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     �ુબંઈ મહાલ�મી ર�સકોસ�ના ઇિતહાસમા ંઆ!ુ ંતો "ાર� ય બ$%ુ ંનહો& ુ ં. એક,બ ે

બ( ુથાય તો *ણ ,-કુ ઘોડા િવનર થાય એ તો સભંવ કહ�વાય-મનાય; પણ છે3લા 

4દવસની ર�સમા ં સાત ેસાત ,-કુ ઘોડા 6તી 7ય એ તો ન 8તૂો ન ભિવ:યિત 

;વી,અસભંવ ઘટના કહ�વાય.ફ�વ4રટ રમનારાઓ હતાશ િનરાશ Aુખી થઇ બબડાટ કરવા 

લાBયા ક� આ તો છે3લો 4દવસ આમયે Cકુ�ઓનો જ 4દવસ કહ�વાય; કારણક�  અEયાર 

Fધુી સીઝનમા ંહાર�લા પ$ટરો આ છે3લા 4દવસે તો Iમુાવેલી લખ-ટૂ રકમ કવર કરવા 

માટ� ફ�વ4રટ ઘોડાઓન ેજ ફોલો કરતા રહ�,બે4ટJગની રકમ પણ ડબલ ને ડબલ કરતા રહ� 

અન ેલગભગ તેમની ભાષામા ંકહ�એ તો બધા જ કપડા  ઊતાર� NજJદગી-મોતનો ખલેો 

ખેલી નાખે. 

 પહ�લો ન4હ તો બીજો ફ�વ4રટ તો 6તશે જ સમ6 ક�ટલાક અOભુવી ખેલાડ�ઓ 

હ�NજJગ કર�ને બેઉ ઘોડાઓ પર દાવ લગાવી છાતી અને પીઠ બેઉ તરફ ઘાયલ થતા 

ગયા, કારણ ક� ઈદમ RSતીયમના બદલે િ*તીયમનો જ િવTમ ન4હ, િ*િવTમ થતો 

ગયો.ખલેાડ�ઓ રોતા ગયા,ધોવાતા ગયા,Cકુ�ઓને ભાડંતા રUા અને ભર�લા પાઉચ,બગે 

અન ે �ખWસા ખાલીખમ કર�,સાવ ખોખલ થઇ,NજJદગી હાર� ગયા હોય તેમ ગાળો 

બોલતા,પોતાના નસીબન ેભાડંતા,ઘર� જઈ Yુ ંબહાના ન ેનાટકબા6 કરવી એ િવચારતા 

ર�સ કોસ�ની બહાર નીકળવા લાBયા.ક�ટલાક તો બૈરાઓના  ઘર�ણા,પોતાની કાર અન ે

પોતાના ,લેટની સામે લોન લઇ લઈન ેપણ આ; ર�સના આ ઘોડાઓન ેઘાસ ખવડાવવા 

આ[યા હતા. અને આ જ ર�સમા ંસ(થુી મોટો સટો4ડયો,નામચીન Wમગલર અને જબરો 

\ુગાર� 6વન  કાયમની ;મ આ; પણ નસીબદાર જ રUો.પહ�લી ર�સ તો બ( ુ િવ�ચ* 
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કહ�વાય તેવી હતી.બ ે જ ઘોડા દોડવાના હતા.એક એકદમ ફ�વ4રટ  અન ે બીજો સાવ 

,-કુ.તો ય ,-કુ રમવાOુ ંમન થતા 6વન ે ,-કુ પર દસ  હ7ર ]િપયા લગાડ� દ�ધા. 

