
શીતપરી  

 

યીઓનો આ દેળ પ્માયો, યીઓનો આ દેળ; 

યભતી બભતી-યીઓનો આ છે પ્માયો દેળ. 
સયુયીની લાત કરુું કે યુંગયીની લાત ? 

દેલયીની લાત કરુું કે ફૂરયીની લાત ? 

જરયીની લાત કરુું કે ચાુંદયીની લાત ? 

લનયીની લાત કરુું કે ભીનયીની લાત ? 

આલી પ્માયી અનેક યીઓ, કોની કયશુું લાત ? 

આલો આજે ભાુંડુું પ્માયી ળીતયીની લાત ! 
..........પ્માયી ળીતયીની લાત ! 
આજે ળીતયીની લાત કયીશુું. આ ળીતયીને ભતાું શરેાું આણે એક ગાભ જવુું ડળે. ગાભનુું 
નાભ શળલયાજયુ. શળલયાજયુ ગાભની ફશાય લડનુું ઘેઘયૂ ઝાડ. ઝાડ ાવે ભોટો ઓટરો. 
વાુંજનો વભમ. તભાયાું જેલાું ફાકો લડરે યભતાું’તાું. ખફૂ યમમાું. શલે તો ફધાું ભખૂમાુંમ થમાું ને 
થાક્ાુંમ ખયાું. ફહુ ભખૂ રાગી’તી. તે ફાકો દોડીને ગમાું ઘેય અને ફહુ થાક્ાું’તાું તે ફાકો 
ઓટરે ફેઠાું, એ શતાું ચાય. ચાયેમ જણાને જયા લાયભાું આલી ગઈ ઊંઘ. ભાગળય ભહશનો ને 

અભાવની યાત. ડી બાયે ટાઢ. 
ઊડી ગઈ ઊંઘ. આંખો ચોીને 
જોયુું તો વાભે શતી ળીતયી ! 
ળીતયીને શરેીલાય જોઈ તોમ 
ફાકોને ફીક ન રાગી, શોં ! 
ગરુાફી ફયપની ાુંખ. 
રીરાચટ્ટાક ફયપની વાડી ને 
ભાથે ફયપનાું ધોાું ફૂર. શવી-
શવીને શતે કયે. એના શાથભાું 
શતા ચાય રૂભાર. 

ળીતયીએ ફાકોને એભનાું નાભ છૂ્ાું. શલેુું ફાક કશ ે: ‘‘ભારુું નાભ તાો.’’ ફીજુ ું ફાક કશ ે
: ‘‘ભારુું નાભ ધભાર.’’ ત્રીજુ ું ફાક કશ ે: ‘‘ભારુું નાભ ભશયે’’ અને ચોથુું ફાક કશ ે:‘‘ભારુું નાભ 
કાદય.’’ 
યી કશ ે: ‘‘જુઓ ફાકો, તભને ચાયેમને એકેક જાદુઈ રૂભાર આુું છું. એને ગુચુ તભાયા 
દપતયભાું યાખી મકૂજો. આ રૂભારભાુંથી યોજ નલો રૂભાર ફશાય નીકળે – છેક ો ભહશનાની 
નૂભ સધુી.’’ 
ફાકો કશ ે: ‘‘એ નલા રૂભારનુું કયીએ શુું અભે ?’’ 
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ળીતયી કશ ે: ‘‘તભાયે એનો વાયો ઉમોગ કયલાનો. જો ખોટે કાભે એ લાયળો તો આ રૂભાર ણ 
થઈ જળે ગભુ ! જાદુઈ રૂભારની લાત કશતેાું નહશ કોઈને.’’ આભ કે’તીક ને ળીતયી તો વયકી ગઈ. 
‘યોજ યોજ ભતા આ નલા નલા રૂભારનુું કયવુું શુું ભાયે ?’ તાાએ તો ભગજની તાલણી કયી નાખી 
ણ સઝેૂ જ નહશ કુંઈ. છી તો એણે યોજ નલા રૂભારને તેરભાું ફોીને કયલા ભાુંડી તાણી. નલા 
રૂભારની કાકડી કયે. ભાથે મકેૂ છાણાું-રાકડાુંના કટકા. બેગાું થામ છોકયાું. તાે ને કયે લાતો. 
એકલાય તો તાો ગાભની ફશાય તાણી કયલા ફેઠો બાઈફુંધો બેગા. વભમ ફોયનો. લાતોના 
તોયભાું તાણુું થયુું ભોટુું. ાવેના ઝુંડાની લાડને રાગી આગ. થઈ ડી દોડધાભ. એક ભાજી 

