
“ધોળું કબડૂ ું” 

 ર્ડા. યક્ષડફશને પ્ર. દલે 

 

  ‘‘શભડ ફડ, શભડ ફડ જરદી આલો, જ ઓ ફડયીભડુંથી આ કબડૂ ું ઘયભડું આલી અભડયડ કફડટ 
ઉય ફેઠ ું. એન ું ગીત ફનડલો.’’ ફે લાનડું ભૈત્રીફશનેે વડદ ડર્ીને ોતડનડ ઓયર્ડભડું તેનડું 
શભડફડને ફોરડવમડું. આ શભડફડ ભૈત્રીફશનેનડ પ્ડનડું પઈફડ શતડું. તે ફહ  ગીતો ફનડલતડું અને 
ગડતડું એટરે જમડયે એ ફે-ત્રણ દદલવ ભડટે ભૈત્રીફશનેને ઘયે આલે ત્મડયે ભૈત્રી ફશને વડુંબી 
વડુંબીને તેભની ડવેથી ગીતો ળીખી જતડું. જે કોઈ લડતથી ભૈત્રીફશને ખ ળ થતડું તેને વલળે ગીત 
ફનડલલડન ું કશતેડું અને શભડફડ ણ એલડું કે તયત ગીત ફનડલી ગડલડ ભુંર્તડ. એભ, આજે ણ 
ગડલડ ભડુંર્મડું. 
કોન ું ગીત ફનડલલડન ું ભૈત્રીફશનેે કહ્ ું’ત ું ? ‘‘શડ, કબ ર્ડન ું ગીત’’ તો શભડફડ ગીત ગડલડ ભડુંર્યડ :-  
આકડળે જે ઊર્ત ું’ત ું તે ફડયીએ આલી ફેઠ ું, 
ફડયીભડુંથી અંદય આલી કફડટ ઉય ફેઠ ું.  
કફડ ું ઘ ઘ્ઘ  ઘ,ૂ કબ ડ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ.ૂ 
ઉ..... ઉ..... ઉ..... ઉ..... 
ભયૂી એની ડુંખ અને ઉય છે કડડ ટ્ટડ. 
યડતી એની આંખ, ગડભડું યુંગોનડ છે છડુંટડ.  
કબડૂ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ,ૂ કબડૂ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ.ૂ 
આલ્રે ! ફધધડું ભદૂયમડું લચ્ચે એક ધોળય ું ધફ્પ !  
બયયય કયતડું ઊંર્મડું, જમડું ભેં તડી ડર્ી ટપ્. 
કબડૂ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ,ૂ કબડૂ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ.ૂ  
શજ  તો ગીત ગલડત  ું’ત ું ત્મડું ભૈત્રીએ પછૂય ું, ‘‘આ એક કબડૂ ું કેભ ધોળું શળે ?’’ શભડફડ કોઈ જલડફ 
ળોધે ત્મડું તો ભૈત્રીફશનેે ફીજો શલ્રો કમો, ‘‘આ એક કબડૂ ું ધોળું કેભ છે ?-એની લડતડા કયો.’’ 
અને શભડફડએ લડતડા ળરૂ કયી, ‘‘એવ ું છે ને કે આ ધોળું કબડૂ ું ણ શરેડું તો ભદૂયય ું જ શત  ું. તેની 
ભયૂી ડુંખ ઉય કડડ જ ટ્ટડ શતડ. અને ગડ ય યુંગોની છડુંટ શતી. ણ એકલડય ભકયવુંક્ડુંવતનો 
તશલેડય આવમો. તેભડું છોકયડુંઓ આકડળભડું શ ું ઊર્ડર્ે છે ? શડું, તુંગ ઉર્ડર્ે છે, તો તે દદલવે ણ 
છોકયડઓ કડચ ડમેરડ દોયડથી તુંગ ઉર્ડર્તડું શતડું, તેભડથી એક છોકયડનડ તુંગની દોયી 
આકડળભડું ઊર્તડ એક ભદૂયમડની ડુંખભડું બયડઈ ગઈ. અને ભદૂયય ું ળફચડર ું  ગર્થોળરય ું ખડઈને નીચે 
ર્્ ું. અને એની ડુંખ, ધડયદડય દોયને કડયણે કડઈ ગઈ. ળફચડર ું  ઘડમર થઈને નીચે ર્્ ું ર્્ ું 



