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સંપાદકનું વનિેદન

આપણે બાળપણમાં ઘણી વારાતાઓ સાંભળી હરી જ ેહવેની પેઢીમાં વવસરાઈ ગઈ 
છ.ે શક્ય છ ેકે આપણા મમમી,પપપાએ પણ એમના વડીલો પાસેથી આ વારાતાઓ સાંભળી 
હશે.આવી કેટલીક વારાતાઓ અહીં આપું છુ.ં 

આ વારાતાઓનો  અંગ્ેજી અનુવાદ પણ આપ્યો છ.ે વારાતામાં  આવરા કેટલાક  
ગુજરારી શબદોનો  અંગ્ેજી અથતા (અંગ્ેજી ઉચ્ાર સાથે) પણ આપ્યો છ.ે અંગ્ેજી શીખી 
રહેલા બાળકોને આ ઉપ્યોગી  થશે.

Stories are given with English Translations and Words Meanings so 
children Not Knowing Gujarati can also Enjoy and perhaps also Learn 
some Gujarati Words.

- રુષાર જ. અંજારર્યા (Tushar J. Anjaria)
47/4, L.Colony, Nr. Polytechnic, Ahmedabad 380015, Gujarat, India

Mobile: 98251 59024, Email: advait_sys@hotmail.com

ગુજરારી બાળ વારાતાઓ/બાળ કાવ્યો વાં્વા, બાળકને ગુજરાર પરર્્ય કરાવવા જુઓ

બલોગ: http://gujarativaraso.blogspot.in

અપતાણ: 

જમેની પાસેથી આ વારાતાઓ સાંભળી છ ેએ પૂ.મમમી,પપપા અને સવતા વડીલોને.

મૂલ્ય: 

બાળકનો આનંદ...
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બાપા કાગડો... હા બેટા કાગડો

એક ગામમાં એક વેપારીની કરર્યાણાની નાની દુકાન હરી. આ વેપારી આખો 
રદવસ દુકાનમાં બેસી ્ીજ વસરુ વેં્ે. વેપારનો રહસાબ એક ્ોપડામાં લખે.

આ વેપારીનો દીકરો નાનો હરો ત્યારે દુકાને આવીને રમે. દુકાનની સામે ઝાડ પર 
કાગડો બેસીને કા..કા ક્યાતા કરરો. નાનો બાળક એના બાપને કહ્ા કરે: “બાપા જુઓ આ 
કાગડો..” વેપારી ્ોપડામાં માથું નાખી કામ કરરા જા્ય અને દીકરાને જવાબ આપરા 
જા્ય:”હા બેટા કાગડો..”. આવું વારંવાર થા્ય એમાં વેપારી ભૂલથી ્ોપડામાં લખી નાખે: 
“બાપા જુઓ આ કાગડો..હા બેટા કાગડો”

વષષો પછી વેપારી ઘરડો થઇ ગ્યો અને એનો દીકરો ્યુવાન થઇ ગ્યો એટલે 
દીકરાએ દુકાન સંભાળી લીધી. ઘરડો બાપ કોઈ કોઈ વાર દુકાને આવીને બેસે અને 
દીકરા સાથે વાર કરવા લાગે. દીકરાને કામમાં ખલેલ પડ ેએટલે એ બાપને ધમકાવે 
અને મુંગા બેસી રહેવા કહે. ઘણી વાર રો બાપનું અપમાન પણ કરીલે. એક વાર ઘરડા 
વેપારીએ દુઃખી થઈને દીકરાને કાંઇક સમજાવવા વવ્ા્યુું. એણે વષષો જુના રહસાબના 
્ોપડાઓ દીકરા પાસે મૂકી દીધા.

દીકરાએ આ ્ોપડાઓ જો્યા રો એમાં વાંચ્યું: “બાપા જુઓ આ કાગડો..હા બેટા 
કાગડો”. દીકરાને એના બાળપણની વાર ્યાદ આવી ગઈ કે પોરે સરર રમર ક્યાતા કરરો 
અને આવું બોલ્યા કરરો ત્યારે એના બાપ જરા્યે અકળા્યા વગર એને જવાબ આપ્યા 
કરરા એમાં જ એનાથી ભૂલમાં આવું લખાઈ ગ્યું હરું. દીકરાને ખુબ જ પસરાવો થ્યો કે 
એના બાપે જરા્યે અકળા્યા વગર એને આવા લાડ લડાવ્યા હરા જ્યારે પોરે રો ઘરડા 
થઇ ગ્યેલા બાપનું અપમાન કરે છ ેઅને એને વાર જ નથી કરવા દેરો. ત્યાર પછી દીકરો 
બાપનું ક્યારે્ય અપમાન ન કરરો અને એની સાથે વારો કરીને એને આનંદમાં રાખરો.



ઘરડા મા-બાપનું ક્યારે્ય અપમાન ન કરવું. એમણે આપણે નાના હરા ત્યારે 
આપણી બધી જ ધમાલ-મસરી સહન કરીને આપણને ખુશ રાખ્યા હરા રો જ્યારે 
આપણે મોટા થઇ જઈએ અને મા-બાપ ઘરડા થઇ જા્ય ત્યારે એમની સાથે પ્ેમથી વારો 
કરીને એમને આનંદમાં રાખવા જોઈએ.
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Father, Son and a Crow

One shopkeeper had a small provision shop in a village. He used to 
sell things and keep accounts in an account book.

When this shopkeeper’s son was a kid, he used to come to the shop 
and play. There was a tree in front of the shop where a crow was sitting 
and making noise “Craw..Craw..”. The son kept telling his father: “Dad, 
see this crow”. His father kept doing his accounts work and reply to the 
son: “Yes my son, I see the crow”. This was repeated again and again so 
the father wrote in the accounts book by mistake: “Dad,see this crow...Yes 
my son, I see the crow”.

Years passed. The shopkeeper became old and his son became a 
young man. The son was now sitting in the shop. The old father was some-
times coming to the shop. He kept talking to his son so the son’s work 
was getting disturbed. So the son was scolding his father and asking him 
to keep quiet. Many times he was even insulting him. So the old father 
decided to teach a lesson to his son. He saw old account books to his son.

The son read the old account books. He found some writings like:“-
Dad,see this crow...Yes my son, I see the crow”. Now the son remembered 
that when he was a kid, he was playing in the shop and kept speaking 
such things. That time his father was replying to him without any anger. 
Due to this continuous disturbance, his father made mistakes and by mis-
take he wrote these things in the accounts book. 



The son repented that his father had fulfilled all his wishes when he 
was a kid but now he is insulting his old father and not talking to him. 
Then after the son never insulted his father and kept him happy.

We should never insult our parents. They are always keeping us 
happy and tolerating our childish behavior. When we grow up and our 
parents become old, we should also keep them happy.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Shopkeeper = વેપારી (vepaari). Shop =  દુકાન (dukaan). Village = ગામ 
(gaam). Account =  રહસાબ (hisaab). Book = ્ોપડી (chopadi). Thing = વસરુ 
(vastu). Son = દીકરો (dikaro). Father = બાપ (baap). Tree =  ઝાડ (zaad). 
Crow = કાગડો (kaagado). Kid =  બાળક (baalak). Reply =  જવાબ (jawaab). 
Mistake = ભૂલ (bhul). Year = વષતા (varsh). Years = વષષો (varsho). Old = ઘરડો 
(gharado). Young =  ્યુવાન (yuvaan). Talk =  વાર (vaat). Work = કામ (kaam). 
Disturb =  ખલેલ (khalel). Insult =  અપમાન (apamaan). Repent = પસરાવો 
(pastaavo). Parents = મા-બાપ (maa baap). Happy =  ખુશ (khush).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

વેપારી = Shopkeeper (શોપ કીપર). દુકાન = Shop (શોપ). ગામ = Village 
= (વવલેજ). રહસાબ = Account (એકાઉનટ). ્ોપડી = Book (બુક). વસરુ = Thing 
(વથંગ). દીકરો = Son (સન). બાપ = Father (ફાધર). ઝાડ =  Tree (ટી્). કાગડો = 
Crow (ક્રોવ). બાળક = Kid (કીડ). જવાબ = Reply (રીપલા્ય). ભૂલ = Mistake 
(વમસટકે). વષતા = Year (ઈ્યર). વષષો = Years (ઈ્યસતા). ઘરડો = Old (ઓલડ). ્યુવાન = 
Young (્યંગ). વાર = Talk (ટોક). કામ = Work (વકતા). ખલેલ = Disturb (ડીસટબતા). 
અપમાન = Insult (ઈનસલટ). પસરાવો = Repent (રીપેનટ). મા-બાપ = Parents = 
(પેરનટસ). ખુશ = Happy (હેપપી).
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ચતુર માજી

એક ગામમાં એક ઘરડા માજી એકલાં રહેરાં હરાં. એમને સંરાનમાં એક માત્ર 
દીકરી હરી જ ેપરણેલી હરી અને પાસેના ગામમાં રહેરી હરી. એક રદવસ માજીએ એની 
દીકરીને મળવા જવાનું નક્ી ક્યુું.

એ ગામમાં જવા માટ ેએક જગંલમાંથી પસાર થવું પડરું હરું. માજી જગંલમાંથી 
જઈ રહ્ાં હરાં ત્યારે એક વસંહ આવ્યો અને માજી ને કહેવા લાગ્યો કે એ ઘણો જ ભૂખ્યો 
છ ેએટલે રેને ખાઈ જશે. માજી ઘણા ્રુર હરા. રેમણે વસંહને મુખતા બનાવવાનો રસરો 
વવ્ા્યષો. માજીએ વસંહને કહ્ું: “હંુ રો ઘણી ઘરડી છુ.ં ઘણી દુબળી-પારળી છુ.ં રું મને 
ખાઇશ રો રને શું મળશે? પહેલાં મને મારી દીકરીને ઘરે જવાદે. સારં સારં ખાવા દે. 
રાજી - રંદુરસર થવા દે. પછી મને ખાજ”ે.

વસંહે વવ્ા્યુું કે માજીની વાર સા્ી છ.ે આવા દુબળા-પારળા માજીને અત્યારે 
ખાશે રો એને કશું નરહ મળે. માત્ર હાડકાં જ ખાવા મળશે. એના બદલે માજી દીકરીને 
ઘરે જઈ આવે પછી ખા્ય રો એને થોડાં લોહી-માંસ પણ મળશે. આમ વવ્ારીને વસંહે 
માજીને જવા દીધા.

રસરામાં માજીને વાઘ અને રીંછ પણ મળ્ા. એમણે આ જ ્યુવકર વાપરીને બંનેને 
મુખતા બનાવ્યા.

