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                                                     શાસ્મભાાના ંભતી 

 

*―જયા મલચાય, ફાક,‖ મળક્ષકે કહ્યુ,ં ―આફ્રિકાભા ંઅનેક મલસ્તાયભા ંમનળા જ નથી !ત આણે 
ળાના ભાટે ૈવા ફચાલલા ભથવુ ંજઇએ?‖ 

ફાકન શુનાદ થમ: ―આફ્રિકા જલા ભાટે !‖ 

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

* એક ધનલાન ફ્રપલ્ભ-મનભાુતાની દીકયીને ળાાભા ંકઇ ગયીફ કુટંુફ મલળે મનફધં રખલાનુ ં
કશલેાભા ંઆવ્યુ.ં એના મનફધંની ળરૂઆત આ યીતે થઇ:‖ એક શત6ુ ગયીફ કુટંુફ. તેભા ંફા ગયીફ 
શતી. ફા ુગયીફ શતા. ફાક ગયીફ શતા.ં યવઇમ ગયીફ શત. ભટયગાડીન ડ્રાઇલય ગયીફ 
શત. કાભલાી ગયીફ શતી. ભાી ગયીફ શત. વહુ કઇ ગયીફ શતા…ં.‖ 

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

 *‖ભટ થઇને હુ ંધ્રલુપ્રદેળની વપયે જલાન છુ.ં‖ છ લયવના એક ફાકે ફાાને કહ્યુ,ં ―અને 
અત્માયથી જ તેની ફયાફય તારીભ રેલા ભાડંલાન છુ.ં‖ 

 ―એ કેલી યીતે?‖ 

‖ યજ તભે ભને જ ાચં-ાચં રૂમમા આ ત હુ ંવાયી ેઠે આઇસ્રીભ ખાત યશીળ.જેથી છી 
ઠંડીની કાઇં અવય ભને થામ નશં.‖ 

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

* યીક્ષાના પ્રશ્નત્રભા ં એક ણ વલારન જલાફ ન આી ળકનાય છકયાએ ઉિયલશી ઉય એક 
વપાઇદાય રફંચયવ દમો ને અંદય રખ્યુ:ં 

―આ જગ્મા આલતે લયવે જજ.‖ 

=========================================== 
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* યીક્ષાભા ંવહુથી ઓછા ગણુ(ભાકુ) રાલનાય તુ્રને મતાએ કહ્યુ:ં‖મલન,ુ તાયા આટરા ઓછા ભાકુ 
જઇને ભને એક લાતન જરૂય વતં થામ છે કે યીક્ષાભા ંતે ચયી ત નફ્રશ જ કયી શમ.‖ 

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

 *  ઠઠ મલદ્યાથી: ―ણ વાશફે, ભને શનૂ્દ્મ ભાકુ ત ન જ ભલા જઇએ એભ ભને રાગે છે.‖ 

મળક્ષક:‖ ભને ણ એભ જ રાગે છે, ણ હુ ંરાચાય શત-શનૂ્દ્મથી ઓછા ભાકુ આલાન ભને 
અમધકાય નથી.‖ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

*મનળાભા ંએક ફ્રદલવ ફહુ બણલાનુ ંથયુ ંછી થાક્યાક્ય ઘેય આલેર નાન પારુક એની 
અમ્ભાને કશ,ે ― હુ ંજૂના જભાનાભા ંજન્દ્મ્મ શત ત કેવુ ંવારંુ થાત !‖ 

‖કેભ એભ, ફેટા?‖ભાએ છૂયુ.ં 

‖કાયણ કે ત ભાયે આટર ફધ ઇમતશાવ બણલ ડત નફ્રશ.‖ 

—————————————————— 

* સ્ત્રીઓના ંગયખાનંી એક દુકાનભા ંાફ્રટયુ:ં‖ દુકાનભા ંદાખર થમા છી દવ જ મભમનટભા ંતભાયી 
ખયીદી કયી ર, ત દવ ટકા લતય.‖ 

———————————————————————- 

 * તે કેલ વચટ મનળાનફાજ છે તે તાના તુ્રને દેખાડલાનુ ંમળકાયી મતાએ નક્કી કયુ.ં તુ્રને 
જગંરભા ંરઇ જઇને, જભીન ઉય ફેઠેરા ફતક ઉય મનળાન તાકીને એભણે ફદૂંકન ઘડ 
દફાવ્મ. ણ ફતક મનળાન ચકૂલી ને ઊડી ગયુ.ં જયા ણ થડક્યા મલના મળકાયીએ દીકયાને કહ્યુ:ં‖ 

જ ફેટા, દુમનમાની આઠભી અજામફી શલે ત ુ ંજઇ યહ્ય છે- ભયેલુ ંફતક કેટલુ ંવયવ યીતે ઊડી યહ્યુ ં
છે !‖ 

* બાલને કવલાભા ંજે કુળતા સ્ત્રીઓ ફતાલતી શમ છે તેલી મતની વદંગીભા ંણ ફતાલે, ત 
છૂટાછેડાના ફ્રકસ્વા નફ્રશલત થઇ જામ. 
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——————————————————————- 

* દીકયીએ આલીને જાશયેાત કયી કે અમકુ યલુાન વથે એણે લેમલળા કયી રીધુ ંછે, એટરે તયત 
મતાએ છૂયુ:ં‖એની ાવે કાઇં ૈવા છે?‖ 

‖તભે રુુ ફધા વયખા જ છ.‖ છકયીએ જલાફ લાળ્મ. ―એણે ણ તભાયે મલળે એ જ છેૂલુ ં!‖ 

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

*દયેક ભા એવુ ંઝખેં છે કે તાને ભળ્મ તેના કયતા ંવાય લય તાની દીકયીને ભે. ણ તે 
એટલુ ંત વભજે જ છે કે તાના દીકયાને, એના ફાને ભી તેલી ઉિભ ત્ની નફ્રશ જ ભે. 

