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પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
કંુડળધઞામ

પ.પૂ.ધ.ધુ.૧૦૦૮આચઞાર્ય
શ્રીરઞાકેશપ્રસઞાદજીમહઞારઞાજ-વડતઞાલધઞામ

:આશરીવઞા્યદ: :સંસ્ઞાપક:

પ્રગટ હરર ને સંતનો, જનેે હોર વવશ્ઞાસ;
મઞાહઞાત્મર વનશ્ચરવઞાનને, પ્રભુ કરે છે પઞાસ...

કરરીએ વનદદોષબુવધિ, પ્રગટ હરર સંતમઞાંર;
અખંડ આનંદ તો રહે, મૂંઝવણ જરરી ન ્ઞાર...

-પૂ.ગુરુજી

અનુક્રમણિકા

૦૪ : વવશ્ઞાસરીનેવશવઞાલમ... : પ.પૂ.શ્રીગુરુજી

૦૬ : સરળતઞાનરીગરરમઞા... : સઞાધુઈશ્રચરણદઞાસ

૦૮ : પરરવસ્વત... : સઞાધુકૃષણવપ્રરદઞાસ

૧૦ : ગુણગ્ઞાહકતઞા... : સઞાધુગુણસઞાગરદઞાસ

૧૨ : વનભ્યરતઞાપવતશ્રીહરર... : સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ

૧૪ : સદ્ભઞાવવષ્યનરીકમઞાણરી... : સઞાધુપ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ
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૧૮ : રઞાજીપઞાનોઅપચો... : સઞાધુસહનવપ્રરદઞાસ

૨૦ : મઞાફરીમઞાંગવરી-ફોમઞા્યવલરટકેરરરઞાવલરટ? : પ.ભ.પંકજભઞાઈડરી.પટેલ

૨૨ : ભગવઞાનનુંઆશ્ચર્ય...

૨૪ : ઘનુનઞાવહઞાલઞાબનવુંછે?...

૨૬ : સતસંગસમઞાચઞાર
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કથામતૃમ્

પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીએ� તઞા.૨૨/૧૨/૨૦૧૩, રવવવઞારનઞા
રઞા�જશ્રીસવઞા.મંવદર કંુડળધઞામમઞંા કર�લમનનરીયપ્રવચન

- પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી-કુડંળધઞામ

વહઞાલઞા ભકતો ! આધરઞાવતમક મઞાગ્યમઞાં

ચઞાલેલઞા હરકોઈ જીવઞાતમઞાનો પ્રઞાણ

એટલે વવશ્ઞાસ. જે ભગવઞાન અને સઞાચઞા સંતમઞાં

વવશ્ઞાસરઞાખેતેઆલોકઅનેપરલોકમઞાંખૂબસુખરી

્ઞાર છે; પણ જનેે ભગવઞાન કે સંતનો વવશ્ઞાસ

ન હોર તેને આ મઞાગ્યમઞાં કોઈ લઞાભ ્તો ન્રી.

જે વવશ્ઞાસ ન રઞાખે અને વઞારે વઞારે શંકઞા-કુશંકઞા

કરઞા્ય કરે તેનો કોઈને ભઞાર પણ પડતો ન્રી.

જરઞારે ખરેખરરી કટોકટરીનરી પળ હોર, ભગવઞાન

કે ભગવઞાનનઞા સંતનો અડગપણે વવશ્ઞાસ રઞાખરીને

તેનરી પડખે ઊભઞા રહેવઞાનું ્ઞાર તરઞારે વવશ્ઞાસનરી

કસોટરી્ઞાર.ગોપઞાળઞાનંદસવઞામરી,દઞાદઞાખઞાચરજવેઞા

જે જે ભકતો ભગવઞાન કે સંતોનો વવશ્ઞાસ રઞાખરી

તેમનરીઆજ્ઞાપ્રમઞાણેવતરઞા્યએમનરીઆલોકઅને

પરલોકમઞાં મોટપ વધરી છે. અને આજ પણ જે

આમ વતતે છે તેનું મઞારો વહઞાલો ધરઞાન રઞાખે છે.

વવશ્ઞાસરીનેસવતેવઞાસનઞાનરીવનવૃવતિ્ઞારછે.

શ્રીજીમહઞારઞાજેવચ.સઞા.૫મઞાંકહુંછેકે,“જનેેશ્ધિઞા

ત્ઞા હરર અને હરરજનનઞાં વચનને વવશે વવશ્ઞાસ

ત્ઞા ભગવઞાનને વવશે પ્રરીવત ત્ઞા ભગવઞાનનઞા

સવરૂપનું મઞાહઞાત્મર એ ચઞાર વઞાનઞાં જનેઞા હૃદરમઞાં
હોરતેનરીવઞાસનઞાવનવૃતિ્ઈજારછે.”ખંભઞાતનઞા
સદઞાવશવભઞાઈને સદ્.શ્રીગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરીમઞાં હેત
ને વવશ્ઞાસ હતઞાં તો સવઞામરીનરી વઞાતો્રી હવેલરીનરી
વઞાસનઞા ટળરી ગઈ,અને પછરી હવેલરી સળગરી ગઈ
તો મુશકેલરી ન ્ઈ, પણજો પહેલઞા સળગરી ગઈ
હોત તો હવેલરીનરી સઞા્ોસઞા્ તે પણ બળત.

વવશ્ઞાસરી સદઞા સુખરી ને વનભ્યર રહે છે.
નેનપુરનઞા દેવજીભગતનો એકનો એક દરીકરો
ધઞામમઞાં ગરો તોર તેમને દુ:ખ ન ્રું. કેમ જ,ે
એનેખબરહતરીકેમહઞારઞાજમળ્ઞાછેએનઞાવવશ્ઞાસે
જઆપણેસુખરી રહેવઞાનું છે.આવઞાલૌરકકસુખ-
દુ:ખમઞાંહષ્ય-શોકકરવઞાનોનહોર.આમ વવચઞારરી
સુખરી રહઞા. અને એટલે જ વવશ્ઞાસરી અને જ્ઞાનરી
બે જ કઞારમ સુખરી છે, બઞાકરીનઞા બધઞાર દુ:ખરી.

यश्च मूढतमो लोके यश्च बदेु्: परं गत: ।

तावभुौ सखुमधेतेे क्लशयत्यनतररतो जन:।।

વવશ્ઞાસરીનું ઠઞાકોરજી બધું સવળું જ પઞાડે
છે. સદ્.શ્રીગુણઞાતરીતઞાનંદ સવઞામરી એવું બોલરઞા કે,
“જનેેમોટઞાસઞાધુનો વવશ્ઞાસહશેતેનેબધુંપઞાધરંુ

      સતસસંગ સેવક          4 નવેમ્બર, ૨૦૨૦

INDEX



જ પડશે.” જૂનઞાગઢમઞાં બઞાલમુકંુદ સવઞામરી ને રોગેશ્ર સવઞામરી હતઞા. તેમને ગુણઞાતરીતઞાનંદ સવઞામરીએ
કેટલઞાર રદવસ સુધરી તડકે બેસઞાડ્ઞા તો પણ મનમઞાં જરઞાર સંકલપ ન ્રો કે, સવઞામરી તડકે શું
કઞામ બેસઞાડતઞા હશે ? પછરી સવઞામરી રઞાજી ્રઞા હતઞા, તો બઞાલમુકંુદ સવઞામરીનો ભઞાર બધઞાને પડતો
અને ગમે એવઞાં કઠણ કઞાર્ય પણ સહેલઞાઈ્રી પઞાર પડતઞાં.

વવશ્ઞાસરીને અંતરમઞાં સદઞા સુખ-શઞાંવત રહે, ધરીરજ વતતે અને તેનું રહત અનઞારઞાસે ્રઞા જ કરે.
મઞાતંગઋવષએ શબરરીને કરીધું હતું કે, “તઞારે ઘરે રઞામ આવશે.” શબરરીએ વવશ્ઞાસ રઞાખરો તો રઞામ
આવરઞા. ભગવઞાન સવઞાવમનઞારઞારણે કરીધું છે કે, ”તમે જે મઞારઞા ્રઞા છો તેને અંતકઞાળે હંુ તેડવઞા
આવરીશ.” આપણે વવશ્ઞાસ રઞાખરીએ તો આવે જ. પણ મનમઞાં એમ ્રઞા કરે કે, શરી ખબર આવશે
કે નરહ આવે ? તો કોઈ ન આવે. ગરીતઞામઞાં લખરું છે : संशयातमा ववनशयवत । જરઞાં વવશ્ઞાસ હોર
તરઞાં સંશર ન હોર અને જરઞાં શંકઞા કે ડગમગઞાટ હોર તરઞાં વવનઞાશ જ હોર.

વવશ્ઞાસરીને અંદર્રી જ વનભ્યર રહેવઞાર, સદઞા ઉતસઞાહ રહે અને અંતરમઞાં સદઞા બળ રહે.
અજુ્યનને ભગવઞાનમઞાં વવશ્ઞાસ હતો તો મહઞાભઞારતનરી લડઞાઈમઞાં વવજર ્રો. દુરદોધન તેમનરી સઞા્ે
જ હતો પણ વવશ્ઞાસ જરઞાર ન હતો તો અંતે વવનઞાશ ્રો. પ્રહ્ઞાદજીને ભગવઞાનનો વવશ્ઞાસ હતો
તો અંતે તેમનો વવજર ્રો અને રહરણરકવશપુનો વવનઞાશ ્રો.

વવશ્ઞાસરી ઇવદ્રિરો-અંત:કરણ અને વવષરરૂપ મઞારઞા તતકઞાળ જીતરી શકે છે. ઉકઞાખઞાચરને જો
સઞાધુનો વવશ્ઞાસ હતો અને સેવઞા કરતઞા હતઞા તો બધરી વઞાસનઞા ટળરી ગઈ. આપણઞા આણંદદઞાદઞાને
મેં એકવઞાર કહું હતું કે, “કંુડળમઞાં જે આવે એનઞામઞાં રદવરભઞાવ રઞાખરીને સેવઞા કરજો.” તો એણે
જીવરઞા તરઞાં સુધરી એમ જ કરુું તો બેડો પઞાર ્ઈ ગરો.

વવશ્ઞાસરીનરીઆધરઞાવતમકમઞાગતેશરીઘ્રઅનેસવ્યશ્ેષ્ઠઉન્નવત્ઞારઅનેઅંતેઆતરંવતકકલરઞાણરૂપરી
સવદોતિમ પ્રઞાવતિ ્ઞાર છે. દઞાદઞાખઞાચરે જીવનભર મહઞારઞાજે જમે કહું તેમ કરુું તો તેમનરી જગતમઞાં
સવ્યશ્ેષ્ઠ ઉન્નવત અને કરીવત્ય ્ઈ. પવ્યતભઞાઈને મહઞારઞાજે પત્ લખરો કે, “આ પત્ મળે એટલે તરત
આવજો.” તો ઘરે દરીકરો અવતશર મઞાંદો હતો છતઞાં ગઢડઞા આવરઞા. આવો મહઞા વવશ્ઞાસ હતો તો
તેઓને સવદોતિમ પ્રઞાવતિ ્ઈ.

આમજેભગવઞાનઅને તેમનઞા વહઞાલઞાસતપુરુષનો મન, કમ્ય, વચને
વવશ્ઞાસ રઞાખે તેનેઆ કહઞા તેવઞા ફઞારદઞા ્ઞાર છે.
મઞાટેજોઆપણેવઞાલમનોવવશ્ઞાસરઞાખરીશુંતોમઞારો
નઞાવવલરો બધરી રરીતે આપણને હ્ેળરીમઞાં રઞાખશે.
કેમ જ,ે વવશ્ઞાસરીને વઞાલમ વશ વતતે છે... |||
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લેખક :સઞાધુ ઈશ્રચરણદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

ÖÓÛÈâÌä ½ãÓÑâ...

એક વનરમ છે - જટેલઞા વધુ હળવઞા
રહરી શકઞાર તેટલઞા ઊંચે જઈ શકઞાર.

આપણને સહુને ભઞારે ્વું ગમે છે, મોટઞા
રહેવું ગમે છે; પણ એ તો પડતરીનું જ કઞારણ
છે. મઞાટેજોઅવતશર ઉન્નવત પ્રઞાતિ કરવરી હોર તો
અતરંત નમ્ર, સરળ બનવું અવત આવશરક છે.

સવઞાવમનઞારઞારણ ભગવઞાને આ બઞાબતે એક
વસધિઞાંત સ્ઞાપરો છે -

महतीं पदवीं प्ापता: पूववं य े साधवो जना: ।

मानत्यागनेवै त े च ववनयने महातमस ु ।। 

પૂવતે જે જે સંતો ઉચચતમ આધરઞાવતમક
વસ્વતને પઞા્મરઞા છે તે સવતે, મોટઞા પુરુષ પઞાસે
મઞાનનો તરઞાગ કરરી અવત નમ્ર ત્ઞા સરળ
વત્યવઞા્રી જ પઞા્મરઞા છે. હવે આપણે આપણં
ચકઞાસરી લઈએ - આપણને મઞાન છોડવું ગમે
છે કે છોડવું પડે છે ? મોટઞા પઞાસે અવત નમ્ર
ત્ઞા સરળ રહેવું ગમે છે કે રહેવું પડે છે ?
વચ.પ્ર.૨૮ મુજબ આપણે સતસંગમઞાં વધવઞાનઞા
મઞાગતે છરીએ કે ઘટવઞાનઞા ?

આપણે જો પુરુષોતિમનઞા પ્રઞાણપરઞારઞા

મહઞામુકત બનવું હોર તો અવત નમ્રતઞા-સરળતઞા

કેળવવરી જરૂરરી છે. સવઞાવમનઞારઞારણ સંપ્રદઞારમઞાં

જમેઞાં સૌ્રી વધુ સઞામ્થી હતરી તેવઞા ગોપઞાળઞાનંદ

સવઞામરી કેમ રહેતઞા ? તેનો આધઞારઞાનંદ સવઞામરીએ

આ રરીતે પુરઞાવો આપરો છે-

सरल रख े सवभाव अवत, रेसम वक फेल ताय ।

संत वक सवेा करत रह,े भाव सवहत हरखाय ।।

બંનેઆચઞારદોનઞાં કઞાંડઞાંજનેઞા હઞા્મઞાંસોંપરઞાં

હતઞાં ત્ઞા સંપ્રદઞારનઞા તમઞામ સંતો ભકતોને જનેરી

આજ્ઞામઞાં રહેવઞાનું કહું હતું એવઞા મોટઞા એ સંત

રેશમનઞાગુચછજટેલોઅવતસરળસવભઞાવરઞાખતઞા

હતઞા. અવત ભઞાવ સરહત હરખઞાતે હૈરે સંતોનરી

અતરંત સેવઞા કરતઞા હતઞા. આનો અ્્ય એ ્રો

કે જે અવત સરળપણે વત્યવઞાનો સવભઞાવ કેળવરી

લે છે તે જ સૌ્રી મોટરી પદવરી પ્રઞાતિ કરે છે. જે

સૌ્રી મોટઞા હોવઞાછતઞાં સૌનરી પઞાસેઅવતસરળ-

દઞાસ ્ઈને રહે છે તેને ગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરીનરી

જમેભગવઞાન વશ વતતે છે.આપણે કેવો સવભઞાવ

કેળવરો છે ? આપણે શ્રીહરરનઞા પરઞારઞા સંતો-

ભકતો પઞાસે કેટલઞા નમ્ર બનરીને રહરીએ છરીએ ?

