
માછીમારન ું સપન ું 

- બીખાબાઈ સથુાય   

         એક ભાછીભાય શતો. તે એની ત્ની અને ફે ફાકો વાથે દરયમારકનાયે એક ઝૂંડીભાૂં 
યશતેો શતો. તેની ાવે એક શોડી શતી. તે યોજ તેની શોડી રઈ દરયમાભાૂં જતો અને ભાછરાૂં કડી 
રાલી ફજાયભાૂં લેચી દેતો. એભાૂંથી જે કભાણી થતી તેભાૂં ભાછીભાય એના રયલાય વાથે સખેુથી 
યશતેો શતો.  

       એક વલાયે ભાછીભાય ઊઠ્યો ત્માયે ખફૂ ઉદાવ શતો. તે દયયોજ વલાયે ફાકો વાથે ગમ્ભત 
કયતો. એ રદલવે એણે યેતીભાૂં યભતાૂં ફાકો વાથે શૂંભેળની જેભ ગમ્ભત કયી નરશ. તેથી તેની 
ત્ની ચચિંતાભાૂં ડી ગઈ. તે ભાછીભાય ાવે આલી અને ફોરી, “યાભ, આજે તભે કેભ ઉદાવ થઈ 
ગમા છો ? શુૂં તભાયી તચફમત વાયી નથી ? શુૂં તભને કોઈ ચચિંતા વતાલી યશી છે ?”  

      ભાછીભાય ફોલ્મો, “રક્ષ્ભી, તને શુૂં કહુ ૂં ? ગઈ કારે યાતે્ર ભને એક સુૂંદય ભજાનુૂં વનુૂં આવ્ુૂં 
શત ુૂં. એ વનાભાૂં હુ ૂં કોઇ યાજ્મનો યાજા શતો અને ત ુૂં ભાયી યાણી શતી. આણે એક સુૂંદય અને 
આરીળાન ભશરેભાૂં યશતેા ૂં શતા. ભેં સુૂંદય યેળભી લસ્ત્રો શમેાાં શતાૂં. ભેં ભાયા ભાથે યત્નજરડત મગુટ 
અને ગાભાૂં શીયાનો શાય શયેેરો શતો. તેં ણ સુૂંદય યેળભી લસ્ત્રો શમેાાં શતાૂં. તેં ગાભાૂં વોનાનો 
શાય શમેોં શતો. તાયા ફૂંને શાથ ય વોનાની ફૂંગડીઓ શતી અને આંગીઓભાૂં લીંટીઓ શતી. 
આણે ફૂંને યાજદયફાયભાૂં એક સવિંશાવન ય ફેઠે્રાૂં શતાૂં..... 

      “ફયાફય! છી શુૂં થ્ુૂં ?” રક્ષ્ભીએ છૂ્ુૂં. 

      “શુૂં કહુ ૂં ? એલાભાૂં તાયાૂં તોપાની ફાકો દોડતાૂં દોડતાૂં આવમાૂં અને ભાયો ખેર ફગાડી દીધો. 
તેઓ ભને ‘ફાા’ ‘ફાા’ કશી ફોરાલલા રાગમાૂં. હુૂં ઝફકીને જાગી ગમો. ભેં જાગીને જો્ુૂં ત્માયે હુ ૂં 
આણી ઝૂંડીભાૂં, ભાયા ખાટરાભાૂં સતેૂરો શતો. ભાયો યત્નજરડત મગુટ અને ભાયો આરીળાન 
યાજભશરે ળી ખફય ક્ાૂં જતાૂં યહ્ાૂં ? તાયાૂં યેળભી લસ્ત્રો ણ જોને, અરો થઈ ગમાૂં છે ! આ તે 
કૂંઈ આણુૂં જીલન છે ! આભ ફોરી ભાછીભાય યડલા રાગમો.  



     ભાછીભાયની ત્ની ફહુ 
વભજદાય શતી. તેણે ભાછીભાયને 
વભજાલતાૂં કહ્ુૂં, “યાભ, તભે ગાૂંડા 
તો નથી થમા ને? તભે જેને માદ 
કયીને યડી યહ્ા છો એ તો તભારુૂં 
વનુૂં શત ુૂં. વનાની લાતો કદી 
વાચી શોમ ? અત્માયે તભે જે 
જોઈ યહ્ા છો એ જ આણુૂં ખરુૂં 
જીલન છે. આણને આણા આ 
જીલનભાૂં શુૂં દુ:ખ છે ? બગલાને 
આણને યશલેા ભાટે વયવ ઝૂંડી 

આી છે. આણી ાવે આણી ભાચરકીની એક શોડી ણ છે. બગલાને આણને ફે ભજાનાૂં 
ફાકો અપમાૂં છે. કોઈ ણ ભાણવને સખેુથી જીલલા ભાટે જે કૂંઈ જોઈએ એ ફધુૂં જ બગલાને 
આણને આપ્ુૂં છે. આનાથી લધાયે લી શુૂં જોઈએ ? આણને આભાૂં વૂંતો શોલો જોઈએ.”  

     ત્નીની લાત વાૂંબી ભાછીભાયની આંખો ખરૂી ગઈ. એને વૂંતો થમો. એના ભોં ય પયી 
ખળુીનુૂં સ્મભત પયકી યહ્ુૂં શત ુૂં. તે પયીથી ઉત્વાશભાૂં આલી ગમો. તે ોતાનાૂં ફાકોને લશારથી 
ચભૂીને આનૂંદલૂવક એના યોજના કાભભાૂં યોલાઈ ગમો.   

  

 