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

* ―અયે જુઓ ત ખયા-ેરી છડીના ંજંથયકા ંકેલા ંરાગે છે !‖ 

 ―એ છડી નથી, છય છે—અને એ ભાય દીકય છે.‖ 

―ભાપ કયજ, ભને ખફય નફ્રશ કે તભે જ એના ફા શળ.‖ 

‖ફા નથી—હુ ંએની ભા છુ ં!‖ 

————————————————————– 

* ગ્માવતેરની દુકાને કતાયભા ંઊબા ંઊબા ંએક વલાયે ગજયાફશને અને ફાાફશને લાત કયતા ં
શતા.ં એભન લાય આલલાની તૈમાયી શતી ત્મા ંગજયાફશને તાના ંજડીદાયને એવુ ંકશતેા ં
વબંામા ંકે, ―શાર ને ફઇ, આણે રેનભા ંાછા ંછેલાડે જઇને ઊબા ંયશીએ ! શજી ત ભાયે તને 
અરકભરકની કેટરીમે લાત કશલેાની ફાકી છે. 

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

* મત: હુ ંનાટકની ફ્રટફ્રકટ રાવ્મ છુ.ં 

ત્ની: લાશ ! હુ ંશભણા ંજ તૈમાય થલા ભાડું ંછુ.ં 

મત:: એ ફયાફય છે—ફ્રટફ્રકટ આલતી કારની છે. 
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============================================= 

*‖વભલાયે તભે કાયેરાનં ુ ંળાક અને યટરી ખાધેરા,ં ભગંલાયે ખાધેરા,ં બધુલાયે ખાધેરા,ં ગરુુલાયે 
ણ ખાધેરા—ંઅને શલે આજે શરુલાયે કશ છ કે કાયેરા ંબાલતા ંનથી ! આભા ંભાયે યવઇ કયલી 
કઇ યીતે ?‖ 

———————————————————— 

* ત્ની મતને:‖ હુ ંાડળીને ત્મા ંજઇ અફઘડી આવુ ંછુ.ં ચરેૂ ચણાની દા મકૂી છે તેભા ંા-ા 
કરાકે જયા કડછી પેયલતા યશજે એટરે દાઝે નશં.‖ 

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

 * શવંા: લાવણ ઊટકલા તભે ળેન ઉમગ કય છ? 

મનમ:ુ આભ ત ભં ઘણા અખતયા કયી જમા, ણ એભા ંઉિભ ભાયા લય નીલડયા છે. 

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

 * ―તેણે એની આગ યણલાન પ્રસ્તાલ મકેૂર. ણ ેરીએ ના ાડી દીધી.‖ 

―છી?‖ 

 ―એ ફનેં સખેુથી યહ્યા.ં‖ 

———————————————————————- 

* ઘણા ભફ્રશના યાશ જમા છી એક બાયતીમ દંતીને અભેફ્રયકાનુ ંનાગફ્રયકત્લ ભળ્માન ત્ર ભળ્મ. 
આથી ખળુ થઇ ગમેરા મત વાશફેે ત્નીને કહ્યુ:ં‖રે, આ જ. આણને અભેફ્રયકાનુ ંનાગફ્રયકત્લ ભી 
ગયુ.ં‖ 

ત્ની તે લખતે યવડાભા ંલાવણ ભાજંતી શતી. ખફય વાબંતા ંજ તેણે શાથ ધઇ નાખ્મા ને કહ્યુ:ં 
―અચ્છા ! ત શલે ઝટ અંદય આલ અને આ લાવણ વાપ કયી નાખ.  ‖ 

——————————————————————— 
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 * ―ઘયભા ંભારંુ ચરણ છે ! ‖ એવુ ંકશનેાય રુુ ફીજંા જૂઠાણા ંણ નફ્રશ ચરાલત શમ એની ળી 
ખાતયી? 

—————————————————————— 

 * આજીલન અફ્રયણીત યશરેા એક વજ્જને, જુલાનીભા ંજે ત્રણ યલુતીઓએ એભની રગ્ન-દખાુસ્ત 
ઠુકયાલેરી તેભને તાની તભાભ મભરકત લાયવાભા ંરખી આી, કાયણ કે ―જે સખુળામંત ભં 
જજંદગીભા ંઅનબુવ્મા,ં તે એભને આબાયી છે. ‖ 

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

*  ફધાએ જેને આજીલન બ્રહ્મચાયી ભાની રીધેરા તેલા એક વજ્જન અંતે, વાઠ લયવની ઉંભયે 
યણી ગમા. મભત્રએ એભને છૂયુકેં, ― ત્માયે છી આટલુ ંફધુ ંભડુ ંળીદને કયુ?ં‖ 

વજ્જને ખરુાવ કમો: ― જ એ કકુળા નીકે ત ભાયે એની વાથે ઝાઝા ફ્રદલવ કાઢલા ન ડે. ણ 
જ એ ળાણી ગફૃ્રશણી નીલડે ત એને ખાતય આટરી લાટ જમાનુ ંણ રેખે રાગે.‖ 

 0 તભાયી ત્નીની મલલેકબદુ્ધિ ય ઝાઝ બયવ યાખલા જેવુ ંનથી ને? જુઓ ત ખયા—તેણે કેલા 
ભાણવને જીલનવાથી તયીકે વદં કમો છે ! 

