આંધાનો શાથી
- જમભબખ્ખ ુ
ુ ી છે . ખેડખેતયે  ૂરાં ુ છે .
કાળીની ઉત્તય દદળાભાાં એક સદ
ાંુ ય ળશેય આલેલ ાં ુ છે . ખાધેીધે સખ
નલાણ-નીયે છરકાત ાંુ છે . એભાાં યશે છે વાત બદ્ધુ િભાનો કાળીએ જઈને બણી આવ્મા છે . વલદ્યાભાાં,
વલલેકભાાં, વલનમભાાં એકફીજાને આંટે એલા છે ! એકને જુઓ, ફીજાને ભ ૂરો!
એકરી વલદ્યાથી ન ચારે! વલદ્યાની વાથે વલલેક અને વલનમ ણ ખયાાં. બણીએ ણ વલલેક ન
જાણીએ તો એ નકામ.ાંુ વલદ્યા ને વલલેક શોમ, ણ વલનમ ન શોમ તો ફેમ નકાભાાં! જૂના લખતભાાં એ
ત્રણેમ વાથે બણે તે જ ાંદડત ગણામ. રોકોને ખફય ડી કે કાળીએ જઈને બણી આલેરા ાંદડતો
આવ્મા છે ; એટરે વહુનો ડમો દયોડો. વહુ કશે કે અભને તભાયી વલદ્યાન ાંુ વત્લ કયો. વલદ્યાન ાંુ વત્લ
એટરે તાયણ. દૂ ધને ભેલી દશીં કયીએ, ને દશીંને લરોલી છાળ જુદી કયી, ભાખણ તાયલી રઈએ
એન ાંુ નાભ વત્લ. વાતે ાંદડતો ોતોતાની વલદ્યાન ાંુ વત્લ આલા રાગ્મા.
શેરો ાંદડત કશે, "દુવનમાભાાં જ્ઞાન ઉત્તભ છે , જ્ઞાન લગયન ાંુ ફધ ાંુ નકામ.ાંુ ખ ૂફ જ્ઞાન બણો, તો જ
ભાનલજીલનન ાંુ વાથથક કયળો," ફીજો ાંદડત કશે, "જ્ઞાન તો ઠીક; ણ દિમા ભોટી ચીજ છે . ભોંએથી
ુ ી
ાણી ાણી ફોરીએ, લી જ્ઞાનથી આણે જાણીએ કે ાણી ીધે તયવ છીે, ણ જમાાં સધ
ુ ી ફધ ાંુ નકામ-ાંુ તાલે જઈને તયસ્મા આલલા જેવ ાંુ એ તો કશેલામ!"
ીલાની દિમા ન કયીએ ત્માાં સધ
ુ ી
ત્રીજો ાંદડત કશે, "જ્ઞાન અને દિમા તો ઠીક, ણ ત ભોટી ચીજ છે . કામાને કષ્ટ ન આો ત્માાં સધ
દુવનમાભાાં કાં ઈ કાભ ન વયે ." ચોથો ાંદડત કશે, "જ્ઞાન, દિમા ને ત તો ઠીક, ણ જીલનભાાં દમાબાલ
યાખલો જોઈએ. કહ્ાં ુ છે ને, 'દમા ધયભકો મ ૂર શૈ'."
ાાંચભો ાંદડત કશે," જ્ઞાન, દિમા, ત ને દમાબાલ તો ઠીક, ણ શેરાાં વાંવાયથી અગા થઈ
વાંન્માવ રેલો જોઈએ. દુવનમાદાયી વાથે ફહુ વાંફધ
ાં યાખો એટરે તો પવાઈ જ ડો,"
છઠો ાંદડત કશે, "એભ વાંન્માવ રઈ તભાયે લન-જ ાંગરભાાં જલાની જરૂય નથી અયે , કહ્ાં ુ છે ને કે,
'વાંવાયસ ુ વયવો યશે ને ભન ભાયી ાવ,' બદકત કયતાાં આલડલી જોઈએ. 'ભન ચાંગા તો કથયોટભાાં
ગાંગા' બદકત કયો તો જ ફેડો ાય થામ."
