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                                                              ળૈળલન ચશયે 
 

 યેફડમ યથી જૂના ંખીત વબંાવ્મ છે ને ક્યાયેઔ ભનને અનદંથી બયી બયી મઔેૂ છે.  

 “ફચનઔે ફદન બી ક્યા ફદન થે...” એ ખીત તે લકતે નતૂને ફપલ્ભ ‘સજુાતા’ભા ંખામેુ.ં 

ત્માયે તે વાબંીને રાખે છે ઔે એ જાણે ભાયા ભનની જ લાત ઔશ ેછે. ળૈળલના એ ફદલવ ઔેટરા 

સુદંય શતા ! એ મનદો ળૈળલન ચશયે અજે માદ અલે છે, ને વાથે શંચઔા ય ઝૂરતી નતૂનની 

મગુ્ધતા ણ ! એ ખામ છે : “છટી છટી ખમુળમા ંથી, છટે છટે થે ખભ !” 

 એ ફદલવભા ંક્યા ંભટા ભશરે ફાધંલાના ંયભાન શતા ંઔે ભટા પવય થલાના ંસ્લપ્ન 

શતા ં! સકુ ત નાની નાની ફાફતનુ ંશત ુ ં– યંખફેયંખી છીરાં ને ણફલ્રીછા મવખાયેટના ં
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કારી કકા ંબેખા ંઔયલાભા ં! ને દુઃક ણ ક્યા ંભટંુ અલી ડલાનુ ંશત ુ ં? યેતી યથી 

ધલાઇખમેર ફઔલ્ર ઔે બેળુએ નશં દીધેર દાલ ! 

 યંત ુનાની લાતનુ ંએ સકુ અજે ણ માદ અલે છે, ને એ નાના ંનાના ંદુઃક ઔેલા ંભરુાઇ 

ખમા ંછે ! 

     મલમન યીક 

      * 

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

      

 

 

 

 

                 

                      તે ત ભા જ !  

 

  ખાતા ંખાતા ં
  આંખણુ ંરં ેન ેગ ૂં,ે 
  ફીજના ચાદં જેલી ઔી આંઔે, 

  ત ેત ઔઇ ફીજુમં શમ; 
  ણ 

  બીના બીના રંણભા ં
  નાનઔડી ખરી જલાના ઔડ ઔયે, 
  ત ેત ભા જ ! 
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  યડ ેત્માયે છાનુ ંયાક,ે 
  શવ ેત્માયે વામુ ંશવ,ે 
  છાતીએ ચાં,ે 
  ત ેત ઔઇ ફીજુમં શમ; 
  ણ 
  યડતા ંન ેશવતા,ં 
  છાતીએ ચાંતા,ં 
  જેની આંકભા ંઝઝણમા ંઅલી જામ, 
  ત ેત ભા જ ! 
     જમન્દ્ત ાઠઔ 

      * 

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

      

                             ભાત્ર ભાને 
 

 બખલાન ાવે અણે શુ ંભાખીશુ ં? ભાખીશુ ંશૈતઔુી કૃા. ને બખલાન અણી ાવેથી 

શુ ંભાખે છે ? ભાખે છે ભરા મનમભત્તા બસ્તત, ઔાયણ પે્રભ. 

 જેલ શત પે્રભ પ્રહૌ-રાદન. પ્રહૌ-રાદ, જે ળાથી બખલાનને પે્રભ ઔયે છે તે તે જાણત 

નથી. શાથીના ખ નીચે નાખ્મ ત્માયે ણ શફય,શાડના મળકય યથી પંક્ય ત્માયે ણ શફય. છી 

બખલાને પ્રહૌ-રાદને લયદાન અલા આચ્છુ.ં પ્રહૌ-રાદે ઔહ્યુ ંઔે, હુ ંતભને ચાહુ ંછુ,ં તે શુ ંફદરાભા ં

ઔશુ ંાભલા ભાટે ? 

 વવંાયભા ંઅ પ્રભાણે પ્રમજન લખય અણે ઔઇને ચાશીએ છીએ ? એઔ ભાત્ર ભાને. વતંાન 

જ્માયે ભાને ચાશ ેછે ત્માયે છૂત ુ ંનથી ઔે, ત ુ ંશુ ંફૃવી છે, ઔે મલદુળી છે ! તે ભા છે એ જ તેનુ ં
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ઐશ્વમવ. વદાની ણબકાયણ ભા – તેને છડીને તેનુ ંમળશ ુરફંાલેરા શાથલાી યાણીને કે ણ જતુ ં

નથી. ભા જ્માયે વતંાનને ભાયે છે ત્માયે ણ વતંાન ત ભાને જઔડી યાકે છે, ત્માયે ણ ભા-ભા 

ઔશીને જ યડે છે. ઔાયણ ઔે તે જાણે છે ઔે જે નમનને તેભણે છરઔાવ્મા ંછે, તે જ નમનને તેભણે 

સ્નેશ-ચુફંનથી બયી ણ દીધા ંછે. 

   ણચતં્મકુભાય વેનગપુ્ત (ન.ુ ભશનદાવ ટેર) 

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

     

 

 

 

 

 

 

                                ફે છઔયા 
 

 નુ યધે ઈગાડે ફડરે તડઔાભા ંઅથડે છે ને ટાઢ ઈડાડે છે... ઈાઔાન્દ્ત ળયીયને ખયભ 

ઔડાથંી રેટીને વખડી ાવે ફેથ છે. 

 નુ ાવે અલેરા કતૂયાને ઝટ ઔયત શાથભા ંથય રઇને શાઔંી ઔાઢે છે... ઈાઔાન્દ્ત કતૂય 

જઇ યડત યડત ાછ બાખી ફાને ફરાલે છે. 

 નુ કફ લાી ઈયથી યેડાત ુ ંાણી ગટઔ ગટઔ ી જામ છે... ઈાઔાન્દ્ત ાણી ીતા ં

ીતા ંપ્માુ ંઢે છે ને ખૂડા ંરાે છે. 

 નુ વલાયે ડધ યટર ને છાળ મળયાલે છે, ને ફય શરેા ંભખૂ્મ થામ છે... 

ઈાઔાન્દ્તને દૂધ બાલત ુ ંનથી, ને ચશાન એઔ પ્માર રીધા છી ફય સધુી ભખૂ્મ થત નથી. 
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 નુ દડદડ વાત ટારી દાલ યભે છે ને ઔેભેમ ઔયી શાથભા ંઅલત નથી... ઈાઔાન્દ્ત 

યભલાની જ ના ાડે છે, ઔશ ેછે : “હુ ંત ડી જાઉં.” 

 નુ ઔયણમા જાા ંક્યા ંફાધેં છે તે ળધલા જામ છે. તે ઔાફયના ંઈંડાનેં ળધી જાણે છે. 

આંફે ચડીને ઔેયી ઈતાયતા ંએને અલડે છે; બંળે ચડીને ઢયને ાણી ાલા જતા ંઅલડે છે; 

અંધાયાભા ંતાયાને જલાે ચારતા ંઅલડે છે... ઈાઔાન્દ્ત ગયભા ંફેઠ ફેઠ ઔયણમાની ને 

ઔાફયના ંઈંડાનંી લાત લાચેં છે; આંફાના તે તાયાના ાઠની નઔર ઔયતા ંતેને વાયી અલડે છે; 

તેના ક્ષય વાયા છે. 

