
તાળામાાં ચાવી 

 

બે વર્ષનાાં મૈત્રી બહનેને તેમનાાં મોટાાં ફઈબાએ પોતાની પેટી દેખાડીને કહય ાં કે આમાાં તમારે માટે 
ચાર રમકડાાં લાવી છાં. પણ પેટી ખલૂતી નથી કારણ કે એને તાળાં માય ું છે. તો તાળાં ખોલવા માટે શ ાં 
કરવ ાં પડે ? તેમાાં ચાવી ભરાવવી પડે. અને ગોળ ફેરવવી પડે. પછી ફઈબાએ પોતાના ડાબા હાથની 
હથેળીમાાં જમણા હાથની પહોળી આંગળી ચાવીની જેમ ગોળગોળ ફેરવી. અને એમ કરતાાં કરતાાં 
ગાય ાં કે  

તાળામાાં ચાવી, તાળામાાં ચાવી.  
બડી મજા આવી, બડી મજા આવી. 
ખલૂી ગય ાં તાળાં, પેટીમાાં શ ાં ભાળાં ?  

ચાર રમકડાાં ભાળાં  
સસલ ાં બહ  રૂપાળાં, એક કતૂર ાં કાળાં,  

હરણ ાં શ િંગડડયાળાં, રીંછ રૂાંછાાંવાળાં.  
તાળામાાં ચાવી, તાળામાાં ચાવી.’’ 
 

મૈત્રીબહનેે આખ ાં જોડકણ ાં ઝીલય ાં 
અને  ીખી લીધ ાં. પછીતો 
તાળામાાં ચાવી-બોલતાાં બોલતાાં 
તો જ ફોઈબાએ પેટીના તાળામાાં 
ચાવી ફેરવી અને તાળાં ખોલય ાં. 
પછી પેટી ખોલી તો એમાાંથી ચાર 
રમકડાાં નીકળયાાં. કયાાં ચાર 
રમકડાાં ?  

‘‘સસલ ાં બહ  રૂપાળાં, એક કતૂર ાં કાળાં, હરણ શ િંગડડયાળાં, રીંછ રૂાંછાાંવાળાં.’’ 
પછી તો આખો ડદવસ રમકડાાંથી રમતાાં રમતાાં પણ મૈત્રીબહનેે ગાયા કય ું કે..  
‘‘તાળામાાં ચાવી, તાળામાાં ચાવી.  
બડી મજા આવી, બડી મજા આવી.  
ખલૂી ગય ાં તાળાં, પેટીમાાં શ ાં ભાળાં ?  

ચાર રમકડાાં ભાળાં,ચાર રમકડાાં ભાળાં.  
સસલ ાં બહ  રૂપાળાં, એક કતૂર ાં કાળાં,  
હરણ ાં શ િંગડડયાળાં, રીંછ રૂાંછાાંવાળાં. 
તાળામાાં ચાવી, તાળામાાં ચાવી.’’ 
એમ ગપપાાં મારતાાં તો રાત પડી. મૈત્રીબહને ઊંધી ગયાાં. પણ ઊંધમાાં એમને એક સપન ાં આવય ાં. 
સપનામાાં પરી બહને આવયાાં. અને મૈત્રીબહનેને તેડીને ચાાંદામામાને ઘરે લઈ ગયાાં. પણ 
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ચાાંદામામાને બારણે તાળાં. મૈત્રીબહને તો પોતાના ડાબા હાથમાાં જમણા હાથની પહલેી આંગળી 
ચાવીની જેમ ફેરવતાાં ફેરવતાાં ગાવાન ાં  રૂ કય ું ?  

‘‘તાળામાાં ચાવી,તાળામાાં ચાવી, 
બડડ મજા આવી, બડડ મજા આવી,  
ખલૂી ગય ાં તાળાં, પેટીમાાં શ ાં ભાળાં ?  

