
ટહુકો 
–અમી કદમ યા ીક 

   
શીયાળાની હંુફાળી બપોરે સુકેતુભાઈ આરામખુરશીમાં બેસી, એક યોગીની માફક આંખો 

મ ચીન,ે રસોડામાથંી કપ–રકાબી ખખડવાની રાહ તા હતા. યા ંજ તેમની બા કની નીચે રી સા 
ઉભી રહેવાનો અવાજ સંભળાયો. કમને ખુરશીમાથંી ઉભા થઈને નીચે કોણ આ યંુ હશે તે વા 
એમણે ડોક લાંબી કરી. તરત જ પાછા ફરી બુમ પાડી, ‘અરે કીકી,  તો ખરી, કોણ આ યંુ છ?ે 
આ તો તારો ‘ટહુકો’ આ યો છ!ે’ 
  

નેપકીનથી હાથ લુંછતાં કીકીબહેન રઘવાયાં થઈ બહાર આ યા,ં ‘શું વાત કરો છો? 
દી ીથી સુલુબહેન આ યાં છ ે?’ 
  

ણે ભગવાન ેકંપાસ લઈ બના યંુ હોય તેવંુ ગોળ મોઢુ,ં કપાળમાં મોટો ચાંદલો, ભરાવદાર 
શરીર અને સુઘડતાથી પહેરેલી સાડી ઈ કોઈ કહે નહ  કે તે સાંઠ પાર કરી ગયાં છ.ે આવતાંની 
સાથે જ કીકીબહેન તેને ભેટી પ ાં ને હાથ પકડી હ ચકે બેસા ા.ં હસતાં હસતાં કીકીબહેને ચાલ ુ
કયુ, ‘કાકી તમારા આ હ ચકાનું નામ તમે ‘હાશ’ રાખો. એવી તો હાશ અનુભવાય છ ેઅહ  બેસી 
ન!ે’ 
  

સુકેતુભાઈ એક ખુરશી ખચી હ ચકા પાસે બેઠા. ‘સુલ,ુ તારી કાકીએ તા ં  નામ ‘ટહુકો’ 
પા ું જ છ.ે યારે આવે યારે કહેતી, ‘કાકી, અહ થી નીકળી ને મને થયંુ લાવ, કાકીને યા ં
‘ટહુકો’ કરતી જ . હવે આ હ ચકાનું નામ પણ ત પાડી આ યંુ!’ 
  

હસતાં હસતાં બધાએ ચા પીધી અને વાતચીત શ  થઈ. સુકેતુએ ધીમે રહીને પુ ું, 
‘સુલુબહેન, અમને તો અહ  એવી ખબર પડી હતી કે તને મલયને ઘરે ફાવતંુ નહોતંુ. તારી કાકીએ  
તને પ  લ યો હતો; કારણ એને આ ખબર મ ા પછી તારી ખુબ ચી તા એને થતી હતી.’ 



કીકીબહેન સહેજ ગ ભીર થઈ બો યા,ં ‘અરે, હ  હમણાં તો આ યાં. કંઈક સારી વાત 
કરો ન?ે એમને વધારે દ:ુખી નથી કરવા.ં’ 

 
‘કાકી, ચી તા ના કરો. હવે હંુ મઝામાં છુ.ં ખાસ તમને મળવા જ આવી છુ.ં બહુ તકલીફમાં 

હતી; પણ તમારો કાગળ વાં યા પછી મ મારા વીચારની દીશા બદલી. મને થયંુ કે આમ દુ:ખી 
રહેવા કરતા ંઆનો કંઈક ર તો કાઢુ.ં.. 

 
‘શ આતમાં મલય, મને તેને યાં રહેવા લઈ ગયો યારથી જ મન ે યાં ગમતંુ નહોતંુ. 

પર ાંતની વહુ, નવી ભાષા સમ ય નહ , જમવાનયેુ કંઈ ભાવે કે ફાવે નહ . આખો દીવસ મમા ં
બેસી રહેવાનું. કંઈ કામ નહ . માણસ કરતાં નોકરો વધારે. મલય– તીમા નોકરીએ ય; આ ષ 
અને ચી નીશાળે ય પછી હંુ શું ક ં? એ લોકો ઘરે આવે પછી પણ ‘કેમ છો? સા ં  છ?ે’ કરી, 
મોબાઈલ કે લપેટૉપમાં ડબુી ય. છોકરાઓં તેમના મમાં ટીવી જુએ. મને તો ઘણી વાર એમ 
થાય કે આ લોકોનાં શરીરનાં અભી  ભાગ ‘ટીવી–મોબાઈલ’ જ છ!ે આ ષ અને ચી તો હંુ કોઈ 
બી  હ પરથી આવી હો  તેમ મારી સાથે વતાવ કરે! 

