
સત્યહ સમાન કશ ું શે્રષ્ડન નથી 

કાળીના યાજા બ્રહ્મદત્તને ભનષુ્મભાાંવ ખાલાની ટેલ ડી શતી; તેથી વો પ્રજાજનએ બેગા ભી તેને 
યાજ્મભાાંથી શાાંકી કાઢય. બ્રહ્મદત્ત એક ભટા અયણ્મભાાં થઇને ફીજ દેળભાાં જલાન યસ્ત વાય 
કયત શત. બ્રહ્મદત્ત તે યસ્તે થઇને જતા આલતા મવુાપયને કડત અને ભાયી ખાત. 
એક લખત તેને ગભાાં બાયે જખભ થમ. જીલતા યશલેાની આળાએ તેણે લનદેલતાની ફાધા યાખી 

કે,‟ ભાય જખભ જ જરદી 
રુઝાઇ જળે ત હુ ાં વ 
યાજકુભાયનાાં રશીથી તને 
સ્નાન કયાલીળ અને ભટ 
નયમજ્ઞ કયીળ.‟ 
દૈલમગે તેન જખભ વાજ 
થઇ ગમ. એટરે તેણે 
આજુફાજુનાાં યાજ્મભાાંથી 
યાજકુભાય કડી કડીને 
એકઠા કયલા ભાાંડમા. છી 
તે કુરુદેળના યાજકુભાય 
સતુવભને કડલા ભાટે 
કુરુદેળની યાજધાની 
ઇન્દ્રપ્રસ્થભાાં ગમ. વલાયે 

સતુવભ કુભાય નગય ફશાય તાલભાાં સ્નાન કયલા આલે ત્માયે તેને કડી રેલાને ઈયાદે તે 
કભના લેરાઓની ઓથે વાંતાઇને ફેઠ. 
ફીજે દદલવે દયલાજ મજુફ સતુવભ કુભાય સ્નાન કયલા તાલે આલલા નીકળ્મૉ. તે વલદ્યાન ફહુ 
ળખીન શત, તેથી એક યદેળી બ્રાહ્મણ ચાય શ્ર્રક તેને વાંબાલી ધન ભેલલાની ઇચ્છાએ, 

આગરી યાતે્ર દૂય દેળથી આલીને નગય ફશાય ઉતમો શત. વલાયના કુભાયને જ વાભે આલત જઇ 
બ્રાહ્મણે તેની ાવે જઇને કહ્ુાં કે,‟ભશાયાજ ! આની કીવતિ વાાંબી હુ ાં તક્ષળીરાથી અશીં સધુી 
ચારત આવ્મ છાં. ભાયી ાવે વ વ વનાભશયની દકિંભતના ચાય શ્રક છે, તે આ વાાંબ, અને 
આને વાંદ ડે ત ભને મગ્મ દકિંભત આજ.‟ 
કુભાયે કહ્ુાં: „ હુાં શભણાાં જ સ્નાન કયીને ાછ પરુ છાં, ત્માાં સધુી તભે ભાયા ભશરેભાાં જઇને ફેવ.‟ 
સતુવભ કુભાયે તાની વાથેના શજૂદયમાને બ્રાહ્મણ વાથે તાના ભશરે બણી વલદામ કમો, અને 
તે એકર તાલભાાં સ્નાન કયલા ઉતમો. તયત ેરા નયબક્ષકે તેને કડય. છી તેને ીઠ 
ઉય નાખી તે લાયલેુગે દડલા રાગ્મ. થડે દૂય ગમા ફાદ બ્રહ્મદત્તે સતુવભને નીચે ઉતામો, ત્માયે 
સતુવભની આંખભાાં તેણે આંસ ુદીઠા. 
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તે જઇ બ્રહ્મદત્તે કહ્ુાં: „શ ેકુભાય ! નાનણથી ધૈમયલાન તયીકે તાયી ખ્માવત દૂય દૂય પેરામેરી છે. 
યાંત ુઅત્માયે મતૃ્યનુા ડયથી ત ુાં કામયની 
ેઠે યડલા ફેઠ છે, એ તને ક્ષવત્રમને ળબે 
છે?‟ 