એકવઞાર મુકતઞાનંદ સવઞામરીએ નઞાગડકઞામઞાં

શ્રીહરરને પૂછું : ‘હે મહઞારઞાજ ! આ વનતરઞાનંદ

સવઞામરી આપને સવ્યનઞા સવઞામરી, સવઞા્યવતઞારરી

સમજવઞાનું મને કહે છે તો ખરેખર સઞાચું શું છે ?

તે આપ જ મને કહો.’ મહઞારઞાજ કશું જ બોલરઞા

વવનઞા પડખું ફરરી ગરઞા. મુકતઞાનંદ સવઞામરીએ અવત

ગરજુ ્ઈ તે બઞાજુ જઈ ફરરી પ્રઞા્્યનઞા કરરી. પ્રભુ

ચહેરઞાનો ભઞાવ ઉદઞાસ કરરી ફરરી પઞાછઞા પડખું ફરરી

ગરઞા. મુકતઞાનંદ સવઞામરી અવત દરીન બનરી ફરરી એ

તરફ ગરઞા. પછરી ગદ્ગદ્ભઞાવે ત્રીજી વઞાર પ્રઞા્્યનઞા
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કરરી. તરઞારે સવઞાવમનઞારઞારણ ભગવઞાને કહું :
‘સવઞામરી ! વનતરઞાનંદ સવઞામરી સઞાચું કહે છે. તમે
પણ અમને એવઞા સવદોપરરી પુરુષોતિમ સમજો.’

વહઞાલઞા ભકતો ! જાે આપણે આટલઞા
દરીન, કંગઞાળ કે ગરજુ ્ઈને રહેવઞાનું ્ઞાર તો
અંતર્રી એમ રહરી શકરીએ ? અને રહેવઞાર તો
જઆપણને પણ મુકતઞાનંદ સવઞામરી જવેો મરહમઞા
પકવ ્રો ગણઞાર.

સંવત ૧૮૮૬મઞાં જઠે મરહનઞાનરી મધર
રઞાત્રીએ મહઞારઞાજે એકલઞા મુકતઞાનંદ સવઞામરીને
અક્ષરઓરડરીએ બોલઞાવરઞા. પછરી વઞાત કરરી કે,
‘હવે તમે ગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરી કહે તેમ કરજો.’
સવઞામરીએઅવતભઞાવ્રીહઞાપઞાડરી.બરીજેજ રદવસે
ગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરીને સઞારઞા આસન પર બેસઞાડરી

‘મને કહેવઞારોગરહોરતેપ્રેમ્રીકહો,’
આવું કહુંઅનેગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરીએ
જમે કહું તેમ જ પોતે કરુું.

આમ આપણઞા્રી નઞાનઞા
હોર તેનરી પઞાસે પણ નઞાનઞા

્ઈનેતેનરીઆજ્ઞાનુસઞાર
વત્યવઞાનું ્ઞાર તો
કેટલું વતઞા્યર ?
જો મુકતઞાનંદ

સવઞામરીનરી જમે અવત
સરળ બનરીને વતથી શકઞાર

તો તેમનઞા જવેઞા મહઞામુકત
બનરી શકઞાર.

મુકતઞાનંદ સવઞામરી
ત્ઞા રઘુનઞા્દઞાસ સવઞામરી
આ બંને રઞામઞાનંદ
સવઞામરીનઞા વશષર હતઞા.

બંનેને પૂણ્ય પુરુષોતિમ
શ્રીસહજાનંદ સવઞામરી સઞાક્ષઞાત્
મળ્ઞાહતઞા,પરંતુમુકતઞાનંદસવઞામરી
ગુરુવચને જીવનભર મહઞારઞાજનઞા

દઞાસઞાનુદઞાસ ્ઈને રહઞા. જરઞારે અવભમઞાનમઞાં
અટંટ એવઞા રઘુનઞા્દઞાસે વવરોધ કરદો, વવમુખ
્રઞા, છેવટે ભૂંડઞા મોતે ગુજરરી ગરઞા.આબેમઞાં્રી
આપણને કરઞા મઞાગતે જીવવું ગમે છે ?

દઞાદઞાખઞાચર ત્ઞા અલૈરઞાખઞાચર બંને પ્રગટ
પુરુષોતિમ શ્રીસવઞાવમનઞારઞારણ ભગવઞાનનઞા ભકત
હતઞા.તેમઞાંદઞાદઞાખઞાચરઅવતવનમઞા્યનરીપણેશ્રીહરરનઞા
દઞાસ સંતો અને તેનઞા દઞાસ ભકતોનઞા પણ દઞાસ
્ઈને જીવનભર રહઞા.

જરઞારે અલૈરઞા બઞાપુમઞાં સરળતઞા નહોતરી તો
દઞાદઞાખઞાચરનો મરહમઞા સંતવચને પણ ન ્રો.
ઊલટઞાનો મુકતઞાનંદ સવઞામરીનો અપરઞાધ કરદો.
અરે ! સવરં શ્રીહરર સઞા્ે પણ વઞાંધો પડ્ો.
મઞાટે આપણઞામઞાં બરીજા ગમે તેટલઞા ગુણો હોર,
આકરઞામઞાં આકરઞાં સઞાધનો કરરી શકતઞા હોઈએ,
અખંડ ભગવઞાનનઞાં દશ્યન ્તઞાં હોર; તોપણ જો
શ્રીહરર ત્ઞા તેમનઞા વહઞાલઞા સંતો-ભકતો પઞાસે
સરળતઞાનરઞાખરીએતોભરંકરવવઘન્ઞાર.એટલે
આ સતસંગમઞાં સરળતઞાનરી ગરરમઞા સવદોપરરી છે.

સ.ગુ.વનષકુળઞાનંદ સવઞામરીએ કહું છે -
સરળ વરતવે છે સઞારંુ રે મનવઞા...સરળ.
મન-કમ્ય-વચને મઞાનને રે મેલરી,

કઞાઢ્ય અવભમઞાન બઞારંુ,
હઞા્ જોડરી હઞાજી હઞાજી કરતઞાં,

કેદરી ન બગડે તે તઞારંુ રે મનવઞા...

સૌનરી પઞાસે સરળ વત્યવું હોર તો મઞાન
મૂકવું જરૂરરી છે. મઞાન મૂકવું હોર તો જનેરી પઞાસે
સરળ રહેવઞાનું છે તેનો મરહમઞા પકવ કરવો
અવનવઞાર્ય છે. મરહમઞા વધઞારવો હોર તો તેમનઞા
ગુણ, ઉપકઞાર ને પ્રેરક પ્રસંગો્રી પ્રભઞાવવત ્તઞાં
રહેવું આવશરક છે. આ વખતે મહઞારઞાજે આવો
રદવર સતસંગઆપરો છે તોઆપણે એવું રદવર
જીવન બનઞાવવઞા કરટબધિ ્ઈએ.

હેમહઞારઞાજ!હેગુરુજી!હેસંતો-ભકતો!હંુ
એવો અવત સરળ બનરી શકંુ તેવરી મઞારઞા પર
જલદરી કૃપઞા કરજો... |||
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લેખક :સઞાધુ કૃષણવપ્રરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

એક નઞાનઞા ગઞામનઞા રેલવે સટેશને સઞામઞાદ્ર પરરવસ્વતનઞા એક ભઞાઈ ઉદઞાસ ચહેરે પોતઞાનઞાં
ત્ણ નઞાનઞાં બઞાળકોને સઞા્ે લઈને આવરઞા. સટેશને આવરીને બઞાંકડઞા ઉપર બેઠઞા-બેઠઞા

ટે્નનરી રઞાહ જોઈ રહઞા હતઞા; પણ કંઈક ઊંડઞા ઊતરરી ગરઞા હતઞા. તેનરી ફરતે તેમનઞાં બઞાળકો રમતઞાં
હતઞાં. બરઞાબર તે સમરે ટે્નઆવરી. ભઞાઈ પોતઞાનરી સઞા્ે ત્ણ નઞાનઞાં બઞાળકોને લઈને ટે્નમઞાં ચડરઞા.

જનરલ ડબબઞામઞાં જરઞાં જગરઞા મળરી, તરઞાં સઞામઞાન ઉપર રઞાખરીને, બઞારરી પઞાસે કંઈક વવચઞારતઞાં
વવચઞારતઞાં એ ભઞાઈ બેસરી ગરઞા. ટે્ન ચઞાલુ ્ઈ અને સઞા્ે સઞા્ે પેલઞાં બઞાળકોનઞાં તોફઞાન પણ ચઞાલુ
્રઞાં.

બઞાળકો તો ડબબઞામઞાં બેઠેલઞા ભઞાઈઓનઞાં કપડઞાં ખેંચરઞા કરે, બરીજા મુસઞાફરોનઞા સઞામઞાન હોર
તેનરી સઞા્ે અડપલઞાં કરઞા્ય કરે. કોઈકનરી બેગ ઉપર ચડરી જાર, કોઈકનઞાં બૂટ-ચંપલ લઈને પછઞાડરઞાં
કરે, ટે્નમઞાં દોડઞાદોડ કરઞા્ય કરે, જોર જોર્રી તઞાળરીઓ પઞાડે, વચવચરઞારરીઓ કરે. આમ છતઞંા, પેલઞા
ભઞાઈ તોફઞાન કરરી રહેલઞાં બઞાળકોને કંઈ જ કહેતઞા નહોતઞા. જમે જમે સમર પસઞાર ્રો, તેમ તેમ
બઞાળકોનઞાં તોફઞાન વધતઞાં ગરઞાં. ્ોડરીવઞારમઞાં તોઆખો ડબબો મઞા્ે લરીધો.

ડબબઞામઞાંબેઠેલઞામુસઞાફરોનેએમ્રુંકે,‘આભઞાઈ,્ોડરીકવઞારમઞાં
સમજી જશે અને તેમનઞાં બઞાળકોને અટકઞાવશે.’ એમ સમજીને સહુ
ધરીરજ રઞાખરીને સહન કરતઞા રહઞા. અમુક સમર ્રો, પણ આ ભઞાઈ
તો કઞાંઈ સમજરઞા નહીં; એટલે મુસઞાફરોનરી ધરીરજ ખૂટરી ગઈ.

ડબબઞામઞાં બેઠેલઞા મુસઞાફરો્રી હવે સહન કરવું મુશકેલબદ્રું;એટલે
બધઞામઞાં્રી એક મુસઞાફર આકળો ્ઈ ગરો અને શૂદ્રમનસક ્ઈને
બેઠેલઞા ભઞાઈને, ખરીજાઈને બોલવઞા લઞાગરો, ‘અલઞાએ..!આ તઞારઞાં
બઞાળકો તોફઞાન કરે છે, તે તું જોતો ન્રી ? તેમને કેમ
તોફઞાન કરતઞા અટકઞાવતો ન્રી ? તઞારઞાં બઞાળકોને
શઞાંવત્રી બેસઞાડ ને !’

સુનમુન બેઠેલઞા આ ભઞાઈ
કઞાંઈ જબોલરઞા નહીં. તે્રીબરીજો
મુસઞાફર આવરીને આ ભઞાઈને
કહેવઞા લઞાગરો કે, ‘અરે...એ
ભઞાઈ ! તું સઞાંભળે છે કે ન્રી
સઞાંભળતો ? આ તઞારઞાં
બઞાળકોએતોઅમઞારંુ મઞા્ું
દુ:ખવઞાડરી દરીધું; આને

ÍãÓãsÉãÈ...
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શઞાંત કર ને !’ પરંતુ આ ભઞાઈ તો ઉદઞાસ ્કઞા
બેસરી જ રહઞા, કઞાંઈ જવઞાબ જ ન આપરો.

ત્રીજોમુસઞાફરઆક્ોશસઞા્ેબોલરો,“બંધ
કરઞાવનેતઞારઞાંછોકરઞાનઞાંતોફઞાનો !તનેકઞાંઈખબર
પડે છે કે ન્રી પડતરી ? અમે તો હવે ત્ઞાસરી
ગરઞા છરીએ એમનઞાં તોફઞાનો્રી.”

પેલઞા ભઞાઈ રડમસ ચહેરઞા સઞા્ે તેનઞા તરફ
એક નજર નઞાખરીને ઊંડઞા ઊતરરી ગરઞા. ડબબઞામઞાં
બેઠેલઞા એક ડઞાહઞા સજ્જન વરવકત આ બધરી
પરરવસ્વત જોરઞા કરતઞા હતઞા; તે્રી તે સમજી
ગરઞા કે, ‘આ ભઞાઈને કઞાંઈક મોટરી મુશકેલરી છે.’
તે્રી તે સુજ્ વરવકતએ આ ભઞાઈ્રી બઞાળકોને
દૂર કરરીને પ્રેમ્રી પૂછરું, “ભઞાઈ ! તમે કઞાંઈ
મુશકેલરીમઞાંછો?તમઞારેકઞાંઈમદદનરીજરૂરછે?”

પેલઞા ભઞાઈએ કંપઞાટ્યમેદ્ટનઞા બધઞા મુસઞાફરો
સઞાંભળે તેમ કહું, “બઞાળકોનઞાં તોફઞાન બદલ હંુ
આપનરી બધઞાનરી મઞાફરી મઞાંગું છંુ; પરંતુ હંુ એમને
એટલઞા મઞાટે ન્રી અટકઞાવતો કે, આ તોફઞાન
અને સુખ એમનઞા જીવનમઞાં બહુ ટંૂકઞા ગઞાળઞાનું
છે. મઞારરી પતનરી, આ મઞારઞાં બઞાળકોનરી મઞા,
વરઞાવહઞારરકકઞારણોસરબઞાજુનઞાશહેરમઞાંગઈહતરી;
પરંતુ ્ોડઞા કલઞાકો પહેલઞા જ શહેરનરી
હોવસપટલમઞાં્રી મને સમઞાચઞારઆપવઞામઞાં આવરઞા
છે કે, આ બઞાળકોનરી મઞા અકસમઞાતમઞાં મૃતરુ
પઞામરી છે. અને હંુ બઞાળકોને સઞા્ે લઈને મઞારરી
પતનરીનું ડેડબોડરી લેવઞા જાઉં છંુ. હવે તમે જ
કહો, આ બઞાળકોને હંુ કેવરી રરીતે ચૂપ કરંુ ?”

આ સઞાંભળરીને તમઞામ મુસઞાફરો ઊંડઞા
વવચઞારમઞાં પડરી ગરઞા. સહુ કોઈનરી આંખો ભરીનરી
્ઈ ગઈ. જે બઞાળકોને એ નફરત કરતઞા હતઞા,
એ જ બઞાળકોને બરીજી જ ક્ષણે વહઞાલ કરતઞા
્ઈગરઞા.કોઈએચોકલેટઆપરી,કોઈએવબવસકટ
આપરઞાં, તો વળરી કોઈએ રમકડઞાં પણ આપરઞાં.

કોઈએ બઞાળકોને પોતઞાનઞા ખોળઞામઞાં બેસઞાડરઞા,

કોઈએ મઞા્ઞા પર હઞા્ ફેરવરો. સતર જાણરઞા

પછરી તમઞામ મુસઞાફરોનો ગુસસો ન જાણે કરઞાં

જતો રહો !

વરવકતનરી વજદંગરી મઞાત્ એ જ ન્રી કે,

જનેે આપણે જોઈ રહઞા છરીએ. વજદંગરીનરી એ

વસવઞારનરી બરીજી બઞાજુ પણ હોર શકે છે કે,

જનેેઆપણેજોઈશકતઞાન્રી.સઞામેનરીવરવકતનરી

આંતરરક વર્ઞાને આપણે જાણતઞા હોતઞા ન્રી.

