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એક �દરડ�ના નાના બ�ચાનં ેસાત � ૂછંડ� હતી.  

�દરડ� તે�ુ ંબ�ુ જતન કરતી હતી. એ સાત � ૂછં�ડયો �દર થોડો મોટો થયો 

એટલે તનેી માએ એન ેિનશાળે ભણવા મોક)યો.  

 

િનશાળમા ંછોકરાઓન ે�દરની સાત � ૂછંડ�ઓ જોઈને ર,જૂ થઈ. છોકરાઓ 

�દરને ખીજવવા લા.યા.  

�દર સાત � ૂછં�ડયો ! �દર સાત �છૂ�ડયો!  

 

છોકરાઓના મોઢ1 આ3ુ ંસાભંળ� �દર રડતો રડતો ઘરે આ5યો.  

 

�દરડ�એ �છૂ6ુ ં- બેટા રડ1 છે ક1મ ?  

�દર કહ1 - મા િનશાળમા ંમન ેછોકરાઓ સાત � ૂછં�ડયો કહ�ને ખીજવ ેછે. 

 

�દરડ� કહ1 - બેટા, એમા ંરડવા�ુ ંન હોય. : વાળંદ પાસ ે:. એક � ૂછંડ� કપાવી 

આવ. 

 

માની વાત સાભંળ�ને �દર વાળંદ પાસ ેએક � ૂછંડ� કપાવી આ5યો.  

�દર બી< �દવસે િનશાળે ગયો. છોકરાઓ બરાબર � ૂછંડ�ઓ ગણી પાછા 



 

 

ખીજવવા લા.યા. 

�દર છ � ૂછં�ડયો ! �દર છ � ૂછં�ડયો !  

 

�દર િનશાળમાથંી ભા.યો અન ેઘેર આવી માને કહ1 - મા મને તો હ?ુ છોકરાઓ 

�દર છ � ૂછં�ડયો કહ�ને ખીજવે છે. 

 

મા કહ1 - કાઈં વાધંો ન�હ. : એક � ૂછંડ� કપાવી આવ. �દર વળ� પાછો એક 

� ૂછંડ� કપાવી આ5યો.  

 

આમ �દર દરરોજ એક � ૂછંડ� કપાવ.ે એમ કરતા ં�દરન ેએક જ � ૂછંડ� રહ�. તો 

પણ િનશાળમા ંબધા ંછોકરાઓએ �દરન ેખીજ5યો. 

 

�દર એક � ૂછં�ડયો ! �દર એક � ૂછં�ડયો ! 

 

છોકરાઓથી કંટાળ�ને �દર1 ઘરે આવી માને �છૂAા િવના છે)લી � ૂછંડ� :ત ેજ 

કાપી નાખી. પછ� અર�સામા ંજો6ુ ંને બો)યો - હવે માર1 � ૂછંડ� જ નથી. એટલે 

છોકરાઓ મને ખીજવી ન�હ શક1. 

 

બી< �દવસે �દર િનશાળે ગયો. છોકરાઓન ેવધાર1 ગBમત પડ�. એ તો �દરન ે

ઘેર� વળ�ને ખીજવવા લા.યા.  

�દર બાડંો ! �દર બાડંો ! 

�દર ઘેર આવી માને ફ�રયાદ કર�.  



 

 

 

�દરડ� કહ1 - બેટા, તાર1 તાર� બધીજ � ૂછંડ�ઓ કપાવી નાખવાની જDર ન હતી. 

બધા ં�દરને એક �છૂડ� તો હોય જ.  

 

�દર રડતા રડતા બો)યો - મા, ગમે તેમ કર, માર1 માર� � ૂછંડ� પાછ� જોઈએ છે.  

 

મા િવચાર કર�ને કહ1 - : તાર� કપાયેલી � ૂછંડ� લઈ આવ તો.  

 

�દર1 દોડતા જઈને પોતાના ઓરડામાથંી � ૂછંડ� લઈ આવી માને આપી.  

 

માએ Eબૂ મહ1નત કર� �દરને તનેી કપાયલે � ૂછંડ� ફર� સરસ ર�તે લગાવી 

આપી અન ેકFુ ંક1 હવ ેપછ� છોકરાઓંને < બોલ3ુ ંહોય ત ેભલે બોલે પણ G ુ ં

તેના તરફ HબલIુલ Jયાન આપીશ ન�હ. 

 

�દરભાઈ તો પછ� રોજ િનશાળે જવા લા.યા અને ભણવામા ંJયાન આપવા 

લા.યા. છોકરાઓંએ થોડા �દવસ �દરને Hખ:વવાની કોિશશ કર� જોઈ પણ �દર1 

તો તમેના તરફ HબલIુલ Jયાન આK6ુ ંન�હ એટલે તેમણે પણ �દરન ેહ1રાન 

કરવા�ુ ંછોડ� દ�Lુ.ં �દરભાઈ તો Eબૂ ભણીન ેપહ1લા નબંર1 પાસ થઈ ગયા !  

 

 

 


