
 

 

������� �	�
�� ш���� 
 

એક સાબર હ	 ુ.ં તેને સાબરના ટોળામા ંગમ ેન�હ.  

કાયમ તે પોતાના સાથીદારોથી અલગ થઈ એક�ુ ંએક�ુ ંફર . એક �દવસ 

સાબર નદ" કાઠં  ઉગ�ેુ ંલી�ુ ંલી�ુ ંતા%ુ ંઘાસ ચર	 ુ ંહ	 ુ.ં ઘાસ ખાઈને 

સાબર પાણી પીવા નદ" �કનાર  ગ*ુ.ં નદ"+ુ ંપાણી કાચ ,-ુ ંચો./ુ ંહ	 ુ.ં 

સાબર  પાણી પીવા જતા ંપાણીમા ંપોતા+ુ ં1િત3બ4બ જો*ુ.ં તેન ેથ*ુ,ં વાહ 

! ક વા ં7ુદંર મારા ંશ9ગડા ંછે ! માથ ે<ણે =ગુટ પહ ય> હોય તેવા ંશોભે છે 

! પણ મારા આ પગ ક વા પાતળા ! મન ેએ બેડોળ કર" =કૂ  છે, એ+ુ ંજ 

મન ેBુઃખ છે. 

 

પોતાના મોટા શ9ગડાના અ3ભમાનથી તે પોતાના બી<ં સાથીઓથી %ુBંુ 

પડ" હમેંશ એક�ુ ંફર	 ુ.ં તેના સાથીઓના ંનાના ંશ9ગડા ંજોઈ તનેી ઠ કડ" 

ઉડાવ	ુ.ં એક �દવસ ત ેઘાસ ચર	 ુ ંહ	 ુ.ં ત ેસમય ેનEકમા ંજ F<ુવી દ  

એવી પ�ર3ચત વાસ તેને આવી. તે કંઈ સમ, તે પહ લા ંવાવાઝોડા ંમાફક 

ધસી આવતા બે / ૂખંાર 3ચIા જોયા.  

 

સાબર તો છલાગં માર	 ુ ં<ય નાJું. બનેં 3ચIા તેનો પીછો કરતા તનેી 

પાછળ પડKા. પોતાનો Eવ બચાવવા સાબર આગળ ને આગળ દોડK ે

<ય. ઝડપથી દોડવામા ંએના પાતળા પગે એન ે/બૂ મદદ કર". તે 

3ચIાથી ઘLુ ંઆગળ નીકળ" ગ*ુ ંને ગીચ જગંલમા ંઆવી પહMN*ુ.ં Oયા ં

અચાનક <ણે કોઈએ તનેે પકડ" દોડ	 ુ ંઅટકાP*ુ ંહોય તે-ુ ંલાQ*ુ.ં 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સાબર  જો*ુ ંક  એના ંશ9ગડા ંએક ઝાડની ડાળ"ઓમા ંભરાઈ ગયા ંછે. તેણે 

ડાળ"ઓમાથંી શ9ગડા ંકાઢવા /બૂ મહ નત કર" પણ તનેા ંવાકંા ંSકૂા ં

શ9ગડા ંએવા ભરાઈ ગયા ક  તે નીકTયા ંજ ન�હ. સાબરને થ*ુ,ં મારા આ 

Bૂબળા પાતળા પગન ેમU ખોટા વગોPયા ને ! તેણે તો મને 3ચIાના 

પ<ંમાથંી બચાP*ુ.ં પણ મન ે, શ9ગડા+ં ુ ંઅ3ભમાન હ	ુ.ં એ શ9ગડા ંજ 

મારા ંશV ુબWયા.ં , ચીજ આપણને મદદ કર  તેમ હોય તે+ુ ંXપ ક  દ ખાવ 

ન જોવો જોઈએ અન ે, ચીજ આપણને =સુીબતમા ં=કૂ" દ  તેમ હોય તે 

ગમે તેટલી Xપાળ" હોય તો પણ તનેાથી /બૂ સાવચતે રહ - ુ ંજોઈએ.  

 

આમ બરાબર િવચાર કર	 ુ ંહ	 ુ ંOયા ંજ તેના સારા નિસબે શ9ગYુ ં	ટૂ" ગ*ુ ં

અને ત ેપોતાના પાતળા પગની મદદથી નાસીને પોતાનો Eવ 

બચાવવામા ંસફળ બW*ુ.ં 


