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���� : 

ર�ખાબહ�ન, રાક�શભાઈ 

સગંીતાબહ�ન, મન�ખુ કાકા 

બીનાબહ�ન, ર ટાબહ�ન 

(��	 : ર�ખાબહ�ન"ુ ંઘર. સમય : સવારના અ(ગયાર�કનો. ર�ખાબહ�ન *મમા ંબ+ુ ંસર,ુ ંકર  ર-ા ંછે. સગંીતાબહ�ન આવે….) 

સગંીતા : ‘ર�ખાબહ�ન, આ1ુ ંક� ?’ 

ર�ખા : ‘આવો, સગંીતાબહ�ન, આવો….’ 

સગંીતા : ‘આ તો જરા મેળવણ લેવા આવી તી….’ 

ર�ખા : ‘હા તે આવોન…ે.’ 

સગંીતા : ‘મેળવણ પડ6ુ ંછે, ર�ખાબહ�ન… ?’ 

ર�ખા : ‘હા, આ7ુ ંપણ બેસો તો ખરા…ં..’ 

સગંીતા : ‘ના ર�, બાપ, બેસવાનો ટાઈમ નથી. (કહ�તા ંબેસે.)’ 

ર�ખા : ‘ક�મ, બ9 ુકામ છે ?’ 

સગંીતા : ‘ર�ખાબહ�ન, કામ"ુ ંતો 7છૂશો જ નહ; ? હ< રસોઈ અડધી બાક  છે. એ કર શ >યા ંસા�-ુસસરાને જમવાનો ટાઈમ થઈ 

જશે. એમને જમાડ શ >યા ંછોકરાઓં ?@લેૂથી આવી જશે. એટલે એમને જમાડવાના,ં પછ  9ુ ંજમીશ. ને બ+ુ ંઆટોપી રહ શ >યા ં

કામવાળ  બહ�ન આવી પહAચશે. એ વાસણ ઘસીને, કચરા-ંપોતા ંકર ને જશે >યાર� બરાબર બે વાગી રહ�શે. બોલો છે બેસવાનો 

સમય માર  પાસે ?’ 

ર�ખા : ‘ના, હA. આપણે બહ�નોને તો કામ"ુ ંચBર ચાલC ુ ંજ રહ�વા"ુ ં!’ (કહ�તા ંઉભા ંથાય…) 

સગંીતા : ‘ર�ખાબહ�ન, પેલી બીનાડ નો ફોન આGયો હતો ?’ 

ર�ખા : ‘હા…. આH સાHં એમના ઘર� આવવા"ુ ંિનમJંણ આGKુ ંછે….’ 

સગંીતા : ‘મનેય કહ�વડાGKુ ંછે… તે હL ર�ખાબહ�ન, (પાછા ંબેસી Mય….) Nુ ંકામ આપણને િનમJંણ આOKુ ંહશે ?’ 

ર�ખા : ‘એ તો ખબર નથી.’ 

સગંીતા : ‘તે તમે 7છૂPુ ંનહ; બીનાન…ે.’ 

ર�ખા : ‘મQ 7છેૂRુ ંન…ે તો કારણ ના જણાGKુ…ં. કહ� ચોBસ આવજો… સાથે બેસીને ચા-પાણી કર Nુ.ં’ 

સગંીતા : ‘હ…ં ચા-પાણી ! એ બ9 ુપાક  ને ગણતર બાજ છે. એમને એમ આપણને ચા તો Nુ,ં પાણીય પાય એવી નથી.’ 

ર�ખા : ‘તો Nુ ંકામ હશે ? સગંીતાબહ�ન, તમે તો બીનાબહ�નને 7છૂP ુ ંજ હશે ને ?’ 

સગંીતા : ‘ના ર� માર  બઈ, મને તો એવી પચંાત ને લપ કરવાની ટ�વ જ નથી. 9ુ ંભલીને માSંુ કામ ભRુ…ં (બોલતા ંબોલતા ંબહાર 

નીકળે…. ર�ખાબહ�ન એમની પાછળ પાછળ Mય…)’ 

ર�ખા : ‘તો Nુ ંહશે ?’ 
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(ગેલેર  ક� ઓટલો…. બનેં બહ�નો ગેલેર મા ંઆવીને ઊભી છે. >યા ંવાતો કર� છે.) 

સગંીતા : ‘એ 7છૂવા જ આવી હતી ક� તમને કંઈ ખબર છે ?’ 

ર�ખા : ‘ના પણ સગંીતાબહ�ન, તમે તો મેળવણ લેવા આવેલા ંને ?’ 

સગંીતા : ‘હL ? હા…હા…. લે, આ ર ટા આવી… આવ અલી, આવ.’ 

ર ટા : ‘સગંીતાબહ�ન, અ>યારના પહોરમા ંતમે અહ; ? નવરા ંપડ  ગયા ંક� Nુ ં?’ 

સગંીતા : ‘મને ને નવરાશ. રામ રામ કર માર  બહ�ન… મને તો જરાય Uરસદ નથી….’ 