દસનો અફલા&નૂ ભાવ મળતા તે રા6 જ હતો.7ય તો દસ જ  હ7ર  અને મળે 

તો સીધા એકના દસના ભાવે દસ હ7રના સીધા એક લાખ જ મળ� 7ય.તેના માટ� દસ 

હ7ર ]િપયા દસ ]િપયા ;વા જ હતા. દસની એક નોટ અને દસની સીલબધં ગ^� તેના 

માટ� એક સમાન જ હતા. જો હાર� જવાય તો સીધા બહાર નીકળ� કારમા ંકોઈ _લબમા ં

પહ`ચી, મોટા Wટ�કની રમી ક� તીન પaીના ખલેમા ંજોડાઈ જવાOુ,ં મનમોન નb� કર�ન ે

જ ત ેદસ હ7રનો cધ�ળયો દાવ રdયો હતો.ર��લJગ eલુતા જ બઉે ઘોડા ધO:ુયમાથંી 

તીર fટ� તેમ fટgા અને સયંોગ ેકહો,તેના નસીબે કહો ક� પછ� બેઉ જોક�ઓના 4ફh_સiગOુ ં

પ4રણામ કહો,ફ�વ4રટ ઘોડાના જોક�એ એ ,-કુ  ઘોડાન ેશ]થી આખર Fધુી  આગળ ન ે

આગળ દોડવા દ�ધો અન ે છે3લે થોjુ ંજોર દ�ખાડ� લગભગ ન6ક પહ`ચવાની કોિશશ 

કરવા kરૂતી કર�; પણ ,-કુ ઘોડો lલ લે$Bથથી ક�લયર કટ  6તી ગયો.  

ફ�વ4રટ ઘોડો રમનારાઓ જોતા રહ�  ગયા,રોતા રહ� ગયા.પોતાના દસ  હ7ર 

ઉપરાતં એક લાખ 6તી જનાર 6વન  જોતજોતામા ંલખપિત બની ગયો.ટ�_સ ઓછો 

લાગે તેમ તે વગર કાડ� લીધે ઉપર ઉપર જ Cકુ� પાસ ેરમતો રહ�તો. બી6 ર�સમા ંબ ે

ફ�વ4રટ હોવા  છતા,ં ફર� પાછા એક ,-કુ ઘોડા પર જ , 6વણે પહ�લી ર�સમા ં6તેલી,  

kરૂ�kરૂા એક લાખ ]િપયાની, ગ^� લગાવી દ�ધી. ભાવ આ વખત ે તનેા રમલેા ,-કુ 

ઘોડાનો એકનો સાત હતો.આ બી6 ર�સમા ંદોડનારા ફ�વ4રટ  

બેઉ ઘોડાઓના ભાવ એક અને દોઢ વnચ ે ઉપર નીચે થતા રUા;  પણ oતે એક ઘોડો 

વp ુ ફ�વ4રટ થતા તનેો ભાવ અડધો થઇ ગયો અન ે સેકંડ ફ�વ4રટનો બ ે થઇ ગયો. 

Cકુ�ઓ પોકાર� પોકાર� બેઉ ઘોડાઓ પર બે4ટJગ લતેા રUા અને ,-કુ ઘોડાઓના ભાવ 

પાચં થી દસ વnચે ફરતા રUા.તનેો ,-કુ ઘોડો 6તી ગયો અન ેએકના સાતના ભાવ ે

લગાડ�લા ઘોડા પર 6વણ પોતાના લાખ પાછા મળેવી તેના ઉપરાતં સાત લાખ ખાટgો. 

ટ�_સ તો તેના માટ� ન4હવત ;વો હોવાથી તેને તે ટ�પ આપી દ�વા ;વો જ લાગતો.

 *ી6 ર�સ રમતા પહ�લા તે ર�સ કલબની ક�$ટ�નમા ંપહ`ચી �ચલ બીયર પી પાછો 
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Cકુ�ઓના  એ$_લોઝરમા ંઆવી ગયો.  Cકુ�ઓ તને ેનામથી ઓળખતા.તેન ે'6વનબાC ુ 

6વનબાC ુ' કહ�તા. ''અબક� બાર 6વનબાC,ુ 4કતના લગાઓગ ે?ઔર 4કસ ઘોડ� પર?" 

 ; Cકુ� પાસ ેત ે6તલેો તે જ Cકુ� તેન ેલલચાવી રUો હતો. પોતે rકૂવલેી -હાર�લી 

રકમ 6વન રમે અન ેહાર� તો જ પોતાનો ઉsાર થાયએ તેની સમજ હતી. 6વન પણ 

�બ$ધાસ થઇ  ફર� એક વાર પોતાની પસદંગીના ,-કુ ઘોડા પર ત ેજ Cકુ� પાસ ેરdયો. 

હવે ,-કુના ભાવ પણ ઓછા થવા લાBયા અન ે 6વનના પસદં કર�લ ઘોડાનો ભાવ 

પાચંથી જ e3ુયો. તે kરૂા 6તલેા ]િપયા એ જ પસદં કર�લ ,-કુ ઘોડા પર રdયો. ર�સ 

શ] થઇ અને તનેે શોક લાBયો ક� તનેો ,-કુ ઘોડો સાવ છે3લો જ છે3લો દોડ� રUો હતો. 