જરઞારે કોઈકને મદદ,મઞાગ્યદશ્યન કેસહઞાનુભૂવતનરી

ખરેખરરીજરૂરહોરછે;તરઞારેસઞામેનઞાનરીપરરવસ્વત

જાણરઞા વવનઞા આપણે આપણરી ધૂનમઞાં આપણઞા

મઞાનેલઞા સદઞાચઞારો કે સદ્વત્યનનરી ડઞાહરી-ડઞાહરી

વઞાતોનઞા ઉપદેશોનઞા કો્ળઞા ઠઞાલવતઞા હોઈએ

છરીએ.

વહઞાલઞા ભકતો !આપણે વબલકુલ તટસ્

ભઞાવે, સઞામેનરી વરવકતનરી આંતર-બઞાહ

પરરવસ્વતજાણવઞાનરી કોવશશ કરવરીજોઈએ. કેમ

જે તે પણઆખરે તો મઞાણસ જ છે ! હોર શકે

કે, કોઈક કઞારણોસર તે અતરઞારે વબલકુલ સવસ્

ન હોર. આવઞા સંજોગોમઞાં આપણે સઞામેનઞાનરી

પરરવસ્વત સમજીને સહઞાનુભૂવત આપરીએ, પ્રેમ,

હંૂફ અને બળઆપરીએ, તો સમર જતઞા મઞાણસ

આંતરરક વર્ઞામઞાં્રી બહઞાર નરીકળરીને ફરરી પઞાછો

ઊભો ્ઈ જાર.

આપણઞા ભૂતકઞાળ તરફ જોઆપણે દૃવટિ
નઞાખરીશું, તો આપણે પણ ઘણરી વઞાર આવરી
પરરવસ્વતમઞાં્રી પસઞાર ્રઞા હોઈએ છરીએ. તે
વરવકતનરી જગરઞાએ એકવઞાર જો આપણે ઊભઞા
રહરીએ તો તરત જ તેને સમજી શકઞાર, પછરી
આપણઞા તે વરવકત પરતવેનઞા ભઞાવને પ્રેમમઞાં
પલટઞાતઞાં વબલકુલ વઞાર નહીં લઞાગે. બસ ! જરૂર
છે મઞાત્ આપણો દૃવટિકોણ બદલવઞાનરી.|||
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લેખક :સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

શ્રીજીમહઞારઞાજે વચનઞામૃતમઞાં કહું છે કે,

“સંતમઞાં જનેે ગુણગ્હણ કરઞા્યનો

સવભઞાવ હોર તેનો જ સતસંગમઞાં દૃઢ પઞારો ્ઞાર

છે.”સદ્.ગુણઞાતરીતઞાનંદસવઞામરીએકહું કે,“આવઞા

સઞાધુનો ગુણ લે તે બરીજનઞા ચંરિનરી પેઠે વૃવધિ

પઞામે ને અવગુણ લે તે ઘટરી જાર ને જડ ્ઈ

જાર.”

આપણે અંતરમઞાં વવચઞારરીએ કે, ‘સદ્ભઞાવ

વષ્ય’મઞાં પ.પૂ.ગુરુજીનરી આજ્ઞા મુજબ સંતો-

ભકતોમઞાં સદ્ભઞાવનઞા વધઞારવઞાનો અભરઞાસ કેટલો

્રો ? મને ભગવઞાનનઞા વહઞાલઞા સંતો-ભકતોમઞાં

ગુણજદેખઞારછે કેતેમનઞાદોષપણદેખઞારછે?

આપણેપોતઞાનરીદૃવટિઅનેમઞાદ્રતઞાપ્રમઞાણે

જ સઞામે રહેલ વસતુને મઞાનરીએ છરીએ, જોઈએ

છરીએ. જમે લરીલઞા કઞાચનઞા ચશમઞા પહેરરીએ, તો

બધું લરીલઞા રંગનંુ જ દેખઞાર, એમઆપણરી જવેરી

દૃવટિ હોર એ મુજબ જ સહુમઞાં ગુણ કે દોષ

દેખઞાર છે. સતસંગ સમુરિ જવેો છે. એમઞાં મોતરી,

છરીપ, મઞાછલઞાં, મડદઞાં બધું જ છે. આપણે તો

મોતરી સઞામે જ દૃવટિ રઞાખવરી, એટલે દરેકમઞાં્રી

સઞારંુ જ ગ્હણ ્ઞાર.

ભગવઞાનેસજતેલરીઆદુવનરઞાઅનેકદં્વદ્વો્રી

ભરેલરી છે. જમે રદવસ અને રઞાત છે, ઠંડરી અને

ગરમરી છે,સફળતઞાઅને વનષફળતઞા છે,ગુલઞાબનઞા

છોડમઞાં સરસ મઝઞાનઞાં ફૂલનરી સઞા્ે કઞાંટઞાઓ પણ

છે, એવરી જ રરીતે દરેક વરવકતમઞાં ગુણો અને

ખઞામરીઓપણહોર છે.આપણેનબળઞામઞાં્રીપણ

સઞારંુ શોધરી કઞાઢવું જોઈએ.

એક પત્કઞારે અમેરરીકન પ્રેવસડેદ્ટ કેનેડરીને

પૂછરું, ‘આપનરીસફળતઞાનોશ્ેરકોનઞાફઞાળેજાર

છે ?’ કેનેડરીએ સહજતઞા્રી કહું, ‘વનષફળ

વરવકતઓનઞા ફઞાળે.’ ‘એવું કેવરી રરીતે બને ?’

તરઞારે કેનેડરીએ સરસ જવઞાબ આપરો કે, ‘હંુ જે

કોઈવનષફળવરવકતનેજોતો,તેનરીસઞા્ેવઞાતચરીત

કરરીને જાણરી લેતો કે તેને કરઞાં કઞારણોને લરીધે

વનષફળતઞા મળરી ? પછરી એ અનુભવોનો લઞાભ

ઉઠઞાવરીને હંુ આગળ વધરો.’

વવશ્નરી દરેક રચનઞામઞાં, દરેક કઞાર્યમઞાં, દરેક

વરવકતમઞાં, જડમઞાં કે ચૈતદ્રમઞાં સઞારંુ ને નરસું

બંને હોર છે; પણ પ્ર્મ નજર ખઞામરી ઉપર જ

જારછે,ખૂબરીઓઉપરનહીં-આમનુષરમઞાત્નરી

એક સવઞાભઞાવવક નબળઞાઈ છે. જો આપણે તેમઞાં

રહેલરી કમરીઓ જ જોઈએ છરીએ તો તે આપણરી

નેગેરટવવૃવતિ છેઅનેએવઞા વચંતન્રીઆપણઞામઞાં

રહેલરી ખઞામરીઓમઞાં વધઞારો કરરીએ છરીએ.

પૂ.ગુરુજી ઘણરીવઞાર કહે છે, ‘જરઞાં સુધરી

આપણેબરીજાનરીખઞામરીઓજોઈએછરીએતરઞાંસુધરી

આપણઞામઞાં રહેલરીખઞામરીઓનેરહેવઞાનરીમંજૂરરીમળરી

જાર છે. આપણઞામઞાં રહેલરી તે તે નબળઞાઈઓનું

વનરંત્ણ કરવઞાનું સઞામરર્ય રહેતું ન્રી, તે્રી તે

વધતરી રહે છે.’ સદ્.ગુણઞાતરીતઞાનંદ સવઞામરી કહું

કે, “જવેોબરીજાને સમજાવવઞાનોઆગ્હ છે, તેવો

પોતઞાને સમજવઞાનો હોરઅને જવેો બરીજાનઞા દોષ

જોવઞાનોઆગ્હ છે, તેવો પોતઞાનઞા દોષ ટઞાળવઞાનો

ગુણગ્ઞાહકતઞા...
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હોરતો કઞાંઈ કસર રહે
જ નહીં.”

મઞાટે બરીજાનઞા
દોષશોધવઞામઞાંઆપણે
રુવચ રખઞાર નહીં.
બરીજાઓનઞા દોષ-
નબળઞાઈઓશોધવઞાનરી
ઇચછઞા આપણઞા
પોતઞાનઞા મનનરી અશુવધિમઞાં્રી ઉદ્ભવે છે. જો
આપણં મન શુધિ હોર તો બરીજાઓમઞાં રહેલઞા
સઞારઞા ગુણો જોવઞાનું જ મન ્ઞાર.

આપણે એક વઞાત અવઞારનવઞાર સઞાંભળરી
છે,જમેઞાં્રીઘણરીબધરીપ્રેરણઞાઓમળેછે.એકવઞાર
ગુરુદેવ રિોણઞાચઞાર્યએ રુવધવષ્ઠર અને દુરદોધનને
પોતઞાનરીપઞાસેબોલઞાવરઞાઅનેબંનેનેઅલગઅલગ
સૂચનઞાઆપરી.રુવધવષ્ઠરનેકહું,‘તમેઆનગરમઞાં
જાવઅને એવરી વરવકતને શોધો જે તમઞારઞા કરતઞાં
ખરઞાબ હોર.’ દુરદોધનને કહું, ‘તમે પણઆ જ
નગરમઞાંજાવઅનેએવરીવરવકતનેશોધોજેતમઞારઞા
કરતઞાં વધુ સઞારરી હોર.’

ગુરુદેવનેપ્રણઞામકરરીનેબંનેનગરમઞાંગરઞા.
આખો રદવસ નગરમઞાં ફરઞા્ય. સઞાંજે તેઓ પઞાછઞા
ફરઞા્ય. દુરદોધને કહું, ‘ગુરુદેવ, મેં ઘણો પ્રરતન
કરદો, પરંતુ હંુ મઞારઞા્રી ચરડરઞાતો કોઈને શોધરી
શકરોનહીં.’ગુરુદેવેરુવધવષ્ઠરસઞામુંજોરું.તેમણે
પ્રણઞામ કરરીને કહું, ‘ગુરુદેવ, મેં મઞારઞા્રી વધુ
ખરઞાબને શોધવઞાનો પ્રરતન કરદો, પણ મને કોઈ
મળ્ું નહીં. એક વરવકત કૂવઞામઞાં્રી પઞાણરી કઞાઢરી
રહો હતો. આજે વનજ્યલઞા એકઞાદશરીનો રદવસ
હતો. મેં વવચઞારુું, જો તે આ રદવસે પણ પઞાણરી
પરીવઞા મઞાંગે છે, તો તે મઞારઞા કરતઞાં પણ વધઞારે
ખરઞાબ છે. પરંતુ જરઞારે તેણે પઞાણરી બહઞાર કઞાઢરીને
તેનઞા્રી સનઞાન કરવઞાનું શરૂ કરુું તરઞારે મને એમ
લઞાગરું કે, મેં તેનઞામઞાં ખઞામરી જોઈ, તે્રી હંુ જ
સૌ્રી ખરઞાબ છંુ.’

બંનેનઞા સવભઞાવનો
તફઞાવતબતઞાવરીનેગુરુદેવ
રિોણઞાચઞાર્યજીએઆપણને
પઞાઠ ભણઞાવરો કે,
આપણે કેવરીવૃવતિરઞાખવરી
જોઈએ ! આપણને એ
રઞાદ રહેવું જોઈએ કે,
જરઞારેઆપણેબરીજાતરફ

આંગળરી ચીંધરીએ છરીએ, તરઞારે ત્ણ આંગળરીઓ
આપણરી તરફ આવે છે. મઞાટે બરીજાને સુધઞારતઞા
પહેલઞાં આપણે પોતે પહેલઞા સુધરવું જોઈએ.
બરીજાઓનરી નબળઞાઈઓ શોધવઞાને બદલેઆપણે
આપણઞા મનને આપણરી પોતઞાનરી અસંખર
નબળઞાઈઓ બતઞાવરીએ.

વહઞાલઞા ભકતો ! આપણઞા પ્રઞાણપ્રરીતમ
પ્રભુજીને રઞાજીકરવઞા,આપણઞામોક્ષનઞાદઞાતઞાગુરુ
અને સંતો-ભકતોને રઞાજી કરવઞા મઞાટે જીવન-
પરરવત્યન કરવઞાનોઆપણે દૃઢ સંકલપ કરરીએ કે,
મઞારે બરીજાઓનઞા દોષો નરહ, ગુણ જ જોવઞા છે.
અનેક દોષોમઞાં્રી એકઞાદ ગુણ હોર તો તે ગ્હણ
કરરીશ.અને કદઞાચ મઞારંુ મન મને બરીજાનઞા દોષો
જોવઞા પ્રેરશે તો હંુ તેને બદલરીશ અને તેને મઞારરી
પોતઞાનરી અસંખર ખઞામરીઓ બતઞાવરીશ.
ભગવતસંબંધનઞા મરહમઞાનરી દૃવટિઅપનઞાવરીશ.આ
જસુખરીરહેવઞાનો,આગળવધવઞાનોઅનેશ્રીહરરજી
મહઞારઞાજને રઞાજી કરવઞાનો મઞાગ્ય છે. ભગવઞાનનું
મન કહેવઞાતઞા નઞારદજી પણ ભગવઞાન પઞાસે મઞાંગે
છે કે,

तवाथ तव भ्तानां सदैव गणुगायन े ।
अत्यतुसकुासत ु म े बदु्द्स्तवयय प्ीवतवववयध्नी।।

મઞાટે આપણે પણ વહઞાલઞા શ્રીહરરજી
મહઞારઞાજનેપ્રઞા્્યનઞાકરરીએકે,આપણઞામઞાંગુણગ્ઞાહક
દૃવટિ કેળવઞાર,બરીજામઞાં રહેલઞાસઞારઞા ગુણોનેજોઈ
શકઞારઅનેજીવનમઞાં અપનઞાવરી શકઞારએવું બળ
આપજો... |||
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ભર એ દરેક પ્રઞાણરીનરી અંદર રહેલરી
નૈસવગ્યકવૃવતિછે.તેલગભગસવ્યત્

વવદ્યમઞાન હોર છે. ધનવઞાનને ચોરનો, રઞાજાને
શત્ુનો, પંરડતને પોતઞાનઞા હરરફનો, રૂપવઞાનને
વૃધિઞાવસ્ઞાનો, વવદ્યઞા્થીને વશક્ષકનો, પોલરીસને
તેનઞા ઉપરરીનો; એમ ભરનરી સઞાંકળ સવ્યત્
ફેલઞારેલરી છે.

ભરનરીઅવસ્ઞામઞાં શરમ,સંકોચ,શરરીરમઞાં
ધ્ુજારરી, ઝઞાડો-પેશઞાબ ઇચછઞા ન હોવઞા છતઞાં
નરીકળરી પડે કે વઞારેવઞારે જવું પડે, વધુ પડતો
પરસેવો ્ઞાર, વવચઞારોનું સંકલન ન ્ઈ શકે
વગેરે લક્ષણો દેખઞાર છે. કોઈ કોઈ વઞાર વધુ ભર
લઞાગરી જાર તો મઞાણસ બેભઞાન ્ઈ જાર છે.
અરે, કરઞારેક તો મઞાણસ મરરી પણ જાર છે. કઈ
વરવકતને કેવઞા પ્રકઞારનો ભર હશે તેનું અનુમઞાન
કરવું અઘરંુ હોર છે.  ઘણઞા નરીડર અને બઞાહોશ
મઞાણસોપણક્ષુલ્લકભર્રીફફડતઞાહોર છે,જનેે
સઞાઇકોલોવજનરી ભઞાષઞામઞાં ફોવબરઞા કહેવઞામઞાં આવે
છે. દઞા.ત. નઞાનઞાજીવ-જતંુનો ભર,એરોપલેનનરી
મુસઞાફરરીનો ભર, ઇદ્જકેશન લેવઞાનો ભર,
વરીજળરીનઞા કડઞાકઞા કે ફટઞાકડઞાનઞા ધડઞાકઞાનો ભર,
અંધઞારઞાનો ભર, ઊંચઞાઈ ઉપર્રી જોવઞાનો ભર,
પઞાણરીનો ભર વગેરે...

