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એક દદવસ શશવ ભગવાન જગંલમા ંબધા પ્રાણીઓન ેમળવા આવ્યા. બધા ંપ્રાણીઓ ખશુીથી ભેગા 
થયા. તેઓએ એક કાયયક્રમ રાખવાનુ ંનક્કી કર્ુું. શશવ ભગવાન ેઆસન લીધુ ંપછી દરેક પ્રાણી 
પોતાની કુશળતા બતાવવા મચં ઉપર આવ્યા. શસિંહ એવા બળથી ગર્જ્યો કે ઝાડ ધ્રજુવા લાગ્યા. 
વાદંર ઝાડની ડાળી પકડી ઝડપથી ઝૂલ્યો. હાથીએ જોરથી તનેા પગ પછાડયા કે જમીન ધ્રજુવા 
માડંી. આટલા ંબધા પરાક્રમો છતા ંશશવ હસ્યા નહીં. તમેન ેમાત્ર શાશંતથી જોર્ુ.ં છેવટે, 
નાનો કાચબો શશવની સામ ેઆવ્યો. તેન ેજોઈને બીજા બધા પ્રાણીઓ હસી 
પડયા.ં આ નાનો કાચબો શુ ંકરી શકવાનો છે? બધા તેની મજાક કરવા 
લાગ્યા અન ેકહવેા લાગ્યા કે અહીં આપણી કુશળતા બતાવાની છે, 
તારી પાસ ેએવ ુકઈ છે જ નદહ જે શશવન ેપ્રભાશવત કરે. તેઓએ સડલે ુ
ફળ કાચબા પર ફેંકવાનુ ંશરૂ કર્ુું. કાચબાએ કશુ ંકહ્ુ ંનહીં, માત્ર તેની 
પીઠના કવચમા પોતાના હાથ મોઢું અને પગને સતંાડી દીધા અને શાશંતથી રાહ જોતો મચં ઉપર 
બેઠો. આ જોઈન ેશશવ હસી પડયા અન ેકાચબાન ેપ્રોત્સાદહત કરવા તાળીઓ પાડવા લાગ્યા. અન્ય 
પ્રાણીઓ આ જોઈ આશ્ચયયચદકત થયા કે આ નાના કાચબાથી શશવ કેમ પ્રભાશવત થયા? શશવ ે
સમજાવ્ર્ુ ંકે કાચબાએ પોતાની ઇન્દ્ન્િયોને શનયતં્રણમા ંરાખવાની મહત્વની વાત, પોતાની કૃશતથી 
યાદ કરાવી તેથી હુ ંખશુ થયો. ત્યારથી શશવ ભગવાનના મદંદરોમા ંહમંેશા એક કાચબા જોવા મળે 
છે. 

 

 ભગવાન શિવના હૃદયમાાં કાચબા માટે એક શવિેષ સ્થાન છે. જ્યારે તેના પર હુમલો 
કરવામાાં આવ્યો ત્યારે તેણે કોઈ પ્રશતકાર કયો નહીં.આમ તે સ્સ્થતપ્રજ્ઞ ન ુપ્રશતક છે. 

  

 



 

 

 

 સીતાન ેરાવણ ઉપાડી ગયો હતો ત્યારે સીતાન ેબચાવવાની રામ તયૈારી  કરતા હતા. સગુ્રીવની 
સેનાન ેશોધ કરતા ખબર પડી કે સીતા લકંામા ંહતી. હનમુાન ેસીતાન ેવાત કરી કે , “મા ંહુ ંતમન ે
ઉપાડીન ેરામ પાસ ેલઇ જાઉં. “પણ સીતાએ હનમુાન સાથ ેજવાની ના પાડી અને કહ્ ુકે મન ે
શવશ્વાસ છે કે મારા રામ મને બચાવશે. રામ લકંા જવા તયૈાર થયા પણ સવાલ હતો કે સમિુને 

કેવી રીતે પાર કરવો? ત્યારે સગુ્રીવ અને તનેી વાનરસેના 
તેમની  મદદે આવ્યા. વાનરો ઉત્સાહથી પથ્થરોનો પલુ બનાવવા માટે 
સખત મહનેત કરી રહ્યા હતા જેથી રામની સેના લકંા પહોંચી શકે. રામ 
એક દદવસ સમિુ દકનારે ચાલતા હતા ત્યારે તેમને કેટલીક નાની 
ખખસકોલી ઓન ેરમતા જોઈ. ખખસકોલી તેમના કામમા ંએટલી ડબૂી હતી 

કે તમેન ેરામ ભગવાન જુવે છે ત ેપણ ખબર ન પડી! ખખસકોલીઓ માટી મઠુ્ઠીમા ંપકડીને પલુ 
તરફ જઈ રહી હતી. રામ એમની પાછળ ગયા.ર્જ્યારે તેઓ પલુ પર પહોંચ્યા, ત્યારે ખખસકોલી 
પલુ ઉપર બ ેપથ્થરની વચ્ચે માટી મકૂીન ેપથ્થરનો સાધંો મજબતૂ કરી, પછી વધ ુમાટી મળેવવા 
પાછા કાઠેં દોડી જાતા જોઈ. ખખસકોલીઓ ના કપાળે તાપમા ંપરસેવો વહી રહ્યો હતો. પલુ 
બનાવતા કેટલાક વાદંરાઓએ ખખસકોલી ઓન ેતેમના કામમા ંમગ્ન જોઈ. તેઓએ હસીન ે
ખખસકોલી ઓન ેબોલાવીન ેકહ્ ુ“તમે બધા નાના છો! જો તમે મદદ નહીં કરો તો ત ેપણ ઠીક છે. 
તમ ેઆરામ કરો. અમ ેપલુ બનાવી દઈશુ.ં” પરંત ુખખસકોલીઓ લગનથી કામ કરતા જવાબ 
આપ્યો.” અમે નાના છીએ, પરંત ુઅમ ેપણ અમારા ભાગન ુકામ અવશ્ય કરીશુ!ં” તેમના 
સમપયણની પ્રશસંા કરતા રામ હસ્યા.ં 

 

નાના પ્રાણીઓ પણ, ખિસકોલીની જેમ, ભગવાનના કાર્યમાાં સહાર્ક બની શકે છે.  



 
  

 

 

 

 કાશતિકેય ગણપશતના મોટા ભાઈ હતા. ત ેબળવાન હતા અન ેઝડપી હતા.  એક દદવસ, બનં ેભાઈ 
કેરી ખાવા માગંતા હતા. પરંત ુએક જ કેરી બાકી હતી અન ેબનંે ભાઈન ેઆખી કેરી જોઈતી હતી. 
આ સમસ્યાનો ઉકેલ માટે કાશતિકેય ેહરીફાઈનો સઝુાવ મકુ્યો કે બનંે માથંી જે આખી દૂશનયાની ત્રણ 

વખત પ્રદખક્ષણામા ંપહલેો આવશ,ે ત ેજીતશે અને કેરી ખાઈ શકશે. 
બનંે ભાઈઓ સહમત થયા અને “એક, બે, ત્રણ” બોલીન ેહરીફાઈ શરુ 
કરી. કાશતિકેય તો ઉતાવળે દોડવા મડંયા. ત ેએટલી ઝડપથી દોડી 
ગયા કે સેકંડમા ંજ ત ેગાયબ થઈ ગયા. ભારે શરીરન ેકારણ ેમાડં 
માડં એક પગલુ ંઆગળ વધતા ગણપશત જાણતા હતા કે ત ેસૌથી 
ઝડપી નથા, પરંત ુત ેઘણા હોંશશયાર હતા. તેમન ેબ ેખરુશીઓ મકૂીને 
પોતાના માતાશપતા શશવ અન ેપાવયતીને ખરુશીમા ંબેસાડયા અને ત્રણ 

વાર પ્રદખક્ષણા કરી. બીજી બાજુ પોતાની પહલેી પ્રદખક્ષણા પરુી કરી કાશતિકેય આવ્યા ત્યારે 
ગણપશતને આરામથી કેરી ખાતા જોયા. કાશતિકેયને આશ્ચયય થર્ુ!ં ગણપશત કેવી રીતે સ્પધાય જીતી 
શક્યા? ગણપશતએ હસીન ેસમજાવ્ર્ુ.ં " આપણા માતાશપતા જ મારી દુશનયા છે. મેં તમેની ત્રણ 
વખત પદરક્રમા કરી અને હુ ંજીતી ગયો!" આ રીતે, ગણપશતએ પ્રેમ અન ેચતરુાઈ દ્વારા સ્પધાય 
જીતી! 

 

ગણપશત તેમની ચતરુાઈ દ્વારા અને પોતાના માતાશપતા પ્રત્યેના ભાવ ન ુપ્રદિશન 
કરીને સફળ થયા. 

  



 

  

 

 એક વાર શસિંહનુ ંબચ્ચ ુભલૂ્ર્ુ ંપડ્ુ ંઅન ેમા બાપ થી દૂર થર્ુ.ં સદ્દભાગ્યે, એક ઘટેાએ તેનુ ં
પોતાના દીકરા ની જેમ ધ્યાન રાખવા માડં્ુ.ં શસિંહનુ ંબચ્ચ ુપોતાની ઓળખ ભલૂી, ત ેપણ ઘેટંુ જ 
છે એમ સમજીને મોટંુ થયો. ત ેરોજ બીજા ઘટેા ંસાથ ેખતેરમા ંદોડ ેઅન ેઘાસ ખાય. ત ેભલૂી ગયો 
કે પોતે શસિંહ નુ ંબાળક છે. એક દદવસ, બધા ઘેટા અન ેશસિંહ 
પાણી પીવા તળાવ પાસ ેગયા. ત ેબધા રમતા રમતા મઝા 
કરતા હતા ત્યા અચાનક તેમને એક મોટી ગર્જના સાભંળી. 
તેમણ ેપાછા વળીન ેજોર્ુ ંકે એક મોટો શસિંહ તેમની તરફ 
દોડીને આવતો હતો. બધા ઘટેા ંતરત જ ભાગી ગયા. શસિંહનુ ં
બચ્ચ ુપણ દોડવા મડંયો ત્યારે મોટા શસિંહ ેતનેે રોક્યો અન ે

પછૂ્ુ,ં " ત ુમારાથી કેમ ભાગી રહ્યો છો?" બચ્ચાએ જવાબ આપ્યો, " 
કારણકે તમ ેશસિંહ છો! મન ેજાન બચાવા દોડવુજં પડે ને? મારા ભાઈઓ 
પણ તેથીજ ભાગી ગયા.” મોટા શસિંહ ેહસીન ેકહ્ુ,ં “ત ુઆવ મારી સાથ.ે હુ ં
તન ેકશકુ બતાવુ”ં ત ેબચ્ચાન ેતળાવ પાસ ેલઇ ગયો અન ેકહ્ુ,ં “અંદર 
તારુ પ્રશતખબિંબ જો.” બચ્ચાએ પાણીમા ંપોતાન ુપ્રશતખબિંબ જોર્ુ ંઅને ડર થી 
એક બે પગલા પાછો વાળ્યો. શસિંહ એ બચ્ચાન ેસમજાવ્ર્ુ,ં “ત ુ ંપણ મારા 

જેવો શસિંહ જ છે! તારે મારાથી ડરવાનુ ંકારણ નથી! ત ુરાજા બનવા માટે જન્્યો છો! માથુ ંઊંચુ ં
રાખીને ચાલ અન ેપોતાન ેઓળખ!” ત્યાર થી બાળક શસિંહ આત્મશવશ્વાસ સાથ ેમોટા શસિંહની સાથ ે
ગૌરવથી ચાલવા માડંયો. 

