
ગરુુ દક્ષિણા 

 
 આજથી ૬૦-૭૦ લયવ શરેાની લાત છે. ચદંનયુ નાભનુ ંનાનુ ંગાભ શત ુ.ં ગાભભા ં
દયેક જાતત-જ્ઞાતતના રક યશતેા શતા. ળાાઓ તે વભમે ગાભડે ગાભડે ખરૂી ન શતી. આ 
ગાભભા ંગગયજાળકંય ળાસ્ત્રી યશતેા શતા. આભ ત ગગયજાળકંય ન વ્મલવામ કઈ ખાવ શત 
નહશ. મજભાનવતૃિથી ઘય ચારતુ.ં ગાભભા ંભશાદેલજીનુ ંભટંુ ભહંદય અને આ ભહંદયની જૂા 
ગગયજાળકંય કયતા. ઉંભયભા ંવાઈઠ લષ લટાલી ચકૂમા શતા ણ ગાભના ફાકના તળક્ષણ 
ભાટે તેઓ વભતિત શતા. ગાભના ંછકયાઓંને ભહંદયની યવાભા ંભપત બણાલે. છકયા ં
૪-૫ હકરભીટય દૂય ની પ્રાથતભક ળાાભા ંબણલા જતા.ં તે જભાનાભા ંટયળુન પ્રથા શતી 
નહશ ફરકે ગરુુ તળષ્મના પે્રભા વફંધં શતા. ગગયજાળકંય હદલવના ફુયવદના વભમે 
ગાભના ંફાકને તનમતભત બણાલતા શતા, ફદરાભા ંગાભરક ાવેથી કંઈ જ ભાગતા ન 
શતા. 
 એક હદલવ વયચેં ગાભ બેગુ ંકયીને કહ્ુ,ં “બાઈઓ, ગગયજાળકંય ળાસ્ત્રી આણા ં
છકયાનેં ભપત બણાલે છે ત આણે ણ તેભન તલચાય કયલ જઈએ. છકરંુ એક લયવ 
આખુ ંબણે અને આણે કંઈ ન આીએ તે કેભ ચારે ? ઓછાભા ંઓછી લયવના અંતે 
ગરુુદગક્ષણા ત આલી જ જઈએ ને ? ” ફધા વભંત થમા. ફવ ત્માયથી દય લે 
ગગયજાળકંય ગરુુના ચયણભા ંતતાની ળક્તત મજુફ ગરુુદગક્ષણા મકૂતા. જ કે 
ગગયજાળકંયે ઘણી ના ાડેરી ણ ગાભ રકના તનણષમ આગ તેભને ઝૂકવુ ંડેલુ.ં 
 જીત ુશજુ ચથા ધયણભા ંબણત શત. ઘયેથી તેને નાસ્તા ભાટે થડા ઘણા ૈવા ભા-
ફા આતા.ં જીત ુણ ગગયજાળકંય ગરુુને ત્મા ંબણલા જત. અભ્માવભા ંતે વોથી આગ 
શત. ળાાભા ંશભેંળ તેન શરે નફંય યશતે. જીતનેુ લાયલા ભતા ૈવા તે તાના 
ભાટીના ગલ્રાભા ંબેગા કયત. તે ધયણ ાચંભા ંઆવ્મ ત્માયે તેના તતાજીનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં 
શલે ઘયભા ંકભાનાય કઈ યહ્ુ ંનહશ. એકન એક હદકય એટરે ભા ને ત લશાર શમ જ ણ 



