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                                                 સદુાભાચરયત્ર 

 

  સદુાભા અને કૃષ્ણ ફાણના બેરુઓ. ઋમ વાદંીમનના આશ્રભભા ંફનેં અભ્માવ કયતા.એક 
ગરુુના આ ફનેં મલદ્યાથીઓ વાથે યશતેા, વાથે જભતા, વાથે ગરુુની વેલા કયતા. ગરુુ ભાટે અન્નભબક્ષા 
ભાગી રાલતા. યાતે્ર એક વાથયે સતૂા ંસતૂા ંસખુ-દુ:ખની લાતો કયતા. લશરેી યોઢે ઊઠીને લેદભતં્રોની 
ધનૂ રગાલતા. 
  અબ્માવકા યૂો થમો. ફાસ્નેશીઓ છૂટા ડયા. વભમ લશતેો ગમો. શ્રીકૃષ્ણે દ્વારયકા નગયી 
સ્થાી. જ્માયે સદુાભા તો વાક્ષાત દારયરમની ર્મૂતિ !એભણે વવંાય ભાડંયો શતો, છતા ંએ તો વદામ 
શરયબક્તતભા ંજ રીન યશતેા. ોતે અજાચક વ્રત રીધુ ંશત ુ—ંકોઇની ાવે શાથ રાફંો ન કયલાની 
પ્રમતગ્મા રીધી શતી. સદુાભાની ત્ની રોકોના ંલાવીદા ંલાીને જેભતેભ ઘય ચરાવ્મે યાખતી. ણ એવુ ં
તે ક્યા ંસધુી ચારે?...  

    ================== 
 “ વાબંો, નાથ ! હુ ંતભને શાથ જોડીને લીનવુ ંછુ.ં” બગલાનના ફારમભત્ર અને યભબતત સદુાભાને 
એભની ત્ની લીનલી યશી શતી. “ ફબ્ફે રદલવથી આણા ંફાકો ભખેૂ ટલે છે. કંદર્ૂ 
કે પ કશુમેં ભળ્યુ ંનથી. ભાયી એ આળાથી જુએ છે—ણ હુ ંએભને શુ ંઆુ?ં... હુ ંશુ ંકરંુ? 

 

 આંખભા ંઆંસ ુવાથે અને રૂધંામેરા કંઠે એ ફોરતી શતી. એણે મતને કશલેા ભાડંય ુ:ં “ તભે કેભ 
કંઇ ફોરતા નથી? જયા આણા આ ઘયની વાભે તો જુઓ ! અંદય ઠેયઠેય ફાકોયા ંડી ગમા ંછે. 
એભાથંી આખો રદલવ કતૂયા—ંભફરાડા ંઆલ-જા કમાુ કયે છે !” 

  થોડીક લાય એ મત વાર્ુ ંજોઇ યશી. સદુાભા નીચુ ંજોઇને ત્નીની પરયમાદ વાબંી યહ્યા શતા. 
જયાક ધીયી ડીને એ ફોરી: “આવુ ંકહુ ંછુ ંએટરે હુ ંકદાચ અખાભણી રગતી શઇળ. ણ શુ ંકરંુ? 
આણે વવંાય ભાડંયો છે !... અન્ન મલના આણા ંફાકો ટલે છે, નાથ ! એભને શયેલાનુ ંનથી. 
ઓઢલાનુ ંનથી.ટાઢે થયથયેછે. ફહુ ટાઢ લામ છે ત્માયે ફધા ંચરૂાની યાખ ચોીને સઇૂ જામ છે.” 
ઋમત્નીનો આત્ભા કકી યહ્યો શતો. 
    “ અને... અને,” એણે મતને લધભુા ંકશલેા ભાડંય ુ.ં “ તભાયી ણ કેલી દળા છે! શયેલાને યૂા ંલસ્ત્રો 
તભાયી ાવે નથી. ફે કે ત્રણરદલવે તભને અડધુ ંડધુ ંજભલાનુ ંભે છે. તભાયી આલી ક્સ્થમત જોઇને 
ભને તો અંગે અંગે અંગાયા ચંમ છે !” 
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  ોતાના ંફાકોને ભખૂ્મા ંજોઇને આજે સદુાભાની ત્નીનુ ંશૈયુ ંશાથ નશોત ુ ંયહ્યુ ં
આજે એને બક્તતઘેરા મતને ફધુજં કશી દેવુ ંશત ુ.ં “ અને ભાયી દળાની તો હુ ંળી લાત કરંુ? હુ ંતો 
ગયીફીના વર્રુભા ંજ જાણે ડફૂી ગઇ છુ.ં ફીજુ ંતો કંઇ નરશ, ણ ભાયા કાભા ંવૌબાગ્મનો ચાલં્રો 
કયલા જેટુ ંકંકુ ણ ભને ભતુ ંનથી ! હુ ંતભને ગે રાગીને છૂુ ંછુ ંકે આવુ ંકાયર્ુ ંદુ:ખ આણે ક્યા ં
સધુી વશન કમાુ કયશુ?ં”  
  છી, ોતાને જડી આલેરો એક ઉામ એણે મતને કશલેા ભાડંયો: “ શ ેનાથ ! તભે લાયંલાય 
કશો છો કે શ્રીકૃષ્ણ તભાયા મભત્ર છે. આલો ત્રણે ભલુનનો નાથ જેનો મભત્ર શોમ, જેને ળાભભમા જોડે સ્નેશ 
શોમ, તેનુ ંકુટંુફ અનાથ કેભ યશી ળકે? સ્લાભી, ભાયી ગયીફની લાત વાબંો ! તભે શ્રીકૃષ્ણને ત્મા ં
જાઓ—એ આણને જરૂય ભદદ કયળે. આણુ ંદુ:ખ જાણીને બગલાન જેલા બગલાન વશામ નરશ કયે? 
આણી આખી જજંદગીનુ ંદુ:ખ ટી જળે !” 

  “ ણ એ કેભ ફને?”અજાચક વ્રત ાતા સદુાભાએ ર્ ૂઝંાઇને ત્નીને પ્રશ્ન કમો. “ શ્રીકૃષ્ણ તો 
ભાયા મભત્ર છે. એભની આગ બીખ ભાગતા ંતો ભાયો જીલ જામ ! અભે ફનેં એકવાથે વાદંીમન ઋમને 
ત્મા ંબણેરા. વાથે ગરુુની વેલા કયેરી, વાથે યભેરા, એની આગ ફે શાથ જોડીને હુ ંબીખ ભાગંુ?ં... ના, 
ના ! એના કયતા ંતો ભયવુ ંવારંુ! ” 

“ ણ, નાથ ! ” ઋમત્નીએ કયગયતા ંકશલેા ભાડંય ુ.ં “ શ્રીકૃષ્ણ તો અંતમાુભી છે—એને કંઇ કશવે ુ ંનરશ 
ડે, એ તો આોઆ આણી બીડ જાણી જળે !”  
સદુાભાનુ ંભન શજીમે ભાનત ુ ંન શત ુ.ં એભને થયુ.ં હુ ંઆલો દુફુ દેશનો, દીનશીન દીદાયનો, 
 ત્મા ંમાદલોની શાજયીભા ંશ્રીકૃષ્ણ વભક્ષ જઇને ઊબો યહુ,ં તો તો એ ોતે રાજી ભયે !ના, ના, ભાયાથી 
એલી યીતે ન જલામ. એભણે ત્નીને વભજાલલા ભાડંી:  
“જો વાબં ! આણે આણા ગમા જન્દ્ભના ંપ બોગલલા ંજ જોઇએ. ત્માયે આણે ણુ્મ નરશ કમાુ 
શોમ, એટરે આ જન્દ્ભે આલા ંદુ:ખ બોગલીએ છીએ. ભાટે જે આલી ડે એને વશન કયીને બગલાનનુ ં
સ્ભયણ કમાુ કયવુ.ં એ જ વાચુ ંકાભ છે. ત ુ ંનકાભી દુ:ખી થામ છે. ”  
  મતના ંઆલા ંલચન વાબંીને ત્નીની આંખ ાછી છરકાઇ ઊઠી. પયી પયીને મતને લીનલતા ં
એણે કહ્યુ:ં “ હુ ંતભાયે ામે ડુ ંછુ.ં હુ ંજડછુ.ં અજ્ઞાન છુ.ં ણ શ ેઋમ, ભને તભારંુ આ જ્ઞાન ગભતુ ંનથી. 
ભાયા ંફાકો ભખેૂ ટલે એ ભાયાથી જોલાત ુ ંનથી. એભને ભાટે અન્ન રઇ આલો !અન્નથી જ આખુ ં
જગત જીલે છે. દેલોને ણ એના લગય ચારતુ ંનથી. શ ેઋમયામ, અન્ન મલના દેશ ન ટકે, તો છી 
ધયભ કેભ કયીને ટકે? જાઓ, શ્રી શરય ાવે જાઓ. તભે એટરો ઉદ્યભ કયો. એ મનષ્પ નરશ જામ. હુ ં
તભને ગે ડુ ંછુ,ં નાથ ! ભાયા ંભખૂ્મા ંફાળુડાનં ુ ંદુ:ખ શલે ભાયાથી જોલાત ુ ંનથી.” 

