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 મારી હરખીમાસીની વાત માાંડવા બેસ ાં તો મને એક જનમ પણ ઓછો પડ!ે આમ તો માર ાં મોસાળ સ રત પણ 
હરખીમાસી, એમના લગ્ન પછી માસાની પોસ્ટ ઓફિસની નોકરીને અને બાપદાદાની ખેતીવાડીને કારણે, સ રત પાસેના એક 
નાના કસબા, સ મેરપ રમાાં રહતેાાં હતાાં. માસી જો મ ાંબઈ કે અમદાવાદ જેવા મોટા શહરેોમાાં રહતેા હોત તો નાટકના તખ્તાના 
ધ રાંધરો અન ેફદગ્ગજ કલાકારોને પણ નાટકના સ્ટેજ પર શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીના ભખતાબ માટે તગડી હફરિાઈ આપત! મારી 
હરખીમાસી જેવી ડ્રામા ક્વીન મેં મારી આખી જજિંદગીમાાં નથી જોઈ! હ ાં અમેફરકાથી િારત આવવાની છાં એનો િોન મારી બાન ે
િલ ેહ ાં ન કર ાં પણ માસીન ેન કર ાં તો એની “શ દ્ધ દેશી સ રતી ગાળો” ખાવા માટે મારો આખો જનમ પણ ઓછો પડ!ે મેં ત્યારે 
માસીને મારા િારત આવવાના ખબર આપવા જ્યારે િોન કયો અને હરખીમાસીની ‘ફુલ ઓન’ નાટક કાંપની શરૂ થઈ ગઈ. 
મને કહ,ે “લ.ે.! આજે તને માહી યાદ આવી! આ મફહના પે’લા મને મલેરીયા થે’લો તીયારે ત ાં રાાં….ની કાાં મરી ગેલી? તારી 
માહી તો મરવાની ઊતી, પણ વા’લા મઈૂ મારો જીવ તારામાાં િરાઈ’લો, તે ઉં ઉપરથી પાછી આવી! બાકી ઉં તો ઉપર જ 
પોંચી ગેલી ઉતી! તને તારી માઈએ કેઈલ ાં ની ઓહ!ે એન ેતો રાાં… ની ને પે’લેથી જ પેટમાાં દ ુઃખ ેકે એની પોયરીને હ ાં આટલી 
વા’લી કેમ! ઉં ગામમાાં રે’મ પણ હમજ ાં બધ ાં જ!” આગળ મને બોલવાનો કોઈ મોકો મળે એ પહલેાાં તો ગામમાાં મલેરીયાનો 
રોગચાળો િાટી નીકળ્યો એન ેમાટે અમેફરકા કેવી રીતે જવાબદાર છે એ પોતાના જ મગજની પેદાશથી ઉપજાવી કાઢેલા 
‘િેક્ટસ એન્ડ િીગર’ સાથ ેસમજાવી દીધ ાં! હ ાં માાંડ હસવાન ાં ખાળીને એની સાથ ેવાતો કરતી. મને કલાકેકનો વખત ન હોય તો 
માસીને િોન ન કરવો એટલ ાં તો મને સમજાઈ ચકૂ્ ાં હત ાં. હ ાં અન ેમારા પતત સાન ફ્રાન્ન્સસ્કોથી સાાંજના, કારપ લ લેઈન મળે 
એટલા માટે સાથ ેજ ઘરે જતાાં. અમને ઘરે પહોંચતાાં સહજેે કલાક થઈ જતો. મફહને, બ ેમફહન,ે અમે આ સમયનો 
સદઉપયોગ કરીને, માસીન ેિોન કરી લેતી. માત્ર એક જ તકલીિ એમા હતી કે હ ાં કારના સ્પીકર સાથ ેમારા િોનન ેબ્લ  ટ થ 
દ્વારા કનેક્ટ કરતી. માસીની લાાંબી વાતો દરતમયાન, િોન કાન પર મકૂીને સાાંિળ્યા કરવાની મારામાાં તાકાત નહોતી. આ 
સાથ ેએક ગેરિાયદો એ હતો કે મારી સાથ,ે મારા પતતને પણ આ વાતો સાાંિળવાની િરજ પડતી. પણ માસીની વાતો 
એટલી તો મજેદાર રહતેી કે રેફડયો પર જાણ ેસ રતી ગાળો સાથેન ાં પ્રહસન ચાલત ાં હોય! 

