
ઉંદય લગાડે ઢોર 

 
 એક હતા ઉંદયબાઈ. ફીજાના દુ:ખે દુ:ખી અને ફીજાના સખેુ સખુી, યોકાયી. 
સ્લબાલે આનદંી. ઉંદયબાઈને ઢોર લગાડલાનો ળોખ. 
 એક દદલસની લાત છે. ઉંદયબાઈ એક ડોળીભાની ઝૂંડીએ જઈ હંચ્મા. ડોળીભા 
યોટરો ઘડલા ભાટે ચરૂાભા ંગ નાખંી સગાલલાની તૈમાયી કયતા ંહતા.ં આ જોઈ 
ઉંદયબાઈ ફોલ્મા,ં “ડોળીભા શુ ંકયી યહ્યા ંછો ! ગ ફી જળે. 
 “શુ ંકરંુ બાઈ, ચરૂો ચેતાલલો છે. રાકડા ંનથી. ભાયાથી હલે ચરાત ુ ંનથી કે 
જગંરભા ંજઈ રાકડા ંલીણી રાવુ.ં” 
 “થોડી યાહ જુઓ, હું રાકડા ંલીણી રાલી આપુ ંછંુ.” 
 આભ કહી ઉંદયે રાકડા ંલીણી ડોળીભાને આપ્મા.ં ડોળીએ ચરૂો સગાલી યોટરા 
ઘડી ચરૂાની ફેડ ય મકૂમા ંહતા.ં યોટરા જોઈ ઉંદય નાચલા-કદૂલા રાગ્મો. 
 “ઉંદયબાઈ, તભે કેભ નાચો-ગાઓ છો ?” 
 “ડોળીભા, તભે ઘડેરા તાજા તાજા યોટરાભાથંી એક યોટરો ભને આો...!” 
 “રે, દીકયા, એક યોટરો ત ુ ંખા, રાકડા ંત ુ ંજ લીણી રાવ્મો હતો.” 
 ઉંદય યોટરો રઈ આગ લધ્મો. થોડે દૂય ગમો હળે. એક કંુબાય-કંુબાયણ નનંબાડે 
ભાટરા ંકલતા ંહતા.ં ફાજુભા ંએક નાનો છોકયો ભખૂ્મો થમો હતો. ઝટ દઈને ઉંદયે તો 
ડોળીનો આેરો યોટરો છોકયાને આી દીધો. યોટરો ભતા ંછોકયો ખળુ થમો. કંુબાય-



કંુબાયણ ણ યાજીના યેડ થઈ ગમા.ં ત્રણને યાજી થમેરા ંજોઈ ઉંદયબાઈ ગીત ગાલા 
રાગ્મા.ં 
 “યસ્તે જતા ંડોળીભા ભળ્મા,ં 
  જોઈતા રાકડા ંલીણી આપ્મા.ં 
  ડોળીએ ભને યોટરો આપ્મો.  

  યોટરો ભં તભને આપ્મો.  

  કંુબાય-કંુબાયણ ભને શુ ંઆળો ? ” 
  કંુબાય-કંુબાયણે ઉંદયને એક ભાટલુ ંઆપ્યુ.ં ભાટલુ ંરઈ ઉંદયબાઈ આગ ગમા ન 
ગમા ત્મા ંએક બયલાડ ખાણીમાભા ંલરોણુ ંકયતો હતો, આ જોઈ ઉંદયબાઈ આશ્ચમયભા ંડી 
ગમા.ં બયલાડબાઈ ખાણીમાભા ંતો લરોણુ ંતો થત ુ ંહળે ! 
 “ભાયી ાસે ક્યા ંભાટલુ ંછે, ઉંદયબાઈ !  એટરે ખાણીમાભા ંલરોણુ ંકરંુ છંુ. થોડા દદલસ 
આભ જ ચારળે.” 
 

“રો... આ ભાટલુ.ં.. કયો લરોણુ.ં..” 
બયલાડે ભાટરાભા ંલરોણુ ંકયી તાજુ ંઘી ઉતાયુ.ં તાજુ ંઘી જોઈ બયલાડ ખળુ થમો. 
ઉંદયબાઈ ણ ગીત ગાલા રાગ્મા,ં 
  યસ્તો જતા ંડોળીભા ભળ્મા,  

 જોઈતા રાકડા ંલીણી આપ્મા,ં  

  ડોળીએ ભને, યોટરો આપ્મો. 
  યોટરો ભં કંુબાયને આપ્મો.  

