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હરેાના સભમભાાં નાગાર્જનુ પ્રખ્માત યસામણ-ળાસ્ત્રી હતા. તે નલી નલી દલાઓ 
યસામણોની ળોધ કયતા. તેને ોતાના કાભ ભાટે એક સહામક ભાણસની જરૂય હતી. તેણે યાજાને 
લાત કયી. યાજાને ફીજા દદલસે ફે યજલાનોને નાગાર્જનુ ાસે ભોકલ્મા. 

  ફાંને યજલાનો હોંશળમાય હતા. ફાંનેનો અભ્માસ સયખો હતો. ફેંભાાંથી એકની સાંદગી 
કયલાની હતી. 

  નાગાર્જ નેુ ફાંને યજલાનોને એક-એક દાથુ આપ્મો અને કહ્જાં : “તભાયે તભાયી ઈચ્છા 
પ્રભાણે આ દાથોભાાંથી યસામણ ફનાલી આલતીકારે ભાયી ાસે આલલાનજાં છે. યાંત જ અત્માયે 
તભાયે યાજભાગુ યથી ોતોતાને ઘયે જલાનજાં છે.” 

  ફાંને યજલાન દાથુ રઈને ચારતા થમા. ફીજા દદલસે ફાંને યજલાનો નાગાર્જનુ ાસે 
આવ્મા. એક યજલાન ખજળ હતો જ્માયે ફીજો યજલાન મ  ાંઝલણભાાં હોમ તેવજાં રાગત જાં હત જાં.  

હરેા યજલાને હસતાાં હસતાાં કહ્જાં : „હા, ભેં દાથુભાાંથી યસામણ તૈમાય કયજું છે.‟  
 નાગાર્જ નેુ તે યસામણ તાસ્યજ. તેણે કેટરાક પ્રશ્નો પ  છ્ાાં. પ્રશ્નોનાાં ખયા જલાફો હતા.   

ત્માયછી નાગાર્જ નેુ ફીજા યજલકને કહ્જાં : „તે દાથુનજાં શજાં કયજું ?‟  
  ફીજો યજલાન યડલા જેલો થઈ ગમો. તેણે કહ્જાં : “હજાં દાથુનો ઉમોગ કયી ળક્યો 

નથી. કાયણ કે અદહિંમાથી કારે યાજભાગુ યથી હજ ાં સાય થતો હતો ત્માયે ઝાડ નીચે એક ફીભાય 
અને વધૃ્ધ ભાણસ યડી યહ્યો હતો. કોઈ તેભની ાસે ન ગયજાં. તેથી હજ ાં તેભની ાસે ગમો અને તેને 
ભાયા ઘેય રઈ આવ્મો અને આખો દદલસ તેભની સેલા કયી. આજે તેને સારૂ થઈ ગયજાં છે. આ 
વધૃ્ધની સેલા કયલા જતાાં દાથુભાાંથી યસામણ ફનાલી ળક્યો નથી. તો ભને ભાપ કયળો.” 



  આ સાાંબી નાગાર્જનુ ખજળ થઈ ગમાાં. તેણે કહ્જાં : „હજાં તને ભાયો સહામક ફનાવજાં છાં.‟ 
  યાજાને કાને આ લાત હોંચી કે જેણે યસામણ ફનાવ્યજાં તેને સાંદ કયલાને ફદરે 

જેણે યસામણ નથી ફનાવ્યજાં તેને સહામક તયીકે સાંદ કમો છે ! 
  યાજાએ આ અંગે નાગાર્જનુને પ્રત્મક્ષ ભી પ  છ્જાં. નાગાર્જ નેુ યાજાને કહ્જાં : „યાજાજી, 

ભે મોગ્મ સાંદગી કયી છે. જે યજલાને યસામણ નથી ફનાવ્યજાં તેભણે ભાનલતા ફતાલી છે. ભને 
હરેેથી જ ખફય હતી કે યાજભાગુના ઝાડ નીચે એક વધૃ્ધ , ફીભાય ભાણસ ડયો છે. તેથી જ ફાંને 
યજલાનોને ત્માાંથી જલાનજાં કહ્જાં હત જાં.  

 યસામણ તો ગભે તે વ્મક્તત ફનાલી ળકે. યાંત જ ફીભાયની સેલા કયે તેલા ખ  ફ જ ઓછા 
હોમ છે. ભાયા જીલનનજાં ધ્મેમ ભાનલ સેલા છે. ભાયે આલા યજલાનની જ જરૂય હતી. તેથી જ ભાનલ 
સેલા કયનાય યજલાનની સાંદગી કયી છે.  

નાગાર્જનુની લાત સાાંબી યાજા ખજળ થઈ ગમા.  
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