
બોાબાબા 

- યભણરાર વોની 

બોાબાબાને એક વાધ ુભી ગમા. બોાબાબાની વેલાથી પ્રવન્ન થઈ વાધએુ એભને એક લીંટી 
આી કહ્ુું : ‘લીંટી ભાયી ભા, લીંટી ભાયો ફા !’ કશી તભે લીંટીની ાવે જે ભાગળો તે ભળે. 
ફુંગરો ભાગો તો ફુંગરો, ને યાજાટ ભાગો તો યાજાટ ભળે. ણ લીંટી ાવે એક જ લખત 
ભાગી ળકાળે.’ 
બોાબાબાએ ઘેય આલી બોી ટરાણીને લીંટીની લાત કયી કહ્ુું : ‘શુું ભાગશુું લીંટી ાવે? ફુંગરો 
ભાગશુું?’ 

બોી ટરાણી કશ ે: ‘ફુંગરા કયતાું ફદદમો ભાગો તો કુંઈ કાભનુું ! એભ કયો, દળલીવ એકયનુું 
ખેતય ભાગી રોને !’ 
બોાબાબા કશ ે: ‘ખેતય તો આણે જયી લધાયે ભશનેત કયીશુું તો જાતે કભાઈ રેશુું ! લીંટી ાવે તો 
એવુું કુંઈ ભાગવુું જે ફીજી યીતે ભે તેવુું ન શોમ !’ 
બોીએ કાનની બટૂ કડી કહ્ુું : ‘લાત તો ખયી!લીંટી ાવે એક જ લખત ભાગલાનુું છે, તો યૂો 
વલચાય કયીને ભાગવુું. વાયા કાભભાું ઉતાલ નદશ વાયી !’ બોો બાબો ખળુ થઇ ફોરી ઉઠ્યા : ‘તુું 
કેવુું વયવ ફોરી! વાયા કાભભાું ઉતાલ નદશ વાયી! શાસ્તો, વાયા કાભભાું ઉતાલ નદશ વાયી !’ 
આભ લીંટીનો કળો ઉમોગ થમો નદશ, બાબાની આંગીએ જ એ યશી. 
એ લે ટેર-ટરાણીએ ખેતયભાું ખફૂ કાભ કર્ુું. ખેતયભાું વયવ ાક થમો, ને વાયી કભાણી થઇ. 
ફે ફદ નલા રીધા. 
બોી ટરાણી કશ ે: ‘આવુું આણી ભશનેતથી ભતુું શોમ છી લીંટીની ાવેથી ભાગીને રેલાભાું 
લીંટીનુું ભાન શુું?’ 

બાબાએ કહ્ુું : ‘અને આણુું મે ભાન શુું?’ 

ફીજે લે ણ તેભણે કેડ ફાુંધીને કાભ કર્ુું. વાયો ાક થમો. કભાણી ણ થઈ. લીવ એકયની નલી 
જભીન રેલાઈ. બાબા કશ ે: ‘બોી, જભીન ય કલૂો નથી, કલૂો ભાગશુું લીંટી ાવે?’ 

બોી ટરાણી કશ ે: ‘કલૂો તો જોજોને, આણી ભશનેતથી થઈ જળે. લીંટી ાવે તો કુંઈ એવુું 
ભાગવુું-શું,અત્માયે કુંઈ સઝૂત ુું નથી. તો ઉતાલ ળી છે? કહુું છું, વાયા કાભભાું ઉતાલ નદશ વાયી!’ 
ફીજે લે ખેતયભાું કલૂો ણ થઈ ગમો. ફદ ભાટે નલાું ઢાળમાુંમ થમાું. ટરાણી કશ ે: ‘જોર્ુું? 

આટલુું તો આણાું કાુંડા-ફાલડાુંના જોયે થર્ુું. લીંટી ાવે આવુું ભાગર્ુું શોત તો આણુું શુું ભાન 
યશતે?’ 



બાબાએ કહ્ુું : ‘ઘયનુું ભારણ 
તટૂી ગર્ુું છે, ભેડી વભયાલલી છે 
– એ ભાગશુું લીંટી ાવે?’ 