 માસા-માસીન ેકોઈ સાંતાન ન હત ાં. હ ાં ઈન્ન્ડયા જતી ત્યારે ગમ ેતેમ પણ સમય કાઢીન ેમાસીને મળવા સ મેરપ ર 
અવશ્ય જતી. મને જોઈન ેમાસીન ાં મોઢ ાં હસ  હસ  થઈ જત ાં. આમેય એના મ ખ પર મેં કોઇ ફદવસ દ ુઃખની છાયા પણ નહોતી 
જોઈ. મેં એક વખત એમન ેપ છ્ ાં પણ હત ાં, “માસી, તમાર ાં નામ હરખી કેમ રાખ્્ ાં? તમે કાયમ જ આમ હસતાાં રહશેો એની 
નાના-નાનીન ેપહલેેથી જ ખબર હતી?”  જવાબમાાં માસી મને પાસે ખેંચીન,ે ગાલે એક બચી િરીને કહતેા, “ત ાં છે ને હાવ 
મારા જેવી હોં! મારી કખૂે ની જન્મી, એટલ ાં જ! બાકી, તારી રોતલી માન ેજોઈ છે? તારા જેવી ઓહાંતી પોરી (હસમ ખી) એ 
રફડયલને પેટે કાાં’થી જનમવાની?” માસી મને અનહદ વ્હાલ કરતાાં પણ સ રતી ગાળોની િરમારથી સ રતની ઘારીની 
તમઠાશને પણ ફિક્કી િસ કરી દેતાાં! હ ાં એમન ેક્યારેક કહતેી કે, “માસી, હવે તો ગાળો બોલવાન ાં બાંધ કરો!” તો, માસીનો 
જવાબ હાજર જ હતો, “ તમારા જેવા િણલેાઓન ાં એક જ દુઃખ, ની’ પોત ેગાળો બોલે, ની’ બીજાન ેબોલવા દે! ઉં જો આમ 
ગેલસપ્પ  ની બોલ ાં તો મને અપચો થાય. તને હો સલા’અ દેઉં, કે મનમાાં હાંતાપ થાય તો મારી જેમ, ખ લ્લા ફદલથી દહ બાર 
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ચોપડાવી દેવાની.. ! ને પછી જો આખો દા’ડો મજોમાાં ની’ જાય તો પૈહા પાછા!” ક્યારેક જવાબમાાં હ ાં સ રતી બોલીમાાં બોલી 
ઊઠતી, “તમને ની’ પગૂવાની!” તો, વળી એકાદ આવી જ િારતની તવઝીટ સમયે, મેં એમને કહલે ાં, “માસા ફરટાયર થઈ ગયા 
છે. હવે, તો, તમે અન ેમાસા બેઉ મ ાંબઈમાાં બા અન ેબાપ જીની સાથ ેઅમારે ઘરે રહો. એ બેઉ પણ આખા ઘરમાાં એકલા જ 
રહ ેછે. જો મ ાંબઈ ન િાવત ાં હોય તો નરેશમામા પણ કહતેા હતા કે, મામાના ઘરની બાજ માાં નાનાબાપ ન ાં બીજ ાં ઘર હત ાં તે 
પણ સાવ ખાલી જ છે. મ ાંબઈ નહીં તો ત્યાાં ગામમાાં મામાની બાજ માાં રહો. કોઈ તો િેતમલીન ાં નજીકમાાં હોય તો સાર ાં ને? સહ ને 
ફિકર ઓછી થાય! મામા-મામીનેય તમારી બહ  ફિકર થાય છે, માસી.” માસીન ેનરેશમામા માટે ખબૂ જ વ્હાલ હત ાં પણ 
મામીન ાં નામ પડતાાં જ મામીની સ રતી ગાળોનો ‘સપ્તકોફટ સાંદૂક’ ખલૂી જતો અન ેપછી એન ેબાંધ કરાવવા માટે મારે મારા 
જ સમ આપવા પડતાાં અન ેત્યાર પછી જ માસી નરમ પડતી. એ વખત ેપણ આવ ાં જ થ્ ાં હત ાં. મામીન ાં નામ શ ાં મારાથી 
લેવાઈ જવા્ ાં કે, માસી તો ઊછળી. “અવ ેરે’વા દે, રે’વા દે! મને હાંધીય ખબર છે હોં, ઈ મરેલી, તારી દતમયલ મામીની…! 
એ દતમયલન…ે હાહ જીને ..એમ છે કે ઉ એની ઓફહયારી થેઈને એની પાહ ેરે’વા જામ..! મને તો પાક્કો વે’મ કે એ મને અન ે
તારા િગત જેવા માહાને કાાંઈંક ખવડાવીને અમાર ાં કાટલ ાં જ કાઢી લાખહ.ે.! પછી અમારી બધીય જમીન એની રાાં….ની ને 
એના િીખડા બાપની થેઈ જાય!” મારી ભબચારી મામી! મારી હરખીમાસીન ાં હસત ાં મોઢ ાં મામીના નામ સાથ ેક્વીનાઈનની 
ગોળી પરાણે ખવડાવવામાાં આવી હોય એવ ાં થઈ જત ાં. મને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે આ બાબતમાાં હ ાં કઈં પણ કહ ાં, માસીન ે
િરોસો આપી શકવાની નથી, અન,ે અંતે છેલ્લા ઉપાય તરીકે મેં મારા સમ આપ્યાાં, “માસી એક પણ ગાળ બોલ્યા છો તો હ ાં 
જતી રહીશ, મારા સમ…!” અન,ે હાંમેશની જેમ આ ધમકી ત્યારે પણ કામ કરી ગઈ અન ેવાઘણ જેમ ગર્જના કરતી મારી 
હરખીમાસી ગિરૂ ભબલાડી બની જતી પણ સાવ ચપૂ થતાાં પહલેાાં બે-ચાર ગાળો તો ચોપડાવતી જ. “ત ાં હાના હારૂ હમ ખાય, 
અન ેએય તે ઓલી રાાં..ની દતમયલ હારૂ? કરમ ફૂટેલી, એ એના જ કરમ ેમરહ…ે!” મારે ત્યારે રીસિયાા અવાજે કહવે  ાં જ પડ્ ાં 
હત ાં કે, “માસી, ગાળ બાંધ નહીં કરો ને તો સાચ ેજ હ ાં ચાલી જઈશ અને કદી તમને મળવા નહીં આવ ાં!” માસી થોડા ઢીલા 
પડી ગયા અન ેકહ,ે “હાર ાં, લ ેબૌ થી્ ાં અવ.ે પાછાં જો આવ ાં કેહ ેતો કાન ખેંચી કાઢા, તીયારે તને તારી રફડયલ માઈ યાદ 
આવી જાહ.ે લ,ે ગાળો બાંધ પણ હાચ ાં કે’મ, ત ાં પણ બે ચાર ચોપડાવ ને જો મન કેવ ાં અલક ાં અલક ાં થેઈ જાય તે! આ તારી 
દતમયલ ને કાળમ ખી મામીન ેમાર ાં નામ લેઈન ેમને મારી લાખવાના જાપ જપવા દે! મારી પાહેં તો એ ગધેડીની ક થલી 
કરવાનો પણ ટે.મ ની મળે!” આ પાટા ટ  (૨) હતો, ગાળો બોલવાન ાં બાંધ કરતાાં પહલેાાં જેટલી ગાળો બોલી શકાય એટલી તો 
બોલી જ હતી…!   

