન?ે’  

‘તમે પણ શુ?ં ભારતમાં તો પર યાં એટલે ‘સાત જનમનો સાથ’! આવંુ  બધું તો 
અમરીકામાં જ ચાલ.ે’ 

‘હા, પહેલા જનમમાં ‘પતી નામના નવર’ને ‘વર’ એટલે કે ‘માણસ’ બનાવતા તમન ે
લોકોને કેટલી બધી મહેનત પડ ેછ!ે પણ સાત જનમના સાથન ેકારણે પછી બાકીના છ જ મોની 
તમને લોકોને નીરાંત ન?ે’  

‘મ ક કરીને વાતને આડ ેપાટ ેન ચઢાવો. આપણે યુઝ પેપરની વાત કરતા ંહતા.ં’ 
‘હા, મ પણ વાં યંુ, અમેરીકાની ‘યુનીવસ ટી ઉટાહે’ અલગ અલગ વયમાં લ  કરનારાના 

છુટાછડેાના દર પર અ યાસ કય  છ.ે તને ખબર છ,ે છુટાછડેાનું કારણ શું હોય છ?ે’  
‘કારણ તો.... જુદા જુદા કેસમાં જુદા ંજુદા ંજ કારણો હોવાનાં ન?ે’   



‘હા, પણ છુટાછડેાનું મુળ કારણ ‘લ ’ છ.ે  માણસનાં લ  જ ન થાય, તો છુટાછડેા 
થાય જ નહ  ન?ે’ 

‘આ તે વળી કેવી તનો તક?’  
‘સાંભળ. આ લ ની વય અને છુટાછડેાના દર વીશે વાંચીને એક ક યાદ આ યો.’  
જજ : પણ 60 વષની મોટી ઉમરે તમારે છુટાછડેા શા માટ ે ઈએ છ?ે  
અરજદાર : સાહેબ, છુટાછડેા મને નહ ; મારા બાપાને ઈએ છ.ે તે એટલા માટ ે કે – 

દગીની પાછલી ઉ મરે તો માણસ સુખ–શા તી ઈ છ ેકે નહ ?  
‘આવંુ બધું અમેરીકા જવેા પ ીમના દેશોમાં જ થાય. 30 તો હ  સમ યા; પણ 40 તે 

વળી પરણવાની ઉ મર કહેવાતી હશ?ે આપણી જ વાત લો ને! આપણે 21-25ની વયમાં જ 
પર યા’ંતા ંન?ે’  

‘એટલે એમના અ યાસ માણે આપણા છુટાછડેાની સંભાવના 27%  જટેલી છ.ે આપણો 
મોટો દીકરો આપણી વયમાં પર યો એટલે એની આપણા જટેલી અને આપણો નાનો દીકરો 25ની 
વય પછી પર યો તો એના છુટાછડેાની સંભાવના 14% જટેલી છ.ે ધારો કે બાજુવાળા વીધુર 
કીસનભાઈ, જ ે50 વષની વયના છ;ે તે પરણે તો એમની છુટાછડેાની સંભાવના 10%થી પણ 
ઓછી છ.ે  કે આ વય વા યની ીએ સારી નથી, એવંુ અમેરીકાની યુનીવસ ટીનું તારણ  છ.ે’    

‘કીસનભાઈ પરણે તો એમનાં સંતાનોનું વા ય બગડ ેએમ છ ે(મીલકતના ડખા!), એટલે 
એમની વાત છોડો અને આપણે યાં કામ કરનારી સીતાની વાત કરો. એના લ  15 વષ થયા ંછ.ે 
એની નાની બહેન ગીતાના ંલ  તો 12 વષ જ થઈ ગયા ંછ.ે એનું શુ,ં એ કહો.’  

‘અ યાસના પરીણામો તો કહે છ ેકે 30થી 34 વષની વય લ  માટ ેયો ય છ,ે 28, 29, 
વષ લ  કરનારનુ ં વન પણ આનંદીત હોય છ.ે  કે કહેવાય છ ેકે ‘આનંદમય લ વન’ એ 
એક મીથ એટલે કે મ છ.ે  એટલે 12-15 વષ લ  કરનાર સીતા–ગીતાનું  વન કેવંુ હશે તે 
તો ‘ક પના’નો જ વીષય છ.ે’  

‘ભલ,ે તો એના વીશે ‘ક પનાબહેન’ન(ેhttp://kalpanadesai-in.blogspot.com/) 
જ વીચારવા દો, કેમ કે એ સા ં  વીચારે છ,ે અને સરસ લખે પણ છ.ે મને લાગે છ ેકે આપણે આ 
ગપસપમાં બહુ ટાઈમ કા ો, હવે આપ ં કામકાજ કરીએ?’  

‘જવેી તારી મર !’  

http://kalpanadesai-in.blogspot.com/


(‘હા ય–હેમંત’ પુ તકમાંનો લેખ 29મો પાન 124થી 128 ઉપરથી..) 

(પોતાનાં પુ તકો મને હેતથી મોકલવા બદલ ીમતી પ વીબહેનનો ખુબ આભાર. ..ઉ.મ..) 

– પ વી તે  મી ી 
સજકસ પક : 
Pallavi Jeetendra Mistry, 
A-204, Shalin Otium, Corporate Road, Prahlad Nagar, Ahmedabad-380 015 
Phone:  093272 27770 W.App : 09537927770  eMail : pallavimistry@yahoo.com  
Blog : http://humoristpallavimistry.blogspot.in/   
  

પ વીબહેનનાં કાશનો : 
કાશીત થયેલાં એમનાં સાતેય પુ તકો ‘ગુજર સાહી ય કાશન’ ારા કાશીત થયાં છ ે:  

(‘ગુજર સાહી ય કાશન’ :102- લૅ ડમાક બી ડ ગ, ટાઈટનેીયમ, 102 ફુટ રોડ, હલાદ નગર, 

અમદાવાદ–380015 Phone : 079-2693 4340- Mobile :398252 68759  

eMail : gurjarprakashan@gmaol.com ) 

1-હા યપ વ (1997) [સાહી ય અકાદમી, હા ય વીભાગ, ીતીય પારીતોષીક] 

2-છ ેમ  તો એ જ (1999) 

3-હા યકળશ છલકે (2002) 

4-હા યવસંત (2011) [સાહી ય અકાદમી, હા ય વીભાગ, ીતીય પારીતોષીક] 

5-હા યવષા (2017) 6-હા ય–હેમંત (2018) 7-દેવદૂત (2019) (નવલીકા સં હ) 

♦●♦ 
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@@@@@ 

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 સાથ ેઆમ, પીડીએફ પે મળતી રહેશે.. 
અને તમે  ફેસબુક તા હો તો..... 

https://www.facebook.com/sundayemehfil.uttamgajjar  
‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’નંુ આ ઉપરો ત પાનંુ છ.ે જ ર  ને ે સ રી વે ટ મોકલ .. 

  –ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com  અને 
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com 

@@@@@@@@@ 

Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
More than 3,67,50,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,42,22,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,02,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 13,23,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 
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