
ઉડતો ઘોડો 

 

  ઈયાલતી નાભન ું નગય . તે નગયનો યાજા શતો ચુંદ્રયામ. યાજા ખફૂ જ ળક્તતળાી શતો યુંત   
તેની ળક્તતન ું તેને જયાણ અભબભાન ન શત  ું. હૃદમથી તે ખફૂ જ દમાળુ શતો. ગયીફને જોઈને 
તેની આંખભાું આંસ  આલી જતાું અને ોતાનાથી થામ તેટરી તેને ભદદ કયતો. સમૂોદમ શરેા 
ઊઠી નનત્મક્રભભાુંથી યલાયી  તે શુંભેળા બગલાનની  

પ્રાથથના- સ્ત  નતભાું ખોલાઈ જતો. બોજન વભમ સ ધી તે એક ભચત્તે બગલાનન ું સ્ભયણ કયતો. તેના 
યાજ્મભાું આભ તો ફધા સ ખી રોકો શતાું. તેથી યાજા શુંભેળ આનુંદભાું યશતેો. રોકોને ણ યાજા ભાટે 
ગલથ શતો.  

  ઈયાલતી નગયીને છેડે એક એલો લવલાટ શતો કે જ્માું ખફૂ જ ગયીફ રોકો યશતેા શતા. 
છૂટક ભજૂયી કયી ોતાન ું બયણ ોણ કયતા. તેઓ યાજાનો ટેક્ષ નનમનભત બયતા ણ તેના કાયણે 
ક્યાયેક કેટરાકને ભખૂ્મા સવૂ  ું ડત  ું. યાજાના ભુંત્રીઓ ટેક્ષ લસ ર કયલાભાું આ રોકો ય વશજે ણ 
દમા યાખતા ન શતા. એટલ ું જ નહશ ણ ેરા ચુંદ્રયામ યાજાને ક્યાયેમ આ લવલાટ ફતાવ્મો ણ 
ન શતો કે તે નલળે લાત ણ કયી નશોતી.  

  ચુંદ્રયામ વજ્જન શતો. બગલાનના વતત ધ્માન અને બક્તતથી એક યાતે્ર ળુંકય બગલાન 
તેના સ્લપ્નભાું આવ્મા. તેભણે યાજાને કહ્ ું, “તાર ું યાજા તયીકેન ું કતથવ્મ નીબાલલાની વાથે વાથે ત  ું 
ભાયી ખફૂ જ બક્તત કયે છે તેથી હ ું પ્રવન્ન છું અને એક નાનકડી બેટ તને આ ું છું. આ યભકડાનો 



ચાુંદીનો ઘોડો છે. તેને ાુંખો છે અને તે ભન ષ્મ અલાજભાું ફોરી ણ ળકળે. તેના ય ત  ું શાથ 
પેયલીળ એટરે એ વજીલન થળે અને અવરી ઘોડો ફની જળે. પયીથી શાથ પેયલીળ તો તે યભકડ ું 
ફની જળે. તાયા યાજ્મને વમધૃ્ધ કયલા ત  ું એનો ઉમોગ કયી ળકીળ.” આટલ ું કશી બગલાન અદ્રશ્મ 
થઈ ગમા. વલાયે યાજા જાગ્મો તો જોય ું કે ોતાના ઓનળકા આગ ચાુંદીનો ઘોડો શતો. યાજાની 
આંખોભાું ઝઝભમાું આલી ગમાું. તે ોતે ભાની નશોતો ળકતો કે સ્લપ્નની લાત ખયેખય વાચી 
થઈ છે.  

  યાજાએ ચાુંદીના ઘોડાને જૂાઘયભાું મકૂ્યો અને વતત તેન ું જૂન કયતો યહ્યો. એક લખત 
એને નલચાય આવ્મો કે ભાયા વભગ્ર નગયભાું તો હ ું ક્યાયેમ પમો નથી. આ કાભ આ ઘોડો કયી દે તો 
કેવ ું વાર ું ! અને એણે ધોડાને કહ્ ું, “ નગયના ખણેૂ ખણેૂ શ ું થઈ યહ્ ું છે તે ભાહશતી આજે યાતે્ર ત  ું 
ભને રાલી આજે.” યાત ડી એટરે યાજાએ ઘોડા ય શાથ પેયવ્મો ત્માું તો તેના આશ્ચમથ લચ્ચે 
સ ુંદય ાુંખોલાો વપેદ ઘોડો ઊબો થમો. થોડીક લાયભાું આ ઘોડો આકાળભાું ઊડયો. નીચે નજય 
યાખીને નગયનો ખણેૂખણૂો તેણે જોમો. ઊડતો ઊડતો તે ેરા ગયીફોના લવલાટ તયપ અવ્મો. તે 
દ :ખી થઈ ગમો. કેટરાક ઘયભાું ઝઘડો ચારતો શતો. તેણે વાુંબળય ું તો ઝઘડાન ું કાયણ શત  ું તેલા 
ઘયભાું ખાલા ભાટે અનાજનો દાણો ણ ન શતો. આભ ઘોડાએ આ લવતીના ખણેૂખણેૂથી ભાહશતી 
ભેલી અને શોંચ્મો યાજભશરેે. યાજાને તે યાતે્ર ઉંઘ આલતી નશતી. તેને થત  ું શત  ું કે શભણાું ઘોડો 
આલળે અને નગયના વભાચાય આળે. યોઢ થલા આવ્ય ું ત્માું તો ઘોડા યાજાના ઓયડા વાભે 
આલીને ઊબો યહ્યો. યાજા તેની યાશ જ જોતો શતો. યાજાએ છૂ્ ું, “નગયભાું ફધાું સ ખી છે ને ? 
ઘોડાને ભન ષ્મની લાણી ફૂટી. ઘોડો ફોલ્મો, “ફાકી ફધે ળાુંનત છે ણ યાજા, એક નલસ્તાય એલો છે 
કે રોકોને ખાલા ભાટે અનાજ ણ ભત ું નથી.” “શેં, ભાયા નગયભાું આલો નલસ્તાય ! શજ  સ ધી કોઈ 
ભુંત્રીએ ભને જાણ ણ કયી નથી ?” યાજાએ કહ્ ું. ઘોડો ફોલ્મો, “શા, રોકો ભખૂના ભામાથ એકફીજા 
વાથે ઝધડતા ભેં જોમા છે અને આન ું પ્રથભ કતથવ્મ તે રોકોને અનાજ આલાન ું છે.”  

