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ભનનુા ભશોલ્રાભા ંએક વયવ કતૂયી શતી. તેને કાભા ંવપેદ ટીરડી શોલાથી ફધા તેને 
„બગતડી‟ કશતેા. ફધાને બગતડી ફહુ લશારી. ખાવ તો ભનનુા ભશોલ્રાના ભન,ુ કન,ુ મનુ્નો, ચંા 
જેલા ંભરૂકાઓંને. 
બગતડીનેમ ફાકો ફહુ લશારા.ં „બગતડી...!‟ એલી બભૂ ડે એટરે ગભે તમાથંી આલીને શાજય થઇ 
જામ. શાથ-ગ ચાટલા ભડંી ડે. પ ૂછંડી ટટાલે અને ઉંલા ઉંલા અલાજ કયી ગેર કયે. 
ભશોલ્રાના ંફધા ંજ છોકયા,ં કંઇ ને કંઇ ખાલાનુ ંરાલી એને ખલયાલે. ભન ુયોટરા ય ઘી ચોડીને 
રાલે. મનુ્નો બાત રાલે. બગતડીને ફહુ ભજા ડે. ફીજંા કતૂયા ંતેને કનડે નફશ, તેનુ ંફધા જ ધ્માન 
યાખે. 
ભશોલ્રાના છોકયા ંબેગા ંભી યભે, એટરે બગતડી ણ શાજય થઈ જામ. ફધા ંટોે લી ફેવી જામ 
એટરે બગતડી ણ કોઈની ફાજુભા ંફેવી જામ. ફધા ંનાચે એટરે તે ણ ચાયે ગે નાચે. ફધા ં
લચચમાયી ાડે એટરે તે ણ ઉંલા ઉંલા કયીને આનદં પ્રદર્ળિત કયે. ફધા ંદોડે એટરે બગતડી ણ 
દોડતી આગ નીકી જામ. આભ બગતડીને વહુની બાઈફધંી. 
ર્ળમાો આવ્મો, કડકડતી ઠંડી ડલા રાગી. બગતડી શલે ર્લમાલા જેલી થઈ ગઈ. બગતડી 
ગલફૂડમાનેં જન્ભ આે તે શરેા ંકન-ુભનએુ તેને ભાટે સુદંય જગા ળોધી કાઢી શતી. એને ટાઢ ન 
લામ અને ફીજંા કતૂયા ંશયેાન ન કયે તેલી વગલડલાી તે જગા શતી. ફધા ંજ ફાકો, કુયકુફયમા ં
કેટરા ંઆલળે, તેનો અડવટ્ટો રગાલતા, ળયતો ભાયતા,ં કુયકુફયમા ંસુદંય શળે અને ોતે ણ એકાદ 
ાળે. એલી કલ્નાભા ંફદલવો ર્લતાલલા રાગમાં. યભતા ંયભતા ંઅતમાયથી ગલફૂડમાનંી લશેંચણી 
કયલા રાગમા! 

એક યાતે્ર બગતડીએ નક્કી કયેરી જગાએ સુદંય નાના,ં ોચા ંરૂ જેલા ંાચં કુયકુફયમાનેં જન્ભ 
આપ્મો. ફધા ંફાકો, એ જ ની યાશ જોતા ંશતા.ં યોજ વલાયે ઊઠીને બગતડીના યશઠેાણે જઈ 
જોઈ આલે, બગતડીએ ગલફૂડમા ંમકૂ્ા ંકે કેભ? 

આજે ણ ભન ુદાતણ ચાલતો ચાલતો જ તમા ંશોંચી ગમો. ગલફૂડમા ંઆલેરા ંજોઈ તે આનદં 
ામ્મો. એટરાભા ંકન ુણ આલી શોંચ્મો. મનુ્નો તો બગતડીને ખલયાલલા યોટરો ણ રેતો આવ્મો, 
ણ બગતડીએ ન ખાધો. વહુ ફાકો લગય આભતં્રણે આલી ચડ્ા.ં ફધા ંગલફૂડમા ંગણલા ંભડંી 
ડ્ા,ં ણ ભનએુ અટકાવ્મા.ં 
ભન ુફોલ્મો, “ગલફૂડમા ંગણી તો ઓછા ંથામ! ના ગણીએ ” ફધાનેં એ લાત માદ આલી. છી કોઈ 
ગલફૂડમા ંગણતુ ંનફશ. કોઈ પછેૂ તો કશ ેકે ઘણા ંગલફૂડમા ંછે. 



