
બગલાની સસિંહસવારી 

એક ગામના પાદરમાાં વડલો હતો. તેના પર જાતજાતનાાં ને ભાતભાતનાાં પક્ષીઓ રહ.ે એમાાં એક 
બગલો પોતાના પરરવાર સાથે રહતેો હતો. રોજ સવારે ભરવાડ ગામનાાં ઢોર-ધણ લઈને નીકળે 
એટલે બગલો પણ તેની સાથે જાય. થોડે સધુી ઊડે ને પછી ભગરી ભેંસ ઉપર બેસી જાય. ભેંસ હતી 
જાડી, નાનકડા બગલાનો ભાર શી સવસાતમાાં ? ભેંસ શરીરે અને બદુ્ધિએ પણ જાડી હતી. 
ભેંસને બગલાનો અને બગલાને ભેંસનો સાંગાથ મળતો. જ ાંગલમાાં ભરવાડ ઢોરને છૂટાાં મકૂી દઈ પોતે 
એક મોટા ઝાડની ઓથે લાંબાવે. ગીતો ગાય, વાાંસળી વગાડે, ટીમણ કરે તો થોડી વાર મીઠી ઊંઘ 
પણ ખેંચી લે. ગાયો, ભેંસો થોડી વાર ચરે અને પછી મજાનો છાાંયો ગોતી સાંગાથે આરામ કરે. 
આરામ કરતાાં-કરતાાં વાગોળતાાં પણ જાય. એ દરસમયાન સેવાભાવી બગલો બધાાં ઢોરની રખેવાળી 
કરતો જાય અને જીવજ ાંતનુો નાસ્તો કરતો જાય. નમતી સાાંજે ધણ ગામ ભણી ચાલવા માાંડે. બગલો 
તો પાદરમાાં જ પોતાના ઘેર રોકાઈ જાય. 
એક રદવસ એવુાં બન્ુાં કે, બગલાની સવારી જ ાંગલમાાં જતી હતી, તયાાં અચાનક ઝાડીમાાંથી સસિંહ અને 

સસિંહણ નીકળી પડ્ાાં. ઢોર ગભરાણાાં, નાસભાગ મચી ગઈ. ભરવાડે પરરસ્સ્થસત પારખી દેકારા-
પડકારા કયાા એટલે સસિંહદાંપતી 
ડરીને ઝાડીમાાં ચાલ્ુાં ગ્ુાં. 
બીજે રદવસે પણ એવુાં જ બન્ુાં 
પણ આજે તો પક્ષીઓએ 
જ ાંગલેશ્વરની પધરામણીના સાંકેત 

આપી દીધા હતા. સસિંહ દૂર 
હોવાથી ઢોરે ખાસ નોંધ લીધી 
નહીં. પણ બગલાથી રહવેા્ુાં 
નહીં. તેણે ભેંસને પછૂ્ુાં, ‘‘હેં 

ભગરીબહને, આ સસિંહ રોજ કેમ આંટા મારવા નીકળતો હશે ? નીકળે એનોય વાાંધો નહીં પણ તમે 
બધા એનાથી ડરો છો કાાં ?’’ 

‘‘તો શુાં એની સામે મરવા જવાનુાં ? સસિંહ તો જ ાંગલનો રાજા છે, બળળયો પણ ભારે. ધારે તેને મારીને 
ખાઈ જાય. શુાં સમજ્યા બગલાભગત.’’ ભેંસે પોતાની અનભુવવાણી સણુાવી. 
‘‘તે હશે જ ાંગલનો રાજા, એમાાં આપણે શુાં ? એ એને રસ્તે અને આપણે આપણા રસ્તે. શુાં સસિંહને 
વતાવીએ નહીં તોય આપણને મારી નાાંખે ?’’ બગલાએ પોતાની ડાંફાસ હાાંકતાાં કહ્ુાં. 
‘‘ના રે ? સસિંહ તો રાજા છે. એને ભખૂ લાગી હોય તો જ મારણ કરે નહીંતર બાજુમાાંથી નીકળી 
જઈએ તોપણ કાંઈ કરે નહીં.’’ માણસોની સાાંભળેલી વાણી ભગરી ભેંસે બગલાને કહી સાંભળાવી. 
બગલાએ સાાંજે ઘેર પાછા ફરતાાં સવચા્ુું કે આમ રોજ ભગરી ઉપર સવારી કરીને કાંટાળો આવે છે. 
કાંઈક ચેઈનજ હોય તો ગમે. ગાય, બકરાાં, ઘેટાાં ઉપર સવારીમાાં કાંઈ મજા નહીં. આ સસિંહ કાંઈક બળળયો 
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અને પાાંચમાાં પછૂાય એવુાં પ્રાણી. વળી બધાાં એનાથી ડરે પણ છે. નવુાં કરીએ તો છાપામાાં નામ પણ 
છપાય. વળી, સસિંહ આપણને કરી પણ શુાં શકવાનો હતો ? મારી ઉડવાની શસ્તત અને ઝડપ સસિંહ 
પાસે થોડી છે ? 

