
હસંોન  ંસમર્પણ  

હહમાલયમા ંએક વિશાળ સરોિર હત  .ં એમા ંતરિા માટે ભાત ભાતના ંર્ખંીઓ ટોળે મળતા.ં આ 

ર્ખંીઓમા ંહસંોન  ંએક ટોળં ર્ણ રહતે  .ં બીજા ર્ખંીઓ કલબલાટ કરતા ંએકબીજાને ચાચંો મારતા,ં 
ર્ણ આ હસંોના ટોળામા ંકોઈ હિિસ એવ  ંથય  ંનહોત  .ં આનો જશ ટોળાના રાજા ધતૃરાષ્ટ્ર અને 
પ્રધાન સ મ ખને હતો. રાજા અને પ્રધાન ટોળામાનંા નાના હસંોને સાચિતા, ય િાન હસંોને તરતા ંને 
ઉડતા ંશીખિતા ને વદૃ્ધ હસંોને આિર આર્તા. બધા હસંો ર્ણ કહતેા : ‘આગેિાન હોય તો આિા 
હજો.’ સરોિરમા ંજ નહહ ર્ણ િેશ-ર્રિેશમાયેં હસં રાજા-પ્રધાનની િાતો થતી. 

એક િાર કાશીના રાજા બ્રહ્મિત્તે આ બે સ િંર 
અને શાણા હસંો વિશે સાભંળય .ં એણે ર્ોતાના 
પ્રધાનને કહ્  ં: .મારે એ બે હસંોને જોિા છે.’ 
“મહારાજ, હસંો તો હહમાલયમા ંરહ ેછે. જ્યારે 
શરિઋત ની શોભા ખીલે અને મેિાન ઝૂલતા 
ર્ાકથી ભરાઈ જાય ત્યારે આ હસંોના ંટોળા ં
ઉતરી આિે છે. ર્ણ હસં બહ  સાિચેત ર્ખંી 
છે. એને ર્કડવ  ંમ શ્કેલ છે.” 

રાજા કહ,ે'જે ખચપ કરવ  ંઘટે તે કરો, ર્ણ મારે 
તો બે હસં જોઈએ !’ 
પ્રધાને ઘણો વિચાર કરીને એક વિશાળ 
સરોિર તૈયાર કરાવય .ં ર્છી રાજાની આજ્ઞા 
મેળિી ગામેગામ ઢંઢરો વર્ટાવયો કે રાજાએ 
ર્ક્ષીઓના ંઆનિં અને સ ખ માટે સરોિર 

બધંાવય  ંછે. એ સરોિર અને તેની ર્ાચં 
હકલોમીટર ફરતી જમીનમા ંરહનેારા ંબધા ંર્ખંીઓને રાજાએ અભયિાન આપય  ંછે. આ ઢંઢરો 
સાભંળી અનેક ર્ખંી ટોળે િળી ત્યા ંઆિિા લાગયા.ં મોર, મેના, ર્ોર્ટ, જળકકૂડી અને એિા ંબીજંા 
ર્ખંીઓના અિાજથી સરોિરના ચારે કાઠંા ગાજિા લાગયા. તેમને કોઈ ઉડાડત   ંનહીં, ત્યા ંરંજાડે તો 
કોણ? રાજા તો અિારનિાર ખબર પછૂતો : “ હસંો આવયા?” ર્ણ તેઓ હજ  આવયા નહોતા. 
એકિાર ધતૃરાષ્ટ્રના ટોળાના કેટલાક ય િાન હસંો મેિાન તરફ આિતા હતા, ત્યા ંતેમણે આ વિશાળ 
સરોિર જોય .ં એમાનંો એક હસં કહ ે: “આર્ણા રહઠેાણ જેવ  ંજ સરોિર કોણે બધંાવય  ંહશે? ચાલો, 
આર્ણે ઉતરીએ.” 

તેઓ બધા નીચે ઉતરતા હતા ત્યા ંઢોલીનો અિાજ સભંળાયો : “આ સરોિર અને તેની 
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આજ બાજ ની ર્ાચં ર્ાચં હકલોમીટર જમીનમા ંિસતા ંર્ખંીઓને રાજા બ્રહ્મિત્તે અભયિાન આપય  ંછે, 

એટલે કોઈ પ્રજાજન ત્યા ંચણતા,ં રમતા ંકે ઉડતા ંર્ખંીઓને ર્જિે નહહ.” 

