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ત્રણ પ્રશ્નો 

 
 એક યાજા શતો. એક લખત તેના ભનભાાં વલચાય આવ્મો કે જો એ ત્રણ પ્રશ્નોના 
જલાફો જાણે તો કમાયેમ વનષ્પ નહશ જામ. આ ત્રણ પ્રશ્નો શતા.... 
(૧) કાંઈક કામય ળરૂ કયલા ભાટેનો વાચો વભમ કમો ? 
(૨) કઈ વ્મક્તત તેના ભાટે ભશત્લની છે ? 
(૩) તેના ભાટે કઈ લસ્ત ુકયલી ખફૂ જ અગત્મની છે ? 
 યાજાએ આ પ્રશ્નોના જલાફો ભેલલા ોતાના વાંદેળલાશકોને ચાયેમ હદળાભાાં 
ભોકલ્મા અને તેભની વાથે કશલેડાવ્્ુાં કે જે કોઈ આ ત્રણ પ્રશ્નોના વાચા જલાફો આળે તેને 
ષુ્ક ધન ઈનાભભાાં આળે. 
 ઘણા વલદ્વાન અને ચતયુ વ્મક્તતઓ યાજા ાવે આવ્મા યાંત ુદયેકે આ પ્રશ્નોના જુદા 
જુદા જલાફો આપ્મા. તેઓએ યાજાની મુાંઝલણ લધાયી દીધી. યાજાને કોઈના ણ જલાફથી 
વાંતો ન થમો. આખયે તેણે કોઈ એકાકી અને વાદુ જીલન જીલતા કોઈ વાધનેુ છૂલાનુાં 
નક્કી ક્ુું, કે જે તેના યાજ્મભાાં ખફૂજ જાણીતા શતા. 
 આ વાધ ુજ ાંગરભાાં જ યશતેા શતા. તેઓ વાદગીબ્ુું જીલન જીલતા રોકોને જ 
મરુાકાત આતા. તેથી યાજાએ વાભાન્મ કડાાં શમેાું અને વાધ ુાવે શોંચતાાં શરેાાં 
તેણે ોતાનો ઘોડો અંગયક્ષકો વાથે ાછો ભોકરી એકરો જ ચારલા રાગ્મો. 
 યાજા વાધનુી ઝાંડી તયપ આલતો શતો ત્માયે તેણે વાધનેુ ોતાની ઝાંડી આગ 
જભીન ખોદતો જોમો. તેણે યાજાને આલકાય આપ્મો ણ ખોદલાનુાં કાભ ચાલ ુયાખ્ુાં. આ 
વાધ ુખફુજ ઉંભયરામક અને ળાયીહયક યીતે નફો શતો. કાભ કયતાાં કયતાાં તે શાાંપતો શતો. 
યાજા તેની ાવે ગમો અને કહ્ુાં કે “ભાયે ત્રણ પ્રશ્નોના જલાફો આની ાવેથી જોઈએ છે ”. 
વાધ ુવાાંબતો યહ્યો અને ોતાનુાં કાભ કયતો યહ્યો. કાંઈક ણ ફોલ્મો નહશ. યાજાએ તેને 
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છૂ્ુાં શત ુાં કે „મોગ્મ વભમે મોગ્મ કાભ કયલાનુાં હુ ાં કેલી યીતે ળીખી ળકુાં ? એલા ક્યા રોકો છે 
કે જેની ભાયે ખફૂ જ જરૂય છે ? અને જીલનભાાં વૌથી ભશત્લનુાં કામય ક્ુું ? 

 છતાાં વાધએુ જલાફ આપ્મા વવલામ કમાયા ખોદલાનુાં ચાલ ુયાખ્ુાં. યાજાએ કહ્ુાં,  
“તભે થાક્યા છો. રાલો હુ ાં ાલડો રઈ તભાયા ફદરે કાભ કરુાં.” “આબાય”, વાધએુ કહ્ુાં અને 
યાજાને ાલડો આપ્મો. વાધ ુજભીન ય ફેવી ગમો. યાજાએ જ્માયે ફે ક્યાયા ખોદલાનુાં ુાંરુાં 
ક્ુું ત્માયે પયીથી તેણે ેરા પ્રશ્નો છૂમા. વાધએુ કોઈ જલાફ ન આપ્મો ણ ઊબો થઈ 
ગમો અને યાજાને કહ્ુાં “શલે ત ુાં આયાભ કય. ભને કાભ કયલા દે.” ણ યાજાએ વાધનેુ ાલડો 
ન આપ્મો, કાભ ચાલ ુયાખ્ુાં. 
 એક કરાક થમો, ફે કરાક થમા. સમૂાયસ્ત થલા આવ્મો. આખયે યાજાએ ાલડો 
જભીન ય છાડમો અને કહ્ુાં “શ્રીભાન, હુાં આની ાવે ભાયા શ્નોના ઉત્તયો ભાટે આવ્મો 
શતો. તભે ભને કાંઈ જલાફ નહશ આી ળકો એવુાં કશી દો એટરે હુ ાં ાછો ચાલ્મો જાઉં. 
