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હવે સમય અને સહનશ�કતના 
અભાવે સંબંધના આંગણેથી 

મહેમાન નામનાં પંખીડાં 
ચકલીના માળાની જેમ 

લુપ્ત થતા જાય છ� ક�મ ક� 
વખતના વાયરસે સ્વાથર્ અને 
સ્વક��ન્�તાનો એવો હુમલો કય� 
છ� જેનાથી બચવું મુશ્ક�લ છ�

ક મજૂર દંપતી, સાંજ પડ� જે મજૂરી મળતી 
તેમાંથી રોટલા ને છાશ ખાઇ લેતાં. એક 

િદવસ પત્ની રોટલો ટીપતી હતી. તેનો પિત ખાટલા 
પર થાકયોપાકયો ભજન ગાતો હતો. ત્યાં પત્ની બોલી 
‘‘હમણાં હમણાં ભગવાનની મહેરબાની આપણી 
ઉપર ઓછી વતાર્ય છ�.’’ આ સાંભળી પિત બોલ્યા- 
‘‘શું કરવા આવું બોલે છ�? સારી મજૂરી મળ� છ�, પેટ 
ભરીને રોટલા ખાઇએ છીએ, બાબલો મજાનો મળ્યો 
છ�. પછી કઇ વાતની તને ખોટ સાલે છ�? આના કરતાં 
વધુ સુખ શું જોઇએ?’’

 પત્નીએ કહ્યું- ‘‘છ�લ્લા પંદર િદ’માં એક પણ 
અિતિથ આંગણે આવ્યા નથી. બટક�� રોટલો આપણે 
દઇ શકયા નથી, શું આમાં �ભુની મહેરબાની ઓછી 
નથી?’’ પિત તો સાંભળીને સ્તબ્ધ થઇ ગયો, આનું 
નામ સાચી આિતથ્યભાવના.

જેના આગમનની િતિથ િનિ�ત નથી તે અિતિથ 
એટલે ક� મહેમાન એટલે જાણે ભગવાન, એવી ઉદાર 
અને ઉ�ાત્ત ભાવના આપણી સંસ્ક�િતની. માતાિપતા 
અને આચાયર્ની હરોળમાં અિતિથને પણ આવકાર...! 
અિતિથ દેવો ભવ:! એ આપણો આદશર્...! મહેમાન 
કોને બારણે? એવી ઉચ્ચ ભાવનાથી આપણે હજી 
પણ મહેમાનોની પરોણાગત કરવામાં કયાં પાછા 
પડીએ છીએ?  અિતિથઓના આગમન તો પવનના 
ઝપાટા જેવા છ�. પવનના ઝપાટાઓ આવી આવીને 
બારણાંઓને ખખડાવે છ�. તમે બારણું ખોલો તો 
અંદર આવે અને શીતળતાનો અનુભવ કરાવે પરંતુ 
જો તમે બારણું જ ન ખોલો તો? દરેકને અનેક 
વાર અિતિથઓની સરભરા કરવાની તક જીવનમાં 

આવતી જ હોય છ�. કોઇ હસતે મુખે સરભરા કરે, 
કોઇ મોઢ�� ચઢાવીને, કોઇ પોતાને આંગણે મહેમાન 
જોઇને હરખઘેલા થઇ જાય, કોઇ મહેમાનને જોઇને 
તરત કહેશે આ લપ કયાં આવી? કામ કરતાં ક�ટલોય 
બબડાટ કરશે. એ બરાબર નથી.

એક સમય એવો પણ હતો ક� ટાણે-કટાણે ઘેર 
આવી ચઢ�લા મહેમાનને જોઇને યજમાનનું મોઢ�� કટાણું 
કયારેય ના થતું ક�મ ક� તે સમયના લોકો સંબંધનું 
અને તેની હૂંફનું મહ�વ સુપેરે સમજતા હતા. િદલોમાં 
ઉદારતા રહેતી અને ક�ઇ કરી છ�ટવાની ભાવના પણ 
સંબંધોની ગ�રમા જાળવી રાખતી. આજે એ ભાવના 
નથી. આજે સંબંધો તો છ� પણ તેમાં પેલી ઉષ્મા નથી. 
ફકત તહેવાર અને વહેવાર સાચવવા પૂરતા સંબંધોનાં 
લટકિણયાં રહી ગયાં છ�. બધું જ ઉપરછલ્લું!