સસંાર 
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ર�ખા : ‘એ તો જરા મેળવણ લેવા આGયા ંછે.’ 

સગંીતા : ‘હા.. પણ ર ટા, તને આમJંણ છે ક� નહ; ?’ 

ર ટા : (સમ< જતા)ં ‘બીનાબહ�નના આજ સાજંના આમJંણની વાત કરો છો ?’ 

સગંીતા : ‘હા, એની જ તો વળ …’ 

ર ટા : ‘હા….. એમનો બાબો કહ  ગયો છે હમણા…ં..’ 

સગંીતા : ‘તે ક�મ બોલાGયા ંછે ?’ 

ર ટા : ‘એની ખબર નથી. એમના બાબાને કંઈ 7Wૂં એટલીવારમા ંતો કહ ને ભાગી જ ગયો.’ 

ર�ખા : ‘હ…ં. પણ Nુ ંલાગે છે તમને !’ 

ર ટા : ‘શે"ુ ં?’ 

સગંીતા : ‘ના ર� ભઈ સાબ… આપણે તો એવી પચંાત કરવાની ટ�વ જ નથી… આ તો એમ ક� તને કંઈ ખબર પડ  હોય તો….’ 

ર ટા : ‘ના…..’ 

સગંીતા : ‘તો હવે કોને ખબર હશે ?’ 

ર�ખા : ‘સોસાયટ ની દર�ક મXહલાને 7છૂ1ુ ંપડ� જો કોઈકને કંઈક ખબર હોય તો… પણ એવો ટાઈમ જ નથી ન,ે ખSંુ ને 

સગંીતાબહ�ન…’ 

સગંીતા : ‘હા?તો… આપણે કામથી કામ રાખો… કYુ ંછે ક� સાHં આવી જજો તો જઈ આવવા"ુ…ં.’ 

ર ટા : ‘એય સાZુ…ં.’ 

સગંીતા : ‘પણ કોઈકને તો બીનાડ એ કારણ કYુ ંહશે ને !’ 

ર�ખા : ‘આપણે ફોન કર ને બીના બહ�નને જ 7છૂ એ…. જો એ કંઈક કહ� તો !’ 

ર ટા : ‘ના, ર� એવી આપણે Nુ ંગરજ છે ! સાHં જઈNુ ંએટલે ખબર પડ  જ જવાની છે ને ?’ 

સગંીતા : ‘હા?તો….વળ ….’ 

ર ટા : ‘ચાલો, 9ુ ંM[… માર  બેબીને ?@લૂેથી લઈ આવવાનો ટાઈમ થવા આGયો છે… આવજો, સાHં મળ Nુ…ં’ 

સગંીતા : ‘હા, બીનાને >યા…ં. આવH…. ર�ખાબહ�ન, 9ુ ંય જ[ >યાર�… માર�ય મો\ુ ંથઈ જશ…ે. તે કામ ક�ટલા ંપડ]ા ંછે… જરાય 

ટાઈમ જ નથી માર�….. (Mય…..) 

ર�ખા : ‘હા, ભલે….. (યાદ આવતા)ં અર� પણ તમાર� મેળવણ જોઈC ુ ંહC ુ ંને ? લેતા ંMવ એ…. ખરા ંછે, H લેવા આGયા ંહતા ંતે 

લીધા વગર જ જતા ંર-ા ંસગંીતાબહ�ન….’ (^દરથી વડ લ મન�ખુકાકા આવે છે.) 

મન�ખુ : ‘ર�ખા બેટા…. (ચ_તા ના કર…. એ બહ�નને મેળવણ જોઈC ુ ંજ નહોC ુ.ં એ તો Mણવા આGયા ંહતા.ં 

ર�ખા : ‘Nુ,ં બા7<ુ ?’ 

મન�ખુ : ‘એ જ ક� પેલા ંબીનાબહ�ને તમને મXહલા મડંળને એના ઘર� ક�મ બોલાGયા ંછે ?’ 

ર�ખા : ‘હા, હA…. વળ  વળ ને એજ 7છૂતા ંહતા.ં’ 

મન�ખુ : ‘મQ ^દર બેઠા ંબેઠા ંH સાભંaKુ ંએના પરથી ક9ુ ંWં ક� મેળવણ લેવા"ુ ંતો બહા" ુ ંહC ુ…ં. ખર  બાઈ છે, બેસવાનો ટાઈમ 

નથી-ટાઈમ નથી કહ�તા ંકહ�તા ંબેસીને ક�ટલી વાતો કર  ગઈ… વાહ…. bc,ુ Nુ ંનdનૂો ઘડ]ો છે તQ ! 

