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 સમ્રાટ ધભમલીય નાભે એક યાજા હતો. આ યાજા ધભમલીય કરાના અને વલદ્યાના ખફૂ જ ળોખીન હતા. યાજા 
ધભમલીય કરાને ફહ ુભાન આતા આથી તે ોતાના યાજ્મના સાયા કરાકાયો અને હોંળીમાય અને ચતયૂ નાગરયકોને ફહ ુ
જ ભાન આતાાં અને ઈનાભ આી તેભનુાં ફહભુાન કયતાાં. યાજાના દયફાયભાાં ળેયવસિંહ નાભે તેભનો ભાનીતો અને ખફૂ જ 
ચતયૂ પ્રધાન હતો. તે યાજાનો સૌથી વલશ્વાસ ુઅને કાફેર દયફાયી હતો. 
 સમ્રાટ ધભમલીય યાજમભાાં સકુભમ નાભે એક ભાણસ હતો. તે ખફૂ જ ચતયુ અને હોંળીમાય હતો. તે જનસેલાને ખફૂ 
જ ભાન આતો. સકુભમને ગયીફ અને રાચાય વ્મક્તતઓ પ્રત્મે ખફૂ જ હભદદી હતી. સકુભમને એક ફાફતે ખફૂ જ દુ:ખ 
હતુાં, કે યાજા ધભમલીયનુાં ધ્માન યાજ્મની ગયીફ પ્રજા ય જતુાં ન હત ુાં. સકુભમને યાજા સાભે દયફાયભાાં આ ફાફત યજૂ 
કયલાની તક ણ નહોતી ભતી. 
 એક રદલસની લાત છે, યાજા ધભમલીયને એલી ઈચ્છા થઈ કે, “આણા યાજ્મભાાં સૌથી સભજુ અને જ્ઞાની ભાણસ 
ળોધલો જોઈએ.” યાજા ધભમલીય ફીજા જ રદલસે દયફાયભાાં જાહયેાત કયે છે અને આખા યાજ્મભાાં સાંદેળો પેરાલે છે કે, “જે 
કોઈ વ્મક્તત ોતાને સભજૂ અને જ્ઞાની ભાનતો હોમ, તે દયફાયભાાં આલે અને રયક્ષા ઉવિણમ કયી ઈનાભનો હકદાય ફને.” 
ઈનાભની રારચભાાં અનેક રોકો દયફાયભાાં આલી હોંચે છે. યાજા ધભમલીય આલેરા નાગરયકોભાાંથી સભજૂ અને જ્ઞાની 
ભાણસ નક્કી કયલાનુાં કાભ તેભના ભાનીતા અને ચતયુ પ્રધાન ળેયવસિંહને સોંે છે. ળેયવસિંહ ખફૂ જ ચારાક હતો તેથી તેનુાં 
નાભ સાાંબતાાં જ અનેક રોકો આ સ્ધામભાાંથી નીકી ગમાાં. ત્માયફાદ ત્રણ વ્મક્તતઓ આ સ્ધામભાાં રહિંભતથી બાગ રે 
છે. તેભાાંનો એક સકુભમ હોમ છે અને તેને યાજા સાભે ોતાના વલચાયો વ્મતત કયલાની સાયી તક ભી યહળેે તેવુાં તે 
વલચાયે છે. 
 ળેયવસિંહ ત્રણેમ વ્મક્તતઓને ફીજા રદલસે દયફાયભાાં ફોરાલે છે અને કહ ેછે, “તભે ત્રણેમ અરગ અરગ રદળાભાાં 
જાલ અને એક ભરહના છી યત આલો. તભાયે એક ભરહના છી કાંઈક પ્રાપ્ત કયીને આલવુાં. ” ત્રણેમ વ્મક્તતઓ અરગ 
અરગ રદળાભાાં જામ છે. સકુભમ ણ ઉિય રદળાભાાં જામ છે. સભમ સાય થતાાં એક ભરહના ફાદ ત્રણેમ યત પયે છે. 
યાજા દયફાય બયે છે. ફધાાં જ ગ્રાભજનો બેગા થામ છે. ળેયવસિંહ યાજાની અનભુવત ભાાંગે છે અને હરેાાં વ્મક્તતને પછેૂ છે, 
“ફોર તે શુાં પ્રાપ્ત  કર્ુું છે ?” 



 હરેો ઉિય આે છે, “ભેં સાંગીતભાાં ાયાંગતતા ભેલી છે. ” ફીજો કહ,ે “હુાં ચચત્રકાય ફન્મો છાં અને સુાંદય 
ચચત્રકરા પ્રાપ્ત કયી છે. ” અંતે સકુભમને પછૂલાભાાં આલે છે અને સકુભમ ઉિય આતા જણાલે છે, “ભેં ઉિયભાાં આલેરા 
બાર વલસ્તાયનાાં દુ:ખી અને રાચાય ભાણસોની સેલા કયી તેભના આળીલામદ પ્રાપ્ત કમામ છે. તેભનો સ્નેહ પ્રાપ્ત કમો છે 
અને ફહાય ભને ાછો રઈ જલા ભાટે આલેરા રોકો આ લાતનુાં પ્રભાણ છે. ભહાયાજ ! જનસેલા એજ પ્રભસેુલા છે, જે 
ભનષુ્મ રોકોની સેલા કયે છે, તે તેના ળયીયની નહીં યાંત ુતેભાાં યહરેા પ્રાણતત્લની સેલા કયે છે અને તેજ યભતત્લ 
ઈશ્વયનુાં રૂ છે, તેનો અંળ છે. તેને પ્રાપ્ત કમાું ફાદ કાંઈ જ પ્રાપ્ત કયલાનુાં યહતે ુ ાં નથી. ” ળેયવસિંહ સકુભમને સૌથી સભજૂ 
અને જ્ઞાની વ્મક્તત જાહયે કયે છે. યાજા ખળુ થઈને તેને ઈનાભભાાં સોનાભહોય બેટ આે છે. યાંત ુાં સકુભમ તે સ્લીકાયતો 
નથી. 
 અંતે સકુભમ કહ ેછે, “હ ેભહાયાજ ! હુાં ઈનાભની કોઈ રારચે આ સ્ધામભાાં જોડામો નથી, હુાં તો ફ્કત ભાયો સાંદેળ 
તભાયા સધુી હોંચાડલાનો એક ભાગમ ળોધતો હતો. આણાાં યાજ્મભાાં ઘણા જ ગયીફ અને રાચાય વ્મક્તતઓ છે, તેભનુાં 
કલ્માણ કયો તે જ ભારુાં ઈનાભ છે !” સકુભમ ખળુ થામ છે અને ત્માયથી યાજા યાજ્મના તભાભ ગયીફ અને રાચાય રોકોના 
કલ્માણની સઘી જલાફદાયી સકુભમને સોંી ોતાનો દયફાયી ફનાલે છે.  
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