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મરે તે મુંબઈમા ંરહે છ.ે આખું  વન તેણે મુંબઈમાં ગા ું છ.ે મળવા જવેી ય તી છ.ે 
  

તેનો એક શોખ છ.ે અમેરીકા જતા સગાવંહાલાઓંની બેગો ગોઠવવાનો. તેના લગભગ 
વીસેક સગાવંહાલાં અમેરીકામાં રહે છ.ે હવે તેના આ શોખનો કોઈને વાધંો હોય એમ મને નથી 
લાગતંુ. મને તો નહ  જ. બહાર ગામના લગભગ બધાં સગાવંહાલાં એના મુંબઈના ખીરાનગરના 
ઘરેથી જ એરપોટ જવા નીકળે છ.ે અમને એરપોટ પર લેવા પણ એ જ આવે છ.ે હંુ અમદાવાદથી 
અમેરીકા જવા સવારે નીકળંુ. મુંબઈ ઉતરીને સીધો એને ઘરે . બપોરે રામુ એટલા જ ેમથી 
મારી બેગો શે અને કહેશ,ે ‘લાવ, ચાવી. મને ખબર છ ે કે ત અંદર લોચા ભયા હશ.ે’ રામથુી 
કોઈની વાત ખાનગી નથી. તે એટલા હ થી આપણને કહે કે આપણે એને આપણી બેગની ચાવી 
તો આપીએ અને ધ યતા પણ અનભુવીએ. મારી ‘સેમસોનાઈટ’ની બેગ ઈને કહે, ‘મને ખાતરી 
છ ેકે તારી બેગના લૉકનો કોડ 000 હશ.ે તંુ ડોબો જ ર ો. અમેરીકા જઈને પણ તંુ ના સુધરે.’ 

રામુ મારી બેગના કોડ વીશે ખરો હતો. ખરે જ, મ નવી લીધેલી બેગના લૉકનો કોડ 
ફેરવવાની ત દી નહોતી લીધી. પછી તે મારી બેગ ખોલશ.ે મારી બેગની બધી વ તુઓ એ શે. 
પછી તે મારા તરફ શ.ે પછી આંખો ઉપર ચઢાવી કહેશ,ે ‘અલા, આ અથા ં તો લઈ જવાતંુ હશે 
? તંુ અમેરીકા રહે છ ેકે અલીબાગમા?ં નુવાકના એરપોટ પર ફકાવી દેશ.ે એના કરતાં ઓક ટી 
રોડ પર પટલે ધસમાં જજ.ે યાં બે પૈસા વધારે થાય પણ સારો–ચો ખો માલ મળશ.ે’  

હવે એક અગ યની વાત. રામુએ કદી મુંબઈ છો ું નથી. પરદશે યો નથી. પછી હંુ 
સમ વંુ કે મારી પ ની હંસાની બહેને ખુબ ેમથી, ઘરે બનાવેલું આ અથા ં આ યંુ છ.ે પછી મારી 
બૅગ ચેક કરશ.ે ‘અલા, આટલી બધી ચોપડીઓ કોના માટ ેલીધી છ?ે ગુજરાતી ચોપડીઓ જ 
વાંચવી હતી તો અમેરીકા શા માટ ેગયો? આ રઘુવીર ચૌધરી કોણ છ ે? કોઈ બાવો હશ.ે આ 



શરીફા વીજળીવાલા? એ તે કાંઈ નામ છ?ે આ કુમારપાળ કોણ છ?ે તંુ ધામ ક યારનો થઈ 
ગયો? યાં એની પ ની પુણ માનો અવાજ આવશ.ે ‘ચોપડીઓ છોડ એ તારો વીષય હોય.’   

