
મોરભાઈની વારતા 

 

 
લાયતા યે લાયતા, ળૈરે વાશફે આલતા, 

નવ ું નવ ું રાલતા, છોકયા બણાલતા. 

એક છોકયો આવ્મો, ફીજાને વભજાવ્મો 

એભ કયતા ફોલ્મા, લાયતા યે લાયતા. 

ળૈરે વાશફે મ ુંજામા, મ વીફતભાું પવામા, 

અંતે કમો વલચાય, લાતાાનો સ્લીકાય. 

ખફૂ ગળું ખુંખેય ું, ફોરલાન ું ચાલ ું કય ું. 

  

  ‘લાતાા વાુંબલી છે?’ વળક્ષકે કહ્ ું. ‘શા..શા..શા..’ છોકયાઓએ જલાફ લાળ્મો. આભ થોડીલાય 
વલાર જલાફ થમાું. નાની કે ભોટી ? ભોટી..ભોટી.. ભોટી..ના નાની..નાની..નાની..જાડી કે ાતી ? 



જાડી..જાડી..જાડી..ાતી.. ાતી..ાતી જ કયો વાશફે. રાર કે ીી ? 
રાર..રાર..ીી..ીી..જ ુંગરની કે ગાભની? જ ુંગરની જલાદો. ના વાશફે, જ ુંગરની તો યોજ 
વાુંબી છે. આજે તો ગાભની જ લાતાા કયો.  

  વળક્ષક ટટ્ટાય થમા અને ફોલ્મા, ‘શું, શલે ફયાફય તૈમાય થમા છો ને ?’ છોકયાઓ ફોલ્મા, 
‘શાું, શલે કશો.’ ...તો વાુંબો : એક ભોય શતો. ફોયનો વભમ શતો. તે બય ઉંઘભાું સતૂો શતો...... 
છી ? સતૂો જ શતો.છી ? અલ્માું, ઉઠે ત્માયે લાતાા આગ ચારેને ? ‘વાશફે કશોને લી ?’ 
છોકયાઓ ફોલ્માું. ‘આજે ફાકો તભે જ કશો કે છી શ ું થય ું શળે ?’ વળક્ષકે કહ્ ું. જ દા જ દા ક્રવભક 
જલાફો આલલા રાગમાું. 

  લાતાા આભ આગ ચારે છે .....છી તો ભોય ઉઠયો. તેને ખફૂ ભખૂ રાગી શતી. તેથી 
ખોયાકની ળોધભાું વનકળ્મો. ખફૂ દૂય દૂય ચાલ્મો. યસ્તાભાું તેની નજય એક ખેતય ય ડી. ત્માું 
ખફૂ જ અનાજ ાક્ ું શત  ું. ભોય તે તયપ ગમો. ખેતયભાું ઘણા ુંખીઓ ચણતાું શતા. ખેડતેૂ લાલેરો 
ાક ઘણો વાયો થમો શતો. ભોયબાઈને ણ ચણલાની રારચ જાગી. લી થય ું ધણી લગયના 
ખેતયભાું ચણવ ું કેભ ? તેના ભનભાું વલચાય આવ્મો કે, ‘જેભ હ ું ભખૂ્મો છું તેભ ખેડતૂ ણ ભખૂ્મો નશી 
શોમ ? તેના ફાકોને ખાલા નશીં જોમ ? તેણે આટ આટરી ભશનેત કયીને ાકની વુંબા રીધી 
છે. ભાટે પછૂમા લગય ભાયાથી ન રેલામ. તે તો ચોયી કશલેામ.’ ભોયે આ લાત ફીજા ુંખીઓને 
કશીને ચેતવ્માું, યુંત   કોઈએ ભોયની લાત ન ભાની. ઉલ્ટાના ભોયને મ યખન ું બફર દ આીને શવી 
ડમા. 

 ભોય તો ગમો તે ખેડતૂના ઘયે. ફાયણ ું ખખડાવ્ય ું એટરે ખેડતૂત્નીએ ફાયણ ું ખોલ્ય ું. ભોયને 
જોઈને તેઓ નલાઈ ાભી ગમા. ભોયે ોતાન ું આલલાન ું કાયણ જણાવ્ય ું તેણે કહ્ ું કે, ‘ભને ખફૂ 
ભખૂ રાગી છે. ભાયાથી તભાયી ભશનેતના પ પછૂમા લગય કેભ ખલામ ? તેથી તભાયા  ખેતયભાું 
ચણલાની યજા રેલા આવ્મો છું.’ 

 આ વાુંબીને ખેડ તને દમા આલી. તેઓને થય ું કે, ફીજા ક્ષીઓ પછૂમા લગય ઘણ ું 
ન  કળાન કયે છે. જ્માયે ભોય પછૂલા આવ્મો છે. તેથી તે બરો કશલેામ. આજ તો ોતાની વાથે ઘયે 
જ જભાડમો. તેના આ વલલેકના લખાણ કમાું. આ પ્રવુંગે ખેડતૂને વલચાય કયતો કયી દીધો. થોડીલાય 
છી ોતાનો વુંકલ્ જાશયે કમો કે, ‘હ ું  ુંખીઓ ભાટે ચબ તયો અને ાણીન ું યફ ફુંધાલીળ.’ ભોય 
આ જાશયેાત વાુંબીને આનુંદભાું નાચલા રાગમો. ખેડતૂનો આબાય ભાની ુંખીઓને આનુંદના 
વભાચાય આલા દોડી ગમો. 



 ખેડતેૂ ગાભભાું વબા બયીને ગાભરોકોને વભજાવ્મા અને પાો ભેવ્મો. વૌ કાભે રાગી 
ગમા. થોડા દદલવોભાું સ ુંદય ભજાનો ચબતૂયો અને ાણીની યફ ફની ગઈ. તેભાું અનાજ અને 
ાણી વનમવભત બયાઈ તેની વ્મલસ્થા કયલાભાું આલી વૌ ુંખીઓ વનબામ થઈને ભખૂ-તયવ 
વુંતોલા રાગમા. દાણા ચણતા જામ અને ગાભરોકોને મ ૂુંગા આવળ આતા જામ છે. ખેતયભાું 
અનાજ ફગડત ું ફુંધ થય ું અને ગાભભાું સ ખળાુંતી લધી. 

 આ ફધાનો મળ ભોયબાઈને જામ છે. ભાટે તેની માદગીયી રૂે ચબતૂયા ઉય તેની મવૂતિ 
કોતયાલલાભાું આલી. આજે ણ ગાભે ગાભ ચબતૂયા ઉય ભોયની મવૂતિ મકૂલાભાું આલે છે. જોય ુંને 
ફારદોસ્તો, ભોયની સ ુંદયતા અને ળાણણ કેલા શતા. તેથી તો તે ‘યાષ્ટ્રીમ ક્ષી’ છે. 

 

ળૈરે જે. કારદયમા ‘દોસ્ત’ 

 