દીકરીને ઘરે થોડા રદવસ રહ્ા પછી માજીએ પોરાના ઘરે પાછા ફરવાનું વવ્ા્યુું. 
માજી જાણરાં હરાં કે એમને વસંહ, વાઘ અને રીંછ મળશે અને મારી નાખશે. એમણે એક 
્યુવકર વાપરીને મોટી ગોળ કોઠી બનાવી. માજી કોઠીમાં બેસી ગ્યા અને કોઠીને અંદરથી 
ગબડાવરા ગબડાવરા જવા લાગ્યા.



જગંલમાં વસંહે આ ગબડરી કોઠી જોઈ. વસંહે કોઠીને પુછું: “રેં પેલા માજીને જો્યા 
છ ેજ ેએની દીકરીને ગામ ગ્યા છ?ે”. ્રુર માજીએ  અવાજ બદલીને કોઠીની અંદરથી 
જવાબ આપ્યો: “કઈ માજી? ક્ંુય ગામ? ્ ાલ કોઠી આપણે ગામ...”. આમ કહીને એમણે 
કોઠીને અંદરથી ધક્ો મારીને ગબડાવવા માંડી. વસંહ આવી પોરાની મેળે જ ગબડરી 
કોઠી જોઇને ગભરાઈ ગ્યો અને રસરામાંથી ખસી ગ્યો. આવી જ રીરે વાઘ અને રીંછ 
પણ ગભરાઈને ભાગી ગ્યા.

્રુર માજી સહી-સલામર પોરાને ઘરે પહોં્ી ગ્યા.
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A Clever Old Woman

In a village one old woman was living alone. She had only one child 
– a daughter. She was married and living in a nearby village. One day the 
old woman decided to go to her daughter’s village to meet her.

She had to walk through a forest to go to that village. When she was 
walking in the forest, one lion came and told her that he is very hungry 
so he will eat her. The old woman was very clever so decided to make 
the lion fool. She told the lion: “I am very old. I am very thin. What you 
will get if you will eat me? Let me go to my daughter’s house. Let me eat 
some good food. I will become healthy then you eat me”. 

The lion thought that the old woman is right because if he will eat 
her now, he will not get anything but just bones! If he will eat her after 
she comes back from her daughter’s house, then he will get some flesh and 
blood! So the lion allowed her to go.

On her way, the old woman also met a tiger and a bear. She used the 
same trick and made them fool.

After staying at her daughter’s house for some days, she decided to 
return back to her home. She was knowing that the lion, tiger and bear 
will meet her and kill her. So she used a trick and prepared one big round 
jar. She sat inside the jar and rolled it from inside.



In the forest, the lion saw this rolling jar. He asked the jar: “Have 
you seen that old woman who has gone to her daughter’s village?”. The 
clever old woman changed her voice and replied from the jar: “Which old 
woman? Which village? Roll he jar. Roll jar...”. The lion got afraid by this 
“self rolling” jar and gave the way. The tiger and bear also got afraid.

The clever old woman reached her home safely.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

woman = સ્તી (stri).Village = ગામ (gaam). Old  = ઘરડા (gharada). Old 
woman = માજી (maaji) – with respect, old woman is called માજી (maaji). 
Only = માત્ર (matr). Child = સંરાન (santaan). One = એક (ek). Daughter = 
દીકરી (dikari). Near = પાસે (pase). Day =  રદવસ (divas). Forest or Jungle 
= જગંલ (jangal). Lion =  વસંહ (sinh). Hungry = ભૂખ્યો (bhukhyo). Clever 
= ્રુર (chatur). Fool = મૂરખ (murakh). Thin = દૂબળી-પારળી (dubali pata-
li). Healthy =  રંદુરસર (tandurast). Bones = હાડકાં (hadaka). Blood = લોહી 
(lohi). Flesh = માંસ (maans). Tiger = વાઘ (vaagh). End = અને (ane). Bear = 
રીંછ (rinchh). Trick = ્યુવકર (yukti). Both = બંને (banne). Big = મોટી (moti). 
Round = ગોળ (gol). Jar = કોઠી (kothi). Way = રસરો (rasto). Safe = સલામર 
(salaamat).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

સ્તી = woman (વુમન).ગામ = Village (વવલેજ). ઘરડા = Old (ઓલડ). માજી 
= Old woman (ઓલડ વુમન). માત્ર = Only = (ઓનલી). સંરાન = Child (્ાઈલડ). 
એક = One (વન). દીકરી = Daughter (ડોટર). પાસે = Near (ની્યર). રદવસ = Day 
=  (ડ)ે. જગંલ = Forest or Jungle (ફોરેસટ or જગંલ). વસંહ = Lion (લા્યન). ભૂખ્યો 
= Hungry (હંગરી). ્રુર = Clever (કલેવર). મૂરખ = Fool (ફૂલ). દૂબળી-પારળી = 
Thin (થીન). રંદુરસર = Healthy (હેલધી). હાડકાં = Bones (બોનસ). લોહી = Blood 
(બલડ). માંસ = Flesh (ફલેશ). વાઘ = Tiger (ટાઇગર). અને = End (એનડ). રીંછ = 
Bear (બેર). ્યુવકર = Trick (ટી્ક). બંને = Both (બોથ). મોટી = Big (બીગ). ગોળ = 
Round (રાઉનડ). કોઠી = Jar (જાર). રસરો = Way (વે). સલામર = Safe (સેફ).
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ચતુર િેપારીઓ

એક ગામમાં કેટલાક વેપારીઓ રહેરા હરા. એમને માલ વેં્વા જુદા જુદા સથળે 
જવું પડરું. એક વખર રેઓ માલ વેં્વા જરા હરા ત્યારે ઘણં મોડુ ંથઇ ગ્યું. એમને 
રારના અંધારામાં જગંલમાંથી પસાર થવું પડું. કેટલાક લુંટારાઓએ એમનો માલ લુંટી 
લીધો.

વેપારીઓ બહાદુર અને ્રુર હરા. એમણે એક ્યુવકર કરી. એમણે લુંટારાઓને 
કહ્ુંકે રેઓ ઘણા સારા કલાકાર છ.ે રેઓ એક સરસ નાટક કરીને એમનું મનોરંજન 
કરશે. લુંટારાઓ નાટક જોવા બેસી ગ્યા.

વેપારીઓએ નાટક શર ક્યુું. સૌપ્થમ એમણે ભરવાડનો વેશ લીધો અને ગાવા 
લાગ્યા:”વેપારી કલાકાર આવે છ.ે ભરવાડનો વેશ લાવે છ”ે. એમણે ભરવાડનો અવભન્ય 
કરીને લુંટારાઓનું મનોરંજન ક્યુું. પછી એમણે સુથાર, મો્ી, લુહાર વવ. ના અવભન્ય 
કરીને લુંટારાઓનું મનોરંજન ક્યુું.

લુંટારાઓ મોજમાં આવી વેપારીઓ સાથે ના્વા-ગાવા લાગ્યા. પછી વેપારીઓએ 
્ોર-પોલીસનું નાટક શર ક્યુું. કેટલાક વેપારીઓ ્ ોર-લુંટારા બન્યા અને કેટલાક પોલીસ 
બન્યા. આ નાટકમાં એમણે બરાવ્યું કે પોલીસ આવીને લુંટારાઓને પકડી જા્ય છ.ે વેપારી 
કલાકારો ગાવા લાગ્યા:”વેપારી કલાકાર આવે છ.ે ્ ોરનો વેશ લાવે છ.ે જલદી દોડો ભાઈ 
જલદી દોડો, જઈ પોલીસને જાણ કરો”. કેટલાક વેપારીઓ શહેરમાં ગ્યા અને અસલી 
પોલીસને લુંટારાઓ વવષે જાણ કરી. અસલી પોલીસ વેપારીઓની સાથે જ્યાં નાટક થરું 
હરું એ જગ્યાએ આવ્યા .

હવે વેપારી કલાકારો ગાવા લાગ્યા:”વેપારી કલાકાર આવે છ.ે પોલીસનો વેશ 



લાવે છ”ે. જ ેવેપારીઓએ પોલીસનો વેશ લીધો હરો રેઓ આવ્યા. લુંટારાઓ સમજ્યા 
કે આ રો નાટકનો જ એક ભાગ છ ેએટલે રેઓ કલાકારો સાથે ના્વા લાગ્યા. ત્યારે 
જ અસલી પોલીસ આવ્યા અને લુંટારાઓને પકડી લીધા. હજી પણ લુંટારાઓ એમ જ 
માનરા હરા કે આ રો નાટકનો જ એક ભાગ છ!ે પોલીસ લુંટારાઓને જલેમાં લઇ ગ્યા 
અને વેપારીઓને એમનો માલ પાછો મળી ગ્યો.

આમ બહાદુર અને ્ રુર વેપારીઓએ એમનો માલ પાછો મેળવ્યો અને લુંટારાઓને 
પણ પકડાવી દીધા. આપણે ગમે રેવી ખરાબ પરરવસથવરમાં (જમે કે અહીં વેપારીઓ 
લુંટાઈ ગ્યા) પણ ગભરાવું ન જોઈએ. આપણે બહાદુરીથી પરરવસથવરનો સામનો કરવો 
જોઈએ અને ્રુરાઈપૂવતાક સા્ા વનણતા્ય લેવા જોઈએ.
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Intelligent Merchants

Some merchants were living in one village. They had to travel to dif-
ferent places to sell their goods. Once they were going to another village 
to sell their goods and it became very late. They had to pass through the 
jungle at night in the dark. Some robbers stopped them and robbed their 
goods.

These merchants were brave and intelligent so they used a trick. They 
told the robbers that they were very good actors. They can perform a good 
drama to entertain them. The robbers sat to see their drama. 

The merchants started the drama. First they dressed like shepherds 
and started singing: “Merchant Actors are coming. Shepherd act is com-
ing”. They acted like shepherds and entertained the robbers. Then they 
took different roles of carpenters, shoe makers, blacksmith etc and enter-
tained the robbers. 

The robbers started singing and dancing with the merchants. Then 
the merchants took the role of robbers and police. Some merchants became 
robbers and some became police. In this drama, they saw that police have 
to take the robbers to the city. Now the merchants started singing:”Mer-
chant Actors are coming. Robber act is coming. Run Fast. Run Fast. Go to 
City, Call the Police”. 



Some merchants went to the city and informed the real police about 
the robbers. The real police came with them to the place where they were 
performing the drama before the robbers.

Now the merchants started singing:”Merchant Actors are coming. 
Police act is coming”. First came the merchants who were acting as police. 
So the robbers thought this as a part of their drama. They danced with the 
actors. Now the real police came and caught the robbers. Still the robbers 
were thinking it as a part of the drama! The police took the robbers to jail 
and the merchants got back their goods.

