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એક હતો તરવાડ�. એુ ંનામ હ�ુ ંદલો.  

દલા તરવાડ�ની વ�ુન ેર�ગણા ંબ�ુ ભાવે. એક �દવસ દલા તરવાડ�ની 

વ�ુએ દલા તરવાડ�ન ેક�ુ ં– તરવાડ� ર! તરવાડ� !  

 

તરવાડ� કહ! – #ુ ંકહો છો ભ%ાણી ?  

ભ%ાણી કહ! – ર�ગણા ંખાવાુ ંમન થ)ુ ંછે. ર�ગણા ંલાવોન,ે ર�ગણા ં? 

 

તરવાડ� કહ! – ઠ�ક.  

 

તરવાડ� તો પછ� હાથમા ંખોખર� લાકડ� લઈ ઠ.કૂ ઠ.કૂ ચા1યા. નદ�કાઠં! 

એક વાડ� હતી 3યા ંગયા; પણ વાડ� એ કોઈ ન હ� ુ.ં તરવાડ�એ િવચાર 

કય6 ક! હવે કર7ુ ં#ુ ં? વાડ�નો ધણી અહ� નથી અને ર�ગણા ંકોની પાસથેી 

લવેા ં?  

 

છેવટ! તરવાડ� કહ! – વાડ�નો ધણી નથી તો વાડ� તો છે ને ! ચાલો, 

વાડ�ને જ <છૂ�એ.  

દલો કહ! – વાડ� ર! બાઈ વાડ� !  

વાડ� ન બોલી એટલે પોત ેજ ક�ુ ં– #ુ ંકહો છો, દલા તરવાડ� ?  

 



 

 

દલો કહ! – ર�ગણા ંલઉ બે-ચાર ?  

ફર� વાડ� ન બોલી એટલે વાડ�ને બદલે દલો કહ! – લે ને દસ-બાર ! 

 

દલા તરવાડ�એ ર�ગણા ંલીધા ંઅને ઘરે જઈ તરવાડ� તથા ભ%ાણીએ 

ઓળો કર� ને ખાધો. ભ%ાણીન ેર�ગણાનંો Cવાદ લાDયો, એટલે તરવાડ� 

રોજ વાડ�એ આવે ન ેચોર� કર!.  

 

વાડ�મા ંર�ગણા ંઓછા થવા લાDયા.ંવાડ�ના ધણીએ િવચાર કય6 ક! જFર 

કોઈ ચોર હોવો જોઈએ; તેન ેપકડવો જોઈએ. એક સાGં વાડ�નો માHલક 

ઝાડ પાછળ સતંાઈન ેઊભો. થોડ� વારમા ંદલા તરવાડ� આKયા અને 

બો1યા - વાડ� ર! બાઈ વાડ� !  

 

વાડ�ન ેબદલે દલો કહ! - #ુ ંકહો છો, દલા તરવાડ� ?  

દલો કહ! – ર�ગણા લઉ બે-ચાર ?  

 

ફર� વાડ� ન બોલી.એટલે વાડ�ન ેબદલે દલો કહ! - લે ને દસ-બાર ! 

 

દલા તરવાડ� એ તો ફાટં બાધંીને ર�ગણા ંલીધા.ં અને Lયા ંચાલવા Mય 

છે 3યા ંતો વાડ�નો ધણી ઝાડ પાછળથી નીકNયો ન ેકહ! – ઊભા રહો, 

ડોસા ! ર�ગણા ંકોન ે<છૂ�ને લીધા ં?  

દલો કહ! – કોને <છૂ�ને ક!મ ? આ વાડ�ને <છૂ�ને લીધા.ં  

માHલક કહ! – પણ વાડ� કાઈં બોલે ?  



 

 

 

 

દલો કહ! – વાડ� નથી બોલતી પણ �ુ ંબો1યો O ંના ?  

 

માHલક ઘણો PCુસે થયો અને દલા તરવાડ�ને બાવડ! ઝાલી એક Qવૂા પાસે 

લઈ ગયો. દલા તરવાડ�ને ક!ડ! એક દોરRુ ંબાધંી તનેે Qૂવામા ંઉતાય6. 

પછ� માHલક Gુ ંનામ વશરામ Tવૂો હ� ુ ંતે બો1યો – Qવૂા ર! ભાઈ Qવૂા !  

 

Qવૂાને બદલે વશરામ કહ! – #ુ ંકહો છે વશરામ Tવૂા ?  

વશરામ કહ! – ડબકા ંખવરા7ુ ંબ-ેચાર ?  

 

Qવૂાને બદલે વશરામ બો1યો – ખવરાવ ને, ભાઈ ! દસ-બાર.  

 

દલા તરવાડ�ના નાકમા ંઅન ેમોમા ંપાણી પેસી ગ)ુ,ં તેથી દલો તરવાડ� 

બ�ુ કરગર�ન ેકહ!વા લાDયો - ભાઈસા'બ ! છોડ� દ!. હવે કોઈ �દવસ ચોર� 

નહ� કVંુ. આજ એક વાર Wવતો જવા દ!; તાર� ગાય O ં!  

 

પછ� વશરામ Tવૂાએ દલા તરવાડ�ને બહાર કાઢYા અન ેજવા દ�ધા. 

તરવાડ� ફર� વાર ચોર� કરવી Tલૂી ગયા ને ભ%ાણીનો ર�ગણાનંો Cવાદ 

Zકુાઈ ગયો. 


