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સુખનો �ાર

એક વખત ખોદકામ કરતી વખતે એક િવિશ�ટ �કારનો પ�થર મ�યો. એ 

ુપ�થર છે ક� હ�રો તે ન�� કરવા� ંુ�બૂજ ��ુક�લ હ�.ંુ આ માટ� સમ� �િનયામાથંી 

આ બાબતના િન�ણાતોને બોલા�યા એક પછ� એક િન�ણાત �ય��તએ આવીને એ 

પ�થર ને તપા�યો પણ કોઇ ન�� ના કર� શ� ંુક� આ પ�થર છે ક� હ�રો છે? 

છેવટ� એક �ધ �ય��ત આવી. અને એણે પેલા પ�થરને હાથમા ંઉપાડ�ો. 

બધા િન�ણાતો હસવા લા�યા ક�, "આ �ધળો ક�વી ર�તે ન�� કર� શકશ?ે" પેલી 

�ધ �ય��ત ��ુલા મેદાનમા ંઘોમઘખતા તાપમા ં રાખેલા પ�થર પાસે ગયો. 

પ�થર હાથમા ંલઇને ફ�ર�યો અને �રંુત જ ક� ંુક�, "આ પ�થર નથી પણ હ�રો છે." 

બધાએ એક સાથ ેજ આ�ય� સાથ ે�છૂ� ંુક�, "તમે તો �ખોથી જોઇ પણ 

નથી શકતા તો પછ� તમે ક�વી ર�તે ન�� ક� � ુ ક� આ હ�રો જ છે!" �યાર� એણે ક� ંુક� 

અ�યાર� ઉનાળાની ભર બપોર છે અને સાવ ��ુલામા ંઆ પદાથ � રાખેલો છે. આટલો 

બધો તાપ એના પર પડવા છતા એ ગરમ નથી � બતાવ ેછે ક� એ પ�થર નથી � 

બતાવ ેછે ક� તે હ�રો છે કારણ ક� હ�રો ગરમીથી ગરમ ન થાય અને ઠંડ�થી ઠંડો ન 

થાય. બહારના વાતાવરણની કોઇ અસર તેના પર ન થાય.

�વનમા ંપણ સમ�યા, સઘંષ� અને ��ોનો �યૂ� બરોબરનો તપતો હોય 

અને આમ છતા ંઆ સમ�યાઓના તાપની �ના પર અસર ના થાય એ જ સાચો 

હ�રો છે અને તપી �ય એ બધા પ�થરો. ચાલો આપણે હ�રો બનવાનો સકં�પ 

કર�એ અને ખોલીએ �ખુનો �ાર. 

�મ કોલસો વષ� �ધુી ��ૃવીના પેટાળમા ંતપે છે તો તેના રંગ�પમા ંઆવ� ંુ

પ�રવત�ન બહાર દ�ખાય છે સાથ ેજ તે �દરથી મજ�તૂ બને છે. તેનો ઉપયોગ હવ ે

બળતણ તર�ક� થવા ને બદલે ઉ�ોગોમા ંતથા �શુોભન માટ� થાય છે સાથ ેજ તેની 

�ક�મતમા ંઅનેક ઘણો વધારો થાય છે. આપ� ંુમન પણ આ� ંુજ છે. તે આપણા �ખુ 

��તાવના



ુઅને �:ખ� ંુઉપભોગતાની સાથ ેતે� ંુકારણ પણ છે. તેથી �ખુનો �ાર ખોલવા માટ� 

�તર મનનો �ાર ખોલવો પડ�. તે માટ� મનના �ડાણમા ંજ� ંુપડ�. મનના �ડાણમા ં 

ૂજવાનો અને �તર મનના િવકાર �ર કરવાનો ર�તો મને િવપ�યના �યાન �ારા 

મ�યો છે. 

િવપ�યના �યાનથી મારા �વનમા ંઅનેક હકારા�મક પ�રવત�ન આ�યા છે. 

તેથી � ંઆ� િવપ�યના સાધના ૨૬૦૦ વષ� પછ� ભારતમા ંમારા �ધુી પહોચાડવા ુ

માટ� િવપ�યનાના �ધાન આચાય� �ી સ�યનારાયણ ગોયકંા�-માતા�, 

િવપ�યનાના િશ�કો તથા િવપ�યનાના િવિવધ �ે�ોમા ં સેવા આપનારા 

ધ�મસેવકો-સેિવકાઓનો � ંખરા �દયથી ઉપકાર મા� ંુ�.ુ

મે�ો વડ� સો�ટવસે�મા ંછે�લા આઠ વષ�થી �દવાળ� િનિમ� ેદર વષ� એક 

�ેરણા�મક ��ુતક ભેટ તર�ક� આપવાની પરંપરા છે. ઘણા વષ�થી દર �દવાળ�એ 

��ે�મા ં એક �ેરણાદાયક ��ુતક� ંુ સકંલન કર� �વજનોને �ભેુ�છા સાથ ે

આપતો. ગયા વષ� મારા માતા-િપતા માટ� મ� �જુરાતી ભાષામા ંપહલ� ી વખત 

��ુતક �કાિશત ક� � ુ હ�.ંુ � એક અસરકારક િનણ�ય હતો. ગયા વષ� અનેક 

વાચકોના �ો�સાહક એસ.એમ.એસ., ઈમેલ તથા પ� આ�યા તથા ઘણા વાચક 

િમ�ોએ �બ� મળ�ને પણ �ો�સાહન આ��.ંુ ગત વષ�ના �ો�સાહક �િતભાવોએ 

મને આ વષ� પણ �જુરાતી ભાષામા ં��ુતક “�ખુનો �ાર” �કાિશત કરવા �ેરણા 

આપી છે. ગયા વષ� ઘણા િમ�ોએ વ� ુ��ુતકો તેમના િમ�ો તથા �વજનોને 

આપવા મા�ંયા. અમદાવાદ મેનેજમ�ટ અસોિશએશનના એ��સ��ુટવ ડાઇર��ટર 

�ી ક�. ક�. નાયર� સો ��ુતકો આપવા માટ� ક� ંુ તથા અમદાવાદ મેનેજમ�ટ 

અસોિશએશને “મા� �શુી” ��ુતક પર એક કાય��મ પણ યો�યો હતો. બી� એક 

િમ�એ પણ સો ��ુતકોની ઈ�છા દશા�વી. મ� લગભગ કોઈને પણ ના ન કહ�. 

પ�રણામે, ગત વષ� ��ુતકની �થમ આ�િૃ� થોડા જ �દવસોમા ં�રૂ� થઈ ગઈ. તેથી 

તે બી� વખત છા�� ંુહ�.ંુ 

ગઈ કાલે રિવવાર હતો. આ �દવસ આ ��ુતક માટ� ફાળ�યો હતો. બપોર� 

ઘર� જમવા ગયો એટલે અમાર� છ વષ�ની દ�કર� િન�કાએ મને ઘર પર રહવ� ા �દ 

કર�. તેને માર� સાથ ેસમય ઉજવવો હતો. �શુીથી સમય પસાર થાય તેને ઉજ�યો 

ુજ કહવ� ાય ને! �દવાળ� ન�ક આવી એટલે આ ��ુતક માર� ��ંૂ કર� ંુજ હ�.ંુ તેથી મ� 



તેને માર� સાથ ેઓ�ફસ પર આવવાની ઓફર આપી. સાથ ેશરત રાખી ક� � ંતેને વ� ુુ

ુસમય નહ� આપી શ�ં. માર� શરત �વીકાર� તે માર� સાથ ેઓ�ફસે આવી. તેણે અઢ� 

કલાક �ધુી પોતા� ંુ�ચ�કામ ક�.� ુ  મને બે �ણ વાર બતા�� ંુઅને મ� તેની કળાને 

�ો�સાહન આ��.ંુ આમા ંમારો એક �મ �ટૂ�ો. મને હ� ંુક� એકલા બેસીને જ 

સ�ના�મક બની શકાય. પરં� ુતે અઢ� કલાક� મને � �શુી અને પ�ર�ણૂ�તા આ�યા 

ુક� � સા�ં આઉટ�ટુ આપવા માટ� �લૅટફૉમ� બ�યા. લા�� ંુક� બનેંએ એક જ કામ  

કર� ંુજ�ર� નથી, મા� સાથ ેરહ��  ંુજ�ર� છે. થ�ેક � ૂબેટા િન�કા. 

ૃગયા વષ�ની �મ જ આ વષ� પણ ડૉ. ��ણા ઉમેષ જોશીએ જોડણીની �લૂો 

�ધુાર� આપી તે બદલ � ંતેમનો આભાર� �.ં મે�ો વ�ડ� સો��વરેસમા ંમાર� સાથ ેુ

કામ કરતા ંસૌ સહકમ�, �ાહક તથા િવિવધ �ે�ે સેવા અપનારા િમ�ોનો � ંઆભાર ુ

ુ ુમા� ંુ�.ં આ ��ુતક મારા ��ંબીજનોને અપ�ણ કરતા ંમને �બૂ જ �ખુનો અ�ભુવ 

થાય છે.

 નવા વષ�મા ંઆપ સૌ વાચકોનો �ખુનો �ાર �લેૂ તેવી �ભેુ�છા!

સુખનો �ાર
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સીડ� તો તેને માટ� છે, �ને છત �ધુી જ� ંુછે.

માર� તો આભ જોઈએ છે, ર�તો તો �વય ંબનાવવાનો છે.
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� ંઅને રમેશ બાળપણના િમ�ો. પહલ� ા તે મારા ઘરની ન�ક રહત� ો હતો ુ

રોજ મળતા અને મ� કરતા.ં થોડા વષ� પછ� તે નવા બગંલામા ંરહવ� ા ગયો. 

ુકાર�કદ�ની દોડધામમા ંસપંક� ઓછો થયો અને �ટ� જ ગયો. તેની �કાન માર� 

ૂ ુઓ�ફસથી ચાર ડગલા ં�ર. પરં� તેને મળવા જવાનો સમય જ ના મ�યો. થોડા 

ૂમહ�ના પહલ� ા તેને � ંમળવા ગયો. તે �બૂ રા� થયો બનેં ભેટ� પડ�ા. �ના �દવસો ુ

ૂયાદ કર� અમે બનેં ભાવિવભોર થઈ ગયા. �ના િમ�ો પણ યાદ કયા�. તેને મળ� ને 

એવો �� થયો ક�, “તે ખર�ખર �ખુી તો છે ને?” તે સમયે મ� વ� ુતપાસ ના કર�. 

અમારા િમ� િમનેશને સર�ાઈજ આપવાના �લાન સાથ ે�શુીથી �ટા પડ�ા.એકાદ 

અઠવા�ડયામા ં િમનેશના ઘર� ધાડ પાડવા� ંુન�� ક�.� ુ  િમનેશ અચાનક અમને 

જોઈને રા� થયો. કલાક�ક વાતો કર� � ંઅને રમેશ િમનેશ ના ઘર�થી નીક�યા. ુ

રમેશ ેધીમા અવા� : “અહ� �લૅટ � ંુભાવ ેભાડ� મળે?” 

મ� �છૂ�,ંુ “બ� ુબરાબર તો છે ને?” 

રમેશ ેજવાબ આ�યો, “બસ... ઘર ઘરની વાતો... એ... જ...” 

ુરમેશ ગળગળો થઈ ગયો. કોઈ પણ ��ુષ ભલે �દરથી રડતો હોય પરં� ુ

�� ુબહાર આવ ેતો તેનો અહમ ઘવાય. તેથી તે સમય મને �છૂપરછ માટ� યો�ય 

ુના લા�યો. બે �દવસ પહલ� ા � ંરમેશને મળવા તેની �કાને ગયો. તેણે ધીમો ુ

આવકાર આ�યો. 

ુ ુમ� ક�,ંુ “બસ તને િમસ કરતો હતો એટલે તા�ં મો�ં જોવા આ�યો હતો. � ંુ

ુતા�ં કામ ચા� ુરાખ � ંબસ �� જ �.ં”ુ

ુરમેશ મને �કાનની બહાર �કૂવા આ�યો. મને તેની સાથ ેબે વાત કરવાની 

તક મળ� ગઈ. થોડ� વાતો કર�. તે હળવો થયો. પરં� ુચહર� ો �પ�ટ જણાવતો હતો ક� 

ુતેના મનમા ં�:ખના વાદળ �ધકાર કર�ને બેઠા છે. વ� ુવાત કરવા મ� સોસાયટ�ના 

િવકાસની વાતો કાઢ�.

એક િભખારીની શીખ

સુખનો �ાર
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રમેશ : “સોસાયટ�ની િમ�ટ�ગોમા ંએક બી�ની ટાગં ખ�ચવા જ ઘણા આવતા 

હોય છે. �યા ંસારા કામ ભા�યે જ થાય. અને � કર� તેને માથ ેમાછલા ધોવાય. 

મ� ક�,ંુ “પહલ� ા મને પણ એ� ંુજ લાગ� ંુહ�.ંુ મ� પણ આવી એક પણ મી�ટ�ગ 

એટ�ડ નથી કર�. પણ હવ ેમારા મન� ંુલેવલ બદલા� ંુછે. � ંહવ ેઆવા લોકોને ુ

ુહ�� ડલ કર� શ�ં �.ં � ંતેમની નેગે�ટિવટ�ને બ� સહલ� ાઈથી પોઝે�ટિવટ�મા ંફ�રવી ુ ુ

ુશ�ં તેમ �.ં”

માર� �ખમા ંરમેશ ે�ઢતા જોઈ. તેની બોડ� લ�ગવજે  એ� ંુકહત� ી હતી ક� તે 

આ વાતથી �ભાિવત થયો. લા�� ંુક� હવ ેતે માર� વાત સાભંળશ.ે 

મ� ક�,ંુ “કામ શ� કર�એ એટલે અનેક લોકો મદદ� આવ ેછે.”

રમેશ : “પણ ખર� જ�ર હોય �યાર� કોઈ સાથ ેહો� ંુનથી. માર� અ�યાર� �યાજ 

ભર� ંુપડ� છે. જ�ર હતી �યાર� મને કોઈએ મદદ ન કર�.”

ૂ ુ ુ ુરમેશના �:ખ� ં�ળૂ મને દ�ખા� ંથ�.ં મ� તક ઝડપી લીધી.

ૂમ� ક�,ંુ “રમેશ, િવચારવાની આ ર�ત જ ખોટ� છે. ભઈલા � ંુ�:ખી થઈશ.”

રમેશ ડ�ફ��સીવ થઈને : “મને �યાર� પૈસાની જ�ર હતી �યાર� પોતાનાઓએ 

દગો દ�ધો. �ો��ટ ચા� ુથઈ ગયો હતો એટલે માર� �યા� પૈસા લેવા પડ�ા.”

મને રમેશ અને તેના સગાઓંની �લૂ સમ�ઈ. પરં� ુઆ સમય �લૂો 

બતાવી તેની પ�ર��થિત બગાડવાનો ન હતો. આ એક તક હતી (િવચારસરણી 

બદલાવવા માટ�) એક �ટોક મારવાની.

ૂમ� ક�,ંુ “પહલ� ા � ંપણ આ� ંુજ િવચાર�ને �:ખી થતો હતો. �યાન કરતા ંુ

સાચી સમજ આવી. પછ� બ� ુજ બદલાઈ ગ� ંુછે. એક વાત સાભંળ બ� ુ��લયર 

થઈ જશ.ે” મ� વાત ચા� ુકર�.

અહ� સી.સી.ડ�. પાસે એક છોકરો નવી ગાડ�મા ંકોઈની રાહ જોઈ ર�ો હતો. 

ુતેને જોતા ંલાગ� ંુહ� ંુક� આ બ� પૈસાદાર ઘરનો �વુાન છે. તે થોડો �યા�ળ હતો. ુ

તેને એક ફોન આ�યો. 

�યિકત�વ િવકાસ
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તેણે ��ુસામા ંક�,ંુ “નથી આવ� ંુમાર� તમારા કારખાનામા.ં મને નથી ગમ� ંુ

આ બ�.ુ.. ભાઈને ગમે તે કર�. એકવાર ક� ંુને... � ં�યા ંનહ� આ�.ંુ �.ં.. � ંઅ�યાર� ુ ુ ુ

કાફ� કોફ� ડ� વાળા ચાર ર�તા ઉપર �.ં મારા ����સની રાહ �� �.ં” તેણે ફોન �કૂ� 

દ�ધો અને આગળ પાછળ જોવા લા�યો. લાગ� ંુહ� ંુક� તે િમ�ોની આ�રુતાથી રાહ 

�ુએ છે. 

�યા ંએક �ભખાર� એ તેની પાસે ભીખ માગંી. છોકરાએ �ભખાર�ને : “હાથ પગ 

ચલાવ. મહન� ત કર. આમ ભીખ માગતા શરમ નથી આવતી?” 

�યા ંજ એક બ� જ મ�ઘી ગાડ� �યા ંઆવી ધીર�થી તેની ગાડ� પાછળ ઊભી ુ

રહ�. એક ૩૦-૩૫ની �મરના ભાઈ તેમાથંી નીક�યા.

છોકરો : “ભાઈ તમે અહ�!”

પેલા ભાઈ : “હા, મ� ��� ંુક� � ંુતારા િમ�ો સાથ ેબહાર જવાનો છે. કદાચ 

તને પૈસાની જ�ર પડશ.ે” 

છોકરો ક� ંુબોલે તે પહલ� ા ંભાઈ તેના હાથમા ં�િપયા આપીને જતા ંર�ા. 

�ભખાર� આ બ� ુજ એક�ટશ ેજોઈ ર�ો હતો. 

છોકરો ઉ�સાહમા ંઆવીને �ભખાર�ને : “� ંુિવચાર� છે?.... એ� ંુિવચાર� છે ને ક� 

કાશ તને પણ આવો એક ભાઈ હોત તો...”

ુ�ભખાર� (હસીને) : “ના, � ંએ� ંુિવચા�ં � ંક� કાશ � ંપણ તમારા ભાઈ �વો ુ ુ

ુબની શ�ં!”

છોકરાની �ખો ભ��ઈ ગઈ. તેનો ઉ�સાહ ગભંીરતામા ંપ�રવિત�ત થઈ 

ગયો. થોડ� �ણ પછ�, તેની �ખોમા ંએક ચમકારો આ�યો અને �ખુ પર ��મત. 

માર� આ વાત �રૂ� થતા ં�ધુીમા ંરમેશની �ખોમા ંપણ એક ચમક હતી. 

તેના કપાળ ની કરચલી થોડ� ઓછ� થઈ ગઈ હતી. અને �ખુ પર હતી થોડા 

ૂ ૂ�માણમા ંશાિંત. વાચક િમ�ો, “કોણે મને � ંુઆ��?ંુ”, તે વાગોળવામા ં�:ખ જ �:ખ 

ુછે. જો �ખુનો �ાર ખોલવો હોય તો એ� ંુિવચાર� ંુપડ� ક�, “� ંબી�ને � ંુઆપી શ�ં?”ુ

સુખનો �ાર
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�બહાર� ંુએક ના� ંુએ� ંુગામ "ગહલોર" પવિ� તય િવ�તારમા ંઆવ�ે ંુછે. 

