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  ફારમભત્રો, તભે વાચા ફોરા શયણની લાતાા લાાંચી શળે કે વાાંબી શળે. તભને ખફય 
છે ને લાતાા. શયણી જ ાંગરભાાં ચયતી શતી અને દૂયથી એક ભખૂ્મો લીજુ લાઘ મળકાય ભાટે 
પયતો પયતો આલી ચઢયો. તેની નજયે ેરી શયણી ડી. તેના ભોંભા ાણી આલી ગયુાં. તેને 
થયુાં કે શાળ ! આખયે ભાયો મળકાય ભને ભી ગમો. ધીભે ધીભે ચારતો આ લીજુ લાઘ  
શયણીની વાભે આલી ગમો. શયણી તો બફચાયી ડયના ભામાા પપડલા રાગી. તેને થયુાં કે 
ખરાવ શલે ભારુાં આલી ફનયુાં. લાઘ ફયાફય તેની વાભે આલીને ઊબો યહ્યો. શયણી નાવી ન 
ગઈ ણ હશિંભત એકઠી કયીને લીજુ લાઘને મલનાંતી કયલા રાગી, “ આ ભાયો મળકાય કયી 
તભાયી ભખૂને વાંતોળો ણ ભાયી એક મલનાંતી છે જો આ સ્લીકાયો તો. ” લીજુ લાઘને તો 
કકડીને ભખૂ રાગી શતી. તેણે કહ્ુાં, “ જરદી જરદી ફોર. હુાં ફહુ જ ભખૂ્મો છાં. ” શયણી 
ફોરી, “ જો તભને ભાયાભાાં મલશ્વાવ શોમ તો ભને એક લખત ભાયાાં નાનાાં નાનાાં ફાકોને 
ભી આલલા દો. હુાં શભણાાં ગઈ અને શભણાાં ાછી આલી. છી તભે ભાયો મળકાય કયજો. ” 
લીજુ લાઘ મલચાયલા રાગ્મો કે મળકાયનો આલો વયવ રાગ કેલી યીતે જલા દેલામ ? છતાાં 
તેને શયણીના ળબ્દો ય મલશ્વાવ આવ્મો. તેણે કહ્ુાં, “તુાં વાચુાં ફોરે છે ? ” “શા, હુાં ક્યાયેમ 
ખોટુાં નથી ફોરતી. તભે ભાયાભાાં મલશ્વાવ યાખો. હુાં જઈને તયત જ ાછી આવુાં છાં. ” લીજુ 
લાઘે તેને જલાની યજા આી. 
  શયણી ઘયે ગઈ તો નાનાાં નાનાાં ફે ફચચાાં કદૂકા ભાયતા તેને લીંટાઈ ગમાાં. 
શયણીની આંખભાાં આંસ ુઆલી ગમાાં. ેરા ફચચાાં આ આંસ ુજોઈને તેને છૂલા રાગ્મા, “ભા, 
ભા, તુાં કેભ યડે છે ? તને કાંઈ થયુાં છે ? ” “ના, ભાયા લશારાાં ફાલડુા ાં, ભને કાંઈ નથી થયુાં, ” 



શયણી ફોરી. તો ફેભાાંથી એક ચતયુ ફચચુાં ફોલયુાં, “ કાંઈ ણ શોમ, તુાં દુ:ખી છે. અભે તને 
દુ:ખી નથી જોઈ ળકતાાં. ” શયણીએ ફધી લાત ફચચાાંને કશી. ફાંને ફચચાાં ફોલમાાં, “ ભા, તુાં 
જ ન શોમ તો અભારુાં કોણ ? અભે ણ તાયી વાથે આલીએ છીએ. એ લાઘ ભાભા બરે 
અભાયો ણ મળકાય કયી રે. ” શયણી ચોધાય આંસએુ યડી ડી. ફચચાાંએ જીદ કડી અને 
એભ એ શયણી અને ફે ફચચાાં જ ાંગરભાાં યાશ જોતા લીજુ લાઘ ાવે આલી શોંચમાાં.  
  લીજુ લાઘ તો ખળુ થઈ ગમો. આજે તો એક નશીં ણ ત્રણ ત્રણ મળકાય ભળ્મા. 
શયણી અને ફે ફચચાાં લીજુ લાઘ આગ આલી ઊબા યહ્યાાં, ફને્ન ફચચાાં એકી વાથે ફોલમાાં, 
“લાઘ ભાભા, અભને તભે ખાઈ જાઓ અને અભાયી ભા ને છોડી દો. ” આ વાાંબી શયણી 
ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડલા રાગી. લીજુ લાઘે મલચાય કમો કે ભા ભાટે ફચચાાં ભયલા તૈમાય છે અને 
ભા ણ કેલી વાચા ફોરી ! ભને કશીને ગઈ ત્માયે મલશ્વાવ ન શતો કે તે ાછી આલળે. 
દયેકને ોતાનો જીલ લશારો શોમ. યાંત ુઆ તો લચનની ાક્કી શયણી. લીજુ લાઘે શયણીની 
આંખોભાાંથી આંસ ુડતાાં જોમાાં. તેને દમા આલી ગઈ. લીજુ લાઘે કહ્ુાં, “જા, ફશને જા, તાયા 
જેલા વાચા ફોરા પ્રાણીઓ ફહુ ઓછાાં શોમ છે.”   
  ફાંને ફચચાાં ખળુ ખળુ થઈ ગમાાં. તે તો લાઘ ભાભાના ગે અને ળયીયે ોતાનુાં 
ળયીય ઘવીને ખળુી ફતાલલા રાગ્માાં. છી ેલુાં શોંમળમાય ફચચ ુલાઘ ભાભાની આગ 
આલી રાડ કયતાાં કશલેા રાગ્યુાં, “તભે તો અભાયા ભાભા છો, તો ચારો ને અભાયી વાથે. 
તભાયાાં ફચચાાંને ણ ફોરાલી રો. અભે વાથે યભીશુાં. તભાયા ભાટે વયવ ઘય અભાયા ઘયની 
ાવે ફનાલીશુાં.” લીજુ લાઘ શવલા રાગ્મો. ણ તેને ફચચાની મનદોતા અવય કયી ગઈ. 
તેણે કહ્ુાં, “ચારો હુ ાં ણ ભાયા હયલાય વાથે તભાયો ડોળી ફનીળ. ” છી તેણે લાઘણ 
અને ફચચાાંને ફોરાવ્માાં. તેભને ફધી લાત વભજાલી અને ફધાાં શયણીના ઘય તયપ ચાલમાાં. 
લાઘ-લાઘણી અને શયણ-શયણીએ વાથે ભી લાઘ ભાભાનુાં ઘય તૈમાય કયુું. ફાંને ઘયની 
આગ વયવ ફગીચો ફનાવ્મો. અને ત્માય છી શયણનાાં ફચચાાં અને લાઘનાાં ફચચાાં વાથે 
દયયોજ યભતાાં. કોઈને કોઈનો ડય ન શતો. ફધાાં વાંથી યશલેા રાગ્માાં. જ ાંગરભાાં આ એક 
અદ્દભતૂ ઘટના ફની. લાઘ ભાભાએ શયણ-શયણીનાાં ફચચાાંન ુાં યક્ષણ કયલાની જલાફદાયી 
રીધી. અને છી ફધાાંએ ખાધુાં-ીધુાં અને ભજ્જજા કયી.... 
 

                                                                       - અનાંત શકુ્ર 