Thus the brave and intelligent merchants saved their goods and 
caught the robbers. We should not be afraid of a bad situation (like rob-
bery here) but we should be brave to fight the situation and take right 
decisions with intelligence.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Merchant = વેપારી (vepari). Village = ગામ (gaam). Goods = માલ (maal). 
Place = સથળ (sthal). Late = મોડુ ં(modun). Night = રાર (raat). Dark = અંધારં 
(andhaaru).Jungle (Forest) = જગંલ (jangal). Robbers (Thieves) = લૂંટારા (lun-
taaraa) or ્ોર (chor). Brave =  બહાદુર (bahaadur). Intelligent =  ્રુર 
(chatur). Trick = ્યુવકર (yuktee). Good = સરસ (saras). Actor = કલાકાર 
(kalaakaar). Drama =  નાટક (naatak). Entertainment = મનોરંજન (manoran-
jan). Shepherd = ભરવાડ (bharvaad). Dress = વેશ (vesh). Carpenter = સુથાર 
(suthaar). Shoe Maker = મો્ી (mochi). Blacksmith =  લુહાર (luhaar). Acting 
= અવભન્ય (abheenay). Police =  પોલીસ (polis). Real = અસલી (asali). Fast 
= જલદી (jaldi). City = શહેર (shaher). Bad  = ખરાબ (kharaab). Situation = 
પરરવસથવર (paristheeti). Right =  સા્ા (saachaa). Decision = વનણતા્ય (neernay).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

વેપારી = Merchant (મ્તાનટ). ગામ = Village (વવલેજ). માલ = Goods (ગુડસ). 
સથળ = Place (પલેસ). મોડુ ં= Late (લેટ). રાર = Night (નાઈટ). અંધારં = Dark 
(ડાકતા). જગંલ = Forest (ફોરેસટ). લુંટારા = Robbers કે Thieves (રોબસતા કે થીવસ). 
બહાદુર = Brave (બ્ેવ). ્રુર = Intelligent (ઈનટલેીજનટ). ્યુવકર = Trick (ટી્ક). 
સરસ = Good (ગુડ). કલાકાર = Actor (એકટર). નાટક = Drama (ડા્મા). મનોરંજન 
= Entertainment (એનટરટઇેનમેનટ). ભરવાડ = Shepherd (શેફડતા). વેશ = Dress 
(ડ્સે). સુથાર = Carpenter (કાપપેનટર). મો્ી = Shoe Maker (શુમેકર). લુહાર = 
Blacksmith (બલેકવસમથ). અવભન્ય = Acting (એવકટગં). પોલીસ = Police (પોલીસ). 
અસલી = Real (રીઅલ). જલદી = Fast (ફાસટ). શહેર = City (સીટી). ખરાબ = Bad 
(બેડ). પરરવસથવર = Situation (સીચ્યુએશન). સા્ા = Right (રાઇટ). વનણતા્ય = De-
cision (ડીસીસન).
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ટાઢંુ ટબુકડંુ

એક ગામમાં એક માજી એકલાં રહેરાં હરાં. ગામ જગંલની નજીક હરું. જગંલમાં 
વસંહ, વાઘ જવેા જગંલી પ્ાણીઓ રહેરા હરા. 

એક રદવસ ત્યાં ભારે વરસાદ પડો. નદીમાં પૂર આવી ગ્યું. પૂરનું પાણી જગંલમાં 
આવી ગ્યું એટલે કેટલાક જગંલી પ્ાણીઓ ગામમાં દોડી આવ્યા. એક વાઘ માજીના ઘર 
પાસે આવી ગ્યો. વાઘ ભૂખ્યો હરો એટલે માજીને બીક લાગીકે રે એમને મારશે રો? 
માજી ગાવા લાગ્યાં: “હંુ રો વસંહડાથી ન બીવું, વાઘડાથી ન બીવું, પણ ટાઢા ટબુકડાથી 
બીવું”. 

આ સાંભળીને વાઘ અ્ંબામાં પડી ગ્યો. આ કેવું કે માજીને કોઈ જગંલી પ્ાણીની 
બીક નથી લાગરી પણ એક ટાઢા ટબુકડાની બીક લાગે છ?ે એણે ટાઢા ટબુકડાને મળવાનું 
નક્ી ક્યુું અને એ માજીના ઘરે ગ્યો. વાઘ માજીના ઘરની બહાર ઊભો રહ્ો.

માજીના ઘરનું છાપરં નવળ્યાનું બનેલું હરું. વરસાદનું પાણી નવળ્યા પરથી ટપકરું 
હરું. વરસાદ રહી ગ્યો હરો એટલે પાણી ટીપે ટીપે ટપકરું હરું. ઠડંીને લીધે ટીપું ખુબ 
જ ઠડં ુઅને ધ્ુજાવી દે એવું હરું. માજી આ ઠડંા ટીપાંને ટાઢુ ંટબુકડુ ંકહેરાં હરાં. વાઘ પર 
ટીપું પડું ત્યારે એ ઠડંીથી ધ્ુજી ગ્યો. ઠડં ુપાણી ટીપે ટીપે પડરું હરું એટલે વાઘ એના 
ઠડંા, ધ્ુજાવી દે એવા મારથી ગભરાઈ ગ્યો. વાઘ માજીના ઘર પાસેથી ભાગી ગ્યો.

આમ ટાઢા ટબુકડાએ માજીને બ્ાવી લીધાં!
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A Scary Cold Water Drop

An old woman was living alone in a village. The village was near to 
the forest. There were wild animals like Lion, Tiger in the forest.

One day there was very heavy rain there. There was a flood in the 
river. The water entered the forest so some animals rushed to the village. 
A Tiger came near the old woman’s house. He was hungry so the old 
woman got afraid that he may attack her. So she started singing: “I am not 
afraid of a Lion, I am not afraid of a Tiger. But I am afraid of the Scary 
Cold Water Drop”. 

The Tiger was surprised to hear this. How come this old woman 
is not afraid of any wild animal but she is afraid of a Scary Cold Water 
Drop? He decided to meet the Scary Cold Water Drop so he went to the 
woman’s house. He sat outside the door.

The roof of the house was made of tiles. The rain water was falling 
down from the roof. As the rain had stopped, its water was falling drop 
by drop. Due to cold, the water drop was very chilled and biting. When it 
fell on the tiger, he literally shivered with the cold. As the cold water was 
falling drop by drop, the tiger was scared of its chill and bite. The tiger 
ran away from the old woman’s house. Thus the old woman was saved by 
the “Scary Cold Water Drop”!
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Village = ગામ (gaam). Old woman = માજી (maaji). Forest (or Jungle) 
= જગંલ (jangal). Near = નજીક (najeek) or પાસે (paase). Lion = વસંહ (sinh). 
Tiger = વાઘ (vaagh). Wild = જગંલી (jangalee). Animal = પ્ાણી (praani). One 
= એક (ek). Day = રદવસ (divas). Heavy = ભારે (bhare). Rain = વરસાદ (var-
saad). River = નદી (nadi). Flood = પૂર (pur).  House = ઘર (ghar). Hungry = 
ભૂખ્યો (bhukhyo). Roof = છાપરં (chhaparu). Tiles = નવળ્યા (naliya). Water = 
પાણી (paani). Cold = ઠડંી (thandi), ઠડં ુ(thandu). Drop =  ટીપું (tipu).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

ગામ = Village (વવલેજ). માજી = Old woman (ઓલડ વુમન). જગંલ = For-
est (ફોરેસટ). નજીક = Near (ની્યર). વસંહ = Lion (લા્યન). વાઘ = Tiger (ટાઇગર). 
જગંલી = Wild (વાઇલડ). પ્ાણી = Animal (એવનમલ). એક = One (વન). રદવસ = 
Day  (ડ)ે. ભારે = Heavy (હેવી). વરસાદ = Rain (રેઇન). નદી = River (રીવર). પૂર 
= Flood (ફલડ). ઘર = House (હાઉસ). ભૂખ્યો = Hungry (હંગરી). છાપરં = Roof 
(રફ). નવળ્યા = Tiles (ટાઈલસ). પાણી = Water (વોટર). ઠડંી કે ઠડં=ુ Cold (કોલડ). 
ટીપું = Drop (ડો્પ).
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આળસુ કબુતર

એક ખેરર હરું. ખેરર પાસેના ઝાડ પર એક ્કલી અને એક કબુરર રહેરાં હરાં. 
્ોમાસું સારં રહ્ું હોવાથી ખેરરમાં ખુબ જ સારો પાક થ્યો હરો. ખેરર દાણા વાળા 
ડૂડંાઓથી લ્ી રહ્ું હરું. ્કલી રોજ વહેલી સવારે ખેરરમાં દાણા ્ણવા જરી હરી.

લણણી (પાકની કાપણી)નો સમ્ય નજીક આવ્યો એટલે ્કલીએ વશ્યાળાની ઋરુ 
માટ ે દાણા ભેગા કરી સા્વી રાખવા વવ્ા્યુું. રેણે કબુરરને પણ એમ કરવા કહ્ું. 
કબુરર આળસુ હરું એટલે એણે ધ્યાન ન આપ્યું. રોજ સવારે ્કલી કબુરરને એની સાથે 
આવવા કહેરી હરી. કબુરર એને કહેરું:”ઠાગા ઠ્ૈયા કરં છુ.ં.્ાં્ુડી ઘડાવું છુ.ં..જાવ રે 
્કલીબેન આવું છુ.ં.”

્કલી દાણા એકઠા કરરી હરી. રેણે કબુરરને કહ્ું કે હવે ગમે ત્યારે ખેડરૂ પાકની 
કાપણી કરી લેશે. પણ આળસુ કબુરર મોડુ ંક્યપે રાખરું અને કહ્ા કરરું:”ઠાગા ઠ્ૈયા કરં 
છુ.ં.્ાં્ુડી ઘડાવું છુ.ં..જાવ રે ્કલીબેન આવું છુ.ં.”

એક રદવસ ખેડરૂે પાકની કાપણી કરી લીધી. ્કલીએ રો દાણા ભેગા કરી લીધા 
હરા પણ આળસુ કબુરર વશ્યાળા માટ ેપૂરરા દાણા ભેગા ન કરી શક્યું. આળસુએ 
રકંમર ્ુકવવી જ પડ!ે સારી જીનદગી જીવવા માટ ેઆળસ ખુબ જ નુકસાનકરાતા છ.ે
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Lazy Pigeon

There was a farm. A Pigeon and a Sparrow were living on a tree near 
the farm. There was very good crop after a good Monsoon season. The 
farm was full of seeds for the birds. The sparrow was daily going to the 
farm early in the morning.

When Crop cutting time came near, the sparrow decided to collect 
and store some seeds for the Winter. She also asked the pigeon to do the 
same. But the pigeon was lazy so he was ignoring this. Every morning the 
sparrow was calling the pigeon to come with her. The pigeon was telling 
her:”I am sharpening my beak. So you go and I will come later”. 

The sparrow kept collecting the seeds. She told the pigeon that any 
day the farmer will cut the crop but the lazy pigeon was just delaying and 
telling::”I am sharpening my beak. So you go and I will come later”.