ૂ ુ ુઆ ગામમા ંએક મ�ર રહ � એ� ંનામ દશરથ. દશરથ અને તેના પ��ન ફા��નીદ�વી 

ૂ ુમ�ર� કર�ને �વન િનવા�હ કરતા હતા. એક �દવસ ફા��નીદ�વીને એક અક�માત 

નડ�ો અને તે ગભંીર ર�તે ઘવાઈ. પ�નીને સારવાર આપવા માટ� દશરથ ઘાયલ 

પ�નીને લઇને ન�કના શહર�  વઝીરગજં તરફ જવા રવાના થયો.

આમ તો ગહલોર અને વઝીરગજં વ�ચે બ� લા�ં ંુ�તર નહો� ંુપણ પહાડ� ુ

િવ�તારને કારણે આ બનેં ગામ વ�ચે આવલેા એક મોટા પવત� ને પસાર કરવા માટ� 

ફર� ફર�ને જ� ંુપડ� ુઅને એ �તર 70ક�મી �ટ� ંુથ�.ુ દશરથ પોતાની ઘવાયેલી 

પ�નીને લઇને આ 70ક�મી� ંુ�તર કાપે તે પહલ� ા જ પ�નીએ આ જગતને 

અલિવદા કહ� દ�ધી. દશરથને માથ ેતો �ણે ક� આભ �ટૂ� પડ� ંુકારણ ક� �વનનો 

એકમા� સહારો અને સાથી જતો ર�ો.

�ુઃખી થઇને બેસી રહવ� ાના બદલે દશરથ ેએક મહ�વનો િનણ�ય કય�. 

પોતાના ગામ અને શહર�  વ�ચેના આ મોટા પવત� ને કાપીને તેમા ંએક �રંુગ 

બનાવવામા ંઆવ ેતો ગામના લોકોને શહર�  પહ�ચવામા ં�બૂ જ સરળતા રહ � અને 

ખાસ કર�ને �બમાર�ના �ક�સામા ંસમયસર સારવાર મળ� રહ � અને પોતે �મ પ�ની 

�મુાવી એમ બી� કોઈએ પોતાના કોઇ �ગત �નેહ�ને �મુાવવાની નોબત ન 

આવ.ે એમણે પોતાનો આ િવચાર ગામ લોકોને ક�ા. ગામ લોકો તો એની વાત પર 

હસવા લા�યા. બધા કહત� ા , " 

ુબૈ� મર� ગ� ંુ એમા ં આ 

દશરથ ગાડંો થઇ ગયો છે." 

દશરથ ેમનોમન ન�� 

ક� � ુ ક� ગામ લોકો સાથ ન 

આપે તો માર� એકલા પણ આ 

પવત� માથંી ર�તો બનાવવો 

છે. બી� જ �દવસે એ તો 

દશરથ મન�
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એક કલાકારને �દલના દરવા�� ંુ

�ચ� તેણે બ� જ �દંુર �ચ� દો�.� ુ  પણ તેમા ંુ

કોઈ હ�� ડલ ન હ�.ંુ કોઈ એ �છૂ�,ંુ "ભાઈ 

આમા ં હ�� ડલ ક�મ નથી?" કલાકાર� �દય 

�પશ� જવાબ આ�યો ક�, "�દલના દરવા� 

�દરથી �લેૂ, બહારથી નહ�." 

હથોડ� અને છ�ણી લઇને પહ�ચી ગયો પવત�  પાસે. લોકોએ �વીકાર� લી� ંુક� 

દશરથ� ંુચ�ક� ગ� ંુછે આ નાની છ�ણીથી આવડા મોટા પવત� ને એ �ાર� કાપી 

શક�? લોકો ઘ� ંુઘ� ંુબોલતા,ં પણ હાર� �ય તો એ દશરથ શનેો ? એણે ગામમા ં

રહવ� ા� ંુછોડ� દ�� ુઅને પવત� ની તળેટ�મા ંજ રહવ� ા માટ� આવી ગયો �થી ગામથી 

પવત�  �ધુી આવવાનો અને ફર�થી ગામ �ધુી જવાનો સમય બચાવીને એ 

સમયનો ઉપયોગ પવત� ને ખોદવામા ંકર� શકાય. 

ુ1960મા ંદશરથ મન�એ એ શ� કર�લી પવત�  ખોદવાની યા�ા 1982મા ં

ુ�રુ� થઇ. 22 વષ�ની સખત મહન� ત બાદ એમણે એ �ગ�મ પવત� ને કાપીને બનેં 

ગામ વ�ચે� ંુ�તર મા� 10 િમિનટમા ંકાપી શકાય એવો 360 �ટ લાબંો, 25 �ટ 

�ડો અને 30 �ટ પહોળો ર�તો તૈયાર કય�. એકલપડં� પ�નીની યાદમા ં�ામજનોને 

એક અદ�તુ ભેટ આપી. સરકારને �યાર� આ વાતની �ણ થઇ અને સરકાર� 

દશરથને જમીન ભેટ તર�ક� આપી તો એ જમીન પોતે �વીકારવાને બદલે તે જમીન 

પર એક દવાખા� ંુબનાવવા માટ� એણે સરકારને િવનતંી કર� �થી લોકો સમયસર 

સારવાર લઇ શક�. 

િમ�ો, શાહજહાએં પ��નની યાદમા ં લાખોનો ખચ� કર�ને 22 વષ�મા ં

તાજમહલ�  બના�યો અને દશરથ ેપોતાની પ�નીની યાદમા ંઆટલા જ વષ�ની 

મહન� તથી ગામલોકોની લાચાર અવ�થાને બદલી નાખંી. આપણે પણ િવચાર� ંુક� 

આપણે આપણી સપંિતનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કરવો છે ? શાહજહા ંબન� ંુછે ક� 

દશરથ મન� ? 

િદલનો દરવાજો

સુખનો �ાર
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અમારા ધધંામા ંસમયે સિવ�સ ટ��સ ભરવાની પ�જણ બ� મોટ�. મને યાદ છે, ુ

તે �દવસે મારા સી.એ. એ ટ��સ ભરવાની ગણતર� કર�. દર વખત ની �મ જ મ� 

ઇ�ટરનેટ બૅ��ક�ગ �ારા ટ��સ ભરવાનો �ય�ન કય�. મારા ઇ�ટરનેટ બ��ક�ગ નો 

પાસવડ� ના ચા�યો. મ� ચેકથી ટ��સ ભરવા� ંુિવચા� � ુ પરં� ુસિવ�સ ટ��સ ભરવા� ંુતો 

મા� ઇ�ટરનેટ બૅ��ક�ગ �ારા જ શ� હ�.ંુ તેથી મ� જતીનભાઈને બે�કમા ંફોન કર� 

�યથા જણાવી. તેમણે મને બૅ�ક પર આવવા� ંુ�ચૂ��.ંુ � ં�યાર� બે�કમા ંપહ��યો તો ુ

જો� ંુક� બધા બ� �ય�ત છે. જતીનભાઈએ મને બૅ�ક મેનેજરને મળવા� ંુ�ચૂ��.ંુ તે ુ

બ� પણ �ય�ત �ણતા હતા અને તેમના �ખુ પર ટ��શન પણ હ�.ંુ મ� માર� ��ુક�લી ુ

જણાવી. તેમણે બધા જ કામો પડતા ં�કૂ� ને બે�કરના ખાતામાથંી મારો ટ��સ ભર� 

ુઆ�યો. મા�ં કામ સમય પર �ણૂ� થ� ંુઅને લેટ ફ� તથા �યાજ ભરવામાથંી � ંબ�યો. ુ

�યા ંજ મારા એક િમ� મને િનહાળ� ર�ા હતા. તેમણે મને ક� ંુક�, “તમારો તો 

ુ ુવટ છે. તમા�ં કામ સૌથી પહ��  ંુથ� ંુઅને અમે હ� રાહ જોઈએ છ�એ.” મ� ક�,ંુ 

“ખર�ખર! મ� તો એ� ંુિવચા� � ુ પણ ન હ�.ંુ” �યા ંજતીનભાઈએ ક�,ંુ “મૌ�લકભાઈ, આ 

સાહબ� ની વાત સાચી છે. તમાર� સાથ ેમા� �ાહક તર�ક�ના જ સબંધં નથી. તમે 

અમારા જ છો. તમાર� ��ુક�લી સૌથી પહલ� ા �યાનમા ંલેવાય છે.” મને �ખુદ આ�ય� 

થ�.ંુ મારા િમ� એ મને બહાર આવી ને �છૂ�,ંુ “તમે � ંુક� � ુ ક�, તમને �ાથિમકતા 

ુમળ�?” મ� ક�,ંુ “મા� તો ખા� ંુના� ંુછે અને વળ� મને �ાથિમ�તા મેળવવાનો 

િવચાર જ નથી આવતો.” મારા િમ�એ મને ક�,ંુ “ક�ક તો વાત છે. મને પણ કહો.” 

ુમ� થો� ંિવચાર�ને નીચેનો �સગં ક�ો. 

લગભગ �ણેક મ�હના પહલ� ાની આ વાત છે. બે �ણ �ાહક પાસેથી રોકડ 

મળ� એટલે બૅ�કમા ંજમા કરાવવા� ંુથ�.ંુ બૅ�કમા ં�ટાફ સાથ ે સબંધં સારો હતો. 

હાય હ�� લો કર� રોકડ જમા કરાવવા � ંલાઈનમા ંઊભો ર�ો. મારો નબંર આ�યો. ુ

પૈસા ક�િશયરને  આ�યા. ક�િશયર ધીમે ધીમે કામ કરતો હતો. મને થોડો કંટાળો તો 

આ�યો પરં� ુક� ંુબો�યા વગર મ� રાહ જોવા� ંુિવચા�.� ુ  થોડ�વારમા ંક�િશયરને તેના 

મશીને એક નોટ પાછ� આપી. ક�િશયર� માર� સામે જોઈને (તેનાથી શ� હ� ંુતેટલી 

સ�તો સોદો
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િવન�તાથી) ક� ંુક� આ નોટ ખોટ� છે. 

મ� ક�,ંુ પાછ� આપો બી� આ�.ંુ 

તે નેણ �ચા ચડાવીને : “આ નોટ ખોટ� છે. કાયદા �જુબ પાછ� ના મળે.”

મ� ક�,ંુ  “તો રાખો. ચલાવી લેજો.” (� ંમનમા ંહ�યો અને ક�િશયર �ઝૂંાયો)ુ

ુક�િશયર : “એક શરતે પાછ� મળે. � ંતેની ઉપર ���લક�ટ નો િસ�ો માર�ને આ�”ંુુ

મ� ક�,ંુ  “તો એ નોટ કોણ લેશ.ે મને �કુશાન થશ.ે એ� ંુના કરશો.”

(� ંઆવી રકઝક પહલ� ી વાર કરતો હતો. માર� વાતમા ંિવન�તા હતી પરં� ુ�ઢતા ુ

પણ હતી. મહન� તથી કામવલેા પૈસા �યથ � ન થવા દ�વાય ને!)

મને લા�� ંુક� આ ભાઈ તો નહ� સમ�. � ંમેનેજર પાસે ગયો. મેનેજરની ુ

ૂક��બનમા ંજતીનભાઈ પણ હતા. બનેંએ આવકાર આ�યો. મ� વાત �ંકમા ંજણાવી 

અને તેમણે શાતંીથી સાભંળ�. મેનેજર� ક�િશયરને બોલા�યા.

મેનેજર : “આ સાહબ� ને નોટ પાછ� આપી દો.”

ુક�િશયર� �િવધા �ણૂ� ���ટએ મેનેજર સામે જો�.ંુ

જતીનભાઈ : “મૌ�લકભાઈ ઘરના જ છે. આપી દો વાધંો નહ� આવ.ે”

ક�િશયર� નોટ પાછ� આપી. મ � બી� નોટ આપી. (મનમા ં� ંહરખાયો પણ ખરો.)ુ

જતીનભાઈ એ થોડ� વાતો કર�. 

જતીનભાઈ : “મૌ�લકભાઈ, તમે કોઈને કહત� ા નહ� ક� તમને આ ક�િશયર� ખોટ� 

નોટ પાછ� આપી. અને બે�ક � ંુનામ તો આપતા જ નહ�.”

મ� ક�,ંુ  “ક�મ?!”

જતીનભાઈ : “કાયદા �જુબ, ક�િશયર પાસે ખોટ� નોટ આવ ેતો તેની ઉપર 

�ુ��લક�ટ નો િસ�ો માર�ને પરત કર� શકાય અથવા તે નોટ જમા કરવી પડ�. અને 

જો ક�િશયર તેમ ના કર� તો તેને ૩ થી ૭ વષ�ની �લની સ� થાય.”

સુખનો �ાર
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મ� ક�,ંુ  “� ંુવાત કરો છો? � ંુઆ આટલો મોટો �નુો છે? અને આવી 

ક�િશયરની જવાબદાર�?”

મેનેજર : “હા એ જ તો તકલીફ છે. જો નોટ પર િસ�ો માર�ને આપીએ તો 

�ાહક નારાજ થાય અને જો એ� ંુના કર�એ તો ક�િશયર ફસાય.”

જતીનભાઈ : “હમણા ંથોડા જ સમય પહલ� ા એક શાખાના ક�િશયરની ચા� ુ

બે�ક� ધરપકડ થઈ. અ�યાર� તે �લમા ંછે અને નોકર� પણ ગઈ.”

ુ ુમને નવાઈ લાગી. આ� ંુહોઈ શક�? ક�િશયરનો � ંુવાકં? અને તેના ��ંબનો 

� ંુવાકં? આવા ��ો મને થયા. તરત જ િવચાર આ�યો ક� પૈસા તો �ખુી થવા 

કમાઈ એ  છ�એ. મને � ંુઆ ૫૦૦ �િપયા મારા માટ� એક �ય��તના �વનથી એ 

વ� ુિ�ય છે? આ નોટ � ંહોિશયાર�થી ચલાવી દઈશ. પરં� ુઆ તેને વટાવવામા ંુ

ૂક�ટલા લોકો �:ખી થશ?ે લાવને આ ઝઝંટને અહ� જ �રૂ� કર� દ�. આમ િવચારતા 

– િવચારતા..

મ� ક�,ંુ  “લો આ નોટ.” 

ુમ� તે નોટ ના ચાર પાચં �કડા કર�ને જતીનભાઈને આ�યા. જતીનભાઈ 

ુઅને મેનેજર સામે જોઈ ર�ા. મેનેજર� ક�િશયરને બોલાવીને �કડા બતા�યા. બધાના 

�ખુ પર ��મત હ� ંુઅને મારા મનમા ંહતી સતંોષની લાગણી! 

આ વાત �રૂ� થઈ �યાર� મારો િમ� �ત�ધ હતો અને � ં�દરથી શાતં !ુ

લોકો તમાર� પીઠ પાછળ �ણ કારણોથી વાતો કર� છે.

૧. તેઓ તમારા �થાને પહોચી શકતા નથી.

૨. તમાર� પાસે એ� ંુકઈક છે � તેમની પાસે નથી.

૩. તેઓ તમારા �વી �વનશલૈ ી �ા�ત કર� શકતા નથી.
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"પ�ની બોલી: આ� ધોવા માટ� વધાર� કપડા ંના 

નાખંતા."

- ક�મ?

"એણે ક�,ંુ આપણી કામવાળ� બાઈ ૨ �દવસ નથી 

આવવાની"

- ક�મ? 

"ગણપિત િવસ�ન માટ� એની દ�કર�, જમાઈ અને દ�કર�ની બાળક� ને મળવા 

માટ� જવાની છે, એ� ંુમને કહત� ી હતી"...

ુ ુ- સા�ં વધાર� કપડા નહ� કા�ં બસ!

"અને હા ગણપિત માટ� ૫૦૦ �િપયા આ� ંુએન,ે તહવ� ાર � ંુબોનસ?"

ુ- ક�મ, હ� �દવાળ� આવ ેછે ન,ે �યાર� આપી�.ંુ

ુ"અર� ગર�બ છે �બચાર�, છોકર� ના ઘર� જઈ રહ� છે. આપી� ંુતો એને પણ સા�ં 

ૂલાગશ.ે . અને આ મ�ઘવાર� ના સમયમા ં�ંકા પગારમા ંતહવ� ાર ક�વી ર�તે મનાવશ ે

�બચાર�?"

- � ંુપણ છે ન,ે  જ�ર કરતા વધાર� ભા�કુ છે.

"અર� �ચ�તા ના કરો, � ંઆજનો િપ�ઝા ખાવાનો કાય��મ ર� કર� દ� �.ં વગર ુ

ુફોગટના ૫૦૦ �િપયા ઊડ� જશ ેવાસી પા�ં ના આઠ �કડાની પાછળ"...

- વાહ � ંુવાત છે! અમારા મોઢામંાથંી િપ�ઝા છ�નવીને બાઈ ની થાળ�મા?ં?

(૩ �દવસ પછ� પો� ંુકરતી કામવાળ� ને પિતએ �છૂ�.ંુ)

- ક�મ, ક�વી રહ� ��ી?

“�બૂ સાર� સાહબ� , દ�દ�એ ૫૦૦ �િપયા આ�યા હતા ને તહવ� ાર � ંુબોનસ."

- અ�છા, � ંુક� � ુ એ ૫૦૦ �િપયા�?ંુ

Ÿ “જમાઈ માટ� ૧૫૦ �િપયા નો શટ� , 

િપઝાની બી� બાજુ

સુખનો �ાર
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Ÿ બેબી માટ� ૪૦ �િપયાની ઢ�ગલી, 

Ÿ દ�કર� માટ� ૫૦ �િપયા ના પ�ડા, 

Ÿ બી� ૫૦ �િપયા ના પેડા મ�ંદરમા ં�સાદ ચઢા�યો, 

Ÿ ૬૦ �િપયા ભાડા ના થયા, 

Ÿ ૨૫ �િપયાની બગંડ� દ�કર� માટ�, 

Ÿ અને જમાઈ માટ� ૫૦ �િપયા નો બે�ટ લીધો સારા માનો, 

Ÿ વધેલા ૭૫ �િપયા બેબી ને આપી દ�ધા નોટ પે��સલ ખર�દવા માટ�".

 (કચરા-પો� ંુકરતા કરતા �રૂો �હસાબ એણે �ણે કંઠ�થ હતો.)

- ૫૦૦ �િપયામા ંઆટ� ંુબ�?ંુ 

એ આ�ય� સાથ ેમનો-મન િવચાર કરવા લા�યો.

ુએની �ખો સામે આઠ �કડા કર�લો મોટ� સાઈઝ નો િપ�ઝા �મુવા લા�યો. એક 

ુએક �કડો એના મગજ પર �ણે હથોડા મારતો હતો. પોતાના ૧ િપ�ઝા ના ખચ�ની 

ુ�લુના પેલી કામવાળ� બાઇ ના તહવ� ાર ના ખચ� થી કરવા લા�યો. પહલ� ો �કડો 

ુ ુબેબીની ઢ�ગલી, બીજો �કડો પ�ડાનો, �ીજો �કડો મ�ંદરનો �સાદ, ચોથો ભાડાનો, 

પાચંમો જમાઈના શટ�નો , છ�ો બગંડ�નો, સાતમો જમાઈના બે�ટનો, અને આઠમો 

બાળક�ની નોટ-પે��સલનો.