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

  

*એક જણે તાના મભત્ર ાવે કબરૂાત કયે કે ―ધફી ાવે કડા ંધલયાલીને, શૉટરનુ ંખાઇને અને 
કાણાલંાા ંભજંા શયેીને હુ ંકંટાેર, એટરે છી યણી ગમ.‖ 

 ―ભાળંુ, એ ત અચયજ કશલેામ !‖ ― કેભ કે એ જ કાયણવય ભં ત છૂટાછેડા રીધા !‖ 

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

* તભે તભાયી ત્નીની ટીકા કય ત્માયે એક લાત ધ્માનભા ંયાખજ—કે તાના એ ફધા દને 
કાયણે જ ત એ જેને યણેરી છે તેના કયતા ંલધ ુવાય લય ભેલી ળકી નશતી. 

============================================== 
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* ― ભાયી ત્નીની માદળસ્ક્ત બમકંય ખયાફ છે.‖ 

    ―કેભ, એભને કશુ ંમાદ નથી યશતે ુ ંકે શુ?ં ‖ 

  ― ના માય, એને ફધુ ંજ માદ યશ ેછે.‖ 

 * તભાયી ત્નીએ તભાયી વાથે જે યીતે લયતવુ ંજઇએ તેભ એ ન લયતતી શમ ત—તેન ાડ 
ભાનજ ! 

———————————————————- 

 * દયેક રુુને ત્નીની જરૂય યશલેાની જ. જ્માયે જ્માયે કાઇંક અલળંુ ડે તે લખતે એ કાઇં 
વયકાયન લાકં થડ જ કાઢી ળકે છે? 

———————————————————- 

 * મલજ્ઞાન ભાણવને એટલુ ંરાબં ુ ંઆયષુ્મ ત કદી નફ્રશ વંડાલી ળકે કે જેભા ંત્નીની ફધી 
ઇચ્છાઓને તે યૂી ાડી ળકે. 

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

* ફને્ન ત્નીઓની ફાફતભા ંકભનળીફ યહ્ય છે—શરેી ત્નીએ તેને છૂટાછેડા આી દીધા, ત 
ફીજી આતી જ નથી ! 

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

* તાલકુાની કયટભા ંએક ચય ઉય કાભ ચારતુ ંશત ુ ંઅને એને કડી ાડનાય એક જયાલય ફાઇ 
વાક્ષીના ંજયાભા ંખડી શતી. 

― આ ભાણવન વાભન એકરે શાથે કયલાભા ંતભે ઘણી ફશાદુયી ફતાલી, ફશને !‖ ભેજજસ્રેટ ફલ્મા. 
―તે ફદર તભને ધન્દ્મલાદ. ણ હુ ંએટલુ ંછૂુ ંકે એના આટરા ફધા દાતં ાડી નાખીને એને 
રશીલશુાણ કયલાનુ ંશુ ંજરૂયી શત ુ?ં  ‖ 

― તે ભને ળી ખફય.‖ ફાઇ તાડકૂી ― કે ઇલડ ઇ ચય ત્માથંી નીકળે? હુ ંત ત્રણ કરાકથી ભાયા 
ધણીની લાટ જઇને ભડી યાત રગી ફેઠી શતી, તે ભને એભ કે યમ ઇ જ શળે !‖ 
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 * ―ારુર, વોયબે ભને ગઇ કારે શુ ંકહ્યુ,ં ખફય છે? કશતે‘ત કેતેણે ભાયા જેલી દેખાલડી અને 
શમળમાય છકયી આજ સધુી જઇ નથી. ‖ 

―અને ત ુ ંમ કેલી મયૂખ છ, બૈયલી !  ‖ ારુરે કહ્યુ:ં ― જે ભાણવ તને યણ્મા શરેા ંજ આભ છેતયી 
યહ્ય છે, તેની વાથે રગ્ન કયલા ત ુ ંતૈમાય થઇ ગઇ છ?‖ 

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

* જભનાદાવ ને અજલાીને યણ્મા ંમવિેયેક લયવ થઇ ગમા ંશળે ત્માયે, છન્નુ ંલયવની ાકી 
અલસ્થાએ જભનાદાવનુ ંભયણ થયુ.ં આ વભાચાય અજલાીને આનાય દાકતયને ફીક શતી કે 
ડળી ણફચાયા ંએ ઘા જીયલી નશં ળકે. ણ ફૈ ઘણી ખભતીધય નીકી. 

 ―ઠીક ત્માયે,  ‖તે ફરી  ―શલે અંતે ભને વદં ડે તે યીતે હુ ંચા ફનાલી ળકીળ. ‖ 

 * રક જ બદુ્ધિલુૂક મલચાય કયતા ંશમ ત ઘણા છૂટાછેડા અટકી જામ—ઘણા ંરગ્ન ણ. 

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

 * જગન: ત્રણ અઠલાફ્રડમાથંી ભં ભાયી સ્ત્રી વાથે લાત જ નથી કયી. 

  ભગન: અયે  ! ણ એવુ ંકેભ? 

  જગન: ભને લચભા ંફરવુ ંવદં નથી. 

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

* કઇ વ્મસ્ક્ત રગ્નજીલન મલળે અ ભતુ લાત કયે ત વભજવુ ંકે—એ કંુલાયી શળે. 

