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દ પુરાણમાં બધી જ એકાદશીઓની કથાઓમાં 
મહ�વ, મિહમા અને ફળનું વણર્ન કરવામાં 
આવ્યું છ�. માસના સુદ અને વદ પક્ષમાં 

એકાદશી િતિથ આવે છ�. એમાં સંકટ ચોથ, પૂનમ અને 
અિગયારસ �તના ઉપવાસની િતિથઓ છ�. અમુક �તની 
ઉજવણી કરવી પડ� છ� પણ એકાદશી �તમાં કોઇ ઉજવણીનો 
�� નથી. એકાદશીનો કોઇ પણ અિગયારસના િદવસે 
આરંભ કરી શકો છો અને કયારેક ઉપવાસ ન પણ કરી 

શકો છો પણ �તનું ફળ સાધકને મળ� જ છ�. ઉપવાસ 
કરવો એ તો ભારતીય પંચાંગ સંસ્ક�િતનો �ાણ છ� અને 
સદીઓથી ઉપવાસની �થા અિવરત ચાલુ છ�.

એક સભામાં ધમર્રાજ યુિધ�ષ્ઠરે ભગવાન �ીક�ષ્ણને 
પૂછયું હે દેવકીનંદન �ીક�ષ્ણ! મહા માસમાં સુદ પક્ષમાં 

આવનાર એકાદશીનું નામ ‘જયા એકાદશી’ છ� અને 
તે િવજય આપનારી છ� અને એવું પણ સાંભળ્યું છ� આ 

એકાદશી મનોકામના પૂણર્ કરનારી તથા મહા પાપોનો 
નાશ કરનારી છ� અને મોક્ષ આપનારી છ�. એનું �ત 
કરનાર સજ્જનને �ેતપણું આવતું નથી ક� ભૂત, બાધા, 
િપશાચો હેરાન કરી શકતા નથી અને સમાજમાં અનેક 
પ�રવારમાં અનેક બાધાઓ, પીડાઓ, સમસ્યા હેરાન 

કરતી હોય છ�. તેનો ઉપાય જ એકાદશીનો ઉપવાસ છ�. 
એક પૌરાિણક કથાનું �વણ કરીએ.

એક િદવસ દેવરાજ ઇન્�દેવ નંદનવનમાં અપ્સરાઓનું 
નયનરમ્ય �ત્યને િનહાળી રહ્યા હતા. ઘણા દેવદેવતા, 
ગંધવર્ તથા �કન્નરો અને અપ્સરાઓ હતી. ચં�સેનની 
ભાયાર્ માિલની અને એનો પૌ� માલ્યવાન બહુ જ રૂપાળો 
હતો તેના ઉપર સ્વગર્ની રૂપાળી અપ્સરા પુષ્પાવતી 
આસકત થઇ અને તેણે સુંદર અદાકારીથી માલ્યવાનને 
વશ કરી લીધા. ઇન્�દેવને ખુશ કરવા માટ� બંનેય 
ઉત્તમોત્તમ મુ�ાઓ કરીને �ેક્ષકોને લલચાવવા લાગ્યા અને 
એકબીજાના �ેમમાં ગળાડ�બ થઇ ગયા. �ેમના હેલે ચડયા 
અને ચગડોળ� ચઢતા �ેમના ચાળા કરવા લાગ્યા. તો આ 
અસભ્યતા જોઇને ઇન્�દેવ કોપાયમાન થઇ ગયા અને 
તેમણે શાપ આપ્યો. તમે બંનેએ નંદનંદન વતી પિવ�તાનો 
નાશ કય� છ� તેથી �ત્યુલોકમાં િપશાચ યોિનમાં અવતાર 
લઇ સ્�ીપુરુષ થઇને ઉત્કટ નીચ કામવાસના ત્યાં પૂણર્ 
કરો.

