
મોટ ું કોણ ? 

 

ચાર વર્ષનાું મમમન બહને આજે એમનાું બા-બાપ જી અને મમ્મી-પપ્પાની સાથે એમના નાના 
બાપ જીને ઘરે ગયાું‘તાું. કારણ કે તેમના નાના બાપ જીના દીકરા ગોપ ભાઈનો જન્મદદવસ હતો તેથી 
હપેી બથષ ડે ટ  ય  કરવા ગયાું’તાું. ઘરમાું કોઈ નહીં તેથી સેટી, હીંચકો, સોફો, ખ રશીઓ અંદર અંદર 
વાદાકોદ કરવા મુંડ્ાું. વાત એમ છે કે મમમનબહનેનો જન્મદદવસ હમણાું જ થોડા દદવસ પહલેાું 
ગયો હતો. તેમાું તેમના નાના બાપ જીએ તેમને એક નાનકડી રુંગીન ખ રશી ભેટ આપેલી. શ ું કહીને 
ભેટ આપી હશે ?  

‘‘હપેી બથ ડે ટ  ય ’’-હું, બરોબર છે, એમ કરીને ભેટ આપી‘તી. ભેટમાું શ ું આપ્ય ું’ત ું ? ‘‘ખ રશી’’ 
તે નાનકડી ખ રશી બોલવા માુંડી:- 

‘‘હ ું બધાથી મોટી, સૌની વાતો 
ખોટી. 
હ ું બધાુંનો રાજા, વગડાવો રે 
વાજાું  
પોમ-પોમ-પોમ તાગડ ધીન ધીન 
ધીન.’’ 
 

તયાું તો હીંચકો બોલ્યો ‘‘હવે આમ 
તો સાવ નાની અમથી છો ને 
બધાથી મોટી કયાુંથી કહવેાય ? 

સૌથી મોટો તો હ ું છું. કારણ કે 
મારા ઉપર બાપ જી બેસે છે. બાપ જી ઘરમાું સૌથી મોટા છે. જોતા નથી ? એટલે તો ફોન ઉપર 
બધાને પછૂયા કરે છે. બધાની જોડે ચચાષ કરવાન ું, ઝગડવાન ું કામ બાપ જી કરે છે. અને તે બાપ જી 
મારી ઉપર બેસે છે. તેથી જ હ ું બધાથી મોટો છું’’ 
‘‘હ ું બધાથી મોટો, સૌ કોઈ મ જથી છોટા 
હ ું બધાનો રાજા વગડાવોરે વાજાું’’ 
પોમ-પોમ-પોમ તાગડ ધીન ધીન ધીન  

તયાું તો સેટી બોલી, ‘‘મ ૂુંગાું રહો બધાું, હ ું જ બધાુંથી મોટી છું. બાપ જી બધાું સાથે ઝગડે છે, બધાુંને 
વઢે છે તે સાચ ું, પણ એમને એમ કરવાન ું બા કહ ેછે. બા કેવા ર આબથી મારી ઊપર લાુંબા પગ 
કરીને બેસે છે ! બધાુંએ એમન ું માનવ ું પડે. ન માને તો બા ખખજાય. બા જેમની જોડે બોલવાન ું કહ ે
એમની જ જોડે સૌથી બોલાય. બા જેમની જોડે બોલવાની ના પાડ ેતેની જોડે કોઈથીય ન બોલાય. 
જો બાન ું માનો નહીં તો બાને બી.પી. થઈ જાય. તેથી સૌ એમન ું કેવ ું ધ્યાન રાખે છે ! બા સૌથી મોટાું 
અને સૌથી જાડાું છે. તે આખો દદવસ મારી ઊપર બેસે છે તેથી હ ું જ બધાુંથી મોટી છું.’’ 
‘‘હ ું બધાુંથી મોટી, સૌની વાતો ખોટી.  
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હ ું બધાુંનો રાજા, વગડાવોરે વાજાું  
પોમ-પોમ-પોમ તાગડ ધીન-ધીન-ધીન. 
પોમ-પોમ-પોમ તાગડ ધીન ધીન ધીન.’’ 
તયાું સોફો બોલ્યો, ‘‘મ ૂુંગાું રહો. હ ું બધાુંથી મોટા છું કારણ કે મારી ઊપર મમમનબહનેના પપ્પા બેસે છે, 

