
કીકીની દાબડી  

 

એક હતી છોકયી. નાભ એન ું કીકી.  

આ કીકી ખફૂ ખુંતીરી. ચીલટ ણ એની ફહ  બાયે.  

કોઇ કાભ હાથભાું રે તેને  ર ું કયીને જ ુંે. કાભભાું કદી આસ ના કયેં કીકી ને કાભ  ખફૂ લહાલ ું. 
કાભથી કદી કુંટાે ણ નહીં. એ કાભને લગેરી ને કાભ એને  લગેલ ું. ફસ , આખો દદલસ કાભ , 

કાભ ને કાભ.  

ણ આભાું એને એક મ સીફત નડે. ખફૂ  કાભ કયી કયીને થાકી જામ. થાક રાગે એટરે કાભ થામ 
નહીં. કીકીન ું ભન તો  કાભભાું હોમ ણ ળયીય થાકે. ના છૂટકે તેને આયાભ કયલો ડે. ણ કીકીને 
આયાભ કયલો ન ગભે.  

કીકીને થામ કે કાભ કયતાું થાક જ ન રાગતો હોમ તો કેવ ું સાર ું!  તો છી યાત ને દદલસ કાભ જ 
કમાાઁ કર ું.  

ણ એવ ું થામ કઇ યીતે ? કીકી વલચાયલા રાગી. ને તે વલચાયતાું વલચાયતાું જ ઊંઘી  ગઇ. 
થોડી લાયે તેના કાન ાસે ઝાુંઝયનો ભધ ય યણકાય સુંબામો. છી ભુંજ ર અલાજ આવ્મોલ.  કીકી 
જાગી ને તેના ભાથાના લાભાું કોઇનો કોભ  હાથ પયલા રાગ્મોક.  

કીકી તો સપાી જાગી ગઇ. તે આંખો ચોી જોલા રાગી. કીકીની સાભે  કોઇ ઊભ ું હત  ું. સ ુંદય ભજાની 
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આંખો હતી. સોનેયી લા હતા. ચહયેા ય ભધ ય વ સ્ભઊત યભત ું હત  ું.  

કીકીને નલાઇ રાગી. આ લી કોણ હળે ? 

"કીકી ભને ના ઓખી ? હ ું છું કાભયી. "  

"કોણ? કાભયી? " કીકીએ છૂય ું. "હા, કાભયી તને કાભ કયવ ું ફહ  ગભે છે, કેભ? " કીકીએ હા ાડી. 
"ભને કાભગયાું ફાકો ફહ  ગભે છે. "  

"યીભા, ણ કાભ કયતાું કયતાું હ ું થાકી જાઉં છું. એ ભને નથી ગભત ું. ભને એલો કોઇ ઉામ 
ફતાલો ને કે જેથી ભને થાક ના રાગે". કીકી ફોરી.  

"એટરા ભાટે તો હ ું આલી છું ; આ દાફડી. " આભ કહી કાભયીએ કીકીને એક સયસ ભજાની નાની 
દાફડી આી.  "આ શ ું કાભ ? " 

"તે ત  ું ખોર. "  

કીકીએ દાફડી ખોરી. અંદય એક સયસ ભજાન ું ફૂર હત  ું , કોભ ાુંખડીઓલાળું ફૂર , ગ રાફી 
યુંગલાળું ફૂર.  

"કીકી, આ જાદ ઇ ફૂર છે. આ ફૂર જે સધેૂ તેને કદી થાક નભ રાગે. ઉંધ ણ ન સતાલે. ત ું યોજ ફૂર 
સ ૂુંધીળ તો ફૂરની જેભ હુંભેળાું તાજીભાજી યહીળ. "  

"ણ આ ફૂર કયભાઇ  જળે તો? " કીકીએ છૂય ું. "નહીં કયભામ. એ જેવ ું છે તેવ ું ને તેવ ું યહળેે.  ણ 
એક લાત ધ્મા નભાું યાખજે. આ લાત કોઇને કહતેી નહીં. રે ત્મા ૂયે , હ ું જાઉં  .... " 

"આલજો યીભા. તભાયો ખફૂ ખફૂ આબાય. " કીકીએ ફેઉ હાથ ઉંચા કયીને  યીને વલદામ આી.  

