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બધાને ૂછૂછ ન કરશો – મોહમ્મદ માંકડ 

                      ળેક્વપમયે રખ્યુ ંછે કે , લાત ફધાની વાબંજો , ણ તભાયા ભનની લાત ફહુ ઓછાને 
કશજેો. આનો  અથથ એ છે કે , કાન ખલુ્રા યાખલા અને ભોઢું ફધં યાખવુ.ં યંત ુઆનો અથથ એ  નથી કે 
આણા જીલનની અગત્મની ફાફતોભા ંફીજાની પળખાભણ ઉય જ ચારવુ.ં ફીજા  ભાણવોની પળખાભણ 
એભના ોતાના અનબુલભાથંી કે એભણે જાણેરી શકીકતોભાથંી જન્ભી  શોમ છે. આણને તે દયેક લખતે , 

દયેક વજંોગોભા ંઉમોગી થઈ ળકતી નથી. અને એક  લાત ખાવ માદ યાખલી , આણા જીલનની 
અગત્મની ફાફતોના પનણથમો આણે ોતે કયલા  અને નાનીભોટી દયેક લાતોભા ંફીજાને છૂછૂ ન 
કયવુ.ં 

     ઘણા ભાણવો ભનના એટરા ફધા નફા શોમ છે કે , ખાલાીલાથી ભાડંી 
કડા ંશયેલા જેલી અનેક ફાફતોભા ંફીજાને છૂછૂ કયે છે. એલી વ્મક્ક્તઓ ફહુ રાડભા ંઊછયી  શોમ 
છે, અથલા તો કુટંુફના ફીજા વભ્મોએ ‘તને એભા ંખફય નહશ ડે. ’, ‘તને નહશ  આલડે.’, ‘તારંુ એ કાભ 
નહશ’ એભ કશી કશીને એના આત્ભપલશ્વાવને શાપન શંચાડી  શોમ છે. આલી વ્મક્ક્તઓ ભા , ફા, બાઈ, 

ફશને, પભત્રો, વફંધંીઓ ઉય આધાય યાખતી થઈ જામ છે. યાલરફંી ફની જામ છે. 

           કેટરાક ભાણવો તો 
ોતાની કોઈ લાત ોતાના ભનભા ંયાખી ળકતા નથી કે ોતાના જીલનનો કોઈ પનણથમ ોતે કયી ળકતા 
નથી. દીકયા-દીકયીના રગ્નની લાત શોમ કે  દીલારભા ંખંટી ભાયલાની લાત શોમ , ફીજાને છૂયા પલના 
કશુ ંજ કયી ળકતા નથી  અને જ્માયે જુદા જુદા ભાણવો જુદી જુદી પળખાભણ આે છે ત્માયે મુઝંાઈ ભયે 
છે. આ ફાફતભા ંટટ્ટુ લેચલા ભાટે ભેાભા ંજનાય ફા-દીકયાની પ્રખ્માત લાત માદ  યાખલા જેલી છે. 
એક લાય એક ફા અને તેનો દીકયો ોતાનુ ંટટ્ટુ રઈને થોડે દૂય  બયામેરા ભેાભા ંલેચલા ભાટે 
ઊડયા. તેભને ટટ્ટુને દોયીને ચાલ્મા જતા જોઈને  ભાણવો તેભના ઉય શવલા ભાડંયા , ‘કેલા ભાણવો છે 
! છતે ઘોડે ગે ચારીને જામ  છે !’ ફા-દીકયાને એભની લાત વાચી રાગી. ણ ટટ્ટુ નાનુ ંશત ુ.ં એટરે 
ફાે આગ્રશ કયીને દીકયાને એના ઉય ફેવાડી દીધો.  

