વત્મ વભાન કશ ું શ્રેષ્ઠ નથી
કાળીના યાજા બ્રહ્મદત્તને ભનષ્મભાુંવ ખાલાની ટે લ ડી શતી; તેથી વો પ્રજાજનએ બેગા
ભી તેને યાજ્મભાુંથી શાુંકી કાઢય. બ્રહ્મદત્ત એક ભટા અયણ્મભાું થઇને ફીજ દે ળભાું જલાન યસ્ત
વાય કયત શત. બ્રહ્મદત્ત તે યસ્તે થઇને જતા આલતા મવાપયને કડત અને ભાયી ખાત.
એક લખત તેને ગભાું બાયે જખભ થમ. જીલતા યશેલાની આળાએ તેણે લનદે લતાની ફાધા યાખી
કે,‟ ભાય જખભ જ જરદી રઝાઇ જળે ત હું વ યાજકભાયનાું રશીથી તને સ્નાન કયાલીળ અને
ભટ નયમજ્ઞ કયીળ.‟

દૈ લમગે તેન જખભ વાજ થઇ ગમ. એટરે તેણે આજફાજનાું યાજ્મભાુંથી યાજકભાય કડી
કડીને એકઠા કયલા ભાુંડમા. છી તે કરદે ળના યાજકભાય સતવભને કડલા ભાટે કરદે ળની
યાજધાની ઇન્દ્રપ્રસ્થભાું ગમ. વલાયે સતવભ કભાય નગય ફશાય તાલભાું સ્નાન કયલા આલે ત્માયે
તેને કડી રેલાને ઈયાદે તે કભના લેરાઓની ઓથે વુંતાઇને ફેઠ.
ફીજે દદલવે દયલાજ મજફ સતવભ કભાય સ્નાન કયલા તાલે આલલા નીકળ્મૉ. તે વલદ્યાન ફહ
ળખીન શત, તેથી એક યદે ળી બ્રાહ્મણ ચાય શ્ર્રક તેને વુંબાલી ધન ભેલલાની ઇચ્છાએ,
આગરી યાત્રે દૂ ય દે ળથી આલીને નગય ફશાય ઉતમો શત. વલાયના કભાયને જ વાભે આલત જઇ
બ્રાહ્મણે તેની ાવે જઇને કહ્ું કે,‟ભશાયાજ ! આની કીવતિ વાુંબી હું તક્ષળીરાથી અશીં સધી
ચારત આવ્મ છું. ભાયી ાવે વ વ વનાભશયની દકિંભતના ચાય શ્રક છે , તે આ વાુંબ, અને
આને વુંદ ડે ત ભને મગ્મ દકિંભત આજ.‟
કભાયે કહ્:ું „ હું શભણાું જ સ્નાન કયીને ાછ પર છું, ત્માું સધી તભે ભાયા ભશેરભાું જઇને ફેવ.‟

સતવભ કભાયે તાની વાથેના શજૂદયમાને બ્રાહ્મણ વાથે તાના ભશેર બણી વલદામ કમો, અને
તે એકર તાલભાું સ્નાન કયલા ઉતમો. તયત ેરા નયબક્ષકે તેને કડય. છી તેને ીઠ
ઉય નાખી તે લાયલેગે દડલા રાગ્મ. થડે દૂ ય ગમા ફાદ બ્રહ્મદત્તે સતવભને નીચે ઉતામો, ત્માયે
સતવભની આંખભાું તેણે આંસ દીઠા.
તે જઇ બ્રહ્મદત્તે કહ્:ું „શે કભાય ! નાનણથી ધૈમયલાન તયીકે તાયી ખ્માવત દૂ ય દૂ ય પેરામેરી છે .
યું ત અત્માયે મત્ૃ યના ડયથી ત ું કામયની ેઠે યડલા ફેઠ છે , એ તને ક્ષવત્રમને ળબે છે ?‟
સતવભે જલાફ આપ્મ : „બાઈ! હું ભાયે ભાટે કે ભાયાું વગાુંલશારાું ભાટે ળક નથી કયત; યું ત,
ભાયી કીવતિ વાુંબી એક બ્રાહ્મણ દૂ ય દે ળથી ભને ચાય શ્ર ક લેચલાઆવ્માા છે . તેને ભેં તેના શ્રક
ખયીદી રેલાન ું લચન આી ભાયા ભશેરભાું ફેવાડય છે . ભાયાથી શલે તે લચન ાી ળકાળે નદશ,
એન ભને ખેદ થામ છે . ત ું જ ભને છડી દે , ત હું તે બ્રાહ્મણના શ્રક વાુંબી, તેને મગ્મ ઇનાભ
આી, ાછ આવ.ું ‟
નયબક્ષક ફલ્મ : „લાશ ! આલી લાત ઉય બયવ યાખલા જેટર હું મ ૂખય નથી ! મત્ૃ યના મખભાુંથી
છૂટીને સખરૂ તાને ઘેય શોંચેર ભાણવ પયી તાની ભેે ળત્ર ાવે ાછ જામ, એભ ફને
ખરું ?‟