ુઆજ �ધુી એણે હમંેશા િપ�ઝાની એકજ બા� જોઈ હતી. કદ� ફ�રવી ને નહો� ંુ

જો� ંુક� પી�ઝો પાછળ થી ક�વો લાગે છે? પણ આ� કામવાળ� બાઈયે એને 

ુ ુિપ�ઝાની બી� બા� બતાવી દ�ધી હતી. િપ�ઝા ના �ઠ �કડા મને �વન નો 

અથ � સમ�વી ગયા.

v�v�v

એક કલાકાર હતો. રોજ નાટકમા ંકામ કર�. એક �ય�કતએ તેને �છૂ� ંુક�, 

"નાટકમાથંી તમે � ંુ શી�યા?" નાટકના એ કલાકાર� સરસ વાત કર�, 

નાટકમાથંી એક જ વ�� ુ� ંશી�યો � ંક�, "તમારો રોલ �રૂો થઈ �ય એટલે ુ

તમાર� �ટ�જ છોડ� દ�વા� ંુછે!"

એક કલાકાર
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(૨૯ ઓગ�ટ ૨૦૦૦ ના રોજ સ�ં�ુત રા��સઘંના જનરલ એસે�બલી હોલમા ં

સહ�ા�દ� િવ�શાિંત સમંેલનના �િતિનિધઓની હાજર�મા ંિવપ�યનાના �ધાન 

આચાય� ગોય�કા�એ આપેલા �વચનનો �જુરાતીમા ંઅ�વુાદ.)

િમ�ો, આ�યા��મક અને ધાિમ�ક જગતના નેતાઓ!

આ� આપણે સૌને એક� થઈને 

માનવતાની સેવા કરવાનો એક ઉ�મ અવસર 

ઉપલ�ધ થય� છે. ધમ� જો એકતા લાવ ેતો જ ધમ� 

છે, ફાટ�ટ પાડ� તો એ ધમ� નથી.

આ� અહ� ક�વઝ�નના પ�મા ંબ� ચચા� ુ

થઈ. � ં ક�વઝ�નના પ�મા ં �,ં િવરોધમા ં નથી. ુ

પરં� ુએક સ�ંદાયમાથંી બી� સ�ંદાયમા ંનહ�, 

ુપણ એના બદલે ક�વઝ�ન �ઃખથી �ખુમા,ં 

ુબધંનથી ��ુ�તમા,ં �રતાથી ક�ણામા ંથ� ંુજોઈએ. 

આ� આવા જ પ�રવત�નની જ��રયાત છે અને આ કારણગત આ મહાસભામા ં

�યાસ કરવાનો છે.

�ાચીન ભારતે િવ�ની સમ� માનવતાને શાિંત અને સામજં�યનો સદં�શ 

આ�યો. પણ મા� એટ� ંુજ નહ�. શાિંત અને સામજં�ય �ા�ત કરવાનો ઉપાય પણ 

બતા�યો, િવિધ પણ આપી. મને એમ લાગે છે ક� માનવ સમાજમા ંજો ખર�ખર શાિંત 

�થાિપત કરવી હોય, તો આપણે દર�ક �ય��તને મહ�વ આપ� ંુપડશ.ે જો દર�ક 

�ય��તના મનમા ંશાિંત નહ� હોય તો િવ�મા ંવા�તિવક શાિંત ક�વી ર�તે આવશ?ે જો 

ુ ુ ુમા�ં મન �યા�ળ હશ,ે  હમેંશા �ોધ, વરે , �ભા�વના અને �ષેથી ભર�� ંુહશ,ે તો � ંુ

ુિવ�ને શાિંત ક�વી ર�તે �દાન કર� શ�ં? આ કર� જ નહ� શકાય કારણક� �વય ં

મારામા ંશાિંત નથી. એટલે જ સતંોએ અને ���ુોએ ક� ંુછે ક�, "શાિંત પોતાની 

�દર શોધો." પોતાની �દર �વય ંિનર��ણ કર�ને જોવા� ંુછે ક� � ંુસાચે જ મારામા ં

ક�વઝ� ન 

સુખનો �ાર
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ુશાિંત છે? િવ�ના બધા સતંો, સ���ુષો અને �િુનઓએ આ જ સલાહ આપેલી છે - 

પોતે પોતાની �તને �ણો. એટલે ક� ક�વળ ��ુ�ના �તર પર નહ�, પણ જયાર� 

પોતાની અ��ુિૂતના �તર પર પોતાના િવષેની સ�ચાઈને �ણી� ંુ�યાર� �વનની 

સમ�યાઓ� ંુ�વત: સમાધાન થ� ંુજશ.ે

ુઆમ કરવાથી �ય��ત સવ�� યાપી િનસગ�ના િનયમને, �દરતના કા�નૂને, ક� 

પછ� કહો ક� ઈ�રની ઈ�છાને સમજવા લાગતો હોય છે. આ િનયમ બધાને લા� ુપડ� 

છે. જો � ંપોતાની �દર િનર��ણ કર�શ તો જોઇશ ક� �વો મનમા ંકોઈ મેલ �ગે છે, ુ

ત�પર શર�રમા ંએની �િત��યા અ��ુતુ થવા લાગે છે. શર�ર ગરમ થઈ �ય છે, 

ુબળતરા થવા લાગે છે, ધડકન વધી �ય છે, તણાવ અ�ભુવાય છે. � ં�યા�ળ થઈ ુ

ુ ુ�� �.ં �દર મેલ જગાવીને તણાવ ઉ�પ� ક�ં � ંતો પોતાની �યા�ળતા પોતાના 

�ધુી જ સીિમત નથી રાખતો. એને બી�ઓને પણ �હ��  ંુ�.ં પોતાની આસપાસ� ંુ

વાતાવરણ એટ� ંુતનાવ�ણૂ� બનાવી દ� � ંક� � મારા સપંક�મા ંઆવ ેતે પણ 

ુ ુ�યા�ળ થઈ �ય છે. � ંભલેને ક�ટલી �ખુ-શાિંતની વાતો ક�ં, માર� �દર � ંુથઈ ુ

ુર� ંુછે, એ શ�દોથી અિધક મહ�વ�ણૂ� છે. અને જો મા�ં મન િનમ�ળ હોય તો 

ૃ ુ ુ��િતનો બીજો િનયમ કામ કરવા માડં� છે. �� ંુમા�ં મન િનમ�ળ થાય, આ �દરત ક� 

ઈ�ર મને �રુ�કાર આપવા માડં� છે. મને શાિંતનો અ�ભુવ થાય છે. આ � ંપોતાની ુ

ુ�દર �વય ંજોઈ શ�ં �.ં

    કોઈ ભલે કોઈ પણ સ�ંદાય, પરંપરા ક� દ�શના હોય, જયાર� તે િનસગ�ના 

ુ ુિનયમનો ભગં કર� મનમા ંમેલ જગાવ ેછે તો �ઃખી થતા હોય છે. �દરત �વય ંદંડ 

ુઆપતી હોય છે. �દરતના કા�નુનો ભગં કરનાર ત�કાળ નારક�ય યાતનાનો 

ુઅ�ભુવ કરતા હોય છે. આ સમયે નારક�ય �ઃખના બીજ વાવીએ છ�એ, તો ��ૃ� ુ

ુપછ� પણ નારક�ય �ઃખ જ મળશ.ે એજ ર�તે, જો � ંુમનને ��ુધ રા�,ંુ મૈ�ી અને 

ુ ુક�ણાથી ભ�ં તો હમણા ંપણ પોતાની �દર �વગ�ય �ખુ ભોગવતો હો� � ંઅને આ 

ુબીજ મયા� પછ� પણ �વગ�ય �ખુ જ લાવશ.ે � ંપોતાને ભલે �હ�� ક�,ં ઈસાઈ, ુ ુ

ુ��ુ�લમ, બૌ�, �ન ક� બી� ંકંઈ પણ ક� ંકોઈ ફરક નથી પડતો. મ��ુય મ��ુય છે, ુ

મ��ુય� ંુમાનસ મ��ુય� ંુમાનસ જ છે.

આ ર�તે ક�વઝ�ન થ� ંુ જ જોઈએ – મનની અ��ુધતા�,ંુ મનની 

ુઅ��ુધતામા.ં આ ક�વઝ�ન લોકોમા ંઆ�ય�જનક પલટો લાવશ.ે આ કોઈ �� ક� 
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ચમ�કાર નથી, પણ પોતાની �દર શર�ર અને �ચ�ના પાર�પ�રક સ�ંપશન� ે 

બરાબર ર�તે �ણવા� ંુપ�રણામ છે, � એક િવ��ુધ િવ�ાન છે. કોઈ પણ અ�યાસ 

કર�ને સમ� શક� છે ક� મન કઈ ર�તે શર�રને �ભાિવત કર� ંુહોય છે અને શર�ર કઈ 

ર�તે મનને �ભાિવત કર� ંુહોય છે. ઘણી ધીરજની સાથ ેજયાર� આ� ંુિનર��ણ 

કરતા ંજઈએ છ�એ તો િનસગ�ના િનયમ ઘણા �પ�ટ થતા જતા જોય છે, ક� જયાર� 

ુપણ આપણે �ચ�મા ંમેલ જગાવીએ છ�એ, �ઃખી થઈએ છ�એ અને �� ંુ �ચ� 

મેલથી િવ��ુત થાય છે, શાિંત-�ખુનો અ�ભુવ કરવા લાગીએ છ�એ. આ�મ 

િનર��ણની આ િવિધનો અ�યાસ કોઈ પણ કર� શક� છે.

�ાચીન કાળમા ં ભગવાન ��ુ �ારા શીખવવામા ં આવલેી આ િવ�ા 

િવ�ભરમા ંફ�લાઈ હતી. આ� પણ િવ�ભ� વગ�ના, સ�ંદાયોના લોકો આવીને આ 

િવધા શીખતા હોય છે અને એ જ લાભ �ા�ત કરતા હોય છે. ભલે એ પોતે પોતાને 

ુ�હ��, �સુલમાન, બૌ�, ઈસાઈ કહ�ને બોલા�યા કર�, આ નામોથી કોઈ ફરક પડતો 

નથી. મ��ુય મ��ુય છે, ફરક એ વાતથી પડશ ે ક� જયાર� તે અ�યાસ �ારા 

ુવા�તવમા ંધાિમ�ક બને, મૈ�ી અને ક�ણાથી પ�ર�ણૂ� થઈ �ય. એમના કમ� �વય ં

એમના માટ� અને બી�ના માટ� �હતકાર� બને. જયાર� કોઈ �ય��ત પોતાની �દર 

શાિંત જગાવ ેછે, તો એની આસપાસ� ંુઆ� ંુવાતાવરણ શાિંતના તરંગોથી ભરાઈ 

�ય છે. એના સપંક�મા ં� કોઈ આવ ેછે તે પણ શાિંત અ�ભુવ ેછે. આ માનિસક 

પ�રવત�ન જ સા� ંુપ�રવત�ન છે, સા� ંુક�વઝ�ન છે. આવ�યકતા આ વ��નુી છે. 

અ�યથા બધા બા� પ�રવત�ન િનરથક�  છે.

� ંિવ�ને ભારતનો એક અણમોલ સદં�શ વાચંી સભંળાવાની અ�મુિત મા�ં ંુુ

�.ં આદશ � શાસક સ�ાટ અશોકના ૨૩૦૦ વષ� �વૂ � પ�થર પર કોતર�લા આ શ�દો 

બતાવ ેછે ક� શાસન ક�વી ર�તે કર� ંુજોઈએ.

"આપણે ક�વળ પોતાના ધમ�� ંુ (સ�ંદાય�)ંુ સ�માન કર�ને બી�ના 

ુસ�ંદાયોની િન�દા નહ� કરવી જોઈએ." આ� આ સદં�શ� ંુબ� મો�ં મહ�વ છે. ુ

બી�ના સ�ંદાયની િન�દા કર�ને પોતાના સ�ંદાયની સવ��મતા િસ� કરવામા ં

�ય��ત માનવતાને માટ� બ� મોટ� ��ુક�લી ઉભી કર� છે. આગળ અશોક કહ � છે, "આ ુ

ઉપરાતં અ�ય કારણસર બી� સ�ંદાયો� ંુસ�માન કર� ંુજોઈએ." દર�ક સ�ંદાયનો 

ુસાર મૈ�ી, ક�ણા અને સદભાવના છે. આ સારને સમ�ને આપણે દર�ક ધમ�� ંુ

સુખનો �ાર
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ુ ુસ�માન કર� ંુજોઈએ. છાલ હમંેશા �ભ� હોય છે -- �દા�દા ર�ત-ર�વાજ, કમ�કાડં, 

અ��ુઠાન, ધારણાઓ વગેર�. એ બધાને લઈને ઝગડવાને બદલે એમની �દરના 

સારને મહ�વ આપ� ંુજોઈએ. અશોકના �માણે, "આમ કરવાથી આપણે પોતાના 

જ ધમ�ની (સ�ંદાયની) ��ૃ�ધ કર�એ છ�એ અને બી�ના ધમ�ની પણ સેવા કર�એ 

છ�એ. આનાથી િવપર�ત �યવહાર કરવાથી આપણે પોતાના સ�ંદાયની તો હાિન 

કર�એ જ છ�એ પણ એની સાથ ેબી�ના સ�ંદાયની પણ.

આ સદં�શ આપણને સૌને ગભંીર ચેતવણી છે ક� જો કોઈ �ય��ત પોતાના 

સ�ંદાયના �િત અિત ��ધાનો માય� બી�ના સ�ંદાયની િન�દા કર�ને એ� ંુ

િવચારતો હોય ક� આમ કરવાથી એ પોતાના સ�ંદાયની શાન વધાર� છે, તો એ 

ૃપોતાના ��યોથી પોતાના જ સ�ંદાયની હાિન કરતો હોય છે.

�તમા ં અશોક સવ�� યાપી ધમ�િનયામતાનો સદં�શ ���તુ કર� છે. 

"આપસમા ંમળ�ને રહ��  ંુ�હતાવહ છે. ઝગડો નહ� કરવો. બી�ના સ�ંદાયોનો � 

ઉપદ�શ છે તે દર�ક લોકો સાભંળે અને સાભંળવા માટ� ઉ��કુ પણ રહ.� "

જયાર� અ�વીકાર અને િન�દા કરવાના બદલે આપણે દર�ક સ�ંદાયના સારને 

મહ�વ આપી� ંુ�યાર� જ સમાજમા ંવા�તિવક શાિંત અને સૌમન�ય �થાિપત થશ.ે

ુસવ�� ંમગંળ થાય.

v�v�v

આપની ન�કના િવપ�યના �યાન ક��� િવષે મા�હતી મેળવવા
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1972ની સાલમા ંપિ�મ જમ�નીના ��િુનક ખાતે િવ� 

ઓલ��પક રમાઈ રહ� હતી. િવ�ભરથી 7170 

એથલેટસ પોત પોતાના સપનાઓ સાથ ેઆ�યા હતા. 

માક� �પી�ઝ પણ આવો જ એક એથલેટ હતો. માક� 

�પી�ઝ �વીમ�ગની િવિવધ �પધા�મા ંભાગ લઇ ર�ો 

હતો. આ ઓલ��પકમા ંમાક� �પી�ઝનો જયજયકાર 

ુ ુથઇ ગયો કારણ ક� એણે �દ� �દ� 7 �પધા�મા ંગો�ડ 

મેડલ મેળ�યા હતા. �વીમ�ગમા ં 7 ગો�ડ મેડલ મેળવનાર િવ�નો એકમા� 

એથલેટ બ�યો હતો. એક પ�કાર� માક� �પી�ઝને ક� ંુ, " આજનો �દવસ આપના 

ુમાટ� નસીબવતંો છે. 7 ગો�ડમેડલ મેળવીને આ� આપ �િનયાને આપનો નવો 

પ�રચય આપી ર�ા છો." પ�કારની વાત સાભંળ�ને માક� હસવા લા�યા. એણે 

પ�કારને પોતાની પાસે બોલા�યો. માક� �પી�ઝે પ�કારને ક� ંુ, "ભાઇ, આપની 

વાત સાચી છે ક� આજનો �દવસ મારા માટ� નસીબવતંો છે પણ આ �દવસ જોવા માટ� 

મ� ચાર વષ�મા ં10000 કલાકની તરવાની �ેકટ�સ કર� છે. 1968મા ંમે��સકોમા ં

રમાયેલી ઓલ��પક વખતે માર� મા� 2 ગો�ડમેડલથી સતંોષ માનવો પડ�લો �યાર� 

ુમ� ન�� કર�� ંુક� આવતી ઓલ��પકમા ં� ંએવો દ�ખાવ કર�શ ક� �િનયા મને યાદ ુ

રાખે. મે��સકોથી ��િુનક �ધુીની 4 વષ�ની યા�ામા ંએકપણ �દવસની ર� રા�યા 

વગર રોજના સર�રાશ 8 કલાકની તરવાની �ેકટ�સ કર� છે અને �યાર� આ 

નસીબવતંો �દવસ જોવા મ�યો છે." માક� �પી�ઝ �ારા �થપાયેલો 7 ગો�ડમેડલ 

મેળવવાનો િવ� િવ�મ છેક 36 વષ� બાદ 2008મા ંબેઇજ�ગ ઓલ��પક વખતે 

માઇકલ �લેપ �ારા 8 ગો�ડ મેડલ મેળવીને તોડવામા ંઆ�યો.

7 ગો�ડ મેડલ



�ોફ�સર એક કાચની ખાલી બરણી લઈ 

આ�યા. તેમા ંનાની દડ�ઓ નાખવા� ંુક�.ંુ એક 

િવ�ાથ� એ દડ�ઓ નાખી અને તેને ભર� દ�ધી. 

�ોફ�સર� �છૂ�,ંુ "આ બરણીમા ં હવ ે વ� ુ બોલ 

આવશ ેક� ભરાઈ ગઈ?" બધાએ જવાબ આ�યો ક�, 

"�રૂ� ભરાઈ ગઈ." 

�ોફ�સર હ�યા ંઅને થોડા નાના પ�થરો 

તેમા ંભરવા� ંુક�.ંુ ઘણાબધા નાના પ�થરો બોલ 

વ�ચેના ખાલી �થાને પર ભરાઈ ગયા. �ોફ�સર� 

�છૂ�,ંુ "આ બરણીમા ંહવ ેવ� ુપ�થર આવશ ેક� 

ભરાઈ ગઈ?" બધાએ જવાબ આ�યો ક�, "�રૂ� 

ભરાઈ ગઈ." 

