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વહાલા ભક્તો ! વવશ્ાસ એ આધ્ાવત્મક 
્માર્ગનતો પ્ાણ છે. જનેે ભરવાન્માં 

વવશ્ાસ હતો્ ્ે કા્્મ એવું જ બતોલે કે, “્મારતો 
વાલતો જ ે કાંઈ કર્ા હશે એ ઠીક જ કર્ા હશે. 
ભરવાન જ કરે છે, ભરવાન જ કરાવે છે કાં ્તો 
ભરવાન જ કરવા દે છે. ્મારતો ્મહારાજ જ ક્ા્ગ છે, 
એ જ હહ્ક્ા્ગ છે, અને એ જ ે કરે ્ે ્મને ્માન્ 
છે.” વવશ્ાસીને આવતો દૃઢ ભરતોસતો હતો્ ્ેથી ્ેને 
ભરવાનનું ક્ા્ગપણં સહજ સવીકારા્. 

આવા એક પર્મ વવશ્ાસી ભક્ કાંધી રા્મનાં 
રા્મજી પટેલ હ્ાં. એક વખ્ અભવેસંહ ના્મનતો 
ડાકુ ્ે્મની ઘતોડી ્માંરી લઈ ર્તો. થતોડા સ્મ્ 
પછી જ્ારે પટેલે પતો્ાની ઘતોડી પાછી ્મારંી 
ત્ારે આ ડાકુ વીફ્યો. પછી રા્મજી પટેલના 
દીકરા અજુ્ગનને ઉપાડી ર્તો. ત્ારબાદ આ ડાકુએ 
પતો્ાના બે સારરી્તો દ્ારા કહેણ ્મતોકલ્ુંું કે, 
“્્મારા છતોકરા અજુ્ગનને ્મેં બાન્માં રાખ્તો છે. જાે 
દસ હજાર રૂવપ્ા આપતો ્તો છતોડીશ, નહહ્ર ્ેને 
બંધૂકે ઉડાડી ્મૂકીશ.” રા્મજી પટેલ ભરવાનના 
દૃઢ વવશ્ાસવાળા ભક્ હ્ા. પટેલ ભરવાનના 
વવશ્ાસથી બતોલ્ા, “જાઓ, અભેવસંહને કહેજાે કે 
જાે ્ે ક્ા્ગહ્ા્ગ હતો્ ્તો ્મારા અજુ્ગનને ્મારી નાંખે. 
અને જાે ્મારા ભરવાન સવાવ્મનારા્ણ સવ્ગક્ા્ગ હતો્ 
અને ્મારા રુરુ સ્મથ્ગ હતો્, ્તો ્્મારાથી અજુ્ગનનતો 
વાળ પણ વાંકતો નહહ થા્. અાંહીં કાંઈ રૂવપ્ાના 
ઝાડવાં નથી.” અભવેસંહના સારરી્તો બતોલ્ા, 
“પટેલ ! પૈસા આપી દતો. નહહ ્તો અ્મે જવેતો બંધૂકનતો 
ભડાકતો કરીશું, એ સાંભળીને ્ર્ અભેવસંહ ત્ા ં
્્મારા છતોકરા અજુ્ગનને ભડાકે દેશે.” પરં્ુ પટેલ 
ભરવાનના ક્ા્ગપણાનું બળ રાખી કહે, “કાંઈ વાંધતો 
નહીં, કરતો ભડાકતો.” પછી સારરી્તોએ ભડાકતો કરી 

સાન કરી કે, રા્મજી 
પટેલે પૈસા આપ્ા 
નથી; પણ આ બાજુ 
અભેવસંહથી અજુ્ગનને 
કાંઈ કરી શકા્ું નહીં. 
ભરવાને એનું અં્:કરણ એવું ફેરવી 
દીધું કે એણે અજુ્ગનને છૂટતો કરી ઘેર ્મતોકલી 
દીધતો. રા્મજી પટેલને ભરવાનનતો દૃઢ ભરતોસતો હ્તો. 
ભરવાનને ક્ા્ગ ્માનીને ્મૂંઝાણા નહહ ્તો ભરવાને 
્ેની રક્ા કરી.

કાળ ક્મ્ગ કે ્મા્ા કદાવપ, ્મારા જનને સં્ ાપે ન કદી;

્મારા હાથ્માં છે સવવે બાજી, એ્મ જાણી રહે જન રાજી. 

ભરવાનનતો વવશ્ાસ હતો્ ્તો ્તો ફા્દતો થા્ 
જ છે, પણ જાે પતો્ાના રુરુ કે ્મતોટા સં્્માં વવશ્ાસ 
હતો્ ્તો પણ ફા્દતો થા્. 

વચ.ર.્મ.૬્માં શ્ીજી્મહારાજ પતો્ે એ્મ 
બતોલ્ા કે, “જ્ેમ કતોઈક ્મતોટતો શાહુકાર હતો્ ને ્ે 
કતોઈને હંૂડી લખી આપે ત્ારે કારળ્માં ્તો એકે 
રૂવપ્તો જણા્તો નથી, પણ રૂવપ્ા સાચા છે. ્ે 
જ્ારે હંૂડી જ ે શાહુકારની ઉપર લખી હતો્, ્ેને 
આપે ત્ારે એ હંૂડી્માંથી જ રૂવપ્ાનતો ઢરલતો થા્ 
છે. ્ે્મ ્મતોટા પુરુષની આજ્ાએ કરીને જ ેધ્મ્ગ પાળે 
ત્ારે હ્મણાં ્તો કાંઈ વવવધવનષેધ્માં વવશેષ જણા્ું 
નથી, પણ અં્ે ્મતોટા પુરુષની આજ્ા પાળનારાનું 
કલ્ાણ થા્ છે; જ્ેમ હંૂડી્માંથી રૂવપ્ા નીસરે છે 
્ે્મ. અને જ ે સ્મથ્ગ શાહુકારે હંૂડી લખી હતો્ અને 
્ેનતો વવશ્ાસ ન કરે ્ેને ્મૂખ્ગ જાણવતો અને ્ેને ્ે 
શાહુકારના પ્્ાપની ખબર જ નથી. ્ે્મ નારદ, 
સનકાહદક, વ્ાસ, વાલ્મીક ઇત્ાહદક જ ે ્મતોટા 
પુરુષ ્ેનાં વચનનતો જનેે વવશ્ાસ નથી ્ેને નાવસ્ક 
જાણવતો ને ્મહાપાવપષ્ઠ જાણવતો.”

પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસ
જીસવઞામરીએ� તઞા.૨૨/૧૨/૨

૦૧૩, રવવવઞારનઞા

રઞા�જશ્રીસવઞા.મંવદર કંુડળધઞા
મમઞાં કર�લમનનરીયપ્રવચન

કથામતૃમ્
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વિશ્વાસીનવા ગમે તેિવાં તવામસી કમમો હોય તે 
પણ બળી જાય અને સુખી થઈ જાય છે. મવાણસવાનવા 
િવાલેરવા િરુ ભવાયવાતોનવા ભવાગ સવારુ એનવા જ ભવાઈ 
સવામે બહવારિટે ચડેલવા. એમવંા સદ્ .શ્ીગુણવાતીતવાનંદ 
સિવામી મળી ગયવા અને સિવામીએ કહું તેમ કયુું તો 
સવાતમે દદિસે રવાજય પવાછુ મળંુ. એનવા બધવંા તવામસી 
કમમો બળી ગયવાં. પછી સવારવા ભકત થયવા અને અંતે 
મોક્ષને પવામયવા.

 િહવાલવા ભકતો ! જાે ભગિવાન અને સંતને 
વિશે વિશ્વાસ રવાખીએ તો અવાપણો અવિિેક પણ 
ટળી જાય. શ્ીજીમહવારવાજ ેિચ.ગ.પ્ર.૬મવાં કહું છે કે, 
“પોતવાને વિશે જ ે ગુણનું મવાન તેનો તયવાગ કરીને, 
શૂરિીર થઈને ભગિવાન અને ભગિવાનનવા સંતને વિશે 
વિશ્વાસ રવાખે તો એનો અવિિેક ટળી જાય છે, અને 
સતસંગમવાં મોટપને પવામે છે.” આપણવામવંા રહેલો 
આિો અવિિેક ટળિો એ કવાંઈ નવાની િવાત નથી. 

રવાજા બી દ:ુવખયવા રંક બી દ:ુવખયવા, 
ધનપવત દ:ુવખત વિકવારમેં;

વિનવા વિિેક ભેખ સબ દુ:વખયવા, 
જૂઠવાસ તન અહંકવારમેં.

જ્વાન વિનવા દુ:ખ પવાિત દુવનયવા, 
મવાયવા ઘોર અંધવારમેં;

મુકતવાનંદ મુવનિર વિજ્વાની, 
પોંચે તેજ અંબવારમેં.

તેથી જ  મુકતવાનંદ સિવામી કહે છે, આ 
દુવનયવામવાં રવાજા હોય કે રંક મોટવા ભવાગનવા મવાણસો 
અવિિેકને લઈને જ દુ:ખી છે. અરે ! કેટલવાક તયવાગી 
સવાધુ-સંતો પણ અવિિેકને લઈને દુ:ખી છે, અને 
કેટલવાય મોટવા ગવાદીપવતઓ પણ અવિિેકને લઈને 
દુ:ખી છે. પણ જાે ભગિવાન કે કોઈ અનુભિી જ્વાની 
સંતને વિશે વિશ્વાસ રવાખે તો એનવા અવિિેકનો 
નવાશ થવાય.

આ લોકમવાં ઘણવા લોકો દેહે કરીને સુખી હોય. 
ખવાન-પવાન, ગવાડી-બંગલવા, બધું હોય. એ.સી. 
ઓરડવામવાં બેઠો હોય, ખોવળયું ટવાઢંુ હોય, 
પણ હૈયું સળગતું હોય. એની સવામે 
જ ે ભકતો ભગિવાન તથવા સંતમવંા 

વિશ્વાસ રવાખે અને તેઓ જમે કહે એમ ભગિવાનની 
ઉપવાસનવા કરે, ધમ્મ-વનયમ પવાળે તો તેનું ખોવળયું 
પણ ટવાઢંુ રહે અને હૈયું પણ ટવાઢંુ રહે.

બવાલવાવશનોરનવા ખુશવાલભવાઈની બે પતની 
ધવામમવાં ગઈ અને ત્ીજી િખત પરણિવાનો વિચવાર 
હતો, પણ સદ્ .શ્ીગોપવાળવાનંદ સિવામીમવાં પૂરો વિશ્વાસ 
હતો, તેથી સિવામી પવાસે પૂછિવા ગયવા. પરંતુ સિવામીએ 
એિી િવાતો કરી કે થોડવા જ દદિસમવાં ખુશવાલભવાઈનવા 
જીિમવાંથી સ્તીની િવાસનવા ટવાળી નવાંખી; સુખી સુખી 
થઈ ગયવા. પછી તો પોતવાનું તન-મન-ધન બધું 
સમપ્મણ કરી, સમવપ્મત થઈને આજીિન સિવામી 
પવાસે મંદદરમવાં રોકવાયવા. અંતે સુખપૂિ્મક ભગિવાનનવા 
ધવામમવાં ગયવા.

સંતનવા વિશ્વાસથી શું ન થવાય ? વિશ્વાસ વિનવા 
તો કોઈ કવાય્મ થતું નથી. મવાટે ભગિવાન અને સંતનવા 
બળે શું ન થવાય ? એિો અંતરમવાં કેફ ચડવાિી દ્ો, 
પછી જુઓ, આપણં જીિન બદલી જાય છે કે નહીં ? 

ભગિવાન અને સંતો-ભકતોનો વિશ્વાસ 
રવાખિો એ બહુ મોટી િવાત છે. પરંતુ ખોટની િવાત 
એ છે કે આપણને ભગિવાન અને સંતો-ભકતોનો 
વિશ્વાસ ઘણો ઘટે છે; એટલે અંતરમવાં બળ નથી 
જાગતું. અને બળ નથી જાગતું એટલે આપણવામવાં 
બદલવાિ નથી આિતો. અને બદલવાિ નથી અવાિતો 
એટલે સુખી નથી થતવા.

મવાટે િહવાલવા ભકતો ! અંતરમવા તપવાસ 
કરી ખોટ સુધવારિવાની જરૂર છે. ભગિવાનને જ 
કતવા્મ મવાનીને એનો દૃઢ ભરોસો રવાખીને જીિિવાની 
જરૂર છે. ભગિવાન અને 
સંતો-ભકતોમવાં વિશ્વાસ 
કેળિીને આપણવામવાં 
બદલવાિ લવાિિવાની 
જરૂર છે... |||

INDEX



લેખક : સાધુ ઈશ્વરચરણદાસ  ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીવનદાસજી સવામરી

સવવોપરરી શ્રીસવામમનારાયણ ભગવાન આ
પૃથવરી પર અવતયાયા. તેમના મહામુકત 

કે અનય ધામ-ધામના મુકતતો પણ સંતતો-ભકતતોરૂપે 
થયા. તેમણે આપણા માટે આવતો દદવય-ભવય સતસંગ 
સથાપયતો. આ સતસંગ તેમના માટે પાત્ર ભજવવાનરી 
રંગભૂમમ છે, પણ આપણા માટે તેમના જીવન-
કવનમાંથરી પ્ેરણા લઈ મુકત બનવાનરી રણભૂમમ છે; 
આપણા અજ્ાન, અહંકાર અને આસમકતને હરાવરી 
એકાંમતક સંત-ભકત બનવાનું તાલરીમકેનદ્ર છે.

આપણા ઇષ્ટદેવ શ્રીહદરએ અયતોધયામાં જ ે
બાળલરીલા કરરી તેમાં આપણા માટે બહુ મતોટતો મેસેજ છે. 
ઘનશયામજી રતોજ વહેલા જાગતા, સરયૂસનાન કરતા, 
ધયાન-ભજન અને પૂજા કરતા, મંદદરે જઈ દેવદરયાન 
કરતા, સંતસમાગમ તથા કથાશ્વણ કરતા, દેહના 
સંબંધરી સાથે સનેહસભર મરસત રાખતા છતાં અમલપ્ત 
રહેતા. જીવનમનવાયાહ મસવાયના તમામ ભૌમતક સુખતોથરી 
મનરાળા રહેતા. આ બધું આપણે રરીખવાનું છે તથા 
આપણા પદરવારજનતોને રરીખવવાનું છે.

પછરી વનમવચરણ પૂરંુ કરરી પ્ભુ પમાડે તેવા 
પરમહંસનરી પ્ામપ્ત માટે લતોજ આવયા. તયાં રામાનંદ 
સવામરીના સંત મુકતાનંદ સવામરીના પણ 
દાસ થઈને રહ્ા. નરીચામાં 
નરીચરી સેવા કરરી, 

સંપૂણયા મનનું ધાયુું મૂકરી મતોટાનરી મરજીમય જ રહ્ા. 
પછરી ગુરુદેવ રામાનંદ સવામરીનરી અનુવમૃતિમાં રહરી 
તેમને ખૂબ જ રાજી કયાયા. આમ પ્ભુપ્ાપ્ત સદગુરુનરી 
પ્ાથયાના તથા કૃપાથરી પરમાતમાને સાક્ાત્ પામવાનતો 
રાહ આપણને રરીખવાડયતો.