વાતભો ાંદડત કશે, "એ ફધ ાંુ ઠીક, ણ વેલાબાલ યાખો તો એભાાં ફધ ાંુ આલી જામ. ળાસ્ત્રભાાં
વેલાધભથને જ યભ ગશન કહ્યો છે ." આભ મડ
ાં ૂ મડૂાં ે જુદી ભવત થઈ! ગાભના રોકો બાયે મઝ
ાં ૂ લણભાાં
ુ એણે ાંદડતોને ફોરાવ્મા, ને
ડમા એટરે ગમા યાજા ાવે. એ લેાએ યાજા ફહુ ડાહ્યો ને ચતય.
કહ્ાં ુ કે, ધયભભાાં કે તત્લભાાં હુાં કાાંઈ ના વભજુ ાં લાદવલલાદ કયો ને વાચો કોણ નક્કી કયો. વહુથી શ્રેષ્ઠ
ઠયે એ ાંદડતને ભાયા યાજદયફાયભાાં યાજ ાંદડતન ાંુ વવિંશાવન ને વલદ્યાની ભળાર આલી છે . એ
લખતે વાતે ાંદડતો શાથ જોડીને ફોલ્મા, "યાજાજી! કશો તે યીતના લાદવલલાદ કયીએ. આને રુચે
ુ ામ તો વાતેમનાાં મક
ુ ામ; ન મક
ુ ામ તો એકેમન ાંુ
તેની લાત ભાનો, ણ યાજદયફાયભાાં વવિંશાવન મક

નશી!" યાજા કશે, "એભ કે ? તો વાતભાાં વાચ ાંુ કોણ ?"
"વાચ ાંુ ભાણવ ને વાચી ભાણવની ભાણવાઈ!" વાતે ાંદડતોએ કહ્,ાં ુ "અભે રડલા ઝધડલા, એકફીજાને
નીચા દે ખાડલા વલદ્યા બણ્મા નથી. આ તો અભે જે વભજ્મા એ ન કશીએ તો વલદ્યાના દ્રોશી ઠયીએ.
ફાકી ધયભ કે તત્લને નાભે અભાયે કુ વ
ાં કયલા નથી. દુવનમાભાાં કુ વ
ાં થી ભોટો કોઈ અધભથ છે જ
નશીં." યાજાએ તો વાતે ાંદડતોને ોતાની વબાભાાં વવિંશાવન દીધાાં, ફધા ભતને વયખા ગણ્મા.
ુ યી ગમા. યાજા ણ કાં ઈ અભયટો
એ લાતને એક જભાનો લીતી ગમો. વાથે ાંદડતો કાિભે ગજ
રખાલીને આવ્મો નશોતો. નલો યાજા આવ્મો, નલી પ્રજા આલી. વાત ાંદડતો ગમા ને વાતે
ુ ો આવ્મા. એ ણ ખ ૂફ બણીગણીને શોવળમાય થઈ આવ્મા- ફાથી વલામા!
ાંદડતોના ત્ર
જૂનો યાજા વહૃદમ શતો. નલો યાજા બદ્ધુ િભાન શતો. બદ્ધુ િ અને હૃદમ લચ્ચે ઘણો પેય છે . નલા યાજાને
વલચાય થમો કે વાત ાંદડતોના વાત વવિંશાવનો દયફાયભાાં ખ ૂફજ જગ્મા યોકે છે . ઘયડા ભાણવોને
વાદાવીધા એટરે ન વભજે, ફાકીતો વાતેભાાં જે શ્રેષ્ઠ શોમ તેને વવિંશાવન આવ.ાંુ તેને લાથ વન
ુ ુ ન ાંુ દ આવ,ાંુ યાજાએ ાંદડતોને નોતમાથ ને કહ્ાં ુ કે તભાયા વાતભાાં કોણ શ્રેષ્ઠ તે
આવ,ાંુ તેને યાજગર
ુ ુ ન ાંુ વવિંશાવન ભળે.
