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દર વષ�ની �મ નેહા દાદા-દાદ� સાથે રહ વા અને ભારત-#મણ કરવા અમદાવાદ આવી 

પહ%ચી.આ વખતે પહ લી વાર ક સર ક ર� અને વલસાડ હા'સ (બો ખાવા માટ  તે સમર વેક શનમા ં

આવી પહ%ચી .દર વખતે તેને અમદાવાદ િશયાળામા ંજ આવ2ુ ંફાવ4 ુ.ંભણતી 5યાર  ય િનયિમત 

આવતી રહ તી અને  હવે તો જોબમાથંી ર6 મેળવી એ ચાર અઠવા9ડયા માટ  આવી પહ%ચી.દાદા-

દાદ� બેઉને પણ નેહા આવતા પારાવાર આનદં થતો અને આ વખતે તો તે ઉનાળામા ં ક ર� 

િસઝનમા ંઆવી એટલે તો તેમનો આનદં અનેક ગણો વધી ગયો. 6મનગરથી,વલસાડથી ,�ુબંઈ 

થી ક ર�ઓના ટોપલાના ટોપલા મગંાવી રાખવા@ુ ં તેમણે  પોતાના કાયમી Aટ સBલાય કરનાર 

Cુકાનદારને કહ� રાDEુ ંઅને નેહાને  એરપોટ�  ર�સીવ કરતાની સાથે  તેને ભેટ�ને FેમGવૂ�ક ઉ5સાહભેર 

કIુ:ં"આ વખતે તો તને બેઉ ટાણે ક ર� જ ક ર� ખવડાવી મોજ કરાવવી છે.ઉનાળાની ગરમી 

આપણને એ.સી.મા ં Mાથંી નડવાની છે? કાર પણ એ.સી.છે એટલે  અને Nયા ં જયાર  પણ 

Mાકં મોલમા ંક  થીયેટરમા ંજઈએ તો એ.સી તો બધે ભરGરૂ હોય જ છે. બગંલામા ં પણ  બધા જ 

Oમોમા,ંહોલમા ં અને  ડાયિનPગ એ9રયામા ં QRુા એ.સી.ગોઠSયા જ છે આપણે. અને આપણે સાવ 

નTકના માઉUટ  આV ુ9હલ Wટ શન પણ જઈX ુ. 

નેહા YશુYશુાલ થતી દાદા દાદ�ને ભેટ� ,Fણામ કર� XZુક રણમાથંી Fેમો[ાનમા ં આવી હોય 

તેમ Yશુાલી 6હ ર કરતા એમ બોલતા બોલતા બહાર નીકળવા  લાગી:"વાઉ,Xુ ંલાઈફ છે? ઇ�Uડયા 

એટલે ઇ�Uડયા.કહ 2 ુ ં પડ .આઈ લવ ઇ�Uડયા".ઘેર પહ%ચી તેણે દાદા દાદ� સાથે મહારાજની 

બનાવેલી બેપડ� રોટલી અને રસ,ઢોકળા સાથે,_િધયા અને ફ�તા ભાત   Fેમથી,9દલથી ખાધા 

.ઘર@ુ ં ખાવા@ુ,ં દાદા-દાદ�  સાથે ખાવા માટ  છે`aુ ંઅપાયેaુ ંએર ઇ�Uડયા@ુ ંખાbુપંણ ન તેણે  ખાcુ ં

QRુા નહો4 ુ ં . જdયા પછ� તે "કૌન બનેગા કરોડપિત?" જોઈ,પBપા-મdમીની,દ�દ�ની વાતો કરતી 

કરતી આરામથી થોડ� મોડ�  જ Qઈૂ ગઈ . Qતૂા પહ લા તેણે  પBપા-મdમી તેમ જ  દ�દ�ને ફોન કર� 

QખુGવૂ�ક ભારત પહ%ચી ગયાના સમાચાર જણાવી દ�ધા .તેને ઇ�Uડયા આવી Mાર ય �ટલેગ ન 
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લાગતો કારણ ક  તે દાદા દાદ�ને મળવા અને ઇ�Uડયા એUજોય કરવાના ઉમળકામા ંએટલી Fસf 

Fસf થઇ જતી ક  તેને નામનો ય �ટલેગ ન લાગતો. 