આ બધું આપણા જવેા મુમુક્ુઓને રરીખવવા 
માટે જ શ્રીહદરએ પતોતે એવું પાત્ર ભજવયુ ં હતું. રું 
આપણે પણ તેમાંથરી પે્રણા લઈ આજ ેએવું જ જીવન 
જીવરી રહ્ા છરીએ ? સદેહે શ્રીહદરને સાક્ાત્ પામરી 
જવાનતો જ તરવરાટ રાખરીએ છરીએ ? પ્ભુ પમાડરી દે 
તેવા સદ્ ગુરુના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું ગમે છે ? 
૩M તથા HVH જવેા પ્તોજકેટનું અમલરીકરણ કેટલું 
થાય છે ? જટેલું એ મુજબ જીવારે તેટલા પ્ભુના 
કૃપાપાત્ર બનારે.

સદ્ .શ્રીમુકતાનંદ સવામરી સાધુતાનતો પરમ 
આદરયા છે. ‘જનંુે જીવન સરળ અને સાદું તેનંુ નામ 
સાચતો સાધુ’ આ સૂત્રનંુ મૂમતયામંત સવરૂપ એટલે 
સતસંગનરી મા મુકતાનંદ સવામરી. મહામુકત સદ્.
શ્રીગતોપાળાનંદ સવામરી એટલે મહારાજનરી મૂમતયામંત 
મરજી-અનુવૃમતિ. અનંત મવશ્વમાં જનેતો જોટતો ન 

જડે એવા સમથયા મુકત હતોવા છતાં 
સંતના દાસનુદાસ થઈ  

અમત સરળ રહેતા. 

ÖtÖï½ÑâïÉä ×çï ×ä¼Õçï Áíæáë ¬

3M
M-મિત્ર
M-િોટેરા
M-િુક્ત

HVH
H-હે્ત

V-મિશ્ાસ
H-હહ્તકારીપણું
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આધારાનંદ સ્ામીએ તેમના માટે નોંધ્યં :

सरल रखे स्वभाव अति, रेसम कि फेल िाय ।
संि कि सेवा िरि रहे, भाव सकहि हरखाय ।।

જ ેપોત ે૨૪ કલાક શ્ીહરરની મૂરતતિને સાક્ાત્ દખેે, 
જનેે આરિષ આપ ે તનેે પણ મહારાજના અખંડ દિતિન 
થા્ એ્ા ગોપાળાનંદ સ્ામી કે ય્ ંસરળ, સતંસે્ ામ્ 
જી્ન જી્તા !! હે પ્રભય, હે ગોપાળાનંદ સ્ામી, મારા 
પર કૃપા કરજો. મારાથી પણ એ જ રાહે ચલા્.

્ાલા ભકતો ! ગઢપયર્ાસી દાદાખાચર ્ગેરે 
પરર્ારજનો ગૃહસથ ભકતોના પરમ આદિતિ છે. તેમને 
શ્ીહરર તથા સંતો-ભકતોનો જે્ ો મરહમા, પ્રેમ અને 
સમપતિણભા્ હતો તે આપણે બધાએ િીખ્ા જે્ ો છે.

ધન્ ધન્ એ ગઢપયર્ાસી, ગોર્ંદને મન ગમતા રે,
પ્રભયપરા્ણ જી્ન જનેા, મૂકી મનની મમતા રે;

તન મન ધન પ્રભયને સોંપી, હરર આજ્ા કરદ ન લોપી રે,
અંતર ઇચછા લીધી આટોપી, અનય્ૃરતિ એની ઓપી રે;

આ્ા એ મહાન ભકતો હતા. 

જી્નભર જગદીિ તથા પ્રભયના પ્ારા પરમહંસો 
તેને ઘેર ્િ થઈને રહ્ા તો્ તેમને સંતો-ભકતોનો 
મરહમા ઘટ્ો નરહ અને પોતાને માન આવ્યં નરહ. 
આપણે પણ જો તેમના જે્ ા પ્રભય પ્ારા મયકત થા્યં 
હો્ તો તેમના જે્ ા બન્યં જોઈએ. અત્ાર સયધીમાં 
એ્ા કેટલા બન્ા ? એ માટે હાલમાં જ ેસંતો-ભકતો 
એ્ા રદવ્ હો્ તેના દાસાનયદાસ થઈને કેટલયં રહે્ા્ 
છે ? એક જનમ અ્શ્ પ્રગટ સંતો-ભકતો પાસે એમ 
રહે્યં પડિે તો જ મહામયકત બનાિે.

જો આપણામાં માન-ઈર્ાતિ કે ્ાસના જે્ ા દોષો 
દખલ ક્ાતિ કરતા હો્ તો આપણે કેમ જી્્યં ? એ 
પણ એ ્ખતના ્ડ્ાઓએ આપણને િીખવ્યં છે. 
સદ્ .પરમચૈતન્ાનંદ સ્ામી પૂ્ાતિશ્મમાં રિ્ાણી તથા 
લીંબડીના રાજાના ભા્ાત હતા. રાજ્ૈભ્ મૂકી સાધય 
થ્ા હતા. સમ્ જતા સંતસમૂહમાં દાસાનયદાસ રહે્ામાં 
કાંઈક મૂંઝ્ણ થ્ા લાગી. એક રદ્સ પ્રગટ પ્રભય અને 
પ્રગટ સંતસમૂહ છોડી ચાલી નીકળ્ા. ત્ારે તેમના 
રિર્ો પણ તેમની પાછળ જ્ા ચાલ્ા. ત્ારે તેમણે 
તેને કહ્યં : “તમે મારી પાછળ કેમ આ્ો છો ? મને તો 
માન લઈ જા્ છે પણ જો તમારે મોક્ જોઈતો હો્ તો 
આ સતસંગમાં પ્રભયની પાસે પડ્ા રહો.” આમ પોતાની 
ભૂલ સ્ીકારી રિર્ોને પરાણે પાછા ્ાળ્ા. પછી 
પણ ભૂલે્  મહારાજ કે સંતનો દોષ ન લીધો કે કોઈને 

ન કીધો. અરે ! ધરમપયરના મહારાણી કય િળકયં્રબાને 
શ્ીહરર તથા સંતોનો પાકો રનશ્ચ્ કરા્ી દીધો. એટલે 
જ પરમ ચૈતન્ાનંદ સ્ામીને લે્ા મહારાજ ેમયકતાનંદ 
સ્ામીને મોકલ્ા. અને પછી તે જી્નભર દાસાનયદાસ 
થઈ સતસગંમાં જ રહ્ા. આપણને માન નડે ત્ારે 
આપણે િયં કરીએ છીએ ? આમ, આપણામાં માન-
ઈષાતિરદ દોષ હો્ તોપણ આપણે િયં કર્યં ને િયં સમજ્યં 
જોઈએ તે તતકાલીન મયકતોએ િીખવ્યં છે.

ગોંડલ્ાળા િખેરમં્ ાન ે િરૂઆતમા ં સામથથીનયં 
માન આ્ી ગ ય્ ંહતય.ં પણ પછી શ્ીહરર અન ેસતંકૃપાથી 
સાચય ં સમજાણ.ં ત્ારબાદ ત ે એટલા બધા ગરજય  
બન્ા કે મહારાજ ે ્ગર ્ાકેં ભીડામા ં લીધા, ભ્કંર 
અપમાન કરાવ ય્,ં નોકરીમાથંી કાઢી મકૂાવ્ા, અરત 
ગરીબ થઈ ગ્ા છતા ંશ્ીહરર, સતંો કે અપમાન કરનાર 
હરરભકતોનો્ કરદ અભા્ ન આવ્ો. સદા સ્ળય ંજ 
લીધય.ં અરે ! મોઢામાં 
ઘાસ લઈ માફી માગંી. 
આ રદવ્ ઘટનાન ે
સાક્ાત્ જો્ા તથા 
તે્ ા બન્ા માટે 
્ય-ટ ય્બ પરથી 
ટેરલરફલમ ‘િખેરમં્ ા’ 
અનેક્ાર જોતા રહે્ય.ં

્હાલા ભકતો ! આ બધા સંતો-ભકતોએ પોતે 
પોઝીટી્ તથા નેગેટી્ પાત્ો ભજ્ીને આપણને 
આ્યં ઘણં બધયં િીખવ્યં છે. માટે હ્ે આપણે પણ 
એ્ા જલદીમાં જલદી બન્યં જોઈએ. એ માટે હાલમાં 
આપણને પ્રભયએ જ ે સાચા સંતો-ભકતો આપ્ા હો્ 
તેમનો મન-કમતિ-્ચને પ્રસંગ રાખ્ો જોઈએ. જો 
તેમની પાસે િેખરમં્ા તથા દાદાખાચરની જમે જ 
રહે્ાનો અભ્ાસ કરીએ તો મહારાજનો અરત રાજીપો 
મળિે. સદ્ .આધારાનંદ સ્ામી રરચત શ્ીહ.ચ.સાગરમાં 
લખ્યં છે કે, 

हररजन िावि जोय, अपमान िरे तिन दोष कह ।
सहन कह िरना सोय, होि मैं िा पर प्रसन्न महा।।

સંતો-ભકતો કદાચ ્ાંક ર્ના પણ અપમાન 
કરે તો્ તેને સ્ળયં લઈ સહન જ કર્યં. તો તેના પર 
મહારાજ કહે છે કે હયં  અરતિ્ પ્રસન્ન થઈ જા્ છય ં .

હે મહારાજ ! હે ્ાલા સંતો-ભકતો ! મારા ઉપર 
એ્ી કૃપા કરજો કે, હયં  હર પરરરસથરતમાં સદા સ્ળયં 
જ લઈ આપનો ્ાલો સે્ ક બની િકયં ... |||
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લેખક : સાધુ કૃષ્ણપ્રિયદાસ
ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીવનદાસજી સવામરી

એક હતા રાજા તે પોતાના રાજયને ખૂબ જ સારરી
રરીતે ચલાવતા હતા. રાજા ખૂબ જ કલારિેમરી હતા. 

પોતાનરી રિજામાં રહેલરી શપ્્તનરી ખૂબ જ કદર કરતા. અવાર-
નવાર રાજયના નાગરરકોને કલામંડપમાં ભેગા કરરીને, પોતાના 
રાજયના કલાકારોનરી અવનવરી કલાનું સહુને અદ્ ભુત દશ્શન 
કરાવતા. ્યારેક સંગરીતકારોને, ્યારેક નૃતયકારોને, ્યારેક 
હાસયકારોને, ્યારેક સારહતયકારોને, ્યારેક નાટ્યકારોને 
તો ્યારેક પ્ચત્રકારોને બોલાવરીને તેમનરી અદ્ ભુત કલા જાહેર 
જનતા સમક્ષ રજૂ કરવાનો મોકો આપતા. કલા રિદશ્શન કરનાર 
કલાકારનરી કલાનરી કદર કરરીને યોગય ઇનામ આપરીને રાજી 
કરતા. રાજયના દરેક લોકો પોતાના રાજાથરી ખૂબ જ ખુશ હતા. 

એક વખત રાજાએ રાજયના ત્ર્ણ ખયાતનામ પ્ચત્રકારોને 
રાજદરબારમાં બોલાવયા. ત્ર્ણેય પ્ચત્રકારો પ્ચત્રકલામાં ખૂબ જ 
હોંપ્શયાર હતા અને એક એકથરી ચરડયાતા હતા. રાજાએ કહું, 
“મેં સાંભળું છે કે તમો ત્ર્ણેય ખૂબ જ સારાં પ્ચત્રો બનાવો છો 
તો તમને આજ ે પ્ચત્ર દોરવા માટે બોલાવયા છે. તમારે ત્ર્ણેએ 
મારંુ પોતાનું પ્ચત્ર બનાવવાનું છે. અને એક માસ બાદ આવતરી 
વસંત પંચમરીએ મારા જનમરદવસના કાય્શક્રમમાં કલામંડપમાં 
એકપ્ત્રત થયેલા રાજદરબારરીઓ અને રાજયનરી જનતા સમક્ષ 
તમારે મારંુ પ્ચત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. જનેું પ્ચત્ર સૌથરી સારંુ હશે 
એને મોટંુ ઇનામ આપરી સનમાપ્નત કરવામાં આવશે.”

 રિજાવતસલ આ રાજા અનેક ગુ્ણે યુ્ ત હતા, પ્ણ 
દૈવયોગે એમને એક આંખ જ નહોતરી. એટલે પ્ચત્રકારો 
મૂંઝાયા કે, હવે આવા એક આંખે કા્ણા રાજાનું પ્ચત્ર કેવરી 
રરીતે બનાવવું ? આપ્ણા મહારાજાને પ્ચત્રમાં આંખ પ્વનાના 
બતાવવા એ એમનું અપમાન ગ્ણાય; માટે શું કરવું ? 

રિથમ પ્ચત્રકારે પ્વચાર કયયો કે, “જો હંુ એક આંખે કા્ણા 
રાજાનું પ્ચત્ર બનાવરીશ તો તે પ્ન્ણા્શયકોને નહીં ગમે. કદાચ 
એવું પ્ણ બને કે ઇનામ આપવાને બદલે મને સજા પ્ણ કરે. 
માટે રાજાને કા્ણા પ્ચતરવા યોગય નથરી.” આથરી એમ્ણે એવું 
પ્ચત્ર બનાવયું કે જમેાં રાજાનરી બંને આંખો સરસ હોય.

બરીજા પ્ચત્રકારે પ્વચાર કયયો કે, “રાજા હોય તો શું થયું ? 
જ ે સતય છે એ જ રજૂ કરવું જોઈએ. સતયને છુપાવરીશ તો 

      સતસસંગ સેવક       8 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦

INDEX



મહારાજાને નહીં ગમે અને મને ઇનામ નહીં મળે.” 
તેથી એમણે જ ેચિત્ર બનાવ્યું એમાું રાજાને એક આુંખે 
કાુંણા બતાવ્ા.

ત્રીજા ચિત્રકારે ચિિાર ક્યો કે, “રાજાને બુંને 
આુંખિાળા બતાિીશ તો હયું  સત્ને છય પાિીશ અને 
એક આુંખે કાુંણા બતાિીશ તો રાજાના ગૌરિને ઝાુંખપ 
લાગશે.” છેિટે ભગિાને એને એક સયુંદર ચિિાર 
આપ્ો. ખૂબ જ આનુંદ સાથે એમણે રાજાનયું એક 
અદ્ ભયત ચિત્ર તૈ્ાર ક્યું.

