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ભગવાનનાાં દર્શન 

 

 દેલજી ટેર અને હયતન ટેર ફનેં નાનણના દોસ્ત. નાનણભા ંએ સાથે 
યભેરા. જુલાનીભા ંકાભધધંાભા ંએભણે એકફીજાને ભદદ કયેરી. હલે ઘડણભા ંફનેં ડોસા 
બેગા ફેસી બગલાનની બગલાનની લાતો કયતા. ફનેંના જીલ એક ફીજા સાથે ફયાફય 

ભી ગમેરા હતા. 
 હયતન ાસે ફસો ગામો, યહલેા ફે ઘય ને છૈમા-ંછોકયાનંો રૂડો લસ્તાય હતો. દેલજી 
ટેરને ણ સો લીઘા ંજભીન, ફે ઘય ને છોકયાનેં ઘેય ણ છોકયા ંહતા. ફનેંને થયુ ંકે 
બગલાને એભને જે જોઈએ તે આપયુ ંછે. હલે એક ભાત્ર જાત્રા કયી આલલાનુ ંફાકી યહ્ુ ંછે. 
ળયીય સાચલેરા,ં એટરે ફનેં મભત્રોએ ગે ચારીને દ્વ્રાયકાની જાત્રાએ જલાનુ ંનક્કી કયુું. 
ધણણમાણીઓની તથા ચૈમા-ંછોકયાની યજા રઈ બાત ુ ંફાધંી જરૂયી ૈસા ાસે યાખી ફનેં 
ડોસા એક દદલસ જાત્રા કયલા નીકી ડમા. 
 યસ્તાભા ંજે કોઈ જગ્માએ દેલભદંદય જુએ તમા ંએ દળશન કયતા જામ, નદીસયોલયભા ં
નહામ અને હાથે યસોઈ ફનાલીને જભે. બગલાનનુ ંનાભ રેતા એ ોતાનો યસ્તો કાપમે 
જામ. એભણે મનમભ કમો હતો કે કોઈ ણ ગાભભા ંએક યાતથી લધાયે ન યોકાવુ.ં આગ 
જતા ંયસ્તાભા ંએક ગાભ આવયુ.ં એ ગાભભા ંફનેં ડોસા યાતલાસો કંુબાયલાડે યહ્યા. હાથે 
યસોઈ ફનાલીને જભમા ને આંગણાભા ંખાટરા ઢાળ્મા હતા એભા ંબજન કયતા એ સઈૂ 
ગમા. 
 એ યાતે એક અણધામો ફનાલ ફન્મો. જે કંુબાયના ઘયના આંગણાભા ંએ સતૂા હતા 
એના ઘયનાને યાતે્ર એકાએક ઝાડાઊલ્ટી થઈ આવમા.ં ફનેં ડોસા તયત જાગી ગમા અને એ 
રોકોની સાયલાય કયલા ભડંી ગમા. આખી યાત જાગયણ કયી એભણે ચાકયી કયી, ણ 
કોઈને આયાભ થતો જણામો નદહ. કોઈ ગાભભા ંફીજી યાત નદહ યહલેાનો તો એભનો નીભ 
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હતો. હલે શુ ંથામ ? ફોય ચઢતા ંદેલજી ટેર કહ,ે “બાઈ હયતન, હલે આણે ચારીશુ ંને 
?” 

 હયતન કહ,ે “જે રોકોએ આણને આળયો આપમો એભને ભોતના ભોંભા મકૂી ચાલ્મા 
કેભ કયીને જલામ ? ભાયો તો યણછોડયામ કહો કે જે કહો તે અહીં જ છે.” 

 દેલજી કહ,ે “એભ કંઈ અધલચ અટકામ નદહ. જયાક મલઘ્ન આલે કે રીધેરો નીભ 
તજી દઈએ તો નીભ રીધો ળા કાભનો ? આણે દ્વાયકા જલા નીકળ્મા છીએ, ભાદંાની ને 
ભયનાયાનંી ભાલજત કયલા નદહ. આભ જો બયાઈ ડીએ તો આલતે બલે ણ 
યણછોડયામના ંદળશન ન ાભીએ.” 
 ણ એકનો ફે થામ તો હયતન ળાનો ! દેલજી ટેરે એને ઘણુ ંસભજાવયુ ં; ણ એ 
તો એટલુ ંજ ફોલ્મો, “તભે તભાયે જાઓ દેલજીબાઈ ! આ રોકોને સારંુ થઈ જામ એટરે હુ ં
ણ આલી હોંચીળ. જો ભાણેકઠાયી નૂભે હુ ંદ્વાયકા ન આલી હોંચ,ુ તો તભે ભાયા લતી 
યણછોડયામને ગે રાગી રેજો.” 