નક્કી કયો. જે શ્રેષ્ઠ ઠયળે તેને યાજગર
ુ ો ભાંડયા ળાસ્ત્રાથથ કયલા, ચચાથ કયલા. એ ભાત્ર વલદ્યા બણ્મા શતા, અને વલદ્યા તો
વાતે ાંદડતત્ર
ુ ે ણ વાંશાયે , વભત્રને ણ ભાયે !
લાાંદયાના શાથભાાં આેરી તરલાય જેલી છે ! ળત્રન
એક ાંદડત કશે,"જ્ઞાન વાચ.ાંુ "
ફીજો કશે,"દિમા વાચી! ભાયી દિમા ાવે તારાં ુ જ્ઞાન ધ ૂડ, "
ત્રીજો કશે, "જ્ઞાન દિમાને શાંુ કયલા છે ? જીલભાાં દમાબાલ જગાડો."
ચોથો કશે, "ત-જ એ જ વાચ;ાંુ
તે વવલામ ફધ ુ નકામ.ાંુ "
ાાંચભો કશે, "એ તો ભાથ ાંુ મડ
ાંુ ાલો
ને વાંન્માવી ફનો તો વાચ ાંુ સ ૂઝે."
છઠ્ઠો કશે, " બદકત દાયથ
ભ ૂતરભાાં વાચો. ભાટે બદકત
કયો."
વાતભો કશે, " વેલા કયો બાઈ,
વેલા ! તો ભે ભેલા!"
આભ વાતે ાંદડતોભાાં 'ત ાંુ ત ાંુ ને ભેં
ભેં' થઈ યહ્.ાં ુ ક્ાાં ફા ને કમાાં
ફેટા! વલલેક અને વલનમ વલનાની વલદ્યા તે આન ાંુ નાભ! શલે તો ગિાછ
ાં ૂ કડમા જેલી લાત થઈ: ન

ુ ામ, ન રેલામ! છી તો દુવનમાભાાં ફને છે તેભ, ફધા કેળક
મક
ાં ેળા, રોચાંરોચા, મષ્ુ ટાં મષ્ુ ટા, ાટાં ાટા,
ફાથાંફાથા આલી ગમા! વાતેમ એલા રડયા, એલા આખડયા કે દદલવો ઉય દદલવો લીતી ગમા,
ણ, કાં ઈ નક્કી ન થય;ાંુ અને ઉરટો ાડાખાય લધી ડમો.
આખયે યાજા કશે, "શલે તો તભે શદ કયી! તભે તભાયે ઘેય જાઓ ને ત્માાં ફેવી ચચાથ કયો. વનણથમ
કયીને છી યાજવબાભાાં આલજો."
ાંદડતો ઘેય આવ્મા. લાદવલલાદ તો ચાલ ુ જ શતો. રોકોને તો તભાળો થમો. તભાળાને કાં ઈ તેડાાં
શોમ? રોકો ખ ૂફ એકઠા થલા રાગ્મા. રોકોનાાં ટોાાં જોમાાં, એભ ાંદડતોને શ ૂયાતન વ્માપય.ાંુ ઘય
યણભેદાન ફની ગય.ાંુ છી ળેયીની ભોકાળભાાં ફેવીને તેઓ ચચાથ કયલા રાગ્મા. છી ભશોલ્રાભાાં
ફેવી ગાજલા રાગ્મા.
