PRAGATYA KATHA OF UMIYADHAM - GATHILA
સમય

ારય કોઇની રાહ જોવા થોભતો નથી. કાળ પોતા ુ ં કાય પોતાની ગિત

માણે કય

ય છે . અનેક

અલૌ$કક અને અન%ય ઘટનાઓ જોવા ક માણવા પણ તે ઘડ*ભર થંભતો નથી. એવી જ ર*તે યોગીઓ જોગીઓનાં ,ુ-યબળે સ/ચાયેલ ગરવા ગીરનારની ગોદમાં ઓઝત ન$દ નાં કાંઠ આવેલ ગાંઠ*લા ગામ
ભિવ5યમાં એક 6ુવણ7ુગ ગટાવવા ુ ં િનિમ8 બનશે, તે પણ કોણ

ણ: ુ ં હ:!ુ ં

ઘણાં ચમ;કારો અને અલૌ$કક ઘટનાઓ િવશે આપણે સાંભરતા હોઈએ છ*એ. આવા$દ=ય સંગો કોઈ ધ%ય
ઘડ*એ ક ધ%ય ?થળે જ થતા હોય છે , અને ;યારથી જ તે @ણ-કણ ઇિતહાસમાં અમર;વ

ાAત કર* લેતાં

હોય છે . કંઇક આવી જ ઘટનાઆજથી લગભગ પચીસ વષ પહલા બનેલી સૌરા5ટના Cુનાગઢ EજFલાના
વંથલી તાGુકાના ઓઝત ન$દના $કનાર આવેલ ગાં$ઠલા ગામના Hવાબાપા

ગાણી (ભગત) ના

પર*વારમાં જ%મેલા Iી નાનHબાપા ૫ણ Kમપારાયણ સં?કારવારસો પામીને ‘ભગત’ તર*ક જ ઓળખાયા
. નબળ* આિથMક N?થિત હોવા છતા પોતાના કામઘંઘામાં Oયાન ન આપતા સાPુ-સંતો અને ગર*બોની સેવામાં
ભ$કતપારાયણ Hવન Hવતા Iી નાનHબાપાને સં.૨૦૩૩ ના વષની કોઈ એક રાTીએ મા ઉિમયાH
?વAનમાં આ=યા. ભાગવV્ ?વભાવના Iી નાનHબાપાએ આ બાબત ગંભીરતાથી ન લીઘી . પરં : ુ ;યાર
બાદ અવારનવાર માતH તેમને ?વAનમાં આવવા લાXયા . ?વAનમાં ભગત સાથે વાતાલાપ કરતા
માતHએ

ગટ થવાની ઈYછા દશાવી

આ હક*કત ૧૦૦-૨૦૦ વષ પહલા બની હોત તો હરકત ન હોત .આજના આPુનીક 7ુગમાં (આશર ૨૫ વષ
પહલા)આવી વાત કોઈ માનશે નહ* , એમ માનીનાનHબાપાએ આ વાત કોઈને કહ* નહ* .પરં : ુ સદાયના
મોHલા રશેનારા નાનHબાપાએ આ ઘટનાબાદ ઉદાસ રહવા લાXયા. ગામના આગેવાનો તથા ૫$રવારના
સ[યોની સતત પછપરછને \તે બાપાએઉદાસી ુ કારણ અને ?વAનની હ$કકત સૈાને જણાવી . ગામના
આગેવાનો Iી મ$હદાસબાપા, નાનHબાપા કમાણી , દવHભાઈ લાડાણી િવગેરનો સિઘયારો મ^યા , હવે
માતાH ?વAનમાંઆવે ;યાર

ુ તી આપી , ?થળ-સમય ની િનશાની માંગી લેજો. એકાદ
ગટયની અ મ

અઠવા$ડયા બાદ માતાH હર*થી ?વAનમાં આવી, ચોકકસ$દવસ, સમય અને ?થળની િનશાની આપી ગયા.
ુ ીનીનવરાTીના , ૂ-ય ?વ`પે જ માતાHએ
િવજયા દસમીનો $દવસ. જગદં બાની ?:ત

ાગટય$દવસ પસંદ

કયa Iી નાનHબાપા તથાગામના અ%ય આગેવાનો અને ૧૫-૨૦ 7ુવાનોને માતાHએ માતાHએ 6ુચવેલા
?થળે નાનHબાપાનાખેતરની ઉતર $દશાના શેઢા ઉપર બાવળ-બોરડ*ના ઝાળા વYચે કંbુનો સાિથયો અને
સોપાર*નીિનશાની જોવા મળ* . માતાHએ 6ુચવેલા મcુરતે ઝાળ*-ઝાખરા Vુર કર*, ખોદકામ કરતા
ુ ં આવરણ ઓઢ* ?વયં જગદં બા-જગજનની માતા ઉિમયા
લાલdુદડ*ના
ં
દશન થયા. dુદડ*
ં

ગટ થયા.

