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ગરુુ, વાાંદીનન ઋનના આશ્રભભાાં કોઈ ણ જાતના બેદ-બાલ લગય નળષ્મને દાખર 
કયલાભાાં આલતા શતા. નળષ્મ બ્રાહ્મણ શોમ કે ક્ષનિમ શોમ, યાજકુભાય શોમ કે યાંકપિુ શોમ, 
દયેકને વભાન બાલથી અને પે્રભથી દાખર કયીને બણાલલાભાાં આલતા શતા. તેથી જ કૃષ્ણ 
જેલા યાજકુભાયો અને સદુાભા જેલા બ્રાહ્મણો ગરુુ વાાંદીનનના આશ્રભભાાં દાખર થમા શતા. 

ગરુુ-આશ્રભભાાં નળષ્મ ગયીફ છે કે અભીય, બ્રાહ્મણ છે કે ક્ષનિમ, એ જોલાત ુાં ન શત ુાં. 
તેથી ફધા નળષ્મો એકફીજા પ્રત્મે વભાનબાલ યાખતા શતા. અને આ કાયણે જ કૃષ્ણ અને 
સદુાભાની દોસ્તી થઈ શતી. 

ફાંનેની દોસ્તી ણ કેલી સુાંદય શતી ! જમાાં કૃષ્ણ શોમ ત્માાં સદુાભા શોમ અને જમાાં 
સદુાભા શોમ ત્માાં કૃષ્ણ શોમ. ફેઉ વાથે જ બણલા ફેવતા શતા અને વાથે જ આશ્રભનુાં કાભ 
કયતા શતા. એક અઢક વાંનિનો ભાલરક શતો ને ફીજો દરયદ્રનાયામણ શતો. એક બ્રાહ્મણ 
શતો ને ફીજો ક્ષનિમ શતો. અવભાનો લચ્ચે થમેરી દોસ્તી જોઈને ગરુુ વાાંદીનન ણ યાજી 
થતા શતા. 

એક લાય ગરુુ ફશાયગાભ કાભે ગમા શતા ત્માયે ગરુુ-ત્નીએ કૃષ્ણ-સદુાભાને 
ફોરાલીને કહ્ુાં: ‘લત્વો ! આશ્રભભાાં ઈંધણ ખરાવ થઈ જલા આવમાાં છે. કારે ઈંધણ ખટૂી 
જળે. ભાટે આજે તભે જ ાંગરભાાં જઈને ફે બાયી ઈંધણ રઈ આલો !’  

વાાંજના વભમે કૃષ્ણ અને સદુાભા ફે કુશાડીઓ રઈને ફતણ રેલા ભાટે જ ાંગરભાાં 
ઊડી ગમા. 

ચારતાાં-ચારતાાં તેઓ જ ાંગરભાાં દૂય-દૂય નીકી ગમા. ત્માાં તેભણે એક સકુૂાં વકૃ્ષ 
ડેલુાં જોયુાં. તે તેઓ કુશાડીઓ રઈને કાલા રાગ્મા. ફતણની ફે બાયીઓ ફાાંધી રીધી. 
છી બાયીઓ ઉાડીને ફાંને જણ આશ્રભ તયપ ચારલા રાગ્મા. 

એટરાભાાં ઠાંડો-ઠાંડો લન લાલા રાગ્મો. સદુાભાએ કહ્ુાં: ‘કૃષ્ણ ! ક્ાાંક લયવાદ 
ડતો રાગે છે. ચારો, ઝટટ આશ્રભભાાં શોંચી જઈએ !’ 

ત્માાં તો આકાળભાાં લાદાાંનો ગડગડાટ થલા રાગ્મો, લીજી ઝબકૂલા રાગી અને 
કડાકા વાંબાલા રાગ્મા. સયૂજ ડફૂલાની થોડી લાય શતી છતાાં ઘોય અંધકાય છલાઈ ગમો, 
અને ખખ કયતો લયવાદ તટૂી ડયો. ફેઉ બીંજાલા રાગ્મા એટરે કૃષ્ણે કહ્ુાં : ‘સદુાભા ! 
ચાર, ેરા રાળના વકૃ્ષ નીચે થોડી લાય ઊબા યશીએ.’ 



