
ઓપન હાઉસ 

Ðહરિનશ ની 

         એક �દવસે મારા મેનેજર િમ. રોબ�સ�, અ�તૃાન ેમારા ટ"બલ પાસે લા$યા. અન ેમાર& 

ઓળખાણ કરાવતા બો*યા, Ôઝરણા, આ અ�તૃા કોહલી.Õ પછ& ત ેઅ�તૃા તરફ જોઈને બો*યા, 

Ôઅમારા બધા ઇ45ડયન ક7ટમસ�ને ઘર અપાવવામા ંઝરણા :બૂ મદદ કર" છે. મન ેખાતર& છે ક" 

ઝરણાની સિવ<સ તમને ગમશેÕ 

         મ> અ�તૃા સાથે હાથ િમલા$યા. હશ ેપા@ંીસÐચાલીસની. :બૂ દ"ખાવડ& હતી. મારાથી 

Bચી હતી. પંબી હતી ન ે! તે મારા તરફ હસીન ેકહ" ક", ÔDજુરાતી છો ને ! મને ફ7ટ�  Fલાસ 

ઘર અપાવી દો !Õ તે ટ"બલની બીG બાHુ માર& સામ ે:રુસી પર બેઠ&. 

       અમે�રકામા ંપિત નોકર& પર ય, બાળકો 7Jલેૂ ય. પછ& આધેડ વયની D�ૃહણી માટ" 

�રયલ એ7ટ"ટના Kવો ઉLમ $યવસાય એક" નહM. બપોર" ડNાકટરની એપોઇ5ટમ>ટ સચવાય. 

બાળકોને 7Jુલમાથંી લાવવા �કૂવાOુ ંકામ પણ સચવાય. Pોસર& 7ટોસ�ના બે ચાર ધQા પણ 

ખવાય. આ બRુ ંજ નોકર&ના સમયમા ંજ. વળ& અમે�રકનો જોડ" મળવાÐબોલવાOુ ં થાય તો 

લાગે ક" આણદંÐન�ડયાદમા ંનથી રહ"તા. અમ�ેરકામા ંરહ&એ છ&એ. મન ેએટલે આ નોકર& ફાવી 

ગઈ હતી. 5S ુજસTના ણીતા ઐિતહાિસક શહ"ર િV57ટનની એક �રયલ એ7ટ"ટની કંપનીમા ંWુ ં

જોડાઈ હતી. િV57ટનમા ંઘરો મXઘા ંહોય. ઘરની �કYમત પર અમન ેકિમશન મળZુ.ં ઘર મXઘા ં

હોય ક" સXઘા.ં વચેવા માટ" એજ5ટ" મગજમાર& તો સરખી જ કરવાની હોય. Wુ ંમારા ઇ45ડયન 

ક7ટમરન ે કહ"તી ક", Ôઅમે�રકાની બે7ટ દસ 7Jલૂોમા ંઆ ગામની 7Jલૂનો નબંર લાગે છે. આ 

એ�રયામા ં બે તો હNા[7પટલો છે. એટલે Vોપટ\ ટ"Fસ ઓછો છે.Õ કોઈ મન ેહૉ[7પટલ ક" 7Jલૂના ં

નામ ^છૂવાની ત7દ& નહોZ ુ ંલેZ ુ.ં વRમુા ંકહ"તી, Ô_ાઈમ ર"ટ તો ઝીરો !Õ આપણા ંલોકોની નાડ 

`ુ ંએટલે ખાસ ઉમેaંુ, Ôઆ એ�રયામા ંએક" કાbળયો ના મળે !Õ અમાર& ઓફ&સમા ંWુ ંસૌથી વR ુ

ઘરો વેચતી. આપણા ંલોકો ધધંો ભલે ગમે eયા ંકર"; પરંZ ુરહ" તો મXઘા િવ7તારમા ંજ ! 