  ાઠજૂાભાુંથી યલાયી યાજાએ તાત્કાભરક ભુંત્રીઓની વબા બયી. યાજાએ કહ્ ું, “તભે ભાયા 
નલશ્વાસ  વ્મક્તતઓ છો છતાું ણ કેટરીક ફાફતોભાું ભને અંધાયાભાું યાખો છો તે મોગ્મ નથી.” 
ભશાભુંત્રી ફોલ્મા, “યાજન ્, આને અભે યજ યજની ભાહશતી આીએ છીએ. આ નાયાજ થમા છો 
તેન ું ક્ ું કાયણ છે ?” “તો વાુંબો ભશાભુંત્રી, આ નગયભાું એલો ણ લવલાટ છે જ્માું રોકોને ફે 
ટાઈભ તો શ ું ણ એક ટાઈભ ણ યોટરો ભતો નથી. તભે ક્યાયેમ આ લાત ભને કયી છે ?” 
ભશાભુંત્રી ગબયામા. ભનભાું નલચાય કયલા રાગ્મા કે યાજા તો ફશાય નીકળમા નથી અને આ ભાહશતી 
તેભને કોણે આી ? તેભને નલચાયોભાુંથી જગાડતાું યાજાએ કહ્ ું,” શલે ચારો ભાયી વાથે, અનાજના 
ગાડાું બયો અને એ નલસ્તાયભાું ઘેય ઘેય અનાજ લશેંચો.” યાજાએ હ તભ કમો. તાફડતોફ ફધી 
વ્મલસ્થા થઈ ગઈ. ફધા ઉડયા ેરા નલસ્તાયભાું રોકો ભાથે શાથ દઈ કાભ લગયના ફેઠા શતા. 



નાનાું ફાકો ભખૂના ભામાથ યોતાું શતાું. યાજાન ું હૃદમ કુંી ગય ું. તેણે ભશાભુંત્રીને હ તભ કમો, “ફધ ું 
જ અનાજ આ ફધાું ઘયોભાું લશેંચી દો.” ભશાભુંત્રી અનાજની એક ફોયી ઉડાલી એક ઘય આગ 
આવ્મા અને કહ્ ું” રો, યાજા વાશફેે અનાજ આપ્ય ું છે.” ેરા ભાણવે ભશાભુંત્રીશ્રીને ધડ  દઈ ના 
ાડી દીધી. “અભે લગય ભશનેતન ું કુંઈ રેતા નથી” આ જલાફ શતો. ફીજા ઘયેથી ણ એજ જલાફ 
અને એભ દયેક ઘયનો આ જ જલાફ શતો. ભશાભુંત્રી યાજા ાવે આવ્મા અને શકીકત કશી. યાજાને 
ગલથ થમો કે ભાયી પ્રજા કેટરી સ્લાભબભાની છે. તેણે ભશાભુંત્રીને હ તભ કમો.  “આજે ને આજે 
નગયની આવાવ તાલો ખોદાલો અને આ રોકોને યોજગાયી આો. ફધા કયતાું તેભને વલાય  
લતય આો.”   

  તયત જ અભર થમો લવલાટના રોકોભાું આનુંદ છલામો. ાલડા, કોદાી અને તગાયાું 
રઈ રોકો ભુંડી ડયા. લખત જતાું ત્રણ તાલો તૈમાય થમાું. લધ  લતય ભલાથી લવલાટના 
રોકો ણ આનથિક યીતે સ ખી થમા. ચોભાવે તાલો છરકાઈ ગમાું અને આખા યાજ્મભાું ાણીન ું 
સ  ખ થઈ ગય ું. શલે યાજ્મનો કોઈ નલસ્તાય ગયીફ નશોતો. ફધા વુંથી યશતેા શતા. ફીજા હદલવે 
યાજાએ જૂાભાું મકેૂર ઘોડો અદ્રશ્મ થઈ ગમેરો જોમો. તેણે ઘણી તાવ કયી ણ ક્યાુંમ તે શતો 
નહશ. જો કે યાજાને ોતાની પ્રજા સ ખી થઈ તેનો આનુંદ થઈ ગમો. બગલાનની તેણે ખફૂ પ્રાથથના 
કયી આબાય ભાન્મો. 
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