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ળશયેના છેલાડાના ભશલ્રાભા ંયાજુ તેના ભાતા-ત્રતા વાથે યશતે શત. નાનણથી 

જ યાજુને નતૃ્મન ખફૂ જ ળખ. બણલાની વાથે વાથે લધાયાના વભમભા ંતે  નતૃ્મ ળીખલા 
જત. તેના ગરુુજી યાજુનુ ંનતૃ્મ જઈને કશતેા, “આ છકય બયતનાટ્યમ ્ભા ંએક્ક ફનળે. ” 
યાજુ ને ણ નતૃ્મ કયવુ ંખફૂ જ ગભતુ.ં ગરુુજી એકજ લખત ળીખલાડે અને યાજુ તયત જ 
ળીખી જામ. તેની વાથે ફીજા નતૃ્મ ળીખનાય છકયા- છકયીઓ કયતા ંયાજુ નતૃ્મભા ંશંભેળા 
આગ જ યશતે. 
 ળશયેભા ંનાના ફાકના નતૃ્મન કામયક્રભ મજામ. શરયપાઈભા ંઘણા ંફાકએ બાગ 
રીધેર. યાજુએ ણ બાગ રીધ શત અને તેન પ્રથભ નફંય આવ્મ શત. ફધા દળયકને 
રાગ્યુ ંશત ુ ંકે યાજુ આણા ળશયેના નાક વભાન છે. જત જતાભા ંયાજુ ત ભટ્ થઈ ગમ. 
 

 એક રદલવ તાના સ્કુટ્ય ય ફેવી તે ઘયના કાભે ગમ શત તેલાભા ંવાભેથી 
ઘવભવતી આલતી કાયે તેને ટ્ક્કય ભાયી. યાજુ ઊછીને ડમ. તેન જભણ ગ યસ્તા 
ાવે થ્થય વાથે જયથી અથડામ અને ગના શાડકા ંતટૂ્મા.ં આજુફાજુ ચારનાય રક 
બેગા થઈ ગમા. તેને દલાખાને રઈ ગમા અને તેના ભાતા-ત્રતાને ખફય આી. ડૉક્ટ્યે 
એક્વયે રીધ અને કહ્યુ ં“તેના ગના નીચેના ફને્ન શાડકા ંતટૂ્ી ગમા ંછે અને ગના જંાભા ં
ણ બમકંય નકુવાન થયુ ંછે. પ્રમત્ન કરંુ છંુ ણ ભાયે ન છૂટ્કે અધો ગ કદાચ કાી 
નાખંલ ડે ! ” યાજુના ભાતા-ત્રતા ત આ લાત વાબંીને ફેબાન જ થઈ ગમા.ં રકએ 



તેભને ાણી છાટં્ી બાનભા ંઆણ્મા.ં યાજુને ઘેનનુ ંઈન્જેકળન આેલુ ંતેથી તેને ત કાઈં 
ખફય જ ન ડી. ઓયેળન ચાલ ુથયુ.ં ડક્ટ્ય ાવે ફીજ કઈ ત્રલક્લ્ ન યહ્ય અને 
યાજુન અધો જભણ ગ કાલ ડમ. 
 

 જ્માયે યાજુને બાન આવ્યુ ંત્માયે ખફય ડી કે તે જભણ ગ ગભુાલી ચકૂમ છે. 
તેની આંખભાથંી આંસનુી ધાયાઓ લશલેા રાગી. તાનુ ંસ્લપ્ન અધરંુુ દેખાલા રાગ્યુ.ં 
નતૃ્મભા ંતે વભગ્ર દેળભા ંશે્રષ્ઠ ફનલા ભાગત શત. ભાતા-ત્રતાએ તેને છાન યાખલા ખફૂ 
જ પ્રમત્ન કમાય. આખયે ત્રનયાળાના લાદ લચ્ચે તેના ંઆંસ ુસકુાઈ ગમા.ં શલે તે ધીભે ધીભે 
ઘડી રઈને ચારત થમ. જભણ ગ અધો શત. નતૃ્મને તીરાજંરી આલી ડળે તે 
ત્રલચાય તેને યડાલી મકૂત. ણ શુ ંથામ ? શલે તે રાચાય શત. 
 એલાભા ંગાભભા ંએક જાશયેાત થઈ. રામન્જવ કરફ દ્વાયા કૃત્રિભ ગ ફેવાડલાભા ં
આલળે. યાજુના ભાતા-ત્રતાએ આ જાણ્યુ.ં તેઓ કેમ્ભા ંયાજુને રઈ ગમા. ડૉક્ટ્યે યાજુન 
ગ ફયાફય તાસ્મ અને જમાયે તેણે જાણ્યુ ંકે યાજુ ત પ્રથભ કક્ષાન નતૃ્મકાય શત અને 
શજુ ણ તે નતૃ્મ કયલાની ઈચ્છા યાખે છે ત ડક્ટ્યે તેના ભાટે્ ત્રલત્રળષ્ટ્ વાધનન ઉમગ 
કયી એલ ગ ફનાલી આલાનુ ંલચન આપ્યુ ંકે યાજુ કે ફીજા કઈને ણ ખ્માર સધુ્ધા ં
નરશ આલે કે યાજુને કૃત્રિભ ગ છે અને વાથે વાથે તે નતૃ્મ ણ કયી ળકળે. યાજુના ભાતા-
ત્રતા અને ખદૂ યાજુની આંખભાથંી શયના ંઆંસ ુઆવ્મા.ં 
 