આમ જોઈએ તો ભર બે પ્રકઞારનઞા કહરી
શકઞાર. (૧) કુદરતરી સઞાચો ભર અને

 (૨) કઞાલપવનક ભર

કુદરતરીભરજીવનટકઞાવવઞામઞાટેજરૂરરીછે.
કઞારણ કે, આવઞા ભરને લરીધે જીવન સંતુવલત
રહે છે. બઞાળકને અમુક અંશે મઞાતઞાવપતઞાનો ત્ઞા

વશક્ષકનો ડર રહે તે તેનઞા જીવન ઘડતર મઞાટે
જરૂરરી છે. અપકરીવત્યનો ભર ધમ્ય પઞાળવઞામઞાં
ઉપરોગરી છે. પરરીક્ષઞામઞાં નઞાપઞાસ ્વઞાનો ભર
વવદ્યઞા્થીનરી ઉન્નવત મઞાટે જરૂરરી છે. વશષરને
પોતઞાનઞાગુરુનોભરમોક્ષમઞાગતેવનવવ્યઘનચઞાલવઞામઞાં
ઉપરોગરીછે.મઞાંદઞાપડવઞાનોભરઅરોગરખઞાણરી-
પરીણરી અને આડેધડ લઞાઇફ સટઞાઇલનો તરઞાગ
કરવઞા મઞાટે જરૂરરી છે. આ બધઞા સઞાચઞા ભર છે.

પરંતુ મઞાણસને સઞાચો ભર ૫% જટેલો
જ હોર છે. બઞાકરીનો ૯૫% ભર કઞાલપવનક
હોર છે, એવું સંશોધનો દ્વઞારઞા પુરવઞાર ્રું છે.
ગુજરઞાતરીમઞાં એક કહેવત છે, ‘વહેમનઞાઓસડ ન
હોર..!’આ કઞાલપવનકભર વહેમ જવેો છે. તેનરી
ચુંગઞાલમઞાં્રીબહઞાર નરીકળવું ઘણંઅઘરંુ હોર છે.
જરઞારે દુવનરઞામઞાં મહઞામઞારરી પ્રવતથી છે તરઞારે ખોટઞા
ભરભરીત ્ઈને અનેક લોકો મૃતરુ પઞા્મરઞા છે, તે
હકરીકત છે. કોઈ વવદ્યઞા્થીએ પરરીક્ષઞા મઞાટે રઞાત-
રદવસ મહેનત કરરી હોવઞા છતઞાં પરરીક્ષઞા આપતરી
વખતે મૂંઝઞારો ્ઈ જાર, હઞા્ ધ્ૂજવઞા મંડે વગેરે
કઞાલપવનક ભર છે. આવઞા અનેક પ્રકઞારનઞા ડર
આપણરીશઞારરીરરકઅનેમઞાનવસકસવસ્તઞાખોરંભરી
નઞાખે છે.હઞા,સઞાવધઞાનરીજરૂરરી છે,પણભરમઞાં્રી
ઉદ્ભવેલરીવધઞારેપડતરીસઞાવધઞાનરીમૂંઝઞારો, વચંતઞા
અને ગભરઞામણ વસવઞાર કઞાંઈ ફઞારદો ન કરે.

	ભરને દૂર કરવઞાનઞા અમુક નુસખઞા જોઈ
લઈએ.

1. तावद्भयसय भतेवयं यावद्भयमनागतम्। आगतं त ु
भयं वीक्ष्य नर: कुयायाद्यथोयचतम्।।

2. ભર્રીતરઞાંસુધરીડરવુંજરઞાંસુધરીતેપોતઞાનરી

નનર્ભયતા પનત શ્રીહરર...
લેખક :સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ

ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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સઞામે ઉપવસ્ત ન ્ઞાર અને જરઞારે તે ભર આવરી જ પડે તરઞારે મનુષરે તેને વનવઞારવઞાનો
ર્ઞારોગર ઉપઞાર કરવો.

3. પહેલઞા એ વવચઞારરી લેવું કે, આ પરરવસ્વતમઞાં વધુમઞાં વધુ ખરઞાબ પરરણઞામ શું આવરી શકે ?
પછરી તે પરરણઞામનો સંપૂણ્ય મઞાનવસક સવસ્તઞા્રી સવરીકઞાર કરો.

4. Avoid fear it grows, Face fear it goes. ભર્રી ભઞાગવઞા્રી તે વધે છે અને સઞામનો
કરવઞા્રી તે ઘટે છે.

5. વનભ્યર ્વઞાનો અમોઘ ઉપઞાર : ભગવઞાનનો ભરોસો

પ.પૂ.ગુરુજી ઘણરી વખત કહે છે કે, ‘વનભ્યરતઞાનઞા પવત એક સવઞાવમનઞારઞારણ મહઞાપ્રભુ છે.
વનભ્યરતઞા જનેરી દઞાસરી છે એવઞા શ્રીહરર જનેે વનભ્યરતઞા આપે તે જ મઞાણસ ભરરરહત જીવન જીવરી
શકે છે.’

અને સદ્.શ્રીગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરીએ વઞાત નં. ૫૨૮મઞાં કહું છે કે, “કઞારરરઞાણરીમઞાં રઞામદઞાસ વૈદ્યને
મહઞારઞાજે કહું જ,ે બરીક બહુ જણઞાર છે ? તરઞારે તેણે કહું જ,ે હઞા મહઞારઞાજ ! તે વઞાતઞા્ય કરરી જ,ે
પરમેશ્ર તો સવ્યનઞા વનરંતઞા ને અંતરઞા્યમરી છે ને સવતેનઞા પ્રેરક છે ને સવ્યનઞા નઞાડરી-પ્રઞાણ એમનઞા
હઞા્મઞાં છે; એમ કહરીને ચકલઞાંને સમઞાવધ કરઞાવરી.”

આ રરીતે ભગવઞાન જ સવ્ય કતઞા્યહતઞા્ય અને સુખ-દુ:ખનઞા પ્રેરનઞારઞા મનઞાર તરઞારે જ જીવ સઞાચઞા
અ્્યમઞાં સંપૂણ્ય વનભ્યર ્ઈ શકે છે. ભગવઞાનનો આશરો, વવશ્ઞાસ અને શરણઞાગવતનરી તોલે વનભ્યર
્વઞાનો બરીજો કોઈ ઉપઞાર છે જ નહીં. કઞારણ કે, આપણને સુખ-દુ:ખનરી અનુભૂવત કરઞાવનઞારઞા
તેઓ પોતે જ છે. જો તેમનું બળ હૈરઞામઞાં હોર તો કોઈ આપણને ભરભરીત કરરી
શકે નહીં.

મઞાટે મઞાણસ્રી નરહ મહઞારઞાજ્રી ડરવું. એમનઞા ગમતઞામઞાં રહેવું અને
એમનઞા વહઞાલઞાઓને સહઞારરી રઞાખવઞા. જનેે ભગવઞાન અને ભગવઞાનનઞા સંતનો
મઞાહઞાત્મરજ્ઞાને સરહત સુદૃઢ વનશ્ચર હોર તે જ હંમેશઞાં વનભ્યર અને આનંદમઞાં
રહરી શકે છે.

હે પ્રભુ ! સંજોગો વવકટ હોર તરઞારે,
વસ્રપણે કેમ જીવવું તે મને શરીખવ.

બધરી બઞાબતો અવળરી પડતરી હોર તરઞારે,
સદઞા આનંદમઞાં કેમ રહેવું તે મને શરીખવ.

કઠોર ટરીકઞા ને વનંદઞાનો વરસઞાદ વરસે તરઞારે,
તેમઞાં્રીમઞારઞાખપનુંગ્હણકેમકરરીલેવુંતેમનેશરીખવ.

ચઞારે બઞાજુ્રી મુશકેલરીઓ ઘેરરી વળે,
પ્રરઞાસો વઞામણઞા પડે,

વનરઞાશઞાનરી ગતઞા્યમઞાં મન ડૂબું ડૂબું ્ઈ જાર તરઞારે,
ધૈર્ય અને શઞાંવત્રી તઞારઞા આશરે

વનભ્યર કેમ રહેવું તે મને શરીખવ.|||
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વહઞાલઞા ભકતો ! ગત વષતે આપણને વડતઞાલધઞામને આંગણે ‘શ્રીસવઞાવમનઞારઞારણ સમૂહ
સતસંગ વશવબર’નો લઞાભ મળ્ો હતો. તે વશવબરમઞાં સં.૨૦૭૬નઞા બેસતઞા વષ્યનઞા રદવસે

પૂ.ગુરુજીએઆવષ્યને‘સદ્ભઞાવવષ્ય’નઞામઆપરુંહતું.અનેઆખંુવષ્યપવ્યતભઞાઈનોત્ઞારુવધવષ્ઠર-
દુરદોધનનો પ્રસંગ રઞાદ રઞાખરીને સંતો-ભકતોમઞાં સદ્ભઞાવનરી અવત દૃઢતઞા કરવઞાનરી આજ્ઞા કરરી હતરી.

વળરી,આ વષતે અવધકઆસો મઞાસ હોવઞા્રી શ્રીહરરનરી કૃપઞા્રીઆપણને ૧૩ મરહનઞા સુધરીઆ
અભરઞાસ કરવઞાનો વધુ સમર મળ્ો. અને હવે તો આ સદ્ભઞાવ વષ્ય પૂરંુ ્વઞાને મઞાત્ ગણતરરીનઞા
જ રદવસો બઞાકરી રહઞા છે; તો ચઞાલો, આપણે પોતઞાનઞા અંતરમઞાં તપઞાસ કરરી ‘સદ્ભઞાવ વષ્ય’નરી
કમઞાણરીનો રહસઞાબ કરરી લઈએ.

વહઞાલઞા ભકતો ! આ સવદોપરરી શ્રીસવઞાવમનઞારઞારણ ભગવઞાન, દેવો, આચઞારદો, સંતો, ભકતો,
શઞાસ્તો વગેરેઆપણને બધઞાને સમઞાનપણે મળ્ું છે. પરંતુઆપણે તેમને વવશે કેટલો સદ્ભઞાવ રઞાખરી

શકરીએ છરીએ ? કેટલો મરહમઞા ધઞારરી શકરીએ છરીએ ? કેટલો લઞાભ લઈ
શકરીએછરીએ?તેનેઆધઞારેઆપણઞાસહુનરીપ્રઞાવતિમઞાં ફેરપડવઞાનો છે.

બસો વષ્ય પહેલઞાં જે શ્રીજીમહઞારઞાજ અને સદ્.ગોપઞાળઞાનંદ
સવઞામરી આરદ મુકતો, પવ્યતભઞાઈને ત્ઞા કમરઢરઞાનઞા કઞારઞાભઞાઈને
મળ્ઞા હતઞા તે જ મહઞારઞાજઅને મુકતોજીવઞાખઞાચર,અલૈરઞાખઞાચર
આરદકને પણ મળ્ઞા હતઞા; પરંતુ તેમનઞા મરહમઞા અને સદ્ભઞાવને

આધઞારે પ્રઞાવતિમઞાં ઘણો ફેર રહરી ગરો. તેમઆજે પૂ.ભજનપ્રકઞાશ
સવઞામરીને જે મહઞારઞાજ, પૂ.ગુરુજી,સંતો-ભકતો મળ્ઞા હતઞા તે
જઆપણનેમળ્ઞા છે.પૂ.ભજનપ્રકઞાશસવઞામરીજેસતસંગનઞા
રોગમઞાં રહરીને ૧૩ વષ્યનઞા ટંૂકઞા ગઞાળઞામઞાં ઉચચતમ મુકતનરી

વસ્વત પઞામરી ગરઞા તે જ સતસંગનો રોગ આજે
આપણને મળ્ો છે. પૂ.ભજનપ્રકઞાશ સવઞામરી જમેને

મુકતમઞાનતઞાહતઞાતેજમુકતોઆજે
આપણને મળ્ઞા છે. પરંતુ આપણે

સદ્ રાવ વર્ભનરી
કમાણરી...

લેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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તેમને વવશે જટેલો સદ્ભઞાવ રઞાખરીશું, મરહમઞા

ધઞારરીશું અને મન-કમ્ય-વચને તેમને સોંપઞાઈને

તેમનો લઞાભ લઈશું તેટલોઆપણને ફઞારદો ્શે

અને તેને આધઞારે એટલરી ઉચચતમ કે વન્મન

વસ્વતને પઞામરીશું.

વહઞાલઞા ભકતો ! સદ્ભઞાવ કે મરહમઞા

રઞાખવઞા્રી ્તઞા લઞાભને આપણે સહુ જાણરીએ

છરીએ.અનેહઞાલએવઞાસદ્ભઞાવ-મરહમઞામઞાં વનમગ્ન

રહેતઞાપ્રગટસંતો-ભકતોનઞાંજીવનત્ઞાઆનંદને

જોઈનેઆપણનેતેનોપ્રતરક્ષઅનુભવપણ્ઞાર

છે. પરંતુ આપણે એ મઞાગતે જો ન ચઞાલરી શકતઞા

હોઈએ તો તેનું કઞારણ શું ? તે તપઞાસવઞા જવેું

છે. તેનઞા ઘણઞાંક કઞારણો હોર શકે, પરંતુ તેમઞાનઞાં

અમુક હેતુઓ જોઈએ...

1. સવશ્ેષ્ઠતઞા : પોતઞાનઞા અમુક ગુણો, કળઞા,

આવડત, કુશળતઞા્રી જ વધઞારે પ્રભઞાવવત

રહેવઞા્રી પોતઞામઞાં જ સવશ્ેષ્ઠતઞા મનઞાર છે.

તે્રી અદ્ર સંતો-ભકતોનરી શ્ેષ્ઠતઞા નજરે

આવતરી ન્રી અને કદઞાચ દેખઞાઈ આવે તો

તેનઞા્રી એટલઞા પ્રભઞાવવત પણ ્ઈ શકતઞા

ન્રી.

2. બરોબરરરઞાપણં : કોઈ સંત-ભકતમઞાં ખૂબ

મહઞાનતઞાહોરછતઞાંઉંમર,આશ્મ,આવડત,

કઞાર્યક્ષેત્ આરદ કોઈ પણ વનવમતિે તેઓ

આપણને બરોબરરરઞા મનઞાઈ ગરઞા હોર તો

તે બરોબરરરઞાપણઞાનરી મઞારઞાને કઞારણે તેમનો

મરહમઞા-સદ્ભઞાવ ધઞારરી શકઞાતો ન્રી.

3. પૂવ્યગ્ં્રી : ભૂતકઞાળમઞાં ્રેલઞા કોઈ પ્રસંગને

કઞારણે આપણને કોઈ સંત-ભકત પ્રતરે

પૂવ્યગ્ં્રીબંધઞાઈગઈહોવઞા્રીતેમનઞામઞાંરહેલઞા

સઞારઞા ગુણો કે ભગવતસંબંધને પણઆપણે

જોઈ શકતઞા ન્રી અને ખોટ ખઞાઈએ છરીએ.