 

ભલૂશો નહીં, તમે સસિંહના બાળક છો 
 

 

 



 

 

  

 

 

 એક દદવસ, બાળરામ રાત્રે બહાર રમતા હતા અને કૌશલ્યા માતા પ્રમેથી તેમન ેશનહાળતા હતા. 
બાળરામ આકાશ તરફ ઉત્સકુતાથી જોતા હતા અન ેસ્સ્મત 
કરતા હતા કૌશલ્યાએ જોર્ુ ંકે રામ આકાશ તરફ ઊંચા હાથ 
કરી કશકુ લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. માતા કૌશલ્યએ ઉપર 
જોર્ુ ંતો એક તજેસ્વી ચમકતો ચિં દેખાયો. બાળરામ તેન ે
પકડવાનો  પ્રયત્ન કરી  રહ્યા  હતા! કૌશલ્યાએ બાળરામ ન ે
જુદા જુદા રમકડા ંતરફ ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કયો પણ 
રામ મક્કમ રહી ચિંન ેપકડવાનો પ્રયત્ન કરતા રહયા. અંતે 
માતા કૌશલ્યાએ એક ર્સુ્તત કરી. તેમને એક થાળીમા ંપાણી 
ભરી પછી રામન ેખોળામા ંબસેાડયા. ર્જ્યારે બાળરામે થાળીમા ં
જોર્ુ ંતો પાણીમા ંચિંનુ ંપ્રશતખબિંબ દેખાર્ુ!ં રામ ેખશુ થઇ 
પાણીમા ંહાથ નાખી પ્રશતખબિંબ ચિંન ેપકડી રમવા માડં્ુ.ં 
આમ માતા કૌશલ્યા પોતાના પતુ્ર પ્રેમ માટે ચિંન ેપથૃ્વી પર લાવવા સક્ષમ બન્યા! 

 

 

સવશ્વાસ અને પે્રમ થી તમે ચાંદ્રને પણ સ્પશય કરી શકો છો 
 

 

  

 



 
  

 
 એક વાર એક નાના ગામમા ંદુકાળ પડયો. ગામના લોકો ખબૂ હરેાન થયા અન ેભખૂ ેમરવા 
લાગ્યા. નજીકમા ંવહતેી નદી પણ સકુાઈ ગઈ અન ેપાણીના અભાવ ેઝાડ અને છોડ મરવા 
લાગ્યા. એક સતંે કહ્ુ ંકે આપણ ેસાથ ેમળીને પ્રભનુ ેશવિંનતી કરીશુ ંતો એ જરૂર અપણને મદદ 

કરશે. ગામ લોકોએ પ્રાથયના કરવા માટે ભેગા થવાનુ ં
નક્કી કર્ુું. એક પછી એક બધા લોકો આવ્યા અન ે
પ્રાથયના શરુ કરી. બ ેત્રણ કલાક ગયા તો પણ વરસાદ 
ન પડયો. બધા શનરાશ થઇ કહ ેકે ભગવાન અપણી 
પ્રાથયના કેમ સભંાળતા નથી? ત્યા ંએક નાની છોકરી 
દોડતી દોડતી આવી. એની હાથમા ંએક છત્રી હતી. તેણ ે
બધાન ેપછૂ્ુ,ં “આપણ ેબધા વરસાદ માટે પ્રાથયના કરવા 

ભેગા થયા છીએ, તો આપણને શવશ્વાસ હોવો જોઇએ કે વરસાદ પડશે!” તમારી બધાની છત્રી ક્યા ં
છે? મન ેછત્રી શોધવામા ંવાર થઇ તેથી હુ ંમોડીં પડી.” આમ કહી ત ેછોકરી બધા સાથ ેપ્રાથયનામા ં
જોડાઈ. ત્યા ંએક નાનુ ંપાણીનુ ંદટપકંુ એના ગાલ ઉપર પડ્ુ.ં બધા લોકો પોતાની ભલૂ સમર્જ્યા 
અને પોતાની છત્રી લવેા ઘરે ગયા.  

 

પ્રયત્ન કરો અને તમારી પ્રાથશનામાાં શવશ્વાસ રાખો 

 

 

 

 



 

 

 

 રાવણ સીતાને ઉપાડી ગયો હતો ત ેકારણે રામ ખબૂ દુુઃખી હતા. સગુ્રીવની વાનરસેનાને જાસસૂ 
પાસેથી જાણવા મળ્ર્ુ ંકે સીતાન ેરાવણ દ્વારા લકંામા ંકેદ કરવામા ંઆવી છે. પરંત ુલકંા સમિુ 
પાર કરીન ેજવુ ંપડ ેઅને ત ેજમાના મા વહાણમા ંબહ ુવાર લાગતી હતી. સીતાને શોધવા માટે 
કોઈ ન ેલકંા જવાની અને સીતાની માદહતી પાકી કરવાની જરૂર હતી. બધા વાનરોએ નક્કી કર્ુું કે 
આપણા માથંી જે સૌથી લાબંો કૂદકો મારે ત ેસીતાને શોધવા લકંા જશુ.ં ર્વુરાજ અંગદે પહલેો 

પ્રયત્ન કયો પણ તેનો કૂદકો જરાક ટૂંકો પડયો. એક પછી એક, દરેક 
વાદંરાએ પ્રયાસ કયો પણ કોઈ સફળ ના થર્ુ.ં હનમુાન ચપુચાપ જોઈ 
રહ્યા હતા. બધા ખચિંતામા ંપડયા કે હવ ેકેવી રીતે સીતાની માદહતી પાકી 
કરશે? ત્યારે જા્બવાન મદદે આવ્યા. ત ેહનમુાન પાસ ેગયા અને 
હનમુાનને કહ્ુ ંકે તમ ેવાર્ ુના દીકરા છો. તમારી અંદર ખબૂ શસ્તત છે. 

માત્ર તમન ેતમારી શસ્તત ની શવસ્મશૃત થઇ છે. તમ ેધારો તો સરળતાથી કૂદકો મારી ન ેલકંા 
પહોંચી શકો છો. નાનપણમા ંપણ એકવાર તમ ેકૂદકો મારી ન ેછેક  સયૂય સધુી પોહોંચીને તનેે 
ફળની જેમ ખાવાનો પ્રયત્ન કરેલો. આ સાભંળીન ેહનમુાન આત્મશવશ્વાસથી ઉભા થયા અને 
સરળતાથી સહ ુથી લાબંો કૂદકો મારી શક્યા. પાછા આવીને નમ્રતાથી જા્બવાનને નમસ્કાર કયાય 
અને કહ્ુ ંકે મન ેમારી શસ્તતની યાદ અપાવવા બદલ આભાર. હુ ંઅવશ્ય સીતાની માદહતીની 
ખાતરી કરવા લકંા જઈશ અન ેભગવાન રામના કાયયમા ંસાધન બનીશ. હનમુાન રામને નમસ્કાર 
કરી પોતાની યાત્રા માટેની તયૈારી કરવા મા ંલાગી ગયા. 

 

 સાચો શમત્ર કોણ? જે આપણી િસ્તત અને મહાનતાની યાદ અપાવે તે 
 

  



 

  

 

 
 એક મસુાફર એકલો ઉનાળામા ંરણમાથંી પસાર થઈ રહ્યો હતો. ત ેભખૂ્યો, તરસ્યો, ગરમીથી 
થાકેલો હતો. સદ્દભાગ્યે, દૂર એક ઝાડ દેખાર્ુ.ં ખશુ થતો ત ેઝાડ પાસ ેપહોંચ્યો અન ેઝાડના 

છાયડામા ંઆરામ કરતા તનેી આંખ મળી ગઈ. ઉઠીન ેતેણ ેશવચાર્ુું કે, “કાશ! 
મન ેપીવા માટે ઠંડુ પાણી મળે” અને અચાનક તેની સામ ેઠડું પાણીનો મોટો 
પ્યાલો આવ્યો. તેન ેઆશ્ચયય થર્ુ!ં તણેે ઝડપથી પાણી પીધુ.ં પછી શવચાર્ુું, 
"મન ેભખૂ લાગી છે, જો સરસ મજાનો શીરો મળે તો મઝા પડે.” ત્યાજં ગરમ 
શીરાનો વાડકો તેની સામ ેઆવ્યો! ત ેબહ ુખશુ  થયો. હવ ેતેણ ેસવુા માટે 
પલગંની ઈચ્છા કરી અને તરત જ ખાટલો દેખાયો. પછી તણેે શવચાર્ુું,” 
અત્યારે હુ ંખબૂ ખશુ  છ,ં પણ જો અચાનક ભખૂ્યો શસિંહ આવે તો મન ેચોક્કસ 

ખાઈ લ!ે” આ શવચારતાની સાથ ેજ એક મોટો શસિંહ આવ્યો  અન ે માણસન ે હડપી ગયો. હવ ે
આપણ ેપણ શવચારવાનુ ં કે આપણ ેશેખચલ્લી જેવા  શવચાર તો નથી કરતા ન ે? સભંવત: 
ક્યારેક આપણે જે માગંીય ેત ેભગવાન આપે પણ ખરા! 

