
સલવધભવ એક સભાન 

 
ધયભપયુ નાભનુ ંગાભ. 
તેભા ંયાભ અને યહીભ યહ.ે 
ફનેં ગાઢ મભત્રો. 
ફનેં સાથે જ મનળાભા ંજામ. સાથે બણે. 
યાભનુ ંઘય યાભપળમાભા.ં 
યહીભનુ ંઘય યાભપળમાની ાછ જ કસફાભા.ં ફનેંના ંઘય સાલ નજીક નજીક આલેરા.ં 
એક હહન્દુ. 
ફીજો મસુરભાન. 
ણ કોઈ બેદબાલ નહહ. કોઈ ઊંચ નહહ. કોઈ નીચ નહહ. સભાન બાલનાઓ. 
યાભ યહહભના ધભવને ભાન આે. 
તો યહીભ યાભના ધભવનુ ંસન્ભાન કયે. 
તેઓ નાનણથી જ સાથે બણતા હતા.  
ફનેંભા ંસદ્દગણુો બાયોબાય. 
ને ધીયે ધીયે તેઓ ભોટા થતા ગમા. 
આગ અભ્માસ કયલા ગાભ છોડયુ.ં 
જોકે તેભને આ ગભતુ ંનહોત ુ,ં યંત ુથામ શુ?ં તે મલના છૂટકો જ ક્યા ંહતો? 

ને આગ બણી-ગણીને નોકયી ધધેં લગ્મા. 



યંત ુોતાના લતનને ભલૂ્મા નહહ. 
દય લયસે ફનેં ગાભભા ંફે-ત્રણ લખત જરૂય આલે. લતનને લદંન કયે. 
સભમ થતા ંયાભે રગ્ન  કમાં અને યહીભે ણ મનકાહ ઢયા. ફનેં એકફીજાના રગ્નપ્રસગેં 

ગમા. ફનેં હયલાયભા ંઆનદં આનદં છલાઈ ગમો. 
યંત ુએક હદલસની લાત. 
ધયભપયુભા ંન ફનલા જેવુ ંફન્યુ.ં 
કોભી હહંસા બભકૂી ઊઠી. 
આવુ ંતો સ્લપ્ને ણ ધાયુ ંનહોત ુ.ં 
આખા ગાભે જાણ્યુ.ં 
યાભ અને યહીભ આવ્મા છે. ફે બાઈફધં આવ્મા છે. ગાભભા ંઆભેે ળામંત છલાઈ ગઈ. 

ણ લાત આટરાથી અટકી નહહ. 
ગાભના સયચં તે ધયભલીય. ઉસયચં તે નસરૂદ્દીનબાઈ. ફનેંને યાભ-યહીભે મલનતંી 

કયી. 
“ગ્રાભસબા મોજો.” 

ને એ મલનતંી ભાન્મ કયલાભા ંઆલી. 
એ હદલસે યામત્રના ૮-૦૦ લાગ્મા હળે. 
ગ્રાભસબા મોજાઈ. 
યંત ુગ્રાભસબાભા ંન તો કોઈ ભતૂકાની લાત થઈ કે ન તો કોભી હહંસાની લાત થઈ. 
યાભે શ્રીભદ્દ બગલદ્દગીતાના શ્રોકો લાચં્મા. 
યહીભે કુયાન લાચં્યુ.ં 
આખુ ંગાભ આ યલુાનોને સભજી ગયુ.ં તેભની સદ્દબાલનાને લદંી યહ્યુ.ં 
ત્માયફાદ બજનભડંીઓએ બજન રરકામાં. તો મસુરભાન યલુકોએ સુદંય કવ્લારી યજૂ 

કયી. 
ળામંતનો મગાભ આતી યચનાઓ સલે ગાભરોકોને હૈમે સ્ળી ગઈ. 
ને છીથી પનુ: ગાભ એકતાના તાયે ફધંાયુ ંઅને સહકાયના તબંયૂાના તાય યણઝણલા 

રાગ્મા. 
ત્માયફાદ એ સબાભા ંગ્રાભજનોએ એકતા ભાટે ળથ રીધા.  
ગાભના મલકાસ ભાટે જ કાભ કયીશુ.ં ગાભભા ંએકફીજાને ભદદરૂ થઈશુ.ં ફધા જ ધભોને 

ભાન આીશુ.ં 
ને ગ્રાભજનોને ભાન એટરે દેળલાસીઓને જ સન્ભાન ને? ને ગ્રાભસબા લીખયાઈ. 
જે કોઈ રોકોએ ગાભભા ંકોભલાદની આગ જરાલી હતી, તેભને અત્મતં દુ:ખ થયુ.ં ખફૂ જ 

સ્તાલો થમો. 



ખયેખય તે છી કદી ણ ધયભપયુભા ંઝઘડા થમા નથી. રડાઈ થઈ નથી. હા છે એકતા, 
પયૂો સં છે. 

યસ્ય ધભો ભાટે સન્ભાન. 
સાચે જ કહલેામ છે ને કે, 
“ઈશ્વય અલ્રા તેયો નાભ, 
સફકો સન્ભમત દે બગલાન.” 
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