
હ ું તો ગણેવજીનો ઉંદર  

 

આણે ળકંય બગલાનના ભદંદયે ઘણી લખત જઈએ છીએ, ળકંય બગલાને એક ગાભથી 
ફીજે ગાભ જવ  ંહોમ તો ળાના ય ફેસીને જામ ખફય છે ? ળકંય બગલાન ોદિમા ય ફેસે. ળકંય 
બગલાનના દીકયા ગણેળજી. ગણેળજીને એક ગાભથી ફીજે ગાભ જવ  ંહોમ તો ળાના ય ફેસીને 
જામ-જાણો છો? ગણેળજી ઉંદય ય ફેસે. આજે તભને ગણેળજીના ઉંદયની લાત સબંાવ .ં 

એકલાય ગણેળજીને ફહાયગાભ જલાન  ંથય .ં ઉંદયબાઈને ફોરાલીને કયી લાત કે આણે 
ફહાય ગાભ જવ  ંછે. ઉંદયબાઈ કહ:ે “ચારો ભહાયાજ, ફેસી જાઓ ભાયી ઉય. અફઘડી તભે કહો તે 
ગાભ હોંચાડી દઉં.” ગણેળજી તો ઉંદયબાઈ ય ફેિા.ં ઉંદયબાઈ ચ   ંચ   ંચ   ંચ   ંકયતા ંજામ ને આજ  
ફાજ  જોતા જામ. ઉંદયબાઈએ તો જયા લાયભા ંગણેળજીને ફીજે ગાભ હોંચાડી દીધા. 

ગણેળજીને એ ગાભે આખો દદલસ યોકાવ ’ંત  ંએટરે ઉંદયબાઈ કહ ે: “ભહાયાજ, હ  ં
આજ ફાજ ભા ંજયા પયી આવ .ં સાજંે ાછો આલી જઈળ. ભને પયલા જલાની યજા આો ને !” 

ગણેળજી કહ ે: “બરે, ખ ળીથી પયી આલો. સાથે આ થેરી રેતા જાઓ. એભા ંસાત રાડલા 
છે. તભને કાભ રાગળે.” રાડલાની થેરી ીિે મ  કીને ઉંદયબાઈ તો ઉડયા પયલા. ચ   ંચ   ંચ   ંચ   ં



કયતા જામ ને આજ ફાજ  જોતા જામ. યસ્તાભા ંકોઈ ઘય પ  છે : “કોણ છો તભે?” તો કહ ે: “હ  ંતો 
ગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ   ં... હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય !” 

ઉંદયબાઈ તો ગાભની ફહાય આલી ગમા. ાદયભા ંએભણે જોય  ંતો એક ગલ  દડય  ંભાથ  ં
હરાલી યડત   ંહત  .ં ગલ  દડય  ંએટરે ક તયાન  ંફચચ .ં ઉંદયબાઈએ એ ગલ  દડમાને પ  છ્  ં: 
“ગલ  દડમાબાઈ, કેભ યડો છો?” ગલ  દડય  ંકહ ે: “ભાયી ાસે એક ભીિી પ  યી હતી. એ રઈને હ  ંઅહીં 
નનયાતેં જભલા આવય .ં ભને ખફય નદહ ને કાગડાબાઈ ક્ાકંથી ટકી ને ભાયી ભીિી પ  યી રઈ ગમા 
!” 

ઉંદયબાઈ કહ ે: “જ ઓ ગલ  દડમાબાઈ, તભે યડળો તોમ તભાયી પ  યી તો ાછી નદહ જ ભે. 
રો, આ એક રાડલો તભને આપ ,ં રહયેથી જભો.” 

ગલ  દડમાબાઈ તો ખ ળખ ળ, એ કહ ે: “તભે કોણ છો? એ તો કહો.” એટરે ઉંદયબાઈ કહ ે: “હ  ં
તો ગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ  .ં... હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય!” ઉંદયબાઈ આગ ચાલ્મા. ચ   ંચ   ંચ   ં
કયતા જામ ને આજ ફાજ  જોતા જામ. યસ્તાભા ંકોઈ ખેતય પ  છે : “કોણ છો તભે ? તો કહ ે: “હ  ંતો 
ગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ  .ં.. હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય !” 

ઉંદયબાઈ તો હલે જગંર ાસે આલી ગમા. અહીં એભણે જોય  ંતો ઝાડ નીચે એક ફોતડ  ં
ઊભ  ંઊભ  ંયડત   ંહત  .ં ફોતડ  ંએટરે ઊંટન  ંફચચ .ં ફોતડાબાઈ તો ાછરા ગ છાડતા જામ ને 
યડતા જામ. ઉંદયબાઈએ ાસે જઈને પ  છ્  ં: “કેભ યડો છો, ફોતડાબાઈ?” ફોતડાબાઈ કહ ે: “હ  ં
આજે એકલ -ંએકલ  ંચયલા નીકળય  ંહત  .ં ચયતા-ંચયતા ંઆ ઝાડ ાસે જયા ઊંઘ આલી ગઈ. એટરી 
લાયભા ંતો કોઈ ભાયા આગરા ગ દોયડીથી ફાધંી ગય .ં હલે હ  ંચાલ  ંકેભ?” 

ઉંદયબાઈ તો એને ફાધેંલ  ંદોયડ  ંકાતયલા ભડંયા, તમા ંઝાડ ઉયથી અલાજ આવમો : કોણ 
છે? દોયડ  ંકાતયતા નદહ. ભેં ફાધંય  ંછે.” ઉંદયબાઈએ ઉય જોય  ંતો લાદંય ! એ કહ ે: “ભેં જયા ભજા 
કયલા ફોતડાના ગ ફાધંી દીધા છે. એ છોડળો નદહ. ભાયે હલે એની પ  છંડીની ભજા કયલી છે.” 
ઉંદયબાઈ કહ ે: “કોઈને હયેાન કયીને ભજા ન કયામ. હ  ંતો દોયડ  ંકાતયીળ, કાતયીળ ને કાતયીળ.” 