સવાર  દાદ�  દાદા તો gાh�iુતૂ�મા,ંમળWક  જ ઊઠ� જવાના આદ�  હોવાથી અને નાહ� -

 ધોઈ,સેવાG6ૂ કયા� બાદ જ ચા-નાWતો કરવાવાળા હોવાથી નેહાને તો 6ગતાની સાથે જ આCુ-

'દ�નાવાળ� મસાલેદાર ચાની મWત મઝેદાર Qગુધં આવી અન ઝટપટ gશ કર� તે ચા નાWતો 

કરવા ગોઠવાઈ ગઈ. ઘી- Tરાk ભભરાવેલા ખાખરા અને  મહારા� આગલી રાતે બનાવી રાખેલી 

કડક ભાખર� સાથે બે કપ ચા પીવામા ં તેને લહ ર પડ� ગઈ.થોlું બગંલાના બગીચામા ંmલા પર 

બેસી,અગાસીમા ંવો9કPગ કર� આવી નેહા નાહ� ધોઈ દાદા-દાદ� સાથે હવેલી દશ�ને ગઈ .તેને આ 

બcુ ંગમ4ુ ં.નાનપણમા ંભારતમા ંરહ� હોવાથી તેમ જ દર વષn ભારત આવતી રહ તી હોવાથી તેન ે

દ વ-દશ�ન,Fo ુ -આરતી,Fસાદ વી.બiુ જ ગમતા .હT તે દાદા દાદ�ના સWંકારવારસાના  

કારણે  Gરૂ� અમે9રકનાઇpડ થઇ નહોતી.                                                                         

         રિવવાર હોવાથી સાજંની નાટકની 9ટ9કટો દાદા દાદ�એ Vકુ કરાવેલ હોવાથી તેને નાટqrહૃ 

જવામા,ંનાટક જોવામાબંiુ મઝા આવી.તેમા ંવારંવાર વપરાતો "મને આ બાબતનો  નામનો ય છોછ 

નથી"નો Fયોગ તેના tતમ�નમા ં પેસી ગયો,ઘર કર� ગયો .પાછ ફરતા તેને દાદા દાદ�ને Gછૂuુ ં

પણ ખvંુ ક  આ 'છોછ' નો અથ� શો ?મને સમ6વશો?"  

"બેટા,આ Gછૂવામા ં તને છોછ ન લાwયો ને? બસ, એનો અથ� એટલો જ ક   સકંોચ નથી,xોભ 

નથી,શરમ નથી."  

  પછ� તો વાતે વાતે "મને ઇ�Uડયા અમે9રકાથી વc ુગમે છે એમ કહ વામા ંમને કોઈ છોછ 

નથી ."અને એમ છોછ શyદનો Fયોગ કરવા માડં� પડ� .છોછ શyદ વાપરવાનો તેને જરાય છોછ ન 

લાગતો એ વાતની તેને પોતાને ય નવાઈ લાગવા માડં� . 

zી� 9દવસે, અઠવા9ડયા માટ @ ુ ંમાઉUટ આV ુની '��ુ�કલ-આસાન' હોટલ@ુ ં V9ુકPગ અગાઉથી 

કરાવી રાખેલ હોવાથી zણે ય {ાઈવર સાથે કારમા ં માઉUટ આV ુ પહ%|યા .'��ુ�કલ-આસાન 

'હોટલ@ુ ંનામ,તે@ુ ંલોક શન અને તેમાનંી સગવડો અને ખાસ કર� દર ક માટ  ઓડ�ર Fમાણે ભોજન 

તૈયાર કર� ઉZમાભેર પીરસવાની SયવWથા તેને બiુ જ ગમી ગઈ .રહ વાના Oમો પણ Qુદંર,સરસ 

અને QિુવધાGણૂ� હોવાથી નેહા Yશુ Yશુ થઇ ગઈ . હોટલના મા�લકો િપતા,Gzુ અને માતા zણેય 

'અિતથી દ વો ભવ' ને સાકાર કરતા સiુની આગતા Wવાગતમા ં લાગેલા રહ તા  અને તે ય 

Fેમથી,ઉમગંથી.તેને વાતચીત દરdયાન જણાઈ આSEુ ંક  િપતા રિસકકાકા હોટલ �બઝનેસના 9કPગ 

છે.અમદાવાદ,Qરૂત,રાજકોટ,દમણ બધેય તેમણે, પોતા@ુ ં આિત~ય ભાવે મહ માનોને 
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સાચવવાની  આવડત અને હ%િશયાર�થી નામ -દામ બેઉ Yબૂ Yબૂ કમાયેલા છે .હોટલોના નામ 