        ================= 
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આખયે સદુાભા શ્રીકૃષ્ણ ાવે જલા તૈમાય થમા. ણ પ્રભ ુાવે ખારી શાથે કેભ જલામ? ... ઋમત્ની 
તો શયખે ભાતી નશોતી. લશરેી લશરેી એ ાડોળીને ત્માથંી પ્રભનેુ બેટ ધયી ળકામ એલી કોઇ લસ્ત ુ
રેલા ગઇ. ાડોણે એને સૂડુ ંબયીને તાદુંર-ચોખા કાઢી આપ્મા. 
                  ખફૂ જતનથી એ તાદુંરને વાપસપૂ કયીને એણે મતને આપ્મા. ાવે આખુ ંલસ્ત્ર તો ભે 
નરશ—નાનો એલો કટકોમે એભની કને ક્યા ંશતો? એટરે દવલીવ ચંથયાભંા ંએટરા તાદુંરને એણે લંટી 
આપ્મા.... 
  શલે સદુાભાએ દ્વારયકાની લાટ રીધી. એભને કાે મતરક શત ુ.ં કંઠે ભાા શતી અને શોઠ ય 
બગલાનનુ ંનાભ શત ુ.ં ર્ખુ ય દાઢીર્છૂનુ ંતો જાણે જાળંુ જ લધી ગયુ ંશત ુ.ં ળયીય ય ધૂ ચંટી શતી. 
એભના ંગયખા ંપાટી ગમેરા ંશતા.ં ચારલાથી એ ―પટક પટક‖ અલાજ કયતા ંશતા ંઅને આખે યસ્તે 
ધૂના ગોટા ઉડાડતા ંશતા.ં ખયફચડા દેશ ઉય જીણુ લસ્ત્રની એક રગંોટી એભણે શયેી શતી. ઉય 
એક પાટયુતંટૂયુલંલ્કર ધાયણ કયુ ંશત ુ.ં 
  પ્રભનુી ાવે એભનો ફાણનો મભત્ર આલા દીનશીન લેળે દ્વારયકા જઇ યહ્યો શતો. 
    ====================  
  દેલોએ ફાધંી શોમ એલી દ્વારયકા નગયીને સદુાભાએ દીઠી. એનો વોનાનો કોટ પ્રબાતના સમુૂભા ં
ઝકી યહ્યો શતો. એને કાગંયે કાગંયે ભાણેર અને યત્નો જડયા ંશતા.ં એના દુગો ય અનેક ધજાઓ 
પયકી યશી શતી. એની ઉય દંુદુભબ અને ઢોર ગડગડી યહ્યા ંશતા.ં એક ફાજુ ગબંીય નાદે વાગય ઘઘૂલી 
યહ્યો શતો. ત્મા ંએની વાથે મલત્ર ગોભતી નદીનો વગંભ થતો શતો. ચાયે લણુના રોકોએ  
સ્થે સ્નાન કયીને ોતાના ંાનો નાળ  કયી યહ્યા શતા. સદુાભા ણ ગોભતીભા ંસ્નાન કયી, મલત્ર 
થઇને નગયભા ંેઠા. 
 એભનો મલભચત્ર લેળ અને દેખાલ જોઇને સ્ત્રી-રુુો ભશ્કયી કયલા રાગ્મા.ં કેટરાકં છોકયા ંએભની 
ાછ ાછ પયીને એભને કાકંયા ણ ભાયતા ંશતા.ં ણ સદુાભા તો એભના ંઆલા ંતોપાનો જોઇને 
ઊરટા શવતા શતા અને પ્રભનુુ ંનાભ જતા જતા શ્રીકૃષ્ણનો ભશરે ખોતા શતા. એક વદૃ્ધ માદલે 
એભને યાજભશરે ફતાવ્મો. 
  બગલાનના ભશરેની બવ્મતા સદુાભા તો જોઇ જ યહ્યા. એના લૈબલનો ાય નશોતો. વોના-રૂા 
અને શીયા-ભાણેક તથા યત્નોથી એ ઝાકઝભા થઇ યહ્યો શતો. ફાય ફાય સમુૂ જાણે વાભટા પ્રકાળી યહ્યા 
શોમ એવુ ંતેજ ત્મા ંપ્રકટી યહ્યુ ંશત ુ.ં એના મલળા ખડંોભા ંઆયવશાણના થાબંરા ળોબતા શતા. 
સલુણુના અછોડાલાા અશ્વો ચોકભા ંઆભતેભ પયતા શતા. એક ફાજુ આંગણાભા ંભદઝયતા શાથીઓ 
ડોરી યહ્યા શતા. એભના ગે સલુણુની વાકંો ફાધેંરી શતી. ઉિભમોદ્ધાઓ ભશારમના દ્વાયની યક્ષા 
કયતા શતા. 
  થોડી લાય તો સદુાભાએ ભશરે આગ આંટા ભામાુ કમાં. આ જોઇને એક દ્વાયાે મલલેકલુૂક 
છૂયછ કયલા ભાડંી: “ કોણ છો આ? અશં ળા ભાટે ધાયવુ ંથયુ?ં” 
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 “હુ ંતો, બાઇ,”સદુાભાએ વયતાથી જલાફ આતા ંકહ્યુ,ં “શ્રીકૃષ્ણનો જૂનો મભત્ર છુ. પ્રભનેુ જઇને કશો કે 
સદુાભા નાભના મલપે્ર આને પ્રણાભ કશાવ્મા છે.”દ્વાયાે એક દાવી ભાયપતે આ વદેંળો અંદય કશાવ્મો.  
  દાવી જ્માયે વભાચાય આલા અંદય ગઇ ત્માયે ત્મા ંશ્રીકૃષ્ણની ટયાણીઓ એભની વેલા કયી 
યશી શતી.અપ્વયાઓ નતૃ્મ કયી યશી શતી. ગાધંલોગીત ગાતા શતા. ભધયુ વગંીત લાગી યહ્યુ ંશત ુ.ં 
  “  શ ેસ્લાભી !” દાવીએ બગલાનને પ્રણાભ કયીને કશલેા ભાડંય ુ,ં “ ફશાય સદુાભા નાભે એક ગયીફ 
બ્રાહ્મણ આને ભલા આવ્મો છે. ”  
“”  એનુ ંલાક્ય રંુૂ વાબંળ્યુ ંન વાબંળ્યુ ંત્મા ંતો શ્રીકૃષ્ણ એકદભ રગં યથી ઊબા થઇ ગમા. ગે 
ભોજડી ણ શમેાુ મલના એ સદુાભાને ભલા ઉતાલા ઉતાલા દોડલા ભાડંયા. મભત્રને ોતાને ફાયણે 
આલેરો વાબંીને એભના શુનો અને અધીયાઇનો ાય ન શતો. યાણીઓ તો પ્રભનુી આ ઊતાલ જોઇ 
જ યશી ! 
  “ અને જુઓ !” શ્રીકૃષ્ણે દોડતા ંદોડતા ંએક  થબંીને યાણીઓને કહ્યુ,ં “ સદુાભા ભાટે જૂાનો 
થા તૈમાય યાખજો.” 