    ણખજુબાઇ ફધેઔા 

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

    

 

 

 

                   “બખલાનને ભાયે કાડે ભઔરજે !” 
 

 છટુબાઇ યુાણીના નાના બાઇ અંબબુાઇ. ગજુયાતભા ંકાડાપ્રવમૃત્તના સ્થાઔ તયીઔે 

યુાણીફધંુ ગેયગેય જાણીતા થમા. ભટા બાઇએ અંબબુાઇને ણ વ્મામાભભા ંતૈમાય ઔમાવ. ચા ુ

યાકલાની જલાફદાયી અંબબુાઇ ઈઠાલી ળઔળે. ભાણવ અલે ને જામ, યંત ુયાષ્ટ્રની પ્રવમૃત્ત ત 

અંકફંડત ચા ુયશલેી જઇએ. એ ભાટે તે અંબબુાઇ ય ભદાય ફાધંી યહ્યા શતા. 

 ણ છી ફન્દ્યુ ંએવુ ંઔે અંબબુાઇને ંફડચેયીન વાદ વબંામ. ત્મા ંજઇને યમલંદ 

અશ્રભભા ંપ્રભનુી ળધભા ંએ ફેવી ખમા. છટુબાઇની ખણતયી ઊંધી લી ખઇ. 

 ફેમ બાઇ લચ્ચે પે્રભવફંધં એલ ને એલ. ક્યાયેઔ ભનલાનુ ંથામ ત્માયે અંબબુાઇભે 

છટુબાઇ ઔશતેા : “તાયા બખલાનને ભલાની ભને ફુયવદ નથી. તને એ ક્યામં બેટી જામ તે ભાયી 
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વરાભ ઔશજેે ને ભાયા કાડા જલા ભઔરજે. ભાયા બખલાન ભાયા કાડાભા ંછે.” 

      * 

    ઔઇને “ભાપ ઔયજ” ઔશ, 

 ત્માયે વાભા ભાણવની વાથે આંક ભેલીને એ ળબ્દ ઈચ્ચાયજ. 

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

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                         એ મલદ્યા ળા ઔાભની ? 
 

 તાના ભનભા ંએઔ લાત વાચી ભાન્દ્મા છતા ંતેથી મલળુદ્ધ ચારવુ,ં ગણી નાભદાવઇ છે. ઔઇ 

મલદ્વાન જ્માયે તાના મલચાય પ્રભાણે લતવત નથી, ત્માયે તે ખભે તેટુ ંફરે ણ એ કય છે એભ 

રઔ ઔદી ભાનતા નથી. 

 “વભમ નકુૂ નથી,” એલા ખણખણાટ ભાયા ઔાન ઈય થડામ છે. “એઔ ભાણવથી શુ ં

થઇ ળઔે ? પ્રલાશની વાભા ઔેભ તયામ ? એઔરા શુ ંઔયીએ ?” 

 એઔ ભાણવથી શુ ંથઇ ળઔે ? ભે ઔશીએ છીએ, ભટા ંઔાભ એઔથી જ થામ છે. ફોદ્ધ, ણિસ્તી, 

મવુરભાન ધભવના ઔાઢનાયા એઔ શતા ઔે નેઔ ? ળઔંયાચામવ, લલ્રબાચામવ, ઔફીય, એ પ્રથભ એઔ 
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જ શતા ઔે નેઔ ? મળલાજી એઔ શતા ઔે નેઔ ? એઔ ખેરીણરમએ ઔેટુ ંઔયુ ંછે ? એઔ વકે્રફટવ 

ગ્રીવ દેળભા ંસધુાયાન ઔાય ઔેલ ઈઠાલી ળક્ય શત ? 

 દયેઔ ઔાભની ળફૃઅત ત એઔ જ ભાણવથી થામ છે. પ્રથભ તે મનંદામ છે, રઔ વાભા થામ 

છે, ને ઔેટરાઔ લકત સધુી દુક ણ ળવુ ંડે છે. સધુાયઔની ઔીમતિની એ જ ફઔંભત છે. ણ જ 

તે ફપટઔાય ને જુરભભા ંડખત નથી, ત રઔ ધીભે ધીભે તેને ભાન અતા જામ છે, તેના 

મલચાય વાચા ભાનલા રાખે છે ને ફયણાભે તેની છાડી ગવડામા અલે છે. 

 તે છતા,ં એ ગવડામા અલ ઔે નશં, ધાયેર સધુાય થા ઔે નશં, રઔ ફૃઠ ઔે ત્રઠૂ, ણ 

જ્ઞાનીન ધભવ છે ઔે તાના જ્ઞાનને નવુયત ુ ંચારવુ.ં તે જે વાચુ ંભાન્દ્યુ ંછે તે પ્રભાણે લતવવુ.ં 

તે તે વાચુ ંભાને છે તેની યીક્ષા જ એ છે. 

 ફશંદુસ્તાનભા ંત બણેરાને અ લાત લધાયે જયથી રાગ ુડે છે, ઔેભ ઔે તેભની 

ઔેલણીન કચવ દેળની તયપથી ઔયલાભા ંઅલે છે. અટર ફધ કચવ ઔયાલી બણેર ભાણવ દેળન 

ઔયજદાય છે. ને તે લાવુ ંજ જઇએ. 

 ઔદામ ઔઇ ઔશળેે ઔે એ ત વયઔાયન ઈઔાય છે; એભા ંદેળને શુ ં? ણ એ જ ભટી ભરૂ 

છે. રઔની એ વભજથી જ ફશંદુસ્તાનની કયાફી થઇ છે ને થામ છે. વયઔાય એ યૈમતની 

પ્રમતમનમધ છે. એ ૈવા લાયે છે તે રઔના જ, રઔની તયપથી, ને રઔને લાસ્તે જ લાયે છે. 

વયઔાય મલદ્યાદાન ઔયે છે તે રઔ જ ઔયે છે. જેને મલદ્યાદાન ભેુ ંછે, તેણે રઔન જ ઈઔાય 

ભાનલ જઇએ. ેરા ખાભફડમા કેડતૂને તેણે નભીને ઔશવે ુ ંજઇએ : ભાફા, તભે ભને તભાયે 

કયચે બણાલીખણાલી શમળમાય ઔમો છે, એ ઈઔાય હુ ંભરૂલાન નથી; ને એ મલદ્યાથી ભાયાથી 

તભાળંુ જેટુ ંબુ ંથળે તે ઔયલાને જ હુ ંચકંુૂ ત ભટ ણૂશયાભી ઔશલેાઉં. 

     નલરયાભ  ર. ડંયા 

---------------------------------------------------------------------  
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                                       વાટંુ ! 
 

 એઔ ભેફયઔન ભશાનખયના સુ્તઔ-બડંાયભા ંએઔ કતૂય આંટા ભાયત શત. એના ખાભા ં

ાફટયુ ંભાયેુ ંશત ુ ં: ‘લેચલાન છે’. દુઔાનભા ંછાા ંલેચતા છઔયાને એઔ ઔામભી ગયાઔે કતૂયાની 

ફઔંભત છૂી. “ચાવ શજાય.” છઔયાએ જણાવ્યુ.ં 

 “શુ ં? એ ત ખજફ ઔશલેામ !” ગયાઔ ફરી ઉઠયા. “ચાવ શજાયની ફઔંભતન કતૂય ત 

ઔઇ દી વાબંળ્મ નથી.” 

