લખતના લાજાં લાગે
યાલયુ નાભન ાંુ એક નાન ાંુ ગાભ શત.ાંુ તમાાં શ્રલણ નાભે એક છોકયો યશેતો શતો. તે
ુ ી બણ્મો. છી
અભ્માવભાાં ઘણો શોશળમાય શતો. યાલયુ ગાભની ળાાભાાં તે વાત ધોયણ સધ
ુ વાથે વાય કયી.
ફાજુના યામયુ ળશેયની ભાધ્મશભક ળાાભાાં બણ્મો, અને છે લ્રી યીક્ષા વાયા ગણ
તેને વાંસ્કૃત બાાભાાં લધ ુ યવ શતો. તેન ાંુ જ્ઞાન ણ તેણે વાયી યીતે ભેવય ાંુ શત.ાંુ
તેને લધ ુ બણલાની શોંળ શતી, એટરે તે યામયુ ળશેયની નજીકભાાં આલેરી વાંસ્કૃત શલદ્યાીઠભાાં
અભ્માવ ભાટે જોડામો. તમાાં તેણે વાંસ્કૃતનો વાયી યીતે અભ્માવ કમો.વાંસ્કૃત શલળેન ાંુ ોતાન ાંુ જ્ઞાન
જણીને તથા ફીજ ભાણવો વાંસ્કૃત બાા ઓછી વભજતા શતા તે જણીને તેના ભનભાાં એવ ાંુ
અભબભાન આલી ગય ાંુ કે, ોતે તે ફધા કયતાાં ચડડમાતો છે . ફીજ ભાણવો ગભાય છે એટરે જ
વાંસ્કૃત વભજી ળકતા નથી એલી તેના ભનભાાં છા ઊબી થઈ.
ોતે વાંસ્કૃત વાયી યીતે જણે છે , તેવ ાંુ ફીજને ફતાલલા ભાટે તે નાની-ભોટી દયે ક ફાફતો વાંસ્કૃતભાાં
ુ ુ ણ તેના જેલા જ શતા. તે ણ વાંસ્કૃત બાા
જ ફોરલા રાગ્મો. અધ ૂયાભાાં  ૂરાં ુ તેના ગર
ફોરલાના આગ્રશી શતાાં.
ુ ી ગર
ુ ુ ની વાથે યશેલાન ાંુ શત ાંુ તમાાં સધ
ુ ી તો – ગર
ુ ુ અને શળષ્મ – ફાંને વાંસ્કૃત બાા વાયી યીતે
જમાાં સધ
જણતા શોલાથી કોઈને ખાવ મશ્ુ કેરી ડી નડશ. યાં ત ુ શ્રલણનો અભ્માવ  ૂયો થમો એટરે તેને
ુ જલાન ાંુ થય.ાંુ તેણે ગર
ુ ુ ને નભસ્કાય કયી, ગર
ુ ુ ની શલદામ ભાાંગી.
ોતાના ગાભ યાલય
ુ ુ એ કહ્,ાં ુ “શ્રલણ ! ત ાંુ ભાયો શિમ શળષ્મ છે . ચાર હુાં તને તાયા ગાભ સધ
ુ ી મ ૂકલા ભાટે આવ ાંુ છાં.”
ગર
ુ ુ શ્રલણની વાથે ચારી નીકળ્મા. ચારતાાં-ચારતાાં યસ્તાભાાં ગર
ુ ુ એ શ્રલણને શળખાભણ
આભ કશીને ગર
આી, “ત ાંુ વાંસ્કૃત બાા વાયી યીતે બણ્મો છે અને જણે ણ છે . આ બાા તો દે લબાા છે , ભાટે
તાયે ફોરલાભાાં તે બાાનો જ ઉમોગ કયલો, અને માલની કે િાકૃત બાાનો ઉમોગ તો જીલ
જતો શોમ તો ણ કયલો નડશ.”
ુ ુ અને શળષ્મ ગર
ુ ુ ના આશ્રભથી ચારીને આલતા શતા, એલાભાાં યસ્તાભાાં ગર
ુ ુ ને તયવ રાગી.
