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SAVE TIMESAVE TIMESAVE TIMESAVE TIME    

    

Time is Biggest Treasure on the Earth 
 
         સમયનો �ે�ઠ ઉપયોગ �ય !તના િવકાસમા ં અને સફળતામા ં મોટો ભાગ ભજવે છે. 

+ુિનયામા ંદર.ક લોકોને એકસરખા સમયની 1ુદરત 2ારા નવા3શ કરવામા ંઆવી છે.  સામા�ય ર6તે 

માણસ 7તની એવી 8િૃત સવ:; જોવા મળે છે ક. 3 ચીજ<ુ ંબ>ુજ ?Aૂય આBCુ ંહોય તે<ુ ંતે બ>ુજ 

જતન કર. છે. તેની કદર કર. છે. પરંD ુસમય 3વી અ?Aૂય ચીજ માણસ ને િવના?Aુયે મળ6 ગઈ 

હોવાથી તેની દરકાર કરવાની તે અવગણના કર. છે. 
 

        આમ જોવા 7ઓ તો +ુિનયામા ં3 કઈ કામ કર8ુ ંહોય તેના માટ. જો કોઈ અિનવાય: હોય 

તો તે સમય છે. સવાર. 7ગીએ Gયાર થી આપણી તહ.નાતમા ંચોવીસ કલાક હાજર થઇ 7ય છે. 

અને આ દIDરુ કોઈ આજ કાલ નો નથી પરાJવૂ: થી ચાAયો આવે છે. હવે આ સમય ની 3 

નવા3શ થઈ તેનો ઉપયોગ કઈ ર6તે થાય છે તેના પર �ય !ત ની KજLદગીની Mદશાનો , સફળતાનો, 

િન�ફળતાનો, અને +ુિનયા પર તેની ઓળખ છોડ6 જવા નો આધાર રહ.લો છે. 
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સમય        : અર.! તમે બધા Qા ંદોડ6 રRા છો? જરા મારા તરફ Tુઓ તો ખરા, જરા તો મારાતરફ નજર              

માડંો.જો >ુ ંએકવખત તમારા હાથમાથંી  છટક6 જઈશ તો Qાર.ય તમારા હાથમા ં પકડાઈશ નહV.  મને 

પકડવા તો તમે આખી KજLદગી દોડો છો, અને Wયાર. >ુ ંસામે ચાલીને તમને મળવા આ�યો X ંGયાર. તમે મને 

નજરYદાજ કર6 રRા છો. 

         અર.! હા, >ુ ંતો Zલૂી જ ગયો ક. ઈ[ર. મને અહV “PRICE TAG” વગર મોકAયો છે ને એટલે તમને 

માર6 કોઈ જ MકLમત નથી. તમે માણસો કાયમ માર6 સાથે ઝઘડો કરો છો, મને ફMરયાદ કરો છો ક. માર. માટ. 

D ુ ંQાર. ^ધુર6શ? મારો એક જ જવાબ છે ક. D ુ ંQા મને બગાડ. છે તે શોધી કાઢ એટલે >ુ ંઆપોઆપ ^ધુર6 

જઈશ. મ̀ તો માર6 બધી શ !ત તને આપી દ6ધી છે, હવે તારા હાથમા ંછે ક. D ુ ંતેને ક.વી ર6તે વાપર. છે. 

ઓળaયો મને? ના ઓળaયો. તો ચાલો >ુ ંતમને મારો પMરચય આJુ.ં 

(વેદાતં દોડતો- દોડતો Iટ.શન પર આવે છે.) 

bદ6પભાઈ  : વેદાતં આવ, જAદ6 આવ. લે મારો હાથ પકડ6 લે. 

વેદાતં          :  Thank you uncle. 

