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The Employer and The Help 

Mumbai 
 

A native of Morbi, named Lallu, had been working as Shrimad Rajchandra’s 

domestic helper for many years. When Lallu was diagnosed with a malignant 

tumor, Shrimad decided to take complete 

care of him and nursed him till his very 

final moments. He would place Lallu’s head 

on his lap and stroke his hair gently.  

 

Shrimad says, “When someone hires a 

domestic worker, their intention is to make 

him work more than what he is being paid 

for. Due to difficult financial circumstances 

and other limitations, the worker is unable to start his own business or pursue 

another profession. Although, he is capable of doing so, he does not have the 

capital to start with.  

 

An employer, whose intention is to trick the helper into working more for lesser 

pay, is considered even more lowly and miserable than the helper himself. 

Therefore, a person who wishes their domestic help well, offers support when 

needed, shares the workload when the worker is overburdened and is 

compassionate, is the most ideal employer.” 

 

 



�ીમ�્ રાજચ�ં - �ેરક �સગંો 
પા�ુ ં ૧૭૫ 

 

 શઠે અને નોકર 
�ુબંઈ 

 
મોરબીનો વતની, લ�� ુનામનો નોકર, ઘણા ંવષ�થી �ીમ��ને �યા ંકામ 
કર� ર�ો હતો. �ુબંઈમા ંહતો �યાર� તનેે ક��સરની ગાઠં નીકળ� હતી. �ીમ�� 
તે લ�� ુનોકરની �તે સારવાર કરતા. પોતાના ખોળામા ંત�ેુ ંમા�ુ ં�કૂ� �ત 

�ધુી તેની સભંાળ તેમણે લીધી હતી. 
  
�ીમ�્ કહ�તા : "�યાર� કોઈ શઠે એક ગર�બ 
�ય��તન ેનોકર તર�ક� રાખ ેછે, �યાર� તે શઠે 
નોકરના પગાર કરતા ંવધાર� કામ લવેાની 
��ુ�થી એની સાથ ે�યવહાર કર� છે. નોકર 
ગર�બ ��થિતમા ંહોવાથી, ત ેવપેાર આ�દ કર� 
શકતો નથી. જોક� ત ેમાણસ વપેાર આ�દ કર� 
શક� તમે છે, પરં� ુધધંો કરવા માટ� �ડૂ� નહ� 
હોવાથી નોકર� કર� છે. 
 
નોકર પાસથેી પગાર કરતા ંવધાર� લાભ 
મળેવવાની ��ુ� રાખે, તો તે શઠે નોકર કરતા ં

પણ વધાર� દ�ર�, ભીખ માગંનાર �વો પામર ગણાય. શઠે જો નોકર ��યે 
એવી ભાવના રાખે ક� આ પણ મારા �વો થાય, શઠે તને ેજોઈતી સહાય કર�, 
નોકર પર કામનો ઘણો બોજો હોય તો ત ેવખત ેતેન ેકામમા ંમદદ કર� અને 
નોકર માટ� �દયમા ંઅ�કંુપા હોય તો તે શઠે ��ેઠ ગણાય.” 
 

 

 


