ફપયસ્તો
લાતાા : ખટ્ટી ભીઠી ટેસ્ટી ટે સ્ટી
ૂ .
યાલજી ટેર. ગાભભાાં ખોફડમાયના ભાંફદયની ગરીભાાં ડેરા જેલા ઘયભાાં યહે. કભે ખેડત
ફે-ત્રણ દીકયા અને એક–ફે દીકયીઓ. જલાનીભાાં તો ઘણાાં કાભો કમાાં ણ હલે જીલનની સાંધ્મા
ઢલાની તૈમાયી હતી. તેભનાાં ત્ની ણ ફહુ જ ગણુ ણમર. અડોળ

–ડોળનાાં કાભો સાભે

ુ ી
ભાગીને કયી આે. બયાં ુ બયાં ુ કુ ટાંુ ફ. દીકયાઓ યણ્મા. યણીને જુદા થમા. બેગા હતા ત્માાં સધ
ુ યાલજીબાઈના
તો લ ૂખ-ાંુ સ ૂકુાં ખાલાન ાંુ ડોસા-ડોસીને ભે . અન્નદે લન ાંુ અભાન ન થામ તે હેતએ
ુ યો કમો.
દાાંત ન હોલા છતાાં જે બાલે તે ખાઈને ગજા
ડોસીભા ખ ૂફ જ ભહેનત.ુ ોતાના ઘયનાાં કાભ તો જાતે કયે જ, ણ તેભાાંથી નલયાાં ડે એટરે
ુ ાંુ
કોઈની નનિંદા- કથ
ૂ રી કયલાને ફદરે અડોળડોળની ફહેનોના કાભભાાં ભદદ કયાલે. પ્રભન
બજન એ ફેઉ જણનો જીલનભાંત્ર હતો.
યાલજીબાઈએ એક સયસ વ્રત યાખેલ.ાં ુ ાંચાળી લટાલી ચ ૂકેરા યાલજીબાઈ ક્યાયે મ કોઈની નનિંદા
કયતા નફહ. તેઓને જાણે કે
બગલાને પ્રેયણા કયી હોમ કે... ‘ત ાંુ
નનિંદા નથી કયતો, ણ ગાભભાાં તો
એકફીજાની નનિંદા કયલી એ
ફયલાજ ફની ગમો છે . તે ભાટે ત ાંુ
કાં ઈક કય. ’ ફસ ત્માયથી ઢતી
ુ ગા ોતાના
લમે ણ આ બઝુ
ડોળથી ળરૂઆત કયીને ોતાના
ગાભભાાં ઘેય ઘેય ફસ એક જ ભાંત્ર
આતા પયતા હતા... ‘બગલાનન ાંુ
નાભ રો, બજન કયો, કોઈની નનિંદા
ન કયતા. ’ ફસ આ તેભની
ફદનચમાા ફની ગઈ હતી. ોતાના
ગાભભાાં પયીને તે ફાજુના ગાભભાાં
ુ ો આ મગાભ હોંચાડલા
પ્રભન
ઊડી જતા.
ફસ, ત્માયથી રઈને આજુફાજુનાાં ગાભોભાાં આ એક જ વ્રતનો પ્રચાય કયતા યાલજીબાઈ સદી
લટાલલાની તૈમાયીભાાં હતા. દયે ક ગાભના રોકો તેભને

‘ફપયસ્તા’ તયીકે ઓખલા રાગ્મા.

ુ ી આ સારસ, નનખારસ, નન:સ્લાથા સેલાના બેખધાયી યાલજીબાઈ ગાભેગાભ
જીલનના અંત સધ
ુ ી થલાનો જીલનભાંત્ર આતા યહ્યા કે
અને ઘેયઘેય પયતા યહ્યા. રોકોને સખ

‘બગલાનન ાંુ બજન

કયો. નનિંદા કયળો નફહ.’
કોઈ રેલા-દે લા લગય ઘયન ાંુ ગોીચાંદન ઘસીને સભાજભાાં આલો જીલનભાંત્ર હોંચાડલાની,
ુ ી કયલાની યોકાય-વ ૃનિની મ ૂનતિ સભા યાલજીબાઈએ એક સલાયે ોતાનો
સભાજજીલન સખ
સ્થ ૂદે હ છોડી દીધો, ણ સ ૂક્ષ્ભદે હે સભાજભાાં જીલાંત યહ્યા. તેભના મત્ૃ ય ુ સભમે રોકોનાાં
ટોે ટોાાં તેભના મ ૃતદે હના દળાને ઉભટી ડ્ાાં. આજુફાજુનાાં ફધાાં ગાભ યડ્ાાં- એ લસલસા
ુ ાવ્મો.
સાથે કે તેઓએ એક ફપયસ્તો ગભ