  “ શ ંફશને ! બગલાનના આ મભત્ર કેલા શળે? બગલાનનો એભની ઉય કેટરો ફધો પે્રભ છે !.... 
એલામભત્રના ંદળુન ભાત્રથી આજે આણે ાલન થઇ જલાના ં!”સદુાભાના વત્કાય ભાટે જૂાો તૈમાય 
કયતા ંકયતા ંયાણીઓ એકફીજાને આ પ્રભાણે કશતેી શતી. 
  એ દયમભમાન બગલાન તો દોડતા દોડતા ભશરેના દયલાજે શંચી ગમા શતા. ળાભભમાને 
આભ દોડતે ગે આલતા જોઇને સદુાભાની આંખો છરકાઇ ગઇ.ફનેં એકફીજાને પે્રભથી બેટી ડયા. 
શ્રીકૃષ્ણની આંખોભાથંી ણ શયખના ંઆંસ ુલશતેા ંશતા.ં 
  છી બગલાને સદુાભાની ત ૂફંડી ોતાના શાથભા ંરઇ રીધી અને ફીજે શાથે એભને દોયીને 
ભશરેભા ંરઇ આવ્મા. 
  શ્રીકૃષ્ણની યાણીઓતો સદુાભાને જોઇ જ યશી, ક્યા ંબગલાન અને ક્યા ંઆ ગયીફ બ્રાહ્મણ !.... 
કેટરીક યાણીઓ તો બગલાન ન જાણે તેભ, સદુાભાની ભશ્કયી ણ કયલા રાગી. ફ્કતત એક રુક્તભણીએ 
બગલાનના આ વાચા બતતને ઓખ્મા શતા. 
  સદુાભાની આગતાસ્લાગતા કમાુ છી બગલાને એભને બાતબાતના ંકલાનોનુ ંબોજન કયાવ્યુ.ં 
બોજન છી ફનેં મભત્રો લાતોએ લગ્મા. બગલાન સદુાભાના વભાચાય છૂલા ભાડંયા: “ 

કશો તો ખયા મભત્ર, કે તભે કેભ આલા દૂફા ડી ગમા છો? તભને શુ ંદુ:ખ છે?” છી જયા શવીને 
ફોલ્મા, “અભાયા ંબાબીનો સ્લબાલ તો લઢકણો નથી ને?... છૈમાછંોકયા ંવાજંાવભા ંછે ને, બાઇ?... લાત 
તો કશો સદુાભા, શુ ંદુ:ખ છે તભને ? ” 

         “ તભાયાથી શુ ંઅજાણ્યુ ંછે, બગલાન?”સદુાભાએ નીચુ ંજોઇને જલાફ આપ્મો. ણ છી તેભણે 
તયત જ ઉભેયુ,ં “ શા, એક દુ:ખ છે—અને તે તભાયા મલમોગનુ ં! આજે તભને ભળ્મો એટરે ભાયા ંફધા ં
દુ:ખ ટી ગમા.ં” 
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  શ્રીકૃષ્ણ ોતાના ફાણના મભત્રને પે્રભથી નીયખી યહ્યા. એભને ોતાના બણતયના રદલવો 
માદ આવ્મા. ોતે, ોતાના ભોટા બાઇ ફરયાભ અને સદુાભો—એ ત્રણે જણા વાદંીમન ઋમના 
આશ્રભભા ંબણલા યહ્યા શતા. કેલા ભજાના એ રદલવો શતા ! 
    “ સદુાભા, આણે વાથે બણતા શતા એ તભને વાબંયે છે કે?”ળાભભમાએ છૂયુ.ં 
    “ શા શા !નાનણનો એ પે્રભ તો કેભ કયીને ભરૂામ?” સદુાભાએ જલાફ આપ્મો. 
  “ આણે વાદંીમન ઋમને ત્મા ંયશતેા શતા, અન્નની ભબક્ષા ભાગી રાલીને આણે ત્રણેમ વાથે 
ફેવીને બોજન કયતા શતા ! એક વાથયે આણે સતૂા શતા ! .... માદ આલે છેને, સદુાભા?”પ્રભએુ 
રાગણીબયેરા સ્લયે છૂયુ.ં 
  “ શા, અને ત્માયે આણે આખા રદલવના ંસખુદુ:ખની લાતો કયતા !...”  સદુાભાનો અલાજ ણ 
રાગણીથી ઘેયો ફન્દ્મો. “ પ્રભ,ુ એ કંઇ થોડુ ંજ લીવયી જલામ છે?” 

  “ ...અને ાછરી યાતે્ર જાગીને આણે લેદનો ાઠ કયતા શતા !... અને... સદુાભા, ેરી લાત 
માદ આલે છે કે?” 

 “ કઇ લાત, પ્રભ ુ?”  
  “ એક લાય આણા ગરુુ ફશાયગાભ ગમા શતા ત્માયે ગોયાણીએ આણને જગંરભા ંરાકડા ંરેલા 
ભોકલ્મા શતા.”શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ.ં 
  “અને આણે ખાધેં કુશાડા રઇને ફહુ દૂય નીકી ગમા શતા. ”સદુાભાને ણ એ આખો પ્રવગં 
માદ આલી ગમો. 
  જગંરભા ંદૂય દૂય નીકી ગમા છી એભણે એક ભોટા ઝાડના થડને પાડલા ભાડંય ુ.ં ફરયાભે 
અને શ્રીકૃષ્ણે એકફીજા વાથે શોડ ફકી કે કોણ લધાયે રાકડા ંપાડે છે. એલાભા ંઆકાળભા ંકાા ંરડફાગં 
લાદા ંચડી આવ્મા.ં ચાયે ફાજુ ઘોય અંધારંુ થઇ ગયુ.ં આંખે ડી લસ્ત ુદેખાતી નથી ! લીજીના 
બમકંય ચભકાયા થલા રાગ્મા. જોતજોતાભા ંર્વુધાય લયવાદ તટૂી ડયો. ત્રણેમ જણ ાણીથી 
તયફો થઇ ગમા. 
  એ ત્રણે જ્માયે જગંરભા ંટાઢે ધ્રજૂતા શતા ત્માયે ગરુુ એભને ખોતા ખોતા ત્મા ંઆલી ચડયા. 
જેલા એ ફશાયગાભથી આવ્મા ને  એભને ખફય ડી કે તયત જ સદુાભા, ફરયાભ અને શ્રીકૃષ્ણની 
તાવ કયલા એ નીકી ડયા. ઘેય જ ઇને ગોયાણીને ઠકો આપ્મો. આલી આલી તો કેટરીમે લાતો 
શ્રીકૃષ્ણ અને સદુાભા વબંાયલા રાગ્મા. 
     “ ગરુુજીનો આશ્રભ છોડીને આણે છૂટા ડયા તે ડયા—તે ાછા આજે ભળ્મા ! ”સદુાભાને ખબે 
શાથ ર્કૂતા ંશ્રીકૃષ્ણ ફોલ્મા. 
  “ શા, પ્રભ ુ!” સદુાભાએ જલાફ લાળ્મો. 
  શજી ણ શ્રીકૃષ્ણને ફાણના એ રદલવો માદ આવ્મા કયતા શતા. એ ફોલ્મા, “ સદુાભા, માદ 
આલે છે? તભે તો અભને બણાલતા ણ શતા !” 



9 

 

  “ એ તો એભ કશીને તભે ભને અભસ્તો ભોટો ફનાલો છો, બગલાન !” સદુાભાએ કહ્યુ ં
  

છી ળાભભમાજી ફોભરમા, તને વાબંયે યે ? 
શાજી, નાનણાનો નેશ, ભને કેભ લીવયે યે, 

આણ ફે ભરશના ાવે યહ્યા, તને વાબંયે યે? 
શા જી, વાદંીમન ઋમને ઘેય, ભને કેભ લીવયે યે ! 
આણ અન્નભબક્ષા કયી રાલતા, તને વાબંયે યે? 
ભી જભતા ત્રણે ભ્રાત, ભને કેભ લીવયે યે ! 
આણ સતૂા એક વાથયે, તને વાબંયે યે? 

 સખુદુ:ખની કયતા લાત, ભને કેભ લીવયે યે ! 
 ાછરી યાતના જાગતા, તને વાબંયે યે? 

 

શાજી, કયતા લેદની ધનૂ, ભને કેભ લીવયે યે ! 
આણ તે દશાડાના જૂજલા, તને વાબંયે યે?  

શાજી, પયીને ભભમા આજ, ભને કેભ લીવયે યે ! 
હુ ંતજુ ાવે મલદ્યા બણ્મો, તને વાબંયે યે? 

ભને ભોટો કીધો, ભશાયાજ, ભને કેભ લીવયે યે ! 
 

આભ, ફધી યાણીઓની વભક્ષ શ્રીકૃષ્ન અને સદુાભા ોતાના મલદ્યાથીજીલનની લાતો માદ કયતા શતા. 
ત્મા ંસદુાભાએ ોતાના ગ નીચે વતંાડેરી ોટરી બગલાનની નજયે ચડી અને એ ફોલ્મા: “ સદુાભા, 
મભત્ર, તભે ગ નીચે વતંાડો છો તે શુ ંછે? કશો તો ખયા કે ભાયા ંબાબીએ ોટરીભા ંભાયે ભાટે ળી બેટ 
ભોકરી છે?” 

