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એક બગલો નદ
 �કનાર� રહ�તો હતો.  

એક �દવસ એક િશયાળ નદ
મા ંપાણી પીવા આવી ચડ ુ.ં િશયાળ અને 

બગલા વ$ચે ઓળખાણ થઈ. વાતવાતમા ંબનં ેપાકા ભાઈ બધં થયા.ં 

 

િશયાળ મી+ું મી+ંુ બોલે પણ એની દાનત હતી ખોરા ટોપરા -વી. એક 

�દવસ િશયાળ કહ� - બગલાભાઈ ! તમ ેમારા દો0ત થયા. તમન ેખીર 

ભાવ ેછે ને ? કાલે 3ુ ંખીર બનાવી તમારા માટ� લેતો આવીશ. તમ ેપેટ 

ભર
 ત ેખાજો. બગલાએ ક5ુ ં- સા6ંુ. 

 

ચાલાક િશયાળ પહોળ
 તાસકમા ંખીર પીરસીન ેલઈ આ78ુ.ં િશયાળે 

બગલાને કાઠં� બોલા7યો. િશયાળ કહ� - લો બગલાભાઈ, તમ ેિનરાતંે ખીર 

ખાઓ. 3ુ ંતાસક પકડ
 રા;ુ ં< ં!  

 

બગલો ખીર ખાવા ગયો પણ તાસક હતી છ
છર
 ન ેબગલાની સીધી 

અણીદાર ચાચં એટલે એ ખીર ખાઈ શ=ો ન�હ. એ જોઈ િશયાળ મનમા ં

ને મનમા ંમલકા8ુ.ં 

 

બગલો મનમા ંસમસમી ગયો. એણે ક5ુ ં- વાહ, િશયાળભાઈ ! તમ ેમારા 

માટ� ક�ટલી સરસ ખીર બનાવી છે ! એની >ુગંધથી જ મા6ંુ પટે ભરાઈ 



 

 

ગ8ુ ંછે. હવે એમ કરો આવતી કાલે તમે માર� ?યા ંજમવા આવજો. 3ુ ં

તમારા માટ� તમન ેભાવતી બા>ુદં
 બનાવીને તૈયાર રાખીશ.  

 

જમવાAુ ંઆમBંણ મળતા ંિશયાળ રાC રાC થઈ ગ8ુ ંઅન ેપોતાના 

ભાગની તમે જ બગલાના ભાગની ખીર સફાચટ કર
 ગ8ુ.ં  

 

બી- �દવસે િશયાળ બગલાને ઘેર જમવા પહFચી ગ8ુ.ં બગલાએ સાકંડા 

મF વાળા બે GૂંIમા ંબા>ુદં
 ભર
 તયૈાર રાખી હતી.  

 

બગલો કહ� - તમને બા>ુદં
 ભાવે છે. એટલે મJ બા>ુદં
 બનાવી છે. લો 

િશયાળભાઈ ખાવ. આમ કહ
 બગલાએ િશયાળ પાસે Gૂંજો Kકૂયો. બીI 

GૂંIમાથંી બગલો બા>ુદં
 ખાવા માડંયો.  

 

િશયાળ બા>ુદં
 ખાવા ગ8ુ ંપરંL ુએAુ ંમF GૂંIમા ંપસેી જ ન શMુ.ં તે 

Gૂંજો હાથમા ંપકડ
 બગલાન ેબા>ુદં
 ખાતો જોઈ જ ર5ુ.ં બગલાની 8NુOત 

િશયાળ સમC ગ8ુ.ં એ નરમ અવા- બોP8ુ ં- બગલાભાઈ, તમાર
 

બા>ુદં
ની >વુાસથી જ મા6ંુ પટે ભરાઈ ગ8ુ,ં હF ! આમ કહ
 ઢ
લા મોઢ� 

એ જL ુ ંર5ુ.ં  

િશયાળને જLુ ંજોઈ બગલો મનમા ંકહ� - -વા સાથ ેતવેા થઈએ તો જ 

ગામ વ$ચે રહ�વાય, સમRયા ! 

 


