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ભતીની ઢગરી :1  

―અયધી વદીની લાચનમાત્રા‖ભાથંી થડી નમનૂાની લાનગી  

વંાદક: ભશને્દ્ર ભેઘાણી/રકમભરા ટ્રસ્ટ 
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એક-એક ઇંટ....  

ાનુ:ં3 

મઝુે ઇવ બાયતકે બમલષ્મભં બયવા શૈ કક આઇન્દ્દા ઇવકી ળક્તત ફઢેગી. એક ફડ ેદેળકી પોજી ળક્તત બી શની 

ચાકશમે. રેકકન અવર તાકત શતી શૈ ઉવકી ભેશનત કયને કી ળક્તત. અગય શભ ઇવ દેળકી ગયીફી ક દૂય 

કયંગે, ત કાનનૂ  વે નશં, ળય-ગરુ ભચાકે નશં, મળકામત કયકે નશં, ફલ્કક ભેશનત કયકે. એકએક આદભી- 

ફડા ઔય છટા, ભદદ-ઔયત ઔય ફચ્ચા-ભેશનત કયેગા. 

શભાયે વાભને આયાભ નશં શૈ. સ્લયાજ આમા, આઝાદી આઇ, ત મશ ન વભઝઝમે કક શભાયે આકે આયાભ 

કયને કા વભમ આમા શૈ. શભં અને ઘયક ફનાના શૈ, અને દેળ ક ફનાના શૈ, ઔય આઇન્દ્દા નવરં કે 

ઝરમે એક ફડી ભઝબતૂ ઇભાયત ખડી કયની શૈ. ઔય કપય ઇવ ભેશનત ભં એક ઇંટ ઔય એક થ્થય જ શભ 

યખતે શં-માદ યઝખમે, શભ ઔય આ ગઝુય જામંગે, રકેકન લે ઇંટ ઔય થ્થય કામભ યશગંે; ઔય વંકડં 

ફયવ ફાદ બી લે એક માદગાય શંગે, ઔય દુમનમા કે વાભને ઔય શભાયી આઇન્દ્દા નવરં કે વાભને ઇવ 

ળતર ભં શંગે, કક એક જભાના આમા થા જફ કક આઝાદ કશન્દ્દુસ્તાન કી બમુનમાદ ઇવ તયશ વે ડી ઔય 

જફ ઇવ ભેશનત વે, વીને વે, ખનૂ ફશાકય બાયત કી મશ ઇભાયત ફની. 

      ================== 

એ મલભમૂતઓ ક્યા ંછે? 

ાનુ:ં 4 

ગમા ંવ લોભા ંએકવાથે બાયતભાતાની કખૂભાથંી કેટરા ંયત્ન નીકળ્મા ં! 

કશદંના કઇ ણ એક ખણૂાના વતંની અવય આખા દેળભા ંવ્માી ળકે, એવુ ંશરેાનં ુ ંજીલન  શત ુ.ં એક 

વતંજનના હ્રદમભા ંઊમભિ ઊછે, અને વાયા દેળના હ્રદમના તાય ઝણઝણી ઊઠતા . આજે વ્મલશાયના ં

આટઆટરા ંવાધન ખડકામા ંછે, યજ લતદભાનત્ર ફશાય ડ ેછે, તેભ છતા ંએ લખતના જેવુ ંએકતાયણુ ં

આણે વાધી ળક્યા છીએ કે કેભ એ મલચાયલા વયખુ ંછે. 

દેળને ખણૂેખણૂે પયીએ અને એક મનશ્વાવ નીકી જામ છે: એ મલભમૂતઓ ક્યા ંછે? આણને પે્રયણા આે એલા 

રુુ ક્યા ંછે? એલી વન્નાયીઓ ક્યા ંછે?  
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પ્રજાઓને ભશાનય જઇએ છે. પ્રજાની લીયજૂાની બાલનાને જાગતૃ કયી તેની કામદળીરતાને એક લધ ુલ 

આલાનુ ંલૂદજના નાભવકંીયતનથી લધાયે સકુય ફને છે.ણ પ્રજાભા ંલી ૂદજાની બાલના કેલલી જ શમ 

ત ધ્માનભા ંયાખવુ ંજઇએ કે લૂદજભાથંી ઉત્તભત્તભ લૂદજને જ લીયજૂાના અર્ઘમદ અદલાભા ંઆલે. જે પ્રજા 

વાચા લૂદજને ઓખી ળકતી નથી, તે ક્રભે-ક્રભે જૂ્મ રુુ ેદા કયલાની ળક્તત ણ ગભુાલી ફેવે છે. 

લૂદજભાથંી પ્રથભ કક્ષાનાઓને ડતા મકૂી ઊતયતી કક્ષાના કઠગંજુીઓને જે પ્રજા જૂે છે, તે તાના 

આદળોને ણ એ ધયણ ય રાલી મકેૂ છે. 

આણી પ્રજાભાથંી ભાણવ નીકળે, વયવ ભાણવ નીકળે. વશન કયીને, ડતા-આખડતા, અથડાતા-

કૂટાતા આગ લધળે. બાયતના રકભા ંમકૂમ ભાટે રુઝચ છે. અનેક ઋમમમુનઓએ આ પ્રજાને રાડ રડાલેરા ં

છે. આણી જે વાધના છે તેને આણ ેઉજાીશુ.ં 

 

--ઉભાળકંય જળી 

     =============== 

કમલ-વતૂ  

ાનુ:ં 5 

બાયત, ત ુ ંઅનેક ઋમઓની-કમલઓની લદંના ામ્મ છે. ણ તાયી ડતી લેાએ, મલશ્વચકભા ંત ુ ં

અભામનત, ધરૂીધવૂકયત અલનત ભસ્તકે ડરે શત ત્માયે, તાયા અંતયતભ વત્ત્લને ઓખી રઇ, તાની 

બીતય તેને વલદબાલે વાક્ષાત્કાયી, તાના તજ્જલર જીલનભા ંતેને ચકયતાથદ કયી, જગતના હ્રદમમવશંાવન 

ય તેની સ્થાના કયનાય કમલવતૂ યલીન્દ્રનાથ તેને વાંડયા. યગુે યગુે દુખેસખુે તને એલ કમલવતૂની 

ખટ ન શજ. 

--ઉભાળકંય જળી. 