(હસે…. ર�ખા પણ હસે….. ફ�ડ આઉટ) 
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(��	 : બીનાબહ�નના ઘરનો ગાડeન…. અથવા થોડો વૈભવી લાગે તેવો તમેનો gોhગ *મ…. બીનાબહ�ન પોતે ‘કંઈક’ છે, 

સોસાયટ ની બી< બહ�નો કરતા ંવ+ ુપૈસાદાર, Mણકાર છે તેવો દ�ખાડો કરનાર bકારના ંછે. ઠઠારો વ+ ુકયi છે…. એમને >યા ં

બહ�નો આવવા માડં  છે.) 

બીના : ‘યસ વેલકમ, સગંીતાબહ�ન, ર ટાબહ�ન…. બેસો.’ 

ર ટા: ‘ક�મ છો, બીનાબહ�ન ?’ 
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બીના : ‘ફાઈન… અર�, ર ટાબહ�ન-સગંીતાબહ�ન મો?ટ વેલકમ.. તમે આGયા ંતે ગjKુ…ં kડુ…’ 

સગંીતા : ‘બીનાબહ�ન, તમે િનમJંણ આOKુ ંહોય તો આવ1ુ ંજ પડ� ને ? ખ* ને ર ટા… બાક  મને તો જરાય ટાઈમ નથી હોતો…’ 

ર�ખા : ‘આ1ુ ંક� બીના બહ�ન ?’ 

બીના : ‘વેલકમ વેલકમ ર�ખાબહ�ન… ઓહ, અમીબહ�ન આવો… ફાઈન…. તમે લોકો મારા ઈ�વીટ�શનને માન આપીને આGયા ંતે 

માટ� થે�l ુવેર  મચ.’ 

સગંીતા : ‘હા, પણ અમને ભેગા ંકરવા"ુ ંકારણ તો કહો માર  બહ�ન….’ 

બીના : ‘કારણ… નથ;ગ ?પેિશયલ, ખાસ કંઈ નહ;…પણ….’ 

સગંીતા : (હળવેથી ર ટાબહ�નને) ‘જો ને વાતમા ંક�1 ુ ંમોણ નાખે છે. આ બીનાડ , કહ�તી હોય તો કહ  દ�ને માર  બઈ !!’ 

ર�ખા : (ઈશારાથી સગંીતાબહ�નને Zપૂ રહ�વા કહ�….) ‘તોય બીનાબહ�ન કંઈક તો હશે જ…’ 

બીના : ‘વાત એમ છે બહ�નો ક� અમે કાલે જ ઓવન ને માઈmોવેવ ખર nા…ં. તે થKુ ંક� સોસાયટ ની બહ�નોને ઘર� બનાવેલી ક�ક ક� 

(બ?ક ટ ખવડા1ુ…ં.’ 

ર�ખા : ‘વાહ… અ(ભનદંન બીના બહ�ન….’ 

ર ટા : ‘હા… કો�oેpKલુેશ�સ ફોર યોર �K ુઓવન એ�ડ માઈmોવેવ.’ 

બીના : ‘એ1ુ ંછે ને ક� મને અને મારા િમ?ટરને ક�ક બ9ુ જ ભાવે પણ બહારની ક�ક તો ક�વી ય હોય એટલે થKુ ંક� ઓવન વસાવી 

લી+ુ ંહોય તો મન થાય >યાર� q�શ ક�ક ને (બ?ક ટ બનાવીને ખવાય. ખSંુ ન,ે સગંીતાબહ�ન…!’ 

સગંીતા : ‘હL…હા…. એ તો છે જ ને !’ 

બીના : ‘ને માઈmોવવે પણ વસાવી લી+ુ.ં ફટ દઈને ખાવા"ુ ંગરમ થઈ Mય…. ગેસ સળગાવવાની કડા@ૂટ નહ;. ને એમા ંપાપડ 

તો એવા સરસ શેકાય છે ક� ના 7છૂો વાત.’ 

ર ટા : ‘માઈmોવેવમા ં7રૂણપોળ "ુ ં7રુણ પણ સરસ થાય છે એમ કોઈ કહ�C ુ ંહC ુ ં!’ 

બીના : ‘હા?તો…. એટલે જ મQ લઈ લી+ુ.ં (ચ_તા જ નહ;.’ 

સગંીતા : (ર�ખાને ધીર�થી) ‘Mણે રોજ ક�કો-(બ?ક ટો ને 7રુણપોળ ઓ ખાતી હોય એવી વાત કર� છે….. ચાપલી નહ; તો !!!’ 

ર�ખા : (ઈશારાથી Zપૂ રહ�વા કહ� છે….) ‘સાભંળ  જશ,ે તમેય Nુ ંસગંીતા બહ�ન…..’ 

બીના : ‘Nુ ં? કંઈ કYુ ંતમે ?’ 

સગંીતા : ‘ના, ના. એ તો 9ુ ંએમ કહ�તી હતી ક� બીનાબહ�નને આ બ+ુ ંપોષાય… આપણો કલાસ નહ;.’ 

બીના : (જરા sલાઈને) ‘એ1ુ ંનથી પણ જરા કો?ટલી આઈટ�jસ ખર ને એટલે….’ 