 “હુ ંત એના ચાવ શજાય રેલાન છુ ં!” છઔય ફલ્મ. 

 ભાથુ ંધણુાલતા ગયાઔ ચાલ્મા ખમા. થડા ંઠલાફડમા ંછી એભણે જયુ,ં ત દુઔાનભા ંેર 

કતૂય ન ભે. 

 “ઔેભ લ્મા,” એભણે છઔયાને ઔહ્યુ,ં “તં ત કતૂય લેચી નાખ્મ રાખે છે !” 
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 “શ...લે.” છઔય ફલ્મ. 

 “તં ધાયી’તી એટરી ફઔંભત તેની ભી ઔે ?” 

 “શ...લે.” 

 “ચાવ શજાય ?!” 

 “શ...લે. ચી-ચી શજાયની ફે ણફરાડી વાથે એનુ ંવાટંુ ઔયી નાખ્યુ ંએ ત !” 

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

      

 

 

 

 

 

 

                        ક્યાથંી ળીકે છે ? 
 

 થડા ંલયવ શરેા ંલૈજ્ઞામનઔને વલાર થમ ઔે અ ફધા ંકંી ભા ફાધંતા ંક્યાથંી 

ળીકતા ંશળે ? ઔણ તેને ળીકલે છે ? શુ ંજઇને તે ભાા ફાધંતા ંળીકે છે ? એટરે તેભણે એઔ 

પ્રમખ ઔમો. થડાઔં કંીના ંઈંડા ંરીધા ંને પ્રમખળાાની ફધં દુમનમાભા ંતેને યાખ્મા.ં ઈંડાભંાથંી 

ફચ્ચા ંનીઔળ્મા,ં ણ પ્રમખળાાન એ કદં એલ શત ઔે જ્મા ંતેભને ભાાની ઔલ્ના ણ ન 

અલે. અલી યીતે, જેણે ભા ઔદી જમ નથી, ભાાની ઔલ્ના ણ જેને અલે તેભ નથી, તેલા ં

કંીની ત્રીજી-ચથી ેઢીના ંકંીને ફશાય ઔાઢી છૂટા ંમકૂ્યા,ં ત્માયે લૈજ્ઞામનઔ એ જઇને દંખ 

થઇ ખમા ઔે એ કંી સ્લાબામલઔણે ભા ફાધંલા રાગ્મા ં! 

     ભૂત લડદફયમા 
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       * 

   મલજ્ઞાન એટરે જીલન મલળેના ઔોતઔુની એઔ રાખણી. 

   ધભવ એટરે જીલન મલળેના અદયની રાખણી. 

   વાફશત્મ એટરે જીલનની બવ્મતા અંખેની રાખણી. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ગયભા ંજ દેલાફંૄ ? 
 

 અણે વો ઔેલણી અલા નીઔળ્મા છીએ. ણ અલતી ેઢીને ઔેલણી અલાન દાલ 

ઔયનાયા અણે અણી સ્ત્રીની ઔેલણી મલળે મલચાય ઔમો છે કય ? ઔઇએ તાના ગયભા ં

નલી ઔેલણી દાકર ઔયી ? ઔઇ તાના ંફાઔ વાથે ધો ઔરાઔ ણ ખાીએ છીએ ? અણી 

વસં્થાના ધ્માઔ લખવ મવલામના ટાલાા, કેતીના વાથી, ચઔીદાય લખેયે ઔામવઔતાવ ણ 

જીલનવસં્ઔાયના એટરા જ મધઔાયી છે, ભે અણે ઔદી મલચાયુ ંછે ? એભના ંફાઔ ણ અણા ં

ફાઔના જેટરા ંજ જ્ઞાન-વસં્ઔાયના ંશઔદાય છે, એભ અણે ભાન્દ્યુ ંછે ? 

 દુમનમા અકીને ઔેલણી અનાય અણે સ્ત્રીને, ફાઔને, યવમાને, અણી ઔાભ 
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ઔયનાય ફાઇને જ વસં્ઔાયમલશણી યાકશુ ં? ફદનમુાને ઔેલણી અનાયા અણા ગયભા ંજ દેલાફંૄ 

ઔાઢશુ ં? 

     નાનાબાઇ બટ્ટ 

      * 

  ઔમલનુ ંઔાભ ભનષુ્ટ્મના અત્ભાન ઈદ્ધાય ઔયલાનુ ંનથી. 

   ણ તેને ઈદ્ધાયને ાત્ર ફનાલલાનુ ંછે. 

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

     

 

 

 

 

 

                                       ઔઇ ફેવત ુ ંઔેભ નથી ? 

 

 જાાનની ળશયે-યાનંી રઔર રેનભા ંબીડ ત અણે ત્મા ંથામ છે એના જેલી જ; ણ 

રઔ ગણા તારીભફદ્ધ. ખાડી અલે ત્માયે તેભા ંચડનાયા શાયફધં ઉબા શમ પ્રૅટપૉભવ ય. 

ઉતયનાયા ઉતયી જામ છી નલા મવુાપય ચડે; દયલાજ ફધં થામ છી જ ખાડી ઉડી ળઔે, 

એલી મામંત્રઔ ખઠલણી. 

 વાઔાઇથી વાઔા જલા હુ ંરઔરભા ંચડય. ડબ્ફાભા ંછત યથી રટઔતા ંઔડા ંઔડીને 25-

30 જણ ઉબા શતા. એઔ ફેઠઔ કારી ડેરી શતી. “ઔઇ ઔેભ ફેવત ુ ંઅંથી ?” ભં વાથેના મભત્રને 

છૂુ.ં તેભણે વભજાવ્યુ ંઔે, “જેટરા ઉબા છે તે વોને ફેવવુ ંત છે; ણ કારી ફેઠઔ એઔ જ છે તેથી 

ફધા એભ મલચાય ઔયે છે ઔે, ફેઠઔ ભને નશં – ઔઇ ફીજાને ભલી જઇએ. ભાટે વો ઉબા છે.” 
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 ફીજાને વખલડ શરેી ભલી જઇએ, એ બાલના ભાત્ર યેરખાડીભા ંજ નશં ણ જીલનના 

ફીજા ગણા વ્મલશાયભા ંજાાની રઔભા ંભં જઇ. 

     ભશન યીક 

      * 

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

      

 

 

 

 

 

                                     ઔફ તઔ ? 
 

 ચીરને ઝટ્ટા ભાયા, ઓય ફાબ ૂઔે શાથ વે ફૂડમં ઔા દના જભીન ય ણખય ડા. ફાબ ૂ

ણકમવમાઔય યશ ખમે, તીન ફૂડમા ંતીન જખશ ણખયં. 

 રડઔા દોડા ઓય જરદી-જરદી ઈવને અ ૂઔે ટઔૂડં ઔે વાથ દ ફૂડમા ંઈઠા રં. રઔઔય 

તીવયી ઔી ય ફઢા શી થા, ફઔ ઔારા કુત્તા જયવે ગળુૌ યામા ઓય ડૂી ઔ દાતં ઔે નીચે દફાઔય 

બાખા. રડઔેને બી દોડામા. ચામઔી દુઔાન તઔ દનં અખે-ીછે ખમે. 