િસુંત પુંિમીના દદિસે મહારાજાના 
જનમદદિસના કા ્્યક્રમમાું કલામુંડપમાું એકચત્રત 
થ્ેલા રાજદરબારીઓ અને રાજ્ની જનતા સમક્ષ 
ત્રણે્ ચિત્રકારોએ પોતાનાું ચિત્રો એક પછી એક 
રજૂ ક્ાું. ત્રીજા ચિત્રકારે જ્ારે પોતે બનાિેલયું રાજાનયું 
ચિત્ર રજૂ ક્યું, ત્ારે સહય કોઈ તે જોઈ ખૂબ જ ખયશ 
થઈ ગ્ા. 

રાજાના આ અદ્ ભયત ચિત્રમાું કલાકારે એિી 
કલા રજૂ કરી હતી કે જમેાું રાજા ધનયષ્બાણથી કોઈ 
ચનશાન તાકતા હો્ અને ચનશાન તાકતા આ ચિત્રમાું 
રાજાની જ ે આુંખ કાુંણી હતી એ આુંખને ચનશાન 
તાકિાના હેતયથી બુંધ કરેલી બતાિી.

રાજાના આ અદ્ ભયત ચિત્રને જોઈને કલામુંડપમાું 
એકચત્રત થ્ેલા રાજદરબારીઓ અને રાજ્ની તમામ 
જનતાએ તાલીઓના ગડગડાટ સાથે ચિત્રકારને 
િધાિી  લીધો. રાજા સદહત તમામ દરબારીઓ અને 
ચનણા્ય્કોએ આ ત્રીજા ચિત્રકારના ચિત્રને ઈનામ 
માટે પસુંદ ક્યું. જમેાું સત્ ્ોગ્ રીતે રજૂ કરિામાું 
આવ્યું હતયું. ચિત્રકારને રાજ્ તરફથી ખૂબ જ સનમાન 
સાથે મહારાજાના હસતે મોટયું  ઈનામ આપિામાું આવ્યું.

િહાલા ભકતો ! જો આપણે સત્ને છૂપાિિયું 
્ોગ્ ન ગણતા હોઈએ તો તેને િરિી રીતે રજૂ કરિયું 
પણ અ્ોગ્ જ છે. સત્ને ્ોગ્ રીતે રજૂ કરિા 
માટે આ ત્રીજા ચિત્રકાર જિેી રીત આપણે શીખિી 
જોઈએ. ઘણા લોકો સાચતિક અચભમાનના ઘમુંડમાું 
િાસતચિક સત્ને ઉલ્ુંધીનેે પોતાના મનમાન્ા 
સત્ના ચિિારોથી બીજાનો દ્ોહ કરતા હો્ છે. 
આપણે માનેલયું લૌદકક સત્ પણ આખરે તો 
સાપેક્ષ જ હો્ છે.

ભગિાને સત્નયું સિરૂપ બતાિતા કહયું 

છે કે,  “यद्भूतहितमतयनततं तत् सतयम् ।” જમેાું 

જીિપ્ાણીમાત્રનયું દહત સમા્ેલયું હો્ તે જ સત્ છે. 
શ્ીજીમહારાજ ે પણ ચશક્ષાપત્રીમાું કહયું છે કે, “જમેાું 
પોતાનો ને બીજાનો દ્ોહ થતો હો્ તેિયું જ ે સત્ 
િિન તે ન બોલિયું.” પરુંતય સાચતિક અહું  એિયું હો્ 
છે કે, તેમાું પોતે પોતાને સુંપૂણ્ય સાિો જ લાગે, પણ 
ભગિાન અને શાસ્તોની દૃચટિએ તે સાિયું હોતયું નથી.

િહાલા ભકતો ! અસત્ કરતાું સત્ સારું  છે. 
સત્ પણ ચપ્્ લાગે એિયું અને સિ્યનયું દહત કરનારું  
હો્ તો તે શ્ેષ્ઠ છે. ચપ્્ સત્ પણ ધમ્ય્યકત હો્ 
તો તે િધારે શ્ેષ્ઠ છે અને ધમ્ય્યકત ચપ્્ સત્ પણ 
ભગિાનની મરજી પ્માણે હો્ તો તે િાસતચિક સત્ 
છે અને સૌથી ઉત્તમ છે.

આપણે આપણું તપાસીએ કે, હયું  મારા કોઈક 
સાચતિક અચભમાનના ઘમુંડમાું િાસતચિક સત્ને 
ઉલુંઘીને સાિાપણાનયું મહોરું  પહેરીને તો નથી 
જીિતો ને ? સાચતિક અહું  પણ આખરે અહું  જ 
છે. જ્ાું સયધી આપણે અહું   શૂન્ નહીં બનીએે 
ત્ાું સયધી અનાદદ મયકત નહીં બની શકીએ. સત્નયું 
આ િાસતચિક સિરૂપ જાણ્ા પછી જો પોતાની 
સમજણમાું કોઈક પ્કારના સાચતિક અહુંની ભૂલ 
પકડા્ તો તેમાું િહેલી તકે સયધારો કરીને, બીજાનો 
દ્ોહ કરિાથી બિીએ તો ભગિાનની કૃપાના પાત્ર 
બની શકીશયું અને આપણા કલ્ાણનયું કામ િહેલયું 

પયરું  થશે... |||
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સમગ્ર આધ્યાત્મક જગતમયાં અતિક મયાસનો ખૂબ
મહિમયા ગવયા્ો છે. આ મયાસમયાં સવ્વત્ર ભત્તનયાં પૂર 

રેલયા્ છે. જમે ભૂખ્યાને ભોજન મળે ને આનંદ થયા્, તેમ અતિક 
મયાસ આવે ્્યારે ભ્તોનયા હૃદ્મયાં આનંદ થયા્ છે. 

 અતિક મયાસ એટલે શું ?

તવક્રમ સંવત્ પ્રમયાણે એક વર્વમયાં બયાર મયાસ િો્ છે. એક
મયાસમયાં સુદ-૧ થી વદ-૩૦ સુિી સયાડયા ઓગણત્રીસ હદવસો 
િો્ છે. આ ગણતરી મુજબ બયાર મયાસનયા ૩૫૪ હદવસ થયા્ 
છે, જ્યારે પૃથવીને સૂ્્વ ફરતે એક આંટો લગયાવતયા ૩૬૫ હદવસ 
એટલે કે એક વર્વ લયાગે છે. આમ, દર વરષે થતો આ ૧૧ હદવસનો 
તફયાવત દૂર કરવયા અને સૂ્્વનયા પહરભ્રમણ સયાથે બયાર ચંદ્ર મયાસનો 
મેળ બેસયાડવયા જ્ોતતર તવજ્યાન અનુસયાર દર ત્રણ વરષે એક મયાસ 
વિયારયાનો ઉમેરવયામયાં આવે છે. જનેે અતિકમયાસ, પુરુરોત્તમમયાસ 
કે મળમયાસ કિેવયા્ છે. આ રીતે પુરુરોત્તમ મયાસની જોગવયાઈ 
ન િો્ તો ઋતુઓ અને મહિનયાઓ વચચે મેળ ન રિે. અંગ્રેજી 
કેલેનડરમયાં પણ આ તફયાવતને સરભર કરવયા દર ચયાર વરષે ફેબ્ુઆરી 
મહિનયામયાં ૨૯ હદવસ રયાખવયામયાં આવે છે. જનેે Leap Year તરીકે 
ઓળખવયામયાં આવે છે. જ્ોતતરજ્ પંહડત િનરયાજનયા ગતણત મુજબ 
આપણયા હિંદુ પંચયાંગમયાં સૌર અને ચયાંદ્ર વરષોમયાં મેળ કરવયા મયાટે 
દર ૩૨ ચયાંદ્ર મયાસ, ૧૬ હદવસ ને ૪ ઘડીએ એક વિયારયાનો મયાસ 
ઉમેરવયામયાં આવે છે. 

 અતિકમયાસમયાં શુભ કમષોનો તનરેિ શયા મયાટે ?

સદ્ ગ્રંથોમયાં આ મયાસમયાં શુભ કમષો કરવયાનો તનરેિ કરયા્ો છે.
કયારણ કે દરેક મયાસમયાં સૂ્્વસંક્રયાંતત આવે છે, તેથી તે મયાસ પતવત્ર 
ગણયા્ છે. જ્ોતતરની ફલસંહિતયાઓમયાં રતવસંક્રમણ વખતનયા 
કમ્વનું ઘણં ફળ કિેવયા્ું છે. પરંતુ આ વિયારયાનયા તેરમયા મહિનયામયાં 
એટલે અતિક મહિનયામયાં કોઈ સંક્રયાંતત ન િોવયાથી શુભ કયા્ષો મયાટે 
તનરેિ મયાનવયામયાં આવે છે. જ્યારે ચંદ્ર સૂ્્વનયા મંડળમયાં િો્ ્્યારે 
જો સૂ્ ્વ રયાતશસંક્રમણ કરે તો કરેલયાં શુભ કયા્ષો વગેરેનો નયાશ થયા્ 
છે. મયાટે આ મયાસમયાં મયાંગતલક શુભ કયા્ષો ન કરવયાનું કિેવયા્ છે. 
પરંતુ આ મયાસમયાં ભગવદ્ આરયાિનયા, તીથ્વસનયાન, દયાન, શયાસ્તોનું 
વયાંચન, કથયાશ્રવણ વગેરે તન્મોનું પયાલન કરવયાથી અક્ષ્ ફળ 
પ્રયાપ્ત થયા્ છે. મયાટે ભગવદ્ આતશ્રતો આ મયાસમયાં વ્થ્વ સમ્ 
ન ગુમયાવતયા આવું કોઈ તવશેર ભજન-અનુષ્યાન કરતયા િો્ છે. 

 અતિકમયાસની તવશેરતયા

આ પુરુરોત્તમ મયાસની કથયાનું વણ્વન પુરયાણયાહદ ગ્રથોમયાં 
તવસતયારથી કરવયામયાં આવ્ંુ છે. ભગવયાનની શરણયાગતત સવીકયારવયાથી 
ભગવયાને અતિકમયાસને પુરુરોત્તમમયાસ નયામ આપ્ંુ અને તેનયા 
અતિષ્યાતયા દેવ પોતે બન્યા. તેથી મળમયાસ િમ્વમયાસ ગણયાવયા 
લયાગ્ો અને સવ્વ મયાસો કરતયાં તેનું મયાિયા્્મ્ વિી ગ્ું. આમ જ ે
ભગવયાનની શરણયાગતત સવીકયારે છે તેને ભગવયાન પોતયાનો ગણીને 

લેખક : સયાિુ અલૌતકિદયાસ
ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્યાનજીવનદયાસજી સવયામી
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પોતાના જવેો સુખી અને મહાન બનાવી દે છે. આવી 
છે શરણાગતતની મહત્ા. આ માસને સવયં ભગવાને 
પોતાનાં તમામ ગુણો, ઐશ્વયયો, પરાક્રમો ને ભત્ત 
સમતપપિત કયાાં છે. માટે ભગવાનની આરાધના કરવાનોે 
આ સવયોત્મ માસ મનાય છે. 

“એકવાર નારદજી બદરરકાશ્રમમાં નરનારાયણ 
ઋતિના આશ્રમે પધાયાપિ અને સતુતત કરતા કહંુ, હે 
નાથ ! કતિયુગના વૈભવી અને તવલાસી વાતાવરણમાં 
પણ લોકો સહેજ ેમોક્ષ પ્ાપ્ત કરી શકે તેનો ઉપાય શું ? 
તયારે ભગવાન કહે, હે મતુનવર ! જો માણસ પુરુિોત્મ 
ભગવાનનાં સારરૂપ લીલાચરરત્ોનું શ્રવણ કરે તો 
કતિયુગમાં પણ મોક્ષને પામે છે. તેમાં પણ જો કોઈ 
ત્ણ વિષે આવતાં એક અતધક માસમાં આ ચરરત્ોનું 
શ્રવણ કરે તે તો તતકાિ મોક્ષ પામે. આ માસમાં કરેલું 
અલપ કાયપિ પણ અનંત ફિ આપનારંુ થાય છે.” 

 અતધકમાસની પૌરાતણક કથા

પ્ાચીન કાિમાં દૃઢધનવા નામે એક ચક્રવતતી રાજા 
હતા. તેમને ચાર પુત્ો હતા. અપાર સંપતત્, અનેક 
ગુણવાન નારીઓ, તવશાિ સૈનય તથા અપાર સુખ-
સાહેબી હતી. એકવાર રાજાને તવચાર આવયો કે, મેં શું 
વ્રત-તપારદક પુણય કયુાં હશે, જથેી મને આ સુખની 
પ્ાતપ્ત થઈ ! 

આ તવચારમાં ને તવચારમાં બીજ ે રદવસે તે 
તશકાર કરવા ગયા. એક મૃગને બાણ માયુાં. લોહી 
નીતરતું તે મૃગ ભાગી ગયું. તેની શોધમાં નીકિેલા 
દૃઢધનવા રાજા થા્યા અને એક વડ નીચે બેઠા. તે 
સમયે તયાં ઝાડ પર બેઠેલો એક પોપટ બોલયો, “હે 
રાજન ! તમને અપાર સુખ છે, છતાં કોઈ તત્વતવચાર 
કરતા નથી, સેવા-ભજન કરતા નથી તો પછી 
ભવસાગરના પારને કેમ પામશો ?” પોપટનો પ્શ્ન 
સાંભિી રાજા તવચારમાં પડી ગયા. તયાં તેના માણસો 
આવી પહોંચયા અને પોપટ અદૃશય થઈ ગયો. 

પરંતુ પોપટે પૂછેલા પ્શ્નના તવચારમાં રાજાના 
આહાર અને ઊંઘ હરામ થઈ ગયાં. ભવસાગર તરવા 
મારે શું કરવું ? એ તવચારો જ અંતરમાં ઘોિાતા હતા. 
તયાં એક રદવસ તત્કાલજ્ઞ ઋતિ વાલમીરક તેમના 
રાજદરબારમાં આવયા. રાજાએ પોપટના પ્શ્નની વાત 
કરી. તે સાંભિી ઋતિએ તેમના પૂવપિજનમની કથા 
સંભિાવતા કહું, “હે રાજા ! તમે પૂવપિજનમ ે દ્ાતવડી 
સુદેવ નામના તવપ્ હતા. તયારે તમારી પતનીનું નામ 
ગૌતમી હતું. પરંતુ કોઈ સંતાન ન હતું. અનેક ઉપાય 
કરવા છતાં પુત્ પ્ાપ્ત ન થયો. તેથી તમે બને્એ તીવ્ર 

તપ કયુાં. પછી ભગવાનની કૃપાથી તમારે તયાં પતુ્નો 
જનમ થયો. 