ર�ખા : ‘ક�ટલા"ુ ંઆGKુ ંઓવન ?’ 

બીના : ‘ઘણીય કંપનીના ંમળે છે માકtટમા,ં ને એ ર તે દર�કના ર�ટ પણ અલગ અલગ હોય, પણ મને તો પહ�લેથી ?ટા�ડડe વ?C ુજ 

ગમે… એટલે ચાR ુક� નવી કંપનીની ચીજ સ?તી હોય તો ય uાર�ય માર� લેવાની જ નહ;……’ 

અમી : ‘હા?તો… સ?Cુ ંએ સ?C ુ…ં’ 

vજwા : ‘એ બ9 ુચાલે ય નહ;….’ 

બીના : ‘પહ�લેથી જ માર� xા�ડ નેઈમવાળ  જ આઈટ�મ વસાવવાનો િનયમ…. એટલે આ ઓવન ને માઈmોવેવ પણ ટોપ કંપનીના ં

જ લીધા.ં પસૈા ખા?સા આપવા પડ]ા પણ xા�ડ નેઈનના પૈસા તો હોય જ ને ?’ 

ર�ખા : ‘સરસ…. બેય ક�ટલામા ંપડ]ા ં?’ 

બીના : (સાભંaKુ ંન હોય એમ) બેસો. 9ુ ંઓવનq�શ ક�ક ને (બ?ક ટ ખવડા1ુ ંતમન…ે’ (^દર Mય છે…) 

સગંીતા : (મોyુ ંમચકોડ ને) ‘બોલી મોટ  ‘q�શ ક�ક.. બહારની ક�ક તો ક�વીય હોય…. પેલી પાણી7રુ ની લાર  ઉપર ઊભી ઊભી 

પાણી7રુ  ખાય છે >યાર� બહાર"ુ ંને q�શ બ+ુ ંuા ંMય છે ?’ 

ર ટા : ‘ધીર�… સગંીતાબહ�ન… સાભંળ  જશે તો ખરાબ લાગશ…ે..’ 

ર�ખા : ‘સગંીતાબહ�ન, હવે આપણને ક�મ બોલાGયા ંએની ખબર પડ  ગઈ ને ?’ 
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સગંીતા : ‘હા… એની મોટાઈ દ�ખાડવા. એણે કર�લી ભાર� ખર દ ની Mહ�રાત કરવા….’ 

ર ટા : ‘હ…ં. પોતે કંઈક છે એમ દ�ખાડવા ને આપણને જલાવવા…..’ 

ર�ખા : ‘એ જ હોય ને પણ ઓવન ને માઈmોવેવ ઉપયોગી આઈટમ તો ખર  જ.’ 

(>યા ંબીનાબહ�ન Oલેટસમા ંક�ક-(બ?ક ટ લઈને આવે…..) 

બીના : ‘લો, ચાખો ઘરની ક�કની મM જ કંઈ ઓર હોય. આ (બ?ક ટ પણ મQ બનાGયા ંછે ન ેતાMં જ છે…. ખાવ. (બધાનંે આપે છે, 

સૌ ખાય છે…) 

ર�ખા : ‘ખર�ખર સરસ બની છે ક�ક….’ 

બીના : ‘બને જ ને ! ઘર"ુ ંઓવન હોય પછ  આપણે Hવી બનાવવી હોય એવી ક�ક બને…. લો અમીબહ�ન…’ 

ર�ખા : ‘ના, ભઈ સાબ… 9ુ ંતો ડાયXટ_ગ કSંુ Wં.’ 

બીના : ‘એટલી ક�કમા ંNુ ં? લો, થોડ  ખાવ… સગંીતાબહ�ન, આ જોવા નથી dકૂ . ખાઈને અ(ભbાય આપો ક� ક�વી બની છે ?’ 

સગંીતા : ‘તમે બનાવી હોય પછ  કંઈક કહ�વા"ુ ંજ ના હોય ને… તમે તો એzસપટe છો….’ 

ર�ખા : ‘સાચી વાત છે. માJ ઓવન વસાવી લવેાથી કામ નથી થઈ જC ુ.ં એમા ંસાર  ર તે ક�ક બનાવતા ંપણ આવડ1ુ ંજોઈએ.’ 

બીના : ‘d{ુાની વાત કર …. માર  Hઠાણીને >યા ંચાર દહાડા પહ�લા ંજ ઓવન ખર | ુ ંછે. એમણે એમા ંક�ક બનાવેલી, મોમા ંય ન 

પેસે એવી…’ 

ર ટા : ‘ને તમાર  ક�ક }ુઓ….. ક�વી ટ�?ટ  ને મોમા ંdકૂતા ંજ ઓગળ  Mય તેવી સરસ બની છે.’ 