સતવભે કહ્ું : „બાઈ! ફીજાની લાત ગભે તે શમ, યું ત હું ત અવત્મ ફરીને જીલત યશેલા કયતાું
મ ૃત્યને લધ વુંદ કરું છું. જૂઠું ફરીને કદાચ તાયા શાથભાુંથી ત છટામ, યું ત દગય વતભાુંથી કેલી
યીતે છટામ? છતાું તને ભાયી તીજ ન ડતી શમ શમ ત હું ભાયી તરલાયના વગુંદ ખાઉં છું.‟
ક્ષવત્રમ મખે તરલાયના વગુંદ વાુંબી, બ્રહ્મદત્ત ણ વલચાયભાું ડય. છે લટે તેણે એલ વનશ્ચમ કમો

કે,સતવભ નાવી જામ ત શયકત નદશ, ણ એક લાય તેની યીક્ષા ત રેલી.
સતવભ નયબક્ષકના શાથભાુંથી છૂટી તાના ભશેરભાું ગમ. તેને જઈ વો રકને આનુંદ થમ.
યાજકભાય નયબક્ષકને થા આી ઠીક છૂટી આવ્મા, એભ વો કશેલા રાગ્મા. યું ત, સતવભે ત ેરા
બ્રાહ્મણને તાફડતફ ફરાવ્મ, અને તેને તેના શ્રક ગાઈ વુંબાલલા કહ્.ું

બ્રાહ્મણે તેને નીચે પ્રભાણે ચાય શ્રક ગાઈ વુંબાવ્મા : (૧) “એક લાય જ વજ્જનન વુંગ થામ,
તમ તે ભાણવને તાયીને કામભનોંાય ઉતાયે છે ; યું ત દર્જનન વભાગભ શુંભેળન શમ, ત ણ
નકાભ છે .” (૨) “જે શુંભેળાું વાધજનના વુંગભાું યશે છે , અને બક્તત ૂલયક તેભન વશલાવ કયી તેભની
ાવેથી ધભયને સ્ષ્ટ યીતે જાણી રે છે , તે ભાણવ સખી થામ છે , અને તેન ું દ:ખ નાળ ાભે છે .” (૩)
“યાજાના ચચત્રવલચચત્ર યથ જીણય થામ છે , ભાણવનાું ળયીય ણ જીણય થામ છે ; ણ વજ્જનન ધભય
જીણય થત નથી, એભ વુંતર શુંભેળા કશે છે .” (૪) “આકાળથી  ૃથ્લી દૂ ય છે , અને વાગયન દકનાય
તેથીમ દૂ ય છે , યું ત શે યાજા! વજ્જનન ધભય દયાચયણથી એ કયતાું ણ ઘણ દૂ ય છે .”
તે શ્રક વાુંબી સતવભ ફહ વુંત ામ્મ; અને તેણે બ્રાહ્મણને ચાય શજાય વનાભશય ફચક્ષવ
આી. છી સતવભ સભાય ેરા નયબક્ષક ાવે ાછ જલા તૈમાય થમ. તે જઈ, તેના વતા તેને
વભજાલલા રાગ્મા, „આ ત ું શું કયે છે ? એક લાય એ દષ્ટના શાથભાુંથી જેભ તેભ છૂટી આવ્મા ફાદ,
તેના ભોંભાું શાથે કયીને જઈ ડવ,ું એ શું બદ્ધિળાીન ું રક્ષણ છે ?‟
સતવભે કહ્ું : „ભશાયાજ ! એ નયબક્ષક બરે દષ્ટ શમ, યું ત તેણે ત આ બ્રાહ્મણના ઋણભાુંથી
મતત થલાની ભને તક આીને ભાયા ઉય બાયે ઉકાય કમો છે , તેન હું વલશ્વાવઘાત કરું , ત ભાયા
જેલ નીચ અને કૃતઘ્ન કણ કશેલામ?‟

