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પાટીદાર ઉદય માસિકના નિયસેો।. 
- --- ન્ડ 

(૧) આ સાસિકને સ્ટુખ્ય હેતુ પાટીદાર જ્ઞાતિની ઉન્નતી કરવાને છે. જેથી ૬- 
રેક પાટીદાર ભાઇઓની કરજ છે કે તેમણે માસિકના ગ્ર ગોહક થઇ ચોગ્ય મદદ કરવી. 

(૨) આ માસિક દરેક હિ મહીનાની સુદી ૧૫ ને દીવસે બહાર પડે છે. 

(૩) સ્વસ્તાતિના કે અનન્ય જ્તાતિના કોઇ પણુ પુરૂષ અગર સ્રીના લેખો આ મા- 
સિકસાં લેવાસાં આવરે, પણુ લેખા શઅગગત ફેશ કે સ્વાર્થથી લખાયેલા હોવા ન નનેઇએ, 
ખને ત્યાં સ્ુષી વિવેકની હદમાં રહી બુલેા ખતાવવી અને ભાઇચારો તથા સપ 'વધે 
તેવા પ્રયત્ને। કરવા. 

(૪) લેખો! શાહીથી સારા અક્ષરે અને કન ની બાજુ ઉપર લખેલા હોવા 
જેઇએ. લેખકની ઇચ્છા હશે તો નાસ વગરના લેખો છાપવામાં આવરો, પણુ લેખકે 
ખર્ નામ અને સુર્ શીરનાઝું અમારી «સણ સાટે લખવું, લેખની દરેક નેખમદારી 
લેખકને શીર રહેશે, નહી છપાયલા લેખો' પાછા મોકલવા અસા ખ'ધાતા નથી, 

પ કેઇઇ પણુ લેખકના વિચાર સાથે અસાર્ સળતાપણું છે એમ માની-ન લેવુ. 

૬ દેશ “:૨હેશસાંથી આપણી સાતિમાં વિવાહુ જન્મ, સશ્ણુ છૃત્યાકી તથા કોઇ 
ગ્રહસ્થને વિદ્યા, હુન્નચ્; અગર વેપાર અને ખેતી વાડીસયાં સળેલી ક્તેહના સસાચાર 
ઘણીજ ખુશીથી દાખલ ક*્વાસાં આવશે. * 

૭ કોઉ ભાદને શ્રા સાસિક સખ'ધી કાંઇ પણુ ખુલાસો મેળવવા હાયતા જવાબ 
સાટે પોસ્ટની ટીકીટ બીડવી. 

૮ આ સાસિકસાં જ્ઞાતિ ૨ સખખી તથા આર્થીક ધાર્સિ”િક અને વહેવારીક દરેક 
બાખતો ચર્ચ “વામાં આવરે, સાટે જે જે ભાઇને જે જે વિષય ગ્રહાસરાં લખવું હાય 

તેણ્ તે તે વિષયમાં સહેલી ભાષામાં દા'્મલા દલીલે।થી લખવું, કે જેથી વાંચક વર્ગ 

ઉપર સારી અસર જલકઠઠી થાય. ર; કે 

૯ જે ભાઇ આ સ'સિકને સદદ શ્માપશે તેમનાં સુખારક નાસ  તેસની ઈચ્છા 

હરો તો આ પત્રસાં છાપવાસાં આવશે; અને વપર્ષક રીપોાટ સાં પણુ ર" 

કર્વાસાં આવશો. 
૧૦ જે ભાઇ રૂ ૫૦૦) પાચસો! કે તેથી વધુ આ સાસિકને અદદ કરવો તેસનેપ 

કાટો અપ માસિકના સુખ પૃષ્ટ પર લે લેવાસાં અ!વરે અને ઓષ્ઠીસસાં તેસને। ફેાટો રા- 

ખવાસાં આવરો, 

૧૧ આ સાસિકના સાટે હમેશાં ચોગ્ય લેખા લ'ખી સોકલનાર યેખક પાસેથી 

લવાજમ લેવામાં આવરો નહી. ી 

લી. વ્યવસ્થાપક; “પાટીદાર ઉદય” 
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| સાર્ | 
“૪ 

હ 

ન્ટ પાટીદાર ઉદય ન 
_ કઝઝકઝઝઝઝ૦૦ઝઝ૯ડ૬ લઝ 

નક 

| કચ્છી કડવા પાટીદાર શાતિના લાભાથે પ્રગટ થતુ ગુજરાતી માસિકપત્ર 
ન્ન્-ન્-------- : વર્ષ ૧લુ' કરાચી, અષાઢ ર સવત બડ અક વ૧લેો 

પશુ પ્રાર્થના. 

અસત માસર્ ગમચ। તમસોમાં સ્વેળસિ્મમથ । 
મસ્ત! માંડ્શત મમય । આ તિરાવી મેળ્પિસ્્રયતે' 
કિન ચૂર તેનમાં વારિ સિસ્યસૂ 1 

હૈ સત્યનિધાન પ્રભા ! અસતમાંથી અમને સત્યમાં લઇ 
કએ, અ'ધકારમાંથી અમને જ્યાતિમાં લઇ જાઓ, હે પ્રભો ! તુ' 
જ્યોતિસય છે; તારૂ ધાસ અ'ધકાર રહીત છે, હે અસ્નત સ્વરૃપ ! મૃત્યુ 
માંથી અમને અમૃતમાં લઇ નાઓ, હે સ્વચ” પ્રકાશ ! તુ' આપે? આપ 
અમારા ચક્ષુ સમિષ પ્રકાશીત થા. હે પ્રભો ! છેવટે અમા એટલુજ 
ત્રાગીએ છીએ કે તારા સુર સ્વરૂપના પ્રતાપે અમાર્' નિર'તર રક્ષણ 
સ્ક, 

“ઉપનિષદ” 
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પાટીટાર ઉટ્ટય 

અમારી કોમમાં ક્યાં છે? 
સઝ ડસ્જ્ન્કના-જીૂૂ-તતતત: 

(ગઝલ) 

સદાએ સુખ કરનારા, અસારી કોસસાં કયાં છે? 
દીનનાં ડું:ખ હુરનારા, અમારી કેપ્મમાં ડયાં છે ? 

રખડતાં ને દ્વીબાતાં કોસનાં, છે આળકે તેની, 

દીલેથી દાઝ લેનારા અસારી કેપસસાં ક્યાં છે? 

“રડે છે કેસ બાપુ” કહે શ ડુ:ખ છે તુજને 
શખબ્છોા એ ઉચરનારા; અસારી કેસમાં ક્યાં છે ? 

ખરેખર કોમની કીતી” માંહે કીર્તી અમારી છે, 

અહોનિશ એજ કહેનારા અમારી કેોપ્સસાં ક્યાં છે? 

કુધારા કોપ્મના કાઢી સુધારા સ્થાપવા સાટે, 

ગુણી થઇને ગરજનારા, અસારી કોમમાં કયાં છે ? 

ક્લમ ખાજે વધારીને અતિ આન દની સાથે 

સદ સાહિત્ય ચાહઢનારા, અસારી કેસમાં કયાં છે? 

અરેરે! કોસની કીસ્તી;, ખરાબે ખાય છે ટડ્કડર, 

સુકાની તેહુના સારા, અસારી કોસમાં કયાં છે? 

““શયદ્ઠા” 

અસારા ઘણા ત્તાતિ ભાઇઓને વિચાર 
થાય છે "8 ઉદય એટ્લે શું ? પ્રાતઃકાળમાં 
સૂર્યનું પૂર્વ દિશાસાં પ્રકાશવું તે, સર્યતે। ઉદય; 
રાત્રીના આરભસાં ચ%્રનું પ્રગટ્વું એ ચદ્રનો 

ઉદય, ચો.સાસામાં દેડકાં કે અળશીયાનું પ્રગટવું 
તે ઉદ્યય નથી. નેના પ્રગટવા અથવા પ્રકાશવાથી 
જગતને ફોઈ પણુ અ'શસમાં અધિક હીતકર 

રૂ 

લાભ થાય છે, તેતેજ ઉદય થત્રો કહેવાય છે. 

પ્ર્સાત્સાના અનુગ્રહથી આને આ સાસિક 
તા ઉદય થાય છે ત્યારે શું તે સર્ય કે ચંદ્ર 

જેવુ સ્તાતિનું હીત કરશે ? આ પ્રશ્નને! ઉત્તર 
હાલ કેવી રીતે અપાય ? ભવિષ્યજ તેને। ઉત્તર 
આપવાને સસર્થ થશે. ં 

સાતિતોા ઉદય શુ સૂર્ય “ક ચદ્રના ઉદય 

કરતાં જ્ગતસાં એ!છા સહત્વતેો વિષય છે ? 
અતે ક્યારે તે અત્યત સહત્વનો વિષય છે 
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પાટીદાર ઉંદ્ય ર 

તો તે ઉદયને કરનાશ કારણોને જણાવનાર આ કાયસતે માટે શાન્ત કરી દેનાર તીત્ર 
પત્રતા ઉદય પણુ જે તે પોતાનું કર્તવ્ય (તીખાશ વાળા ) સાત્રા જેવા જે લેખો છે 
યથાથ રીતે કરે તો તે શું ઓછું મહત્વનુ છેઃ તે જ્ઞાતિ કે દેશનેો--વાસ્તવીક ઉધાર ી 

| 

ડી 

| 

| 

7 

પાટીદાર સાતિના ઉદયની ૪સ્છા કે:ને 
નથી ₹ પરતુ એકલી ઇચ્છા સનુષ્યના સનને 

જરા રજત કરવા સિવાથ અન્ય શું કરી શકે 
છી ? કશુજ નહી ! 

પ્રયત્ન અને તે પણુ યથાર્થ, તીજ પ્રયત્નજ 

સાતિ કે દેશના અથવા કોઈ પણુ પ્રકારના 
ઉદયમાં કારણુ રૂપ છે એ પ્રયત્નનું સ્વરૂપ 
ન્નણુવુઃ એ એષા સહત્વને વિષય નથી. 

સાતિનોા ઉદય કેવી રીતે થાય છે ? આ 
ત્ર“્નના ઉત્તરમાં આપણે પણુ એ પ્રશ્ન પુછીશું” 
કે સર્યનો ઉદય કેવી રીતે થાય છે ? ચદ્રને! 
ઉદય શી રીતે થાય છે ? જેડી રીતે તે થાય 
છે, તેવીજ રીતે ત્તાતિના પણુ ઉદય થાય છે. 
સૂર્ય કે ચદ્રના ઉદયમાં જગસાં બાજ્ ક્ષોભ 
કશોજ થતો નથી તેના ઉદયમાં અથડાઅથડી 
ચંડશા ચડશી થતી નથી ડડાબાજએ ઉપડતી 
નથી ભહારને1 *નણ્વા જેવો ક્સે। ક્ષોભ થતો 
નથી પ્રકૃતિ ગત આંતર કારણોાજ તેતો શાંનત 
પણે ઉદય કરે છે, 

જ્ઞાતિના ઉદયમાં પણુ તેવુ'જ છે 
બહારને। દેખાવ બહારની ધસાધસમ 
ભાષણે।, 

કેવળ 

બહારનાં 
ખહારના ઠરાવો, બહારનાં લખાણેા, 

બહારના હુલડાો કશેોજ વાસ્તવિક ઉદય કરતાં 
નથી જે ભાષણો સનુષ્યની ઉપર્ ઉપરની 
જરા ન્નઝૃતિ આણે છે, ઉપર ઉપરતે જરા 
ગરમાવો પ્રગટાવે છે, તે ભાષણા સાતિનો। વાસ્ત' 
વિક ઉંદય નથી, સાધતા, જે લેખો વાંચનારને 
ઘાસના તાપણાની પેઠે ઉષ્મા લાવી ઓલાઇ 
ન્નય છે. થોડા વખત ગરમી લાવી પછી - 

નથી કરતા. પ્રકૃતિનો આંતર પ્રયત્નજ સૂરજ 
સરખા પ્રખર તેજસ્વીબિ બને પ્રગટાવે છે તેજ 
પ્રસાણે માણુસના આંતર બળવાન સત્ય પ્રય- 
ત્નાજ જ્ઞાતિના ઉદયને શાન્તપણે પ્રગટાવે છે, 
જે જે કાળે જે જે દેશનો જ્ઞાતિનો ઉદય થાય 
છે, તે તે કાળે કોઠ પણુ સ્થળે ખાદ્ય ક્ષોભ 
જે તે પ્રકારના ઉદયતે કરનાર થયો હતો, 
એસ કેઈ પણુ જ્ઞાતિનો કે દેશનો પ્તિહાસ 
સાક્ષિ પુરી શકે એસ છે ? 

જડ જે ઇલાજ સાણુસના અતતરમાં *નગ્ૃતિ 
આણે છે. સાણુસમાં રહેલા ઉદયતે ન્નગૃતિ કર 
નાર સાચા કારણોને ખહાર ન્નગૃતિ કરે છે 
તેજ ગ્રયત્ન' જ્ઞાતિના ઉદયને સાધે છે 

2 

સનુષ્યસાં પ્રગટાવેલે! બહારનો ક્ષોભ અથ- 
વા જઝ્ડતિ થોડા વપ્મતમાંજ સમી ન્નય છે, સડ 

અને તેની સાથે તે મનુભ્યનૈજ ઉલરે દુર્ખળ 
કરી સુંકે છે. ન્ટ 

કેવળ બહારથી ઉપજેલા ક્ષોભ અથવા 
જાઝૃતિથી થએલ કેટલીક સ્થિતિ જેવી કે નાના 
નાના તડાએ, પાંચાડાએ, અતે ઝગડાઓ 
વિગેરેએ શાં પરિણામો પ્રગટાવ્યાં છે ? એજ 
જે કે અલ્પ સ્સયમાં તે સમી ગયાં છે તેની સાથે 
સત્તાવાન આગેવાનેોનુ' બળ જણાતાં તરત તે 
વિલાઇ ગયાં છે અને પરીણામે તેનું સેવન 
કરનાર સનુષ્યનુંજ તેણે અહીત સાધ્યું” 
છે આંતર બળ વિના બહારની ધમાધસ 
કસાજ ઉપચેોગની ખરેખર થઇ પડતી નથી. 
જે સનુષ્યસાં ઉદય કરનાર સાચાં કારણને 
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પાટીદાર ઉદ 

શ્રગટાવે છે, તે વસ્તુ પછી તે ગમે તેવી હ્લઝી પ્રિય વાંચક ! અસારાં કાર્યોને અગે તસે ન્ઝેટ ઉપરની નિજ ર્વ સરખી જણાતી હાય, તો પણુ લી આતુરતાથી પ્રશ્ન પુછો છો તેટલીજ આતુ- 
ઉપયોગની છે, ગની આને સાતિમાં ૧૮૨૨ ષે, તાથી તમારી જ્વાબદારી સાટે તસે તસને 
ખે શબ્દનું તે ભાષણુ હોય કે ચાર ક પોતાને પ્રશ્ન સુછો છો ખરા? તમારાં કામા 
તે લેખ હોય તો પણુ તે અત્ય'ત મુલ્યવાન છે. 'પ્રતી તમો દ્રષ્ટી પાછી વાળા છો. "ખરા ? અવ- બાણુ છોડીને સામુ “નિશાન વિધવા શિ સ્ય' યુદ્ધમાં શૈનીકાના અણુ' અણુસાં સુર 
જીણું બાણવ ,કાણીયુંજ,બસો:છે ઉત્પન્ન કરવાનુ અત્ય'ત અગત્યનું તથા સહ- 

જ્ઝઝે, સહાસિક વાંચક આ વાંથીને તુરત શકા ત્વનું કાર્ય રણુવાધ (વાજીત્રો) વગાડનારનુ છે, 
* રે ૬ 2 સન ચ સ સ્ક સવતુષ્યમાં સાચા આતર ક્ષાોભનીજ જરૂર છે, મહત્વનું છે પરતુ વાંચનાર સૈનીકો તે શ્રવણ 1રે આ પત્રની આજ્કાલને | નની 1 કજ પ કક . કરવાને સુરેષુરા તત્પર રહે છે ! અસારા વાદ્ય 

હ હ 2 5 ભ્િ તેમણે પોતાની કર્ણ શકિતને વાળી છે ઉત્તર ના અને હા. . . ખરી 1! 

આ.  સાસિક મનુષ્યના અ'તરમાં ઝસાતિના ન ે સડ ડડ જ આ સ્થળે પારીદાર સ્ાતિના એક સહત્વના' ક્ દશના ઉદ્યના કોઈ પણુ સાચા કારણુની કડ ન્ડ અ ક સાચા કારણુને આપણે અનાયાસે પ્રગટ કરીએ ક ઝીણી પણુ ચીણુગારી (યોત) પ્રગટાવી હ તા આ પ્રબ્રતિ નિરૂપ્ચાગી નથીજ. છીગે અતે તે સહાયકારી કર્તવ્ય જ્ઞાતિ_જેસ:: સ્ક સફ મા નશ પ અને નને તેવું તે કશુજ ન કરતાં સાત્ર ખહાર- ઝેક મનુષ્ય નથી, પણુ સનુષ્ય સમુહની છે 
ના ક્ષોભને પ્રગટાકનારાં તતુંડાંજ ૪ુ'ડ્યા કરશે તેસ ત્તાતિ ઉદ્યનું કર્તવ્ય એક સાણુસનુ' થી, 
કડ કા” સાસિકનાં સા કચરાની પણુ સનુષ્ય- સસહત છે, પત્યેક સસયસાં ટોપલીમાં નાખવા સિવાય ક'૪ ઉપચોગનાં નથી. ઝએકન કર્તવ્ય હોતું” નથી પણુ સ્થિતિ અનુ- 

સાર ભિન્ન ભિન્ન કર્તવ્ય હોય છે. તમો નને. આમ છતાં એ આ ઉપરથી એસ સસ- 8 ક કં જ સત્યનું કથન કહેવાની સ્થિતિમાં- હો તો તસારૂ જવાનુ નથી “જ્ઞાતિ જતોના અતરમાં જ્ઞાતિના 
ઉદય સાટેના સાચા કારણોને પ્રગટાવવાની કર્તવ્ય તેને પૂર્ણ રીતે શ્રદ્ધા પુર્વક શ્રવણુ કર-- 
જ્વાખદારી કેવળ અસારા ઉપરજ છે, અતે વાનું અને તેસાંના, સત્યને અસારાઃ જીવનસાં 
સતિ જન સાથે કસીજ જ્વાબદારી નથા. ગ્રહણ કરીને તેને અનુસરવાનું છે, અને ન્ટ્યારે પાકીટ 1રોાએ પાટીદાર ઉદ્યનાં સાચા કારણુને ડિ 8225 
ગમકાગ્રહતાથી શ્રંવણુ કરવાની અતે પછી તે 
પ્રમાણું અનુસરવાની બધી જવાબદારી તેમતે ૨ન્્તીથી શ્રવણ કરીને તેતે અતુસરવાનુ કાંસ, 
“શીર જે. લેખકોએ અથવા વકતાઓએ પણ તસાર્ છે. 

સાચા કરણા જણુ1વવાની જરર છે, તેમ વાંચકો 

તથા શ્રોતાઓગ્મે તે સમજ્વાતી પણ તેટલીજ- 
-જરૂર્ કે. ુ ઝે. શાન્તિ શાન્તિ 

૫/0/0/.1૦૯0૮વદ્વા.૦૦।11 €૦1॥1૫૦૫૩ 26૦ 8 0 222 2૮૦ 6 બ 28 

1 હા છી૦૮10દવદા-.૦૦11 



"“દહ્વાંવદ્વા' ઇ1વદ)/ -1 10 11 (“વા॥ં01ડ 

1924-07 -/ડ 1980 -/3॥601 15 £“વા॥ં૦ *હ્વાંવદ્વા !1૧૮0/ 

પાટીદાર ઉટ્ડય ] ર! 

"ખાવા છે ખાડ ચોા'ખા? 
ન્ટ“ઝ%ેક્કઝેન્છ્ફ€#”*2- 

કમ ! અધિપતિરાજ ! છોતો મસન્નમાંને ? 
પ્યાન રાખન્ને હો, ઢીલા થતા નહિ. તસોાએ 
તા સોટું' સાહસ ક્યું” છે. તમારી જ્ઞાતિ તો 
સાવ અજ્ઞાનતાના અ'ધારાસાં સડેછે. તેને બહાર 

લાવવા તમોએ અને તસારા યુવક મંડળે જે 
સાહસ કર્યું” છે તે નનેઇ હું તમોને ધન્યવાદજ 
આપું છું. પણુ ભાઇ ! હિમત રાખી મેદાનમાં. 

લડાષ ડરશે। તોજ બહાદુરીથી તમારા પટેલીઆ 
પાછા હઠશે નહિ તો યાદ શાખશેો કે તસારે 
પાછા હડેવું પડશે ! ! ! 

વર્ષ દશની હતી તે ગુજરી ગચે।, ખેર ! ધણીજ 
દીલગીરીના પ્રસંગમાં તેણે પોતાના વિચારો 

સુધારાવાળાને સલતા કર્યા. કે આ કાસ પાછળ 

ક જમણુ આદી કરવુ નહિ, પણુ પેલા 
સદૂતનું ખાનારા હરાસના મલીદા ઉડાવનારા 

પટેલોનું મડળ તે વોતથી સખ્ત વાંધો 
ઉઠાવવા લાગ્યુ અને અ'તે કૂરજ પાડી 

તે પણુ તેણે આવા ભયકર શૈાકજનક બનાવ 

પાછળ મીઠે કંસાર કરાવી ખાધે અને 
પોતાની ફ્તેહનેો. વાવટો ઉડાવ્યો ! |! ? વાહ ! 

ત્ર રલ ત્ર ગ્ર આવી ફકૂતેહ તે કેટલા દિવસ સુધી હજી 
ક ? ક્યા ચના શે ? 

સતે હમણાં ખબર સળ્યા છે કે ખાંભડીમાં ની હશે 
“ કઝ્રડવા ભાઇઓના પટેલીઆ ભેગા થયા હતા, ત્ર રટ ગ્ર ગરલ 
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તેમને ઘષ્ણાં દિવસ થયાં ખાંડ ચોખ્ખા ખાવાને 
શેોપખ્ખ થયો હતો, તે ત્યાં ભેગા થઇને ખુબ 
પીઠે ખાધા પછી તેના પૈસા વસુલ કરવા 
સાટે એક બિચારા ગરીબ ભાઇનું ધર તોડયુ” ! 
તેની બૈરી સાથે તેના ફ્રન્યાત છુટા . છેડા 
કેરી આડેસે! કોરી લીધી ! !! આસ તસારે 
ખાડ ચોખ્ખા પમાવા હોય તો તમો પણુ બની 
ન્નએ। ગધેડા અરે ભુલ્યા ભાઈ નહિં નહિ” 
ગેઢૅરા ! અને ઉડાવા સક્તનો માલ ! કરો 
ખીન્નના સાલ પાયમાલ, ! તો! તમારા થાય 
કોઇક દાડે ભુંડા હાલ | ! ! 

ત્ર ન- ન 

હમણાં તો પીરાણા ધસ'વાળાનીં દરેક 
ઠેકાણુ ફ્તેહ થયાના સમાચાર સભળાય છે. 
હાલે થોડાક વખતપર કરાચીમાં વસ્તા પીરાણા 
સતવાળા કડવા ભાઇઓસાં કરશન સમુળજ 
ગડાનીવાલાનો એકનો એક પુત્ર તેની ઉમર 

1 હા છી"૦૯૮10દવદા-.૦૦11 

સુધારક ભાઇઓ પણુ હવે સસજ્તા થયા 
છે તેમના ધરમાં પણુ સુસ'સ્કારોની સારી 
અસર હવે થવા લાગી છે એ વાતના પુર્ા- 
વાસાં હુ તમોને એક યાદગાર બનાવ જણાવીશ 
તે એ ક કરાચીમાં વસ્તા ભાઇ ખેતા ડોસાના 

ધર્સપત્ની શ્રીમતિ હીરાંખ્હેન, ઘણા લાંખા 
વખતની ખીમારીથી હમણાં થોડાક વખત પર 
સ્વર્ગવાસ પામ્ય'; આવા સાઠા દિલગીરીના 
બનાવ પહેલાં તે બાઇએ એસજ લાગ્યું કકે 
હવે સાર્ શરીર રહે તેમ નથી. એટલે તેમણે 

પોતાની પાછળ શુ વ્યવસ્થા કરવ) તે તેમના 
ઘરના સાણુસોને જણાવી દીધું હતુ આખરે 
પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે તેમના કહેવા સુજબ 
ભાઇ ખેતા ડાશાએ તેસના આત્માની શાંતી 

સાટે લાડુ શીરાનું ભાજન નહિ” કરતાં માત્ર 

પક્ષીઓને તથા અવાચક પ્રાણીઓને મદદ માટે 

હરદ્દારસાં શુભ રૂ. ૨૦ તથા રૂ. ૨૦૦ 
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દ પાટીદાર 

કાર્યમાં 
ગીતાના 

ખર્ચવા સાટે તથા લાયક ખ્ાદ્યણને «ઝે 
પાડ કરતો હોય તેથ યોગ્ય દાન 

આપવું. એ શિવાય પણુ ખીજ કધર્સકાર્યસાં 
વપરાય એવી જણી જણી ઘણી સદદ આપી 

છે. પોતે બાઇ ગીતાનો હમેશાં પાઠ કરતાં 

પીરાણા મુસલમાની ધર્મ પ્રત્યે તેમને સ"ખ્ત 
તિરસ્કાર હતો. પાતાના વિચારો શુશીલ તથા 
આદા હતા. નેને પરિણામે તેઓ ખાટાં વિચા- 
રામાં ન દ્ોરાતાં શુભ રસ્તે ઉપરતી વ્યવસ્થા 

કરી શક્યા છે. આસ ન્નારે ખધે હેકાણે થાય 
ત્યારે પ્રેત ભોજન બંધ પડે ! 

ન જડ ત્ર ન 

અધિપતિરા% ! હસણાં તા એક વળી નવુ 
ફારશ પેદા થયુ” છે, તે તમોએ તો વાંસ્યુંજ 
હશે. કારણુ કે તમા તો! એક સાસીકના ત-ત્રી 
ખૃરાતે એટલે આવી વાત તસારા "ખ્યાલ 
બહાર તો નજ હોય, પણુ ખીન્ન વાંચક 

ભાઇએ આ વાત જણી શકે એટલે મ્હારે 
ખુલાસો! “જણાવવાની જરૂર તો રહે છે. ખરી 
હકીકત આસ છે કે સૈયદ લોકોએ અમદાવાદના 
ગુજરાલતીઃ પશ્ય નામના પત્રસાં એક તોરીસ 
છપાવી છે તેસા તેએ જણાવે છે કે, અસો 
સર્વ પીરાણાં ધ્રર્સ પાળનારાઓને જણાવીગ્એ 
છીએ કે :'ષીરાણા ધસ એ સાવ-તદન 
'સ્રસલાસાની પર્સ છે. તા. કાઈ પણુ એથી 
વિર્દ્ધ-એટ્લે એ ધર્સ હિંદ છે એસ કહેશે 
% તેવી “રીતે સસન્નવવાની કાકા વગેરે ગોઠ- 

'વણુ કરે છે તે તસાસ જાડું અને ગલત 
છે. એ તોઃ બરાબર સુસલમાની ધર્મ છે, 
આવા લાવાર્થવાળોઃ તેસની ચેતવણી ખરેખર 
'આસપણા - ભાઇએ। સાટે તો બહુજ કામની છે. 

કારણ કે કડવા ભાઇએ હજી આ ધર્મને 
“હુદુ- ધર્મ સાની ખેઠા છે ! જે કોપ આ 

માન થવા માંગતા હોય તેણે એવા 

“નમણી લેશે ? 
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ઉદય 

વાતને હવે અ'ધારામાં રાખી હાથે કરી મુસલ 
સતત 

આધિન થવુ, નહિ તો-હવે કાધતે પુછય 
શિવાય તેનાથી રન્ન લઇ મુક્ત થવું એન 
ખરે ઉપાય છે. કેસ વાંચક ! ત્હારોા શું 
વિચાર થયે। ? શું હિ'દુ રહીશ કે- ઝુસલસા 
થઇશ ? 

ન ન ન- ન 

થોડા વષ્ખત અગાઉ એક ખે કડવા ભા- 
આએ નેમનું નાસ છે પટેટ પેથા રાસજી તથા 

૭૭વર:% વસ્તા! નેણે ગએક પીરાણા સત'પ' 
: હિંદુ ધર્મ વિજ્ય પતાકા નાસનું એક. ટ્રેકટ 

છપાવી પ્રગટ કરેલ હહછુ,-તેસાં તેસણુ પીરાણા 

ધર્મને હિંદુ ધર્મ બનાવી દીધા છે. ખરાબર 
સાખીત કરે છે ' પીરાણા ધર્મ સમુસલંસાની 

પ્રસ નથી. હવે ઉપરની વાત ન્ત્યારે તેસના ધસ 
ઝુરૂઓઆએ _ન્નહેર કરી ત્યારે શું સારાંશ 'વીકળે 
છે કાણુ ખરા; ગુરૂ 'ક તેસના ચેલા ! આપ- 
ણુતે તા “એમજ લાગે છે કે ગુરૂએ કહ્યું તે 
ખરૂ" છે ! પણ્ ચેલા તો પાલી બક્યા કરે છે. 
અતે એમ બડતાં બકતાં તેએ! પે'તાની વાત 

સસાજને શિ'ખખવવા સાગે છે, પણુ સમાજના 
બધા સાણુસો! કાંઇ આંધળા નથી % આવી 
દીવા નેવી વાતને કે પીરાણા ધમ સુસલસાની 
છે તેને હિંદુ ધર્મ સાની લ્યે કદી પણુ તેમજ 
નાહિજ અને; હવે તો પટેલ જવરાજ વસ્તા 
તથા પેથા રાસજએ- પોતાનું ખોલવું સિદ્ધ 
કરવા ગચૈયદ્દોને ઉપરની તોરીસનેો તરતમાં જ- 
વાબ આપવે! ન્તેઇએ, નહિ તો! તેમની પાલ 
“બહાર દેખાઈ આવશેઃ અને સત્ય છે તે સસાનટ 

લી. નાઠી. 

2૮0૦ 8 0 28 



“દ્વાંવદ્વા' !1૧દ/ -1 10 11 (“તા॥ં૦1ડ ર 
1924-07 -1/ડ 1980 -/3॥દ6ઉ 1ડા £વ॥૦ "દહ્વાંવદ્વ' !1૧૩/ 

પાટીદાર ઉદય છ 

અમારા ઉદ્દેશ. 
----ડ-ડડક#૪ન્ય્સ્------- 

હાલના જસાનામાં દુનિયાના દરેક સતુષ્યો 

પોતાની ઉન્નતિ કયે” ન્નય છે. ન્યાં નનેઇશું 

ત્યાં આપણુને એજ ન્નેવાસાં આવશે કે દરેક 

એમ હૈોવાથી તે કાર્ય હજ સુધી થઇ શક્યુ 

ન હતુ. હાલમાં અમોગ્એ એ ખોટ દુર કરી 
સમાજમાં સુલેહ શાંતિ તથા નિતિ અને 

ન્ 

સસાજ -દરેક દેશ દરેક વ્યકિત પોતાની ઉત્તતિ 

એવા સ- 
ઝે ર કરવાને હમેશાં પ્રયત્ન કર્યાય કરે છે. 

સચે આપણી પાટીદાર જ્ઞાતિ પણુ યત્કિચિત્ 

ઉન્નતિના! રસ્તો શોધી કાઢી ષોતાની સમાજ માં 

શું "મામીઓ છે તે નને દુર કરે તો તે દરેક 

રીતે વ્યાજ્ખીજ છે. નને કે આપણી જ્ઞાતિમાં 

તા ધણી એક ખામીઓ સુધારવા જેવી છે 

પણુ તેમાં એ સુખ્ય ભાગે અનજ્ઞાનતા-વિદ્યાની 

ખામી છે તે સુધારવાની સુખ્ય જરૂર છે 

ઘણાંજ લાંબા સસયથી કેટલાક લુચ્ચા અને 

સ્વાર્થી લોકોના મોહથી આપણી સમાજ પરે 
રસ્તો ભુલી અવળે માર્ગે દોરાઈ ગઇ છે તેમાંથી 

બચાવવા યાને પીરાણા પથ રૂપી - સુસલસાની 

ધસ સાંથી સુક્ત થઇ ખરા હિ"દુપણાનું ભાન 
કરવાની ગ્રથમે જરૃર છે. એ શિવાય જીના 
રિત શ્વાજે કે જે સમાજને છેક અધોગતિએ 
સુછી દે છે તેમાંથી પણુ બહાર આવી નિતિ 
તથા ન્યાય પરાયણુ રસ્તે ચાલવાની ખાસ જરૂર 
છે. આવા સુખ્ય સુધારા માટે આપણી સમા- 
જમાં કોઇ પત્ર હજી સુધી હતું નહિ. અને 
એ ખોટ ધણાંજ સમયથી દરેક સુધરેલા જ્ઞાતિ 

સુર્સ્તાનો પ્રચાર કરવા સાટે તેસજ પાપી અને 
નિચ સનુષ્યો તે સમાજને લુ'ટી ખાતાં અટ- 
કાવવા અને તેવા અજ્ઞાન ગરીબ ભાઇ ઓતે 

ખરી સલાહ આપવા સાટે અમોએ સાહસ કરી 
આ પાટીદાર ઉદ્યય નામનું પત્ર શર્ કરેલ છે. 
અસારી ₹ચ્છા એ પત્ર દ્દારા સસાજસાં સાન, 

નિતિ તથા સપને પ્રચાર કરી અનિતિ તથા 
પાપી સનુષ્યોના જુલમ ખુલ્લા કરી તેમને 
યોગ્ય દડ અપાવવા બનતી કોશીશ કરવાતેો 
છે. પ્રભુ અમોતે આવા સદ કાર્યમાં હસેશાં 
સદદ આષી આ કામોને આગળ વધવા દરેક 
શક્તિ આપે એવી અમારી તેસના ગત્યે 
મ્રાથના છે. 

વળી આવા પત્રને ટકાવવા માટે અમારા 

સાતિ બધુઓ -ન્ને દરેક રીતે પોતાથી બનતી 
મદદ આપે તોજ આવા કાયમાં ફતેહમ દ 
પરિણામ આવે. કારણુકે પત્રને ચલાવવા હરેક 
મકારની મંદદની જરૂર છે. જેસ કે પૈસાની 
તથા લેખ પ્રત્યાદિકની મદદ મુખ્ય મળવી 
જેધએ, તથા સારા વિચારો સમાજમાં ફેલાવીને 

બખુને જણાતીજ હતી. પણુ સ'જેગા જ્યારે પણુ આવા પત્રને મદદ કરવાની ખાસ 
અનુકુળ થાય ત્યારેજ આવી ખામી દુર થાય જરૂર છે. 
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૮ 'પપટીટદાર્ ઉદય 

અમો તો અમારા જ્તાતિ બ'ધુગઃા પાસેથી 

વધુ આશા રાખીએ છીએ ખરા, પણુ હાલે 

શરૂઆતમાં આવા પત્રને નિભાવવા માટે સાધા- 

રણુ નામંનું લવાજમ ભરી ગ્રાહ્ક થર તેને 

વધુ પ્રચાર કરવા દરેક સજ્જન સ્તાતિ 

ખ'ધુ પાસે અસારી યાચના છે. અને તે યાચ- 

નાનો ૬૨ક સમજી ભાઇ સ્વીકાર કર્શેોજે. 

કારણુકે સાલ ભરમાં સાત્ર ખે એક રૂપીયા 

ભરીતે પણુ તેઓ ગક પ્રકારની સમાજ સેવા 

કરે છે એવુ તેએ જે સમજી શકે તો પણુ 

“બસ છે, નિતિનો અને જ્તાનને પ્રચાર થતો 

હોય ત્યાં સમજુ પુરૂષા હન્નરોા રૂપીઆ ખર- 

ચવા પણુ તૈયાર રહે છે. ત્યારે માત્ર લવાજમ 

પત્રના બદ્લાસાં આપવું એ કાંઇ ભારે વાતજ 

નથી. કટલાક શ્રીમ'તા છે તેમની તા ચોખે 

ચોખી પૂરજ છે કે તેમણે આર્થિક મદદ આપી 

અવા સાહસને આગળ વધારવા દરેક કોશીશ 

કરવી. અમોને આશા છે કે અમારા શ્રીસાન 

ભાઇએ સ્સા વાત જરૂર લક્ષસાં લેશેજ. 

પાટીદાર ઉદય જેવા સાતે સેવા કરવા 

મોટે નવા નીકળતા પત્રને મુખ્યે કરી શ્રી- 

માન ભાઇ ખોમજ શીવજી પટેલની સહાયતા 

ન મળા હત તો તેનો જન્મ આ વખતે થાત 

ક કેસ 

જેવા સુધરેલ વિચારવાળા તથા ઉદાર જતિ 

વાળા સન્જને આપણી જ્ઞાતિમાં હન્નરોા પાક- 

વાની જરૂર છે. કે જેથી આવા કાર્ય માં ધણીજ 

સરળતા થાય, તેઓ હમેશાં ત્ાતિ સેવા ન્ઝેવા 

તે શ કાજન્ય વાત હતી. તેમના . 

પવિત્ર કા” સાટે તન સન અને ધનથી બનતી 

સદદ આપી સારે દાખલે ખેસાડે છે, તેની 

ખીન્ન ભાઈએ એ જરૂર નકલ કરવી ઘટે. વળી 

અસોતે આ કાર્ય કરવામાં હમેશાં બનતી મદદ 

આપનાર અસારા જુના સુધારક ભાપશ્રી 

નારાયણુજી રામજી મીસ્ત્રીના પણુ અમારે આ- 

ભાર્ માનવાની ખાસ જરૂર છે. કેમકે તેમની 

લાગણી આવા કામો માટે હમેશાં તિત્ર રહે 

છે. અને તેમનીજ સદદ અતે સહાયતાથી 

અમા આ સાહસ ખેડવા તૈયાર થયા છીએ. 

અમા આશા રાષખ્ખીએ છીએ કે તેએ પોતાનું 

વચન પાળી અમોને હમેશાં તન મન અને ધન 

થી દરેક મદદ કરતા રહેશે. એ શિવાય 

આપને એક ખરા સ્વર્ષસાં સુકવા, પાતાના 

અસુલ્ય સસયનેો ભાગ આપી; ખરી સલાહ 

તથા સૂચનાએ આપા દરેક લેખ તપાસી 

ગોઠવી સુધારી બનતી લખાણુ વગેરેમાં મદદ 

આપનાર અમારા જુના સ્નેહી વૈઘરાજ 

ગોપાલજી કુવરજી ડૅક્કુરતા પણુ આ તકે અમો 

આભાર માનીએ છીએ. તેમના ઉત્સાહિત 

વિચારો તથા અનુભવી સલાહ વગર આ પત્ર 

આટલું તુરતમાં પ્રગટ થઇ શકતે નાહિ' એ 

વાત તો નિર્વીવાદજ છે. છેવટે અમોને આ 

કાર્યમાં જે કોઈએ કોાપ્ઠ પણ્ પ્રકારની મદદ 

આપી છે તે સર્વનો પૂરીને આભાર સાનવા 

માં આવે છે. તિ શિવમ. 

ત'ત્રી. 
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પાટીદાર ઉંદ્ય હ 

સ્ત સેવાની માતિજ્ઞા 

(લેખક કે. એન. પટેલ ) 
વહાલા સ્તાતિ ભાઈઓ ! આ દુનીયાનું ગણાતી હોય, પ્રાચીન સસયસાં જે આચાર 

ઉત્પતિ તત્વ તો આપ સારી રીતે નહી વિચારતે રીત રીવાન્નેનુ' પાલન થતું હતું તે જાણુતા હશે, કદી તેના બધા નિયમો તમો આ જમાનાને અનુસરી સુધર્યા હોય તે 
પુરી રીતે નહી ન્નણુતા હો પરતુ એ તત્વનું 
અનુસરણુ શ| રીતે થાયછે; તે આપ સર્વ ન્નણે 
અન્નણે પણ અનુભવતા હશે. વિશ્વની એ 
ખુખી છે કે અવનવા સહાન તત્વો, અને 
સિદ્ધાંતા, કે જેના શુદ્ધ સ્વરૂપને ન્નણુવા માટે 

૧ વિજ્ઞાન વેતાએ કટી બધ પ્રયત્નો કરે છે. 
અને અનેક આપતીઓની સામે ટક્કર ઝીલીને 
પણુ તે સસાર સાગરની દ્રષ્ટિ સર્યાદાસાં ખડા 
કરી દૈ છે. છતાં તેજ સહાન સિદ્ધાંત અજ્ઞાન 

દ 5શાસાં રહેનાર મોણુસને પણુ તે સિદ્ધાંતનું 
નામ નિશાન ન્નણ્યા સિવાય મુળ દિશામાં 
સ્તાન હોય છે. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીએ ખેતીના માટે 
અમુક પ્રકારની ખેડ કરવી ન્તેઇએ;, આટલી 
ઉડી કરવી નનેઇએ કારણુ ન્ત્યાં સુધી પૃથ્વી પર 
ની સપારીનુ' પડ ભાંગવાસાં ન આવે ત્યાં 
સુધી તે જળને ધારણુ કરી શકે નહી. અતે 
તેથીજ ઝફૂર્યની ગરમીને લીધે પાણી વરાળ થઇ 
ઉડી ન્નય છે. ને પાક સારો આવતો નથી. 
આવો સિદ્ધાંત સામાન્ય ખેડતને અપરીચીત 
હોવા છતાં અસુક ટેવને લઇને અને તે સિદ્ધાંત 
ના જ્ઞાન સિવાય પણુ તેવીજ ખેતી પ્રાચીન 

દેસમયના ખેડુત કરતા હતા અને 
કરે છે, તદનુસાર કેટલાક સૃષ્ટિ ઉત્પતિ તત્વને 
અનુસરી જ્ઞાતિઓની ચોજ્ના લગભગ વેદના 
સમયથી ચાલી આવેછે પરતુ જૂના જસાનાસાં 
જે સતિ સેવા ગણાતી હતી તે આજે પણુ 

હજુ પણુ 

ધોરણે જ્ઞાતિ સેવાના માર્ગમાં પણુ પરિવર્તન 
થયુ' હોય તો, તે સ્વભાવિક છે. 

જીના વખતમાં નસે અન્ય સાસગ્રી વપરાસસાં 
આવતી હતી, તે અત્યારે ઉપયોગી નથી, પ્રાચી 
ન વખતની કેળવણીની દિશા પણુ બદલાઇ 
ગઇ છે. અરે ! એટલુજ નહિ પણુ જીના જસાના 
ને હાલના સાણુસોનના રીત રીવાન્નેમાં, રહેલી 
કરણીમાં અને આચાર વીચારસમાં ધણાજ તફાવત 
જણાય છે. ગીતાના સસયમાં પરીષદો ભરાતી 
હતી,પણુ તે જુદા રૂપમાં, તેની કાસ કરવાની 
હબજ કપ જુદી હતી. પણુ વખતના બદલવા 
સાથે બધું બદલ્યું” છે. સસયના બદલવા સાથે 
તમ્રાચીન આચાર ડફ્રેરવાઇ જતે રૂપાંતર 
પામ્યા છે. 

પરતુ આશ્ચયકારક ધટના તો એ છે કે, 
ખીન્ન દેશે અતે જ્ઞાતિમાં સસયને અનુકુળ થવા 
સહૈનત કરેછે, ત્યારે આપણી કણુખી જ્ઞાતિમાં 
ફક્ત ગણ્યા ગાંઠયા પુરૂષાજ એવી દીશામાં 
દેખાય છે. નવા અને જીુનાનું યુષ્ધ તો દરેક 
જગ્યાએ સાલુમ પડ્યુ છે, સાંજ અને સવાર 
દિવંસ અને રાત્રી આય અને અનાય* યુવાન 

. અને શૃષ્ધ પરતુ તે યુધ્ધમાં હમેશાંનુતન (નવું) 
જ ફતેહ પામે છે. કહેવાનો સતલબ એવે! નથી 
પરદેશી કેળવણી યુક્ત અથવા કહેવાતા સુધારા 
ના ભકત તેજ નુતન (નવા) નહિજ નુતનનેો 
અર્થ સસજ્વાસાં જ ભુલ થાય છે, નુતન એટલે 

પ/૪/0/.1૦106વદ્વા.€૦11 

1 હા છી૦૮10દવદા-.૦૦11 

€૦1॥|1૫૦૫૬ 266૦ 13 01222 “૦ 11 0128 



“દહ્વાંવદ્વા ઇવદ)/ -1 10 11 (“તા॥ં૦1ડ 

1924-07 -/ડ 1980 -/3॥601 15 £વા॥ં૦1 *“હ્વાંવદ્વા !0૧૮0/ 

પ/0/0/.1૦1064વદ્વા.€૦111 

1 હા છ"૦10દવદા-.૦૦11 

૧૦ 

સસયના પ્રવાહને એ ળખી તેનેઃ અત્તુકુળ વર્તન 

કરવુ તે, આ વ્યા યાની અદર પ્રાચીન અને 
જુના જમાનાના લે'્દા કે જેએગએ સસયની 
સાથેજ મૈત્રી બાંધી છે, તે નુતનની "પ્રથમ 
પ'કિતમાં આવે છે. પરતુ કેટલાક એવા છે. 
કે, “તાતસ્ય ઝુષાઇથી જ્વન્ત ક્ષાર્જલ સુખે 
નરાપિ બનતી” એટલે કે, ખાર્' પાણી હોય પણુ 
“તે ખાપના કુવાનુ હોય તો તે પીવાસાંજ 

તે લોક્રા હઠે કરે છે. અલબત શાસ્ત્રોમાં સના 
તન ધ્રર્સની વ્યા'ચામાં કહ્યુ છે કે:-- 

ચેનતે, શ્પિતરે। યાતા, ચેન યાતા પીતા સહાઃ 
3. ૬૧5 ર 2 હ તેન સાશે'ણુ ગન્તવ્ય એષ યર્સ સનાતન: 

એટ્લે ખાપ દ્દાઠા જે સાગે: ગયા હોય તે 
માર્ગનું અનુસર્ણુ કરવુ એજ સનાતન ધસ. છે. 
પરતુ આસાં ભાવાર્થ સસજ્વાસાંજ ભુલ થાય 
છે. કારણકે જે સાતા, પીતા અતે પીતા સહ 
(બાપદાદ।) ગયા હોય તે સાર્ગ તે લોકોએ 
શા આધારે ચોજી કાઢેલ હતો, યાતો તેએ! 
તેના વડીલના માર્ગ સાં સમય -સાથે કઇ પણ 

પાટીદ્ટાર “ઉદય 

'ફેરકાંરકરતા કે નહી એ તેએ નનેતાજ નથી 
અતે સ્વચ્છંદ પણે સ્વાર્થ પુરતી અનુકુળતદ 

કરી લેછે, તે તે સિવાયની વાત બાજુએ ઝુંકે છે 

સાટે ભાઇઓ ! 

જેટલું જુનું તેજ સારૂં ને નવું તેજ 

ખોટું એવી માન્યતા ભુલ ભરેલી છે,. સત 

પુરૂષા (બુદ્ધિસાન. પુરૂષો) તો સારા સારતે! 
વિચાર કરીને-સત્ય વાત ગ્રહણુ કરે છે. આટલી 
નાની વાત પરથી આપ આ નવા આર ભનઃ 

સહીનપ્માં પોતાથી બનતી પ્રતિત્તા લો કે બનશે 
ત્યાં સુધી જ્ઞાતિ હિતના મેદાનસાં નાતના ભલાસદં 
સાતિ હિત થે પ્રયત્ન કરીશુ“. અને જે જે ૨- 
નુષ્યા તેવો પ્રયત્ન કરતા હશે. તેવઃએ। ન ખતતી 
સહાય કરીશું. તથાસ્તુ- 

દિલ શાદ રહા; આબાદ રહો; 
યશ લદટ્ટમી વરો; બહુ સાન સળે. 

દિલ દાઝ ધરે. કોમી કાર્ય કરે, 
નહી કથી ડરો, આશીશ કબા. 

હિંદુ સમાજ અને પાતીદાર જાતે 

_ગ્રિય વાંચક ! કાળના પરિવર્તનમાં અનેક 
ફેરફાર હમેશાં થયા ડરે છે તેસ જ્ઞાતિ કે સમા- 

જના પ્રાસ ધોરણ્ કે નિયમોમાં પણુ ફેરફાર 
થાય એ બનવા ન્નેગ છે. સેંકડો કે હન્નરોા 
વર્ષોથી આર્યાવર્તમાં ઘણી જ્ઞાતિએ થઇ ગઇછે. 
તેસાં હિ'દુ જ્ઞાતિની એક પેટા શાખા, પારી- 
દાર જ્ઞાતિ પણુ સુખ્ય જ્ઞાતિઓ માં ગણી શકાય, 
ખેતી વાડીનો ધધો કરનાર આ ન્નણીતી કોમ 
ક્રોધ્નાથી હાલે અનન્્નણી નથી હાલમાં પારી 

દાર સાતિમાં પણુ ખે ભાગ થ૪/ ગયા છે. જેસાને। 

€૦1॥| 1૫૦૫૬ 2666 14 01222 

એક ભાગ લેઉઆ પાઃીદાર ખીન્ને ક્ડવા- 
પાટીદાર; આ કડવા પાટીદાર, જેને 
કણુબી એવા નાસથી કે પટેલ એવા નાસથી 
આપણે ઓળખીએ છીગ્મે, આ જ્ઞાતિ હાક્ષસં 
નહિ હિદુ-કે નહિં મુસલમાન એવી અર્ધ 
દગ્ધ રીતે. ક્સાઇ પડી. છે. આસ થવાતું કારણ 
ઢોંગી ધર્સ ગુરૂઓનું તેસતે અવળે રસ્તે લર 

જવુ" એ સુખ્ય છે. હજી પણુ એ ઝ્ાતિ રીત 
રિવાજ હિદુનાજ -પાળે છે. તથાપિ તેસનેદ 
ધર્મ તો સુસલમાનીજ છે એસાં કશી પણ્દ 
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પાટીટાર ઉદય 

જ પે ગસ બરસ પાળે છે 
આવે છે કકે તેમની સ્તાતિસાં થોડાક વર્ષાઈ પહેહં 
એક સુસલસાન ધર્સગુરૂએ તેસને અવળે 
સવળું સસન્નવી પોતાના ધર્સસાં ધણાજન ચસ- 
ટ્કાર તથા સ્વર્ગ છે એવું ખોરડું સસન્નવી 
ભોળા આગેવાનેને તે રસ્તામાં દોરી પોતાનો 
સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા માટે આસ કરેલુ છે. પણુ 
હવે તો તે જ્ઞાતિમાં કેળવણી તથા સમજ શક્તિ 
પુર્તી થવાથી તેએ ન્નણુતા થયા છે કે 
અત્યારે આપણી હાલત ઘણીજ ભયકર છે. 
આવી કફોડી સ્થિટિ,સ. છીએ એવું ન્ત્યારે એમને 
લાગ્યુ ત્યારે તેમણે હિંદુ ધર્મના રસ્તા ન્નેઇ 
અને એ ખરા તથા બોતાના જુંને રસ્તે ચડય 
અત્યારે તે જ્ઞાતિસાંથી ધણાએઓ સહેનત ડરી 
રહયા છે, અને તે ખરેખર ૬ચ્છવા ન્નેગ છે. 
હમણાં નવા એસને એ સદ વિચાર સ્જુચેય છે 
અને ને તેઓ તેનો લાભ લઇ ઢોંગી ધસ 
ગુડ્ઓથધી સુક્ત થઈ સત્ય સનાતન રસ્તો 
રાંસજ્શે તો તેએ થોડા વખતમાં શુદ આય 

શ'કા નથી, હિંદુ હોઇ શાસાટે તેએ! સુસલસાની 

કહ 

(હિંદુ ધર્મી) થઇ જશે ખરા, એમાં શકા 
જવું નથી. 

પાટીદાર સ્તાતિસાં સુસલમાન ધર્સ ગુરૂએ 
ધર્મને નામે પાપને ફ્રેલાવો કરી તે ત્ઞાતિમાંથી 
દ્ વર્ષે હન્નરે રૂપીઆ લુટી મ કે. અને 
તેને! ધણાજ દૃરપચોગ કરી પોતેજ માજ કરે 
છે તથા ગએ જ્ઞાતિને અજ્ઞાનતાના અ'ધારાસાં 
રાખી તદન સુસલસાન તથા અધ રિષ્ય જેવા 
ગુલાસ બનાવી જુડવા હમેશાં પ્રયત્ન કરતા 
જાગુ।ણય છે. આવા સ્વાર્થી ધમ ગુર્એે।ના 
કૂદાસાં ન ફ્સાતાં હવે સસયના ફેરફાર પ્રમાણે 
વિચારે।સાં ફેરફાર કરી સાર્ શું છે તેની કદર 
કરી અધ્ારાના ખાડાસાંથી ખ્હાર આવી સત્ય 
રસ્તો ગ્રહણુ કરવાની ખાસ જરૂર છે. અસારા 
ધારવા પ્રમાણે આ સાતિમાંથી હવે તો એ 

1ડા -વં॥ં૦1 

એ ણે. ન્નેશુ' તો જણુ।॥ : 

કો. 

તેઓ શુદ્ધ ખરાનુ હિંદુ ધર્મી બની પોતાની 
સસાજ તથા દેશનુ કલ્યાણ કરવા વૈયાર થાય. 

હાલસાં સુ'બધ તથા કરાચી તેસજ 

કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં સુધારાવાળાને નામે 
આ ત્તાતિના કેટલાક સુખ્ય પુરૂષોએ ખહુજ 
શ્રમ કરી પીરાણા ધર્સતો! (યાગ કરી હિંદુ ધર્સ 
અખત્યાર કરવા - સાંડત્રો છે. તેની સખ્યા 
દરરોજ વધતી ન્નય છે. હાલમાં 'પણુ એવા 
સુધારાવાળા શુદ્ધ હિંદુ પાટીદારોની 
સખ્યા હજારોની થઇ ગઇ છે અને કેટ- 
લાક તો. આખા ગાસો. પણુ એજ વિચારોનું 
પાલન કરે છે એ ન્નણી આપણુને આનદ 
થવો ન્નેઇએ. 

કરાચીસાં કેટલાક ઉત્સાહી યુવકોએ પોતાના 
તન સન અને ધનના ભોગે આ ત્તાતિને ખરે 
*સ્તે ચડાવવા ઘણા શ્રમથી અનેક વખત ધણા।- 
જ ભોગ આપેલ છે, તે અમારી ન્નણુ બહાર 
નથી. અમા તો. આવા ઉત્સાહી યુવક્રોનો 
વિજ્યજ જે છીએ. તેમણે સત્ય રસ્તે 
હમેશાં છાતી ઠોકીને તથા કસર કસીને કાસ 
કર્યે. જ્વુ' અજ્ઞાનના દુર થતાં સસાજ આખી 
તેમની પોતાનીજ થઇ જશે. અત્યારે તેસને 
જે ગાળા આપતા હશે, અથવા તો જેઓ 
સુસલસાન રહેવા ખુશી હશે, તેવા ભાઇઓ પણુ 
સમજ્ણુ થતાં તે તેસના ખરા ભાઇ બની 
તેમના સદદગાર થઇ પડશે. માટે તેસણે પ્ખાસ 
કાળજી રાખી કકોાધનું' પણુ દિલ ન દુ:ખાવતાં 
પ્રેસથી અને સત્યના બળ વડે સસયને એઓ ળ- 
ખીને કાસ કરવા હમેશાં તત્પર રહેવુ'. પ્રભુ 
તેમની મંદદસાં છે એમ ન્નણી અન્યાયને તોડવા 
હમેશાં સત્ય ધર્મનો] પ્રચાર કરવા તૈયાર રહે- 
વાની ખાસ જર્ર છે. આમ તન્ન્યારે કાર્ય 
કરનારાએ। તૈયાર થશે, ત્યારે અત્યારની અર્ધ 
દગ્લ ચએલી પાટીદાર ત્તાતિ શુદ્ધ હિ'દુ બની 

પીરાણા ધસનેો ત્યાગ ધણા ન્નેરથી થતો ન્નય પોતાનું અસલ સ્થાન પ્રાપ્તકરશે. ગ્રભુતે સસય એ 
છે. અતે અમો તો એજ ઇચ્છીએ છીએ. કે 

1 હા છી૦૮10દવદા-.૦૦11 
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સુધારાની આવશ્યક્તા 
“--તત્ક&£-5*2-4----- 

(લેખક રા. ત-ત્રી. ) 

ત્રીય બનુ ? જમાને ન્નગ્રતિતો આવી 
પહોંચ્યો છે. ઠાસ ઠામ સર્જ ત્તાતિઓ પોત 
પોતાસાં ચોગ્ય વીચાર કરી અગવડ કરતા 
રીત રિવાન્નેને તિલાંજલી આપી રહી છે, ત્યારે 

આપણાં જ્ઞાતિ હજુ સુધી પોતાની નિદ્રામાંથી 
ન્તઝત થવાનો વખખત વિચારતી નથી છતાં 
પણુ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની નિઃસીમ કૃપા 
વડે ઝ્તાતિના કેટલાક સ્થળોમાં સુધારક! પોતાનુ 
પર્ાક્સ ગ્રકઃશતા જણાય છે ખરા, પરતુ 
જ્યાં સુધી આવા જ્ઞાતિ હિતેચ્છુ વિરલાઓ 
એકત્ર મળી પરસ્પર ત્તાતિ હિતના વિચારૉતુ 
વારવાર સથત કરી તેને અસલમાં સુકવા 
તૈયાર નથી ત્યાં સુધી 

જલમેન છી સિષ્યસ્તિ જાર્ચાંગન ત મતેવસ્થેઃ 

તરી સુષ્સસ્ય સદસ્ય પિશસ્તિ સુરને ર1 

( સાત્ર સઃ 1રથ કરવાથીજ કાર્ય" સિધ્ધ 
થતાં નથી "ણુ ઉદયથી સિધ્ધ યાય છે; 
સુતેલા સિંહના સુપખ્પખમાં મૃગલાએ! આવીને 
પડતા નથી) સાત્ર વિચાર્થીજ કાંપ ફ્ળ 
પ્રાપ્તિ થતી નથી; સાટે મારા સુધારક 

વિરાઓ ! તમારા વિચારો હદયસાંજ રોકી 
રાખી જ્ઞાતિની અધમ દ૬શા દેખો નાહાક 
દુભાઓ નહી પણુ ચોગ્ય ઉપચાર કરવા 
તત્પર થાઓ અને ગ્રારખ્ધ ને પુરૂષાર્થ હિન, 
પાસર પુરૃષાનું આશ્રમ સ્થાન છે તેતે બાજુ 
સુકી પુરૂષાર્થને વળગી મહા ભગિરચ પ્રયત્ન 
કરવા તતૂપર થાએઃ-- 
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અર્થમ્ સાધ્યાસસિ, વા, દેહુ'મ્ પાત્તચાસિ 

આ સુત્રને તમારા, હદય મ'દિરમાં સુદ્તિ 
કરી તસારા વિચારોને વહન આપવા સાંડેા. 
સ્ુઝા ખેસી રહી “ હાય હાય ” કરવાથી કાંધ 
પણુ બનવાનુ નથી. પ્રતિદિન આયુષ ક્ષીણ 
થતુ ન્તય છે. તમારા સતુષ્ય જન્સ ધારેલો 
સકળ કરવા અને તસારોા વ્યવહાર ધર્સ 
ખજવવા પાછા ન પડે. વિરાએ! ! જન્સવુ, 
જીવવું અનત સરવુ' એતો! વારવાર છેજ. પરતુ 
જે પુરૂષ પોતાનું સાર્ નાસ ઉંતિહાસના 
પાના પર્ સુકી જતો નથી તે જેસ અનેક 
ફીટ પતગાદિ જન્સ સરણુ પામે છે. તેમ 
એક પાસરની સાફક પૃથ્વીના ક્યા ખુણામાં 
મરી ન્નય છે, તેની કોઇને ખબર પણુ પડતી 
નથી. તેતે “કાઇ યાદ પણુ કરઝું નથા. પરમાર્થી 
પુરૂષા ! તમારી જ્ઞાતિની દશા તરક દ્રષ્ટિ કરા. 
ડામ ફાસ શું જણાય છૅ? તમારા જ્ઞાતિ 
બન્ધુગ્ખએા:-- 

હૃડિગીત છદ 
ઠામ ડામ, વિરાસ ના કય'૪, 

જ્ઞાતિ ખાળક રડવડે 
કણુના અસે “ બના * ખાજ, 

બાળક અન્ન વિના ટળવળે. 
દહોં દુધ ઘી નીપન્નવનાર, ન 

રતાધ બનીને આથડે; 
દાંતેશ્વરી બની દાન દેતા, 

આન પર ધર કર ધરે. 

બિચારા ખેડુત ભાઇએ ! તાઢ, તાપ અને 
વર્ષાદના સહા દુ:ખના દીવસોસાં સહેૅનત કરી 
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ડુંટી જાય છે, અતે મરી જય છે છતાં પણુ સારો છે કારણુ કે તેતે આવી ઉંડી ૬શાનું 
તેમને તથા તેમનાં પત્નિ પુત્ર ષુત્રાદીને પુરાં ભાન ન હોવાથી તે ખીચારોા છાણનો જડે 

જે 

પુરૂષાર્થ કર્યા વિના “હાય હં 
આસ ઉચારીા 

વસ્ત્રા પણુ પહેરવાનો વારો આવતો નથી, 
તેમનું રળેલું કોણ ન્નણે ડયાંઈઈ તણાઇ ન્નય 
છે, તેની તેમને ખબર પણુ પડતી નથી. અરેરે! 

ખબર્ શાની પડે ! વિદ્યારૂપી દિવ્ય ચક્ષુને 
માટે તો તે ખીચાશા- કુટુંબ પરીવાર સહીત 
ખે નસીબજ રહે છે. ખેતીવાડીના ધધાસાં, 
સજુરીસાં, ધાસ લાવવામાં, ઢોર ચાર્વાસાં, 

અને સીસમાં ખેતરમાં જ્વાસાં તેસના વિધા 
અભ્યાસ કરવા નોગ્ય ખાળકોા ગુથાઇ રહે 
છે. તૈથી ભણવાની નવરાસ મળતી નથી, તેસન# 

પુરા સાધને! પણુ હોતાં નથો. આપણી 
સતીની ખીજ બાજું તરક દ્રષ્ટિ કરીશું તો 
ત્યાં પણુ અન્ય પ્રકારની અ'ધાધુંધિ પ્રટૃતિ 
થઇ રહી છે. ખાળાઓના, બળાપા અને 

કુલીનોના કઢાપા, ( અનેક અભળાઓના ડુલીન 
ગણાતા આગેવાનો ઇચ્છા નહી છતાં ષુટા 
છેડા ડરી રહ્યા છે ) ઠાસ ઠામ ત્રાસ વર્તાઈ 
હેલા નેેવાય છે, અતેક રીતે ગરીબોના ગળા 
સાય છે અતે નિરૂઘમી લોકો અનેક: નેક 

પ્રકારે જુલમો વરતાવી રહયા છે. પ્યારા 
વાંચક ! આવી દુરદશા દેખી શું તમારા હઃયે 
રૂદન કરતા નથી? કેસ નહિ? કરેજ. પરતુ 

હું એકલો શું કરૂ ” 
પછી પારખ્ધ પર પોતાના 

વિચારને આધાર આપી પડયા પડયા પોકાર 
કર્ા છો ત્યારે તમા સમજુ અને અણુસસજુમાં 
જે તફાવત પડવો છે 

ર્ ડે 
ટ 
ર્ 

ન્નેદાએ તે ક્યાં છે? 
સાતિની દાઝ અતે દુરદશા ન્નણુનાર તસો 
અને ખીન્ન અજ્ઞાની સુઢ ભ્રાતાઓમાં 
તફાવત શે ? 

અરે આ દશા ન્ાણી ન્નેઇ પુરૂષાર્થ કર્યા 
વિના સાત્ર પડી રહેનાર કરતાં ન જાણુનાર 

છાણુમાં સસ્ત હોય છે. પરતુ તમો તમારા 
ખન્ધુઓની અને ત્તાતિની દુઃખદ, દશા દેખી 
દુબળા થાઓ છે છતાં પણુ પુરૃષાર્થ કરવા 
તત્પર થતા નથી કે મેદાન પડતા નથી અને 
“ હુ' એક્લો શું કરૂ ? આવડી સોરી નાતમાં 
સાર્ાથી શું થાય ?” વિગેરે નીર્સાલ્ય વીચારોથી 
નિયતાને પ્રાપ્ત કરો છો:-- 

તતેજાસ્મા વયન્તચ્ય શુસ્ષેળ જાતન | 

સદૃચાત્મ પસ્ચિતસ્યમૂસિર્મવત્તિ શોળમના ।। 

(ભદામારત,) 
નચેવાત્મા વસન્તવ્યઃ પુરૃષેણુ કદાચના નદ્યા 

ત્મ પરિભૂતસ્યભૂતિર્ભવતિ શોભના (મહાભારત ) 

પુરૂષે પોતાનો કદી પણુ ધિક્કાર નહિ 
કરવો તેમ કરવાથી સનુષ્ય કદી અએશ્વર્ય પ્રાપ્ત 
ડેરી શક્તા નથી. -સાટે એવા નીચ વિચારો 
તજ તમાશા સ્વાત્સ બળમાં જેટલી શ્રધ્ધા 
રખાય તેટલી રાખી તસે ..શાક્ષાત પરસાત્સા 
થવા ઇચ્છશે તો પણુ થઇ શકશે તસો તમારી 
ન્તતને પાસર પ્રાણી સાની કગાલીયતના 
કાળા ગ્રહમાં શા સાટે હાય સારા છો? 

૪સિષ્ટસ, ગાશત, પાપ, વરાન્તિ વષત । 

(૩પત્તિપટ) 

ઉઠો, જગ્રત થાએ અતે મેળવવા લાયક 
ઉતસ વસ્તુને સમન્ને, ઉંચા વીચારોને એવી 
ઉચ્ચ ભાવના રાખે ઉચ્ચ આશગ્રો રાખી 
ઉચ્ચ સુરૂષાર્થ દ્રઢ અતે ઉત્સાહી સનથી કર્ા 
પછી જુઓ કે સર્વવ્યાપક પરસાત્સા, તમતે 
તમારા હદય મંદિરમાં કેવો પ્રાદુર્ભાવ જણાવી 
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૧૪ 

“સર્જ પ્રાણી માત્રના સુખમમાંજ તસાર્ સુખ 
સસાયલું છે” આ સહા સત્રથી તસને 

દિક્ષીત કરી કેવો ધર્મ સુન્નડે છે? કેવો 
પર્સાર્ચ બતાવે છે:-- 

“ વિક્લવા 

ધીરા સ ભાવિતાત્માતો નકૈવ* - પર્યું પાસતે ॥ 
(રાસાયણુ.) 

વીર્વહીન, અતે વૈંક્લવ જવને અનુસરીને 
ચાલે છે પ્રતિષ્ટિત વીર પુરૃષો ્દૈવને સેવતા 
નથી; જ્સાતો એવો આગ્યો! છે કે ગ્રથસ 
જે કામ ડરવા સહા ભગીરથ પ્રયત્નની જરૃરત 

હતી તેવા સડદ કાર્યો માત્ર સ્ત્રસપ પ્રયત્નથો 

સિધ્ધ થાય તેમ છે. સાટે સસજુ પુંરૂષા ? 
હવે તા હદ થઈ છે. તમો અત્યારે પણુ વખત 
વખતતું કાસ કરશે ” કુદરત પેદતેજ સુધારા 
કરશે ” કહી 'ભન વ!ળી બેસી રહી ટગરટગર 

દયા જનક ૬શાતે દ્દેખી દુબળા થયા કરશે! 

ત્યારે વખત અને કુદરત ક્યારે અતુકુળ થશે, 

સોભાગ્યદેવી સાહસિકનેજ વળમાળા આરીૉપે 
છે. જુઓ ? જાએ ? આપણી આસપાસની 
અન્ય ત્તાતિઆ આજ શા કાયસાં સચી રહી 

છે ? આપણે પાટીદાર છીએ તેથી ઉચ 
ગણાતી અન્ય ત્તાતીઆનાં પ્રબળ ગ્રયત્નને 
દુર સુઝી આપણાથી હલ્કી ત્તાતીએ જે 

શુદ્ર ગણાય છે તેઓ તરફ નજર કરશો તો 
સહૅજ જણાશે કે તેઆ પણુ ત્તાતિના રૂડા 

વ'ખતનેો લાલ લઇ પોતાની ઉન્નતિ કરવા 
પ્રબળ પ્રયત્નશાળી બની રહયા છે. ન્ત્યારે વસ- 

વાયા અને શુદ્ર જેવી હલકી ત્તાતીએ આસ 
પુરૂષાર્થ કરી ઉન્નતિ કરવા આગળ પડી છે, 
ત્યારેતસો તમારા શીષ્ટ પુરૂષો અને આગેવાનો 
ઉંધે છે. અરે કેવી દશા ? કેટલાક આપણા 

1ડા “વં॥ં૦1 

વીર્ચહીનોાયઃ સરવ મનુવરતતે 1 

પાટીટદ્દાર ઉદ્ટય 

ગેઢેરા ગણાતા આગેવાને તો કહે છે કે જ્ઞાતિમાં 
શુ' સુધારવાનું છે ? તજ્તાતિતે શું થયું છે? 
શુ' બગડી ગયું છે ? નાહાક રાડા પાડી 
પાડીને લખી, લખીને, અતે ખોલી ખોલીને 
સાતિને ફૂજેત કરી નાખી. પરતુ તે ખીચારા 
ભોળા પટેલ બાપા, તેસ કહે તો શું થયુ ? 
તેસને સૈયદ્દરો અને કાકાએ અને નાતના 
મેળાઓમાં સીરા અને લાપસીએઓ નાસની ઝુકી 
કયાં સાથુ' ઉચુ' કરી ન્નેવું છે કે અસારી 
સાતિની શી વલે થઇ છે. 

છ્તાં પણુ તેઓને એવું ખોલતાં તો 
વારવાર સાંભળીએ છીએ કે હવે તો કમીઓ 
( હુશ્તમ ઝુ'ભાર્ મેગવાર ફ્રાટા છે. શું કરીએ 
વખત ખળા ગષો પરંતુ હવે દિવસા દિવસ 
વ'ખખત બળતો જશે અરે ! આગેવાન બાપાએ ! 

ઝોકાસાંને જ્વોકાસાં વખત તો બળી જશે પણુ 
હજ તો તમારે તે આખી ઝ્તાતિને લુગડે 
લાય લાગીને બળી જશે અને આપણે દાઝશુ' 
ત્યારે ભાન આવશે જે કમીઓ અને તસારાથી 

ઉતરતી જ્ઞાતિનાં સાણુસા આજે આવા બળા 
ગયલા વ'ખતસાં પણુ “ પટેલ “ કહી પરા 
ખસી તસોતે માન આપે છે તે ન્યારે પોતાની 
સાતિઓમાં ભણી ગણી સુધારા કરી તેસનાં 
બાળક્ઠાને ભણાવી તમારા બાળક્રાથી વધારે 
“"કળવાયલાં બનાવી તસારા બાળક્રાના વિદ્યાઝર્ 
બનશે-મહેતા*-સાસ્તર બનશે, પછી ક્રાણ્ 
“કાતે બાપા કહેશે ₹ તમોને કાણુ સાન આપશે ? 
તમારા કામ કાણુ કરશે ? અરે હન્નસતોા 

સુહ્ધાંત કાણુ કરશે : વીચારો ? વિચારો ₹ અતે 
જલદી સેવા કરવા મેદાને પડા ! 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧/ 
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પાટીટ્ટાર ઉદય ૧૫ 

રડી પટલાણી* 
કક્કડ 

( લેખકઃ -સહિદાસ પ્રેમજી પરેલ ઝે 
આજ અસાવાસ્યા છે, અ'ધકારે પોતાનું 

સાસ્રાન્ય ચોતરફ જસાવી દીધુ' છે. આકાશ 
ધનધે।ર છવાઇ રહ્યું છે. વિજળી તાડવનૃત કરી 

:-. રહી છે માતા ઉમીયાનું સદિર આજ તદન 
 શુનુ શુનુ* લાગૈ છે:ઘાઢ અ"ધકાર પ્ીટાડવા 

ખુણામાં પ્રજ્વલ્લતે, ચાંદીના કોડીઆમસાંને 
ઘીને! દીવા સ'મ્પૂણું" યંત્ન કરી રહચે। છે, પણુ 
માતાની દિવ્ય મુર્તી'ની સનસુખખ એક બાળાના 
ઉના નિશ્ચાસથી અ“ધકાંર ગાઢતર થતો ન્નય 
છે. સ્વર્ગની અપસરાઓએ। ચકિત નેત્રે આ દુઃખી 
અખળાનું મુખ નિહે!ળે છે, સ્વર્ગની ગોદમાં 

% ખેલતી અપસરાઓએ આવુ દિન મુખ સ્વપ્ને 
પણુ નહી ન્નેયુ" હોય. અબળાનાં બ“ને નેત્રો 
બધ છે, દર્શન પ્રિય ભક્ત દોડતો આવે, તે 
વખતે સ'દિરનાં દ્રાર એકાએક બ'ધ થતાં 
ભક્તના સનમાં જેવી નિરાશા છવાઇ રહે છે, 
તેવીજ રીતે તે દુઃખીયારી અબળાનાં નેત્ર દર્શન 
કરવા ઇચ્છતી અપસરાઓ અને લોચન બ'ધ 
હોવાથી નિરાશ થાય છે. માથાનો અ”ોડોા 
છટો સુકાઇ ગયો છે સુ'રીને। કૃષ્ણુવર્ણુ ક્લાપ 
સેષ નાગનાં માન સમુકાવે છે. અખળાની ડોકમાં 
કાં પણુ આભરણુ નથી, પણુ તે ખુલ્લી ડોકના 
વાંટા ₹/દ્રાણીને પણુ ૭5 કરી નાખતા હતા. 

ણી 

દ અબળા ઘુટણુ ઉપર ખેઠી હતી. આ ખેઠંક 
નઇઇ શ'કર્ સામેની ખેઠંક ધરાવનાર પોડીઓ 
શરમાતા હતો. આજી બાજી ગગન ભેદી અ'ધ- 
કાર શામે માતા ઉમીઆની ઓજસ્વી પણુ 

ગભીર લાગતી મુતિ, તેના ખુણામાં ટગમગતો 
ઘીનાં દીવો, અને ઉપર ચકિત થએલી અપ્સ 
રાએ સિવાય આ સદિરમાં કોપ હતુ નહી. 
સર્વત્ર ગાઢ શાન્તિ વ્યાપી રહી હતી. આ 
વખતે સુય' ઉગતાં નેમ કમળની પાંદડી ખુલતી 
જય, તેસ અખળાનાં પોપચાં ધીમે ધીમે 
ઝ્ુલવા લાગ્યાં, કડમાંથી ઝીણૂા ઝીણો મધુરો 
પણુ હેદયભેદક સ્વર નીકળવા લાગ્યો. અવાજ 
તીણો હતો પણુ દુ:ખથી ખોખરા થઇ જતો 
હતો. આ અવાજથી અચરજ પાસતી અપ્સ- 
રાએ નીચે ઉતરી અબળાની સન્મુખ આવી 
ઉભી રહી. આગળ આવી મેનકા પુછ્વા લોગી; 
“ઈ દઃઃખીઆરી બાળા | આ અવનીમાં શા 
માટે દુઃખની હોળીમાં સળગ્યા કરે છે? અ'ધારી 
રાસે દેવીના સદીરમાં આવવાની 'કેસ જરૂર્ 
પડી બાળા? દેવ દેવીઓતે વિનવવા ભારત 
વર્ષની અબળાઓ શુ રાતના પણુ ભટકતી 
હશે ? અસે સ્વર્ગના સુખસાં ગુલતાન રહેનારી 
અપ્સરાએ આ દુ:ખ ન્નેણ બળી સરીએ 
છીએ. અમારા દુઃખના ધા રૂઝવવા બાળા 
તારી આત્સ કથા અસને કહે. 

'“ અહો સ્વર્ગના સુખમાં રસનારી સ્વ- 
ગની દેવીએ ? અમારાં દુઃખો નિહાળી રાક્ષસે 
પણુ ઉભી  પુઠડીએ નાસે છે. એવાસાં તસતે 
આ શું સઝયું ? અમે તો મૃત્યુ લોકનાં કાળા 
માથાનાં માનવી, અમે દુઃખી; અમારે સ'સાં૨ 
દુઃખી, દુઃખમાં અમારો જન્સ, દુ:ખ એજ 

% હિદુસ્તાનના દિવાળીના ખાસ અક ઉપરથી. 
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૧૬ 

અમાર્ં ત્રિકાળનુ' અખૂટ ઝરણુ! એ દુઃખમાં 

ભાગ લેવાથી આપને શા લાભ દેવીએ ? ” 

“ અૃત્યુ લોક્નાં દુઃખોના સાપથી અમારાં 

સ્વર્ગના સુખખ સપાય છે ખેની ! દુઃખ સાંભળી 

તને વધુ દુઃખી નહી કરીએ. દુઃખીઆનાં દુઃખ 

કાપવાં એજ અમારો ધર્મ !# ” 

“ તથી નથી સ્વર્ગનાં રાજ્નધિરાજ 

પણુ અમારાં દુઃખ ફ્રીટાડવા સમર્થ; તો જીલની 

પાંખડી ન્ટેવી ક્રોસળ દેવીએ, આપના શા 

ભાર?” 

“ દીકરી ! દેવની સોભા દેવમાં નથી. 

જેવા પુનન્્નરી એવા દેવ | અને અસે તો 

સ્વર્ગના સુખની વાદળીઓ જેટલું સુખ વર- 

સાવીએ તેટલું દેવાધિરાજને મળે. સમજી ખેન ? 

વિશ્ચામીત્ર જેતાના તપના ચૂરા કરવામાં પણુ 

અમારાજ હાથ હતૅ'. આજ એજ હાથ તારાં 

દુઃખે! ટાળશે ખેની ૬ ” 

“ દુ:ખી નાં દુ:ખેો1 કાપવાં એજ આ- 

પતો ધર્મ હોય તો, બેની સાંભળા. સારી 

આત્મ ડથા. તે જર્ા લાંખી છે ખરી, પણુ 

દુઃખનાં દારૂણુ રસથી રસ બસતી છે, કુમળાં 

કાળન્ન 'કારનારી છે. પણુ સ્વર્ગના શેપખીને।નાં 

હૈડાં તો કડેણુ કહેવાય છે ? હુ પૃથ્વીના પ્રથસ 
ખડમાં ગણાતા ભર્તખડમાં જન્મી છુ. 

ખેતીને! ઉજળા ધધો. કરનાર કણુખી કોમમાં 

સારા જન્સ થયો છે. સાર્ નાસ રૂડી ! સાર્ 

જવુ* સાદુ' નાસ ! અમારા દેશસાં તે દીકરી- 

આનાં નાસ પાડવાં “ક્રેઝ પાછી પાની કરતુંજ 

નથી. દીકરીનાં નામ પાડવામાં અમારા દેશનાં 

રવ દેવી, નદીએ સદા રેકાયલાંજ છે, જીભને 

ખેવડી ચાવડી વાળીએ ત્યારેજ અમાંરા દેશની 

ફન્યાઓનાં નામ ખોલાય ! પણુ માર્ નામ 
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સાદુ" ! અમારા માંતા રૂડી રાસુ, કડવી, મીડી, 

લાડુ; યુરી, દુધી ધાળી એવાં ખખે અક્ષરનાજ 

નામ ! મારો જન્મ થચે!, માર્ નામ પડયુ, 

“% તુર્તજ સાર્ વેવિશાળ ચયુ. 

“ શુ ખેન ? વેવિશાળ ? સ્વર્ગના પહેલાં 

પગથીઆ જેવુ" વેવિશાળ જન્સ ચતાંજ ચઇ 

સુકયું ઈ 

“ આપ તે જનન્્સ ચતાંતી વાત 

કરો છે, પણુ મારી કેટ્લીએક ખેનોનાં વેવિ- 

શાળ તો માતાના ઝર્લસાંથીજન થાય છે ? ખે 

જીવવાળો માતાને પેટે ચાંલ્લો કરવાસાં આવે 

છે. નસીબ ન્નેગે દીકરો આવે તો ભલે સગાઇ 

તૂટે, પણુ પેટે ચાંલ્લો કરવાને! રીવાજ તો 
ખરો ! હુ' મોટી અને રમતી ભલસતી ચઇ 

ત્યારે સારો સંસારનો નાવી, સારો ભાવી 

ભરથાર સારે ઘેર મસેમાન થઇ આવ્યા ₹ 

હુ અતે એ બતે તેવ તેવડાં ! હું પાંચ 

વર્ષની અને “એ ચારના ? અસને ન્નેપ 

બધાં હસતાં, શા માટે હસતાં તે હું ન્નણુતી 

નથી. મારા ઉપર ગ્રભુતી મેહર હતી જેથી 

એક દી પણુ માંદી પડી નહિ ! પણુ “ એ ” 

તા મોઢાં નનેયાં તેથી છ સહિના માંદા અને 
છ મહિના સાન્્ત ! આજકાલ કરતાં પદર 
વરસ ચાલ્યાં ગયાં. સારાં માબાપ આબર્દાર 

એડુત હતાં ઘેર ખે ચાર ભૅ'સનુ' દુઝાણુ' હતુ 

હુ' ધરનું' કાસકાજ કરતી. ઢૉર્ દેતી. છાશ 

ફેરવતી, અને પાંચ પાલી દળણ્રુ' પણુ દળતી. 
આસ કરતાં સારા સસરા ગાડું લઇ આવ્યા * 

પડેશણુની ક્ઠડૅેણુ જભ ખોલી કે રડી તુ'તોા 
હાહરૅ ( સાસરે ) જવાનીને શ આ ખોલે તે 
સારા ઉપર વીજળી પાડી ! અસાર્ા પાડાોશની 

ખાહ્માણુની રજા તો પદર વરસે પરણી ! શુ 
સારે ઈમ પરણુવાનું નહિ હોય ? પણુ મારી 
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૧૭ 

પાછળથી આવ્યો. તરતજ એ હકસને હુ' તાખે 

આ ભૂલ સારી પાડોશણે તરતજ ભાંગી. 
મુ. તોરા લગ્ન તો કયારનાએ થઇ 
ગયા. 6 વર્સદીની હતી ત્યાર પરણી ?” 
પાકી ખાત્રી કરવા મે' સાને પુછી ન્નેયું, તો 
જ્વાખમાં ગાલ ઉપર એક તમાચો પડયે. શુ' 
કણુખીની દીકરીએઓથી પરણુવાનુ' નામ પણુ 
ન લેવાય ₹ આ સનસુખ ખીરાજ્તાં ઉમીઆ 
દેવીને નામે દસ દસ વરસે અસારા લગનની 
ચીડીઓ નીકળે ? ગએક્જ લગને અસારી નવ 
લાખ ખેનો ઢીંગલાની માકક પરણે ? આવું 
કૌતુક કોઇ દેશમાં હશે બેન ? તેમાં કોઇ આઠની 
તો કોઇ પાંચ વરસની કાઇ ત્રણુની, તો 
કાઈ વરસ દોઢ વરસની ? મહીના છ મહીનાની 
ઝાતા તા; 1222 નયી આવય વર્ષની 
ભરજીવાનીમાં અમે પરણી ઉતરીએ ? અસારા 
સાથીના જા પુછગુજ ર2 જડી અમે 
તેવડા તે? કુળવાન હોય તો અમારાથી નાનાજ 
હોય ? એક કેર ગોરબાપા ? (અસાશા ડચ્છસાં 
તો પીરાણુ!ના થાપેલ સુખી બાપે લગનને। 
વિધી ભણે, બીજી મેર વર ઊંઘે અને ક્ન્યા 
ર્ેવે ? અમારાં આંસુ લુવા અમારાં સાબાપ 
તૈયાર ?? શું દીકરા દીકરીને પરણાવવાતો 
લાવો અમારા માોખાપ આમજ લેતા હશે ! 
અમારાં ભાગ્ય કાજળથી લખાયાં હરે ? 
એ વાત પડતી ઝુકો બેન, કોડી ધોવાથી 
કાદવજ ઉખડે? મારી બતેલી વાત સાંભળા લો 

«ત્રીજે દીવસે ગાડીમાં બેસી હુ" મારે સાસરે ઝ્ધ 
ડું હતી પદર વરસની, પણુ ગામની બધી બાયડીઓ કહેવા લાગી કે વહુ તો વીશ 

વરસની અજાણ્યા ઘરમાં આવી, 
મળાં વિખુટી હરણીના જેવી હુ' ચક્કર વડકર્ 
ચોતરફ ન્નેઇ રહી, રાક્ષસીને ભુલાવે એવી 
ખુણામાંથી એક ડોશી નીકળી ! પગે પડે 
વડસાસ (દાદીજ) ને ! ” આવો એક અવાજ 

થઇ. વડસાસુએ આશીશ આપી. રાતનાં વાળુ 
થયાં, કોને હુ” પરણી એ હજી હુ ન્નણુતી નથી. વાળુ કરી બહાર નીકળવા નતઉં છુ એવામાં સારા કેડના રમકડા જેવડા, ગણુપતિના જેવા પેટવાળા એક છોકરો ડરતો સ્ડતો કારમી 
ચીસ પાડી નાઠો. એ ચીસ સાંભળી અસારે। સાથી દ્લેડી આવ્યે. કેમ ડયે ? એમાં ખીવાનુ' સેશું? ઇ તો તારી વહુ સે. એમ કહી સાથીએ થઢા મેળ્યાં ! | સારા ધણીને સસન્નવી એઓસ- રીસાં આણ્યો, મે* સારી લાજ્સાંથી આ બધુ” ન્નેઇ લીધુ. ઉડે નીસાસો નાખ્યો, આંખમાં આંસુડાં ભરાઇ આવ્યાં. આંસુ રોકવા મે” ધણી સહેનત કરી, પણુ ક્રોણુ નનણે સાથી આ આંસુડાં રોકાયાં નહિ. મે' લાજ કારેલી હતી, જેથી સારાં આંસુડાં કોઇ નઇ ન શક્યુ. આ સારા સાસર- વાસાતો અનુપમ ઉત્સવ ખેની 2 હાથણીની 
ક 

ક ચાલ મલપતી કણુબણુ ખાળાતેો સાસરવાસેો આસ ઉજ્વવો વિધાતાને ગસતો હશે ? એથી વષુ ખોલતાં મારી જીભ ઉપડતી હ. સાર હૃદય ફૂટી જય છે. સોપો પડયો, એટલે ધરના કાસકાજ્થી પરવારી, મારો સુવાનો વારો આવ્યો, હું' નવી નવી આવેલી એટલે 
મારી નણુદને પુછી જેયુ' કે સારૂ સુવાનું કયાં છે ? નણુ'દે સાસુને પુછ્યુ” સાસુ વડસા- સુના કાનમાં ગગણ્યાં અતે છેવરે પાડોશસાં આવેલી બળદ ખાંધવાની ક્ઢમાં ( ડેલાસાં ) મને ખાટલો પાથરી સુવાનો હુકમ થયે. 

અર્ધા ધરમાં બળદો સાર્' ચરા રાખેલો અને વખતે બળદ્દો પણુ બધાતા અને અર્ધામાં 
માર્ સુવાનુ' થયુ' ? એના ખુણામાં સરસાસાન ભરેલો હતા હુ' આ ડેલામાં સુતી. થોડી વારે મારા ધરનુ' ખારણ' હડસેલાયુ' સારા પતી એકાએક સારા ઘરમાં ! | પણુ સને તરતજ 
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૧૮ પાટીદાર 

સમજ પડી કે બહારથી ક્રોઇએ ન્નેર કરી 

્રક્લ્યાં હશે ? આ અસાર્ં સછુર્ં મીલન ? 

મારા”ધણી કમાડ પાસેજ ઉભો રહી સરલા 

ઘેટાના જેવી ” આંખે ટગર્ટગર્ સારા સાસે 

ન્તેઇ રહયો. છેવટે મારી ધીરજ ખુટી. પાસે 

જ્જ મારા ધણીનો હાથ ઝાલ્યો? તરતજ 
.....ની ષ્ુમ પડી. હું ગભરાઈ 

પણુ ધીરજ આણી જેમ તેમ કરી મે' ઇને 

ટાઢા પાડયા. ખાટલા ઉપર સુવા વિન'તી' કરી. 

પણુ મારી એ મહેનત ફ્રોકટ, મારા ધણીએ 

તા નીચેજ સુર જવાતો મકકમ ઠરાવ કર્યો 

હરો. એમાં હું હારી આથી વધારે કહેતા 

%સ જીજ્ન ઉપડે ૬ આવી સ્થિતિમાં સુકાએલી 

કરાઇ બાળાને પૂછી જુઓ ₹ આજથી સારાં 

લગન ધટી સાથે થયાં ગણુાતે બેન ? મોટે 

મળસંક વડસાસુ-“વહુ-વઉ” એમ ખૂસતેા 

પાડી મતે ઉઠાડતાં. અને સાત પાલી જુવારને। 

સુ'“ડલા મારી આગળ મુકતાં. હું' અજવાળુ 

થતાંમાં લોટના સુડલો વૈંયાર કરવા લાગી. 

પ'દર્ ઢોરતું” વાસીદું કરવા લાગી. 

પાંચ ભેસોનું દુઝાણુ હતું પણુ ડુધના 

ટીપાની મને બાધા હતી. એટલા દહીંની છાશ 

સારી પાસેજ ઢસડાવવામાં આવતી. કે!છ વખતે 

ચાકી પાટટી આમાં જરા આળસ કરતી. તો 

સાસ્રુઆની જભ મારા પર તુટી પડતી. સસરા 

આગળ કૂરિઆદ જતી. કણુખીની એક -તે ' 

(જભ) ન્નડી હાય. એમાં આવતી વહુ ઉપર 

એ નતી વળે ત્યારે પુઠ્વુ'જ શું # આવી 

રીતે ધરના કામથી પરવારતી તેવામાં ભ્ઞાણુ 

(સુરજ ) ઉગતો. ટાઢા રોટલા અને છાશ 

શીરાવી હું ખેતરે જતી (વાડી) ખેતરમાં સજુર 

અને દાડીઆની હારે સવારથી સાંજ સુધી 

હુ' કામ કરતી. મજુરોને રજન આપ્યા પછી 

હું ખેતર ( પાડા ) માંથી લીલુ' ખડ (ચારે) 

15 -વ॥ં૦1 

ઉદય 

લેતી. એ ખડની ભારી ખે સાણુસ સારે સાથે 
સુક્તા એ ઉપાડી હુ ધેર આવતી, સઠ (કોર્ડ) 

જુવારતો ખીચડૅ અતે ખાટી છાશતું વાળુ 

કરી ધરતો સ'નન્નેરા કરતી બધાંતે સવાડી હુ 

સારી 'કોાઢસાં સુહી જતી. માંકડ સચ્છરનુ તે 

પુષ્વુજ શું? છ્તાં મતે ધસધસાટ ઉ 
આવંતી. માત્ર 'કાઇકે!ઇ વારજ સવમાં આવતાં 
એ સ્વપ્નામાં હું ખીજી કાંઈ દેપ્મતી 

નહીં. સાત્ર તમારા જેવી ખાઇએ આવી સને 

ઠૅપક્રા દેતી. બાળા? અઃ દુઃખ શા માટે સહન 
કર્ છે? આ દુઃખતે ઠોકરે સારી દુર ખસી 
નત ? આ ધરના સુખમાં સુળા સરક ₹ નથી 
ઘરનુ સુખ તેસ નથી ધણીતુ ? નકામી સનજ્ુરી 

કરી જન્સારોા નકામો મ કાઢે છે. 

આવો આવો ડૅપક્રા તે બાઇએ સને 
આપતી; હું એતે એટલોજ ઉતર આપતી. 
એમ તે કેમ થાય ! હું આબર્દારતી દીકરી 

“ દીકરીને ગાય ન્યાં દોરો ત્યાં ન્નય” સારાં 

માબાપે મને આ ઘેર સૉંપી. આ માર્' સોનાનું” 

ધર બાઇઓ ? સીતાના જેવાં તો મારે દુઃખ 

નથીને એમ કહી હું ટાઢાં ઢોળતી- આમ કરતાં 

ત્રણુ વરસ તો વીતી ગયાં.” 

“ત્રણુ વર્ષ ? ₹ ત્રણુ વર્ષ તો શું પણુ 

ત્રણુ દિવંસ પણુ કાઢવા સ્વર્ગની દે4્રીઓને 

રાહેલાં થઇ પડે. ખેની ? આવાં દુઃખે! તારે 

લલાટે ત્રણુ વર્ષ લખાયાં. બેની? નથી 

રહૅવાતુ' અમારાથી આ દુઃખ સાંભળવા અહીં” 

“ ષ્રીરજ ધરા ખેતી ! ધીરજના કળ 

મીઠાં છે, આતો સારા દુઃખની શર્ૃઆતજ 

હતી. ખરાં દુઃખ તે સાંભળા દેવી ? આમ 

કરતાં મારાં નસીબ ઝુટયાં, મારા ધણી એકા 

એક માંદા પડયા, ગાસમાં કોલેરા ચાલતો 

હતો. એ રોગે મારા નસીબ ફ્રેડયાં. ? ત્રષ્યુ 
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દિવસના મ'દવાડેમાં તો “ એ ” દેવલોકમાં દેખી ભાભી મોહુ' મસ્ડતી એ હું ખુલ્લે ખુલુ' 
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સીધાવ્યા. દુઃખી આવી ખેનસીબ રાંડીરાંડ હુ 
પડી રહી. અતે “ઈ” તો ગયા. મેં સારાથી 
બની એટલ! ચાકરી કરી, બન્યાં એટલાં એસ- 
ડીયાં પાયાં પણુ વિધાતાએ સારાં નસીખમાં 
₹ડાપો સાંડયો હશે. એમાં સારા શે ઉપાય .? 
ધણી સુવા પછી હું' કાળમુખી ગૃણુ'પ/. રાંડ 
હોળાચો, સુડકઢી, ભુ'ડા મોઢાવાળી, એવુ જેવુ” 
મોટે આવ્યુ તેવું મારી સાસુ ખોલવા લાગી. 
ધણીને દેવ તુલ્ય ગણુનારી ભારતની સ્ત્રીઓને 
આવો દિવ્સ આવે, તો ધણી માર્યાનું આળ પણુ 

. અસાર ઉપરજ આવે, ? રાંડે કામણુ કરાવ્યાં 
હશે, વાલાંસુઈએ સુઠે મરાવી. દોરા ધાગા 
કરાવ્યા, સારા મોતીઆનો જીવ લીધો. એવુ 
એવુ બોલી માર્ ધુ'ટ્ડે થુ'ટડે- લોહી પીધું, 
આથી પણુ મારી સાસુ ધરાયાં નહિ. સસરાને 
સીખવી, સને વિદાય કરવાની પેરવી કરી 
ધરમાં પેસવાનો હુકમ તા ન હતો. સારી માએ 
આપેલાં લુગડાંને અડકવાતે। સારો હક નહોતો, 
ધરેણુ' તો સારી સાસુએ જ્મોનસાં દાટયુ” 
હતુ. મને નોધારીને, ઉભી નીસરણી જેવીને 
પીયર તરફ રવાના કરી. અફળાતી, કુટાતી, 
રખડતી, ર્વડતી હુ' પીયર પહોંચી. પીયરમાં 
પણુ ર્મણુનુ ભમણુ થઇ ગયુ છે, માબાપે” 
ધરના ભાર ઓછે કરી ભાઇ ભોન્નધતે કારભાર 
સોંપ્યો છે, રાંડેલી નણુ'દને જીવતી ડાકણુ ધેર 
આવી બરાબર ગણુવાતેો અમારામાં સનાતન 
રીવાજ હશે કે કેસ તે હુ' ન્નણુતી નથી. પણુ 
હુ નવે અવતાર સાવતરને ધેર આવી. સારા 
નસીબમાં ટાઢા ઢુક્ડા તો ખાવાજ સરન્નયા 
છે. સારી ભાભી મારી આગળ રાતના ટાઢા 
ડેક્ડાની થાળી સુક્તી બધાતે સાથે ચડાવી હુ 
સાર્ પેટ ભરતી. ખાવાના તો ટાઢા કડા 
મળતા પણુ રેયું સાર્ શરીર ? સાર્ શરીર 

1 હા છી"૦૮10દવદા-.૦૦11 

દેખતી* જેમ તેમ કરી સોગનું વરસ પુરૂ 
કર્યું" અમારામાં નાતરા (ધરધેણા) તો રીવાજ 
છે. ગામ ગાસથી સારાં સાગાં આવવા લાગ્યાં, 
ક્રોઈ ખાળકતી ખોટે, તો કોઇ રોટલા 
ધડવાની ખોટે, તો કઝોાઇ શોખ ના 
માર્યા. બે ત્રણુ બાયડીઓ કરે તાજ બાપની 
આખર્ વધે એવા ખોટા ડોળ ધાલુ” બડેખાંઓ 
માર્ માઝુ' કરવા લાગ્યા. રોજ રોજ નવાં 
નવાં માગાં આવવાં લાગ્યાં આમાં પસ'દગી 
કરવાનો પણુ મારો હક નહી. ? મારાં માબાપ 
અને ભાઇ ભોન્નધ, સરજીસાં આવે તેવા જવાબ 
આપવા લાગ્યાં. આમ કરતાં. ગઇ કાલે સારા 
ભાઇ, ભોજ્નધએ નકી કર્યું” કે. પાંચ છોકરાના 
ખાપ પાંસા. (પાચા) પટેલ વેરે રડીને ધરધા- 
વવી. ! ? પટેલનો વાન ભીતો છે, પણુ આબ- 
રેદાર કણુખી છે. મોઢે શીળીના ડાધ છે, પણુ 
એ તો ભગવાનની સાયા છે, આંખે જરા અ- 
પગ છે, પણુ જીતો સગો છે. સારા ભાભીનો 
મામો એટલે જુનો સગા તો ખરોાજ્તો ? આ 
મારા ખીજ વારનો ધણી ખેની ? પ્રભુ? સાતા 
ઉમીયાં ? હિ'દુ વિધવાના આવે! અવતાર ખરે- 
ખર પ્રભુએ સધવા ન રાખી એજ વિધવા ? ? 
મારા એક ભવમાં બે ભવ | બે બે ધણીએ 
જન્મની દુ:ખઆરી ? ” આટલુ ખોલતાં બોલ- 
તાં રૂડીની આંખો ધગ ધગતાં અગારાની માફક 
લાલ ધુસ થ૪ ગઇ. તેમાં ઝળ ઝળાઆં ભરાઇ 
આવ્યાં. શરીર કપવા લાગ્યુ. વધારે બોલવા 
યત્ન કરવા લાગી; પણુ કાંઇ ખોલાયુ' નહિ. ? 
માત્ર ઉમીઆં દેવી સામે દ્રષ્ટિએ નઇ રહી. 

સ્વગની અપસરાઓ તરતજ સમજી ગઇ. 
રેડીનું દુઃખ નિવારવા તેઓ ઢમ ટમી રહી. 
પણુ આ બાળા ઉમીયાં દેવી ઉપર શાસાઝે 
કોપ કરે છે, તે નનણુવા અપસરાઓ તત્પર્ 
થઇ. અને દેવી પ્રત્યે બોલવા લાગી. 
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“દેવી ?₹ આવાં દુ:ખો! આહીંનતી અબળાઓ 
ઉપર ? નથી સમજ્તાં આ ભેદ ? આગરે 
આવેલી બાળા આપ તરક ઉના નિસાસા 
નાંખે છે. કારણુ દાખવી કૃતાર્થ કરે દેવી ? 
આવાં દુ:ઃખાથી આપનું હૃદય નથી દ્રવતુ'  * 
કાં તા છોડાવો કણુખી બાળાને અગર છોડે સ્વ 

ગને જુલાવતો મૃત્યુલોકના તપ રાજ્વૈભવ, ? ” 

સ્વર્ગની દેત્રીએ। 1 ધીરજ ધરે. -આ અબ- 
ળાનાં દુઃખથી કાતો આત્મા નહી બળતો હોય ? 
નથી ખમાતાં અબળાનાં આવાં દુઃખ ₹ પણુ 
શુ' કર્' દેવીઓ ? કાળા માથાનાં માનવીઓએ 
તોબા પેાકરાત્યાં છે. દેવ દેવાતે નામે હશ્તરા 
કે લાખા બાળાઓતે આવાંજ દુ:ખાસાં તેઓ 
નાખે છે. બાપડા ભોળા ક્ણુખીઆને ફસાવી 
ઉઝાના પરેલીઆઓ, અને કામ ધ'ધા વિનાના 
નિરક્ષર ખાહ્મણા મારે સ'દિરે આવી, લગ્નની 
ચીટ્ટીઓ કઢાવે છે અને દેવીએ લગ્ન દીધાં એવુ" 
ખોડું ખણુચુ' છુ'કાવી એકજ દિવસે લાખે। બા- 
ળાઓતે બાળ લગ્નની ખેડીએ પહેરાવે છે. 
(પણુ અમારા કચ્છ દેશમાં તો પાંચ પદર 
ગઢેરા ગણાતા ખડેખાંઓએ ભેગા થ૪ 
પીરાણાના ખાનાના પાટ આગળ ખેસીને દિવસ 
નકી કરે તેજ ખરો અમારાં દેવ અને દેવીએ 
તા એજ ગઢેરા જે ધણુ' હરાસનું ખાય તે 
નાતનેઃ! મોટા પટેલ કહેવાય) વયનાં, રૂપનાં, 
સ્વસાવનાં. એવાં એવાં અતેક, અનેક કન્નેડાં 
જન્માવી કણુખીની બઃ'ળાઓને ધગ ધગતા 
અગારા પર ચલાવે છે. એ સુઆ ખડેૅખાંઓનાં 
લોહી ચુસતાં પણુ મારો આત્મા સ'તોષાય 
તેમ નથી. 

પણુ શુ કરૂ' ખેન મારા સેવક તદ્દન ભોળા, 
તદન અભણુ-અનજાણુ અને અકલને ઇન્નરા 
રાખનાર નિવડયા. નથી કમતા એનો તપાસ? 

પ/૪/0/.1૦1064દ્વા.€૦11 
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. ખર શું અને ખોટુ શું તેતો તપાસ કરતા 
શીવાર ? સત્ય તરતાં વાર લાગતી નથી. 
માતાતે નામે દીકરીઓને દુઃખ આપનારાઓનુ' _ 
આ બવમાં તો સાર્ નહિ ચાય ? શ'કરને * 
પરણુવા મે' બાર બાર વરસ તપ કર્યું, અને ! 
છેવટે સ્વય'વરથી શ'કરતેજ પરણી. એજ 
દેવીના ઓઠા તળે ૭ સહીનાની છોકરીઓ 
પરણાવાય ૬ આ દુ:ખ સારી દીક- 
રીઓનાં નીહાળી હુ' તો પાષાણુવત બની: 
અહીં ખેડી છુ. પણુ સ્વર્ગની દેવીએ એક " 
કામ કરો. અમારા રાન્ન વડોદરામાં રહે છે. 
પહોંચાડે આ વાત એને કાને, અને અસારી 
દીકરીઓના દુઃખો વર્ણુવી કસાઇવાડેથી છોડાવો 
ગરીબડી ગાયોને ₹” 

ઉમીઆંદેવી! ધન્ય ધન્ય ! આ ભેદ 
ભાંગેલા ન્નેઈ અમો! રાજ છીએ ઉડ ખાળા 
તારાં દુ:ખો આજથી નાશ પામ્યાં છે. જ્પ્રશું 
વડોદરા ને 4ડલે અતે વીનવીશુ' ધસવીર નૃપ 
રાય સયાજી સહારાજ્તે ૨ એક છમકડે બધ 
કરાવીશુ' એક લગ્તે પરણુતી કણુખીની દી3- 
રીઓની રાક્ષસી રૂઢીતે ?” 

અતરીક્ષમાંથી જલ વરસે છે, દુઃખીઆરી 
બાળાને લળ અપ્સરાઓ વડેદરે આવે છે. 
મહારાન્નધિરાજ આ વાત સાંભળી ઉઝાની 
દેવીને નામે થતાં ઢીગલા ઢીગલીનાં લગન 
બધ કરાવે છે. અપ્સરાએ! રડીને લઇ 
સહારાન્નને આશીશ આપતી સ્વર્ગે 
સિધાવે છે. 

છ શાસ્તિઃ શાસ્તિ 

“૮૦ 22 0128 
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સ્ાતિ સમાચારે. 
--કક્ઝ્--- 

પીરાણા પ'થને ત્યાગ નંસ્રુના ? ” પેલા ગરીબ ભાઇની ખાયડી તો 
2 ઝડ ગઇ પણુ સાથે ખીચારાતે લુ'દી (દ'ડી) ને 
ર સ પેલાલજેછે ફૂજીર પણુ કરી સુક્ચે! ! ધિક્કાર છે એવા 

હાદા ક ગામ «દૃયાયુરનો પીરાણા આગેવાનોને ! જેએ આવો ન્યાય આપે છે. ! 1 પ'થી ભાઇઓમાંથી લગભગ ત્રીસ કુટુએોગએ ર 
“ન હિંદુ ન સ્રુસલમાન એવા અધદગ્ધ સાધુના વેષસાં સ્ત્રીનો ઉડઠાવગીર 

' પીરાણા પથ ને ત્યાગ કર્ચ છે ( જેનું સ્વી- 
ર - ર ર નેત્રાના રહીશ કણુખી શી ૯ ખે સ્તર વર્ણુન આવતા અ“કમાં આવશે ) તેને ક શદીતજી હાથો ક માકાણી સિધમાં ગામ જમડાઉમાં રહે છે' 

સ * ત્યાં તે પીશણાના પીરના નામે” ! પ્રાયશ્રિત કરાવીને ” હ્રીજસત્યમારાયણુઝુ વ દ પીરાષણાના પીરના તામે કે બનન ઝાર 
ભાદિરાબતાવારતરવયારતેમી ઉપાસમાર છોજી ડરના નામે દોરા ધાગા કરીને અનેક માણુ- સોને લુંટે છે, અને અનેક બાયડીઓ ને ભોળ- 

તેમજ વળી હમણા અમોને ખખર સલ્યા વીતે અત્યાચાર પણુ કરે છે, તેમાં પણુ તેને ' છે કે હાટકોપરસો? વસ્તા ભાઇઓસાંથીશ્ત્રીસે સતોષ નહી થવાથી હસણાં તેજ ગાસના એક 
સાંત્રીસ? ભાઇઓએ હઅશાડ#શદોઇ રઇ ગરીબ ભાઇ અખઇ ... ની સ્ત્રીને ભોળાવીને 

ર જશષ્દિપ્રાયશ્રિઉે કરાવીને યગ્ઞાપવિત ધારણુ ઉપાડી ગયો છે (કાણુ ન્નણે કેવા મતલબથી ! ર રી ૦૭ ષ્ટ ક રે ઝે ' ફરી છે, અને પીરાણા પ*થનો હમેશના માટે ઉપાડી ગયો છે) તેથી ભાધ અખધં બહુજ ઝડ 

ત્યાગ કર્યો છે. પ્રભુ અમારા પીરાણા પથી મુશ્કેલીમાં આવી પડયો છે, કારણુ કે તેના 
ભાઇએને જલદી સદબુદ્ધિ આપ કે જેથી ખે નાના બાળક છે, તેને કેવી રીતે સાચવવા 

' તેઓને પીરાણાના પથ ત્યાગ કરવાની હીમત તેની મા વિના તે બાળક રોયા કરે છે, તેની 
આવે. દયા ખાઇને ખીન્ન ભાઇએએ ધણી તપાસ 

કરી, પણુ પતો લાગ્યો નહિ” તેથી મુઝાપ્તે 
ખેસી રહયા છે. 

ન્યાય વૃતિનો નમુનો 
થોડા દિવસ ઉપર આગેવાને ગામ ખૉંભ- વળી અમોને હમણા ખબર સલ્યા છે '' ડીમાં ભેગા થયા હતા ત્યાં આગળ કકેઇ “કસ ગામ નેત્રાવાલા ભાઇ નાનજી વિશ્રામ નાક- નહી સલવાથી પોતાના ખીસાં ભરાણા નહી 2 અયો રાણીએ તેની શેધ કરવા એક સાધુને મોડ- ઝૈ વસ પોતે શીરો લાપસી ખાધા તેના ટકા પણુ જગને હતો તે ફરી ફરીને સિના એક ગાસમાં 

પેદા થયા નહી તેથી ગામે ઉખેડાના એક ગત્રો, ત્યાં ખુબ તપાસ કરી તો ત્યાં ધર્મ'શા- ' ભાધ્નતે કાણુ જણે કેવા ગુનાહથી તેની ખાય- તામાં એક સાધુ અને એક સાધુડીને ન્નેયાં પાત જરુર કટાેડ) નીરફારાલી રવરવધ સઈ સેતા- પાસે મચો એગ પાસ રીતો 
અને તેના પાસેથી કરારી ૮૦૦) આઠસો ૬5૩ તેજ ભાગી ગયેલા કણુખી તથા કણુખીઆણી 

_ પણુ લીધો “નેયુંને આ ન્યાય વૃતિનોા જણાયાં, તેના પાસે જ્પ્તતે પુછી ન્ેતાં, : 

વા 01000722906 2302290 રી 
1 હા છી૯હ0દ॥ંવદ્વા.૦૦11 
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ચારના "પગ કાચા” એ કહેવત સુજબ કણુખી 

શીવજી ગભરાણા ને કહૅવા લાગ્યો ક “ શે 

ખાવા હ” ત્યારે સાધુએ પુછયું ક કવા બાવા 

જી. # તે સાભળીને તે વિશેષ ગભરાણુ*, અને 

બાવા કવા કહેવા તે વિચારવા લાગ્યો, પણુ તેને 

બાવાની ન્નતો ખીચારાને ક્યાંથી યાદ હેૅ:ય # 

કારણુ ક તેણે તો જન્મ ભરથીજ બાવા એટલે 

પીશણુાના નાસે છુ'ટઢી ખાનારા સૈયરો આ- . 

ટલુજ અનુભવેલુ'. તેથી જવાબ આપી શકયો 

નહી. તેથી બાવે કહ્યું કરે તને હું આળખુ 
તુ' ગામ નેત્રાતા શીવજ ભગત છે કે નહી ? 

અને આ બાવીના વૅષમાં ખેડેલ બાઈ અખળની 

વહુ છે ક નહી? તે ખીચારો અતે કણુબી 
તો ખરો તેથી તેણે ક્છુલ કરી લીંધુ'. અને 

સાધુને પગે લાગી કહૅવા મચે! કે મહેરબાની 

કરી મહારાજ અમોને હવે બચાવો, તે સાં- 
ભળા સાધુને દયા આવા અને તેતે પોલીસને 

સ્વાધીન નહી કરતાં, ખીન્ન પડાશસાં રહેતા 

આપણુ દેશી માણુસના પાસે રાખી પોતે પાછે 

સીધાતપુર આવ્યો અને ત્યાંથી ખીન્ન ભાઇ- 
એને તેડી ગયો આ વર્ધેડડાતે પાછો જમડાણઉ 
લઇ આવ્યે! છે; ત્યાં આગળ અમારા સાભ- 

ળવા મુજ્બ તે બાઇ પાછી તેના ધણીને સૉંપી 

થતા 

ખન્ધુએ ? જગતની અદર જેમ જમાને 

બદલાય છે, તેમ ચાલુ જમાનાતે માન આપી 

દરેક કામ સુધરતી આગળ ચઢવા પ્રયત્ન કરે 

છે. ત્યાર્ આપણી ત્તાતિ પહાતિમીરમાં એવી 

તા સુસ્ત થઇને સુતી છે કે તેને ચાલુ જમા 

નામાં આપણાથી ઉતરતી સ્તાતિઓ શું કરે 

છે અને તે કેસ આગળ વધે છે. તેતે સ્વપ્ને 

પ્રારકોને બે બોલ. 

છે, અતે ભગતને તેના કુટુંબ સહીત ગામ 

સાંથી કાઢી મુક્યા છે. તે બીજે “કાષ્ઠ ગામ 

હવથી રહૅ છે. કહા ભાઇએ! આપણામાં ભગત 

સાધુઓ કવા પ'કે છે.: એ સર્વ પ્રતાપ 

પારાણા। ધર્મના ઝર્ઞ્માતે છે ક નહિ ૬! ! ! 

શેોકજનક અવસાન 

થોડા દીવસ ઉપર ગાસ ગડાનીના પાર્ાષ્યુ 

પથી ભાઇ કરશન મુલક લીખાણીને 

એકતા એક પુત્ર રામશરણુ પઃમ્યો છે 

તેતે પીરાણુા।પ'*થો ધર્સગુરૂઓના ક્રસાન 
સુજ્બ દક્નાવવામાં આત્યા છે. અતે તેની 

પાછળ લાપસીનું ભમણુ કરૅલ છે! હલક આવી 

લાપશી "ખાનારા ત્તાતિમાં રત્નો છે ખરા 
પ્રભુ! આવાઓનતેો અ'ત ક્યારે આવશે ? 

હમણુ ગત નેઠે માસમાં ગાસ નખત્રાણુ! 

વાળા ભાઇ ખેતા ડોશા પોકારના ધર્સપત્નિ 
લાંબા વખતની ખીસ*'રી ભોગવી રામશર્ણ 

પામ્યાં છે સનાતન ધર્સ' સુજબ તેભના સબને 

શ્મગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. અને 

તેમના પાછળ પ્રેત ભાજન ન કરતાં જુદે જુદે 

સ્થળે તેસના ડહૅવા મુજબ નાણાં મોકલાવી આપ્યા 

છે, આવું દાનત બધા પાટીદારોમાં ક્યારે થશે : 

પણુ ખ્યાલ કરતી નથી. પરતુ આપણી 

પરિષદે હવે કાંઇક પ્રયાસ કરી તેને ન્નગ્રતીસઃ 
આણુવા સારૂ ન્/ચોાતિ પ્રક્ટાવી છે. અને રે 
જ્યોતિ નને કે વિજળીની નથી, પરતુ દિવેલર્નઃ 

ઝાંખી ન્ત્ઢાોતિ ગ્રક્ટી છે. જેથી કેટલાક આળસ 

અને સુસ્ત બની ગાઢ નિદ્રામાં ઉછરતા આપણ્દ 

કેના હૈદયને કઇક સતેજ કરવા. પ્રયત્ન 
કરે છે, 

[દદદ ણસાાલાતતાઇસરટતર:-:-:::૦-- -:તતઇતા-ત:ધ--:૪--.----- ક, ----#*--૪. ------- ૧ વ: - -- “૦-૮ 

સિ સિ “&- લાના 
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પાટીદાફ ઉટ્ડય ર૩ 

પરતુ પરિષદ બીચારી શું કરે ? કારણ ટ 
કે ધણા દિવસની નિદ્રાથી ઘણા પ્રયત્ને ક'ક 

આંગળ પડવાના ઇરાદાથી ટટાર થએલા કુમળા 

સુધારકાતે પાછા ' હઠાવનાર અતે લેકાસાં 
મહાન સુધારક આપણા ખઅ-ન્ધુએ। તપશ્ચર્યાથી 
ભ્રષ્ટ થતા ન્નય છે. જેથી નવા થતા સુધારકાના 
સન ડગુમગુ થાય છે. પ*'તુ બન્સુએઃ ? યાદ 

રાખન્ને કે સુધારાની સહાન ક્ડીન તપશ્ચર્યાસાં 
ફતેહ મેળવવી એ નાના છોકરાની રમત નથી 
કારણુ કે એ તપશ્ચર્યા એવી છે કે મોટા સોટા 
મુની સહાત્માઓના પણુ સન ડગુમગુ બનાવી 

નાખે છે, પરતુ પ્રથમ આપણે જેટલુ" દુઃખ 
સહન કરીશું તેટલુ'જ અતે તેથી ધણુ વધારે 

આપણે તથા આપણાં ખાળક્ો તથા આપણી 
પ 

તમામ ત્તાતિને સુખ થવાનું છે. 

તમો! યાદ રાખન્ને “કે પ્રથમ દુ:ખ અને 
તેની પાછળજ સુખ સસાયલું છે. આપણા 

સનસાં એમ નથી લાવવાનુ કે ભાઇ શાન્નરાસ 
સાસજી નવા સહાન સુધારક તેવી તપશ્ચર્યાથી 
ડગી ગયા તો આપણુ શુ ગજુ. 

પરતુ તમો એમ વિચારે કકે હિર્ણ્યક 
સિંધુ જેવા રાક્ષસ આગળ એક પ્રહલાદે અડગ 

ટેક રાખી હતી, તો તેને અ'તે સુખજ ઉત્પન્ર 
થયું હતું, તો સારા ઉછરતા બ'ન્ધુઓ આવા 
ખનાવથી આપણે ક પણુ પાછી પાની કર- 
વાની નથી, ન્ત્યાં સુધી તસારા હદયમાં સતે। 

બળનો જુસ્સો ઉત્પન્ન નહીં કરે, ત્યાં સુધી 
તમો કાંધ પણુ કાસ આગળ વધારી શકવાના 
નથી, આપણે જે જ્ઞાતિની ખરી સેવા કરવાને 
પ્રયત્ન આર ભેલો છે, તેને માટે તસારા હદયને 
બળવાન બનાવી એક નિષ્ટાથી તમાર્ં પોતાનું 

કાસ ચલાવશે। તો અતે તમારો વિજય થશે. 
કદાચ થે!ડા વખતને માટે આપણુને કદી 
મુશ્કેલીએ પણુ નડે, પણુ અ'તે તો-- 

સસ્વમેવ ઞઝયત્તે. . 

બન્ધુઓ ₹ આપણે હવે ખોલીને “ક લખીને 
જણાવવાની કઝ પણુ જરૂર નથી પરતુ તેના 
દાખલા રૂપે આપણે આગળ મેદાનમાં આગળ 
આવી ઘણુ કામ કરી બતાવવુ તે હન્નર્ 
દરજ્જે ઉતતમ છે. તો સારા વહાલા ભાઇઓ 
કમર કશીતે તૈયાર થાએ અને આગેવાને! ગેટે- 
શાઓને બતાવો કે સુધારે પડી ભાંગ્યો નથી 
સુધારકો હજી ખુટ્યા નથી પણુ ઉલટા ખરા 
તેજમાં 'છે, “ક જેથી આપણીજ જ્ઞાતિના 
આળસુ અને. સુસ્ત બનેલા બ'ધુએ સુધારવાની 
પાછળ કોદાળી અને પાવડો લઇ સુધારાને 

તાડી "પાડવા ધારે છે, તેમના સનને એસ 
થાય કે હજી સુધારકો થાક્યા નથી પણુ ઉલટા 
ખરા જગરથી પોતાની પુર્ણુ હિ'મતમાં 
છે. તેથી તેમના આગળ આપણે કાંઇ 
શર્સાઇને તેસની પાછળ જવા કરતાં પ્રથમજ 
જઇએ. તો વધુ સાર્. 

એમ તેમના હદયમાં થાય ત્યારેજ 

આપણે ખમા, અને ત્યારેજ આપણા કાસમસાં 
ફતેહ સળી છે. માટે વીરાએ ? આપણે હવે 
આપણી ટેકને અડગ કરી આગળ વધવાનો 
પ્રયત્ન કરવા ન્નેદઇએ કે જેથી પરમાત્મા 
આપણુને સહાય કરશેજ. 

લી. લાલજી સોજી પટેલ, 

(*ચ્છ જવાપુરવાળા.) 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૩/ 
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ડડ:
 

જ્ય 

શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મડળ તરફથી - : 

જ્ઞાતિના લાભાર્થે પ્રગટ થતુ$-- નિ 

પાટી,દાર ઉદચ. ન્ 
ત'ત્રી તથા પ્રકાશકઃ રતનશી શીવજી પટેલ. રે 

પાટીદાર ઉદય ઓદ્,0ીસ, રણુછોડ લા'ઇઇન, કરાચી. છાં 

વર્ષ ૧ લુ. અસાડ રા. ૧૯:૮૦ અ'ક ૧ લે. ક 

વિષય- લેખક પૃષ્ટ, ૭ 

ગ્રજુ પ્રાર્થના રફ” જ્ નિ 

અમારી કેસમાં ક્યાં છે ? ન શયદ્ટા ર્ દ 

ઉદય * મા સટ સ ૧-૦ છ છ ન્ હ 

ખાવા જે ખાંડ ચોખા ન્સ નાહી પ 

અમારી ઉદેશ . રૂઝ લોની જૂ છ 

જ્ઞાતિ સેવાની પ્રતિજ્ઞા -** કે. એન. પઢેલ ... ત ન્ન 

હિંદુ સમાજ અને પાટીદાર સાતતિ ... ડવ માડ ૧૦ 

સુધારાની આવશ્યકતા ... --- તત્ત્રી ક ૧૨ 

રૂડી પટલાણી. (વાર્તા) સહીદાસ નડ પટેલ જ ૧૫ 

ચતા સુધારક્રાને બે બાલ કેક જ. ટ્ર ર૨ 

સૂર્ણ!તિ સમાચાર જ 1 -ટ.--5 ર ન રૂકૃ - 

ઉપયોગી સજ્રેા વૈદ્ય ગા. ઝું- ડૅકકુર ર ટ કવરપેજ ઉંપર્ 

એ શિવાય સુચના નિયમો, *તહેર "ખબર પૃંત્યાદિ વાર્ષીક લવાજમ ર્ા. બે અગાઉથી 

છુટક નકલ ચાર આના પો. સાથે 

તમામ પત્ર વ્યવહાર નીચે ગ્રસાણે કરવે!- 

વ્યવસ્થાપકે* 

પાટીદાર ઉદય ઓફીસ. 
રણુછોડ લાઇન્સ, કરાચી. 

તાંધ--આ પત્રમાં યોગ્ય ભ્નાવથી ન્નહેર ખખરોા લેવામાં આવે છે. ખુલાશા સાઢે 

પુઠ્ઠાવા ન્નેવુ- 
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અતત તતહ#ત-તનતુ-તુનતનતનતનહતનત-તતકતા” 
જીંદ્ગગીને લાભના અમુલ્ય સત્રો. 

-૯૮૭૩ઝઝ૦૯૯૯૭- 
૧ હમેશાં સમાન દસમાં રહા. ખુશા સિન્તજ ચહેરો એ એક આઓરેો- 

ગ્યતાનું અપુર્વ ચન્હ છે. 
૨ નવયા કટ્ટી બેસા નહિ. -વખતની કિસત  સસજી «યે. નને 

ખાળસુ કે એદ્દી બનશે તો જરૂર બીસાર પડવાનાજ. કઇ પણુ ઉદ્યમ 
કરતા રહેશો તો બસારી પાસે આવશે પણુ નહિ. 

૩ સદ્દા ઉત્તમ વિચારો લાવો. સનની વિશાળતા અન. ઉંચ વિચારો 
એ જીવનને ઉત્તસ સાર્ગ સાં લઇ જવાના ઉત્તસ સાધને છે. માટે ક્ટીપણુ 
સકોચ દ્રષ્ટિ કે ક્ુલક વિચારો લાવતા નહિ. 

૪ ચિંતવન કશ્વાથી દરેક કાર્ચ. થાય છે. તેમ કટ્ઠી બીરારીનું 
ચ્િ'તવન કરશે! તો તમે જરર સાંદા પડવાના, પણુ હમેશાં એવા ઉદ્ગાર 
કાઢા કે હું નિરાગી છું તો તમે જરૂર નિરોગી રહેવાના. 

પ સાદા જીવનથી ગગુષ્ય “વધે છે. માટે નકાસા ડખલ ઉભા 
નહિ કરતાં સાદાઇંનું વર્તન રાખો. ' 

૬ ફોધી સનુષ્યનું માત તુરતસાં થાય છે. માટે કોધને ત્યાગ કરા 
૭ હમેશાં હસ્તા રહા તો તથાર્ આચુષ્ય જરૂર વધશે. 
૮ ખાનપાનની સાદાઇ તથા નિયમીતતા હાય તો મનુષ્ય જરૂર 

નિરોગી રહી શાકે છે. 
હ સર્વ ખીસારીનું કારણુ ઘણું ભાગે ચિતા હાય છે. માટે તેના 

થી હમેશાં દુર રહેવા પ્રયત્ન કરી દુર રહા. 

૧૦ ખુલ્લી હુવા એ સૌથી ઉત્તસ દવા ચાને એક કીમીઓ છે. 
તેના શ્મનુભવ લેવા કુદરતની વિશાળ સ્ૃષ્ટિસાં વિચરાો. ઘરસાં કે કોટડી 
સાં ગાંધાઇ રહી જવન શા સાટે બગાડો છો ? 

૧૧ શાણહેરી હ્ડવન કરશ્તાં આખમ્ય જીવન ઉત્તમ છે તેનું ખર્ 
જ્હુસ્ય એ છે કે ત્યાં કુદરતના નિયમેદઝું નતણુ અન્ણે પાલન થાય છે 
સાઢે તમે કુદરતના નિયમોનું પાલન કરવા હમેશાં તત્પર રહા. 

“૧૨ સસારના ખરો લાભ પ્રભુ ભક્તિસાં છે એ લાભ લેતાં નને 
કાક રહી ગચો તો તેનું જીવવું નકાસ: કે. 

૧૩ હૂુંદયને કાસળ રાખા, હમેશાં દયાવાન ખનો. પ્રભુમાં 
શ્રદ્ધા શાખો. કુદરતને માન આપતાં શીખેઃ, તો પ્રભુ તસમાને હ 
ગ્મારાગ્યવાન શ્મને વિજયી ખનાવશે. 

લી. વૈધ ગોપપ'લજ કુ'વરજ ડકકુર 
તગ” સ્પારાગ્ય સિન્ધુ, કરાચી. 

દદદ 

હ 
ફે ક 

1 

જી - --:_૦-૦૧ણણાળનયનસઇ 2--::----૦-- ------. છ... 

* ક 2 તના ન 
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24 પ૮ ગ1૮ ૩# ગાત ઝા તાફ સ 2444 ૮ ગ ઝ/ 204 ૩૮ ઝાત 

બિલ્ડીંગ બાંધનારાઓઆ માંટે 
પ 
ગિ 

ક કન અ 

લાકડા સુના; રતી. ગ્રથ્થર: કાંકરી વગરે “ હકક જાતના ડલ 
અસમ! કીફાયત ભાવે પુરા પાડાચ્હૂઝીકે તે' શિવાય કેન તમાં અંગોને 

ભિ જિરડીંગ બાંધવાનું કામ આપજે તા” તે ઘણ સારું, અકાકદાર તથા 
દીફાયત ભાવથી ૮ ક મુદતર॥ા “યાર કરી સ્સાપગ. અસાર ભાવ ઘણાક 
શષ્વય છે. ટ “મે 

એકવાર ખાત્રી કાર- 

સીસ્ત્રી ખીઞર શીવરઝ પટેલ પ 
ઝે #ટસ એન્ડ સથ્લઃ યસ ષ્ 

ક સ્ભુછ્ડ 'લા્કન, કકાર 

23૯7૨2 0૯73ઞ3ડ73 ઝર? ઝૂ 73 75 2 293૮4 
ટરક્ટઝક્ટડડઝઝગ્નઝનઝઝસ: 

ખાસ તશારા લાભનું ? ક 
દડ 

જ (૧9 તસ્ય રાગાની દવા ઝૂરે ત્યાં કરવાસાં ગવ છે. --હેઈ 
ન જ કોક જાઇપણ્ ડ્રકારની દવાન ગમાર ત્યાં-હતરાં તયાર ક 

ખળી શાકે ી જ 
ક ૨] કોઈ પ પ્રકારની વઘી સલાહ અગ્ર મક્તમાં આપીએ કીર ન 

(૪) આરામ્યના જાન સાતે રોાબ્ય સિન્ઝુ સામતું પત્ર રાડ દાણ 
લવ!ઇસ્ઃ ભચ્વાષધી અમારે ત્યાંશ--મઅળે છે. ફં 

(પ; નાના બાળકોની વાં મારે ત્યાં મપાસ કાળજીસુત ક કક્વાસાં ગ્યાવછે. 
ક. 1૬). ઘક્સાં વાપક્વાની ચાલ દવાગ્તા ગગારે ત્યાં *ચાર મળી શાકછે. ્  
ત્રાલર#ઞાદસઇ ઝતદઝઝાદઝઝ૯ડ ઝાલઝ# તરાહ. | 

આસાંથી કાઇ પળુ ગરગઝ-.કા?ડ હાય તા મજાઃ-- જ 

ચૈવ્ર ગાષાલજા કુ'વરજ ડડ્કુગ “ફે 
ગ્માગુલેદ પવકની પચ્ક્ામાં પાસ થગેલ્ા ક 

ર્ન હેડ ઓધ્રીસઃ- -સછોાડ લાખન. કરચ. ક 
ટે “ન્સ આંઝીસ:--ગાનતટવાડા, શથી કલ મડ, કાચી. 7 

“128૯273 2₹૯2₹ઝ8₹:75 2ર ઝર: 7 25:72 ટિ 
“તટ્ણ-સાગર બસમાં ગિશ્ચ્તિગ ફરસી. ત્રિવેદીસ્સ છાષ્યાં, કેખ્પબેલ ક્ટ્રીઠ કરા. 

જ 
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ક, ન ક. 

0.12 

112 હશ હા મ 

૮૦,૪૦૦ ટ” જપ” હક 

2,” “ક-ઝકઇન.-.---- ---૦૦: _...-.. .૨%- સરા"... ૪. 

થાવ ફુ સ ત -- હૂ્ટ૦. ક્ટ ક ૨ કે, 

--------₹----- ----- ----' _નનનન્ય્ેનનહેકન્લી--નનન્નરઝઝન્યાનાણણવાઇન્ધાતરતણવાસિણાણાણસિાસાતાઇ, 

પટેલ, અકવાણાકા. 

ક 
મ્યાન 

છુટ% નકલ 

પત્રવ્યવહાર નીચના 

“ત'ત્ી તથા પ્રકારાકઃ 
પાટીદાર હટય 

301001 01010000) છછ ન 010 
[994006 ન ઈ છુ ધ ર ક 
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ગ્રાહકોને નિલેદન. 
-----:ઝ#*જુભ*જ------- 

પ્રિય વાંચક બ'ધુએ ! 
પાટીદાર ઉદયને બીન્ને અક આપનો સેવામાં રજુ યાય છે. અમા અસાર્ાથા 

બનતી ત્વરાએ આ અ'ક નેયાર કરી લીધે છે છ્તાં ષણુ ધાર્યા કરતાં એકાદ અડવાડીયું 
વધુ થઇ ગયું છે તે માટે વાંચક વર્ગ ક્ષમા ફરશેજ- 

ચાલુ વર્ષનું લવાજમ રા. બે અમાને આ અક મલતાં મળી જવુ' નતેઇએ. કાર છુક 
શરૂઆતમાં દરેક રીતે ખર્ચને પહાંચી વળવા સાટે અમોને પૈસાની બહુજ જરૃર છે સાટે 
અતે! દરેક ત્રાહકતે વિન'તિ કરીએ છીએ કે તેમણે અમોને અમારા કામમાં સરળતા કરવા 
ખાતર લવાજ્મ તુરત અહિ અસારી એઇ્રીસમાં આવી ભરી જવુ. લવાજમ ભરનારતે 
છાપેલી પહાંચ ત'#?ીની સહીવાળી મળશે તે સ'લાળાતે લેવી, 

બહાર ગામના અસાર ગ્રાહકાતે જણાવવાનુ કે તેમણે આ ખીત્રને અ'ક સલ્યા પધ્દી 
મનીઓર્ડરમાં પોસ્ટ દ્ારાએ રા. ૨) લવાજમના સોકલી દેવા જેથી તેમતે "ખર્ચમાં ફાયદો 
થાય તથા અમોતે અમારા કામમાં અતુકુળતા થાય. કદાચ તેમના તરફથી ત્રીન્ને અકે 
પ્રગટ ચતાં સુધી લવાજ્મ નહિ આવે તો તેમને 

ત્રોનને અ“ક વી. પી. થી 

માોકલવાસાં આવશે. અને તે વી. પી. ર્. રા (બે રૂપીઆ ચાર આના) ભરી સ્વીકારી 
લેવા વીન'તી કરવામાં આવે છે. કદાચ કોપ#તે તેસ, કરવાસાં વાંધા હોય તો તેમણે અગાઉથી 
અમોને "મર્ આપવી, કે જેથી અમોને નકામું કડામુટ તથા ખર્ચમાં ઉતરવું ન પડે. 
અમોને આશા છે કે અમારી આ વિન'તી પર દરેક ગ્રાહક ખ'ધુએ લદ્ય આપી અમારા 
કામને સરળ બનાવશેજ. 