બી  એક અગ યની વાત રામુએ લીશ મીડીયમવાળી વડોદરાની એમ.એસ.યુની.માંથી 
ગુજરાતીના વીષયમાં બી.એ. કયુ છ.ે પછી મારા શટ–પટ ગોઠવશ.ે પછી ચીસ પાડશ.ે ‘તારી વાઈફ 
માટ ેશું લીધું ? એકે સાડી નથી દખેાતી ! તંુ સાવ ડોબો જ ર ો.’ પછી પુણ મા તરફ ઈને 
કહેશે, ‘એકબે કલાક એને કલાનીકેતનમાં લઈ જવો પડશ.ે એને બે ણ સાડીઓ અપાવીએ.’ હંુ 
દલીલ ક ં  કે અમેરીકામાં હંસાને સાડીઓ પહેરવાના બહુ ઓછા સંગ આવે છ.ે ‘અલા, તંુ 
ડોબાનો ડોબો ર ો. તન ે ીઓમાં શી સમજ પડ?ે મને કોઈ ી બતાવ કે જને ેસાડી ના ગમતી 
હોય? તંુ તે કાંઈ માણસ છ?ે’  

અમા ં  મીલન તેર વરસની મરે રાજપીપલા હાઈ કુલના આઠમા ધોરણમાં થયંુ હતંુ. હંુ 
સાતમા ધોરણમા ં પાસ થયો હતો અન ેરામ ુનપાસ થવાથી આઠમા ધોરણમાં હતો. તેનો પહેલો 
સવાલ એ હતો કે, ‘ત દેવ આનંદનું ‘મુનીમ ’ પી ચર યંુ છ?ે’ યારે ગામના એક મા  
થીયેટરમાં દેવ આનંદની એ ફી મ ચાલતી હતી. મ જવાબ આ યો, ‘ના.’. તેણે મને નવા યો, ‘તંુ 
સાવ ડોબો છ.ે’ યારે વા તવમા,ં હંુ ફ ટ કલાસમાં પહેલે નંબરે પાસ થયો હતો. પછી કહે કે, 
‘મારે તને હોશીયાર બનાવવો પડશે.’ તેણે મને સમ યંુ કે  હી દી ભાષાના પેપરમાં પાસ થવંુ 
હોય તો ફી મો વી પડ ેઅને તો જ હી દી પાકું  થાય. આમ ઈએ તો એક રીતે એની વાતમાં 
કાંઈક દમ હતો. તે હી દીના પેપરમાં પાસ થયો હતો અને બાકીના બધા વીષયોમા ં– ગુજરાતીમા ં
પણ – તે નપાસ થયો હતો. ફી મોને કારણે વાત વાતમાં થોડુ ંહી દી પણ બોલતો : ‘આદમી કામ 
કા માલુમ લગતા હૈ’; ‘તુમ મુઝે સમજને કી કોશીશ કરો.’ વગેરે.. એક વાત ચો સ હતી કે રામુને 
ભણવા કરતાં ફી મો અને કપડાંમાં વધુ રસ ર ો છ.ે મને યાદ છ ેકે ઈતીહાસના લાસમાં પંચોલી 
સાહેબે મૌખીક પરી ામાં પુ ું કે, ‘આપણા દશેના રા પતીનું નામ બોલો.’ રામુએ જવાબ 
આ યો. ‘રાજ ે કુમાર.’ સાહેબે ગુ સે થઈને સામે પુ ુ,ં ‘રાજ ે કુમાર?’ અને રામભુાઈ તો 
ગુંચવાયા! ‘તો તો પછી જવાહરલાલ હશ.ે’  

એ નપાસ થયો છ ેએનો વસવસો એને જરાય નહોતો. મને તો લાગે છ ેકે એ નપાસ થયો 
છ ેએ વાતનો કદાચ એને યાલ પણ ન હતો. અને એ વાતનો યાલ હોય તોય, નપાસ થયાનો તેને 
આનંદ હતો. લાસમાં તે સીનીયર હતો. એટલે એ ઓટોમેટીક લાસ મોનીટર બની ગયો હતો. 



