
(૧)  ફગંાના ઋષ – આત્ભીમ નાનાજી 

 

 
નાના ંફાકોને ભાભાને ઘેય જવુ ંફહુ ગભે. ત્મા ંકોઈ જાતની યોક-ટોક ન શોમ. 

નાના-નાનીના રાડાન ભે ને કોઈ બફરકુર બિજામ નશં. તેથી શંભેળા ફાકો ભોવાે 
જલા આતયુ શોમ. શ્રી અયષલન્દને ણ નાના શતા ત્માયે ભાભાના ઘેય જવુ ંફહુ જ ગભતુ.ં 
તેભના નાના યાજનાયામણ ફોઝ ફગંાના ઋષ ગણાતા. તેઓ દેલઘયભા ંયશતેા શતા. 
નાનાજી બરે ભોટા ષલદ્વાન શતા, બરબરા રોકો ણ તેભની વાથે લાત કયતા અચકાતા, 
ણ ફાકોની વાથે તો તેઓ ફાક જેલા ફનીને ગેર કયતા. ફધા ંફાકોને નાનાજી 
ાવે યશવે ુ ંફહુ જ ગભતુ.ં એક લિત તેઓ ફધા ંફાકોને રઈને દૂય દૂય પયલા ગમા. 
ાછા ંપયતા ંભોડંુ થઈ ગયુ.ં શ્રી અયષલન્દ અને તેભના ફનેં ભોટાબાઈઓ, તેભના ભાવીના ં
છોકયાઓં- ફધા ંદોડતા ંઆગ નીકી ગમા.ં તેભને એભ કે નાનાજી ધીભે ધીભે ાછ 
આલી યહ્યા છે. ણ ઘણે આગ નીકી ગમા છી ાછ લીને જોયુ ંતો નાનાજી કમામં 
દેિાતા ન શતા. ઘણી યાશ જોઈ તો મ નાનાજી આવ્મા નશં, એટરે ફાકો તેભને ળોધલા 
ાછા ંપમાા. થોડંુ આગ ચાલ્મા છી જોયુ ંતો એક ઝાડ નીચે નાનાજી ઊબા ઊબા ઊંઘી 
ગમા શતા. ફાકોએ તેભને જગાડયા ને છી ફે ફાકોએ જોયથી તેભનો શાથ કડી 
યાખ્મો ને તેભને વાથે રઈને ચાલ્મા કે યિેને, ાછા યસ્તાભા ંકમાકં ઊંઘી જામ તો ! 
નાનાજી વાથે ફધા ંફાકોને ખફૂ જ આત્ભીમતા શતી. 

 

 

 

 



(૨)    ભજાક બાયે ડી !  

 
  ભોટા ભાભા મોગેન્રને તો શ્રી અયષલંદ ખફૂજ ગભતા શતા. તેઓ તેભને રાડભા ં
‘અયૉ’ કશીને ફોરાલતા. છી તો  ઘયભા ંફધા જ તેભને ‘અયૉ’ કશીને ફોરાલલા રાગ્મા. 
એક દદલવ ભોટા ભાભાને ‘અયૉ’ ની ભશ્કયી કયલાનુ ંસઝૂયુ.ં એભણે એક અયીવો રીધો ને 
‘અયૉ’  ની વાભે ધયીને કહ્યુ:ં ” જો તો ‘અયૉ’ આભા ંએક લાદંયો છે. ” ભાભાને એભ કે તે 
શભણા ંબચડાઈ જળે ને તે જોલાની ભઝા ડળે. ણ ‘અયૉ’ એ તો જયા ણ બચડામા લગય 
અયીવો શાથભા ંરઈને ભાભાની વાભે ધમો ને કહ્યુ;ં ‘ફડા ભાભા, ફડો ફાનય.”  ાચં લાના 
‘અયૉ’ની આલી તીક્ષ્ણ બદુ્ધિ જોઈને ભાભા તો છક  થઈ ગમા ! ભશ્કયી કયલા જતા ંોતાની 
જ ભશ્કયી થઈ ગઈ ! તે બફચાયા છી શુ ંફોરે ? શ્રી અયષલંદ ાચં લાના થમા ત્મા ંસધુી 
યજાઓભા ંભાભાને ત્મા ંજલા ભળ્યુ.ં છી તો એભના ષતાએ એભને દાર્જિબરંગની કોન્લેન્ટ 
સ્કરૂભા ંદાિર કયી દીધા એટરે એ છી કમાયેમ ભોવા જલાની એભને તક જ ન ભી. 

 

રેિક : જ્મોષતફશને થાનકી 
‘અભને અયષલંદની લાત કશો’ 