શડપેટભાું આલી ગમાું તે ભાુંડ ફચમાું. આગ તો શોરલાઈ ગઈ ણ તાાને ફધાુંએ ખફૂ તતડાવ્મો. 
એ તો ખાધા લગય સઈૂ ગમો. વલાયે ઊઠીને દપતયભાું જોયુું તો યીનો આેરો રૂભાર ગભુ! 
‘યોજ યોજ ભતા આ નલા નલા રૂભારનુું કયવુું શુું ભાયે ?’ ધભારે તો ોતાના ભગજને ખફૂ 
ધભધભાવ્યુું ણ સઝેૂ જ નહશ કુંઈ. છી તો એણે રૂભારભાું રૂભાર ફાુંધીને ફનાવ્યુું દોયડુું. યોજ નલો 
રૂભાર ફુંધામ એટરે દોયડુું રાુંબુું થામ. દોયડુું રઈને ધભાર ગાભની ફશાય જામ. છોકયાું થામ બેગા. 
છી કડ ેએક ગધેડુું. ફાુંધે એના ગ. ગધેડાને ગે રૂભારનુું દોયડુું ફાુંધે. ધભાર ફેવે ગધેડા ય 
ને ફીજા દોયડુું ખેંચીને ગધેડાને ચરાલે. લાયાપયતી લાયો આલે. 
આભાું એકલાય ગધેડાને ાછે ગે ફાુંધેરો રૂભાર છૂટ્ો, ને ગધેડો લછૂટ્ો. ગધેડા ય ફેઠેરો 
ધભાર ઊતયતાુંમ ફીએ ને ફેવતાુંમ ફીએ. ગધેડાએ તો એક ભાજીની રાકડી બાુંગી નાખી. ભાણવો 
થમા બેગા. ગધેડાને ભાુંડ ઝાલ્મો. કાન કડીને ધભારને શઠેે ઉતામો. ઘેય ફધાએ ધભારને ધભામો. 
એ તો ખાધા લગય સઈૂ ગમો. વલાયે ઊઠીને દપતયભાું જોયુું તો યીનો આેરો રૂભાર ગભુ ! 
‘યોજ યોજ ભતા આ નલા નલા રૂભારનુું કયવુું શુું ભાયે ?’ ભશયેે ખફૂ શલચાય કયીને દોયડુું ફનાલલા 
ભાુંડ્ુું. યોજ નલો રૂભાર ફુંધામ એટરે દોયડુું રાુંબુું થામ. દોયડુું રઈને ભશયે ગાભની ફશાય ગમો. 
ગાભ ફશાય એક કલૂો. કલૂાભાું દોયડાનો એક છેડો નાખે ને ભાે. દોયડુું થામ ટૂુંકુું. દયયોજ એક-એક 
રૂભાર જોડતાું દોયડુું તો ઠીક-ઠીક રાુંબુું થઈ ગયુું. 
એક વાુંજે ભશયે ગમો કલેૂ. કલેૂ શતાું એક ભાજી. ભાજી કશ ે: ‘‘ગગા, ભાયી ગાગય બયી દે ને; ભાયી 
ાવે તો દોયડુુંમ નથી.’’ ભશયેે રૂભારના દોયડેથી ગાગય વીંચી. ભાજી થમાું યાજી. એ કશ ે: ‘‘ગગા, 
કારે ો ભહશનાની નૂભે લડરે આલજે ને જયા,’’ ભશયેે તો એ દોયડુું કલૂાને થાુંબરે ફાુંધતાુંક ને 
કહ્ુું : ‘‘જરૂય આલીળ.’’ 
ઘેય જઈને ભશયે જમમો. રેવન કયુું, છી સઈૂ ગમો. વલાયે ઊઠીને દપતયભાું જોયુું. રૂભાર તો એક 
જ – ણ કેલડો ભોટો રૂભાર ! 
‘યોજ યોજ ભતા આ નલા નલા રૂભારનુું કયવુું શુું ભાયે ?’ કાદય જભીન ય રૂભાર યાખીને શલચાય 
કયે. એણે તો રૂભારોને ાવે-ાવે ગોઠલીને યોજે-યોજ વીલલા ભાુંડયા. વીલતાું-વીલતાું રૂભારની તો 
વયવ ચાદય તૈમાય થઈ ગઈ. આભ, કાદયે ફનાલી ચાદય ! 
આ ચાદય ઓઢીને કાદય દૂધ રેલા ગમો. વાુંજનો વભમ. જોયુું તો એક ભાજી ટાઢે ઠયે. કાદયે તો 
ચાદય ઓઢાડી દીધી ભાજીને. ભાજી થમાું યાજી. એ કશ ે: ‘‘ગગા, કારે ો ભહશનાની નૂભે લડરે 
આલજે ને જયા.’’ કાદય કશ ે: ‘‘જરૂય આલીળ, ણ આ ચાદય શલે તભાયી.’’ 



ઘેય આલીને કાદય જમમો. રેવન કયુું, છી સઈૂ ગમો. વલાયે ઊઠીને દપતયભાું જોયુું તો રૂભાર એક 
જ – ણ કેલડો ભોટો રૂભાર ! 
આજે ોી નૂભ. લડરે ભશયે અને કાદય થઈ ગમા બેગા. લડરે ભાજી તો શતાું નહશ, શતી ેરી 
ળીતયી ! 
ળીતયીના ખોફાભાું શતાું આભાું ને અંજીય, ફોય ને ગાજય, ભોગયી ને ટભેટાું, તરના રાડલા ને 
ળેયડીની કાતી. યીએ ભશયે અને કાદયના રૂભારભાું ખોફો ખારી કમો. છી કશ ે: ‘‘શળમાે 
શળમાે તભને આ ફધુું ભળે. ખફૂ ખાજો ને ખલડાલજો. આ છે શળમાાનાું કલાન, ને હુ ું છું 
ળીતયી !’’ 
કાદય કશ ે: ‘‘તભે ળીતયી, ણ ેરાું ભાજી કોણ ?’’ 

ળીતયી શવીને કશ ે: ‘‘ભાજીનો લેળ રઈને હુ ું જ પયતી શતી. તાાએ ભને શડપેટે રીધી. ધભારે 
રાકડી બાુંગી. ભશયે, તેંમ ધભારની જેભ દોયડુું ફનાવ્યુું ણ ઉમોગ કેટરો જુદો ! કાદય, તેં 
ફનાલી ચાદય અને આી દીધી ફીજાને. ળાફાળ, આલજો પ્માયા કાદય – ભશયે, જભજો શળમાાનાું 
કલાન !’’ 
 

ઈશ્વય યભાય  

 