  સદુાભા શલે ખયેખયા ર્ ૂઝંામા ! શલે શુ ંથળે? બગલાન તો શઠ રઇને ફેઠા છે. અને આ 
યાણીઓના દેખતા ંભાયી તો આફરૂ જલાની ! અયેયે, હુ ંક્યા ંઅશં આવ્મો? 
  “ નાથ ! એભાથંી અભને ણ થોડુ ંથોડુ ંઆજો !” 
યાણીઓએ મલનતંી કયતા ંકહ્યુ.ં 
  એ વાબંીને તો સદુાભા ખફૂ ગબયામા. બગલાન એભની ર્ ૂઝંલણ વભજી ગમા. એભણે શવતા ં
શવતા ંસદુાભાના ગ તેની ેરી ોટરી ખંચી રીધી. 
  સદુાભા શલે શુ ંકયે? ળયમભંદા ફનીને એ તો નીચુ ંજોઇને ફેવી યહ્યા. ફધી યાણીઓ ણ  
બગલાનની ાવે આલીને જોલા રાગી.જેને ભાટે શ્રીકૃષ્ણ આટરી ફધી આતયુતા ફતાલે છે, એ તે કેલી 
લસ્ત ુશળે!  
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  શ્રીકૃષ્ણે ોટરી છોડલા ભાડંી. એક ચંથરંુ છોડે, ત્મા ંઅંદયથી ફીજુ ંફાધેંુ ંનીકે. ફીજુ ંછોડે 
ત્મા ંત્રીજુ ંચંથરંુ શોમ. આભ બગલાન એક છી એક ચંથયા ંછોડતા ંજામ છે. અને યાણીઓનો અચફંો 
ણ લધતો જામ છે.—કોણ જાણે કેવુ ંભંઘુ ંયત્ન શળે એની અંદય ! 
  આખયે ફધા ંચંથયા ંછૂટયા.ં અને બગલાને વોનાના થાભા ંસદુાભાના તાદુંરની ઢગરી કયી.વૌ 
જોઇ જ યહ્યા ં! શ્રીકૃષ્ણે તો ખફૂ પે્રભથી એ તાદુંરને ોતાની ચાતી વાથે ચાપં્મા ! અને છી તેભાથંી 
એક ર્ઠૂી ોતાના ભોઢાભા ંર્કૂતા ંફોલ્મા, “ કેલા ભીઠા છે આ તાદુંર !” 

  લખાણ કયતા જામ ને બગલાન ર્ઠૂી બયી બયીને તાદુંર આયોગતા જામ છે. અશં બગલાન 
તાદુંરની ર્ઠૂી બયતા જામ છે. અને ત્મા ંસદુાભાના દુ:ખ કાતા જામ છે !... 
  શરેી ર્ઠૂી બયતાનંી વાથે જ સદુાભાની તટૂીફૂટી ઝૂંડી કોણ જાણે ક્યામં ઊડી ગઇ ! એને 
ફદરે શ્રીકૃષ્ણના ભશરે વયખો એક ભશરે ત્મા ંયચાઇ ગમો. ફીજી ર્ઠૂી બયી અને સદુાભાનેત્મા ંધનની 
યેરભછેર થઇ યશી ! સદુાભાની ત્ની અને એભના ંફાકોના ંરૂ ફદરાઇ ગમા.ં સદુાભાની ત્ની તો 
જાણે યાણી રુક્તભણી જ જોઇ રો ! અને ફાકો જાણે દેલોના ંવતંાનો ન શોમ ! સદુાભાના આંગણાભા ં
શાથીઓ ડોરલા રગ્મા. ઘોડાઓ શણશણલા ભાડંયા. ઢોર-નગાયા ંઅને જાતજાતના ંલાજજંત્રો  
લાગલા ભાડંયા.ં ઘયની અંદય વોનાની વાકંે ફાધેંરા રશંડોા ય ફેઠા ંસદુાભાના ંત્ની શીરોે છે. 
  ણ સદુાભાને તો એની થોડી જ ખફય શતી ? એ ઓ ળયભાતા ળયભાતા શ્રીકૃષ્ણની વાભે 
દ્વારયકાભા ંફેઠા શતા. તાદુંર આયોગતા બગલાનનો પે્રભ જોઇને એભની આંખભા ંઝઝભમા ંબયાઇ 
આવ્મા ંશતા.ં 
   આટુ ંઆટુ ંઆપ્મા છતા ંબગલાનને શજી વતંો થતો ન શતો. એભને તો ભનભા ંએભ થામ 
કે શજુમ હુ ંભાયા બતતને લધાયે ને લધાયે આુ—ંફધુ ંજ આી દઉં ! વોનાના થાભાથંી લધ ુએક ર્ઠૂી 
બયતા ંશ્રીકૃષ્ણને થયુ,ં “ ફવ, શલે તો સદુાભાને હુ ંઆ દ્વારયકા ણ આી દઉં !... અને આ ટયાણીઓ 
ણ ભાયા બતતની વેલા કયે એટરે એભને ણ...!” 

  અને બગલાન જેલા એ ર્ઠૂી ભોઢાભા ંર્કૂલા જામ છે કે દેલી રુક્તભણીએ શ્રીકૃષ્ણનો શાથ કડી 
રીધો. જેભ બગલાન ફધાના ભનના મલચાયો જાણતા, તેભ ટયાણી રુક્તભણી ણ બગલાનના ભનની 
લાત તયત જાણી રેતા ંશતા.ં એટરે એભણે શ્રીકૃષ્ણનો શાથ ઝારી રઇને પ્રણાભ કયતા ંકહ્યુ,ં “પ્રભ ુ! 
નાથ !—અભાયો ળો અયાધ થમો છે તે આ અભાયો ણ ત્માગ કયલા તૈમાય થઇ ગમા ? ”  
  દેલીની લાણી વાબંીને શ્રીકૃષ્ણ અટકી ગમા. છી એભણે ફાકીના તાદુંર ફધી યાણીઓને 
લશચંી આપ્મા. તાદુંરના એક એક દાણાભા ંબગલાને અર્તૃ જેલો સ્લાદ ર્કૂ્યો. એટરે દયેક યાણીને 
ણ તે ખફૂ ભીઠા રાગ્મા. 
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  છી તો શવીશવીને લાતો કયતા ંઆખી યાત લીતી ગઇ. વલાય થયુ.ં સદુાભાએ બગલાન ાવે 
ોતાને ઘેય ાછા જલાની યજા ભાગી. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં “ બરે. ણ લી ાછા કોઇ કોઇ લાય આલતા 
યે‖જો—અને અભારંુ ઘય ાલન કયતા યશજેો !” 

  સદુાભાને લાલલા ભાટે બગલાન ોના નાકા સધુી યાણીઓ વાથે ગમા. ણ એભણે 
સદુાભાના શાથભા ંએક કોડીમે ન ર્કૂી. યાણી વત્મબાભાને થયુ.ં આભ કેભ? બગલાન કેભ ોતાના આ 
ગયીફ બતતને કશુમં આતા નથી? એક રુક્તભણી દેલી ફધુ ંજાણતા શતા.ં એભણે વત્મબાભાને કહ્યુ,ં “ 

તભને ળી ખફય કે બગલાને એ બતતને કેટકેટુ ંઆપ્યુ ંછે !”  
  અને એ લાતેમ વાચી જ છે ને? બગલાનની દમા તો બગલાનને જે વૌથી લધાયે લશાુ ંશોમ તે 
જ જાણી ળકે ને? ો આલી એટરે વૌ યાણીઓ ાછી લી ગઇ. ણ બગલાન તો સદુાભાને 
લાલલા શજી આગ ચાલ્મા. સદુાભાને થયુ ંકે, શલે ોતે ફે જણ એકરા ડયા છીએ ત્માયે મભત્ર ભને 
કાઇંક આળે. ણ શ્રીકૃષ્ણ તો એ મલળે કશુ ંફોરતા જ નથી ! 
  છેલટે છૂટા ડયા ત્માયે ઋમને નભસ્કાય કયી, બેટીને બગલાન એભ ને એભ જ ાછા લળ્મા. 
સદુાભા તો ઘણા મનયાળ થઇ ગમા. ોતાની જાત ઉય એભને ક્રોધ ચડયો: “ હુ ંજ કેલો કે મભત્ર ાવે 
ભાગલા આવ્મો? એના કયતા ંતો ભારંુ ભોત આવ્યુ ંશોત તો વારંુ થાત !” 

