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ભાતા ઘયન ું ભાુંગલ્મ શોમ છે, તો પતા ઘય ન ું અસ્તતત્લ શોમ છે.  ણ ઘયના આ અસ્તતત્લને 
આણે  ક્યાયેમ વભજલાનો પ્રમત્ન કમો છે ખયો ?  પતાન ું ભશત્લ શોલા છતાું ણ તેના પલે 
લધ  રખલાભાું નથી આલત ું  કે નથી ફોરલા ભાું આલત ું.   

 



કોઈણ વ્માખ્માનકાય ભાતા પલે ફોલ્મા કયે છે,  વુંત ભશાત્ભાઓ ણ ભાતાના ભશત્લ પલળેજ 
લધાયે કશ ે છે,દેલ-દેલીઓએ ણ ભાતાના જ ગ ણગાન ગમા છે.  રેખકો-કપલઓ એ ણ ભાતાના 
ખ ફ લખાણ કમાાં છે.  વાયી લતત   ને ભાતાની જ ઉભા આલાભાું આલે છે. 



ણ ક્યામ પતા પલે ફોરાત  ું નથી. કેટરાક રોકોએ પતાની કલ્ના ને કરભની બાાભાું મકૂી છે 
ણ તે ઉગ્ર, વ્મવની અને ભાયઝૂડ કયનાયા જ શોમછે.  આલા પતાઓ વભાજભાું એકાદ-ફે ટકા 
શળેજ ણ વાયા પતાઓ પલે શ ું રખાય ું છે ? 

 



ભાતા ાવે આંસ નો દરયમો શોમ છે ણ 
પતા ાવે વુંમભની દીલાર શોમ છે.  



ભાતા યડીને છૂટી થઇ જામ છે ણ વાુંત્લન 
આલાન ું કાભ તો પતાએજ કયવ ું ડે છે 



યડલા કયતા વાુંત્લન આલાભાું લધ  ભશનેત કયલી 
ડે છે કાયણકે દીલા કયતા દીલી લધાયે ગયભ શોમ 
છેને ! ણ શે્રમ તો શભેળા દીલાનેજ ભે છે 



યોજ આણને વગલડ કયી આનાયી ભાતા માદ યશ ેછે.  
ણ જીલનની આજીપલકાની વ્મલતથાકયનાયા  પતાને 
આણે કેટરી વશજતા થી ભરૂી જઈએ છીએ  



ફધાની વાભે ભોકા ભને ભાતા યડી ળકે છે ણ યાતે્ર 
તકીમાભાાં ભોઢુાં છુાલીને ડુવકા બયે છે તે પતા શોમ છે.  
 



ભાતા યડે છે ણ 
પતાને તો યડી ણ 
ળકાત ુાં નથી. ોતાના 
પતા મતૃ્ય ુાભે છતાાં 
આણાાં પતા યડી 
ળકતા નથી,  કાયણકે 
નાના બાઈ ફશનેો ને 
વાચલલાના શોમછે   

 



ોતાની ભાતા મતૃ્ય  ાભે તો ણ પતા યડી ળકતા 
નથી. કાયણકે ફશને ને આધાય આલાનો શોમ છે.  
 



ત્ની અડધે યસ્તે 
વાથ છોડી ને જતી 
યશ ેતો ફાકોના 
આંસ ુલછૂલાનુાં કાભ 
ણ પતા એજ 
કયલાનુાં શોમ છે.  
 



જીજાફાઇ  એ  પળલાજી  ને  ઘડયા એભ ચોક્કવ ણે કશવે ુાં જોઈએ ણ તે 
વભમે ળાશજી યાજાએ કયેરી ભશનેત ને ણ ધ્માનભાાં રેલી જોઈએ 



ફાક આલલાનુાં શોમ તેલી સલુાલડી સ્ત્રીનુાં ખફુ ભશત્લ શોમ છે 
ણ શોસ્ીટરની રોફીભાાં અસ્લસ્થ થઈને આભ થી તેભ આંટા 
ભાયનાયા એ આલનાયા ફાકના પતાની કોઈ નોંધ રેત ુાં નથી.  
 