One day the farmer cut the crops. The sparrow had collected the 
seeds but the lazy pigeon could not collect the enough seeds for the win-
ter season. A lazy fellow has to pay the price! Laziness is harmful for a 
descent life.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Beak = ્ ાં્ (chaanch).  Farm = ખેરર (khetar). Farmer = ખેડરૂ (khedut). 
Sparrow = ્કલી (chakali). Pigeon = કબૂરર (kabutar). Tree = ઝાડ (zaad). 
Crop = પાક (paak). Seeds = દાણા (daanaa). Monsoon = ્ોમાસું (chomaasu). 
Winter = વશ્યાળો (sheeyaalo). Season = ઋરુ (rutu). Lazy = આળસુ (aalasu).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

્ાં્ = Beak (વબક).  ખેરર = Farm (ફામતા). ખેડરૂ = Farmer (ફામતાર). ્કલી 
= Sparrow (સપેરો). કબૂરર = Pigeon (વપવજ્યન). ઝાડ = Tree (ટી્). પાક = Crop 
(ક્રોપ). દાણા = Seeds (સીડસ). ્ોમાસું = Monsoon (મોનસુન). વશ્યાળો = Winter 
(વવનટર). ઋરુ = Season (સીઝન). આળસુ = Lazy (લેઝી).
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રાજાને સપનાએ બચાવયો!! 

એક રાજ્યમાં એક રાજા રાજ કરરો હરો. કેટલાક દુશમનોએ રાજાને મારવાનું 
કાવરરં ક્યુું. રાજા સુરા હરા ત્યાં છરો લઇ પહોં્ી ગ્યા અને રાજાના કમરાની બહાર 
સંકો્ાઈને-સંરાઈને બેસી ગ્યા. 

બરાબર ત્યારે જ રાજાને સપનું આવ્યું. એણે સપનામાં એક બરક જો્યું. બરક 
શરીર સંકો્ીને પાણીમાં બેઠુ ંહરું. રાજા ઊંઘમાં જ બોલ્યો:”કુક્ડ મુક્ડ બેઠા છ”ે. 
ખૂનીઓ ્મકી ગ્યા કે રાજા જાણી ગ્યો છ ેકે રેઓ બહાર બેઠા છ?ે 

ખૂનીઓ સાવ્ેરીથી કમરામાં જવા જમીન ખોદવા લાગ્યા. બરાબર ત્યારે જ 
રાજાએ સપનામાં કુરરં જો્યું જ ેજમીન ખોદરું હરું. રાજા ઊંઘમાં જ બોલ્યો:”ખદબદ 
ખદબદ ખોદે છ”ે. 

ખૂનીઓ સમજ્યા કે રાજા રેમને જોઈ ગ્યો લાગે છ.ે ખૂનીઓ ગભરાઈ ગ્યા અને 
ભાગ્યા. બરાબર ત્યારે જ રાજાએ સપનામાં ઘોડો જો્યો જ ેદોડરો હરો. રાજા ઊંઘમાં જ 
બોલ્યો:”ધડબડ ધડબડ દોડ ેછ”ે. હવે રો ખૂનીઓને લાગ્યુંકે રાજા એમને જોઈ જ ગ્યો 
છ ેએટલે એમને પકડીને ફાંસી જ આપી દેશે. ખૂનીઓ રાજ્ય છોડીને જ ભાગી ગ્યા. 

આમ રાજાને સપનાં આવ્યાં એમાં અના્યાસે જ રાજા બ્ી ગ્યો!
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A Dream Saved the King!

One King was ruling a state. Some enemies planned to kill the king. 
They reached to his palace with a big knife. The king was sleeping in his 
room. The killers sat hiding outside his room. They sat folding their bodies 
as there was very little space.

Right that time, the king saw a dream. He saw a duck in the dream. 
He saw the duck sitting in the water folding his body. The king spoke in 
the sleep:”Sitting by folding the body”. The killers thought that perhaps 
the king knows they are there.

The killers became alert and started digging the land beneath the 
room. Right that time the king saw a dog in the dream. He saw the dog 
digging the land. The king spoke in the sleep:”Digging the land”. 

The killers thought that the king has indeed seen them so they got 
afraid and started running. Right that time the king saw a horse in the 
dream. He saw the horse running. The king spoke in the sleep:”Running 
Fast”. Now the killers thought that king will catch and hang them so they 
left the state forever.

Thus the coincidence of the king’s dream with the killers’ movements 
saved the king!
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

King = રાજા (raajaa). State = રાજ્ય (raajya). Enemy = દુશમન (dushman). 
Its Plural Enemies = દુશમનો (dushmano). Knife = છરો (chharo). Killer = 
ખૂની (khuni). Dream = સપનું (sapanu). Duck = બરક (batak). Body = શરીર 
(shareer). Water = પાણી (paani). Sleep = ઊંઘ (ungh). Dog = કૂરરં (kutaru). 
Land = જમીન (jameen). Horse = ઘોડો (ghodo). To Dig = ખોદવું (khodavu). 
To Run = દોડવું (dodavu).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

રાજા = King (રકંગ). રાજ્ય = State (સટટે). દુશમન = Enemy (એનીમી). દુશમનો 
= Enemies (એનીમીસ). છરો = Knife (નાઇફ). ખૂની = Killer (કીલર). સપનું = 
Dream (ડી્મ). બરક = Duck (ડક). શરીર = Body (બોડી). પાણી = Water (વોટર). 
ઊંઘ = Sleep (સલીપ). કૂરરં = Dog (ડોગ). જમીન = Land (લેનડ). ઘોડો = Horse 
(હોસતા). ખોદવું = To Dig (ટ ુડીગ). દોડવું = To Run (ટ ુરન).
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નસીબિંતા ટીડા જોશી 

એક રાજ્યમાં ટીડા જોશી નામના જ્યોવરષ રહેરા હરા. રે લોકોને કહેરા કે રે બધું 
જ જાણે છ.ે રે બધાનું ભવવષ્ય કહી શકે છ.ે રે ઘણા જ નસીબદાર હરા આથી જ્યારે 
પણ રે ભવવષ્ય કહેરા ત્યારે એ પ્માણે જ બનરું.

રાજ્યના રાજાએ એમના વવષે સાંભળ્ું. રાજાએ ટીડા જોશીને એમના વવશ્ાસુ સેવક 
રરીકે મહેલમાં રહેવા બોલાવ્યા. રાજાએ એમને સારો પગાર પણ આપ્યો. 

એક રદવસ રાજા એમની સાથે ટીડા જોશીને રાજ્યના લોકોને મળવા લઇ ગ્યા. 
રેઓ એક ખેડરૂના ઘરે જમવા ગ્યા. ખેડરૂની પતની રોટલા બનાવરી હરી. ટીડા જોશીએ 
ગણ્યું કે કેટલી વખર રોટલા ટીપા્ય છ ે(કેટલી વખર ટપ ટપ થ્યું) એટલે રેઓ જાણી 
શક્યા કે કેટલા રોટલા બન્યા છ.ે 

રાજાએ ટીડા જોશીની પરીક્ા લેવાનું નક્ી ક્યુું. રાજાએ ટીડા જોશીને પૂછું કે 
કેટલા રોટલા બન્યા છ.ે ટીડા જોશીએ રરર જ જવાબ આપ્યો કે ૧૩ રોટલા બન્યા છ ે
કારણકે એમણે ગણ્યું હરું કે કેટલી વખર ટપ ટપ થ્યું. રાજાએ ખારરી કરી અને ઘણા 
ખુશ થ્યા કે ટીડા જોશી સા્ા હરા. રાજાએ એમને સારં ઇનામ આપ્યું. 

ટીડા જોશી રાજાના મહેલમાં રહીને મજા કરરા હરા. એક રદવસ રાજાનો હાર 
્ોરાઈ ગ્યો. મહેલાના માણસોએ આખા મહેલમાં શોધખોળ કરી પણ હાર ન મળ્ો. 
રાજાએ ટીડા જોશીને  હાર ક્યાં છ ેરે જણાવવા કહ્ું. ટીડા જોશીએ એક રદવસનો સમ્ય 
માંગ્યો.

ટીડા જોશી ઘણા ગભરાઈ ગ્યા કારણકે એ જાણરા નહોરા કે હાર ક્યાં છ.ે જુઠુ ં



બોલવા માટ ેરાજા સજા કરશે એવા ડરથી રેઓ રારે ઊંઘી પણ ન શક્યા. રેઓ બબડવા 
માંડા: “નીનદરડી નીનદરડી આવ”.

મહેલમાં “નીનદરડી” નામની એક સ્તી હરી અને એણે જ હારની ્ોરી કરી હરી. 
ટીડા જોશી રો ઊંઘને નીંદર કહેરા હરા. પણ રે સ્તી સમજી કે ટીડા જોશી જાણી ગ્યા 
છ ેકે એણે જ હાર ્ો્યષો છ.ે રે ટીડા જોશી પાસે આવી અને એમને હાર આપી દીધો. રે 
માફી માંગવા લાગી. ટીડા જોશી રો માની જ ન શક્યાકે એમના આવા સારા નસીબ છ!ે 
એમણે રાજાને હાર આપ્યો. રાજા ઘણા ખુશ થઇ ગ્યા અને એમને સોનામહોરો આપી.

એક રદવસ રાજા અને ટીડા જોશી ફરવા નીકળ્ા હરા. રાજાએ એક રીડુ ંઝડપી 
લીધું અને એમની મુઠીમાં મુકી દીધું. એમણે ટીડા જોશીને પૂછું કે એમની મુઠીમાં શું છ.ે 
હવે ટીડા જોશી સમજી ગ્યા કે એમના જુઠાણાંનો અંર આવી ગ્યો છ.ે રાજાની મુઠીમાં 
શું છ ેરે કેવી રીરે ખબર પડ?ે એમણે રાજાને સા્ી વાર કહી દેવાનું નક્ી ક્યુું.

રેઓ ગાવા લાગ્યા:”ટપ ટપ કરરાં રેર જ ગણ્યા (૧૩ રોટલા ટીપા્યા હરા). 
નીંદરડીએ આપ્યો હાર (નીંદરડી નામની નોકરાણી). કાં રાજા રું ટીડાને માર?” આમ 
કહી રેઓ એમ કહેવા માંગરા હરા કે નસીબના જોરે જ એમનું જુઠાણં ્ાલ્યું છ ેરો 
રાજાએ “ટીડા”ને એટલે કે એમને ન મારવા જોઈએ. રાજાએ મુઠી ખોલી રો એમાંથી રીડુ ં
નીકળ્ું! રાજા સમજ્યા કે જોશીએ “રીડા” જ કહ્ું છ!ે રાજાને લાગ્યું કે ટીડા જોશી બધું 
જ જાણી શકવાની શવકર ધરાવે છ!ે

ટીડા જોશી આટલા બધા સારા નસીબવાળા હરા!
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Lucky Pandit Tida Joshi

An astrologer named Tida Joshi was living in a state. He was telling 
people that he knows everything and he can tell them their future. Some-
how he was very lucky so whenever he was telling the future, things used 
to happen that  way.