  ચારતા જામ અને સદુાભા આભ મલચાય કયતા જામ. એભને બગલાન ઉય ણ ફહુ ભાઠું 
રાગ્યુ:ં 
  
 “ કેટરા પે્રભથી શ્રીકૃષ્ણ ભને ોતાના ઘયભા ંરઇ ગમા ! દેલોને ણ અદેખાઇ આલે એટુ ંફધુ ંભાન 
એભણે ભને આપ્યુ.ં જાતજાતના ંકલાન જભાડયા.ં નાનણની કેટકેટરી લાતો કયી... ણ છેલટે તો 
ભને ખારી શાથે જ ાછો કાઢયો !ફાકી, બગલાનને ત્મા ંળાની ખોટ શતી? એભની આખી દ્વારયકા નગયી 
વોનાની છે. એભના ભશરેભા ંશીયા, ભાણેક, ભોતી અને કીભતી યત્નો જડેરા ંછે. એભાથંી થોડુકં ણ ભને 
આપ્યુ ંશોત તો એભને ત્મા ંશુ ંઘટી જલાનુ ંશત ુ?ં અને ભાયી તો આખા બલની બાલઠ બાગંી જાત—
ફધામં દુખ્ખ ટી જાત ! ણ ળાભભમાને ભાયી જયામ દમા આલી? ઊરટા, કોઇને ત્માથંી ઉછીના 
આણેરા તાદુંર ણ એ તો ઝાટી ગમા !” 

  ણ પ્રભનુી મનંદા કયલા ભાટે બતત સદુાભાને તયત જ ઘણો સ્તાલો થમો. એભણે શલે ોતાનો 
જ લાકં કાઢલા ભાડંયો: 
 

  “ અયેયે ! ભં ઊઠીને શરયની મનંદા કયી ! ભાયા જેલો ાી ફીજો કોણ? મધક્કાય શજો ભને !... 
ભાયો જ કોઇ લાકં શોલો જોઇએ. ફાકી બગલાન કાઇં આવુ ંકયે? એભણે તો બતતે બાલલુૂક અુણ કયુ ં
શોમ તેનાથી અનેકગણુ ંશભેંળા ંબતતને આેુ ંછે. ભં જ એલા ંકભુ કમાુ શળે કે ભને કાઇં ન ભળ્યુ ં!” 
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  સદુાભાના ભનને થોડી ળામંત થઇ છી તો એભણે બગલાનનો ઉકાય ભાનલા ભાડંયો: “ શ ે
કૃષ્ણ, તં વારંુ જ કયુ ં! જો તં ભને ધન આપ્યુ ંશોત તો એના અભબભાનભા ંને હુ ંતને   
ભરૂી ગમો શોત! ભાણવને ફહુ સખુ ભે છે ત્માયે એનાભા ંઅનેક અલગણુો આલતા શોમ છે. શરયની 
બક્તત ણ એને માદ આલતી નથી !વારંુ જ થયુબંગલાન, કે તં ભને સખુી ન ફનાવ્મો. દુખ્ખભા ંજ પ્રભ ુ
માદ આલતા શોમ છે. શ ેકૃષ્ણ, તાયી દમા અાય છે !” 

  આભ મલચાયભા ંને મલચાયભા ંચારતા ંઘણો ભાગુ કાઇ ગમો. સદુાભા ોતાને ગાભ આલી 
શંચ્મા. ોતાની ઝૂંડી જ્મા ંશતી ત્મા ંઆલીને એ ઊબા યહ્યા. 
  ણ આ શુ?ં –ેરી બાગંીતટૂી ઝૂંડી ક્યા ંગઇ? એને ફદરે અશં આલડો ભોટો ભશરે ક્યાથંી 
આલી ગમો? સદુાભાએ આવાવ નજય નાખી. ના ! જગ્મા તો આ જ છે. અશં જ ોતાની કંગાર 
ઝૂંડી શતી. એભણે આભતેભ આંટા ભામાુ. ણ ઝૂંડીનો કે કુટંુફનો ક્યામં અણવાયોમ લયતાતો 
નશોતો. 
  ઋમ ગબયાઇને ભશરેની વાભે જોઇ યહ્યા. કેલડો ભોટો આ ભશરે છે ! કેલી સુદંય લાડી ખીરી 
યશી છે. આંગણભા ંભોટા શાથીઓ ડોરી યહ્યા છે. ઘોડાયભા ંજાતલતં ઘોડાઓ શણશણી યહ્યા છે. એક ભડં 
નીચેથી ભીઠંુ વગંીત વબંાઇ યહ્યુ ંછે. 
  સદુાભાની આંખે ાણી બયાઇ આવ્મા.ં મનવાવો નાખીને એ ભનભા ંને ભનભા ંફોલ્મા: “ જરૂય આ 
તો કોઇ યાજા-ભશાયાજાનો ભશરે ભાયી ઝૂંડીની જગ્માએ ફધંામો છે.... ણ ભાયા ંફાકો ક્યા ં
ગમા?ં ભાયી સ્ત્રી ક્યા ંગઇ?એ ભફચાયાનં ુ ંશુ ંથયુ ંશળે? ઝૂંડી ગઇ તો કંઇ નરશ—ણ એ ફધા ંક્યા ં
ગમા?ં અયેયે, આ તે કેલી આપત આલી ડી ! ” 

     ણ એટરાભા ંતો દૂયથી એભની ત્નીએ સદુાભાને આભ ળોકભા ંડફેૂરા જોમા.એટરે તયત જ 
દાવીઓને રઇને એભનુ ંજૂન કયલા અને ભાનલુૂક એભને ઘયભા ંરઇ જલા એ દોડતી દોડતી આલી. 
ખફૂ પે્રભલુૂક એણે સદુાભાનો શાથ કડયો. ણ સદુાભા તો ત્નીને ક્યાથંી ઓખી ળકે? એના ં
રૂયંગ, ઉંભય, એ વૌ શ્રીકૃશ્ણના પ્રતાથી ફદરાઇ ગમા ંશતા ં! 
  આ લી કઇ ફીજી આપત આલી ડી? સદુાભા તો ત્માથંી નાવલા રાગ્મા. યંત ુત્નીએ 
એભને કડીને ઊબા યાખ્મા. છી પ્રણાભ કયીને એ ફોરી: “ જોજો, ભને કંઇ ળા ન આી ફેવતા 
!બગલાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રતાનુ ંઆ ફધુ ંરયણાભ છે.”  
   છી એ સદુાભાને ભશરેભા ંરઇ ગઇ. જેલા સદુાભા અંદય દાખર થમા કે એભનુ ંરૂ ણ 
ફદરાઇ ગયુ ં! એ ઘયડા શતા તે યલુાન થઇ ગમા. શ્રીકૃષ્ણના જેલા સુદંય થઇ ગમા. 
  આભ બગલાને સદુાભાને ઘણુ ંસખુ આપ્યુ.ં એભના ંઘયભા ંદેલોના દેલ ઇન્દ્રના જેલો લૈબલ થમો. 
યંત ુતે છતામં સદુાભાએ તો શભેંળા ંશરયની બક્તત કમાુ જ કયી. એ ભાનતા શતા કે પ્રભનુી બક્તત એ જ 
વાચુ ંધન છે, એ જ વાચુ ંસખુ છે. 
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       હૂડંી  
  “બાઇ, દ્વારયકાની હ ૂડંી રખી આે એલો કોઇ ળયાપ, કોઇ નાણાલટી અશં લવે છે?”  
  તીથાુટન કયલા નીકેરા ચાય અજાણ્મા લટેભાગુુઓ જૂનાગઢભા ંરોકોને છૂતા શતા. બગલાન 
શ્રીકૃષ્ણના ંદળુન કયલા એભને દ્વારયકા જવુ ંશત ુ.ં માત્રા કયલા નીકળ્મા શતા, એટરે ાવે થોડુ ંધન 
એભણે યાખેુ.ં યંત ુભાગુભા ંબમ ણ ઓછો નશોતો. એટરે જૂનાગઢ જેલા ભોટા નગયભા ંજાણીતા 
ળયાપને ોતાના રૂમમા વંીને એની ાવેથી દ્વારયકાના કોઇ શ્રીભતં ળેઠ ઉય હૂડંી રખાલી રેલાની 
એભને ધાયણા શતી. 
  માત્રાળુઓના પ્રશ્નનો કોઇએ ઉિય ન આપ્મો. જયા આગ ચારીને એભણે પયીથી છૂયુ,ં “ અશં 
હ ૂડંી કોણ રખે છે?” 

 ત્મા ંઆગ થોડા નાગયો ફેઠા શતા. તેભાથંી એક જણે ભોઢું ગબંીય યાખીને જલાફ આપ્મો, “ 

હૂડંી રખે એલો અશં એક જણ છે ખયો, બાઇ ! રૂમમાના તો એને ત્મા ંઢગના ઢગ છે !” 

