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સળી નહ ; સાવરણી 
–બીરેન કોઠારી 

.1. 
વૉ સએપ ુપ: અપના બે  ડ બ યે ...  
  

કેટલીક શોધો જમાનાથી આગળ હોય છ,ે એમ કેટલીક શોધો જમાનાથી પાછળ હોય છ.ે 
વૉ સએપ આ ેણીમાં આવે. અં ે ના શાસનકાળ દરમીયાન વૉ સએપ હોત તો આટઆટલા ં
જુ મોસીતમ અને નહાની થયાં હોત? કેટકેટલાં વૉ સએપ ુપ બ યા ંહોત અને તેની પર રોજ 
અં ે ની વી ના સંદશેાઓ એ હદ ે ફોરવડ થયા હોત કે, તેઓ સીધા ીટનભેગા થઈ ગયા 
હોત. એથી પહેલાંના રામાયણયુગમાં વૉ સએપ ુપ હોત તો, ભગવાન રામની ઓળખ ‘મયાદા 
પુ ષો મ’ને બદલે ‘અયો યાવાહીની’ના ‘એડમીન’ તરીકેની હોત. હનુમાન  ‘રામભ ત’ને બદલ ે
‘વાનરસેના’ના ‘એડમીન’ તરીકે પુ તા હોત.  

વૉ સએપ ુપના સંચાલકને ‘એડમીન’ કહે છ.ે એડમીનનો દબદબો કોઈ કંપનીના 
સી.ઈ.ઓ. જવેો તેના મનમાં હોય છ.ે કોઈ પણ લાયકાત ન હોવી એ એડમીન બનવાની મુ ય 
લાયકાત ગણાય છ.ે કેટલાક તો લ  કે નોકરી માટનેા પોતાના બાયોડટેામાં પણ પોતે કેટલા ુપના 
એડમીન છ ેતે ગૌરવભેર જણાવે છ.ે તેના પરથી કહી શકાય કે વૉ સએપ ુપ થકી બેરોજગારોને 
આવક ભલે ન મળી; છતાં રોજગાર અવ ય ા  થયો છ.ે 

વૉ સએપ ુપ એવંુ સંગઠન છ ે કે જનેે બનાવવા માટ ેકોઈ પણ તના ‘શપથ’ લેવાની 
જ ર નથી. દરેક સંગઠનની જમે તેમાં સામલે હોય એવા સૌને લાગે છ ે કે પોતાનું ુપ કોઈ 
‘ ાંતીકારી’ સંગઠનથી કમ નથી. પણ એ સીવાયનાને તે ‘ ાસવાદી’ સંગઠન સમું ભાસે છ,ે તે જુદી 
વાત છ.ે વૉ સએપ વાપરનાર ‘અપરી હવૃ ી’ ધરાવે છ.ે પોતાની પાસે આવતા ‘લોભામણા’, 
‘ઉપયોગી’ અને ‘આકષક’ સંદેશાઓન ેસંઘરી રાખવાને બદલે તે ‘બહુજનહીતાય’ આગળ ધકેલ ે
છ,ે જનેે ‘ફોરવડ કરવંુ’ કહેવાય છ.ે કેટલાક લોકો અપરી હવૃ ી ધરાવવાની સાથોસાથ ‘ની: પૃહી’ 
પણ હોય છ.ે પોતાને મળેલા સંદેશા સામે નજર સુ ધાં ના યા વીના, પોતે ‘બેકવડ’ રહેવાનો 



ખમી વીક પ વીકારીને પણ, તેઓ તેને ફોરવડ કરી દે છ.ે આવા ‘કમયોગી’ઓની ‘ની કામ 
કમઠતા’ તેમને ુપ બનાવવા ેરે છ.ે  

સાગરમાં યારે, યાં અને કેટલી મા ામાં ભરતી કે ઓટ આવશે એનું અનુમાન કરી શકાય 
છ.ે પણ વૉ સએપ પુ યારે, કોનું તેમ જ કયા નીમી ે બનશે અને શાથી, શી રીતે વીખેરાઈ જશે 
એનું અનુમાન હ  સુધી કોઈ કરી શ યંુ નથી. વૉ સએપના ુપની વનતરાહ એકકોષી વ 
‘અમીબા’ની યાદ અપાવે છ.ે દરેક વીભા ત અમીબા એક વતં  વ બને છ,ે એમ એક 

ુપમાંથી છુટા પડલેા કેટલાક સ યો, નવંુ ુપ બનાવે છ.ે તેમાંથી વીભા ત થયેલા અમુક સ યો, 
વળી વધુ એક ુપ બનાવે છ.ે  

જ ે ય તીને ઓળખતાં વરસો લાગે એવી ય તી વૉ સએપ ુપની સ ય બનતાં કલાકોમા ં
ઓળખી લેવાય છ.ે આમ, વૉ સએપ સમય વેડફતંુ નહ ; પણ સમય બચાવતંુ મા યમ છ.ે 
(પાન:192, 193) 
 
.2. 
પાડોશી: તુ ધર કા ખ કરેગા, મેરા સાયા સાથ હોગા...  

