
પ્રતિબધ્ધતા ની નૈતિકતા પરત્વે

બાળરાજા જે સી. આઈ.
ગુજરાતી આવૃત્તિ



ઘણા સમય પહેલાં, એક 
બાળરાજા હતો. તેનું નામ 
હતું, જે સીટીઝન ફર્સ્ટ. 
જે હમેશા દુ:ખી રહેતો.

www.littlekingjci.com

અમને અમારી આ નાનકડી વાર્તા વધુમાં વધુ ભાષાઓ માં કહેવા માટે મદદ 
કરો. મહેરબાની કરીને આ કૃતિ ને તમારી બોલી અને પ્રાદેશિક ભાષા માં 
અનુવાદિત કરો.

ફ્રેડહેમ વાશ દ્વારા
સેનેટર #૬૨૭૫૮
યુરોપિયન સેનેટ પ્રમુખ ૨૦૧૮/૨૦૧૯
ભાષાંતર: ભુવન રાવલ
ચેલેન્જ સંપાદકીય મંડળ સદસ્ય, જે.સી.આઈ. ઇન્ડિયા ૨૦૧૮ 
ભાષા: Gujarati (ગુજરાતી)



તેને હરહમેશ સૌમાં અહંકારીતા જોવા 
મળતી. કોઈ પણ વ્યક્તિ તેના સાથી 
નાગરિકો તરફ સારસંભાળ ન રાખતા. 
ભૂખરા બાળરાજાઓ ફક્ત પોતાના 
સ્વાર્થ વિષે વિચારતા, જયારે મોટા 
ભૂખરા રાજાઓ તો વધુ ખરાબ હતા. 
છતાં, એકપણ રાજા પ્રસન્ન તો નહી 
જ હતા.

કેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ!

બાળરાજા જે.સી.આઈ. ને આ 
પરિસ્થિતિ બદલવી હતીતે પોતાના 
સાથી નાગરિકો માટે કાંઈક કરવા 
ઈચ્છતો હતો: બાળકો માટે કાંઈક વધુ, 
વ્યાપાર માટે કાંઈક વધુ, શિક્ષણ 
માટે કાંઈક વધુ, ગરીબો માટે 
કાંઈક વધુ, અને સ્થાનિક 
પડોશીઓ માટે કાંઈક વધુ. 

તેને મુક્ત મને 
હસવું પણ હતું. 
તેને જીવન માં 
આનંદ જોઈતો હતો. 
કાંઈક શીખવું 
પણ હતું 
અને આ અદભૂત 
દુનિયા ને શોધવી હતી!
 
પણ, પોતે એક બાળરાજા
કરી રીતે પોતાની જાતે એકલા આ 
બધું સંભાળી શકે?

તેણે વિચાર્યું, ખુબ વિચાર્યું... 
અને અચાનક તેને એક યુક્તિ 
મળી.



બાળરાજા એ વિચાર્યું , “શા 
માટે હું એવા બીજા રાજાઓ 

કે જે જિંદગીઓ બદલવા 
માંગતા 

હોય તેમની સાથે વાત ન 
કરું?”

“બીજા વ્યક્તિ પાસેથી 
શીખવું એ સફળતાની ચાવી 

છે.”
જે સી. આઈ. એ નિશ્ચય 

કર્યો.

આથી તે બીજા રાજાઓ ને 
મળવા માટે

 લાંબી મુસાફરી પર નીકળ્યો 

વાદળીવર્ણવાળી રાણી એ કહ્યું,

મહાન વ્યક્તિ એ નથી પૂછતો, કે તેના 
રાષ્ટ્રએ તેના માટે શું કર્યું?

પણ એ વિચારે છે કે તેણે તેના રાષ્ટ્ર માટે શું કર્યું? 
આ સાચું બંધુત્વ છે. આમ કરવાથી 

તને ખુશી મળશે.



આ ખુબ જ સારી સલાહ હતી. પોતાના પગલાઓ માં એક 
નવી વસંત સાથે બાળરાજા જે સી. આઈ. એ પોતાની 
મુસાફરી આગળ ધપાવી... જે વ્યક્તિ નાના પથ્થરો દુર કરતો, 

તે જ વ્યક્તિ આખા પર્વત ને પણ ખસેડતો.
જો આપણે એક કદમ થી શરૂઆત કરીએ, 

તો મોટા ધ્યેયો પણ સિદ્ધ થઇ શકે.  
આપણે U.N. ના ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકીએ. 

શાંતિ સ્થાપવી શક્ય છે.