 

 

 તમે જે ઇચ્છા કરો તે શવવેક થી કરો, કારણ કે ભગવાન કદાચ તે પરુી પણ કરે 
 

  



 
 

 

 

 ગોકુલવાસીઓ દેવોથી ડરતા તેથી ઇન્િપજૂા માટે તયૈારી કરતા હતા. પજૂાની તૈયારીઓના 
કારણે, તેમન ેખેતરના પાક અન ેપશઓુની સભંાળ લેવાનો પણ સમય ન મળતો. બાળકૃષ્ણન ે
લાગ્ર્ુ ંકે આ ખોટંુ છે. પજૂા ડરથી નદહ, પણ ભાવથી કરવાની હોય. તેમન ેબધાને ભેગા કયાય અન ે
સમજાવ્ર્ુ ંકે “ગોકુલના લોકો ગાયપાલક અને ખડુેત છે, તથેી આપણો ધમય આપણા પશ ુઅને 
પાકન ેસભંાળવામા ંછે. સ્થાશનક ગોવધયન પવયત આપણી માટે પશવત્ર છે. ત ેગામના લોકોને કેટલુ ં
બધુ ંના માગંતા આપ ેછે! ફળ, ફૂલ, ઝાડ, પાણી, બધુ ંઆ પવયતના કારણે મળે છે. તો આપણ ે

ગોવધયનનુ ં પજૂન કરવુ ંજોઈએ કૃષ્ણ નાના હતા પણ ત ે
સમજદાર હતા. નાનપણમા ંપણ, તમેની પાસ ેલોકોની 
માન્યતા બદલવાની કુશળતા  હતી!  ગોકુલના લોકો કૃષ્ણની 
કોઠાસઝૂની વાત માની ગયા અન ેગોવધયનનુ ંપજૂન કરવાની 
તૈયારી કરવા લાગ્યા. ઇન્િ આ જોઈન ેગસુ્સે થયા. તેમન ેએક 
મોટંુ તોફાન મોકલ્ર્ુ ંજેથી આખુ ંગામ વાવાઝોડુ ંઅન ે
વરસાદથી હરેાન પરેશાન થઇ ગર્ુ.ં યમનુા બ ેતીરે થઇ અન ે

પરૂ આવવાથી લોકો ભયભીત થઇ ગયા. બધા કૃષ્ણ પાસ ેસલાહ માગંવા ગયા તો કૃષ્ણ બધાને 
આશ્વાસન આપ્ર્ુ ંઅન ેગામેન ેબચાવવા માટે ગોવધયન પવયતન ેપોતાની  ટચલી  આંગળી ઉપર 
ઉપાડ્ુ ંઅને બધાન ેતેની નીચે આશ્રય આપ્યો. પવયત ઉચકવા માટે ગામના લોકો પણ પોતાની 
લાકડીથી કૃષ્ણન ેટેકો આપવા લાગ્યા.  તમેનુ ંકત ૃયત્વ અન ેએકતા જોઈ આખરે ઇન્િને તેની ભલૂનો 
અહસેાસ થયો અન ેગામના લોકોન ેઅમસ્તા હરેાન કરવાનો પ્રયાસ બધં કયો. 

  

અનયુાયી ન બનો, નેતા બનો 
 



 
 

 

 

 

 

એક બ્રાહ્મણન ેકોઈની ખોવાયેલી બકરી મળી તો ખશુ થતા ત ેબજાર 
તરફ જતો હતો. આ જોઈ વનમા ંછપાયલેા ત્રણ ઠગે બ્રાહ્મણને છેતરવાનુ ં
નક્કી કર્ુું. પેહલો ઠગ રસ્તા ઉપર આવીને બ્રાહ્મણન ેકહ ે“નમસ્કાર!  તમ ે
કેમ આ જાડા કુતરાન ેલઈને જાઓ છો?” બ્રાહ્મણએ ગસુ્સાથી કહ્ુ,ં”તમારી 

પાસ ેઆંખ નથી? આ બકરી છે!” તમે કહીને ત ેઆગળ ચાલ્યો. 
ત્યા ંબીજો ઠગ આવ્યો અન ેપછૂ્ુ,ં “નમસ્કાર! તમ ેકેમ આ ભ ૂડંન ેલઈને 
ચાલો છો?” બ્રાહ્મણના મનમા ંહવ ેથોડી શકંા આવી, પણ દહચદકચાટથી 

જવાબ આપ્યો “આ તો બકરી છે,” અને આગળ ચાલ્યો. આખરે ત્રીજો ઠગ આવ્યો અને બ્રાહ્મણન ે
કહ ે“અરે તમે કેમ આ ગધડેાન ેલઈને ચાલો છો? બધા તમારા ઉપર હસશે!” હવ ેબ્રાહ્મણ 

સાચે શકંાસ્પદ બન્યો અને શવચારવા લાગ્યો કે ત્રણ ેમાણસો ખોટા ના હોય. આમ શવચારીને 
ત ેબકરીન ેરસ્તા ઉપર છોડીને ઘર તરફ ભાગ્યો. અને ત્રણએ ઠગ હસીને, ભેગા મળીન,ે બકરીન ે

પકડી ખશુ થતા બજાર તરફ ચાલ્યા. 

 

લોકો શુાં કહ ેછે તેની ચચિંતા કરિો નહીં, તમારા જાત ઉપર શવશ્વાસ રાખો 
 

  



 
 

 

ગામલોકો ઉપર ઇન્િદેવ એકવાર નજીવા કારણસર ગસુ્સે થયા અન ેતેમણે નક્કી કર્ુું કે આ ગામમા ંબાર 
વષય વરસાદ નદહ પાડે. તેના કારણે ગામમા ંભારે દુકાળ પડયો. ગામના લોકો પોતાની ભલૂ કાબલૂીને 
ઇન્િને શવનતંી કરવા ગયા કે તમે વરસાદ મોકલો. અહીં ઇન્િદેવન ેપોતાના બળની મસ્તી ચડેલી તેથી 

ગામલોકોને કહ્ુ ંકે,“મારાથી હવે  કાઈં ના થાય પણ જો શકંર ભગવાન ડમરુ વગાડશે તો વરસાદ વહલેો 
આવશે.” જો કે છલ કરીને ઇન્િ ેશશવ ભગવાન સાથે અગાઉથી કરાર કરેલો કે શશવ ભગવાન બાર વષય 
માટે ડમરુ નદહ વગાડે! ગામલોકોએ હવે આિતાથી શશવ ભગવાનને પ્રાથયના કરી ત્યારે શશવ ભગવાને 

જવાબ આપ્યો,” બાર વરસ સધુી હુ ંકશુ ંના કરી શકંુ કારણકે મેં ઇન્િને વચન 
આપ્ર્ુ ંછે  મદહનાઓ પસાર થયા અન ેગામના લોકોએ વરસાદના અભાવે 

પોતાના ખેતર ખેડવાના બધં કયાય . અહીં એક જ પદરવાર એવો હતો જે હજી 
પણ પોતાનુ ંખેતર શનયશમતતાથી ખેડત ૂહત ુ.ં જો વરસાદ પડે તે પોતાનુ ંખેતર 
તેમને તૈયાર રાખવુ ંહત ુ ંઅને ખેતી નો કારોબાર ભલૂવો ન હતો. પાવયતીમાતા 

આ કુટંુબની મહનેત ફોકટ જતી જોઈ દુુઃખી થયા અન ેતેમને દયા આવી. પાવયતીએ શશવન ેશવનતંી કરી કે 
તે ડમરુ વગાડે, પણ શશવ ભગવાને કહ્ુ ંકે, “મેં ઇન્િને બાર વષય સધુી ડમરુ ન વગાડવાનુ ંવચન આપ્ર્ુ ં

છે.” પાવયતીમાતાએ ર્સુ્તતથી શશવ ભગવાનને  કહ્ુ,ં” આ કુટંુબ રોજ ખેતર ખેડે છે જેથી તે હળ 
ચલાવવાનુ ંભલૂી જાય નદહ.  તમે આખા વષય થી ડમરુ નથી વગાડ્ુ ંઅન ેબીજા અખગયાર વષય સધુી જો 
ડમરુ ના વગાડો તો તમે પણ ડમરુ વગાડવાનુ ંભલૂી જશો, એવુ ંમને લાગ ેછે.”શશવ ભગવાને જવાબ 

આપ્યો , “ હુ ંતો નદહ ભલૂુ!ં” પાવયતીએ કહ્ુ,ં “એમ? તો મને એક વાર ડમરુ વગાડી ને બતાવો તો માનુ.ં” 
શશવ ેડમરુ હલાવી ને કીધુ,ં “ત ુ ંસાભંળ! મને હજુ એટલુ ંજ સરસ વગાડતા આવડે છે!” અને ડમરુ વગાડ્ુ.ં 

ડમરાનો આવાજ થતા ંજ ગામમા ંવરસાદ પડયો! 

સાતત્યતા થી કામ કરો તો ઈશ્વર પણ પીગળે 
 

 
 



 

 

એક કાગડો પોતાના રંગરૂપથી દુુઃખી હતો. ત ેબાજુમા ંવસતા રંગબેરંગી મોર ન ેજોઈન ેઈચ્છતો 
હતો કે ત ેપણ મોર જેવો સુદંર બને. એક દદવસ ત ેઘર તરફ જતો હતો ત્યા ંમોરના ખરેલા પીંછા 

મળ્યા. કાગડાએ ખશુ થઇ પીંછા લઈન ેમાથ ેઅન ેશરીરે 
ચોંટાડયા અન ેઢોંગ કરીને મોર બની 
રહવેા માડં્ુ.ં એક દદવસ અચાનક 

વરસાદ પડયો અન ેપાણીમા ં
પલળવાથી બધા પીંછા પડી ગયા. 
મોરે જોર્ુ ંકે આ તો ઢોંગી કાગડો 

હતો! મોરે કાગડાન ેપછૂ્ુ,ં 
”તેં  આવો ઢોંગ કેમ કયો? કાગડાએ શરમ થી માથુ ંનમાવીન ેકહ્ુ,ં ”મન ે

તમારી જેમ સુદંર બનવુ ંહતુ,ં તથેી પીંછા ચોંટાડીને હુ ંમોર બનવાનો ઢોંગ કરતો હતો. મને માફ 
કરો.” મોરે હસીન ેકહ્ુ,ં “તમે સાચી વાત કહી કે મારા પીંછા ખબૂ સુદંર છે પણ મારાથી દૂર સધુી 
ઉડી શકાત ુ ંનથી કારણકે મારા પીંછા ભારે છે. તુ ંભાગ્યશાળી છે કે તુ ંદૂર સધુી ઉડીન ેભગવાનનુ ં
આખુ ંશવશાળ શવશ્વ જોઈ શકે છે. જે મળ્ર્ુ ંતમેા ંજ સતંોષ માનવો, તો જ તુ ંખશુ રહીશ.” કાગડો 

સમજી ગયો અન ેમોર ના પીંછા ત્યા ંમકૂી આકાશ મા ંઉડવા લાગ્યો. 

