
શ્રી સરસ્વતીની સાધના 

 

એક સ ુંદય ભજાન ું વયોલય શત  ું. તે વયોલયભ ું યુંગ-ફે-યુંગી શુંવો વ થે શે્વત સ ુંદય કભોન ું ફુરો ણ 
ણૂણ કક્ષ એ ખીરીને દૈદદપ્મભ ન થઈ યહ્ ું શત ું. નમન કણક લ ત લયણ ણ શત  ું. 

       ફય ફય આલ  વભમે કમ ુંકથી ઊડતો ઊડતો એક વોનેયી શુંવ તે વયોલય ઉય આલી ચડમો 
અને છી તે સ ુંદય વયોલય ઉયન ું અદ્દભતૂ લ ત લયણ જોઈ તે ખફૂ જ પ્રફુલ્લરત થઈ ઊઠમો. 
તેન  યોભેયોભભ ું વુંગીતની અદમ્મ ર રવ ઓ ઊબય લ  ર ગી અને ઘડીબય તેણે સ્થથતપ્રજ્ઞની જેભ 
આંખો ભીંચી દીધી. અને...અને...અદ્દભતૂ ચભત્ક ય વ થે તેન  શ થભ ું એક કર ત્ભક લીણ  આલી 
ગઈ. ફવ, છી તો છૂવ ું જ શ ું ? 

       વોનેયી શુંવની લીણ ભ ુંથી અદ્દભતૂ જાદ ઈ વુંગીત યેર લ  ર ગય ું. શ , તે વોનેયી શુંવ ‘ભ  
વયથલતીદેલી’ નો અનન્મ બક્ત શતો. વોનેયી શુંવની લીણ ભ ુંથી લશતે  ું ભીઠ ું વ ુંગીત વ ુંબી યુંગ-
ફે-યુંગી શુંવ, કભો લગેયે તેની આવ વ લીંટ ઈ લળ્મ . અને તે શુંવની વુંગીતની ભીઠી ધનૂને 
આનુંદથી વ ુંબલ  ર ગમ ું. શુંવ ોત ની ધનૂભ ું યશી ભીઠ ું વ ુંગીત યેર લતો યહ્ો. 

       અચ નક એલ ભ ું કેટર ુંક રોબી અને ર રચ   યધીઓ શળક ય કયલ ન  ઉદે્દશ્મ વ થે તે 
વયોલય ઉય આલી ચડમ . અને...અને..તે વયોલય ઉયન ું અદ્દભતૂ, યુંગીન અને ગીત-વુંગીતભમ 
લ ત લયણ જોઈ ઘડીબય તેઓ આનુંદથી ઝૂભી ઊઠમ . ફ દભ ું તેઓન ું ભનોજગતભ ું શરચર 



ભચત ું જ તેઓ જાગતૃ થઈ ઊઠમ ું. અને છી  વે યશરે શળક ય કડલ ની ભજબતૂ જાને તેઓ 
ખોરલ  ર ગમ . વ થભ ું યુંગીન કલન ઓ ણ કયલ  ર ગમ  કે ‘લ શ..! આજે તો કોઈ અનોખો 
દદલવ ઊગમો છે ને ક ુંઈ ? આ...શ ...? આજે જો આ ફધ ું શુંવો અને ખ વ કયીને તો ેરો વોનેયી 
શુંવ જાભ ું વડ ઈ જામ તો તે ફધ ું ુંખીઓન  ફદર ભ ું તેઓને અઢક ન ણ ું ભળે, શોં ?’ 
આભ શલચ યત ું તેઓ તે શનદો, પ્રકૃશત-પે્રભી અને ગીત વુંગીત શપ્રમ એલ ું ુંખીઓ ઉય જા 
ન ખલ ની તૈમ યીઓ કયલ  ર ગમ . 