અમાર્' નલુ વર્ષ સવત ૧૯૮૦. 

કચ્છના નિયમ ગ્રમાણુ અશાડ માસથી શર્ થાય છે અતે તે કરી જેડની આખરષમાં 
સુર ચરે ત્યાં સુધી ખાર માસના બાર અકરા અમો આપની સેવામાં રજુ કરીશું. અને 
તેના ખદલામાં માત્ર રા. બે જેવી નજીવી રફકસ આપના સાટે ૩%; ભારી નથી. ઘણાં 

સાણુસે। લતાજમ ઉપરાંત પણુ મદદ કરી સહાયક વર્ગમાં પોતાન સુખારક નાસ અમર 
કરાવી શકે છે. અમોને ખાત્રી છે કે અમારા ત્તાતિ ખછુએ આવા સાહસને સદદ આપી 
પોતાની યથાશકિત કરજ બન્નવરે. ન 

લીન વ્યવસ્થાપક, પાટીદાર -ઉદંચ. : 

*હ# 

પ/0/0/.1૦1064વદ્વા.€૦111 €૦1॥| 1૫૦૫૬ 26૦ ૩2 0222 26૦ 2 028 

1 હા છ"૦૮10દવદા-.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા ઇ1વદ્)/ -1 10 11 (“વા॥ં૦1ડ 
1924-08 -૫/ડ 1980 -૬10/દ1 21 £વં॥ં011 "હ્યાંવદ્વા ઇવદ્/ 

ક. 
॥ ઓરમૂ 1 

મે શિ. ર “પાટીદ [ર ઉદ ચ" 
ન ક 5-2422 નક ટ 

કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના લાભાર્થે પ્રગટ થતુ' ગુજરાતી માસિક પત્ર, 

વર્ષ ૧લુ' કરાચી, શ્રાવણુ સવત. ૧૯૮૦. કરને. 

વ્હાલા વાંચડ ! 

સ'સાર રૂપી શ ચકેસાં દરેક પ્રાણી જન્સે છે, સરે છે અને ફરી પાછા એજ 

ગતિને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. ત્હુને પણુ એજ સ્થિતિસાંથીજ પસાર થડું પડે છે. એ 
સ્થિતિસાંથી સ્ક્ત થવા ઉન્નતિના રસ્તે ચડવા તે' અત્યાર પહેલાં કઇ વિચાર કર્ચ છે ? 

દરેક મનુષ્ય પાતા સાટે દરરોજ વિચારી શકે છે કે, હુ' કાણુ છ, સારે કયે 
દેશ છે; મારી શું ફરજ છે, હું ક્યાંથી આવ્યો જુ, પાછું સારે ક્યાં જવું છે, સારૂં 
અહિ' આવવાતું સાર્થક શુ', શામાટે હું' અહિ' આવ્યો જે, અત્યાર પહેલાં સારી 
સ્થિતિ શ્ુ' હુતી, જમાનો કેવો ચાલે છે, કેવા રસ્તે ચાલવાથી મારી ઉન્નતિ કે અવ- 
નતિ થશે; ક્યા મતુષ્યો સતસંગ સાટે લાયક છે; મારા ધસ શુ' છે, પ્રભુ પ્રત્યે સારી 
ફેરજ 3] છે, સસાર એ શું છે, સાર આ સસાર રૂપી સસુદ્રમાંથી તરી જવા સાટે 
કચો શસ્તો ઉત્તસ છે, તેમજ અ સંસારમાં સતકર્સા કરવા સાટે મારે શુ' કરવું જઇએ ? 
અવા દરેક સવાલ પ૨ નને તુ' વિચા૨ કરીશ તો. જરૂ૨ તું' ખરે રસ્તે આવી તારી 

ડન્નતિને. ડું' પ્રાપ્ત કરીશ. 71૫. 
તં ડી જ ન્ન ૫ 

જ 
જ 

જ. ર" હદ 
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ફન પાટીદાર ઉદય 

જ્યોત સ્વરૂપ જગદિશ્વરનું જય મગલસ્ 

(અ'તર્લાપિકા - મનહર છદ) 

'સિધુત્ પ્રદિપ અને શરિ તારા ગણે. 

શ્યૂબુદ્ધિ પ્રકાશ આદિ જ્યોતિનાં સ્વરૂપ છે. 

તાશવ'ત નાસ એ સ્વભાવે કરી સિદ્ધ સદા; 

પ્રત્યક્ષ પ્રસાણુ એની ગતિ ક્યાં ચ ગુપ્ત છે. 

છૂળળથી વિસ્ુખ નથી સર્વ પ્રદિપિકાએ, 

સત્વનો પ્રભાવ એ તે! અન્ય વડે વ્યક્તત છે; 

સૂદ્ર કે વિભૂ શિવાત્મ નિર્ગુ-ણાત્સ આદિ એવાં; 

પવિત્ર અનત જેના નામો પ્રચલિત છે; 
સુમતા શકળ નેની અખિલ ખ્રક્ષાંન્ડ વિષે, 

ર્નને કે! તમા સથી પૃજુગ-તિથી વિરક્ત છે; 

વાશિષ્ટ માંગલ્ય મદશ્રેય આપનાર સદા; 

સ્ઘધ્નડર૨ જ્યોતિ જ્યાં પ્રકાશી એ પ્રભુત્વ છે; 

સુતન કે પૂર્વ સવે" અત્વચો અર્પત્યજી, 
પવિત્ર સ્વરૂપ એક'ય થવામાં ગ્રસ્ુખ્ય છે; 

છેવટનો જ્ઞાન માર્ગ “ મૌજી ” જાણી વહુ એવા, 

વિશ્વના પ્રાસ રપ સર્જાસ્મ તુષ છે, 
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પાટીદ્રાર ઉટ્ટય ૩ 

અમારી કોમના ચોધા. 

( ગઝલ ) 

. અસોને જ્ઞાન દેનાર!,, અસારી કેસના ચોધા. 
નિર્સળ નાસ લેનારા,, અસારી કોમના ચોધા. 
હેતા અનજ્તાનમાં તેને,:ચડાવ્યા સત્યના રાહે, 
દયાની દાઝ ધરનારા, અસારી કોમના ચોધા. 
ઉઠાડયા ઉઘથી ત્મસને, નારાયણુ નામને પન્ય છે, 
સાતિ બાધ દેનારા, અસારી કોમના ચોધા. 
ર્ડા છો કેસ એ ભાઇ, દુ:ખો છે ફ્ઞુ' કડા તમને? 

ખરા શખ્છો ઉચરનારા, 
અસારી કેસની કીર્તી, 

ખરા એ બોધ દેનારા, 
કુધારા કોસના કાઢી, 

ગુણી થઇને ગ૨જનારા, 

અસારી જકોસના યૉધા. 

વધારી છે ખરે તેણે, 
-મસારી કેસના ચોધા. 
સુધારા તો! ઘણુ! કીધા, 
અસારી કેમના ચોધા. 

જએ તનસન અને ધનથી, કરી નીજ કેસની સેવા, 
સ્વસ્તાતિ હિત કરનારા, અસારી કોમના ચોધા. 
તિસિ૨ અજ્ઞાન દરીયામાં, ખચાવી કેસની ખેડી, 
કોસી કાસ કરનારા, અસારી કોસના ચોધા. 

હેસેશાં કોસના દુઃખથી, દુઃખોસાં ભાગ લેનારા, 

જીગરથી કાસ કરનારા, અમારી કોમના ચોધા. . 
૮૬ ત-ત્રી 22 
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કુળ દેવીના સાચા પુગા ક્યારે થશે ? 
---------5.-૯૪-૭૮%-૩-૬-શ્-------- 

(લ્ષેખકઃ મીસ્ત્રી નાનજી પચાણુ નાકરાણી, નખત્રાણાવાલા. ) 

અરે સહાસતી ઉમાના સુપુત્રો ! આપણે 

તે આપણી કુળદેવીના સાચા ઝુળદિપક પુત્ર 

તરીક્રે પકાવા લાયક છીએ ? અક્સોસ ! ના, 

ખીશકુલ નહિ; પરમ શ્રેયસ્કર ભગવાન શ'ક- 

રનાં શકિત મહા સાયા ઉમા સતિ કયાં, અને 
કયાં આપણી આજકાલની અન્તાન અવસ્થા; 
આપણામાં ઘુસેલા પીરાણા પથરૂપી રાક્ષસે 
આપણુ દ્વિજ તેજ એવુ તો ઝાષખ્યું કરી 
નાખ્યું છે કે ખીન્નતે તો તે જણાવું બહુજ 

સુશ્ક્લ છે. આજે દુનિયા આખી વીજળીના 
વેગે આગળ વધવા પ્રયત્ન આદરી રહી છે, 

પોત પેોતાતી શ્રેષ્ટતા સંપાદન કરવા શીર 
સાટે પ્રયાસ કરી રહી છે, તેમાં હરેક માણુસ, 

હરેક ત્તાતિ, હરૅક દેશ, હરેક રાન્ત્ય અને 
પ્રન્ન જેરું પોત પોતાનુ' ગૌરવ ખાયુ' છે. તે 
પાછ્યુ' મેળવવા અન્ય પ્રન્નની હરોળમાં ઉભા 

રહેવા સથે છે. ત્યારે આપણા દેશમાં આપણી 
શું સ્થિતિ છે? ! 

કહેવાતા આગેવાતે।--ગેટેરાએા બીલકુલ 

અભીમાનથી ખેદર્કાર્ બની સાત્ર સસતતે 
ખાતર પોતાના સ્વાર્થની ખાતર આપણા 

ગરીબ ભાઇએ ને નાહક હેરાન કેરી રહયા છે. 

તેસા ને કોઇ સુધારાની કાંઈ પણુ વાત કરે તે 

પરતા એકદમ અતેક જુલમ કરી દખાવા દેવાની 

જ્રાશાષો કરે છે. પણુ તેતે કોઈ પુછ્તુ'જ નથી. 

અરે ભાઇએ ! આપણે તેતે કાંધ્રક વિચાર 
કરવા નનેઇએ અતે નને તેનો વિચાર નહિ 
કરીગ્ઝે તો જરૂર આવા ન્નગતા જમાનામાં 

પશુ આપણે હતા ન હતા થઇ જવાના, અરે : 

€૦1॥| 1૫૦૫૬ 26696 36 0222 

આગેવાને ભલે લાખે 'કારીઝા પીરાણાના 
ન મે ભેગી કરે અને સૈયદોને પશુએ મારવાને, 
કાકાઓતે મોજમન્ન-  ઉડાવવાતે ભલે તે આપે 
પણુ તમારે તો તે બાબત કાંઇ પુછવુંક નહિ ? 

અને આવી રીતે શું આપતાજ જનુ? હવે 
કાંઇક તો વિચાર કરો ₹ તમો તસારાં વહાલાં 
બાલુડાંએ-કોકરાંઓતે પૈસો માગે ત્યારે ન 
આપતાં આજે પેસે! નથી કાલે આપીશ વિગેરે 
ખાના કાઢીને રડાવો છેઇ, તે આવા ઠેકાણે 
હન્નરોા કારીગઓ આપીને ધર્સાદા ચયુ' સાતા 
છે? ધન્ય છે ભાઇએ તસારા ધર્મ દઃનને, 
કે જે પૈસાથી અતેક પ્રાણીઓનાં પ્રાણુ ન્તય 
અને લ'પટ લેકે સ્વઈદપણે વર્તતિ અનેક ન 

કરવાના ફ,મો કરે તેને તમો ધર્સ સાતે, એ 

પણુ આપણી બલીહ.રી છે. 

પ્રિય ભાઇએ! હવે ન્નગા, અમો તો તસોતે 

અતેક વખત કહી ગયા છીએ ક, અમો 

તસોતે નથી કતા કે તમો ઉતરી ગયા 

“જી, નથી કેતા કે તમો! અન્યાય કરો છો, 

તેમ નથી કહેતાં કે તમો ધર્સાદાના નાણાં 

ખાઇ ન્નએઓ છો. ભાઇઓ ! અસા તો તસોને 

એટલુ'જ કહીએ છીશએ કે હવે આપણી કુળ 
દેવીની કુખને ન લન્વો, અને કાંઇક તસારી 

નિદ્રાતાો ત્યાગ કરો. જસાનતેો! એળખે।, તમારાં 

આપેલા ધર્સાદા નાણાંની શું વ્યવસ્થા ચાય 

છે તે જુઓ 

2૮0૦ 6 0 28 
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બુન્ધુઓ # ! અમો આપને સાક્ સાફ 
કહીએ છીએ કે પીરાણુ એ આપણુતે હિ'દુ- 
માંથી વટલાવીતે મુસલમાન બનાવવું કાર્- 
ખાનું છે. તેતી અ'દરતી કહેવાતી અઘલગાવ- 
ત્રીમાં કટલી સત્યતા છે તે અતે પીરાણાં 
પંથમાં પીવાતી પાવળની ગોળીસાં કટલી 

પવિત્રતા છે તે આપણી જ્ઞાતિના આધ સુધા 
રક ભા નાશાયણુજ_રાસજી વીરાણીવાળા 
ના પરિષદના ભાષણુમાં પુરે સુર્' કહેલું છે 
છતાં પણુ તે નહિ' વિચારતાં કાકાએના 
અને સ્વાર્થી આગેવાનોના કહેવા ઉપર્ ૯% કુદી 
રહા છો % સડળવારા પીરાણા પંથની 

નિંદા કરે છે., તેને ખોટા કહે છે, તેતે 
જવાબ લેવા. શાબાશ ભાઇઓ #! તસમોએ 
ખુબ વિચાર કર્ષ્ો, જે કાકાઓ તમાર 
આંષખામાં ધુળ નાખીને અનેક લાલચા બતા 
વાતે નાણાં કઢાવી ન્નય અને મર પડે તેવી 

તેવી રીતે કાળી, ગોાલાઓના બેગા ખેસીને 
ખાય અતે વટલે તે તમોને વટલાવે તેનું કાંઇ 
પણુનહિ. તે સારા બાકી તમોને સાચી વાત 
કહેનાર સ'ડળવાળા ખરાખ ! 

આજે આગેવાતેો ખુન ચુસી રહયા છે 

તે તમો ન્તેઇ રહયા છે, બન્છુએ વિચાર કરા 
અને તસારી આંખે બાંધેલા પીરાણા! ર્પી 
પાટાઓને છેડો. અને જુઓ કે પીરાણે તો 
આપણી ખીલકુલ સત્યાનાશ વાળી છે. ગએ 
પાપી કાકાઆએ આપણી સાથે ખીલકુલ 
વિશ્ચાસલાત કરેલ છે, તે પોતે કણુબી હોવા 
૭તાં પણુ સાચુ નહિ* કહેતાં અ'ધારામાં 
રાખીને લુઢયા છે અને હ પણુ લુ“ટે છે, 
માટે કાંઇ પણુ તમો તપાસ કરા અને કાકા 
ઓના કાવત્રાંતે એળખેો. અતે આપણી કુળ 
દેવીના તરફ દ્રષ્ટિ કરો તેના સાચા કુળદિપક 
પુત્ર થપને તેનું રૂણુ અદ્દા કરો અસ્તુ. 

આપણી આશા. 

( લખનાર લાલજી સે।સજી પટેલ શ૨્વાપુરવાળા ) 

વહાલા વાંચક | આશા એ શખ્દ કેવા 
માડો અને અલૌકિક છે, વળી મનને આનદ 
આપનાર છે, જેમ સુર્ય" ઉગતાં તિમીર નિશાને 
વિનાશ થાય છે, તેમ આશાના ઉમળકાથી 
ખેદનતો નાશ થાય છે, તેમ મનુષ્યો પણુ 
પાતાની તિવ્ર ઇચ્છાઓ પુર્ણુ કરવા આશાના 
પાસથી બધાય છે. જન સમ્હના મનમાં જે 
સંકલ્પો ખપધ્ાાય છે, તે આશાનતઃજ રૂપાંતર 

છે, આશા પ્રેમનું તત્વ છે. આશા અમૃતથી 

પણુ મીડી છે. આશા ન્ન્યારે પ્રાણીને સુખી 
જનાવવા સાથે પીગળી ન્નય છે ત્યારે તે કૃપા 
કડૅવાય છે. અને કૃપાથીન્ગ મનુષ્યો ઉન્નતિના 

શીખરે ચડે છે, કાંઇ પણુ મળે તેના કરતાં 

તેની આશા ઘણીજ સધુર હોય છે. સર્વને 
સક્ટ સમય સરલ સાર્ગ બતાવનારી અને 
સાચા માનવને મદદ ફરનારી પોતાની 
આશાજ છે. 

આશા રૂપી ખીણુ ધણી ઉડી છે, તેમાં 
જે જન ઉતરૅ છે, તે તેતો! પુરતા અતુભવ 
મેળવી શક્રે છે. પ્રવિણુ સાગરના ત્ર'થમાં કહયું 
છે “કઃ-- 

જીસકેો નહોં કીમત હરદીકી. 

વેપ ક્યા નને પ્રેમી દ૨દીકી. 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૭/ 
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દ્ર પાટીદાર ઉદ્ડ 

એટલા માટે અમુલ્ય આશા પૂ્ણું કરવા 
પૂર્વના મહાન પુર્ષોાગ્મે કેવાં કેવાં કાર્ય કર્યા 
છે. શ્રી રાસચદ્ર ભગવાતે સમુદ્રમાં પાષાણૂા 
તાર્યા તે પણુ સાતાજીતી આશાએ; અર્જુને 
મચ્છ વેધ કર્યો તે પણુ ક્ષેપદીની આશાએ 
અતે સુર્યવશી રાનન્્ન ભગીરથે મહાન ઉત્ર 
તપ કરી વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રસન્ન કર્વા તે' 
પણુ પતિત પાવની ગ'ગાછની આશાગ્એજ, 
તેના દ્રાખલો એજ કે આશા બાંધવી તો 
ભગીરથ પ્રયત્ન કરવોાજ ન્નેઈંએ. એ અલૌ 
ફીક વાયદા હાલના જમાનામાં ચાલુ છે. 

જેમ નિશાન વગરનું તાકવું નકામું છે, તેમ 
આશા વગરનુ વન નકાકું છે. જેતે સનમાં 

કાંઇ પણુ સાર્ કાર્ય કરી આગળ વધવાની 
આશા બ'ધાતી નથી તે દુનિયામાં આવી કાંઇ 
પણુ કર્ય કરી શક્તો નથી, 

ભાઇએ! ! જેસ બષૈષ્રા વરસાદના જળની 

આશા ધારી ખેસે છે, તે તેતી આશા વ્રષ્ટિ 
ચતાં પૂર્ણું થાય છે, તેસ હૅ બન્ધુઓ! અમે પણુ 
આપના તરકથી ઉતેજન મેળવવા રૂપી આશા, 
સફળ કરવાની પ્રટ્તીસાં આગળ વધ્યા છીગ્એે; 

તા આ માસિક રૂપી ઉગતી વેલીને આપ સર્વે 
ભાળત્માો તન સન અતે ધનથી જે જેનાથી 
“તે તેણુ તેવી મદદ આપી પ્રષ્ઠલીત કરશે। એવી 
અસા આપના પ્રત્યે આશા રાખીએ છીએ. 

કચ્છની કામધેનુ રૂપ પાટીદાર જ્ઞાતિને પ્રાર્થના. 

પર્મ કૃપાળુ પરમાત્માન કૃપાથી સદી- 
ઓથી માર્ગ ભૂલેલા મારા કચ્છી પારીદાર 
ભાઇઓસમાં આજે ન્પારે ત્તઝૃતિતાં ચિન્હો 
ન્તેઉ છું ત્યારે સાર્ હદય હર્ષથી પ્રછુલ્િત 
થાય છે, કા'ગુ જણે તેમતે કયા પ્રલોભતે 
અપાયાં હતાં? પાતાના પરમ પવિત્ર સનાતન 
વૈદિક લર્મને છોડી તેમણે હિ"સક ૬#ૃતિ વાળા 
યવતેપનાં કુટિલ માર્ગમાં શામાટે પદ્દાર્ષણ કર્યું” 
હશે : વારવાર આ ગ્રશ્તો મતે અતે સારા 
જેવા કેટલાએ ભાઇઓને એટલા તો દુઃખદ 
લાગ્યા છે કે દુઃખના ઉદ્ગારોજ બહાર નીક- 
ળ્યા છે. પ્રણુની આ રત કેરી વિચિત્ર છે ? 
સિ'હનાં બચ્ચાંએ આજે શિયાળવાના જ્િષ્ય 
સડળમાં: દ્રાખલ થયાં છે. પણુ ચોવીસ કલાક 
રાત રહેતી નથી. રાત્રી પછી ભગવાન સૂર્ચા- 

નારાયણુ પૂર્વ દિશામાં પ્રકાશમાન થાય છે, 
ત્યારે નિશાચર, ચોરે પોતાની મેળેજ છુપાઇ 

ન્નય છે. આજે કચ્છી કડવા પારીદ્રારાના 

ભાગ્યકાશસાં ભગવાન સૂર્ય નારાયણુના કિર- 
ણોગ્ે દર્શન દીધાં છે. શ્માજે એવા વિર્ા- 
ત્માઝ। ! પોતાની ત્તાતિતો યવતોના પ'ન્ન- 
માંથી ઉદ્ધાર કરવાતે, બહાર આવ્યા છે. કર 
જેએ। નિઃસ્વાર્થપણું પાતાના માર્ગ ભૂલેલા 
ભોળા ભાઇએ;ના તરફથી થતાં અપસાને, 

તેમનદ તરક્થી અપાતાં કષ્ટો સુગે મોઢે સહન 
કર્યા કરે છે. અતે આ સહન શકિતજ તેમના 
આત્મામાં ત્તાતિ ઉદ્દારની આગ બાત્યા કરે 
છે. ધન્ય છે ઓ ! વીરાત્સાઓ ! તિઃસ્વાર્થ- 
પણે કષ્ટા સકન કરનારાઓ ! તસારાં આ. 
પરાકમો તરફ આખી આર્યગ ન્તતિ આતુરતા 
પૂર્વક નેછ રહી છે. શું તમે હાથમાં લીધેલ: 
કાર્યને એમતે એસ મુષ્ઠી દેશો ? તમોતે કષ્ટ 
આપનારાઓ ! તમારા સબધો તોડી નાખ- 
નારાઓ, અતે તમને દરેક રીતે ઉતારી પાડ- 
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પાટીદાર ઉદય ૭ 

વાની કે।શ0ષ કરનારા તસારા ભાઇઓ પર્ 
તમે દયા કરો. તેસને ખખર નેથી %ે તસે 
આ બધું શામાટે સહન કરા છે ₹: પણુ પ્રશ્ર 

સત્યનો બેલી છે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ તમારા 

અતઃક્ર્ણુસાં ધઃરણુ કરી તસારા પવિત્ર માર્ગ 
પ૨ ચાકલતાજ રહે. છેવટે વિજ્ય તસારેોજ 
છે. એવી શ્રદ્ધાને હૃદયમાં સ્થાન આપે. 

અહીંયાં પીરાણા પથસાં કફયાપઈ્ઠ ગચેલા ' 

સારા પાટીદાર ભાઇએ તે હુ નસ્ર ભાવે પ્રાર્થના 
કેર છુ' કે મીત્રો ! શું તસો હિ સક «તિ વાળા 
યવતેો।ના રિખ્ય થવામાં આનદ સાતા છો? 

શું તમને તમાશા મહાન પૂર્વને તરફ લેશ 

માત્ર પણુ પ્રેસ ઉત્પન્ન થાય છે ₹ રાસ, કૃષ્ણુ, 

ભીસ, અર્જુન વીગેરે સહાન ક્ષત્રિએ।નાં સ'તાતે 
આજે તસે કયા ધર્મનું સેવન કરી રહયા છે ? 

હે ખરૂ કહુ' તો એ યવતાોએ પોતાનો 

સ્વાર્થ સાધવા સાટે તસને પોતાની ન્નળસ|' 
ફૂસાવી લીધા છે. તસારા ભોળપણાનો લાભ 
લઇ તેએ હજી સુધી તસોને ભરસાવ્યા કરે 
છે, તમારામાં લેશ માત્ર પણુ ધાર્મીક લાગણી 
હાય તો આજે ને આજે એ કુમાર્ગ-પીર!ણુ! પથ 

ત્યાગ કરો. અને તમારી ત્તાતિને। ઉદ્ધાર કરવા 
રાષ્ઝ0ીય શાળા, કરાચી 

સાટે કષ્ટો સહન કરતારા તસારા ભાઇઓના 

હાથમાં ઢાથ મેળવે. 

પણુ આ વાત જ્યાનમાં રાખભ્ને કે ઉલ્ા 

સાંથી નીકળી ચુલામાં ન પંડતાં; એક ન્નળસાં 

થી નીકળી બોજ ન્નળમાં પડતાં નહિ. કરોડો 
હિન્દુગા જે સિષ્ધાન્તોનો સ્વિકાર કરવાની 
અભિલાષા ધારણુ કરી રહ્યા છે. અતે આપણા 
પૂર્વેન્નેના જે પ્રાચિન ધમ છે તે સનાતન 
વૈદ્દિક ધર્મ અથવા આર્ય ધર્સ- તરફ તમે 
પણુ દ્વોડી આવે; જીએ ? પરસાત્માની કૃપાથી 
હવે તસારી ત્તાતિમાં નજ્નઝતિ આવવા માંડી 
છે. તે સસચે વિલ બ કરતા નહિ. વેદ ભગવાન 

અ 

આસા કરે છે કે:- 

હૈ સતુષ્યો ! તસારા વેદાનુયાયી વિદ્દાન 
શ્રર્સાત્સા પૂર્વે નેને પગલે ચાલે! અને પરમાત્મા 

પાસેથી (નેર્તર એજ યાચના કર્યા કરો. પ્રભુ 
તમને સાત્વિક ખુધ્ધિ પ્રદાન કરો ? 

ડક શાન્તિ શાન્તિઃ શાન્તિ 
કઝ, 

્ જેશવદેવ ૨તલેશ્વર ન્ટ જ કાસ ક શ્રી દયાન દ વૈદિક મે 

નિવાસી. 

અધારી રાત્રીનું ભયકર સ્વષ્નું. 

આસો સાસની કાળી ચૌદશનતે રવિવારની 
ભયકર ધેરર અ'ધારી સખ્ય રાતે હું શાન્તીથી 
મીડી ઉધમાં* સારા ઘરના સુવાના ઓરડામાં 
સુતો હતા, તે અરસાસાં મારે જમણા હાથ 
છાતી ઉપર ચડી જવાથી તે ઉપર થએલા 

દબાણુને લઇને સસાન વાયુ ઉધર” ગતિમાં 

ટ્ગ્ડ્લ્્ક્---્ક્---------- 

આવી જતાં કઠે પ્રદેશની હીતા નાસની અતિ 
સુદ્્મે નાડીસાં પ્રવેશ કરતાંની સાથે, સને 
એ ભયકર સ્વપ્નતાનો ભાસ થયે! હતો. 

જાણે જગતના સંહા દુરાચાર ભરેલા 
કલ્પીત રીવાન્નેથી થતા પાપોને લઇને સાક્ષાત 

વાયુ દેવના અતિશય “કાપથી ભયકર વરોળી 
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ન પાટીદાર ઉદ 

આની ચકરીના સાથે સારી તુટ્મુખ ખાટલી 
સહીત હુ ગાયાં ખાવા લાગ્યો. તે વખતે 
ભારે સુસવાટેો થવાથી આકાશ માર્ગે સપાટા 
બા ચાલતો હાઉ તેવુ' મને ભાન થવા 
લાંગ્યુ. આંખા ઉઘાડી ન્નેવાના પ્રયત્ન કર્ 
છુ' તેવામાં તો ધણુ ઉચ ચડી ગએક સહોટા 
કન, સકાનમાં મારી 'ખાટલી સહીત હુ" ઉતરી 
પડયે. 

તેમાં ખેડા થં આસપાસ નજર કરતાં 
એવા તો દિવ્ય ચમત્કાર મારા ન્નેવામાં 
આવ્યો ક તેનું વર્ણન કરતાં હદયમાં એવા 
સનડ આંચકા લાગે છે કે મે ન્નેયેલા ચમત્કાર 
ના આક્રાતથી માર્ હૂંદય ફાટી જઇ રખેને 
હુ' મૃત્યુના પાશસ! પ્રવેશ કર્. ! 

સક ગ્રહુતે? હનનરો સર્યનારાયણુ એક” 
“વખતે ઉદય થયા હોય, એવા અતિશય પ્રકાશ 

ન્તેઇ મારી આંખા વારવાર મચીચાઇ જવા 
લાગી, પરતુ સહા સુસ્કલીગએે આંખો ઉલાડી 
ન્તેવા લાગ્યો તો અસ”“ખ્ય ચોનીના જવો 
મહા દુઃખો ભોઝવતા નતેવામાં આવ્યા, તેમાં 
આપણી ત્ઞાતિના કેટલાક બહાદુર ગણાતા 
અને સર્વાષપરી સતા ભોગવી ખીન્નને દખા- 
વતા તેમજ પાતાના અતન્તાન વર્ગને દુ:ખના 
સહાસાગરમાં ઝુકાવી રીબાવી નાખવાનું 
મહાન પાપ કસ કરતાં એવા મારા 

બન્ધુએ, સગાવહાલા, નાતવાળા તેમજ ઓળ- 

ખાતા અસ“ખ્ય વિરો મહાન સૈ સૈ નર્કના 
દુઃખનીજ ભરેલી યાતના ( સત્ન ) ભોગવતા 
સારા ન્નેવામાં આવ્યા; અરેરે ? ! મે' તેમને 
અએળખ્યા તેમજ તેઓએ સને પણુ ઓળખો 
તેઓની પાસે હું દ્વોડી જઇ તેઓનું અપાર 
દુ:ખ મારથી નહીં નનેઇ શકાવાથી હું પોકે 
પોકે રડવા લાગ્યો ! અને મેં ધણું કલ્પાંત 
કરવા માંડયું ત્યારે તેઓએ પણુ લાંબા સાદે: 
રડી પડી તે કરતાં પણુ વધારે દુ:ખી જણાયા 
તેઓનું વર્ણન કરતાં સાર છાતી ચીરાછ ન્નય 

'શરીર 
છે હૈયું ભરાઇ આવે છે મંગજ ભમવા લાગે છે. 

“૮રજરીત થઇ ન્નય છે. એઓણોાહેા ! 
અપાર દુઃખે ભય કર્ નર્કમાં ગળા સુધી 

તેઓને ડુબાવી દીધૅલા; નાના પ્રકારના ઝેરી 
પ્રાણીએ -રવીંદ્ી,-સાષ, કાનખજુરા વગેરે 
તેમના નેત્રો તથા માં ઉપર ચટકા ભરતાં 
અને ઉપરથી સળગતા આગને વર્ષાદ્દર પડી 
ચામડી બળીતે તે ફાટીને અ'દરથી પર્ વહેવા 
લાગૅલુ' મારી નજરે પડયું. તેઓના ત્રાહે 
ત્રાહેના પોકારો સાંભળી કેઈ જરા પણ્ 

તેના ઉપર દયા કરતુ' નથી, પણુ વધારામાં 
પહેકાના કરતાં અસહય દુ:ખે દેવાને! તેમનો 
પ્રયત્ન ચાલુજ છે. શું કહુ ? તે કહેતાં, અરે 
તેનુ' વર્ણન કરતાં માર્ કાળજુ ફાટી ન્નતય 
છે. આનું અપાર કષ્ટ શા માટે તેમને ભોગ- 
વવુ' પડતુ હશે ? તેનો વિચાર કર્ છું તેવામાં 
એક મોટા રાક્ષસી કદને! પુરૂષ મારી સામે 
આવી ઉભો રહયો, તેતે ન્નેઈ મારા તો 

હ-તજ ગગડી ગયાં, આંખે તમર આવવાથી 
ચકરી ખાછ છું નીચં પડી ગનો. 

આ સછ્રન પુરૂષો આવા સને ઠડ પાણી 
“છાંટી સચૅત કર્ષો. એટલુંજ નહિ' પણુ માચે 

હાથ ફેરડી અભય વચન આપી ખાટલી પાસે 

લહ જઇ મ્હને કહેવા લાગ્યો ક અરે મૃત્યુ 
લોકના જીવા પટેલ તુ ડરીશ નહીં, આતા 
યમરાજનતેો દરબાર છે. મૃત્યુલોકના જવાત્મા- 
એતેા પાષ પૂણ્યતો આ ડેંકાણે ન્યાય ચાય 
છે, પુણ્યવાન જીવોને પુન્યનો યોગ્ય બદલો મળે 
છે, તેમજ પાપી જીવોને પાપના ગ્રમાણુમાં 
સન્ન ભોગવવી પડેછે, આ સામેના સૈ શૈ નર્કની 
યાત્ના (સન્ન) ભોગવતા તારા લાગતા વળગતા 
જીવાત્માએએ3એ એવાં તા મહાન” પાપ કરેલાં 
છે ક્ર તેઓને લાવતાં ટૃપાળુ ધર્મ ર્ાક્તએ 
તેમતે યોગ્ય સનન્્ન ફરમાવેલી ૪; ને તુ 
નજરે ન્તેઇ શકે છે. થોડા વખત અગાઉ તુ 
તેઓની પાસે જઇ તેમનુ દઃખ નઇ રડતો. 

પ/૪/0/.1૦1064વદ્વા.€૦11 €૦1॥| 1૫૦૫૬ 266૦ 40 ૦01222 206૦ 10 0 28 

1 હા છ૦૮10દવદા-.૦૦11 



"“દહ્વાંવદ્વા ઇવદ્/ -1 10 11 (£વા॥ં૦1ડ 

1924-08 -૫/ડ 1980 -૩॥1 0/1 

સ હતો, પરતુ તેએના અતિશય પાપ કર્સને 

લપને તેએ આ દશાને પ્રાપ્ત થયા છે. તો 

પણુ તેએ ના પાપ કર્સાની ખીજી વધારે તપાસ 

કરીને આ કરતાં પણુ ભયકર શિક્ષા કરવાનુ 
હજી ધર્સ રાજાએ સુલતવી રાખેલું' છે આ 

પ્રમાણે તે વિકરાળ પુરૂષનું બોકાવું સાંભળી 
સારી છાતી ધડકવા લાગી અતે હું અતિશય 
થુજ્વા લાગ્યો, તેમજ ફકરી મુર્છા આવી ગઇ. 

તે મહાન પુરૂષે મને બોજી વખત સાવધાન 
કરી સહાશય યસરાજનાં દર્શન કરવા તેડી 

ગતા, ત્યાં જઇને હું નેઉ છુ તો કરડા 

સૂય -માયણુના પ્રકાશવાળું' અદ્ભુત કારીંગ- 
રીથા ભરેલુ' આખા બઅહ્યાંડના સ્થભરૂપ 
અલૌકીક સિંહાસન ક આવ્યું, 
જેના ઉપર શાટ્ઞાત ધર્સની મૂર્તી જ્ઞાન ધન 

અખડ આન'દ યુક્ત યમશાજ ગ 
થએલા ન્નેતાની સાથેજ હુ તેસના પરમ રમ્ય 
ચર્ણાવિ”દસાં પડી ગચે।.. અને તોતળી વાણીથી 
વીનવવા લાગ્યો, દયાળું ધમ રાન્નતએ વરદ હસ્ત 

ગૃકી સતે આશીર્વાદ આપી બાજુ નીચેના 
આસન ઉપર ખેસી જવા મ્હને ઇશારત સૂચ- 
વવાસાં આવતાં હું ખએેસી જપ ત્યાંની અનેક 

પ્રકારની અલૌફીક રચના નીહાળવા લાગ્યો. 

થોડીવાર થઇ તેવાસાં તો સહારાન્ન ચિત્ર 
ગુપ્ત પધાર્યા, અને સાક્ષાત ધર્સ સર્તી યસ- 

દૈવને સાષ્ટાંગ દ'ડવત્ પ્રણાસ કરી પોતાના 

આસતે ખીશાન્ત#્યા પછી ભયકર કાળ નવા 
લાન આગા કરી કે સામેના મણા રો રી 

નરક્સાંથી જેએ સહાન નરકની સત્ન ભોગવે 
છે, તેઓએ મૃત્યુ લોકમાં આગેવાની લર્ચે 
ભાગ લઇ ડોળઘાલુ આગેવાન--ગહેરાએ। 
થઈ ન્નણુવા છતાં અન્તાન સનુષ્યોને તદન 
અવળા સારે દોરી અસ ખ્ય પ્રકારનાં પાપ 

-કર્માપ કરેલાં છે. એવા તે સહાન પાપી લેને 
'સહારાજ યસરાજના સસક્ષ ઉભા કરો, આજ્ઞા 

210 [તવાં॥ં01 

પાટીદાર ઉટ્ટય 

છ્તાં બહાર નીક્ળ્યા 

*હ્વાંવદ્વા !1૧૮0/ 

શૂ 

થતાંની સાથેજ યમ દૂતો દોડી જઇ સૈ સૈ 
નરક્સાં રીખાતા ફૃતધ્નીઓને બહાર કાઢી પરસ 

ફકુપાળી પરસાત્મા તુલ્ય એવા ધર્સ રાજની 

સસક્ષ ઉભા કરવાસાં આવ્યા. 

સહાત્મા ચિત્રગુપ્ત બોલવા લાગ્યા કૈ, સહા 
. પાપના ખોનક્ન તળે ૬દબાયલા અરે ! નરાધમો ! 
સહા પાપીઓ ! તમો ન્યારે તસારી સાતાના 
ગર્ભોવાસસાં ઉધા સસ્તકે ઝોલાં ખાતા હતા 
અતે પૂર્વનાં સહા પાપના યોગે ગર્ભ માં વાત. 
પીત, કફ, સાંસ, સજન, મેદ, પર્ અને 

જડરાગ્તિથી ભયકર દુ:ખ યાતના ભોગવતા 
થકા પોકાર કરતા હતા, ત્યારે તે સહાન દુઃ ખ- 
સાંથી સુક્ત થવા ઘણી નસ્રતાથી ભરેલી અરઝ 
ગુન્્નર્તા હતા. બહાર નિકળ્યા પછી ત્રસાણી- 
કપણે ચાલવાની તેમજ પર્મૉર્થ કરવાની સાથે 

પશ્વર ભકિત કરવાની અતે પવિત્ર સત્ય માર્ગે 
ચાલવાની અસ“ ખ્ય કષુલાતો આપેલી છે. 

પછી કરેલી કુલાતો 
પૈક્રિની એક પણુ શરત તસોઃએ પાળી નથી, 
ખર ઉલટા ક ચોવન, અને સોટામના 
સદસાં ૭જી જઈ હત્્નરો ગરીબોને અમને અનાથ 

સનુષ્યોતે ન્નણી ખુજતે અવળા સાર્ગે દોરી 

જ તેઓતે અધમ દશામાં લાવી તેસના સાથે 

દુઃખનાં ઝાડો રેોપવાસાં તમે ક્યાસ રાખી 

નથી. ગમે લવા પણ નીચ યનો અધમ કાર્ચે 
કર્વાસાં તમે પાછું વાળી ન્નેયું નથી, તેથી 

તમારા અધસ ડફૃત્યોની સ્વીસ્તર હકીકત તસ।- 
રાજ સુખેથી સાંભળવાની ધસ સર્તી યસરા- 

જની ૪ચ્છા છે, અને તે અથથી પતિ સુધી 
જણાવો ન તેના બદલામાં ભય'કર્ નરક 
યાતનાના દુઃ ખે।॥ ભોગવવાને તૈયાર થાએ. 

ભય કર્ પાપરૃપી પ્રુજ્માં ડુબી ગએલા 
આ સહા પાપીઓએ સાક્ષાત યસરાજની 2%: 
બારમાં પોતે કરેલાં અસ”ખ્ય પાપોનો પ્રકાશ 
કરવાનો આરભ પર્ચેપ- 

(જે આવતાં અંકમાં આપવાસાં આવશે.) 
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ખોંભડીના સુખીની આપખુદી. 
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આપણી ત્તાતિના બની ખેઠેલા આગેવાને।, 
ન્યાં જુએ। ત્યાં પોતાની આપખુદીના કારો- 
બારથી ત્રાસ વરસાવી રહયા છે, તેસાં કૃદકે 

અને ભુસક્ર આગળ વધવાને! સુખી સાહેબ 
અરજણુ ડાહયા ખોૉંભડીવારાતો પણુ વિચાર 

' થચેો! જણાય છે, ને વાંચક્રા નીચેની હકીકત 
ઉપરથી ન્નણી શકશે. 

વહાલા વાંચક ! તમોને યાદ તો હશે કે 
આસો સાસસાં આપણી ત્તાતિ પરિષદની ખીજી 
બેડક કરાંચીસાંજ ભરવામાં આવી હતી ( જેતે 
રીપોર્ટ ૭પાષ બહાર પડી ગયો છે ) જેની 
અદર આથસણા પાંચાડાના ગાસાોના ભાષ- 
એઓગએ ભાગ લીધો હતો. અતે તેના કડમાં 

નાણાં ભર્યાં” હતાં, જેતે આ સુખી સાહેખે 
તેઓતે આપખુદીથી નત બહાર ૪ીધ્રા છે. . 

કહેવત છે કે “ નવરો ખેઠે નખોાદ વાળે ” 
તેસ સુખી અરજણુ ડાહયાતે મારા ધારવા 

પ્રમાણે કાંહ ધ'ધાો નહિ હોવાથી તે ગરબોને 
સતાવી હેરાન કરવાને! ધ'ધો હાથ ધરી ખેઠો 
હાય એસ જણાય છે. કારણુ કે તેથી નામ 
તા પ્રસિદ્ધ ચશે. 

અતે હુ' સુખી અરજજણુ ડાહયાતે પુદ- 
વાની રનન લઉ ૪ કે સાહેબ ! તમે ધર્મના 
ફરમાનથી અને નાતના કયા કાયદા પ્રસાણે 
કયા ગઢેરાના હુકમથી ( કારણુ કે તમે તો 
ગઢેરા નથીજ ) ગરીબ ભાઇએ ને નાત બહાર 
જીધ્રા છે ₹ તે જરા સહૅરખની કરી જણાવશે, 
તા આપતો મોટા આભાર થશે. 

અરે ! પણુ છું ભુલ્યા,અહોંયા તા કાયદા 

% શ્રમ ઉપર કાણુ વ્યાન આપે છે, અહીંયા 
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તો કાઈ પણુ પ્રકારે ખીસા તર કરવાની જરૂર 
છે. જેમ “કે -- 

“જાઇ એક ચડાળે એક નગર શેઠનું 
નાહક ખુન ફીધુ, કેસ ચાલતાં પુછવાસાં આવ્યુ 
કે તે આવા ભલા અને ઉદાર જ૬ૃતિવાળાં ઝૃહ- 
સ્થનુ' ખુન શામાટે કયું” ? જ્વાબસાં તે બદ- 
માસે કહ્યું કે ઇતિહાસમાં સાર્ નામ દાખલ 
કરવા ! કારણુ કે કરાઇ શુભ કામ કરી પ્તિ- 
હાસસમાં નામ દાખ્ખલ કરવાની સારાસાં આવડત 
નહતી, ત્યારે ભલે ખુની ગણાઉ પણુ નામ 
તા પ્રસિદ્ધ ચશે તેમ આ મુખ્ખી સાહેબ અર- 
જણુ યહયાને પણુ સુજ્યુ' હોય તેસ લાગે છે! 

ને સુખી સાહેગને નામ પ્રસિધ્ધ કરવા 
અથવા મોરી નાતમાં ( પચસાં ) સાન મેળ- 
વવાતેો અભખરેો થચા હોય તે! ત સસટે સારે 
અત્રે ખાધ રૂપે ખે ખોલ કહેવાની જરર છે. 
મુખી સાહેબ ! ગરીખોનતે હેરાન કરી સતાવીને 
નામ કઢાવવાથી લાંચાો લછ પૈસા પડાવવાથી 
ભલા શું કાંઝ લાભ છે ખરો ક? સુખી 
સાહૅબ્ ! આમ આંધળે ઘોડે છેક-ન ચડા 
અભિષ્માન કાપતો રહયો! નથી તે તમારે! .પણુ 
રહેવાનો નથી સાટે કાંઈક તો ભક્ત કવિ તુલ- 
સીદ્દાસના વાક્ય ઉપર ધ્યાન તો આપો:-- 
લુલ્સો હાય ગરીબકી, કખ હુ ખાલી ન ન્નય; 
યુવા ઢોર કે ચામસે, લોહા ભસ્મ હો ન્નય. 

તૅવીન રીતે અરખીસાં એક કહેવત .છે 
“ અલહકકા સુર્ફત, વલ્સમરે। હલ્યુન ” સાંચી 
વાત કડવી છે પણુ તેનાં ફળ મીઠાં છે. 

અરે મુખી સાહેબ ! તમોને સાડું તો 
લાગ્યું' હશે પણુ ઉપલી કહેવત કુજ્બ તેનાં 
ફળ મીઠાં છે, માટે સાહેબ માડું ન લગાડતા 
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આ સેવકની અરજ ધ્યાનમાં લઇ આપ આપની 
છાતી ઉપર ઢાથ રાખી વિચાર કરીને આ 
ગરીબ કણુખી ભાઇઝોાતે નાતસાં લધ આપની 
ભૂલ સુધારી સુખીપણાના હોાદાતે શેોભાવશોા 
નહિ' તો એક કહેવત સુજબ “ ડાલા મૉંહ લે 
ન્તયગા સાણૅબક્ે દરબાર ” એવી આશાએ 
ઉપલા બોલ કહી હું અત્રે વીરસું' છુ, તે સાથે 
ચેતવણી પણુ આપું છુ કે નને આ આપતી 
થયેલ ભૂલ અહિંઆ અર વાંચ્યા બાદ સુ- 

ધ્રારી છે ( ગરીબ ભાઇને નાતમાં લીધા છે ) 
એવી આ પત્રમાં “ પાટીદાર ઉદયમાં ” એક 
સાસની અ'દ૨ર ને ખખર નહિ આપો તે! આ- 

ગળ પછીના અ'કમાં જરૂર આપ કડવા અનુ- 
ભવ વાંચશે. એજ ૪શ્વર આપને સદ્ બુદ્ધિ 
આપે ! 

લી. આપના જુના અને હાલના * 

કામોને જાણુનાર આપને સિત્ર 

પાટીદ્દાર જ્ઞાતિ અને પીરાણા પથ. 

( લેખક ઠા. હીરજી વીસનજી સેજપાળ-કરાચી. ) 

સસારમાં અનેક અત્યાચારો 

બહારના અતે આંતરીક હુમલાઓ છતાં પણુ 
જે ક્રેઝ જ્નતી પોતાનુ” અસ્તિત્વ ટકાવી રહી 
હોય તા આપણીજ સનાતન પવિત્ર આર્યશ 
ન્તતિ છે; ઇતિહાસ આપણુતે બલ્કે જગતતે 
પાઠ શી'ખાવે છે કે અતેક પ્રલયકાળના જેવા 
પ્રચંડ વાવાઝોડાસાં અસ"“ખ્ય રાષ્ટ્ર 
ન્તતિએ।, જડ સુળથી ઉખડી ગઇ છે. કયાં 
છે આજે પ્રાચીન રોસ, મીશ્ર, ગ્રીસ, શીન 
અને યુનાન $ અરે કેટલાકના તો ઇતિહાસમાં 
નામ ક અસ્તિત્વના ચિન્હો સુધ્ધાં પણુ નષ્ટ 
થયાં છે, હિન્દુ “નતિ ટકી રહી છે. તે તેના 
ભિન્ન ભિન્ન વિશાળ સુદ્રઢ અવવ્મોના લીધેજ 
શેક છે. ક વર્તમાન કાળમાં આ અવવ્યે। 
પણુ શીથીલ થતા ન્નય છે. ખેડુતો (કણુખીએ।) 
ના ભારત સસાજ ઉપરે અતેક ઉપકાર છે. 

અટકે જગત તેસતું ત્રડણી છે. ને સદાના 
સાટે રહેશે પૃથ્વીના પાલણુહાર સહાત સાસ્રાજય 
વાદીઓ કે સુડી વાદીએ નથી પણુ શીત, 

જુલ્મો : ઉષ્ણુ અતે વર્ષાની ત્રડ્તુઆના અતેક કખ્ટા 
સહી સાનવ સમાજનું ઉત્તમ ખેતી ઠ્વારા 
કલ્યાણુ કરનાર ખેડુતો એટલે કણુખી ભાઇ 
ઓજ છે. 

ખરા પૃથ્વી પાલક્રો તો એજ છે એમને 

અસારા વદન હો. 

હિન્દુઓની અન્ય ન્ાતિએ।ની પેઠે અસારા 
કણુબી ભાઇઓની પણુ કાળ ચક્રના બળે 
વર્તમાન દુર્દશા થઇ છે, જે કે કેટલાક અવ 
ગુણો! અન્ય ઉચ્ચ ગણાતી ન્નતિઞમાં પ્રવેશ 
પામ્યા છે; ૩૯ સુધી સર્ભાગ્યે અમારા 
કણુખી ભાઈઓમાં પ્રવેશી શકયા નથી. કણુખી 
ઓએ દારૂ, ચા, તમાકુ, વિગેરે દુર્વ્યયશનોથી 
સુકત છે. ( પ્રવેશ પામ્યા હરો. તા પણુ અપ- 
વાદ રૂપેજ ) ન્ત્યારે આખુ હિન્દ વિદેશી 
વસ્રાના મોહથી ( મહાત્માજી સુધ્ધાં ) ઘેલુ 
બન્યુ હતુ" ત્યારે પણ અમારા કણુખી ભાઇઓ 
ખાદી પહેરી પોતાના પવિત્ર દેહતે શોભાવતા 
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હતા. કણુખી ભાઇઓસાં 'કેટલીક જ્ગાએ અ'ધ 
શ્રદ્દાયા પીરાણા જેવો અર્ધ પ્/સ્લામી ધર્સાધુસી 
ગયો છે. નને કે સુધારકોન! પ્રયત્તાથી હવે 
તે દુર થવા લાગ્યો છે અમો તેને જલદી દુર 
ચએલેો ન્નેવા ઉત્સુક છીએ ભાઈએ! હવે પ્હો 
ફાટા છે તમો હિન્દુ છો હિન્દુ *તતી તમારા 
જેવા ભાઇએઓથી ઉજળો છે. ન્તગોા, ઉઠો અને 

અધ શ્રધ્ધાના વસળમસાંથી ખહારે આવી બાળ 
લગ્ન તથા ખીજ ખુરી પ્રથાને ત્યાગી શુષ્ધ 
હિન્દુ બની સનાતન વૈદીક ધર્સ'ની જય જ્ય 
કાર કરો પ્રભૂ તમોને સદ બુષ્ધી તે આત્મબળ 
આપો, 

૩૦ શાંન્તિઃ શાંન્તિઃ શાંન્તિઃ 

ઉદ્ટદ સાગ દર્શન. 
“ “૪... ૧-૩જઝ-૬ઝ--.. #*----નન 

( માવજી વાસણુ પટેલ ) 
બધુએ ! પાનખર ત્રડતુમાં સખ્ત તાપ 

છતાં? સર્વ વનસ્પતિ નવ પલ્લવ અતે નવ૨%- 
વન ધારણુ કરે છે, તેસજ ઢાલ ' જગતમાં 
સર્વત્ર વેર, વિરોધ, ગરીબાઈ, અધર્મ રોગ 
વગેરે અસ"ખ્ય આપત્તિઓ રૂપી અસહય તાપ 
છતાં દરૅક દેશમાં દરેક સાનવ સસુહ ( નાતો, 
પેટા નાતો, તડા ) માં વાસ્તવિક શાંતિ દાયક 
વ્યવસ્થાઓ માટે ઓછી વત્તી ન્નગઝૃતિ-મથન 
જણાય છે. મનુષ્યમાં જવ છે ક સુડદુ' છે 
તે શારીરિક પ્રવૃત્તિઆ ઉપરથી ન્નણી શકાય 
છે. કેટલીક ખાસ પ્રવૃત્તિઆ બ'ધ જણાય તે 
સુડદુઃ' ગણી તેને સર્વથા ત્યાગ કરવાની કુદરતી 
કૂરજ પડે છે. તેજ નિયમ ગમાણે બુધ્ધિ પૂર્વક 
યોજના-ગોાડવણુ કરેલી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ એજ 
નાત્તા કે સડળેોતુ જવન ગણાય છે. જે નાતમાં 
પોતાની ઉન્નતિ સ'રક્ષણુ અને જરૂ્રીઆત 
સાટે વિચાર પૂર્વક અને સસયના ગ્રમાણુમાં 
જરૂરી પ્રવૃત્તિ ન હોય તે નાત નાસ માત્ર અ- 
થવા સુડદુ કહેવા લાયક ગણાય છે. અને મુડ- 
દાની પેડેજ કુદરત તેને! ક્ષય કરે જે. 

બધ્રુઓ | કચ્છી કણુબી ત્તાતિમાં સસુહ 
ઇવન પોષક ત-ત્ર તરીકે ક્રોઇ સાધન છે ? 
કબુલ કરવુ'જ પડે છે કે નહિ, પણુ અવન્નતિ 
-પડતીસાં સદદ કરનારાં કારણા તો અતેક :- 
લુટ કાર્ય કરી રહેલાંજ છે, “ ઉત્તમ ખેતી ” 
( ૪શ્વરાધીન ફળ પ્રાપ્તિનો વિશ્વાસ રાખી સા- 
ત્વિક) કર્મ કરી નિર્વાહ ચલ્ાવનારી સવથા 
અહિસક પ્રન્નની હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે આ- 
પણા સસુહ કેવાં કેવાં કષ્ટ વેઠે છે, કેવા અ- 
ન્યાષ્રો સહન કરૅ છે તે સવિસ્તર કહેવાની જરૂર 
નથી આપ સર્જ પૂર્ણ રીતે હાલત ન્નણુ છે. 

હાલ રપાપણા ( ખેડુતો - મજુરા - સર્જ 
ગરીખો ) ના ભલા માટે આપણાં નાનકડાં રજ- 
વાડાં, સરકાર, અને દેશના પરોપકારી નેત્તાઆ 
તથા જન સસાજના ચુસ્ત સેવકો તરકથી જુદા 
જુદા નાના મોટા પ્રયાસો થવા લાગ્યા છે થતાં 
હશે, છતાં આવા સહાજરૂરી કાર્ય માટેના પ્રય- 

ત્તામાં આપણે હિસ્સો સ્વગ્રયત્ન તરીકે આપ- 
વામાં પછાત નથી, તેમ વાંચક અતે શ્રોતાઓ . 
કહેવા હિ'મત કરી શકશે! ? મતે કહેવા દો કે * 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧/ 
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પાટીદાર ઉટ્ટય 

આપણે સ્વ ગ્રયત્નતથી આપણી ચઢતી થવાના 

ઉપાય હજી કર્યાજ નથી. પડતી ચવાના 

કારણુાને મ4દ આપતાં પણુ આપ્ણેઃ હ? 
સુંધરા ડરતા નથી, તે! પછી જણુનારીમસાં ન્નેર 
ન હાય તો. સુયાણી. સાત્ર શું કરે? આ કહે 

વત ઝુજબભ_સકળતા કયાંથી મળે ?ે આપણે 
ઉદય કેસ થાય ! “ પર્ આશ સદા નિરાશ” 
મોમાં મૂકેલો કે,ળીઓ પણુ સ્વ પ્રચાસ વિના' 
ગળે ઉતરે નહિ અને પાચન થયા વિના બળ 
આવે નહિં તો! પછી પડતીસાં પાતાળે પહોં- 
ચેલી કામને ચઢતીના શિખરે લહ જવાના 

પ્રયાસો, વિના મહેનતે વિના દરકારથી અતે 
વિના વીચારે “સ સફળ થાય ? 

સર્વધાર પરમ પિતા પરમેશ્વરના ન્યાયસાં 
રચનામાં, કે સૃષ્ટિના વ્યવહારમાં 
ભુલ ક પક્ષપાત હાવાથી આપણી કાસ પછાત 

રહી એમ કહેવાની કોળ હિમત કરી શક્િજ 
નહિ કર્સના ફળ તરીકેજ સુખ દુઃખના 
સ'ચાગા મળે છે. આપણા સસુહાોની હાક્ષની 
દુઃખ રૂપ દશા આપણા કર્માનુંજ ફળ છે 
આપણે જગત સાથે અનેક પ્રકારે બશધનસાં 
છીએ આથી દરેક સનુખ્યનતાં સ્વત"ત્ર કર્સ 

ઉપરાંત કુટુ ભ, ગાસ, શન્ત્ય સ્ાતિ, મડળેોા 
અન જન સસમૃહનાં એકઠાં કર્મોનુ' ફળ પણુ 
સારૂ કરે ખરાબ શેક બીન્નને સાથે ભોગવવું 

પડૅ છે, જેસ સતુષ્યને ઉત્તમ ખુદ્ધિ તત્વ આપી 
ક્સ્ કરવાની સ્વત'ત્રતા આપી છે, તેસજ તેને 

શિરે અતેક પ્રકારની ફ્રન્ને રાખેલી છે, પ/શ્વરી 
કૂરજ પણુ બજાવવી એજ સનુષ્યત્વ ગણાય 
છે અતે એજ વાસ્તવિક બઅર્ષકાય" અથવા 
મોક્ષ માર્ગ છે. પોત પોતાની ફરજ બન્નવવાસાં 

પછાત રહેવું, આળસ કરવી કે ખેદરકાર 
રહૈવુ' વગેરે જેટલી અપુષ્યુતા એટ્લું પાપ 

૧૩ 

અચવા અધર્મ ગણાય છે. ધર્મ સુખ દાતા 

અને પાપ દુઃખતું” મૂળ છે સર્વ પ્રાણી સુખ્મ ચાહે 
છે સુખનાં સાધતે1 પ્શ્વરી દયાસય રચનાથીજ 

પ્રાપ્ત ચાય છે, તો પછી ન્સેને સુપ્ખનાં સાધને 

છે. સમજવાની શકિત છે. ખીન્તતેૅ સમન્નવે 
તેટલો માન સરતખો છે, ખરૂ ખોટુ વિચારવાનો 
સાર્ગ ને સ'ચોગ છે તેવા ભાગ્યશાળી નર 

નારીઓની બીન્નને સહાય કરવાની કેટલી 
મોટી ફરજ છે, તેનો વિચાર જરૂર કરવો 
ઘટે છે. 

આપણુતે આપણી કૂરજ્થી ન્નણીતા 
કરવા આપણા ઉદય ઈચ્છી તન મત ધનના 
ભોગે વિના સ્વાથૅ” જનહિતાથે ધણુ સુરૂષાએ 
ભોગ આપ્યો છે, અતે આપણુતે ખરો સાર્ગ 
બતાવ્યો છે, પણુ હવે નને આપસે આપણી 
મૂરજ બન્નવવાસાં ચૂક્યાં, આપણુ આપવાને 
ભાગ. આપતાં અચકાયાં તો પાપ ભ્ઞાગી 
આપણેજ રહેવાના છીએ. 

નાના મોટા કોપ, પણુ સસુહની સર્વ 
પ્રકારની ચઢતી પડતીનેો આધાર લાગતા 

વળગતા સર્વ સાથે સબધ ધરાવે છે. 
જાઇ ઉપયોગી સુદ્રર ઝાડના પાંદડા સૂકાવા 

લાગ્યા હોય તે ન્નેઇ સાત્ર અફસોસ 
કરવાથી ક તે ન્નતેયા કરવાથી લીલા 

રહે નહિ, પાંદડાં_ લીલાં રહેવામાં તેના 
મૂળ, થડ, છાલ, હવા, પાણી, જમીન, ત્રઠતુ 

એ સર્વતો સબધ ન્નેડાચો છે. તેમજ કીડી 
ઉધઇતે ખીન્ન વિધ્ન કારક કારણુા સાથે 
સબ'ધ છે. તેમજ આપણા સકસૂહની પડતી 

હાલત સાથેના સર્વ સ'ખધેોઃ તપાસવાની "ખાસ 
જરૂ૨ છે અને ત્યારેજ પડતીના કારણો 

"ખસેડી ચઢતીના ઉપાચેો! કરી શકાશે. 

સાટે સુત્ત નર નારીએ “ગા અને પોત 

પોતાની ફરજ સમજી લઇ ત્ાતિ સેવામાં 
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૧૪ 

તત્પર થઇ સનુષ્ય ન૮ન્્મ સાર્થક કરો આપની 

સેવામાં અર્પણુ થએલુ “પાટીદાર ઉદય” 
આપને યથાશકિત સત્ય સાર્ગ બતાવવા 
બહાર પડયુ' છે. તે ધન્ય.દને પાત્ર છે. તેને 
લાભ લઇ સબ'ધીઓનતે લાભ આપવાસાં 

આળસ કરશે! નહિ. 

સસચ્ાતુસાર્ કચ્છ કાડીયાવાડ ગુજરાતની . 

લેઉઆ કડવા કણુખી પાટીદાર જ્ઞાતિ સમસ્તમાં 
અનક ગ્રકારે ન્તઝૃતી આવેલી જણાય છે. આ 
સર્ક સસૂહેમાં કચ્છી બ'ધુએ। વધારે પછાત 
છે તેમની પરિસ્થિતિ ખાસ વિચારણીય કક્ષા 
પર છે એમ તે કહેવુજ પડે છે, આ સમ 
હના ઉદય-ચઢતી માટે પ્રયાસ કરનાર અને 
ભાગ આપનાર અસાધારણુ વ્યકેતઓગએ ભોગ 
આપવામાં અપૂર્ણુતા ન રાખ્યા છતાં, સસૂહમાં 

ન્તેદ્તી ન્નગૃતિ આવી નથી અતે પુરૂષાર્થ 
પુરૂષાના કર્મોની કદર કરવામાં અમારો કચ્છી 
બન્લુઓતોા સસૂહ પ્રસાદ વશ રહથે! છે, પણુ 

આશા છે કે આ વીર બછુઓ ન્નગૃત થતાં 
“નનન ન 

યાટીદા૨ ઉદય 

અસારા-ખીન્ન સસૂહાથી સત્વર આગળ નીકળી 
જશે. કારણુ કે ઉંત્સઃહી યુવકો અને અગ્રેસરા 
અતઃકરણુના આગ્રહ પૂર્વક કાર્ય કરે છે અને 
હાલ અભણુ છતાં પર'પરાથી વિશ્વાસુ અને 
નિખાલસ ક્રોમને ખરા સાર્ગ સમન્નતાં અમલ 
કરતાં વાર લાગશે નહિ અને સત્યતો જયજ 
સ'ભવે. 

સાનવ સસુહની ચડતી પડતીતેો સબ'ધ 

%ૃળવણી ઉપર આધાર રાખે છે, શારીરિક 
માનસિક અને આત્મિક કળવણીનાં ગ્રત્યક્ષ 
અને પરોક્ષ અગા સબ'ધે અને આપણા ખેડુત 
વર્ગને હિતકારી સર્વ” વ્યવસ્થા સબ'ધે યથા 
શકિત વિચાર ચાલુ રાખતવ્રા સાસિકમાં ત-ત્રી 
સહાશય સ્થાન આપતા રહેશે અને વાંચક તથા 
શ્રાતાઆ સસયનું દાન આપી સેવકતે ઉપકૃત 
કમ્શે. એવી આશા રાષ્ખું છું. 

(અપૂર્ણું ) 

આપણેૂા સોહુ. 

( લેખક રણુછોડઠાસ, દલસુખરાસ, અમદાવાદ. ) 
જેતું હૃદય ધડકી રહયું નિજ, પીરાણાએ ના ધડકારમાં; 
એ સુનિત સુ'ઠ૨ હુદય વચ્તુ 

આપણે મોહ ધણી ન્નતના તજવાના છે, 
પણુ પીરાણા સત ઉપરને! આપણા મોહ તજ- 
વાતો ન્ેઢલેો હક છે, તેટલા ખીન્નને સાટે 
આપણે તૈયાર નથી. પીરાષ્યા નામતે એક મત- 
પ'થ છે. એ પથતે સ્થાપક પ૪સામશાહ ઉર્ષ 
માસુદીન હતો, તે ન્નતતો સુસલસમાન હતો, 
આજ દિવસ સુધી એ પથ હિ'દુતો સપ્રદાય 
ગણુતાો હતો, પણ તેઓગએ હિદુ સુસલમાનના 

પ્રેસ પુજન થાય છે. 
સતથી જુદ્દો% સત બનાવ્યો છે. તેના રક્ષક 
ખરેખરી રીતે એની ઓલાદના કેટટાક સૈયદો 
છે. પણુ તેઓસાંથી કાઇ પીરાણા પથતે 
સેવક નથી. તેના સેવક્રા હિદુજ છે. તેથી તેના 
મહ'ત તરીક્ટે એક હિ'દુ રાખી લીધા છે. 
જેનું નામ લક્ષસણુકાકા છે તે ગામે ગામ 
સેવકાસાં ફ્રી શીર બધી લાવીને કેટલાક સૈય- _ 
દોતુ' પાષણુ ફરે છે, એ પથની ત્રણુ શાખા 
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છે, તે ગાદી નામે આળખાય છે. મુખ્ય ગાદી 
પીરાણાની ગણાય છે. તેના મહત કાકા નામથી 
ઓળખાય છે. જેતુ નામ ઉપર આવી ગયુ 
છે. તેઓને કેટલાક સેવકો ગુરૂના જેટલુ' સાન 
આપે છે. પણુ તે ધર્મ રહીત પાખી છે. 
ગુરૂના જેવા આચાર વિચાર તેમનામાં નથી, 
ઉદ્દત છે, ત્તાતિદ્રોહી છે, ભણુલા નથી સહી પણુ 
માંડ માંડ કરી જાણે છે. મીલ રાખે, સટા કરે, 
મોટરો ભાડે ફેરવે, એગ્રમાણું ધનહર 
ધધો કરે છે, દાઢી રાખે છે, સાથે ચોટલી 
રાખતા નથી, સાથાના વાળ સુ'ડાવતા 
નથી, સાથે ધોળી પાઘડી ઝુકે-પહેરે છે, કાછડી 
વાળે છે. અગરખુ ધોળુ, ખાંધે ખેસ રાખે છે. 
ખીજ શાખા ભાભેરાસમાં છે તેના સહત 
ભગવી પાઘડી સાથે ઝુક્ર છે, દાઢી રાખતા 
નથા. ત્રી સાખા નાયાકાકા કરીને કહેવાય 
છે. તેએ! જતે સુસના છે, તેની પહેલાના પણુ 
મુમનાકાકા હતા, દાઢી રાખતા હતા. સાથે 
ધોળી પાઘડી સુક્તા હતા. પણુ હાલના કાકા 
ભગવી પાઘડી પહેરે છે. મુમતા સુસલસાનતેો 
સાથે "ખાવા પીવાને વહેવાર રાખે છે. અને 
તેજ કાકાની સાથે હિ'દુ સેવકો ખાવા પીવાતે 
વહેવાર રાખે છે. તે સર્વ પમોકાળ ખીજી શા- 
ખાના સહ'ત ( હાલના ) શ્રીચુત કાકાબાવાજી 
ને માલુમ પડવાથી. પીરાણાની અસી ઝે 
તુરની ગાળી* ક» જે પીવા વગર સ્વર્ગ--મા- 
સચાડના વિવાહમાં મહાલવા તથા સવાલાખ 
વર્ષનું હુરાં પરી સાથે રાન્્ત્ય ભોગવવાતે। 
અધિકાર નથી. તે સિદ્ધાંતને કોરે સુકીને તુર 
પીવાતું બધ કર્ઝું” છે. તેમજ સેવકરાના હા- 
થનું ન ખાતાં - પોતાના તરફથી રસેઇઇઓ 
રાખ્ખીતે તેનાજ હાથતું જ્મવાતું રાખ્યું છે. 
સ્મા અજખ ફેરફાર છે. 

210 -તવાં॥ં01 

૧૫ 

પીરાણામાં રોઝા છે. સુખ્ય રોન્ને ૪સા- 
મશાહતે। છે. તેતે સેવક અવતારી પુરૂષ સા- 

તીતે પુન્ન કરે છે. પીરસોદરદીન, પીરક્ખીર- 
દીન, પીર્સાહેબદીન, પૉરતસીરદીન, અનૅ 
પીરેસમસુદીન એવા પાંચ પીરોતે ગુરૂ સાતે 
છે. #તતી ભેદ રાખતા નથી, શ્રી રામ, કૃષ્ણા 
દિતે અવતારી પુરૂષા માતે છે, પણુ ત્હને 
હિંદુ ધર્મમાં જે સ્થાન છે તેવુ' પીરાણા એમાં 
નથી, ગૌ રક્ષાતે માને છે, કેટલાક પીરાણુ- 
ઓસાં માંસ, સચ્છી, તાડી, દાર્તોા નિષેધ છે, 
તેઓ પુનર્જન્મતે માનતા નથી, સુકિતને તો 
સાતે છે. સેવકોમાંથી કેટલાક ખાર સાસની 
ખીજ ઉપર રેન્ત રાખે છે. ર્સઝાનસાં રોન્ન 

રાખે છે. કલમો! પઢે છે. કભરતે માતે છે, 
કલમા પહીતે સુડદાંતે દાટે છે, પણુ કુરાને 
શરીફને ધર્સ ગ્રથ તરીકે માનતા નથી, કેટ- 
લાક પીરાણા પથીઓ હિદુના જેવી ઠૉંઠડીને 
નાળિએર બાંધે છે, શાસ રાસ પોકારતા સુડ- 
દાંતે લહ, ન્નય છે. પણુ હિ'દુના વેદતે ધર્મ 
શાસ્ત્ર તરીકે સાનતા નથી. એ પ'થના સ'દિરો 
ખાનાને નામે ઓળખાય છે. તેના પુજ્નરીઓ 
મુખીના નામે ઓળખાય છે, તેઓને ગોરના 
જેટલુ' સાન છે, તેને પાય પડે છે, અતે તેઓ 
ફક્ત ૩-૪ ગુજરાતી ચોપડીએ ભણેલા હોય 
છે, પણુ મોટા ભાગ તો શાવ અભણુ હોય 
છે. (કચ્છના સુખીીઓ તે! કાળા અક્ષરને 
કુટી મારે તેવા હાય છે. ) 

સુધારકો કહે છે તેસ તેઓમાં આચાર 
હવે સદ થતો ન્ય છે. વિચારમાં તો બીન્ત 
કેટલાક પંચના સેવકા કરતાં એ ભ્રષ્ટ છે. 
ખાનામાં કાંઇ તથી, પણુ સહાર નખણુવ'ત, ' 

« પીરાણાની પાવળ કે તુરની ગાળી સબધી કે તે શેમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેસજ 
ડના બનાવનાર કાણુ છે. તે કય! વખતયી ચાલુ કરવામાં આવી છે વગેરે હજીક્ત નને 
દાદ ભાઇ અમોતે લખી સોક્લશે તો તે ધણી ખુશીથી તે દાખલ કરવામાં આવશે. ત'ત્રી. 
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દુલ દુલ ધોડા, તલવાર, વિગેરૅને મુર્તી સુન્ન 
જેટલુ સાન આપે છે. ૪માસશાહના ચસત્કાર 
ઉપર સેવક્રાએ સુખ્ય આધાર રાખ્યો છે. તે 
વિક્સ સવત વ૧૫ન્પતી સાલસાં ૪્રાનથી 

ગુજરાતમાં આવ્યા છે. તેણુ સેવકાના પૈસાથી 
પોતાની કબર દોઢ લાપખ્પ રૂપીયા ખરચીને 

ખ્'ધાવી છે. સદાવૃતને નાસે ધર્મ'તે બહાને 
સ્વર્ગ મળવાની લાલચે સેવક્રો પાસેથી શીર- 
ખૂ'ધી વિગેરે લાગ ઓ લેવાસાં આવે છે. સે- 
વક્ટા સુન્નત કરાવતા નથી, દાઢી રાખતા 
નથી, કટલાક ચોટલી પણુ રાખતા નથી. કેટ 
લાક તો! હિ'દુના દેવાતે પણુ સાને છે. નમાજ 
પઢતા નથી. ખાનામાં રાત્રીના સસય ધંર્સ 
ક્રિયા કરવામાં આવે છે, ત્યાં વૈષ્યુવાના નેવી 
પ્રસાદી ધરવામાં આવે છે, તે છેવટે સેવકે 

જમ્ ન્ય્ છે; 

સરન્તદીઓની પેઠે સંવકા નાહી, ધોહી, 
ત્રે ખાનામાં ન્નય છે, સૌ એકડા મળીને પીર 
ઇસમાસુદીન ઉર્ફે ૪:માસશાહતે જપે છે, દ હોય 

"ૃ બાળક હોય તો. પણુ તેત પાછળ ખરચ 
જમણુમાં મીષ્ટાન કરવામાં ગમાવે છે. મરનારની 
પાઠળ સનન્્ત્ન્ન દાન દેવાય છે. ( લુગડા ગોદડાં 

વિગેરે ) પણુ તે ખાનામાં રહે છે, વર્ષ દિવસે 

“ “કરાઇ અનુકુળ દીવસે તેતુ' લીલાઉ થાય છે. 

પીરાણા પથીએએ પોતાના ધર્મતે ગુપ્ત 

ધમ સાન્ચો છે, તેઓનાં પર્સ ગ્રથોા હિન્દુ 

મસુસલસમાનથી જુદાંજ છે, અને તે હસ્તાટ્રે 

છે તેની ભાષામાં અશુષ્ધ અતે ન્તેડલા શખ્રો 

ભાગ્યેજ ન્તેવાસાં આવે છે, આવું આ 

ધર્મનુ રહસ્ય ક્ચ્છ પ્રાંતમાંથી શ્રીય્રુત નારા 

યણુજી મીસ્ત્રી ગુજરાતમાંથી શ્રીયુત્_ છીસા 

ભાઇ જગત અને ખીન્નઓતે આલારી છે. 

એટ્લે સુધી હવે તો પોકળ જણાયુ છે કે 

ગાદીના મહતો કાકાઓ સુષ્ધાં આ પથ 
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છોડવાને તૈયાર છે, પણુ બચાવમાં કહે છે 'ક:- 
“ સેવકોના પૈસા વડે હુસારી લાડી, વાડી, 
અને ગાડી કાયમ છે, અમા તેઓતે પાષ 
સાનીએ છીએ પણુ ત્ત્યાં સુધી તમો બધાએ 
ફરી ન ખેસો ત્યાં સુધી હમારે તેએના મોઢે 
ગીત ગાવાં પડશે. 

એ પથના પ્રવેશને તો લગભગ ૪૦૬: 
વર્ષ, થયાં કે. તે પૂર્વે પીરાણાઓમાં અગ્નિ 
સ“સકાર હતો. બાહમાણા પાસે લગ્નાદિ ક્રિયાઝ। 
કરાવતા હતા, જતો એ ધારણુ કરેલી હતી 
પ્રથમ અસદાવાદના “કેટલાક પાટીટારાએ એ 
પથ ગ્રહણુ કીધો, તેઓમાં પક્ષ પડવાથી 
તેને કચ્છમાં નાસી જવું પડેલું તે આજે 
મુમના કણુખીસાં ખપે છે. તેએના સહવાસથી 

“કાળી, ગોલા, કણુબીસાં પ્રવેશ પામ્યો ગઝુજ- 

તના પાટીદારો સતીઓ તરરીકે એળખાય છે. 

હવે તો 'ેટલાક્ની શ્રદ્ધા ઉડી ઝઇ છે. પશ 

નાતના જુક્ષમ તથા ધરડાએનાં સન રાજ 

રાખવા હદયની વિરૂષ્ધ રાખી રહયા છે. ગએ 

નબળાઇઓ હવે નીકળી જવાતે ન્યાં ત્યાં 

ચળવળ ચાલી રહી છે. ગુજરાતમાં “ પાટી- 

દાર પ્રકાશ ” નામે માસિક પત્ર કાઢવામાં 

આવ્યુ* હતું, તેમજ વળી દલમાં કચ્છ તરક 

“ પાટીદાર ઉદય ” કાઢવામાં આવ્યુ છે. એ 

બષ્રી વિજયની નિશાની છે. પણુ ને કુતર્ા- 

એને મીઠાઇમાં ઝેર ભેળીને *સિપાપ્નતતે હાથે 

“ખવરાવવામાં આવે છે. તે અદરનુ' ઝેર સસજ 

શકતા નથી તેથી "ખાણ ન્નય છે, અને પોતાનુ 

મે।ત કરે છે. તેવા કુતરાઓ પૈકિ પણુ હવ 

સમજતા થયા છે. તે એવા ઝેરની હવા સુદ્ધા 

પણુ લેતા નથી. અને ખીન્નને ઉપદેશ આપે 

છે ક, રખે એ ઝેર ભેળેલ મીઠાઇ હવે ખાતો, 

એ ન્નગૃતિની લક્ષમણુકાકા અને બોર્ન સુખી- 

એને 'ખખખ્ર્ પડી ગહ છે. એટલે તે મીઠાપ્રમાં 

ઝેરને ઠેકાણે ધન, દોલત ભેળીતે એવા નીચ 

*હ્વાંવદ્વા 1૧૮0/ 
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એવા ત્તાતિ દ્રોહીના હાથે બીચારા શિકાર થઇ 
પડે છે. તેવા ૯% સેવક્રો પડેલા છે. ત્યાં સુંધી 

- સુધરતાં વાર લાગશે. લાક્ષમણુકાકાને “ ગુલાસ 
ત#ીકે એળખવામાં સુધારક રૈયદ્દોએ આપણુતે 
તક આપી છે. છતાં આપણા મોહ છુટતા નથી. 

આપણા: આજ દિવસ સુધી પીરાણા 
મતતે હિ'દુ ધર્મ" તરીકે આળ'ખવાતે। મોહ હતો, 
તે પણુ સુધારક સૈયદદોએ ન્નહેરમાં સુસલમાની 
ધસ લ'ખ્યો છે, છ્તાં આપણા મોહ છુટતા 
નથી. તા પછી લક્ષસણુકાકાતે। તો કયાંથી છુટે ? 
અને તેના સાથી સુખખીઓ કે જેતે ધન લુટ- 
વાતો ધધેો થઇ પડયો છે. તેતો મોડ તો 
ક્યાંથીજ છુટે? પણુ તેમાં આપણો સેવકોને 
પૈસે હણાય છે આપણુ નાક જતુ” રહે છે, 
અને નકટામાં આળખાઇએ છીએ, આટલુ 
આપણુ વગોણુ થાય છે. છતાં મોહ છુટતા 
તથી. એટલુ' આપણુ પાપ છે. લક્ષમણુકાકા 
કરતાં શ્રીયુત નારાયણુજી મીસ્ત્રી નાનજીભાઇ 
વિગેરે આપણા સુધારક વધારે ષુનય છે. ક 
જેણુ પોતાના તન સન અને ધનનાં ભોગે 
આપણુને ન્નગૃત કર્યાં” છે. તો શું હજ આપણે 
એવા જ્ડવત્તી ગણુત્રોમાં રહીશું # અતે હજ 
શું આપણાં હદય નહિ પીંગળે ? એના કરતાં 
મરવું બહેતર છે ક હિંદુ સટી પીરાણા સુસ- 
લસાનસાં ખપીએ કે જેના નાટે આપણુને તિ- 
ર્સ્કારછે. લક્ષસણુકાકાતે આપણે નોીશેો આપી 
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ન. ૧૭ 
આંપી થાકયા, પણુ પીરાણા મત હિંદુ છે કે 
મુસલમાની તે હજ સુધી નીવેડો લાવી શક્યા 
નથી. તે, પછી તે છોડવામાં હજી આપણે 'કાને 
યુછ્વું છે? કવી સામળ ભટ કહી ગયા છે કે :- 
“ જ્ુવતો. ન૨ ભદ્રા પામશે સુવા પછી કાતે 
મળે ” એ વાક્યને શુ' લક્ષમણુકાકા ખોટુ પાડે 
છે # “ આપ સુવા વિના સ્વગે” ન જવાય ” 
એ વાકય આપણા હદયમાં 'કેાતરાછ રહેશે, 
પણુ આ તો લાલંચ એવી ખુરી છે કે ખાનામાં 
જપ્નતે ગુન્હો ઉતાર્યો. એટલે માફ થઇ ગયે, 
અને સ્વર્ગ મળ્યુ. એમ ન્ને સ્વર્ગ મળતુ 
હોય તો પછી શાન્ત હરિશ્ચ%, તે રાણી તારા- 
સતી, તે કુવર રોહીદાસ, તે ભક્ત પ્રહલાદને 
તપ કરવાની શું જરૂર હતી ? એ બધુ' આ- 
પણે ધણા વર્ષોના પીરાણાઓના સહવાસથી 
ભુલી ગયા. આપણી દશા વે એ થળ પડી 
છે ક હિડુનુ' જ્રુલી' ગયા, સુસલમાનતું 
સુરૂ જ્ઞાન ન મળે એ તો જે જ્લ્યુ તે 
નતલ્યુ' ( તેથી દશા ધાબીના કુતરાના જેમ 
ન ધરતા ન ધાટના જેવી થઇ છે. ) તેથી 
જન્મીને જેણુ જવી ન્નણ્યુ" છે તેતે ધન્ય છે. 
“તેના મૃત્યુ પાછળ સૌની આંખમાં આસુ' 
ભરાય છે. ” લક્ષમણુકાકા બહુ સુ'દર છે, શ- 
રીરૅ ન્તડાં છે, તેસના આલભુષણાથી આપણુતે 
માહ ઉપજે છે. પણુ તેમતું હર્છચ જ્યાં 
સુધી પાક નથી, ત્યાં સુષી તે પણે 
નકામાં છે 

ક શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ 
“પાટીદાર ઉદય” માસિકમાં ન્તહેર ખબર આપવાના ભાવ. 

એક પેજ અછુ પેજ પાષેજ 
એક વર્ષ ડદ ૨૦ રૃજ્ 
૭ સાસ ૨૦ જૂજ દ ત્રણુ માસ વ્વ દ ડા એક માસ ૪ સા વા 

ઉપર પ્રમાણે ભાવ છે, ટુ ન્તહેર ખબર સાટે ચાર લાઈનને રા. ૧) એક, એક વખતને! છે. ન્નહેર ખબરના નાણાં અગાઉથી લેવામાં આવરે. વધુ ખુલાસા સાટે પુછે. 
વ્યવસ્થાપક; પાટીદા૨ ઉદય ઓપ્રીસ, 

રણુછોડ લાપ્નન, કરાચી. 

"દહ્વાંવદ્વ' !108/ 
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સત્ય માર્ગ સનાતન ધર્મ. 
---ડૃસ5૧૦૭૦4*૨------ ણં 

( લખનાર: સૌજ સહાજન. ) 
આ તીચેનતો રહવાદ છે તેની અદર સરથ્રાં 

બાઇ જુના વિચારના પીરાણા પ'થને સાનનટરાં 
છે અતે લદ્દમી બાઇ તો હાલના સઝડળવારા 

જે સુધારાવાળા કહેવાય છે તેમની સ્ત્રી છે તે 
ખ'નેતો ભેટો થતાં તે બ'તે વચ્ચે ઝ'વાદ થાય 
છે જે પાટીદાર ભાઇશ્યાએ અવસ્વ વાંચવા 
લાયક છે. ) 

સશ્ઘાંખાઈ-કએેન તમે શુ ન્નતે કણુખી 
છો દ? આ જુગતે તમે નરણે કાઇ સહાજન 
હાના ! ! એવા તમારા બધા ૯ગ લાગે છે. 

લક્મીબાઈ-હા બેન ! એતો તમને એસ 
લાગતુ હશે ! પણુ કણુભી ક” સહાજન ન 
કહેવાય શુ ? 

સરઘાંખાઈ લ્યો! વળી ! કણુબી તે મહા- 
જન કહેવાતાં હશે ?: એતા વેપારી તે વાણીઆ 
ને બીન્ન કેટલાક છે તે બધા મહાજન કહેવાય 
આપણે તો કણુભી કહેવાઈ, આપણે કયાં 
એ બધા હિંદુ સહાજન ભેળા ભળી છીએ 
એતો આપણાથી તેોખાને ! 

લક્ષ્મીખાઇ-એમ કેમ બહેન ! ત્યારે 
“આપણે હિન્દુ નહિ એમ શું તમે સાની ખેઠાં 
છો : તમારી ભુલ થાય છે ખા ! આપણે 
હિ'દુજ છીએ તમારી સમજ ફ્રેર થાય છે 
બેન ! !:કેમકે આપણી કામમાં થોડે વખત 
થયાં પીરાણા પથ ( અર્ધ સુસલસાની ધર્સની 
ભેળક્ષેળ ભરેલી પોલ આપણી અત્તાનતાને 
લાભ લછ સૈયદ લેકાએ દાખલ કરી છે. આથી 
આપણે ન હિ'દૃ ન સુસલમાન એવી અર્ધ દગ્ધ 
સ્થિતિમાં છીએ, જ્યાસ્થી તે માગે આખણે 
ચાલવા લાગ્યા ત્યારથી બેન આપણું ડિ'દુપણ્યુ' 
જુલી ગયા છીગ્એ સહાજન કહેવાતા મરી ગયા 

છીએ અતે લેક્ાસાં હાંસી પાત્ર બન્યા છીએ. 
અન્તાનના અ'ધારામાં હજ સુધી કુસી ખેદા 
તેથી દરેક રીતે આપણે પછાત રહયા છીએ. 

સરઘાંબાઈ-તમે તો હવે લેખરીવાળાનાં 
થરળાળાં એટલે તમતે હવે એવાં વાનાં ખધાં 
ખોલતાં આવડેૅ બેન ! પણુ અમારે તો 
વાડીવાળાતે લ્રર્વાળાંતે એવા તમારા ક્તુર 
ભાસતા નથી. આપણો ધર્મ તે! છે ખાનાને 
ને તમે વળી એમાં લાલ્યા થાગાકુ ના ઝણુઝ- 
ણૂાટ ! એ કાંછ આપણા ખાનામાં હોય ₹ એ 
તા હિદુનાં સદિરોસાં ભલે હોય, આપણે તો 
નગાર્' લોબાન. ને પીરતું નામ ત્યાં તમે 
વળી ખાસી ઘાલ્યુ ન્ટ્યોતીધ્ાસ. તમે તે! 
ખાન.બાવાતે ગોરના ગુતેગર થાગ્ઝએા છો 
ખેની ! ડાલાં વાટ સુકીને ક્વાટે ન ચાલો ! 
જુઓતે ન્નણે એ।ળખાતાએ નથી. ન્તણે હિ'દુ 
વાણીઆ જેવા સહાજનના બધા આચાર ! 
એ સુ'?: આપણું કણુબણાને એ પરવડે ? 
અસને તો એવી તસારી કઢ;ગી રીતભાત જર્ાગએ 

ગસતી નથી અમારા વાડીવાળાએ કહતા હતા 
ક લેબરીવાળા તા હમણાં ભારે ઢોંગ કરવા 
માંડયા છે. ભેળા થાય ને વળી લવાયાની 
ઘ્વોડે એક ખોલીતે ચાકે ને ખીન્ને ઉડીને 
ખોલે, વેશના જેમ ચાળા કરીને ક્તુર કરવા 
સયા છે. 

લક્ષ્મીખાઈ-ખેન ! તમારી વાત સાચી 
છે, તસતે અત્યારે એસજ જણાય ! તન્ત્યાં- 
સુધી તમોતે હજી સત્યતાનું ભાન થયું નથી, 
ત્યાં સુધી અસત્યનેજ વળગી રહયાં છો, ખા! 

તમ.ર્ કહૅવુ' પણુ વ્યાજબી છે, કેટલીક વાતે 

બહુજ સસમજ્ણુ લેવા નેવું છે, કમક તમે 
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પાટીદાર ઉદ્ટય ૧૯ 

અમારાથી ચાર દીવસ મોટાં તો ખરાં તેથી 
અકલસાં પણુ અમારાથી વધતાં હોયજ, અમારે 
તસારી વાતને માન આપવું યોગ્ય છે. પણુ 
ખેન ! તમોતે ખાનાને ધર્સ" વધારે વહાલે! છે 
ખરે ખેન? 

સરધાંખાઇ- એ તો આપણા આદ અ'તને 
છે તેતે તે વળી મેલી દેવાય ? 

લદ્ટમીબ1ધ- બા ! તમાર્' કહૅવું તો 
બહુજ સાર્ છે, ખેન ત્યારે તમતે હિ'દુ ધર્સ 
કરતાં સુસલમાની ધર્સ" વધારે વહાલે! લાગે છે. 

સશઘાં- આપણે ક્યાં સુસલમાન છીએ. 

લદ્દસી- હા બાઇ! હુએ એસ કહું છું 
ક પીરાણુદ મુસલમાની ધર્સ ત્યા પસદ કરવા 
જેવા હશે, પણુ તમે વળી કહા છો કે આપણે 
કયાં મુસલમાન છીએ તા પછી તસે કોરું ? 

 સશરશઘાં- તમે એમ પુછો તે અમતે કેમ 
ખ્ળર પડે બા૪ી કાંછ અમે મૃસલસાન નથી. 

લદ્ટમી-- હા ! બાપ નને સુસલમાન નહિ 
તો પછી હિ'દુ, બેમાંથી એક તા હોવુ'જ ન્ને- 
દીએ ! કેસક્રે કાંતા સુસલમાન થવુ સાર્ અને 
કાંતો હિંદુ રહેવુ' સાર્ પણુ આતો ( પીરાણા 
પથ) ખેમાંતું એકે નહિ. 

સર્દઘાં- બહેન હિ'દુ તો આપણે કહેવઃએ 
કાંઈ મુસલસાન ભેળા થોડાજ જશુ. 

લદ્દસી- ત્યારે બહેન ! હવે તો તમે સમ- 
ન્યાં. બરાખર્ ડીક કહ્યું, જુઓ ખેન આપણે 
હિંદુ ક્હૅવાદએ તો પછી ધર્સ પણુ હિંદુ 
પાળવા ન્નેઇએ, કહા બેન કોઇ હિ'દુ ધર્મમાં 
ક્લસા પડાવ છેછે # 

સર્ઘાં-ખેન આપણે કયાં અલ્લાતે ભજીએ 
છીએ ? આપણે તો ન્નેતપ'ટતે પુજ્એ છીઃએ 
કાંછ મહાર નષુવ'તનતે નથી પુજતાં. ? 

લક્ષ્મી-સાચુ' ખેન પાટભેત એમાંજ 
ઇશ્વર પુજનનું ખર તત્વ છે. એટલે હિ'દુતે 

ભગવાન અતે મુસલમાનને! અલ્લા ખેન કાંતો 
બતે સુસલમાન ને ગમે તો રહો હિ'દુ પણ 
આ ન હિ'દુ ન સુસલમાન ખેન હિ'દુ ધર્મ 
તમોતે સારા લાગે તે હિ'દુ રહેવાતું પત્ર 
કરો છે.. ત્યારે તો આપણે હિંદુ ધર્મ'નાજ 
રસ્તેજ ચાલવુ ન્નેઇએનાં કહા મેન ? 

સરદઘાં-અમે ક્યાં એમાં ના કહીએ છીગ્એ 
પણુ તમે આપણા બધા પેરધેશ તે આચાર 
વિચાર પટલાવી નાંખ્યો તે ડીક નથી, જુઓ 
ને ન્નણે હાનાના ( સોનાના ) હ.૨ ને ર્ગ 
રગના હાડલા ને ભાત ભાતના ડસખા ને 
હોનાની ( સોનાની ) વળો સુડલી હાથમાં તે 
શુ' શોભે ! આપણે તો ન્નડઃ ન્તેડીના હાડલા 
(સાય્લા ) કાનમાં અક્રાટ નાકમાં કડું ને 

હાથમ! મોટા પટાની રૂપાતી સૂડલી એ વિનતા 
કણુખી કેસ એળખાય. 

લક્ષ્મી-અએતેો જુએ ખેન ? તમારૂ કહેવું 
સાત આપવા જેવું છે. તમારા વિચાર જુના 
છે તેથી પસદ કરવા જેવા છે, પણુ ! જમાના 
પ્રમાણે પરિવર્તન પોતાની મેળેજ થયા કરે 
છે. જુએ ખેન ? આપણે બૈરાં લેષ્દિએ પોતાનાં 
પુરૂષાની રહેણી કરણી તે સ્થિતીને વિચાર 
કરીતેજ ચાલવુ ન્નેષ્રએ, ભલ્લા ડીક છે ખેત ! 
ન્તડા ન્નેડીના સાડલા એ તા તમારી વાત 
સહાત્મા ગાંધીજને અતુસરતી છે. તેથી હુ તે 
ખહુજ પસ'દ કરૂં છું. પણુ કહો જેઈએ ! 
ચાંદી ફરતાં સોનું સાર્ ક સોના કરતાં ચાંદી 
સારી ! 

સશ્ઘા-એ તો સોતું સાર્'જ કહેવાય, 
લ્યો! વળી એટલુએ નહીં આવડતુ હોય શુ ! 
આપણા કર્ાચીના ખેતાવાળા શેડીયાતે ધરે 
તો હુડલા ( સુડલા ) ભરાય એટયા સોનાના 
ટાલ કહેવાય છે. 

લક્ષ્મી-મેન ! એતો આપણા ધરના 
ધણીની કમાઇ ઉંપર આધાર છે. જેની પાસે 
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સોતુ' ધણુ હોય તે પૈસાવાળા કહેવાય, ગરી- 
ખોના ધરસાં તો રૂપું હાય ખરના ? 

સરઘા-હા, એ તો એમન છે. 

લદ્દમી-ખેન ? જીએ આપણા પુરૂષોએ 
જ્યારે ખરા હિ'દુ ધર્મતે સત્ય માન્યું, અતે 
આપણા ચાલતા અર્ધદગ્ધ ગોટાળા (પીરાણુ।) 
પ'થતે! ત્યાગ કર્યો ત્યારે તેમતે ધ'ધામાં ને 
આખરૂમાં ઇશ્વરે સહાયતા આપી છે, ત્યારેજ 

અમારે અતે ખીન્ન ધણાઓને આવા સોનાના 
અને ચાંદીના કીંમતી અલ્કારે।ની પ્રાપ્તી 

થઇ છે. 

સરઘાં-ખેન?: એમ છે તે અમે પણુ ઢવે 
તમે કહા છે તેમ કરીશું. અમને આટલા 
દીવસ ખબર નહોતી, જેવી રીતે તમોએ 
અસને કહ્યું તેવી રીતે અમને ક્રોઇએ નહેોતુ' 
સસન્નવ્યુ', ભલા સસનન્ટ્યા વઝર તે શુ ખબર 
પડે ખેન ! હવે તો હુ એ અસાર વાડીવાળાને 
કહીશ. “ક તમે લેબરીવાળા ભેળા ભળી *એ। 
તા ઠીક. પણુ લખસીબાષ ભલા રોજતે રોજ 
નહાવું, ધોવુ' તે પછે રાંધવુ' તે ક્રફરતાં 

મકૂતુર્ કરવાં તે અમતે કેસ પરવડે. 

નુ" પાટીદાર ઉદય 

લદ્દમી-એમાં તા ધણીએ નાતે સગવડ 
છે, જીઓની બા ? સવારનાં વહેલાં ઉઠી દાતણુ 

પાણી કરી પાયખાને જઇ આવી નાહી લઇએ, 
પછી રસોઘનું કામ કરીએ એમાં તે! ખહુજ 
ચેો'ખાઇં છે. થોડા દિવસ એમ અભ્યાસ રાખ- 

ખવાથી તમો પોતેજ છ વાતતે પસદ કરશે, 
અત્યારે તસતે જરા મુંઝવણુ લાગશે પણ 
તેથી સુખી થશેો-માંદા નહિ પડે. 

સર૨્ઘાં-પણુ ખેન ખીન્નઃએ ખટરાગ તમે 

તો ધણાએ કરા છો તે અસારાથી 'સ ખનશે. 

લદ્દમી-ખબેન એ ખટરાગ ન હોય, એતો 
બધી આપણા સનાતન ધર્મના અગે અને 
શારિરીક ર્ટ્ષણુના સપ્ટે પાળવાના આચાર 
નીયમો છે. અને તે બધા હું તસતે ધીમે ધીમે 
બતાવીશ. તમે ધણુ ચતુર અતે હુશીયાર છે 
તો તે શીખવામાં તમોને જરાએ મુશકેલ નહીં 
થાય ખેન, હમણાં તો તમે આપણુ મુળ હિ"દુ 
સનાતન ધર્સતે સાન આપો આપણી કામના 
જુએ આહીં કેટલા ભાઇઓ એ રસ્તે ચાલેછે 
તમે પણુ તે રસ્તે ચાલો, એટલે પ્રભુ “ધા 
સારાં વાનાં કરશે. 

( અપૂર્ણું ) 

સારી તદુરસ્તી રાખવાનો ખરો આધ્રાર સારા દાંત ઉપર છે. 

જો તમારા દાંત સડેલા, કમનેર કે ઢીલા 
હરે તો તસારી ત'દુર્સ્તી પણુ ખરાબ હશે, અથવા ખરાબ થઇ જશે, માટે તમો ચેતો! 
અતે દાંત બરાખર સાફ રાખો, હમેશાં દાંત સાફ્ રાખવા માટે સવાર સાંજ ખે વ'ખત 
વૈદ્ય જી. કે. ઠૅક્ઝુરનુ' ન ર 

સ્વદેશી દત મજન. 
વાપરવા ચુકતા નહિ' કાર્ણુ કે આ મજન વાપરત્રાથી દાંતનું” દરદ, પેઢાના સેોજે મોંની 
ખરાબ વાસ, દાંત હાલવા વગેરે દરેક ફરિયાદ દુર થઇ દાંત સ્વચ્છ તથા સજખુત ખને છે. 
ડબી ૧તી ૪ી'મત આના ચાર પૉ. જુદુ, લખેોઃ-- ન 

ષી કોહીતુર કેસીકલ વર્કસ, નાનકવાડા તથા રણુછોપડ લાસને, કરાચી. 
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આરેગ્ય ચચ: 
“---ક્55-૨2:----ઃ 
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લખનાર: વૈદ્ય ગોપાલજી કુંવરજી ઠૅકકુ૨, ત'ત્રી આરોગ્ય સિન્ધુ; 

વ્હાલા ભાઇઓ ! 

આપણી સમાજમાં કેળવણીની બહજ 
ખામી છે. આપણે નેમ જમાતેો આગળ વધે 
તેમ કેળવણી તથા વહેવારમાં પણુ સુધારે કર- 
વાની જર્ર છે. આપણે ન્ત્યારે દેશમાં વસતા 
હતા ત્યારે આપણા રીતભાત વહેવાર એવી 
જતતનાં સાદા હતાં ક આપણે ત્યાં ખીસારીજ 
ધણુ ભાગે નહિ થતી, અહિ પરદેશમાં આવ- 
વાથી આપણે એવી રહેણી કરણી તથા ખારા- 
કનાં સબધસાં આવ્યા ક અહીની રીતભાતમાં 
ભે સુધારો ન કરીએ અતે ગામડાની રીત 
ત્રમાણુ રહેવા જઇએ તો જરૂર આપણે ધણા 
દુ:ખી થઈએ, આપણુાસાં ધણી એક બિસા- 
રીમ] લર કરી ખેસે, અથવા તો ઘણી બિસા- 
રીંએસાં આપણું અકાળે મરણુના શરણુ થઇઇએ- 
આસ થવાતું કારણુ એ કે અહિનતી આખોહવા 
તથા રીતભાત ગ્રસાણું આપણે વર્તતા નથી, 
પણુ જુની રીત પ્રમાણુ ગામડાનીજ ઢબથી 
રહીઃ છીએ માટેજ નુકશાની વેઠવી પડે છે. 
હુ' તમને ખાસ જણાવાશ કે તસે! ન્ત્યારે 
ગામડામાં વસતા હો ત્યારે ભલે તે દેશના 
રીત રિવાજ સુજ્ખ રહા તેમાં આપણુને ધણે 
ભાગે હાની થવા સભવ નથી પણુ નને આ 
જમાનાસાં ધ'ધાર્થે], આપણે પરદેશ આગવી 
વસતા હોપઠએ તે જરૂર શહેરના રીત રિવાજ 
પ્રમાણે રહેવાની ખાસ જર્ર છે. અહિં શહે- 
રનુ" જીવન ગાસડાથી તદ્ન જુદું છે. ત્યાંની 
રીતભાત અતે અહિ'ની રીતભાતમાં ધણાજ કરક 
રહેલા છે, તે માટે હુ' આપતે નીચેતેો ખુલાશે 
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કરાચી. 

જણાવીશ ત્યારે આપ ન્નણી શકશે! કે અહોં 
વસતા મનુષ્યો માટે ગામડાની રીત કામ નજ 

લાગે. 

જુઓ આપણે દેશમાં રહતા ત્યારે ત્યાં 
આપણુતે કોહ પણુ વ્યાધિ થતી નહિ, કદાચ 
ભાગ્યેજ કોઈ કારણુ વશાત સાંદુ' પડે તો 
સાધ્રારણુ ધરગતુ દવા કરતાં આરામ થઇ જતો, 
તેનું કારણુ ત્યાંતી હવા ખુલ્લી, આરાસ પુરતા 
મળે, ચિતા નહિ, કામકાજ પણુ એવી ન્ન- 
તનાં કે નમાં ચિતા એઈઇછી રહેતી, તેની 
સાથે ત્યાંતો ખારાક સારો પૌષ્ટિક અને સાદ 
હતે!. ન્ત્યાર અહિ, આપણે ગાસયાની રીતથી 
*હેતાં હોઇએ તો ધણી વખતે અકાળે સરી 
જવાતે। પ્રસગગ આવી પડે છે. ધારે કે આપણે 

ત્યાં કાણ્ટ બાળક બિમાર પડયું, અને શરદી 
થઇ, ત્યારે તેતે થોડોક શેક, ગરમ કપડાં, ન્ને- 
દતી દવા તથા તેની માતા સાટે ખાનપાનની 
ચોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની "ખાસ જરૂર છે, કદાચ 
તેમ નથી કરતા અતે દેશની માકક ખેષ્દીકર 
રહીએ તો પછી તેની ખિમારી વધી ન્નય છે 
પછી આપણે ગભરાઇએ છીએ અને ડોકટર 
કે વૈદ્ઢ પાસે જઇએ, દવા લપ્ધએ પણુ તે 
બિમારી વધી જવાથી દવા ઘણે ભાગે સારી 
અસર પણુ કરી શકતી નથી, અથવા ઢરે છે 
તા “માસ કરી ઘણા વખત સુધી દરેક સાણુ- 
સોને હૅરાન થવું પડૅ છે અતે પૈસાની પણ્ 
ધણીજ ખરાખી થાય છે ત્યારે કદાચ ફાયદો 
થાય છે; આમ ન્વયારે આપણે ખેદરકાર રહીએ 
છીએ ત્યારે તેનાં પરિણામ રૂપ આપણુતે 
હૅરાનમતી ભોગવવી પડે છે. પણુ નને સાવચેત 
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દિ લઈ ક"- જે જ 

શઃ-" પાટીદાર ઉદય 

રહી પ્રથમજ ચાંપતા ઉપાય કરીએ કે “કાઇ 

ડાલ્યા અનુભવી માણુસની સલાહ લઇએ તો 
આસ હેરાન ન થવુ' પડે, તથા વખત અતે 
સાના નકામા દુરૂૃપષાગ પણુ ન થાય, 

ભાઇએ ! તેવીજ રીતે આપણે ખોરાકમાં 
તથા રીત રિવાજમા પણુ અહોં પરદેશમાં 
આવી પરિવર્તન કરી લેવાની જરૂર છે. હુ 
તમોતે એમ નથી કેતો કે તમો બીન્ન માણુ- 
સાની નક્લ કરા , પણુ એટલું તો જરૂર 
કહીશ કે ને ખીન્ન પાસે સાર્ હોય તો તેની 
જર્ર્ નકલ કરન્તે, નને કે પ્રથમ વિચાર્ કરી 
ભશા કે આમ નકલ કરવાથી નુકશાન તો 

નથી થવાનુને ૬ એને! પ્રથમ વિચાર કરીપછ્ી 
ભલે સાર્' ગમે તેનું હાય તો તે લશ લેવામાં 
સ'કાચ રાખશો નહિ આપણું હોય તે તે 
આુરૂ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવામાં ક્ેઇતે પણ્ 
પુઠ્વા ન જતાં તરત તેતો. ત્યાગ કરી દેવો 
નતેઇએ આ વાતતે આપણા વડિલો! ડહાપણું 
અથવા સમય સૂચકતા કહેતા હતા, ભાઇએ! 

હમણાને।! જમાને સુધરૅલે। કહેવાય છે. આપણે 
ભલે સુધરેલા થવા ન સાગત! હોઇએ તો પણુ 
સુધારાવાળા શું કહે છે તથા તે શુ' કરે છે 

તે તો જરૂર જેવું ન્તેપ્શ્મે કદાચ આપણુતે 
વખતે તેમની રીત ન્તેવાથી કક લાભ પણુ થાય, 
માટે તેવી વાતને કદી તિરસ્કાર કરવો નહિ. 
ઘધણાંક ભાધ્ઓ તો અહીં એવા પડયા જે કકે 
બિસાર પડતાં તેએ એમજ કહે છે કે પોતાની 
મેળે મટી જશે. કઇ દવા કરવાની જરૂર નથી. 
આસ તેઅ તો અતજ્તાનતાથી ડહૅ છે પણુ 
સાથે ખીન્ન ભાઇઓને સુખ બનાવે છે. તેસણે 
યાદ રાખવું ન્તેધ્એ કે મરવું ક્રે બચવું એ 
કછ સનુૃષ્યના હાથતી વાત નથી પણુ એટલુ” 

તો નજી છે ક તરત ઉપાય કરવાથી સરવાતેો 

પ્રસંગ ભાગ્યેજ આવે છે, અથવ! તો તકલીક્ 
ધણીજ ઓઈછી સહન કરવી પડે છે. 

અને તેટલો કાયદો પણુ નને ઉપાય કરવાથી 
મળતા હોય તા પછી આ દુનિયામાં ને 
તમામ સાધતે। પ્રલુગ્ખે તયા સનુષ્યાએ આપણા 
સાટે બનાવ્યાં છે તેના ઉપચોગ શા માટે ન 

કરવા ₹ અસાર્* તે માનવુ" છે કે સમયને માન 
આપી હમેશાં ચાલવુ ન્તેઇએ. શહૅરસાં રહેતાં - 
આપણે જે ગાસડાના બનશુ" તો ઘણી 
વાતે આપણુન કષ્ટ સહન કરવુ પડશે. અ 
એ કષ્ટ સાવન હોવા છતાં સહન કરીએ તો' 
આપણી અત:નતા અથવા તો આપણો દુરા- 
શ્રહજ સહન કરાવે છે એસાં જ્રાએ શક 
નથી એના ત્યો ઘણાએક દાખલા આપી શકાય: 
હુ' એક્જ દાખલો આપી આજની વાન ખુરો : 
કરીશ અને કરી બીજ વાર આપતે આવા 
વિષયનીજ ખુલાશાવાર થશીશ્મેક વાતો કહેવાની 
છે તે કહીશ એક માણુસ રસ્તે ચાલતાં “ક 
કાઇ પથ્થર ક હધીઆરના વાગવાથી જખમી 

થયે. એણું મનમાં વિચારું” “ક પોતાની મેળે 
સટી જશે દવા કરવાની શું જરૂર છે બીન્ન 
ખે ત્રણુ જુના વિચારના અત્ત:-ન સાથીએ 
તેને મલી ગયા, ધેર જઇ તેડી ગય! ખે દીવસ 
આરામ કરો સટી જશે એસ કહી તે પોતાને 
કામે ચાલ્વા ગયા, આ નખમી ભાધ્તતે તેમાં 
દરદ વધ્યુ' અતે પીડા થવા લાગી ગ્ઝેણુ ક હક 
ધરગતુ ઉપાય કર્યા. પણુ ફાયદો થપો નહિ” 
આખરે પ થી ૭ દીવસ ઘરમાં ખેડા પછી 
પાછે દવાખાતે ગથે!, વેદનાની સલાહ લઇ 
દવા કરી થોડાક દિવસમાંજ આરામ થઇ ગઢો 
માત્ર ચાર પાંચ રૂપોયા ખરચ કરવાથી તે 
પોતાને કામે ચડયો બ'ધુએ ! [વેચારે કે તેણે 
કેટલી તુકરાની તથા પીડા ભોગવી ? આઠે 
દિવસની કસાઇ ખાઇ ત્થા વ્યાધી સહન કરી, 
પણુ પહેલાંથીન# તેણે કે!ઇઇ ડાહયા સતનુષ્યની 
સલાહ લીધી હત તો દુ:ખી નજ થાત આવી 
રીતે હમેશાં સસયને સાન આપી ચાલવાની 
જરૂર છે. ભસ હવે તો આટલેથીજ પુર્' કરીશુ. _ 
ખીજુ' વળી આગળ પર વાત. નુ ર 
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જ 

પાટીદાર ઉદય 

જાણુવા જગ ત્તાતિ સમાચાર. 
ગ્ઝ્ઝ્સસકક્્કકદર 

ગજલ એમને લાંખુ આયુષ્ય અપા ! 
આપણી જ્ઞાતિના આઘ સુધારડ શ્રીસાન શાઈ 
તારાયણુજી શસજસશીસ્રી સમુંબદવાળા જેસને 
દાઢની નીચે દરદ થઇ તે વધી જવાથી એ।પરેશન 
કજાલલુજખ્યયુજડછી તેગ્ઃ।। હવે સારી હાલતસાં છે. 
તેમને લગભગ એકાદ બે અઠડવાટીયા 
આશ્મ લેવાની જરૂર પડી હતી. અતે મોટા 
તથા અનુભવી ડોક્ટરોની સહાયતાથી એાપરે 
શનનું કામ કૂતેહસ'દીથી પાર પાડ્યું હતું 
હવે તેસની ત'મીયત સુધરતી ન્નય છે. એવ: 
અમોને ત્યાંથી ખબર અળખ્યા છે તે જાણુ 
અમો ખુશી થયા છીએ. પ્રભુ ! અમારા જ્ઞાતિ 
રત્ન શ્રીયુત નારાણુજી ભાઇને સારી ત'દુરસ્તી 
સાચે વાણ આયુષ્ય અજ અ ડન તેરી 
સાતિની વધુ સેવા કરવા ભાગ્યશાળી થાય. 
 શુધારક “સરના શભ? આજકાલ 

અહિ'નાઃ ( કરાચીના) આપણા સ ડળના સભા 
સદ્રે બરાબર કામકાજ કરતા નથી, અને 
તેએ રાત્રીનો 'સસય સ'ડળની લાયબ્રેરીમાં ન 
ગાળતાં હોટલ વગેરે સ્થળે રખડીને વ્યતિત 
કરતો હોય એમ સ ભળાય છે. તેમણે એવી 
રીતે સસયતોા દુર ઉંપચોગ ન ડરતાં 
મડળની સભાઓ નિયમિત ભરવા માટે 
સહેનત કરવાની ખાસ જર્ર છે. કે નથી 
આવેલી ન્નગ્રતિ કાયમ રહે અને વધતી ન્નય, 
ગયા સાસમાં આ પત્રની ઉન્નતિ ઇચ્છવા તથા 
સહાયક ભાઇઓને 
આવા પત્રનો પ્રચાર વધારે કરવાના ઉદ્દેશથી 
અખાસ સભા ભરવામાં આવી હતી, તેમાં કામ 

આભાર્ સાનવા તેસજ 

“કાજ ઠીક થયુ” હતુ, કેટલાક જ્ઞાતિના તથા 
ડઅન્ય બધુઓએ સભામાં પધારી સદખબોધ 

પ/૪/0/.1૦1064વદ્વા.€૦111 

આપેલ હતો. 

1 છ૯હ0દ॥ંવદ્વા.૦૦11 

ર 

€૦1॥| 1૫૦૫૬ 26૦ 55 0 222 

પાટીદાર ઉદયને સહાયતા અમોને 
જણાવતાં અત્યત આન'દ થાય છે કે આપણી 
સાતિના છુપા રત્ન શ્રીમાન નાનજીભાઇ વીશ્રાસ 
નેત્રાવાળાજે હાલ સિધ્ધાતપુર્માં કોલસાનો 
ધધો કરે છે તેમણે આ પત્રની ઉન્નતી થવા 
માટે મદદ તરીકે રા. ૫૦) પચાસ આપેલ 
છ અમો શ્રીસાન શેડશ્રીનો ખરા અતઃકરણુથી 
આભાર સાની બીન્ન ભાઇઓને આની નકલ 
કૅર્વા ભલાસણુ કર્ીએ છીએ. શું ખીન્ન એવા 
રત્તો આપણી જ્તાતિમાંથી નીકળશો કે? 

ખેદ જનક અવસાન: દેશલપુર નિવાસી 
પટેલ માધવજી ગિવ બા કઝ સું: 
રજ સવારના પ્લેગની જીલલેણુ વ્વાધીથી 
અકાળે શામ શરણું પામ્યાના સસાસાર જનણ 
અમોને અત્યત ખદ થાય છે સદગત્ ભાઇ 
પકકા સુધારાવાળાના સતને સાનનાશા હતા 
પીરાણાં ધમ પ્રત્યે તેમને ધણા વખતથી 
ધ્લર્સ્કાર્ હતો. તેએ સ્વભાવે આન દી: અને 
ઉદ્યોગા હતા. તેમંના અવસાનથી તેમના કુડુ- 
બને ખહુજ હાની થએલ છે. અમે સદગતના 
ફૅડુબને અમારા અતઃકર્ણુથી દિલાસો આપી 
મરનારના આત્માને શાંતિ ઇચ્છીએ છીએ. 

વિરાણી નિવાસી હસ 080₹? 
કર્શવંઝગયા અશાડ વિદ ૧ને રાજે એક 
ગુસડ્ું' થવાથી તેની વ્યાધિને લીધે ભર જુવાનીમાં 
ર૫ વષની વયે શમ શરણુ થવાના સમાચાર 
જાણી અમોાનેઅત્યત ખેદ થાયછે, તેઓ પીર્ાણાં 
પથના કટ્ટા દુશ્મન હતા તેમણે નાસિક જ 
કેડ શુદ્ધિ કરાવી યસ્ઞોપવિત ધારણુ કરેલ હુ, 
તેમને ધાસિક ચર્ચા સ'બંધી બહુજ પ્રેસ 
હતો. તેઓએ પીરાણા ધર્મ સબધી 
થોડીક કવિતાઓ પે।તાની સાદી ભાષામાં 
રચેલી છે તે અમો અમારા વાંચક્રોને આગલા 
અજેસાં કસવાર આપતા જશું સદગત આત્માને 
પ્રભુ શાંતિ આપે એવું અમો ઇચ્છીએ છીએ. 

2૮0૦ 25 0 28 
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સ્ક અનય... _. -_--.-.--... નની કા કા 

હ : નૌ. ” કન 
૨ ટ તરા ઊ૦કૃપર 10 (૯ 

કે દિ જ રું 

શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મડળ લ 

જ્ઞાતિના લાભાર્થે પ્રગટ. થતુ:-- 

પાટીદાર ઉંદ્ચ. 
ત'કી તથા પ્રકાશકઃ રતનસી શીવજ્ઝ પટેલ. 

પાટીદાર ઉદય એષ્રીસત ર્ણુછોડ લાઇન, કરાચા. ર 

જહ શ્રાવણુ શા. ૧૯૮૦ . અક ૨ શને. 

વિષય. પ લેપ્ખક પૃષ્ટ. 

ન્યાતિ સ્વરૂપ જગદિશ્વસ્તુ' જય સ'ગલમ્ હકાન્ય) સૌજ ૨ 

અમારી કોપ્સના ચોધા (કાવ્ય) રઢ ત-ત્રી - 

ઝુળદેવીના સાચા સુત્રો ક્યારે થશે ? --* નાનજી પચાણુ સીસી ક 

દ 
--* લાલજી સામજી પટેલ 

આપણી અપર જ 

કચ્છની કાસધેનુર્પ પાટીદાર જ્ઞાતિને પ્રાથના ... કેશવદેવ રતેશ્વર 

અ'પધારી રાત્રીતું ભયકર સ્વષ્તુ -.. ત્ર ક મૂછ 

ખોંભડીના સ્ુખીની અપ્પખુદ્ઠી ક ન  શાભુકાર .. "રેક ક ૧૦ 

પપ્ટીદાર સતિ અને પીરાણા પંથ ..- *** છીરજી વીશનજી ક... '૧૧ 

ઉદય માર્ગ દર્શાન ..- સ ક .-* સાવજી વાસણુ પટેલ... ૧૨ 

શ્માપાણે। મોહ ક જે 7 .-* રૃણુછોડદાસ દલસુખરાસ ૧૪ 

સત્ય માગ સનાતન પર્ય ... કત .-* સછી મહાજન - ... ૧૮ 

શારાગ્ય ચર્ચા શ. ..- વૈદ્ય ગોપાલજી ઠક્કુર ૨૧ 

જ્ઞાતિ સમાચાર ક. પ ક .-* '*પા. ઉ. એ1ષ્રીસ ક ક 

એ શિવાય સુચના નિયખે।, ન્નહેર ખભર ંત્યાદિ વર્ષ્ધીક લવાજમ રા. ખે ' અગાણથા 

છુટક નકલ ચાર આના પો. સાશરે 

તમાસ પત્ર વ્યવહાર નીચે પ્રમાણે કરવે!- 

વ્યવસ્થાપક, 

પાટીદાર ઉદય ઓફીસ, 

 ર્ણુછોડ લાઇન્સ, કરાચી, 

તાંધ--આ પત્રમાં યોગ્ય ભાવથી ન્નહેર "ખબરો લેવામાં આવે છે, ક “સા જે 

પેજ ૨૦ ઉપર લાવ વાંચા ન્નેવા. 
ક 

કે ન 

ડિ 
પ જ 
ક 

*# 2 
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૧/7 5... - 
પાટીદાર ઉદય માસિકના (નયસો. 

---------ડ૯-55%-5જરુક-શ-.-------- 

(૧) આ માસિકના સુખ્ય હેતુ પાટીદાર જ્ઞાતિની ઉન્નતી કરવાનો છે. જેથી દરેક 
પાટીદાર ભાઇઓની ફરજ છે કે તેમણું માસિકના મ્રાહક થઇ યોગ્ય સદદ કરવી.. 

(ર) આ સાસિક દરેક હિ'દુ મહીનાની સુઠી ૧૫ ને દિવસે બહાર પડે છે. _ 

(૩) સ્વત્તાતિના “ક અન્ય તાતિના કાઈ પણુ પુરૂષ અગર સ્ત્રીના લેખા આ માસિકમાં 
લેવામાં આવશે. પણુ અગત દશ કે સ્વાર્થથી લ'ખાયેલા હોવા ન ન્ેઇએ, બતે ત્યાં સુધી 
વિવેકની હદમાં રહી ભુલે બતાવવી અને ભાધ્ચારો તથા સ'પ વધે તેવ! ગ્રયત્તો કરવા. 

(૪) લેખા શાહિથી સારા અક્ષરે અતે કાગળની એક બાજુ 3પર્ લખેલા હોવા ન્તેઇએ, 
લેખકની પંચ્છા હરે તા નામ વગરના લેખા છાપવામાં આવરે, પણુ લેખકે 'ખર્' નામ અને 
પુરૂ શરનામુ' અમારી ન્નણુ માટે લખવુ, લેખની દરેક નનેખમદારી લેખખકતે શીર રહેશે, નહિ 
છપાએલા લેખા પાછા મોકલવા અમો બંધાતા નથી. 

(૫) કાઇ પણુ લેખકના વિચાર સાથે અસાર -સળતાપણુ' છે એમ માની ન લેવુ, 

. (૬) દશ પરદેશમાંથી આપણી ત્તાતિમાં વિવાહ, જન્મ, મરણુ, પ ત્યાદી તથા “કાઇ ગ્રહ 
સ્થને વિદ્યા, હુન્નર અગર વેપાર અતે ખેતીવાડીમાં મળેલી કફતેહના સમાચાર ઘણીજ ખુશીથી 
દાખખલ કરવાસાં રપાવશે. 

(૭) કાઇ ભાજતે આ માસિક સખ'ધી કાંઇ પણુ પખુલાશે મેળવવા હોયતો જવાબ માટે 
પોસ્ટની ટીક્ટો ખીડવી, 

(૮) આ માસિકમાં સ્ાતિ સબધી તથા આચીક ધાષ્િક અતે વહેવારીક દરેક ખાબતો 
ચર્ચ્વાસાં આવશે, માટે જે જે ભાઇતે જે જે વિષય સભ'ધમાં લખવું હોય તેણે તે તે વિષય 
સહેલી ભાષામાં દ્રાપ્મલા દલીલે!થી લખવુ' કે જેથી વાંચક વર્ગ ઉપર સારી અસર જલદી થાય. 

(૬) જે ભાદ આ માસિકતે સદદ આપરે તેસનાં સુખારક નામ તેમતી ઇચ્છા હશે તે! 
આ પત્રમાં છાપવામાં આવરે, અતે વાર્ષિક રીપાોટમાં પણુ છપાવી શ્નહેર કરવામાં આવશે. 

(૧૦) જે ભાઇ રૂ, ૫૦૦) પાંચસો! કે તેથી વધુ માસિકતે મદદ કરશે તેમને! ફ્રેટો 
એદ્ીસમાં રાખવામાં આવરે. ૂ 

(૧૧) આ માસિકના માટે હમેશાં યોગ્ય લેખા લખી મોકલનાર લેખક પાસેથી લવા 
«મ લેવામાં આવશે નહી. 

લી. વ્યવસ્થાપક, “પાટીદાર ઉદય?” 
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દ રાહ. 

ા મં ત રર 5. -. અ ઝે “ક 
11ઢા1 (૦૬ાઉલાવલાજઉ0ઃ ને કી નન # “ ન ૬ “હાજ: થા લાતા છેઈ!] 

ન [ઇં*. .” સ. જ ર્ર ક સને ક ર જે સઇ યહ. ક - 

ધી ૧૪ 3₹ 3૮ ૮] હે 69 કકે હ& હ# વક ક હ ૪“ બ. ચ. 
પ૭” 

11 અ1૨₹ 1 

કુશ્છ કડવા ધાગાદાર 1 લુવક બ્ ડળ તહ્કથી પ્રગટ ટ થતુ માસ્ક 'ધત્ર 

-------નપાતાળન,.. ---  ---ડકમ ગા ત... ન્ન્--- પા, 

ભ ર છ ક જર ત્ર 

યષ ૧ુ કરાન્ડી, ભાદ્દ્વા સવત બત ૧૯૮૦, . ક ૩કતે (ક: 
ક. 

સત.. ------------ન્---કલ:-----.૫૦૯૦૦૫--નતતણ,-.લ......ન ત... ---- --- મ 

શા ળટ્દાર ઉજસ સ આર. ઝેદીફા ખીસા*૭5 રીવ ૦5 પ. મગવાળાઃ અાકદન્ાફે કં ૬31 ભરત, કનૃકાન્ક ભારા ૭24 «ડબ? પધનલહ,# સગવાઃત્રરકૂડ મોઇ- 

૨ ય 
4૩૦ 

હદો કય 

મ, 
ક ણણ શ 

જર 

જ કે 

શૂ 

આઈ 
પા. ક 

7 
મ નાડ 

3-૪૦” -- 
નમ નકક 
-્ન આવીન ક 
મર જ્ન-. 

મ્ન્ન્ન ક જ ખૂ. 
ટ ઈ -ન- કે 

૪. સાઇ 
7 નાઉ 

મેડ ક 
ચટ નજ. 

ક નર 

મન ડર 
ટ્ર 
જ ક ક 

નજ 
ય રે 

ત્રણ 

નયા 

ન્ જ 
વ 

૧% 

મકત 

નજ 

નછીુ- 

પ 
૯ ગક 

"- 

ન્ન 

હા 
છુ ૨-- 

પત્રવ્યવહુ:$ર નીચેન! સશ્નાએ કરવા. રિ 

ત'ત્રી તથા મકાશક#ઃ રતનસી શીવજી પટેલ. ુ 5 
-ખાહોદાર્ ઉ ઉદય ઝરા કણ નો લાઈન,--કશાચી. 
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લવાજમ સબંધી ખુલાસો. 

પાટીદાર ઉદયના શ્રાહકામાંથી જે જ્ઞાઇએઓનાં લવાજમ આવી ગયાં છે તેમને 

અમારા અ'ક નિયમસર મોકલવાસાં આવશે. પણુ હજસુધી કેટલાંક ભાઇએ નાં લવાજમ નથી 

આવ્યાં તેમને વિનતિ પૂર્વક જષ્યાવવઃમાં આવે છે ક તેમણે કૃપા કરી દિવાળી પ્હેલાં 

લવાજમ મોકલી આપવુ અથવા વી. પી. થી વસુલ કરવા અમોને એઓરડર આપવો વી. પી. 

મ'ગાવવાથી આશરે ચારઆના ખર્ચ વધુ લાગશે અને અક પણુ મોડો મળશે માટે મ, એ. 

દારા રવાના કરવુ એ ઉભયને માટે સાર્ છે, તેઘી બાફી રહેલ લવાજસ સાટે અમારી 

પ્રાર્થના ષર બક્ષ આપી ત્ર!હક મહાશચે1 તુરતસાં લવાજમ મોકલી આપશે એવી આશા છે, 

જેમનાં લવાજસ અસોને 

દિવાળા પહલાં નહિ' આવા ન્તય તેમને ૪થો એક કે જે ખાસ ભક તરીકે કાઢવાતો અમારા 

વિચાર છે તે અકપર તેમતે! હક રહેશે નહિ. આ અ'કમાં કેટલીક સ“ચહી રાખવા લાયક 

હકાકતોા ઉપરાંત ધણાંએક વિદદાન સાતિ બભન્ધુ તથા અન્ય ભાદએ!નાં સારાસારા લેખોને! 
માટા સ'શ્રહ આવશે જેયા આં અક દરેક ગ્રાહકને બહુજ ઉપયોગી થપષ્ટ પડવા સ'ભવ છે. 

તા આયા છે કે સાહક બન્ધુએ આ ખાસ અકતે! લાભ લેવા ચુકશે નહિ. ખાસ અ'કની 

કાપાએઓ મ્રાહક સ“ખ્યા પુરતીજ છષપાવવાતી છે, સાટે જેએ આ પત્રના હજસુધી શ્રાહક ન 

થયા હેય તેમણું ડુરતમાં નામ તાંધાવવા, નહીંતો પછીથી નિરાશ થવુ પડશે. 

મહાત્માની અકઝુહ્ય પ્રસાદીનો આશીવાદ 
અસાર ત્યાં હાલમાં થોડાક વખ્ખતથી એક ૬વા વેચવા સાટે રાખવામાં આવેલી છે. તે દવા 

એક મહાન પુરૂષના અનુભવથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તે ખાસ કરી કાઇપણુ જતનદ તાવ 

માટે રામબાણુ છે, માત્ર એકજ વખત દવા લેવાથી કોઇપણુ ગ્રકારતો તાવ ઉતરી નનય છે. 

“તે ફાયદો ન થાય એવુ' સાખીત કરી આપશે તો પૈસા પાછા આપવાસાં આવશે. બહાર 

ગામવાળાઓને દવા વી. પી. થી મોકલવામાં આવે છે. ચાર ખારાક જેટલી દવાની કિ'મત 

રા. ૧ અતે એકજ વખતની દવાની માત્રા લેનારતે પાંચ આના પડશે. 

ડે. પાટીદાર ઉદય ઓફીસ 
રણુફોડ લાઈન કરાચી. 

ણ ઝક. 
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॥ ઓર્મ્ ।। 

કઝા 59 

ન્ટૈપપાટીદ ।રઉદચ: 
શ 55 ર 

કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના લાભાથે પ્રગટ થતુ' ઝુજરાતી મોસિક પત્ર. 

૯." 

ન્ડ આગ 

વર્ષ" ૧લુ'  ગઝજૂુરાચી, ભાદરવા સ'વત ૧૯૮૦. અકડ ને 

હયે જાગશે ? 

ભાઇ ! રમણિય પ્રાતઃકાળ ધમો છે? તેત્રોને ઉધાડા આળસ અતે નિ'દ્રાતે! ત્યાગ કરે 
અતે તસારા કર્તવ્યમાં લાગો. 

ા ભાઇ ! આજ સુધી બહુ બહુ ઉ'ધયા, સર્વસ્વ ગુમાવ્યું. પોતાના સ્વરૂપને પણુ ન 
' ત્્તણ્યુ, હવે તા ઉઠો ? તમને પોતાને તો ન્નણુ ? 

મોહમાં પડયા, કોધથી સડયા, દુ:ખથી રડયા, કુસ“પસાં લડયા, પણુ જીવનના રહસ્યને 
ન નાણ્યું તેને એળે ખોયું", ભાઇ! હવે તો ટટાર થાઓ ?. પે 

હેવે ન્નગશે। ? ભુલ્યા પ્રયત્નના માર્ગો, ભુલ્યા ધર્મ અને ભુલ્યા કમ", આજ સુધી 
કાંઇજ ન ક્યુ”; ન તો 'કાપ્તતે સુખ આપ્યુ' કે નતો ન્નતે લીધુ ઉઠે ' ટટાર થગ, આજ 
તાજ સમય તમારે અનુકુળ છે. 

હુવે ન્તગશે। ? વર્ષ વહી ન્નય છે, આયુષ્યમાંથી તે ઓછાં થાય ક છ્તાં હક શું 
ઉંધો છે? અળનેો ભરોસે! કેોઇઇતે નથી. ગ્રાષ્ત ક્ત'વ્યને અધુરાં સુકી અચાનક તેના કબજે 

| થવું પડશે. ન્યારે આસ છે ત્યારે તો કાંઇ વિચાર કરે ! 
હેવે-જ્ગશે। ? સમય ન્નગઝૃતિતે। છે, તમારા નેત્રાની સમક્ષ યઇ રહેલા પરિવર્તનને 

તો જુઓ ? આખી સૃષ્ટી પરિવર્તન મય છે. ન્ત્યાં વિકાશ નહી”. ત્યાં મૃત્યુ છે શેજ રોજ 
વિકાસ પામો, વિકાસને તસારા છવનતેો મહામ'ત્ર બનાવે. 

હુવે જાગશે! ? "પારકી આશ સદા નિરાશ” એ કહેવતતે લક્ષમાં રાખો; કોઇ કાંઈ 
તમને આપી જવાનું નથી. તમારા પોતાનાંજ પ્રયત્ન વિના તમારા ઉદ્ધાર નથી, સ્વાશ્રયી 
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રઝ” "ક & હ ક 
રા. બજ તા ઉદા'.૦૦૧૩* 

ર્ પાટીદાર ઉદય 

ચાઓ, પોતાના બળ ઉપર ઝઝુમીએ એજ સાચુ બળ છે. એમાંજ શકિત છે. ગએએાંજ સ્વા 
તત્ર છે, એ ખળ પ્રાપ્ત ન હોય તો પ્રથમ તે મેળવવા યત્ન કરે! કારણુ કે એ મળતાંજ 
બીજુ' સધળું તમને સળી રહેશે. 