પણ થોડ� જ વારમા ંતે વીજળ� વેગ ેદોડતો, બી7 *ી7 નdબર પર આવી જવા લાBયો 

અને ર�સના બેt$ડiગ પર તે kરુઝડપે દોડ�, િવિનJગ પોWટ પર પહ`ચી, ડોuંુ કાઢ� િવનર 

થઇ ગયો.                  

તેન ે લાખોOુ ં પમેે$ટ મળ� જતા તે િવચારવા લાBયો ક� "આ; તો ,લેટ પર 

પહ`ચતા પહ�લા લાખોની 4કમતનો ડાયમડં નેકલસે જ નારાજ નારાજ રહ�તી જયાન ે ભેટ 

આપી તેને રા6 રા6 કર� દ�શે.તેમા ંય આ; તો મેર�જ એનીવસ�ર� ! સાથ ેએક ડાયમડં 

4રJગ અને ડાયમડં લટક�ણયા પણ ભેટ આપીશ Eયાર� તો તે પણ મને eશુ થઇ ભેટ� 

પડશે અન ે"થ$ે_સ થે$_સ માય 6વન" કહ�શ.ેપરં& ુઆ; નસીબ સાથ આપી રxુ ંછે તો 

થોડ� ઓછ� ઓછ� રકમના દાવ તો લગાવતા જ રહ�વા જોઈએ." 

ચોથી ર�સથી ફર� તણે ેપહ�લી ર�સમા ં રમેલો તેટલી જ દસ હ7રની નાની સેફ 

અને બે4ટJગ એક મન પસદં ,-કુ ઘોડા પર લગાડ�. "હાર� તો દસ જ હ7ર 7ય. અન ે

જો તમે થાય તો સીધા બહાર નીકળ� ઘર તરફ કાર દોડાવી �કૂવાની.એક વાર હાર� 

ગયા પછ� હાયy \ુગાર� બમણો રમે એ!ુ ંન4હ કરવાOુ.ં6તીએ Eયા ંFધુી રdયે જવાOુ-ં

4રWક ઓz ંકરતા જઈને.બાક� લાખો તો પાઉચમા ંસેફ છે જ છે. ડાયમડંનો {લ સેટ તો 

આ; જયાને મેર�જ એનીવસ�ર� પર ભેટ આપવાનો એટલ ેઆપવાનો જ. નસીબ ેઆ 

ચોથી ર�સમા ંપણ તેનો ,-કુ ઘોડો 6તી ગયો એટલે ફર� તેના પાચંના ભાવે પચાસ 

હ7ર મળ� ગયા. તેના પછ�ની ર�સમા ંફર� એક વાર તેણ ેદસે દસ હ7ર ]િપયા ચારના 
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ભાવ વાળા પોતાની પસદંગીના ઘોડા પર લગાડ� દ�ધા અન ેએ ઘોડો તો વન હોસ� 

ર�સની ;મ શ]થી oત Fધુી આગળ ન ેઆગળ દોડતો રહ� િવિનJગ પોWટ પર સ(થુી 

પહ�લો  આવી િવનર 7હ�ર થઇ ગયો.પેમ$ેટ લઇ તેને ર�સકોસ�ની બહાર નીકળ� જવાOુ ં

મન તો થ%ુ;ં પણ ફર� વાદંરા ;!ુ ં મન તેન ેલલચાવવા લાB%ુ ં ક� છ ર�સ 6Eય બાદ 

આ; નસીબ આટલો સાથ આપે છે તો આ સાતમી ર�સમા ંપણ થોjુ ંજોખમ ખેડ� જ લે!ુ ં

જોઈએ. એકદમ બે4ટJગ ની રકમ ઓછ� કર� તેન ેવીસના ભાવના સાવ ખnચર ;વા 

લાગતા 'dવે$ઝા' નામના ઘોડા પર પાચં હ7રનો દાવ લગાડ|ો- એમ િવચાર�ને ક� 

"આવે તો લાખ અને 7ય તો પાચં જ હ7ર.જોઈએ 4કWમત નો ખલે !"   