 હયતન ભાને એભ નથી એલી ખાતયી થઈ, એટરે દેલજી ટેર છેલટે ન છૂટકે એને 
મકૂીને આગ લધ્મા. ઠયાવમા પ્રભાણે ફયાફય ભાણેકઠાયી નૂભના દદલસે એ તો દ્વાયકા 
હોંચી ગમા. ગોભતીભા ંનાહ્યા અને બગલાનના ંદળશન કયલા ઝટટ ભદંદઅયભા ંેઠા. 
  ભદંદયભા ંતો દળશન આલતા બકત રોકોની ભોટી ઠઠ જાભી હતી. દેલજી ટેર 
હયતનને ળોધતા હતા અને ણચિંતા કયતા હતા કે, „એક એ ણફચાયો દ્વાયકા આલી ળકમો 
નદહ‟, ણ બગલાન તયપ એ નજય કયે છે તો એભણે એક અચયજ જોયુ.ં બગલાનની મમૂતિ 
આગ એભણે હયતનને ગે રાગતો જોમો. છી ઊબો થઈ હયતન તમા ંનાચલા રાગ્મો 
અને ગાલા રાગ્મો : 
 „આખા રીભડાભા ંએક ડા ભીઠી કે યણછોડ યંગીરો.‟ 
 દળશને આલેરા સૌ રોકની નજય હયતન ય ઠયી હોમ એભ જણાવયુ.ં એ ફધાએં 
ેલુ ંબજન ઉાડયુ.ં દેલજી ટેર ણ એ બજન ઝીરલા ભાડંમા. હયતન કેભ કયીને 
આગ થઈ ગમો એ જાણલાનુ ંએભને ભન થયુ.ં „ગભે તેભ ણ એ આલી હોંચ્મો એટરે 
બગલાનની ભહયે. આ ફધુ ંતમા ોછી એને છૂીળ.‟ એભ મલચાયી એભણે બગલાનભા ંભન 
યોવયુ.ં 
 દળશનનો લખત યૂો થમો એટરે ભદંદયના કભાડ ફધં થમા.ં બક્તોનુ ંટોળં મલખયાલા 
ભાડંયુ.ં દેલજી ટેરની આંખો હલે હયતનને ળોધલા રાગી, ણ એ એભની નજયે ડમો 
નદહ. દ્વાયકાના ંફધા ંભદંદયોભા,ં ધભશળાાઓભા,ં ગોભતી ય અને દદયમાદકનાયે એભણે 
હયતનને ળોધ્મો; ણ કમામં એનો ત્તો રાગ્મો નદહ. છેલટે થાકીને, ભનથી એને થોડો 
ઠકો આતા, દેલજી ટેર ોતાના ગાભ બણી ાછા પમાશ. 
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 લતા યસ્તાભા ંજ ાછ ંેલુ ંગાભ આવયુ.ં એભને થયુ,ં „રાલ જયા તાસ તો કરંુ કે 
ેરા ંકંુબાયના ંઘયના ંફધા ંસાજંાસભા ંતો છે ને ! હયતન અહીંથી કમાયે નીકળ્મો એની ણ 
કંઈક બા ભળે.‟ 
 એભ મલચાય કયી એ કંુબાયલાડે ગમા. જુએ છે તો ેરા ઘયના આંગણાભા ંજ હયતન 
ઊબેરા છે. „અહીં ણ આગ ને આગ !” દેલજી ટેર ભનભા ંફોરી ઊઠમા. 
 દેલજીબાઈને જોતા ંજ હયતન સાભો દોડી આવમો. એભનો થેરો ઊંચકી રઈ, „જમ 
શ્રી કૃષ્ણ‟ કહતેા ંએ ફોલ્મો, “સખેુથી દ્વાયકા જઈ આવમા ને દેલજીબાઈ ! કહો ળયીય તો સારંુ 
ને ? યસ્તાભા ંકંઈ અડચણ તો નહોતી આલીને ? તભે ખયા નસીફદાય બાઈ !” 