હેવે જાગશે।? ધાંચીના લરના બળદની માક્ક આજ સુધીના વ્યવહારે કર્યા. સવારના 
ઉડયા આસ તેસ ફર્યા સમય થયો કે ખાધું અતે વેપાર કે તોકરીએ ગયા, રાત થતાં આવી 
ખાઇતે સુઇ ગયા, તેમાં તસાર્' વાસ્તવ હિત શું સુધાર્યુ₹ આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં તમે કેટલા 
આગળ વ્યા ? સતે।બળ કેટલું વધાર્યું ₹ ચારિત્રતે ઉચ્ચ કરવા શું પ્રયત્ન કર્ષ ₹ પારકાના 
દોષ ન્નેવાની ટેવને કેટલી ભુલ્યા ₹ પરમાત્માનું નામ સ્મરણુ કેટલી વખત કર્યું” ? બ'ન્ધુઞયો ? 
વિચાર કરો શાંનત ચિતે હદયસાં ઉડાણુ પૂર્જક વિચારો, જુએ | સર્વનો જવાબ શુન્ય 
માંજ આવશે? તમારી આ સ્થિતી શું તમને શેભાપ્રદ છે? ર્કાદિ નહિ તમે સતુ'ય છે!, સનુ 
ખ્યના એ લક્ષણુ નજ હોય ? એ તો પશુ જીત્રન છે. ભાષ ? તેન ગણુનાસાં તમે ન રહેતાં 
સનુષ્યપણાસાં આવશે. આગળ વધવુ વિકાસતે અનુભવવા એ તો મનુષ્યનોજ ધર્સ છે. વધારે 

આગળ વધી જણાવીએ તો મતુષ્યતું મનુષ્યત્વ”જ એમાં રહેલુ' છે. તસે તેને પ્રાપ્ત કરવા 
કયારે જાગશે? જા “વિશ્વ જ્યોતિ ઉપરથી” 

ક્યું શું ડામ જ્ઞાતિનું 

પીરાણા પ'થસાં રહીને, કર્ઝું શ્ઞું કાસ જ્તાતિતું; 
અજધારાસાં સદા રહીને, ક્યું" શું કાસ જ્તાતિનુ, 
ન ઇસ્લામી પર્સને સસજ્યા, ન કીધી રાસની સેવા; 
વચે રહીને સદા લટકયા, કર્યું” શ્ુ' કાસ જ્ઞાતિતું 
પરણાવી જન્મથી દીધાં, ઝુમારીકા લગ્ન તો કીધાં; 
નીશાશા ખાળના લીધ્રા, કર્યું” શું' કાસ જ્તાતિતું 
ન શીખાવ્યા સુત્ર ને બાળા, ન કાઢી કૈ।મની શાળા; 
રહ્યા ભોળાઇમાં ભોળા, કર્ઝું” જ્રુ' કાસ ત્તાતિતું; 
ન સસનન્ન્યા નાત પોતાની, ન સસનન્ન્યા જાત પોતાની : 
ન સમજ્યા કુખ માતાની, કર્યું” શું કામ ત્તાતિતુ 
ન ઝુરાનને કદી સમજ્યા, ન ગીતા વેદને ભણ્યા; 
૨હી બે કોપમથી શરળગા, કર્યું શુ' કામ જ્તાતિતું. 
ન પેગસ્ખર કીધા પ્રસન, ન કીધા દેવના દશન; 
ન પોતે એળખ્યા કૃષ્ણુ, ક્યું” શું કામ ત્તાતિનુ- 
ઉઠે ભાઈઓએ ઉઠો વહેલા, કરો કઇ કોસસની સેવા 
આજે આવ્યો “કરીસ” કહેવા કર્ઝું" શું કાસ જ્તાતિતુ. 

૮ %$ ક દન મં 

ક્રીસ ક 
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વહાલા ભાઇઓએ તમો ન્નણા છો કે, 
પીરાણાં ધર્મ માટે દરૅક્તે ભિન્ન લિન્ન વિચાર 
ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રત્યક્ષ રીતે ન્નેતાં તે વિચાર 
કરતાં" એમ લાગે છે ક એ નકકી હિન્દુ ધર્સ 
છે તેમ કહી શડાય નહિ. અતે ન્ન સુસલસાતી 
છે, તો પછી સ્ુસલમાન લેોક્રાના નિયમ 
પ્રમાણે આપણે વર્તતા નથી “વો ભેદ ભરૅલો 
વિચાર ઉત્પન્ન ચાય છે? અરે આ બાબત 
સમજવા કાઇતે ઈશ્વરે બુદ્ધિ નહિં આપા 
હોય ₹ સારા ધારવા ગ્રમાણે સર્વ કાછ સમશ 
શકે છે. પણ કાઇ ખાલી શક્તુ' નથી કાર્ણુ 
ક» ખરે ખર્ કહેવાને કોઇ ઉભો! થાય, તો 
તેતે આગેવાને! તરફથી નાત બહાર કરવાની 
સિંક્ષાજથાયઈજછેજ જેથી ધણુ! "ખરા સમન છે 
પણુ ખોલી શક્તા નથી એ (જવાઇ જુલમ 
સમન છે છતાં પણુ કોઇ સુધારે કરી શકતા 
નથી. તે સાત્ર નાતના આગેવાને! તો જીલસ 

(ગેરવાજખી રબાણુ) છે, તો પછ્છી આ અધાર્ 
“ટલા દિવેસ ચાલશે તે સમજ શકાતુ' નથી. 

આપ વ૧વિચારા કે આપણુતે કાઇ પુછે કે 
તમે કાણુ છો : તો કહેશું ક કણુખી છીએ. 
પાછો તે સવાલ કરે “ક “વા કણુખી ? તેના 

જવાબને સાટે આપણુતે “વિચાર કરવા પડશે. 
તે પછે રહીને કહેસું કે અમા લેઉઆ: કણુખી 
છીએ. ત્યારે તે ફરીથી સ્વાલ કરશે કે તમે 
તા ખાર વર્ષે" લગ્ત કરો છો તે ધારા લેઉઆ 
તા તો નથી? ત્યારે વળી પાછા મુ'ઝાધ્તે કહેશું 
કૃ અમે કડવા છીએ; સામો ધણી વળી પુછે કે 
તમારી શાખા તથા ગોત્ર શું' છે શ? તેસજ 
તમો શુ ધર્સ પાળા છો ? એમ પુછે છે 
ત્યારે તેનો કાંછ પણુ જવાબ આપણું આપી 

૩ [વાં॥ં૦1 "દ્વાંવદ્વ' !10/ 
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પીરાણા 'પથીઓને અપીલ 
“-----૧ -થ૧*ન-૬૮*૩-૧જ 2-------- -- 

શક્તા નથી. તેથા તે ડૅકાણ શકરા કયું થોય 
છે. ત્યારે શરમ છોડી કદી આપણે "ખરે ખર્' 
કહીએ “ક અમે શુમ્ના કણબી છીએ તો 
તુરત પેલા માણુસ કહેશે કે તમો તો ઉુશલગાનથા 
ધ્ર્સ પાળા છા અતે '"ખાનાને સાતા છે. તે 
હિ'ડુ છીઃએ એવો ખોટા વાદ કેમ કરે છે ? 
ત્યારે પણુ શરમાવા નેવું થાય છે. 

વહાસા ભાઝઓ! નને વિચાર કરીગએએ છીએ 
તા પરદેશમાં આ? પીરાણા પથ ધર્મ સાચ 
વવા કેટલુંએ સ'કટ સહન કરવુ પડે છે. જેનું 
વર્ણુન થઇ શકે તેમ નથી, નાતના રિવાજ . 
ગ્રમાણૅ ધર્મ પાળવાથી કેટલી અડયણુ ભોગ 
વવી પડે છે તે ખ્યાનમાં લેશે. હુ તમોતે 
એક હકરાચાતો દાખલો આપુ”તે સાંભળો ને 
કાંધંક વિચાર કરી સુધારા કરો. 

દર ગુરૂવારે કે તાતા મોટા દિવસે થાળ* 
કરીને ભાતામાંજવુ?પડેઈજી? ને ખાનાની 
જગ્યા એક નાનકડા ક'પાઉન્ડમાં છે અતે તેમાં 
ખીન્ન સુસલમાને'ના ધર હોવાથી ત્યાં થાળ 
લઇ જતાં ધણી અડચણુ પડે છે. કદી થાળ 
તા. જેસ તેમ ત્યાં પહોંચાડીએ છીએ, પણુ 
પાછી જે વખતે પુનન્્ન ખલાસ થાય છે. 
અતે લાણુ (પ્રસાદ) વહેંચાઇ રહે છે, 
જ્યારે સ્ત્રીઓ છોકરાં તેડીને લાણુ લઇ ઘેર 
ન્તય છે. ત્યારે માણુસોને। ભરાવા વધારે હોવા 
થી અને કમ્પાઉડ નાતું તેથી તેમાં ચાલવાની 

શેરી પણુ સાંકડી છે. અને તે લાચારીથી સર્વે 
માણુસોએજ નાની શેરીમાંથી લાણુ લ₹/ વચમાં 
સુસલમાનોના ખાટલા પડેલા હોય છે જેના 
ઉપર તે લેકે સુતેલા હોય તો પણુ તેતે 

*થાળ એટલે રાંધેલુ અનાજ 
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અડીને વેર ન્નય છે. તેનો જલડાથાતા યાલ 
રહેતો નથી. (કદી ધડી ભર આપણે એમ પણુ 

, --- સાની લઇએ ક આપણુ સાતેલુ' પીરાણા પથ 
પણુ ઇસસાયલી ધર્સ છે તેથી તેમાં અભડા 
વાનુ' હતુ? ક્યાં) તો તે પણુ હમેશાં કરેસ 
ચાલે કારણુ ક પાડાસમાં વાણીઓઆ આહાણું 
આદિ રહે છે તે દેખી #નય, અને કહે કે આ 
તમે શુ?કરાછી?? તો તે વખતે કાં જવાબ 
અપાય નહિ (કદી મ'ડળવાળા કહે તો 
આપણે તેને ડે!લીયા કહીને છુટીએ, પણુ 
બ્રાહ્મણુ વાણીઆતે તેસ કેસ કહેવાય 9 ને 
મનસાં સુઝાવું પડે, આમ જાનુ સાન વત 
એ કેવી અડચણ 1 ધ્ર્સ સાચવતાં પણુ 
આટલી અડચણુ ભોગવવી પડે એતો નવાઇ 
જેવું લાંગે છે. 

આવી સાંકડ હોવા છતાં પણુ “પારાણેથી 
ગિ'હ્વા1 લ 
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સૈયદ્દો અવાર નવાર આવ્યાજ કરે છે તેથી તે 
વખતે તો એવી સુસીબત ભોગવવી પડે છે કે 
કહેવાની વાતજ નહીં, જે સૈયદ્દોતે સારા જેવાં 
ભાએ હિમત કરીને ઉતરવા ન આપે તો 
આપણી ત્તાતિના કેટલાક ભાઈઓ અમોને 
ગુરૂ દ્રોડી કહે છે અતે નાત બહાર કરવાની 
ધસકીએ આપે છે અને ને તેમતે ખાનાસાં 
ખેસાડીએ છીગ્મે તા બીન્ન પડખામાં રહેતા 
અન્ય જ્ઞાતિના સાણુસો અમાર્ં અપમાન ડરૅ 
છે જેસ કરીએ તેમ ડુ'ખ છે, આ ખીના 
જેષ્ટ એક નવીન અતે કુદરતી લાગણી ઉંત્પન્ન 
થાય છે. વેદ, પુરાણુ અને સતુસ્ષ્રતિ આદિ 
ગ્રથાસાં કહેલું છે કે જે કાસ કરવુ તેમાં 
ખીન્નથી ખીવુ કે ચોરી રાખવી તેનું નાસજ 
પાષઇછી તા પછી પારાણાઃપ'થતાઃ ક્યા કરતા, 

 પીરાણાપથ પાળતાં પાપમાં ઉતરવુ પડે દે, 
(રખેને કાઇ નાણી જશે કે આ (*૬સમાયલી 

ધર્મ પાળે છે તા ખાટ દેખાશે તે હિન્દુશય 
આપણુતે હલકી પ'કિતમાં ગણુશે. એમ સૌ 
કાઈ સમજે છે, પણુ એ દુઃખ કોઇ કાઢતુ' 
નથી કેવી મુર્ખાઇઇ ભરેલી વાત છે.) 

આટલુ દુ:પ્પ વેઠયા છતાં નને મુસલમાની 
ધર્મ" પ્રિય હોય તો પછી અમો હિન્દુ છીએ, 
અને હિન્દુ ધર્મ પાળીએ છીએ, એવો વાદ _ 

£10/2/5 

061૦૫૦૧ 

11હ્ાં 11€)/ 

ઝે 

ષણુઇશાઇમાટે# અતે ન્તે આપણે હિન્દુ 
છીગ્એ ને હિન્દુ ધર્મ પાળવા વિચાર હોય તો 
પછી પ'સમાયલી માર્ગ શા માટે ન્નેઇએ ? 
અને આપણા આગલા ભોળા લેકોાએ કરેલી 
બુલા શામાટે સુધારવી ન નેપએ ? મુરખ્બી 
એ! ! જરા વિચાર કરો કે મુસલમાની ધર્મ 
પાળતાં હિન્દુ થતનું' તે કયાંથી બને ? તેમ 
ખરેખર સુસલમાન ધમ પાળતા હોઇએ તો 
સુસલસાન તો અ'ેશેો ન કરે! આમાં તો 
મુસલમાનોાતોાએ ડપકા ને હિન્દુ લોકો પણુ 
નિદા કરવામાં બાકી રાખતા નથી, તેથીજ 
આપણે આજે ક્યાં પણુ બેસીએ છીએ ત્યાં 
શરસાવવા સિવાય કાંઇ રહેતું નથી. કારણુ 
કે આપણે વર્સ ભ્રષ્ટ જેવા છીએ. 

સ્ાતિ ભાઇએ અતે વડીલે |! આપણે આ 
સસારમાં હિ'દુ છીએ કે સુસલમાન છીએ 
એ બાબનને વિચારવા લોયક એક દાખલો 
ખતેલા છે? જે અપ ભાઇઓ ને ષ્યાનમાં તો 
હશે. થોડા વર્ષ પહેલાં શેઠે કાવસક ડબાસંના 
એક બગલાનુ' કામ ચાલતું હતુ' તે વખતે 
ત્યા લાકડાં વેરવાના મજુરી કામતે! 'કાન્ટ્રાકટ 
મારી ભુલ ન થતી હોય તો આપણા મુખી 
સાહેબ દેવશી હરભમતે! હતો તે ત્યાં સુતારનુ* 
કાંસ આપણા કચ્છી ગુર્જર સુતાર કરતા 
હતા ત્યાં કોઇ કાડીયાવાડથી નવો આવેલો 

[નાં1વાપડ 

સુતાર કામે આવ્યે! તેતે કામ કરતાં તરસ 
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પાટીદાર 

લાગી ત્યારે ન્યાં આપણુ ભાઇએ વેરતા હતા 
ત્યાં ગયો અતે પુઠ્યુ' કે પટેલ તમે કેવા 
કણુખી છે।? ત્યારે શ્નેડીવારા ભાઇએ જ્વાબ 

દીધો કે અમે લેવ્રાદ્કણુબીદછીરઇતેઇસાલળાને 
લેલાઇસુતારે#પાણીઇપીધુંઝ અતે કામે લાગવા 
મગહયો ત્યાં તેની જ્નેડીમાં કાસ કરનાર સુતારે 
પુછ્યું કે તે પાણી ક્યાંથી પીધુ' ? તેણે જવાબ 
દીધા દે પટેલના કુ જસાંથી. તે સાભળોતે બીન્ન 

જ 2 ક 
વ્યુ સય 

લેના કુત પાજી પીતે 4: 
અભડાણેૂ તે સાંભળીને પેલા પાણી પીનાર 
સુતારે તો અષીણુ હમેશાં ખાતો હતો તેથી 
તણેખીસામાંથી દાબડી કાઢીતે પાતાના ભાતાના 
ડાબડામ' અફજીણુને ગાળ્યું અને તેનુ' પાણી કરી 
પીવા લાગ્યો ન્યારે અર્ધું પીધુ ત્યારે તેના 
સાથી સુતાર રાસજી ભીસાશરઆને ખબર 
પડી તેથી તેણે તે દાબર તેના હાથમાંથી લઇ 
લીધે. અને કહ્યું કે ગાંઢા આમ શા માટે 
કરે છે ? તે કહે સારે હવે જીવીને શુ કરવુ 
છે. હું જ્યારે અભડાઇ/ ગયે। ને નાતથી જુદો 
થયે। ત્યારે હવે સારે જીવીને શું કરવું આથી 
સરવુ' સાંર્' છે. તે સુતારે તેતે 
દવાએ પાધ્તને કહ્યુ કે તુ” 

છીંખ્ુ વગેરે 
દેડશુદ્ધિ પ્રાય- 

શ્રિત કરાવી નાંખ તેથી તેણે હવાબણરજ#છ 

કહા ભાઈએ આં કેટલી શરમની વાત 
છે. જે ગુર્જર સુતારોની પ“ગતે બેસી આપણે 
જમનારા તેનું ખાલી પાણી પીવાથી સુતાર 

પ્રાણુ ત્યાગ કરવાને તૈયાર થાય. આ શુ 
પ્રતાપ પીરાણા પથને। નથી? સાટે હવે વહાલા 

૩1 [વાં॥ં૦1 

ઉદ્દય ુ ષ્ 

વડીલો અને ભાઇએ તસે વિચાર કરે ઝે 
દેશમાં બેઠેલા જ્ઞાતિ ભાઇઓને ત્યાં કસી અર 
ચણ્ નથી કારણુ કે તે બિચારા રાત દહાડો 
ખેડતે ધધે રોકાવાથી તેને સાર્ અગર ખુર્ 
કાણુ કહેઃ અને સમજે તે સહન કરીને ખેસી 
રહે, જે કોઇ સુધારવા માટે મત આપે તો 
તેને દડ કરે તે નાત બહાર સુક, અને કહે 
કે તમો તો ખીશ્ને બાપ કરા છો, 
બાપ દાદ્દાના ધમ તે કેસ મુકાય, ગમે 
તેવું છે તો પણુ તમારે તે પાળવું 
પડશેજ. અમે પાળીએ છીએ તેસજ તમે 
પણ્ પાળા કાઇ પણુ રીતે આગળ વધવા પગ 
ભરાશે નહિ. 

ઘણા ખરા હિદુનાં ધમ" આપણે ન્નેઇશુ”, 
અથવા સુસલમાનના ધર્સ વિષે આપણે પુછીશુ' 

તો પણુ હિ'દુ અતે સુલલમાનની સાચે વર્ત 
ણુ'ક હોયજ નહિ. અને સ્પષ્ટ સસન્નય્ છે કે 

જોવામાં આવે છે. નહિ તો હિંદુ ધમ મુસલ 
માની ધસ સાથે ભેચું' થાય નહિ' એમાં ૩ 
પણુ સ'દેહ નથી એસ વિવેકી જનને લાગ્યા 
સિવાય રહેશે નહિ'. તેથા હવે હુ' વધારે નથી 
લખ્પતો પણુ આપને હજી એક વાતની 
યાદ દેવરાવુ' છું કે ભાઇએ શ્રાધના દીવસો 
નજીક આવે છે તેથી તે વખતે આપણા પીરાણા 
પંથના રીવાજ સુજબ “કાગ વાસ” નહિ” 
નાખતા સર્વે ભાઈએ! શ્રાધની થાળાક "ખાના 
માંજ લ જશે અતે ત્યાં આગળ ભીડ 
પણુ ધણી થશે. તેમાં પ'દ૨ દીવસ લાગલાગટ 
આવુ જ ચાલુ રહેશે તા તે વખતે ભાઇ, અભડાવ 

હઉ#થાળઇએટલ્ઠ ચોખા રાંધી તેમાં છાંટો ઘીને તથી થોડાક ગાળ કે ખાંડ નાંખીને તથા 
ર બાજર્ા કે ધઉના રોટલા ઘડીને તેને ચોળી તેમાં પાણી ઘી, ગોળનું શાએતર થોડાક ન1ખી 
# ને થાળીમાં ધાલી ખાનામાં લઇ આવવુ તેને થાળ કહેવાય છે. લેખક. 

છ 

"દહ્વાંવદ્વ' !10/ 
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દ્ર પાટીદાર ઉદય 

વાના કેટલા દા'ખખલા બનશે માટે સારી એક અપીલ સાંભળીને તેઓનાં સોઢાં એકદમ 
સલાહ લ્યો! તો તે સહેરબાની કરીને ખાનામાં 
આવતી થાળુતે બ'ધ કરો ને શ્રાધ તસારી 

નીયાણીએઓ દીકરીઓ, ખેતા, તથા ખાન્ન 
નાનાં નાનાં છોકરાઓને જસાડી દીએ તો 

સાર્ થાય. મારી આ અરજ ઉપર આપણી 
પીરાણા પથી ઝાતિના આગેવાતો જરૂર 
વિચાર કરશે અને પોતાની ત્તાતિતે અભડાતી વટ 
લાતી બચાવશે. ક્દી આમ કરવાથી ન્ને કાંપ 
પાપ થશે તો પાપના હીસા પાડીને સર્વે 
આગૅવાન ભાઇએ વહેચી લેશે જેની અદર 
આ સેવકતે હીસે જે પાપ યા પૂન્ય જે આવે 
તે આપશેોા તો તે આ સેવક શીર ઉપર 
ચડાવવાને તૈયાર છે. મારી આ અપીલ વાંચી 
આપણી ત્તાતિના લાણુખાઉ ભાઇઓને તો બહુજ 
સાડું લાગશે કારણુ કે બિચારૅ 'કટલાએ દીવસ 
થા સાળા ફેરવી હશે કે શ્રાહ્ના દીવસોમાં ખુબ 
લાણુ-પ્રસાદ મળશે તે ખાશું પણુ આં 

ઉતરી જશે પણુ હુ તે ભાઇઓતે વિનતિ 
કરૂ છુ ક ભાઇના મહેરબાની કરીને તમો જેને 
ઘેર વીસી જમતા હો ત્યાંજ બાજરાના રોટલા 
બનાવીતે ખાધ લૅશે પણુ ખાનાની .લાણુ ખાતા 
તો મોહ હવે સુઝી અને જ્ઞાતિને ઉતરતી જતી 
અટકાવા જુએ આપણે હિ'દુ છીએ તે ડીકરા 
ના-માટીના વાટકામાં લાણુ-રાંધેલો પ્રસાદ 
ખાળ્તે મોડું સુરૂ' સાફ ન કરતાં એક્દસ 
બહાર નીકળીએ છીએ અને ગમે તેને અડી 
એ છીએ છતાં પણુ જરા પણુ અભડાવાતે 
ભય નથી રાખતા તો તે શુ' ગાળાનો પ્રતાપ 
નથી ₹ માટે હવે લાણુ ખાવી અતે ગોળી 
પીવી બધ કરીતે પોતાની ત્તાતિતે ડુબતી 
બચાવા પીરાણા પચથને। ત્યાગ કરે અને ગરીબ 
ભાઇઓના આશાવર્દદ «યે અસ્તુ. 

લી. આપનો સેવક 
એક પીરાણા પથી 

ગાડરીઓ પ્રવાહ. 

જે સતુષ્ય અથવા જ્ઞાતિમાં પો1!તાની અકલ 
હુશીયારીથી સમજી ખુજને કાંઇ કામ કરવાની 
શક્તિ હોતી નથી, પણુ ખીન્નઓનુ' આંધળી 
અતુકરણુ કરવાનીજ ટેવ હાય છે, તેઓને 
ગાડરીઓ પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. કારણુ કે 
ગાડર-રીઢ્ડાંમાં એ ખાસ આદત હોય છે કે, 
રાળામાંનું એકાદ મેહુ'-ધેઢુ બે એ એ એ. 
કરતુ ચાલવા માંડૅ, કરે તુર્ત આખું ટોળુ 

ત્તેની પાછળ નીચાં માયાં કરી પહેલ કરનાર 
થેટાનુ' મતુકરણુ કરે છે, તે ન્નેતા પણુ નથી 
% અમો કયાં જષ્ઠઇએ છીએ જેએઓસાં આવી 

&.£ક#*ક#ઇ*ર . % ---------- 

ખસલત-આદદત હોય તેઓતે ઘેટાંતી ઉપમા 
બરાબર બધ ખેસતી ગણાય છે. દાખલા તરક 
આપણી ત્તાતિસાંના તેવા ભાએ ક જેએ 
શુદ્ધ સનાતન વૈદીક ધર્મના આચાર વિચારો 
પાળવા લાગ્યા છે. તેઓ પોતાના જુના વિચા 
રના ભાદઓને ક જેએ હિંદુ સનાતન ધર્સ 
સુકી અર્ધદગ્ધ પીરાણા પ'થના અસુક સાણુ 
સને પોતાને કર્તા માની તેની પૂન્ન કરે છે 
અતે નીચસાં નીચ સતુષ્યતુ'જ પુછ્ડું પકડી 

પાતાના જ'ગલીપણાની સજબુત સાખીતી- 
આપષે છે. વળી ષાતે પાળતા પની સત્યતા 
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પાટીદાર -ઉદ્ટય ૭ 

કાષ્ઠ પણુ વ્યાજખી દલીલથી સિદ્ધ કરી શકતા 
નથી. પરતુ “શવ લેઇશલ્ષ” એવા 
ભુત જેવા વિચારે! ધરાવનારાઓ ને ઉપર લ'ખ્યા 
સુધારાવાળા સનાતની ભાઇએ મે'ઢાં-ધે'ટાની 
ઉપમાં આપે છે. કારણુ કે તેઆ બિચારાએ 

આવા શિકાર થએલાએ। ઉપર ગમે તેવા 
કડણુ દીલવાળાતે દયા ઉપન્ત્યા સિવાય રહે નહે 
એ સ્વભાવિક છે, તેઓને સારી સમજ ગુ આપી 

તેવા મહા જીલ્મીઃના પ'ન્નસાંથી છોડાવી 

સીધા રસ્તાપર લાવવા એ સર્વ કોધ્ના ધર્મ છે 
અતસાનીો અતે અભણુ હોવાને લીધે આપ તેના ઉલટું કેટલાક ભાંઇએઓ તે બિચારાઓ 
સતલખીઆએ અતે ખાલી ધર્સતે ખહાતે તરક તિરસ્કાર્તી નજરેથી જીએ છે, સુમના 
શીકાર મારનારા શીકારીઓના તેઓ ભેગ 

થ₹ પચ્યા છે 

જેસ વર્-ચરાખ-પોતાને હાથ ગી 

શીકારનું લોહી ચુસી ખાંખું ફેંકી દે છે, તેસ 

આ વરૂએ! આગેવાને! પોતાની કપટ ન્નળસાં 

પુન્નમાં સપડાએલાસાંથી તેઓનું મનુષ્યત્વ 

ચુસી-ખેંચી લેછે. અને ફૂકત સાટીનું પુતળુ 'જ 
ખ૬ાષી રાખે છે. લાકડાના પ્ુતળાને જેમ દોરી 

ન્ન 

સુમના કહી તેએને ચીડાવી “ પડયા પજ 

પાટુ” ની કહેવત આ બાને પોતાને લાગુ 
પાડે છે. જે જેઈ અમોતે બહુજ લાગી આવે 
છે આપણુ સુધારાવાળા ભાધએસાં તે બદી 
વિશેષ પ્રમાણુમાં ન્નેવાસાં આવે છે. 

મજકુર ભાપ્ુઓને તેર્મ નહોં કરવાની 
ભલામણુ કરીએ છીએ તે। છેડાઈ પડી વળતા 

જવાબ આપે છે % “હા, હા, જેયું તમારું 

ડણાપણુ | તેએ વળી અસારાથી કયારે ઓછા 

સચાથી નચાવાય છે, તેમ આ સનુષ્ય રૂપી ઉત્ર છે જે અમો તેએ ઉપર દયા ભાવ 
માટીના પુતળાને જેમ મશજી પડે તેમ નચા ,્્ખ્વીએ--રાખીએ.” “ કુતરા ” જેવા 

વૅ છે. તેઓના આગેવાન બની લેઓની સ્ત્રી 
ઔઓના શીયળ છુ ટે છે. પોતાની વહાલી પ્રન્ન 
છોકરાએ કે જેના પ વિચાર કરવો 
એ સાવિત્રેની "ખાસ કર્જ છે, તેમાં પણુ 
આ “સાન ન માન સે' તેરા સમાન” 
ની જેમ બની ખેઠેલા આગેવાનો પોતાની 

મસતસાં તેઓની પચ્છાઅનુસાર્ બાળકાનુ હિત 
કરવા દેતા નથી “બાપને દીકરા સાથે દુશમની 
અતે દીકરાતૈ બાપ સાથે દુશમની કરતાં એ 

“ અ'ધાસાં કાણીઆરાજા” જેની ધેડડે બેઠેલા 
આગેવાનો [શિખડાવે છે. 

મનુષ્યત્વથી નિરાળા ગરિખ બિચારા ઘેટાં 

એ! જેવા તેના ગુણુ દોષ વિષે ક્શુએ પુછી 

તેઓના કહેવાતા આગેવાનોની ઉશકેરણીથી 
તેએ અસારશા ઉપર શું ગુજ્નર્લુ' બાકી રાખે 
છે. આસ કહેનારા ભાઇએતે અસે પુછીશુ 
જે “વાર્ કોઇ કુતરો આવી તમોને બચકુ' 
ભરે તો શું તમારી ફરજ પણુ એ છે કરે 
તમે તે કુતરોને સન્ન કરી વળતો બદલે લ્યે. 
"દાઇ અજ્ઞાની તસોને ભુડી ગાળા દે તે વળતી 

તેને તેવીજ ગોળા દેવી એ શું સભ્યતા 
કહેવાઇ શકાશે? ” ન 

પ્રભુ શસ કૃષ્ણુની દયા; 

ક્ષસા, નમતા, ઉદારપણું વેગેરે સદગુણૂ।ના 

આજે એકી અવાજે આખી દાનિયા વખાણુ 
કરે છે. આપણે તેઓનાજ વ'સન્ને છીએ પણુ 

તે આપણો દાવા સત્ય ત્યારે કડી શકાય કે, 

ઓ બુએઓ ! 

શકતા નથી તેઓની ગતી ખીન્નઓતું આંધળુ આપણે તેના વચને ઉપર પુરે પુરા અમલ 

અતુકરણુ કરવાસાંજ અટકેલી છે કરતા હોઇએ. 
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ક પાટીદાર ઉદ્ટય 

સાટે હૅ ભાઇઓ ! ક્ષસા જેવા અસુલ્ય 
રત્નને જ્તો ન કરો અને આપણા અજ્ઞાન 
ભાઇઓ ઉપર દ્રયા રાખતાં શીખા, કે નથી 
પરસાત્મા તમારા ઉંપર રાજ થાય, હકીકતમાં 
નરમાશ એ એક અમુલ્ય મોતી છે. કહૅવત 
છે કે “નમ્યો તે સૌને ગમ્યો ” લોહ ચુ'મક 
માં લોઢાને પોતા તરક ખેંચવાની નેમ 
આકર્ષણુ શકિત છે તેમ મતુષ્યમાં નરમાશ 
અત ક્ષમા એ સામાને ષોતા તરક ખે ચવાની 
ખરેખર આકર્ષણુ શકિત છે. 

એક દાખલે છે કે એક મહાત્માતે એક 
અજ્ઞાન ક્જયાખોર સાણુસ સાથે મુકલ્ષાકાત 
થઇ, તે સાણુસે મહાત્માને ક વાત પુછી 
મહાત્માએ તેનો ખરે! જ્વાબ આપ્યો પણુ 
પેલા નીચ માણુસને તે પસદ ન પડવાથી, 
અતેક ન છાજતા શખ્દોથી ગાળા આપવા 
લાગ્યો. પણુ સહાત્મા તા નરમાશથી તેતે 
સસજુતીજ આપતા રહયા, તે અકલનતોા 
આંધળા વિશે ઉશકેરાઇછ જઇ અનેક 
અપ રાખ્દો કહેવા લાગ્યો, તેટલામાં કોઇ 
સારો સાણુસ ત્યાં આવી ચડયો, અને 
મહાત્માને કહેવા લાગ્યો કે “હે સહારાજ તે 
બેવકુફ્ તરક જેસ તમો નરમાશથી વરતો છે. 

તેમ તેમ તે ઉપર ચડતો નય છે, તમારે તેની 
શી દરકાર છે.? એ એક સ ભળાવે તો! તમો 
ખે સ'ભળાવી દીએ! સહાત્માએ હસીને જ્વાખ 
આપ્યો કે ભલા સાણુસ કુલડીમાં નેટે ચીન 
હોય છે. તે બહાર ટપકે છે. તેનાસાં ને ગુણો 
છે તે તે બતાવે છે. અને હું સારા ગુણા બતા 
શુક. તેના શબ્દોથી હુ" કાં એવકુક્ બની 
જવાને। નથી. “પણુ સારી વર્તણુંકથી તે સભ્યતા 
શીખશે” 

મહાત્માનાં આ વચને;થી તે નીચ કજ આ 
ખાર માણુસને કાઇ એવી અસર ચઈ કકે તેણે 
ખરાબ ચાલ હસેશના સાટે છેડી દીધી. 

માટે ભાધ્એ! ને તમાં પણુ આપણી 
સ્ાતિના અત્ઞાનિઓને સુધારવા માગતા હે તા 
તેઓના અનેક અપશખ્દો અને અન્યાયો સહન 
કરવાને માટૅ તૈયાર રહે. તેઓની ભુલ ભરેલી 
હીલચાલષથી તસારે તમારી ધીરજ ગુસાવી દેવી 
ન ન્તેઇએ, તેમ કરશે ત્યારેજ તમારા કામમાં 
ફળીભુત થશે।, પરમાત્મા સવ'તે સદ્લુદદિ આપે 
કે જેથી અમા અમારી ખરી ફરજ સમજતા 
થઇએ. 

છ શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ, 

ધામિડ માર્. 
--«ક/4થ- 

ખધા ધર્સના અતુયાયચાઓ હમેશાં ગેવી 
ઇચ્છા ધરાવતા હોય છે કે, અમારા સતત 
ત્રચાર થાય. કેવળ હિ*-દુએ એજ આવી 
ઇચ્છા કરી નથી. તેનું પરિણાસ એ આવ્યુ 
છે કે વિધર્સિિઓઆગએ એક ડેકાણે ગાંધાઈ રહેલી 
હિન્દુ જાતીને પોતાના મતમાં લેવા અતેક 

1 હા છી૦૮10દવદા-.૦૦11 

છળ ગ્રપચોા કર્યા છે. પીરાણા પથ પૃણુ 
શ્માવીજ' કપટ લીલાનુ' ફેળ છે. ક્યા ભગવાન 
કૃષ્ણુ ચદ્રના સતાનો અતે કયાં તેમના આ 
યવન ગુરૂઓ ? એ ગમે તેમ હોય તોપણુ ને 
ધર્સના ઉપદેશક આચાર્યા કે વિદ્દાને! લોકની 
પાસેથી ધાર્સિકક જીવનતે બદલે ધનની આશા 
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પાટીદાર 

રાખ, અથવા શુદ્ર માનની આશા રાખે તેવા 
ગુરુએ અથવા આચાર્યો નટે ધર્મતો ઉપદેશ 
કરે છે, તે ધર્મ 'કોપ્ઠ કાળે પણુ શાન્તી દાયક 
અથવા સત્ય માર્ગે લઝ જનારો હોજ ન 

શકે ! ન્યારે પોરાણાના ચૈયદ્દો અને કાકાએ 
દશેોંદ લઇ લોકોને સ્વગ અપાવવાની . ઇચ્છા 

કરે, ત્યારે તે ધર્સની અને તેના પ્રચારક્રોની 

પ્રમાણિકતા માટે શકા ઉત્પન્ન થયા વગર કેસ 
ર્હેર જયાં જ્યાં અવિદ્યા છે ત્યાં સત્ય ધર્સ 

નો પ્રચાર થવામાં ઘણી અપડચણે હેય છે. 
અવિઠ્દાન લોકાસાંજ સ્વાર્થિએનુ' ટર્ટ ચાલી 
જાય છે. સારા કચ્છી પાટીદાર ભાઇઓને 
હુ' પુદ્છુ કે આ ૪ંશરની સૈયદ્દોસાં તસે શુ 
વિશેષ જેયું છે ? તમોને તેએએ તમારા આર્ય 
ધર્સથી વિમુખ કર્યા સિવાય ખીજું કરશું 

૧. અડ કઝ શીખવ્યું છે ? તમને જે ચસત્કારો વિષે કહે- 

કૃ તમે આવીતે તમારાં 

ઉદટ્ટય હ 

આવતી કાલ તા માણુસ એજ સાક્ષિ આપશે 
ગર્વિષ્ટ સાથાં આ 

સનાતન ધર્મીએ। આગળ નસાગ્ય છે ! સ્વાર્થ 

સાધુ સૈયદ્દો અને કાકાએને પણુ હું કહી 
દઉં છું ક આ પ્રદિષ્ત થએલા અગિન આગળ 
તમારી કપટ વિદ્યા ચાલવાની નથી. 

પા કરીને આ અમારા ભોળા ભાઇએ ઉપર 
થા તસારો હાથ ઉપાડી લ્યો. જુઓ ન્યાં 
ન્ત્યાં સુધારકો આગળ પગલાં ભર્યા છે, 

ત્યાં ત્યાંથી તમારે ઉભી પુછડીએ નાશી જવું 

પડ્યું છે, વારવાર તસાર્ં અપસાન થાય 
છે હતાં તમારી સ્વાર્થ સાધવાની «તિ જતી 

૬1 

નખ, 

મ્રષ્ક પ્રિ 

મારા સુધારક ભાઇએ તો એક દિવસ 
પણુ તમારા જેવા યવનોને ગુરૂએ અથવા 

ઉપદ્દેશકે। માનવાને તૈયાર નથી. તમારી આંખો આ 
ખલોા તો 

હમણાએ થયા કરે છે. શુ' એવા મદારીએ। 
ધર્મોપદેશક થપ્ટ શકે ખરા? અહિં હું 

વામાં આવે છે, તેવા મદારીના તે જડ જ 
આગળજ કેટલાએ અસાશ ભાઇએ એ તમારી 

સ્વાર્થી ન્નળસાંથી મુક્તિ મેળવી છે, તમને ન્ને 
સડ કડ ટ ખ્રે અભિ હેય પાટીદાર ભા્નસાતૈ ખાસ પ્રાર્થના કરૂ હુ “સારી સત્યતા વિષે અભિસાન હોય તો 

સુધાર્કોના ગામોમાં [વશાણી,-નખત્રાણુ,સાં 
કે તેઓએ ગીતા ઉપનિષદાદિ ધર્સ શાસ્ત્રોનુ' 
અજ્યયન કરવુ ત્યાર પછી તેસતે આર્ય 

ધર્મની સહત્તા સમન્નશે. વડ 

તમારા પીરાણા પથનતેો ઉપદેશ કરી નજ્ઝુએ ! 

સદીઓથી ધર્મ. ભ્રષ્ટ થએલી આર્ય 

“નતી આજે પોતાના સનાતન વૈદિક ધર્સુ 

તરફ આવતી ન્નય છે, એ ન્નણી ક્ેતે હર્ષ 
જે ન થાય? તેથીજ કહેવાય છે કે 

ધર્મની રક્ષાને નામે જે લોકો પોતાના 
સુધારક ભાઇઓતે વિના કારણે પજવ્યા કરે 
છે, તેઓને હુ કહું ૭ કે સિત્રો | તસારી 
આવી નિષ્ઠુરતાજ તેસના આત્મામાં વધારે 
એ!જ ઉત્પન્ન કરશે. સૈયદ્યોના શિષ્યો ! તમે 
એમ સસજતા નહીં કે આ સુધારક ભાધઇઓએ 

થોડી સ ખ્યામાં છે, તેથી તમો તમારી ₹ચ્છા 
પ્રમાંણે તેમને પજ્વી શકશે! ! આપી વેદાંનુ 
યાયી આર્ય જાતિ તેમની સાથે છે. જે તમે 
આજ સમજતાહેો તો વધારે સાર્ં ! નહિ તો 

અહા આ આર્ય ભ્રુસિના 
અસિત પુણ્યો ઉદય થારે? 
સમાનને આય ની જેથી 
મહા પાપો પ્રલય થાશે. 

કેશવદેવ રતનેશ્વેર, 
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૧૦ પાટીદાર ઉદ્ય 

શ્રી લક્ષમણુ કાકા (!)' 
નના. ફુ ઉડા ઝઉડ# ક 

આપણું રા. લક્ષમણુકાકાતું પુજન કરી 
રહયા છીએ, તેનું રહસ્ય ન્તણુવું જરૂરનુ' 
હોવાથી આ ઠેકાણુ લપખ્મવાનું ઉચીત ધઃયુ” છે. 
આપણા “ પીરાણુ।્વાળા સ પ્રદાયસાં યદ 

ઈસમામશાહ ઉ ઇમાસુ દીનના 
વશન્ને ધમગુરૂનો દરજ્ન્ને ભોગવે છે ” 
તેમને ડેૅંકાણુ આપણે “ કાકા ” ઓને તે ધર્મ 
ગુરૂઓનું માન આપી રહ્યા છીએ ! ઝન 
અદ્રર પાખખડ સસાયલું છે. આગળના અ'કમાં 

જણાવ્યા પ્રસાણુ કાકાઓઆનું ઝઆાર્ચ સેવકામાં 
કૂરી શંરબધી ઉધરાવી લાવવાનું છે. અતે તે 
“ સૈયરોના પોષણુ ત્થા રોન્તની સરાસત, 
ઉસ્તવારી વિગેરેમાં ખચધ્ય છે” ગુદ્ધ 
સૈયદ્દોએ એ કાકાનો અર્થ “ ગુજ્ઞામ ” કર્ચ 
છે. આટલું ન્નણ્યા પછી પણુ આપણે તને 
ધર્સંગુરુઆના જેટલુ' માન આપી રહ્યા 
છીએ 1! તેણે (કાકાએએ) આપણે માટે 

એટલા બધો કઇ નાતના ભોગ આપી દીધા 
છે # તે ન તપાસતાં આગળની પ્રથા પ્રમાણે 
ચલાવ્યા જાઇએ છીએ એ આ સતૃષ્ય દેહ 
ધ્રારી પ્રાણીએ।નતે શરમ ભરૅલુ' છે, આપણે 
પીરાણામતને હિ-્દુસત હોવાનો દાવા કરી 
રહ્યા છીએ, ત્યારે ગૈયદોને નને ધર્સ ગુર્ તરીકે 
આપણે જનહેરમાં માન આપીએ તો ખીજ 
હિન્દુ નાતોમાં આપણી પ્રતિષ્ઠાનો ભગ થાય 
છે. તેનો વિચાર કરીને સ્વાર્થી મુખીઓએ 
એવા તાડ કાઢ્યો કે હિન્દુ સેવકાામાં 
“કાકાઓ ” તે મોકલવા તે વખતેથી આગળ 
ની રૂઢી ફરી ગઇ. સૈયદ ઇમામશાહ હિન્દુ 
સેવક્રામાં ધર્મ ગુર્તા દરન્ત્ૈને ભોગવતા હતા, 

૩ [વાં॥ં૦1 

થી હિન્દુ), કહેવાય છે. અતે સૈયદ ઇસામ 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૭/ 

કાકાઓને મુખીઓ નો દરને હતા, અતે 
મૃખ્ખમીઓ પુન્નરીનો દરતે ભોગવતા હતા 
જે હિન્દુ સેવકા પીર ઇસાસશાહની ધર્સ ગુર 
તરીકે પુન્ન કરતા હતા, તેઓએ બીજ હિન્દ 
સાતિઓતેો ડર ન રાખ્યો, અતે પછી ચેષ્ટા 
થતાં નનહૅર્સાં વટલી ગયા. ગવી રીતે 

“વૃટ્લેલી લગભગ એ સ્રી નાતો છેઃ ” 
એમ કહેવામાં આવે છે. «આપણે? પથ 
ગુખ્તી (ગુપતરીતે સુસલમાન અને બહાર 

શાહની વંશના સૈયદ્દો. મુસલમાનો ગ્રગરી 
(ખુલી રીતે સ્રસલમાની પર્સ 'પાળનાશ) 
કહેવાય છે. “ ખરૂ જેતાં ધર્સના ઉપદેશ 
ને લીધે સુસલમાન ધસસાં ભળેલા નથી ” 

સુલતાન અહમદશાહ પહુલા અને 
મહમદ ખેગડાના જુલમ તથા ત્રાસથી જે 
રજપુતા વટલ્યા તે સોલેઃસલાસઃકસખાતલી 
(ગરાસીઆ) કહેવાયા; કપીલ ષ્ાાહ્મણા વટલ્યા 
તે મલેક કહેવાયા. સૈયદ ઇમામશાહે જે હજુ 
પ્રગટ થવાના છે તેના નાસતો પથ ચલાવ્યો 
હતા પોતેજ ભહે%ી હોવાતે દાવો કર્યોપ હતો. 
(પ્ર. સ. ૧૪૯૧) એ પ'થને પણુ હિન્દુ ધર્મ 
માંથી તીકળી જછ ઇ«સમાયલી બની ટેક્ટા 
આપનારા નીકળ્યાં. પોતે ચસત્કારી હોવાતે 
દાવો કરતા હતા. (સમરેલાને: “જીવતદાન, _ 
આંધળાને શંખ, સુંગાને વાચા; આ'પી 
શકવાનો વિગેરે વિગેરે ક્હેવાય છે. પણુ 
ખરૂ કે ખોટું તો પરમેશ્વર નાણે 
ઇતિહાસ્્રીક સુરાવા મળતા નથી.) 

#આ લેખની સાથે અમાર” મળતાપણ્યુ છે એમ માતી ન લેવુ' 
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પાઢીટ્ાર ઉદય 

આ રિતભાત સુતી ખાદશાહાને ગમતી 
ન હોવાથી તેસને ડંપકા આંપવા સાટે બાદ 
શાહના હુકમથી કાજ તેડાવેલા. 

લાઇ#સ; કછ તેમતે મળવાજતાં હ્શાહજીસુજુ 
હ્માલરથયુ કોઈ કહે છે કે ઠપકો ન ખમા 

યાથી ઝેર ખાધુ, કાઈ કહે છે કે રાજના 

માણુસે ખવશાવ્યુ પરતુ ગમે તે હો પણુ 
ક્સાલે એતું મોત થયું એ તો નક્કીજ છે. 

મુસલમાની ધર્સના સ્થાખપ્ક સૈયદ માસ 
શાહાના ગર્ હજરત સહમદ (સ.) નું ફ્ર્સાન 

જી ક “ધર્સ સબ”ધી દબાણ્ કરવાનુ નથી. ” 

(પ્રકરણુ ૨. ૨૫૬.) એએ (મહસદ સાહૅબ) 
ચોાતાને ખુદાના રસુલ એટ્લે કાસદ્ટ 

જુ. ઝી ર 

સેશા પહોંચાડવા, એટલીજ પોતાની કરન્ટ 

સમજતા હતા. તેના શષ્યો પોતે (ચંયદ “માસ 

હાજા. 
તેસાં પોતાને સાન, પૈસા, અને આંભસાનનુ 

ઝેર પોતાની આંખસાંથી ઝરતું હતુ. ત 

%્રસિષશ્ધ સૈયદ ઇચામશાહનાં ચેલા લક્ષમણુ 
પડ 

કાકામાં જનેવામાં આવે છે. 

27 હ 

હવે જવાતું આપણે 
ગુરૂના વચન માનવાં, કે ત્તેના 

આટલી વાત જણાવવાની હું 

એટલુંન છે કે 

શિષ્યોનાં ? 
રન્્ન લઉં ૭ 

નિ 

ન્સ 

૬. 

તેના પછીના કાકાઓ એ 

ધર્મગુરૂ હોવાને દાવો ક્યો. તો હવે સુળ 

ધર્મગુરૂ ક્રોણુ ? હઝરત સહ્મદ કે લક્ષસણુ 

કાકા ? 
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હો 

આ ગ્રસાણે તપાસતાં સાફ સાફ જણાય 

“ આપણે સુસલમાન હોઈએ તો 
હેઝરત સહમદને ગુરૂ સાને. અતે ને 
હિન્ડુ હોઇએ તો પરમેશ્વરને ગુર્ માતો, બેઉ 
ના સિષ્ધાંત એકજ પ્રવર્તક છે કે? 

« અૂર્સેશ્વરની છે પ્રજ્ત આ સઘળા સસાર” 

હિન્દુ અતે મુસલમાન ખેઉ તેનાં સતાને 
છે. તેના ધર્મ એકજ છે. તો! પછી નાહક શું 

કાસ હાય, હાય, આપણે કરવી ન્નેઇએ ? 

આપણે તે। સૈયદ ૪માસશાહને પરમેશ્વર તરીકે 
માતીએ છીએ પણ્ તેમણે તો પીરશાણાનાજ 

શાસ્ત્રોમાં ફરમાન કાઢેલું છે ક “ હું કોઇને 
તારવાનેો! નથી, મે કોઇને પા૨ ઉતાર્યા 
નથી, સૌ સૌના કર્મના આધારે પાર 
પાસરૈી ” આમ છે તાોપણુ આપણે આ 
સિષ્ધાંતને કારે સુઝીદઇને એટલી બધી લાલચ 
સાં લપટાયા છીએ કે, લક્ષમણુકાકા અતે સૈય- 
દોને તે દરજ આપી આપીને આપણી આંખખ 
આગળ આપણી વહુ ખેટીઓને પગે પાડીએ 
છીએ અને તેનો આશીર્વાદ મેળવવીએ છીએ. 

સ્ત્રીએનેો ધર્સ પતિની સેવા કરવાને છે, 
પતિ-ધણી પુર્્ષનોા ધર્સ પરમેશ્વરની સેવા 
કરવાને! છે. સેવાનો અથ સાળા જપવાને 
નથી. તેના ક્રસાનેો-હુકમો પાળવાને। છે. 
ધડી ભર એમ આપણે સાની લષએ કે:- 

એક ડાસાને બે દીકરા હેતા, એક છોકરા 
હાથસાં માળા લઇને [પિતા પિતા કર્યા કરે, 
અતે ખીન્ને છોકરા બાપ કહે તેમ કરે-ખાપ 
કહે તેસ કામ બન્નવ્યા કરે. હવે એ ખેમાંથી 
કયો પુત્ર-છોકરોા આપણે પ્રિય સાનીશુ ? 
બેશક જે પિતાનું કાસ બન્નવે તેજ પિતા 
રૂપી પ્રભુની આત્તા બન્નવવા-પાળવા વગર 

*હ્વાંવદ્વા !0૧૮0/ 
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૧૨ પાટીદ્દાર ઉદય 

આપણે સ્વર્ગમાં જવાની શ્રષ્ધા રાખા 
ને “દ્રરનાં છોકરાં ઘટી ચાટે અને 
સાલુડાગ્સૈયદ્દોસે સેડું ” આપી રહયા છીએ. 
"ટલી ભુલ, પ્રભુએ આપેલી સનુપ્ય દ્રેઠની 
બઅક્ષીસતા આસ ઉપયોગ કરશ તો પછી પાછા 

કરમાં પડયા સસજન્ત, ભક્ત સહાત્સાગ્ક કહી 
ગયા છે કરે 

ગંગા કે સાગરમાં નાહી, 
કરે નત તપ ભારી; 
સ્ઞાન વિના સૉ જન્મે, 
પણુ સોક્ષ ન પામે નરનારી. 

લક્ષસણુ કાકાએ દાઢી વધારવાસાં પોતાના 
વખત ગુસાવ્યે. છે, તેટલોજ ગ્તાત વધારવામાં 
ખપાવ્યો હોત તો એક પહલા વર્ગ'ના સાછુની 
ગણુરત્રામાં ગણાત. તેમાં એનો દોષ નથી 
હિદુસ્થાનમાં હિ'દુઓ ઉપર ૭પન લાખ સાધુ 
એ! બોન્ન રૂપ છે તેમાં લક્ષમણુકાકા પછ 
આવી ગયા છે. ન્ત્યારેં આપણે ચેલા સાલુ 
ઓ પાસેથી જ્તાનતું કામ લેતા થઈશું; તે 
ધડીએજ્ સઠ, સ“'દીરો સ્થાપેલાં (સાધુઓના 
એશઓઆરામના સાધને1) તડાતડ તૂટી પડશે, તે 
દિવસ ધન્ય હશે ક ફકત એકજ પરમાત્માની 
પૂન્ન થશે. ન્યાં સુધી નબળાઈઇની તીશાનો 

રૂપ સાધુ કહૅવાતાઓની આપણે પૂત્ત કરી 
ર્હ્મા છીએ ત્યાં સુધી સ્વર્ગ હ૭૭ પાછઈઇા છે. 

મે સાભળ્યુ છે કે કચ્છ પ્રાંતની ૪-૫ 
લાખની વસ્તીમાં એક આની ભાગ પીશરાણુ 
પથના સોહુસાં ફ્સાએલા છે” તેઓતે 
ખબર નથીક% “એક કુવાના દેડકાની પે'ડે 
આપણે આખી પૃથ્વી તેમાં દેખીગ્એ છીએ. 
પણુ નને બહાર નીકળીને તપાસીએ તો તેનાં 
કરતાં તા તળાવ મૉડ છે. તો સમુદ્રની સીમાં 
જુએ તો આંખ કહ્યું ન કરે. આપણુને 
ખબર હાવી ન્તેઇએ ક સૈયદ ઇસામ રાહ 
ગક ફકીર સ્થિતિનો માણુસ હતો, પાતાની 

ચાલાકીથી અને આપી અનજ્ઞાનતાતા લાભ 
લઇતે આપણુનતે પૈસાથી ચુસી ચુસીનતે આપણુ 
ને પમાપ્મરા ફકીર ન્તેવા કરી મ્રુકયા ને પોતે 
સસારી થઇ રહ્યો. આપણી પેઠે છોકરાં છેયા 
વાળા થયા. ને બળા ગ્રવા પછી પણુ પોતા 
ની ઓલાદ (સૈયદ્દે) તે વારસો સુક્તા ગગો 
જે આપણે આંખ મીંચીને હજી પણ પૈસા 
આપી રહયા છીએ. 

નેત પાતાના કમ ઉપર બરાસો છે, 
તેના ગુન્હા તા માક્ થઈ શકતાશ તથી એવા 
જેને સ કલ્પ છે. તેતે હમસીઃપાવળનીઃ બાળી 
પીવા ઉપર ૪ૃટ અતે ચુનાથી બનાકેલી કબર 
ઉપર વિશ્રાસ નથી. આપણે ઝવા બાદ આપ 
ણી ફબરતે ચુતના અને ૪'ટથા ચણી લેવામાં 
આવે, ઉપર ખુલે! ચઢે, પણુ ઇશ્વરના દરબારમાં 
તે કભર ઉપર પાણી પષુ ન ૭છઢાય. 

“ન? છંસમાયલી પ'થના પી૨ શદરૂદ્ઠીને 
જિદુઓને બલક્ર લોહાણા-ભાટીઆઓતે વટ 

ડલાવા ખાક બનાવ્યા. તેના પુત્ર જુતુબુદીન 
ઉર્ફ કખીર્દીનના સુત્ર હઝરત પસાસસાહે મુલ 
તાનથી ગુજરાતમાં આવીતે બણા હિ દુઓતે 
(ઉચ્ચ નીચ) મુસલસાન બનઃ ગ્યા. એ અમદા 

વાદ્દ પાસે પીરાણા ગાસસા રહૅતા હતા. અતે 
એની કબર ગીર્સથામાં છે. ભતીશઆઃ જેઝખાક 
એ તથા સુમનાઓ ના પર્સ સખ'ધી સત 
તથા આચાર વિચારો કેટલેક ભાગે મળતા 
શ્માવે છે. 

સીરાં તે અહમદીના લેખકતે! મત એના 
છે ક આ મુમના, મતીઆ, અથવા આડીયા 

પ'થસાંથી એક શાખા તરીકે ખોના થએલા 
સતીઆ કણુખીસાંથી (જલાલસુર, બારડોલી 

તરકૂના) વટલેલા, અને કેટલાક અમદાવાદ 
તરકના કાછીઆઓ નને “ક બીજી બધી રીતે 
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ગિં'દ્વાલ્ 

પાટીદાર 

હિ'દુ રીત રીવાજ તયા ધર્સમનતે- વળગી રહ્ધા 
છે, તો પણુ તે પીરાણાના રોાન્ન તથા પદ્માસ 

શાહ સૈયદની કબરનતે પૂજે છે. અતે પોતા 
ના સુડદાતે ખઆળતી વખત જસણુ હાથના 
અગુઠાની પાસેની આંગળીનુ ટેમ્વુ' કાપી લષ્ટ 
એ રોન્તતી તજદીકમાં દાટવાને માટે રાપખ્ી 

સકે છે. 

“બાકરઅલી નામના પીરાણાના કયદ 
૪. સ. ૧૮૪૩-૪૪ સાં ગુજરી ગયા, તેસણે 
પણુ ગુપ્ત રીતે પ્સમાયલી-સુસલસાન અને 
બહારથી હિ'ડુ રહે તેમજ શિક્ષણુ રહૅવા દીધુ 
“પ્ણુસદ્ભાગ્યે આપણુ ઉપર ગ્રજુની કૃપાથી 
તેજ સૈયદ ૪માસશાહના કેટલાક શુદ્ધ સ'તાને 
(સૈયદો) તે સદદભતિ આવી છે. “કે પીરાણા 
સત-પથ તે! સુસલમાની છે.” તેમતો આ 
જગ્યાએ આભાર્ માનવા ધટે છે કે આપણુ 
ને જાગૃત કર્ચા છે. તે વાત ગત અ“કમાં હુ 

મારા લેખ (આપણે મોહ) માં આપી ગયે 
છુ' છતાં આ લેખસાં ખીજ વારથી કહું છુ 

% જે સૈયદોને ધન. અભિસાન, જને ' સાન 

૩ [વાં॥ં૦1 

ઉદય ૧૨૩ 

નો સોાહુનથી, તેએ બેશક ખરૅખરી શુધ્ધ 
વાત બતાવી દે, અને પીરાણાંઓતે ન્નગૃત ડરે, 
તેઆ આપણા મીત્ર તરીકે માનતા ચેાગ્ય છે. 
લક્ષસણુ કાકાએ આ વાતથી આપણુતે અધ 
કારમાં રહેવા દીધેલા. એના જેવો જ્ઞાતિ 
દ્રોહી-ધમ'દ્રોહી કાણુ હાઇ શકે ? નતે એતે 
પ્ાતાની આબરૂતું ભાન હોય, તો પછી 

“ કાકાને શુલાસ_” કહયા પછી પણુ ગાદી 
તો! મોહ રાખી શકે ! ક્રેઇ્; પણુ સાંખી શકે જ 
નહોં એતો લક્ષસણુ કાકાતેજ સોભે. પણુ એક 
દિવસ એવો આવશે કે ન્ત્યારે આપણે 
પીશણુા પ થને અને કાકા-સૈયદોને તજી 
દહીશું. પ્રણુ આપણા પીરાણાપ'થી ભાઇઓને 
સત્તર સદ્યુષ્ધિ આપા ક જે ખરે વૈદિક 
ધ્ર્સ હતો તેતે પૂત ગ્રહણુ કરે. 

શાકબભ્નર-અસદા ;્ લી. આપતે। સેવક. 
વાદ તા. ૧૨-૯-૨૩ 5 રણુછોડદાસ દલસુખરાસ 

ભગત 

સત્ય માઝ્ સનાતન ધર્મ. 
ણ ટે... હાડા સરિસઇશદિદર રદ 

( લેખક મૌજી મહાજન. ) 
( ગયા અ'કતા પાતે ૨૦થી ચાલુ ) 

, મરઘાંબાઈ---લલા તસાર્| નાસતો છે 
લખમસાંબાઇ ને તમને કહે છે બધાએ લષ્ટમી 
બાઈ તે એવું તા અમે આપણી નાતમાં કયાં 
એ નામ નથી સાંભળ્યુ. 

. લક્ષ્મીબાઇં--હા | ખેન તમાર્ કહેવું ખરૂ” 
છે, પણુ એ બન્ને નાસમાંથી તસતે ક્યુ 
નામ સાર્ લાગે છે, બા ? 

મરઘાં--લ્યો। | વળી સાર્ નરસું તે એમાં 
'હુ' શુ' ન્નણુ, પણુ લક્ષમી નાસતા આપણુતે 
ન પરવડૅ ખાન | જુઓને પ્રતા જાણું ખધાંએ 
અવર (ઓજ) નાતનાં નામ તે આપણે કણ્યુ- 
બણૂુને કેસ હારાં લાગે ? 

લક્ષ્મી--સારાં સામાટે ન લાગે બેન ? 
આપણા શાસ્ત્રો ક્યાઓસાં તમો સાંભળરા તો 
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શ્રી. વિષ્ણુ' ભગવાનનાં સ્ત્રીનું નામ લટ્ટમી 
દેવી એટલે તે નાસતો તો આપણી સધળી 
હિન્દુ ત્તાતિઆમાં પ્રચાર છે. અતે તેતુ' કારણુ 
એવું છે કે એવાં દેવ દેવીએનાં નામ આપણુ 
ને કલ્યાણુ કારક છે. તેસના સત્ય વર્તન 
પ્રમાણે આપણે શુનિતીએ વરતવાનું છે. ખાલી 
તેમના પવિત્ર નામો ધારણુ કરી ભમન્ય રસ્તે 
ચાલવાતું નથી. ખેન ! એમાં તા આપણે ધણી 
રીતે સમજણુ લેવા જેવુ છે. હાલમાં આપણી 
સાતિમાં એગું ખછુ' લુલી જવાયું” છે, અને 
તેનું કારણુ પણ એજ ક મુળ આપણે આપણુ 
સત્ય માર્ગ સનાતન ધર્મને તજ ૬૪ શરર્ધ 
દગ્ધ પીરાણા પ'થસાં પડી ગયા, એટલે 
ધીમે ધીમે આપણામાંથી સત્યતાના સ'સ્કારા 
પણુ ટળી ગયા, ત્યારે ખ।ા ! હવે આપણુને એ 
સબધી ભાન થયુ' છે, તા આપણે આપણુ 

નિતી ધર્મ સબધી ધણુ નન્્નણુવાનુ' છે, જીએ! 
ખેન ! ! હુ' તમને એટલુજ પુછ્ઠુ' છુ કકે, 
તસારા આ પીરાણા ધર્મના ગ્ર'થો-શાસ્ત્રોસાં 
'"ૃ પીરાણા પ'થની કથા પ્રતિહાસોમાં “કાઇ સતી 
સ્રીઓનાં ચર્ત્રિ તમા સાંભ્રન્યાં છે ( આપણે 
સ્ત્રી નતિના શું શુ' ધર્સ છે ( આપણે પતિ 
પ્રત્યેની શી શી કરજે અદા કરવાની છે ? 
આપણુ ગ્રહસ્યાશ્રમ આપણે કેવી રીતે ચલા 
વવું નેઇએ # આપણા જવન સાર્થ કનાં 
આપણુને શા શા સાધનાની જરૂર છે ? 
ખળક્રાની ત'દુર્સ્તી ન્નળવી તેસને કેળવણી 
આપણે “વી રીતે આષવાની છે. એ વિગેરૅ 
કજ પણુ તમે તમારા પીરાણા પથનાં પોથાં 
ઓસાંથી કાઇવાર પણુ સાભળ્યુ' કે જાણ્યુ” છે ₹ 

જુએ આપણા હિન્દુ ધર્મનાં ઝુસ્તક્રામાં તો 
એવાં એવાં અનેક ચરિત્રો, આખ્યાનો! મળી 
આવે છે. તેનો આપણુ સાર ગ્રહણુ કરી તે 

રસ્તે ચાલીએ તા આપણે પણુ એ દેવીઓના 

બરોબર થળ ષુન્ત્ય ગણાતાં થઝએ. તમે ન્નેશે 
તા બેન આપણાં હિન્દુ ધર્સનાં કેટલાંક 
બૈરાંગ્ઃ।3 અને નાનાં નાનાં બાળકોને એવા 
સસ્કારાો પડેલા છે કે તેઓ શુધ્ધ સનાતન 
ધર્મને રસ્તે નિતીમય વાતાઓ કહૅ નિતીમય 
બોલવું અતે નિતીને રસ્તે ચાલવાનુ શાખ્મે 
પણુ ખેન ! તમારા પીરાણા પાખડી ષ'શ 
સાં તો વધારેમાં વધારે ફ્રસાનજી બીસમી- 
લ્લાહુ અને લાહેલાહુ સિવાય કહો ન્નેઇગખે 
કાં સાભન્યું છે ? 

સથઘા--લ્યો ! એમાં તે વળી શુ' ન્નણુવા 
નું હતુ એ તા બધુએ અસને આવડે છે. 

આપણે બાયડીઓ નું કામ તે વળી બીજી શુ 
હોય ? ભાયડાને શાંધી ખવરાવવું ને વાડીએ 
કે ખેતરે ભતાર લહ જવુ, ને ચે.પાંનાં ૭:ણુ 
વાસીંદાં કરવાં, ને ગાયો ને ભેંસુ ' હાર્ ચરા 
લખ આવવેો, ને વળી બહુજ તો સીસસાંથી 
ઈંધણાંની ભારી કરી આવવી તે વગર ખીજ 
આ વાતુમાં તા અમે જરાએ નથી હસજત1. 
આવળી ફ'દને ક્તુર્નું તે પીરાણા ધર્સ માં 
કાંછ લખ્યું હોય ? તેસ વળી આપણુતે એટલી 
નવરાસૅ ક્યાંથી હોય કે હાંભળવાએ ખેડીએ. 
અમે તો જમારાત (ગુર્વારતી રાત) નાં ખાને 
થાળ લઇ જઇએ છીએ ત્યારે ત્યાં હાંભળીએ 
છીએ કે. 

સર્વ બાઈ લાઇ એક એક દોકડેો સુકીને 
દર્શન કરને, આજ કળજુગસાં આજ દશન 
હાચાં છે. જુઓ માંહે ધલધલ વેડા ખીન્ને 
સિહ ને ત્રીજુ ત્રધારૂં ખાંડુ' છે; જે ખાંડુ” 
શાહેજ હાથમાં લેશે ધલથલ ઘોડા માથે 
ચડશે તએ કલજુગ ભરાશે, તેથા એ નીશાન 
આંપણા શાહાજએ આપણુતે આગળથી 
વતાડયાં છે, તેથી બધાએ દર્શન ફરવા ભ્નેપ/એ. 
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પાટીદાર 

ત્ત દોકડા રોકડો ન હોય તો જાર (જુવાર) 
ખાજરા, ઘઉં કે જવ જે ધાન ઘશ્માં હોય 
તે લછં આવીતે પણુ દર્શન જરૂર કરવાં 

ત્તઇએ, જેથી આપણે સતગુર્ છસામશાહ 
રાજી થશે ને આપણુ ભધાએ તે ઓધાર, તે 
આપણે જે ચુન્કાઓથી ચોર કર્યા હશે તે 
બધાએ છોડશે. 

લટ્ટસી--વહારે બેન! સરઘ્ાબાઇ ! ! 
ત્યારે તા તમને બધુંએ આવડે છે. વહારૅ 
કસાસશાહુ તને પણુ શાબાશ છે, કે કેવાં 
ખીચારાં મેઢાં જેવાં માણુસાને ભણાવી સુકયાં 
છે. અરે ! બેન !! એ તસારે ધલધલ ઘેડે 
અતે ત્રધારે ખાંડે તો તમોને આજે પાયમાલ 
કરી સુક્યાં છે, જુઓતે આજે અધ્ખી 
સૃષ્ટીમાં તમારી જેસ, હડધુત કોઇ થાય છે? 

ન્યાં નનઓ ત્યાં સુસનાં, સતીઅ, અરે 
ઇસમાયલી વટલેલા વગેરે વાતું વગર્ ખીજ 
કા વાત તમો સાંભળા છો ? ત્ત્યાં જીઓ ત્યાં 
તસારા પીરાણા પથતીજ મોકાણુ છે, ધરે 
દરબારે ન્ત્યાં જીએ ત્યાં એજ તમારા પીરાણા 
પ'થનીજ પીંજણુ પીંશ્નટઠ રહી છે. તોપણુ 
હજ બાળ તસે કાંઇ આંખ ઉઘાડા છે! ? 

ખેન | જરાક વિચાર તો કરે? તસારા 
પાસામાં રહેતાં મહાજ્તોના કેઈ સાણુસને 
પુછી તો જુએ ક તમાર્' પીરાણા ધર્સ કેવુ' 
છે.? અને તેસાં ધલષધલ થધેોડોા ને પાંડુ 
(તલવાર) તેમજ તમારા પાવળની ગોળીસ્એે 
તો. તમારી દુર્દશા કરી છે ખેન ? !!| 

સશ્ઘાં--એન લખસાં બાઇ ! તસે કે રહ્યાં 
તેતો બધુએ હું એ હસજી રહી અમારા 
ભાણીઆને બાપ એક દી ધરે રહ્યા હતા, 
તઇએ કેતા હતા કે હવે આપણું પણુ સેયદને 

જ્લ્રસાદી એટલે જેણે સૈયદોતે ગુર્ 
સવા ર્પીઓ આપવે તે. 
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વરહોાંદી (વરસે'દી)* દેવી ન ન્નેપ્ર્એ અને કાકા 
ઓતે પણુ પીરાણે પૈસા સુક્વા ન ન્નેઇએ 
ઝમ ખાનાસાં મુખી વાત કરતા હતા, ક 
આપણા પરદેશવાળા સ'ડળવાળા છાપા કાઢે 
છે. તેમાં લપ્મે રહયા ક સૈયદ્દો અને કાકાઓ 
આપણો ધર્સાદાતે! બધા જૈસા કોાર્ટોસાં વાપરે 
રહ્યા. કરેસ હલાવી વકીલેના ધર ભરે રહ્યા 
આપણે ને સદાલૃતતુ' કહીએ છીએ ધેગું ચડ 
વાની વાતેપ કરીએ છીએ તેનું તો સુખીએ 
ખાનામાં જમારાતે વાત કરતા હતા ક હુવે 
કળ જુગ તે બધ્ધા માંહે વ્યાપી ગયો છે. 
કાકાલ પગ સ્કી દીધા, તે ઉંધા ધધા કરવા 
સ'ડયા છે, તેમ સૈયદ્દરોએ તો હવે બીલકુલ 
જર્ાએ માનન રાખી નથી. ન્યાં જીએ ત્યાં 

હ્ડકુતો- થઇ રહ્યા છે, તેથી પીરાશે કૈસા 
સુક્વામાં હુવે જરાએ સાર નથી, 'પણુ શું 
રુ એ બધી ઝમ હેયા હુસજે તેસ 
નથી. 

લક્ષ્મી--હમે! બાઇ !! હવે કાણુ ખોટુ 
છ્ઠાપાવાળા કે, તમાર્ા કાકા કે સૈયદો કહા 
જોઈએ ખેન? 

સશઘાં---સુંકાતે કરશે તે ભરશે, એમાં 
આપણે શુ, આપણે તો ધર્સાદા દઈએ રહ્યા 

પછે ભલે ગમે ત્યાં ફગાવે તેમાં આપણુતે શુ' 
લ્યો? બાઇ હવે હુ' ન્નઉં રહી. હ પાણી 
ભરવું છે, હજવારી (ઝાડુ) કાઢવી છે. તે 
કાઢશુ' ત્યાં હુદી દિવસ પણુ આથમી જરો. 

લક્ષ્મી--એસોને જ્વાય છે. ખેન મરથાં 
બાઇ “ આંહી તો તમસતે કાંક વિશામા મળે છે 
પણુ દેશમાં તા ધણું કાસ કરવું પડતુ' હરો 

કેસઃ 

કર્યા હોય તેણે ૬૨ વરસે ધરના સાણુસ દીઠ 

"દહ્વાંવદ્વ' !1૧૭/ 
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૧૯ પાટીદ્દાર ઉદય 

મશઘાં---બાઇ દેશન તો વાતે શું” કરીએ 
હવારસાં પરે (પોહે)૪ટે કે ન છટે ત્યાં તો ઉઠવુ 
પડે તે ઉઠીને ધેરી માંડવી તે પાંચ છ પાલી 
ધાન દળી લઉ ત્યાં હુદી તો ગણી કાર 
સ્ુઆં છ્ોરાં ઉઠે તે તો રે કળકળ કરી મુકે 

તેને હમનનવી ધવરાવીને ચાપાંને 'ખાણુ સુકુ, 
ગાય ભેૅહ ને દહું (તા એ છાય તો અમારા 
વરહેદીએ કરૅ છે,) પણુ તેના ઠાસણાં 
ઠીકરાં ધોવાં પડૅનાં ! ત્યાં ખીચારાં 
ય 'લેવા આવે તૅને છાય દ્રેવી તે દઉ ત્યાં 
હુદ્દી ગાયું છોડવાનુ ટાણુ' થાય તેને અહઢાવુ, 
ત્યાંઃ હુંદી શીરાસ ભરવાનું ટાણુ' થાય તે ભરી 
તૈયાર કરૂ. 

લદટ્ટમી---વાહરે ખેનઃ એટલુ બધું ઝમ 
ક ખે ઘડી ખેસવાનીએ »ુરસદ્દ ન મળે? 
ધણી કાસગીરીને લીધે તમોતે દાંતણુ પાણી 
નીએ ધડીની »%ુરસદ નહી સળતી હાવ કેસઃ 

સશ્ઘાં--અરે દાતણુ કરવા તે વળી ધડી 
પા ધડી નવરાંતે બેસી શકાય? એ તો. મોઢા 
માં દાતણુ ક૪ ચાવ્યું ન ચાગ્યું ને કઇ :એક 
તા એમજ પાણીનો કળસીઓ લીધે હાથમાં 
નૅ કર્યા ખે કોગળા એટ્લે પત્યું કાસ. કઇએક 
તો તેટલી વારમાં વળી ખે ત્રણુ ખીન્ન'એ કાસેો 
પતાવી લઉ' છુ ને નવરાંતે દાંતણુ કરવા 

માણસ” 

ખેહુ' તા,દી એસજ ચડી ન્નય. તેથી કાસથી 
પર્વારીતે ક'ઇએ વાડીએ જવું. ઇયાં તો કેટ 
લીક વાતે ધણુએ હાર્ છે. 

લટ્ટમી---એસમ છે! ત્યારે તો બેન તમને 
કાંઇક શાંનત વીસામે! મળે છે ખરા ! વાહ ! 
વાહ! હવે તમો ઘરતુ' કામકાજ પણુ ખહુજ 
શાંન્તપણે કરી શક્તા હશો # ભલા બેન ? 
દેશ કરતાં આંહી તમોને દરૅક રીતે સાર્ લાગે 
છે કેમ ? 

સરઘાં--પધયાં તા ઠીક છે આપણુ કમાવા 
વાળાને ન્યાં ધ'ધા હોય ત્યાં આપણું પણુ 
રહૅવુજ ન્નેઇનએ ના ? 

લક્ષ્મી--ધન્ય છે બાઇ એજ સસ્કારાના 
લીધે તમા પણુ સુખી થવાનાં છે; આપણા 
સનાતન હિન્દુ ધર્મને! મુખ્ય પાષો!જ પતિ 
વૃત છે, આપણા સ્ત્રી વર્ગનો સુખ્ય ધર્સ'જ 
એજ છે. કે પતિના સુખે સુખી તે પતિના 
દુઃખે દુઃખી તેમની રહેણી કરણી પરજ આપ 
ણુ વર્તનની જરર છે, તેસની સગવડૅજ 
આપણી બર્ધ્રે સગવડ તૅમની આન્તાસાં રહી 
હસેશાં તેસના &રૅક કાર્યમાં અનુકુળતા આપવી 
એસમાંજ આપણા ધર્સનતું સાર્થક સમાયલુ' છે 
ખેન ! 1 અપુણું] 

“પાટીદ્દાર ઉદચ” માસિકમાં જાહેર ખબર આપવાના ભાવ. 
એક પેજ અરધુ' પેજ પા પેજ 

એક વર્ષ ૩૬ ર૦ ૧૧ 
છ સાસ ર૦ ભળ દ 
ત્રણુ માસ ૧૧ દ ચા 
એક સાસ ૪ ર્ વા 

ઉપર પ્રમાણે ભાવ છે. ટુકી જહેર ખબર સાટે ચાર લાઇનનો રા. ૧) એક એક 
વખતને! છે. ન્નહેર ખબરના નાણા અગાઉથી લેવામાં આવશે. વધુ ખુલાસા માટે પુછે. 

વ્યવસ્થાપક: પાટીદાર ઉદય આપષ્ટ્ીસ. 
રણુછ્ઞાડ લાઇન, કરાચી.. 
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'પાઢીદ્દાર ઉદય 

ગેઢેરાઇ અમારી છે. 
લેખકઃ શીવજી કાનજી પારશીશ. 

બળા કાં જેછતે અમને, 
* ડરીશુ' ના અસો તથથી, 
'ડઅસામાં રોમ રૅૉમે હાં? 

પ્રીટાડી ના કદી શાકરે॥, 
અમારી 'ખાસ આજ્ઞાતે, 
નહીં સાનો તો પસ્તાશો, 

કરીશુ' ન્યાત બહારે ને, 
લડીશું પ'ચના પૈસેધી, 
કરાવા છ્ટકા તે તા, 

તકજએ જ જાતાં નાં, 

અગર "ખ.વા ભેતે નહિ મળશે, 
મુબારક હૉ ગેઢેરાપ, 
અમારા વ'શજે ને પણુ, 
ગેઢેરાણ ગરજ શાની, 

સભાએ તેોરીસો પરિષદ્દ 
હુકમને હુ'ડી1”અસ હાથે, 
અમારા પેટમાં પૈસો, 
અમોને સાન આપે સૌ 
તમાથી શું' થવાનુ છે, 
અમોથી સો રહ્યા ષ્રુજ, 
સુધારે! થાય પળમાં પણુ, 
તસારી વાત સાચા હાં! 

તમારૂ સાચવી ખેસો, 
- ગરીબોને સતાવા દયો, 

સ્ાતિનું લોહી પીવાને, 
અસાને એજ સારૂં છે, 
મરીને જવાબ દેવે! છે, 
કરોડો બારડ કરવા છે, 

અમારી આપ ખુદીને 

હવે તા ચુપ થઇ રહીશું 

ગેઢૅરાઃ્, અમારી ષ્ુ 

ગેઢેરાછં અમારી છે ... 
ર 

ગેઢેરાઇ તણી કછાંષો; 
ગેઢેરાઇ અસારી છે ... 

ખુશીથી સૌ સ્વીકારી લ્યે!; 
ગેઢેરાઈું અમારી છે ... 

વળી સગપણુ તોહીશુ; 

ગેઢૅરાઇ અમારી છે, 
અમારા ખાસ ધધો છે; 
ગેઢેરાણછું અમારી . છે ... 

કદાપી મસેોચડાં જડશે; 

ગેઢેરાઈ અમારી છે ... 
દ્રઇશું' વારસા નામું 

ગેટેરાઇ અમારી છે ... 

ડૅરાકોની નથી પરવા; 

ગેઢેરાણ 'અચરી છે ... 
પીરાણાની હુડી તે છે; 
ગેટેરાઇ અમારી છે ... 
જખ્ર્ સન્તા અસારી છે 

ગેઢેરાઅણશ્ન અમારી છે ... 

અમારાં પેટ ખેટાં છે; 

ગેઢેરાણ અમારી છે ... ૧ 

અમોને હાં ! વગેવેોનાં: 
ગેટેરાઇ અમારી છે. .. 

અમોએ જન્સ લીધો છે, 
ગેઢેરાણ અસારી છે; ... 

પીરાણા પોલ પોલ ને; 
ગૅહેરાઇ અસારી છે; ... 

તસે ખુલ્લી ધણી પાડી, 
ગેઢેરાઇ અમારી છે; ... 

૧૩ 

૧૪ 

૧૫ 

"દહ્વાંવદ્વા' !1૧૭/ 

૧૭ 

»% ગેહેરાધતે હક 1 હુંડી એટલે ધર્માદ્રાના નાણાં 4- કરાડોબાર એટલે પીર સોદરદીન 
આખરતે દહાડે બાર કરોડનુ ભરણુ' ભરશે ! (સ્વર્ગ કે નર્કનું તે તા તે ન્નણો 
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૧૮ પાટીદાર ઉટ્ટય 

પાટીદ્દાર જ્ઞાતિના એક રત્નનું -મકાળો અવસાન. 
કન “ક ૧ ઉચાજજજુનન--૩ ૦ આન“... દ૦ 

અમોને લખતાં અત્યત દીલગીરી થાય છે મેળગ્યું હતું, તેથી તે હાલ છ સાત સાસથી 
%, ગયા શ્રાવણુ માસની વદ, .૧૪તી ખાસ ભાગાદ્રાર કાં. કરી પાતાના નામ 
કાળા રાત્ર આપણી ્ત્તારતના પુર્ણું ઉપર કાન્ટ્રાકટનાં કામો લેવા લાગ્યા હતા 
ભકત અને સુધારક સમઝડળના સાચા (જેમાંના ખે ત્રણુ કામા હાલમાં ચાલે છે) 

સલાહકાર તેમજ ઉગ્છ#ઇજકડવાણણપાઝીદાજીુ અમા સવંતે આશા હતી ક આ માણુસ 
સુધારક યુવકકાનતા “ઉપપ્રમુખમ:કચ્છ થોડા દીવસમાં બાહાશ કાન્ટ્રાકટર થઇ જશે. 

નખત્રાયા નિવાસી હભ્ઞાઈજજખેલારજડાસાં પણુ તે વિધાતાતે નહીં ગમવાથી અને આપણી 
સ્તાતિના સુધાર્કરાનાં નસીબમાં ઝે।૪પ હોવાથી ગાકારતુઝ મહાદુષ્ટ #્લૅગતા? રોગથી અકાળે આ 
કા“ ચક્રના પવનથી આ દીવે। હાલવાઇ ગયે. મ્રત્યુ થયું કે. આ ખબર સાંભળતાં સુધારક 

ભાઇઓએઓસાં અરે ! કરાચી નિવાસી આખી 
પાટીદાર જ્ઞાતિ અને અન્ય ત્તાતિનાં માણુસામાં 
ભારે દીલગીરી ફેલાઇ ગઇ હતી. તેથી. તે દીવસે 

ગયા વીવાને વપ્ખતે અમોએ તેમન! પાસે 
હસતાં હસતાં વાત કરી હતી કે આપણું કચ્છ 

સર્વ સુધારક ભાઇઓગે પાતાના કામ વધા માં બધા ભાઇઓ બેગ! થઇશ તેથી નને તે 

કે વખતે પરિષદ ભરીએ તો કમ? આટલી 
બ્'ધ કરી સ્વર્ગસ્થના સખને છેલી મજલે 
પૉંચાડવાતે માટે તેમના ધેર ભેગા થયા હતા. 
તેઓશ્રીના સબને સમસાન યાત્રાએ લઇ 
જતી વખતે સવાસોથી દ્દોઢસો સમાણુસો સમ 
સાન સુધી સાથે આવ્યા હતા ત્યાં તે સબને 
આગ્નિ દાહ કરતી વખતે ભારે દીલગારી 

ન્નહેર્ કરી હતી. 

અમારી વાત સાભળતાંજ એ વીર નરના 

હદયમાં ઝક નવીન ન્નતતોા આનદ પેદા થયે, 
અને કરાચી મુ'અબઇવાસી તેમજ હૈદ્રાબાદ 
વગેરે પરદેશમાં વસ્તા આપણુ સુધારક ભાઇ 

આઓ સાથે વાટાઘાટ કરીતે સૌને એકમત કરી 
કચ્છમાં પરિષદ્દ ભગવાનનું નકકી કર્યું હતુ. 
અને અત્ર તૈયારી કરવાતે તે વખતના સુધા 

મરહુમ આપણી જ્ઞાતિના એક સુસ્ત 
સુધારક હતા. દેશાટન કરી સાર્ સાન અતે 
પથરના સીલ્પી કામનો સારે હુનર હાથ કર્યો 

હત્તાો. તેઓશ્રીએ આજ લ્ઞગભગ ત્રણુ ચાર 
વર્ષથી હાથે કામ કરવું સુકી દઇને કર્ાચીના 
પ્રખ્યાત મીલીટરી 'કાન્ટ્રાકટર શેડ શીવજી ગણેશ 

રક મડળના ઝેક્રેટરી ભાપ્ટત શીવજી કાનજીને 
કહી પણુ દીધું હ૩' કે તમે! કચ્છમાં પરિષદ 
ભરવાતે માંટે “યારી કરે. જેથી અત્રે ભાઇ 
શીવજી મે સવે ભાઇઓને તૈયાર કર્યાં હતા, 
અને બહુજ ઉત્સાહથી અમો સર્વે કચ્છમાં 
ગયા હતા. પણુ પ્રજુની અવકૃપાથી વીવાના?ઃ 

ના પાસે મીરમી તરીક્રેની તો।કરી કરતા; શેઠ 
શ્રી પાસેથી એક સારા ક્રાન્ટ્રાક્ટર જેટલું સાન 

માસેરાતે સામૈયાં કરતાં ત્યાં દાર્ સળગવાંથી _ 
તેમાં તેમના કુટુંબના સાણુસાને ઉન્નત થંછ.; 

જ્હા ન્ઝ્ન્ત પૂ ૦ 
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પાટીદાર ઉદ્યય ૧૯ 

હતી જેથા ઝવથી વધારે તેમના ચીર જીવીને 

ગ્મતે તૅમતે થળ હતી. જેથી તે દાઝવાથી તે 

સના એકના એક પુત્રનું મરણુ થયુ હતુ, તો 

પણુ પુત્ર વિષોગતે નહિ સભારતા અતે 

પેપ્તાના શરીરે અતિશય પીડા હાવા છતાં 

પણુ મુખથી હમેશાં ગ્એેજ જ ખતા હતા “ક 

'“ પરિષદની તારીખ કઈ નકી કરી છે ” 

અહાહા ! ! આ તેમના ખોલ ને વખતે અમો 

યાદ કરીએ છીએ તે વખતે અમારી આંખો 

માંથી દડદડ આંસુ વહેવા લ.ગે છે ક કેટલી 

તેમની જ્તાતિ ભકિત અને કેટલી તેમની હિ'મત ! 

ધ્રન્ય હે! આવા વીર નરતે. 

અતા ત્યાંથી કરોાઃશ્યી આવ્યા ત્યાં તો 

પાછળથી તેમની એકની એક પુત્રીના પણુ 

મરણુ સમાચાર આગ્યા, અમો તે સાંભળીને 

અતીશય દીલગીર્ થયા, પણુ તેએ શ્રીએ 

બીલકુલ ઓછું ન આણુતાં એકદમ હિસતમાં 

રહીતે આગેવાન થપ્તને જ્ઞાતિ સુધારાનું' કાસ 

કરવા સાંડયું જેમાં ' પાટીદાર ઉદય ” 

માસિક પત્ર કાઢવાની સલાહ પણુ તેએ શ્રી 

એજ અસાતે આપા હતી. અને ભાઇ શ્રી 

"ખખીસજી શીવજી તી સાથે સઞલ્ષત કરીને 

ઉદય તા માટ સદદ પણુ તેઓ શ્રીએજ 
મેળવી આપી. જેને એક અક બહાર પડે 

તેટલાસાં તા તેસનાં ધર્મ પત્નિ ખાઈ હીરબાઇ 

તો પણુ સ્વર્ગવાસ થયો (જેના ખબર 

આગલા અ“કમાં આવી ગયા છે) હવે તેમના 

ઉપર પુરેપુરી આક્ત આવી પડી. સ્નેહી વર્ગ 

 -વૈમતે કરાઈ વખતે કહેતા કે “ ધણુ ખોડુ' 

થયુ ' 'આ સાંભળી તેઓ શ્રી એટલે।જ જવા 
બ દ્દેતા કે “ નારાયણુની સરજી એપગાં 
આપણાથા શું થાય ” 

આવું દુઃખ હોવા છતાં પણુ તેઓએ 
તેને ખીલકુલ કાપ વખતે યાદ્દ કયું” ન હતુ' 
પણુ હિમતથા ત્તાતિ સુધારાના કામમાં હવેથી 
પુર્ણુ વખત આપવા લાગ્યા હતા, તેઓ શ્રી 
ખ્હુજ સળતાવડા સ્વભાવના અતે માયાળુ 
હતા; હમેશાં અમોતે જ્ઞાતિ સબ'ધી સુધારાની 
સલાહ આપતા હતા. 

અહાહા !! આ વીરનરની અસો કટલી 
વાતુ' યાદ કરીએ ધન્ય છે તેમની હિમતને 
“ પ્રભુ અસારી જ્તઞાતિસાં ભકતો પેદા કર 
તો આવાજ કરજે ” પોતાનુ ધર ભ'ગ ચયુ*, 
સતાનતેોા વગરના થયા, તોપણુ તેમના મુખ 
ઉપર કયારે પણુ ઉદાશીનતા ન્ેવાસાં આવી 
નહોતી, તે હમશાં આન'દથી રહેતા, ને સુખ 

થી કહેતા કે 

ભલું થયું ભાંગી જલ; 

સુખે સુધારીશું જ્ઞાતિબાળ. 

તાપણું ₹શ્વરતે ન ગમ્યું અતે અતે શ્રાવણ 

વદ ૧૪ ની ધેર રાત્રીના દોઢ વાગે પોતાના 

કુટુબીઓ અતે સ્તેહી મડળ રેતા સુકી આ 

ફાની દુનિયામાંથી ચાલ્યા ગયા છે. ગ્રભુ 

તેમના અભર આત્માતે શાન્તી આપો, અને 

તેમના કુટુ'”ઓતે તેમતે! વિયોગ શહન 

કરવાની શકિત આપો. એવી ગ્રભુ પ્રત્યે અમા 
રી પ્રાર્થના છે ! ઃ 
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હા વજપાત (ભાઇ ખેતાભાઇ ડોસાં પોકાર | 
9) , જૂજ --અૂન----ગૈઇક- ૨. 

એ પરમાત્મન્ તમે આ ગો ગગબ 
કર્મો! આવો અણુધાર્યો વજ્પાત્ કડવા પાટી 
દાર કુળ ભ્રષણુ, ઉત્સાહી વીરનર, આ સ'સાર 

થી વિદાય થઇ આપના ચર્ણોસાં વઃ,સ કરે છે. 

એ પરસાત્મન્ જેના અહી' ન્૪ર્ર છે. 

તેની આપને ત્યાં પણુ *૪રૂર છે. 

મરનાર સ્વત્તાતિ હીતચિતક સ્નેહ પૃણું 
એક યુવાન નંર આજ મસારરૂપી સમુદ્રની 
મુસાફરી સુરો કરો. કાળચક્રના શરણે થઇ દેશ 
વીદ્દેશના પરિવાર. ભાઇ ભત્રીશ્ન સ્તેડી મીત્ર 
મડળને દુઃખના સાગરમાં ડુબાડી સસારથી 
વિદાય થયો! છે. તેસના ધર્મ પત્નિનુ' અવ 
સાન પણુ નજીકમાં આજ વર્ષમાં થવુ છે 
(જેની તાંધ પાટીદાર ઉદયમાં આવી ગણ છે.) 

સરનારની દીલગીરી સર્વા કાઇ ખેદ પુર્વક 
કરે છે. તેના સમાગસસાં આવી ગએલા પ્રત્યક 
આ વજીપાતના બનાવથી હુ રામ ! હૈ રામ ! ! 

તારી સરજ પોકારી બળન્નેર નથી એમ સ્વ 
મુખે વદી રહ્યા છે વદી, રહેશે? 

1924-09 -1/ડ 1980 -31॥૮્વદ્વા/૦ ૩1 [વાં॥ં૦1 "દ્વાંવદ્વ' !1૧/ 

નર જરે ન ન 

9: :.. 

૨૦ પાટીદાર ઉદય 

સર્નાર યુવાન, ભણુસ, વકતા, તથા સાતિ 

માટે સટ્ેવ લાગણી ધરાવનાર ફીકર રાખનારા 

સાહકારાનાં નિસ્પત્ ધ્રરાવનાર્, સુષ્પા 

ગાળી પરમાત્માતે શરણુ થયો છે. 

જદગી 

ગત્ કડવા પારીદ્રાર પરિષદમાં તથા નપ્મ 

ત્રાણાંની સભામાં જહેમત ઉઠાવી જ્ઞા[તેકિય 
વિષયમાં રસ પુર્વક ભાગ લીધો હતો; ઓ ! 
પરમાત્મ દેવ તેના આત્માને ત્તાતિકિય ભાવના 
પુનજન્મસાં પણ આપથા ગવી પ્રાર્થના છે 

છેવટે પરમ દયાળુ સવાંધાર સર્વ શકિત 

માન જગદીશ્વર કૃત આત્માતે શ'ત્તિ બક્ષ 

વાની સંગાથે પાછળના ૬:ખીત્ પરિવારને આ 
વજપાત સમાન વ્યથા સહત કરતાની શક્તિ 
અપા એજ અભ્યથંના સથે લિરમતા. 

હું છું, મક્ત આત્માતે। મીત્ર. 

મામજી વિ, વાલજી 

શરદી, ખાંસી, છાતીનો દુખાવો, સળેખમ, સાથાને! દુષ્માવો, કમર્તું શુળ, સંધિવા, "ખરજવું; 
ચામરીની ચેળ વગેરે સાટે અકસીર 

કોાહીનુર ષેન બામ. 
લગાડવાથી તમામ દ્રદે મટે છૅ, દરેક ધરમાં આ દવાની ખાસ જફર છે. તત્કાળીક અસર, 

કરનાર તથા સુસાફરીસાં ખાસ રાખવા લાયક છે. 

ખનારનાર, બી જકાહીતુર કેમીકલ વકર્સ, ઠે. નાનકવાડા તથા રણુછેડ લાન, ' કરાંચી." 
ન 
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સ્ત્રગસ્થ ત્તાંતે બધુ કરાચીમાં સ્થપાયલ 

શ્રા કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક મ ડળના કાર્ય 

વપ્હક ત્થા શ્રી કચ્ઠ દેશના કડવા પાટીદાર 

જ્ઞાતિની કરાચીમાં મળેલી ખીજી પરિષદના 

સ્વાગત્ મ'ડળના પ્રસુખ રા. રા. ખેતાભાઇ 

ડાસા પો!॥કાર ગામ નખત્રાણાવાળાના કાળે 

સ્વર્ગવાસ થવા માટે દીલગીરી દર્શાવવા ધાટ 

કાપરમાં વસ્તા કચ્છી 'કડવા પાટીદાર બધુએ! 

ની એક ન્નહેર્ સભા તા. ૧૮-૯-૧૯૨૩ના 

દીવસે શૈઠ €મરશી રાયસીના ક મ્પાઉડમાં ૨1. 

# નારાય્ણ્છી રામજીભાધદતા રહેવાના ભકાતે 

મળી હતી. સભાનુ પ્રમુખ્ખ સ્થાન રા. રા. 

રતનસીભાઇ કરશન ગામ ગઢશીશા વાળાત 

આપવામાં આવ્યું હતુ. 

શરૃઆતસાં સભાના ગ્રસુખ રા. રતનસી 

ભાષ્ટ કરશતે મર્હુમ ખેતાભાઇ ડોસા પોકાર 

ત્તાતિ સુધારાના ચુસ્ત ઈદહિસાયતી હતા 

એટલુજ નહી' પરતુ ખેતાભાઇ તેસજ 

તેએના કુટુંબે પીરાણા કષસ્તાની પચથતે 

%ટલાંએ વર્ષો થયાં તીલાંજલી આંપી છે અને 

તેએ “ખરા સનાતન વૈદીક ધર્સના ઉપાસક 

હતા, સ્વર્ગસ્થે ઉદાર સ્વભાવ અને ઉત્તમ 

ચારિત્રથી આપણી જ્ઞાતિની અનેક ઝ્રેકારની 
અમુલ્ય સેવા ખન્નવી છે વિગેરે લબાણુથી 

વીવેચન કરી અને તેમની જ્ઞાતિ સેવાની 

પીઠાણુ કરાવી હતી. 

ત્યાર બાદ નીચલો ઠરાવ સભા સમક્ષ 

# “તાતિ” સકત ભાઈ શ્રી «ારાયણુજ રાસ 
ઝ કા આ. કન 

૩1 [વાં॥ં૦1 

પાટીદાર ઉદય 

થોટકે'પરમાં શ્રી કચ્છ કડવા "પાટીદાર જ્ઞાતિ 
સુધારક યુવક મંડળની શોાડદશક 

જાહેર સભા. 

ભાઇ ગામ વીરાણીવાળારુ રજુ કર્યો હતા 
અતે તે સભાએ સ્વર્ગસ્થ બ'ધુના સાનની 
ખતર ઉભા થઇતે પસાર કર્યો હતો. 

મુ ઠેશાવ 

કચ્છ દેશની કય્વા પાટીદાર જ્ઞાતિમાં 
પ્રખ્યાત થયેલા ત્તાતિ હીત ચિ'તક સર્મવીર 
સ્તાતિ જ્રકત ભાધ્ટશ્રો ખેતાભાઇ ડોસા 
પકારના યુવાવસ્થામાં થેલા આંતિ શોકજનક 
સ્વર્ગવાસ સાટે કચ્છી બધુઓની જ્ઞાતિ 
સુધારક યુવક મળન આ સભા પોતાના 
સાચા હૃદયથી અત્યત દીલ્લગીરી ન્નહેર્ કરે 
છે અતે સ્વર્ગસ્થ બ'છુના કુટુંબ પ્રત્યે અતઃ 
કરણુની દીલસો। ન્નહેર કરી સર્હુમના 
આત્માને ૪શ્વર શાન્તિ આપે તેવી પરમ 
કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના ડરે છે. 

ત્યારબાદ ભાઇ શ્રી નારાયણુજી રામજ 
ભાઇએ સ્વર્ગવાસી બન્ધુના ગુણુગાનતુ 
વિશેષ વર્ણન કરી કેટલીક જણુવા નનેગ ખાબતોા 
ના માટે સભાનુ' વીચેઃ પ્રમાણે “યાત ખે'્યુ' 

પ્રીય જ્ઞાતિ બન્ધુએ! આજે આપણુ બધા 
ને શહુડયભેદક દીલગીરીના મ.ડા સસાચાર્ 
સાંભળી શકતા પ્રબળ અગ્તિથી આપણા 
હદયમાં લાય લાગી રહી છે, ચક્રુઓમાં અશ્રુ 
એ વહે જાયછે, આપણા ગાત્ર શીથીલ બન્યાં 
છે, બુષ્ધિ શુન્યવત થઇ ગઇ છે, પણુ કરવુ 
શું પરમાત્માની ઇચ્છાને આધિન થયા સિવાય 
મતુષ્ય સાત્રતે। અન્ય ઉપાય નથી પ્રારખ્ધ જે 

*હ્વાંવદ્વા !1૧૮0/ 
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જ 

૧ 

“ અઆનિઇચ્છાએ સ્તિકાર 
સ'યોગોમાં લાવી સુક તેની પ્રચ્છા એ ક 

કર્વાોજ પડે છે. 
આપજી ત્તાતિની સ્થિતિ હજુ ડામાંડાળ જેવી 
સ્થિતિમાં છે. જુલ્મો આગેવાતે: આપણા 
યુવક મંડળના ભાઇના ઉપરે પોતાના જુલ્મી 
હથીવારા વડે પ્રહાર ફરંન #તય છે, આવા 
કટાકગીના પ્રસગે એક વીર બહાદુર આપણા 
નાયકના સ્ત્રગવાસના સસાચાર્થી આપણા 

શકય કકળી ઉઠે છ, આવા દુઃખ દાયક 
પ્રસંગો આપયું પ્રારબ્ધમાં નીર્સાણુ થયા હશે 
તેને કરાઃચુ મીથ્યા કરી શક સાટે સારા વીર 
બન્ણએા તસારા સત અ] હદય પ-થર સમાન 
મજબુત ભનાવી મ્રારબ્ધનતે આબધેન બની 
આપી ફરત બન્નવત્રા સીવાય આપણુતે 
બાશ્વે ફાઇ રસ્તોજ નથી. 

મારા તે પ્રાય સ્તેહી બાળમિત્ર ભલઃ શ્રૉ 
ખતા ભાદ ડારશા ધાકારનાં સ્વર્ગવાસધી 
કચ્છના કડવા પાટીદાર જ્તાતિતે જ ખાટ ગઇ 
છે તે કોઇ રીતે પુરી રાકાય નહીં તેવી છ 

પરમાત્માની લંઇલા તા જુવા બે વર્ષના 
અ'દ્રર પ્રથમ ખેતા ભાદના ચીરણુજીવીને 

સ્વર્ગવાસ પછી પુત્રીનો અતે થે!ડડા મહીના 
પહેલાં તેમતાં સુશીલ ધર્મ પાતેન સતિ સાધ 
વીતે સ્તર્ગવાસ અતે આપણુ આપણા કમ 
વાર બન્ધુ ખેતાભલાદના સ્વગગવાસ નીમાતૅ 
દિલગીરી ૬ર્થયાવવા ભેગા સન્યા છીએ. દેવની 
ગાંતિ વીચાત્ર છે. ખેતાભાઇ એક દેખાતા ત્રહ 
સ્થાશ્રમી તથા અ'“તરના વિરાગી નિઃસ્વાર્થ 
પરમાર્થીક ૬ન ગાળનાર કર્સષ્રોગીને પરમા 
ત્માએ આપણા વચેથી બાકાવી લીંધા વિધી 
ની વીચીત્ર ધટનાતે। ક્રોણુ પાર પામી શક છે. 

સ્વર્ગવાસી બન્ધુ સ્વભાવે નસ્ર સમય સુચક 
હિમતવાન ને દ્ર મનના હતા. તેગ કાઇપણ 

૩1 [વાં॥ં૦1 

, તેમના પાસેથી કામ 

પાટીદાર ઉદય 

કાય'તો આરભ પુ્ણું વિચાર કર્યા સિવાય 
કરતાજ નહી અને જે કાર્ય હાથ ધરતા તેને “- 

તે પુરું થતાં સુધી પખખત પુર્કક વળગી રહેતા 
ખીશ્ન ભાઇએ તે પોતઃની સાથૅ મેળવી લઇ 

લેવાની તેમની શક્તિ 
અજબ પ્રકારતાં હતી ખે વર્ષ થયાં તેસના 
ઉપરે પોતાના કૃઢ્ ખના જે કારી જખમો 
ગ્મક પછી ગક ચાલુજ હતા. બારવર્ષતો કક 
ને! ક સુકુમાર બાલક ગત્ થયા એકનો 
એકજ દીકરીતે પણુ પરમાત્માએ પોતાના 
દરબારમાં બોલાવી લીધી છેવટે પોતાના સુખ 
દુઃખતી ભાગીદ.ર સાથી ધર્મપરાયષુ સતિ 
સ્રીના દીલાસાનું સુખ પણુ પરમાત્માએ 
ખુ'ચવા લીધું તો પણુ એ ભાદખે ષાતાની 

હ'મત હારી નોતી કદીપણુ ઉંઠાસીનતા સેવી 
નોતી પ્રથમની સાકફ્ક% ઉત્સાહ પુર્વક ત્તાતિ 
સેવામાં અત્ર ભાગ લેતા હતા. કરાંચી નિવાસી 
આપણા ત્ઞાંતે સુધારક ભન્ધુઓને ખેતાભાઇ 
ની ખોટ જણાશે મર્હુમતા વિચારા આપણુ 
માના ઘણા ભાઇઓ ગે કરાંયીમાં આપણી 
બીજી પરિષદની બ્રેકક મળી ત્યારે ન્નણ્યા 
છે. તેર્ની ઉદદાર્ રતી /ડૃદયતું નીખાલસપણુ 
“અતે ગમે તેવા જાઇ એતે પણુ સાચે સાચુ' 
કહી દેવાતો તેમનો સ્ત્રનાવ ખરેખર મનન 
કરવા યોગ્ય છે. 

આપજી જ્ઞાતિના સુધારાનું કાર્ય હાલમાં 
કરાચીમાં સ્ુખ્ય કરીને વિશેષ થાય છે ત્યાંના 
યુવકરાના ઉત્સાહને! ધોધ હજી ન્ટેવાતે તેવે 
ચાલુજ છે. કટલાક ભાઇઓના 

ર્વાપરવાળાએ ત્તા1તે સેવા 

માં પ્રગટ કરે છે તેને સર્હુપ 'ખેતાભાઇતે।- 
મોઢા આશ્રય હતો તે હાલ ગત્ શગ્નો!- છે. 5 

સાડસન! . 
પરિણામે ભાઇ શ્રી ર્તનત્રી શીવજી ગ.મ - 

અથે પાટીદાર 
ઉદય નાસનું માસીક બે મહેના થયાં કરાયી ' 

જ 
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ક. પાટીદાર ઉદય 

માટે હું આપ સવં ભાઇઓતે વિન'તી કર 
જુ” % આપ ભાઇએ! તે મરહુમ ખેતાભાઇ 
તરક લાગણી કે સાન હાય તો તે માનની 
ખાતર પાટીદાર ઉદય માસીકને તત મન અતે” 
ધનની મદદના ભોગે સજીવન રાખશે અને 
તેથીજ આપણી જ્ઞાતિ સ્થિતિ આપણે સુધારી 
શકીશું. આપણી જ્ઞાતિના ઉડય એજ સ્ત્ર્ગ 
વાસી અન્ધુની અ'તીસ ૬ચ્છા. એ પ્રંચ્છા 

પાર પાડવાને આપણુ બધા કાચા સુતરના 
તાંતણું બધા ખેલન છીએ છેવટે પરમાત્માને 
પ્રાર્થના કર્ છું કે મારા બાળ સ્નેહી પ્રીય 
મિત્રના આત્માને પ્રભુ રાઃન્તી આપે. 

ત્યારબાદ ધાટકુપર યુવક મ ડળના સેરેટરી 

યુવક સડળાતે ભારે ખાટ ગઇ છે. સહુંમતે 
આત્મા સ્વર્ગ ્નાં પણુ આપણી જ્ઞાતિની અધા 
ગતિ નીહાળતોાજ હશે. એ અધોગતિ ટળીશ્નએ 
અને સ્વર્ગવાસી બ'ત્ધુના &હદ્યની અ'તીમ 
ચં કચ્છના કડવા પારીદારાતે! ઉદય થન્રેલે 
ન્તેવાનો હતી, તે પ!ટીદાર ઉદય માસીકથી 
થાએ ક પછી ખીન્ત ગમે તે પ્રયત્તે આપણી 
ત્તાતિ બીજ અન્ય ત્તાતિઓમાં ઉચ્ચ સ્થાનને 
પામે તેડું કરવાને કમર કસીતે આપણી જ્ઞાતિ 
નો જજદીથી ઉદય થાએ એવું કરીએ 'કે 
જેથી સ્તર્ગસાં પણુ તે બન્દુના આત્માને 
શાંન્તી મળે આપણે મહુમના ગુણૂાનું કે શાક 

તુ' વર્ણુન કર કશું વળવાનુ' નથી. ખતા 
ભાઇ્તા સાટે જે આપણુતે માન હોય તો 

રિહાદ્વા1510| [611111] 
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ભાઇ શ્રોરતતસી ખીમજી ખેતાણીએ સર્છુમ તેમની ખાલી પડેલી જગ્વા પુર્વા આપણું 00109206 
ના-ઉત્તમ--ચરિત્રતી પ્રસસો-કર્તાં જાડેર-ડર્જુ” બધાએ મળીતે પુરૂષાર્થ કરવોજ ન્નેદ્એ અને 
કે એવાનાછ ડોસા પોકાર મારા સગા હતા ભાધશ્રી રતનસી સીવજીતે પારીદાર ઉંદય નામ 

પરતુ સગ: સબ'ધીઓ કરતાં પણુ વિશેબ તે ના આપણા માસીકના માટે આપણું ૬રૅક રીત્તે 
ગમા સારા અગ તમીત્ર પણુ હતા કરાચીનડી અનુકુળ થઇ તેમતો રસ્તો ખુલ્લો કરવા જેઈએ 
સારી ખે વખતની મુસાફરીમાં કરાચીસાંના છેવટે પ્રણુ પાસે સારી પ્રર્થના છે કે મર્હુમ 
આપણુ યુવક મડળના સભ્યો અતે કાર્ચ ના કુટુ'ભતે જે કારી જખમ થષ્રા છે. ખેતા 
વાહ્કામા ખતાભાઇ ડોસા પોકારતા જેવા ભાઇના વીષોગનું દુઃખ ન સહન થઇ શક 
બુષ્વિશાળી, પ્રભાવશાળો અતે સત્ય વકતા તેવુ” છે. તથા સ્વર્ગવાસી બન્ધુના સગાં મિત્રે! 
જેવા બીન્ન ભાઇએ ભાગ્યેજ હરે. પહેલી અતે યુવક મડળતા ભાઇએ તેમજ મર્હુમના 
પરિષદ ત્રખતે કાછ કારણુસર તેએ તટસ્થ વખાણુનારાઓના કહુદયમાં આ કારમુ' દુ:ખ 
હતા પરતુ જ્યારે પુન્ય શ્રી નારાયણુજી સહન કરવાની પરમાત્મા શકત આપે. 
ભાઇ અતે મારી રબર્માં તેગ્મોાના મનતુ' 

સમાધાન કરવામાં આભ્યું હતું ત્યારથી તે ત્યાર બાદ ભાઇશ્રી વીશ્રામ દેવજી તથા 
સ્વર્ગવાસી થયા ત્યાંસુધી તેમન-માં કાષ્ઠ પ્રકાર જાાષશ્રી વાલજી, રામજી તથા અન્ય ભાઇએ 

ની ભીનતા મે ન્નેછ નથી અડગપણે કાઇપણું ઝુ પણુ સ્વર્ગવાસી બન્ધુના માટે દિલગીરી 
વવરાધીની દરકાર કર્યા સીવાય સ્તાતિ સેવાનુ બતાવી હતી અને ત્યાર બાદ મહેરબાન પ્રમુખ મ 
કાર્ષ નીર્ભાય પણે કરતાજ હતા. કરાંચી 
માના યુવક મ'૩ળના તે એક સ્થ'ભ રૂપ હતા સાહેબે પધારેલા તસાતિ બન્ધુઓતે! ઉપકાર 

કેમનાં સ્વર્ગવાસથી આપણા સાતિ સુધારક માની સભા બરખાસ્ત કર હતી. 

જ ી ક ક ર 
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જ ડર રઃ ક. સ ન જા 

કી ક ન સિ ન દૃ નુ ટ જ ૪, ફુ - અ ર 

નૂ પાટીદાર ઉઠચ 

ણ ધિ ઞઝ. કપ. જૂ હ 

પાંટીદ્દાર ઉદ્યતે મછોલી મદદ. 

૫૦) મી.'નાનજી વાશ્રામ તેત્રાવાસા' તરકૂથી -૨ .,, અરજણુ નારાણુ વીરાણીવાળા 

મળ્યા (જેની પહોંચ ગયા અ'કમૉ આવી ૨ ., મેગછ સામજી દેરાલપુરવાલા 
ગઇ છે ૨ર ,, પેથા જશા નખત્રાણુવાળા . ર 

૪) મી. માવજી પુન જુવાણા શી ન વિશ્રાસ ' પાંચા વીરાણીવાળા _ મ 

----સન્યા છે. “૨ ,, વેલજી ગોપાલ દેશલપૂરવાલા 
પજ) ણ તજ જ” 

જ. ર ,, તેશ્ન પરબત 'કાટ્ડા જડોદર 

આવીજ રીતે દરૅક દરેક ભાઇઓએ પોતા ૨ ,, લાલજી સેોભજ રવાપુરવાલા 

કા નન આ બાજુ લ'બાવી આ બાળક .્ ,, રામજી સામજી  ,, 
સાસેકતે સદદ આપશે તો તેનો ઉપકાર સાન સુ ન્સ 
વામાં આવશે . ૨ ». રતનશી વીરજી દેશલપુર ઉગમણી 

ન ક ર ,, શામજી વીરજી 99 9 પાટીદાર ઉદ્યતા લવાજમની પહેંચ ન 
રતો જ ૨ ,, મનજી ખોષા આન દશરવાલા ર 

ર. સ્વ. ખેતા ડોસા નખત્રાણાવ-ળા મેઇ કઝા“ ર ,, રામજી હરજી ખીડેઇવાલા 
૨ પા. શીવજી .લધા 3 ડે 
૨ ,, પુન ખેતા ક રે ,, ડા. જાદવજી વાગજી સથલવાલા 

૨ ,, લેલજી પરબત કડ * મી. નારણુ સાસ્તર ભાડા-સુરત 

૨ ,, દ્રાયા બખૂુ ૨ મી. જવ્રાજ વાલજી ઘાટકોપર 

ર ,, વીરજી લખુ ર પા. રતનશી ડુ'ગરશી તેરા કચ્છ ર 
ર્ ,, કરસન ખેતા ણ ૨ ,, માવજી પુન હેદ્રાબાદ-સિધ 
ણ શેક. મી ૨ -., કાનશ હર્જ ક ૨ ,, કાનજી પચાણુ જ ન 
ર ,, ભાણુજ લાલજી વીરાણાવાળા ક 

ન ન ર ,, વીસરામ પુન્ન ઝે 
૨ ,, મનજી વસ્તા 'કાટડા (જડોાદર) મ 
૨ .. રામજી ધનજી લન ૨ ); દરીજ્નાઈઇ દેવા ભાઠા-સુરત 

૨ .., ડા; ક. ખી. પટેલ ૨ -#. હસરાજ વીરજી હૅદ્રાભાદ-દખખન 

સુધારીને વાંચવુ. 
છાપનારની ૨હી ગયેલી ભૂલ. 

ગવ! એલલે રન્ન અંકમાં ૨ નન પેજ ઉષર આવેલ કવીતામાં લીટી પેલીમાં આઠ _ 
અક્ષર પછી. સૂર્ય, લીટી પાંચમીમાં દશ અક્ષર પછી એ, લીટી ૪૭ડીમાં અક્ષર આડ પછી 

ને, લીટી તેરમીમાં -અક્ષર આડ પછી અન્વચો. એ પ્રમાણે કીને; પછી વાંચવાથી : 
શુધ્ધ જણુધાશે. એસ તેના લેખક અમોને જષયાવે છે. 
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નજ 

પાટીદાર ઉદય સર્યાસકના 1નિચસે।. 
----------ડ-&.4:* સ --- 

(૧) આ માસિકના ઝુખ્ય હૅતુ પાટષકાર્ જ્તાતિતી ઉન્નતી કરવાતેો છે. જેથી દરેક 

પાટીદાર ભાઇઓની કરજ છે ક તેમ માસિકના મ્રાહક થઇ યોગ્ય મદદ કરવી.. 

(૨) આ માસિક દરેક હિ'દુ મહીનાની સુદી ૨ ખીજ ને દિવસે ખહાર પડૅ છે. 

(૨) સ્વત્તાતિના “ક અન્ય જ્ઞાતિના કાઇ પણુ પુરૂષ અગર્ આના લેખો આ માસિકમાં 

લેવામાં આવશે. પણુ અગત દેશ 'ે સ્વાર્થથો લખાયેલા હોવા ન નેઇએ, બતતે ત્યાં સુધી 

વિવેકની હદમાં રહી ભુલે બતાવવી અતે ભાઇચારે। તથા સપ વ્ધે તેવા ગ્રવત્તો કરવા. 

(૪) લેખા શાહિથી સારા અક્ષરે અતે કાગળની એક બાજી 3પર લખેલા હોવા નનેઝએ, 
મું જ પણિ * જ ૦ 

લેખકની ઇચ્છા હરે તો નામ વગરના લેખો છાપવામાં આવશે, પણુ લેખકે ખર્ નાખ અતે 

પુરૂ' શરનામુ' અમારી જનણુ માટે લખવુ, લેખની દરેક ન્નેખમદારી લેખકને શીર રહેશે, નહે 

છપાએલા લેખા પાછા મોક્લવાં અમો બંધાતા નથી. 

(૫) કાર્ટ પણુ લૅખખકના વિચાર સાથે અમાર્' મળતાપણુ છે એમ માની ન લેવુ. 

(૬) દેશ પરદેશમાંથી આપણી ઝાંતિમાં વિવાહ, જન્મ, મરણુ, પત્યાદી તથા “કાઇ સહ 

સ્થને વિધ્રા, હુન્નર અગર વેપાર અતે ખેતીવાડીમાં મળેલી ક્તેહના સમાચાર ધણીજ ખુશીથી 

દાખલ કરવામાં સ્યાવશે. ર 

(૭) કાઇ ભાધતે આ સાસિક સબધી કાંછ પણુ ખુલારોા મેળવવા હોયતો જવાબ સ-ટે 

પોસ્ઢતી ટીકટઢો બીડવી. 

(૮) આ સાસિકમાં ત્ાતતિ સબ'તી તથા આધી ક ઘાતિક અતે વહેવારીક દરેક ખાબ્તો 

ચર્ચવામાં આવશે, માટે જે જે જાતિ જે જે. વિષય સભ'ધમાં લખવું હોય તેણે તે તે વિષય 

સહેલી ભાષામાં દાપખ્મલા ૬લીશે!થી લખવુ કે જેથી વાંચક વર્ગ ઉપર સારી અસર જલદી થાય. 

(હ) જે ભાદ આ માસિક્તે સદદ આપશે તેમનાં સુબાર્ક નામ તેમની હચ્છા હેરે તો 

આ પત્રમાં છાપવામાં આવરે, અને વાર્ષિક રીપોર્ટમાં પણુ છપાવી ન્તહેર કરવામાં આવરો. 

(૧૦) ને ભાઇ રા, ૫૦૦) પાંચસો કે તેથી વધુ માસિકતે મદદ કરરે તેમનો ફેટે! 

અાફીસમાં રા“મવામાં આવશે. 

(૧૧) આ માસિકના માટે હમેશાં યોગ્ય લેખા લખી મેઇ્ક્લનાર લેખ્મક પાસેથી લવા ઝર 

* મ લેવામાં આવશે નહી. 

લી. વ્યવસ્થાપક, “પાટીદાર ઉદય” 
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રી 

શ દિ'પાવલ્ી ગમ. 1121121221 921629 10 

(96960699699 9૬9 ૪9 9૬9 4 $9 609 ૪ ૪9 

॥ શષ | 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સુધારક સુવક મળ તથ્ફૂથી પ્રગટ થતુ માસીક પત્ર 

ક 
બ 

(1919319999 91911999119 19191919191 5 

ન કે ક્ષિ ત્ઈ 0. 1૧. ન શ 

ઝેડ... 

છીટક નકહ આના ' ચાર 

010101010101019000010[00010]00 0100000010, 

વાર્ષિક લવાજમ અગાઉથી રૂ. બે પોસ્ટેજ સાથે 

જ 

ર 
પત્રબ્યવહા૨ નીચેના સશ્નાસે કરવે!. 

ત'ત્રી તથા પ્રકાશકઃ રતનસી શીવજી પટેલ. 
પાટીદાર ઉદ આપ્રીસ, રણુછોડ લાઇન,--કશચી. 

€9₹9₹9₹€₹9₹9₹9₹9₹9₹9€₹9₹90₹9€₹9€5₹5?₹9€?95€₹9€' 

કે. લયતાપક-તાતાતોડલિનજ--વોત્તીથીતિ.. 5-૧: દિ ત રિદડદ ડિ. રે તાલકા, 8..તતી -... -:-:. તાઇ. 

7. 

ચુ ન્યુ 

ન હં ન ર. | 
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ણત ક જ 252-222: ઝુ -ઝઝન્૭ન્ઝૂક--ક-૦-ઝ-----ઝઝરરરસઝઝગઝઝજનનનઝસાઝઇનનઝન--- - --- ઝાઝા 

પોટીદ્દાર ઉદ્યના લવાજમની પહોંચ. 

પટેલ ખેતાભાઇ લાલજ અરલ »» રતનશી કરશન 

,, વેલજી ભાઇ રૂડાભાઇ નખત્રાણા ,, વાલ્ષજ લખ્યુ ,, 
##_ રામજી ભાઇ પ્મેતાં જ » -પેચા; ગોપાલ - - ,, 
,, કરશ્શન ભાધ વીરજ વીરાણી ,» મુરજભાઇ ડેઃશા 

., શીવગણુ લાલજી ક પી ,* ગોપાલ પેથા , 

_ ,, નાનજી મેગજ પોકાર ., . ..,, રૈયા ખીમા નેત્રા 

,# મેગજ ભાણુજ નખત્રાણુ! ુયકનયભારઇ: નજ: તાપુર 

.૪ રજ શીવજ દેશક્પુર ૭» જેઠાભાઇ નથુ દેવીશર 

,, રામજ વસ્તા દ્રયાપુર ,» ઉર૨%ભાઇ નથુ ,, 

,, ૧૨% મુરજી દયાધુર ઇ ,* ક્ેવજ બીમજ વીરાણી 

» નારાણ્ લધા નખત્રાણા #*_ નાર્ાણુ સીવજ ,, 

લખુભાઇ કચરા ભાઇ ૨વ!ઃપુર 

»# કતધાભાઇ હરજી કોટડા 

કરશન ભાઇ હશરાજ વીરાણી 

,*- ગોપાલ શામજી ,. 

.»_ જવર્ાન્ટ હીરજી સાનકુવા 

દાનાભાઇ કરશન નખત્રાણા 
,, સતના લધા નખત્રઃણા 22 
તે નાગર શા. સાધવજ પદ્દરમભશી કરાચી 

ઝડ “સવથા ખેચ 3 જતે રતનશી સાધવજી દેવીરાર 

જ પ. ગ 
- સહાત્માની અમુલ્ય પ્રસાદીનો આશીવ ૬ 

અમારે ત્યાં હાલમાં થોડાક વખતથી એક દવા વેચવા માટે રાખવામાં આવેલી છે. ડે 

દવા એક મહાન પુરૂષના અનુભવથાી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તે ખાસ કરી કોધપણુ ન્નતના 

તાવ માટે રામબાણુ છે. માત્ર એકજ વખત દવા લેવાથી કોાધપણ પ્રકારનો તાવ ઉતરી “તય છે. 

ને ફાયદો ત થાય એવુ' સા“!ત કરી આપશે! તો પૈસા પાછા આપવામાં આવશે. બહાર ગામ 

વાળાઓને દવા વી. પી. થી મોકલવામાં આવે છે. ચાર ખોરાક જેટલી દવાની કિ'મત રા. ૧ 

અને એકજ વખતની દવાની માત્રા લેનારને પાંચ આના પડશે. | 

ડે. પાટીદાર ઉદય ઓફીસ, 
શિ ક * રણછોડ લાળત, કરાચી. 

કરસડડસદલનતલતતત---રબસડ૦સસ:ઝઝન્ગટ--3---ડત૩-તઝત્૩૦-૦-૬૬ઝત૦ડલ૯દ૩-૨2-૦-લાઇ--૯ર-૬-ઝસાણ૩૦૦૯૦-૩-૩-:૩૯૯૦૯:૨-%૦-ઝાળજઝઝરર-:----::5--5--8:3-સ૬૦-ન-નાડાાડઇ૪૩---- ઝકલ: અતાઝ૩૦-%૪%:-2૦૦-૪--૦-_ 
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પી 

| આઓર્મૂ ।। 

નુેલલઇલલ્લલલણણફલલછણનકલઃછૂ્ 

જ રે કી 
6% ૪ ૭ 

| [07 
રષ # પાટાદારઉદચ ક હે ળી 

ડર ક 
3122222224242244- 55455 

72 કચ્છી કડવા પારીદ્દાર જ્ઞાતિના લાભાર્થે પ્રગટ થતું” ગુજરાતી માસિક પત્ર 

વર્ષ ૧૪ુ 

[૨ ! ખેડુત તું ખરે જગતને તાત્ ગણાચો. | 

અહા ! ક્યાં છે અમારા પૂર્વના ખેડુતો? શું: તેસની જાહોજલાલી! કેદપણુ 
સનુષ્ય કે પ્રાણી તેસાંથી આશા કરે, અને લાભ મેળને ભલે ખેતીના ધ'ધાને લેકે 
લુચ્છકારી કાઢે પણુ તે ધ'ધામાં જે ક'ઇ ઉદારતા છે તે ખીન્ત કોઇ ધ ષાસાં નથી. દરેક 
માણુસ તેમાંથી પામે, પ્રાણી સાત્રનું પોષણુ કરવાનો દાવો કરનાર કોઈપણુ ઉચાગ 
હાય તો તે ખેતીજ છે અને એટલાજ માટે લોકેમાં કહેવત છે કે “ઉત્તમ ખેતી”' પણુ 
તે ખેતીની શુ અત્યારે તેવીજ દશા છે? નહિ'જ. કારણુ કે હાલના ખેડુતો રાત દહાડો 
મહેનત કરે. ભુખે પેટે મજુરી કરી થાકે, પણુ પેટ પુરતો ખોરાક કે શરીરની મર્યાદા 
હાંકવા સુર્તાં કપડાં પણુ મેળવવાં સ્ુશકેલ થઇ પડયાં છે આવી સ્થિતી થવાનુ કાથણુ 
શે।ધી તે દુર કરવા પછી નને શપણાં ખેડુતો ખેતી કરે તો ખરેખર તેમની દશા 
સુધરેજ; અને તેએ દુનિયાંને પણુ સુધારે ખરા. * ર 

મલુ! અમારા ભારત વર્ષના ખેડુતોને આંવી ઉચ્ચ દશામાં ક્યારે લાવીશ ? 
કે જેથી તેઓ ખરેખરા જગતના તાત ગણાય. * 

ઝ 3, . 
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ચપાટીટ્ટા૨ ઉડચ 

આનદ ધ્વની 

નવા વર્ષ"ની સુખાચર્ક બાદી 

વસત 1(ેલકા-બ્ૃત 
દિપાવલી દિનમષ્યિ સસ રત્ન માળા, 
આ ભારતી મહિ વિષે રચિ રમ્ય બાળા; 
વાકયો! મહા શ્રુતિ તણાં ઉચરે રસાળા, 
સ્યાપિ સદાય શ્રેય કારિ સુખોધ શાળા; 
આન"*૬ આજ ઉરમાં અતિષે છવાયો, 
માંગલ્ય રાગ રસની ધુનિથી ગવાયે; 
અયાર્યાકૃતે સગુણુ શાંનત સમગ્ર છાયો, 
પ્રીતે રમા રસણુ પુજન મોદ માયો; 
નાંન્દિ થતી નૂતન વર્જની ડામ ઠામે 
આર્યો, વિષે સકળ સમ'ગળ સ”પ જામે; 
એ એકયતા અવનિમાં દ્રઢ રાગ પામે, 
તેથા વિજ્નુ જગ્તનાં સહુ કષ્ટ વામે; 
ન્યાં ક્લેશ લેશ પણુ છે ન કઇ પ્રકારે, 
શાંન્તિ સ્વદેશ હિત ચિ'તક તે વધારે, 
દેશોન્નતિના સમય ધર્મ સદા સુધારે, 
“સોજી” કરો ઉદય આ ગ્રજુ દેશ કાળે. 

૦ ર... . _...... . . ---.- 

સદ્ર્ગાત ત્યાં થાય છે. 

પુરી થતાં નનયમ રાત્રને થાચે ઉદય ત્યાં સૂર્ય નેદ 
તેમ પાપ સૌ પુરાં થતાં ચથાચે પ્રગટ ત્યાં ધર્મને! 
છે નિયમન પ્રા્ચાન કાળતેો જનન્્સેો।! મરણુ તો થાય છે 
શા માટે આ અવનિ વિષે ક્યમ આવવાનુ થાય છે 
પુરી કરી લે કરજ તું તો કાળ સિથ્યા જાય 
આધિ અને વ્યાધી તણા જ'નન્્નલસાંજ ફસાય 
ભજી લે અરે ભગવાનને જીગ્યુ' સકળ તો થાય 
નિતિ તણાં કરમાં વડે સસાર ચક્ર તરાય 
પ્રાણી રખે તુ પાપ કરતા પુન્યથીજ પમાય 
હાસે હરીને યાદ કરતાં સદગતિ ત્યાં ચાય ૪ જ &* હ હ જ? 

પ/0/0/.1€10દવદ્વા'.૦૦11 0૦1111૫૦૫૬ 286૦0 90 0/1 222 2૮06૦ 4 0 36 

1 હા છ"૦૯૮10દવદા-.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા ઇ1૧દ/ -1 10 11 (“વા॥ં01ડ 

પ/૪/0/.1૦1064વદ્વા.€૦11 

1 હા છ"૦૮10દવદા-.૦૦11 

1924-10 -/5 1980 -/110 4॥1 (2001) -તાંં૦ા1 2તદ' 11ત8)/ 

( 

પાટીદાર ઉદય ર 

જુજ રી જ ૨. 

નુતન વષે અએસાચરા અ તરેચ્છા. 

. ગ્રિંય વાંચક ! ખુલ્લા [દયથી વિચારવાની છુટ આપવાની 
આજે વીર વિક્ર્માદેત્યનું નવું વર્ષ ખેસે 

છે. આજનું મ'ગળ પ્રભાત-સુવણુ પ્રભાત સર્જ 
સસાજને આન'દ પ્રદ સમય ગણાય છે. એ 
દિવસે આપણે એક બિન્નતે અરસપરસ 
મળી એક ખીન્નતી ક્ષમા 

અને ગત વર્ષનું સરવાયું કાઢી શું નફા 

નુકશાની થળ તે પણુ ન્નેણએ છીએ. 
આ પ્રસાણુ પઇસાને! હિસાબ તા આપણે 
કાઢયો હશે, પણુ વહેવારીક રીતે આ વર્ષમાં 
આપણે કેટલી ઉન્નતિ કરી, કેટલા દુઃખી 
ભાઇઓને આંશ્વાસન આપ્યું ભુલેલા ભાઇઓ 
ને "ખરે રસ્તે લાવવા શું શુ પ્રયાસે! કર્યા, અને 
આપણે પોતાની સાસાજક ઉન્નતિમાં 
શુ ભાગ લીંધો આ સવાલ પર્ વિચાર 
કરતાં જણાઇ આવશે કે દરેક સાણુસે આવી 

બાબતોમાં ભાગ લેવાની જરૂર છે. અતે તે 
ફૂરજ ન બન્નવી હોય ત્યાં સુધી આપણે કઃ 
લાભ પણુ મેળવ્યો નથી એમ ગણુવુ એ કઃ 
ખોટું નથી. 

જ્ઞાતિના ગરીબ વર્ગ પર્ જુલસ ગુન્નરી 
પદ્ઠસા એકઠા કરી તેનો ગેર ઉપયોગ કરનાર 
તયા ત્રાસ વર્તાવનાર નિચ આગેવાનોના પનત 
સાથી દુર થઇ પોતાની ખરી કસાધને! સદ્ 
ઉપચ્રોાગ કરવા માટે આપણું હમેશાં વિચાર 
કરવાની જરૂર છે. દુઃખી ભાઇએ પર થતો 
જુલસ અટકાવી તેને ચોગ્ય સહાય આપી 
તેના સાથી બનવાની પણુ તેટલડ)જ જર્૨ છે. 

રૂઢીએ બેસાડેલા ખોટા નિયમો-રિવાન્ને તોડી 
તે સ્થાને સમયને અતુકુળ સુધારા વધારા 

કરી હાલતો ગ્રજ્નને ઉપયોગી થાય તેવા બ'ધા 
રણુ-રીત રીવાશને દાપ્પલ કરી ત્તાતિ-સમાજ તે 

ચાહીએ છીએ -. 