એ જોઈને ભાણવોએ કહ્યુ ં: ‘કેલો કળયગુ આવ્મો છે ? જુલાન દીકયો ઘોડા ઉય  ફેઠો છે અને ઘયડો 
ફા ળફચાયો ગે ચારે છે ! ’ દીકયો ળયભાઈને નીચે ઊતયી ગમો  અને આગ્રશ કયીને વદૃ્ધ ફાને 
ફેવાડયો. ણ એ જોઈને ફીજા ભાણવોએ ટીકા કયી , ‘જોયુ ં? કેરૈમાકંુલય જેલો દીકયો ગે ચારે છે ણ 
આ ડઠ્ઠય શૈમાના ઘયડા ફાને  ઘોડા ઉય ફેવતા ળયભ ણ નથી આલતી ! ’ એ વાબંતા ંજ ફાને 
તો ભયલા જેવું  થયુ.ં એણે યસ્તો કાઢયો. ફા અને દીકયો ફનેં જણા ટટ્ટુ ય ફેવી ગમા.  

યસ્તે જતાં, જૈન વાધઓુ ભળ્મા , ‘અયય, આ ળફચાયા નાનકડા ટટ્ટુ ઉય ફે જણાને ફેવતા ંળયભ નથી 
આલતી ? આલી હશંવા કયીને ક્યા બલે છૂટળો ?’ 
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શલે ફા-દીકયો ફનેં મ ૂઝંામા. આખયે એભણે નલો યસ્તો ળોધી કાઢયો. ઝાડની એક  ભોટી ડા રઈને 
ટટ્ટુને એ ડાી વાથે ફાધં્યુ ંઅને એને ોતાના ખબે ઉાડીને  ચારલા ભાડંય ુ.ં શલે એભને હશંવાનો ડય ન 
યહ્યો. ણ ડાી વાથે ફધંામેું, ઊંધુ ંરટકત ુ ંટટ્ટુ છૂટલા ભાટે તોપાન કયલા રાગ્યુ ંઅને ફાદીકયો એક 
નદીના રુ ઉયથી વાય થતા શતા ત્માયે તોપાને ચડેુ ંટટ્ટુ ડાી વહશત નદીભા ંડી  ગયુ.ં ફા-
દીકયો ભાડં ભાડં ફચ્મા. 

          ફધી ફાફતભા ંજો ફીજા 
ભાણવોની વરાશ ભાનીએ તો આણી શારત ણ એ ફા-દીકયા  જેલી જ થામ. કાયણ કે , જુદી જુદી 
વ્મક્ક્તઓ ાવે જુદી જુદી વરાશ શોમ છે. એ  વરાશ એભના અનબુલ ઉય આધાહયત શોમ છે અને 
નલાઈની લાત એ છે કે ફીજાને વરાશ  આલાભા ંભાણવો વશજે ણ પલરફં કયતા નથી. અભેહયકાના 
જાણીતા શાસ્મરેખક આટથ  બકુલાલ્ડે આલી વરાશ આલાની ફાફત ઉય સુદંય કટાક્ષરેખ રખ્મો છે. 
એનો વાય આલો  છે : ‘રેખકને એક લાય ળયદી થઈ ગઈ. છંક , ઉધયવ, નાક ગલાનુ ંચા ુથઈ ગયુ.ં  

રેખકે એભની વેકે્રટયીને પોન કમો કે , તળફમત ફયાફય નહશ શોલાથી ઑહપવે આલી  નહશ ળકામ.  

‘આજકાર ળયદીના લામયા છે. ’ વેકે્રટયીએ કહ્યું , ‘આને ચોક્કવ આઠ કરાકલાી  ળયદી ચંટી છે. ’ 

રેખકને વેકે્રટયીની લાત વાચી રાગી. આઠ કરાકનો આયાભ રેલાનું  એભણે નક્કી કયુ.ં  

ત્મા ંએભના ંફશને ભલા આવ્મા.ં  

‘આજકાર ળયદીના લામયા છે. હુ ંએની ઝટભા ંઆલી ગમો છુ.ં આઠ કરાક આયાભ કયલો ડળે. ’ 

‘તભને ખાતયી છે કે , આ આઠ કરાકલાી જ ળયદી છે ? કદાચ ચોલીવ કરાકની ફરા ણ શોઈ ળકે. 
શોયેલ્ડને ગમા અઠલાહડમે એ જ શતી. તાલ છે ?’ 

