
 

 

સસ  મમ  યય  નીની    ક િંક િં  મમ  તત  
  

          એ વાર એ  રાજાએ ખશુ થઇનેએ વાર એ  રાજાએ ખશુ થઇને  એ  લહુારને એ  લહુારને 
ચદંનનો એ  મોટો બગીચો ઉચદંનનો એ  મોટો બગીચો ઉ૫૫હારમા ં આપી હારમા ં આપી 
દીધોદીધો..આ લહુારને ચદંનના વકૃ્ષોની ક િંમતનુ ં જ્ઞાન આ લહુારને ચદંનના વકૃ્ષોની ક િંમતનુ ં જ્ઞાન 
ન હત ુંન હત ુ,ં,તેથી તે ચદંનના વકૃ્ષોને  ાપીને તેના તેથી તે ચદંનના વકૃ્ષોને  ાપીને તેના 
 ોલસા બનાવી વેચતો હતો ોલસા બનાવી વેચતો હતો..ધીમે ધીમે બગીચો ધીમે ધીમે બગીચો 
ખાલી થઇ ગયોખાલી થઇ ગયો..  
          એ  કદવસ અચાન  રાજા આ લહુારના ઘએ  કદવસ અચાન  રાજા આ લહુારના ઘર ર 
પાસેથી પાસેથી ૫૫સાર થયા ત્યારે તે વવચારતા હતા  ે સાર થયા ત્યારે તે વવચારતા હતા  ે 
અત્યારઅત્યાર  સધુીમા ંલહુાર અમીર બની ગયો હશેસધુીમા ંલહુાર અમીર બની ગયો હશે,,પરંત ુપરંત ુ
રાજાને લહુારની હાલત રાજાને લહુારની હાલત ૫૫હલેાનંા જેવી જ જોઇનેહલેાનંા જેવી જ જોઇને  
ઘણી જ નવાઇ લાગીઘણી જ નવાઇ લાગી..  
          તમામ હ ી તથી વા ેફ થયા બાદ રાજાએ તમામ હ ી તથી વા ેફ થયા બાદ રાજાએ 
લહુારને પછૂ્ુ ં  ેેઃ ચદંનના લા ડાનો  ોઇ ટુ ડો લહુારને પછૂ્ુ ં  ેેઃ ચદંનના લા ડાનો  ોઇ ટુ ડો 



 

 

તારી પાસે બચ્યો છેતારી પાસે બચ્યો છે....? ? ત્યારે લહુાત્યારે લહુારે  હ્ુ ં  ેેઃ રે  હ્ુ ં  ેેઃ 
મહારાજમહારાજ..! ..! મારી કુહાડીનો હાથો જ બચ્યો છેમારી કુહાડીનો હાથો જ બચ્યો છે..  
બાદશાહ ેતેને ચદંનના વહપેારી પાસે મો લ્યોબાદશાહ ેતેને ચદંનના વહપેારી પાસે મો લ્યો..  
              લહુારને આ નાન ડા ચદંનના ટુ ડાના ઘણા લહુારને આ નાન ડા ચદંનના ટુ ડાના ઘણા 
પૈસા મળ્યાપૈસા મળ્યા..  તે પસ્તાવાથી ઘણુ ં જ રડવા તે પસ્તાવાથી ઘણુ ં જ રડવા 
લાગ્યોલાગ્યો..તેને બાદશાહને આવો બીજો બગીચોતેને બાદશાહને આવો બીજો બગીચો  
ઉઉ૫૫હારના રૂહારના રૂ૫૫મા ંઆપવા વવનતંી  રીમા ંઆપવા વવનતંી  રી, ,   
            ત્યારે રાજાએ જવાબ આપ્ યોત્યારે રાજાએ જવાબ આપ્ યો  ેેઃ આવો ઉ  ેેઃ આવો ઉ૫૫હાર હાર 
વારંવાર મળતો નથીવારંવાર મળતો નથી..  
  આપણા બધાનુ ં જીવનઆપણા બધાનુ ં જીવન  આ લહુારના જેવુ ં જ આ લહુારના જેવુ ં જ 
છેછે..અમોને માનવ જીવનઅમોને માનવ જીવનના મલૂ્યની ખબર ના મલૂ્યની ખબર ત્યારે જ ત્યારે જ 
૫૫ડે છે  ે જ્યારે જીંદગીના અંવતમ શ્વાસ ચાલી રહ્યા ડે છે  ે જ્યારે જીંદગીના અંવતમ શ્વાસ ચાલી રહ્યા 
હોય છે અને ત્યારે અમે પ્રભનેુ પ્રાથથનાહોય છે અને ત્યારે અમે પ્રભનેુ પ્રાથથના   રીએ છીએ  રીએ છીએ 
 ેેઃ હ ે પ્રભુ ેેઃ હ ે પ્રભ.ુ.! ..! થોડો વધ ુ સમય મને આપોથોડો વધ ુ સમય મને આપો,,પરંત ુપરંત ુ
ત્યારે સમય મળી શ વો સભંવ હોતો નથીત્યારે સમય મળી શ વો સભંવ હોતો નથી..  



 

 

સ ંલનેઃ શ્રી વવનોદભાઇ મગંળભાઇ માછીસ ંલનેઃ શ્રી વવનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી((વનરં ારીવનરં ારી))  
મુંમ ુ.ં.પોસ્ટેઃનવીવાડીપોસ્ટેઃનવીવાડી,,તાતા..શહરેાશહરેા,,જીજી..પચંમહાલપચંમહાલ  

ફોનેઃફોનેઃ૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫((મોમો))  
   

 
 
  


