એક સરકસમાં વાંદરો-વાંદરી પરણી ગયાં. થોડા સમય પછી વાંદરીને સારા
િદવસો જવા લાયા. સરકસના ાણી ડોટરે વાંદરીને તપાસીને પ ૂછ$ુ,ં ‘કેવ ું બાળક જોઇએ-છોકરો કે છોકરી?’ સ ૂતાએ જવાબ આ,યો, ‘તેના પગ
સાઇકલ ચલાવવા .ટલા લાંબા હોય અને માથું તોપના નાળચામાં સમાઇ શકે તેવ ું હોય એમ કરજો. પછી છોકરો હોય કે છોકરી તેનો કોઇ ફેર પડતો
નથી.’-કથાબોધ : કમ6ચારી પુરુષ છે કે 9ી તે મહ:વનું નથી. . કામ તેને સ<પાયું છે તે બરાબર કરે છે કે નહ> તે વાત અગ:યની છે …
આજકાલ મેનેજમે?ટની બોલબાલા છે . .મ જૂના જમાનામાં ધમ6 પાસે બધા Aોના ઉકેલ હતા તેમ આ. મેનેજમે?ટ િવDાન પાસે જગતનાં તમામ
દુ :ખોનો રામબાણ ઇલાજ છે . .મ ધમ6 કહેતો કે ગરીબી માટે માણસનાં કમG જવાબદાર છે , તેમ મેનેજમે?ટ કહે છે કે ગરીબી એ મેને.િરયલ ોHલેમ
છે .
જૂના જમાનામાં કોઇ બાવો પોતાને ઇIરની કJા સુધી પહ<ચાડી દે તો તેમ એક વાર મેનેજમે?ટની કંઠી બાંLયા પછી કેટલાયે માણસો મેનેજમે?ટ ગુરુ
ંૂ
બની Nય છે , સઠને
ગાંગડે ગાંધી થઇ Nય છે . .મ જૂના જમાનામાં પંચતંO હતું તેમ આધુિનક જમાનામાં મેનેજમે?ટ પાસે ‘કેસ Rટડી’ છે . તો જોઇએ
પંચતંOના RવSપમાં કેટલાંક કેસલેTસ એટલે કે લઘુ કથાનકો.
- – - – - - - -- - - - - - - - - - - - - - =
બાદશાહ અકબરના દરબારમાં ઘોડાનો સોદાગર ઘોડા વેચવા આWયો. બે ઘોડી અXલ સરખી દે ખાય. સોદાગર કહે, ‘આમાં એક મા છે ને બીY દીકરી
છે . જો તમે કહી આપો કે મા કઇ અને દીકરી કઇ તો એક ઘોડી પર બીY Zીમા આપી દઉ.’ ભલભલા અIિન\ણાતો કહી ન શ]ા. છે વટે બાદશાહે
િબરબલને જવાબ શોધવા ક_ુ.ં
િબરબલે બંને ઘોડીને ખ ૂબ દોડાવી. પછી બંનેની પીઠ પર હાથ મ ૂકતાં એકને પસીનો થયો હતો, બીNને નહોતો થયો. બીરબલે ક_ુ,ં ‘પસીનો છે તે
મા છે , પસીનો નથી તે દીકરી છે .’ અકબર બાદશાહને એક ઘોડી મફત મળી.
(કથાબોધ : સોદાગરે ઘોડીના ભાવ બમણા કરી પછી એક પર એક Zી આપવાની વાત કરી. વેચાણની આ યોજનામાં bાહકને બમણો સંતોષ મળે છે ,
એક પોતે બુિeમાન હોવાનો ગવ6 થાય છે . બે, તેને એક ઘોડી મફત મળી તેમ લાગે છે .)
-–-–---------------------રાNની ભgસ િવયાણી ને પાડો જ?hયો. રાણીને પાડો જોવાનું મન થયું તેથી પહેલા માળે જનાનખાનામાં નરબiચાંને લાવવાનો હક
ુ મ કયG. દાસી
તાN જ?મેલા પાડાને માવજતથી પહેલે માળે લઇ ગઇ. પછી રાણીને બiચું ગમી જતાં તેને રોજ એક વાર ઉપર લાવવું તેવો હક
ુ મ કયG.
આ િનયિમત lમમાં બiચું અલમRત પાડો બની ગયુ,ં છતાં lમ ચાલુ રnો. એક વાર રાNના દરબારમાં એક પહેલવાન આWયો. તેણે પડકાર ફo]ો કે
ંૂ
તે સૌથી વધુ વજન ઊચકી શકે છે . તેની સામે રાNના બધા પહેલવાનો હારી ગયા. રાN મઝાયો
:યારે રાણી મદદે આવી. તેણે પાડાવાળી વાત કહી
પહેલવાનને પાડો ઊચકીને એક માળ ચડી જવાનો પડકાર ફoકવા સલાહ આપી.
