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ભર ઉનાળાના આરામના �દવસો. �વ�દ�ટ રસાળ ક�ર
ની સીઝન. �ોફ�સર પડં"ાને સમર 

વેક�શનની મોજ મઝાની મ�તીભર
 મ�ત લહ�રખી.સવારના વહ�લા ઊઠ
 )લેટની સામેના જ 

બગીચામા ં સમ ખાવા -રૂ/ ુ ં વો�ક1ગ કર
ને પાછા આવી, ચા-ના�તો કર
, તપાસવાના પર
4ાના 

પેપરોનો થોકડો, રોજના િનયમ, 8જુબ થોડો  ઓછો કરવાનો કંટાળાભય:  કાય;<મ. દર પેપર� એક 

એક >િપયો મળવાની -કમાવાની આશા અને લાલચની લોભામણી AિૃC-�AિૃCના આધાર� તે E�ુક 

કાય;મા ં રસ-ઉFસાહ લાવવાનો �યFન Gણ ચાર કલાક કર
ને, �નાન આ�દથી લાગેલો થાક 

ઉડાડ
,-Hૂ કર
ને,  પેટ-Hૂ પર ઉમગં-ઉFસાહભેર આ<મણ કરવામા ં I આનદં આવતો, એ તો 

JKાનદં- સહોદરથી પણ િવશેષ િવશેષ  લાગતો. બેપડ
 ઘી-નીતરતી રોટલી અને રસના ભયા; 

ભયા; છલકાતા સાર
 એવી મોટ
 સાઈઝના છા�લયાને Oયાય આપી,છેPલે ભાત અને ફIતાના, કડક 

તીખા પાપડ સાથે, સબડકા ભરવામા ંI આનદં પડં"ા સાહ�બ ને આવતો એ તો અQત,અનેરો અને 

અનોખો જ રહ�તો. 

    અને તેના પછ
 "ઉનાળામા ં રસ રોટલી ખાધા પછ
 કરવા IAુ ં કોઈ કામ હોય તો તે 

બપોરની સરસ મઝાની લાબંી Sઘ"."નેપ એ ડ� ક
Tસ ધ ડોUટર અવે" એ કહ�વત અને "Vવૂા IAુ ં

Vખુ ન�હ" કહ�તા કહ�તા, પહ�લેથી એ.સી.ચાW ુકર
ને ઠંડા કર�લ પોતાના બેડ>મમા,ં પડં"ા સાહ�બ I 

દોડ
ને Xસેૂ, તે સીધા એક- બે- Gણ કલાકની, મન ફાવે એટલી લાબંી સરસ મઝાની �વીટ �વીટ   

'િસએ�ટા'ની મોજ માણે. 

તેમના પFની કંચનબેન કામવાળ
 પાસે રોYજ1Zુ કામકાજ કરાવતા રહ�,Vકૂાયેલા કપડાઓની 

ગડ
 કર�,સાજંની રસોઈની થોડ
 તૈયાર
 કર�,રોજની આદત �માણે ફન\ચર પરની ]ળૂની, બપોરની 

બી^ વારની ઝાપટ ઝાપટ કર�, Fયાર� પડં"ા "હવે ચા પીને પાછા કામે લાગી જAુ ંપડશે" કહ�તા 

કહ�તા બગાસા ખાતા ખાતા Hગે અને પાછ બોલે:'જOમ જOમના -ુ̀ યે �ોફ�સરની નોકર
 મળે -Vખુ 

શાિંતની ,આરામની ; પણ એ જ ર
તે અનેક જOમોના પાપે પર
4ાના પેપરો  તપાસવાaુ ંGાસભbુc 

કામ િસdાની બી^ બાeુની Iમ વળગેIવા નસીબ આપણા."   
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  એક �દવસે તેમના ડોUટર -Gુ--Gુવ] ૂસવાર� હોf�પટલ જતા જતા કહ�તા ગયા ક� "અમે 