અને માલ્યવાન અને પુષ્પાવતી બંને િહમાલય પવર્ત 
પર િપશાચ યોિનમાં અવતયાર્. તેમને શબ્દ, રસ, ગંધ, 
સ્પશર્, રૂપ કશાનું ભાન ન હતું. સંપૂણર્ 
શરીરે દાહ થતો હતો. �ઘ ઊડી ગઇ 
હતી. બંનેય દુ:ખી મનથી પવર્તમાળા 
પર ફરતા હતા.

બંને જણાએ િવચાર કય� ક� આ 
શાપમાંથી મુ�કત માટ� કોઇ ઉપાય 
તો હશે જ ને? અને િચંતામાં િદવસ પસાર થવા લાગ્યા 
અને મહા સુદ અિગયારસનો િદવસ ઊગ્યો અને દૈવી 
�ેરણાથી બંને િપશાચીઓએ કોઇ પણ જીવની હત્યા ન 
કરી. ફળ, પાંદડાં પણ ન ખાધાં. દુ:ખના માયાર્ જીણર્ 
જૂના એવા પીપળાના �ક્ષ નીચે બંને ભૂખ્યાતરસ્યા બેસી 
રહ્યા. સાંજ પડી, રા�ીનો આરંભ થયો. સખત ઠ�ડી પડી 
તો એકબીજા પાસે બેસીને આખી રાતનો ઉજાગરો કય�. 

બંનેમાંથી એક પણ �ઘી ના શકયા અને બંનેથી અનાયસે 
જયા એકાદશીનું પિવ� જાગરણ �ત થઇ ગયું.

બીજા િદવસે �ાત:કાળ� બારસનો સૂયર્ ઊગ્યો. જયા 
એકાદશીના �તના �ભાતે તેમનું કઠોર િપશાચપણું ટળી 
ગયું અને બંને પોતાના અસલ સુસ્વરૂપમાં આવી ગયા. 
બંનેએ આંખો મીંચી અને ઇન્� દેવની તથા ભગવાનની 
સ્તુિત કરી. તો સ્વગર્માંથી એમને લેવા યક્ષ ગંધવ�, 

અપ્સરાઓ આવ્યા.
િવમાનમાં બેસીને સ્વગર્માં ઊતયાર્. દેવરાજ ઇન્�ને 

�ણામ કયાર્. ત્યારે ઇન્� દેવે પૂછયું ક� તમે શાપમાંથી મુકત 
ક�વી રીતે થયા? તો માલ્યવાને કહ્યું હે દેવ! અમે �ત્યુલોકમાં 

માઘ માસે સુદ પક્ષમાં આવનારી જયા 
એકાદશીનું �ત કયુ� પણ અનાયાસે 
એ �તની િવિધ અમારાથી થઇ ગઇ. 
અિહંસા, �ેમ, આખો િદવસ ઉપવાસ, 
મનનો ભાવ પિવ�. રા�ે જાગરણ થઇ 
ગયું અને નારાયણ ભગવાન �સન્ન 

થતા િપશાચપણું ચાલી ગયું. માલ્યવાન અને પુષ્પાવતીએ 
લગ્ન કયાર્ અને સંસારસુખ ભોગવ્યું.

આ જયાએકાદશી �ત કરનારને દાનનું, યજ્ઞનું, 
તીથર્સ્થાનનું ફળ �ાપ્ત થાય છ�. કથા કરનાર અને 
સાંભળનાર પણ યોગ્ય ફળનો અિધકારી બને છ�. �ીક�ષ્ણ 
યુિધ�ષ્ઠર પર �સન્ન થયા. �ી સ્ક�દ પુરાણની મહા સુદ 
એકાદશીની કથા સમાપ્ત થાય છ�.
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મ જોઈએ તો સફળતા અને િનષ્ફળતા 
માણસના હાથમાં છ�. ઘણા માણસો એમણે 
હાથ ધરેલાં કાય�માં અંત સુધી મંડયા રહેતા 