છે. હવે જીના જસાતોા વહી ગયો 
જે. દરેક વ્યકિત સ્વત'ત્રતા ચાહે છે. અને 
તે ભોગવવાને। તમનો કુદરતી હકક છે, તે 
હક છીનવી લેઇ તેના પર તેરમી સદીની 
નાદીરશાહી ચલાવવી એ આ જમાનામાં 
નભે તેમ નથી, તેથી ધામી ક સ્વત ત્રતા તથા 
વાક સ્વતત્રતા પર કોાઇતો પણુ અ'કુશ 
હોવાની જરૂર નથીં. દરેક માણુસ આવી છુટ 
ભોગવતા હાય તો તે જરૂર પોતાની ઉન્નતિ 
કરી શકે છે. જ્ઞાતિ-સમાજમાં ફાટછ%ટ હોય 
તો તે દુર્ કરી ખેઃટી ઉપાધીએઓને ટાળી સ“પ 
વધારવાની જરૂર છે. આપણી જ્ઞાતિમાં પીરાણા 
પથની જ્ડ એટલી તો દાખલ થઇ ગઇ છે, 
અને તેના ધર્મ ચુરૂઆ એ એવી બ્રસણા 
ફેલાની સછી છે કરે કણુઓ હોય તે તો પીરાણા 
ધર્સનેજ સાને ! અન પીરાષ્યા ધર્મને ન માઝે 
તે કણુખાની નાતથી નાત બહાર ગણાય! 
આવા વિચારો એ ઢુ'ક મગજ શકિતતું દ્રષ્ટાંત 
છે. સ્તાતિમાં આવા' વિચારે।5?, કલેશ પેદા 
થાય છે અસો નવા વર્ષમાં પ્રભુ પ્રત્યે એવી 
પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અસારા ભુલેલા 
ભાઇએ ખરે રસ્તે આવી પોતાની ખરી 
ફૂરજ સમજતા થાય. અને ડેસતે શુદ્ધ વૈદીક 
રહસ્ય સસન્નતાં પીરાણા કષ્સ્તાની ન્નળ 

માંથી છુટા થઇ પોતાનો રૂચી અતુસાર સમજી 
ને સમાજમાં પોતાની સ્થિતિ શુ હોવી જેઈએ 
કે શુ' છે તે ન્નણી લે, તે સિવાય કુસપ 
સિથ્યાવાદ દુર કરી પોતાની જ્ઞાતિ માટે હમેશાં 
ધગશ રાખી કામ કરી દુ:ખી ભાષએ.ની 
સેત્રા કરવા તયાર રહે, એ સિવાય અમારા 
અજ્ઞાન ભાઇદઓને કેળવણી-જ્તાન આપી તેભની 
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ર. “ાટઢીદા૨ ઉદય 

અજ્ઞાન અવસ્થાસાંથી પ્રભુ તેસને સત્વર દુર 
કરે અને સાન વડે તેઓ પોતાની ૪'દગીનુ' 
ખર્' સાર્થક શું છે તે સમજતા થઇ તે રસ્તે 
વિચક્તા થાય એક આ પાટીદાર ઉદ્યયનોા 
ખશ હેતુ છે. તે સફળ ચાય. એત્રુ' અસો 

કુળ દેવો ઉંમીયા માતા પાસે વિનવી નવ 
વર્ષ અસારા દરૅક વાંચનારાઓને તચા અમારી 
ભારત સમાજને આનદ તથા વિજ્યા નિવડે 
એવુ' ઇચ્છીએ છીએ. [ત'ત્રી] 

આપણી ફરજ. 

જુનુ પુરૂ થધ્તે નવું શાર થવાનું અને 
વળી તે પણુ જીનું થશે; એમ કાળ ચક્ર ફરે 
પણુ દિલગીર છીએ કે, આપણાં ન્ેનાથી 
કાંધ્જ ફ્રેર્કફારૂ ન થયો. નને ફેરફાર કરવા જેવુ 
ન હેય તો, પછી આ ચળવળ આપણે ચલાવી 
શક#ીએ નહી એટલે તેને જીતું કરી નનું 
ધઃરણુ ન ટરી શષીએ, એટલી તાકાત ન 
હરો તા પણુ તેતે છોડીતો દેવુજ રહ્યુ" આપણે 
ચૅતન છીએ. તે પ્રજનુની બક્ષીસ છે. તેનો 
ગેર ઉપયોગ કરીએ; તો પછી અર્ધચેતન 
વાળામાં અને આપણામાં તફાવતજ નથા 
“મ સાખીત થાય, એ કાળી ટીલી આપણા 

કપાળેથી શટાડળી રહ, અ/ટજુ «ખ્ય પછી 
રાઇ એસ પ્રશ્ન કરે, તે સ્વાભાવિક છે. “ક 
શુ'૬ અતે હાતે ફેરફાર કરવો જે ભાઇઓ 
“પાટીદાર ઊદય” ના ગ્રાહક છે. તેભાંજ નેણે 
પોતાના તન, મન, ધન,નેો ઉપતષ્રોગ કરવાને 
નિશ્ચય કર્ચા છે. તેને તા સમજ પડે કે, આપણે 
લોહી ચુસનારા “પીરાણા સત”તેો ત્યાગ કરીતે 
કદીક ધર્સને ગ્રહણુ કરવો, એટલી હિમત 
જેનામાં ન હોય તે એટલો તે ફેરકૂાર કરે ક 
તેમણુ “નુશ્ની ગોળી”, વાછીુ પાણી ન 
પીડું. ગ્મેટલુ જે આપણા ભાઇએ કરી રાક્રે; 

ક્યું એસ 
રજો. આપ- 

અવતારમાં કછુ તેણું આ 
સાનવોા આપણે સ“તોાષ 

1 હા છ"૦૮10દવદા-.૦૦11 

ણુને મહાશય તરીકે લક્ષસણુ સાથે અદાવત 
તથી પણુ કાકા તરીકે દ્ષ છે એસને ડપ 
ક્રા આપવાતે-એસના ઉપર્ કાકા તરી'ે નહેર 
સાં લપ્મપવાનાો આપણુને જેટલો હક છે તેટલે 
સૈયદ્દોતે માટે આપણુતે નથી આપણુતે નવા 
વર્ષમાં કાકા લક્ષમણુને એટલું તો કહેવાતે! 
જરૂર હકક છે કે તેસણુ દાઢી સુ'ડાવી ચોટલી 
રાખવી અતે જેટલું તેઓ ગુરૂ તરીકે ઝેયદો 
ને સાટે ભોગ આપ છે તેનાથી અધ 
આપણા લભલાને માટે આપે અન આપસુતે 
આપણુ કાર્યમાં સદદ કરવાને આપણા 
પીરાણુપ્માંથી ભાઇએ તે બોધ ડરવાતે બુહ્િતો 
ઉપયે/ કર, તેટલો તેએ ફેરફાર કરે; ગુરૂ 
તરીકે મનાવતા સૈયદ્દો એટલે! ફેરફાર કરે કે 
તેઆ પોતાના ધમને એળખે, અને પાપ કરવા 
નુ બ'ધ રાખે, આપણુતે સર્વેને પેટ તો ઇશ્ચરૅ 
આપેલું છે જેએ પેટ પોષવાને માટે ધર્મતે ઉંચા _ 
કુકર તેએ જન્મીન ૬વી ન્નણુતા નથી આ 
જનદગી ખાવા પીવાતે સાટે નથી પણુ જ'દગીને 
ટકાવવા સાટે ખાવા પીવાની જરૂર છે ઉંપલી 
ફરજ ભુજાવવાને આપણુને વિન'તી છે 

લીન આઝાંક્તિ સેવક. 

રણુછોડડાસ દલસુખશસ ભગત. 
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પાટીદાર ઉદય દ! 

પાટીદાર ઉદય સંબધી જ્ઞાત બંધને પ્રાર્થાના. 

લેખકઃ સતિ સેવક નારાયણફ શસજી ગાસવીરાણીવાળો. 

કચ્છના કડવા પારીદાર જ્ઞાતિના ભાવ 

ઉદ્યતો પડઘો: પાડનાર પાટીદાર ઉદય નામ 

નુ' માસીક આપણી ઝસાતિના સુપ્રસિદ્ધ જાતિ 

સુધારક ભા શ્રી ર્તનસ્ત્રી શીવજીના તત્રી 
પદ નીચે શરૂ થયું છે. એ ન્નણીને આપણી 

સાતિને સસજુ વર્ગ તેમજ જ્ઞાતિ સુધાર્કે 

વર્ગ અને 'યુવક મડળાના સભ્યોના હડયમાં 

અત્યત આનદ થગેાજ હશે. 

આપણી સમસ્ત કડવા પાટીદાર જ્તાતિથી 
અલગ પાડી દેનાર અતે આપણા ડચ વિભા 
ગને અધર્ષના સાર્ગે દોરી જપ નષ્ટ ભ્રષ્ટ 

કરનાર પીશાણા કખ્રસ્તાની પ'થને સત્વર 
નાખત કરવાની તેમજ. જુદા જૂદા સ્થળે રહેતા 

તસાતિભાધઇઓને વસ્તુ સસમત્નય સત્ય અને 
જુલ્મી આગેવાનોના ત્રાસમાંથી જ્ઞાતિના ભાઇ . 
એ તેસજ બહેનોને બચાવવાના સાગેો 
ણા સાટે ખુલ્લા પાતાની યોગ્ય 
ફૂર્જ અતે ધર્સ સહેલાધ્થી સસન્દ્વવી શકાય 

તેના માટે આવા જ્ઞાતિ હીતના માસીકની ઘણી 
જ જર્ર્ હતી અને તે ભાઇ શ્રી રતનસી 

શીવજી એ આપણુન પુરી છે. એ 

આપ 
થાય અતે 

પાડી છે. એ 

આપણી જ્ઞાતિના ભાગ્યોદ્યની ખાસ નીશાની 
રૂપ છે જે બંધુઓને આ સાસીક્ના જીતરન 

સાથે થોડો ઘણા પણુ સબધ છે તે 
આન'દ થવોજ જનતેઇએ. ત્તાતિ સેવાના સખ્ય 
સાધન રૂપ આ બાળ માસીકનું જન્સવું 

કેતાં ઉદય થવું. તે સાતઃકોળમાં સૂર્યનું 
પૂર્વ દિશાસાં પ્રકાશવું તે સુર્યના ઉટ્ટય 
કાત્રીના આમરભસાં ચ'દ્ર્તું પગટ થયું એ 

૬ર*કન 

ચદ્રના ઉદય ચાસાસામાં દેડકાં અને અણુ 
છીઆતું પ્રગટ થયું એ ઉદય ગણાતું નથી 
જેના પ્રગટવા અથવા પ્રકાશવાથી જગત 
ને કોઇપણુ અ'શસાં અધિક હીતકર લાભ 
થાય છે તેનેજ ઉદય થયે કહેવાય છે. આ 
પ્રસ-ણેની પાટીદાર ઉદય સાસીકના પહેલા 
અ'કમાં તત્રી મહાશયની તોૉંધ છે. આપણે તો 
આશાવાદી છીએ પર્સાત્સા પ્રત્યે પ્રાર્થના ' 
કરીએ છીએ કે પાટીદાર ઉદયનુ' ઉદય થવુ 
સુર્યના અને ચંદ્રના ઉદય - સમાન અસારી 

કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિને પૂર્ણ _ 
યકાશવાન બનાવે. 

ક્ચ્છ્ન્ના 

૨ 
ટે સાથે સાથે અમારે જણાવવું જેપ્એ કકે 

પાટીદાર ઉઃય સાસીક પોતાની બાલ્યાઃ વસ્થા 
માંથી ખહાર નીકળી યુવાનીના પૂર્ણ નજેશનતેો 
દ) પ્રકાશ જ્ઞાતિ પ્રદેશમાં પાથરવા સારે તેમે 
હજુ ધણુ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. પરતુ જે શુભ 
સંકલ્પો વડે તે વિભૂષિત થયું છે. તેસાં શ્રદ્ધા 
શખ્ખી તેના ભાવિ બળાબળની કલ્પના કરીએ 
તા આપણુમે જણાયા સિવાય રહેશે નહીં કે 
એક દિન એવો અવસ્ચે આવરે કે જ્યારે 
આજનુ" આ દૈવી બાળક પાતાના દોર ઉપર 
સસસ્ત જ્ઞાતિને ચલાવશે, તેના આદર્શ રૂપ 
લેખા જ્ઞાતિની નીતિ* શીતીને ' બનાવશે. તેના 
સુકાનીઓ  ત્તાતિની 'ચચ્તી તેમજ પડતીના 
જવાબદાર ઠરશે, જાતિનાં વિઠ્દાન વર્ગ 'તેસજ 
સુધારકો આ સર્વા બનાવાના કારણ રૂપ લેખા 
શે, અને પાટીદાર ઉદ સાસ્રીક કચ્છના 
કડવા પાટીદારોના કીતી ધ્વજ તરીઝે ફરકા 

પ/૪/0/.1૦10દ64વદ્વા.€૦111 €૦1॥|1૫૦૫૬ 2669 93 01222 286૦ 7 01 36 

1 હાં છ€હ0દ॥ંવદ્વા.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા !1વદ)/ -1 10 11 (“વા॥ં૦1ડ 
1924-10 -1/5 1980 -/3110 4॥ (ગપ) -તાંધં0ા 

ને પાટીટદા૨ ઉદય 

વવાસાં દરેક બધુ પોતાની ઈજ્જત અને 
સાન સસજશે. આ રાભ ભાવનાના અતર 
માં રહેલી અમારી ભાવના શકિત દરેક ત્તાતિ 
બ'છુતે અરજ કરે છે કક આ માસીક જ્ઞાતિનું 
છે કાપ્ષ્તું' ખાનગી નથી. માત ગઝાતિહીતનેજ 

લક્ષમાં રાખી તેની પ્રથ્તિ લ ભાય એવુ કહે- 
વાસમાં અમે અમારી કર્જ સસજગ્મે છીએ તે 
સાથે જ્ઞાતિના સમજુ વર્ગ અને પષસુસે કરીને 
પોતાને સુધારક તરીકે એળખાવતા ભાઇએ 
તથા યુવક સ'ડળાના સેમ્બરાએ તે ત્તાતિ 
સેવાના કાર્યમાં આ 'પાટીદા૨ ઉદય સાસ્ીક 
ને મન્ખુત બનાવવાની ફર્જને કોઈએ વિસારી 
દેવી નહોં ન્નેપ્નએ. 

સતિ સુધારાની પ્રનતિથી દુનીયામાં આ- 
પણે પણુ કપ#ક છીએ એવું ન્ત્યારથી ભાન 
ચયું છે ત્યારથી ન્નગૃતતો થયા છીએ, પણુ 
જે ત્વરાએ દેશકાળ પરિવર્તન પામે છે અને 
જનસસાજના વિચારો અદલાય છે તેટલી ઝડ 
પે આપણે કાર્ય કરી શફીએ નહીં. તોપણુ 
વિચારોની આપ લે વડે માનસિક સૃષ્ટી ઉંચ્ચ 
ખનાવવાતા કાર્યમાં પણુ નને ચ્ખ0ાપણે પ્રમાદ 
સેવીએ તો આપણુ સ્થાન તો ન્ન્યાંનુ' ત્યાંજ 

રહેવાનું. “ કણુબી પડ્ડાુ ન માનવી ” 

એ સુદ્દા ઉપર સ્રાતિના સમજુ ભાઇએ! 
એ ધણુ વિચારવાનું છે અતે ધણુ'જ કરવાનુ 
છે. સમજવા અને સમજાવવા ક“૪ક પુરૃષાર્થ 

થયે! તા છેજ પણુ ક્તવગ્યસાં હજ મોરી ખામી 
છે તે સમજવાની 'ખાસ જરૂર છે. પારાણા 
કષ્યસ્તાની અધદગ્ધ પ'થની હોળીસાંયી આપ 
ણુઃ ભાઇઓતે બચાવી લેવાના ગ્રયત્ના ચાલુ 
છે હતાં પણુ કચ્છમાંના આપણી ગાતિના 
કટલાક આગેવાન તરીકે પોતાને આળખાવવાતોા 

દાવા કરનાર] કે જે સૈયદ્દોના . ખાસ કમીશન 

એજન્ટો તરીકે સુપ્રસિહ્ધ છે તેએ હમણાં થોડા 

વખત પર્ નખત્રાણા કોર્ટમાં ચૈયદ્દોના તરફ્થી 
સાક્ષી પુરી છે કે ઈમાસશાહુ તમસારો ગુરૂ છે 
અને અસે ઇઈસાસશાહુના વરાને સાનીઝે 
છીએ આવ! નાલાયક રાખ્દોનાો ઉચ્ચાર કરનારા 
તદ્દન નફઢ ગણી શકાય છતાં પણુ સાતિ સુધા 
રક ભાઇઓના અતિસ પ્રયાસથી જ્તાતિના 
ભાઇઓ તેસન૮ ધણી બહેનોએ પીરાણા ડષ્યસ્તા 
ની પ'થતે માનવાસાં પોતાની ભુલ ન્ન છે 
અને તેથી પોતે ઉંચ સસ્કારી થવા સાટે 
સેક્ડાની સ“ખ્યાસાં ધણા ભાઇએ તેસજ 
બ્હેનાએ પીરાણા કછ્રસ્તાની પથની 
સાથે ષ્કુટાછેડા પણુ કરી નાંખ્યાછે. એટલુજ 
નહીં પણુ આપચી જ્ઞાતિનો કેટલોક અન્ઞાન 
વર્ગ પણુ પીરાણા પથ આપણી હિન્દુ જ્ઞાતિ 
ને ક્લ'ક રૂપ છે. એસ સાની તેથી છટા થવુ 
એવા વિચારમાં છે. આવા અતુકુળ પ્રસગે 
આપણે સૌ એકત્ર થઇ જ્ઞાતિ હિતના સાટે 
મત ભેદ દુર કરી એકજ સલાહ સ“ આપ 
ણી જ્ઞાતિના ઉદય ફરવા પોતાથી બનતી મહે- 
નત ત્ઞાતિ સેવા કરવાનુ' શુભ પગલુ' ભરવા 
સાટે પાટીદાર ઉઠ્યને સજીવન રાખવા અમારી 
નખ્ર પ્રાર્થના છે. પાટીદાર ઉદય સાસીકના 
માટે વિસ્તારથી વિવચન કરવામાં પ્રગટ કત્તાના 
પક્ષપાતનું પ્રયોજન હાવા વિષે ખાટું અનુમાન 
કરતા નહીં કારણુ કે જ્ઞાતિ હિતતુ કાય સ્તાતિ 
જતોએજ કરવુ નેઈએ ત્તાતિ સસુહુનું લક્ષ 
ખે'ચવા સાટે પાટીદાર ઉદય માસીક ગમે એક 
સાધન રૂપ છે કેમકે તે દારા ત્તાતિસાં પડી 
ગએલા નઠારા રીત રીવાન્ને ઇત્યાદી ત૬2 દેવ। 
સાટેનતી સુચનાઓ સહેલાપ્રથી '્યાન પર આવા 
શકે છે એમતો કણુલ કરવુ'જ ન્નેઇએ. કે ને 

બાખતોાના ગુણુ દોષના અન્ય વ્યકિતએ એ 
કરેલા વિચારો ન્નણ્યા નથી તેવી અન્તાત 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧/ 

પ/૪/0/.1૦1064દ્વા.€૦11 €૦1॥| 1૫૦૫૬ 26696 94 01222 286૦ 8 01 36 

1 હ છ€હ0દ॥ંવદ્વા.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા' ઇવદ/ -1 10 11 (“તા॥ં01ડ 
1924-10 -1/5 1980 -/3110 4॥1 (ગિંપલાં) -તાંધં0ા 

પાટીદ્દા૨ ઉદ્દય છઠ 

બાબતોને કેટલે દરને માન્ય અથવા અમાન્ય 
કરવી તેની કદર થઇ શકે નહોં. તેસજ તેતી 
જરૃરીઆતન! કી'મતીપણુાની પણુ તુલના થઇ 

રાકે અને જેની આપણુતે કીંમત “કદર નથી 
તેવા બાબતે! અમલમાં પણુ કેસ સુકી શકાય 
ગટકે તે કારણોને લઇને પણુ શરૂઆતમાં આ 
બાબત ઉપર લક્ષ ખેચવામાં આવ્યુ' છે. 

૪ીમતી સમય ગુજારી શ્રમ ઉઠાવનાર 
સાતિ શુભેચ૭ક- ભાઇ શ્રી રતનસી શીવજીના 
તેમજ અન્ય ભાઇએ ના વિચારો ન્નણુવાસાં 
પણુ આપણુ અવકાશ ન લઇએ તો પછી 
પ્રમાદ સીવાય ખીજુ' શુ ધારી શકાય. 

પરસ કૃપાળુ ઉમીયા માતાએ કૃપા કરી 
તે આ સાસીકના ત-ત્રો તથા પ્રકાશક ભાઇ 
શ્રી રતનસી શીવજતને સ્તાતિ સેવાનુ' જે સ્જુરણુ 
રજઠરાવેલુ અતે તન સન અતે ધનના ભોગે 
અસલમાં સુકવાને શ્રસ સેવી અતરની લાગ- 
ણીઓ પ્રદર્શીત કરે છે એ ખરેખર સ્તુતી 
પાત્ર છે. પર'“તુ એ પવિત્ર લાગણીને શે આ 
પણે થયાર્થ રીતે પાષણુ નહોં આપીએ તો 

જેમ તુરતતું ઉગેલું કુમળું ૬ૃક્ષ વિના પોષપષ્યુ 
ફળ દુપ થવા સિવાય વિનાશનતે પામે છે તેમજ 
ત્રી મહાશચે જે સાહસ કરી પાટીદાર ઉદય 
ને જન્મ આપ્યા છે તે ઉઠરતુ' બાળ પેપર 
પણુ સાતિ ભાઇઓની પુરતી સદદ નહી હાય તો 
તે ટ#ી શકશે નહોં એ સ્વંભાવિક છે સાટે સ્વ 
સાતિ હીતતી વાત ધ્યાનમાં લળ શ્વાટીદા૨ 
ઉદય માસ્રીકના ખડાળા ફેલાવો થાચ અને 
આપણી જ્ઞાતિના બધા ભાઇઓતે ન્નણુવામાં 
આવે તોજ તે લાભ ગ્રેદ નીવડે માટે સધળા 
સાતિ બ'ધુઓને નત્રતા પૂર્વક અરજ એ છે - 
"ક પાટીદાર ઉદય સાસીકના શ્રાહ્ક ચઇ તમે 
તમારૂ સ્વસ્તાતિ પ્રત્મૅનુ” અભિમાન પ્રગટ કરે 

તમારા ભાઇઓ સગાં સબ'ધીઓઆ તેમજ તમા 
રા મીત્રોને 'પાટીદા૨ ઉદય સાસ્ત્રીકના ત્રાહક 

ખનાવવા પ્રયત્ત કરો! તેની સાથે સાસીકમાં 

પ્રગટ થયેલા લેખા વિચાર પૂર્વક વાંચો અને 

વાવે. એટલુ તા ચોકસ સાનન્ને કે સાતિના 
ભાગ્યોદયમાંજ તમારો ઉદય છે જગત્ જતુ'ની 
મક. શકિત ઉમીયાં માતા સર્વતે સદ્દખુદ્ધિ 
આપે. ી 

ઉદ્દદ માર્ગ દશન. 

(-૨7- 
( લેખકઃ--માવજી વાસ્ણુ પટેલ. ) 

વહાલા બંધુઓ | “ અસે સતુષ્ય છીએ ” 
“ અમે અસારી નીતીસરત' ડસાણી સ 'પૂર્ણું 
રીતે અમારી સુખ શાંન્તિ સાટે ઉપચ્રોગમાં 
લેવાને હકદાર છીએ ” આવી ભાવનાએ! 
આપના દરૅકના અ'તઃકરણુમાં સર્વદ્દા રમ્યા 
કરે છે. પરતુ આપણે નનેયા કરીએ છીએ કે 
રાત દિવસ સખત સહેૅનત કરવા છતાં અને 
નાનાં મોઢા સર્વ જેટલે બની શક્ક તેટલે 
અતૂટ પ્રયત્ન ફરે છે છતાં, જરૂરી ખોરાકી. 

પાશાકી, તેસજ જન હિતકારી સાર્વજનિક . 
જેવા સાદા ખેતીના ધ'ધા માટેનાં સ!ધતે। પણુ 
બહુજ થોડા સાણુસો પાસે છે. ત્યારે આવી 
ઉચ્ચાદર્શ કોસનતે! ધણા મોટો ભાગ કેવી 
કંગાળ ને પરાધીન ૬દશાસાં છે. ₹્શ્વર કૃપા 
કહા અથવા સસારની અધસમતાતે ધકકો 
લાગ્યો કહો પણુ હાલ જે બધુએ દેશાવરમાં 
નીકન્યા છે તે તો ન્નેઇું શકે છે ક દુનિયાંની 
હાલતના મપ્રમાણુમાં આપણી કેો।!સ ધણીજ 

"“હ્વાંવદ્વા !1૧૦/ 
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1 હા છ૯૯0તાંવદતા-1 

“ટ પાટીદાશ ઉદય 

પછાત દશામાં છે એકના અતેક ગણા આપી 
ચુક્વા જતાં લણુદારાને। કોરડો કેવો સતાવે છે- 
ત્રણુ, ચાર ક દશબાર્ રૂપિઆના સાસિક પગા 
રના નાના સિપાર્ધુએ ગામડાંમાં કેવી સત્તાઆ 
અને ન્તેર ચલાવે છે તે વર્ણુન કરતાં. પાર 
આવે તૅમ નથી. આવી પડતી દશાસાંથી આ- 
પણા ઉદય થાય, આપણી હક્કની કમાણી 
આપણે વિના અડચણે ભોગવી રાીએ, આપ 
ણી ઉછરતી ગ્રજ્ન દુનિયાંનતી ચાલુ ધમાલને! 
વિચાર કરી સારાસાર્ સમજ શકે અતે પોતા 
નામાભોા સ'ભાળી શક તેટલુ' સાન સ'પાદન કરૅ- 
ભજન દાદ ફરીઆદ આપણાં કદરદાન રાન્ન 
રાણી ને એઃષ્ીસરોને પહોંચાડી, સમન્નવવાની 
શકિત આપણામાં પેદા થાય. સનુષ્ય જન્મ 
સાર્થક થાય તેવી રહેણી કરણીના સત્ય માર્ગ 
સસન્તય અતે આપણી પડતીનાં સર્વ પ્રકારનાં 
કારણા આપણે સર્વ -સસજી શાકીગ્ઝે વગેરે 
ખાસ જરૂરનાં કામો અત્યારે આપણે રિરે 
આવી પડેલાં છે. આપણુતે અ'ારાસાં રાપ્ખી 

તાગડધીન્તા કરનારામાંના કોઇ તે કામો કરી 
આપેજ નહે. અનાન અને બાળક્રાથી ખને 
તેમ નથી. સાટે જેને કોમની દાઝ રહે છે, 

સસયતે। વિચાર કરી શક્ટે છે, અને કાસ કરવા 
નાં ક'ઇપણુ સાધનો અને હિ'મત ધરાવે છે, 
તેવાં સ્ત્રી પુરૂષાની ખાસ કર્જ છે કે તન મન 
ધનના ખાસ ભોગે કામની સુધારણામાં મડયા 
રહી બનતુ કરવાનું છે. ખેતીવાડી અને સજુરી 
દુનિયાં ચાલે ત્યાં 'સુબી જર્રનાં છે અતે 
ખેડુતો, મજુરા, અને કારીગરાના નાશ તો 
થવાતોા નથીજ કારણુ કે સ્વપ્થો સત્તા ધારી 
ઓનાં જીવન તેના ઉપર નિર્ભર છે ન્થી 
નિર્ધન રખારી ભરવાડ ગાય ભેંસને નેસતેમ 
વાડી બનતો સ્વાર્થ સાધે છે અતે નિર્દય 
ભાડુત, ભાડુતી ધોડડાનો ઉપચોાગ લે છે તેવા 
સ્વરૂપમાં જીવન નિર્વાહ તા ચાલુ કહેૅશેજ. 
પણુ પાટીદાર ખધુઓ ! જીતતા રહેવુ" એટલુંજ 
બસ નથી. હન્નરે ખે ચાર વરમાં થેડે 

પીતળીયાંના ખડખડાટ ક ઉપર ઉપરના નાત 
વરાનો ઠઠારા સાત્ર બસ નથી. “ ખડુત તુ 
ખરે જગતતોા તાત ગણાચો ” રાષ્ટ્રનો 
આત્મા -ઝુંપડાંમાં વસે છે “” “ ખેડુતો અગારા 
જ્સણુ! હાય છે ” વગેરે રાજવાણીનશ્એ।. કવિ 
વચનો અતે સહાત્માએની ભાવનાએ તે 
વાસ્તવિક સિદ્ધ કરવા તમારે ન્નતેજ કમર કસ 
વાની જરૂર છે, 

કેળવણી સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનુ સુ” છે 
પણુ થોડા ચ્મક્ષરો વાંચતાં લખતાં આવડે કે 
ખે પાંચ યુવકા સ ખ બ લ નવાં નામાં લપ્મી 
તેલ મરચાં વેચ કે થોડા બધુ મોટાં ફીડલ 
બાંધી સ્વાર્યાંગ્મોના કુહાડાના હાયા રૂપ ચઇ 
બેસે એઢલાથી સફળતા મળવાની નથી. તમા 
સ યુવકા, વકીલ બારીસ્ટરો બની કતય કે 

મહાન વિદ્દાના બની ખેસે તે અશકય છે. 
હાલતી ચાલુ સ્થિતિમાં કેળવણી લઇ બહાર 
પડેલાએ। નાતતે ઉન્નળે તેશ થવાને જમાના 
ગા જશે. સાટે બછુઃઓ ઉડે ભણુલ કે અભષ્ગ્ 

ગરીબ કકે શ્રીમંત ૬દ્દ કે યુવક સર્વ સ્ત્રી પુરૂષો 
જે જે કાસ-દેશ હિતેષીઓ સાગ બતાવે તે 
પર વિચાર કરી પોતાથી બનતી રીતે કાર્ય 
કરવા લાગી નરેશ તોજ સફળતા સળશેો. વાર, 
તહેવાર, સારા માઠા પ્રસગગા કે કાષ્ઠપણુ કાર 
ણુસર તત્યાં એકકાં થઈ વિચારે થઃ# શકે ત્યાં 
ચડતી પડતીનાં કારણો અને ઉપાયોની ખુભ 
ચર્ચા અને વાતોની ક્ુન સચાવા અતે જે વાત 
યોગ્ય જણાવ તે તુરત પક્ડી લઇ તે પ્રમાણે 
કમ્વા માંડો તોજ ઉદઠ્દાર થશે. 

અગે ગરીબ, અમે અભણુ, અમે આવાં 
ક તેવાં એના વિચારોથી એસી રહેવાને! સમય 
નથી. જ ગલીમાં જગલી પ્રજ્નએ પણુ ઉન્નતિ 
ના શિખરૅ પહાંચી તાકે છે. તો આપણી કોસ 
ગ્રાચિન કાળથી સહાગારવ ધરાવનારી છે હાલ 
માં પણ્ જ્ઞાન બળ, ઉચ્ચ ભાવનાઓનાં 
ઉત્તસ ઉદાહરણા આપણી કામ પુરાં પાડે છે. 
સ'સારનાં ચઢતાં કાયે[માંના કોઇ પણુ કાર્ય 
આપણી કામનાં સાણુસો બનવી શક તેસ છે 
માત્ર ન્નગવાની અતે આળસ તજવાની 
૦૪રૂર છે. [અપરણું. 
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પાટીદા૨ ઉદય 

અલકારો કિત્તક કેળવણી પ્રસંશા. 

(૨ચના૨ઃ મૌજી મહાજન) 

સવૈયા એકત્રીશાઃ-- 

કેળવણી છે જવન સુખનું અમૃત રૂપી ઝરણું' સાર, 
કળવણી સુધુરી વાણીનાં ઝુકતા ફળતું' મુખ્યજ દ્ર; 
કળવણી નિજ સગજ ત'તુ ને વસ'ત સસ પ્રજીુક્ષિત્ કરનાર, 
કળવણી કુળ ઉદ્ધારક છે તોકાય”્ર અબ્ધિ તરનાર, 

કેળવણી છે વિનય ક્ષમાનું' શાંન્તિ ભૂવન અતિ સુખકાર, 
કળવણી કિર્તિ યશ માટે વિદ્યુત વિનાતો સીધે તાર; 
કેળવણી ને આર્ય ઉત્રતિ કેર્ “ફટ્પતરૂ” તુ ધાર, 
કેળવણી અર્ત શકિતની ત્વારીખ લખવા લેખન સાર; 

કેળવણીસાં વિવેક પહદતિ મારગ જેતે સ્હૅલ ગણાય, 
કળવણી છે દુઃખ ટાળવાતો શર્ત્રી રૂપ સારે! ઉપાય; 
કેળવણી છે ગૌરવ જનનું કૌસ્તુભ જેવુ રત્ન સનાય, 
કેળવણીગભિરચુણુથી જન રત્નાકર સમ તે સરશાય; 

કળવણી શાંન્તિ સય મતો શિતસ ચ'દ્ર ખરે કહેવાય, 
કેળવણી મદ તિસિર પરન્યમ અર્કરૂપ અરિતે સસુદાય;. 
કેળવણી મન સ્થિરતા માટે વિન્ધ્યાચળ સમ ટેક ગણાય, 
કેળવણી નિર્મળ નભ જેવી પ્રકાશ પૂર્ણપણે ચળકાય: 

સભા વિષે શોભા દેનાર્ કેળવણી ભૂષણુ કહેવાય, 
સ્તેહ સપનુ સુળજ એ છે કેળવણી મહિમા જગમાંય: 
હિત અહિત પારખવા કેરૂ' કેળવણી મહા યત્ર સનાય, 
સ્વર્ગતણુ સાધન પણુ એસાં કેળવણી સધળે વખણાય; 

આર્યબાલક્રા ખિલવને સહુ કેળવણીનો અતિ પ્રચાર, 
તન સન ધનને! ભાગ દીયો પણુ કેળવણીસાં પાચોાપાર 

ઉધ્યોગી ચૈ આગલ વધતાં કળવણી સળશે બલ્ષિશ, 
“ સૌજ ” અસ્ત અમોને એવી કરૂણા કરશે શ્રી જગદીશ. ૬- 
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૧૦ પાટીદા૨ ઉદય 

પાટીટ્દાર જ્ઞાઈત સાહિત્ય. 

(લેખમકઃ ઉષ્ત જ્ઞાતિ હિત ચિન્તક ઠકકર શસજી વિ. વાલજી વસા 
નખત્રાણા--કચ્છ.) 

સાતિના ઉત્તમ સિધ્ધાંન્તોને! પ્રચાર કરવા 
માટે ઉત્તમ પુસ્તટ્ટા પ્રકારિત કરવાની ધણી 
આવશ્યકતા છે. સુસ્તક્રો વાંચવાથી પાઠકના 

હદય ઉપર જે સપ્રભાવ પડે છે તે સ્થાઇ હોય 
છે પરતુ ખેદ પુર્વક ન્નેવામાં આવે છે કકે 
પાટીદાર જ્ઞાતિ સમાજમાં ઉંચા ગ્રન્થ લખવા 
નો કાર્ય બહુજ સ"'દગતીથી ચાલી રહ્યું છે 
બલ્કે પતોએ નથી હાલ લગી બહુજ થેડા 
ધુસ્તક પ્રકાશીત થયાં છે કે જેતે પાટીદાર 
સતિ સાહિત્ધ નાસથી પૂકારવું નિરર્થક છે 
પરતુ આ વાતની ધણી આવશ્યકતા છે. 

સ્ાતિ વિદ્દાનાની આજસ્વિની 'લેખાની 
દ્દારા ઉત્તમોા ઉત્તમ ગ્રન્થ લખાયા ૪રે જે 
ભાષા ભાવ છપાઇ સફ્ાાપ' સર્વ વિચારોથી 
નુતન હાય શુષ્ધ સિષ્ધાંન્ડા ઉપર ગએક ખે 
નહીં અનેક પુસ્તકો લખાયા કરે દેશી વિદેષી 
તમામ ભ્નાષામાં એ કાર્ય" હોય. જે ભાષ એક 
ભાષા નહીં ન્નણું તે ખીજ ભ્ઞાજામાં ઉચ 
સિષ્ધાંતાનો ગ્રન્થ ન્નણી તેનું આશ્વાસન ફરે 
કારણુ કે પ્રત્યેક સમાજ ધર્મની ભિતી તેના 
સાહિત્ય પર હોયજ છે દરેક સમાજના સાહિ 
ત્યથી યદિ દુર ન્નેઇએ તો ક૪પણુ ખાકી 
રહેતું નથી છતાં તેમાં પણુ અપવાંદ છે “કે 
નિરર્થક વિચારો નીકળવાને બદલે ન તીકળે 
તો સાર્ છે, 

હવે આપણે ત્યાં કડવા “ પાટીદાર 
સુધારક સોસાયટી” થવી ન્નેછએ તેનુ" તેમની 
છંચ્છા શક્તિ અતુસોર દેશસાં તથા પરદેશમાં 
કેન્દ્ર સ્થાન સ્થાપવુ” ન્નેઇએ તેસાં તે જ્ઞાતિના 

ન્નહેર પત્રકારને સદદ, વિદ્યાશાળા સ્થાપવા, 
સુધારાના પ્રયાસો, વિધ્વા વીવાહના સત્ય 
નીયસ, અછહાચર્ય, સ'સ્કાર, વિઘા, હુન્નર ઉદય 
ગ સાટે મદદ, ગરીબો સાટે સગવડ પુરતા 
ધ્રધા તથા સાધતે। તાત્કાલીક _અણુધાર્યા 
સ'ક્ટ નીવારણુ ઉપાયોની ષોઈજનાઓ સાટે 
ખાસ વિંદ્દાનો કેળવાયલાઓ રોકાઇ કાર્ય 
કરે તા શું ન થાય? 

અધું* ઝીનાર્' વિસમી સદીમાં ન્નગ્રતીનું 
આવ્યુ છે તેવામાં આ બધુ' દસાંદના નાણા 
થી (દસા ઔ'સ ખાના “ જગ્યા કે ન્ત્યાર્તી 
ધામ ” સાં રહે છે તેમાંથી) થવાની ખાસ 
જરૃર છે. સતુ મહારાજના વચનો પ્રમાણે 
દસમા ભાગ કમાણીમાંથી કાઢે છે પણુ વ્યવ 
સ્થા સ્થિત થતુ* નથી વાસ્તે તેસ થવાની ખઃસ 
જરૂર છે આવડી ભગ્ય ત્તાતિની અ'&૨ એકે 
પેપરની ચાલુ નીયમીત «વીત દશા નહીં 
એ ખેદ ઓછે તો ખરા પણુ આશ્ચર્ય જનક 
ધટના સાની શકાય. 

આ ઉપરથી સાતી શકાય છે ક જનરલ 

રીતે જ્યારે પરમાત્મદેવ વિદ્યા સાહિત્યની 
પ્રસાદીની લહાણુ બક્ષીસ વાટણી કરતા હતા 
ત્યારે આ બ-ન્ધુઓ મહેનતની લ્હાણુના સ્થળે 
પરમાત્મદેવની દિવ્ય શકિતમાં હાજર હોતાં શું 
વ'્યોત રહેલા હશે : મતલબ તેગ્એા વિદ્યા 
સાહિત્યથી બન્ધવા થઈ વ'ચિત હાય તો કહી 
શકાયજ નહીં અને તેસાં ખાટુ' શુ' આ તેમ 
નામાં ખામી કે. જે પ્રગટ થતી પરિસ્થિતી 
અટકાવવા ખાસ પ્રચાર સાટે એક સીશીન 

"દહ્વાંવદ્વ' !1૧૦/ 
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દિ 

પાટીદાર ઉદ્દય ૧૧ 

ઉભું કરી કાર્ય કરવુ જેઈએ તેસાં (પાટીદાર હવે કુધારો ત્યાગવાનો કીનારા નજીક 
સ્તાતિ સાહિત્ય કાર્યાલય) સ્થાપી નીચે પ્રમાણે 
કાર્ય કરવાની જરૂર છે અથવા તે કાર્યાલય 
પત્રકારેથી જેડાઈ જવુ નેઇએ વાસ્તે હવે 
પરિષદ ભરાઇ નીશ્ચે થઇ સાહિત્ય ૬ૃદ્દિના 
પુસ્તકો પ્રચાર કરવા સાટે તૈયાર ડરી વગર 
મુલ્યે સગાવનારને આપવા ન્નેઇએ તેમાં સારી 

જેવી રક્સ રોકવી ન્નેપ્રએ દાખલા તરીક 
ખિસ્તી ધર્સ પ્રચારકો બાઇબલ સોસાયરીમાંથી 

સફૂત પુસ્તકો આપી પ્રચાર કાર્યની જૃદ્દિ કરી 
રહા છે ત્યારે સમજુ શ્રી કુમ તનુજ્ે ઉસયા 
ઉપાસક થઇ પોતાના સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં સ ફાચિત 
દ્રષ્ટિ રાખી ઉદ્ધાર કરવાના ઉપાચે। ભુલી 
પરિષદ્દો ભરી બે પરિષદ્દોથી તે દિવસને વૈરા- 
ગ્ય ખતાવી પછી સૌ કામે લાગે તેથી ૩૪ 
ખાસ ઉન્નતી થાય એવું નથી વાસ્તે તતતક્ષ"ગ્ 

તૈ વિષે ઉપાય લેવા સે ફરી તેમણે પોતા 
ની પરિષદ દેૈવીતે પ્રશિષ્ધોમાં મુઝી તેને પ્રસા 
ણુસર દીપાવવા આસ-ત્રણુ આપવા વ)રનર 

બાહેર આવવો ન્નેષ્એ વળી વિદ્યા સાહિત્ય 
વૃષ્ધી થતી આવશે તો ધાર્મીક પોલ ન્નણી 
શકસે પણુ વિદ્યા વગર સસને શું વાસ્તે હૈ 
સુધારડ બાંન્ધવો! સસન્નવવાની શકિતને! યત્ન 
કરા પ્રથમ પકિતસાં સમજવાની શકિતને! 
યત્ન કર્યા બાદ ધાર્મીક પોલ વિઘા રૂપી 
સાહિત્ય પ્રકાશથી કર્તવ્યા અકર્તવ્યનું' ભા 
કરાવવું જ્નંઇએ. * 

સાતે! કદી ભણાવવાસાં આવે પણ્ જ્નતિ 
ક્રિય સાહિત્યનદ અભાવે (ન હોય તા) પછી શુ 
ફતેહ મેળવે ! વાસ્તે ઉપર વ્ણુંવાથી (પીરાણા 
પથ પોલ ગઢેરા પોલા 9વન હેતુ આડમ્બર: 

થી દુર) આદી પોલે સમજી શક્સે. જાગો ! 
મી. વી. આર ભગત (સાહિત્ય સીવાય અગ્રેજી 
છઠ્ઠી ભણ્યા છતાં રઢ રવૈયાથી રહ્યા કહેવત છે 
કે શુ' બાપના કુવામાં બુડી મરાય ? 

શૂ 

આવ્યે! છે કાકા અને સૈયદ્દોના કાસને। કમીશ 
ન નખત્રાણા કોટમાં આવતાં સ ખ્યાબધ ત્રણે 
પાંચાડાના કણુખી તથા અન્ય પાટીદાર ધાર્સી 
ક પોલ ગષાોળ સસજી મનમાં ગોળ થળ ગયા 
છે. વિશેષમાં ઉણુપ આ પત્રે ઓછી પાડી છે 
તેવું કાર્યા ઉપાડનાર એકજ વ્યકેત બહાર 
આવવો ન્નેઇએ. 

આપણા પ્રત્યેક સમાજસાં એસ કહેવાય 
છે કે થોડાથી શું થાય એકથી કપ ન થાય 

આપણે થોડા એ ધણા કાળીંગાની- ભારીઓ 
બધી કાસ એવા શખ્દ્દો ઉચારી નિરાષાવાદી 
થાય છે પણુ એકજ બસ છે દાખલા તરીકે 
એકજ ત્યાગી હન્નશે ત્યાગી બનાવી શક્સે 
લાખે! મુર્દા એકર જીવીતને। ઉપકાર નહીં કરી 
શકે પરતુ એક જીવીત કરોડે મુર્દાનો કલ્યાણુ 
કરી શક્રે છે. અહિ'સા ધર્મ્પ્તો પ્રચારક ભગ- 
વાન ખુધ્ધ એક હતા અઠત્ વાદના પ્રચારક 
ભગવાન શ'કરાચાર્ય એક હતા વૈદિક ધર્સ 
ઉજષ્ધાર્ક સહર્ષિ દયાન'દ સરસ્વતિ એક હતા 
પરતુ સર્વ કોધ પોતાના આદર્શ જીવનથી 

સહસ્ત્રો પેદા કરી ગયા છે આદર્શ જવન એજ 

પવીત્ર આત્માઓનું બને છે જે સસારની વ્ય 

કિતઓની સસાલેોચનાં કરવું છોડી પોતાના 
જીવનને પવીત્ર બનાવવાને આગળ પગ મુકે છે 

સાથે સાથે કદી પણુ દોષાન્વેષણુ કરવાનું કેપ) 
દીવસ પણુ યત્ન કરતા નથી. સ્વદ્દોષ નિરક્ષણુ 
કરવાના પોતાનો પવિત્ર અને સુખ્ય ધર્મ 
સમજે છે તેવાએ પોતાનો કરેલા અપરાધો 

સ્વિકાર કરવાસાં ક'ચિત્ શર્સાતા નથી પરતુ 

ખીન્ન દારા પોતાના બતાવેલા દોષોને 

સ'મ્પુર્ણ અનુભવ કરી સત્ય તેમાંથી સુકિત 

મેળવે છે, વાસ્તે જ્નગો ! નીદ્રા ત્યાગો ! 
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પાટીદા૨ ઉદય 

પાટીદાર ભાઈઓને પ્રાર્થના. 
પ ધિસ છ 

પ્રિય ભાઇએ ! સમાજની દરક જ્ઞાતિ “ક 
વ્યક્તિ પોતાની ઉન્નતિ માટે હમેશાં સતત્ 
પ્રયત્ન કરી રહી છે. તેવા”સસયમાં આપ 
પણુ એસની પેઠે ઉન્નતિ મેળવવા જે કઇ 
હાલ ગ્રયત્ન કરો છો! તે ખાસ આનદ જનક 
છે, તેસાં પણુ જે જે ભાઇએ સમાજતા 
કુવારાઓને તોડી નીતિનો પ્રચાર કરવા ચાહૅ 
છે તેમને તમારે ખરા અ'તઃકરણુથી ટેકા આપ 
વાની જરૂર છૅ. એક સાણુસ કઇ પણુ કામ 

કરતા હાય તેને નને બન્ને ટેકા આપે તો તે 
કાભ જર્ર મ્રળાોભૂત થાય, પણુ નત તેને બીન્ન 

તોડવા ગ્રયત્ન કરૅ તો તે ધણુ ભાગે નિષ્કળજ 
જાય એ છે, તસારી ત્તાતિસાં હાલ 
ધર્મ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તમો ઉંચ વર્ણના 
હિન્દુ હોવા છતાં સુસલસાની ધર્મ કેમ પાળા 
છો, એ સવાલ ૬દરૅક વ્યકિતને સ્હેજ ઉત્પન્ન 

થયા શિવાય રહેતા નથી. તમો _તેતું આવા 
સસયમાં ચોગગ્ય નીરાકરણુ નહિ કરશે તો 
તેતુ' પરિણામ ભવિષ્ય માટે તમોને સારૂં નહીં 
જ આવે ધાર્સીક વિચારો સાટે સસ#જમાં 
ખોટો અકુશ હોય તે કઇ ઇસ્છવા ત્રોગ્ય 
નથી પણુ અલબત ઉંચી ગશાતી હિન્દુ કામે 
ન્તે મુસલમાની ધર્સ પાળે તે! પછી તે હિન્દુ 
કહેડાવનવા માટે લાયક રહેતી નથી. સાટે તમા 
ર૨ તસારી ત્તાતિસાંથી ઉન્નતિ કરવાનાં દ્રરેક 
પગલાંમાં પ્રથમ આ વાત પર ખાસ ધ્યાન 
આપી અર્ધદઝ્ય સુસલસાની ધર્સનતેો ત્યાગ 
કરી દેવા ન્નેપ્એ. 

ખીજુ ધર્સ ગુરૂએ પણુ આપણુને નિતિ 
નો રસ્તો બતાવી ઉન્નતિના રસ્તે લેઇ જતા 
હોય તેવાંજ ન્નેષ્રએ અસલથી ચાલ્યા આવતા 
નાસના ધર્સ' ઝરૂઓઆ સાથે સબધ રાખવાથી 
કદી ને હાતી થતી હોય તો તેતે! પણુ 
સત્વર ત્યાગ કરી દેવો ન્નેઇએ એમ ન કરવા 
થી આપણુને ઘણીજ હાની થાય છે એટલા 

સાટે વિદ્દાન તયા કર્તભ્ય નિષ્ડ ધર્મ ઝર 
રાખવાની ખાસ જરૂર છે. અને તેતો ઉદ્દેશ 
પણુ આપણામાંથી સફતના પૈસા લુટી પેઃતે 
માજ કરે એવો નહેઃ વો નતેઇએ અને નત 
તેવા ઉદ્દેશ હોયતો તે ષોતાતે તથા પોતાન: 
સતસાં ચાલતા સસઃજ્તે ખાડામાં નાંખી 
તેનુ અદઘ્ઃઃપતન કરાવે છે એ નકકી છે. તેથી 
અર્ધદગ્ધ ધર્સ ત્યાગી સાથૅ તેવા ધર્સ ગરએ! 
તો પણ સત્વર ત્યાગ કરી દેવો એ ખીજ 
કરજ છે. 

તે રિવાય જ્ઞાતિનું તત્ર ચસાવનાર ડાહયા 
અને ગ્રતિષ્ડીત પુરૂષો કે જેના હદયમ! જ્ઞાતિની 
સેવા કરવાની ધગશ હોય તથા ત્તેમનુ' જવન 
આવા કાસ માટેજ બાજી પપરચત્ું હોય તેવા 
શુષ્ધ અ'તઃકરણુવાળા તથા પરોપકારી અને 
ખીનનુ દુ:ખ નનણુનાર એવા પવીત્ર પુરૃષોને 
ચુ"ટી કાઢવા ન્નેઇએ અગાઉથી પોતાની મેળ 
બની ખેઠેલા ધરાર પટેલો કે જેગ્મા સાત્ર પા 
તાતું સ્વાર્થજ સાધી “નણે છે ખીન્નનું સુખ 

દુઃખ ન ન્નેતાં બીન્નને નીચાવી પાયસાલ કરી 
ન પાતે મોજ શોખ કરે છે તેવા નિચ 
વિચારવાળા બડેખાંએને સાતિના અધિકારી 
ક્દી ન બનાવવા ન્નેઇએ. અને ન્તે તેવા 
અધિકારીઓ હાસ હોય તો તેતે તે પદથી 
સત્વર્ દુર કરી તેની જગ્યાએ ઉપર જણાવી 
ગયા તેવા લાયક સન્્ત્જનો નીમી જ્ઞાતિની 
ઉંન્નતિ કરવા તથા વ્યવસ્થા ચલ્લાવવાતું કામ 
તેમને સૉંપવુ' નનેઇએ. આવી રીતથી આપણે 
કમે કમે અકેક વાત લણ તેતે યોગ્ય રસ્તે 
લાવતા જઇએ તો આપણી ઉન્નતિ અવસ્ય 
સત્વર થવા પાસે એ નિઃસ શય છે અને આસ 
કાર્ય કરવા તૈયાર ચવુ દરૅક. વ્યક્તિની પ્રથસ 
મૂરજ છે 

લી. આપને સેવક 
વૈદ્ય ગેપ્પાલજી ડ;વશજી ઠંકઝુર 

"દહ્વાંવદ્વ' !1૧/ 
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પાટીદાર ઉદય ૧૩ 

સ્ાતિ સુધારા અચે. 
"“કઝઝઝઝેન્છ્ટ:૯#ર- 

( રચનાર: મૌજી સહાજન. ) 
છ'દ-સવૈયા એકત્રીશા. 

પ્રીય જ્તા!તેના સાત બ'ધુએ। સાતિનુ' શ્રેય કરવા કાજ. 
ઉમ ગથી આગલ વધન્ત સૌ જ્ઞાતિની મન ધરિને દાઝ: 
સાતિતું' હિત કરવા સાટે પ્રથમ સ'પની છેય જરૂર, 
સપ જગતમાં મહા વસ્તુ છે સપ વિના સધળુ' છે દુર ૧ 
સ પ ચતાં ક'૪ કલેરા અને વળા દેપ ખુદ્ધિ પણુ થશે વિનાશ, 
સપ તણી મહતા છે મોરી અ'પથી સારી શાખો! આશ; 
સપ તજી જે કુસ'૫પ સેવે તતજ તેના આવે અતત: કુસ'પની જડ નષ્ટ થવાને આળશ તજ ઉર ધરભે ખત ર૨ 
જુઓ દાખલા કુસપના જૈ શાસ્ત્ર અને સાધી ઇતિહાસ, કુસપમાં એકજ કુળનાં જન કૌરવ પાંડવ થયા વિનાશ; અતેક એવા એ શિવાયપણુ અન્ય દાખલા છે મોજુદ, 
લખતાં ગ્રથ લખાયે મોટુ” જરૂર જેનું તે કહું ખુદ્દ ૩ 
કુસપમાં આ આજ કાલજે સતિ આપણી પડી પછાત, કસપતુ ન્ત્યાં ખી રોપાયુ ત્યાં કહે કાણુ થયાં વિત: પાપ ખુહિ એ દેવ રૂપમાં આપણુ સૌને કયાં મ્રખ્યાત, 
તેથી ઝ્ાતિનુ' ગૌરવ ન્સ અધકાર પેઠું અજ્ઞાત ૪ 
સદ્ધ સન તત સત્ય ધર્મ પણુ તન્્ત્યુ' આપણું વગર નિચાર, 
ધર્સ ત્યાજ્યન: મહાપાપથી ભ્રષ્ટ સતીને થયો પ્રચાર, 
અનાચાર આપણુમાં આજે થતાં તેહ નવ જેઈ શકાય, 
એ સવ આ ધર્સ" બ્રષ્ટથી બગડેલી બાજી કહવાય પષ 
જીઓ આપણી કળવણી પણુ નષ્ટ પામતી .નાડી આજ, 
જરૂર જેની સૌથી પલાં તેહ ગુમાવી વગર પ્ક્લાજ: સતી હીણુ આપણુ ચૈ ખેડાં માન ભગ આપણુનાં કાજ, 
સરસાઇ સધળી હાર્યા ને નિ'દક બનતાં નાવી લાન દ 
ઉપજ અને વળી ખર્ચ તણા પણુ અડસટ્ટો નવ આપણુપાસ. કુલણુજીની પેટે ન્તણે સૌથી મોટા દરન્તે ખાસ; 
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હિ 

ક ક ચપાટીટા૨ ઉદય 

કમ કરીશુ કુડાં અ'દર૨ રાખીશુ' સન મોદી આશ, 
કલક રૂપી કાજળ વિણુશું મળશે જ્યાં ખાયો વિશ્વાસ ૭ 

નાશ થવાની નૌકા નબળી જીર્ણ થયેલી ધરિને હાથ, 
પાર્ ઉતર્વાં અખ્ધિ સ'હિ વિણુ ઉપાય શાને ભાડા ખાથ; 
બુંહિ આપણી અલ્પ થઇ એ પાપ કસતું છે પરિણામ, 
દિર્ધ વિચારે સર્વ તન્નયાં રહયું ન ધમ તણ ક ભાન કઝ 

તથાપિ કના દદિલપર લધ્યે ધરરિએ કાં નવ કઇ દરકાર, 
જુઓ કમાઇ હોય નહિપણુ ખર્ચ ચઃલતાં ધમધોકાર; 
વગર વિચાર્યુ" પગલુ ભરતાં આપણુને ના લાડ વાર, ી 
પોતાનુજ અહિત કરવામાં બન્યા આપણે બહુ હુરિયાર « 
જગત તણાં વ્યહવાર કાય*માં કે'ળાવણીની અતિ જરૂર, 
તે કયાં છે અ'પણુની પાસે મિથ્યા ત્હાય બન્યા મગરૂર; 
ભૂલ આપણી છતાંય પોતે સમન્ન્યા નહીં તો ખામી એજ, 
દોષ પછી ખીન્ને દઇયે સૃખતાપ્નાં લક્ષણુ છેજ ૧૦ 

કુસ પ, ક્લેશ, ઝે્ષ, કરવામાં થરા સહુથી થયા વિષેશ, 
શોશ ખરે હા! તેનો નહિ' કઇ આપણુને સનમાં પણુ લેશ 
પ્રતિ_ધડી સન સ્ફર્તી ને આ બધન સુકત થવાને કાજ, 
સત્ય ધર્સને સદ્દ વિદ્યાથી સરસે સઘળાં સારાં કાજ ૧૧ 

એમ ઉન્નતિ આપણુ સહુની રહી શુદ્ધ વંત્તનથી ન્નણુ, 
અને સપ સાંપડશે એથી સ્થિતી સરસ એથી પરમાણુ; 
શુભ કર્મોથી આપણુ નક#ી સાર વસ્તુ મળરે સનધાર, 
સત્કર્મોની ત ગી ત્યાં સદ વસ્તુતે કયાંથી તુ ભાળ ૧૨ 

સત્ય કમની ટેક ગ્રહિ સન ઇશ્વરમાં રાખી વિશ્વાસ, 
કાર્ય સદા જગમાં કરવાં છે સત્ય ધર્મમા સારી આશ; 
પ્રસાદનો પરિત્યાગ કરીને ઉદ્યોગે સ્થિરતા મન રાખ, 
હિમત્તતબાજ ખની નર આગલ વધતાં તારી વધસે સાંખ ૧૩ 

શ્રેષ્ઠ સર્વ લોકમાં ચૈતે સત્ય થઝી મળશે યશ સાન, 
સત્ય આત્મ ન્યેોતિ શુદ્ધ થાતાં સત્ય વડે સાંપડશે જ્ઞાન; 
વિશ્વ વિષે સાચાંનો બેલી સ્વય'સ્હાય કરશે જગદીશ. 
સૌજીસત્ય શ્રધ્ધાથી મારગ સત્ય ધર્મ ધરનને હરનીશ ૧૪ 
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પાટીદાર ઉટ્ટચ ૧૫ 

પીરાણા પથની કશતરી ગાવત્રી. 
--્લ્ડઝ૦્ડઝ્--- 

(શ્રી કચ્છ કડવા 'પાટીદા૨ સી કૅશાચી સુકામે થએલી ખીજીઃબેઠક્સા શ્રીયુત્ મીસ્ત્રી 

નાશયણુજી રસજી વીશાણીવાળાએ પીશણાના ઠરાવ ઉપર આપેલું ભાષણ) 
ગ્રિય બન્ધુઓ ! સારી સામે પ્રથમ એ 

પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે પીરાણાના કષ્સ્થાની 
ધસને તજી દેવાને ઠેરાવ આ સભામાં સારે 

શા સાટે રજી કરવો ? હિંદુઓને અર્ધ દગ્ધ 
બનાવી ૬૪ છેવટે પોતાની નાત ન્નતમાંથી 

ટાળી દેવાની જે યુકિતએા તેસાં રચવામાં 
આવી છે તેને સારે શા માટે આપની સમેક્ષ 
૨જુ કરવી અને તે ક્રયા સ્વાર્થની ખાતર ? 
આપ વિચાર કરી ન્તેશે તો સમન્નશે કે 
પીરાણા ધર્મને અનુસરનાર્ આપણી કચ્છ 
સાતિનો એક ભાગ એસજ ધારે છે “કે પીરા- 
ણા પથ એ હિંદુ ધર્મ છે. પરતુ વાસ્તવિક 
રીતે આપણા શાસ્ત્રોમાં પીરાણા નામે કાઇ 
પથ નથી અથવા પીરાણ્મા નાસને। “કોઇ ધર્સ' 
નથી. પીરાણા નામનું એક ગામ છે અને તે 
₹સામુરીને વસાવ્યું કહેવાય છે અને જે પીરા 
ણુા। પથની વાત મ્યાપણે કરીએ છીગ તે તો 
સત્્પથને નામે ઓળખાયછે. એ કપોળ કહઢિપ 
ત પ'થમાં આર્ય હિંદુ ધર્મની ઇરાદા પૂર્વક 
એટલી તો નીંદા કરવામાં આવી છે ક તે 
આપણાથી સાંખી ન્નય તેવી નથી. છતાં કમ 
નસિખે કટલાક હિંદુઓ અને ખાસ કરીને 
આપણી કચ્છ જ્ઞાતિ, એ કષ્ાસ્થાની પથની 
ભોગ થઇ પડી છે એ વિચાર ન્ત્યારે ન્યારે 
મારા સગજસાં આવે છે ત્યારે મતે તે અસણ 
થઇ પડે છે. ક્યાં પીરાણાનાો અર્ધ ટગ્પધ 

પથ અતે ક્યાં આપણી હિંદુ જ્ઞાતિ? 
કટલો અતર ! કેટલી શરમની વાત ! હુ' એક 
મનુષ્ય છું. આર્ય છુ, સનાતન ધ્સ'તે। અતુ 
યાયી છું અને સારા બંધુઓ પણુ મારા ને 

. વાજ પવેત્ર અ'તઃકરણુના છે એ વિચારને હુ 
તજી શકતો નથી એટલે ખાસ કરીને સારી 
સ્તાતિના તેમજ અન્ય હિંદુ જ્ઞાતિના ભાઇઓ 
ને એ પાશ્ઞાણાના કષ્યસ્તાની પ*થની પ્રપચી 
*ળસાં ફસાયેલા ન્તેઉં છું ત્યારે તેમને 
સનન્્ચાગે દોશ્વાતો અને એ પ્રપ“ચી ન્નળને 
ઉકેલી સત્ય હકીકત પ્રદરિ'ત કરવાને! મ્હને 
મારા ધર્સ સસન્નય છે. સનુષ્યના જીવન મારે 
પ્રથમ નિમારણુ થયેલો જે ધર્મ તેને તજ દેવા 
થા સનુષ્ય તરીકે જીવન ગાળી શકાયજ નહિ 
એ વાત આપ જરર યાદ રાખને. એ મનુષ્ય 
ધર્મને ભુલાવી દેનારી અતે હિ'-્દુઓતે વટલા 
વી અધદગ્ધ ખનાવી દેવાની ઇમામશાહ 
જેવાએ જે યુક્તિ રચી છે તે 'પીરાણાની 
પોલ નામે પુસ્તકમાં બહાર પાડવાને સારા 
ઇરાદ્દો હુ જહેરકરીચુકયોછુ અને ધણા આધારે 
અને સાધના સને સળી શક્યાં છે અને એ 
દિશામાં મારો સુરૂષાર્થ ચાલુ છેજ, પરતુ આ 
ડેચાવના અગે મારાથી બની શકે તેટલી હકીકત 
આપની સસક્ષ રજુ કરી-એ ડષ્યસ્થાની પંથને 
તજી દેવાનો બોધ કરવાની આપણી સુબજેકટ 
કમીટીએ ભલાસણુ કરી છે અતે હું' આપને 

* ઉપરનું લખાણુ અમોએ ખીજી પરિષદના રિપોર્ટ ઉપરથી ઉપયોગી સમજને અહી' 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧/ 

દાખલ કર્યું” છે અને તેનો બાકીનો ભાગ હતે પછીના અક્ાસાં આવશે. 
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પાટીદ્દા૨ ઉદય 

એજ લલામણુ કરૂ છ્ુ' કે નને તમે હિન્દુપણુ' 
રાખવા ઈચ્છતા હો, પોતે હિન્દુ હોવાતેો દાવો 
કરતા હો તોજ સારી વાત સાંભળજે અતે 
હિન્દુપણાસાંથી ટળા જઇ શુધ્ધ ઝ્ડવા 
પાટીદાર જ્ઞાતિથી વિમુખ બની મુમના કિવા 
અર્ધદગ્ધ સુસલમાનત થઇ જવા ઇચ્છતા હો 
તો મારો ઉપદ્દેશ તમારા માટે નથી એમ 
સસજન્ને. 

બન્ધુઓ ! તમે હિ'દુ છો એ વાત રું સારે 
તમને સમન્નવવાની છે ? આપણી ફર્મ ક્ષત્રિય 
સ્ાતિએ શું એટલી બધી અધોગતિ પ્રાપ્ત 
કરી છે ક તમે હિંદુ છે, હિ'દુ શાસ્રાતે માન- 
નારા છો અને તમારા પૂર્વન્ને પણુ હિ'દુજ 
હતા એ વાત તસતે સારે સસન્નવવી પડે ? 
નહીંજ. ત્યારે આ કસનસીખી કેવા પ્રકારની! 
કષ્મસ્તાની પથ અતે કડવા પારટીદાર જે આ 
પણી કામ તેને ક્યાંથી ભેળી સારો થષો એ 
બાબત એતિહાક્તિક છે એટલે હુ' જવ! ૬ઉ' 
છુ અતે આ પ'થતે તજી દેવાની જરર પુર- 
,છુજ હુ આપને કહીશ. 

પીરાણાનોા અર્ધટગ્ધ પથ. 
પ્સ્લષામ ધર્સના અતુયાયા જે પીરોએ 

હિ'દુઓતે વટલાવી પોાતાતે! નવો પથ ઉભો 
કરવાની યુક્િત રચી, તેમાં ગ્રથમ તો હિ'દુ 
શાસ્ત્રોની વાતો લઇ/ પોતે નવાં ગપાષ્ટક શાગ્રે 
બનાવ્યાં, તેમાં તદન જુઠ્ઠી અતે ઢગ ધડઃ 
વગરની બનાવટી કીસ્સા કહાણીએ। લખી અતે 
તેમાં સસલમાની તત્વો દાખલ કર્યાં. પછી 
ભોળા 'અને ધર્મ શાસ્ત્રાથી અગ્તાત રહેલા 
હિદુએને શોધી શોધીને એ કુટીલ માર્ગ 
"સાં સામેલ કર્યા, એ કબ્યસ્તાની પથના પુ- 
સ્તક્રોમાં વેદોનાં નામ જેવા બનાવરી શખ્રો 
વાપરી, હિ'દૂઓના તીથસ્થળા અને સહા પુરૂ- 
ષોનાં નામોનો ઉમેરા કર્ચ, અને યુકિત ગ્રયુ- 

કિતિથી ફેરફાર ઉત્પન્ન કરી પોતાના રચેલાં, 
હાથનાં લખેલાં પુસ્તકાતે પીરાણા કષસ્તાની 
પ'થના સેવક્ાના હાથમાં આપીને કચુ' ક “એ 
ગઅથરવેદ છે! હમણાં આ લેખના અર્થ- 
વેદના વારો છે શને તેસાં જે લખ્યુ છે 
એજ સાચુ છે અને આજ મસાણે પીરા- 
ણુના સત્્પથીએએ વર્તડું.” ધામે ધીમ 
પોતાની ન્નળમાં ફસાતા અજ્ઞાન હિ'દુઓને 
જ્લદી મુસલમાની રાહત ઉપર લઇ જવા 
પીર સોદરદીને કહ્યું ક:--- 

“હિ'દુ શાસ્ત્રો અને પુરાણેસસાં નકલ' 
કી અવતાર થવાનો છે એમ જે કહ્યુ છે 
તે અવતાર તો કયારનોએ થઇ ગયો છે 
અને તે દશમા અવતાર થવાનુ જે ન્તહેર 
થયુ છે તે સ્લેચ્છ રૂપે સકકાસાં હુજરત- 
અલી રૃપે જાહેર થયો છે.” સુસહસાનેમાં 
ભગવાને અવતાર લીધો એ કારણુનું સમા 
ધાન પોતાના સતિવેબ્રમ અજ્ઞાન હિંદુ 
સેવકોને એવી રીતે કરાવ્યુ જ્રેઃ--- 

“શ્રી કૃષ્યુ ભગવાન જે ઇશ્વરતો અવ 
તાર હતા તેમણે પાંડવો અતે કોરવો વચ્ચે 
યુદ્ધ કરાવા પાપી કોરવોતો સહાર કરાગ્યો 
અને પાંડવોને ઉપદેશ આપવા અથે. અને અ 
સાનતામ; પાંડવો કદાચ :એમ ન સસજે “ક 
અસારા હાથેજ અમારા કુટુઓ જ્તોતેો નાશ 
થયો છે, તે સાટે શ્રી કૃષ્ણુ ભગવાને ગીતા 
રૃપે ઉપદેશ આપી પાંડવોના સ'શયતે દુર કયે 
હતો પરતુ તે વખતના બાહ્મણાએ ઉંધુ ચતુ 
સમનનવી મહાભારતના યુદ્ધનું જે પાપ થયુ” 
તેથી સુક્ત થવા એક યજ્ઞ કરાવ્યો નથી પાંડ- 
વોએ રાયસુ યત્ત આદર્યો તેથી (પીર સદગ્દી- 
નના કહેવા ગ્રસાણું) બાહ્મણા ઉંપર કોાવકરીને 
શ્રી કૃષ્યુ ભગવાને કહ્યુ” કૅ-હું દશમો અવ- 
તાર હિ'દુમાંજ લૅવાતે! હતે! પરતુ ખાહ્ણોએ 
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પાઢટીદાર ઉદય ૧૪ 

સસન્નવા આ હાથે કી કરા પુજછડે છેવટે એ કકરતાની બધા ધદસસાયલી ચો! તેથી હવે દશામાં અવતાજ સલેચ્છ પારેોતે લટકાવથ 
ફે ર પ આવેલા સકકા શહેરમાં ના ન પી ક ન 
હજ્ય્તબલી રૂપે લઈશ |! આ પ્રમાણે નહિ “પરતુ હિન્દુધર્મનુ' એ કેટલું હડહતતુ દરમાં અવતાર બ્રાહમણા ઉપર રીશે ભરાઇ અપસાન કરનારી છે. એ વાત આપને પ્રત્યક્ષ શ્રી કુષ્ણુ પ્રભુએ સકકા રાહેરમાં લીધો છે 'કરાવવાની મારે જરૂર છે, વળી ભોળા હિન્દુ માટે હજરતઅલી એજ ભગવાનનો અવતાર ભાઇઓને “સાન છ ડાની ખાતર તેમાં 

સાટે હિદુએ ! હમણાં ભગવાનના અવતા ઝવી ણા અ 5 છ પુછ્ડે પોતે 
રનો વારો તો. દસ્સાયલી સુસલમાનીસાં છે કેમ લટકયા છે એ આપ ધ્યાન ૬૫તે સાંભળન્ને 

છે 

5% 

ષે 

મોટે તેતેજ સાનવું.” આપણુને તો. સે!ઠો દીધા હોય તો ફ્ર્ક્ત 
વળી હજરત અલીના માટે આ પીરાએ ઇમામશઃહેજ દીધા છે તેણું રચેલા અથરવેદ 

ગ્ઝેક કવિતા રચીને જણાવ્યુ' ":-- માં દશ અવતાર આવે છે અને ને દશતરી 
તમે એળખાતે ધાવો આજરે ગાવશ્રી કહેવાય છે તે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી ! 
સુરખ "લોકોને આવે છે છાજ્રે રેક. રર થાય છે તેમાં લખ્યું' છે કે:--- 
જરૈ કૃષ્ણુ બે:લતા ત્તે અમૃત વાણીરૅ, દરાતરી ગાવ'ત્રી:-- 
હવે અરખી ભાષા કયાંથી આણીરે. 'તમે. સ અશ ક 
જરે કૃષ્ણુ ૨ છ ક કત, દત્ ઉપર ક્ષમા, 

હવે આ ડે તમે આ ક કા 
૬૨ કૃષ્ણુ પહેરતા પીતામ્બર ધોતીરે; ક ક કે સ મ બધબળાધોરીના શીંગડા ઉપર એક રાઈ અને હવે ક્લીમાંહે પહેરી છે કફતી તે રોપીરે તમે. અતર. ઉપર સાગીજમ રમિ ર 

ન રાણ ચાળીરે ર પછી સ્વામીને રૂપ લીધાં સશ ડમ િ હક શન ન જ સ હ ક 
જરે કૃષ્ણુ ચાલતા તે ખાહ્માણુ વેશેરે; ને નડ પ 
ડવે આવી બેડા તે આરબ દ્દેશેરે. તમે. ક ર 
જીરે ક ક તે જપ ન ક 
કે મે. તજ્તત્વ, પ્રૅમતત્વ, આદગુરૂષ, આદ્દપુરૂષથી 

નાભીચકર, નાભીચકરથી ભવેત ગે!૨ જ્રહ્યા ! 
કક અન્ય, કિ મડ કવી લાગે સત્ ગોર ખઅહ્માથકી સર્વે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ હુઇ. છે ન સક્કા શરીક્સાં શ્ર રૃષ્યુના અવતાર જે ચાર કલ્ફના અવતાર પાત્ર અતે જ્યાં થજી 
અને તે કા રૂપે ! શું તસતે આ ગોરનરે અવતાર લીધા તેમાં પ્રથમ અહુ, 
ક સોર છે ? કોઇને એ વાત સાચી ઉનાદ, અધીગત, એહદ, હવ, કવ, તથા ધર્સ, 
લાગે ક આપણા શાસ્ત્રોસાં ભગવાનના અવ તેજ કેવલ નાદ ઓત્રા હરીતક પુર્વા, અતીત 
ાજેડઝઈ સય વાસ છવ એ. “લોકને વસીથા પરેશષરખઓ તના તસમી શ્રીચચ્છા 
લાગવાથી ભગવાનના ૬શ અવતારનું તેમણે અવતાર ! સચ્છતી માતા તો સ પપાવતી, 
એક શાસ્ત્ર ઉપન્નવી કાઢવુ' છે અને તેના પીતા તો પરૅસરૃખખ, શક્તિ દેવી ચડીકા, ગોર 
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૧૮ 

તો સાનધાતા, રહેવાનું સ્થાન હેમપૃર ક્ષેત્ર 
તો ઠ્દારામતી, નરદળેા દાણુવ સ”ખાસુર તં 

વિચારતો ત્રડગવેદ. તે સ'ખાસુરને મ રી સાતે 
પાતાળના શાશ્નતે વચન આપી ગોર બ્રહ્માના 

તેદને વાળી, સવા કરડીસુ' રા#ત રુપસાગતને 
તારી--શ્રી સચ્છા અવતાર ભલે પધાર્યા ! 
સચ્કા અવતારના વ'શમાં સનાગ્ેત, સનાએત 
ના ઉગ્રસેન ઉગ્રસેનના અજુવત, અજુવતના 
બ્રેસપત, બ્રેસપતનાં આસોાસ'ત્ર, આસોમ-ત્રના 
પરીકસ રખ, પરીકમ રખના કુર્મ ભ્રગવાન ! 
કુર્મ ભગવાનની સાતા કમળાવતી, તેની શકિત 
દેવી બૌચરાજ, ગોર તો એકારૂખી, રહેવાનુ 
સ્થાન બગપેોર ક્ષેત્ર તા સાનસરેવર, ત્યાં 
નઃદળે દાણુવ સછુકેટભ તે વીચારતો ત્રકગવેદ. 
તેને મારીને કુમ ભગવાન સવા કરાહીસુ' 
રાજા અમરીશને તારી શ્રી ઝુર્મ ભગવાન 
શલે અવતર્યા ! 

શ્રી ઝુર્મના વ'શમાં પ્રથમ વઝસરતના દકા- 
૪એત; ના કાજ્સ, ના પર*નપત, ના દાઢમ- 
રૂખી તેના વશમાં શ્રો વારાહ ભગવાન અવ 
તર્યા ! તે વારાહ ભગવાનની માતા તા પદા 
વતી, શક્તી દેવી સોભયા, ગોર તે! એકાસુર, 
રહેવાનુ' સ્થાન માયાપોર, ક્ષેત્ર તો નેકાસુર, 
ત્યાં નરદળે। દાણુવ મોર'ધ્વજ વીચામ્તા ત્રડગવેદ 
તે સોરબ્વજ દૈત્યનતે મઃરી, સવા કરોડીસુ 
રાન્ન છુને તારી ભલે અવતર્યા શ્રી વાશહુ 
ભ્ગગવાન ! શ્રી વારાહ ભગવાનના પુત્ર ર્પ૩ 
ના ખલીપત, ના ગઉતસ, ના અમરીખખ, તેના 

યુત્ર શ્રે નૃસીંહાઅવતાર ! તે શ્રી નૃસીંહા 
ભગવાનની સાતા ચદ્રાવતી, શકતી દેવી તુળન્ન 
ભવાની ગોર તો અમરતેજ, રહેવાનું” સ્થાન 
તો કાસ્મીર, ક્ષેત્ર તા ચરણાપરી, ત્યાં નરદળોા 
દાણુવ હરણાકસ વીચાર તો રધુવેદ, તેને શ્રી 
નૃસીંહ ભગવાને મારી સવા કરોડી શુ' ભ્રકત 

'પાટીદાશ ઉદય 

મ્રહલાદને તારી જલે અવતયાં શ્રી નૃસીંહા 
અવતાર ! શ્રી રૃસીંહાઃઅવતારતા ! વ-.સઃ 

તેના પુત્ર મતાએત, ના વસવ«'યુ. ના વીચ 
લોચન, ના કાસમરૂખી, તેના વશમાં શ્ર! 

વામન ભગવાન ! તેતી માતા ત1 લીસાવતી. 
શક્તી દેરા કાકાલા, ગોર તો સેહેન્નન'દ, રહે 
વાતુ' સ્થાન કાયલા પાટણુ, ક્ષેત્ર તો વનથળા, 
ત્યાં નરદળા દ્ાણુવ બળીશાન્ન વીચારતો 
યજુર્વેદ, તેને વાસન ભગવાને સારી, ત્રડષીગઓ 
ને થાપી તમે' ભલે જવતર્યા વાસન ભગવાન ! 
વાસમંત ભગવાનના વશમાં તેમના પુત્ર સાન 
ધાતા, ના પૃથ્વીજે, ના અસરત, ના જમદગ્તી 
તેમના યુત્ર શ્રી ફરસુરાસ તેમની સાતા રેણુકા, 
ગારરે! જનક વીદ્દેહી, રહેવાનું સ્ચાન સાઆપર, 
ક્ષત્ર તા કાયલા પટણુ ત્યાં નરદળે! દાણુર 
સહસ્્રા અર્જીન તે વીચારતા મ્થુવેદ, તે સહ 
અ અર્જુનને મારી, શ્રી ફરસુરામે ત્દધષીઓને 
સ્થાપી ભલે અવતર્યા તમે ક્રસુરાસ ભગ 
વ'ન ! હવે ફ્રસુરામનઃ વશમાં તેમન: પુત્ર 
રલુ, ના નયી ના નેક્નઝએત, ના કવળીક, 
ના અજેપા*1, ના દશરથ, ના પુત્ર શ્રીરામ ! 
ક્ષેત્ર તો લ'કાપુરી, ત્યાં નરદળા દાણુવ દશ સા 
થાવળોા માવણુ તે વીચારર યજુર્વેદ. તે રાવણુને 
સારી સાત કરાડીસું રાન્ન હરીશ્રચદ્રતે તારી 
શલે અવતર્યા તસે શ્રી રામદેવ રેારારી ! 
તેની સાતા કૌશલ્ય, શકતી દૈવી સીતાજ. ગો 
૨ તો વશિષ્ટ, રહેવાનુ' સ્થાન અયે.જ્યાપુરી. 
શ્રી રામના વશસાં તેસના પુત્ર લવ, ના પદમ, 

ના પરિખત, ના વારપાળ, ના વાસુદેવ, ના 
વશમાં શ્રી કૃપ્ણુ ભગવાન ! તેમતી સાતા દેવ 
જીજી, શકતી દૈવી ર્કસની, ગોર તો વદ વ્વં- 
સજ, રહેવાનુ સ્થાન ગોકુલ, ક્ષેત્ર તા મથુરાં 
ત્યાં નરદળા દાણુવ કસાસુર તે વાચાર તો 
સામવેદ તે કસાસુરતે સારી ત્રહષીગએ।ને સ્થાપી, 
સહદેવ ભકતને તારી તમે ભલે અવતર્યા શ્રી 
મુષ્યુ મોરારી ! શ્રી કૃષ્યુના વસમાં તેના પુત્ર 
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પાઢીદ્દાર ઉદ ૧૯- 

ત્રદુસનના, સે'સસ્થાનના, ખેલસ્થાન નાં, વેણી- 
વછરાજના, સહીરાજ, તેમના વસ તો શ્રી 

બુ્ન ભગવાન ! તે ખુધની સાત! તો રેણુ'કાવ 
વતી, શકતી દેવી હરસીદ્ધ, ગોર તો હ'સરાજ 
રહેવાનું સ્થાન હીસપરી, ક્ષેત્ર તો કુરેક્ષેત્ર, ત્યાં 
નરદળોા દાણુવ દરનનેધન તે વીચાર તો સાસ- 
વેદ, તેને સારી નવ ડે કરાડીસુ' રાજન શુીજરને 

તારી ભલે અવતર્યા તમે ખુદ્ધ ભગવાન દેવ 
એારારી |! શ્રી છુધા અવતારના વશમાં તેમના 
પુત્ર શીષ, ના સાસ, ના સલુકાન, ના હારૂન, 
ના અસલામ, ના આદસ, ના નતીઝાર, ના 
મીઝાર, ના એલીઆસ, ના સલીઆસ ના 
લકાનના કાજ“સ, ના કાહેર, ના કાએસ, 

ના ગાલેબ, ના એલખ, ના કાયસ, ના મેો!રાદ 
ના ઝુનાલેક્, ના હાસમ ના સતલબ, ના અખુ- 
તાલબ, ના વશમાં તો શ્રી નકલ કી ન:રાયણુ 
શાહુ ! સ્ુરતન્તઅલી. તે અલીની સાતા ખીંબી 
ફાતસા, પીતા તો અખુતાલેબ, શકતી દેવી 
ફાતસા, ગોર તો નખી મોહમદ, રહેવાનું સ્થા 
ન દેલમ દેશ, વરજા શહેર ગામ ક્ષેત્ર તો કુ" 
વારકા, પચનદી સુલસતાને, તહાં નરદળોા 

દાણુવ કાળીગો ૬ ધુઝાલખે વીચાર તો અથરવેદ, 
તે કાળી ગા દત્વને સારી બાર કરે।ાડીસું ભકતને 

એધારસે, ગુપ્ત અવતાર બ્રેત્રીશ ! પ્રગટ 

અવતાર એક સાહ સુરતુજાઅલી ! ના 
પંસામ, ઇમામના હશન, ના ધમામ હોસન, 

ના પદ્રમાસ જેનલાબદીન, ના ઇસમાસ સહસદ 

ખ1ાકર, ના ઇમામ ન્નક્રે સાદક, ના ઇસાસ 
ઇસસાયલ, નાં ધઘસાસ નુર સત ગોર, ના 

સૈયદ મુસાક્રીન, ના સૈયદ જમાલદીન, ના 
સૈયદ સાહદકદીન, ના સૈયદ્દ અહેરદીન, ના 
સૈયદ હાદીન, ના સૈયદ સલાઓદીન, ના યદ 

ફાજ લસાહ, ના સૈયદ કાસમસાહ, ના સૈયદ 
એહમદસાહ, ના સૈયદ નાસરસાહ, ના સૈયદ 
સુસાલકસાહ, ના સ્તયદ સાહાખ્ુ, ના સૈયદ 

સંસતગ, ના યદ સહીઆદીન, ના સેયદ સુમ 
નસાહ, ના સૈયદ ખાલકશાહ, ના સૈયદ નીઝા 
રસાહ, ના સૈયદ “સલામસાહ, ના સૈયદ સલા 
એદીન, ના સૈયદ સસસદીન, ના સૈયદ નસી 
રદીન, ના સૈયદ સાહેબદીન, ના સૈયદ સેદદ 
ર્દીન, ના કખીરદીન, ના સૈયદ સતગેોર 
પાત્ર ખ્રહ્મા ! ઈદ્ર ઇંસાસશાહુ! આરે વીસ 
નવ નરીજન નરઅલી સહુમદશાહુ હકલા 
એલાહા ઇલલાહોા મહમટ્ટુર રસુલલાહે. 
ખુષ્ધદેવના વ'શસાં પાક્યા તે શમાસશા! 

આ ગ્રસાણે પોતાની વસ્તાવળીનો છેડા 
ળવ્યો છે અને ભગવાનના દાડેરા થવાનો 

લ્હાવો લીધો છે. હવે તેમાં અને તેના લખેલા 
દશ અવતારની દશતરી ગાવ-ત્રીસાં સત્ય શુ 
છે અને જુઠું શું છે તે આપને ટકામાં જ્ષ્સા 
વીશ. પ્રથમ મચ્છા અવતારની વાત આવે છે. 
તેસાં સચ્છ ભગવાન સ ખાવતી નાસની સ્ત્રીના 
ગર્ભથી ઉત્પન થયાનુ' જણાવે છે! સચ્છ ભગ 
વાનના પીતા પરમરૂખ્ખી એ વાત તદન ગપ 
છૈ. સચ્છા અવતાર પછી ઇસાસશાહ ક્ત 
દશતરી ગાવ'ત્રીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મચ્છ 
ભગવાનના વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલ મનાયત. 
મનાયતના ઉગ્રસેન ગએ પ્રાણે પરિકમ રૂષીના 
વશ કહેતાં તેના દીકરા કુર્સમ્. ભગવાન ! શુ 
ખુદ્ધિના ઉપયોગ કર્યોપો છે! સચ્છ ભગવાન સા- 
૭લાનુ' રૂપ, તેમાંથી જન્મ્યા તે બધા માણુસ 
તે છેક પરિકેસ રૂષી થઝી અતે પરિકસ રૂષી 
ની સ્ત્રી કમળાવતીના દીકરા કુર્મ' કહેતાં કાચ 
ખાનેદ અવતાર! ધન્ય ઇમાસશાહની બુદ્ધિને અને 
ધન્ય છે તસને પીરાણા પથને સાનવાવાળા 
સતપથી ભાઇઓને | કુર્સ અવતાર પણુ કયા 
કારણુને લઇ પરમાત્માતો અવતાર સનાય છે 
તે નને પીરાણા પ'થીએ હીન્દુ ધર્મના દશ 
અવતાંરે। વાંચે તો તાઆંખ ઉધડી ન્ય. પરતુ 

નયે 

સ 
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૨૦ ક પાટીદાર ઉદ્ટય 

તસ્દી કે'શુલે. કુમ ભગવાન પાછા કાચબાના રખે 
પરણ્યાહશે ત્યારેજ તેમના વીર્યયી પ્રશ્ન ઉત્પન્ન 
થઇ શકે. દશતરી ગાવ-ત્રીમાં કર્મના વશમાં 
પાછા માણુસે। જનમવા માંડયા! કુર્મના દીકરા 
વસરત નાદકાઈએત એસ કરતાં ટરતાંપરન્નપત 
ના દાઢ ત્રહષીનીર્ર્સ્રી પદસાવતીના ઉદરથી 
પાક્યા વારાહ ભગવાન, વારાહ એટલે સવર, 
શું ઇમામશાહે નજર પૉંચાડીતે કામ કછુ 
છે ! સાણુસમાંથી સુવર જનમે તે પણ્ ડીક 

છે, આપણુ તો તેની કથાની ચોાપખ્ખ કરીએ 
છીએ. કાઇ હૈયા છ્ટયાએ વળી સુવરત પણ 
કન્યા આપી હરે જેથી વારાહ ભગવાનના 

પણુ વશ ચાલુ રજ્યો. વારાહુના દીકરા! પાછા 
માણુસ. તેનું નામ રૂ્પક-ર્પ'કનતા '"ખલીપત 

વગેરૅના અમરી ખને પાછી ભોછપ -ખણુવી હશે 
કે જેથી તેની સ્ત્રી ચદ્રાવતીના પેટ પાછા શ્રી 
«ટૃસીંહા ભગવાન જનમ્યા | આવી ગપેોડ કથા 
ઓ કહેતાં પણુ શરમ આવે છે. શું ઇમામ 
શાહ એટલું પણુ નહીં સમનન્્ન્યો હોય કે હુ 
સ!ર્ા ધર્મતે ઝૃપત ! રાખવાની વાતો કરૂ છુ 
પરતુ આ છાનું ક્યાં સુધી રહેશે ? સાછલામાં 
થી માણુસ જન્મે ને વળા માણુસમાંથી કાચખે! 
જન્મે ! કાચબાના વશસાંથી વારાહ જન્મે ! 
આ પોલપોાલતો જુઓ! વળી વારાહના વસથી 
માણુસે$ જન્મે અને તેથી પાછો સીંહ જન્મે ! 
ભાઈઓ, નૃસીંહા અવતારની તાતા તા તમે 
સાંભળી હશે, ધણાં ભજને માં પણ્ ગવાય છે 

"કૃ હુર્ણ્યાકશે પોતાના દીકરા પ્રહ્ડાદતે અનેક 

સ'ક્ટો દીધાં પરતુ તેતો વાંકો વાળ પણુ ન 

થયો, છેવટે તેણું કુર સનન કરવા લોંખ ડને 
ચાંભલેો ધગધગતો કર્યોચ અને પ્રલ્હાદજતે હકમ 
કર્યો કે તારા ધશ્વર સાચો હાય તો આ 
ધગધગતા ચાંભલાને બાથ ભીડ ! તે પ્રલ્હઃદજી 
પ્રભુનુ' ્યાન ધરી લોહસ્ત'ભને બાથ ભીડવા 
ન્તય છે ત્યાં તા લેહ સ્ત'ભ ક્રાટયે! અતે શ્રી 

નૃઞીંહ ભગવાન દેખાયા અને હરછણ્યાક રા: 
સાયે।. આસાં નરસીંહ ભગવાનની ન તો સઃ 

છતી કે ન તો બાપ હતાં ! છતાં પ“મામશાઃ 

ના અદલુત પ્રાક્રમતી પ્રસાદી-પીરાણુ! સતપ 

ની દ્રશતરી ગાવત્રીમાં વારાહના વ સના દાકઃરઃ 

ટૃસીઠા અવતાર ! કેટલું જુડુ, તમો કાંધ્ઠક તે: 
બુદ્ધિના ઉપયોગ કરો ક હીન્દુઆતે કસાવ: 
વટલાવી આોતાના કફ દામાં '્ેવા જ્કડી રા": 

છે અતે પાછી આ ગૃપ્ત ધર્સતી વાત ક્યાંય 

કરવી નહોં! તમે હીન્દુ છો હીન્દુ ધર્સના 
પુસ્તકા પુરાણા ક્થાગએા વાંચી જુવા તો તમન 
આ ગુપ્ત પંથમાં કેવી રીતે સ'“ડાવ્યાં છે ત 

જણાઇ આવશે. ભગવાન શ્રી ટૃસીંહા અવતાર 
સીંહ રપે હતા તૅને પણુ કોઇ નીરભામ!એ 
કન્યા આપી હશે એમ પીરાણા સતપથના 

ચાલાક પઇંમામશાહે નકી કયું”, તેથી નર્સીંહ 
જતો પણુ વશ વધતોજ રહ્યો. સીંહ રૂપે નર 
સિહ ભગવાનના દીકરા સનાગ્મેત વગેરે કૃમે 
કાસમ ર્ધીના દીકરા વામન ભ્રગવાન. ધન્ય 

હો છસાસશાહ ! હવે તો માણુસનાં માણુસ 
જન્મ્યાં. પાછા વામત ભગવાન પરણ્યા તેના 

દીકરા માનધાતા પૃશથ્વીજે. તેના અસર્ત, 

અસરતના જમદથી તેના દીક્સ ફરસુરામ : 

જમદ્રસોના દીકરા ફરસુરામ એ વાત તો સાચી 

પરતુ ફરસરામ તો અખડ બ્રહમચારી હતા 

તે “કાઇ દીવસ પષરણ્યાજ નથી. છતાં તમારા 

હ્રમાસશાહૅ તો તેને પણુ પરણુવાની લપ વળ 
ગાડી દીધી છે. દશતરી ગાવત્રી પંમાસશાહ 
ક્રતમાં વળી ન્ટણાવ્યું છે કે ફર્સુરામના દીકરા 
રગુ, નગુ, વગેરેના અજેપાળ તેના દશરથ ! 

દશરથના રામ ગએ વાત તો સાચી પરતુ તમે 
ભાઇઓ ખુધિ હોય તો વીચાર કરે કે ફરશુરામ 
તા ષખાઇ્ણુ હતા તેના વશ્સાં સુયવસીએ। કેમ 
જનમ્યા | વળી રામતે અવતાર લેવાના કારણુ 
માં દમામશાટ જણાવે છે કે રાવસુતે સારી 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૦/ 
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પાટીદારે ઉદય ૨૧ - 

રાજા હરિશ્દ્રતે તાર્ષેઓ! ભાઇઓ, આ તે સલાહે પાંડવોએ દુર્યોધનતે સાર્યો પરતુ ઇસાસ 
હડે કાં નાની સુની ગપ કહેવાય | હરિશ્રદ્રની 

ખાતરજ શામાં અવતાર! કયાં શાન્ન હરિશ્રદ્ર 
અને કયાં શ્રી રાસ ! 

₹સામશાહ તા ગુજરી ગયા પરતુ તેના 

વ'શતા સૈયરેને પણ તસો કોઇ પુછોકેો કે 
તમા! આવી નાક્ષાયક કથા લખી ભોળા લોકા 
ને આંખે પાટા બંધાવી ગ'ગવા કવાસાં કેમ 

નાંખો છો | ભાઇએ! તમે સમન્ને ક સૈયદે 
તા ગમે તેસ કરી તમને સુસલમાન કરવા છે 
અને પોતાની આજીવીકા હિદુએ પાસેથી 
આવા ઢોંગ ધતુરા કરી સેળવવાની છે તે શા 

સાટે કહેઃ એ તો આપણે સસજનાનું છે, 
આગળ ચાલતાં માણુસનાં બધાં સાણુસોાજ 
જન્મે છે એટલુજ ડીક દેખાશે. સુયવશમાં 

રામચદ્રજ સુધી તો આપણે આવ્યા તૅસના 

દીકરા લવ, લવના પદમ, એમ કરતાં કરતાં 

વાસુદેવના દીકરા શ્રી મુષ્ણુ, વાસુઠેવના દીકરા 
શ્રી કૃષ્ણુ પ્રભુ એ વાત તા સાચી પરંતુ સુર્ય 
વ'શસાંથી પાછે ચદ્રવ"શ આટલે! જલ્દી 
કયાંથી નીકળ્યો? હાય ! પણુ અછમામરાહનાં 

ઈલમમાં કાંઈ ખામી હાય, માણુસોમાંથી પશુ 

અને પશુસાંથી વળી માણુસ કરે એવી અદ 

ભુત લીલા ધમામશાહની છે. શ્રી કૃષ્ણુના દીકરા 
પ્રદુસન તેના સેસસ્થાન, ખેક્સ્થાન વગેરે 
ચાલે છે પરતુ પ્રદુસનના દીકરા અનીરૂધ્ધ 
તો! દેખાતાજ નથી ! તેને વખતે ચીત્રલેખા 
ઉપાડી ગઇ હુશે એટલે બિચારા ઇમાસશાને 
કયાંથી દેખાય ! 

એ ખેલસ્થાન પછી અનુકમે સહીરાજના 
દીકરા ખુદ્દ ભગવાન ! ભલે ભલે ઇમાસસાહના 
ખુદ્દ ભગવાન તમે જનમ્યા તો ખરા પરતુ 
અસાર। હિંદુ શાકના કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણુની 

શાહન સલાહથી તસારા જેવા સહાન ચોગી 
અહીસા પરમોધર્સ'નુ' સુત્ર જગતને શીખઃડનાર 
તે દુર્યોધનને સારવા કયાંથી શ્રીકૃષ્ણુની આડમી 
પેઢીએ ૪ટી નીકળ્યા | વાહરે ઇમામશાહ 
તમારી અકલ |! પાંડવોને ગૌવધ કરવાની 
સલાહ આપનાર તે ખુધ્ધા અવતાર ! પંડ 
વતે તારનાર પીર સદરદીન અને કંબીરદીનની 
પાસે ભેસ્તમાં પાંડવો ગયા નહીં પ'મ્ ગુસ્રવાસ 
પીરાણામાં આવી રહ્યા એ પણુ પધ્મામશાહના 
પર્તાષેજ | ઇસમામશાહે હીન્દુ ધર્મનું કેટલુ 

અપમાન કર્યું' છે તે જુએ ! ખુધ : 

ભગવાન જે અડીંસા પર્મોધર્મ તો ઉપદેશ 
આપનાર ને પાંડવોના હાથે ગૌવબ કરાવે ! 
અુધભગવાતે સલાહ આપી તે પ્રમાણે પાંડવો 
એ ગાય સારી! 'ેટલી નીચતા ! આવી 
નાલાયક અતે પાપી કથા ને પીરાણા સતપ'- 

થીએ વાંચે છે તે અધય પ્રકારના હીન્દુ 
ધ્ર્મદ્રોડી છે, હીન્દુપણાના નામને લન્નવનારા 
છે. પ્મમામસાહ તો કાળાં ધોળાં કરી સરી 
ગા પરતુ હજુ પણ કેટલાંક અનાન લોકા 

જ ૬ 

આવી વાતો રાગડા તાણીને વાંશચે છે તેના 
સધ્યદોના કહેલા પ્રસાણે પુન્ય થાય છે એવુ 
માને છે. આવા રાગડાએ તાણી અમે હીન્દુ 
છીએ એમ કહેતારાઓત લાખોવાર પિકક:૨ 
છે, પાછળથી ૬માસસાહે ખુદ્દા અવતારની 
કેવી વલે કરી છે તે તમે સાંભળા. ખુષ્ધ 
ભગવાનના દીકરા સીસ, તેના સામ એ કમે 
સુલક!ન, હાર્ન, અસલાસ, આદસ, તીઝાર, 

મીઝાર્ વિગેરે મુસલસાની પેઢીએ લગાડી 
દીધી ! તમને કપણુ શર્સ થાય છે ? 

દાદા આદદસના દીકેરા સીસ-સામ શે કા- 

ન [વિગેરની વસાવળી લેષ, છેવટે પોતે પણુ 
દાદા આદસના વ'શના છીએ એસ જણાવવા 

પ/૪/0/.1૦610દ64દ્વા.€૦11 €૦1॥1૫૦૫૬ 2606૦ 109 01222 2069 23 ૦ ૩36 

1 હા છી૦૮10દવદા-.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા ઇવદ)/ -1 10 11 (“ત॥ં01ડ 
1924-10 -૫/ડ 1980 -/3110 41 (પ0પ/દ્ં) “વાં॥ં૦11 ગદ્વાંવદ્વા !0૧ત)/ 

118 ૭1૯૦૯0દ|વદ્વ'.૦૦11 

૨૨ પાટીદાર ઉદ્ઠચ 

સાર્' તુર્સતગાોરધી સતપ થ ચાલ્યા છે, તેની 
વાંસે વાંસે પોતાનાં નામા ઉમેરી દીધાં અતે 

છેવટે સોદરદીનના દીકરા કખીરદીન--કખીર- 
દીનના સુત્ર તે સતગોર૨ પત્ત્ર ખ્રહ્મા ઇંદ્ર 
ઈસાસસાહુ ! હવે છે ક વાંધો ₹# પાછા 
ગાદ વીસ્રનવ નરીજન નશકાર તે*્મહ” 
પ્રભુ ૪સામશાહના દીકરા નરત્મલી સહુમદ 
કાહુ અને છેવટ હીન્દુપણાનું નાસ નીસાન 

ભુસાડીને, હક્લા હે લાહા પંલ્લાહા સહુમ- 
દુરરસુલીલ્લા હૅ! આ પ્રમાણેની ઇમામયા ડની 

ઉત્પત્તિ અતે તેના કાર્સ્થાની કાર્ષેય રૂપી દ:સઃ- 
મશાઢે દશે અવતારો લખીને પીરાણા સત્ 
પથ ધર્સ પાળનાગતે છેકક બેવકુક્ બનાવ્યઃ 
છે, હજુ એ આવા દ્રેખતા જમાનામાં છમાસ 
શાહતા વશના ન્વદે.; ન હીન્દુ ન મુસલ- 
સાન એવા એ અર્ધદગ્લ પીરાણા કબ્યસ્તાની 
ધ્રસના પોતે આચાય, ગોર અને બાવા 
તરી ષુક્નવાનાં કાંકાં મારી રહ્યા છે. 

ચાલ. 

સ્રરાત અધુઓને બે બોલ. 

( લેખકઃ લાલજી સોજી પટેલ કવાસુશ્વાળા ) 

આજ કાલ દરૅક જ્ઞાતિ પોતાતી ઉન્નતિ 
સાટે તત સન અતે ધનના ભોગે ષાતત્ના 
બનતા પ્રયત્નો કરી રહી છે. ત્યારે આપી 
જ્ઞાતિ ઝુભકરણુની નિદ્રાતાો ત્યાગ કરી શકિઃ 

નથા, તેના સુપ્ત કારણુ તરફ જરા આપણે 

નજર કરશું તા કેળવણીની ખામી અને કુસ'પ 

ની રરધ્ધિ જણાશે. 

બન્ધુઓ ! અન્ય સાતિ કરતાં આપણામાં 
કળવણી અને એકયતાની ખામી છે કેળવણી 
એ શખ્દમાં વિદ્યા, વ્યાપાર. હુન્નર વિગેરેતો 
સસાનેશ થએલા છે આપસી ઉન્નતિ અને 
અત્યારના સંસાર્ સુધારણુઃને। મુખ્ય આધાર 

કળવણી અતે *ૃદ્ધિ પરન રહેલે! છે. માટે 
ભાધ્ધઓ ! પ્રસાદનો ત્યાગ કરી વિધ્યા રૃપી 
આપણા કટાયલા હથીઆરે ધારણુ કરી મેદાન 
માં બહાર પડે. નવો જસાતે સુધારાને છે 
માટે આળસ તજી આગળ નહિ" વધો તો 

પછી પસ્તાવ'ને। વખત આવશે, “ જગ્યા 
ત્યાંથી સવા૨ '' એ સુત્રાનુસર આપણા ગુમા 
તેલ ગૌરવતે પ્રાસ કરો, અન આપણે કે: ણુ ? 
કોના સુત્રો છીએ ? અન આપણી અત્યારની 
અવનત ૬શા શા કારણે પ્રામ થઇ છે ₹ તેનો 
વિચાર કરે!. 

બન્ધુએા ! આપણા પૂર્વનેએ નેટ ખ્યાતિ 
મેળવી હતી, તે આપણે ઝુમાવી જઝેડા છીએ 
પણુ છ્રીકર નહિ. નીરાશ થવાની કાંઇ જરૂર 
નથી કારણુ ક આજે આપણને આપણા 
સાસિક પાટીદાર ઉદ્રડાં આપણી ત્તાતિ 
ઉભતિના વિચારો ન્તણુવા-વાંચવા તક સળા 
છે, તે વાંચો અને વિચારે. 

ભાઇઓ ! તસમતે એસ થતું હશે કે અમે 
સાસિક વાંચીએ અને સુધારા વા'॥ ભેમા થઇ 
જએ પણ અમોને ગઢેરાતો ભય લ્લાગે છે 
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પાટીદાર ઉદય ૨૩ 

આ કહેવુ આપનું મતે વ્યઃજખી લાગતુ 

નથી “કસક આપણુતે મનુષ્ય જન્મ મળ્યે! છે. 

તા તેમાં જરૂર કઇ સુકૃત્યો કરવાની જરૃર છે. 

જુએ ભક્ત પ્રહલાદદે સત્યતાની ખાતર 

પાતાના સાતા પાતાના દરેક ખોલને! અનાદર 

ક્ષ હતો, જેના માટે હરણાકસ્પું (પ્રહલાદનોા 

પીતા) એ તેને ધણુ દુ'ખ દીધું છતાં પણુ 

પ્રહલાદે પોતાની ટેક છોડી નહિ તેથી અત્તે 
પર્સાત્માને તેની વારે આવવુ જ પડયું, અતે 

હરણુાકસ્પુની હાર થઇ. તો! મારા ભાઇએ ! 
ભક્ત પ્રહલાદે પોતાની ઉન્નત સાટે પોતાના 
પીતાની પણુ આજ્ઞા સાની નહિ. ત્યારે તસે! 
તા આપણી જ્ઞાતિના બની ખેડેલા સ્વાર્થી 
આગેવાનેોથી ડરો છો ? હવે આપને સારે શુ 
કહેવુ તેના મને વિચાર થાય છે 
ઝવા રીતે તમારી અતે સ તિની ઉન્નતિ કરી 
શકશો, અરે બન્ધુએ | તમો નકી એમજ 

ઘારી લેશા કે અતે સત્યનો જય છે કારણુ 
કે આપણે ખીન સ્વાથેઃ સનાતન વૈદિક ધર્મ 
તી આજ્ઞાએ પાળવા અતે જ્ઞા|ંતે ઉન્નતિ કર્ 
વાને જે પ્રયત્નો કરીએ છીએ, ડેમાં જે આડા 

આવતા હોય તેને ન ગણકારતાં જ્ઞાતિના 
ભાગ્યોદયના સાટે ઉત્તમ કાર્ય કરીએ છીએ 

જેની અદર આપણુતે કોઇપણ ન્નતતો 

(ઉન્નતિ સિવાવને।) સ્વાર્થ નથી તો હવે કે! 
થી ડરો નહિ એક કવિશ્ધે કહયું છે કે:--- 

રખી દુ:ખ ડરે નાંહે, તજેન હિમત લેશ; 
એવા નિષુણુ વીશ્ને,. સહાયક રાસ હમેશ. 

ઉપરની વાત સસજ કરીને નને આપણુને 
મળેલી આવી ઉત્તમ માનવ દેહને ભયના સાયા 

વ્રથા ગુમાવશું તો એ આવરણો *૪ર્રથી આ 
પણુ ભલ્ય કરશે. 

ભાઇઓએ ! તમોને જે આગેવાન ગઢેરાઓ 
નો ભય લાગે છે, તે આગેવાનોના કર્તવ્યો 
તરક તો જરા જીએ ! નાતના ધર્સાદાના 

પસા ખાષ્ઠ ખાપ્તે માતેલા સાંઢ જેવા થઇને 
અનેક બીચારા ગરીબ ભાઈએ ના ઉપર જુલમે 
વર્તાવા રહયા છે અને તેસની વહુ દીકરી 

એ ના શિયળ ભગ કરી રહયા છે તેસજ સનુ 
ખ્યને શોલ નાહે તેવા અનેક કામો! કરી રહયા 
છે જેના અનુભવ આપ ભાઇએ ને પણુ છે 
જેથી હુ' વધારે લખતા નથી પણ્ તસોને કહુ 
છુ' ક એવા ગોરરખોટ્ીુ ગેટેરાએથી હવે 
ખીવાનું સુ%ટી દીચો અને હીંમત કરી કાય 
સ હ 

જરૂજ વિજ્યે આપણે: જ છે. 

ડ્ ભાઇઓ ! સારે ગેટેરાઓંને 

(વજીડાએ) કહેવા પડે છે તેનુ' કારણુ કે 

ગારખોાદું વજીડુ તા મરેલા મુડદ્દાને ખાય છે, 

પણુ આ સતુષ્ય સ્વરૂપ વજુડાઓએ (ગેઢેરા 
એ) તો ત્તાતિના જીવતા ગરીબ ભાઇઓને 

અનેક રીતે હલાક કર-ર'જનડીને લુ'ટી (દડી) 
ને નાણા1 રૂપી તેનું લાહી પીએ છે અને 

તેતે કાષ્ટના પુતળા જેવા માંસનઃ લોચા કરા 
મુકે છે છતાં પણુ તેતે જરા દયા આવતી 
નથી. કહો ભાઇએ! ! શું હજી પણું તમો 
આવા પાષાણુ હદયના ગેઢેરાએને ભય નહે 
છોડા! હવે તો હુ8 થાય છે અરે સ્તાતિના 
યુવાનીઆએ ! તમારૂં જુવાનીતુ' જેર 
કયાં ગયું? શું તમોને પણુ પીરાણાની 
અસી તુશની ગોળીનો ડાધ લાગી ગચેો શુ? 
અરે! બત્ધુઓ ન્નગો ! ન્નગોા !! હવે તો 

હદ થાય છે આટ આટલું છાપાદ્દારા તમોને 

સુધારક ભાઇએ ચેતાવી ૨શહયા છે, અતે 

શગેવાત-ગેઢેરાએના ધધા ખતાવી શ્હયા છે 
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ન પાટીદા૨ ઉદય 

છ્તાં પણુ તમો ત્તાતિદ્ર'ડી ગેઢેરાઃઓઆના ભય 
રાખે! છો ! એ પણુ તસારીજ બલીઢારી છે. 

હવે સારે આપને માત્ર થોડુજ કહેવું છે 
તે એ છે ક આપણું સૌ એક સાથે સબી 
સ'પ કરીતે આપણી જ્ઞાતિ ઉન્નતિને। “વજ 

હસ્તમાં લઇતે ગામે ગામ અને ઘરંત્રરે ફરીને 

કહો ક જ્ઞાઈઓ હવે ન્નગો ! આગેવાન 

ગેઢેશઓએના પાપના ઘડા ભર ગયાં છે. 

પીરાણુઃ કબ્રસ્તાની પથનઃ દહાડા પુરા 
થયા છે તેઓની ફજેની ચારે કારથી થવા 

માંડી છે કેસ કોટે ચડી ચુકયા છે સૈયદદો 
માંસાહારી છે તેએ તમોને વટલાવે છે અને 

કદી તમા એમ ધારતા હશે! ક અમારી 

જ્ઞાતિમાંથી સધ્ધુ ચએલા કાકાએ તો અસને 

નથી લુટતા અને નથી વટલ્લાવતઃ # પણુ 

બન્લુએ ! એ નીચ કૃતધ્ની- કઃકા-સાધુડઃએ 

ના માટે તો જેટલું કહુ તેટલુ' થોડું છે ગએ 

તાતિદ્રોહી કાકા-ચોરા એ તો ત્તાતિને હેન્દુમાં 
થી ટાળા નાંખી પોતાતે મોજ સશ્ન માણુવા 

ને માટે આજ દીવસ સુધી આપણુતે છેતર્યા 

છે તેઆ હમેશાં કહેતા આવ્યા છે ક અસે 

પ્રેજુ' ચડાવી ગરીબોને ખવરાવીએ છીએ 
સાધુઓને સદાવૃત આપીએ છીએ વિગેરે 

વિગેરે અનેક ડ ફાસો મારીને આપણા પાસેથી 

ઢી કાઢીને પોતે ખ્મ ખાઇ ખાઇને 
ઝય જેવા મ, જડે ચાંદીના 

ઝુ'રોશ હાથે હેમની વીટીઓ રેશમી 

જાશિના ધે:તીઆંએ પેરે ખાવામાં દુધ 
સાકર ખાએ કહો ભાદએ ! આ સાધુના 

લક્ષણુ છે! કદી નહિ સાટે કાકાઓતે હવે સુકા, 

અને પીરાણુઃ રૂપી અધારા કુવામાંથી નીકળા 

અને આ વિસ્મી સદીના જમાનાતે જુએ। ! 
આંખોા ખોલો હવે આમ છેક અધ ન બતે. 

એ! ? હુ' તસારા પીરાણાસાં ચડતી 

ધ્રંગ ઇપ પણુ તમોતે થોડુક છુ તે તમો 

€૦1॥1૫૦૫૬ 266૦ 112 0222 

સાંભળા જે પીરાણામાં ધંગ ચડે છે તેને! બા 
ચડા ખાનાર પણ્ બીન્ત કા નથી પણુ «ને 
ઓએ તમોને હિ'દુમાંથી ટાળી આમ અધવચસમાં 
ધોખીના કૃતરાની માકક બનાવનાર સયદ્દોજ 
છી ખીન્ન 'કાઇને તે મળતુ જ નથી અતે કદી 
મળે છે તો કાક વખત, તેમ? સદાશઞૃત ને 
દેવાય છે તે પણુ મારા એક.મીત્રતા કરવા 
મૃજમ ક્ક્ત જવને. લોટ તેપણુ દીવસ 
તશ્માખાસાં આના આડઠને1જ તેથી વધારે 
બીલકુલ નહિજ કેદી કાઈ વખતે ચાર વધારે 
શાકારીઓ અ વૉ પડે તે! બહુશ્ટ તો ખે ચાર 
આનાને! વધારે તેથી તા વધુ ખીસકુલં નહિજ 

મારે હવે કઇક તિચાર કરો અને અદેખ 
ઉધ-.ડીતે જુએ કે «ત્યાં તમે! દ્ર સાલ લાખા 
કારીએ સુકા છે ત્યાં દરરોજ ફક્ત આઠ આના 
તોજ લોટ અપય અને તે પણુ વાધરી શીકા 
રાગ્મોને ! કહે! ભાઇના આ તસારા ધર્માદાના 
નાણાની ગ્યવસ્થા છે. શું હજી પીરાષણ્ાને 

સેો।હ નહી મુંકા : અને ગેટેરાતો ભય નહિ 
છોડે ૬ 

બન્લુઓ ! હવે વિચાર કચરા અતે આપણા 
સુત્રાર્ક ભાઇઓ ન્ટ કહી રહ્યા કે તે સાંભળા 

તે સુજબ આગેવાન ગેરેરાએ ને! ભરા 
છોડો, અતે આ ગયાદરેલા જ તિ ઉન્નનિના 
ય્તમાં ભાગ લ્યો. અતે પાટીદાર ઉદ્દય 
માતિકના ગ્રાહક બની તેમાં આવતા 
લેખાતે વાંચીને ભતન કરો અતે અ! સનુ"્ય 
જન્સતે સકળ કરે બસ હાલતને! હુ' આટલુ ₹૮ 
કહુ ખ૭ુ' વળી આપને આગળ “છ વષ્યત 

ત'ત્રી સાહેબ જ્ગા આપશે તો થોક 
લખાશ. 

કેદી આ લેખમાં મારી ભાષા આપને 
જરા આકરી તો લાગી હશે પણુ તે મતે માફ 
કરશો કે, પીર,થણા પથની ગોળીતે! ડાધ હવે 
સારા હૃદયમાંથી ઉપડી ગચેો છે તેથી જરા 
સત્યતા ન્નેશ આવી ન્નય છે, આપતે પણુ 
કહુ' છુ કે નને તસારે પણુ સત્ય વકતા થનુ' 
હોય તો પીરાણા પ-'થની ગોળીનો ત્યાગ 
કરા અને ગેઢેરાઓનેોા ભય છે.ડો. 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧/ 
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પાટીદાર ઉર્સ રષ 

સ્વજ્ઞાતિ સુધારો. 

પાટીદાર ઉદ્યયના દિવાળીના ખાસ અ'ક માટે 
(રચનાર ઠક્કુર રાસજી વિ. વાલજી વર્મા) 

(ભુજ'ગી છ'&) 
તમોને કહુ' આજ હું તે વિચારો, કઇ સ્ાતિની દાઝતે દિલ ધારા, 
ખરા ધમતે સત્યતાથી સ'ભાળા, સદા સ'૫ રાખી સ્વજ્તાતિ સુધારા. (૧) 
થયા સ'પતે ધર્મનો લોપ ન્્યાંથી, ગઇ રિધ્ધી સિષ્ધી બધી આપણાથી, 
કરો! તે વિષે શુષ્ધ સાચા વિચારો, સદા સપ રાખી સ્વજ્તાતિ સુધારો. (૨) 
કસ'પે થૈ કૈ તણી પાયમાલી, રહે સ'પથી સર્જ કનહોજલાલી; 
વિના સ"પ ત રાહ કંઈ એક સારો, સદા સપ [.રાખી. સ્વત્તાતિ સુધારો (૩) " 
ઉસા સાતનાં આય સ'તાન સાચાં, તજી ધર્મને ભૃષ્ટતા માંહી રાચ્યા; 
ધર્યા પાપના પુ'જતો કેમ ભારો, સદ્દા સપ રાખી સ્વત્ઞાતિ સુધારો. (૪) 

તમો દ્રવ્ય દશૉંદ આપી ચુમાવા, ગણી ક્ષેત્ર દરિયા વિશે ધાન્ય વાવો 
કહો વિનાં લાભશાનેખ્રુઆછે। હન્નરો, સદા સપ રાખી સ્તત્તાતિ સુધારા (પ) 

કરી દ્રવ્ય એ એકટડું' આજ કાલે, અને તે થ૪ષી કૈક સસ્થાઓઆ દિ 
ખરૂ પુન્ય ન્નણી ગરીખોા ઉગારો, સદા સપ રાખી સ્યવજ્ઞાતિ સુધારા (૬) 

દીઓ અધ ક પ'ચુતે અન્ન વસા, સુ'ગા ત્રાણીએ પાળી પૂન્ય સહસ્ર; 
વળા સ્થાપી ઘોતાતિ માટે નિશાળા, સદા સ'પ રાખી સ્વન્તાતિ સુધારો (૭) 

કહે “શાસ''અષ્ટક રચ્યુ' પ્રેસ ભાવે, સુધાયુ” મ'હિ “સૌ જી'એ મિત્ર દાવે; 
કઇ હિત ઉપ્દેશ જણી સ્વીકારો, સદા સત્ય ધર્મે સ્વસ્તાતિ સુધારો. (૮) 

ય જી. કે. ઠકઝુર્નુ' સ્વદેશી બાલ વધક તેલ; મગજના દરદેઃ સટાડી બાલને 
વધારે છે. મોટી બાટલી કિંમત આના બાર. લખા: ધી કેહીનુર કેમીકલ વર્કસ, 

નાનકવાડા,--કરાચી. 
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૨૬ - પાટીદ્દાર ઉદ્ટય 

રી ઢી સે નામ ધારી બનાવઢી સુસલસમાન સેચરદેોા 

(લખનાર ખલીફા મહમદ ઉમર તુર્માસદ કચ્છ અજારીઅઆ) 

ત-ત્રી મહાશય! આપના “પાટીદાર ઉટ્ટય ” સારા મહેરબાન વાંચક સાહેબો ! આજ 
માસિકનેો પહેલો અને ખીન્ને બને અ“ક સને 
સખ્યા, તેના ઉપકાર સાથે લખવાનુ કે આપના 
અ"ક પહેલાના પાના ૬) માં લખેલું છે કે 

“પીરાણા સત પથી” સુસલસાની પથ છે. 

પ્રિય સિત્ર ન્નેકરે સને તમારા તરફ સાન છે ખરૂ 

પણુ સારા પાક દીન મહસંદીનની ક્રજહેવાથી 
બે ખોલ શર્ા સુજબ લખી મોકલું ૭. ને 
સ્માપ જરૂરથી જાહેર કરશે. 

સતે સત પથ પારાષણુ પ'થના અૈયદોની 
સાથે પ્રસંગોપાત ડરાંચીમાં સરહુમ સુખી 

સાહેબ વિશ્રામ દેવશીના વાડામાં સુલાકાત 
ચયખએલ છે. એટલુ'જ નહિ પણુ સે અમારા 

દીન પસ્લાસ સબધી થોડાક વાદ વિવાદ 

પણુ કરેલ છે. જેથી મને માહિતી છે તેથી 

લષખ્ુ' છુ' મતે ખરૂ પુછાવા તો સતપથ 

પીરાણુઃ પથ હિદુ સુસલસાનથી ન્યારાજ 

છુપી કારવાઇનો એક અજખ પથ છે. 

ન હિંદુ નસુસલસાન” તેસજ અતોય બ્રષ્ટ 

તતેાય બ્રષ્ટ” જેવાજ છે પણુ આટલા દીવસ 

સુધી હુ એમ માનતો હતો કે “કરશે તે ભરશે 
એસાં મારે જું “ખાડા ખોદે તેજ પડે” પણુ 
આજ તસારા સાસિકમાં વાંચીને મને વિચાર 

થાય છે કે રખેને મારા સૃસલમાન ભાઇએ। 

આતે પ્સલામી ધર્મ માની બી*્ન હિં'દુ બાઇ 

ઓના જેમ ફસાઈ પડે અને પોતાના દીન 

સહમદીને ભ્ુર્લી આડૅ રસ્તે ચડી ન ન્નય 

તેથોજ લખવુ પડયુ છે. 

કાલ વર્તમાન કાળમાં ધર્સ પ'થોાના ન્નણે 
રાફડા ફાટી નીકન્યા હોય તેવા વાવલીઆ 
વાવા લાગ્ય છે. તે ધર્મ તે નામે ધતી'ગથી 
પીખડાંમાંથી સો સો! કાગડા ખડા કરી મક્ઠે છે. 
પણુ ભાઇઓ તેતુ' સુળ તાતપર્જ સૌજ શેખ. 
સોર, હોટલ. લાડી. ગાડી અને વાડી, 
ના ખાતર અજ્ઞાન ભાળા ભાઈઓતે જુડી 
લાલ્ષચો! બતાવીને પુર્વ કાળથી વલ પરપરા 
બાપદાદાના મુળ શુદ્ધ સાચા ધર્મોથા ફેરવી પા- 
ખડીકૃતવી પ થોમાં ફસાવી દોજ્કી બનાવી પ્રિય 
ભારત સાતાના સતાનેઃાં કુસ પ ફલાવી પાય 
સાલ કરી મુક્રે છે. એટલુજ નહીં ને હ 

પણુ પરમાત્મા ન્નણુ કે છેક પાતાળે લઝ જવા 
ની કાશીશેપ કરે છે. તેથી ભય રહે છે. માટન 
સતે સારા સ્વધર્સં'ના ક્શ્સાન સુજખ ક્ર 
જીયાત લખડું પડે છે. આપ ન્નણુ છે ક 
અમારો પ્રસલામી પાક મહઝબ આંતિષય તિક્ષણુ 
તલવારની ધારથી તેન ધણુાજ ખબ'ધનકારક 
એકજ ખુદાને માનનાર છે. 

ત્યારે આ કુટીલ પીરાણા પ'થમાં તો 
સાછલ્ાં કાચબા અને જેતું નામ લેવું પણુ 
અમો સુસલમાનતેોતે હરાસ છે તેવા સુવર 
આદીને પરમેશ્વરનાં અવતાર સાતેલા છે 

(લાહાલા) 

ભાઇઓ અમારા ઇસલામી ધર્સની પાંચ 
ફરનને તો અવશ્ય પાળવી ન્નેઇએજ જેવી "કે 
(૧) કલમે સહાદત, (ર) પજગાના નમા 

પ/૪/0/.1૦1064દ્વા.€૦111 €૦1॥1૫૦૫૬ 2606૦ 114 01222 26૦ 28 બ ૩6 

1 હા છ"૦10દવદા-.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા ઇવદ)/ -1 10 11 (“તા॥ં૦1ડ 

1924-10 -/ડ 1980 -/3110 411 (પપ્ર/ત|) [-તાં॥0 *“હ્વાંવદ્વા !1૧૦/ 

પાટીદાર ઉટ્ટચ ૨૭ 

(૩) જકાત (૪) હજ અતે પાંચમી રેશ્ન પીરાણા પથના સૈયદ્દો તથા તેના મુરીદદોમાં 
ર્મજ્નન સરીકફના ઉપલી સરતો જ્યાં સુધી એકે ચીન્હ નેવાસાં આવતું નથી, મસુરસીદ 
કોઇ સુસલમાન અદ્દા ન કરે, તે! તે મુસસમાન સૈયદ્દોનો પ્રથમ ધર્મ તથા ફરજ છે "કે પહેલે 
નજ થઇ શકે તેમ ₹સલામી દાવો પણુ કર પોતે ખુદા પાક તથા તેના હબીબ સુકબલના 
વાને તે લાયક નથી. ફૂર્માન સુજબ વર્તે અને પછે પોતાના મુરી 

દોને સખત ખાસીયત કરી હેર રાહ રસ્તા 
તા પછી પીરાણા સતપથના ખનાવટી પર ચલાવે બેધડક ખુલ'મ ખુલ્લાં ભય વગર 

સૈયદ્દો અને વેસ ધારી કાકા (સાધુ) એતે ત્યારેજ તે સૈયદ્દ ઇમામ થઇ શકે, એમાં જરા 
પુછી જાએ કે ઉપલી સરતોમાં કઇ સરત પણુ સ્વાર્થ: કે નાહિસત, ભય, લનનજન કકે 
અદા કરૈ છેઃ સને તો ખાત્રી છે કે તેઓતાોા ખુશામત કરે તો તે જનહસ રસીદ થઇ જાય 
દીનસહુમરીનના *્યાચાજ વિચાર ક્રોંવા રીત હવૅ આપજ કહે કરે પીરાણાના સૈયદે! પોધતાના 

રસમથી નેસ્ત છે, તો! પછી ₹':સલામી નજ મરીદો પાસેથી વરસાદી, દશેોંદ, વીસુ'દ. 
હોઇ શકે. અને છે પણુ નહી. વગેરે લેવાને! સ્વાર્થ નથી રાખતા ? તેસ તે 

ર ઉપર લખ્યા કૂર્સાનો મુજબ વરતે છે ? તેસ 
મારા મહેરબાન વાંચક સાહેૅખે ! શરા જે નથી વરતતા તો ખાલી ડાળ ઘાલુથી 

મહસદીન તો શું પણ કે! પણુ ધર્સ ગુપ્ત કૉંઇપણુ થવાનુ નથી. તે તો જરૂરથી જનહમ 
નજ હોય શશરશા નનહેરાત છે. તો આ સતપંથ માં પડવાના પણુ ખીયાશા ભોળા ભાઇઓ તેના 
પીરાણા પ'થના સૈયદ્દો અને સાધુડા (કાકાએ) સ 
માફક છુપી કારવાઇ કરતા કોઇપણુ ધર્ચસાં ભાઇઓ ! મે પીરાણા પ'થી સૈયદ્ઞોનાં: 
ખતાવી શકશો કે? નહિજ. તો! પછી ધર્સ “”નાવેલાં પુસ્તકો થોડાં ઘણાં ન્યાં છે જેસા 
શાનો એતો ઠગ બાજી રવાર્થી સ'કટપ કહે સને યાદ રહેલી વાત તમોને કહુ છું તે 
વાય અતે છે પણુ તેમજ. સાંભળો. 

રેવે રેવે હી'ડુડા દુન્્ન સુસલમાના, 
રીવે ખ્રાહમણુ નશીડા વાંચન પાથ ચુરાણુ 
શૈવે સુલ્લાં કાજીડા જીક હઢણુ કુરાના, 
રાવેશેવે સઘળેસુનીસ" ગજીકેો શ!હનસીભાણા 
શવે રોવે સ'સારી તે તે સઘળા રીવે, 
એક ન રોવે જીને શાહુ પીર્ પાયા 

તેભજ 
હેજ નીસાજ રેોજ્વ ધરે 

ભાછએ ? આપ પણુ ન્નણતા હશો કે 
દસલાસસાં પ્રથમ છોકરા જન્સતાં તેના કાનમાં 
આઝાન (બાંગ) પુકારી પઇસલામી અસાહખે! 
માંથી નામ પાડવું, પછી સુન્નત બેસાડવે!, ઉમર 
લાયક થાતાં કુરાને શરીફ પડાવવા, અસારા 
નખી સાહેબ સહમદ સુસ્તફા (સલ) ના 
ફૂર્સાના શીખાડવાં મસજદમાં સુક્વો તથા 
હમેશાં પાંચ વખતની નસાજ પટી ખધા કુડી કીયાએ કામ ન સરે. 
સુસલમાન ભાદએ।ની 'સાથે ખીસ્મીલાહ કરીને અને 
જમે તાજ મુસલમાન હોવાતે! દાવો કરી શકે સએજી એ નર શ્રી ઇેશલાસ શાહુ પણુ અફસોસની વાત છે ક એમાંનું સત પથ % અવતા૨ શાહુ અલી તણા 
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૨૮ પાટીદાર ઉદય 

સતચુર્ ડુશનશાહ તે તે 
નબ સહુમદનો અવતાર. 

આસ ઇંસલામ ન્ત્યારે ખુદા પાકતે નિર 
જન નીરાકાર માને છે. કોઇન જવને પુનર્જન્મ 

છે, એમ કખુલ નથી કરતો ત્યારે આ કુટીલ 

સત પથ (પીશણુા પથ)માં ખુદ ખુદાને 

ખુદાના રસુલનાજ અવતારા બતાવેલા છે. 
કહા સુસલમાન ભાઇઓ આપ આવા સ્વા્થી5 
ઓને ક તરીકે ક્ઝુલ કરશે! ખરા કેઃ 
કદી નહી. 

ઉપર્ સુજબ કૃતવી સેળભેળ કરી સાચી 
ખોટી ઉપમાઓ આપી “ઘરના ભ્રુવા ને ઘરના 
જતી” સાકફક લખી ખુદા ' પાકના ગુનેગાર 
થયા છે.-થપ્ય છે એટલુજ નહી પણુ કુડા 
પ'થને સતપથ નામ આપી સોટા ડોળ 
કરીને ભોળા લોકોને લલચાવીને ફસાવીને તેને 
પણુ નર્કવાસી કરે છે. ભાઇઓ ! આતો તેએ 
એ સ્વાર્થની ખાતર રેાજ્ગાર પેદા કરવાના 
સાધન બનાવેલાં છે. તૈથી સને તો "ખાત્રી છે 
ક સત પ'થી-પીરાણા પ'થી સાધુ કાકાઓ 
તથા ખનાવરી સૈયદ કદી પષ્યુ ઇસલામી દાવા 
કરી નજ શકે. તેમજ ઇસલામી ઓલંમાના 

સામે સ્ુકાબલો કરી નહિંજ શક્રે 

ખાષી હા? તમારા અજ્ઞાન ભોળા અને 
ભેઇલસ (અભણુ કણુખી પાટીદારોને 
અશ્ઘારામાં રાખી ગમે તેમ કરી બોળી સારે 
તા ભલે. તમો આટલુ તો ખચીત માનરો કે 
ગમે તે એક ધર્સ હિન્દુ યા સુસલમાન જે 
પુર્વે પોતાના વશ પર“પરાનો છે અને વડીલો 
પાળતા આવ્યા હોય તેજ પાળવા હક છે. 
એવુ ન જેપ#એ કે “આવો ખેથી રહે” હાલ 
અખખારો માસિક પત્રો વિગેરે મુળ ધર્સ 
મહણુ કરવુ ખાટા પત'ગીઆમાં ન લેોભાવવુ' 

કહીને પોકારે છે. છતાં પણુ અભણુ અતે 
ભોળા પીરાણા પથીઓ મસાલ લઇ નર્ડત: 
કુવામાં પડે છે, તો તે તેની કરણીનાં ફળ - 

પાત્તજ ભાગવશે-ભોાગવે છે. “જે કરશે તે 
શરરે'' પણુ દુઃખ સાત્ર આટલુંજ 'ક માત 
ભુસિ હિંદ માતાતે ગુલામ બનાવી ધરપધઃ* 
કર્ છે. 

મીત્ર ! ધર્મમાં ઢાંક પીઠ્ાડે હોવ” નરહ! 
જે. ધર્મો પુવ'થી ચાલ્યા આવે છે, તે ન્તઢ- 
રીન છે. તેમાં ભય નથી નિર્ભય છે. સત્ય £- 
વેદ પુરાણું અને કુરાન, મોજુદ છે જે એલી 
યા અ”ખીયા, દેવ દેવીએ પાળતાં આવ્યાં છે. 
વાંચા અતે કર્મથી તેજ સાનવું, અતે તેસ 
ન લીન થવુ નેળએ. પાખડી પ્રપચી સ્વાથથ! . 
સાધુડા બગ ભક્તાના ખોટા પત'ગીઆ ર'ગસઃ 
અ'ન્્નઇ ન જવુ જેઇએ. આ તે 
ખાજીગર બાજી ૨ચી ૨ચ્યા કમળકા કુલ. 
દો ઘડીકા દેખના, આખર ધુળકી ધુળ. 
જેવા ગોડ વિધ્યા સમાન પથ છે, 

મારા વહાલા વાંચક્રા હિન્દુ ભાઇએ સન 
ષ્યતે પ્રથમ આટલુંજ વિચારવાનું છે % ને 
જે નવા પથે। ફાટી નીકળે છે. તે નીકન્યાં છે. 