સતુવભે જલાફ આપ્મ : „બાઈ! હુાં ભાયે 
ભાટે કે ભાયાાં વગાાંલશારાાં ભાટે ળક નથી 
કયત; યાંત,ુ ભાયી કીવતિ વાાંબી એક 
બ્રાહ્મણ દૂય દેળથી ભને ચાય શ્રોક લેચલા 

આવ્મૌ છે. તેને ભેં તેના શ્રક ખયીદી 
રેલાનુાં લચન આી ભાયા ભશરેભાાં 
ફેવાડય છે. ભાયાથી શલે તે લચન ાી 
ળકાળે નદશ, એન ભને ખેદ થામ છે. તુાં જ 
ભને છડી દે, ત હુ ાં તે બ્રાહ્મણના શ્રક 

વાાંબી, તેને મગ્મ ઇનાભ આી, ાછ આવુાં.‟ 
નયબક્ષક ફલ્મ : „લાશ ! આલી લાત ઉય બયવ યાખલા જેટર હુાં મખૂય નથી ! મતૃ્યનુા મખુભાાંથી 
છૂટીને સખુરૂ તાને ઘેય શોંચેર ભાણવ પયી તાની ભેે ળત્ર ુાવે ાછ જામ, એભ ફને 
ખરુાં?‟ 

સતુવભે કહ્ુાં : „બાઈ! ફીજાની લાત ગભે તે શમ, યાંત ુહુ ાં ત અવત્મ ફરીને જીલત યશલેા કયતાાં 
મતૃ્યનેુ લધ ુવાંદ કરુાં છાં. જૂઠુાં ફરીને કદાચ તાયા શાથભાાંથી ત છટામ, યાંત ુદુગયવતભાાંથી કેલી 
યીતે છટામ? છતાાં તને ભાયી તીજ ન ડતી શમ શમ ત હુ ાં ભાયી તરલાયના વગાંદ ખાઉં છાં.‟ 
ક્ષવત્રમ મખેુ તરલાયના વગાંદ વાાંબી, બ્રહ્મદત્ત ણ વલચાયભાાં ડય. છેલટે તેણે એલ વનશ્ચમ કમો 
કે,સતુવભ નાવી જામ ત શયકત નદશ, ણ એક લાય તેની યીક્ષા ત રેલી. 
સતુવભ નયબક્ષકના શાથભાાંથી છૂટી તાના ભશરેભાાં ગમ. તેને જઈ વો રકને આનાંદ થમ. 
યાજકુભાય નયબક્ષકને થા આી ઠીક છૂટી આવ્મા, એભ વો કશલેા રાગ્મા. યાંત,ુ સતુવભે ત ેરા 
બ્રાહ્મણને તાફડતફ ફરાવ્મ, અને તેને તેના શ્રક ગાઈ વાંબાલલા કહ્ુાં. 
બ્રાહ્મણે તેને નીચે પ્રભાણે ચાય શ્રક ગાઈ વાંબાવ્મા : (૧) “એક લાય જ વજ્જનન વાંગ થામ, 

તમ તે ભાણવને તાયીને કામભનોંાય ઉતાયે છે; યાંત ુદુર્જનન વભાગભ શાંભેળન શમ, ત ણ 

નકાભ છે.” (૨) “જે શાંભેળાાં વાધજુનના વાંગભાાં યશ ેછે, અને બક્તતલૂયક તેભન વશલાવ કયી તેભની 
ાવેથી ધભયને સ્ષ્ટ યીતે જાણી રે છે, તે ભાણવ સખુી થામ છે, અને તેનુાં દુ:ખ નાળ ાભે છે.” (૩) 
“યાજાના ચચત્રવલચચત્ર યથ જીણય થામ છે, ભાણવનાાં ળયીય ણ જીણય થામ છે; ણ વજ્જનન ધભય 
જીણય થત નથી, એભ વાંતરુુ શાંભેળા કશ ેછે.” (૪) “આકાળથી થૃ્લી દૂય છે, અને વાગયન 
દકનાય તેથીમ દૂય છે, યાંત ુશ ેયાજા! વજ્જનન ધભય દુયાચયણથી એ કયતાાં ણ ઘણ દૂય છે.” 

