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એમને ‘હરી ’ એવંુ ઉપનામ આપેલું.)                     

 ખાલી, તોય સભર 
વ.–‘હરી ’ 

  
         અમેરીકાથી આવેલી નીમુની માશીની દીકરીને સપરીવાર જમવા બોલાવવાની 

માની ઈ છા હતી. નીમુ કહે, “મા, જમણ મારે યાં રાખીએ”. 

         “તારે યાં શું કામ? મારે જ તેમને જમાડવા ઈએ ને” 

         “મા તંુ એકલી. હવે તારી ઉ મર થઈ......” 



         “નીમુ, તંુ એકની એક વાત ફરી ફરી ન કર. એ લોકો અહ  જ જમશે. 

તારાથી મદદમાં અવાય તો આવજ.ે ‘પુરણપોળી’ ને ‘બટાકાવડા’ં જ તો કરવાના ંછ!ે” 
         “મા, ‘ ીખ ડ’ મંગાવી લઈએ તો? પુરણપોળીનો તો ભારે કુથો”. 
  
         “તમને આજકાલના ં છોકરાંવને બધી કડાકુટ લાગે છ.ે કોઈ આપણે યા ં

આવે, તો ેમથી જમાડીએ નહ ? તારાથી ન થાય તો હંુ એકલી બધું કરી નાંખું તેમ છુ.ં 
પુરણપોળી એટલે શાહી જમણ કહેવાય”. 
  
         નીમુ ણતી હતી કે મા એક વાર ન ી કરે; પછી તેમાં રજમા  ફરક ન 

થઈ શકે. જમણની આગલી રાતે જ એ માને ઘરે આવી ગઈ અને સવારથી રસોઈમા ં
લાગી ગઈ. માને રા ે જરા ઠીક નહોતંુ. એટલે એને ક ું, “તંુ રસોડામાં આવતી જ 

નહ .” છતાં મા તો થોડી થોડી વારે આવીને ઈ જ જતી કે કેટલંુ થયંુ, કેવંુ થયંુ. 

ઓસામણ ચાખી યંુ. કોપરાની ચટણી ચીનીચી કરી. “આમલીની ચટણી પણ 

ઈએ” કહી પોતે બનાવી દીધી. “કચુ બરમાં ગાજરની સાથે ટામેટા-ંકાકડી પણ 

ઈએ” – કહેતાં ટામેટા ં લીધાં; પણ એટલામાં હાંફ ચઢી આવી, એટલે નીમુએ 

ક ું, “મા, હવે તંુ થોડી વાર આરામ કર, જથેી એ લોકો આવે યા ંસુધીમા ં ેશ થઈ 

જવાય. તંુ , હંુ બધું કરી નાખીશ”. 
  
         નીમુ, એ માની એકની એક દીકરી. બહુ લાડથી ઉછરેેલી. દીકરીને પણ મા 

ઉપર બહુ ેમ. માનો વભાવ ભારે આ હી. બધું એના મન માણ ેજ ઈએ. ઉ મર 
થઈ, પોતે કરી શકતી નહોતી; છતા ંપોતાની વાત છોડી શકતી નહોતી. ભારે ેમાળ. 



બી  માટ ેમરી પડ.ે નીમુ આ બધુ ં ણતી તેથી ેમથી માને સાચવી લેતી. તેને જરીકે 
ઓછુ ંન આવે, તેનંુ તે યાન રાખે. 
  
         બાપુ  ગુજરી ગયા, એટલે મા એકલી પડી ગઈ, યારે નીમુએ બહુયે ક ું 

કે, ‘મા, હવે તંુ અમારી સાથે રહે;’ પણ મા ન માની. દસ વરસ એકલી જ રહી, તેવામાં 
તેને હાટ એટકૅ આ યો. પ દર દીવસ હૉ પીટલમાં રહેવંુ પ ું. હૉ પીટલમાંથી 
બારોબાર નીમુ એને પોતાને ઘેર લઈ ગઈ. દીકરી, જમાઈ અને દૌહી ી પ કીએ બહુ 
ેમથી એની સેવા-ચાકરી કરી; પણ બે મહીના પછી યારે હરતી-ફરતી થઈ, યારે 

માએ પોતાને યાં જવાની રટ લીધી. છવેટ ેનીમુના ઘરની ન ક પાંચ મીનીટના જ ર તે 
એક જ યા મળી ગઈ. યા ંમા એકલી રહેવા લાગી. નીમુ લગભગ રોજ ખબર કાઢી 
જતી. 
  
         મહેમાનો આ યા. જમણથી ખુબ ખુશ થઈ ગયા. એકેએક વાનગી વાદી  

બની હતી. મા કહેતી રહી, ‘બધું મારી નીમુએ જ બના યંુ છ,ે હંુ તો કાઈં કરી શકી 

નથી.’ 
         “પણ મા, એ બધુ ંશીખ યંુ કોણ?ે” નીમુ હેતથી બોલી. માની આંખ ભરાઈ 

આવી. 
  
         મહેમાનો ગયા. મા-દીકરી જરા આડાં પ ાં, યા ંતો પ કી આવી. ‘મ મી, 

તંુ નાટક માટ ેમને તૈયાર કરવાની હતી ને?’ 
         ‘બેટા હવે કાલે, આજ ેવહેલી સવારથી કામ કરીને, હંુ બહુ થાકી ગઈ છુ.ં’ 

         પ કી પગ પછાડતી બોલી, ‘રોજ કાલ કાલ ક ા કરે છ.ે’ 



         મા સફાળી બેઠી થઈ ગઈ. પ કીને પાસે લઈ ેમથી પુ ું, ‘બોલ, દીકરા 

તારે શું કરવાનુ છ?ે’ 
         ‘અમારી કુલમા ંનાટક છ.ે તેમા ંમારે ‘પેશવાઈ જમાનાની મા’ બનવાનંુ છ.ે 

સાડી ને માથે અ બોડો.’ 
         ‘અરે, એટલામાં શુ?ં હંુ તને તૈયાર કરી દ !’ 

