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યવલયુ નાભનુું એક નગય.  
તેભાું અનેક જ્ઞાવતના-જાવતના રોકો યહતેા. હહન્દુ મસુ્લરભ, ખ્રિલતી, ાયસી, ળીખ 

લગેયે કોભના રોકો લસતા.  
  આ ળાાભાું વલવલધ ધભમનાું ફાકો બણે. બરાબાઈ આ ળાાના આચામમ. ળાાભાું 
કયીભ નાભનો એક વલદ્યાથી. ાુંચભા ધોયણભાું બણે. બણલાભાું ખફૂ જ હોંવળમાય. રગબગ 
પ્રથભ નુંફય જ ભેલે. ફધા તેની લાહ લાહ કયે. તેના વતા ઈસફુબાઈ. તેઓ ખફૂ જ 
ભામાળુ, પ્રાભાખ્રણક. ફધા જ ધભોનો સભાન આદય કયે.  
  યુંત ુએકસયખા હદલસો કોના જામ છે ? એલી જ ઘટના ઈસફુબાઈના હયલાય 
ભાટે ફની. ધયતીકું થમો. ગાભના ઘણા રોકોના ભકાન ડી ગમા. ભોટા બાગના 
ભાણસોની જાનહાની થઈ નહહ, યુંત.ુ.. ઈસફુબાઈ જેલા ઘયની ફહાય નીકતા હતા કે 
તયત જ તેભના ય ઘયનુું ફાયણુું ડ્ુું. તેઓને ભાથાભાું સખત લાગયુું. તેભને ગુંબીય ઈજા 
થઈ. ખફૂ જ રોહી લહી ગયુું રોહીનુું આખુું ખાફોખ્રચયુું બયાઈ ગયુું. ઈસફુબાઈ અલ્રાહના 
પ્માયા થઈ ગમા. આખા ગાભભાું હાહાકાય થઈ ગમો.  
  બરાબાઈ સાહફેે જાણયુું. આ ઉંભયે કયીભના ભાથે આબ પાટ્ુું. કયીભની ભા તે 
જુફેદાફહને. તેભના દુ:ખનો કોઈ ાય નહહ. 
  ગાભના સયુંચ તે કનબુાઈ. ોતે ખફૂ જ ઉદાય. બરાઈના કાભથી જ યવલયુભાું 



જાણે કે „સમૂમ‟ ઊગમો હતો ને ? 
  ઈસફુબાઈના ભાટે આખા ગાભને ફહુભાન હત ુું. તેઓએ જીલતાું ઘણાું જ બરાઈના 
કાભો કમાાં હતા તે કોણ ભરૂી ળકે ? 
  ને છી ઈસફુબાઈના હયલાય ભાટે રોકપાો એકઠો કયલાનો વનણમમ રેલામો. ફધા 
જ ધભમના રોકોએ ોતાની ળસ્તત પ્રભાણે પાો આપ્મો. “કાુંકયે કાુંકયે ા ફુંધામ. ટીે 
ટીે સયોલય બયામ. ”  એ કહલેત પ્રભાણે ગાભના દયેક ભાણસ નાના નાના પાાથી 
ભોટાભાું ભોટી યકભ ફની. ઉયાુંત સયકાયે ણ તેભને ભદદ આી. ઈસફુબાઈના 
હયલાયને નાણા ભાટે કોઈ મસુીફત યહી નહહ.  
  લાત આટરેથી અટકી નહહ.  

  બરાબાઈ સાહફેે ણ તેભની ળાાના ફાકોને હૃદમલૂમકની વલનુંતી કયી. 
“કયીભને ભદદ કયલી જોઈએ. ” તેભણે સાચી સભજણ આી. ફાકોને તો આ લાત ગે 
ઊતયી ગઈ. તયત જ સભજાઈ ગઈ ને તે છી ળાાના એકેએક ફાકે ોતાની ળસ્તત 
પ્રભાણે પાો આપ્મો. કયીભ તો આબાયલળ ફની ગમો. જુફેદાફહને ણ ફાકોની આલી 
ઊંચી બાલના ભાટે લુંદી યહ્યા.  
  તે છી કયીભ બણલાભાું લધનેુ લધ ુકાજી યાખલા રાગમો. ોતે ળાાભાું જ નહીં, 
જજલ્રાભાું પ્રથભ નુંફય ભેલતો થમો. બણીગણીને કયીભ એક સાયો વળક્ષક ફન્મો. તેની 
લાહ લાહ થઈ. તે ગયીફ ફાકોને ભપત બણાલતો. ાઈ-ૈસો રીધા લગય. લી તેભને 
ભદદ કયતો તે તો લધાયાભાું.  
  કયીભના વભત્રો ણ દુંગ યહી ગમા. તે તેના વતાની જેભ જ ફધા જ ધભોનો સભાન 
આદય કયતો. કોઈ જ ઊંચુું નથી, કોઈ જ નીચુું નથી. ફધા જ એક જ ઈશ્વયના સુંતાન 
છીએ. ફધા જ ધભો એકસભાન છે એલી બાલનાઓ તેના હૃદમભાું દ્રઢ ફનતી ગઈ. 
  લયસો લહતેા ગમા. કયીભની જેભ તેના વભત્રો ણ ઉદાય ભન યાખલા રાગમા. 
બણીગણીને ફધા જ ઊંચા હોદ્દા ય હોંચ્મા અને ગાભનુું ગૌયલ લધાયુાં. ગાભનુું નાભ 
યોળન કયુાં.  
  સભમ લહતેો ગમો, તેની સાથે સાથે કયીભને તેના ગાભ ભાટે લધ ુને લધ ુભાન થઈ 
આવયુું. બરાબાઈ સાહફે જેલા તેના આચામમશ્રી અને ગરુુજનો ભાટે તે ઋણ અદા કયલા 
તૈમાય થમો. તેભને તે હયહુંભેળ હૈમાભાું માદ કયતો. લખત આલે તેભને તે ભતો. ધન્મ 
ધન્મ થતો.  
  વલદ્યાથીઓ હોમ તો આલા હોમ. કયીભ જેલા આદળમ હોમ. સદ્દબાલના બાયોબાય 
હોમ. તેભાું જ જાણે કે તેભનુું કલ્માણ થત ુું હોમ ! એ જેલી તેલી લાત નથી.  



  થોડા સભમભાું તો યવલયુ ગાભભાું સાચેસાચ સોનાનો સયૂજ ઊગમો. એ ગાભના સું 
લખાણલા રામક, ને તેથી પ્રગવત ણ થતી યહી.  
  આજુફાજુના ગાભડાઓભાું યવલયુના આદળમ ગાભની સાચી લાત પ્રસયી ગઈ. 
યવલયુ ગાભ એક નમનૂારૂ ગાભ ફની યહ્ુું.  
 આનુું નાભ જ સાચુું ગાભ કહલેામ ને ?   
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