મને એક જ વાતનો વસવસો હતો. એના શરીરનો બાંધો બહુ સરસ હતો. એટલે રમતના મેદાનમા ં
કબ ીમાં એની ટીમ હ મેશાં તતી. મા ં  શરીર ત ન સુકલુ.ં મને ઈને કહેતો : ‘તા ં  શરીર તો 

! સાવ ડોબો છ.ે લાસમાં પહેલો નંબર આવે તેથી તંુ હોશીયાર ન ગણાય. ત કાંઈ ધાડ નથી 
મારી. શરીર કસાયેલુ ંહોવંુ ઈએ. સીનેમામા ંસીટ માટ ેઝઘડો થાય તો તંુ તારી સીટ કેવી રીતે 
બચાવીશ? અરે, ટીકીટની લાઈનમાં ધ ામુ ી થાય, તો ટીકીટ કેવી રીતે મેળવીશ? લોકોને 
‘ડોબા’ની જમે તારા પહેલા નંબરનું સટ ફીકેટ બતાવવાનો છ?ે’  

આમ, રામુ મારો કાયમનો મી  બ યો અથવા તો એમ કહો કે મને એણે એનો મી  બનવા 
દીધો. આમ ઈએ તો રામુ જનેે મી  ગણ,ે એ છોકરો પોતાની તને ભા યશાળી માનતો. મારા 
કુલ યુનીફોમના શટ અને ચ ી તેને નહોતાં ગમતાં. તે અમેરીકન ટાઈલની ચ ી પહેરતો. તેણ ે

પહેલું કામ મારા બાપુ ને સમ વવાનું કયુ : ‘હરનીશના કપડાં મારા દર  પાસે સીવડાવવાનાં. 
તમારો દર  તે ‘ડોસો’ છ.ે એટલે ડોસા જવેા કપડાં સીવે છ.ે’ મારા બાપુ એ હસતાં હસતા ં
તેની વાત માની. રામુ મને તેના દર  પાસે લઈ ગયો. મારા બાપુ ને રામુ ગમતો. ગામના બધા જ 
મોટા માણસોને તે ગમતો. એ હ મેશાં હસતો રહેતો. પુરો બી દાસ. મારા બાપુ  મને એનો 
દાખલો આપતા કે, ‘રામુ જવેો હોશીયાર થા.’ 

રામુને લાસમાં કોઈ વીષયના કોસની ખબર ન હોય; પરંતુ મુંબઈના એ ટરોની લેટે ટ 
ફેશનની ણ રહેતી. નવા એ ટર રાજ ે કુમારે ફી મ ‘તુફાન ઔર દીયા’માં પ ાવાળો બુશટ 
પહેય  હતો. બીજ ે દીવસે એવંુ કાપડ શોધી કા ું અને એવો જ બુશશટ સીવડા યો. એકાદ 
મહીનામાં ફી મફેરમાં કાંઈ નવંુ યંુ. પછી તેવંુ સીવડા યંુ અને પેલો બુશશટ કલાસમાં કોઈને વેચી 
દીધો. મને યાદ છ.ે એક વખતે તેણે એવો પંદર જ દીવસ પહેરેલો બુશશટ મને ભેટ આ યો. 
કુલમાં છોકરાઓ કહેતા : ‘ઓહ, રામુનો બુશશટ? તેણે તને બકરો બના યો.’ બીજ ેદીવસ એને 

એની ભેટ મ પાછી આપી દીધી. 
એક વાત, રામુને રસોઈમાં બહુ સમજ પડ.ે પ નીને મદદ પણ કરે. કોઈ કલાકારની 