આમ બગલો રોજ સસિંહની સવારીના મનસબૂા ઘડ,ે સ્વપનાાં સેવે. પણ તેની રહિંમત ચાલે નહીં. ભગરી 
ભેંસની સશખામણ તેને તેમ કરતાાં રોકે. સવચારમાાં ને સવચારમાાં બે-ત્રણ માસ પસાર થઈ ગયા. એક 
વખત એવુાં બન્ુાં કે વડલા નીચે એક મહાતમા આવીને બેઠા. ગામના લોકો પગે લાગવા જતા. 
મહાતમા બધાને સતસાંગની બે વાતો કરે. બગલાને તેમાાં રસ પડ્ો. એક વખત જ ાંગલમાાં જવાનુાં 
માાંડી વાળી મહાતમાની વાતો સાાંભળવા રોકાઈ ગયો. મહાતમાની વાત સાાંભળવા બગલાએ પોતાના 
કાન સરવા કયાા. બગલાએ સાાંભળ્ુાં કે, ‘‘રહિંમત હોય તો ગમે તેવુાં અઘરુાં કામ સહલે ુાં બની જાય. 
આપણાથી ગમે તેટલો બળવાન, બદુ્ધિશાળી આપણી સામે હોય તો પણ રહિંમત-બહાદુરી બતાવવાથી 
તેનુાં બળ ઓછાં થઈ જાય છે. આતમશસ્તત હોય તો નાનો માણસ પણ મોટા માણસને મહાત કરી 
શકે.’’ 
મહાતમાની વાણી સાાંભળી બગભગતમાાં શસ્તતનો સાંચાર થયો. તેની પાાંખો ફડફડ થવા લાગી. ડોક 
અને રાાંટા પગ ટટ્ટાર થઈ ગયાાં. ઝીણી આંખો પણ લાલ બની ગઈ ને જાણે હમણાાં જ સસિંહની સામે 

કેસરરયા કરવા જવાનુાં હોય તેમ ધ્રજૂવા લાગ્યો. જાણે પોતાના સાથીઓને કહતેો ન હોય કે શુાં આ 
જ ાંગલોમાાં સસિંહ એક જ બળવાન ને શસ્તતશાળી છે ? જોઈ લયો આ ભડવીરના ભડાકા. 
બનવાજોગ એવુાં બન્ુાં કે બીજે રદવસે બગલો ને ભગરી ભેંસ જ ાંગલમાાં જતાાં હતાાં તયારે સસિંહ ધણના 
રસ્તે આડો પડ્ો. સસિંહને જોતાાંવેંત બગલાને મહાતમાનાાં વેણ યાદ આવી ગયાાં. તેનુાં શરીર અક્કડ 
બની ગ્ુાં. રાાંટા પગ ટટ્ટાર થયા, ને બાંને પાાંખો ફફડી ઊઠી. મક્કમ સનધાાર કરી અજુ ાનની માફક 
લક્ષ્ય સવિંધવા બગલાએ ઉડાન ભરી. આડુાંઅવળાં જોયા સવના બગલો તો સસિંહની પીઠ ઉપર જઈને 
બેસી ગયો. 
અચાનક આવી ચડેલા બગલાની રહિંમત જોઈ થોડી વાર તો સસિંહને પણ આશ્વયા થ્ુાં. મનમાાં ગસુ્સો 
પણ આવ્યો. સસિંહ ેસવચા્ુું કે બગલો સમજે છે શુાં એના મનમાાં ? તેની આ રહિંમત ? પણ સસિંહ ેશાાંસત 
જાળવી. તેણે સવચા્ુું કે જોઈએ તો ખરા કે બગલો શુાં કરે છે ? 

બગલાની સસિંહસવારીની વાત કાના કાગડાએ જ ાંગલમાાં કાનોકાન ફેલાવી દીધી. બધાાંને જાણ થઇ. 
કેટલાાંકને હસવુાં આવ્્ુાં તો કેટલાાંકને ગસુ્સો આવ્યો રાની પશઓુથી બગલાની ગસુ્તાખી સહન થતી 
ન હતી. પોતાના એકચક્રી શાસનમાાં આવુાં તચુ્છ પક્ષી છીંડુ પાડે એ કેમ સહન થાય, પણ પશઓુએ 

સવચા્ુું કે, હશે આપણે શુાં, જો ખદુ સસિંહને કાંઈ ન પડી હોય તો. પરરણામે સૌ શાાંસતથી જોઈ રહ્ાાં. 
એક વકૃ્ષ નીચે સસિંહ ઊભો રહ્ો. બધાાં પશ-ુપક્ષીઓ સસિંહની ફરતે ઊભા રહી ગયાાં. હજી બગલો તો 
સસિંહ ઉપર જ બેઠો હતો. વાઘજી વાઘે ત્રાડ નાાંખી, ‘‘મહારાજ, આ શુાં માાંડ્ ુાં છે ? આપ તો રાજા છો. 
એક તચુ્છ પક્ષીને આ રીતે...’’ 
વાઘજી વાઘની વાત પરૂી ન થઈ તયાાં તો બધાાં રાજાને ખશુ કરવા તેની ચાપલસૂી કરવા લાગ્યાાં. 
પડ્ો બોલ કાને સાંભળાતો નથી. 