જીતનુા સુદંય સ્લબાલને કાયણે તે આખામ ચદંનયુભા ંભાનીત શત. નાનણભા ંતેને ભટી 
આતિ આલી ડી. ગગયજાળકંય ગરુુ ણ ફહુ દુ:ખી થઈ ગમા શતા. ણ જીતએુ ભનભા ં
નક્કી કયેલુ ંકે ગભે તે થામ ભાયે ત ફવ આગ બણવુ ંજ છે ગરુુએ ણ જીતનેુ જમા ંસધુી 
બણે ત્મા ંસધુી બણલલાનુ ંફીડુ ંઝડપયુ ંશત ુ ંઅને એભ લયવ વાય થમા.ં 
 તતાના મતૃ્ય ુછી જીત ુગરુુને કઈ જ ગરુુ દગક્ષણા આી ળકમ ન શત. છતા ંગરુુ 
ગગયજાળકંય તેના અભ્માવભા ંફધી જ યીતે ભદદ કયતા યહ્યા. જીત ુશલે કરેજભા ંગમ. 
શોંતળમાય શલાથી તે ડકટયી રાઈનભા ંગમ. વભમ જતા ંકમા ંલાય રાગે છે ? જત 
જતાભા ંત જીત ુચદંનયુ ગાભન વોથી શરે ડૉતટય ફન્મ. ચદંનયુની ફાજુના ભટા 
ગાભભા ંતેણે દલાખાનુ ંખલ્યુ.ં ચદંનયુના ફધા જ દદીઓની ત તે ભપત દલા કયત ણ 
અઠલાહડમાભા ંળતનલાયે કઈણ દદી જામ ત તે ભપત વેલા આત. 
 એક હદલવ ચદંનયુના સ્ટભેને આલીને જીતનેુ લાત કયી કે આણા ગરુુજી 
ગફભાય છે. ઉંભયના કાયણે ળાસ્ત્રીજી રગબગ ભયણ થાયીએ ડમા શતા. તયત જ જીતનેુ 
ઝફકાય થમ. ગરુુજી ગફભાય શમત તયત જ જવુ ંડે, તાની દલાની ેટી અને એક 
થેરી રઈ તે શોંચ્મ ચદંનયુ. ગગયજાળકંય ળાસ્ત્રીની આવાવ જૂના નલા તલદ્યાથીઓ 
લીંટાઈ ગમા શતા. જીત ુઆવ્મ. ફધાએ જગ્મા કયી આી. ગરુુજીની નાડી જઈ હૃદમના 
ધફકાયા ભાપમા અને આંખ ફધં કયી. તેના કા ય યવેલ યેરાત શત. તે વભજી 
ગમ શત કે ગરુુજી શલે લધ ુવભમ નથી. તેણે ગરુુજીના ચયણ સ્ળષ કમાષ. હૃદમને ભજબતૂ 
કયુું. તેભના ભાથા ાવે ફેઠ. કાે શાથ અડાડમ. ગરુુજીની આંખ ખરુી. જીતનેુ જમ. 
શષના ંઆંસ ુઆવ્મા.ં ફે શાથ ઊંચા કયી આતળિલાદ આપમા. ફધા તલદ્યાથીઓની આંખ 
બયાઈ આલી. જીત ુફલ્મ, “ગરુુજી, હુ ંઘણ ભડ ડમ છ.ં આે ભને બણાલી-ગણાલી 
ડૉકટય ફનાવ્મ ણ તભાયે કાભ ન આવ્મ. ઘણા લયવ સધુી આે બણાવ્મ અને ત્માયે 
ભાયી ાવે કશુ ંન શત ુ-ં આજે આ આના ચયણભા ંમકંુૂ છ.ં” ેરી થેરીભાથંી ભાટીન ગલ્ર 
કાઢી ગરુુ ચયણે મકૂમ. “આ ભાયી ગરુુદગક્ષણા છે. આ સ્લીકાયી ર. ” એટલુ ંફરતા ંજીત ુ
યડી ડમ. ગરુુની આંખ બીંજાઈ. ફધા તલદ્યાથી યડલા રાગ્મા. ગરુુએ ભાટીન ગલ્ર 
શાથભા ંસ્લીકામો. જીતએુ તે ગલ્રાભા ંયજ કંઈ ને કંઈ ગરુુદગક્ષણા બેગી કયી શતી. ડૉકટય 
ફન્મા છી જીતનેુ જે આલક થતી તેભાથંી ૧૦% યકભ ગલ્રાભા ંનાખંત.  આભ ઘણી ભટી 
યકભ ગલ્રાભા ંબેગી થઈ શતી. ગલ્ર ગગયજાળકંય ળાસ્ત્રીએ શાથભા ંકડલાન પ્રમત્ન કમો 
ણ બાયે શલાથી તયત જ જીતનેુ આી  દીધ. તેભણે કહ્ુ,ં “જીત,ુ તુ ંત આ ફધા 
તલદ્યાથીઓ ભાટે આદળષ છે. તુ ંખફૂ બણ્મ અને ડૉકટય ફન્મ એ જ ભાયી ગરુુદગક્ષણા છે. ” 
જીતએુ કહ્ુ,ં “ગરુુજી, આ યકભ આની જ છે આ કશળે તે યીતે તેન ઉમગ કયીશુ.ં ” 
ગરુુએ કહ્ુ,ં “ ફેટા, ગાભભા ંસુ્તકારમ ફનાલજે.” ગરુુજીનુ ંલાક્ય રંુૂ થયુ.ં ફધા વાભે એક 
લખત જઈ રીધુ ંઅને શભેંળ ભાટે આંખ ફધં કયી દીધી. 



 તલદ્યાથીઓ, લારીઓ અયે, આખુ ંગાભ યડયુ.ં છીની ફધી હિમાઓ ણ ણૂષ થઈ. 
અને ત્માય છીના લે જ ચદંનયુ ગાભભા ંખફૂ જ સુદંય અને સુ્તકથી બયયુ એક 
સુ્તકારમ ફન્યુ.ં નાભ શત ુ ં “ગગયજાળકંય ળાસ્ત્રી સુ્તકારમ. ” ગગયજાળકંય ગરુુને વાચ 
તળષ્મ ભળ્મ અને જીતનેુ વાચા ગરુુ. 