 કડખયુ સ્ટેળન ય ને ફડબ્ફે ઔે વાભને કડા ભં મશ દૃશ્મ દેક યશા થા. ખાડી ઔે ચરને 

ય ની વીટ ય ફૈઠા દેય તઔ વચતા યશ ફઔ અંત ભં ઔોન જીતા શખા ? 

 આવ દેળ ઔે ખાલં-ખાલં ભં ફાબઓૂંઔે શાથ વે ણખયે હઇુ ટુઔડં ઔે ણરમે અદભી ઓય કુત્તે ઔી 

રડાઇ ઔફ તઔ ચરેખી – ઔઇ ફતામેખા ? ળાવઔ, નેતા, વતં, સધુાયઔ, ઔઇ ત કુછ ઔશ ે! 

      * 
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  તેજસ્લી ભાનલીને દુક ત તાની ળસ્તતની ભમાવદાનુ ંશમ છે; 

 રઔ તાની ળસ્તતની ઔદય નથી ઔયતા, એ લાત યંજ તેને નથી થત. 

     ઔન્દ્પરમુળમવ 
 

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

 

 

 

 

 

 

                              મલધલાની આચ્છા 
 

ભન્નાયઔાડ નાભના ખાભભા ંરાખેરી અખના વભાચાય એઔ વલાયે છાાભા ંલાચં્મા. અજઔાર અલા 

ત ફહુ મે વભાચાય અવ્મા ઔયે છે, એભ ઔયીને છાાનંા ંાનાનેં ઉથરાલી દીધા.ં ણ ાછથી 

ભેરી તેની નીચે મજુફની મલખતે હૃદમના ંાનાનેં ઉથરલા ન દીધા ં: 

 અખ રાખેરી એઔ મવુરભાના ગયભા.ં ાડળભા ંયશતેા કૃષ્ટ્ણનને કફય ડતાનંી વાથે 

વપાર ઉથીને એ ત્મા ંશંચી ખમ. જાતની, ત્ની ને ફે ફાઔની ઔે વદૃ્ધ ભાતાની યલા ન 

ઔયતા ંતેણે અખભા ંઝંરાવ્યુ,ં ને બડબડતી જ્લાાભા ંઝડામેરા ંાડળીના ંફે ફાઔને ત 

ફશાય ધઔેરી ફચાલી રીધા;ં ણ છી તે ફશાય નીઔલા જતા ંવડામ, અખે તેને બયકી 

રીધ. 

 કૃષ્ટ્ણનનુ ંકુટંુફ મનયાધાય ફન્દ્યુ.ં એની વબંા વભાજે રેલી જઇએ, એભ ઔશીને ઔારીઔટથી 

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


ભતીની ઢખરી:2                                                                કીવાથી/રઔમભરા 

www.gopalparekh.wordpress.com                                          નકુ્રભણણઔા 

નીઔતા ‘ભાતભૃમૂભ’ દૈમનઔે પાા ભાટે ીર ઔયી. જતજતાભા ંયઔભ ફૃ. 24,000ની રખરખ 

શંચી ખઇ. ફશંદુ તેભ જ મવુરભાન લાચઔન તેભા ંપા શત. એ યઔભન ઈમખ પ્રથભ ળેભા ં

ઔયલ છે, એવુ ંકૃષ્ટ્ણનની ત્નીને છૂલાભા ંઅવ્યુ,ં ત્માયે એ મલધલા ઔળુણ સ્લયે એટુ ંફરી ઔે, 

“તભને જેભ મગ્મ રાખે તેભ ઔયજ, ણ ભાયી એટરી એઔ આચ્છા છે ઔે એ યઔભભાથંી શરેા ંત 

ભાયા મનયાધાય ફનેરા ાડળીને યશલેા ગય ફધંાલી દેવુ.ં” 

     જ્મમત દૈમા 

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

     

 

 

 

 

                          એભના ઈઔાય વબંાયશુ ં? 

 

 યજેયજ અણા કયાઔ ભાટે નાજ ને ળાઔાન ભે છે, 

  ઔાયણ ઔે અણા કેડતૂ બાઇ ફધં નથી ાતા. 

 અણે ઢય નથી ાતા, છતા ંદૂધ-ગી ાભીએ છીએ, 

  ઔાયણ ઔે ખારઔ બાઇ ફધં નથી ાતા. 

  અણી ળેયી ઈઔયડાથી વાલ ઢંઔાઇ જતી નથી, 

  ઔાયણ ઔે શફયજન બાઇફશને ફધં નથી ાત.ં 

 અગેની નદીના ંનીય અણા ગયના નભાથંી ઠરલામ છે, 

  ઔાયણ ઔે ાણીકાતાના મભત્ર ફધં નથી ાતા. 

દૂયના નદીફધં ય ેદા થતી લીજી અણી ફત્તી ેટાલે છે, 
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  ઔાયણ ઔે લીજી-ઔભવચાયી ફધં નથી ાતા. 

  વખાસં્નેશીની ટારી અણને ભળ્મા ઔયે છે, 

  ઔાયણ જે ટારી બાઇ ફધં નથી ાતા. 

 ઔાટંા-ઔાઔંયા-તડઔાથી અણા ખને ખયકા ંફચાલે છે, 

ઔાયણ ઔે અણા ચભાય ને ભચી બાઇ ફધં નથી ાતા. 

 બાતબાતના ંઔડા ંનાનાભંટાનેં શયેલ ભે છે, 

ઔાયણ ઔે ઔાતંનાયી ફશને, લણઔય, દયજી ફધં નથી ાતા.ં 

 અણને ટંઔે ટંઔે બાલતા ંબજન ભી યશ ેછે, 

ઔાયણ ઔે અણી ભાતા ઔે ગફૃશણી ફધં નથી ાતી. 

  અટરી ભટી દુમનમાનુ ંતતં્ર ચારત ુ ંયશ ેછે, 

ઔાયણ ઔે ઔયડ ઇભાનદાય નયનાયી ઔદી મે ફધં નથી ાતા.ં 

 યવેલ ાડીને તે અ જખતને જીલતુ ંયાકે છે. 

 એ ઔયડના નતં ઈઔાય વબંાયીએ ત - 

 અણે ણ ફધં ાલાનુ ંા ઔદી ન ઔયીએ. 

     ભશને્દ્ર ભેગાણી 

      * 

     વદંખી 

 ઔઇઔ ફદલવ જે ધ્મેમન યાજમ થલાન છે તેભા ંઅજે મલજમ ભેલલા ઔયતા,ં ઔઇઔ 

ફદલવ જેની પતેશ થલાની છે તેલા ધ્મેમને ઔાજે શાય ાભલાનુ ંહુ ંવદં ઔળંુ છુ.ં 

     વડુ્ર મલલ્વન 

----------------------------------------------------------------------  
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                                     યઔઝઔ 
 

 દાતણ લેચનાયા ંવાથે બાલની યઔઝઔ ઔયતા ંબરબરા ંબાઇફશનેને અણે જઇએ છીએ. 