તેના સહતોા-સુખાનીખએા ક્યા ધર્સના કયા 
અવતાર, પેગમ્બરના જ્રરમાન સુજબ વરતે 
છે. તેઓને પુછી નનેશો કે તમોએ કયા ધર્મ 
ના આસરાથ0 ફયા અવતાર અતે કયા પેગ 
મ્બરસ્થી આ પચ બનાવ્યો છે. ચાર સનાતન્ઃ 
વેદ અને ચાર પ્રસલામી કીતાબમાંથી ૪યા 
કીતાબસાંથી આ પાં'"ખડી ૪ુટી છે તે દેખાડી 
આપશે? નવા ધમે્ઈ હવે થાયજ ક*ાંથી ઘી 
સાથી હવે સ[ખણુ કેવી રીતે થાય બસ 
આટલુંજ હાલ હુ' આપને લખી સોકલુ' છું. 
તે આપ આપના પત્રસાં છાપીને આભારી * 
કરશે. “અઆસીન” 
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પાટીદ્રાર ઉદઅ 

ગેઢેરે ગોરા વાળ્ચારે. 

(આ કવીતા અમોને સ્વર્ગસ્થ ભાઇ વેલજી કરશનના પીતાશ્રી કરશન ભાઈ 
હેશરાજ વીશદાણીવાળાના તરફથી પ્રગટ કરવા અર્થે મળેલી છે.) 

(રાગ. ખુને જગશ્કે પ્રીતી હય બસ ગસને' તોર ચા૨.) 

તમો માતે! ધસ છે સાચા એનો ઘડનારા છે પાઠો; 

ગેઢેરે ગોટા વાળ્યારે સૌ સમન્તે શાણા જન, 
ધણા એ પર કરને ફીધા ક્ઇકાનાં દ'ડજ લીધા; 
મડળથી હારી ખીધારે સૌ સમજે શાણા જન ૧ 
હોંશે છુટકા છેડા કરતા દ્વાર હરાયાની માફક ફરતાં; 
રૈ.યદ્દોનું એડું ચરતારે સો સમન્ને શાણા જન ૨ 
ગીતે પીરાણુાસાં ન્તય ત્યાં સૈયકોનું એડું ખાવ; 
તે ગુરૂ ગણી સનમાંહેરે સૌ સમનન્્ને શાણુ!ઃ જન ૩ 
કાકો પૈસાને શું કરશે સટા શેરૉમાં ભરશે; 
મોટરમાં ખેસી ફ્રશેરે સૌ સમભ્તે શાણા જન ૪ 
કાકાને વહાલુ તાણ્ડુ સ્તૃદેશે કર્જ ઉધરાણું; 
વીરાણીએ કયું'૪આણુર સો સમનતે શાણા જન પ 
વીરાણીગ્મે વાંધા લીધો કાક ત્યાગ અનને! જધો; 
દુધ છ શેરપર રૃત લીધોરે જો સમને શાણા જન ૬- 
અધ શ્રદ્ધાળુ કામ શુ' કરશે _મુવાં ઢોરો કાંધે ધરશે, 
ત્યાં જઈતે લાણયુ ચરશે રે સૌ સસમનતે શાણા જન ૭ 

એના એજ ટ સૈયદ અને કાકારે સૌ સમન્ને શાણા જત ૮ 
જુમા રાતે થાળુ' કરાવો (નુર નાખી કાંકળ પાવે: 
ત્રધયુ' ખાવા કાંધાવારે સૌસમને શાણા જન ૮ 
જાતર કરવા કાં જાએ પીરાણુ પૈસા ૬૪ આવો; 
પડી દુવા કાં ગુન્હા છોડાવારે સૌ સસન્ને શાણા જન ૧૦ 
લાહીલા લાહીલા એમ કહેતાં વળી વાંકા ને નમાજ પડતાં, 
તસ ખુદહ્ધિની કેવી જડતારે 
આવુ ધસ હડાહડ ખાટુ 

હવે જાગ્યા સુધારક બાળ 

ગ્એવુ આંધળે ખેર્' કુટ્યુ રે 
આવા ધતીંગ ધર્મને સુકો 
ધર્સ, સનાતન પર્ જીંક્ટારે 

સૌ સમન્ને શાણા જન 
તેતે કેમ માતે! છે મોટુ; 
સૌ સસન્ને શાણા જન 
મારી ઠૉકર તે પર ચથુ'કા; 
સા સમને શાણા જન 

ખોટા ષર્સના કાળ: ચયા 
કાકા સૈયદ પીરાણુ' બાળોરે સૌ સમન્ને શાણા જન 
કહીએ ધડી ધડી શુ' તમતે હવે લાજ શરસથાય અસતે; 
દુર કરો એવા યમનેરે સૌ સમનને શાણા જન 
સૌ સાતુ ઉમીયાને નસન્ને સ્વાતિ સાટે દુઃખ ખમન્ને; 
કહે વેલજી દુષ્ટાને દમજેરે સૌ સમન્ને શાણા જન ૧૬ 

વેલજી કરશન પટેલ. 

૧૫ 
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૩૦ પાટીદાર ઉદય 

કડવા પાતીદાર જ્ઞાતતના ભભીસાઃજુલઃસવાલોાનીઃચારી. 

( લેખકઃ ઠક્કુર રામજી વિ. વાલજી વર્સા નખત્રાણા! ડચ્છ. ) 
- પારીદાર જ્ઞાતિના આ માસિકની ઉત્પતિ સ્થિતી ભોગવટો સ્થાઈ રહે તે માટે પ્રભુની પાસે 
હિતચિતક દોસ્તની પ્રાથના. ક 

આજ વીસમી સદાના સદાકાળ ઇતિહાસમાં અસર રહેનારી ભારતના ભગ્ય ભકત 
સતાતોાની સહાસ-ત્ર ઝુ'કવાની સ્થિની પ્રગતી ઉગતી કળી સાક્ક ખીલી પ્રખર સુગધી દ્રવ્યો 
સુગધી આપી રહ્યા છે તેવા સમયમાં આ પત્રની પરિસીમાની ગ્રોગ્યતા, કુલ સવાલોની ચાદી 
તારવવી એ સ્થાઇ વિવેચન સાટે વાસ્તવાક છે. લેખકો! હિત ચિ તકોને સુગમ પડે તેટલા 
સાટે અસારી બુદ્ધિ અનુસાર ખામીના સવાલ કોડી એક નીચે તાર્વવાસાં આવે છે. 

નુતન ખેસતા વિક્રમી શવત ૧૯૮૦નો સાલમાં કુલ સર્વાળા આણુતાં દે.હ હજન સવાલે। 
સરવાઇએ ત્તાતિસાં સમાજ સુધારણાના લેણા બાકી છે જે એક કોડી વર્ષમાં પુરા થશે ? 

કડવા પાટીદાર અવલ સજ્વાઈએ જમા ઉધાર જ્ઞાતિ હિત ચિતકની યારી. 
સવાલ ફોડી એક. 

જ ષઝિ 

દી ૧ 
શ 
રે 

વર, કરજ, નં કાંવીઆં. _ ખેડ, ખાતર, સજુરી, અગ બધો, કર્બત, 
ચેપરી, દુવા, દાટવુ, બદલે બાળવુર. ફે 
જુમારાત, ખમાનો, જમાત, પાચાડા, ક આદિ, જ પ ક 

પચ, સુખી. ર ૨ વ્યપાર, હુન્તર, કેોન્ટ્રોકટર, કવચીત, કવ- 
૪ પીરાણા, પુજન, અમીની ગોળી, હુરાએ ચીત લેખક આદી આગળીતને વેઢે ગણ્યા. 
પ ભૈયા, બાળ લસ, છુટા છેડા, ઉડી જવુ, ર એકદર વ્યવસીય બે. 

આગળીએ।. હ ક ડત ડ. 
બાજી નંગ ૧૮ ડજન દોઢ બે રકિ લેણા $ પેટમાં સગપણુ, નાના બાળક, ઉગતી કળી ક 

નું સત્યાનાંસ, ટોપરાની સગપણુ પ્રથા. છે હસ્તે સમજનાર ભાઇ વાંચક પોતે. 

૭ લમ ક્ોયાનો લીભાડા પાકે- મુદત એક્રે શને ૧૨૪ સવત ૧૯૮૦માં 

૮ જીવતે ડી હ સ ક આ પષેકી ઠ્રારા કાંધાથી પુરા કરી દેવાતી 
જ અસા તો ગા. ! શરતે બાકી લેણા હસ્તે ભાઇ ર્ડા દા. સહેતા 

૧૦ સુખી, ચોધરી, ગેઢેરાની પ્રપંચ જનળ. રાસ ભક્ત હરદયાળુ'વેતી ખુદ વર્સાના ૨૦) 
૧૧ કુવાગશાં, ઉતરાવવાની પ્રથા. વીસ એકદર સવાલે।. 
૧૨ સેયદોનેો મોહ. 
૧૩ પાપની બેડી, _પારાણે છુટવાની અ'ધ શ્રધ્ધા. 
૧૪ નીશરણી (લીસેણીને। હેતુ) 
૧૫ જુખ, બારશ્સનેો અવતાર (કગાળીયતને 

ઇ/ન્નર) _ 
૧૬ ખાંડ ચોખાતે! રીવાજ. 
૧૭ કબ્નેડાંના આણું. મી 
૧૮ આઠે આગલે ક્રોરા ગુનન્્નભર ખજુરીઆ. 
૧૯ ખજુર પર વહાલ. * 
ર૦ કાકાપર પુર્ણું પ્રીતી. 

ર૦) જુંમલે સવાલ નગ વીશ. 
નોટ: -- આલખાણુનું સાફ વિવેચન વાંચકની ન્તણુસમાટે આવતા _અ'કમા આવશે. 

લેખક. 
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સાભાર [સ્વકાર. 
સઝ્ઝ્ઝ્ઝ્કક 

કંડવા વિજ્ય પુ. ૧૪ અક ૧૨ મો 
શ્રી કડવા પાટીદાર પરિષદ તરફથી પ્રકાશક 
ર્. ર1, વજીલ પુરૂષોતમ: રણછોડદાસ પટેલ 
સા।. કડી તર્કથી અમોને બદલાસાં અભિપ્રાય 
સાટે ઉપરોક્ત અક સળેલ છેઃ ઘગણા જુના 

વખતથી પારીદાર જ્ઞાતિની સેવા બનજ્નવનાર 
આ પત્ર લોકપ્રિય થઇ ચુંકેલ છે. 
તેમાં પાટીદાર સાતિને લગતા ઘણાંજ સારા 
અતે સનન કરવા લાયક લેખો આવે છે. સદ 
રહુ અકસાં પાછળના પાના પર છપાચેલ 
નૉધ તરકૂ “્યાન ખેચતાં તેસની કેટલી બધી 
મુસ્કેલીઓ છતાં તેએ પોતાની સેવા ક્મેજ 
જાય છે. વળી આવા પત્રતે અનેક આક્તોા 

આવે છતાં તેમાંથી ખચાવી ત્તેને ચલાવવું એ 

ઘણુ'જ કડીણુ કામ છે. તો પણુ અમો તેના 
સચોલક ભાધ્શ્રી પુરૂષાતસ ભાધતે ખરેપ્ખર 
ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને અસારા વાંચ 

નારાઓનેઆ પત્રના ગ્રાહક થઇ, ઉતેજન આપવા 

ભલાસણુ કરીએ છીએ વા. લ. ર્ા. ૧-૮-૦ 
જે તદન ઓજ્ઠુજ ગણી શકાય અતે તે 
ઉંપરતે ઠેકાણે લપખ્મવાથી સળી શડે છે. 

ખેતીવાડી વિસ્તાન પુ. ૧૨ અક ૧ લે. 
અધિપતી શ. ર્. દુલેરાય છોટાલાલ અન્ન 
રીઆ “ખેતીવાડી વિજ્ઞાન” એષ્રીસ ધરસપુર. 
જીલ્લો સુરત આ પત્ર લગભગ ખાર વર્ષ થયાં 
ખેડુત ભાઇઓની અચ્છી સેવા ખન્નવે છે. 
આ પત્રમાં ખાસ કરી ખેતીનાંજ લેખે 
આવે છે. અમારા ખેડુત ભાઇઓને આ પત્ર 
અવશ્ય વાંચવાની જર્૨ છે. દરૈક ગાસની 

પચાયત પાસે આ પત્ર આવતુ હોય તો તે 
બહુજ લાભ દાયક થઇ પડે એમ અસારૂ' 

અ 

માનવું છે. સદરહુ પત્રનું' લવાજમ ર્. ૨॥। 

બભહુજ 

છે. જે ગ્રમ!ણુમાં જરા વધારે ગણાય તો 
પણુ' વિષય તરફ ન્નેતાં તે 
નથાં. અમે! ભાધષ્ત્રી અન્નરીઆની સેવા 
બદલ તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. 

શ્રી કડવા પાટીદાર કેળવણી ઉ-લેજક 
મ'ડળનોા વૃતાંત , છપાવી પ્રગટ કરનાર 
ઉપરોકત સડળના સ્રી ૨1. રા. નગીનભાઇ 
દ્ર. પટેલ, સુ. કડી (ગુજરાત) ઉપરે।કત સળ 
ની કેળવણી ખાબતની પે.૬ૃતિ પ્રસંશા પાત્ર છે. 
દાનવીર ભાઇએ એ ધણીજ સારી સારી રકમો 
એ કફડસ!ં ભેટ આપેલી જણાય છે. તેમજ 
ત્રણુ વર્ષનો અહેવાલ ' તઇયાર કરીતે છપાજેલ 
છે તે જોતાં એ સ“ળનુ કાર્ય ઘણુંજ સારૂ" 
ગણી શકાય. દરેક હિસાબ વાર ખાબતોા બરા 
બર બતાવવામાં આવી છે આ સ“ડળ તરફથી 

ભારે પડે તેમ 

પાટીદાર ઉદય ઝ્૧ 

એ પ્રાંતમાં કેળવણીને “2 પ્રચાર થાય છે તે * 
વા અમારા કચ્છી પારીદાર ભાષ્ઓસાં પ્રચાર 
કરનારા સુસ્ ભાઇએ કયારે ન્નગશે ? પ્રભુ ? 
અમારા કચ્છી ભાઇઓસાં તરત ન્યગ્રતિ 

“લાવે એવું અસેો 
વળી આ સડળ તરકૂથી પાટીદાર વિવ લય 
(આશ્રસ) ચલાવવામાં આવે છે તે પણુ ધણુ 
જ વખાણુવા લાયક છે તેમાં રહેતા વિધાર્થી 
એને સ્તવન તથા શિક્ષણુ અને વ્યવસ્થા 
સ'બ'ધી સદરહુ શિપિર્ટમાં જે વીઝીટોનાં શેરાં 
ટાકેલા છે તે ખરેખર ધ્યાન ખે"ચનારા છે, 
ઉત્સાહી કાય વાહકોની મદદ હોય તોજ આ 
કાય થઇ શકે છે અમો અમારા જ્ઞાતિ બન્ધુ 
ઓનીં આ કાર્યમાં ફતેહ ઇચ્છીએ છીએ આ 
મળની અને તેની સજસ્થાઓની વિશેષ 
ઉન્નતિ ન્નેવા ખુશી છીએ. અને અસારા પાટી 
દાર ભાઇઓને આવી સ'સથાએ। તરફ પોતાનો 
ઉદાર હાથ લબાવવા અરજ ફરીએ છીએ. 

ડિ 

ઇચ્છીએ છીએ... 
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શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક યુવક સળ તરફથી 

જ્ઞાતિના લાભાથે* પ્રગટ થતુઃ- 

પાટીદાર ઉદચ. 
ત-ત્રી તથા પ્રકાશકઃ રતનસી શીવજી ષટેલ. 

વર્ષ ૧લુ. અઆસે શા. ૧૯૮૦ અ*ક ૪થેો. 

વિષય લેખ્ખક પૃષ્ટ 

ર્ ખંડુત તું ખરે જગતના તાત ગણુધયા- વ ૪૭ ક. દ વૃ 

ભત ખ્યથી 2. સ નક મોજ સહાજત ... ર 

સદગતિ ત્યાં ચાય છે કન ક ક. નજ મટ ર્ 

નુતન વષે અમારી અ તરેચ્છા મ દ ડડ કે ઝર 

આપણી કરજ ઝટ રણુછાડદ્રાસ દલસૃષ્મરામ ૪ 

પાટીદાર ઉદય સબધી ન્તાતિ પ નાસાને ગ્રાર્થીના નારાયણુજ રામજ ટ 

ઉદય માર્ગ દર્શન કક માવજી વાસણુ પટૅલ ર પક 

અલ'કારા કિત્તક કેળવણી પ્રરાસા ... સશ મહાજન ... બ 
પાટીદાર જ્ઞાતિ સાહિત્ય હ. રાસજી વાલજી વજીલ મટન 

પાટીદાર ભાઇઓને પાર્થના ... ... વૈદ્ય ગાપાલજ કુવર ક. 

સતાતિ સુધારા અથે ક સૌજ સહાજન ઝક 

પીરાણૂદ પ'થીએની ૬શતરી જાલી 8. નારાયણુજ રામજ હૂ - ૧ _ 

સાતિ બ'ન્ધુએઃને બે ખાલ ... ...' લાલજી સેોણમજ પટેલ સરના 

સ્વત્તાતિ સુધારા ી ર રાસજી વાલજી વકીલ રૂના 

નામ ધારી બનાવટી મુસલમાન સૈવચદ્રા ખલીફા સહમદ ઉમર ન્નનમામદ ર૨૬ 

ગેઢૅરે ગોટા વાળ્યા રે કડ તવેલજ કરસન પટૅલ હ... 

ઝ્ડવ। પાટીદાર જ્ઞાતિના "ખામીના કુલ સવાલોની યાદી રાસજ વિ. વાલજી મટક”! 

સાભાર સ્વીકાર ક દિ ન ઝા દુઃ 

એ શિવાય સુચના નિયમે! જાહેર ખબર પ્રત્યાદી વાર્ષિક લવાજમ ર્।ા. ખે અગાઉથી. 

છુટક નકલ ચાર આના પો. સાથે 

તસાસ પત્ર વ્યવહાર નીચેને સરનાસે કરવો. 

બ્યવસ્થાપક, 

પાતીદ્દાર ઉદય ઓફીસ, 
રણછેાડ લાઇન્સ, કરાચી. 

પ/૪/0/.1૦10દ64વદ્વા.€૦11 €૦1॥1૫૦૫૩૬ 260૦ 120 0222 

1 છ'૦૯10દવદ્વા..૦૦11 

2૮0૦ ૩34 01 36 



*દહ્વાંવદ્વા ઇ1વદ)/ -1 10 11 (“તા॥ં૦1ડ 
1924-10 -૫/ડ 1980 -/43100 41 (પ0પ/દ્વાં) “-વાં॥ં૦11 ગદ્વાંવદ્વા !ઇ0૧ત)/ 

પાટીદાર ઉદય માસિકના [નિયસો।. 
------કટક્ક્ક્જ્ક--9-*------ 

(૧) આ માસિકનોા-ઝુખ્ય હેતું પાટીદાર જ્ઞાંતિની' ઉન્નતી કરવાન) છે. જેથી દરેક 
પાટીદાર ભાદઓની ફરજ છે કે તેમણે માસિકના ગ્ર'હક થઇ ત્રોગ્ય મદદ કરવી.. 

(ર) આ માસિક દરેક હિંદુ મહીનાની શુદી ૨ બીજ ને દિવસે બહાર પડે છે. 

(૩) સ્વસ્તાલિના કે અન્ય સ્તાતિના કાળ પણુ પુરૂષ અગર સ્ત્રીના લેખા આ માસિકમાં 

લેવામાં આવશે. પણુ અગત દશ કે સ્વાર્થથી, લખમાચેલા હોવા ન ન્ેઇએ, બને ત્યાં સુધી 

વિવેકની હદમાં રહી ભુલે બતાવવી અને ભાઇચારો! તથા સ'પ વ્ધે તેવા પ્રયત્નો કરવા. 

(૪) લેખા શાહિથી સારા અક્ષરે અતે કાગળની એક બાજુ- ઉપર લખેલા હોવા ન્નેઇએ. 

લેખકની ઇચ્છા હશે તો નામ વગરના લેખા છાપવામાં આવશે, જ લેખકે ખરૂ નામ અને 

પુર શરનામું' અમારી ન્નણુ માટે લખવુ, લેખની દરેક નખમદારી લેખકને શીર રહેશે, નહિ 
૭પાએલા લેખા પાછા મોકલવા અમો બધાતા નથી. 

જ 

પ) કાષ્ઠ પણુ લૅખ્કના વિચાર સાથે અમાર્ં મળતાપણુ' છે એમ માની ન લેવુ, 
ણુ ક 

(૬) દેશ પરટેશમાંથી આપણી સાંતિમાં વિવાહ, જન્મ, મરણ, પંત્યાદી તથા કોઇ! ગ્રહ 

સ્થને વિદ્યા, હુન્નર અગર વેષ્।ર અને ખેતીવાડીમાં મળેલી ફ્તેહના સમાચાર ધણીજ ખુશીથી 

દાખલ કરવામાં રપાવશે. 

ન (૭) કોઇ ભાષને આ સાસિક સી કાંક ણં ખુલ કરા મેળવવા હાયતા જવાબ સાટે 
પોસ્ટની ટીકટો ખીડવી. ક. 

(૮) આ માસિકમાં સાતિ સબ'ધી તથા આર્થીક ધાર્મિક અને વહેવારીક રક ખાબતો 

ચર્ચવાસાં. આવરો, 2૦ જે ભાને જે. જે લિષય સબ'ધમાં લખવું હોય તેણું તે તે વિષય 

સહેલી ભાષામાં દાપ્મલા દલીલે।થી લ'ખખવું “કે જેથી વાંચક વર્ગ ઉપર સારી અસર જલદી થાય. 

(૯) જે ભાઇ આ મસાસિકતે મદદ આપશે તેમનાં સુબારક નામ તેમની ઇચ્છા હશે તે! 

આ પત્રસાં છાપવામાં આવશે, અનૅ વાર્ષિક, રીપોર્ટમાં પણુ છપાવી હિર કરવામાં આવશે. 

(૧૦) જે ભાઇ ફા. ૫૦૦) પાંચસો કે તેથી વધુ માસિક્તે મદદ કરશે તેમને થી 

ઓફીસમાં રાખવામાં આવશે. કા 

(૧૧) આ માસિકના માટે હમેશાં ચ્રોગ્ય લેખા લખી ખો।કલનાર લેખક પાસેથી લવા 

જસ લેવામાં આવશે નહી. 

લી. વ્યવસ્થાપક, “પાટીદાર ઉદય? 
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'૯જહહહહહજલજલણલણકહલલવલલલલલાક * 

બિલ્ડીંગ બાંધનારાઓ માટે 
“-- ગ્ઝ ક ઝ-શનઝ#ન-- --- 

_ લાકડા ચુનો, રેતી, પથ્થર, કાંકરી વગેર હરક નતને! માલ 
અમો કીફાચત ભાવે સુરો પાડીએ છીએ તે શિવાય નને તમ અમોને 
બિલ્ડીંગ બાંધવાનું કામ આપશો તો તે ઘણુ'જ સારૂં, સક્ાઇદા૨ તથા' 
કયામત ટઇવમી ટુકી સુદતમાં તૈયાર કરી આપશું. મારા ભાવ ઘણાજ 

અ." 

એકવાર ખાત્રી કરોઃ-- 

સીસ્ત્રી ખીમજી શીવજી પટેલ 
કોન્ટ્રાકટસ એન્ડ સપ્લાયર્સ ઝુઝફ૩્ઝછડઝ્ઝ ડઝ 

ઈ શ્ણુછોડ લાઈન,---કરાચી. ન 

ક:5:555:5:5:5:3:5:3:3:5:5:53:5:53:3:3:5:3:3:53:5:5:23:53:534 
ઝલલઃટઃટઃલઃલડલ્ટલટ્ટલ્રહઃટલ્ટલલ્ડલ્ડઇઃછઃછવછરઇલ્ટલ૯ઇ 

ખાસ તમારા લાબનું ? 

(૧) તમામ રોગોની દવા સયમારે ત્યાં કરવામાં સ્આવે છે. 
(૨) કોઈપણુ ગ્રકારની દેશી દવાઓ અમારે ત્યાં હમેશાં તૈયાર “ 

મળી શકે છે. ઃ ક ર 

(૩) કોઈ પણુ પ્રકારની વૈઘકની સલાહ અમો સક્્તમાં આપીએ છીએ. 2 
(૪) ભ્ારાગ્યના જ્ઞાન સાટે આરોગ્ય સિન્ધુ નામનું પત્ર રૂ. એઝ ! 

લવાજમ ભરવાથી તમમારે ત્યાંથી મળે છે. જ 
(પ) નાના બાળકોની દવા અસાર ત્યાં ખાસ કાળજીસચુવક કરવામાં આવેછે. રિ 
(૬) ધરમાં વાપરવાની ચાલુ દવાઓ અમારે ત્યાં વૈચાર મળી શકેછે. 4 
સ્મામાંથી કોઇ પણુ પ્રકારનુ કાસ હોય તો મળોા:-- ર 

વૈધ ગોપાલજી કુ'વરજી ડંડંકુર ા 
, આયુર્વેદ વૈઘકની પરિક્ષામાં પાસ થએલા જ 

હેડ ઓપષ્રીસઃ--રણુછોડ લાઇન, કરાચી. ન 
આ્રાન્ચ આઓધ્ીસઃ--નાનકવાડા, જુની જેલ રોડ, કરાચી. * 

કઝ્ઝ્ઝ્ઝ૩ડટૂે% ૩૦૩૩૩૩૦ ૭૦ટૂ૦૦૩૦૩૦૩૩૩૩ 
થમા પત્ર “તરૂણુ-સાગર” પ્રેસમાં ગિશિશ્નિશ કર બ. ત્રિવેદીએ છાપ્યું, 

ન્યુ સ્માલકોજઝ કોર્ટની સાસે, કેસ્પબેલ સ્ટ્રીટ,-કરાચી. 
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. (.6660626006068626006 528. 

॥ આર્ય । 

કસ્છ કડવા પાટીદાર ડે યુવક મડળ તર્કથી પ્રગટ થતું માસ્્રીક પત્ર. 

પાટીદાર ઉદય 
ક ઝ-ઝ્ઝ્્ઝઝ

ઝઝઝઝ્ઝ્--
ક્તક્ક 

ક 

વર્ષ વું કરા, કાર્તક માગસર સવત ૧૯૮૦. અક પ-લ્ઠે /- 

ઝ0ભ3૬005:37132709%શે 

ચરા ૫૧1 રિ ષર્ધસ્વ ગ્છાતિમેવતિ માસ્ત | 

અ્યુસ્થાનમષમેસ્ય તઢાડલ્માન જગઞાન્યદમ્ ॥ 

વાસ્ત્રાળાય સાખૂનાં વિનાન્ઞાય ચ ડુષ્જુતામ્ । 
વમેશસ્થાપનાચયાય સમવામિ યુમે ચુમે ॥ 

રું ભાચ્ત ! જ્યારે જ્યારે ધર્સતી પડતી થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું 

રુ ધારણુ કર્ છું 

સત પુરૂષાના સશક્ષણુ અર્થે, દુષ્ઢોના વિનાશ અથે” અને પધર્સતુ 

દ્રહ રીતે સ્થાપન કરવા અર્થે હું યુગે યુગે અવતાર લઉં છું. 

0.010)0)0)0000. ી 30)620)606)6)6)6)9292 7 જ, 

દિ 

0109 

મ૦ અ૦ ૪ જોવ ૭;-૮. 

વાર્ષિક લવ!જસ અગાઉથી રા. ૨ બે પોસ્ટેજ સાથે. 

છુટક નકલ આના ચાર. 

ત ત્રી અને પ્રકાશકઃ 

રતનસી શીવજી પટેલ. 
પાટીદાર ઉદય આષ્ટીસ, શણુછોડ લાઇન,---કરાચી. 

૪૪૪૦૫૦%૦૦૦૯૦૯૯૯૦૦૯૦૬૪ડ ઝે દલ 0101૫9 
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શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મ'ડળ તરફથી 
જ્ઞાતિના લાભાથથે પ્રગટ થતુ'- 

પાટીદાર ઉદચ. 
ત'ત્રી તથા પ્રકાશકઃ રતનસી શીવજી પટેલ. 

વિષય લેખક પ્રષ્ટ 
આપણુ ઉદય હડ મથ મ ઝન ડા 
અમારો નિશ્ચય પ જક --* ભાવસાર શુભેચ્છક 
અસારી મુઝવણુ ક ક જયકર 

સાતિ બ'ધુઓને વિન'તી .... ક --- શા. મૌજ મહાજન 
તુ પોતે સુધર મત્ય હ --- મી. વિશ્રાસ પાંચા ષ્ 
આપણા ગરૂનાો ચમત્કાર સ્ક ક --* ર્ રણુછચ્દાસ ૮ 
સુધારાનું પહેલું પગથી ... સ --- ર1. “કેરાવદેવ . ૫ ૧ 

સત્ય માર્ગ સનાતન ધર્સ ... કક --૦- રા. સૌજ સદાજન વર્ 
ઉદય માર્ગ દશંન કટે ર "મ શૉ. સા:% વાસણુ પટેલ મ્ક્ય 

આરોગ્ય રક્ષક ઉંપદેશ સાળા . ન “2. 'વેલ“સોા. કુઇ'ડકમુર વૃછ્ઠ 
દુનિયાઈ બનાવનો ભાવી તિ ના *-* ગડગડાટ પત્ર ઉપરથી ન" 
પીરાણા પચની દશતરી ગાવત્રી ક્ટ -* રા. નારાયણુજ રામજ અ 
એક ખેડુતની કરૃણાજનક કહાણી ય --* ખેતીવાડી વિજ્તાન ઉપરથી .. ગ્ટ 
ખેડુતાની દપ્દ કાણુ સાંભળે છે ક્ર 

એ શિવાય સુચના નિયમો ન્તહેર અખર ઇત્યાદી વાવડ લવઃજમ ર્. બે ગ્મગાઉથી 

છુટક નકલ ચાર આના પો. સાથે 

તમામ પત્ર વ્યવહાર નીચેને સરનાસે કરવે!. 

બ્યવસ્થાપક, 

પાટીદાર ઉદય આઓડ્ીસ, 
મણુછોડ લાઇન્સ, કરાચી. 
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ક ગ 5 ! 
 લલલલલહલલલલલલલલલલલલ્લક * 
કપ પ 

પ 
શ ક 

 કજેહ્લ્લલલલટલલલલલયલટલલલલન્ : 
₹ કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના લાભાથે” પ્રગટ થતું” ગુજરાતી માસિક પત્ર 

છૈ - વર્ષ ૧લુ _ ફૅશચી, કાર્તક માગસર સવત ૧૯૮૦.) સઝ પ-દડો” 

આપણુ ઉદય. 
ે સ આપણે ઉદય શામાં રહેલો છે. એ પક્ષ દરેક વ્યકિતને આવે એ ઇચ્છવા 

જોંગ છે. ક ક ક ક 
દ. પરતુ ન્યાં સુધી એ સવાલનો આગપણુ કઈ "પણુ વિચાર પુર્વક નીવેડો નહિ 
 'કેશ્શ ત્યાં સુધી આપણા પ્રયત્નો કઈ પણુ ફળીભૂત થવાનાં નથી ! ન 

... ન રક મનુષ્ય પોતાનો ઉદય ચહાય છે અને તેને લગતા તે ઉષાચો પણુ ચોજે 
છે તો તે જરૂર ઉદય કરવા શકિતસાન પણુ ખને છે. જ ક 
પાટીદાર ભાઇઓ સાટે તો સુખ્ય જરૂર છે સ'પની, જ્યાં સ'"પ નથી ત્યાં સુખ 

કે ઉજ્નતિની આશા ૨1 રખાય ? ક ક ક 
એ સિવાય પ્રથમ આપણે પર્સ સંખ'ધી પણુ હજી કઇ નિર્ણય પ૨ આવ્યા 

નથી, જ્યાં સુધી આપણે આપણે રસ્તો નકકી નહિ કરીશુ, ત્યાં સુધી આપણી કુચ 
_ સફતમાં અથવા ફાયદા વગરની છે. કારણુ કે આપણુ ધ્યેય હજી નકી નથી સુ'બઈતું 

અને ડરાચીનું મડળ ન્ત્યાં સુધી આપણુ ધ્યેય નક્કી નહિં કરે ત્યાં સુધી કરવા ધારેલા 
સુધારા પણુ કઇ અસર કરી શકે તેસ નથી. - * ક સક 

સાટે પાટીદાર ભાઇઓ, ! ઉઠે ! અને જાગ્રત થારમો ! દુનિયા આગમી પોતાની 
ઉન્નતિ સાટે કુચ કરી રહી છે તેમ આપણે પણુ આપણું થ્ચેય નષ્કી કરી ઈશ્વરને શરણે 
પડી આપણી કુચ શર કરો, અનેક આક્તો જ્યાં સુધી નહિ' વેઠશુ ત્યાં સુધી ધારેલા 
મથકે નહિ પહાંચી શકાશે ! એ ચાર રાખશે. પ 

ક 
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ચાટીદા૨ ઉઠ્ઠડય 

અમારો નીશ્વય. 

ગલ 

સહીચું કષ્ટ દુર્ધટ જે, અસારી જ્ઞાતિ હિત: સાટે; 

ધરીશુ' નહિ જરી પરવા, અમારા એજ નિશ્ચય છે. 

ભલે દેશી કરે દ્દેશે, નથી તેની જરી પરવાર 

સુધારક સ્ાતિના થઇશ, અમારો એજ નિથય છે. 

જલે આપે તિરસ્કારા, લહીશું પ્રેમથી ગોદે; 

વદીરું વેણુ જે સાચાં, અમારો એજ નિશ્ચય છે. 

કરાવા એક્ય સાતિમાં, કરીશું જે હરે કહેવુ; 

બજાવીશુ' "ખરી કરજે, અમારો એજ નિશ્ચય છે. 

કુધારા કોસના કાઢી, સુધારા સ્થાપવા સાટે; 

દહીશુ' આત્મ ભાગા; અમારો એજ નિશ્ચય છે. 

હેદય રાખ્યુ' અમે ખુલ્લુ] સહેવા “વાગ” બાણૂને, 

સહીશુ' સ્નેહથી સર્વે, અમારા એજ નિશ્રય છે. 

જુ'૪ીશુ' કર્ણુસાં શખે, સુણાવા જ્તાનના નાદો; 

જગાવા આત્મની જયોતી, અમારા એજ નિશ્ચય છે. 

અમારા એજ ઉંદગઃારા, સુધારા સ્થાપવા માટે; 

તિલાંજલી ૬૪ કુધારાને અસારાો એજ નિશ્ચય છે. 

ખીલવવા બાળ 'કેળવણી, ગજવશુ ત્તાનના ધોષે; 

કરાવવા એક્યતા મથરું, અસારા એજ નિશ્ચય છે 

ધરીને ત્તાનની કફની, ધરાવી ' અન્ય ભ્રાતાને; 

ભજવશુ' ભેખ ભાવોથી, અમારો એજ નિશ્ચય છે. 

કર એ નાથ ક્ેશવના, *કરૃણાળુ સાયા દ્રષ્ટિ; 

ષૂરી કર ઉન્નતિમાળા, અમારો ગએજ નિશ્ચય છે. 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૩/ 

* ભાવસાર સુભેચ્છક પુ, ૨ અ' ૧. 
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ચયાટીદા૨ ઉટ્ટય ૩ 

અમારી સુઝવણુ.' 

પાટીદાર ઉદ્યયતો જન્મ ચએ આજે પુરા 
છ સાસ થઇ ચુકયા છે અમોએ તેટલા વખ- 
તમાં આપ ગ્રાહક ખન્ધુઓના કર કમળમાં 
ચાર અ'ક દિવાળી સુધી પહોંચતા કરી 
આપ્યા છે. ત્યાર પછીના ખે અ'ક પ્રગટ 
થવા ન્નેઇએ, તે આ સાથેના બે અક ભેગા 
ગ્રગટ થતાં કુલે છ અક પુરા થાય છે. અમા 
ને ધણાએક ગ્રાહકે તરફથી પત્રા આવ્યા 
છે. અને તેએ એમ યુછે છે કે શું' માસિક 
અધ કર્યું"? યા શા કારણું ઢીલ કરી છે. 
તે સર્વે પત્રોના અહીં સામટા જવાબ આપીએ 
છીએ કે પત્ર બ"ધ કરવાનુ” ક'૪ કારણુ નથી 
તેમ અસારાથી બની શક્રે તેટલા ભોગે તેને 
કાયમ ચલાવશુ' એવો, અમારો નિશ્ચય છે, 
અનેક સસારિક સુસ્કેલીઓનુ' વાતાવર્ણુ અ- 
મોને પણુ ભોગવવું પડે છે તેથી કરી આ 
પત્રને પણુ લાભ હાની થાય. 

મથસ અસારી પોતાની તખીયત સારી 
નહોતી તે જરા સ્વસ્થ થતાં અમારા 
ધધા રેોજ્ગારતી ખટપટમાં જરૂર એક 
સમાસ નાકળી ગયે, એ કાસ પુરૂ કરતાં 
અમોએ તરતજ લખ'ખાણુ તૈયાર કરી આપ્યુ 
તેને આજે એક સાસ થવા આવતાં તે કામ 
પુર્ થાય છે અને એકી સાથે આ ખે અવકેા 

: અમારા ગ્રાહક્રાની સેવામાં હાજર કરી પાછી 
' સાતમા અનો તેયારી થાય છે. નાણા ભીડ- 
ના આ ક્ટઢોકટીના સમયમાં આવા ખર્ચાળ 
કાસ માટે પણુ મુશ્કેલી તા નડે ખરી | અને 
તેવી અનેક મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં ઇશ્વર આ 
પત્રને આપ ત્તાતિ ખ'્રુઆની સેવા સાટે 
તૈયાર કરી. આપે છે તેથી એસનેો મોટા ઉપ 

€૦1॥|1૫૦૫૩૬ 266૦ 127 01222 

કાર ગણુવા ન્નેઇએ. કારણુક્ર અમા એવા 
શ્રીમતત નથી કે એવી સોટી ખોટ ખમી 
આવા સાહસો ખેડી શકીએ, પરતુ અલબત 
અમારાથી બતે તેટલો ભોગ આપી વિના 
સ્વાથે? અમો આ કામ કરવા ઇંગ્છા રાખીએ 
છીએ. અને પ્રભુમાં અમાને સ'સુણું વિશ્વાસ 
છે કે તે અસારાં આવાં દરેક કામમાં સહા- 
યતા આપષશેજ, 

અ'તસાં હવે અમારા ગ્રાહકો પ્રત્યે પ્રાર્થ 
ના કરીએ છીએ કે આવી અસારી અનેક 
સુઝવણુને લળને પત્ર મોડુ” પ્રગટ થાય છે, 
તેમજ આ ખે અકોના પૃષ્ટોસાં પૃષ્ટ સ“ખ્યા 
ઓઈી પણુ થઈ છે તે દરગુજર ચલાવી લેશે 
અમો તેતેો' બદલો હવે પછીના અ'કમાં 
આપી દેશુ' તે સાટે ધીરજ રાખવી અતે ખીજ 
પણુ અમા અમારા શુભેચ્છકો તથા ગ્રહાકે! 
ગત્યે મ્રાર્થના કરીએ છીએ 'ે તેમણે પાતાનુ' 
લવાજ્મ ભરી આપી અમોને મદદગાર બનવુ 
સાથે દરક ગ્રહાકે અકૈક શ્રહાક અસાને 
વધારી આપી આ પત્રને વિશેષ બળવાન 
બનાવવુ' આ કામ અમસાર્' નથી પણુ જ્ઞાતિ 
બ'્રુઓ-ગ્રહાક સનુષ્યાનુ' છે, તે નને પાતાતોા 
અસુલ્ય સમય રે!કી આ કાસ કરવાં ધ્યાન 
પર લે તો અસારા કાયમાં આવેતી કેટલીક 

_સુશકેલીઓ પોતાની મેળે દુરજ થઇ જ્નય. 

અતમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ગ્રત્યે 
મ્ાર્થના છે કે તેઆ અસને અમારા કાયમાં 
હમેશાં સરળતા કરી આપે એજ અભ્યથના. 

તત્રી. 
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સ્ટ પાટીદાર ઉટ્ટય 

જ્ઞાતિ બંછુઓને આ પત્રને મદદ આપવા સાટે 

વીન'તી. 

વસ્ત તિલકા વૃત્ત. 

સાતિ તણુ' હિત ચહા, મન સોદ આણી, 

સાતિ સુધારક ખનો, અહા ભ્રાગ્ય જણી, 

સ્તાતિ વિષે ઉચરશેો, નવ દ્ેષ વાણી, 

સ્તાતિ ભગિર્થી સસાન, લહે મ્રમાણી. 

ગઝલ. 

અમોએ કાય આર ભ્યુ, થવા ત્ાતિ તણી સેવા 

“અમોએ હામ ભીડી છે,. થવા ત્તાતિ તણી સેવા; 

ઉદય સાતિ તણા થાવા, અમાએ એજ ધાર્યું” છે 

તથાપી સહાયતા ન્નેઇએ, થવા ત્તાતિ તણી સેવા 

સદદ આ પત્રતે આપા અસારા વીર બછુએ, ક 

તસારાં ખાસ કર્તવ્યો, થવા સ્તાતિ તણી સેવા, 

તમારાં નામ દીપાવો, સ્વસાતિતે સુધારીને 

_ બનાવો શ્વેત કિર્ત'તે, થવા ત્તાતિ તણી સેવા 

તમારી કાયવાહીથી, બચત ધનની બચાવીને, 

(પાટીદાર)ઉદયને સહાયતા આપો,થવા સ્તાતિ તણી સેવા. 

વિના પાંખે ન પંખીની ગતી થાચે ગગન વાટે 

અસારી એહ દિલગીરી, થવા ત્તાતિ તણી સેવા 

જુઓ અ! પત્રની કેવી દશા ભાવી જરી ભાળા 

પ્રભુની પૂર્ણા ભક્તિથી કરા ઝાતિ તણી સેવા. 

“સૌલ્ડ મહાજન” 
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પાટીદાર ઉદ્ટંય ય્ 

તુ પોતે સુધર. 

(લેખકઃ સી. વિશ્રાસ પાંચા ગાંગાણી) 
સતે ત'ત્રીશ્રી તરફથી લેખ લખવ! ફેરસાન 

ચયુ' છે. સને ખબર નથીઃ કે સારે શુ' લખવું 

સારાસાં લખવાને લાયકાત શી છે. પણુ 
આપણા સાસિક તેસજ આ ઉત્સાહી બોઇ 
પ્રત્યે સારા અતરતોા ભાવ છે. એટલે હુ ના 
કેસ પાડી શકું હું, શર્આતસાં જણાવા દઉ 

“"% સારી ઇચ્છા મારા હદયમાં વલેવાતા વિચારે- 
ભાવો આપી દ્વેવાની છે. બને તેટલી સહેલી, 
સરલ-અલ કાર કે ઉપમાં વગરતી ભાષા 
વાપરવા પ્રયત્ન કરીશ. હું શરૂસ્યાતમાં ન્નણુ 

છુ" કે હુ" આપણી સાતિના અભલણુ ભાઇએ 
અને ખેનો તેમજ બાળક્રા સસજી શેક્રે એવું 
લ-ખુ' તાજ સરવાળે લાભ થાય આ દિશામાં 
હુ' ખતે તેટલો પ્રયત્ન ' કરીશ- 

આજે- આપણે નવા યુગમાં પ્રવેશ કરીએ 
છીએ એટલે જે [વિચારોને આપણે' આપણા 
પોતાના કરી દીધેલા જે રસ્તે આપણે જતા 
હતા તે બધા ખોટા વિચારો હતાં તે રસ્તો 
ખોટો હતે! એલું આપણુને લાગ્યુ' છે. એક 

રીતે આજે આપણુને સસયક ત્તાન-ખર્' સાન 
જાણુવું તે થયું એસ ગણાય આપણે હજી 
પણુ જુના રસ્તાને છોડી શકયા નથી, એટલે 
આપણે એવા વખતસાં પસાર થદ્ધએ છીએ 'કે 
જયારે અપ્પણાં વિચારો પરિપકવ હોતા નથી, 
તેથી જે વિચારો હું દરશાવું ૭' તે આજે 
ખરા લાગે કાલે ખોટા પડે, આપણા જીવન 
(પર જરા વિચાર કરી નેઇએ તે! સહેજ 
વિચાર કરતાં તરતજ જણાશે “કે ધણુ' એ જે 
ખરૂ ધારતા હતા તે ખે'ટુ' માલુમ પડયુ છે, 

' ભર સોનાતે કસોટીએ ચઢાવીએ તો 

ધણીએ વાર આપણે ખર્' ધારેલું કાર્ય થોડા 
સસણ પસાર થયા પછી થોડા અતુભવ પછી 
ખોટુ લાગે છે. તેથી હુ'આજે લખુ તે કાલે 
ન લખુ" એસ પણુ બને પરતુ કાગળ ઉપર 
જે-આજે લખાય તે હમેશનુ, ધણ ખરૂ હોય 
ઉંપર તા આપણે એક બનવા ન્નેગ બાબત 
વર્ણવી જે સાર્ લખેલુ વાંચે એ પોતે વિચારે 
ખરૂ' હોય તે લે, ખોટુ ફેકી દે સને ઉપદેશ 
પણુ આખે, સારી લબુલેો! સુધારે, આટલી 
મસ્તાવના સારા લખાણુ ફરવા પહેલાં સારે 
કરવાની જરૂર સે નઇ એટ્લે કરવી પડી. 
વાંચંક! મતે સમજવા પ્રયત્ન કરને. 

આપણી જ્ઞાતિનું સારૂં કેવી રીતે થાય 
તેતો વિચાર આપણે કરીએ છીએ, જેટલા 
લેખા આપણા માસિક્સાં લખાય છે. તેઃ લગભગ 
એજ ચચેછે કે આપણી જ્ઞાતિમાં ફલાણી ફલાણી 
જગ્યાએ સડા છે. તેને કાઢવા ન્નેઈએ તેના 
ઉપાયો ફલાણા ફલાણા છે. માસિકંતે હેતુ 
પણુ લગંભગ એવોજ છે. ત્તાતિસાં સડા છે. 
તેતો દેખીતુ'જ છે. પ્રશ્ન ગ્મે છે કે તેનું સુળ શુ”? 
સાઈતિ એટલે અસુક વ્યક્તઓને। જથો ઘણા પુરૂષ 
અને;સ્ત્રી મળીને જ્ઞાતિ થાય છે ઘણી જ્ઞાતિઓ! 
સળોને આપણુ રાષ્ટ્ થાયછે આજે જેટલે પ્રશ્ન 
આપણી જ્તાતિની સુધારણાને। વિકટ છે તેટલો।જ 
વિકટ રાષ્ટ્ર પ્રન્નની સુંધારણાનો છે બધે એક 
જ ઉપાય છે સોનાની લગડીને કસોટી લૈગાવી 
એ અને જે જીસત અ કાય તેટલીજ એક- રતિ 

અ'કાય 
આજે આપણે*શાંક પ્રન્ન છીએ આપણી જ્ઞાતિ 
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ટૂ ર પાટીદાર ઉદય 

તેના ભાગ છે તે પણુ રાંક હોય તેમાં શી 
નવાઇ ! તેના ઉપાય શા? સોનાને સાધવા 
માટે આપણે દેવતામાં નાખીએ આપણી જ્ઞાતિને 
કુળ ન્નતની ભટ્ઠટીની જર્રછે, જેવી ભટ્ટીની જરૃર 
આપણા રાષ્ટ્રતે છે, તેવીજ આપણી જ્ઞાતિને 
છે, તેવીજ વ્યક્તિને. આજ સુધી આપણે 
ખીન્ન ઉપર આધાર રાખતા હતા આપણું 
ધર ખીન્ન સુધારી દેશે એવું ધારતા હતા, 
આજે આપણે ન્નણી લીધુ છે કે આપણે 
જાતેજ બધુ' સુધારી દેવું પડશે બહારની કોઇ 
પણુ મદદથી આપણેં ટટાર ઉભ્ના થવાના નથી 

દિશા જુલ થઇ હતી આપણા સુકાની ભાઇ 
નારાયણુજી રાસજીએ સમજનવ્યુ' કે “ તમે 
જ્ીીંત ભુલ્યા છે” આપણે ખરૅક આડે 
માગ જતા હતા હવે આપણુને ભાન આવ્યુ" 
એટલે હવે ત્તાતિ સુધારણાતે! પ્રશ્ન ઉકેલવા 
સહેલો! થયો, સહેલે!” એટલે ઘે।રી માર્ગ આપ- 
ણુ “નણ્યો એ દ્રષ્ટિએ જેટલુ" પૂણ્ય તેટલુજ _ 
કૂળ જેટલું આપણે જીવનમાં ઉતારીએ એટ 

લોજ આપણે રસ્તે? કાપીએ. આપણી ત્તાતિ 
સુધારણા કરવા જતાં-કરવાને વિચાર કરતાં 
આપણુતે તરતજ યાદ આવે છે કે. 

_ ભાઈ તું જાતે સુધર દરક ત્તાતિ સુધા- 
રવાને તેતી વ્યક્તિએ! સ'ભાળી લે તેથી તુ 
તારા અ'તરાત્માને પુછ કે-“ હું કેટલે સુધર્યો ? 
મે!ટા વિચાર ન કરવા ખેસ કે આપણી ત્તાતિ 
કેવી*રીતે સુધરશે તું સુધર એટલે તારી 
સતિ સુધ્રરશે. પ્રકાશ અ*ધકારનુ* હરણુ કરે 
છે સુવાસ સ્ાતિમાં ક્રેલાવ તારા શુદ્ધ જવનથી 
વાતાવરષણુ પવિત્ર કર. સમજ કે એક ગાંધીએ 
ફક્ત પોતાના ચાસ્ત્રિના તેજથી હિ"દનો ચહેરા 
બદલી નાખ્યો. જ્ઞાતિ સુધારણાના ખણુગાં 
કુક્વાસાં કામ કર ફળની આશા ન રાખ. તારી 

તપદશ્ચર્યાના પ્રમાણુમાં ફળ હમેશાં દેખાય કે ન 
દખાય પણુ મભળીજ રહે છે. 

વાંચક ! એસ ન સાનતે! કે લેખક ઉપદેશ 
દેવા નીકન્યો છે. લેખક એટલો અ“ધ નથી કે 
ઉપદેશ આપવાને લાયક પોતાને સમજે એટલે! 
તે દ*ભી નથી ક ત્તાતિ સુધારણાની બાબત્ત ચર્ચ 
વા લેખા લ'"ખવા ખેસે લેખક એસ પણુ માનતો 
નથી “ક તેના લ'ખાણુથીઃ લોકો સુધરી જશે ત્તાતિ 
ઉચે આવી જશે, લેખા લ'ખ્યા એટલે કલ્યાણુ 
થયુ, વ્યાખ્યાનો (ભાષણે।) કર્યા* એટલે ભાગ્ય 
ઉઘડી ગયુ" એવું તે ધારતો નથી. તો પ્રશ્ન સ્વ- જે 

ભાવિક એ થાયઃ કે આ બધુ શું ? તેના જવાબ 
છેતે ખરા હદયના ઉંદ્ગાર છે લેખે! લખવાને 
ઉદેશ વિચાર વિનિમય આપલેને। છે હદયમાં જે 
ઉદભવે તે લોકોમાં એક અથવા ખીજ રીતે 
ન્નણ્યે અન્નણ્યે ભણેલા, અભણુ, સ્ત્રી પુરૂષ, 
નાના સોટામાં બધામાં ઉદ્ભવે છે કાર્ણુ એક 
ઝર્ામાંથી બધુ* ઝરે છે તા લેખક ક*ઇપણુ 
કરી શક્રે તા પરણા કરી શકે ક્રોધના મનના 
ગિચારોા શખ્દ્ોમાં-સરલ અતે સહેલી ભાષાસાં 
ઉતારી શકે, આટલુ* થાય તા પણુ બસ- છે. 

પણુ આતો ખીજ જગ્યાએ દોરાયાં આપણે 
ઉપર ન્ને૪ ગયા કે જ્ઞાતિ સુધારણાને માર્ગ 
પોતાની સુધારણા- આત્મ શુષ્ધિમાં છે 
આત્મ શુદ્ધિ એ ભાવના છે આત્મ શુધ્ધિ તે 
વિશાળ અને કેટલીક વખત ન સમન્નય એવી 
ભાવનાછે. આવા ગુઢ વિષયતો આપણે વિચાર 
કરવાનો છે પરતુ તે કટકે કટકે નેધઇઈએ 
તોા1જ સમન્નય અને તો તે વ્યવહારૂપ પકડી શકે 
જાઇ એમપણુ ફરીયાદ કરેકે આત્મ શુશ્ધિ ગમે 
ધણુ આદર્શ છે જર્ર પર*તુ જે સીડીની ઉપર 
જના દશ પગથીઆ ચઢવા માગે છે તે થોડે 
પણુ જ શક્રે. આત્મશષ્ધિની ખાબત પણુ 
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પાટીદા૨ ઉદય છઠ 

આવીજ છે તેથી ભડકી જવાતું નથી 
દરેક ચીજ વ્યવહાર્ છે કાણુ એવું 
આડ માસ ઉપર ધારતુ' હતુ” કે દયાયુર ગામમાં 
એકદમ ૧૫૦ માણુસે। દેઠ શુષ્ધિ કરાવશે? શુ 
હજુ પણુ એવા કેટલાક નથી પડયા કે જે દુનિયા 
એ ન્નેયુ* તે અવ્યવહારુ : છે. એવુ કહે છે, 
આવા વાતો કરનાર ભાઇએથી ભડકવાની જરૂર 
નથી. આજથીજ નને આપણું આપણા સનને 
પૂછતા થઇ જ્ઈએ તો ધીમે ધીમે' આપણે 
આગળ વધી શકશું ને આપણે રાત્રે સુતી વખતે 
પાતાને પ્રશ્ન મુછીએ કે આજે મે” શી પૃરૃતિ 
કરી? તેથી હુ' કેટલુ' ચડયો કે પડયે? પડયે તો 
તે શાથી? વિધ્ન કયાં આવ્યા? જેણે આપણુને 
પાડયા તેને કેવીરીતે દુર કરાય આપણે વધારે 
સમી કેવી રીતે થઇએ, આજ રસ્તા આત્મ 
શુધ્ધિતે। છે. 

લેખકે પોતે અને દરેક જ્ઞાતિની વ્યકિતએ 
ભલે તે સ્રી હો કે પુરૂષ ભણુલે હો કે અભણુ 
બધાએ આ પ્રશ્ન પૉતાને કરવાતો છે. આજ 
સોતેરી કુચી છે જેનાથી ત્તાતિ સુધારણા પ્રન્ન 
સુધાણા। થશે જે ચારેત્રસાં ઉચે ચઢે છે. તેજ નહિ 
ક લેખા મોટા મોટા લેખના૨ અથવા લાંખા 

ભાષ્ણોા કરનાર ખરે જ્તાતિતો સેવક છે. શુભેચ્છક 
છે. પ્રન્ન સેવક છે દેશ ભકત છે. એકવાર મને 
એક મિત્ર નેડૅ વાત થઇ તે પોતાની જ્ઞાતિ 
સુધારણા કરવાની ઉત્ક*ડા પઇ/ચ્છા ધરાવનાર છે. 
તેમણે તેમની જ્ઞાતિના વિદ્યાથી ઓતે લખવા એક 
નિભ*ધ આપેલો “જ્ઞાતિ સુધારણુ! અને તેના 
શ્સ્તાઓ ” તેતે લેખકે (મે”) કહ્યુ” ભા! નિબ“ધ 
લેષમવાથી રીવાન્ને સ્થાપવાથી ઠરાવો પસાર 
કરવાથી કાંઇ પણુ બની શક્યુ* હોય તો હિ*દનો 
કયારતો ઉધાર થઇગયો હોત તમારીં જ્ઞાતિમાં 
એવી થોડી વ્યકિત ઉત્પન કરા કે જેએ એટલી 
ઉચી કોટીએ પહેંચે કે જ્ઞાતિ સુધારણા! માટે 
પ્રાણુ અર્પવા તૈયાર થાય ખરા સુધારક થાય 
સહાત્મા ગાંધીએ એકવાર કહ્યું હતુ* કે એકજ 
સત્યાગૃહી હિંદને સ્વરાજ્ય અષાવે આનુ" 
ખર્ૃ* રહસ્ય સસન્નય તો ધણીએ બુલે। કરતાં 
આપણે બચી ન્નઇએ ખોટે રસ્તેથી પ્રભુ 
આપણુતે અ*ધકાર્થી અજવાળામાં લઇ નજ્નય 
સુધારાનો સાચા આદર્શ તરક ગ્રયાણુઃ કરવા 

બળ આપે આમાંજ આપણુ* આપણી ત્તાતિનુ” 
આપણી પ્રજ્નતુ' અને જગતનુ" કલ્યાણુ છે. 

શુ” તમો ગુજરાતી ભણેલા છેો ? 
કદાચ આ સવાલનો જવાબ તસો હકારમાં આપશે તો તમારે તસાશા શરીરનુ રક્ષણુ 

ક્શ્વાની પ્રથમ જર્ૂ૨ છે. શરીરનુ રક્ષણુ કરવા મટે આરાઝ્યતા સખ ધી 
ચુસ્તકો તથા માસ્્રીકો વાંચવાં પી 

શુદ્ધ અને સરલ ઝુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થતુ' વૈધક માસીક પત્ર 

આરીગ્ય સિન્ધુ 
ખે વર્ષ થયાં આ પત્ર નિયમિત રીતે કશચીસાંથી પ્રગટ થાય છે. તેમાં''વૈઘયક 

તથા આરોગ્યના ઘશ્ગતુ ટુચકા ઘણાંજ ઉત્તસ આવે છે. ' તમો! વાંચા અને . તેમાંથી 
હાભ મેળવી નિરોગી રહો. તેનુ' લવાજમ વાર્ષિક માત્ર રા. ૨ છે. તમો ગાહક હા 
ત આજેજ તમારૂ નાસ એક કાર્ડ લખી ૨જ%૨ટ૨ કશવેો. 

વૈધ ગોપાલજી કુ'વરજ ડૅક્કુર, 
અધિપતિ તથા સાલેકઃ “આરેગ્ય સિન્ધુ”, રણુછોડ લાઈન, કરાચી. 
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1 | મ 

વત ક “પાટીદાર -ઉટટય 

, આપણા ગુરૂનો ચમત્કાર ઉ) 4 

“વિકમ સ'વત ૧૫૦૫ ની સાલમાં 
૪રાનથી સૈયદ પમાસુદીન ઉરે" ઇમાસશાહ 
ગુજરાતસાં આવ્યા ને જર્મથા (ગીર્સથા) 

ક્સ્્્ફ્ન ગાસની ભાગોળે ટેકરા ઉપર સુકાસ કર્ચોપ એવાસાં ધં દુતીઆમાં કોએ ચમત્કાર કરેલા નથી એમ * 
ર ખે, ત્રણુ વર્ષ સુધી વર્ષાદ વષે'લો નહીં. તેથી માની રહેલા છીએ પણુ જે અરસસાં સૈયદ 
પ ગાસનાં પાટીદારો એ તેતે મહાપુરૂષ જાણીને 

તેસની વિનતી કરીવે વર્ષાદ માંગ્યા. ત્યારે * 
તેણુ કલુ કે “અખી વર્ષાદ આયગા” પછી 
તુરત વ્ષોદ્દ થયો' તેથી પારીદ્દારોએ તેને ગુર્ 

કર્યા. પાટીદારોને કહ્યું કે ગામથી દૂર સારે 
વાસ્તે એક જગા ખ'ધાવી આપો તેથી તે 
ઠેકાણે ઝુંપડી બંધાવી આપી એવામાં 

સઅસદ્દાવાદનો બાદશાહ (સાસદખેગડા) શિકાર 
કરવા વાસ્તે આવેલો. તેણે તેમની પરીક્ષા લેવા - 
સાર્ં દુધમાં ઝેર નાખીને પાયુ” તો તેથી 

' ૪માસુદીનને પન્ન થઇ નહી* વળી બાદશાહે _ 

બિલાડીનું માંસ રધાવીને તેની આગળ મુક્યુ 

ત્યારે પ્માસુદીને ક્યુ" કે “ આએ બચ્ચા 

ક્રાયજુ મરી પડી હૈ” તેટલામાં બિલાડી 
' જીવતી થઇને તેની પાસે ગણ વળી બાદશાહે. 

માંસની રકાખી મોકલી કહ્યું કે આમાં ગુલાબના 
ક જુલ તસારે વાસ્તે મોકલ્યાં છે. એમ કહીને 

સેજ 3પર જકાખી સુકી પસામુદીને રૂમાલ 

ઉશ્વાડ્યો' અટલે તેના પખરેખરાં જલ થઇ ગયાં. 

તે સૌને વહે“ચી દીધાં ” એ ખીના આપણે 
નજરે ન્નેછ નથી પષણ્યુ દંતકથા ચાલતી આવલી 

“તે પ્રમાણે ઉપલા ચમત્કારો ન્યાંતે ત્યાં રજી 
કરવામાં” આવે છે એકજ ગાસમસાં એકજ ઘરમાં 

'દ્રષ્ટએ ભયકર ગુન્હા હોઇ છૂ મ'તર કરનારાં 

_જાદુગરતે દેહાંત શિક્ષા-જીવતો બાળવાની 

કર્યો ક જે છાપવાની યુકિત આ લેકેાને નહી 

રહે છે. તેની નજર હમેશાં સ કુ ચિત રહેવાથી 
તેનુસન કદિપણુ ખીલેલું હોતુ નથી. !! તેજ 
પ્રસાણે આપણે આપણા કહેવાતા ઝુરૂ સિવાય 

જીમાસુદીને ચસત્કાર દેખાડયાને કહેવાતા દાવો 
કરવાસાં આવે છેઃ તેજ સસયમાં એટલે પદરમી 
સદીસાં ડાન જેન 'ફસ્ટ નાસતો એક માણુસ * 
વીટન બર્ગ (જર્મનીનાં શહેરમાં હતો. ). 
તેણે પ્રથમ પુસ્તકો છાપવાની કળા શોધી કાઢી 
અને ધાર્મીક પુસ્તકની ધણી પ્રતો ૭ાપી નાંખી * 
અતે તે જાણુ હાથે લંખેલીજ છે. એમ બતાવીને 
તે પ્રતો પેરીસસાં મોંઘા સુલે વેચવા લાગ્યે!. 
પેરીસનાં મોટા મોટા; વિઠ્ઠાન લોકા સમજી 
શકયા નહી કે આ એકલો સાણુસ - આટલી 
ખૂધી પ્રતો આટલી જલદી કેવી રીતે લંખી 
શકે છે. આની અ'દર્ કાંદઃક ન્નદુષ કરામત 
કિવા સેતાની અથવ! ભૂત પિશાચની કરાસત 
હોવી ન્નેધ્એ. એવે! શક ગયો. એવે! ત્હેના' 
ઉપર્ આરોપ સુકીને કોર્ટમાં તેનો કેશ ચૉલ્યો 
ભૂત પિશાચોની સાથે સંબધ રાખવે. કિવા 
નતદુની લાકડીથી ચમત્કાર કરવો એ ધાર્મીક” 

ફાંશીને લાકડે લટકાવવાની તે વખતનાં સુધરેલા * 
ચરાપમાં કાયદો હતો હવે ડા. નેનફેાસ્ટે વિચાર 

સસનશ્નવુ' તો! મ્હને ચમત્કારી નજ્નણીને ફાંશીને * 

રહેનારા માણુસ જે પ્રમાણે ધર કુકડો બની લાકડે લટકાવશે, «એવી ધાસ્તી લાગવાથી છેવટે 

ન- હાથ ચાલાઝીની કળા એવું ખીજુ રૂપ ચમત્કાર 

પ/૪/0/.1૦10દ64વદ્વા.€૦111 €૦1॥1૫૦૫૬ 260૦ 132 0222 286૦ 10 0 ૩6 

1 છ"૦૯૮10દવદા-.૦૦11 



“દહ્વાંવવદ્વા !1૧દ/ -1 10 11 (“વા॥ં૦1ડ 
1924-12 -૫/ડ 1980 -1«1દ૮ & ।/દ'5લા” 5॥ & 610 £વ॥ં૦1 ગહ્યાંવદત્વા !ઇવત્/ 

ફુ 

તેણે પોતાની છાપવાની કળા પેરીસના પ'ટીતો 
ને તથા સરકારી અધિકારીઓને ખુલ્લી રીતે 
સસમન્નવી અવે તેસાં ભૂત કે પીશાચતેો કાંપ _ 

હાથ નથી એવી અસલદ્દારાોને ખાત્રી થવાથી 
તે*બિચારાો બચ્ચો ડા૦ ફેોસ્ટતી આટલીજ 
'હજીકત હતી, પરતુ જર્સનીમાં તેનું. કથન - 

* તેની પાસે માંગણી કરી તે વખતે તેનો વેષ અત્ય'ત વિચીત્ર સ્વરૂપ રીતે પ્રાતત થયું એસ 
લાગે છે. અને તેટલા ઉપરથી તો એઇ” સેતા 
નને. શાજકીય ઈતિહાસ “ નાસને ગ્રથ 
રચ્યો છે. તેસા તેનું ઉપરાણુ લઇને ચમત્કારી 

પુરૂષે આવુ* સર્ટીષ્રીકેટ આપી 
દીધુ” છ્ડે! અતે ક 

પછીના સ્વાર્થી લોકોએ એટલા બધા ચસત્કારે 
વર્ણુ વેલા છે કે ભૂર્તાપશાચોા તેને તાખેઃ હોવાથી 
તે ગમે ત્યારે ગમે તે ઠેકાણુ અચાનક પ્રગટ 

ગમે તેવાં થ# શકે છે. કોઇ કહેતા કે તે 
ચમત્કાર ખતાવવાનાં ખોટા વચનો આપીને 
'અનતે હાથ ચાલાજકીની રસતો કરીને તે જગલી 
ગામડીઆ લેોક્રાતે છેતરે છે, 'પછી તેણે 
આખખી દુનીઆશાં કરવાની ઇચ્છા કશી. પ્રથસ 

સેતાનને તન, સન, ધનને આત્મા 
કરનારા સાનવી પ્રાણીને ષત્યુ' પછી જે નક સાં 
ખદબદતાં પડ્યાં રહેવુ” પડે છે તે નર્ક લોકનું 
મર્ણુ પહેલાં દર્શન કરવાનીઃ અને સ્વર્ગલોકતો 

અર્પણુ_ 

પાડીદ1૨ ફય ૬ 

સારા ફેસ્ટ શારીઝિક સુખોસાં સશગુલ થઈ 

ધ્ 

ગયે! તે પોતે આ પ્રમાણે એશઆરામમાં 
રહેતો હતો અને ન્નતજતનાં ચસત્ડાર કરીને 
સાધારણુ લોકોને આશ્ચર્ય કરતો કિ'વા ડરાવતો 
એક વખત એક સારવાંડી રાહુકાર પાસે જપ્ને 
સને કરજે પૈસા આપી શકેઃ એમ ડાન ફ્રોસ્ટે 

ભટકતા ભીખારીનાં જેવો હતો. ફેોસ્ટતનાો એ 
પ્રશ્ન સાંભળીને તેનો મેનેજર બોલ્યો. તને પૈસા 
કરજે શાં આધાર ઉપર આપવા ? ફ્ેસ્ટે ઉત્તર 

આપ્યો સાશા હાથ પગ હજી મંજયુત છે 

ગમે તેમ કરીને તને તારા પૈસા પાછા આપીશ - 
સાહુકારે કહયુ* કે કઇ વસ્તુ. ધરાણુ સુક્યા 

સિવાય હુ“ કોઇને પૈસા આપતો નથી તું 
ત્હારા એકાદ્દો હાથ પગ કાપાને ઘરાણે મુકે 

[ફેસ્ટતો કાપેલા પગ લઇને તેને 

તા હુ" તને પૈસા આપુ*. તરતજ ડા. ફ્સ્ટે 
પોતાનો પગ કરવત વતી કાપ્યો અને “લે આ 
સારો કાપેલો પગ અને દે પેસા” ! ગએવી 

ક ર ૭ 
તેણુ હઠે ધરી આસપાસ શાક્ષીદારોા તો હતાજ 

સ્હેજે પૈસા 

દ્ર 
ક 

આપવાની ફરજે પડી. આ પ્રમાણે મારવાડી 
વત્તિવાળા શાહુકારને સુદ્ધાં હાથ બરાબર 
બતાવ્યો (પગ કાપી ૬૫૪ને તેની પાસેથી પૈસા _ 

દરવાજા સુધી સ્વર્ગલોકતો રસ્તો કેવો હોય લીધા) વળી ફ્રોસ્ટને' જ્યોતિષ વિધ્યા આવડતી 
છે, એ જેવાની તેની “ચ્છા થઇં એ પચ્છા હોવાથી "ચાંગ તૈયાર કરતા અને છાપીને 
તેણે પાતાના મિત્રને જણુ]વી તૈ પોતેજ અ ત 

રિક્ષસાં સ'ચરનારા, પાંખવાળેા વેગવાન ધેોડેોા 
બન્યો અને ડા. ફેસ્ટને પોતાના ઉપર સ્વાર્ 
થવાનુ” કહીને આઠ દિવસમાં તેને “સારી દુની- 
યાની સવારી કરાવી. આઠ દિવસમાં આખી 

દુનીયાની જંગી સકૂર પુરી કરીને જે. ભ્ય કેર 

લોકતું' તેનું અસ્પષ્ટ . દર્શન કર્૦ યુ” આ 

પ્રમાણે તે ક્ષણિક મોજમજમાં આનદ સાન- 

વેચતો તે બધા દાખલાએ સળતા આવતા ક» 
અસુક દિવસે વર્ષાદ આવશે કે બરફ પડશે 
એસ તેનાં પચાગમાં લખેલું હોય તો બરાબર 

તે પ્રમાણે થતું ખર્ં પડનાર્ૂં ભવિષ્ય તે 

જ્યોતિષ. કિ*ના ગણિતની મદદથી જણાવતો 

ન હોઇ ચસત્કાર ખધું કરે છે એવુ* તેના 

ઉપર આળ હોવાથી તે પચાગોાતેો ભાવિક 
ખીસ્તી લેક ઉપયોગ કરતા નહીં ડા. ફેસ્ટને 

૨ પ.ર પ....ક....નસ-૩ ૭. કે. 
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એક શ્રદ્ધાળુ અને ભાવિક પાદરીએ ગાળા 

દીધી અને ભૂતપિશાચોને તુ' પોતાને દેહ 

ત્રચીને ગમે તેવા ચમત્કાર બતાવી અથેર્ 

પાપ કરીને તુ* લોકાતે ઠગે છે એમ તેના. 

મ્હાડા ઉપર ક્હોતે ખીનન માણુસાની વચ્ચે 

તેની આબર્ લીધી એટલે . ફ્રોસ્ટે ચસ્સે 

થપતે તેના !પ?ની મદદ વતી તે પાદરીનાં 

ઘરમાં ભૂત વળગાડ્યુ. પેલે! પાદરી રાત્રે 

ઉંઘ્રી જતા એટલે તેની ઓરડીમાં જઇને એ 

ભૂત જત જાતનાં અટકચાળાં કરીને તેતે ત્રાસ 

રૃતુ. પણુ પલો પાદરી "ખરા પુણ્યશીલ અને 

ઘાર્મીઃક વૃત્તિના હોવાથી તેને કંઈ ખ્હીક લાગી 

નહી. અને ઉલટું તે ભૂત એવા ચાળા કરવા 

લાગે એટલે તે પાદરી એને ધર્મોપદેશ કરીને 

પરમેશ્વરતી ભકિત કરવાતો અતે પિશાચ ૬તિતે। 

ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરતે. છેવટે તે ફાસ્ટનેજ 

એવા પાપી કૃત્ય માટે ખ્હીક લાગી “આવા 

ગ્રકારતી ન્નત ન્નતની લીલાએ નું અનેક ગૃથક- 

રએ વર્ણન ક્યું છે. તે બધુ વણુંન કરવામાં 

સાલ નથી. આખર ફ્રેસ્ટ જે ઘરમાં રહેતો હતા 

તે ધરતી આસપાસ ખૂબ તોફાન થયુ. સખ્ય 

રાત્રે પવન સુસવાટા ભેર ૪% કવા લાગ્યો. આકા- 

શમાં ખૂબ ગડગડાટ થયો. વિજળી ચસકવા 

લાગી. એટલામાં ફ્ાસ્ટનેઃ સેતાને ઉ ચકયો અને 

તેના ટાંટીઆ પકડીને તેનું માથું આ ભીંત 

ઉપરથી સામી ભીંત ઉપર એમ ઝાપટયુ 

« સહુને સારી નાખે છે; દોડા દોડો ” એમ 

ફાસ્ટ ખૂમા પાડવા લાગ્યો. તેના ધરમાં સૂતેલા 

વિઘાર્થી એ નનગ્યા; પણુ ખ્હીકતું માયુ” કેઈ 

બહાર આવા રક્યું નહી. છેવટે મપ્થુ' ફ્રેડીને 

અને ગળુ મગ્રડીને સેતાતે ડા૦ ફ્રોસ્ટતે ઠાર 

કચ. અને તેનો આત્મા લઇને સેતાન ચાલ્યો 
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ગયો. અલર્ પંથને નાદે લાગેલા ફરોસ્ટતે આ 

ભયકર રીતે શોચનીય મૃત્યુ' આવ્યુ; ડ1૦ 

માસ્ટતી અને ગુર્ ઇમામશાહની પાછળ કોઇ 

સેતાન પિશાચ ભુત કે નદૂતી પાછળ. લાગે 

માટે આપણા ભાઇઓને સદુપદેશ કરવા માટે 

ખેઊન; ચમત્કારાનાં સુકાખલા લખ્યા છે, એ 

ખધુ' સ્વાર્થી લોકોએ પેટને ખાતર લીલાઓ 

લૂખોનતે આપણુતેં ભમાવ્યા છે. ૪. સ. ના 

સેો!ળમા ગૈકામાં જયારે રોમનો પોપ પોતાની 

સાજ સનન્્ન અને એસઆરામ ચાલૂ રાખવા 

મોક્ષની પ્રાપ્તી માટેતી ચાઠ્ટીઓ વેચત્રા લાગ્યો. 

ત્યાર અધર્સ પ્રચાર થતો અટકાવીને પ્ષીસ્તી 

ધર્મને આગમાંથી તાવી કાઢવા સાર્; માર્ટીન 
હ્યૂથરને બહાર પડડું પડયુ એવા કૃત્યો 

ટલાક પેટ સ્વાર્થ" સૈયદ્દો આપણા માટે રચે 

જે, તેનું પોકળ ખૂલહ્લુ આપણુને જણાય તેટલા 

ખાતર પ્રભુને પ્રાર્થના છે “કે. આપણુને સદબુદ્ધિ 

આપે ડે. ફરોસ્ટના ચસત્કારાો આપણા કહેવાતા 

ગુરૂ કરતાં ચઢીઆતાં છે. છતાં કોઇ તેને! ધર્મ 

"દ સેવકા નથો.. તે ન્નતે પોતાની જુવાન અવ- 

સ્થામાં એશઆંરામ ભોગવી ગયે!. પણુ 

આખરે તેનુ કમોતે સાત થયુ ત્યારે તેના ચમ 

તકાર જે ખરા «તે તો તે જવતો રહયો! હોત 

પણુ આખરે સાથે કાંઈ લઇ નથી ગયે તે 

પ્રમાણું ડાન ફ્રેસ્ટતી શીખામણુ -માનીને કઇ 

અવળે રસ્તે ન દોરવાય એ આપણે માટે તક 
છે. હછી સમય નયી ગયે. નેન આપણુતે 
આપણી ભુલ સસજ્નય તો આપણુ આત્માં 

એજ આપણે દોષ છે. કે દુશ્મન છે. હાલે તો 

એજ 

રણુછોડદાસ ભગત. 
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પાટીદાર ઉદય 

સુધારાનું પહેલું પગથીઉં. 

હજ તાકાત 

૧૧ 

પ/૪/0/.1૦1064વદ્વા.€૦111 

1 હા છ૦૮10દવદા-.૦૦11 

જ 

અત્યારે ન્યાં જુએ। ત્યાંથી ઉન્નતિ, સુધારે 
વગેરે રાખ્ટો આપણુ સાંભળવામાં આવે છે. 

%ટલાંક ઉન્નતિ થવાતુ મુખ્ય કારણુ લદ્ટમી 
માતે છે કેટલાક વિદ્યાને માતે છે એમ દરેક 
માણુસ પોતાની ૪સ્છા પ્રમાણુ ઉન્નતિના ઉંચા 
શિખર પર જવાતો માર્ગ “બતાવે છે. પણુ 
આપણે જરા વિચાર કરી ન્નેઇશું તો આપણુને 

તરત જણા! આવરે કે વિદ્યા અને લટ્ટમી 
કરતાં પણુ જે જર્રની ચીજ આપણુને ન્નેઇયે 

છીએ તે અહ્ાચય* છે. આપણુ ધનવાન હોઇચથે 
પણુ અષ્રહ્માચયને લીધે આપણું શરીર નિર્બળ 
હોય કે રોગી હોયતો આપણી પાસેની લદ્ટમી 

આપણુતે સતોષ ક સુખ આપી શક્ક નહીં 

તેવીજ રીતે- આપણે ગમે તેટલા વિદ્દાન હોઈએ 
તા પણુ આપણામાં ન્નહેર હિમ્મત કે આત્મિક 

બળ આવી શકર નહિ આથી ખીજ વસ્તુઓને 
પ્રાપ્ત કરવાં પહેલાં ખ્હાચર્યને પ્ર'પ્ત કરવુ' 
અગત્યની આવશ્યક છે, આપણાં શમજવામાં 
બહ્મચર્ય તા સર્વથા અભાવ હાવાથી આપણે 

આગળ વધી શકતા નથી આ ઉપરથી કેટલાક 

ભાઇઓને એમ શ'કા થશે કે આ ભહ્મચર્ય 

કયાં મળી શક્ટ છે.! હું તેસતે એક ખાસ 

પ્રાર્થના કર્ છું કે.સિતા ખહાચર્ય અને એવીજ 

ખીજી ખાબતો વિષે તમે જણુવાની જત્તાસા 
ધર્ાવતાહા તો આર્ય સમાજના મહાન સસ્થા- 

પક આદિત્ય અહાચઃ#રી ભગવાન દયાનન્દ 
સરસ્વતીનું બનાવેલું સત્યાર્થ: પ્રકારા નાસનું 
પુસ્તક અવશ્ય વાંચવું. 

આપણે પોતે તો અશ્ફ્ચર્યના ખાડામાં 
પડયા હોઇચે છીએ છતાં આપણાં સ'તાતેને 

€૦1॥|1૫૦૫૩૬ 2606૦ 135 0222 

પણુ એ ખાડામાં નાખ્યા કરીએ'છીગ્એે નાની 
ઉમરમાં તેમન પરણાવી આપણે તેમની ઉન્ન- 
[તેના સુળીયાં કાપી નાંખીગે છીએ. અમારા 
કટલાક ભોળા ભાઇઓને આ વાંચી હસવું 
આવશે. અને તેઓ તરત ખોલી ઉઠશે કે આટલા 
વરસોથી કરતા આવ્યાં છીએ તે વખતે તો 
કોઇ ખોલ્યું નથી અને હમણાં આ દોઢ્ડાલો 
આવચે। છે. ? 

ભાઇએ। | જરા ધીરા થાઓ ! અતે 
વિચાર કરા કે કાચી ઉમરમાં છોકરાઓતેોા 
વિવાહ કરી આપણે દુઃખી થયા છીએ 
આપણું આપણુ રાન્ય ખોયુ' છે ધર્મ પણુ 
ખયે છે, અને વિદ્યા, લદ્દમી તથા કિર્તી: એ 
બધાં રીસાંદ ગયાં છે, તમે કહેશો કે એમ 
કમ બને? જુએ ! કાચા વીર્યનો '૩પષોાગ 
થવાથી શરીર નબળું પડી ન્નય છે. મંગજ શકિત 
બુડી થઇ ન્નય છે. અને આત્માંમાં ગ્યોજ પણુ 
રહેતુ' નથા. ન્ત્યાં આ ત્રણુ ચીનને ન હાય 
ત્યાં વિદ્યા, લટ્દમી વગેરે કયાંથી આવી શક્કે ? 
પશુઓ એટલે ગાચો, ભેસે! ધોડીએ વગેરે 
તરફ નજર કરીએ તો જણાશે. કે તેઓ નાની 

ઉમરમાં સતાન ઉત્પન્ન કરવાની પ્રચ્છા પણુ 
કરશે. નહીં. આપણે દેશમાં ન્ત્યારે ગાયનું 
સ'તાન સાર્ થાય એમ ૪ચ્છતાં હોપ્રયે ત્યારે 
સારા બળવાન સાન પાસે લઇ જ્જએ છીએ 
ભેસોા અને ઘોડીએ માટે પણુ એમજ કરીએ 
છીએ ત્યારે આપણાંજ સ'તાનોને આપણે કાચી 
ઉસમરસાં શા માટે પરણાવીએ છીએ ?* 

આપણાં છોકરાં છોકરીઓને નને આપણે 
વિધા ભણાવી પુખ્ત ઉમરે પરણાવીએ તો, 

2૮0૦ 13 01 36 
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૧૨ 

તેમનાં સંતાનો “કેવાં દઢ અને સમજખુત થાય 

આપણા ધર્સ શાસ્રો તો ખ્રહ્યચર્યને ઉન્નતિતું 

ખ્ારણુ' કહે છે. નને આપણે ઉન્નતિ કરવા 

સાગવા હોાષએ તતો ખહાચર્યતું' પાલન કરવું 

અને કરાવવુ ણુ જરૂરનું છે. જયાં સધી 

આપણે તેમ નહિ કરીએ ત્યાં સુધી ઉન્નતિ 

થવાની આશા રાખવી એ મુખ તા છે. જે 

સા બાપો પાતાના સતાતોને નાની ઉમરમાં 

પરપ્માવી દે છે. તેઓ પોતાનાં સ'તાતોનું આચુ- 

ષ્ય ઓછુ કરી નાખે છે. તેનાં શરીરમાં વીર્ય 

હોતુ” નથી તેનાથી સરદી કે ગરમી કાંઝ પણુ 

સહન થઇ શકતી નથી. હમેશાં તેને ચિ'તાએ- 

ના વાદળાંથી દબાઇ રહેવું પડે છે. 

તથી સિત્ા નને તમે તમારા પોતાની: 

તમારા કુટુંબની તમારી જ્ઞાતિની કે તમારા 

રશની ઉન્નતિ કરવા માંગતાહોા તો ખ્હાચર્યતુ' 

પાટીદાર ઉદય 

પાલન કરા અતે કરાવો, નાની ઉસરનાં છોકરાં 

છોકરીએ નાં વિવાહ ન કેરો તેમને મોટા થતાં 

સુધી વિધ્યા ભણાવો પછી જુઓ કે તમારી 

ઉન્નતિ થાય છે કે નહોં ? 

વેદમાં યુ છે કે પાશે તપતા 
છેવા મૃત્યુ મુપાજ્નતઃ | અર્થાત બહાચર્ય 

વડે દેવતાઓએ મૃત્યુને જીત્યો હતો 

ઉન્તતિતે ચાહનાર! સારા પાટીદાર ભાઇએ! ! 

તમે બીજી કાંઇ પણુ કરે ત્યાર પહેલાં 

તમારાં સ તાનોને બહ્મચારી - અતે બહ્મચારીણી 

બનાવે. 

પર્સાત્સાં હમેશાં યહ્માચારીઓને સહાયકછે 

તે પરમાત્મા તમારી પણુ સહાયતા કરો એવી 

પ્રાર્થના સહિત 
જુશવરેવ ચ્લેશ્વર 

સ્ક 

સત્ય માર્ગ સનાતન ધર્સ. 

(લેખકઃ મોજી મહાજન.) 
(ત્રીજ અંકના પાના ૧૬ થી ચાલુ) 

સરઘાંબાઈ--આ લ્યે! હવાર્સાં એક્તા 

ટાઢ વાચે ને ટાઢા પાણીએ નાવુ એ લલા 

' જુમ થઈ શકે, રસોચામાં વળી નાયાવિના જઇએ 

તેર કહેશે કે રસોડાને તે અડાતુ હશે આવા 

ખ્ધાં રોદડાં ઇહે કેસ પરવડે. 

લક્ષ્મીખાઈ--આવોા સરઘધાંબાઇ આવે 
ખેરે, કેવાં રોદડાં લઇ આવ્યાં 

સરઘાંખાઈ--બીજું શું હોય જુઓને 

વે શીયાળાની માોશસને તેનાં વળી કર્ાંચીની 

ટઢાઠ આપણા દેશમાં કઇ એવી ટાઢ ન હેય 

તેમ નહવાનીએ ચી'તા નહોય ભલો લખષી- 

બાઇ આવી ટાઢમાં કેસ નહવોાય, 

ક લક્ષ્મીખાઇ--હાશ#ખર્છે બેન આપણાં દેશ 

ક્રરતાં આંઈ ટાઢ હમેશાં વધારે રહે છે. પણુ 

શરિર્તે માકક આવે તો ગર્સ પાણીએ નહાવા- 

ખાં ટાઢ ઓછી વાય છે. વળી પાછું આપણે 

તતા નહાઇ કારવીને રસેધનું કાસ કરવાનું હોય 

તો પછી ગરમી આગલ: ટાઢ કમતી થઇ નય. 

સર્ઘાંખાઈ--હા! પતો હું એ હસમજી રી. 

પૃણુ સુઆં રોજના શેજ એસઃ*ઃનાહવાં ધોવાનુ' 

તો અસથી કાં નહી થાય તમારાં લેબરી 

વાળાંના બધા એવાજ ક્લુરને માંદા બેન એવા 

દુ:ખ અસથી તો નહી તેઠાય, તમે ન્નણૂને 

તમારૂ ધર્મ જાણું અમારે તો ખાનાં બાવા 

ખાહાં મનનાં ક્રે ખીન્ન ઢોંગ ધતુરાં તા ન 

મળે. ુ 

લદ્મીબ।ઇ--હરી! હરી ! ખ્હેન વળી 

પાછા એજ વાત પર આવી ગયાં સરધાંબાઇ 

તેથી : 

પ/0/0/.1€10દવદ્વા'.૦૦11 
€૦1॥11000૫5 26૯ 136 0 222 
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હમમ ડા છા (છ €તાઉકણટ£. 11 

પાટીદાર ઉદય ૧૩ 

કૂકત નહાવાની બાબતમાંજ કટાળી ગયાં મૂવું મને સુન્ન'/ ન્નય. પણુ શુ' કરીએ દેશની 

પ/૪/0/.1૦10દ64દ્વા.€૦111 

1 હા છી૦૮10દંવદા-.૦૦11 

અરે | વાહરે બેન ! એસ તે કટાળી જવાતું 
હેરો કે ? આપણુ સત્રો વર્ગને તો બિલકુલ 
શાંનત સ્વભાવ રાખી દરૅક કાયમાં બહુજ નસર 

પણું વર્તવાનું છે જીઓને આપણે પ્રભાતે 
બ્હેલાં ઉડીએ છીએ ત્યારે આપણું એટલી 
બધી દેશની પેઠે આં એવી શુ' ઉતાવલ હાય 
છે. સારી રીતે દ્દાતણુ પાણી કરવાં નીરાંને નહા- 
વું' રસોઈઇ પાણી વગેરે ધરતું કાસ કરી આપણા 
મુરૂષ અતે કુટુ ખનાં સર્વને જમવાનું આપી . 
પછીથી ખીન્ન કાસા કરવા આવી સરખી રીને 

અને ઘણીજ શાંનત પ્રકૃતી વડૅ નને તેસ કરવાને 
હમેશાં આપણે પ્રવર્તીઃએ તો તેવી આપણુની 

હમેશને માટે ટેવજ પડી નનય છે એટલે પછીથી 
આપણુતે કઇ. પણુ ક'ટાળવા જેવુ રૅતું નથી. 
ખ્હેન જુઓ વળી ન્હાવામાં કેટલી બધી પવિ- 
ત્રતા છે. દરરોજ સહવારે નહાવાથી કેટલી 
ન્તતના ફ્રાયદા થાય છે તે હુ' તમોને કહું ૪ 
પહેલાં તો આપણે પાયખાને ગયા હોઇએ અને 
પછી ભલેને તેના માટે જુદાંજ કપડાં આપણુ 
પહેરવા સાટે રાખેલાં હોય તો! પણુ ખ્હેન એ 
રૃશની પેઠે તો આંપ થોડુંક છે કે કયાંઇ જ'ગલ- 

સાં જવાતુ બની શકેઃ તો પછી આપણુ એવા 
સળ ત્યાગ કરવાના અપવિત્ર સ્થાનમાં ગયા 
હાધ્એ એટલે આપણા સનનેજ પહેલે કયું 
ગ'દુ ગ'દુ જણાય પોતાની મેળેજ આપણી જૃત્તી 
નહાવા તરક ખેચાય ત્યાંસુધી એટલે કે નહા- 
વાથી પેલાં કોઇ વસ્તુને અડવાનું આપણુ 
પોાતાનુજ સન અટકી નય કહા ન્નેધએ 

સર્ધાંબાઇ તમને પણુ એવુ થાય છે કે નહિ 
વારૂ? 

સરઘાં--અરર! ખ્હેન લખમીબાઇ એની 
તા વાતે સેલી દયો બાઇ પતો સવારમાં ઉડીને 
પીઢયાં ગધખાનાસાં જવું પડે તયે તો અમારૂ 
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ગાડે આંઈ બાર ખુલાશાવાળી જગ્યા ન સળે 
એટલે પછી તો ગયા વીના ઉપાય શ! પષ 
આ તો ટાઢમાં નાવાનુ' રાજને રાજ તમારી- 
વાતે ખરી ખાઇ એવાં છટારામાંથી નીકળીએ 
એટલે નાયા વીના ચાલે પણુ નહી અને ટાઢમાં 
નવાય પણુ નહી! એવાં એવાં અમતે ગણાએ % 
દુઃખ થળ પડયા છે બાઇ અમે તો હવે દેશ 
જતાં રેશુ' અમારા ભાણીઆના બાપને હુ તો 
કશ કે કાંતા બધાંએ દેશ હાલો અને કાંતો 
મનતેજ એકલી દેશ સુકી આવો અમથી આવી 
આવી રોજની પંચાત નથી વેઠાતી ભલા સાજ- 
નની ગોડૅ આપણાથી કમ થાય. તે પણુ વળી 
રોજનાં રોજ ભલા એક ખે દીનુ હોય તો પણુ 

ડીક કેવાય જેમ તેમ સુખે દુઃખે પતાવાય હુવે 
તા હુ “ઉરી લખમીબાઇ તમે આવન્ને. 

લદ્મી--અરે! ખેશે! ખેશે!! ભલાખાઇ 
આતો તમે ભાર કરી જુઓની ખેન ગેમ તે 
જવાંતુ' હશે? કેઃ હું' તસને એક હાલ: ટાઢની 

મોસમમાં સહેલો રસ્તો ખતાવુ તેમ તમો! કરો 
સરધાંબાઇ વળી ન્ત્યારેૅ ટાઢ કમતી થાય ત્યારે 
વળી બરાબર દરરોજની ટેવે રાખને હાલમાં 
તા જયારે શનાસે જવુ પડૅ ત્યારે એક શનાસતે 
માટે અલગ રાખેલું કપડુ તમારે પેરી લેવુ. 
હવે ત્યાં જઇ આવીને હાથ પગ બરાબર રીતે 
ધરોઇ નાખવા કપડુ' પાછુ બદલી નાંખવુ એટલે 
છાલમાં કદાચ તેમ પષ્રુ ચાલી શકશે પણુ નને 
નને હો? ટાઢ ઘટે એટલે પાછી નાવાની રેવ 
જર્ર્ રાખતાં ભુલી જતાં નહી કદાચ બની 
શકે તો આમજ થવું ન્નેછઇએ. એક લોઢાની 
સગડી પર્ ઘરની બાર ચાલીમાં પાણીને। કળશો 
ગરમ થવા રાખી દેવે. શનાસે જપ આવીને 
ઝટ ગરમ પાણીએ નાઇ લેવું મરધાંબાઇ ખે 
દિવસ તમે એસ કરી તો જુઓ હુ ધાર્છ્ુ કે 
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એ રીત તસતે અનુકુળ આવશે કસમ કે? નહાવા- 
અક આપણાં શરીરને સાટે ધણી ન્નતે ફાયદા 

 સરગાંધાઇ--તેતા અમારા ભાણીઆના 
બાપને પણુ દેશમાં એવુ' કાંઇ નનજુ નાતા 
નોતું આવડતું આંઇઆ આવ્યા પછીથી તો 

એવા હળી ગયા છે કે વેલા ઉડીને પોતીઊ 
ઉપાડતાં કતે ન્નય તે એવી ટાઢમાં એ નાઇં 

આવેને ટાઢ ન પડે ને ઉલયાં કહે છે કે નલનાં 
પાણી કેવાં ઉના હોય ક્રે ટાઢે ઉંડી ન્નય લ્યો 
બાઇ વળી એમ પણુ કરીએ પણુ લખમીબાઇ 
અસને તો ટાઢ હગડેૅ મેલતી નથી તે એસને 
તો હવે ટેવજ પરી ગઇ. 

લક્ષ્સીબાઈ--હા? બરાબર છે આપણે 
પણુ એવીજ રીતે ટેવ પાડવી ન્નેદ#એ પહેલાં 
ખે દિવસ એવુ' જણાએ ખર્ પણુ એટલું 
આપણુ' સન નબળું સનને જરા મજબુત 
બનાવીએએટલે પછી થયુ' ટેવ પડી તા પછી થયુ” 
સરગાંબાઇ તમો દેશમાં કેમ વહેલાં પરોડે 
ઉઠીને ખારના કામકાજ કરા છે! ત્યારે ટાઢ 
નથી વાતી ક્યારેક તો વળી માવઠાનાં વરસાદ 
થયા હોયને પ્રભાતે વ્હૅલાં વાડી કે ખેત્રે જવુ 
હોય ત્યારે કેવું હાયછે અને આંધ કેમ આટલાં 
બધાં નરમ થયા છો બિલકુલ નહી બાઇ તમો 
હિમત રાખીને દરરોજ નાવાનું ચાલુજ રાખા 
નહાવાથી ટાઢ ઓઆછીજ ચવાની ટાઢ વાય છે 

એમ કહી ખેસી રહેવુ એ આપણી નબળાઇ 
અને આળસુપણાનાં લક્ષણુ છે માટે 
મારું કક્યુ તમે કરા તો ધણીજ સારી વાત છે 
જુઓ આપણી કોમના આંહી રહેતા આપણાં 
લાહબ્રેરીવાળા અને મડળવાળા સનાતનીઓ 

સર્વેને પુરૂષાને બૈરાઓને અને છે[કરાઓને 
સુધા બધાને હવે ન્હાવા વગેરે પવિત્રતા રા 
ખવાની તથા નિત્ય નિયમ સખ્યા ગાયત્રી 
જત્યાદી સત્કર્માની કેવી ટેવ પડી ગઇ છે કે? એ 

સઘળુ તો હવે એક ક નિત્મ કરવાનુ” 
કાર્ય ને થઇ પડવુ છે 
સરવાંબાઈ---તે ગાવ-ત્રી તા આપણાં "ખાના 
પથી બધી બધાએને આવડૅેરી તમે 
તો લખમીબાઇ ક્ોરીયાં તેતે આપણાં 
ખાનાં ખાવાના પોરાણાં પ'થમાં સળછું એકજ 
હે. બાઈ તમે વળી આવા સ'ડળનાં તે લેબરીનાં 
શીહાર્ ફ્રેન ફ્તુર કરોરહયાં. અસથા વળી એક 
ટળાને ખીજુ' થવુ' બાકી ફેર ફ્ક્ત નાવાનતોા 
ને આ તમારા ઠાકર સેવાના વાનાં તમે કરા- 
રીયાં તે વળી તમે એટલુ વધુ કરા રહયાં ખીજ” 
શું અહ? તેમાં વળી લેખરીવાળા તરી જશે 
ને ખાનાં વાળાઃ ખૂટી જશે. ઠાલાં વગવાં મેલોને 

લક્ષ્મીખાઇ--ધન્ય? મરધાંબાણ તમારી 
ખુદ્દિ તે આવીજ રહેવાની “કે કાંઇ સુધરવા 
માટે આગળ વધવાની ખ્હૅન ગાવત્રી તે શુ 
એને! કઇ અર્થ તમે ન્નણુઃ છે! અને ગાયત્રી 
તે શું એ કાંઈ ભાન છે? તમારા સુખી વગેરેજ 
તમારી ગાવત્રીનાં શબ્દને ગોખી રાખી તેને 
ગાયા કરે છે તેમતે પણુ તે વીશે કાંઇ સસજણુ 
છે? એવુ તમે ક્યારેક અનુલવા નને નને બાઇ 
તેમને કયારૅક પુછી ન્નેતો ખરાકે આ ગાવ-્રી 
તે શુ' અને શા કાસમાં આવે છે ખાવામાં કે 
પેરવા ઓઢવાસાં જરા પતો તો મેળવનને બાઇ 
શુ' જવાબ મળે છે વળી ખાનું ખાનું કર્યા 
કરો છો તે ખાનું એટલે શું પીરાણુ' એટલે 
શું એ વીશે પણુ તમારે પુરતી રીતે વાકેફ 
થવાની જરૃર છે તમોને આવા અશુષ*્ધ સ સ્કારા 
જ્યાં સુધી છે ત્યાંસુધી તમારી' ખુદ્ધિની શુષ્ધી 
નથી થવાની મરધાંબાઇ જુઓને હું તસતે 
સ'શયમાં કહુ છું જરા કાન દપતે સાંભળા 
જુએ?! બા. 

સરથઘાંખાઇ--તે હમણાં મતે નવરાશ નથી 
રાંધણાં ટાણુ' થયું છે તે પછી મોડું થઇ ન્નય 
તો વળી ભોગ સળે ૪ તરામા ફાંદા 
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હધાએ હસજુરી હારાં હારાં લુગડાને સલુક હેના 
રૂષાનાં ટોલ તમે ન્ન ન્ન' બધાં પેરીયાં તે 
રૂપાળાં લાગવા હાર્ તે અમને હ'ધિએ ખબર 
છે તે હવે અમે એવાં રૂપાળા ન લાગાં તો 
ગોયરીચો ને વળો રોજ્તે રોજ તસાશાં ઇનાંધ 
ટઢાયલાં હાંભળવાં તમે તો! નવશ્ાં લાગોરીયાં 
બાઇ અસને વાંહે ધણીએ પંચાત પડી છે 
ભેલા તસને. ખીજુ' શું કામ હોય? 

લક્ષ્મીખાઈ--મરધાંબાઇ તમોને શું? 
આવી વાતોસાં ગસત નથી આવતી ખરૂ નાં. 
ત્યારે હલે ખાટું ન લગાડતાં હો! બા? કાલે 
તસે આવને આપણુ ખીજી વાતો કરીશુ. હો! 
ખ્હેન નને જને હો! સર્ધાંબાઇ કચવાતાં નહિ". 
મારે તો ખ્હેન નવરાં બેઠે એવી જરા રેવ 
પડી ગઇ છે કે 5૫૪૪ ને કછ તસ જેવા પાસે 
ખે ઉપદેશની વાતો કરવી પણુ તસને ન્યારે 

એ વાત હજુ સુધી થોડી પસદ છે તો આવ 
તી કાલે તમતે જેમાં જરા ગસત અતે સસ- 
જણુ આવશે એવી વાતો કહીશ બા. પણ 
આવવું જરૂર હો ભુલી જતાં નહિ. 

સર૨ઘાંખાઈ--તે કાંઇ અસને ઓંજી ખૉંજુ 
નથી લાગતુ ભલેને તમે કેતાં ન્નએ। અસારા 
હારા હાર્ કો રીયાં,તેમાં અમને ઓંજુી જરાએ 
ન લાગે ખાષ્ઠી માર્ મનજ સુવું એવુ છે ઝર 
*જઉ' વાતું થાય તેમાં પછે સુળગી હુ તો 
મુનન/ ન્નઉ . ક 

લક્મીબાઇ--ધન્ય છે સરધાંબાઇ મારી 
વાતોનો તમે ડીક અર્થ કર્યો. એટલે હુ' ધાર્ 
છી કે બહેન તમેતે સારો ઉપદેશ પછી બલે 
ખેદી મોડાં કે વેલાં પણુ અસર કરશે? અને 
તેમાં તમાર્ હિત સમાયલું છે બહેન સારે 
એમાં નિઃસ્વાર્થપણુ' છે તમોને ઇશ્વર તમાર: 
ગ્રહસ્થાશ્રમસાં સફળતા આપે. જગતમાં વદ- 
નિય બને! એમાં અમોને આનદ બહેન ભલે 
જાએ તસોાને અત્યારે કાસ હશે તો કાલે 
વ્હેલાં પરવારીને આવેન્ને. 

સરગાંઘાઇ--હેોવે ! લદ્દમીબાઇ તમે આ 
વનને ક્યેક તો અમારે ધરે તમે પણુ આવતા . 
જાએ હુ તો હરરોજ દ્વોડતી આવું રી જુઓ 
ને કેટલાએ દી થયાં તમે એક દીએ આવ્યાં 
હો અમારે ઘરે. અપૂર્ણુ. 

 *“*ઉઊઠ્ઠય માર્ગ ૪ર્શન” 

(૩) : 
(સાવજી વાસણુ પટેલ.) 

પ્રિય વાંચકો તમે વશ પરંપરાથી ખરા 
ખેડૂતો છો વાવણી પહેલાંજ ખીજ-જમીન- 
ત્રડતુના વિચોર્ ખરો ખેડૂત કેરેજ. ખધેો વિ- 
ચાર કરીને વાવણી કરે, છતાં સમય પ્રમાણે 
છોડતો '૩ગાવો ન નનેવાસાં આવ તો તે વખતે 
કટલો ઉચાટ અને દિલગીરી ઉત્પન્ન થાય તે 
આપના અનુભવની વાત છે. આ ઉદાહરણુ 

આપણા આ ત્તાતિ સુધાર રૂપ ખેતીતે પણુ 
બધી રીતે લાગુ પડે છે. 

આપ સવ સસન્ને છો કે સભાઓ ભરીને 
-ભાષણુ કરીને-લેખાો લખીને અને સર્વ પ્રકા 
ર્ ચર્ચાએ કરીને જ્ઞાતિના ઉદય થવા, યુવક્રેો 
અતે હિતેચ્છુએ કેટલો પ્રયાસ કરે છે, હવે 
આ માનસ ખેતીમાં નને સદ્વિચાર અને શુભ 
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ના પ્રસાણુમાં સ્ાતિ રૂપા છોડ ફન્યો-ફાલ્યો- 

રીતે શાણી, “્યાન આપી તે માગે ચાલવાસાં 

આવે તો ધારેલા સ્થળે પહોંચાય છે. માર્ગ 
ભુલ ભરેલો હોય, કે “્યાન ન આપી અન્ય 
સાગે” પકડ્યો હોય તો ધારેલે ઠેકાણે સુપ્ખ રૂપ 

પહોંચાય નહિ. જ્યારે આપણે તો આખા 
સ્તાતિ સસુહતે બહુજ ભૂલા પડેલા રસ્તાથી 

ખરે સાગે ચઢાવી બહુ દૂર પડી ગએલો સ્થળે 
પહોંચવું છે. એટલે આપણાં  થે[ડાં-નજીવાં 
સાધનો અને શકિત વડેજ દુનિઆના યાલુ 
જસાનાસાં બહુ પછાત હાલતમાંથી આપણી 

આય ભૂમિના ગે'રવશાળી ક્ષત્રિય વૈશ્ય કોમના 
ખર્ા સ્વરૂપે પહોંચવા હાસ ભીડી છે ત્યારે 

તો જરા પણુ આળસ કરવી ચાલે તેમ નથી 
આપણા હિતના અને અહિતના શખ્દે શખ્દને 
વિચાર કરી ચાલીએ તોજ સફળતા પ્રાપ્ત થાય. 

સર્વ ભાષ્નએઓ અતે બહેનો જણા છે કે 
ભયકર દુકાળમાં મહા મુશ્કેલીએ મળી આવેલુ 
ખીઆરણુ, વાવણી વખતે ખેદરકાર રહી, નદી 
નાળામાં તણાઇ જવા ૬૪, વાવણીનો સસય' 

1 ર પાડીદા૨ ઉદય 

પ્રયાસ રૂપી છોડ ઉગેલે!  જ્તાતિસાં સેવકે!ના ગુમાવે, તેનું નવું વર્ષ કેટલુ' ભય કર્ થઇ પડે? * 

ળા નેવાસાં ન આવે તો કેટલો અફસોસ થાંય એજ આપણે આજે આપણા ઉત્સાહી બંધુઓ 
ધ! ટે ર કડ જ અ ડસ ટ 

ન તેનો આપ પ્રતિપળ વિચાર કર્તા હશે।જ. સેવા ભાવે તન-મસન-ધનના ભોગે જે હિતકર _ 

' દિવસો-મહીનાઓ અતે વરસોની મહેનત સગ શોધી-સમજ બતાવી રહા છે તેતે અ- 
ભિસાનથી સસત્વથી-ઠ્રેષ ભાવથા કે મુર્ખતાથી 1? 

ર સ કર્ સ દ રે ક રેમ ા રી ક નહિ-લે નિર્તરલા જાણુ રર નિષ્ફળ બનાવી મુકશે -બની જવા દેશો તો 
. વોની? સગ સતિ જ્માની- માની ૨૨૦૯ છે- ઇશ્વર કૃપાએ ખહાર પડેલો આ સસુહ હતે- 

ર પુ -_  સાહી-નિરાશ બની જપ, ધારેલી ઉન્નતિને 
ર ઉદય-અસ્ત, ઉ્તાતિ-અવન્નતિ, એ શખ્દ્દો લાભ ન સળતાં હમેશ ખૂરી દૃશા થતી રહે- 
શ ક પે પરછ તે ૨ ટ ટ ઝુ ્ઝ્સર 

1 ક શ સ કય હોય. વાની નિઃસ્વાર્થપણાથી અતે સેવા ભાવથી ખતા- 

આટલા પ્રયાસથી સવના સમજવામાં આવ્યુજ તેલ્ષો. હિતેચ્છુઆનો રસ્તો જો વિચાર કરશો 
1 - સ હ 2 જે 1 કસ 

મ હશે કે “પાટીદાર ઉદ્ય”તાો હેતુ તતા ભલું કરનારાજ નજ્નેઇ શક્શે. આપની 
મ “કવો સ્તુત્ય છે અને તે સમજી સમજાવ) સફળ ઝાાગળ રજુ થતા વિચારો ક રક લેખકો 
1. કરવાની કેટલી બધી જરૂર છે. અને સેવકરોના મન ધડ્તિ નથી. નિઃસ્વાર્થી 
! જ્યાં પહોંચવું હોય ત્યાંતો માર્ગ સપૂર્ણુ સહાત્માઓઆ અને અનુભવી અગ્રેસરોના - દેશ 

હિત અને જન હિતના સાચા સિદ્ધાંતો સુજ્ખ 
વિચારેલી ભલામણો અને યાચનાએ છે. છતાં 
આપણે સસુહ બેદરકારજ હયો તો ખરેખર 
મોટી ભૂલ કરો છો એસ *નણુન્ને. 

પાટીદ્દાર- કણુબી ખેડૂત જ્ઞાતિનાં દિલ 
ઉદાર અને દાની ગણુવામાં આવે છે. દુર્બળ 
હ્ાલતાસાં પણુ યાચકને નિરાશ ન કરવો સમેવી 
આપણી કોમની ખાસ જરત્તિ ગગાય છે હાલ 
જયારે આપની પાસે સ્ાપતીજ પમવાચક કોમનાં 
આળક્ઠા જ્ઞાતિ હિત માટે આ બધી યાચનાએ। 
કરે છે ત્યાંતા આપની કેસની ઉડાર્તાસાં ઉણુપ 
જણાવા દેવી ન્નેઇએએજ નહિ. 

“ઝજ્ોસનો ઉદય કયારે થયો ગણાય. શા 
-શા ઉપાયોથી કોમની ચઢતી થાય, કેવી અધો 
ગાતએ કોમ પહોંચી છે,” વગેરે બાબતો ખર્ા 
ને જરૂરી રૂપમાં તમારી આગળ અનુભવીએ 

એ આજ સુધીમાં આ ચોપાનીઆમસાં બતા- 

વેલી છે. જેમ સૂર્ય તો ઉદય થતાં અ'ધકાર 
દુર થઇ સર્વ દિશાએ સ્પષ્ટ દેખાય છે. સર્જ 
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યપાટીટ્ટાર ઉદય 652 

પદાર્થોનું શુદ્ધ સાન થાય છે. તેસ આ “પારી- * 
દાર ઉદય” વાંચનાર. અતે સાંભળનાર તે 
પોતાની જ્ઞાતિની ખરી હાલતનું ભાન કરાવવા 
ક્રેકાશે છે. એજ હેતુને સાર્થક કરવા સારે 
ચાલુ “ઉદય સાર્ગ દર્શન” લેખ યથા શડિત 
સાતિના ઉંદયના માગતું દિગ્ટર્શન કરાવવામાં 
સદદ રૂપ થતો હશે તા હું આભારી થઇશ. 

આવ્રા સર્વ ત્રયત્નોથી આપના જ્ઞાતિ રૂપી 
સૂર્યનો ઉદય થાય છે કે તે સૂર્ય દેવ તો હજી 
જ્યાંના ત્યાંજ હઠ ધરી બેઠા છે ને પ્રયાસ 

, કરનારા સૂર્ય દેવનો રથ ખેચવા સથેલા રેતીસાં 
| વાવે છે, તેની સાબિતિ તો જ્ઞાતિ સસુહનાં 
અતઃકરણા અતે કામોથી ન્નણુવાનું ભવિષ્ય 
પર્ રહેલુ છે. 

ઇશ્વર પેર સર્વ વિશ્વાસ રાખી ફળ વંતી 
જમીનમાં નાખેલાં બીજ જમીન છૂપાવી રાખ- 
તીજ નથી, તો અમારી ઉચ્ચતાતેો દાવા નહિ 
ભૂલેલી કોમના દાના અગ્રેસરોનાં સાનસ ક્ષેત્રોમાં 
સૉપેલાં આ ચાપાનીઆનાં યાચનાએ રૂપી 

ખીજેની થાપણુ આપનાં ઉદાર દિલેોસાં ઓળ- 
વાઇ જાય એવો ભ્ય હાલ ત્તા કોઇને રહેતો 
નહિજ હોય. ન 

સાતિ હિતને! દાવો ધરાવનારાએ એ 
પોતાના સર્વ વિચારો અતે ધઃરણાઓ પ્રસાણે 
સાતિએ ચાલવુ" એવો, ઇન્નરા રાખેલો નથી. 
સાટે બધુએ નનગે વાંચો વિચારો અને અયે!- 
ગ્ય સાર્ગ જણુવામાં આવે વિચારો અધુરા કે 
ખોટા જણાય તેની દલીલ તથા પ્રતિવાદ કર્- 
વાને સર્વને સપૂર્ણુ હક્ક છે. આ “પાટીદાર 
ઉદ્ય”ના પ્રકાશક ખધુ આપની સર્વ" દલીલે। 
વિરૂહ્ધતાએ।તે પણુ છપાવી નહેર કરશે. લેખકો 
પોતાના વિચારો સાટે જવાબો આપશે. સાટે 
બંધુઓ આપનાસાં જીવન હજી છે એમ સાબિત 
કરવા બહાર પડા. સાચીજ સાનેલી - ખીનાનોા 
“અસલ કરતા થાએ. શકાએના ખુલોસા સાગોા 
અસત્ય હોય તેને નિર્ભય પણે તોડો અને સાતિ 
હિત કરો. 

7 

અપૂર્ણ 
નક્સ્---------ડ------ડ-- 

આરોગ્ય રક્ષક ઉપટેશ માળા. 
--------ડસર 

મણુકે। ૧લે।. 
(લેખકઃ વૈઘરાજ ગોપાલજી કુંવરજી ઠકકુર) 

૧ હમેશાં સવારે વ્હેલાં ઉઠવુ' અતે રા 
વ્હેલા સુવું. ી 

૨ ગ્રાતઃકાળમાં સુર્યોદય પ્હેલાં દરરોજ 
પાણી પીવાથી શરીરને કાયદો થાય છે. 

૩ સળ મુત્ર ત્યાગવાં બની રકે તો દુર 
જગલંસાં જવુ. 

જાલ હમેશાં સાફ રાખો-કપ'ગુ પદાર્થ 
“ખવાય કે તરતજ મોહુ' ધોધ નાખવુ". 

પ દિવસમાં ખે ત્રણુ વખત દરરોજ 
આંખો ઉપર ઠંડુ પાણી છાંટવાથી સારા 
ફાયદ્દો થાય છે. 

૬ નહાવા સાટે બનતાં સુધી ઠેડુ પાણીજ 
વાપરો અને તે છુટથી વાપરવુ ન્નેઇએ. 

-૭ નહાયા પછી સુક્રા ટુવાલથી શરીરને 
સાફ સખે. 

૮ સાથાસાં, પગના તલીયાસાં તથ 
આખા શરીરે તેલ ધસાવવાની ટેવ રાખો. 
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& ભૂલે ચૂકે પણુ કાન ખોાતરતા નહિ. 
૧૦ બહુ ખોલવા કરતાં થોડું ખોલે, અને 

વધુ સાંભળવાની ટેવ રાખો. 
૧૧ દિવસના તમામ કલાકરોમાં કામ કરા 

પણુ રાત્રે તેવીજ રીતે આરામ સેળવે. 
૧૨ રાત્રે સુતા પહેલાં હમેશાં પ્રભુનું 

સ્મરણુ કરવાનુ ચૂકતા નહિ. 

૧૩ જમ્યા પછી રાત્રે સુવાનું વખત થાય 

તેની વચ્ચે આછાસાં આછા ત્રણુ કલાક રાખે!. 
૧૪ રાત્રીનું ભાજન હલકું રાખા અને 

તેમાં પણુ ખાસ કરી પ્રવાહી કરદાર્થો વછુ 
લેતા નહિ. 

૧૫ દરરોજ કુદરતી દેખાવ અતે બાગ 

બગીચા તરક્ કરવાની ટેવ રાખે. 

૧૬ આંખતે માટે હરીયાળી જમીન થા 

તા લીલા રગના પદાર્થો નનેવા ફાયદાકારક છે. 

૧૭ જીલાબની દવા બનતાં સુધી નજ 

લ્યો કબજઆત હાય તો રાત્રે ઝુતી વખતે 
થોડું દુધ પીવું ચાલુ રાખા, 

૧૮ ખોરાક હમેશાં શાંતિથી અતે ધીમેથા 
ચાવી ચાવીને ખાવાની આદત રાખે. 

૧૯ બહુજ ગરમ હાય તેતો! તેસજ વાસી 
થઇ ગયો હાય તેવો ઠંડા ખોરાક લેવાનુ 
બધ રાખે. 

૨૦ પોતાની ખાવાની પ-્છા હોય તેના 
થી થાડુક ઓછુ ખાવાની ટેવ પાડો, ખીન્ન 
ના કહેવા પર પધ્યાન આપત્ટાં પહેલાં તમારી 
હાજરીને પુછે. 

૨૧ જમતાં જમતાં વચે થોડુક પાણી 
પીઓ, તેથી ખોરાક જલદી પચે છે. 

રર "ખાધ કરી કસરત કરતી નહિ. પણુ 
થાડાોક વખત આરામ લેવો. 
“ર૨૩ દરરોજ ખુલ્લી હવા 

રાખો. 

લેવાની ટેવ 
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૨૪ કસરત કરવાથી શારીરનુ' લોહી ડીક 
રરે છે, પસીતા વાટે મેલ બહાર નીકળી ન્નક 
છે, તેથી હમેશાં કસરત કરે. 

ર૫ હમેશા મીઝાજ હસ મુખા રાખે 
તેથી તદુરસ્તી સારી રહે છે. 

, ૨૬ સુતી વખતે મોઢું ખુલ્લુ રાખી 
સુખા, ખુલ્લી હવાથી ઉંધ સારી આવે છે. * 

ર્છ વાંચતી વખતે ચોપડી આંખથી દુર * 
રહે અને તેતું પ્રસાણુ આશરે દશ ઈચ ર 
તેમ રાખા 

૨૮ બહુજ ઝીણાં અક્ષરાવાળું વાંચન 

રાત્રે ઘણા વખ્ખત સુધી વાંચતા નહિ. ઝાંખો 
દિવો! હોય ત્યાં વાંચવું નહિ. 

૨૯ શરીરને દરરોજ હવાથી, ગરમીથી 
તથા પાણીથી એમ જુદી જુદી રીતે સ્નાન 
કરવા દે. 

૩૦ પ્રાણાયામ કરવાની ટેવ રાખો તેનાથી 

હદય બળવાન અને ફ્રેક્સાં સાક થાય છે. 

૩૧ 'ખાધાં ઉપર ફરી ખાધાથી સનુષ્ય 
બિમાર પડે છે. તેસ કરતા નહિ. 

૩૨ ખાધા પછી તરતજ સ્નાન કરક 
નહિ. 

૩૩ સાંથાપર ગરમ પાણી નાંખવુ નહિ. 
૩૪ બૃતીની સામે ધણી વખત ન્નેવુ 

નહિ. 

૩૫ પ્માવાતો ખરો વખત ખરી ભૂ" 

લાગે ત્યારેજ થયો સમજને; 

૩૭૬ દરેક કાસમાં નિયમિત બતે. 

૩૭ દુષ્ટ સતુષ્યાનો સાબતમાં ન રહે. 
૩૮ શાસ્નુ વાંચન કરે તે તેવું વર્તન 

રાખો. 
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દુનીઆઈ બનાવનો ભાવી વતા રે 

સને ૧૯૨૪માં યુરોપ આદી ચારે ખખડાસાં 

સહાન યાંદવાસ્થળી જ્નગશૈ. 

ખિરીશ સરકાર વિર્દ્દ તેમના કેટલાક મિત્ર 

 શાજ્યો તેમજ દુનીઆના ઘણા રાજ્યે! પડશે. 

અને અદર ફૂટઝટ પડી સહા યુદ્ધ ન્નગશે 

અતે તેથી હન્નરો માણુસેત્તાો નાશ થશે. 

[હિંદની નિઃશસ્્ર પ્રજ્નને ભારે ન્નેખમે 

ખએડવ્ાં પડશે. ધાડ, લુંટ, આગ, પવન, વરસાદ, 

રગ વગેરે કારણથી મહા દુઃખો વેઠવા પડશે 

રાન્યો પોતાની પ્રન્નતે બહુ ત્રાસ આપશે, 
અતે તેથી પ્રશ્નમાં અસ તોષ ફેલાશે જેથી પ્રજ્ન 

શાજ્યની સામે ખળ ભળાટ સચાવશે. સને 

૧૯૨૪ના માર્ચની તા, ર૨રમીએ લગભગ પચ- 

મહાલ જીલ્લામાં બડ જ્નગશે અતે અસહકારી- 

આના હાથથી મહાત્મા ગાંધીજ સુડત થશે. 

સહાત્મા ગાંધીજને અહિસાત્મક અહસકાર 

લેક છોડી દેશે. 

સતે ૧૯૨૪ના સષટેમ્બર સહીનાથી આખી 

દુનીઆ યુદ્ધના વાદળ તળે ધેરાશે. અને હિદ્રસાં * 

પણુ યુષ્ધઃ જેલું જ્નગશે. બંગાળ, સહારશાષ્ટ્ર 

વ્હારે થરૈ, આવા કેટલાક સબળ સબખોર્તે લીધે 

ષિટીશ સરકાર સુલેહ કરશે અતે સ્વશાન્ટ્ય 

આપવામાં ઘણી સોટી ટો આપશે. દરેક વેપાર 
રોજગાર ભયસાં આવ) પડશે, અને મોટે ભાંગે 

ઘણા લેકા દેવાળા કાઢશે. મીલો જીતનો. કાર- 
ખાનાં વીગેરેતુકશાનમાં આવશે સાધુએ, સન્યા 

સીઓ, બાવાઓ, નેગીએ।. ફકીરો, ભીખારીગ્મા 

વગેરેને ટુક્ડા રોટલાના પણુ ફાંફાં પડશે, વળી 

તેએનાસાં રહેલુ સાન સરતખે! નાશ પાસશે. 

પરદેશી માલની ભરેલી વખાર કુદરતી રીતે 

નાશ પાસશે. કેટલીક બેક, કંપનીએ અને 

શ્ર્સના સ્થાતોતી ત્રીન્નેરીએ તળીઆ ઝાટક થશે 

સ્ત્રીએના સાથે ધણું સ'કટ પડશે. છેવટે હિ-દને 

સંપૂર્ણ સ્વરાજ્ય સને ૧૯૨૫ના સાર્ચ સાસમાં 

સળશે. સતે ૧૯૨૪ના મે માસમાં પેગખર૨ 

જેવા શકિતવાળા એટ્લે દૈવી શક્તિવાળા એક 

સાણુસ બહાર પડશે. 

સને ૧૯૨૪ના એપ્રીલ સે સાસસાં પવન ધણૂ।જ 

છુકાશે તેમ આગની ઉત્પતિ પણુ ઘણી થશે 
સને ૧૯૨૪ના 

સાસમા ભારે સાવઠાં ભારે વરસાદ જેવાં થશે. 
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'તેવારી અને ફેબરૂઆરી : 

પબ અતે ગુજરાત ઉપર વાદળ ઘેરાશે. અતે જીવજતુના, બર્કૂના, કરાના, અના 

કાડીઆવાડ, ચરેતર જીલ્લો પણુ બહાર પડશે. જના દાણા જેવા વિચિત્ર પ્રકારના 

અકરાખર સાસમાં હિંદના કેટલાક બ'દરોવાલા વરસાદ થશે વક્સાદ કટલીક જગ્યાએ 

શહેરાનો કેટલોક ભાગ નાશ થશે. હિંદના ભારે ચોમાસામાં સુદલે થશે નહિ અને કેટલીક * 

ખળવામાં ભાગ લેવા નવેમ્બર માસમાં અસુક 

સરકાર હિંદની વ્ડારે ચટી આવરો જેથી જિટીશ 

સરકાર કદાચ ભયસાં આવી પડર. વળી એ 

અરસામાં ગુજરાતસાંથી ભીલે। તથા તીશ્કામ- 

દાંવાળા “વિચીત્ર ભાગ ભજવશે તેસ કેટલાક 

ગુપ્ત રહેલા યોગીષ્ટાો તેમ મહાત્માએ હિદની 

જગ્યાએ સામટા થશે પણુ એક ખે દીવસજ 

એટલે આ વરસસાં ચોમાસુ દેશમાં સોટા 

ભાગે નિષ્ફળ જશે અને તેથી દુકાળ કહેવાશે. 

દરેક અનાજના ભાવ વધશે અતે કેટલીક 

જગ્યાએ અનાજ સળવુ પણુ . મુશ્કેલ થશે. 

_ઢોરામાં ઉપદ્રવ થશે તેથી ધણા ઢોરના નાશ 
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થશે. સતુષ્યસાં રોગોના ઉપદ્રવ થશે અતે 
તૈમાં સ્રોઆ અને છોકરાઓના સરણુ વધારે 

' થશે, મે માસ પછી જે સ્ત્રીઓ ગર્ભ, ધારણુ 
કર્શે તે સ્ત્રીઓને વિશેષ કરીને જેડલાં છોકરાં 
અવતરશે સહાત્સા ગાંધીજી અને સોલાના 
_સહસમદઅલીતે શરીરે પીડાકારી ઘણી થશે. 
સોનાને! ભાવ વધીને તોલાના ૩૩-૩૪ સુધી 
જરે. ચાંદીનો ભાવ વધીને સો તોલાના ૧૦૮ 
થી ૧૧૦ સુધી જશે. ભરૂચ ક્રાટનને! ભાવ 
ઉચાસાં ઉચો ૮૨૫ સુધી જશે અને નીચાસાં 

51 & 610 (“વાં॥ં૦1 

તા. ૧૬-૧૨--૨૩- 

નીચો ભાવ ૩૯૬ આસપાસ થશે. ઘી તેક 
વગેરે રસકસ મૉંધુ થશે. શેરોના ભાવ એકદસ 
સદી થશે. ઝવેરાતના ભાવો મંદી ચરે.. 

સને ૧૯૨૪ની સાલ -દરેક રીતે દૃરે- 
ડને ખરાખ છે. * ન 
લીન શા. મંગળદાસ હેસચ'દ પરોપકા 

હે૦દેશાઇ પોળ, સુરત. 
(ગડગડાટ પત્ર ઉપરથી તા. ર૪-૧૨-૨ ૩) 

પીરાણા પથની દશતરી ગાવત્રી.. 
ઝન. -- 

શ્રી કચ્છ ડ્ડવા પાટીઢાર પશ્ષિદની કરાચી સુકામે થએલી ખીજી બેઠકમાં શ્રીયુત મી 
નારાયણુજી શામજી વીરાણીવાળાએ પીરાણુા।ના ઠરાવ ઉપર આપેલુ જ્ઞાષણુ. * 

(ગયા અ'કતા પાના ૨૨થી ચાલુ.) 

સ્વર્ગના વાયરાત્તી હુંડી 

' દરોંદભરીનએ ખરીરો! 
સૈયદ ₹સામસાહે હીન્દુઓતે ફસાવાપોતાના 

રચેલા બનાવટી સત્ પથમાં આવનાંરતે અપ- 
૨પાર લાલચો આપી છે. ઇમામશાહ કહે છે, * 

પીરાણા કષ્યસ્તાની ધમ નાં બનાવટી પુસ્તકેસાં 
જે હીન્દુ ધર્મ કર્સનું સત્યાનાશ વાળવાના 
કલસાઓ છે તે પઢો અતે સુશલસઃની કીયા 
કમથી સણુગારવામાં આવેલ! ખીચડીઓ પ'થને 
પાળા, અને તમે તમારી કમાણીતા દશસો 

ભાંગ મારા વસના સૈયદ્દોનસે આપતા રહેશે 
તો સ્વર્ગમાં પીરાણા કબ્સ્તાની પથતે માન- 
નારા સુમનને જગતનું સવાલાખ વર્ષ સુધી 
રાનય કશ્વાતું મળશે અને શાનય સુખ ભાગ 
વ્યા પછી સ્વર્ગ સાં 5 સેશના સાટે સૌના રૂપાની 
પટો અતે કેશર કસ્લુરીનીગારથી બનેલા રત્ન 

જ્ડીત ચળકાટ સારતા પાચસે। માધલના ધેસ- 
વાસમાં આવેલા આલીશાહન સહેલે। બાગબગી- 
ચાએ સહીત મળશે કે જેની અ'દર શરાખ, 
(દાર) ટ્રધ, સધ અતે અસ્ૃતના વહેતા 
ઝરાએઓ અતે સોના રૂપા તથા અગણીત 
હીરાથી જ્ડીત થયેલા હોજો કુવારાઓના 
સાથે અને ચકચજીત કરી નાખ એવી સ્વર્ગની 
પચાસ હુરાએ (અખષ્સરાએ) પ્રથમથીજ 
તૈયાર કરી રાખેલા પાંચશો છોકરાએ અને 
અને પાંચસો! તુરી પીરસ્તારમે। સેવાસાં હાજર! 
અને તે સીવાય અતેક પ્રકારની અચરત પસાડ- 
નારી હન્નરોા જાતની જીમતી જણુસો। મુવા * 
પછી છસામશાહના સેવકોને જરૂર મળશે, એવે! 
વાયદ્દાતો સોદા કરીને પ્રથમથી પારાણા કષ્યર- 
તાની ધર્મે માનનારા પોતાના સુમન શિષ્યો 
પાસેથી કમાણીનો દશમા ભાગ લઇ લેવા અતે 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૩/ 
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ચાટઢીદ્દાર ઉદય - ર્જૃ 

ઇસાસશ્ાાંહની કભરની તેમજ ઇ૪મામશાહનાં આવા ઉપદેશો સ ભળાવીને રાત્રી' દીવસ સૈયદો 
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વ'શના સુસલસમાન -સેયદોની પીરાણા ધર્મી 
સુમનભાઇએ પુન્ન કરવી. આવે રાજને રાજને! 
ચાલુ ખાધ ત્યાં પછી સુમનજ્નાઇએ સૈયદની 
સેવા કરવાસાં અને તેના બોલેલા ખોલો ઉપાડી 
લેવામાં સેનો વાર કરે? જજ્ઞતનામામાં સૈયદ 
ઈમાસશાહે પાતાના -શીષ્યોને સાધીને કહ્યુ” 
ક હે મુમનલાઇએઓ; “ પીશણા સતપ'થ 
વિના તે ખોટા કહીએ અને ખોટાં તે સર્વ 
ષાસ, ને જ્ક્ત આલ ઇંસાસની સેવીઓએ 
તા પાચીએ ભેસ્ત સુકઠઈસ ” ફક્ત ઇમાસ- 
શાહના વસની ઓલાદના સૈયદોના પગ પુજીએ, 
તેમતું એટું ખાઇએ અતે દસોદ (ખાવા ન 
હોયઃ તોપષ્યુ કરજ કરીને પણુ) ભરતા રહીએ 
તો ભેસ્ત સુકામ કહેતાં સ્વર્ગમાં જવાય ! 

અને સૈયદોના એજન્ટ કાકાએ અને કષ્છના 
કેણુખી ત્તાતિના જુલમગાંર આગેવાને! અનેક 
પ્રકારના પ્રપચોા કરી ભોળા અને અસાન 

હીન્દુ જાઇઓને ભમાવીતે પોતાનુ પાપી પેટ 
ભરે ન્નય જો. 

સેયદ ૪મામશાહે તેમજ 'તેના વચના 
સેયદોએ પીરાષા ૫થી સેવકોને સ્વર્ગની જુઠી 
લાલચો! આપી પૈસા'કઢાવવા. દસોાદના લાગાના 
કર વિષે ભારે ભાર મેલીને બોધ કચૉં છે 
અને હુમણાના રૈયદો પણુ એજ ખોધ કરે 
છે, ઇમાસશાહે પોતાના સેવકને દશેાદ દેવા 
માટે સુમન ચેતામણીમાં કરેલી સુચનાઓ 
શ્બેવી છે ક્ેઃ--- 

ગમેજી લક્ષ ચોરાસી તો જુટીએ, નને રરીએ આપણા સતગુર્ કે ફરમાન સાંહે; 
દસે[ંદ દીજે સતગુર્ સુખે, તા વાસો હોવે અમરાષુરી માંહે. 
એજી અસરાપરી છે આગળે, તેનાં સુખ કહ્યાં નવ ન્નય; 
સતચસુરૂએ કકેતાં ઇમાસશ્ચાહે દીડી તેવી કહી છે. ત્યાં હુરસ લાયક માંહે. 
એજી અન'ત મેવા છે તે મહેલમાં તે ધરની સોભા છે ત્યાંય, 
મોમન રખીસર તે મહેલમાં લીણુાઃ લાડ કરસે ત્યાંય. 
એજી એવાં ધર તે જીવ પામસે જે ચાલસે આપણા સતપષ'થ માંથે 
ખરા દ્રસાદી સુક્રીતવતા તેની શાખખ છે એલસ માંય માઢે-ચેતે. 

