
પહેલો સગો પાડોશી 
સ્વ. હરનીશ જાની 

 
અમે ન્યુયૉર્ક શહેરમાાં ઘર ખરીદ્ુાં અને ઈન્ડીયન તરીરે્ સારી છાપ પડ ેએ હેતથુી, અમ ે

અમારા ઘરની આજુબાજુનાાં બે ઘરો અન ેરસ્તાની સામેનાાં બે ઘરોના પાડોશીઓને વાઈન અન ે
ચીઝ માટ ેઆમાંત્ર્યા. આપણાાં ચા–પાણી જ સમજોન!ે મારી પત્ની હાંસાએ સાથે મોળાાં સમોસાાં અન ે
પાતરાાં પણ રાખયાાં. તમ ેમાનશો એ ચાર ઘરોના માલીર્ો વરસોથી ત્યાાં રહેતા હતાાં; પણ એર્મેર્ના 
ઘરમાાં ર્દી ગયા નહોતા. તેમને એર્મેર્ સાથે બહારથી જ ‘હાય–હેલો’નો સાંબાંધ હતો. અમે તેમને 

એર્મેર્ સાથે બોલતા ર્યાક. પરાં તુ પાડોશી સાથે બોલવાની ટવે તો અમદાવાદથી જ ચાલુ થઈ હતી. 
જ્યારે પાડોશીની વાતો નીર્ળે છ ેત્યારે મન ેમારા પહેલા પાડોશીઓ અચુર્ યાદ આવે છ.ે  

સારા પાડોશી મળવા એ નસીબની વાત છ.ે સુખી જીવનનો આધાર પાડોશ પર છ.ે ભલેન ે
લાફીંગ ક્લબમાાં જાવ રે્ યોગના આસનો ર્રો; પરાં તુ પાડોશી જો સારો નહીં હોય તો સખુી થવાના 
બધા પ્રયત્નો વ્યથક જવાના અને એ માનસીર્ ત્રાસ તમને તાંદુરસ્ત નહીં જ થવા દે. બધાને સારા 
પાડોશી મળે એમ બનતુાં નથી. એ લગ્ન જવેી વાત છ.ે લગ્નમાાં તો છુટા થવાય; પરાં તુ સસ્તા 
ભાડાનુાં ઘર ર્ાાંઈ રસ્તામાાં નથી પડ્ુાં. આમ જોઈએ તો પાડોશી તો બધા સારા જ હોય છ.ે જવેા 
આપણ ેતેવા આપણા પાડોશી. પરાં તુ એમ ન પણ બને, જો  તમારો પાડોશી, તમારો મર્ાનમાલીર્ 

હોય, તો પછી આવી બન્યુાં. આવી પરીસ્થીતીમાાં તો એર્લા તમારે જ તમારા પાડોશીને ખુશ 
રાખવાની ર્સરત ર્રવી પડ.ે જ્યારે પાડોશીઓ મર્ાનમાલીર્ અન ેભાડતુના સાંબાંધ ે જોડાય છ,ે 
ત્યારે ભાડતેુ બીચારાએ ‘પાડોશીધમક’ ભુલી જઈન ે‘ભાડતુધમક’ પાળવાનો. 

અમે નવા પરણેલાાં હતાાં ત્યારે અમદાવાદમાાં મણીનગરની એર્ સોસાયટીમાાં પહેલુાં ઘર 
માાંડ્ુાં હતુાં. આ એ જમાનાની વાત છ ેરે્ જ્યારે ફ્લટે બધા મુાંબઈમાાં  હતા અન ેસોસાયટીઓ બધી 
અમદાવાદમાાં હતી. એર્ રીટાયડક ર્ાર્ા અને ર્ાર્ીના ઘરમાાં અમે અમારાં  નવુાં ઘર માાંડ્ુાં હતુાં. 
એમના બાંગલાના પાછળના ભાગમાાં એમના એર્ રમમાાં અમે દીવસ ે‘દીવાનખાનુાં’ બનાવતા અન ેતે 
જ દીવાનખાનાને રાતે અમારો ‘બેડરમ’ બનાવતા. ર્ોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો તે નીચે જમીન 

પરની પથારીમાાં સુએ. એટલે અમારા પલાંગ પરથી નીચે જોઈએ તો ‘ગેસ્ટરમ’ દેખાય. ર્ાર્ાના 



‘બાથરમ’માાં, અમે અમારાં  ‘ર્ીચન’ બનાવ્યુાં હતુાં. જ્યારે નહાવુાં હોય ત્યારે ર્ીચનને, બાથરમમાાં 
ફેરવી નાખતા. 