     ================= 

શ ેમતા-  

ાનુ:ં6 

ઝચત્ત જ્મા ંબમશનૂ્દ્મ છે,  
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મળય જ્માઉંન્નત યશ ેછે,  

જ્ઞાન જ્મા ંમતુત છે, 

ઘયઘયના લાડાઓએ જ્મા ંયાતકદલવ  

લસધુાના નાના નાના ટુકડા કયી મકૂ્યા નથી, 

લાણી જ્મા ંવીધી હ્રદમના ઝયનભાથંી લશ ેછે, 

કભદન પ્રલાશ જ્મા ંકદળાએ કદળાએ  

અજસ્ત્રણે વપતા બણી ધવે છે, 

તચુ્છ આચાયની ભરુ-યેતી 

જ્મા ંમલચાયના ંઝયણાનેં ચવૂી રેતી નથી- 

ોરુળને ળતધા મછન્નઝબન્ન કયી નાખતી નથી, 

તુ ંજ્મ ંવકર કભદ અને મલચાયન અગ્રણી છે : 

તે સ્લાતતં્ર્મ-સ્લગદભા,ં શ ેમતા,  

તાયે તાને શાથે મનદદમ આઘાત કયીને,  

બાયતને જાગતૃ કય. 

યલીન્દ્રનાથ ઠાકુય(અન.ુનગીનદાવ ાયેખ) 

      ================ 

કશ, તભે જુલાન છ? 

ાનુ:ં 7  

ત છી શાથ ય શાથ ચડાલી ફેઠા કેભ છ? શુ ંકાઇં કાભ ભતુ ંનથી? અયે, કાભની ક્યા ંકભી છે? ાચં 

ભાઇર  દડી નાખ જઇએ! કદાી ઉઠાલ ને ધયતી ખદી નાખ. કુશાડી ઉઠાલ  ને વાજં સધુીભા ંાચં ભણ 

રકડા ંકાી રાલ ! 

તભાયી ઉભય કેટરી? વ લયવ ? વ લયવન નલજુલાન ફાકભાઇ  જીલે ? છડ એ વશાય, ને 

રાગી જાલ કાભે ! કદલવ આખ ભડંયા યશ. વાજં પ્ડળે ત્માયે વભજાળે કે એભા ંકેલી ભજ છે ! 
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ફાણના ંસ્લપ્ના ંમાદ આલે છે ? તે લેા ળા ળા ઉભગં આલતા શતા ? શાડ ચડલાના ? જગંર 

ઘભૂલાના ? ત ત્માયે કેભ નીકી ડયા નશં? ભાફાન ડય શત ત્માયે ? ણ આજે કન ડય છે ? પંકી દ 

એ ડયને ! જેને તયવુ ંછે એને ત ડય છડીને એક લાય ઝંરાલવુ ંજ ડ ેછે. 

--બગલાનદીન 

     =============== 

આ ભકંદયને શુ ંથયુ?ં 

ાનુ:ં 8 

હુ ંઅભદાલાદભા ંયશલેા આવ્મ ત્માયે નેશરુ રુ તાજ ફધંામેર શત. એ ગાભનુ ંનાક શત ુ.ં ગલદ વાથે હુ ંએની 

ઉય વાઇકર ચરાલત, ઉયથી વાફયભતીના ંાણી જત. જૂના-નલા ળશયેની લચ્ચે એ લજ્રકામ વેત,ુ 

આધમુનક બગીયથ મલદ્યાન એ ચભત્કાય, અશબાલ વાથે મનશાત. 

નેશરુ રુને લીવ લદ ણ યૂા ંથમા ંનથી, ત્મા ંરુ ય મતયાડ ડરેી જણાઇ છે. લીવ લદનુ ંયલુાન 

સ્થાત્મ ઘયડુ ંથઇ ગ્યુ ં! જે રુુાથદનુ ંસ્ભાયક શત ુ,ં તે નફાઇન યુાલ ફન્દ્યુ.ં આ કરુણ ક્સ્થમતનુ ંશુ ં

કાયણ? 

આજની જાશયે ફાધંકાભની કૃમતઓ ત આધમુનક બાયતના ંભકંદય છે, એવુ ંનશરુેજી કશતેા. ત આ ભકંદયને શુ ં

થયુ?ં આ આધમુનક ભકંદય લીવ લદ ણ વભાયકાભ લગય ન ટકી ળકે ? શુ ંઆ આણી ેઢીન વકેંત શળે? 

આણા છીછયાણાનુ,ં ફેધ્માનણાનુ ંપ્રદળદન શળે ? 

શજી નેશરુ રુ ય ચાલુ ંછુ,ં વાઇકર ચરાવુ ંછુ.ં ણ શલે હ્રદમભા ંગોયલ નથી, આનદં નથી. રુની 

ફાજુભા ંએનુ ંનાભ કાયતી મળરા તયપ શલે હુ ંજત નથી. શલે પતત વાભે કાઠેં ફને તેભ જરદી શંચલાની 

ઇચ્છા યશ ેછે. 

--પાધય લારેવ 

     ==================== 

 “તે ચકૂલીને આલીળ” 

ાનુ:ં 9 

ભાયા મતાજી ગજુયી ગમા, તે લખતે ભાયા ંફાને ભં કહ્યુ,ં” શલે તભે આંફરા આલ; અશં એકરા ંયશવે ુ ંનશં 

પાલે.”  
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ફા કશ ે:”શજુ અશં યશવે ુ ંડ ેતેભ છે. તાયા ફાજુી દાણાલાાની દુકાનેથી જે કાઇં રાલતા. તેભા ં70-80 

યમમા ચકૂલલાના ફાકી છે; તે ચકૂલીને હુ ંઆલીળ.” 

ભં કહ્યુ,ં”એ કઇ ભટી લાત છે? હુ ંવાજંે એની દુકાને જઇને યકભ બયી આીળ.” 

ભાયી ફા કશ,ે” એભ ન થામ, એ ૈવા ત ભાયે જ બયલા જઇએ; એ ત હુ ંલંત કયીળ.” 

હુ ંજાણત શત કે ઘયભા ંકાઇં નથી, ભાયા ફાજુીને 20-22 રૂમમા ેન્દ્ળનભતુ.ં એભા ંતાનુ ંચરાલતા ને 

દીકયીઓ-બાણેજડાનેં ટાણેટચકે વાચલતા. ભં કહ્યુ,ં “ફા, ત ુ ંક્યાથંી બયીળ? ભયનાયના લાયવ તયીકે આ ફધુ ં

દેણુ ંહુ ંબયી આીળ.” 

ફા ફકમા,ં “તુ ંલાવદ, ને બયે તે લાત વાચી. ણ આ ત હુ ંજ બયીળ. ત ુ ંભાથાઝીક ન કય.” 

તે ન જ ભાન્દ્મા.ં ત્રણ ભકશને દેણુ ંબયુ.ં કેલી યીતે કભામા ંશળે? દણા ંદળ્મા ંશળે?અણી ફાધંી શળે ? 