હરિત રાજા જાણતો હતો,



લાલરાજા એ તેને સલાહ આપી,
બાળરાજા જે સી. આઈ. ને લાગ્યું,
“કેટલું અદ્દભુત?”
“ફક્ત શરૂઆત હકારાત્મક બદલાવ ની ચાવી છે.”
અને આથી તેણે મુસાફરી ચાલુ રાખી...

માછલી નહિ, પણ માછલી પકડવાના
 કાંટા નો વ્યાપાર કરાય.   

જો લોકો માછલી પકડતા શીખશે, 
તો સ્વનિર્ભર બનશે. સ્વનિર્ભરતા આપણી 

ફરજ છે. આ જ સ્વતંત્રતા છે. જે લોકો 
સ્વતંત્ર છે, તેઓ ન્યાય નું રક્ષણ 

કરે છે.



જાંબુડી રાણી એ તેને કહ્યું,

વ્યક્તિ નો સૌથી મોટો ખજાનો તેની 
ભૌતિક સમૃદ્ધિઓ નથી. તેમનો સૌથી મોટો ખજાનો,

 ચારિત્ર્ય અને વ્યક્તિત્વ છે.
જેટલું વધારે ચારિત્ર્ય ઘડતર કરીશ, 

એટલી સારી સમાજ ની સેવા કરી શકીશ.

“વાહ”, જે.સી.આઈ. એ વિચાર્યું, “આ સાચે કામની વાત 
છે”
પોતાના ચહેરા પર સ્મિત સાથે, બાળરાજા આગળ 
વધ્યો...



ભૂરો રાજા જાણતો હતો,

મહાન વ્યક્તિ સાથ આપીને 
પૂર્વગ્રહ કે અગ્રીમતા રાખ્યા વિના નેતૃત્વ 
કરે છે. નેતૃત્વ ત્યારે જ વિશ્વસનીય હોય 

જયારે સૌને એક સરખા નિયમ લાગુ પડતા હોય.
સંબંધો અને મિત્રતા નહિ ફક્ત કાયદાઓ થી 

જ ન્યાય થાય.

“જીવનભર મારા ચારિત્ર્ય નું ઘડતર કરવું, 
ખુબ સારી વાત છે. આનાથી આપણા સાથી નાગરિકો ને
 સહન કરવી પડતી પ્રતિકુળતાઓ પ્રત્યે સજાગ રહી 
શકાય.”
જે. સી. આઈ. એ વિચાર્યું અને આગળ વધ્યો...



નારંગી રાજા એ કહ્યું:

જે તરફ પણ જવું, પુરા ભાવ થી જવું.
યાદ રાખવું, બાકી આપણી તરફથી કાંઇ મળતું 
નથી, દરેક કાર્યનું મુલ્ય તો જ થાય જો તે 

સ્વૈચ્છિક રીતે  પુરા ભાવ થી કરવામાં 
આવ્યું હોય.

આમ કરવાથી વધારે સુખેથી સાથે રહી શકાય,
જયારે ફક્ત મિત્રો ને અગ્રીમતા ન અપાય. 
સૌ માટે સમાન નિયમો હોય. આ સારો વિચાર છે. 
આ વિચાર ની મન માં ગાંઠ બાંધી ને 
જે. સી. આઇ. એ પોતાની મુસાફરી ચાલુ રાખી...  



જે સી. આઇ. એ ખુહ જ ઝડપ થી રાજાઓ અને રાણીઓ એ
 આપેલ સૂચનો ને આચરણ કરવા શરુ કરી દીધા. 

તેણે તેના નાગરિકોને જાતે જ પ્રવાસન પર મોકલ્યા જેથી તેણે 
કરેલા અનુભવો તેઓ પણ કરી શકે.

 તેઓ દુનિયામાં સારા કર્યો પણ કરે અને સાથે જ મજા પણ લઇ 
શકે. 

તેમણે બીજા પ્રવાસીઓ માટે પોતાના ઘર માં આવકાર શરુ કર્યો. 
તેમણે નિયમો બનાવ્યા કે જે મહેમાનો ને પણ એકસમાન લાગુ 

પડતા.
 આ ખુબ જ આનંદદાયક હતું.

અચાનક બાળરાજા જે સી. 
આઈ. એ 
આગળ નજર લંબાવી અને 
તેને પોતાની આંખો પર 
ભરોસો ના થયો.
 દુર તેણે કિલ્લો જોયો.
શું એ ખરેખર ઘરે પાછો 
પહોચી ગયો હતો?