હવે આ મગનર્ાર્ા અને શાાંતાર્ાર્ી અમારા પાડોશી. એ પાછા અમારા મર્ાનમાલીર્. 
અમારા આ પાડોશીનાાં પરાક્રમ ઓછાાં નહોતાાં. એમના મર્ાનમાાં રહેવા ગયાને પહેલે જ અઠવાડીયે 
મેં મારી મીલમાાં ર્ામ ર્રતા એર્ પપેર વેચતા છોર્રા પ્રવીણ પાસ ે પપેર ચાલુ ર્રાવ્યુાં. વહેલી 

સવારે પ્રવીણ ‘ગુજરાત સમાચાર’ અમારી બારીમાાંથી નાખી જાય. સાત વાગ્યે ચા સાથે પેપર 
વાાંચીને હુાં  મીલમાાં નોર્રી પર જાઉં. આમ થોડો વખત ચાલયુાં. તેમાાં એર્ દીવસ ેબારીમાાંથી પેપર ન 
પડ્ુાં. પરાં તુ જ્યારે ઉઠીને બહારનુાં બારણાં ખોલયુાં, ત્યારે જોયુાં તો પેપર ત્યાાં પડ્ુાં હતુાં. ઉપર 
પાણીના છાાંટા પણ હતા. તે દીવસ ેતો હશ,ે ર્હીન ેવાત પતાવી. બીજ ેદીવસ ેપણ પેપર ત્યાાં મળ્ુાં. 
તે દીવસ ેમારે પ્રવીણને ર્હેવુાં પડ્ુાં રે્, ‘ભાઈ, પપેર બારીમાાંથી નાખ. આવ ાં ચ ાંથાયેલ ાં છાપ ાં ન લાવ.’ 
પ્રવીણ ર્હે રે્, ‘એ તો તમારા મકાનમાલીકે મને કહ્ ાં છ ેકે મારે છાપ ાં પહેલાાં તેમને ઘરે નાખવ ાં.’ 
‘અલ્યા, છાપ ાં મારાં  અન ેપાડોશી તને ઓડડર કરે?  છાપ ાં તો મારે તયાાં જ નાખવાન ાં.’ 

 બીજ ેદીવસ ેછાપુાં બારીમાાંથી મારા રમમાાં પડ્ુાં. હુાં એનો આનાંદ અનુભવુાં, તે પહેલાાં તો 

આગલા બારણામાાંથી ર્ાર્ા પ્રવેશ્યા. સાથે હતો પ્રવીણ. હુાં મારાં  આશ્ચયક વ્યર્ત ર્રાં  તે પહેલાાં ર્ાર્ાએ 
ચાલુ ર્યુું, ‘આ બે પૈસાનો પેપરવાળો, મારે તયાાં પપેર નાખવાની ના પાડ ેછ.ે મેં એન ેસમજાવય ાં કે 
હરનીશભાઈ પછી વાાંચશ.ે મન ેપેપર પહેલાાં આપવાન ાં. કેમ મારી વાત ખરી કે નહીં?’  

હવે આ પ્રશ્નના જવાબનો ડાયલોગ જ હુાં ભુલી ગયો. ર્ાર્ાએ મને હુર્મ ર્યો : ‘કહી દો 
આ છોકરાને, કે દલીલો કયાડ સીવાય પેપર મારે તયાાં નાખે.”  
        મન ેન ગમતુાં ર્ામ મારી પાસે ર્ાર્ાએ ર્રાવ્યુાં. પ્રવીણ મારી સામ ેદયા ભાવનાથી જોતો હતો 
અન ેદુર ખણુામાાં પત્નીના મોઢા પર હાસ્ય હતુાં. પાછળથી મને ખબર પડી રે્ ર્ાર્ા ટૉયલેટમાાં મારાં  
પેપર વાાંચતાાં ત્યારે તેમને ખુલાસો થતો. હવે મન ે પેપર પરના પાણીના છાાંટાનુાં રહસ્ય પણ 