�ોફ�સર ફર� હ�યા ંઅને ર�તી તેમા ંભરવા� ંુ

ક�.ંુ ર�તી નાના પ�થરો અને બોલ વ�ચે ના ખાલી 

�થાને પર ભરાઈ ગઈ. �ોફ�સર� �છૂ�,ંુ "આ 

બરણીમા ંહવ ેવ� ુઆવશ ેક� ભરાઈ ગઈ?" બધાએ 

એક સાથ ેજવાબ આ�યો ક�, "�રૂ� ભરાઈ ગઈ!" 

�ોફ�સર ફર� હ�યા ં અને ચોકલેટ િમ�ક 

તેમા ંભરવા� ંુક�.ંુ ર�તી, નાના પ�થરો અને બોલ 

વ�ચે ના ખાલી �થાને પર તે ભરાઈ ગ�.ંુ  �ોફ�સર� 

�છૂ�,ંુ "આ બરણીમા ંહવ ેવ� ુઆવશ ેક� ભરાઈ 

ગઈ?" બધાએ જવાબ આ�યો ક�, "�રૂ� ભરાઈ 

ગઈ!" બધા જ ખડખડાટ હ�યા.ં 

દડી, પ�થર, રેતી અને ચોકલેટ

25 સુખનો �ાર
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�ોફ�સર� ક�,ંુ "હવ.ે.." બધા શાતંીથી સાભંળવા 

લા�યા."આ બરણીને �વન તર�ક� સમજો તો. નાની દડ�ઓ 

ુ ુ�બૂ મહ�વની છે તે તમારા ��ંબ, બાળકો, િમ�ો અને 

�વા��ય છે. જો બ� ુજ જ� ંુરહશ�  ેતો આ તમાર� સાથ ેહશ.ે 

� પ�થરો છે તે તમારા પૈસા, કાર�કદ�, મકાન, 

ુમોટરકાર વગેર છે. આ બધાને થો� ંઓ� ંમહ�વ આપીએ તો 

ચાલશ.ે   અને ર�તી એ મહ�વ વગરની ચીજો અને કામોને 

દશા�વ ેછે. � તમે કરો ક� ન કરો કશો જ ફરક પડતો નથી. 

એક િવ�ાથ�એ ઉતાવળા થઈને �છૂ�,ંુ 

"ચોકલેટ િમ�ક � ંુદશા�વ ેછે?" �ોફ�સર જવાબ આપે છે, 

"બ� ુજ કયા� પછ� પણ �ખુ માટ� �થાન તો છે જ! �બૂ 

�શુ રહો અને શાિંતમય �વન �વો."    

v�v�v

ગર�બોના બાળકોને જમવા પણ નથી મળ� ંુઆ તહવ� ાર પર, 

એટલે ભગવાન પોતે જ વચે ાય �ય છે બ�રમા!ં 
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ૂ“સર એક કપ �ધ મળશ?ે”  એક વષ�ના બાળકની માતાએ �ી �ટાર 

હોટલના મેનેજરને �છૂ�.ંુ 

મેનેજર : “હા, ૧૦૦ �િપયામા ંમળશ.ે”

“ઠ�ક છે. આપી દો.” : મ�હલાએ ઠાવકાઈથી ક�.ંુ

બપોર� ફરવા નીક�યા હતા �યા ંબાળકને ફર�થી �ખૂ લાગી. �ાઈવર� મોટર 

ર�તા પર આવલેી ચાની ક�ટલી પાસે ઊભી રાખી. તે ચાની ક�ટલીનો મા�લક એક 

ુ ૂગર�બ ડોસો હતો માથ ેછાપ�ં પણ ન હ�.ંુ મ�હલાને િવચાર આ�યો, અહ� �ધ 

ૂ ૂચો�� ંુતો હશ ેને? હોટલ �ર હતી એટલે ના �ટક� બાળકને �ધ પીવડાવીને શાતં 

ક�.� ુ  

�ૂધના પૈસા �છૂવા પર ઘરડા ચા વાળાએ જવાબ આ�યો, “બેટ�, અમે 

ૂ ુ ૂબાળકના �ધના પૈસા નથી લેતા, જો સફર માટ� વ� �ધ જોઈએ તો લેતી �.”

બાળકની માતા� ંુમન એક જ સવાલ વારંવાર કર� ર� ંુહ�.ંુ પૈસાદાર કોણ, 

�ી �ટાર હોટલ વાળો ક� આ �ટૂ�લી �પડ� વાળો?”

મ�� ુહ� ંુએક �વન

કોઈના કામમા ંઆવવા માટ�.

પણ સમય વહ� ર�ો છે

ુકાગળના �કડા કમાવવામા.

� ંુકર�� ંુઆટલા પૈસા કમાઈને?

ના તો કફનમા ં“�ખ��”ંુ છે અને ના તો કબરમા ં“િતજોર�”

અર� યમરાજ તો લાચં પણ નથી લેતા. 

� ંુકર�� ંુઆવા પૈસા કમાઈને?

એક કપ દૂધ

સુખનો �ાર
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ક�ટલાક છોકરાઓ �દ�હ� ફરવા ગયા અને ર�લવ ે�ટ�શન બહાર એક �ર�ા 

ભાડ� લીધી. ઓટો �ર�ા �ાઈવર એક ઘરડો સરદાર� હતો. યા�ા દરિમયાન 

છોકરાઓને મ�તી �ઝુી, એક પછ� એક િમ� સરદાર� ઉપર જો�સ કહવ� ા લા�યા. 

તેમનો ઉ�ે�ય આ સરદાર� ને ચીડવવાનો હતો પરં� ુતે સરદાર� જો�સ ઉપર 

તેમની સાથ ેહસતો હતો. સા�ં ફર�ને �યાર� તેઓ પરત ફર� છે �યાર� સરદાર�ને 

ુછોકરાઓ િનધા��રત ભા� ંઆપે છે. સરદાર� �ેમથી દર�ક છોકરાને એક એક �િપયો 

આપે છે. 

એક છોકરો સરદાર�ને �છેૂ છે ક�, “અમે તમાર� કોમના લોકો પર જોક ક�ા.ં 

ુતમે ��ુસે થવાને બદલે અમાર� સાથ ેહસતા ંહતા,ં અને �યાર� �દા પડ�એ છ�એ 

�યાર� તમે �ેમથી એક �િપયો પણ આ�યો! આ� ંુક�મ?”

ુ ુસરદાર� બો�યા, “તમે �વાન છો આ �િનયામા ંનવા છો. તમે મ�તી નહ� 

કરો તો કોણ કરશ?ે પણ મ� તમને એક-એક �િપયો એટલે આ�યો છે ક� �યાર� તમે 

તમારા ગામ પાછા �વ �યાર� તે એવા સરદાર� ને આપજો ક� � ર�તા પર ભીખ 

માગતો હોય.” બે વષ� થઈ ગયા, એક �િપયાના િસ�ા છોકરાઓના �ખ�સામા ંજ 

પડ�ા છે, તેમના ગામમા ંએક પણ સરદાર� ભીખ માગંતો નજર� નથી ચઢ�ો.

એક �િપયો

v�v�v

કોઈએ મહાવીરને �છૂ�,ંુ “ઝેર � ંુછે?”

ભગવાન મહાવીર� જવાબ આ�યો, 

“� વ�� ુ�વનમા ંજ�ર કરતા ંવ� ુહોય તે ઝેર બની �ય છે.”
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કુટુંબનો સાથ

સુખનો �ાર



ુકોઈને �ઃખી કર� આપ ક� ંુપણ �તી શકો છો,

 પરં� ુતેમ કરવાથી આપે તે �ય��ત ચો�સ 

�મુાવવી પડશ.ે 
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બ� જ ��ુસામા ં� ંઘર�થી નીકળ� ગયો.ુ ુ

ૂ��ુસો એટલો હતો ક� �લૂથી પ�પાના �તા પહર� �ને નીકળ� ગયો, � ંઆ� ઘર છોડ� ુ

જ દઈશ, અને �યાર� બ� મોટો માણસ બનીને  જ પાછો આવીશ.ુ

�યાર� મોટર સાઈકલ નથી આપવી શકતા, તો ક�મ ��િનયર બનાવવા� ંુસપ� ંુ

બતાવ ેછે.  

આ� મ� પ�પા � ંુપાક�ટ પણ લઈ લી� ંુછે. તે તો મને આ પાક�ટ ને હાથ પણ 

લાગવા નહોતા દ�તા.

મને ખબર છે ક� આ પસ�મા ંચો�સ પૈસા ના �હસાબ ની ડાયર� હશ.ે

ખબર તો પડ� ક� ક�ટલો માલ �પા�યો છે. 

મા થી પણ.

એટલે જ કોઈને પણ હાથ લગાવવા નહોતા દ�તા.ં

�વો � ંકાચા ર�તાથી પાકા રોડ પર આ�યો, મને લા�� ંુક� કઈક �ચેૂં છે.ુ

ુમ� �� ુકાઢ�ને જો�.ંુ

માર� એડ�માથંી લોહ� વહ� ર� ંુહ�.ંુ

ૂ ૂ ુ�તાની કોઈ ખીલી નીકળ� ને બહાર આવી હતી, �:ખ સાથ ે��સો પણ બ� જ હતો.ુ

અને માર� તો ઘર છોડ�ને જ� ંુહ�.ંુ

મારા બી� પગમા ંભી� ંુભી� ંુલા��,ંુ �ટપાથ પર પાણી ઢોલાયે� ંુહ�.ંુ

ૂ ુ ુ ુ ુપગ �ચો કર�ને જો� ંુતો �તા� ંત�� ં�ટૂ�� ંહ�.ં

�મ તેમ લગંડાતો બસ �ટોપ પર પહો�યો, ખબર પડ� ક� એક કલાક �ધુી કોઈ બસ 

નહોતી.

મ� િવચા� � ુ ક� પ�પાના પાક�ટ ખોલીને જોવા દ�.

એક િપતા
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મ� પાક�ટ ખો��,ંુ એક કાપલી મળ�, લ�� ંુહ�.ંુ

લેપટોપ ખર�દવા માટ� ૪૦ હ�ર ઉધાર લીધા.

પણ લેપટોપ તો ઘરમા ંમાર� પાસે છે!

ુબી� ંએક વાળે� ંુકાગળ જો�,ંુ તેમા ંતેમની ઓ�ફસ ના હોબી ડ�� ંુલ�� ંુહ�.ંુ

ૂતેમણે લ�� ંુહ� ંુક� સારા �તા ંપહર� વા.

ૂઓહ, �તા ંપહર� વા ?

ૂપણ તેમના �તા ંતો ....!!!

ૂમા છે�લા ચાર મ�હનાથી દર પહલ� ી તાર�ખે કહ � છે ક� નવા �તા ંલઈ લો.

ુ ૂઅને તે દર વખતે કહત� ા, “હ� તો ૬ મ�હના આ �તા ંચાલશ.ે ”

�ી� કાપલી

ૂ ુ ૂ�� ં��ટર આપો, એ��ચ�જમા ંનવી મોટર સાઇકલ લઈ �ઓ.

વાચંતા ંજ મગજ ફર� ગ�.ંુ

ૂપ�પા� ંુ��ટર...

� ંઘર તરફ દોડ�ો.ુ

હવ ેપગમા ંતે ખીલી નહોતી વાગતી.

� ંઘર પહો�યો.ુ

ૂન પ�પા હતા ંઅને ન તો ��ટર.

ઓહહ, નહ�.

� ંસમ� ગયો તે �ા ંગયા છે.ુ

� ંદોડ�ો.ુ

અને 

મોટર સાઇકલ ના શો�મ પર પહો�યો.

પ�પા �યા ંજ હતા.

� ંતેમના ગળે લા�યો, અને ��થુી તેમના ખભા ને ભ�જવી ના�યો.ુ
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ના.. પ�પા. ના. માર� નથી જોઈતી મોટર સાઇકલ.

ૂ ુબસ તમે નવા �તા ંલઈ લો. હવ ેમાર� મોટા માણસ બન� ંછે. 

તે પણ તમાર� �મ.

ૂ“મા” એક એવી બે�ક છે �યા ંતમે તમાર� દર�ક ભાવના અને �:ખ જમા 

કરવી શકો છો. અને  “પ�પા” એક એ� ંુ���ડટ કાડ� છે ક� �ની પાસે બેલે�સ ના હોય 

તો પણ તે આપણા સપના �રૂા કરવાનો તે �ય�ન કર� છે. 

હમેશા ંતમારા માતા-િપતા ને �ેમ કરો.

v�v�v

એક રાત કઈક અવાજ આવતા માર� �ખો �લૂી 

ૂગઈ. સામે યમ�ત ઊભો હતો. 

ગભરાઈને મ� �છૂ�,ંુ "અહ� � ુકામ છે?" 

ૂ ુયમ�તે ક� ંક�, "તાર� મા ને લેવા આ�યો �.ં" 

મ� ક� ંુક�,"એક સોદો કર�એ, � ંુમાર� મા ને છોડ� 

મને લઈ �. 

ૂ ુયમ�તે હસીને ક�,ં "� ંતો તને જ લેવા આ�યો ુ

હતો. તાર� મા એ પહલ� ા સોદો કર� લીધો."

યમદૂત
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ચ�મા સાફ કરતા ંએ ��ેૃ પ�નીને ક�.ંુ.... આપણા સમયે મૉબાઇલ ન હતા...!!

હા પણ બરાબર પાચં ને પચંાવને � ંદરવા� પાણીનો �લાસ ભર�ને આ� ંુને ુ

તમે આવતા......

હા મ� �ીસ વરસ નોકર� કર� પણ એ નથી સમ� શ�ો ક� � ંઆવતો એટલે ુ

� ંુપાણી લઈને આવતી ક� � ંુપાણી લઈને આવતી એટલે � ંઆવતો.....ુ

હા યાદ છે, તમે �રટાયર થયા તે પહલ� ા ંડાયાબીટ�સ ન હતો �યાર�, � ં�યાર� ુ

તમને ભાવતી ખીર બનાવતી �યાર� તમે કહત� ા ક� આ� બપોર� જ ઑફ�સમા ંિવચાર 

આવલેો ક� આ� ખીર ખાવી છે.

હા ખર�ખર મને ઑફ�સથી આવતા ં� િવચાર આવતો એ ઘર� આવીને જોઉ 

તો અમલમા ંજ હોય.....

ૂઅને યાદ છે તમને � ં�થમ ��િૂતએ મારા િપયર હતી, અને �:ખ◌ાવો ુ

ુઉપડ�ો, મને થ� ંુતમે અ�યાર� હોત તો ક�ટ� ંુસા�ં.... અને કલાકમા ંતો � ં�વ�ન ુ

જોતી હો� એમ તમે આવી ગયા....

હા એ �દવસે મને એમ જ થ� ંુલાવ જ�ટ �ટો માર� આ�.ંુ...

�યાલ છે તમે માર� �ખોમા ંજોઇ કિવતાની બે લીટ� બોલતા....

હા અને � ંુશરમાઇને �ખો ઢાળ� દ�તી, એને � ંકિવતાની લાઇક સમજતો...ુ

અને હા � ંબપોર� ચા બનાવતા ંસહજ�  દાઝેલી, તમે સા�ં આ�યા અને ુ

ખી�સામાથંી બન�લ ટ�બુ કાઢ�ને મને કહ��  ંુક� લે આને કબાટમા ં�કૂ......

હા આગલા �દવસે જ ફ�ટઍડ ના બૉ�સમા ંખાલી થયૅલી ટ�બુ જોઇ એટલે 

�ાર�ક કામ લાગે એમ િવચાર�ને લાવલેો....

તમે કહો ક� આ� �ટવાના સમયે ઑફ�સ આવ� આપણે �વુી જોઇ બહાર 

શં ુઆ શ�ય છે?
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જમીને આવી� ંુપાછા.....

હા અને � ંુઆવતી �યાર� બપોર� ઑફ�સની ર�સૅસમા ં�ખો બધં કર� મ� 

િવચા� � ુ હોય એજ સાડ� પહર� �ને � ંુઆવતી...

( પાસ ેજઈ હાથ પકડ�ન)ે હા, આપણા સમયમા ંમૉબાઇલ ન હતા, સાચી વાત છે. 

પણ આપણે બે હતા...

હા અ� ુઆ� દ�કરો અને એની વ� એક મેકની જોડ� હોય છે... પણ ....ુ

એમને ..... 

વાત નહ� વૉ�સૅપ થાય છૅ,

એમને �ફં નહ� ટ�ગ થાય છૅ,ુ

સવંાદ નહ� કૉમૅ�ટ થાય છૅ,

લવ નહ� લાઇક થાય છૅ, 

મીઠો ક�યો નહ� અન��� ડ થાય છૅ, 

એમને બાળકો નહ� પણ ક��ડ��શ સાગા, ટ��પલ રન અને સબવ ૅથાય છૅ....

ુ........ છોડ બધી માથા�ટ. 

હવ ેઆપણે વાઇ�ેશન મોડ પર છ�એ અને આપણી બેટર� પણ એક જ કાપો રહ� છે. 

�ા ંચાલી? ચા બનાવવા..અર� � ંતને કહવ� ા જ જતો હતો ક� ચા બનાવ. હા અ�,ુ, ુ

ુહ� ં� ંકવર�જમા ંજ �,ં અને મેસૅજ પણ આવ ેછે.ુ

( બ� ે હસી ન.ે..)..... હા પણ આપણા સમયમા ંમૉબાઇલ નહોતા.

v�v�v

�યાર� િપતા ૨૦ �િપયા બચાવવા માટ� ૨૦ િમિનટ ચાલીની જતા હતા.

અ�યાર� ��ુ ૨૦ િમિનટ બચાવવા માટ� ૨૦ �િપયા ખચ� છે.

અને બનેં સમય �માણે સાચા છે!

જનરેશન ગેપ
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એક �વુકના લ�ન થયા. ઘરમા ંનવવ� ૂઆવી અને ઘર આનદં ઉ�લાસથી 

�જંુવા લા��.ંુ નવી આવલેી વ� બધાની �બુજ સારસભંાળ રાખતી હતી. ઘરના ુ

બધા સ�યો આ નવા સ�યના આગમનથી આનદંમા ંહતા પણ એકમા� �વુાનની 

માતા થોડ� ઉદાસ રહત� ી હતી.