 હરખીમાસીન ેમામી માટે અણગમો હતો. મામી બહ  મોટા ખોરડાના હતાાં પણ નસીબજોગ,ે એમના તપતાજીન ેમામા-
મામીના લગ્ન પહલેાાં ધાંધામાાં બહ  મોટી ખોટ ગઈ હતી. મારા નાના-નાની ખબૂ જ િલા હતાાં ને એ જમાનામાાં વહ ને પોતાના 
ઘરે કોઈ પણ કફરયાવર તવના લઈ આવ્યાાં, એટલ ાં જ નહીં પણ લગ્નનો બધો જ ખચો પણ એમણ ેમ ૂાંગ ેમોઢે કયો જેથી 
મામીના તપયેફરયાની આબરૂ રહી જાય. પણ, હરખીમાસીન ેત્યારન ાં ઠસી ગ્ ાં હત ાં કે મામીના મા-બાપ ભબચારા બનીને એમના 
િોળા િાઈ અન ેમા-બાપને છેતરી ગયા. બસ, તે ફદવસની ઘડીથી એમન ેમામી સાથ ેઅંટસ પડ્ ાં તે વર્ષો સાથ ેવધત ાં જ 
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ગ્ ાં. નાના-નાની, મામા, મારી મા, બધાાં જ સમજાવતાાં રહ્ાાં પણ હરખીમાસી ટસના મસ ન થયાાં તે ન જ થયાાં ઉપરથી 
કહતેાાં, “એ દતમયલ રાાં…નીન ાં રૂપ જ એવ ાં કે મારો નાલ્લો િાઈ તો ઘલેો ઘલેો થેઈ ગ’ેલો. નસીબ એના ફૂટેલા તે એની હાથે 
િેરવાઈ ગીયો. મારો નાનકો તો હાવ િોભળયો અન ેપાછો ઘલેો હો એટલો જ…! એમાાં ને એમાાં મારા દેવ જેવા મા-બાપ પણ 
એની િેળા િહાયા…! હાંધોય ખચો એ રાાં…નીના ભિખારચોટ્ટા તપયેફરયાએ મારા મા-બાપ પાહથેી કરાતવયો.”  મને હજીયે યાદ 
છે કે અમે સ્કલૂમાાં હતાાં ત્યારે ઉનાળાની રજામાાં નાના-નાનીન ેત્યાાં જતાાં, ને, મામી અમન ેનાસ્તો કે જમવાન ાં આપતાાં ત્યારે 
જો હરખીમાસી ત્યાાં હાજર હોય તો મામી સાાંિળે એમ મોટેથી જાણી કરીને બોલતાાં, “પોયરાઓ, ઉં કે’મ તી હાાંિળો. તમે 
ખાવ તે પે’લાાં આ કાગડા-કતૂરાને ખવડાવો. એ જો જીવી જાય તો જ તમે ખાવ. કોઈનો િરોહો કરવા જેવો ની’મલે!” 
મામીની આંખોમાાં પાણી તગતગી જતાાં પણ હરખીમાસી જેન ાં નામ…! પીગળે એ બીજા…! 

