તાાભાાં ચાલી
ડાા . યક્ષાફશેન પ્ર.દલે
ફે લાનાાં ભૈત્રી ફશેનને તેભનાાં ભોટાાં પઈફાએ ોતાની ેટી દે ખાડીને કશય ાં કે આભાાં તભાયે ભાટે
ચાય યભકડાાં રાલી છાં. ણ ેટી ખ ૂરતી નથી કાયણ કે એને તાળાં ભાયું છે . તો તાળાં ખોરલા ભાટે શાં
કયવ ાં ડે ? તેભાાં ચાલી બયાલલી ડે. અને ગો પેયલલી ડે. છી પઈફાએ ોતાના ડાફા શાથની
શથેીભાાં જભણા શાથની શોી આંગી ચાલીની જેભ ગોગો પેયલી. અને એભ કયતાાં કયતાાં
ગાય ાં કે
તાાભાાં ચાલી, તાાભાાં ચાલી.
ફડી ભજા આલી, ફડી ભજા આલી.
ખ ૂરી ગય ાં તાળાં , ેટીભાાં શાં બાળાં ?
ચાય યભકડાાં બાળાં
વવલ ાં ફહ રૂાળાં , એક કત
ૂ રાં કાળાં ,
શયણાં શળિંગડડમાળાં , યીંછ રૂાંછાાંલાળાં .
તાાભાાં ચાલી, તાાભાાં ચાલી.’’
ભૈત્રીફશેને આખ ાં જોડકણાં ઝીલય ાં અને ળીખી રીધ.ાં છીતો તાાભાાં ચાલી-ફોરતાાં ફોરતાાં તો જ
પોઈફાએ ેટીના તાાભાાં ચાલી પેયલી અને તાળાં ખોલય.ાં છી ેટી ખોરી તો એભાાંથી ચાય યભકડાાં
નીકળમાાં. કમાાં ચાય યભકડાાં ?
‘‘વવલ ાં ફહ રૂાળાં , એક કત
ૂ રાં કાળાં , શયણ શળિંગડડમાળાં , યીંછ રૂાંછાાંલાળાં .’’
છી તો આખો ડદલવ યભકડાાંથી યભતાાં યભતાાં ણ ભૈત્રીફશેને ગામા કયું કે..
‘‘તાાભાાં ચાલી, તાાભાાં ચાલી.
ફડી ભજા આલી, ફડી ભજા આલી.
ખ ૂરી ગય ાં તાળાં , ેટીભાાં શાં બાળાં ?
ચાય યભકડાાં બાળાં ,ચાય યભકડાાં બાળાં .
વવલ ાં ફહ રૂાળાં , એક કત
ૂ રાં કાળાં ,
શયણાં શળિંગડડમાળાં , યીંછ રૂાંછાાંલાળાં .
તાાભાાં ચાલી, તાાભાાં ચાલી.’’
એભ ગપાાં ભાયતાાં તો યાત ડી. ભૈત્રીફશેન ઊંધી ગમાાં. ણ ઊંધભાાં એભને એક વન ાં આય.ાં
વનાભાાં યી ફશેન આમાાં. અને ભૈત્રીફશેનને તેડીને ચાાંદાભાભાને ઘયે રઈ ગમાાં. ણ

ચાાંદાભાભાને ફાયણે તાળાં . ભૈત્રીફશેન તો ોતાના ડાફા શાથભાાં જભણા શાથની શેરી આંગી
ચાલીની જેભ પેયલતાાં પેયલતાાં ગાલાન ાં ળરૂ કયું ?
‘‘તાાભાાં ચાલી,તાાભાાં ચાલી,
ફડડ ભજા આલી, ફડડ ભજા આલી,
ખ ૂરી ગય ાં તાળાં , ેટીભાાં શાં બાળાં ?
ચાય યભકડાાં બાળાં . ચાય યભકડાાં બાળાં .
વવલ ાં ફહ રૂાલ,ાં એક કત
ૂ રાં કાળાં ,
શયણાં શળિંગડડમાળાં , યીંછ રૂાંછાાંલાળાં .
તાાભાાં ચાલી, તાાભાાં ચાલી.