યજજંદા લશલેાયની એલી જ નજીલી ફઔંભતની લસ્તુ લેચતા ંખયીફ વાથે એ જાતન વ્મલશાય 

ઔયતા ંગણા ંબણેરાખંણેરા ંને વાધનવંન્ન રઔ જલા ભે છે. જેભઔે - 

 ભંગા બાલન ગાવચાય ખામબંળને કલયાલી, ઢયની વાથે ઢય ફનીને લૈતળંુ ઔયી દૂધ 

લેચતા ભારધાયી વાથે. તાલડી-ભાટરા,ં કૂંડા ંલખેયે ભાટીના ંલાવણ ફનાલી લેચનાયા કંુબાય 

વાથે. દૂયદૂયથી કજૂયીના ંાન રાલી તેની બાયી લેચતી ઔઇ મલધલા ફાઇ વાથે. 

 દૂયથી જેને જતા ંખ સખૂ ચડે તેવુ ંભેુ ંઅણા ામકાનાભાથંી ભાથે ઈાડી જનાય બખંી 

બાઇફશનેને ભશનેતાણુ ંઅતી લકતે. 

 ળાઔબાજી કયીદતી લકતે ત યઔઝઔની અણી ઔા યેૂયૂી કીરી ઉથે છે. વાજં ડી 

ખઇ શમ ને ગેય જલા ધીયા ંફનેરા ંળાઔલાા ંસ્ત્રીળુુ લધેર ભાર ઝટ લેચી દેલાની 

ઈતાલભા ંશમ, ત્માયે તેભની રાચાયીન રાબ રેલાનુ ંઅણે ણફરકુર ચઔૂતા ંનથી. 
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 ણ ભટી દુઔાન ને ભંગી શટરભા ંજઇએ છીએ ત્માયે ત, ત્માનંા બાલ લાજફી છે ઔે 

ખેયલાજફી તેની યઔઝઔભા ંડયા મલના, અણે ણફર ચઔૂલીને ચારતી ઔડીએ છીએ ! 

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

    

 

 

 

 

 

                  ઢી ળેય જુલાયન ધણી 
 

 દફયરનાયામણ દેલના ંદળવન ઔયલા ંશમ, ત સયુત જજલ્રાના ઔટલાણમાની વન્દ્મકુ થજ.  

 નદી-ફઔનાયા નજીઔ લાવંની ખાઔાય છાયીભા ંનલ જણન ફયલાય. ફાલાવાધ ુલાયે 

તેલ ત્રણ થ્થયન ચરૂ, ફે શાડંરી, ભાછરીની જા ને તટૂીફૂટી વાદડી : અ એની ઇસ્ઔાભત. 

એન ધધં ટરા,ં સૂડા,ં ારા ંગ ૂથંલાન. યાતફદલવ ભશનેત ઔયે ત્માયે જે તૈમાય થામ, તે 

ફજાયભા ંજઇ ાણીને મરેૂ લેચવુ ંડે. ફદલાીથી શી સધુી તયાા ય લાવં રઇ અલે, ગ ૂથેં, 

લેચે ને ેફટમા ંયૂા ંઔયે. શી ફાદ શાડંરી વાપ ! જખંરભાથંી કદી રાલી ઔડલા ંઔંદમૂ ફાપી 

કામ. ચભાસુ ંફેવે ને જીલનશડ ળફૃ. તીઔી બંમ ત જન્દ્ભાયાભા ંબાેરી જ નશં. એટરે ભવભે 

ભવભે જભીનભાણરઔને ત્મા ંભજૂયીએ યલા, નંદલા ને રણલા જામ. 

      * 

 ચભાવાના ફદલવ છે. વાજંન વભમ છે. વડઔ ય રટાય ભાયલા ભે નીઔેરા – કાધેુ ં

ચાલલા ભાટે. ત્માયે શાથભા ંદાતયડી, મછડી, ભાથે પાણયુ ંને ઘુખંડી ઢીને પા બયત 

ઔટલાણમ ભાયી ાછથી અવ્મ ને વાથે થઇ ખમ. 
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 “ઔેભ, ભજૂયીએ જઇ અવ્મા ?” 

 “શલે, નંદલા જૈ અઇલ.” 

 “અજઔાર ભજૂયી શુ ંઅે ?” 

 “દશ અના.” 

 “દવ અના – ત્માયે ત ઠીઔ...” જયાઔ લફંૄ ચઔાવવુ ંળફૃ ઔયુ ં! 

 “હુ ંઠીઔ, બઇ ? ભંગલાયી ઔંઇ જેલીતેલી છે ? નાનાભંટા ંકાનાયા ંદશ, ને જુલાય દશ 

ફૃમમે ભણ. ઔેટરી ભે ? હુ ંકામ !” 

 “જયુ ં– વાબંીને લાત ?” ભં ભાયા વાથીને ઔહ્યુ.ં 

 “તભે રઔ ત ખાયલાા, એટરે શાભટી બયી ર. ણ ભે ત યજ રાલી યજ કાનાયા. 

ભંગીવંગી મે થામ. શાયી ણ ની ભે.” 

 ભે અશ્વાવન અલા ભાડંલ ુ,ં “બઇ, ખબયાઇળ નશં, શલે વાયા ફદલવ અલલાના છે.” 

 “તે ઔેલી યીતે ? શુ ંથલાનુ ંછે ?” 

 “નશયે ને નદીનાા ંફધંાલા રાગ્મા ંછે. ધાનના ઢખરેઢખરા ાઔળે.” 

 “એ નશયેના ંાણી ત જભીનલાાને જ ક રાખળે ને ?” 

 “એભા ંશુ ંથઇ ખયુ ં? નાજ ત લધાયે ાઔળે ને ? છી વંઘુ ંથાળે...” 

 “જુ, એભ ત ફાય-દંય લયશ શરેા ંજુલાય ફે ફૃમમા થમ છે ત ભજૂયી દવ અના 

ત્માયે ભજૂયી ફે અના જ અતા. અજે બાલ દવ ફૃમમા થમ છે ત ભજૂયી દવ અના ભે છે. 

ણ નાજ વંઘ ુથાળે તે દી ભજૂયી ફે અના થઇ જલાની ! હુ ંફીજુ ં? નાજ લધાયે ાઔે ઔે 

છુ,ં બાલ લધે ઔે ગટે, ભને ત ઢી ળેય જુલાય જેટરી જ ભજૂયી ભે. નશયે અલે ઔે લીજી, 

ભજૂફયમાને ફધુમં શયખુ ંજ. ભે ત ઢી ળેય જુલાયના જ ધણી !” 

 “ત છી શુ ંઔયે ત તભને વાળંુ રાખે ?” 

 “એના ઔયતા ંત, એંશ, ફબ્ફે લીગા ંબંમ અી દે ને – ત ફશ. જેટરી ભશનેત ઔયીએ 

તેટુ ંઔલીએ ને કાઇએ. બંમ શરેી ભે, છી બરે નશયે-ાણી ભતા.ં” 

 ને ફયલાયના ંભખૂ્મા ંેટને ઢી ળેય જુલાયના ંયટરા-બડઔા ંબેખા ંઔયલા એણે ઝડ 

લધાયીને ભાયી મલદામ રીધી. 
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     શવઔાતં લયા 

      * 

     એનુ ંનાભ 
 

  એઔ ઝયણુ ંજઇને ભાની રેવુ ંઔે ક્યાઔં ભશાવાખય શળે જ 

     - એનુ ંનાભ શ્રદ્ધા 

     મલણરમભ લૉડ ૅ
 

                        વભ અલતા ં– 

 

  રઔનુ ંત બઇ, એવુ ં! 