અન ેઆ છે3લી સાતમી ર�સમા ંપણ તેનો લગાડ�લો ,-કુ ઘોડો 6તી ગયો અને ત ે

નાચી ઊઠ|ો."આ તો ર�કોડ� }ેક થઇ ગયો -સાતે સાત ર�સમા ં,-કુ ઘોડાઓ જ 6તતા 

રUા અને તમેા ંય પોતે પસદં કર�લા - રમેલા સાતે સાત ,-કુ ઘોડાઓ જ 6Eયા  એ તો 

ચમEકારનો ય ચમEકાર કહ�વાય. હવે આજથી ર�સ બધં,\ુગાર બધં,સ~ો બધં. જયા કહ� છે 

તેમ તેની દ�ખર�ખમા ંટ�ટુો4રયલ _લાસો શ] કર� દઈ, hWથર   ધધંો  શ] કર� દ�વાનો.ત ે

�ોફ�સર છે,કવિય*ી છે,વાતા�લેખક પણ છે તો તે પણ રા6 અન ેતનેી નારાજગીનો oત 

થતા પોત ેય રા6રા6. "ા ં Fધુી આમ રાત રાતના ઉ7ગરા કરતા રહ�, આમ  હાર 

6તની Aુિનયામા ંઅન ેર�સકોસ� પર ઘોડાની ;મ  ઊભાને ઊભા રહ� ટા4ંટયા તોડવાના? 

 બાળકોને પણ વારસામા ંઆ \ુગાર� આલમOુ ં [યસન ન4હ આપવાOુ ં !એટલે ન4હ જ 

આપવાOુ ં." 

   તે ર�સકોસ�ની બહાર નીકળ� પોતાની કારમા ં દોડાદોડ, 7ણીતા ગો3ડ 

એ$ડ  ડાયમડં જવલેસ�ના શો- ]મમા ંપહ`nયો અને ફટાફટ પસદં કર� કd�લીટ ડાયમડં 

સેટ ખર�દ� લઇ તેOુ ં�ગ,ટ પે4કJગ કરાવી, પોતાના નેિપય$સી રોડના ,લેટ પર પહ`nયો. 

રWતામા ં તણેે િસBનલ પર વણેીઓ વેચી રહ�લી છોકર� પાસથેી  સરસ 

મઝાની મોગરાની મઘમઘતી વણેી પણ ખર�દ�. એક હાથમા ં પાઉચ  અન ેવેણી અન ે

બી7 હાથમા ં ડાયમડં સેટની �ગ,ટ સાથ ે �લ,ટમા ં ઉપર પોતાના સાતમા ં ,લોર પર 

પહ`ચતા પહ`ચતા તો તે હષા�િતર�કથી પાગલ થઇ રUો હતો. સર�ાઈઝ આપવા તે બલે 
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ન વગાડતા, પોતાની jુ�લીક�ટ ચાવીથી ,લટે ખોલી oદર �વ�ેયો તો જયા  દ�ખાઈ ન4હ 

એટલ ે સીધો બેડ ]મમા�ંWૂયો -એમ િવચારતા ક�  ��િસJગ ટ�બલ સામ,ે �લાન �માણ ે 

'તાજમહાલ' મા ં4ડનર પર જવા માટ�, તૈયાર થઇ રહ� હશે. પણ Eયા ંતેણ ે ; Aૃ�ય જો%ુ ં

એ જોઈ તનેા હા7 ગગડ� ગયા,તેની cખો ફાટ� ગઈ,તેના હ�યાના ધબકારા વધી 

ગયા.તેની જયા, ડબલ બેડની ઉપર લટક� રહ�લા પખંા પર, લBનOુ ં ઘરચો�ં ઓઢ� 

લટક� રહ� હતી. 6વનના  હાથમાથંી મ`ઘી �ગ,ટ ગબડ� ગઈ,મઘમઘતી વણેી પડ� 

ગઈ,લાખોની નોટોથી �ંૂસે-ુ ં પાઉચ સરક� ગ%ુ.ં પાસેના ��િસJગ  ટ�બલ પર પડ�લો એક 

પ*   જોયો, તો �જુતા હાથે ઉપાડ�,કાપંતા હ�યે અને ગભરાયેલી cખે વાnં% ુ - 

"લ�મીની અન ે લ�મીની લાલચમા ં આ; તમ ે Iહુલ�મી Iમુાવી Yુ ં પાdયા? 

 લBનના સાત સાત ફ�રા ફર�લા આપણ,ે આ; સાતે ફ�રાનો oત જોઈએ છ�એ.સાત ેસાત 

ફ�રા ફોકટ જ સા�બત થયા.6વન,(ુ ં મારા 6વનનો oત લાવીને જ તમને Fધુાર� 

શક�શ".  

   �ગ,ટ- પેકમાનંો ડાયમડં નેકલેસ oદર ને oદર અન ેનેિપય$સીનો નેકલસે રોડ 

બહારનો બહાર ચમક� રUો હતો.જયાOુ ં�Eૃ% ુ6વનના 6વન પર હસી રxુ ંહ& ુ.ં  

                                                                                                     સમા�ત             

          

                  

              

 

 

 