———————————————————- 

 *યંગીરા યમભમાએ શરેા ભાની ફાયીની ફશાય મનવયણી ભાડંી અને છી નીચેથી એક કાકંય 
ફાયીના કાચ ય ભામો. તયત ફાયી ઊઘડી અને વીડી યથી વયકતી કડાનંી એક ફેગ નીચે 
આલી, ને તેની ાછ યવીરા ણ ઊતયી આલી ને આળકને બેટી ડી. એક ફ્રયક્ષાભા ંફેમ ચડી 
ફેઠા.ં 
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 ―ભટા સ્ટેળને—ઝટ,‖ ેરાએ સચૂના આી, અને પે્રભી ખંીડાએં મનયાતંન શ્વાવ રીધ. સ્ટેળને 
ઊતયીને જુલાને ખીવાભાથંી ાકીટ કાઢયુ.ં 

 ―ૈવા કાઇં રેલાના નથી,‖ ફ્રયક્ષાલા  ફલ્મ. ―ફાઇના ધણીએ બાડુ ંશરેેથી દઇ દીધેલુ ંછે. ‖ 

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

* ત્ની વાથે દરીરભા ંઊતયતા શરેા ંએટરી ખાતયી કયી રેલી કે તભાયી લાત ણફરકુર વાચી જ 
છે—અને છી એ લાત ડતી મકૂલી ! 

———————————————————- 

* મત-ત્ની એક વભાજવેલકની વરાશ રેલા ગમા.ં ― છ લયવના અભાયા રગ્ન-જીલનભા ં, ― 

મતએ પફ્રયમાદ કયી, એકણ ફાફત અંગે અભે વભંત થઇ ળક્યા ંનથી….‖ 

― છ-નશં –વાત.‖ ત્નીએ સધુાય કમો. 

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

* લેમલળા શરેા ંેર ફરત ને ેરી વાબંતી; લેમલળાા છી ેરી ફરતી ને ેર 
વાબંત; રગ્ન છી ફનેં ફરે છે ને ાડળીઓ વાબંે છે ! 

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

* આદળુ મત એ છે જે, તાની ત્નીએ ન કશરે એકએક ળબ્દ ફયાફય વભજત શમ. 

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

*તાની ત્ની વાથે જીબાજડી કયતા કેટરાક રુુ શજીમે નીકળે; ફાકી ઘણાખયાએ ત એભ 
કશતેા ંળીખી રીધુ ંશમ છે કે, ―તાયી લાત ફયાફય છે.‖ 

*લીજીના દીલાને ફૂંક ભાયીને ઓરલલાની કમળળ શજીમે કયજ—ત્ની વાથે દરીરભા ંજીતલાની 
કદી નફ્રશ. 

============================================== 
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 *યેડરૈક પલ્વ નભના અભેફ્રયકન ગાભની ચંામતનુ ંજાશયેનામુ:ં ― આ ગાભભા ંકબ્રસ્તાન મળમાા 
દયમભમાન ફધં યશળેે. આથી જાશયે જનતાને જણાલલાનુ ંકે આ લાતની નંધ રે અને તાનુ ંલતુન 
તે મજુફ યાખે.‖ 

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

 * એક વિૃની અઠ્ઠાણુભંી લયવગાઠેં તેભની છફી ાડીનેછી પટગ્રાપયે જતા ંજતા ંકહ્યુ:ં ― દાદા, તભે 
એકવ લયવના થાલ ત્માયે ણ છફી ાડલા હુ ંશાજય યશી ળકીળ એલી આળા છે !‖ 

― કેભ નશં લી? ‖  ― શજી ત તાયી તણફમત ઘણી વાયી દેખામ છે !‖ 

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

 *દફ્રયમાભા ંઓણચંતાનુ ંતપાન જાગ્યુ ંત્માયે જશાજના કઠેડા ય ઢીને ઊબેરી એક યલુતી 
વભતરણુ ંગભુાલીને ાણીભા ંજઇ ડી. તયત જ ફીજી વ્મસ્ક્ત ભજંાની લચ્ચે એની ફાજુભા ં
ખાફકી અને રાઇપ-ફટે આલીને તેભને ફચાવ્મા ંત્મા ંસધુી એણે ફાઇને ઊંચે ધયી યાખી. વહુ 
કઇએ અચયજ લચ્ચે જયુ ંત એ લીય રુુ જશાજ યના વહુથી લમવિૃ ભાનલી શતા—80 

લટાલી ચકેૂરા. તેભની ફશાદુયીના ભાનભા ંતે વાજંે એક મભજફાની આલાભા ંઆલી. ― બાણ કય 
! બાણ કય !‖ એલી ભાગણી ફીજા મવુાપયભાથંી ઊઠી. 

અંતે જૈપ વજ્જન શલે શલે ઊબા થમા અને ઉત્વાશ બયેરા વમદુામ ય એક નજય પેયલીને છી 
ફલ્મા: ― એક જ લસ્ત ુહુ ંજાણલા ભાગુ ંછુ ં–કણે ભને ધક્ક ભાયેર?‖ 

     *  એ યેસ્ટયા ંતાના ગ્રાશકની ઘણી કજી રે છે. તેભના લાનગીત્રકને અંતે નજીકના ફધા 
દાકતયના ંવયનાભા છાેરા ંછે. 

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

  * એક દંતી તાનુ ંનાનુ ંફાક રઇને નાટક જલા ગયુ.ં ડયકીયે એભને ચેતવ્મા ંકે જ ફાક 
અલાજ કયળે ત એભણે ફશાય નીકી જવુ ંડળે—જકે  ફ્રટફ્રકટના ૈવા ાછા ભી ળકળે. 

 ખેર અયધે શંચ્મ શળે ત્મા ંરુુે સ્ત્રીના કાનભા ંકહ્યુ,ં ― તને કેભ રાગે છે?‖ 

― કાઇં ફળ્યુ ંનથી આભા,ં‖ ેરીએ જલાફ દીધ. 



