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વહલેી સવારની મજા 

            
 

 એક હત  ું જ ુંગર. જ ુંગરભ ું એક ફકયી યહતેી હતી. ફકયીને ફે ફચ્ ું હત ું. એક ન ન ું અને 
એક ભોટ ું. ફુંને ફચ્ ું ફહ  જ યભતતમ  હત ું. આખો દદલસ કદૂ કદૂ કયે. દોડ દોડ કયે. 
સ તત ી યભે. સુંત કકૂડી યભે. ટેકય  ઉય ્ઢી જામ ને કદૂક  ભ યે. એક ફીજાની ઉય 
ડે ને  છ ું કદૂીને ઊબ ું થઈ જામ. કદેૂ, હસે, યભે ને ્યે. 
 એક દદલસ ભોટ ું ફચ્ ું સતૂ  ું હત  ું. ન ન ું ફચ્ ું લહલે  ું જાગી ગય ું. જોય ું તો હજી કોઈ 
ઊઠય ું નહોત  ું. સયૂજદ દ  ણ ઊગ્મ  નહોત . ્ યે ફ જ  ઝ ુંખ   ઝ ુંખ   અજલ ળું હત  ું. ક્ષીઓ 
તો કમ યન મ ઊઠી ગમ ું હત ું. ઝ ડની ઘટ ભ ું કરયલ કયત ું હત ું. ઠુંડો લન લ ઈ યહ્યો 
હતો. ઝ ડની ડ ીઓ ઝૂભી યહી હતી. ફૂરો ડોરી યહ્ય ું હત ું. જાણે કે હસત ું હત ું ને ન ્ત ું 
હત ું. ન નકડ ું ફચ્ ું તો આજે જ લહલે  ું ઊઠય ું હત  ું. એને તો આ ફ ધ ું જોઈને ફહ  જ ભજા 
ડી. એને થય ું કે આણે તો યોજ લહરે ું ઊઠવ ું જોઈએ. કેલી ભજા ડે છે ! 
 છી એને પયલ  જલ ન ું ભન થય ું. એ તો ઊછત ું કદૂત  ું ્ રલ  ર ગ્ય ું. છોડ 
ઉયન ું  ુંદડ ું ્યત  ું જામ, કદૂક  ભ યત  ું જામ અને ્ યે ફ જ  જોત  ું જોત  ું આગ દોડત  ું 
જામ. એણે જોય ું કે સસર ું ણ દોડ દોડ કયત ું હત ું ખખસકોરીઓ ણ જાગી ગમેરી ને 
ઝ ડ ઉય ્ઢતી-ઊતયતી દોડ દોડ  કયતી હતી. દૂયથી કકૂડ નો કકૂડે..કકૂ એલો અલ જ 
આલતો હતો. ્કરીઓ ્ીં.. ્ીં.. કયતી હતી. એને થય ું કે આ ફધ ું યોજ લહરે ું ઊઠત ું 
હળે ? યોજ આનુંદ કયત ું હળે ? એણે તો એક સસર ને છૂય ું, 
 ‘સસર બ ઈ, તભે યોજ લહરે  ઊઠો છો ? તભને ઊંઘ નથી આલતી ?’ 
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 સસલ ું કહ,ે ‘ન  યે ન , ઊંઘ ળ ની આલે ? કેલો સયસ લન આલે છે ? કેલ ું સયસ 
ફૂરો ખીલમ ું છે ? દોડ દોડ કયલ ની કેલી ભજા આલે છે ? છી કુંઈ સઈૂ યહલે મ ? જોને, 
હલે તો સયૂજદ દ  ઊગળે. એ ઊગે ત્મ યે કુંઈ સઈૂ યહલે મ ? તો તો આણે ગ ુંડ  જ 
કહલે ઈએ ને !’ એભ કહીને સસલ ું તો દોડી ગય ું. 
 ફચ્ ું તો તલ્ યભ ું ડી ગય ું. પયી એણે ખખસકોરીને છૂય ું, 
 ‘ખખસકોરી ફહને, તભે કમ યન ું ઊઠમ ું છો ?’ 
 ખખસકોરી કહ,ે ‘હ ું તો કમ યનીમે ઊઠી છું. હ ું તો યોજ ઊઠ ું છું ત્મ યે અંધ ર ું હોમ છે. 
કોઈ ઊઠેલ ું હોત  ું નથી. સ લ ળ ુંતત હોમ છે. હ ું તો ઊઠ ું છું. છી બગલ નન ું ધ્મ ન ધર ું છું. 
છી ફધ ું ધીભે ધીભે ઊઠે છે. ભને તો એટરી ભજા આલે છે. જો ને હ ું તો ન્હ ઈ ધોઈને 
