પરીઓની ભેટ
મહે „સ્શ‟

ગોકુલ નામે ગામ.
ગામમાાં ગોા નામે ગોળાલ રહે.
ગોાને ળાાંસલી ળગાડળાનો બહુ ોખ. એની ળાાંસલીના સ ૂરમાાં એળો તે જાદુ હતો કે ળહેતાાં
ઝરણાાંય ઘડી બે ઘડી સ ૂર સાાંભલળા થાંભી જતા!
ાં
ાં
દરરોજ સળારે ગોા ગાયો ચરાળળા જગમાાં
જતો. જગમાાં
એક મજાની નદી. નદીકાાંઠે એક
ઝાડ. ઝાડ નીચે એક મોટો થરો. એ થરા ઉર બેસી ગોા ળાાંસલીમાાંથી મધુર સ ૂર રે ાળે.
ગાયો ળાાંસલીના સ ૂર સાાંભલતી અને ઘાસ ચરતી. સાાંજ ડે ગોા અને ગયો ઘરે જાય.
એક દદળસ ગોા થરા ઉર બેસી ળાાંસલી ળગાડતો હતો. એ ળખતે ગુાબ રી, જૂઈ રી
એમ ઘણી બધી ફૂરીઓ નદીકાાંઠેથી સાર થતી હતી. ળાાંસલીના સ ૂર સાાંભલી રીઓ ગોા

ાસે દોડી આળી.
ગોા તો આંખો મીંચીને ળાાંસલી ળગાડળામાાં મગ ૂ હતો. રીઓ તેની ાસે આળી એની એને
ખબરે ય ના ડી. રીઓ કાકો સુધી ળાાંસલીના સ ૂર સાાંભલતી જ રહી.
સાાંજ ડી. ગોાને ગાયો ઈ ઘરે જળાનો સમય થયો. એણે ળાાંસલી ળગાડળાનુ ાં બાંધ કરી આંખો
ાં રીઓ હતી. દરે કના હાથ-ગ, નાક, કાન, ગલામાાં
ખોી. જોયુાં તો તેની સામે એક એકથી સુદર
ાં દે ખાતી હતી.
જાત-જાતના અાંકારો હતા. એથી તો એ ળધુ સુદર
ળાાંસલીના સ ૂર બાંધ થતા જ રીઓને સમયનુ ાં ભાન થયુ.ાં તેમનેય ોતાના ઘરે જળાનુ ાં હતુ.ાં જતાાં
હેાાં ગોાને કીક ભેટ આળાનુ ાં વળચારી કહે,
“માગ, માગ, માગે તે આુ,ાં ધન આુ,ાં દોત આુ,ાં માન આુ,ાં આુ,ાં દામ,
માગ, માગ તે આુ ાં ઈનામ.”
આ સાાંભલી ગોાને થયુ,ાં ધન-દોત માાંગીને શુ ાં કરુાં ? એવુ ાં કશુકાં માાંગ ુાં જે જગત આખાને કામ
ાગે. છી, થોડીળાર વળચારીને તેણે રીઓને કહ્ુ,ાં
“ધનનુાં શુાં કરુાં? દોતનુાં શુાં કરુાં? માનનુ ાં શુ ાં કરુાં? દામનુ ાં શુ ાં કરુાં?
મારે ન એ કાનુ ાં કામ,
ાં એવુ ાં આો ઈનામ.”
જગ બને સુદર
ાં કઈ રીતે બને?
રીઓએ ઘણુાં વળચારી જોયુ ાં ણ, તેમને કી ખબર ડતી નહોતી કે જગત સુદર
ાં નહોતા દે ખાતા.
એ ળખતે જગતના એક ણ છોડ ને ઝાડને ફૂ નહોતા. એટે એ સુદર
નદીની આસ-ાસ ઉગેા છોડ-ઝાડ જોઈ રહેી ગુાબરીએ કીધુ,ાં “આ બધા છોડ-ઝાડને
ાં ાગે?”
અાંકારોથી સજાળળામાાં આળે તો કેળા સુદર
બધી રીઓ અને ગોાને ણ આ ળાત ગમી. છી બધી ફૂરીઓએ ોતાના અાંકારો ળડે
જગત રના ઘણાાં બધા છોડ અને ઝાડને ણગારી દીધા. ફૂરીઓના અાંકારો એટે ફૂો.
એ દદળસથી જગત રના બહુ બધા છોડ અને ઝાડ ફૂોથી ોભી ઊઠયા. ફૂોની ોભાથી આખુ ાં
ાં
ાં થઈ ગયુ.ાં
જગત સુદર-સુ
દર


