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કવલ ફટાદકયે રખ્યું છે કે; “ભીઠા ભધય ને ભીઠા ભેહયરા યે રર, એથી ભીઠી તે ભયી ભાત યે 

જનનીની જડ સખી નહીં જડ ેયે રર.” 

ભાતપેૃ્રભનયું આ કાવ્મ દયેક ગયજયાતીના હૃદમભાું ગયજત યું યહ્યું છે. ઠેય ઠેય ગલા્યું છે અને ગલાત યું 
યહ ેછે. આ કાવ્મભાું ભાતાના પે્રભન ભહહભા છે. ભાતાના પે્રભ આગ જગતની ફધી લસ્ત યઓ નકાભી છે. 
ધન, દરત, ૈસ કે છી ઘયફાય ફધયું જ ત યચ્છ છે. દય વનમાભાું ફધયું ૈસાથી ભે ણ ભા કે ભાતાના 
પે્રભ ભત નથી. કાયણ ભાતાના પે્રભભાું નયી સયતા અને લહાર હમ છે. તેભાું સ્લાથથ હત નથી. 
ભાતાએ ફાકને ભાટે આેર બગ અને સાભે ક્ષે સુંતાનએ ભાતા ભાટે આેરા બગના અનેક 
હકસ્સાઓ સભાજભાું નોંધામા છે. 

આલ એક હકસ્સ આણે સાુંબીએ. ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગય નાભના ભહાન વલદ્વાન થઈ ગમા. 
તેભને રગતી આ લાત છે. ઈ.સ. ૧૮૫૧ભાું કરકત્તાની પટથ વલલરમભ કૉરેજભાું ભાવસક રૂવમા ત્રણસના 
ગાયે તેઓ પ્રપેસય હતા. તે જભાનાભાું એ ભટય ું ગાયદાય દ ગણાત યું. સાહફે તયીકેની ઘણી સગલડ 
તેભને ભતી હતી. રક તેભને આદયથી પ્રણાભ કયતા. ફહય જ થડા બાયતલાસીઓને આલ લૈબલ 
ભત હત. ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગય તેલા એક બાગ્મળાી અવધકાયી હતા. તેભનાું  ભાતાએ અંગ યનાું 
ઘયેણાું લેચીને બણાલેરા. ફહય જ ગયીફાઈભાુંથી તેઓ ઊંચા દે હોંચ્મા હતા.  

એક હદલસ ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગય ઉય તેભનાું ભાતશૃ્રીન કાગ આવ્મ. એભના નાના બાઈનાું 
રગ્ન હતાું. ઈશ્વયચુંદ્ર ભટા હતા. ફધ પ્રસુંગ ાય ાડલાન હત. કાયણ કે ભાત યશ્રી એકરે હાથે હોંચી 
લે તેભ ન હતાું. એટરે આગ્રહ સાથે હાજય યહલેા કહ્યું હત યું. રગ્નની તાયીખ ણ નક્કી હતી.   

તેઓ ગયા સાહફે ાસે રગ્નની તાયીખે તે હાજય યહી ળકે તે ભાટે યજા રેલા ગમા. ગયા 
સાહફેે અયજી લાુંચી અને કહ્યું કે “યજા ભુંજૂય થઈ ળકળે નહીં. ” ત્ર ટેફર ય ાછ મકૂ્ય. ઈશ્વયચુંદ્ર ે
કહ્યું કે, ધયણસય તેભની ાસે યજાઓ વસરક હતી ત ભુંજૂય કયલી જઈએ. 

ગયા સાહફેે યીક્ષાનયું કાયણ ફતાવ્્યું અને ના ાડી. ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગયે વલનુંતી કયી કે, 
“ભાયી ભાતાની આળા છે કે ભાયે રગ્ન પ્રસુંગે હાજય યહી પ્રસુંગ ઉજાલ. ભટ હલાથી ભાયે તમાું જઈને 



ફધયું કાભ ાય ાડલાનયું છે.” ગયા સાહફેે હહન્દીઓને નકયી કયતાું આલડતી નથી તેલા ળબ્દ ઉચ્ચામાથ. 
ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગયને ગયાનયું અઘહટત લતથન ગમ્યું નહહ. ચખખી ના ાડી દીધી.  

ઈશ્વયચુંદ્ર ઘયે ગમા. શયું કયવયું તેની લચિંતા થલા રાગી. ભાતાજીની આજ્ઞા કદી તેભણે ઉથાી 
નહતી. ભડ જઈળ ત ભાતાજી ફહય દય :ખી થળે. ભનભુંથન ચાલ્યું. ઊંઘ ના આલી. ફહય જ વલચાયને 
અંતે તેભને ભાતાની આજ્ઞા ભહાન રાગી. ણ તે નકયી છડયા વસલામ ળક્ય ન હતયું. નકયીના 
યાજીનાભાન આખયી વનણથમ તેભણે વલચાયી રીધ. યાજીનામયું રખી દીધયું. કરેજ ગમા. ગયા સાહફે 
આગ ધયી દીધયું. ગય વપ્રન્સીાર આ લાુંચી આશ્ચમથભાું ડી ગમ. ભાના પે્રભ ખાતય આ ભાણસ સાયી 
ગાયદાય નકયીને ઠકય ભાયી યહ્ય હત. 

ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગયે ગયાને કહ્યું કે, “સાહફે, જાણયું છું કે ભાયી ભટા ગાયલાી નકયી જળે. 
ણ ભાયી ભાની આળા અને પે્રભ આગ આલી અનેક નકયીઓ તયચ્છ છે. ભાતા ભહાન છે. કઈ ણ 
સુંજગભાું રગ્નભાું હોંચવયું એ જ ભાયી ભટી પયજ છે.” 

આ સાુંબી ગય હાકેભ સ્તબ્ધ ફની ગમ. હહન્દીઓની ભાતાના પે્રભની રાગણી આગ ઝૂકી 
ગમ અને ભનભન નભન કમાથ. તે ફલમ, “ઈશ્વયચુંદ્ર તભે ખયળીથી રગ્નભાું જાઓ. તભાયી યજા ભુંજૂય 
કરયું છું.” આભ કહી તેભણે યાજીનાભાન કાગ રઈ તેના ચયેૂચયૂા કયી દીધા અને પેંકી દીધા. જનની 
ભાટેના પે્રભન આ અનયબલ હત અને આલા હતા શ્રી ઈશ્વયચુંદ્ર વલદ્યાસાગય. તેભને સ્ભયીને આણી 
છાતી ગોયલથી ફૂરે છે. 
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