 
સગાંવહાલાંઓની પસંદગી આપણા હાથમાં હોતી નથી. આવંુ જ પાડોશીઓ માટ ેપણ કહી 

શકાય. ‘પહેલો સગો પાડોશી’ જવેી કહેવત આ કારણે જ પડી હશ.ે  
પાડોશીઓના સ  ગણુોને ઓળખવા તે કોઈના પાડોશી બનવંુ પુરતંુ છ.ે તેઓ હંમેશા ં

બાજુવાળાના હીતે છુ હોય છ.ે બાજુવાળાનું નુકસાન ‘પોતાને કારણ’ે થાય તો તેમને ખરા દીલથી 
દુ:ખ થાય છ ેઅને ‘બી થી’ થયંુ હોય તો તેઓ ‘સો ટચનો રા પો’ અનભુવે છ.ે બાજુવાળાના 
મકાનના પાછલા ભાગમાં ‘બ બ’ ચાલુ રહી ગયો હોય તો તેના અજવાળે પોતાની ચોકડીમા ં
વાસણ ઘસી લીધા પછી, વીના વીલંબે તેઓ મકાનમાલીકને ણ કરે છ.ે બાજુવાળાના આંગણામાં 
રોપાયેલાં વૃ ો ઈને તેઓ અતીશય આનંદ પામે છ.ે તેઓ ઈ છ ેછ ેકે એ વૃ નો છાયંો અને ફળ 
તેમને મળે અને તેનાં પાંદડાં મકાનમાલીકના ઘર આગળ ખરે.  



ઘણા સ ન પાડોશીઓ હે પલાઈનની જમે મદદ કરવા અ યંત ત પર હોય છ.ે ‘અડધી 
રાતે’ કામ પડ ેતો તેમન ેજગાડી શકાય.  કે, ‘આખા દીવસ’ દરમીયાન કામ પડ ે યારે તેઓ 
દેખાતા નથી. આનું કારણ એટલું જ કે દુનીયાના કોઈ ને કોઈ ખુણે અડધી રાત ચાલતી હોય છ.ે  

‘સારા પાડોશી’ઓ હોય તો સલામતી માટ ે ‘સી.સી.ટી.વી. કેમેરા’ મુકાવવાની જ ર પડતી 
નથી. આસપાસના ઘરોમા,ં કયા સમયે, કોણ, કોની સાથ,ે કયા વાહનમાં આ યંુ કે ગયંુ એ બધા પર 
તેઓ નજર રાખ ેછ ેઅને સી.સી.ટી.વી. કેમરેાની જમે જ આવનાર કે જનારને તેની ણ થતી 
નથી. 

કેટલાક પાડોશીઓ ‘અભીનયના ની ણાત’ હોય છ.ે તેઓ પારસી રંગમંચની 
અભીનયશૈલીને અનુસરે છ.ે તેઓ કાનમાં વાત કરે તો પણ, બાજુવાળાને તે સંભળાય એની કાળ  
લે છ ેઅને અંદરોઅંદર ઝઘડવા જવેાં રો ંદા કાય  તેઓ નીચા અવાજ ેનીપટાવી દે છ.ે  

કેટલાક પાડોશીઓ બાજુવાળાને ખાતર, વી ાનના નીયમને પડકારવા પણ સ  હોય છ.ે 
પવન કોઈ પણ દીશામાં ફંુકાતો હોય, પોતાના આંગણાનો સુકો કચરો ઉડીને બાજુવાળાના આંગણા 
તરફ જ ય, એ રીતે તેઓ પવનને નાથે છ.ે વદયાનું પુ ય ા  થાય એ માટ,ે તેઓ પોતાના 
ઘરના વધેલા ખોરાક યે આસ તી રા યા વીના, તેને બાજુવાળાના ઘર આગળ યાગ ેછ,ે જથેી 
રખડતી ગાયો અને કુતરાના આશીવાદ બાજુવાળાને મળે. 