 

 

જે મળે તેમાાં સાંતોષ રાખવો  
 

 

 

 



 

  

એક વાર આચાયયિોણ રાત્ર ેતારા જોતા, નીરવ શાશંત માણી 
રહ્યા હતા; ત્યા ંઅચાનક સરરર એવો બાણનો અવાજ સાભંળ્યો. 
આચાયય શવચારમા ંપડયા કે આટલા અંધારામા કોણ બાણ છોડ ેછે? 
આકાશમા ંઅમાસ હોવાથી ચિંનો પ્રકાશ પણ નથી. આચાયયએ પછૂ્ુ ં
કે “કોણ છે?” પાછો જવાબ આવ્યો કે “ઋશષ, હુ ંછ,ં અજુ યન!” અને પછી 
અજુ યન િોણાચાયયને નમસ્કાર કરવા નજીક આવ્યો. ગરુુ િોણ આશ્ચયયથી 

પછૂ્ુ,ં” કેમ આટલા અંધારામા બાણશવદ્યા અજમાવી રહ્યા છો?” તો અજુ યને જવાબ આપ્યો કે “આજે 
સાજંે ભીમ દદવાના પ્રકાશમા ંભોજન કરતો હતો. આચાનક હવાના કારણ ેદીવો બઝુાઇ ગયો. 
તોપણ ભીમ અંધારામા ંખાતો રહ્યો જાણે કંઇ થર્ુ ંન હોય. મન ેલાગ્ર્ુ ંકે જો ભીમ અંધારામા ંજમી 
શકે, તો હુ ંપણ અંધારામા ંધનષુ્ય સધંાન કેમ ના કરી શકંુ?” િોણાચાયય હસીન ેકહ્ુ”ં અજુ યન તારો 
આ ઉત્સાહ અન ેમહનેત મને દંગ કરે છે! પ્રભ ુચોક્કસ તારી મેહનતનુ ંફળ આપશે.” 

 

 

પણૂશતા પામવા માટે અભ્યાસની જરૂરી છે 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 એકવાર એક વદૃ્ધ માણસ દદરયા દકનારે ચાલતો હતો. તેન ેજોર્ુ ંકે હજારોની સખં્યામા ંતારા 
માછલીઓ ભરતીમા ંદદરયા દકનારે ફેંકાઈન,ે હવ ેઓટ આવતા રેતીમા ંફસાઈ ગઈ 

હતી.સવારે  ચાલવા ગયેલા વદેૃ્ધ જોર્ુ ંકે એક છોકરો રેતીમાથંી કશુકં 
ઉપાડીન ેપાણીમા ંફેંકતો હતો. વદૃ્ધ માણસ ેજજજ્ઞાસાથી છોકરાન ેપછૂ્ુ,ં 
“બેટા, શુ ંકરો છો? છોકરાએ જવાબ આપ્યો,” હુ ંઆ તારા માછલીને 
પાછી પાણીમા ંફેકુ છ ંજેથી ત ેમરી ના જાય.” વદૃ્ધ માણસ ેહસીન ે
કહ્ુ,ં”  શા માટે તારો સમય બગાડે છે? કારણકે અહીં હજારો માછલી 

દકનારે પડી છે તેમાથંી તુ ંએકને દદરયામા ંફેંકીશ, તો કોઈ ફરક નથી પાડવાનો.” છોકરાએ નીચ ે
નમીન ેતારા માછલી ઉપાડી પાણીમા ંફેંકી અને પછી આદરથી જવાબ આપ્યો કે “આ માછલી ને 
ચોક્કસ ફરક પડયો.” 

 

 

સમજી ને કરેલ દરેક કૃત્ય નુાં મહત્વ છે  
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 થોમસ એદડસન મોટા વૈજ્ઞાશનક હતા. એક દદવસ પ્રયોગશળામા ંમોડા સધુી કામ કયાય બાદ હજુ 
ઘરે પહોંચ્યા કે ખબર મળી કે મકાનમા ંઆગ લાગી છે. તરત ત ેપાછા વળ્યા ંઅન ેનજીક 
પહોંચતા જોર્ુ ંકે અસ્ગ્નશામક વાહન પ્રયોગશળા પાસ ેઉભુ ંહતુ.ંતેમના પ્રયોગશાળાનુ ંમકાન ભડકે 

બળતુ ંહતુ ંઅને આખી દસ મળીની ઇમારત આગમા ંરાખ થઇ રહી 
હતી.આ જોઈને થોમસના છોકરાન ેઆઘાત લાગ્યો. વષોની મહનેત 
ઉપર પાણી ફરી વળ્ર્ુ ંહતુ.ંપણ થોમસ તેની પાસ ેઆવીન ેશાશંતથી 
કહ્ુ,ં “તારી મ્મી અને તારા શમત્રોન ેબોલાવ, આવા મોટા આગના 
ગોળાને જોવાની તક ફરી નદહ મળે!” દીકરાએ આશ્ચયયથી પછૂ્ુ,ં” પણ 
અહીં તો તમારા આખા જીવનનુ ંકામ ભળકે બળી રહ્ુ ંછે!” થોમસ ે

જવાબ આપ્યો,” સારંુ થર્ુ!ં મારી વષોની ભલૂો પણ એની સાથ ેબળી ગઈ!” હવે નવેસરથી પ્રયોગો 
ચાલ ુકરાશ.ે હજુ તો હુ ંમાત્ર સડસઠ વષયનો છ,ં હુ ંઆવતી કાલ ેફરીથી આ બધુ ંશરૂ કરીશ.” અને 
ફરીથી તેમણ ેહળવા થઇ નવા પ્રયોગો ચાલ ુકયાય. 

  

 

શવધાયક દૃષ્ટટકોણ રાખો   



 

 
 

 એક દદવસ, યમનુા દકનારે, બાળ કૃષ્ણ એમના શમત્રો જોડે દડો રમતા હતા. દડો ભલૂ થી યમનુા 
નદીમા ંપડી ગયો. આ યમનુા નદીમા ંકાલીયાનાગ તેમના કુટંુબ સાથ ેરહતેા હતા અન ેપોતાનુ ં
ઝેર પાણીમા ંઓકતા હતા તેથી યમનુાનુ ંપશવત્ર પાણી ઝરેી બની ગર્ુ ંહતુ!ં બધા કાલીયાનાગથી 
ડરતા હતા તથેી કોઈ તેમન ેકહી શકતુ ંનદહ કે આવુ ંના કરાય. કૃષ્ણ વીર અન ેસ્પષ્ટ વતતા હતા 

અને સાચી વાત કહવેામા ંવળી શો ડર? દડો પાણીમા ંગબડવાથી 
બીજા છોકરાઓ યમનુા દકનારે ઉભા શવચાર કરતા હતા કે હવે શુ ં
કરીશુ?ં! ત્યાજં ધબકો સભંળાયો અન ેજોર્ુ ંતો કૃષ્ણ બહાદુરીથી 
ડૂબકી મારી યમનુાના કાળા પાણીમા ંઅિશ્ય થઇ ગયા. શ્વાસ 
રોકીન ેત ેકાલીયા નાગના રાર્જ્યમા ંઝડપ થી પહોંચ્યા અન ે

કાલીયાનાગ ન ેકહ્ુ,ં” તમ ેઅહીં  થી  બીજે ચાલ્યા જાઓ. અહીં નાના બાળકો રમે છે તો અમારો 
દડો પાછો આપો જેથી બાળકો રમત-રમતા બળવાન થાય. કાલીયાનાગ આ સાભંળીન ેહસ્યા અન ે
કહ્ુ ંકે,” ત ુ ંતો નાનુ ંબાળક છો અન ેહુ ંઘણો મોટો અન ેબળવાન છ, તુ ંજ અહીં થી ચાલ્યો જા!” 
કૃષ્ણએ કાલીયાનાગન ેસમજાવા  ખબૂ પ્રયત્ન કયો પણ કાલીયાનાગ ે
અહકંારથી ફકંારો કરી કૃષ્ણ ન ેલલકાયાય. કૃષ્ણએ આત્મશવશ્વાષથી અન ે
બહાદુરીથી નાગન ેહરાવ્યો. બીજી બાજુ કૃષ્ણ નદીમા ંકદૂ્યાના સમાચાર 
સાભંળીન ેયમનુા નદીને દકનારે બધા ગોકુલગામના લોકો તમેનુ ંકામ 
છોડીને, દોડતા આવ્યા અન ેશુ ંકરવુ ંત ેશવચારતા હતા; ત્યા ંકૃષ્ણ કાલીયા નાગના ફેણ પર 
નાચતા-નાચતા બહાર આવ્યા. કૃષ્ણના કહવેાથી કાલીયાનાગ પદરવાર સાથ ેયમનુા છોડી સમિુમા ં
રહવેા ચાલ્યા ગયા અને ત્યાર પછી ગામના છોકરાઓ ભેગા મળી ડયાય વગર, નદી દકનારે રમત 
રમી શકતા .  

તમારી પાસે ખબૂ િસ્તત છે, ડરતા નહહ! 



 

  
 

 રાજા ઉત્તાનપાદન ેબ ેરાણી સનુીશત અન ેસરુુખચ. માનીતી રાણી સરુુખચ નો પતુ્ર ઉત્તમ અને બીજી 
રાણી સનુીતી નો પતુ્ર ધ્રવુ.એક દદવસ ધ્રવુ રાજાના ખોળામા ંબસેીન ેરમતો હતો. સરુુખચને આ ના 
ગ્ર્ુ ંતથેી ધ્રવુન ેખોળામાથંી ઉતારીન ેસરુુખચ ધ્રવુન ેકહ ેકે,” રાજા ના ખોળામા ંબેસવુ ંહોય તો 
મારા ખોળે જન્મ લવેો પડ.ે”ધ્રવુ રડતો રડતો તેના માતા સનુીશતની પાસ ેગયો. સનુીશતએ ધ્રવુન ે
સમજાવ્ર્ુ ંકે “રાજા ઉત્તાનપાદ તેના જન્મદાતા શપતા છે, પણ જગત 
બનાવનાર ભગવાન પણ તેના જ જન્મદાતા છે.” ધ્રવુે આ સાભંળીન ે
નક્કી કર્ુું કે ત ેભગવાનના ખોળામા ંબેસશે ! ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા 
ત ેવનમા ંતપ કરવા લાગ્યો. ત ેરોજ સવારે નદીમા ંસ્નાન કરીન ે
પ્રાથયના કરતો. પછી બધા પાસે જઈન ેભગવાનના પ્રેમ શવષ ે
સમજાવતો. આવુ ંકરતા કરતા ઘણા વષો વીત્યા. આખરે ભગવાન 
ખશુ થયા અન ેધ્રવુ ન ેમળવા આવ્યા. ભગવાન ેકહ્ુ,ં” ધ્રવુ, તુજં મારો સાચો પતુ્ર છે અન ેમારે 
ખોળે બસેવાનો હક્કદાર છે.” આજે પણ રાત્ર ેઆકાશમા ંસહથુી ચમકતા તારાન ેઆપણ ેધ્રવુનો 
તારો કહીએ છે. 