ભનએુ ઘેય જઈ તેની ફાને લાત કયી. ભનનુી ફાએ બગતડી ભાટે ળીયો ફનાવ્મો. ચંાની ફાએ ણ 
ફનાવ્મો. કન ુક્ાકંથી ફૂટેલુ ંભાટલુ ંરઈ આવ્મો તેભા ંનાખંી વહુ બગતડીને ળીયો ખલયાલલા રાગમા.ં 
થોડા ફદલવ બગતડીને યોજ ળીયો ભલા રાગમો. આથી તે ફીજુ ંકશુ ંખાતી નફશ. છોકયા ંબગતડી 
ાવે ફેવે તો ણ ના કયડે. ફા તો ધભકાલે કે ર્લમામેરી કતૂયી કયડે. ન જઈએ, છતા ંતેઓ જતા.ં  
થોડા ફદલવોભા ંકુયકુફયમાએં આંખો ખોરી. છી ફખોરની ફશાય ણ આલલા રાગમાં. એભાનંા ંફેને, 
ભા જેલી કાભા ંવપેદ ટીરડી શતી. ફે એકદભ કાા ંશતા,ં એક ચટાટાળં. 
વહુ ફાકો તડકે ખોાભા ંરઈ ફેવી જામ. તેભની વાથે ગેર કયે. યોજ નલા ંનલા ંનાભ ડે. ભા-
ફા રેવન કયલાનુ ંકશ,ે ણ ફાકોને ભન ન થામ. ગલફૂડમા ંયભાડલાભા ંતો તેભનુ ંયભલાનુમં 
ઓછં થઈ ગયુ!ં 

એક ફદલવ બગતડી ક્ાકં ફશાય જઈને આલી. ફધાએં જોયુ ંતો એના ગાભાથંી રોશી 
ટકત ુ ંશત ુ.ં ફધા ંટોે લી ઊબા યશી ગમા. તે દદકથી ઉંલા.. ઉંલા કયતી શતી. ફહુ લાગયુ ંશત ુ.ં ઘા 
ઊંડો રાગતો શતો. આ જોઈ ફધા ફાકો દુ:ખી થઈ ગમા.ં 
ભન:ુ “લફચાયીને કોણે ભાયી શળે?” 

ચંા: “આવુ ંતે ભયામ? જોને કેલો ઘા ડ્ો છે?” 

 

 

મનુ્નો: “ઊબા ંયશીશુ ંતો કંઈ નફશ લે, ચારો કંઈક દલા કયીએ.” 



ભન ુદોડતો ઘયે ગમો. ભનનુા કાકા ડૉક્ટયનુ ંબણતા શતા. ભન ુકાકાને યાણે શાથ ઝારીને તમા ંખેંચી 
રાવ્મો. કાકાએ બગતડીના ગા યનો ઘા જોમો. બગતડી તેભના ગ ચાટલા રાગી. કાકાએ ઘા 
ધોઈ, ાટો ફાધં્મો, ફાકો થોડા ંયાજી થમા ંખયા.ં 
શલે બગતડી ફહુ ફશાય જતી ન શતી. ફાકો ાવે આલી શરેાનંા જેલી ગમ્ભત કયતી ન શતી. 
પક્ત ઉંલા.. ઉંલા કયી દુ:ખ જ વ્મક્ત કયતી શતી. ફધા ંફાકો તેની ખફૂ જ વબંા રેતા.ં 
ણ ઘા બમકંય નીલડ્ો. તે ાક્ો. તેભા ંજીલડા ંડ્ા.ં તે ગધંાલા રાગમો. ભાખીઓ ફણફણલા 
રાગી. બગતડી ફદલવે ફદલવે દૂફી ડલા રાગી. વહુ ફાકો ફહુ લચિંતા કયલા રાગમા.ં શલે ભા-
ફા તેભને બગતડી ાવે જલા દેતા ંનશતા.ં ભરેૂચકેૂ જતા,ં ને ખફય ડતી તો ધભકાલતા,ં ણ 
ફાકો કોને કશલેામ? તેઓ ભાને ખયા?ં એ તો છાનાભંાના ંજઈ બગતડીની ખફય કાઢી આલતાં. 
ગલફૂડમા ંભોટા ંથઈ ગમા ંશતા.ં ફાકો છાળ ીલયાલીને તથા ઘીલાો યોટરો અને બાત એવુ ંએવુ ં
ખલયાલીને અરભસ્ત યાખતા ંશતા.ં બગતડી ન ધલયાલે તો ણ શલે ચારે એભ શત ુ.ં ફાકો આલી 
જાતે ફખોરભાથંી ગલફૂડમા ંરઈ જતા.ં બગતડી મ ૂગંી મ ૂગંી જોમા કયતી. 
ફાકો બગતડી ભાટે ખાલાનુ ંરાલતા,ં ણ બગતડીને દદક  ઘણુ ંઊડ્ુ ંશત ુ.ં તે ખાઈ ળકતી ન શતી. 
કેલ થોડી છાળ જ ી ળકતી શતી. ફાકો યોટરા ધયે તો ણ ચૂચા જોઈ યશતેી. આ જોઈ 
ફાકો ગાગંા ંથઈ જતા.ં  