સમજાયુાં. થોડો વખત ગાડુાં બરાબર ચાલયુાં.  
એર્ દીવસ ેસવારના પહોરમાાં મેં બારણાાં પાસે ‘ગજુરાત સમાચાર’ને બદલ ે‘સાંદેશ’ પેપર 

જોયુાં. આશ્ચયક તો થયુાં! પરાં તુ ચલાવી લીધુાં. બીજ ે દીવસ ે પણ એ જ દશા. તે દીવસ ે મીલમાાં 
પ્રવીણને મારે પછુવુાં પડ્ુાં રે્, ‘ગ જરાત સમાચારન ાં શ ાં થય ાં?’ 



જવાબ મળ્ો. ‘કાકાન ેએ નથી ગમત ાં.’ તે દીવસ ેર્ાર્ા જ મારી પાસે આવ્યા. બોલયા રે્,  
‘તમ ેબહારગામના, તમને પપેરમાાં બહ  સમજ ન પડ.ે મારાં  માનો ‘સાંદેશ’ રાખો. સાંદેશ વાાંચો. 
તમને ટવે પડી જશ.ે’ ર્હેવાનુાં મન તો થયુાં રે્, પાડવી હોય તો ર્ોઈ પણ ટવે પડ.ે પણ ન બોલાયુાં. 
હવે ર્ાર્ાની રૃ્પાથી, હુાં ‘સાંદેશ’ વાાંચતો થઈ ગયો. 

વાત આટલેથી નહોતી અટર્ી. અમારી પાસે રેડીયો હતો. અમારા ઘરમાાં વાગે તે એમના 

ઘરમાાં સાંભળાય. ર્ારણ રે્ અમારાં  ‘ઘર’ એટલે એમનો બીજો ‘રમ’ હતો. ર્ાર્ાએ એમના ઘરમાાંથી 
બેઠા બેઠા ફરમાન ર્યુું, ‘આ શ ાં? આખો દીવસ સીનેમાના ગાયનો સાાંભળો છો! અમદાવાદ– 
વડોદરા સ્ટશેન પર હસમ ખ બારાડીના ન્ય ઝ લો.’ ‘ના’ પાડવાની મારી હીંમત નહોતી. ઓછા 
ભાડાનાાં ઘર મળવાાં મુશ્રે્લ હતાાં. પછીથી ર્ાર્ાના ન્યુઝના સમય પણ મેં સાચવવા માાંડ્ા.  
       હવે આ ન્યુઝની મુસીબત એ હતી રે્ એ સાાંભળવા ર્ાર્ા અમારા ઘરમાાં જ બેસી પડતા. 
અમારે બે હાથ જોડીન ે ર્હેવુાં પડતુાં રે્ અમે નવાાં પરણેલાાં છીએ. માબાપથી દુર છીએ. અમારે 
‘ભાડતુી ઘર’ સાથે ‘ભાડતુી માબાપ’ નથી જોઈતાાં. 

એર્ રવીવારે સવારના પહોરમાાં ર્ાર્ા આવ્યા. મન ેલાગ્યુાં રે્ જરર રેડીયો સાાંભળવા આવ્યા 

છ.ે એમણે જ શરઆત ર્રી :  
‘આજ ેશુાં ર્રો છો?’   
મેં પાણી પહેલાાં પાળ બાાંધવા માાંડી : ‘ઓહ, આજ ેઅમે બહાર જઈએ છીએ.’  
 ‘તો તો બહુ સારાં . મારે તો રેડીયો સાાંભળવો છ.ે’ 
હુાં ર્ાાંઈ બોલુાં તે પહેલાાં ર્હે, ‘તમ ેરેડીયો લઈને થોડા જવાના છો? તમ ેમોટથેી મુર્ી દેજો. 