 

 
ભગવાન નુાં કામ તેજ તપ    



 
 

 

 

 

 એક ખિસ્તી દંપતી ગરીબ હતા ંપણ એકબીજા ઉપર ખબૂ સ્નહે રાખતા .એકબીજાના સથવારે 
થોડા મા ંપણ ખશુ રહતેા . બન્નનેે એકબીજા ઉપર ખબૂ પ્રેમ! નાતાલ વખત ેદરવાજ મજુબ પત્નીન ે
તેના પશતન ેભટે આપવી હતી પણ તેની પાસે પસૈા ન હતા. મડૂીમા ંભગવાન ેઆપલે દદલેર દદલ 
અને લાબંા અન ેસુદંર વાળ હતા. વાળ ત ેગવયથી ખલુ્લા રાખી ફરતી. તેના વાળનુ ંસૌંદયય બધાન ે

મોદહત કરતુ.ં પત્નીન ેયાદ આવ્ર્ુ ંકે તેના પશતન ેજાગીરમા ંમળેલ 
ઘદડયાળનો પટ્ટો તટૂી ગયો હોવાથી ત ેપહરેી શકતા નથી. ખબૂ શવચારી 
પત્નીએ વાળ વેચી પશત માટે  ઘદડયાળનો નવો પટ્ટો ખરીદવાનુ ંનક્કી 
કર્ુું. બીજી બાજુ પશતને પણ પત્ની માટે કંઈક લેવુ ંહતુ,ં પણ પશત પાસે 

પણ મડૂીમા ંમાત્ર બાપની આપેલ ઘદડયાળ જ હતી જે તનેે ખબૂ ગમતી. પશત પોતાની શપ્રય 
ઘદડયાળ વેચી પત્ની માટે સુદંર બક્કલ લઇ આવ્યો. નાતાલના દદવસે બન્નેએ એક બીજાને ભેટ 
આપી.  ભટે જોઈ બન્ન ેહસવા લાગ્યા! કારણકે પશત પાસ ેનવો પટ્ટો લગાડવા ઘદડયાળ ન હતુ ં
અને પત્ની પાસ ેબકલ લગાડવા માટે લાબંા વાળ ન હતા. આ નાતાલે તેમન ેયાદ કરાવ્ર્ુ ંકે 
તેમનો પ્રેમ એજ સૌથી દકિંમતી ભટે છે! 

 
 

જીવન માાં પે્રમનુાં જ મહત્વ છે   
  



 
 

 

 

પષુ્પદંત એક મહાન કશવ હતા. તેમને મદહ્નસ્તોત્ર નામનુ ંકાવ્ય લખ્ર્ુ,ં જેમા ંપોત ેશશવ 
ભગવાનનો ગનુો કરેલો તેનુ ંવણયન છે . બધાન ેત ેકાવ્ય ખબૂ ગ્ર્ુ,ં શશવ ભગવાન ેપણ 
પષુ્પદંતના વખાણ કયાય! પષુ્પદંત આ વખાણ પચાવી ના શક્યા. તેમને અખભમાન થર્ુ ંકે પોત ે

દુશનયાના સૌથી સારા કશવ છે! આ જોઈન ેશશવ ભગવાને પષુ્પદંતને કહ્ુ,ં” 
પષુ્પદંત, તન ેખબર હશે કે મારા મદંદરમા ંનદંી છે. તુ ંનદંીના મોઢાની અંદર 
જોઈન ેઆવ!” પષુ્પદંત મ ૂઝંાયા પણ ઇષ્ટદેવે આજ્ઞા કરી છે તેથી ત ેનદંી પાસ ે
ગયા અને નદંીના મોઢાની અંદર જોર્ુ.ં જોઈન ેત ેઆશ્ચયયચદકત થઇ ગયા! નદંીના 

દાતં ઉપર પષુ્પદંત ેલખેલી કશવતા હતી! હવે પષુ્પદંતને સમજાર્ુ ંકે  પોત ેઆ કાવ્ય લખ્ર્ુ ંપણ 
તેની પાછળ ભગવાનની શસ્તત અન ેપ્રમે છે. સાચો લેખક તો ભગવાન છે, ત ે માત્ર શનશમત્ત હતો. 

 
 આપણે ભગવાનનાાં સાધન બનીએ 

  



 
 

 

 

 

 એક ર્વુતી બ ેડોલ લઈન ેદરરોજ કૂવામા ંપાણી લેવા જતી. એક ડોલમા ંકાણુ ંહતુ ંતથેી ઘરે 
પહોંચતા સધુીમા ંડોલ ખાલી થઇ જતી. તેની નાની બહને રોજ આ જોતી. 
એક દદવસ તેણ ેપછૂ્ુ,ં” મોટી બહને, તમે કેમ રોજ આ નકામી કાણા ંવાળી 
ડોલ લઇ જાઓ છો!” ર્વુતીએ  તેની નાની બહને ન ેકહ્ુ,ં “મારી જોડે ચાલ 
તો રહસ્ય તન ેસમજાઈ જશે” બન્ન ેબહનેો સાથ ેચાલી નીકળ્યા. નાની બહને ે
જોર્ુ ંકે રસ્તા ઉપર  સુદંર ફૂલ ઉગેલા હતા. નાની બહને કહ,ે” આ તો ખબૂ 
સુદંર રસ્તો થઇ ગયો. આવી સરસ માવજત કોણ કરે છે?” મોટી બહને 

સમજાવ્ર્ુ,ં “આ ફૂલ રસ્તામા ંઉગ્યા છે કારણકે કાણુ ંહોવાથી પેલી “નકામી” 
ડોલ માથંી પાણી ટપક્યા કરે જેનાથી બીજ ફૂટીને છોડ થયા અન ેહવ ેફૂલ ઉગ્યા!  ઘણી વાર 

વસ્તનુી દકિંમત નક્કી કરવી મશુ્કેલ હોય છે.”  
 

કેટલીક ચીજોનુાં મલૂ્ય નક્કી કરવુાં મશુ્કેલ છે 
  



 
 

 

 

 એક તળાવમા ંબતક દંપતી રહતે ુ ંહતુ.ં મ્મી બતક પાસ ેપાચં ઈંડા હતા. ત ેસવાર સાજં તેમની 
સભંાળ રાખતા અન ેબચ્ચા ઈંડુ તોડીને કયારે બહાર આવે તેની રાહ જોતા. પાચં માથંી એક ઈંડુ 
બીજા કરતા થોડુ ંમોટંુ હતુ.ં આખરે ઇંડામાથંી બચ્ચાઓએ બહાર નીકળવાનુ ંશરૂ કર્ુું. ચાર નાના 

ઈંડામાથંી પીળા રંગના બચ્ચા ઝટપટ બહાર આવ્યા. પછી સૌથી મોટા 
ઈંડામા ંશતરાડમાથંી એક નાની ચાચં દેખાઈ. ત્યાર બાદ ધીરેથી બચ્ચુ ંબહાર 

આવ્ર્ુ.ં આ બચ્ચા ન ેજોઈને મ્મી બતકન ેઆશ્ચયય થર્ુ ંકારણ કે બચ્ચુ ં
ભખૂરા રંગનુ,ં જુદી ચાચં વાળં, અને બીજા બચ્ચા કરતા ઘણુ ંમોટંુ હતુ.ં ર્જ્યારે 

કે તનેા બીજા ચાર બચ્ચાની ચાચં મસ્ત કેસરી રંગની હતી.મ્મી બતકે શવચાર્ુું કે કંઇક ખોટંુ છે 
પણ છતા ંત ેબધા બચ્ચાનુ ંસરખુ ંધ્યાન રાખતી. હવ ેછોકરાઓ મોટા થવા 

લાગ્યા પણ ભખૂરા રંગના બચ્ચાની તનેા ભાઈયો મઝાક ઉડાવતા કારણ 
કે ત ેજુદો તો દેખાતો જ હતો, પણ ત ેતરતો પણ અલગ રીતે અને ખાતો 
પણ અલગ રીત.ે આમ ભખૂરંુ બચ્ચુ ં એકલુ ંપડી ગર્ુ.ં  પછી, એક દદવસે 
તેણે સાભંળ્ર્ુ ંકે તેમના તળાવમા ંસુદંર રાજહસં સ્થળાતંર કરવા આવ્યા છે. 
ભખૂરંુ બચ્ચુ ંપણ તમેને જોવા ગર્ુ ંતો આશ્ચયયચદકત થઇ ગર્ુ ંકારણકે ત ેહસંના બાળકો એકદમ 

તેના જેવા જ દેખાતા હતા! હવે  તનેે ખબર પડી કે ત ેબતક નથી, પણ હસં છે અન ેતમેના જેટલુ ં
જ સુદંર છે! 

 

દરેક વ્યસ્તત પોતાની રીતે સુાંદર છે 
 

 

  



 
 

 

 

 પાચં પાડંવોમા ંભીમ સૌથી શસ્તતશાળી હતા. એ વાર્નુા પતુ્ર હતા. એક દદવસ ત ેવનમા ંફરતા 
હતા ત્યા ંરસ્તામા ંએક વદૃ્વ વાનરની પ ૂછંડી આડી આવી. ભીમ ેઅખભમાનથી કહ્ુ,ં” અરે વાનર! તન ે

ખબર નથી કે હુ ંકોણ છ?ં તારી પ ૂછંડી રસ્તામાથંી હટાવ! મને આડી આવે છે.” વાનરે ધીમેથી 
માથુ ંઊંચુ ંકરીન ેકહ્ુ,ં ”હુ ંતો વદૃ્વ વાનર છ ંઅને તમ ેતો બહ ુશસ્તતશાળી છો તો મન ેમદદ કરવા 

મારી પ ૂછંડી હટાવશો?” ભીમ ેઅખભમાનથી હસીન ેકહ્ુ,ં”હુ ંતો મોટા પવયત 
પણ ઘડીકમા ંહટાવી દઉં, તો વળી આ પ ૂછંડીની શી વસાત ? જુઓ!” એમ 
કહીન ેત ેનીચો ન્યો અને પ ૂછંડી હઠાવવાનો પ્રયત્ન કયો પણ ત ેપ ૂછંડી 
જરા પણ ખસડેી શક્યો નદહ. તેન ેખબૂ જોર લગાવ્ર્ુ ંતો પણ પ ૂછંડી હાલી 
નદહ. આખરે ત ેથાકી ગયો અને હતાશ થઇ તેણ ેવાનર ન ેપછૂ્ુ ંકે “તમ ે 
કોણ છો? તમે તો મારા કરતા પણ શસ્તતશાળી છો!” વાનરે કહ્ુ,ં”આપણ ે

બનંે ભાઈઓ છીએ. હુ ંપણ વાર્નુો પતુ્ર હનમુાન છ.ં” ભીમ તેમના પગ ેપડયો અન ેક્ષમા માગંી. 
હવે હનમુાન ઉભા થયા અન ેકહ્ુ ંકે, “ભીમ, તુ ંશસ્તતશાળી તો છે, પણ તારી પાસે શસ્તત કોની દેન  
છે ત ેભલૂતો નદહ. ભગવાને તન ેશસ્તત આપી છે તથેી અખભમાની ના બનતા, નમ્રતાથી શસ્તતનો 

ઉપયોગ બીજાન ેમદદ કરવા મા ંવાપર.” ભીમ સમજી ગયો અને હનમુાન ેનમસ્કાર કયાય. 

