
ભરૂો બરે ફીજ ું ફધ ું, ભા ફાને ભરૂળો નહિ 
ુગણણત છે ઉકાય એના, એિ વલસયળો નહિ 
થ્થય જૂ્મા થૃ્લી તણા, ત્માયે દીઠ ું તભ મ ખડ ું 
એ  વનત જનનાું કાજું, થ્થય ફની છુંદળો નહિ 
કાઢી મ ખેથી કોીમા, મ્િોંભાું દઈ ભોટા કમાા 
ુમતૃ તણાું દેનાય સાભે, ઝેય ઉગળો નહિ 
રાખો રડાવમાું રાડ તભને, કોડ સૌ  યા કમાા 
એ કોડના  યનાયના, ુઅ કોડને ભરૂળો નહિ 
રાખો કભાતા િો બરે, ભા ફા જેથી ના ઠમાા 
એ રાખ નહિ ણ યાખ છે, એ ભાનવ ું ભરૂળો નહિ 
સુંતાનથી સેલા ચાિો, સુંતાન છો સેલા કયો 
જેવ ું કયો તેવ ું બયો, એ બાલના ભરૂળો નહિ 
બીને સઈૂ ોતે ુને, સ કે સ લડાવમા ુઅને 
એ ુભીભમ આંખને, ભરૂીને બીંજલળો નહિ 
 ષ્ો ણફછાવમાું પે્રભથી, જેણે તભાયા યાિ ય 
એ યાિફયના યાિ ય, કુંટક કદી ફનળો નહિ 
ધન ખયચતાું ભળે ફધ ું, ભાતા વતા ભળે નહિ 
   વનત એ ચયણની, ચાિના ભરૂળો નહિ 

 







ભરુ કયે જો વતંાન, ફોરે એ વતં-લાણી,આ એલી અણભોર જોડી ભા-ફાની. 
જીલ્મા ઘાલ ઘણા,ફની ઢાર વતંાનોની,આ એલી અરૌકીક જોડી ભા-ફાની 
 



નભેછે બગલાન ણ શાથ જોડી, આ એલી પજુનીમ જોડી ભા-ફાની 
ભદંીય, ભસ્જજીદ કે ચચચ ની કમા ંજરૂયત છે? આ એલી શે્રષ્ઠ જોડી ભા-ફાની 
 



ભા ફાને વોને ન ભઢાલામ તો મ ચારે, શીયે ન ભઢાલામ તો 
મ ચારે ણ તેની આંતયડી તો ન જ કકાલામ. 

 



ભા એ ઘયનુ ંઢાકંણ છે…ફા ઘયનુ ંઅસ્સ્જતત્લ છે. 
 



ભા યડીને િૈય ું િવ ું કયે છે. ફા સાુંત્લાન ુઅીને ‘િાળ’નો ુન બલે છે. 
 



માદ યાખો, જે ફાકનો વલશ્વાસ ભા-ફા યથી ડગી જમ છે તે ફાક યભાત્ભાનો વલશ્વાસ 
કદી નિીં કયે. કાયણ કે યભાત્ભાન ું પ્રથભ દળાન ફાકને ભા-ફાભાું સ  રબ થામ છે. એ જો 
ખુંહડત થય ું તો ફાકો બવલષ્મભાું નાસ્તતક થલાનાું. ભા-ફાની વલત્રતા દ્વાયા પ્રભ ની પ્રતીવત 
થામ છે. ફાકોને... 

 



ભા ંાવે આંસનુો દયીમો છે , ફા ાવે વમંભનો ઘાટ છે. 
 



ભા યડીને િૈય ું િવ ું કયે છે.  
ફા સાુંત્લાન ુઅીને ‘િાળ’નો 
ુન બલે છે. 
 



ફા, શરેા ંઆંસ ુઆલતા ંને ત ુ ંમાદ આલતી,  
આજે ત ુ ંમાદ આલે છે ને આંસ ુઆલે છે. 