11 
 

 ― ફવ ત્માયે, ફાફરાને લ દઇને ચંફ્રટમ બય.‖ 

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

  

* એક જુલાન મવનેભાભા ંફેઠ શત. મલયાભ દયમભમાન એક ભશાકામ વન્નાયી ઊઠીને એના ગના ં
આંગા ંકચયતા ંકચયતા,ં એને ફેઠકભા ંદફાલી નીકળ્મા ં. થડી લાયે, શાથભા ંઆઇવરીભ ને 
ધાણીના ભટા ંડીકા વાથે એ ાછા ંપમાં. ― શ ંજુલાન, શભણા ંતાયા જ ગ ભં કચયેરા?‖ એભણે 
છૂયુ.ં 

― કચયેરા ત ખયા, ણ શળે એ ત…‖ 

― ફવ,‖ ફાન ુફરી ઊઠયા,ં ―ત્માયે ત આ જ ભાયી રાઇન છે. ‖ 

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

 * અધીય ગ્રાશક: જે લૈઇટાને ભં લયદી આેરી તે શુ ંતભે તે જ? 

લેઇટય : શા જી વાશફે—કેભ? 

ગ્રાશક: હુ ંકંઇક ઘયડા થમેરા ભાણવને જલાની આળા યાખત શત. 

 *એ શૉટરનુ ંબલુ ંછૂવુ.ં એક લાય ભં પફ્રયમાદ કયી કે, આ ફ્રડળ બીની કેભ છે? ત જલાફ ભળ્મ કે, 

એ ત સૂ ીયવેર છે ! 

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

 * કુદયતી મતૃ્ય ુએટરે એલા પ્રકાયનુ ંભયણ કે જેભા ંદાકતયની કળી ભદદ ન રેલાઇ શમ. 

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

*ધ્રમૂ્રાનની તણફમત ય ગબંીય અવય મલળે તેણે એટરા ફધા રેખ ને સુ્તક લાચં્મા ંછે કે તેણે 
મનણુમ કયી નાખ્મ છે કે શલેથી—લાચંલાનુ ંફધં ! 

============================================ 
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 *ભીઠાઇની એક દુકાનભા ંજભલાની વગલડ ણ શતી. ત્મા ંાફ્રટયુ ંમકેૂલુ ંશત ુ:ં― ેટ બયીને જભ. 
ૈવાની ણફરકુર ફ્રપકય કયળ નફ્રશ. તભાયા તુ્ર કે ોત્ર ણફર ચકૂલળે ત ણ ચારળે.‖ 

ખાઉધયા ખાસ્ન્દ્તબાઇએ ત્મા ંજઇને ફેઠક જભાલી. ેટ બયીને જાતજાતની ભીઠાઇ ખાધી. છી 
ઓડકાય ખાતા ંએ ેટ ઉય શાથ પેયલી યહ્યા શતા, ત્મા ંલેઇટયે આલીને ણફર ધયુ.ં શવીને તે ાછુ ં
આતા ંખાસ્ન્દ્તરારે કહ્યુ:ં 

―  એના ૈવા ભાય ોત્ર ચકૂલળે, વભજ્મ?‖ 

― ણ વાશફે, આ ણફર આે ખાધુ ંતેનુ ંનથી.‖લેઇટયે ખધં ુ ંશવીને કહ્યુ,ં ― આ ત આના દાદાજી 
અશં જભી ગમેરા તેનુ ંછે !‖ 

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

 * યણને કાઠેં આલેરા ગાભને ાદય શયફધં ાચં શૉટેર ખડી શતી. એભાથંી શરેીની આગ 
ાફ્રટયુ ંશત ુ:ં ―  ચા ીલાની છેલ્રી તક—અશંથી આગ ચાય શૉટેર દેખામ છે તે ત ઝાઝંલા છે !‖ 

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

  

 *નીચરા ભાે યશતે બાડતૂ ઉરા ભાના બાડતૂને: ― એ ! શલે તભાયા નતૃ્મની પે્રકફ્રટળ ફધં કય 
ત વારંુ. તભાયી આ ધફાધફથી ત હુ ંગાડં થઇ જઇળ !‖ 

― થઇ જ ગમા શળ !‖ ઉરા ભાેથી કઇએ સયુીરા અલાજે કહ્યુ:ં ―  નતૃ્મની પે્રકફ્રટવ ફધં થમાને 
ત કરાક લીતી ગમ.‖ 

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

 *બાડતૂ : ફશાય બાયે લયવાદ ડે છે અને છતભા ંકેટરીમ જગ્માએથી ાણી ચલેૂ છે, એ ભં તભને 
અનેકલાય કીધેલુ ંછે; ત આભ ક્યા ંસધુી ચારળે? 

ભકાનભાણરક: ભને કેભ ખફય ડે? હુ ંકાઇં શલાભાનળાસ્ત્રી થડ છુ ં! 

—————————————————————- 
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 * એક મનષ્ણાત તફીફની મરુાકાત ભાગલા ભં ટેણરપન કમો ત્માયે એભના ભતં્રીએ કહ્યુ ંકે, લશરેાભા ં
લશરેી મરુાકાત ત્રણ અઠલાફ્રડમા ંછીની ભી ળકે તેભ છે. 