નથી. અમુક સમય સુધી મહેનત કરીને થાકી જઈ, 
િનરાશ થઈ અને િવ�ાસ ગુમાવી દઈને તે કામ છોડી દે 
છ� અને બીજાં કામ પર હાથ અજમાવે છ�. ત્યાં પણ એ જ 
હાલત થાય છ�. પ�રણામે િનષ્ફળતામાં ગરકાવ થઈ જાય 
છ�. બેકાર બની જાય છ� અને �ડ�ેશનમાં આવી જાય છ�. 
ક�ટ��બને આિથર્ક ભીંસમાં મૂકી દે છ�. ક�ટ��બ કલહ થયા કરે 
છ� અને ક�ટલાક �કસ્સામાં વાત આત્મહત્યા સુધી પહોંચી 
જાય છ�. આવું થાય છ� કારણ ક� માણસમાં �ઢ િન�ય, 
ધીરજ અને આત્મિવ�ાસનો અભાવ હોય છ�. નવું કાયર્ 
હાથ પર લેતાં પહેલાં પોતાની શ�ક્ત, આિથર્ક સધ્ધરતા, 
કૌટ��િબક સંજોગો, આત્મિવ�ાસ અને સફળતા �ાપ્ત 
થાય ત્યાં સુધી તેને વળગી રહેવાની ધીરજ અને �ઢ 
િવ�ાસ હોવા જરૂરી છ�. પલાયન�િત્ત એટલે ક� અધવચ્ચે 
કામ છોડી દેવું એ બરબાદીને આમં�ણ આપવા સમાન 
છ�. આિથર્ક ભીંસમાં આવી જવાથી આપઘાત કયાર્ના 
�કસ્સાઓ અખબારોમાં છાશવારે છપાતા હોય છ�. આ 
સંદભર્માં અ�ે �સ્તુત છ� એક �ેરણાદાયી �કસ્સો.

અમે�રકામાં સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા 
હતા તે દરિમયાન  એક માણસને સોનાની ખાણમાંથી 
સોનું મેળવવાની ઈચ્છા જાગી. પાવડો-કોદાળી લઈને 
તે સોનાની ખાણમાં પહોંચી ગયો અને ખોદકામ શરૂ 
કયુ�. થોડ�� ખોદકામ કરતાં ખોદેલા માલનો �થમ જથ્થો 
ઓગાળવા માટ� ભ�ીમાં મોકલી આપ્યો તેનાથી એ સ્પષ્ટ 
થયું ક� એ ખાણ કોલોરોડાની સૌથી વધુ સોનું ધરાવતી 
ખાણોમાંની એક હતી, જેથી વધુ સોનું મેળવવાની 
લાલચમાં વધુ ખોદકામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. થોડ�� વધુ 
ખોદતાં તેને ચળકતી ધાતુ દેખાઈ. તે અને તેનો ભ�ીજો 

ખુશખુશાલ થઈ ગયા. વધુ ખોદકામ ચાલુ રાખ્યું. 
મિહનાઓ સુધી ખોદકામ કયુ� પણ સોનું મળ્યું નહીં. 
કાકા-ભ�ીજાની ધીરજનો અંત આવ્યો. તેમના બધા જ 
�યત્નો વ્યથર્ ગયા. તેમની આિથર્ક મુશ્ક�લી પણ વધી 
રહી હતી. હારીને તેમણે ખોદકામ બંધ કયુ� અને મશીન 
થોડા ડોલરમાં વેચી દીધું. મશીન ખરીદનાર માણસે 
ખાણના એ�ન્જિનયરને બોલાવીને તેની સલાહ લીધી, 
એસ્ટીમેટ પણ કઢાવ્યું. એ�ન્જિનયરે કહ્યું ક� મા� 3 ફૂટના 
અંતરે સોનું મળ� તેમ છ�. માિલકોની અજ્ઞાનતાને કારણે 
તેમનો �ોજેક્ટ િનષ્ફળ ગયો હતો. તેણે એ�ન્જિનયરની 
સલાહ માની અને ખોદકામ શરૂ કયુ�.  સૌના આ�યર્ 
વચ્ચે ડબ� અને તેના કાકાએ જ્યાંથી બાંધકામ છો�ું હતું 
ત્યાંથી મા� 3 ફૂટના અંતરે સોનું મળી આવ્યું. મશીન 
ખરીદનાર ખાણનો માિલક બની ગયો અને લાખો ડોલર 
કમાઇ ગયો !

