મ ૂળશંકર થી દયાનંદ
રેખક : દમાર મુનન
“સ્લાભી દમાનંદ”
(જીલન ચરયત્ર)
શશવરાશિ વ્રત-પ્રબોધ
રકળોય મ ૂળંકયના જીલનભાં એક અભોઘ ક્રાન્તતકાયી ઘટના ફની. એ ઘટના હતી-નળલયાનત્ર વ્રત

,

મ ૂનતિ ૂજા પ્રત્મેની અનાસ્થા, પ્રફોધ, અને સાચા નળલની પ્રાપ્તત તથા દળશન ભાટે ની ઉત્કટ અબીતસા.
સલંત 1894ના ભહાલદ 14ના રદલસે ભહાનળલયાનત્રનું લશ આવયુ.ં નતાએ વ્રત- ૂજા-ઉલાસ
યાખલા આજ્ઞા કયી. યં ત ુ મ ૂળંકય પ્રથભ સંભત થમો નરહ. તેભ જ ભાતાએ ણ વ્રત ભાટે
ઉલાસ-નનયાહાય યહેવ ુ ં અને યાનત્રબય જાગયણ કયલાનુ ં હોલાથી તે ભ ૂખ અને ઊંઘ સહન કયલાને
અસભથશ હોલાથી સંભનત આી નરહ. યં ત ુ નતાએ મ ૂળંકયને નળલયાનત્રનુ ં વ્રત કયલા કહ્ું અને
વ્રત ભાહાત્્મ કથા સંબાલી. તેથી ફાક મ ૂળંકય વ્રત યાખલા તૈમાય થમો અને તેણે વ્રતનો
આયં બ કમો.
નળલયાનત્રની સાંજે-યાતે ટંકાયાના દક્ષિણ તયપના દે યીનાકા ફહાય આલેર (સંલત 1887ભાં કયસનજી
નત્રલાડી નનનભિત)કુફેયનાથ ભંરદયભાં વ્રત-જાગયણ ભાટે અનેક વ્રતધાયીઓ એકત્ર થમા ત્માયે
મ ૂળંકય ણ નતાજીની સાથે ત્માં ગમો.
યાનત્રના પ્રથભ પ્રહયની  ૂજા કયી. ફીજા પ્રહયની ણ  ૂજા થઈ ગઈ. યાનત્રના ફાય લાગી ગમા.
ત્માયફાદ વ્રતધાયીઓ એક છી એક ઝોકાં ખાલા ભાંડયા

, ડોરલા ભાંડયા અને ઊંઘલા ભાંડયા.

સલશપ્રથભ તેના નતાજીને ઊંઘ આલી ગઈ.  ૂજાયીઓ ણ ફહાય જઈને સ ૂઈ ગમા. યાનત્રના આ
ગંબીય, નીયલ, નનસ્તબ્ધ, સ ૂભસાભ સભમભાં નળલારમભાં ફે જ્મોનતઓ પ્રકાનળત થઈ યહી હતી :
એક દીકની જ્મોત અને ફીજી મ ૂળંકયના ક્ષચત્તભાં ઝગભગતી જ્મોત. દીકની જ્મોત જ્ઞાનશ ૂતમ, ગ્રહણળન્તતયરહત અને કોઈ ઘટનાનુ ં રયણાભ આલાને સભથશ ન હોઈ ભાત્ર પ્રકાળ પેંકી ળકે
છે , યં ત ુ મ ૂળંકયની ચભત્કાયી ક્ષચત્તવ ૃનત્તની જ્મોત જ્ઞાનલાન

, ગ્રહણળન્તત સંન્ન અને અતુર

ળીધ્રતાથી ઘટનાનું રયણાભ ભેલલાને સભથશ હતી. મ ૂળંકય ય ણ નનદ્રાદે લીનુ ં આક્રભણ થયુ.ં
યં ત ુ વ્રતના પને પ્રાતત કયલા નળલ દળશન ભાટે અધીયો ફનેરો એ ફા ભહાત્ભા મ ૂળંકય આંખે
ાણીની છારકો ભાયીને જાગતો જ યહ્યો.
જ્માયે ભંરદયભાં સં ૂણશ નનસ્તબ્ધતા પ્રસયી યહી હતી , ત્માયે ભંરદયના દયભાંથી ઉંદયો ફહાય આલીને
નળલક્ષરિંગ ય દોડાદોડી કયલા રાગ્મા. તેના ય ચડીને પ્રસાદ આયોગલા ભાંડયા અને તેને

અનલત્ર કયલા રાગ્મા. મ ૂળંકયે આ દ્રશ્મ જોયુ.ં જેભ લાદભાંથી છૂટીને આબ-ધયતીને લાયણા
રેતી લીજીનું તાંડલ ખેરામ

, ળાંત-ન્સ્થય સયોલયભાં લનના તોપાનથી તયં ગો ઊઠે

મ ૂળંકયના ક્ષચત્ત-આકાળભાં નલચાયોનુ ં તાંડલ ભચયુ.ં ળંકાઓનુ ં તોપાન ઊઠ્ું

, તેભ

, પ્રશ્નોની હાયભાા

ઊઠી કે , શું કથાભાં લક્ષણિત તે જ આ ભહાદે લ છે . આ તો ભનુષ્મની સભાન દે લ છે . ોરઠમા ય
સલાયી કયે છે . ખામ છે , હયે છે , પયે છે , કૈ રાસલાસી છે , લયદાન અને ળા આે છે . એ તો દે લોનો
દે લ ભહાદે લ છે . ભહાદે લ તો કાભાયી, નત્રુયારય, નીરકંઠ, જટાધાયી, ડાક-ડભરું દ્વાયા તાંડલ ખેરનાય,
હાથભાં નનાક-ધનુષ્મધાયી , દૈ ત્મોનો નાળ કયનાય , ગાભાં ખોયીની અને સન
શ ી ભાા ધાયણ
કયનાય ભહાસભથશ ભહાદે લ શુ ં આ જ નળલ છે