પહ"લી નજર" જ મને અ�તૃા ચકોર લાગી. gખો મારકણી, કોઈ પણ ^hુષન ેમોહ& લે 

એવી. તણેે મને gચકો આjયો, ÔWુ ં િસYગલ k;ં પરંZ ુ માર&  ઇ5કમ બૅ5કની લોન મેળવવા 

^રૂતી છે. આ દ"શમા ંપાચં વરસથી k.ંÕ તો mુ ંઆ પરણેલી નથી? Jંુવાર& તો ન જ રહ" ! મ> 

િવચાSુo. પછ& મ> ^છૂpુ,ં ÔPીનકાડ� તો છે ને!Õ તે ખચંકાઈન ેબોલી, Ôહા, છે.Õ પછ& ધીમથેી બોલી, 

Ôઆજકાલમા ંએની $યવ7થા પણ થઈ જશે. બૅ5કની લોન માટ" Pીન કાડ� જhર& છે. ચાલો, મને                 

કqjSટૂર પર મકાનો બતાવો. તમાર& કંપની પાસે ક"ટલા ંમકાન વેચવા માટ" રrજ7ટડ� થયા ંછે? 

મ> તેને સમવતા ંકsુ ં ક", Ôઅમાર& પાસ ેલગભગ બસો મકાનો છે. બધા ંજોવાના ંન 

ફાવ.ે તમાર& જh�રયાત Vમાણે બતાવીશ. માટ" તમાર& જh�રયાત મન ેબતાવો. તે બોલી, Ôમને 

એવી ખબર પડ& છે ક" પિતÐપeની વtચે ઝઘડો થાય અને �ડવોસ� લે, પછ& uટા ંપડ". eયાર" ઘર 



વેચી દ". એવા ંમકાન આપણને સ7તામા ંપડ" !Õ મ> કsુ ંક", Ôતમાર& વાત ખર& છે. �ડવાૅસ� જલદ& 

પતાવવા �કYમતની દરકાર કયા� િવના હાઉસ Kટvુ ંજલદ& વેચાય એટvુ ંસાaંુ, એમ દર"ક ઇtછે. 

મને અમાર& કNા5ફ&ડ"5શીયલ ફાઇલ જોવા દો. એવા હાઉિસસ જhરથી મળ& આવશે.Õ 

મને દ"શી ક7ટમસ� બW ુગમતા. બાગwઈન એ દ"શીનો Gવનમ@ં હતો. માલ ખર&દવામા ં

સરવાળે પૈસા બચે ક" ન બચે; પરંZ ુબાગwઈન કયા�નો સતંોષ જhર& છે. આપણા લોકોનો બીજો 

મ@ં : Ôમફત.Õ જગતમા ંકાઈં પણ મફત નથી મળZુ ંએમ ણવા છતા ંપણ; કોઈપણ વ7Zનેુ 

ÔમફતÕOુ ં લેબલ માર&એ તો લોકો એને ઉપાડ& લેશે. zયાર" દ"શી લોકોને વેચવા �કૂ"v ુ ંમકાન 