The king of the state heard about him. The king called Tida Joshi to 
live in his palace as his trusted worker. The king gave him good salary. 

One day the king took Tida Joshi with him to meet the people of 
the state. They went to a farmer’s house for the lunch. The farmer’s wife 
was preparing Rotala (Indian bread prepared by clapping the flour loaf 
between two palms). Tida Joshi counted the claps so he could know how 
many rotala were prepared. 

The king decided to examine Tida Joshi’s knowledge. The king asked 
him how many rotala were prepared. Tida Joshi immediately replied that 
13 rotala were prepared as he had counted the claps. The king verified it 
and became very happy to know that Tida Joshi was true. He gave him a 
good prize.

Tida Joshi was living and enjoying in the King’s palace. One day the 
king’s necklace was stolen. The palace staff searched the entire palace but 
could not find the necklace. The king asked Tida Joshi to tell where was 
his necklace. Tida Joshi asked to give him a day’s time. 

Now Tida Joshi was very much afraid as he did not know how to 



find the necklace. He could not sleep in the night as he was sure that the 
king will punish him for telling lie that he was an astrologer. He started 
uttering:”Nindardi, Nindardi please come”.(Nindar is a Gujarati word for 
Sleep). 

There was a woman named Nindardi in the palace and she had 
stolen the necklace! Tida Joshi was calling sleep as “Nindardi” but she 
thought that he has known that she has stolen the necklace. She came to 
Tida Joshi and gave him the necklace and begged to forgive her. Tida Joshi 
could not believe his luck! He took the necklace and gave to the king. The 
king was very happy and gave him Gold coins.

One day king and Tida Joshi were going for a walk. The king caught 
a moth and put in his fist. He asked Tida Joshi what was inside his fist. 
Now Tida Joshi knew that the end of his lies has come! How he can know 
what was inside the king’s fist? He decided to tell everything to the king. 

He sang a song:”Counted 13 Claps, Nindardi gave the necklace. O 
king! Why you want to kill the poor Tida?”. Tida is also a Gujarati word 
for the moth!! When the king opened his fist he saw the moth (tida) so 
once again he thought that Tida Joshi has the power to know everything!

Thus Tida Joshi was very lucky every time!
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Astrologer = જ્યોવરષ (jyotish). State = રાજ્ય (raajya). People = લોકો 
(loko). Future = ભવવષ્ય (bhavishya). Luck = નસીબ (nasib). Lucky = નસીબદાર 
(nasibdar). King = રાજા (raajaa). Palace = મહેલ (mahel). Trusted = વવશ્ાસુ 
(vishvaasu). Worker = સેવક (sevak). Salary =  પગાર (pagaar). Farmer =  
ખેડરૂ (khedut). House = ઘર(ghar). Lunch = જમણ (jaman) or જમવું (jamavu). 
Wife = પતની (patni). Prize = ઇનામ(inaam). Necklace = હાર (haar). Time = 
સમ્ય (samay). Day = રદવસ (divas). Sleep = ઊંઘ (ungh). Night = રાર (raat). 
Punish = સજા (sajaa). Lie = જુઠુ ં(juththu). Woman = સ્તી (stri). Gold = સોનું 
(sonu). Goldcoins = સોનામહોર (sonaamahor). Moth = રીડ (tid). Fist = મુઠી 
(muththi). Inside = અંદર (andar). End = અંર (ant). Everything = બધું (bad-
hu). Song = ગીર (git). Power = શવકર (shakti). 

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

જ્યોવરષ = Astrologer (એસટો્લોજર). રાજ્ય = State (સટટે). લોકો = People 
(પીપલ). ભવવષ્ય = Future (ફ્યુ્ર). નસીબ = Luck (લક). નસીબદાર = Lucky 
(લકી). રાજા = King (રકંગ). મહેલ = Palace (પેલેસ). વવશ્ાસ = Trust (ટસ્ટ). વવશ્ાસુ 
= Trusted (ટસ્ટડે). સેવક = Worker (વકતાર). પગાર = Salary (સેલરી). ખેડરૂ = 
Farmer (ફામતાર). ઘર = House (હાઉસ). જમણ = Lunch (લં્). પતની = Wife 
(વાઈફ). ઇનામ = Prize (પ્ાઈઝ). હાર = Necklace (નેકલેસ). સમ્ય = Time (ટાઇમ). 
રદવસ = Day  (ડ)ે. ઊંઘ = Sleep (સલીપ). રાર = Night (નાઈટ). સજા = Punish-
ment (પનીશમેનટ). જુઠુ ં= Lie (લાઈ). સ્તી = Woman (વુમન). સોનું = Gold (ગોલડ). 
સોનામહોર = Gold coin (ગોલડ કોઈન). રીડ = Moth (મોથ). મુઠી = Fist (ફીસટ). 
અંદર = Inside (ઇનસાઇડ). અંર = End (એનડ). બધું = Everything (એવરીથીંગ). 
ગીર = Song (સોંગ). શવકર = Power (પાવર). 
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બંધ બેસતી પાઘડી પહેરી....

એક ગામમાં ગોવવંદ નામના ખેડરૂ રહેરા હરા. રે ગામના મુખી હરા.

એક વખર પવવત્ર શ્ાવણ મહીનામાં ગામવાસીઓએ એક કથાનું આ્યોજન ક્યુું. 
લોકો રદવસ દરમ્યાન કામ કરરા અને સાંજ ેકથામાં જરા. એક મહાતમા કથા કહેરા.

એક રદવસ મુખી ગોવવંદ એમના ખેરરે જરા હરા. એમણે જમીન પર એક બોર 
પડલેું જો્યું. એમને બોર ખાવાની ઈચછા થઇ ગઈ. એમણે આસપાસ નજર કરી કે કોઈ 
જોરું રો નથી ને. ત્યાં નજીકમાં કોઈ નહોરું એટલે રેઓ જમીન પરથી બોર ઉપાડીને 
ખાઈ ગ્યા.

સાંજ ેરેઓ ગામના બીજા લોકો સાથે કથા સંભાળવા ગ્યા. કથા પૂરી થઇ ત્યારે 
કોઈએ મહારાજને પૂછું કે કાલે શેની કથા કરવાના છો? મહારાજ ેકહ્ું કે “કાલે રો 
ગોવવંદના ગુણ ગવાશે”. મહારાજનું  કહેવું હરું કે “ગોવવંદ” એટલે કે ભગવાન શ્ીકૃષણની 
કથા કરશે. ભગવાન શ્ીકૃષણનું એક નામ ગોવવંદ પણ છ.ે  મુખી ગોવવંદ સમજ્યા કે 
મહારાજ એમના વવષે વાર કરે છ!ે એમને લાગ્યું કે નક્ી મહારાજ એમને ની્ે પડલેું 
બોર ખારા જોઈ ગ્યા હશે એટલે રેઓ આખા ગામને આ વાર કરવા માંગે છ!ે 

આથી મુખીએ મહારાજને ખુશ કરવા નક્ી ક્યુું. મુખી મહારાજને મળવા ગ્યા 
અને ફળો ધ્યાતા. મુખીએ વવ્ા્યુું કે હવે મહારાજ કોઈને એમની વાર નહીં કરે. ફરીવાર 
કથાને અંરે કોઈએ મહારાજને પૂછું કે બીજ ેરદવસે રેઓ શેની કથા કહેશે? મહારાજ ે
કહ્ું કે રેઓ ગોવવંદની (ભગવાન શ્ીકૃષણની) કથા કહેશે. મુખી ગોવવંદ સમજ્યા કે 
મહારાજને હજી વધારે ભેટ આપવી પડશે જથેી રેઓ પોરાની વાર ન કરે. આથી મુખીએ 
મહારાજને વસ્તો આપ્યા.



આવું રોજ થોડા રદવસ ્ાલ્યું. મહારાજ ગોવવંદ એટલે કે ભગવાન શ્ીકૃષણ વવષે 
કહેરા હરા જ્યારે મુખી ગોવવંદ સમજરા કે મહારાજ આ રીરે એમને ધમકી આપે છ ે
કે રેઓ એમની વાર બધાને કહી દેશે. આથી મુખી મહારાજને ફળો,વસ્તો,પૈસા વવ. ભેટ 
આપ્યે જ ગ્યા.

થોડા રદવસ પછી મુખીએ વવ્ા્યુું કે મહારાજ રરફથી મળરી આ “ધમકીઓ”નો 
અંર લાવવો જ પડશે. કથાને અંરે મહારાજ ેજ્યારે કહ્ું કે રેઓ ગોવવંદની કથા કહેશે 
ત્યારે મુખી ગોવવંદ એમની સામે બુમો પાડવા માંડા.

એમણે જારે જ એમની વાર ગામ લોકોને કહી. એમણે કહ્ું કે એક રદવસ એમણે 
ની્ે પડલેું બોર ખાધું હરું અને કદા્ આ મહારાજ રે જોઈ ગ્યા હશે. ત્યારથી રોજ 
મહારાજ “ગોવવંદના ગુણ ગવાશે, ગોવવંદના ગુણ ગવાશે...” એમ કહેરા એમને ધમકી 
આપે છ ેકે આ વાર બધાને કહી દેશે. ગામ લોકોએ મહારાજને પૂછું કે આ સા્ી વાર 
છ.ે મહારાજ કહે કે એમને રો આવી કોઈ વારની ખબર જ નથી.રેઓ રો “ગોવવંદના 
ગુણ” એટલે ભગવાન શ્ીક્રષણની કથા વવષે કહેરા હો્ય છ.ે

આમ મુખી ગોવવંદે “બંધ બેસરી પાઘડી પહેરી લીધી”! ગામ લોકો એમની પર 
ખુબ હસ્યા.
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Village Leader and Fallen Berries

In a village there was a farmer named Govind. He was the village 
leader.

Once the villagers arranged a discourse (katha) in the holy month 
of Sravan (Hindu people’s religious month). People were working during 
the day and going to the discourse in the evening. A saint was giving the 
discourse.

One day the village leader Govind was going to his farm. He saw a 
fallen berry on the ground. He was tempted to eat the berry. He looked 
in the surroundings to see if anyone was watching him. There was no one 
nearby so he took the berry from the ground and ate.

In the evening he went to the discourse with other people. At the 
end of the discourse, someone asked the saint what discourse he will give 
tomorrow? The saint told that he will tell the story of Govind. The saint 
meant “Govind” means Lord Krishna (Lord Krishna’s one name is Gov-
ind). The village leader Govind thought that the saint is talking about him! 
He thought that the saint must have seen him eating the fallen berry so he 
wants to tell this story to everyone!

