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એક ગાભભા ંએક સ્ત્રી યશતેી શતી. એને એક છોકયો શતો. છોકયાનુ ંનાભ શત ુભશળે. જ્માયે તે 
એક લષનો થમો ત્માયે તેના પતા મતૃ્ય ુામ્મા. ભા બફચાયી ખફૂ ભશનેત ભજૂયી કયીને 
ફને્નનુ ંગજુયાન ચરાલલા રાગી. 
ભશળે ધીભે-ધીભે ભોટો થમો. એણે પ્રાથપભક પળક્ષણ પરંુુ કયુ.ં ભા ોતાના છોકયાને આગ 
બણાલલા ભાગતી શતી. યંત ુતેની ાવે ોતાના પતુ્રને લધાયે બણાલલા ભાટે ૈવા શતા 
નશં. ભાએ છોકયાને આ લાત કયી. ભશળે ોતાના ઘયની રયસ્થથપત વભજતો શતો. તેણે 
કહ્યુ-ં“ભા, તુ ંબચંતા કયીળ નશં, હું ણ કંઈક કાભ કયીળ. એનાથી ભને બણાલલાભા ંતને 
ભદદ થળે.” 

ભાએ પછૂયુ-ં“ ત ુ ંશ ુકાભ કયીળ ?” ભશળેે કહ્યુ-ં“હું ળાાએથી આલી વાજંે પ લેચીળ” 
ભાને છોકયાની આ લાત વદં આલી. ભશળે યોજ વાજંે ળાાએથી આલી પલપલધ પ્રકાયના 
પ દુકાનદાય ાવેથી રઈ આજુ ફાજુના પલથતાયોભા ંલેચી આલતો. ભાર લેચીને એ 
દુકાનદાયને ૈવા આી દેતો. ફે ત્રણ રૂપમા એને ણ ભી જતા. આલી યીતે એનુ ં
બણલાનુ ંચારત ુ ંયહ્યુ.ં 
એક રદલવ તે ોતાનો ભાર ટોરીભા ંબયીને જઈ યહ્યો શતો. ત્માયે ાછથી એક 
વાઈકરલાાએ એને ટક્કય ભાયી. એની પ બયેરી ટોરી જભીન ઉય ડી ગઈ. તેના 
ફધા જ પ ખફૂ ાકા શોલાથી યેતીભા ંભી ગમા. જેથી પ ખાલા રામક યહ્યા નશં. 
આવુ ંથયુ ંશોઈ વામકરલાો ત્માથંી બાગી ગમો. ભશળેને યોતો જોઈ ફધાએ યોલાનુ ંકાયણ 



પછૂયુ.ં  એણે ફધી લાત ફતાલી અને કહ્યુ-ં “ભાયી ભા ભને ધભકાલળે હું શલે ક્યાથંી 
દુકાનદાયને ભારના ૈવા આીળ ?” 
રોકોના હૃદમભા ંભશળેની લાતની ખફૂ અવય થઈ. બેગા થમેરા રોકોએ ભશળેની ભદદ 
ભાટે અંદયો-અંદય પાો કમો. લાત લાતભા ંઘણા રૂપમા બેગા થઈ ગમા. રોકોએ બેગી 
થમેરી યકભ ભશળેને આી ફધા ચારતા થમા.  
ભશળેે રૂપમા ગણ્મા તો યકભ જરૂરયમાત કયતા ંલધાયે શતી. એણે પલચાયુ ંકે હું આ લધાયાના 
ૈવાનો શકદાય નથી. એણે ોતાની ભા ને ણ આ ફધી લાત કયી. ભાએ ણ કહ્યુ ંકે આ 
ફધી યકભ તો આણે યાખી ળકીએ નશં. 
ફીજા રદલવે વલાયે ળાાએથી જતી લખતે ભશળેે ભાને પછૂયુ-ં “લધાયાના રૂપમા હું 
ળાાના કોઈ જરૂરયમાતલાા છોકયાની ભદદ ભાટે આી દઉં ? ” ભાએ કહ્યુ-ં “જરૂયથી 
આજે.” 
ભશળે લધેરા રૂપમા ોતાની વાથે ળાાએ રઈ ગમો. ોતાના ગરુૂજીને ફધી લાત કશીને 
ફાકી લધેરા રૂપમા કોઈ જરૂરયમાતલાા છોકયાને આી દીધા. 
ગરુુજી ભશળેને ળાાના આચામષ ાવે રઈ ગમા. આચામે છોકયાની ીઠ થાફડી અને કહ્યુ-ં
“તુ ંજીલનભા ંજરૂય ભોટો ભાણવ ફનીળ.” 
ળાાના આચામષએ ફીજા રદલવે પ્રાથષનાવબાભા ંફધા પલદ્યાથીઓની વાભે ભશળેની 
ઈભાનદાયીની પ્રળવંા કયી. 
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