  “શા, શા !” ફીજો ફોરી ઊઠયો. “ વાચી લાત છે. ઘણો ભોટો લેાયી છે એ તો !” 

  “ દેળયદેળ એની આડત ચારે છે !”ત્રીજાએ કહ્યુ.ં છી ભયભભા ંશવીને એ ફોલ્મો, “ અને એ 
તો ાછો વાચો લૈષ્ણલ-જન છે.”  
સદુાભાચરયત્ર અને હ ૂડંી*ાનુ:ં 22 
  “ ઓશો એભ?”આનદંથી માત્રાળુઓ ફોલ્મા, અને છી અધીયાઇથી એભણે છૂયુ,ં “ ણ એનુ ં
નાભ તો કશો, મલપ્રો?”  
  “ નયવંમો !” એક જણે ભરકાઇને જલાફ આપ્મો. 
  “ નયમવંશ ભશતેા !”ફીજાએ એની વાભે આંખ ભંચકાયીને ઠાલકે ભોઢે કહ્યુ.ં 
  “ અભને એભનો આલાવ તો ફતાલો, બાઇઓ !”માત્રાળુઓએ મલનતંી કયતા ંકહ્યુ.ં 
  “ શા, શા, ચારો અભાયી વાથે.”કશીને છી એભણે દૂયથી નયમવંશ ભશતેાનુ ંઘય ફતાવ્યુ.ં ટીખી 
નાગયોએ કયેરી લાત બોા માત્રાળુઓને વાચી રાગી. ણ ાવે જતા,ં બતતનુ ંઘય જોઇને માત્રાળુઓ 
આબા જ ફની ગમા. કોઇ ભોટો ભશરે જોલાની આળા એભણે યાખેરી, એને ફદરે આ તો વાલ ફેઠા 
ઘાટનુ ંઘય શત ુ ં! જાણે કોઇ ધભુળાા શોમ તેભ બાતબાતના રોકો ત્મા ંડયાાથમાુ યશતેા શતા. કોઇ 
રૂા-ંરગંડા,ં તો કોઇ આંધા-ંફશયેા.ં શરયના બતત નયમવંશ ભશતેાનુ ંઘય ભલૂ્માબંટક્યાનેં ભાટે આળયાનુ ં
સ્થાન શત ુ.ં એભની વાથે ફેવીને એ બગલાનના ંગણુગાન ગાતા. ચદંનનુ ંમતરક કયતા. તરુવીની ભાા 
શયેતા. એ ઘયભા ંબગલાનના અલતાયોની કથા થતી, કીતુન થતા.ં 
  અંદય આલીને માત્રાળુઓએ જોયુ ંતો બગલાનના એક નાનકડા દશયેા આગ નયમવંશ બતત 
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બજનભા ંરીન થઇને ફેઠા છે. લાડાભા ંચાયે ફાજુ તરુવીના ંજાણે લન ઊગ્મા ંછે. 
       “આ તો બાઇ, મલભચત્ર લાત જણામ છે.” એક માત્રાળુએ ફીજાના કાનભા ંકહ્યુ.ં  
  “ ભને ણ એભ જ રાગે છે—આ ભાણવ કંઇ કયોડમત લેાયી શૌમ એભ દેખાત ુ ંનથી.”ફીજાએ 
શરેાનંી ળકંાને ટેકો આતા ંકહ્યુ.ં 
   “અને આ ચોડા તો બજન-કીતુનના શોમ એભ જણામ છે.” ત્રીજાએ ધ્માન દોયુ.ં “ નાર્ુ ં
રખલા ભાટે રેખણ-કરભને ફદરે ભશતેાએ શાથભા ંતાર-ભજંજયા ંયાખ્મા ંછે. બાઇ, અશં લેયભા ંતો 
શરયનુ ંનાભ જ રેલાત ુ ંશળે !”  
  માત્રાળુઓ આભ તકુ-મલતકુ કયતા ઊબા છે, ત્મા ંબતતની આંખો ઊઘડી. ોતાને આંગણે 
માત્રાળુઓને આભ આલેરા જોઇને એ તો ખશુ્ખળુ થઇ ગમા. “આલો, આલો, શરયબતતો !આ તભારંુ જ 
ધાભ છે.ધાયો !તભ વયખા માત્રાળુઓથી અભે ાલન થઇએ. કશો, ભાયા વયખુકંાઇં કાભ શોમ તો કશો.” 
નયમવંશ મ્શતેાએ ફે શાથ જોડીને એભને આલકાય આતા ંકહ્યુ.ં 
  “ ભશતેાજી, અભે ચાયેમ જાત્રાએ નીકળ્મા છીએ.”બતતને પ્રણાભ કયતા ંમાત્રાળુઓ ફોલ્મા. “ 

અશંથી અભાયે શલે દ્વારયકા તીથુની જાત્રાએ જવુ ંછે.” 

  “ તભારંુ નાભ વાબંીને તભાયી ાવે એક હૂડંી રખાલલા અભે આવ્મા છીએ.” એકે કહ્યુ.ં 
  “ અભને એક બરા નાગયે તભાયી બા આી કહ્યુ ંકે, કશતેાજી તભારંુ કાભ કયી આળે.” 

 ફીજો ફોલ્મો. 
નયમવંશ ભશતેા એભની લાત વાબંી યહ્યા. 
  “ ભશતેાજી !” ર્ખુ્મ માત્રાળુએ ોતાની બેટભાથંી રૂમમાની કોથી કાઢીને મલનતંીલુૂક કહ્યુ.ં “ 

તભાયે અભાયી ય આટરી કૃા કયલી ડળે.” છી એ કોથી ભશતેા આગ ર્કૂતા ંફોલ્મો, “આભા ં
વાતવો રૂમમા છે. અભારંુ ચાયેમનુ ંઆટુ ંધન છે. દ્વારયકાજઇને ત્મા ંતેને કોઇ ણુ્મકામુભા ંઅભાયે 
લાયવુ ંછે.ભાટે આ રૂમમા રઇને તભે એની હ ૂડંી રખી આો. તભાયી વશામથી, તભાયા ણુ્મે, અભાયી 
ઇચ્છા ણુૂ થળે.” 

  આ વાબંીને નયમવંશ ભશતેાને ખાતયી થઇ કે નાગયોએ ોતાની શાવંી કયી છે. ભનભા ંને 
ભનભા ંપ્રભનુ ુ ંસ્ભયણ કયીને એ ફોલ્મા: “ શરયબતતો, તભને ભીને આજે હુ ંકૃતાથુ થમો છુ.ં તભાયા 
જેલા માત્રાળુઓ ભાયે આંગણે ક્યાથંી ! જે નાગયે તભને ભારંુ ઘય ફતાવ્યુ,ં તેણે ભાયા ય કેલો ઉકાય 
કમો છે ! એને હુ ંપ્રણાભ કરંુ છુ ં!” 

   માત્રાળુઓને આવને ફેવાડીને ભશતેાજીએ બાલલુૂક એભનુ ંસ્લાગત કયુ.ં એભની આગ 
શરયનો પ્રવાદ ધમો, દયેકને કંઠે તરુવીભાા શયેાલી. માત્રાળુ ઊંચા-નીચા થઇ યહ્યા શતા, તે જોઇને 
ભશતેાજી ફોલ્મા, “ તભે કોઇ લાતે ર્ ૂઝંાળો નરશ, બાઇ ! વાયંગાભણનુ ંસ્ભયણ કયો. રાલો કાગ અને 
રેખણ, હુ ંતભને હ ૂડંી રખી આીળ. તભાયે ભોટંુ કાભ ડયુ ંછે, તે યભેશ્વય એને રંુૂ કયળે. દ્વારયકાના  
ચૌટાભા ંજઇને ળાભળાશ ળેઠનુ ંનાભ છૂ્જો. ભાયી હ ૂડંી ત્માથંી ાછી નરશ પયે !”  
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  ભશતેાજીની લાણી વાબંીને માત્રાળુઓની ફધી ળકંા જતી યશી. વો વો રૂમમાની ઢગરી કયતા ં
આનદેં તેભણે કહ્યુ,ં “ આ યહ્યા વાતવો રૂમમા, ભશતેાજી ! હ ૂડંીનો ત્ર રખી રો—અને હ ૂરંડમાભણના 
જેટરા થામ તેટરા રૂમમા એભાથંી કાી રો.” 