ચીવટથી તે શાક સમારતો. રામુ ીઓની બધી વ તુ ખરીદવામાં પણ હોશીયાર. મ એ જ પુ ષ 
એવો યો, જનેે શૉપ ગ ગમતંુ હોય. તેથી તેની પ ની પુણ મા પોતાની સાડીની ખરીદી એની પાસે 
કરાવતી. રામુના દસ–બાર સગાં યુ જસ માં રહે છ ેઅને એ બધાં એના જ ઘરે ઉતરે. એટલે એન ે
યુ જસ નું પુ ં  ાન. અમેરીકાની બધી જ વ તુઓ એના ઘરમાં મળે. એક વખતે મારા ગોગ સ 



લેનમાં રહી ગયા. મ એરપોટથી ઘેર જતા ંક ુ,ં ‘હ ારીની, ગોગ સ તો લેનમા ંરહી ગયાં!’ તો 
એ કહે, ‘ઘરે ચાલ, તને નવા ‘રે બેન’ના ‘સન લાસીસ’ આપીશ. અને અલા, અમરેીકામાં કોઈ 
ગોગ સ નથી બોલતંુ અને તંુ યાંથી એ શ દ પકડી લા યો. તંુ અમેરીકા જઈને પણ ગામડીયો જ 
ર ો.’  

રામુની મારે ચો સ એક વાત કહેવી હોય તો કહંુ કે તે આખી દગી ‘બે ટ ડસેમેન’ 
તરીકે ર ો છ.ે મુંબઈમાં એની સાથે આપણે બહાર ગયા હોઈએ તો એ એન.આર.આઈ. લાગે અને 
આપણે આર.આઈ. લાગીએ! નાનપણમાં આઠમા ધોરણથી કે મેટીક થતાં સુધી એ કદી ઈ ી 
વીનાનાં કપડાં પહેરીને લાસમાં આ યો નથી. તે પૈસાદાર નહોતો; હા, છ બહેનો વ ચે એકનો એક 
ભાઈ હતો. એટલે ગી ટના ઢગલા થતા. તે દેખાવડો હતો. અમે બધાં તેને ‘સુનીલ દ ’ કહેતા. 
કૉલેજ પછી એ મફ  રેડીયોના કેલે ડરોમાં દેખાતો. અમદાવાદમાં યારે એક ફામસીમાં એનો ફોટો 

યો, યારે મ તેન ે મુંબઈ પો ટ કાડ લ યંુ હતંુ. તે મને કૉલેજમાં કહેતો, ‘યાર, તારા જવંુે 
ભણવામાં મા ં  મગજ ચાલતંુ હોત તો, હંુ બહુ છોકરીઓને ફેરવતો હોત.’ તેની વાત ખરી હતી. 
છોકરીઓને તાંમા ંજ બધા ડાયલોગ તે ભુલી જતો. યોગેશ પુરોહીત અને હંુ એના પરમ મી ો. 
લાસમાં અમારાં કપડાં લઘરવગર રહેતા.ં તે કહેતો કે : ‘કોઈ બી  આવાં કપડાં પહેરે તો એમને 

મારી સાથે ચાલવા પણ ન દ .’ એને અમારા વીના ચાલતંુ નહ . રામુ કોઈ પણ કારની 
ચોપડીઓ નહોતો વાંચતો; ભણવાની એકેય ટે ટ બુક પણ નહ . તેમ છતાં પરી ામાં પાસ થતો. 
કેવી રીતે થતો–એ વાત અલગ છ.ે 
 

