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હાથી ન ેશેરડ� બુ ભાવે. એક �દવસ હાથી શેરડ�ના ખેતર� પહ�ચી ગયો. 

ખતેરનો મા!લક ઘસઘસાટ %ઘી ગયો હતો. હાથીએ પેટ ભર�ને શેરડ� 

ખાધી. હાથીએ હાથણી માટ� શેરડ�નો ભારો પોતાની પીઠ પર લીધો. 

 

)ૂરથી િશયાળે હાથીન ેઆવતો જોયો. તેની પાસનેો શેરડ�નો ભારો જોઈ 

િશયાળને પણ શરેડ� ખાવા0ુ ંમન થ2ુ.ં 

 

થોડ�વારમા ંહાથી િશયાળ પાસે આવી ગયો. િશયાળે દયામણો અવાજ 

કાઢ� ક5ુ,ં ‘અર� ઓ હાથીભાઈ, તમ ે9બૂ દયા: છો. મન ેથોડ� મદદ 

કરશો?’ 

 

હાથી કહ�, ‘બોલ, તાર� માર� શી મદદ જોઈએ છે?’ 

 

િશયાળ કહ�, ‘ુ ં9બૂ બીમાર >.ં મન ેતમાર� પીઠ પર બેસાડ� આગળના 

ર?તે ઉતાર� દ�જો.’ 

 

હાથી કહ�, ‘એમા ંશી મોટ� વાત છે. એક કરતા ંબે ભલા.’ કહ� િશયાળન ે

પોતાની પીઠ પર બેસાડ� દ�ધો. િશયાળ હાથી ઉપર બેસી શેરડ� ખાવા 



 

 

લાA2ુ.ં શરેડ�ના સાઠંા ખાલી થતા ગયા તમે િશયાળે ર?તામા ંઆવતા 

ઝાડની ડાળ�ઓ કાપતો ગયો. ને તને ેશેરડ�ના સાઠંાની જAયાએ Cકૂતો 

ગયો. િશયાળે ધરાઈન ેશેરડ� ખાધીને ક�ટલીય શેરડ� બગાડ�. 

 

િશયાળને તનેા રહ�ઠાણ પાસ ેઉતાર� હાથી પોતાના ઘેર ગયો. ન ેહાથણીને 

કહ�, ‘લ ેતારા માટ� શરેડ�ના સાઠંા લાDયો >.ં’ કહ� પોતાની પીઠ પરથી 

ભારો નીચ ેનાEયો. હાથણી કહ�, ‘આ શેરડ� ન�હ પણ બળતણ માટ�ના ં

સાઠં�કડા ંછે.’ હાથી કહ�, ‘ુ ંતો શરેડ� લાDયો >.ં પણ હા, આ પલેા FGુચા 

િશયાળ0ુ ંકામ છે. તે મન ેછેતર� ગયો છે.’ 

 

િશયાળને પાઠ ભણાવવા હાથીએ મધમાખીની રાણી પાસે જઈ બધી વાત 

કર�. મધમાખીની રાણીએ મધHડૂાઓની બધી માખીઓ એક મોટ� થલેીમા ં

ભર�. હાથીન ેઆપતા ંરાણી બોલી, ‘આ થેલી તમાર� પીઠ પર Cકૂજો, 

એટલે લાલI ુિશયાળ થેલી જોઈને લલચાશે.’ 

 

હાથીએ મધમાખીથી ભર�લી થલેી પીઠ પર Cકૂ�. તે િશયાળના રહ�ઠાણ 

પાસ ેપહ�Gયો. િશયાળ હાથીન ેઅન ેતેની પીઠ પરની થેલી જોઈન ે9શુ 

થઈ ગયો. પહ�લાની માફક જ ત ેફર� હાથીની પીઠ પર જઈ બેઠો. તેન ે

થ2ુ ંથલેીમા ંગોળ હશ.ે િશયાળે થલેીના મ�ની દોર� ખોલી ખાવા માટ� હાથ 

નાEયો. ઘણા લાબંા સમયથી Kદર Hરુાયલે મધમખીઓ Lવારાની Mમ 

થલેીમાથંી ઊડ�ને ડખં દ�વા લાગી. િશયાળે પીડાથી Oમૂો પાડ�, ‘હાથીભાઈ 

મન ેજલદ� નીચે ઉતારો, માર� Pલૂ થઈ ગઈ. હવે Qાર�ય પણ ચોર� ન�હ 



 

 

કRંુ.’ હાથી નીચે બઠેો એટલે િશયાળ પીઠ પરથી ઊતર� ગયો. 

 

હાથી કહ�, ‘ચાSયો T અહUથી. Qાર�ય પાછો આવીશ ન�હ.’ 

 

હાથીએ મધમાખીઓનો આભાર માVયો ન ેતે પોતાને ઘરે ગયો. 
 

 

 

 

 

 

 

 