ભગતબાપાએ dુદડ* ુ ં આવરણ ખસેડતા જ ચોમેર તેજ,ુજ છવાઈ ગયો . માતાHની e ૂિતM સમે મીટ માંડતા

જ fખો અ ઈ

ય તેg.ુ તેજોમય ?વ`પ ;યાં ઉભેલા સૈને જોવા મ^7ુ . માં ઉિમયાનો જય-જયકાર કર* સૌ

આનંદનીઅhભ=ય$કત કરવા લાXયા, સોરઠની પિવT ઘરતી પરઆ હ: ુ ં મા ઉિમયા ુ ં ાગટય :રુ ત જ ;યાં
ઓટલો બનાવી માતાH ુ ં ?થાપન ક7ુ .આ વાતચોમેર વા7ુવેગે ફર* વળ* . ચોતરફથી હ રો ભાિવકો
માતાHના દશનાથ ઉમટ* ૫ડયા.Iી નાનHબાપાનાં પીતાIી Hવબાપાએ પોતાની ૨૦ િવઘા જમીનમાંથી
મં$દર માટ જોઈએએટલી જમીન િવનાe ૂFયે આપવા તૈયાર* બતાવી .પંર: ુ ભગતબાપાની આિથMક N?થિત
Oયાનમાંલઈ આગેવાનોએ ૫ િવઘા જમીન `.૧૫,૦૦૦ માં નકક* કર* .ગામના આગેવાન Iી
મ$હદાસબાપાનાં eુખપદ j?ટની રચના કર*. કશોદના Iી ડાયાભાઈ ભીમાણી j?ટના મંTી બ%યા.અને
ના ુ ં સરkુ ં મં$દર બનાવી તેમાં માતાHની

િત5ઠા કરવામાં આવી

૧૦૮૩ માં સમm સોરઠ િવ?તારને ઘમરોળ* નાખતા ભયંકર વાવાઝોડા અને હોનારતમાં ઓઝત ન$દના
કાંઠ આવેલ આ મં$દર તથા માતાHની e ૂિતM ન$દના

વાહમાં તણાઈ ગાયા. માતાH

ણે આnાસન

આપતા હતા ક....... તમારા 6ુખે 6ુખી , તમારા Vુ:ખે Vુ:ખી Cુઓ , મા` પણ ઘર તણા7ુછ
ં ે . ભગત તથા અ%ય
IOઘાoઓ ઉદાસ થઈ ગયા . માતા િવના 6ુનો સંસાર! આખા િવ?તારમાં kુબ શોઘ ખોળ કરતા પણ eુિતM
હાથમાં ન આવી. ભગત ુ ં હદય વલોપાત કર: ુ ં હ:.ુ ં માતાH િવના તેઓ અઘપાગલ pવા બની ગયા.
પાંચેક મ$હનાની કસોટ* બાદ માતાH ફર*થી ભગતના ?વAનમાં આ=યા . ભગતની હાલત તેનાથી અ ણી
કયાંથી હોય! ભગતને આnાસન આપતા કહ7ુ ક, બેટા cુ ં તારાથી Vુર ગઈ જ નથી. cુ ં તારા ખેતરના
આથમાણા શેઢજ q. ફર*થી િનશાની આપતા ગામના આગેવાનો તથા j?ટના તે વખતના ચેરમેન Iી
નારણભાઈ મકવાણા , શા,ુરની હાજર*માં કંbુ-સોપાર*ની િનશાની વાળ* જXયાએ ખોદકામ કરતા
માતાHની એજ e ૂિતM ફર*થી મળ* આવી. મોટ* સંrયામાં ભકતજનોની હાજર*માં વાજતે ગાજતે ફર*થી
માતાH ુ ં eુળ જXયાએ , ૂન:?થા૫ન થ7ુ.ં