તે ઓદફસમાું પૈસા કમાવા જાય છે. તેમની પાસે એક સરસ મજાન ું લેપટૉપ છે. તે પૈસા ન લાવે તો 
શ ું થાય ? તેથી હ ું જ બધાુંથી મોટો છું.’’ 
‘‘હ ું બધાુંથી મોટો, સહ  કોઈ મ જથી છોટો. 
હ ું બધાુંનો રાજા, વગડાવો રે વાજા. 
પોમ-પોમ-પોમ તાગડ ધીન-ધીન-ધીન.  
પોમ-પોમ-પોમ તાગડ ધીન-ધીન-ધીન.’’ 
તયાું સોફાની પડખેની ખ રશી બોલી, ‘‘બધાું મગૂાું રહો. હ ું જ બધાુંથી મોટી છું કારણ કે મારી ઉપર 
મમમનની મમ્મી બેસે છે. તે ખબચારી આખો વખત કામ કયાષ કરે છે. કપડાું ધ એ, મમમનન ું ધ્યાન રાખે, 

ઘરમાું બાની સેવા કરે અને સવાર સાુંજની બધાુંની રસોઈ કરે. શાક સમારવા પરૂતી જ તે મારી 
ઉપર બેસે છે.? પણ મમમનની મમ્મી ન હોય તો આખ ું ઘર ભખૂય ું મરે. તેથી સૌથી મોટી હ ું છું. કારણ 
કે મારી ઉપર આખ ું ઘર સુંભાળનાર બેસે છે.’’ 
‘‘હ ું બધાુંથી મોટી, સૌની વાતો ખોટી. 
હ ું બધાુંનો રાજા, વગડાવો રે વાજાું  
પોમ-પોમ-પોમ, તાગડ ધીન-ધીન-ધીન.  
પોમ-પોમ-પોમ, તાગડ ધીન-ધીન-ધીન.  
અને ધોંઘાટ વધી ગયો.હ ું બધાુંથી મોટી ને હ ું બધાુંથી મોટો જ આ ગોકીરો સાુંભળીને પડોશીના 
કઠેડામાું ઊગેલી વેલ પણ ટીંગાઈને જોવા લાગી કે મમમન બહનેના ઘરમાું આ શેનો ક્કક્કળાટ છે ?  

પછી તો ટેબલ બોલ્ય ું, ‘‘શી-શી મ ૂુંગાું થઈ જાઓ. બાજો નહીં. ટી.વી. બહ  બ દ્ધિશાળી છે. તેને પછૂો, તે 
જેને મોટ ું કરાવે તે જ સાચેસાચ મોટ ું કહવેાય.’’ 
બધાુંએ ટી.વી. ને પછૂ્ ું કે અમારાુંમાુંથી મોટ ું કોણ કહવેાય ? ટી,વી. એ પોતાની આંખો પટપટાવી. 
પછી બધાુંની સામે પોતાના રુંગીન ડોળા ફેરવ્યા અને પછી બોલ્ય ું કે ‘‘આ સૌથી નાની ખ રશી છે ને, 

તે સૌથી મોટી કહવેાય કારણકે એમાું મમમનબહને બેસે છે. મમમનબહને બાળા રાજા છે. જેની ઉપર 
બાળારાજા બેસે તે સૌથી મોટ ું કહવેાય.’’ 
અને એ સાુંભળીને નાનક્કડી ખ રશી આનુંદથી ઊછળી પડી અને પોતાના હાથા ઉલાવીને બોલી કે..  
‘‘હીપ હીપ હ રષ રે ! હીપ હીપ હ રષ રે ! 
હીપ હીપ હ રષ રે ! હીપ હીપ હ રષ રે !’’ 

 

ડાષ. રક્ષાબહને પ્ર.દવે  

 


