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કુદયતની અભીદ્રષ્ટિ બયેુ ંએક સુદંય જગંર, એભા ંવલે શ-ુખંીઓ તથા પ્રાણીઓ 
આનદંવબય નનલાથશ કયતા શતા. જગંરના નનમભ પ્રભાણે તભાભ પ્રાણીઓ ોતાનુ ંએક જૂથ 
ફનાલી યશતેા શોમ છે. તેભા ંએક શાથીનુ ંિોળંુ ણ યશતે ુ ંશત ુ.ં આ િોાના ફધા જ શાથીઓ 
જગંરભા ંનકાભો ઉદ્રલ પેરાલતા અને જુલાન શાથીઓ તો નકાભા ઝાડ ણ ઉખેડતા; 
યંત ુઆ િોાભા ંએક શાથી અરગ જ પ્રકાયનો અને ળાતં શતો. જેને, તેના આ ફીજા 
નભત્રોનો નકાભો ઉદ્રલ જયા ણ ગભતો નહશ. 

એક હદલવ આ ળાતં શાથી જગંરભા ંદૂય ચાયો ખાતો શતો. તેલાભા ંઅચાનક તેની 
નજય એક નવંશ ઉય ડી, ેરો નવંશ એકરા-અટરૂા ંશયણનો ધીયે-ધીયે નળકાય કયલા ીછો 
કયલાની તૈમાયીભા ંશતો. શયણને તો જયા ણ ખફય નશતી. શાથી તો તયત જ ત્માથંી શયણ 
ાવે આલી શયણની જોઈને નનયાળ થઈ ત્માથંી ચાલ્મો ગમો. ત્માય ફાદ શાથીએ શયણ વાભે 
જોયુ ંતો શયણ ખફૂ જ ઉદાવ અને ચચંતાભા ંશત ુ.ં ેરા શાથીએ તો શયણને છૂયુ,ં કેભ 
શયણબાઈ તભે આભ ઉદાવ રાગો છો ? આ તભાયી ઉદાવીનુ ંકાયણ જયા ભને જણાલળો 
બાઈ ? શાથીની ભીઠી બાા વાબંી શયણ તો તયત જ ફોલ્યુ,ં “જુઓને બાઈ, હું ફીભાય છંુ. 
ભારંુ ળયીય ણ ખફૂ જ નફળંુ ડયુ ંછે, તેથી ભને ભાયા ેરા નભત્રો િોાભાથંી ભને એકુ ં
છોડીને જતા યહ્યા. તેથી બાઈ એકરા ડલાનુ ંભને ખફૂ જ  દુ:ખ થામ છે.  

શાથીબાઈએ તો શયણની લાત વાબંી ને ફોલ્મો, “શયણબાઈ, તભે જયા ણ ચચંતા 
ન કયળો. હું તભાયા િોાના તભાભ નભત્રોને ળોધીને વભજાલીને જરદી રાવુ ંછંુ. ” અને 



શાથીબાઈ તો ત્માથંી દૂય-દૂય જગંરભા ંેરા શયણના િોાને ળોધલા રાગ્મા, આખો હદલવ 
ળોધતા-ળોધતા વાજં ડલા રાગી અને શાથીને ાણીની તયવ ણ ખફૂ રાગી શતી. તેથી 
તે તાલ હકનાયે ાણી ીલા રાગ્મો અને આભ તેભ જોલા રાગ્મો. તેલાભા ંદૂયથી એક 
શયણનુ ંિોળંુ તાલ તયપ આલતુ ંજોયુ.ં ેરા શયણના િોાએ તો શાથીને તાલ હકનાયે 
જોતા ંઆભ તેભ બાગલા રાગ્યુ.ં શાથી તેને યોકતા ફોલ્મો, “અયે ! બાઈ તભે આભ ભાયાથી 
ડયળો નહશ, તભે ભને તભાયો જ ભોિોબાઈ વભજો. ” શાથીની લાણીની ભીઠાળ વાબંીને 
ફધા ંજ શયણાઓંએ તો શાથી ઉય બયોવો મકૂ્યો અને શાથીબાઈની વાભે જ ઊબા યહ્યા,ં 
શાથી તો તયત જ ફોલ્મો, “અયે બાઈ શયણાઓં, તભે ેરા તભાયા એક ફીભાય અળક્ત 
નભત્રને એકુ ંમકૂીને કેભ જતા યહ્યા ંછો ? આભ અવશામ અને એકરાને છોડી જવુ ંતે તો  
વારંુ ન કશલેામ. તભાયે તેને વાથે યાખીને પયીથી નભત્રતા ફાધંલી જોઈએ. ” આભ, શાથીના 
પે્રભા લતથન-લાણીએ ેરા ંશયણાનંા િોાનુ ંભન જીતી રીધુ.ં  

ેરા શાથીબાઈ તો, શયણાનંા િોાને વાથે રઈને ત્માથંી ચારતા થમા અને ત્માથંી 
તે વીધા જ ેરા ફીભાય ઉદાવ શયણની ાવે આવ્મા. તયત જ િોાએ આ શયણને તેના 
િોાભા ંવભાલી રીધુ ંઅને પયીથી પે્રભલૂથક નભત્રતા ફાધંી. ેુ ંફીભાય શયણ તો ખફૂ ખળુ 
થયુ ંઅને તે થોડા હદલવોભા ંવાજુ ંઅને તાજુ ંથલા રાગ્યુ.ં તેને િોાની વાથે યભલાની, 
પયલાની તથા કદૂકા રગાલલાની ખફૂ જ ભજા આલલા રાગી.  

„ફાનભત્રો‟ તભને ખફય છે ને કે, કોમરનો, ભોયનો તથા ફીજા ક્ષીઓનો અલાજ 
આણને કેભ ગભે છે? કાયણ કે, તેની ફોરી ભીઠી છે. તો તેથી વત્મ તો છે કે, જે ભાણવ 
પે્રભથી ફોરે છે અને નન:સ્લાથથ બાલે ભનભા ંબેદ યાખ્મા નલના પે્રભની બાા ફોરે તેને વૌનો 
પે્રભ ભે છે. જેભ કે, શાથીબાઈની ભીઠી ફોરી અને તેની ભધયુ લાણીથી એક શયણને નવુ ં
જીલન ભળ્યુ,ં તો ચારો આણા ંલાણી-લતથન, નલચાયો ફદરાલી દુનનમાબયનો પે્રભ 
ભેલીએ ! 
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