
બાઘો 

એક શતો છોકયો. એનાાં પઈફાએ એનુાં નાભ તો વયવ ભઝાનુાં બદુ્ધિધન યાખ્ુાં શત ુાં. ણ 
નાનણથી જ એનો સ્લબાલ ફહુ વલચિત્ર શતો. 
એક લાય બદુ્ધિધનને એની ભાએ દૂધની લાડકી બયી આી. અને એ કાંઈક કાભે ગઈ. એટરાભાાં એક 
કુયકુરય્ુાં આવ્ુાં. બદુ્ધિધનબાઈ તો એનો રૂડો રૂાો યાંગ જોઈ જ યહ્યા. 
કુયકુરય્ુાં તો  ૂાંછડી ટટાલી ગેર કયત ુાં કયત ુાં લાડકીભાાંથી દૂધ ીલા ભાાંડ્ુાં. 
બદુ્ધિધન તો ખળુ થઈને જોમા જ કયે. એટરાભાાં એની ભાની નજય ડી. એકદભ એ દોડતી આલી. 
“અયે, આ ગલરૂડ્ુાં દૂધ ી જામ છે તોમ બાન નથી? ાછો શવે છે શુાં ! વાલ ફાઘો છે ફાઘો !” 

એક લાય એના ભાભા એને 
રૂવમાની નલીનકોય નોટ આી 
ગમા. 
રૂવમાની નોટ રઈને એ યભતો 
શતો. એલાભાાં એક ફાલાજી 
„વીતાયાભ‟ કયતાાં આવમા. 
બદુ્ધિધને તો ફાલાજીને રૂવમાની 
નોટ આી દીધી. છી કાાંઈ 
વીતાયાભ ફાલાજી કાિા શતા કે 
ઊબા યશ ે? 

ભા રોટ રઈને ફાલાજીને આલા 
આલી; ણ ફાલાજી શોમ ળેના ? 

ઘયભાાં ફધાાંને ખફય ડી કે બદુ્ધિધને ફાલાજીને રૂવમાની નલી ને નલી નોટ આી દીધી. ફધાાંએ 
એક અલાજે કશી દીધુાં : વાલ ફાઘો છે ફાઘો ! 
છી તો ફધાાંએ એને ફાઘો જ કશલેા ભાાંડયો. એક લાય એને ઘેય ભશભેાન આવમા. એના ફાએુ 
એને ફે રૂવમા આીને કહ્ુાં : “જા, વયવ ભજાની કેયી રઈ આલ. દોડતો ાછો આલજે, શોં.” 

બદુ્ધિધનબાઈ તો ઊડયા કેયી રેલા. ઝટઝટ કેયીનુાં ોટલુાં ફાંધાવ્ુાં અને દોડતા દોડતા જ ઘેય 
આલતા શતા; ણ યસ્તાભાાં એક નાનકડી લાછયડી ભખૂથી ભયલા ડી શતી. આજુફાજુ છોકયાાંન ુાં 
ટોળાં બેગુાં થ્ુાં શત ુાં. બદુ્ધિધનબાઈ ણ જોલા ઊબા યહ્યા. 
એભણે ધીભે યશીને ોટલુાં છોડ્ુાં અને એક-ફે કેયી લાછયડીને ખલડાલી. લાછયડીભાાં જયાક જોભ 
આવ્ુાં. ફધા છોકયા ખળુ થઈ ગમા. 
ધીભે ધીભે બદુ્ધિધને તો ફધી કેયી લાછયડીને ખલડાલી દીધી. ભોડુાં થ્ુાં શત ુાં એટરે એના ફા ુ
ચિડામા શતા. બદુ્ધિધનને ખારી શાથે આલતો જોઈ એ તો ખફૂ ચખજામા. એભણે છૂ્ુાં : “કેભ આટલુાં 
ભોડુાં થ્ુાં ? કેયી ક્ાાં છે ?” 

બદુ્ધિધને ફધી લાત કશી એટરે એના ફાએુ તો એના કાન જ ખેંિલા ભાાંડયો અને ભશભેાનની 
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શાજયીભાાં જ કશી દીધુાં : “વાલ ફાઘો છે, ફાઘો.” ણ ભશભેાને ધીભે યશીને બદુ્ધિધનને ોતાના 
ખોાભાાં ફેવાડી એનો લાાંવો થાફડયો અને કહ્ુાં : “દીકયા, ફહુ વારુાં ક્ુું; ફહુ ણુ્મનુાં કાભ ક્ુું.” 