અચાનક સસિંહ ેગર્જના કરી કહ્ુાં, ‘‘તમારી વાત સાચી છે. રાજા તરીકેની ગરરમા, ગૌરવ મારે 
જાળવવાાં જોઈએ. છતાાં મેં બગલાને કાંઈ ક્ુું નહીં એની પાછળનુાં કારણ જાણવુાં છે ? તો સાાંભળો...’’ 
‘‘બગલો ભલે તચુ્છ પક્ષી કે જીવ રહ્ો હુાં જ ાંગલનો રાજા છાં. જ ાંગલની સાંપસિનો હુ ાં માળલક છાં. 
તમારાાં સૌનો રક્ષક અને પાલકસપતા સમાન છાં, એક સપતાની ગોદમાાં તેનુાં બાળક રમવા આવે તો 
સપતા તરીકેની ફરજ મારે બજાવવી જોઈએ કે નહીં ? બાળક ધ્રવુની વાતથી તો તમે સૌ વાકેફ છો.’’ 
સસિંહની વાત અને પ્રશ્ન ગગનમાાં ગ ૂાંજતાાં રહ્ાાં. સવાત્ર શાાંસત છવાઈ ગઈ. સસિંહ ેશાાંસતનો ભાંગ કરતાાં 
કહ્ુાં, ‘‘ મેં એક રાજા અને સપતા તરીકેની ફરજ અદા કરી છે. તેમ છતાાં તમને લાગત ુાં હોય તો 
બગલાના અસવવેક બદલ તેને સજા કરવા તૈયાર છાં.’’ 
દયામણા મોંએ બગલો સૌની સામે જોવા લાગ્યો. મોત આવ્્ુાં કે આવશે એ બીકે રહિંમતપવૂાક ડબૂતો 
તરણુાં પકડે તેમ બે હાથ જોડી સવનયથી બોલયો, ‘‘ મહારાજ, મને માફ કરો. છેલલા ઘણા સમયથી હુ ાં 
ભગરી ભેંસ ઉપર સવારી કરતો હતો. એક રદવસ તમને જોયા ને સવચાર આવ્યો કે સવારી કરવી 
તો સસિંહની. ઘણા મનોમાંથન બાદ એ સવચારને આજે અમલમાાં મકૂ્યો છે. હુ ાં તો આપનુાં તચુ્છ સાંતાન 
કહવેાઉં. આપ જે સજા કરશો તે મને સ્વીકાયા છે.’’ 
‘‘તારા આનાંદથી મને પ્રસન્નતા થઈ છે. હુ ાં એમ સવચારુાં છાં કે જેમ વાાંદરી પોતાના બચ્ચાને પેટે 
લગાડી કદૂાકદૂ કરે છે, કાાંગારુાં પેટની ખોળમાાં બાળકને બેસાડી દોડી શકે છે, મારાાં બચ્ચાાં મારી ઉપર 
સવારી કરતાાં હોય તો તને બાળક સહજવસૃિથી ઈચ્છા થઈ અને સવારી કરી એમાાં ખોટુાં શુાં છે ? મેં 
તો એમ માન્ુાં કે મારુાં બચ્્ુાં મારી પીઠ પર બેસી ઘોડોઘોડો રમત ુાં હોય તો હુ ાં શુાં એને મારી નાાંખત 
? જા ભાઈ, આજે તો હુ ાં તને જવા દઉં છાં પણ એક ચેતવણી કે સલાહ આપુાં છાં કે ફરી ક્યારેય 
અમારાાં જેવાાં રાની પશઓુની હડફેટે ચડીશ નહીં.’’ 
આટલુાં સાાંભળતાાં બગલાએ સસિંહને પ્રણામ કરી પશ-ુપક્ષીઓને કહ્ુાં, ‘‘ જુઓ, સાાંભળો... સાાંભળો...’’ 
રાજા હો તો સસિંહ જેવા, 
સપતા હો તો સસિંહ જેવા, 
ઉદાર હો તો સસિંહ જેવા, 
નમ્ર હો તો સસિંહ જેવા. 
પ્રશાંસા કરતો બગલો ફરરર કરતો ઊડી ગયો ને સૌ પશ-ુપક્ષીઓ પોતાના રાજા સસિંહના ગણુગાન 
ગાતાાં, પ્રસન્નળચિે વીખરાયાાં. 

 

- રવજીભાઈ કાચા  
 


