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રમેશભાઈ અને ર�ખાબહ�ન આરામથી 'કૌન બનેગા કરોડપિત 'નો લોકિ#ય એિપસોડ જોઈ 

ર(ા હતા )યા ંકોલબેલ રણ+ો.સાધારણ ર�તે તેમણે )યા ંઆ સમયે કોઈ કરતા કોઈની પણ અને 

તે ય વગર ફોનથી /ણ કય0 કોઈનાય પણ આવવાની સભંાવના ન હોવાથી ક1ક આ2ય3,ક1ક 4ુ5હુલ 

અને ક1ક નવાઈ પામતા રમેશભાઈએ ઊભા થઇ દરવાજો ખો9યો.પોતાના વષ; <ુના નોકર,તેની 

પ)ની અને હાલમાજં પરણેલ તેમના દ�કર�-જમાઈને એક સાથે આવેલ જોઈ "આવો,આવો.રાતે  

આવ?ુ ંપાડ@ુ?ંકાઈં ખાસ?"કહ�તા તેમને #ેમAવૂ3ક અને લાગણી સાથે ઘરની Cદર લાવી,દરવાજો 

બધં કર� પોતાની પ)નીને કDુ:ં"જો તો ખર�,આ તો આપણો જF ુ અને તેનો Aરૂો પGરવાર આHયો 

છે!" 

 ર�ખાબહ�ને ઊભા થઇ સામાKય સLયતા Mજુબ ટ�.વી.બધં કર� તેમને બેસાડ� પાણી આOPુ ં

અને AછૂQુ:ં"કઈ ખાસ?કોઈ નવા<ુની?કોઈ સમાચાર?" 

       કોણ પહ�લા બોલે તેની Sુિવધામાથંી Tટકારો મેળવી જFએુ જ માડં�ને વાત કર�:"<ુઓ ને 

શેઠ!તમને તકલીફ આપવા જ આHયા છ�એ.આ અમારા જમાઈને વોચમેન તર�ક� X પગાર મળે છે 

તેમા ંઆ મYઘવાર�મા ં તેમ�ુ ંગZં તો Xમતેમ કરકસરથી ચાલે છે.માર� દ�કર� પણ આસપાસમા ં

ઘરકામ કર� ક1ક કમાઈ લે છે.પણ હવે M[ુક�લી એ આવી છે ક� તેમનો ઘરમા�લક ભા\ુ ં  વધારવા 

માટ� ]દ� ભરાયો છે અને ન વધાર� આપે તો ઘર ખાલી કરાવવાની ધમક� આપે છે.ખાલી કર�ને 

અમાર� સાથે રહ�વા અમારો જમાઈ ત^યાર નથી.નહ� તો Xમતેમ સાકંડમોકડ ગા\ુ ંતો ગબડ� શક� 

તેમ છે.અને નGહ તો બીજો ર_તો છે,મારા ઘર પર તમે હરહમેશ ના જ પાડો છો તેવી બેKકલોન 

લઈને તેના માટ� બે ઓરડ��ુ ંઘર, તેના નાનકડા Oલોટ પર બાધંી દઈએ.તમે જ કહો `ુ ંકર�એ?તમે 

હમેશા અમારા બધા #ોaલમ  ઉક�9યા છે તો આ પણ જમાઈને અમાર� સાથે રહ�વા સમ/વીને  ક� 

મને લોન અપાવી  તે�ુ ંઘર બધંાવડાવી દ�વામા ંમદદcપ થઇ ક1ક ર_તો કાઢો તો તમારો ]વનભર 

ઉપકાર માનીએ." 
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રમેશભાઈ િવચાર�ને બો9યા;"eુ ં પોતે સસરા સાથે ક� બહ�ન બનેવી સાથે ન રહ� _વતfં 

રહ�વા ઘરમાથંી નીકળ� ગયો હતો અને તાર�-માર� મહ�નતથી એટgુ ંબhુ ંધન કમાયા ક� આ iલેટ 

પણ ખર�દાઈ ગયો.તો તેને અને તાર� દ�કર�ને પરાણે પરાણે સાથે રહ�વા સમ/વી`ુ ંતોય એ કાઈં 

બeુ લાjં ુ ચાલે એવો  ર_તો તો નથી જ.વહ�લામોડા એ બેઉ  કંટાળ�ને  પાછા ઘરમાથંી તો 

નીકળ�ને બી<ુ ંકાઈં ઈદM,્ lીિતયM ્, િfતીયM ્X?ુ ં કરશે.એના કરતા માર� વાત માનો તો મને એક 

સારો ર_તો nઝેૂ છે. 