બીના : ‘મQ તો એ જ Xદવસે મનમા ંનB  કર  લીધેRુ ંક� 9ુ ંઓવન વસાવીશ ને અફલાCનૂ ક�ક બનાવીને એમને ચખાડ શ ને કહ શ 

ક� ક�ક આને કહ�વાય. વ?C ુવસાવીએ તો બરોબર વાપરતા ંય આવડ1ુ ંજોઈએ. ર�ખાબહ�ન એક પીસ હો Mય…..’ 

ર�ખા : ‘ના….. ના…. ક�કમા ંક�ટલી બધી ક�લર  આવે… માSંુ વજન વધી Mય….’ 

બીના : ‘એમ એક ~ુકડામા ંક�લેર  ન વધી Mય…. લો ને હવે માન ના માગંો.’ 

ર�ખા : ‘માન માગંવાની વાત નથી…. પણ (એક પીસ લે છે) થQl…ુ હવે નહ;….’ 

સગંીતા : ‘ચાલો >યાર� 9ુ ંM[. તમને ,બૂ અ(ભનદંન.. આવીને આવી ક�ક વાર-તહ�વાર� ખવડાવતા રહ�જો….’ 

ર ટા : ‘ઉભા ંરહો, સગંીતાબહ�ન…. 9ુ ંય આ1ુ ંજ W…ં..’ 

ર�ખા : ‘ચાલો, બીનાબહ�ન…. મM આવી ગઈ…..’ 

બીના : ‘બસ >યાર� આપ�ુ ંતો કામ જ સૌને આનદં કરાવવા"ુ ંછે. મM આવીને ક�ક ખાવાની ?’ 

ર�ખા : ‘હા…. ,બૂ મM આવી….’ 

અમી : ‘અમેય જઈએ >યાર�….’ 

બીના : ‘જ[ જ છે ? ઓ….ક�…. આવજો બધા…ં.’ 

(બધા ંએકઝીટ કર�… બીનાબહ�ન ગવeથી બધાનંે જોઈ ર-ા ંછે…. ગવeથી બધા ંજઈ ર-ા ંછે. >યાથંી ક�ક ઉપર ફોzસ… ને ફ�ડ 

આઉટ….) 
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(ર�ખાબહ�નના ઘરનો બેઠક ખડં…. બીM Xદવસની સવાર એમના પિત રાક�શભાઈ ટ�બલ-,રુશી ઉપર બેઠા બેઠા કંઈક Xહસાબ 

ટપકાવી ર-ા છે. ર�ખાબહ�ન ^દરથી કંઈક કામસર બહાર આવે….. રાક�શ તરફ }ુએ… એ"ુ ં�યાન નથી એટલે પાછા ^દર Mય… 

પાછા ંઆવ…ે }ુએ પછ …. હળવેથી….) 

ર�ખા : (લાડથી-bેમથી) ‘ક9ુ ંW…ં.’ 

રાક�શ : ‘સાભં�ં Wં. બોલો.’ (Xહસાબ લખવા"ુ ંચાR ુરાખે….) 

ર�ખા : ‘એમ નહ; અવે’ (વ+ ુન<ક જઈન…ે) 

રાક�શ : (�ચે જોયા િવના જ) તો ક�મ ? સાભંળવાની કોઈ નવી ર ત તમે શોધી છે ?’ 
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ર�ખા : (bેમ ભયાe k?ુસાથી) ‘તમેય Nુ ં! લખવા"ુ ંબધં કર ને માર  સામે }ુઓ….’ 

રાક�શ : (પેન-કાગળ બા}ુએ dકૂ , ર�ખા તરફ }ુએ….) ‘લો જોKુ…ં. ના, હ�ર ?ટાઈલ તો એ જ છે…. હ…ં ઈયર;�સ નવા ંછે ? 

ગળાનો દોરો નવો લાવી ?’ 

ર�ખા : ‘ના, ના….’ 

રાક�શ : ‘તો પછ  Nુ ંજોવા"ુ ંકહ� છે ?’ 

ર�ખા : ‘તોબા તમારાથી ! 9ુ ંક9ુ ંW ંક� [ચે }ુઓ ને માર  વાત સાભંળો….’ 

રાક�શ : ‘હ…ં.હ…ં પણ ર�ખા, 9ુ ંબધા ંમાણસોની Hમ વાત કાનથી જ સાભં�ં W,ં �ખોથી નહ; ક� એ માટ� તાર  વાત સાભંળવા 

તાર  સામે જો1ુ ંપડ�…’ 

ર�ખા : ‘તમે સવારના પોરમા ંઆ\ંુ અવ�ં બોલીને માર  Xફરક  લેવા"ુ ંજ નB  કKુ� છે ક� Nુ ં?’ 

રાક�શ : ‘હોય કંઈ ! પણ તQ સવારના પોરમા ંNુ ંકહ�વા"ુ ંનB  કKુ� છે એ કહ  દ� !’ (કહ�તા ંXહસાબની નોટ લઈને ^દરના *મમા ં

Mય…. ર�ખા પાછળ Mય) 
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(બેડ*મમા ંબ�ંેની વાત ચાલે છે….) 

