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આપણવા જી્નિાં આ ૨૦૨૦ન્ં ્ષયુ ઘણ્ં 
જોખિરી રહ્ં. આ્વા કોરોનવાનવા વ્ષિકવાળિાં 
સરકવારશ્રીનરી ગવાઇડલવાઇનનવા સંપૂણયુ પવાલન સવાથે 
કં્ડળધવાિે શિબબર યોજાણરી, એ તો શ્રીહદરનરી પરિ 
કૃપવા ્રસરી.

આપણવા ્હવાલવા શ્રીહદરજી તથવા પ.પૂ.
સિ્ .શ્રીજ્વાનજી્નિવાસજી સ્વાિરીએ આ ્ર્ચ્યુઅલ 
શ્રીસ્વામિનવારવાયણ સત્સંગ શિબબર-૨૯ દ્વારવા 
આપણવા ઉપર િો્ો ઉપકવાર કયયો. કવારણ કે, આ 
શિબબરથરી બે સૌથરી િો્વા ફવાયિવા થયવા.

૧.  િેિ-વ્િેિનવા હજારો પદર્વારો દિ્વાળીનવા 
દિ્સોિાં પોતવાનરી ખ્િરીથરી ઘરિાં જ રહ્વા. જથેરી 
પોતે કોરોનવાનવા કહેરથરી બરયવા અને સિવાજિાં 
એ્લરી જનભરીડ ઓછી થ્વાથરી બરીજાને પણ 
કોરોનવાથરી બચવા્્વાિાં નનમિત્ત બન્વા.

૨. પ.પૂ.શ્રીગ્રુજીએ કરેલ કથવા-્વાતણા અને 
ધૂન-કીતયુન ્ગેરે કવાયયુક્રિોથરી ભ્તોનરી આધયવાત્મિક 
ઇમ્ચૂન એનજીયુ  ખૂબ જ ્ધરી ગઈ.

આ શ્રીસ્વામિનવારવાયણ સત્સંગ શિબબર-
૨૯નવા તિવાિ દિવય પ્રસંગોનરી સવારભૂત સ્ૃમત આ 
વ્િેષાંક દ્વારવા આપણે સહ્ ચવાલો તવાજી કરી 
લઈએ.
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તવા.૧૩ ન્ેમબર,૨૦૨૦ આસો સ્િ-૧૩ ધનતેરસનવા રોજ શિબબરનવા પ્રવારંભ પ્રસંગે પૂ.ગ્રુજી પોતવાનવા સેવય સ્રૂપ 
શ્રીહદરકૃષણ િહવારવાજને લઈને ભજનહોલે પધવાયણા. પૂ.ભવાવ્લવા સ્વાિરીએ ્હવાલવા િહવારવાજ અને પૂ.ગ્રુજીનં્ પૂજન કરી 
હૃિયનવા ઉિળકવાથરી આ્કવાયણા, જ્વારે ્ચ્્કોએ આનંિ અને ઉિંગ સવાથે ફૂલડેથરી િહવારવાજને ્ધવા્રી અનેરો આનંિ િવાણયો. 
પછી પૂ.ગ્રુજીએ પડિવાનં્ અનવા્રણ કરી સહ્ શિબબરવાથથી ્તરી શ્રીરવાજાધધરવાજ િહવારવાજનં્ પૂજન ક્ચ્ું. ત્વારબવાિ પૂ.ગ્રુજીએ 
િીપપ્રવાગટ્ય દ્વારવા શિબબરનો શ્ભવારંભ કયયો.

