
જગંરભા ંભગંર 

 
 

  સયુાલરી નદીથી દૂય દૂય લવતભાા આલેરી. એભા ંલવતો ઉય જાત જાતના ંવકૃ્ષો, 
છોડલા, લેરા લગેયે ઊગેરા. એભા ંકેટરાકં છોડ તો ઔધધના ંશતા. લવતભાાના લચ્ચે એક ગાઢ 
જગંર આલેલુ ંશત ુ.ં એભા ંજાત જાતના ંપ્રાણીઓ યશ.ે...  

એભા ંલાઘ યશ ેને ધવંશ યશ,ે 
 એભા ંયંછ યશ ેને ધળમા યશ,ે 
 એભા ંશયણ યશ ેને વવરા ંયશ,ે 
 એભા ંજગંરી કતૂયા ને સલુય યશ,ે 
 એભા ંલાદંયા યશ ેને ચચત્તા યશ,ે 
 એભા ંશાથી યશ ેને જજયાપ યશ.ે  

જોલા જઈએ તો આ ફધાભંા ંદોસ્તી મશુ્કેર. ણ આ જગંર તો કંઈક જુદંુ શત ુ.ં અશંના 
પ્રાણીઓનો સ્લબાલ ણ જુદો શતો. ફીજા જગંરોભા ંશયણ કે વવરાનેં જીલવુ ંશોમ તો ક્ષણે ક્ષણે 
ચોક્કવ યશવે ુ ંડ ેનહશતો કોઈ ધળકાય કયી જામ. ણ આણે એલા જગંરની લાત નથી કયલી. 
આણે તો એલા જગંરની લાત કયલી છે જેભા ં„ભગંર‟ એટરે કે ફધાનુ ંકલ્માણ-બલુ ંજ થતુ ંશોમ. 

આલા જગંરભા ંહશંવક પ્રાણીઓ શોલા છતા ંજગંરના પ્રાણીનો ધળકાય નશોતો કયતા, એટલુ ં
જ નહશ ફધા વંીને આનદંથી યશતેા શતા. 

„અયે, આ શુ ં? ‟ ફે વવરા ંજગંરના યસ્તેથી વાય થતા ંઘામર ધળમાને જોયુ.ં ફેઉ તેની 
ાવે ગમા. ધળમાની આંખભા ંઆંસ ુશતા,ં ખફૂ જ દદવ  થતુ ંશત ુ.ં વવરા ંવભજી ગમા ંકે 
ધળમાબાઈને દલાની જરૂય છે. તે તો દોડમા જગંરભા.ં દૂયથી આલતુ ંશાથીઓનુ ંટોળંુ જોયુ.ં 
 એક વવલુ ંફોલ્યુ,ં “ જો, જો, શાથી દાદા આલે છે.” 

“અયે, શા, દાદા તો ખફૂ જ બદુ્ધિળાી શોમ છે. ” ફીજુ ંફોલ્યુ.ં શરેાએ કહ્યુ,ં “ લાત તો 
વાચી છે, આણે તેભની ાવે જઈશુ ં?” 