આ સાભંળી બધા હસંોના આનિંનો ર્ાર રહ્યો નહહ. તેઓ ત્યા ંથોડા હિિસ રહ્યા. 
રાજાને હસંો આવયાની ખબર ર્ડતા ંએ જોિા આવયો, ર્ણ તેણે ર્ોતે જેના ંિખાણ સાભંળયા ંહતા ંએ 
હસંોને જોયા નહહ. તેને થય  ંકે આમ કરતા ંકોઈક હિિસ તે હસંો આિી ચડશે. 
રે્લા ય િાન હસંો તો ઋત  પરૂી થતા ંર્ાછા હહમાલય તરફ ઉર્ડયા. તેમણે આ સરોિરની શોભા 
અને રાજાના અભયિાનિાળી િાત બીજા હસંોને કરી. 
એમ કરતા ંકરતા ંિાત ધતૃરાષ્ટ્ર ર્ાસે ર્ણ ર્હોંચી. તેણે રે્લા ય િાન હસંોને બોલાવયા ને બધી 
િાત સાભંળી. ટોળાના સૌ હસંો કહ ે: “આિતે િરસે તો નાનામંોટા ંસૌને ત્યા ંલઈ જિાન  ંવિચારો.” 

રાજાએ સ મ ખ સામે જોય .ં ડાહ્યો સ મ ખ કહ ે: “િાત સાભંળિામા ંતો બહ  મોહક છે; ર્રંત   
જીિજાવતઓમા ંમાણસ જ એક એવ  ંપ્રાણી છે કે જેને ઓળખી શકાત   ંનથી. એ એક એવ  ંપ્રાણી છે કે 

જે મનમા ંહોય છે કંઈ ને મોઢે બોલે છે કંઈ ! આર્ણી ર્ખંીની જાતની જેમ જેવ  ંમનમા ંહોય તેવ  ં
મોઢે માણસો બોલતા નથી; છતા ંઆર્ણે જઈશ .ં” 

બીજી િર્ાપ ઋત   ઉતરી; શરિ આિી, એટલે ધતૃરાષ્ટ્ર ને સ મ ખ ર્ોતાના ટોળાને લાઈને બ્રહ્મિત્ત 
રાજાના સરોિર તરફ ઉર્ડયા. આગળ રાજા, તેની ર્ાછળ ય િાન હસંો, િચમા ંવ દ્ધો તથા બચચા ં
અને છેિટે સ મ ખ. આમ ઉડતા ંઉડતા ંએક હિિસે રે્લા સરોિર ર્ાસે તેઓ આિી ર્હોંચયા. 
વનત્યની જેમ ત્યા ંકમળ ખીલયા ંહતા.ં મોર, મેના, ર્ોર્ટ િગેરે ર્ખંીઓ નાચતા-ંગાતા ંહતા;ં 
જળકકૂડીઓ ડબૂકી-િાિ રમતી હતી. સ મ ખ અને ધતૃરાષ્ટ્રન  ંટોળં ર્ણ સરોિર ર્ાસે ઉતય ું. સૌને 
લાગય  ંકે જાણે આકાશમાનં   ંતારામડંળ ઉતરી આવય .ં લાલ ચાચં અને ચીની રેશમ જેિી ર્ાખંિાળા 
રાજા અને પ્રધાન નમણી અને બકંી છટાથી તરિા લાગયા.ં તે જોઈ રક્ષકો સમજી ગયા કે જેમને 
માટે રાજાએ આ સરોિર બધંાવય  ંછે તે જ આ હસંો. 
રક્ષકો તો રાજાને િધામણી આર્િા િોડી ગયા. 
રાજાએ આિીને જોય  ંતો હસંોના એક મોટા ટોળામંા ંએ રાજહસંો તરી રહ્યા છે. તેમની સોહામણી 
ચાચં, તેમની ગરિનનો મરોડ અને તેમની તરિાની છટા જોઈ રાજાએ ર્ોતાના ર્ારઘીને કહ્  ં: “ત  ં
એિી રીતે જાળ ર્ાથરજે કે એ બનેં હસંો ર્કડાઈ જાય. ત   ંતેમને લઈ આિીશ તો તને સો 
સોનામહોરો ઈનામમા ંઆર્ીશ.” 