જો,મારો એક મોટો Oલોટ ખાલીજ પડpો છે ને તે બાધંવા�ુ ં કામકાજ માર� શqુ તો કર?ુ ં

છે.પણ કોઈ ભરોસાનો માણસ મળે તો જ શqુ કરવાની ધારણા છે.એક બે મGહનાનો સમય માગંી 

લઇ આ જ ભાડાના મકાનમા ં ગા\ુ ંગબડાવતા રહ� તો મારા Oલોટ પર એક આઉટ  હાઉસ X?ુ ં

બનાવી )યા ં તેમને રહ�વા�ુ ં કર� આપીએ.Oલોટના બહારની  તરફ  એક નાનકડ� Sુકાન X?ુ ંપણ 

ઊrુ ં કર� )યા ં તાર� દ�કર� માટ� ટ�ઇલરsગ શોપ X?ુ ં પણ બનાવી નાખીએ તો તાર� દ�કર�ને 

આપણે પહ�લા સીવણ tલાસમા ંમોકલી સીવણકામ તો શીખવાડ�gુ ંજ છે તો એ )યા ંપોતા�ુ ંસીવણ 

કામ કરતી રહ� બે પૈસા કમાતી થાય અને તારો આ જમાઈ માqંુ બાધંકામ <ુએ તો તેમની સાથે 

માqંુ પણ કામ સહ�લાઇથી થઇ /ય.Xટલો ભરોસો તારા પર છે એટલો જ ભરોસો મને તારા 

દ�કર�-જમાઈ પર પણ છે.હમણા મને પણ થોડો સમય મળે તેમ છે એટલે સવાર-સાજં  eુ ં ય 

vટો મારતો રહ�શ.મારો બગંલો થોડો િનરાતેં થતો રહ�શે;પણ પહ�લા તો આ બેઉ માટ� Cદર પડ� 

તેમ નાનક\ુ ંઘર બનવી લઈ`ુ ંઅને બહાર પડ� તેમ તેમની ટ�ઈલરsગ શોપ ઊભી કર�`ુ ંએટલે 

તેમ�ુ ંગા\ુ ંતો સીhુ ંચાલે.અને Xટલો પગાર તેને વોચમેન તર�ક� મળે છે તેથી થોડો વધાર� જ આ 

મારા જવાબદાર�ભયા3 કામકાજ માટ� આપીશ એટલે તેમને પણ કોઈ વાધંો તો ન જ આવવો 

જોઈએ.બોલો,`ુ ંિવચારો છો?અતવા જોઈએ તો િવચાર�ને કાલે જણાવજો." 

ર�ખાબહ�ન આ બધી વાતચીત wયાનથી Mકૂ સમંિત આપતા હોય તેમ સx_મત 

વદને,ભાવભર� Sૃz{ટએ તેમની સામે જોતા રહ� wયાનથી સાભંળ� ર(ા હતા.તે પિતને ,પિતની 

ભાવનાને, પિતની ઉદારતાને,પિતની સહાયક ?િૃ|ને બરાબર ઓળખતા હતી અને મનોમન }શુ 

થઇ ર(ા હતા,એક #કાર�ુ ંvતGરક nખુ માણી ર(ા હતા,મનની ભીતર ને ભીતર ગૌરવ અ�ભુવી 

ર(ા હતા.આ બા<ુ તો ~Fઅુને તેની પ)ની ઊભા થઇ શેઠને પગે પડ� તે પહ�લા તો તેમના દ�કર�-

જમાઈ અ�ભુયા3 નેf ે તેમના ચરણોમા ંપડ�:"કાલની રાહ જોવાનો સવાલ જ +ા છે?આવી અને 

આટલી મદદ તો અમારા Xવાની કોણ કર�?કાલથી જ માર� વોચમેનની નોકર� છોડ� આપના 
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Oલોટના કામકાજની જવાબદાર� સભંાળ� લઈશ.મકાનમા�લક પાસે fણ મGહનાની ડ�પોઝીટ પડ� છે 

એટલે fણ મGહના તો કોઈ વાધંો નGહ આવે." 

અને ર�ખાબહ�ને ચા બનવવા માટ� જFનુી વeુને કDુ ંતો એ રડતા રડતા બોલી ઊઠ�;"અમને 

ચા નથી જોઈતી,તમારા બેઉની ચાહ જ અમારા માટ� સઘZં છે." 

   )યાર� રમેશભાઈ હસીને બો9યા:''તમાર� સાથે અમને ય પીવા મળે ને?આમેય અમે તો  ચા 

પીધા વગર  તો  nતૂા જ નથી.આX તમાર� સાથે પી`ુ ંતો વધાર� મઝા આવશે.હવે તો બે મGહનામા ં

તમાqંુ પોતા�ુ ંઘર બની જશે અને બે વરસમા ંમારો બગંલો બની જશે.દર�ક કાય3 યોગા�યુોગ જ 

થાય છે.અમારા �ન ધમ3મા ંતો મોટા મહારાજ કાન] મહારાજ તો પછાડ� પછાડ�ને ક(ા કરતા ક� 

બhુ ંજ �મબ� છે.આX તમને ઘરનો #ોaલેમ આવે,અ)યાર� રાતે તમાqંુ અમાર� )યા ંઆવ?ુ ંઅને 

મારા મનમા ંઆવી મારા-તમારા બેઉના _વાથ3નો ર_તો nઝૂી નીકળવો આ બhુ ં�મબ� જ છે.સાથે 

ચા પીવી તે પણ �મબ� જ છે."  

આHયા )યાર� મનમા ં M ૂઝંવણ M ૂઝંવણનો ભાર લઈને આવેલા જF,ુતેની પ)ની,દ�કર� ને 

જમાઈ ચાર�ય ચા પીને શેઠ શેઠાણીનો, રડતી vખોએ ને ગળગળા _વર� આભાર માની જતી વખતે 

હળવા �લ થઈને પાછા ઘેર જતા હતા.હવે 'પોતા�ુ ં ઘર '  બનશે તેની }શુાલીએ તો  દ�કર�-

જમાઈને �ઘમા ંય _વOનnzૃ{ટમા ંપોતા�ુ ંઘર અને Sુકાન જ વારંવાર જોવા-દ�ખવાની }શુી સતત 

મળતી રહ�. 
 

(સમાOત) 

(એક સ)યઘટનાને આધાર�…) 
 