�વુકના િપતાને થોડાક �દવસમા ંજ ખબર પડ� ગઇ ક� વ� આ�યા પછ� ુ

એમની પ�ની થોડ� ઉદાસ થઇ ગઇ છે. પ�નીની આ ઉદાસી� ંુકારણ �ણવા માટ� 

એકવાર ઘરમા ંકોઇ નહો� ંુ�યાર� એ ભાઈએ પોતાની પ�નીને �છૂ�,ંુ " � ંજોઇ ર�ો � ંુ

ક� વ�ના આ�યા પછ� � ંુથોડ� ઉદાસ થઇ ગઈ છે. આ માટ� કોઇ ખાસ કારણ ? "ુ

પ�નીએ ક�,ંુ "તમે કોઇ ન�ધ લીધી. લ�ન પછ� આપણો �દકરો સાવ 

બદલાઈ ગયો છે. પહલ� ા એ માર� સાથ ેબેસીને વાતો કરતો પણ હવ ેએને મારા માટ� 

ટાઇમ જ નથી �ાર�ક જ વાતો થાય છે. જો એકાદ �દવસની ર� પડ� તો વ�ને લઇને ુ

એના સસરાને �યા ંજતો રહ � છે. મારા કરતા તો એની સા� ુસાથ ેહવ ેવધાર� વાતો કર� 

છે મને એ� ંુલાગે છે ક� આપણો �દકરો હવ ેઅડધો એના સસરાનો થઇ ગયો છે. બસ 

આ બધા િવચારોથી � ંસતત બેચેન ર� �"ં પેલા ભાઈએ પોતાની પ�નીનો હાથ ુ ુ

ુપોતાના હાથમા ંલઇને ક�,ંુ "તાર� વાત �બલ�લ 

સાચી છે. હવ ેઆપણો �દકરો �રુ��રુો આપણો નથી 

ર�ો. પણ માર� તને એક વાત �છુવી છે. તને એ� ંુ

લાગે છે ક� આપણી વ�એ આ ઘરમા ંઆવીને ઘર� ંુુ

વાતાવરણ બગાડ� ના�� ંુ છે?" છોકરાની મ�મી 

ુબોલી, "ના �બલ�લ નહ�, એ તો �વભાવની બ� સાર� ુ

ુ ુ ુછે મા�ં અને તમા�ં બ� સા� �યાન રાખે છે."ુ

છોકરાના પ�પાએ હસતા હસતા ક�,ંુ “ગાડં� કોઈ બી�ની �દકર� �રૂ��રૂ� 

આપણી થઇ જતી હોય તો પછ� આપણો �દકરો અડધો એનો ક� એના માતા-િપતાનો 

ુથાય એમા ંઆમ ઉદાસ થો� ંથવા� ંુહોય?”

અને સસરા એ જવાબ આ�યો
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એક �દવસ થોમસ ઘર પર આવી તેની માને એક 

કાગળ આપીને બો�યો, "મારા િશ�ક� મને આ પ� આ�યો 

અને ક� ંુક� � ંતને આ�.ંુ" તે પ� વાચંતા ંજ માતાની ુ

�ખોમાથંી આ� ંુનીકળ� ગયા. �યાર� થોમસે �છૂ� ંુક�, "� ંુ

વાત છે?" માતા એ જવાબ આ�યો, "તમારો ��ુ 

�િતભાશાળ� છે. આ શાળા તેના માટ� બ� નાની છે. અમાર� ુ

પાસે તેને શીખવાડ� શક� તેવા િશ�કો નથી. આપ �વય ંજ 

ુતેને િશ�ણ આપો તો વ� ુસા�ં."

ઘણા વષ� બાદ થોમસ એડ�સન શતા�દ�નો સૌથી મોટો સશંોધક બ�યો. 

ુથોમસની માતા થોડા સમય બાદ આ �િનયામાથંી િવદાય લીધી. થોમસ એક �દવસ 

ૂ ુ�ની ચીજો જોતા હોય છે �યાર� તેમણે એક વાળેલો કાગળ મ�યો. કાગળમા ંલ�� ં

હ� ંુક�, "તમારો ��ુ માનિસક ર�તે િવકલાગં છે. અમે તેને હવ ેશાળાએ આવવાની 

પરવાનગી આપતા નથી."

એડ�સન કલાકો �ધુી રડ�ો અને તેની ડાયર�મા ંલ�� ંુક�, "થોમસ અ�વા 

અ�ડસન એક શ��તશાળ� માતાનો માનિસક િવકલાગં ��ુ હતો. ક� �ને શતા��દનો 

સૌથી �િતભાશાળ� �ય��ત બનાવવામા ંઆ�યો."

થોમસ

v�v�v

જો અમેર�કામા ંવીજળ� �ય તો તેઓ વીજળ� કંપનીમા ંફોન કરશ.ે

�પાનમા ંપોતાના ઘરનો ફ�સૂ ચેક કરશ.ે

અને ભારતમા ંએ� ંુથશ ેતો પાડોસીને �છૂશ ેક�,

તેમને �યા ંવીજળ� છે ક� નહ�. જો તેમને �યા ંપણ નથી તો ઠ�ક છે!

સાં��િતક તફાવત
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તે �દવસે િન�કા થોડ� ઢ�લી હતી. ઢ�ગલીઘર �કૂવા જતો હતો �યાર� તે 

મોટરમા ં�મુ�મુ બેઠ� હતી. મ� જો� ંુક�, દ�કર� �ડૂમા ંનથી. મ� �છૂ�,ંુ "િન�કા � ંુ

થ�?ંુ" કઈ જવાબ ના આ�યો. વળ� મ� �છૂ�,ંુ "�મા ંજ� ંુછે?" િન�કા હસીને બોલી, 

"હા." સવારના સવા નવા વા�યા હતા. મોટર ગાધંીનગર તરફ હકંાર�. બનેં ઇ��ોડા 

પાક�મા ંગયા અને �બૂ મ� કર�. 

અ�ગયાર વાગે મ� િન�કાની મ�મીને ફોન કર� ને ક� ંુક�,"િન�કા ને લેવા નહ� 

જતા.ં" "ક�મ તમે લઈ આવશો?" મ� ક� ંુક�, "અમે બનેં એ બકં માર� છે. િન�કા એ 

ૂ ુ��લ થી અને મ� ઓ�ફસ થી.અમે બનેં ગાધંીનગર ઈ��ોડા પાક�મા ંછ�એ. આવી� ં

એકાદ બે કલાકમા.ં" સામેથી અવાજ આ�યો, "મ�મી, મૌ�લક િન�કા ને લઈ ને 

ગાધંીનગર પહોચી ગયા. આપણ ને તો ખબર પણ નથી..."

ખબર પડ� ક�, િન�કાની મ�મી ને બકં માયા�ની વાત હજમ ના થઈ. આવા 

ુબકં અમે વ� ુબે વાર માયા�. વષ� ��ંૂ થ� ંુ િન�કા� ંુ�ગિત પ�ક લેવા અમે 

ઢ�ગલીઘર પર ગયા. અમને �રઝ�ટની �ચ�તા ના હતી. અમે િશ�ણને એક �વાસ 

સમ�એ છ�એ, તેને માણવાનો હોય. તે િવકાસમા ંમદદ�પ હોઈ શક�. પણ �યેય તો 

�ાર� પણ નહ�. 

િન�કા� ંુ�રજ�ટ ૯૬% હ�.ંુ મ� ક�,ંુ જો� ંુબકં � ંુપ�રણામ! 

અમે �યાર� પણ બકં માર� �યાર� િન�કાને અ�યાસ અ��ુપ જ�યા એ જ ગયા 

અને �કટ�કલ અ�ભુવો કય�. તેથી િન�કા પણ આ અ�યાસને માણી શક�. અને 

અમે દબાણ વગર �રજ�ટ મેળવી શ�ા.

આપણે એક વાત યાદ રાખવા �વી છે. બાળક પણ એક મ��ુય છે. તેને 

પણ લાગણીઓ છે. ભિવ�ય ક� અ�યાસની આડમા ંઆપણે બાળકને �લુામ બનાવી 

દઈએ તે� ંુબન� ંુહોય છે. આનાથી બચવા �� ુછે. િવકાસ �ખુી �વનમા ંછે, 

�લુામીમા ંનહ�. �લુામો �ાર� પણ ��ુધ �તી શકતા નથી. 

પહેલી બંક
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િન�કા મોટ� થતા ંઅમાર� તેને બી� શાળામા ંબેસાડવી પડ�. બી� શાળા 

બ� જ િસ�ટ�મેટ�ક. િશ�ણ પ�ધિત તો ��ેઠ જ, સાથ ેસાથ ેમેનેજમ�ટ, આચાયા� અને ુ

િશ�કો પણ સારા હતા. િન�કા તો �શુ હતી જ. એક �દવસ અમે િશ�કોને મળવા 

શાળા પર ગયા અને િન�કાને પણ સાથ ેલઈ ગયા. િન�કાને સાથ ેલઈ જવા પાછળ 

મારો એક ઉ�ે�ય હતો ક� િન�કા અને િશ��કા સાથ ેહોય તો બનેં� ંુવત�ન ક�� ંુહોય છે 

તે જો�.ંુ દર�ક િશ�ક� િન�કાની �ગિત િવષે મા�હતી આપી. દર�ક િશ��કા �શુ હતી. 

િન�કા પણ દર�ક િશ��કા સાથ ેહસીને બોલતી હતી. એક િશ��કા એ ક�,ંુ િન�કા 

આખી એ બી સી ડ� માથંી પાચં ને નથી ઓળખતી. તમે ઘર પર થોડ� �ે��ટસ 

કરવો. િશ��કાની બોડ� લ�ગવજે  જોઈને લા�� ંુક�, િશ��કા �ય�કત તર�ક� તો સારા 

લાગે છે. િશ��કા તર�ક�� ંુલેવલ પણ છે. પરં� ુઅ�યાર� તે એ બી સી ડ� ના ૧૯ 

ક�ર��ટર આવડ� છે તે� ંુનથી જોતા!ં અને મા� ૫ નથી આવડતા પર જ ભાર આપે છે. 

ચહર� ો પણ તગં છે. મ� િન�કાની સામે જો� ંુતો, તે નીચે જોઈ ગઈ હતી. તે �ખો 

િમલાવતી ના હતી. તે ડરતી હતી. મને પ�ર��થિત સમજતા ંવાર ન લાગી ક� 

િશ��કા બાળકોને �ો�સા�હત કરવાને �થાને ક�કંુ ન આવડ� તો અકળાય છે. મને 

લા�� ંુક�, આમને મદદની જ�ર છે. મ� મારો પ�રચય િવ�તારથી આ�યો અને �છૂ�,ંુ 

"�યાર� િન�કાને ક�કંુ ના આવડ� તો તમે � ંુકરો?" 

િશ��કાએ આ ��ની ક�પના પણ નહોતી કર�. તે થોડા હબ� તાઈ ગયા. એક 

જ �ણ બાદ તેમની �ખમા ંએક ચમકારો મ� જોયો. �ખુ પર ર�ખાઓ બદલાઈ. તે 

�વ�થ થઈ ને બો�યા, "� ંતે �ધુાર�શ. હવ ેતે િવષે �યાન રાખીશ." તેમને થોડ� ુ

ૂશરમ પણ હતી. મારો ઉ�ે�ય તેમને ઉઘાડા પાડવાનો ક� �:ખી કરવાનો ન હતો. મ� 

જો� ંુક� તેમના મન પરથી આવરણ હટ�.ંુ હવ ે�ચ�તા કરવાની જ�ર ન હતી. અમે 

�યાથી તરત જ રવાના થયા. પાચેંક �દવસ પછ� િન�કાની મ�મીએ મને સમાચાર 

આ�યા ક� િન�કાને હવ ેઆખી એ બી સી ડ� આવડ� છે! મને સતંોષ થયો, મા� 

િન�કાને એ બી સી ડ� આવડ� જવાનો જ નહ�, િશ��કાની પ�ધિતમા ંપ�રવત�ન 

થયાનો પણ!

ના આવડે તો, તમે શં ુકરો?
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ુતાળાની ચાવીઓ બનાવનાર એક �કાનમા ંએક�દવસ હથોડ� અને ચાવી 

નવરા પડ�ા. ઘણા સમય પછ� આ� નવરાશ હતી એટલે બનેં વાતોએ વળ�યા.ં 

હથોડ� થોડ� િનરાશ હોય એ� ંુલા�� ંુએટલે ચાવીએ એ� ંુકારણ �છૂ�.ંુ

હથોડ�એ ક�,ંુ "યાર મને એ જવાબ આપ ક� આપણા બનેંમાથંી વ� ુ

ુશ��તશાળ� અને મો�ં કોણ છે?" ચાવીએ તો �રંુત જ જવાબ આ�યો, "આપ જ 

મારા કરતા મોટા અને શ��તશાળ� છો. � ંતો સાવ નાનકડ� � ંઅને મારામા ંલોખડં ુ

પણ બ� ઓ� વપરા� ુછે."ુ

હથોડ�એ ક�,ંુ "� ંતારા કરતા મોટ� અને શ��તશાળ� હોવા છતાયં � ંુ�ટલી ુ

સરળતાથી તાળાને ખોલી શક� છે એટલી સરળતાથી � ંક�મ તા�ં ખોલી શકતી ુ

ુનથી? � ંતો ક�ટલી વાર �ધુી મહન� ત ક�ં �યાર� માડં તા�ં �ટૂ� અને ઘણીવાર તો ુ

ગમે એટલી મહન� ત પછ� પણ �ટૂ� ંુનથી."

ચાવીએ હથોડ�ની સામે ��મત આપીને ક�,ંુ "દો�ત, � ંુતાળાને ઉપરના 

ભાગે માર� છે અને � ંતાળાની �દર જઇને �ેમથી એના �દય પર મારો હાથ ફ�ર� ંુુ

� ંએટલે એ ખ�ક દઇને બ� સરળતાથી �લૂી �ય છે. ુ

એક મહ�વની વાત એ છે ક�, � ંુતાળ�પી �દયને તોડ� છે. � ંતેને ખો� ંુ�.ં"ુ

િમ�ો, લોકોને ખોલવા હોય તો બહારના �યાસો કરવાથી ન �લેૂ એ માટ� 

એની �દર જઇને(એને �રુ� ર�તે સમ�ને) એના �દયને �ેમથી �પશવ� ામા ંઆવ ે

તો ગમે તેવા માણસ� ંુ�દય પણ તાળાની �મ સરળતાથી �લુી �ય છે.

તાળં,ુ ચાવી અને હથોડી !

એક બહન� ે તેના નાના ભાઈ ને �છૂ�,ંુ "દાદ�માને જ�મ�દવસ પર � ંુભેટ 

આપીશ?" ભાઈએ જવાબ આ�યો, "એક �ટબોલ." 

બહન� ે ક�,ંુ "દાદ�મા તો �ટબોલ �ાર� પણ રમતા નથી!" 

ભાઈએ ક�,ંુ "મારા જ�મ�દવસ પર તેમણે મને ગીતા ભેટ આપી હતી!" 
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એક �દવસ � ંમારા એક િમ� સાથ ેત�કાલ ક�ટ�ગર�મા ંપાસપોટ� બનાવવા ુ

અમદાવાદ પાસપોટ� ઓફ�સ ગયો હતો.

લાઈનમા ંઊભા રહ�ને અમે પાસપોટ�� ંુત�કાલ ફોમ� ભ�.� ુ  ઘણો સમય થઇ 

ગયો હતો, હવ ેઅમાર� પાસપોટ�ની ફ� જમા કરવાની હતી. �વો અમારો નબંર 

આ�યો ક� તરત જ ઓ�ફસર સાહબ� ે બાર� બધં કર� દ�ધી અને ક� ંુક� ટાઇમ �રૂો થઇ 

ગયો છે હવ ેકાલે આવજો.

ૂમ� સાહબ� ને �બૂ આ�� કર�, ક� ંુઅમે �બૂ �રથી આ�યા છ�એ, અમે 

આખો �દવસ આ કામમા ંખર�યો છે અને હવ ેમા� ફ�ઝ ભરવાની બાક� રહ� ગઈ છે. 

મહર� બાની કર�ને આ ફ� જમા કર� લો.

ઓ�ફસર તો ��ુસે થઇ ગયા.

બો�યા: તમે આખો �દવસ ખર�યો તો એના માટ� � ંુ� ંજવાબદાર �?ં ુ

અર� સરકારને કહો ક� વધાર� ઓ�ફસર ની ભરતી કર�.

ુ� ંતો સવારથી મા�ં કામ જ કર� ર�ો �!ં!ુ

ખેર, મારો િમ� ઉદાસ થઈને બો�યો, ચાલ હવ ેકાલે આવી�.ંુ.

મ� એને રોક�ને ક�,ંુ ઊભો રહ,�  ફર� એકવાર કોિશશ કર� જો�.

ઓ�ફસર સાહબ�  પોતાનો થલેો લઈને ક�બીનમાથંી બહાર ગયા, � ં ક� ંુુ

બો�યો ન�હ, �પુચાપ એમની પાછળ ગયો. એ એક ક��ટ�નમા ંગયા અને થલેામાથંી 

પોતા� ંુલચં-બો� કાઢ�ને ધીમે ધીમે એકલા ખાવા લા�યા.

� ંએમની સામેની બેચ પર જઈને બેઠો. મ� ક� ંુતમાર� પાસે તો �બૂ કામ છે, ુ

રોજ નવા નવા લોકોને મળવા� ંુથ� ંુહશ.ે એમને ક� ંુહા, � ંરોજ મોટા મોટા ુ

અિધકાર�ઓ ને મ�ં �,ં કોઈ આઈ.એ.એસ, કોઈ આઈ.પી.એસ, િવધાયક નેતા 

એક રોટલી!
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બધા અહ� આવ ેછે. માર� �રુશીની સામે મોટા મોટા લોકો રાહ જોવ ેછે.

પછ� મ� એમને �છૂ� ંુતમાર� �લેટ માથંી એક રોટલી � ંપણ ખાઈ લ�? ુ

એમને 'હા' ક�,ંુ � ં�લેટમાથંી એક રોટલી ઉઠાવીને શાક જોડ� ખાવા લા�યો.ુ

મ� ખાવાના વખાણ કરતા ક� ંુતમાર� પ�ની �બૂ �વા�દ�ટ જમવા� ંુબનાવ ે

છે. મ� એમને ક�,ંુ સાહબ�  તમે �બૂ મહ�વ�ણૂ� સીટ પર બેઠા છો, મોટા-મોટા લોકો 

તમાર� પાસે આવ ેછે. પણ � ંુતમે તમાર� �રુશીની ઈ�જત કરો છો?

તમે �બૂ ભા�યશાળ� છો ક� તમને આટલી મહ�વની જવાબદાર� મળ� છે, 

પણ તમે તમારા કામની ઈ�જત નથી કરતા.

એમણે મને �છૂ�:ંુ એ� ંુતમે ક�વી ર�તે કહ� શકો?

ુમ� ક�:ંુ જો તમે તમારા પદની ઈ�જત કરતા હોત તો તમે આવા ��ટ અને 

�ોધી �વભાવ વાળા ન હોત.

�ુવો તમારો કોઈ િમ� પણ નથી, તમે રોજ ક�ટ�નમા ંએકલા જમો છો. 

ુતમાર� �રુશી પર પણ ઉદાસ થઇને બેસો છો. લોકો� ંુથ� ંુકામ ��ંૂ કરવાની 

જ�યાએ અટકાવવાની કોિશશ કરો છો.

બહારગામથી આવી સવાર થી હર� ાન થતા લોકોની િવનતંી ઉપર કહો છો ક� 

સરકાર ને કહો ક� બી� ઓ�ફસરોની ભરતી કર�?

ુઅર� બી� ઓ�ફસરો વધવાથી તમા� જ મહ�વ ઘટશ,ે અને કદાચ તમાર� 

પાસેથી આ કામ પણ છ�નવાઈ �ય.