બતાવવા લઈ { તો ^છૂશે, Ôઆ મકાનમાbલક ઘરમા ંmુ ંmુ ં�કૂ& જવાનો છે ?Õ અન ેઆપણા 

લોકોના આ 7વભાવનો લાભ Wુ ંલેતી. લોકોને લલચાવવા કહ"તી ક" તમને mુ ંગમે છે? કોઈને 

ફિન<ચર ગમZુ,ં કોઈન ે દ&વાલ પર લટકાવેલા ં પેઇ45ટ|ગઝ ગમતા,ં કોઈન ે મકાનમાbલકના 

પાછળના ગાડ�નમાનંા }લા ગમતા. આવી બધી નાની નાની વ7Zઓુ હરો ન ેલાખો ડૉલરના ં

ઘરો માટ" નGવી હતી. ઘર વેચાZ ુ ંહોય તો મકાનમાbલક એ મફત આપવા તૈયાર થતા. કાઈં 

ન થાય તો છેવટ" Wુ ંતેમને મારા તરફથી સખેંડાOુ ંભગવાનOુ ંમ�ંદર આપતી. આથી મારા દ"શી 

ક7ટમસ� પણ :શુ થતા. અ�તૃાની િવનતંીન ેમાન આપીને મ> �ડવ~સન ેકારણે વેચવા �કુાયલેા ં

ઘર શોધી કાઢ�ા.ં એવા ં@ણ ઘરો  નીક�યા.ં એક ડNાFટર િસYગOુ ંહZ ુ,ં બીHુ ં�હોન [7મથOુ ંહZ ુ ં

અન ે @ીHુ ં મૅર& કટ\સOુ ં નીક�Sુ.ં મ> અ�તૃાન ે સમ$Sુ ં ક", Ôતમાર& વાત સાચી છે. �ડવોસ� 

જલદ& લેવાઈ ય માટ" આ ઘરોની @ણÐચાર લાખની �કYમતમા ં@ીસÐચાલીસ હર ઓછા છે. 

અન ેઆ @ણે મકાનમાbલકોન ેWુ ંઓળ:ુ ંk.ં પિતÐપeની એકમેકના ંગળા ંદબાવી દ" એટલી  હદ" 

એકમકે ને િધQાર" છે !Õ અ�તૃા બોલી, Ôમને એ @ણેય મકાનમા ંરસ છે.Õ  

         મ> જોSુ ંતો િમ. �હોન [7મથના ઘરOુ ં Ôઓપન હાઉસÕ થવાOુ ંહZ ુ.ં માર" eયા ંસવારના 

નવથી સાજંના પાચં �ધુી બેસવાOુ ંહZ ુ.ં ઓપન હાઉસ એટલે મકાનમાbલક ઘરની બહાર જતો 

રહ" અને મકાન આખો �દવસ લોકોને જોવા માટ" :*ુvુ ંરહ". �રયલ એ7ટ"ટ એજ5ટ eયા ંબેસી, K 

લોકોને ખર&દવામા ં રસ હોય એમને ફ"રવી ફ"રવીન ે મકાન બતાવે. ઘરની :બૂીઓ વણ�વે. 

�લુાકાતીઓ માટ" આગલા hમમા ં કNાફ&, ક"ક, bબ7ક&ટ, ડNાનટ વગેર" રાખે. આપણા લોકોOુ ં

ભાઈસાÕબ બW ુ�ુ:ખ ! એક જ�યાએ ઓપન હાઉસ હZ ુ.ં રિવવાર" સવારના નવેક થયા હશ.ે એક 

Dજુરાતીકાકા આ$યા. િસLરે �ડPી તાપમાન હશ;ે તમે છતા ંમાથા પર કાનટોપી ચઢાવી હતી. 

ઉપર મફલર વMટpુ ંહZ ુ.ં � ૂગંા � ૂગંા મને નમ7તે કર&, કNાફ& કાઢ& અન ેક"કનો મોટો �ુકડો કાપીન ે

ખાવા લા�યા. Wુ ં કાઈં બોvુ ં તે પહ"લા ં તે મને કહ" ક", Ôમોિન�ગ વૅાકમા ં નીક�યો હતો. zયાર" 

zયાર" કશે પણ ઓપન હાઉસOુ ંબોડ� જો{ k,ં eયાર" eયા ંપહXચી { k ંઅને eયા ં�ેકફા7ટ કર& 

લ{ kÕં અન ેવળ& નફફટની Kમ કહ" ક", Ôઆ મકાન સાaંુ લાગે છે. જલદ& વેચાઈ જશે.ÕÉ 

આટvુ ંકહ&,  નમ7ત ેકર& ચાલતા થયા ! આ તો કાઈં જ નથી. એક કાકા તો પોતાની દ&કર&ન ે



લઈને આ$યા હતા. પjપાન ેમાર& સાથ ે વાતે વળગાડ�ા અને દ&કર&એ પોતાના ક"મેરા વડ" 

bલિવYગhમના ફોટા લેવા માડં�ા. મ> કાકાન ે^છૂSુ ંક", Ôઆ બહ"ન, mુ ંકર" છે?Õ તો કહ" ક", Ôબેબી, 