ટરાણી શવી ડી, કશ ે: 
‘ભાગલાની એલી ઉતાલ ળી 
છે? કહુું છું, વાયા કાભભાું ઉતાલ 
નદશ વાયી!’ 
ફીજાું ફે લષભાું તો ટેરે 
ભેડીફુંધ નવુું ભકાન ફનાવર્ુું. 
ભસ્ત ધોયી આવમા, દૂધાાું નલાું 
ઢોય આવમાું, નલાું ખાતયાણી 
આવમાું, નલાું ઓજાયો આવમાું ! 
દીકયા ભોટા થઈ શલે ખેતીના 

કાભભાું ભદદ કયતા શતા, તેથી બાબાને ઘણી યાશત થઈ શતી. 
આભ ફે દળકા લીતી ગમા. એક દદલવ બાબા કશ ે: ‘બોી, શલે લીંટીની ાવે કુંઈ ભાગી રઈએ તો 
વારુું  !’ 
ટરાણી કશ ે: ‘તો ભાગોને ! હુું ક્ાું ના કહુું છું !’ 
બાબો કશ ે: ‘શુું ભાગશુું? આણી ાવે શુું નથી? શ છે, ફદ છે, ખેતય છે, કલૂો છે, ાણી છે, કાભ 
કયે એલા દીકયા છે. શુું ભાગશુું, કશ ે!’ 
બોી ટરાણી કશ ે: ‘ભાગી ભાગીને આવુું ભાગવુું છે? આભાું જાદુથી ભાગલા જેવુું શુું છે? ભાગવુું તો 
કુંઈ એવુું ભાગવુું’- લી ગ ૂુંચલાઈ ગઈ. કશ ે: ‘કહુું છું, વાયા કાભભાું ઉતાલ નદશ વાયી !’ 
ટેરે કહ્ુું : ‘શાસ્તો ! શાસ્તો ! હુું ણ એ જ કહુું છું.’ 
આભ ફીજાું કેટરાક લયવ લીતી ગમાું. ટેર-ટરાણી શલે ઘયડાું થમાું. લી એક લાય જાદુઈ 
લીંટીની લાત નીકી. ટેર કશ ે: ‘બોી, આ લીંટીની ાવે શુું ભાગશુું?’ 

બોી ટરાણી કશ ે: ‘શલે આણને ળાની ખોટ છે તે? જેને ખોટ શોમ તે ભાગે! ભાયે તો કાુંઈ ભાગવુું 
નથી. લીંટી ાવે ભાગર્ુું શોત તો એ આત એના કયતાું ઘણુું લધાયે આણે આણી ભશનેતથી 
ેદા કર્ુું છે. લીંટીભાું જાદુ શળે તેના કયતાું આણાું કાુંડા-ફાલડાુંભાું લધાયે જાદુ છે એ તો આણે 
નજયે જોર્ુું !’ 
‘તો છી લીંટી ાવે ભાગવુું શુું?’ બાબાએ કહ્ુું. 
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બોી ટરાણીએ કહ્ુું : ‘ભને એક લાત સઝેૂ છે. આખી જજિંદગી આણે આણાું કાુંડાું-ફાલડાુંના 
જોય ય જીવમા છીએ ને ઉજાું યહ્ાું છીએ. એલાું ને એલાું ઉજાું યશીને આણે ભયીએ એવુું એની 
ાવે ભાગીએ. આલાની એનાભાું તાકાત શોમ તો એટલુું આે !’ 
ટેરને આ લાત ગભી ગઈ. એભણે લીંટીને શથેીભાું રઈ કહ્ુું : ‘લીંટી, ભાયી ભા, લીંટી ભાયા ફા, 

આ તો એટલુું આ કે અભાયાું કાુંડાું-ફાલડાુંના જોયે અભે જેલાું ઉજાું યશીને જીવમાું છીએ એલાું 
ઉજાું યશીને ળાુંવતથી ભયીએ !’ 
છી બાબો કશ ે: ‘શલે કાભ પતે્ત ! જભયાજાને કહુું છું કે ત ુું કાર આલતો શોમ તો આજે આલ અને 
આજ આલતો શોમ તો અફઘડી આલ! હુું તૈમાય છું !’ 
‘હુું નદશ, આણે !’ ટરાણીએ ટેરની ભરૂ સધુાયી. 
બાબાએ કહ્ુું : ‘શલે આ લીંટીનુું કાભ શુું છે? શલે એ જાદુઈ યશી નથી.’ 
‘દઈ દો કોઈ બ્રાહ્મણને ! યાજી થળે ને આળીલાષદ દેળે!’ બોી ટરાણીએ કહ્ુું. 
બોા બાબાએ લીંટી બ્રાહ્મણને દઈ દીધી. 
-‘ળચત્તયુંજન લાતાષલરી’ ભાુંથી  
 

  
 