યી ગઇ ને તયત જ કીકીની આંખ ઉધડી ગઇ. કીકીના ઓળીકા ાસે  દાફડી ડી હતી. કીકીએ તે 
જોઇ. જોઇને તે ખ ળ થઇ. ખ ળ થઇને ખોરી. અંદય સ ુંદય  ભજાન ું ફૂર હત  ું. કીકીએ ફૂર સ ૂુંધ્ય ુંક. 
આહાહાહા ળી એની સ ગુંધ  નાક આખ ું સ ગુંધ થી બયાઇ ગય ું. ઉંધ ઉડી ગઇ. નલી તાજગી રાગી. 
ખફૂ ઉંધીને ઉઠમા હોઇએ  તેટરી તાજગી લતાલા રાગી.  

કીકી ખ ળ થઇ. તેણે દાકડી સાચલીને પોક ના  ગજલાભાું મકૂી દીધી. કીકી પયી કાભભાું રાગી ગઇ.  

ફસ, છી તો કીકી કદી થાકતી  નહીં. થાક રાગે કે તયત દાફડી કાઢે. ફૂર સ ૂુંધે ને  

પયી ાછી તાજી ને તાજી  

કીકીને સતત કાભ કયતી જોઇને તેનસ ભમ્ભીતને ચચિંતા થઇ: " અયેયેયે આ છોકયી કાભ કયી કયીને 
ભયી જળે. આયાભ નહીં કયે તો ળયીય ધસાઇ જળે. "  

ભમ્ભીય કહ:ે "કીકી યાત ડી ગઇ. ત ું હલે સઇૂ જા. "  એટરે કીકી કહ ે: "ભમ્ભી ી , ભાયે હલે ઉંધલાની 
જર ય નથી. "  ભમ્ભીકને નલાઇ રાગી : "એભ કેભ ? " "ફસ એભ જ. "  કીકીએ લાત ગોાલી યાખી. 
કાયણ? યીએ ના કહી ને એટરે.  



ભમ્ભીસને થય ું કે  ઊંધળે નહીં તો ગાુંડી થઇ જળે. ણ કીકી ઊંધી જ નહીં. સલાયભાું તેની ભમ્ભીજ  

જાગી ત્માળયે ણ કીકી તો જાગતી જ હતી. તે ચચતોભાું યુંગ યૂતી હતી.  

આભ ને આભ ચાય- ાુંચ દદલસ ચાલ્મા  કય  . ભમ્ભી ને થય ું "આ છોકયીન ું ભગજ ગાુંડ ું થઇ ગય ું 
રાગે છે. રાલ , દાકતયને ફતાલલા રઇ જલા દે. "  

ભમ્ભી ે કીકીને ડ  ાકતય ાસે રઇ ગઇ. ડાકતયે કીકીને તાસીને કહય ું : "કીકી તદન સાજી  છે. 
તેને કાુંઇ જ થય ું નથી. "  કીકી હસી. ભમ્ભીક નલાઇ ાભી.  

એકલાય ભમ્  ીએ કીકીને ાસે ફેસાડીને ેભથી છૂય ું, "ફેટા, ત ું આયાભ નથી કયતી તેથી  ભને ચચિંતા 
થામ છે. " "એભાું ચચતા કેલી , ભમ્ભીન? " "ણ ફેટા , આયાભ તો ળયીય  ભાટે ખફૂ જ જર યી છે.! "  

"એ કઇ યીતે , ભમ્ભીત! "  

"આયાભ કયલાથી ળયીયભાું તાજગી આલે છે. ને તે છી આણે આણ ું કાભ ધણાું ઉત્સાયહથી કયી 
ળકીએ છીએ. "  

"ણ ભમ્ભીસ , ળયીયભાું તાજગી રાલલાનો ઉામ ભને ભી ગમો છે". કીકીથી અવત ઉત્સાણહભાું 
ફોરી જલાય ું.  

"કમો ઉામ? " ભમ્ભી એ છૂય ું. હલે કીકી પસાઇ ગઇ. સાચ ું કહવે  ું કે ખોટ ું? જો સાચ ું કહ ેતો યીભાને 
આેલ ું લચન તટેૂ. ને ભમ્ભી ી આગ ખોટ ું તો ન જ ફોરામ.  