 
હાંમેિા યાદ રાખો કે િસ્તત ભગવાન તરફથી મળે છે તેથી નમ્ર રહો 

  



 

 

 

ગજેન્િ હાથીઓના રાજા હતા. ત ેરોજ સવારે ઉઠીન ેનદીમા ંસ્નાન કરવા જતા. નદી માથંી કમળ 
લઈન ેભગવાન શવષ્ણનુ ેધરાવતા ત્યાર પછી એમનુ ં

દદવસનુ ંકામ ચાલ ુકરતા. એક દદવસ ર્જ્યારે ત ે
નદીમા ંન્હાવા ગયા, ત્યારે સુદંર જામલી રંગનુ ંકમળ 
જોર્ુ.ં મારા શવષ્ણ ુભગવાનન ેઆ કમળ ગમશે આમ 
શવચારી સ ૂઢંથી કમળ ચ ૂટં્ ુ,ં ત્યાજં અચાનક એક 

મગરે તમેની પગ પકડી લીધો. ગજેન્િ ેખબૂ કોશશશ 
કરી પણ પોતાન ેમગરની પકડમાથંી મતુત કરી શક્યા 

નદહ. કલાકો ગયા અને આખરે ગજેન્િ બહજુ થાકી ગયા છતા ંપણ પ્રભ ુને અપયણ કરવા કમળ 
પકડી રાખ્ર્ુ.ં અંત ેર્જ્યારે તે અશતશય થાકી ગયા અન ેહવ ેજરા પણ શસ્તત બાકી ના રહી ત્યારે 
તેમણ ેકમળ ન ેથોડુકં ઉંચ ુકર્ુું અન ેભગવાન ન ે

અપયણ કરતા ત ેપાણીમા ંડબૂવા લાગ્યા. અચાનક જ 
મગર ની પકડ ઢીલી થઇ અન ેહાથીનો પગ મગરના 

મોઢા માથંી છૂટયો. જાણે કે ભગવાન ેગજેન્િ ન ે
બચાવ્યો! ગજેન્િને લાગ્ર્ુ ંકે જાણ ેભગવાન ેતેનુ ંમાથુ ંચ ૂ્ ર્ુ ંઅન ેકહ્ુ ંકે “ત ુ ંમારો સાચો દીકરો છે. 
તારી પાસ ેઆટલી મોટી સમસ્યા આવી તો, ત ેપ્રથમ પોતાની બધી શસ્તત વાપરીને છૂટવાનો 

પ્રયત્ન કયો અન ેછેલ્લે પણ મન ેઆપવા નક્કી કરેલુ ંકમળ છોડ્ુ ંનદહ!” થાકેલો ગજેન્િ ભગવાન ે
સામ ેજોઈન ેહસ્યો અને કમળ એમના ચરણ પાસ ેધરાવ્ર્ુ.ં 

 
ભગવાને આપેલી િસ્તત વાપરીને પ્રાથશના કરિો તો ભગવાન જરૂર મદદ આપિે 

  



 
 

 

વાજશ્રવસ સાચા બ્રાહ્મણ હતા. તે ભગવાનનુ ંકામ કરતા હતા. એક દદવસ તેમને સવય દખક્ષણા યજ્ઞ કરવાનુ ંનક્કી 
કર્ુું અને પોતાની બધી વસ્ત ુદાનમા ંઆપી દીધી. હવ ેખાલી એક પાતળી, દુબળી ગાય જ બાકી હતી. તેનો 
દીકરો બહારથી આવ્યો તો જોર્ુ ંકે તેના પપ્પા મડદાલ ગાય કોઈન ેઆપતા હતા. નખચકેતને લાગ્ર્ુ ંકે પપ્પા 
કદાચ પતુ્રમોહથી સપંશત્ત બચાવવા આવી ગાય દાનમા ંઆપશે તો પાપ લાગશે, કારણકે દાનમા ંહમંેશા સારી 
વસ્ત ુઆપવાની હોય. તેન ેખબર ન હતી કે વાજશ્રવસ પાસે બીજુ ંકશુ ંદાનમા ંઆપવા માટે બાકી રહ્ુ ંન હત ુ.ં 

નખચકેતે પપ્પાને પછૂ્ુ,ં “પપ્પા મને કોન ેદાનમા ંઆપશો?” વાજશ્રવસે તેન ેજવાબ ન આપતા નખચકેત ેફરી આ 
પ્રશ્ન પછૂયો તેથી કંટાળીન ેવાજશ્રવસ કહ,ે “તો જા! હુ ંતને યમદેવન ેઆપુ ંછ!ં” આ સાભંળીને નખચકેત ખશુીથી 

યમદેવ પાસ ેજવા નીકળ્યો. વાજશ્રવસે તેન ેરોકાવા પ્રયત્ન કયો પણ નખચકેતે કહ્ુ,ં “તમે મને યમરાજને આપ્યો 
છે, હવે આપેલી વસ્ત ુપાછી ના લેવાય” અને યમમાગ ેચાલવા લાગ્યો. રસ્તામા ંતેન ેબીજા માણસો મળ્યા જે ભય 
અને અગશતક થઇ યમદેવ પાસે જતા હતા. પણ તેજસ્વી નખચકેત શનભયય હતો અને ગૌરવથી માથુ ંઉંચ ુરાખીને 

યમદેવના ઘરે પહોંચ્યો. તેણે દરવાજો ખટખટાવ્યો. યમદેવની પત્નીએ દરવાજો ખોલ્યો. નખચકેતે કહ્ુ,ં “હુ ં
યમદેવને મળવા આવ્યો છ.ં” પત્નીએ કહ્ુ,ં “ એ બહારગામ છે, ત્રણ દદવસ પછી આવશે” અને દરવાજો બધં કયો. 
નખચકેતે ઘરની બહાર ત્રણ દદવસ માટે રાહ જોવા ધામા નાખ્યા. ત્રીજા દદવસ ેયમદેવ આવ્યા. તેમને આશ્ચયય થર્ુ ં

કે આવો તેજસ્વી છોકરો તેમના દરવાજે વગર બોલાવે બેઠો છે! યમદેવ ને પછી ખબર પડી કે નખચકેત ત્રણ 
દદવસથી ખાધાપીધા વગર રાહ જુવે છે. તેમણે પત્નીને સમજાવ્ર્ુ,ં “ત્રણ દદવસથી આપણે આંગણ ેઅશતશથ ભખૂ્યો 
બેસે તે સારંુ ના કહવેાય. આપણે મહમેાનનુ ંધ્યાન રાખવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ.ં” નખચકેતની માફી માગંી યમદેવે કહ્ુ,ં “ 

નખચકેત, તુ ંત્રણ દદવસ મારે  આંગણ ેહરેાન થયો તેથી મારા કલ્યાણ માટે તુ ંત્રણ વરદાન માગં. તુ ંજે માગંીશ તે 
હુ ંઆપીશ!” નખચકેતે જવાબ આપ્યો, “મને કશુ ંનથી જોઈત ુ.ં” યમદેવે ખબૂ આગ્રહ કયો તો નખચકેતે કહ્ુ,ં “પહલેુ ં
વરદાન આપો કે મારા પપ્પા મારા ઉપર ગસુ્સે ના રહ ેઅને તેમને શાશંત મળે.” યમ હસીને કહ્ુ,ં “ મા-ંબાપ કોઈ 
દદવસ દીકરા ઉપર ગસુ્સે ના જ રહ!ે પણ હા! આવુ ંથશે.” પછી  નખચકેતે અસ્ગ્નશવદ્યાનુ ંજ્ઞાન માગં્ર્ુ ંઅન ેયમદેવ ે
પ્રેમથી નખચકેતન ેઅસ્ગ્નશવદ્યા શીખવાડી. છેલ્લ ેનખચકેતે આત્મજ્ઞાન માગં્ર્ુ.ં યમદેવ હવે દ્વદ્વધામા ંપડયા કારણકે 
આત્મજ્ઞાન થી માણસ મતૃ્ર્નેુ ઓળંગી જાય અને યમદેવતાનુ ંઅસ્સ્તત્વ ભયમા ંપડ!ે તેથી યમે કહ્ુ,ં “ત ુ ંતો હજુ 
નાનો છે, બીજુ ંકશુકં માગં! હુ ંતને ઢગલો પૈસા આપુ”ં પણ નખચકેત અડગ હતા. “મને આત્મજ્ઞાન જ જોઈએ.” 

આખરે યમદેવ માની ગયા અને નખચકેત ને આત્માજ્ઞાન આપ્ર્ુ!ં 

નચચકેત જેવા તેજસ્વી અને શનભેય બનો 
  



 
 

 

 

 રામદાસ સ્વામી એક દદવસ તેમના શશષ્ય શશવાજી મહારાજને મળવા આવ્યા. શશવાજી મહલેમા ં
બાધંકામ કરતા હતા અને હજારો લોકોન ેતનેાથી રોટી મળતી હતી તથેી ગૌરવથી ગરુુ રામદાસન ે

કહ્ુ,ં “ જુઓ ગરુુજી! હુ ંબધાનુ ંકેટલુ ંસરસ ધ્યાન રાખુ ંછ!ં” આ સાભંળીને રામદાસ સ્વામીએ 
શશવાજીન ેકહ્ુ,ં “તમન ેપેલો ગોળ પથ્થર દેખાય છે? તમારા સૈશનકો આ 

પથ્થર તોડી શકે?” શશવાજીએ તનેા સૈશનકોન ેઆજ્ઞા આપી કે ગોળ 
પથ્થર તોડે. સૈશનકોએ મહનેત થી પથ્થર તોડયો અને તેની અંદરથી 
દેડકો કૂદકો મારી બહાર નીકળ્યો! આ જોઈ બધા આશ્ચયયચસ્તત થયા! 
રામદાસ સ્વામીએ શશવજીન ેપછૂ્ુ,ં “શશવાજી, તમે આ દેડકાનુ ંપણ 