 થડાક જ વભમ છી યાજુ ફે ગે વ્મલસ્સ્થત ચારત થમ. ભરંદયે જઈ ભા 
વયસ્લતીને નતૃ્મનુ ંવંણૂય જ્ઞાન આલાની પ્રાથયના કયી. ત્માયફાદ તાના ગરુુજીને ભલા 
ગમ. ગરુુજીને લાતની ખફય ડી શતી યંત ુતેભના ભનભા ંળકંા શતી કે શલે કૃત્રિભ ગથી 
યાજુ શરેાના ેવુ ંનતૃ્મ ન જ કયી ળકે. ગરુુજીએ યાજુને તાની ાવે ફેવાડમ. તેના 
ફયડા ય શાથ પેયલીને તેભણે યાજુને વભજાલલાની કળી કયી. “ફેટ્ા, શલે ત ુ ંનતૃ્મ છડી 
દે અને બણલા તયપ જ ધ્માન આ.” ગરુુજીના આ લાક્ય યાજુના રાગણીળીર હૃદમ ઉય 
ઘા વભાન શતા. તેની આંખ ચધાય આંસએુ યડી ડી. યાજુએ કહ્યુ ં“ગરુુજી, ભા વયસ્લતીની 
કૃાથી હું ફાકીના રકની ેભ જ નતૃ્મ  કયી ળકીળ. આ ભને જ્ઞાન આ. ” યાજુની 
દદયબયી ત્રલનતંીથી ગરુુનુ ંહૃદમ ીગી ગયુ ંઅને ફીજા રદલવથી જ તેની તારીભ ળરૂ થઈ. 
 

 ગની અવહ્ય ીડા યાજુને વતાલી યશી શતી ણ ભનની ભક્ક્ભતા તેને રશંભત 
આતી શતી . નતૃ્મ કયતા ંકયતા ંતેન જભણ ગ કમાયેક ઘામર  થત. બમકંય લેદના 
થતી ણ તાના રક્ષ્મને ાય ાડલા તે ભક્ક્ભ શત. ીડાને ગણકામાય ત્રવલામ તેણે 
તારીભ રેલાનુ ંચાલ ુયાખ્યુ.ં રયણાભે શલે તેન ગ ટે્લાઈ ગમ અને યાજુ ફીજા રકની 
ેભ જ નતૃ્મ કયત થઈ ગમ. 
 



 ળશયેભા ંયાજમકક્ષાની નતૃ્મ શરયપાઈ મજાઈ. યાજુએ બાગ રીધ. તેની પ્રત્મેક છટ્ા 
ય રક તાીઓ ાડી ઊઠમા. શરયપાઈના ત્રનણાયમકએ કામયક્રભને અંતે ત્રનણયમ જાશયે કમો. 
“યાજુ શ્રીલાસ્તલ પ્રથભ નફંય ભેલે છે.” ત્રનણાયમકએ તેને છાતી વયવ ચાંી દીધ. ગલ્ડ 
ભેડર વાથે પ્રભાણિ એનામત થમાં . એલાભા ંતેના ગરુુજીને યાજુએ જમા. વીધ જ સ્ટે્જ 
યથી ગરુુ ચયણે લદંન કયલા દડમ. ફેઉ જણ છી સ્ટે્જ ય આવ્મા અને ગરુુએ ભાઈક 
શાથભા ંરઈ  જાશયે કયુ,ં “ત્રભિ, યાજુ શ્રીલાસ્તલ ભાયા ત્રલદ્યાથી કયતા તે જ તાન ગરુુ 
છે. તભે જાણતા નરશ શલ કે તેને એક જ ગ છે. ફીજ કૃત્રિભ ગ છે. ”  ત્રનણાયમક ત 
વાબંીને દંગ યશી ગમા. ગરુુએ કહ્યુ,ં “તેની આકયી ભશનેત, ીડા વશન કયલાની 
વશનળસ્ક્ત અને રક્ષ્મને પ્રાપ્ત કયલા ફધુ ંજ કયી છૂટ્લાની તૈમાયીએ તેને ભશાન ફનાવ્મ 
છે.” તાીઓના ગડગડાટ્ લચ્ચે કામયક્રભ ણૂય થમ.   
 

                                                                              - અનતં શકુ્ર  


