
સખુી માણસનુું પહરેણ  

 

એક યાજા શતો. યાજા જેલો યાજા. એને યશલેાને ભોટા ભશરે શતા, વેલાચાકયીભાાં વાંખ્માફાંધ નોકય-
ચાકય શતા. ખાલા-ીલાની કે શયેલા-ઓઢલાની એને કાંઈ ખોટ ન શતી. ળયીયે એ વળક્ત શતો. એ 
સખેુથી ઊંઘતો ને જાત-જાતના આનાંદોભાાં દદલવ લીતાલતો. એના જેવુાં સખુી ફીજુ ાં કોઈ નથી એભ 

કોઈને ણ રાગે. 
ણ યાજા ોતાના ભનથી સખુી 
શતો કે ? આ ફધુાં શોલા છતાાં એને 
સખુ જણાત ુાં ન શત ુાં એ વાજો શતો 
ને સખેુથી ખાઈ-ીને શયીપયી 
ળકતો શતો. છતાાં એને શત ુાં કે 
ોતે ભાાંદો છે. એ તો યાજાની 
ભાાંદગી ! તયત જાત-જાતના 
લૈદ્ય-શકીભોને તેડાલી ભાંગાલલાભાાં 
આવ્મા, ણ કોઈથી યાજાનો યોગ 

ભટયો નદશિં. યાજાને યોગ જ ક્ાાં શતો કે ભટે ? વૌએ એક જ લાત કયી, ‘‘યાજાજી, આને કળો જ 
યોગ નથી. આને કાંઈ ણ યોગ શોમ તો અભે ભટાડીએ ને ?’’ 

