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એક હતો વા	ણયો. વા	ણયાને છ-સાત વરસનો એક છોકરો.  

 

છોકરો બ�ુ કાલો ને પડ�િૂછયો હતો. રોજ ત ેબાપની સાથ ે�ુકાન ે ય 

અને બાપને કાઈં$ુ ંકાઈં �છૂ%ા જ કર&. વા	ણયો એટલો બધો શાતં હતો ક& 

દ+કરાન ેરા, કરવા માટ& . �છેૂ તેનો જવાબ આ0યા કર&. કોઈ 1દવસ 

ઘે	લયાને ના3શુ કર& ન1હ. કોઈ 1દવસ પોત ે	ખ ઈ ન  ય. હમંશેા ં

ઘે	લયાભાઈ કહ& તેમ કર&. 

 

એક 1દવસ ઘ	ેલયો બાપની સાથ ે�ુકાને આ6યો અન ેલાડથી બાપનો 

ખોળો 3 ૂદંવા લા8યો ને . તે �છૂવા લા8યો. એટલામા,ં �ુકાનની સામે 

એક ઝાડ હ;ુ.ં તેના પર એક કાગડો આવીને બઠેો ને ‘કો-કો’ કરવા 

લા8યો. ઘ	ેલયાએ કાગડાને જોયો, એટલે તનેી તરફ Aગળ+ કર+ન ે

બાપને કBુ ં: ‘બાપા-કાગડો !’ બાપા કહ& : ‘હા, ભાઈ ! કાગડો.’ 

 

ફર+ વાર છોકર& બાપનો હાથ પકડ+ કBુ ં: ‘બાપા-કાગડો !’ બાપાએ એટલી 

જ ધીરજથી કBુ ં: ‘હા, ભાઈ ! કાગડો’. જવાબ આપીન ેબાપ �ુકાનના 

કામમા ંજરા રોકાયો, એટલે વળ+ છોકર& બાપનો ગોઠણ હલાવી કBુ ં: 

‘Eુઓ તો બાપા-કાગડો !’ 

 



 

 

બાપ ેધધંામાથંી Gયાન કાઢ+ ઘણી શાિંતથી કBુ ં: ‘હા, બટેા ! કાગડો.’  

 

છોકરાને આટલાથી સતંોષ થયો ન1હ. બાપ પાછો પોતાના કામમા ંરોકાયો, 

Jયા ંતનેી પાઘડ+ ખKચી વળ+ બોMયો : ‘બાપા-કાગડો !’  

 

બાપ ેજરા પણ 	ચડાયા િવના કBુ ં: ‘હા, ભાઈ ! કાગડો – હ.ં’ છોકરો તો 

વેન ેચડOો ને વળ+ બોMયો : ‘Eુઓ તો ખરા ! બાપા-કાગડો !’  

 

બાપ ેચોપડો લખતા ંલખતા ંછોકરા સામે જોઈને વળ+ કBુ ં: ‘હા હP, બેટા ! 

કાગડો. એ કાગડો છે હ.ં’ 

 

થોડ+ વાર Qધુી છોકરો કાગડા સામ ેજોઈ રRો, અને વળ+ Sરૂ+ આવી હોય 

તેમ બાપનો ખભો જોરથી હલાવીને બોMયો : ‘બાપા-કાગડો !’ 

 

બાપ ેજરા પણ TUુસે થયા િવના કBુ ં: ‘હા, ભાઈ ! કાગડો.’ આ ર+તે 

છોકરો તો વાર&વાર& બાપને ‘બાપા-કાગડો !’ ‘બાપા-કાગડો !’ એમ ચVધતો 

ગયો, ને બાપ ‘હા, ભાઈ, કાગડો’ ‘હા, ભાઈ, કાગડો !’ એમ બોલતો જ 

રRો. છેવટ& છોકરો થાWો અન ે‘બાપા-કાગડો’ બોલતો બધં પડOો.  

 

બાપ વા	ણયો હતો, શાણો હતો. છોકરો .મ .મ ‘બાપા-કાગડો !’ ‘બાપા-

કાગડો’ બોલતો ગયો તમે તેમ તે પોતાના ચોપડામા ં‘બાપા-કાગડો !’ ‘હા, 

ભાઈ ! કાગડો’ એ Xમાણે લખતો ગયો. છોકરો થાક+ ગયો Jયાર& બાપે 



 

 

ગણી જોYુ ંતો બરાબર એકસો વાર ‘બાપા-કાગડો’ ‘હા, ભાઈ ! કાગડો’ 

લખાયેZુ ંહ; ુ.ં ભિવ[યમા ંકોઈ 1દવસ આ ચોપડો કામ આવશ,ે એમ ધાર+ 

ડાRા વા	ણયાએ ચોપડાને સાચવીને Eૂના ંદફતરોમા ં\કુા6યો. 

 

આ વાતન ેઘણા ંવષ] વીતી ગયા.ં વા	ણયો છેક ઘરડો થઈ ગયો હતો; ને 

પલેો ઘ	ેલયો _ીશ વષ`નો Eુવાન થઈ ગયો હતો. ઘ	ેલયો તો હવે મોટો 

શેઠ બની રRો હતો અન ેવેપાર ધમધોકાર ચાલતો હતો. ‘ઘે	લયો’ સઘળે 

‘ઘલેાશા’ ‘ઘલેાશા’ થઈ પડOો હતો ને તે$ુ ંબધેય બ�ુ માન હ; ુ.ં પરં; ુ

ઘરડો વા	ણયો �ુ:ખી હતો.  