એક વલાયે ફધાએં જોયુ ંતો બગતડી રાફંી થઈને ડી શતી. તેનાભા ંશારલા-ચારલાની 
ળક્ક્ત ન શતી. ગલફૂડમા ંતેની આવાવ ફેઠા ંશતા.ં ઉંલા ઉંલા કયી ધાલલા પ્રમતન કયતા ંશતાં, ણ 
ધાલણ આલતુ ંન શત ુ.ં ફાકો ગલફૂડમાનેં યભાડતા,ં આઘે રઈ જતા,ં ણ તેઓ દોડી દોડીને ભાની 
વોડભા ંજ બયાઈ જતા ંશતા.ં 
ભન:ુ “લફચાયી બગતડી શલે નફશ જીલે..!” 

કન:ુ “શરેા ંકેલી વયવ શતી, નફશ?” 

મનુ્નો: “જાણે કશતેી ન શોમ કે ભનેમ યભાડો!” 

ભન ુ; “ને શલે બગતડી જેલી ફીજી કતૂયી આણા ંલાવભા ંનફશ આલે.” 

ચંા: “બગતડી તો બગતડી જ છે!” 

ફધા ંફાકો ગગા ંથઈ ગમા.ં 
ફોયે જભલા ફેઠા,ં ણ કોઈને ખાલાનુ ંન બાવ્યુ.ં ભા-ફાે પછૂ્ુ,ં તમાયે દયેકે કહ્ુ ંકે બગતડી શલે 
જીલે તેભ નથી ને એટરે. તમાયે ભા-ફા ણ ફાકોની એક પ્રાણી પ્રતમેની આલી રાગણી જોઈ 
નલાઈ ામ્મા.ં કેલો ર્નદો પે્રભ! 
એ ફદલવે ળાાભા ંયજા શતી, એટરે ફધા ંજ ફાકો બગતડીની ચોભેય ફેવી યહ્ા.ં ખફૂ દુગંધ 
ભાયતી શતી તો ણ, ભા-ફા ધભકાલતા શતા તોમ જાણે કે ભયનાયને ભલા ંતેના ંવગાલશારા ંન 
આવ્મા ંશોમ તેભ! બગતડીની આંખો ફાકો ય ક્સ્થય શતી. જાણે કશતેી ન શોમ કે, “ભાયા ંઆ 
ફાકોને વાચલજો. શલે તો હું જાઉં છં.” 



છેલટે ઢતા શોયે રગબગ ચાય લાગે બગતડી ભયી ગઈ. વહુ ફાકો યાભ યાભ કયતા ંઊઠ્ા.ં 
ગાભનો વપાઈ કાભદાય ભડદંુ તાણી ગમો તમાયે ફધા ંજ ફાકો યડી ડ્ા!ં 
ફીજે ફદલવે ફધા ંફાકો બગતડીને માદ કયતા ંકયતા ંગલફૂડમાનેં યભાડલા રાગમા.ં ગલફૂડમા ંણ 
શજી ભાને માદ કયતા ંશતા.ં 
ગલફૂડમા ંાચં શતા.ં ત્રણ કતૂયા ંને ફે કતૂયીઓ. જે ફે ટીરાલાા ંશતા,ં તેભા ંએક કતૂયો અને ફીજી 
કતૂયી શતી. 
ભનએુ ટીરાલાા ગલફૂડમાભંાનંા એકનુ ંનાભ “બગત” ફીજીનુ ંનાભ “બગતડી” ાડ્ુ.ં ફધા ં
ફાકોને આ લાત કશી. ફધા ંફાકો નાની બગતડીને લગી ડ્ા.ં જાણે કે ેરી જ બગતડી ન 
આલી શોમ! 
વહુ એકી વાથે નાચતા ંકદૂતા ંગાલા રાગમા:ં 
”બગતડી આલી, બગતડી આલી! 
બગતનેમ એ રેતી આલી!” 

 

 

  
 

 