હુાં આગલા રમમાાં સાાંભળીશ.’ હવે આ પાડોશીને તે રે્મ પહોંચી વળાય? 
 બીજા પાડોશી તે પાછળના બાંગલા માલીર્ એર્ ર્ાર્ી અન ેતેમની વહુ. ઘરના પુરષોની તો 
હાજરી પણ ન દેખાતી. બીચારા નીરપદ્રવી હતા. ર્ાર્ીને અમ ેબે વરસમાાં ક્યાાંય જતાાં નથી જોયાાં. 

આખો દીવસ તેમના બાંગલાની પાળી પાસ ેઉભા રહીન ેપીળા દાાંત પર છીંર્ણી ઘસ્યા ર્રે અન ે
છીંર્ણી ન ઘસતા હોય તોય દાાંત પીળા જ લાગ.ે ર્હેવાની જરર નથી રે્ છીંર્ણી ઘસતાાં ઘસતાાં 
થુાંક્યા ર્રે. તેટલુાં ઓછુાં હોય તેમ છીંર્ણી ઘસતાાં ઘસતાાં આપણી સાથે વાતો ચાલુ ર્રી દેશ.ે તમારે 
સાાંભળવી હોય રે્ નહીં. તે અગત્યનુાં નહોતુાં. 



આ ર્ાર્ી અમારાાં માથાાંની દવા હતાાં. અમારે રુ્તરાની જરર નહોતી પડી. અમારે પોપટની 
જરર નથી પડી. અમારા બારણાાંથી તેમની પાળી માાંડ દશ ફુટ દુર હતી. અમે સાાંજ ેબારણાં બાંધ 
ર્રતાાં હોય તો પહેલુાં પછુ,ે ‘કેમ, બહાર જાઓ છો?’ આ સવાલ પાછળ એમનો ઉદ્દશે તો એ હોય 
રે્, તમ ેક્યાાં જાવ છો? આપણે ર્હીએ રે્, ‘હા, જરા બહાર જઈએ છીએ.’ તો બીજો સવાલ એ 
આવે રે્, ‘સીનેમા જોવા જતા હશો?’ આપણે ર્હીએ રે્, ‘એક જગાએ જઈએ છીએ.’ તો પાછી 

ઈન્ર્વાયરી આવે રે્, ‘સાસરે જતા હશો.’ તેમને ખબર હતી રે્ મારાં  સાસરાં  અમદાવાદમાાં જ હતુાં. 
જો આપણે ર્હીએ રે્ સીનેમા જોવા જઈએ છીએ તો પછી જાણવા માાંગશ ેરે્, ‘કઈ ફીલ્મ જોવા જાવ 
છો?’  

આમ ઓછુાં હોય તેમ એ સાસુ–વહુ અમારે ત્યાાં આવતા–જતાની દખેભાળ રાખે. અમારા 
મહેમાનને હુાં  આવજો ર્હેવા બહાર નીર્ળુાં અને મહેમાન માાંડ પાાંચ ડગલાાં દુર જાય રે્ તો તુરત જ 
સવાલ આવે રે્, ‘તમારા ભાઈ–ભાભી હતાાં?’ આ તો આપણે હેન્ડલ ર્રી શર્ીએ. પરાં તુ જ્યારે 
પત્ની ઘેર ન હોય અન ેર્ોઈ અમારે ઘેર આવ્યુાં હોય એનો રીપોટ એ માજી મારાાં પત્નીન ેઆપે 
એવો રીપોટક તો ર્ોઈ ‘રાજર્ારણી’ પણ ન આપી શરે્.  

‘પેલાાં નીશાબહેનનો સ્વભાવ બહુ માયાળુ.”  
‘ર્ોણ નીશાબહેન?” પત્ની પછુશ.ે  
‘પેલાાં, ગઈર્ાલે તમારે ઘરે આવ્યાાં હતાાં તે.” 
‘ઓહ, ગઈ ર્ાલે નીશા મારે ત્યાાં આવી હતી?’  
‘હા, જ્યારે તમ ેનહોતાાં ત્યારે.’ 
‘હશે ર્ાાંઈ ર્ામ, હરનીશ મન ેપછી ર્હેશ.ે’ 
હવે આ ડાયલોગ હુાં અાંદરથી સાાંભળતો હોઉં. એટલે મારે માજીને ર્હેવુાં પડ ે રે્, ‘જ્યારે 