4. ઈષરઞા્ય : કોઈ સંત-ભકતમઞાં આધરઞાવતમક

ઊંચઞાઈ ઘણરી હોર પણ આપણને તેનરી

સઞા્ે હરરફઞાઈ-ઈષરઞા્ય રહેતરી હોવઞા્રી તેમનરી
ખોટ-ખઞામરી-ઉણપોમઞાં જ વૃવતિ રહઞા કરે
અને તેમનો લઞાભ લઈ શકઞાર નહીં.

5. નેગેરટવ વૃવતિ : આપણરી આજુબઞાજુ રહેતઞા
ભકતોખૂબસઞારઞાઅનેમહઞાનહોર,શ્રીહરરને
અવત વહઞાલઞા હોર છતઞાં આપણરી નેગેરટવ
વૃવતિ હોવઞા્રી આપણરી નજરે તેમનરી ખોટ-
ખઞામરી જ આવરઞા કરે અને તેમનઞામઞાં રહેલઞા
અપઞાર ગુણો આપણરી નજરે ન ચડે.

6. અહં ઘવઞારું હોર :આપણને સંત-ભકતનો
મરહમઞાહોરખરો,પરંતુતેમણેઆપણં રહત
કરવઞા આપણઞા સવભઞાવ, દોષ કે અહંને
ઘસઞારો આવે તેવું કઞાંઈ કરુું હોર તો તે
આપણને અસહ ્ઈ જવઞા્રી પછરી તેમનો
ગુણ લેવઞાને બદલે અમરહમઞા જ રહઞા કરે.

આવઞાં ઘણઞાં બધઞાં કઞારણોસર આપણે
પ્રગટ શ્રીહરર ત્ઞા સંતો-ભકતોને વવશે સદ્ભઞાવ
રઞાખરી શકતઞા ન્રી. આપણઞામઞાં આવરી કોઈ પણ
પ્રકઞારનરી ઉણપ હોર તો તેને શોધરી, સવરીકઞારરી,
સુધઞારરી લઈએ અને આ પ્રગટ મુકતોનરી જમે
આપણેપણસદ્ભઞાવ,મરહમઞારૂપપ્રેમ-આનંદનઞા
સઞાગરમઞાં ગરકઞાવ રહરીએ.

હે પ્રભુજી ! આપે તો અકઞારણ કરુણઞા
કરરીને અમને આપવઞામઞાં કઞાંઈ બઞાકરી રઞાખરું ન્રી.
આપનઞા અવત વહઞાલઞા, અવત મહઞાન મુકતોનો
રોગ આપરો છે; પણ તેમને વવશે સદ્ભઞાવ ન
રઞાખરીશકવઞા્રીઅમેતેમનોપૂરોલઞાભલઈશકતઞા
ન્રી.અનેઅમે તેમને મહઞાનનમઞાનરીએતેનઞા્રી
તે નઞાનઞા ્ઈ જતઞા ન્રી, પણ અમે જ નઞાનઞા
રહરીએ છરીએ. મઞાટે હે પ્રભુ ! અમને આ મહઞા
ખોટ્રી બચઞાવો ને ! આપે કેવળ કરુણઞા કરરીને
આટલું બધું આપરું છે તો હવે અમે સવશ્ેષ્ઠતઞા
આરદછોડરીસંતો-ભકતોનેવવશેસદ્ભઞાવવધઞારતઞા
રહરીએઅનેઅખંડમરહમઞામઞાં ગરકઞાવ રહરીએએવરી
વવશેષ કૃપઞા કરો ને...!! |||
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સંચાલકોની મીટીંગમાં સેવાની ફાળવણી 
બાબતે મુકેશ અંકલે એક પછી એક 

જાહેરાત કરવા માંડી. કેતન હવેથી સાઉનડની સેવા 
સંભાળશે. દીપક સટેજ અને બેઠકવ્યવસથા સંભાળશે. 
ચેતન ખરીદી તથા સાહહત્ય સટોલમાં સેવા કરશે. 
ગૌરવે આજથી બાળસભા, હકશોરસભા ઉપરાંત 
પોષકલીડર તરીકેની સેવા પણ સંભાળવાની છે. આ 
સાંભળી ગૌરવ ચમક્યો, ‘પણ અંકલ...’ અંકલે તેને 
વચચેથી જ બોલતો અટકાવી સેવા અંગેની આગળની 
જાહેરાત પૂરી કરી. ત્યારબાદ કહું, ‘બોલ ગૌરવ તું 
શું કહેતો હતો ?’ ગૌરવે કહું, ‘અંકલ, મને 
જવાબદારીના બોઝ બાબતે તો કાંઈ પ્રશ્ન નથી પણ 
અંતરમાં થોડો ડર લાગે છે.’ અંકલે પૂછ્યું, ‘શેનો 
ડર ?’ ‘ગૌરવે આજુબાજુ નજર કરી થોડા સંકોચ 
સાથે પ્રત્યુત્તર વાળ્ો, અંકલ ! આ બધી માન-
મોટાઈનો.’ અંકલે ગૌરવનું સોલ્યુશન આપતા પહેલા 
સેવા બાબતના અન્ય ્યુવકોના પ્રશ્નો પણ શાંતતથી 
સાંભળ્ા. મોટે ભાગે તે બધાને પણ આવો જ કંઈક 
માન આવી જવાનો ડર હતો. દરેક ્યુવકોને સાંભળી 
હવે અંકલે બોલવાનું શરં ક્યુું.

“વહાલા ્યુવાનો ! આવી સેવામાં મુમુક્ુ તરીકે 
આપણે થોડો ડર રાખવો ઘટે પરંતુ ્યાદ રાખો, 
તમારામાંથી કોઈએ આ સેવા સામે ચાલીને મોટા થવા 
કે ઉપસવા માંગી નથી. આ સેવાની તન્યુતકત તો 
ઉપરથી સંતો દ્ારા કરવામાં આવી છે. માટે હવે તમે 
આ સેવા સંતોની આજ્ાથી કરો છો; તમારા શોખથી 
નહહ. અને હા, આપણે પાત્ર છીએ કે નહહ એ આપણે 
નથી તવચારવાનું. એ તો જનેે તવચારવાનું હતું એણે 
બરોબર જ તવચા્યુું છે. હવે આપણે તેમાં ભળવાનું 
છે, વહેવાનું છે. આપણને મળેલી સેવા જો આપણે 
શુધધભાવથી કરતા રહીશું તો એના રાજીપાથી જ 
આપણા માનાહદક તમામ દોષો ટળી જશે.” આમ 
કહી અંકલે કેવી ભાવના અને કેવી સાવધાનીથી સેવા 

કરવી એ અંગે લગભગ અડધો કલાક વાતો કરી. સૌ 

્યુવકોએ આ વાતો સાંભળીને સેવા કરવાની સહમતત 

સાથે આનંદથી તવદા્ય લીધી. પરંતું ગૌરવના મનમાં 

તો તવચારોનો વંટોળ ચડ્ો હતો. તરત જ તેણે 

અંકલને મળવાની એપોઈમેનટ લીધી.

ગૌરવ અંકલને મળતાની સાથે જ રડી પડ્યો. 

‘અંકલ ! મારે મોટંુ નથી થાવું... મને કોઈકની નીચે 

મૂકો. મારે આ જ જનમે ભગવાનને પામવું છે.’ ‘પણ 

ગૌરવ આમાં ક્યાં મોટા થવાની વાત છે ? તારે તો 

આજ્ાથી જ ે કહે તે સેવા જ કરવાની છે ને !’ આમ 

કહી અંકલે ગૌરવને સાંતવના આપી રડતો છાનો 

રાખ્યો. સવસથ થ્યા બાદ ગૌરવે વાત શરં કરી... 

“અંકલ ! ગુરજી કથામાં કેવી ધમધમાવીને વાતો કરે 

છે !... ‘જનેે જરી જટેલી્ય માન-મોટાઈ ગમે છે તેને 

ભગવાન નહહ મળે.’ અને મને તો કોઈ માન આપે, 

વખાણે તે ગમે છે તો મારં શું થશે ?” અંકલે ગૌરવને 

સમજાવવા માંડ્યો, “બેટા ગૌરવ ! આતો બધી વાતો 

મોટાની છે આપણે તો હજુ નાના છીએ. આપણી 

ઉપર પૂ.ગુરજી, સંતો, પોષકલીડરો, સાક્ીઓ, વડીલ 

ભકતો વગેરે ઘણા બધા છે. માટે આપણે આટલું બધું 

ડરવાની કે તચંતા કરવાની જરૂર નથી; માત્ર તેમણે 

આપેલી સાવધાની રાખી તનખાલસ હરપોટ્ટ  આપવાની 

જ જરૂર છે. કેમ જ ે આપણે તો સંતો-ભકતોને 

સોંપા્યેલા દાસ છીએ; સવતંત્ર નથી. ભલે કદાચ 

આપણાથી નાના પાસે આપણે ગમે તેવા મોટા હોઈએ 

પરંતું ્યાદ રહે... આપણા મોટેરા પાસે તો આપણે 

લેખક : સાધુ આતમી્યસવરૂપદાસ
ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી

निमित्तिात्र ही हि रहाई...
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કઞારમ નઞાનઞા બઞાળક જ છરીએ. અને હઞા ગૌરવ આજ
રદવસસુધરી કોઈકેતોતનેમોટઞાબનરીનેપોષણઆપરું
જ છે ને ! બસ એઋણ ચૂકવવઞાનઞા ભઞાવ્રી દેવઞાદઞાર
બનરીને તઞારે આ સેવઞા કરવઞાનરી છે.”

ગૌરવે કહું, ‘અંકલ ! મને મઞાન ગમે છે તો
હંુ એનઞા્રી બચવઞા લરીડરપણં છોડરી કોઈકનરી નરીચે
રહરીને સેવઞા કરંુ તો શું મને રઞાજીપો ન મળે ?’ અંકલે
તેનો પ્રતરુતિર વઞાળતઞા કહું, “ગૌરવ, મઞાન્રી બચવઞા
બઞાબતે આજ સુધરીમઞાં તું મને અનેકવઞાર મળ્ો છે.
વળરી, સંતોને પણ તું વનખઞાલસ રરપોટ્ય  આપરી પ્રઞા્્યનઞા
કરતો રહે છે. તઞારરી બધરી વઞાત સંતો જાણે છે છતઞાં
તનેઆસેવઞામઞાં મૂકરો છે, તે તને મઞાનરી બનઞાવરી દેવઞા
નરહ; વધુ રઞાજીપો અપઞાવવઞા મૂકરો છે. વળરી, આવરી
સેવઞામઞાં તઞારંુ બગડે નરહ એવું તઞારંુ ધરઞાન પણ સંતો
રઞાખવઞાનઞા જ છે. મઞાટે પોતઞાનરી વચંતઞા છોડરી દઈને
રઞાજીપો રળવઞા મઞાંડ. અને હઞા, સઞાંભળ ગૌરવ, જીવમઞાં
મઞાન તો જદ્મોજદ્મનું પડરું જ છે તે કરઞાં નરહઆવે
? વઞાસણ ઉટકવઞાનરી સેવઞા કરરીશ તો તરઞાં પણઆવરી
શકે છે. મઞાટે તઞારરી સઞાવધઞાનરી અને અંતરજાગૃવત બદલ
તને ધદ્રવઞાદ પરંતુ આપણો ધમ્ય તો પોતઞાનરી વચંતઞા
છોડરી મહઞારઞાજઅને મોટઞાનરી વસતુ બનરીને રહેવઞાનો છે.
તેઓ આપણો જમે ઉપરોગ કરવો હોર તેમ કરે,
મઞા્ઞાનઞા મુગટ તરરીકે રઞાખે કે પછરી પગનઞા જોડઞા તરરીકે
ઉપરોગમઞાં લે. આપણે તો સંતોનરી આજ્ઞા સઞામું જોઈ
સઞાવધઞાનરી સઞા્ેઆનંદ્રી સેવઞા કરતે જવઞાનરી.અને હઞા,
એક વઞાત રઞાદ રઞાખજ,ે જે સેવઞામઞાં રરસક વધુ હોર
એમઞાં રઞાજીપો પણ એટલો જ વધુ મળે છે, મઞાટે
રહંમત્રી આગળ વધ.”

ગૌરવે નમ્રતઞા્રી પૂછું, ‘અંકલ ! અહં નઆવે
એ મઞાટેનરી વઞાતો મને હજુ ્ોડરી
વવગત્રીસમજાવશો ?’ગૌરવનરીમુમુક્ષુતઞાજોઈઅંકલ
તેનેખૂબપ્રેમ્રીવઞાતોકરવઞાલઞાગરઞા,“ગૌરવ!આપણે
આ સતસંગમઞાં નહોતઞા તરઞારે આપણઞામઞાં કઞાંઈ નહોતું.
અને હઞાલ પણ જે કઞાંઈ છે તે મહઞારઞાજ અને સંતો-
ભકતોનું જ આપેલું છે. મઞાટે આપણઞામઞાં રહેલ ગુણો
પોતઞાનઞા ન મઞાનતઞા એ તો મઞાગરઞાં ઘરેણઞાં છે એમ જ
સમજવું.વળરી,તમઞામસેવઞાજોઆપણેસુખરૂપ્વઞાનરી
અને ઉપરોગમઞાં આવવઞાનરી ભઞાવનઞા્રી દઞાસપણે કરરીશું
તો કદરી એનું મઞાન-અહં પણ નરહ જ આવે. અને

ખરેખરઆસેવઞામઞાંઆપણે કરઞાંએવરીમોટરીધઞાડપઞાડરી
દઈએ છરીએ કે એનું અહં ધઞારરીએ ? આપણે તો ફકત
સેવઞાનઞા ભઞાવ સઞા્ે ઉપર્રી લઈને નરીચે દેવઞાનું છે;
એક વચચેનઞા મઞાધરમ બનરીને કેવળ રઞાજીપો રળવઞાનો
છે. આમઞાં આપણઞા ઘરનું કઞાંઈ ન્રી; મુસઞાભઞાઈનઞા વઞા
પઞાણરી છે. સતસંગનઞા મજૂર બનરીને શ્રીહરરચરરત્ઞામૃત
સઞાગર લખનઞાર સદ્.આધઞારઞાનંદ સવઞામરીનરી સેવઞા કેવરી
મોટરી કહેવઞાર ? એનરી આગળ આપણરી સેવઞા તો શું
ગણઞાર ? મઞાટે આપણને જે સેવઞા મળે તે દરેક સેવઞા
દઞાસભઞાવેબહુ મોટઞાંભઞાગરમઞાનરીનેઅહોભઞાવ્રી કરવરી.