ર્ારઘીને તો રાતે્ર સ્િપનમા ંસોનામહોરો જ િેખાયા કરી. 
બીજે હિિસે બધા હસંો તરતા હતા. રાજા ધતૃરાષ્ટ્ર આગળ હતો. તેની ર્ાછળ પ્રધાન સ મ ખ હતો. 
ઓચચિંતાનો રાજા ધતૃરાષ્ટ્રનો ર્ગ ર્ારઘીએ ર્ાથરેલી જાળમા ંર્કડાઈ ગયો. તેણે ચચચચયારી 
નાખીને હસંોને ચેતવયા : “અહીં જાળ છે. ઝટ ઉડી જાઓ.” 

હસંોન  ંટોળં ઘડીભર થભંી ગય ,ં ર્ણ બીજો હ કમ થતા ંઆસમાનને ર્થેં ! 



રાજા ધતૃરાષ્ટ્રે ઉડતા ટોળાને કહ્  ં: “સ મ ખને રાજા ચ ૂટંજો ને તેની આજ્ઞામા ંરહજેો.” ર્ણ ર્ાછળ 
જ એ તો સ મ ખ તેની બાજ મા ંખડો હતો. 
“અરે સ મ ખ, તાર ર્ગ ર્ણ જાળમા ંઅટિાઈ ગયા છે?” 

“ના મહારાજ! હ  ંછૂટો છ!ં” 

“તો ઝટ ઉડી જા, વમત્ર ! હમણા ંકિાચ ર્ારઘી આિી ર્હોંચશે !” 

“ભલે આિે, ર્ણ હ  ંજિાનો નથી.” 

“રસોડામા ંર્ખંીની શી િશા થાય છે તે તારાથી અજાણય  ંછે?” 

“હ  ંએ જાણ  ંછ.ં આજ સ ધી હ  ંસ  ખમા ંર્ણ સાથે રહ્યો, એટલે દ :ખમા ંર્ણ મારે સાથે જ રહવે   ંજોઈએ. 
આનિંમા ંતો સૌ વમત્ર હોય ર્ણ દ :ખમા ંજે સાથી થાય તે જ સાચો વમત્ર.” 

“ર્ણ સ મ ખ, આર્ણા ટોળાની સભંાળ લેિા તારે જવ  ંજોઈએ.” 

“ના, મહારાજ ! ટોળાને આજ સ ધી આર્ણે બેઉએ જે શીખવય  ંછે તેટલાથી જો તે ર્ોતાની વયિસ્થા 
ન ગોઠિી શકે, તો હિે મારા જિાથી કાઈં નવ  ંથોડ  ંશીખી જિાના હતા? મારા જેિા તેમા ંબીજા છે 
તે સભંાળી લેશે.” 

આમ બનેં હસંો િાિવિિાિ કરતા હતા. એક જીિ બચાિિાન  ંકહતેો, ત્યારે બીજો જીિ આર્િાન  ં
ધારતો. રાતભર આ સમજાિટ ચાલ  રહી. 
સિારે ર્ારઘી આિી ર્હોંચયો. તેણે બનેં હસંોને જોયા. તેના આનિંનો ર્ાર ન રહ્યો. ર્ણ જાળ ર્ાસે 
આિીને તેણે જોય  ંતો એક જ હસંના ર્ગ જાળમા ંજકડાય હતા અને બીજો તો મ ક્ત હતો, છતા ંતે 
હાલતો-ચાલતો નહોતો. તે નિાઈ ર્ામી બોલયો : “હ ેરાજહસં ! ત  ંતો બધંાયો નથી, છતા ંત   ંબીજા 
હસંોની જેમ કેમ ઉડી જતો નથી?” 