નીશા અન ેએનો પતી હવે પછી અમારે ઘેર આવશ ેતો તમને પણ ચા પીવા બોલાવીશ.’ આ 

બધાાંનુાં મુળ જ ‘બે આાંખોનુાં મીલન’ છ.ે બહાર જતી વખત ેમન ેખબર હોય રે્ ર્ાર્ી બહાર ઉભાાં 
છ,ે તો તેમને અવગણીને પત્ની અન ે હુાં ખોટી ખોટી ગુસપુસ ચાલુ રાખીને, એમના તરફ જોયા 
સીવાય નીર્ળી જઈએ. જથેી ઈન્ક્વાયરીમાાંથી બચી જવાય.                                

નજરની વાત ર્રીએ તો જગતમાાં ‘દરેર્ વાતની મ્હોંર્ાણ જ નજર’ છ.ે નજરની ભાષામાાં 
જ પ્રેમ થયા છ ેઅને પાણીપત પણ થયાાં છ.ે  



અતુલ પ્રોડક્્સ(વલસાડ)માાં ર્ામ ર્રતો હતો ત્યારે હુાં  બેચલર હતો. મારા પાડોશી ગુણવાંત 
દેસાઈ. માણસ બહુ મીઠ્ઠા, નીરપદ્રવી. પરાં તુ એ નોર્રી પરથી આવતા હોય અન ે મારા ખુલ્ાાં 
બારણાાંમાાંથી, મન ેઅાંદર ખુરશી પર બેઠલેો જુએ અન ેઅમારાાં નયનો મળે, રે્ પોતાના ઘરમાાં ન 
જતાાં; સીધા મારા ઘરમાાં ઘુસી જાય. પછી ર્લાર્ બે ર્લાર્ ઈંદીરા ગાાંધી અન ેમોરારજી દેસાઈના 
પોલીટીક્સની વાત ઉપાડ.ે અન ેબે ર્લાર્ પછી જમીન ેજાય. મારે ત્યાાં મારો નોર્ર અાંબુ રાાંધતો. 

એમની બેબી બીચારી, બેચાર વાર બોલાવવા આવે. એમન ેપત્ની નહોતી. મા હતાાં. ગુણવાંતભાઈએ 
મારા પર મોટામાાં મોટો ઉપર્ાર ર્યો હોય તો એ રે્, એમને લીધે હુાં  પોલીટીક્સને ધીક્કારતો થઈ 
ગયો. આમ, જીવનના રે્ટલાય ર્લાર્ો નીરથકર્ ચચાકઓમાાંથી બચી ગયા, જ ે મેં ટનેીસ રમવામાાં 
વાપયાક. જો ગુણવાંતભાઈ આવતા હોય અન ેએમને પહેલાાં જો હુાં  જોઈ જઉં, તો હાથમાાં ન્યુઝ પપેર 
લઈને, ખોલીને, તમેાાં મોં છુપાવી દઉં અન ેઅાંદરથી જોઉં તો ગુણવાંતભાઈ મારા ઘર તરફ પાસ ે
આવી, ઘર તરફ જોઈ સ્હેજ ઉભા રહે અન ેમારા તરફથી ર્ાાંઈ રીસ્પોન્સ ન મળતા ચાલયા જાય. 
પણ આ ર્ાાંઈ ઝાઝુાં ન ચાલયુાં. ગુણવાંતભાઈને મારી વીર્નેસ ખબર હતી. બપોરે હુાં  નોર્રી પર જાઉં, 
ત્યારે એર્ રુ્તરાં  ઓટલા પર ચઢી આવે અન ેઓટલા પર જ સુઈ જાય. સાાંજ ેઆવુાં તો એ રુ્તરાને 

પણ માનથી નીચે ઉતરવાનુાં ર્હેતો. ગુણવાંતભાઈએ મન ે તેમ ર્રતાાં જોયો હતો. હવે હુાં  મારા 
પેપરમાાંથી માથુાં ન ર્ાઢુાં તોય, ગુણવાંતભાઈ સીધા મારા ઘરમાાં ધસી આવે. 

