
ઝાપટાએ ભારે કરી 

શચુિફહનેે હઠ કયી તેથી તેના પ્ાએ ફગીિાભાાં નાના નાના કેટરામ ફૂરછોડ લાવ્મા. ગરુછડી 
લાલી, ગરુદાફયી લાલી, ભધભુારતી લાલી, જૂઈલાલી, િભેરીલાલી, ભોગયો લાવ્મો, ગરુાફ લાવ્મો. 
ફોય થઈ. છોડલાઓ શુાં કયે છે એ જોલા શચુિફહને ફગીિાભાાં ગમાાં તો 
ગરુછડી ફોરી, “તડકો રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

ગરુદાફયી ફોરી, “તડકો રાગે 
છે, તડકો રાગે છે.” 

ભધભુારતી ફોરી, “તડકો રાગે 
છે, તડકો રાગે છે.” 

જૂઈ-િભેરી ફોલમાાં, “તડકો રાગે 
છે, તડકો રાગે છે.” 

ભોગયો-ગરુાફ ફોલમાાં, “તડકો 
રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

શચુિફહનેે જોયુાં કે ાાંદડાાં કયભાઈ 
ગમાાં જેલાાં થઈ ગમાાં’તાાં તેભણે 
પ્ાને જઈને કહ્ુાં એટરે 
શચુિફહનેના પ્ાએ લાંડી ઉય 
ખીરીઓ ભાયીને એક દોયી 
ફાાંધી. તેની ઉય એક ભોટી 
રીરા યાંગની નેટ ક્લર લડે 
ટાાંગી અને તેના ફીજા છેડાઓને 
દોયી ફાાંધીને ફાયીના સચમા 
જોડે ફાાંધ્મા. ફસ, છાાંમડો થઈ 
ગમો. 
ગરુછડી ફોરી, “હા....ળ, સારુાં 
કયુું, સારુાં કયુું.” 

ગરુદાફયી ફોરી, “હા....ળ, સારુાં 
કયુું, સારુાં કયુું.” 

ભધભુારતી ફોરી, “હા....ળ, સારુાં 
કયુું, સારુાં કયુું.” 

જૂઈ-િભેરી ફોલમાાં, “હા....ળ, 

સારુાં કયુું, સારુાં કયુું.” 

ભોગયો-ગરુાફ ફોલમા, “હા....ળ, સારુાં કયુું, સારુાં કયુું.” 

http://www.university4children.blogspot.com/2011/01/blog-post.html
http://4.bp.blogspot.com/_4q5wH5xN8Hs/TUO0zbO5enI/AAAAAAAAAU0/XPIUbkbWPaE/s1600/zaptataae+bhare+kari+A12.1.11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_4q5wH5xN8Hs/TUO0dQOr3DI/AAAAAAAAAUs/IPhxWtsKvQI/s1600/zaptataae+bhare+kari+B12.1.11.jpg


છી તો ફોયે શચુિફહને સઈૂ ગમાાં. ત્રણેક લાગ્મા હળે અને આકાળભાાં કાી લાદીઓ િડી આલી 
ઘડીકભાાં તો અંધારુાં થઈ ગયુાં અને ઠાંડી પેરાઈ ગઈ અને લાદીઓ ભાંડી લયસલા. 
ગરુછડી ફોરી, “એ શચુિફહને જાગો, અભાયે રવુાં છે.” 

ગરુદાફયી ફોરી, “એ શચુિફહને જાગો, અભાયે રવુાં છે.” 

ભધભુારતી ફોરી, “એ શચુિફહને જાગો, અભાયે રવુાં છે.” 

જૂઈ-િભેરી ફોલમાાં, “એ શચુિફહને જાગો, અભાયે રવુાં છે.” 

ભોગયો-ગરુાફ ફોલમા, “એ શચુિફહને જાગો, અભાયે રવુાં છે.” 

શચુિફહને તો પડાક કયતાાં ઊબાાં થમાાં. ફગીિાભાાં ગમાાં અને ભાંડયા નેટ ઉાડલા. નેટની ક્લરો 
કાઢતાાં કાઢતાાં દોયી છોડતાાં છોડતાાં ફીિાયાાં આખાાં ને આખાાં રી ગમાાં. ણ બાયે થઈ હોં ! જેલો 
દડો હટાલી રીધો કે તયત લાદીઓએ લયસલાનુાં ફાંધ કયુું. લમો ! ગરુછડી- ગરુદાફયી- 
ભધભુારતી- જૂઈ- િભેરી- ગરુાફ- ભોગયો કે જેભને રવુાં હત ુાં તે કોયાાં જ યહી ગમાાં અને 
શચુિફહને રી ગમાાં. ઝાટાએ તો બાયે કયી. ણ છી તડકાએ બાયે કયી. કેલી યીતે ખફય છે 
? ાછો તડકો ડમો અને પયીથી ગરુછડી ફોરી, “તડકો રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

ગરુદાફયી ફોરી, “તડકો રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

ભધભુારતી ફોરી, “તડકો રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

જૂઈ-િભેરી ફોલમાાં, “તડકો રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

ભોગયો-ગરુાફ ફોલમા, “તડકો રાગે છે, તડકો રાગે છે.” 

પયીથી શચુિફહનેના પ્ાએ ક્લર અને દોયીની ભદદથી છોડલાઓને ભાથે નેટનો દડો ટાાંગ્મો. 
અને છી થોડી યીસથી અને કાંટાાથી ફફડમા, “રાડકા અને િાગરા ” 

શચુિએ છૂયુાં, “કોણ ? પ્ા, કોણ રાડકા અને િાગરા છે ?” પ્ા: “એ.... આ તાયા છોડલા.” 
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