ઇ5ટ&�રયર  ડ"કોર"�ટYગOુ ંભણે છે. એટલે પોતાના અ�યાસ માટ" Hુદા Hુદા  bલિવYગhમ અને બેડ 

hમની �ડઝાઈનોની જhર પડ" છે. તો તે આવા ઓપન હાઉસના Vસગેં જઈને, કોઈની રોકટોક 

િવના ફોટા પાડ& લાવ ેછે. અમ ેએટલે આ$યા છ&એ, બાક& અમન ેઆ ઘર ના પોષાય.Õ zયાર" 

એક દ"શી કપલ એ�ુ ંપણ મ�Sુ ંKને મકાનમા ંનહM; પણ ફિન<ચરમા ંરસ હતો. તેમOુ ંમાન�ુ ં

હZ ુ ં ક" મકાનમાbલક ઘર વેચે eયાર" HૂOુ ં ફિન<ચર પાણીના ભાવે કાઢ& નાખે છે. તો આ તક 

ઝડપી લેવી. 

મ> િમ. [7મથના ઓપન હાઉસની વાત અ�તૃાન ેકર& અન ેઆવવાOુ ંઆમ@ંણ આપી 

દ&Rુ.ં સાથ ેસાથે તેની બીG બધી મા�હતી લઈને તતના ં ફોમ� ભર& દ&ધા.ં ત ેસાaંુ એ�ુ ં

કમાતી હતી. પરંZ ુએક વાત ખટક& ક" તે હHુ �ધુી Jંુવાર& હતી. નQ& કર"લા રિવવાર" બપોર" તે  

િમ. [7મથના મકાન પર આવી અન ેમને મળ&. એના પહ"લા ંપાચં સાત ક7ટમસ� મકાન જોઈ 

ગયા હતા. અ�તૃાન ેમ> ઘર બતાવવા માડં� ુ.ં એ બાર&કાઈથી બRુ ંજોતી હતી. િસ5કના નળ 

ચાv ુ કર& jલ�qબ|ગ પણ તપા7Sુ.ં Wુ ં તેને ઉપલા માળે બેડhમ બતાવવા લઈ ગઈ. અમે 

બેડhમમા ંહતા ંઅને નીચે ડNારબેલ વા�યો. મને લા�Sુ ંક" કોઈ ક7ટમર હશ.ે એટલે મ> અ�તૃાન ે

કsુ ંક", ÔÔતમ ેબેડhમ Hુઓ, એટલી વારમા ંWુ ંનીચે જઈને આ�ુ.ંÕ એન ેએકલી છોડ&ને Wુ ંનીચે 

ગઈ.  

એક બીG �રયલ એ7ટ"ટ એજ5ટ પોતાના ક7ટમરન ેઘર બતાવવા લાવી હતી. Wુ ંતેમને 

છોડ&ન ેઉપર આવી ને જોSુ ંતો અ�તૃાદ"વી બેડમા ંલાબંા ંથઈને �તૂા ંહતા.ં હાથમા ંિમ. �હોન 

[7મથનો સોનેર& �"મવાળો ફોટો હતો. મ> તેને સભંળાવી દ&Rુ ં ક", Ôઆપણે બેડ ખર&દવા નથી 

આ$યા.ં ઘર તપાસવાOુ ં છે. પથાર& નહM. અન ેઆમ પણ કોઈની વ7Zઓુન ે ^છૂ�ા િસવાય 

અડકાય નહM.ÕÕ સહ"જ ખિસયાણા ંપડ�ા ંિસવાય તે બેડમાથંી બેઠ& થઈ. પછ& કહ" ક", ÔÔચાલો ઘર 