 વાધએુ કહ્ુાં. “જો, અશીં કોઈ દોડત ુાં આલી યહ્ુાં છે ”. યાજાએ ાછા પયી જો્ુાં તો એક 
દાઢીલાો ભાણવ તે તયપ આલતો શતો. તેણે ફેમ શાથે ેટ દફાલી યાખ્ુાં શત ુાં. ત્માાંથી 
રોશી લશી યહ્ુાં શત ુાં. જેલો તે યાજા ાવે શોંચ્મો કે તયત જ ફેબાન થઈ જભીન ય ડી 
ગમો. યાજાએ અને વાધએુ તેના ેટ ય ભોટો ઘા થમેરો જોમો. યાજાએ ઘા વાપ કમોં અને 
ોતાનો રૂભાર ત્માાં ફાાંધી દીધો યાંત ુરોશી નીકલાનુાં ફાંધ નશોત ુાં થત ુાં. યાજાએ રોશી ફાંધ 
ન થામ ત્માાં સધુી તેનુાં ડ્રેવીંગ કયે યાખ્ુાં. ેરો ભાણવ બાનભાાં આવ્મો. શલે તેને વારુાં 
રાગત ુાં શત ુાં. તેણે ાણી ભાગ્્ુાં. યાજાએ ાણી રાલી આપ્્ુાં. આ હયક્સ્થવતભાાં સમૂાયસ્ત થઈ 
ગમો. યાજા અને વાધએુ ેરા ભાણવને ઝાંડીભાાં સલૂાડમો. તે ઘવઘવાટ ઊંઘી ગમો. 
યાજાને ણ ચાલ્માનો અને કાભનો થાક રાગ્મો શતો તે ણ ઊંઘી ગમો. 
 જ્માયે યાજા જાગ્મો ત્માયે લીતેરી હયક્સ્થવત માદ આલી. ેરા દાઢીલાા ભાણવે 
કહ્ુાં, “ ભાપ કયજો”. યાજાએ કહ્ુાં, “એભાાં ભાપી ભાગલા જેવુાં કાંઈ નથી. ેરો ભાણવ ફોલ્મો, 
“તુાં ભને નથી જાણતો ણ હુાં તને ઓખુાં છાં અને ભાયા બાઈને ભાયી નાાંખલા ફદરો 
રેલાની પ્રવતજ્ઞા રીધી છે. „હુાં જાણતો શતો કે ત ુાં એકરો વાધનેુ ભલા જામ છે. અને ભેં 
નક્કી  કયી રીધુાં કે શલે તને ખતભ કયી નાાંખીળ . ભેં વાંતાઈને તાયા ાછા પયલાની યાશ 
જોઈ ણ ઘણો વભમ થલા છતાાં ત ુાં આવ્મો નહશ એટરે હુ ાં ફશાય નીકી વાધનુી ઝાંડી 
તયપ આલતો શતો ત્માાં જ તાયા અંગયક્ષકોએ ભને ઓખી રીધો અને ઘામર કયી દીધો. 
જેભ તેભ કયી હુ ાં દોડમો. હુાં ભયી જ જાત જો તેં ભને ાટાીંડી ન કયી શોત તો. ભને ભાપ 
કયી દો. હુાં આખી જજિંદગી તભાયી વેલા કયીળ. 
 યાજાને દુશ્ભન વાથે ળાાંવતવાંવધ થમાનો આનાંદ થમો. તેણે તેને તેની વાંવત્ત ાછી 
આી દેલાનુાં લચન આપ્્ુાં અને યાજા વાધનુી ઝાંડી તયપ લળ્મો. જો્ુાં તો ેરો વાધ ુ
ક્યાયાભાાં નીચો નભી ફીજ યોી  યહ્યો શતો. યાજા એ પયીથી પ્રશ્નોના ઉત્તયોની બીખ ભાાંગી.” 
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 “તને ક્યાયનામ જલાફો ભી ગમા છે.” વાધએુ યાજા વાભે જોતાાં કહ્ુાં. વાધ ુફોલ્મા, 
“જો ત ુાં ક્યાયા ખોદલાને ફદરે જતો યહ્યો શોત તો ેરાએ તને ઘામર કયી દીધો શોત. ભાયા 
ય દમા રાલી તે ભાયી  વાથે કાભ ક્ુું. તુાં ફચી ગમો. તુાં કમાયા ખોદતો શતો તે ભશત્લનો 
વભમ શતો અને તાયા ભાટે હુ ાં ભશત્લનો ભાણવ શતો અને ભારુાં વારુાં કયલા તેં ભદદ કયી તે 
તાયા ભાટે ભશત્લનુાં કામય શત ુાં. માદ યાખો, એક જ વભમ ભશત્લનો છે અને તે છે „શભણા‟. એ 
લખતે તભાયી ાવે યશરે વ્મક્તત જ ભશત્લની છે કાયણ તભને ખફય નથી કે તેને 
બવલષ્મભાાં ભાળે કે કેભ ? અને ભશત્લનુાં કામય છે ફીજાનુાં બલુાં કયવુાં કાયણ કે એટરા ભાટે 
જ બગલાને આણને આ દુવનમભાાં ભોકલ્મો છે.” 
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