ર�ખા : ‘તમે �યાનથી સાભંળવાના હો તો ક9ુ…ં.’ 

રાક�શ : ‘uારથી સભંળાવવા માટ� તો માSંુ �યાન ખQચતી હતી…. હવે Nુ ંછે ?’ 

ર�ખા : ‘વળ  પાછ  મMક !’ (ર સાય છે…) 

રાક�શ : ‘સોર …. �યાનથી સાભં�ં W ંતાર  વાત, ઓ.ક�. ?’ 

ર�ખા : ‘હ…ં.bોમીસ કરો ક� માર  વાતને મMકમા ંઉડાવી નહ; દો…!!’ 

રાક�શ : (?વગત) વાત સાભંaયા પહ�લા ંbોમીસથી મને બાધંી દ�વા માગેં છે…. મતલબ કંઈક ગરબડ છે… 

ર�ખા : ‘Nુ ંકYુ ં?’ 

રાક�શ : ‘હોય કંઈ… કહ�વા"ુ ંડ પાટeમે�ટ તો તાર  પાસે છે…. માર� તો C ુ ંકહ� એમ કરવા"ુ ંજ હોય છે ને…’ 

ર�ખા : ‘પાછ  મMક શ* કર  ? bોમીસ આપો…’ 

રાક�શ : ‘<દ કર� છે તો bોમીસ આ7ુ ંWં પણ એ પાળ શ ક� નહ; તે તો તાર  વાત સાભંaયા પછ  જ નB  કર શ….’ (gોhગ *મમા ં

આવે છે…. ર�ખા પણ…) 
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ર�ખા : ‘તમને તકલીફ પડ� એવી કોઈ વાત નથી.’ 

રાક�શ : ‘તો (ચ_તા કયાe િવના કહ  નાખ…’ 

ર�ખા : (િવચાર ને)…. એ તો 9ુ ંએમ કહ�તી હતી ક�…..’ 

રાક�શ : ‘Nુ ંકહ�તી હતી…. બોલી નાખ…!’ 

ર�ખા : ‘એ તો છે ને તે આપણે ઓવન લાવીએ !’ 

રાક�શ : (ન સાભંaKુ ંહોય એમ ચમક ને) ‘Nુ ંલાવ1ુ ંછે?’ 

ર�ખા : ‘ઈલે�z�ક ઓવન…. બ9 ુસરસ ઉપયોગી છે…’ 

રાક�શ : ‘એમ ?’ 

ર�ખા : ‘હા… એમા ંક�ક ને (બ?ક ટ ઘર� સરસ બનાવી શકાય… હાડંવો ય ફBડ બને છે ઓવનમા…ં.’ 

રાક�શ : ‘અpછા… પણ આમ અચાનક જ ઓવન ક�મ યાદ આવી ગKુ ં?’ 

ર�ખા : ‘હL ?…. ના, ના…. અચાનક શે"ુ ં? 9ુ ંતો, ક�ટલાય વખતથી એ વસાવવા"ુ ંિવચાSંુ W…ં.’ 

રાક�શ : ‘પણ આH, સવારના પોરમા ંજ ઓવન યાદ આવવા"ુ ંખાસ કારણ ?’ 

ર�ખા : ‘ઓવનની તો બ9 ુજ જ*ર છે ને એટલે…. આપણે લાવી જ દઈએ, હA ને !’ 
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મન�ખુ : ‘N ુલાવવાની વાત ચાલે છે, ભાઈ ?’ 

રાક�શ : ‘એ તો… બા7<ુ….’ 

મન�ખુ : ‘બા7<ુને લાવવાની વાત છે ? 9ુ ંતો આવેલો જ W,ં ભાઈ….’ 

ર�ખા : (રાક�શને) ‘તમેય Nુ ં? બા7<ુ, વાત Mણે એમ છે ને ક�…. 9ુ ંએમને કહ�તી હતી ક�… ઓવન લાવી દઈએ તો બા7<ુને ક�ક 

છે, (બ?ક ટ છે… ઘર� જ તાMં બનાવીને ખવડાવી શકાય !’ 

મન�ખુ : ‘એમ ક� ? બ9 ુસરસ….’ 

ર�ખા : ‘જોKુ ં? બા7<ુ પણ એoી થઈ ગયા….’ 

મન�ખુ : (હસી પડતા)ં 9ુ ંuા ંઓવન લાવી જ દો એમ બો�યો W…ં હા… ના ય નથી પાડ  એટલે ર�ખા વ9ુ, તમાર� H અથeઘટન 

કર1ુ ંહોય એ કર  શકો ખરા…ં..’ 

રાક�શ : ‘પણ 9ુ ંએમ 7Wૂં Wં ક� તને એકાએક ઓવન લાવવા"ુ ંમન થઈ ગKુ ંછે ?’ 

ર�ખા : ‘આ આઈટમ ઘણી જ ઉપયોગી હોવાથી મને તે ઘણાય સમયથી થC ુ ંહC ુ ંક� ઓવન લાવી જ દઈએ ! લાવીNુ ંને?’ 