પણ અવનવા.અમદાવાદમા,ં 'સાસ9રEુ'ં',રાજકોટમા ં 'પીય9રEુ'ં,Qરૂતમા'ંમોસાળ' અને દમણમા ં 'મા@ુ ં

રસોlુ'ં. બધ� �બસલેર� પાણી,િવધ િવધ Fકારના �ખુવાસ અને સવાર,સાજં અને રાત Aટ Bલેટ એ 

તેમની  હોટલોની પોતાની આગવી િવશેષતા 6ણીતી થઇ ગયેલી .હોટલના યગં મા�લક ઈલેશ 

સાથે નેહાને દોWતી થઇ ગઈ.ઈલેશ િવદ શ જઈ હોટલ મેનેજમેUટનો અ�યાસ કર� અને અ@ભુવ 

FાBત કર� અમદાવાદ અને આસપાસ હોટલો ખોલતો ગયો,સફળતા પામતો ગયો અને 

માઉUટ  આVનુી હોટલ@ુ ં નામ "��ુ�કલ ન9હ �ુછ ભી,સબ આસાન હ�'ગઝલના આધાર  ' ��ુ�કલ- 

આસાન' પાડ aુ ં.એ જ તેમની પહ લી હોટલ .zણ 9દવસ@ુ ંV9ુકPગ કરાવેaુ;ંપણ ગમી ગEુ ંએટલે Gvંુૂ 

અઠવા9ડEુ ં રોકાઈ  નેહાએ દાદા દાદ� સાથે અને ઈલેશ સાથે મોજ મઝા કર� અમદાવાદ જતી 

વખતે .ઈમેલ એ{ સ લઇ,મોબાઈલ નdબર લઇ નેહા સતત તેના સપંક�મા ં રહ વા લાગી .ઈલેશ 

અમદાવાદ આSયો તો મળવા પણ ઘર  આSયો અને zણેયના પોતાની 'સાસ9રEુ'ં 

હોટલમા ં 9ડનર  પર િનમિંzત કયા� .દાદા-દાદ�એ પણ ઈલેશ અને તેના માતા િપતાને જમવા 

બોલાSયા .દાદા દાદ�ને ઈલેશ ગમી ગયો,નેહાને તો બiુ જ ગમી ગયો અને અમે9રકા પાછ� જઈને 

પણ તે ઈલેશના સતત સપંક�મા ં રહ વા લાગી .ઈલેશ હોટલ મેનેજમેUટની કોઈ મોટ� કોUફરUસ 

અટ Uડ કરવા UEયુોક� આSયો તો નેહા અને તેના માતા િપતાને મળવા UE ુજસ� તેમને ઘેર પહ%ચી 

ગયો .નેહાના માતા િપતાને ઈલેશ ગdયો,નેહાને ગમતો છોકરો 5યા ં અમે9રકા આવી ભારતીય 

પરંપરાવાળ�  હોટલો ખોલી cમૂ કમાઈ શક  એમ તેને �પો આડકતરો મેસેજ પણ આBયો .પરં4 ુ

માતાિપતાને છોડ�,તરછોડ� અને જUમoિૂમ ભારત છોડ�,rજુરાત છોડ� તે 5યા ં કોઈ કરતા કોઈ 

સજંોગોમા ંજવા તૈયાર ન જ હતો .બી� વષn દર વષ�ની �ન નેહા અમદાવાદ ગઈ તો દાદા દાદ� 

સાથે ઈલેશ પણ એરપોટ�  તેને ર�સીવ કરવા આવી પહ%|યો હતો . 