 



ભા અને ફા દયેક કુટંુફના અગત્મના વભ્મો છે. તેભની શમાતી શોમ ત્માયે  
ઘણા એભને ભરુી જામ છે, ણ ગેયશાજયી શોમ ત્માયેઘણીલાયઆંસ ુવાયતા શોમ છે. 
માદભા ંતકતી મકુાલે, કોઇ ઇભાયત ફનાલે,  
ભમાચ છીની ોક ળા કાભની? 
 



કોઇલાય દાઝી જલામ કે ઠેવ લાગે ત્માયે ઓશ ભા! ળબ્દો મ્શોભાથંી નીકી જામ છે, 
યંત ુકોઇણ ભોટો અકસ્જભાત થતા ઑ ફા યે ફોરી જલામ છે. 



વવંાયની ફે કરુણતા છે, ભા વલનાનુ ં
ઘય અને ઘય વલનાની ભા. 
 



પે્રભથી યોજ જભાડાનાયી ‘ભા’ ુઅણાને માદ યિ ેછે.ણ ુઅય ષ્મના 
બાથાની સગલડ કયી ુઅનાય ફા ને ફહ  માદ નથી કયતાું. 



ઉય જીવકા અંત નહશિં ઉવે આવભા કશતે શૈ, 
જશાભેં જીવકા અંત નહશિં ઉવે “ભા” કશતે શૈ. 

 



વતાજીની ઝંડી ભધ્મે, ાચં પતુ્રો લવી ળકે. 
પતુ્રોના ાચં ભશરેોભા,ં વતા કદી વભામ કે  ? 



ક ટ ુંફભાું કોઈન ું મતૃ્ય ું થામ તો ‘ભા’ત  યત યડી ડે છે,ણ પ્રસુંગે -દ ુઃખ થલા છતાુંમ 
ફા યડતો નથી કાયણકે ..ઘયના સૌને ુઅ કરૂણ પ્રસુંગે ફાેજ હિિં ભત ુઅલાની છે. 



તેં જ્માયે ધયતી ઉય શરેો શ્વાવ રીધો ત્માયે તાયા ભાતા વતા તાયી ાવે શતા ં.
ભાતા વતા છેલ્રો શ્વાવ રે ત્માયે ત ુ ંતેભની ાવે યશજેે. 

 



જો તભે સખુી શો તો એ તભાયા પણૂ્મ થકી નહશિં, ણ ભા ફાની મ ૂગંી આવળ થકી 
છો તેભ ભાનજો .તભાયા પણૂ્મ કભચનો હશવાફ તો જ્માયે રખાળે ત્માયે રખાળે, આજે 
તો તભાયા ભાતા વતાનુ ંજીલન તભાયા પણૂ્મની ખલૂ્રી હકતાફ છે. 

 



જે દીકયાના જન્ભ વભમે ભા ફાે ેંડા લશેંચ્મા, એ  જ દીકયાએ ભોટા થઈ ભા ફાને લશેંચ્મા. 
આ શ …કેલી કરુણતા! 
 



ભા દીકયી-દીકયાના ડે્રવ ભાટે ખચચ કયતા ખચકાતી નથી  
ણ.્ ફાાના પાટેરા ગજંી રેઘા ભાટે ૈવા લાયતી નથી.  



યીક્ષાભાું ાસ થતાું દીકયાને જોઈ ભા િયખખેરી થઈ નાચી ઉઠે છે, જ્માયે  
ફા ખ ળારીભાું ફજયભાું જઈ ભીઠાઈ રઈ ુઅલે છે ને ુઅનુંદની લ્િાણી કયે છે. 



િમાત ભા-ફાની છત્રછામાભાું,વિારના ફે લેણ ફોરીને નીયખી રેજો.  
િોઠ ુડધા ફીડાઈ ગમા છી,ગુંગાજ મકૂીને શ ું કયળો? 

