ભટું કણ ?
ડડા . યક્ષડફશેન પ્ર.દલે
ચડય લાનડું મભમન ફશેન આજે એભનડું ફડ-ફડજી અને ભમ્ભી-પ્ડની વડથે એભનડ નડનડ
ફડજીને ઘયે ગમડું‘તડું. કડયણ કે તેભનડ નડનડ ફડજીનડ દીકયડ ગબડઈન જન્ભદદલવ શત તેથી
શેી ફથા ડે ટ ય કયલડ ગમડું’તડું. ઘયભડું કઈ નશીં તેથી વેટી, શીંચક, વપ, ખયળીઓ અંદય અંદય
લડદડકદ કયલડ ભુંડ્ડું. લડત એભ છે કે મભમનફશેનન જન્ભદદલવ શભણડું જ થડડ દદલવ શેરડું
ગમ શત. તેભડું તેભનડ નડનડ ફડજીએ તેભને એક નડનકડી યું ગીન ખયળી બેટ આેરી. શું કશીને
બેટ આી શળે ?

‘‘શેી ફથ ડે ટ ય’’-શું, ફયફય છે , એભ કયીને બેટ આી‘તી. બેટભડું શું આપ્ય’ું ત ું ? ‘‘ખયળી’’
તે નડનકડી ખયળી ફરલડ ભડુંડી:‘‘હું ફધડથી ભટી, વોની લડત ખટી.
હું ફધડુંન યડજા, લગડડલ યે લડજાું
ભ-ભ-ભ તડગડ ધીન ધીન ધીન.’’
તમડું ત શીંચક ફલ્મ ‘‘શલે આભ ત વડલ નડની અભથી છ ને ફધડથી ભટી કમડુંથી કશેલડમ ?
વોથી ભટ ત હું છું. કડયણ કે ભડયડ ઉય ફડજી ફેવે છે . ફડજી ઘયભડું વોથી ભટડ છે . જતડ
નથી ? એટરે ત પન ઉય ફધડને  ૂછયડ કયે છે . ફધડની જડે ચચડા કયલડન,ું ઝગડલડન ું કડભ
ફડજી કયે છે . અને તે ફડજી ભડયી ઉય ફેવે છે . તેથી જ હું ફધડથી ભટ છું’’

‘‘હું ફધડથી ભટ, વો કઈ મજથી છટડ
હું ફધડન યડજા લગડડલયે લડજાું’’
ભ-ભ-ભ તડગડ ધીન ધીન ધીન
તમડું ત વેટી ફરી, ‘‘મગ
ું ૂ ડું યશ ફધડું, હું જ ફધડુંથી ભટી છું. ફડજી ફધડું વડથે ઝગડે છે , ફધડુંને
લઢે છે તે વડચ,ું ણ એભને એભ કયલડન ું ફડ કશે છે . ફડ કેલડ રઆફથી ભડયી ઊય રડુંફડ ગ
કયીને ફેવે છે ! ફધડુંએ એભન ું ભડનવ ું ડે. ન ભડને ત ફડ ખખજામ. ફડ જેભની જડે ફરલડન ું કશે
એભની જ જડે વોથી ફરડમ. ફડ જેભની જડે ફરલડની નડ ડડે તેની જડે કઈથીમ ન ફરડમ.
જ ફડન ું ભડન નશીં ત ફડને ફી.ી. થઈ જામ. તેથી વો એભન ું કેવ ું ધ્મડન યડખે છે ! ફડ વોથી ભટડું
અને વોથી જાડડું છે . તે આખ દદલવ ભડયી ઊય ફેવે છે તેથી હું જ ફધડુંથી ભટી છું.’’
‘‘હું ફધડુંથી ભટી, વોની લડત ખટી.
હું ફધડુંન યડજા, લગડડલયે લડજાું
ભ-ભ-ભ તડગડ ધીન-ધીન-ધીન.
ભ-ભ-ભ તડગડ ધીન ધીન ધીન.’’
તમડું વપ ફલ્મ, ‘‘મગ
ું ૂ ડું યશ. હું ફધડુંથી ભટડ છું કડયણ કે ભડયી ઊય મભમનફશેનનડ પ્ડ ફેવે છે ,
તે ઓદપવભડું ૈવડ કભડલડ જામ છે . તેભની ડવે એક વયવ ભજાન ું રેટૉ છે . તે ૈવડ ન રડલે ત
શું થડમ ? તેથી હું જ ફધડુંથી ભટ છું.’’
‘‘હું ફધડુંથી ભટ, વહ કઈ મજથી છટ.
હું ફધડુંન યડજા, લગડડલ યે લડજા.
ભ-ભ-ભ તડગડ ધીન-ધીન-ધીન.
ભ-ભ-ભ તડગડ ધીન-ધીન-ધીન.’’
તમડું વપડની ડખેની ખયળી ફરી, ‘‘ફધડું મ ૂગડું યશ. હું જ ફધડુંથી ભટી છું કડયણ કે ભડયી ઉય
મભમનની ભમ્ભી ફેવે છે . તે ખફચડયી આખ લખત કડભ કમડા કયે છે . કડડું ધએ, મભમનન ું ધ્મડન યડખે,
ઘયભડું ફડની વેલડ કયે અને વલડય વડુંજની ફધડુંની યવઈ કયે . ળડક વભડયલડ  ૂયતી જ તે ભડયી
ઉય ફેવે છે .? ણ મભમનની ભમ્ભી ન શમ ત આખ ું ઘય ભ ૂખય ું ભયે . તેથી વોથી ભટી હું છું. કડયણ
કે ભડયી ઉય આખ ું ઘય વુંબડનડય ફેવે છે .’’
‘‘હું ફધડુંથી ભટી, વોની લડત ખટી.
હું ફધડુંન યડજા, લગડડલ યે લડજાું
ભ-ભ-ભ, તડગડ ધીન-ધીન-ધીન.
ભ-ભ-ભ, તડગડ ધીન-ધીન-ધીન.
અને ધોંઘડટ લધી ગમ.હું ફધડુંથી ભટી ને હું ફધડુંથી ભટ જ આ ગકીય વડુંબીને ડળીનડ
કઠેડડભડું ઊગે રી લેર ણ ટીંગડઈને જલડ રડગી કે મભમન ફશેનનડ ઘયભડું આ ળેન ક્કક્કડટ છે ?

છી ત ટેફર ફલ્ય,ું ‘‘ળી-ળી મગ
ું ૂ ડું થઈ જાઓ. ફડજ નશીં. ટી.લી. ફહ બદ્ધિળડી છે . તેને  ૂછ, તે
જેને ભટું કયડલે તે જ વડચેવડચ ભટું કશેલડમ.’’
ફધડુંએ ટી.લી. ને  ૂછ્ ું કે અભડયડુંભડુંથી ભટું કણ કશેલડમ ? ટી,લી. એ તડની આંખ ટટડલી.
છી ફધડુંની વડભે તડનડ યું ગીન ડડ પેયવ્મડ અને છી ફલ્ય ું કે ‘‘આ વોથી નડની ખયળી છે ને,
તે વોથી ભટી કશેલડમ કડયણકે એભડું મભમનફશેન ફેવે છે . મભમનફશેન ફડડ યડજા છે . જેની ઉય
ફડડયડજા ફેવે તે વોથી ભટું કશેલડમ.’’
અને એ વડુંબીને નડનક્કડી ખયળી આનુંદથી ઊછી ડી અને તડનડ શડથડ ઉરડલીને ફરી કે..
‘‘શી શી હયા યે ! શી શી હયા યે !
શી શી હયા યે ! શી શી હયા યે !’’


