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કાળીયુા નાભે એક ગાભ હત ુું. 
એ ગાભભાું એક દદલસ રાકડાના ગલાો એક સસાહી ગમો. એ બફચાયા સસાહીનો એક ગ 

રડાઇભાું કાઇ ગમો. ગાભભાું ેસતાું ફયાફય જ એ ભાુંદો થઇ ગમો. એ ખફૂ ગયીફ હતો. ખાલા 
ભાટે ણ ાસે ૈસા ન હતા. 
આથી ગાભના સીભાડે આલેરા એક મસુાપયખાનાભાું એ ગમો. એને ખફૂ તાલ ચડેરો હતો. આખુું 
ળયીય રોઢાની ભાપક ધખતુું હત ુું. મસુાપયખાનાની નજીકથી નાનકડી સતરા યભતી યભતી જતી હતી. 
રાકડાના ગલાા સસાહીની આલી ખયાફ દળા જોઇ, એને ખફૂ દમા આલી. 
સતરા એર ગયીફ ભાણસની દીકયી હતી. એનો ફા લાુંસડાની ચીોની ટોરીઓ ફનાલી ોતાનુું 
ગજુયાન ચરાલતો હતો. ગયીફ હોલા છતાું સતરાનુું ભન ગયીફ ન હત ુું. યોજ સતરા એ ગયીફ 
સસાહીની ખફય કાઢલા મસુાપયખાનાભાું આલલા રાગી. 
દયયોજ એ એક આનો ોતાની સાથે રાલતી અને ેરા સસાહીને આતી. સસાહીએ ફે-ચાય 
દદલસ સધુી તો સતરાએ આેરો આનો રીધો. 
ણ એક દદલસે, મસુાપયખાનાના યખેલાે સતરાનાું ભાતા-સતા ખફૂ ગયીફ છે, એવુું જણાલી દીધુું. 
આથી ફીજે દદલસે સતરા જેલી ેરા સસાહીના હાથભાું આનો મકૂલા ગઇ કે તયત જ, ેરા 
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સાચાફોરા સસાહીએ આનો રેલાની ના ાડી. 
એ કહ:ે ‘દીકયી! ભાયા ભાટે તને આટરી ફધી દમા આલે છે, એ જોઇને ભને ખફૂ આનુંદ થામ છે. 
બગલાન તારુું બલુું કયળે. ણ ફહને! તભે રોકો આટરાું ગયીફ છો અને હુ ું તભાયા થોડા ૈસાભાુંથી 
ણ એક આનો યોજ રઉં, એ તો સારુું ન કહલેામ! હુું બગલાનના ઘયનો ગનેુગાય ગણાઉં. ભાયા ેટ 
ભાટે તભાયા ેટ ય ઉય ગ ન મકુામ. એવુું કયલા કયતાું તો ભાયે ભખેૂ ભયી જવુું લધ ુસારુું!’ 
સતરા હસતાું હસતાું કહલેા રાગી : ‘સસાહીકાકા! એની તભે જયા ણ બચિંતા ન કયળો. હુું જે આનો 
તભને યોજ આુું છું, તે ભાયે ઘેયથી નથી રાલતી. હુું આ ગાભથી થોડે દૂય આલેરી સનળાભાું બણુું 
છું. એ ગાભભાું જલા ભાટે એક ગીચ ઝાડીભાુંથી સાય થવુું ડે છે. એ ઝાડીભાું જુંબડુાુંનાું ઝાડ છે. 
આ ભોસભ જુંબડુા ુંની છે. ઝાડ નીચે ખફૂ ફધાું જુંબડુા ું ખયેરાું હોમ છે. 
‘એ ફધાું જુંબડુા ું હુ ું બેગાું કરુું છું. ભાયી સનળા જે ગાભભાું આલેરી છે, તે ગાભની ફજયભાું જઇને 
એ લેચી નાખુું છું. એભાુંથી ભને યોજ એક-ફે આના ભે છે. આભ ભાયી જતભહનેતથી તભાયે ભાટે 
ૈસા રાઉં છું. ભાટે તભે જયા ણ ભનભાું રાલળો નહીં.’ 
સસાહી કહ ે: ‘એ ખરુું! ણ તાયે એ ૈસા તાયાું ભા-ફાને આલા જોઇએ.’ 
સતરા અધલચ્ચે જ ફોરી ઊઠી : ‘સસાહીકાકા! ભેં ભાયાું ભાતા-સતાને હુ ું યોજ આ યીતે કભાઉં છું, 
એભ કહલે ુું છે જ. એભના કહલેાથી જ હુ ું તભને યોજ આ યીતે એક આનો આુું છું. અભે ગયીફ છીએ; 