       જ્મ યે આ તયપ પ્રકૃશત-પે્રભી ુંખીઓ વોનેયી શુંવની લીણ ભ ુંથી લશતે ું જાદ ઈ વુંગીતને 
ભનબયીને ભ ણી યહ્ ું શત ું. તેઓએ કળી કલન એ કયેર નશીં કે કેટર ક રોબી અને ર રચ  
શળક યીઓ,  યધીઓ તેભને કડલ  ભ ટેની જોયદ ય તૈમ યીઓ કયત  શળે ? અને....અને....તે 
શનદો ુંખીઓ જાગતૃ કે વ લચેત થલ  જામ તે શરે ું તે  યધીઓની ભજબતૂ જા તેઓ ઉય 
આલી ડત ું જ તે ફધ ું ુંખીઓ ચોંકી ઊઠમ ું. અને છી ક ુંઠ  તયપની દદળ ભ ું તેઓ બમલૂણક 
જોલ  ર ગમ . તો વ ભે જ ક ુંઠ  ઉય ચ ય-થી- ુંચ જેટર ું ડછુંદ દેશધ યી ક્રુય  યધીઓને જોમ . 
તેભની ઘ વન  ૂ  જેલી બમુંકય મછૂો શલ ભ ું પયપયતી શતી. બફશ ભણ  ચશયે  ધય લત  ી  
દ ુંતોને પ્રગટ કયત  તેઓ તેભની અદ્દભતૂ વપત  ફદર ખડખડ ટ કયત  અટ્ટશ થમ કયલ  ર ગમ . 

       વોનેયી શુંવની લીણ ભ ુંથી લશતે  ું વ ુંગીત ફુંધ ડી ગય ું શત  ું. થોડીલ ય યશી વોનેયી શુંવ શલનમ્ર 
થલયે ફોલમો, ‘શ ે યધીબ ઈઓ, ળ  ભ ટે અભોને આ ભજબતૂ જાભ ું કેદ કમ ણ છે ? અભે તભ ર ું શ ું 
ફગ ડય ું છે તે આભ અભને શયે ન-યેળ ન કયો છો ?’ વોનેયી શુંવની વત્મભમ લ ણી વ ુંબી 
 યધીઓનો આગેલ ન ફોલમો, ‘અયે ઓ વોનેયી શુંવર , અભે તભને ફધ ુંને અશીંથી ઊંચકીને રઈ 
જઈશ ું. જેન  ફદર ભ ું અભને ભફરખ ન ણ ું ભળે, શોં ?’ આ વ ુંબી શનદો, બો ું શુંવો થયથયી 
ઊઠમ ું. તેઓને ર ગય ું કે શલે આજથી તેઓન ું મ ક્ત જીલન ણૂણ થઈ યહ્ ું છે. યુંત   તે વોનેયી શુંવ 
ળ ુંત બ લે  યધીઓને વભજાલતો યહ્ો, કે ‘જીલનભ ું દશિંવ ને કમ યેમ થથ ન આવ ું જોઈએ નશીં.’ 
યુંત   આ તો જન્ભજાત  યધીઓ શત . તેઓએ તે વોનેયી શુંવની એક ણ લ ત ક ને ધયી નશીં 
અને તેઓ જાને ક ુંઠ  તયપ ખેંચલ  ર ગમ . 

       અને...અને..અંતે તે વોનેયી શુંવને ર ગય ું કે શલે આ ક્રુય  યધીઓ તેભની એક ણ લ ત 
વ ુંબળે નશીં, ભ ટે તેઓને કળોક ચભત્ક ય દેખ ડલો જ ડળે. ફ દભ ું તે વોનેયી શુંવ ક્ષબણક 
ધ્મ નથથ મ દ્ર ભ ું વયી ગમો. અને...અને...તે વ થે જ એક ભોટ  કડ ક  વ થે જા તટૂી ગઈ. 
અને...અને...શનદો ુંખીઓ આઝ દ થઈ ગમ ું. અને મ ક્ત ગગનભ ું ઊડલ  ર ગમ ું. જ્મ યે 
 યધીઓ જાને અચ નક એક ભોટ  કડ ક  વ થે તટૂી ગમેર જોઈ આશ્ચમણચદકત યશી ગમ . 
તેઓન ું હૃદમ ઉય આંચક ઓ આલત  તેઓ ફધ  એક તયપ ઉથરી ડમ . જ્મ યે તેઓ બ નભ ું 



આવ્મ  ત્મ યે અંતયથી થત લો કયલ  ર ગમ . અને...અને...આલો દશન-દશિંવ ત્ભક વ્મલવ મ તેઓ 
કદ શ નશીં કયે તેલો દ્રઢ વુંકલ કયત ું ત્મ ુંથી દૂય દૂય ચ લમ  ગમ . 

       નૂ: તે વયોલય ઉય યુંગ-ફે-યુંગી શુંવો વ થે વોનેયી શુંવ આલી શોંચમ ું. અને...અને..પયી 
વોનેયી શુંવની જાદ ઈ લીણ ભ ુંથી ગીત-વુંગીતની સયૂીરી રશયેો ઊઠલ  ર ગી. આ જોઈ દૂય યશરે 
‘ભ  વયથલતીદેલી’ તેઓને અંતયથી આળીલ ણદ આલ  ર ગમ ું. 
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