   ― ત્રણ અઠલાફ્રડમા ં!‖હુ ંડઘાઇ ગ્મ: ― ત્મા ંસધુીભા ંત હુ ંકદાચ ભયી ણ ગમ શઉં ! ‖ 

― એન લાધં નશં,‖ભતં્રી ફલ્મા: ― તભે કઇ ણ મરુાકાત યદ કયાલી ળક છ. ‖ 

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

 * ફડેમભમા ંજાપય થડા લખતથી કાભ ય નશતા જઇ ળકતા, કાયણકે એભને રગ ુડેરી એક 
ફીભાયીન ઇરાજ ગાભના દાક્તય કયી ળકતા નશતા. એ યગના ભટા મનષ્ણાત ળશયેભા ંશતા. 
તેભને ફીફીએ તેડાવ્મા. ‗મલણઝટ‘ તાલીને તફીફ મલદામ થમા ત્માયે જાપયે ફીફીને છૂયુ,ં ― જ્માયે 
તં એભને કીધુ ંકે અત્માયે આણી ાવે મલણઝટ-પીના ૈવા નથી, ત્માયે એણે થડ લખત ખભલાની 
શા ાડીને?‖ 

― અયે શા યે શા,‖ફીફીએ જલાફ દીધ. ― એ ત ણફચાયા કશ ેકે તભાયા લીભાની યકભ ભને ભે 
ત્માયે હુ ંપી ચકૂવુ ંતમે ચારળે.‖ 

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

 * ભાયા બાઇ દાકતય છે તે તાના દયદીઓને ધ્રમૂ્રાન ફધં કયલાનુ ંકઇ યીતે કશી ળકતા શળે, 

તેની ભને નલાઇ રાગતી શતી. એ તે યજના ંફે ાકીટ યૂા ંકયતા, એટરે એભની વરાશભા ં
યણકાય ન જ ઊઠે ને? 

― હુ ંજે કહુ ંછુ ંતેની એટરી અવય નથી થતી,‖એભણે વભજાવ્યુ.ં ― 

- એ કશતેા ંકશતેા ંહુ ંજે યીતે ખાવંી ખાઉં છુ ંતેની થામ છે.‖ 

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

 * એંળી લયવના ંદાદીભાન ગ બાગંી જતા ંડૉક્ટયે પ્રાસ્ટય ફાધં્યુ ંઅને દાદય ચડલા-ઉતયલાની 
વખત ભનાઇ કયી. ફે ભફ્રશના છી પ્રાસ્ટય ખરીને જતા ંભાજીને વાલ રૂઝ આલી ગમેરી ભાલભૂ 
ડી, એટરે ડૉક્ટયે ભાજીને દાદય ઊતયલાની છૂટ આી. 
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― શા…ળ ! બઇરા !‖ ભાજી ફલ્મા,ં ― બગલાન તારંુ બલુ ંકયળે. નન ાઇ કડીને દીલાર 
યથી ચડ-ઊતય કયીને શલે ત હુ ંબાયે કંટાી ગમેરી !‖ 

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

 * દયદી: ― ડૉક્ટય વાશફે, ભાયા ત ભમતમા ભયી ગમા છે. જજંદગીભા ંઆ ભારંુ શરેલશલે ુ ં
ઑયેળન છે.‖ 

દાકતય:― તભને શુ ંથત ુ ંશળે તે હુ ંકલ્ી ળકંુ છુ.ં ભારંુ ણ આ શલેુ ંજ ઑયેળન છે ! ‖ 

 *વાભમમકના તતં્રીએ કમલને ાછા ભકરેર ત્રણ રીટીના શાઇકુ વાથે આ નંધ શતી: ― ફહુ વયવ 
છે—મવલામ કે એનુ ંરફંાણ.‖ 

————————————————————— 

 *ફનાુડુ ળૉના એક નાટકના અભેફ્રયકન મનભાુતાએ એક લાય તેભને મલનતંી કયી કે, નાટકને દવ 
મભમનટ જેટલુ ંટૂંકાલી આ ત પે્રક્ષક ઘેય જલા ભાટે યાતની છેલ્રીગાડી કડી ળકે.. ળૉએ તાયથી 
જલાફ લાળ્મ: ―ગાડીન વભમ ફદર.‖ 

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

 * ચ ૂટંણીભા ંઊબેરા ફે ઉભેદલાય મલળે તભાય ળ ભત છે?—એલા છુાણના જલાફભા ંએક 
ભતદાયે કહ્યુ:ં ― એભને જઉં છુ ંત્માયે હુ ંબગલાનન ાડ ભાનુ ંછુ ંકે ફેભાથંી એક જ ચ ૂટંાઇ ળકે તેભ 
છે.‖ 

———————————————————— 

 * ― દાકતય વાશફે, દાક્તય વાશફે, હુ ંભાઉથ-ઓયગન લગાડત શત ને ઓણચંતાન એને ગી 
ગમ.‖ 

―શળે, આણે ત કઇ ણ ફાફતની ઊજી ફાજુ જલી—ધાયકે તભે ભટ ીઆન લગાડતા 
શત ત?‖ 

==================================== 
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  * કેટરાક દાક્તયને એટરી ફધી ધીકતી પે્રકફ્રટવ ચારે છે કે ઘણા દયદીઓને મનખારવણે કશી 
ણ દે છે કે, ―તભને કશુ ંથયુ ંનથી ! ‖ 

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

 * અમકુ ઊગતા કમલઓની પ્રળસ્સ્ત જ્મા ંથઇ યશી શતી તેલા એક વભાયંબભા ંકેટરાક શભદદો ફરી 
ઊઠયા: ―પે્રભાનદં ને ન્દ્શાનારાર ભરુાઇ ગમા શળે ત્માયે ણ એ લચંાળે. ‖ 

―શા, ‖ છેલાડેથી એક બઝુગે ટભકંુ મકૂ્યુ-ં― ણ ત્મા ંસધુી નફ્રશ.‖ 

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

  

*―આ સુ્તકની ફ્રકંભત ચારીવ રૂમમા ને વાત ૈવા કેભ યાખી છે?ચારીવ રૂમમા યાખી શત ત ન 
ચારત ? ‖ 

― ચારીવ શત, ત ણફચાયા રેખકને શુ ંભત?‖ 

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

 *ણબખાયી: આભ ત હુ ંએક રેખક છુ.ં ભં એક ચડી રખેરી: ― ૈવા કભાલાની એકવ તયકીફ.‖ 

લેાયી: ત છી આભ બીખ ળીદને ભાગે છે? 

