२.ऩाऩ दन्ु याम प्रळेऴ कोअहे
आदम आने त्याआ दोनारी ऩोरमेहेराय त्याहााँहाटी फोनाडऱी गोयऱी खफ
ू हारी ळाड़ीमाय खफ
ू
खस
ु आतें | त्या फेनह्या माने कादायफी पाड़के नाय ऩोळऱे आतें , ऩेन दन्ु याम कायज ऩाऩ
नाय आताां, याहाटी त्याहाऱ कायज श्राम ऱागी नाय रोयऱी आती त्ये एहे कोंयज ळाडीम
चाल्या कोअतें आतें आन ऩोरमेहेरा आरी गोठ कोअते आते |
ऩेन ळाडीमाय योक चाऱाखी हाऩ आतो | त्याये फायीऱ होदयाां, ‘’काय ऩोरमेहेराय खोराांज ई
आखयाां का ळाडीमाने कोअहाां फी जाडा पोंल नाय खायना?’’
फायीय जोळाफ दे नो, ‘’ऩोरमेहेराय आमहाऱ आखयाहाां का हारा आने खाराफ जाडा पोंला ससळाय
आमा कोअहा फी जाडा पोंल खाय सकतें हे य | ऩोरमेहेराय आखयाां जर तुमा तीां पोंल खाहा
या इही हुदां ु का आथ फी ऱाळहा, ते तुमा मोई जाहा |’’
हाऩाय फायीऱ जोळाफ दे नो, ‘’ई खोराां नाय हे य| तुमा नाय मोअहा | ऩोरमेहेर ई जाअहें का
जोळे तुमा ई पोंल खाहा, तुमा ऩोरमेहेरा रोके ओई जाहा आने जेहेकोय हाराां आने खाराफाऱ
तो होमजेहे तुमा फी होमजाां ऱागहा |फायीय दे खयाां का पोंल सुन्दर हे य आने ऐअनामाय फी
चळदार हे य | ती ओकऱीळाली फोनना इछा आती, याहाटी तीये काही पोंले ऱेदें आने त्याहाऱ
खाय ऱेदाां | ऩासे तीये ती दोनाराऱ फी दे ना, जो तीये आरी आतो, आन त्याये फी त्याऱ खाय
ऱेदाां |
अचानक, त्याहा डोला उगडी गोया, आन त्याहाऱ माऱम
ु जायाां का त्यें नागे हे य | आने
त्याहााँय त्याहाां सररराऱ डाकाांहाटी ऩाने जोड़ी-जोडीने त्याहाांय पाडकें फोनाडा कोसऴस कोअयी |
ऩासे आदम्याय आने त्याआ दोनाररय ळाडीमाने ऩोरमेहेरा चाऱना आळाज ळोनायें | त्यें फेनी
ऩोरमेहेराहीने दोफी गोयें | तोळे ऩोरमेहेर आदम्याऱ फोमब्लल्यों,’’ तम
ु ा केस हे य?’’ आदामाय
जोळाफ दे नो, ‘’माये तुमहाऱ ळाडीमाय चाऱताां ळोनायो, आन आांय गाफराय गोयऱों आतो,
काहाका आांय नागो आतो | याहाटी आांय दोफी गोयों |’’ तोळे ऩोरमेहेराय होदयाां, ‘’कांु य तुमहाऱ
आखयाां का तु नागो हे य? ज्या जाडा पोंल खाआहाटी माये तूऱ मोनाई कोअऱाां आताां, काय
तय
ु े त्या पोंल खादहााँ का? आदम्याय जोळाफ दे नो ,’’तम
ु हाय मान ई फाय दे नी, आने तीये
मान ई पोंल दे ना |’’ तोळे ऩोरमेहेराय फायीऱ होदयाां, ‘’तय
ु े ई काय कोअया ?’’ फायीय आखयाां
, ‘’हाऩाय मान दोगो दे नो |’’

ऩोरमेहेराय हाऩाऱ आखयाां, ‘’तूां श्रापऩत हे य |’’ तूां डेडी गोततकोय चाल्या कोअहे , आन जीळन
फोय काद ु चाटतो रोहे | तूां आने फाय योकायोका बफहरा आरी पळरुद कोअहा, आन तुमे ऩोहें
आने तीये ऩोहें फी योका बफहरा आरी पळरुद कोअरी | फायीां ळांऴ तोअ मुनका चें दी टाकी, आने
तूां त्याहाां खेटळीऱ चाळी ऱेहे |
ऩासे ऩोरमेहेराय फायीऱ आखयाां,’’ आांय तोअ जोनमो दे यना ऩीडाऱ खफ
ू ळोदाडी ददहीां | तोअ
ऱागणी तोअ दोनारा ऐसे रोंय, आन तो तोअ उऩे ओददकार कोअरी |
ऩोरमेहेराय आदम्याऱ आखयाां, ‘’ तुये तोअ दोनारी गोठ ळोनायो आन माां हुकुम नाय मान्यो|
आमी दोरती श्रापऩत हे य, आन तुमहाऱ त्यामाने धान्य खाांआहाटी कठोण मेहनात कोअराां ऩोडी
| ऩासे तुमा मोई जाहा, आन तुमे सरीर ऩासी कादळामाय समलाय जाय | आदामाय त्या
दोनारी नाळ हळा थोव्या, ज्या मतऱफ ओअहे दन्ु या आयहों काहाका ती फादी मानळजातत
आयहों आखळामाय यी आने ऩोरमेहेराय जोनाळोरहा चामडा कोय आदम आने हळाऱ डाक्यें |
तोळे ऩोरमेहेराय आखयाां ‘’माअहु हाराां आन खाराफ जाअना सऱदें आमे रोकाां ओई गोयऱाां हे य
का आमी त्याहाऱ कोळे फी जीळना जाडाहीने खायना ऩोरळाांगी नाय दे ळाम यी आने ऩोरमेहेराय
सुन्दर ळाडीमाने आदम आने हळाऱ फारे दोळाड़ी दे ना | ऩोरमेहेराय जीळना जाडा पोल
खाांआहीने कादाऱ फी रुकाां हाटी ळाडी फाअणाांही फोलसाऱी होरग्यादत
ु हाऱ थोव्या |
फायफऱ कहानी माय :उत्ऩत्त्त ३