****** 

 મામીન ેલગ્નના બ ેવરે્ષ બેબી આવી. ફડભલવરીના છ મફહનામાાં જ મામીન ેટી.બી. થયો. હરખીમાસીએ મામી અન ે
નાની બેબીની સારવાર અન ેકાળજી એક વરસ સ ધી ફદલોજાનથી કરી, તન, મન અન ેધન થકી! ડોક્ટરોના ધક્કા ખાવાથી 
માાંડી આખ ાં ઘર સાંિાળવાન ાં, બહારના અન ેઘરના નાના-મોટા બધા જ કામ કરવા, નાની છ મફહનાની બેબીન ેરાત-ફદવસ 
પોતાના જીવથી વધ  જતન કરીને મોટી કરવી અન ેમારા નાના-નાનીની સાંિાળ લવેી એ સહલે ાં નહોત  ાં. તવઘ્નસાંતોર્ષી       
લોકો તમાશો જોવા ને માસીન ેઉશ્કેરવા કાન િાંિેરણી કરવા આવતાાં. હરખીમાસી મા-બેનની ગાળો ચોપડાવતાાં અન ેલોકોન ાં 
મોઢ ાં બાંધ કરાવતાાં, એવ ાં કહીને, “ઉં મારી િાિીને ગમ ેત કે’મ પણ તમે જો એના હારૂ એક અખ્ખરેય બોઈલા ને, તો 
હાહ જીના..તમારા હઉના ટાાંફટયા હો િાાંગી લા’ખા..! મારા બેટા, નવરી નાથલીના….હાળી મલેલા…!” પણ, મામી જેવા સારા 
થયાાં કે િરી એન ાં એ.., ‘ચલ શરૂ હો જા, ઊઠા ખાંજર, લગા મ ક્કા, લગા ધક્કા…!’ મારી માએ હરખીમાસીને પછૂ્ ાં પણ હત ાં, 
“મોટીબેન, તમે, િાઈ-િાિીન ેઆટલ ાં બધ ાં વ્હાલ કરો છો કે જીવ કાઢીને નાનકી અન ેિાિીની સેવા કરી તો હજી આ કેવ ાં વેર 
લઈન ેબેઠાાં છો? િાિી પણ તમાર ાં કેટલ ાં માન રાખ ેછે? જે થ્ ાં તે બેઉના મા-બાપની મરજીથી થ્ ાં એમાાં િાિીનો શ ાં વાાંક?” 
હરખીમાસી છેડાઈ પડ્ાાં, “વાત પૈહાની ની’ મલ,ે વાત દાનતની છે. એવ ાં કેઈલ ાં ઓત ેકે અમણાાં પૈહા ની’મલે પણ હગવડ 
થાહ ેતીયારે દે’હ ાં, તો જ દી વાત ઓતે. આપણ ેતો કાાં ખોટ ઉતી કે બા-બાપ  પૈહા પાછા લેત?ે લગન વખત,ે ખોટા મોઢેય 
કે’વ ાં જોઈત ાં ઉત ાં કે, ‘ધાંધો ચાલી જાય તો, પૈહા પાછા દઈહ ાં!‘ એવ ાં તો ની’ બોઈલા ને પાછા બે પૈહા થીયા તે ઘલેહાગ….ના, 
પોતાના પોયરાના લગન તઈણ વરહ પછી થીયા, એમાાં િરપેટ પૈહા ખર્ચયાા! મળેૂ ઈ રાાં…ના તપયેફરયાઓન,ે એ મરેલી 
દતમયલ ેકાાં’ક તો કે’વ ાં જોઈએ કે ની’? ત ાં અન ેએનો ઘલેો વર, આપણો નાનકો, િલે કાાંઈ પણ કીયો, પણ હાંધાય ેકાલાઘલેા 
થાહ,ે ને છૂટી જવાના…! ઉં ની િહાઉં, ત ાં ને નાનકો િલ ેએ હાહ જીની …આરતી ઉતારો…!” 

 કોણ જાણ ેહરખીમાસીન ેઈશ્વરે કઈ માટીમાાંથી બનાવી હતી, એનો જવાબ મને આજ સ ધી નથી મળ્યો! હરખીમાસીનો 
અવાજ ખબૂ સરૂીલો હતો. ગામના સહ  બૈરાઓ, ઘરકામ, છોકરાઓન ાં અન ેખેતીન ાં કામ પતાવીન ેકોઈ એકના આંગણાાંમાાં 
િજન કીતાન માટે િેગા થતાાં. બધામ જ હરખીમાસીન ેિજન ગાવા બોલાવતાાં. માસી જતી તો ખરી પણ િજન શરૂ કરે એ 
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પહલેાાં પોતાની આગવી રીતે સહ ની ખબર લેતી. “એઈ સ ખી, બાપ ેનામ તો સ ખી પાડ્ ાં પણ મઈૂ રડકીની રડકી જ ર’ઇ! 
કેમની આટલી હ કાઈ ગ’ેલી દેખાય? અન ેતારો ડોબો વર મભણયો, ખાવાન ાં આપ ેકે’ની? તારે તો પાછા નવ દહના બ ે
પોયરા.” પછી મમતાથી માથ ેહાથ િેરવીને કહતેી, “જો અલી, તારાથી કે તારા હ કડા, માાંદલા મભણયાથી દા’ફડય ેની જવાય 
તો ઘરે આવીન ેઅનાજ લઈ જજે. ત  હો ખાજે અન ેમઆૂ મભણયા ને પોયરાઓન ેપણ દે’જે.”  જવાબમાાં ગળગળી થઈને સ ખી 
કહતેી, “બા, પરભ  તમને સો વરહના કરે..!” તો હરખીમાસી સામ ેતાડકૂતી, “તાર ાં ડાપણ તારી પાહ ેરાખ. કાલ ઊઠીને માર ાં 
બોલવાન ાં કોઠે ની પઈડ ાં તો તમે બધી કોલચો…ઓ, િેગી થેઈને કે’હ ેકે મઈૂ ડોહી મરે તો આપણ ેછૂટીએ….!” ત્યાાં વળી કોઈ 
જ વાન વહ , એની સાસ  સાથ ેરાતના િજનમાાં આવી હોય તો હરખીમાસી એની સાસ ને ધમકાવી નાખતાાં, “ અલી, આવી 
જ વાન વહ આર ને િજનમાાં રાગડા તાણવા લઈે આવી તી પે’લા એના વર હારે એકલી રે’વા તો દે! પછી પરભ ના ધામમાાં 
પહોંચવાના રાગડા તણાવડવજે…!” એ જ વાન વહ  આ સાાંિળીન ેદાાંતમાાં છેડો ઘાલીન ેહસતી. હરખીમાસીની ચકોર નજર એ 
તરત પામી જતી અન ેહરખીમાસી તરત જ કહતેી, “એલી ઘલેહા….રીની, િાગ આંઈથી, ઘરે તારા ધણી પાહ…ે! અન ે
આવતા શતનવારે અટવાડામાાં તારા ધણી હારે જાજે. મજાના ધોઈલા કપડાાં બેઉ પે’રજો ને ઓઠ પર પેલી લાલી હો ચોપડજે. 
