
ભોળા પડંયાના હાલ 

 
એક જોવી ષતા. એમન ું નામ ષત  ું ભોલા ુંડયા. શૌ કોઈ એમને ઓલખે. ઘોડી ર બેશીને 
એ ગામેગામ જોવ જોળા નીકલી ડે. આંગલીના ળેઢા ગણી જોવ ણ એળા જ એ કે બધ ું જ 
કષી નાખે. 
 ભોલા ુંડયાની ઘોડી ટીલ ડી કહ્યાગરી ષતી. એના કાલમાું ટીલ ું ષત  ું, એટે એમણે 
એન ું નામ ટીલ ડી ાડેલ ું. દોડળામાું એ કેળી શરશ ષતી ? ણ ુંડયા ગામ ખેંચે કે તરત 
એ થુંભી જતી, અને એ ઊભી ષોય તયાું  ુંડયા ‘ષો’  કષ ેતો એ દોડળા માુંડતી. એળી દોડ,ે 
એળી દોડ.ે... 
 આજે ુંડયા બીજે ગામ જતા ષતા. એક જમીનદારને તયાું દીકરો જન્મેો , એના જોવ 
જોળા જતા ષતા. રસ્તે જતાું એમણે એક આંબાન ું ઝાડ જોય ું. એને થય ું, ‘ાળ, થોડી કેરીઓ 
ઉતારી ઉં. જમીનદારને આીશ ું.” 
 

 ણ કેરીઓ જરા ળધારે ઊંચે ષતી. ઝાડની આશાશ કાુંટાલી ળાડ ષતી; એટે 
ઉર ચડાય એમ ન ષત  ું.  ભોલા ુંડયાને એકાએક ઉાય સઝૂયો, ‘ાળને મારી ટીલ ડીની 
ીઠ ર જ ઊભો રહ ું. એ તો ઘણી ડાષી અને કહ્યાગરી છે.’ 
 

 આમ વળચાર કરી ુંડયા ટીલ ડીની ીઠ ર ઊભા થયા. ટીલ ડી ણ ડાષી બનીને 
ઊભી રષી ુંડયાએ એક મોટી ડાલ કડીને નીચી નમાળી અને ોતાના ખભા રનો ઝોલો 
કેરીઓથી ભરી દીધો. 



 એ એમ ઊભા ષતા તયાું જ એમને વળચાર આવ્યો, ‘ળાષ, મારી ટીલ ડી કેળી ડાષી છે ! 
નથી એ ષાતી કે નથી એ ચાતી. ણ રસ્તે જનાર કોઈ જો ‘ષો’ બોે તો ! તો  તો 
મારા ઠાઠાું જ રુંગાઈ જાય ! છી મને ઘેર કોણ ષોંચાડે ?’ 

 ુંડયા વળચાર તો મનમાું જ કરતા ષતા. તયાું એમનાથી મોઢેથી બોાઈ ગય ું, ‘ષોં’ 
બશ, એ અળાજ શાુંભલતાું ળેંત જ ટીલ ડી નાઠી. ષાથમાું ડાલ ષતી, એટે ભોલા ુંડયા 
જરા ળાર ટીંગાઈ રહ્યા. છી તરત જ એક ઝોો ખાઈને નીચેની કાુંટાલી ળાડમાું ડયા. 
 

 એમના આખા રીરે કાુંટા ભોંકાઈ ગયા. છી કેમે કરીને એ કાુંટાલી ળાડમાુંથી 
બષાર નીકળ્યા. ષળે જ એમને શમજાય ું કે મનમાું આળે તે બોી નખાય નષીં. ‘ના 
બોલ્યામાું નળગ ણ’ એ ળાતની એમને ળાડમાું ડયા છી જ ાકી શમજ ડી ગઈ. 
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