કાલે ઓડ;ર આપીને આgયા છ
એ એટલે આI બપોર Vધુીમા ંગોદર�જ કંપનીનો નવો િમરર અને 

લોકરવાળો   કબાટ આવશે અને અમારા બેડ>મનો કબાટ તમારા >મમા ંફ�રવી અમારા બેડ>મમા ં

નવો કબાટ 8કૂશે-ગોઠવશે તો લેવલhગ િવગેર�a ુ ંજરા iયાન રાખજો. બપોર Vધુી કોઈ કરતા કોઈ 

કબાટ લઈને આgbુ ંન�હ એટલે પડં"ા સાહ�બ તો "એ લોકો કહ�- કાલે મોકલીEુ.ંઅહ
 બારતમા ંઅને 

તે ય  હjદરાબાદમા ંતો 'કલ પરસો' એટલે kાર�ય મોકલે.તેની રાહ જોવામા ંમહામોઘી8લૂી બપોરની 

Sઘ થોડ
 જ Fયાગી દ�વાય ? અને આવશે તો 8કૂાવી દઈEુ ં "કહ�તા કહ�તા પોતાના એ.સી 

બેડ>મમા,ં રસ રોટલી ખાઈ- ઝાપટ
ને I Vઈૂ ગયા તે સાIં lોmગ >મમા ંચા પીને ફર
 પાછા 

બપોરનો પેપર કર�Uશનનો Uવોટા -રૂો કરવા બેસી ગયા.ચા પીને-પાઈને ઓછાબોલી પFની kાકં 

શાકભા^ અને nોસર
 ખર
દવા ચાલી ગઈ. 

  પેપરો તપાસતા તપાસતા સમય દોડતો રoો અને ડોUટર -Gુ--Gુવ] ૂહોp��પટલથી ઘર� 

પાછા આgયા તો તેમની સામે જોઈ  પડં"ા બોPયા;"તમારા ગોદર�જ શો>મવાળાએ કોઈ કબાટ- 

ફબાટ મોકPયો  નથી.એમ કાલે કહ� એટલે કાલે મોકલે જ એAુ ંતે કાઈં ઈqOડયામા ંઅને તે ય નવાબી 

શહ�ર હjદરાબાદમા ંતો બન/ુ ંહશે? આવશે કાલે પરમ�દવસે." 

    ડોUટર -Gુ--Gુવ] ૂતરત પોતાના બેડ>મમા ંગયા અને પછ
 િપતાrી �ોફ�સર  

પડં"ા^ના બેડ >મમા ંય ગયા અને બહાર આવીને બોPયા;"વાહ,ભાઈ વાહ, તમાર
 બપોરની Sઘ 

અને તમારો 'િસએ��ટા'.ચાર ચાર મeૂરો આવી, અમારા બેડ>મનો કબાટ તમારા >મમા ં ફ�રવી, 

અમારા બેડ >મમા ંનવો કબાટ 8કૂ
 ગયા તોય તમને કોઈ ખળખળાટ ન સભંળાયો? ખર
 છે તમાર
 

ભરબપોર� પણ ઘસસાટ  Vઈૂ જવાની આદત.! આવો,eુઓ, ક�વા eુના- નવા કબાટ બરાબર 

ગોઠવાઈ ગયા છે તે.." 

પડં"ા તો જઈને બેઉ બેડ>મમા ંચdર માર
ને પાછા આgયા તો પોતે પણ ચdર ખાઈ ગયા 

ક� ભર બપોર� પોતે એવા તે ક�વા ભર Sઘમા ંVઈૂ ગયા હશે ક� ન મeૂરોનો બેલ 

સાભંtયો,ન તેમના નવા કબાટને લાવવાનો ક� eુના કબાટને બીH બેડ>મમાથંી તેમના >મમા ં

લાવાનો ક� નવો કબાટ એ >મમા ં8કૂવાનો કોઈ અવાજ Vuુા સાભંtયો ! 

  બvે કબાટો જ  તેમની ભરબપોરની વામwુ4ીના 8કૂ સા4ી હતા.                                            

                               સમાTત      


