
ર બાંધવું સહેલંુ છ� પણ રોટલીનો 
લોટ બાંધવો અઘરો છ�. કોઈ સંુદર 
સ્�ીને બીજી સ્�ી સાથે વાતો કરતા 
કરતા રોટલી માટ� ઘ�નો લોટ 

(આટો) બાંધતા જોઈએ ત્યારે આપણને એમ થાય ક� 
ખરેખર આ કામ આનંદ આપે એવંુ છ�, કમર્યોગ સુધી 
પહોંચાડ� એવંુ. આ બધું એટલા માટ� 
ક� અમારા િમ�નાં �ીમતીજી િપયર 
ગયા ત્યારે િમ�એ કહંુ્ય, ‘’આજે 
આપણે જાતે રસોઈ બનાવશંુ, તું 
મારે ઘેર આવી જા.’’ નહીં તો પત્ની 
િપયર જાય પછી લોકો ક�વા ક�વા 
ભવ્ય કાયર્�મોનું આયોજન કરતા 
હોય છ� પણ આણે રસોઈનું આયોજન 
કયુ�. ડફોળ સાલો!

 રસોઈ બનાવવામાં પહેલંુ કામ હોય 
છ� રોટલીનો લોટ બાંધવાનુ.ં તેના માટ� 
પરૂા આત્મિવ�ાસ સાથ ેમેં કથરોટ 
લીધી. મન ેથયુ ં ક� લોટ બાંધવો એ 
કાંઈ નમર્દા પર ડ�મ બાંધવા જવંુે અઘરું 
કામ થોડ�� છ�. એમાં ત ેકઈ મોટી ધાડ 
મારવાની છ�. ‘મન ચગંા તો કથરોટ મેં 
ગગંા’ કથરોટ તો લીધી પણ હાથમાં 
તલવાર લઈએ એટલે તલવારબાજી 
થોડી આવડી જાય! હવ ેતમેાં ‘લોટ 
ક�ટલો લેવો’ ત ેયક્ષ�� હતો. કારણ 
ક� હંુ અન ેિમ� બંન ેક�લ ક�ટલી રોટલી 
ખાઈએ એ તો અમન ે ખબર હતી 
પણ એટલી રોટલી બનાવવા લોટનો 
જથ્થો ક�ટલો જોઈએ ત ેઅમારી જાણમાં 
નહોતુ.ં પછી એવો અંદાજ લગાવ્યો ક� 
દોથો ભરીન ેલોટ લઈએ તો તનેી બે 
રોટલી ગણવી એટલે ક�લ બાર રોટલી 
જોઈએ એવા ગિણત સાથ ેમેં ડબ્બામાંથી છ દોથા લોટ 
ઉલેચ્યો.આમ તો અમ ેથાળીમાં તયૈાર રોટલી જ જોઈ 
હતી. લોટ બાંધવાની �િ�યા ક્યારયે રસપવૂર્ક જોઈ 
નહોતી. ત ેજોવી જરૂરી હતી એવુ ંઅમન ેઅત્યારે 
સમજાયુ.ં

 છ�વટ� લોટમાં પાણી ર�ેુ.ં પાણી ર�ેા પછી ખબર 
પડી ક� ખરખેર તો પાણી ફ�રવ્યુ!ં કારણ ક� એક સાથ ે
પાણી નાખ્યા પછી લોટમાં હાથ નાખ્યો તો ખ્યાલ 
આવ્યો ક� પ�ર�સ્થિત એકદમ �વાહી છ� 
હવ ે લોટની કઢી બની શક� તમે 
હતી. ખરખેર કથરોટમાં ગગંા 
થઈ ગઈ. એ જ કથરોટ મેં 
િમ�ન ેબતાવી. ત ેિહંમત 
હાર ેતમે નહોતો. તણેે 
કહંુ્ય, ‘’હજ ુબે �ણ 
દોથા લોટ નાખી દે 
એટલે પ�ર�સ્થિત 
� વ ા હ ી મ ાં થ ી 
ઘન થઈ જશે.’’ 
િવજ્ઞાનમાં ઘનને 
�વાહીમાં રૂપાંતર 
કરવા ઉષ્મા આપવી 
પડ� પણ અમે 
િવજ્ઞાનના િનયમોની 
સાવ બહાર રહીન ે�વાહીનું 
ઘનમાં અન ેઘનનુ ં�વાહીમાં 
રૂપાંતર કરી બતાવ્યંુ.