ુ ી
ખયે ખયી શયીપાઈ જાભી. જ્ઞાનલાદી ાંદડતે તો ફેચાય ૈવાદયને વાધ્મા. એ ભફચાયા તો ઉઠાાં સધ
બણેરા. ણ કીવતિ કોને લશારી નથી? ાંદડતે તેભને લખાણલા ભાાંડયા. એ તો ફૂરામા, એભણે ખ ૂફ
ખચથ કયીને ભોટાંુ બલન ફાાંધ્ય;ાંુ વયસ્લતીની મ ૂવતિ મ ૂકી,  ૂજા ળરૂ કયી. ફીજા ાંદડતે ફીજા શ્રીભાંતને
વાધ્મા. એની ભદદથી ભોટાંુ બલન ફાાંધ્ય ાંુ ને ળક્તતની મ ૂવતિ મ ૂકી. બોગ, લૈબલ લશેંચલા ભાાંડમા.
ત્રીજાએ લી વદાવ્રત ખોલ્ય.ાંુ આખો દદલવ ભબખાયાાંને વાધ-ુ ફાલાઓથી વદાવ્રત ગાજી યહ્.ાં ુ
ચોથાએ વાંન્માવીઓની ટુકડી ખડી કયી. એભ વહુએ ોતાનાાં જુદાાં બલન, જુદાાં ળાસ્ત્ર, જુદી મ ૂવતિઓ
ફનાલી. વહુએ એકફીજાથી જુદા ડલા ભાટે કડાાં ફદલ્માાં. કોઇએ લી કાભાાં નલાાં નલાાં
ભચહ્નો કમાથ. દુવનમા તો એલી છે , કે ઝુકાલનાય શોમ તો ઝુકનાય ભી જ યશે. વહુને ોતોતાના
બતતો ભી યહ્યા. લાત ભભતની શતી. ભભતે ચઢેરો ભાનલી વોનાની જાને ણ ાણીભાાં નાાંખ,ે
કયોડની લસ્ત ુ કોડીના બાલે આી દે , કોડીની ચીજ કયોડભાાં ખયીદે . ભભત બાયે બ ૂયી ચીજ છે ! ભભત
ુ ી ગાભ એક
લાો ભાને છે કે, "ભારૂાં એ વાચ.ાંુ " ણ 'વાચ ાંુ એ ભારૂાં' એભ ભાનતો નથી. આજ સધ
વાંીલ ાં ુ શત,ાંુ એભાાં વાત બાગરાાં ડયા. એક બાગ ફીજા બાગને દયે ક લાતને શરકો ાડલા ભશેનત
કયલા રાગ્મો. લાદવલલાદભાાંથી રડાઇઓ જાગી, આડાં ફયો લધલા રાગ્મા. ઇષ્માથ લધલા રાગી,
એકફીજાનાાં વછદ્રો ળોધાલા રાગ્માાં.
એકનાાં બજનબાલભાાં ફીજો જઇને વા નાખી આલે. એકના વદાવ્રતભાાં ફીજો જઇને છાનોભાનો
ભીંઢીઆલ નાખી આલે, કે જેથી ભફચાયા ખાનાયને ઝાડા થામ. એક જણ એક જભણ કયે તો ફીજો
ત્રણ-ચાય જભણ કયે ; ત્રીજો લી ફાય કયે , કોઇને નાના ફાના થવ ાંુ ન ગભે! જેની ાવે કાં ઇ ન શોમ
એ કશે કે, આ જભણ જભલાાં ા છે . ફધા નયકે જલાના ધાંધા! અયે , ખાધે તે કલ્માણ થતાાં શળે!
ઉલાવ કયો, વ્રત કયો, લયતોરાાં કયો. વાયાાંળભાાં, એકની વાચી લાતને ણ ફીજો જૂઠી ઠયાલે.
એકલાય તો ભાભરો એટરો ફધો તાંગ ફન્મો કે દિમાલાદી ાંદડતના જૂથે આલેળભાાં અંધ ફની
જ્ઞાનલાદી ાંદડતના જૂથના ભાથાાં કાપમાાં. જ્ઞાનલાદી ાંદડતો કશેલા રાગ્મા કે, આ યીતે ભયનાયા વીધા

સ્લગથભાાં જળે. આ તો ધભથ ભાટે મ ૃત્યુ! ખ ૂફ ઉત્તભ! ધન્મ ઘડી! ધન્મ બાગ્મ! યાજાને આ લાતની
ખફય ડી એટરે એણે વાતે ાંદડતોને ફોરાવ્મા; આંખ રારચો કયીને તેભને હુકભ કમો, "ભાયી
શાજયી વવલામ અને યાજદયફાય વવલામ તભાયે ક્ાાંમ ચચાથ ન કયલી; કયળે એને કાાંધ ભાયીળ."