આદેશ અને િદશાએ મુંબઇમાં રહેતા આદેશના 
કાકાના દીકરા અિનક�તને ત્યાં જવાનો પ્લાન 

બનાવ્યો. મુબંઇ ફરી આવવાનુ ંઅન ેબધાન ેમળી 
સંબંધ તાજો કરવાનુ ંએમ િવચારી સામાન પકે કરતાં 
તણે ેઅિનક�તન ેફોન કય�. સામથેી અિનક�તનો ઠ�ડો 
જવાબ મળ્યો- ‘‘તુ ંથોડ�� વહેલંુ જણાવત ેતો... અમે 
કાલે જ લોનાવલા જવા નીકળીએ છીએ માટ� અમ ેઘરે 
આવીએ પછી ફોન કરીશ ત્યાર ેફાવ ેતો આવજો.’’ 
આદશે તો અવાક જ થઇ ગયો અન ેત્યારથી તેમના 
સંબંધો વચે્ચ બારીક િતરાડ પડી.

આપણ ે ત્યાં એક સમય હતો અિતિથ એટલે 
ભગવાન- ત ેસમયે એવાં કાવ્યો-ગીતો 
પણ રચાયાં છ�. ‘તારા આગંિણયાં 
પછૂીન ેકોઇ આવે તો આવકારો મીઠો 
આપજ ેર.ે..!’ મહેમાનો �ત્ય ેભારોભાર 
�મે-આદર, યોગ્ય આિતથ્ય ન કરાયું 
હોય તો ક્ષમાપના પણ મગંાતી. સંત 
એકનાથન ે ત્યાં વરસતા વરસાદમાં 
બારણ ેટકોરા પડયા. પત્નીએ બારણંુ 
ખોલ્યુ ંતો �બરામાં ચાર અિતિથઓ 
ઊભા હતા. ભકત દપંતીએ હૈયાનાં 
હેતથી એમનુ ં સ્વાગત કયુ�. કાદવથી ખરડાયલેા પગ 
ધોવડાવી ઘરમાં લઇ ગયા. સ્વચ્છ આસન પર બેસાડી 
એકનાથ પત્ની પાસે ગયા કહંુ્ય- ‘‘દવેી, અિતિથ 
ભખૂ્યા લાગ ેછ�, એમન ેમાટ� ભોજનની તયૈારી કરો.’’  
‘‘પણ નાથ, લાકડાં બધાં પાણીમાં પલળી ગયા છ�. 
�ધણ િવના રસોઇ ક�વી રીત ેકરવી?’’ ‘‘તમ ેરસોઇની 
સામ�ી તો પહેલાં બહાર કાઢો, હંુ લાકડાનો �બંધ 
કરુ ંછ��.’’

થોડી વાર પછી સંત ેતો પત્ની સમક્ષ લાકડાંનો ઢગલો 
કરી દીધો. પત્નીએ તરત જ બાજરીના રોટલા અને 
શાક આનદંથી તયૈાર કરી દીધા. આ અરસામાં વરસાદ 
પણ રહી ગયો. જમીન ેઅિતિથ તો ત્યાંથી આગળ 
�યાણ કરવાની તયૈારી કરવા લાગ્યા. સંત ેઆ�હ 
કરતાં કહંુ્ય- ‘‘અત્યાર ેરાત વેળાએ કયાં જશો? રોકાઇ 

જાઓ તો આપ સૌના સત્સંગનો અમન ેપણ લહાવો 
મળશે.’’ પણ તાકીદનુ ંકામ હોવાથી અિતિથઓએ 
િવદાય લીધી. પત્ની સૂવાના રૂમમાં ગયાં તો એકનાથ 
જમીન પર સૂતા હતા-પછૂયુ-ં ‘‘ક�મ, જમીન પર સૂતા?’’ 
એકનાથ ેકહંુ્ય- ‘‘દવેી ઢોિલયો તો આજ ેઅિતિથસેવાના 
કામમાં આવી ગયો. તમ ેઅિતિથઓ માટ� રસોઇ 
કરી એ ઢોિલયાના લાકડાંથી કરી. ભીનાં લાકડાંથી 
રસોઇ થાય એમ ન હતી. આગંણ ેઆવલે અિતિથ 
ભખૂ્યા જાય તો આપણા અિતિથધમર્ન ેલાંછન લાગ.ે’’ 

પિતદવેની આ અિતિથભાવનાને 
પત્ની મનોમન વદંી રહી. આ હતી 
આપણી સંસ્ક�િતની આિતથ્યભાવના. 
આજની પ�ર�સ્થિતમાં આિતથ્ય 
ધમર્ બજાવવામાં ઓછપ આવી 
છ�. મોંઘવારીએ આપણન ે એવી 
લાચાર પ�ર�સ્થિતમાં મકૂી દીધા છ� 
ક� આપણ ે મહેમાનરૂપી આફતથી 
બચવા જાતજાતના ઉપાયો શોધીએ 
છીએ! આપણી આિતથ્યભાવના તો 

