
ભીમન ું અભભમાન 

 
 એક હતો છોકયો. એન ું નાભ બીભ. બીભ હતો જાડો-ાડો ને ફળમો. કોઈને રાપો 
ભાયે તો એના ફે દાુંત ડી જામ. ભોટ ું ફધ ું ઝાડ એક હાથે ઉાડી રે. જભલા ફેસે તો 
કેટરા રાડ  ખાઈ જામ ! 
 એને દોડલાભાું કોઈ ન હોંચે, ભહનેત કયલાભાું કોઈ ન હોંચે ને જભલાભાું ણ 
કોઈ ન હોંચે. 
 બીભને ચાય બાઈઓ હતા. ભોટા બાઈન ું નાભ ય ધધષ્ઠિય અને નાના બાઈઓનાું નાભ 
અર્ નુ, સહદેલ અને નક ર. એભાું સૌથી ફળમો બીભ. 
 ાુંચેમ બાઈઓભાું, દ્રોદી અને ભાતા ક ુંતા જ ુંગરભાું યહતેા ું  હતાું. 
 બીભ જાતજાતનાું યાક્રભો કયતો, તેથી તે અળબભાની ફની ગમેરો. 
 હલે આન ું અળબભાન કોણ ઉતાયે ? 
 તમાું તો હૂ... હૂ... અયે, આ ળાનો અલાજ સુંબામ છે ? આ તો લાુંદયાઓનો 
અલાજ છે. કેટરાું ફધાું લાુંદયા ઝાડ ય કદૂાકદૂ કયી યહ્ાું છે ! 
 એ ફધાભાું સહ થી લધ  ફળમો કોણ છે ખફય છે ? જે યાભન ું નાભ ફોરે છે તે છે 
લીય હન ભાન. તે લાય નો  ત્ર હતો. 
 બીભ ણ લાય નો  ત્ર હતો. તેથી હન ભાનજીને થય ું, ભાયે ભાયા બાઈન ું અળબભાન 
ઉતાયવ ું જોઈએ. 
 



એક દદલસની લાત, દ્રૌદીને ભાથાભાું ફૂરની લેણી નાખલાન ું ભન થય ું. દ્રૌદીએ 
બીભને કહ્ ું, “ભને સ ુંદય ફૂરો રાલી આો.” 
 

બીભ સ ુંદય ફૂરો રેલા ગમો. ધભધભ કયતો ચારે. ધયતી ધ્ર જાલે. 
        હન ભાનજી ઝાડ યથી કદૂીને યસ્તાભાું સઈૂ ગમા. જાણે ભાુંદા ડમા હોમ તેભ. 
બીભે દૂયથી જોય ું, યસ્તાભાું કોઈ સતેૂલ ું છે. 

બીભ ાસે આવ્મો એણે હન ભાનજીને ઓખ્મા નદહ. 
 બીભે કહ્ ું, “એ લાુંદયા, યસ્તાભાું કેભ સતૂો છે ? જયા આઘો જઈને સનેૂ ! જોતો નથી, 
આ તો યસ્તો છે. આ કુંઈ સલૂાની જગ્મા નથી.” 
 હન ભાનજીએ ભાુંડ ભાુંડ આંખો ખોરી અને ધીભા અલાજે કહ્ ું, “બાઈ, હ ું તો ભાુંદો છું. 
ભાયાથી ઊભ ું થલાત  ું નથી, તેથી સતૂો છું.” 
 બીભે પયી કહ્ ું, “જયા આઘે સવૂ ું જોઈએ. સલૂાની કોણ ના ાડે છે, ણ તને તો 
સતૂાુંમે નથી આલડત ું ! યસ્તાભાું કા ુંઈ સ લામ ? જયા આઘો જઈને સઈૂ જા.” 
 હન ભાનજીએ કહ્ ું, “બાઈ, હ ું ચારી ળકતો નથી. તભે જ ભને ખસેડીને ફાર્ ના ઝાડ 
નીચે સ લડાલી દો.” 
 બીભે  કહ્ ું “ભાયે ફહ  ઉતાલ છે, ભાયે ફૂરો રેલા જવ ું છે. હ ું કા ુંઈ નલયો નથી.” 
 હન ભાનજીએ કહ્ ું, “તભે ફ્ક્ત ભાર ું  ૂુંછડ ું ખસેડીને ચાલ્મા જાઓ.” 
 બીભને થય ું, આ લાુંદયો ખસળે નદહ. જયા ગમ્ભત કર ું. તેન ું  ૂુંછડ ું ખેંચીને ઢસડ ું.  

બીભ  ૂુંછડ ું ઊંચકલા સહજે લાુંકો લળ્મો. તેણે ધલચાય ું, “આ લાુંદયાન ું  ૂુંછડ ું ઝારીને 
પેંકી દઈળ, ણ અયે...ણ  ૂુંછડ ું ઊંચકાત  ું કેભ નથી ? 

બીભને આશ્ચમુ થય ું – અયે... આ શ ું ? 
       યુંત   બીભને તો ફન ું અળબભાન હત  ું. તેણે પયી  ૂુંછડ ું ઊંચક્ ું. અયે...  ૂુંછડ ું સહજે 
ણ ખસ્ય ું નદહ. 
       હન ભાનજી ફોલ્મા, “જો બાઈ, જયા ધીયે ધીયે ઊંચકજે, હ ું ભાુંદો છું.” 

આ સાુંબી બીભને ખફૂજ ળયભ આલી. તેન ું અળબભાન ઊતયી ગય ું. 
        આ જોઈને હન ભાનજી હસલા રાગ્મા અને કહ્ ું, “જો બીભ ! હ ું ણ લાય નો  ત્ર 
હન ભાન છું. તને ફહ  અળબભાન હત  ું. તાર ું અળબભાન ઉતાયલા ભેં આવ ું કય ું. જો હલે ક્યાયેમ 
અળબભાન કયતો નદહ.” 

બીભ હન ભાનજીને ગે ડમો અને ચાલ્મો ગમો. 
સુંસ્કાય સ ધા 

  
  


