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યફતયુા ગાભ આખુ ંઆજે ડશરોે ચઢી ગયુ ંશત ુ.ં રોકો આભતેભ દોડતા 
યફતયુાભા ંઆલેર આગભાતાના ભડંદય તયપ જઈ યહ્યા શતા. અંદયોઅંદયની લાતોથી 
એવુ ંવાબંલા ભતુ ંકે કોઈ સવધ્ધ વતં ભડંદયભા ંધાયલાના છે અને તેભના ંદળશન 
કયલાથી અનેક દુ:ખો દૂય થઈ જામ છે. જેભ જેભ વતં આલલાની લાત લાયલેુગે પ્રવયતી 
થઈ તેભ તેભ આજુફાજુના ગાભડાઓભાથંી ણ શ્રધાળુ રોકો યફતયુા આલલા રાગ્મા. 
ગાભભા ંજાણે ભોટો ઉત્વલ થઈ યહ્યો શોમ તેવુ ંલાતાલયણ અને ભેો બયામો શોમ તેટરા 
રોકોનુ ંભશયેાભણ ઉભટી ડયુ ંશત ુ.ં  

અવરભા ંયફતયુા નાનુ ંગાભ. ફીજે ફધે દેખામ છે તેભ ત્માનંા રોકોભા ંઈર્ષમાશ, 
દ્વે, ગસુ્વો લગેયે વયખાભણીભા ંબાયોબાય બયેરો. વંનુ ંતો નાભ નડશ. છેલ્રા 25 લયવથી 
ગાભભા ંકોઈ સલકાવનુ ંકાભ થમેુ ંનડશ. આજુફાજુના ંગાભો સલકાવ ખફૂ જ થઈ ગમેરો 
જ્માયે યફતયુા શજુ છાત જ યહ્યુ ંશત ુ.ં આજે તો આગભાતાનો જાણે હુકભ થમો શોમ 
તેભ ફધા રોકો ભડંદય તયપ દોડી યહ્યા શતા. આગભાતાનુ ંખફૂ જ પ્રાચીન ભડંદય, જભીનથી 
10 ફૂટ ઊંચે ભાતાજી બફયાજતા ંશતા.ં સુદંય કોતયણી, અનેક થાબંરા અને યવાભા ં
ાચંવો ભાણવો ફેવી ળકે તેલી વ્મલસ્થા શતી. રોકોને આગભાતાભા ંશ્રધ્ધા શતી અને એ 
શ્રધ્ધા તેઓને ભડંદય તયપ ખંચી રાલતી શતી.  



 આ ગાભભા ંએક ડંડતનુ ંઘય. જે આગભાતાના જૂાયી શતા. ડંડતને એકનો એક 
દીકયો. ત્ની સ્લગે વીધાલી શતી. તુ્રના રારનારનભા ંડંડતે જયાણ કવય ન શોતી 
યાખી. તુ્રનુ ંનાભ શત ુ ંવેલક. તેના નાભ પ્રભાણેના તેનાભા ંગણુો શતા. બણલા કયતા ંતેને 
બગલાનભા ંખફૂ જ રગની રાગેરી શજુ ભાડં 7 લયવનો શતો અને આગભાતાના ભડંદયભા ં
ધ્માન રગાલી ફેવી જતો. ડંડત ને બચંતા તુ્રને બણાલલાની શતી ણ વેલક તો બણલાનુ ં
નાભ જ નશોતો રેતો. આખયે ડંડતની સધયજ ખટૂી અને એક ડદલવ તેણે ોતાના તુ્રને 
ગસુ્વે થઈને કશી દીધુ,ં “ફેટા, બણવુ ંજરૂયી છે. તાયે ન બણવુ ંશોમ તો ઘયના દયલાજા 
ખલુ્રા છે. ગાભભા ંભાયી કેટરી પ્રસતર્ષઠા છે. અને ત ુ ંતો વાલ જ ડપો ાક્યો છે. આ યીતે 
તો ભાયી વાથે ત ુ ંનશં યશી ળકે.” 
  ફવ, વેલકની આંખભાથંી ચોધાય આંસ ુવયી ડયા ંતેની બગલાનભા ંયશરેી અતટૂ 
શ્રધ્ધાએ કહ્યુ,ં “વેલક, શલે અશં યશલેાભા ંભજા નથી. તાયો યસ્તો જુદો છે. દયેક રોકો 
ોતોતાની પ્રગસત અને સલકાવ કયે છે ણ આખા વભાજના ઉધાય ભાટે કોઈને કાઈં જ 
ડી નથી. તાયે જ ઊભુ ંથવુ ંડળે અને આ વભાજને વાચો યસ્તો ફતાલલો ડળે. ” અને 
ત્માયે ને ત્માયે વેલક ઘય છોડી ચારી નીકળ્મો. ફે ડદલવ અને 3 યાત્રી સધુી યસ્તાભા ં
સલશ્રાભ રેતો રેતો તે એક નદીને ડકનાયે આલી શંચ્મો. વાભે જ ળકંયનુ ંસલળા ભડંદય 
શત ુ.ં તે ભડંદયભા ંગમો. કોઈ જૂાયી દેખામા નડશ. થાક, ભખૂ અને તયવના કાયણે તેનુ ંળયીય 
સળસથર ફની ગયુ ંશત ુ.ં ત્મા ંથાબંરાના ટેકે જે તે ઉંઘી ગમો. તે ઊઠતા,ં ફેવતા,ં ચારતા ં
ચારતા ંશંભેળ બાાનાથનો જા કયે જતો શતો.  