ણબખાયી: એ વભાનંી જ આ એક તયકીફ છે. 

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

 * મનયક્ષયતાની તયપેણભા ંએક લાત જરૂય કશી ળકામ: તેનાથી તભે ભાથાદુખણ વાફ્રશત્મ 
લાચંલાભાથંી ઊગયી જાઓ છ. 

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

 * એક સુ્તકારમના ગ્રથંારને તેના ભદદનીળે જ્માયે એલી પફ્રયમાદ કયી કે અમકુ અમકુ 
ચડીઓનુ ંલસ્ત ુફહુ અઘરંુ શલાથી કઇ એને લાચંત ુ ંનથી, ત્માયે એલી ફધી ચડીઓ બેગી 
કયીને ગ્રથંારે એભને એક આકુક સ્થે ગઠલી ત્મા ંાફ્રટયુ ંભાયુ:ં ―સચૂના: આ સુ્તક લાચંલા ં
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અઘયા ંછે ને તેને ભાટે ઊંચા જ્ઞાનની જરૂય છે. ‖ તયત જ એભાથંી એકેએકચડી, કઇને કઇ 
લાચકને નાભે નંધાઇને, ઊડી ગઇ. 

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

 *એક લૈજ્ઞામનકન દાલ છે કે અમકુ પ્રકાયનુ ંવગંીત ફશયેાણા ભાટે ઉકાયક નીલડી ળકે છે. ત 
કેટરાકને એભ ણ રાગે છે કે અમકુ પ્રકાયના વગંીતભા ંફશયેાણુ ંઉકાયક નીલડી ળકે. 

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

 * જે યાશ જઇ ળકે છે તેને દયેક લસ્ત ુવાંડે છે—કેટરીક લાય ત ઉછીનુ ંઆેલુ ંસુ્તક ણ ! 

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

  * અયધા કરાકથી લામણરન લગાડીને શ્રતાઓને યીઝલલાની કમળળ કયી યશરેા એક કરાકાય 
ભાટે ફ્રશંભતરારે એભની ફાજુભા ંફેઠેરા બાઇને કહ્યુ:ં ― લાશ ! આ કરાકાયનુ ંલામણરનલાદન 
વાબંીને ભને ફં્રડત મળલનાથ અસ્ગ્નશત્રી માદ આલે છે.‖ 

ફાજુભા ંફેઠેરી વ્મસ્ક્ત એકદભ મલચાયભા ંડી ગઇ. છી તેણે કહ્યુ:ં ― ફં્રડઅત મળલનાથ 
અસ્ગ્નશત્રી? એલા ત કઇ લામણરનલાદક નથી !‖ 

― એ જ ત કહુ ંછુ ં!‖ 

ફ્રશંભતરારે કહ્યુ,ં ―આ ભાણવ ણ લામણરનલાદક નથી.‖ 

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

 * આઇવરેન્દ્ડ દેળભા ંએક જેરના કેદીઓને યજ વલાયે આજુફાજુના ખેડતૂને ત્મા ંદાફ્રડમા તયીકે 
કાભ કયલા જલા દેલાભા ંઆલે છે. યજ વાજંે એ તાની ભેે જેરભા ંાછા પયળે, એલ ઇતફાય 
જેરના વિાલાાઓ યાખે છે. ણ શભણા ંએક કેદી ભડ ભડ છેક ભધયાતે ાછ પમો, ત્માયે 
જેરના દયલાજે ખડા યશરેા વતં્રીએ એને ઠક આતા ંકહ્યુ:ં ― પયીથી આટલુ ંભડુ ંથળે, ત હુ ં
દયલાજ ખરીળ નશં.‖ 

======================================== 
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 *ભાથુ ંબભાલી નાખે તેલા ‗આધમુનક‘ કરાના કેટરાક નમનૂાઓ જેભા ંયજૂ થમા શતા એલા ણચત્ર-
પ્રદળુનને દયલાજે આ સચૂના ચડેરી શતી: ―  કતૂયાને અંદય રઇ જલાની ભનાઇ છે.‖ 

તેની નીચે, એ પ્રદળુનભા ં‗જુરભ‘ભાથંી વાય થઇ ચકેૂરા કઇ મરુાકાતીએ ઉભેયેલુ:ં ―—જીલદમા 
ભડંના હુકભથી.‖ 

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

 *ંધા ડેરા ભશભેાનને મલદામ કયી આનાયી એક ધધંાદાયી અભેફ્રયકન ેઢીએ જાશયે ખફય 
આી છે કે, ― અભ એકથી આઠ સધુીના ંનલા ભશભેાન, વયવાભાન, છકયાચૈંમા ંને બવતા ંકતૂયા ં
વાથે યૂા ંાડીળકીશુ,ં અને તભાયા લણખતા અમતમથઓને ત્રણ કરાક કે તેથી ઓછા વભમભા ંએ 
શાકંી કાઢળે તેની ખાતયી આીએ છીએ. અમતમથઓ મલદામ થમા છી અભાયા ભાણવ ણ થડીક 
પી રઇને તયત ફશાય નીકી જળે. આનાથી લધ ુઅભાનજનક તયીકાઓ ણ ઉરબ્ધ છે.‖ 

  *ભશભેાન-ખડંભા ંટાગેંલુ ંએક બંતત્ર: ―  જગતભા ંતાના ઘય જેવુ ંકઇ સ્થ નથી.‖ 

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

 *દયલાજે ટકયા ડયા ને અભથારારે ફાયણુ ંઉઘાડંુ.ં ત્મા ંએભના જૂના મભત્ર ને એક ભટા 
કતૂયાને ઊબેરા જઇને એભણે ફેઉને અંદય રીધા. 