તાાં બધી જ વાન પોરીઓ આવહ ેતેની હારે ત ાં યે હરખે હરખી લાગવી જોવ ેને! ત્યાાંથી મારા હારૂ પેલો ગ લાબી રાંગનો ડોહીના 
બાલનો ગ ર્ચછો લઈે આવજે… ને આ તારી અવરચાંડી હાહ  કટાક ટ કરે તો એન,ે હાહ જીને, મારી પાહ ેલેઈ આવજે. એક ઢીંક 
મારીને એન ેપાાંહરી ની કરી લાખ ાં તો માર ાં નામ હરખી ની’મલ!ે” પછી, એની સાસ  સામ ેજોઈન ેકહ,ે “તારી હાહ ગીરીની 
ઉતશયારી તારી પાહેં રાખજે, હમજી? રાાં…ની, તારા ફદકરા-વહ ને રોઈકા છે અટવાડામાાં જતાાં તો તને તો હ ાં હીદ્ધી દોર કરી 
લાખા!”  

 હરખીમાસીની હકમૂત ખાલી ગામના લોકો પર જ નહીં, માસાના ખેતરો પર પણ ચાલતી. વહલેી સવારે, સાડા પાાંચ 
વાગે, બધા ખેત મજૂરો, દાફડયાઓ અને બ ે‘સ પરવાઈજર’ માસીના આંગણાાંમાાં હાજર થઈ જતાાં. એમાાં જો કોઈ તાવ કે કોઈ 
બીજી ભબમારીમાાં કામ પર આવ્યો હોય તો હરખી માસીની નજરે એન ાં ઊતરેલ ાં મોઢ ાં ચડી જત ાં. માસી તરત પારખી જતી ને 
સ રતી ગાળો આપીન ેકે’તી, “મરી ગ’ેલો, કરમ ફૂટયો, મરવ ાં ઓ’ય તો તારા ઘરેે રે’ઈને મર. મારા ખેતરે મરવા હારૂ હ  કરવા 
આઈવો?” પછી ગાાંઠેથી રૂતપયા કાઢી, એ ભબમારના હાથમાાં પકડાવી બોલતી, “આ પૈહા લેઈ, દવાખાન ાં ખલૂતા જ, દેહાઈ 
દાકતરના દવાખાન ેપોં’ચી જા. થોડા પૈહા વધ  દીધા છે તો મોસાંબી, કેળાાં ને લીલી દરાખ લેતો જજે અન ેતારી વહ ને આપણ ે
ઘરે દૂઝણ ાં લેઈ જવાન ાં કે’જે. પણ, જો આ પૈહાથી દારૂ પીધો છે તો ઢગરા પર લાકડીના િટકા પર િટકા દેવા! જા ઘરે, ને, 
હારો થેઈ જાય તીયારે જ કામે આવજે. મરતો થા આંઈથી…!”  

******** 

મને એક પ્રસાંગ યાદ આવ ેછે. તે વખત ેહ ાં અમેફરકાથી િારત વેકેશન માટે આવી હતી. હાંમેશની જેમ, હ ાં માસી-માસાન ે
મળવા ગઈ હતી. તે ફદવસ,ે મણીમાસા જેવા કામેથી ઘરે આવ્યા કે માસીની ‘રામ લીલા’ ચાલ  થઈ ગઈ. ‘ઉં તમને એમ પછૂાં 
કે, તમે િગત થેઈ જ જીવવાના ઉતા તો મારી હારે પૈઈણ્યા કેમ? તમે તો એય મજાના, ચાઈલા ઓફિસ ેસવારે અન ેમારા 
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માથ ેખેતીકામની ઝાંસરી લાખી….! પેલો રવલો આજે િરી હો તાવ ેિરિરતો કામે આવ્યો ઉતો તી મેં એન ેમઆૂ દેહાઈ 
દાક્તફરયાને દવાખાન ેમોકલ્યો. એ ગેલસપ્પા દાક્તરે એન ેહાત રૂતપયાની દવા આપી, ચાર દા’ડા આરામ કરવાન ાં કે’્ ાં. 