ણ કીકીએ લાત હસલાભાું ઉડાલી દીધી. તે હસીને ફોરી: "ભમ્ભી  ત ું ચચિંતા ના કય. હલેથી હ ું 
આયાભ કયીળ. ફસ હલે ? " 

કીકી યભલા દોડી ગઇ , ણ ભમ્ભીલને કીકીની લાતભાું વલશ્વા ાસ ડમો નહીં.  

ભમ્ભીયએ કીકીથી છાનાભાના તેની દેખયેખ યાખલા ભાુંડી. કીકી કમાયે શ ું કયે છે તે છાનાુંછનાું 
જોલા રાગી.  

એક લાય કીકી એકરી ફેઠી હતી. એટરાભાું થાકને રીધે તેને ફગાસ ું આવ્ય ું ું. તયત જ  કીકીએ 
ગજલાભાું હામ નાખ્મો ા. દાફડી ફહાય કાઢી સધૂી. ગજલાભાું મકૂી. સધૂતાું જ  કીકીનો થાક 
ચાલ્મો ા ગમો. કીકી હલીફૂર થઇ ગઇ. તેનો ચહયેો તાજગીથી ખીરી  ઉઠમો. 
કીકીન ું આ લતા તેની ભમ્ભીમ જોઇ ગઇ. કીકીની તાજગી ેરી દાફડીભાું છે  તે લાત ભમ્ભી  ને સ 
ભજાઇ ગઇ.  સલાયે કીકી કડાું ફહાય કાઢીને ફાથર ભભાું  નાહલા ગઇ. ભમ્ભીએ તેના પોક ભાુંથી 
દાફડી કાઢી રીધી. ખોરી. અંદય એક ફૂર  હત  ું. તાજ ું ને ભઘભઘત ું ફૂર. ભમ્ભીંએ તે ફૂર ફાયીફહાય 
પેંકી દીધ ું. ફૂર થ્થાય ય અથડાય ું. ફૂરની ાુંખડીઓ છૂટી ડી ગઇ. તેની સ લાસ ચો તયપ પેરાઇ  

ગઇ. એ સ લાસથી ફાગના છોડ યનાું ફૂરો ખીરી ઊઠમા. ુંખીઓના કુંઠ ગહકેી ઊઠમા.  ચાયે તયપ 
કરળોય વ્મા ાી ગમો. લન ણ સ ગુંવધત થઇ લહલેા રાગ્મોગ. ચાયે તયપન ું  લાતાલયણ 



તાજ ુંભાજ ું થઇ ગય ું.  કીકી સ્નાા્ન કયીને ફહાય આીલ કડાું ફદલ્માું .  પોકના ગજલાભાું હાથ 
નાખ્મો ા. દાફડી ન હતી. કીકી ચભકી. દાફડી કમાું ગઇ ? કીકીએ ભમ્ભી ા સાભે જોય ું. ભમ્ભીસએ 
હસતાું હસતાું ફોરી:  "તાયી દાફડી ભેં પેંકી  દીધી. "  "કમાું? " 

"ફાયીની ફહાય. "  

કીકીએ ફાયીની ફહાય જોય ું. ફાયી  ફહાય ફાગ ભહેંકી યહમો હતો. સ ગુંવધત લન લાતો હતો. 
ુંખીઓના કરયલભાું તાજગી  લતાલી હતી. આ જોઇ કીકી ખ ળ થઇ. તે ફોરી: "ભમ્ભીય , દાફડીનો 
જાદ  તો જો".  ભમ્ભી એ હજી ફાયી ફહાય જાય ું ન હત  ું. કીકીના કહલેાથી તેણે ફહાય નજય કયી.  

ફહાયન ું લાતાલયણ જોઇ ભમ્ભીફ ખ ળ થઇ.  

"ભમ્ભી ા, તેં દાફડી પેંકી દીધી તે  સાર ું કય . હરેા તો હ ું જ એકરી તાજીભાજી થતી હતી. ણ હલે 
તો આ ફાગ , ુંખીઓ ને લન ફધ ુંજ તાજ ુંભાજ ું થઇ ગય ું. ને આ તાજગી જોઇને હલે ઘણાુંફઘાું  

તાજાુંભાજાું થળે ને ખ ળ થળે. ’ કીકીને ભમ્ભી ાએ ખોાભાું રીધી. તેનાું ગારે  ચભૂીઓ બયતાું તે 
ફોરી: "ભાયી લહારી કીકી કેટરી સભજ  છે 

 