ધ્યાન રાખતા હશો, કેમ?” શશવાજી સમજી ગયા અને ગરુુન ેપગે લાગીને 
કહ્ુ,ં “ભગવાન બધાનુ ંધ્યાન રાખ ેછે, હુ ંતો માત્ર શનશમત્ત છ!ં”  

 
નમ્રતા રાખો, ભગવાન તમારી સાથે છે 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 એક ગરીબ માણસ રોજ પોતાની કુહાડી લઈને વનમા ંલાકડા કાપવા જતો. ત ેપોતાનુ ં
જીવનશનવાયહ લાકડુ ંવચેીને કરતો. રોજની મેહનત પછી માડં બ ેટંક ખાવાનુ ંમળતુ ંપણ ત ેખશુ 

રહતેો. એક દદવસ ભલૂથી તનેી લોખડંની કુહાડી નદીમા ંપડી ગઈ. હવ ેતેન ેમ ૂઝંવણ થઇ કે કુહાડી 
વગર ત ેકેવી રીતે પસૈા કમાવશ ેઅન ેતનેા પદરવાર નુ ંપાલન કેવી રીત ેકરશે? એ નદી દકનારે 

બેસીને રડતો હતો ત્યા ંસદભાગ્ય ેએક દેવદૂતે આ રુદન સાભંળ્ર્ુ ંઅને ત ે
મદદ કરવા આવ્યો. દેવદૂત ેપાણીમા ંડૂબકી લગાવી અન ેસોનાની કુહાડી 

લઇ આવ્યો. પણ માણસે ના પાડીન ેકહ્ુ ંકે,”આ મારી કુહાડી નથી!” દેવદૂત ે
વળી ડૂબકી મારી અને આ વખત ેચાદંીની કુહાડી લઇ આવ્યો. માણસ ેકહ્ુ ં
કે આ પણ તેની કુહાડી નથી. છેવટે દેવદૂત પાછા ડબૂકી મારી ને લોખડંની 

કુહાડી લઇ આવ્યો. માણસ ેખશુ થઇ પોતાની કુહાડી લીધી અન ેનમસ્કાર કરીન ેઝાડ કાપી લાકડા 
ભેગા કરવા લાગ્યો. દેવદૂત માણસની પ્રામાખણકતાથી પ્રભાશવત થયો અન ેપછૂ્ુ ંકે “સોનાની અન ે

ચાદંીની દકિંમતી કુહાડી ત ેકેમ ના લીધી?” માણસે કહ્ુ ંકે મફતમા મળેલી સોનાની કે રૂપાની 
કુહાડી મારા કામની નથી. હુ ંમારી લોખડંની કુહાડીથી મારુ કામ કરી મારા પદરવારનુ ંપોષણ કરી 
શકંુ છ ં, તો મફત નુ ંશા માટે લવેુ?ં આ જવાબ સાભંરીન ેદેવદૂત ખશુ થયા અન ેસોના અન ેચાદંી 

ની કુહાડી ભેટમા ંઆપી. 
 

 

પ્રમાચણક બનો અને તમારી પાસે જે છે તેનાથી ખિુ રહો 
  



 
 

 
 એક માણસ ટોપી વચેવા નવા ગામમા ંજતો હતો. ઉનાળાની ગરમી હતી એટલ ેબપોરે  આરામ 
કરવા ઝાડની નીચ ેબઠેો અન ેટોપીની થલેી બાજુમા ંમકૂી. આ જોઈ  ત ેઝાડ ઉપર રહતેા 
અટકચાળા વાનરો ઝટપટ ઝાડથી નીચ ેઉતારીન ેટોપીઓ લઇ ,એકબીજાના માથ ેફેંકવા લાગ્યા. 
વાનરોની દકલદકલાટ સાભંળીન ેમાણસ ેજોર્ુ ંતો તેની બધી ટોપીઓ ગાયબ! ટોપીઓ પાછી 

મેળવવા માણસ તેમની પાછળ  ભાગ્યો 
પણ વાનરો ઝાડ ઉપર ચડી ગયા. માણસ ે
ખબૂ પ્રયત્ન કયો પણ ટોપી પાછી  ના 
મળતા ઉદાસ થયો કારણકે આ તનેી 
આજીશવકા હતી. શુ ંકરવુ ંત ેશવચારતા શવચારતા તણેે માથુ ંખજંવાળ્ર્ુ,ં તો 

નકલ  કરતા વાદંરાઓએ પણ  માથુ ંખજંવાળ્ર્ુ.ં હવે  માણસન ેતકુ્કો આવ્યો અન ેતણેે પોતાની 
ટોપી જમીન ઉપર ગસુ્સાથી ફેંકી. વાદંરાઓ  પણ તનેી નકલ કરી બધી  ટોપીઓ નીચ ેફેંકી. 
માણસે ઝડપથી તેની ટોપીઓ ઉપાડી અન ેત્યાથંી ભાગી નીકળ્યો. 

   

 
કુનેહ થી સમસ્યાનો ઉકેલ િોધી િકાય છો 

 
 

  



 

  
 

 

 એક વાર શસિંહ શાશંતથી સઈૂ રહ્યો હતો, ત્યારે એક નાનુ ંઊંદર તેના ઉપર ચડીને રમવા લાગ્યો. 
ગલીપચી થવાના કારણે શસિંહ જાગી ગયો અને ત્વરા થી શસિંહ ેઊંદરન ે
પકડી લીધો. ઊંદરે માફી માગંી અન ેકહ્ુ,ં “જો તમ ેમન ેઆજે છોડશો 
તો હુ ંતમારો ઋણી બનીશ અને એક દદવસ  હુ ંત ેઋણ ચકૂવીશ” શસિંહ 
હસીન ેકહ્ુ,ં “ત ુ ંતો કેવી મઝાક કરે છે. આવો નાનકડો ઊંદર કેવી રીત ે
મન ેમદદ કરશે” છતા શસિંહ ેઊંદરન ેમાફ કયો અન ેતનેે જવા દીધો. 

થોડાક દદવસ પછી શસિંહ એક શશકારીની જાળીમા ંફસાઇ ગયો. તેણ ેપોતાને મતુત કરવાનો ખબૂ 
પ્રયાસ કયો, પરંત ુત ેજાળી માથંી બહાર નીકળી શક્યો નદહ. ઊંદરે 
શસિંહનુ ંગર્જન સાભંળ્ર્ુ ંઅન ેદોડતો આવ્યો. ઊંદરે પોતાના દાતંથી 

જાળીને કાતરી નાખી અને શસિંહન ેછોડાવ્યો. શસિંહ ેએ દદવસ થી નક્કી 
કર્ુું કે ત ેપ્રાણીના કદથી તનેી ક્ષમતા માપશે નદહ.   

 

 

નાનો ઉંદર પણ મોટા શસિંહને મદદ કરી િકે છે 
 

 

 

  



 

 
 

એક દદવસ સયૂય અન ેવાર્ ુવાત કરતા હતા. વાર્ ુગવય થી કહ ે કે, “હુ ંતમારા કરતા વધારે 
શસ્તતશાળી છ! મારો પવન દદરયોને પણ હલાવ ેછે!” સયૂે માત્ર હસ્યા. ત્યા ંવાર્એુ એક માણસન ે

રસ્તા ઉપર ચાલતા જોયો.  ત ે લાલરંગની શાલ પહરેીન ેચાલતો 
હતો. વાર્એુ કહ્ુ,ં “ચાલો આપણ ેજોઈએ કે આપણામાથંી કોણ આ 
માણસની શાલ ઉતારી શકે છે.” વાર્ ુપેહલો ગયો. તણેે બહ ુજોરથી 
પવન ફૂંક્યો. આજુબાજુના ઝાડ ધ્રજુવા લાગ્યા અન ેવાતાવરણ ખબૂ 
ઠંડુ થર્.ુ પરંત,ુ જેમ જેમ ઠંડક વધતી ગઈ તેમ તમે માણસ વધારે 
જોરથી પોતાની શાલને પકડી રાખી. અંત ે

વાર્ ુથાકી ગયો. પછી સયૂયનો વારો આવ્યો. 
તેને પોતાનુ ંતાપમાન વધારવા માડં્ુ.ં જેમ 

જેમ ઉષ્મા વધતી ગઈ તમે તેમ માણસન ેપરસવેો આવવા માડંયો અન ે
આખરે થાકીને માણસ ેશાલ ફેંકી દીધી. આમ સયૂય શરત જીતી ગયો! પછી 
સયૂયએ વાર્નુ ેસમજાવ્ર્ુ ંકે માણસન ેજબરજસ્તીથી બદલવાનુ ંઅઘરંુ છે. 

તેના કરતા તનેે પ્રેમ અને હૂફં આપો તો માનવ તેની મેળે જ બદલાશ!ે 

 
સયૂશની જેમ, તમારી હૂાંફ અને તેજ બીજા ને આપો 

  



 
 

 

 

એક છોકરી પાસ ેસુદંર ગળાનો હાર હતો. હાર મા ંષટ્કોણ આકારના મખણ હતા. તનેે એ હાર 
બહુજ ગમતો. ત ેરોજ હાર પહરેીનજે બહાર જતી અન ેસાજંે સતુા પહલેા હારન ેસાફ કરીને 

ડબ્બામા ંમકૂીને સઈુ જતી. એક દદવસ છોકરી ર્જ્યારે સવારે ઉઠી, ત્યારે તને ેહાર નો ડબ્બો ના 
દેખાયો. ખબૂ શોધ્ર્ુ ંપણ હાર કે ડબ્બો ના મળ્યો તેથી ઉદાસ થઇ ત ેરડવા માડંી. 

તેના પપ્પા નાસ્તા માટે રાહ જોઈ થાક્યા અને તનેે બોલાવવા આવ્યા ત્યારે 
છોકરી ન ેઓરડામા ંબેસી રડતી જોઈ. રડવાનુ ંકારણ ખબર પડતા પપ્પાએ તેન ે

ખોળામા ંલઇન ેસમજાવ્ર્ુ ંકે,” દીકરી, તારો હાર સરસ હતો પણ મન ેશવચાર  
આવ ેછે કે શુ ંતારાથી શવખટુા પડીન ેઆ હાર પણ રડતો હશે?” છોકરીએ રડવાનુ ં

બધં કરીન ેહસીન ેકહ્ુ ંકે પપ્પા, “હાર કેવી રીતે રડે?” હવ ેપપ્પાએ સમજાવતા કહ્ુ ંકે,”હાર જો 
તારા માટે રડતો ના હોય તો તુ ંહાર માટે કેમ રડ ેછે?”  વસ્ત ુમાટે રડવાનુ ંનદહ. તારા આંસ ુબહ ુ

દકિંમતી છે! 