‘તમારા ઈંદીરાજી, હવે કાકાન ે જ ાંપવા દે તો સારાં ’થી ચાલુ ર્રી દે. ગુણવાંતભાઈ  
મોરારજીની નાતના હતા. નસીબ જોગ ેહુાં ઈંદીરા ગાાંધીની નાતનો નહોતો. નહીં તો અમારા મતભદે 
રાજર્ીય બનવાને બદલે સામાજીર્ બનત. ગુણવાંતભાઈ ઘરમાાં ભલે ધસી આવે; પરાં તુ એમના તરફ 
ન જોઉં. એમન ેઅવગણાં. તોયે એમનુાં બોલવાનુાં ચાલુ રાખે. મારી ધીરજની પરીક્ષા ર્રે. ર્લાર્ 
અડધા ર્લારે્ હુાં  બોલુાં રે્, ‘ઓહ, તમ ેઆવયા  છો?’ ઘણી વખત ેહુાં ર્હુાં રે્, ‘ગ ણવાંતભાઈ, તમારાં  
ઘર બાજ માાં છ.ે અહીં નથી.’ આ રોજની રામાયણ થઈ ગઈ. ર્ારણ એર્ જ હતુાં રે્, અમારા 

બન્નેના ઘરમાાં ‘સ્ત્રી’ નહોતી. એમનાાં મા હતાાં. પણ મા સ્ત્રી ન ગણાય.                                                          
મારા ઘરની બરાબર સામે ગોવીંદભાઈ ર્ોંટરાક્ટર રહે. અન ેગોવીંદભાઈને મારી દશા પર 

હસવુાં આવતુાં. એ મારો અન ેગણુવાંતભાઈનો ખેલ જુએ. મારી મશ્ર્રી ર્રે, ‘જાની, ગ ણવાંતભાઈ 
આવતા દેખાય છ.ે પપેર વાાંચવા માાંડો.’ હવે ઘણી વખત ેગુણવાંતભાઈની સાથે સાથે ગોવીંદભાઈ 
પણ ઘરમાાં ઘુસી આવે. ગોવીંદભાઈને ‘દેશ’ના પોલીટીક્સ ર્રતાાં ‘ર્ાંપની’ના પોલીટીક્સમાાં રસ. 



‘કેમ જાની, તમારી લૅબમાાં તમારા બોસ, ભટ્ટ સાહેબ શ ાં કરે છ?ે સાાંભળ્ ાં છ ે કે કાંપની તેમને 
અમેરીકા મોકલવાની છ?ે’ એ એમની વાત પુરી ર્રે તે પહેલાાં ગણુવાંતભાઈ બોલે રે્, ‘ભટ્ટને મારો 
ગોલી, મોરારજીકાકા વડાપ્રધાન બનવા જોઈએ.’ આમાાં એર્ ખાનગી વાત એ હતી રે્ ગોવીંદભાઈને 
પીવાની આદત હતી. ગુણવાંતભાઈને અન ેમને એ સમજાતુાં નહોતુાં રે્ નાનર્ડી ‘અત લ કૉલોનીમાાં 
એમને દાર કયાાંથી મળતો હશ!ે’ જ ેહોય તે; પણ ગોવીંદભાઈ ર્ાયમ ‘રાજાપાઠ’માાં આવી જાય. 

એટલે ગુણવાંતભાઈ એમની સાથે ર્દી દલીલ ન ર્રે. તેમાાં રાત ેતો હુાં પણ તેમને છાંછડેતો નહીં. 
ગોવીંદભાઈ, પોતાની પત્ની સાથે, આ પીવાની ટવેને ર્ારણે ર્ાયમ ઝઘડતા હોય અન ેઘણી વખત ે
એ ઝઘડી, ઘર  છોડીને નીર્ળી જતા અન ેસીધા આવતા મારે ત્યાાં. એમની હાલત, એટલી ખરાબ 
હોય રે્ સીધુાં ચલાય પણ નહીં. એ હાલતમાાં ચાર ર્દમ દુર મારાં  ઘર નજીર્ પડતુાં. સીધા મારા 
ઘરમાાં ઘુસી આવતા. જવેા ગોવીંદભાઈ મારા ઘરમાાં આવે રે્ ગુણવાંતભાઈ પણ ખલે જોવા પાછળ 
આવી ચઢ.ે હવે માણસને જો ચઢી હોય તો ક્યાાં તો તે હસ ેઅથવા તો રડ.ે જો હસ ેતો ગાયનો 
ગાવા બેસી જાય અન ે જો રડ ે તો તે ફીલોસોફર બની જાય, પોતાની જાતને ધીક્કારે, પત્નીન ે
ધીક્કારે. તે ર્ાળે સામે જ ેર્ોઈ બેઠુ ાં હોય તો ત ેએનો મીત્ર બની જાય. તો તેને પોત ે‘હવેથી નહીં 