લાદંર ં કહ ે: “કોણ છો તભે ?” “હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ   ં...” આભ કહીને 
ઉંદયબાઈએ તો દોયડ  ંકાતયી નાખય .ં ફોતડાબાઈ યાજી થમા. ઉંદયબાઈએ એને ફે રાડલા આપ્મા. 
એટરે તો લી લધાયે યાજી થમા. રાડલા જોઈને ેરા લાદંયાના ભોંભા ંાણી આલી ગય .ં ણ 
ઉંદયબાઈએ એને કંઈ ન આપ્ય .ં જે ફીજાને જલે એને કોણ રાડ કયે? કોઈ ન કયે. લાદંર ં તો ભોં 
ચડાલીને ફેઠ ં યહ્  ંને ફોતડાબાઈ તો બયફોયે નાચતા-ક દતા ોતાની ભમ્ભી ાસે દોડી ગમા. 



ઉંદયબાઈ ાસે હલે રાડલા યહ્યા ચાય. એની થેરી રઈને એ આગ ચારલા ભાડંયા. ચ   ંચ   ં
ચ   ંચ   ંકયતા જામ અને આજ ફાજ  જોતા જામ. યસ્તાભા ંકોઈ ઝાડ પ  છે : “કોણ છો તભે?” તો કહ ે: 
“હ  ંગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ   ંચ   ં.... હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય! 

ઉંદયબાઈ તો હલે જગંરની લચચોલચ આલે ગમા. જોય  ંતો યસ્તાની લચભા ંએક ભદનનય  ં
ઊભ  ંઊભ  ંયડત   ંહત  .ં ભદનનય  ંએટરે હાથીન  ંફચચ .ં એને ઉંદયબાઈ પ  છ્  ં: “ભદનનમાબાઈ કેભ યડો 
છો?” ભદનનમાબાઈ ભાડં છાના યહીને કહ ે: “હ  ંખોલાઈ ગય  ંછ.ં ભમ્ભીને કહ્યા લગય એકલ -ં એકલ  ં
પયલા નીકળય  ંહત  .ં” ઉંદયબાઈ કહ ે; “તો હલે શ  ંકયળો?” 

ભદનનમાબાઈ કહ:ે “આ યસ્તો નદીએ જલાનો છે એની ભને ખફય છે. ભાયી ભમ્ભી સલાયે 
આ યસ્તે આલળે, આલળે ને આલળે.” 

ઉંદયબાઈ કહ:ે “તો સલાય સ ધી અહીં જ યહજેો. જગંરભા ંભમ્ભીને ળોધલા જળો તો અટલાઈ 
જળો. યાતે ફીક નદહ રાગે ને?” 

“ભને ફીક નથી રાગતી, ભ  ખ રાગે છે. હ  ંખારી ેટે યાત કેભ કાઢ ં? ભદનનમાબાઈએ આભ 
કહ્  ંએટરે ઉંદયબાઈ ોતાની ીિ યની થેરીભાથંી ભદનનમાબાઈને ત્રણ રાડલા આપ્મા. 
ભદનનમાબાઈએ એક છી એક રાડલા સ  ઢંભા ંરઈને ભોંભા ંધયાલી દીધા. છી કહ ે: “હોમ તો 
હજ  એક રાડલો આો ને !” 

ઉંદયબાઈએ છેલ્રો સાતભો રાડલો ભદનનમાબાઈને આી દીધો. ભદનનમાબાઈ તો ખ ળખ ળ. 
એ કહ ે: “કોણ છો તભે ? એ તો કહો.” અને જલાફ ભળમો : “હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ  .ં. હ  ં
તો ગણેળજીનો ઉંદય !” 

હલે તો સાજં થલા આલી. ગણેળજી ાસે ાછા હોંચી જલાનો સભમ થમો. ચારીચારીને 
થાકેરા ઉંદયબાઈને હલે તો કકડીને ભ  ખ રાગી હતી. રાડલા તો ખરાસ થઈ ગમા હતા. એક 
ગલ  દડમાને, ફે ફોતડાને અને ચાય ભદનનમાને આી દીધેરા. ઉંદયબાઈ એ ફધાની ભજા સબંાયતા 
જામ છે ને ચ   ંચ   ંચ   ંકયતા જામ છે. ઉંદયબાઈ જગંર ખેતય ને ાદય લટાલીને આલી ગમા ગાભભા ં
ગણેળજીની ાસે. 

ગણેળજી કહ ે: “ભજાભા ંને? ક્ા ંપયી આવમા ઉંદયબાઈ?” 

ઉંદયબાઈએ તો ધીભા અલાજે ફધી લાત કયી, એ લાત સાબંીને ગણેળજી તો ખ  ફ જ યાજી 
થમા. એભણે ઉંદયબાઈને ફીજા અગગમાય રાડલા આપ્મા. ઉંદયબાઈ તો એક રાડલો ખાઈને 



તાજાભાજા થઈ ગમા. એટરે એભણે ફાકીના દસ રાડલા ળેયીભા ંરઈ જઈને ભ  રંકાને લહેંચલા 
ભાડંયા.ં 

ભ  રકા ંહોંળેહોંળે રાડલો રેતા ંજામ, ને પ  છતા ંજામ : “કોણ છો તભે?” તો કહ ે: “હ  ંતો 
ગણેળજીનો ઉંદય ! ચ   ંચ   ંચ  .ં.. હ  ંતો ગણેળજીનો ઉંદય!” 
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