ફીજુ ંફોલ્યુ,ં “શા, શા, એભને ઘામર ધળમાબાઈની લાત તો કયીએ. કાઈંક યસ્તો તો તેઓ 
ળોધી કાઢળે.” 
 શરેાએ કહ્યુ,ં “જરૂય.” 
 અને ફનેં દોડમા શાથીઓના ઝૂડં તયપ. આગ એક ભોટો બીભકામ શાથી ચારતો શતો. 
તેણે વવરાનેં તેભની તયપ આલતા જોમા.ં તે ઊબો યહ્યો અને આખુ ંટોળંુ ઊભુ ંયહ્યુ.ં ેરા ંવવરાનંો 
તો શ્વાવ ભાતો ન શતો. જોય  જોયથી શાપંતા ંશતા.ં 
 એક વવલુ ંફોલ્યુ,ં “ દા...દા., દા...દા” 
 ેરા બીભકામ શાથીએ કહ્યુ,ં “થોડીલાય શ્વાવ રઈ રે અને છી ભને કશ.ે” 
 ેલુ ંવવલુ ંધીભે ધીભે રાફંા શ્વાવ રેત ુ ંગયુ.ં તેનો જીલ ઠેકાણે આવ્મો. તે ફોલ્યુ.ં “દાદા, 
ધળમાબાઈ ઘામર થઈને ડમા છે અને યડ ેછે.” 
 “ક્યા ંછે ? ક્યા ંડમા છે ધળમાબાઈ ? ” દાદાએ કહ્યુ.ં “ે..લ્રા ઝાડ નીચે, વવલુ ંફોલ્યુ.ં 
અને તયત જ શાથીઓનુ ંઆખુ ંટોળંુ ેરા ંફે વવરાનંી વયદાયી નીચે ચાલ્યુ ંેરા ઝાડ તયપ.” 
 ેરા બીભકામ શાથીએ ઘામર ધળમાને જોયુ.ં ોતાની સ ૂઢં શલાભા ંઊંચી કયી અને ફધા 
શાથીઓને ોતાની બાાભા ંજોયદાય ચીચીમાયી કયી કંઈક કહ્યુ.ં ને તયત જ ફધા શાથીઓ ચાયે 
તયપ દોડલા રાગ્મા. ેરા ંફે વવરા ંતો શુ ંથઈ યહ્યુ ંછે તે જોતા ંજ યહ્યા.ં થોડીક જ લાયભા ંએક 
નાનો શાથી સ ૂઢંભા ંકંઈક લનસ્ધત રઈને દોડતો આલતો ેરા ંવવરા ંએ જોમો. 

બીભકામ શાથી, શાથીઓનો વયદાય શતો. તેની ાવે ેરા નાના શાથીએ આલી ેરી 
લનસ્ધત મકૂી વયદાયે લનસ્ધત ભંભા ંમકૂી થોડીક ચાલી અને તેનો કચૂ્ચો ેરા ધળમાના ઘા ય 
ોતાની સ ૂઢંથી દફાલી દીધો. વયદાયે ધળમાને કહ્યુ ં “તાયે આજનો હદલવ અશંથી ઊઠલાનુ ંનહશ. 
તાયા ખાલા ભાટે લસ્ત ુઅશં જ આલળે અને ભાયા આ ફે યલુાન શાથી તાયી વાથે યશળેે અને તારંુ 
યક્ષણ કયળે.” 
 સતૂા ંસતૂા ંધળમાે ભાથુ ંશરાવ્યુ.ં ફીજા હદલવે તો ધળમાનો ઘા રુઝાઈ ગમો શતો. ેરા ં
વવરા ંવલાયના શોયભા ંજ ધળમાની ખફય પછૂલા આલી ગમા ંણ તે શરેા ંતો લાઘ, ધવંશ , 
ચચત્તા, શયણ, લાદંયા,ં યંછ, કતૂયા ંઅને સલુયો ણ આલી ગમા ંશતા.ં 
 ધળમાબાઈ તો ઊબા થઈ ગમા શતા. ચાયેફાજુએ પ્રાણીઓભા ંઆનદં આનદં છલાઈ ગમો 
શતો. વવરા ંને જોઈ ધળમાબાઈ તેભની ાવે ગમા અને ભાથ ુનભાલી આંખો લડ ેઆબાય ભાન્મો. 
ધવંશયાજાએ કહ્યુ.ં “જુઓ, આ નાનકડા ંપ્રાણીઓએ ધળમાનો જીલ ફચાવ્મો છે. તેભને ફધાએં 
ધન્મલાદ આલા જોઈએ. આણે વંીને યશીએ તો એકફીજાની ભદદ કયી ળકીએ. તભે ફધા ંઘણા ં
ળાણા ંછો તેથી જ તો આ જગંરભા ંભગંર કાભો થામ છે. તભે જાણો છો ને કે..... “ફધા ંફોલ્મા,” 
વં ત્મા ંજં, કયો જગંરભા ંભગંર.” 