બગલાન જાણે ! ણ તાની જાતકભાણીથી દેણુ ંબયુ;ંછી જ આંફરા આવ્મા.ં 

     ================= 

“ બગલા ંઉતાયલા ંડળે ! ” 

ાનુ:ં10 

આશ્રભના ળરૂઆતના કદલવની લાત છે. ત્મા ંસ્લાભી વત્મદેલ આવ્મા. દેળની આઝદી ભાટે ફા ુજે કામદ કયી 

યહ્યા શતા, તે જઇ તેઓ ફહ ુપ્રવન્ન થમા. એક કદલવ સ્લાભીજી ફા ુવે જઇ કશલેા રાગ્મા, “ હુ ંઆના 

આશ્રભભા ંદાખર થલા ભાગુ ંછુ.ં” 

ફા ુકશ,ે “ફહ ુવારંુ. આશ્રભ તભાયા જેલાને ભાટે જ છે. ણ આશ્રભભા ંદાખર થાઓ એટરે આને આ 

બગલા ંકડા ંઉતાયલા ંડળે.” આ વાબંીને સ્લાભી વત્મદેલજીને ઘણ આઘાત રાગ્મ. ગસુ્વે થમા. ણ 

ફા ુઆગ તાનુ ંદુલાદવારૂ ફતાલી ળકતા નશતા. તેભણે કહ્યુ,ં”એ ત કેભ ફને? હુ ંવનં્દ્માવી છુ ંને?”  

ફાએુ કહ્યુ,ં “હુ ંવનં્દ્માવ છડલાનુ ંનથી કશતે . ભારંુ શુ ંકશવે ુ ંછે તે ફયાફય વભજી ર.” 

છી ફાએુ તેભને ળામંતથી વભજાવ્યુ,ં”આણા દેળભા ંબગલા ંકડા ંજતા ંજ રક તે ઓઢનાયની બક્તત 

અને વેલા કયલા ભડંી ડ ેછે. શલે આણુ ંકાભ વેલા રેલાનુ ંનશં, વેલા કયલાનુ ંછે. આણ ેરકની જેલી 

વેલા કયલા ભાગીએ છીએ તેલી વેલા તેઓ તભાયા ંઆ બગલાનેં રીધે તભાયી ાવેથી નશં રે. ઊરટા 

તભાયી વેલા ક્રલા દડળે. ત્માયે જે લસ્ત ુ વેલ કયલાના આણા વકંકની આડ ેઆલે, તે કેભ યાખીએ ? 

બગલા ંછડલાથી વનં્દ્માવ ઓછ જ છૂટે છે?” 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


 www.gopalparekh.wordpress.com 7 | P a g e  

 

વત્મદેલને લાત વભજાઇ ત ખયી, ણ ગે ન ઊતયી. ભાયી ાવે આલીને કશલેા રાગ્મા, “આ ત ભાયાથી 

નશં ફને. જે લસ્ત્ર ભં વકંકલૂદક ગ્રશણ કમાદ છે, તે છડી નશં ળકંુ.” 

--કાકા કારેરકય  

     =================  

કભદ યથી જ  

ાનુ:ં11 

જે ભાણવ કઇ ણ પ્રાઝંચક દુ:ખથી ડયત નથી, કઇ લસ્ત ુઉય જેને આવક્તત નથી, તેને હુ ંબ્રાહ્મણ કહુ ં

છુ.ં ફીજાએ દીધેર ગા, લધ, ફધં લગેયે જે વશન કયે છે, ક્ષભા જ જેનુ ંફ છે, તેને હુ ંબ્રાહ્મણ ગણુ ંછુ.ં 

જન્દ્ભથી કઇ બ્રાહ્મણ થત નથી કે અબ્રાહ્મણ થત નથી. કભદથી જ બ્રાહ્મણ કે અબ્રાહ્મણ થામ છે. ખેડતૂ કભદ 

લડ ેથામ છે,ચય કભદ લડ ેથામ છે,  મવાઇ કભદથી થામ છે અને યાજા ણ કભદ થી જ થામ છે. કભદથી જ આ 

જગત ચાર ેછે. 

--ગોતભ બદુ્ધ 

===================== 

એ 

ાનુ:ં  12 

એને ઘવઘવાટ ઊંઘ આલે છે. એ સલૂ રાગ્મ કે ઊંઘતા ંએને લય નથી રાગતી; ઊંઘી યહ્ય કે ઊઠતા ંલાય 

નશં. બજ્નભા ંએને સ્લાદ આલે છે. ખાધુ-ંીધુ ં એને ફયાફય શજભ થામ છે. એને કાભ કયલાન ઉભગં યશ ે

છે.તાન6ુ કાભ કયતા ંકયતા ંએ ફીજનુ ંમે કાભ કશતેલંંત કયી દે છે, તેભાથેં શયખ ણ ભેલે છે. એ ચારે 

છે ત્માયે જાણે અદ્ધય ઊડત ચારે છે; એ ટેકયી જુએ છે—ને દટ મકૂીને ચઢી જામ છે, ઝાડ દીઠંુ કે કઇ ઊંચી 

ડાે જઇને ફેવે છે, નદી દેખીને ઝંરાલે છે. એનુ ંરશી એલા ઉછાા ભાયે છે. ક્યાયેક ઉજાગય થમ, ત 

તેની ખટ એક જ ઊંઘ ેયૂી થઇ જામ છે. મશુ્કેર કાભ શલેુ ંશાથ ધયલાન ઉભગં એને યશ ેછે; છી અશ્ક્ય 

રાગે તેને શંચી લલા એ ભથે છે. મશુ્કેરીઓન વાભન કયતા ંએ થાકત નથી. એને મનષ્પતાન બમ 

નથી, શાવંીન ડય નથી. એ ક્રધ નથી કયત, પકયમાદ નથી કયત, લગણા ંનથી કયત. ફીજાનેં કદય કયલી 

એને ગભે છે. 

એને તભે ભળ્મા છ કઇ લાય ?  
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--નાનબુાઇ દલે 

     ================= 

મળક્ષણનુ ંખરંુ કાભ  

ાનુ:ં 13 

બણાલવુ ંએટરે શુ?ં બણાલવુ ંએટરે જ્ઞાન આવુ ંઅને વાથે ભયદાનગી આલી. આજે મળક્ષણનુ ંમખુ્મ કાભ 

અન્દ્મામ વાભે રડલાનુ ંળીખલલાનુ ંછે. આણા મળક્ષણભાથંી, વાકશત્મભાથંી, એલી તાકાત જન્દ્ભલી જઇએ  કે 

જેથી વાભન્દ્મ ભાણવ ઊઠીને ઊબ થામ અને અન્દ્મામ-મનલાયણ ભાટે રડત આે. મળક્ષણનુ ંખરંુ કાભ અ છે: 

બાણેર ભાણવ શયૂલીય શમ. વેલ ણ એને ભાટે જ છે: વેલાભાથંી ભયદાનગી પ્રગટ થલી જઇએ, વાભાન્દ્મ 

ભાણવભા ંનયૂ પ્રગટવુ ંજઇએ.  