આ પ્રસંગે પૂ.ગ્રુજીએ ઝૂિ અને ્ચ્-ટ્્બનવા િવાધયિે શિબબરનો લવાભ લેતવા 
િેિ-વ્િેિનવા સૌ ભ્તોને આ શિબબર કે્વા ભવા્ સવાથે િવાણ્રી એ અંગે ખૂબ સં્િર 
્વાતો કરતાં કહં્ હતં્ કે,  “શ્રીહદર, સ વ્ે અક્ષરમ્્તો તથવા સંતો-હદરભ્તો અિવારવા ઘરે 
અિવારી સવાથે જ છે તેથરી અિવારંુ ઘર પણ અક્ષરધવાિ છે; આ્વા દિવયભવા્ સવાથે જ 
સિગ્ર શિબબરનો લવાભ લેિો તો િહવારવાજ તિને ખૂબ આનંિ આપિે.”
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ભગ્વાનિાં જોડવા્વા િવા્ેન્ં સૌથરી સરળ િવાધયિ 
એ્લે કીતયુન-ભક્ત. પયવારવા પ્રભ્જીને આમિવાિાં ધવાર્વાનો, 
પ્રેિ કર્વાનો તથવા લવાડ લડવા્્વાનો અન્પિ કવાયયુક્રિ એ્લે 
‘કીતયુનસહધયવાન’. આ શિબબર િરમયવાન પૂ.ગ્રુજીએ ધિણાનંિ 
સ્વાિરી, પ્રેિવાનંિ સ્વાિરી, ત્વાગવાનંિ સ્વાિરી ્ગેરે નંિસંતો 
રધચત પિોનવા િવાધયિે ધયવાન કરવાવ્ચ્ં હતં્. આ પિોિાં 

કર્વાિાં આ્ેલ િહવારવાજનાં મતલ-ધચહ્ન, ્સ્ત્ર-આભૂષણ તેિજ 
અંગોઅંગનવા ્ણયુનથરી સૌ શિબબરવાથથીએ રસરૂપ શ્રીહદરનરી 
મૂર્તનો િહવા આનંિ િવાણયો હતો. આ કીતયુનનવા િબ્ોને અન્રૂપ 
શ્રીજીિહવારવાજનરી િનિોહક છબરીનવા એનનિેિન વ્દડઓનવા 
િવાધયિે શિબબરવાથથીઓ િહવારવાજનરી મૂર્તિાં નનિગ્ન બનરી જતવા 
હતવા. આ્ો લવાભ પવાિરી સૌ શિબબરવાથથીઓ ધન્ થયવા હતવા.
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આ ્ર્ચ્યુઅલ શ્રીસ્વામિનવારવાયણ સત્સંગ શિબબર-૨૯િાં પૂ.ગ્રુજીએ 
સ્વાર-સાંજ બંને સેિનિાં “લરીલવાચેષ્વાિવાહવાત્ય”નરી કથવા ભવાગ-૨ન્ં રસપવાન 
કરવાવ્ચ્ં હતં્. પૂ.ગ્રુજીએ ૨૭િરી શિબબર િરમયવાન શ્રીહદરનરી સ્વાભવાવ્ક ચેષ્વા 
અંતગયુત ‘પ્રથિ શ્રીહદરને રે...’નાં ૧૦ પિોનરી કથવા કરી હતરી. ત્વારબવાિ આ ૨૯િરી 
શિબબરિાં સિ્ .શ્રીપ્રેિવાનંિ સ્વાિરી રધચત “ઓરવા આ્ો શયવાિ સનેહી...”ન્ં એક પિ 
અને સિ્ .શ્રીનનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરી રધચત “હ્ે િવારવા ્વાલવાને નહહ રે વ્સવારંુ રે...”નાં 
બે પિનાં વ્્ેચનનરી કથવા કરી હતરી. કથવાનવા પ્રવારંભિાં પૂ.ગ્રુજીએ આ પિોનરી 
ઉતપત્ત્ત વ્ષેનરી ઐમતહવાલસક બવાબતો વ્ષે પ્રકવાિ પવાડ્ો હતો.

ઉત્પત્તિન�ો ઈતિહ�સ...    સ્ણા્તવારી શ્રીસ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાને સં.૧૮૮૬, જઠે સ્િ-૧૦નવા દિ્સે ગઢપ્રધવાિિાં અંતધણાનલરીલવા કરી. 