રાક�શ : ‘પણ 9ુ ંએમ 7Wૂં Wં ક� એ તારા ઓવન વગર અ>યાર �ધુી આપણા ઘરમા ંકંઈ અટક  પડ6ુ ંહC ુ ં?’ 

ર�ખા : ‘એ1ુ ંનહ; પણ….’ 

રાક�શ : ‘ને એ નથી તો આપણે ક�ટલા Xદવસ c�ૂયા ર-ા, હL ?’ 

ર�ખા : ‘તમે મારો d{ુો સમ�યા િવના આ\ુ ંઅવ�ં ના બો�યે રાખો, ક9ુ ંW.ં’ 

રાક�શ : ‘9ુ ંઆડ અવળ  નહ;, (બલ@ુલ d{ુાસરની જ વાત કSંુ W.ં ઓવન નથી તો આપણે Nુ ંખાધાપીધા િવના રહ  ગયા ?’ 

ર�ખા : ‘વાતને એમ આડ� પાટ� ના ચઢાવશો તમે….’ 

રાક�શ : ‘માર  વાતની ગાડ  તો સાવ સીધા પાટા ઉપર જ ચાલે છે.’ 

ર�ખા : ‘ઘરમા ંકઈ ચીજની uાર� જ*ર પડ� ને ક�ટલી ઉપયોગી હોય છે એ વાતની તમને 7Sુુષોને ખબર ના પડ�…’ 

રાક�શ : (કટા�) ‘એમ….?’ 

મન�ખુ : ‘હા…. એ તો છે જ, �ી ઘરની રાણી, હોમ િમિન?ટર…. એમને એય કહ�વાય છે ?’ 

ર�ખા : ‘જોKુ ં? બા7<ુને માર  વાત સમMય છે ક� ઓવન ઘરમા ંજ*ર  છે જ….’ 

રાક�શ : ‘બા7<ુ, તમે એ1ુ ંકYુ ં?’ 

મન�ખુ : ‘મQ એ1ુ ંuા ંકYુ ંછે ! મQ તો ઘરના કામકાજમા ં�ીને વ+ ુખબર પડ� એવા ર�ખા વ9નુા ?ટ�ટમે�ટને ?વીકાKુ� ખાલી….’ 

ર�ખા : ‘તમે H માનો ત…ે.. પણ આપણે ઓવન વસાવી લઈએ હA !’ 

રાક�શ : ‘ભલે… Cુ ંતાર  <દ નહ; છોડ�, એમને ?’ 

ર�ખા : ‘આમા ં<દ uા ંઆવી ? ઓવન 9ુ ંમારા માટ� લાવવા"ુ ંક9ુ ંWં….? ઘરમા ંઆવશે તો બધાનંે એનો લાભ મળવાનો છે….’ 

મન�ખુ : (મMકના ટોનમા)ં ‘હા,…. હA…. રાક�શ, વ9નુી વાત સાવ સાચી છે ને પાWં ઓવન વસાવીને ય એમા ંરાધંવા"ુ ંતો એને 

જ (બચાર ને…..’ 

ર�ખા : ‘હા?તો….’ 

રાક�શ : ‘ભલે… Cુ ંઆoહ કર� છે તો ઓવન ખર દ  લઈNુ…ં. (િવચાર ને….) uા ંમળે છે ?’ 

ર�ખા : ‘uાયં પણ ઈલે�z�ક સાધનોવાળાની ક� mોકર -વાસણવાળાની �ુકાને મોટા દર�ક મોલમા ંમળે છે.’ 

રાક�શ : ‘વાહ, બધી માXહતી છે ને કઈ કંપની"ુ ંસાSંુ ?’ 

ર�ખા : ‘એ તો >યા ંજઈને જોઈNુ.ં ને સાSંુ હશે તે લેવા" ુ…ં.’ 

મન�ખુ : ‘હા…. એ બરાબર… આવી વ?Cઓુ Mતે જઈને જોયા િવના ખબર ના પડ�….’ 

રાક�શ : ‘પણ ક�ટલા"ુ ંઆવC ુ ંહશે ઓવન ? આપણા બHટમા ંહો1 ુ ંજોઈએ ને….’ 

ર�ખા : ‘કંપની bમાણે Xક_મત હોય છે. *. 1500 થી લઈને *. 5000 �ધુીની….’ 

રાક�શ : ‘ના હોય એટલી Xક_મત !’ 
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ર�ખા : ‘હોય, ક9ુ ંW ંને…. એ ર��જમા ંજ મળે છે.’ 

રાક�શ : ‘એમ ? મને લાગે છે દસેક હMર તો થતા જ હશે.’ 

ર�ખા : ‘નથી હોતી દશ હMર Xક_મત… મQ કYુ ંને ક� 1500 થી 5000 મા ંH1ુ ંજોઈએ એ1ુ ંમળ  શક� છે.’ 