મળક્ષણ ખાતય મળક્ષણ નશં, વાકશત્મ ખાતય વાકશત્મ નશં, વેલ ખાતય વેલા નશં. તે ત્રણેમભાથંી ળક્તત 

પ્રગટલી જઇએ, ભાણવ ફેઠ થલ જઇએ. આલી તાકાત જ ન નીજતી શમ, ત મળક્ષણ-વાકશત્મ-વેલા 

ફધુ ંનકામુ.ં 

--ભનબુાઇ ચંી 

============== 

વીન  

કક અને શી ઝરએ જીના કબી જીના નશં શતા, ન ઝેર ેલજ્ર જ ભદદકા વીના નશં શતા. 

--―ળૈરે‖ ભકટમાની 

     ===================== 

નંબાડ ભાયા નાથન  

ાનુ:ં 14  

નંબાડ ખડકાણ ભાયા નાથન, 

ભાશંં ઓયાણા ંતભાભ:  
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નાના ંને ભટા,ં નીચ-ેઉયે 

ઠાવંીને બકયમા ંછે ઠાભ. 

રાગી યે રાગી આ ઝાળંુ આગની, 

એના તભે કયી કમને વગં; 

ચાયે યે કદળાથી તાને નીતય, 

જજ—એકે્ક કાચુ ંયશ ેનકશ અંગ... 

આમખુ ંઉજા તીને ટેકથી, 

જજ બાઇ, ખટૂી નલ જામ શાભ !  

ફૂટમા ંતે દી કશલેાળે ઠંકયા,ં 

કઇ નકશ કશળેે તભને ઠાભ. 

નંબાડ ઉખાી રેળે ાયખા,ં 

 છા દેળે છાતીને ભઝાય;  

ઝીરીને રુકદમાભા ંએની છાને 

શંચવુ ંદુમનમાને દુલાય. 

કાે યે ઉનાે તયસ્યુ ંટાલી 

ળી સ્ઘા તા;  

બીતયની બીનાશુ,ં બાઇ, નલ મકૂલી— 

ડ ેબરે તડકા અભા....  

--જમતંીરાર વ. દલે 

================== 

 

દેળપે્રભ—દેખાડાની ચીજ? 
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ાનુ:ં 15 

15ભી ઑગસ્ટ આલે ત્માયે જ શુ ંદેળપે્રભ એની સષુપુ્ત અલસ્થાભાથંી થડીક ક્ષણ ભાટે ફશાય આલે? છી 

ાછ કંુબક્ર્ણ ફની નવકયા ંફરાલલા ભાડં ે? દેળપે્રભ શુ ંભાત્ર એક ક્ષણબગંયુ આલેળથી થત ટૂંકજીલી 

મલસ્પટ છે? 

દેળબક્તત ત એક નાગકયકના જીલનના તાણાલાણા વાથે લણાઇ ગમેરી રાગણી છે. એ સ્લાબામલક છે, 

પ્રળાતં છે; ઉછાછંી નથી, ફનલટી અને દંબી નથી. તભે યજી યલા જે કાભ કયતા શ, એભા ંમનષ્ઠાલૂદક 

ભશનેત કયતા શ, કાભચયી ન કયતા શ, ખણૂા કાતા ન શ, રાચંરુશ્વતથી દૂય યશતેા શ, ત તભે દેળબતત 

છ. તભાયા અંગત જીલનભા ંવત્મન આદય કયલા, કઇ રઘતુભ મકૂમને આધાયમળરા ફનાલલા, નમ્રતા, 

પે્રભ, વશનળીરતા, વતં, વલેંદના જેલા ભનષુ્મત્લના ામાના ગણુ કેલલા તભે મનષ્ઠાલાન પ્રમત્ન 

કયતા શ, ત તભે વાચા દેળબતત છ. 

‖કૂભડંકૂ‖ 

    ======================= 

યાક્ષવ ફન્દ્મા ળી યીતે ? 

ાનુ:ં 16 

છેકરા ં વાઠ લયવથી ભાયા ભનભા ંઆ દેળ અંગે એક પ્રશ્ન ઘાત યહ્ય છે. ભાય વલાર એ છી કે આટરી 

ઊંચી આધ્માત્ત્ભકતાન જે ભમૂભભા ંમલકાવ થમ, ત્માનં ભનષુ્મ આટરા રાફંા કા રગી ગરુાભ કેભ યહ્ય ? 

એની વાથે જ ફીજ વલાર ણ ભાયા ભનભા ંજાગ્મ શત તે આ છે: આણા ંયુાણભા ંએવુ ંકેભ જલા ભે 

છે કે ળક્તત શભેંળા ંયાક્ષવ ાવે શતી, શલે ઇન્દ્ર ત છે દેલન યાજા, છતા ંએ યદુ્ધભા ંકાલાદાલા કયે છે. ણ 

વાભે વતૃ્ર યાક્ષવ છે, છતા ંવીધી યીતે જ યદુ્ધ કયે છે. અને દાલેચ છતામેં શાયે છે ત ઇન્દ્ર જ. 

ત દેલતાઓની શારત એલી કેભ? દેલ આટરા ફધા ળક્તતશીન અને યાક્ષવ આટરા ળક્તતળાી –એભકેભ? 

એન જલાફ ખતા ંખતા ંભાય ધ્માનભા ંઆવ્યુ ંકે જે ફધા યાક્ષવ શતા, એ તસ્લી શતા. યાલણનુ ંત 

એટરી શદ સધુીનુ ંલણદન આલે છે કે ત કયતા ંકયતા ંનલ નલ ભસ્તક ત એણ ેઉતાયીને ધયી દીધા ંઅને 

દવમુ ંઉતાયલા ણ તૈમાય થઇ ગમ શત. આભ આ ફધા યાક્ષવ બાયે ભટા તસ્લી શતા. ણ ત છી એ 

યાક્ષ્વ ફન્દ્મા ળી યીતે ? યાક્ષવ ફન્દ્મા એ કાયણે કે તથી મ્ેરી ળક્તતન ઉમગ એભણે  બગ ભાટે કમો. 

જે તસ્લી શતા તે બગી થઇ ગમા. તસ્લીનુ ંતન થામ છે ત્માયે એ લચ્ચ ેક્યામં અટકત નથી-જઇને 

વીધ દાનલ ફને છે. અને દાનલની કઇ જુદી જામત શતી નથી. પ્રહૌ રાદન ફા દાનલ શત, કૃષ્ણન 
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ભાભ દાનલ શત. દાનલ યાલણ ણ એક ઋમન તુ્ર શત. આભ આ જે દાનલ શતા તે ફધા આણા જ 

વગાવફંધંી શતા. 

--દાદા ધભાદમધકાયી 

     ================== 

ઢગરઢેગરા  

ાનુ:ં 17 

આણા દેળની મલદ્યાીઠ ત શયતી-પયતી શતી. કફીય, નાભદેલ, તરુવીદાવ, ચૈતન્દ્મ લગેયેના અવખં્મ 

બતત ગાભેગાભ પયતા અને, લેાયીઓ જેભ ગાભેગાભ પયીને રકને તાન ભાર શંચાડ ેછે તેભ, તેઓ 

―ઉમનદ‖ લગેયે બ્રહ્મમલદ્યા રકના કાન સધુી શંચાડતા. 