ુ ુભગવાને તમને તક આપી છે સબધંો બનાવવાની. પણ તમા�ં �ભા��ય 

�ુઓ, તમે એનો લાભ લેવાની જ�યાએ સબધંો બગાડ� ર�ા છો.

ુઅમા�ં � ંુછે? કાલે આવી જઈ� ંુક� પરમ �દવસે આવી જઈ�,ંુ પણ તમાર� 

પાસે તો મોકો હતો કોઈને ઋણી બનાવવાનો, તમે એ પણ �કૂ� ગયા.

મ� ક� ંુપૈસા તો �બૂ કમાઈ લેશો પણ સબધંો ન�હ કમાઓ તો બ� ંુબેકાર છે.

42કુટુંબનો સાથ



� ંુકરશો પૈસા�?ંુ

ુતમારો �યહવાર ઠ�ક ન રાખો તો તમારા ઘરવાળા પણ તમારાથી �ઃખી 

રહશ� .ે િમ�ો તો પહલ� ેથીજ નથી...

માર� વાત સાભંળ�ને ઓ�ફસર સાહબ�  રડવા �વા થઇ ગયા.

બો�યા ક�, "તમે વાત સાચી કહ� સાહબ� , � ં�બૂ એકલો �.ં પ�ની ઝઘડો કર� ુ

િપયર જતી રહ� છે, છોકરાઓ પણ મને પસદં નથી કરતા. મા છે પણ એ પણ ખાસ 

વાત નથી કરતી. સવાર� ચાર પાચં રોટલી બનાવીને આપે છે અને � ંએકલો એકલો ુ

ખાઈ લ� �.ં રા�ે ઘર� જવા� ંુપણ મન નથી થ�.ંુખબર નથી પડતી ક� ગડબડ �ા ં

છે?" 

� ંધીમેથી બો�યો, "પોતાની �તને બી� સાથ ેજોડો. કોઈની મદદ થઇ ુ

ુશકતી હોય તો કરો. �ઓ � ંઅહ� મારા િમ� ના પાસપોટ� માટ� આ�યો �.ં માર� ુ

પાસે તો પાસપોટ� છે. મારા િમ� માટ� મ� તમાર� જોડ� આ�� કર�, િવનતંી કર�. 

િન�વાથ � ભાવ.ે માટ� માર� પાસે િમ� છે, તમાર� પાસે નથી."

તેઓ ઊભા થયા અને મને ક�,ંુ તમે માર� ક�બીનમા ંઆવો. � ંઆ� જ ફ� ુ

જમા કર�શ. અને એમણે કામ કર� દ��.ંુ

�યાર બાદ એમણે મારો ફોન નબંરમા�ંયો અને મ� નબંર આપી દ�ધો.

થોડાક વષ� વીતી ગયા...

એક �દવાળ� ઉપર એક ફોન આ�યો.

તમારો િમ� બો� ંુ� ંસાહબ� .

તમે માર� પાસે તમારા કોઈ િમ� નો પાસપોટ� બનાવવા આ�યા હતા અને 

તમે માર� જોડ� બેસીને રોટલી પણ ખાધી હતી.

તમે ક� ંુહ� ંુક� પૈસાની જ�યાએ સબધં બનાવો. મને એકદમ યાદ આવી 

ગ�.ંુ મ� ક� ંુહા�  સાહબ� , ક�મ છો?
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એમને ક� ંુસાહબ�  તમે એ �દવસે જતા ર�ા પછ� મ� �બૂ િવચા�.� ુ

મને લા�� ંુક� પૈસા તો ઘણા લોકો આપી �ય છે પણ જોડ� બેસીને જમવા 

વા�ં કોઈ નથી મળ�.ંુ

સાહબ� , � ંબી� જ �દવસે માર� સાસર�એ ગયો અને �બૂ �ાથન� ા કર�ને ુ

પ�ની ને ઘર� લા�યો. એ માનતી જ નહતી, જયાર� એ જમવા બેઠ� તો મ� એની �લેટ 

માથંી રોટલી લઇને ક�,ંુ સાથ ેજમાડ�શ?

એ દંગ રહ� ગઈ. રોવા લાગી.

માર� સાથ ેચાલી આવી.

છોકરાઓ પણ સાથ ેઆ�યા.

સાહબ�  હવ ે� ંપૈસા નથી કમાતો,ુ

સબધં કમાઉ �.ં

� આવ ેછે એ� ંુકામ કર� આ� ંુ�.ં

સાહબ�  આ� તમને હ�� પી �દવાળ� કહવ� ા માટ� ફોન કય� છે.

આવતા મહ�ને માર� દ�કર�ના લ�ન છે.

તમાર� સહ-પ�રવાર આવવા� ંુછે, દ�કર� ને આશીવા�દ આપવા.

સબધં જોડ�ો છે તમે...

એ બોલતા ંર�ા,

� ંસાભંળતો ર�ો.ુ

િવચા� � ુ નહો� ંુક� સા�ચે જ એમના �વનમા ંપણ પૈસા ઉપર સબંધંો ભાર� પડશ.ે.

v�v�v
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મારા એક સગાની સાથ ે મને 

બીડ� પીવાનો શોખ થયો. અમાર� પાસે 

પૈસા ન મળે. બીડ� પીવામા ંકંઇ ફાયદો 

છે અગર તો તેની ગધંમા ંમ� છે એ� ંુ

તો અમ બેમાથંી એક�ને નહો� ંુલા� �,ુ 

પણ ક�વળ �મૂાડો કાઢવામા ંજ કંઇક 

રસ છે એ� ુલાગે�.ુ મારા કાકાને બીડ� 

પીવની ટ�વ હતી, ને તેમને તથા 

બી�ને �મૂાડા કાઢતા જોઇ અમને 

પણ �ંકવાની ઇ� છા થઇ. પૈસા તો ગાઠં� 

ૂ �ન મળે, એટલે કાકા બીડ�ના ં�ંઠા ંફક� દ� 

તે ચોરવા� ંુઅમે શ� ક�.� ુ

ૂપણ �ંઠા ંકંઇ દરવખતે મળ� ન શક�, અને તેમાથંી બ� �મૂાડોયે ન નીકળે. ુ

એટલે ચાકરની ગાઠં� બેચાર દોકડા હોય તેમાથંી વ� ચે વ� ચે એકાદ ચોરવાની ટ�વ 

પાડ� ને અમે બીડ� ખર�દતા થયા. પણ એને સધંરવી કયા ંએ સવાલ થઈ પડયો. 

વડ�લોના દ�ખતા ંતો બીડ� િપવાય જ નહ� એ ખબર હતી. �મતેમ કર� બેચાર 

દોકડા ચોર�ને થોડા અઠવા�ડયા ંચલા� �.ંુ દરિમયાન સાભં�� ંુક� એક �તના છોડ 

(તે� ંુનામ તો �લૂી ગયો �)ં થાય છે, તેની ડાળંખી બીડ�ની �મ સળગે છે, ને તે પી 

શકાય. અમે તે મેળવીને �ંકતા થયા !

પણ અમને સતંોષ ન થયો. અમાર� પરાિધનતા અમને સાલવા લાગી. 

ુવડ�લોની આ�ા િવના કંઇ જ ન થાય એ �ઃખ થઇ પડ�.ંુ અમે કંટા�યા ને અમે તો 

ચોરી અને �ાય��ત
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આપઘાત કરવાનો િન�ચય કય� !

પણ આપઘાત કઇ ર�તે કરવો ? ઝેર કોણ આપે ? અમે સાભં�� ંુક� ધ�રૂાના 

ડોડવાના ંબી ખાઇએ તો ��ૃ� ુનીપ�. અમે વગડામા ંજઇ તે મેળવી આ� યા. 

સ�ં યાનો સમય શો� યો. ક�દાર�ને મ�ંદર� દ�પમાળમા ંઘી ચડા� �,ંુ દશન�  કયા�, ને 

એકાતં શોધી. પણ ઝેર ખાવાની �હ�મત ન ચાલે. �રુત ��ૃ � ુનહ� થાય તો ? મર�ને 

શો લાભ ? પરાધીનતા કા ંન ભોગવી �ટ� ંુ? છતા ંબેચાર બી ખાધા બી� ખાવાની 

�હ�મત જ ન ચાલી. બ� ને મોતથી ડયા�, અને રામ�ને મ�ંદર જઇ દશન�  કર� શાતં 

થઇ જ� ંુને આપઘાતની વાત �લૂી જવી એવો ઠરાવ કય�.

� ંસમજયો ક� આપઘાતનો િવચાર કરવો સહલ� ો છે, આપઘાત કરવો સહલ�  ુ

નથી. આથી જયાર� કોઇ આપઘાત કરવાની ધમક� આપે છે � યાર� તેની મારા ઉપર 

બ� ઓછ� અસર થાય છે, અથવા ��ુલ થતી જ નથી એમ ક� ંતો ચાલે.ુ ુ

આ આપઘાતના િવચાર� ંુપ�રણામ એ આ� � ંુક� અમે બ� ને એઠ� બીડ� 

ચોર�ને પીવાની તેમ જ નોકરના દોકડા ચોરવાની ને તેમાથંી બીડ� લઇ �ંકવાની 

ટ�વ �લૂી જ ગયા. મોટપણે બીડ� પીવાની ઇ� છા જ મને કદ� નથી થઇ, અને એ ટ�વ 

જગંલી, ગદં� ને હાનીકારક છે એમ મ� સદાય મા� � ંુછે. બીડ�નો આટલો જબરદ� ત 

ુશોખ �િનયામા ંક�મ છે? એ સમજવાની શ�કત � ંકદ� મેળવી શકયો નથી. � ુ

આગગાડ�મા ંડબામા ંઘણી બીડ� �ંકાતી હોય � યા ંબેસ� ંુમને ભાર� થઇ પડ� છે ને 

તેના �મૂાડાથી � ં�ગૂંળાઇ �� �.ંુ

ૂબીડ�ઓના �ંઠા ંચોરવા ને તેને �ગે ચાકરના દોકડા ચોરવા એ દોષના 

કરતા ંબીજો એક ચોર�નો દોષ � મારાથી થયો તેને � ંવધાર� ગભંીર ગ� ંુ�.ં ુ

બીડ�નો દોષ થયો � યાર� �મર બારતેર વષ�ની હશ;ે કદાચ તેથીયે ઓછ�. બી� 

ચોર� વળેાએ �મર પદંર વષ�ની હશ.ે આ ચોર� મારા માસંાહાર� ભાઇના સોનાના 

કડાના કકડાની હતી. તેમણે ના� ંુસર� ંુએટલે પચીસેક �િપ યા� ંુકરજ ક� � ુ હ�.ંુ એ 
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ક�મ પતાવ�?ંુ એનો અમે બ� ને ભાઇ િવચાર કરતા હતા. મારા ભાઇને હાથ ેસોના� ંુ

ુન�ર ક� ંહ�.ંુ તેમાથંી એક તોલો સો� ંુકાપ� ંુ��ુ ક�લ નહો�.ંુ

ુ ુક� ંકપા�.ંુ કરજ ફ�ટ�.ંુ પણ માર� સા� આ વાત અસ� થઇ પડ�. હવ ેપછ� 

ચોર� ન જ કરવાનો મ� િન�ચય કય�. િપતા�ની પાસે ક�લૂ પણ કર� દ�� ંુજોઇએ 

એમ લા� �.ંુ �ભ તો ન ઊપડ�. િપતા� પોતે મને મારશ ેએવો ભય તો ન જ હતો. 

તેમણે કોઇ �દવસ અમને એક� ભાઇને તાડન ક� � ુ હોય એ� ંુમને �મરણ નથી. પણ 

ુ ૂપોતે �ઃખી થશ,ે કદાચ મા� ંુ�ટશ ેતો ? એ જોખમ ખેડ�ને પણ દોષ ક�લૂ કરવો જ 

જોઇએ, તે િવના ��ુ� ન થાય, એમ લા� �.ંુ

છેવટ� �ચ�ી લખીને દોષ ક�લૂ કરવો ને માફ� માગવી એવો મ� ઠરાવ કય�. 

મ� �ચ�ી લખીને હાથોહાથ આપી. �ચ�ીમા ંબધો દોષ ક�લૂ ક �્યો ને સ� માગી, 

ુપોતે પોતાની ઉપર �ઃખ ન વહોર� લે એવી આ���વૂક�  િવનતંી કર�, ને 

ભિવ� યમા ંફર� એવો દોષ ન કરવાની �િત�ા કર�.

મ� �જૂતે હાથ ેઆ �ચ�ી િપતા�ના હાથમા ં�કૂ�. � ંતેમની પાટની સામે બેઠો. ુ

આ વળેા તેમને ભગદંર� ંુદરદ તો હ� ંુજ. તેથી તેઓ ખાટલાવશ હતા. ખાટલાને 

બદલે લાકડાની પાટ વાપરતા.

ુતેમણે �ચ�ી વાચંી. �ખમાથંી મોતીના ં�બ�� ટપકયા.ં �ચ�ી ભ��ઇ. તેમણે 

ુ�ણવાર �ખ મ�ચી �ચ�ી ફાડ� નાખી, ને પોતે વાચંવા સા� બેઠા થયા હતા તે 

પાછા �તૂા.

ુ� ંપણ રડયો. િપતા�� ંુ�ઃખ સમ� શકયો. � ં�ચતારો હો� તો એ �ચ� ુ ુ

ુઆ� સ�ંણૂ�તાએ આલેખી શ�ં. એટ� ંુતે આ� પણ માર� �ખ સામે તર� ર� ંુછે.

ુએ મોતી�બ��ના �ેમબાણે મને વ�� યો. � ં��ુ થયો. એ �ેમ તો �ણે ુ

અ�ભુ� યો હોય તે જ �ણે :
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રામબાણ વા� યા ંર� હોય તે �ણે.

ુમાર� સા� આ અ�હસાનો પદાથપ� ાઠ હતો. તે વળેા ંતો મ� એમા ંિપતા�ેમ 

ુ ુઉપરાતં બી� ંન જો�.ંુ પણ આ� � ંએને ��ુ અ�હ�સાને નામે ઓળખી શ� �.ં આવી ુ

અ�હ�સા જયાર� � યાપક � વ�પ પકડ� � યાર� તે પોતાના � પશથ� ી કોને અ�લ� ત રાખે ? 

એવી � યાપક અ�હ�સાની શ�કત� ંુમાપ કાઢ� ંુઅશકય છે.

ૂ ુઆવી શાતં �મા િપતા�ના � વભાવથી �િત�ળ હતી. તે �ોધ કરશ.ે ક� 

ૂ ુવચન સભંળાવશ,ે કદાચ મા� ંુ�ટશ,ે એ� ં

મ� ધા� � ુ હ�;ુ. પણ તેમણે આટલી અપાર 

શાિંત �ળવી તે� ંુકારણ દોષની િનખાલસ 

ક�લૂાત હતી એમ � ંમા� ંુ�.ં � માણસ ુ

અિધકાર� આગળ, � વ�ે છાએ, પોતાના 

દોષનો, િનખાલસપણે ને ફર� કદ� તે ન 

કરવાનો, �િત�ા�વૂક�  � વીકાર કર� લે છે 

તે ��ુતમ �ાય��ચત કર� છે. � ં�� ંુ� ંક� ુ

મારા એકરારથી િપતા� માર� િવષે િનભ�ય 

થયા ને તેમનો મહા �ેમ ��ૃ� પા� યો. 

-મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી

v�v�v
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કોઈ પણ માણસના ઈિતહાસમા ંકાળામા ંકાળ� �ણ એ હોય છે, 

�યાર� તે �મા�ણક પણે કામકાજ કયા� િવના પૈસો ક�મ કમાવવો તે 

િવચાર કરવા બેઠો હોય છે. 
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અમ�રકન ક���ટુર કંપની આઇ.બી.એમ. એ �પાનમા ં ક���ટુર પાટ� 

બનાવડાવવા� ંુન�� ક�.� ુ  દર�ક પાટ�ની િવગતો આપી. માપદંડો ન�� કયા� તે 

�જુબ દર ૧૦,૦૦૦ નગેં મા� �ણ નગં જ ઉણપ વાળા �વીકારવા� ંુન�� થ�.ંુ 

 ��ૂચત સમયે �પાનીઝ કંપની એ માલ મોકલી આ�યો. સાથ ે એક પ� 

પણ હતો. "અમને �પાનીઝ લોકોને અમે�રકન ધધંાની પ�ધિત સમજવામા ં�બૂ 

જ તકલીફ પડ�. પણ �મ દશા��� ંુહ� ંુતેમ જ અમે દર ૧૦,૦૦૦ નગેં �ણ ઉણપ 

વાળા નગં અલગથી બનાવીને અલગ ખોખમા ંમોકલી આપેલ છે. તેની ઉપર લ�� ંુ

છે ક� - જ��રયાત �જુબ ઉણપ વાળો માલ; તે વચેવા માટ� યો�ય નથી. અમે ધાર�એ 

છ�એ ક� આ તમાર� જ��રયાત �રૂ� કરશ.ે" 

 ક�ટલાક �થાનો પર સ�ંણૂ�તા મા� આદત જ નહ� પરં� ુતે ���ટકોણ હોય છે. 

દૃિ�કોણ

એક વૈચાિરક તફાવત

50�યાપારની કડીઓ



ભારતે �થમ વખત �વદ�શી બનાવટ ના “ અ��ન” િમસાઈલ� ંુપર��ણ ક� � ુ

ુહ�.ંુ િમસાઈલ બનાવનાર ટ�મના લીડર તર�ક� ડો. એ. પી. �. અ��લ કલામ સેવા 

આપી ર�ા હતા. �યાર� િમસાઈલ� ંુપર��ણ કરવાની તાર�ખ ન�� થઈ �યાર� 

સમ� િવ�એ આ ઘટનાનો િવરોધ કય� પણ ભારતને પોતાની ટ�કનોલો� પર અને 

વ�ૈાિનકો પર �રૂો િવ�ાસ હોવાથી બધાના િવરોધ વ�ચે પણ પ�ર�ણ ક�.� ુ

�યાર� િમસાઈલના ��ેપણ માટ� ક���ટુરને 

આદ�શ આપી દ�વામા ં આ�યો �યાર પછ�ની થોડ� જ 

�ણોમા ંક���ટુર પર “ હો�ડ” નો મેસેજ આ�યો. કલામે 

પોતાની ટ�મને આ બાબતે �છૂ� ંુ�યાર� ટ�મે ક���ટુરને 

બાયપાસ કર�ને મે��અુલી ��ેપણ માટ� �ચુન ક�.� ુ  

કલામે ટ�મના �ચુન �જુબનો િનણ�ય લીધો અને 

પ�રણામ એ આ�� ંુક� પ�ર�ણ િન�ફળ ર�.ંુ 

�ેસ અને મીડ�યાવાળા બહાર રાહ જોઇને 

જ બેઠા હતા. કલામ �ેસ કો�ફર�સ સબંોધવા 

માટ� બહાર આ�યા તેની સાથ ે આ સમ� 

�ો��ટના ચીફ ડો. સિતષ દાવન પણ હતા. �વા 

બધા �ેસની સામે આ�યા ક� બધાએ માઇક ડો. 