         પ કીને બેસાડીને, મા વાળ ઓળવા લાગી. કાપેલા વાળનો અ બોડો લેવો 

અઘરો હોય છ;ે પર તુ માએ ભારે કરામતથી ખા સો મો ો મઝાનો અ બોડો વાળી 
આ યો. વ ચે વાળ તણાતા ં પ કીએ ફરીયાદ કરી, ‘મોટી મ મી, બહુ તણાય છ!ે’ તો 

માએ ટપલી મારી ક ુ,ં ‘બુમો ના પાડીશ. તા યા વીના તો અ બોડો છુટી ય.’ 

         નીમુ હસી પડી. ‘પ કુડી, મોટી મ મી મને પણ આવી જ રીતે ટપલી મારીને 

વઢતી.’ 
         મા પણ હસતાં હસતાં બોલી, ‘આ દીકરી તો ડાહી છ.ે તંુ તો વાળ 

ઓળાવતાં યારેય આટલી શા ત બેસતી નહોતી.’ 
  
         મા-દીકરીએ ઘડીભર મીઠો ભુતકાળ માણી લીધો. 

         માએ કબાટમાંથી જુના વખતની નવ વારી સાડી કાઢી. ‘આ સાડી મારા ં

સાસુ ની છ’ે કહી પ કીને પહેરાવી. બની-ઠનીને પ કી અરીસા સામે ઉભી રહી અને 

નાચી ઉઠી! ‘મોટી મ મી, નાટકને દીવસે હંુ અહ  જ આવીશ. તમારે જ મને તૈયાર 

કરવાની.’ 
  



         નીમુ આ બધું તી હતી. માએ કેટલા ઉ સાહથી આ બધુ ંકયુ! થાક-બાક 

યાંય જતો ર ો, ખબરેય ન પડી. કેટલી ફુ ીત થઈ ગઈ! પોતે નકામી નથી થઈ 
ગઈ, હ  બી ને પોતાને જ ર છ,ે પોતે કાઈંક ઉપયોગી થઈ શકે છ;ે એવો અહેસાસ 
માણસમાં કેટલંુ મ પુરી ય છ ે! મુળમાં, ‘ખાલીપો’ દુર થવો ઈએ. અને નીમુના 
ચી માં ઝબકારો થયો. 
         ‘મા, મને ‘રવાના લાડ’ુ બનાવતા શીખવીશ? મારાથી તારા જવેા થતા જ 

નથી!’ 
         ‘હા કેમ નહ ?’ કહીને માએ એ જ ઉ સાહથી શું શું લાવવંુ તેની વીગતવાર 

સુચના આપી. 

         ઘરે પાછા ફરતા ં નીમુ એ જ વીચારતી રહી કે, માને ફુ ીત રાખવા 
માટ ેકાયમ કાંઈ ને કાંઈ કામ કાઢતા રહેવંુ. 
વ.–‘હરી ’  

(‘ ી માલતી દામલે’ની ‘મરાઠી’ વાતાને આધારે)  (વીણેલાં ફુલ : ભાગ-

11, પાના ં31-32 ઉપરથી સાભાર…..‘આ વાતાનંુ મુળ શીષક ‘ખાલીપો’ છ.ે 

..ઉ.મ..) 
(આવી વાતાઓનો ‘ખ નો’ એટલે પુ તીકાઓ ‘વીણેલાં ફુલ’ના ભાગો 1થી 

18, જમેાં ‘હરી ’ બહેનોની વાતાઓ સંઘરાયેલી છ.ે દરેક ભાગમા ં33 વાતાઓ. 

દરેક ભાગની કીમત પીયા 40. બી  2 ભાગો એટલે ‘તપણ’ ભાગ 1 અને 2 જમેાં 

બહેન ‘આશા વીરે ’ની વાતાઓ સમાયેલી છ.ે દરેક ભાગમાં 40 વાતાઓ અને 

તેની કીમત પીયા 60 છ.ે ભારતના વાચકને તે બધી જ 20 પુ તીકાઓ મા  720 



પીયામા ંમળી શકે છ.ે. તે માટ ેલખો નીચેને સરનામે : ‘ભુમીપુ ’ કાયાલય, હ ગળાજ 

માતાની વાડી, હુજરાતપાગા, વડોદરા–390 001-INDIA) Phone : 0265 - 
243 7957) 

♦●♦ 

આવી ટચુકડી વાતાઓની ઈ.બુક 

તમને આવી નાનકડી, મા  750 શ દોની મયાદામાં રચાયેલી વાતાઓ વાંચવાનો શોખ  
હોય, તો તમારે માટ ેએક શુભ સમાચાર છ.ે 2005થી કાશીત થતી આ ‘સ ડ ે
ઈ.મહેફીલ’માં આવી વાતાઓ, બહુ વખાણાઈ અને વીશેષ આદર પણ પામી છ.ે  

અમે તેવી પચીસ વાતાની એક પકડી ઈ.બકુ બનાવી છ.ે. તમને તે વા–વાંચવાનો 
ઉમળકો થાય તો, તમા ં  પુ ં  નામ, સરનામંુ અને કૉ ટે ટ નંબર લખીને જ,  

મને ઈ.મેલ લખ .. (વૉટસેપ મારફત તે મોકલી શકાય તેમ નથી તેથી..)  
તમને તે મોકલી આપીશ.. ..ઉ મ.મધુ ગ ર..   uttamgajjar@gmail.com 
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