કોઈ સામુહીક કાય મ માટ ે ફાળો ઉઘરાવવાનો થાય યારે ઘણા પાડોશીઓ દીવાળીમાં 
ફોડાતી ‘કોઠી’ જવેા બની ય છ.ે તેઓ ખરે ટાણે ‘આડા ફાટ’ે છ.ે સોસાયટી માટ ે ફાળો 
ઉઘરાવવા આવનાર સમ  તેઓ પે ટમ કૌભાડં કે બોફોસ કૌભાંડનો પણ હીસાબ માગી શકે છ.ે  

પોતાની તને આદશ નાગરીક માનતા મકાનમાલીકે એ ન ભુલવંુ ઈએ કે તે પણ કોઈનો 
પાડોશી છ.ે (પાન:04, 05) 
 
.3. 
મહેફીલ-એ-ગુજરાત: પીનેવાલ  કો પીને કા ‘ઠીકાના’ ચાહીયે... 
 

‘મકાન કોનરમાં છ?ે’, ‘વોશ બેસીન કેટલા છ?ે’, ‘બાથ મ-સંડાસ એટે ડ છ?ે’, 
‘પાડોશીઓ કેવા છ?ે’  



રખે કોઈ ધારી લે કે આવા સવાલો પછુનારને મકાન ખરીદવાનું હશ.ે ગુજરાતમાં શુભ 
સંગે ‘સમહુ મ પાન’નો રીવાજ છ;ે પણ એ ‘ભૌગોલીક ગુનો’ બનતો હોવાથી ચોરીછુપી કરવંુ 

પડ ેછ.ે તેથી આવો કાય મ યાં ગોઠવાતો હોય એ ઘર બાબતે આવા ો પુછવામાં આવે છ.ે  
નીધારીત થળે કાય મ એ રીતે આરંભાય છ,ે ણે કોઈ ‘કમા  ડો ઓપરેશન’ હાથ 

ધરવાનું હોય. સમી સાંજ ે એક પછી એક વાહનો આવવા માડં ે અને આગંતુકો ઝાપંો ખોલીન ે
ગુપચુપ વેશતા ય એટલે અનભુવી પાડોશીઓ સમ  ય છ ેકે બાજુના ઘરે ‘ ો ામ’ છ.ે  

ના તાનાં પાઉચનાં કચડ કચડ અવાજ, શેકાતા પાપડની સુગંધ, મરી ભભરાવેલી બોઈ ડ 
ડાની ચીરીઓ, સીગારેટના ધમુાડાને કારણે આવા ઘરમાં પણ ‘ભ તીભાવ’નો માહોલ રચાઈ 
ય છ.ે બ ે થળોમાં ફરક ‘તી તા’નો નહ ; કેવળ ‘સા ય’નો હોય છ.ે  

ઘરનાં અ ય સ યોની ગેરહાજરીમાં આ કાય મ સામા યપણ ેયો તો હોવાથી યજમાનન ે
સતત ઉચાટ રહે છ ે કે આમં ીતોને ઓછુ ંતો નહ  આવે ને! આ મનો થીતીમાં તે ચ પુ, ખાલી 
ડીશ, યાલા, લ બુ, બોટલ ઓપનર જવેી ચી  એકની જ ર હોય યાં બે-ચાર હાજર કરી દે છ.ે 
અલબ , આમં ીતો અજુનની જમે ‘લ યવેધી’ હોય છ.ે   

સમ  જુથમાં એક ય તીનું થાન ‘ધમરાજ’ જવંુે હોય છ,ે જનેા યવહારપાલનમાં સૌન ે
વી ાસ હોય. ‘પેગ’ તૈયાર કરવાની જવાબદારી એકમતે તેને સ પાય છ.ે આ યુધી ીર ઘડીભર 
‘રામાનુજન’ બનીન ે બાટલીમાંના વાહીના જ થાનો યાલા તેમ જ પેગની સં યા વડ ે મનોમન 
ભાગાકાર કરે છ.ે પછી તે સમાન ધોરણ ેવહચણી શ  કરે છ.ે ‘મુ ય વાહી’ પીરસાઈ ગયા પછી 
સૌ સુલભતા મુજબ ‘પાણી, સોડા કે બરફ’ ઉમેરે છ.ે  