ભાર ફનાલલાનુ ંકાભ ―લેદ‖થી ભાડંીને યલંરનાથ સધુી થયુ.ં એટર ફધ ભાર ફની ગમ છે કે તેના ઢગર ે

ઢગરા ડયા છે અને તે ખત નથી. ત આણુ ંકાભ ગાભેગાભ જઇને આ જ્ઞાન ખલલાનુ ંછે. બદુ્ધ-ઇશ-ુ

કૃષ્ણથી ગરુુદેલ-યાભકૃષ્ણ-મલલેકાનદં જેલા વતંએ જથ્થાફધં ફનાલેરી ભારવાભાન રઇને હુ ંગાભેગાભ જઇ 

તેન6ુ છૂટક લેચાણ કરંુ છુ.ં 

--મલનફા બાલે 

     =================== 

ાયવભઝણ 

ાનુ:ં 18 

એક ફાકે ભને કાગ રખ્મ છે તેભા ંએ છેૂ છે: “ાયવભઝણ ખયેખય શમ છે ખય?” કશ ેછે કે ાયવભઝણ 

જેને અડકે તે લસ્ત ુવનાની થઇ જામ; ણ રઢાનુ ંવનુ ંકઇ કદલવે ફને ખરંુ?” 

એન જલાફ આુ ંછુ.ં ફધાએ કમર ત જમ છે. શલે એ કમર જભીનભા ંખફૂ ઊંડ ેદટાઇ જામ અને તેના 

ઉય ાલાગઢ જેલ લદત ડ,ે ત શુ ંથામ તે જાણ છ? એ કમરાન જ શીય ફની જામ ! 

ણ કઇને થળે કે જભીનભા ંદટાઇ ગમેર કરવ શીય ફની જામ છે તે કાઇં આણે જઇ ળકતા નથી. ત 

એ મશુ્કેરીન જલાફ ફ્રાવં દેળના એક યવામણળાસ્ત્રીએ આપ્મ છે. રાલઝીય એનુ ંનાભ. એણે કમરાની ભકૂી 

રઇને ખઉુફ ગયભ ધાતભુા ંનાખીને છી મતં્ર લડ ેએકદભ તેના ઉય ેરા લદતના જેટલુ ંબાયે દફાણ કયુ.ં 

કયણાભે નાની નાની શીયાની કણીઓ ફધંાઇ ગઇ ! એટરે કમરાન શીય ફને છે. એ નક્કી થયુ.ં  
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જકે ખય ાયવભઝણ ત અણા અંતયભ ંયશરે છે. આણી તાની અંદય જ એલી કઇક લસ્ત ુયશરેી છે કે 

જેના વફંધંભા ંઆણ ેઆલીએ, ત આણ ેતે જેલા શઇએ તે ભટી જઇને જુદા જ ફની જઇએ. 
 

તાની અંદય યશરે આ ાયવભઝણ ઘણાને શાથ રાગત નથી. કેટરાકને કઇ ગરુુભા ંકે ભશારુુભા ંએ 

ાયવભઝણ ભી આલે છે. એલાને યવ (સ્ળદ) થતા ંઆણુ ંજીલન ફદરાઇ જામ છે. 

બગલાન એક એલા ાયવભઝણ છે કે, જ કઇ એને અડકે—અયે, એને અડકલાન મલચાય ણ કયે—ત એલા 

ભાણવભા ંપેયપાય થલા રાગે છે  અને આખયે ભાણવ તે એ અવર ાયવભઝણ જેલ ફની જામ છે ! 

--અંફારાર યુાણી 

     ====================  

તન વલાર નથી 

ાનુ:ં 19 

ત કયાલાનુ ંહુ ંનથી કશતે. ધમતયુ ંશયેતા શ ત રગંટી શયેલા ભાડં, એભ હુ ંનથી કશતે. આલા તન 

પ્રબાલ ાડીને રક ાવે આણી લાત ભનાલી રેલાભા ંહુ ંનથી ભાનત. 

આણે ત આણા મલચાય વભજાલીને રક ાવે કાભ કયાલવુ ંછે. તેભ છતા ંઆણા આચાયની રકભનવ 

ય અવય ડતી જ શમ છે. આણા લતદનભા ંવભ્મતા શમ, આણાભા ંપ્રાભાઝણકતા શમ, આણા  

કશવાફકકતાફભા ંચખ્ખાઇ શમ... આ ફધા કઇ વતં-ભશાત્ભાના જ ગણુ નથી, ણ વાભાન્દ્મ નાગકયકના 

ગણુ છે. આ ગણુ આણાભા ંશલા જ જઇએ. આભા ંતન કઇ વલાર નથી. 
 

---જમપ્રકાળ નાયામણ  

     =========================  

બાણભાથંી ક્યાયે મતુત થઇશુ ં? 

ાનુ:ં 20 

આજે ભને બાણ કયલા ભાટે દઢ કરાક સધુીન લખત આલાભા ંઆવ્મ છે. ણ તેટર ફધ લખત સધુી 

(બાણ) આવુ,ં અને તેને તભાયે ચાલવુ,ં એ ભાયી વત્તાની ફશાય છે. ભાયે જ્મા ંજ્મા ંફરલાનુ ંથામ છે, 

ત્મા ંત્મા ંહુ ંટૂંકથી જ તાવુ ંછુ.ંહુ ંત્રીવ લદ સધુી ઘણુ ંબટક્ય છુ.ં ભં જયુ ંછે કે જ્મા ંઅત્મતં ફરલાનુ ંશમ 
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છે, ત્મા ંકાભ કયલાનુ ંઘણુ ંજ ઓછુ ંશમ છે. ભાત્ર બાણ અને વ્માખ્માનન ખયાક ભે છે. એભાથંી આણે 

ક્યાયે મતુત થઇશુ?ં    

કયદ અને બાણ, એ ફધાથંી હુ ંથાક્ય છુ.ં કામદ કયલા જે ભનફ જઇએ, તે નશં શલાથી કયદ 

ભેલીએ છીએ. આણ ેભાટે શલે કયદ બયલાન કા ગમ છે અને કંઇક કયી ફતાલીને છાનાભાના ફેવી 

જલાન કા આવ્મ છે. કાયણ કે એવુ ંકામદ કયી ફતાવ્મા છી જે કાઇં ફરાળે, તેની અવય રક ઉય જુદી 

શળે.આણે બાણ કયલાભા ંઆણી વાભગ્રી રગબગ વાલ લાયી ચકૂ્યા છીએ. આણા કાનને કે આંખને 

ખયાક ભે, એ જ કંઇ યૂત ુ ંનથી. આણા શાથગ ણ ચારલા જઇએ. 