યભલ  ભ ટે તૈમ ય !’ 
 ફચ્ ું કહ,ે ‘ત ું કોની સ થે યભે છે ?’ 
 ખખસકોરી કહ,ે ‘હ ું તો એકરી એકરી યમ ું છું, ફૂરો સ થે યમ ું છું, ઝ ડ સ થે યમ ું છું, 
્કરીઓ સ થે યમ ું છું. ફધ ું સ થે યમ ું છું.’ 
 ફકયીન ું ફચ્ ું તો નલ ઈ  ભી ગય ું એને થય ું, ‘હ ું તો યોજ ભોડ ું ઊઠ ું છું. આ ફધ ું 
લહરે ું ઊઠી જામ છે. છી ગ મ છે, ન ્ે છે ને યભે છે. કેલી ભજા કયે છે. ભ યે ણ યોજ 
લહરે  ઊઠવ ું જોઈએ.’ 
 એભ તલ્ ય કયત ું કયત ું  એ તો આગ ્ લય ું ત્મ ું એક ત લ આવય ું. ત લન ું 
 ણી તો લનભ ું દહરો  રેત ું હત ું. ત લને દકન યે ભોટ ું ભોટ ું ઝ ડ હત ું. એનો 
ડછ મો  ણીભ ું ડતો હતો. જાણે ત લભ ું ઊંધ ું ઝ ડ ઊગ્મ  હોમ એવ ું ર ગત  ું  હત  ું. 
ત લભ ું ભ છરીઓ તયતી હતી. ક ્ફ  તયત  હત . ત લને દકન યે હયણ ું  ણી ીલ  
આવમ ું હત ું. ત લભ ું કભ અડધ ું ખીરેર ું હત ું. ્ યે ફ જ  સ ગુંધ સ ુંગધ હતી. 
 એલ ભ ું સયૂજદ દ  ઊગ્મ . ્ યે ફ જ  એકદભ અજલ ળું અજલ ળું થઈ ગય ું. કભ 
ફધ ું એક છી એક ખીરલ  ર ગ્મ ું. ત લભ ું ણ સયૂજદ દ  દેખ લ  ર ગ્મ ું. ફધ ું ફહ  જ 
સયસ ર ગત ું હત  ું. ફકયીન ું ફચ્ ું તો જોઈ જ યહ્ ું. 
 છી તો હયણે કહ્ ું, ‘્ રો, ્ યો ળોધલ  જઈએ.’ 
 સસર એ કહ્ ું. ્ રો ફકયીફહને, ઘ સ ખ લ  જઈએ. ’ 
 એટરે ફકયીન  ફચ્ ને એકદભ ઘય મ દ આવય ું. એને થય ું કે ઘેય ફધ  ઊઠી ગમ  
હળે. ભને ળોધત ું હળે. ્ ર હ ું જરદી ઘેય જાઉં. 
  એટરે એણે સસર ને કહ્ ું, ‘હ ું તો ઘેય જઈળ ણ તભ ય ું ફધ ુંની સ થે 
યભલ  ભ ટે ક રે સલ યે લહલે  ું આલીળ. ભ યી ભોટી ફહનેને ણ રેત  ું આલીળ.’ 
 એભ કહી એ તો દોડત  ું ને કદૂત  ું ઘેય આવય ું. ઘેય ફધ  ઊઠી ગમ ું હત ું એને જ 
ળોધત ું હત ું. 
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 ફચ્ ુંને જોઈને તયત ફધ ું છૂલ  ર ગ્મ ું, ‘ત ું ક્ ું ગય ું હત  ું ? અભને તો ત યી ફહ  
જ ખ્િંત  થતી હતી.’ 
 ફચ્ એ કહ્ ું, ‘હ ું તો લહલે  ું ઊઠી ગય ું હત  ું. પયલ  ગય ું હત  ું. ભને તો આજે એટરી 
ભજા આલી, એટરી ભજા આલી કે ન  છૂો લ ત. હ ું તો હલે યોજ લહલે  ું ઊઠીળ. યોજ પયલ  
જઈળ. યોજ યભલ  જઈળ. યોજ ત લની  ે જઈળ. યોજ સયૂજદ દ ન ું દળશન કયીળ. 
ભોટી ફહને, ત ું ણ સ થે આલીળ ને ?’ 

 ભોટ  ફચ્ એ કહ્ ું, ‘હ ું ણ આલીળ. ભને ણ ત યી સ થે જગ ડજે.’ 
 એભ યોજ યોજ ફુંને ફચ્ ું યોદઢમે ઊઠલ  ર ગ્મ ું, પયલ  જલ  ર ગ્મ ું, યભલ  
ર ગ્મ ું, સસર ું, ્કર ું ને ખખસકોરીની બ ઈફુંધી કયીને ત લની  ે જલ  ર ગ્મ ું ને 
ભજા કયલ  ર ગ્મ ું. 

-સસં્કાર સધુા 
 વવદ્યાભારતી 


