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  એક ભોટુું જ ુંગર હત ુું. એ જ ુંગરભાું એક કદાલય વસિંહ યહતેો હતો. તે ગભે તે પ્રાણી દેખામ 
એટરે તેને કડીને ખાઈ જતો હતો. 
આભ ને આભ ઘણા લખત સધુી ચારત ુું યહ્ુું એટરે પ્રાણીઓ ગબયામાું. તેઓએ બેગાું ભીને કુંઈક 
યસ્તો કાઢલાનુું નક્કી કર્ુું. એ ફધાું હોંચ્મા વસિંહ ાસે. તેઓએ વસિંહને કહ્ુું, “ભહાયાજ, આ તો 
લનયાજ છો. અભાયા યાજા છો. યોજેયોજ આને વળકાય ળોધલાની તકરીપ રેલાની જરૂય નથી. અભે 
જાતે જ યોજ એક શ ુઆનાું બોજન ભાટે ભોકરી આશુું.” 

વસિંહ તો એ લાત સાુંબી યાજીના યેડ થઈ ગમા. તેણે કહ્ુું, “તભે લચન ાળો તો હુું કોઈને 
ભાયીળ નદહ.” 

ત્માયથી યોજ એક શ ુવસિંહ ાસે હોંચી જલા રાગર્ુું. વસિંહ તેનુું ભાયણ કયતો.  
એભાું એક દદલસ એક સસરાનો લાયો આવ્મો. એ તો ફહુ ચારાક અને ચતયુ હત ુું. તેણે વલચાય કમો, 
“આભાુંથી ફચલાનો શુું કોઈ ઉામ નદહ હોમ?” જે બધુ્ધધળાી છે તે ક્યાયેમ ણ મસુીફત કે 
સખુદુ:ખભાું મ ૂુંઝાતા નથી. સસરાને થર્ુું કે ભાયે ણ ગબયાલાની જરૂય નથી. એ તો ડળે એલા 
દેલાળે. ફધાું પ્રાણીઓના જીલ ફચે એલો કોઈક ભાગા કાઢલો ડળે.  
એલા વલચાયો કયત ુું એ વસિંહ ાસે ભોડુું હોંચ્ર્ુું. વસિંહ તો ગસુ્સાથી રારીો થઈને ફેઠો હતો. 
સસરાને જોતાુંલેંત ગર્જના કયીને તાડકૂી ઉઠયો, “તને આલતાું આટલુું ફધુું ભોડુ કેભ થર્ુું?”  

સસરાએ જયા ણ ગબયામા વલના જલાફ આમો, “ભહાયાજ, ભેં જાણી જોઈને ભોડુું નથી કર્ુું. ફનર્ુું 
એવુું કે હુું અહીં આલતો હતો ત્માું યસ્તાભાું અચાનક ભને ફીજો કદાલય વસિંહ ભી ગમો. એ તો ફહુ 
ફલાન હતો. તેણે ભને યોક્યો. ભેં એને ગભે તેભ સાચુું ખોટુું ફહાનુું ફતાલીને કહ્ુું, કે ભાયે એક 
જરૂયી કાભે હોંચલાનુું છે અને ત્માુંથી જરદી આલી જઈળ.” એ ભાુંડ ભાુંડ ભાનમો અને ભને છોડયો.  
આ લાત સાુંબી વસિંહની આંખભાું ખનુનસ બયાઈ આવ્ર્ુું. રારઘભૂ આંખો કયી ોતાની  ૂુંછડી જભીન 
ઉય છાડતાું તેણે સસરાને છૂ્ુું, “ભાયા યાજ્મભાું આલો ફીજો વસિંહ ક્યાુંથી આલી ચડમો? ચાર 
ફતાલ ભને, ક્યાું યહ ેછે એ?”  

  સસરાએ એટરી જ ળાુંવતથી જલાફ આમો, “આલો, ભહાયાજ, હુું એનુું યહઠેાણ ફતાવુું 
આને.” 
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ફુંને ચારલા ભાુંડમા. આગ સસલુું ચારત ુું હત ુું અને ાછ વસિંહ ચારતો હતો. ફુંને એક કલૂા ાસે 
અટક્યા. સસરાએ કહર્ુું, “ભહાયાજ, ેરો વસિંહ આની અંદય જ ફેઠો છે. આ જાતે જ જોઈ રો.”  

વસિંહ ેકલૂાભાું જોર્ુું. અંદય ાણીભાું તેને ોતાનો ડછામો દેખામો. એ જ ફીજો વસિંહ હોલો જોઈએ 
એભ ભાનીને એ ઘયૂકીને ગર્જના કયલા રાગમો.  

 

કલૂાભાુંથી તેની ગર્જનાનો ડઘો ડમો. વસિંહ તો મખૂા હતો. તેણે ભાની રીધુું કે કલૂાભાું ફેઠેરો વસિંહ 
ભાયી સાભે ઘયૂકી યહ્યો છે. તેને હભણાું જ ભાયી નાખલો ડળે.  
એભ વલચાય કયીને વસિંહ,ે કલૂાભાું છરાુંગ રગાલી અને ાણીભાું ડફૂીને ભયી ગમો. 
સસલુું તો હયખાઈને કદૂત ુું ોતાના અનમ પ્રાણી વભત્રો ાસે ગર્ુું અને તેઓને ોતાનુું યાક્રભ 
સુંબાવ્ર્ુું. પ્રાણીઓ ફધાું ખફૂ યાજી થમાું અને જ ુંગરભાું વનયાુંતે વનબામ થઈને યહલા રાગમાું.  
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