
મતૃ્યથુી વૈરાગ જન્મ્યો 

મૂળકંય ય અત્મધધક સ્નેશ અને લાત્વલ્મ કયનાય એક ધાધભિક અને ધલદ્વાન કાકા શતા. (તેન  ંનાભ 
અજ્ઞાત છે. કોઈ રેખકો ભાલજી નાભ કલ્લ્ત અને અપ્રભાણિત ફતાલે છે. યંત   તે વત્મ નથી.) 
મૂળકંય વલંત ્૧૮૯૯ભા ંઓગિીવ લષનો ય લક શતો , ત્માયે તેના યભ ધપ્રમ કાકા ધલસણૂિકા-
કોરેયાથી ગ્રસ્ત ફન્મા.તેઓ ભયિાવન્ન શતા. રોકો તેભની નાડી જોઈ યહ્યા શતા. કાકાએ મૂળકંયને 
ોતાની ાવે ફોરાલીને ફેવાડયો. તેઓ મૂળકંય તયપ જોઈને અશ્ર ધાયા લશાલી યહ્યા શતા. 
કાકાની આ અલસ્થા જોઈને તેનાથી યશલેાય  ંનહશ અને તે કર િ કં્રદન વાથે યડલા રાગ્મો. તેની 
આંખોભાથંી ગગંા-જમ નાની ધાયા લશલેા રાગી. તે યડીને શીફકે િડયો અને ક્યાયેમ િ નહશ યડેર 
એટલ  ંયડતા-ંયડતા ંતેની આંખો સજૂી ગઈ.  

મૂળકંયના ભનભા ંધળલયાધિની ઘટના ઘોાતી શતી. ત્મા ંલશારી ફશનેને ભોતન  ંખપ્ય બયખી 
ગય .ં ભોત એટરે શ ં ? એલી શૈમાભા ંશરફરતી ધલિાયોની ઊથર-ાથર જ્માયે ઉપાિે િડી શતી , 
ત્માયે ધતાથી િ અધધક શતે કયનાય કાકાનો દેશાતં થમો. આ ઘટનાઓથી મતૃ્ય નો બેદ ઉકેરલા 
ઉપાિે િડેરા ધલિાયો લધ  ઉબયાલા ભાડંયા અને મતૃ્ય જંમ ફનલાના ધલિાયો ઊબયાઈને યેરે 
િડયા. 



ધળલયાધિએ ધળલદળષનનો તિખો ેટાવ્મો. એ તિખાને મતૃ્ય ની ઘટનાઓએ લૈયાગ્મની શલા ફંકલા 
ભાડંી. એના ણિત્તભા ંયાજક ભાય ધવદ્ધાથષની ભાપક લૈયાગ્મનો હ તાળન બડબડલા ભાડંયો. ધલયક્તત 
ક ંડભા ંધતૃની ધાયાઓ ડી. મતૃ્ય જંમના ધલિાયોની જલાાઓ દાલાન ફની ઊઠી. અભયદની 
ધાયાઓ લશલેા ભાડંી. 

મૂળકંયે ોતાના એ ધલિાયો ભાતા-ધતા વભક્ષ પ્રગટ કમાષ નહશ. યન્ત   ધભિો અને હંડતોને 
અભય થલાના વાધન છૂતા ંમોગાભ્માવ ફતાવ્મો , અને તે ભાટે ગશૃત્માગ કયલાનો ધલિાય ધીયે-
ધીયે  ષ્ટ થલા ભાડંયો. ભાતા-ધતાને તેની ભનોદળાની જાિ થતા ંતેઓ તેને ધલલાશના ફધંનથી 
ફાધંી દેલાની તૈમાયી કયલા રગ્મા. યંત   ધલશ્વવનીમ ધભિો દ્વાયા ભાતા-ધતાને વભજાલીને 
મૂળકંયે ધલલાશનો પ્રવગં એક લષ ભાટે યોકાલી યાખ્મો. ત્માયે મૂળકંય લીવ લષ િૂષ કયીને 
એકલીવભા લષની ય લાનીભા ંદાષિ કયી યહ્યો શતો. 

મૂળકંયે ધતા વભક્ષ વ્માકયિ , જ્મોધત અને લૈહદક લગેયેના અધ્મમન ભાટે કાળી ભોકરલા ભાટે 
પ્રસ્તાલ મકૂ્યો. યંત   ભાતા-ધતા અને ક ટ ંફીજનોએ તેની વભંધત આી નહશ. કાયિ કે આગરા 
લે ધલલાશ કયલા ભાટે કન્માના ંભાતા-ધતા િ ઉતાલ કયી યહ્યા ંશતા.ં જેથી કહ્  ંકે શલે કાળીભા ં
અભ્માવ કયલાની જરૂય નથી અને ઘયે યશીને અભ્માવ કયલા જિાવ્ય .ં જ્માયે મૂળકંયે આગ્રશ 
યાખ્મો, ત્માયે શભેંળા ોતાના ક્ષભા ંયશનેાય ભાતા િ ધલર ધ્ધ ફની ગઈ કાયિ કે તેને  િ કાળી 
જઈને લૈયાગી ફની જળે એલો બમ શતો. ધતા ગશૃકામષભા ંવરંગ્ન કયલા તેને જભીનદાયીન  ંકામષ 
વોંલા ઈચ્છતા શતા યંત   મૂળકંયે તેનો સ્લીકાય કમો નહશ.  

મૂળકંયે ટંકાયાથી િિ ગાઉ દૂય ોતાની જભીનદાયીના ગાભભા ંએક ધલદ્વાન હંડત શતા તેની 
ાવે ધલદ્યાધ્મમન ભાટે ભોકરલા કહ્ .ં તેભા ંવભંધત ભતા ંતેની ાવે જઈને અભ્માવ કયલા 
રાગ્મો. ત્મા ંએક હદલવ તેભિે લાતાષરાભા ંોતે ધલલાશ કયલા ઈચ્છતો નથી તેભ જિાવ્ય .ં તે 
હંડતે તેના ધલિાયોની ધતાને જાિ કયતા ંતેઓએ  િને ઘયે ફોરાલી રીધો અને ધલલાશનો પ્રફધં 
કયલા રાગ્મા. ત્માયે મૂળકંયને એકલીવમ  ંલષ રૂ ં થય  ંશત  .ં આ યીતે જ્માયે ધલલાશની તૈમાયી 
થઈ યશી શતી, એક ભહશનાભા ંધલલાશ થલાન  ંધનધિત શત  ં, ત્માયે તેની ાવે ગશૃત્માગ ધવલામ અન્મ 
કોઈ ધલકલ્ શતો નહશ.  

  

 