 

bદ6પભાઈ : અર. બેટા, ક.મ આ3 આટd ુબe ુમોfુ ંથઈ ગC?ુ અઠવાMડયાના ંચાર Mદવસ તો D ુ ંદોડતો જ    

આવીને g.ન પકડ. છે. સવાર. જરા વહ.લો ઉઠ6ને સમયસર Iટ.શન આવી જતો હોય તો? ન કર. નારાયણ ને 

Qાર.ક કંઈક થઈ ગC ુતો ? 

 

વેદાતં         :  અર.! Yકલ એમ કંઈ ગભરાઈ ગભરાઈને KજLદગી થોડ6 જ hવી શકાય છે! 3 થવા<ુ ંછે તે તો                   

થઈને જ રહ.શે, તમે ક. >ુ ંએને કંઈ થોડા જ રોક6 શકવાના છ6એ. 

 

bદ6પભાઈ : સાચી વાત છે બેટા. સમય<ુ ંચi તો ચાલD ુજ રહ. છે. સમયને jબવા માટ. દોડાદોડ6 કરતો 

માનવી છેવટ. હાફં6ને ?GૃC ુપામે છે, પMરણામે hવતરનો સમય માણવા<ુ ંkકુ6 7ય છે. 

 

વેદાતં         : અર., Yકલ, તમે તો િસMરયસ થઈ ગયા. 

 

bદ6પભાઈ : lુ ંકm ંMદકરા? સમય<ુ ં ?Aૂય ના સમh શકનાર મારા Mદકરાને >ુ ંઆ સમયના ંચiમાથંી   
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બચાવી ન શQો. આથી, તારા 3વા Tુવાિનયાઓને રોજ રોજ મોતના ં?ખુમા ંજતા જોn X ંGયાર. oબૂ જ 

+ુ:ખ થાય છે. 

વેદાતં           : માફ કરો Yકલ, પણ મારો ઈરાદો તમને +ુ:ખી કરવાનો ન હતો.પણ lુ ંકm? આખો Mદવસ તો 

કામના ંઢસરડામા ંએવો Jરૂો થઈ 7ય છે ક. ફ!ત રા;ે જ થોડો સમય િમ;ો સાથે મ7ક મIતી કરવાનો 

મળે છે. એટલ ેઅઠવાMડયામા ંબે ;ણ Mદવસ બધા ંિમ;ો ભેગા થઈ કોઈ Mદવસ ફ6Aમો જોઈએ, ગBપા 

માર6એ ક. પછ6 પાટp કર6એ છ6એ. એટલે રા;ે ^તૂા મોfુ ંથઈ 7ય છે અને દોડ6ને  g.ન પકડવી પડ. છે. 

 

bદ6પભાઈ  :  અર.! તમારા 3વા Tુવિનયાઓની આ જ તો ?qુક.લી છે ક., મોજ મ7 પાછળ અડધી KજLદગી 

બગાડ6  નાખ ેછે અને પછ6ની અડધી KજLદગી રડવામા.ં 

                             “ ��� �	�	 ��� ��� 
����� �  
!� ��, 

                                                ��� #�� ш����	 $��� к
��� %��� ��.”   

 

વેદાતં         : પરંD ુઆજ તો nમર છે KજLદગીને માણવાની. જો આ nમર. અમે બધા ંમોજ શોખ નહV કર6lુ ં

તો lુ ંતમાર6 3મ ઘડપણમા ંકર6lુ?ં 
 

bદ6પભાઈ  :  આ જ તો તમાર6 Zલૂ છે. KજLદગીને માણવાની કોઈ જ nમર હોતી નથી, પરંD ુએ માટ. 

KજLદગીને માણવાલાયક તો બનાવવી પડ. ને? ફ6Aમો જોવી, ગBપા મારવા, પાટpઓ કરવા 3વી તrન 

િનsુપયોગી b8િૃtઓ પાછળ તમે તમારા અ?Aૂય સમયનો ભોગ આપી રRા છો અને  સમય નથી  ની ટ.પ 

વગાડતા પોતાના ંઅગGયના ંકામોની અવહ.લના કરો છો. હમણા ંતો તમે તમાર6 nમરના ં^વુણ:કાળમાથંી 

પસાર થઈ રRા છો એટલે તમને સમયની MકLમત ન સમ7ય પરંD,ુ Wયાર. અમાર6 nમર. પહuચશો Gયાર. 