તમોને પુત્ પ્ાણ જવેો વહાલો હતો, પણ બાર 
વિપિનો થતાં વાવમાં ડૂબી જવાથી તેનું મૃતય ુ થયું. 
પુત્મૃતયનુા આઘાત અને શોકને કારણે તમે બન્ે 
આહાર અને તનદ્ા ભૂલી ગયાં. તે સમયે પતવત્ અતધક 
માસ હતો. અજાણતા તમે બન્ેએ આખો અતધક માસ 
પુત્ના શબ પાસે બેસી તનરાહાર ગાળ્ો. ભગવાન તેથી 
તમારા ઉપર રાજી થયા અને તમારા પુત્ને સજીવન કરી 
દીધો. એ રીતે તે જનમમાં પુત્નું સુખ પ્ાપ્ત થયું અને 
આ જનમે પણ તે વ્રતના પ્તાપે જ તમે ચક્રવતતી સમ્ાટ 
બનયા છો. પણ હવે જો ભોગતવલાસમાં જીવનને વયથપિ 
ગુમાવશો તો લખચોરાશી અને ગભપિવાસમાં ગોથાં ખાવાં 
પડશે. માટે ભવસાગર પાર ઊતરવું હોય તો સતસંગ, 
સેવા અને ભજન-ભત્ત કરી લો.” 

રાજાએ ઋતિની વાતને મસતકે ચડાવી. ફરી 
પુરુિોત્મ માસનું વ્રત કયુાં. તેનાથી તેઓ ઇતનદ્યો 
અને મન જીતી ભગવાનના ધામને પામયા. આ પતવત્ 
અતધકમાસ સાથે આવી અનેક ઐતતહાતસક ગાથાઓ 
જોડાયેલી છે. 

શ્રીહરરએ સતસંતગજીવનના તૃતીય પ્કરણમાં 
અતધકમાસમાં તવશેિ તનયમ ધારણ કરી ભત્ત 
કરવાની આજ્ઞા આપી છે. સવયં શ્રીહરર પણ આ 
માસમાં તવશેિ તનયમ ધારણ કરતા હતા. આ માસની 
પ્તયેક તતતથએ વિપિમાં આવતા ઉતસવો ઉજવવાનું પણ 
તવધાન છે. તે અનુસારે અન્કૂટ, અતભિેક, વ્રત વગેરે 
પરંપરા પણ ભત્ત-સંપ્દાયમાં જોવા મિે છે. તનષકામ 
ભાવથી કેવિ પ્ભુ પ્સન્તાથષે કરેલાં ભજન-કીતપિન-
પૂજન-વ્રતારદથી અક્ષય ફિ પ્ાપ્ત થાય છે અને 
ભગવાનના પ્ીતતપાત્ થવાય છે. માટે ભગવદભ્તોએ 
સાચા શરણાગત બની ભગવત્ -પરાયણ થવું એ જ 
આ પુરુિોત્મ માસનો અતધક લાભ માનેલો છે. આ 
માસમાં વ્રત કરે તેને સો યજ્ઞો કરતાં પણ વધારે ફિ 
મિે છે અને અંતે ભગવાનના ધામની પ્ાતપ્ત થાય છે.

આપણા સંપ્દાયમાં પણ અનેક સંતો-ભ્તો 
અતધકમાસમાં તવશેિ પારાયણો, ચાંદ્ાયણારદક વ્રત-
તપ, માિા, પ્દતક્ષણા, સદ્ ગ્ંથનું વાંચન, કથાશ્રવણ 
વગેરે તનયમો દ્ારા આ માસને ઊજવી ભગવાનને રાજી 
કરે છે; તો ચાલો ભ્તો ! ત્ણ વિષે આવેલા આ રૂડા 
અતધકમાસમાં તવશેિ સતસંગ, સેવા, ભજન-ભત્ત 
અને કથાશ્રવણ કરી પ્ભુની પ્સન્તા પામીએ...|||
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લેખક : સાધુ ગુણસાગરદાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીવનદાસજી સવામરી

વહાલા ભક્તો ! આપણે આધ્ાત્મક માગગે 
ચાલેલા આ્માઓ છરીએ. આ જનમે જ, અરે 

છ્ાં દેહે જ ભગવાનને પામવાનરી, ્ેમને અનુભવવાનરી એક 
મહેચછા રાખરીને સ્સંગ-સેવા-ભજન વગેરે કરરીએ છરીએ 
અને આગળ વધ્ા રહરીએ છરીએ. આનાથરી શ્રીજીમહારાજ 
અને ્ેમના અત્ વહાલા સં્ તો-મુક્તો આપણા ઉપર અત્ 
રાજી થા્ છે. પરં્ુ આપણને સ્સંગ કરવામાં ઘણરીવાર 
સફળ્ા અનુભવા્ છે, આનંદ આવે છે અને ક્ારેક 
અસફળ્ાનતો અહેસાસ પણ થા્ છે. આમ થવાનું શું 
કારણ..?

પૂ.ગુરુજી ઘણરી વાર કહે છે કે, ભગવાને આપણને 
એટલરી શતક્-સામથથી-સગવડ્ા વગેરે આપ્ું છે, જનેાથરી 
આપણં કલ્ાણ ્તો કરરી જ શકરીએ; પરં્ુ ભગવાનનરી 
કૃપા-કરુણાથરી મળેલ એ સાધનતોનતો આપણે દુરુપ્તોગ 
કરરીએ છરીએ. ભગવાને આપેલ સદ્ ગુરુ, સાચા સં્ તો-
ભક્તો, સારંુ કુટંુબ-પરરવાર, સારંુ સવાસ્થ્, સંપતતિ 
વગેરેનતો ઉપ્તોગ ભગવદ્ પ્રસન્ન્ા અને ભગવદ્ પ્રાતતિ માટે 
જ કરરીએ, એ જ ્ેનતો સદુપ્તોગ છે. 

કતોઈ બાપ ્ેના દરીકરાને હજાર રૂતપ્ા આપે અને કહે 
કે ્ારે આને જ્ાં વાપરવા હતો્ ્્ાં વાપરજ.ે દરીકરાને પૂરરી 
સવ્ંત્ર્ા મળરી છે. ્ે રૂતપ્ાથરી સારરી પતવત્રપણે બનાવેલરી 
આઇટમ ભગવાનને ધરાવરીને ્ે પ્રસાદ જમરી શકે છે અને 
હતોટલમાં જઈને દારૂ ્થા નતોન-વેજ આઇટમ વગેરે પણ 
જમરી શકે છે. આમાં સદુપ્તોગ ક્યો કતોને કહેવા્ ?

આપણે બધા જ આપણા જીવનને સફળ બનાવવા માંગરીએ છરીએ. જો ભગવાને આપેલ આ 
શતક્-સામથથી-સાધનને સાચા માગગે વાપરરીશું, ્તો આપણા જીવનને સંપૂણ્ણપણે પરરવત્્ણ્ કરરી શકરીશું. 
આ જ જનમ ેભગવાનને પામરી શકરીશું.

આપણને કતોઈને પણ દુ:ખરી રહેવું, ટેનશનમાં રહેવું, નેગેટરીવ રહેવું, કામ, ક્તોધ, લતોભ, રાગ-દે્ષ, 
ઈર્ા્ણ વગેરેના ભતોગ બનવું જરા્ ગમ્ું નથરી. કેમ કે, ્ે આપણા આ્માનરી પ્રકૃત્થરી તવરુદ્ધ છે. સુખ, 
આનંદ, પ્રેમ, સુહૃદભાવ, આ્મરી્્ા આ બધા આ્માનરી પ્રકૃત્ને અનુરૂપ છે. જો આપણામાંથરી દુગુ્ણણતોને 
કાઢવા હતો્ અને સદ્ ગુણતોને કેળવવા હતો્ ્તો જા્ને સુધારવા માટેનરી પ્રબળ ઇચછા હતોવરી જોઈએ.

વચનામૃ્  ગ.પ્ર.૫૭માં મહારાજ કહે છે : “જો જવેું ભાઈમાં હે્ મનુર્ને છે ્ેવું જો સ્સંગ ઉપર 
હે્ હતો્ ્તો ભૂંડા સવભાવને ્્કાળ ટાળરી નાંખે, શા માટે જ,ે જીવ ્તો અત્ સમથ્ણ છે. કેમ જ,ે મન 
અને ઇતનરિ્તો એ સવગે ્તો ક્ેત્ર છે અને જીવ ્તો એનતો ક્ેત્રજ્ છે, માટે જ ે કરે ્ે થા્.”

વચનામૃ્  ગ.મ.૧૨માં મહારાજ કહે છે : “એમ તવચાર કરવતો જ,ે ‘હંુ જીવા્મા છંુ ્ે પણ આ દેહને 
તવશે છંુ ્ે સવ્ણ થકરી અતધક છંુ ને એ સવ્ણનતો તન્ં્ા છંુ.’ પણ એમ ન માનવું જ,ે ‘હંુ ્તો ્ુચછ છંુ ને 
અં્ :કરણ-ઇતનરિ્તો ્તો બળવાન છે’ ...જીવ કા્ાનગરને તવશે રાજા છે ્તો પણ રાંકનરી પેઠે ઓતશ્ાળતો 
થઈ રહે છે...માટે જનેે કલ્ાણને ઇચછવું ્ેને એવું નાદારપણં રાખવું નરહ ને જ ેપ્રકારે પતો્ાનાં ઇતનરિ્તો 
ને અં્ :કરણ ્ે સવગે પતો્ાના હુકમમાં વ્ગે એવતો ઉપા્ કરવતો.”

      સતસસંગ સેવક       12 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦
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વળી વચનામતૃ ગ.મ.૩૩મા ંમહારાજ કહે છે : 
“મનુષ્યદેહે કરીને ન થા્ય એવું શું છે ? જ ે નનત્યે 
અભ્યાસ રાખીને કરે તે થા્ય છે...જ ે સવભાવને 
ટાળવાનો નનત્ય અભ્યાસ રાખશે તો તે સવભાવ ક્યાં 
લગી રહેશે ? એ તો નનશ્ચ્ય નાશ પામશે.”

એક ્ુયવકે સંતને પોતાના આળસ-પ્રમાદના 
સવભાવ બાબતે વાત કરી. સંતે તેને સુધારવાની 
સરસ ટટપસ આપી. ્યુવક ડાહ્ો હતો અને તેને 
સુધરવું જ હતું. સંતના કહ્ા મુજબ તેણે સવારે 
વહેલા ઊઠીને પોતાની આધ્યાનતમક સાધના વગેરે 
કરવાનું નક્ી ક્યુું. 

રાત્ે દસ વાગ્યે સૂઈ ગ્યો અને સવારના સાડા 
ચાર વાગ્યાનું એલામ્મ સેટ ક્યુું. સવારે જ્યારે એલામ્મ 
વાગ્યું, ત્યારે તેણે જાગીને એલામ્મ બંધ કરી દીધું 
અને બોલ્યો કે, ‘મને શું કામ હેરાન કરે છો ?’ તેવું 
કહી તે પાછો સૂઈ ગ્યો. પછી તે ્યુવક જ્યારે જાગ્યો 
ત્યારે સાત વાગી ગ્યા હતા. અંતરમાં અરેરાટી થઈ 
ગઈ : ‘મેં નક્ી ક્યુું હતું કે હંુ સવારના કલાકોનો 
સારો ઉપ્યોગ કરીશ; જો હંુ આવો આળસુ રહીશ 
તો હંુ મારા જીવનમાં બદલાવ કેવી રીતે લાવીશ ?’ 
સંતની વાત ્યાદ આવી ગઈ. પછી ખૂબ અફસોસ 
થ્યો. કોઈએ સરસ પંનકત લખી છે :

‘હાં પસતાવો નવપુલ ઝરણં, સવગ્મમાંથી ઊત્યુું;

પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને, પુણ્યશાળી બને છે.’

તેના પસતાવાના નવચારોનું પટરણામ એ હતું 
કે, તેનું મન અંતે શુદ્ધ થઈ ગ્યું. બીજ ે ટદવસે નક્ી 
કરીને ફરી રાતે્ સાડા ચાર વાગ્યાનું 
એલામ્મ ગોઠવ્યું અને પછી સૂઈ ગ્યો. 
સવારે જ્યારે એલામ્મ વાગ્યું ત્યારે વળી 
અકળાઈને એલામ્મ બંધ કરીને ફરીથી 
સૂઈ ગ્યો. 

તે જ સમ્ેય કોઈએ તેના ઘરનો 
દરવાજો જોરથી ખખડાવ્યો. ‘અત્યારે 
આટલા વહેલા કોણ ટડસટબ્મ કરવા 
આવ્યો છે ?’ એમ બબડતાં બબડતાં 
્યુવકે દરવાજો ખોલ્યો. જો્યું તો સામે એક 
ભ્યાનક આકૃનત ઊભી હતી. થોડી વાર 
તો ્ુયવક બી ગ્યો. તેને પૂછ્યું કે, ‘તું 
કોણ છો ? અને શા માટે આવ્યો છો ?’

ત્યારે તેણે કહ્ું કે, ‘હંુ પ્રમાદ છંુ. તને 
જગાડવા આવ્યો છંુ. ગઈ કાલે તું જાગ્યો નટહ તેથી 
મને આનંદ થ્યો કે મારં સામ્ાજ્ય બરાબર ચાલે છે. 
પરંતુ તેં આખો ટદવસ ઘણી વાર પસતાવો ક્યયો, તેથી 
મારામાં નનબ્મળતા આવી ગઈ છે. આળસ-ગાફલાઈ 
વગેરે મારા સહચર બધા નારાજ થઈ ગ્યા છે. માટે હવે 
તું જાગી જા; નહીંતર આજ ેપણ તું પસતાવો કરીશ, 
તો હંુ અને મારા સાથીઓ અત્યતં દુ:ખી થઈશું. પછી 
મને તારામાં રહેવાની જગ્યા નટહ મળે. એ વાતથી હંુ 
નચંનતત છંુ, માટે તને જગાડવા આવ્યો છંુ.’

વહાલા ભકતો ! આ વાતા્મ આપણને એવો 
બોધ આપે છે કે, ભગવાને આપેલ ઇનદ્રિ્યો-
અંત:કરણ, સમ્ય, શનકત વગેરે સાધનોનો સાચા 
માગગે ઉપ્યોગ કરીશું, તો આપણા જીવનમાં સવ્મ 
પ્રકારે બદલાવ લાવી શકીશું. તે આપણને દોષો 
સામે લડવામાં સક્ષમ બનાવશે, આપણી જાતને 
શુદ્ધ બનાવી શકીશું અને ભગવદ્ પ્રાનતિનો અનુભવ 
પણ કરી શકીશું; પરંતુ જો આનો દુરપ્યોગ 
કરીશું તો તે સવ્મ રીતે આપણને નુકસાની તરફ 
ધકેલી દેશે. 