? મ ૂળંકયના ભનભાં નલચાયોનુ ં તાંડલ નાચલા

ભાંડ્ુ.ં

આભ મ ૂળંકયના ભનભાં નલચાયોની ઊથર-ાથર ભચી યહી કે , આલો ભહાદે લ હોલા છતાં એક
નાના ઉંદયને ણ હટાલી ળકતો નથી. તો આ ળંકયભાં અને કંકયભાં-થ્થયભાં કોઈ બેદ જ ક્ાં
યહ્યો ?
મ ૂળંકયે ોતાના ભનના નલચાયોના સભાધાન ભાટે નતાને જગાડયા

, યં ત ુ નતા ાસે

પ્રનતબાળાી ુત્રની ળંકાનુ ં સભાધાન ક્ાં હત ુ ં ? તેઓએ કહ્ુ-ં “કૈ રાસ ય જે ભહાદે લ યહે છે તેની

મ ૂનતિ ફનાલીને આલાહન કયીને  ૂજા કયલાભાં આલે છે . અત્માયે કક્ષયુગભાં તે નળલનાં સાિાત ્
દળશન થતાં નથી. એટરા ભાટે થ્થય લગેયેની મ ૂનતિ ફનાલીને તેભાં ભહાદે લની બાલના કયીને  ૂજા
કયલાથી કૈ રાસલાસી ભહાદે લ પ્રસન્ન થામ છે .”
આથી મ ૂળંકયની ળંકાનું સભાધાન ન થયુ.ં તેથી તેણે દ્રઢ નનશ્ચમ કયી રીધો કે જ્માં સુધી
ભહાદે લનાં પ્રત્મિ દળશન નરહ થામ , ત્માં સુધી તેની  ૂજા કયીળ નરહ. ક્ષુધા અને નનદ્રાથી સંતતત
થમેરા મ ૂળંકયે નતા ાસે ઘયે જલાની આજ્ઞા ભાગી. નતાએ ઘયે જઈને વ્રતબંગ ન કયલાની

–

બોજન ન કયલાની ખાસ સ ૂચના આી અને યિણ ભાટે નસાઈની સાથે મ ૂળંકયને ઘયે ભોકલ્મો.
મ ૂળંકયે ભ ૂખ રાગેરી હોલાથી ભાતા ાસે બોજનની ઈચછા વમતત કયી. લાત્સલ્મ હૃદમ ભાતા
પ્રથભથી જ વ્રત-ઉલાસના િભાં ન હતી. તેણે ભીઠાઈ ખાલા ભાટે આી અને નતાને વ્રતબંગની જાણ ન કયલા મ ૂળંકયની તાકીદ કયી. મ ૂળંકય બોજન કયીને યાત્રે એક લાગ્મે સ ૂઈ ગમો
અને સલાયે આઠ લાગે ઊઠયો. નતાને સલાયે વ્રતબંગની જાણ થતાં તેનાં ય ગુસ્સે થમા. યં ત ુ
ભાતા અને કાકાએ તેભને ળાંત કમાશ. મ ૂળંકયને મ ૂનતિ ૂજા , વ્રત અને ઉલાસ ય હલે કોઈ શ્રધ્ધા
કે નલશ્વાસ યહ્યો નરહ , તેથી કાકા દ્વાયા તેભાંથી મુન્તત ભેલી રીધી. ઠન-ાઠનભાં એકાગ્ર ફનીને
એક ંરડત ાસે નનઘંટુ, નનરુતત,  ૂલશભીભાંસા તથા કભશકાંડના ગ્રંથોનો અભ્માસ કમો.
પ્રબોધ : નળલયાનત્રની ઘટના મ ૂળંકયના જીલનભાં ભૌક્ષરક રયલતશનના કાયણભ ૂત ફની કાયણકે
મ ૂળંકયની નાનણની એ પ્રકૃનત હતી કે કોઈ લાત ફાફા લાક્ ં પ્રભાણમ ્ અથાશત ્ આંખ ભીંચીને
ભાની ન રેલી. દયે ક લાતને પ્રભાણની એયણ ય તકશના હથોડાથી ટીીને જે અસત્મ

, નન:સાય,

નન:સત્લ અને અથહ
શ ીન જણામ તેનો ત્માગ કયલો એ દમાનંદનુ ં જીલનદળન
શ હત.ુ ં જેથી તેભણે
સભાજભાં અને દે ળભાં બુપ્ધ્ધલાદ અને તકશપ્રલણતાનુ ં સ્થાન કયુું અને તેઓ યુગપ્રલતશકના રૂભાં
 ૂજ્મ ફતમા.
નળલયાનત્રની એ ઘટનાએ મ ૂળંકયને સાચા નળલનાં દળન
શ કયલા હડસેરો ભાયીને ફેઠો કમો. તેભને
સાચા નળલને ભેલલાની ધ ૂન જાગી , જાણે અરખની ધ ૂણીના દે લતા યની યાખને ફંક ભાયતાં તેન ુ ં
ડ ઊડી જામ, તેભ ફા ભહાત્ભા મ ૂળંકયના આત્ભા આડેના ડ ય નળલયાનત્રએ ફંક ભાયીને
દમાનંદ ફનાવમો.


