
 

 

સાથે કયીએ કાભ 

 

એક નાનકડંુ ગાભ. 
ગાભનુ ંનાભ સુદંયયુ. નાભ જેવુ ંજ ગાભ ! 
ગાભભા ંથોડાકં કાચાંાકા ંઘય અને થોડાક ભાણસો. સુદંયયુના ફધા ંઘય સુદંય અને 
સ્લચ્છ. ઘયના ંપળમા ંસુદંય અને ગરીઓ ણ સુદંય. અયે ! સુદંયયુભા ંતો ફધુ ંસ ુદંય જ 
સુદંય ! 
 

 સુદંયયુભા ંએક નાનકડી ળાા. ળાાભા ંએક શળક્ષક અને થોડાકં નાના ંભરૂકા ં
બણે. ળાાભા ંનલા ંનલા ંગીતો ગલામ. યીઓની લાતાા થામ. ભજા ડે એલી યભતો 
યભામ. ળાાભા ંબણલાની સૌને ભજા ડી જામ. 
 

 શળક્ષક તો બાયે ખતંીરા. ફાકોને હોંળથી બણાલે. યોજ નવુ-ંનવુ ંળીખલાડે અને 
સભજાલે. ફાકો ણ હોંળથી બણે. ળાાભા ંસુદંય લાતો થામ. સાયા સસં્કાયો અામ. ળાા 
તો સયસ્લતીનુ ંભદંદય. સૌને આલવુ ંગભે. 
 

 એક દદલસની લાત ... 

ચોભાસાના દદલસો હોતા. દદલસે ગયભી ડી. ફોય છી લન ફંૂકામો. ફધુ ંઉડાડી મકેૂ 
તેલો લન. ધૂ, કચયો અને કાગ ફધુ ંલટંોળમાભા ંઉય ચડયુ.ં ફધે ધૂ જ ધૂ. કંઈ 
ન દેખામ !  થોડીલાય છી લટંોળમો થમો ળાતં. ફધુ ંનીચે ફેસી ગયુ.ં અહોંનો કચયો ત્મા ં



તેને ત્માનંો કચયો ફીજે. ચાયેફાજુ કચયાના ઢગરા ! ઘયના છાયા ભાથે કાગ અને સકુ્કા ં
ાદંડાનો થય જાભી ગમો. ઘયના પળમાભા ંકચયો અને ગરીભા ંણ કચયો ! 
  અને ેરી નાનકડી ળાા... અયે ! એના ભેદાનભા ંતો કચયો જ કચયો ! ચાયેફાજુ 
ધૂના થય જ દેખામ ! સુદંયયુભા ંતો લટંોળમાએ ફધુ ંગદું કયી નાખ્યુ.ં સુદંયયુના નાભ 
જેવુ ંકંઈ ન યહ્યુ ં! 
  ફીજા દદલસનો સયૂજ ઊગ્મો. ળાાનો દયલાજો ખલૂ્મો. સૌએ જોયુ ંતો ચાયેફાજુ 
ધૂને કચયો ! 
  એક શલદ્યાથી કહો,ે „અયે..યે..!‟ કેટરો કચયો છે... ફા યે...‟  
  ફીજો શલદ્યાથી કહો,ે „આ ફધુ ંકોણ કયળે ?‟ આણે કયલાનુ ં? 
  ત્રીજાએ લી ટકોય કયી, „અયે ! બાઈ, આ તો આણી ળાા આણે જ કયલાનુ.ં.. 
ફીજુ ંકોણ કયે ? 
  ચોથાએ સયૂ યુાવ્મો, „... હોા .... હોા... આણે જ કયલાનુ ંચારો ભડંી ડીએ સપાઈ 
કયલા.‟ 
  સૌ શલદ્યાથી એક સાથે કહો,ે „ચારો.... ચારો સપાઈ કયીએ....‟ 
  ત્મા ંતો ળાાના શળક્ષક આવ્મા. ફાકોના ખબે હોાથ મકૂીને હોસતા ંહોસતા ંકહો,ે „અયે, 
લાહો ! સપાઈ તો આણે સાથે કયીશુ.ં.. ચારો.... ચારો.... સૌ સાથે ચારો...‟ 
  ભેદાનભા ંસાલયણા પયલા ભાડંયા. કચયો બેગો થલા રાગ્મો. શળક્ષક ણ સાથે કચયો 
ઉાડ,ે સૌએ જોભથી કાભ કયુ.ં ળાાના ઓયડા ચોખ્ખા.... ઓસયી ચોખ્ખી !... ભેદાન તો 
હોરેા ંહોત ુ ંતેવુ.ં... ચોખ્ખુ ંચણાક ! ળાા તો ાછી સુદંય – સુદંય !  
  શળક્ષકે સૌને ફેસાડીને કહ્યુ,ં „જુઓ, સાથે કાભ કયલાથી ળાા સ્લચ્છ થામ... તો ગાભ 
ણ સ્લચ્છ થામ ને ?‟ સૌ શલદ્યાથીઓએ કહ્યુ,ં “હોા.... હોા..... કેભ ન થામ ! થામ જ ને !”   
  સૌએ સાલયણા અને તગાયા ંરીધા ંહોાથભા.ં શળક્ષક આગ ચારે અને ાછ 
શલદ્યાથીઓની કચૂકદભ ! 
  ગાભના રોકોને થયુ ંકે આ તે શુ ં! આ પોજ ક્યા ંચારી ? 
   સૌ શલદ્યાથીઓ એકસાથે કાભે રાગ્મા. કચયો જોમો નથી ને બેગો કમો નથી ! 
ગાભરોકોને થયુ ંકે આ તો બાયે ભહોનેત ુછોકયા ંકેલા ંકાભ કયે છે જો ને ! ણ, આણે આભ 
ઊબા યહોીએ તો.... તો ળયભ આલે ! ચારો.... ચારો.... આણે ણ.... 
  ... અને છી તો આખુ ંગાભ રાગ્યુ ંકાભે ! ફધા ંઘય થઈ ગમા ંસાપ. ઘયના ંપળમા ં
ણ સાપ... અને ગરીઓ તો હોરેા ંહોતી તેલી જ ચોખ્ખી ચણાક ! 
  ફધાના ચહોયેા ય આનદં... ફધા ખળુખળુાર..... શળક્ષક શલદ્યાથીની ીઠ થાફડે.... 
ગાભરોકો શળક્ષકના ંલખાણ કયે.  



  થોડીલાયે આકાળભા ંલાદા ંઘેયામા.ં... કડાકા.... બડાકા સબંામા. ઠંડો લન 
આવ્મો... અને આબભાથંી ઝયભય ઝયભય કયતો લયસાદ...... 
  ફાકો હોલે હોાથભા ંથોડા યહો ે! સૌ નાચલા ભાડંયા. શળક્ષક ફોરાલે તેભ શલદ્યાથીઓ 
ણ ફોરે... 
   સઘળંુ  ચોખ્ખુ ં કયીએ  આભ, 
   સાથે બણીએ - ગણીએ આભ,  

   જગભા ં ઉજળંુ  કયલા  નાભ,  

   સાથે  ચારો  કયીએ   કાભ...   

                                                                       
                                                                        યાજેળ ભહોતેા  
                                                                       (ધોી કોમર) 