So he decided to appease the saint. He went to him and gave him 
many fruits. He thought that now the saint will not tell his story to any-



one. But again at the end of the discourse, someone asked the saint what 
discourse he will give tomorrow? The saint told that he will tell the story 
of Govind. The village leader Govind thought that the saint needs more 
gifts from him for not telling his story. So he gave him clothes.

This happened for few days. The saint was talking about Govind 
means Lord Krishna but the village leader Govind was thinking that the 
saint is threatening him to tell his story to everyone so he kept giving him 
fruits, clothes, money etc.

After some days the village leader Govind decided to end these 
threats from the saint. So at the end of the discourse, when the saint said 
that he will tell the story of Govind, the leader Govind started shouting 
at him. 

He himself told his story to the villagers. He told that one day he 
had eaten the fallen berry and perhaps the saint had seen him. Since then 
the saint is daily threatening him to tell this to everyone by saying that 
he will tell the story of Govind. The villagers asked the saint about this. 
The saint told that he was not knowing anything about the leader and the 
fallen berry. By “Story of Govind”, he meant the story of Lord Krishna! 

The villagers laughed a lot at the leader Govind’s foolishness.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Village = ગામ (gaam). Farmer = ખેડરૂ (khedut). Name = નામ (naam). 
Village Leader = મુખી (mukhi). Leader = આગેવાન (aagevaan). Once = એકવાર 
(ekvaar). Discourse = કથા (kathaa). Holy = પવવત્ર (pavitr). Month = મરહનો 
(mahino) or માસ (maas). Work = કામ (kaam). Day = રદવસ (divas). Evening 
= સાંજ (saanj). Saint = મહાતમા (mahaatmaa) or મહારાજ (mahaaraaj) or સંર 
(sant) or સાધુ (saadhu). Farm = ખેરર (khetar). Fallen = પડલેું (padelu). Berry 
= બોર (bor). Ground = જમીન (jamin). Tempted  = લલ્ાવું (lalchaavu). To 
Eat = ખાવું (khaavu). To Look/To See/To Watch = જોવું (jovu). Surroundings 
= આસપાસ (aas paas) or આજુબાજુ (aaju baaju). Near = નજીક (najik).  Near-
by = નજીકમાં (najikma). People = લોકો (loko). Tomorrow = આવરીકાલ (aa-
vatikaal). Lord = ભગવાન (bhagvaan). Story =  વારાતા (vaartaa) or વાર (vaat).  
To Appease = ખુશ કરવું (khush karavu). Fruit = ફળ (fal).Gift =  ભેટ (bhet). 
Clothes = વસ્ત (vastr) or કાપડ (kaapad). Threat = ધમકી (dhamaki). Money 
= પૈસા (paisaa). Perhaps = કદા્ (kadaach).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

ગામ = Village (વવલેજ). ખેડરૂ = Farmer (ફામતાર). નામ = Name (નેમ). મુખી 
= Village Leader (વવલેજ લીડર).  આગેવાન = Leader (લીડર). એકવાર = Once 
(વનસ). કથા = Discourse (ડીસકોસતા). પવવત્ર = Holy (હોલી). મરહનો, માસ  = Month 
(મનથ). કામ = Work (વકતા). રદવસ = Day (ડ)ે. સાંજ = Evening (ઇવવનંગ). મહાતમા, 
મહારાજ, સંર, સાધુ = Saint (સેઇનટ). ખેરર = Farm (ફામતા). પડલેું = Fallen (ફોલન). 
બોર = Berry (બેરી). જમીન = Ground (ગ્ાઉનડ). લલ્ાવું = Tempted  (ટમેપટડે). 
ખાવું = To Eat (ટ ુઈટ). જોવું = To Look/To See/To Watch (ટ ુવો્). આસપાસ, 
આજુબાજુ = Surrounding (સરાઉનડીંગ). નજીક = Near (નીઅર).  નજીકમાં = 
Nearby (નીઅરબા્ય). લોકો = People (પીપલ). આવરીકાલ = Tomorrow (ટમુોરો). 
ભગવાન = Lord (લોડતા). વારાતા, વાર = Story (સટોરી). ખુશ કરવું = To Appease (ટ ુ
એપીઝ). ફળ = Fruit (ફ્ટુ).ભેટ = Gift (ગીફટ). વસ્ત, કાપડ = Clothes (કલોથસ). 
ધમકી = Threat (થ્ેટ). પૈસા = Money (મની). કદા્ = Perhaps (પરહેપસ).
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ગુજરાતી ઢોકિા

એક ગામમાં રવજી નામે એક ખેડરૂ રહેરો હરો. એ ખાવાનો ઘણો શોખીન હરો. 
એની ્યાદદાસર ઘણી ટુકંી હરી એટલે એ બધું જલદી ભૂલી જરો.

એક રદવસ રવજી બીજા ગામમાં એના વમત્રના ઘરે ગ્યો. એના વમત્રની પતનીએ 
ઢોકણા બનાવ્યાં હરાં. એને ઢોકણા બહુ ભાવ્યાં. રવજીએ ઘરે જઈને એની વહુને રારે 
જમવામાં ઢોકણા બનાવવાનું કહેવા નક્ી ક્યુું.

રવજી બધી વસરુ ભૂલી જરો એટલે સરર “ઢોકણા ઢોકણા...” એમ ગણગણવા 
લાગ્યો જથેી જ્યારે એ ઘરે પહોં્ે ત્યારે એની પતનીને શું કહેવાનું છ ેરે ્યાદ રહે. 
્ાલરાં ્ાલરાં રસરામાં મોટો ખાડો આવ્યો. રવજીએ ખાડો કુદી જવાનો પ્્યતન ક્યષો 
પણ ખાડો બહુ મોટો હરો. રવજીએ પોરાનો ઉતસાહ વધારવા “ઠકંુે ઠકંુે...” એમ બોલવા 
માંડું (એટલે કે હંુ આ ખાડો ઠકેી-કુદી શકીશ). રવજી ખાડો કુદી રો શક્યો પણ પહેલાં 
શું બોલરો હરો રે ભૂલી ગ્યો!!

છલે્ે એને “ઠકંુે” શબદ ્યાદ હરો એટલે એણે ઘરે જઈને એની વહુને “ઠકંુે” 
બનાવવા કહ્ું. રવજીની વહુએ એને કહ્ું કે “ઠકંુે” નામની કોઈ ખાવાની ્ીજ જ નથી. 
પણ રવજીએ રો દલીલો કરી કે એના વમત્રની પતનીએ રો “ઠકંુે” બનાવ્યું હરું. રવજીની 
વહુએ એને સમજાવવા બહુ કોવશશ કરી પણ આ રો કાંઈ સમજરો જ નહોરો.

રવજી ઘણો ગુસસે થઇ ગ્યો અને એની વહુને મારવા લાગ્યો. એની વહુ બુમો 
પાડીને રડવા લાગી. પાડોશીઓ એના ઘરે દોડી આવ્યા. એમણે રવજીને એની વહુને 
મારરાં રોક્યો. રવજીની વહુ એટલી બધી ગભરાઈ ગઈ હરી કે ઢોકણા જવેી પીળી 
થઇ ગઈ હરી! પાડોશીઓએ એને કહ્ું કે મારી મારીને એને “ઢોકણા” જવેી પીળી કરી 



દીધી છ.ે “ઢોકણા” શબદ સાંભળીને રવજીને ્યાદ આવી ગ્યું કે એ એની વહુને ઢોકણા 
બનાવવા કહેવાનો હરો! આમ રવજીને શું ખાવું હરું રે ્યાદ આવી ગ્યું અને એની વહુએ 
એને સવારદષ્ટ ઢોકણા બનાવી આપ્યાં!
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Gujarati Dhokana

A farmer named Ravji was living in a village. He was very fond of 
eating. He had short memory so he was forgetting things quickly.

One day Ravji went to another village to his friend’s house. His 
friend’s wife prepared Dhokana (Famous Gujarati Food item of Yellow 
color). He liked it much. Ravji decided to ask his wife to prepare Dhokana 
for dinner.

As Ravji was forgetting the things, he kept uttering “Dhokana Dhoka-
na...” so when he reaches home, he can remember what he wants to tell 
his wife. While walking, one big pit came in the way. He tried to jump but 
the pit was very big so he started uttering “Theku Theku...” to motivate 
himself to jump. Theku is a Gujarati word for jump (so he was uttering 
“jump jump..”to tell himself that he can jump the pit). Ravji could jump 
the pit but he forgot what he was uttering before!!

After reaching home, Ravji asked his wife to prepare “Theku” for him 
as he had last remembered this word. His wife told him that there is no 
food item named “Theku”. But he argued that his friend’s wife had pre-
pared “Theku” so she should also prepare it! Ravji’s wife tried to convince 
him that there is nothing like “Theku” to eat but he was not understanding 
at all.



Ravji became very angry and started beating his wife. She started 
shouting and crying. The neighbors rushed to his house. They stopped him 
from beating his wife. She was so much afraid that she became Yellow 
pale. The neighbors told him that he has made his wife Yellow “Dhoka-
na”! Now after hearing the word “Dhokana”,Ravji remembered that he 
wants his wife to prepare Dhokana! At last Ravji remembered this and his 
wife prepared delicious Dhokana for him!
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Village = ગામ (gaam). Farmer = ખેડરૂ (khedut). Name = નામ (naam). 
Fond of = શોખીન (shokhin). To Eat = ખાવું (khaavu). Short = ટૂકંું (tunku) or 
ટૂકંી (tunki). Memory = ્યાદદાસર (yaad daast). To Forget = ભૂલી જવું (bhuli 
javu). Quick = ઝડપી (zadapi). Quickly = જલદી (jaldi). Another = બીજુ ં(biju). 
Friend = વમત્ર (mitr) or દોસર (dost). House or Home = ઘર (ghar). Wife = 
પતની (patni) or વહુ (vahu). To Remember = ્યાદ રાખવું (yaad raakhavu). 
To Utter =  બબડવું (babadavu) or ગણગણવું (ganganvu). Big = મોટુ ં(motu). 
Pit = ખાડો (khaado). To Jump = કૂદવું (kudavu). Jump = કૂદકો (kudako). To 
Prepare = બનાવવું (banaavavu). Word = શબદ (shabd).  Item = ્ીજ (chij). 
To Understand = સમજવું (samajavu). Anger = ગુસસો (gusso). Angry = ગુસસે 
(gusse). To Cry = રડવું (radavu). Neighbor = પાડોશી (paadoshi). To Beat 
= મારવું (maaravu). Yellow = પીળો (pilo).  Delicious = સવારદષ્ટ (swaadisht).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

ગામ = Village (વવલેજ). ખેડરૂ = Farmer (ફામતાર). નામ = Name (નેમ). શોખીન 
= Fond of (ફોનડ ઓફ). ખાવું = To Eat (ટ ુઈટ). ટૂકંું, ટૂકંી = Short (શોટતા). ્યાદદાસર = 
Memory (મેમરી). ભૂલી જવું = To Forget (ટ ુફરગેટ). ઝડપી = Quick (વકવક). જલદી 
= Quickly (વકવકલી). બીજુ ં = Another (અનધર). વમત્ર, દોસર = Friend (ફ્ેનડ). 
ઘર = House (હાઉસ) કે Home (હોમ). પતની,વહુ = Wife (વાઈફ). ્યાદ રાખવું = 
To Remember (ટ ુરીમેમબર). બબડવું, ગણગણવું = To Utter (ટ ુઅટર). મોટુ ં= Big 
(બીગ). ખાડો = Pit (પીટ). કૂદવું = To Jump (ટ ુજપં). કૂદકો = Jump (જપં). બનાવવું 
= To Prepare (ટ ુવપ્પેર). શબદ = Word (વડતા).  ્ીજ = Item (આઈટમે). સમજવું = 
To Understand (ટ ુઅંડરસટનેડ). ગુસસો = Anger (એનગર). ગુસસે = Angry (એનગ્ી). 
રડવું = To Cry (ટ ુક્રા્ય). પાડોશી = Neighbor (નેઇબર). મારવું = To Beat (ટ ુબીટ). 
પીળો = Yellow (્યેલ્ો). સવારદષ્ટ = Delicious (ડીલીશીઅસ).

