
નાનકડો વ્યાપારી 

 

        ઈશ્વરચદં્ર વળદ્યાસાગર બગંાલના એક મોટા વક્ષણાસ્ત્રી હતા. એક દદળસ તેઓ ાખીમા ં
બેસીને વનરીક્ષણ માટે પ્રળાસ કરી રહ્યા હતા. રસ્તામા ંાખીળાલાઓ ાખી ઉતારી આરામ કરી 
રહ્યા હતા. એળા સમયે એક નાનકડો છોકરો વળદ્યાસાગરની ાસે હોંચી ગયો એ ગરીબ છોકરાએ 
હાથ જોડીને એમને કહ્ય ંકે – “બાબયજી, મને એક ૈસો આો.” 

        વળદ્યાસાગરજી બાલકોને ખબૂ પ્યાર કરતા હતા. નાનકડા છોકરાને જોઈને એમણે પછૂ્ય ં–
“છોકરા ૈસાનય ંત ય ંશય ંકરી ?” “હય ંખબૂ ભખૂ્યો છ ંખાળા ખાઈ” છોકરાએ જળાબ આપ્યો.  

        “એક ૈસાની જગ્યાએ હય ંતને બે ૈસા આપય ંતો ?” વળદ્યાસાગરજીએ કહ્ય.ં “એક ૈસાનય ં
ખાળાનય ંઆજે ખાઈ અને બીજા એક ૈસાનય ંકાે” છોકરાએ જળાબ આપ્યો. 

        “રંત ય જો હય ંતને ચાર ૈસા આપય ંતો ?” વળદ્યાસાગરજીએ કહ્ય.ં ત્યારે છોકરાએ કહ્ય-ં
“બાબયજી, તમે મારી મજાક ા માટે કરો છો ? જો તમે મને સાચે જ ચાર ૈસા આો તો, હય ં
બજારમાથંી કેરી ખરીદીને ળેચી. એનાથી મારી ાસે આઠ ૈસા થે એમાથંી હય ંએક ૈસાનય ં
ખાળાનય ંખાઈ અને બાકીના ૈસાની કેરીઓ ખરીદીને ળેચી. આ રીતે મારા ખાળાની દરરોજની 
વ્યળસ્થા થઈ જે.” 



        છોકરાનો જળાબ સાભંલી વળદ્યાસાગરજી ખબૂ જ ખય થયા. એમણે એ છોકરાને એક રૂવયો 
આપ્યો અને કહ્ય ં– “જો ત ય ંજેવય ંકહ ેછે તેવય ંકરતો રહ્યો તો હય ંતને દય કાન ખોળા માટે ળધારે ણ 
આી.” 

        આમ કહીને વળદ્યાસાગરજી ાખીમા ંબેસીને જતા રહ્યા. થોડા સમય છી આ છોકરો 
વળદ્યાસાગરજીને મળ્યો અને એણે કહ્ય-ં “આે મને જેટા ૈસા આપ્યા હતા, મેં એ ૈસાના એટા 
જ રૂવયા કરી ીધા છે.” વળદ્યાસાગરજીને છોકરાની ળાત સાભંલીને ખબૂ આનદં થયો. એમણે આ 
છોકરાને થોડા રૂવયા આી બજારમા ંએક દય કાન ખોી આી.  

        આ છોકરાનો વ્યાાર ધીમે-ધીમે ળધળા ાગ્યો. અને તે એક મોટો વ્યાારી બની ગયો. 
એક દદળસ વળદ્યાસાગરજી ત્યાથંી સાર થઈ રહ્યા હતા. એ સમયે આ મોટા વ્યાારીએ 
વળદ્યાસાગરજીના ગ કડી ીધા. વળદ્યાસાગરજી તો આ ળાત ભૂી ગયા હતા. તેથી એમની 
સમજમા ંન આવ્યય ંકે ળાત શય ંછે ?  

        એ વ્યાારીએ કહ્ય-ં “બાબયજી, આે મને ઓલખ્યો નદહ ? હય ંએ જ છોકરો છ ંજેને આે એ 
દદળસે એક રૂવયો આપ્યો હતો. એના પ્રતાથી અને આના આવળાાદથી હય ંઆજે મોટો વ્યાારી 
બની ગયો છ.ં” 

        વ્યાારી વળદ્યાસાગરજીને ોતાની દય કાન ર ઈ ગયો. અને એમનય ંખબૂ  આદરપળૂાક 
સન્માન કયયું. અને રૂવયાથી ભરેી એક થેી એમના ચરણોમા ંખબૂ જ પે્રમથી મયકી અને કહ્ય-ં 
“બાબયજી, તમારી કૃાથી જ હય ંધનળાન બન્યો છ.ં આ મારી આ નાનકડી ભેટ સ્ળીકાર કરો.”   
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                                                                       (સસં્કાર પયષ્) 

 