કંુબાયે ભને ભાટલુ ંઆપ્યુ.ં 
 ભાટલુ ંભં તભને આપ્યુ.ં 
  બયલાડ બયલાડ ભને શુ ંઆળો ? 
  બયલાડે ખળુ થઈ ઉંદયબાઈને એક બંસ આી. આગ ચારતા ંચારતા ંલચ્ચે 
નળકાય કયલા આલેરા યાજાના તબં ુાસે જઈ હંચ્મા. ત્મા ંજઈને જુએ છે કે યાજાનો કંુલય 
જભતો હતો. જભણભા ંલખુ્ખો બાત હતો. દૂધ હત ુ ંનહં. 
  “હ ેયાજન ્કંુલય લખુ્ખો બાત કેભ ખામ છે !” 
  “જગંરભા ંદૂધ ક્યાથંી રાલવુ ં! નળકાયભા ંતો જે ભે તે જભી રેલાનુ.ં” 
  “યાજન ્! ભાયી ાસે બંસ છે. તેને દોહી ભગંાલી કંુલયને દૂધ આો.” 
  નોકય ાસે બંસ દોહી ભગંાલી દૂધ કંુલયને આપ્યુ.ં તે ણ યાજીનો યેડ થઈ ગમો. 
યાજા ણ ખળુ, ઉંદય ણ ખળુ થતો ગાલા ભાડંયો. 
  યસ્તે જતા ંડોળીભા ભળ્મા.ં 
   જોઈતા ંરાકડા ંલીણી આપ્મા.ં  



ડોળીએ ભને યોટરો આપ્મો. 
  યોટરો ભં કંુબાયને આપ્મો. 
  કંુબાયે ભને ભાટલુ ંઆપ્યુ.ં 
  ભાટલુ ંભં બયલાડને આપ્યુ.ં 
  બયલાડે ભને બંસ આી. 
  બંસ ભં તભને આી. 
  ફોરો યાજન,્ ભને શુ ંઆળો ? 
  યાજાએ ઉંદયબાઈને એક દાસી કન્મા આી. ફને્ન લાતો કયતા ંકયતા ંઆગ જતા ં
હતા.ં ત્મા ંએક ડફગય ઘટંી દતો હતો. યસેલે યેફઝેફ હતો. દતા ંપાલત ુ ંન હત ુ.ં આ 
દ્રશ્મ જોઈને ઉંદયબાઈને દમા આલી પછૂયુ.ં „હ ેડફગયબાઈ તભે કેભ દો છો. ! ઘયલાી 
ક્યા ંછે ?” 
  ડફગય નનસાસો નાખતા ંફોલ્મો, “મજુ ગયીફને કોણ કન્મા આે !” 
  “ડફગયબાઈ તભાયે નનયાળ થલાની જરૂય નથી. યાજાએ ભને બંસના ફદરાભા ંકન્મા 
આી છે. એ યાજી હોમ તો તભને આપુ.ં દાસી કન્મા ળયભાતા ંનીચુ ંજોઈ ઘયભા ંચારી 
ગઈ. ડફગય તો ખળુ ખળુ થઈ ગમો. ઉંદયબાઈ ાછા ગાલા રાગ્મા. 
  યસ્તે જતા ંડોળીભા  ભળ્મા.ં 
  જોઈતા ંરાકડા ંલીણી આપ્મા.ં 
  ડોળીએ ભને યોટરો આપ્મો. 
  યોટરો ભં કંુબાયને આપ્મો.  

કંુબાયે ભને ભાટલુ ંઆપ્યુ.ં 
ભાટલુ ંભં બયલાડને આપ્યુ.ં 
બયલાડે ભને બંસ આી.  
બંસ ભં યાજાને આી. 

  યાજાએ ભને કન્મા આી. 
  કન્મા ભં તભને આી. 
  ડફગયબાઈ, ભને ઢોર આળો ? ” 
  ઢોરને ફદરે કન્મા ભતા ંડફગયે ખળુ થતા ંએક નવુ ંફનાલેલુ ંઢોર ઉંદયબાઈને 
આપ્યુ.ં 
 ઉંદયબાઈ ઢોર લગાડતા જામ ને ગાતા જામ : છોકયા ંબેગા ંકયતા ંજામ. 

 

                                                   
- યળીદ મનુળી 

(જાદુઈ લાસંી) 