પીએ’ એવુાં વચન આપે. ર્હેવાય છ ેરે્ પીધેલો માણસ હમેશાાં સાચુાં જ બોલ.ે જ ેદીલમાાં હોય તે 
તેની જીભ પર આવી જ જાય. તમે છતાાં  ગોવીંદભાઈના વચનનુાં, નશો ઉતરતામાાં, બાષ્પીભવન 
થઈ જતુાં. 

અમારો આ શીરસ્તો ચાર વરસ સુધી ચાલયો. આ બધાાંનુાં ર્ારણ સ્ત્રી હતી. ગુણવાંતભાઈને 
સ્ત્રી નહોતી, એટલે સમય મારે ત્યાાં ગાળતા. ગોવીંદભાઈને ત્યાાં સ્ત્રી હતી, તેથી તે સમય મારે ઘેર 
ગાળતા હતા અન ેમારા ઘરમાાં સ્ત્રી નહોતી એટલે આ બાંધુઓ સાથે હુાં સમય ગાળતો. પાડોશીની 
વાત જવા દો. પરમાત્માને ભલુી જાવ. ધ્યાનથી વીચારશો તો લાગશે રે્ જગત આખાનુાં નીયાંત્રણ 

સ્ત્રી ર્રે છ.ે 

સ્વ. હરનીશ જાની 
લાંડનસ્થીત ભાઈશ્રી. વીપુલ ર્લયાણી તે ર્ાળે લાંડનથી ‘ઓપપપનયન’ નામનુાં ગુજરાતી 

માસીર્  પ્રર્ાશીત ર્રતા. તે ‘ઓપપપનયન’ના 5મી એપ્રીલ, 2008ના અાંર્માાં છપાયેલો આ લખે, 

સ્વગકસ્થ ભાઈ હરનીશ જાનીના અને ભાઈશ્રી. વીપુલ ર્લયાણીના સૌજન્યથી...  ..ઉ.મ.. 



(2009માાં પ્રકાશીત થયેલા એમના બીજા હાસ્ય વાતાડસાંગ્રહ ‘સ શીલા’માાં આ જ લેખ, 

‘મેરે સામનેવાલી ખીડકી મેં..’ શીર્ડક હેઠળ છપાયો છ.ે.  ..ઉ.મ..) 
 

લેખર્ હવે સદેહે આપણી વચ્ચે નથી; પણ તેઓ વીપુલ હાસ્યસાહીત્ય સજીક ગુજરાતી 

હાસ્યજગતને સમૃદ્ધ ર્રી ગયા છ.ે  

હાલ સમ્પર્ક : હાંસા જાની - NJ-USA - Phone : +1-609-585-0861 

અન ેછલે્ી વાત :  

એમનો પહેલો હાસ્યવાતાક સાંગ્રહ, ‘સુધન’, હવે ‘ઈ.બુર્’ સ્વરપે તમે મફત ડાઉનલોડ 

ર્રી તેમનુાં નીમકળ હાસ્ય માણી શર્ો છો. તે માટ ેનીચેની લીંર્ પર ક્લીર્ ર્રી ડાઉનલોડ ર્રો : 
https://www.gujaratilexicon.com/ebooks/humour/sudhan/ 

♦●♦ 
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 

 

More than 3,98,95,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,80,36,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,28,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
More than 13,54,000 have visited Global-Gujaratilexicon 

http://global.gujaratilexicon.com 
@@@@@ 
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