કલામની સામે ધર� દ�ધા. ડો. સિતષ દાવને બધા 

જ માઇક પોતાના તરફ ખ�ચી ને ક�,ંુ “ � ંઆ ુ

સમ� �ો��ટનો ચીફ � ંઅને િન�ફળતા માટ� 

જવાબદાર �.ં આપને વચન આ� ંુ� ંક� માર� 

ટ�મ ડો. કલામની આગેવાની હઠ� ળ વ� ુમહન� ત 

ૂ ુકરશ ેઅને અમાર� �િતઓને અમે �ર કર��.ં” 

કલામ તો જોતા જ રહ� ગયા. 

ૂટ�મ ફર� કામે વળગી. �િત �ર કર� અને ફર�થી િમસાઈલના પ�ર�ણનો 

એક સફળ લીડર

51 સુખનો �ાર



52

�દવસ આ�યો. આ વખતે પ�ર�ણમા ંસફળ ર�ા. બધા �બુજ આનદંમા ંહતા. 

ભારતે પોતાની અ� ુટ�કનોલો�નો સમ� િવ�ને પ�રચય કરા�યો હતો. �ેસ અને 

મીડ�યાના લોકો બહાર રાહ જોઇને ઊભા હતા. ડો. સિતષ દાવન ડો. કલામ સાથ ે

મીડ�યા સમ� આ�યા એટલે બધાએ માઇક ડો. દાવનની સામે રા�યા. ડો. દાવને 

હળવથેી ડો. કલામને આગળ કર�ને ક�,ંુ “ કલામ આ �ેસ કો�ફર�સને તમે 

સબંોધન કરો.” 

સફળતાનો યશ પોતાની ટ�મને આપે અને િન�ફળતાની જવાબદાર�ઓ 

ુપોતાની પાસે રાખે એ જ આદશ � ને��ૃવ ��ંૂ પાડ� શક�.

v�v�v

�યાપારની કડીઓ



53

આ વાત છે એક માક��ટ�ગ ટ�મ �લડર જોનની. જોન �બૂ જ મહન� � ુહોવાને 

કારણે કંપનીના બોસ – િવ�સનના �યાનમા ંહતો. એક સા�ં િવ�સન દફતરથી ઘર� 

જતી વખતે જોનને ટ��લફોન પર થોડ� મોટ�થી વાત કરતા ંસાભંળે છે.

જોન : “િવ�ાસ કરો, તમે � ઈ�છો છે તે બ� ુજ મ� �વોટ�શનમા ંદશા�વલે છે. 

ુમાર� કંપની આ કામ બ� જ સરસ ર�તે કર� શકશ.ે... સા�ં…. ભલે.... તમે..... ુ

તમાર� કંપની સાથ ેઅમારા લાબંા સમયના સબંધંો છે.... પણ... પણ... સિવ�સમા ં

ુઅમે અ�વલ આવીએ છ�એ.... સા�ં... હવ�  એ �ડૂ ટાઇમ..” 

જોન ટ��શનમા ંહતો. જોનની સામે રિવ – સે�સ એ��સ��ુટવ બેઠો હતો.

ુજોન : “જો રિવ, આ �વાટર� ંુસે�સ ટાગ�ટ ��ંૂ કરવા આ ઓડ�ર બ� જ જ�ર� ુ

છે. આ ક�ટમર બ� જ અઘરો છે. થોડ� વ� ુ�ાઈસ �વોટ કર�. પાછળથી સિવ�સ ુ

વ� ુમાગંશ.ે”

રિવ : “પણ સાહબ�  તેણે આપણી �ોડ�ટનો ડ�મો લેવાની પણ ના પડ� દ�ધી 

છે. તેને વ� ુકાય��મ મશીનની જ�ર છે.”

જોન : “તેને બે મશીન ખર�દવા� ંુસમ�વ. માક��ટ�ગ વાળા� ંુઆ જ કામ .”

રિવ : “� સર!” 

રિવ �ઝૂંવણ સાથ ેજોનની ક��બનથી બહાર નીકળે છે. �યા ંજ જોનને તેની 

પ�નીનો ફોન આવ ેછે. જોન : “બોલ � ંુકામ હ�.ંુ � ંઓ�ફસમા ં� ંઘર� આ� ંુએટલે ુ

વાત કર�. અહ� આવી નાની નાની વાતો કરવા ફોન નહ� કરવાનો!” િવ�સન 

જોનની ક��બનમા ં�ય છે.

જોન : “�ડૂ ઈવિન�ગ સર! આપ માર� ક��બનમા!ં �લીઝ, આવો.” 

િવ�સન : “જોન ક�મ છો? બ� ુક�� ંુચાલે છે?”

જોન : “મ�મા ં� ંસર. સે�સ ટાગ�ટ એ�ચવ કરવા માટ� મહન� ત ચાલે છે. 

ુમાક�ટ �બૂ જ અઘ�ં થ� ંુ�ય છે. પણ મેને�બલ છે થોડ� મહન� ત વ� ુકર�� ંુતો 

લંચનો એક કલાક
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વાધંો નહ� આવ.ે”

િવ�સન ��મત આપી ને ઘર� જવા નીકળ� �ય છે. બીજો �દવસ પણ શોર 

બકોરમા ં– તે જ દોડાદોડમા ંપસાર થાય છે. બી� �દવસે સા�ં જોન િવ�સનને 

મળવા તેની ક��બનમા ં�ય છે. 

જોન : “�દર આ� ંુસર.”

િવ�સન : “આવ જોન. બેસ. � ંુવાત છે?”

જોન : “સર, આપે આ કંપની બનાવી છે �બૂ જ મહન� ત કર� હશ.ે તમે 

ુઆટ� ંુમો�ં સા�ા�ય ઊ� ંુક�.� ુ  મને પણ થોડ� �ટ�સ આપશો?”

િવ�સન (��મત આપીને) : “� ંુ�ણ� ંુછે? િન:સકંોચ �� �છૂ.”

ુજોન : “સર, � ંમહન� ત તો �બૂ જ ક�ં �.ં દર વખતે માર� સે�સ ટાગ�ટની ુ

પાછળ ભાગ� ંુપડ� છે. ટાગ�ટ મોટા ભાગે એ�ચવ થઈ �ય છે. પરં� ુ�ાર�ક િનરાશા 

મળે છે.”

િવ�સન : “ગઇકાલનો ઓડ�ર ના મ�યો ને?”

જોન : “તમે સાચા છો... મા� એક જ િમિનટ પહલ� ા � ંફોન પર વાત કર� ને ુ

આ� ંુ�.ં આ વાત મ� કોઈ ને નથી કહ�. તમને ખબર ક�વી ર�તે પડ�?”

િવ�સન : “સરળ છે. તે �ણવા તાર� મારા એક િમ�ને મળ� ંુપડશ.ે બોલ 

જઈશ?”

જોન : “જ�રથી જઈશ. કોણ છે તે. � ંુકર� છે?”

િવ�સન (કોઈને ફોન પર): “��મથ, ક�મ છો ભાઈ? મ� ગઇકાલે તમને �ના 

ૂિવષે વાત કર� હતી તે જોન તમને મળવા ઇ�છે છે. આપને �ાર� અ��ુળ છે? 

ભલે.. જ�ર... આવજો...”

િવ�સન : “જોન, � ંુ��મથને કાલે તેમના િનવાસ �થાને સવાર� ૮ વાગે મળ� 

લે �. તે તારા બધા જ ��ો નો ઉ�ર આપશ.ે”

જોન : “આ �ી ��મથ, ��મથ �પુ ઓફ �ડ���જના મા�લક તો નહ� ને?”

િવ�સન : “હા એ જ �ી ��મથ.”

�યાપારની કડીઓ
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જોન બી� �દવસે સવાર� ��મથના િનવાસ �થાને પહ�ચે છે. જોન� ંુ�વાગત 

એક �દંુર �ી કર� છે. �યા ંજ ��મથ આવ ેછે. જોનને  ��મથના �ખુ પર એક અલગ 

જ આભા દ�ખાય છે. તે ચહર� ા પરથી સરળ �ય��ત લાગે છે. જોન તેમને જોઈને 

ઊભો થઈને તેમણે માન આપે છે.

��મથ : “વલેકમ જોન! ર�ટા, અમે કોફ� બહાર બગીચામા ંલઈ �.ંુ ”

ર�ટા ��મત સાથ ેકોફ� પીરસે છે. 

ુ��મથ : “જોન � ંુ�ણે છે ક� �િનયાની સૌથી સરસ કોફ� ર�ટા બનાવ ેછે. 

ર�ટાની કોફ�થી આખો �દવસ સરસ �ય છે.”

જોન : “હમમ... �બૂ જ સરસ �વાદ છે. �ગુધં પણ અદ�તુ છે”

��મથ : “િવ�સન સાથ ેતારા િવષે માર� વાત થઈ છે. � ંુમાર� સાથ ેદરરોજ 

એક કલાક પસાર કર� શક�? જો � ંુ�ય�ત હોય તો આપણે બપોર� લચં વખતે મળ� 

શક�એ.”

ુજોન : “જ�ર સર. તે મા� સદભા�ય બનશ.ે � ંુઆપણે આજથી જ શ� કર� 

શક�એ?”

��મથ : “હા, આ� બપોર� �લોટ કાફ�મા ંમળ�એ. બરાબર દોઢ વાગે.”

જોન તેની ઓ�ફસ પર જઈ ને દરરોજ ની �મ જ કામ કર� બપોર� દોઢ વાગે 

�લોટ કાફ� પહ�ચે છે. બહાર બ� જ લાબંી કતાર જોઈ ને આ�ય� પામે છે અને થોડો ુ

ગભરાટ પણ થાય છે, તેને ઓ�ફસ સમય પર પહોચ� ંુજ�ર� છે. �યા ંજ એક અવાજ 

ુઆવ ેછે, “જોન... આ બા�...” ��મથ તેને એક ટ�બલ પર બોલાવ ે છે.

જોન : “�ડૂ આ�ટર �નૂ સર!”

��મથ : “ક�મ છે જોન? � ંુજમીશ?”

જોન : “કઈ પણ. આપને મળ� ંુજ�ર� છે ભોજન ગૌણ છે.”

��મથ : “આપણે વાત શ� કર�એ તે પહલ� ા માર� એક શરત છે. � ંુ� પણ 

ન� ંુશીખે તે તાર� તારા �યવસાયમા ંઉપયોગ કર� ને જ બી� વખત મળવા 

આવવા�.ંુ”

ૂજોન : “મ�ંર છે સાહબ� .”
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��મથ અન��ટોને (�લોટ કાફ�ના મા�લકને) બોલાવ ે છે અને : “ક�� ંુચાલે છે?”

અન��ટો : “બ� જ સરસ છે. આપ જોઈ શકો છો ક� અહ� કાયમ ભીડ રહ � છે. ુ

આપ �ણો જ છો ક� અહ� પહલ� ા કોઈ આવ� ંુન હ�.ંુ ધારણા બહાર પ�રવત�ન 

આ�� ંુછે.”

જોન (ઉતવાળો થઈને) : “આપે � ંુપ�રવત�ન ક� � ુ ?”

��મથ : “અન��ટોએ પોતા� ંુ��ૂય વધા�.� ુ  તમે પૈસાના બદલામા ં� ંુલાભ 

ુસામેવાળાને આપો છો તે પરથી તમા�ં ��ૂય ન�� થાય. તમે �ટલો લાભ વ� ુ

ુઆપો તેટ� ંુતમા�ં ��ૂય વધે! આજનો આ તારો પાઠ. કાલે �યવસાયમા ંઉતાર�ને 

આવ�”

જોન અને ��મથ �યાથંી �ટા પડ� છે. જોન કાયા�લય પર પરત ફર� છે. એક 

ુ�ાહક ને મળે છે અને �બૂ �ય�ન બાદ એક મશીનનો ઓડ�ર મળે છે. રો�જ��ં કામ 

ુ ુ ુ��ંૂ કયા� બાદ િવચાર� છે ક� મા� ��ૂય � ંક�વી ર�તે વધા�ં. થોડા િવચાર બાદ  જોનને ુ

ૂિવચાર આવ ેછે ક� આ � ંુમાથા�ટ. કાલે ��મથને નહ� મ�ં. ઓહહ, ��મથ મારા બોસ 

નો િમ� છે. તેને નહ� મ�ં તો લોચો પડશ.ે કંઈક િવચારવા દ�. જોન પેલા �ાહક 

રસલને ફોન કર� છે.

જોન : “�ડૂ ઈવિન�ગ સર! આપે � ઓડ�ર આ�યો તે બદલ આભાર. માર� 

તમને એક વાત કહવ� ી છે.”

રસલ (થોડા ગભંીર અવાજમા)ં : “બોલો જોન, �ડલ તો થઈ ગઈ હવ ે� ંુવાત 

છે?”

જોન : “વાત આપને વ� ુલાભ આપવાની છે. મને લાગે છે ક� માર� કંપની આ 

ુમશીન સાથ ે તમને એક વષ�ની સિવ�સ �� આપી શક�. ત�પરાતં આપના 

ઓપર�ટરને ��િન�ગ પણ �� થઈ �ય તો ક��!ંુ”

રસલ: “ખર�ખર! એ� ંુથાય તો બ� જ સરસ. મારા બોસને મળવાનો સમય ુ

ુથઈ ગયો છે થોડ� વાર પછ� તમાર� સાથ ે� ંવ� ુવાત ક�ં �.ં”ુ

થોડ�વાર બાદ રસલનો ફોન આવ ેછે. જોન આ�ય� પામે છે. રસલ કદ� 

સામેથી ફોન કરતો ન હતો. આપણે �ણ ચાર ફોન કર�એ પછ� પણ ઉપકાર કરતો 

હોય તેમ વાત કરવા રા� થાય.
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રસલ : “જોન તમારા માટ� એક સારા સમાચાર છે. મ� તમારા ફોન િવષે વાત 

મારા બોસને કર� તેમણે મને બી� બે મશીનનો ઓડ�ર તમને આપવા જણા�� ંુછે. 

આવતી કાલે સવાર� માણસ મોકલી ને ચેક મગંાવી લે જો.”

જોન રા� થાય છે. જોન બી� �દવસે ઉ�સાહભેર ��મથને વાત કર� છે. ��મથ 

એક �ીને બોલાવ ે છે અને પ�રચય કરાવ ેછે, “િનકોલ એક સો�ટવરે �ડઝાઈનર છે. 

તેની કંપની છે�લા �ણ વષ�થી ૩૦૦%ના દર� િવકાસ કર� છે.”  ��મથ �છેૂ છે ક�, “� ંુ

સફળ ક�વી ર�તે થઈ?” “આવક વધાર�ને” િનકોલ જવાબ આપે છે. જોન �છેૂ છે ક�, 

“આવક ક�વી ર�તે વધે?” 

િનકોલ : “તમાર� આવકનો આધાર તમે ક�ટલા �ય��તઓને સેવા આપી તે 

પર થી ન�� થાય છે. અમે ઓછ� વચેાણ �ક�મતે વ� ુલોકોને �ાહક બના�યા છે.” 

જોન પોતાનો નવો પાઠ સમ� �ય છે અને �યાથંી કાયા�લય પરત ફર� છે. આ� 

તે� ંુમન રો�જ�દા કામ ��યે ઓ� ંથ� ંુઅને તે િવચાર� છે ક� નવા પાઠની શ�આત 

�ાથંી કરવી. જોન ને રસલનો ચેક હાથમા ંઆવ ેછે તે એક ��ુો લગાવ ે છે. 

જોન ફોન પર : “ક�મ છે રસલ?”

રસલ : “� ંમ�મા ં�,ં � ંુક�મ છે?”ુ

જોન : “� ંતને એક વાત કરવા� ંુ�લૂી જ ગયો. તારો ચેક આ�યા પછ� મને ુ

યાદ આ��.ંુ”

રસલ (થોડો ગભંીર અવાજમા)ં : “� ંુવાત છે જોન?”

જોન : “અમે બેથી વ� ુઓડ�ર એક સાથ ે આપનાર �ાહકને ૨% �ડ�કા�ટ 

આપીએ છ�એ. કાલે � ંતારો ચેક પરત મોક� ંુ� ંબીજો ચેક લખી આપીશ?” ુ

જોન બી� �દવસે સવાર� ચેક પરત મોકલે છે. �યા ંજ રસલનો ફોન જોન પર 

આવ ેછે. 

રસલ : “જોન! જો � ંતને એક સાથ ે૫ મશીનનો ઓડ�ર આ� ંુતો ક�ટ� ંુુ

�ડ�કા�ટ આપીશ?”

જોન : “3%”

રસલ (ગ�મત સાથ)ે : “માર� ૫% �ડ�કા�ટ જોઈ� ંુહોય તો ક�ટલા મશીનનો 
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ઓડ�ર આપવો પડશ!ે”

જોન ઉ�સાહમા ંઆવી �ય છે.

જોન : “૧૦ મશીન પર ૬% અને ૨૦ મશીન પર ૭% અને ...

(જોન માટ� ૨૦ મશીન એક મ�હનાનો લ�યાકં હતો.) 

ુરસલ : “અટક� ક�મ ગયો. બોલ.. � ંવ� ુમશીન ખર�દ� શ�ં તેમ �.ં”ુ

જોન : “૩૦ મશીન પર ૮% અને ૫૦ મશીન પર ૧૦%.”

રસલ : “તો ૫૦ મશીન નો ઓડ�ર લખ. કોઈને મોકલીને ચેક મગંાવી લે.”

જોન બપોર� ��મથને સમ� વાત કર� છે. ��મથ જોનને એક આલીશાન 

ઓ�ફસ પર લઈ જઈને સામા�ય દ�ખાતા બોબનો પ�રચય કરાવ ેછે અને કહ � છે ક�, 

ુ“બોબ આ દ�શનો સૌથી સફળ ઇ��યોર�સ એજ�ટ છે. બોબ � ંુતાર� સફળતાની �ં� 

બતાવ.”

બોબ : “તમારો �ભાવ લોકો પર પડવો જ�ર� છે. �ભાવશાળ� �ય��ત�વ જ 

ુ ુસફળતાની �ં� છે. તમાર� લોકો સાથ ેકામ કરવા� ંુહોય છે જો તમે તેમ� ંુ�હત �ઓ 

તો જ તમારો �ભાવ પડ�. લોકો� ંુ�હત જોવા તેમને સમજવા પડ�. અને તેમને 

સમજવા માટ� તમાર� તેમને સાભંળવા પડ�.”

જોન કાયા�લય પર પરત �ય છે. તેને આજના પાઠ માટ� ક� ંુજ �જુ� ંુ

નથી. તે થક� ને ઘર પર �ય છે �યારબાદ ટ�ના (જોનની પ�ની) થાક�લી આવ ેછે. 