દેલકી-મળોદા ના કામયની પ્રળાંળા અલશ્મ કયીએ ણ 
નદીના પયુભાાંથી ભધયાતે ભાથા ઉય ફાકને સયુક્ષિત 

ણે રઇ જનાયા લાસદેુલને ણ ભશત્લ આીએ 



યાભ એ કૌળલ્માના પતુ્ર અલશ્મ  છે ણ પતુ્ર  પલમોગથી 
તયપડીને મતૃ્ય ુામ્મા તે પતા દળયથ શતા.  

 



પતાના ઠેકઠેકાણે વાંધામેરા જોડા જોઈએ તો તેભનો પે્રભ નજયે ચડે. 
તેભનુાં પાટેલુાં ગાંજી જોઈએ તો વભજામ કે ” આણાાંનવીફના કાણા તેના 
ગાંજીભાાં ડયા છે ”.  તેભનો દાઢી લધેરો ચશયેો તેભની કયકવય દેખાડે છે 



વાંતાનો ૧૦૦/૨૦૦ રૂપમા ારયય કે વલનુ ભાાં જઈને ફીર 
કયળે ણ તેભનાજ ઘયના પતા દાઢીનો વાબ ુખરાળ થઇ 

ગમો  શળે  તો ન્શાલાના વાબથુી દાઢી કયી રેળે. ઘણીલાય તો 
ખારી ાણી રગાડી નેજ દાઢી કયી રેતાાં શોમ છે 



દીકયા દીકયી નેનલા જીન્વ રઇ આળે ણ 
ોતે તો જુનો રેંઘોજ  લાયળે 



પતા ભાાંદા ડે ત્માયે 
તયતજ  દલાખાને  જતા 
નથી. તે ભાાંદગીથી 
ડયતા નથી ણ જો 
ડોક્ટય એકાદ ભહશનો 
આયાભ કયલાનુાં કશી દેળે 
તો શુાં કયવુાં તેનો ડય 
રાગે છે.  કાયણકે 
દીકયીના રગ્ન અને 
દીકયાનુાં પળિણ ફાકી 
શોમ છે.  ઘયભાાં આલકનુાં 
ફીજુ ાં કોઈણ વાધન 
શોત ુાં નથી.   
 



શોચ  શોમ કે નશોમ ણ દીકયાને એન્જીનીમયીંગ કે ભેડીકરભાાં પ્રલેળ અાલે છે.  ખેંચ 
બોગલીને ણ  ફાક ને  પનમપભત  શોસ્ટેરભાાં ૈવા ભોકરેછે, ણ કેટરાક દીકયાઓ જે 
તાયીખે ૈવા ભે તેજ તાયીખે યભીટરૂભ  ભાાં ાટીઓ આે છે  અને જે પતાએ ૈવા 
ભોકલ્મા શોમ તેનીજ ભજાક ઉડાડે છે 



પતા ઘયન ું અસ્તતત્લ શોમ છે. જે ઘયભાું પતા શોમ છે,તે ઘય 
તયપ કોઈણ ઉંચી આંખ કયીને જોઈ ળકત  ું નથી. કાયણકે 
ઘયના કતાાશતાા જીલુંત છે. જો તેઓ કુંઈણ કયતા ન શોમ 
તોણ ભશત્લના કતાાશતાા તયીકેના દ ઉય શોમ છે. અને 
ઘયના કાભ જ લે છે, વુંબાે છે 



ભાતા શોલી 
અથલા તો ભાતા 
શોલાના વત્મને 
પતાને રીધેજ 
અથા ભે છે 
એટરેકે પતા 
શોમતોજ ભાતાન ું 
અસ્તતત્લ ળક્ય 
શોમ છે 



કોઈણ યીિા નુાં 
હયણાભ આલે ત્માયે 
ભાતાજ વહથુી 
નજીકની રાગે કાયણકે 
ફાજુભાાં રે છે,લખાણ 
કયે છે, આપળ આે 
છે, ણ ગુચુ જઈને 
ેંડા ડીકા રાલનાયા 
પતા કોઈના ધ્માનભાાં 
યશતેા નથી 