ાંદડતો આકાળના યાજા કયતાાં  ૃથ્લીના યાજાથી લધ ુ ડયનાયા શતા. શલે ાંદડતોને ભોઢે તાાાં
લવામાાં. ભયલાની ફીકે એભની ફોફડી ફાંધ થઇ ગઇ. જે ભત ખાતય ભયીને વળષ્મો સ્લગથ ભાાં ગમા,
એ ભત ખાતય ભયીને સ્લગે જવ ાંુ એભને ન ગમય.ાંુ 'યોદે ળે ાાંદડત્મ' તે આન ાંુ નાભ! યાજાની આંખ
રાર અને યાજાના કડક હુકભથી ાંદડતોને જયા અભાન જેવ ાંુ રાગ્ય.ાંુ અયે ! આણે તો યાજાના ગરૂુ !
છતાાં યાજા આણને હુકભ કયે ? ધભકાલે? એકે યાજાના હુકભ વાભે ભાથ ાંુ ઉંચક્ુાં તો ફીજો ાંદડત
યાજાને લશારો થલા ગમો. ફીજો ગમો ત્માાં ત્રીજો દોડયો. કોઈ યાજાને, તો કોઈ ભાંત્રીને, કોઈ
દીલાનને તો કોઈ કોટલાને ધભથબક્તતને નાભે ોતાનાાં ક્ષભાાં રેલા દોડાદોડ કયલા રાગ્મા. યાજાને
જાણ થઇ, એટરે તેણે કહ્,ાં ુ "શાંુ તભાયો ભોટાઇનો ઝઘડો યાજદયફાયભાાં ઘારલો છે ? હુાં તો ભાનતો
શતો કે બરે વાત વયલાણી શોમ, ણ છે તે એક ગાંગાજીની જ ને! ણ આ તો તભે ભડૂાં ની જેભ
ખાફોભચમાાં ઉરેચલા ભાાંડયાાં છે ! આજથી તભાયાાં વાતે વવિંશાવન દયફાયભાાંથી યદ કરૂાં છાં." રાખના
ાંદડતો ટકાના ત્રણ ળેય થઇ ગમા. શલે એભની આંખો ખ ૂરી, ણ આ તો ગિાછ
ાં ૂ ! ઝાલ્ય ાંુ કેભ છૂટે ?
ફનલાકા કે એ ગાભભાાં એક ભશાજ્ઞાની ગરૂુ ધામાથ . જ ાંગરભાાં યશે, વશેજભાાં ભે તો ખામ. આખો
દદલવ ધ્માનભાાં ભસ્ત યશે. ફધા ાંદડતો જુદા જુદા એ ગરૂુ ાવે શોંચ્માાં. એભના ભનભાાં એભ કે ગરૂુ
ાવે ોતાનો ભત વાચો ઠેયલી રઇએ, છી જોઇ રેલાળે ! યાજા ણ ાંદડતોના ઝઘડાથી કાં ટાળ્મો
શતો. એ ણ ગરૂુ ાવે શોંચ્મો. ગાભરોકોએ યોજના રેલા-દે લા લગયના આ ઝઘડાથી કાં ટાળ્મા
ુ ુ ને પ્રશ્ર્ન  ૂછમો, શે ગર
ુ ુ દેલ' આ ફઘાભાાં
શતા. તેઓ ણ ત્માાં આવ્મા. ાંદડતોએ, યાજાએ, રોકોએ ગર
ુ ુ જી જાણકાય શતા. એભણે ન ળાસ્ત્ર કાઢ્ાાં, ન વલલાદ કમાથ .
