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એક શ્રીભતં ખેડતૂ હતો.  તેને લાયસાભા ંઘણી ફધી સંત્તિ ભી હતી. લધ ુધન સંત્તિએ તેને આસ ુફનાલી દીધો 
હતો. તે આખો દદલસ ખારી ફેસી યહતેો હતો અને હુક્કો ીતો યહતેો.  તેની ફેદયકાયીનો નોકય-ચાકય ણ ગેયરાબ 

ઉઠાલતા હતા. તેના સગા સફંધંીઓ ણ તેનો ભાર ચટ કયલાભા ંરાગ્મા યહતેા હતા.  
 

એક લાય ખેડતૂનો એક જૂનો ત્તભત્ર તેને ભલા આવ્મો. તેને ખેડતૂના ઘયની હારત જોઈને ખફૂ દુખ થય.ુ તેણે 

ખેડતૂને સભજાલલાનો પ્રમત્ન કમો ણ તેના ય કોઈ અસય ન ડી. એક દદલસ તેણે કહ્ય ુકે તે એક એલા ભહાત્ભા 
ાસે તેને રઈ જળે જે અભીય ફનલાની યીત ફતાલે છે.  ખેડતૂની અંદય ણ ઉત્સકુતા જાગી. તે ભહાત્ભાને ભલા 
તૈમાય થઈ ગમો.  
  

ભહાત્ભાએ જણાવ્ય,ુ 'યોજ સમૂોદમ હરેા એક હસં આલે છે જે કોઈ તેને જુએ એ હરેા જ ગામફ થઈ જામ છે. જે આ 

હસંને જોઈ રે છે તેન ુધન ત્તનયંતય લધત ુજામ છે.'  

  

ફીજા દદલસે ખેડતૂ સમૂોદમ હરેા ઉઠયો અને હસંને ળોધલા ભાટે ખેતયભા ંગમો. ત્મા તેણે જોય ુકે તેનો એક સફંધંી 
કોથાભા ંઅનાજ બયીને રઈ જઈ યહ્યો હતો. ખેડતેૂ તેને કડી રીધો. તે સફંધંી ખફૂ જ રજલાઈ ગમો અને ભાપી 
ભાગંલા ભાડંયો.  છી તે ગૌળાાભા ંહોંચ્મો. તે તેનો એક નોકય દૂધ ચોયી યહ્યો હતો.  ખેડતેૂ તેને પટકામો.  તેણે 

ત્મા જોય ુકે ખફૂ જ ગદંકી  હતી. તેણે નોકયોને ઉઠાડયા અને તેભને કાભ કયલાનો આદેળ કમો. ફીજા દદલસે ણ 

કંઈક આવ ુજ ફન્ય.ુ  આ યીતે ખેડતૂ યોજ હસંને જોલા ભાટે જલ્દી ઉઠતો. આ કાયણે ફધા નોકય સાલધ થઈ ગમા 
અને બમને કાયણે કાભ કયલા રાગ્મા.  જે સફંધંીઓ ચોયી કયતા હતા તે સધુયી ગમા.  
  

જલ્દી ઉઠલા અને પયલાથી ખેડતૂનુ ંસ્લાસ્્મ ણ સારુ થઈ ગય.ુ આ યીતે ધન તો તેન ુલધલા રાગ્ય ુણ તેને ક્યામ 

હસં ન દેખામો. આ લાતની પદયમાદ કયલા તે ભહાત્ભા ાસે હોચ્મો.  
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ભહાત્ભાએ કહ્ય,ુ 'તને હસંના દળશન થઈ ગમા, ણ ત ુતેને ઓખી ન ળક્યો. તે હસં છે 'દયશ્રભ'.  

  

એટરે જ તો કહલેત છે કે દયશ્રભ એ જ ાયસભણણ. 

 