બી. િદવસે દરબારમાં રાNએ પહેલવાનને પડકાર ફo]ો. પહેલવાને મહા મહેનતે પાડાને ઊચ]ો તો ખરો, પરં ત ુ દાદર ન ચડી શ]ો. :યાં દાસી
આવી, પાડાને ઊચકીને પહેલે માળે સડસડાટ ચડી ગઇ.
(કથાબોધ : રોજના મહાવરાથી સામા?ય કારીગરો . મુsકેલ કામ કરી શકે છે , તે િન\ણાતો કરી શકતા નથી. દરે ક ઉtોગ સંગઠને Wય ૂહા:મક કામના
મહાવરાવાળા કારીગરો તૈયાર કરવા જોઇએ. તેમના વડે હરીફને Yતી શકાય.)
-–-–--------------------------એક કુ ંભાર પાસે એક ગધેડો હતો, . માલવહનનું કામ કરતો. કુ ંભાર તેને ખ ૂબ મારતો અને પ ૂરું ખાવાનું ન આપતાં િબચારો માયકાંગલો બની ગયો
હતો. એક w\ટપુ\ટ ગધેડાએ તેને પ ૂછ$ુ,ં ‘તું આ શેઠને છોડી કેમ નથી દે તો?
માયકાંગલા ગધેડાએ જવાબ આ,યો, ‘શેઠ તેની એકની એક તોફાની દીકરીને કnા કરે છે કે તે બહુ તોફાન કરશે તો તેને મારી સાથે પરણાવી દે શ.ે હુ ં
એ િદવસની રાહમાં આ બધું સહન કરી લઉ xં. પછી તો શેઠની બધી િમલકત મારી જ છે ને!’
(કથાબોધ: કારીગરો કામ કરે તે માટે ેરણા (મોટીવેશન) અથવા પોષણ (ઇ?સેિ?ટવ) અપાય છે . ેરણા શાHદીક ો:સાહન છે , |યારે પોષણ એ
ભૌિતક વRતુ આપીને કરાય છે . ડાnા લોકો ઇ?સેિ?ટવથી કામ કરે છે , ગધેડાઓ ેરણાથી કામ કરે છે .)
-–-–---------------------------રિવવારને િદવસે િસંહ તેની બોડ બહાર સુRતાતો હતો. પસાર થતાં એક િશયાળે પ ૂછ$ુ,ં ‘સમય કહેશો? મારી ઘિડયાળ બગડી ગઇ છે .’ સમય કહેતાં
િસંહે ક_ુ,ં ‘હુ ં તમારી ઘિડયાળ િરપેર કરી દઇશ.’
શંકા દશા6વતાં િશયાળે ક_ુ,ં ‘આ યંOરચના અઘરી છે . વળી તમારો હાથ લાગતાં ઊલટી વધારે બગડી જશે.’

િસંહે ક_ુ,ં ‘લાવો તો ખરા, હુ ં િરપેિરંગની ગેરંટી આપું xં.’ ઘિડયાળ લઇને િસંહ બોડમાં અલોપ થઇ ગયો. થોડી વાર પછી િરપેર થઇને બરાબર
ચાલતી ઘિડયાળ સાથે પાછો ફયG. િશયાળ આદર સાથે નવાઇ પાhયો. િસંહ પાછો સુRતાવા લાયો.
થોડી વારમાં એક વરુ આWયુ.ં તેણે િસંહને પ ૂછ$ુ,ં ‘મારું ટીવી બગડી ગયું છે તેથી હુ ં તમારે :યાં વન ડે મેચ જોઇ શકુ ં?’ િસંહે ક_ુ,ં ‘લાવો તમારું ટીવી
િરપેર કરી આપુ.ં ’
વરુ એ ક_ુ,ં ‘િસંહને તે વળી ટીવી િરપેર કરતાં આવડતું હશે?’ િસંહે વળતાં ક_ુ,ં ‘ય:ન કરવામાં વાંધો શું છે ?’ વરુ ટીવી લઇ આWયો. ટીવી લઇને િસંહ
બોડમાં અલોપ થઇ ગયો. થોડી વારે િરપેર થયેલ ું ટીવી લઇને પાછો આWયો. વરુ નવાઇ પાhયું અને રાY થયુ.ં
હવે ગુફાની દરનું sય જુ ઓ. એક ખ ૂણામાં નાના અને બુિeશાળી સસલાઓ બેઠા હતા અને સાધન-સરં Nમની મદદથી Zીઝ, ટીવી, વોિશંગ મશીન
વગેરે િરપેર કરતા હતા. સામેના ખ ૂણામાં એક િસંહ પોતાના પંN ચાટતો બેઠો હતો.