  એઔ ગડી એ ઔબતૂયા ં

  ને ગડી ન્દ્મ એ વાલજ; 

  ભીણ વભાણા ંચા ંઅ , 

   ફીજી એ લજ્જય; 

  ણચાઇ જાતા ંઅંગઠેૂ, 

  ને ઊંચઔે દુમનમા ધ્ધય ! 

  “કડે યશ !” ને ફર થથયતા ંશાથ જડતા ંરઔ, 

  ફચી યન ફજ કભીને યસ્તે તા ંરઔ, 

  - વભ અલતા ં

  રઔ એઔભા ં

  ફદમે ઔયી તમતંખ બખ ઔટ ડીકભ પઔ ! - 

  ડ ઔાન : ઔ’ઔ વાબંે, ઔાન ધયે ના ઔ’ઔ. 
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     શમવત બચૂ 

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

     

                               

 

 

 

 

                            દારતની ફદનક્ષી ! 
 

 તાની સ્ત્રીને ભાયલાના અયવય એઔ ભાણવને દારતભા ંકડ ઔયલાભા ંઅવ્મ. એની 

‘દદવ-ઔશાણી’ વાબંીને ન્દ્મામાધીળે એને ‘પ્રફેળન’ ય છડય. 

 લતે ફદલવે જ સ્ત્રીના ંશાડઔા ંપયી કકયા ંઔયનાય એ અદભી તે જ ન્દ્મામાધીળ વભક્ષ 

ાછ કડ થમ. “વાશફે, લાય જાણે એભ ફની ઔે,” ધ ૂલંાં ૂલંા થમેરા ન્દ્મામાધીળ ાવે ખરુાવ 

ઔયતા ંએણે જણાવ્યુ,ં “ઔારન ફદલવ ભાય ફહુ કયાફ ખમ – શં ઔયટભા,ં અટરા ફધા ભાણવ 

લચ્ચે, વાશફે, ભાળંુ ભાથુ ંપાટપાટ થત ુ ંશત ુ.ં એટરે ભને થયુ ંઔે જયાઔ નળ ઔળંુ ત ઔાઇંઔ ઔ લળે. 

છી થડઔ લધ.ુ.... ને લી નાભદાય, ભં ઔાઇં ઔયુ ંનશં. ભાયી દળાન ભં મલચાય ઔમો ને ભને 

રાગ્યુ ંઔે એન ગસુ્વ વાલ ખેયલાજફી નશં શમ. ત્મા ંત એ ાછી તાડઔૂી, ‘મૂ નગય, 

શયાભના ંશાડઔાનં !’ તમ, વાશફે, ભં ઔાઇં ઔયુ ંનશં. ભાયી છૂટી ખમેરી નઔયીન ને ચડી ખમેરા 

ગયબાડાન મલચાય ભને અવ્મ ને હુ ંમ ૂખં મ ૂખં વાબંી યહ્ય. 

 “ણ છી, નાભદાય, એ ઔામકુી એવુ ંફરી ઔે, યમા ભાજજસ્રેટભા ંટીુમં ક્કર ફી 

શત ત અ નખ્કફદમાને જેર બે જ ઔમો શત ! 
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 “ને, વાશફે, અલી યીતે એણે નાભદાય ઔટવ ને ખ દીધી એ ત ભાયાથી ઔઇ યીતે વશન 

થયુ ંનશં !” 

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

      

 

 

 

 

 

                         કયી જફૃય ! 
 

 નાના એલા ળશયેના મખુ્મ યસ્તા યથી ફેપાભ ઝડે વાય થતી એઔ ભીયી ભટયખાડીને 

ાછથી એને આંફી ખમેરા ભટયવાઆઔર-વલાય રીવે ઉબી યકાલી. શાઔંનાય વન્નાયીના ં

નાભઠાભ એણે તાની ડામયીભા ંનંધલા ભાડંયા,ં એટરે ફાન ુજયા ખયભ થઇને ફલ્મા ં: “તભે 

લધાયે ઔાઇં રક તે શરેા ંએટુ ંજાણી રેજ ઔે અ ખાભના નખયમત ભાયા મભત્ર છે.” 

 એઔ ળબ્દ ણ ફલ્મા મલના રીવે નંધ ટઔાલલી ચા ુયાકી. “શંના રીવ-ઈયી 

ણ ભને વાયી યીતે કે છે.” વન્નાયીએ અખ ચરાવ્યુ.ં એભના મભજાજન ાય ચડત જત 

શત, તે છતા ંેરાએ ત ડામયીભા ંરકલાનુ ંચા ુયાખ્યુ.ં “બરા અદભી, હુ ંતભાયા ભેજજસ્રેટને 

ને ઔાનજી ધાયાવભ્મને ણ વાયી યીતે ખુ ંછુ.ં” 

 નંધ યૂી ઔયીને ડામયી ફધં ઔયતા ંરીવે અંતે ભધયુતાથી છૂુ ં: “શલે ઔશ જઇએ, તભે 

ઔાનજી યલજીને ણ ક છ ?” 

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


ભતીની ઢખરી:2                                                                કીવાથી/રઔમભરા 

www.gopalparekh.wordpress.com                                          નકુ્રભણણઔા 

 “ના ?” ફાનએુ ઔબરૂ ઔયતા ંચયજ ફતાવ્યુ.ં 

 “ત્માયે કયી જફૃય તભાયે તેની કાણની શતી,” તાની ભટયવાઆઔર ય ચડતા ંએણે 

ઔહ્યુ,ં ને છી ઈભેયુ ં: “હુ ંઔાનજી યલજી છુ ં!” 

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

      

 

 

 

 

 

 

                         ઑફપવય ! 
 

 સ્સ્લટ્ઝરેન્દ્ડની યેરલે જેવુ ંઔઇ ટાઆભટેફર નશં. ચટીભા ંતભે ફધુ ંજ જઇ ળઔ. 

ખાડીભાનંી વખલડ – જભલાનુ,ં સલૂાનુ ંલખેયેની ફહુ ઝીણલટથી, કુનેશથી ને મવુાપયની 

નકુૂતાન શરે ખ્માર યાકીને શં ટાઆભટેફર ફનાલલાભા ંઅલે છે. 

 ટાઆભટેફર શાથ ચડલુ,ં એટરે અણે ત યાજા ! ખાડી ઉડી, ઔે એન ભ્માવ ળફૃ. એભા ં

જયુ ંત મઔુ એઔ ખાડી જ ત્રણ મભમનટ ભડી ઈઈદે ત રઝાભંા ંભાયવેલ્વથી અલતા 

મવુાપયને લધ ુવખલડ ડે એભ શત ુ,ં ને ફીજી ફાજુ એ ખાડી જયા ભડી થામ ત ઔળ લાધં 

અલે તેભ નશત ુ.ં ભન્દ્ત્રભા ંએઔ ‘ક્રમવંખ’ભા ંએઔ ખાડીને જયા થબવુ ંડે. 