J



પોપટ અને કાગડો 

એક બગી્ામાં જુદા જુદા વૃક્ો ઉપર જાર જારના પક્ીઓ રહે છ.ે એક ઝાડ 
પર એક પોપટનું કુટુબં અને એક કાગડાનું કુટુબં રહે છ.ે એમના બચ્ાંઓ સાથે સાથે 
જ મોટા થ્યા છ.ે રેઓ ત્યાં જ મોટા થઈને ્યુવાન બની ગ્યા. એક રદવસ પોપટ ેએની 
માને કહંુ્ કે રે નજીકમાં આવેલા જગંલમાં કમાવા જવા માંગે છ.ે માને વ્ંરા રો થઇ પણ 
એણે પોપટને જગંલમાં જવા રજા આપી અને થોડા રદવસોમાં જ પાછા આવી જવા કહ્ું.

પોપટ જગંલમાં જઈને એક રળાવ રકનારે આંબાના ઝાડ પર રહેવા લાગ્યો. એ ત્યાં 
મઝાથી બેસરો, ઝુલા ઝુલરો અને કેરીઓ ખારો. એક રદવસ એણે એના ગામના એક 
ભરવાડને જો્યો એટલે એણે એની માને સંદેશ આપવા વવ્ા્યુું. એણે ખુબ જ નમ્રરાથી 
ભરવાડને વવનંરી કરી અને ગાવા લાગ્યો: “ભાઈ ગા્યના ગોવાળ, ભાઈ ગા્યના ગોવાળ, 
મારી માને એટલું કહેજ,ે મારી માને રેટલું કહેજ,ે પોપટ ભૂખ્યો નથી, પોપટ રરસ્યો નથી, 
પોપટ આંબાની ડાળ, પોપટ સરોવરની પાળ બેસી મઝા કરે”. ભરવાડ ેએની ખારરી 
આપી કે રે ગામમાં જઈને એની માને એનો સંદેશ આપશે.

પોપટ થોડા રદવસ જગંલમાં રહીને કેરીઓ અને મીઠાં ફળો લઈને ઘરે આવ્યો. 
રે ગાવા લાગ્યો: “ઢોવલ્યા ઢળાવો, પાથરણાં પાથરવો, પોપટભાઈ કમાઈને આવ્યા, 
પોપટભાઈ કેરીઓ લાવ્યા, પોપટભાઈ મીઠાં ફળો લઇ આવ્યા”. એણે એની પાંખો ખોલી 
અને એમાંથી કેરીઓ અને મીઠાં ફળો બહાર કાઢાં. પોપટભાઈની પ્ગવર જોઇને ઝાડ 
પર રહેરાં બીજાં પક્ીઓ બહુ ખુશ થ્યાં.

આ જોઇને કાગડાના કુટુબંે પણ કાગડાભાઇને જગંલમાં જઈને કાંઇક કમાઈ લાવવા 
કહ્ું. કાગડો આળસુ હરો એટલે એ જગંલમાં નહોરો જવા માંગરો. એની માએ એને 
પરાણે ધકેલ્યો એટલે એણે રડારડ કરી મૂકી અને દુઃખી થઈને ગ્યો. એ કાદવ કી્ડ 
વાળી ગંદી જગ્યાએ જઈને બેઠો. એ ગંદકી અને જીવડાં ખાવા લાગ્યો. એણે જ્યારે એના 



ગામના ભરવાડને જો્યો ત્યારે એની સામે બુમો પાડીને હુકમ આપરો હો્ય એમ બોલ્યો: 
“એ ગોવાવળ્યા, એ ગોવાવળ્યા. મારી માને જઈને એટલું કહેજ ેરેટલું કહેજ ેકે કાગડો 
ભૂખ્યો નથી, કાગડો રરસ્યો નથી, કાગડો કાદવમાં મઝા કરે, કાગડો ગંદકીમાં મઝા કરે”. 
ભરવાડ કાગડાની ઉદ્ધરાઈ જોઇને ગુસસે થઇ ગ્યો. એણે કાગડાનો સંદેશ લઇ જવાની 
ના પાડી દીધી.

થોડા રદવસ બાદ કાગડો કાદવ-કી્ડ અને ગંદકી લઈને ઘરે આવ્યો. ઘરે આવીને 
એ બુમો પાડવા લાગ્યો: “ઢોવલ્યા ઢળાવો, પાથરણાં પથરાવો, કાગડાભાઇ કમાઈને 
આવ્યા, કાગડાભાઇ કાદવ-કી્ડ લઇ આવ્યા, કાગડાભાઇ ગંદકી લઇ આવ્યા”. ઝાડ 
પર રહેરાં પક્ીઓ કાગડા ઉપર ખુબ જ ગુસસે થઇ ગ્યા અને કાગડાને ઝાડ પરથી 
ભગાડી મુક્યો.

જો આપણે પોપટની જમે સારા અને નમ્ર બનીએ રો લોકો આપણને પ્ેમ કરશે. 
પરંરુ જો આપણે કાગડાની જમે ઉદ્ધર બનીએ રો લોકો આપણને પ્ેમ નરહ કરે.
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Parrot and Crow

In a garden many birds are living happily on different trees. On one 
tree, a family of Parrot and a family of Crow have nests. Their kid Parrot 
and kid Crow have grown up together. They became young there. One day 
the Parrot told his mother that he wants to go to a nearby forest to earn 
something. The mother was worried but she allowed him to go and come 
back soon in few days.

The Parrot flew to the forest. He found one Mango tree near a lake. 
He was sitting, swinging and eating Mangoes. He saw one shepherd of 
his village so he decided to send a message to his mother. He requested 
the shepherd very politely and started singing: “O shepherd friend, O 
shepherd friend. Meet my mother, Tell my mother: Parrot is not Hungry. 
Parrot is not Thirsty. Parrot is enjoying on Mango tree, Parrot is enjoying 
on lake”. The shepherd assured to meet his mother and give his message.

After some days the Parrot came back home with many Mangoes and 
Sweet fruits. He started singing: “Please put a Coat, Please put a Mat, Par-
rot brought Mangoes, Parrot brought Sweet fruits”. He opened his wings 
and  Mangoes and Sweet fruits came out. The birds on the tree became 
very happy to see Parrot’s progress.

Seeing this, Crow’s family also asked Crow to go to the forest and 
earn something. The Crow was lazy so he was not ready to go. His mother 
pushed him to go so he cried and went to the forest unwillingly. He sat 



in a muddy place and started eating filth and worms. When he saw the 
shepherd of his village, he shouted at him and ordered him: “O Shepherd, 
go and meet my mother. Tell Crow is not Hungry. Crow is not Thirsty. 
Crow is enjoying in Mud, Crow is enjoying on filth”. The shepherd became 
angry on Crow’s rudeness so he denied to take his message.

After some days the Crow came back home with mud and filth. He 
started shouting: “Put the Coat, Put the Mat, Crow brought mud, Crow 
brought filth”. He opened his wings and everything became dirty with 
mud and filth. The birds on the tree became very angry and threw the 
Crow from the tree.

If we become nice and polite like Parrot, then people will love us. If 
we become rude like Crow, then people will not love us.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Parrot = પોપટ (popat). Crow = કાગડો (kaagado). Garden = બગી્ો 
(bagicho). Bird = પક્ી (pakshi). Tree =  ઝાડ (zaad). Also વૃક્ (vruksh). Fam-
ily =  કુટુબં (kutumb). Young =  ્યુવાન (yuvaan). Mother = મા (maa). Near = 
નજીક (najik). Forest = જગંલ (jangal). Worry = વ્ંરા (chinta). Lake =  રળાવ 
(talaav). Also સરોવર (sarovar). Swing = ઝુલા (zula). Mango = કેરી (keri). One 
=  એક (ek). Day = રદવસ (divas). Village = ગામ (gaam). Shephard = ભરવાડ 
(bharvaad). Also ગોવાળ (govaal). Message =  સંદેશ (sandesh). Polite = નમ્ર 
(namra). Request = વવનંરી (vinanti). Cow = ગા્ય (gaay).  Hungry = ભૂખ્યો 
(bhukhyo). Thirsty = રરસ્યો (tarasyo). Enjoy = મઝા (mazaa). Fruit =   ફળ 
(fal). Fruits = ફળો (falo). Wing = પાંખ (paankh). Wings = પાંખો (paankho). 
Progress = પ્ગવર (pragati). Happy =  ખુશ (khush). Lazy = આળસુ (aalasu). 
Mud =  કાદવ કી્ડ (kaadav kichad). Worm = જીવડાં (jivadaa). House = ઘર 
(ghar). Rude = ઉદ્ધર (udhdhat). Love =  પ્ેમ (prem). People = લોકો (loko).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

પોપટ = Parrot (પેરટ). કાગડો = Crow (ક્રો). બગી્ો = Garden (ગાડતાન). પક્ી 
= Bird (બડતા). ઝાડ = Tree (ટી્). . કુટુબં = Family (ફેમીલી). ્યુવાન = Young (્યંગ). 
મા = Mother (મધર). નજીક = Near (નીઅર). જગંલ = Forest (ફોરેસટ). વ્ંરા = 
Worry (વરી). રળાવ = Lake (લેઈક). ઝુલા = Swing (સવીંગ). કેરી = Mango (મેંગો). 
એક = One (વન). રદવસ = Day (ડ)ે. ગામ = Village (વવલેજ). ભરવાડ = Shep-
hard (શેફડતા).સંદેશ = Message (મેસેજ). નમ્ર = Polite (પોલાઈટ). વવનંરી = Request 
(રીકવેસટ). ગા્ય = Cow (કાઉ).  ભૂખ્યો = Hungry (હંગરી). રરસ્યો = Thirsty 
(થ્સટી). મઝા = Enjoy (એનજો્ય). ફળ = Fruit (ફ્ટુ). ફળો = Fruits (ફ્ટુસ). પાંખ = 
Wing (વવંગ). પાંખો = Wings (વવંગસ). પ્ગવર = Progress (પ્ોગ્ેસ). ખુશ = Happy 
(હેપપી). આળસુ = Lazy (લેઝી). કાદવ કી્ડ = Mud (મડ). જીવડાં = Worm (વોમતા). 
ઘર = House (હાઉસ). ઉદ્ધર = Rude (ર્યુડ). પ્ેમ = Love (લવ). લોકો = People 
(પીપલ).
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દલા તરિાડી અને િશરામ ભુિા

એક ગામમાં વશરામ ભુવા નામનો એક ખેડરૂ રહેરો હરો. એને શાકભાજીની વાડી 
હરી. એ ગામમાં દલા રરવાડી નામનો એક કંજૂસ માણસ રહેરો હરો. એ હંમેશા ્ીજ 
વસરુઓ સસરામાં જ ખરીદવાના રસરા શોધ્યા કરરો.

