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એક કાચબો શાિંતથી ધીમે ધીમે ચાલતો જતો હતો. �યા ંસસલા�ુ ંએક 

ટો�ં તેની પાસેથી નાચ� ુ ં�ુદ� ુ ંનીક!"ુ.ં તમેાથંી એક સસલાએ પાછા 

વળ& કાચબાની મ'કર& કરતા ંક)ુ,ં ‘કાચબાભાઈ તમે ક.વા ઠ0કૂ ઠ0કૂ 

ચાલો છો. અમને પણ તમારા 4વી ચાલ શીખવોને!’ 

 

કાચબાએ અગાઉ ઘણા ંસસલા ંજોયા હતા. એને ખબર હતી ક. સસલા ંકોઈ 

કામ ચીવટથી કર& શકતા નથી. તેઓ બેદરકાર ન ે<ઘણશી હોય છે. 

આથી તેણે વટથી ક)ુ,ં ‘સસલાભાઈ! માર& ચાલ ભલે ઠ0કૂ હોય તો પણ 

તમારા 4વા દોડવીરને પણ દોડવાની હર&ફાઈમા ંહરાવી શ�ંુ તવેો @ ં

સમAયા!’ 

 

આ બનંેની વાત �યા ંઊભેલા એક િશયાળે સાભંળ&. તેણે સસલાને પાનો 

ચડાવતા ંક)ુ,ં ‘અર. સસલાભાઈ! આ કાચબાએ તમારા 4વા દોડવીરને 

પડકાર ફCDો છે છતા ંતમે 0પૂ ક.મ છો?’ 

 

સસલાએ કાચબાને ક)ુ,ં ‘ચાલો આપણે બFે શરત લગાવીએ. દોડવાની 

હર&ફાઈમા ંકોણ Gતે છે?’ 

 

કાચબો તરત બોHયો, ‘ચાલો અ�યાર. જ કર&એ ફCસલો. Iુ ંતમાર& સાથે 



 

 

હર&ફાઈમા ંદોડવા તૈયાર @!ં’ 

 

બીKં બધા ંસસલાઓં દોડ હર&ફાઈ જોવા ભેગા ંથઈ ગયા.ં સસલાએ Lચા 

થઈ Mૂર Mૂર રહ.લો એક ખડક બતાવી ક)ુ,ં ‘કાચબાભાઈ સામે દ.ખાતા 

ખડક પાસે પહ.Nુ ંપહOચે તે G�"ુ ંગણાશે.’ 

 

કાચબાએ ક)ુ,ં ‘એ બરાબર છે.’ કાચબો અને સસલો દોડવા માટ. ઊભા 

રહ& ગયા. 

 

િશયાળે ઝડંો ફરકાવી દોડ હર&ફાઈ શQ કરાવી. કાચબો માડંRો ઠ0કૂ ઠ0કૂ 

ચાલવા. સસલો માડંRો ઝડપથી દોડવા. થોડ& વારમા ંજ સસલો તો ઘણે 

Mૂર પહOચી ગયો. સસલાને થ"ુ,ં ‘કાચબાને આટલે Sધુી પહOચતા ંઘણી 

વાર થશે તેથી લાવ જરા આરામ કર& લ<.' 

 

સસલો ઝાડ નીચે બઠેો. ઠંડો પવન વાતો હતો. �યા ંતેને Lઘ આવી ગઈ. 

 

થોડ& વાર. સસલો Lઘમાથંી KUયો. Vુએ છે તો પેલા Mૂરના ખડક પાસે 

કાચબો જઈને ઊભો હતો. સસલો શરમાઈ ગયો. તેણે કાચબા પાસે જઈ 

પોતાની હાર કWલૂી લીધી. 

 

કાચબાએ ક)ુ,ં 'સસલાભાઈ Vુઓ મX ઠ0કૂ ઠ0કૂ ચાલીને ભલે શરત Gતી 

લીધી પણ તમે જો ચીવટ રાખી હોત અને કામના વખતે Lઘવા�ુ ંટા!" ુ



 

 

હોત તો તમે Gતી ગયા હોત. Iુ ંકંઈ તમારા 4ટલી ઝડપે થોડો દોડ& 

શકવાનો હતો. આ તો તમાર& બેદરકાર&એ મને YજતાડRો છે!' 

 

િશયાળ કહ., ‘ઉતાવળા સો બહાવરા ધીરા સો ગભંીર એ વાત સાચી છે.’  

 


