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પહાડ
 હ�મુાનનો  હ�દરાબાદ શહ�રની આસપાસ બધે �બૂ જ મ હમા.દર શિનવાર� બસો, 

કારો,બાઈકો,સાયકલો અને  ર'ાઓમા ં ટોળાબધં લોકો, સવારથી મધરાત -ધુી, પોતપોતાની 

અ�.ુળૂતા /માણે હ1સે હ1સે આવે,તેલ ચડાવે,ના રયેળ વધેર�, 'હ�મુાન ચાલીસા' બોલતા 

બોલતા,  /દ�'ણા કર�-ફર� અને હ�મુાન દાદાની .ૃપા સદાય વરસતી રહો એમ જતા જતા પણ, 

પહાડ
 હ�મુાનના િવશાળ ઓટલાઓ પર બેસી, /ાથ7ના કર
 હાથ જોડતા અને પોતાના બેઉ 

ગાલો પર, ":લૂ- ;કૂ માફ કરો", એવી  ભાવના સાથે ટપલી મારતા, હરખાતા હરખાતા 

પોતપોતાના ઘર  તરફ રવાના થતા.પહાડ
 હ�મુાનનો મ હમા 'હ�મુાન જયતંી'ના  દવસે તો 

િવશેષ અને અપરંપાર.આ@ુબા@ુના શહ�રોથી પણ ધસારો જ ધસારો શA થઇ  Cય.  

       મ ંદરનો DCૂર
 ક�સર
લાલ  પણ મહાકાય,મહાબલી દ�ખાતો હોવાથી ભEત સFદુાય પર 

પોતાનો મહા /ભાવ દ�ખાડતો રહ�તો.એ મનોમન જ કGક બોલતો, ગણ- ગણતો,પહાડ
 હ�મુાનની 

િવશાલ ભHય FિૂતI પર  તેલ ચડાવવાની,ના રયેળ   વધેરવાની અને દર અડધા કલાક� આરતી 

કરતા રહ�વાની  Jયા યKંવત કયા7 કરતો.વચમા ં વચમા,ંતેના ભાઈ તેમ જ  સહાયક DCૂર
 

 શાિંતલાલ Lારા અપાતી ચાની નાની નાની Mયાલીઓ પણ એક જ ;Nુક
મા ંગટગટાવી પોતાનો 

ઊભા જ ઊભા રહ�વાનો થાક ઉતારતો.દર શિનવાર� તે એકટાPુ ંન હ,ઉપવાસ જ કરતો એમ લોકો 

ધારતા-માનતા.  

મ ંદર�ુ ં /ાગંણ મોટા Mલે - QાઉRડ STુ.ંFિૂતIની બહારના  મ ંદર�ુ ં પ રસર પણ 

અિત િવશાળ અને આરસપહાણના પUથરોથી િવશેષ શોભાયમાન અને આકષ7ક. મ ંદરના /ાગંણમા ં

મોટા મોટા આકડાના અને બીC છાયાદાર T'ૃો,-ુદંર -ગુિંધત DWુપવેલીઓ અને રંગબેરંગી Xલોના 

.ંુડાઓ આ -ુદંર, દHય ,ભHય મ ંદરને રYયાિતરYય બનાવતા, એ દ�ખીZ ુ ં સUય તો સ[ુ કોઈને 

સમCZુ.ં  આવા  દHય-ભHય-રYય  મ ંદરનો ઈિતહાસ કGક એવો જ રYય અને રહNયમય જ 

હતો.એકાએક સરકાર પાસેથી હ�મુાનમ ંદર \Nટને, આટલી મોટ
 �]ુલી જમીન, શહ�રથી ઠ
ક ઠ
ક 

_ૂરના `તર� ,મફતમા ં જ મળ
 ગઈ હતી.ભEતોના abાDવૂ7ક અપાયેલા દાનોથી અને \Nટની 
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પોતાની બચતથી મ ંદરની આ ભHય :ગૂોળ અcNતUવમા ંઆવેલી.                                   

