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                           પકાપાંચ આજાર લલોકકહકન ખકાયનકપાં ખકાવકાડકપાંલલો 
          

       ઈયક ગલોઠઠી ફકાચચ ઈસક ગકાલનલક સમકહકામ અરકાર્થાત તનબનરઠીયકાસ દલોયકાર્થામ પકાહઠી ગનયલો.આનચ
એક મલોડલો ટલોલલો તનયકાપાં ફકાચકાડઠી ચકાલતલો લકાગયલો  કકાહકાકકા જલો નવકાઈ કકામચ તલો બનમકાયકાર્થાહકાપાંપચ
દદેખકાડતલો આરલો તચ તતયકાહકાન હદેઅતકા આરકા.  તકાપાંહકાપાં ઈસક ડલોગકાપચ ચલોડઠીન તનયકાપાં ચચલકાહકા આરઠી,
બલોઠલલો તનહઠી : આનચ યહકદઠીહકા સણ  પકાહઠી આરલો. તકાપાંહકાપાં ઈસકય તનયકાપાં નજર ઊઠકાવનન એક
મલોડઠી ગલોરદઠીલ તનયકાપાં પકાહઠી આવતકા હદેઅયકાપાં ,  આનચ ફફલપકસ કલ આખયલો, “  કકા આમકાપાં ઈયકા
ખકાતર ભલોજનકા ખકાતર કકાહઠીનચ ભપાંડકાર વચચકાતકાપાં લનહકપાં?” પચન ઈ ગલોઠ તનયકાલ પકારખકાપાં ખકાતલોર
આખલન, કકાહકાપાં કકા તલો પલોતચ જાપાંઅતલો આરલો કકા આંય કકામ કઠીહહીં  ફફલપકસકાય તનયકાલ જવકાબ
દદેદલો, “ કકા ૨૦૦ રૂપયકાહકાપાં મકાપાંડલો તનયકાહકાપાં ખકાતર પ પરલો બન નકાય વચરઠી કકા તનયકાહકાપાં મચનચ હરદેકકાલ
રલોડઠી રલોડઠી બન તમલન જાય.” 

         તનયકાપાં ચચલકાહકાપાં મચનચ તશિમલોન પતરસકા પકાવકપાંહકપાં આંદનયકાસકાપાંય તનયકાલ આખયલો,“ ઈહઠી એક
પલોયરલો હકાય તનયકાપચ જલોવકાપાં પકાપાંચ મકાપાંડકા આનચ બચન મકાપાંસચ હકાય ;  પચન એલકા લલોકકાહકાપાં ખકાત કર
કકાય હકાય ઈસકય આખયલો, “  કકા લલોકકાહકાન બલોહકાવન દકા.  “તનયકાપાં જાપાંગકામ ખકબકજ ચકારલો આરલો:
તકાપાંહકાપાં તચ લલોક ગલોણતતમ લગભગ પકાપાંચ આજાર લકગ આરચ, બલોહલોય ગનયકા  તકાપાંહકાપાં ઈસકય મકાપાંડલો
લચદલો,  આનચ ધનયવકાદ કદેરઠીન બલોહનકારકાહકાન વકાટઠી દદેદઠી;  આનચ તચહદેકઠી મકાસચહકાપાંમચનચ બન જલોતચ
મકાપાંગતચ આરચ તલોઅતતેં વકાટઠી દદેદદે.  જાહકા તતેં ખકાયન તકારકાયચ ગનયચ તકા તતયકામ આપકપાં ચચલકાહકાન
આખયલો, “ કકા બલોચલકા ટકકડકાપાં ટલોલલો કઠી લકા, કકાપાંઈજ ફદેકલલો નકાય જાય. આનચ : તનયહકાન ટલોલલો
કદેઅયચ ,  આનચ જાવ પકાપાંચ મકાપાંડકા જે ખકાનકારકાહઠીનચ બલોચલચ આરચ,  તનયકાહકાપાં કઠી બકારકા તસબલયકા
પલોરકાયકા.  તકાપાંહકાપાં જલો આશ્ચયર્થા કકામ તનયકાય કઠીઅ દદેખકાડઠીયલો તનયકાલચ તચ લલોકહઠીઅનચ આખકાપાં
લકાગનયકાપાં, “ કકા ઓ ભતવષયવકતકાહકાપાં જલો જલોગકમ આવનકારલો આરલો ખચરલોજ ઓ હકાય.” ઈસકય ઈ
જાયનચ કકા તચ મકાન રકાજા બલોનકાવકાપાં ખકાત કર આવનન હદેઅરકા મકાગતચહદે ફકાચન ડલોગકપચ એખલલોજ
નનગન ગનયલો.     

            ખકલકાસલો - દદેવ કદેહપાંકઠી પલોયરકાહકાપાંન ઓતકા લલોકકહકપાં ખકાતર આશિનવકાર્થાદક  કકારણ બનકાવચ હદે
આનકા પલોયરલો યકાહકઠી બકાહકકા આદર કદેહકઠી કદેહદે ,ઈયકા પલોયરકાલ જલો પકાપાંચ હજાર લલોકકહકપાં ખકાતર
નમકનકા  બનચહદે એહપાંડકા પલોયરકાહકાપાંન હલોદઠી કકાડકલલો જલો તનયકાકઠી પરમચશ્વરકપાં મફહમકા વચ