સઞાંભળ ગૌરવ ! આપણે સેવઞા કરરીએ એમઞાં
કોઈનઞાઉપર કઞાંઈ ઉપકઞારન્રી કરતઞા;આપણંજદ્મ-
મરણરૂપરી દદ્ય ટઞાળવઞાનરી દવઞા કરરીએછરીએ. દદથીને દવઞા
લેવઞામઞાં ભલઞા શેનું અહં આવે ? કેમ જે એ તો તેનરી
સઞારવઞાર છે. વળરી, આપણે એ પણ સમજવું જોઈએ
કે જે તે સેવઞાનઞા પઞાત્એકઆપણે જ છરીએએવું કઞાંઈ
ન્રી; મહઞારઞાજને કઞાર્ય કરઞાવવું હોર તો એ તો ગમે
તેનરીપઞાસે કરઞાવરીશકે છે.પરંતુતેનઞા વનવમતિઆપણને
બનઞાવરી મહઞારઞાજ રઞાજીપો રળવઞાનરી તક આપતઞા હોર
તો એ તકને વધઞાવરી લેવરી જોઈએ. અને પૂ.ગુરુજીનરી
આ ચોપઞાઈનઞા ભઞાવ સઞા્ે આનંદ્રી એ સેવઞા કરવરી
જોઈએ.”
निमित्तिात्र ही हि रहाई �; करा � कारमिरा आप सदाई � । 

आपिे अपिी सेवा कराई �, धन्य भागि हि िािर राई � ।।

અંતમઞાં અંકલે ગૌરવને કહું કે, “બેટઞા ગૌરવ !
આજે છે એવઞા જ સઞાવધઞાનરીનઞા વવચઞારો જો તું કઞારમ
રઞાખરીશ, સદઞાર મોટઞાઈ્રી ડરતો રહરીશ, કઞાર્યને છોડરી
ન દેતઞા ભગવઞાનને કતઞા્ય મઞાનરીને ખૂબ ભઞાવ્રી સેવઞા
કરતો રહરીશ તો તું રઞાજીપઞાનરી અઢળક કમઞાણરી કરરી
શકરીશ.” અંકલનરી આવરી પ્રેમભરરી વઞાતો્રી ગૌરવનઞા
મનનરી મૂંઝવણ ટળરી ગઈ અને તે ઉતસઞાહભેર સેવઞા
કરવઞા લઞાગરો. વહઞાલઞા ભકતો ! આપણે પણ પ્રસતુત
પ્રસંગમઞાં્રી સેવઞા બઞાબતે ભઞાવનઞાનરી શુવધિ, સઞાવધઞાનરી
અનેગૌરવજવેરીમુમુક્ષુતઞાશરીખરીએ.વળરી,જેતેસેવઞામઞાં
ઉતસઞાહ અને ભઞાવનઞા જાળવવઞાનું તેમજ સઞાવધઞાનરી
રઞાખવઞાનું બેલેદ્સ શરીખરીએ; આપણઞા મનમઞાં આવતઞા
વવચઞારો મોટઞાને કહરી આપણરી મઞાદ્રતઞામઞાં્રી બહઞાર
આવરીએ; અને ખરઞા અ્્યમઞાં સેવક બનરી મહઞારઞાજ અને

મોટઞાનઞા ગમતઞામઞાં ભળરીને સેવઞા કરરીએ...|||
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મઞાધવ અને મોરહત બંને નવરુવઞાનો
સતસંગમઞાં રહરી ખૂબ જ ભઞાવ્રી

સેવઞા-સમઞાગમ કરતઞા. મઞાધવને અમુક પ્રકઞારનઞા
દોષોનરી પરીડઞા તો રહેતરી પણ તેને તેનરી ખૂબ દઞાઝ
હતરી. તે મુમુક્ષુ બનરીને પોતઞાનઞા અંતરનરી બધરી જ
વઞાત વનષકપટપણે સંતોને જણઞાવતો રહેતો અને
પોતઞાનઞા દોષબઞાબતે દરીન્ઈ રડરીને પ્રઞા્્યનઞા કરતો
રહેતો. હંમેશઞાં પોતઞાને નઞાનો મઞાનરી અદ્ર ભકતોનો
ખૂબ જ મરહમઞા સમજતો. વળરી, સંતો-ભકતોમઞાં
દઞાસભઞાવ-રદવરભઞાવ રઞાખવઞાનો જોરદઞાર અભરઞાસ
કરતો. પરરણઞામે અમુક સમરે તેનઞા દોષોનરી પરીડઞા
સઞાવ ઘટરી ગઈ અને સહુનો રઞાજીપો વધવઞા લઞાગરો.
સંતો-ભકતો સઞા્ે આતમબુવધિ પણ ખૂબ દૃઢ ્ઈ.
છેવટે તે સતસંગમઞાં વનવવ્યઘનપણે પઞાર ઊતરરી ગરો.

જરઞારે મોરહતને મઞાધવનરી અપેક્ષઞાએ દોષોનરી
પરીડઞા તો નરહવત્ હતરી. પરંતુ તેને અદ્ર સંતો-
ભકતોવવશેગૌણભઞાવરહેતોઅનેપોતઞાનરીશ્ેષ્ઠતઞાનું
અવભમઞાન વઞાણરી-વત્યનમઞાં દેખઞારઞા કરતું. મોરહતને
અમુક પ્રકઞારનરી વવશેષ સેવઞા સોંપવઞામઞાં આવરી. આ
સેવઞા્રી મોરહત ઉપર સંતો-ભકતોનો રઞાજીપો ્વઞા
લઞાગરો અને તે આગળ પણ વધવઞા લઞાગરો. પરંતુ
મોરહતનેપોતઞામઞાં સવશ્ેષ્ઠતઞામનઞાતઞાતેને રઞાજીપઞાનો
અપચો ્વઞા લઞાગરો. તેનઞા પ્રવતવબંબરૂપે હવે તેને
પોતઞાનરી આજુબઞાજુમઞાં રહેલ ભકતો પ્રતરે ગૌણભઞાવ
્વઞાલઞાગરો,સૌતેનેપોતઞાકરતઞાનઞાનઞા,અણસમજુ
અને તુચછ લઞાગવઞા મઞાંડ્ઞા.  કરઞારેક તો પોતઞાનઞા
ગૃપલરીડર પ્રતરે પણ ન ્વઞાનઞા ઘઞાટ ્વઞા લઞાગરઞા.
છેવટે સંતોનો પણ અભઞાવ-અવગુણ આવવઞા
લઞાગરો. અંતરમઞાં લુખઞાશ વધવઞા લઞાગરી. ઘણરીવઞાર

તો મોરહત પોતઞાનઞા બરોબરરરઞા સઞા્ે ન બોલવઞાનું
પણ બોલરી નઞાંખે. છેવટે તે સંતો-ભકતોનઞા રિોહ
સુધરી પહોંચરી ગરો. પછરી તો અંતરમઞાં કઞામ, ક્ોધ,
સવઞાદવગેરેનુંસઞામ્રઞાજરવધવઞાલઞાગરું. છેવટેતેનઞા્રી
સતસંગમઞાં પણ ન રહરી શકઞારું.

વહઞાલઞાભકતો !આપણેસેવઞા,ભજન,તપ,
જપ, વ્રત, સઞાધનઞારદક તો ઘણં બધું કરરીએ છરીએ;
તેમ છતઞાં ઘણરીવઞાર આપણઞા હઞા્મઞાં કઞાંઈ ન્રી
આવતું અેનું કઞારણ છે ‘રઞાજીપઞાનો અપચો.’ આ
અપચઞાનઞા જ સવરૂપ છે... સઞાધનોનું મઞાન, સંતો-
ભકતોનો અભઞાવ-અવગુણ, અપરઞાધ-રિોહ. આ
સતસંગમઞાં જે પોતઞાને ગૌણ મઞાનરી અદ્ર સંતો-
ભકતોનો મરહમઞા રઞાખે છે, તે રદનપ્રવતરદન ખૂબ જ
આગળ વધે છે. અને જનેેઆ રસતો ન્રી સૂઝતો,
જે સવશ્ેષ્ઠતઞામઞાં મદોદ્મતિ ્ઞાર છે તેનું ભરંકર
પતન ્ઞાર છે. મઞાટે જો આપણે પોતઞાનો મરહમઞા
છોડરીપરનોમરહમઞારઞાખરીશુંતોઆપણરીઆધરઞાવતમક
પ્રગવત ખૂબ ઝડપ્રી ્શે.

આ સતસંગમઞાં આપણે કઞાંઈક સેવઞા-પ્રવૃવતિ
કરતઞા હોઈએ, સહુનો આપણઞા ઉપર રઞાજીપો હોર,
વળરી દોષોનરી પરીડઞા પણ નરહવત્ હોર તોપણ જો
આપણેસઞાવધઞાનનરહરીએતોઆપણનેઆપણઞામઞાં
કોઈક પ્રકઞારનરી શ્ેષ્ઠતઞા મનઞાઈ જાર. તરઞારપછરી
દઞાસભઞાવ પણચઞાલરોજાર છે.આપણરીઆસપઞાસ
રહેલઞામોટઞાસંતો-ભકતોમઞાંપણઆપણનેગૌણભઞાવ
્વઞાલઞાગેછે.પછરીઅરુવચ-અભઞાવ-અવગુણચઞાલુ
્ઞાર છે. મઞાટે સઞાવધઞાન..! આ રદવર સતસંગમઞાં
મહઞારઞાજ કે મોટઞાએ આપેલ સદગુણો કેવળ એમનરી
કૃપઞા મેળવવઞા મઞાટે જ હોર છે, એમ સમજી તેમણે

લેખક :સઞાધુસહનવપ્રરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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આપેલ મોટપનોઅપચો ન ્ઞારએમજતન કરવું.
વળરી દઞાસતવ રઞાખવઞાને બદલે તેમનરી સઞા્ે અહં્રી
અ્ડઞાઈને તેમનો રિોહ કરરી  ન બેસરીએ એવું જ
જીવન જીવવું.

કેટલરીકવઞાર આપણને દુ:ખ આવે, અમુક
સમરે અચઞાનક દોષો-સવભઞાવનરી પરીડઞા વધરી જાર
કે દેહમઞાં એવો કઞાંઈક રોગ આવરી પડે તે સંતો-
ભકતોનઞા અપરઞાધનું ફળ હોર છે; જનેરી આપણને
ખબર પણ ન્રી હોતરી. મઞાટે સૌનઞા ગુણ જ જોવઞા,
લેવઞા, વવચઞારવઞા, કહેવઞા, સઞાંભળવઞા.

અભઞાવ અવગુણ રિોહ જવેું, ન્રી બરીજું દુ:ખદઞાર;
સુવખરઞા રહેવું હોર તેણે, ગુણ જ લેવઞા સદઞાર.

સદ્.અક્ષરઞાનંદસવઞામરીનરીવઞાતમઞાંઆવોજએક
પ્રસંગ લખરો છે. ચઞાંદગઢનઞા રણછોડજી મહઞારઞાજ
એક વખત પર ગઞામ પોતઞાનઞા વેવઞાઈને ઘેર ગરઞા
હતઞા.પછરીસવઞારેનઞાહરીને પોતઞાનરીઆગળપૂજાપેટરી
મેલરીને મઞાનસરી પૂજા કરવઞા બેઠઞા. તે વખતે તેનઞા
વેવઞાઈએ મશકરરી કરવઞા પૂજાપેટરી સંતઞાડરી દરીધરી અને
તેનઞા ઠેકઞાણે એક જૂનું ખઞાસડંુ લઈને મૂકરું. પછરી
રણછોડજી મહઞારઞાજે મઞાનસરી પૂજા કરરીને આંખો
ઉઘઞાડરી અને પોતઞાનરી આગળ મહઞારઞાજનરી મૂવત્યને
બદલે જૂનુંખઞાસડંુજોઈનેબોલરઞાજ,ે “કોનરીઆંખરું
ફૂટરી જ,ે મઞારઞા ઇટિદેવ ઉપઞાડરી ગરો અને જૂનું
ખઞાસડંુ મેલરું ?” પછરી તેનઞા વેવઞાઈનરી બન્નેઆંખરો
ફૂટરી ગઈ. અને તે બૂમ પઞાડતો પઞાડતો રણછોડજી
મહઞારઞાજ પઞાસે આવરીને પગે લઞાગરો; પણ આંખરો
ફૂટરી ગરઞા પછરી શો ઉપઞાર ? એમ ભગવદરીરનો
અપરઞાધ કરઞા્ય્રી તતકઞાળ પઞાપ લઞાગે છે.

વહઞાલઞા ભકતો ! કોઈને સુધઞારરી નઞાંખવઞાનઞા
બહઞાને પણ ભગવઞાનનઞા ભકતને દુ:ખ ્ઞાર તેવું
કોઈ પ્રકઞારનું ડહઞાપણ કરઞાર નહીં. અપરઞાધનું મઞાઠંુ
ફળ આપણને અધોગવત જ અપઞાવે છે. મઞાટે
સવશ્ેષ્ઠતઞા છોડરી સવસુધઞારણઞા કરવરી. સહુને જમે
સુખ ્ઞાર તેમ જ દઞાસઞાનુદઞાસ ્ઈને રહેવું.
સવશ્ેષ્ઠતઞા્રી બચવઞાનો સઞારો ઉપઞાર એ છે કે,
સંતો-ભકતોએ આપણઞા ઉપર કરેલ ઉપકઞારોનું
વઞારંવઞાર સમરણ કરવું.

હરરભકતનો અભઞાવ છે, શ્રીહરરનો જ અભઞાવ;

કરેલરી મદદ રઞાદ કરો, જ્ઞાન ્ઈ જશે ભઞાવ.

પૂ.ગુરુજી ઉપરોકત દોહઞામઞાં કહે છે કે,

સંતો-ભકતોએ કરેલરી મદદ રઞાદ કરવઞા્રી અભઞાવ

ટળરી તેમનઞામઞાં ભઞાવ વધે છે. કોઈનઞા પ્રતરે કોઈ

પ્રકઞારનરી નઞાનરી-મોટરી આંટરી-અભઞાવ રઞાખવઞા્રી તો

રદવસે રદવસે પઞાછંુ જ પડઞાર છે. કોઈ કઞારણવશઞાત્

કરઞારેક કોઈનરી સઞા્ે અ્ડઞામણ ્ઞાર અને તેમઞાં

પોતેપોતઞાનોદોષવવચઞારરી-સવરીકઞારરીસઞામેગૌણભઞાવ

કરઞા્યવવનઞાપ્ર્મનરીજમેજજીવરીશકઞારતોમહઞારઞાજ

અને મોટઞા રઞાજી્ઞાર છે. રઞાજીપઞાનઞાઅપચઞા સવરૂપે

અભઞાવ અવગુણ જવેઞા દોષો આપણઞામઞાં પેસરી ન

જારએમઞાટેવહઞાલઞામહઞારઞાજેવચ.ગ.મ.૬૦મઞાં કહું

છે કે, “ભગવઞાનનઞાભકતસઞા્ે કોઈ રરીતનો વવક્ષેપ

્ઞાર તો જળમઞાં લરીટઞાનરી પેઠે ફેર એક ્ઈ જાર,

પણ આંટરી રઞાખે નહીં; તે જ ભગવઞાનનો ર્ઞા્્ય

ભકત કહેવઞાર.”