નદ મલ મહ 

વળી ઇમાસશાહે દશષંદ માટે કલ છે કેઃ-- 
એજી એ ધર દસોૉંદજ દીજીએ; તે માંહે આળસ ન કરીએ લગાર; 
અનેક જવ આગે ઓધર્યા તેણું આળખીગ્મા પોતાનો ભરથાર; 
એજી દસૉંદજ વિના નહી પ્કુટસો સાંભળા સુનીવરા કહુ પુ વારવાર 

ન દ ર્દર મદ 

દરોૉંદસાં સુમન ન સસજે તેટલા માટે ઇમામશાહ ખુલાસો કર્યા છે; 
એજી દસોંદ તે કમાણીની દશમી પાંતી કહીએ તે. તો આલે એ નરજીશુ' અહ્ાર; 
ચાલીઓ તે પીર સુખે આલીએ, એ છે સુમન તણી ખાસ વહેવાર. 
એજ દસોૉંદ દેતાં જે જીવ ડોલાવસે તેનું હાલમાલ નહી રહે પરિવાર ! | | 
ક્રિયા હીણા જીવ નહીં તરે, સતચુર્ -“માસશ્ાહ કહે છે પુકાર. 
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૨૨ પાટીદાર ઉઠ્ડય 

એજ ક્લજુગની સગ છે દ્ોહલી, એ ઝૃમનભાઇ તમે રહેન્ને હુશીઆર; 
દસોંદ દેન્ને થમા સતગુરૂ સુખે (કહેતાં “મામશાહને) તેથી ઉતરો પેલેપાર. 
એજ દશેોંદ નહી દેશે સતસુર્ ખે તે તો કાયર થાશે ને ખાસેરે માર, 
તેના હૈડામાંથી અગ્ની ઉઠશે તારે જીવડા તે કરશે રે સુકાર! ચેતનહારા તસે ચેતન્ને. 1 

ન ન્- ન- ન 
એજી સહારે પદાર્થ સરીખે1 આ માનખેપ તેને સદગુરૂજીએ ધર્મ દીધો સ'ભાળ, 
તે માંહે સાચા સુતીવર આપણા તેનેં શામી રાજને લેશે ઉગા૨. 
(ખાસ કરીને તો) એજી તે માંહે "ખરા દસોંદી જે સુક્રીતવતા તેણ તા બાંધી પુરની પાર. 
તે ઝાન વીચારી ચાલસે તેને ક્લયુગ નહી લોપસે લગાર 

કકક ન ન ચ નુર 
ખરી દસોૉંડ તેતે આલીએ એ તો ખટયાની રે સ જ્ાર. પી 
એજી તે સતરરૂની પાંતી અળગી કરા અને બાજીને! કરો પોતાતોા આહાર. 

ડ- ન : ન “ર 
તે માંહે થાશે બરકત ધણી (શુ'ખખની !) તેનો સેસે સ આણુન્ને લગાર 
ભ્ાળરે દશોાંદ આપણુને દીધા વવના નહી ચાલસે, એ ગુરૂનર લોભી નહીં ર લગાર ! 

ન ન ન- ન- 
એજી દશોૉંદ્દ તે દશમી પાંતી કહીએ તે દેન્ને નરઅલીજીતે અહાર, 
ચાળાઓઆ અસારો આલજ્ે ગએ. પીર સુરીદનો છે વેવાર, 

ન ન ન- ક 
| એજી સતગુરૂના વાયકે તે સાચા ચાલન્ને દેન્ને સતચુર્ મુખે દશૉંદતેો અહાર, 

ચાળીઆ તે પીર મુખે આપન્ને અને કરન્ને તે સુક્રીત અ'1૨. 
ન- ન ન ન 

એજી ખર્ા દસોંદી સુક્રીતતતા તે તે આવસે અસારે દુવાર [પીરાણાપાં] 
ન આખરતની વેળા ન્ત્યારે આવસે, ત્યારે ઉતરસે પહેલે પાર. 

. નન ન -ન- ન 
| ઇમામશાહ જાર દઇને પાતાના શિષ્ય સુસનોાને કહે છે કે:-- 

* એજી ઇસમામસાહનોા વ'શ સૈયદ્દો જેવાતે સુપાત્રે દાન દેતાં એજી આણુસે -- 
અને ખીજે પાખ'ડે રાખસે વેવાર, 

તેને શ્રી સત ગોરજ (ઈસામશાહ) પોતાનો નહી કરે તે તો જસે નરકને દ્વોવાર- 
ક ન 

| 

ી નન ન ન 
એકજ જે સૈયદ જેવા સુપાત્રને દાન હતાં અછું આણુસે અને ચારે ચરખટે તે 

દ 

રહેસે હુશીયાર 
પણુ ભાઇ મુમતો સતપ'થ વિના ધર્મ છે જેટલાં તે તો સર્વે મીથ્યા સાર 
એજી જેણું સતચુર્એ ધર્મ દતે ઇમામશાહનો વ“સ સૈયદ દેખાડીઆ ! 

પ્રગટ કાજર જમુ પત્ર અવતાર 
 ખીન સસઃર્થ ચુપ્તજ રહીએ એક સતગુર્ સૈયદ સુખે રાખીએ વીચાર. 

_ દિ ક 
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પાટીદા૨ ઉદ્ટય ક ૨૩ 

અન્ધુઓ | આ કલ્યસ્તાની પંથે ચડેલા કે તમો! પીરાણા સતપ થીઓ નને તમારી કસા- 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૭/ 

ઝ-*---:-કક*--------- 

પોતાના શિષ્યોને તેમની શ્રદ્ધા ન્નેઇ ન્નેષ્તે પતો દશમો ભાગ (દશોંદ) રાજ ખુશીથી 
જુકી છુ'જીને ડ્ોેલી ખાવાની યુકિત રચી છે આપતા રહેસો તો તમાંરા સાટે મુક્તી અને 
તે સાથે ક'ઇક સામ ભેદનો પણુ ઉપચાગ સ્વર્ગના દરવાન હમેશાં સાટે ખુલ્લા છે! મ! 
કર્યો છે. દસાંદ દેવામાં જરા પણુ મન કચ- ર ી 
વાય તો %મામશાહ કહે છે કે, એ સુમનતે વાતા કાંસલુની પાઇ ક હાંચ છે? 
હાય સાલતે પરિવાર પષુ નહિ રહે એટલે ર ર સુંધી પ 
તેનું નખોાદ જસે! હૈડામાંથી અગ્નિ ઉઠસે! -જે સતપથીઓ દશોંદના લાગા ભરતા 
બીજી આઝાઓ પાળે છતાં દસાંદ ન ભરે તા કશે તેમનાં પાપ કે ગુનાહનુ” પુછાણુ' ન્વ્યારે 
ક્રિયા હીન કહેવાય એટલે તે તરસે નહિ એવુ” આખરના દહાડૅ થશે ત્યારે ધર્મ" અતે પાપનો તં 
૪માસશાહ પોકારીને કહે છે. ઇમામશાહને 
પાતાનેજ નહિ પણુ તેના પરિવાર સૈયદોને પણુ 
દસાંદ આપવી! જુએ તો ખરા પોતાની પા 
છળ પેઢીનો પેઢી સુધીના સેયદ્દોના પેટની પણુ 
તે બિચારા જીવ કેટલી ચિતા થષ્ હતી. 
તેતે તો ખતર હતીજ કે આગળ જતાં ખધુ' 
પોાગળ ઉંધાડું થસે એટલે કહી રાખ્યું છે કે. 
ખાન સસારી સાણુતો અને તેમના ધર્સ 
કર્સ" કે વહેવારમાં ન્નેડાવુ' નહિ! માત્ર સૈયદોના 
મુખતોજ વડેકાર્ રાખવો! બિચારા અ ધ શ્રદ્ધાળુ 
અને અજ્ઞાન લોકો આ ઉપદેશ સાંભળી સૈયદોના 
સુખની પ્રસાદીનેજ ઉત્તસ માનતા આવ્યા] કહે 
ભાઇએ આ કેટલી દિલઃમીર થવા જેવી અને 
તીચુ' ધાલવા જેવી બાબત છે? સેયદોના સુખનો 
વહેવાર રા યનારાતે કોળ હિન્દુભાઇ પાસે પણુ 
ઉશવા દે 'મરો! વળી ઇમાષલાહ કહે છે કે 
સૈયદ્દોને દાન દેતાં જે ઓછુ આશુથે અને 
બીન્ન પાખડ બીન ધર્ગા સાથે વહેવાર રાખશે 
તે ને નનશે! જુએોા તો ખરા જશું હિન્દુ 
પણાસાંથી ભ્રષ્ટ થયેલાનેજ ભીસ્વ સુટામે લઇ 
જવાતો પેટટ મેળવીને ઇમામશાહ ન આવ્યો 
હાય તેમ સુમનાઓતે ગળે ઘૂટડા ઉતારે છે. 
વળી હસણાંના સૈયદ્દો, પાતાના દાદા ઇસામસા હે 
રચલાં શાસ્ત્રના આધારે વાકદાની હુ'ડીઓ લખી 
દશાંદનાં નાણાં ઉપાડે નાવ છે અતે ડહે છે 

હીસાબ પીરાણા કખ્યસ્તાનમાં ઇસામસાહની 
બેઠક નગીના ગોમતી ઉપર ખુદા તાલાની 
હજુર્માં થેશે અને જેટલા પીરાણા ધમી”* છે 
અતે બાવાના જેને. કાંકણુ છે. અતે જે મર- 
તી વખતે દટાણુઃ છે એવા સુમતેોની સીપારસ 
ખુદાતાલાની હજુર્માં પીર કખીરદીન ઉભા 
થઇતે કરશે અતે પોતાના શિષ્યોતે સુકતી 
અથવા સ્વર્ગ સાં દ્રાપ્મલ કરાવરો એટલુંજ નહી 
પણુ પીરાગાા ધર્મી“ના પ:પ અતે પુન્ય ન્યારે 
કાટા ઉપર તોળાશે ત્યારે ખુદા તાલાની રૂબ- 
રૂમાં કોઇ સુમન ભાધ્મા ગુના ઘણા હશે તો 
પણુ, પીર કબીરદીન, ધર્મના પલ્લાતે દબાવી 
ને પાપ કરતાં પુન્ય ધષ્યું છે એમ કરી ખતા 
વશે! ખુઠાતાલા તેને જઇ હસીને કખીશ્દીનના 
સામુ નનેઇ મોહુ' બીજ તરફ ફેરવશે, એટલે 
કખીરદીન પોતે તેમજ પોતાના વરાજેએ 
ખાધેલ દૃશાંદની હુડી પાકતી હોવાથી તેને 
સ્વર્ગમાં ધકેલી દેશે. માટે સ્વર્ગ % મોક્ષની 
ઇચ્છા અથના ઉગમેદવારી- કરનારે સૈયદોને સ- 
તોષવા અતે તેને ખુશી કરવા તેનુ એડુ' 
'ખાનુ' વિગેરે. સૈયદોની દરેક ઇન્છાતે આધીન 
થનારા પીરાણા પથી સુમન ન્નેઇગ્મે તેટલા 
ગુના કરે, પાપ કરે કે અનેક પ્રકારના અન્યા 
ષે! કરે તેના સાટે સુવા પછી ધર્સ'રાજ કકે 
યમ ભગવાન એનું નાસ સરખુ પણુ લઇ 
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પને. 

૨૪ ' શાડીદાર ' ઉદય 

શકે નહી કારણુ કે બાવો ૪મામશાહ અને 
કખીરદીન ત્યાં ખુદાતાલાની હજુરમાં સીપારસ 
કરવા તૈયારજ ઉભા છે ! આવા કળીકાળસાં 
મુક્તી અને. સ્વગે' પહોંચવાનુ' કાય" એટલુ 
બધુ' ૪મામશાંહ તો મરી ગયા -છે પરતુ 
તેના વ'શના સૈયદ્દોથી પણુ થઇ ચક્રે તેવુ સ 

..હેલુ' છે ! અને તે એ 'કે ફ્ક્ત પોતાની કમા 
પ્રનો દશમે! ભાગ . રૈયદ્દોને આપો એટલે જાણે 
ડરની લેટરીવાળી -મોટી સોરટી લાગીજ 
જે એમ માની લેન્ને | એટલુ'જ નહી પણુ 
સ્વર્ગમાં સવા લાખ વર્ષ રાનય ભેોગનવાનુ' 
અને વળી સ્વર્ગની અપ્સરાએ સાથે અમન 
ચમન કરવાનુ' જુદુ. તેમાં વળી સ્વર્ગની 
અપ્સરાઓ સાથે ૨ગ રાગ ભોગવવાતે નશેા 
કરવો *નેઇએ એટલે સ્વર્ગમાં દારૂના જ 
ભરેલા પણુ તૈયાર ! 

ખ્ન્ધુઓ | આવા સ્વર્ગની તસે અચ્છા 

રાખા છે! જે સ્વર્ગમાં દારૂના હોજ ભર્યા 
હોય. ત્યાં જઇને તમે શુ કરશેઃ જ્યાં. દારૂના 
નિસા અને વ્યભિચાર થતા હોય એ તે સ્વર્ગ 
કહેવાય કે નર્ક? અરે, કેટલી અક્સોસની વાત 
છે ક આ ખીચડીએ પથ કે જે તસને 
હિ'દુઓને સુસના બનાવી દેવા ખાતર ઉભા 
કર્યો છે, તેમાં જે અનેક જુઠી બનાવટી અતે 
અધમ*થી ભરેલી વાતો કરવામાં આવી છે તે 

પણુ તમે સમજી શકતા નથી ! તે પંથના 
ચાલાક. અદર 'ખાનેથી અસાંધારણુ હિમ્મત 
.અતે. હદ ઉપરાંતની નીચતા વાપરી તમને 

ફ્સાવા માટે ખાટી ખાટી લાલચુ આપી ર્ર 
છે અને તમારા પવિત્ર આર્યધર્સતું ખડન 
કરી તમને અનત્તાન અને ભોટ સમજી વટલાવી 

રલ્યા છે. વળી પાોતાતું પાપી પેટ ભરવાની 

ખાતર્ પરમેશ્વરના ધરની કપાળ કલ્પીત વાતે 

તમને સમજાવી ૨૯ છે, તમને ખોટી આશાએ 
આપી રહ્યા છે તે તમે હછ પણુ સમજી શકતા 

નથી એ તે તમારી ખાળક બુદ્ધિ કેવા પ્રકાર 
કહેવાય! નને આ સ્થીતીમાં પણુ આપણે 
સમજી જઇએ તો પછી કયારે સમજવા 
પુરા સુસનાંજ થઇ રહેશો ત્યારે ન તો તમ 
કાઇ હીન્દુ સાચ દેશે કે ન તો કોઇ સસ 
સાનભાઇ તસને પેસવા દેશે. ઝાલ્યુ ન છોડ. 
વાની હુઠીલાઇ થવે મુકી દો, આ કુટીલ 

“કારસ્થાનથી ભરેલા પ'થને તિલાંજલી આગે 
અને એડવાર તે! આંખો ઉધાડીને જુએ! 
તમે હિન્દુ રહ્યા છો કે સુમના બન્યા છે 
સારા -પ્રિય ભાધ્ઓ ! તમે એ કબ્સ્તાની 
પથની ક્રિયા કર્મ કરશે1; ફરસાનજ બિસમિ- 
લ્લાના કલમા પઢશે, મઢદાંતે દક્નાવી દેશે! 
લગ્ન ગ્રસગે ધોઆએ। પઢસો, રાંધેલું અનાજ 
ખાનામાં લઇ જણને ખાશે, કખસ્તાનમાં 
પણ્ સાથે મેસી બિસસિલ્લા ખબોલસે! અતે 
સૈયદોથી વટલશે!! છ્તાં અમે હિ'દુ છીએ! એવુ. 
તમે ક્હી શડશોા ખરા કે જેના પૃર્વ'ન્નેગ્કે 
ગુજરાતની પવિત્ર ભૂમીને યવનાના હાચમાંથી 
બ્ચાવી હિન્દુ ધર્મનુ જીવ સાટે રક્ષણુ ક્યું છે 
તેના તસે પુત્રા આજે એ કખ્યરતાની ધસ તે 
ખાતર જીવા છે1 એ કેટલી ગજબ - નીચતા 
કહેવાય! નમારા જેવી ઉચ્ચ આરયકોસને રે 
પીરાણાના કષ્રસ્તાન સાથે સબધ હોઇ શે 
ખરે? અને, ને તમે રાખવા માગતા હો તદ 
તમે એ પણુ વિચાર કરી લેને કે તમે 
નાતમાં રહેશેઃ 

કબ્ાસ્થાની પથની પોલ પોલાં 
પીરાષ્યા પંથમાં ક તેના ગચુઆ કુવા 

નતો તીર્થ છે કે નતો પવીત્રતા છે. એ 
કહેવાથાં આવે છે કે બાવા ઉંમામશાવ 
કબરમાંથી અમી નીકળે છે એવો મહાન 

ત્કાર્ છે! એ ચમત્કારને નામે આપ નસર 
કરતા હો તો તમારી મોટી જ્નુલ છે. એ « 

*“હ્વાંવદ્વા !1૧૮0/ 

પ/૪/0/.1૦૬1064દ્વા.€૦11 €૦1॥1૫૦૫૬ 2606૦ 148 01222 2૮6૦ 26 બ ૩36 

1 હા છી૯હ0દ॥ંવદ્વા.૦૦11 



“હ્વાંવદ્વ' ઇ1વદ)/ -1 10 11 (£વા॥ં૦1ડ 

1924-12 -1/ડ 1980 -[દા1દા« & [/દ 05૮ 

# 

51 & 611 £વા॥ં૦।1 

ળદલ્ાજછા૯લાછકાઈલત 11 

ચાટીદા૨ ઉદય રષ 

બનાવટી વાત છે, કલીયુગમાં બાળા અને કાઇ માણુસ દેશમાં ન્નય ત્યારે (અ)પવિત્ર 
અન્તાન લો।કાને છેતરવાની આ એક યચુકેતી કરવા સાટે આ ગોળી ગળીને પાવામાં આવે 
છે, આપને હું ખાત્રી પૂર્વક કહુ છું કે એ 
તદન બનાવટી વાત છે. તે સીવાય પીરાણા 
પથીઓમાં એવી પણુ એક માન્યતા છે કે 
સત્ય અસત્યની પરીક્ષા કરવ! સાટે પીરાણા 
ના રોન્નમાં લોખખડની બેડીઓ લેક પહેરે 
છે. જે સાચા હોય તેતી ઉધડી ન્નએ અતે 
જુઠા માષ્ણુસતી ઉઘડતી. નથી ! આ વાત પણુ 

ઉપર્ જણાવ્યા જેવી તદન ગ્રપચી છે, એ 
કઇ “ખરી બેડીઓ નથી પણુ લો'ખ'ડના વાળા 
હોય છે અને તે યુક્તીસર પહેરાવવામાં આવે 
છે. જેની બેડીએ ઉઘધાડવી હોવ તેની ઉધડે 
અને જેતે વધુ ખુવાર કરવો હોય તેવા માણુ- 
સની ન ઉધડૅ એવો પ્રપ ચ ખેડી પહેરાવનાર 
કરી શક્રે છે. છ્તાં પણુ હું તો સાચી વાત 

ત્યારે સાતનું કે, સૈયદ્દો જે પવીત્ર કહેવાય છે 
તેને અથવા ટીલાયત લખ્યુ કાકાને અથવા તો 
હડુડ પીરાણા પથીને મારા હાથે બેડીઓ 
પહેરાવુ અને ખેડીએ ઉઘડી જ્નય ત્યારે ખરી 
વાત કહેવાય, બાકી તા આ ચોખા ઠંગભાજી 
નતો ધધો છે, અતે આવાજ ૭ળ કપટ કર- 
વાથી આ પીરાણા પથીની માડી દશા આવી 
છે. તે સીવાય પીરાણા પ'થીઓઆસાં એવી 
સાન્યતા છે કે, મરી જનારના ગુન્હા છેડા- 
વીએ અતે લગભગ ૧૦૦ કેરીની ઉઠેતરી 
કરીએ તો ગમે તેવા ગુન્હા કર્યા હોય તે!પણ 
તેનુ પુછણુ' નથી | આ કેવળ ધર્માન્ધતા છે. 
તે સીવાય પીરાણા ધર્મની જે રચના ઇમામ- 
શાહે કરી છે તેમાં સુખ્ય કરીને એવો ઘાટ 
રાખ્યો છે કે શીની ગાળી: એજ પીર 
ણા પર્સ! આ ગોળા પીરાણા ધર્સની ક્રીયા 
કરતી વખતે વપરાય છે. છેકરાંતે નીમતી 
વખતે એટલે પીરાણાના વાડામાં ધાલવા માટે 
તેમજ લગ્ન અતે સરણુ વખતે અને પરદેશથી 

છે. સુતક સનાનમાં પણુ ગોળોતેો! ઉપયોગ 
થાય છે. પરતુ આ ગોળી સાની બનાવવામાં 
આવે છે એની હજ સુધી “કાઇ પીરાણા પ- 
થીએ શોધ કરી નથી ગએ મોટી દીલગીરની 
વાત છે. એ ગોળીથી પીરાણા પથી હીંદુને 
વટલાવવામાં આવે છે અને તે યવન સૈયદ્દોના 
હાથે આ ગોળી બને છે. ધણા કાકાઓને 

સુછ્યું તો તે પણુ એવાજ જવાબ આપે % 
અસતે ખબર નથી. ધણા કણુખી ભક્તો પી- 
રાણા ધમ સાં અધ થએલા છે, નજ્નણું આજેજ 

જ્ુસલમાન થઇ જઇએ એવા જ્ઞાતિ દ્રોહી હીંદુ 
ધ્ર્સદ્રોહીને પુછતાં પણુ ગાળી શાની બતે છે 
એ વૉોત 'ાઇ ન્નણુતા નથી. આ ગોળી શાની 
બતે તે મે ખુબ તપાસ કરાવી કેટલાકે સપ્ર- 
માણુાથી સીદ્ધ કરી ખાત્રી પૂર્વક ન્નણ્યુ' છે 
કે હીન્દુઆને નજ ભ્રષ કરવા માટેજ આ 
ગાળીને! '3પયોગ છે અન તે નને કોઇ પીરાણા 
પથી ન પીએ તો તેતે ખળ જખબરીથી ખાસ 
પાવામાં આવે છે. અને તે છતાં પણુ હઠાગ્રહ 
કરે અને ન્ને કોઇ ગે!ળી કહેતાં અમી અને 
અમી કહેતાં રૈયદોની થુ“ક | ન પીએ તો તેને 
નાત બહાર કરવામાં આવે છે ! જેના સે'કડા 
નહી બલકે હજારો દાખલાએ તમારી પાસે 
મોજુદ છે. આ ગોળી પ્રકરણુ મે' પીરાણા 
ધર્મની પોલ નાસની બુકમાં લખ્યુ છે. પરતુ 
અહી ડુંકામાં જણાવું છુ' કે ગોળીનો ઉંપ- 
ચાોગ એ માત્ર હી'દુઃએનતે વટઢલાવી તેસની 
ખુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરવા માટેતો એક તાંત્રીક પ્રયોગ 
છે. પીરાણા ધર્મી” કાઇ પણુ સાણુસ, દેશ 
છોડી પરદેશ જય અગર તીરથ -નત્રા કરી 

' ગગા ગોદાવરી કે હરદ્દાર અને સેતુબધ રામે 
શ્વરની ન્નત્રા કરી પાછે! દેશમાં ન્નય ત્યારે 
એ સાણુસ પીરાણા ધર્સથી વિસુખં થયે છે 

ગદ્વાંવદ્વ' !10/ 
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એમ પીરાણા ધર્મની માન્યતા હોવાથી તે 
જ્ઞાધ્તે પાવન કરવા ખાનામાં અમીની ગાળી 
પીવી પડે છે ત્યાર બાદ સુખી તેતે પવીત્ર 
કરી છાંટ નાખે છે ! તેની ધોવા પઢતાં સુખી 
જે કલમો પઢે છે તે સાંભળો |! 

“કૂર્માનજી-બીસમીલ્લાહ, હરરહેમાન, 
નરરહીસ, સતગોર પાત્ર સહ્યા એ'દર્ ₹માસ- 

શાહ નરઅલી તે સહસદ્દશાહ નખી તુર સત- 
ગાર તમારી દોવા, અથ વેદ કાયમ પાયા, 
અવલ આખર દેદાર આપે1।. ઇસાન સલાસત 

રાખો, સત સખુરી આષો, કરોડ કરાડ ગુના 

કાપા, ખોળે તે છુટે ડરે સો તરે તુર નકસેકી 
પીર શાહા તુર જે રખેસર પીએ, જે રખેસર 

પીએ તે જવ અન'ત કરોડીની સોબભતે મળે. 
સતગોાર ઇસમાસશાહ નરઅલી સહસદશાહ, 

હકલા એલાહા ઇંલલા હે મહસદર રસુલલા હે. 

ભાઇએ | આ પ્રયોગમાં હિદુપણાની 
કયાંઇ છાંટ સરખી પણુ તસને દેખાય છે, 
અરે! તમતે હિ'દુ રહેવા દેવાને! છરાદોજ 
ક્યાં છે ! કદ્દાચ તમે હિંદુ છો એમ સસજી 
ન્તત્રાઓ કરો કકે હિદુએ સાથે સુસાફ્રી કરી 
ને ઘેર આવે કે તરતજ સૈયદ્દોના થુકતી 
ગાળી પાવા મુખે તૈયારજ હોય ! તમારે પી 
વીજ પડૅ | સતલબ કકે તમે સુસનભાઇ ડર્યા - 
એટ્લે જીવો ત્યાં સુધી તમારે તો માત્ર સેય- 

દોના સુખતેજ વહેવાર રાખવાનો અને તમારે 

ધેર છોકરાઓ જન્મે તેમતે પણુ કાંકણુટોરા 
એ ખાવાનાજ ! જુઓ તો ખરા, દેખાય છે 
ક્યાંઇ તમારી ગુલામી દ્રશાતે। છેડો ? જે ક્યાંછ 

તમને હિંદુ રહેવા દેવાની ભાવતા ? વળી 
તમારાં બાળક્રોને એ ખાનાનું ભૂત કેસ વળગે 
છે. જ્યારે તમારે ધરે ખાળક જન્મે છે ત્યારે 

તે બાળક દીવસ નવ અથવા પદર વીસનુ 
અને સોટામાં મે!ટું ચાલીસ દીવસતુ' થાય 

ત્યારે તા તેને ફ્રજયાત ખાનામાં લપ જપ્ટને 
પીરાણા ધર્મી તરીકે નીમાવું પડૅ છે અતે 
તમે ખાળકાને ખૌનામાં સુખી પાસે લઇ 
ન્નતઓ છો એટલે સુખી બાળકતે તીસે છે 
અતે કાંકણુ બાંધે છે ત્યારે તે કેવાં પ્રકારની 
ક્યા કરે છે, દિ'દુતે લગતી કે સુમનાસાદ ! 
તસને કદાચ યાદ નહી હોય પણુ 

સુખી કાંક્ણ ખાંધતાં બાલે છે કે:-- 

* ફૂરસાનજ-ખીસ્મીલ્લા-હરરહેસાન, નર- 
રહીસ, સતંગોર ખા એ'દર ઇસમાસસાહ નર- 
અલી મહસદસાહ નબી નુર સતગોર તસારી 
દોવા. આદ્દ નરીજન ધધુકાર, જવ ઉપતને! 
કરા નીસતાર. જવ ઉપના સરજનહાર ષહસા 
વાચા, વીસ નવ વાચા, શ્રી સહેસ્વર્ વાચા, 
શ્રીમચ્છ્ની વાચા થ્રોંકાર્ભની વાચા, શ્રી 

વારાહની વાચાં, શ્રી નરસીહની વાચા, શ્રી વાસ- 
નની વાચા.શ્રીક્રસરામની વાચા,શ્રોરામનીવાચા 
શ્રી કરશનની વાચા, થ્રી છુધનો વાચા, નકલ - 

કીની વાચા, હક માહાલા સાહા સુરતન્નઅલી 
નખી તુર સતગોાર નર અસલામસાહ, વારાના 

સરદ સત ગોર સકાઉ દીન, સત ગોર પીર 
સસમસદીન, પીર નસીરદીન, પીર સાહેબદીન, 
પીર સો।!દરદીન, પીર કખીરદીન, પીર ઈસમામ- 
સાહ, નરઅલી સહમદસાહા. સીત્ર, સીત્ર, હોસે- 
ની કુલકાએસને। પરવાર ન્ન'ખુ દીપે ભરતખ ડે 
કુવારકાં ક્ષેત્રમાં હુવા દશમા અવતાર, નરીજન 
નકલી, નારાથેણુ પાત્ર હમા, નરહરી અથર 
વેદની કાંડી ભણીને જવના કાંકણુ બાંધીએ 
તા જવની કાયા નુરાચ્ી થાએ, તે જીવ અમ- 
રાપર જનાએ તે જીવ ફેરાથી છૂટે અમરાપર 
આસષ્યુ જઈ ખેડે, મનમકેો અમરે ગજ્સક્રે 
તમારા એ જીવને કમળા કુવરતી સોબતમાં 
રાખો ત્રેત્રીસ કરાડતી મેળા આપો, ચાંદા સુરજ 
તારા પવન, પાણી, જમીન, આકાશ, એસટ 

*હ્વાંવદ્વા 1૧૮0/ 
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કળપર બત, નવકુળ નાગ ચારકમ મેઘ, ચાર- 
ખાણુ ચાર વાણુ ચાર વેદ, ચાર કેતાબ, ત્રેત્રીસ 
કરોડની પુરી સાંખ, ત્રીલોકતી દીધી વાચા 
સ્વામી તમારી નીમ કાંકણે, તમારે કરમે' 
તમારે ધરમે એ જીવતે સતપ'થના સારગમાંહે 
રાખો, ગાર નરનાં દેદાર આપા એ જવના 
ગુના બકસે। અમારાપરસાં વાસ આપો, એ 
૪વ, જગા જગ તમારા છે. એ જીવની ચીન્તા 

તમને છે. એ જવને પાક પાંવન કરો સતગોાર 
છ્સાસસાહ નરઅલી સાંહમદસાહ હ્ક્લા એલાહા 
કલલા હો મહસદર રસુલેલા હો 

બન-્ધુઓ! આ કાંકણુ દોરા બાંધવાનો 
ક્લમો તમેં સાંભળી ગયા તેમાં હીન્દુ સુસલ- 
માની ભાષાનો ભુ'ડા ખીચડે રાંધ્યો છે અતે 
બાળકને શરૂઆતથીજ એ "ીચડાની ગર- 
થુથી અપાય છે એ વાત પણુ તમે ન્નણૂી 
છેજ જ્યાં ન્ન ત્યાં ફ્રમસાનજી બિસમિલ્લા 
અતે છેવટે મહમદ રસુલેલાહે!! વહેવારની હેય 
ક ધસની ક્રિયા હાય જ્યાંને ત્યાં એજ વાત 
અને એજ સંસ્કાર પછી પીરાણા પથમાં 
તસને હીન્દુપણુ કયાં જરાઇ રહેલું દેખાય 
છે? ક્યાંષ નથી, એ કષ્મસ્તાતી પથના મીસ્ત્રી- 
એએ એવી રચના કરી છે કે જ્યાં જુઓ 
ત્યાં ફ્રસાતજી બિસમિલ્લા ત્રિવાય તમને 
ખીજુ” દેખાયજ નહિ, તમે હિન્દુ અને વળી 
કડવ્રા પાટીદાર એટલે નાતના રિવાજ પ્રમાણે 
કદ્દાચં દશે વરષે વિવાકઢ ડરતા શો પણુ 
ચારીતે અને ચિતાતે તો તમે દેશવટો દીધોછે. 
લગ્નમાં પણુ શું છે ! તમારે આાહ્ણુની તો 
જરર કયાંથી ! કારપ્શુ સુખીજ વીધી કરે છે 

એટલે લગ્ન અથવા તો પુનર લેગ્ન વખતે વર- 
કન્યાને કાંકણુ બાંધેછે, હસ્ત મેળાપ પણુ તેજ 
વખ્મતે કરે છે, અને શુ' ખોલે છે તે સાંભળા? 
“કૂર્સાનજ-ખીસમીલ્લાહ હર રહેમાન નરર- 
હામ સત ગોર પાત્ર થહ્મા એ દર ઇસામશાહ 

આદ વીસનવ નરીજન નરઅલી સહસદશાહ 
સતગોર પીર કબીરદીન, સતગોાર પીર્ સદર 
દીન, સતગોર૨ પીર સાહૅબદીન, સતગોાર પીર 
નસરદીન; સતગાર પીર સભસદીન સતગે[૨ 
પીર સલાઉદીન સતગે।૨ પીર પ્માસશાહ નર 
અસલામશાહા નરઅલી નરીજનનામ નખી 

તુર સતગોાર તમારી દોવા | નર વાચા રૉદ્ર 
શક્તી વાચા સહ્યા વાચા વીસનવ વાચા 

માહેશ્વર વાંચા ફૂરસાન નારાયણુનુ' સતવાચા 
દતવાચા વેદવાચા આદે આલ સતપ થની વાચા 
નવખ'“ડ પ્રથમની વાચા ચોવીસ ગુલકની 
વાચા એ સકળ પરવતની વાચા નવકુળ નાંગ 
ની વાચા ચારકુળ મેધની વાચા સાત સાહેરની 
વાચા નવસે નવાણું નદીઉનની વાચા ચાર'ખાણુ 
ચારવાણુની વાચા ચાર વેદ ચાર કેતાબની વાચા 
અઢઃર ભાર વનસ્પતિની વાચા ચદ સુરજની 
વાચા અન્તીતેજ અનદ્ેવની વાચા ધ ધુકાર કલ 
ફે્ની વાચા જ્ડ બંધણુ જીગતી વાચા ૪#ક 
છ્ેદ્દાની વાચા દયા ક્ષેમાની વ!ચા સતી જતી 
ની વાચા સત સતો કરેણીની વાચા અડસઠ 
તીરથની વાચા અડાસી સહસ્ત્ર રૂષીની વાચા 
નવનાથતે ચોરાસી સિદ્ધની વાચા એક લાખ 
એસી હશ્નર પીર પેગમ્બરની વાચા નવાણું' 
કરાડી ન્નખાની વાચા ૭પન -કરોડી મેધની 
વાચા બત્રીસ કરાડી કેનરની વાચા પાંચ કરે 

ડી ગ્રલદદની વાચા સાત કરાડી હરીચદની 
વાચા નવ ડરોાડી જ્જેસ્ટળની વાચા બાર 
કરાડી કમળા કુવરની વાચા અન'ત કરાડીના 

પીર હસનશાહની.વાચા ચોસઠે લાપખ્ખ દેવીઉની 
વાચા સહસ્ર હોસેની કાલ કાયમના પરીવાર- 
ની વાચા આદે ઉનાદે અહુકારે ધર્સ સ્થાપી 
સતગે1ર કીધો વીસ્તાર આદ સત પથની 
થાપના કરીને વેદ વીસે તો! આવ્યા હરી 
થાપના કરીને દેષખાડયાં ધર્સ રખેસર જવુનાં 
ઉતારવા કરમ પેલાં સરન્યાં વેદને વાણુ પછે 
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૨૮ ._ ચાટીદા૨ ઉદય - 

માડરયાાટાટરણડર- ઝારા ટાતઞારાનરાસડ-ન્ય્ાનારાતરુાાાટડારમીટોડારગારટટડ યહડાયાાાય૦ટાસાાગડાડગલરાતલી જ 

સરન્યા ચારે ખાણુ, જે જીવ સતપંથમાં 
_સળ્યા તેને આવા ગસનને ડ્રેરો ટળ્યો ફરમાન 
તમાર્' સત, દત, વાચો, તમે ફરીઆદ વીન- : 

તી અમો. સતગેોરર ૪મામશાહા નરઅલી સહ- 

' દશાહ હેકલા એલાહા લલ્લા હો સહસદર 
રસુલલ્લા હૈ.” 

સારા વહાલો ભાઇએ ! હું તમને "ખાસ 

| ભલામણુ કરૂં છુ કે હિંદુ શાસ્રાીની આજ્ઞા 

_પ્રસાણે જ્યાં લગ્ત અથવા પુર્નલગ્નની ક્રિયા- 

ઓ થતી હોય ત્યાં ખાસ જનને એટલે હિ'દુ 

ધર્મની પવિત્રતા તમને જરૂર સમજશે. તમે 

વિચાર કરી જુએ કે આ સસાર્માં સ્રીને 

પુરૂષ, એક ખીન્ન સાથે ન્નેડાય છે અને વહેવ!ર 

ચલાવે છે એ કાર્ય કેટલું સુદાતુ' છે, તમારા 

વનની એજ મુખ્ય વસ્તુ છે એ તસે નથી 

_જેઇ શકતા ત્યારે જીવનના આધાર રૂપ ક્રિયામાં 

ઝુટ્લી પાંવત્રતા અને સ્ત્રી પુરૂષાના હેદય ર 

' છાપ પાડનારી કેટલી ઉચ્ચ ધર્સ" ભાવના હોવી 

નનેઇએ? કયાં ખાનાનોા સુખી, કયાં તમે સાંભળી 

જ ગયા તે ગયાષ્ટક વાર્તા જેવી ધોઆ અને કયાં 

સપ્તપદીના સત્રનો વડે પ્રતિજ્ઞા લેતાં હિન્દુ સ્ત્રી 

પુરૂષોની લગ્ત વીધિ! તમારી ધોઅઆ પડવાની 

વીધી નનેનાર તમતે હિન્દુમાં ગણુશે ખરે? નહી જ. 

છતાં કેટલાંક આંધળાઓને એ એ ખીચડોઝશ પૃ'થતી . 

ધોઆઓપસાં પણુ ચમત્કાર દેખાય છે એ કેટલી - 

અફસોસની વાત છે! વળી એ અર્ધ ઠગ્ધ પથનાં _ 

જુટલાક ધુતારા ભડ્તો જે પરચા ખતાવે સ્ક 

અતે ભોળા લેક્રાને ઠૅગી ' પાતાને। નીર્વાહ ચલાવે 

- છે તેમની પાોલતો પીરાણા પથની પેોલસાં 

સારી રીતે ખુલ્લી પાડવામાં આવશે. 

ભાઇએ। ! તમને એ વાંત સમન્નતી નથી 

જુ આપણા જેવી ઉચ્ચ હિંદુ કોમને સૈયદ. 

ક જેએ મુસલમાન છે તેમની સાથે સબધ 

નજ હોઇ શકે : ૭તાં આપણા પૈકીના કકેટ- 
લાક તો તેમને પોતાના ગઝુરૂ-ગોર-સમાની લઇ 

રાખે છે, તેઓનુ રાંધેલુ' ખાવામાં એક જત 

'સાણસોને તમે આપણી નાતમાં ભેળવવા 

આંધળા બની તેમના મુખની પ્રસાદીની પ્ચ્છા 

ની સહત્તા સાની લે છે એ કેટલી શરમની 

વાત છે ! શું એવા રિષ્ય થનારા વટલેલ 

રાજી છો? ધણા ભાઇએ એ વાત કહે છે કે 

રિષ્ય થનારા વટલે છે ૭તાં તમે એ લેોકેતે 
નાત બહાર ન કરી શકા ન તમારી કેટલી 

પરાધિનતા સુચત્રે છે ₹ તમે “એ સધળુ સહન 
કરો તો તમાંરાસાં અને તેમનામાં પણુ કદ 
ફરક રહે નહિ 'તેમજ સૈયદ્દો પણુ અન્તાન 
ભાઇએ અતે ખહેતાોતે વટલાવવાનું ચાલુજ 
રાખે એટલે તમે ન હિંદુ ન સુસલસાન ! એ 
પ્રકારે હિન્દુ ધમ તું - સત્યાનાશ વાળવાની 
૪સામશાહની ઉમેદ બર આવે અતે તમે એના 
વાડામાં એવી કઢગી રીતે પુરાઇ જાએ કે 
તસને તેમાંથી બહાર કાઢવાની અને પોતાની 
માથે બેસાડવાની કોઇ હિંદુ ભાઇને ૬૨૭ 
પણુ થાય નહી. “સેવદ્દોને હવે ખાત્રી થઇ ગદ 
છે કે તેએનેોા ફરેબ લાંબા વખત ચાલસે 
નહિ. પરતુ ફરીથી હિંદુ જ્ઞાતિમાં ભળી શકે 
નહિ એવા નને તમતે એ બનાવી .શકે તોજ 

તેમનું ટડ નભે! એટલે પોતાના વાડાને ફરતો 
'સજબુત કિલ્લો બાંધવાની તેમને જર્ર દેખાળ 
છે અને તે ક ક્રશ્રો ? તે કિલ્લો અથવા 
ગઢ એટલે જગન્નહેર એવું ડરાવી દેવું કે. 
“ કચ્છના કણુખી તો અસાર્' ખાય છે! વટલેલ 

સઝ છે. સુસના છે. ” જે વાડાસાં અત્યાર સુધી 

તમે -અજ્ઞાનપણે પુરાઇ રહ્યા છે। તેમાંથી મુકત 

થવા ને પ્રયત્ન કરો તો તમારી સામે ઉગાસ- 

વાનું" તેમની પાસે જે હથીયાર છે તે પણુ એજ 

છે. અતે એજ હથિયાર - ઉપર્- મુસ્તાક રહી 
આજ સુધી તે લેક તમને લુંટી ખાતા આવ્યદ 

છે એ વાત તમે બરાબર સસનશ્તે એ તમને. 
મારી ખાસ વિનતી છે ક 

ચાલુ. 
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'ાઢીદા૨ ઉદ્ઠય રેલ | 

*સમેક ખેડુતની મ કહાણી. 

રુ દાર. 
(૧) 

અસાડ સહીનતોાં આવ્યે સર્વત્ર વાવણીને। 
વરસાદ થયે, ખેડુતોના સન આન'દમાં તર- 
ખોળ થયા ર્ડો! પટેલ હાથસાં હોકો લઇ તે- 
સાંથી ધીમી ધીમી ૪કોા ખેંચતા થાલ્યા 
જ્સ્તામાં કોઇ સાસુ સળતું તેને કહેતા કે 
વાવણીઆતનુ” સુરત ક્યારે છે ? થાહ્મણુ પાસે 
ભેવરાવ્યું છે? તમે બધા તો જટ વાવણીઆ 
(પોાખ્ખના દતાળ) ન્નેડશે પણુ મારે તા હજી 
ખીઆરષણુનુ ઠેકાણું નથ આસ કહેૅતા વાણી- 
આની દુકાન ઉપર પગ મુકતાજ હોાકાસાંથી 
૪૩ ખેચીને ખોલ્યો કકે. 

“રૃમ રેઠ કાંપ ખીઆરણુ (ખીજ) આપશેોા 
કૃ? વાવણી થઇ ગઇ છે. અમારે ખીઆરણુ 
નેરો.” 

વાણીસ્મા--“ખીઆરણુ (બજ) ન્નેશે તો 
આપશું, પણુ આ સાલ એવો રીવાજ કાઢયો 
છે કે કપાસની માંડણી થાય ત્યારે ઝે પૈસા 
થાય તે આપી દેવા, ખળાં આવે ત્યાં સુધી 
ખસવાનુ' નથી નને વિચાર હોય તો લઇ 
જાએ.” 

રૂડા પટેલ--“એમ હાય! કપાસ ખપે 
પૈસા આપશું, અને કઢારો કરશે (લખશે) 
તા ખળામાં આપશુ' આમ સારી નાખવાની 
વાત કરે માં.” 

વાણીઓ---“ના એસ નહી બને સારે 
તા કપાસ સાંડણીમાંજ ન્નેછએ, તમને ન 
પાલવતુ હોય તાં ખીજેથી લ્યે! મારે આપ- 
વાનું નથી.” 

* ખેતીવાડી વિજ્ઞાન ઉંપરથી. 
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રૂડાતે કાઇ આપે એમ હતું નહિ. તેથી 
દયામણેુ સોઢે હા પાડી અને બોલ્યો કે ત્યારે 
એમાં જે લેશો તે દેશું. મારે જાજુ ન્નેતુ 
નથી વીસ માણા જુવાર, બે સાણા ખાજરા 
પાંચ સાણા કોર્ડ બે સાણા સગ અને ખે 
સણુ કપાસીઆ એટલુ ન્નેશે તે આપે. 

વાણીઓ--મારે ઓણુ આપવાને વિચા 
૨ તા નથી પણુ તમારે ને અસાર જુતે 
નાતો છે એટલે માં શરમે ના પાડાય નહિ. 
તેથી આપ્યા વીના છુંટકા નથી. સાટે લઇ 
ન્નએ। અને ખાતુ પાડી આપો.” 

પટેલે. ખાતુ પાડવાની હા પાડી વાણીઓ 
હીસાબ ગણુવા લાગ્યો કે સેભળ પચા બયા 
સ્રી તેસાં બે પેટનાં સુક્યા બાકી શહયા 
એસ્રી એમ આંગળીઓના વેઢા ગણુતે 
જાય અને પછી ખોલ્યો કે ભાભા! 
સાંલળો વીશ સાણા જ્તુવારના પચીસ 
રૂપીઆ બે માણા બાજરાના ત્રણુ રૃપીઃા 
ખે માણુઃ સગનાં પાંચ ટૃપીઆ અને 'ાંચ 
સાષણા કાર્ડના સવા છ રૃપીઆ આ બધા 
મસળીને પચીશ ર્પીઆ થયા. વળી કપાસી- 
આતે! કપાસ બરાબર એટલે થોડોક વધારે 
આપો તો ખુશી નહિ તો બરાબર આપન્ને 
અને આ ખીન્ન રૂપીઆ ભાદરવા સહીનાસાં 

આપતન્ને. આસ કહી ખીન્ન ભણુલાનતે ખોલાવી 
ખાતુ' લખાવી લીધુ. અને પટેલને કહેવા લાગ્યો 
ક ભાભા! તમારી વાડીસાં કપાશ સારા - 
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૩૦ પાટીદાર ઉદ્ટય 

થાશે સાટે પહેલે! કપાશ વાવન્ને દિવાળીએ! 
કપાસ વહેલો વવાય તેમ સાર્. વળી કપાસ 
થયા હોય તો વેવાર સચવાય વેવારને કાંઇ 
હાથ પગ છે? દીધે લીધે વેવાર વધે જુઓ 
તસને ખી આપ્યું તે પતી ન્નય તો વળી પાંચ 
પચીસ ધીરવાનું સન ચાય માટે વેવારમાં તાર 
જેવુ' રેવુ આવી રીતે વેપારીએ શીખામણુ 
દીધી, એટલે પટેલ ખીજ લઈ ઘરે આવ્યા અને 
બધાની સાથે વાવવા લાગ્યા. 

વાવણી પુરી થષ બેલીઉ (વીખેડુ) જુતી 
મોલ ઢહુઢાઇ ગયા (વીખેડાઇ ગયા) વરસાદ સારે 
હોવાથી મોલ સારા થયા ખડ બહુજ થયુ 
તેથી ની'દા મણુની જરૂર પડી તેથી રૂડા પટેલ 
પાઠા વાણીઆતે ઘેરે આવ્યા અતે ખોલ્યા કે 
“ શેઠ ! આપણે બાજરા ને કપાસ સારા 
છે હાઃ ઓણુ તો ઉપજ સારી આવશે 
સારૂ આગલું ને પાછલું " ફેવાઇ 
ર આગના અવળી કી મ ખોલ્યા 
જ આપણે ની'દવવાની જરૂર પડશે ને નહિ 
નીંદાવાયા તા ખડ બહુ થયું છે. તે માલને 
થાવા દેશે નહિ. માટેવીસ રૂપાઆં આપા તો 
નીંદાવાય. ર 

વાણીએ!ઃ--ખીન્ન રૂપીઆતો વાયદો હવે 
નજીક આવ્યે! છે, પદર દીવસની વાર છે સાટે 
બધુ ભેગું” કરી નાખો (ભેળુ ખાતુ' લખખી આપેળે 
તા એકદર થાય આવુ સાંભળી પટેલ કહે 

ક તેમ કરીએ, વાણીએ કહે ત્યારે સાંભળા 
હુ તસતે રસ્તો કરી આપુ. અત્યારે કપાસના 
ભાવ મોળો છે, પણુ તૈયાર ચએ ભાવ ચડશે 
સાટે કપાસ મડાવતે! નહિ પણુ તમારા પાસે 
ચાલીસ રૂપીઆ છે તેના સવાયા અને 
આજ વીસ લઇ નાએ તેના સવાયા એટલે 
ચાલીસના પંચાસ અને વીસના પચીસ સળી 
પોણેપ સો રૂપીઆ થયા. આ રૃપીઆ કારતક 
સુદ ૨, બ0જ ઉપર આપને આસ કહી ખાતુ 
પાડી લીધુ . 

- તમે તો ભહીને' સવાયા ડહોા છે 

કરવા લાગ્યો અને કહેવા 

પટેલે સજુર રાખી મોલ નીંદાવ્યો અતે 
આસો સહીનાો આવ્યો એટલે કોશ, વરત, 
વરતડીની જરર પડી તેથી વળી પટેલ વાણીઆ 
પાસે આવ્યા અતે કહ્યુ કે શેઠ! ક્રેશ, વરત 
નેશે માટે ક્રેશ વરતના રૂપીઆ આપે,“દશ _ 
રૂપીઆ ક્ોશના બે વરતના અને ખે વરતડીના 
અતે એક રૂપીઓ તેલનો નેશે તો પદર 
રૂપીઆ આપો” આડું પટેલનુ' સાભળી વાણીએ 
કહે કે “ભલે! પ૫'દ્રર એ અને પાંચના દાણા” 
એસ વીસ લઇ નાઓ અતે તેના સવાયા 
રૂપીઆ કારતક સુદર ર્ ખીજ ઉપર આપન્તે 
પહેલાં પોણા! સે! થયા છે અતે તેતુ' ખાતુ છે 
તે નીચે કપાસનું ખાતુ પાડી આપો. એટલે 
સો! રૂપીઆ થશે તે કારતક સુદ ૨ ખીજે 
આપવાજ પડશે. ને નહી આપો તો સવાયા 
ચડશે”*. ન 

પટેલ--દિવાળીને મહીતાો બાકી છે તો 
સહીનાના સવાયા ? 
-વાણીએ--“હા, જરૂર હાય તો લ્યો 

પણુ પદર 
દિવસમાં પણુ સવાયા કરીએ છીએ, સાત 
વખત ગરજ હાય તેજ લઈ ન્ય.” આવુ 
સાંભળી લાચાર થઇ પટેલે સડાયા લખી 
આપ્યા. ન 

દિવાળી આવી જુવાર ખાજરાનાં ખળાં 
તૈયાર થયાં, વાજીઆતે તાયદો આવ્યે ત્યારે 
પટેલ પાસે ઉઘરાણી કરવા માંડી, એટલે પટે 
લે કહ્યુ" કે “થોડા દીવસ ખમા તો બાજરા 
વિગેરે વેચીને આષુ' પણુ વાણીએ ઉતાવળ 

લાગ્યો કે ન્ન્યારે 
લેવુ' હતુ ત્યારે ઉતાવળ! ચયા હતા અને 
દેવા વખતે આવા જવ્રાખ આપો છો તો ફરી 
ને આપશે ક્રોણુઃ આમ કહીને નર બતાવવા 
લાગ્યો. ત્યારે પટેલ આ”થી ખેલ્યો કે શેડ! 
હુ' હજી ખળાંમાંથી ઘરે લાવ્યો નથી નને 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૭/ 
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પાટીદાર ઉટ્ટય ર ઈન 

તમારી મરજ હશે તા ખળામાં દાણા છે તે 
આજ સાંજે ખળુ ભરાશે ત્યારે તમે જેમ 
કહેશો તેમ કરીશ, આસ કહી રૂડો પટેલ પો 
તાનું કાસ કરવા લાગ્યો સાંજ પડી એટલે 
શેઠ દરબારના કામદાર હોવાથી ખળું ભરવા 
આવ્યા. જુવાર પાંચ કળસી થઇ બાજરા 
અઢી કળસી થયો તેમાંથી એક કળસી જુવાર 
વાઢવાના સજ્છુરમાં ગઇ ચાર કળસી રહી તેમાંથી 
દરબારી લઃગાની પચીસ સાણા, પચીસ માણા 
ઝાંપાની તથા ખીન્ન લાગાની, પચીસ માણા 
લીધી પછી એક વખત પટેલથી કાંઇ ગુતોહ 
થયો હશે તેના પચીસ માણુા ૬'ડની લીધી 
વળી પગી સુખી અતે ખીન્નતે દરબારે 
અપાવી, કામદારે ખોળે પાથર્મો એક કામદાર 
અતે ધીરધાર કરનાર શેઠ પોતે” હોવાથી દશ 
માણા પટેલે આપી તો પણુ રીન્ત્યા નહિ તેથી 

ખે માણા વધુ આપી આવી રીતે પચીસ 
સાણા જુવાર ગઇ. દરબાર ચીડાયા હતા તેથી 
પડથારે (તળ) મુક્યુ નહિ કેમકે કામદારે કહ્યું 
કે છુરીમાં દાણા રાખ્યા છે. પીછામાં પણુ 
દાણા છે, આવું સાંભળતાં દરબારતે! મીશ્તજ 
ગ્રો કેમકે આ વખતે દરબારતુ' અષ્ીથુ ઉંત 
રી ગયું હતું તેથી પડથારા કન મુક્યુ 
નાંહે. અને દોઢ કળસી રાજ ભાગની લીધી 
અતે દોઢ કળસી ખેડુત રૂડા પટેલંતે આપી. 
જાજરાનુ' ખળું' પણુ એવી રીતે ભર્યું તેસાંથી 
પટેલને બધું આપતાં એક કળસી બાજરો 
આવ્યો! ખધુ' થઇને પટેલને દોઢ કળસી જુવાર 
તે એક કળસી બાજરા આ રીતે અઢી કળસી 
દાણા આવ્યા એટલે શેડ ખોલ્યા કે પટેલ હવે 
ચાખ કરો, ત્યારે પટેલે કહયું કે તમો કહો 
તેમ ચાખ કરૂ ત્યારે શેઠે કહયુ કે તમારા 
પાસે સો! રૂપીઆ લેણા છે તેસાં જુવાર 
બાજરો આપે. પટેલ કહે કળસી બા- 
જરો અતે કળસી જુવાર લઇ જાઓ, હારા 
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જીવાર્ રહેશે તે ખાવા રાખીશ. શેઠે કહે તેમ 
નહિ બધા દાણા આપા, અને આવતી કાલે 
ન્નેઇએ તેટલા દાણા લઇ નનન્ને. તમે આમ 
કરશે તો ફરીને કાણ આપશે નહિ આમ કહી 
શેઠ અસભ્યતાના પરિચય કરાવવા લાગ્યા, 
એટલે ક'ટાળીને પટેલે કહ્યું કે લઝ જાએ. 
એટલે બધા દાણા ગાડામાં ભરાવી શેઠને ધેર 
મોક્લાવ્યા એટલે શેઠ બોલ્યા કે જુઓ જુવા 
૨ દોઢ કળશી છે તેના રૂપીઆ ત્રીશ થયા 
અનૅ ખાજરાના પચીસ થયા આ બધા મળીને 
પંચાવન રૂપીઆ જમા થશે હવે-બ!ાકી રૂપીયા 
પીસતાલીસ રહયા તેતુ' શું' કરવુ' છેઃ ત્યારે 
પટેલ કહે ક બાકી રહયા તે તલ ચણામાં 
આપશું શેઠે કહે ત્યાં સુધી હુ' "પમીશ નહિ. 

“મારે દાવો-ફ્રીયાદ્ઠ કરવી પડશે. ફરીયા 
દની વાત સાંભળતાં કોર્ટ નજરે આવી પરેલ 
થરથર ધૂજ્વા લાગ્યો તેથી આંખમાં આંસુ 
લાવીને પાઘડી ઉતારી ખોલ્યા કે તમે ઉડીતે 
મતે હેરાન કરશો ? આ તો એ!” પાક્યુ” 
તેથી તેતો ઉપાય શે!? તલને ચણામાં ચુક્તુ* 
કરીશુ. આવુ સાંભળી શેઠ કહે ઠીક ફ્રેરવી 
આપો ત્યારે તો પટેલ રાજ થયા અતે નોર 
કરવાનું કશ્રુ' પણુ ઘઉ'નુ' ખીજ ન્નેસે તેમ 
કશું, ત્યારે શેઠ કહે કે હુ' તમને એક રસ્તો 
બતાતુ" તેસ કરશે? પટેલ કહે તમે કહે તેમ 
કરૂ. ત્યારે રોઠ કહે કે તમારે દઉ 'કેટલા 
વાવવાના ન્નેશેઃ પટેલ કહે પચાસ સાણા ત્યારે 
એમ કરા ધહું એક કળશીના તેત્રીશ રૂપીઆ 
ભાવ છે તમારા પાસે પીસતાલીસ રૂપીઆ' 
બાકી છે. તેના એક કલશીને પાત્રીસ માણા 
ધહુ આપને અતે ઓંણુસાલ ધહુ'ના બીજ્તે 
ભાવ સવાખે ગણુ છે તેથી - પચાસ માણાના 
એક કળશીને ખાર માણા થયા ખધા થઇતે 
મે કળશી ને સુણુતાલીસ માણા ઘહુ' ન્તેખી 
આપો પટેલને તલ ચણામાં દેવાનું હતુ. 

ર અધુર્. 
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૩૨ ચાટીટદા૨ ઉઠ્ઠય 

ખેડુતાની દાદ કાણુ સાંભળે છે ! 

છ્ૈયાં છાશ વિનાનાં સુરે, છતે દુઝાણે સુકુ ખાય, 
અસલદારને હાજર કરવું, 4 પળી દુધ જે દેતી ન્નય; 

તે પણુ ધુળ પરે જેમ લીપણુ પાડ નહિ કે નહિ તે દાન, 
કાણુ દાદ સુણું કણુખીની? હુકમને નહિ આંખો કાન. ટેક 
અના જ૨ૃષ્ટીથી ક્ઠીક અગંને નીરણુની પણુ સુરણુ ભીડ, 
ભોગ ન્નેગથી કાક વખત પણુ ત્રાસ પમાડે પુરણુ તીડ, 
બૂળદ્વો જુખ્યા હોય ભલે પણુ ધોડી સાર્ લીલાં પાન...ક્રોણુ દાદ 
જ્ુખ્યા તરસ્યા તાપે વરસ્યા કે ઠંહડીસાં કરતા કાસ, 
તન તોડીને મહેનત કરવી સુખખના સ્વપનાનું' નહિ નાસ; 
ન્તર તણા પણુ કે! દીન સાંસા ઢગલા મોઢે કરતા ધાન...કોષ્ણ દાદ 
બુપતિના ભડાંર મહી પણુ હળપતિઓના લૉન્ને લાભ, 
તોપષુ કેય ન ટાળે ત્રુટયો ખેડૂત શીર જે દુઃખતેો આભ 
અધ બની હુદા સદથી કા થપડ ચડાવે પકડી કાન...કોણુ દાદ. 
વેઠે તણી પણુ પુરણુ પીડા સારે નરસે! અવસર હોય, 
લણી હોય વાવણી હોય પણુ વેઠે કદી મીથ્યા ન હોય; _ 
કહા ચુલાસી »ર નાહ તા આ વેડ તણું શું' ઓજુ' નામ?.. “કાણુ દાદ 
અભણુ અને અગ્ઞાનપણાથી તે લેખણુ ધર્ લુ'ટીને ખાય; 
સાચો ખોટા ક્રોણુ તપાસે? ગરીબ ખેડુત માર્ચેશ ન્નવ; 
ગરજ પડયાથી ૩રજ કરે જે કરજે પુરણુ પામે હાણુ..-કોણુ દાદ 
અમલદારને હાથ અસારા જવન દોરી નાણા આપ, 
ન્ને રૂઠે તો નનણુા પેલા ભવનાં સળીયાં સુરણુ પાષ 
કદી ચડે કાર્ટમાં તોપણુ મોટે મોઢે મોટાં દાન..-કોણુ દાદ. 
લખે લેખ પાનામાં કઈ વળી કઇ જન ધરતા દીલમાં દાઝ 
ખેરા આગળ શખ વગાડ્યો -અ'ધ' કર દરપણુ સસ આજ; 
થાય બધુ-દુઃખ થાય અમોને કહા કેણુ દેછે ત્યાં કાન?...કોણુ દાદ 
અલ્પ સતિ નને હોય કદી તો, અલ્પ વિચાર કરાને ઉર, 
ખેતી સસ આ .જ્ગમાં કોની દીસે, સત્ય જરૂર ? 
અશિસિ હુઃબ'તર્ સાંખ પુરે તા,કર ઝટપટખેડુતપર ખ્યાન, 
કાણુ, દાદ સુણુ કણુઓની, હુકમને નહિ આંખો કાન. 

(ખેતીવાડી વિત્તાન ઉપરથી) . 

ન-પળી-્ટ્પાશેર્ ૨ ભણેલો! વર્ગ--વ્યપારી અસલદાર્ વિગેરે. 
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પાતીદદાર ઉદય સાસકના નઅિયસે।. 

“ડ-------52-.:% -ન્-જડ--&-_ક--------- 

(૧) આ સાસિકનેો મુખ્ય હતુ પાટીદાર ત્તાતિની ઉન્નતી કરવાનો છે. નથી દરેક 
પાટીદાર ભાઇઓની કરજ છે કે તેમણે. માસિકના ગ્રાહક થઇ ચોગ્ય મદદ કરવી. 

(ર) આ માસિક દરેક હિંદુ મહીનાની શુદી ૨ ખીજ ને દિવસે બહાર્ પડે છે.પ 
(૩) સ્વત્તાતિના કે અન્ય જ્ઞાતિના કાઈં પણુ પુરૂષ અગર સ્ત્રીના લેખા આ માસિકમાં 

લેવામાં આવશે. પણુ અગત દેશ કે સ્વાર્થી લખાયેલા હોવા ન ન્તેઇએ, બને ત્યાં સુધી 
વિવેકની હદમાં રહી ભુલો બતાવવી અને ભાધ્ચારો તથા સ'પ વધે તેવા પ્રયત્નો કરવ . 

(૪) લેખા શાહિથી સારા અક્ષરે અને કાગળની એક બાજુ ઉપર લખેલા હોવા ન્નેઇએ. 
લેખકની ઇસ્છા હશે તો નામ “વગરના લેખા. છાપવામાં આવશે, પણુ લેખક્રે ખરૂ નામ અને 
પુરૂ રરર્નાઝુ' અમારી જાણુ માટે લખવુ. લેખની દરેક ન્તેખમદારી લેખકતે શીર રહેશે, નહિ 
છ૭પાએલા લેખા પાછા મોકલવા અમો બંધાતા નથી. 

(૫) કોષ પણુ લૅખકના વિચાર સાથે અમાર્ મંળતાપણુ' છે એસ માની ન લેવુ”. 

(૬) દેશ પરદેશમાંથી આપણી સ્તાંતિમાં વિવાહ, જન્મ, મરણુ, પ્ંત્યાદી તથા 'ા%/ ગ્રહ 
સ્યને વિદ્યા, હુન્નર અગર વેપાર, અને ખેતીવાડીમાં મળેલી ફેતેહના સમાચાર ધણીજ ખુશીથી 

દાખલ કરેવ્સમાં આવશે. . 

(૭) કાઇ ભાષ્તિ આ માસિક સબધી કાંધ પમ્યુ ખુલાસા મેળવવા હાયતા જવાબ માટે 
પોસ્ટની ટીક્યા ખીડવી. 

(૮) આ મારિકમાં ત્તાતિ સબધી તયા આર્થીક ધાર્ખિક અને વહેવારીક દરેક ખાબતો 
ચર્ચવાસાં આવશે, માટે જે જે ભાઇને જે જે વિષય સળધમાં લખવું હોય તેણે તે તે વિષય 

ઝહેલરી ભાષામાં દાપ્મલા દલીલોથી લખવુ કે જેથી વાંચક વર્ગ ઉપર સારી અસર જલદી યાય. 
(૯) જે ભાઇ આ સાસિક્તે મદદ આપશે તેમનાં સુખારક નામ તેમની ૪ગ્છા હરે તો 

આ પત્રમાં દાપવામાં આવશે, અનૅ વાર્ષિક રીપાર્ટમાં પણુ છપાવી ન્નહેર કરવામાં આવરે. 
(૧૦) જે ભાઇ ર્ા. ૫૦૦) પાંચસો કે તેથી વધુ માસિકતે મદદ કરરો તેમનો ફોટો 

આપ્રીસમાં રાખવામાં આવશે. 

(૧૧) આ સાસિકના માટે હમેશાં ચોગ્ય લેખા લખી મોકલનાર લેષખખક પાસેથી લવા 
મ લેવામાં આવશે નહી. 

લી. વ્યવસ્થાપક, “પાટીદાર ઉદ્યય”' જ 
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2 268% 

જ મદઇ કરો! મઢદ કરો! મદદ કરે!!! 

ક. 

તમારા દાનનાં ઝરણુ વહે છે માર્ગ અવળે ત, 

કમી કરંવા બદલ ખી? નવા દુર! ઉમેરે“તે, 

હવે તે દાતના ઝરણા અનુકુળ ક્ષેત્રમાં તાળા 

જક 
જક 

જ” જમાતના જેમ બદલાયો સુધારા દાનનો ધારા. -. 

નીક 

નક 
ગરીબ જ્તાતિ ભાઇઓની ષત જોઇને તમાર હૃદય ક'પી ઉઠતુ' હોય 

તમાશ રેશ - પરરેંશ વસ્તા ભાંડુએના સમાચાર નાણુવરા હાય 

. “તસારે તમારી જ્ઞાતિમાંથ્રી કેલા રિવાજો કાઢવા હાય, 

તમારે આડેવાન . ગેઢેરાગ્દેના શ્ાણથો-જુલમથી બશ્ચનું હૈપ્ય, 

તમાર્ પીરાણા “થની ” પ્રપચી «્તળામાંથી છુટવું હાય 

ગતે તમારી ભાવી  પ્રન્તને છેડાવી સુખી કરવી હોય 

તતો ક 

ઈમ 

“પાટીદાર ઉટ્ડય”ના શ્રાહક થાઝેા, અને તે ખરાદ્દો, ખરીદીને તેમાં આવતા 

? લેખાતે વાંચા વિચારો અને મનન કરે. 

તમારે જારે કોઇ પણું દાન કરવું જાય ત્યારે શ્રા પાટીહાર ઉદયને 

ભુલતા નહિ: 

ર્જ 
ર્જ્ક 
ર્જ 
દિ 

ર્જ્ક 
રીક 
જક 
ક 

ભક નાની એટી દરેક ર્કુસનેદ સ્વીકાર થાય છે તે તેના નીભાવવા 

ર્જ 
ર્જ 
ર્જ 
ભક 
ભક 
જક 
ર્ન 
જુ 
જ્જ 

ઝક ઝર 2022 52 20225 
અર્થેજ ખરચાય છે 

સાટે 

222% “કાઇ પણ ધર્ભાદા કારેલી રકમ ખર્ચતી વખખતે પૂણ્ય દ્રાન કે ધમ કરતી 

વખતે લગ્ન ખુશાલીના પ્રસગે રે વડીલોાનદ સ્મરણ ચિન્હ તરીદઠ જુજ રકમે 

પણુ “પાટીદાર ઉદય”તા ક'ડસ્! મોકલવા ચુકા રાહિ. 

:માજેજ લખોા:--- 

વ્યવસ્થાપક, પાટીદાર ઉદય એપષ્ટીસ, 

જૂ ર્ણુછાડ લાઇન્સ, કરાયી. "હ ઝા 2225 ૦ ૪ - 

નુ: -4.-:% 4.7 :4*4 
ન પ પ કડ ક ગેસમાં ગિશિજિશ કર ખી. ત્રિવેદીએ છાષપ્યું, 

ન્યુ સ્માલકોઝ કેર્ટના સામે, જુસ્પબેત સ્ટ્રીટ -કરાચી. 

૬૬ 
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॥ આઓ રમઃ॥ 

ટ્સ ઝસ્્ગાટ્ઝાનાફસ્ઝ્ઝઝલ્રઞક્ઝઝ 

[ટીદાર ઉદચ. કેક 
શ જ્ઞાતિના લાભાર્થે પ્રગટ થતું ગુજરાતી માસિક પત્ર 

વર્ષ ૧લ્યું ય 

ગ્ષ્ર-સહુદ સ વત ૧૯૮૦. અક ૭-૮સો 
જ શ થેલદ અઝ 

જાતે કરવાની છે. ખીન્તની 'સદદની વાટ કેઈ બેગ્ી રહેતા નાહ - ર 

0 07524 

આજેજ કાર્યનો આરા કરે, ઉત્તત સાર્ગ માં તોન્ટ તમો આંગળ 
વધી શકશો. તસે કર્તવ્ય શાળી હશો. તો. મદદ તમોને ગમે ત્યાંથી 
શ્રાવી મળશે, ક્ત વ્યમ્ાંજ સ'ડયા રહા પરિણામે તમારા વિજયજ છે. 

આત્ય બળથી મનુષ્ય ધારે તે કરી શકવા સમર્થ થાય છે. તે 
દરકને પ્રાપ્ત છે, જેટલા પ્રસાણુમાં મનુષ્ય તેનો આવિસ્કાર કરે છે 
તેટલા પ્રસાણુમાં સુખ તેને પ્રાસ થાય છે- દૂ 

2 

જાગ્રત-શ1 ઉત્થાન પાસ! શને ન્યાં સુધી- લટ્ય સ્થાન પર પહાંચે 
નહિ ત્યાં સુષી રસ્ત ન થા! 

વાર્ષિક લવાજમ અગાઉથી ર્ા. ૨ બે પોસ્ટેજ સાથે. 
છુટક નકલ આના ચગ્રાર. 

તત્રી ને મકાશકઃ 

જ૧તનસી શીવજી પટેલ, 
જ પાટીદાર ઉદય આડ્ટીસ, શણુછોડ લાઇન,--કરાચી. 

0000 00010000000 10 
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ડૂ ૭-હ-કડેૅજેૂુજ્જન્જનન 

૬8 કરા! સટદ કરા! મદદ કરા! 

તમારા દાનનાં ઝરણુ -ચ્વહે છે માર્ગ અવળે ત, 

નક કમી કરવા બદલ બી” નવાં દુખે! ઉમેરે તે, ક 

નક હવે તે દાનનાં ઝરણા અનુકળ ક્ષત્રમા વાળા ટટ 

તોજ જમાનો! જેમ બદલ્યા સુધારા દાનતે! ધારા. - શે 
- 

ુ 
જક. ફ# રુ ક ક જુ 

ભ -ડારીબ સ્તાતિ ભાઇઓ ની ષ્ડાલત જઇને તમાર્ હુદય ક'પી ઉડઠહું ₹. 
દ ક 

ન્ડ તમારા રેશ - પરરેક્ વસ્તા ભાંડુએના સમાચાર ન્તણ્# ક્ 

૨૧ તમારે “તમારી જ્તાતિમાંથી કોહલોઃ રિવાન્ને ક” ની 

૦ તમારે આરેવાન ગેઢેશાગ્ેમોના તાણથી-જલમ્પંગરા મેવાત ૯ 

તમારે પીરાણુપ પચની * પ્રસરી સાસજ પટેલ વ૧ 

જ અને તસારી---::.::: ... -.* રણછોડદાસ ભગત ૧% 

જક કક જા ટહેૂક કક ક ક જ્ટ-વા 
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એક પત્રકાર માગેલી માષ્ી 2 તત્ર ઝક 

સુચના. ર 

આ માસિકના વાંચનારની --મમદારીઓ ભારે છે, માસીક નવરાશની વખતે વીનેદદ 

આતર વાંચવા ક જ્ઞાતિનું છે તે તણા: મગાવી ખુણામાં નાખી દેવા મ'ગાવવાનું નથી, પણુ 

દરેક ગ્રહાંક તેમે આવતા લેખો પુરંપુરા પષ્યાનથા વાંચી તે ઉપર સનન કરી ને વાત ડીક 

જ્ઞાગે તે બીન્નઃઓતે ડરાવવા પ્રયત્ન કરવાના છે, એટલુ જ નાહ પણુ ત્તાતિના ને ભાઇઓ! 

સાધન સ પબ હોય કે ગરીબ હાય અતે તેમને માસીક તરક્ પ્રેસ ન હોય તેવા ભાઇએન 

સાસીક્નો શુદ્ધ હેતુથી વદકેક્ કરી તેમને મ્રહાક થવા લલચાવવા ન્નેષ્રએઃ અમારૂ દ્રઢતા પ્રવ ક _ 

માનવું છે, કે દરેક ત્તાતિ ભાઇએ! અમારી ઉપરની સુચનાએ!ા તરક બ્યાન આપી, માસીકતે 

પગભર કરવ તેના ગ્રહાકેઃ વધારવાનું કામ માથે લે, તથા માસીકમાં આવતા વિષચેો! તરફ 

માસીકના વાંચનારાઓનું ખ્યાન ખચે તો ટુક મુદતમાંજ આ માસીકને ગ્રહાકા સબધી બુમ 

મારવાનું કારણુજ ન રહે. 

આપણુ બધાએ જાણીએ છીગએ કે આપણી સાતિમાં અન્ઞાનતા ભારે છે, આપણી 

વસ્તી બહાળા હાવા છતાં આપણું એક બીશ્નથી એટલા બધા છુટા છવાયા વહેચાઇ ગયા 

છીએ ક આપણી સમગ્ર સ્ાતિનું” હીત અહિત ભેગા મળીને વીચારવાનેો આપણુને અવકાશજ 

(પાછળ પચીસમાં ષેજ ઉપર જુએ.) 
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હ ડઝ ડસ્ટ 2164 

। આઓ રમઃ।। 

રા ણ ઝા પર 

“પાટી [દારઉદચય ફેક 
સતડતક્તાત્તસ્ઝણાતા-ગગઈ 

કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના લાભાથે પ્રગટ થતુ કી સાસિક પત્ર 

વર્ષ" ૧૪ું” કરાચી, પોષ-સહુપ સતત ૧૯૮૦. ક ૭-૮સોા 

વહાલા વીરા ઉભા રહે!. 
-----ન્-ડ્ક્ક્ન 

ઉભો રહે! વહાલા શર ઉભો રહે! એ મોહ જળથી લચી --પચી રહેલી દુનિયાની 
નાશવ ત ઘધટસાળસાંથી એક ડોષ્ટીયું આ તરક ડર! પશ્રરી સદેશને ભુલી ગતાં સર્જ પ્રકારે 

પાયસાલ યચલી તારી ગરીબ જ્ઞાતિ પર્ એક કપા ભરી દ્રષ્ટિ ફેક] સ'સાર યાત્રા ખેડવા 
જતાં અન્ય રસ્તે ચઢી ગએલા એ વહાલા વીશા થોભ! એ તો કટક વનની વાડ છે, એ તો 
તારા દૈવી જીવતા લુટારો છે તાશાંજ શસ્રો વડે સ્પ્રીતિને આવાહન થાય છે. 

ય ર નુ ન ન નૃ ન- ન્ ન ન 

તુ ક્યાંથી આવ્યો? શા શાર આવ્યો? કઇ શરતોનેપ સ્વીકાર ડરીને આવ્યે? આંખ 
ઉધ્ાડ સનને સ્થિર કર! કયાં ઉભે! છે? તારા સ્થાનથી દુર્ને દુર જવાસાં તને 'કોણુ ધકેલે છે? 
તારી આસપાસ આદુરાચરણૂાનુ' ટોળું કેસ મોટું ફાડી જાણે યાહોમ કરવાની તેંયારી- કરતુ 

હોય એસ ઉભું છે? દૈવી અને પાસવ વૃત્તિના ભોગ થએલા સાનવ પ્રાણી પાંશવ શત્તિનીજ 
સિત્રાચારીના વ્યાપાર્તું સરવૈયું તપાસ્યું છેઃ તારા કર્તગ્ય ધસ'થી વિસુખ થઇ જતા ઓ 

વીરા તારા અને તારી જ્ઞાતિના જીવનના હક આજે ડે ચોઈક ચગદાઇ જાય છે, એ નને 

તારા કત'વ્યનું”' સુકાન બદલવાની ફરજ તતે નથી સમજતી 

| આજ કુદકે અને ભુસક્રે વધતી જતી દુનિયાની મુ'ઠજ તુ પથારીમાં પડયે પડયો કેસ 
જોયા કરે છે? ભારત વર્ષની પ્રજ્ન આજે વ્યાપાર, ઉઘોગ, ળનણી, કળા, અને ગ્રહ જીવનની 

ર્ચનાએ ચીવટથી સુદર રીતે ચોજી રહી છે. ત્યારે તુ" તે મગ્ધ ખનીને આશ્રયના સાગરમાં 

ઝમ પડી ગયે છે? સ્વ ધંધા સાથે છીણી સુકાય છે; અન્ય ધા તરોકે કે નોકરીની ગુલામી 
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૨ પાટીદાર ઉટ્ટમ 

સ્વીકારી સાંડ માંડ ગાડું ગબડાવે છે, અને એ રીતે દ્વેરાની આબાદીમાં અસુક સ્થાન ભોગવતી 
તારી કળા પગ દળે ચગદ્દાઈ જતી ન્નેઇ તાર] હદચે કદી અરેડાર અનુભવ્યો છે? તારી જ્ઞાતિ 
ના સ્ત્રી સસાજની અવનદશાને। તો છેડોજ નથી, લગ્નતતી ઉચ્ચ ભાવના અને સ્વીકારેલી સસા 

રની જ્વાબદારીનુ કોક્ડું ગાળી એક ખુણામાં ફેકી દેવાયુ છે ગ્રહસ્થાશ્રસના સ્વર્ગીય આદેશની 
જગ્યાએ આજે કલેશ, કકાસ, કુસંપ, અને એવી અતેક જાતની બદીઓતુ'જ દર્શન કેસ 
થયા કરે છેઃ આપણે હાથે ઉ૭રતી ભાવી પ્રન્ન આજે નિસ્તેજ અને ગુલામીજ સ્વીકારવાનું 
પ્રસદ કરતી કેસ જણાય છે? લગ્ન એ આજે. આવી પડેલી ધૉંસરી કેસ સનાય છે? ઝંતતી 
પેદ્દા કરવા જીવનતે। પ્રધાન્ય હેતુ કેમ ગણાતો હશેઃ સસાર યાત્રાની છેલી હરોળમાં પણ 
તારૂ સ્થાન કેસ નથી? યુવાન વર્ગ આને અવનવા ઉત્સાહમાં તનસનાટ કરવાને બદલે વિધવિધ 
ચિતાના ભાર્થી બધાએલ કેમ સાંલુસ પડે છે? શું ₹શ્વરે હક અને સત્તાની વહેંચણી કરતાં 
તતે અન્યાય આપ્ય્રો છેઃ ના બિલકુલ નહિ. 

ડાહ્યા અને બુદ્ધિના ઇન્નરદાર આગેવાને પણુ આસાં જેવી તેવી ભુલ નથી કરતા, 

તેમને તો આજે સત્તા અને અહ'પણાનતો ચઢેલો સમદ લોક કલ્યાણુનો વિચાર સરખે! પણે 
નથી કરવા દેતો નહાનસસાં નનએ એ ત્તાતિ, પુત્રા એ પ્રગ્રતિસાં, એમને તો અતેક ચિતા 
માથી ધેડાએલાં પોતાનાં ભાઇ બહેનો પર સતા ન્નેઇએ છીએ, એસના જીવન વહેવારનો 
સતા એસના હાથમાં ન્નેષએ છીએ, એ સ્થિતીસાં ફેરફોર કરવાતો પ્રથ્ન પણુ જેવે! તેવો 
નથી, એમની પાસે રહેલી ઉપચેો ગી શંકિતએનું વહન આ દિશામાં કરાવવાનું ખીડું ઝડપવાસાં 
પણુ ખુદ્ધિને કુશળતા અતે તાલીમની જરૂર છે. 

આજે તારી ભલાગ્યદેવી ચોધાર આંસુએ રડે છે, પોતાનાં પ્રાણુ પ્રિય ' બઆળક્રોની 
નામર્દાઇ પર્ પારાવાર દુઃખં અનુ ભથે છે, તારા જીવનને! ખુઝાતે! દીવા કયા અ'ધકારમાં 
ફેકી દેશે એતો વિચાર કરવામાં ખુજ્ધિ કામે નથી લાગતી. તારાં ભાઇ બહેતેોની વફાદારી 
ભુલી જવાતાં ઇશ્વરી વફાદારી પણુ તારમાંથી નાશાં પામી છે, તતે ભુલેલાને ગમે કલ્યાણને! 
સાર્ગ કાણુ બતાવે? 

વોરા એ વ્યાપી રહેલા અંધકારને શી રીતે ચીરીશ? નીતી અને ધર્સના શિથીલ 
થઇ ગએલા પાયાને મજ્ખુત શી રીતે બનાવીશ* તસાચો સારી મોઢું લાલ રાખવાની ખોટી 

| _નીતીની જગ્યાએ સાચી લાલી વદનપર્ કયારે લાવીશ? કંટાળા સય લાગતા જીવનમાં રસ, 
સૌદર્ય, અને પ્રભુતાનું' સિશ્રણુ શ રીતે કરીશ? અઃ પ્રશ્નોના જવાબ તું આપી શકે ખીન્ને? 

મનને સ્થિર કર! આત્સાને જગાડ! પ્રભુના દ્રે આવીતે કહે કે સારે તને વફાદાર 
થવું છે. મારાં ભાધ્ટ બહેનોની સાચી દુવા હાથ કરવી છે. તું સતે મદદગાર નહિ થાય? 
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પાટીદાર ઉટ્ટય 

( હુરિગીત છદ ) 

પ્રોય ખધુ પાટીદાર આ, વિન'તી જરા ઉરસાં ધરે 

(૨ચનાર૨ઃ સુજાભાઇ ખેતસ્રી'હ પટેલ નખત્રાણાવાલા ) 

કરીને પ્રછુલીત સન, સુણુવા કર્ણુને તત્પર્ કરા (૧) 
આળક બિચારા આપણા, તે - પારણે પરણી જતાં 
[નેર્સાલ્ય અગોા એમનાં, ખળ બુદ્ધિ હીણુ એથીથતાં (૨) 
આ બાળલગ્ન રીવાજથી, હાની જીુએને થાય છે 

એ મુળથા ટાળા ૨થા, સૌ વ્યકિતમાં બોલાય છે (૩) 
તો તે વિષે કઇ લક્ષથી, જ્ઞાતિ રિવાન્ને બદલવા 
પ્રીય બંધુઓએ આગળ વધે।, અતિ કુર સારગ કાપવા (૪) 
સદ્દ વિદ્યા ભણુવાનાો સસે।, નિર્થક સહુ વહી ન્નય છે 
એ બાળ લગ્તે «હાય મોટી, અંતરે સળગાય છે (પ) 
આ શરીરને શેભાવનાર્, તત્વ હીણુ થઇ ન્નય- છે 

કુમળા બિચારા બાળક્રાને, રોગ કૈંક ભરાય છે (૬) 
કોાઇક્હે મસ બાળ બહુએ, તાવથી પીડાય છે 
વ્યાધી વધી છે પેટમાં, નવ અન્ન પુર્ં ખાય છે (૭) 
વળી કો કહે મુજ છોકરો, નીસ્તેજ કેસ દેખાય છે 
કઇ ભુત વળગ્યું કરે, ગ્હેસ એવા ખાય છે (૮) 
જોશી ભુવા ન્ેેગીએની, રાખ રક્ષા થવા 
આક્ોસ અધશ્રધાળુ આજે, વ્યર્થ ન્નતા ૨ળવા (હ) 
છે ૬૪ નહિ એ સહિ, શાને તસે! ભરમાએ છો 
આનાનપણુના લગ્ન કરતાં, કાં નહિ શર્સાઓ છો (૧૦) 
નીજ ખાળક્ાના દુઃખ હમેશાં, શુ તસે ન્નેતા નથી 
નીજ હદય રાખી વજ સસ, કરતા એ અચકાતા નથી (૧૧) 
પણુ આજથી લઇ દ્રઢ તા બાળ લગ્ન તજી દીએ 
પરણ્યા વિના શાખા ભલે, પણુ રૂઢી તજતાં ના ખીએ। (૧૨) 
*ાલીસ હદયના રાક્ષસો, દુઃખ ક અરે નહિ થાય છે 
આંખાળ લગ્ન રિવાજથી, આયુઃ નિર્થક વહી ન્નય છે (૧૩) 
ખુ હવે સમજી જનને, તે સારૂં થવાતું હુ કહ 
આળસ તજી દયાને હવે, નીજ શ્રેય કરવાતે સહુ (૧૪) 
નિજ સ્તાતિતો! સેવક્છું કહે, આ અરજ સારી એડ છે 
બાળલગ્તા બધ કરવાની, . ગ્રહો (૧૫) વ્હેલી - ટેક્તે 
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૪ પાઢીદાર ઉદય 

કર્તવ્ય 
સ્ક --ક#ન્ઝ્ઝ------ 

૬ 

પ્રિય પાઠંક! જ્નઝત થા, તારા કર્તગ્યને 

તું વિચાર, આજ સુધી ધેર નિદ્રામાં પડી તે * 

ધણુ ધણું ગુસાવ્યું છે શીર ઉપર અનેક પ્રકા- 

રનાં દુ:ખોને સહયાં છે તેનાથી ત્રાસ પામી 

સદદને સાટે ખમા પાડી છે. અધકાર્સાં અથ- 

ડાઇ ગોથાં ખાધાં છે હવે તો નેત્રને ઉધાડ! 

નિ%્દાસે પરિત્યાગ! બહાર દ્રષ્ટિ કેરીને ને ? 

સમય તારે અનુકુળ છે, તું સમયને અનુકૂળ 

નથી સર્વપર તોરી સત્તા પ્રવર્તે છે. 

પ્રિય પાઠક! તારી સતાને। વું ઉપયોગ કર, 
એ 'સતાના બળ વળે ફરી તું ત્રીભુવનને વશ 

વર્તાવી શક#્ીશ દ્રશ હિકરપાળાને ગ્જ્નવી શકીશ 
અનત સમુદ્રને ખળ ભલ્ાવી શજીશ; પાતાળને 

સ્વર્ગ સાં પણુ તારે “વતી તું સભળાવી શકીશ, 

તાર્ં સાસર્થ્યા તારી સતા, અસર્યાદ છે. હાથે 
કરીને કુવાસાં રહેલા દેડકાની સાકૂક સર્યાદીત 
ન કરીશ. 

સ્રિય પાઠક! તારામાં ચિદ્દજ્યોતિ વિલસી 
રહી છે, તેના પ્રતી તૂ જે એ ન્વયોતીનો પ્રકાશ 

સર્વત્ર ઝળહળાવ જગતતે બતાવી આપ કે તુ 

*ખીકણુ નથી. તોપોાન્દા ગડગગટ અને બદુકાની 
ગોળીના સણુમણ્ાટની મધ્યમાં પણુ તું વિરત્વને 
ધારી શકે છે. આત્મા અમર છે, નાશ સ્થુલ 
દેહતોા છે ત્યારે તારે શા સાટે ગભરાવું, તારા 
આત્માનું બળ અનુપમ છે તેમાં દૈવી અશ 
સસાયલો છે, સસ્ત્ર અસ્ત્ર રૂપી આસુરી બળની 
ઉપર અવશ્ય તે તિજય મેળવી શકે છે દૈવી 
ખળ એતે! તારો વારસે।જ છે. 

પ્રિય પાઠક! નને, પાછું વાળી નને, જે 
સુખને તુ રાત્રી દિવસ શોધે છે જેની ગ્રાપ્તિ 
ને અર્થે તારા સઘળા પ્રયત્ને! છે, જેને અથે 
તુ' તલસે છે, તે સુખ અતે શાન્તિ અન્ય કયાંય 
પણુ નથો તે તો તારી પાસે છે, સારાં અ] 

વાકય ન સસન્નય તો પુનઃ પ્રુનઃ વાંચ તેનુ 

પ કર્ સધળુ' રહસ્ય તારી સતીસાં સમજી 
શકીશ. " 

તુ ન્નતેજ સુખ સ્વરૂપ છે, તુ' પોતેજ 
આનદ સ્વરૂપ છે, તું જ્નતેજ સુક્ત સ્વરૃપ છે, 

જે જેઈએ તે તારાસાં છે. ત|૨ા સ્વરૂપનું 

સાન પ્ર!પ્ત કર્ શાન્ત બની તારશા આત્માથી 
સ્યભિસુખ્ખ થા, તારૂ એકજ એ પરસ કર્તવ્ય છે. 

( વિશ્ચન્યોતિ. ) 

વૈધ જી. કે. 
ઠૅકડુરનુ 

જ 

બનાવી લાંખા અને સુંવાળા થાય છે. 

સો।ટીનાં આના બાર પોસ્ટેજ જુદુ . 

જ ક યી લિ સાર સ્વદેશી 
જે ન્ડ 

બાલવધડે તેલ 

આ તેલ વાપરવાથી સગજને તથા નેત્રતે ઠંડક આપે છે. બાલ કાળા તથા તેજસ્વી 
હમેશાં વાપરી શકાય તેવુ ઉત્તમ છે. કિમત બા. ૧ 

"દહ્વાંવદ્વ' !1૧૩/ 

તસાસ જાતની દેશી દવાએ હુસેશાં તૈચચાર રહે છે. 
સાટું સુચીપત્ર સગાવી જુએ. 

ખનાવનાર$- ધી કોહીનુર કેમીકલ વર્કસ, કરાચી. 
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પાટીદાર ઉદય ય 

એક ખેડુતની કરૂણા જનક ડહાણી 
યાને છ 

વેપારીનો દોર 
ન્-- 

(અતુસધાન અક ૬ના પાના ૩૧થી) 

તેને બદલે શેઠે રાજી થઇ ધહુ ના ખળાતનુ 

કલુ, તેથી પટેલ રજી ચયા, અતે હળવેથી 

ખેઃલ્યા કે કાંઇ દાણા આપશે કે? શેઠ કહે 
ભલે લઇ ન્નએ, હમણાં વીસ સાણા જુવાર 

લપ ભાએ પછે ખીજ લઇ ન્નજે અતે બધાનું 

એકી સાથે ખાતુ પાડશું, આપણે હમણાં કાંઇ 
ઉતાવળ છે? 

પટેલ તા આવું સાભળી આન _દસાં આવ્યા 

શેકે દાવા બાંધવાનું કહીને પટેલને દુઃપ્ખ લગા- 

ડયુ હતું તે બધું ભુલી ગયા, અને બહુ આન- 

દમાં આવી શૈઠની વાહ-વાહ કરતા લાગ્યા 

પછી પટેલ વીશ સાણા જુવાર લઇને ધેર ગયા. 

અતે કોશ વરત વીગેરે તૈયાર કરીને ધહું'ના 

એર્વણાં (કોરવાણુ) ન્નેડયાં અને નીરાંતથી 
ધહું વાવવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા થોડા દિવ- 

સમાં ધહું વાવી રેલા સીમસથી કડબ કાંટો 

ભેગા કયોઈ. સીસમાં તલ ચણા ડીક હતા, 

દઘીવાળીઆ કપાસ વીણાયા પણુ કપાસ સારા 

થયા નહિ તેથી ર્ડા પટેલને ભાગે વીશ મણુ 
કપાસ આવ્યા તેસાંથી ખી વીગેરેનો ગયો, 
તેસાંથી રૂ કરાવવા કપાસ ૨।'ખ્યો, થોડો કપાસ 

રથો તે વેચ્ચો તે છુટઝુટ અને શાથીના સસાર 
(પગાર)સાં પૈસા વપરાઇં ગયા અને દાણાં પણુ 
ખુટી ગયા. 

2 

રૂડા પટેલની ઉપજ બધી લેણાસાં ગઇ 
છતાં હવે શું "ખાવું તે વિચાર થઇ આવ્યો 

પોતાના શેઠ આપશે કે કેસ? તેસ ચિતા થવા 

લાગી, પોતાતે ધહુંના ક્રેશ જેડવા હતા. 
પણુ દાણા વિના શું કરવુ? આ ચિ તાએ ધર 
કયું કોઇ દાડીએ। (સજીર) મળે તો કોશ હાંકવા 
સોક્લું, આસ વિચાર કરી ગાસસાં દાડીઓઆ 
(સજુર)ને ગોતવા ચાલ્યા. પણુ દાડીએ આવવા 
કોઇ હા પાડે નહિ પટેલ પાસે ખાવા દાણા 
નથી, તેથી તે સજુરી આપતાં વોર્ લગાડે, 
આંસ વિચારી કેઈઇ દાડીએ આવવાને સસત 
થયુ' નહિ તેથી કોશ છોડી સુક્ચો અને શેઠ 
દાદાની સેવાસાં હાજર થયા. 

પટેલ જતે શેઠેતે ધેર ખેઠા શેઠે ન્નણ્યુ' 
કે આજે કાંઇક કાસે આવેલ હશે, તેથી પોતે 
અનાજની ગુણુા ફેરવવા લાગ્યા, પટેલને તો 
શૈડને ભલું મનાવવું હતુ, તેથી શેઠના પાસેથી 
કાસ લઇ પોતે ગુણા ફેરવવો, લાગ્યા, બધી 

ગુણાની થપી કર્ાવી ત્યાર પછી કહ્યું કે પટેલ! 

ભેસ તરસી છે તમે આહીં ખેસો તો! પાઇ 
આવુ. 

પટેલ--“ હું પાઈ આડું તસે શુ 
જાતાતા. ” 

હીક ત્યારે ન્નએ। અને ભેગાભેગુ' “કાઢસાંથી 
ખડ કાઢી નીરતા (નાખતા) આવને પટેલ 
ભેંસને પાઇ આવ્યા કોાઢસાંથા ખડ કાઢી નીરણુ 
કરી પાછા આવ્યા, અને શેઠની સાસુ ન્નેઇ 

ખેઠા. . 
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1 હાઈ 

ટર ષપાટીટ્ટાર ઉદય 

શેઠ તો ચોપડા લઇ ખેડા, પટેલના સાસુ 

પણુ જુવે નહિ પટેલ સુંઝાયા અને ખોલ્યા 

કે, શેઠ! આજે કોશ છોડીને ધેર રહ્યો છું ઘહુંમાં 
પાણુંની તાણુ છે પણુ અણુછુટકે કોશ છેડ્યો 
જે, 

નનેઇ મોઢું સરકાવી કહ્યુ. 

કામ તો ખીજી' શુ હોય! “ દ્રાણા નથી” 
પટેલે દયાસણુ ચહેરે કહ્યું. 

જુએ તમને હવે દઇ દને હું ડુલી ગચે।, 
તસારા પાસે ઘહુ' લેણા છે, તે, નોંધી દીધા 

પછી જુવાર લઇ ગયા. પણુ તેતી તોંધ કરા- 

વવા આવ્યા નહિ તસારે ગરજ હોય તો પાધારા 
ચાલો ગર્જમટી એટલે થયુ. 

હુ' કયાં ના પાટુ છુ તોૉંધી દેવાની! તે 
દિવસે પણુ નોંધ કરવાનુ સે કસું હતુ. પણુ 
તમે તોાંધ લીધી નહિ, તેથી સારો ઉપાય શે? 
અત્યારે તોંધી લ્યે! 

શેઠે ચોપડા કાઢયો, ખે કળશીને શુણુ 
તાલીશ સાણા ઘઉ' તસારી પાસે લેણાં છે તે 
ઉપરાંત વીસ સાણા જુવાર લહ% ગયા છો તેના 
દોઢા લેખે ત્રીસ માણા ધહુ થયા. 

જે થશે તે આપશું, આ વખતે ખે કાશના 

ધહું છે, વળી તમારૂ જાજી” લેણુ' નથી તેથી 
પતી નશે પટેલે કહ્યું. 

ખે કાશના ધહું કટલા થશે શેઠે જરા 
ધીરા પડી પુષ્યુ- 

બારંક ફકળશ્ી થશે પટેલે જવાબ આપ્યો. 

બોલે! શું કામ છેદ રોઠે જરા સાસુ 

ધહુ' પાકતા સુધી તમારે કેટલા દાણા 
નેરો? 

પટેલ--ધહુ પડે 

દાણા ન્નેશે. 

શૈઠે કહે ઠીક ત્યારે આસ. કરો, ખે કળશીને 
સુઃ્ુતાલીસ સાણાં છે, તેસાં ત્રીસસાણાં ઉમે- 
રીએ એટલ ખે કળશીને સીત્યોલતેર સાણા 
થાય, ખે કળશી વ્યુવાર લઈ ન્નન્ઢે, અતે બધાં 
થપતે પાંચ કળશીને સીતોતેર સાણા નોંધી દીચે।. 

ત્યાં સુધી બે કળશી 

પટેલને એમ. હહુ કે થોડા દ્રાણા પણુ 
આપતા આનાકાની કરશે. ત્યાંતા સાસટા 

આપવાનુ કહ્યું તેથી શજી થયા, પાંચ કળશી 

સીત્યોતેર સાણાતુ ખાતું પાડી આપ્યુ' અતે 
જુવાર ભરી જવા તૈયાર થયા. 

જુવાર અંગારા અતે છુરાંવાળી હતી. તેના 

સાથે કાંકરા પણુ ધણા હતા. તેથી પટેલ કહે 

શેઠ! આતો મોળી જુવાર છે. સારી હોય તો 
આપોને! 

શેઠ કહે ખીજી જુવાર સારા પાસે નથી. 
જપ્તી હોય તો આ છે તે લર ન્નએ, નહિ 
તો ખીજેથી લ્યો. 

પટેલ છાનાસાના થઇં ગયા શુ ૩ર? બીજી 

સારી જુવાર દુકાનમાં તો ધણી હતી પણુ નને 
રકજ્ક કરીશ તો તો ના પાડશે. એવા ૩૨થી 
જેજ આપી તેવી લઇ ગચ, ઘરે તેની સ્ત્રીએ 
કલુ" કે “ આવી જવારને ખદલે ગળોટું' 
જેવા ઘહું આપવા પડશે તે પણુ દોઢા 
લેખે ” ન્નર્સાં કાંઝ નથો. અરધુરતા કજેહણ 
નીકળરૈ, પટેલે નીશાશો નાખ્યો શું” કરવુ 
જ્યાં સુધી કર્મની કઠષ્ાઈ/ હોય, ત્યાં સુધી 
જેવુ આપે તેવું પ્માવુ' આસ કહી વાડીએ 

ક 

ગયાઃ અતે પટ્લાણીએ ધટી સાંડી. 

પ/૪/0/.1૦1064દ્વા.€૦11 €૦11॥|1૫૦૫૬ 2606૦ 166 0222 2806૦ 8 0 28 

1 હા છી૦૮10દવદા-.૦૦11 



“હ્વાંવદ્વા ઇ1વદ)/ -1 10 11 (“વા॥ં૦1ડ 
1925-01 -૫ડ 1980 -.દ્વપડ|] & [1/66 7॥ & 810 £વ॥ં01 ગદ્વાંવદ્વા !100)/ 

ટ 

લારા] 

પાટીદાર 

દાણાની કિતા મરી હવે નીરાંતે કોશ 
હાંકીને ઘહું પકવીશું આવા વિચારમાં પટેલ 
આન'દસમાં આવ્યા, ત્યાં' કર્મ સ'જનેગે બળદે 
પાછી સમુષી અને સારે બળદ હતો તેતે પગ 

ભાંગ્યો, ખે કાશના ધહું હતા તેમાં એક કોશ 
છટી પડ્યો, હવે ખીન્ને ખળદ ન લાવે તો 
કાશ ચાલે તેમ- નહોતું, તેથી વળી શેઠ પાસે 
ગયા, રેકડા રૂપીઆ આપવાની પ્રથમ તે! શેઠે 

ના પાડી પણુ "ઘણી આનાકાતીએ ત્રીસ 
ર્ૂપીઆના કળશીના ભાવથી વહુ સાંડવાનુ' કહ્યું 

પટેલને ઓછે ભાવે ધહું આપવા (ઝળપવા) 
પાલવે તેસ નહોતુ, પણુ ખીન્ને ઉપાય ન 
હોતા, એટલે અઢી કળશી ધહુ' સ ડાવી પોણેા 
સો રૂપીઆ લીધા અતે બધા મળી સવા આડ 
કળશી ધહુ' તાંધી લીધા, કરાર એવે કર્ચે કે 
જો ન અડય તો! પાળે પાળે દોઢા વાધે. 

બનાવ એવે! બન્યો કે ધહુંમાં ગેર્ આવ્યે 
એટલે સમુળગા. આઠેજ કળસી થયા તેસાં રાજ 

ભાગના ખે કળસી ગયા, પચાસ માણા ખળા 
જાતના ગયા, બાષ્ઠી રહ્યા સાડા પાંચ કળસી 

તે બધા વેપારીને ભરી દીધા, બાષી અઢી 
'કળસી દેવા રહય!. વેપારી પાસેથી -કળસી 
જુવાર લીધી, તેના પચાસ રૂપીઆ ભાવ કર્યો 
અને તે પણુ ચાર સહીતે સવાયા આપવા એવો 
કરાર કર્યો, અસાડ સહીતના આવ્યો ખીયાસણુ 
વીગેરે લેવા પટેલ ગયા, ત્યારે સમજણુ કર્ 
વા કહ્યું શેઠે તેથી સમજણુ કરવા બેઠા. 

અઢી કળીસી ઘહુંના છાછટીઆતું પાળ 

ચડયુ”, તેથી પોણા ચાર કળસી થયા, તેને 
દર ડળસીતો પોણેસો। રૂપીઆને। ભાવ ગણ્યો 
એટ્લે છુટ સુક્તા બસેનતે એકાસી રૂપિઆ 
થયા, તેસાં જુવાર કળસી એકના પચાસના 

સવાયા સાડી ખાસઠ ઉમેરી કરીતે ત્રણસે' ને 

ઉદય ૭ 

તેતાલીસ નકી કર્યા. ખી અને ખાવાના દાણા 

વિગેરે થધ્તતે સારસે'તો મેળ કર્યેપ. કપાસનું 
સ'ડાણુ થાય ત્યારે પાછા આપવા ત્યાં સુધી 
ઉછીના ઉધારશા રાખવા એસ નઝી થવાથી 

પટેલ રાજી થયા, આવડી મોડી રકમ સહીને 
દોઢ સહીતા ઉછીની (ઉધારી) [રહેવા દે છે 
તેથી તેનો ઉપકાર સાનવા લાગ્યા. શેઠે કહ્યું 
તા હુ' તમને મ્નળવું છુ' બીજે જતો નને 
જો ખીન્ન ગળું કરે તેવા છે, આ તો તસારા 
સાથે નાતો થચે!, એટલે ધીર્યા વીના છુટકા 
નથી નહિ તો આમાં કમાણી નથી પટેલ ઉપ 
કાર્ સાની ધેર ગયા. 

ભાદરવા સહીનાના પ'દ૨ દીવસ ગયા રોહે 

ઉધ્રરાણી કરવા માંડી કે પૈસા આપો પટેલ 
કહે અત્યારે ક્યાંથી આપવા? શેઠે કહે કપાસ 
સ ડાવી (ઝળપી)ને આપો, આઢલા દીવસ ઉછી 

ના (ઉધારા રાખ્યા તે સારો ગુતોહ? પટેલ 

શર્સાં ગયા. શેઠેતે કપાસ સાંડવા કશલ્યુ' પ્રથસતે। 
શેઠે આના કાની કરી, પછી ચાર રૂપીઆના 
ભાવથી ૧૦૦ સણુ કપાસ માંડી 

લીધો, તે ઉપરાંત દાણા અને લુગડાં લતાં 
અતે પર્ચુરણુ વગેરે થઇને ખીન્ને ૨૫) સણુ 
સાંડત્રો. 

પાંચસે' રૂપિઅ,સાં સવાસો સણુ કપાસ 
માંડી લીધો કપાસની મોસસ આવી પચાસ 
મણુ કપાસ તુટ્યો, આ વખતે સણુના આઠે 
રૂપિન્માં ભાવ હતો, તેથી ચારસે' રૂપિયા ઠરાવી 
તેના સવાયા હુતાસણી (હોળી) એ પાંચસે' 
દૈવા કર્યાઃ જુવાર વિગેરે ખાવા રાખી તલ 
ચણા ખીન્ન બીન્ન પર્ચુરણુમાં ગયા. સાથી 
નો પગાર વીગેરે ન્નતાં ધહું પણુ થોડાજ 

રહયા પટેલ સુંઝાણાં આ કરજ (દેવાં) સાંથી 
શી રીતે નીકળાશેઃ આસ વિચાર કરી ચારસે' 
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નુ દ્ર પાટીદાર ઉદય 

રૂપિઆસાં ચાર બળદ્ટ આપ્યા, કાંછક ઘહું શણહેર્સાં ગયા, ત્યાં મીલમાં કાંસ કરવા લાગ્કર 
આપ્યા, ગાડું એક આપ્યુ, આસ કરીને પગારે પગારે રૂપીઆ આવવા સાંડયાં, તેથ 

શેઠનું" લેણુ' ચુકતુ કર્યું. ખેલીને! તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા, અને શહેર 
નો સ્વાદ ચાખવા લાગ્યા. વેપારી બધુઝે,ઃ 

પટેલંની બધી ઉપજ શૈઠને ત્યાં જાતી તમારી આવી લેણુ દેણુથી ઘણા ખેડુતો ખેતી 
સાશા દાણુા। નીપન્નેવી. એ ખા (હલકા) દાણા 

ખાવા પડતાં, શેઠની એશીયાળનેોા પાર નહોતો 
સુખેથી કાસ થતુ" નહી રાત્રી દીવસ ચી'તા 

થયા કુરતી, હવે નિરાંત વળી, ગાસટું' 

દડી મીલ સજીરો બન્યા છે, તેથી ખેતીને 
જેટલું નુકશાન થયું છે? તેતો] વિચાર કરશેઃ 

--મોં માગી મદદો આપન્ને મ 

(હુશરિગીત) 

ક જ 

કદી રક કિવા શયકે ચાકર યદિ ઠાકર બતો, 
૨ર જસણુ કે ન્નર્ વળી "ખાવા સળે વનના ફળો, 

પણુ ના વિસરજે બાપ સૌ પૃથ્વી ખેડે જે હળો, 
(તે) ખેડુતને ખરી ખંતથી મોં સાગી સદદો આપન્ને 

૨ 

દિવાન કદિ ફોજદાર કે યદિ ગ્રાસના મુખી બતો, 
વસુલાતી અધિકારી બને કે, ક્લાર્ક પણુ તેના બને, 
પાવર જરી નહીં રાખજે સત્તા તણા મદની મહીં, 

(પણુ) ખેડુતને ખરી ખ'તથી મોં સાગી મદ્દો આપન્ને 
૩ 

સદદો દીયો “કે નવ દીચે। પણુ લુટી "ખારો ના જરી 
ખેડૂતના હૈયા તણી કદિ હાયતે વરશેોા નહી 
ધનથી નહોં તો વાણી કે કઇ દેહથી ખુશ રાખન્ને, 

(જરૂર) ખેડુતને "ખરી તથી, મોં માગી સદદ્ો આપન્ને 

શર ખેતીવાડી વિજ્ઞાન ઉપરથી ૧ કલાર્ક-કારકુન-નોકર ૨ પાવર-ખેોરી સતા અહકાર * 
૩ હાય-નિ:સાસા ટ 
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પાટીટ્દાર ઉદય હૂ 

કેળવણી 
ઝડ 

ક 

સારા પ્રિય પાટીદાર બધુઓ! વર્તસાન 
સસયમાં ન્યાં ત્યાં માત્ર કેળવણીજ મનુષ્ય 

સાત્રતે આગલ લાવનાર છે કેળવણી શુ 

ચીજ છે. તેતો કેવો પ્રભાવ છે. તેનામાં કેટલા 

ગુણુ સમાચેલા છે એ વાતથી દુનીયામાં કે 
ભાગ્યેજ અન્નણ્યુ હશે અને ને અન્નણ્યા 

હોય તો તે માત્ર આપણા સ્તાતિ બધુઓજ. 

આપ ન્નણીા છે કે એક પથર્ જેવી 
નિર્જીવ ચીજને કારીગર કેળવે છે અને કારીગર 
ઘાટ કાઢે છે, ત્યારે તેતી કિંસત અ'કાય છે. 
સાટે તેવી [નર્જીવ વસ્તુને પણુ કેળવવાથી કેવી 
સારી કિ'સત ઉપજે છે, અતે હરીક્ાઇ પણુ 
થાય છે, નિર્જીવ વસ્તુને પણ્ કેળવવાથી 
આટલે ફૂયદ્દે થાય છે, તો સનુષ્ય જેવું અસુ- 
લ્ય રત્ન કે જે કાદવ જીચર્સાં દટાપઝ ગયેલું 
હોય તેને. ઉત્તમ કેળવણી આપ્યાથી કેટલે 
તફાવત પડે? તે સમજવા તથા તેની કિસત 

કરવાનું કાસ આપણા ઝ્તાતિ બધુએ ના હસ્ત 
ગત ધર્ છઠ. શર્સનો વાત છે કરે આટલી 
બધી આપણી બહોળી કાસ છે, છતાં પૈસાસાં 
તથા કળા કાશલ્યમાં તથા વિદયાસાં તદન 
પછાત! અરે લખવાથી સારી કલસ અટકે છે 

સારો હાથ કપે છે; સાર્ હૈયું ભરાઇ આવે 
છે, કે જેતે આપણે તદન હલકી કોસ ગણીએ 
છીએ, . જેને આપણે અડકતા અભડાપ્એ 
છીએ તેવી જે અત્ય જ કેસ તે પણુ પોતાનુ 
શ્રેય શામાં છે, તથા પોતાની સ્થિતિ કેસ અદ્યસ 
દશાને પ્રાપ્ત થઇ, વિગેર હજકીકતાનું' ભાન પોતાને 
કરવા કેટલી ખધી ચળવળ કરી રહ્યા છે? છતાં 

પણુ આપણી આવી સોટી કોસ છતાં આપણી 
ખરી સ્થિતિતું ભાન થતુ' નથી એ નવાઇ 
જેવી બાબત છે. 

 સુસખધુએ! આટલા દિવસો ઉધસાં કાઢ્યા 
છજી પણુ ધોર નિદ્રામાં સુતા છો અરે બધુ 

એ? આટલી બધી તસારી ગાઢ નિદ્ધા ક્યારે 
ઉડરે? અરે સારા વહાલા ભાદીએ આટલી 

બધી આળસ કયારે દુર થશે! પપરેખર આટલું 
આળસજ આપણી અવદશાનું સુળ છે ભાઇએ 

તસો તમારાં વ્હાલાં બચ્ચાંતે બચપણુથી લાડ 
લડાવી સારો ખે।રાક ખવરાવાં પીવરાવી ઉછેરે 
છાણ તે માટા થઇ તસતે સદદટ રૂપ થવાની 
આશા રાખો છો, તેથીજ તમારાં ગુમળાં 
બૃચ્ચાં ઉપર તમોએ ઉપકાર કષેદ એમ ન્નહેર 
કરી તેનો બદલો મેળવવા તસારાં અજ્ઞાન 
બચ્ચાં ઉપર દાવો ધરાવો છે, અરે સને કહેવા 
દ્દો કે તમો તસારા બચ્ચાંના ઉંપકારી 
નથી પણુ દુશ્મન છો, તસે! પાળી પોષી મોટા 
કરતાં નથી પણુ તેસની આ અસુલ્ય જદગી 
સાંથી પોતાનું ખર્ રહસ્ય શાસાં છે તે વાત 

થી તદન અ'ધાશાસાં રાખી વખત ખબરબારૃ કરો 
છો, અરે બંધુઓ તેટલુજ નહી પણુ આખરે 
પસ્તાવવામાં નાંખ્ખા છે, ચોધારે આંસુડે રેવા 
ના ને પરિશ્ામે આ અસુલ્ય જ'દગીતે ખારી 
ઝેર જેવી બનાવવાનો વખત નજીક લાવતા 
જાએ છો, તો કહો કે તમો! તસાશાં. વ્હાલાં 
ખચ્ચૉને પાળી પોષી મોયા કરા છે કે તેમની 
જદગી બરબાદ કરે છે!ઇ ખધુગ્મા! યાદ રાખો 

કે સનુષ્ય ત॥ોણ શું પણુ સાટી જેવી નજીવી 

વસ્તુને કેળવી તેનો શોધ ખોળ કરી એવી 
કિમતી ખનાવે છે, કે તે સાટી રૂપાન્તર થઇ 
આપણા હાથમાં આવે છે ત્યારે તેની ખરી 

હેજીક્ત સસજ્વા જેટલી પણુ આપણામાં 
શક્તી હાતી નથી. ને તેના આપણે સૉં સાગ્યા 
દાસ આપીએ છીએ. 

પ/૪/0/.1૦1064વદ્વા.€૦11 €૦1॥1૫૦૫૬ 2606૦ 169 0222 286૦ 11 0 28 

1 હા છ"૦૮10દવદા-.૦૦11 



*“હ્વાંવદ્વા' ઇવદ)/ -1 1૦0 11 (“વા॥ં૦1ડ 
1925-01 -૫/ડ 1980 -:દ્વપડ|। & [1/66 7॥ & 810 £વ॥ં૦ ગદ્વાંવદ્વા !10)/ 

1 ઢા ઇટઝાઈ્ઝાઇડાત્ડ 

૧૦ પાટીદાર ઉદય 

ભાઇએ તસો એટલું તો ન્નણે! છો ઝે 
જગ્લાંડ, અસેરીકા, અને જર્સતા વીગરે દેશે 

% જે આપણે નયા પણુ નથી, છતાં પણુ 

હર હમેશ આપણી નજરે ફૂરે છે. ને દીવસ 
સાં હર્ ધડી યાદ કરવા પડે છે, તે તે દેશે 

ની કારીગીરી વીના આપણુંપથી એક ઘડી 
ભર ૨હી શકાતું નથી કાશણુ કે સ દેશે 

વીદ્યા, કળા, કૌશલ્યસાં તેસજ સુધારાસાં બહુજ 

આગળ પડતા છે તે તેને લીધેજ તે આખા 

ઇન્ડીઆસાં ધેર ધેર ગવાઇ રહ્યા છે. ભાઇએ 

સતે કહેતાં શરસ આવે છે કે જે દિવસથી 

પાટીદાર સાઈતે ઉત્પન થઇ તે દિવસથી આજ 

સુધી ક પણુ ફેરફાર વગરતીજ છે, નને કે 

સસય બદલાય છે. છતાં આપણી સ્થિતિ 
ન બદલાહ્ઠ સ્થીતિ તો. શું પણુ ધધો 
શરૂ કચેયી હશે ત્યાંથી “આજસુધી જેવી ને તેવી 
સ્થીતી આજ પર્યત કાયસજ છે. - શમ્સનતી 
વાત છે "કે દરેક વસ્તુની સ્થીતી સમૅંચે સસન્રે 

બદલાય છે, વખત એળખે છે. છતાં આપણે 
કછુ બદલાયા નહિ શાના બદલાય? કે!તી ખુદ્ધિ 
થી બદલાય કહા કે આપણા ધધાસાં પણુ 

આપણુ પછાત પડી ગયા પણુ શું કરે? ખારા 

સુધી ભણ્યા ન હોય, તો સરાફની પેઢીમાં 

સુનીમની જગા કેોણુ આપે? જે કાગળ વાંચં 
તાંજ ન આવડે તો સરકાર પણુ હાપકરોટના 

જજન જગા શી રીતે આપી શકે? “પાડી 
દારતું નસ્રીબખ પથરે” એ ડહેવત આજે 
સાચી કરવાની હોય એમ ભાસે છે, અરે આ 
શુ આપણી એઇછી અવદશા છે? એણછુ 

કગાલપણુ છે ? સારા કેટલાક બધુએ એસ 
વિચાર કરતા હશે કે આપણા છોકરાંને ભણા 
વી કયાં બેશીસ્ટર-એટ-લેો બનાવવા છે? પણુ 
હું એમ કહું છું કે “ ખીસકોલીને સાકરના 
સ્વાદની ક્યાંથી ખખર હાય” જે તમો 

ધારો તો તસાસં બચ્ચાં ખેરીસ્ટર-એટ-લેો 
તા શું? પણુ એથીએ વધારે ડીગ્રી સેળવવા 
હીં'સતવાન થાય પણુ સા બાપજ દુશ્સનની 

ગરજ સારે તો પછી ખીન્ને કેણુ મીત્રની ગરજ 
સારે તેમ છે? સારા વહાલા બધુઓએ, હુ 

ઘણા શહેરોમાં ન્નેઉ કુ તો. આપણી જ્ઞાતિ 

ની વસ્તી (ખેતીને ધધાતે તીલાંજ્લી આપી 
આવેલા) કરાંચીમાં સળી આવે છે. તેમાંથી 

એકાદ તે! શોધી આપો ક જે વકોલ, બેરી 
.સટ૨, સાસલતદાર, અગર જજની પદવી 
ભોગવતા હોય અરે એવડી સોટી પદવી તો 
શું પણુ સ્યુનીસ્રીપાલીટી જેવી સમાજની 
શ્ાખાસાં એક મેમ્બર તો બતાવો? અરે એક 

સેટ્રીક કે બી. એ. સુધી કેળવણી પામેલો 
બતાવે ખરે શરમની વાત છે & ને હું ન 

ભુલતા હાઉ તા સારા ન્નણુવામાં કોપ નહિ 
હાય, અને કદાચ ઠેવગગે ગકાદ જણુ નીકળે 

તા સારા તો શુ પણુ આપણી આખી કોસ 

ના સદ્ભાગ્ય, ભાઇએ! ખેર, ડીગ્રોવાળા તો 

તમે વખતે ન બન્યા તો! ઠીક પણુ હવે તસારાં 

બચ્ચાતે બનાવન્ને એમ પણુ કહેશે! કે આટલી 
વસ્તીસાંથી કરાંચીમાં કૈ ઝુ ખાષ્ઠસાં ફ્લાણુા 

ભાઇ કચ્છી પાટીદારની દુકાન અચવા પેટી 

છે, ખરે કોઇજ નહિ અરે? તો આટલી બધી 

વસ્તી ભેગી થઇ છે. તે શું ધધો કરતા હશે 

કાજ નાંહે સાત્ર કરવતતો તથા પત્થરતેદ 

તથા સજુરનતેો. ખીન્ને કપધ્જ નહિ અરે એ! 

સહારા સાતિ બંધુએ! આ લખતાં સારી આંષ્કે 

અત્ર ઝરે છે, કે મારી વહાલી જ્ઞાતિ કયાં 

સુધી આવી અધસ ૬શાના પ'નસાં સપડાએલી 

રહેશે? અરે! એ ઉશ્રર! એ!! જગતપીત 

આતું પર્ણ્સ કયારે સાર્ આવશે? કે હ 

નજરે નનેઇ મારા બળતા હદયને શાંત કર - 
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પાટીદાર ઉદચૂ ૧૧ 

સારા બન્ધુએ!-! મન આજ આથી વિશેષ 

લખવા ઉત્સુક બન્યું છે, પણુ તે હવે પછી 

લખીશ, ભાએ! હું વકતા નથી તેસ કવી 

પણુ નથી પણુ માત્ર આપણી અવેદશાનું હુ 

ઘણા દિવસથી દીગ્દર્શન કર્ છુ તેથી આજે 
સંતે આવે અમુલ્ય ટાધ્ર્સતે સરસ ન્નેગવાઇ 
સળવાથી લખું છુ- ક 

લીટ 'ખીસજીભાઝ કચરા મૈયાત 
(કચ્છ ર્વાપુર્વાળા) 

બાળ લગ્ન 

( લેખક લાલજી સોસ પટેલ શ્વાપુરવાળા ) 

બ્'ન્ધુઃ! બાળ લગ્ન સબ ધીના ભવેડાએ।, 

અરે! કનનેડાની ભુગળ વિનાની ભવાઇએ। તમે 

ઘરે ધર્ જેઈ હશે. અરે! જેના દુઃખના ચિતારે 

આપણી પાટીદાર સ્તાતિસાં કેટલાંએક ભાઈ 

અને બહેનોને પરણ્યા છતાં પણુ વૈધવ્ય સ્થિતી 

ગુન્નર્વી પડે છે, એટલે એ વિષય 13૫૨ વધુ 

લ'ખવુ' એ સેનના ઉપર ગલેટ ચડાવવા બરાબર 
છે. પણુ એ વિષય ધણેૂાજ અગત્યતા હોવાથી 
સારા બંધુઓ! |! તો એ રાક્ષસી રૂઢીની ન્નળસાં 

એટલે સુધી ફસાયા છે કે જેનો ન્યાય કરવાને 
કટલાક વખતે આડા કાન કરવા પડે છે તો 

એ વિષય ઉપર કઈક લખીશ તો તે અયોગ્ય 
અથવા તો અસ્થાને ્નાહજ ગણાય. 

બ્ન્8ુએ! ! ખાળકને આપણે રમવાના 

શ્મકડાં ગણીએ છીએ, સુખ સા ખાષે તેની 
જી'સત સસનન્્ન્યાજ નહિ. જ્યારે નાનાં ખાળકેા 

રમત કરે છે, ત્યારે માટીના ધર્ બનાવે છે, 

લાકડાંના ઢીંગલા ઢીંગલીને કપડાં પહેરાવી તેસના 
ષી 

લગ્ન કરે છે પોતે તેમના સા બાપ ખને છે, 

અતે નાના ચુલા બનાવી તે ઉપર લાકડાના 
તપેલાં ચડાવી લાપશી રશાધવાનો ડાળ કરે છે, 

પછી વિવાહની ધામ ધુમ કરે છે. પોતે વેવાઇ 
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થાય છે અતે ઢીંગલાતે સાટીના ધોડા ઉપર 

ખેસાડી વર્ધોડો કહાડે છે, અને ગીતો ગાય 

છે આ દ્રશ્ય ન્તેનાર મોટા સાણુસને હસવુ 
આવે છે. તેસને લાગે છે કરે આ બાળક 

મીથ્યા ખેલ કરે છે ઢીંગલા ઢીંગલીના ડદી 
વિવાહ થાયઃ હસણાંજ તેએ વેવાઇ થયા છે; 
અને થોડા વખતમાં ક્લેહ'( કજીઆ ) કરશે. 
વર્ વહુના મા બાપ ખનેલાં બાળક્રો લગ્ન 

વિષે શુ' સમજે! વિગેરે કટ્પનાએ। કરી તેએ। 
મસ્કરી કરે છે, પણુ સને કહેવા હો કે આંપણે 
પણુ તેમના જેવાજ લગ્ન કરીએ છીએ? 
નહીરે નહી! આપણે તો તેના કરતા પણુ 

વધારે સુર્ખતા વાપરીએ છીએ, છોકરાંઓ 
તા અલ્પ સસયના સાટેજ રમત દાખલ આ 

ખેલ શ્ચે છે. ત્યારે આપણે ખરા પુત્ર પુત્રી- 
ઓના સા બાપા તો. જદગી પર્ય તના બ ધ- 

નસાં નાખવાને પણુ ૭તી આંખે આંધળાં 

થ૪ લાકડે સાંકડું વળગાડી બળતી હોળીમાં 
હોમી દઇએ છીએ પાંચક્રે ૭ વરસના ખાળકરા 
શુ' સમજે કે લગ્ન એટલે શું ? પતીની શી 
કૂર્જો ષે? કે પત્તીનો! શે। ધર્સ છે? કે લગ્નનો 
શે હેતુ છે? લગ્નમાં કેટલું જોખસ છે ? અને 
પતીની શી જવાખદારી છે? 
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૧જ 

બુ'ન્ધુએ ! જે પોતાના પંટતનું પુર્ કરી 

શક્તો! નથી તે પે;તાની પછવાડે આવેલી 
. અર્ધા'ગનાનું શું લીલું કરશે? ખરેખર બાળકમાં 

શુ' છે? તે આપણે સમન્ત્યા નથી, આવા 

લગ્નથી બાળકની શકિત વિક:શવાતે ખવ્લે તે 
સકોચ પામે છે ગુલાબની કળી ખીલ્યા સિવાય 
ને તેને તાડી અગ્ની પાસે રાખવોસાં આવે 
તા તે જેસ કરમાઇ જાય અને તેની શકિતતે। 

નાશ થાય છે તેજ ગ્રસાણે બાળકની અદર 

રહેલી અગાધ શક્તિ બાળ લગ્ત રૂપી અધસ 

રીવાજથી નષ્ટ થાય છે. 

- 

ભાધ્ઠએ! ખરેપ્ખર તસારી ભુલ થાય છે, 

જે રાકિત સુસલમાનોાના જુલસથી મુક્ત કર 
નાર વીર શીવાજીમાં હતી, તે શક્તી ગુપ્ત 

પુણે વડના ખીજની શકિતના જેસ બાળક્રાસાં 
ગુપ્તપણે રહી છે. જે સતોાબળ સહાત્સા 
ગાધ્રીજીસાં અત્યારે તસને પ્રત્યક્ષ થાય 
છે, તેજ સતા બળથી અદભુત શકિતએ 

બાળક્રાસાં પ્રચ્છન રૂપે રહેલી છે. અને જે 
વક્તૃત્વ શકિત અત્યારે તમને આપણા આઘા 
સુધારક ભાઈ નારણુજીમાં દેખાય છે તેજ 
શકિત બાળક્રાસાં ગુપ્ત્પણે સમાયલી છે, જે 
ઉચ્ચ વિચારતી ઉતસમો-તસ દશા દેશ ભકત 
લાલા લજખપતરાયસાં તમે જુએ છે, તેજ 
વિચારતી અત્યો-તમ શકિત બાળકોના હદયના 
ઉંડામાં ઉંડા ભાગસાં રહેલી છે, જે દેશ દાઝ 

શ્રીયુત ખાળગ ગાધર તીલકમાં હતી તેવીજ 
દેશ દ્રાઝ આ ખાળ રૂપે પધારેલોૉ મહાત્માઓ 

શાં નિવાસ સ્થાન ભોગવે છે. 

વીશ! જાગો! નાગેો!! ચેતે!! ચેતો!! 
પ્રસાદને! ત્યાગ કરો! આળસને હુર કરા 
આંખને ઉઘાડો ! ! અધોગતિના સળ રૂપ 

પાટીદાર ઉદય 

ખાળ લગ્નનો જડ સુળથી નાશ કેરે!! અને 
ઉન્નતિના ખરા પાચો એક ખ્રહ્યચર્ય 
ઉપર ચણે- 

અરે! અન્ય દેશોની ઉન્નતિ ન્નેપં શુ” 
વિસ્મય પામે! છો! જુએ ન્નપાનની શુરવિરતા, 
ઘેયતા, સહનશીલના, અતે કળા કોશલ્યતા 
નીહાળી શું ચ૪ીત થાએ છો. તસારા બાળકો 

માં જ્પાનીઝો કરતાં અધિક પ્રમાણુમાં શુર 
વીરતા અને સહનશીલતા સસાયલી છે. પણુ 

માત્ર તે પ્રગટ થાય તેટલા સાટે તેને કેળવણી 
આપે, બાળ લગ્તથી તેની શકિતતોા રોધ ન 
કરો. અમેરીકાની શે!ધ ખોળથી શું આશ્ચર્ય 
પાસો છો! અરે! એ પ્રજ્નએઓના પૂર્વના ઇતિ 
હાસ વાંચો, જ્નપાન, અમેરીકા અતે યેરોપની 

થાડા સૈકા પુર્વની સ્થીતિ નીહાળા, તમસતે 
આય દેશ કરતાં અધમ અરે નીચ જણાશે 
તે માત્ર કેળવણી, ઉધ્યોગ, સતોાબભળ ઇત્યાદી 
સત્ સાધને નુંજ ચાત્ર છે. તસારાં સ તાને 

બાળક્રોસાં તે ગુપ્તપણે રહેલાં છે, તેસને 
બહાર આવવા સાર્ગ આપે, ખાળ લગ્ન રૂપી 
આડી દીવાલ ખાંધીને તમે] તેનો રેધ કરો 
છો? જેસ એક કયારાસાં પાણી જવા ન પાસે 
તેના સાટે તેનું મોઢું બધ કરવામ! આવે છે, 
તૈજ પ્રસાણે તમારા બાળકેસો ઉપરોકત સદ 
ગુણા જવા ન પાસે તેતે સાટે બાળ લગ્ન 
રૂપી અડી દીવાલ વાળા છો. 

બન્ધુઓ ! હવે એ સાટી દુર્વાળા, અને 
બાળડ રત્નના હદય ખુલ્લાં સુકો નેષોલ્યન, 
બાનોાપાર્ટ ગેરીખાલ્ડી, સોકેટીસ, સેઝીની 
થીઓડોારપારકર અતે સાર્ટિન લ્યુથર 
કોણ હતા? તેએ એક વખત સાટીસાં રસનારા 

બાળકા હતા, જ્યારે તેઓ ધોડીઆસાં ઝુલતા 
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કોાપ્ઠએ કરી હશે, કે એક દીવસ તેઓ દ્દેશ 

તેસજ બર્મેનો ઉદ્ધાર કરતા પુરૂષો થશે. 

અુરે।પતે સુન્નવનાર તેપાલીયન ખોનાપાર્ટનું 

જીવન વૃતાંત વાંચા. પટાલીને સ્વત ત્ર કરનાર 

દેશ ભકત ગેરી ખાલ્ડીની શકિતને! ખ્યાલ કરે, 
સત્યને ખાતર ઝેરનો પીનાર વીર સેક્ેટીસની 
દ્રઢતા જુએ. ગુલામી વહેવોરતે અટકાવનાર 
થાઓડોાર પાર્કરની સાહસિકની તપાસ કરે, 
અતે પોપોાની સતાતે સિથીલ ફરનાર સાર્ટન 
લ્વુથરની સતાનુ' મનન કરે, 

નવાપઃ જેવું એટલુંજ લાગે છે કે -પાપણે 

કુભાર્ને ત્યાં ઘડે લેવા માટે જઇએ છીએ 

તો તેતે પાંચ પચીસ વાર ટકરા સારી ફૂટેલે 
નથી એવા ચોકસ કર્કા બાદ આપણે લઇએ 
છીએ તો બજ્નર્સાં શાકભાજી લેવા જઇએ 
તો તને તપાસી વાસી અતે પાંકું ન આવે 
તેના માટે કાળજ લઇએ છીગએ. અરે! «રજને 
કપડાં શીવવા આપો છો તો તે વખતે હાથનું 
છાતીનુ', નીચાણનું માપ બરાબર કાળજથી 
આપો છે અતે તૈયાર થયા પછી પણુ તેને 
પહેરી બેસંતુ અપ્વે ત્યારેજ પસ કરો છેઃ, 
પણુ આપણી સતતીને સાટે આખી જદગીનું' 
સુખદ સ્થિતી ભોગવવાનું સાધન વહેરવા સારે 
લેશ પણુ કાળજી ન આપતા લાકડે સાંકડું 
ઝેડી દઇએ છીએ, એ શું સા ખાપોાને ઓછુ 
શરમ ઉપશ્્નવે એવુ છે? કહેવા દો કે માબાપો 
બાળકોના “જ્ક્ષક” નહી પણુ “ભક્ષક” છે. 

