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  નાનો અભથો શષ. જતાાં-આલતાાં ાંખીઓ  જોલાની તેને ખફૂ ભજા ડે. તેભની 
નાની-નાની આંખો, સુાંદય ાાંખો અને ટહુકા વાાંબી તે ખળુ ખળુ થઈ જતો. ભોય જોલા ભે 
તો એ ગાાંડો ગાાંડો થઈ જતો.  
  એક દદલવ તે ભભયા ખાતો ઘયના આંગણાભાાં ફેઠો શતો. એલાભાાં ઠેકડા બયતાાં ચીં 
ચીં કયતાાં ચકરીફેન તેની ખફૂ જ નજીક આલીને ફેઠાાં. તેણે ધીભે યશીને થોડા ભભયા 
ચકરી આગ નાખ્મા. ચકરી તેની નાની નાની ચાાંચથી ચ ચ ભભયા ખાલા રાગી. શષ 
આનાંદવલબોય ફની ગમો. તે ચકરીને ધાયીધાયીને જોલા રાગ્મો. ભભયા ખાઈ ચકરી પયયય 
કયતી ઉડતી ગઈ.  
  શજી તમાાં ભભયા ડેરા જ શતા અને શે ણ નાખ્મા. કાફય કરફર કરફર કયતી 
ઝડબેય આલી અને ભભયા ખાલા રાગી. ઠેકડા બયતી કરફર કયતી અને ભભયા ખાતી 
કાફયને જોઈ શષના આનાંદભાાં લધાયો થમો. લાશ ! ચકરીફેન આવમાાં, કાફયફેનને 
ભોકલમાાં. શલે તો ફીજાાં ાંખી ણ... 
  એલાભાાં એક કબતૂય આલીને ફેઠુાં. તે નજીક આલતુાં ન શત ુાં. ફાજુલાાાં ફશને 
જુલાયના દાણા નાખતાાં અને કબતૂયનુાં ટોળાં આલીને ચણલા રાગત ુાં. શષ ઘણી લખત જોતો. 
ઘયભાાં જુલાય શતી જ. તે ઝટટ જઈને ખોફો બયીને જુલાયના દાણા રઈ આવમો અને 
આંગણાભાાં લેમાષ. જોતજોતાભાાં એક છી એક આલીને કબતૂયોનુાં ટોળાં ફની ગયુાં અને દાણા 
ચણલા રાગ્યુાં. 
  શષ યોજ આંગણાભાાં ભભયા નાાંખે, જુલાય નાાંખે. ચકરી, કબતૂય અને કાફય ચણલા 
આલે. ાાંખોનો પડપડાટ અને તેભની ફોરી આંગણાને બયી દે. ધીયે ધીયે ચકરી, કાફય 
અને કબતૂય શષનાાં વભત્રો ફની ગમાાં. એક દદલવ બરુબરુ ણ આવયુાં. ભધયુ અલાજે ગાલા 
રાગ્યુાં. છી તો ફીજાાં ાંખીઓ ણ આલલા રાગ્માાં. શષ આનાંદભાાં યશલેા લાગ્મો. 



  શે એક દદલવ ફધાાં ાંખીઓને કહ્ુાં, “તભે ભાયા વાચા વભત્રો છો. તભે યોજ આલો 
છો તે ભને ખફૂ ગભે છે. તભાયા ભાટે ચણ વાથે ાણીની ણ વમલસ્થા કયી છે. ” શે 
ભાટીના લાવણભાાં ચોખ્ખુાં ાણી ણ બયી દીધુાં.  
   ાંખીઓ થેંક ય.ુ.. થેંક ય.ુ.. કશતેાાં શષની નજીક આવમાાં. દાણા ખાલા રાગ્માાં. અને 
લાતો કયલા રાગ્માાં. ચકરીએ ધીભે યશીને કહ્ુાં. “ શષબાઈ આલતીકારથી ોટ ણ 
આલલાનો છે. તભાયે રીરાાં રીરાાં તાજાાં ભયચાાં તેભના ભાટે રાલલાાં ડળે. ” “બરે બરે એ 
ણ થઈ જળે.” કશી શષ શવી ડયો. ફધાાં ાંખીઓએ દાણા ખાધા, ભભયા ખાધા અને ાણી 
ીધુાં. છી શષનો આબાય ભાની પયય પયય કયતાાં ઊડી ગમાાં.  
  યોજ યોજ નલાાં નલાાં ાંખીઓ આલલા રાગ્માાં. શષનાાં ભાતાવતા ણ શષનો 
ાંખીપે્રભ જોઈ આનાંદભાાં આલી ગમાાં. એલાભાાં ોટ આવમો. રીરો રીરો ોટ, રાર 
ચાાંચ અને કાંઠે કાો કાાંઠરો. શષ ધાયીધાયીને જોલા રાગ્મો. તેને તાજાાં તાજાાં રીરા ભયચાાં 
ખાલા આપમાાં.  
  ોટે ધયાઈને રીરાાં ભયચાાં ખાધાાં. એક દદલવ ભોય અને ઢેર ણ આલી ચડયાાં. 
શે તો આનાંદભાાં આલીને ઝૂભી ઊઠયો. 
   શષના આંગણાભાાં યોજ વલાયે ાંખીઓનો ભેો બયાલા રાગ્મો. જાતજાતનાાં ાંખીઓ 
દાણા-ચણે, ાણી ીએ અને કરયલ કયી મકેૂ. ધીયે ધીયે આ લાત શષની ળાાના 
વલદ્યાથીઓ અને તેના વભત્રોએ જાણી.  
  ફીજે દદલવે ળાાના વલદ્યાથીઓ, વળક્ષકો અને શષના વભત્રો જોલા ભાટે આવમા. શષ 
ાંખીઓ લચ્ચે ઘેયામેરો શતો. તે ાંખીઓને દાણા નાખતો શતો. ાંખીઓ ચણતાાં શતાાં. 
આંગણાભાાં કરયલ અને ાંખીઓનો પપડાટ પેરાઈ ગમો શતો. ભોય અને ઢેર ણ આવમાાં 
શતાાં. શે ફધાાંને પ્રણાભ કમાષ. ાંખીઓની ઓખ કયાલી. તેના વળક્ષકો, વભત્રો અને ળાાના 
વલદ્યાથીઓ ણ આનાંદભાાં આલી ગમા.  
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