
અ કુટ 
–મનહર જ.ે વૈ ણવ 

ડોરબેલ વા યો એટલે રમાબહેન વાંચતાં હતાં તે ચોપડી બાજુમાં મુકી, બાર  ં

ખોલવા ગયાં. 

‘ઓ...હો... પધારો, પધારો, મુ યા , આજ તો અમારી ઝુંપડી પાવન કરી.’ 

હવેલીના મુ યા ને નમ તે કયા. રમાબહેને વંદન કરી અદંર આવવા ક ું. 

‘બીરા .’ મુ યા ને સોફામાં બેસાડી, પોતે સામેના સોફામા ંબેઠા.ં 

‘અરે! રમાબહેન, આને તમે ઝુપંડી કહેતા હો, તો આખા અમદાવાદમા ંબધાને 

આવી ઝુંપડી મળો.’ હસતા ંહસતાં મુ યા  બો યા, ‘રમણભાઈની વીદાય પછી, તમે 

મા–દીકરાએ હજુ ‘હવેલી’ની માયા એવી ને એવી જ ળવી છ ેતે ભુકૃપા છ.ે’ 

‘કમળાબહેન’, રમાબહેને બુમ પાડી. રસોડામાંથી કમળાબહેનને બોલાવી 

મુ યા ને પાણી આપવા ક ુ ંઅને પછી કેસર–મસાલાયુ ત ગરમ દુધ તૈયાર કરવા 

જણા યંુ. 

‘અરે રમાબહેન, એવી કશી જ ર નથી. આ તો ખાસ યાદ અપાવવા આ યો કે, 

આવતે અઠવાડીયે ઠાકોર નો પાટો સવ છ,ે તો અ કુટના દશન કરવા જ ર 

આવ .’ 



‘એ તો મને યાદ છ.ે ઠાકોર નો પાટો સવ તો તેઓ હયાત હતા, યારનો 

ઉજવાય છ.ે રાહુલ નાનો હતો યારથી અમે તેને લઈને આવતા;ં પણ અમારી સાદી 
તો લેવી જ પડશે.’ 

કમળાબહેન કેસરયુ ત ગરમ દુધ ટમેા ંલઈને આ યા.ં મુ યા એ નમન કરી, દુધ 

હણ કયુ. પછી ક ું, ‘રમાબહેન, દશને આવો યારે રાહુલ, શૈલી અને નાના વયમને 

પણ લાવ .’ 

‘ચો સ.. પણ આજકાલની જનરેશનને આવી બાબતમાં આ થા ઓછી હોય; 

પણ રાહુલ ાગરો છ.ે એટલે ચો સ લઈ આવીશ.’ 

મુ યા  રવાના થયા. રમાબહેન ડો ગ મમાં સી વર ેમમાં લગાવેલી 

રમણભાઈની ત વીરને નમન કરી, રાહુલના આગમનની રાહ તાં વાચનમાં બેઠા.ં 

સાંજ ેરાહુલ અને શૈલી નાના વયમને લઈને બહારથી પરત આ યા.ં 

‘બા, કોઈ આ યંુ હતંુ?’ રાહુલે બાજુની ટીપોય પર પડલેા ં ટ ેઅને કપ–રકાબી 

ઈને પુ ું. 

‘અરે હા, હવેલીના મુ યા  આ યા હતા. આવતે અઠવાડીયે ઠાકોર નો 

પાટો સવ છ.ે તો દશન કરવા આ હ કરતા ગયા છ.ે તને અને શૈલીને પણ આવવા 

ખાસ ક ુ ંછ.ે’ 

‘મા  દશન કરવા કે કંઈક વીશેષ!’ રાહુલે હસતાં હસતાં પુ ુ.ં 



‘શું તંુયે, રાહુલ! એમ કંઈ ખાલી હાથ ેજવાય? તમે લ ના રીસે શનમાં વગર 

કવરે ઓ છો?’ મીત સાથે રમાબહેને ક ું. 

‘કાલે તંુ ઓફીસે ય યારે પાંચ હ ર ડો કરી મુ યા ને પાટો સવ નીમી  ે

આપતો આવજ.ે’ 

‘શું બા તમેય?’ રાહુલે ક ુ.ં ‘આ બધા પાટો સવની અઢળક મીઠાઈ, ફરસાણ, 

બધાંનાં પેકેટ ીમંત અને ડૉનરોને યાં જતા ંહોય છ.ે તેમાંથી ભુ યા લોકોને બટકુંય 

મળતંુ નથી. તો આવા ડોનેશનની જ ર શી? મા  મોટાઈનંુ દશન કે બીજુ ંકંઈક?’ 

‘  રાહુલ, આપણે તો તારા પ પાની પરંપરા જળવાય અને ઠાકોર નંુ આપણી 

આવકમાંથી કંઈક ઋણ ચુકવાય એ ાથી આપીએ છીએ.’ રમાબહેને પ તા કરી. 

‘સા ં  બા, હંુ આપતો આવીશ.’ રાહુલે ક ુ.ં સાંજ ેરાહુલ આ યો એટલે રમાબહેને 

પુ ુ,ં ‘રાહુલ, મુ યા ને ડોનેશન પહ ચાડી દીધું ને?’ 