કેટલાક સાહસીકો ‘નીટ’નો, તો અમુક ભ તજનો ‘તુલસીપાન’નો પણ આ હ રાખે છ.ે 
આવા જુથમાં એકાદ બે ‘વીર તવીરો’ એવા હોય છ ેકે જઓે મ પાન ન કરતા હોય. તેમનું મુ ય 
લ  ‘મ ચ ગ’ની વાનગીઓનો ‘ભ ’ હોય છ.ે મ નીષેધ તેઓ એટલી ઢતાથી પાળે છ ેકે મ ને 
લીધે નહ ; પણ મ ચ ગના અતીરેકથી પેટ બગાડી બેસે છ.ે પહેલા રાઉ  ડ પછી બી  રાઉ  ડમાં 
‘સમાનતા’ને ધોરણે નહ ; પણ ‘ મતા’ને ધોરણે વહચણી થાય છ.ે આ દૌર દરમીયાન ‘અભીનય, 
ગાયન, નતન’ની અનેક ‘છુપાયેલી તીભાઓ’ ઝળકી ઉઠ ેછ,ે જઓે વારંવાર એ સાબીત કરવા 
ય ન કરે છ ે કે પોતે ‘નોમલ’ છ.ે હસતંુ મ  રાખતા યજમાનને ફીકર એ વાતની હોય છ ે કે 

મહેફીલમાં યાંક ‘ વ છતા અભીયાન’ ન આદરવંુ પડ.ે છે ે જમેતેમ છુટા પડતી વખતે સૌ બી  



કાય મ ગુજરાતની બહાર ગોઠવવાનું ન ી કરે છ;ે પણ પછી યાદ આવે છ ે કે ગુજરાતમાં જ ે
‘કીક’ આવે છ ેએવી ‘કીક’ બહાર પીવામાં નથી આવતી. (પાન:82, 83) 
 
 
.4. 
કોઈ પણ નામે લખ  કંકોતરી 

 
આપણે યાં ચોમાસંુ પતે એટલે ‘રોગચાળો’, યાર પછી ‘તહેવારચાળો’ અને એ પુરો થતા ં

‘લ ચાળો’ ફાટી નીકળે છ.ે લ ચાળાનું પહેલુ ં લ ણ છ ે ‘કંકોતરી.’ બ-ેચારપાનાંની કંકોતરી 
‘સમાજવી ાનના આખા પા પુ તક’ની ગરજ સારે છ.ે  

પહેલાં કંકોતરી આછા રંગના કાગળમા,ં લાલ અ રે સીધીસાદી ડીઝાઈનમાં છપાતી. ‘લાલ 
રંગ’, કુંવારાઓના મતે ‘શભુ’નો અને પરણેલાઓના મતે લોહીયાળ ‘યુ ’નો તીક હતો. હવે 
કંકોતરી લીલા, ભુરા, ંબલી, ક થાઈ જવેા ઘેરા રંગોમાં વા મળે છ,ે જ ેદશાવે છ ેકે લ ની 
સમ યા પણ ‘ઘેરી’ બની છ.ે ઘેરા કાગળ પરનું લખાણ ‘ પેરી’ કે ‘સોનેરી’ અ રે છપાય તો જ 
એ વાંચી શકાય. લ  પછી વરક યાનું નામ ઈતીહાસમાં અકારણ કે સકારણ સોનેરી અ રે 
લખાય યારે ખ ં ; પણ  લ  અગાઉ કંકોતરીમાં તેમનાં નામ સોનેરી અ રે અવ ય લખાઈ ય 
છ.ે  

પોતાને કનડતા ંઅની  ત વોને ઠકેાણે પાડવા તેમ જ આવક વધારવા માટ ેપરીવારજનો 
કયા ‘ઈ દેવ’ને પુજ ેછ ેએ કંકોતરી થકી ણવા મળે છ.ે ઈ દેવની આરાધનાથી થતી પરીવારની 
આવક કયા ‘ધમગુ ’ તાણી ય છ,ે એ પણ ણી શકાય છ.ે આમં ણ આપનાર તરીકે કુટુબંના 
ચોથી પેઢીના ‘દાદામહ’નું નામ ‘પરીવાર મે’ નહ ; ‘પરીવારકલહ’ સુચવે છ.ે એ દશાવે છ ેકે આ 
કુટુબંની વતમાન પેઢીમાં કોઈ સ મા ય વડીલ નથી, જનેા નામે આમં ણ પાઠવી શકાય. કંકોતરી 
ારા યાલ આવે કે માબાપ સંતાનોને ભણાવવાનો આ હ એટલા માટ ે રાખે છ ે કે સંતાનોની 

‘ડી ી’ કંકોતરીમાં લખી શકાય. પ ીમના દેશોમાં થાયી થનારનાં નામની પાછળ ‘ક સમાં દેશનુ ં
નામ’ કંકોતરીમાં લખવામાં આવે છ,ે યારે પુવના કે અ ય દેશોમાં થાયી થનારના દેશનું નામ 
લખાતંુ નથી.  