એક રદવસ દલા રરવાડી, વશરામ ભુવાની વાડી પાસેથી પસાર થરા હરા. એમણે 
જો્યુંકે વાડીમાં કોઈ નહોરું. એમણે થોડુ ંશાક ્ોરી લેવાનું વવ્ા્યુું. રે રીંગણાંના છોડ 
પાસે ગ્યા. એમણે પોરાની જાર સાથે જ વાર કરીકે ્ોરી કરાવી એ પાપ છ ેએટલે 
એમણે વાડીની સંમવર લેવી જોઈએ. 

એમણે વાડીને પૂછું:”વાડી રે વાડી!”.પછી એમણે જારે જ વાડી રરીકે જવાબ 
આપ્યો:”હા બોલો, દલા રરવાડી”. પાછા એમણે વાડીને પૂછું: “રીંગણાં લઉં બે ્ાર?”. 
એમણે જારે જ વાડી રરીકે જવાબ આપ્યો:”લ્યોને ભાઈ દસ બાર!”. આમ એમણે થોડાં 
રીંગણાં લઇ લીધાં અને જારે જ સંરોષ માન્યો કે એમણે રીંગણાંની ્ોરી નથી કરી પણ 
વાડીની સંમવર લીધી છ.ે

આ રીરે દલા રરવાડી દરરોજ વાડીમાંથી જુદા જુદા શાકભાજી લઇ જવા લાગ્યા. 
વાડીના માવલક વશરામ ભુવાએ જો્યુંકે દરરોજ એમની વાડીમાંથી થોડાં શાકભાજી 
્ોરાઈ જા્ય છ.ે આથી એમણે પહેરો ભરવાનું નક્ી ક્યુું. 

રેઓ એક વૃક્ની પાછળ સંરાઈ ગ્યા અને જોવા લાગ્યા કે કોણ શાકભાજી ્ોરી 
જા્ય છ.ે એવામાં દલા રરવાડી વાડીમાં આવ્યા. એમણે શાકભાજી લઇ જવા માટ ેવાડીની 
સંમવર માંગી. પછી જારે જ વાડી રરીકે જવાબ આપીને શાકભાજી લઇ જવાની સંમવર 
આપી.



વશરામ ભુવાએ દલા રરવાડીને પકડા. દલા રરવાડી કહે કે રેઓ ્ોરી નથી 
કરરા પણ વાડીને પૂછીને શાકભાજી લઇ જા્ય છ.ે વશરામ ભુવા આવા ્ોર પર બહુ 
ગુસસે થઇ ગ્યા. એમણે દલા રરવાડીને પાઠ ભણાવવાનું નક્ી ક્યુું. રેઓ દલા રરવાડીને 
એક કુવા પાસે લઇ ગ્યા. 

વશરામ ભુવાએ કુવાને પૂછું:”કુવા રે ભાઈ કુવા!”. પછી એમણે જારે જ કુવા 
રરીકે જવાબ આપ્યો:”હા બોલો વશરામ ભુવા!”. વશરામ ભુવાએ કુવાને પૂછું:”ડબુકી 
ખવડાવું ત્રણ ્ ાર?”. પછી એમણે જારે જ કુવા રરીકે જવાબ આપ્યો:”ડબુકી ખવડાવોને 
દસ બાર!”. વશરામ ભુવાએ દલા રરવાડીનું મોઢુ ં કુવાના પાણીમાં દસ બાર વખર 
ડબુાડ્યું. દલા રરવાડી રોવા લાગ્યા અને વશરામ ભુવાને કહેવા લાગ્યા કે ફરી ક્યારે્ય 
્ોરી નહીં કરે. 

આમ વશરામ ભુવાએ દલા રરવાડીની જ ્યુવકર વાપરીને એમને પાઠ ભણાવ્યો. 
જવેા સાથે રેવા!
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Speaking Garden and Speaking Well

A farmer named Vashram Bhuva was living in a village. He had a 
garden of vegetables. One greedy man named Dala Tarvadi was also living 
in the village. He was always finding ways to buy things cheap.

One day Dala Tarvadi was passing by Vashram Bhuva’s vegetable 
garden. He saw there was nobody in the garden. So he decided to steal 
some vegetables. He went near the Brinjal plant (also known as Eggplant). 
He talked to himself that stealing is a sin so he should take permission of 
the garden. 

He asked the garden: “Garden O Garden!”. Then he himself replied 
as a garden:”Yes Dala Tarvadi!”. Then he asked the garden:”Should I take 
3-4 Brinjals?”. Again he replied as a garden:”Why 3-4? Take 10-12!”. 
Thus he picked up few brinjals and satisfied himself that he has not stolen 
the brinjals but taken the permission of the garden.

He daily did this and picked up different vegetables from the garden. 
The owner of the garden Vashram Bhuva noticed that everyday some veg-
etables are stolen from his garden. So he decided to keep a watch. 

He stood behind a big tree to see who is stealing the vegetables. Dala 
Tarvadi entered the garden. He took the permission of the garden to take 
some vegetables. Then he himself replied as the garden and gave permis-



sion to take vegetables.

Vashram Bhuva caught Dala Tarvadi. Dala Tarvadi told him that he 
was not stealing the vegetables but taking permission from the garden. 
Vashram Bhuva became very angry on this thief. He decided to teach him 
a lesson. He took him to the well. 

Vashram Bhuva asked the Well:”Well O Well!”. Then he himself 
replied as a well:”Yes Vashram Bhuva!”. Vashram Bhuva asked the 
well:”Should I sink Dala Tarvadi 3-4 times”. Then again he replied as a 
well:”Sink him 10-12 times”. Vashram Bhuva sank Dala Tarvadi’s face 10-
12 times in the well’s water. Dala Tarvadi started crying and told Vashram 
Bhuva that he will never steal again.

Thus Vashram Bhuva used the same trick as Dala Tarvadi to teach 
him a lesson.
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For English medium students

Meanings and Pronounce for some words used in this story. (Pro-
nounce is given in the bracket):

Village = ગામ (gaam). Farmer = ખેડરૂ (khedut). Garden = બગી્ો 
(bagicho) or વાડી (vaadi). Vegetables = શાક (shaak) or શાકભાજી (shaakbhaa-
ji). One = એક (ek). Greedy = કંજૂસ (kanjus) or લોભી (lobhi). Man = માણસ 
(maanas). Name = નામ (naam).  To buy =  ખરીદવું (kharidavu). Thing = 
વસરુ (vastu) or ્ીજ વસરુ (chij vastu). Cheap = સસરું (sastu). To steal = ્ોરવું 
(choravu).  Brinjal (also known as Eggplant) = રીંગણ (ringan).  Sin = પાપ 
(paap). Permission = સંમવર (sammati). Daily (or everyday) = દરરોજ (dar 
roj). Different = જુદા જુદા (juda juda). Owner = માવલક (maalik). Behind = 
પાછળ (pachhal). Big = મોટુ ં(motu). Tree = ઝાડ (zaad) or વૃક્ (vruksh). To 
see = જોવું (jovu).  Angry = ગુસસે (gusse), Anger =  ગુસસો (gusso). Thief = 
્ોર (chor).  To teach = શીખવવું (shikhavavu) or ભણાવવું (bhanavavu). Les-
son = પાઠ (paath). Well = કૂવો (kuvo). To  sink = ડબૂવું (dubavu) or ડબૂાડવું 
(dubaadavu). Face = મોઢુ ં(modhu) or ્ હેરો (chahero). Water = પાણી (paani). 
Again = ફરી (fari).  Trick = ્યુવકર (yukti).

અંગ્ેજી ન જાણરા બાળકો માટ ે(અંગ્ેજી ઉચ્ાર કૌંસમાં આપેલા છ)ે

ગામ = Village (વવલેજ). ખેડરૂ = Farmer (ફામતાર). બગી્ો, વાડી = Garden 
(ગાડતાન). શાક, શાકભાજી = Vegetables (વેજીટબેલસ). એક = One (વન). કંજૂસ, લોભી 
= Greedy (ગ્ીડી). માણસ = Man (મેન). નામ = Name (નેમ).  ખરીદવું = To buy 
(ટ ુબા્ય). વસરુ, ્ીજ વસરુ = Thing (વથંગ). સસરું = Cheap (્ીપ). ્ોરવું = To steal 
(ટ ુસટીલ).  રીંગણ = Brinjal (બ્ીનજલ) કે Eggplant (એગપલાનટ). પાપ = Sin (સીન). 
સંમવર = Permission (પરમીસન). દરરોજ = Daily (ડઈેલી) કે Everyday (એવરીડ)ે. 
જુદા જુદા = Different (ડીફરનટ). માવલક = Owner (ઔનર). પાછળ = Behind 
(બીહાઈનડ). મોટુ ં= Big (બીગ). ઝાડ, વૃક્ = Tree (ટી્). જોવું = To see (ટ ુસી). ગુસસે 
= Angry (એનગ્ી). ગુસસો = Anger (એનગર). ્ોર = Thief (થીફ). શીખવવું, ભણાવવું 
= To teach (ટ ુટી્). પાઠ = Lesson (લેસન). કૂવો = Well (વેલ). ડબૂવું, ડબૂાડવું = 
To Sink (ટ ુસીંક). મોઢુ,ં ્હેરો = Face (ફેસ). પાણી = Water (વોટર). ફરી = Again 
(અગેઇન). ્યુવકર = Trick (ટી્ક).
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