તે શ્રક વાાંબી સતુવભ ફહુ વાંત ામ્મ; અને તેણે બ્રાહ્મણને ચાય શજાય વનાભશય ફચક્ષવ 
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આી. છી સતુવભ સભુાય ેરા નયબક્ષક ાવે ાછ જલા તૈમાય થમ. તે જઈ, તેના વતા તેને 
વભજાલલા રાગ્મા, „આ તુાં શુાં કયે છે? એક લાય એ દુષ્ટના શાથભાાંથી જેભ તેભ છૂટી આવ્મા ફાદ, 

તેના ભોંભાાં શાથે કયીને જઈ ડવુાં, એ શુાં બદુ્ધિળાીનુાં રક્ષણ છે?‟ 

સતુવભે કહ્ુાં : „ભશાયાજ ! એ નયબક્ષક બરે દુષ્ટ શમ, યાંત ુતેણે ત આ બ્રાહ્મણના ઋણભાાંથી 
મતુત થલાની ભને તક આીને ભાયા ઉય બાયે ઉકાય કમો છે, તેન હુ ાં વલશ્વાવઘાત કરુાં, ત ભાયા 
જેલ નીચ અને કૃતઘ્ન કણ કશલેામ?‟ 

છી સતુવભ ફધા રકની વરાશને 
ગણકામાય વલના, જ્માાં ેર નયબક્ષક શત 
ત્માાં જઈને શાજય થમ. તેને ાછ આલેર 
જઈ નયબક્ષકને ફહુ આશ્ચમય થયુાં ન એતે 
તેની તયપ એકીટવે જઈ યહ્ય. 
સતુવભે કહ્ુાં : „બાઈ ! હુાં ાછ આવ્મ 
છાં. શલે ત ુાં ભને ભાયીને તાય મજ્ઞ યૂ 
કય.‟ 
બ્રહ્મદત્તે કહ્ુાં : „કુભાય! ભેં શભકુાંડ શભણાાં જ 
વગાવ્મ છે એટરે કળી ઉતાલ નથી; 
યાંત ુતે બ્રાહ્મણ ાવે જઈ જે શ્રક 
વાાંબળ્મા છે તે ભને ગાઈ વાંબાલ. 
ઉયાાંત, એક લખત ભાયા શાથભાાંથી 

જીલત છૂટયા ફાદ ત ુાં તાની ભેે ાછ ળા ભાટે આવ્મ, તે ણ ભને કશ.ે‟ 
સતુવભે કહ્ુાં : „બાઈ! વત્મ જેલી શે્રષ્ઠ લસ્ત ુજગતભાાં ફીજી નથી. તે વત્મન બાંગ ન થામ તે ભાટે 
જ હુ ાં અશીં ાછ આવ્મ છાં.‟ 
બ્રહ્મદત્ત ેકહ્ુાં : „યાજભશરેભાાં ખટયવ અન્નનુાં બજન કયલાનુાં અને ભજળખ કયલાનુાં ભે છે તે છડી, 
વત્મને જ લગી યશલેા ખાતય ભતના ભોંભાાં જઈ ડવુાં, એ ત તારુાં કેલ મખૂયણુાં જ રાગે છે.‟ 
સતુવભે કહ્ુાં : „બાઈ! વત્મનુાં ારન કયલાભાાં જે ઉત્તભ યવ છે તેની તરે ફીજ કઈ યવ નથી.‟ 
બ્રહ્મદત્તે કહ્ુાં : „યાંત ુમતૃ્યબુમ વોથી ભટ છે. તાના જીલનુાં યક્ષણ કયલાને જૂઠુાં ફરલાભાાં રક 
કશુાં ખટુાં ભાનતા 
નથી. તને તાયા જાલન વલે કળી યલા દેખાતી નથી, તેનુાં શુાં કાયણ?‟ 