 આપનો જીવ ઉદાર એટલે પ�ર�સ્થિત 
પર કાબુ મળેવવા ફરીથી બે �ણ દોથા લોટ ઠપકાય� 
અન ેલોટ મસળવો ચાલુ કય�. િમ� કહંુ્ય, ‘’લોટને 
જમે મસળીએ એમ રોટલી ક�ણી થાય,મલુાયમ થાય.’’

જો એમ જ હોય તો આજે મસલ પાવરનો પૂરતો 

ઉપયોગ કરી લોટને બરાબરનો મસળી નાખંુ. તેથી 
પલાઠી વાળીને રામધૂન ગાતો હોઉ એ રીતે લોટ 
મસળવાને બદલે હંુ ઘૂંટણભેર થઈને મંડી પ�ો. 
અપના જગન્નાથ! મારા બંને હાથ લોટથી લથબથ 
હતા ત્યાં યાદ આવ્યું ક� આમાં મીઠ�� નાખવું પડ�. હવે 
મીઠ�� રોટલીમાં નખાય ક� ભાખરીમાં તે યાદ નહોતું. 

પણ િવચાયુ� ક� મીઠા વગરનો તો માણસે ય નકામો 
પછી વાનગી તો શંુ કામની?! બસ સામે જ મીઠાનો 
નાનકડાઓ આટાવાળા ઢાંકણવાળો ડબ્બો પ�ો 
હતો. મેં ડબ્બો લેવા હાથ લંબાવ્યો પણ જોયું તો 
મારા બંને હાથ પર લોટના વાદળો જામેલા હતા. મેં 
િમ�ને બૂમ પાડી પણ તે કદાચ એકસો પાં�ીસનો 
માવો લેવા બહાર જતો રહ્યો હતો. એક હાથનો લોટ 
બીજા હાથથી ખંખેરીએ તો બીજા હાથનો લોટ 

તેને ચોંટ�. અત્યાર સુધીમાં ઘણાએ 
મારો હાથ છોડી દીધો છ� પણ 

લોટ કોઈ રીતે મારો હાથ 
છોડવા તૈયાર ન હતો. 

એટલે મહામહેનતે 
એક હાથનો લોટ 
ખંખેરી હળવો 
કય� પણ સાવ 
ચોખ્ખો તો 
નહીં જ! નીચે 
પડ�લા મીઠાના 
ડબ્બાને નજીક 
લીધો. તેને 

બંને ઘૂંટણ વચ્ચે 
દબાવી એક 

હાથ વડ� ઢાંકણ 
ખોલ્યું છતાં ઢાંકણ 

પર લોટના િનશાન 
તો થયા જ. હવે લોટવાળો 

હાથ ડબ્બામાં તો નંખાય નહીં. 
ગાંધીજીએ ભલે ચપટી મીઠા માટ� સત્યા�હ 

કય� પણ આપણે ચપટી મીઠા માટ� હાથ ધોવા 
પોસાય નહીં કારણ ક� લોટ બાંધવાનો કાયર્�મ હજુ 
અડધે જ પહોંચ્યો હતો. એટલે મીઠાનો ડબ્બો ખોલી 

લોટ પર નમાવી થોડ�� મીઠ�� નાખવા �યત્ન કય�. 
ડબ્બાને બીજા હાથના કાંડાથી બે �ેમ ભરી ટપલીઓ 
મારી પણ મીઠ�� મુક્ત થયું નહીં. પછીની ટપલી 
વધારે પડતી વાગવાથી જાણે મીઠાને માઠ�� લાગી 
ગયું હોય તેમ 4-5 ચમચી જેટલંુ સામટ� મીઠ�� લોટમાં 
ક�દી પ�ું. સારું થયું ક� મીઠ�� એક જ ઠ�કાણે પ�ું. 