યાજા કશ,ે ‘‘આ તભાભને અશીંથી કાઢી મકૂો. એભાાંના કોઈને યોગની યખ નથી.’’ 
એભ એણે અનેક લૈદ્ય-શકીભોને કઢાલી મકૂ્ા. એણે જાત-જાતની દલા અજભાલી જોઈ, ણ એની 
ભાાંદગી ભટી નદશ. 
છેલટે એક દદલવ એના દયફાયભાાં એક નલો શકીભ આલી ચડયો. એ ઝાઝાં લૈદક તો બણેરો ન શતો, 
ણ એને દુનનમાદાયીનુાં જ્ઞાન વારુાં શત ુાં. યાજાનુાં દદદ  કમા પ્રકાયનુાં છે તે એ વભજી ગમો શતો. એ 
જાણતો તો શતો જ કે, યાજાને કાંઈ ણ યોગ નથી. છતાાં એણે યાજાની નાડી તાવી જોઈ. એની 
છાતી ય ટકોયા ભાયી જોમા, આંખો અને જીબ તાસમાાં. છી એ કશ,ે ‘‘યાજાજી, આની ભાાંદગી 
ઘણી ગાંબીય છે. આના યોગનો જો તયત ઉામ નદશ થામ તો આ બાગ્મે જ ફચી ળકળો.’’ 
યાજા કશ,ે ‘‘શકીભજી, ભાાંદગીથી હુ ાં ત્રાવી ગમો છાં. એનુાં કાયણ તભે જાણી ળક્ા શો તો તેનો તયત 
કાંઈ ઉામ કયો.’’ 
શકીભ જયા નલચાયભાાં ડી ગમો. છી એ કશ,ે ‘‘ઉામ વય છે. તભે જો કોઈ સખુી ભાણવનુાં 
શયેણ શયેીને એક યાત સઈૂ જાઓ તો તભાયો યોગ જરૂય ભટી જામ.’’ 
યાજાએ તયત ભાણવોને ચાયે ફાજુ દોડાવ્મા. ‘‘જાઓ આખા યાજ્મભાાં પયો ને ગભે તમાાંથી ણ કોઈ 
સખુી ભાણવનુાં શયેણ ભેલી રાલો.’’ 
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હુકભ થમો એટરે યાજાના ભાણવો ચાયે દદળાભાાં શયેણની ળોધભાાં નીકી ડયા. કોઈ ણ જગાએ 
એભને સખુી ભાણવ ભળ્મો નશીં. જેને-જેને ભળ્મા તે દયેકને કાંઈને કાંઈ દુ:ખ શત ુાં. કોઈને દીકયો ન 
શતો. કોઈનો દીકયો મતૃય ુામ્મો શતો. કોઈને છોકયાાં જીલતાાં ન શતાાં તો કોઈને તમાાં જોઈએ એના 
કયતાાં લધાયે છોકયાાં શતાાં. કોઈને ફૈયી ભતી જ ન શતી તેની ચચિંતા શતી, તો કોઈને લી ફે 
ફૈયીઓ અંદયઅંદય ઝઘડતી શતી તેની ચચિંતા શતી. કોઈના શાથભાાં યાતી ાઈ આલતી નદશ તેથી એ 
દુ:ખી શતો તો, કોઈ અઢક રક્ષ્ભીને કેભ વાચલલી તેની ચચિંતાભાાં શતો. કોઈને ળયીયે યોગ શતો, 
કોઈને ળત્રઓુ શયેાન કયતા શતા તો કોઈને વગાાંલશારાાં શયેાન કયતાાં શતાાં. એલાાં જાત-જાતનાાં દુ:ખ 
રોકોને શતાાં. આખા યાજ્મભાાં યાજાના ભાણવો પમાદ, ણ એભને એક ણ સખુી ભાણવનો બેટો થમો 
નશીં. 
યોજે-યોજ ભાણવો ાછા પયતા અને યાજાને રોકોનાાં દુ:ખોની લાત કશતેા. યાજા જેભ-જેભ એ લાતો 
વાાંબતો ગમો તેભ-તેભ એની આંખ ઊઘડતી ગઈ. એને થયુાં, ‘‘અયે, આ તભાભના દુ:ખની 
વયખાભણીભાાં ભાયા દુ:ખનો તો કાંઈ દશવાફ જ નથી. આ તભાભ કયતાાં તો હુ ાં ખયેખય જ સખુી છાં.’’ 
છતાાં એને થયુાં કે, ‘‘રાલ, જોઉં તો ખયો કે ભાયા આખા યાજ્મભાાં કોઈ સખુી ભાણવ નીકે છે કે નશીં 
!’ એટરે એણે ોતાના ભાણવોને કહ્ુાં, ‘‘શજી લધાયે તાવ કયો. સખુી ભાણવનુાં શયેણ ગભે તેભ 
કયીને ભેલી રાલો.’’ 
પયી ભાણવો યાજ્મના ખણેૂ ખણેૂ પયી લળ્મા, ણ કોઈ સખુી ભાણવ એભની નજયે ચડયો નદશ. છેલટે 
એક દદલવ ફે દૂતો યાજભશરેભાાં ાછા પયતા શતા તમાાં એભની નજય ઘાવ ય ફેઠેરા એક ચબખાયી 
જેલા રાગતા ભાણવ ય ડી. ઘાવ ય રાંફાલીને ડયો-ડયો એ વીટી લગાડતો કોઈ ગીતનો 
યાગ રરકાયી યહ્યો શતો. ખયેખય જ એ યેૂયૂો ખળુનભજાજભાાં શોમ એભ જણાત ુાં શત ુાં. 
યાજાના દૂત કશ,ે ‘‘લાશ બાઈ, તુાં ખયેખયો સખુી રાગે છે.’’ 
ચબખાયી કશ,ે ‘‘હુાં સખુી ન શોઉં તો ફીજુ ાં કોણ સખુી શોઈ ળકે ? ભાયા વયખા નલયા અને ગયીફ 
ભાણવને કાભ જ કેટલુાં ફધુાં યશ ેછે તે તો જુઓ. એભાાંથી ઊંચો આવુાં તમાયે હુાં દદરગીય થાઉં ને ? 

ખાલા ભાટે જોઈતો લખૂોસકૂો યોટરો કાંઈક ભશનેત કયીને ભેલી રઉં છાં; છી ભને ચચિંતા ળાની શોમ 
?’’ 

એભ કશી એ વાંતોી જીલ ાછો નવવોટીભાાં ગામન લગાડલા ભાંડી ગમો. યાજાના દૂત કશ,ે ‘‘બાઈ, તુાં 
ખયેખયો સખુી ભાણવ છે. એક ભશયેફાની કય. તુાં શયેણ તો શયેતો જ શળે. કશ,ે તારુાં એ શયેણ 
કમાાં છે ? પક્ત એક યાત ભાટે ત ુાં એ અભને ઉછીનુાં આ. એના ફદરાભાાં ત ુાં જે ભાગે તે અભે તને 
આીશુાં.’’ 
‘‘ણ ભાયા વયખા ગયીફનુાં શયેણ તભને ળા કાભભાાં આલળે ?’’ 

