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જાાન દેળની આ લાત છે. 
દરયમા રિનાયે એિ નાનો ડ ુંગય હતો. ડ ુંગય ય ખેડતૂોન ું એિ ગાભ હત  ું. દરયમાની ફીજ  ફાજ  
તેટીભાું એભનાું ખેતય હતાું. સલાયે લહરેા ઊઠી રોિો ડ ુંગય ઊતયી ખેતયના િાભે ભુંડી જતા. ને 
સાુંજ ૫ડમે ાછા ઘેય આલતાું. નાનાુંભોટાું સૌ િાભ ય જામ. ભાુંદ  હોમ તે જ ઘેય યહ.ે 
એિ રદલસ ફધાું િાભે ગમાું હતાું. એિ ડોસાને ફે ત્રણ રદલસથી તાલ આલતો હતો. એિ દહાડો તો 
એ તાલલાો ણ ગમો.ણ ફીજે રદલસે તાલ ફહ  જોયભાું આવ્મોીી. ફધાું એને સભજાલલા ભુંડમાું 
િે તાલભાું િાભ િયવ ું સાર ું નહીં. ણ ડોસાને તો િાભ વલના ચેન ૫ડે નરહિં. એ િદી ભાુંદો ડતો 
નહીં. ભાુંદા ડલાની એને ળયભ આલતી હતી. ન છૂટિે એને ઘેય યહવે  ું ડય ું. 
ડોસો ખાટરાભાું ૫ડમો હતો. તમાું એની નજય એિાએિ દરયમા ઉય ડી જ એ છે તો એિ ભોટ ું ભોજ ું 
રિનાયા તયપ ધસી આલે છે. આ જાતનાું ભોંજાુંનો ડોસાને અન બલ હતો. દરયમો ગાુંડો ફનલાની આ 
યીતે ળરૂઆત થતી. અડધાોણાું િરાિભાું તો આલાું અનેિ ખેતયો, ૫શ ઓ તેભ જ ભાણસોને ડ ફાડી 
દે. એટરે રોિો ડ ુંગય ૫ય ગાભ ફાુંધીને યહતેા. ૫ણ ખેતી તો નીચે તેટીભાું જ િયલી ૫ડે ને! 
દરયમાભાું આલાું તોપાન આલે તમાતયે ડ ુંગયની ફીજી ફાજ ના ખેતયભાું િાભ િયતા રોિો ઘણી લખત 
ડફૂી જતા. આથી આવ ું ભોજ ું જોતા ડોસો ધ્ર જી ઉઠમો. એનાભાું જોય ન હત  ું. નીચે દોડી જઇ રોિોને 
ખફય આલા જેટરો લખત ન હતો. બભૂ ડે તો સુંબામ તેભ ન હત  ું. હલે શ ું થામ? અડધા 
િરાિભાું તો ભોજાું ડ ુંગયને ઘેયી લળે ગાભના ફધા તણાઇ જળે એ સૌને િેભ ફચાલલાું ? 

વલચાય િયલા જેટરો ણ લખત ન હતો. ડોસાએ ઘયભાુંથી ઘાસતેરનો ડફો ખેંચી િાઢમો. ોતાના 
ઘય ૫ય ઘાસતેર છાુંટી એણે દીલાસી ચાુંી જોતજોતાભાું ઘય સગી ઉઠય . લન જોયથી લાતો 

http://www.university4children.blogspot.com/2010/01/blog-post_6326.html
http://2.bp.blogspot.com/_4q5wH5xN8Hs/TLl3pIaiJ3I/AAAAAAAAAGQ/xpCJ6jYEl20/s1600/dosaae+gam+bachavyu.jpg


હતો, એટરે આગના બડિા ચાયે ફાજ એ પેરાલા ભાુંડમા. તેટીભાું બભૂાબભૂ થઇ ગઇ. આગ! આગ! 
એલા ડઘા ડ ુંગયની ખીણભાું ગાજી ઉઠમા. સૌ ોતોતાના િાભ ૫ડતાું મિૂી, મઠૂીલાી આગ 
બ ઝાલલા દોડમાું. ફધા રોિો ડ ુંગય ૫ય હોચમાુંિ ન હોચમાુંીા તમાુંીા તો ઘ ઘલાટા િયત  ું એિ 
જફયદસ્ત ભોજ ું ડ ુંગય નીચે અપાય ું. તેટીનાું ફધાું ખેતય ડફૂી ગમાું. 
ગાભન ું એિ ૫ણ ભાણસ એ તોપાનભાું તણાઇ ન ગય ું. સૌ િોઇ ફચી ગમાું. ડોસાન ું ઘય તો ફીને 
ખાખ થઇ ગય ું, ણ ગાભ આખ ું ફચી ગય ું. ડોસાના આનુંદનો ય ન યહમો!  
 