 
‘તમારો કાગળ વાં યા પછી ધીમે ધીમે ઘરના સૌથી નાના સ ય આ ષ સાથે ભાઈબંધી 

કરી. તેની સાથે બોલ રમુ,ં તેને કુલના ગૃહકાયમાં મદદ ક ં . રમતાં રમતાં ગણીત શીખવાડુ.ં પછી 
તો અમને બ ેને ફાવી ગયંુ.  ચીને ધીમે ધીમે યાલ આ યો કે બા ‘અભણ’ નથી. 

 
‘એક દીવસ તે મારી પાસે આવી મને કહે, ‘બા, મારા ટીચરે એક જ શ દ આ યો છ ે

‘સ સેસ’(Success) અને તેના પર ચાર પાનાંનો નીબંધ લખવાનો છ.ે તમને એ વીશે કંઈ ખબર 
છ?ે’ 

 
‘મ તેને ક ું કે, તંુ રોબટ ો ટની કવીતા ‘ધ રોડ નોટ ટકેન’(The Road Not 

Taken)ની છે ી બ ેપં તીથી નીબંધની શ આત કર. પછી તેન ેમુ ાઓ પણ લખા યા ને તે મુ ા 
પર કઈ રીતે લખવંુ તેયે સમ યંુ. તે ખુશ થઈ ગઈ.  



‘બે દીવસ પછી ચી તો કુદતીકુદતી આવી અને મને કહે, ‘બા, તમે તો મહાન છો. તમને 
ખબર છ?ે મારો નીબંધ આખી શાળામાં એસે લીમાં વંચાવડા યો અને કુલના મેગેઝીનમાં તે 
છપાશે! બા, આજ ેહંુ તમન ેપગે લાગુ?ં’ બસ, આટલું જ મારે માટ ેબહુ હતંુ. 

 
‘ ચી મને પુછતી, ‘બા, તમને આટલું બધું સરસ કેવી રીતે આવડ ેછ?ે’ યારે મ એને 

સમ યંુ કે તારા પ પા અને ફોઈને હંુ શીખવાડતી અને તેમની સાથે સાથે હંુ પણ શીખી ગઈ! 
 
‘ધીમે ધીમે તીમા અને મારી વ ચે પણ અંતર ઓછુ ંથતંુ ગયંુ. એ એની ઓફીસની વાતો 

કરતી અને હસાવતી. મને હસતી ઈને એ ખુબ ખુશ થતી. ધીમે ધીમે ઘરમાં ટીવીનો ઘ ઘાટ 
ઓછો થયો. મોબાઈલ ફોન બાજુ પર મુકાયા.ં બધા સાથે બેસતાં અને આન દ કરતાં થઈ ગયાં 
છીએ. 

 
‘કાકી, તમારા કાગળની દરેક વાત મને ગમી ગઈ હતી; પણ એક વાત પશ  ગઈ : ‘મન 

મોટુ ં રાખીને સુલુબહેન, બધા સાથે ભળો અને ના ગમતી વ તુઓ તરફ યાન ન આપતાં; તેન ે
ગમતી કરવા ય ન કરો.’ બસ, આ જ વાતને લીધે આજ ે હંુ ખુશ છુ.ં કાલે મલય મને લેવા 
આવવાનો છ.ે’ 

 
‘અરે, સુલ,ુ હ  હમણાં તો આવી. દસપંદર દીવસ રહીને  ન!ે’ 
 
‘કાકા, હંુ એવંુ જ વીચારીને આવી હતી; પણ આ ષ મારા વગર રહેતો નથી અને માંદો 

પડી ગયો છ.ે કાલે સવારની લાઈટમાં જઈશ.’ 
 
‘સુલ,ુ ત જ ે વાત કરી તે તો બધા વડીલોએ સમજવા જવેી છ.ે આજના યુવાનો આ 

ગળાકાપ હરીફાઈમાં, એટલી તાણભરેલી દગી વે છ ે કે આપણે તેમને સમ ન ે આપણા 
વતાવમાં જ બદલાવ લાવવાની જ ર છ.ે બે પેઢીઓ વ ચે અંતર છ ેજ નહ ;  કોઈ અંતર હોય 
તો તે સમજણમાં છ.ે તારી માફક બધા જ ય ન કરે તો દગી વવાની મઝા પડી ય.’ 



 
સુલુબહેન તેમનો ‘ટહુકો’ મુકીને ગયાં ને કાકા–કાકી તેમની વાતો યાદ કરી મલકતા મોઢ,ે 

‘હાશ’ને ઝુલાવતાં ર ા.ં  

 
–અમી કદમ યા ીક 
લેખીકા સમપક: 
Ami Kardam Yagnik,  
9, Arti Society, Hariomnagar, Near : Science Community Centre, 
VADODRA-398023 Mob.: 9898599489  
eMail : yagnikkardam@yahoo.in  

 

સ ટે બર, 2017ના ‘અખંડ આન દ’ના અંકનાં પાન 28-29 ઉપરથી, લેખીકાની 

અનુમતી અને ‘અખડં 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.. 

♦●♦ 
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More than 3,66,44,000 Gujarati Language lovers have visited 
http://www.gujaratilexicon.com 

 
More than 1,40,26,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 
More than 10,96,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
 

More than 13,19,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 
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