કમા ાંદડતનો ભત વાચો છે ?" ગર
વાભાન્મ લાત કયતા શોમ તેભ કહ્,ાં ુ " તભાયા ગાભભાાં અંઘ ભાણવો કેટરા છે ?" રોકો કશે, "વાત જણા
તો વાલ જન્ભથી અંઘ છે , ફાકી કોઇ યોગથી, કોઇ અકસ્ભાતથી, કોઇ ભાયાભાયીથી-એભ અંઘ
ુ ાય નથી." ગર
ુ ુ કશે, "એ વાતે જન્ભાાંધોને ફોરાલો." યાજાનો હુકભ છૂટમો એટરે
થમેરાાંનો તો સભ
ુ ુ જીએ કહ્,ાં ુ યાજાજી, ગજળાાભાાંથી એક શાથી ભાંગાલો."
થોડીલાયભાાં વાતે આંધા શાજય થમા. ગર
ુ ુ એ જન્ભાાંધોને  ૂછય,ાંુ "બાઇઓ, તભે શાથી જોમો છે ?"
તયત જ શાથી આવ્મો. શાથી આવ્મો એટરે ગર
ુ ુ કશે "એના વલળે વાાંબળ્ય ાંુ છે ?"
અંધો કશે, અભે તો જન્ભથી અંધ છીએ, શાથી કમાાંથી જોમો શોમ?" ગર
ુ ુ કશે, "ચારો ત્માયે , તભને ફતાવ,ાંુ છી તેઓ એક અંધને શાથીની સઢ
આંધા કશે, ના, ફાજી !" ગર
ાં ૂ
ાવે રઇ ગમા. કહ્ાં ુ કે, આ શાથી છે , એને અડો. ફીજાને ગ ાવે રઇ જઇને ઉબો યાખ્મો. ત્રીજાને
છ
ૂાં ડા ાવે, ચોથાને કાન ાવે, ાાંચભાને દાં તશ ૂ ાવે, છઠ્ઠાને ેટ ાવે ને વાતભાને ગાંડસ્થ
ાવે ઉબો યાખીને કહ્ાં ુ કે, શાથીને ફયાફય જોઇ તાવી રો."

ુ ુ એ  ૂછ્,ાંુ "કશો બાઇઓ ! શાથી કેલો?" સઢ
ુ ુ જી ! શાથી અજગય
થોડીલાયે ગર
ાં ૂ ઝારનાય અંધ કશે, ગર
જેલો છે ."
ત્માાં તો છ
ૂાં ડુાં ઝારનાય અંધ કશે," અજગય જેલો તો નશીં, ણ દોયડા જેલો છે ." ત્માાં તો કાન
ઝારનાયે કહ્,ાં ુ "અલ્મા આંખોના આંધા તો છો, વાથે અક્કરના ણ અંધ છો? શાથી તો ચોખ્ખો
સ ૂડા જેલો છે ." ત્માાં તો ગાંડસ્થ ય ફેઠેરો નીચે કદ્ય
ૂ ો ને ઝન ૂનભાાં ફોલ્મો, "ઓ મ ૂખાથઓ, શાથી તો
ભાટરા જેલો છો." ત્માાં તો ેરો ેટલાો અંધ ફયાડી ઉઠમો. કશે, "અયયય! તભાયા ફધાન ાંુ ખવી
ગય ાંુ રાગે છે . શાથી તો ખાસ્વો ભળક જેલો છે ." તો ેરો ગ ઝારનાયો અંધ કશે, " તભાયા ફધાની
આંખ વાથે અક્કર ણ ફૂટી ગઇ રાગે છે . શાથી તો થાાંબરા જેલો છે ." ત્માાં તો ેરો દાં તશ ૂ
ઝારનાયો કશે, "ફૂટી તો આણા ફધાની ગઇ છે , ફાકી ભેં ાકી ખાતયી કયી છે , કે શાથી રાકડા જેલો
