
 

સોનાનાાં ઓજાર   

 

કાશી નગરીમાાં એક મોચી રહતેો હતો,તે બહુ પ્રમાણિત હતો.. સાંતોષી પિ એટલો જ . એક વાર 
એક સાધ ુઆવી મોચીને પછૂવા 
લાગ્ોોઃ . મોચી ભગત ! મારા પગના 
પગરખાન ુશુાં પડે ? 

મોચીએ કહયુાં મારી પાસે સીવેલાાંદ 
તૈ્ાર નથી, મહારાજ. સાધ ુકહ ેસીવી 
દોતો શુાં લો ?" 

મોચીએ કહયુાં દોઠ રૂપપ્ો.' સાધુાંને 
નવાઇ લાગી. બીજાઓએ બે રૂપપ્ા 
દેખાડ્ા હતા. પછી ઘટાડીને દોઢ 
રૂપપ્ા સધુી આવ્્ાન હતા. પિ 
આિે તો મળૂમાાં જ દોઢ રૂપપ્ો 
કહ્ો.સાધએુ પછૂયુાં :" દોઠ તો 
કહવેાનો પિ લેવાના કેટલા પૈસા ? 

મોચી સાધ ુસામે જોઇ હસવા 
લાગ્ોૂૂ. તેિે કહયુાં જે કહવેાના એ 
લેવાના મહારાજ. આપની ઇચ્છા હો્ તો બનાવ.ુ 
સાધએુ કહયુાં અચ્છાો બનાવો, ક્ારે આપશો ?' 

મોચી બોલ્્ો પરમ દદવસે આજ વખતે.' સાધ ુકહ,ે જરૂર હોં ! મારે પરમ દદવસે સાાંજે જવ ુછે, માટે 
ભલૂ ન થા્'. મોચી કહોેઃ' કહ ેજાઓ કે ન જાઓ ! પરમ દદવસે તમને આ વખતે જરૂર મળી જશે '. 
પિ સાધનેુ મોચીના વા્દામાાં જરા પિ પવસ્વાૂૂસ ન હતો. બીજા દદવસે વળી એિે મોચીને 

ત્ાાંિ.આંટો મા્ો. મોચીને પછૂ્ુાં: 'મોચી બ હગત, કેટલે આવ્યુાં આપણુાં કામ?' 

મોચીએ કહ્ુાં:'બેદિકર રહો મહારાજ, વા્દો નહીં ચકુૂાં' છતાા્ં  સાધનેુ શાાંપત ન વળી, ત્રીજા દદવસે 
સવારમાાં વળી સાધનેુ પવચાર આવ્્ો: સઇની સવાર અને મોચીની સાાંજ! લાવ ને જરા મોચીને ત્ાાં 
આંટો મારુાં. પિ આ વખતે તો મોચીએ સાધનુી દકિંમત કરી. તેિે કહ્ુાં:'મહારાજ, તમને માિસ 
પારખતાાં આવડતુાં નથી. આખી દુપન્ા જૂઠુાં બોલે છે એમ જ તમે માનો છો. નાહક શુાં કામ ધક્કા 
ખાઓ છો? સાાંજે આવજો, જાઓ.' સાાંજે સમ્ પ્રમાિે સાધ ુઆવ્્ો ત્ારે પગરખાાં ણબલકુલ તૈ્ાર 
હતાાં. આ જોઇને સાધ ુમોચી ઉપર બહુ ખશુ થ્ો. તે સમજી ગ્ો: મોચી સચે સાચો ભક્ત છે. તે 
કદી જૂઠુાં બોલતો નથી. 
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સાધએુ તેને બે રૂપપ્ા આપ્્ા. મોચી પાસે છૂટા પૈસા ન હતા. તે પૈસા લઇને ઊભો થ્ો. તેિે 
સાધનેુ કહ્ુાં:'જરાક ઊભા રહો મહારાજ, હુાં સામેની દુકાનેથી પરચરૂિ લઇ આવુાં.' સાધએુ કહ્ુાં:' રહવેા 
દો ભગત, એટલા પૈસાની આપિા તરિથી તમાકુ પીજો.' મોચીએ કહ્ુાં: 'હુાં તમકુ પીતો નથી, 
મહારાજ.' 'તો આપિા તરિથી ખાસડાાં સીવવા દોરી લાવજો.' 'ના મહારાજ, હરામનો પૈસો મને ન 