સતુવભે કહ્ુાં : „ભેં આજ સધુી જીલન દયવભમાન કળાાં ખટાાં કાભ કમાય નથી, યાંત ુઅનેક રક ઉય 
ઉકાય કમાય છે. ભાફાની વેલા કયી છે; વગાાંલશારાાંને ભદદ કયી છે; તથા ગશૃસ્થનાાં ફીજાાં જે કઈ 
કતયવ્મ છે, તેભાાં ચકૂ ડલા દીધી નથી, તેથી ભને ભતન ડય નથી.‟ 
ત્માયફાદ સતુવભે ેરા ચાય શ્રક તેને ગાઈ વાંબાવ્મા. તે વાાંબી બ્રહ્મદત્ત ઘણ વાંતષુ્ટ થમ. 
તેણે ચાય શ્રકના ફદરાભાાં ચાય લયદાન ભાગલાનુાં સતુવભને કહ્ુાં. 

http://1.bp.blogspot.com/_4q5wH5xN8Hs/TNJ_f72tOeI/AAAAAAAAAOA/ETtQv_btCwg/s1600/satya+saman+kasu+nathi+2.jpg


સતુવભે કહ્ુાં : „જ તુાં ચાય લયદાન આલા ભાગત જ શમ, ત ભને આ ચાય લયદાન આ: શલેુાં 
લયદાન એ કે, હુાં વ લય સધુી તને નીયગી અને સખુી જલાને વભથય થાઉં. ફીજુ ાં લયદાન એ કે, તેં 

કડી આણેરા ફધા યાજકુભાયને 
ત ુાં જીલતદાન આ. ત્રીજુ ાં લયદાન 
એ કે, તે વોને ત ુાં તેભની 
યાજધાનીઓભાાં શોંચાડી દે અને 
ચથુાં લયદાન એ કે, શલેથી 
નયભાાંવબક્ષણનુાં કભય ત ુાં છડી દે.‟ 
બ્રહ્મદત્તે તે વાાંબી, શવીને કહ્ુાં, 
„બાઈ ! તેં આ લયદાનથી ણ 
ભારુાં સખુ અને આયગ્મ જ ઈચ્છયુાં 
છે. ળીર અને વદાચાય વલના 
સખુળાાંવત તથા નીયચગતા ભે જ 
નદશ. તેં તારુાં જીવલત ણ ભને 

રાાંફ લખત સખુી અને વનયગી 
જલા વારુાં જ ભાગ્યુાં છે. જા, તાયે ખાતય ણ હુાં શલેથી ભાયાાં દુષ્કભો છડી, તાયે ફતાલેર વદાચાયને 
ભાગે લીળ. આ યાજકુભાયને ત હુ ાં તાયા દેખતાાં જ છડી દઉં છાં, અને તેભને ઘેય સખુરૂ શોંચાડી 
દઉં છાં.‟એટલુાં થતાાંની વાથે જ ચાયે ફાજુ વભાચાય પ્રવયી ગમા કે, બ્રહ્મદત્તે નયભાાંવ છડી દીધુાં છે 
તથા શલેથી ધભય અનવુાય લતયલાન વનશ્ચમ કમો છે. એ જાણી, કાળીના રકએ ઘણી ખળુીથી તથા 
ભતી ધાભધભૂથી બ્રહ્મદત્તને તેના યાજ્મભાાં ાછ આણ્મ, અને તેને પયી ગાદીએ ફેવાડય. બ્રહ્મદત્તે 
સતુવભને એક ભદશના સધુી તાના નગયભાાં વન્દ્ભાનલૂયક યાખ્મ, અને છી વત્કાય વાથે તેને 
ઘેય વલદામ કમો.  
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