મ ૃત્યુથી વૈરાગ જન્મ્યો
મ ૂળંકય ય અત્મધધક સ્નેશ અને લાત્વલ્મ કયનાય એક ધાધભિક અને ધલદ્વાન કાકા શતા. (તેન ં નાભ
અજ્ઞાત છે . કોઈ રેખકો ભાલજી નાભ કલ્લ્ત અને અપ્રભાણિત ફતાલે છે . યં ત તે વત્મ નથી.)
મ ૂળંકય વંલત ્ ૧૮૯૯ભાં ઓગિીવ લષનો યલક શતો

, ત્માયે તેના યભ ધપ્રમ કાકા ધલસ ૂણિકા-

કોરેયાથી ગ્રસ્ત ફન્મા.તેઓ ભયિાવન્ન શતા. રોકો તેભની નાડી જોઈ યહ્યા શતા. કાકાએ મ ૂળંકયને
ોતાની ાવે ફોરાલીને ફેવાડયો. તેઓ મ ૂળંકય તયપ જોઈને અશ્રધાયા લશાલી યહ્યા શતા.
કાકાની આ અલસ્થા જોઈને તેનાથી યશેલાય ં નહશ અને તે કરિ ક્રંદન વાથે યડલા રાગ્મો. તેની
આંખોભાંથી ગંગા-જમનાની ધાયા લશેલા રાગી. તે યડીને શીફકે િડયો અને ક્યાયે મ િ નહશ યડેર
એટલ ં યડતાં-યડતાં તેની આંખો સ ૂજી ગઈ.

મ ૂળંકયના ભનભાં ધળલયાધિની ઘટના ઘોાતી શતી. ત્માં લશારી ફશેનને ભોતન ં ખપ્ય બયખી
ગય ં. ભોત એટરે શ ં ? એલી શૈમાભાં શરફરતી ધલિાયોની ઊથર-ાથર જ્માયે ઉપાિે િડી શતી ,
ત્માયે ધતાથી િ અધધક શેત કયનાય કાકાનો દે શાંત થમો. આ ઘટનાઓથી મ ૃત્યનો બેદ ઉકેરલા
ં મ ફનલાના ધલિાયો ઊબયાઈને યે રે
ઉપાિે િડેરા ધલિાયો લધ ઉબયાલા ભાંડયા અને મત્ૃ યજ
િડયા.

ધળલયાધિએ ધળલદળન
ષ નો તિખો ેટાવ્મો. એ તિખાને મ ૃત્યની ઘટનાઓએ લૈયાગ્મની શલા ફંકલા
ભાંડી. એના ણિત્તભાં યાજકભાય ધવદ્ધાથષની ભાપક લૈયાગ્મનો હતાળન બડબડલા ભાંડયો. ધલયક્તત
ં મના ધલિાયોની જલાાઓ દાલાન ફની ઊઠી. અભયદની
કંડભાં ધ ૃતની ધાયાઓ ડી. મ ૃત્યજ
ધાયાઓ લશેલા ભાંડી.
મ ૂળંકયે ોતાના એ ધલિાયો ભાતા-ધતા વભક્ષ પ્રગટ કમાષ નહશ. યન્ત ધભિો અને ંહડતોને
અભય થલાના વાધન  ૂછતાં મોગાભ્માવ ફતાવ્મો , અને તે ભાટે ગૃશત્માગ કયલાનો ધલિાય ધીયે ધીયે ષ્ટ થલા ભાંડયો. ભાતા-ધતાને તેની ભનોદળાની જાિ થતાં તેઓ તેને ધલલાશના ફંધનથી
ફાંધી દે લાની તૈમાયી કયલા રગ્મા. યં ત ધલશ્વવનીમ ધભિો દ્વાયા ભાતા-ધતાને વભજાલીને
મ ૂળંકયે ધલલાશનો પ્રવંગ એક લષ ભાટે યોકાલી યાખ્મો. ત્માયે મ ૂળંકય લીવ લષ  ૂિષ કયીને
એકલીવભા લન
ષ ી યલાનીભાં દાિ
ષ કયી યહ્યો શતો.
મ ૂળંકયે ધતા વભક્ષ વ્માકયિ , જ્મોધત અને લૈહદક લગેયેના અધ્મમન ભાટે કાળી ભોકરલા ભાટે
પ્રસ્તાલ મ ૂક્યો. યં ત ભાતા-ધતા અને કટંફીજનોએ તેની વંભધત આી નહશ. કાયિ કે આગરા
લે ધલલાશ કયલા ભાટે કન્માનાં ભાતા-ધતા િ ઉતાલ કયી યહ્યાં શતાં. જેથી કહ્ ં કે શલે કાળીભાં
અભ્માવ કયલાની જરૂય નથી અને ઘયે યશીને અભ્માવ કયલા જિાવ્ય.ં જ્માયે મ ૂળંકયે આગ્રશ
યાખ્મો, ત્માયે શંભેળા ોતાના ક્ષભાં યશેનાય ભાતા િ ધલરધ્ધ ફની ગઈ કાયિ કે તેને િ કાળી
જઈને લૈયાગી ફની જળે એલો બમ શતો. ધતા ગૃશકામષભાં વંરગ્ન કયલા તેને જભીનદાયીન ં કામષ
વોંલા ઈચ્છતા શતા યં ત મ ૂળંકયે તેનો સ્લીકાય કમો નહશ.
મ ૂળંકયે ટંકાયાથી િિ ગાઉ દૂ ય ોતાની જભીનદાયીના ગાભભાં એક ધલદ્વાન ંહડત શતા તેની
ાવે ધલદ્યાધ્મમન ભાટે ભોકરલા કહ્.ં તેભાં વંભધત ભતાં તેની ાવે જઈને અભ્માવ કયલા
રાગ્મો. ત્માં એક હદલવ તેભિે લાતાષરાભાં ોતે ધલલાશ કયલા ઈચ્છતો નથી તેભ જિાવ્ય.ં તે
ંહડતે તેના ધલિાયોની ધતાને જાિ કયતાં તેઓએ િને ઘયે ફોરાલી રીધો અને ધલલાશનો પ્રફંધ
કયલા રાગ્મા. ત્માયે મ ૂળંકયને એકલીવમ ં લષ  ૂરં થય ં શત ં. આ યીતે જ્માયે ધલલાશની તૈમાયી
થઈ યશી શતી, એક ભહશનાભાં ધલલાશ થલાન ં ધનધિત શત ં , ત્માયે તેની ાવે ગૃશત્માગ ધવલામ અન્મ
કોઈ ધલકલ્ શતો નહશ.


