
વતન પે્રમ 

 

ળતન અને જન્મ ભમૂમ સ્ળગગથી ણ મહાન છે, એ આણે જાણીએ છીએ. ોતાન ું ળહાલ ું ળતન 
કોને યાદ ન આળે ? ળતનની બહાર ધુંધા માટે ગયા હોઈએ, નોકરી કરળા માટે ગયા હોઈએ ણ 
ળતનની યાદ તો આળે જ છે. જયાું આણો જન્મ થયો, જે ધલૂમાું આણે રમ્યા, જે ાદર અને 
ખેતર આણે ખદૂ્ાું, જે ાલામાું આણે ભણ્યા, બા મમત્રો સાથે મધિંગામસ્તી કરી એ બધ ું શ ું ભ ાય 
? 

       આ બાબતે એક ળાતાગ તમને કહ ું. ગર ડજીન ું નામ ધમગકથાઓમાું આળે છે. ભગળાન મળષ્ણ  ાસે 
ગર ડજી સદાય રહતેા. એક દદળસ તેઓ બહ જ દ :ખી જણાયા. ભગળાને ગર ડને છૂય ું, “અરે ગર ડ 
ત  ું ળૈક ુંઠમાું ળસતો હોય. છતાું આટો બધો દ :ખી અને ઉદાસ કેમ દેખાય છે ? તને અહીં કઈ ળાતન ું 
કષ્ટ છે ?” 

       ગર ડે કહ્ ું “ પ્રભ  ! મારે એક એળી જગાએ જવ ું છે કે તયાું જયાું માર ું મન તસે છે. મને એક-
બે દદળસની રજા આો.”  પ્રભ એ, રજા આી રુંત   મનમાું મળચાય ું કે એવ ું ક્ ું સ્થલ હે કે તયાું 
જળા ગર ડજી તાડ થયા છે. તેઓ ણ ગર ડજી સાથે ગયા. 

       ગર ડજી ભગળાન સાથે ગાઢ જ ુંગમાું ગયા. તયાું એક જૂન ું ળડન ું ઝાડ હત  ું. તયાું અનેક ગર ડ 
ક્ષીઓનો ળાસ હતો. ગર ડજી તેઓની ાસે ગયા. ભગળાન એક બાજ  ઊભા રહ્યા. 



       ગર ડજીને આળેા જોઈ બધાું ગર ડો તેમને ળીંટલાઈ ળળયાું. બધાની સાથે ગર ડજી બહ  જ 
પ્રસન્ન થયા. તેમને આટા બધા રાજી કોઈ દદળસ પ્રભ એ અગાઉ જોયા ન હતા. 

       પ્રભ એ ગર ડને છૂય ું : “સ્ળગગોકમાું તને અનેક સ ખો મળયાું છે, જગતે ણ તારી જૂા કરી છે 
તેમ છતાું તને આટો બધા આનુંદમાું મેં કદી જોયો નથી. તેન ું કારણ શ ું ?” 

       તયારે અમતય ાગણીમાું તરબોલ એળા ગર ડજીએ કહ્ ું : “પ્રભ  ! આ ઘરક લની સાથે મારા 
જન્મ સમયના ભતૂકાલનાું અનેક સુંભારણાું સચળાયેાું છે. આ ળડ ર મારો જન્મ થયેો. માર ું 
નાનણ અહીં ળીતય ું હત  ું. એટે ળૈક ુંઠમાું અનેક સ ખો હોળા છતાું મારી જન્મભમૂમ મને ળધારે પ્રસન્ન 
કરે છે.” 

       ોતાની જન્મભમૂમ માટે ગર ડજીની આટી ભક્તત હતી ! 

       આણા દેમાું મળ  સમધૃ્ધધ ડી છે. તેમ છતાું ળધ  ધન મેલળળાની ાસામાું ય ળાનો 
ય ળતીઓ દે છોડીને બહાર જાય છે. અને છી તયાું એટાું બધાું રચયાું ચયાું રહ ેછે કે છી 
ાછા આળળાન ું નામ ેતાું નથી. કેટાકને ળધ  મક્ષણ માટે રદે જવ ું ડે તે સ્ળભામળક છે ણ 
દેને કાયમ માટે મતાુંજલ આળી, માભોમને ભૂી જળી તે સાર ું નથી. 

       આ દે માટે, ળતન માટે અનેક હીદ ળીરો થયા છે. તે તેમના જન્મભમૂમ રના પે્રમને 
ીધેજ. જે જમીન ર આણો જન્મ થયો, જયાું આણે રમ્યાું, મોટાું થયાું તેને ભૂી જઈએ તો 
આણે નગ ણા કહળેાઈએ ને ?                   
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