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    છે�લા શોમા ં'�ી ઈ�ડય�સ' �વૂી જોઈ, થીયેટરની બહાર નીકળતા જ,&ણે ય િમ&ો 

)શુ)શુાલ �ડૂમા ંપોતાની બાઈક પર સવાર થઇ હો,ટલ તરફ રવાના થવાની તૈયાર
 

કર
 જ ર/ા હતા 0યા ંલતીફ1 ક2ુ ં :"યાર,કાલે મારો બથ3 ડ1 છે તો 0યા ંહો,ટલ પાસ ેતો 

ક1ક મળશે ન�હ એટલ ે અહ6થી જ ક1ક ખર
દ
ને જઈએ.'ઝમઝમ બેકર
ની 'પાઈન 

એપલ ક1ક' વ�ડ3 બ,ેટ ક1ક હોય છે.અ0યાર1 હો,ટલ પહ9ચીન ેરાતે બાર વા;યા પછ
 તો 

મારો હ1પી બથ3 ડ1  ધમાલ ધમાલ સાથે ઉજવી, જલસો કર
>ુ,ંનાચ -ગાન  કર
>ુ ં-આજની 

�ફ�મના �ી ઇ�ડય�સની Bમ.' 

      તરત તેમણ ેબાઈક લીધી 'ઝમઝમ બેકર
'તરફ.ક1કની �કCમત સાભંળ
ન ે &ણે ય 

એક બીE સામે જોતા રહ
 ગયા.Fરૂા બ,સો Gિપયા.&ણયે  ય દો,તારો શટ3-પેHટના બધા 

�ખ,સાઓ ફંફોળતા ર/ા,ફંફોસતા ર/ા તો ય ક1કની �કCમતના અડધા પૈસા ય ન 

નીકયા.િનરાશ તો થયા;પણ હ9સભર
 ઈJછાએ �હમતભયK ર,તો LઝૂાડMો.  

અર1,મન હોય તો માળવે જવાયચાલો,આપણી  બેHકના એ. ટ
.એમમાથંી બ,સો 

Gિપયા કાઢ
 આવીએ." &ણ ે ય દો,તોના મોઢામાથંી એક સાથ ે Lઝૂેલા ર,તાની વાત 

તરત નીકળ
.  જોરથી હસતા હસતા એક બીEને તાળ
 દ1તા,પોતે જ પોતાની પીઠ 

થાબડતા &ણે ય પહ9Jયા બેHકની પાછળની નાની ગ�લીમા ંઆવલે  એ.ટ
.એમ મશીન 

�કૂ1લા નાનકડા Gમ પાસે.0યા ંપહ9ચી જોQુ ંતો કોઈ ગાડ3 પણ ન દ1ખાયો એટલે અધ)લુો 

દરવાજો Fરૂો ખોલી &ણે ય એ નાનકડા Gમમા ંRવેSયા  અને લતીફ1 પોતાTુ ંએ.ટ
 .એમ 

કાડ3 બ,સો Gિપયા કાઢવા માટ1 નાUQુ.ં 

    હV કાડ3 નાUંQુ ંન નાUQુ ંક1 એકએક એ.ટ
.એમ મશીનનો કોણ Eણે ક1મ Wલૂથી 

)�ુલો રહ
 ગયલેો  દરવાજો એકએક Fરૂો ન ેFરૂો )લુી ગયો અને ધડ ધડ કરતી પાચંસો 
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પાચંસોની,સો  સોની,પચાસ પચાસની,વીસ વીસની અને દસ દસની નોટોની  થોકડ
ઓ 

ને થોકડ
ઓ પડવા માડં
.આટલા બધા Gિપયા પહ1લી જ વાર એક સાથે પડતા જોઈ &ણ ે

ય બાઘા બની ગયા,હYાબYા રહ
  ગયા.તમેની Zખો પણ ફાટ
ન ેચકળ વકળ થવા 

લાગી."આ તો હEરો લાખો Gિપયા છે.સા[ંુ થQુ ંઆપણે આ\યા અને આ]ુ ંથQુ.ંગાડ3 પણ 

નથી તો હવે >ુ ંકર
>ુ?ં ચાલો,આપણા  સેલ ફોનથી એક સો નબંર લગાડ
, પો�લસ- કં^ોલ 

Gમમા ંઆ બાબતની Eણ કર
એ અન ેબHેકમેનજેરનો સેલ નબંર પણ સવે કર1લો છે તને ે

પણ ઇHફોમ3 કર
એ." 

તરત જ તાબડતોબ ફોનો લગાડMા અને જોતજોતામા ંતો પો�લસ કં^ોલ Gમમાથંી 

પોલીસ અિધકાર
ઓ દોડાદોડ આવી ગયા અન ે બ_ક મનેેજર પણ ઘાઘંો થતો,Zખો 

ચોળતો આવી પહ9Jયો.પોલીસ અિધકાર
ઓએ બ_ક મનેેજરને ધમકા\યો ક1 "ન તો  આ 

એ.ટ
.એમ મશીનના Gમમા ંસી.સી.ટ
.વી ક1મરેો છે ક1 ન ગાડ3 પણ છે.આવી બેદરકાર
?"   

      &ણયે દો,તારો તો પોલીસ અિધકાર
ઓ અને મેનજેર સાથ ે નોટોની થોકડ
ઓ 

ભેગી કર
 તઓે સાથ ેલાવેલ ઝોળામા ં ભરવા લા;યા. &ણયે ન ે Fછૂવામા ંઆ\Qુ ં ક1" 

આટલી રાત ેક1મ આ\યા,કોણ છો અન ેઆ બ`ુ ંબHQુ ંક1વી ર
તે?" 

