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શળલયાશિ વ્રત-પ્રફોધ 

 

 કકળોય મૂળકંયના જીલનભા ંએક અભોઘ ક્રાન્તતકાયી ઘટના ફની. એ ઘટના હતી-શળલયાશિ 
વ્રત, મશૂતિજૂા પ્રત્મેની અનાસ્થા, પ્રફોધ, અને સાચા શળલની પ્રાપ્તત તથા દળશન ભાટેની 
ઉત્કટ અબીતસા. 
 

સલતં 1894ના ભહાલદ 14ના કદલસે ભહાશળલયાશિનુ ંલશ આવ્યુ.ં શતાએ વ્રત-જૂા-
ઉલાસ યાખલા આજ્ઞા કયી. યંત ુમૂળકંય પ્રથભ સભંત થમો નકહ. તેભ જ ભાતાએ ણ 
વ્રત ભાટે ઉલાસ-શનયાહાય યહવે ુ ંઅને યાશિબય જાગયણ કયલાનુ ંહોલાથી તે ભખૂ અને ઊંઘ 
સહન કયલાને અસભથશ હોલાથી સભંશત આી નકહ. યંત ુશતાએ મૂળકંયને શળલયાશિનુ ં
વ્રત કયલા કહ્યુ ંઅને વ્રત ભાહાત્્મ કથા સબંાલી. તેથી ફાક મૂળકંય વ્રત યાખલા 
તૈમાય થમો અને તેણે વ્રતનો આયંબ કમો. 
 

શળલયાશિની સાજંે-યાતે ટંકાયાના દક્ષિણ તયપના દેયીનાકા ફહાય આલેર (સલંત 1887ભા ં
કયસનજી શિલાડી શનશભિત)કુફેયનાથ ભકંદયભા ંવ્રત-જાગયણ ભાટે અનેક વ્રતધાયીઓ એકિ 
થમા ત્માયે મૂળકંય ણ શતાજીની સાથે ત્મા ંગમો.  
 

યાશિના પ્રથભ પ્રહયની જૂા કયી. ફીજા પ્રહયની ણ જૂા થઈ ગઈ. યાશિના ફાય લાગી 
ગમા. ત્માયફાદ વ્રતધાયીઓ એક છી એક ઝોકા ંખાલા ભાડંયા, ડોરલા ભાડંયા અને 
ઊંઘલા ભાડંયા. સલશપ્રથભ તેના શતાજીને ઊંઘ આલી ગઈ. જૂાયીઓ ણ ફહાય જઈને 



સઈૂ ગમા. યાશિના આ ગબંીય, નીયલ, શનસ્તબ્ધ, સભૂસાભ સભમભા ંશળલારમભા ંફે 
જ્મોશતઓ પ્રકાશળત થઈ યહી હતી : એક દીકની જ્મોત અને ફીજી મૂળકંયના ક્ષચત્તભા ં
ઝગભગતી જ્મોત. દીકની જ્મોત જ્ઞાન-શતૂમ, ગ્રહણળન્તતયકહત અને કોઈ ઘટનાનુ ં
કયણાભ આલાને સભથશ ન હોઈ ભાિ પ્રકાળ પંકી ળકે છે, યંત ુમૂળકંયની ચભત્કાયી 
ક્ષચત્તવશૃત્તની જ્મોત જ્ઞાનલાન, ગ્રહણળન્તત સંન્ન અને અતરુ ળીધ્રતાથી ઘટનાનુ ંકયણાભ 
ભેલલાને સભથશ હતી. મૂળકંય ય ણ શનદ્રાદેલીનુ ંઆક્રભણ થયુ.ં યંત ુવ્રતના પને 
પ્રાતત કયલા શળલ દળશન ભાટે અધીયો ફનેરો એ ફા ભહાત્ભા મૂળકંય આંખે ાણીની 
છારકો ભાયીને જાગતો જ યહ્યો.  
 

જ્માયે ભકંદયભા ંસંણૂશ શનસ્તબ્ધતા પ્રસયી યહી હતી, ત્માયે ભકંદયના દયભાથંી ઉંદયો ફહાય 
આલીને શળલક્ષરંગ ય દોડાદોડી કયલા રાગ્મા. તેના ય ચડીને પ્રસાદ આયોગલા ભાડંયા 
અને તેને અશલિ કયલા રાગ્મા. મૂળકંયે આ દ્રશ્મ જોયુ.ં જેભ લાદભાથંી છૂટીને આબ-
ધયતીને લાયણા રેતી લીજીનુ ંતાડંલ ખેરામ, ળાતં-ન્સ્થય સયોલયભા ંલનના તોપાનથી 
તયંગો ઊઠે, તેભ મૂળકંયના ક્ષચત્ત-આકાળભા ંશલચાયોનુ ંતાડંલ ભચ્યુ.ં ળકંાઓનુ ંતોપાન 
ઊઠયુ,ં પ્રશ્નોની હાયભાા ઊઠી કે, શુ ંકથાભા ંલક્ષણિત તે જ આ ભહાદેલ છે. આ તો ભનષુ્મની 
સભાન દેલ છે. ોકઠમા ય સલાયી કયે છે. ખામ છે, હયે છે, પયે છે, કૈરાસલાસી છે, લયદાન 
અને ળા આે છે. એ તો દેલોનો દેલ ભહાદેલ  છે. ભહાદેલ તો કાભાયી, શિયુાકય, 
નીરકંઠ, જટાધાયી, ડાક-ડભરંુ દ્વાયા તાડંલ ખેરનાય, હાથભા ંશનાક-ધનષુ્મધાયી, દૈત્મોનો 
નાળ કયનાય, ગાભા ંખોયીની અને સશની ભાા ધાયણ કયનાય ભહાસભથશ ભહાદેલ શુ ં
આ જ શળલ છે ? મૂળકંયના ભનભા ંશલચાયોનુ ંતાડંલ નાચલા ભાડંય ુ.ં 
 

આભ મૂળકંયના ભનભા ંશલચાયોની ઊથર-ાથર ભચી યહી કે, આલો ભહાદેલ હોલા છતા ં
એક નાના ઉંદયને ણ હટાલી ળકતો નથી. તો આ ળકંયભા ંઅને કંકયભા-ંથ્થયભા ંકોઈ 
બેદ જ ક્યા ંયહ્યો ?  
 