છી સતવભ ફધા રકની વરાશને ગણકામાય વલના, જ્માું ેર નયબક્ષક શત ત્માું જઈને શાજય
થમ. તેને ાછ આલેર જઈ નયબક્ષકને ફહ આશ્ચમય થય ું ન એતે તેની તયપ એકીટવે જઈ યહ્ય.
સતવભે કહ્ું : „બાઈ ! હું ાછ આવ્મ છું. શલે ત ું ભને ભાયીને તાય મજ્ઞ  ૂય કય.‟
બ્રહ્મદત્તે કહ્ું : „કભાય! ભેં શભકું ડ શભણાું જ વગાવ્મ છે એટરે કળી ઉતાલ નથી; યું ત તે
બ્રાહ્મણ ાવે જઈ જે શ્રક વાુંબળ્મા છે તે ભને ગાઈ વુંબાલ. ઉયાુંત, એક લખત ભાયા
શાથભાુંથી જીલત છૂટયા ફાદ ત ું તાની ભેે ાછ ળા ભાટે આવ્મ, તે ણ ભને કશે.‟
સતવભે કહ્ું : „બાઈ! વત્મ જેલી શ્રેષ્ઠ લસ્ત જગતભાું ફીજી નથી. તે વત્મન બુંગ ન થામ તે ભાટે
જ હું અશીં ાછ આવ્મ છું.‟
બ્રહ્મદત્તે કહ્ું : „યાજભશેરભાું ખટયવ અન્નન ું બજન કયલાન ું અને ભજળખ કયલાન ું ભે છે તે છડી,
વત્મને જ લગી યશેલા ખાતય ભતના ભોંભાું જઈ ડવ,ું એ ત તારું કેલ મ ૂખયણું જ રાગે છે .‟
સતવભે કહ્ું : „બાઈ! વત્મન ું ારન કયલાભાું જે ઉત્તભ યવ છે તેની તરે ફીજ કઈ યવ નથી.‟
બ્રહ્મદત્તે કહ્ું : „યું ત મ ૃત્યબમ વોથી ભટ છે . તાના જીલન ું યક્ષણ કયલાને જૂઠું ફરલાભાું રક

કશું ખટું ભાનતા
નથી. તને તાયા જાલન વલે કળી યલા દે ખાતી નથી, તેન ું શું કાયણ?‟
સતવભે કહ્ું : „ભેં આજ સધી જીલન દયવભમાન કળાું ખટાું કાભ કમાય નથી, યું ત અનેક રક ઉય
ઉકાય કમાય છે . ભાફાની વેલા કયી છે ; વગાુંલશારાુંને ભદદ કયી છે ; તથા ગૃશસ્થનાું ફીજાું જે કઈ
કતયવ્મ છે , તેભાું ચ ૂક ડલા દીધી નથી, તેથી ભને ભતન ડય નથી.‟
ત્માયફાદ સતવભે ેરા ચાય શ્રક તેને ગાઈ વુંબાવ્મા. તે વાુંબી બ્રહ્મદત્ત ઘણ વુંતષ્ટ થમ.
તેણે ચાય શ્રકના ફદરાભાું ચાય લયદાન ભાગલાન ું સતવભને કહ્.ું

સતવભે કહ્ું : „જ ત ું ચાય લયદાન આલા ભાગત જ શમ, ત ભને આ ચાય લયદાન આ: શેલ ું
લયદાન એ કે, હું વ લય સધી તને નીયગી અને સખી જલાને વભથય થાઉં. ફીજ ું લયદાન એ કે, તેં
કડી આણેરા ફધા યાજકભાયને ત ું જીલતદાન આ. ત્રીજ ું લયદાન એ કે, તે વોને ત ું તેભની
યાજધાનીઓભાું શોંચાડી દે અને ચથ ું લયદાન એ કે, શલેથી નયભાુંવબક્ષણન ું કભય ત ું છડી દે .‟
બ્રહ્મદત્તે તે વાુંબી, શવીને કહ્,ું „બાઈ ! તેં આ લયદાનથી ણ ભારું સખ અને આયગ્મ જ ઈચ્છય ું
છે . ળીર અને વદાચાય વલના સખળાુંવત તથા નીયચગતા ભે જ નદશ. તેં તારું જીવલત ણ ભને
રાુંફ લખત સખી અને વનયગી જલા વારું જ ભાગ્ય ું છે . જા, તાયે ખાતય ણ હું શલેથી ભાયાું
દષ્કભો છડી, તાયે ફતાલેર વદાચાયને ભાગે લીળ. આ યાજકભાયને ત હું તાયા દે ખતાું જ છડી
દઉં છું, અને તેભને ઘેય સખરૂ શોંચાડી દઉં છું.‟
એટલ ું થતાુંની વાથે જ ચાયે ફાજ વભાચાય પ્રવયી ગમા કે, બ્રહ્મદત્તે નયભાુંવ છડી દીધ ું છે તથા
શલેથી ધભય અનવાય લતયલાન વનશ્ચમ કમો છે . એ જાણી, કાળીના રકએ ઘણી ખળીથી તથા ભતી
ધાભધ ૂભથી બ્રહ્મદત્તને તેના યાજ્મભાું ાછ આણ્મ, અને તેને પયી ગાદીએ ફેવાડય. બ્રહ્મદત્તે
સતવભને એક ભદશના સધી તાના નગયભાું વન્દ્ભાન ૂલયક યાખ્મ, અને છી વત્કાય વાથે તેને
ઘેય વલદામ કમો.