અવ,ે એની બેનન ેપઈણ,ે એ રવલાના િાગન ાં કામ કોની પાહ ેકરાવ ાં? તમારે તો ની ના’વાન ાં કે ની નીચોવાન ાં મલે! મારા જ 
કરમ ફૂટેલા કે મારા બાપ ેતમારી કોટે બાાંધી…! મારૂાં રૂપ જોઈન,ે મને એક કે’તાાં એકોતેર મળે એમ ઉત ાં! બધાય મારા 
બાપાને કે’તા કે કાગડાને કોટે મોતીનો હાર ની બાાંધતા પણ મારો બાપો હાાંિળે તો ને…!” માસા હસીને બોલ્યા, ”તો તારો 
વાાંધો શ ાં છે, હ ાં કાગડો છાં કે ત ાં મારાથી ખબૂ વધ  રૂપાળી છે કે પછી રવલા જેવા મજૂરોને તારાથી સાંિાળાતાાં નથી? તારો 
વાાંધો સમજાય તો ઉપાય પણ ખબર પડ.ે.!” માસી છણકો કરીને બોલ્યાાં, “ઉં બધધ ાં જ જાણ ાં! ઉં જ કરમની ફૂટેલી, બો ની 
િણેલી તી તમને લાગે કે ઉં અવરચાંડી છાં પણ,” પછી મારી સામ ેહાથ લાાંબો કરીને કહ,ે “આ મીઠડીની માઈ જેમ ઉં ય મેટ્રીક 
લગણ િઈણી ઉત ેતો તમને થોડી જ પૈઈણવાની ઉતી?” માસા હસીને બોલ્યા, “તારાથી આ બધ ાં જ સાંિાળાત  ાં ન હોય તો 
ચાલ, કાલ ને કાલ બધા જ ખેતરો વેચીને પરવારી જઈએ. પછી ત ાં ય છટ્ટી ને કર મનિરી મજા!”  માસી કપાળે હાથ ઠોકી 
કહ,ે “તી તમારે મારા માથ ેઆ ઉમરે પાપ ઠોકવ  છે! આ ઉ હાંધ ય વેચી કરીને ગઈેને, તો આ મઆૂ મજૂરો, એની હાહ જીના, 
દારૂ ઢીંચીન ેઘરે જાહ ેને બૈરાાંઓન ેઢીબશ.ે તી એમની અવદહાન ાં પાપ તો મારે જ માથ ેઠોકાહ ેને? આ િવ તો અિણ તેઈ 
ને તમારે કોટે બાંધેઈ પણ આવતો િવ તો હ ધરે ની? ઉં જીવા તાાં લગી આ મજૂફરયાને પોહા. બસ, કે’ઈ દીધ ાં તમને કે બધો 
વાાંક તમારો છે! ” માસાથી રહવેા્ ાં નહીં, મારી તરિ જોઈન ેકહ્ ાં, “આ તારી માસીન ાં શ ાં કે’વ ાં? ભબમાર દાફડયાની સારવાર 
કરાવી, એની સાંિાળ લીધી અને પછી પોત ેજ પોતાના જીવ પર કાંકાસ નોતરે ને ગાળો બોલ ેએ જ દ ાં!” ત્યાાં સ ધી માસી ઠાંડી 
થઈ ગઈ હતી. હરખીમાસી હસી પડી અન ેબોલી, “હાવ હાચ ાં કે’ઉં, આવ ાં ગેલસપ્પ ાં ને ગાળો ન બોલ ાં ની, તી મને બૌ બ ઠ્ઠાં 
લાગ.ે જાણ ેઉં તમને મીઠા વગરની દાર ને મોણ વગરની િાખરી ખવરાવતી છાં!”  

માસીની આ દામ્પત્યાજીવનની લાડ કરવાની કળા પર હ ાં તો વારી ગઈ! માસીની ગાળો બોલવાની ટેવને માસાના જમણની 
વાનગીઓન ેમાસી જ જોડી શકે…! માસા પણ ગાાંજ્યા જાય એવા નહોતા, અન ેએક મીઠા અહોિાવથી માસીન ેજોઈન ેકહ,ે 
“સાચ ાં કહ ાં, ત ાં જેવી છો એવી જ મને બહ  ગમ ેછે!” માસી એ ઉમરે પણ શરમાઈન ેલાલ લાલ થઈ ગયાાં. “લાજો હવ ેઆ 
ઉમરે! જ વાન પોરી હામે બઠેી છે ને તમે િાવે એમ િચડો છો!” આજે પણ, માસીના મોઢા પર પડલેા શરમના શેરડા મને 
યાદ છે. 

******** 

 મારા િાઈની જનોઈ તનતમત્ત ેમાસા-માસી પોતાન ાં ગામ છોડીને પહલેીવાર મ ાંબઈ આવ્યાાં હતાાં. માસીન ેકોઈકે 
ગામમાાં કહ્ ાં હત ાં કે મ ાંબઈ જાવ ટે્રનમાાં તો કલ્યાણના સ્ટેશન પર િક્કડ બટેટાવડા મળે છે, તે જરૂર ખાજો. માસીન ેજેટલો 
ગાળો બોલવાનો શોખ એટલો જ ખાવાનો શોખ. આજ સ ધી હ ાં નક્કી નથી કરી શકી કે માસીન ેસૌથી તવશેર્ષ ખાવાનો શોખ 
હતો કે ગાળો બોલવાનો! માસી કલ્યાણ ક્યારે અન ેક્યા સ્ટેશન પછી આવ ેએની બરાબર બાતમી લઈન ેઆવ્યાાં હતાાં. 