યાતે્ર તેને સ્લપ્ન આવ્ય.ુ બગલાન ળકંયે તેના ભસ્તક ય શાથ ભોકીને કહ્યુ,ં “ફેટા, 
તાયી બક્તત અનન્મ છે. રોકોને જાત જાતની ફાફતોનુ ંઅબબભાન શોમ છે ણ ત ુ ંતો તદ્દન 
સનદો અને સનખારવ છે. ફોર તાયે શુ ંજોઈએ ? લયદાન ભાગં. ” ગાઢ ઊંઘભા ંસતેૂરા 
વેલકે કહ્યુ ં “પ્રભ,ુ ભાયે કંઈ જ જોઈત ુનથી ણ એક લસ્ત ુભને આો કે જ્માયે હું આને 
માદ કરંુ ત્માયે આ ભાયી ાવે આલળો. ” „તથાસ્ત‟ુ કશીને બગલાન અદ્રશ્મ થઈ ગમા. તે 
ડદલવથી વેલકે વતત “ ઓભ નભ: સળલામ ‟ ના ચંાક્ષય ભતં્રનુ ંયટણ ચા ુકયુ.ં ભડંદયભા ં
ફાકીની તેની વ્મલસ્થા થઈ જતી ણ તેની તેને કંઈ ડી ન શતી. તે તો ભાત્ર બગલાન 
ળીલજીના નાભસ્ભયણભા ંજ યચ્મો ચ્મો યશતેો. આભ ને આભ 25 લયવ લીતી ગમા. વેલક 
શલે યલુાન થમો શતો. આંખોભા ંનમ્રતા, ભાથે જટા અને રાફંી કાી દાઢી. તેની વાભે જે 
કોઈ આલે તે તેને જોતા ંજ તેના ગભા ંડી જત ુ.ં બગલાન ળકંયની કૃાથી તે ભશાન 
જ્ઞાની ફની ગમો. તેના ળબ્દો ધાયી અવય કયતા શતા.  
 યફતયુા ગાભભા ંરોકોનુ ંટોળંુ દૂયથી આલત ેરા સવધ્ધ મોગી તયપ દળશન ભાટે 
ડાડી કયત ુ ંશત ુ.ં મોગી ળાતં બચતે્ત આગભાતાના ભડંદયભા ંધામાશ. પ્રલચનભા ંજે જે 



ળબ્દો તેભના મખુભાથંી નીકતા તે વંવયલા રોકોના હૃદમભા ંજડાઈ જતા. ફધાનેં 
શીભીને વશકાયથી ગાભનો સલકાવ કયલાનુ ંતેભણે કહ્યુ.ં ફાજીનો ડયો ફોર ફધાએં 
ઝીરી રીધો. ડંડતે મોગીનુ ંસ્ન્ભાન કયતા ંમોગી ડંડતના ચયણોભા ંડી ગમા. આ મોગી 
તે જ ડંડત તુ્ર વેલક.      

            - અનતં શતુર  
 