‘થોડોક રાગે છે. ’ 

‘ત્માયે તો ચોલીવ કરાકની ફરા લગી. પ્રલાશી લધાયે પ્રભાણભા ંરીધા કયો અને એક્સ્હયન રો , ભટી 
જળે.’ 

     રેખકની ઈચ્છા કાઈં ચોલીવ કરાક થાયીભા ંડયા યશલેાની નશોતી. 
યંત ુચોલીવ કરાકની ફરા જેલી ળયદી વાભે જોઈ કોઈ ઉામ નશોતો. દવ પભપનટ છી ફીજી  ફશને 
આલી :  

‘એહડથે ભને કહ્યુ ંકે , તભને ચોલીવ કરાકલાી ળયદી ચંટી છે. ’ 

‘કદાચ શોમ. કદાચ , આઠ કરાકના આયાભથી ભટી ણ જામ. ’ 

‘નાક છંકલાથી રાર થઈ ગયુ ંછે ?’ 

‘શા, કેભ ?’ 

‘જો એવુ ંશોમ તો તભને અડતારીવ કરાકની ળયદી , લામયવથી થતી ળયદી થઈ છે. ’ 

‘ણ… ભાયી વેકે્રટયીએ તો આઠ કરાક …..’ 

‘આઠ કરાકની ળયદી એ જુદી લસ્ત ુછે. એભા ંનાક રારઘભૂ ન થઈ જામ. ચોલીવ  કરાકલાી ળયદી, 
આભ તો આઠ કરાક જેલી જ શોમ , ણ એભા ંઉધયવ લધાયે આલે. લામયવથી  થતી અડતારીવ 
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કરાકની ળયદીભા ંછંકો આલે , કપ થામ , યવેલો લે. શલે ફે હદલવ  થાયીભાથંી ઊઠળો જ નહશ. ’ 

‘ણ, હુ ંફે હદલવ થાયીભા ંયશી જ ન ળકંુ. ’ 

‘જુઓ, તભાયે વાચી વરાશ ભાનલી જ ન શોમ, તો શલે છી ભને ક્યાયેમ છૂળો નહશ.’ 

   ભાભરો ત્મા ંજ અટકી ગમો શોત અને ફે હદલવના આયાભથી લાત યૂી થઈ ગઈ શોત , 

ણ ેરી વેકે્રટયીએ રેખકના પભત્ર શીરીને લાત કયી કે રેખકને પ ુથલાથી ઑહપવે  આલેર નથી. 
શીરીએ તયત જ પોન કમો : ‘દોસ્ત, ભને તાયા ભાટે ફહુ રાગી આલે  છે, ણ શલે ફે અઠલાહડમા ંસધુી 
થાયીભાથંી ત ુ ંઊઠી નહશ ળકે. આલી ળયદી  ાનખયભા ંથઈ શોત , તો છ હદલવભા ંત ુ ંવાજો થઈ ગમો 
શોત. ણ આ પળમાો છે અને  પળમાાની ળયદી એભ જરદી ભટતી નથી. ક્યાયેક તો ભહશનાઓ 
નીકી જામ છે ! ’ 

‘ણ ધાયો કે , ચોલીવ કરાકભા ંભાયી ળયદી ભટી જામ તો ?’ 

‘તો તે ખતયનાક કશલેામ ! ભાણવને એભ રાગે કે ભાયી ળયદી ભટી ગઈ , ણ એકાદ અઠલાહડમાભા ંએ 
લધ ુજોયથી ત્રાટકે ! ’ લાતને પેરાતા ંકાઈં લાય રાગે છે ? ફીજા પભત્ર એલ્પીનનો પોન આવ્મો- ટૂંકો ને 
મદુ્દાવય, ‘શીરીએ ભને લાત કયી કે તને  અવાધ્મ ન્યભુોપનમા થમો છે ! ’ આભ, એક વાભાન્મ લાત ગભે 
ત્મા ંસધુી શંચી ળકે  છે અને એ ફાફતભા ંવરાશ આલાલાો ોતાને ભયજી ડે એ વરાશ આી 
છૂટે છે. એભને  ોતાની પયજ ફજાવ્માનો વતંો થામ છે – ભાનવુ ંન ભાનવું , તભાયી ભયજી ! ણ  