અમે કૉલેજ પતાવી દીધી. હંુ ટે ટાઈલની ડી ી લઈને અમદાવાદની મીલમાં ડાયો. અને 
રામુએ ગુજરાતી વીષય સાથે બી.એ. કરીને મુંબઈમાં મોડલે ગ ચાલુ કયુ. મફ  રેડીયોના ંકેલે ડરો 
પર એનો હસતો ચહેરો ચમકવા લા યો. એનાં લ માં હંુ અને યોગેશ સુરત ગયા. મારે મીલની 
નોકરી છ.ે ણીને એને દુખ થયંુ. ‘ગયા જનમમા ંસો ‘બામણ’ માયા હોય તેને ‘મીલ’ની નોકરી 
મળે’ એમ એ કહેતો. પરંતુ એ ગાળામા ંમને અમેરીકન યુનીવસ ટીમાં કેમે ટીમાં એ મીશન મળી 
ગયંુ હતંુ અને એકાદ મહીનામાં હંુ અમેરીકા જવાનો હતો. યારે એને મ એ વાત એના 
લ મંડપમાં કહી, યારે પરણતાં પરણતાં મને કહે કે : ‘તંુ અમેરીકા . યાં જ તારો ઉ ાર થશ.ે 
જમેનું ઈ ડીયામાં ઠકેા ં ન પડ,ે તેમને માટ ે અમેરીકા સા ં .’ હંુ કાંઈ બોલું તે પહેલાં કહે, 



‘અમેરીકનોને તો આપણા લોકો ગમ.ે કારણ કે યા ંહલકાં બ કરવા કોઈક તો ઈએ ન!ે ( યારે 
સાલ હતી 1969) તેનાં લ  પછી, અમેરીકા આવતાં પહેલા ંએને ન મળાયંુ. યાર પછી મારે એની 
સાથે ચારપાંચ વરસ સ પક ન ર ો. તે ગાળામા ંએની મોડલે ગ કેરીયરનો અ ત આ યો. એ યાં 
હતો તેની ખબર નહોતી. પાંચ વરસ પછી હંુ ઈ ડીયા ગયો. યારે તેને મળવાનું થયંુ. તે મુંબઈમાં જ 
ટે સટાઈલમા,ં ‘બો બે ડા ગ’ના સે સવીભાગમા ં કામ કરતો હતો. વેકેશન પછી દેશ છોડતા ં
પહેલાં મુંબઈ એને યાં જ ર ો હતો. અને હવે તો મારો ને મારા કુટુ બનો શીર તો બની ગયો છ ે
કે અમેરીકાથી જઈએ તો રામુને ઘરે જ. અને અમરેીકા આવવા નીકળીએ યારે પણ રામુના ઘરેથી 
જ.  

2001માં યારે 9/11નો ટરેરી ટોનો હુમલો અમેરીકા પર થયો, યારે હંુ એકલો ઈ ડીયામા ં
હતો. દસેક દીવસ પછી ઘેર પ ની સાથે વાતો કરી અને જલદી અમેરીકા પાછા ફરવાનું ન ી કયુ. 
સવારે અમદાવાદ છો ું અને રાતનું લેન પકડવા મુંબઈ રામુને ઘેર આ યો. આ વખતે મ મારી 
બેગ બરાબર ગોઠવી હતી; છતા ંરામ ુજનેું નામ! મારી બેગ ગોઠવવા બેઠો. મારી બેગમા ંગુજરાતી 
ચોપડીઓ ઈ એનો પી ો ગયો. તે કહે કે હજુ તારે આ બધી ચોપડીઓ વાંચવાની રહી ગઈ છ?ે 
આ ચોપડી કોણે લખી છ?ે ‘વીનોદ ભ ’ કોણ? આપણી સાથે ભણતો હતો તે? અને આ ‘કૃ ણનું 

વનસંગીત’? ભજનોની ચોપડી છ?ે તંુ ીનાથ માં યારથી માનતો થઈ ગયો? તંુ ડોબો જ 
ર ો. અમેરીકામાં જલસા કરવાના કે આ બધું વાચંવામાં સમય બગાડવાનો? અને આ ‘કવીતા’ની 
ચોપડીઓ? તને યાદ છ?ે હાઈ કુલમાં – પેલો દામો, જ ેકવીતા લખતો હતો અને જનેે આપણ ે
માય  હતો? યારથી એણે કવીતા લખવાનું છોડી દીધું અને બીચારો સુખી થઈ ગયો. બાકી યાંક 
ગુજરાતી ભણાવતો હોત. મારી તને એટલી જ સલાહ કે આ ચોપડીઓ અમેરીકા લઈ જવાનુ ં
છોડી દે.’   કે એને ખબર હતી કે હંુ એની વાત માનવાનો નહોતો. તે રાતે મારે યુ યોકની 
લાઈટ લેવાની હતી. બપોરે મારી દીકરીના સાસરે મારે મળવા જવાનું હતંુ. મારી તે ટે સી 