 ઔાખ-ેનમવર રઇને હુ ંએની ભથાભણ ઔયી યહ્ય શત, ત્મા ંવાભે ફેઠેરા એઔ વાશફેે 

શવીને ભને છૂુ ંઔે ઔંઇ તઔરીપ છે ? ત ભં ઔહ્યુ,ં ના, અ ટેફરભા ંઔંઇ દુયસ્તી થઇ ળઔે તેભ ભને 

રાખે છે. ેર ત નીઔળ્મ નીઔળ્મ યેરલેન ઔઇ ભટ ઑફપવય (રફત્ત, થડવ તરાવભા)ં ! એણે 
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ડ ચડાવ્મ, ભાયી મલખત તાવી, જયથી ળેઔશને્દ્ડ ઔયી ખફૂ ખળુી ફતાલી, ને એ ઉતયલાન 

શત લચ્ચે પીફખવ ત્મા ંએઔ રેન જેટુ ંઉતયલા ભને મલનતંી ઔયલા રાગ્મ. હુ ંઉતમો. નજીઔના 

યેસ્ટયાભંા ંએ ભને ચા ીલા રઇ ખમ. તે છી એણે ભાયા યેર-ાવ ય ફધી મવુાપયી વેઔન્દ્ડ 

તરાવભા ંઔયી ળઔામ એલા તાના દસ્તઔે ળેયા ભાયી અપ્મા. 

     ચન્દ્રલદન ભશતેા   

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

      

 

 

 

                                             ‘ઔ. મલ.’ 
 

 “દીલાર દૂખવની તટેૂ, તભાયી અત્ભશ્રદ્ધા ત –“ જેલી જેભની નેઔ ખીતસં્તત રઔજીબે 

યભતી થઇ ખઇ શતી ‘ઔ. મલ.’ – ઔલ્માણજી મલ. ભશતેા – મૂભા ંમળક્ષઔ ને ઔમલ. સ્લતતં્રતાની 

રડતભા ંએભની ળસ્તત વે ઔાએ મલઔવી. વબા ખઠલલી, ાથયણા ંલખેયેની વ્મલસ્થા 

ઔયલી, વબાભા ંખાલા ભાટે ખીત રકલા,ં પ્રલચન ઔયલા ં– રખબખ ફધુ ંજ ઔાભ એ જાતે ઔયતા. 

વયવ ઢાભા ંખાઇ ળઔાતા ંએભના ંવાદા ધ્લમનવબય ખીત રઔહૃદમને ડરાલી મઔૂતા ં: 

  ઔની શાઔે ભડદા ંજાખ,ે ઔામય ઔેવયી થઇ તડઔેૂ ? 
  કડેતૂના તાયણશાય, જમ વયદાય ! જામ વયદાય ! 
 ખાભઠી છતા ંવસં્ઔાયી, ગ્રાભજીલનભાથંી ફૃઔ ને ઈભા ળધતી એભની લેધઔ લાણી 

જનવમદુામને ભતં્રમગુ્ધ ઔયતી. તદી લાણીભા ંઅટરા ંપ્રાણલાન ને યવબયયૂ બાણ 

ઔઇના ંવાબંળ્મા ંનથી. યાજઔાયણભા ંડેરા ભટા બાખના લતતાના ંપ્રલચન મનયથવઔ, મળમથર 

ને ભે લખયના ંશમ છે. ઔલ્માણબાઇના ંપ્રલચનભા ંજનવમદુામ યવતયફ થત, એના 
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મૂભા ંએનુ ંઔમલત્લ શત ુ.ં ઈદ્યખયામણતા, વાદાઇ, ઔયઔવય, દેળમનષ્ટ્ઠા, ઔતવવ્મયામણતા લખેયે 

નેઔ ખાધંી-દીધા ગણુ એભનાભા ંવશજ શતા. નેઔ વસં્થા ચરાલનાય, અટુ ંવ્માઔ જાશયે 

જીલન કેડનાય ઔલ્માણજીબાઇએ લાચન ને રેકનન ળક છેલટ સધુી જાવ્મ. 

 નલવાયીના એઔ મળક્ષઔે ‘જ્મત ને જ્લાા’ નાભની તાની અત્ભઔથા પ્રમવદ્ધ ઔયી. એ 

અમવ રેકઔે તાની ભાતાનુ ંદૌ -ભતૂ ાત્રારેકન ઔયુ ંછે. મલમત્ત ને લેદનાની યંયા લચ્ચે એ 

અમવ વન્નાયી જે યીતે જીલી, તેનુ ંળબ્દણચત્ર શયઔઇને મગુ્ધ ઔયી નાકે એવુ ંછે. એ સુ્તઔ લાચંીને 

ઔલ્માણજીબાઇ જાતે નલવાયી ખમા, એ ફીભાય ભાતાને પ્રણણાત ઔમાં ને જતા ંજતા ંેરા 

મળક્ષઔને ઔહ્યુ,ં “તભાયી ભાતાનુ ંલવાન થામ ત કાધં દેલા ભને ફરાલજ !” 

     ચંઔરાર વ્માવ 

      * 
 

 

                                તયઔીફ 

ણબકાયી : અભ ત હુ ંએઔ રેકઔ છુ.ં ભં એઔ ચડી રકેરી : ‘ૈવા ઔભાલાની 100 તયઔીફ’. 

લેાયી : ત છી અભ બીક ળીદને ભાખે છે ? 

ણબકાયી : એ 100ભાનંી જ એઔ અ તયઔીફ છે. 

-----------------------------------------------------------------------  
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          અ જખં તભને વંુ ંછુ ં! 
 

 શ ! બાયતભા ંઅણે ખયીફ મલળે ઔેલા ખ્માર યાકીએ છીએ, તેન મલચાય ઔયતા ંભાયા 

હૃદમભા ંળી ળી લેદના થતી શતી ! તાના મલઔાવ ભાટે તેભને ઔઇ તઔ ભતી નથી. બાયતભા ં

ખયીફને મભત્ર ઔે ભદદ ભતા ંનથી. ખભે તેટર પ્રમત્ન ઔયે તણ તે ઊંચે ચડી ળઔતા નથી, 

ફદનપ્રમતફદન નીચે ને નીચે ઉતયતા જામ છે. ક્રૂય વભાજે લયવાલેરા પટઔા તેભને લાખે છે, ણ એ 

ક્યાથંી અલે છે તેની તેભને કફય નથી. તે ભનષુ્ટ્મ છે એ શઔીઔત ણ તે ભરૂી ખમા છે ! અ 

ફધાનં ુ ંફયણાભ ગરુાભી. 

 ફશંદુ ધભવ જેટરા ઈચ્ચ સ્લયે થૃ્લી ઈય ફીજા ઔઇ ધભે ભનષુ્ટ્મના ખોયલન ઔાય ઔમો 

નથી; ને છતા ંથૃ્લી ઈય ન્દ્મ ઔઇ ધભે ફશંદુ ધભવની જેભ નીચરા લણો ય જુરભ ગજુામો 

નથી. અભા ંદ ધભવન નથી; દ છે ધભવને અચયણભા ંઈતાયલાની ળસ્તતન, વશાનભુમૂત ને 

પે્રભના બાલન. 

