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એક      હતા ભટ	. કાશીએથી નવાસવા ભણી-ગણીને આવલેા. 

 

ચાર વદે અને છ શા� ભણેલા ભટ	 એક �દવસ એક નાના ગામડામા ંકથા વાચંવા 

ગયા.  

 

ગામના માણસો ત#ન કોરા-ધાકોર. કોઈ ગતાગમ ન�હ. ખડે કામ િસવાય કોઈ 

બાબતની )ણકાર* ન�હ. છતા ંપણ પોતે બ,ુ )ણે છે એ.ુ ંબતાવ.ુ ંબધાનેં બ,ુ 

ગમે. 

 

ભટ	 આ/યા એટલે બધા ંલોકો કહ0 - ભટ	 કથા તો ભલે વાચેં, પણ આપણે 

પારખા ંતો લવેા ંજોઈએ ને, ક0 ભટ	 ક0.ુકં )ણે છે ? 

 

સૌએ ભગેા થઈ ભટ	ન ે5છૂ7ુ ં- ભટ	 ! અમારા સવાલનો જવાબ આપો તો કથા 

વાચંો, ને ન આપો તો 59ુતક અને પોથીના ંપાના ં:કૂ*ન ેઅહ;થી ચા<યા )ઓ. 

 

ભટ કહ0 - 5છૂો >યાર0. 

 

એક માણસે 5છૂ7ુ ં- ભટ	 ! ‘@ ુબંહ @ ુબંા’ એટલે Bુ ં? ભટ	 તો ભાર0 િવચારમા ંપડ* 

ગયા. 

 

પોથીપાના ંજોઈ વCયા પણ Dાયં ‘@ ુબંહ @ ુબંા’ જડ0 ન�હ. ભટ	 તો ભાર0 : ૂઝંાયા ન ે

માFુ ંખજંવાળવા માડંHા. 



 

 

 

ગામ�ડયો કહ0 - ભટ	 ! ઈ તમારાથી અમારા સવાલનો ઉJર ન�હ અપાય. તમારા 

Kવા તો ઘણાએં આવી ગયા,ં પણ કોઈએ ઉJર આMયો નથી. <યો, હવે 59ુતકપાના ં

અને પોથીઓ અમન ેસNપી દો. ભટ	Oુ ંમN તો લોટની કોથળ* K.ુ ંથઈ ગPુ.ં 

Qબચારા વીલે મોઢ0 ઘરે પાછા આ/યા. 

 

એને એક ભાઈ હતો. ઝાS ંભણેલોગણલેો ન�હ, પણ કોઠાિવUાવાળો ખરો. એને બધી 

વાતની ખબર પડ* એટલે કહ0 - ભાઈ ! એવા અજડ ગામમા ંતમાVંુ કામ ન�હ, >યા ં

તો અમારા Kવા જોઈએ; એOુ ંમાFુ ંભાગંે એવા. 

 

આ બીજો ભાઈ તો ચા<યો એ જ ગામડામા.ં જઈને મ<લની Kમ કછોટો માયX ન ે

માથ ેટકો: ૂડંો કરા/યો. : ૂડંા ઉપર ચદંનOુ ંગોળ ચકરYુ ંકPુZ અન ેવચમા ંએક ટપ[ંુ 

કPુZ. ગામના માણસો તો આ ભટ	ન ેદ0ખીન ેરા	 રા	 થઈ ગયા ન ેએક બી)ને 

કહ0 - વાહ, આ ભટ	 તો લાગ ેછે ય ખરા ભટ	 Kવા. આવા હોય તો કાઈંક બે 

અ\ર શા9તરના )ણવા તો મળે ! 

 

પણ તો ય બધા ંકહ0 - પારખા ંતો લેવા ંજ જોશ.ે એમ ન ેએમ કાઈં કથા વાચંવા ન�હ 

બસેાડાય. એક જણ કહ0 - ભટ	 ! પધારો. એક ભટ	 59ુતકપાના ં:કૂ*ને ગયા છે ને 

બી) વળ* તમે આ/યા છો. તમાર*ય તે હમણા ંખબર પડશ.ે 

 

ભટ	 કહ0 - એ ભટ નોખા ને આ ભટ નોખા. અમે તો કહ0વાઈએ ભાગડ. આ માથે 

ક0. ુ ંટ*]ુ ંકPુZ છે અન ેઆ ક0વો કછોટો માયX છે તે તો ^ુઓ ! 

 

ગામનો પટ0લ કહ0 - >યાર0 જવાબ આપો જોઈએ. ‘@ ુબંહ @ ુબંા’ એટલે Bુ ં? 

 



 

 

આ ભટ	ને તો બરાબર ખબર હતી ક0 ગામના લોકોન ેખેડ કામ િસવાય કોઈ વાતની 

ગતાગમ નથી. ભટ કહ0 - ભાઈ _<ૂયા. 5રૂો સવાલેય Dા ં5છૂતા ંઆવડ0 છે ? તો 

સાભંળો પહ0લા ંતો હોય 

ખેડ: ્ખેડા 

પછ* વાવ: ્વાવા  

પછ* ઉગે વેલ: ્વેલા 

પછ* આવે aલ: ્aલા  

ને પછ* થાય @ ુબંહ @ ુબંા. 

બધા કહ0 - એલા, આ ભટ	 સાચા; ક0ટ]ુ ંગનાન છે ! જોPુ ંબરાબર કળ* ગયા. 

ઓ<યા આગળ આ/યા'તા ઈ ભટન ેતો બોરના ડ;�ટયા Kટ]ુયં નો આવડ0, ને મોટ0 

ઉપાડ0 કથા વાચંવા આ/યા હતા ! 

 

ભટ	ન ેઆખા ગામ ેવખાcયા. બધા કહ0 - ભટ ભાર0, ભટ ભાર0, ભટ ભાર0 ! ભટ તો છે 

કાઈં )ણકાર ! બધી વાતની એને સમજ પડ0 ! 

 

ભટન ેતો ગામ આખાય ેજમાડHા. પોથી-59ુતક પાછા ંઆMયા ંને સાર* એવી શીખ 

આપીને િવદાય કયાd. 
 

 

 

 