લઈને નીકળી ગયો. છકે મોડી સાંજ ેઆ યો. એણે બેગ તૈયાર રાખી હતી. એ મન ેજમીને એરપોટ 
પર મુકી ગયો.  

દસ દીવસ પહેલાં અમેરીકા પર થયેલ હુમલાના કારણે સી યુરીટી બહુ કડક હતી. 
સામાનમાં મારી પાસે એક બૅગ જ હતી. તેને એ સ–રેમાંથી પસાર કરી. મને પણ સ પણૂ રીતે 
તપા યો. મારી હે ડબૅગ પણ અંદર હાથ નાખી નાખીને ચેક કરી. મુંબઈના સહારા એરપોટ પર તો 



ણે યુ ની તૈયારી હોય એમ લા યંુ! ચારે બાજુ મીલીટરીના જવાનો ગોઠવાઈ ગયા હતા. 
લગભગ બે કલાકના ચેક ગ પછી લેનમાં બેસવા મ ુ.ં લાઈટ તો સરસ પસાર થઈ.  
 
        યુયોક આ યંુ. ઈમી ેશન પતાવી, ક ટમમાં જવા માટ ેસામાનના ક વેયર બૅ ટ પર મારી 
બેગ લેવા ગયો. પાંચ સાત યુયોક પોલીસ, લોકોને યાં જતાં રોકતા હતા અને જ ેલોકો યાં હતા, 
તેમને બહાર કાઢતા હતા. મ યંુ તો ચાર યુયોક પોલીસના કમા ડો, એક જમન શેપડ કુતરા 
સાથે મારી બેગને ઘરેીને ઉભા હતા. યારે બગે લેવા ગયો યારે તેમાંના એકે પુ ુ,ં ‘ઈઝ ધીસ 
યોર બેગ?’ મ હા પાડી. એક કમા ડોએ મને ધ ો મારી ફલોર પર સુવડાવી દીધો. અન ેમારા પર 
એક પગ મુકીને ઉભો ર ો. અને મારી તલાસી લેવા માં ો. ટરેરી ટના હુમલા પછી અમેરીકા 
વધારે સ ગ બનશે એમ મને લાગતંુ તો હતંુ જ; પરંતુ મારા દેશનો મી જ આટલો બદલાશ ે
એનો યાલ નહોતો. જ ેઅમેરીકા છો ું હતંુ, તે બીજુ ંહતંુ અને આ અમેરીકા ત ન જુદું હતંુ. મ 

યંુ તો કુતરો મારી બૅગને ઈન–ેસંુઘીને ભ યે જતો હતો. કમા ડો મને અને મારી બેગન ે
ઘસડીને બાજુની મમાં લઈ ગયા. અને સવાલોની ઝડી શ  થઈ. કયાંથી આ યો? કેટલા દીવસ 
યાં ર ો? યાં યાં ફય ? વગેરે.. વગેરે.. હંુ અમરેીકન સીટીઝન હતો એ એક રાહત હતી. મારા 