વહઞાલઞા ભકતો ! આપણરી આજુબઞાજુમઞાં જ

એવઞા કેટલઞાર ભકતો હોર છે કે, જમેને સંતો-

ભકતોમઞાં ખૂબ જ રદવરબુવધિ હોર છે. કરઞારેર

કોઈનોઅભઞાવન્રીઆવતો.આપણનેજનેરીસઞા્ે

જે બઞાબતનરી તકલરીફ હોર છે તે આપણરી

આજુબઞાજુમઞાં રહેલ ભકતોને રંચમઞાત્ પણ ન્રી

હોતરી. મઞાટે જો આપણે અભઞાવ લેવઞાનો સવભઞાવ

છોડરી સહુનઞા પ્રભઞાવમઞાં જીવરીશું તો મઞાવ જલદરી

મળશે.શઞામઞાટેનરહજવેરીબઞાબતમઞાંઅભઞાવલઈને

આપણં કલરઞાણબગઞાડરીએ ! વહઞાલઞા મહઞારઞાજઅને

મોટઞાને રઞાજી કરવઞા મઞાટે આપણે સહુએ આજ્રી

જ આ બઞાબતમઞાં વવચઞાર કરવો જોઈએ કે, શું

આપણેઆપણરીઆજુબઞાજુમઞાં રહેલઞાભકતોનરીસઞા્ે

કોઈ પ્રકઞારનરી આંટરી રઞાખરીએ છરીએ ? કોઈનરી પણ

અરુવચ-અભઞાવ રહે છે ? કોઈનો પણ અપરઞાધ

કરરીએ છરીએ ?જો કરતઞા હોઈએ તો એ બરીજુ કઞાંઈ

ન્રી, આપણં સવશ્ેષ્ઠતઞાનંુ અવભમઞાન અને

રઞાજીપઞાનો અપચો જ છે... |||
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મઞાફરીમઞાંગવરી-એનોઅનુભવઞાતમક
અ્્યએટલે,આપણરીકોઈભૂલ

બદલ, જમેનરી પઞાસે ભૂલ ્ઈ હોર તેમનરી
પઞાસે અ્વઞા તો કોઈ મોટઞા પઞાસે પોતઞાનરી
ભૂલનો રદલ્રી સવરીકઞાર કરરીને, એમનઞા પગમઞાં
ઢગલો ્ઈ જવું.

સઞામઞાદ્ર રરીતે આપણઞાં વત્યન, વઞાણરી,
વરવહઞાર,વગેરેબઞાબતે્તરીભૂલનોઆપણને
ખરઞાલઆવે,કેકોઈઆપણરીભૂલબતઞાવેપછરી
એ ભૂલનો સવરીકઞાર હોર કે ન હોર; આપણે
‘સોરરી’ કહરી મઞાફરી મઞાંગતઞા હોઈએ છરીએ. આ
મઞાફરીમઞાં મુખરતવે બે પ્રકઞાર જોવઞા મળે છે;
ફોમ્યલ(ઔપચઞારરક) અને રરરલ(વઞાસતવવક).

મઞાફરી મઞાંગવઞામઞાં આપણને આપણં
અહમ્ નડે છે એ તો સવ્ય વવદરીત છે. પરંતુ
વવચઞારતઞાં એમ જણઞાર છે કે ્રેલ ભૂલને
આપણેવઞાસતવમઞાંસઞામઞાદ્રભૂલમઞાનરીલઈએે
છરીએ, અને ‘આવું તો બધઞાને જ ્તું હોર
છે. મઞારરી ્ોડરી પ્રગવત ્ઈ એટલે હવે મને
પઞાછો પઞાડવઞા મઞાટે ગેમ ચઞાલુ ્ઈ છે...’
વગેરે વગેરે વવચઞારોઆવતઞાં ભૂલનઞા બચઞાવનઞા
પક્ષમઞાંજતઞા રહરીએછરીએ.કોઈઆપણનેભૂલ
બતઞાવે તરઞારે, ‘ફલઞાણરી ક્ઞામઞાં આવેલું તેમ,
મને ભૂલનો ખરઞાલ તો આવરી ગરો હતો.
આવરી ભૂલો પર મઞારંુ વનજદશ્યન ચઞાલુ જ
છે,’ એમ જ્ઞાનનો અવળો ગઞાવળરો સઞામઞાનઞા
ગળઞામઞાં નઞાંખતઞા હોઈએ છરીએ. આપણં આવું
અજ્ઞાન જ આપણને પ્રકઞાશ તરફ જવઞા દેતું
ન્રી. ભૂલ સમજાર તો સઞામે ચઞાલરીને મઞાફરી
મઞાંગવઞાનો કોઈ પ્રરઞાસ ્તો ન્રી. પછરી બહુ
પ્રેશર આવે તો ફોમઞા્યવલરટ કરરીએ કે, ‘ચઞાલો,
મઞાફરી મઞાંગરી લઈએ! સોરરી કહરી દઈએ! એટલે
મોટઞા રઞાજી ્શે!’  એમ ઉપકઞાર કરતઞા હોઈએ
તેમ મઞાફરી મઞાંગતઞા હોઈએ છરીએે.

ÑâÎä Ñâï½Õä- 
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લેખક :પ.ભ.પંકજભઞાઈડરી.પટેલ-વડોદરઞા
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આપણે અમુક પ્રકઞારનરી ભૂલો
મઞાટે ગોષ્ઠરી વગેરેમઞાં, મોટઞા પઞાસે બેસરીને
મઞાગ્યદશ્યન લરીધું હોર છે. એનઞા ઉપર કોઈ
પગલઞાં ભરવઞાને બદલે, ફરરી પઞાછઞા એ જ
પ્રશ્નો સઞા્ે બરીજા વડરીલ પઞાસે બેસરીને ફરરી
મઞાગ્યદશ્યન મેળવરીએ છરીએ, અને મોટઞા
આપણનેઉકેલપણબતઞાવે છે.એપૂછતઞા
હોતઞા ન્રી કે આ જ બઞાબતે તમે અગઞાઉ
કોઈ ઉકેલ મેળવરો હતો કે નહીં ? જો
બધઞા જ વડરીલો, એક સોફટવેરમઞાં ડેટઞા
રઞાખતઞાહોર કેકોને, કરઞારે,કરઞાપ્રશ્નમઞાટે
શું મઞાગ્યદશ્યન આપરું હતું ? તો આપણરી
લુચચઞાઈ ખુલ્લરી પડરી જાર!

જરઞાં સુધરીઆપણરી ભૂલનો અંતર્રી
૧૦૦ ટકઞા સવરીકઞાર ્તો ન્રી, તરઞાં સુધરી
એભૂલનરી શેડજીવસુધરી પહોંચતરી ન્રી,
અંતર હલબલરી ઊઠતું ન્રી, ઊંઘ હરઞામ
્ઈ જતરી ન્રી, નોકરરી-ધંધઞા-સતસંગમઞાં
ચેન પડતું ન્રી, ખઞાવઞાનું ભઞાવતું ન્રી,
આપણરી જાત પ્રતરે નફરત ્તરી ન્રી,
દોષનરી હેરઞાનગવત સમજાતરી ન્રી, ‘આ
ભૂલ મઞારો જદ્મ બગઞાડશે- હંુ કરઞાંરનો
નરહ રહંુ,’ એમ ્તું ન્રી. આ ભૂલને
કઞારણે મોટઞાએ અને મહઞારઞાજે પકડેલ મઞારો
હઞા્ છૂટરી જશે તો હંુ કરઞાં ભટકરીશ ?એમ
વવચઞાર આવતઞા ન્રી, મનમઞાં કોઈ દુ:ખ
્તું ન્રી, રડરી પડઞાતું ન્રી; આપણે જે
મઞાફરી મઞાંગરીએછરીએએતોએકપ્રસ્ઞાવપત
પ્રણઞાલરી મુજબ, સઞામઞાને રઞાજી કરરી દેવઞાનઞા
ભૂંડઞાભઞાવ્રી્તોમઞાત્ વશટિઞાચઞાર,એટલે
કેફોમઞા્યવલરટજછે.સત્વહરીન,ભઞાવનઞાહરીન,
ઉપલક, બકઞાડરી દેવઞા મઞાટે, આતમવંચનઞા

મઞાટેઔપચઞારરકતઞા્રીમંગઞાતરીમઞાફરીછે!આ
ફોમઞા્યવલરટનો ભઞાર, એનું પઞાપ આપણઞામઞાં
કોઈ સુધઞારો ્વઞા દેતું ન્રી, અને એક જ
પ્રકઞારનરી ભૂલ વઞારે વઞારે ્ઞાર છે. આપણે
એમ સમજતઞા હોઈએ છરીએ કે, ભૂલ પડે
તો સઞારંુ, દરીન રહેવઞાર, કોઈનઞા પગમઞાં
પડરીએ, નમરીએે તો અહમ છોલઞાર ! વઞાત
સઞાચરી છે, પરંતુ વવચઞારરીએ કે આપણઞા જ
બઞાળકને એક જ પ્રકઞારનરી ભૂલ મઞાટે વઞારે
વઞારે ટોકવો પડે અને એ દર વખતે સોરરી
કહે, તો આપણને શું સઞારંુ જ લઞાગરઞા
કરશે??આપણેએનેડફોળનરહસમજીએ
?? એવરી જ રરીતે મોટઞા આપણને ડફોળ
નરહ સમજે ?

આપણે કરેલરી ભૂલ મઞાટે આપણઞા
અંતરનરીવેદનઞા-પસતઞાવો,એ રરરઞાવલરટજ
હશે તો આપણઞા અને મઞાફરી આપનઞારનઞા
અંતરમઞાં એક જ ભગવઞાન વબરઞાજતઞા
હોવઞા્રી,મઞાફરીઆપનઞાર્રીમઞાત્મઞાફકરરીને
જ નરહ બેસરી રહેવઞાર, એમનઞા્રીઆપણઞા
મઞાટે ભગવઞાનને પ્રઞા્્યનઞા ્ઈ જશે અને
આપણં સઞારંુ ્શે જ.

તો વહઞાલઞા ભકતો ! આવો આપણે
સહુ અંતરનઞા ઊંડઞાણ્રી રદલનઞા પસતઞાવઞા
સઞા્ે આપણઞા્રી ્રેલરી ભૂલો મઞાટે મઞાફરી
મઞાંગરીએ તો સઞાચઞા અ્્યમઞાં આપણં જીવન
સુધરેઅનેમોટઞાનો રઞાજીપોમેળવરીશકરીએ;
આપણઞા મઞાટે મોટઞા્રી સહેજે ભગવઞાનને
પ્રઞા્્યનઞા પણ ્ઈ જાર, જે્ રી ભગવઞાનને
ગમરીએઅનેતેમનઞાચરણોમઞાંસમવપ્યત્ઈ
શકરીએ એવઞા વનદદોષ ભૂલકઞાં બનરીએ….!!
 |||
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શ્રીજીમહઞારઞાજ વચ.પ્ર.૨૭ મઞાં કહે છે કે,
“પરમેશ્રનેભજવઞાનરીતોસવતેનેઇચછઞાછે,

પણ સમજણમઞાં ફેર રહે છે; મઞાટે જનેરીઆવરી સમજણ
હોર તેનઞા હૃદરમઞાં ભગવઞાન સવ્ય પ્રકઞારે વનવઞાસ કરરીને
રહે છે. તેનરી વવગત જ,ે જે એમ સમજતો હોર જ,ે
‘આ પૃરવરી જનેરી રઞાખરી વસ્ર રહરી છે ને ડોલઞાવરી ડોલે
છે, ત્ઞા તઞારઞામંડળ જનેું રઞાખરું અધિર રહું છે ત્ઞા
જનેઞા વરસઞાવરઞા મેઘ વરસે છે....ત્ઞા આકઞાશને વવશે
અધિર જળ રઞાખરી મૂકરું છે અને તેમઞાં ગઞાજવરીજ ્ઞાર
છે; એવઞાં અનંત આશ્ચર્ય છે તે સવતે મને મળ્ઞા એવઞા
જે ભગવઞાન તેનઞાં કરઞાું જ ્ઞાર છે’ એમ સમજ.ે” આ
પૃરવરી પર ભગવઞાને મૂકેલઞાઆવઞાઆશ્ચર્યકઞારરી પરરબળો
અંગે ્ોડંુ જાણરીએે.

1. Bermuda triangle :
બમુ્યડઞા ટ્ઞારેંગલ એ ફલોરરડઞાનરી દવક્ષણ-પૂવ્ય

બઞાજુએ લગભગ 5,00,000 ચોરસ મઞાઇલ વવસતઞાર
આવરરી લેતો એટલઞાવદ્ટક મહઞાસઞાગરનો એક ભઞાગ

છે; જનેરી સરહદ આશરે વમરઞામરી, બમુ્યડઞા અને
પરુઅટદોરરકો્રી ઘેરઞારેલરી છે. જરઞાં અનેક જહઞાજો અને
વવમઞાન અદૃશર ્ઈ ચૂકરઞા છે. આ રઞાદરીમઞાં ફલઞાઈટ
૧૯ તરરીકે ઓળખઞાતરી તઞાલરીમરી ઉડઞાન દરવમરઞાન ગૂમ
્રેલરી અમેરરકન નૌકઞાદળનરી ટુકડરી અને એવઞા TBM
Avenger બો્મબર વવમઞાનોનો પણ સમઞાવેશ ્તો હતો.
વૈજ્ઞાવનકોએ Bermuda triangle નઞા રહસર અંગે અનેક
સંશોધનો રજૂ કરઞા્ય છે. પરંતુ હકરીકત તો એ છે કે તે
ભગવઞાને સજતેલું એક આશ્ચર્ય છે.

2. Silent zone of Mexico :  

મેવકસકોમઞાંઆવેલઆજગરઞાએતેનઞાનઞામમુજબ

જકોઈવઞાતઞા્યલઞાપ કે ટેકનોલોજી્રી્તોઅવઞાજશોષઞાર

જાર છે.તે્રીઅહીંઇલેકટ્ોવનકઉપકરણો કઞામ કરવઞાનુ

બંધ કરરી દે છે.આજ સુધરી તેનું કોઈ વઞાસતવવક કઞારણ

શોધરી શકઞારું ન્રી. 

3. Dragon Triangle / Devil Sea : 

જાપઞાનનઞાઇસટકોસટઅને રફવલપઞાઇદ્સનરીવચચે

પેવસરફક મહઞાસઞાગરમઞાં આ Dragon Triangle આવેલ

છે. 1952મઞાં જાપઞાન સરકઞારે ઘણઞાં જહઞાજઆસમુરિમઞાં

ગુમઞાવરઞાંહોવઞા્રીસરકઞારેઆજગરઞાનેભરજનક વવસતઞાર

તરરીકેજાહેરકરદોછે.આજગરઞાએહોકઞારંત્સઞાચઞાઆંકડઞા

દશઞા્યવતું ન્રી. તે્રી જ અહીંરઞાં ઘણઞાં સમુરિરી જહઞાજો

તેમજ હવઞાઈ જહઞાજ જ નહીં, પરંતુ ઘણરી સબમરરીન

પણ અદૃદશ ્ઈ છે. 1940 ્રી 1950નઞા સમરગઞાળઞા

દરવમરઞાનઘણઞાબધઞામઞાછરીમઞારોનરી હોડરી, તેમજજહઞાજ

અહીં ગઞારબ ્ઈ ગરઞાં; જનેો આજ સુધરી કોઈ પતિો

ન્રી. સરકઞારે હંમેશઞાં મઞાટે આ રહસરમર વવસતઞારમઞાં્રી

કોઈ પણ પ્રકઞારનરી અવર-જવર બંધ કરરી છે.

ભગવાનનું આાશ્ચર્ય...

