
મજાની સગુધં 

 
 ઘણા લો શરેાની લાત છે. એક જગંરભા ંભાતગં ઋષ યશતેા શતા. તેભણે અનેક 
ષવધ્ધધઓ ભેલેરી શતી. તેભની ષવધ્ધધઓથી આકાાઈને દૂય દૂયથી ઋષ-મષુનઓ અને 
બ્રહ્મચાયી યલુકો તેભના ષળષ્મ ફનલા ભાટે આલતા શતા અને લધભુા ંલધ ુવભમ ભશષિ 
ાવે ગાતા શતા. 
  તમા ંકોઈ અવતમ નશત ુ ંફોરત ુ,ં કોઈ ા નશત ુ ંકયત ુ.ં ફધા ઈશ્વયની પ્રાધ્તત ભાટેના 
પ્રમતનોભા ંરીન યશતેા શતા. ખફૂ જ ષલત્ર લાતાલયણ ભાતગં ઋષના આશ્રભનુ ંશત ુ.ં  
  ઉનાાનો છેલ્રો ભહશનો ચારી યહ્યો શતો. સમૂા આગની જેભ લયવી યહ્યો શતો. 
ભાતગં ઋષ જાણતા શતા કે શલે છીના ભહશનાથી લયવાદ ડળે, તેથી સકૂા ંરાકડા ંબેગા ં
કયી રેલા ંજોઈએ. યંત ુબમકંય ગયભી જોઈને એભણે ષલચાયુું, આટરી ફધી ગયભીભા ંહુ ં
ભાયા ષળષ્મોને નહશ ભોકલુ.ં તેઓ ોતે કુશાડી શાથભા ંરઈને રાકડા ંકાલા ચારી નીકળ્મા. 
ગરુુને આ યીતે જતા જોઈને ષળષ્મો અને અન્મ મષુનઓએ ણ ોતાના શાથભા ંકુશાડીઓ 
ઊઠાલી રીધી. ચારતા ંચારતા ંતેઓ એક જગંરભા ંશોંચ્મા. જભીન ગયભ લ્શામ જેલી 
શતી અને સમૂા આકાળભાથંી આગ લયવાલી યહ્યો શતો. ફધાએં રાકડા ંકાી બાયીઓ 
ફનાલી અને ોતોતાના ભાથા ય મકૂી. ફધાનંા ળયીયભાથંી યવેલો નીતયી યહ્યો શતો. 
ચશયેા રાર ચો થઈ ગમા શતા. યંત ુકોઈણ દુ:ખનો અનબુલ કમાા ષવલામ આનદંથી 
તેઓ આશ્રભે શોંચ્મા. ઋષઓના ળયીય યથી નીતયતો ષલત્ર યવેલો જભીન ય ટકી 
યહ્યો શતો.  
  ફીજા હદલવે ભાતગં ઋષ ઊઠયા અને નદી તયપ  ચાલ્મા. ફધા ષળષ્મો અને 
ઋષઓ ણ તેભની ાછ ાછ ચાલ્મા. કોણ જાણે કેભ ણ આજે શલાભા ંએક અલૂા 
હદવ્મ સગુધં પેરાઈ યશી શતી.  



  ફધા એકફીજાને છૂલા રાગ્મા કે આ કોઈ ફૂરની સગુધં છે કે શુ ં? આટરી ભોશક 
સગુધં આજ સધુી કોઈ ફૂરભાથંી નથી આલેરી.  
  ઋષએ ોતાના ષળષ્મોને જમાથંી સગુધં આલતી શતી તે ફાજુ ભોક્લલ્મા. એભણે જોયુ ં
કે કારે જે જગ્માએ તેઓએ રાકડા ંકાતમા ંશતા ંઅને આનદંથી ભશનેત કયી શતી અને જમા ં
જમા ંતેભના યવેલાના ંટીા ંડયા શતા ંતમા ંતમા ંકોઈ નલા જ પ્રકાયના અદ્દભતૂ ફૂરો 
ખીલ્મા ંશતા.ં  
  ઋષ ભાતગેં કહ્ુ ંકે આનદંવાથે ષલત્ર કામા ભાટે કયલાભા ંઆલેરી ભશનેતથી 
યવેલાના ંજે ટીા ંડયા ંશતા ંતેના હયણાભે તેભાથંી તે સુદંય ષુ્ો ખીલ્મા ંશતા.ં   
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