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ઈશ્વરચંદ્ર તળદ્યાસાગર બંગાલના એક મોટા તક્ષણાસ્ત્રી હિા. એક દિળસ િેઓ ાખીમાં બેસીને
તનરીક્ષણ માટે પ્રળાસ કરી રહ્યા હિા. રસ્િામાં ાખીળાલાઓ ાખી ઉિારી આરામ કરી રહ્યા
હિા. એળા સમયે એક નાનકડો છોકરો તળદ્યાસાગરની ાસે હોંચી ગયો. એ ગરીબ છોકરાએ હાથ
જોડીને એમને કહ્ું કે, – “બાબુજી, મને એક ૈસો આો.”
તળદ્યાસાગરજી બાલકોને ખ ૂબ પ્યાર કરિા હિા. નાનકડા છોકરાને જોઈને એમણે પ ૂછ્ું
ૈસાનું તુ ં શું કરી ?” “હુ ં ખ ૂબ ભ ૂખ્યો છં ખાળા ખાઈ” છોકરાએ જળાબ આપ્યો.

–“છોકરા

“એક ૈસાની જગ્યાએ હુ ં િને બે ૈસા આપુ ં િો

?” તળદ્યાસાગરજીએ કહ્ુ.ં “એક ૈસાનુ ં ખાળાનુ ં

આજે ખાઈ અને બીજા એક ૈસાનુ ં કાે” છોકરાએ જળાબ આપ્યો.
“રં ત ુ જો હુ ં િને ચાર ૈસા આપુ ં િો ?” તળદ્યાસાગરજીએ કહ્ુ.ં ત્યારે છોકરાએ કહ્ુ,ં - “બાબુજી, િમે
મારી મજાક ા માટે કરો છો

? જો િમે મને સાચે જ ચાર ૈસા આો િો

, હુ ં બજારમાંથી કેરી

ખરીિીને ળેચી. એનાથી મારી ાસે આઠ ૈસા થે એમાંથી હુ ં એક ૈસાનુ ં ખાળાનુ ં ખાઈ અને
બાકીના ૈસાની કેરીઓ ખરીિીને ળેચી. આ રીિે મારા ખાળાની િરરોજની વ્યળસ્થા થઈ જે.”
છોકરાનો જળાબ સાંભલી તળદ્યાસાગરજી ખ ૂબ જ ખુ થયા. એમણે એ છોકરાને એક રૂતયો આપ્યો
અને કહ્ું – “જો તું જેવુ ં કહે છે િેવ ુ ં કરિો રહ્યો િો હુ ં િને દુકાન ખોળા માટે ળધારે ણ
આી.”
આમ કહીને તળદ્યાસાગરજી ાખીમાં બેસીને જિા રહ્યા. થોડા સમય છી આ છોકરો
તળદ્યાસાગરજીને મળ્યો અને એણે કહ્ુ-ં “આે મને જેટા ૈસા આપ્યા હિા , મેં એ ૈસાના એટા
જ રૂતયા કરી ીધા છે . ” તળદ્યાસાગરજીને છોકરાની ળાિ સાંભલીને ખ ૂબ આનંિ થયો. એમણે આ
છોકરાને થોડા રૂતયા આી બજારમાં એક દુકાન ખોી આી.
આ છોકરાનો વ્યાાર ધીમે-ધીમે ળધળા ાગ્યો. અને િે એક મોટો વ્યાારી બની ગયો. એક
દિળસ તળદ્યાસાગરજી ત્યાંથી સાર થઈ રહ્યા હિા. એ સમયે આ મોટા વ્યાારીએ તળદ્યાસાગરજીના
ગ કડી ીધા. તળદ્યાસાગરજી િો આ ળાિ ભ ૂી ગયા હિા. િેથી એમની સમજમાં ન આવ્યુ ં કે
ળાિ શુ ં છે ?
એ વ્યાારીએ કહ્ુ-ં “બાબુજી, આે મને ઓલખ્યો નદહ ? હુ ં એ જ છોકરો છં જેને આે એ દિળસે
એક રૂતયો આપ્યો હિો. એના પ્રિાથી અને આના આતળાાિથી હુ ં આજે મોટો વ્યાારી બની
ગયો છં.”
વ્યાારી તળદ્યાસાગરજીને ોિાની દુકાન ર ઈ ગયો. અને એમનું ખ ૂબ આિરપ ૂળક
ા સન્માન કયુ.ું
અને રૂતયાથી ભરે ી એક થેી એમના ચરણોમાં ખ ૂબ જ પ્રેમથી મુકી અને કહ્ુ-ં “બાબુજી, િમારી
કૃાથી જ હુ ં ધનળાન બન્યો છં. આ મારી આ નાનકડી ભેટ સ્ળીકાર કરો.”