Ð½ÕâÌÌçï áâ@Òô...
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4. Mestry hill (લદઞાખ) :

જ્મમુ-કશમરીરનઞા લેહ શહેર્રી આશરે 30 km
રકલોમરીટર દૂર આવેલ આ રહલ પર ગુરુતવઞાકષ્યણનરી
વવરુધિ ઘટનઞા જોવઞા મળે છે. લેહ-કઞારવગલ હઞાઇવેનો

આ મઞાગ્ય વસ્ર વઞાહનોને ઉપર તરફ આકષતે છે.
એવદ્જન બંધ રઞાખરીને પણ Megnetic hill પર કોઈ
કઞાર 20 રકમરી/કલઞાકનરી ઝડપે ઉપર તરફ ખેંચઞાર છે.
આઅસઞાધઞારણઘટનઞાને લરીધે તેને ‘વમસટ્રી રહલ’અને
‘ગ્ેવરીટરી રહલ’ જવેઞાં ઘણઞાં નઞામઆપવઞામઞાંઆવરઞાં છે.
આ વવવચત્ ઘટનઞા મઞાટે ચોક્કસપણે વૈજ્ઞાવનક કઞારણ
ન્રી. હકરીકતમઞાં, આ શવકત એટલરી મજબૂત છે કે
ભઞારતરીર વઞારુ સેનઞાનઞાં વવમઞાનો આ મઞાગ્યને ટઞાળે છે.
આવઞા મેગ્નેટરીક હરીલ ગુજરઞાતમઞાં આવેલ તુલસરી શરઞામ
ત્ઞા કચછનઞા કઞાળઞા પવ્યતમઞાં પણ જોવઞા મળે છે. 

5. Tunguska Event (તુંગુસકઞા ઘટનઞા) :

30જૂન1908નઞારોજરવશરઞામઞાંતુંગુસકઞાનદરીનરી
નજીકસવઞારેલગભગ07:17કલઞાકેલોકોએધરતરીપર
જ સૂર્યનરી જવેરી જ ખૂબ જ તેજસવરી અને તરીવ્ર રોશનરી
જોઇ હતરી. દસ વમવનટ બઞાદ એક જોરદઞાર વવસફોટનો
અવઞાજ સંભળઞારો. આ એક પ્રચંડ વવસફોટ હતો. આ

વવસફોટ એટલો જોરદઞાર હતો કે જમરીન ભૂકંપનરી જમે

ધ્ૂજીઊઠરી. સેંકડો રકલોમરીટર દૂર સુધરી લોકોનઞા ઘરનરી

બઞારરીઓ તૂટરી ગઈ હતરી. 2150 km2 અંતર સુધરીમઞાં

લગભગ8 કરોડવૃક્ષજડમૂળમઞાં્રી ઉખડરીગરઞાં હતઞાં.

આ ધ્ૂજારરી જમ્યનરી, ડેદ્મઞાક્ય , ક્ોએવશરઞા, રુકેમઞાં પણ

અનુભવઞાઈહતરી.આટલોમોટો વવસફોટ્રોહોવઞાછતઞાં

આશ્ચર્યનરી વઞાત એ છે કે આ વવસફોટ બઞાદ પણ તરઞાં

કોઈ એવઞા ખઞાડઞા જોવઞા મળ્ઞા ન્રી; જરઞાં ઉલકઞાવપંડ

અ્ડઞારઞા હોર.

6. The Devil’s Kettle : 

રુ.એસ.-કેનેડઞાનરી સરહદ્રી ્ોડઞા મઞાઇલ દુર

દવક્ષણમઞાં C. R. Magney State Park મઞાં્રી બ્ુલ
નદરી વહે છે. આ પઞાક્ય  “The Devil’s Kettle” મઞાટે

જાણરીતો છે. આ સ્ળ પર બ્ુલ નદરીનો ધોધ બે

ભઞાગમઞાં વહેચઞાઈજાર છે. પૂવ્ય તરફ વહેતો ધોધ નરીચે

તરફ પડે છે, પરંતુ પવશ્ચમ તરફનો ધોધ “Devil’s
Kettle” તરરીકે જાણરીતઞા વવશઞાળ ખઞાડઞામઞાં સમઞાઈ જાર

છે અને આ પઞાણરી કરઞાં જાર છે તે અંગેનઞા જુદઞા જુદઞા

મતપ્રવતતે છે,પરંતુવઞાસતવવકતઞાતોહજીસંશોધનકઞારો

મઞાટે રહસરમર છે.  

આવઞાં તો આ પૃરવરી પર અનેક આશ્ચરદો છે.

તેમઞાંનઞાં અમુક રહસરો આપણે જોરઞાં. વહઞાલઞા મહઞારઞાજે

આવઞાં અનંતકોરટ બ્હઞાંડો બનઞાવરઞાં છે, તે અનેક

આશ્ચરદો્રી ભરેલઞાં છે. અરે ! આપણં શરરીર પણ એક

આશ્ચર્ય જ છે. આ બધઞાં જ આશ્ચરદોનઞા રચનઞારઞા એક

મઞાત્ આપણઞા વહઞાલઞા મહઞારઞાજ જ છે. તે પોતે જ

વચ.પ્ર.૨૭મઞાં કહે છે, ”એવઞાં અનંત આશ્ચર્ય છે તે

સવતે મને મળ્ઞા એવઞા જે ભગવઞાન તેનઞાં કરઞાું જ ્ઞાર

છે’ એમ સમજ,ે પણ પ્રગટ પ્રમઞાણ જે ભગવઞાન તે

વવનઞા બરીજો કોઈ એ આશ્ચર્યનો કરનઞારો છે એમ મઞાને

નહીં. અને ‘પૂવતે જે જે અનંત પ્રકઞારનઞાં આશ્ચર્ય ્ઈ

ગરઞાં છે ત્ઞા હમણઞાં જે ્ઞાર છે ત્ઞા આગળ ્શે

તે સવતે મને મળ્ઞા એવઞા જે પ્રતરક્ષ ભગવઞાન તે વતે

જ ્ઞાર છે’ એમ સમજ.ે” જોઆવરી સમજણ રઞાખરીએ

તો મહઞારઞાજ અખંડ આપણઞામઞાં વનવઞાસ કરરીને રહે.

આવઞાં આશ્ચર્ય તો આપણઞા જીવનમઞાં પણ હોર છે.

તેને જોવઞાનરી દૃવટિ કેળવરીએ અને મહઞારઞાજનો મરહમઞા

વધઞારરીએ... |||
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ઘનુના
વહાલા

બનવું છે ?

વહાલા ઘનુ મહારાજ અને પૂ.ગુરુજીનો 
ખૂબ લાડલો અને આજ્ાકારી બાળક 

એટલે પૂજન. નડડયાદમાં રહેતા િનષ્ાવાન યુવક 
અલપેશભાઈ જી. પ્રજાપિતના ઘરે તા.7/3/2015 ના 
રોજ નાનકડા બાળકનો જનમ થયો. વહાલા ગુરુજીએ 
તે બાળકનું નામ પાડું પૂજન. પૂ.ગુરુજીની મરજી 
મુજબ  ‘વાલપનાં વેણ’ પુસતકના આધારે અલપેશભાઈ 
અને તેમના ધમ્મપતનીએ આ બાળક ગભ્મમાં હતો 
તયારથી જ તેના સંસકારનંુ જતન કયુું હતું. તેના 
પડરણામે પૂજન અઢી વર્મનો હતો તયારથી જ સવારની 
પૂજા અને માનસીપૂજા ખૂબ ભાવથી કરતો. રોજ 
રાત્ે દાદીમા પાસેથી ભગવાનનાં ચડરત્ો સાંભળતો. 
આજનાં બાળકોને કાટૂ્મન જોવા, િવડડયો ગેમ વગેરેમાં 
ખૂબ રુિચ હોય છે; પરંતુ આ પૂજનની એ રુિચ 
તો હડરગેમ, લીલાછમ વનમાં, સવાભાિવક ચેષ્ા, 
હડરકૃષણ મહારાજનાં િતલ-િચહ્ન અને કૃષણલીલામાં 
ભિ્તમય બની ગઈ હતી. પૂજનને ઘનુમહારાજમાં 
ખૂબ હેત અને સંતોના વચનમાં અતૂટ િવશ્ાસ હતો.

ચાર જ વર્મની નાની ઉંમરમાં પૂજનને 
કેનસરનું િનદાન થયું. તેને સારવાર માટે વડોદરા 

હોિસપટલમાં લાવવામાં આવયો. ઓપરેશન બાદ 
ડકમોથેરાપી જવેી પીડાદાયક ટ્ીટમેનટ દરમયાન પણ 
આ નાનકડો બાળક માતા-િપતાએ આપેલા સંસકારને 
કારણે મહારાજ અને સંતોના બળે આનંદમાં રહેતો 
અને તેના મમમીએ શીખવાડેલ આ દોહરો ગાયા 
કરતો.  

बहु बली ह ै ब्रह्मां ड में, बलव्मन स े बलव्मन ।

सबस े बलव्मन यही ह,ै जिनक्म बल भगव्मन ।।

ડૉ્ટર કે નસ્મને પહેલાં ‘જય સવાિમનારાયણ’ 
કરે, પછી જ બીજી વાત કરતો.  જયારે ઇનજે્ શન 
આપવામાં આવે તયારે પણ રડતો નહીં અને માતા-
િપતાએ શીખવયા પ્રમાણે કહેતો કે “હંુ રડીશ તો 
વહાલા મહારાજ અને પૂજય ગુરુજીને નહીં ગમે.” 
પૂજનને જયારે બલડ ચડાવવાનું હોય તયારે તે બલડની 
બોટલ પણ પ્રસાદીની કરાવતો. એ્સ રે કઢાવતી 
વખતે પણ તે કંઠી કાઢતો નહીં.

મહારાજ ે કરેલી િશક્ાપત્ીની આજ્ા પ્રમાણે 
તે ભગવાનને અપ્મણ કયા્મ વગર કંઈ જમતો નહીં 
કે પાણી પણ પીતો નહીં. જયાં મોટાનું મન પણ 

પ્ેરક પ્સંગ
INDEX



25 નવેમ્બર, ૨૦૨૦      સતસસંગ સેવક          

લલચાઈ જાય તેવી બહારની જમવાની આઇટમમાં  આ નાનકડા બાળકનું મન સંયમમત રહેતું. તે 

કયારેય બહારનંુ જમતો નહીં. તેને સારં થયા પછી તે દરરોજ સાંજ ેમંદદરે ભગવાનનાં દર્શન કરવા જતો. 

કદાચ દકંમચત કસર ટાળવા જનમ લેવો પડ્ો હરે એટલે લોક ડાઉન દરમયાન 2020ના મે 

મદહનામાં પાંચ વર્શની ઉંમરે તેને ફરી વખત કેનસરનું મનદાન થયું. આ વખતે તેને બચવાની રકયતા 

માત્ર ૨૦% જ હોવાથી ડોકટરોએ તેના માતામપતાને ઘરે જ સેવા કરવાનું કહું. દેહમાં પીડા વધે 

તોપણ તે કયારેય રડતો નહીં, મહારાજને યાદ કરી ધૂન કરતો. જયારે તેને ખબર પડી 

કે હવે મારે ધામમાં જવાનું છે, તયારે એણે પોતાનાં રમકડાં બીજાં બાળકોને આપી 

દીધાં. અને તેના મમમીએ રીખવાડેલ આ દોહો ગાવા લાગયો -

એમાંથી નંબર આપણો, લાગી ગયો છે આજ;

પસંદ કયા્શ છે શ્ીહદરએ, કલયાણ કરવા કાજ.  

પૂજનને તેમના મમમી-પપપાએ મહારાજની પ્રસાદીનો પણ 

ખૂબ મદહમા પાયો હતો. તેથી છેલ્ે એ માત્ર ગઢપુરથી આવેલ 

મહારાજની ચરણરજ અને પ્રસાદીનું જળ જ પીતો હતો. છેલ્ા 

દદવસોમાં તે સતત મહારાજનાં ચદરત્રો, કીત્શન, ધૂન, ૩D 

વચનામૃત અને મરક્ાપત્રી સાંભળવાની ઇચછા કયા્શ કરતો. 

તેને સંતોને જમાડવાની ખૂબ ભાવના હતી. તા.23/9/2020 

ના રોજ પૂજન કહે, ‘પપપા પપપા, મારે વડતાલ હદરકૃષણ 

મહારાજનાં દર્શન કરવા છે.’  તેથી તેના પપપા તેને નદડયાદથી 

વડતાલ દર્શન કરાવવા લઈ ગયા. વડતાલ મંદદરના આ.કોઠારી 

પૂ.સંતવલ્ભદાસજી સવામીએ પ્રસાદીની નાડાછડી બાંધી હતી.  

તેમજ પૂ.ગોમવંદપ્રસાદ સવામી મેતપુરવાળાએ શ્ીહદરકૃષણ મહારાજનો પ્રસાદીનો 

હાર પહેરાવી આરીવા્શદ આપયા હતા. આવો લાભ મળતા પૂજન ખૂબ રાજી થયો 

હતો. પૂ.શયામવલ્ભદાસજી સવામીએ મંમદરમાં તથા આજુબાજુના પ્રસાદીના સથળોએ 

દર્શન કરવા માટેની ખાસ વયવસથા કરી આપી હતી. વડતાલધામમાં દર્શન કરીને 

આવયા પછી તા. 24/9/2020 ના રોજ સવારે મહારાજ તેમના લાડલા 

પૂજનને ધામમાં તેડી ગયા. વડતાલધામના મનષ્ાવાન પત્રકાર બાલુભાઈએ 

વોટ્ સ એપમાં આ મવરે ખૂબ સરસ લેખ વાયરલ કયયો હતો.

બાળમમત્રો, આ નાનકડા બાળકની સમજણ અને સંયમ આપણે પણ 

રીખવા જવેાં છે. આપણે પણ શ્ીજીમહારાજ અને પૂ.ગુરજીના ચરણોમાં 

પ્રાથ્શના કરીએ કે પૂજન જવેા ગુણો આપણામાં પણ આવે. તમે પણ પૂજન 

જવેી મનષ્ા અને ભરોસો રાખવા પ્રયતન કરરો ને..? 

વહાલા ભકતો ! આ પ્રસંગ એક સતય હકીકત છે. પૂ.ગુરજી ઘણીવાર કહે છે કે ‘બાળકોને 

સારા સંસકાર આપો.’ આ સંસકારનો આદર્શ નમૂનો એટલે પૂજન. આપણે બધા આપણાં સંતાનોને 

સારા સંસકાર આપી વહાલા મહારાજ અને સંતોના રાજીપાના પાત્ર બનાવીએ... |||
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4 વૈશાખ સુદ ૩ એટલે(૪)

6 વૈશાખ સુદ ૧૪ એટલે....જ્ંયબ્(૪)

10 ચૈત્ર સુદ ૯ એટલે(૫)

11 ચૈત્રની શરૂઆ્ એટલે(૫)

12 ભાદરવા સુદ ૫ એટલે(૫)

14 કાર્ક સુદ ૧૧ થી પૂનમ સુધી ઉજવા્ો ઉતસવ(૬)

16 અષાઢી િીજ ે શું હો્ય ?(૪)

17 આસોની પૂનમ(૬)

18 આસો માસનો લાંિો ્હેવાર(૪)

19 બશક્ષાપત્રી જ્ંયબ્ એટલે(૬)

21 ફાગણની પૂનમ એટલે(૨)

24 ભાદરવા સુદ ૪....ચોથ(૩)

2 અષાઢ વદ ૨ એટલે….ઉતસવ(૩)
5 ચૈત્રી પૂનમ એટલે....જ્ંયબ્(4)
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તહવેારોનો પરરચય
ઊભી ચાવી આડીચાવી

નાના ઘનુ મહારાજ હવે માત્ર રૂ.૨૫૦માં...

તા.૧૯-૧૧-૨૦ સુધી જ 
ગેમ રમી શકાશે

વિજતેાના નામ આિતા 
અંકમાં પ્રકાશીત થશે.
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https://youtu.be/CC94XQVUt8M
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https://youtu.be/jxyI0q1zw0w
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