‘સદ્ ભાવ વષ્મ’માં રોજ ેસારા નવચારો કરીએ, 
નાના નાના ઠેરાવો કરીએ, ટદવસ દરમ્યાન તેને ્યાદ 
રાખીને તે પ્રમાણે વતતીએ. આમ, આપણા જીવનમાં 
કાંઈક પ્રેનકટકલ કરીશું તો વહાલા મહારાજ અને મુકતો 

આપણા પર અત્યતં રાજી થશે... |||
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એક વખત મીરાબાઈએ વવરહગીત ગાયું તયારે 
ભગવાન શ્ીકૃષ્ણ પ્રગટ થયા. શ્ીકૃષ્ણે 

મીરાને કહું, “લોકો મને કાયમ ઠપકો દે છે કે, મારામાં 
પ્રેમ કરનારને હંુ આનંદ આપવાને બદલે વવરહવયથા જ 
આપંુ છંુ. એટલે હંુ તને પૂછંુ છંુ કે હંુ આટલી વયથા આપું 
છંુ છતાં તું કેમ મને પ્રેમ કરે છે ?” તયારે મીરા કહે, 
“ગોપાલ ! હંુ બદલામાં આનંદ મેળવવા તારામાં પ્રેમ 
નથી કરતી, હંુ તને એટલે પ્રેમ કરં છંુ કે મારાથી પ્રેમ 
કયાયા વવના રહેવાતું નથી. ગોપાલ, તું તો જા્ણે છે કે મારં 
ઘડતર એવું થયું છે કે, હંુ તને પ્રેમ કયાયા વવના રહી શકતી 
નથી, એટલે પ્રેમ કરં છંુ. એ પ્રેમના બદલામાં સુખ-દુ:ખ 
કે બીજા કશાયની આશા રાખયા વગર મને તારામાં પ્રેમ 
છે, એટલે પ્રેમ કયાયા વવના હંુ રહી શકતી નથી.”

આવી વ્થવત કરવી અઘરી છે પ્ણ અશકય નથી. 
માટે બહુ ઊંચું માની કરીએ જ નહહ તો કાંઈ ન થાય. 
એના બદલે સાચા મુમુક્ુ બની શ્દ્ા રાખીને ધીરે ધીરે 
્ટેપ બાય ્ટેપ આગળ વધતા જઈએ તો એક હદવસ 
તયાં પહોંચાય. હા, આપ્ણાં મન, બુવદ્, વચત્ત, અહંકાર 
માવયક વ્તમુાંથી બનેલા છે; એટલે તે ઓટોમેહટક 
ગુરત્વાકરયા્ણની જમે માવયક તરફ સહજ ખેંચાઈ જાય, 
એટલે ભગવાન તરફ રાખવાં અઘરાં પડે છે. પરંતુ ્પેસ 
યાનનેે ખૂબ એનર્યા આપીએ તો તે ગુરત્વાકરયા્ણમાંથી 
છૂટી ઉપર જાય છે. તેમ આપ્ણા અંત:કર્ણને લાભ 
મનાવી શ્દ્ાપૂવયાક રીપીટેશન કરાવીએ તો ભગવાન તરફ 
ખેંચાવા માંડે. જમે નાનું બાળક શરૂઆતમાં જાતે ઊંભું 
પ્ણ ન થઈ શકતું હોય, પ્ણ વારંવાર પ્રયાસ કરે તો તે 

ઊંભુંું થઈ ચાલતા અને દોડતા પ્ણ શીખી જાય છે. આ 
છે પ્રેવકટસનું પહર્ણામ.

ભગવાન સાથે જોડાવાનો અને સુખથી ૨૪ કલાક 
છલકાતા રહેવાનો સરળ ઉપાય છે ‘વાલમ સાથે વાતો 
કરવી.!’ આખો હદવસ પયારા પ્રભરુ્ને સાથે રાખીને 
એમની સાથે પ્રેમથી ગપસપ કયાયા કરવી. ‘વહાલા તમે 
ને હંુ તો સાથે સાથે રહેશું..’

જમે નવા અંેગેજમેનટ થયેલ કપલને કોઈ અગતયનો 
મુદ્ો ન હોવા છતાં વાતમાં ને વાતમાં આખી રાત કેમ 
જતી રહે તેની ખબર પ્ણ ન રહે. તેમ છતાં એનો એને 
આનંદ હોય છે, તેમ આપ્ેણ પ્ણ ભગવાનને આપ્ણા 
વપ્રયતમ માનીને વાતો ન કરી શકીએ ? આ વસવાય 
આપ્ણા વહાલા વમત્ર, ભાઈ, વપતા અથવા બીજા જ ે
કોઈ ભાવથી આપ્ણને ભગવાન વધુ વહાલા લાગતા હોય 
તેવા ભાવથી વાતો કયાયા કરીએ તો કેવો આનંદ આવે ! 
સવારે ઊઠવાથી શરૂ કરી રાત્રે સૂઈએ તયાં સુધી સાથે જ 
છે એમ માનીને નીચે આપેલી ચાર રીતથી વાલમ સાથે 
વાતો કરી શકાય.

૧. વખા્ણ (્તુવત) :

	ભગવાનનાં ગ્ુણો, ઐશ્વયયા, ્વરૂપ, પરચાઓ એમને 
જ કહેવાં.

 ભગવાને આખા હદવસમાં જટેલી મદદ કરી હોય તે 
યાદ કરીને તેમને Thank you કહેવું.

 ભગવાને આજ સુધી આપ્ણા પર 
કરેલી કૃપાઓ તેમને જ કહેવી.

લેખક : સાધુ વચત્ સાગરદાસ  ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનર્વનદાસર્ ્વામી
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૨. પ્રાર્થનરા :

 કરામ, ક્રોધ, લરોભ વગેરે અંત:શત્રુઓરી બચરાવજો.

 સંતરો-ભકતરોમરાં દિવ્યભરાવ આપજો.

 તમરારં ગમતરું ઓળખરાવજો અને કરરાવજો.

૩. ગપસપ કરવી :

 સરોરી મહરારરાજ ! આજ ે ઊઠવરામરાં મરોડરું  રઈ ગ્યરું, 
ચરાલરો જલિી નરાહી લઈએ.

 ચરાલરો મહરારરાજ ! હવે આટલરું ધંધરાનરું કરામ કરી 
લઈએ.

 મહરારરાજ ! તમે ગરાડીમરાં મરારી બરાજરુમરંા બેસરો, ચરાલરો 
આપણે ઘેર જઈએ.

 ચરાલરો મહરારરાજ ! જમી લઈએ, કરરા સરાંભળીએ, 
સૂઈ જઈએ વગેરે...

૪. ભગવરાન સરારે એકલરા બેસવરું :

 આ સવરામીએ આજ ેમને બહરુ સરારી વરાત કરી હોં...

 મહરારરાજ ! મરારરામરંા આટલી આટલી ખરામી છે.

 મહરારરાજ ! મરારે આજ ેકરુ દૃષ્ટિ રઈ ગઈ, આજ ેમને 
નેગેટીવ ષ્વચરારરો આવી ગ્યરા.

 મહરારરાજ ! મરારરામરાં જ ે જ ે ખરામી હરો્ય તે કૃપરા કરી 
કહરો ને !

વહરાલરા ભકતરો ! જ ે દિવસ આપણે એકરાિ 
કલરાક ભગવરાન સરારે જોડરાણ ક્યરુું હરો્ય ત્યરારે આખરો 
દિવસ સરુધરી જા્ય છે એવરું અનરુભવ્યરું હશે. તરો આખરો 
દિવસ આ રીતે જોડરા્ેયલરા રહીએ તરો તરો કેટલરો 
બધરો ફરા્યિરો રરા્ય ! પણ હરા, એ જોડરાણ ઉપરછલરું 
ષ્મકેનીકલ ન ચરાલે. હૃિ્યનરા ભરાવરી ભગવરાન સરારે 
જોડરા્યેલરા હરોઈએ તરો જ ફરા્યિરો રરા્ય. નદહતર ઘરડરા 
ડરોશીમરાની મરાળરા જવેરું રરા્ય. આખરા ઘરની ષ્ચંતરા કરતરા 
હરો્ય ને એનરા જ સંકલપરો ચરાલરુ હરો્ય, છતરાં મરાળરા તરો 
ચરાલરુરુ જ હરો્ય; આમરાં કરાંઈ ફરા્યિરો ન રરા્ય. ભલે રરોડરું  
પણ પ્ગટભરાવ અને હેતપવૂ્થક જોડરાણ-તનમ્યતરા જ 
અસર કરે છે.

ભગવરાનને સરારે પ્ગટ રરાખવરારી રતરા ફરા્યિરાઓ :

 ભગવરાન આપણી સરારે હરો્ય તરો ખરરાબ ષ્વચરાર 
કે દક્્યરા ન રરા્ય. ષ્વષ્યવરાસનરાની પીડરારી બચી 
જવરા્ય.

 મરોટરા મરાણસ સરારે હરોઈએ ત્યરારે કેવરું બળ અને 
કેફ રહે એવરું આખરો દિવસ રહે.

 હંમેશરા ભષ્કતમ્ય-સરારરા ષ્વચરારરો આવે તરેી આખરો 
દિવસ પ્ગષ્ત ર્યરા કરે.

 ષ્પ્્યતમનરા સંગરારરી બધી દક્્યરામરાં આનંિ આવ્યરા 
કરે જ્યરાં જઈએ ત્યરાં મંદિર બની જા્ય.

 ભગવરાનનરું ગમતરામરાં ગમતરું રરા્ય તેરી તેમનરો પ્ેમ 
અને આશીવરા્થિ મળે.

શરૂઆતમરાં એક-બે કલરાકે ભગવરાન સરાંભરે 
પછી શ્રદ્રા અને ભરાવપૂવ્થક અભ્યરાસ કરીએ તરો ધીરે 
ધીરે ૩૦ ષ્મષ્નટે સરાંભરે. આમ કરતરા ૨૦ - ૧૦ - 
૫ પછી તરો  િર ષ્મષ્નટે સરાંભરે. પણ આપણે એવરો 
અભ્યરાસ ચરાલરુ દક્્યરામરાં જ કરવરો જોઈએ. આપણે સરાવ 
નવરરા રઈને પછી ભગવરાન સંભરારશરું એવરું ક્યરારે્ય 
બનશે નદહ. મરાટે આપણરા ધંધરા, ભણતર, ઘરકરામ, 
સતસંગ સંબંધી પ્વૃષ્તિ વગેરે કરતરા કરતરા આ વરાલમને 
સરારે રરાખી વરાતરો કરવરાની ટેકનીકરી ભગવરાન સંભરારી 
લઈએ તરો જ કરામ રરા્ય એમ છે. આ ષ્સવરા્ય કરોઈ 
ઓપશન નરી.

સરાવધરાની :- આપણં મન ષ્ચત્ સરારે ટેવરા્યેલરું છે. 
જમે કે કરોઈ વ્યષ્કત, વસતરુ, સરળ, ગરાડી વગેરેનરું નરામ 
સરાંભળીએ એટલે તરત અંત:કરણમરાં તેનરું ષ્ચત્ િેખરા્ય 
પછી કરામ શરૂ રરા્ય છે. આ મરાઇનડની પ્રોસેસ છે. 
ષ્ચત્ વગર મરાઇનડને તેમરાં રસ નદહ પડે અને બીજ ે
જતરું રહેશે. મરાટે ભગવરાનને આપણી સરારે પ્ગટ મરાની 
ભગવરાનનરો આકરાર ધરારીને વરાતરો કરીએ તરો હેતપવૂ્થકનરું 
અસરકરારક જોડરાણ રશે.

લરુણરાવરાડરાનરા ભકતરરાજ લક્મીરરામ જાની એક 
વખત મરાનસીપૂજા કરતરા. તેમરાં વચચ ેતેમને વ્યવહરાર 
સંબંધી સંકલપ ર્યરો. આ ભૂલનરા િરુ:ખે કરીને તેઓ 
આખરો દિવસ રડ્રા અને અંતરમરાં ખૂબ વેિનરા રઈ. 
લક્મીરરામને બહરુ િરાઝ ચડી તેની વેિનરામરાં ને વિેનરામરાં 
સરાંજ પડી; ત્યરારે મહરારરાજ ે પ્ગટ િશ્થન આપ્યરાં ને 
કહરું, ‘લક્મીરરામ ! હવે પથરરને ઘરાટ રરા્ય તરો તને 
રશે અને જ્યરારે સંભરારશરો ત્યરારે અમરારરાં િશ્થન રશે 
અને તમને અખંડ ભગવરાન સરાંભરશે.’

વહરાલરા ભકતરો ! જ્યરારે આપણી પરાસે ઘણરા 
ઓપશન હરો્ય છે ત્યરારે તીવ્રતરાપવૂ્થક કરામ રતરું નરી. 
મરાટે ભગવરાન સંભરારવરાનરો શ્રેષ્ઠ ઉપરા્ય છે. ‘નરો 
ઓપશન.’ સવરારે ઊઠીએ ત્યરારે એવરું નક્ી કરીએ 
કે આજ ે મરારી ષ્જગંીનરો છેલરો દિવસ છે. રરોજ આમ 
સમજીને સરાચરા દિલરી ભગવરાન સરારે જોડરાઈએ તરો 
તીવ્રતરાપૂવ્થક ભગવરાન સરાંભરે... |||
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્વહાલા ભક્તો ! આપણાં કતોઈ સાધન-
મહેન્ ન હતો્વા છ્ાં પ્યારા શ્રીહરરજી 

મહારાજ ેઆપણા પર કે્વળ અકારણ કરુણા કરરી 
ને પતો્ાના આ રદવ્ય સતસંગનરી ભેટ આપરી છે. 
્ેમના ્વહાલા સં્તો-ભક્તોનતો ્યતોગ આપ્યતો છે કે 
જનેા ્યતોગમાં દાસના દાસ રહરી સહુને રાજી કરરી 
આરામથરી શ્રીહરરનરી આજ્ા-ઉપાસના પરા્યણ 
રહરી શકરીએ અને ્વહાલા મહારાજને પામરી જઈએ.

પરં્ુ આ રદવ્ય માહતોલમાં આવ્યા પછરી 
આપણા જૂના કુસંસકારતો, સ્વભા્વતો આપણને આ 
સતસંગનતો લાભ અપા્વ્વાને બદલે કતોઈનતો અપરાધ 
કરા્વરી કલ્યાણને કઠણાઈમાં ન ફેર્વરી દે ્ેના માટે 
આપણે સજાગ રહે્વાનરી જરૂર છે. શ્રીહરર સં્તો-
ભક્તોએ કૃપા કરરી કંઈક ગુણતો આપ્યા 
હતો્ય, રાજીપતો આપ્યતો હતો્ય, ્ેનાથરી 
સ્વશે્ષ્ઠ્ાના ઘમંડમાં કે કતોઈ સ્વભા્વ 

્વશાત્્ બરીજાને ગૌણ કરરી, ઠઠ્ા-
મશકરરી કે આનંદના બહાને પણ 
કતોઈનતો અપરાધ થઈ જા્ય ્તો 
બહુ મતોટંુ નુકશાન થા્ય.

સદ્ . શ્રીગુણા્રી્ાનંદ સ્વામરીના શશષ્ય સદ્ . 
શ્રીકૃષણચરણદાસજી સ્વામરીએ પતો્ાનરી ્વા્તોમાં 
એક આ્વતો જ પ્રસંગ કહ્તો છે. સ્વામરી કહે, 
“સતસંગમાં જનેે જનેે દુ:ખ આ્વે છે ્ે ભગ્વાનના 
ભક્ના અપરાધે કરરીને આ્ેવ છે.” ગઢડામાં એક 
પાળતો હ્તો ્ે બહુ બશળ્યતો હ્તો. મહારાજ જ્યારે 
ખળખશળ્યામાં નાહ્વા બેસે ત્યારે સામે ્ેવણે ્ે 
પાળતો આ્વરીને મહારાજના ચરણ સપશ્શ કરે એ્વતો 
બશળ્યતો હ્તો.

