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એક નદ� કાઠં
 �ં�ડુા� ુ ંમો�ંુ ઝાડ હ�ુ.ં  

�ં�ડુાના ઝાડ પર દરરોજ એક વાદંરો �ં� ુખાવા આવતો. નદ�ના �ડા 

પાણીમા ંએક મોટો મગર રહ
તો હતો. વાદંરા અને મગરની ભાઈબધંી 

થઈ. વાદંરો રોજ રોજ મગરને પાકા ં�ં� ુખવરાવે.  

 

મગર એક વાર થોડા ં�ં� ુમગર� માટ
 લઈ ગયો. મગર�ને �ં� ુબ,ુ 

ભા-યા.ં મગર� �ં� ુખાતા ંખાતા ંમગરને કહ
 - રોજ આવા ંમીઠા ં�ં� ુ

ખાનારા વાદંરા�ુ ંકાળ0ુ ંક
1ુ ંમી2ું હશે ! તમ ેએને લઈ આવો તો ,ુ ંતે�ુ ં

કાળ0ુ ંખા5 !  

 

મગર કહ
 - ત ેહવે મારો ભાઈબધં થયો છે. ભાઈબધં સાથે મારાથી દગો 

ક
મ થાય ?  

 

મગર�એ 9દ કર� ક:ુ ં- જો તમે કાળ0ુ ંન;હ લાવી આપો તો ,ુ ંમારો 

9વ આપી દઈશ.  

ન<ટક
 મગર વાદંરાન ેમગર� પાસે લાવવા તૈયાર થયો. બી> ;દવસે 

મગર �ં�નુા ઝાડ નીચે આ-યો.  

એણે મીઠા ં�ં� ુખાધા ંપછ� મગર બો@યો - વાદંરાભાઈ, માર� મગર� 

તમને ઘરે જમવા માટ
 બોલાવ ેછે. માર� પીઠ પર બેસી �ઓ અને મારા 

મહ
માન થાઓ. 



 

 

 

વાહ ! ચાલો, તમારો આટલો Dમે છે તો…ના ક
મ પડાય ! એમ કહ
તો 

વાદંરો Fદૂ�ને મગરની પીઠ પર બેસી ગયો.  

 

મગર પાણીમા ંઆગળ સરકવા લાHયો. બનેં વાતોએ વળHયા. અડધે રIત ે

જ ભોળા મગર
 મગર�ના મનની વાત વાદંરાન ેકર� દ�ધી.  

 

મગરની વાત સાભંળ� વાદંરાના હોશ ઊડ� ગયા. થોડ� વાર
 IવIથ થતા ં

મગર�થી બચવાનો ઉપાય શોધી કાઢયો.  

 

વાદંરો કહ
 - મગરભાઈ ! તમ ેપણ ખરા ંછો ! તમાર
 આ વાત મને 

પહ
લથેી જ કહ
વી હતીને ! માMંુ કાળ0ુ ંતો ,ુ ંઝાડ પર Nકૂ�ને આ-યો O.ં 

ચાલો પાછા જઈ કાળ0ુ ંલઈ આવીએ !  

 

મગર વાદંરાની વાત સાચી માની પાછો ;કનારા તરફ વળ� ગયો. ;કનારો 

આવતા ંવાદંરો એક મોટો Fદૂકો માર� ઝાડ પર પહQચી ગયો. પછ� કહ
 - 

Nરૂખ મગર ! કાળ0ુ ંતે કંઈ ઝાડ પર Nકુા� ુ ંહશે ? � ુ ંતો દગાખોર છે ! 

ભાઈબધંને દગો દ
વા તૈયાર થયો ? � હવ ેકદ� આ �ં�ડુાના ઝાડ નીચે 

આવતો ન;હ. એમ કહ� વાદંરો Rયાથંી બી> જતો રSો. 

 