ફાંને ઝાડ નીચે જઈને ઊબા યહ્યા. સયૂજ ડફૂી ગમો. લનભાાં ઘોય અંધારુાં  થઈ ગયુાં. 
લયવાદ તો શજુ ચાલ ુજ શતો. સદુાભાએ કહ્ુાં : ‘કૃષ્ણ ! ગરુુ અને ગરુુત્ની આણી લચિંતા 
કયતાાં શળે. ચાર, આણે ધીભે ધીભે આશ્રભભાાં જતા યશીએ !’  

ફેઉ ચારલા રાગ્મા. ઘોય અંધકાયભાાં યસ્તો સઝૂતો નશોતો. અટકે આશ્રભની રદળા 
નક્કી કયીને તેઓ ચારતા શતા. ઘણુાં ચારલા છતાાં આશ્રભ આલતો નશોતો. એટરે કૃષ્ણ 
ફોલ્મો : ‘સદુાભા ! આણે યસ્તો ભરૂી ગમા શોમ એભ રાગે છે !’ 

સદુાભાએ કહ્ુાં : ‘ભને ણ એવુાં રાગે છે !’ 
છી ફાંને જણા રતા અને થથયતા એક વકૃ્ષની નીચે ઊબા યશીને વલાય 

ડલાની યાશ જોલા રાગ્મા. 

 

વાંધ્માટાણે ગરુુ ઘેય આવમા એટરે ગરુુત્નીએ કહ્ુાં : ‘કૃષ્ણ-સદુાભાને ઈંધણ રેલા 
ભાટે ભેં જ ાંગરભાાં ભોકલ્મા છે !’ 

તયત જ ગરુુ વાાંદીનન ફે નળષ્મોને રઈને કૃષ્ણ-સદુાભાને ળોધલા ભાટે જ ાંગરભાાં 
ગમા. રયલચત યસ્તાઓ ય જઈને ગરુુએ બભૂો ાડી : ‘કૃષ્ણ-સદુાભા ! તભે ક્ાાં છો? 
ફોરો, કૃષ્ણ-સદુાભા ! તભે શુાં કયો છો? ઓ સદુાભા ! ઓ કૃષ્ણ ! ....’ 

આખી યાત જ ાંગરભાાં બટકીને ગરુુએ કૃષ્ણ-સદુાભાને ળોધલા ભાટે પ્રમત્ન કમો. યાંત ુ
ક્ાાંમથી તેભનો િો ભતો ન શતો, એટરે ગરુુ લચિંતાતયુ થઈ ગમા શતા : ‘ભાયા કૃષ્ણ-
સદુાભા ક્ાાં શળે? તેઓ શુાં કયતા શળે...?’ 



લયવાદ ફાંધ થઈ ગમો શતો. વલાય ડી. સયૂજના ફારરકયણો જ ાંગરભાાં પ્રલેળલાના 
ભાગો ળોધી યહ્યાાં શતાાં. ત્માાં એક લટવકૃ્ષ નીચે દૂયથી ગરુુ વાાંદીનનએ કૃષ્ણ-સદુાભાને જોમા. 
ગરુુ દોડતા તેભની ાવે શોંચી ગમા અને ગગા અલાજે ફોલ્મા : ‘ઓ ભાયા પિુો ! 
તભને કાાંઈ થયુાં તો નથી ને?’ 

કૃષ્ણ-સદુાભાએ ધ્રજુતાાં-ધ્રજુતાાં પ્રણાભ કયીને કહ્ુાં : ‘ગરુુજી ! અભે શભેખેભ છીએ. 
અભાયી લચિંતા કયળો નરશ !’ 

‘પિુો ! તભે અભાયે ભાટે બાયે દુ:ખ લેઠ્ુાં છે. પ્રાણની યલા કમાા લગય આખી યાત 
થથયતા જ ાંગરભાાં યહ્યા. આટરી નાની ઉંભયભાાં ગરુુવેલા ભાટે તભે કયેલુાં આ કાભ કાાંઈ નાનુાં 
નથી. ગરુુબક્ક્તથી પે્રયાઈને તભે ઈંધણ રેલા ગમા અને બાયે દુ:ખ વહ્ુાં. આ ઘટનાને માદ 
કયીને જુગના જુગ સધુી રોકો તભને માદ કયળે.’ ગરુુએ આળીલાાદ આપ્મા. 

છી ફતણની બાયીઓ રઈને ફધા આશ્રભભાાં આવમા. 
 

  