ુ ુ એ તો લી નલો ઝઘડો ખડો કમો ! એક તો ઝઘડો શતો જ, ત્માાં આ ફીજો
છે ." ફધાને રાગ્ય ાંુ કે ગર
ુ ુ ની
જાગ્મો ! ણ ના, એ તો વભજાલલાની નલી યીત શતી. એ તો આડે રાકડે આડો લેશ ! વાચા ગર
ુ ુ એ વહુને ળાાંત ાડતાાં કહ્,ાં ુ " તભાયા યાજા
ખ ૂફી જ એ છે ! વાતે આંધા રડલા ભાાંડમા, એટરે ગર
તભને કશેળે કે શાથી કેલો છે ." યાજા કશે, "શાથી સ ૂડાાંના જેલા કાનલાો, વાના જેલી સઢ
ાં ૂ લાો,
દોયીના જેલા છ
ાં ૂ લાો, ભાટરા જેલા ગાંડસ્થલાો, ભળક જેલા ેટલાો, થાાંબરાના જેલા
ગલાો ને રાકડાાંના જેલા દાં તશ ૂલાો છે ." ફધા આંધા એકદભ ફોરી ઉઠયા,"તો અભે શાંુ
શાથીન ાંુ એક-એક અંગ ઝાલ્ય ાંુ શત?ાંુ તો છી અભાયી વાતેની લાતો અમ ૂક અંળે વાચી શતી ને અમ ૂક
અંળે ખોટી શતી? શાંુ અભે નાશકના ઝઘડયા?" આભ આંધાઓ અપવોવ કયલા રાગ્મા ત્માયે ગરૂુ
ફોલ્મા, "બાઇઓ! તભે તો અંધ છો, તભને જોલા આંખો નથી; ણ જેઓને જોલા ભાટે કુ દયતે દીલા
જેલી આંખો આી છે , તેઓ જ્માયે ભોટાઈથી અંધ ફનીને રડે છે ત્માયે કોને દે ખતા કશેલા ને કોને
આંધા કશેલા એની બાયે વલભાવણ થઇ જામ છે ." લાશ ગરૂુ લાશ,! ખરાં ુ વભસ્માભાાં વભજાય.ાંુ ાંદડતો
ુ વભજ્મા, ણ તે કેલા? લાઢો તો રોશી ન નીકે !
આખયે તો જ્ઞાની શતા ને! તેઓ ોતાની ભર
તેઓ ગરૂુ ના ચયણભાાં ડયા ને ફોલ્મા, "અભે ણ છતી આંખે આંધા ફન્મા, છતી અક્કરે મ ૂખથ
ફન્મા. છતે જ્ઞાને અજ્ઞાની ફન્મા, ભાણવાઈરૂી આખા શાથીને જ વલવયી ગમા, ને છ
ાં ૂ કે ગ ઝારી
ભાંડયા રડલા-ઝઘડલા. જ્માાં ઝઘડો ત્માાં ધભથ નથી, એ અભે ન વભજ્મા." ગરૂુ કશે, "બાઇઓ ડાહ્યા
ુ યતા તભાયા ભત સ્થાો, ણ
ભ ૂરે ત્માયે આખી બીંત ભ ૂરે. બરે તભને સ ૂઝે તે દે ળકાને અનવ
ભાણવાઇરૂી શાથીને કદી ન ભ ૂરળો. કોઇ એક અંગભાાં જ્ઞાન ણ વાચ ાંુ છે , દિમા ણ વાચી છે , ત,
વદાવ્રત વેલાને વાંન્માવ ણ વાચા છે . છતાાં એ લાત ન ભ ૂરળો કે એ ફધાાં ભાણવાઈના અંગ છે .
ભાણવાઈભાાં એ ફધ ાંુ આલી જામ. ભાણવાઈ જામ ત્માાંથી એ ફધ ાંુ જામ." ફધા ોતાની ભ ૂર વભજ્મા,
ુ ાયલા રાગી ગમા.
ને ફગડેરી ફાજી સધ