ચાર રમકડાાં ભાળાં. ચાર રમકડાાં ભાળાં. 
સસલ ાં બહ  રૂપાલ ાં, એક કતૂર ાં કાળાં,  
હરણ ાં શ િંગડડયાળાં, રીંછ રૂાંછાાંવાળાં.  
તાળામાાં ચાવી, તાળામાાં ચાવી.  
અને જાદ ાં થય ાં હો ભાઈ, ચાાંદામામાના બારણાન ાં તાળાં ખલૂી ગય ાં, બારણ ાં ખલૂતાાં જ ચાાંદામામાના 
ઘરમાાંથી એક સસલ ાં દોડત  ાં,દોડત  ાં આવી મૈત્રીબહનેને વળગી પડ્ ાં;‘‘મૈત્રી બહને, મૈત્રી બહને,મને 
આ કાળાં કતૂર ાં ખાવા આવે છે. મને ડર લાગે છે.’’ 
મૈત્રીબહને તો ‘‘હટ.’’ એમ જોસથી બમૂ પાડી. કેમ પાડી ? ‘‘હટ’’ હા. એમ બમૂ પાડી એટલે કતૂર ાં 
તો ભાગી ગય ાં. સસલ ાં મૈત્રીબહબેનના હાથમાાંથી નીચે ઊતય ું તયાાં તો ચાાંદામામાના ઘરમાાંથી એક 
હરણ ાં દોડત  ાં દોડત  ાં આવય ાં. કેવ ાં હત  ાં હરણ ાં ? 

‘‘હરણ ાં શ િંગડડયાળાં’’ હાં  ાબા , શ િંગડાાંવાળાં હરણ પણ મૈત્રીબહને મને રીંછ ખાવા આવે છે.મને ડર 
લાગે છે.’’ મૈત્રીબહને તો ‘‘હટ’’ એમ જો થી બમૂ પાડી. કેમ બમૂ પાડી ? ‘‘હટ’’ હાં બરોબર 

મૈત્રીબહનેની બમૂ સાાંભળી રીંછ ભાગી ગય ાં. કેવ ાં હત  ાં રીંછ ? ‘‘રીંછ રૂાંછાાંવાળાં.’’ હા, બરોબર છે. 
રૂાંછાાંવાળાં રીંછ ભાગી ગય ાં એટલે હરણ નીચે ઊતય ું. પછી તો મૈત્રીબહને સસલા જોડે અને હરણ 
જોડે ખબૂ રમયાાં, પણ સવાર પડવા આવી હતી તેથી પરીબહનેે મૈત્રીબહનેને દૂધ પાય ાં. મૈત્રીબહનેને 
તો ઊંઘ આવવા માંડી તેથી વાદળની ગાદલી ઉપર સઈૂ ગયાાં. એટલે પરી બહને તેમને હળવેકથી 
ઊંચકીને તેમની મમમીની પડખે સ વાડી ગયાાં.  
સવારે ઊઠેને તરત મૈત્રીબહને જોડ્કણ ાં ગાવા માંડ્ાાં કે ..  
‘‘તાળામાાં ચાવી, તાળામાાં ચાવી.  
બડી મજા આવી, બડી મજા આવી.  
ખલૂી ગય ાં તાળાં, પેટીમાાં શ ાં ભાળાં ?  

ચાર રમકડાાં ભાળાં. ચાર રમકડાાં ભાળાં.  
સસલ ાં બહ  રૂપાળાં, એક કતૂર ાં કાળાં,  
હરણ ાં શ િંગડડયાળાં, રીંછ રૂાંછાાંવાળાં.’’ 
મૈત્રીબહને ફઈબાને કહવેા લાગયાાં કે ‘‘આ રીંછ-હરણ-કતૂર ાં-સસલ ાં મને મળયાાં તાાં હો.’’ ફઈબા કહ,ે 

‘‘એમ ? કયાાં મળયાાં હતાાં ?’’ 

મૈત્રીબહને કહ,ે ‘‘હ ાં રાતે ચાાંદામામાને ઘેર ગઈ‘તી. તયાાં મળયાાં’ તાાં. 
 

 

ડાષ. રક્ષાબહને પ્ર.દવે  