જોન ��મત આપે છે. ટ�ના પણ ��મત આપે છે. જ�યા બાદ રા�ે �તૂી વખતે ટ�નાને 

જોઈને જોન �છેૂ છે, “ક�વો ર�ો �દવસ?” 

ટ�ના : “બેકાર! આ બોસ ક� ંુજ સમજતો નથી. �ટાફને તો માર� સભંાળવાનો 

છે. સમય પર કામ માર� કરાવવા� ંુછે....”

ટ�ના લગભગ અડધો કલાક બોલે છે. અને જોન સાભંળે છે. સવાર� જોન ઊઠ� 

છે �યાર� ટ�ના કામ પર જતી રહ� હોય છે. તે એક �ચ�ી જોન માટ� �કૂ�ને ગઈ હોય છે.

“�હાલા જોન,

ુઆ� મને લાગે છે ક� � ંઆ �િનયાની સૌથી �ખુી �ી �.ં ગઈ કાલે રા�ે ુ

ુતાર� સાથ ેવાતો કર�ને મા� �દય હળ� ંુથઈ ગ� ંુછે. 
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� ંુખર�ખર સારો માણસ છે. � ં�બૂ જ �શુ �.ં ુ

થોડા �દવસો પહલ� ા તને તારા માતાિપતાને મળવાની ઈ�છા થઈ હતી, 

મને �બૂ કામ હ� ંુએટલે મ� તને ના કહ� હતી. આ� � ંથોડા �દવસોની ુ

ુર� માટ� કંપનીમા ંઅર� �કૂવા� ંુિવચા�ં �.ં ચાલ તારા માતાિપતાને 

મળ� આવીએ!

�દવસ દરિમયાન તને સમય મળે �યાર� મને ફોન કર�. મને તારો સાથ 

�બૂ જ ગમે છે. 

તાર� અને મા� તાર�...

ટ�ના”

જોન કાયા�લય પર જઈને જોવ ેછે ક� તેની ક��બન પર બી� કોઈ� ંુનામ હોય 

છે. જોન ના �દલ પર ફાળ પડ� છે. એક કમ�ચાર� તેને િવ�સનને મળવા� ંુ�ચૂવ ેછે. 

િવ�સનની ક��બનમા ં��મથ પણ હોય છે. િવ�સને ક�,ંુ “રસલે તારા િવષે મને વાત 

કર�. તેને બી� ૮૦ મશીનનો ઓડ�ર આ�યો છે. તે તારો છ મ�હનાનો લ�યાકં એક 

જ ઓડ�રમા ં�રૂો કય� છે. તાર� સે�સ ટ�મ લીડર તર�ક�ની જવાબદાર� અહ� �રૂ� 

થાય છે. 

તને એ�રયા સે�સ મેનેજર બનાવવામા ંઆવ ેછે. હવ ેતાર� દર મ�હને ૧૦૦ 

મશીનનો ઓડ�ર લાવવો પડશ.ે બોલ તને ક�લૂ છે?”

જોન : “થ�ેક � ૂસર! � ંભા�યશાળ� � ંમને તમારા �વા બોસ મ�યા. પણ ુ

માર� એક શરત છે. � ંદરરોજ બપોર� એક કલાક � ં��મથ સાથ ેલચં લેવા જઈશ. ુ ુ

ુમાર� હ� ઘ� ંુશીખવા� ંુબાક� છે!” બધા હસીને �ટા પડ� છે.

v�v�v
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સા�નુા એક ઉ�પાદક� ગાધંી�ના આશીવા�દ મા�ંયા �યાર� જવાબમા ં

ગાધંી� એ દશા�વલે અરદ�શર ગોદર�જ ��યેનો સદભાવ મારા વાચંવામા ંઆ�યો 

અને િવચાર આ�યો ક� ગાધંી� કોઈ ��યે કારણ વગર પ�પાત કર� તે બની જ ના 

શક�, એટલે ગોદર�જ િવષે મ� વા�ં� ંુઅને લા�� ંુક�, આ સૌને �ણવા �વી વાત છે. 

"મારા ભાઈ ગોદર�જ ��યે મને પ�પાત છે. તે પરોપકાર� �ય��ત છે. જો 

ુ ુતમા�ં સાહસ તેના સા�નુે ધ�ો પહ�ચાડના�ં હોય તો માર� સમંિત તમને ન મળે."  

-  મોહનદાસ ગાધંી

વક�લાત માટ�ની ડ��ી મેળવનારા અરદ�શરને લા�� ંુક� તે વક�લાત માટ� 

નથી બ�યા. તેમણે મે�ડકલ સ�ર�ના અિત ��ૂમ સાધનો બનાવવા� ંુન�� ક�.� ુ  

અરદેશર ગોદરેજ

T�T�T
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આ બધા માટ� નાણા ંઉધાર લેવા તે મેરવાન� પાસે ગયા તો મેરવાન�એ ક�,ંુ 

"તને વારસામા ંમળેલી રકમ તે રાખી લીધી હોત, તો માર� પાસે આવ�.ંુ પડ� ંુન 

હોત ને?" (ઈ.સ. ૧૮૮૦મા ંઅરદ�શરના ભાગે વારસામા ંમળેલ �. ૧,૫૦,૦૦૦નો 

િવન�તાથી અ�વીકાર કય� હતો. તે સમયે આ રકમ બ� મોટ� કહવ� ાતી.) ઉ�રમા ંુ

અરદ�શર� ક�,ંુ "મને મળેલો વારસો એ તો ભેટ હતી. � ંએ કમાયો ન હતો. એટલે ુ

એની પર મારો હ� ન ગણાય. � ંતમાર� પાસે ઉધાર રકમ મા� ંુ�.ં અને તમે ુ

ખાતર� રાખજો ક� � ં�રૂ��રુ� ભરપાઈ કર� દઈશ."ુ

વાઢકાપના સાધનો,  ���ટશ સાધનો �વા જ, �ક�મતમા ંતેનાથી સ�તા અને 

તે પણ આ�િુનક ય�ં સામ�ી વગર બનાવવાની વાત હતી. - અરદ�શરની આ વાત 

મેરવાન� દંગ રહ� ગયા અને મલકાયા.ં અરદ�શર અલગ જ �ય��ત હતો. 

મેરવાન� પાસેથી આશીવા�દ સાથ ે�ણ હ�ર �િપયાની લોન લઈને અરદ�શર� 

કામ ચા� ુક�.� ુ  અરદ�શર કામે લાગી ગયા. અશ� ગણા� ંુઆ કાય� એમણે િસ�ધ 

ક�.� ુ  અરદ�શર� માલ લગતા લોકોને બતા�યો. સૌએ આ�ય� સાથ ેતેના ંવખાણ કયા�,  

તેઓ ઉપાડ�ા આ માલ વચેવા એક ��ેજ �યાપાર� પાસે. પેલા ��ે� તેમણે 

ઉદારતાથી અ�ભનદંન આ�યા. પછ� તેની �ક�મત અને માક�ટની વાતો થઈ. દર�ક 

સાધન પર "મેઈડ ઇન ઈ��ડયા"ની છાપ હતી. તે �� એક પેલા ��ેજના 

સે�સમેને ઊભો કય�. બધા એક મત થયા ક� "મેઈડ ઇન ઈ��ડયા" છાપ હટાવવાથી 

જ આ માલ વચેી શકાશ.ે અરદ�શર� �ેમથી સમ�વવાનો �ય�ન કય� ક�, "મેઈડ 

ઇન ઈ��ડયા" છાપ રાખવી �બૂ જ જ�ર� છે. પરં� ુ��ેજોએ ન મા�યા. આખર� 

અરદ�શર� છેવટ� ��ેજને સભંળા�� ંુ: "તમે અમારા ઉ�ોગોને ઝ�નૂ�વૂક�  માર� 

ર�ા છો. માર� ��ુ� અને શ��તથી બનાવલેા માલ ઉપર � ંકદ� પરદ�શી છાપ નહ� ુ

મારવા દ�! - આ માલ "�હ�દમા ંબ�યો છે" એવી  �હર� ાત િવના મારો માલ તમને 

વચ� વા નહ� દ�. આ છેવટની વાત છે !"

��ે� છે�લો પાસો ફ��ો - "તાર� મર�. તારામા ંશ��ત છે, �બૂ પૈસો 

કમાવાની તક તને આપી ર�ો �,ં તેને � ંુવડેફ� દ�વા ચાહ � છે!"

"તમાર� વાત સાચી છે. પણ અમને �હ�દવાસીઓને હવ ેભાન થવા લા�� ંુછે 

ક�, પૈસા કરતા ં �વમાન વ� ુ અગ�ય� ંુ છે!" �ણે ચાદં�ના િસ�ાનો રણકાર 

સભંળાયો, ભારતીય ગૌરવ ઝળ�,ંુ અરદ�શરણા હ�યે રહલ� ો �વદ�શ �ેમ ઊભરાયો. 
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ુ��ેજ �ગ�ાયો : "અમે ���ટશરો આ� �િનયાની ટોચ ઉપર છ�એ, િમ�ટર 

ગોદર�જ!" અરદ�શર� પણ તડ અને ફડની ભાષામા ંઆગાહ� કર� : "હા, પણ તમે 

ુ�ણો છો ને ક� �િનયા ગોળ છે. અને આ� � ટોચ ઉપર છે, તે નીચે પછાડાવા� ંુછે!"

ુઆ સાથ ેજ પરસેવો પાણી ભેગો થયો, પણ �હ���તાની �વા�ભમાનનો રંગ 

ઝળકતો હતો. ગોદર�જના વાઢકાપના સાધનો �ાર�ય પણ બ�રમા ંના આવી 

શ�ા. અથાક પ�ર�મની સાથ ેસાથ ેઅરદ�શરને મેરવાન�એ આપેલ રકમ પણ 

ૂ ુ�બતી લાગી. તેમણે મેરવાન�ને ��ેજ સાથ ેથયેલ વાત કહ�. અને જણા�� ક� 

નાણા ંહાલ પરત કરવા શ� નથી.  

અરદ�શર એક બી� યોજના બનાવવામા ંલા�યા. આ વખતે િવચાર તાળા ં

બનાવવાનો હતો.  મેરવાન� પાસે ગયા અને યોજના િવષે જણા��.ંુ યોજના 

સાભંળ�ને મેરવાન� બી� લોન આપવા તૈયાર થયા. અરદ�શર� ક�,ંુ "�યા ં�ધુી 

ુતમાર� પાસેથી ઉછ�ની લીધેલી રકમ પરત આપી ન શ�ં, �યા ં�ધુી વધાર� નાણા ં

ુલઈ ન શ�ં!" મેરવાન�એ થોડ� યોજના િવષે થડ� �છૂપરછ કર� અને રકમ 

ધીરવા િમ�ોને ભલામણ કર�. અરદ�શર� તાળામા ંનવા સશંોધનો કયા�. અરદ�શર 

ટકાઉ તાળા ંબનાવવા લા�યા.ં આ તાળા ંઅમે�રકન અને �રુોપ ના તાળા ંકરતા ં

પણ ચ�ડયાતા �રુવાર થયા. હવ ેસમય હતો �હર� ાત કર� ને સૌને આ તાળા ંસૌથી 

સારા છે તે જણાવવાનો. આગળ જ અરદ�શરેથી �ગ�ાયેલા ��ેજોએ ���ટશ 

અખબારો ને �હર� ાત છાપતા ંઅટકા�યા તો તે રા���ય અખબારો અને સામિયકો 

ભણી વ�યા! હવ ે સમય હતો અરદ�શરનો. તાળાનંી માગં વધી. અરદ�શરના 

કારખાનાની િવશાળતા વધી. ૬૦૦ કાર�ગરો કાય�રત થયા. 

અરદ�શર� હવ ેિતજોર�ઓ બનાવવા� ંુન�� ક�.� ુ  આદત �જુબ િતજોર� પણ 

િવદ�શી માલ કરતા ંવ� ુકારગર સા�બત થઈ. અનેક લોકોએ �ય��તગત અને 

�હર� મા ંતેની સલામતી  ચકાસી. ��ેજોએ એક ખાનગી પ�રપ� �ારા ગોદર�જની 

િતજોર� લેવા પર �િતબધં લાદયો. ૧૯૦૦ની સાલમા ં એક �યારબાદ 

અમદાવાદના ં૧૯૦૨ના �દશન� મા ંતેની િતજોર�ઓને બે �વુણ� ચ�ંકો �ા�ત થયા. 

પો�ટ અને ટ�લી�ા�સના �ડર��ટર જનરલે આ િતજોર�ઓની અ��નપર��ા કર� અને 

છેવટ� ગોદર�જને ૩૭૨ િતજોર�ઓનો ઓડ�ર આ�યો! તેના પગલે બી� ૯૦૦ કરતા ં

વધાર� િતજોર�ઓના ઓડ�ર આ�યા. 

�યાપારની કડીઓ
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૧૯૧૮મા ં અરદ�શર� ચાવી છાપ સા�નુા લાટા બ�રમા ં ��ૂા, સફળ 

નીવડ�ા. તે સમયે અરદ�શર� ક�િમકલમા ંઅનેક �યોગો કયા� તે ભિવ�યમા ંમહાન 

વ�ૈાિનક શોધ ગણાવવાની હતી અને તેના શોધકને િવ�િવ�યાત બનાવવાની 

હતી. સા� ુઉ�પાદનમા ંઆરંભથી �ાણીજ ચરબી વાપરવા� ંુચલણ હ�.ંુ તેના 

�થાને વન�પિત તેલ વાપરવાનો �યોગ અરદ�શર� કય�. ૧૯૨૦મા ંસૌ�થમ આ 

સા� ુબ�રમા ં�કૂવામા ંઆ�યો. 

ગોદર�જ સા�નુે ચાર ચાદં લગા�યા સરકાર� ક�િમકલ એનેલાઈઝર ડબ��.ુ 

એચ. �ડ�કનસનના �માણ પ�ે :

" ગોદર�� મોકલલ સા��ુ ંુકાળ��વૂક� � ંુસ�ંણૂ� ��ૃથકરણ કયા� પછ� મારો 

મત થયો છે ક�, એ ઉ�ચ �ણુવ�ાવાળો છે, તપાસ કસોટ�મા ંએ ઉ�ીણ� થયેલ છે, 

એમાનો તૈલી પદાથ � �ણૂ��પે વન�પિતજ�ય છે, વાપરનારને ગમે તેવો છે, �કફાયત 

હોઈ પરવડ� તેવો છે. ફ�ણ �બૂ વળે છે, અને તેમા ંઆછ� પણ મીઠ� �ગંુધં છે. 

અિમિ�ત અ�કલીથી એ લગભગ ��ુત છે, તેથી �બૂ �લુાયમ �વચાપર વાપરવા 

માટ� યો�ય છે."

તેની અસર ભારતની સા�નુી આયાતમા ંપડ�. ૧૯૨૦-૨૧મા ંબે કરોડ 

�િપયાની આયાત હતી, તે ઘટ�ને ૧૯૪૦-૪૧મા ં૧૮ લાખ �િપયાની થઈ ગઈ હતી.

૧૯૨૧મા ંઅરદ�શર� �ટળક �વાર� ફંડમા ં�ણ લાખ �િપયા (આ� તેની 

�ક�મત કરોડો થાય)� ંુદાન આ��.ંુ અરદ�શર� િપતાએ આપલી વારસાને િવરાટ રકમ 

ુપોતાની ત�ણાવ�થામા ં�વીકાર� ન હતી. તેમ પોતાની િમલકત� ંુ� ંુકરશ ે? - તે 

બાબત િનકટના �વજનો માટ� કોયડો હતી. �બૂ જ સરળતાથ ેઅરદ�શર� આ 

કોયડાના ઉક�લ �પે પોતા� ંુબ� ંુજ �હર�  �હત માટ� આપી દ��.ંુ ૧૦ ���આુર�, 

૧૯૩૬ના રોજ આ ભ�ય �વન આટોપા�.ંુ �િતમ િવદાય આપવા માટ� 

�ુગંરવાડ�મા ંસ�કડોની સ�ંયામા ંલોકો આ�યા. અરદ�શર તરફનો આદર �ય�ત 

કરવા આવલે અસ�ંય આ�મીયજનોને જોઈ પ�રવારજનો અચરજ પા�યા.ં એમાનંા 

ઘણાનેં તેઓ ઓળખતા પણ ન હતા, અને એવી જ�ર પણ ન હતી. કારણ ક� સૌ 

સમજતા હતા ક�, અરદ�શર સૌના �વનને સાથક�  ર�તે �પ�યા� હતા અને તેમણે 

લોકોના �વનમા ં�ચનગાર� પેટાવી હતી. 

સુખનો �ાર

v�v�v
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અનાજ અને રસોઇમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા રો�જ�દા મસાલા બાદ રસોડામા ં

જો કંઈ સૌથી જ�ર� સામ�ી હોય, તો તે છે ગરમ મસાલો. આપણા દર�કના 

રસોડામા ંઆ ગરમ મસાલો એટલે ક� તે�ના તો હોય જ છે. તે�ના ભોજનનો �વાદ 

ુવધારવા માટ� તો ઉપયોગમા ંલેવાય છે, ત�પરાતં તેની �ગુધં ભોજનના �વાદને 

બમણો છે.

એટ� ંુજ નહ�, સાધારણ લાગતા આ તે�ના અનેક ઔષિધય �ણુોથી 

ભર�રૂ હોય છે.

Ÿ �ઠૂં અને અજમો �શ કર� તેમા ંલ��નુો રસ ભેળવો. આ િમ�ણને 

ુછાયંડામા ં�કૂવી તેમા ંમી�ં ભેળવી દો. આનો ઉપયોગ પેટ િવકાર 

દરિમયાન કરો.

Ÿ ધાણા પાઉડરને ચાદં� પડ� હોય �યા ંએક િમિનટ માટ� રાખી ગળ� �વ. 

ૂમ�મા ંપડ�લી ચાદં� �ર થઈ જશ.ે

Ÿ �રાને લોઢ� પર શકે� �શ કર� લો. ઝાડા થયા હોય �યાર� આ �રાને 

એક ચમચી મધમા ંભેળવીને લેવાથી રાહત થશ.ે

Ÿ નાના બાળકને ઝાડા થયા હોય તો �યફળ પાણીમા ં લસોટ� તે 

ુચટાડવાથી સા�ં રહ � છે.

ૂŸ આખી મેથી ગરમ પાણી સાથ ેલેવાથી પેટના �:ખાવામા ંરાહત થાય છે. 

આ ઉપરાતં મેથીને લોઢ� પર શકે� બાર�ક �શ કર� લો. આ પાઉડર 

ૂસવાર-સાજં એક-એક ચમચી પાણી સાથ ેલેવાથી કમરના �:ખાવા અને 

સિંધવામા ંઆરામ મળે છે.

ૂ ુŸ તજનો બાર�ક પાઉડર બનાવી તેમા ંસહજ�  પાણી ભેળવી મા� ંુ�:ખ� ં

ુહોય �યાર� લગાવવાથી તરત સા�ં લાગે છે. 

તે�નામાં સમાયેલં ુ�વા��ય
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સાચં ુ�વા��ય