બદુ્ધિધનની વનળાભાાં એક રદલવ ઇન્વેક્ટય વનળા તાવલા આલલાના શતા. ગરુુજીએ ફધાને 
ઘેયથી વયવ લાતાા રખી આલલાનુાં કહ્ુાં શત ુાં. ખાનગીભાાં એભ ણ કશી દીધુાં, “તભને ના આલડ ેતો 
ફા-ફા ુકે ભોટાાં બાઈ-ફશને ાવે રખાલજો. ણ લાતાા વયવ શોલી જોઈએ.” 

ફીજે રદલવે ફધા છોકયા લાતાા રખી રાવમા. રખી તો શુાં રાલે ? રખાલી રાવમા. 
બદુ્ધિધનની લાતાા ખફૂ વયવ શતી. ગરુુજીએ એની શોવળમાયીનાાં ખફૂ લખાણ કમાું. ણ એની વાભે 
જોઈ યહ્યા. 
એટરાભાાં તો એ બાઈવાશફે ઊબા થઈ ગમા અને યડતાાં યડતાાં કશલેા રાગ્મા, “લાતાા ભેં રખી નથી. 
એભાાં ભાયી શોવળમાયી નથી; ભાયા ભોટા બાઈએ લાતાા રખાલી છે.” 

ગરુુજી આ લાત વાબીને શવી ડયા. “બરે ગભે તેણે લાતાા રખાલી, ણ તેં જાતે જ તાયા 
અક્ષયોભાાં રખી છે ને ? એટરે લાતાા તાયી જ કશલેામ. ણ જોજે, ઈન્વેક્ટય વાશફે આગ આલી 
ફાઘાઈ ન કયતો.” ફધા છોકયા શવી ડયા. 
ફીજે રદલવે ઇન્સ્ેકટય વાશફે આવમા. ગરુુજીએ લાતાાઓનુાં પ્રદળાન ગોઠવ્ુાં શત ુાં. ઇન્સ્ેકટય વાશફેે 
બદુ્ધિધનની લાતાા વાંદ કયી. 
ઇન્સ્ેકટયે બદુ્ધિધનને ાાંિ રૂવમા ઇનાભ આપ્ુાં. ફધા છોકયાએ તાીઓથી બાઇને લધાલી રીધા. 
ગરુુજી ણ ખળુ ખળુ થઇ ગમા. 
ણ બદુ્ધિધનને િેન ડ્ુાં નશીં. એ ફીતો ફીતો ઊબો થઇને ઇન્સ્ેકટય વાશફે ાવે ગમો. ગરુુજીને 
પા ડી. 
બદુ્ધિધને ગબયાતાાં ગબયાતાાં કહ્ુાં: “વાશફે, ભાયે ઇનાભ નથી જોઇત ુાં. લાતાા ભાયા ભોટા બાઇએ 
રખાલી છે.!” 

ગરુુજીને એલી ખીજ િડી ગઇ. ભનભાાં જ ફોરી ઊઠયા : “વાલ ફાઘો નીકળ્મો.” 

ઇન્સ્ેકટય વાશફેે એકદભ બદુ્ધિધનને ટેફર ાવે ઊબો કમો અને બાણ કયતાાં કહ્ુાં : “આલી વયવ 
લાતાાઓ છોકયાઓ રખી ન જ ળકે એ તો હુ ાં જાણતો જ શતો. ણ આ બદુ્ધિધને જ વાિી લાત કબરૂ 
કયી છે. લાતાા એણે ોતે રખી નથી એટરે હુ ાં એને આેલુાં ાાંિ રૂવમાનુાં ઇનાભ યદ કરુાં છાં.” 

ફધા છોકયા અને ગરુુજીના ભનભાાં થઇ ગ્ુાં કે આ તો વાલ ફાઘો નીકળ્મો. ઇનાભ ખો્ુાં અને 
આફરૂ ણ ખોઇ. 
એટરાભાાં ઇન્સ્ેકટય વાશફેે બાણ આગ િરાલતાાં કહ્ુાં: “આ છોકયાનુાં ાાંિ રૂવમાનુાં ઇનાભ યદ 
કરુાં છાં. ણ તે વાચુાં ફોલ્મો તેની કદય કયી દળ રૂવમા ઇનાભ તેને આુાં છાં.” 

ફધા એકદભ િભકી ગમા અને છી તાીઓના ગડગડાટથી એ “ફાઘાબાઈ” ને લધાલી રેલાભાાં 
આવમા. 
           મધસુદૂન પારેખ 

 