--ભ.ક.ગાધંી 

[1916ભા ંસયુત, કાળી, ભરવ, અભદાલાદ અને મુફંઇ આેરા ંબાણભાથંી] 

     ========================= 

ભાઇક યથી લશતે ત્રાવલાદ  

ાનુ:ં 21 

ગજુયાતી વાકશત્મ કયદના અમધલેળનભા ંશ્રતાઓના ચશયેા ય રંામેર અણગભ, થાક અને કંટા 

વાકશત્મકાય લાચંી ળકે તમ મનદદમણે ફકમે યાખ ેછે. ક્યાયેક શ્રતાઓને ઝફરકુર ન વભજામ તેલી 

બાાભા ંફરીને તેઓ મલદ્વાનભા ંખલા ધાયે છે. વાભે ફેઠેરાઓની દમા ખાધા લગય ભાઇક્રપન યથી 

ત્રાવલાદ લશતે જ યશ ેછે.  

આ ત્રાવલાદ વાભે શ્રતાઓ વમલનમ અવશકાય ળી યીતે કયી ળકે? મનમત વભમે વબા ળરૂ ન થામ ત ાચં-

વાત મભમનટ યાશ જઇને વબાસ્થ છડીને ચાકમા જલાનુ ંગલુ ંમગ્મ છે. આજન ભાણવ ત્રણ ત્રણ 

કરાતની વબાઓ ળ ભાટે લેઠે? રાફંારચક કામદક્રભભા ંએક લાય પવાઇ ગમેર બ શ્રતા ફીજી લાય 

વબાભા ંજલાનુ ંવાશવ કયત નથી. આભ કદલવેકદલવે સજુ્ઞ શ્રતાઓની વખં્મા વકંચાતી જામ છે. કક્રકેટભા ં

જેભ ―લન-ડ-ે ભેચ‖ન પ્રાયંબ થમ છે, તેભ એક તરાકની વબા ળરૂ થામ તે ખફૂ જરૂયી છે.એલી વબાભા ંત્રણ 

મભમનટની પ્રાથદના અને ત્રણ મભમનટની સ્લાગત-મલમધ છી મખુ્મ લતતાને મભમનટ ભે, અને પ્રમખુ દવેક 

મભમનટભા ંવભાન લતતવ્મ આે. આલી ―વાઠ મભમનટીમ વબા‖ઓની પળૅન ળરૂ થલી જઇએ. એક  વાયી 

વબાનુ ંઆમજન કયવુ ંએ ણ એક કા છે. 
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---ગણુલતં ળાશ 

    ================================ 

ઝચતંન-કઝણકા  

ાનુ:ં 22 

આણા ઉાવનાના ભતં્રભા ંઆલે છે: સખુકયને નભસ્કાય, કકમાણકયને નભસ્કાય. ણ આણે ત સખુકયને 

જ નભસ્કાય કયીએ છીએ, કકમાણકયને શભેંળા ંનભસ્કાય કયી ળકતા નથી. કકમાણકય તે કંઇ કેલ સખુકય જ 

નથી શત ુ,ં તે દુ:ખકય ણ શમ છે. 

આ થૃ્લી ય આલીને જે ભનષુ્મે દુ:ખ ન જયુ,ં તેને ઇશ્વય તયપથી તેન યૂ કશસ્વ ન ભળ્મ, તેનુ ંબાથુ ં

ઊણુ ંયશી ગયુ ંવભજવુ.ં જગતભા ંઆણ ેબાગ ેજે સખુ આલે છે, તે ણ શુ ંફયાફય કશવાફવય આલે 

છે?ઘણી લાય આણે ગાઠંથી જે દાભ ચકૂલીએ છીએ તેના કયતા ંલધાયે ખયીદ કયી ફેવતા નથી?ણ ત્માયે 

ત આણે કદી એલ મલચાય કયલ નથી ફેવતા કે આણે  એને રામક છીએ કે નશં. ત ન્દ્મામ-અન્દ્મામન 

મલચાય શુ ંભાત્ર દુ:ખને લખતે જ ભેલલાન? ફયાફય કશવાફવય ત જીલનભા ંકઇ જ લસ્ત ુઆણને 

ભતી શતી નથી. 

*************** 

આણા ચાકયત્ર્મભા ંએલી એક સ્લાબામલક ળક્તત શલી જઇએ, જેથી આણુ ંજે શમ તેટલુ ંઅનામાવે આણે 

ગ્રશણ કયીએ, અને જેટલુ ંત્માજ્મ શમ તેટલુ ંમલના ક્ષબે ત્માગી ળકીએ. 

આણે એલી યીતે ચારવુ ંજઇએ કે વવંાય કઇ લાય એવુ ંન કશલેા ાભે કે, તાયી ાવેથી છીનલી રઇળ; 

ણ આણે જ કશી ળકીએ કે હુ ંત્માગ કયીળ. એ ત્માગ દ્વાયા આણે દકયર થઇ જઇશુ,ં એવુ ંભાનલાનુ ં

નથી.ણૂદતય યીતે ાભલાને ભાટે જ આણ એ ત્માગ શમ છે. ત્માગ એ શનૂ્દ્મતા નથી-અમધકાયની ણૂદતા 

છે. વગીય જ્માયે વંમત્તન યૂ અમધકાયી નથી શત, ત્માયે દાન કે લેચાણ કયી ળકત નથી. તે લખતે તેને 

ભાત્ર બગન રુ અમધકાય શમ છે- ત્માગન ભશાન અમધકાય શત નથી. 

**************** 

યજ-યજ અણી ઉાવનાભાથંી આણે ભાગી શતી ળામંત.યંત ુળામંત ભાગીએ એટરે ળામંત ભી જતી નથી. 

તેના કયતા ંફીજુ ંઘણુ ંમલળે ન ભાગીએ, ત ળામંતની પ્રાથદના ણ મલપ જામ છે. દદી જ ળામંત જ ભાગ—ે

સ્લાસ્થ્મ ન ભાગે, ત ળામંત ણ ાભત નથી, સ્લાસ્થ્મણ ાભત નથી. આણને એકરી ળામંતથી નકશ 

ચારે, પે્રભ જઇળે. 
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યલીન્દ્રનાથ ઠાકુય (અન.ુ નગીનદાવ ાયેખ) 

     =================================== 

અક્ષતદાણા  

ાનુ:ં 24 

ઇટરીના મભરાન ળશયેભા ંમલશ્વમલખ્માત દેલારમ ફાધંતી લખતે કેટરીક મમૂતિઓ એલી ઊંચી ને ઝબડાતી 

જગ્માએ મકૂલાની શતી કે કઇની નજય ત્મા ંસધુી ન શંચી ળકે. ત ણ મળકકાય તાના કાભભા ંરીન 

થઇને એક-એક યેખાભા ંને ભયડભા ંતાની કરા ઠારલીને મમૂતિઓ કતયત શત. એક મભતે્ર એ જઇને ટીકા 

કયી :” આ મમૂતિ ય કઇની નજય વયખી મે ડલાની નથી, ત છી એની ાછ આટરી ફધી ભશનેત કેભ 

ઉઠાલ છ? ઝટ તાલી દેળ ત ત્મા ંત ચારળે.” 