 દેલજી ટેર કહ,ે “હયતન ણ ત ુ.ં...” 
 હયતન કહ,ે “એ ફધી લાત છી કયીશુ.ં હરેા ંના ‟લ, ધઓૂ ને થાક ઉતાયો છી 
લાત.” 
 ટેર ઘયભા ંજઈ ખાટરા ય ફેઠા. હયતન કહ,ે “દેલજીબાઈ, તભે ગમા છી તો 
અહીં બાયે થઈ. આ ઘયના ંફધા ંજ કોગણમાભા ંસડાઈ ગમા.ં એભને એલી દળાભા ંમકૂીને 
ભાયાથી કેભ નીકામ ? એટરે એભને ફયાફય ભટમા છી જ અહીંથી ખસવુ ંએભ ભેં નક્કી 
કયી રીધુ.ં યણછોદયામને હુ ંયોજ કારાલારા કરંુ કે, એભને ઝટ સારંુ થઈ જાઓ. થોડા 
દદલસ છી સૌને ભટી ગયુ.ં દલાદારૂ ણ સાયી યીતે કમાશ હતા ંને એભા ંખચશ ઘણુ ંથઈ ગયુ ં
હત ુ.ં હજી તો ફધા ંળયીયે નફા ંહતા.ં એભની ાસે જે કાઈં હત ુ ંતે ભાદંગીભા ંઅને જજલાયો  

કયલાભા ંખચાશઈ ગયુ.ં એટરે ભાયી ાસે જે કંઈ ૈસા હતા તે આી ભેં કહ્ુ ંકે, „રો, આ 
ૈસા લડે તભાયો ધધંો ળરૂ કયો. ‟ ભાણેકઠાયી નૂભ તો આલી રાગી હતી અને લાટખયચી 
લગય હલે દ્વાયકા જલામ એભ ણ ન હત ુ,ં એટરે દહાડે અહીં તહે્ય જ ભેં આંખો ભીંચીને 
યણછોડયામને પ્રણાભ કયી રીધા.” 
 ઘયના ફધા ંઆ લાત સાબંતા ંહતા.ં દેલજી ટેર તો આ સાબંી સડક થઈ ગમા 
ને ફોરી ઊઠમા, “શુ ંકહ ેછે હયતન ! ભેં તને દ્વાયકાભા ંબગલાનના ચયણ આગ જોમો 
હતો એ શુ ંખોટંુ ? હુ ંદૂય ટોાભા ંઊબો હતો, ણ ત ુ ંતો ફયાફય બગલાનના ચયણ ાસે 
નાચતો, ગાતો હતો ! અને ત ુ ંતો કહ ેછે, તુ ંઅહીંથી ખસ્મો ણ નથી !” 

 ઘયના ંફધા ંકહ,ે “હા, હયતનબાઈ ખયી લાત કહ ેછે. એ અહીંથી કમામં ણ ગમા 
હોત તો અભાયાભાથંી એક ણ જીલતુ ંન હોત.” 
 આ સાબંીને દેલજી ટેરને કંઈક ગભ ડી. એભની આંખભા ંચભકાયો થમો અને 
તયત ઊબા થઈને હયતનને ગે ડમા ને ફોલ્મા, “બાઈ હયતન ! બગલાનના ંખયા ંદળશન 
તો તેં જ કમાું છે. હલે ભને સભજાયુ ંકે ભાદંાની ભાલજત અને ગયીફની સેલા એ જ 
બગલાનની ખયી સેલાજૂા છે અને જીલભાત્રભા ંબગલાનના ંદળશન કયલા ંએ જ 
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યણછોડયામના ંખયા ંદળશન છે. 
 ખયા યણછોડયામને મકૂીને હુ ંઆગ ચાલ્મો ગમો ને ત ુ ંસાચા બાલથી એભને 
લગી યહ્યો. દ્વાયકાની ખયી જાત્રા તો તેં જ કયી, ભેં નદહ. ચારો હલે ઘેય જઈએ.” 
 છી ેરા રોકોની યજા રઈ ફનેં ડોસા ોતાના ગાભ ાછા પમાશ. ફનેં જણાએ 
જાત્રા કેલી યીતે કયી એની લાત દેલજી ટેરે ગાભભા ંકહી સબંાલી, તમાયે રોકોને ણ 
અચયજ થયુ ંને ફોધ ણ ભળ્મો. દેલજી ટેરે છી ોતાની ફાકીની જજિંદગી દીનદુ:ખીની 
સેલાભા ંઅને ભાદંા ભાણસોની ભાલજત કયલાભા ંમલતાલી. 

લેખક: સ્વ ર્ાંભપુ્રસાદ ભટ્ટ 