રાક�શ : ‘મારા મા�યામા ંનથી આવCુ.ં એટલી ઓછ  Xક_મતમા ંઓવન ના મળે.’ 

ર�ખા : ‘ના અવે. મળે કYુ ંને…..’ 

રાક�શ : ‘ના મળે…’ 

ર�ખા : ‘અર� પણ બા}ુવાળા ંબીનાબહ�ન કાલે જ લઈ આGયા…ં. ટોપ xા�ડ"ુ ંતોય 5000થી વધાર� નથી થયા.’ 

રાક�શ : ‘હ…ં પકડાઈ ગKુ ંરહ?ય !’ 

ર�ખા : ‘રહ?ય ? શે"ુ ંરહ?ય ?’ 

રાક�શ : ‘તાર  ઓવનની માગંણી"ુ ંને અચાનક એ વસાવવાની ઈpછા"ુ ંરહ?ય….’ 

ર�ખા : ‘એટલે ?’ 

મન�ખુ : ‘એટલે એમ ક� બીનાબહ�નને >યા ંઓવન આGKુ ંતો ર�ખાબહ�ન એના વગર ક�મ રહ  Mય !’ 

રાક�શ : ‘બીનાબહ�ન બધા ંઆગળ વટ મારતા ંફર� ક� અમે તો આ લાGયા ને પેRુ ંલાGયા….’ 

મન�ખુ : ‘તો ર�ખાબહ�નની પો<શનમા ંપચંર પડ  Mય પાW…ં..’ 

ર�ખા : ‘બા7<ુ, એ1ુ ંનથી… પણ….’ 

મન�ખુ : ‘C ુ ંકહ� ક� ના કહ�…. પણ બધામંા ંઆ ત>વ પડ�R ુ ંહોય છે. બીનાબહ�નના Hવી જ વ?C ુફટાફટ લાવી દઈને બતાવી દ[ ક� 

‘હમ Xકસી સે કમ નહ;….’’ 

ર�ખા : ‘મારો ઈરાદો એવો નથી !’ 

મન�ખુ : ‘વ9ુ દ કરા ! આપણી bગટ ર તે એવી ઈpછા ન હોય તો ય �તરમન ઝખંC ુ ંજ હોય ક� 9ુ ંપણ વટબધં સ9નુે કહ�તી ફSંુ 

ક� માર� >યાયં ઓવન છે… એમા ંઆપણો �પો અહ ંપોષાતો હોય છે… મનને શાિંત મળતી હોય છે…..’ 

ર�ખા : ‘પણ તમે માર  વાત….’ 

રાક�શ : ‘તાર  વાત સમ< ગયા છ એ અમે… ગઈકાલ �ધુી H ચીજ િવના આપણને ચા�Kુ ંએની અચાનક જ, અિનવાયeતા 

સમMય.. એ ક�1 ુ ં?’ 

મન�ખુ : ‘હા…. જ*ર હોય, એ ચીજ વગર અટક  પડ6ુ ંહોય તો ગમે તેમ કર ને, કરકસર કર ને ક� હOતેથી લાવવી પડ�… પણ 

કોઈના દ�ખાદ�ખી લાવવાની ઈpછા Mગવી અને એને ગમે તે ભોગે 7રૂ  કરવાની વાત નર  ઘેલછા કહ�વાય.’ 

રાક�શ : ‘યસ, મેડનેસ !’ 

મન�ખુ : ‘આ દ�ખાદ�ખી ને કોઈના વાદ� કંઈક કર1ુ ંજ એ માનિસકતામાથંી બચવામા ંજ તમારા Hવી સમજદાર બહ�નો" ુ ંશાણપણ 

છે.’ 

રાક�શ : ‘બીનાબહ�ન ને લીનાબહ�ન… એ બધાનંે પોષાC ુ ંહોય ને એમની જ*Xરયાત હોય તો ભલે ને ઘેર હાથી બાધંે. પણ એમ"ુ ં

જોઈને આપણે ઘેર હાથી બાધંવા જઈએ તો Nુ ંથાય ?’ 

મન�ખુ : ‘આપ�ુ ંઘર પડ  Mય….. પેલી ઘરડાનંી કહ�વત H1ુ ં: લાબંા જોડ� ~ૂંકો Mય, મર� નહ; તો માદંો થાય !!!’ 

ર�ખા : ‘સોર … માર  cલૂ થઈ ગઈ…’ 

મન�ખુ : ‘સરસ, વ9 ુદ કરા, M�યા >યાથંી સવાર…. હવે મનને એ1ુ ંક�ળવો ક� દ�ખાદ�ખીનો વાઈરસ એને અસર ના કર  શક�.’ 

રાક�શ : ‘હા… સમMય છે ને ?’ 

ર�ખા : ‘હા….’ 

મન�ખુ : ‘તો પછ  એ વાત ઉપર એક એક કપ ચા થઈ Mય….’ 

(સૌ હસ…ે ફ�ડ આઉટ) 
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