
छोट ुः तथा मिक्कुः



कस्यचित ्ग्रािस्य नदीतटे एकुः िूषकुः क टीरे ननवसनत 
स्ि। तस्य नािधेयं छोट ुः इनत।  



एकदा छोट ुः पत्नीि ्उ्तवान.्.. अद्य िि बालमित्रि ्
आगमिष्यनत। तस्य सत्कारुः 

करणीयुः।



सुः कुः? ककं तस्य
नािधेयि?्



पूववि,् आवाि ्अकस्िन ् ग्रािे 
एकत्रवै ननवसावुः स्ि। परं सुः 
नगरं गतवान।् सुः आध ननकुः 
जातुः। ततुः सुः स्वस्य नाि 
मिक्कुः इनत कृतवान।् सुः 
दीरे्घण कालेन आगच्छनत। 



निस्ते 
छोट िहोदय! अहि ्

आगतुः।

मिक्कुः छोट िहोदयस्य गहृि ्आगतवान ्



स्वागति ्मित्र! भवान ्त  
पूणवरूपेण मभन्नुः दृश्यते। 
भवन्तं चिरात ्कालात ्
दृष््वा अतीव आनन्दि ्

अन भवामि।

छोट ुः मिक्किहोदयि ्उपररष्टात ्
अधुः पयवन्तं दृष्टवान।् तस्य पत्नी 
ववस्ियेन तं पश्यती आसीत।्



मित्रद्वयं परस्परि ्आमलङ्चगतवान।् ग्रािे वविरणं कृतवान।् 
बाल्यकालववषये संलापि ्अवप कृतवान।्  



भोजनं मसद्धि।् आगच्छतां, 
पाणणपादं प्रक्षालयताि।् 

उपववशताि।्

तौ उभौ गहंृ प्रत्यागतवन्तौ। गहेृ भोजनं मसद्धि ्आसीत।् 
छोट िहोदयस्य पत्नी एव सव ंकृतवती।



भोजनस्य घ्राणं बह सम्यक् आसीत ्
िि पत्नी भवतुः 

सत्काराथवि ्उत्तिं भोजनं 
प्ववती अकस्त।

अहो! ककन्त  आवयोुः सिीपे 
भोजनपीठं त  नाकस्त।



मिक्कुः तस्य अग्रनखेन मशरस्कं वववतवयनत वदनत ि...

चिन्तािास्त ! यत ् अकस्त 
तदेव व्यवहरािुः।



छोट िहोदयस्य पत्नी भोजनं पररवेवषतवती। तत्र िध रि ्आसीत।् शाकं ओदनं 
्वचथतं शकलादुः इत्याददुः अवप आसीत।्



खाद्यपदाथावन ्दृष््वा मिक्कुः ि खं ननमिवतवान ्अवप ि 
उ्तवान ्

एतत ्खादनीयि?् भवत ! अहं
स्वीकरोमि। नूडल्स ्पी्सा ग्रािे

त  कथं लभ्यते। 



भोजनानन्तरं मिक्कुः छोट िहोदय ंवदनत... 

मित्र! िया सह नगरि ्आगच्छत । 
ककचित ्सियं िया सह यापयत । 

आवां भ्रिणं क ववुः। 



मिक्कुः छोट िहोदयं नगरं नीतवान ्



यदा उभौ मिक्किहोदयस्य गहंृ प्राप्तवन्तौ तदा भोजनसियुः। 
भोजनपीठे ववववधाुः खाद्यपदाथावुः पररवेवषताुः आसन।्



छोट ुः भोजनपीठं प्रनत धावन ्आसीत,् मिक्कुः तं बाचधतवान ्उ्तवान ्अवप 

अत्र एतादृशि ्आिरणं न 
करणीयि।् आदौ गहृस्य
स्वािी खाददष्यनत। 
अनन्तरि ्अन्यसवे



तावत ्िि बबलि ्
आगच्छत 

ओह! ककयत ्
लर्घ बबलि!्



छोट ुः अतीव ब भ क्षक्षतुः आसीत ्
स्वािी कदा भोजनं 

सिापनयष्यनत? कदा वयं 
भोजनं प्राप्स्यािुः?



यथैव स्वािी भोजनं कृत्वा ततुः ननगवतवान,् छोट ुः 
धाववतवान।् परं तत्र एकुः श नकुः सिागतुः 



भयात ्छोट ुः बबलं प्रनत धाववतवान ्



अयं प्रभोुः वप्रयुः
श नकुः। तद्ववषये 
जागरूकुः भवत ।



श नकुः अवप खाददत्वा ततुः ननगवतुः। छोट ुः प नुः भोजनपीठं प्रनत 
धाववतवान।् परि ्अकस्िात ्तत्र एका िाजावरी सिागता



छोट ुः प नुः बबलं प्रनत धाववतवान ्

इयं प्रभोुः वप्रया िाजावरी। 
सावधानि!् 



पश्यत ! अकस्िन ्गहेृ कश्िन ननयिुः वतवत।े 
आदौ स्वािी भोजनं करोनत, ततुः तस्य 
वप्रयुः श नकुः, ततुः तस्य वप्रया िाजावरी। 

ततुः परं िि अवसरुः आगच्छनत



िाजावरी अवप खाददत्वा ननगवतवती, तदा मिक्कुः अवदत.्..

आगच्छत  मित्र! इदानीं कस्यावप 
भयं नाकस्त। खाद्यपदाथावुः
अपसरकन्त तस्िात ्पूवविेव 

खादावुः



अहं खाददत ं न इच्छामि। अहं िि जीवनं 
संशये पातनयत ं न इच्छामि। िदीयुः ग्रािुः 
एव सिीिीनुः। इतोSवप, िि स्वातन््यं
िह्यि ्अचधकं बह िूल्यि।् कुः अत्र दीर्घ ं
कालं स्थात ं श्नोनत? ितृ्य द्वारे कुः 

जीवनत? अहं िि ग्रािाथ ंप्रस्थानं करोमि। 
आगच्छामि!



एवि ्उ्त्वा छोट ुः स्वस्य ग्रािं प्रनत धाववतवान ्



अमभप्रायुः

जीवनं संशये पातनस्य अपेक्षया 
सरलं जीवनि ्एव उचिति।्