તેણે આનંદસભર ખુબ જ 
સરળતાથી આખી દુનિયા નો
 પ્રવાસ ખેડ્યો હતો 
અને ખુબ સુંદર શિખામણો 
મેળવી હતી. 



એક દિવસ, બધા જ રાજાઓ ફરી એક વાર મળ્યા, 
આખો દિવસ અને આખી રાત તેમણે જલસો કર્યો.

 એક બીજા પાસેથી ઘણું બધું જાણ્યું અને એક બીજા વિષે પણ 
ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. 

તેમણે પોતાને એક નામ પણ આપ્યું. 
બાળરાજા જે સી. આઈ. પર થી તેઓ પોતાને જેસીઝ તરીકે 

ઓળખવા લાગ્યા.

બીજા રાજાઓ ને લાગ્યું કે તેમને બાળરાજા જે સી.આઈ. પાસે થી 
ઘણું શીખવા મળ્યું છે.

તેઓ ખુબ જ ખુશ હતા કેમકે બાળરાજા જે સી. આઈ. એ
 ફક્ત પોતાની પાસે જ રાખવા જેવું કાઈ કર્યું ન હતું. 

તેણે બધા જ સુંદર વિચારો બીજા રાજાઓ ને વહેચ્યા હતા. 
દર રોજ તેઓ વિશ્વ ને થોડું વધારે સારું બનાવી રહ્યા હતા.



આ મેળાવડાઓ એટલા અદ્દભુત થતા કે 
તેઓ એક વર્ષ માં ઓછા માં ઓછી બે પરિષદ કરવા 

લાગ્યા.

તેઓ વિશ્વ સંમેલન, પ્રાદેશિક સંમેલન, રાષ્ટ્રીય 
સંમેલન માં મળતા 

અને સ્થાનીય રીતે પણ આવા વિનિમય મંચ પુરા પાડવાનું 
શરુ કરી શક્યા.

અંતે, તેમને દુષ્ટ મોટા અહંકારીઓ ઉપર વિજય મળ્યો. 
જેસીઝ વધારે ખુશ રહેવા લાગ્યા, વધારે નિષ્પક્ષ 

બન્યા. 
તેમણે પોતાના રાષ્ટ્રો ને વધુ વિવિધરંગી બનાવ્યા 

અને સાથે મળીને આનંદપ્રદ રહેતા થયા.



અમે માનીએ છીએ: 

• કે પ્રભુમાં ની શ્રદ્ધા માનવજીવન ને સાર્થક 
અને હેતુપ્રદાન બનાવે છે. 

• કે માનવીય ભાતુત્વ ની ભાવના રાષ્ટ્ર ના 
સાર્વભૌમત્વ થી પરે છે.  

• કે આર્થિક ન્યાય મુક્ત માનવો દ્વારા મુક્ત 
સાહસો વડે સારામાં સારી રીતે હાંસલ કરી શકાય છે. 

• કે સરકાર કાયદાઓ ની હોવી જોઈએ માણસોની 
નહિ. 

• કે પૃથ્વી નો વિપુલ ખજાનો માનવીય વ્યક્તિત્વ 
માં રહેલો છે અન ે

• માનવજાત ની સેવા એ જીવન નું સર્વોત્તમ 
કાર્ય છે

આમ એક નૈતિક 
પ્રતિબધ્ધતા આવી. 

દરેક રાજાએ પોતાના 
વિચારો આપ્યા અને 
સાથે મળી તેમણે તેમની 
આસ્થા બનાવી

www.jci.cc



જેસિઆઈ શું શક્તિઓ ધરાવે છે એ અમે બતાવવા 
માંગીએ છીએ.  અમે એ વૈવિધ્ય છીએ જે દુનિયા માં 

બીજે ક્યાય નથી.  અમારા માંના ના દરેક ફક્ત પોતાની 
રાષ્ટ્રીય ભાષા જ નહિ  પરંતુ માતૃભાષા, પિતૃભાષા, 
પ્રાદેશિકભાષા,  અને જાતિભાષા પણ બોલી જાણે છે.

ચાલો આપને આ સૌ ભાષાઓ સૌને બતાવીએ!

અમને અમારી આ નાનકડી વાર્તા વધુમાં વધુ ભાષાઓ 
માં કહેવા માટે મદદ કરો. મહેરબાની કરીને આ કૃતિ ને 
તમારી બોલી અને પ્રાદેશિક ભાષા માં અનુવાદિત કરો.

આપની અનુવાદિત નકલ આ સરનામાં પર પાછી 
મોકલો.
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