ભાણવ જો આલી દયેક વ્મક્ક્તની વરાશ ભાનલા જામ , તો તેની શુ ંક્સ્થપત થામ ? આખયે એને ણ 
જીલલાનુ ંશોમ છે ! વરાશ આલાલાા તો આી છૂટે છે. ભાનલાલાાએ પલચાય  કયલો જોઈએ. 
ળેકવપમયે ફધાની વરાશ વાબંલાની લાત કયી છે , ણ ફધાની વરાશ  ભાનલાની વરાશ આી 
નથી. 

    આણાભાનંા ભોટા બાગના ભાણવો , કશુકં નવુ ંજાણલા ભાટે , ળીખલા ભાટે કે 
કોઈક નલો મદુ્દો, નલો યસ્તો ળોધલા ભાટે ફીજાની વરાશ રેતા નથી ; યંત ુોતાની વાભે જે જલાફદાયી 
આલી શોમ એભાથંી છટકલા ભાટે ફીજાની વરાશ રે છે. કોઈ અટટો , અઘયો કે અણગભતો પનણથમ 
કયલાનો શોમ ત્માયે ફીજાને છેૂ છે. છી જો કાઈં  પલયીત ફને તો ેરા વરાશ આનાયને કશ ેછે , 

‘તભે કહ્યુ ંશત ુ ંએ પ્રભાણે  કયુ ંણ એનુ ંહયણાભ તો આવુ ંઆવ્યુ ં! ’ ણ વરાશ આનાય શુ ંકયે ? એણે 
વાચી દાનતથી ફધા ંાવાનંો પલચાય કયીને વરાશ આી શોમ , છતા ંપનષ્પતા ભે તો એ  શુ ંકયે ? 

એક લાત માદ યાખલી જોઈએ : આણે જે પનણથમો કયીએ છીએ એની જલાફદાયી  ક્યાયેમ ફીજા ઉય 
ઢોલી ન જોઈએ. એલી જલાફદાયી સ્લીકાયલાની ભદાથનગી આણાભાં  શોલી જોઈએ. ફીજા ભાણવે 
કદાચ ખોટી વરાશ આી શોમ તો ણ , એ સ્લીકાયીએ ત્માયે  જલાફદાયી આણી ોતાની ફની જામ 
છે. એટરે તો આણે ત્મા ંકશલેત છે કે કોઈ તો કશળેે કે કલૂાભા ંડ, ણ ત ુ ંડીળ ખયો ? 

    આણે વૌ વભાજભા ંયશીએ છીએ , આણે કુટંુફીઓ , ાડોળીઓ, વગાલંશારા,ં 
પભત્રો, વફંધંીઓ શોમ છે. અલાયનલાય નાનીભોટી ફાફતોભા ંઆણે ફીજાની વરાશ ભાગીએ છીએ.  
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ફીજાના અળબપ્રામો જાણીએ છીએ અને એની કદય કયીએ છીએ અને એભા ંલાધંો નથી ; ણ દયેક 
લાતભા ંફીજાને છૂછૂ ન કયવુ ંજોઈએ અને દયેક લાતભા ંફીજાની વરાશ  પ્રભાણે ચારવુ ંણ ન 
જોઈએ. ાણી જેભ, વરાશને ણ વો ગણે ગાીને સ્લીકાયલી  જોઈએ. આ જજંદગી, આખયે તો, આણી 
ોતાની છે. આણે તે જીલલાની છે અને આણે જ  તે જીલલી જોઈએ અને આણી યીતે જ જીલલાની 
કોપળળ કયલી જોઈએ. 