‘હા, હા..., બા, પહ ચાડી દીધું. નતમ તકે રાહુલે ક ુ;ં પણ રાહુલના મનમાં 

ગડમથલ થવા લાગી. ‘બાને મ જુઠુ ંક ું, ખરેખર તો હંુ જનરલ હૉ પીટલના જનરલ 

વૉડના જ રીયાતમંદ દદ ઓમા ંદરેકને પીયા 500 રોકડા વહચી આ યો હતો.’ પછી 

વીચાયુ, ‘મ યાં કોઈ ખોટુ ંકામ કયુ છે. ખરેખર, આ જ સાચું ડોનેશન છ ેને? 

અઠવાડીયા પછી અ કુટના દશને જવાનંુ હતંુ યારે રમાબહેન તૈયાર થઈ ગયા ં

અને રાહુલને ક ુ,ં ‘ગાડી કાઢ. આપણે અ કુટનાં દશને જઈ આવીએ.’ 



રાહુલે નતમ તકે ગાડી કાઢી; પણ મનમા ં મંુઝવણ! મુ યા  પુછશે તો શો 

જવાબ દેવો તે વીચારવા લા યો.  

મા–દીકરો હવેલી પહ યાં. દશનાથ ઓની ભીડ હતી. પરંતુ ડોનરો માટ ેખાસ 

બી  દરવાજથેી એ ટીની યવ થા હતી. રમાબહેન સીધા તે દરવાજ ેઅધીકારની એ 

પહ ચી ગયા.ં મુ યા  યા ંઉપ થીત હતા. રમાબહેન તરફ યાન હતંુ; બહુ ઉ સાહ ન 

બતા યો. પણ રમાબહેને ક ું, ‘નમ તે મુ યા , યારે પડદો ખુલશે દશનનો?’ પડદો 

ખુલતાં બધા દશનાથ ઓ  ધ ાધ ી સાથ ે વે યા. મુ યા એ રમાબહેન તરફ યાન 

જ ન આ યંુ. રમાબહેનને આ ય થયંુ! આમ કેમ? દર વખતે તો મુ યા  હસતા ં

હસતાં અંદર વેશ કરાવતા, યારે આજ ેતો યાન પણ ન આ યંુ! છતાં ગમે તેમ 

દશન કરી, નીકળી ગયાં. રાહુલ મંુઝાયો છતા ં વ થતાથી ક ું, ‘બા, દશન તો થઈ ગયાં 

ને પછી મુ યા ના વતનને શા માટ ેવીચારવંુ?’ 

‘એમ નહ  રાહુલ; પણ આમ કેમ બને? ત સમયસર ડોનેશન તો મંદીરમા ં

પહ ચાડયંુ ને?’ રમાબહેને થોડી આશંકા સાથ ેપુ ું. 

‘હા, હા, બા...., પહ ચા ું ને! ચાલ, તને એનાં પણ દશન કરાવી દ .’ 

રમાબહેન ભરી નજરે વા લા યાં. મા–દીકરો ગાડીમા ંબેઠાં. રાહુલે જનરલ 

હૉિ પટલ તરફ ગાડી લીધી. યા ં પહ યા ં એટલે રમાબહેને ક ું, ‘આ તંુ યા ં લઈ 

આ યો? આ તો હૉિ પટલ છ!ે’ 



‘હા, હા, બા..., આ હૉ પીટલ જ વંત મદંીર છ,ે યાં દ:ુખી દદ ઓની સેવા 

થાય છ ે અને જ ે ઠાકોર ની સવ ે  ભ તી પૈકીની એક છ.ે’ અંદર જનરલ 

વૉડમાં પડલેા દદ ઓના પલંગ બતાવી રાહુલે ક ુ,ં ‘બા, જુઓ, આ બધાને અ કુટનો 

સાદ નથી મળતો. તેઓને જ ર છ,ે સારવાર માટનેી આથ ક મદદની. તેમને આપેલંુ 

નાનંુ ડોનેશન પણ ઠાકોર  માટ ેમોટી ઋણમુ તી બની રહેશે.’ 

‘કેટલા આ યા બધાને?’રમાબહેને મીત સાથ ેપુ ું. 

‘દરેકને 500 પીયા. ત પાંચ હ ર ક ા હતા, તે દસ જણાને આપી દીધા.’ 

રાહુલે ક ુ.ં 

‘કંજુસ કંઈનો!’ રમાબહેને હસતાં હસતા ંક ું. 

 ‘બી  દદ ઓનંુ શુ?ં આજ ે જ અ કુટના દીવસે આ બધાને પણ પીયા 

500નો સાદ આપી દેજ.ે’ 

મુ યા ના વાથ  યવહારે રમાબહેનને વા તવીકતાનંુ ભાન કરા યંુ અને પોતાના 

પુ  માટ ેતેમને માન થયંુ. 

–મનહર વૈ ણવ 
ડીસે બર, 2019ના ‘અખંડ આન દ’નાં પાન : 27-28 ઉપરથી લેખક ીની 

અનુમતીથી સાભાર..  
‘અખંડ આન દ’ના જુના અંકો મેળવી આપવા બદલ કામરેજના ‘ડૉ. બળદેવ 

ભ ત’નો ખુબ આભાર.. ..ઉ.મ.. 
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ી. મનહર જ.ે વૈ ણવ, મનન ઈ કમટૅ સ સોસાયટી, એરોડામ પાસે, 
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