
 

 

���� к��	�
 ��
 к�
 ? 

 

એક હતો ગોપાલ અન ેએક હતો મોહન.  

મોહન બ�ુ ભોળો અન ેગોપાલ ભાર� ચબરાક. બ�ે િનશાળમા ંસાથ ેભણે. 

બ�ે ભાઈબધં હતા. િનશાળમા ંર!ના "દવસે બ�ે ન%કના જગંલમા ં

ફરવા ગયા. મોહનન ેજગંલમા ંડર લાગવા લા*યો. 

 

મોહન કહ� - ગોપાલ, મને તો બીક લાગે છે. કોઈ જગંલી !નવર 

આપણને ફાડ0 ખાશે તો ?  

 

ગોપાલ કહ� - 3 ુ ંતો સાવ ડરપોક છે. તાર0 સાથ ે�ુ ં4 ંતથેી તાર� ડરવાની 

જરા પણ જ5ર નથી. 

 

મોહન ફર0 બો6યો - પણ ગોપાલ, આપણી પાસે જગંલી !નવરનો 

સામનો કરવા કોઈ હિથયાર પણ નથી તે7ુ ં8ુ ં? 

 

ગોપાલ કહ� - હિથયારની 8ુ ંજ5ર છે ? આપણે બ� ેમોટા અવાજ કર0 

એને ભગાડ0 દ�8ુ.ં  

 

બ� ેિમ:ો આમ વાતો કરતા થો;ુ ંઆગળ ચા6યા <યા ંઅચાનક ગોપાલે 

સામથેી એક ર=છ આવ3ુ ંજો>ુ.ં ગોપાલના ંબધા ંબણગા ંહવામા ંઊડ0 



 

 

ગયા.ં તે તો ર=છને જોતા ંજ પોતાના િમ:ની પરવા કયા@ િવના પોતાનો 

%વ બચાવવા ભા*યો. 

 

ગોપાલ દોડ0ને પાસેના ઝાડ પર ચડ0 ગયો. મોહને ર=છને ન%ક આવ3ુ ં

જોઈ Bમૂ પાડ0 - િમ:, ગોપાલ ! મન ેબચાવ ! પણ ગોપાલ તો ઝાડની 

Eચી ડાળ0એ પહFચી પાદંડાનંી ઘટામા ંસતંાઈ ગયો.  

 

મોહનન ેઝાડ પર ચઢતા ંઆવડ3 ુ ંન હ3 ુ.ં તેન ેથ>ુ ંક� હવ ેકરIુ ં8ુ ં? પણ 

મોહનન ેએક ઉપાય મળ0 ગયો. તે પોતાનો Kાસ રોક0 જમીન પર 

મડદાની Lમ Mઈૂ ગયો. ના હાલે ક� ના ચાલે. થોડ0 વારમા ંર=છ મોહનની 

ન%ક આN>ુ.ં તણેે એના શર0રને M ૂઘંી જો>ુ.ં ર=છને થ>ુ ંક� આ તો મર�લો 

જ છે. એટલે ત ે<યાથંી આગળ જ3 ુ ંરOુ.ં ગોપાલે આ જો>ુ ંપણ એને 

ખબર ન પડ0 ક� ર=છ 8ુ ંકર3 ુ ંહ3 ુ.ં 

 

ર=છના ગયા પછ0 ગોપાલ ઝાડ પરથી નીચે ઊતયP. એણે મોહનની મ!ક 

કરતા ંQછૂRુ ં- અ6યા મોહન ! 8ુ ંર=છ તાSંુ સTુ ંથ3 ુ ંહ3 ુ ંક� 8ુ ં? એણે 

તારા કાનમા ં8ુ ંકOુ ં? 

 

મોહન કહ� - ર=છ મન ેિશખામણ આપી ક� Uસુીબતમા ંસાથ છોડ0 !ય 

તેનો કદ0 િવKાસ ન કરવો.  

મોહનનો આવો જવાબ સાભંળ0ન ેગોપાલ7ુ ંમાVુ ંશરમથી નીWુ ંથઈ ગ>ુ.ં 

 


