જન સેલા એજ પ્રભ ુ સેલા

સમ્રાટ ધભમલીય નાભે એક યાજા હતો. આ યાજા ધભમલીય કરાના અને વલદ્યાના ખ ૂફ જ ળોખીન હતા. યાજા
ધભમલીય કરાને ફહુ ભાન આતા આથી તે ોતાના યાજ્મના સાયા કરાકાયો અને હંળીમાય અને ચત ૂય નાગરયકોને ફહુ
જ ભાન આતાં અને ઈનાભ આી તેભન ંુ ફહુભાન કયતાં. યાજાના દયફાયભાં ળેયવસંહ નાભે તેભનો ભાનીતો અને ખ ૂફ જ
ચત ૂય પ્રધાન હતો. તે યાજાનો સૌથી વલશ્વાસ ુ અને કાફેર દયફાયી હતો.
સમ્રાટ ધભમલીય યાજમભાં સકુ ભમ નાભે એક ભાણસ હતો. તે ખ ૂફ જ ચતયુ અને હંળીમાય હતો. તે જનસેલાને ખ ૂફ
જ ભાન આતો. સકુ ભમને ગયીફ અને રાચાય વ્મક્તતઓ પ્રત્મે ખ ૂફ જ હભદદી હતી. સકુ ભમને એક ફાફતે ખ ૂફ જ દુ:ખ
હત,ંુ કે યાજા ધભમલીયન ંુ ધ્માન યાજ્મની ગયીફ પ્રજા ય જત ંુ ન હત.ંુ સકુ ભમને યાજા સાભે દયફાયભાં આ ફાફત યજૂ
કયલાની તક ણ નહોતી ભતી.
એક રદલસની લાત છે , યાજા ધભમલીયને એલી ઈચ્છા થઈ કે,

“આણા યાજ્મભાં સૌથી સભજુ અને જ્ઞાની ભાણસ

ળોધલો જોઈએ.” યાજા ધભમલીય ફીજા જ રદલસે દયફાયભાં જાહેયાત કયે છે અને આખા યાજ્મભાં સંદેળો પેરાલે છે કે , “જે
કોઈ વ્મક્તત ોતાને સભજૂ અને જ્ઞાની ભાનતો હોમ, તે દયફાયભાં આલે અને રયક્ષા ઉવિણમ કયી ઈનાભનો હકદાય ફને.”
ઈનાભની રારચભાં અનેક રોકો દયફાયભાં આલી હંચે છે . યાજા ધભમલીય આલેરા નાગરયકોભાંથી સભજૂ અને જ્ઞાની
ભાણસ નક્કી કયલાન ંુ કાભ તેભના ભાનીતા અને ચતયુ પ્રધાન ળેયવસંહને સંે છે . ળેયવસંહ ખ ૂફ જ ચારાક હતો તેથી તેન ંુ
નાભ સાંબતાં જ અનેક રોકો આ સ્ધામ ભાંથી નીકી ગમાં. ત્માયફાદ ત્રણ વ્મક્તતઓ આ સ્ધામ ભાં રહંભતથી બાગ રે
છે . તેભાંનો એક સકુ ભમ હોમ છે અને તેને યાજા સાભે ોતાના વલચાયો વ્મતત કયલાની સાયી તક ભી યહેળે તેવ ંુ તે
વલચાયે છે .
ળેયવસંહ ત્રણેમ વ્મક્તતઓને ફીજા રદલસે દયફાયભાં ફોરાલે છે અને કહે છે ,

“તભે ત્રણેમ અરગ અરગ રદળાભાં

જાલ અને એક ભરહના છી યત આલો. તભાયે એક ભરહના છી કં ઈક પ્રાપ્ત કયીને આલવ.ંુ ” ત્રણેમ વ્મક્તતઓ અરગ
અરગ રદળાભાં જામ છે . સકુ ભમ ણ ઉિય રદળાભાં જામ છે . સભમ સાય થતાં એક ભરહના ફાદ ત્રણેમ યત પયે છે .
ુ વત ભાંગે છે અને હેરાં વ્મક્તતને પ ૂછે છે ,
યાજા દયફાય બયે છે . ફધાં જ ગ્રાભજનો બેગા થામ છે . ળેયવસંહ યાજાની અનભ
“ફોર તે શ ંુ પ્રાપ્ત કર્યં ુ છે ?”

હેરો ઉિય આે છે ,

“ભં સંગીતભાં ાયં ગતતા ભેલી છે . ” ફીજો કહે, “હું ચચત્રકાય ફન્મો છું અને સદ
ંુ ય

ચચત્રકરા પ્રાપ્ત કયી છે . ” અંતે સકુ ભમને પ ૂછલાભાં આલે છે અને સકુ ભમ ઉિય આતા જણાલે છે ,

“ભં ઉિયભાં આલેરા

બાર વલસ્તાયનાં દુ:ખી અને રાચાય ભાણસોની સેલા કયી તેભના આળીલામ દ પ્રાપ્ત કમામ છે . તેભનો સ્નેહ પ્રાપ્ત કમો છે
ુ ેલા છે , જે
અને ફહાય ભને ાછો રઈ જલા ભાટે આલેરા રોકો આ લાતન ંુ પ્રભાણ છે . ભહાયાજ ! જનસેલા એજ પ્રભસ
ભનષ્ુ મ રોકોની સેલા કયે છે , તે તેના ળયીયની નહં યં ત ુ તેભાં યહેરા પ્રાણતત્લની સેલા કયે છે અને તેજ યભતત્લ
ઈશ્વયન ંુ રૂ છે , તેનો અંળ છે . તેને પ્રાપ્ત કમાં ફાદ કં ઈ જ પ્રાપ્ત કયલાન ંુ યહેત ંુ નથી.

” ળેયવસંહ સકુ ભમને સૌથી સભજૂ

ુ થઈને તેને ઈનાભભાં સોનાભહોય બેટ આે છે . યં ત ંુ સકુ ભમ તે સ્લીકાયતો
અને જ્ઞાની વ્મક્તત જાહેય કયે છે . યાજા ખળ
નથી.
અંતે સકુ ભમ કહે છે ,

“હે ભહાયાજ ! હું ઈનાભની કોઈ રારચે આ સ્ધામ ભાં જોડામો નથી, હું તો ફ્કત ભાયો સંદેળ

ુ ી હંચાડલાનો એક ભાગમ ળોધતો હતો. આણાં યાજ્મભાં ઘણા જ ગયીફ અને રાચાય વ્મક્તતઓ છે , તેભન ંુ
તભાયા સધ
ુ થામ છે અને ત્માયથી યાજા યાજ્મના તભાભ ગયીફ અને રાચાય રોકોના
કલ્માણ કયો તે જ ભારં ુ ઈનાભ છે !” સકુ ભમ ખળ
કલ્માણની સઘી જલાફદાયી સકુ ભમને સંી ોતાનો દયફાયી ફનાલે છે .
ુ ાઈ
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