  “અયે વતંો!” ભશતેાજીએ કરુણાબમાુ સ્લયે કશલેા ભાડંય ુ,ં “એભા ંહ ૂરંડમાભણ ળેનુ ંરેલાનુ ંશોમ ! ” 
છી વશજે શવીને એ ફોલ્મા, “ હૂરંડમાભણ તો, બાઇ, તભે શરયનુ ંનાભ રેજો એટરે ભાયે એ આલી ગયુ ં
!” 

  છી એભણે આવાવથી લૈષ્ણલોને ફોરાવ્મા ને વૌને એ વાતવો રૂમમા લશચંી આપ્મા. એભને 
ોતાના ળાભભમા ઉય ણુૂ શ્રદ્ધા શતી કે જરૂય એ ોતાની રાજ યાખળે. અને બગલાને તો ોતાના 
કેટકેટરા બતતોની બીડ બાગંી છે ! ભશતેાજીને એલા અનેક માદ આવ્મા: પ્રભએુ પ્રહ્ રાદને 
ઉગામો.ધ્રલુને વશામ કયી, અંફયીને કયી, ગજેન્દ્રને ભગયના ર્ખુભાથંી છોડાવ્મો, અશલ્માને ઉદ્ધાયી, 
રૌદીના ંચીય મૂાં, સદુાભાનુ ંરારયરમ શયુ.ં 
  નયમવંશ ભશતેાને આ ફધુ ંમાદ આવ્યુ.ં પ્રભનુા ભરશભાના સ્ભયણથી એભની આંખો નીતયી યશી. 
બક્તત અને શ્રદ્ધાથી એભનુ ંશૈયુ ંઊબયાઇ ગયુ.ં ગદ્ ગદ કંઠે એભણે ભનભા ંપ્રાથુના કયલા ભાડંી: “ શ ે
ળાભભમા, હુ ંતો શરયનાભનો લેાયી છુ.ં ભાયી રાજ યાખી ભાયો લેાય લધાયજો ! શ ેપ્રભ,ુ ભાયી  
હૂડંી સ્લીકાયજો !” 

  ભશતેાજીએ શાથભા ંકાગ અને રેખણ રીધા.ં પયી એકલાય એભણે ોતાના ળાભભમાનુ ંસ્ભયણ 
કયુ:ં “ શ ેળાભભમા, તાયા મવલામ કોઇની ાવે ભે6 કશુ ંભાગ્યુ ંનથી આજ રગી. અને.... અને જો ભાયી 
આ હૂડંી ાછી પયળે તો... તો એભા ંતાયી જ આફરૂ જળે. ભારંુ તો એભા ંશુ ંજલાનુ ંછે?” 