વળી જ્યાં પ�ું ત્યાં ટાપુ સ્વરૂપે રહેલો થોડો લોટ 
કોરો હતો એટલે પછી હાથ ધોઈ ચોખ્ખા કરીને બે 
ચમચી વડ� મોટાભાગનું મીઠ�� પાછ�� ખેંચી લીધું. નહીં 
તો રોટલીના કાયર્�મની અહીં જ આભાર િવિધ 
થઈ જાત.

 આમને આમ પાણી અને લોટનું 
બેલેન્સ કરવામાં કાચા માલનો મૂળ 
જથ્થો ડબલ થઈ ગયો પણ અત્યાર 
સુધી જે લોટ �વાહી સ્વરૂપે હતો 
િનરાકાર હતો તેણે મારા �યત્નો થકી છ�વટ� સાકાર 
રૂપ ધારણ કયુ� અને ચૌદ �હ્માંડના િપંડ જેવો લોટનો 
એક િપંડ બંધાયો. મારા હાથે આ િપંડનું િનમાર્ણ 
થયા પછી મને થયું ક� �હ્માજીએ �થ્વીના િપંડનું પણ 
આ રીતે જ િનમાર્ણ કયુ� હશે. એમનાંથી પણ પાણી 
વધુ પડતું પડી ગયું હશે તેથી આજે પણ �થ્વીના 
પોણા ભાગ પર પાણી છ�. જો ક� આ અનુભવ પછી 
�હ્માજી હવે પછી નવી �થ્વી બનાવશે તેમાં ઘન 
અને �વાહીનું બેલેન્સ પરફ�ક્ટ રાખશે.

 અંતે િમ� બહારથી આવ્યો. મેં જોયું તો તેણે 
એકસો પાં�ીસનો માવો ચડાવેલો હતો એટલે તે 
જડબુ થોડ�� �ચું રાખીને વાત કરતો હતો. તેના 
શબ્દો પણ ધ્યાનથી સાંભળીએ તો જ સમજાય એમ 
હતા. મેં તેને કહંુ્ય, ‘’ચાલ હંુ રોટલી વણવા લાગુ, 
તું ચોડવવા લાગ (શેકતો જા). મિહલાઓની જેમ 
આપણને રોટલી વણવી અને શેકવી એક સાથે ન 
ફાવે.

 મેં વેલણ પાટલો લઈ �થ્વીના િપંડમાંથી જેમ 
ચં� જેવો ઉપ�હ છ�ટો પડ� એમ મેં નાનકડો પેંડા 
જેવો લુવો લઇ તેને પાટલી પર મૂકી તેના પર 
વેલણનો જોરથી લસરકો માય�. જેમ નવી સવી 
સગાઈ થયેલી િ�યા બાઈક પર જે રીતે િ�યતમને 
વીંટળાઈ ગઈ હોય એ રીતે આખી રોટલી વેલણને 

વીંટળાઈ ગઈ. તેને ઉખેડવાનો �યત્ન કય� તેનો 
�ેમ ગજબ નો હતો ‘ફાટ� પણ ફીટ� નહીં’ના ધોરણે 
રોટલી તૂટી ગઈ પણ વેલણથી િવખૂટી ન પડી. 
છ�વટ� તેમના �ેમ સામે મારે ઝૂકવું પ�ું. તેને હાથથી 
ઉખેડી ફરીથી તેનો લૂવો બનાવી પાટલી પર મૂક્યો. 
િમ�ે કહંુ્ય, ‘’પાટલી પર, વેલણ પર અને લુવા પર 

સારી પેઠ� કોરો લોટ નાખ એટલે 
નહીં ચોટ�’’ િમ� કહંુ્ય તેમ કયુ� તો 
રોટલી ન ચોંટી અને વણાઈ ખરી. 

 અહીં કાચી રોટલીઓ એટલી 
બધી ક�ણી હતી ક� અમન ેબંનનેે 
થયુ ં ક� આ રોટલી તો એવી ક�ણી 
બનશે ક� જાણ ેસુતરફ�ણી જોઈ લો! 
મોમાં મકુતાની સાથ ેજ શુ� ઘીના 
શીરાની જમે ગળ� ઉતરી જશે. આ 
રીત ેમેં રોટલીઓ વણી કાઢી, િમ�ે 
બધી રોટલીઓ શેકી નાખી પછી 
બધી રોટલી ઉપર ઘી લગાડીને 
થપ્પો માય�. હવ ેરોટલીઓ થોડી 
ઠરી ગઈ હતી ઠ�ડી થઈ ગઈ હતી.