નાના વુંકટો ભાટે ભા ચારે ણ ભોટી વભતમાઓ 
ના લાદ્ો ઘેયામ ત્માયે પતાજ માદ આલે 



દાઝી ગમા, ઠેળ રાગી 
કે ભાય લાગ્મો કે 
તયતજ  “ઓં ભાું”  આ 
ળબ્દો ભોઢા ભાુંથી બ્શાય 
ડેછે ણ યતતો 
ઓુંગતા એકાદ ટ્રક 
નજીક આલીને જોયથી 
બે્રક ભાયેતો  “ફા યે” 
આજ ળબ્દ બ્શાય ડે છે 



કોઈણ વાયા પ્રવાંગે ઘયની દયેક વ્મક્ક્ત જતી શોમ 
છે,ણ ભયણ ના પ્રવાંગે પતાએજ જવુાં ડે છે 



પતા શ્રીભુંત વાવર ું  ધયાલતી દીકયીને ત્માું ફહ  જળે નરશ ણ 
દીકયી ગયીફ ઘયભાું આી શળે તો બરે ઉબા ઉબા ખફય 
કાઢલા જવ ું ડે, તે ચોક્કવ દીકયીના ઘયના ચક્કય કાળે 



દીકયા ની નોકયી ભાટે 
વાશફે વાભે રાચાય 
થનાયા પતા, દીકયીને 
યણાલલા ભાટે ઠેક 
ઠેકાણે મયુપતમા જોલા 
ઉંફયા ઘવતા પતા, 
ઘયના રોકો ભાટે 
ોતાની વ્મથા અને 
જરૂયતને કોયાણે મકૂી 
દેતા પતા કેટરા ગે્રટ 
શોમ છે ખરુાં ને ?  
 



યલુાન દીકયો 
ઘયે ભોડો આલે 
ત્માયે પતાજ 
તેની યાશ જોઇને 
ભધયાત સધુી 
ઉજાગયો કયતા 
શોમ છે 



શકીકતભા દયેક પતા ળુંકયબગલાનની જેભ
 ઝેયનો કટોયો ીને/ચાલીને ફેઠા શોમ છે!  



પતાની આંખોભાાં ધ્માનથી 
જોળો તો ખફય ડળે કે એ
લેદનાથી કેટરી ીડામ છે! 
નથી એ કોઇને કશી ળકતા 
કે નથી વશી ળકતા. એટરે 
જ પરુુોને શાટયએટેક  
લધાયે આલે છે. પતુ્રીજ  
એને વભજી ળકે છે, પતુ્રી 
પલના પતાની લેદના ફીજુ 
કોઇ નથી વભજી ળકત ુાં  



ફાણભાાંજ જો પતા ગજુયી જામ તો અનેક જલાફદાયીઓ ખફુ નાની 
ઉભયભાાં વાંબાલી ડે છે. તેને એકએક લસ્ત ુભાટે તયવવુાં ડે છે. 

પતાને ખયા અથયભાાં વભજી ળકે તો તે છે  ઘય ની દીકયી!  વાવયે ગમેરી 
કે ઘયથી દુય યશતેી દીકયી પતા વાથે પોનભાાં લાત કયે ત્માયે પતાનો 

ફદરામેરો અલાજ એક િણભાાં ઓખી જામ છે 



કોઈણ દીકયી ોતાની ઈચ્છા ફાજુભાાં મકુીને પતા કશ ેતે જગ્માએ 
રગ્નની લેદી ઉય ચઢી જતી શોમ તેલા પ્રવાંગો શુાં આજે ણ વભાજ ભાાં 
નથી ફનતા? દીકયી પતાને ઓખે છે, વાચલે છે. ફીજાઓ ણ ોતાને 
આ  યીતે જાણે, ઓછાભાાં ઓછી એટરી તો અેિા ફીજાઓ ાવે પતા 

યાખે કે નહશ ?  
 



આણી ાવેતો થોડા ઉત્વલો 
છે, જેને ઉજલતી લખતે ભાતા-
પતા ને માદ કયી 
રઈએ.  તેભના પ્રત્મેન ું ઋણ 
ચ કલલા આણે તેભને ગે 
રાગીએ અને એભના 
આળીલાાદ ભેલીએ અને 
આણાજ વુંતકાય, ધભા, નાત-
જાતના બેદબાલ લગય 
આણી છીની ેઢીને ણ 
આીને મથાળસ્તત પત ૃ
તાણ કયીએ 
ઘડણભાું એભને આંસ  તો  
ના જ આલલા દઇએ  
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