  અને બતત નયમવંશ ોતાના પ્રભનેુ હ ૂડંી રખલા ફેઠા: 
  “ સ્લક્સ્ત શ્રી દ્વારયકા ફેટ ભધ્મે, વલુ ઉભા મોગ્મ શ્રીળાભાળાશ ળેઠ જોગ, રભખતગં આના 
વેલક નાભે નયમવંશના પ્રણાભ. ”  
  “ આ ત્રભા ંરખેુ ંકાભ આ જરૂય કયજો. તીથાુટને નીકેરા આ માત્રાળુઓને રૂમમા વાતવો 
ગણી આજો. એભણે ભને હ ૂડંી દાખર કયીને એટુ ંધન અશં આપ્યુ ંછે. ભાટે એભને એટરા રૂમમા 
ત્મા ંફયાફય ગણી કયીને આજો. અને જો જો –એ રૂમમા વાચા શોમ. કોયા ને કડકડતા, નલાનક્કોય, 
આ વારે જ ાડયા શોમ એલા તાજા, ઊજા, ખયેખય તાલેર, યૂા લજનલાા અને ભાના , 
દ્વારયકાના ફજાયની લચ્ચોલચ ગણી આજો. 
 “ શ ેળાભભમાજી, તભે તો ચતયુ છો. ભાયી એંધાણી ઓખી કાઢજો. અને ભાયી રખેરી હ ૂડંી ાછી ન 
પયે તે જોજો—નરશ તો છી તભાયે ભાયી વાથે કાભ ડયુ ંછે તે ધ્માન યાખજો ! જો ભાયી આ હૂડંી ાછી 
પયળે તો રોકો તભાયી મનંદા કયળે. શરયબક્તતની આણી ેઢીએ તાળંુ રગી જળે. 
એભા ંતભાયી રાજ જળે ! ફાકી હુ ંતો તભાયો લાણોતય કશલેાઉં—એભા ંભાયે કાઇં ળયભાલાનુ ંનરશ થામ.”  
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  આ પ્રભાણે હ ૂડંી રખીને ભશતેાજીએ કાગ ફીડયો અને તેની ઉય ળેઠ ળાભળાશના નાભનુ ં
વયનાર્ુ ંકયુ.ં છી યૂી શ્રદ્ધા વાથે એભણે એ હૂડંીને બગલાનની ર્મૂતિના ચયણભા ંર્કૂી. 
  છી એભણે હ ૂડંી માત્રાળુઓને આી. નયમવંશ ભશતેાને પ્રણાભ કયીને માત્રાળુઓ જલા રાગ્મા. 
ણ ભશતેાજીએ એભને  લાય ઊબા યાખીને કહ્યુ:ં “ અને જોજો બાઇઓ. ળાભળાશ ાવેથી રૂમમા 
રીધા લગય ઊઠળો નરશ શં ! રડી-લઢીને ણ એભની ાવેથી રૂમમા લસરૂ કયી રેજો. ળેઠને આભ તો 
આખુ ંગાભ ઓખે છે—અને એભની આગ ભારંુ નાભ રેજો, એટરે તભારંુ કાભ થઇ જળે.” છી વશજે 
અટકી, જયાક ગળંુ ખખેંયીને, ધીભે વાદે ભશતેાજી ફોલ્મા, “ અને શા, જો તભને દ્વારયકાભા ંળેઠ ન ભે 
તો... તો ાછા અશં આલજો. તભાયા રૂમમા હુ ંવ્માજ વાથે ગણી આીળ.”  
  બતતને પયીથી પ્રણાભ કયીને માત્રાળુઓએ દ્વારયકાની લાટ કડી. થોડા રદલવે ચાય જણા એ 
તીથુભા ંઆલી શંચ્મા. ત્મા ંયણછોડયામજીના ભરંદયભા ંબક્તતલુૂક બગલાનના ંદળુન કમાં, ગોભતી 
નદીભા ંસ્નાન કયી બગલાનની જૂા કયી. એભના ફધા કોદ યૂા થમા. 
  છી ગાભના ચૌટાભા ંજઇને એભણે ળાભળાશ ળેઠની બા છૂલા ભાડંી. ણ એ નાભનો  
      કોઇ લેાયી શોમ તો ભે ન? શાપંા-પાપંા થઇને એભણે ગાભભા ંફધે ળાભળાશ ળેઠની તાવ 
કયી. પયી પયીને એભણે આખુ ંગાભ ખોી નાખ્યુ.ં ણ ળાભળાશ ળેઠનો ન િો કે ન યુાલો ! 
માત્રાળુઓના દુ:ખનો ાય ન યહ્યો: “ શ ેદેલ ! અભાયા તો ફધામ રૂમમા ગમા !”  
  એટરાભા ંવાભે એક લભણક ભળ્મો. છૂતા ંએણે કહ્યુ,ં: “ બાઇ ! એ નાભનો તો કોઇ ભાણવ અશં 
છે નરશ. ”  
  “ ણ... ણ..... નયમવંશ ભશતેા આભ રાગતા શતા તો ગણા બરા ભાણવ ! વાચા લૈષ્ણલજન 
દેખાતા શતા.”એક માત્રાળુ ફોલ્મો. 
  “અયે, એ તો કોઇ ાકો ઠગ શળે, ઠગ ! એણે તભને ખોટેખોટી હ ૂડંી આી રાગે છે. ભારંુ ભાનો 
તો ાછા જૂનાગઢ જાલ અને એ ઠગને પયીથી ભો....” લભણકે એભની દમા ખાઇને વરાશ આી. 
શતાળ થઇને માત્રાળુઓએ જૂનાગઢની લાટ કડી. 
  ત્મા ંપ્રભનેુ થયુ:ં આ તો ભાયા બતતની રાજ જલા ફેઠી !અને તયત જ એભણે ળાભળાશ ળેઠનુ ં
રૂ ધાયણ કયુ.ં બગલાન બતતની લશાયે ધામા. ગોભતીજીના ઘાટભા ંજ, જૂનાગઢની લાટ આગ, 
ળાભળાશ ળેઠના સ્લરૂે બગલાન આ માત્રાળુઓને વાભા ભળ્મા. માત્રાળુઓ તો એભને જોઇ જ યહ્યા: 
          નીચુ ંકદ,બીનો લાન, ભોટંુ ેટ, દીલાની ળગ જેવુ ંઅણીદાય નાક ! કાને કંુડ ઝકે છે.કંઠે 
વોનાની વાકંી અને દોયો છે. કમ્ભયે પોો કંદોયો શમેો છે. ખબે યેળભી છેડી ઓઢી છે. ીતાફંય 
શયે ુ ંછે, ભાથે લદાય ાઘડી લંટી છે. અને ચૌદ રોકના નાથ ોતાના લાણોતયો વાથે લાતો કયતા 
કયતા ધીભે ધીભે ચારે છે. એભની લાણી લભણક ળેઠના જેલી તોતડી ફોફડી છે. શવે છે ત્માયે એભના 
ગારભા ંખાડા ડે છે. 
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   જેને લેદયુાણ લખાભણમા યે, 
    ભાયો લશારોજી થમો છે લાભણમો યે, 
   લેળ યૂો આણ્મો ભાયે લશારે યે, 
    નાથ ચૌટાની ચારે ચારે યે. 
   છે અલા આંટાની ાઘડી યે, 
     લશારાજીને કેભ ફાધંતા આલડી યે, 
   મત્રકભજી લભણકની તોરે યે,  
    નાથ ઉતાલળંુ ને ફોફડુ ંફોરે યે. 
   આવાવ વાત વાત લાણોતયો—ભશતેાજીઓ એભની વાથે ચારે છે. બગલાનના વાત 
ભશાન બતતોએ લાણોતયનો લેળ ધાયણ કયેરો છે. વૌથી આગ શનભુાનજી શાથભા ંજ્મેષ્ષ્ઠકા રાકડી 
રઇને ચારે છે. અજુનુ ળેઠને ભાટે શાથભા ંાનના ંફીડા ંરીધા ંછે. મલદુયજીના શાથભા ંલશી, રશવાફનો 
ચોડો છે. સદુાભાએ ચભય ધાયણ કયુ ંછે. ઉદ્ધલે રૂમમા અને સલુણુભશોયોથી બયેરી કોથી ખાધેં ર્કૂી 
છે. એ અને ગરુડ બગલાનની વશજે ાછ ધીભે ડગરે ચારી યહ્યા છે.અને ળાભળાશ ળેઠ ોતે વૌને 
ળીળ નભાલતા, ભીઠું ભીઠુ ંભયકતા, ડગ ભાડંી યહ્યા છે. 
  એભને જોઇને જ માત્રાળુઓના ભનભા ંઆળા ફધંાણી . વકંોચાતા વકંોચાતા વૌ એભની ાવે 
ગમા, અને પ્રણાભ કયીને ફોલ્મા, “ અભે... અભે જૂનાગઢથી નયમવંશ ભશતેાની હ ૂડંી રઇને આવ્મા છીએ. 
અભને ળાભળાશ ળેઠ...”  
  યંત ુ―ળાભળાશ ળેઠ‖ રૂી બગલાન તો નયમવંશ ભશતેાનુ ંનાભ વાબંતા ંજ માત્રાળુઓને 
શતેથી બેટી ડયા. કભ જેલી એભની આંખોભા ંઆંસ ુઊબયાઇ આવ્મા.ં છી શાથભા ંહ ૂડંી રઇને એભણે 
એ લાચંી. 
  “ અશો ! ”બગલાને પે્રભલુૂક ડોકંુ ધણુાલીને કહ્યુ,ં “ આટરી લાત ભાટે થઇને આલડો ભોટો 
કાગ ળીદને રખ્મો?એભનો તો વદેંળો જ ફવ શતો. અયે બાઇઓ, અભે તો નયમવંશ ભશતેાના દાવ જ 
છીએ.”છી અત્મતં બાલલુૂક ળાભળાશ ળેઠ ફોલ્મા, “ અભે તો એભના આળયે જીલીએ છીએ, વતંો ! 
એ જ્મા ંલેચે ત્મા ંઅભે લેચાઇએ ! ળાભળાશ ભારંુ જ નાભ છે, બાઇ. ”  
  એભ કશીને ળાભળાશ ળેઠે ોતાની કોઠી છોડીને માત્રાળુઓને યૂા વાતવો રૂમમા ગણી 
આપ્મા. ઉયથી ફીજા વો રૂમમા ખચુખટૂણના લધાયાના આપ્મા. આ કૌતકુ જોલાને ત્મા ંરોકો થોકેથોક 
ઊબયામા. છી ળેઠે ોતાના લાણોતયો ાવે કાગ અને રેખણ ભાગ્મા ંઅને એભણે ભશતેાજી ઉય 
કાગ રખલા ભાડંયો: 
  “ સ્લક્સ્ત શ્રી જૂનાગઢ ભધ્મે ભશતેા શ્રી નયમવંશજી જોગ.... દ્વારયકાથી રભખતગં આના લાણોતય 
ળાભળાશ.”  
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 “ કશલેાનુ ંએ કે આણે ફનેં તો એક જ છીએ. આણી લચ્ચે કશુ ંઅંતય નથી. તભાયા ફોરે તો હુ ંગભે 
ત્વુ ંભોટંુ કાભ ણ કરંુ. તભાયે મલશ્વાવે જ ભાયી ેઢી ને ભાયો લેાય ચારે છે. કોઇ તભને થગલા આલે 
તોમે તેને ાછો ન લાળો. એભને આનાયો તો હુ ંફેઠો છુ ંને ! અને ત્ર રખજો, હુ ંએની લાટ જોઉં 
છુ.ં”  
  ત્ર રખતા ંરખતા ંએભની આંખ લી ાછી બીની થઇ ગઇ. છી બતતલત્વર દમામનધાન 
બગલાને માત્રાળુઓના શાથભા ંનયમવંશને શંચાડલા ત્ર ર્કૂ્યો.  
  અને જોતજોતાભા ંબગલાન ત્માથંી અંતયધાન થઇ ગમા. માત્રાળુઓ તો આશ્ચમુથી જોઇ જ યહ્યા. 
થોડી લાયે તેભાથંી એક જણ દુ:ખી અલાજે એટુ ંજ ફોલ્મો કે, “ અયેયે આણે તો રૂમમા જોલાભા ંજ 
યશી ગમા—શરયને ઓખ્મા જ નરશ !”  
========================================== 
 

    ભોતીની ભાા જેલી કુ્સ્તકાઓ 
    વંાદક: ભશને્દ્ર ભેઘાણી 
*આઝાદીકી ભળાર *આના ઉંફયભા ં:ઝલેયચદં ભેઘાણી 
* એબ્રાશભ ભરંકન: ભભણબાઇ દેવાઇ* કશલેતો ની સ્ભયભણકા 
*કાવ્મભાાના ભોતી  * કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં 

*કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં *દુરારંુ દાંત્મ: અન.ુભશને્દ્ર ભેઘાણી 
* યભ વખા ર્તૃ્ય:ુ કાકા કારેરકય  
*શાડી મનળાના ડઘા: વૈક્યો ર્ચુાકુ 

* બાઇ, દીકયો અને ાડોળી: ળભંપુ્રવાદ દેવાઇ, મલનોરદની નીરકંઠ, ઇશ્વય ેટરીકય 

*બાયેર્લૂાલંના બેરુ: સ્લાભી આનદં  
* બેદની  બંત્યુનેં આજ ભાયે બાગંલી: ભનબુાઇ ચંોી 
*ભાયા ગાધંી ફા:ુઉભાળકંય જોળી   
*ભાયા ભોટી ફા: ર્કુુન્દ્દયામ ાયાળમુ  
*ભાયી અભબનલ દીક્ષા: કાળીફશને ભશતેા   
* ભાયી જીલન માત્રા: ફફરબાઇ ભશતેા   
*ભાયી લાચનકથા: ભનબુાઇ ચંોી  
*ર્ગુ્ધાલસ્થાના ઉંફયે: ― પે્રભ જ્મોમત‖  
*ભોતીની ઢગરી: 1 

* ભોતીની ઢગરી :2  
* યલંરનાથની ભચંતન-કભણકા 
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*મલચાયભાાના ંભોતી   
* “ ળંગડા ભાડંતા ંળીખલશુ”ં  : ભનબુાઇ ચંોી   
*સદુાભાચરયત્ર અને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 
*શાસ્મભાાના ંભોતી  
  
 

 

 

     
   
    
  
  
  
   
      
 

  
    
  
 