‘‘બાઈ, એ શયેણ ખદુ યાજા ભાટે જોઈએ છે. કોઈ સખુી ભાણવનુાં શયેણ યાજા જો એક યાત શયેી 
યાખે તો તેભનો યોગ ભટી જામ એભ શકીભે કશલે ુાં છે.’’ 
આ વાાંબીને ેરો ખડખડાટ શવી ડયો ને ફોલ્મો, ‘‘ઓશો, એભાાં તે ળી લાત છે ? યાજાને ભારુાં 



શયેણ કાભભાાં આલતુાં શોમ તો એ આલાભાાં ભને ળાનો લાાંધો શોમ ? ણ રાચાય. ભાયી ાવે ીઠ 
ઢાાંકલા ફાાંદડયુાં વયખુાં નથી. તો શયેણ તો શોમ જ ક્ાાંથી ? કાભ રાગે તો ભાયી આ ોતડી આુાં તે 
રઈ જાઓ. હુાં રાંગોટીથી ચરાલી રઈળ.’’ 
એ વાચુાં કશતેો શતો. એની ાવે શયેણ શત ુાં જ નદશ. છી એ શુાં આે ? 

ેરા દૂતોએ જઈને આ લાત તયત યાજભશરેભાાં કશી. 
‘‘યાજાજી, અભે સખુી ભાણવને ળોધી કાઢયો છે.’’ 
‘‘તો એનુાં શયેણ ક્ાાં છે ? રાલો.’’ 
‘‘એનુાં શયેણ તો નથી રાવ્મા.’’ 
‘‘કેભ ?’’ 

‘‘એની ાવે શયેણ શત ુાં જ નદશ છી કેભ કયીને રાલીએ ?’’ 

એભ કશીને દૂતોએ તભાભ લાત યાજાને કશી વાંબાલી. યાજાએ તયત ભશરેની ફાયી ઉઘાડી નાખી. 
નીચે નજય કયે છે તો ેરો ચબખાયી ફગીચાના ઘાવ ય, ગીત રરકાયતો, આનાંદભાાં ડેરો છે, તે 
ખયેખય સખુી જણાતો શતો. ફગીચાભાાંથી લશી આલતો ભીઠો લન એના પક્કડ સખુી જીલનનો 
વાંદેળો રઈ આલતો શતો. 
યાજાને થયુાં, ‘‘આ તે કેવુાં ? એને શયેલા યૂા ાં લસ્ત્ર ણ ભતાાં નથી. ખાલાનુાં અન્ન ણ એ જેભ-
તેભ કયીને ભેલે છે, અને છતાાં એ સખુી છે ! ને હુ ાં આલો ભોટો યાજા શોલા છતાાં સખુી નથી. એ 
ભશનેત કયીને યોજી ભેલે છે ને આનાંદભાાં યશ ેછે. હુાં તો કાંઈ ણ કમાદ લગય યાજ્મની નતજોયીનાાં 
નાણાાં ઉડાવુાં છાં; છતાાં ફદરાભાાં ભાયી પ્રજાના બરા ભાટે હુ ાં કાંઈ જ કયતો નથી. ભારુાં એદીણુાં એ જ 
ભાયી ભાાંદગીનુાં ખરુાં કાયણ છે. ફવ, આજથી ખોટા એળઆયાભ શયાભ છે.’’ 
એભ નલચાયી યાજાએ તે દદલવથી ભાાંદગીનો ખાટરો છોડી દીધો ને યાજકાજભાાં ભન યોવ્યુાં તથા 
વાચા દદરથી પ્રજાની વેલા કયલા ભાાંડી. શલે એનો વભમ કાભભાાં ને આનાંદભાાં લીતલા રાગ્મો. 
તમાય છી ોતે દુ:ખી કે ભાાંદો છે એવુાં એને કદી ણ રાગ્યુાં નદશ.  
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