જોવાઈ ગSુ.ં હવ ેજઈએ. સાaંુ છે. મો�ંુ છે. મX�ુ ં છે. આ િમ. [7મથ સાaંુ કમાતા હશ.ે આ ઘર 

આપણને ગqSુ.ંÕÕ બીK �દવસ ેડNા. િસYગOુ ંઘર જોવા જવાOુ ંનQ& કર& અમ ેkટા ંપડ�ા.ં 

          બીK �દવસે તે સમયસર આવી ગઈ. મ> અગાઉથી ડNા. િસYગની એપોઇ5ટમ>ટ લીધી  

હતી. અમ ેગયા ંeયાર" ડNા. િસYગ ઘરમા ંજ હતા. ટાઇ�ટૂ પહ"ર&ન ેબેઠા હતા. િસYગસાહ"બ Bચા, 

ગોરા અને હ"5ડસમ માણસ હતા. અમન ેઆવકાયાo. અ�તૃાએ નમ7તે કયા�. તનેે જોતામંા ં જ  

ડNા. િસYગે પંબીમા ં વાતો ચાv ુ કર& દ&ધી. અન ે અમને ઘર બતાવવા માડં� ુ.ં �કચન અન ે

ફ"િમલીhમની :બૂીઓ વણ�વવા માડં�ા. પછ& ડNા. િસYગે પાટ\hમ બતા$યો. ડNા. િસYગે કsુ ંક", ÔÔતમે 

આ hમમા ં ડા5સ પાટ\ કર& શકો છો. તમ ેતો િસYગલ છો. એટલે િમ@ો તો હશે જ.ÕÕ અ�તૃા 

બોલી, ÔÔમન ેડા5સનો ઘણો શોખ છે. તમ ે�દલચ7પ માણસ લાગો છો.ÕÕ ડNા. િસYગ કહ" ક", ÔÔપાટ\ 



કરો તો મને પણ બોલાવજો. �ડવોસ� પછ& Wુ ંપણ તમાર& નાતમા ંજોડાઈ જઈશ.ÕÕ અન ેબ�ે 

હસી પડ�ા.ં મન ેથSુ ંક" આ ઘર જhર વેચાઈ જશે. અ�તૃાન ેઘર ગમી ગSુ ંલાગે છે. આપ`ુ ં

કિમશન પા�ુ ંસમજો !  

                  આ વાતને બેÐએક અઠવા�ડયા ંથયા ંપણ અ�તૃા ન દ"ખાઈ. પછ& એક �દવસે 

ફોન આ$યો. તેણે મને @ી ઘર િવશે ^છૂpુ.ં મ> જણા$Sુ ંક" તે હાઉસ ઘ`ુ ં� ુદંર છે. તમેા ંએક 

�ી રહ" છે અને ^aુુષ બીK રહ" છે. અ�તૃા કહ" ક", ÔÔતો પછ& મન ેએમા ં રસ નથી. અeયાર" 

આપણે આ જોયેલા ંબે ઘર પર િવચાર&એ.ÕÕ  

                   આ વાતને મ�હનો થયો હશે અને એક �દવસ ે Wુ ં અને મારા પિત અમાર& 

મેર"જ એનીવસ�ર& ઉજવવા િV57ટનની ઇટાbલયન ર"7ટોરા ંÔલા JુચીનાÕમા ંગયા ંહતા.ં eયાર" મ> mુ ં

જોSુ?ં એક :ણૂામા ંએક ટ"બલ પર �હોન [7મથ સાથે બેસીન ેઅ�તૃા ક"5ડલ લાઈટમા ં �ડનર 

લેતી હતી. Wુ ંતો ઠર& જ ગઈ ! મને થSુ ંક" આ લોકો બારોબાર મને ક�ા િવના ઘરની �ડલ તો 

નથી કરતાનેં ! જો તેમ થાય તો આપ`ુ ંકિમશન ગSુ ં! અને બ5Sુ ંપણ તેમ જ. બીK �દવસે 

�હોન [7મથનો ફોન આ$યો. તેણે જણા$Sુ ં ક" આપણે આ કો5�ાFટ લબંાવવો નથી. એમનો  

િવચાર માક�ટમાથંી ઘર ઉઠાવી લેવાનો છે. હવ ેઅમાર& એજ5સી �ારા ઘર નથી વચે�ુ.ં પાk ં

તેણે ઉમSે ુo : Ôફર&થી પર`ુ ંતો ઘર તો જોઈશે જ ને !Õ 

                                                                                                                                                         