દેવામાં ડ�બી ગયેલ ડબ�એ વીમાના સેલ્સમેન 
તરીક�ની નોકરી સ્વીકારી. તેમનું સબળ�� પાસું એ હતું 
ક� લાખો ડોલર ગુમાવવા છતાં તેઓ નાસીપાસ થઈને 
�ડ�ેશનમાં આવી ગયા ન હતા. તેમને �તીિત થઈ 
ક� સફળતા આવતાં પહેલાં કસોટીરૂપે િનષ્ફળતા આવે 
છ�. ડબ�એ સફળતા �ાપ્ત કરવા ફરીથી કમર કસી. 
એણે યુિનવિસર્ટીમાંથી �ડ�ી મેળવી લીધી અને ખાણના 
અનુભવનો ઉપયોગ કરીને ધન કમાવાનો િન�ય કરી 
લીધો. દરિમયાન એક એવો �સંગ બન્યો જે તેમને માટ� 
�ેરણારૂપ બની ગયો.

એક વાર ડબ� તેના કાકાને તેમની જૂની ઘંટી પર ઘ� 
દળવામાં મદદ કરી રહ્યો હતો. ખેતરમાં મજૂરો કામ 
કરી રહ્યા હતા એટલે દરવાજો ખુલ્લો હતો. તેમાંથી 
એક નાની હબસી છોકરી બીલ્લી પગે અંદર આવીને 
બારણા પાસે ઊભી રહી ગઈ. કાકાએ ઘુરકીને પૂ�ું 

શું છ�? છોકરીએ ન�તાથી કહ્યું, ‘’મારી માએ 50 સેંટ 
મોકલવાનું કહ્યું છ�.’’ કાકા બોલ્યા, ‘’ના નહીં મળ�, 
ચાલ ભાગ અહીંથી.’’  ‘’હા સાહેબ,’’ છોકરી બોલી, 
પરંતુ ત્યાંથી ખસી નહીં. કાકા ગુસ્સે થઈ લાકડી લઈને 
ઊભા થયા. ડબ�ના �ાસ થંભી ગયા. લાગ્યું ક� કાકા આ 
છોકરીને મારી દેશે કારણ તે કાકાના ગુસ્સાને જાણતો 
હતો. કાકાએ ગુસ્સામાં કહ્યું, ‘’ મેં કહ્યું ને જા. હવે જાય 
છ� ક� મારું?’’ છોકરી બોલી, ‘’હા સાહેબ,’’ પણ ત્યાંથી 
હઠી નહીં. કાકા લાકડી લઈને 
 ઊભા થયા અને છોકરીની તરફ 
ધસ્યા. તે છોકરીની નજીક પહોંચ્યા 
ત્યારે ડરીને ભાગી જવાને બદલે 
છોકરી એક કદમ આગળ આવી. 
કાકાની આંખમાં આંખ પરોવીને તી�ણ અવાજમાં ચીસ 
પાડી ઊઠી, ‘’મારી માને 50 સેંટ જોઈએ છ�.’’ કાકા 
અટકી ગયા. એક િમિનટ એ છોકરીને જોતા રહ્યા. 
લાકડી જમીન પર મૂકી, ખીસ્સામાંથી અધ� ડોલર કાઢીને 
છોકરીને આપી દીધો. િવજય મેળવ્યાની ચેષ્ટા સાથે કાકા 
તરફ વેધક નજર નાખીને અધ� ડોલર લઈને તે ચાલી 
ગઈ. કાકા િવચારમાં ડ�બી ગયા. ડબ� પણ એક કાળી 
બાળાએ એક મોટા ગોરાને પરાિજત કયાર્નું �થમ વાર 
જોઈને િવચારમાં પડી ગયો. આ નાની હબસી છોકરીમાં 
આટલી િહંમત ક્યાંથી આવી? એવા ક�ટલાય ��ો તેના 
મનમાં ઊ�ા હતા. મનોમંથન બાદ ડબ�એ જે તારણ 
કા�ું તે આ �માણે છ�.