એક્વાર ્  ેપાળતો દર્વાજ ેબઠેેલ ને શશ્યાળાનતો 
્વખ્ હ્તો. ઘેલેથરી સં્ નાહરીને આ્વ્ા હ્ા. એક 
સાધુનરી કતોપરીનનતો છેડતો નરીકળરી ગ્યેલ ્ે જોઈને 
પાળે હાંસરી કરરી ને કહ્ું કે, “સાધુરામ ! જો્ર સમું 
રદ્યતો” એમ કહ્ુ.ં ્ેનતો દતોષ લાગ્યતો. ્ેથરી ્ેનું મતોઢંુ 
સતોજી ગ્યું ને અન્નપાણરી ગળે ઊ્રે નહીં. 

પછરી મહારાજને ્ેના સ્ેવકે કહ્ું ્ે 
મહારાજ ્ેને દશ્શન દ્ેવા પધા્યા્શ. ત્યારે ્ે 
પાળે હાથ જોડરીને કહ્ુ,ં “મહારાજ ! 

આ દુ:ખ ખમા્ું નથરી. હ્ેવ ્ેડરી જા્વ 
્તો ઠરીક.” મહારાજ કહે, “ભગ્ ! 

્મારે પ્રારબધનું દુ:ખ નથરી, પણ 
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ક્રિયમાણનું છે. કોઈ ભગવાનના ભક્તનો 
અપરાધ થઈ ગયો હશે.” ભગ્ત કહે, 
“મેં અપરાધ કયયો નથી.” મહારાજ કહે, 
“સંભારો ્તો ખરા, કોઈ સાધુની મશકરી 
થઈ છે ?” તયારે ્તે કહે, “હા મહારાજ, 
મેં એક સાધુને કહું હ્તું, કે જો્તર સમાયે 
ક્િયો.” મહારાજ કહે, “એ પાપ ્તમને લાગયું 
છે. માટે ્તે સાધુને પગે લાગીને માફી માંગો 
્તો સારં થાય.” પછી ્તે સાધુને બોલાવયા 
ને પગે લાગયા માફી માંગી તયારે સારં થયું.” 
આમ જો મશકરીમાં પણ સાધુ પ્રતય ે હલકાં 
વેણ બોલયા ્તો ભગવાનથી સહન ન થયું 
માટે ભગવાનના ભક્તના અપરાધથી કાયમ 
ડર્તા રહેવું.

એકવાર ગામ વસોમાં શંકરાનંિ 
સવામીએ નારાયણિાસજીને કહું, “બેલની 
પેઠે કયુ ં સૂ્તા હૈ ? સમા સૂ.” પછી રાતે્ 
સવપનમાંં શંકરાનંિ સવામીને મહારાજ ેિશ્શન 
િીધાં ને કહું, “્તમે ્તે નારાયણિાસને બેલ 
કહા ્તે ્તમારે બેલ થાવું પડશે. કારણ કે, 
એ નારાયણિાસ ્તો મોટા ઋષિ છે ્તેથી 
્તમને અપરાધ થયો.”

તયારે સવારે ઊઠીને શંકરાનિં 
સવામીએ નારાયણિાસને િંડવત્ કયા્શ ને 
અપરાધ ક્ષમા કરવાનું કહંુ. તયારે ્તે બોલયા 
જ,ે “્તમારો અપરાધ માફ છે ને ્તમારે બેલ 
નક્હ થાવું પડે, મહારાજ ક્ષમા કરશે.” 

એમ એ નારાયણિાસ વયવહારે 
ભોળા જવેા હ્તા પણ સમથ્શ હ્તા. માટે 
કોઈ ભગવાનના ભક્ત ભોળા જવેા િેખા્તા 
હોય પણ સમથ્શ હોય ને ્તેનો અપરાધ થઈ 
જાય ્તો જીવનું બગડી જાય. માટે કોઈનો 
અપરાધ ન કરવો.

વહાલા ભક્તો ! શ્ીહક્રનો આપેલો 
આ સતસગં ખૂબ ક્િવય છે. ્તેમના મુક્તોએ 
આપણા માટે કરેલાં આ મનુષય ચક્રત્ોમાંથી 
આપણે કંઈક બોધપાઠ લઈએ અને આપણી 
આવી કંઈક ભૂલ થ્તી હોય ્તો સુધારી 
લઈએ. આપણને કિાચ એમ લાગે કે, 

“મારા ક્િલમાં ્તેના પ્રતયે કંઈ ગૌણ્તા ન 
હ્તી. ્તેને િુ:ખવવાનો મારા ક્િલમાં કંઈ 
ભાવ ન હ્તો. અને હંુ કંઈ એવા ભાવથી 
બોલયો નહો્તો. હંુ ્તો સહજ બોલયો હ્તો 
વગેરે...” પણ ્ેત આપણા વાણી-વ્ત્શનથી 
કોઈ સં્ત-ભક્ત િુ:ખાય જાય ્તો ્તેનું 
પક્રણામ આપણે જ ભોગવવું પડે છે.

કિાચ ્ેત સ્ંત-ભક્ત એટલા ષવશાળ 
ક્િલના હોય અને આપણી ઠઠ્ા-મશકરીથી 
ન િુ:ખાય, પરં્તુ વહાલા મહારાજથી 
્તેમના પયારા સ્ંત-ભક્તની એવી ઠઠ્ા-
મશકરી સહી ન જાય. ્તેથી ્ેત ્તો આપણી 
પાસેથી રજરેજનો ક્હસાબ લે અને આ ક્િવય 
સતસંગમાં કલયાણ પામવાને બિલે કઠણાઈ 
થઈ જાય.

વળી આપણે એમ માન્તા હોઈએ 
કે, મારે ્તેના પ્રતયે કોઈ દે્િ, ગૌણભાવ 
આક્િ ન હ્તું. ્તો પછી આપણા દ્ારા આવાં 
પરપીડાિાયક વાણી-વ્ત્શન કેમ થયાં ? 
શું આપણો એમાં કોઈ વાંક જ નથી ? 
જુનાગઢના ગાંડાની જમે બીજાની શ્ેષ્ઠ્તાના 
શબિો કેમ આપણા મુખે નથી આવ્તા ? 
આપણે થોડા પો્તામાં ઊંડા ઊ્તરવાની 
જરૂર છે. આપણામાં કંઈક ્તો ખોટ-ખામી 
કે અજ્ાન છે જ. ્તેને ્તપાસીને ઝટ ટાળીએ.

વળી, આનો અથ્શ એ પણ નથી કે 
સં્તો-ભક્તો સાથે આનંિ-મશકરી કિી ન 
જ કરાય. કેમ જ,ે ્તે ્તો આપણા કાયમી 
સાચા સગા છે. ્તેની સાથે આનંિ નક્હ 
કરીએ ્તો કોની સાથે કરીશું ? માટે આનંિ 
્તો કરવો જોઈએ, પણ ્તે આનંિ એવો હોવો 
જોઈએ કે ્તેમાં આપણી ષનમન્તા સાષબ્ત 
થ્તી હોય અને સામેનાની શે્ષ્ઠ્તા સાષબ્ત 
થ્તી હોય.

હે િયાળુ ! અમને આ આપના ક્િવય 
સતસંગમાં આપના પયારા સ્ંતો-ભક્તોના 
અપરાધથી બચાવશો. સિા િાસ-િીન 
થઈને આપને, આપના વહાલાઓને ગમીએ 
એવા પાત્ કરશો... |||
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વ્વશાલ કેટલાક યુ્વકો સાથે સટેજ
શણગારનમી સ્ેવા્ાં વયસ્ત છે. ્ેતઓ 

સટેજના પડદા ઉપર બંને બાજુ ડડઝાઈન બના્વે 
છે. બહારથમી આ્વ્તા ્તેજસનમી નજર દૂરથમી સટેજ 
ઉપર પડમી. શણગાર્ાં બંને બાજુનમી ડડઝાઈન્ાં 
્ેતને ઊંચા-નમીચાનો થોડો ફેર જણાયો. ્તેથમી ્તેણે 
વ્વશાલને કહે્વા ્ાંડું. ‘વ્વશાલ ! પેલમી ડડઝાઈન 
જ્ણમી બાજુથમી થોડમી નમીચે છે અને પેલા ફૂલ 
સા્ું જો... એ ્તો સા્વ લબડમી પડંુ છે.’ ‘શું ફેર 
પડમી જ્વાનો છે ? એટલું ઊંંચું-નમીચું ્તો ચાલે, 
એટલા્ાં શું ?” વ્વશાલે પ્રતયુત્તર ્વાળ્ો. આ 
સાંભળમી અંડક્તે જો્વા ્ાંડુંું ્તો એને પણ તાંસું 
લાગયુ ં ્તેથમી ્તેણે પણ કહંુ, ‘વ્વશાલ ! ્તેજસનમી 
્વા્ત સાચમી છે, થોડંુ ખરાબ ્તો દેખાય છે.’ વ્વશાલે 
્ેતને ધયાન્ાં ન લે્તા ્તર્ત જ્વાબ આપમી દમીધો, 
‘પણ અંડક્ત ! એને સમીધું કર્વા ચાર જણ જોઈએ; 
ચાલશે હ્વે છોડ ને... એટલું બધું ઝમીણં કયાં કોઈ 
જો્વાનું છે ?’

થોડમી્વાર બાદ ્ુકેશ અંકલ આવયા. સટેજ 
સા્ું જોઈ ્તેઓ બોલ્વા લાગયા, ‘વ્વશાલ ! ્તને 
ખબર ્તો છે કે આજ ે આપણમી સભા્ાં સ્ંતો 
પધાર્વાના છે ્તોપણ આ્વું ખરાબ સટેજ કે્ 
શણગાયુું ?’ વ્વશાલ ્ૌન ઊભો રહો. છે્વટે 
અંકલનમી ્રજી જોઈ ્તેજસે કહે્વા ્ાંડું ‘અંકલ ! 
્ેં અને અંડક્તે વ્વશાલને આ બાબ્તે કહું હ્ંુત 
પણ... વ્વશાલને ્તે ્નાયું નડહ.’ અંકલ હ્વે 
વ્વશાલ બાજુ ફરમીને બોલ્વા લાગયા, ‘વ્વશાલ ! આ 
બરોબર નથમી થ્તું. કદાચ હજુ ્તું ્તેજસનું ન સાંભળે 
પણ અંડક્ત કહે એ ્તો ્તને ્ના્વું જ જોઈએ.’ 
વ્વશાલે કહું, ‘અંકલ ! ફરમીને સટેજ સરખું કરમી 
દઈએ ?’ અંકલે કહું, “સટેજ સરખંુ કર્વાનમી ્વા્ત 
્તો પછમીનમી છે, પણ સાંભળમી લે વ્વશાલ ! કોઈના 
સૂચનને ન ્ાનમીને ્તેં રહે્વા દમીધેલ ભૂલ આજ ે

સભા્ાં બેઠેલ અનેક સ્ંતો-ભક્તોનમી નજર્ાં 
આ્વશે ને સૌનું ્ન તયાં અટકશે. પરફેકશન 
વ્વનાનું રફ કા્ કર્વાનમી ્તારમી ટે્વ અને બમીજાનું ન 
સાંભળ્વાનો ્તારો સ્વભા્વ, આ બંને ્તને આગળ 
્વધ્વા્ાં સપમીડબ્ેકર બન્વાના. આ ્ાત સટેજના 
શણગાર પૂર્તો જ તાંસ નથમી. ્તું ્તારા જી્વન્ાં 
ઊંંડો ઊ્તરમીને જોઈશ ્તો એ્ાં પણ આ્વા ઘણાક 
તાંસ દેખાઈ આ્વશે; નડહ ્તો જાણ્વા છ્તાં-
બમીજાના કહે્વા છ્તાં ્તું કે્ આ્વું ચલા્વમી લે ? 
અતયારે ્વધુ ટાઇ્ નથમી, આ બાબ્તે ્ને સભા 
પછમી ્ળજ.ે” આટલું કહમી ્તેઓ ચાલ્તા થઈ ગયા. 

આ પ્રસંગથમી ્વા્તા્વરણ થોડંુ ગંભમીર ્તો 
થઈ ગયું, પણ ્હેન્દ્રએ ્તર્ત બાજી હાથ્ાં ઝાલમી 
લમીધમી. “વ્વશાલ ! આપણા ્વડમીલો આપણને ્વઢે 
કે ્વખાણે સ્જા્વે કે સજા કરે દરેક્ાં ્તે્નો 
પ્રે્ જ હોય છે; ્ાટે ગભરા્વાનમી કોઈ જરૂર 
નથમી. આપણં ઘડ્તર કર્વા ્તેઓ કોઈપણ રમી્ત 
અપના્વે, પણ આખરે એ્ાં આપણં ભલું જ હોય 
છે. ્ાટે આ્વા સ્યે આપણે એ્વા વ્વચારો પણ 
ન જ કર્વા જોઈએ કે પ્રે્ આપે ્તો કે્વું સારંુ ! 
કે્ જ ેઆ પણ એ્નો એક પ્રકારનો પ્રે્ જ છે. 
્ાટે સભા બાદ ્તર્ત ્તું અંકલને ્ળમી ્ાફમી ્ાંગમી 
લેજ.ે” આટલમી ્વા્ત કરમી બંને સભા્ાં બેઠા.

વ્વશાલ સભા પૂરમી થ્તા જ સૌ પ્રથ્ અંકલ 
પાસે ્ળ્વા દોડમી ગયો. ્હેન્દ્રએ ્તેને ્વચચે 
બમપર બનમીને પ્રથ્થમી જ હળ્વો કરમી દમીધો હ્તો 
્તેથમી વ્વશાલે નમ્ર્તાપૂ્વ્વક હૃદયથમી ્ાફમી ્ાંગ્વા 
્ાંડમી. આ બાજુ અંકલે વ્વશાલને ્તેના ્વ્ત્વનનમી 
ગંભમીર્તા સ્જા્વ્વા ્ાત બે કલાક પૂર્તમી જ 
નારાજગમી બ્તા્વ્વાનું વ્વચારેલું. ્તેથમી ્તે્ણે ્તર્ત 
્ાફમી આપમી ્તેને હળ્વો કયયો. પરં્તુ સાથોસાથ 
વ્વશાલના ઊજળા ભવ્વષય ્ાટે સુજ્ ્ુકેશભાઈએ 
્તેને પ્રે્ભરમી ટકોર પણ કરમી ખરમી...
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“ભયલા વિશાલ ! તારી સેિાથી સૌ સંતો-ભકતો ખૂબ રાજી છે, પણ હજુ જો તેમાં અનુભિી 
ભકતોનું મનાય એિો સરળ સિભાિ અને કાય્યમાં પરફેકશન ભળે તો સોનામાં સુગંધ ભળી કહેિાય.  
વિશાલ ! નાના-મોટા સૌ કોઈના સૂચનને આપણે પ્ેમથી સાંભળી શકીએ તો આપણામાં બદલાિ બહુ 
મોટો આિે. અને તેની સામે આપણી નાની નાની ટેિ કે સિભાિનો સુધારો જો અતયારે ન કરીએ તો એ 
આગળ જતાં એિાં િકરે કે પછી એને સુધારિાનો દોર આપણા હાથમાં ન રહે. માટે સાિધાન... આપણા 
િાત-િત્યનની નાની એિી ભૂલનું પણ બહુ મોટંુ ભયંકર પરરણામ આિી શકે છે. 

