
                      [૬] ઉડાઉ બેટટ 

એક માણસ ને બ� સટ�રા હેતા . હેને મહટ નાન� બાપ ને ક�દ� , ‘હ� બા, મમલકત મનટ ઝ� 
ભાગ મારટ વ�હ વ�યટ મ ને આલ દટ .’હેન� હેનને પ!તાન� મમલકત વાટ દ�દ� .
વદાર દાડા ને જા હેતા નાનટ સટ�રટ બદ!સ ભેગ!� કરનેે બ�જ� દ�સ જતટય&, અને વેહા� 
ખરાબ કામ મ પ!�તાન� મમલકત મટાડ દ�દ� .
ઝર વ�યટ બદ!સ ખરસ કર ેસ!કટ, ત� હેના દ�શ મ મટ�ટટ કાળ પડયટ, અને વ�યટ ગર�બ 
થાએ જટ .
એ�તર� હાર�  વ�યટ હેના દ�શ ન રવેા વાળ મ ન એક ને તા� જએ� પડયટ .હેન� પ!�તાન ખ�તર 
મ હ! વટર સારવા હાર�  મ!કલયટ .
અને સટ�રટ સાહતટ હેતટ ક�  હ�ન� હ� �ગ થ� ઝેને હ! વટર ખાત હેત,પ!�તાન!� પ�ટ ભર� ; અને 
હેને ક!ઈ કઈસ ને આલત!� હેત!� .
ઝર વ�યટ પ!�ત� મવસારવા લાગયટ તર કેવા લાગયટ, ‘મારા બા ના કેતરા મજ! રને ખાવા 
કરત વદાર ર� ટટ મળ�  હ�, અને હ� �  આ� ભ�ખટ મર ેમરયટ હ� .
હ� �  હાવ!� ઉઠેને પ!�તાના બા કને જએ� અને હેન� કે ક�  બા,મેહ હરગ ના મવરદ અને તાર� 
નજર મ પાપ કરયટ હ� .
હાવ!� એ�ના લાએ�ક નહે રયટ ક�  તારટ બેટટ કેવાવ!�, મને પ!�તાના એક મજ! ર ને જમે રાખે લ�
.’
“તર વ�યટ ઉઠેને, પ!�તાના બા કને સાલયટ : વ�યટ હજ!  સ�ટ�સ હેતટ ક�  હેન� બાપે હેને 
ભાળેને માયા આવ�, અને દટડેને હેને ગળ�  લગાડયટ, અને ઘણ! બ!ખે દેદ! .
“બેટ� બાને કેદ� , ‘બા, મેહ હરગ ના મવરદ મ અને તાર� નજર મ પાપ કય& હ�; અને હાવ!�
એ�ના લાએ�ક નહે મરયટ ક�  તારટ બેટટ કેવાવ!� .’
પ!�ણ બાપે પ!�તાન નટકરને કેદ� , ‘ઝટ તાજ થ� તાજ મસસર કાડેને એ�ને પ�રાવટ, અને 
એ�ના હાત મ વ�ટ�, અને પટગમ મટજડ� પ�રાવટ ,
અને પાળેલટ વાસેડટ લાવેને મારટ એ�તર� આપ!� ખાજ� અને ખ!શ� મનાવજ� .
કેમક� મારટ ઇયટ બેટટ મર ેજટ હેતટ, ફેર જવતટ થાએ� જટ હ� : ખ!વાએ� જટ હેતટ, 
હાવ!� મળે જટ હ� .’ અને વ�યા ખ!શ� મનાવવા લાગયા .