ગર
તે લખતે ળશેયોનો કે યસ્તાનો ફહુ શલકાવ થમો ન શતો, યાં ત ુ લાડીઓ ખ ૂફ શતી. દયે ક લાડીભાાં કલ
ૂ ા
શતા. તેઓ આલી એક લાડીની ાવે આવમા. લાડીભાાં કલ
ૂ ો ણ શતો. તે કલ
ૂ ાભાાં ાણી છે કે નડશ,
ુ ુ
કલ
ૂ ો કેટ્રો ઊંડો છે તથા ાણી ીલા ભાટે કલ
ૂ ાભાાં ઊતયી ળકામ તેવ ાંુ છે કે નડશ, તે જોલા ભાટે ગર
ુ ુ નો ગ ખસ્મો અને ગર
ુ ુ કલ
કલ
ૂ ાની નજીક ગમા. કલ
ૂ ાન ાંુ ફાાંધકાભ ાકુાં ન શત.ાંુ જોલા જતા ગર
ૂ ાભાાં
ડી ગમા.
ુ ુ એકાએક કલ
ગર
ૂ ાભાાં ડી જલાથી શળષ્મ તો ખ ૂફ જ ગબયાઈ ગમો. તેને તયતા આલડત ાંુ ન શત.ાંુ તે
ુ ુ ક
તો જોયજોયથી બ ૂભો ાડલા રાગ્મો, “ભભ ગર
ૂ ે શતત:, ધાલન્ત ુ રોકા:, ઉદ્ધય.”

ૂ ોએ વાાંબી. યાં ત ુ કોઈ તેના
તેની બ ૂભો તો આજુફાજુભાાં ોતોતાની લાડીઓભાાં કાભ કયતા ખેડત
કશેલાનો અથથ વભજમા નડશ, તેથી કોઈ તાતકાભરક ભદદ ભાટે આવમા નડશ.
ુ ુ ાણીભાાં એક ડૂફકુાં ખાઈ ગમા, યાં ત ુ શાથ-ગ શરાલીને, ગભે તે યીતે
તેટરી લાયભાાં તો ગર
ાણીની વાટી ઉય આવમા. લી, થોડુાંક તયતા આલડત ાંુ શત ાંુ એટરે ાણીની વાટી ય ભોઢુાં
યાખી ળક્યા. તેભણે શળષ્મની બ ૂભો વાાંબી.
ુ ુ ને વભજય ાંુ કે, તેભના શળષ્મની આલી વાંસ્કૃત બાા ખેડત
ૂ ો કે ફીજ કોઈ ક્યાાંથી વભજળે ?
શલે ગર
અને વભજળે નડશ, તો ભદદે કોણ આલળે ? અને જો કદાચ ભોડા-ભોડા ભદદે આલે તો ણ તેઓ
શોંચે તે શેરાાં તો ોતે ડૂફી જળે. “બો ! શ્રલણ ! માલત વભમ: તાલત શલશધ (વભમ લયતે
વાલધાન) િાકૃતમ ્ ઉચ્ચય (િાકૃતભાાં ફોર).”
ુ ુ ની સ ૂચના વભજી ગમો અને તેણે તયત તદી બાાભાાં બ ૂભો ાડી, “દોડો, દોડો ! ભાયા
શળષ્મ ગર
ુ ુ કલ
ગર
ૂ ાભાાં ડી ગમા છે . કોઈ આલો, તેભને ફચાલો !”
ૂ ો ઝડથી તમાાં દોડી આવમા અને લાડીનો કોવ કલ
આ વાાંબીને આજુફાજુનાાં ખેતયોભાાંથી ખેડત
ૂ ાભાાં
ુ ુ ને ફશાય કાઢયા.
ઉતામો તથા તેની ભદદથી ગર
ુ ુ -ચેરો ખેડત
ૂ ોનો આબાય ભાની આગ ચાલ્મા.
ગર
વભમ, સ્થ અને વાંજોગો િભાણે બાાનો ઉમોગ કયલો જોઈએ તેવ ાંુ તેભને ફેઉને આ િવાંગ
ઉયથી વભજય.ાંુ
વાંસ્કૃત ળીખ્માથી શાંુ થય ાંુ ?
ને િાકૃતથી શાંુ નાવી ગય ાંુ ? (અખો)
ુ ાર દોળી
લાાંદયાએ રાપો ભામો-શવિંશને :- િભર