તમને સમયનો સ+ુપયોગ ન કયા:નો પIતાવો થશે અને Gયાર. સમયને વેડફવાના પIતાવા સાથે ગા8ુ ં

પડશે,  

                                “ ш(ш� х�* 
����� ���+,-�, 

                                                � ��%� к�� ���$� .-��+,-�, 

                                  $�� /!�� 0 1�2- 3+,- 
�... 

                                                4� 4� 45��
� #6�  � 7�.” 
 

વેદાતં          : ખર.ખર, Yકલ તમાર6 વાત તો સાચી છે પણ અમે કઈ રોજ આ ર6તે પાટp તો નથી કરતા, 

આ તો ફ!ત Qાર.ક ચેઈ�જ  માટ.. છતાપણ વધારાના કામ માટ. તો સમય બચતો જ નથી. 
 

bદ6પભાઈ : સાચી વાત. 

                               “�(���	 ��!��� #�� ��!8� к�, 

                                              ��к���� ��� ��	, 

                                ��
к� 9$������	 :-� к�
 к
�# , 

                                               ;��� ������ �����	 к�
 ��	.”  
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Mદકરા, સમય કંઈ પૈસા થોડા જ છે, ક. D ુ ંએને બચાવશે , બ`કમા ં?કૂ6 સાચવશે ક.  આ3 બચાવેલો સમય 

આવતીકાલે  વાપરશે. હાથમાથંી નીકળેલો સમય ખોwળયામાથંી નીકળેલા bાણ 3વો છે. એકવાર હાથમાથંી 

સરક6 ગયો તો પાછો Qાર.ય મળશે નMહ. 

 કબીર. સાk ુજ કxુ ંછે, 

                                “ к�* к
� �� 34 к
 34 к
� �� 9<, 

                                              �*�= �*� $����� <>-
� к
��� к<” 

કહ.વાય  છે ને ક., લyમી ચાAંલો કરવા આવે Gયાર. કપાળ ધોવા ન જ8ુ.ં Ð મળેલો સમય તો ઝડપી જ લેવો. 
 

વેદાતં          :  પણ Yકલ ?qુક.લી એ જ છે ને ક. આખા Mદવસમા ંવધારાનો સમય કાઢવો Qાથી? 
 

bદ6પભાઈ :  વેદાતં, D ુ ંમારા એક  b{નો જવાબ આપ. ગાય આપણને +ૂધ આપે છે?  

 

વેદાતં         :  Yકલ, તમે પણ lુ ં, ક.વા સવાલ Jછૂો છો? ગાય તો +ૂધ આપે જ ને. 
 

bદ6પભાઈ : અહV જ તો તમે માર ખાઈ 7વ છો ને! જરા શાિંતથી િવચારશો તો ખબર પડશે ક., ગાય +ૂધ 

આપતી નથી પણ આપણે તેને દોહવી પડ. છે Gયાર. આપણને +ૂધ મળે છે. એ જ ર6તે સમય પણ આપણને 

મળતો નથી પણ આપણી Mદનચયા:માથંી કાઢવો પડ. છે. 
 

વેદાતં         : પણ એ કઈ ર6તે કાઢ6 શકાય? 

 

bદ6પભાઈ : એ માટ. તાર. તાર6 LIFE  ની  PRIORITY  ન|6 કરવી પડ. ક., તાર6 KજLદગીમા ંમહGવ<ુ ંlુ ંછે? 

તારા સપના lુ ંછે? જો તાsંુ }યેય Iપ�ટ હોય તો D ુ ંજmરથી રોજ થોડો સમય બચાવી શક.. 
 