                 થોડા વખત પછ& એક પાટ\ને Wુ ંડNા. િસYગOુ ંઘર બતાવવા લઈ ગઈ. અગાઉથી 

એપોઇ5ટમ>ટ લીધી હતી. અમ ેતેમને ઘેર પહXtયા.ં ડNારબેલ વગાડ�ો. બાર`ુ ં:*ુSુ.ં eયાર" મ> mુ ં

જોSુ ં? સામે અ�તૃા ઊભી હતી. મન ેનમ7તે કયા�. Wુ ંતો ઠર& જ ગઈ ! મારાથી સામે િવવેક 

પણ ન થયો. પાછળ ડNા. િસYગ ઊભા હતા. તેમના મોઢા પર [7મત હZ ુ.ં મન ેથSુ ંક" આ બહ"ન  

મને બાHુએ રાખીન ેઆ ઘર ખર&દ" તો ? માaંુ કિમશન ગSુ ં!  

                આ વાતને બેÐચાર અઠવા�ડયા ંથયા ંહશે. એક સવાર" ઓ�ફસમા ંગઈ eયાર" @ણ 

�ીઓ માર& રાહ જોતી બેઠ& હતી. પહ"લી D7ુસાથી Rુવંા ં̂ ુવંા ં થતી હતી. બીGના મોઢા પર 

બેચેની હતી એન ે@ીG શાિંતથી બેઠ& હતી. પહ"લી હતી મૅર& [7મથ, �હોન [7મથની પeની. મને 

જોઈને કહ" ક", ÔÔઘરનો કો5�ાFટ ચાv ુ રાખો. �હોનની વાત ન સાભંળતા. Wુ ં પણ ઘરની 

માbલકણ k.ં મારો પિત �હોન કોઈ બીGને ઘરમા ં�સુાડવાના પ>તરામા ંછે. ઘર માaંુ છે. એન ે

બીG બૈર& મળે તો ભલે; પણ ઘર તો નહM જ મળે.ÕÕ ત ેD7ુસે થઈને જતી રહ&. બીG �ી હતી 

કાિમની િસYગ. ત ેબોલી, ÔÔઅમાaંુ ઘર હવે વેચવાOુ ંનથી. મારા અન ેડNા. િસYગ વtચે સમHૂતી 

થઈ ગઈ છે. એ પણ કોઈ બીGની સાથે રહ"વા કરતા ંમાર& સાથ ેરહ"વાOુ ંવR ુપસદં કરશ.ે ગઈ 

કાલથી Wુ ંઅમારા ઘરમા ંરહ"વા લાગી k.ંÕÕ એ પણ મન ેનમ7તે કર&ન ેજતી રહ&.  @ીG �ી 



હતી અ�તૃા. ત ેમારા ટ"બલ સામે :રુશી ખ>ચીને બેઠ&. ત ેબોલી, ÔÔહવ ે કqjSટૂરમાથંી એવા 

લોકોના ંઘર શોધી આપો ક" Kમની પeનીઓ Gવતી ના હોય !ÕÕ 
 

 

Ðહરિનશ ની 

(આ વાતા�ને ૨૦૦૮મા ં ÔDજુરાતી સા�હeય પ�રષદ"Õ, પસદં કર"લી તે વષ�ની ૨૧ �ે�ઠ 

વાતા�ઓમા ં7થાન આjSુ ંહZ ુ.ં.) 
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