ગુજયાતીરેક્સવકન આમોજજત ફાલાતાા સ્ધાા ભાટે – બાયતી ગોય તયપથી
દરિયાનો હીિો
એક દદલવ શર્ળિલ અને ધ્માયા

ફંનેબાઈફશેન દદયમા દકનાયે પયલા ગમા. આઠ-દવ લાના બાઈફશેન

દદયમા કાંઠેછીરાં ને ળંખરા ને એવુ ં લીણતા શતા. તમાં શર્ળિલને કાંઇક કયડ્ું એને ચ થલા રાગી. એ તો
દોડી ને ધ્માયાાવે આવ્મો. તમાં એને ચક્કય આવ્માને ફેબાન થઈને ડી ગમો. નાનકડી ધ્માયા તો શર્ળિલની
આ શારત જોઈ યડલા રાગી. “બાઈલુ.......બાઈલુ...... ઊઠ ! તુ ં કેભ સુઈ ગમો? ચાર આણે ઘયે જલાનુ ં છે .”
એભકશી જગાડતી શતી ને વાથે ોતે ણ યડતી ડૂવકાંબયતી શતી. તમાં એક વીગરઊડતુ ં આવ્યુ.ં એ ધ્માયાને
છાની યાખતુફોલયુ
ં
,ં “ફેટા ! તાયા બાઈલુને ઝેય ચડ્ું છે . દદયમાનો શીયો ઘવ. તો ઝેય ઊતયી જળે ને તાયો
બાઈલુ જાગી જળે.” કશેતકુ ં ને વીગર ઊડી ગયુ.ં
ધ્માયા તો તયત જ ઊબી થઈને દદયમાને ર્લનલણી કયલા રાગી,
“દદયમા યે દે લ, તને કરું હુ ં પ્રણાભ
આે તાયો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો.”
ધ્માયાની લાત વાંબીને દદયમો તો વપેદ પીણોટા

ઊડાડતો જોયદાય ભોજાં ઉછાલા રાગ્મો. ણ

ધ્માયા તો કાંઈ વભજી નદશ. એણે પયીથી દદયમાને કહ્ુ,ં
“દદયમા યે દદયમા, ખમ્ભા ભાયા લીયા,
આેતાયો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો.”
શલે તો દદયમો

ઊંચાઊંચાઊંટ જેલા વપેદ ચકતા પીણલાા ભોજાં ઊછાલા રાગ્મો. ધ્માયા તો

ડૂવકાંબયતીવીગરને ળોધતી યશી. કે એને જ પ ૂછં,છે ક્ાં દદયમાનો શીયો? તમાં એની નજય દદયમાભાં એક
નાલડી ય ડી. એણે શાથ ઊંચો કયી નાલડીના નાર્લકને ફોરાવ્મો. દોડતી ગઈ નાર્લક ાવે ને ફોરી.
“નાર્લક યે બાઈ નાર્લક, તુ ં છે ફહુ બાર્લક,
ળોધીઆે દદયમાનો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો.”
ધ્માયાની લાત વાંબી નાર્લક તો ફે ઘડી ર્લચાયભાં ડી ગમો એને થયુ ં હુ ં તો કેટરામ લયવોથી
દદયમો ખેડું છં . યં ત ુ ભેં તો ક્ાયે મ દદયમાનો શીયો જોમો નથી. છતાં તેણે કહ્ુ,“ચાર
ં
તને શોડીભાં ફેવાડી ને
દદયમાભાં રઇ જાઉં. તમાં ક્ાંકથી ભી જામ.”ધ્માયાએ દદયમા દકનાયે પયતાં કૂતયાંઓને કહ્ુ,ં “તભે જગભાં
લપાદાય પ્રાણી છો. ભાયા બાઈલુન ુ ં ધ્માન યાખજો. હુ ં દદયમાનો શીયો ળોધી રાવુ.”કશે
ં
તીનાર્લક વાથે શોડીભાં
ફેઠી. નાર્લકે શોડી શંકાયી. વયયય....વયયય.. કયતી દદયમાના ભોજાં ય ઊછ-કૂદ કયતી શોડી ચારી. થોડુક
ં
આગ ચાલમા તમાં યં ગફેયંગી, વોનેયીનેરૂેયી,કાી ને કાફયચીતયી, ભાછરીઓ આંખો ટટાલતી, ભોઢુ ં
ખોરફંધકયતી,વંતાકૂકડી યભતી શતી. ધ્માયા તો ભાછરીઓ જોઈ ખુળ થઇ, તેને થયુ ં અશીંથી જ શીયો ભી
જળે. એણે એક ચકતી ભોટી ભાછરીને કહ્ુ,ં
“ઓ ભરકાતી ભાછરી, આપુ ં ભધની ભાટરી,
ળોધી આે દદયમાનો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો.”
ભાછરી તો થોડીલાય