ણ ફીજનુું દુ:ખ અભે સભજી ળકીએ છીએ. તભે ભાુંદા હતા. તભાયાભાું તાકાત ન હતી. તભે કશુું 
ખાધુું ન હત ુું એટરે ભેં તભને આ યીતે ભદદ કયી હતી. તભાયે આથી જયા ણ ખોટુું રગાડવુું ન 
જોઇએ. ઊરટુું, તભે ભાયો આનો નહીં રો તો ભને ખફૂ ભાઠુું રાગળે.’ 
સસાહી ગગો થઇ ગમો. એની આંખભાું ઝઝબમાું ઊબયામાું. એની રૂેયી દાઢી ઉય થઇ 
આંસ ુસયકતાું હતાું. 
સતરાની ોતાને ભાટેની ભભતા અને રાગણી જોઇ એ ગગો ફની ગમો. 
સતરાના ભાથે હાથ પેયલતાું પેયલતાું એણે બગલાનને સલનુંતી કયી કે, ‘હ ેબગલાન! 
આ નાનકડી ફાબરકાનુું ત ુું હયહુંભેળ બલુું કયજે એને એની બરાઇનો ત ુું જરૂય ફદરો આજે.’ 
થોડા દદલસ ફાદ, એક દભાભદાય ભોટય એ ગાભભાું આલી હોંચી. ેરા મસુાપયખાન ાસે ાણી 
રેલાને ભાટે એ થોબી હતી. ભોટયનો ભાબરક ફહાય રટાય ભાયતો હતો. એ ખફૂ ઘયડો, ણ 
તાકાતલાન જણતો હતો. એનાું કડાું સસાહીઓના ભોટા અભરદાય જેલાું દેખાતાું હતાું. 
મસુાપયખાનાના યખેલાે આ અભરદાયને ેરા ભાુંદા ગયીફ સૈસનકની લાત જણાલી. અભરદાય એ 
સસાહીને જોલા મસુાપયખાનાભાું ગમો. 
ેરા સસાહીએ ફધી લાત જણાલી. સતરાએ કેલી યીતે ભહનેત કયી, જુંબ ુલેચી, ોતાને ભદદ કયી 



છે, એ ફધી લાત તેણીએ જણાલી. 
ેરો અભરદાય નાનકડી સતરાની બરભનસાઇ, દમા અને ભભતા જોઇ ખળુ થઇ ગમો. એણે ેરા 
સસાહીને ઓખી કાઢયો. જે રડાઇભાું એ સેનાનો ઉયી હતો, એ સેનાભાું જ ેરો રાકડાના 
ગલાો સસાહી નોકયી કયતો હતો. રડાઇભાું એણે બાયે નાભના ભેલીહતી. રડતાું રડતાું એનો 
ગ કાઇ ગમો હતો, એ લાત ણ એને સાુંબયી આલી. 
એણે ખફૂ ફધા રૂસમા ેરા સસાહીને આી, ોતાની ભોટયને સતરાના ઘય તયપ રેલડાલી. 
સતરાને ઘેય જઇને એણે ાુંચસો રૂસમા બયેરી એક થેરી સતરાના હાથભાું આી. 
સતરાએ અને એનાું ભાતા-સતાએ એ રેલાની ખફૂ ના ાડી; અભરદાય એકનો ફે ન થમો. એણે 

સતરાુંને ખફૂ ળાફાળી આી, અને જે સનળાભાું સતરા બણતી હતી, એ સનળાભાું એના બણલાની 
કોઇ પી જ ન રે, એલી ગોઠલણ ણ એણે કયી. સતરાની બરાઇનો ફદરો એને આભ યેૂયૂો ભી 
ગમો. ભાટે જ કહલેત છે કે, ‘કય બરા સફકા બરા, તેયા બરા હો જમેગા!’  
 