 



ત ુ ંનાનો શતો ત્માયે ભા ની થાયી બીની યાખતો .ભોટો થમો ત્માયે ભા ની 
આંખડી બીની યાખે છે .યે…પતુ્ર ભા ને બીનાળભા ંયાખલાની તને ટેલ ડી છે! 

 



એક હકરોની દૂધી ચાય કરાક ઊંચકી યાખતા ંતાયો શાથ દૂખી જામ છે, તો ભા 
એ નલ નલ ભહશના સધુી ેટભા ંતને કેલી યીતે યાખ્મો શળે તે વલચાયજે. 

 



જે હદલવે ભા ફા તભાયી ાવે યડે છે, તે હદલવે તેભના 
આંસભુા ંતભાયો કયેરો ધભચ અને પણૂ્મ ધોલાઈ જામ છે. 

 



અંતયના ુઅળીલાાદ ુઅનાયને,સાચા હ્રદમથી એક ક્ષણ બેટી રેજો. 
િમાતી નિી િોમ ત્માયે નત-ભતતકે,છફીને નભન કયીને શ ું કયળો? 

 



રાખ કયળો ઊામ તે લાત્સલ્મ લ્િાલો નિી 
ભે,દીલાનખુંડભાું તતલીયન ું શ ું કયળો? 

 



િમાતીભા તેની િૈય ું ઠાયજો,ાનખયભાું લસુંત જેલો વમલિાય યાખજો. 
ુંચભતૂભાું બી ગમા છી,દેિના ુસ્તથ ગુંગાભાું ધયાલી શ ું કયળો? 

 



ભા-ફા રૂી ુમલૂ્મ ખજનો બાગ્મળાીને જ ભે, 
૬૮ તીથા એના ચયણોભાું,ફીજ તીથા ના પયળો. 
 



તનેિની બયતી ુઅલીને 
ચારી જળે ભાું,છી 
હકનાયે છીરાું લીણીને શ ું 
કયળો? 

 



ુઅજ નભન કયીએ ભા-ફાને , દીધો રૂડો ર ાો જનભ ુભને, 
ા, ા, ગરી ાડતા, દોડતા ાછ દોટ મકૂી..નભન કયીએ િાથ જોડી. 
 



તભો ગ રૂ, તભો દેલો, તભો તો 
ઈશ્વયથી ણ પ્માયા, 
જગતભાું તભો સૌ થી 
ન્માયા..નભન કયીએ િાથ જોડી, 
 



ુભો ફાનાના, કારી, કારી લાતો કયી, 
તભોને યીઝલનાયા…નભન કયીએ િાથ જોડી, 
 



હદલાી ુઅજ ુઅલી, ુઅના 
ચયણભાું ળીળ નભાલી, 
લુંદન કયીએ ુઅજ ુઅને..નભન 
કયીએ િાથ જોડી, 
 



કાની થાટ લાગળે,ુરવલદા એ થઈ જળે,પે્રભા િાથ છ કદી નિી પયે, 

 



શ્રલણ ફનીને 
ઘડણની રાકડી 
તભે ફનજો,િતેથી 
િાથ કડી તીથા તભે 
પેયલજો. 
 



"ભાતદેૃલો બલ,વતદેૃલો બલ" 
સનાતન સત્મ છે,યાભનાભ સત્મ 
ફોરીને શ ું કયળો? 

 



ૈસાથી સઘળુ ભળે,ભા-ફા નિી ભે, સભમ 
ગ ભાલી રાખો કભાઈને શ ું કયળો? 

 



િમાતી નિી િોમ ત્માયે, તેભના 
નાભની ોક મકૂી યડીને ણ શ ું 
કયળો? 

 



પે્રભથી િાથ પેયલીને "ફેટા" કિનેાય 
નિી ભે,છી ઊછીનો પે્રભ રઈને 
આંસ  સાયીને શ ું કયળો? 

 