ખપે.' તે સામેની દુકાને પરચરૂિ લેવા ગ્ો. સાધ ુતો મોચીની આ ભાવના જોઇને એના ઉપર ખબૂ 
જ ખશુ થ્ો. તેિે હળવેક રહીને ઝોળીમાાંથી પારસમણિ કાઢયો. કોઇ જુએ નદહ એ રીતે મોચીનાાં 
ઓજારોને પારસમણિ ઘસી દીધો. બધા ઓજાર સોનાનાાં થઇ ગ્ાાં. પછી મોચી સામે પગ ઉપાડયો. 
તેની પાસે બાકીના પૈસા લઇને બરોબાર ચાલતો થ્ો. દુકાન ઉપર આવી મોચીએ જોયુાં તો ઓજાર 
બધાાં સોનાનાાં, તે સમજી ગ્ો કે આ કામ પેલા સાધનુ ુછે. મોચીનો જીવ બળી ઊઠ્ો. તે પનસાસો 
નાખી બબડ્ો "અરે ભગવાન! હવે હુ ાં આ સોનાનાાં ઓજારોથી કેવી રીતે કામ કરીશ, તેિે ઓજારો 
લઇને ઘરના ખિૂામાાં નાાંખ્્ામ. પછી ઊંચે મકેૂલા ધસા્ેલા ઓજાર ઉતારી વળી પાછો કામે વ્ો. 
હવે તેિે કાન પકટ્ો કોઇ દદવસ આ બેઠાખાઉ લોકોનો ભરોસો કરવો નહી. 
બીચારાએ બાર મદહના મજૂરી કરી ત્ાહરે માાંડ માાંડ જવા ઓજાર વસાવી શક્ો. 
એક વાર તે ભજન ગિગિતો નીચે નજરે સીવતો હતો. ત્ાાંઇ એના કાને કોઇકનો અવાજ પડ્ોોઃ 
'કેમ છો મોચી ભગત ?' 

મોચીએ જોયુાં તો પેલોજ સાધ ુહતો. તેિે સાધનેુ કહયુાં: 'ઓજાર બગાડી ગ્ા હતા એજ ને તમે, હા 
મહારાજ.' સાધનેુ નવાઇ લાગી એને તો હત ુાં કે પોતાને ઓળખતાાં જ મોચી ભગત પગે પડશે. 
માનપાન કરશે ને ઘિો ઘિો આભાર માનશે. પિ એના બદલે આ માિસ તો પોતાને ઠપકો 
આપતો હતો. સાધનેુ વહમે પડ્ોોઃ આ બીચારો સોનાને પપત્તશળ ધારી બેઠો છે. તેિે કહયુાં: 'મોચી 
ભગત, ઓજાર બગડ્ાાં નથી, સોનાનાાં બનાવ્્ાાં છે. ક્ાાં છે એ ? નાખી તો નથી દીધાને ?' 

'મને ખબર છે મહારાજ , સોનાનાાં છે. પિ એ સોનુાં મેં મારા બાવડાાંના બળથી મેં ઓછાં મેળવ્યુાં છે. ? 

આવુાં મિતનુાં સોનુાં શુાં કરવુાં છે.? એ પડ્ાાં ખિૂામાાં તમારે જોઇએ તો લઇ જાઓ! સાધએુ મોચીને 
પશખામિ આપતાાં કહયુાં: 'મોચી ભગત, તમને કશી ગમ નથી. સોનુાં વેચીને પૈસા બનાવો ને મજા 
કરો. આ કાચી દુકાનને પાકી કરો. કામ કરનાર માિસો રાખો, બેઠાાં બેઠાાં ખાઓ અને લહરે ઉડાવો.' 
મોચીએ પછૂયુાં:' ભગવાને આ હાથ પગ આપ્્ાો છે એને શુાં કરુાં, મહારાજ ? 

સાધ ુતો મોચી ભગત સામે તાકી જ રહ્ો. મોચીએ કહયુાં: 'સાધ ુમહારાજ ભગવાને હાથ-પગ કાંઇ 

બેઠાાં બઠાાં ખાવા માટે નથી આપ્્ાર. કામ કરવા આપ્્ા છે. આવી પશખામિ બીજાકોઇને આપતા 
નહી, નદહ તો મારાાં તો તમે ઓજાર બગાડ્ા પિ બીજાના તો અવતાર બગાડી આપશો. માિસ 
કઇ ઢોર નથી કે બેઠાાં બેઠાાં ખા્ ને બીજાની કમાઇ ઉપર જીવે.' આ સાાંભળી સાધ ુખબૂ શરમાઇ 
ગ્ો. નીચા મોંએ બોલ્્ોોઃર 'મોચી ભગત! સાચી વાત છે, ભગવાને કામ કરવા જ હાથ-પગ 
આપ્્ાૂૂ છે. હવેથી હુ ાં પિ હાથે કમાઇને ખાઇશ ને તમારા જેવો જીવનનો સાચો આનાંદ મેળવીશ. 
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