 

ઘલેાશા તેન ેબ�ુ �ુ:ખ આપતો હતો. બાપ બ�ુ કંટાaયો, એટલે ઘ	ેલયાને 

ક&વા લાડથી ઉછેય] હતો એ તેન ેયાદ આપવાનો તણેે િવચાર કય]. એક 

1દવસ ઘરડો વા	ણયો લાકડ+ને ટ&ક& ટ&ક& �ુકાને ગયો અને ઘલેાશાની 

ગાદ+એ ચડ+ને બેઠો. બાપને જોઈને દ+કરો 	ચડાયો ને મનમા ંબબડOો : 

‘આ ડોસો વળ+ અહV Wા ંઆ6યો ? નકામો ટકટકાટ કરશે અને મારો ,વ 

ખાશ ે!’ 

 

થોડ+ વારમા ંડોસાએ એક કાગડો જોઈ ટાઢ& પેટ& કBુ ં: ‘ભાઈ-કાગડો !’ 

 

ઘલેાશા તો ડોસાના Xdથી જ િવચારમા ંપડOા અન ે	ચડાઈને બોMયા : 

‘હા, બાપા ! કાગડો.’ 

 



 

 

ડોસાએ વળ+ કBુ ં: ‘ભાઈ-કાગડો’  

 

ઘલેાશાએ જરા વધાર& 	ચડાઈને અને કાઈંક િતરUકારથી જવાબ વાaયો : 

‘હા, બાપા ! કાગડો.’ 

 

ડોસાએ  eYુ ંક& દ+કરો 	ચડાય છે. પરં; ુતે દ+કરાની Aખ ઉઘાડવા જ 

આ6યો હતો, તેથી �રૂ&�રૂ+ શાિંત રાખી ફર+ બોMયો : ‘ભાઈ-કાગડો !’ 

 

ભાઈ તો હવ ેભfકૂ+ ઊઠયા : ‘હા, બાપા ! કાગડો. હા, એ કાગડો છે. એમા ં

વાર& વાર& ‘ભાઈ-કાગડો !’ ‘ભાઈ-કાગડો !’ એમ hુ ંબોMયા કરો છો ? મન ે

માiંુ કામ કરવા દો ને !’ કહ+ન ેઘેલાશા આjુ ંમP કર+ને પોતાને કામ ે

લા8યા. 

 

ઘરડો વા	ણયો કંઈ કાચો ન હતો. તેણે ઘેલાશાનો હાથ પકડ+, કાગડા તરફ 

Aગળ+ કર+ ઠડં& પેટ& કBુ ં: ‘ભાઈ-કાગડો !’ હવે ઘલેાશાનો િમ જ ગયો. 

તણેે િવચાYુk : ‘આ ડોસો જો ન ેનકામો ‘ભાઈ-કાગડો’ લ6યા કર& છે ! નથી 

કાઈં કામ ક& કાજ. નવરો પડOો એટલે નકામો લવારો !’ 

 

તેણે ડોસા સામ ેજોઈ કBુ ં: ‘બાપા ! ઘેર  ઓ. અહV તમાiંુ hુ ંકામ છે ? 

�ુકાને કામકાજમા ંનાહક શા માટ& ડબડબ કરો છો ?’ શાિંતથી જરા હસી, 

કાગડા સામી Aગળ+ કર+, ડોસો બોMયો : ‘પણ, ભાઈ-કાગડો !’ 

 



 

 

‘હા, બાપા ! કાગડો-કાગડો-કાગડો ! હવે ત ેક&ટલી વાર કાગડો ? કાગડામા ં

તે hુ ંછે તે ‘કાગડો’ ‘કાગડો’ કરો છો ?’ ડોસો ફર+ વાર Aગળ+ કર+ 

‘ભાઈ-કાગડો !’ એમ બોલે ત ેપહ&લા ંઘલેાશાએ વાણોતરને કાગડો ઉડાડ+ 

\કૂવા$ુ ંકBુ.ં કાગડાન ેઉડાડ+ \કુા6યો. પછ+ લખતો લખતો, પોતાના 

મનમા ંબળતો મોટ&થી બબડOો : ‘ખર&ખર, સાઠ& lmુn નાઠ+ તે બરાબર 

સાoુ ંછે. આ ડોસાની lmુn હવ ેછેક ગઈ છે.’ 

 

ડોસાની Aખે AQ ુઆ6યા.ં તણેે Eૂના વાણોતરને બોલાવીન ેપેલો Eૂનો 

ચોપડો કઢાવી ઘલેાશાના હાથમા ં‘બાપા-કાગડો !’ ‘હા, ભાઈ ! કાગડો’ 

લખેZુ ંપા$ુ ં\કૂYુ.ં ઘલેાશાને તેના બાળપણની સઘળ+ હક+કત વાણોતર& 

કહ+ સભંળાવી.  

 

ઘેલાશા તરત બpુ ંસમ, ગયો : દ+કરાએ બાપાની માફ+ માગી અન ેતે 

1દવસથી બાપની ખરા 1દલથી ચાકર+ કરવા લા8યો.  

 

 

 