મૂળકંયે ોતાના ભનના શલચાયોના સભાધાન ભાટે શતાને જગાડયા, યંત ુશતા ાસે 
પ્રશતબાળાી િુની ળકંાનુ ંસભાધાન ક્યા ંહત ુ ં? તેઓએ કહ્યુ-ં “કૈરાસ ય જે ભહાદેલ યહ ે
છે તેની મશૂતિ ફનાલીને આલાહન કયીને જૂા કયલાભા ંઆલે છે. અત્માયે કક્ષયગુભા ંતે 
શળલના ંસાિાત ્દળશન થતા ંનથી. એટરા ભાટે થ્થય લગેયેની મશૂતિ ફનાલીને તેભા ં
ભહાદેલની બાલના કયીને જૂા કયલાથી કૈરાસલાસી ભહાદેલ પ્રસન્ન થામ છે.”  
 

આથી મૂળકંયની ળકંાનુ ંસભાધાન ન થયુ.ં તેથી તેણે દ્રઢ શનશ્ચમ કયી રીધો કે જ્મા ંસધુી 
ભહાદેલના ંપ્રત્મિ દળશન નકહ થામ, ત્મા ંસધુી તેની જૂા કયીળ નકહ. ક્ષધુા અને શનદ્રાથી 
સતંતત થમેરા મૂળકંયે શતા ાસે ઘયે જલાની આજ્ઞા ભાગી. શતાએ ઘયે જઈને વ્રતબગં 



ન કયલાની – બોજન ન કયલાની ખાસ સચૂના આી અને યિણ ભાટે શસાઈની સાથે 
મૂળકંયને ઘયે ભોકલ્મો.  
 

મૂળકંયે ભખૂ રાગેરી હોલાથી ભાતા ાસે બોજનની ઈચ્છા વ્મતત કયી. લાત્સલ્મ હૃદમ 
ભાતા પ્રથભથી જ વ્રત-ઉલાસના િભા ંન હતી. તેણે ભીઠાઈ ખાલા ભાટે આી અને 
શતાને વ્રત-બગંની જાણ ન કયલા મૂળકંયની તાકીદ કયી. મૂળકંય બોજન કયીને યાિે 
એક લાગ્મે સઈૂ ગમો અને સલાયે આઠ લાગે ઊઠયો. શતાને સલાયે વ્રતબગંની જાણ થતા ં
તેના ંય ગસુ્સે થમા. યંત ુભાતા અને કાકાએ તેભને ળાતં કમાશ. મૂળકંયને મશૂતિજૂા, વ્રત 
અને ઉલાસ ય હલે કોઈ શ્રધ્ધા કે શલશ્વાસ યહ્યો નકહ, તેથી કાકા દ્વાયા તેભાથંી મનુ્તત 
ભેલી રીધી. ઠન-ાઠનભા ંએકાગ્ર ફનીને એક કંડત ાસે શનઘટું, શનરુતત, લૂશભીભાસંા 
તથા કભશકાડંના ગ્રથંોનો અભ્માસ કમો. 
 

પ્રફોધ :  શળલયાશિની ઘટના મૂળકંયના જીલનભા ંભૌક્ષરક કયલતશનના કાયણભતૂ ફની 
કાયણકે મૂળકંયની નાનણની એ પ્રકૃશત હતી કે કોઈ લાત ફાફા લાક્ય ંપ્રભાણમ ્અથાશત ્
આંખ ભંચીને ભાની ન રેલી. દયેક લાતને પ્રભાણની એયણ ય તકશના હથોડાથી ટીીને જે 
અસત્મ, શન:સાય, શન:સત્લ અને અથશહીન જણામ તેનો ત્માગ કયલો એ દમાનદંનુ ં
જીલનદળશન હત ુ.ં જેથી તેભણે સભાજભા ંઅને દેળભા ંબપુ્ધ્ધલાદ અને તકશપ્રલણતાનુ ંસ્થાન 
કયુ ંઅને તેઓ યગુપ્રલતશકના રૂભા ંજૂ્મ ફતમા.  
 

શળલયાશિની એ ઘટનાએ મૂળકંયને સાચા શળલના ંદળશન કયલા હડસેરો ભાયીને ફેઠો કમો. 
તેભને સાચા શળલને ભેલલાની ધનૂ જાગી, જાણે અરખની ધણૂીના દેલતા યની યાખને 
ફંૂક ભાયતા ંતેનુ ંડ ઊડી જામ, તેભ ફા ભહાત્ભા મૂળકંયના આત્ભા આડેના ડ ય 
શળલયાશિએ ફંૂક ભાયીને દમાનદં ફનાવ્મો. 
 

                                                                  
રેખક : દમાર મશુન 

“સ્લાભી દમાનદં” 
(જીલન ચકયિ) 

 