 ભાયા હૃદમ ઈય અ ફજ ધાયણ ઔયીને ફાય ફાય લયવ સધુી હુ ંબટક્ય છુ.ં ઔશલેાતા 

ધમનઔ ને ભટા ભાણવને ગેય ગેય ધક્કા કાધા છે. વશામની ળધભા,ં રશીનંખતા હૃદમે, 

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


ભતીની ઢખરી:2                                                                કીવાથી/રઔમભરા 

www.gopalparekh.wordpress.com                                          નકુ્રભણણઔા 

યધી દુમનમા ંખીને હુ ંઅ યદેળની ભમૂભ ઈય અલેર છુ.ં અ ભમૂભભા ંટાઢથી ઔે ભકૂથી 

બરે ભાળંુ મતૃ્ય ુથામ; ણ જ્ઞાની ને દણરમત ઔાજેન અ જખં હુ ંતભને લાયવાભા ંવંુ ંછુ.ં  

ત્માયે અ ે જ બખલાન ાથવવાયમથના ભફંદયભા ંજા ને ખકુના દીન ખલાણમાના જે 

મભત્ર શતા, જેણે અંત્મજ ગશુઔને બેટતા ંજયા ણ આંચઔ કાધ ન શત, ને જેણે બદુ્ધાલતાયભા ં

કુરીનના ંઅભતં્રણ ઠેરીને એઔ લેશ્માનુ ંમનભતં્રણ સ્લીઔાયેુ ંને તેને તાયી શતી, એલા પ્રભ ુ

અખ તભાળંુ મળય નભાલ; તથા જેભને ભાટે એ પ્રભ ુપયીપયીને લતાય ધાયણ ઔયે છે એલા 

ધભ ને દણરત ભાટે વભસ્ત જીલનનુ ંફણરદાન અ ! ફદનપ્રમતફદન ધભ લસ્થાભા ં

ઉતયતા જતા અ ઔયડ રઔની મસુ્તત ભાટે અખુ ંજીલન વભવણ ઔયલાનુ ંવ્રત ર ! 

 અ એઔ ફદલવનુ ંઔામવ નથી, ને તેન ભાખવ બમઔંય મશુ્ઔેરીથી બયેર છે. ણ અણે 

જાણીએ છીએ ઔે બખલાન અણા વાયમથ થલાને તૈમાય છે. તેભના ંશ્રદ્ધા યાકીને, યખુથી બાયત 

ઈય કડઔામેરી મલમત્તના શાડને વખાલી મઔૂ. ફધંુ ! અ ઔામવ મલયાટ છે ને અણે 

ગણા મનફવ છીએ. ણ અણે જ્મમતના તુ્ર છીએ. અણે વપ થશુ ંજ. અ જખંભા ંવંઔડ 

કી જળે, ણ ફીજા વંઔડ એ ઔામવને શાથ ધયલા તૈમાય થઇ જળે. 

 ઔશલેાતા ધમનઔ ને ભટા ભાણવ પ્રત્મે ભીટ ભાડં નશં. હૃદમશીન બદુ્ધદ્ધજીલી રેકઔ ને 

તેભના ઠંડે ઔરેજે રકામેરા છાાનંા રેકની યલા ઔય નશં. અખ ધ, પ્રભ ુઅણ 

વેનામત છે. ઔણ ડલુ ંતે જલા ાછુ ંલીને નજય નાકળ નશં. અખ ને અખ ધવ, ફધંુ 

! ભકૂ ને ટાઢ ઔંઇ જ નથી, મતૃ્ય ુણ ઔંઇ નથી, જીલન ઔંઇ નથી. અ જ યીતે અણે અખેકચૂ 

ઔયશુ.ં પ્રભનુ જમજમઔાય શ ! 

     સ્લાભી મલલેઔાનદં 

-----------------------------------------------------------------------  
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                ભફશને એઔ જ ફૃમમાભા ંઅંખત રાઆબ્રેયી 
 

 ભનબુાઇ ચંીએ એઔ રેકભા ંઔશે ુ ંઔે, “યાજઔાયણનુ ંામાનુ ંજ્ઞાન વહુને ભે તેલા 

પ્રજાઔીમ પ્રોઢ-મળક્ષણની જફૃય છે.” 

 અ પ્રજાઔીમ પ્રોઢ-મળક્ષણ ભાયપત યાજઔાયણનુ,ં એટરે ઔે એના મલળા થવભા ં

વભાજજીલનનુ,ં ામાનુ ંજ્ઞાન રઔને શંચાડલાના એઔ નાના ળા પ્રમત્નફૃે અ સુ્સ્તઔાનુ ં

પ્રઔાળન થયુ ંછે. અ જાતની ફીજી નાની નાની સુ્સ્તઔા ણ રઔમભરા રસ્ટ તયપથી ફશાય 

ડેરી છે. 

 મળક્ષણવસં્થાને નભવ મલનતંી છે ઔે અલી એઔ સુ્સ્તઔાની 1,000 નઔર ફૃ. 1,000ભા ં

ભખાલીને તાના મલદ્યાથીને (ફૃ. 3ની છાેરી ફઔભંતને ફદરે) એઔ ફૃમમાભા ંજ અે. એઔ 

સુ્સ્તઔાભા ંમલદ્યાથીને યવ ડે, ત ફીજે ભફશને ન્દ્મ સુ્સ્તઔાની શજાય નઔર ભખાલીને એ યીતે 

તેનુ ંમલતયણ ઔયે. અભ લયવેઔભા ંદવેઔ સુ્સ્તઔાની તાની નાનઔડી રાઆબે્રયી દયેઔ મલદ્યાથી ાવે 

થઇ જળે – ભફશને પતત એઔ જ ફૃમમાના નજીલા કચવભા.ં 

     રઔમભરા રસ્ટ 
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  . ફ. 23 (વયદાયનખય), બાલનખય 364001 * પન : (0278) 256 6402 
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              ભતીની ભાા જેલી સુ્સ્તઔા 
   વંાદઔ: ભશને્દ્ર ભેગાણી 
*અઝાદીઔી ભળાર 

 *અના ઉંફયભા ં:ઝલેયચદં ભેગાણી 
* એબ્રાશભ ણરંઔન: ભણણબાઆ દેવાઆ 

* ઔશલેત ની સ્ભયણણઔા 
*ઔાવ્મભાાના ભતી   
*કંુલયફાઆનુ ંભાભેળંુ:પે્રભાનદં 

 *દુરાળંુ દાંત્મ: ન.ુભશને્દ્ર ભેગાણી 
* યભ વકા મતૃ્ય:ુ ઔાઔા ઔારેરઔય 

 * શાડી મનળાના ડગા: વૈક્ય મચુાકુ  
 * બાઆ, દીઔય ને ાડળી: ળભંપુ્રવાદ દેવાઆ, મલનફદની નીરઔંઠ, આશ્વય ેટરીઔય. 
 *બાયેમલૂાલંના બેળુ: સ્લાભી અનદં 

 * બેદની  બંત્યુનેં અજ ભાયે બાખંલી: ભનબુાઆ ચંી 
*ભાયા ખાધંી ફા:ુઈભાળઔંય જળી   
*ભાયા ભટી ફા: મકુુન્દ્દયામ ાયાળમવ  
*ભાયી ણબનલ દીક્ષા: ઔાળીફશને ભશતેા   
* ભાયી જીલન માત્રા: ફફરબાઆ ભશતેા   
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*ભાયી લાચનઔથા: ભનબુાઆ ચંી  
*મગુ્ધાલસ્થાના ઉંફયે: ‘ પે્રભ જ્મમત’  
*ભતીની ઢખરી: 1 

 * ભતીની ઢખરી :2  
* યલંરનાથની ણચંતન-ઔણણઔા 
*મલચાયભાાના ંભતી   
* “ ળંખડા ભાડંતા ંળીકલશુ”ં  : ભનબુાઆ ચંી   
*સદુાભાચફયત્ર ને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 
 *શાસ્મભાાના ંભતી  
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