યોલડ ભડુંર્્ ું. તેનો યર્લડનો અલડજ આ ધોડ કબતૂયબડઈ જે શરેડું ભયૂડ શતડને !- તેભણે વડુંબળ્મો. 
એટરે ત્મડું ગમડ. તેભને આ ડુંખ કડઢીને ઘડમર કબતૂયનડ ર્ખડભડું લગડી દીધી શલે ોતે થઈ 

ગય ું એક ડુંખ વલનડન ું શલે ફડકી યશરેી 
એક ડુંખથી તો કેલી યીતે ઉર્ડમ. ? એટરે 
એ તો ળફચડર ું  જભીન ઉય ફેઠ ું. શલે તો 
ભયલડની જ લખત શોમ.કડળમો કતૂયો 
આવમો. એ-એ-એ- કબરૂ્ડને ભોઢડભડું 
ઉડર્્ ું-ઉડર્્ ું. ણ નડ શો, એ ઉડર્ે તે 
શરેડું તો એક જાદ  થય ું આકડળભડુંથી એક 
યી આલી કતૂયડને શર્શર્ કયીને કડઢી 
મકૂ્ ું. અને કબરૂ્ડને શડથભડું રઈને ોતડની 
ધોી ધોી ઓઢણીથી લછૂ્ ું, ુંડળ્ય ું 
અને કબરૂ્ડનડ ડુંખભડું ફૂક ભડયી. એટરે 
જાદ  થય ું. શ ું થય ું શળે ? 

‘‘શડ, એને ડુંખ ઊગી ગઈ. કેટરડું જાદ  
થમડું ? ફે જાદ  થમડું. એક, યી આલી તે. 
ફીજ ું, કબનેૂ ડુંખ ઊગી ગઈ તે. ણ 
વડુંબો, એક ત્રીજ ુંમ જાદ ું થય ું. યી ફશને 

તો એવ ું શોમ ને કે એ જેને અર્ેને તેને મ એ ોતડની જેવ ું જ ઊજળું ઊજળું કયી દે. યી કોઈ દદલવ 
ખોટ ું ન ફોરે યી કોઈ દદલવ કોઈને શયેડન ન કયે. યી શુંભેળડ ફધડુંન  ું વડર ું  થડમ એભ ઈચ્છે તેથી 
જેજેફડડએ યીફશનેને લયદડન આપ્ય ું છે કે તભે જેને અર્ળો તે તભડયી જેવ ું ધોળું ધોળું થઈ જળે. 
જાઓ, યીફશને, ફધડુંને તભડયી જેલડું ઊજડું કયો. એટરે આ ભરૂ ું  કફડ ું ણ ધોળું ધોળું થઈ ગય ું. 
તેણે ેરડ ડુંખ કડમેરડ કબરૂ્ડને ોતડની ડુંખ આી દીધી ને ! આવ ું વડર ું  કડભ કયે તેને 

ફચડલલડ જેજેફડડ યીફશનેને ભોકરે છે. અને યીફશને જેને ફચડલે તેને ઊજળું ઊજળું ફનડલી 
દે છે.’’  
ફધડું ભદૂયમડું લચ્ચે એક ધોળય ું ધફ્પ !  
બયય કયતડું ઊર્યડું જમડું ભેં તડી ડર્ી ટપ્. કબડૂ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ ૂકબડૂ ું ઘ  ઘ્ઘ  ઘ.ૂ  
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