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એક યાજા એક દદલવ ોતના યાજભશરેના ઝરૂખાભાાં ફેઠા શતા. એ વભમભાાં એભણે 

એક તસ્લીને યસ્તાભાાં જતા જોમા. યાજાએ તસ્લીને ોતાના યાજભશરેભાાં ફોરાવ્મા, 
ખફૂ આદય વત્કાય કમો. ખફૂ જ વલનમ્રતાપલૂવક ફેવાડયા અને બાલથી બોજન કયાવ્્યાં, છી 
યાજાએ તસ્લીને પછૂ્યાં- “આ ક્ાાંથી આલો છો ? ” તસ્લીએ ોતાની ફધી જ લાત 
કશી. યાજાએ તસ્લીને થોડા દદલવો ોતાને ત્માાં યશલેા ભાટે પ્રાથવના કયી. 

યાજાએ તસ્લી ભાટે ોતાના ફાગભાાં એક નાનકડી ઝાંડી ફનાલી આી. ત્માાં 
તસ્લી યશલેા રાગ્મા. યાજા દયયોજ તસ્લીની ાવે જતા શતા, અને તેભની વાથે પ્રજા 
અને યાજકાજ વાંફાંધી લાતો કમાવ કયતા શતા. યાજવ્મલશાય વલળેની ખફૂ ચચાવ વલચાયણા 
કયતા શતા. થોડા વભમ છી તસ્લીએ જલા ભાટે યાજાની યજા ભાગી. યાજાએ તસ્લીને 
યશલેા ભાટે આગ્રશ કમો. તસ્લી યાજાના આગ્રશને ભાન આી ત્માાં જ યશલેા રાગ્મા. 

યાજકયભાય ખયાફ વાંગતભાાં ડી ગમેર શતો. તે દદલવે ને દદલવે ફગડી યહ્યો શતો, 
તેથી યાજાને આ ફાફતની ચચિંતા શતી. એક દદલવ યાજાએ યાજકયભાયની લાત તસ્લીને 
કયી અને કહ્યાં – “યાજકયભાય ખયાફ વાંગતભાાં ડીને દદલવે ને દદલવે ફગડી યહ્યો છે. 
ોતાની શયકતોથી તે પ્રજાભાાં ણ અળાાંવત પેરાલી યહ્યો છે. જેથી પ્રજા ણ કાંટાી ગમેર 
છે. આ એને સયધાયી ળકો તો યાજને ખફૂ રાબ થળે અને ભાયી ચચિંતા ણ દૂય થળે.” 

તસ્લીએ કહ્યાં – “યાજકયભાયને ભાયી ાવે ભોકરતા યશો.” 

યાજકયભાય યાજાના કશલેાથી તસ્લીની ાવે જલા રાગ્મો તસ્લી કોઈને કોઈ 
વલમ ઉય દયયોજ લાતો કયતા શતા. એક દદલવ તસ્લીએ એક નાનકડાાં રીભડાનો છોડ 



જોમો. એભાાં ભાત્ર ફે જ ાાંદડા શતાાં. લાત લાતભાાં તસ્લીએ યાજકયભાયને એક ાાંદડય ાં 
તોડીને ચાખલાનયાં કહ્યાં. યાજકયભાયે ાાંદડય ાં ચાખ્યાં. અને તયત જ થ-ૂથ ૂકયલા રાગ્મો. ાાંદડય ાં 
ખફૂ જ કડવયાં શત યાં. એના ભોઢાભાાં કડલાળ પેરાઈ ગઈ. યાજકયભાયે કહ્યાં નાનકડય ાં ાાંદડય ાં આટલયાં 
કડવયાં છે તો ભોટય ઝાડ થળે ત્માયે કેટલયાં કડવયાં થળે. ! આવયાં કશીને યાજકયભાયે નાનકડા છોડને 
ઉખાડીને પેંકી દીધો. 

તસ્લીએ યાજકયભાયને કહ્યાં – “આ કડલો શતો, એટરા ભાટે એને ઉખાડી પેંકી દીધો. 
એટરે તભે ણ કડલા યશળેો તો તભને ણ આલી જ યીતે રોકો ભવીને પેંકી દેળે. તભે 
ણ આલી યીતે ઉખડી જળો.” 

યાજકયભાયના હૃદમ ઉય તસ્લીની લાતનો ઘણો પ્રબાલ ડયો. તે ફીજાની 
વાથેના ોતાના વ્મલશાય વલે વલચાયલા રાગ્મો. તેણે ખયાફ વાંગત છોડી દીધી અને 
ોતાનો વ્મલશાય વાયો ફનાલતો ગમો. વભમ જતાાં તે એક વાયો યાજકયભાય ફની ગમો. 
રોકો યાજકયભાયના ફદરામેરા વ્મલશાયથી ખફૂ ખયળ થમા. 
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