અને જાદાં થય ાં શો બાઈ, ચાાંદાભાભાના ફાયણાન ાં તાળાં ખ ૂરી ગય,ાં ફાયણાં ખ ૂરતાાં જ ચાાંદાભાભાના
ઘયભાાંથી એક વવલ ાં દોડત,ાં દોડત ાં આલી ભૈત્રીફશેનને લગી ડ્;ાં ‘‘ભૈત્રી ફશેન, ભૈત્રી ફશેન,ભને
આ કાળાં કત
ૂ રાં ખાલા આલે છે . ભને ડય રાગે છે .’’
ભૈત્રીફશેન તો ‘‘શટ.’’ એભ જોવથી બ ૂભ ાડી. કેભ ાડી ? ‘‘શટ’’ શા. એભ બ ૂભ ાડી એટરે કત
ૂ રાં
તો બાગી ગય.ાં વવલ ાં ભૈત્રીફશેફનના શાથભાાંથી નીચે ઊતયું તમાાં તો ચાાંદાભાભાના ઘયભાાંથી એક
શયણાં દોડત ાં દોડત ાં આય.ાં કેવ ાં શત ાં શયણાં ?
‘‘શયણાં શળિંગડડમાળાં ’’ શાં ળાફાળ, શળિંગડાાંલાળાં શયણ ણ ભૈત્રીફશેન ભને યીંછ ખાલા આલે છે .ભને ડય
રાગે છે .’’ ભૈત્રીફશેન તો ‘‘શટ’’ એભ જોળથી બ ૂભ ાડી. કેભ બ ૂભ ાડી ? ‘‘શટ’’ શાં ફયોફય
ભૈત્રીફશેનની બ ૂભ વાાંબી યીંછ બાગી ગય.ાં કેવ ાં શત ાં યીંછ ? ‘‘યીંછ રૂાંછાાંલાળાં .’’ શા, ફયોફય છે .
રૂાંછાાંલાળાં યીંછ બાગી ગય ાં એટરે શયણ નીચે ઊતય.ું છી તો ભૈત્રીફશેન વવરા જોડે અને શયણ

જોડે ખ ૂફ યમમાાં, ણ વલાય ડલા આલી શતી તેથી યીફશેને ભૈત્રીફશેનને દૂ ધ ાય.ાં ભૈત્રીફશેનને
તો ઊંઘ આલલા ભાંડી તેથી લાદની ગાદરી ઉય સ ૂઈ ગમાાં. એટરે યી ફશેન તેભને શલેકથી
ઊંચકીને તેભની ભમભીની ડખે સલાડી ગમાાં.
વલાયે ઊઠેને તયત ભૈત્રીફશેન જોડ્કણાં ગાલા ભાંડ્ાાં કે ..
‘‘તાાભાાં ચાલી, તાાભાાં ચાલી.
ફડી ભજા આલી, ફડી ભજા આલી.
ખ ૂરી ગય ાં તાળાં , ેટીભાાં શાં બાળાં ?
ચાય યભકડાાં બાળાં . ચાય યભકડાાં બાળાં .
વવલ ાં ફહ રૂાળાં , એક કત
ૂ રાં કાળાં ,
શયણાં શળિંગડડમાળાં , યીંછ રૂાંછાાંલાળાં .’’
ભૈત્રીફશેન પઈફાને કશેલા રાગમાાં કે ‘‘આ યીંછ-શયણ-કત
ૂ રાં -વવલ ાં ભને ભળમાાં તાાં શો.’’ પઈફા કશે,
‘‘એભ ? કમાાં ભળમાાં શતાાં ?’’
ભૈત્રીફશેન કશે, ‘‘હાં યાતે ચાાંદાભાભાને ઘેય ગઈ‘તી. તમાાં ભળમાાં’ તાાં.