મળકીએ મમૂતિભાથંી આંખ ઊંચી કમાદ લગય જલાફ આપ્મ :‖ ભાયી કૃમત છે એટરે શે્રષ્ઠ જઇએ- છી બરે 

કઇ એ જુએ કે ન જુએ. હુ ંત જઉ છુ.ં અને ફીજુ ંકઇ નકશ,, ત બગલાન ત એ જળે જ ને?” 

” “ ભાયી કૃમત છે, એટરે શે્રષ્ઠ જઇએ “- એ કરાકાયન આદળદરખે છે અને જીલનઘડતયન અગ્રમવદ્ધાતં છે. 

ભાયે શાથે કાચુ ંકાભ નશં ળબે. ભાયી ભમાદદાઓ ત છે જ; ણ એભા ંયશીને ભાયાથી જેટલુ ંવાયાભા ંવારંુકાભ 

થઇ ળકે એટલુ ંકયલાન શભેંળ ભાય આગ્રશ યશળેે. 

રક ભારંુ કાભ જુએ કે ન જુએ, ભને ળફાળી આે કે ન આે, ત મે હુ ંવંણૂદ મનષ્ઠાથી ભારંુ એ કાભ કયત 

યશીળ. 

જૂાભા ંદેલમમૂતિને ચખા ચડાલે છે. એ ચખાના દાણા અખડં, અક્ષત શલા ઘટે.વ વાયા દાણા બગે એક 

તટેૂર શમ ત ―ચારળે‖ એભ ભાને તે વાચ જૂાયી નથી. આણુ ંજીલન ણ એક મજ્ઞ છે. કદલવે કદલવે, 

દાણે દાણે હ્રદમભકંદયભા ંઝફયાજતા અંતમાદભીના ચયણની આગ અણુ ંએક એક કામદ આણ ેઅદણ કયતા 

જઇએ છી. એવુ ંએકીક કામદ મલશદુ્ધ, શે્રષ્ઠ, અક્ષત યાખલાન જેને કદરથી આગ્રશ શમ, તે વાચ જીલનજૂાયી 

છે. 

    ============================ 

પ્રાથદના કયીળ કે— 

ાનુ:ં25 
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અનાગત ભ્ભ્લષ્મકાભા ંભાયા ંરખાણનુ ંમકૂમ યશળેે કે નકશ એન હુ ંમલચાય કયત નથી. તેનુ ંઆયષુ્મ જ રંુૂ 

થઇ જમ ત તે એક જ કાયણે રંુૂ થઇ જળે—કે તેના કયતા ંલધાયે મલળા, લધાયે સુદંય, લધાયે કયણૂદ 

વાકશત્મના વજૉનભા ંતેના શાડમજંયની જરૂય ડી શળે. હુ ંત આ મલળે દુ:ખ ન કયતા ં ઊરટ પ્રાથદના કયીળ 

કે ભાયા દેળભા ંભાયી બાાભા,ં એવુ ંભશાન વાકશત્મ જન્દ્ભ ાભ કે જેની તરુનાભા ંભાયા ંરખાણ તચુ્છ રાગે. 

---ળયદચરં ચટ્ટાધ્મામ 

    ============================ 

ચૉયાન કાય... 

ાનુ:ં 26 

એક ગાભડાની અંદય જતા ંજયુ ંકે ચૉય ડી ગમ છે, દીલાર પવકી ડી છે, ઠાકયદ્વાય ઊડી ગમ છે. 

વલાયવાજં દીલાપ્રગટતા નથી.ઝારયન નાદ ફધં ડય છે. મનજૉન, મન:સ્તબ્ધ અને ગબંીય એ દેલારમ કે 

રકારમ કે કઇ અફર આતદલાણી લડ ેગાભકડમા દેલને-ઠાકય ભશાયાજને-વાદ કયી યહ્યુ ંછે. 

ભાટીની દીલાર ત બાગંે; યંત ુચૉય ભાટીની દીલાર ને છારંુ નથી. એના યભાણ-ુયભાણએુ ગાભન 

ઇમતશાવ ડય છે, જભાનાઓનુ ંરકજીલન લંટાઇ યહ્યુ ંછે. શયૂલીય આંશં કસુફં રેતા. ચાયણ કણી સધુી 

ફામં ચડાલીને ગઠણબેય થઇને ળોમદના ંમળગાન ગાત. ચંામત ભતી ને ઠાકયભા‖યાજની વાખે મનભદ 

ન્દ્મામ તાત. વાધવુતં આંશં ઊતયતા. મવુાપયની આ ધભદળાા અને અભરદાયન આ ઉતાય. 

ચકીદાયની આ ચાલડી, જ્મા ંફેઠા ંફેઠા ંગાભભા ંકતૂરંુ દાખર થામ તેની ણ ખફય યાખી ળકાતી. અને 

બજનધનૂન ડઘા આંશં શજુ મે ફરે છે. 

આજ ચૉય બાગંી ડય છે. અકસ્ભાત નથી. શૈમાભા ંડરેા ચૉયાના ામા રકએ કાઢીને પંકી દીધા. 

ચંામત અદૃશ્મ થઇ, મળગાન ફધં ડયા,ં રકજીલનના કકરર અટકી ગમા; ઠાકય ભશાયાજનુ ંઆવન 

રકના હ્રદમભાથંી ઊખડી ગયુ.ં છી જ ચૉય ખબળ્મ. 

એ દેલારમભા ંઠાકય ભશાયાજ ાછા રાલલા શમ ત અકે્કક આદભી ગાયાનુ ંગાદળંુ રઇ આલે ને ચણતય 

ચણે, યંત ુઠાકયદ્વાયની ભયાભત શરેા ંરકના ંહ્રદમભા ંથલી જઇએ. રકને જૂના જીલનની કકડીને ભખૂ 

રાગલી જઇએ. 

જન્દ્ભભમૂભ આજે નાની નાની નદીઓને કકનાયે ઊબી ઊબી, ગાયાના ંઝૂંડાનંા જૂથની અંદયથી ડકકમાઅં 

કયતી, નાવેરા ંવતંાનને ફરાલે છે. એ વાદ કઇ વાબંે છે? 

---ઝલેયચદં ભેઘાણી 
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    ========================================== 

ભતીની ઢગરીઓ 

ાનુ:ં27  

વયઠની યમ્મભમૂભભા ંકાઠી વસં્થાન લેયામેરા ંડયા ંછે. ભતીના દાણાની નાની-નાની ઢગરીઓ કયી શમ 

એલી જુક્તતથી કાઠી ગાભડાઓંના ંજૂથ લશચંાઇ યશરેા ંછે. બગદાય અકે્કક મપ્રમ ગાભડાને નાને-નાની 

યાજધાની ફનાલીને ફેવી ગમા છે. આ નયેળને શયકઇ ભી ળકે, ભાગણી કયતા ંઅચકામ નકશ અને ઠક 

દેતા ંન શફેતામ, પ્રજાની લચ્ચલચ્ચ યશલેાન,ુ પ્રજાની ળયભ શંચી ળકે. 