ઈલેશના િપતા પોતાની �ાિતના અ�ગ�ય હોવાથી તેઓ Gzુ ઈલેશને પોતાની �ાિતમા ંજ 

પરણાવવાના આ�હ� હતા.એક પછ� એક છોકર� વષ� દરdયાન બતાવતા ર�ા અને નેહાના Fેમ 

બધંનમા ંબધંાયેલો ઈલેશ કોઈ ને કોઈ કારણ-બહા@ુ ંબતાવી FWતાવો ઠ લતો ર�ો .િપતાની ધાક 

તેના પર એટલી બધી હતી ક  તે માતાને તો પોતાની Fેમકહાની કહ� શMો;પણ કડક Wવભાવના 

િપતાને ન તો એ કહ� શMો ક  ન માતા પણ પિતને કહ વાની 9હમત કર� શક� .આ બા�ુ નેહાના 

માતા િપતા અમે9રકા આવવા માગંતો જ ન હોય એવો જમાઈ પસદં કરવા રાT ન હોવાથી નેહા@ુ ં

વત�માન અને ભિવZય બેઉ  અRર જ અRર ર�ા કEુ�.tતે તેણે 9હમતભેર ઈલેશના િપતાના  બગંલે 

જઈ સાફ સાફ કહ� દ�cુ ંક :"iુ ંઅને ઈલેશ એકબી6ને ચાહ�એ છ�એ .તમાર� બીક  એ અમારા Fેમ 
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ની વાત તમને કહ� નથી શકતો.તમે નાતની પકડમા ં રહ� તેને છોકર�ઓ બતાવો છો અને તે 

બહાનાબાT કર� ટાળતો રહ  છે .જો તમને આ સબંધં માUય ન હોય તો iુ ં તેન ે માર� 

િસ9ટઝનિશપના  આધાર  5યા ંઅમે9રકા ભગાડ� લઇ જઈ શ�ંુ તેમ � ં .મારા માતાિપતા અને માર� 

દ�દ�ને પણ અમે9રકા આવી સેટલ થાય એવો જ છોકરો મારા માટ  માUય છે .પણ મને ભારત ગમે 

છે,દાદા દાદ�ની નTક રહ 2ુ ંગમે છે અને સiુથી િવશેષ તો સો વાતની   એક વાત એ જ છે ક  મને 

તમારો ઈલેશ Yબૂ જ ગમે છે અને ઈલેશને પણ iુ ંબiુ જ ગ�ુ ં� ં .માટ  તમે હા પાડો તો મારા 

માતાિપતાઅને દ�દ�-T6Tને  બોલાવી ચટ  મગંની પટ  yયાહ રચાવી ઘ9ડયા લwન લઇ, અમે 

Qખુી થઈએ,તમને સiુ વડ�લોને પણ Qખુી કર�એ અને તમાર� હોટલના નામની �મ આ 

r ૂચંવાયેલા રહ તા કોકડાને ��ુ�કલ-આસાન કર� દઈએ .બોલો,Xુ ંન�� કરો છો?" 

તેની 9હમત જોઈ ઈલેશની મdમી રાT થઇ ગઈ,ઈલેશ Fસf Fસf થઇ ગયો અને તેના િપતા તો 

દંગ જ રહ� ગયા .તેમને પણ નેહા ગમતી જ હતી.અમે9રકા ફોન કર� ઘ9ડયા લwન લેવાઈ ગયા 

અને દ�દ� તેમ જ બી6 સગાઓ અને િમzોની હાજર�મા ંધામcમૂથી લwન સપંf થયા .'િવશાલા'મા ં

 �ાUડ 9રસેBશન ગોઠવાEુ ંઅને tતે હની�નૂ માટ  �WવઝરલેUડ જવાની તૈયાર� શO કર� દ�ધી 5યાર  

માતા [િપતા અને દ�દ�-T6Tએ  Gછૂuુ ં ક  "અમે9રકામા ં જUમેલી,મોટ� થયેલી,5યા ં જ ભણેલી 

ગણેલી અને સરસ જોબ કરનાર� તને  અહ� અમે9રકામા ં  ફાવશે ખvંુ? તને આ બcુ ં odd  નથી 

લાગ4 ુ?ં " 

તરત  જ નેહા બોલી ઊઠ�:"મને ફાવશે જ ન9હ,ગમશે,Yબૂ જ ગમશે અને આ કહ વામા ંમને 

કોઈ છોછ નથી ." 

  તેના 'છોછ' શyદના Fયોગથી દાદા દાદ� Fસf Fસf થઇ ગયાતેમ જ ઈલેશ અને તેના 

માતાિપતા પણ રાT રાT થઇ ગયા. નેહા અને ઈલેશની હની�નૂ �રૂ અનોખી રહ�,અનેર� 

રહ�,અદoતુ રહ�.ભારત આSયા પછ� '��ુ�કલ-આસાન'મા ં ભારતીય હની�નૂ માણતા નેહા-ઈલેશ 

YશુYશુાલ રહ વા લાwયા ."��ુ�કલ ન9હ,સબ �ુછ આસાન હ�"ની ત� તેમના �ાસે �ાસમા ંr ૂજંતી 

રહ તી . 
 

(સમાBત )   

 


