
૧...કાબર અને કાગડો 
 

એક હતી કાબર અને એક હતો કાગડો. 
બને્ન વચ્ચે દોસ્તી થઈ. 
કાબર બબચારી ભલી અન ેભોળી હતી, પણ કાગડો હતો આળસ ુઅને ઢોંગી. 
કાબરે કાગડાને કહ્ુું - કાગડાભાઈ, કાગડાભાઈ! ચાલોને આપણે ખેતર ખેડીએ! દાણા સારા થાય 
તો આખુું વરસ ચણવા જવુું ન પડે અને નનરાુંતે ખાઈએ. 
કાગડો કહ ે- બહુ સારુું; ચાલો. 
પછી કાબર અને કાગડો પોતાની ચાુંચોથી ખેતર ખેડવા લાગયાું. 
થોડી વાર થઈ તયાું કાગડાની ચાુંચ ભાુંગી એટલે કાગડો લહુારને તયાું તે ઘડાવવા ગયો. જતાું 
જતાું કાબરને કહતેો ગયો - કાબરબાઈ! તમે ખેતર ખેડતાું થાઓ, હુું હમણાું ચાુંચ ઘડાવીને આવુું 
છું. 
કાબર કહ ે- ઠીક. 
પછી કાબરે તો આખુું ખેતર ખેડી નાખ્ુું પણ કાગડાભાઈનો પત્તો ન લાગે. એ તો પાછા આવયાું 
જ નહહ. 
કાગડાભાઈની દાનત ખોટી હતી એટલે ચાુંચ તો ઘડાવી પણ કામ કરવાની આળસે ઝાડ પર 
બેઠા બેઠા લહુાર સાથે ગપપાું મારવા લાગયા. 
કાબર તો કાગડાની રાહ જોઈ થાકી ગઈ એટલે કાગડાને બોલાવવા ગઈ. જઈને કાગડાને કહ ે- 
કાગડાભાઈ, કાગડાભાઈ! ચાલો ને! ખેતર તો ખેડાઈ ગ્ુું. હવે આપણે વાવીએ. 
કાગડો કહ ે- 

ઠાગાઠૈયા કરુું છું, 
ચાુંચડુી ઘડાવુું છું, 
જાવ, કાબરબાઈ! આવુું છું. 

કાબર પાછી ગઈ અને એણે તો વાવવાનુું કામ શરૂ ક્ુું. 
કાબરે રૂપાળો બાજરો વાવયો. થોડા હદવસમાું એ એવો તો સુુંદર ઊગી નીકળ્યો કે બસ! 
એટલામાું નીંદવાનો વખત થયો વળી કાબરબાઈ કાગડાને બોલાવવા ગઈ. જઈને કાગડાને કહ ે
- કાગડાભાઈ, કાગડાભાઈ! ચાલો, ચાલો; બાજરો બહુ સારો ઊગયો છે. હવે જલદી નીંદવુું જોઈએ, 

નહહતર મોલને નકુસાન થશે. 
આળસ ુકાગડાએ ઝાડ ઉપરથી કહ્ુું : 
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ઠાગાઠૈયા કરુું છું, 
ચાુંચડુી ઘડાવુું છું, 
જાવ, કાબરબાઈ! આવુું છું. 

કાબર તો પાછી ગઈ અને એકલીએ ખેતર આખુું નીંદી નાખ્ુું. 
        વખત જતાું કાપણીનો સમય આવયો એટલે કાબર વળી કાગડાભાઈને બોલાવવા ગઈ. 
જઈને કાગડાને કહ ે- કાગડાભાઈ! હવે તો ચાલો, કાપણીનો વખત થયો છે. મોડુું કાપશુું તો 
નકુસાન થશે. 
લચુ્ચા કાગડાએ કહ્ુું - 

ઠાગાઠૈયા કરુું છું, 
ચાુંચડુી ઘડાવુું છું, 
જાવ, કાબરબાઈ! આવુું છું. 

કાબરબાઈ તો નનરાશ થઈ પાછી ગઈ. અને બખજાઈને એકલીએ આખા ખેતરની કાપણી કરી 
નાખી. 
પછી તો કાબરે બાજરીનાું ડુુંડા ુંમાુંથી બાજરો કાઢયો અને એક કોર બાજરાનો એક ઢગલો કયો, 
અને બીજી કોર એક મોટો ઢ ુંસા ુંનો ઢગલો કયો. અને એ ઢ ુંસાુંના ઢગ પર થોડોક બાજરાનો 
પાતળો થર પાથરી દીધો જેથી ઢ ુંસા ુંનો ઢગલો બાજરાના ઢગલા જેવો જ દેખાય. 
      પછી તે કાગડાને બોલાવવા ગઈ. જઈને કહ ે- કાગડાભાઈ! હવે તો ચાલશો ને? બાજરાના 
બે ઢગલા તૈયાર કયાા છે. તમને ગમે તે ભાગ તમે રાખજો. વગર મહનેતે બાજરાનો ભાગ 
મળશે એ જાણી કાગડાભાઈ તો ફુલાઈ ગયા. 
તેણે કાબરને કહ્ુું - ચાલો બહને! તૈયાર જ છું. હવે મારી ચાુંચ ઘડાઈને બરાબર થઈ ગઈ છે. 
કાબર મનમાું ને મનમાું બોલી - તમારી ખોટી દાનતનાું ફળ હવે બરાબર ચાખશો, કાગડાભાઈ! 
પછી કાગડો અને કાબર ખેતરે આવયાું. કાબર કહ ે- ભાઈ! તમને ગમે તે ઢગલો તમારો. 
કાગડાભાઈ તો મોટો ઢગલો લેવાને માટે ઢ ુંસા ુંવાળા ઢગલા ઉપર જઈને બેઠા. પણ જયાું બેસવા 
જાય તયાું ભાઈસાહબેના પગ ઢ ુંસાુંમાું ખ  ુંતી ગયાું અને આંખમાું, કાનમાું ને મોઢામાું બધે ઢ ુંસા ું 
ભરાઈ ગયાું અને કાગડાભાઈ મરણ પામ્યા! 
પછી કાબરબાઈ બધો બાજરો ઘેર લઈ ગઈ. અને ખાધુું, પીધુું ને મોજ કરી. 
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