દાન�ેરી કણર્ જવેી છ� પણ ‘એક સાંધીએ ત્યાં તરે 
તટૂ�!’ એવી િવષમ આિથર્ક પ�ર�સ્થિતમાં માંડ માંડ 
જીવનિનવાર્હ કરતા હોઇએ ત્યાં આ ભાવના ટક� 
શી રીત?ે ક�ટલાક મહેમાનો સારા હોય છ�. કામ પતે 
એટલે �યાણ કર ેછ� જયાર ેક�ટલાક મહેમાનો પાછા 
જવાનુ ંનામ જ લેતા નથી. આપણા ઘરમાં આપણ ે
પરાયા ન ેએ માિલક બની ગુદંરની જમે ચીટકી રહે 
છ�. આવા ગુદં�રયા મહેમાનો આપણા નાક� દમ લાવી 
દ ેછ�. સ્વજન િનકટનો હોય ક� સમાજના કોઇ મહેમાન 
બનીન ેઆવવાનુ ંહોય ત્યાર ેમનમાં એક જ વાત 
ચાલતી હોય જમે ક�, ‘‘આવો તો વલેકમ જાઓ તો 
ભીડ કમ’’ અન ેઆવનાર જો વધ ુિદવસ રોકાઈ જાય 
તો... તમેના પરત્વ ેઅકળામણ, અભાવ જરૂર જાગે 
તવેી આજ ેહાલત છ�. આજ ેલાગણીઓ પણ જાણે 

ક� ‘ફલેટ’ બની ચકૂી છ�. ઠ�ડી થઇ ગઇ છ�. અગાઉ 
અડધુ ંવકે�શન મામા-માસી ક� કાકા-ફોઇ વગરેને ે ત્યાં 
િવતાવી દવેાતંુ. એકબીજાન ેમળ્યાનો ઉમગં બેઉ પક્ષે 
વતાર્તો. ખૂબ બધી મઝા, ખોબલા ભરીન ેખુશીની પળો 
માણવા મળતી. જયાર ેઆજ ેહવ ેકોઇન ે ત્યાં એવા 
ધામા નાંખવા અશકય છ�.

તો વાચકિમ�ો! હવ ેસમય અન ેસહનશ�કતના 
અભાવ ેસંબંધના આગંણથેી મહેમાન નામનાં પખંીડાં 
ચકલીના માળાની જમે લુપ્ત થતા જાય છ� ક�મક� 
વખતના વાયરસે સ્વાથર્ અન ે સ્વક��ન્�તાનો એવો 
હુમલો કય� છ� જનેાથી બચવુ ંમશુ્ક�લ છ�.

જો ક� હજ ુપણ અનકે પ�રવારોમાં આવા કૌટ��િબક 
મળેાવડાઓ યોજાતા રહે છ�.  જનેા માટ� તમેણ ેકોઇ 
વારતહેવાર અન ેવકે�શનની રાહ જોવાની નથી હોતી. 
જયાં લાગણીઓ હજયુ સ�ધ્ધ રહેવા પામી છ� અને 
સંબંધો પણ તનેા અદક�રા મલૂ્ય સાથ ેયથાવત છ�.

તો િમ�ો, હવ ે પરીક્ષાઓ પતશે ન ે વકે�શન 
પડશે. મહેમાનોની અવરજવર સૌન ે ત્યાં રહેશે. તો  
મહેમાનોન ેહસતાં મોઢ� આવકારો, િદલથી એમની 
આગતાસ્વાગતા કરો અન ેકોઇન ેત્યાં મહેમાન તરીક� 
જાઓ ત્યાર ેયજમાનન ેઓછામાં ઓછી તકલીફ પડ�, 
ઓછામાં ઓછો ખચર્ વઠેવો પડ�, ઓછામાં ઓછો 
માનિસક �મ પડ� એવી તક�દારી આપણ ેરાખીએ. 
આવી થોડી યજમાન-મહેમાન સંિહતા સમજી લેવાથી 
બધુ ંસચવાઇ જશે.

સુવણર્રજ
મહેમાનો! આ વ્હાલા પુન: પધારજો!
તમ ચરણે અમ સદન સદૈવ સુહાય જો

કરજો માફ હજારો પામર પાપ,
 જે િદનચયાર્માં �ભુ પાસે પણ થાય જો!
                          - કિવ ‘કાન્ત’

એ

બનાવ્યો. મુબંઇ ફરી આવવાનુ ંઅન ેબધાન ેમળી જાઓ તો આપ સૌના સત્સંગનો અમન ેપણ લહાવો ક� ‘ફલેટ’ બની ચકૂી છ�. ઠ�ડી થઇ ગઇ છ�. અગાઉ 

અાવાે તાે વેલકમ, 
                �અાે તાે ભીડ કમ


