
ફટકફોરી યોટરી 

 
એક નાનકડો છોકયો. આખો દદલસ તગં ઊડાડે , યેતીભા ંયભે અને દડા-ફેટથી યભે. યભીને 
આલે એટરે હાથ-ગ ભમ્ભીનુ ંધ્માન હોમ તો ધએુ નહંતય જભલા ફેસી જામ.  
એક દદલસ હદય જભલા ફેઠો. હદયએ થાીભા ંયોટરી રઈ ખાલા ભાટે ફટકંુ તોડયુ.ં 
ત્મા ંજ યોટરી ફોરી, „થોબો થોબો હદયબાઈ, આભ ભને તોડળો નહં.‟ 
હદયએ આજુફાજુ જોયુ ંત્મા ંકોઈ ન હત ુ.ં પયી યોટરીને અડલા ગમો. થાીભાથંી યોટરી 
ફોરી...‟હદયબાઈ, 

   ભને અડળો નહં , 

   ભને તોડળો નહં.  

   ભને ખાળો નહં. ‟ 

હદયએ થાીભા ંજોયુ ંતો યોટરીફેન દયસાઈ ગમા હતા, તેણે કહ્યુ.ં.. 
   „ળી લાત છે યોટરીફેન ?‟ 
   „તભે કેભ દયસામા છો ?‟ 
યોટરી ફોરી, „હદયબાઈ તભાયા હાથ તો જુઓ !‟ 
 કેભ લી ? ભાયા હાથથી તો યોજ હું તભને ખાઉં છંુ. જરદી ફોરો , ભને ખફૂ ભખૂ 
રાગી છે !‟ હદય ફોલ્મો. 



યોટરીફેન પયી ફોલ્મા ં: 
ધૂભા ંતભે યભો છો. 
હાથ ગદંા કયો છો. 
અભને કેભ અડો છો ?‟ 
હદયએ ગસુ્સાથી કહ્યું , „શુ ંલી ? ધૂભા ંના યમુ ંતો ક્યા ંયમુ ં ? ભને તો ળેયીભા ંયભવુ ંગભે 
છે. હલે તો હું તભને ખાઈ જલાનો..... 
પયી યોટરીફેન ફોલ્મા,ં  
„હાથ ગદંા ધોઈ આલો, 
 ચોખ્ખા ંચોખ્ખા ંકયી આલો, 
 છી અભને આયોગજો.‟ 
„ણ યોટરીફેન તભને લાધંો શુ ંછે ? એ તો કહો.‟ હયીએ ગસુ્સાભા ંકહ્યુ.ં 
યોટરીએ ભયક ભયક હસતા ંકહ્યુ,ં  
     

  

 “હદયબાઈ અભે તો તભાયી 
  સેલાભા ંહાજય જ છીએ 

ણ જુઓ, તભાયા હાથ....” 

 હદયબાઈએ હાથ સાભે  
જોયુ.ં પયી કહ્યુ,ં  
   

„ણ...એમ યોટરી, ગદંા હાથ ભાયા છે. તાયે લી શુ ં? ચાર મ ૂગંી થઈ જા....‟ 
યોટરીફેને કહ્યુ ં „હદયબાઈ હું તો મ ૂગંી થઈ જઈળ , ણ તભાયા ેટભા ંજઈ હું પયી 
ફોરીળ..હં...‟   
„હ ંએ ....‟ હદયએ છૂયુ,ં „ળા ભાટે ? એવુ ંળા ભાટે ? ેટભા ંજઈ ફોરળો ?‟ 
„જુઓ હદયબાઈ ગદંા હાથે તભે ભને ખાળો તો આ ધૂ તભાયા હાથ ય ચંટી છે તે ભાયી 
સાથે ેટભા ંજળે ....‟ 
હદયને લાતભા ંયસ ડમો, એ હાથ સામુ ંજોઈ સાબંલા રાગ્મો. 
યોટરીફેન એ જોઈ ફોલ્માં , „હદયબાઈ છી ધૂ તભાયા ેટભા ંજભા થળે અને તભને યોગ 
થળે.‟ 
‟હ.ં.. એ... સાચ્ચે જ ?‟ હદયએ છૂી નાખ્યુ.ં 



‟હા, હા, હદયબાઈ ! તભે ફીભાય થળો છી કડલી કડલી દલા ીલી ડળે. ‟ યોટરીફેન 
ફોલ્મા.ં 
હદય ફોરી ઊઠમો, „ભને તો કડલી દલા ીલી ન ગભે, ફીભાય થઈ સઈૂ યહવે ુ ંન ગભે... ભને 
તો જયામ ન ગભે.‟ 
‟તો... હદયબાઈ ધોઈ આલો હાથ.‟ યોટરી ફોરી. 
હદયબાઈ ફોલ્મા, „યોટરીફેન, તભાયી લાત સાચી છે. હું દયયોજ હાથ ધોઈને છી જ તભને 
ખાઈળ.‟ 
યોટરીફેન ભરકામા અને કહ્યુ,ં „તો લાય કેટરી ઊઠો હદયબાઈ.‟ 
હદયબાઈ ઊઠમા અને ફાથરૂભભા ંજઈ હાથ-ભં ધોઈ આવ્મા. 
યોટરીફેને કહ્યુ,ં „હદયબાઈ તભે ભાયી લાત સભજમા તો ખયા !‟ 
ફટકફોરી યોટરીફેન ફોરી ડમા ં: 
    

                                   „લાહ બૈ લાહ, 

   „લાહ બૈ લાહ, 

   હાથ કયીને સાપ , 

   યોટરી કયો .... સાપ ... ‟ 

હદયબાઈ યોટરી ખાતા ંખાતા ંફોલ્મા. 
   „લાહ બૈ લાહ, 

   યોટરીફેન , 

   લાહ બૈ લાહ ‟ 

  

- બયતબાઈ દલે 
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