      પણ રોજ રાતે આ મ ંદર કGક નવા જ Aપમા,ંઅવનવા જ NવAપમા,ં અજબ-ગજબ રંગઢંગમા ં

બદલાઈ જZ ુ,ંSનો સા'ી ક�વળ FિૂતI NવAપે �બરાજતા  હ�મુાનદાદા પોતે જ અને એકને માK 

એક જ એક રહ�તા.મ ંદરના પાછળના ભાગમા ંબનેલી DCૂર
ઓની બે ઓરડ
ઓની વeચેથી ઉપર 

જતી   સીડ
ઓની નીચે�ુ ં /કાશથી પથરાયેfુ ં ભ1યgંુ  ખોલી દ�વામા ં આવZુ ં અને એક નવી જ 

ધમધમતી _ુિનયાનો અચાનક અને એકાએક જRમ થતો જોવામા ં આવતો.કોઈ કોઈ 

Nમhલર સોનાના �બiNકટોથી લઈને,તો કોઈ હ
રા મોતીના પડ
કાઓ લઈને તો કોઈ 

નશીલા પદાથ7  હરોઈનના પેક�ટો લઈને આવતા;તો કોઈ દ
નાર અને ડોલરની થોકડ
ઓ લઈને 

આવતા.મોjંુ Nમhલkગ સેRટર જ Nથાિપત થZુ ં દ�ખાZ ુ.ંનીચેના,ઉપરના  મોટા મોટા મ ંદરના 

પ રસરની �બલ.ુલ નીચેના, િવશાળ ક'ોમા ંરમી,તીન પlી,`દર- બહારના @ુગાર
 ખેલોના  ખેલ 

ખેલતા @ુગાર/ેમીઓનો અmો  Cમી જતો.ડાRસ બારની ડાRસરો અને @ૂની મશ[રૂ 'મેહnબૂ ક
 

મેહદં
'ની તવાયફોનો જલસો પણ જોરદાર જમાવટ કરવા  મડં
 પડતો.શરાબની બોટલો અને 

પેગોનો અવાજ તો, સવારના પાચં વાhયે, પાસેની મNoદમા ંપહ�લી નમાઝની અઝાનંો માઈક પર 

અવાજ સભંળાય  Uયા ં -ધુી, રંગીન શોરબકોર ચાલતો રહ�તો.પણ આ બqુ ં રંગીન સાrાsય 

Dરુઝડપે સરકસની Sમ સમેટાઈ જZ ુ ંઅને છ વાગતા -ધુીમા ંતો મ ંદરના Lાર ભEતોના /વેશ 

માટ� ઊઘડ
 પણ જતા. 

          �બચારા હ�મુાન મહારાજ આ બqુ ં નીચી નજર� જોતા રહ�તા.પણ આ બેઉ ભાઈઓની  -

DCૂર
ઓની હાલમા ં જ પરણીને આવેલી પUનીઓએ  પોતપોતાના પિતઓને આવી ગેરકા�નૂી 

હરકતો બધં કરાવવા માટ� અને આ  કાયમી ધાધંલ- ધમાલની પોલીસને Cણ કરવા બ[ુ બધી 

આQહભર
, કાકfદૂ
ભર
,oદભર
,આooઓ  કર
 જોઈ.પરંZ ુ એ બે ભાઈઓ-DCૂર
ઓ પણ 

`ડરQાઉRડના હાથા જ હોવાથી તેમને ડરાવતા રtા,રડાવતા રtા.  KNત થઇ,લાચાર થઇ,ફોન 

Lારા  100  નબંર ફ�રવી, એ બેઉ મદા7ની પUનીઓએ -દ�રાણી Sઠાણીઓએ,પો�લસિવભાગને  

અરજRટ Cણ  કર
, મોટા પાયે ર�ડ કરાવી દ
ધી અને Uયારથી એ મ ંદર આTુ ંજબgંુ કૌભાડં પકડાતા 

અને તપાસપચં નીમાતા બધં થઇ ગvુ ંતે કાયમ માટ� બધં જ થઇ ગvુ.ં હાડ
 હ�મુાનદાદા �બચારા 

એકલા અjલૂા પડ
 ગયા.મ ંદર DCૂયા વગર ખડં�ર થવા લાhvુ.ં  િસwb-/િસwb તો મ ંદરોની પણ 

પડતીનો ભોગ બને છે.બધા કહ�વા લાhયા આ પહાડ
 હ�મુાન દાદાને સાડાસાતી લાગી ગઈ .   
 

(સમાMત) 
 