ડાઈવ ગ લાયસ સ પરથી તેમણે મારો હી ટી શોધી કા ો. તેમને કાંઈ વાંધાજનક ન મ ું. તેમને 
વાંધો હતો તો તે મારી ાઉન ચામડીનો અને બગેને ઈન ેભસતા કુતરાનો. તેમણે મને મારી 
બેગમાં શું છ ેતેની પુછપરછ કરી. મ જણા યંુ કે પુ તકો અને કપડાં છ.ે તેમણે બેગ ખોલવા ક ુ.ં 
મ જરાય ગભરાયા વીના બગે ખોલી.  
         મ યંુ તો મારા બધાં પુ તકો ગાયબ હતાં અને તેની જ યાએ પાંચ–સાત કીલો 
‘મોહનલાલ મીઠાઈવાળા’ની મીઠાઈઓનાં બૉ સીસ હતા!ં જવેી બેગ ખોલી કે કુતરાએ ર રથી 
ભસવા માં ું. મ યંુ કે સાથ ેસાથે તેની પુછંડી પણ પટપટતી હતી. લા યંુ કે આ  કુતરો કોઈ 
ઈ ડીયનને ઘેર ટઈેન થયો હશ.ે યુયોક પોલીસને મીઠાઈઓમાં સમજ ન પડી. મારી પાસે બો સીસ 
ખોલા યા.ં એટલી વારમા ંક ટમ ઓફીસરો પણ ધસી આ યા. મારી પાસે આ એ ીક ચરલ ોડ ટ 
– ‘મોહનલાલ મીઠાઈવાળા’ની મીઠાઈઓ બહાર નખાવી દીધી. મારી બેગની એકે એક વ તુને 
ચકાસીને ફંફોસી અને પછી મને બે કલાકની માથાકુટ પછી જવા દીધો.  



આ દરમીયાન એક પોલીસ પેલા કુતરાને થાબડતો હતો ને કહેતો હતો : ‘બૅડ ડોગ’ હવે 
આ ‘બૅડ’ એટલે ‘સા ં ’ કે ‘ખરાબ’? મને સમજ ન પડી. પરંતુ મારે રામુને શું કહેવંુ ? રામુ આમ 
તો ‘ગુડ’; પણ આમ થોડો ‘બડૅ’! બરાબર ન?ે 
 
– દય થ હરનીશ ની 

લેખક હવે સદેહે આપણી વ ચે નથી; પણ તેઓ વીપુલ હા યસાહી ય સ  ગુજરાતી 
હા યજગતને સમૃ  કરી ગયા છ.ે  

તેઓ કહેતા કે, ‘હંુ વનમાં એવાં એવાં પા ોને મ ો છુ ં કે વષ  પછી પણ તેઓ મારો 
પીછો જ નથી છોડતાં. મારા મગજમા ંતેમનું ચી , વતન, વભાવ હ  વષ થી અટવાય, અથડાય, 
મારી અડફેટ ેચડ.ે મારે એમને મારા લખેોમાં ઉતારવાં છ.ે’  

અમારા વારંવારના અતીશય ઘ ચપરોણાથી તેમણે થોડાંક પા ો વીશે લ યંુ. ‘મારા 

દા બાપ’ુ પછી ‘ યાસસાહેબ’, ‘અંધેરી નગરી અને ગંડ ુ રા ’, ‘હાવ  
વીલીય સ’, ‘એક ઈઝરાયલી’ વગેરે તેમના લેખો આ ેણીના છ.ે લખીને તેઓ પહેલા ંમન ે
મોકલતા. અમે પછી તે અમારી ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’માં કાશીત કરતા. 

આ લેખ તે પહેલાનો August 1, 2011નો લખાયેલો છ.ે આ ‘રામ’ુને તમે એક વાર વાંચો 
તો, એ મુ બઈનું એક વીશી  પા  ભલુાય ખ ં  કે? 

વહાલા હરીશભાઈની કલમને સો સલામ! 

દય થ : હરનીશ ની 
સ પક : હંસા ની - NJ-USA - Phone : +1-609-585-0861 

 

♦●♦ 

 ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ – વષઃ પંદરમું – અંકઃ 429 –June 23, 2019 
‘ ઝા ડણી’માં અ રાંકનઃ ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com 

@@@@@ 

mailto:uttamgajjar@gmail.com


Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
More than 3,63,92,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,29,25,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 10,82,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 13,11,000 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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