જે રક્ષક હો તો તસારાં બાળકને પરણાવવા 
પહેલાં એક વિદ્યા વીર બનાવવાને ઉ-તસ 
ત્રકારની કેળવણી આપા અને પછી ચોગ્ય 
વયનો એટલે વીશ વરસનો બાળક થચે સુ 
શિક્ષિત અને સદગુણી ખાર વરસની બાળા 

વર વહુ વચ્ચે કુસંપ થઇ રહ્યો છે. તે મરી 
આન'દસય જીવન વ્યતિત કરે. ખાળ સગ્નથી 
આપણી સ્તાતિ અરે! આપ્યા ભારત વર્ષની 
ની અધમ દશા થઇ છે. એમ કહીશ તો તે 
અયોગ્ય ન(હિજ ગણાય, જુએ! અમેરીકાની 
મન્નને સરખાવો તેની સાથે આપણી તિર્સા 
લય નિસ્તે અને ઢીગલા જેવી ડીંગણી પ્રજ્ન 
કહેતાં હદય ભેદાય છે કે જ્યારે અસેરીકામાં 
જન્મતાંજ બાળક્રા ૨૦ ર્તલના જન્મે છે, 
ત્યાંરે કમભાગ્યે અફસોસની સાથે જણાવવું” 
પડે છે કે ભારત વર્ષમાં નોળીઆનાં જેટલાં 
વજનમાં પ્રન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. તમે કદાચ 
એમ કહેશો કે એ તો પરસેશ્વરની કરામત છે, 
એમાં આપણે શું કરીએ! પણુ જેવો અન્યાય 
અને પદ્દાપાત તસારાસાં છે, તેવો અન્યાય 
અને પક્ષપાંત તે મહાન [પેતા પરમેશ્ચરસાં 
નથા, તે તા સાણસ માત્રને પછી ભલે તે 
“ગોરા હાય કે કાળા હો અસેરીકન હો કે બ' 
ગાલા હો ગમે ત હા? તે તો તસતે દરેકને 
સુખદ (્થતિસાં આવેલા ન્નેવા ઇચ્છે છે, પૃણુ 
માણુસો પાતાના નિયસાનુસાર કર્માપ અને નીતી 
થી ઉલટાં કર્મો કરે છે, અર્થાત પોતાના હાથેજ 
પાતાના પગમાં કુહાડો સારી દુ:ખ ભોગવે 
છે. ત દયાળી (પેતા એવા અન્યાય નથી 
કે અમસેરીકાને સશક્ત અને બાહોશ વીચ 
વાન પ્રશ્ન આપે અને ભારત વાસીઓતે તો 
ળીયા જેવી પ્રજા આપે મને તો એમાં પણુ 
શ'કા થાય છે કે જે હજી આપણું ભુલને ન 
છોડી બાળ લગ્ન કર્યાજ કરીશું જો વેતીઆ 
માણુસની ૬'તઃ કથા જે ચાલે છે કે તે પાતાળ 
માં'રહે છે અતે બહાર નીકળે તો આ પૃથ્વી 
નો પવન લાગતાંજ સરણુ પામે છે, તેસજ 
તમારાં બાળકો જન્સતાંજ આ સૃષ્ટિની હવા 
લ્લાગૃતાંજ સરૃણુને શરણું થશે. 
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હતા, ત્યારે એવી ડલ્પના ભાગ્યેજ તેમના સાથે લગ્ન કરાવો, કે જેથી હાલ ધરેોધર 

પ/૪/0/.1૦1064વદ્વા.€૦111 €૦1॥1૫૦૫૬ 260૦ 173 0 222 26૦ 15 0 28 

1 હા છ૦૮10દવદા-.૦૦11 



“દહ્વાંવદ્વા ઇ1વદ)/ -1 10 11 (“વા॥ં૦1ડ 
1925-01 -૫/ડ 1980 -”દ્વાપડ|। & [1/66 7॥ & 810 £વ॥ં0 ગદ્વાંવદ્વા !10)/ 

૧૪ પાટીદાર ઉદય 

*જછી ક તસાશરાં 

શુ તમારા બાળાકોસાંથી નેપાલ્યન અતે 
ગેરીખાલ્ડી નહી નીકળે? શુ' થીઓ ડોર પારકર 
અને* સાર્ડિનલ્યુથર જેવા ખરા હિંમતવાન 
વીર્યવાન, ધૈર્યવાન પુરૂષો નથી ન્નેતા? બન્ધુ 
ઓ વીચાર કરો!! એક નહિ પણુ અનેક ગવા 
અને એથી પણુ અધિક શકેત ધરાવનાર 
ખુદ્ધિસાન દેશભકતો હુ તમારા બાળક્રાસાં ન્નેઉ' 
છુ. સાત્ર શક્તિતે। વિકાશ થાય તેવાં સાધતા 

તેમની સનમુખ્ખ વૈવાર રાખ્ખા તો સને 'ખાત્રી 
બાળક્રામાંથી પણુ એવા વાર્ 

“ખણુ આપણો 

પુરૂષ પેદા થશે કરે જે અધમ ર્ઢીઓનું જડ ' 
સુળથી તીકદન કરી સત્સાધતોને। પ્રચાર કરરે 
બાળ લંગ્તો બંધ કરશો તો તમે ન ધારા 

તેવા વક્તાઓ તમારા સ તાતેસાંથી પેદા થશે- 

વહાલા ભાંઝએ!! સોટા મોટા વિચારે 
કરવાથી અતે કાગળ ઉપર ઠરાવ કરવાથી કાંધ 

દ્રિવિસ વળે એમ નથી ન્યાં 

સુધી આપણા વીચારો અસલસાં મુકાશે નહિ 
ત્યાં સુધી હું હિમતથો ડહીશ કકે તે ડરાવે! 
નકાસાંજ છે. 

આપણી અપુણુતા 6) 

આપણે! ધમ સત પથ! આપણુ ધર્સનુ' 

સ્થાન પોરાણા તે અસદાનાદ શહુરથી ૭ સેલ 
ઉપર્ છે. આપણા ધર્સના સ્થાનનત આપણે 
જ ખુદીપ છમાસસુરી, તથા હીસપુર, પણુ કહીએ 
છીએ, વાત સાચી આજે કળિયુગમાં ધર્સનુ' 
સ્થાન આપણુ આ છે! ખીન્ન બધાં નકાસાં 

છે! ! હવે કળિયુગ ક્યારથી શરૂ થગ; તે 
તપાસીએ. 

“ અસદાવાદ શહેરે વસ્યાને લગભગ 'પપ૦ 
વર્ષ થયા અહસદશાહ ખાદશાહે કયારે આ 
શહેર વસાવ્યું ત્યારે તેમાં કોણ પણુ હિદુને 
વસવા દેવામાં નહોતો આવ્યે સાત્ર આ શહેર 

"ખાસ સુસલસાનોાનેજ સાટે વસાવવાસાં આવ્યું 

હતુ અને તેસાં સાંભળવા પ્રમાણે સાત્ર એકેજ 
હિંદુ કુટુંબને રહેવા દેવામાં આવ્યું હતુ. 
અસદ્દાવાદ વસ્યા પછી લેગભગ ૨૦૦ વર્ષે 
હિદુએાનોા તેમાં વસવાટ થયો. હતો. એટલે 
૩૦૦-૩૫૦ વર્ષ ઉપરજ તેસાં હિ દુંએ આવી 
વસ્યા હતા શરૂઆતમાં હિ દુએ ફ્કત ગરીખ 

વર્ગનાજ લોકા આવી વસ્યા હતા. આગલા 
અ'કમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ૨-૩ વર્ષ સુધી 
વર્ષાદ વષેત્લે નહી તેથી આ ગરીબ પાટીદારે 
તેને મહા પુરૂષ ન્નણીને તેસની વિન તી કરીતે 

વર્ષાદ- માંગ્યો ત્યારે તૅસણું કહ્યું ' “ અખી 
વર્ષાદ આયગા ” પછી તુરત વર્ષાદ થચે।. તેથી 
પાટીદારોએ તેને ગુરૂ કર્યા - પાટીદારોને કહયું 
કે ગામથી દૂર સારે વાસ્તે એક જગા ખ'ધાવી 
આપો. તેથી ગીરસથા ગામની સીસસાં એક 

ઝુંપડી બંધાવી અપી, “ત્યારથી આપણા 

ધસનું સ્થાન આ પીરાણા થઇ! પડ્યું, તેતે 
આને બહુ બહુતો ૪૦૦ વર્ષ થયાં હશે 

એથી વધારે ગણીએ તો ૬૦૦ વર્ષ, પણ 

તેથી વધુ તો નહીજ. તો ત્યાંથી કળીયુગ શર 
થયો “કે? તે પુર્વે? અને તે પુર્વે કળિયુગ હતો 
તે1; કળિયુગસાં તો કેપ્છ ખીજ ખુદા અવતગે 
હાવો જેઈએ! આ વાતની આપણે હજ સુધી 
શોધ કેરી નથી, અતે પછી આ કલ્પીત પથ 

ને બાપદાદાને! ધર્મ માની લણ પાળતા આ 
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વ્ય; તેમ ચાલીએ! તે! શુ' આપણા બાપદાદા 
એના ધસ આપણે ગસાવ્યો કે આપણાસાંથી 

જેઓએ નીકળી જઈને સત્યનાશાયણુની કથા 
કરાવે. એસતે! સ“ત્ર ભણે તેણે ગમાવ્યે? 
આ ક્રથસ આપણી અપુર્ણ્તા છે.! 

આપણે હિદુપણુ।તું અભિસાન ધરાવીએ! 
હિ'દુ ધર્મ હોવાતો દાવો કરીએ!! પણુ આપણા 
જેવા જેએ હિંદુઓ છે, તેનાં ધર્સનાં ચિદ્ધાં 

તા ને! અને આપણા ધર્સનાં ફરસાતે।સાં કયા 
ભૂલ થાય છે!!! તે તપાસવા સાટે આપણું 

શાસ્ત્ર ના પાડે છે! તો પધ્છી આ વાતસાંજ 

પાકળપણું સાખીત થાય છે, ખરી રીતે 

આપણા ધર્સતુ' નામ પસ્માઇલી પ“થ છે. અને 

તે બનાવનારતો સુળ સિદ્ધાંત હિ દુસાંથી અલગ 
અનાવ/ દેવા તે સતની નકલ ગુજરાતસાં ૩૦૦ 

વર્ષથી થ૪ લાગે છે. સ્થાપક સયદ્ ૪સાસુદીન 
ઉર્ફે ઇસાસશાહ હતા, તે આપણા ખુદા! 

શેઝે ક્યાયતને દિને આપણુ! પુણ્ય પાપના 

હિસાખ તે લેશે!! પણુ તેના ધર્મ કહે છે કે, 

“કયાસત ક્યારે થશે, એ ખુદા સિવાય કોઇ 

જાણુતુ' નથી” વળી આપણે ૪ંમાસુદીન સૈયદ 
તે ખુદ્દા માનીએ છીએ, ” પણુ સ્એેલેક હ 
સાક્ષી આપુ છુ કે, ખુદા વગર કેઈ પુન્ય 

નથી. તે એકલો છે, તેનો “કોઇ ભાગ્યો નથી. 
અને હું સાક્ષી આપું છું કે, હઝરત મોહમદ 

(સલ) તેના બદા છે, તેના રસુલ છે, “વળી 
“સાસુદીનના દીકરા સહસદશાહ એ ખેતું નાસ 

અસર્ રાખવા માટે આપણુને ૧૦૮ મણુકાની 

સાળા આપી છે. અતે છેલ્લે એક મોટો સણકા 
કલસાને।.! 

માળાસાં જપવાન્ર સત્ર “પીર્શાહ” 
અર્થાત પ્રયામુદીન અને તેના દીકરા મહસદ્દ 
શાહનો સમાવેશ કીધો છે!! ત્યારે એ સૈયદ્દો 
કોના જાપ જપ્યા હતા? તે પણુ આપણે તપાસ 
કરી નથી!!! એ ખીજી આપણી અપુર્ણુતા છે. 
વળી આપણા સતમાં ખાહ્મણુને માનવાની ના 
પાડી છે!! પણુ ખારમા, તેરસાએ તો તેની 

જરૂર ચાર દિવસે અને બારમા તેરમાએ 

શિષ્ટાન | ! ! પછી કહો આપણે આ સત 
શું કાસ તજીએ! આપણા ધર્સની જગ્યાનું 

નાસ ખાતુ ! | એવા કોઇ હિદુના ધર્સની 

જગ્યાતે ખાતુ કહે છે? તેની પણુ આપણે 
હજી સુધી શેધ ખોળ કરી નથી !! | ઝએ' 

આપણી ત્રીજી અપૂર્ણતા છે! એવા ખાનાસાં 

ક્રોઇ ગામે ૪-પ પણુ હોય છે. ત્યાં ૬રેક 
ખાનાસાં ૩૩ કરાડી દેવતા આવે છે. હવે 
ખીજને દિવસે બધેજ એકજ સસચે પૂજન થાય 
છે તો દરેક 'ખાનાસાં કેટ કેટલા દેવ જતા 

હશે ! ! તે પણુ આપણે ગણત્રી શાખ્મતા નથી! ! 

આ આપણી ચોથા અપૂર્ણતા છે. આસ 
આપણા સતસાં ઢગલે ઢગલા ભૂલે! ચાલે છે. 
છતાં આપણે સાનીએ કે આપણાજ સતપ'થ 
બા#ના બધા ૬ની તે કે!ઇ સાની શકે કે 
આપણેજ કેાપ્નનું માનતા નથી |! ! 

આપણા સતને રચનાર સુળ પુરૂષ તુર 

સતગે।૨ ઉર્ફે. તુરૂૃદન લગભગ ૬૦૦ વર્ષ ઉપર 
થઇ ગયા તે ઉપરથી નકલ થઇ સતીઆ જે 
સ્માલી પીર સદરૃદીને હિન્દુઓને બલકે 
ભાટીઆઓને વટલાવી ખોજા બનાવ્યા તેના 
પૌત્ર હઝરત ઇમામશાહ સૈયદે સુલતાનથી 
ગુજરાતનાં અમદાવાદ શહેર્સાં આવી ઘણાં 

હિન્દુઓને (ઉંચ-નીચ) આ સતથી. સુસલસમાન 
બનાવ્યા. 
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૧૬ __ગાટીટ્ટાર ઉદય 

આપણો સત ફેલાવવાસાં બે સૂય નિયસ 
રાખવાસાં આવેલા છે. 

૧ પોતાના ધર્મના વિચાર છૂપા રાખવા 
2 જેઓને પાતાના ધ્ય માં લાવવા સાંગત। 

હોય તેના ધમના મોટો ભાગ પોતાતો કહી 
કખૂલ શાખવો. 

એ નિયમ મુજ્બ આ પીરોએ હિન્દુના 
ધર્માનો ઘણા બારીક અભ્યાસ કર્તા. પોતાનુ 
નામ સહદેવ, ઉર્ફ હરિશ્વદ્ર, રાખ્યું હિન્દુ 
ધર્મના બધા અવતારે! કખૂલ રાખી છેલ્લે 

કલ કી અવતાર તે હઝરત અટલીને છે એવી 
રીતનો ઉપદ્દેશ આપ્યો આ પ્રસાણે પારકા 
ધૂ્સસાં ભળી જ, પોતાને હિન્દુ કહેવડાવી! 

આ પણુ હિન્દુએને ભ્રસસાં નાંખી! ! વટાલ્યા 
છે |! ! અવી રીતે લગભગ ૮૦ નતો ક્સાએલી 

છે નને કે આપણે (પીરાણા) બીજી બધી રીતે 
હિન્દુના રીત શ્વાજ તથા વેદ ધર્મતે વળગી 
રહયા છે તે! પણુ આપણી અત્!નતાને લીધે 
પીરાણાના રેન્ન, તથા પઈસમામોને પૂજીએ છીગ્ખે 
આપણા સપ્રદાયમાં સૈયદ એટલે ઇસાસશાહના 
વ'શને ધર્સ ગુરૂનો દરન્જે ભોગવે છે આપણો 
ધ્ર્સ કહેછે કે એ વખતસાં સૈયદ્દોને ઝઝાત આપ 
વી ૬રૂસ્ત છે. પણુ તેએનોા ધર્સ કહે છે કે 

“એ તેએની ભુલ છે. કારણ કે રસુલુલ્લાહ 

મૂર્સાવે છે કે ઝકાતતો સાલ તે મેલ છે. તો 
તે મેલ તેની પાસે હાજ્તથી વધારે ઘરમાં 
વાસણુ અથવાં કપડાં સળીને ર્।. પર) બાવન 

ની %ી'સતનાં હોય અને રકડ કાંઇ નહી 
હોય, તો પણુ તે પૈસાવાળાની ગણુત્રીસાં છે. 

એટ્લે તેણે ૬સોંદ (ઝકાત) લેવી અતે તેને દેવી 
દુર્ક્ત નથી,” વળી આપણા સતસાં મુતિપુન્ન 
નું ખંડન છે, ૭તાં કબરને સુર્તિના જેવે 

કહે છે કે, “કબરાને ન્ેઇનતે પોતાની મોતઃ 
યાદ કરે, આ કબશવાળા આપણી સાકક ચાલતાં 
કૂર્તા હેતા, ધરબાર્વાળા હતા, આખર તે 
સર્વ સુકી સરી ગયા, સાત્ર સારા કાસે।જ 
તેની સાથેજ ગયાં છે, તેઓનું દેહ કેવુ 
સાક હતુ આખર સારી થયું છે, આવા 
ગુણુ કબરને માટે જેવા છતાં જેટે કબર પર 
હરાસ કામો થતાં હોય, તે કખર પર ઓરતે 
ને જવું હરાસ છે? ( હનષ્રીચે ના કાયદા 
ષસાણે ઝુ. મોઃ) વળી સુડદાંએાની કબર પર 
દીવા બાળવ। હરામ છે” તે વિષે હરત (સલ) 
શું કહે છે તે ન્નેઇએ, “ઇબતે હુજરનીજના 
કેર પુષ્ટ ૧૨૯સાં છે” નરા સરખે દાવો 
પણુ કબ્ર પર ભાળવા, હરામ છે કઞરપર 
દીવા બાળવાથી પેગબરની લાનત એવા 
છે “આગળ જતાં જણાવે છે કેઃ --કષ્સસ્થાનસાં 
કાઇ ચીજ ખાય નહી, પીચે નહીં, સુએ નહી 
તે જગ્યાસ: આંગ્ન સળગાવે નહિ, કબર્પર 
ગીલાક એઢાવે નહી વગેરે (ગુ. એે!.) 

આપણુને જાગૃત કરવાસાં તેસને ક એસ 
લાગ્યું કે, ““ ને અમે હસારા પીરાણા ભાઇ- 
એને તેના અન્નણુ પણાનું ભાન કરાવીએ 

તો, તેમાં અમે પ્રભુ સેવા કરીએ છીએ અતે 
તે સેવા અમે પ્રસદ કરી છે” તેથી તેમના 
ઉપર આંપણી પતરાજી વધી છે. અતે તેસને 
આપણે ન્યાત બહાર કરીએ, ધર્સ બહાર 
કરીએ ગાળા ભાંડીએ, તટલેથી પણુ સ'તોાષ 
નસાનીએ તા સારી નાંખવાની ઘસષીઓ 

આપીએ, આ ખંધું ધર્મ વીરૂષ્ધ છે, એક 
“મતની હીંસા છે, આપણે આપણો સ્વાર્થ 
ઢાંકવા ખાતર બધાના કાન તેઓની વિરૂષ્ધ 

ખોટી રીતે ભભેરીએ, (તેવા આગેવાને 

"દ્વાંવદ્વ' !10/ 

કારભાર કરીએ છીએ! પણુ તેએ ને ધસર આપણા સાંથી નેએ નવરા છે, (સુખી, 

* અઆળ1પણા સાટે તન, સન, ધનતોા ભોગ આપનાર વિગેરે. 
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સૈયદ્દો કારભારીએ છે) એ પણુ હિંસા છે 
તએ આપણને વિનતી કરે છે કે; “ત 
અહિસાને સખ્ય અગ સાતતા હો તો અસે 
કાલે આ ચંળવળ છોડી દઇએ વળી તેઓએ 
આપણુનતે ભુલો ખતાવે છે કે, આપણામાં 
વ્યસન, અતે વિષયને સાટે એકજ નિયસ 
રાખેલો છે એ ગુનાહતે માટે અસુક રોકડ 
ભેટ ધરવાથી માફ થઇ જ્નય છે! પણુ કાકા, 
અને ચૈયદ્યો, કોની આગળ ગુતોાથ ઉતારે છે? 
તે આપણુ શકા સશાધાન કોડી આગળ 
કર્બું ! ! મતલખ કે પૈસા હરણુ સિવાય કાંપ 
પણુ સાસાજ્ત્કિ સેવા નથી ” તે વાત તેએની 
સાચી છે એસ આપણુ હદય તો કખૂલ ડરે 

છે, તા “દય વિરૂડ્ અસત્ય વાતને નંભાવી 

લેવી તેના જેવી હિસા એકે નથી આપણા 
પષીના કહે છે કે અપણે એકલા શું કરીએ 
એકલ દવોક્લને ન્યાત બહાર સુષ્ઠી દે! તેવાઓને 

આપણે વિનતી કશ્વાને! હક છે ચાલતા રિવાજ 
ગસે તેવા ખર્ાસ હોય તો! પણુ તે વિરૂદ્ધ 
ખૂડ્ન ન થામ અલ્બત આ તેએ।ની તબળા# 

બતાતે છે તેએનું આત્મિકબળ ઓછુ છે 
સસાર ભરની અદર જે જે હાનિકારક રિવાજ્ને 
દાખલ થવો પામ્યા છે તેનો મુળ કત્તા એકજ 
હોવે નનેપષ્એ તેના પ્રતિહાસ લ'ખખાતા નથી પણુ 
લાભ દાયક રિત રીવાન્નેતે દાખલ કરનારના 

અથવા સવાચારતને "ફેલાતનારના તો પ્તિહાસ 
અથવા જીવન ચરિત્રા લખાચેલાં છે તેવા 
પ1તિહાસોા ઉપરથી જણાં આવે છે "કે, તેના 
દત્ત પણુ એકક હતો. પ્રશ્વર નીસિતે યજ્ઞમાં 
પશુ, પક્ષી, અને મનુષ્યોના ભોગ આપનારા 
બ્રહ્મરાક્ષસાની સામે થઇ, યજ્ઞ યાગતે! નાશ 

કરાવી, નીરીશ્ચર વાદને ફેલાવનાર બૌધ સ્વામી 
એકલાજ હતા બૌધ સ્વામીના જીવ અને 
મ્રકૃતીવાદનું ખડન કરી, કેવળ બઆાહાવાદનુ' 

રી 

પાટીદાર ઉદય ૧૭ 

સન કરનાર બાળ અહ્યચારી સ્વામી શ કરા- 

ચાર્ય એકલાજ હતા હિન્દુ સુસંલમાનનેા- ભેદ 
તજવી એકય કરાવનાર, 

ગુરૂ નાનક સાહેખ એક્લાજ હતા. વવ 

નોતા દુષ્ટાચાર્ હડાવી આય નામના નાશ 
થતા અટકાવનાર શુર્વીર શીવાજી એકલાજ 

હતા. અનેક જાતિનાં ભેદ્દનાં -ઝગડાને દુર 
કરાવી અને અનેક ૬શ્રર્ને તનન્્નવી; ચાર 

ન્નતિ, એકજ પ્રશ્ર અતે વદદ એજ આર્ય 
ધ્ર્સનો પાચો! છે. એવા સિદ્ધાત આગળ ધર 
નાર સ્વાસ દયાન દ સરસ્વતિ મહારાજ એક 

લાજ હતા. આધુનીક જમાનાના સહાત્સા 

ગાંધીજ પણુ એકલાએજ ઉપાધી ઉપાડી 

લીધી છે, આપણાસાંથી સહાશય નારણુજી 
મીસ્ત્રીએ પણુ એક્લાએજ પીરાણા પથ 

* નાખ્ુદ્ કરવા કસર બાંધી છે. “બધુએ અમે 

સુધારક છીએ, એવા અસારો દાવો નથી. 
અમે કોઈના ઉપર ઉપકાર કરતા નથી, અમે 

જે કરીએ છીએ; તે અસારશા અગત લાભને 

મૂઞટે છે. તેસજ અંસે જ્ઞાતિ હીતને સાટે કરીએ 
છીએ; એવું ને કોઇ અસાર્ાસાંથી : કહેતો 
હોય તો તેની ભૂલ છે, પ્રથમ હિત તો 
અસાર્જ સસાએલું છે.” ટુકાસાં સદ્વર્તનની 
સામે કોઇનો અવાજ નથી. સદ્દવર્તન એજ 

ભાઇ, નીજ ત્તાતિ, એજ સિત્ર- અતે એજ 
એજ છોકરાં છે, સિવાય ખીજુ' અહીંજ છે, 
સદ્ગુણુ કરતા દ્રોલત અથવા ખીજી વસ્ત 
વધારે વહાલી ગણે, તે તેઓસાં - કાંઇ નહિ 
હાવા છતાં છેવટ પોતાને મ્હોાટા સાને તે! 
તેએ ઠપકાને પાત્ર છે. 

આપણે ન્નણીને પખ્ુશી થયા કે:-પીરાણા 
ઓએ શુદ્ધ થતા ન્નય છે, એજ વિજયની 
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નિશાની છે, આપણાસાં અજ્ઞાનતાને કારણેજ 
મસત “છોડી શકતા નથી. આ મતથી આપણે 
વધારે વહેમી, ઉદ્દત, અતે પાપ કરતાં નિડર 
ખબ્ન્યા, એટ્લુજ તંહે, પણુ ગુનાહ ઉતરી 
જાય છે, એ સિહ્ધાંતથી અમે મરદપણાતેો 
હક ગસાવી ખેઠા. એક વાતજ રહી જણાવ 
વાની રહી ગઇ છે, દેટલાક પીરોના નાય ખર 
બકરા, સર્ધેો, પાળીને નિયાઝ ડરે છે. ” 
એવી વાતોથી પીર નારાજ થાય છે. અતે 
લોક ધણા ગુન્હેગાર થાય છે. એટ્લું જ નહિ 
પણુ એવા પશુએતુ સાંસ પખાવું કેટલાક 
અએઓલસમાએએ હરાસ કહયું છે. વળી ઝબરેને 
સિજ્દ્દો કરવો હરામ છે. અને તેતે ચોતરકૂ 
કુરબાન થવુ. તેની સાનતા સાનવી; તેની 
સેશની કરવી; અને તેએથી દુવા માંગવી 
ધણું ખુરૂ છે, તેના નામની બેડીક। પહેરવી 
નાણાં નાખવાં પણુ ખુરાં છે. માથામાં તેગાનાં 

નામની વાળની ચાટલી રાખવી, પણુ ધણી 
ખુરી છે, શ રસમો ન્નહી લોની છે.” એવું" 
કૅસનસમાં ના પાડેલી હોવા છતાં અસારાસાંથી 
ક્રેટલાક આ રીવાન્નેનો કારભાર કરે છે. વળી 
એક વાત ખીજી પણુ અમારામાં ખામી ભરૅ જૂ ર 

કોણી સાત્ર સતાન છે, અને તેથી આપણે લી છે, તેને સાટે તેનો ધર્મ કહે છે કે:-સુલ્લાં 
અલી કારી (૨) રહ શરહ એતનુલ ઇકલસસાં 

લખે છે “કબરનતે, તાખુતને, અતે કબરની 
દીવાલને હાથ અડકે નહી, કેમકે જ્યારે નખી 
(સલ)તી કબર જેવીતે સાટે સના થઇ તો 
ખીશ્નઝ।ની કબરાનતે। શૈ હાલ આટલી અધી 
અન્તાનતા અસારાસાં હોવા છતાં, અસને 
અસારા ભત સુસલમાન કોઇ કહે તો તીત્ર 
લાગણી ઉતપન્ન થાય છે, એજ અમારામાં 
હિન્દુપણાંનુ' લોહી હોવાના ચિન્હો છે. 

વળી અસારશા સતપ'થ ધે હિન્દુ સુસલ 
સાન સાથે કુસંપ રખાવ્યે! છે, તેને સાટે એક 
શાસ્ત્ર ભાખ્યું છે કે, “હિન્દુ અ"ધા, સુસલ 
સાન કાણાં, દોની ખીચમે સતપ થ સસાણાં!” 
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એવુ માનનારા હમે વધુમાં વધુ ૪૦-૫૦ 
હનર હશે. અસારા ધર્સનેોઃ ખીન્ને નમુતે! 
એ છે કે:-આપણા ધ્સ'માં (સતપથ) અવ 
તાર લીધા સિવાય કપની સુક્તી નથી”! 
ત્રીજ્ને તીયમ એ છે જે “આપણા ધસ'ની 
કોઇને વાતા કરે તો પાપ લાગે”!!! 

' આ બધા સ“ન્ેગાસાં. અમાર્| માનક 
એસ છે કે:-ભલે અમે હિન્દુ, પ્રસ્લાસન 
ધમને ખરાબ સાતીએ! પણુ હસારે સહાત્મઃ 
ગાંધીજીતો. સિષ્ધાંત તોકળુલ કરવેજ પડશે “કે 
“સ્વર્ગમાં સ્થાન પાસવા નન્્સેતવા પવિત્ર ન 
હોઇએ તો દુનિયાસાં ફ્રી અવતગ્વુંજ પડે” 
અમારોજ ધર્મ સાચો એસ -કહી અસાર! 
ધસ ગરૂએએ વાડા બાંધી વિચારને સ કુચિત 
બનાવ્યા. છે, એટલુ જ નથી, પણુ વહેવાર 
પણુ તેવાોજ બનાવી મુકયો છે કે જયાં અસારી 
મર્યાવા સચવાતી “નથી. વિગેરે ધાર્મી(૪ હિંસા 
છે, સનુષ્યનિ દ્રષ્ટિ શૂભ હોય તો તેની નજરે 
કદી અશુભના દર્શન શ્રાય નહિ, સનુષ્ય અસુક 
ધર્મસાં જન્મ લેવાથી કાંઇ ધાર્મીક કહેવાતો 
નથી. ભ્રાનૃ ભાવનો વિચાર હિન્દુ ઇસ્લાસમાં 
ધ્રસતી દ્રષ્ટિએ એક છે, કન્યાં ઇશ્વર પોતાનાં 

બધા ભાઇએ છીએ. એવું સાનનામરતે દેવળ 
કે સદીરમા પણુ જવાની જરૂર નથી, ધારે 

તા પોતાના ઘરના કોણ એકાંત ખુણામાં 
ખેસીતે પણુ તે જ્ગતસાં પણુ ભાતૃ ભાવની 
ભાવનાને પોષી શકે છે, છેલ્લામાં છેટ્લુ 
અસાર્, સાનવું એમ છેકે, ન્યાં “યાં ખુદા 
સાર્ ષુર્ં કરે તેનું ખુર્ કરજે, હુ કોઇનુ” 
ખુરૂ કરૂ તો સાફ કરજ્ને”! એવું જે ' ધર્સસાં 
સનાતું હોય તો તેનાથી અલગા રહેવુ'જ નેએ 
એસ સાની અરુ પીરણા-સતપ થનેા ત્યાગ 
કરીએ તો તેમાં ખોટું શુ? 

એપરૂસ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ 
૨્ણુછોડદાસ ભગત. 
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ર ડ 
જાણેર [1વે્નાતે હ 

પીરાણા સત માનનારા ભાએ આથી 

કાંઇ ધડો લેશે કે? બાણુ (હ૨ર)ને નામે એળ- 
ખાતી સમાનધાતા તળબદા સવે કોળીભાપધઃએ। 

ન્નેગ. ડં 

અમે ખાણ પેકી ૪ચ્છાપુર વિભાગના 
સાત ગામના કાળી લોકો એક બાળતા છુટા 
છેડા કરવા બદ ધચ્છાપુર ગમે ભેગા થયા 

હતા તે સમય “ કચ્છી 'પીશાણા ભાઈ એ” 
જે પીરાણા પથી શ્િપિર્ટ તા. ૧૮-૧૯-૧૮ 
નો બહાર પાડ્યો છે જે સાભળતાં તે સત 

હિદુ લેકકાને સાનવા લાયક નથી અને તેટલા જ 
ખાતર અઠવા, ભીસયુરસાં એ સતના કળી 

અનુયાયાગ્ઝા સાથે વૈષ્યુવ સત પાળનારા કોળી 
લોક્રા એ ક્ષર પણુ ન્નતતો સબધ નહિ 
રાખ્ખવા ઠરાવો કરી ઉપર સહીએ। કરી છે, 
છતાં આપના ખાસ લક્ષ ઉપર્ લાવવા એ 

સતના ટુક મુદાએ। નીચે ટાંક્યા કે, તે ઉપરથી 

જણુશે કે પીરાણાએ (હિંદુ) સાથે સબધ 
નહી રાખવો જોઇએ. સબખ એ સતના સિધ્ધાંતો 
સ્ુસલસાની છે અને તે સાન્ય છે “ તેથી 
અસે સાત ગામના લેકોા ખાવા પીવા 
વહેવાર કાખે છે તે હુવે ખંધ કરવાસાં 
માવ્યા છે? સાટે આ સાત ગામના પેફી 
જે તે તોડશે તેનો પાસેથી રા. ૫૧) એકાવન 
દડ લેવામાં આવશે, આ -પ્રમાણેનો અમે 
ઠેરાવ જીધો છે, તે સર્વના લક્ષ ઉપર “માવે 
તેટલા ખાતર પ્રસિદ્ધમાં સુક્યો છે, એ સત 
વાળા ને પીરાણા સત પાળે છે; તે (સના 

તની હિંદુ) ધર્મ, આસ સાબીત કરે તો આગળ 
ચાલતુ' હતુ તેવુ ચ।ાલવાસાં વાંધો નથી, 

પીરાણા મતના મુદાઓ! 
૧ એ સતના સ્થાપક સદરૃદીન છે અને 

તસને સુસલમાન સરદારે મોકલ્યા છે, 

ર એ સતવાળા કલમો પઢે છે, 
દુવા પઢે છે. 

૩ એ લેોક્રોની ધટપાટની પુજન ઉપરથી 
જણાય છે કે એ લોકો સુખ્ય પ્રધાનપણે 
ઇસાસશ્ઞાહુતેઃ માને છે. ₹!સાંસશાહ સુસલ 
સાન છે. 

૪ જેમ હિંદુ લેકો ખાહ્મણુને સાને છે; 
તેમ એ લોકો સૈયદોતે સાતે છે, દાન પણુ 
સૈયદોને આપે છે «સય એ સુસલસાન છે; 

પ ફૂરસાનજી, ખીસસલ્લા, હર રહેસાન 
નર રહીસ, સતગોર પાત્ર ઈમાસશાણુ નરઅલી 
સહસમદશાહ સતગોાર પીર ડબીર દીન, સત 
ગાર પીર સાહેબદીન સગોરપીર સસસદીન 
નર્અલી નાસ નખી નુર સતગે!૨ તસારી દુવા 

દ જસાતખાનામાં દુવા પઢે છે, સતગેર 
ર/#સામશાહ નરઅલી સહસમદ થાહ હકેલાએ લાહે 
લલાહે સહસદુર રસુલ્લાહે” 

૭ તે સિવાય આ લેક્દા નાદેઅલી, તુર 
નાસ્ઠુ, ખાજનાસુ, રતન નાસુ તેસજ તૈયબનેા 
કલમો પટે છે, તે સિવાય રોઝો પાળે છે, 
ચાંદરાત મોને છે. 

આ ખધુ જેતાં એ લોકો હિડુ પર્સ 
પાળતા નથી આસ અસને સાલુસ પડયું 
છે તેથી અસે ઠરાવ કીધો છે, 

લી. સેવકે. 
ઇચ્છાપુર, કેવાસ, મલંગામો, સેવાગા, છાસા 
બરબોાધન, પાલણુપોર, પાલના પ'ચના પટેલે 

અને 
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પાટીટ્દાર ઉટ્ટ 

કુદરત અને  સનુષ્ય. 
દ 

હે પ્રભા! ત્હારી ક્રતિ ન્યારી છે, ત્હાર્ 
કાસ અર્કસિત અતે અસઃપ છે. સનુષ્ષ્રાનાં 
ખિન્ન હદય! ત્હારા અવર્ણનીય અતે સુશે 

[ભત કામે! નિહાળી શાંતિ પાસે છે. ત્કારાં 
કામો! કેટલીકવાર અસારા નશ્વ દેહને ૨ ન્નડે 
છે અને ર્સાડે છે, પૃથ્વીના વીશાળ પટ ઉપર 

સ્વચ્છ પાણીવાળી વહેતી નદીએ જન સમુ 
દાયને આહાહા ! કેટલુ બધુ સુખ આપે છે! 

શુ' માનવ ન્નતિ ત્હારા ઉપકાર નીચે દખ 
એલી નથી? શું ત્હારૂ કાસ એક પળ પણુ 

ભુલાય તેસ છે? :્હે' માણીઓને જ્ેઇતું પાણી 
ખાવાને ખે!શાક જીવવાને જીવન વાયુ, બાળ 
વાને બળતણુ અને ધણીએ અસુલ્ય- વસ્તુઓ! 

સતુષ્ય ન્નતિને બક્ષી છે, શુ આ ત્હારાં 

ડુરેલાં કામો ત્હારી અસ્તિત્વની સાક્ષી નથી 

પુરતાં? પુરે છે, પરતુ સહારા અકકલણહીન 

અને તેન્નેહીન બધુઓ ને ત્હારાં ફૃત્યોની કયાં 
કદર છે? તેએ તો પે!ાતાના અધસ ડૃત્યોગએ 
પવિત્ર આત્માના રહેવાના ધાસને વણુસાડે છે, 
અને ભાવે પ્રજાને વાસ્તે વારસાસાં દુ:ખની 
સુડી મુક્તા ન્નય છે. કુદરત હુર હ સેશ સાનવ 
જાતિને નીતિના પાઠો પઢાવે છે, તે છતાં 
ક્યાં છે સનુષ્યાનાં હદય કુદરતની શીપ્પામણેોા 
જલવાને તૈયાર કુદરત એ ઝકશ્રરી કાસ છે 
સાટે ઝુદરતને ચડાવી એ ઇશ્વરને ચ્હાવા બરા- 
અર્ છે. શું કુદરત સાનવ જ્નતિનતે નવાં સ્વરૂપ 
ધારણુ કરવાનું નધી શીખવતી? એ તે! હસેશાં 

નવિન પાઠો પઢાવે છે. પરતુ મનુષ્યો ક્યાં 
સસજે છે તારા પઢાએલા- પાહેને. 

વૃક્ના, વેલો, અને વરસાદ દ્દારા કુદરત 

પ્રત્યકને પ્રાણી પ્રત્યે પરોપકાર ૨ૃંત્તિ શીખખવે 

“--- 

છે સાટે એ સત્તાધારીએ અને, શ્રીસતાષ્રથી 
તર્ બનેક્ના ધનિક્રા! ત્હમારી મોટાઇ ફક્ત 
એલહિક સુષ્મા માસવાને સાટે નથી પરતુ પાર- 
કાના જલા માટે અને સદ્કાસો કરી પશ્વરની 
સમીપ જવાને સાટે છે. 

હૈ ખુદ્ધિવાળા ઉત્તસ સનુષ્યે!! જ્યારે 
ખ્ુશ્ધ્રિ વિનાના કુદરતી કાસેો। પારકાના ભલા 
સાટે સદા કાસ કરી રહ્યા છે, ત્યારે શુ' તસે 

સ્વાર્થી અને લોભી થઇને તમારી સનસા દેને 

આ દુનિયાસાં એક જગલી પશુ કરતાં પણુ 
ક્ષુલ્લક ગણશે કુદરત અને સનૃષ્ય એક ખીન્ન 

સાથે જોડાએલોા છે કુદરત તમારા સાટે બધુ 
કરે છે, ત્યારે શું તસે કુદરત સામે તસારા 

કામો થોડીવાર બધ રાખી જરાએ નહિ જુએ! 
ધન્ય છે આપણી જન્મભ્રસીને કે જે આપણુને 
દરેક ન્નેપ્નતી વસ્તુએ પુરી પાડે છે ઉત્તસ 

અને ૬રૈક ન્નતની હવા ન્નેઇતુ' પારણા ધણી 
ન્નતની ધાતુઓ દરેક ન્નતની વનસ્પાત અતે 

ખોરાક ઉત્તરની પ્રજ્નઓના જ્યુલ્મી હસલાસાંથી 

રક્ષણુ કરતી આપણી ઇશ્વરના પવિત્ર ધાસ- 
વાળી હિસગીરીની ઉચ્ચ ટેકરીઓ આવેલી છે 
તે છતાં ક્રયાં છે આ સર્વને મોટે તેના પુત્ર 
પુત્રીએને અભિસાન. 

જે રાષ્ટ્ર કુદરતના અપેલા કામોનો ઉપ 

થોગ નથી કરતું તે શાષ્ત્ર પડે છે સ્પતે રહે 
છે દુ:ખસાં અત્રે પર્વશતાસાં આપણા ડૃત્યે! 
અનુસાર કુદરત કરે છે, કુદરતના ફેરફારને નહી 

નિ'દતા, નિ'દનને તમારી જ્નતને જે ખેવફા 
છે પ્રશ્વરના સર્જેલા કાસ પ્રત્યે. 
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પાટીદાર ઉદ્ટ 

કા ૯કાઇ 

જા 

હૈ મનુષ્ય! તું કુદરતના કર્તાને ઓળખ હજી આપણાં અધસ કૃત્યો સાઝ્ુ કુદરત 

અને કર જેમ કુદરત શીખવાડે તેસ પ્રલુતાના જોતી નથી કારણુ કે તેનામા] દયાનો અશ છે 

ક્રાસા નને તું” ત્ડારા જીવન નાવને આનદ 

શઆદ્રાસસાં લઇ જવાને માગતો હય- 

કુદ દરતના પક્ષીઓ પ્રાતઃ કાલે પાતાના સધ્ુર 

સ્વરે જૃક્ષાની ઘટાસાં અને નભસ ડળે ભમીને 

સધુર ગાન કરીને આનદ આપે છે તો શું 
તમોને તે પક્ષીએ નથી કહેતા કે સનુષ્યો ! 
બતા નિર્ભય અને રહા સુપ્ખ શાંતિસાં અતે 
સતોાષસાં- જેસ અસે રહીએ છીએ તેસ પરતુ 

બધિર કર્ણવાળા આપણે કયાં ઉતારીએ છીએ 

તે અવાચ પક્ષીએુ|ના સદદખોાધનતે આપણા હદય 

સાગરે. 

મતુખ્યતે કુદરત પોષે સુધી તે 

શય છી કુદરતના દ્વોરેલા સાર્ગે અને સનુષ્યની 

પડતી ત્યારે કે જ્યારે તે ત્યજી દે છે કુદરતના 

કાનુતાને પછીથી તે પોતાના અવિચારી કામોને 

સાટે સેવ પસ્તાય છે. 

૭ ન્યાં 

પરતું ન્ય!રે કુદરત કાપશે ત્યારે આપણી હસ્તી 
ને સાટે મોટો સવાલ થક પડરે સાટે મ્હારા 

ખધુએ! ચલો પ્રભુતાના "થે અને નિહાળો 
કુદરતના કામા અને ઉતારો કુદરતને! સદ્બોધ 
તસારા હદય મદ્દિર્સાં અને પછી ભણાવો 
નીતિ પાઠો તમારા સ્વદેશીઓને નને તસો 
સુખી થવાતે સાંગતા હો. 

હૈ પ્રભુ! તુ અસારા હદચોનતે વિક્સાવ 

જેથી અસા તાશ બાક્કાા ઝીલીએ ત્ણારા 

સદદબોધતે અન રહશ તાર્જ ગાન ગાઇ 

પવિત્ર જીવન 
છેલ્લા પ્રણાસ આજ અસારી અતર ગ્રાર્થના 

હો. પ્રત્યાસ 

ઉત્તર સ ડા-ડાહ્યાભાઈ દેસાઇભાઇ પટેલ. 

ભલાઈનેો નસુને. 

આઅઆધિપતિશાજ. |! આપે તો ખુબ કરી 

પાટીદાર ઉદયને। ૭ મો અક પણુ પ્રગટ 

કરવા તે તષ્ટવાર થયા છે? પણુ? સ'ભાળન્ને 

બ્પા! વતખ્ખત બહુજ બારીક આવ્યો! છે. હો? 

દયાંક કૂ્સાઇ ન પડતા જુઓને પેલા બીચારા 

કરતાં કરમ કૂસાપ્ર પડ્યો, ધર્સ કરવું તેમાંય 

શુ' ગુતો! કહેવાતો હરશેદ હોય બાપલા? કળી 

જુગ્ છે. 

તેણુ પોતે તો સંશારને। ત્યાગ કર્યોય પણુ 

ખીચારાને ડજીએ નામ રાખવાનુ તો ખરૂને!! 

ભકલરાજ શીવજી માકાણી પણુ હર્ષણા તથી તેણુ એક મોટુ ધર્સાદા નુ કામ કર્યું” તેં 

ફૂસાધ્ટ પડયા છે. તેણે લગીસ્ક ચનાહ કર્યો એકે મીરાં બાધનો અવતાર ભાઇ જમના 

ફકત ખીજ્ન ભાઈ બાયડીને સાધુડી ખનાવવાને।. 

ધ ફરતાં ધાડ ન ઉઠે જીઓતે ધર્સા 

ત્મા ભકત શીવજી સાકાણી ખીચારા ધર્મ 

બા જે નેત્રાવાલા ભાઇ અખધના ધર્સ્પત્નિ 

થાય છે. તેતે પણુ તેણે ભાન કરાવ્યું અને 

સસાર છોડાવી માથું સુડાવ્યું ધન્ય છે. 

શહિવજી ભગત તસેાને 

ગાળા કરીએ આ સર્ત્યભૂમીને : 

તાલ] 
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જ્ર્ 

આજ કાલ કાંઇ અદેખાપ્ટઠીું થોડી વર્તાઇ 
રહી છે. ન્ત્યાં જુઓ ત્યાં અદેખાઇ અદેખાઇ 
છર્ષાનાં વવાન્ન વાગી રહ્યાં છે. 

જાણવા નજેગ ખખરે. 
સાછલીએનેો વરસાદ 

ખબર પત્રી લખી જણાવે છે કે એર 
સુર રાનન્્ત્યના તાલુકો! મીરવાં ગાસ તાલપુરસાં 

માઠલીઓનેો સુશળધાર વરસાદ વરસ્ચેો! હતો. 

સાછ્લીએ એક આંખવાળી હતી. લેકાએ 
ખોરાક સાટે ટોપલાના ટોપલાં ભરી લીધા 

હતા, હિ'દુ તા, ૧૨-૧-૨૪ 
સુરૂષને પેટે જન્મેલા બે બાળકો 

૧૯૨૩ના રપસી ઓક્ટોબરે સર્વાયાના 
એક ગાસડાના ર્હાંશે ખેલગ્રેડમાં આવી દાકતર 
પાસે પોતાના દરદની ફરીયાદ કરી. દાકટરે 
તેનુ પેટ ચાકુ તા ડાખી બાજુએથી બે 
બૃચ્ચાં નીકળ્યાં, જેમાંનું એક ૨પ સેન્ટીમેન્ટ 
નુ અને ખીન્દ તેથી સ્હેજ નાનુ' છે. સોટ'ના 
મ્હોસાં ચાર દાંત હતા. દાકતર એવું અનું 
સાન કરે છે કે સદર હુ ૪સસ જ્યારે ગભસાં 

હશે, ત્યારેજ આ ગ્યોળક। તેની સાથે જેડાએલા 
હોવાં જ્નેઇએ સાણુસ મરી ગએલ છે. અજ 

મેરમાં હીજ્ડાના પેટે થયાની યાદગીરી હજુ 
ક્રાયમ છે. પણુ વુરોપમાં તે! હવે મર્દ્ધોએ પહેલ 

રે 

કરી જણાય છે. ર 
હિતેચ્છુ તા. ૨-૧-૧૪ બુધવાર 

દોઢ કુટ ઉચાધનેો ઠીગણે્ા સાણુસ 
અત્યારે વીસમી સદીસાં એક ઠી ગણો 

(વાસનજ) ખેલજીઅસના એન્ટવર્પસાં રહેતો 
સેજર ગ્રેહાસ છે, તેની ઉચાપધ્ન અઢાર ૪ 
અને વજન સતર શેર. 

હિતેચ્છુ તા, ૨-૧-૨૪ બખુધવોર્. 

પાટીઢાર ઉટ્ટય 

સરદતનું સરેરાસ વજન ૧૪૩ ર લ હાય છે 
તેના હાડકાંની સખ્યા ૨૪૦ હોય છે:- 

મીસ એઓપલ વ્યાઇટ લે નામની “હીતી 
સ્ત્રી લેખક્રે છ વરસની ઉસરથી લખવા સાંડયુ 
હતુ એનો બાપ કઠીઆરા હતો તેણે તેનુ” 
બધુ લખાણુ એકવાર ગુસ્સાસાં ફાડી નાં"ખ્યુ' 

આજે એજ ર૩ વરસની જુવાન બાળાએ 

પોતાની લૅષખન શકિતથી ભલભલા વાઇ 
કાઉન્ટ ગ્રે જેવાને પણુ મુગ્ધ કરી નાંખ્યા છે:- 

આપણી ઉચાઈ હમેશાં રાત્રેજ વધે છે:- 
-યાપણી કોલેજને. 

ત્રીસ કરોડની વસ્તીના હિ-ન્દસાં 
કાલેન્તે છે ૮॥ કરોડની વસ્તીવાળા અગેરીકા 
સાં ૫૦૦ કોલેજ છે:- 

૧૩૦ 

હિન્દુસ્તાનસાં કુલ ચોપાર્નીયાં, પેપરો 
વિગેરે સળો ૧૮૦૦ છે. અમેરીકાસાં ૨૩૫૦ 
તા કૂક્ત દૈનિકોજ છે. ચોપાનીઆ અને અઠ 
વાડીક્રા તા ૪૦૦૦૦ છે,:- પ ે 

, ઓટાવા આગળ નાવી રૂપાનદી ખાણુ] 
«ડી છે. લોકોને! ત્યાં ધસારો ચાલુ છે. સોનુ 
દેખી મૃુનીવર ચળે તો રૂપું દેખી સાણુસ તા 
ચળેજ તે છ 

તહેરાનસાં ખુબ વરસાદ પડયાથી ભારે 
ખુવારી થણ છે. સ્વર્ગસાં વસ્તી ખ્યુટી હોવી 
જ્તેઇએ, નહિતો આટલાં બધાને ત્યાં નોતરાય 
નહિ. 
સેલીફરોનથી ચીટી. 

અનેક વેળા ટેલીફોનથી આપણે જૈની 
સામે વ્રાત કરવા ધારીએ છીએ તે વ્યકિત 
ધેર હોતી નથી. તે વેળા ભારે પ'ચાત પડે છે. 
કાસ ખુબ જરૂરનુ' હોય આવે વખતે કેલીફેોર 

એક સુધારોઃ-“ એક પત્રકારે માગેલી સાષી ” આ લેખની ખીજી લાઇનસાં મોરારજી સુંદરજી 
ભુલથી ૭પાચેલે છે તેની ”્સ્હલીસાં સોરારજી વિશનજી વાંચવાનું છે. 
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પાટીદાર ૩૬ય 

આન!ની એક શોધકે યોજેલી યુકિત બહુ કાસ 
લાગે તેવી છે. તેણું ટેલીફોન અને ટેલિગ્રાકૂનુ' 

આધણુ કરુ છે. આપણુને જે કહેવાનું હોય, 
તે બોલવાથી (પેલુ ટેલ્િત્રાફ્ યત્ર તેની સાથે. 
લાગુ કરેલું હોય છે તેના વડે) ત્યાં લખાઇ 
ન્નય છે. અને પેલી વ્યક્ત બહારથી પાછી 
કૂર ત્યારે તેને ખબર પડે કે. 

તાપ તાં. ૧૦-૨-૨૪ શ્વિવાર ઉતાગા 
ચાર અ ળકોાનેો, એકી સાથે જન્સ!. 

કાડીયાવાડસાં લીલીયા નાસે ગાસસાં ત્યાંનો 
રૂક બાદતે એકજ વખતે ખે ઝવતાં બાળકા 
તથા ખે સુવેલાં બળક્રાના જન્મ થયો છે. 
આવા બનાવ ઘણી જગ્યાએ કાઇ કાઇ વખતે 
અનત! સભળાય છે. (કા. ટા.) 

ખઅનાવઢી ગાય 
અઝેરીકાસાં હેન્રી ફ્રોડ નાસના એક શોધક 

ધાતુ-લેખ્ખડ વગેરેમાંથી એક બનાવટી ગાય 
બતાવવવાની શરૂઆત કરી છે. તે ક્હે છ કે 
આ ગાય ખીજી ગાયોની સાફ્ક ધાસ વગેરે 

ખાસે તથા દુધ પણુ સાચી ગાયોની સાફક 

આપશે ! આવી ગાયે દુધ આપશે તો પછી 
તેમતે જીવતી ગાયોની દુધ સાટે જરૂર નહિ” 
રહે! (ચિ. જ.) 
દરરોજ ખે સણુ દેઝતી ગાય. 

_ લપ્પખનૌની લશ્કરી ડેરાના મેતેજર જણાવે 
છી કે ત્યાં એક એડના નાસની ગાય છે. 
તણું પાંચસાં વેતર્સાં ૩૬૦ દીવસની અદર 
૧૫, -૩ર્૪ શતલ દુધ આપ્યું હતુ. અને તેજ 

ગાષે પેલા વેતરસાં ૪૩૮ દીવસસાં ૬,૫૨૧ 
રતલ દુધ આપેલ હહ. છેલ્લી વખતે ૭ દિવસ 
માં ૬રર્ રતલ અને ર૦ દિવસમાં ૨૩૮૮ 
રતલ દુધ આપેલ છે. આ ઉંપરથી જણાય 
છે કે ગાયોને સારી રીતે ખવરાવાને ચાકરી 
કરવાસાં અને તેની કતલ થતી અટકે તો 

લારત વર્ષસાં ઘી, દુધ અનૈ છાશની પાછી 
અસલના જેવીજ લહેર થાય ખરી ખરેખષર ! 
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ગાયને ને પોતાના કુટુંબનું પ્રાણી ગણી 
સ'ભાળ રશાખવાસાં આવે તો આપણાં ઉડી 
ગએલાં તેજ બળ અતે આરોગ્ય એ સર્વ 
પાછાં પ્રાપ્ત થાય. 
અઆગખપણ્ી ઉસર 

હિન્દના પ્રત્યેક સાણુસની સરેરાશ ઉમર 
મમાણુ ૧૯૨૧ની શાલની ગણુતરી મુજબ 
રર વરસનું જણાય છે, જ્યારે અસેરીકાસાં 
દરૈક મનુષ્યની વય પ૬ વરસની ગણાય છે, 
હિદમાં મનુષ્યની ઉચરનું પ્રસાણુ ધટતુ જનય 
છે ત્યારે અમેરીકામાં દીન પ્રતીદીન વધતું” 
ન્નય છે હતેચ્છુ. 

જ્ઞાતિ સમાચાર. 
સિન્ધ હૈદ્રાખાદના ખાખરો. 

ગયા જ્નતેવારી સાસસાં અહિ કર.ચીવાળઃ 
ભાઇ રતનશી શીવજી જેઓ પાટીદાર ઉદયના 
તત્રી છે તેઓ પોતાના અગત કાસકાજ સાટે 
અહિ પધારેના હતા, ગાસસાં વસ્તા પાટીદ્દાર 
ભાજ્નરે।ને આ વાતન ખબર પડતાં કેટલાક 
ભાપદ'ઓ તેસને સળવા સાટે ભાઇ સાવજ પુ”ન્ન 
સીસ્ત્રીને ત્યાં 'ડેપ્યુટેશનના રૂપસાં ગયા હતા. 
ત્યાં ધાર્મીક ચર્ચા કેટલોક વખખત થયા બાદ 
તેસના વિચારો અમોને ડીક જણાતાં, તેસનીઃ 
સસત્તાહ તથા અહીંના સ્થાનિક ભાઇએ ના ઉત્સા 
હથી અહિ એક કસ્છ કડવા પાટીદાર સુધારક 
સડળની શાખા ખોલવાસાં આવી છે અને 
તૈતુ' કામકાજ બરાબર ચાલુ રાખવાસાં આવેલ 
છે. ૬૨ શનીવારે એક સભા સળે છે, જેસાં 
સુધારા કરવા ખાબત ચાલુ ચર્ચા કરવાસાં આવે 
છે, તદુપરાંત તેમની હાજરીસાં આપણી સ્તાતિની 
સેવા સાટે પ્રગટ થતા 'પાટીદ્ઢાર ઉટ્ટય પત્રને 
ટેક્રા આપવાં ફરી ખીજ વખત એક સભા 
ભ્ર્વાસાં આવી હતી. તે વખતે ધણાંક ઉત્સાહી 
ભાઇગ્માની સદદથી એ પત્રના આશરે વીશેક 
ગ્રાહક તેજ વગખમતે નોંધાયા હતા, તદુપરાંત 

જીાા૦જુબાનઝનનનગયનશુણલળનયન૦૦૦ન.૧ઝનંબફેફાળનાભાજારણુઝુતુવાશ 
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ક્ટ પાટીદાર ઉદય 

મદદ તરીકે ત્યાંના મંડળના પ્રસુખ ભાઇશ્રી - 
નાનજી પુંકતભાધ્્એ ર્ા. ૧૦ આપ્યા છે તે 

શિવાય “ફા. ૧૦ ભાઈ ઝુળજ દ્વેવજી તર્કથી 

સલ્યા હતા રા. પ ભાધ્ન નારાણ કરશન તર- 
કૂથી સલ્યા હતા આ પ્રસાણે આપણા ઉગતા 

ગ્મેક પત્રને મદદ આપનાર ભાહળઓ તે! તથા 

ગ્રાહક મહાશયેોને! તેજ વખતે આભાર સ1ાન- 

વાસા આગ્યો હતો અને ફરી પણુ આવીજ 
કીતે મદદ કરવાનું કહી ભાધ્શ્રી ર્તલશી 

ભાઇએ પણુ સર્વ હૈદ્રાબાદ વાસી પાટીદાર 
ભાઇએપ'તો આભાર સાની લીધા ખાદ તેસના 

સાનમાં એક પાર્ટી કરવાસાં આવી હતી તેસાં 
આશરે દૈઃઢસે! સુવી ભાપ્તએની હાજરી હતી 
તે વખતે ઘણી” ખુશાલીમાં દરેક ભાધએ એ 
ચાહપાણી લીધા બાદ મેળાવળા વિસર્જન કમ્વા 
સાં આવ્યે! હતો આવા પ્રસગે બહાર ગામથી 

આંવેલા અતિથી મહિમાનની સરભરા કરવાસાં 
દરેક ભાઇઓએ જે ઉત્સાહ બતાવ્યો1 હતો તે 

ખરેખર વપ્માણુવા લાયક હતો. 

ગ્મડ "પત્રકારે માગેલી માંફો- 

અહી કરાંચીના એક કોમીક પત્રકાર ન્નેશી 
સોરારજી સુ'રજી લ્હેર એ થોડા વખત 

પહેલાં અમારા ઉપર રિવ્યુ સાટે પોતાના 

ઝપરતો એક અક મુક્ચો હતો તે અક સાથે 

એક હેન્ડબીલમાં અહીના શ્નણીતા દેશ! વૈદ 

ગોપાલજી કુંવરજી ઠક્કુર વીરૂધ કટલાક 

અદધ્યટીત આક્યંષા '"ખરાખ ભાષાસાં લખેલા 

હલા, તે વખખતે તા અમોને રીવ્યુ લેવાનુ' યોગ્ય 

ન લાગ્યું, કારણુ કે સદરહુ વેદરાજને અસે 
સારી રીતે ઓળખીએ છીએ અને તેસના 

હૈન્ડબીલનું લખ!ાણુ અસોાને તદન ખીન પાયા 

દાર જેવાસાં આવ્યું. થોડા વખત બાદ સદ 
રહુ વૈદરાજે મજકુર નનેશી ઉપર કેસ સાંડતાં 

અમોને સાક્ષીસાં પણુ જવું પડયું હતુ ત્યાં 
અમારી સસક્ષ તે જનેશી શ્રી ઉપર ફ્રાજદારી 

કાયદાની કલમ ૫૦૦ પ્રસાણે આરોપ સુકવા 

સાં આવ્યે! હતો. તેનો થોડા વખત પછી ધર 
મેળે પતાવટ થતાં નીચે પ્રમાણે માપ્ટી પત્ર 
ન્નહેર થયું છે, જેની એક નકલ અમોને પણુ 

સલી છે, જે અમે અસારા વાંચકોની ન્નણૃ 
સાટે આ નીચે સદાખરેો ઉતારી લષ્એએ છીએ 

જ ર ર હેન્ડબદલનાં નકલ . 
_ હુ' નાચે સહી કરનાર મે' વૈદ ગોપાલજી 

જુવજીની વિરૃષ્ધ જે જે બાબતો અતે 
આક્ષેપો નીચે જણાવેલ લેખાસાં કરેલાં છે. 
તે સર્વ વીના શરતે પાછા ખેઃી લઉ” હુ. 

_ (૧) તા. ૨૭-૯--૧૯૨૨ની રેજ્તો લેખ 
“વૈદ ગોપાલજી કુવરજી ડઠક૬ુર-અખતરા અને 
ચંસત્કાર”' સથાનાળોા ને તા. ૧૭-૧૨-૧૯૨૨ 
ના રોજ સાશા પત્ર “સારસ્વત દર્પણુ” સાં 
પ્રસિદ્ધ થયો હતા અને જે મે કરાંચીસાં 
હૈન્ડબીલો વહેચી પ્રસિદ્ધ કર્યો. હતો. 

(૨) તા. ૩૦-૮-૧૯૨૩ની રજને લેપ્ય 
“રોાસણીના દીલોન્નન દોસ્ત-વૈદ ગોપાલજી 
કુવરજી ડકકુરને ખુલ્લા _ પ્રશ્નો અને 
જન સસાજનતે જાહેર ચેતવણી 7” ના 
સથાળાવારો જે લેખ્ખ હેન્ડબીલે। વહેચી ૭પા 
વેલ અતે પ્રસિધ્ધ કર્યો હતો. 

તેમજ હું સર્વ ખાબતો અતે આક્ષેપો 
લખવા અને પ્રસિષ્ધ કરવા માટે અતીશય્ દીલ 
ગીર છું, અને જે હવે મને ખીનપાચેદ્ટાર 
સાછુસ પડે છે. ર 
કરાચી તાઃ ૩૧-૧-૧૯૨૪ 

સોશારજી વિશનજી લ્હેર 
ત-ત્રી સારસ્વત દ૬પર્ણું 
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કક ઝક ત ટ વદ્વાછજી લલા0કાવદા ૯લી 

પાઢીટદા૨ ઉદય રષ 

નથા, આપણી આવી દશાસાં આપણી અજસ્ઞાનતાનું ભાન ધેર ધેર કરવા ઇચ્છતા હોઇએ તો 
આપણી ફરજ છે કે ત્તાતિ ઉન્નતીના : વિચારો ૧રમાસે ધેર ધેર પહોચાડે તેવા ત્તાતિના આ 
એકના એક સાધનને ધેર ધેર દાખલ કરવુજ જેઈએ આપણાજ જેવી પછાત તસ્ાતિઓસાં 
આવા સાહસો કરવામાં “આવ્યાં પણ ત્રહાકાના અભાધે તેને બધ "કરવા પડયાં. આપણી 
સાતિન્ જગર્થા ભલું છુચ્છનાર કેટલાક ભાઇએના આશ્રયથી આ માસીક જે સાતિ સેવા 
કરે છે, તેને સ્તાતિના દરેક દરેક ભાઇએ આશ્રય આપી પાષવાની જરૂર છે, જુ'દરમાં સુદર 
વાડી પણુ જળ પાનાર માળી ખેડ વીના કરમાય સુકાય છે, આ સાસાક પણુ ગએના ગુણુને 
ગ્રહણુ કરનાર ગ્રહાકો નહીં મળે તો કર્માશેજ એટલા સાટે અમારા ગ્રહાકાોતે અમો આગ્રહ 
પૂર્તક વીનેવણી કરી, કરીએ છીએ કે દરેકે આ સાસીકના હેતુ પોતાના લાગતા વળગતાતે 
સમક્નવા માસીકના ગ્રહાકો વધારવા ખાસ પ્રયત્ન કરવા તેસ કરતા અવકા કાઢનાર દરેકને 
મળશ તૈ અમારી જાણમાં છે. લેવાએને અથારે જણાવવાનું કે આપણાં (અવકા) કાઢવા 
સંહેદા। છે પણુ ખાપણુથી અલગ કેટલા રહે છે ! તે જરા જણાવશો ? 

-મત્યારે દેશમાં એક્તાતે સત્ર ન્તેર્થાઃ ઝુકાઇ રહલો છે, હિન્દુ. મુસલમાન, પર્સી, 
દ ખીંસ્તી કે યાહુદી ગમે તે કામમાં જનમ્ષો હોય તા પણુ જે આ દેશના અન્ન, જળ, અને 

હત્રોથી પોાવાનુ' શરીર પેઃસી રહ્યો હોય તે દરેકે અત્યારે પોતાના સામાન્ય સતભેદને બાજુગએ 
મુકી બધા એકજ દેશના ન્નય! છીએ. તેથી ભાઈ તરીકેનો! પ્રેસ એક -ખીન્ન' તરફ બતાવી 
એક બીજાના સુખ દુઃખમાં રેસ લેતા થઈ જડાઈ જવા તૈયાર રહેવું જુએ, આ રીતનું 
ન્તડાણ કરવાના મહા પ્રયાસો ચોસેર ચાલુ થયત છે, તેસ ધણે ભાગે તે સફળ પણુ થયા છે 
જ આ વખતે આપણી જ્ઞાતિના આગેવોનોનો હિવસ ન ફર્યોરે હોય. સાદી અકલને 
ઉપચોગ કરવાની શક્તિ ન ગુમાવી છાય તો આપણી જ્ઞાતિમાં જગડા જગાવનારા પીરાણા 
પથનોા પાષો નાખુદ કરીને જ્ઞાતિમાં પડી જતા ભગ.ણુતે અટકાવવું નેઇએ, અને આખી 
સાતિના સમસ્ત ભાઇએ એ ( નહી કે એકલા આગેવાને] એજ ) એક જગ્યાએ ભેગા મળાને 
એક સ'પી કરવી ન્ેધ્એ અને હાલમાં ચાલતા રીવાન્ને ઉપર વીચાર કરવો જેધ્એ અતે ને 
જે રીવાજ આપણુને અડચણુ કરતા હોય તે રદ કરીતે તેની જગ્યાએ નવા દાખલ કરવા 
જોઈએ. 

આપણી ત્તાતિના પ્રત્યેક પુરૂષ આપણા ભાઈ: છે તે આદર્શન સાચવી ન શકયા ત્યારે 
આપણાં આજ આ હાલ થયા છે જેથી આપણે ચોવીસે કલાક કમાષ્ઠ છીએ. છતાં પણ 
“સુખની ધડી: દેખતા નથી. 

આપણામાં અત્યારે . પ્રમાણીક માણુસની જીત નથી જે સાચુ કડે તેતેજ આપણે 
મારવા સાંડીએ છીએ “અને ઠંગી ખાનારાએ: અને આંપ્મી જ્ઞાતિને ખાડામાં ઓરનારાઓતેજ 
આપણે- માન આપીએ છીએ તો હવે આપણે તેમ નહી કરતાં સાચી સુચનાઓને સ્વિકારવી 
જેઈએ દરેક ભાઇ અસારી આ સુચનાને *્ગાનમાં રાખીને સંમજછી જરે પ્રભુ અમારા દરેક 
સાતિ ભાઇએ ને સદબુદ્ધિ આપે કે જેથી જ્ઞાતિ ઉન્નતીનો ધોરી રસ્તો તે દેખે. જી 

તી: 
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ક દગ ન વિ જિ દે દ જ દિઝિ દિગિદેટિ જ ભુત્જ્જ્નન્ જ ક્ર જીક 
થર 
ટુ 

તક જ કા ષ્ ર દૂ. અદદ કરો! મદદ ડરો! મદદ ડરો! જ ન પ જીક 
કેજ ઃ -તમારા દાનના ઝરણ વહે માગ અવળે તે. ક %. કમી. કરવા બટકા ખાનના” નવાં દુખ ઉમેરે તે ક ભક હતે તે દાનના ઝરણા . ગુડ” કેન વાળા ભક 

ક ભક - જસાતોઃ જેમ. બદલાયો સુઘારા દાતા ભારા 
ભક 

જ ગરુંબ સતિ ભાઈઓની હાલત જેકએે લેસર હૃદય ક'પી ઉઠંતું હોય - ઝિ કા તાશ ટશ પરદેશ વરસતો ભાંડુએ! નો સચાચાર જાણવા હોય જ 
ભજ: સસાર તમારી ક્ાલસિયાથી કાહા શાર કવા હોય. 2-૨ ક 
ત્ર હસારે આગેવાન ગેઢેરાઓના ત્રાસથી જુલમથી બચવું-- હેય, જક ભક “લતમારે પીરાણા પથની પ્રપંચીઃ' જાળસાંથી છુીટવું હેય 

શયન તમારી ભાવિ - પજલે છેડાવી સુખી કરવી હાય ભક ભજ કી ન જક 
હિઝ ક ર ગિ ૦2 “પાઠીછાન જય” નો ચાહક થોએ!, અને તે ખરીણ ખરીદીને તેસા: આવતા જિ 
ર્ભ્ક ડી લેખાને-વાચા વિચારો - અને મદદ કરેં; ભક 

શ. તમારે ન્યારે જોઈ પણુ કોન કર્યું હાય તારે આ પારીટાર ઉદયને જ 
તજિ ભુલતા નહિ... ક. 

દિ નાની મોટી દરેક શ્કૅસને ઢ છેને જ 
જક ઢી દરેક જકેસનેો સ્વીકાર થાય છે તે તેના નિભાવવા ક ન અથે જ ખર્ચાય છે ક 

સાટે ક જ 
ર્જ્ક કાઇ “પણુ “ધર્સાદા કાઢેલી ર્કસ ખચાતી વ્યતત પુણ્યદાન 9 ધસ કરતી તિ ૮(જ 

જક વખત ક ખુશાલીના : પ્રસગે કે વડીલોના સ્મરણું ચિન્હ વર જુજ કકસ ; ત) પણુટ “પાટીદાર . ઉટ્ય”ના “ક ડમાં મોકલવા ચુક્શો નહિ. ન રં ભ્ 
જિ આજેજ લખોા:-- ક જ જક 
કક ન 

વ્યવસ્થા'પક; પાટીટ્ાર ઉટ્ટય આષ્ટીસ, નુ 
રણુછોડ લાઇન્સ કરાંચી. દિ 

બુખ્બુખ્નુ ્ યુરુ દ્ર બુન બ્ર બ્ર બ્ર બ્ર ઈ પ બ્ર બ્ર ક્ર ન દ્ર બ્ર બ્યુર ક 
- ઓ પત્ર તરૃણુ-સાગર” સ્ેસમાં ગિશિજારા કર બી. નિવેદીએ છાપ્યુ, 

ન્યુ સ્મોલ કેઝ કોર્ટની સામે કેસ્પબેલ સ્ટ્રોટ-કરાચી: 
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કેહ 000606066066456:8666 ૪ 

| ગોર્્મ્ ।। 
ટ 

ક્ચ્છ કા પાટીદાર ક યુવક સ'ડળા તશ્ફેથી પ્રગટ થતું માસ્રીક પત્ર: 

પાટીદાર ઉદય 
વર્ષ વર્ષ "૧લું કરાચી, ફાગણુ-2 થેત્ર-વૈશ્ાખ સ વત લટક ક ૯-૧૦-૧4. 
કક કકાર ક કકક 

ડર 

ઈશ્વરી સ દેશ. ઃ 
ગઝલ. 

કરેન્ત કાર્ય ત્હાર્ તું, જરૂર તે તો સકલ થારી; 
ફલે નને ના હયાતીમાં, ક્લે વુજ છેઃકરા ખાશે 
સળે જ્યસાલઃ નહી તોઃએ, કર્યું તે વ્યર્થ ન જારે; 
કર્યાનું દાસ મેળવશે, ધપ્યો ન ભાઈ ઉદ્લાશે. 

જડ આચાચ્ને, જડ વિચારને, જડ જ્ઞાનને ખાળે સાથુ સુકી ખહુ 
ઉ્યા; હવે તે1 ન્નગવું નેઇશે; ઉઠવું નેઈશે; સત્યને, ભગવાનને, અ ત- 

કને પામવું જેઈશે. પડદા તોપડી નાખીને સાચી સ્થિતિ અતુભવવી પડશે 
શ વિના બઓજી ગતી નથી ન્તણુવુ નનેષશે. જે એ પથ કાઈ સહેલે! નથી, 
“ખહુ કઠણુ છે, તીખી કરેલી છરાની સાર ઉપર ચાલવા જેવે કઠણુ છે; 
એસ રૂષી જને કહે છે. છતાં એ પઃથે પડવું જેઇશે એ સિવાય બન્ને 
આશા નથી; બીજી ગતિ નથી; ના નથી નથીજ. 

4221 ફે 

---ઉપનિષદ્-- 

વાષિ“ક લવાજસ અગાઉથી ર્. ૨ બે પોસ્ટેજ સાથે. 
છટક નકલ આના ચાર- 

ત્રી અને પ્રકાશકઃ 

રતનસી શીવજી પટેલ. 
પાડીદા૨- ઉદય આછ્ઠીસ; ૨ણુછોડ લાઇન,--કરાચી. 

0000500500 60 090 બ 

000 

10001010199 190160190119 110160 પુ 01990199169 169149 ક્ટ 

કેન 

હી 
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--અનુક્રમણુકા.-- 

વિષય લેખ્ખક પૃષ્ટ 
૧. આુંભુલામણીનું ચકકર ! સાસશાહીથી મુકત ચયેલો મુમનેો ક વૃ 
ર. આપણી પરિષદ અને અમે ત્રી ર 

૩, આપણી પરીષદ તત્રી જ 
૪. -જ્તાંતિ પરિષદ વિષે કાંઇક નારણુજી માસ્તર ર૬ 
પ. શ્રી તૃતીય પાટીદાર પરિષદસાં લીધેલી 

પાતિજ્તાને પાળી પીરાણા પચતો કરેલોત યાંગ. તત્તી ૩૧ 

અમારો. અડ. 

આ વખતને અસારો અક તેન. નિયમિતપણાથી મોટો અતે સોડા છે, તે મોટા 

હોવાના કારણુમાં અસાર ખુલાસો આપ સર્વે સાતિ બ'ધુએનતી સમક્ષ વિદિત કરતાં અમે 

જણાવીશું કે અમારી કેટલીક શેકાણા અને આર્શિક સહાયતાનો પૂરતા અભાવે કૂાગણુ, 

ચૈત્ર, વૈશાખ, માસના અ“કા ખોરખે પડી ગયા હતા, જેનો બદલો એકી વખતે વાળવા 

સાથે અને આપણી જ્ઞાતિ પરિષદને! સ'પુર્ણુ હેવાલ એક ખાસ અક દારા આપ સર્વે સન- 

મુખ રજુ કરવાતો અસાર દરાદો હતા, જે બધાના ખગ આ આજના અંકથી વળી 

ગયલે। આપ જેઈ શકશે. 

આ માસિક પત્રની નાણાં સંબધી હાલત તદન તગ હોવાથી તેના નિયસિતપણાસાં 

ખાધ આવે એ દેખીતુ'જ છે અને તેજ કારણા વશાત આ અક મોડો નીકળવા પામ્યો છે 

જે માટે અમે અમારા કદરદાન સદત્રહસ્થો અને સાતિ બધુએ। પાસે ક્ષમા યાચીએ છીએ# 

અતિમમાં એટલું વધુ ઉમેરીએ છીએ કે આ પત્રતેો પહેલા વષતો છેલ્લો અક 

હુવે થોડા દીવસમાં પ્રગટ થરે. માટે તશ્રહાક બન્સુઓગ્એ જેણે પુરા થતા વર્ષનું લવાજમ 

છુજી સુધી મુક્યુ નથી તેઆએ મહેરબાની કરીને આ અક સળતાંની સાથે | મોકલી આપવા 

કુપા કરવી અને જે જે બન્ધુને નવા વર્ષના ગ્રાહક તરીકે ન રહેવા મરજી હોય તેણે અમોને* 

લખી ખોલવું કારણુ કે ખીન્ન વર્ષનો પહેલા અક જેનાં લવાજમ નહિ ચટ હોય 

રેમને વી. પી.થી મોકલવામાં આવશે. તો તેઓએ સ્વીકારી લેવી. અગર આગળથી ખખ? 

આપવી. કે જેથી અસારે નહાક ખર્ચમાં ઉતરવું ન પડે, કારણુ કે પત્રની નાણાં સ બ'ધની 

[ર્થિતી બીલકુલ કાડી છે માટે આ પત્રને નીભાવવા, અને આપણી જ્ઞાતિમાં પેડેલા અ'ધ 

શ્રધ્ધાના સડાને દુર કરવા આ માસિક પત્ર ઉચત્તર સ્થિતિએ પહોંચે એવા ઇરાદાથી આપ 

આપની બનતી સહાય આપવા કૃપા કરશે. એવી અમારી વિન'તી છે. 

વ્યવસ્થાપક “પાટીદાર ઉદ ચ” 
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સૂન ---ગયટ-- ---ડડ ગક ----------------ઝ 

॥ ગોરસ ॥ 

રન 

શપાટીદ [રે બ્દય ક 
કઝ યટ અઝ. 

કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિના લાભાર્થે પ્રગટ થતું ઝુજરાતી માસિક પત્ર 

કે 

વર્ષ ૧લુ' કકશાચી, કૂાગણુ-ગૈત્ર-વૈશાખ સ'વત ૧૯૮૦. અક ૯-૧૦-૧૧ 

ભૂલભૂલામરણીનું ચક્કર!' 
(લખનાર: જૂ સ્ક્ત કેનન સુમને.) 

લોભી ગુરૂ લાલચુ ચેલા, દોનો નરડસે હેલ ઠલા: 
----------:૦----કડત્ક્ક્ઝક:-------------- 

સ્ટૃષ્ટિ નિચમે સત્ય જે, તેજ સત્ય કહેવાય, 
બાઝી સર્જ કલ્પના નઝી કૂડમાં નચ. 

--ડ-કડકક્ે2:4:----- 

વરસો થયાં અસાર પીરાણા ખધુઓ સતપથની ભ્રમન્નળમાં ગોથાં ખાયા કરે છે! 
વરસાદની માસસસાં જેસ દેડકાં વધી પડે છે, તેમ પાંટીદાર, કાછીયા, કુભાર ગોલાં, ધાંચી 

વગેર નાતના હિ'દુએ, અનત્ઞાન' અભલણુ અને અકકલહીણુ થતાં, આ દેશસાં અનેક સત 

પથોાનેો રાફડા ફાટ્યો. તેસાં સત પથતા ધતીગતે। પણુ એક ઉમેરો થયો: દુનિયાં, ખાધેલ 

પહોંચેલયુટ્ટી હુજરત ઈસાસશાણે અથ્વવેદના એઠા હેઠળ લેકેાતે રચતી વાતો કહીતે તથા 
જાદુગરના જેતા ખેલ તમાશા અતે ચમત્કાર બતાવીને, હિ દુગઓના ગળામાં સુસલમાનીને ધટ 

એવી. ચાલાકીથી બાંધી દીધો 9», આ સતપ'થના કાસામાં સેકડો ભોળા હિંદુ પ'ખીડાં ફસાઇ 

પડયાં. ઇશ્વરને! અવતાર થવા એ વેદ અને કુરાનથી વિર્દ્ધદની વાત હોવા છતાં ઈમાસશાણહુ 
ગએ ઇશ્વરનો સૌથી શ્રેષ્ઠ અવતાર છે એવું પકડેલુ પૂ૭્ડ કોપથી છોડાતું નથી. સૃુમના 
ખૂનીને સુડદ્દાંને દાટવાની કુ પ્રથા જે સાયન્સ, આરેગ્યશાસ્ત્ર અને અથર્વવેદથી તદન વિરૂદ્ધ છે 

5 તેતે સનાતન ધર્મ સાની લીધો છે. અકેલા સાંઢ જેવા કાકાઓ અતે મબરપસ્ત સેયદ્યોને 
ધર્મગુરૂ તરીકેનો વ શપર્પરાને! ઇજ્નરો આપી દીધો છે. અધેોરી બાવાએની સાફક સસાણુસાં 

ઉજ્ણીએ। ઉડાવવા સાંડી છે. વિવાહમાં પવિત્ર વેદસ'“ત્રો અને ચોરી હવનને બદલે નિકાહથી 

* બહાર ગાસથી આવેલા એક હસ્ત પત્રક ઉપરથી, 
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1 ારજટાઇટધક્ષ૯૯૦ાજ 

૨ પાટીદાર ઉદય 

નાડાં બાંધી લેવાનું પસદ કર્યું છે. સુન્નતનું લક્ર્ ધ્ુસાડી 8શ્વરથી ડાહ્યા થવાનું ડહાપણુ 

ડડાળ્યું છે. બૈરાએનતે સાસિક અટકાવ પાળતાં બધ ડરી વાસ સાર્ગી:એના કાન કાપ્યા છે. 

સરેલાતું સ્નાન સૂતક કાઢી નાખી કાશ્મીરના કાકશાસ્ત્રીએને મ્હાત કર્યા છે. જ બધાનું 

પરિણામ એ થયુ કે, બાલે ચાલે, ખાવેપીવે અને પહેરવેશે હિ'દુ જેવા દેખાવા હ્તા ચોપ્ખડી- 

આંટ લેક્ઠાસાં પીરાણાએની ગણત્રી થતી નથી. રખડતા ભિખારીઓ! અને ભીલ વાઘરી જેવા 

પણુ પીરાણા અતે સુમનાના પાણીના છાય લેતાં ખીએ છે. સત્યાનાશી સૈયદે બનાવેલી 

અમીની ગોળીઓ ખાવા છતાં પણુ કાઇની દેહશુદ્ધિ થઇ નહિ ! પીરના રોજાઓતે સોના 

રૂપાના બારણાં કરાવો આપવા છતાં પણુ કાપતી સુ્ખતા ટળી નહિ | ! સતપથના ગુર્ધ ટાળે 

પાંડવો પાસે ગોહત્યા કરાવી તેમતે વૈકુઠેસાં મોકલ્યા છતાં, પીરાણાએ હજી કાળમીઢ પથ્થર 

જેવા દુનિયામાં હડધુત થયા કરૅ છે ! ! | અર્ધદગ્ધ પીરાણા પથની કડી બાંધનારાએને નર્- 

સિ હાઅવતાર પેઠે સાણુસમાં ગણુવા કૈ પશુમાં ગણુવા તેની સમજણુ કેતે પડ્તી નથી. 

ગાયને બદલે ભેંસનું” દાન કરવાને! સમત કરનારની પાડા જેવી સ્થુળ છુહ્ધિનાં શ વખાણ 

કરીએ ? સ્થાર્થી શૈંયદ્દો અતે સટોરીઆ લક્ષસણુ કાકા, સતપ'થની જીગજુગની ન્નેડી કાઢેલી 

ખનાવટી વાતો કહે, તેને સાચી માનનારતે શું કહેવુ' : શાહપીરતે શરણે જવાથી સ્વર્ગમાં 

હીજા સાણેકથા મઢેલા સહેલો અને પ૦ હુરાંએ મળવાની લાલચથી મ્હોડાની લાળ ઢપકવા 

સાંડે છે. ભય કર પાપા! માકૂ થવાની ખોટી આશા કેમે કરી છુટી શકતી નથી. છિ'દૃ દેવો 

અતે પીસેના નામની ખીચડીઆ દુવાથી ધાવણાં બાળક્રેને કાંકણુ બાંધવાતું પુણ્ય માતી 

લીધું છે. અસ્ાનતાના ધનધે।!ર વાદળ પાસે જ્ઞાનનો પ્રકાશ ક્યાંથી પડે? પીરાણાએ શુદ્ધ 

હિંદુઓ કેવા રીતે રહી શકે ? ભાઇગએ। ! તસે બહુ ભરમાયા બહુ ભોળવાયા અને બહુ ઠગાયાઃ 

હવે આ આંપખ્ખ ઉધાડો અને જીએ કે આ જ્ઞાનના જમાનામાં તમારી આજીબાજી શું થદ 

રકું છે ? ધસ્લાસતો અજ્ગર તસતે અણિસુદ્ધ ગળી જઇ ડકાર લેવા ખધ કરે, તે પહેલાં 

તેળાસર જાગ્રત થઇને તપાસો, કરે સતપથમાં કહેલી વાતો સ્ાષ્ટાનયમ અને શાસ્ત્ર પ્રમાણે 

ખૂરી છે, કે કેવળ કપોાલકલિપત 'ગપોડાં સાત્ર છેઃ આ સ્વત-ત્રતાના યુગમાં કાકા એટલે 

ગુલામની ગુલામી કયાં સુધી કરશે! ? સૈયદ્દો પાછળ તન, મન, અને ધનથી કયાં સુધ: ખરા 

થશે। ₹ જર્દ્દા પુલાવ અતે ગડાકુ ક્યાં સુધી પુરાં પાડશે! ? નને તમારે અસલ જેવા શુધ્ધ 

હિદુ છારા હોય, જે તમારે લાગેલું લાં૭ન ધે! નાંખવું હાય, જને તમારે અહિંસક બનવું 
હાય, ને તસને સત્ય તરફ પ્રેસ હોય, જે તમે કલમાની કારમી ચીસોથી ક ટાળી, ગયા હૈ! 

જો તમે પીરોતે સેજદો કરતાં થાી ગયા હો, ને તસે ધ'તર મં'તર અને જેરા ધાગાથી 

ધરાઈ ગયા હો, જે તસારે નિમાજ શને રેન્નના ભૂતવળગાડથી છુટવું હોય, જે તમારે 

તમારાં સ'તાનતોને મજબુત, સ્વત-ત્ર અને શિક્ષિત બનાવવાં હોય, એટલું નહિં પણુ જે તસે 

હરેક પ્રકારે સુખી થઇ શાંતિ મેળવષા ૪ચ્છતા હૉ, સંસારને સ્વર્ગધામ બનાવવા માગતા હો 

તા આજેજ કાકા અને સૈયદ્દોને છેવટની સલામ કરી તેસની ગુલામીનું' જીસર્ એકદમ ફેક 

રને. અધિક શુ' લખીએ ? જેતે આંખ હશે તે વાંચશે, કાન હશે તે સાંભળશે અને આકિ 

હશે તે વિચારશે. ઇત્યોસ. 
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પાટીદ્વાર ઉદય ૩ 

આપણી પારેષદ અને અસે. 

નક ન્સ લ્ક્ન્ઝ્છેઝ--ક-ક--- 

આ સાલના એમષ્રાક કસહીનાવી ૧૮સી 

તારીખ અતે શુક્વારતો દિવસ આપણી જ્તાતિ- 

ના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે કોતર રહેશે. 

આ દિવસ એજ હતો કે જે દીને આપ- 

ણાં હિતના આખી ન્યાતના હિતના અને 
આપણા વંશ વેલાના અતેક હિતકારક કાર્ચ 
કરવાને આપણી સ્તાતિતે। સસુદ્ાય સુંબઇં પ્ખાતે 
ઘાટકોપર સુકામે એક પરિષદ અચશવા તો 
“નાતના રૂપમાં એક્કો થયો. હતો, આ દીવ- 
સોના સોનેરી સૂર્ય તેના પૂર્ણ પ્રકાશમાં પ્રકા- 

રિત હતો અને તેથી અસે હિમ્મતથી એય્લુ 
કહી શકીએ કે તેજ દીવસની સોનેરી ઝળકતી 
યાદમાં થયલાં કાસકાન્ને, ધારા ધોરણે, ડરાવે 
અતે ખીજ કેટલાંક આપણાં હિતતા કાસોનેા 
અસલ આપણે આપણાથી બનતી ઉતાવળે 

કરવા સથીએન 

આ અતુપમ અને ઉજળા દિવસની યાદ 
અસે અતે આપણ આ પાટીદાર ઉદ્ય તેના 

જવન પ્રવાહમાં કદાપિ કાળે પણુ નહિ ભુલે 
અતે તે પ્રત્યે આપણી સમસ્ત જ્તા[તેનું લદ્ય 
ખે'ચાચે એવા એક ઉદેશી આ પારીદ્દાર ઉદય 

ને પુર્ણુ રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે એ 
તમારી જ્ઞાતિ સમસ્તની સેવાતા એક અશ 
ગણી લઇ વધાવી લેશે એવી આશા સાથે 
અસા આગળ લ'બાવીશું* 

પરિષદના સ્વાગત સમડળના સરનસીન 
અને પરિષદના પ્રમુખ જાતિની દાઝ દીલસાં 
ધ્રૂરી આપણી અધસ અવસ્થાને જે કાંઇ 
થોડો ધણા ચિતાર આપણી સામે ચીતર્ચોચ છે 
તે ઉપર અલ્પ દ્રષ્ટિ રાખવી એ કોઇ પણુ 
રીતે ચોગ્ય ર્નાહે કહેવાય પરત્તુ પરિષદની 
ગણુનાનતેો વિચાર કરી તેસાં થયલા ધારા ધો 
રણુઃ અંને ઠરાવોનો અમલ ને આપણે દોર્ધા 
દ્રષ્ટિથા કરીએ તો આપણી ત્તાતિને અવનત 
દશાસાંથી ખહાર કાઢવાનું પુન્ય સેળવી શકીયે 
અતે અધર્સ સમાં રહી અવધ પ્રય!ણુ કરતા 

આપણા ઝાતિ ભાઇઓસાંના કેટલાક સભ્યોને 
સત્ય સાર્ગ દોરી શકીએ નેસ કરવાથી દેશ, 

સતિ અને આપણાં ઉછરતાં સ'તાનેની 
આબાદી બતાવી શકવાતે આપણે સસર્થ 

રહીશુ. 

અતતમાં વધુ વિવેચન સુલતવી રાખી 
આજના અ'કમાં આપણી પરિષદના હેવાલ 
ઉપર્ અમે સસસ્ત સાતિ બધુઓનું ખ્યાન 
ખેચીશુ એય્લુજ નહિ પરતુ તે સુજબ 
અખલ કરવાનું વિનવી પ્રભુ પાસે એટલુંજ 

સાગીશું કે પરધર્સ માં વટલી ગયલા અમારા 
અજ્ઞાન ભાઇએ તને હે પ્રભુ! સત્ય માર્ગ અને 
સ્વધર્સ શીખવ એવી અસારી અ'તિસ યાચ- 

ષ્ટ 

નં ૭, 
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જ પાટીદાર ઉદય 

આપણી રારેષદ. 
ફ 

આપણી પરિષદ ઝુંબધમાં ધાટ્કોપર 
સુકામે એપ્રીલ મહીનામાં ભેગી મળી હતી, 
જેમાં થયલું કાસકાજ નિર્વિધ્તે પસાર થયુ 
છે અને હવે આપણુ ખીજી જ્તાતિઓને પેઠે 
જાગ્રત થવાની જરૂર જેનેતાં એટલું કહી શકાય 
% આવી આવી પરિષદ્દોમાં સર્વાનુમતે જે જે 

કડ 

ઠરાવો થાય છે, ધારા ધોરણ્! ધડાય છે તેને 

વીર હાકલ સાંભળા-અધસ થી બચે અને સત્ય માગે પ્રયાણ કરે, 
સધુર અતે સૂવાસિક %લડાં ચુ? ચુ'ટી સુધી 
એ અને ખીક્ન જ્ઞાતિ બંધુઓને, ખહેનોને 

અને સાતાઓને તેસજ આપણાં ઉછરતાં 
બાળક્રાને તે સુંદ૨₹ સુવાસ લેવડાવીએ તો 
આપણા કાર્યની સાકલ્યતા ગણી શકાય. 

પશ્િવદના દીવસની કાગને ડાળે વાટ ન્તેતાં 
આપણા ભાદઓ સમીપ આ દીવસો આવ્યા 

પાળવાતે આપણે ણદયપુર્વક તૈયાર રહેલું અને તેસાં થયલા ઠરાવોની તોંધ યારે તેગ 
જેઈએ. ના ન્નણુવામાં આવી ત્યારે અતે તે પહેલાજ 

આ પરિષદના હેવાલ અમે ડુંકસાં નીચે 

રજુ કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ. 

કે હવે આપણે વધુ વપખ્ખત ઉધમાં નહિ રહેતાં 
કમ અને ધર્મને ગ ળખી લેશું અને સના- 
તન વેદિક ધર્સની શુક્ધિ પવિત્રતા સાથે તેમાં ” 

કુદરતની ગતીને * રહેલી પશ્રરતી કરૂણા અને 

એ ળખખી લષ્ઠશુ. 

શ્રાટ્કાપર ખાતેના ખુલ્લા સૈેદાનસાં આપ 
ણી આ પરિષદની બેઠકોની શરૂઆત થઇ 
હતી. ગામે ગામથી આવેલા આપણા ભાઇઓ 
માટે ઉતારાની અતે ખીજી દરરોજની જરૂરી 
સગવડેાના પુર્ણ બ દોબસ્ત રાખવાસાં આવ્યો 
હતા. બધા ભાઇએ નો હર્ષ સાથો. સમાતો 
ન હોતો અતે તેએ! ખંધા નજ્ાણે આજે ૪શ્ચ- 

રનો મહિસા નીરખવા અથવા તો દ્ર સહા- 
રાજને ભેટવા આવ્યા હોય એવો દેખાવ 
નજરે પડતો હતે. આન દસાં ને આન «સાં 

બધા દિવસે! વ્યાતેત થઇ ગયા અતે ભેમા થનાર 
ભાઇઓએ અને સ્વાગત સડળના સરનશીને 

જુદ્દાં જીદદાં વ્યાખ્યાનેની છાર્સાળા જે પુષ્પ 

હારે આપણી સામે સુગ'દ દેતા સુજી ગયા છે 
આપણી ફરજ છે કે આ ધારા ધોરણો રૂપો 

પરિષદના સ'ડપસાં આપણા ભાઇએ એ આપ 
ણામાં ધર ધાલી બેઠેલાં પેલા પીરાણા પ'થના 
ત'તને તોડી નાંખ્ખી સ્વધ્રસને ગ।ળખવા ઉભા 

થયા. છાતી કાઢી હિમ્મત ધરી ન્નહેરમાં તેએ! 
ખોલી ઉઠેયા કે, “અલબત, અલખત! અસાર 
સનાતન ધર્સ અમને સમન્નયો છે, અમે 
અસ્ાનતાથા એક બાજુગમે દ્ોર્વાઇ ગયા છીએ 

પણુ અમારી તે અજ્ઞાનતા-અરે અસારી તે 
ભુલ અસને હવે સ'પુર્ણપણે સસનનય છે, 
અમે પ્રતિજ્ઞા પુર્વક છીએ કે અસે 
દૈહુ શુદ્ધિ પ્રાયશ્રિત લઇ અમારા સ્વધર્સ તરીકે 
સનાતન વૈદિક ધમ તે અમે આજથી સ્વિકા- 
રીશું અતે અન્ય ભાષ ને તેસ સસન્નવી 
ઉન્નત કરીશુ.” 

અહાહા ! અહા ભાગ્ય આપણા અતે 
સાતિના કે આવા અત્તુપસ દીવશેજ આપણે 
ગ્રતિસા લીધી, 

બાદ જ્ઞાતિ સમસ્તે પાળવાના પરિષદે 
અસુક ઠરાવો! કર્યા, તે ઉપર વિવેચને। થયાં 
અતે આપણા હદયને વિધી નાખે એવાં પીત 
કાર્તાતિક તથા નરહરી અતે પારશર અને 
ભાધ ગણાત્રા (વસત)એ અનેક દાખલાઓ 

કહીએ 
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પાટીદાશ ઉદ્ડય વુ પ 

આપણી સસક્ષ રજુ કરવાથી આપણને ધર્સ 
ઝંનુન ઉત્પન્ન થયું? જાણુ 

ધર્મ ભાવના નથી? ક્રોણુ કહેશે કે આપણે 
આપણી ઉન્તતિ ઓળખી નથાો ? પરમાત્માની 
ની કૃપાથી સર્વ શાંત થયું અને ઠૅરાવો એક 
પછી એક ધણાજ આનદ અતે ઉસ'ગ વચે 
પસર થયા: હવે સાત્ર તેનો અસલ થવાનીજ 
ખોટી છે, જેસ કરવાની પહેલ આપણા કરાચી 
શહેરમાં વસ્તા આપણા ૧૬ કુટુ ખાના લગ- 
ભગ ૬૦ આસાસીઓ એ જીધી છે જેની નાસ 
વાર્ ટીપ આજના આ અ કસમાં આપ સર્વે 
જેઈ શકશે. એ ન્નણી, અત્યત આન'દ અતે 
જયજયકાર થાય છે. 

પશ્ષિદ્માં પસાર થયલા ઢરાંવે. 
પસાર કરવામાં આવેલા ડરાવે 

સુજ્બ્ છેડ 

નીચે 

ક ઠેરાવ ૧લેા 
ગાં ખાલ્ભણુ પ્રતીપાલ નોધારાધાર ધર્સા 

ધુર્ધર અખડ પ્રોઢ પ્રતાપ મહારાન્ન ધીરાજ 
મીર્ઝાં મહારાવ શ્રી સર ખેગારજી સવાઇ 
બહાદુર જી. સી. આઇ. ઇ.તું આ પરીષદ 
અ લપઝરણું સુવક સહકુટુ અખ દીર્ધાયુષય પચ્છે 
છ, 

ડેશાવ રન્્ને. 
પીરાણા સતપથ આપણુને સસસ્ત જ્ઞાતિ 

થી અલગ પાડી દૈનાર હોવાથી તેસજ તે 
પથ આપણુનતે હિદુપણાસાંથી ટાળા દેનારા 
છે એવી પરીષદૃતે ખાત્રી થવાથી આ પીરાણા 
સતપ થતે આપણી ત્તાતિમાંથી નાણુદ કરવાનાં 
“રક ચાંપતા ઉપાયો લેવા તેસજ કોઇએ દશે 
દ કે વીશેંદ્રના લાગા ભરવા નહીં તેમજ 
પીરાણાની અચી કે નુરનતી ગોળી પીવી નહી” 
અતે કાકા તેસજ સૈયદ્વોતાો :પગ પેસારા આપ 
ણી સાતિસાંથી જલદી દુર થાય તેવા ઉપાયે 
ચાજ્વા. વળી સ્વસાતિ બ'ધ્ુઓ દેહશુદ્ધ પ્રાય- 
શ્રિત લણ જેમ બને તેમ જલદી સનાતન વૈદી 

કહેશે કે આ. 

ક ધર્સ તરફ પ્રવૃત્તિ કરે એવા ઉપાય તાત્કા- 
લીક ચોજવા એ આ પરીષદના દરેક મે બર 
પોતાની ફરજ સમજે છે અને દેહશુદ્ધ પ્રાય- 
શ્ચિત લઈ પીરાણા સતપ થતે તજ દૈનારને દરેક 
પ્રકારની મદદ કરવાનો આ પરીષદ ઠરાવ કરે 
ષે 

હેશાવ ૩ન્ને. 
“ આ પરીવદતે "ખાત્રી થઇ છે કે આપ 

ણી જ્ઞાતિના કહેવાતા આગેવાને! પીરાણાના 
ખ્હાને દશોૉંદ અને વીશોંદ નવા લાગા ઉધર 
વા તે પૈછીની મોટી રકસ '"ખાઇ ઝય છે અતે 
ધમની છુટતે! કાયદ્દો 131૯ ૦3 ૦ 1રહા1- 
૭101 £.€0) કચ્છ દેશને લાગુ ૭ત્તાં જે આ 
પણા સાતિ બંધુઓ પીરાણાનો ધસ છોડી 
હી'દુ સનાતન ધર્સ પાળવા પોતાની તીત્ર 
૪ચ્છા ધરાવતા હોય તેસના ઉપર અતે તેસ 
નાં સગા વહાલાં અતે લાગતા વળગતાગમા 
ઉપર્ ત્રાસ કરી પોતાની ડહેવાતી પટલાઇની 
સતાને! ગેરકાયદેસર ઉપચષોાગ કરી તેસને 
સાહતિ બહાર સુકી તેસની પાસેથી સખત ૬૩ 
લર તે રૂપીઆ પણુ ખાઇ ન્નય છે જેથી 
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જે નાણાં વીશ્વાસધા- 
તથી ખાણ જવામાં આવે છે તેમજ ઉપર 
જણાવેલા ધર્સની છુટના કાયદાનો ભગ કર- 
વાસમાં આવે છે તે થતો અટકાવવા સાટે તૅમ 
જ અત્યાર સુધીસાં એવાં જે ને ડૃત્યો કર 
વાસાં આજ્કાં હોય તેની કાયદેસર તજવીજ 
કરી તેમાં ધટતુ' કરવા સાટે ગૌ ખાહ્મણુ પ્રતી 
પાલ નોધારાધાર ધર્સધુરંધર પ્રૌઢ પ્રતાપ 
સહારાન્ન ધીરાજ મીરલાં સહારાવ શ્રી સર 
ખેગારછી સવાઇ બહાદુર જ. સી. આઇ. ૪. 
નું સુબાર્ક લક્ષ ખે'ચવા આ પરીષદદ ઠરાવ 
કર્ છે. 

ઠરાવ ૪થી. 
બાળ. લગ્નના અધર્સ યુકત અતે હાની 

કારક રીવાોજને સત્વર નાખુદ કરવા ઓ પરિ- 
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ટૂ 'હાઢીટાર ઉદય 

બ્ર ષદ્દ ડરાવ કરે છે અતે દરેક ખખધુતે આગ્રહ 

પુર્વક ભલાસણુ કરે છે કે શાસ્રાક્ત રીતે 

અને ચોરી બાંધીને વેદ વીધી અનુસાર યોગ્ય 

ઉ'સરે આવેલાંજ છોકરાંએને પરણાવવાં. 

ઠેશાવ પ સૌ. 
' વીદ્યા એ સવૌત્તસ શકિત - હોવાથા તે 

પ્રાપ્ત કરવા કરાવવા અતે તિના પુત્ર પુત્રી 

આતે કેળવણી આપવા આ પરિષદ દરેક 

ભાધ્ને વીનંતી કરે છે અતે જે જે સ્થળે 

સ્ાતિના ફ ડો અને જ્ઞાતિના પૈસા હોય તેના 

સ્તાતિમાં કેળવણી અર્થે સત્વર ઉપચ્રોગ કર- 

વાની આ પરીષદ આગેવાનોને સુચન! કેરવા- 

ને1 ડેરાવ કરે છે. 

ઠેરાવ ૨. 

સરણુ પાછળના કારન્ને શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ 

અયુકત ખરચોળ અતે દુર્દશાશ્ષે પહોંચાડનાર 

હોવાથી તેને સંદતર્ નાખુદ કરવા અતે તેવ! 

જમણે્ નહી જમવાનો આ પરીષદ દેરાવ 

કરે છે. 

ઠૅશાવ ૭ સો. 
આપણી હી'દુ ગણાતી સાતીએ સાં સુડ- 

દાંતે અગ્તીદાહ દેવાના રીવા*₹ પ્રચલિત છે 

અતે આપણી'નાતિ હીદુ હોવા છતાં આપણા 

કચ્છ અતે કરાચીમાં રહેનારા કેટલાક પીરાણા 

પુ"'થી ભાઇએ અગ્ની સસ્કાર કરવાને બદલે 

સુડદાંને દફનાવી દે છે તે રીવાજ અયોગ્ય 

અતે શાસ્ત્ર વિરૂદ્ટ હોવાથી કોઇ બજછુએ સુડ- 

દાંતે દાટ્વું નહી તેમજ દાટ્વાનાં કાય સાં 

ભાગ પણુ લેવો નહી અતે સુડદ્દાંને અગ્ની 

સસ્કાર કરવો એવો આ પરીષદ ઠૅરાવ કરે છે. 

ઠેશાવ ૮ સો. 

છ્ઠ્ટા છેડા એટલે છ્ટકાના રીવાજ્ને નામે 

ગચાલતા અતી શર્સ ભરેલા અને અયોગ્ય 

રીવાજ તરક આ પરિષદ તીરસ્કારની દ્રષ્ટિએ 

જુએ છે અને તેને સદતર્ નોંણુદ કેર્વાં આ 

સભાં દરેક જ્ઞાતિ ભાપને આગ્રહપુર્વાક ભલ્ાં- 
મંણુ કરૈ છે. નુ ક 

ઠેશાવ ૯ મો. 
આપણી આ પરીષદનું નાસ, તેનો ઉદેશ 

અતે બ'ધારણુ નીચે પ્રસાણુ રાખવાસાં આવ્યુ 
છે તથા નીચે જણાવેલાં ભાહએની કાય વા- 
છકે તરીકે નીસણુંક કરવાનો આ પરીષદ 
ઠેરાવ કરે છે. 

શ્રી કચ્છ કડવા પાટીટાર પરીષદ 
ઉદ્દેશ અને નીયમો. 

આપણી કડવા પાટીદ્દાર સાતી કચ્છ, 
કાઠીયાવાડ, ગુજરાત, નીસાડ, સાળવા વગેરે 

આ દેશના જુદા જુદા ભાગાસાં વસે છે અતે 
તે દરેક વીભાગસાં જ્ઞાતિ સ્થીતી સુધારવા 

સસ્થાઓ કે સડળા સ્થાપી લાંબા સસયથી 

પ્રયત્ન કરવાસાં આવે છે. આવા દરેક સ ડળેા 

સમસ્ત ત્તાતીની “શ્રી કડવા પાટીદાર પરીષદ” 

નામે જે સોટી સસ્થા છે તેના આશ્રય નીચે 

રહી પોતપોતાની જરૂરીઆતની સુખ્ય સસ્થા 
તે ન્તણુ કરે છેઃ અને પરીણામે જ્ઞાતીહીત 
સાધવાતે। સાર્ગ સરળ થાય છે. આ સુખ્ય 
સ'સ્થાની સ્થાપના પછી રેશકાળને લઇ જ્ઞાતિ 

સાં ધર કરી બેઠેલા અધર્સ યુક્ત રીવાને 
તો ત્યાગ થતો આવે છે અને ધણા કાળથી 
એક ખીન્નથી જુદા પડી ગયેલા પોતાનાજ 

બ'ધુઓ સાથે એકય સાધવાનું સહત્વનું 
કાર્ય સીદ્ધ થતું “રય છે. આ શુભ કૉંય સાં 

આપણા કચ્છ વિભાગે પણુ કેટલેક અ'શે ભાગ 
લીધો છે, પરતુ સમસ્ત ઝાતિથી આપણા 

વીભાગને અલગ પાડી દેનાર અધર્સ યુકત 

પીરાણા સત્પ થતો ત્યાગ કરવાનું જે સહાન 

કાય આપણા વીભાગે કરવાનું છે તે ઉદેશ 

અતે કાર્યા બ્યાનસાં લઘ “શ્રી કચ્છ કડવા 

પાટીદાર પરીષદ! નામે આ સસ્થા સ્થાપવા 
સાં આવી છે જેને ઉદેશ અતે નિયમો નીચે 
પ્રમાણે છે. 

ઘાણાકરયરારારાંરયોાવા--તાાપણાતાતાલણણારણડિઝિ *ત% 

દ્ર 
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શાસ્રાથી વિરૂદ્ધ હોય તેવા જ્ઞાતિ 

પાટીદ્દાર ઉટ્ટય 

ઉશ્ેશ:-- 

૧. આપણી સમસ્ત ત્ાતિથી આપણને 
અલગ પાડી દૈનાર તેસજ હી'દુપણુ।માંથી 
આપણુને ટાળી દ્ેન્ધર પીરાણા સતપ થને ત્તાતિ 
માંથી સત્તર નાષુદ્ કરવો અતે કોઈ પણુ 
જેખસમે અતે ખરચે એ કાર્ય પ્રથમ હાથ 
ધરવું એ આ સસ્થાનો મુખ્ય ઉદેશ છે. 

ર્. આપણુને સસસ્ત જ્તઞાતિથી અલગ 
પાડી દેનારા અથવા જે સનાતન હી'દુ ધસ 

રીવાન્ને 
નાખણુદ કરી સસસ્ત સ્તાતિ સાથે તે સ બધ 
વધારે સચવાય તેવા ઉપાયો. ચોજવા. . 

૩. ઝાતીની આથી'ક સ્થિતિ સુધારવા 
અને એકય સાધવા માટે ખાર જરૂરનું છે "ક 
દરેક ભાઇએ પોતાના જ્ઞાતિ બ'ધુને બનતી 
સદદ કરવી તેસજ ત્તાતિસાં વિદ્યા વધારવી, 
ખેતીવાડી સુધારવી વળી દેશની અન્ય ત્ઞાતિ- 
ઓની હરીકાપ્તમાં આપણી કાસ પછાત રહી 
જ્ય નહી તે માટે જે “૩૪ કર્વુ' ચોગ્ય 
જણુય લે કરવું. 

૪. ઉપદેશકે। રોઝીને, સભાએ ભરીતે 
ચોપાનીયા કે પુસ્તકો પ્રસીહ કરીને સ્ઞાતિસાં 
સાનના ફેલાવો કરવો તેસજ સસ્થાના ઉરદેશે 
બર્ લાવવા સાટે જ્યારે જ્યારે જરૂર જણાય 
ત્યારે જ્ઞાતિ બધુએની સદદ લઇને જી'વા 
રાજ્દરબારે અરજ કરીતે પણુ દાદ મેળવવાનું 
કાર્ય જ્ઞાતિ હીતાથે કરશે અતે સસ્થાનના 
કાર્ય સાટે પગારદાર અથવા ખીન પગારદાર 
સાણુસો રાખીને તેમજ યોગ્ય ખરચો કરીને 
પણુ સ'સ્થાને। સુખ્ય ઉદેશ બર લાવવામાં 
આવશે. ક 

પ. સસ્થાનું દરેક પ્રકારતું કામકાજ 
કચ્છ દેશનાજ રહીશ હે!ઃય એવા કડવા પારી 
દાર બધુના હીતાથે'જ ચશે પરતુ એવો પણુ 

કૈ ન્ન 

ઉદેશ છે કે આ સંસ્થાની સ્થિતિ સુધરતી 
હોય તે! જ્ઞાતિ વીસ્તારસા ખીન્ન ભાગો ૧૨૬ 
પણુ બ્યાન આપવામાં આવશે વળી - કોઇપણુ 
પ્રયત્ને સમસ્ત જ્તાતીનાં આપણા વ“વભાગનુ 
મ્રતિનીધીત્વ સાચવી રાખવા આ સસ્થા બન 
તા દરક પ્રયત્નો ચાલુ રાખશે. 

નિયસેો:--- 

૧. ક્રોધ પણુ વીભ્નાગના કડવા પાટીદ્દાાર 
બધુ.આ સસ્થાના સેબર્ ચઇ શક્શે અને 
સભા તર્કથી નકકી કરવાસાં આવેલી ફી 
આપવાથી અતે સ'સ્થાના ઉદેશ અવે નીય- 
મોનો અ'ગીકાર ક્યેથી મેબર તરીકે દરેક 
હક તેતે પ્રાપ્ત થશે. ર 

ર. સસ્થાની મુખ્ય ઓફીસ સુખધી ખાતે 
રહેશે જરૂર જાતાં ખીજ જગ્યાએ પેટા 
ઓફીસો ખોલવાસાં આવશે. 

૩. સસ્થાનો ઉદ્દેશ ખર લાવવા માટે ખહુ 
મલીના ઉપયોગ થશે અને જે જે ભાઇઓ 
જે જે કાર્ય સાટે ચોગ્ય જણાશે તેસની ૩મી 
ટીએ દ્દારા અથવા તો વ્યકતી પ્રત્યે નીસ- 
ણુક કરવાસાં આવશે. સંસ્થાનો ઉદેશ બર 
લાવવા અને તેનો વહીવટ કરવા સારૂ એક 
વ્યવસ્ચાપક સડળ નીસવાસાં આવશે અતે તે 
મડળને સસ્થાના ઉદેશના અગે ઉત્પન્ન થતુ 
દરેક કાંર્ય કરવાનો સત્તા રહેશે અતે તે સાઝે 
ખરચ પણુ કરી શકશે. 

૪- આ સજ્થાની બેઠેક ૬૨ વરસે ભરવા 
માં આવશે અને તે દરમ્યાન વ્યવસ્થાપક 
મડળને કોઇ ખાસ સભા ખોલાવવાની જરૂર 
પડે તો તે બોલાવી શક્શે. સભા બોલાવવાની 
ખખર્ દરેક સેબરતે એઓછાસાં એછા ૧૫ 
દીવસ અગાઉથી આપવામાં આવશે, 

પ. વ્યવસ્થાપક  સડળ પોતાની સભા 
જ્યારે ન્યારે જરૂર જણાશે ત્યારે . બોલાવી 
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૮ ુ પાટીદપ્ર ઉઠ્ય 

શકશે અતે ઓછામાં એછા ૧/૩ જેટલા 

સેરા હાજર હશે તે વખતે સંસ્થાના ઉદેરા 

વિરૂદ્ધ જતા ન હોય તેવા જરૂર પડતા પેટા 

નીયમો! ઘડવાની તે મ ડળતે સત્તા રહેશે. 

૬, સસ્થાતો ઉદેશ બર લાવવા સાટે 

સ'સ્થાના નીભાવ અર્થે અથવા સભામાં પ- 

સાર થયેલા ઠેરાવોના અસલ અર્થે જે કાય 

કરવાનું પ્રાપ્ત થશે તે સાંટે કોઇ ખાસ ફડ 

કરવામાં નહી આવ્યુ હોય તો સસ્થાના સા- 

સાન્ય ષ્ર.ડના નાણાસાંથી તે સાટે ખરચ કેર- 

વાસમાં આવશે. સ સ્થાના નાણાં અને હીસાબ 

તેમજ રજીસ્ટરો કે ચોપયા વગેરે રાખવાને! 

વહીવટ સ'સ્થો અગર તેવી સત્તાવાળી કખીટી 

જે જે વખખતે જેવા જેવા ઠરાવો - કરશે તેને 

અનુસરીને રહેશે અતે તે તપાસવાનો કરોષપણુ 

સે“મરતે સ પુણું હક રહેશે.. 

૭. સભાનો સ્તુત્ય હૈતુ બર લાવવા માટે 

જે કાંઇ વીથ્ન રૂપ જણાય તેતે! યોગ્ય રીતે 
નીકાલ લોવવાની વ્યવસ્થાપક કૅમીટીને સ પુર્ણું 

સત્તા રહેશે અથવા તે કમીટી તે કાર્ય સાટે 
પદ્દિતિસર જેની નીસણુક કરે તેણે કરેલું કાર્ય 
સસ્થા તરફથી ઠેરેલુ ગણાશે, 

૮. ૬રેક સભામાં થતા કાસકાંજની એક 
નોંધ વ્યવસ્થાપક કમીટી તરફથી રાખવાસાં 

આવશે. તે ધરોસીડી ગ ખુક ગણાશે. દરેક સભા 

પછી તે મોટી હોય કે વ્યવસ્થાપક્રોની હોય 
તેના કાર્યનો હેવાલ લખાઇ ગયા ખાદ તે 

કરાય જેના અધ્યક્ષપષણા નીચે થયુ હોય તે 

તેના નીચે પોતાન્દી સહી કરશે. 

હ. કાછ પણુ સેખર સ'સ્થાના ઉદેશ કે 
ન્ટ ન 2૭ ક સ 
હતુ અને નીયમોથી વીરૃદ્દે જ્વાપણું બને 

તેવા કેઈ પ્રકાર્તેો હક અથવા વર્તન કરી 

ભાઇએ આ 
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ન, સંસ્થાએ પસાર કરેલા ડરાવોનેો 

અમલ કરાવવો અતે કરવો એ દરેક ભાષ્નની 

ફૂર્જ ગણાશે અને જે કાય માટે જેની નીસ 

ણુક કરવામાં આવી હો તે બ'છુ તેના કાર્ય 

સાટે સંસ્થાને જવાબદાર રહેશે. પરતુ જેની 

પશ્ધતિસર૨ નીસણુ'ક નહી થઇ હાય તેવા કોઇ 

સેબરના કોણ પ્રકારના કાય સાટે સસ્થા 

જવાબદ્દર રહેશો નહી'. 

કાર્ય એ ત્તાતિહીતનુ' 
“એસ સસજી જે જે વીભાગના 

સસ્થાને જે જે પ્રકારે સદદ 
કરરી તે ઉપકાર સાથે સ્વીકારવામાં 

પરતુ પરત્તાતિના કાષ્ઠ પણુ ગ્રહસ્થ તર્કની 
આર્થી'ક સદદ સ્વાકારવી કે નહી તેતો વ્યવ- 

સ્થાપકો સમયતે અતુસરી નીર્ણય કરરી. 

સુચના. 
દરેક ભાઇએ આ સ'સ્થાના નીયમો અને 

ઉદ્દેશને બરાબર જાણીને અને સસજને સે બર 
થયા છે એટલે સસ્થાનતોા ત્તાતીહીત સાચવવા 
તો ઉદેશ તેસની સદદ વડે 

આવશે એવી સંસ્થાને પાંત્રી રહે તેટલા સાટે 
નીચેનું અગીકર્ણુ પત્ર ભરી આપી સસ્થ! 

તરફ સોકલી આપવું અતે ઝ્તાતીહીતના કાર્યં 
સાં ન્નેડાવુ એવી દરેક ઝ્તાતિ બ'છુઓતને 
વીનતી કરવામાં આવે છે. 

૧૧. આ સસ્થાનુ- 

કાર્ય છે. 

વ્યવસ્થાપક સ ડળન્ય સેબરેના નાસ મે. 

પ્રસુખ સાહેબ દેશાઝ ચદુલાલ સણીલાલા, 
મીસ્ત્રો નારાયણુજી રામજભાષ ધાટકે।પર, ભાદ 

રતનસી ખીસજી ઘાટકોપર, ભાઇ રતનશી 

શીવજી કર્ાચી, વિશ્રાસભાઇ દેવજી ઘાટકોપર 
વાલજીભાઇ રાસજભાપ્ન ધાટકાપર, વીશ્રાસ 
ભાઇ પાંચા ગાગાણી કરાચી, ખીસજભાષ 

શીવજી કરાચી, નાયાલભાઇ શીવજી ધાટકે।પર, 
રતનશીભાષ્ઠ કરસન ઘાટકોપર, નાનજભાઇ 
વીશ્રાસ નેત્રા, (સિશ્ધાતપુર્ શિન્ય). 

આવશે," 

જલદીથી બર 

*હ્વાંવદ્વા !1૧૦/ 

₹- નહતા, 

ક. “કક ૦-૦ સકા ડલ 
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પાટીદાર ઉટ્ટય ક 

શા. નારાયણુજીભાઈ શસજીભાઇ ણા ઝના શ આ 

જનકશ્લ સેકેટરી. સાન્વાને ઠરાવ ડરે છે, ટ 

અ ગીક્શણુ પત્ર. 
શ્રી કચ્છ કડવા પારીદ્દાર પરીષદ સુ"ય 

એ।જશીસ સુ બઇ ધાટકાપર, ન્તેગ હું નીચે સહી 
કરનાર પ ગાર 

હેકાણુ આ ઉપરથી અરજ કરૂ છુ કે સસ્થા 

ના ઉદ્દેયા અને નીયમો મેં જતે સમજીતે 
ભણ્યા છે અને ત્તાતીહીતના 
જરૂર્ના છે એવી મારી "ખાત્રી થઇ છે એટલે 
તે પાળવા અતે પળાવવા હુ સારાથી ખનતુ' 
કરવાને વીશ્વાસ આપી આ સ સ્થાતો મેબ્ર 
થવાની સાગણી કરૂ છું તે સ્વીકારવાસ: 
આવશે એવી આશા છે, સહી...અ'ગુઠાની ૭ાપ- 

હેરાવ ૧૦ સૈ. 
આ પરીષદનો ઉદ્દેશ બર લાવવા સાટે 

પસાર કરેલા ઠરાવો અતે તેના ચગે ઉપરથી 
પ્રકારનુ કામકાજ કરવાની તથા 

તે માટે "ખર્ચ કરવાની આ પરીષદ .પ્રસુખ્ખ 
સાહેબ તથા ભાધ્શ્રી નારાયણુજી રામજીભાઇ 
જનરલ સેક્રેટરીને સતા આપવામાં આવે છે. 

ઠેરાત ૧૧ શે. 
સ્વ. સાતિબ ધુ ભાઇ ખેતા ડોસા પોકાર 

તથા આપણી જ્ઞાતિ પ્રત્યે લાગણી ધરાવનાર 
૨1. સનસુખ્ખલાલ ર્વ્રજીભાપીં મહેતાના ખેદજ- 
નક અવસાન સાટે આ પરીષદ અતઃકરણુ 
પુર્વક દીલ'મીરી ન્નહેર્ કરે છે અતે તેમના 
આત્સાને પ્રશ્ર શાસ્વત શાંતિ આપે તે સાટે 
આ પરીષદ અ તઃકરણપુર્વક પ્રાર્થના કરે છે. 

ઠેરાવ ૧૨ સૌ. 
આ પરીષદતોા ઉદેશ બર લાવવા અતે 

તેને શેભાવવાના કાર્યમાં અસદાવાદ, વીરસ- 
શાસ, સરહઢલ, રૂપાલ, કડી, કલોલ, પાટડી, 
સુરત, ભાટપુર, ભાઠા અને કાડીયાવાડના દુર્ 
જેવા સ્થળોથી પધારી જે ભાઇએએ ભાગ 

માટે તે ખાસ 

ઠેરાવ ૧૩ સૌ. 
રેડ સાહેબ વેલજીભાઈ શીવજીએ પરીષ- 

દના કાર્યમાં સહાયભુત થઇ પોતાની વાડી 
પરીષદ્ના કાર્ય સાટે વાપરવા આપી છે તે 
સાંટે આં પરીષદ ત સાહેખનતાો અ'તઃકરણુ 
પુર્વક આભાર સાનવાને ઠરાવ કરે છે, 

હેશાવ ૧૪ સૌ. 
આ પરીષદના કાર્યને દીપાવવા સ્વય 

સેવકાએ અતે તેના કેષ્ટતોએ ત્રસ લઇ જે 
સ્ાતિ સેવા ઉઠાવી છે અને બહાર ગાસથી 
આવનારા ભાધુઓના ઉતારા અતે ભોજન 
કાર્ય સા તથા સભા મંડપ વગેરેની ઉત્તમ વ્ય 
વસ્થા રાખતો સાટે ર1. રતનસીભાપી કરસન- 
દાસ તથા ર્. વાલજીભાઇ રાસજીભાઇને ધન્ય 
વાદ સ્પાપવાનો આ પરીષદ ડરાવ ડરે છે. 

ઠેરાવ ૧૫ સૌ. 
સનાતન વૈદીક ધમના સ્ત ભરૂપ “જ્યે।- 

તીરવાભુષણુ” “મહોાપદેશક” “વીઘા ભાષ્કર” 
પડીત કારતાંતીક તથા શાસ્ત્રી નરહરીજ તથા 
ક્ષત્રિ કુળ દીપક સાક્ષરવીય ભાઇશ્રી વસત 
અને ગઢસીસાવાળા (કચ્છ) પીત પરાશર 
એ પધારી અતી શ્રમ લઇ પોતાના અસુલ્ય 
વતખખતતો ભોગ આપી આપણી ત્તાંતિને સ્વધર્મ 
તરક દોરવા સાટે આપણુને જે અસુલ્ય ઉપ- 
દેશ આપ્યો છે તે સાટે આ પરીષદ 

અતઃકરણુપૂર્વક આભાર સાને છે. 

ઠેશાતવ ૧૬૨ સૌ. 
શાર ર1. ભાધ્શ્રી ચ દુલાક્ભાઇઇ સણીલાલે 

અતેક અગવડેઃ વેડી આ પરીષદનું પ્રસુખ 
પદ સ્વીકારી બેઠકનું કાર્ય ઉત્તય રીતે બન્ન- 
વ્યુ છે તે સાટે આ પરીષદ તેસને! અ'ત:ક- 
રણુ પુવક આભાર સાતે છે અને તેસણે 
સ્વીકારેલી સાતિ સેવા બશનવવા સાટે પ્રભુ 

તેમને. 

મ 
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1 વાકા ન સમઝ) 

જક “પાટીદાર ઉદ્ટય 

તેસતે બળ બુદ્ધિ અને દીર્ધાયુષ બક્ષે એવી 
પ્રજ્નુ પ્રત્યે પ્રાર્થના ડરે છે. 

ઉપરેાકત ઠૅરાવા આપણા હિતાર્થ માટે 
અવશ્યના છે અને તે સુજબ વર્તવાથી આ 

પણી જ્ઞાતિનું ભલું થશે ઉપરાંત આપણામાં 
જે અજ્ઞાનતાએ વાસ જીધેોા છે તે સવો શે 
નષ્ટ ચરો. 

પીરાણા પંથના ધતીંગ તરફ આપણી 
સાતિ ભોળવાઇ ગળ છે એસાંથી બચવા આ- 
પણે ૬રેક કોશિષ કરવી ભ્નેઇુએ છે. અતે 
તેસ કરી આપણા સ્વધર્સ-હિ'દુ ધર્સનું' સર 
ક્ષણુ કરવાની આપણી ફરજ છે એવુ' અતે 

ઉસેરીએ છીએ અતે આશા રાખીગ્એે છીએ 

% આપણા જ્ઞાતિ બધુગ્્ા તેતું' યથાર્થ પરિ 
પાલન કરવા જ્ઞાતિ સેવા બન્નવવા બહાર 
આવશે અ'તસાં પરિષદમાં અને ખીજી રીતે 
ભાષણા અને ઉપદેશ દારા આપણું લલુ' 
ઇચ્છતા અને ઉપદ્દેશ કરતા પડિત કાર્ત્પાતિફ 
તથા શ્રોયુત નરાડરી તથા પારાશર અતે ભલાઇ 
ગુણાત્રા (તસતે) જે' જે સેવા બન્નવી છે તે 
સાટે અમે તેએ બધાનો એક સામટા આભાર 

બહેના તેમજ દેશપ્રેમી અન્ય સાતીના બધુએ! 

આપણી ત્તાતિની ઉન્નતિ અથે 
સ્થળે જેવાં કે કચ્છ-કરાચી-ગુજરાત, અને 

સી'ધ પ્રદ્દેશ સાંહેલા હૈદ્રાબાદ સીદ્ધાતપુર 
વીગેરે ઠેકાણેથી અતીશ્રસ વેડી ભારત વર્ષના 
મુગટ ર્પ ગણાતા સુબ૪ શહેરના એક અંગ 
રૂપ ઘાટકે।પરમાં આપણી જ્તા!તેની ત્રીજી પરી 
પદને ફતેહસ દ બનઃવવા સાટે અતીશ્રમ વેઠી 

પધાર્યા છો એ જાણી સતે ભારે આનદ 
થાય છે. શીષ્ટાચાર્ના સિ*્યાંત પ્રસાણું અતી 
થી સત્કારનાં નાતીસય નીયસ પ્રસાણે, આપ 

પધારેલા બધુએ અમારા સોૉંઘેરા મેસાનોને 
સત્કાર કરવાનું કાસ અત્રના અસાર તઝ્તાતી 

ભાઇએ એ સને સૉંપ્યું છે, જેથી હુ .સારી 
જતને અહોાભાગ્યશાળી સાનું અને પધારેલા 
દરેક ભાઈએ તેસજ બહેનોને ઉપકાર સાનુ' 
છ. 

સાતિ બંધુઓને આવક:ર. . 

દેશ પરદેશથી પધારેલા ભાઇએ. ને અભી 

નંદન આપવાનું કાર્ય હુ એવું ઇચ્છતો હતોં 

કે તે સ્વાગત કમીટીએ સારા કરતાં કેપ વ- 
શાનીમક છીએ - અતે ભવિષ્યમાં તેઓથી: ર સમક ભાઈને સપણ નેપ છે 

જ જુ નૌ ન સ. જ આપણને અમુલ્મ બોધ આપી સાચા રસ્તે [ર અત્રેના બધા ભાઇઓ ની પ્રચ્છાથી આ 
રરવાની પરમાત્મા તેસતે છુદ્ધિબળ, અને 
સાસર્થ્ય વધુ તે વછુ અપે: એવી શ્રી પરમા- 

ત્મા પ્રત્યે અમારી પ્રાર્થના છે. 

_ ઠરાવો પ્રત્યે બોલતાં જ્તાતિહીત ચિંતક 
અતે પરેષદના પ્રસુપ્ખ તથા સ્વાગત સ ડળનાં 
સરનશીને નિમ્ન યુક્ત ભાષણ્ૂ। પોતાની સધુર 
વાણીમાં કર્યાં હતાં. 

સ્વાગત મંડળના પ્રસ્ુખ શ્રીયુત વિશ્રાસભાઈ 
રવજી પંટેલ વીરાણ્ીવાળાતું ભાષણુ. 

પતીતપાવનો ગગા સ્વરૂપ જ્ઞાતિના પ્રીય 
ખૂધુઝ। ! દૈેશપ્રેસી ભાદ્ધઓ |! પુજ્ય માતાએ 
અતે વદનીય બહેને!!! આપ ભાઇઓ, અને 

આન સય કાર્ય બન્નવવા સાટે મારીજ પસ 

૬ગી કરી છે; ત્યારે એ કાર્યા હું અત્યત 

આન'દીત થઇને બન્નવવા તૈયાર થયો. છુ. 
ભ્રુતકાળનઃ આપણી જ્ઞા|ંતે ઉન્નતિના અ'ધકાર 
સય સસય તરફ સારી દ્રષ્ટિ ફેરવું ૭ તો 
સતે સારી શકતીની અલ્પતાનુ' ભાન થાય છે 

આજથી ચાર વર્ષ પહેલાં સને ૧૯૨૦ના 
આગસ્ટની તારીખ આઠમીએ આપણી જ્ઞાતિ 
ની પહેલી પરીષદ સળેલી તે પરીષદતા બા- 

હોશ અતે સાસાજ% પ્રશ્નોને પુરતી રીતે 
ન્નણુનાર સ્વાગત કમીટીના પ્રસઝુખ ભાધશ્રી 

નાનજી પચાં'ગુ નાકરાણી તર્કથી વિઠ્દતાપુર્ણું 

૨૬1 જુદા 

| 
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* અને સાધતોનતી ર૪ગવડતા 

હાય તો આ કાર્યની સાફૂલ્યતા 

શખ્દાથી આપનું થએલુ સ્વાગત અને ત્યાર 
પછી સને ૧૯૨૨ના અક્ટોબર સાસનતી તાન 

છમીએ આપણી સ્તાંતેની દ્વિતીય પરીષદના 
સ્વાગત સ ળના પ્રસઝુખખ સાનન્્યવર ભાપ્રશ્રી 

ખેતાભાણ ડોસા પોકાર ગામ નખત્રાણાવાળા 

તરફથી એક સારા વિદ્દાનત શોભે તેવું આપ 
નું થયેલુ' સ્વાગત એ તમો! પધારેલા ઘણા 
ભાઇઓ તેમજ બહેતોા ન્નણુા છે. ઉપરોકત 
પ્રસંગોએ જેમ ત્રોગ્યતા શરસાન અતે નીયસે 
જળવાયા છે તેસજ આ પ્રસગે પણુ થવું 

ભજતઇએ પરતુ તે ભાઇઓની વીશાળ ખુધ્ધિ 
પાસે અસારાથી 

કછ બતી શક્યું નથી. તા પણુ હાલના જ- 
સાનાને અનુસરીને તસારાં સુખ સાધને સાટે 
જે કછ ગોઠવણો કરવાસાં આવી છે તેમાં 
ન્યુનાધીકતા રહી ગળ હશે તતો તમા સને 
સનમાં એછું નહી આણુતાં સતોષ માનશો 
એવી આશા છે. 

આપણી ઝ્તાતિ ઉન્નતીના આ સકાન 
કાર્ય સાં “સફળતા મળવાના ઉદ્દેશથી આપે અત્રે 

પધારવા રસ્તાઓની હાડસારીગનાં દુ:ખે 
ભોગવી “જે શ્રમ અતે તસ્દી લપ અસારા 
આસતત્રણુને માન આપી આપ પધાર્યા છો 

તેના સાટે હું આપને ધન્યવાદ આપવા 
વીના રહી શકતો! નથી. આખે અસે પધારવા 

સાં જો પોતાનું કર્તવ્ય અને ફૂરજ સાની 

ઉલટ અને 
ફૂતેહમાં જરા પણુ શકા નથી. આ આપણી 

સાતિના તૃતીય સહોાત્સવમાં આ ભવ્ય જ્તાતી 
ના મેળાવડામાં આપનો આજની હાજરી 
અતે ઉસંગ એવી પુરેપુરી ખાત્રી આપે છે 

કે કચ્છના કડવા. પાટીદાર સાતિના અભ્યુદયને। 
આ અચુક પુરાવો! છે. 

