સ ૂયજ, ભાણવ અને વ ૃક્ષો

એક ગાભ શત.ંુ ગાભના રોકો ળાંતિથી યશેિા શિા. શ-ુ ંખી, જીલજ ંત,ુ વ ૃક્ષો વૌ
શી-ભીને યશેિાં શિા. વભમ જિાં ગાભભાં રયલિતન આવ્ય.ંુ રોકો આધતુ નકયણ િયપ
લળ્મા. ગાભભાં વ ૃક્ષો કાિાં ભોટા યસ્િા ફન્મા. જરૂરયમાિો લધે એટરે આડેધડ પતનિચય
રાકડા ભાટે વ ૃક્ષો કાપ્મા કમાં . ગાભભાં લેાય લધે એટરે લાશનો લધે. િેના રીધે ેટ્રોરના
ુ ાડા લધે િેથી ગાભભાં ચાયે ફાજુ ગયભી લધી પ્રદુણ લધ્ય,ંુ લયવાદ ઓછો થમો. િેથી
ધભ
સ ૂમતદેલ નાયાજ થમા. આ ગાભભાં રોકો ભને  ૂજિા. હું આથભી જાઉં િો કાભ કયલાન ંુ ફંધ
કયિાં, વ ૃક્ષો લાલિા જેથી ભાયા ળયીયને ઠં ડક ભિી. યં ત ુ શલે ભારૂં ળયીય ફે છે . આ
ુ ાડાથી ભાયો જીલ ગબયામ છે . ભાયે િો શલે ભાયા ભાભાના ઘયે ચાલ્મા જાવ ંુ છે . શલે હું
ધભ
આ ગાભ ભાટે કદી આલીળ નશં. એભ તલચાયીને િો સ ૂમત ચાલ્મો ગમો ભાભાના ઘયે .
ફીજા રદલવે સ ૂમત ઊગ્મો નશં, અજલાળું થય ંુ નશં. િા આવ્મો નશં. િા ન આલે
િો  ૃથ્લી ઠં ડી ડી જામ જીલ-જ ંત ુ બફચાયા ભયી જામ, અનાજ ન ઊગે . વ ૃક્ષો ફુરે-પારે નશં.
ફધા વજીલો મઝ
ંુ ામા. વૌ ગાભરોકો શ-ુ ંખીઓ, જીલજ ંત,ુ વ ૃક્ષો બેગા ભળ્મા. શલે શંુ
કયવ?ંુ સ ૂમતદેલ નાયાજ થામ િે કેભ ચારે. ભનાલલા કેભ િેના તલચાયો કયલા રાગ્મા.
એલાભાં કુ કડો ફોલ્મો હું યોજ વલાયે લશેરો ઉઠું છું. સ ૂમત ન શોમ િો વ ૃક્ષો ન ઊગે અને વલત
વજીલો ભયી જામ. લી લયવાદ ણ ન આલે. સ ૂમતદેલને રાલલા અને વાદ ાડલાન ંુ કાભ
કયીળ. એલાભાં ફિક આવ્ય ંુ કશે કે, “િને િયિા નથી આલડત.ંુ િો જઈળ કેભ? ” કુ કડો કશે,

“શંુ કયવ ંુ ? ” ફિક કશે “ભાયી ીઠ ય ફેવી જા હું રઈ જઈળ. ” ચારો ત્માયે એભ કયિાં
કુ કડાબાઈ ફિકની ીઠ ઉય ફેવી દયીમાાય સ ૂમતના ભાભાના ઘયે જલા નીકળ્મા. ફીજા
રદલવે શંચ્માં. ત્માં જઈને જોય ંુ િો યીવામેરા સ ૂમતદેલ આયાભ કયે ને કુ કડાબાઈ કે
ફિકફેનની લાિ ભાને નશં. સ ૂમત કશે

“ના ભાયે નથી આલવ.ંુ િભે ફધા બેગા ભીને

શલાને દુતિ કયી છે . િેથી ભને શ્વાવ રેિાં જીલ મઝ
ંુ ામ છે . િભે વ ૃક્ષો કાો છો. િેથી
ગયભી લધી છે . ભાયા ળયીયને આગ રાગે છે . ભાયાથી વશન થત ંુ નથી. શલે હું કદી નશં
આવ.ંુ ભાયે િો ભાભાને ઘયે ખાઈ-ીને ભજા કયલી છે .

ુ
” કુ કડાબાઈ ફોલ્મા, „અભાયી ભર

થઈ ગઈ સ ૂમતદેલ શલે અભે રોકોને કશીશંુ નલાં વ ૃક્ષો લાલો, લાિાલયણ શધ્ુ ધ યાખો.

‟ િો

ણ સ ૂમતદેલ નાયાજ. સ ૂમતદેલ ફોલ્મા, “શેરા રોકો ભાયી વાથે લશેરા ઊઠિાં ભાયી  ૂજા
કયિા શલે િો હું આવ,ંુ ફધા ક્યાયે ઊઠે િેની યાશ જોલી ડે હું િો એકરો ને એકરો. િભે
જાલ હું નશં આવ.ંુ શલે કુ કડાબાઈ અને ફિકફેન શંુ કયે ? સ ૂમતદેલ આલે નશં િો કેભ ચારે
? કુ કડાબાઈએ કહ્ય,ં ુ “સ ૂમતદેલ િભાયા ફધાં લચનો અભે ાીશંુ યં ત ુ િભાયે અભાયી વાથે
આલવ ંુ ડળે. િભને રીધા તલના અભે નશં જઈએ. ” ત્માયે સ ૂમતદેલ ફોલ્મા, “િાયે ભને યોજ
જગાડલાનો, યોજ ભાયી  ૂજા કયલાની અને રોકો ભારં ુ ધ્માન યાખે િો હું આવ.ંુ
કુ કડાબાઈએ કબ ૂર કય.ં ુ

”

“શા હું િભાયા શેરા જઈળ િભને વાદ ાડીળ. િભાયી  ૂજા

કયીળ ? લચન આ ંુ છું. ” ફિકફેન ણ ફોલ્માં,

“હું ણ વલાયે નદી-િાલના ાણી

ુ ખળ
ુ થઈ ગમા. ચારો ત્માયે .
જગાડીળ. િભારં ુ સ્લાગિ કયીળ.” શલે સ ૂમતદેલ ખળ
આભ સ ૂમતદેલ ાછા આવ્મા . યોજ વભમવય ઉઠીને આલે, આખો રદલવ રોકોને િા
ુ , શ-ુ ંખીઓ, વ ૃક્ષો, ભાણવો ફધા વારૂ કયે છે .
આે, અનાજ, વ ૃક્ષો ઉગાડે જીલજ ંતઓ
યં ત ુ કુ કડાબાઈ િો કુ કડાબાઈ લચને ાકા. ત્માયથી યોજ સ ૂમત ઊગે િે શેરા ઊઠીને  ૂલત
રદળા િયપ જોઈ સ ૂમતદેલને જગાડે. વલાય ડી કક
ૂ ડે કુ ક.. ફિકફેન ાણીભાં ડોરલા રાગે .
નદી-િાલના ાણી ભીઠાં ગીિો ગામ ને સ ૂમતદેલ આલે. તભત્રો સ ૂમત તલના સ ૃષ્ટટ કેભ ચારે ?
આણે ણ સ ૂમતન ંુ યક્ષણ કયવ ંુ જોઈએ. ચારો વૌ ભી વ ૃક્ષો લાલીએ, લશેરા ઊઠીએ
સ ૂમતદેલની  ૂજા કયીએ.
વંકરન : બફતન વથલાયા