કતૂયાએ ગાયાલાા ગે એભન ગારીચ યી નાખ્મ, એક તફ્રકમાને ચાલી નાખ્મ, ને છી જઇને 
તે ‗વપા-કભ-ફેડ‘ય ડય. 

થડા વભમ છી ભશભેાન મલદામ થમા શતા ત્માયે અભથારારે જયાક દાઢભા ંફરતા,ં એભન 
રૂા કતૂય ભરૂી ન જલાનુ ંમાદ દેલડાવ્યુ.ં 

  ― ભાય કતૂય?‖અમતમથએ ઉિય લાળ્મ. ― ભને ત એભ કે એ તભાય શળે?‖ 

——————————————————————– 

 *ભાણરક: ― શ,ં ત તભાયે નકય જઇએ છે, એભ ને? તભે કદી ખટંુ ફર છ?‖ 

ઉભેદલાય: ― ના, વાશફે , ણ એ ત  તભાયી વાથે થડા ફ્રદલવભા ંજ યશીને ળીખી ળકંુ‖ 
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——————————————————————–  

 *મખુ્મ ફ્રશવાફનીવની નકયી ભાટે આલેરા ઉભેદલાયને કંનીના ભાણરકે છૂયુ:ં ― ફર, 2+2 કેટરા 
થામ?‖ 

― તભાયે કેટરા કયલા છે, વાશફે? ‖ ઉભેદલાયે વાભ પ્રશ્ન કમો. 

ને એને નકયી ભી ગઇ. 

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

 *એક કભુચાયી: ― ણફચાય પ્રકાળ રગબગ ફશયે થઇ ગમ છે. ભને ડય છે કે એ નકયી ગભુાલળે.‖ 

ફીજ: ― ના યે ના, એની ફદરી પફ્રયમાદ મલબાગભા ંથઇ યશી છે.  ‖ 

 *વભમ ફચાલલાની ઘણી તયકીફ શમ છે. જેભ કે, આજે કયવુ ંજ જઇએ એવુ ંકાભ તભે કાર ય 
ઠેર, ત આજે કેટર ફધ વભમ ફચી જળે ! 

 * તેને અમનરાની એટરી ફધી બમકંય તકણરપ થઇ ગઇ છે કે ઑફ્રપવભા ંણ શલે તે ઊંઘી ળકત 
નથી. 

——————————————————– 

 *― મતૃ્ય ુછીના જીલનભા ંતભે ભાન છ?‖ વાશફેે તાના નલજુલાન કભુચાયીઓ ૈકી એકને 
છૂયુ.ં 

 ― શા જી.‖ 

― ફવ, ત્માયે ત ફધુ ંફયાફય છે,‖વાશફેે કહ્યુ,ં  
 ―ગઇકારે તભાયા દાદાની અંમતભફ્રરમા કયલા ભાટે તભે ગમા, છી કરાકેક ફાદ એ તભને ભલા 
અશં આલેરા. ‖ 

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

*કઇણ કાભ કદી કાર ઉય મરુતલી યાખળ નફ્રશ—જ તે યભ દશાડે કયી ળકતા શ ત. 
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——————————————————————– 

 *ગ્રાશક: ―તભે વ રૂમમે ખયીદેરી ઘફ્રડમા વ જ રૂમમે લેચ છ, ત ખચાુ કેભ કાઢ છ? ‖ 

ઘફ્રડમાી: ― આ યીતે લેચેરી ઘફ્રડમાના યીેયંગ-ચાજૉભાથંી.‖ 

 *ફૈરુત નગયીની મરુાકાતે આલતા રક ત્માનંા ટેક્વી-ડ્રાઇલયની ફેપાભ ઝડ અને ફેયલાશી 
જઇને ગબયાઇ જામ છે, અને છી રેફાનનના આ ાટનગયભા ંઅકસ્ભાતનુ ંપ્રભાણ ઓછુ ંછે તે 
જાણીને તાજુફી અનબુલે છે. ―  એભા ંનલાઇ ાભલા જેવુ ંકશુ ંનથી.‖એક ડ્રાઇલયે ખરુાવ કમો. ― 

જેભને ગાડી ચરાલતા ંફયાફય આલડતુ ંનશત ુ ંતે ફધા ડ્રાઇલય શલે ભયી યલામાુ છે.‖ 

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

 *એક વદ ગશૃસ્થે ચાય યસ્તા આગ રાર ફિી જઇને ગાડી થબંાલી. એટરાભા ંાછથી 
આલીને એક રીવગાડી જયથી એભની ગાડી વાથે બટકાઇ. 

 આ અથડાભણ છી ણ એ આદભી ગાડીભાથંી જાતે ફશાય નીકીને તાની ાવે આલત શત, 
તે જઇને રીવે મનયાતંન શ્વાવ રીધ. ેરા વજ્જને છૂયુ:ં ― શ ંજભાદાય, હુ ંઅશં આડ ન ખડ 
શઉં ત્માયે તભે તભાયી ગાડી કેલી યીતે ઊબી યાખ છ? ‖ 

———————————————————————– 
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