અત્રે એકત્ર થવાનો સખખ શૈ ? 
પ્રીય જ્ઞાતિ ખધુએ. અતે દેશપ્રેમી ભા- 

“એ આપણે જે અત્રે ભેગા થયા છીએ તે 

પાટીટા૨ ઉદય ૧૧ 

સુ'બધ શહેરની કે તેનાં પશાંઆતી રમણીયતા 
જેવા નહી તેસજ હુન્નર ઉદ્યોગ કે કળાની 
ખીલવણી અર્થે પણુ આપનું ખાસ ભેગુ 
થવુ એમ પણુ નથી પરતુ ભેગા થવાનું 
ખાસ કારણુ તો અ છે કે આપણી કડવા 
પાંરીદ્રાર સ્ઞાતિસાં કેટલ!ક નઠારા રીતરીવાન્ે 
શ્રર કરી બેઠા છે તેને નીસ્ઝુળ કરવા. તેમાં 
પણુ કચ્છ તરફનાં કડવા પાટીદાર ભાંદએ। 
જે ધામીક અધ્ાગતી લેોગવે છે તેને સત 
માગે દ્દોરવા માટેજ આ પ્રયત્ન - છે, અને 
એ પ્રયત્ન સફળ કરવા માટે આપણી ત્તાતીના 
આપણા ગુજરાતી ખ'ધુએગ જે સહાન અતે 
કી સતી વખતને ભોગ આપી આપણા હીતસાં 
તઓએ પોતાનું હીત માન્યું છે. એવા ભાઇ 
ઓની સલાહથી તેએના ખુદ્ધિ બળથી આપણે 
આપણી કચ્છતી જ્ઞાતિની અધમ ૬શા મંટાડી 
શકીશું એવા સંપુર્ણ સને વિશ્વાસ છે. આજે 
દુનીયાસાં જે સોટી ઉથલ પાથલ થઇ રહી 
છે, પ્રશ્ન પ્રજ્ન વચ્ચે હરીકફાઇએ ચાલી રહી 
છે. તેના પ્રસગે આપણે સાંહોસાંહે લચ્યા 
કરશું તો આપણું સ્થાન ક્યાં હશે ? હાલમાં 
પણુ આપણી સ્થીતી કેવી કઢ ગી અને લન્ટ્જન 
સ્પદ્ટ છે તેને સુધારવા પ્રયત્ન નહી કરીએ 
તો છેકજ છેલ્લી પાયરીએ આપણુ” સ્થાન 
શેભશે. માટે ધાટ્કાપરના ભાઇએઓએ આપને 
આસત્રણુ કર્યું છે તેની યાદ દેવરાવવાની 
ભાગ્યેજ જરૂર છે. આપણી ત્તાતિની સભાંને 
આ અપુર્વ અવસર છે અતે દરેક વીભાગોાસાં 
થી આપણા બ'ધુએ પધારેલા છે 
ખીજના વીચૉરેો ન્નણી ત્તાતિસાં સુધારો કર- 
વાનું સુલભ થઇ પડરે અને આપણું કાર્ય 
ઉત્તસ રીતે સાધી શકાશે. મુબઇ ધાટ્કે।પરના 
વતતીએ। તરફથી સારે આપને જે ક કહે- 
વાનું છે તે હું હમણા ટુક્માંજ કહીશ જેનો 
આપ દીલસેોજી પુર્વક વીચાર કરશો તે 

એટલે એક: 

જ ૫૦ ૯૪૦૦૪4-૦--- ૧, “સ-રસ - “કમત 
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1820 ના અ છ8!1] 

૧૨ પાટીદાર ઉદય 

આપને ઉચ હેતુ અવગ્ય પાર પડરેજ. આ ઓછે પાંચ વેરસ મેટા હોવા નેએ એ 
પણી પ્રગતી છેલ્લા સોળ વરસથી આપણી કયાંથી બતે ? અરે તે શિવાય કચ્છમાં તો 
સાતિ “સ્થીતી સુધારવા તરફ આપણે ખાસ 
લક્ષ આપ્યુ' છે અને તેના પરીણામે ઘણા 
વરસોથી ચાલ્યા આવતા બાળ લગ્તનૈ। હાની 
કારક રીવાજ આપણે કેટલેક અ'શે સુધારી 
શકયા છીએ. મોટી ઉસરના દીકરા દીકરી- 
ઓના લગ્ત હજી થોડાક* થયાં છે, તદઉપ- 
શાંત લગ્ન જેવી અતી ઉત્તમ ધાર્મી[ક ક્રોયા 

પીર્ાણાના પાઃખખડી મતના આધારે કચ્છ તરફ 

કરવામાં આવે છે તે ફ્કત ગયા લગનસરાસ! 

સાતિ સુધારકોની તનતોડ સહેનતના પરીણાએ 
ચારસો લંગ્ન વેદવીધી અનુસાર થયા છે. એ 
ફતેહ પણુ ઘણી મોટી છે જે પ્રમાણે જ્ઞાતી 
હીત સાધત્રાને ઉભગ લર જ્વાનતીઆગ। 

હાલમાં જે પ્રમાણે સહેનત કરી રહ્યા છે 

તેજ પ્રસાણુ ચાલુ રાખશે તો આવતા લગ્ત 

સરાસાં આપણી જ્ઞાતિના બાળકોના લગ્ન વેદ 
વીધી અનુસાર તસાંસનાં થશે. ઝુદરત સદદગા 
૨ છી. કચ્છના કહેવાતા જુલ્મી આંગેવાતેો 

પાતાના સ્વાર્થી સાટે પીરાણા પ'થ અને બાળ 

લગ્ન જેવી અશાસ્્રાક્ત રૂઢીઓને પોષી રહયા 
છે તે હવે તેમનાથી ફ્ઞાખી રહે તેસ નથી. 
દુનીયાની તમાસ પ્રન્ન બાળ લગ્નને ધીકકારે 
છે પરતુ તે બાળ લગ્ન બાર અતે ચૌદ વર 
સના છોકરાએ નાં લગ્નના સાટે કહે છે. આ 

પણામાં તો બાળ લગ્ન પણુ શાંના કહેવાય. 
ચાલીસ દીવસના છોકરાઓના લગ્ન કરી 

નાખતા શરમાતા નથી. ત્યાં ખઓીજી જ્ઞાતિએ 
દશ અને બાર્ વશ્સના લંગ્ન કરી શરસાય 

છે તે સાટે આપણે કેટલા પછાત છીએ તેનો 
વીચાર તસે! ભાઇએ સભાસાં કરશો. 

. આળ લગ્નનાં કન્નેડાં. 
બાળ લગ્નનાં પ્રતાપે કન્નેડાં યાય છે 

ચાલીસ દિવસના છોકરાએ ના જ્યાં લગ્ન થાય 
ત્યાં ઉસરનુ' પ્રમાણુ કન્યા કરતાં વર ઓછાસાં 

ધણુ ભાગે કન્યાઓજ મોરી હોય છે અતે 
તે લગ્નનું ટાકણું ન 2ળી નાય એટ# સાટે 

વર કરતાં કન્યા ખે ત્રપ્ગુ વરસ સોટી હોય. 
એવા દરેક લગ્ને સેકડો લગ્ન થાય છે અને 
તેનાં પરીણામો કેતાં નઠારાં આવે છે તે 

આપણે આપણી સગી આંખે ત્તેઇગએ છીગ્એે, 
એવા લગ્તોને બાળા જ્લાવા દીઓ તોજ 

આપણી જ્ઞાતિનું ભલું થશે એ નાલાયક બાળ : 
લગ્નના પ્રતાપે કનનેડાં થાય, કજીઆ ક'કાશ 

વષે અને છેવટે છુટા છેડા કરવાના પ્રસંગો 
કપારીં છુટે તેવા પ્રમાણમાં થાય છે. આં 

વાતો દ્રરેક સભાએ સાં. પરીષદ્દોસાં રસ પુવ ક 

ચર્ચાઇ છે પરતુ તેના કરતાં સગીનપણે તેના 
ઉપાયો લેવાતો સરળ રસ્તા આપ સજે 
ભાઇઓની સ સતીથી પરીષદ્દસાં ચર્ચાશે એની 
હું આશા રાખુ છુ. 

કન્યા વિક્યની કુર પથા. 

કન્ચા 1નેક્રય જેવી કુર અને ધાતક પ્રથા 
જે કેં કચ્છ તરફ આપણી ત્તાતિસાં નથી તો 
પણુ કોણ ખેનના કસભાગ્યે રડાપોા પ્રાપ્ત 
થતાં તે કન્યાના સાખાષે! તો એક ત્રાંબીઓ 
પણુ લઇ ન શકે પરતુ વિકરાળ કાળ જેવા 
આપણી જ્ઞાતિના ગઢેરાએ તો આવા પ્રસંગો 
શેધતા રહેતાજ હોય. કન્યાના સાજળજાપેો સ્વ 
તત્ર રીતે ૯ગ્ન કરી શકતા નથી અતે નને 
ર્ તો આગેવાતો કહેવાને તૈમારજ ખેડા છે કુ 

કે તમે કાંઇક છાનો કોટણુપા કર્મોને છે સાટે 
આ સખ'ધ નહી થાય. અતે તે! આગેવાનોના 

ખીસાં ભરાય એવા ભાઇઓનેજ બૈરાંએ 
મંલી શકે. અછતના પ્રસાણુસાં વસ્તુ માત્રના 
ભાવ વષે છે એ જગતની બન્નરોતો એક 
સાસાનન્્ય કાયદ્વા છે પણુ કાયદે પશુએની 
જી'મત્ત વધારવા ઘટાડવાના વહેવાર સુધીજ 
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સર 2011 

પાટીદ્રાજ ઉદ્ઠય હી ત્સ્્વડ 

“ આવીને અટકયા હોત તે! ઘણું ગાર હતું થી જે છટા છેડા થયા છે, પ્રયમ સ્ત્રીના 

પરતુ કળીકાળમાં સાનવજ્નતીસાં પણુ સ્ત્રી કે સાબાષો પરવાનગી આપે તાજ થાય છે. જ્ઞાતિ 

પુંરૂષાની અછતના પ્રમાણુસાં કીમત વધવા ના રીત રીવાજેસાં આ એક બાબત અપવાદ, 
ઘટવા લામી છે એ એક ઘણુંજ ખેદકારક રપે વખાણુવા લાયક છે. અએ જેસ આપણી 

પરીણામ નીપન્ન્યુ' છે. સારાં ખાનદાન કુટુ સ્ાતિતે અધોગતીની ઉડી ખીણુ તરક ધસેડી 
ખો પેસે ટકે સુખી હાય તેને તો કન્યા ₹ડા જતાં બાળલગ્ન અતે તે બાળલગ્નની પેટા 
એલી કે છુટકાવાલી થોડા ખરચ પણુ મળી શાખાઓઆથી થતાં કન્નેડાં છુટા છૈયા કન્યા 

રહે છે. પરઝ ગરીબ ભાઇએ ને હજાર અને વિક્યથી જ્ઞાતિની જે પાયમાલી થઇ રહી છે. 
* *ડ સ. શ જડ. ર્ક્ટ જૂ ક જ ડૂ 

પ'દરસે કોરીએ આપે પણુ કન્યાઓ સળતી અધોગતીનું બીજુ કારણુ-મરણુ 

નથી. આપણા દયાળી ગઢેરાએ ધણી વખતે પાછળના જસણુ. 

કન્યાઓને કબજે કરી તેનું ન્નહેર લીલાંઉથી આપણી જ્ઞાતિની અધાોગતી થવામાં ખીજુ' 
પષ્મુ પેસા ઉત્પસ કરે છે. જેનો દાખલો ડજા પણુ એક કારણુ ખાસ સસાએલું છે અતે 
પર્ વાળોબાનો હજુ કેસ ચાલે છે તે અતે તે ઝકે સરણુ પાછળનાં પ્રેત ભોજ્નો હિ'દુ 

શામજી રતના અકરીવોલાની સ્ત્રીને આગના: શાસ્ત્રસાનુ એક પણુ શાસ્ત્ર કે પુરાણુસાં 

નાએ બારસો! કોરીસાં બળ જ્બરીથી વેચી જોઇ જગ્યાએ શોજ્યું મળતુ નથી કે સરી 
હતી છોકરીના માળાપોથી ક૪ ખોલી શકાય જનારનો પાછળ મીષ્ટામો ઉડાડવા, આ પ્રથા 

5 નહી, આ પ્રસાણુના કચ્છ તર્મૂ કન્યા ક્ગભગ ત્તાતિસા દ૬રેઠઠ જ્ઞાતિસાં છે અતે તે 

વીકય થાય છે આ સ ખધે સુધારક ભાઈએ શજ્ઞાથી આ રીવાને ધર કર્યું છે, તે બધી 

ખાસ: સહેનત કરી આગેવાતે।થી જે સાંબાપો સભામાં ચર્ચાશે, હુ તો સાત્ર એટલુ જ કહેવા 

ન ડરે અનેઃ પોતાની મર્જ પ્રમાણે પોતાની જ્ઞાઝુ છુ કે આપણી ત્તાતિતે ગરીબ ચબને- 

દીકરીઓ સુખી થાય ત્યાં આપે તા ગઢેરા- તદન કંગાલ જેવી સ્થિતિસાં લાવી સુકનાર 

આનું કળ પણુ ચાલ નહી અને આપણી રિવાજ કીતા રૂઢી જે સરણુ પાછળના ને 
સાલીસાં જેમ ઢોરના જાહેર લીલાઉ થાય ઊડા ખરચોએજ કરી સુકી છે. સારાં દેખતાં 

છે તેસ આગેવાનો જે હમણા કરી રહયા સતે સાભરૅ તેસ આપણી ત્તાતિનાં ઘણાં 

છે તે તરત અટેક જાય. આ સબંધે આ કુટ'બએો સુખી હાલતમાં હતાં પરતુ પોતાના 
પ્રીષદમાં વાટાઘાટ થરી અને ઠરાવો પણુ વડીલોની પાછળ પોતાની પ્રતિષ્ઠા નનળવવા 
ચરે, તે ઠરાવો ઉપર બોલનારા ભાઇએ ગામોને જસાડવાસાં ખરાબ ખસ્ત થઇ ગયા 

કઇક વિશેષ અજવાળુ પાડશે કે જેથી ત્તતિને છે, એટલુ” નહિ પણુ પોતાના ગશસ ચાસ 

[_ શસર્સાતરનારા કન્યાવિક્રયતોા નાસતાજ સાત્ર રાચરચીલું દર દાગીનો સધળું આવાજ 
અપવાદ છે તે દુર થશે. કામાસાં ગીરો સુકાયાં છે, અને છેવટે સજુરી 

છુટા છેડાનો. શ્વિાજ જેવો હલકા ધધા કરવા જેવી સ્થિતિમાં આવી 
છટા છેડા કરવાનો રીવાજ આપણી* ગયાં છે સાટે આ સબધે પરિષદમાં ચોગ્ય 

સાતિમાં છે, અને તે કચ્છમાં પણુ છે પર.ડું રીતે સમન્નવવાસાં આવશે તો આ જ્ઞાતિની 

તે ખાસ જીયા કારણને લષઇનેજ કરવામાં જે અરથીક સ્થિતિની પાયમાલી થધ્ઠ રહી છે 
ડ્. આવે છે, તે સોવાય અપવાદ રૂપે બળજબરી તેતે નવું જીવન મળશે. આપણી સાહતિ કેળ 

૬% 
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૧૪ પાટીદાર ઉદય 

વણીના અભાવે કણુખી પશુ ન સાનવી આ 
ઇલકાખને ધારણુ કરી રહી છે તે માત્ર કચ્છ 

ની પારટીદારોનેજ લાગું પડે છે. 

પીરાણા પાખ ડી સતની ખટી. 

કચ્છના કણુખી જ્ઞાતિના કહેવાતાં આગે 
વાનાએ તો. નકકીજ કયું છે કરે કણુબીને 
દીકરા નને ભણ્યો તે! વીર્ણીવાળા નારાયણુ 
શામજના જેતા થશે. પીરાણા ધમને તેસજ 
આગેવાનતાને ની'દશે સાટે જેમ બને તેસ છેાક 

રાઓને અલણુ રાખવા તે સીવાય પીરાણા 

સતપ'થના સુન્નવર કાકાએ અતે એ પથના 

ચલાવનારાએની ઉડી ઉડી એ પણુ ભાવના 

છે. કે ન્તે કણુખીનો દીકરી ભણુરો તે! બીન્ન' 
હી'દુ શાસ્ત્રો વાંચશે તો આ પીરાણા પાખડી 
સતસાંથી નીકળી જશે. તે સીવાય કચ્છની 
અન્ય કોમેોનોા પણુ થોડા દોષ છે. તેઓની 
પણુ વખતે એવી પોલીસી હોય કે ક'ગગુબીઓ 

જે ભણુશે તો તેએ હિસાબ રાખતા શીખશે 
એટ્લે વેપારીઓ તેને મુડી નહિ શક્રે આવાં 
અનેક કારણે! છે, પર'તુ કચ્છસાં કણુબી જ્ઞાતિ 
ના સાટે વાંચવુ અતે લખવું એટલે ગુજરાતી 
પાંચ ચોપડી સુધીના અભ્યાસનાં આજથી 
વીસ વરસ પહેલાં ફ્કત વીસ હનજ્નરતી જ્ઞાતિ 
સાં દશ ભાઇએ જ હતા, તેસાં આપણી ત્તાતિ 
ના શુભેચ્છક ભાઇ! નારાયહ્જ રાસજ પણુઆવી 

ભય છે. આ પ્રસાણે ન્ત્યાં કેળવણીને! પ્રચાર 
હાય ત્યાં અન્ઞાનતા જડતા અતે આળસુપણા 
શીવાય બીજુ શું હોય હું કેળવણીની વાત 
કરૂ છું આ વીષય તો કછ સસ્થ વીઠ્દાનના 

સુખે શોભે હું તા અસારી જ્ઞાતિની અધસ 
દશા માટે અસાર તરફની હજઝીકત આ પ્રસ ણેછે 
તે કહી રહ્યો છું અલબત હસણાં દશેક વર્ષ 
પછી કણુખી “જ્ઞાતિના બાળક વીદાભ્યાસ 

કરવા વધારે પ્રસાણુસાં ન્નય છે, પરંતુ એ 
કળવણી ઉંચામાં ઉચી ડીગ્રી તો ગુજરાતી 

_કખુલ કર્યું. સુસલ્ષસાની 

પાંચ ચોાપડીથી વધુ નહો. અપવાદ રૂપે એકાદ 
ખે ભાઇએ અગ્રેજી ચાર કે પાંચ ચોપડી 
સુધી પહેાશ્યા છે. આવી અસારી દયા જનક 

સ્થિતિ ઉંપર દયા કરવા અસતે સસજ્નાવવ! 
આ સભામાં ખેડેલા વીદ્દાનોને મારી નસ્રતા 
પુર્વક વિનતી છે, કેળવણી એ ભણૂવું એસાં* 
એકલે સમાવેશ થતો! નથી. માનસીક કેળવણી 
શારીરીક કેળવણી, ધાર્મીક કેળવણી અ! બધી 
કેળવણીની જરૂર છે. સાનસીક કેળવણીના 
અભાવે આપણી જ્ઞાતિના ડાલા પુર્ષાોસાં ખપતા 
ગઝેવા ભાઇએ પણુ અજ્ઞાન સુર અને સુ 
આગેવાથી ડરીને પોતા ઉપર ઘાતકી ન્યુલ્મો 
ગુન્નરે છે, તે સુંગે મો!ઢે સહન કરી રહ્યા છે, 

એ ધણુજ શેચનતીય છે. સાનસીક કેળવણીના 

અ ગર્પ શારીરીક કેળવણુાની પણુ ઘણીજ 

જરૂર છે. શરીર નબળું હોય તા મન નબળુ 
થાય છે. નખળા શરીરવાળા કાંહ્પણુ -કરી 
શક્તો નથી. 

પ્રાર્મીક કેળવણીને! અભાવ. 

ધાર્મીક કેળવણીના અભાવે આપણુ આપષ્્ી 
ભ્ત-કુર્મી ક્ષત્રીય હોવા છતાં એક યવનને 
ઝુરૂ કર્યા અધ દદગ્ધ પીરાણાના પ થને-સતપ થ 

સાન્ષો, પ્રટ્હાદ, હરિશ્વદ્ર, અને ધર્માવતાર 
પાંડ્વો પણુ પીરાણા સતપ થ સાનતા હતા 
એવુ" માની લીધુ. પાંડવોના હાથે ગાય સાર 
વાની વાત આપણુ સાચી સાની એટલુંજ 

નહિ પણુ હી'દું જ્ઞાતિતાો પ્રચક્ષિત રીવાજ 
લગ્ન અતે સરણુ પ્રસગે ચોરી અતે ચોતાતે 
આપણે ભુલી ગયા. ષાહ્મણે! પાસે લગ્ન કરા 

વવાથી પાપ થાય; કારણ કે ખ્ાહ્મણુસાંથી 

ષ્રછ્ભા ગયા તે આજ બહ્ધાજીનું રૂપ તે નબી 

સાસદ પેદા થયા; એમ સાની લીછુ', મરણ 
પ્રસગે અગ્ની સસ્કારતે બદલે દફનાવી દેવાનું 

કલસાએ પઢહતાં 

આપણે શરમાયા નહી; આવી અધરતા આપ 
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પાટીદાર ઉટ્ટય 

ણાસાં જે આવી ગપ્ત છે, ત સાત્ર ધામીક 

' કેળવણીની "ખામીને લઈનેજ કેળવણીનો વિષય 
એને ખોધ વીદ્દા 
આપણી સ્થિતિ 

પે સહા સહાન વીષય છે, 

નો કરી શકે, મે-તો તસતે 

કેળવણીના અભાવે કેવી થળ ગળ છે તેગ્ટ 
ક્ણું કેળવણીના સાટે આ સભાસાં પધારેલા 

ઘાઠ્દાન ભાઇએ આપણુતે સમનનવશે અને 

તેથી ઘણુ ન્નણુવાનું' મળશે કચ્છના કડવા 

પાટીદારમાં કહેવાતા આગેવાનો સબધે સારે 

કે બોલ કહેવાના છે, અને તે એ “ક કણુબી 
સાતીસાં પોતાનો સ્વાર્થી સીહ કરવા માટે 

ગરીબ ભાઇઓએ તેસજ બહેતોાને ૨ ન્નડીને પૈસા 
પ્રાપ્ત કરવાનુ એક સાધન તેગ જે માની 

બેઠા છે, તેઓએ હવે એ તીચ શૃત્તીએ। તજવી 
જોગે છે, આ ન્ત્સાનામાં તો હવે નહી 
ચાલે. હજુ પણુ ચેતાય તો! સાર્. આગેવાને। 
ના જુલ્માના ભાષણુા કરાંચી પરીષદ ખીજસાં 
જે થયાં છે તે બધાં સાચાં છે; અતે આગે 

વાનોન્ન સાટે કલ કરૂપ જે, માણુસાઇપણુ' તજી 
દઇ અનજ્ઞાનતાસાં આમાનુષીક કાચો, કરનાર 

કોઈ રાજ સહારાકન ક શહેનશાહતી ૨1% ગાદી 

પણુ ટષ્ી ન!થી તો તમો એક સાધારણ સાણુસોા 
પોાતાનાજ ભાઇએ ઉપર તીર્દેયતાથી જુલમ 
ગુશ્નરો છો, તે પ્રભુ અથવા અન્ય કેમે! કેસ 
સહન કરશે, સ્તાતિ સુધારક] આગેવાનોના નક 

ટાઇ ભરેલા ચારીસ્રા।ા ગાવામાં હદ એ ળ ગી 
ગયા છે, સભ્યતાની ખામી દખાય છે. પરતુ 

જ્યારે આગેવાતોનાં કુટીલ કારસ્થાનો ન્ેતાં 
સુધારક ભાઇઓને પણુ શું કહેવું હવે બહુ 
થયુ છે. સમય વીચોરી બધુ પ્રેસસે યાદ કરી 

એક ખબીન્ન તરફ સ્નેહની નજરે ન્તેતાં શીખ્ખાય 
તો સાર્ નહિ તો. અધર્મી કાર્ચોના અત હવે 
આવવાતોાજ છે અને તેમાં પણુ. કહેવાતા 

જુલમી આગેવાનોની સખ્ત હાર થવાની. 

ઘડીએ ગણાય છે માટે આગેત્ાનોને સારી 
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નસ્રતાયુર્વક વિનતી છે કે હવે જમાનાને સોન 
આપી પોતાની ભુલે! કષુલ કર્વાસાં ડહાપણ 
સસાએલું છે, પ્રભુ તસતે સદષીુદ્ધિ આપે. 

કચ્છની કડવા જ્ઞાતિષ૨ કાછી કલક 
મારે જે ક કહેવાતું હતુ તે મે કહ્યું 

છે. આપને! બહુજ કીમતી વ'ખત લીધે છે 
છતાં એક વાત હજી કહેવાની બાકી રહી 
ભ્ય છે અતે તે વાત એ છે કે કચ્છના કડવા 

પાગીદાર જ્ઞાતિના શીરે એક કાળુ કલક એ 
પીરાણા સતપ'થને જ્ઞાતિએ ધસ સાની લીધે 
છે ત્તે છે, અન્ય જ્ઞાતિના બ'ધુઓની સમક્ષ 
મારે આ કથા ડહેતા ભારે શર્સ થાય છે. 

૭તાં પીરાણાના પાખંડી અર્ધદગ્ધ પથને 

ધર્મ સસજી જે અસારા સાતત ભાધુઓ માની 
બેઠા છે, તેએને શરમ થતી નથી એ અફ 
સોસની વાત છે. 

પીરાણા પથ સબ'ધે આપણી જ્ઞાતિના 
ભાઇઓ તેસજ આજની પરિષદના . સેક્રેટરી 
ભાઇ નાથાયણૂજી રામજીભાઇએ ધણું કશું છે. 
અતે ઘણા પુસ્તકો લખાયાં છે, અને એકાદ 

સહીના પહેલાં જે તેઓના તરકથી એક પ્રાસ્તા 
વીક નીબ'ધ બહાર પડયે! છે. તેસાં હવે બાજી 
રકુ' નથી, છતાં આ સભાસાં પણુ હુ આશા 

રાખ્યુ છુ કે તેએ ભાઇશ્રી આપણી અનજ્ઞા 

નતા દુર કરવા ઘણુ અજવાળું પાડી આપ 

ણુને સસન્નવશે તે શીવાય ભાષ્થ્રી નારાયણુજી 
ભાઇ પીરાણાના અર્ધદગ્ધ પથના પોલની 
ખુક બહાર પાડ્વાના છે, સને તો નવાઇ એ 

લાગે છે કે પીરાણાના અર્ધ દગ્ય પ થની આટલી 
બધી પાલો બહાર આવ્યા પછી હવે બાજી 
શુ રહું છે? જેટલું બહાર આવ્યુ છે તે ન્નેતાં 
એક પોતાને સાચો હિંદુ કહેવરાવનારેો સાણુસ 
એક પળવાર પણુ પીરાણા પથનું કાળું કલ ક 

કેસ ફ્ાખી શકે? ૭ઠતાં હજી કચડની કણુખી 

સાતિના પીરાણા પથતે સગ્રહી' શાખતારશા 

2૮0૦ 17 0 36 
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૧૬ ુ પાટીદાર ઉદય 

બહાદુરેના ક ટોટા તથી પડયા, ભાઇ નારણુજ 

રામજીભાઇની પ્રતિજ્ઞા છે કે સારી હૈયાતીમાં 

પીરાણામાં પાખ'ડી સતની કણુખી જ્તાતિમાંથી 

જડ કાઢી નાખીશ અને તેસ કરતા 'ન્ને એ 

જડ ન નીકળી તો! પુનર્જન્મ આર્ણુ કરીને 

પણુ એ પાખડી સતવુ સ્તાતિસાંથી [નિકદન 

કરવાના એ ભાધ્નાઃ પ્રયાસને આપણે જેટલે 

કલેશત્ા તથા જ્ઞાતીના આગેવાનોના જીલસની 

ખીકરથી રહી ગયા છે. તેએતે સારી વિનતી 

છે કે ખીવા જેવું કાંછ નથી, જન સસાજસાં 

ઉસું મોટું કરી ફરવાનું તસને ગસે છે, 

સાટે એ કલ ક હવે વધુ વાર રાખવુ એ શોભા 

સ્પદ્દ નથી. તર્તસાંજ પ્રાયશથ્રીત 

લેવા હું વિનતી કરૂ છું. 

સુ 
દેહશુજી 

ધન્યવાદ ક ક આવા ઉપસ હાર 

ર્ બહાદરે તમાથી અર્ધસનેો નાશ સક કષ 

કકક સુ ક પ્રીય જ્ઞાતિ ભાઇઓ દેશ પ્રેમી બણુઓ 

કરવા તન, મન, અતે ધનના ભોગો આપી 

રહ્યા છે, ૭તાં 'આપણી જ્ઞાતેના ધણા ભાહ્તએ। 
અને બહેનોને જણાવવાતું કે ઘાટકાપરમાં 

પ્રીષદ્દ મેળવવાને અમો! ઘણા દીવસથી પ્રયત્ન 
ઝતા, ન્ 1 નબળાઇ ક ન 

ક ક ક નડ કર્તા હતા પરતુ વપ્મત અનુકુળ નહોતો 

લા ચા ર સ કરે ન ગી રહા છે, - ર 
ડક તેવા વખત અનુકુળ નથી ઢારણુ કે કામ 
એવા ભાઇએની સને દયા આવે છે: સભાસાં 

પધારેલ વિદ્દાનો તેવા ભાદઈએને ખાસ સસ 
ધાની તસાસ સાઠાર છે. પૈસાના પણુ પુરો 

છ સ અઈ અભાવ છે, છતાં ધાટક્રોપરમાં નમાં સુધી 

“વશે અતે પરમાત્મા તેઓને સદ્જીહે આધે રપ ન ભરાય ત્યાં સુધી વાટકાપરવાશી 
એસ હું ઇચ્છુછ્ુ પીરાણાના _પાખડી શતિ અપાર શર કડ સામ 

ઉપર ભાઇ નારણુજીભાળએ તેસજ અન્ય પૂર્'તુ તમે સઉ ભાહ્ઠઓના પ્રતાપે કુળદેવી 

ભાષાએ ભારે તેયારી કરેલી છે. એટલે હુઆ સાતાની ઇચ્છાથો આજે આમે અસા 

ઘા 8 રૂ કર્તવ્ય બત્નવવા લ્રાગ્યશાળી થયા છીચએ 

ભાઇશ્રી નારણુજી રાસજીના ભાષણાથી આજનો દીવસ અપુર્વ આનદનો છે, ત્તાતિ 

તથા લેખાથી તેમજ અન્ય સાત ભાષ્તઓઆના 

ભાષણુાથી વીચારીને ગયા આઠ સહીનાની 

અદર થોડા થોડા વખતના અતરે ગાસ દયા 

પર્ પાતેલી રવાપર ઘાટકોપર અને સાટુગો 

વગેરે સ્થળે રહેતા ત્રણુસો કુડુંબા પીરાણાના 

પાખ ડી સતનું કાળું કલક પોષ્ટ નાંખી શુદ્ધ 

હીતને માંટે વીચાર કરવાને આ ગાસમાં 

અસને સ્તાતિ પરીષદ સેળવવા પ્રથમ પ્રસ'ગ 
પ્રાપ્ત થયો! છે. ધાટકાપરવાસી ભાઈએ એ 

સ્ાતિનું હીત એ પોતાનું હીત માન્યું છે. 

જેથી હું સભાને. ખાતરી આપું છુ કે સ્તાતિ 

હીતના કાર્યસાં અમો પછાત રહોશું નહિ 

સનાતન હીંદુ ધર્સની દીક્ષા લીધી છે, જેમાં સ્તાતિ ઉન્નતીના કાયોમાં અસારાથી બનતી 

ના ઘણા ભાઇએ આં સભામાં હાજર છે, કોશીશે કરી છે, અતે કરીશુ. જ્ઞાતિના હ 

તેવા દરેક ભાઇઓને હું મારા તરફથી તેસજ 

સ્વાગત મડળ તર્ધૂથી ખાસ ધન્યવાદ આપુ 

૭ પ્રભુ તઓના ઉત્તમ કાયને સંદદરૂપ થાવ 

એવી પ્રાર્થના કર્ છું તે સીવાય જેટલા 

ભાઇઓ જે પીરાણા પાખંડી સતને ખીલકુલ 

સાનતા નથી છતાં કેટલાક સજાગ! ફુટ બ 

હીતાથે? આ પરીષદ સળી છે, વૈતું' અવશ્ય 

રૂડુ પરીણાસ આવશે, આ પરીષદમાં પણુ 

સઉ ભાઇએા તન સન અતે ધનથી જ્તાતિ 

સેવાનું અસુલ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય એવા ત્તાતિ 

હીતના કાર્યો આ સભામાં હાથ ધરવામાં 
જ" 

આવશે, એવી મારી નસર તપ્રાર્થના છે, આ 
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પાટીટ્ટાર 

સભાસાં જે બહેનોએ પધારી અસતે આભારી 
કેયા છે, તેઓને ખે બોલ સારે કહેવાના છે 
અતે તે એ કે સાઈ હોતના કાર્ષાસાં તસારી 
સદદની ખાસ જરૃર છે. એકઃ હાથથી તાળી 

પડતી નથી, ખે પૈડા “સીવાય માડી ચાલી શકે 
નહિ, ઘણા ભાદએની એ કૂરીયાદ છે ઝે 
પીરાણા ધ્સને તજવાસાં ધર ક્લેશ થાય છે. 
સાટે તમારે તસારા સ્વામીની ઇચ્છાનુંસાર 
ધમ કા્યસાં તમારી સ'પુર્ણુ મદદ વીના તે 
ન થાય. અમો દયાપર ગામે ગયા હતાં ત્યાં 
પુરૂષ વગ કરતાં બહેનોનો ઉત્સાહ અએે 
વધુ જવયો અને એ ઉત્સાહતા પરીણામે દયા 
પર્ ગામે આજે કણુબી જ્ઞાતિનું' નાસ અમર 

કર્યું" છે, રાસકૃષ્ણાદી અવતારે!, સહારાન્ન 
મ્રતાપસી હજી, શીવાજી, સહાત્સા ગાંધી, તીલક 
સહારાજ એવા એવા અનેક નર રત્યોને જન્સ 
આપનારી સાતાએ। પણુ તસારા %ેવીજ હતી. 

સીતા દૃસય'તી અતે સાવીત્રી જેવી સતિ 
આ પણુ સાતાના પેટેજ અવતરી હતી. આપ 
ણીજ જ્ઞાતિનાં સરોાજની નાયડુ (સદ્રાસ તરક 
કણુબી સાતિતે નાયડુની ઉપસાં અપાય છે,) 
એ પણુ તસારીજ ખએેન છે. આગળનાં દાખલા સખે 

એ ન લેતાં આ એક દાખલો અત્યારનો 
જીએ. ભારતની દેવકન્યા સમાન શ્રીસતી 
સંરાજની નાયડુ દેશના સાટે શું શું કર્ચ 
કરી રહ્યાં છે, આકીકાની ગોરી પ્રન્નને હચ 
ચયાવાં રહો છે. એ પણુ આપણી ઝ્તાતીની જ 
બેન છે, તો તમે બીજી કાંઇ ન કરી 
શકો તા પણુ આપણી ત્તાતિના હીતસાં 
પાતાના પતિને સહાનુભુતિ આપ્યા સીવાય 

કેસ ચાલે તમો તો શકિતતા અવતાર છો 
તમો ધારે તે કરી શકો, માટેજ સારી નંખ્ર 
વીનતી જ્યાનસાં લેશે! અતે જ્ઞાતિના ઉદયસાં 
તમારો પણુ હોસ્સાજ હોવો નેપદએ જે 
ભુલશો નહીં છેવટે અન્ય ઝ્તાતિના ગ્રહસ્થો 

ઉટ્ટય 

વીઠ્દાના પ'ડીતોએ ભારી કૃપા દ્રષ્ટિ ડરી 
અસારી દુ:ખી ઝાતેનતી દાઝ હદયસાં ધરી 
અમાર દુઃખસાં ભાગ લેવા પધાર્યાં છો, તેતે 

ક ઉમ 
ત 

ઉપકાર હું શી શૈતે વાળુ તમંતે તો સારા 
નમસ્કાર છે, નમ્રતા પુર્વક વીન'તી કરૂ છું 
કે જેવી રીત આજે આપ પધાર્યા છો, 
તેવીજ રીતે અમારી ઝ્તાતિનુ” કાર્ય ચાલે ત્યાં 
સુધી બાઈના ખે દીવસો શમે” પધારીને તસારી 
વીઠ્દતાની પ્રસાદી અસારા સાતિ ભાઇઓ તે 
અપવા કૃપા કરશો એટલુજ નહી પણુ 
અમારી જ્ઞાતી અજ્ઞાનતા અધકારસાં ગોથાં 
“ખાથ છે, તેતો હાથ પટ્ડી સત્યના સુના 
દશન કરાવવા તસારાથી ખતે તેટલું કરી 
અમને અસારી ત્તાતિ સુધારવામાં સદદ 
કરશો એ સારી પ્રાર્થના છે. 

સભામાં પધારેલા દરેક ભાઇએ | તથા 
બહેનોએ -માર્' ભાવણુ શાંન્તિ પુર્વક સાંભળ્યું” 
છે, એટ્લુજ નહિ પણુ અસારા આસત-ત્રણને 
માન આપી આપે ખાસ તસ્દી લઇ અસાર 
સાતી હીતના કાર્યને દીપાવવા અમને અનુ 
કુળતા કરી અસારી ઉપર સોટા ઉપકાર કર્યો છે, 
તેના સાટે અમો તમારા હમેશના રણી રહેશું” 
આટલુ ખોલી સારૂ ભાષણ પુરૂ કર્છું અતે 
પરીષદ્દના કાર્યમાં જેડાવાને દરેક ભાઇઓ 
તેમજ બહેનોને વીનતી કરૂ છુ. 

સ્વાગત કમીટીના પ્રમુખખતું ભાષણુ સમા 
પ્ત થયા પછી પરિષદના સેક્રેટરી ભાઇ નાર્ા- 
યણુજ રાસજએ પરિષદના પ્રસુપ્મ મહાશય 
હવેથી પોતાનું ભાષણુ શરૂ કરશ તે તસો 
એક ચિતથી સાંભળશો એવુ ન્નણુ કરતાં 
સભાના સર્વ સાણુસોએ તાળીઓના ગડગડાટ 
સાથે ઉભા થઇ પરિષદના પ્રસુપ્ખ મહાશયનમે 
સાન આપ્યુ હહું અતે શેઠ ચ દુલાલં- સણી- 
લાલ દેશાઇએ પોતાનું વિઠ્ઠતા ભર્યું વ્યાખ્યા 
ન શરૂ કરેલ જે નીચે સ્ુજબ છે 
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રડે 

૧૮ 

પરીષદના પ્રસુખ શેડ ચ'દુલાલ 
મણિલાલ દેશાઇ/નું' ભાષણ 
પ્રીય સ્તાતિ બ'ધુએ!, સદગ્રહસ્થે, સાતા 

અતે પુન્ય બહેનો, માોહમયી સુબજઇનગરીના 

પાટીદાર ઉદય 

સ 

ના ગન્ન ઉપર્તું કાસમ છે. છતાં અપ સવે 
સુરખ્ખી ભાંદએની આજ્ઞાને સાન આખી ગ 

ભાર્ ઉપાડવાના સ્વીકાર કરવાનું એ" સાહસ 
કર્યું” છે, તે એવી ણમેદથી કે, આપણી જ્ઞાતિ 
ની પરીષદના કાર્ય વાહકો, વિઠ્દાનો તથા અન્ય 

ગમે ગરૂપ ગણાતાં લાટકુપર્સા શ્રી કર કે જ રાષતે એક અ ક જ રા ન સ જ કછ ઝરત ભાધ, સાશા દોષતે તથા અપુણધતા 
કે રટ દના લસ સ થે દ નૈ 
ડવા પાટીદાર પરીષ અ ત્રીન્ન ક કા એતે સુધારી લ સહ અંતઃકરણથી અને અ અવ સ્ખ નખ સાન અ 

રી ન! ઝે ત્રસુખપણાનું અઝુવ ક્ષ ભાતૃભાવથી સારી સહાયતાસાં રહેશે એવા 
સેવકતે આપવાની આપ સર્વે ભાઇઓએ પા 
કરી છે તે માટે હું તસારા। અત્વ'ત આભારી છુ 

આપને પ્રાર્થના કર્ છું સ્વસ્ાતિ પ્રત્યેને! 
સેવાભાવ તો મેં લાબાં સમયથી સ્વીકાર્યુ” 
છે, અને આજના પ્રસ ગથી એ બધન અધીક મસમુખપદની ૬ર ખાસ્ત સુકનાર શ્રીયુત 

નારાયણુજી રામજભાદઇએ સતે ઉદેશીતે જે બળવાન ભને છે. આપે સોંપેલું કાર્ય વીક્ટ 

સાનપ્રદ રાખ્દદો ઉચાર્યા છે, એટલુંજ નહી 

પણુ જે સહાન વીશેષણ્ વાપર્યા છે, તે 
સારી સિથ્યાભિસાની *ૃતીને ઉતેજીત કરનારાં 
છે, એટલુંજ નહી પણુ એ સર્વ, અતિશ્યોકતી 
ભરેલાં છે, સારા તરફના તેએના 

પક્ષપાતને લળ સારાં જે વખાણું - કર્યાં છે. 
તેના સાટે તેસનો અને ખીક્ન ભાદઇએઓ એ 

જે પ્રમુખપદ સાટે ટેકા આપ્યો છે. તેએ 
સર્વતો ઉપકાર સાનું છુ. 

ઇશ્વર ફપાથી આપણી બહેળી ત્તાતિસાં 
તેવા અનેક નરરત્નો આપણી જ્તાતિસાં ખીરાને 
છે કે જેની આગળ હું અલ્પ સસાન ૪ 

આ સભાની અદર પણુ સારા કરતાં વિદ્દાન 

છુહ્દિવાન, નીતીવાન, વીનયવાન, પરે।પકારી, 
કાર્ય કુશળ અને ખીશ્ન અતેક ઉ-તમ સહ્દૂ 

ગુણાથી ભરપુર સસગ્રઃ તાતી સસુહતે શોભાવે 
તેએ માંના કોઇભાધની આ ઉંચસ્થાને યોજના 
થપ હત તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિની ચોગ્યતા વધા 
ર્ જળ વાત, અને કાર્યસિદ્ધીતો સાર્ગ વધારે 
સરળ થાત. 

પ્રીય સ્ાતિ બધુએ, આવડી મોટી ગજ્ય 
વર સભાના પ્રમુખ્પપણાની જુમેદ્દારી ક 
નાનીસુની નથી, મારા નવા સાધારણ્ સાણુસ 
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સ્નેહના. 

છે, પણુ મારી અલ્પ શક્તિ પ્રમાણે બનતી 
સેવા કરીશ, 

શ્ાપાત્। ઈતિહાસ ૨) દેખાડે છે. 
વહાલા ભાઇએ અતે બહેનો દેશના જુદા 

જુદા ભાગોમાંથી તરદી લઇ અતે સક્ટા 
સહન કરી પૅસાનો ભોગ આપી આપણે અત્રે 
એકત્ર થયા છીએ, એ ઉપરથી એ અનુસાન 

થાય છે કે આપણે અત્રે એકઠા થવું ઘણુ 
જરૂરી છે, કાષ્ઠ પણુ કાર્ય જરૂરીયાત વગર 

કોણ કરતું નથી, આ સભા સ'ડપસાં આપણુતતે 
હાજરી આપવાથી જે આનદ થાય છે તે 

જાણે દ૪વી આનદ ન હોય એવું સતેૈ સસ 
જાય છે, કેોઈઇ દુઃખી, સાણુસના દુઃખતું આપણા 

હાથે નીવારણુ થતાં હદયસાં જે આન 
થાય અને તેતૂ અ'તઃકરણુ આપણા તર્ક જે 
સાયા ભરી દ્રષ્ટિ ખેચાતુ હાય તે ભાવથી 
આજે આપણા અતઃકરણા એક ખીન્ન બુ 

એના દર્શનથી આન'જદીત થાય છે, સ્વ જ્ઞાતિ 

ના હીતસાં આપણું પણુ હીત સસાયલુ છે, 

તેથી એ ઉદેશ હમેશાં યાદ શાખીને સ્તતિ 
હીતના કાંય માં પ્રવ્રતી કરવી ન્તેઇએ અહીં આ 
આપણે એકજ ગામે કે પ્રગણાના હીત સાટે 
મળ્યા નથી, પરતુ આપણી ત્તાતિ કચ્છ, 

કાઠીયાવાડ ગુજરાત સાળવા નીસાડ ન્સેવા દુર્ 
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પાટીદાર ઉદ્ઠય કહ્ 

દુર દેશેચાં આપણે રહીએ છીગ્એે છતાં એકજ તેતે નીરસુળ કરવા દેશના જુદા જુદ્દા ભાગો 
કુકુંબનાો આપણા આ પરિવાર છે; તે કોણ સાં પ્રવ્તીએ ચાલુ છે, અને તેજ પ્રમાણે 
કાળે ભુલવું ન્નેધ્તતુ નથી. ક્રણા કાળ થ' કચ્છમાં પણુ સ્ાતિ સુધારકોએ એજ હીં'સત 
જ્વાથો દેશ ચાલ સુજબ આપણા પહેરવેશ ઉઠાવી છે, આ બધી અનજ્ઞાનતાએ આપણામાં 
અતે બોલવામાં એક ખીન્નથી જુદાપણું લાગે જે આવા ગઇ છે, તે કેળવણીના અભાવે. 
જઉ આપણ અુસ્ય શવાન ધશ કળી જામની કેળવણી સખ ધી કંગાલ હાલત. 

"અને અસલ સ્થળે! જ્નેતાં આપણુ એકજ બસરા આઈ વી ે 
સાત્ના બંધુઓએ છી એસ સસજ્યયા સીવાવ ક ક ક ર ક ય 
રહેતુ નથી. તેના અનેક ઇતિહાસીક દાખલાએ। ક સી ક તિ પ ક ક આજે પણુ મોજુદ છે, આપણા વડીલોએ જ ણુ છે, તેથી આ આપણી સ્તાતીનુ 

ગામા વસાવ્યાની તેમજ આપણી પ્રાચીન ૬ળવણા પ્રમાણ તદન કગાલ હાલતમાં છે, 
ન્તહોજ્લાલી ભરેલી સ્થિતિ નેને ન્નણુવી સને ભારે અક્નયખી થાય છે કે હી'દુસ્તાન 
હોય તેમણે આપણી જ્ઞાતિના નરરત્ન સ્વર્ગસ્થ લ્લ માંહે નાના મોટા સાતસો રજવાડા છે, 
કમષ્વીર બ'ધુ ભાદશ્રી પુરૂષાતસદદાસ લલ્લુભાઇ કુચ્ચ્છનું રાજ્ય ગએ સહારાજ્યની ગણુત્રીસાં છે, 

છ રેલા ન્ન કી કષશિય ઉત્પતિ અને. “જ સ સ રાઈ છે બથીશ 
દતીહાંસ” નામન્મ પુસ્તકતે! અભ્યાસ કરજા સ૨કારની ઝાઝી દખલંગીરી ત્યાં નથી, ચંલણી 

કણુખી ક્ષત્રીય ઉતપતી અને ઇતીહાસ નામનું” 

પુસ્તક આપણી જ્ઞાતિના સારે “રસાંચણુ 
અને સહાલારત” ની ઉપયોગીતા જેવું છે, 
આંપણી જ્ઞાતિનો સાચા ઇતીહાસ તેસાં સસા 
યલે1 છે, સાટે એ પુસ્તક ત્તાતિના દરેક ભાઇ 
એ અગશ્ય વાંચવુ' અને સનન કરવુંજ નતેઇગએ 
એ પ્રતીહાસસાં આપણી કચ્છ તરકૂની કડવા 

પાડીદાર સ્તાતિનોા પણુ ઇતીહાસ છેં, અને એ 
પ્તીહાસિક દ્રષ્ટિએ આપણો સ્તાતિ સબધ 
જે જળવાઇ રહો છે, તે ન્નણી સને ભારે 
આનદ થાય છે. સવત ૧૫૮૦ની સાલથી તે 

સવત ૧૯૩૨ની સાલ સુધી ગુજરાતના જુદા 

જુદ્દા ગાસાસાંથી કચ્છ તર્કૂ પાટીદારો ગયાનો 
ઉલેખખ કુર્મી ક્ષત્રિય ઉતપતિયાં છે. અને એ 
વાત બરાબર બધ બેસતી આવે છે, કચ્છની 
રેતાળ અને ડુ ગરાળી ભુસિને નદન વન સસાન 
બનાવનાર તસાંરાજ વડીલો છે અતે જીદા 
જુદા ગાશે વેસાવી, આબાદ સ્થિતિસાં ત્યાં 
તસારી પટલાસ હજુ ચૉલુ છે, દેશ કાળનાં 

પશ્િવર્તનથી અનજ્ઞાનતાસાં આપણી જ્તાતિસાં ને 
અધસ યુક્ત રીત રીવાજ્ેગએ ઘર્ કર્યું છે, 

નાણુ રકાના સીકકાસાં ચાલે છે, હથીઆરો 
ની ત્યાં તદન છુટ છે, ખેતી વારી કરવાવાળા 
ભા્તઆની વીધેીનેા ત્રાસ નથી, ઉત્પન્નસાંથી 
અસુક રાન્#્ય ભાગ તરીક્રે અપાય છે, ઉપજ 

ન હોય તો કશું આપવાનું નથી. શાન્ન્યસાં 
નીસકવેરો બીલકુલ નથી, તે સીવાય કચ્છના 
મહાર્ાવશ્રીએ અનાજનો એક પણુ દાણા પર 
દેશમાં નશ્નય તેને! સખ્ત બક્દોબસ્ત કાયદા 
થી કરેલો! છે, એટ્લે એ રેશની પ્રજ્નને દુદ્ઠાળ 
ના વર્ષોમાં પણુ મોંધવારી નડતી નથી, આવ! 
બધાં સાધનો જે રાન્ટ્યસાં હોય તે શાન્ત્યની 
ત્રજ્નની ઉન્નતી કેસ ન સ ભવે ? છતાં કચ્છસાં 
કેળવણીની ખામી ભારે દેખ્ખાય છે, અતે એ 
કેળવણીના અભાવે આપણી કણુબી સ્તાતિતે 
જ્ડવત બનાવી સુકી છે, તે તેનું એક ચ્ુ"ખ્ય 
કાર્ણુ છે, 

આગેવાનોના જાટ્સોની કથા 

સે કચ્છી પાટીદાર ભાઇએ ની ઘણી 

. મીટીગાસમાં ભાંગ લીધા છે, અનેતે મીરી ગો 

સાં કચ્છી ૩ણુબી જ્ઞાતિના આગેવાનોના જાુટ્મો 
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ઝાતા 

૨૦ પાટીદાર ઉદ્ટય 

ની કથા અને પીરાણા સતપ થની વાતો ઘણે 
ભાગે વધુ ચર્ચાય છે, એ સારા અનુભવમાં 
છે, તે સીવાય કચ્છ કડવા પાટીદ્દાર પરીષદ 
પહેલી અતે બીજના રીપેોર્સૌ વાંચ્યા પછી 
મતે અનેક પ્રકારના વીચારો થાય છે આપણી 
કડવા પાટીદાર ત્તાતિ દેશના જીદા જીદા 
ભાગોમાં વીસ્તાર પામેલી છે, અને દરેક ઠેકાણે 

જુલસ પણુ કરે છે. પરતુ કચ્છના પટેલની 
સાકફક નહી પૈસાના સ્વાર્થની ખાતર અસારા 
તરક્ના પટેલો આવે! જુલસ કરે તો એક 
દીવસ પણુ તેએ ની પટલાઇ ચાલે નહી. 

દરક સાણુસે પાતાના પગ પર ઉભા * 
રહેતાં શીખવુ જેઈએ. 

ન દે ફ હે ૯ મ સ નાત જાતને- લગતી તકરારો જ્ઞાતિના સસજુ ક ષના કણુખી ક પટેલો સ ક 

્ે ક્ર ર ન્ટ હુત્દયસા ઝે કૂ દ. 
પુરૂષો મારફત પતાવવાનો રીવાજ ઘણોજ ય ન જ 4માં કેપારી છુટે ક ક 

ન ૧ ન્ડ ઝુન્્ત્ડ *્ર્ન્ટ્ત જ 

તેટ્લોજ હાલસાં તો ખાસ કરીને કચ્છ દેશસાં 
'ભીરૂતા, નીર્સાલ્યતા અતે સુરખાઇપણાની 

સ ક સિ સ ન જટ 
આગેવાનોના સ્વાર્થ” અતે અન્યાયી દ્રનતે પણું ન ક સ મળેલી 

ઝક સ ક ખીજ ષ્રદન પોર્ટસાં જે હેવાલ જી 
ભાગ થઇ પડયે છે. કચ્છના આગેવાનોની સ ડા ડના મ્રગટ 

જુલ્મી સત્તા અને અધસતાના ઇતીહાસે। કહેવા 
બેસીએ તો કેટલાએ સુસ્તકા લપ્માંય પરતુ 
આપણુ કર્તવ્ય અસ્ાન અને અધર્મી સ્વાર્થી” 
માણુસોની કાળી બાજુ ચાતરવ્રામાંજ સસાયલું 
નથી, પરતુ તેએને સુધારવા માટે ને જે 
ઉપાયો લેવા ઘટે તે લેવા ૬ક બ ધુએને સારી 
તા સલાહ ગ છે કે - સરા સાહેનો જ્ઞાતિ 
સુધારક ભાહ્એ આગેવાનોના જીલ્સની કૂરી 
યાદ કોર્ટ સારક્તે નહી પણુ ખ્યુદ મહારાજની 
રૂબરૂ જણાવવી ન્નેઇએ. 
કચ્છના રાવ પાસે ડેપ્યુટેશન સોક્લવાની 

થયા છે તે ઉપરથી તો એસજ કહેવાય કે 
આ પ્રન્ન હજું તદન અજ્ઞાન અને જડજ છે. 

 ૬રેક સાણુસે પોતાના પમ ઉપર ઉભા રહેતાં 
શીખવુ જેઈએ, આત્મ બળથી સનુષ્ય ઘારે 
તે કશી શકવા સસર્થ થાય છે, તૅના દાખ 
લાસાં હું જણાવીશ કે ભાઇશ્રી નારામશુજી 
રાસજભા૪ તરફથી થોડા વખત પહેલાં એક 

“માસ્તાવીક નીબ ધ” બહાર પડેલ છે, તેસાં 

કેટલાંક કુટુબાએ પીરાણા પંથ અતે આગે 
વાતોના જુલસતે ન ગણુકાર્તાં પોતાની સ્વ 
ત-ત્રતા સીદ્ધ કરી છે, તેજ પ્રસાણુ ૬દરૅક 

હીસાયત. સાણુસે। નને વસત તો આજે આંપણા ઉપર 
કચ્છના સહારાવશ્રો પોતાની પ્રશ્નની કોઇ જુટ્સ કરી શકે તેમ નથી, તે સીવાય 

પાયમાલીં પ્રજ્નના હાથે કેમ થવા પામે તૈ પીરના પાખ ડરી સતના પથે ચાલીને આજે 
માટે આ સબધે તમારામાંથી થોડા ભાઇયોનુ' 
ડેષ્યુટેશન મહારાન્ન હેજુર પાસે જવુ નેએ. 
અને ધીરજથી તસારી બધી વાતો તેસને 
યોગ્ય રીતે સમજનવવી ન્તઇએ સારી પાજી 
ખાત્રી છે કે તસને એટલે કચ્છના કડવા પારી 
દાર જ્ઞાતિ, જ્ઞાતીના આગેવાનોાથી ગુલામી ૬શા 
ભોગવે છે, તેથી જરૂર મુક્ત થઇ શકે, દરેક 
સ્ાતીસાં આગેવાનો હેય છે, તેસને પટલાઇને 

મોહ પણુ રહે છે, ત્તાતી ભારુએ। ઉપર જેર 

કચ્છના પાટીદ્દાર ભાઈઓ ની કેવી અધસ ૬શા 
થષ ગધ છે, તે સર્વ કોઇના જ્યાનમાં છે, 
પ્રાસ્તાવીક- નીબ'ધસાં તેમજ સ્વાગત કમીટીના 
પ્રમુખના ભાષણુસાં એ સખે સારે કર્ 
વામાં આવ્યા છે. આપણી ભાવનાએ ભ્રષ્ટ 
કાં થઇ? 

સૈયદ ધસામ શાહના પથના સાગે” ચઢ 

વાથી આપણી ભાવનાઓ નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ ગઇ 

ગદ્વાંવદ્વ' !1૧૮/ 
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ત 

છે, કેટલાક રીત રીવાજેસાં પણુ અવસતા એ 
વાંસ કર્યો છે, જ્યાં કાચુ' સોનું પાકે એવાં 
રસાળ. ગુજરાત પ્રદેશને! ત્યાગ કરી કચ્છમાં 
આપણી ત્તાતિતે ન્ટ્વાનું સુળ કારણુ પણુ 
પીરાણા સતતે। સ્વીકાર કરવાથીજ થયુ છે, 
અધસ યુકત અધસ પથને વળગી રહેવાની 
લાલસા વધતી ગઇ, જેના પરીણામે જગન 
ખારાં જેર જેવાં થણ ગયાં ધન ગયુ, સાન 
ગયુ, વીદ્યા ગઇ જેના લીધે ખ્ુદ્ધિ ગઇ અને 
સારૂ સમજવાની શકતીનેો! પણુ લોપ થઇ 
ગયો, અધર્સ"રૂપી ઝેરી ભાવનાઓ પેટી દર્ 
પેઢી ઉતરતી આવી. અફસોસ બધુઓ, એ 
સ્થીતીનું જેને ભાન થાય તે તો જરૂર પોતાના 
ભાઈએ નો દયાજનક સ્થિતી ઉપર આંસુ 
પાડયા સિવાય રહેજ નહી" પરઝુ એ આંસુ 
અને હદયના ઉભરા કયા ધસથી પોસાતા 

પાઢીદ્ા૨ ઉટ્ય ૨૧ 

ગએ પાંચે પાંડવ સળી ગોવધ જીધાની અને 
સતિ પ'ચાળીએ સરતક ચાસડાં લીધાની વાત 
પણુ સાચી સાની લીધી ફરસાનછી બીસમાટલા 
ના કલમા પઢતા પણુ શર્સાયા નહી. દશોના 
દ્ોક્ડા ભરી ભરી તુટી ગયા અને બેસ્ત સુકામે 
પહોંચ્યા પહેલાં તો પરદેશના ઝાડ ન્સેવા પડયાં 
કરવત ખે'ચવાની સ્થિતી પ્રાપ્ત થઇ ખીજુ” 
શું થાય. ન્યારે સગાં કુટુંબ બહેન, ભાઇ, 
વીગેરેના હીતતોા વીચાર આવે નહી અતે અસ 
રાપર પહેંચવાના ખોટાં લોભ લેક લન્જાને॥ 
“યાલ પણુ સરી ન્નય અતે પાખ'ટી પીરાણા 
મતના ઉપદ્દેશની ગોળાએ! ન્ઝેસતે ગળી લાગે 
તેમની સ્થિતી ખીજ કઇ રીતે વધારે સારી 
હોવાનું સંભવે પરતુ એ ધમને પોાષવાના 
લાગ! ભરવા ઉપરાંત જગતની દ્રષ્ટિએ 
હલકા દેખોવાનું અને નાક કેપાવવાનું' દુચ્ખ હૈદ્યાોસાં આવે. એ વાત કાણુ સમજી શકે, જે ભાઈએ ના કર્મે આવી પડે તે પણુ ન્વ્યારે અરે સમજવા પણુ કાતે# સમજ્વા મારેની ફરજીયાત જેવું તેતે થઇ પડવાનું દઃખ પ્રાપ્ત ન બુદ્ધિ નનેઇગએ તે ક્યાંથી 

લાવવી? તે શકિત બક્ષનારી વિઘ્યદેવી અને 
અને આપણે કેટલી પેઢીઓનુ' અ'તર તે સહા 
દૈવી સરસ્વતી આપણા! ઉપર પ્રસન કેસ થાયન 
આપણે તો-- 

વીચાર શકિત અતે 

સજાવી સાખી 
ધસ કસ'તે ધોઇ નાંખ્યાં 

ગાડ૨ સસ ઝુકાવ), 
ઉપરથી ઉપહાસ્ય કરાવી, 

ગાંડનુ ગરથ ગુસાવી આવી. 

થાય. તેની કઇ દશા? પાથીદારનુ' «નામાં 
પાણી હોય તે તો. જરૂર પોતે ન્નતે તેમાંથી 
છુટવા અને ખીન્નએતે પણુ છોડાવવા મયત્ન 
કરેજ, તેસ કરવાનો એને જન્મ સીદ્ધ હક્ક ત્રાત થયલા હોય છે, અને એ વાતનો કોધ્નાથી 
ઇનકાર પણુ થઇ શકે તેસ નથી, સાટે સભામાં 
બેઠેલા તમામ ભાઇએ અને બહેનોને. સારી 
નમ્ર વીનતી છે કે આપણી કડવા પાટીદાર સતિ તૈસાં પણુ કચ્છ વીભાગમાં, પીરાણા 
પથનું જે પાખ્ખડ આપણી સાતીમાં ઘુસી ગયુ 

રસસય થકી ભાવી ભુસયુ” છે, તેને સત્વર નાષ્ુદ કરવાં પે!તાથી બતતેો રે યુ સયત્ત અવશ્ય કરવો, આજ દીવસ સુધી શરસ જરી નાવી---આવી રસમ, 
અધસ દશા સાટે અફસોસ 

કચ્છના કડવા પાટીદાર ભાધતએની અધસ 

કચ્છના ભાઇઓ એજ આ ગપ્રનૃતિ ચાલુ રાખી 
છે, પરતુ અમારા તરફથી પણુ હવે તે સબ'ધે 
યોગ્ય બ'દોબસ્ત કરવાના ઉપાચો હુ' અસારા દશાના સાટે અફસોસ પણુ કેગ્લો કરીએ ચુજ્રાતી ભાઇઓને સળીતે કરીશ, આ કાય સાખે પાટા બાંધી ઇસાસંશાહને છુંદ્ર મોની હીંદુ સસગ્ર જ્ઞાતિએ ઉપાડી લેવાન્ડી ખાસ લીધો સસરાપુર સહાલવાની અતજ્ઞાન લાલસા જરૂ૨ છે. 
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* જાગ્યાં છીએ. અપવાદ રૂપે ગુજરાતમાં 

૨ર 

ગુપ્ત પથને સડે. 

સને લાગે છે કે આપણે ધણાજ મોડા 
કેટ 

લીક હી'દુ ગણાતી જ્તઞાતિઓસાં આ પથ છુપી 
રીતે સાનવાનાં આવે છે, અતે તે પથને ગુપ્ 
પથ પણુ કહેવાર્મા આવે છે. તેથીજ આ 
ગુપ્ત પ“થતે! સંડા આગળ વધ્યો! છે, આ 
પથના યોજ્કોએ હી'દુઓને વટ્લાવીને સુસલ 

સાન કરવા સાટેજ આ ગુપ્ત પંથની ચેો।જ 

ના કરી છે, તેનો તો દરેક હી'દુ ભાઇઓએ 
સાચા હૃદયથી તન તાડ સહેનત કરી . એવા 
ગુપ્ત પાખડી મંતની હીંદુ સસાજસાંથી જડ 
કાઢી નાખવી જેઇએ છે. આ વીષયમાં સારે 
ખાસ કહેવાતું હતુ અતે તે સારાથી જેટલુ 

કહેવાયું છે, તે તમા સૌ ભાઇઓને તેસજ 
બહેનોએ સાંભળ્યું છે, સાટે તેનો સત્વર ઉપાય 

કરવા હુ' તમોતે વીનંતી કરૂં છુ 

ખાળ લગ્નની નાશ કાજક રૂઢી. 
તે સીવાય આપણી સસસ્ત રડવા પાટી 

દાંર જ્તાતિસાં જે બાળ લગ્ન કરવાથી આપણીં 
અધોાગતી થપ્ઠ રહી છે, તે તમે! સર્વ ભાધ્ઠઓ 

જાણુ છે, અમારા તરફ ગુજરાતમાં પણુ 

વર કન્યાની લાયકાત ન્નેઇ ચોગ્ય ઉમરે લગ્ન 
કુર્વાની પ્રથા શર થઇ ગઇ છે, અતે લગ્નો 

થયાં છે, એકજ તીથીએ લગ્ત કરતાની પ્રથા 

કેવા સચોાગોસાં આપપષ્મામાં પેસો ગઇ છે. 
તે સબંધે ઘણા સતસતાંતરો છે. પરતુ તે 
ગમે તે કારણે આ ર્્ઢી આપણામાં પ્રચલીત 
છે, પરતુ હવે એ જુના વહેમસાોતે સુધારક 
ભાણઇએ સચક આપતા નથી, સારા સાંભળવા 

પ્રમાણે કચ્છસાં પણુ આપણી જ્તાતિસાં ખાળ 
લગ્તા અને એકજ તીથીએ લગ્ન થાય છે. 

અને એ બાળ લગ્નની નાશકાર્ક રૂઢીએ 

આપણી જે પાયસાલી કરી છે, તે તમો સર્જ 
ભાએ ના ખ્યાલસ! છે." સને જાણીને ભારે 

પાટીદાર ઉદય 

આન દ૬-થાય છે, કે કચ્છમાં પણુ ધણા લાદ 

અં પાતાના છોકરાઓને એકજ 'તીથીના 

લંગ્તે પરણાવતા, અનુકુળ તીથીઓએ અતે 

થોગ્ય ઉમરે લગ્ત કરવાની વાતા બહાર આવી 
છે, તસાશ્ા સાંહેલા ભાઇશ્રી નાયાશાદ સીવજી 

ગાસ વીરાણીવાળા પોતાની દીકર ચોંદ 
પદર વર્ષની બેન દેવકુવરનાં લગ્ન આવતા 
વૈશાખખ સાસમાં કરવાના છે, આ શુભ સાહ 
સોથી જુની અને હાનીકારક રૂઢી અશ્ાસ્રોકત 
રૂઢીઓના જ્લંદી અતત આવશે એ ચોકસજ 

છે બાળ લગ્નનાં સબધસાંના દરેક ઠેકાણે 
સારી પ્રન્નતિ ચાલી રહી છે, જેથી આશા 

છે કે આપણી જ્ઞાતિને ભારે કલ ક રૂપ તેમજ 
હાની કારક આ રૂઢી હવે નાશ પાસવાનીજ. 

ષન 
દ 

ણ 

બાળલગ્નના પરીણાસે કન્નેડાંતા સબ'ધ સ'સા- 
રતે ઝેર્ રૂંપ બનાવે અને તેતા પરીણાંમે 
છટા છેડા એટલે છુટ્કો કરવાનો રીવાજ 
આપણામાં પડી ગચો છે, તે જે બાળલગ્ન 
અટકાવે અતે યોગ્ય ઉમરના બોળક્રાની લાંય 
કાત નેણ સબધો કરવાની આપણે કાળજી 
રાખીશુ' તો છુટા છેડા જેવા નાસે।શી ભર્યા 
રીવાજતો  ;અ'તજ આવેલાોજ પડ્યો છે, 
કન્યા વીક્રય આપણી ત્તાતિમાં અપવાદ રૂપે 
કોઇક જગ્યાએ હશે કચ્ઠસાં કન્યા વીોક્નય 

થાય છે ગુજ્રાતસાં પણુ અપવાદ રૂપે થતાં 
હશે, કાઠીઆવાડમાં કન્યા વીક્રય વધારે પ્રસાં 

ણુમાં થાય છે, એ ભારે નીચું જેવડાવનાર્ 
આપણી જ્ઞાતિના શીરે કલંક છે, ગમે તે 
વીભાગસાં એ અધસ રીવાજ ચાલુ હોય તેતુ 
પણુ કલક તો આપણુતે લાગે સાટે તેનો તાત 
કાલીક ઉપાય કરવાજ જોઇએ. 

કેન્યા વીક્ય કરવો એ કુરતાત્તુ કામ છે, 
કન્યા વીક્ય જેવુ' ખીજ કોઇ પાપ નથી 

પોતાના શરીર અને લોહીસાંથી ઉત્પન થયેલી 
કન્યાને વેચનાર પીતા સર્વ પાપીએ।માં મહા 

૨ 
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પાટીદાર ઉદય કાં 

પાપી છે, બ'કુએ કન્યા અતે ગાય ન્યાં જેના મોઢાનું દર્શન આપણે ફરીથી કરવા 

એ કહેવત ગ્રસાણે બીચારી 
બાળક અગ્તાન અને વડીલોની આત્તાને માથે 
ચ્યાવનારી કન્યા ન્ત્યારે. તેના પદ્દા કરનાર્ 

સૌતા 'પીતાના સ્વાર્થના ભોગ થપ્ઠ પડે, ત્યારે 
પછી જણીને તરત પોતાનાં બચ્ચાંને ખાઇ 

જનારી નાગણુસાં અને એવાં સાતા પીતાસાં 
શો તફાવત રેલો. દરેક સનુષ્યનતો એ ધર્સ 

દ્વારે ત્યાં ન્નય એ 

છે ક પોતાનાં બચ્ચાંએને પાળી પોષી યોગ્ય _ 
ઉમરે ધર્ સસાર ચલાવવાતૅ શક્તીવાન બના 

વવા એવા જે ઉત્તસ ધર્સ સાત પીતાતેો કહે 

વાય તે ધર્સ તજતે પોતાના ઉદરથી ઉત્પન 
થયેલી કન્યાનો વીનાશ કરશ્વા લાગે. પીતા 

અને સાતાજ જ્યારે કસાઇ બનીને કન્યાના 

ગળામાં લોભ અને સ્વાર્થની ખાતર ફાંસો 
નાંખે. રક્ષક ન્યારે ભક્ષક થાય. અતે વાડ 

નારે વલાને પખખાય ત્યારે તેમને આધારે 

રહેલાં ખીચારાં ગરીબ બચ્ચાંઓતનું શું થાએ. 
ખૂરેખર્ કળીયુગમાં અને તે પણુ હીંદુ સમા 

જસાં આ કેવા પ્રકારતું ધોર કર્સ કહેવાય. 
પ્રભુ સર્વને સદ્ણુહિ આપે અતે હીંદુ જન - 
સસાજ આવાં નીચ કર્તવ્યો કરતાં અટકે 
એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના - છે. 

પ્રીય સાતિ ભાઇએ, આપણી જ્ઞાતિમાં 
સાતીની અધોાગતી કરનારી અતેક રૂઢીઓ 

| અને રીવાન્ને છે. તેસાં પણ આપણી ત્તાતીની 

આર્થીક સ્થિતીને ગભીર નુષ્ઠશાન પહોંચાડનાર 
તા મર્ણુ પાછળના અશાસ્ત્રોકત જસણૂાજ છે, 
ભજે-કે આ રીવાજ ખબધી જ્ઞાતિઓમાં છે, 
છતાં પણુ આપણી ત્તાતિએ આ રીવાજને 
ધણુ” વું પડતું સાન આપવાથી આપણી 

આર્થાક : સ્થીતીની ભયડર છઢાકત 
થઇ ગપ્ઠ છે. 

મરણુ પાછળના જસણુવારે. 
બ્ધુએ, આપણો ભાષ, બાપ કે આપણ 

“ તે જન્મ આપનારી સાતા, ગુજરી નજ્નય કે 

પામતા નથી, તેસજ આપણા ધર સ જસારતેો 

બોન્ને ઉપાડનારી. આપણી ઝહણી કી'વા ગધર્સ 
પત્નિ આપણને છોડી જએ અગર હમેશના 
સાટે પત્તીને! ત્યાગ કરી તેને એકલી નીરા 

ધાર દુ:ખદાયક સ્થિતીમાં છોડી તેતો પતિ 
સ્વર્ગે સિધાવે. એ પ્રસંગને આપણે કયા પ્રકા 
રનો ગણી શકીએ. એવા પ્રસંગે ધણ, ઘી, 

અતે સાકરના 'પદ્દાર્થો વડે બનાવેલા મીષ્ટાન 
ભાજ્નો જસાય ખરાં? આ ફકૃત્ય- તદન અધર્સ 
યુક્ત અતે સાણુસ જેવા પ્રાણીને સાટે તો 
લાયક નથીજ. એટલા સાટે આપ તેને તીલાં 

જ્લી આપી તેવાં જમણૂા નહીં કરવાં અને 

નહી ખાવા પ્રતિત્ઞા કરશો તો આપણે ઠા 
વેલા પરીશ્રસનું કાંધક સાર્થક થયુ ગણાશે, 
અસારી તરફ છેલ્લાં પદર વર્ષથી અમે આ 
પ્રકારના પેત ભોજનોા જ્ઞાતિસાંથી અટકાવવા 
પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તસાશાં પૈજીના કેટલાકે 
“સાધાના પીતાનુ પ્રેત ભાજન” નામે આખ્યા 
ન અસાર! વીઠ્દાન બધુ દેશાઇ અસરસી હજી 

કરતા હતા તે તમોએ સાંભળ્યું હશે, અસારા 

તરફ ગુજરાતમાં આ અઆખ્યાનની સારી અસર 

થઇ છે, આપણા હીંદ શાસ્્રાસાં મરનારની 
પાઠળ શ્ર'હ ક્રિયા તેસજ પુત્યદાન કરવાનો 

વીધી કલો છે. 'અને તેજ પ્રમાણે દશા એકા 
દશા શ્રાધાદીક ક્રિયાએ તો. અવક્ય કર્વીજ 

જેધએ' પર'તુ મરણુ નીમીતે જસણેો કેરવાતુ' 
ક્યાંય લખ્યું નથી, પર'છુ ચડસા ચડસીયાં 

' કુડુબ, નાત અને  ગાસના ગામો જસાડવાની 
જે દેખ્પાદેખી પ્રથા વધતી ગઇ, જેના પરીણામે 
ગાસ ગશસ અને ખેતીવાડી, શાચરચીદ્વાં 

ધગચીને પણુ એ અવસર ફૂરજયાત કરવાના 

થીધે આંપણી હાલત ખરાબ થઇ ગઇ છે. 
કુચ્છસાં તેસજ ગુજરાતમાં અતે બીન્ન દેશેસાં 

આં છઢાનીકાર્ક રશીવાજે આપણી આર્થીક 
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જેટ * 

સ્થિતિનું ભારે નખોદ વાળ્યું છે, તમા બધા 
બારીકાઇથી વીચાર કરશે તો તમને સ્પષ્ટ 
જણાશે કે આપણે દેશ છોડી પરદેશ આવ્યા 
છીએ તેનું મુળ કારણુ પ્રેત ભોજનને પ્રતાપ 
છે, આપણાં વડીલોએ સરણુ પાછળ એવાં 
ભારી કારજે કરવાથી ગરીખી હાલંતસાં 
આવી ગયેલા અતે તે ગરીબી આપણુને વાર 
સામાં મળતી રહી છે, તેનું આ પૂરીણાસ છે. : 

કુધારાને લીધે થયેલી પાયસાલી. 

તસારાસાંના ઘણા ભાઇએ એ સરણુ 
પાછળ આવાં અઘઝીત ખચા ન કરવાના 
અને તેસાં ભાગ ન લેવાના સોગન લીધાછે. 
તેમ તમો બધા વાચારીને કરશે તો આપણી 
સાતિની આર્થીક સ્થીતિ સુધરવાસાં જર્ાપણુ 
વાર લાગરો નાહ. આટલું જણાવ્યા પછી 
સારે તસને એક અગત્યની વાત કહેવાની છે, 
તે એ છે કે આપણાસાં આટલા બધા કુધારા 
પેસી ગયા અને તે આપણી પાકસાલી કરી 
રહયા છે, છતાં આપણે જે સસજી શક્તા 
નથી અથવા સમજીએ છીએ કતાં તે તરફે 
“્યાનં આપતા નથી તેનું સુ'ખ્ય કારણુ આ- 
પણાસાં કેળવણીની ઘણીજ ખામી છે, કેળવણી 
એને અર્થ નીશાળમાં ભણ્યા એટલે કેળવણી 
લીધી એવી આપણી સાન્્યતા હોય તો તેસાં 
ભુલ થાય છે. હુ તેની વ્યાખ્યા ૩/8 ખી૩૭જઃ 
હે કહેવા માગુ'છુ. કેળવણી એટલે આ લોક 
અને પરલોક ખન્તેને સુખરૂપ કરવા મારે *ે 
સાન મદદગાર થઇ પડે તેજ સાચી કેળવણી 
અને તેજ' સુવિદ્યા મનાય, ત્યારેજ આપણે 
ચારે પુરૂષાર્થને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, હવે ગમે 
તે જાતની તે ગમે તેવી કેળવણી પ્રાપ્ત કરવા 
સાટે આપણે પ્રથમ તા ભાષા જ્ઞાનની જરૂર 
છે, ને તે સંપાદન કરવા નીશાળસાં ભરણુવું 
જઇએ,” નીશાળથી ભણી ઉઠ્યા પછોી વ્યવ- 

ગદ્વાંવદ્વ' !1૧૦/ 911, 1011 & 1101 “વ॥ં011 

પાટીદાર ઉટ્ટય 

હારીક કેળવણીની ખાસ જરૂર છે, સારી ર 
ભણેલા નને કે ખી. એ. કે -એમ. એ- ૨ 
હોય પરતુ વ્યવહારીક કેળવણીના અલ 
તેને કેટલાક લોકે વેદીએ છે- એય કરક 
આવે છે, ભણી ગણીને વેદીઆનુ' અપસાન્- 
ડીગ્રી ન મળે તૈના સાટે જન સસાર 
વહીવટથી વાકેફ થવું જેઈએ. 

સ્રી અને પુર્ષોએ પોતપોતાનો ધસ સસ 
લર્સસાર ચલાવવો જેઇએ. પુરૂષોએ પોતાન 
ધર્મ પત્નિ પ્રત્યે પ્રેમાળ સહેવું જોષીએ. અ 
સ્્રીએ પતિ પ્રત્યે પરમ પુજ્ય ભાવ રાખ 
પરમેશ્વર માની વર્તતા શીખવુ જોઇએ, અને 
આ કેળવણી ખાળવયસાંથીજ પુત્ર મુત્રીએઃ2 
સાતાપીતાએ ઘર્સાંજ આપવી ન્તેઇએ આવ: 
રીતની ગ્રહ કેળવણી જેના પર્ ખીજ વાદા 
અને જન સ્વભાવનો આધાર ભાંધવાતેો છે, 
તેનો તો આજ કાલ આપણામાંથી તદન 
લોપ થત ગયો છે. આવી વ્યવકારીક કેળવણી 
ની ખામીથી આપણા કુટુબસાં સગાં સબધી 
ઓએસાં કુસપનાં શક્ષા ઉભાં કરે છે, માટે આ 
ગ્રહ કેળવણી પર્ ખાસ જ્યાત આપવ! 
તમો સર્વ ભાઇઓને હું વીનંતી કરૂ છુ 
વ્યવહારીક, સાનસીક, સારીરીક, અને ધામી ક 
કેળવણી આ બધી ન્નતની કેળવણીની દરેક 
સનુષ્ય સાત્રને જાણુવાની ખાસ જરૃર છે, કેળ 
વણાના અભાવે આપણે બાળ લગ્ન કરીએ 
છીએ, બાળ લગ્નના પ્રતાપેજ કન્મેડાં થાય છે, 
તેથીજ છુટા છેડા કરવાનો આપણામાં રીવાજ 
પડી ગયો છે. ન્યાં છુટાછેડા કરવાતે! રીવાજ 
હોય તો કન્યાવિક્ય સભવેજ '%ેળવણીના 
અભાવે ગન્ન ઉપરાંત સરણુ પાછળના કારને 
કરી આપણે આર્થીક-સ્થિતિની પાયસાલી કરી 
રહા છીએ વધે શુ કહુ! કેળવણીની ખામીને 
લઝ આપણું ક્ષત્રીય ગણાતી જ્ઞાતીના ભાઇઓ 
૪માસશાહ એયદને। બતાવેલો પીરાણા સતપ'થ 
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પાટીદાર 

જે તદન અધ દગ્ધ સુસલમાની તે પ થતે 
હીદુ ધર્સ સસજી સાનવા લાગ્યા એ શુ' 
બતાવે છે આપણી સુખ તાતા અદભુત નસુના 
ધાચી ક કેળવણીની મોટી ખામી, દેવોને પણુ 

સ્્ફજુભ્કુ 

દુર્લભ એવા આર્ચેને! ઉતસ આ હીદુસ્તાન 
દેશ તેમાં બાવીસ કરોડ હિદુએ)ા વસે છે 
તે હીંદુ ત્તાતીની પવીત્રતા માટે મોટાં અડસઠડે 
તીથ સ્થળો પવીત્ર થઇને પરસાત્સાના સ્વરૂપસાં 

લચ થવાના જ્ઞાન સાર્ગના સાટે ચાર વેદ, 
૭ શાસ્્ર અઢાર પુરાણુ, શ્રતિ સ્મૃતિએ તદ 
ઉપરાંત ઉપવાસ કરવા સાટે તેત્રીસ કેટી 

દેવતાએ ભગવાનના અનેક અવતારી સ્વરૂપે 
શક્તી, હૈવી, પ્ત્યાદીસાં જેને હી'દુ ધર્સ ન 
દેખાયો અને સયદ્ટ પ"માસશાહે બતાવેલા 
પીરાણા સતપ'થનાોા સુસસસાની કષ્તસ્તાની 

પથતે હી'દુ ધર્મ સસજી સાનનારા અજ્ઞાન 
હીદુ ભાઇઓની અજ્ઞાનતા એ સીદ્ધ કરે છે. 
ક તેઓમાં ધામીક કેળવણીની ભારે ખામી છે 
કેળવણીને વિષય એ સહાન વાષય છે. એના 
ઉપર જેટ્લુ બોલીએ એટલુ થોડું છે સભાસાં 
એ બધી તાતા ચર્ચાશે. 

પીરાણા પથતનું કલક 
હુ મારા કચ્છી પાટીદાર બ'ધુએમાંના 

કેટલાક ભાષદએાના  સસાગસસાં ધણી વ'ખખત 
આવ્યોાષછ્ઠુ, તેની નીખાલસતા અતે ભાત 

ભાવના સાટે સને ઘણું માન છે. વ્યવહારીક 

તેસજ ધાર્મીક કેળવણીવાળા ઘણુદ ભાઇઓ 

સારા સસાગસસાં આવ્યા છે, તેવા ભાઇઓની 

અ'તીમ પ્રચ્છા ધાર્સીક કેળવણીને ફેલાવે 
કરી અત્તાન ભાઇઓને સસનજ્નવી, પીરાણા 

પથનુ કલક જ્ઞાતીના ભાઇએ ઉપરથી દુર 
કરવા તનતોડ સહેનત કરી રહયા છે. આ 
પરિષદ્દ મેળવવાતે। સુખ્ય આસય પણુ તેજછે, 
એવા ભાધુએ।ને પરસકૃપાછી પરમાત્મા જરૂર 
વિજય આપશેજ એવી સને સપુર્ણુ શ્રદ્ધાછે. 

“_ત્રીય બધુએ, સારે જે કહેવાનુ હલું તે 
મે સારી સમજ પ્રસાણે આપને કહયુ છે. 
આપને ઉપકાર સાની છેવટના બે શખ્દો 
કહેવાની રન્્ન લઉછ્ઠુ. 

રષ 

છેવટના બે બોલ. 
“બા નાશવાન શરીરનો કણ ઘડીએ નાશ 

થશે તે કાંઝ કહી શકાતું નથી તા પણુ અનેક 
પ્રકારતી સસારની જે ઉપાધીઓસાં આપૃણે 
રચ્યા પચ્યા રહયા છીએ છતાં એ બધાને 
ત્યાગ કરી આ શરીરને એક દીવસ જવાનું 
છે, સાથે કાંધ પણુ આવવાનું નથી સાત્ર 

આપણા હાથે કરેલાં સારા કાસ, ધારણુ કરેલો 
ધસ, પ્રાપ્ત કરેલુ' પુન્ય આપણુ સાથી થઇ્યછે 
આવા નાશવત સગારસાં પરસ કલ્યાણકારી 

ધર્સ અને યશને સીધી કરનારી સ્તાતિ સેવાને 
આપ બધુએઓ ભુલ્યા નથી, ભ્રવીષ્યસાં કદી 
ખણુ ભુલશો નહિ એવી સારી પ્રાર્થના છે, 

તમે જે પ્રતિ જ્ઞાતિ સેવાના સાટે ચલાવી 
શહય છે તેને ચોલુજ રશાખખરે।. જેણે જનંમીને 
પાતાના કુટું કે જ્ઞાતિનું ભલુ નથી ક્યું 
તેની જદગીયાં અને પશુઓની જ'દગીસાં 
કાંઈ ફેર નથી. પોતાનાં જ્ઞાતિ ભાર્ુઓનાં 
દુઃખ ન્નેણ્ને જેને હહયસાં ખળતરા થતી નથી 
આંખસાં આંસુ અને અતરમાં જેને ખેદ નથી 
થતા એવા લાગણી સુન્ય હદયસાં અને પથરમાં 
ક3/ ફૂર્ક નથી. સાટે સાશા પ્રીય સતિ બધુગ્એા 
સારી તમને એજ ભલાસણુ છે કે જે પુરૂષાથ 
તમે અત્યારે કરી રહયા છો તેજ ગપ્રસાણે 

ચાલુ રાખશે તો થોડા વખતસાં આપણી 
સતીનો ઉદ્દદ અવશ્ય થશેજ એવી સને 
સપુર્ણ શ્રદ્ધા છે. આય્લું' કહી હું સારૂં 
ખોલવું પુરૂ કરૂછુ અને તમોએ માર્ કહેવુ" 
શ્રહ્ધા પુર્વક સાંભળ્યું છે, એના સોટે સને 
ભારે આન ૬ થાય છે. ક 

એટલુજ નહિ પણુ તમોએ જે સતે 
અનુપમ ભારે સાન આપ્યુ' છે. તેના સાટે 
ફરીવાર હું આપ સચથળા લાએ! તેમજ 
ખ્હેનાનાો અ'તઃકરણુ પુર્વક આભાર સાતુ૭્ઠ. 

શાન્તિ શાન્તિ, 
અમારા ત્ઞાતિ બંધુએ આ ભાષણો 

દારા જણી શકશે! કે આપણી જ્ઞાતિને ઉન્નત 
કરવાને આપણા બધુએ કેટલો શ્રસ અને 
સહેનત વેડી રહયા છે. તો આપણી પણુ ફરજ 
છે કે તેઓનાં આ શુભ કાર્ય સાં સહાય કરવા 

તન, સન અતે ધનથી બહાર પડવું આવશ્યક 
નું છે. ત'ત્રી, “પાઢીદાક ઉટ્ટય” 
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રદ પાટીદાર ઉદય 

જ્ઞાતિ પરીષદ વિષે ડાંઈક 
ક યક 

રી (પાટીદા૨ ઉદય સાટે લખનારઃ--નારણુજી સાસ્ત૨) 
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આવી પરીષદસાં સતે ખોલાવી, ખોલ 
વાની તક આપી હતી તેસતેો। આભાર્ સાનુ 

5 તસારી ત્તાતી સાથે સને ધર્સતાો સબધ 

છે તેટલાજ વીષય ઉપર બોલવાનો સારો 

સ્વાર્થ છે, દરેક જ્ઞાતી ધોતાની ઉન્નતિ અર્શ 
સહેનત લે તે પ્રમાણે તમે પણુ તમાર્ શ્રેય 
કરવા ભેગા થયા તેની હું પ્રશસા-કરૂં છુ 
તસારી પાટીદાર સતીના સુખ્ય ધધો ખેતી 
છે, પાટીદારો એ રાજાના આધાર રૂપ છે, 

હિદુસ્તાનનું હદય છે. હિ'દુસ્તાનનુ' 
છે. હિદુસ્તાન એક ગાસડીઓ ડેશ છે. તેસાં 
સાડા *આઠે લાખ ગાસડાંઓએ આવેલાં 
છે. પાટીદ્દાર જ્ઞાતિને નામે ૪પ પેટા ન્નતેો 
છે, તેએ આસ જુદી જુદી પરીષદ ભરે 

અતે વીચાર કરે તો તે સસય અને ખૈસાની 
બરબાદી કેટલી થશેઃ સાટે બધા વાભાંગના 

પાટીદારોએ એંકય કરવું અને તેઃ।ની વચ્ચે 
જે કૃત્રિસ ભેદ્દો ઉભા થયા છે. તે દુર કરવા 
તે આ પરીવદતેો! મેો।1ટાસાં સોટો વીષય ગણે 
તા તે ખોટું નહિ કહેવાય કોાપ્નક સ્થળના 
પાટીદારો (દાખખલા તરીકે ચરોતરના) એકયતા 
સાં આગળ વધ્યા હશે, તો કોઇક વીભાગનાં 

ઘણા એછા પછાત હરે, પણુ આવી પરીષદ 

સા ઉચી કેળવણી પામેલા અને બીલકુલ 
અભણુ પાટીદારો એસ બને પણુ એક ખીન્ન 

ની સાથે ભેગા થેષી આખી ક્રોસના હીતની 
ચર્ચા કરી શકે છે, જેથી તેવાગાને ખાત્રી 

થશે કે આ પરીષદ સાત્ર કક્ત કચ્છી પાટી 

દ્દાર્ સાટે નથી પણુ સાર્વ દૈશિક પાટીદારોને 
સાટે છે. પરીષદને સ'હદેશ ફળીભુત થાય તેને 

સાટે આપ સધળાગએ ની સહાયની આવકશ્ષ્યકતા 
છી. આવા પરેોપકારનાં કામસાં તમે સધળા ઓ 

જવન 

મદદ કરવા પાછી પાની નહી કરે. તેવી 
અભિલાષા છે, આપણે ફ્કત ભેગા થઇગ્ઝે 
અને થોયા ધણા ઠૅરાવેો પસાર ડરી વીપ્ખરાદ 
જ, તેથી કાંધ આપણુ ભલુ' નથી પણ 
પરીષદના ઠરાવો અમલસાં સુકવા અતે સુકાવવા 
બારે સાસ કસર ફસી સચ્યા રહીએ તેજ 
આપણુ બહેતર કરી શકીએ છીગ્એ9%. આપણા! 
ગામે।સાંથી કેસના કુસપોા પોતાના કૃત્રિસ 
ભેદને ભુલી જ એક મોટી અતે સજછુત 
સ'ડળી બની શકે આ ઉદેશને પાર્ પાડવા 
સતત્ પ્રયત્નની જરૂર છે, અને તેગ! પ્રયાસ 
કેર્વા આપણે પછાત નહી પડીએ. તેવી શુભ 
ધારણાને આપણે &હદયસાં સ્થાન આપવું 
જેઇગ, ખતી એ આપણા લેકાતો સુખ્ય 
ધધો છે, શહેર અને કસ્બામાં વસતા આપણુ! 
ભાઇઆ ખેતીને બદલે વેપાર ' રોજગાર કરે 
છે, કેળવણી પામેલા કેટલાક નોકરી ચાકરીસાં 
છે. પણુ આવા લેોકે!ની સખ્યા પ્રસાણુમાં 
ઘણી થોડી છે, વસ્તીનો મોટો ભાગ સે'કડે 
૮૦ ટકા, જમીનદાર-ખેડુત તરીકે સાત્ર 
જમીનની પેદાશ ઉપર પોતાની આજીવીકા 
માટે આધાર રાખે છે, એકાદ વર્ષ કમી વર્ષાદ 
ને લીધે અગર ખીશ્ન કારણુથી પાક બરોબર 
થતા નથી તેથી સાડી અસર આપણા ઉપર 
જ નહી પણુ આખા દેશના વેપાર વીગેરે 
.તસાસ લે!/ક્રો ઉપર થાય છે, આવણા લેોક્ઠા 
સહેનતું, કસબી, સહનસીલતાવાળા છે, પરતુ 
આપણી તથા આપણી ખેતીની સ્થિતિ તરક 
નજર્ કરીએ છીએ તો તે અપગ છે, પ્રાચીન 

કાળમાં જે પ્રકારના હળ તથા ખીજ એન્નરે 

વપરાતાં હતાં તેજ વપરાય છે. અને ટઢેૉરનાં 

છાણુ, સુત્ર પણુ તેજ "ખાતર તરીકે લેવાય છે, 
પણુ પુરેષુર્ ખોતર તરીકે ન વપરાતાં ગશી 
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પાટીદ્દાર, ઉદય 

બાણ સાટે તેનાં છાણાં, અડાયાં, વેચવામાં 
ખાલવામાં જતુ રહે છે, ત્ઞાતિતો મોટો ભાગ 
અભણુ, વહેમી, અને અનજ્તાન છે, તે એક 
શત્રુ છે. તે એક કુડાળાસાંધી બહાર નીકળ 

વાતે નજર્ કરતો નથી. અને તેતે લીધે ૩૨% 
દાર બનો ઘ્યરણે ભાગે આપણી પાસે-આપણી 
પેદાશ ન રહેતાં તેનો મોટો -ભાગ દેવાસાં 

જીવ્યું સફળ સાને છે, ને આપણે તેમની 
પાસેથી સેવા લેવી હોય તો તેસના સિદ્ધાંતને 
તેમનાં કાર્યને જુએ. દાખલા તરીકે કહીશ 

કે આપણે તો આ કળીયુગમાં શૈયદ્દોને દાન 
આપવાનુ ઉત્તસ ગણ્યું છે, પીરશાહુને! જ્નપ 

જપવાનો શ્રેષ્ટ માન્ચે। છે. ચાર દીવસે મરણુ 
પાછળ મીષ્ટાન ખવશાવવું તૅમાંજ બધી સેવા 

ધસડા૪ જ્ય છે. જે મહેનતુ ખેડુત, ઘણા કરી દીધી સાનવામાં આવે છે, એવાં આચા 
શ્રસ લઇ ઘહુ, બાજરી, પેદા કરે છે. તેતે રેતે હીંદુ ધર્મી એ કાણુ કહી શકે “કે આપણે 
ખાવા સાત્ત ધોૉસનટ (શબ) મળે છે. જે ખેડુતને 
ધેર દુધ, દહી, થી, વીગ્નેરે થાય છે. તેને તથા 
તેના છોકરાંને છાશ પણુ પુરી સળતી નથી, 

જે કપાસ કરૈ છે. તેને પહેરવા સાટે પુરતાં 

હી'દુ છેીળીએ હીદ્ટસાં તે! જુદાં જુદાં વીરોધી 
સાન્યતાએ।, વહેસો, ભાવનાઓ, પથે! વીગેરે 

તો શભુ મેળાજ છે, તેની અ'૬ર પીરાણા 

(વૈભવી પથતે।) પણુ સમાવેશ થાય છે. તેવા 
વસ્ત્ર પણુ સળતાં નથી તેસની પખમેતીનો પાક ઓતે ષોષનારા તસે કચ્છી પાડીદારો છો, 

પાધરા શાહુકારનતે ત્યાં ન્નય છે, અતે ખી બીજી જ્તાતીઓ કરતાં ડાન ધર્સની બાબતમાં 

સરખુ પણુ આપણી પાસે રહેતું નથી તે કોઇ રીતે તે ઉતરતી હોય એસ જણાતું' 

પણુ જરૂર વપ્ખતે શાહુકારતે ત્યાંથી લાવવું' નથા પણ્ ખાસી સાત્ર કૃપાસ્રે દાન થાય દ. 

પડે છે, આટલુ બધુ સંકટ હોવા છતાં અનેક જેથી તેનો કાંપ્રજ કૂપ્યદ્રો સળી શકતો નથી, 

પ્રકારના ખોટા રસ્તા પકડી એક ખીત્નતું ઉલટા આપણા પરસેવાથી કસાયલાં ખૈસા 

નુકશાન કરવા તરફ આપણા લોકની પ્રનૃતી પાણીસાં જ્નય છે, આળસુ, તગડા, અને નીરૂ 
વીશેષ થએલી લાગશે. દ્રવ્યને! સંગ્રહ કરવાને 
આપણુ! ખેડુતો સસન્્ત્યાજ નથી, સાર્ પાકે 

યા શાહુકાર આપે તો લગ્ન, મરણ, પ્રસગે 
સૌથી જાદદે ખર્ચ કરી સીષ્ટાનમાં વાપરે છે, 

પણુ ભવીષ્યને। કાંઈ વીચાર ન કરત! ભાંટ, 

ભાંડ ભવૈયા, વીગેરેને બહાળે દીલે પેણુગી 
દેવામાં આવે છે, સુત્સદીઓ ખેડુતો તથા 
શીલ્પીએ। સાટે દરકાર કરતા નથી, આપણુને 

ગદા ગણી અળગા રહે છે, પણુ ખરી સાણુસ 

જાત ત્યાંથી શર થાય છે, તેએ ખોટા દેવોની 

પુન્નસાં નેવેદ્ય બગાડે છે, મોતી સસુદ્રને તળીએ 
છે. ઉપરતોા કચરોાજ છે, ગરીબોનું ભલું 

ક્રર્વા સાટે ન્યાય "ખાતર કહેવું નેએ કે 
સહાત્મા ગાંધીજીસએે પોતે ગરી ખાઈ સાંગી 
લને ગરીબોની સેત્રા કરવામાં પોતાન 

ઘમી બાવા અને સાંગણૂ।ને સાલપુડા દુધપાક 
આદી સીષ્ટ ભોજન 'ખવરાવવાથીા આળસને 
ઉતેજન સળે છે, અને હરાસખોર વચે છે, 

જ્નસશાજનાં સાણસોસાંથી ખીન્નને તેસના 
જેવા આળસુ અને હરાસખેોર થવાતું સન 
થાય છે, અસાશરાં પવીત્ર શાસ્રા ખમા પાડીને 
કહે છે કે જનસસાજના ત્તાનમાં વધારા થાય 

એવાં કામોમાં પૈસાનું શ્રેષ્ટ દાન થએલુ' 
ગણાય છે, આપણે ન્નગ્રત થવું ન્નેઇએ છે, 

હાનીકારક રૂઢી રીવાન્ેને ધર્સ સાનવાંમાં 

આવે છે, તે બધ થવાં ન્નેઇએ તેસજ કુપાએે 

થતાં દ્દાન અટકાવવાં ન્નેપ્રએ તસારી ત્તાતીસાં 

ન્યાતીલાઃ્ઞના કહેવાતા જુલસ અતે ત્રાસથી 
ગરીખોાને ભારે સોસવું પડે છે, તે સતપ થ 
ધર્મની નીશાની ન ગણી શકાય અહી સા ન 
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ર૮ પાટીદાર ઉદય 

માની શકાય આ ખબાબતસાં લદ્ટસણુ કાકા 
કારણુભૂત છે, જેખસમદાર્ છે. કારણુ કે તે 
પીરાણા ધર્સના આગેવાન હોવાનો દાવો કેરે 
છે, અને તે જ્યારે આવું આવુ નનેયા કરે 

તે શું તેસના અન્નણુપણાસાં મોની શકગે? 
પણુ જેણે ગરીબોને સહાય કરી નથી, તેને 
ખીના જન ચાહતા તથી અને જે તે:- 

“તુલસી હાય ગરીબજી; કખીુ ન ખાલી ન્નયથ” 

'“સુવે ઢોર કે ચાસસે, લોહા ભસ્મ હો ન્તય” 

પ્રસાણે ગરીબોની હાયસાંજ દ્દાઝયા કરે 
છે એવા સનુષ્યનતે જન સસુહ વાર વાર પોકારી 

હાય તો સસ્કુત શખ્દો હોવા જઇએ; તેક 
કશુ' દેખાતું નથી. તો! પછી પીરાણા હિદ 
ધર્સ કરેસ કહેશો, ૭પપન લાખ બાવા પાઠ” 

દર વર્ષે" રપ કરોડનો ફકત ખાધા ખર્ચ તા 
ક્ુસાડો થાય છે જે રકમ તેસના વાઓ તે 

ફોાગટની આપી તેઓને એદી બનાવવાના 

કાસને ઉતેજન આપવાંમાં થાય છે. પાટીદ્દાર 

વર્ગ ફૂક્ત ગુજરાત, કાઠીયાવાડ, અને કચ્છ 

સાંજ છે. :એસ નથી, ઉત્તર અતે દક્ષિણમાં 
પણુ વસે છે, લગભગ ૨૦ લા'ખતે બદલે બે 
કરોડ ગણુવામાં આવે છે. વસ્તુ [સ્થિતી આ 
ગપ્રસાણુ હોવાથી આપણું હવેના જમાના ઝેક 

પોકારીને ધોકકારે છે તેતે આપણે સાધુ માની “જાને ભાઇ તરીકે ગણાવા જોઇએ. અને 
પાષીએ વહુ, બેટીઓને પાચે પાડીએ! આશી અવા મેળાવડા જેમ બને તેસ વિશેષ 
ર્વાદ લઇએ! દીલગીર થવા જેવુ છે, આ વાં બ્ેઇગએએ કે જેથી એકઠા સળી શજીએ 

કાયમાં ભાગ લેનારાઓ તેના અભ્યાસી ન અતે વિચારતી સઆપલેસાં આપણાં સાંસારીક 
હશે તો અતુભવી થવુ નતેઇએ તેણે વીઘયાર્થી” 
ખૂનવું ન્ેપ્રધએ, શીક્ષક થઇને ફરે તે નઃ ચાલે 
તે પાતાના બાળકને ખતાવવુ , કચ્છના ઝતનુની 

પીરાણુ। પારીદ્દારોને હું વીન'તી કરીને ફહુ' 

-- 

દુષ્ટ રીવાજ્ેને તજી દઇ શકીએ. એ મેળાવડા 
તા ફૂક્ત સસુદ્રસાં સોય જેવે છે. «ત્યાં અ'ધ 

શ્રહ્ાથી સૈયદ્દેતે ખાહ્માણુ સાનવાસાં આવે, 
અતે તેને ખષાદ્મણુના જેવુ દાન આપવાસાં 

છુ, આગ્રહ પુર્વક કહ છુ કે, નને તમારામાં આવે; તો સુધારા કેટલો અધુરો છે તેની 
વીદ્યાને પ્રતાપ હાય, જે તમારામાં ધનનું “શાની છે. માંટે આપણે આપણી 
જેર હોય, જે તમારાસાં બહ્ાચયનું બળ સાંસારીક સ્થિતી સુણ્તારવી અને વિદ્યામાં શહિ 
દોય તો આ પીરાણા વૈભવી પથ તસે નજ 
નીભાવી શકવા, પણુ તેમાં તમે બાયલા છો. 
એસ હું હિમત પુર્વક ડહુ છુ 
પ્રાર્થનાની જગ્યાને ધર્મશાળાને બદલે ખાનું 
કહેવામાં આવે, સવારસાં પુજન કરવાને ઠેકાણે 
રાતનાં ચોરની પેઠે ગુપ્ત રીતે તે ક્રિયા કર- 
વાસાં આવે; તેતે તમારા સીવાય કકરણ કહે 
કેઃ:-એને હિંદુ ધર્સ, કડી શકાય. જે જ્ગ્યાએ 
તેત્રીસ કરોડ દેવની આરાધના થાય એવુ 
લટ્ટસણ્ કાકા કહે છે; તે પ્રસાણેનાં ઠૅકાણાંતે 
અન્ન આરેગવાતુ સ્થાન એંવુ કયા હિન્દુ ધર્સ 
વાળાસાં કરવામાં આવે છે. છેકજ અ'ધારૂ' છે, 

તેને અજવાળા કેસ કહેવાય ? પીરાણા સતપથ 
સાં આરખી શખ્દ્દો ઘણાં છે. હિંદુ ધર્મ સાં વર્ષના! સસયમાં 

કરવી ન્નેઇએ, આપણે જે કે!ઇ સોટી માગણી 
કરવાને લલચાઇ્ગ્એ તેને લાયક આપણે પહેલાં 
થવુ જેપટએ, ન્યાં સુધી આપણે હિદુએઓ 
જુદી જુદી નાતો અતે ન્નતોથી વિભકત 
થચેલાજ ચાલુ રહીશું, અતે નાતોની જુલમી 

ખ'ધાર્ણો રૂપી આડતે આપણે તોડીને અહાર 
ન નીકળશુ તૌ કયાં જુને અટકશું તે કહી 

શકાતુ નથી. આખા હિન્દુસ્તાનના હિતેચ્છુ 
એસ ૪ંચ્છે છે કે હિ'દુ ન્નતીઓન! જે હન્નરો 
ટુકડા થયેલા છે તે સધળાં સવાઇ જવા 
જેપઠએ. અતે તેની એક આપી પ્રજાના થવી 
જઇએ, હિંદુ જાતિનાં જે આટલા બધા 
વિભાગો બની ગયા છે તે છેલ્લાં ૨૦૦૦) 

બન્યુ છે તેથી એ પણુ 

"દ્વાંવદ્વ' !1૧૦/ 
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પાટીદાર 

ખુટ્લુ' છ કે તેમાં એકતા કરવી એ પણુ 

ધીસમુંજ ચશે, પણ્ તે દ્રઢ રીતે થવું ન્નેઇએ. 

પહેલ વહેલાં તો સધળા ષાહ્માણાએ આપસ 

આપસમાં રોટી અને ખેટી વ્યવહાર કરીને 
એકત્ર થવુ જઈએ તે પ્રમાણે ખીન્નએ નને 
આત્સિક બળમાં વધે તો વહેલો સુધારે! કશી 

બૂતાવરો તે ધન્યવાદતે પાત્ર છે, દરેક સતુષ્યે 

ખાતે ખાોતાતેજ ઉન્નત કરવા જઇએ, પોતાને 

કદી નીચો પાડવો નહિ કાશણુ પોતેજ ખોતા 

તો મિત્ર છે, પોતેજ પોતાને દુશ્મન પણુ છે, 

તેથીજ કરીતે આપણે જે પછાત છીએ તો 

તે માટે આપણેજ ન્નેખ્મસદ્દાર છીએ. આપણે 

આપણી જ્તાતીને ઉન'તિતે શીપખ્ખેરે ચઢાવવી 
હોય તો! આપણા પ્રયત્નથી તેસ થઇ શકર 

આપણાં કસ નસીબ સાટે આપણે નજ્નેખખસદ્દાર 

છીએ ખીન્ન ક્ાઇજ નહી થનુષ્ય પોતાના 

ક્સ્ બળેજ નાતે। મો થળ શકે છે, આપણું 
અજ્ઞાન આપણી અવીદ્યા અને આપણુ। હાની 

કારક રીત રીવાનતે એજ આપણુને અવનતિ 
સાં લાવી મુક્યા છે, સાટે આ કલકસાંથી 

સુક્ત થવુ જઇએ છે, નાસના સાધુ નાસના 

ચયદોને, સુપાત્ર ગણી દાન દેવાસાં ક્યું પુણ્ય? 
તે બીન્ન પાટીદારોથી મુકાબલે કરે, શાસ્ત્રસાં 
દરેક ૬૨૬ની દવા ફર્સાવી છે, પણુ સુર્ખતાની 

દવા કયાંય સળતી નથી “સહાત્મા ગાંધીજી” 
કહે છે જે સ્વર્ગસાં સ્થાન પામવા જેવા 

પવીત્ર ન હોએ તો દુનીયામાં ફરી અવતનર્વુ' 
પડે” તેો। પછી આપણે તો ધર્સ એ શખ્દ 
માત્રથી સ્વર્ગ પામવા સાંગીએ છીએ, પીરાણા 

(વૈભવી) પંથની નાસ્તીતું મુખ્ય કારણુ એ 
છે જે જેણે આપણુતે ધર્સ ખતાવ્યો તે ધર્સ 

તેના સ તાનો. સયદ્ે પાળતા નથી અને આપણી 
પાસે સનાવે, અને અઃવક "ખાવા માંગે એ 
ઘાપ ઝાઝા દીવસ ટકે નહી. જે અહી સાતે 
સહાત્સાજી ન માને આપણુને અહીંસા મના 

તેતો તે છાપ આપણા ઉપર પડતી નથી પણુ 

ઉટ્ટય ૨૯ 

આપણે એટલા બધા ખેદરકાર બની ગયા 

છીએ કે આપણે પીરાણા સતપ'થની ખરી 

શેધજ કરતા નથી કરે તેનું સાનતા નથી 

શ્રી લક્્સણુકાકાએ તો ક્લ્રુછે કે “સત પ*થી 

લેક્ઠો રાસનવમી, એકાદશી, ગોકળ આઠડેમ 
વીગેરે હી દુના તહેવારે પાળે છે, અપવાસ 
કરે છે. પણુ તે તહેવારો પાળનારાગાને સ્થા 
નીક બહેસ્ત નથી, બહેસ્તનું સુખખ ભોગવે 

પણુ તે અસુક વર્ષ પછી પાછા મૃત્યુ લોકમાં 
અવતરે છે. અને તેવું પીરાણા સંતપથ અથ 

વંવેદ કહે છે, વળી વીશાણ્ાઃા અથર વેદ કહે 
છે કે તે તહેવારો તો “સત્યયુગસાં એકાદશી 

રવીવારી પાળવાસાં આવતી હતી ત્રેતાયુગમાં 

ચૌદશ સગળવારી અને દ્વાપર યુગસાં અસા 
વાસી સોસવારી પાળવામાં આવતી હતી અતે 
આજ કળીયુગમાં તો બીજ શુકર્વાોરી પાળ 

વાસમાં આવે તે!જ બહેસ્તઃ સતપથના ગુરૂ 

“માસશાહ છે, એવું લટ્ટસણુ કાકા કહે છે 
તે ખરૂ કેઃ આપણું પીરાણા અર્થવેદ શાસ્ત્ર 
ઇશ્વરતેો અવતાર કહે તે ખરૂ ₹ હીરણ્યકશ્યપ 
ત્તયારે પોતાનો જપ જપાવવા સાંડયો, 

પોતે ખુદા સનાવવા લાગ્યા, ત્યારે તેને! મુત્ર 

પ્રટ્હાદ સાસેો। થત્રો અને રાક્ષસ કહીને વગો 

વ્યો અતેકે દુઃખે તેતે સાંસવ! પડતાં તેવું નને 
તમે ઇસાસશાહને સાટે માનતા હો તો કાણુ 
જનણું મનુષ્ય સ્વભાવજ એવો છે જે ચીલાસાં 
પોતાના વ્યવહાર્તુ' ગબડતુ' હેય તો તેમાંથી 
તેને બહાર કાઢી અન્ય પષ્ટ સાર્ગ તરક 

વાળવાનું સન થતું નથી વળા પ્રચંલીત હાની 
કારક રૂઢીએના બધતેોને તોડીને આ યુગના 
ધર્મા, પ્રમાણે વર્તવા જેટલા આત્સબળ અતે 
કર્તવ્ય અુદ્ધિની પ્રાતતી આપણા જન સસાજ 
સાં બહુ વીશાળ છે. 

ઠેશાવ બીન્ને 
પીરાણા સતથી અળગા 

તુરની ગાળીમાં ભષ્ટાચાર્ છે, એવુ 
સીદ્ધ કરવા પુરાવા ન્ેઇએ! પણુ હવે સૈયદે 
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૩૦ હુ પાટીદાર ઉટ્ટય 

તા ધર્મ એટલે રહેલો- છે, નહેરમાં તા 
નહિ, પણુ ગુપ્ત રીતે વટલે તેટલે ધર્સ થાય 
તાએ અહુ છે! | પણુ એ સાખીતી આપણે 

કયાં શોધીએ? આપણા હીદુ સ્મશાને જએ 
તા નાણ્યા શીવાય કોઈ ચીજતે અડકાય નહો 
તા પછી ઇસામશાહના રૅૉન્નમાં બેસી 
ખાવું સુવું ને કપડાં સાથે ભક્તી કરવી? એ 

કયા હી'દુ ધર્મની નીશાની છે | ! સૈયદ્ષે 
આપણે ત્યાં પગ પેસારા રાખે તેતે ખાહ્મણુમાં 
સાનવાસાં આવે એ કેવું નીચ છે !!! 

આખર વ'ખતે રેનજ્યસાં આગાખાન પગ 

લોકતે વીષે મોસન હતા. તે સર્વ આચાર 
પાળતા વેદ, શાસ્ત્ર શીખીને સ ભાળીતે વીસારી 

સેલ્યા તેને જુઠા કરીતે જાણ્યા જેથી બહેર્ાને 

ખોડા થયા છે તે રોજે ક્યાસતને દીને સાર્ 
ખાશે પચાસ હજાર વર્ષનો એક દીવસ 
થશે. સાડા ત્રણુ દીવસ લગી અન્નપ ભોગ 
વરો તે વેદ, કુરાન માંહે લખ્યું છે, તે તમે 
જાણુ! છો, તસને સાહેબે સાસ શાહે ફરમાવ્યું 
છે, તૈ સાટે ચેતીને ચાલશો. આવે ડરતો 

સતપથ છે, તો સુક્વાનું શુ' જરૂરીયાત કે. 

પીરાણુ! સતસાં ચસત્કાર ઉપર આધાર રાખ 

મુઝ તો તે સાનાતો થવાતો છે, એવું શાસ્ત્ર વામાં આવે છે, તે પર્ ભરોસો! યાય નહો 
ન ક ન રૈ ટિ ક ત્ર મ મે ત” 

કહે છે. તા પછી તેતે સોપક્તાનાં કસાડ બનાવવા કારણ ક: ધમ વધારવા સાર્ જુઠું બોલવુ 
લદ્દસણુ કાડાએ કડ કરેલુ તેમાં પૈસો આપ પાપ નથી, , ત્યારે તે ચસત્કારે! પણુ ધ્રસ 

વાસાં ક્યું પુણ્ય છે. એટલું હવે સીદ્ધ છે કે 

સૈયદે કાકા, કારભારીઓને પીરાષ્ા પથ 

સાનવાની જર્ર નથ. પણુ શાખવાની જરૂર 

છે. જીએ છે, કચ્છ પ્રાંતમાં ૮૦ ગામો પૈકી 

૨૩૮૬૩ સાણુસો પીરાણા પથી છે, તેને 

ધરમ ઉપર આવેશ કરવા એ સાટે એષા 
પ્રયાસની જરૂર નથી, સદભાગ્યે હજી સુધી 
કરાઇ પણુ પીરાણી સુસલસાન થચેા નથી 

| સાટે ખાનાને સ'દીર બનાવે, પીરતી બાધા 
રાખવાથી ન્ન વાઝણી બાયડીને પુત્ર થયે! 
હાય અને તે પીર ન સાતે તો તે પુત્ર મરી 
જરે. એ ખીકથી હદય વીરૂદ્ધ પણુ પીર્ને 

વધાર્વાતે સાટે લ'&ા હોય તે બનવા ચોગ્ય 
છે. પીર ૪સાસશાહનાો ધર્સ ડ્હે છે % 

અહલાહ સીવાય કોપ પુજ્ય નથી, તે એકલો 
તેતે! ક્રાધ્ધ ભાગીદાર નથી” તો પછી હીરણય 

કશ્યપની પહે પોતે આપણી પાસે ખુદ્દા બના 
વે તા પછી આપણે તા તેની સાથે ભકત 
ગ્રટડાદની પેઠે અસહકારજ પાલવે પછી બાપ 
દીકરો હે!ય તો તે સિદ્ધાંતની વીરૂદ્દ જુદ્દા 
પડવુ" પડે સાટે એટલું સસજને કેટલાક પારી 
દારેમાંથી (કચ્છ) દેહ શુ"્ધ પ્રાશ્ચીત કરાવીને 
છટા પડ્યા, તે ધન્યવાદને પાત્ર છે. પર્સાત્સા 

આપતે બળ આપે કે જેથી સ્વાર્થી પીરાપ્યા 

સાન્યા કરે. તે. પ્રમાણે જે સુખી પીરાણા એને આત્મીક બળ આપવા નસીખવ'ત 

પથ સાન્યા પછી નને છોડી દે તો તેને માટે નોવડડ: ક ક ક 
ડઝ શાન્ત શન્તઃ શાન્ત: પણુ ધાક મુકેલી છે કે “એ ખહદા મૃત્યુ 

જોઈએ જીએ. 

_ જ્ઞાતી સમાચાર લખી સોકલનાર ખખરપંત્રીઓ હકીકત સાથ લખોઃ-- 

વ્યવસ્થાપક, પાટીદાર ઉદય એશીસ, 
શણુછોડ  લાઝન,---કશાચી, 
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પાટીદાર ઉદય 

થ્રી તૃતિય પાટીદાર પરીષટટમાં લીધેલી પ્રાતિજ્ઞાને પાળી 

પીરાણા પથનો કરેલો ત્યાગ. 

૩૧ 

-્--------ઝ્ક્મ્કઝ્કછત્ક્ન્----------- 

પરિષદનું કામં સંપુર્ણ થતાંજ કરાંચી 

વાળા સુપ્રસિષ્ધ કન્ટ્રાક્ટર ભાઇ ખીમજી 

શીવજી મીસ્ત્રીએ ઉભા થઇ પરીષદના સૈક્રે 

ટરી ભાઇ નારણુજી રાસજને કહયું કે અમોએ 

જે પીરાણા પથતેો ત્યાગ કસ્તાની પ્રિતિસ્તા 

લીધી છે. તે અમારે આ સડપમાંજ તેને 

પુર્ણુ કરવી છે. જેથી અમારે અત્રેજ શુદ્ધ 

કરાવવી છે તે સાંભળી ભાધ્શ્રી નારણુજીએ 

પ્રસુપ્પ, સહાશય આગળ અરજ કરવાથી તેણે 

પીત કાર્તાંતિક વીગેરેની સલાહ લઇ ગઢ 

શિસાના પ્રખ્યાત પ'ડીત પારાશર (જેણે 

શા. ૧૯૭૯ના પ્રથમ જેઠ શુદિસાં ગામ દયા 

પુર્સાં બગભગ ૧૬૯ સાષ્છુસની સુધી કરાવી 

હતી) ને હુકમ કયોઈ તેથી ખીજે દીવસે 
પડીતશ્રી સુબધ્રમાં રહેતા હોવા છતાં પણુ 

સાડા દશ વાગે ધાટકેધ્પર પહોંચી ગયા હતા, 
અતે ત્યાં આપણા ભાઇએ એ શુશ્ધિના સાટે 
સર્વ સામગ્રી તૈયારી કરી રાખેલ તેથી તેણે 
શુશ્ધિ કરાવવાનું કાસ ચાલુ 

જેટલા ભાઇએ ખેસવાના હતા તે ખેસી ગયા 
અતે કામ શર્ થયુ તે જનેઇ, ગાસ વીરાણીવાળા 
ભાષ, કરસશી સાવજી અખીયાણી (નાકરાણી) 

ના ધર્મં પત્તિથી ન રહેવાયું' તેથી તેણે 
પાતાના સનમાં નિશ્રય ડરી દીધો કે સારો 
ધણી અતે સારો સસરો આજેજ આવીને 
આની સાથે શુધ્ધિ કરાવે તાજ સારે અન્ન 

પાણી લેવુ' અતે ખીન્નને રાંધીને ખવશવવું' 
પ્રભુ ભક્તોની વહારે હસેશાં તૈયાર છે, તેથી 

તે બાએ એક સાણુસ સુછી પોતાનો ધણી - 

તથા સસરે ન્ન્યાં કાસ કરતા હતા ત્યાંથી 

ખોલાવી લીધેલી સગાવ્યા અને પોતાની 

કર્યું તે વખતે 

ગ્રતિન્ના તેને સંભળાવી દીધી તે સાંભળીને 
દડે।ર હદયના ભાઈ કરસશી સાવજીનું પણુ 
મન પીગળી ગયું અને તેણે પણુ બીજના ભાઇ 
એની સાથે ખેસીને ખેદતાની ગ્રહ લકટ્ટ્મીની 

પ્રતિજ્ઞા પુર્ણ કરવા શુષ્ધિ કરાવી, પ્રભુ અસારી 
સ્ઞાતીસાં આવીજ દેવીએ પેડા કરે ત્યાં પરિ 
પદના કાસથી પરવારીને કરાચીવાસી ભાઇઓ 

કરાચીમાં આવ્યા ત્યાં આવીતે પોતાની લીધેલી 
પ્રતિ્ા પોતાના કુટ ખઓીએતે સ ભળાવી અતે 
નિશ્ચય કર્યોપ ક આપણુ જલદીથી હવે શુશ્ધિ 
કરાવવી નેઇએ તે સાટે પ્રતિજ્ઞાવાળા ભાઇ 
એ ભેગા થયાં અને સલાહ કરી કે આપણે 
આપણી ત્તાતીતે ભાજન આપવું અમે સાશા 
પડ્ડીતના હાથેથી શુશ્ધિ કરાવંવી આવે નિશ્ચય 
કરીને દેવીશરવાળા ન્તેશી રતનશી સાધવજીને 
કોળ સારા પડીતને તેડી લાવવા કરું જેથી 

વઢવાણુવાળા શુક્લ કાળીદ્દાસ ભલુશ્ાસને તેડીને 

શાં. ૧૯૮૦ના સાસ વેશાખ શુદદી ૩ અક્ષય: 
ત્રીજના દીવસે પોતાના રહેવાના સે!ટા કપા 
ઉન્ડમાં સપ બાંધીને દેહશુષ્ધિ કરાવી હતી 

જેએના નાસ નીચે સુજબ. 

પ્રપ્યશ્ચિત કરાવી શુદ્ધ થએલા ભાઈઓની 
નાસાવલ્ી 

કુક 
૧ પટેલ રતનશી શીવજી નાકરાણી રવાષુર 

વાલા, ત ત્રી “પાગીદદાર ઉદય” 
ર્ સોં. મેગબાપ્ઠ પટેલ રતનશી શીવજના 

ધસ પત્નિ 
૩: ચી. વીરજી કતનશી ૬ 

(રતનશી ૨0વજન્। પુત્રે 

કુટુખ-૨ 
૪ પટેલ લાલજી શેસજી નાકરાણી રવાપુરવાલા 
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૩૨ પાટીદાર ઉદય 

પ સૌ. વલબાષહ્ટ પટેલ લાલજી શેસસજીના કુટુ બ-૯. 

ધર્મ પત્નિ ૩૨ પટેલ શીવજી લધા નાકરાણી નખત્રાવાલા 

ક ૩૩ સૌ. દેવકીબાઇ ન ઘધ્સપત્તિ 

ક કે ૩૪ ચી. જેઠાલાલ ,, પુત્ર 

ક ર સિ ક નારણુજી લધા નાકરાંણી નખત્રાવાલા 
। ૯ 

ન ગાસતીમાઈ ૩૬ ગોામતીબાઇ તે નારણુજ લધાન!ઃ ધર્સ'પત્તિ 
7 ઝ 

ક 

કડ ઝટ રામ રરાજ પરી થી. નરસીહ તે નારણુજના પુત્ર 
(પટેલ રામજી શેોસ પરુ ન નડ જૂ 

પડ કુડ્ડુબ-૧૧. 
૯ પૂટેલ નથુ ધનજી નાકરાણી રવાપુર્વાલા ૩ુટ પરેલ વિશ્રાંમ પાંચા પોકાર (ગાંગાણી) 

૧૦ સૌં, નાનબાઇ પટેલ નથુ ધનજીના વીરાણીવાળા 
આ ગ ધર્મપાત્ન ઝટ સો. લદ્દમીબાઇ વિશ્રામ પાંચાના ધર્સ"'પત્તિ 

૧૧ ચી. દાના પ્ટેલ નથુન! પુત્ર ત પે 
યીક. લાલજી ઉફે બાખુલાલ ન ત્ર 

૧૨ પરસાબાઇ કા ેીે5 હા જ ચ ક 
કે જર ખેન લાલબાઇ પત્રી 

કડુ નઃ કુટુબ ૧૨. 
૧૩ પટેલ સુળજી ડોસા પોકાર નખત્રાણાવાલા 
વજ સા. દેવકી બાઇ તે સુળજ ડોાઝાના પદન 
પપ ચી. નાનજ પટેલ મુળજી ડેોસાના પુત્ર 

૩ પટેલ સેધજ શામજી શાંખલા વીરાણીવાલા 
૪૪ સૌ. કુવરબાઇ મેધજી શાસજના ધર્સપત્તિ 

ુ 4 જપ ચી: શીવદાસં ?૩ ઝ્ઞત્ર 
૧ ખેન કાઇ કક. પત્રી ૪૬ ચી. શીવજી 2 સુત્ર 
૧૭ બેન નર્સ દાબાઇ જ પુત્રી ઝ૭ બેન રામબાઇ સુ યુત્રી 

કુટુઅખ-૬. કટુ બ-૧૩. 
૧૮ પટેલ વાલજી લખ્ણુ પકાર નખત્રાણાવાલા ૪૬ પટેલ દેવજી ભીમજી ગેોગારી વીરાણીવાલ। 

૧૯ સૌ. જમનાબાઇ તે વાલજી લખુના પત્નિ જટ સૌ. જશુખાઇ તે દેવજી ભીસજીના ધર્સમપદિન 
ર૦ ચી. શ્ાશ્ભાઇ તે વાલંજ લખુના પુત્ર ૫૦ ચી. તુલસીદ્દાસ કા ત્ર 
ર૧ ચી. વિશ્રાસભા'ઇ ક પુત્ર ડં મ ડડ 
૨૨ ચી. ચીચીબાધઇ ક પુત્રી કડ ન્ 

| ર૩ ચી. તુલસીબાઇ પ પુત્રી ૫૧ પટેલ સુરજ ભીમજી ગાગારી વીરાણીવાલા 
| જુટુખ-છ. ન પર્ સો. હીરબાઈ સુરજ ભીસજીના ધર્સપત્નિ 

ર૪ પટેલ વીરજી લખ્યુ પોકાર નખત્રૉણાવાલા કડુબ-૧૫. 
રપ સૌ. ધનબાઇ પટેલ વીરજી લખુના ધર્મપત્નિ પ૩ પટેલ ડાયા ગોપાલ ગોગારી વીરાણીવાલા 

૨$ બેન દાધ્બાઇ ઝે પુત્રી કુડખ-૧૬. 
|: ર૭ ખેન લદ્ટમીખાઇ પ પુત્રી પ૪ પટેલ રામજી ર૪યા વીરાણીવાલા 

| ઝુટુબ-૮. પપ વિધવા કુવરબાઇ ,, તેના પુન્ય સાડુશ્રી 

ર૮ પટેલં ગોપાલ પેથા પોકાર નખત્રાણાવાલાં ર સુજ્બના ભાધઓએગએ પા શુધ્ધિ 
| માસ ગાપાક પથાન પર કર્ાવી ક્રબુ અમારા પાછળ રહે લાં ભાષ 
! ક આ ક ્સ્્ ક આ સ ઓને હીમત આપે કે તેએ હવે તૈયાર થઇ 

૩૦૦ ચી. સ પથા, ગાપાલ પથાના લંધુબશ પાપી પીરાણા પથ અને. તેમાં પીવાતી 
| ૩૧ શીવજી પેથા ક ઝે પાવળની ગોળીનો જલદી ત્યાગ કરે. અસ્તુ. 
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સાભાર સ્તવિીડાર. 

અક પ્રાસ્તાવિક નિખ ધ અમોતે આપણી સાતિના આધ સુધારક ભાઇ નારાણુજી 

કાસજી વીરાણીવાળા તરફથી મળ્યુ” છે. જે અમો ઉપકાર સાથે સ્વીકારી એ છીગ્એ, અતે 

તેના માટેનો અમારા અભિપ્રાય તેસજ ખીન્ન ભાઇએ તર્કથી અસોનતે છાપવા સાટે 

મળેલા અભિપ્રાચા અસા આંવતા અકમાં આપશું વાંચંક બંધુઓ અમોને ક્ષમા કરશે કે 

પરિષદની હકીકત લાંખી હોવાથી તે અમોએ બહુજ ઢી કરેલ છતાં પણુ જગા અસા 

બચાવી શક્યા નથી તેથી તે અ'્ત ઉપચ્રાગી ખાબત હોવા છતાં પણુ અમો લાચારીથી 

આપી શકયા નથી, 

"મેતીવાડી વિજ્તાન પુસ્તક ૧૨મુ અ ક૧૦મોાઅમેોને દ્લેરાય સી. અ'જનરીયા ધરસપુર 
જીલ્લો સુરત વાર્ષિક લવાજસ રૂ, ૨-૮-૧૦. 

પાટીટાજ પુસ્તક ૧લું' અક ૮મોા અમોને તેસના પ્રકાશક ભાઇ નરસિહભાઈઇ ઇશ્ચર- 

ભાઇ પટેલ આણુદ તરફથી સલ્યો છે જેની અ'દરની બાખતો ખાસ વાંચવાસે સાટે તેના 
ચ્રહાક બની દરેક બાબતની સહાય કરવાની અમો અમારા પાટીદાર ભાઇઓએને ભલાસણ 

ક્રરીએ છીએ, વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૨: 

“પાટીદાર ઉદ્ય”માં નહેર ખખર છાપવાના ભાવ. 

એક પેજ અધું પેજ પાષેજ 

અંક વર્ષ ૩ ર૦ ૧૧ 

૭ સાસ ૨૦ ૧૧ દ્ર 

ત્રણ માસ ૧૧ દ ૩1 

એક સમાસ જ સા ૧1 

ઉપર પ્રસાણે ભાવ છે, ટુકી નહેર ખબર સાટે યાર લાપ્નનનો રા. ૬ એક વખ- 

તનો! છે. જ્નહેર ખબરનાં નાણાં અગાઉથી લેવામાં આવશે. વધુ ખુલાસા સાટે પુછે. 

| વ્યવસ્થાપક$ પાટીદાર ઉદય ઓશ્ીસ. 
૨ણુછોડ લાઇન, દેશલ બજર ડ૩રાચી. 
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્નૂ૩4 4444 જ્જ 

ર્ત 
જક 

ડૂ ે મ્્્ડ 

મદદ ડરો! મદદ કરા! મદદ કરો! 

તમારા દાનનાં ઝરણા વહે છે મોર્ગ અવળે તે 

કમી કરવા બદલ ખીન્ન'- નવાં દુઃખો ઉમેરે તે. 

હવે તે દાનના ઝરણુ! અનુકુળ ક્ષેત્રમાં વાળે 

જમાતો જેમ બદલાચો સુધારો દાનને ધારે 

ગરીબ જ્ઞાતિ ભાઇઓ ની હાલત જેઇને  તમાર્' હદય કપી ઉઠંતું હોય 
તસારા રેશ પરરેશ વસ્તા ભાંડુએના સસાગ્ચાર જાણુવા હોય 

તમારે તસારી જ્તાતિસાંથી કોણેલા શ્વાનેન કાઢવા હોય, 

તમારે આળૈવાન ગેઢેરાઓના ત્રાસથી જીલમથી બચવુ હાય, 

તમારે પીરાણા પથની પ્રપંચી જાળમાંથી છુટલું હાય 

અને તમારી ભાવિ પ્રજાને છોડાવી સ્રુખી - કરવી હોય 

તતો 

“પાર્ટીટ્ાર ઉટય'?ના ગ્રાહક થાએ, અને તે ખરીદ્વો, ખરીદીને તેમાં આવતા 

લેખાને વાંચો વિચારો અને સદ કરે. 

તસારે ન્યારે કોઈ પણુ દાન કરવુ હાય ત્યારે શા પાટીદાર ઉદયે 

ભુલતા નહિ. 

નાની મોટી દરેક રકમને! સ્વીકાર થાય છે તે તેના નિભાવવપ 

અચેજ ખરચાય છે. 

સાટે 

%્રાણ્ પણુ ધર્માદા કાઢેલી રકમ ખર્ચાતી વષખ્મતે પુણ્યદ્દાન કે ધર્મ કરતી 

વખતે લગ્ન ખુશાલીના પ્રસગે કે વડીલોના સ્મરણુ ચિન્હ તરીકે જુજ રકમ 

પણુ “પાટીદાર ઉટ્ટય”ના ફૂડમાં મોકલવા સુકશા નહે 

આજેજ લત'ખોાઃ-- ન 

બ્યવસ્થાપફ, પાઢીટાર ઉદય આઓઝ્ઠીસ. 
રણુછાડ લાઈન્સ કરાચી. 

1ઊવદ્વા".૦ છ! 

નિજ 

હાક 

4 નન 44 454444 4.444: ર્વ 
આ પત્ર “ તરૂણુ-સાગર” પ્રેસમાં ગિરિજશ'કર ખી. ત્રિવેદીએ છાપ્યુ', 

ન્યુ સ્માલ કોઝ કોર્ટની સામે; કેસ્પબેલ સ્ટ્રીટ-કરાચી. 
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