શડાાભા ંભશરેાત નથી, ભાટીના ભકાન છે. યેતા ચગાનની અંદય આખી યાત બજનની ધનૂ જાભે. કઇ-

કઇલાય લકડમેથી ―કાકાફા‖ુ ધાયતા. ફનેં ફાઓુ ગાભના ટેરીમાની વાથે દાકંડમાયાવ યભે. 

નલા યગુના ંઉજા ંકકયણ એકાદ-ફે ઠેકાણે પ્રલેશ્મા ંછે. બામાલદયના તરુણ યજકુભાય શભણા ંયણ્મા. સજુ્ઞ 

બામાફાનેુ આંગણ ેઆડ ેકદલવે દારૂન છાટંમ શમ ? યંત ુએભણે મલલાશને ણ મલશદુ્ધ યાખ્મ ! અનેક 

સ્લજન આલતા ંઅટકી ગમેરા,ં શજુમે કંઇક વગા ંભેણા ંદેતા ંશળે. ણ બામાફાનેુ ઘયે ભ્રષ્ટાચાય ન  

વબંલે—ન દારૂ કે ન નાચનાયીઓ. 

---ઝલેયચદં ભેઘાણી  

[1922ભા ં―વોયાષ્ટ્ર‖ વાપ્તાકશકભા ંપ્રગટ થમેર ફ ેરેખ] 

    ============================ 
 

યશસ્મ 

ાનુ:ં 28 

ચીનભા ંએક જભાનાભા ંએક કુટંુફ લવતુ ંશત ુ ંકે જેની નલ-નલ ેઢીઓ સધુી વવયે જતી દીકયીઓ મવલામ 

ફીજુ ંકઇ જ કુટંુફીજન ઘય છડીને ચાકયુ ંગયુ ંનશત ુ.ં આલા સખુી ગશૃજીલનની ખ્મામત પેરાતી પેરાતી 

ળશનેળાશ  સધુી શંચી. આ લાતનુ ંયશસ્મ જાણી રાલલા એભણે કાવદ ભકકમ. કુટંુફના લડદાદાજીએ 

રાફં કાગ અને ંછી રઇને ચીની ઝચત્ર-ઝરમભા ંઅનેક ળબ્દ આરેખ્મા અને તાન ઉત્તય ળાશી દૂતને 

વંપ્મ. છી ળશનેળાશ ેતે જ્માયે એ ત્ર-પંડલુ ંઉખળે્યુ,ં ત્માયે તેની ય ફીજુ ંકાઇં નકશ ણ”ધીયજ” 
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ભાટેનુ ંઝચત્ર-પ્રતીક એકવ લાય આરેખામેલુ ંમનશાળ્યુ.ં 

--- એપ. એર. કયતૂવ 

================= 

આટલુ ંજયી ભરૂળ નશં-- 

ાનુ:ં 29 

તભે આગ ઉય શાઇકટો ધ્રજુાલ કે યમુનલમવિટીના મળખય ય કળ થઇને દીી યશ, ધાયાવબા ગજલ કે 

ભટી ભટી ભેદની ડરાલ, બાયે અપવય થાઓ કે ભશારુુ ફની જાઓ, ણ ત્માયે આટલુ ંકદી ભરૂળ નશં 

કે- 

તભે અશં અત્માયે બણ છ, એ એક અકસ્ભાત જ છે. તભે અશં બણ છ... ને તભાયી ઉંભયના ગકઠમાઓ 

ખેતયે ભાા ય ચડી ખંીડા ંઉડાડ ેછે, ળશયેના ંકાયખાનાભંા ંફેલડ લી જામ છે, લીળીઓના અંગીઠા 

આગ ળેકામ છે, અથલા ત મુફંઇની ચાટી ય ગચંી કયે છે. કઇ અકસ્ભાતથી તભે એને ઠેકાણે શત, 

એ તભાયે ઠેકાણે શત...ત? 

આગ ઉય જ્માયે તભે ભટા મતવ ભાયખા ંફની જાઓ, ત્માયે ણ આટલુ ંઆ જયી ભરૂળ નશં. અનેક 

રારચ અને પ્રરબન શમ, ણ ેરા ંલાદંયાએ ભગયને કશલેુ ંતેભ કશજે કે, ભારંુ કાજુ ંત, અયે ત્મા ંયશી 

ગયુ—ંજ્મા ંેરા ંકુભા ંફાક ટમા ંફની ખંી ઉડાડ ેછે, છાા ંલેચલા ફૂટાથ ય દડ ેછે, કયી 

ભજૂયીભા ંઘવાઇ જામ છે. 

---ઉભાળકંય જળી 

     ========================= 

શે્રષ્ઠ મભત્ર 

ાનુ:ં 30  

ભા ભાયી... શે્રષ્ઠ મભત્ર... 

ફીજી મભત્રતાઓભા ંકદીક સ્લાથદન6ુ નકશ ત અેક્ષાનુ,ં  

લા જેવુ ંફાયીક  
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ણ એકાદ કણ ત આલી જામ; 

છી ઘવયક, ઉઝયડ, મતયાડ.... 

ભાને ત આકાળ જેટલુ ંચાશી ળકામ, 

દેલમમૂતિની જેભ જૂી ળકામ.  

ણ એ એવુ ંકશુ ંભાગ-ેઇચ્છે-મલચાયેમ નકશ ! 

એટરે જ દસ્તની જેભ  

એને ખબે કે ખાભા ંભાથુ ંમકૂી ળકામ. 

ઝઘડી મે ળકામ. 

આણા શઠ યની દૂમધમા ગધં  

એની છાતીભા ંઅકફધં. 

એના ખાભાનંી  

આણા ેળાફની દુગંધ એ વાથે રઇને જ જામ 

બગલાનની ાવે- 

અને સ્લમ ંબગલાન સગુધં સગુધં ! 

(બગલાનની મે ભા ત શળે જ ને ?) 

---બગલતીકુભાય ળભાદ 

=============== 

કમલનુ ંકભ ભનષુ્મના આત્ભાન ઉદ્ધાય કયલાનુ ંનથી, ણ તેને ઉદ્ધાયને ાત્ર ફનાલલાનુ ંછે. 

જૈમ્વ   ફ્રેચય 

========= 

કૃાથી તાયી-- 

કૃાથી તાયી, ભા! કદલવ ઊગત કાવ્મ થઇને; 

તભાયી ઇચ્છા એ ઉયની ધ્રલુકં્તત ફની યશ ! 

---સયેુળ દરાર 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/
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