કંકોતરીનું મુ ય લખાણ એકદમ સાહી યીક અને અન ય હોય એમ સૌ ઈ છ ેછ.ે અલબ ,  
આ લખાણને ‘લોકસાહી ય’ સાથે સરખાવી શકાય, કેમ કે, તેના સજક વીશે કશી માહીતી હોતી 
નથી. કંકોતરી છાપનાર પાસે ‘અન ય’ લખાણો ધરાવતા તૈયાર નમુનાઓનું આ બમ હોય છ.ે ઘણા 
સાહી ય ેમી વો, અનેક કંકોતરીમાથંી થોડુ ંથોડુ ંલખાણ ચંુટીન,ે મૌલીક સજન કયુ હોવાનો અન ે
સાહી યકાર બ યાનો સંતોષ લે છ.ે લખાણની નીચે મુકાયેલી ‘દશનાભીલાષી’ઓના નામની ‘યાદી’ 
કોઈ બૅ  કના ‘ડીફૉ ટરો’ની યાદી જટેલી લાંબી હોય છ.ે એ બતાવે છ ેકે કુટુબંમાં કેટલા બધા લોકો 
‘ખોટુ ંલાગવાને પા ’ છ.ે  

સામા ય સં ગોમાં બાળક બોલતાં ‘તોતડાતંુ’ હોય તો ચ તાનો વીષય બને છ.ે પણ 
કંકોતરીમાં ‘તોતડાયેલી બોલી’ લખીને આમં ણ આપતંુ બાળક ‘ગૌરવ પ’ ગણાય છ.ે  

ગુજરાતીઓ ‘આંકડા ીય’ હોવાની મા યતા કંકોતરી માટ ે પણ સાચી છ.ે ભોજનના 
સમયના ‘આંકડા’ અને દીવસના ‘શ દ’ સીવાય લોકો ભા યે જ કશું વાંચે છ.ે  

અનેક ‘ઉ મ કૃતી’ઓની જમે કંકોતરી પણ છવેટ ે‘પ તી’ને હવાલે થાય છ.ે 
 

–બીરેન કોઠારી  
સજક સ પક: 
Biren Kothari, A/403, Saurabh Park, B/h Samta Flats,Subhanpura, 
Vadodara-390 023. Phone:+91 265 239 3895  Mobile: +91 98987 89675  
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‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ માટ ેપોતાનું પુ તક ‘સળી નહી; સાવરણી’( કાશક :‘સાથક કાશન’, 3, 

રામવન લે સ, દીલીપ ધોળકીયા માગ, 67, નેહ  પાક, વ ાપરુ, અમદાવાદ–380 015–



eMail : spguj2013@gmail.com  Website : http://saarthakprakashan.com/  
થમ આવૃ ી : એ ીલ, 2019 પાનાં : 244 મુ ય : પીયા : 290) મને મોકલવા બદલ 
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
 

More than 3,68,35,000 Gujarati Language lovers have visited 
http://www.gujaratilexicon.com 

 
More than 1,47,43,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 
More than 11,09,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
 

More than 13,23,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 
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તમને થશ ે: કેમ આ છે ું પેજ અહ  મુ યંુ હશ?ે  
સાચંુ કહે , તમે ચી માંનું લખાણ જ મા  વાં યંુ ન?ે  

વા તવમાં પહેલું અને છે ું ટાઈટલ વતં  નથી;  
પણ એ બ ે મળીને એક આખું ચી  બનાવે છ.ે  



થમ ટાઈટલમાં તા,ં એક કીડી ફુલ  
જવેી કોઈ વ તુને ‘સળી’ કરી રહી હોય  

અને બી  તેને ઉ કેરી રહી હોય એમ લાગે છ.ે   
પણ એ ‘ફુલ’નું રહ ય આમ આખું ચી  ઈએ યારે ખુલે છ.ે   

લેખક આ ચી માંયે ‘સળી કરવાનંુ’ ચુ યા નથી 
તેની તમને ખાતરી થશ.ે તો જુઓ નીચે : 

(અને હ  આખી સાવરણી તો બાજુમાં જ પડી છ!ે પુ તકમાં 115 જટેલી રચનાઓ છ.ે) 
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