આપણાથી મોટા સંતો-ભકતો આપણા િાણી-િત્યન-વયિહાર કે સિભાિને લઈને અનય સાથે 
પડેલા આપણા પોવિરટિ કે નેગરેટિ પ્સંગમાં બહુ લાંબુ જોઈ શકે છે. જ ેતે પ્સંગમાં આપણે સિળંુ લઈ 
શકયા-ન લઈ શકયા, કોઈનામાં ભળી શકયા-ન ભળી શકયા, ધીરજ રાખી શકયા-ન રાખી શકયા ? 
આ બધી બાબતોનું મૂલયાંકન કરીને તેઓ ભવિષયમાં આપણે કેિા બનીશું એની ધારણા પણ કરી શકે 
છે. તેઓ આપણી સામાનય જિેી લાગતી ભૂલના ઊંડા મૂળ અને તેનું ભવિષયનું ગંભીર પરરણામ ખૂબ 
સારી રીતે જાણતા હોય છે. અને તેથી જ તેઓ આપણને િઢતા હોય છે. જો તેમના સૂચન કે ટકોરને 
આપણે ધયાનમાં ન લઈએ તો દુ:ખ આપણને જ આિે. માટે વિશાલ, ખરેખર તો આપણે એિું સરળ 
જીિન જીિિું જોઈએ કે આપણાથી નાના પણ ડયા્ય વિના આપણને આપણી ભૂલ કહી શકે; ગમે તયારે 
આપણને સૂચન કરી શકે. જો આપણે આમ નથી િતતી શકતા તો એ આપણં અહં છે; તે ગમે તયારે 
ગમે તે સિરૂપે આપણને નડિાનું.”

મુકેશભાઈના પે્મભયા્ય ઉપદેશથી પ્ેરાઈને વિશાલે હિેથી સૌની સાથે સરળપણે િત્યિાનું નક્ી 
કયુું. આમ તો તેણે મુકેશ અંકલને મળિા જતી િખતે એિું વિચારેલું કે અંકલ મને ખૂબ જ િઢશે. પરંતુ 
િઢિાને બદલે અંકલે તેને માફી આપી ખૂબ પે્મથી સમજાવયો; તેથી વિશાલ ગળગળો થઈ ગયો. અને 
પોતાની ભૂલ બતાિિા બદલ અંકલને થેંકયુ કહી તેમનાથી છૂટો પડ્ો. 

આ બાજુ અંકલ રાતે્ સૂતી િખતે પથારીમાં બેસી ગળતા હૃદયે પ્ભુને પ્ાથ્યના કરે છે કે... ‘હે નાથ ! 
હંુ એક સેિક તરીકે સંતોની આજ્ાથી આ સેિા કરં છંુ. મારા સેિકના ધમ્યને લઈને હંુ આ સેિા કરિાની 
ના તો નથી પાડી શકતો, પરંતું આ આપના હૃદયસમા લાડલા યુિકોના ઘડતરની સિેામાં જાણે-અજાણે 
મારાથી કાંઈક ભૂલ-ચૂક થતી હોય, કોઈનું હૃદય દુ:ખાતું હોય તો પ્ભુ મને માફ કરજો...’ 

િહાલા ભકતો ! કઠોર બનીને કામ લેનારા ઘડિયૈા ઘણીિાર 
આપણા કરતા ંઅનેક ગણા કોમળ હોય છે. આપણ ેઅંકલ જિેા ભકતોને 
બહારથી તો માત્ િઢતા જોયા હોય; તમેની અંદરની ઊંચાઈ અને તમેના 
હેતનેુ આપણ ેશુ ંજાણી કે સમજી શકીએ ! આ બાબત ેઅંકલ પોત ેતો એમ 
કયારેય ન જ કહે ને કે હંુ રોજ મહારાજ પાસ ેઆિી દીનતાભરી પ્ાથ્યના કરં છંુ. 
આ ભાિભીની પ્ાથ્યનાની જાણ એક પયારા પ્ભુને જ હોય. બાકીના આપણને 
બધાને તો એમ જ લાગે કે નાની નાની બાબત ેઅંકલ કેમ આટલા બધા કઠોર 
થાય છે ? પે્મ આપે તો કેિુ ં સારં ?... ચાલો પ્સતતુ સટોરીમાથંી 
પ્રેણા લઈ આપણી માનયતા, સિભાિ અને અહં છોડીન ેસરળતા 
શીખીએ. િળી, આપણા દરેક કાય્યમા ં અને સમગ્ર જીિનમાં 
લહતમહત ન ચલાિતા પરફેકશનિાળુ ંવયિવસથત જીિન 
જીિીએ. અને ખાસ તો આપણા ઘડિયૈાના અતંરના 
ભાિને સમજતા શીખીએ.. |||
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આપણે જોઈએ છીએ કે આલોકમાં બધા એકબીજાને કંઈક ને કંઇક બાબતોમાં ઉપદેશ 
આપતા હોય છે. પણ તેમાં મોટાભાગે કોઈને તેની અસર થતી હોતી નથી. એની 

પાછળ જો કોઈ મૂળભૂત કારણ હોય તો એ છે કે કહેનારના જીવનમાં કે વત્તનમાં એ હોતું નથી. 
જો એના જીવનમાં કે વત્તનમાં એ ચરરતાથ્ત થયું હોય તો સામેવાળાને જરૂર અસર થાય જ. 

એક બહેન પોતાના બાળક સાથે બસમાં મુસાફરી દરમયાન પુસતકનું વાંચન કરી રહ્ા હતા. 
તેમની બાજુમાં તેનો પુત્ર પણ પુસતક વાંચતો હતો. બાજુની સીટમાં બેઠેલા એક સજ્જને આ દૃશય 
જોયું. તેમણે બહેનને કૂતુહલ સાથે પૂછયું, “બહેન ! આ મોબાઈલ-ઈનટરનેટના યુગમાં બાળકના 
હાથમાં મોબાઈલને બદલે પુસતક ?” બહેને સહજતાપવૂ્તક કહંુ્, “આજના બાળકો આપણં કયાં 
સાંભળે છે ? એ તો આપણે જ ે કરીએ તેનું અનુકરણ જ કરે છે.”

શ્ીજીમહારાજ ે એકવાર વહાલા સંતોને કહ્ું, “હે સંતો ! તમો ગામડે ગામડે વવચરણ કરી 
લોકોને સતસંગ કરાવી ભગવાનને પામવાનો માગ્ત બતાવો.” તયારે સંતો હાથ જોડી વવનંતી સહ 
બોલયા, “મહારાજ અમે તો સંસકકૃ ત, વેદ-ઉપવનષદ્ જવેું કાંઈ ભણયા નથી. તેથી અમને ઉપદેશ 
આપતા કેમ આવડે ?” મહારાજ કહે, “હે સંતો ! તમારે વાતો કરવાની જરૂર નરહ પડે, તમારં 
વત્તન વાતો કરશે અને સતસંગ થાશે.” 

વહાલા ભકતો ! સવયં શ્ીજી મહારાજ ે પણ પહેલા વશક્ાપત્રી પાળી અને પછી આપણને 
પાળવાની આજ્ા કરી છે. નંદ સંતો કે એના પછીના મોટા સંતોના વચનોમાં વવશ્ાસ રાખી હરરભકત 

લેખક : પ.ભ.શ્ીગંભીરવસંહ બી. પરમાર-સુરેનદ્રનગર
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એ પ્રમાણે જ વર્તરા એનું કારણ પણ એ સરંોનું વર્તન જ હરું.  આજ ે
પણ સતસંગમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ ેપરરવારમાં વડીલોના 
વાણી-વર્તન અને વ્યવહાર સરળ અને પોઝિટીવ હો્ય છે રે 
પરરવારના સભ્યોમાં પણ રેમના આ સંસકાર બેઠા જોવા મળે છે.

સમાજ ઉત્ાનના કા્યયો કરનાર મહાતમા ગાંધી, 
નેલસન મંડેલા, સવામી ઝવવેકાનંદજી જવેા અનેક 
મહાપુરુષોના જીવન જ હાલરી ચાલરી પાઠશાળારૂપ હરા. 
એટલે આટલા વષયો પછી પણ આજની આધુઝનક પેઢી રેને 
આદશ્તરૂપે સવીકારે છે. આપણા માનની્ય વડાપ્રધાન શ્ીનરેન્દ્રભાઈ 
મોદીજીનું જીવન પણ એક આદશ્તરૂપ છે. એટલે જ આજ ે આપણા દેશમાં 
અને આખા ઝવશ્વમાં લોકોને એમના વચનમાં ઝવશ્વાસ છે, એટલે જ આજના આ 
કપરા સમ્યમાં પણ લોકો એમણે બનાવેલા ઝન્યમોનું પાલન કરે છે. કારણકે લોકો 
વ્યઝ્રતવને અનુસરે છે વાણીને નહી.   

  વહાલા ભ્રો ! આપણા વાણી, વર્તન કે વ્યવહાર્ી જ ે અસર ્ા્ય છે, રે કેવળ 
સારંુ-સારંુ બોલવા્ી ન્ી ્રી. આપણા પૂ.ગુરુજી આપણને જ ેઆજ્ા કરે છે રેને પાળવા માટે 
આપણે રરર ઉતસુક ્ઈએ છીએ રેનું કારણ પણ એ જ છે. આનું રાજુ ઉદાહરણ એ છે કે આ 
કોરોનાની મહામારીમાં પૂ.ગુરુજી અને સરંો બધા સરકારશ્ીના ઝન્યમો અનુસાર વરતે છે અને પછી 
આપણને આજ્ા કરે છે, એટલે આપણને એ પાળવા માટે બળ મળે છે અને આપણે એ પાળીએ 
છીએ. માટે આપણે પણ આપણા વર્તન અને વ્યવહાર સુધારવાની જરૂર છે, નરહ કે વાણી. પછી 
કોઇને કહેવું નરહ પડે કે રમે મારંુ માનો...

એકવાર એક મહાતમા પાસે એક બાળકને લઈને રેના ઝપરા આવ્યા અને કહું કે મહાતમાજી ! 
આને ગોળ ખાવાની ખૂબ ટેવ છે રે રમે કૃપા કરીને છોડાવો. સાધુએ કહું કે રમે એ બાળકને ૧૦ 
રદવસ પછી લઈને આવજો. જ્યારે રેના ઝપરા એ બાળકને ૧૦ રદવસ પછી લઈને આવે છે ત્યારે 
મહાતમા બાળકને ગોળ ન ખાવાનું કહે છે. અને એ મહાતમાના કહેવા્ી બાળકે રરર જ ગોળ 
ખાવાનું છોડી દીધું. ત્યારે આશ્ચ્ય્ત સા્ે ઝપરાએ મહાતમાને પૂછ્યું કે, “આટલું જ કહેવું હરું રો પછી 
હંુ જ્યારે પહેલીવાર રમારી પાસે બાળકને લઈને આવ્યો ત્યારે આપે ગોળ ન ખાવાની સલાહ કેમ 
ન આપી ?” ત્યારે મહાતમાએ એટલું કહંુ કે, “રે રદવસે હંુ પોરે ગોળ ખારો હરો. માટે મારા્ી 
બાળકને સલાહ કેવી રીરે આપી શકા્ય ?” મરલબ કે આચરણ વગરના એકલા ઉપદેશ્ી કોઈ 
ફા્યદો ્રો ન્ી.

એક ભાઈ પોરાના બાળકને લઈ મરંદર દશ્તને આવેલા. બાળકને દંડવત્ કરવા કહું પણ 
પોરે દંડવત્ ક્યા્ત નરહ. રે્ી બાળકે પણ દંડવત્ ન ક્યા્ત. પરંરુ જો પોરે દંડવત્ શરૂ ક્યા્ત હોર રો 
બાળકને કહેવું પણ ન પડર, માટે આચરણ ઉપદેશ કરરાં વધારે અસર કરે છે.

 રો વહાલા ભ્રો ! આપણે આપણા પોરાનામાં જ એવા વાણી, વર્તન અને વ્યવહાર 
રાખીએ કે જે્ ી રે જોઇને બીજા આપોઆપ એ શીખી લે, પછી આપણે રે માટે ઉપદેશ આપવાની 
જરુર જ નહીં પડે. આપણં વર્તન જ આપોઆપ ઉપદેશ બની જશે... |||

      સતસસંગ સેવક       21 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦

મહારાજ કહે,

“હે સંતો !

તમારે વાતો કરવાની

જરૂર નહહ પડે,

તમારં વત્તન વાતો કરશે

અને સતસંગ થાશે.” 

લોકો વ્યક્તતવને 

અનુસરે છે

વાણીને

 નહી.
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વહાલા ભક્તો, આજના આ ટેકનતોલતોજીના યગુમા ં સમાટ્ટફતોન અને 
ઇનટરનેટ જાણ ે આપણા રતોજીદંા જીવનનંુ એક અભભન્ન અંગ બની 

ગયુ ંછે. કારણ કે સમાટ્ટફતોન અને ઇનટરનટે વગેરેના ઉપયતોગથી આપણા નતોકરી કે ધધંામા ંસમય 
અને શભક્ બનેંનતો સવુયવભસથ્ ઉપયતોગ અને બચાવ થઇ રહ્તો છે. આ ટેકનતોલતોજીના 
ઉપયતોગથી આપણા વયભક્ગ્ જીવન અને આપણી સસંકકૃ ભ્ ઉપર એક અનતોખી છાપ 
પડી છે. જો સમાટ્ટફતોન અને ઇનટરનટેનતો ઉપયતોગ કરવામા ં સાવધાની રાખવામા ં ન આવે 
્તો આ જ ટેકનતોલતોજી આપણા માટે ઘણી બધી મશુકેલીઓ લાવી શકે છે.