(કથાબોધ : કોઇ બુ માણસને ગિત કરતો જોઇ તમને નવાઇ લાગે :યારે તેના અનુચરો તરફ જોવુ,ં તે બધા બુિeશાળી હશે. . મેનેજરના કારીગરો
કુ શળ હોય તે મેનેજરને લાયકાત િવના પણ બઢતી મળે છે . પાઠ નંબર બે, સસલાને મારીને ખાઇ જવા કરતાં તેમની પાસે કામ લેવાથી વધારે
ફાયદો થાય છે .)
-–-–------------------------એક સસલો તેની બોડ બહાર બેઠોબેઠો કh,ય ૂટર પર કામ કરતો હતો. :યાંથી પસાર થતા એક િશયાળે પ ૂછ$ુ,ં ‘શું કરો છો?’ સસલાએ જવાબ આ,યો,
‘ધંધામાં િશયાળને કઇ રીતે મારી પાડવો તે ગે ો.ટ િરપોટ6 બનાવું xં.’
િશયાળે ક_ુ,ં ‘સસલો તે કદી િશયાળને મારી શકે?’ ‘િવIાસ ન બેસતો હોય તો આવો મારા દરમાં’ સસલાએ આમંOણ આ,યુ.ં બંને દર ગયા. થોડી
વારમાં સસલો િશયાળના હાડકાંનો ટુ કડો ચાટતો બહાર આWયો.
થોડી વાર પછી :યાંથી વરુ પસાર થયો. સસલો કh,ય ૂટર પર કામ કરતો હતો. વરુ એ પ ૂછ$ુ,ં ‘શું કરો છો?’ સસલાએ જવાબ આ,યો, ‘ધંધામાં વરુ ને
કઇ રીતે ખતમ કરવો તે ગે ો.ટ િરપોટ6 બનાવું xં.’વરુ એ ક_ુ,ં ‘સસલો તે કદી વરુ ને મારી શકે?’ ‘િવIાસ ન બેસતો હોય તો આવો મારા દરમાં.’
સસલાએ આમંOણ આ,યુ.ં
બંને દર ગયા. થોડી વારમાં સસલો વરુ ના હાડકાંનો ટુ કડો ચાટતાં બહાર આWયો. છે લે એક ર>છ આWયુ.ં કh,ય ૂટર પર કામ કરતાં સસલાને પ ૂછ$ુ,ં
‘શું કરો છો?’ સસલાએ જવાબ આ,યો, ‘ધંધામાં ર>છને કઇ રીતે પતાવી દે વો તે ગે ો.ટ િરપોટ6 બનાવું xં.’
ર>છે ક_ુ,ં ‘સસલાની શી મNલ કે તે ર>છને પતાવી દઇ શકે ?’ ‘િવIાસ ન બેસતો હોય તો આવો મારા દરમાં.’ સસલાએ આમંOણ આ,યુ.ં બંને દર
ગયા. દર એક ડાલામથો િસંહ પંN ચાટતો બેઠો હતો.
(કથાબોધ : તમારી તાકાત કેટલી છે તે મહ:વનું નથી. ધંધામાં પાટ6 નર કોણ છે તે મહ:વનું છે .)
-–-–---------------------------ં
એક િનરીIરવાદી (ભગવાનમાં ન માનનાર) જગલમાં
થી પસાર થતાં ભ ૂલો પડયો. આમતેમ અટવાતો હતો :યાં પાંચ બiચાં સાથે એક ભ ૂખી ર>છણ
આવી ચડી. માણસને જોઇને ર>છણ ઘુઘવાટા કરવા લાગી. તે િવકરાળ હતી, તેના નહોર ચ,પુ .વા તીણ હતા. ડરનો માયG માણસ દોડવા લાયો.
ર>છણ પાછળ દોડી. ગભરાયેલા માણસથી બોલાઇ ગયુ,ં ‘હે ભગવાન, બચાવ.’ આકાશમાં ગડગડાટી થઇ. ઈIર બો યા, ‘તમે િનરીIરવાદીઓએ મને
ગાંડો કરી નાયો છે . આમ તો મને માનતા નથી ને પાછી મારી મદદ માગો છો?’
‘હુ ં ભ ૂલ કબ ૂલ કરું xં, પણ આ મરે હવે િવચાર બદલવો શ] નથી. પણ ર>છણ નાની વયની છે , ભગવાન, તેના િવચાર બદલીને તેને આિRતક
બનાવી દો તો હુ ં બચી Nઉ,’
િનરીIરવાદી બો યો. ઈIરે ક_ુ,ં ‘તથાRતુ.’ થોડે દૂ ર રહેલી ર>છણ નYક આવી, માણસનું ગં દબોચીને બોલી, ‘આજનું ભોજન આપવા બદલ
ઈIરનો આભાર.’
(કથાબોધ : ઈIરમાં માનવાથી ધંધામાં અિહંસક બનાતું નથી.)