અલાકથઇગઈ. ભધનુ ં નાભ વાંબી ભોંભાંાણી તો આવ્યુ,ં ણ ર્લરા ભોંએ

ફોરી, “અભારું તો જીલન જ દદયમો છે . અભે તો કમાયે મ શીયો જોમો જ નથી. શા, અભાયાભાંથી કેટરીક
ભાછરીઓ ભોતી કલે છે . એ રઈજા. કદાચ તને કાભ આલી જામ.” એભ કશીને થોડાક ભોતી ધ્માયાને
આપ્મા. નાર્લકે પયી શોડી આગ શંકાલી.થોડુક
ં આગ ચાલમા તમાં કેટરાંફધાં છીરાં વયવ ભજાનાગોઠલાઈ
ને ડાહ્ાંડભયાંથઇને ફેઠાંશતાં. ધ્માયાને શલે આળા ફંધાઈ એણે છીરાં ને કહ્ુ,ં
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“ઓ છરફર છરફર છીરાં, બરું તાયા પયાકભાં આબરાં,
ળોધી આે દદયમાનો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો."
છીરાં તો મગ
ં ૂ ાભંતય યહ્ાંકાંઈ ફોલમામ નદશ,એભને ખફય નદશ શોમએટરે, નશીતો કંઈક જલાફ
આે ને!એભર્લચાયી જયામ ર્નયાળ ર્લનાધ્માયા આગ ચારી. શોડી તયતી વયકતી થોડી આગ શોંચી. તમાં
કેટરાંક જઘોડા ખ ૂફભસ્તી તોપાન કયી ઠેકાઠેક કયતા શતા ને કડાકડી યભતા શતા. ધ્માયા એ એભને
ઊબા યાખી કહ્ુ,ં
“ઓ ઘભઘભ કયતા ઘોડા, શેયાવુ ં તાયા ગભાં તોડા,
ળોધી આે દદયમાનો શીયો, તો જાગે ભાયે લીયો.”
જઘોડા ભશ્કયી કયતા શોમ તેભ ખડખડાટ શવલા રાગ્મા.એક ઘોડો જાણે ડાહ્ો શોમ તેભ ફોલમો.
“દદયમાનો તે લી શીયો શોમ? છોકયી તુ ં ભ ૂરી રાગે છે . દદયમાભાં તો ભોતી ાકે ભોતી. એ ણ ખુફ ઊંડે
જામતો ભે .” એભ કશેતોને બાગી ગમો.
ધ્માયાને તો શજીમે આળા શતી કે શીયો ભળે જ. પયી એભની નાલડી ચારી આગ... ઓ..શો...શો..
અશીં તો આખી એક નગયી. સુદય
ં ભજાના ચકતા યં ગફેયંગી નીતનલી ડીઝાઇનલાી યં ગોી ફનાલતા
યલાાદે ખામા એ જોઈ ધ્માયા ખુળીથી નાચલા રાગીને ફોરી,
“ઓ ચયં ગી યલાા, ફતાવુ ં ભાયી ળાા,
ળોધી આે દદયમાનો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો."
સુદય
ં ભજાના યં ગીન ફગીચાભાં ફેઠેરોયલાોફોલમો, “ફશેન! અશીં તો ભોતી છે જાતજાતના ને
બાતબાતના. તને જેગભે તે તાયા, રઈજા, ને તાયા બાઈ ને જગાડ. ફાકીદદયમાનાં શીયા તો અભે ક્ાયે દીઠા