આપણા દેશના ૨૦ કેનદ્ીય ભવશ્વભવદ્ાલયના હજાર જટેલા ભવદ્ાથથીઓના 
સવવેક્ષણને આધારે એક દદવસમાં ૧૪% ભવદ્ાથથીઓ ૩ કલાક, ૬૩% ભવદ્ાથથીઓ 
૫-૭ કલાક અને ૨૩% ભવદ્ાથથીઓ ૮ કલાક પતો્ાના ફતોનમાં ભવ્ાવે છે. જમેાંથી 
૪૧% ભવદ્ાથથીઓએ સવીકાયુું છે કે ્ેઓને દર ૩ ભમભનટમાં એકવાર ફતોન જોવાની 
ટેવ પડી ગઈ છે. આમાં આપણે ્તો નથી ને ? એક જુદા સવવેક્ષણમાં એવું 
પણ જાણવા મળે છે કે મતોબાઈલ બભેનકંગના કારણે ૫૧% લતોકતોને છે્પીંડીથી 
નુકસાન થયું છે. આ ઊપરાં્ ્ાજે્ રના એક સવવેક્ષણમાં આ વા્ સાભબ્ થઈ 
છે કે ભવશ્વમાં ૩૫% જટેલા લતોકતો નતોમતોફતોભબયાથી (NOMOPHOBIA) પીદડ્ 
છે. નતોમતોફતોભબયા એટલે આપણતો ફતોન આપણા નજીક ન હતોવાના કારણે ઉતપન્ન 
થ્તો ભય. મતોબાઈલના વધુ પડ્ા ઉપયતોગથી બે્ઇન ટ્ુમર થવાના ૩૩% 
ચાનસ વધી જાય છે. આમ ્તો આપણે સમાટ્ટફતોનના માભલક ગણાઈએ છીએ 

છ્ાં આપણે ્ેના ગુલામ હતોઈએ એવું લાગે છે. સમાટ્ટફતોનના વધુ પડ્ા ઉપયતોગથી 
થ્ા નુકશાન અને ્ેનાથી બચવાના ઉપાયતો ભવશે થતોડંુ જાણીએ. 

	સમાટ્ટ  ફતોનના વધુ પડ્ા ઉપયતોગથી નુકશાન :-

1. મતોબાઈલ, ટેબલટે કે લેપટતોપના વધુ પડ્ા ઉપયતોગથી માથાનતો દુ:ખાવતો થવતો,
આંખતોમાં શુષક્ા આવવી અને બળ્રા થવી, આંખતો તાંસી થવી કે આંખતોના

નંબર આવી જવા જવેા રતોગતો થવાની શકય્ાઓ વધે છે. 

2. બાળકતો મતોબાઈલ, ટેબલેટ કે લેપટતોપમાં જવેું જોવે ્ેવું ્ેનું માનભસક વલણ થઈ જાય છે, જમે કે,
કાટ્્ટન જોઈને મનપસંદ પાતતોની નકલ કર્ા થઈ જાય છે, દહંસક ગેમ વધુ રમ્ા બાળકતોમાં ભબનજરૂરી
દહંસક આક્રમક્ા જોવા મળે છે.

3. મતોબાઈલનતો વધુ પડ્તો ઉપયતોગ કર્ા લતોકતો બાહ્ દુભનયા સાથે સંપક્ટ  કરવામાં અચકાય છે અને
બીજા સાથે સહજ્ાથી મળી શક્ા નથી ્ેથી ડીપ્ેશનનતો ભતોગ બને છે અથવા ્તો ્ેઓનતો સવભાવ
ચીદડયતો બની જાય છે.

4. સતોભશયલ ભમડીયાના માધયમે ઘણા લતોકતો Pornographyનતો ભશકાર બને છે.

5. મતોબાઈલ કે મતોબાઈલ ગેમ ન હ્ી તયારે જટેલતો સમય કુટંુબ-પદરવારના સસંકાર ્મેજ સતસગં જાળવવામાં
અપા્તો હ્તો એટલતો સમય હવ ેઅાપી શકા્તો નથી. ્થેી ્મેની સામાભજક સદક્રય્ા ઘટ્ી જાય છે.

ટેકન�ેલ�ેજીન� ઉપય�ેગમ�ં
સ�વધ�ની...
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6. એક સર્વે પ્રમાણે સરેરાશ આપણે રોજ ૫૦૦ ર્ાર મોબાઈલ સ્ક્રીનને 
ટચ કરરીએ છરીએ, ખરેખર આર્રી જરૂરરયાત હોતરી જ નથરી પરંતુ ટેર્
પડરી ગઈ છે.

7. વર્દ્ાથથીઓ Social Media માં ખૂબ જ ર્ધારે active રહેતા હોય છે
તેથરી જયારે તે ભણર્ા બેસે તયારે ‘વમત્ોને સોવશયલ મરીરડયામાં કેર્ો
Reply આપું,’ ‘કેર્રી કોમેનટ કરં’ જરે્ા વર્ચારોમાં મગ્ન રહયા કરે છે.
તેના કારણે ધયાન divert થર્ાથરી ૨ કલાકમાં જ ેઅભયાસ કરર્ાનો
હોય તેને પૂણ્ણ કરતા ૪-૫ કલાક લાગે છે. આમ ભણર્ામાંથરી તેનું મન
પાછંુ પડતું જાય છે, અને છેલ્ે અભયાસ બગડે છે.

8. ર્ધારે પડતો સોવશયલ મરીરડયાનો ઉપયોગ કરર્ાથરી એનરી લત લાગરી જાય છે.
રિર્સમાં એકર્ાર તેનો ઉપયોગ કરરીએ તો જ શાવંત થાય છે. આપણે ઊઠતા,
સુતા, બેસતા ગમે તયારે વર્ચારોથરી પણ સોવશયલ મરીરડયા પર જ રહરીએ છરીએ.
તેથરી આપણા રોજંિા કામોમાં એકાગ્રતા રહેતરી નથરી.

 સ્માટ્ણફોનના ર્ધુ પડતા ઉપયોગથરી બચર્ાના ઉપાયો :-

1. આપ ઘરે હો તયારે ફોનથરી તમારં અંતર બને તેટલું ર્ધુ રાખો જનેાથરી
ર્ારે ર્ારે ફોન હાથમાં લરે્ાનરી ટેર્ જશે.

2. રાત્ે સુર્ા જઈએ તયારે ફોનને તમારા બેડથરી િૂર રાખો અથર્ા શકય હોય
Meeting રૂમમાં ફોન રાખર્ો. એલામ્ણ માટે એલામ્ણ ર્ોચનો યુઝ કરર્ો.

3. ઇનટરનેટ વલવમટ, ફોન યુઝ વલવમટને લગતરી એવ્લકેશનો જરે્રી કે, Stay-
Free, YourHour, Google Family Link ર્ગેરેનો એકસેસ આપણા ર્ડરીલોને અથર્ા લરીડરોને આપર્ો.
જનેાથરી ફોનના ર્ધુ પડતા ઉપયોગ/િુરઉપયોગથરી બચરી શકાય.

4. આપણા ફોનમાં વબનજરૂરરી એવ્લકેશન તથા ગેમ ઇનસ્ટોલ કરર્ાને બિલે બાળકોને ગેમ રમર્ા માટે
હરર ગેમ જરે્રી ધાવમ્ણક ગેમ ઇનસ્ટોલ કરરી િેર્રી.

5. વબનજરૂરરી સમયમાં ફોનનું ઇનટરનેટ કનેકશન શરૂ ન રાખર્ું.

6. સારા િેખાર્ા કે શોખ પવૂત્ણ માટે સ્માટ્ણ  ફોન ર્ાપરર્ાને બિલે અતયતં આર્શયક હોય તો જ સ્માટ્ણ  ફોનનો
ઉપયોગ કરર્ો. આપણા મનનરી અને નેટ બેંરકંગનરી છેતરપીંડરીથરી બચર્ા કરી-પેડ ફોનનો ઉપયોગ કરર્ો
ર્ધુ રહતાર્હ છે.

7. બાળકો મોટામાંથરી જોઈને શરીખે છે માટે ર્ાલરીઓએ બાળકનરી હાજરરીમાં મોબાઈલ, ટેબલેટ  કે લેપટોપનો
ઉપયોગ ઓછો અથર્ા વનયમમાં રહરીને કરર્ો જોઈએ...

8. ઘરે કમ્યુટર હોય તો બાળકોને ધાવમ્ણક કાય્ણક્મ પણ તેમાં જ બતાર્ો જથેરી મોબાઈલનરી ટેર્ ઓછરી પડે.

9. કુટંુબના સભયો/બાળકો સાથે ચેસ, કેરમ, સાપસરીડરી, લુડો જરે્રી ઘરમાં રમરી
શકાય તરે્રી રમતો રમર્રી જથેરી નર્રાશનો સમય મોબાઈલમાં ન બગાડતા
કુટંુબના સભયો/બાળકો સાથે વર્તાર્રી શકાય. જથેરી કુટંુબના સભયોને અરસ
પરસ આતમરીયતા ર્ધે અને સાથે સાથે મોબાઈલનરી ટેર્ પણ છૂટે.

10. આપણા ઘરમાં એર્ા વનયમ બનાર્ર્ા જમેાં અમુક સમય ફોનનો ઉપયોગ
કરર્ો ર્વજ્ણત હોય. િા.ત સાંજ ે જમર્ાનો સમય, કથા સાંભળર્ાનો સમય
ર્ગેરે...

11. આપણે એટલંુ ધયાન રાખર્ું પડશે કે સ્માટ્ણફોન, ટેબલેટ, લેપટોપ જરે્ા
આધુવનક ઉપકરણો આપણા માટે છે પણ આપણે એમના માટે નથરી...|||
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જુનાગઢપ્રદેશના અક્ષરનનવાસી થયેલા પૂજનીય સંતોને મહારાજ પોતાની મનૂતતિનું મહાસુખ આપે તથા તેમના મંડળના સંતો-ભકતોને 
તેમનો નવયોગ સહન કરવાની શનકત આપે તેમજ એમના જવેા સદગુણો અાપે એવી શ્ીરાધારમણ દેવના ચરણોમાં પ્રાથતિના...

સ.ગુ.કો.શા. શ્રીપ્રેમવતરીનંદનદાસજી સવામરી 
(જુનાગઢ)

અક્ષરવાસ : તા. ૨૯-૦૯-૨૦૨૦ 

સ.ગુ.શા. શ્રીમાધવપ્સાદદાસજી સવામરી 
(જુનાગઢ)

અક્ષરવાસ : તા. ૨૫-૦૯-૨૦૨૦

શા. શ્રીદેવપ્કાશદાસજી સવામરી
 (જુનાગઢ, હાલ રાજકોટ)

અક્ષરવાસ : તા. ૨૭-૦૯-૨૦૨૦

કો. શ્રીહરરપ્કાશદાસજી સવામરી
(જુનાગઢ, હાલ રાજકોટ)

અક્ષરવાસ : તા. ૨૪-૦૯-૨૦૨૦

કોરોના વાયરસની મહામારીના સમયમાં શ્ીસવાનમનારાયણ 
મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા કંુડળધામ દ્ારા આપણા ગુરુજી 
પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામીની પ્રેરણાથી વડોદરા તથા 
સુરતની હોસપીટલોમાં વેનટીલેટર અપતિણ કરવામાં આવયા હતા. આવા 
કટોકટીના સમયે વેનટીલેટર મળવાથી ડોકટરોએ રાજી થઈ પૂ.ગુરુજીનો 
આભાર વયકત કયયો હતો.
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કોરોનાના સંક્રમણને કારણે અથવા અન્ય બિમારીને કારણે અક્ષરબનવાસી થ્યેલા ભક્ોને શ્ીહરર પો્ાની મૂબ્તિનું 
મહાસુખ આપે ્થા ્ેમનાં પરરવારજનોને ્ેમનાં બવ્યોગનું દુ:ખ સહન કરવાની શબક્ આપે ્ેમજ ્ેમના જવેા 

સદ્ ગુણો આપે ્ેવી શ્ીહરરના ચરણોમાં પ્ાથતિના...

3) પ.ભ. શ્રીઘનશ્યામભયાઈ
લયાલજીભયાઈ કયાનયાણરી - રોહીશયાળયા

જન્મ : તા.૦૯/૦૩/૧૯૫૬  
અક્ષરવાસ : તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૦

ઉંમર : ૭૪ વર્ષ

૧૦) પ.ભ. શ્રીભનભુયાઈ
વયાલજીભયાઈ રંગપરર્યા - મુંબઈ

જન્મ : તા.૦૧/૦૬/૧૯૬૮ 
અક્ષરવાસ : તા.૧૨/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૫૨ વર્ષ 

૮) પ.ભ. શ્રીપરષોત્તમભયાઈ 
આત્યારયામભયાઈ મરીસ્તરી - મુંબઈ

જન્મ : તા.૦૯/૧૧/૧૯૩૯ 
અક્ષરવાસ : તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૮૧ વર્ષ 

૧૨) પ.ભ. શ્રીઅરવવદભયાઈ 
છોટયાભયાઈ પટેલ - બયામણગયામ

જન્મ : તા.૧૦/૦૨/૧૯૪૨ 
અક્ષરવાસ : તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૭૮ વર્ષ

૯) પ.ભ. શ્રીજ્ભયાઈ
ચિમનલયાલ પટેલ - મુંબઈ

જન્મ : તા.૨૪/૦૫/૧૯૫૧ 
અક્ષરવાસ : તા.૧૧/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૬૯ વર્ષ

૧૧) પ.ભ. શ્રીપ્રવરીણિદં્ર
િરીમનભયાઈ ભયાવસયાર - વડોદરયા

જન્મ : તા.૧૯/૦૫/૧૯૪૪ 
અક્ષરવાસ : તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૭૬ વર્ષ

૬) પ.ભ. શ્રી જીવનભયાઈ
નયાગજીભયાઈ જી્યાણરી - સયાવરકંુડલયા

જન્મ : તા.૧૩/૦૧/૧૯૫૩ 
અક્ષરવાસ : તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૬૭ વર્ષ 

૧) પ.ભ. શ્રીહરરભયાઈ
ભરીખયાભયાઈ પ્રજાપતિ - ગોધરયા

જન્મ : તા.૦૪/૦૧/૧૯૩૯ 
અક્ષરવાસ : તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૮૧ વર્ષ

૭) પ.ભ. શ્રીબટુકભયાઈ 
ગોવવદભયાઈ જાસોલરી્યા - આંબલયા

જન્મ : તા.૦૭/૦૧/૧૯૬૩ 
અક્ષરવાસ : તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૫૭ વર્ષ

૪) પ.ભ. શ્રીપૂજનકુમયાર 
અલપપેશભયાઈ પ્રજાપતિ - િયાલડયા

જન્મ : તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૫ 
અક્ષરવાસ : તા. ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૫ વર્ષ

૫) પ.ભ. શ્રીકયાનજીભયાઈ
કરશનભયાઈ સહુયાગરી્યા - મોટયા ઝીંઝૂડયા

જન્મ : તા.૦૧/૦૧/૧૯૪૦ 
અક્ષરવાસ : તા. ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૮૦ વર્ષ

૨) પ.ભ. શ્રીશાંતિલયાલ 
જગજીવનભયાઈ િૌહયાણ - વડોદરયા

જન્મ : તા.૧૮/૦૨/૧૯૪૦ 
અક્ષરવાસ : તા. ૧૨/૦૯/૨૦૨૦ 

ઉંમર : ૮૦ વર્ષ

      સતસસંગ સેવક  26 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦
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https://youtu.be/QtXtdhdabUs
https://www.youtube.com/watch?v=GORvMueyEH4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=yfcOYhhUVuU
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