 મને થયું ક� રોટલી ખૂબ જ 
ક�ણી અને મુલાયમ થઈ હશે. તેથી 
મોટી આશા સાથે રોટલી ઉઠાવી 
અને તેને તોડવાનો �યત્ન કય� 
તો રોટલી અતૂટ હતી. બે હાથે 
ખાસ્સંુ જોર લગાવ્યું ત્યારે રોટલી 
તૂટી. મને થયું ક� આ રોટલીની 
પહેલાની ક�ણપ ક્યાં ગઈ? 
દીકરાની સગાઈ થઈ હોય ત્યારે 
એકદમ સીધીસાદી, ભલીભોળી 
લાગતી વહુ સાસરે આવ્યા પછી 
ડગલેને પગલે અકોણાઇ આદરે 
એવું જ રોટલીમાં થયું. આમ 

થવાનું કારણ શોધવા માટ� અમે ઘણી મહેનત કરી 
પણ કોઈ ચો�સ કારણ ક� તારણ હાથ લાગ્યું નહીં. 
છ�વટ� મેં િમ�ને કહંુ્ય, ‘’તું ફોન કરીને ભાભીને પૂછી 
જો’’ િમ�ે તેની પત્નીને ફોન કય� અને અથથી 

ઇિત સુધી રોટલી કથા સંભળાવી. 
સામેથી ભાભી બોલ્યા, ‘’લોટ 
બાંધતી વખતે મોણ નાખ્યું’તું?!’’ 
અમે બંનેએ યાદ કરીને કહંુ્ય, 
‘’તેલની બરણી તો પોતાના સ્થાને 

જ અડીખમ છ�. અમે તેને અડક્યા જ નથી!’’ ત્યારે 
ભાભીએ સૂકાયેલી રોટલી જેવા જ કડક સ્વરે કહંુ્ય, 
‘’તો પછી રોટલી ક્યાંથી તંબુરામાંથી ક�ણી થાય!’’ 
પછી અમે જાતે શાક બનાવવાનો િવચાર મોક�ફ 
રાખ્યો. બધી રોટલી ક�તરા અને ગાય ખાતે ફાળવી 
�ી શાહબુ�ીન રાઠોડ સર કહે છ� તેમ, ‘’ભલે ગાયું 
ધરાય!’’ પછી અમે જમવા માટ� કાઠીયાવાડી હોટલ 
શોધવા નીકળ્યા.

ગરમાગરમ

(1)અડધો વેશ અમીરીનો અને અડધો ગરીબીનો 
ધારણ કરી જીવનની ભવાઈ ભજવતો વગર્ એટલે 
મધ્યમવગર્.

(2) ઘણા અખબારો ખૂબ ચોખવટ કરીને લખે 
ક� ‘’આકાશમાંથી વીજળી પડતા આધેડ દાઝ્યા’’ 
અરે ભાઈ વીજળી જ્યારથી પડતા શીખી 
ત્યારથી આકાશમાંથી જ પડ� છ�! એ ક્યારેય 
પાતાળમાંથી ધરતી ફાડીને નથી નીકળી!

 નટવર પંડયા

પાણી 
અને લોટનું બેલેન્સ 

કરવામાં કાચા માલનો જથ્થો 

ડબલ થઈ ગયો પણ જે લોટ 

પ્રવાહી સ્વ�પે િનરાકાર હતો તે મારા 

પ્રયત્નો થક� છ�વટ� ચૌદ બ્રહ્માંડના 

િપંડ જેવો લોટનો એક િપંડ બંધાયો. 

આ િપંડનાં િનમાર્ણ પછી થયું ક� 

બ્રહ્મા�એ �થ્વીના િપંડનું પણ 

આ રીતે જ િનમાર્ણ કયુ� 
હશે

રાેટલીનાે લાેટ બાંધવાે
ઘ
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