કલ્યાણ પહલેાાંન  ાં સ્ટેશન આવ્્ ાં કે હરખીમાસીન ાં રટણ ચાલ  થઈ ગ્ ાં કે ‘બટેટાવડા લી આપવા માટે તીયાર રે’જો.’ માસાએ 
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ઘણ ાં કહ્ ાં કે કલ્યાણ સ્ટેશન પર ગાડી માત્ર ૭ તમનીટ ઊિી રહ ેછે તો બટેટાવડા લાવવાનો સમય નહીં રહ ેપણ માસીન ેતો 
ટે્રનના આટલા લોકોમાાં ડ્રામા કરવા માટે પ્લેટિોમા મળી ગ્ ાં. હરખીમાસીનો ગાળોનો ‘સપ્તકોફટ સાંદૂક’ ખલૂી ગયો. માસીની 
નાટયકળાને સોળ શણગાર સજીન ેખીલવાનો મોકો મળી ગયો. “ઉં જ નસીબની ફૂટેલી તી આજ લગી કોઈ દા’ડો ઘરની બા’ર 
ની નીકળી! જનમ આખો તમારી અને તમારી માના ગોલાપા કરતી રે’ઈ…! તમારી માએ હો કોઈ દા’ડો હાર  ખવડાઈવ ાં ઓય 
એવ  મને યાદ ની’મલ,ે ને મેં હો તમારા માય ફદકરા પાહથેી કદી કાાંઈ માઈગ ાં ની..! આજે આટલા વરહો પછી ચાર મઆૂ 
વડા હ ાં માગ્યાાં કે તમે આમ બા’ના કરો? મારા જ કરમ ફૂટેલા કે આખી જજિંદગી તમારી ડોહલી માને હાાંચવી ને મને આજે 
હડલેા વડા હારૂ ના કે’ય? પરભ , અવે તો મને આંઈથી ઉપાડી લે તો હારૂ! ઉં ય છૂટ ાં અન ેતમેય ઉંથી છૂટો…!” હરખીમાસીના 
આંસ ઓ પણ ‘ઓન ફડમાન્ડ’, ખળખળ વહવેા માટે ‘ટે્રઈન્ડ’ હતાાં. ટે્રનમાાં હાજર સહ  માટે તો આ પરિેક્ટ ફ્રી ડ્રામા હતો. 
હરખીમાસીની ગાળો અન ેડ્રામાન ેએક સાથ ેસહવેાની માસામાાં શન્ક્ત નહોતી. માસા કલ્યાણ આવતાાં બટેટાવડા લેવા ઊતરી 
ગયા ને પાછા આવે તે પહલેાાં ગાડી તો ઊપડી ગઈ! માસી એકલી રહી ગઈ એ ડબ્બામાાં અન ેહવે તો િગવાન જ માભલક 
હતો બાકી રહી ગયેલા પેસેન્જરોનો…! મને આજે પણ કલ્પના નથી આવતી કે ટે્રન દાદર પહોંચે ત્યાાં સ ધી હરખીમાસીએ શ ાં 
તોિાન મચાવ્્ ાં હશ?ે દાદર આવ્્ ાં. મારી મમ્મી માસીન ેફરસીવ કરવા સ્ટેશને ગઈ હતી. માસી નીચ ેઊતરી અન ેજેવી 
મમ્મીને જોઈ કે સ્ટેશન પર જ બેસી પડીને ઠૂઠવો મકૂ્યો, “ઓ મઈૂ રફડયલ, તારા બનેવી ખોવાઈ ગીયા..! ઉં જ અવરચાંડી, 
ગધેડી, ને ઉંએ જ તારા પોયરાઓ હાર , એમન ેવડા લેવા ધકેલીયા ને મરેલી આ ગાડી તો ઊપડી ગઈ! એની પાાંહ ેતો તારા 
ઘરન ાં હરનામ ાં હો ની’મલે! ઈ તો મારી ચોરીમાાં મઈૂક ાં છે. તારા બનેવી હાવ ઢીલી માટીના અન ેમ ાંજી. ગીરદીમાાં એકલા ચાલી 
હો ની હકે! મોઢાના મોળા એવા કે કોઇન ેહરનામ ાં પછૂહ ેહો નઈં! બાઘા મારતા ઊિા રે’હ ેઅન ેજો કોઈ મવાલીના આતે ચઢી 
જાશ ેતો પછી એમન ેઠૂાંઠા કરીને આંઈ, બાકી જજિંદગી િીખ માંગાવહ…ે!” પછી, મારી મા સામ ેહાથ લાાંબા કરી કરીને છાતી 
કટૂતાાં બોલ્યા, “આ હાંધોય તારો વાાંક. ત ાં રફડયલ, એના હાહ જીની.. મને કે’વ ાં તો ઉંત  ને કે બેન, ગાડી થોડા જ ટે’મ હાર  
ઊિતી છે તો ઉં ની’ મોકલત!ે ત ાં રોતલી રોવામાાંથી ઊંચી આવે તો આવ ાં કે’ય ને? હાંધોય તારો વાાંક!’ મારી મમ્મી તો 
માસીના નાટકોથી ટેવાયેલી હતી. એણ ેમાસીન ેઊિા કયાાં અન ેકહ્ ાં, ‘મોટીબેન, ભચિંતા ન કરો. માસા િણેલા છે અન ેરેલ્વેમાાં 
કામ કરે છે. એમન ેકાાંઈ તકલીિ નઈ પડ.ે ઘર શોધીન ેઆવી જશે.” અન ેહરખીમાસીન ેઘરે લઈ આવી. માસી બાની સાથ ે
ઘરે આવ્યાાં પણ એમના મોઢાની ‘સરસ્વતી’ અન ેરડારોળ ચાલ  જ હતાાં. હ ાં અન ેમારો િાઈ ત્યારે ૧૩ અન ે૧૫ વર્ષાના હતાાં 
અમ ેબેઉ માસી પાસ ેબેસી એમના આંસ  લછૂતાાં હતાાં. માસી અમન ેવ્હાલ કરતાાં કહ,ે “તારા માહા ની આવહ ેતો માર ાં હ  
થાહ?ે મઆૂ કલ્યાણના વડા ગીયા તી વધારામાાં…!” પછી માસી અમન ેબેઉન ેમાસાની “ઉપલબ્બ્ધઓની” વાતો કહતેા રહ્ાાં. 