તે વીમાનું વેચાણ કરતો હતો એના સંદભ�માં તેણે 

કહ્યું ક� ‘’જ્યારે જ્યારે �ાહક મને ઝુકાવે એવી સંભાવના 
મેં જોઇ ત્યારે મેં પેલી છોકરીને અનાદર ભરેલી આંખો 
સાથે ત્યાં જ ઊભેલી જોઈ અને ત્યારે મેં મારી જાતને 
કહ્યું, મારે આ વીમો વેચવો જ પડશે. મેં દર વખતે મોટ�� 
વેચાણ લોકોએ મને ના કહી પછી જ કયુ� હતું.’’

ડબ�એ સોનાની ખાણનું ખોદકામ મા� 3 જ ફૂટના 
અંતરે બંધ કરી દીધેલ એને પોતાની ભૂલ તરીક� સ્વીકારી 
પરંતુ તેણે કહ્યું ક�, એ બહાને આવેલા એ છ�પા આશીવાર્દ 

હતો. એણે જ મને આગળ ને આગળ 
વધવાની શીખ આપી. મુશ્ક�લીભય� 
હોવા છતાં સફળ થવા માટ� આ પાઠ 
જરૂરી હતો. ડબ�ના આ બે અનુભવો 
વધારે વીમા વેચીને લાખો ડોલર 

કમાવામાં તેને કામ લાગ્યા.
આમ િનષ્ફળતા અને મ�મતા એ દુઃખદ અનુભવો 

મા� સમય િવત્યે વાગોળવાની બાબત જ નથી પણ તેને 
પોિઝ�ટવ ��ષ્ટએ િનહાળી તેમાંથી પદાથર્પાઠ શીખવાનું 
લેશન છ�. બાઈબલની એક કથા છ�. મોશે નામના 
એક પયગંબરે ઈ�રના આહવાન મુજબ 400 વષર્થી 
મીસરની ગુલામીમાં સબડતી �જાને મુક્ત કરાવવાનું 
બીડ�� ઝડપ્યું. હજારો લોકોને મીસરમાંથી કાઢી લાવી 
રણમાં રઝળતાં 40 માઈલની પારાવાર મુશ્ક�લીઓ સહન 
કરીને સ્વદેશ ઈઝરાયેલ પહોંચાડી હતી પણ રસ્તામાં 
ખોરાકપાણીની ઘેરી મુશ્ક�લીઓ, ખુદ પોતાના માણસોના 
બળવા જેવી નકારાત્મક �સ્થિતનો સામનો કરીને િવજયી 
થયા હતા તે કથા �ઢ િન�ય માટ� �ેરણાદાયક છ�.

સફળતાની જડીબુટ્ટીઆ

સ્ક�

ચં�સનેની ભાયાર્ માિલની 
અન ેએનો પૌ� માલ્યવાન 
બહ ુજ રૂપાળો હતો. તનેા 

ઉપર સ્વગર્ની રૂપાળી અપ્સરા 
પષુ્પાવતી આસકત થઇ 

અન ેતણેે સુદંર અદાકારીથી 
માલ્યવાનન ેવશ કરી લીધા

જયા એકાદશી �ત 
ભૂત, બાધા અને િપશાચપણું નષ્ટ કરનારી એકાદશી