નથી.” એભ કયીને ખોો બયામ એટરા યં ગફેયંગી ભોતી ધ્માયા ને આપ્મા. ધ્માયા એભ ર્નયાળ થામ એભ ન
શતી. પયી નાર્લક વાથે ચારી આગ. અશીં તો કેટરાફધાંળખ
ં ઓશો..શો...શો... નાનાંને ભોટાંએકફીજાના
ખોાભાં તો કોઈ એકફીજા ાછ વંતાઈનેતો કોઈક તો એકફીજાના ખબા ય ચડીને ઘોડો-ઘોડો યભતા
શતા, એભને જોઇને ધ્માયાએ ઠાલકાઈથી કહ્ુ,ં
“ઓ વલુણા ળંખ, શેયાવુભાાતાયે
ં
કંઠ,
ળોધી આે દદયમાનો શીયો, તો જાગે ભાયો લીયો.”
ટીચ ૂક ટીચ ૂક કયતો એક ભોટો ળંખ આગ આવ્મો, એ ણ ઠાલકાઈથી ફોલમો, “દીકયી, એના ભાટે
તાયે આટરો ફધો દદયમો ખુદ
ં લાની કાંઈ જરૂય ન શતી. તુ ં દકનાયે જા. તમાં દદયમાના શીયા ભળે. “ળંખની
લાત વાંબી ધ્માયાને થયુ ં કે એક શીયો ભલો મુશ્કેર છે તમાં આ ળંખ કશે છે કે દદયમાના શીયા ભળે.
છતાંમ બયોવો યાખી નાર્લક અને ધ્માયા ફંનેની નાલડી ચારી છી દકનાયા તયપ. દદયમાભાં ઘણે આગ
નીકી ગમા શતા. તેથી ાછા પયતાં શલે તો સ ૂયજ ભાથા ય આલી ગમો શતો. શીયાની ચચિંતાભાં ધ્માયા
આભથી તેભ નજય દોડાવ્મા કયતી શતી. તમાં દૂ યથી તેને ખયે ખય શીયા જેવુ ં ચકતુ ં કંઇક દે ખાયુ ં એણે
નાર્લકને એ તયપ શોડી રઇ જલા કહ્ુ.ં નાર્લકે કહ્ું “ફેટા ! એ તયપ તો ભીઠાના અગય છે .”ધ્માયાએ કહ્ું “ એ
જે શોમ તે તભે ભને એ તયપ રઇ જાઓ. નાર્લક એ તયપ શોડી શંકાયી ગમો. દકનાયે શોડી રાંગયી નાર્લક
ભીઠાના અગય તયપ રઇ ગમો. ધ્માયાએ જોયુ ં તો ચાયે ફાજુ શીયા જ શીયા.એ તો ખુળીથી નાચલા રાગી.
કંઇકર્લચાયે તમાં ેલ ું વીગર ઊડીને આવ્યુ.ં ને ફોલયુ,“ં શા.. શા.. શા..આ જ દદયમાના શીયા છે .” ધ્માયાએ નાના
નાના શાથો લડે ભોટાભોટા ખોફા બયીને,ખોો બમો. યવેલે નીતયતી દોડતી આલી. જમાં એનો બાઈલું
ફેબાન થઇ ગમો શતો આલીને શર્ળિલના ળયીયે ઘસ્યુ.ં ઝેય ઉતયુ.ું શર્ળિલ જાણે ઊંઘભાંથીજાગ્મો. ફંનેબાઈ
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ફશેન એક ફીજાને બેટયા. ધ્માયાએનાર્લકને થોડાંકભોતી આપ્મા,વાથે રાલેરો નાસ્તો કૂતયાંને ખલડાવ્મો.
ુ થતાંઘય
ફંનેનો આબાય ભાન્મો. શર્ળિલ ને ધ્માયા ખ ૂફયમ્માં ને થાકી નેખળ
ે ગમાં.