વાતો સાાંિળીન ેઅમ ેબેઉ, િાઈ-બેન નક્કી ન કરી શક્યાાં કે માસા ‘સ પરમેન’ હતા કે સાવ ઢીલા અન ેમ ાંજી હતા? આમ ને 
આમ કલાકેક તવતી ગયો અને ડોરબેલ વાગી. બાએ દરવાજો ખોલ્યો તો માસા બટેટાવડાન ાં પેકેટ લઈ સામ ેઊિા હતા. 
માસાને હમેખેમ જોઈ માસીન ાં રડવાન ાં એકદમ ગાયબ અન ેગાળો બોલવાન ાં શરૂ પણ આ વખત ેમેં એમન ેકહ્ ાં, “માસી તમે 
ગાળો બોલશો તો હ ાં તમારી સાથ ેવાત નહીં કર ાં.” અન ેમાસીએ મને વ્હાલથી એમની છાતી સરસી ચાાંપી. અચાનક મારા 
ગાલ પર પાણી પડ્ ાં, મેં માથ ાં ઊંચ  કરીને જો્ ાં તો માસી રડતાાં રડતાાં બોલ્યાાં, “ત ાં મારા પેટે કેમ ની જનમી? આ રોતલીન ે
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કઈં થી મળી? પણ એક કે’ઉં. ત ાં ય રાાં…ની બ ેચાર હ રતી ગાળો ચોપડાવ ને જો કેવ ાં અલક ાંઅલક ાં લાગે છે? જલહો ની પડ ે
તો પૈહા પાછા હોં!” અમ ેબધાાં જ હસી પડ્ાાં. માસી જેવી ડ્રામા ક્વીન મેં આજ સ ધી નથી જોઈ! 

********  

 તે ફદવસે, સાાંજના પાાંચ વાગે હ ાં ઓફિસેથી નીકળતી હતી અને મને મારી મમ્મીનો િોન આવ્યો કે હરખીમાસી ગ જરી 
ગયાાં! હ ાં હતબ ધ થઈ ગઈ. મમ્મીએ તવગત આપતાાં કહ્ ાં હત ાં કે તે ફદવસે, સવારના ૩-૪ વાગ્યાની આસપાસ માસીએ 
માસાને ઊઠાડ્ા અન ેકહ્ ાં કે એમન ેગિરામણ થાય છે. માસા એમન ેબેસાડતા જ હતા ત્યાાં તો માસાના હાથમાાં જ માસી 
ઢળી પડ્ાાં. હ ાં તાત્કાભલક જ પહલેી ફ્લાઈટ બ ક કરાવી િારત આવવા નીકળી ગઈ અન ેમ ાંબઈથી તરત જ માસીન ેગામ, 
સ મેરપ ર પહોંચી. હ ાં પહોંચી ત્યારે માસીન ાં ચોથ ાં હત ાં. આંગણાાંમાાં, માસીના િોટા સામ ેએમની અન્સ્થનો ક ાંિ પડ્ો હતો અન ે
દીવો ને અગરબત્તી બળી રહ્ા હતા, મારા મનની જેમ જ! આખ ાંય ગામ બેસણામાાં હત ાં. માસીના િોટાને વળગીન ેહ ાં ધ્ર સ્કે 
ધ્ર સ્કે રડી રહી હતી. મારા કાનમાાં અવાજ પડઘાયો, “કે’તી છાં, રડે હાના હારૂ? એક કે’ઉં. ત ાં ય રાાં…ની બ ેચાર હ રતી ગાળો 
ચોપડાવ ને જો કેવ ાં અલક ાંઅલક ાં લાગ ેછે? જલહો ની પડ ેતો પૈહા પાછા હોં!” મેં માસીના િોટા સામે આંસ િરી આંખ ેજો્ ાં તો 
માસી િોટામાાં મરકતાાં હતાાં! 

અસ્ત  