વેદાતં           : પણ એ ક.વી ર6તે? િવIતારથી સમ7વશો? 
 

bદ6પભાઈ : જો, D ુ ંહમણા ં3 કંઈ નોકર6, ધધંો ક. bોફ.શનમા ંછે તે તો તાર. કર8ુ ંજ પડશે. 3મા ંD ુ

સમયનો ઉપયોગ કર. છે.બીTુ, D ુફ6Aમો, પાટp ક. ગBપા મારવામા સમયનો બગાડ કર6 રRો  છે તે સમય 

બચાવીને D ુ ંસમય<ુ ંઈ�વેIટમ̀ટ કર6 શક. છે. 
 

વેદાતં           : એ કઈ ર6તે? 

 

bદ6પભાઈ  : એ સમયમા ંD ુ ંસારા JIુતકો<ુ ંવાચન કર6 શક. છે, તને મનગમતી કોઈ b8િૃt કર6 શક. છે, 

તારા ફ.િમલીને !વોwલટ6 સમય આપી શક. છે. 3 તને ભિવ�યમા ંQાર.ક ને Qાર.ક ઉપયોગી થઈ શક. છે 

 

વેદાતં         : ખર.ખર, તમાર6 વાત તો એકદમ સાચી છે. 
 

bદ6પભાઈ : બીTુ,ં જો D ુ ંMદવસમા ંફ!ત ૧૫ િમિનટ બચાવી શક. તો એક વષ:મા ંબે અઠવાMડયા બરાબર 

થાય અને આ વધારાના ંબ ેઅઠવાMડયામા ંD ુ ંઘ�ુબંeુ ંકર6 શક.. 
 



 

ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 5 

વેદાતં      : અર.,વાહ! મ̀ તો આ8ુ ંQાર.ય િવચાCુ: જ ન હD.ુ THANK YOU UNCLE. હવે >ુ ંઆવતીકાલથી જ 

રોજ ૧૫ િમિનટ બચાવવાનો bયGન કર6શ. 
 

bદ6પભાઈ : બેટા, આવતીકાલથી નહV આજથી જ. કારણક.,  

                                 “34 к
:-� к�* к
:-�, *�<��� �$? �$�!�, 

                                                     �@�
 к
�� �A�� �@��� 3�� 3!�.” 
 

વેદાતં     : હા, હા Yકલ તમાર6 વાત એકદમ સાચી છે. હવે મને સમય<ુ ં?Aૂય પણ સમ7ઈ ગC ુઅને 

સમય   ક.વી ર6તે બચાવવો તે પણ સમ7ઈ ગC ુછે. 

          જો આપણે સમયનો યો�ય ઉપયોગ કર6lુ ંતો સમય આપણો દોIત બનશે પરંD ુસમયને વેડફતા ં

આપણે સમયના ંદાસ બન8ુ ંપડશે.  

      હવે, >ુ ંમારા સમય<ુ ંયો�ય આયોજન કર6ને મારા }યેય ^ધુી પહuચીને જ રહ6શ. 

                                 “ ����� к��!� <��%	, �$��� B к
� ��  

                                                 ��� ���� ��!��� ����� ��	 ������ ��!� ��.” 

 

સમય      : િમ;ો, હવે ઓળaયો મને? હા, >ુ ં ÔસમયÕ  X.ં એ જ સમય ક. 3 તમાર6 પાસે હોય છે Gયાર. 

તમને તેની કદર નથી હોતી પરંD ુએ ચાAયો 7ય છે Gયાર. જ તમને એની કદર થાય છે.પરંD ુહવે તમને 

માર6 MકLમત સમ7ઈ ગઈ હશે તો મારો બગાડ કરવા<ુ ંબધં કરો. ઊઠો, 7ગો અને માર6 સાથે દોડવા તૈયાર 

થઈ 7વ. 

 

[ સમાBત ] 

 

 

 

 