સ મ ખ કહ ે: “આ મારા રાજા છે ને હ  ંતેમનો પ્રધાન છ.ં અમે બનેં વમત્રો છીએ. હ ેજીિહત્યારા! તેં 
સાભંળય  ંહશે કે હ્રિયન  ંબધંન બીજા કોઈ ર્ણ બધંન કરતા ંિધારે દ્રઢ છે. હ  ંમારા રાજા સાથે 
સ્નેહના બધંનથી બધંાયેલો છ,ં અને તે બધંનથી મારા ર્ગ અહીં જકડાઈ ગયા છે. મને ર્ણ ત   ં
તેમની સાથે જ લઈ જા ને ઈનામ મેળિી રાજી થા.” 

ર્ારઘી ઘડીભર િંગ થઈ ગયો. ર્છી તેન  ંહ્રિય ર્ીગળિા માડં્ .ં તે કહ ે: “તમારા જેિાને મારાથી 
કેમ ર્કડાય? તમે બનેં ઉડી જાઓ ને તમારા ંસગાિંહાલાનેં જઈને મળો.” 

સ મ ખ કહ ે: “ર્છી રાજા તને ઠર્કો આરે્ ને ત   ંવનિોર્ િંડાય. ત   ંએમ કર કે અમારામાથંી એકને તો 
લઈ જા, જેથી રાજા પરૂો તો કોરે્ નહીં ! અને અમારા બેમાથંી એકને તારે લઈ જિો હોય તો મને જ 
લઈ જા. આમ કરીશ તો હસંો તારા ઉર્કારી થશે.” 

ર્ારઘી રોજ જળચરોને ર્કડતો, ર્ણ અત્યાર સ ધી કોઈ આમ હોંશથી મરિા આવય  ંનહોત  .ં સ  મ ખની 
બચલિાન-તત્ર્રતા જોઈને તે ર્ીગળી ગયો. તેને થય  ંકે નક્કી ર્ખંીના િેશમા ંઆ પિૂપભિના કોઈ 

મહાન જીિો છે. રાજાનો હ કમ તો ર્ોતે ભલૂી જ ગયો ને ઉલટો બે હાથ જોડીને બનેં જીિોને કહિેા 



લાગયો : “માણસ ર્ોતાને બધા જીિોનો અવધર્વત કહિેડાિે છે, ર્ણ એમાયં એિી મૈત્રી ને 
ઉર્કારબ દ્ધદ્ધ િેખાતા ંનથી. હ  ંતમને ર્કડયા જ નથી તેમ ગણી છોડી મકૂીશ. ભલે રાજ મને ઈનામ 
ન આરે્.” 

ર્ણ સ મ ખ કહ ે: “તેથી તો રાજા તને વશક્ષા કરે. અમારા કારણે ત   ંઆર્િમા ંઆિી ર્ડે એવ  ં
અમારાથી કેમ થાય? ત  ંઅમને બનેંને લઈ જા.” 

ઘણી સમજાિટ ર્છી ર્ારઘી તેમને રાજા ર્ાસે લઈ ગયો. રાજા તો તેમન  ંરૂર્ જોઈને ન વિસ્સ્મત 
થઈ ગયો. ર્ણ ર્ારઘીએ જ્યારે આખી િાત રાજાને કરી ત્યારે તો રાજાના વિસ્મયનો ર્ાર ન રહ્યો. 
ર્ારઘી એ હાથ જોડીને કહ્  ં: “મહારાજ! આર્ મને સજા ન કરો તે માટે આ બનેં તમારી ર્ાસે 
ર્રાણે આવયા છે. મન ષ્ટ્યલોકમા ંર્ણ એમના જેિી સમજણ ને એમના જેવ  ંસમર્પણ દ લપભ છે. આર્ 
તો મન ષ્ટ્યના રાજા છો, ગ ણોની કિર કરિાિાળા છો. આર્ને યોગય લાગે તેમ કરો.” 

રાજા હર્પથી ગદ્ ગિ થઈ ગયો. તેણે હસંોને કહ્  ં: “તમો િધને નહીં, ર્ણ િિંનને લાયક છો!” 

આમ કહી રાજાએ બનેં હસંોને પ્રણામ કરી ઉડાડી મકૂ્યા. 

િશપક(મન ભાઈ ર્ચંોળી) 

 