�બલaુલ શાિંતથી ,વ,થ રહ
 &ણ ે ય એક બીEના Fરૂક બની, "બથ3 ડ1 ક1ક 

ખર
દવા માટ1 'ઝમ ઝમ બેકર
'મા ંતેની �કCમત, ખીસાની પહ9ચની બહાર જોઈ-Eણી  આ 

પાસેના જ  આવલેા એ.ટ
.એમ મશીનની મદદથી બ,સો Gિપયા કાઢવા આવેલા અન ે

કાડ3 નાખતા જ ધડ ધડ નોટોની થોકડ
ઓ પડતા ગભરાઈ જઈ સતક3 થઇન ે

તા0કા�લક  પોલીસકH^ોલ Gમ પર અને બ_ક - મેનેજરના સલે નબંર પર ફોન કરવા 

લાગી ગયા.હવે અમે હો,ટલ પાછા જઈ શક
એ? " 

તેમની  િવવેકFણૂ3 િવનયભર
 વાતચીતથી Rભાિવત થઇ પોલીસ અિધકાર
 તેમ 

જ  બ_ક મેનેજર Rસb અન ેRભાિવત થયા.પોલીસ અિધકાર
એ તો આદત Rમાણ ેFછૂcુ ં

પણ ખ[ંુ :"તમારામાથંી કોઈન ે આટલા બધા Gિપયા જોઇને લાલચ ન થઇ ક1 ચાલો 

મફતમા ંમળે છે અને કોઈ જdુ ંનથી તો હડપ કર
 લઈએ ?" 
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લતીફ બો�યો:"ય )દુા! )દુા  ઔર )દુ તો દ1ખને વાલે હમેશા આસપાસ ચાર9 

તરફ હા�ઝર રહત ે હ
 હh ન ? ઔર હમાર1 માબંાપ ક
 સીખ- નસીહત ક અસર હh,ઉનક
 

મેહરબાની હh  �ક  હમાર1 મનક1 iદર પલભર ક1 �લયે ભી ઐસા Uયાલ તક ન�હ આયા." 

બીE બેઉ િમ&ોએ પણ પોતાના માબાપ ે આપલેા  સ,ંકારોને જ kેય આlયો ક1  

અણહકTુ ંક1 હરામTુ ંતો લેવાય જ ક1વી ર
ત?ે" 

પોલીસ અિધકાર
 બોલી ઊઠMો:"aુછ સોન ેકા  કમાલ  રહતા હh aુછ Lનુાર કા. aુછ 

dnુહારા  aુછ dnુહાર1 માબંાપકા.બાક
 હમ તો દ1ખતે હh ઔર Lનુતે હh �ક  બJચ ેમાબંાપ સ ે

oઠ બોલ કર, oઠ1 �બલ ભેજ કર, પૈસે મગંા કર, મૌજ મ,તી કરતે રહતે હh.)દુા ક  >કુર 

માનો �ક dમુ ઝમાનેક
 qરુ
 અસર સે બચ સક1 હો." 

"સારા r1�ડટ   હમાર1 માબંાપકો દ
sજય.ે ઉનકા હમારા અપ�tuHગvગ ઉમદા રહા." 

 "ઠ
ક હh,સnહાલ ક1 Eઓ ઔર અપન ે હો,ટલ Gમ ક  પતા નોટ કરા  ક1 Eઓ.કલ 

ઇતવાર હh.આરામ સે ઉઠના." 

 બધી િવગત આપી- ન9ધાવી, &ણ ેય  િમ&ો હો,ટલ પહ9Jયા.સવાર1 મોડા મોડા 

ઊઠMા તો tશ પાણી કર
,િન0યકમ3 પતાવી ચા ના,તા માટ1 મસેમા ં પહ9Jયા તો એક
 

સાથે િવwાથxઓએ,Qિુનવસxટ
ના અિધકાર
ઓએ,પોલીસ અિધ કાર
ઓએ તમે જ બેHકના 

અિધકાર
ઓએ "હ1પી બથ3 ડ1 લતીફ એHડ હ1પી ડ1 તો Q ુઓલ �ી ફોર યોર ઓન,ેટ
 

એHડ િસyHસયા�રટ
.યોર HQઝુ અિપયડ3 ઇન ઓલ HQઝુ પેપસ3 એHડ ઓલ ચને�સ ઓફ 

ટ
 ..વી.Q ુ�ી આર zેટ �ગ{�સ  |ુ યોર પેરH�સ એHડ  |ુ અસ ઓલ." 

 અન ેએ )શુ )શુાલ વાતાવરણમા ંબે}્3ડ1 ક1ક કાપી અને બધાએ એક ,વર1" હ1પી 

બથ3 ડ1 લતીફ અને હ1�સ ઓફ |ુ Q ુ�ીઈ�ડય�સ"  

કહ
 તાળ
ઓના ગડગડાટથી મસેનો Gમ � ૂજંવી દ
ધો. એ  � ૂBં,એ �ુEંર1 ,એ 

�ુEંરવ ે આસપાસ અન ેચોતરફ Rિતઘોષના,પડઘાના િનનાદ, સ��ુના મોEની Bમ 

�ઘૂવી ��ૂા.   

(સમાlત) 
 

(સ0ય ઘટના0મક વાતા3 )                                                   
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