 
વસ્ત ુમાટે રડવુાં નહહ 

  



 
 

 

 

 એક પ્રવાસી ગામમા ંઆવ્યો. તનેી પાસ ેહીરાની સુદંર વીંટી હતી. તનેે ગામના લોકોન ેકહ્ુ,ં” હુ ં
આ વીંટી , જે છોકરીનો સૌથી સુદંર  હાથ હશે તેન ેઆપીશ.” આખા ગામની છોકરીઓ ઘરે જઈને 

પોતપોતાની રીત ેતેમના હાથ સુદંર કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી. કોઈએ 
સગુશંધત ફૂલ તેના હાથ ઉપર ઘસ્ર્ુ ંતો, વળી  કોઈએ મહેંદી લગાડી, તો કોઈ 
મલાઈની માખલશ કરી હાથને મલુાયમ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતી દેખાઈ. આ 
ગામમા ંએક ગરીબ કુટંુબ રહતે ુ ંહતુ.ં તમેની મોટી દીકરી હમંશેા તેના મા ં-
બાપ ન ેખતેરમા ંમદદ કરતી. માએ તેન ેઆજે ખેતરમા ંકામ કરવાની ના 
પાડી અન ેકહ્ુ ંકે બીજી બધી છોકરીઓની માફક તુ ંપણ હાથની માવજત કર! 

ડાહ્યી દીકરી કહ,ે” એવુ ંતો કેમ બન ેકે મારા મા ંબાપ આટલી મહનેત કરે અન ેહુ ંશરીર ના ઠઠ્ઠા 
કરંુ?” બીજા દદવસ ેપ્રવાસીએ બધી છોકરીઓના હાથ જોયા પણ ત ેપ્રભાશવત ન થયા. છેવટે 
તેણે  પછૂ્ુ,ં” બધી ગામ ની છોકરીઓ અહીંયા આવી ગઈ?” ત્યારે જવાબ મળ્યો કે એક છોકરી 
આવી ના શકી કારણકે ત ેખતેરમા ંકામ કરે છે. પ્રવાસી સામ ેચાલીને ખતેરમા ંગયો અને છોકરીન ે
કહ્ુ ંકે  “તારા હાથ બતાવીશ?” છોકરી તનેા કપાળનો પરસવેો લછૂીને માટીવાળા હાથ બતાવ્યા. 
પ્રવાસીએ કહ્ુ,ં “આ હાથ ઉપર કણી પડેલી છે, પણ આ જ સૌથી સુદંર હાથ છે! આ કહીને 
પ્રવાસીએ  વીંટી છોકરી ન ેઆપી. 

 
મહનેત થી ઘસાઈને સુાંદર બનો 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

એક સફેદ વાદળ હત.ુ ત ેસુદંર હત ુપણ તનેે પોતાના રૂપનુ ંઅખભમાન હત.ુ તનેે ખબર મળી કે 
ભગવાનના દરબારમા ંએક જગ્યા ખાલી  પડી  છે. ત ેજગ્યા  

લેવા માટે આતરુ થઇ ઝડપથી  આકાશમા ંઊંચ ેજવા લાગ્યો, 
ત્યારે રસ્તામા ંએક કાળો વાદળ પથૃ્વી તરફ નીચે જતા 

દેખાયો. તણે ેહસીન ેકીધુ,ં “શ ુકરો છો? તમ ેસ્વગય તરફ જવાન ે
બદલે કેમ નીચ ેજાવ છો?” પણ નાના કાળા વાદળનુ ંધ્યાન  તો જમીન 

ઉપરના તરસ્યા પ્રાખણયોં ઉપર હતુ ંતથેી તણેે ના સાભંળ્ર્ુ.ં “ચાલ એક હરીફ ઓછો” કહી ખશુ થતો 
સફેદ વાદળ સ્વગયના દરવાજા સધુી પહોંચ્યો પણ ચોકીદારે વાદળને રોકીન ેકહ્ુ ંકે, “તારે રાહ 

જોવી પડશ ેકારણકે હવે સ્વગય મા ંજગ્યા નથી.” સફેદ વાદળએ જોર્ુ ંતો પલેો નાનો કાળો વાદળ 
સ્વગયમા ંરમતો હતો! સફેદ વાદળ શવસ્સ્મત થઇન ેકહ્ુ,ં “અરે આ કાળો વાદળ કેવી રીત ેમારી 

આગળ અહીં પહોંચ્યો? ચોકીદાર સમજાવ્ર્ુ ંકે કાળ વાદળ એનુ ંબધુ ં
પાણી તરસ્યા પ્રાણીઓ ને આપવા જમીન ઉપર ગયલેો તથેી અમે તેન ે
સોશનક શવમાન મોકલી અહીં બોલાવ્યો. ભગવાન પાસ ે જવુ ંહોય  તો 

તેમના શનશમત્ત બનવુ ંપડે. સફેદ વાદળ સમજી ગયો અન ેખશુ થતો પથૃ્વી 
તરફ પાછો વાળ્યો અને નક્કી કર્ુું કે હુ ંપણ ભગવાનનુ ંકામ કરીને, તેમનો હાથો થઇ બધાન ે

મદદ કરીશ અન ેજયારે ભગવાન બોલાવશ ેત્યારે અહીં પાછો આવીશ. 
 

 ભગવાન નજીક જવુાં હોય તો શનશમત્ત બનવુાં પડે. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

િોણાચાયય ક્ષશત્રય રાજપદરવારના શશક્ષક હતા. એક દદવસ તમેણ ેબધા કૌરવો અન ેપાડંવો ન ે
ભેગા કયાય અને કહ્ુ ંકે “આ ઝાડ મા ંએક લાકડાની ચકલી છે. 
તમ ેબધા એક પછી એક આવીન ેતનેી આંખમા ંબાણ મારવાનો 
પ્રયત્ન કરો. કૌરવો પહલેા ગયા. દુયોધન શનશાન સાધવા ધનષુ્ય 
પકડીન ેતયૈાર થયો. િોણએ એન ેરોકાયો અને પછૂ્ુ ં, “તને શુ ં
દેખાય છે?” દુયોધન ેકહ્ુ,ં” મન ેવન દેખાય છે, જેમા ંઝાડ છે, 
અને તેના ઉપર ચકલી બેઠી છે!” િોણાચાય ેતેને ધનષુ્ય ઉપર 
બાણ સધંાન કરવાની ના પાડી અન ેકહ્ુ ંકે તુ ંહમણા ંરાહ જો. 

એક પછી એક બધા કૌરવો અને પાડંવો આવ્યા અન ેિોણાચાયયએ બધાન ેઆજ સવાલ પછૂયો કે 
“તમન ેશુ ંદેખાય છે?” અન ેબધાના જવાબ સાભંળીન ેએમન ેશનશાન સાધતા રોકાયા. છેવટે 
અજુ યનનો વારો આવ્યો. ગરુુ િોણે પાછો સવાલ પછૂયો કે તન ેશુ ંદેખાય છે? અજુ યન ેકહ્ુ,ં “મને 
ફતત ચકલી ની આંખ દેખાય છે. િોણાચાયય ખશુ થતા અજુ યનન ેશનશાન લેવાની આજ્ઞા આપી અન ે
કહ્ુ,ં “શાબાશ, બાણ છોડ!” અન ેઅજુ યનનુ ંતીર સરરર કરત ુસીધુ ંચકલીની આંખમા ંઅટક્ુ.ં 
િોણાચાયયએ સમજાવ્ર્ુ ંકે હમંેશા જે પણ કામ કરો તે પરૂા ધ્યાન થી કરો, તો ચોક્કસ તમ ેશવજયી 
થશો. 

 

 
ધ્યાન થી કામ કરો તો શવજયી થિો 

 

  



 

 

 
 

 એક ગામમા ંગરીબ બ્રાહ્મણ પોતાના કુટંુબ સાથ ેરહતેો હતો. તમેના કુટંુબમા ંબ્રાહ્મણ પત્ની, તનેો 
છોકરો અન ેપતુ્રવધ ુહતા. ઘણા ંદદવસ તઓેને ખાવા ન મળતુ,ં તો બધા ભખૂ્યા રહતેા. 
એક  નસીબદાર દદવસે, બ્રાહ્મણન ેખોબો ભરીને અનાજ મળ્ર્ુ ંતો આનદંથી ખશુ થતો ત ેઘરે 

આવ્યો અન ેતનેી પત્નીને અનાજ  રાધંવા  કહ્ુ ં કે,” આજે આપણ ે
બધા પટે ભરીન ેસાથ ેજમશુ.ં” ર્જ્યારે રસોઈ તૈયાર થઇ, તો કુટંુબ 
જમવા બેઠુ ંત્યારે જ કોઈએ દરવાજો ખટખટાવ્યો. બ્રાહ્મણ ેદરવાજો 
ખોલ્યો અન ેજોર્ુ ં કે  એક અજાણી વ્યસ્તત ઉભી હતી. બ્રાહ્મણ ેપોતાની 
થાળી અજાણ્યા માણસને આપી, જમવા બસેાડયો. ત ે માણસ ેઆખી 

થાળી સફાચટ કરી પણ હાજી તણેે હાથ ચાટતો જોઈ બ્રાહ્મણ પદરવારન ેલાગ્ર્ુ ંકે ત ેભખૂ્યો છે. 
એક પછી એક બ્રાહ્મણ પત્ની, બ્રાહ્મણ ના દીકરા અને વહુએ પોતાના ભાગનુ ંખાવાનુ ંઅશતશથને 
આપ્ર્ુ.ં આખરે અજાણ્યો માણસ તપૃ્ત થયો. આમ આજે પણ પદરવારન ેભખૂ્યા રહવે ુ ંપડ્ુ ંપણ 
કોઈના મોઢા ઉપર અફસોસ ન હતો કારણ કે અજાણ્યો માણસ સતંોષથી જમીન ેતપૃ્ત થઇ ન ે
ગયો હતો. ત ેરાત્ર ેબ્રાહ્મણના ઘરમા ંએક નોખળયો આવ્યો અન ેત ેઆમ-તમે આળોટતો હતો ત્યારે, 
તેના શરીરનો જે ભાગ જમીનન ેસ્પશ્યો ત ેભાગ સોનાનો થઇ ગયો. આ જોઈને ડાહ્યા માણસ ેકહ્ુ ં
કે, “બ્રાહ્મણ! તમ ેઅન ેતમારા પદરવારે આજે મોટંુ યજ્ઞ કર્ુું છે!  જયારે તમારી પાસ ેખબૂ હોય, 
ત્યારે આપવાનુ ંસહલેુ ંછે, પણ થોડુ ંજ હોય ત્યારે તમે બધુ ંજ આપ્ર્ુ ં, તજે સૌથી મોટો યજ્ઞ 
કહવેાય.” 

 

 
સાચા યજ્ઞ માટે બચલદાનની જરૂર હોય છે 

 