શ્રીજીિહવારવાજ ેસિગ્ર સત્સંગન્ં સ્કવાન યોગરીરવાજ સિ્ .શ્રીગોપવાળવાનંિ સ્વાિરીને સોંપ્ચ્ં હત્ં. તેથરી સ્વાિરીશ્રીએ વ્ચવા્ચ્ું કે, સંતો-ભ્તોનવા હૃિયિાં 

‘શ્રીહદર સત્સંગિાં સિવા પ્રગ્ છે’ આ્રી સિજણ પ્્ થવાય તો જ સહ્ આ વ્યોગનવા િ્:ખથરી મ્્ત થઈ િકે. ત્વાર પછી સં.૧૮૮૯, ચૈત્રી 

સિૈયવાિાં ગોપવાળવાનંિ સ્વાિરીનરી આજ્વાથરી ્ડતવાલિાં પ્રેિવાનંિ સ્વાિરીએ સ્ગેય ગરબરીનવા રવાગ-ઢવાળિાં ‘પ્રથિ શ્રીહદરને રે’ આ શ્રીજીિહવારવાજનરી 

સ્વાભવાવ્ક ચેષ્વાનાં ૧૦ પિો રરયાં અને શ્રીહદરનાં અંગોઅંગિાં રહેલાં મતલ-ધચહ્નોને ્ણયુ્તાં ધોળ રવાગિાં ‘ઓરવા આ્ો શયવાિ સનેહી’ 

આ ૮ પિો રરયાં. 

પછી આ સ્વે પિો ગોપવાળવાનંિ સ્વાિરીને બતવા્રી, ગવાઈ સંભળવાવયાં. ગોપવાળવાનંિ સ્વાિરીએ ધયવાનિગ્ન થઈને આ પિો 

સાંભળયાં અને તેઓ અમતિય રવાજી થયવા.  “અિ્ ભ્ત રચનવાઓ છે !! સ્ંિર રવાગ-ઢવાળ છે, સત્સંગરી આબવાલ-વૃદ્ધ ગવાઈ િકે 

તે્વા સ્ગેય છે.” એિ પ્રિંસવા કરી. ત્વારબવાિ ગોપવાળવાનંિ સ્વાિરીએ િહવાવ્દ્વાન નનત્વાનંિ સ્વાિરીને બોલવા્રીને આ પિો 

બતવાવયાં. આ પિો જોઈને નનત્વાનંિ સ્વાિરી અમત પ્રસન્ન થઈને બોલ્વા કે, “અિ્ ભ્ત ! આને ગવાતાં-સાંભળતાં તો સૌનાં 

હૃિયિાં શ્રીહદરનરી મૂર્ત ખડી થઈ જિે; એ્ાં સ્ંિર પિો છે.” પછી નનત્વાનંિ સ્વાિરીએ તે પિોન્ં સંિોધન કરી આપ્ચ્ં.

પછી યોગરીરવાજ ગોપવાળવાનંિ સ્વાિરીએ શ્રીહદરનરી સ્વાભવાવ્ક ચેષ્વારૂપરી તૈયવાર થયેલ રસથવાળિાં પ્રેિવાનંિ સ્વાિરીએ 

રચેલાં આ પિો પૈકી ઉપાંગ ધયવાનને અન્રૂપ ‘ઓરવા આ્ો શયવાિ સનેહી’ન્ં પહેલ્ં પિ પસંિ કરી તેનો 

સિવા્ેિ કયયો. આ રીતે એકાંમતકધિયુ અને ચવારેય પ્રકવારનવા ધયવાનનાં પોષક પિોનરી અજોડ ઉતપત્ત્ત થઈ.

ÔäÔâ¿ëwÃâ 
ÑâÚâtmÒ »Éâ-2
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 પદન�ો મહહમ�...   પ્રેિવાનંિ સ્વાિરીએ આ પિોિાં શ્રીહદરનાં અંગોઅંગનાં મતલ-ધચહ્નોન્ં ખૂબ સ્ંિર ્ણયુન ક્ચ્ું છે. તેિાં પ્રથિ પિિાં 
ચરણવારવ્િનાં ૧૬ ધચહ્નોન્ં ્ણયુન ક્ચ્ું છે. નંિસંતોથરી િાંડી અત્વાર સ્ધરીનવા સંતોએ િહવારવાજનાં આ મતલ-ધચહ્નોન્ં ધયવાન કરીને મૂર્તનો િહવારસ 
ખૂબ જ લૂંટ્યો છે.  

શ્રીજીિહવારવાજનાં ચરણકિળન્ં જિેણે કવાનેથરી ્ણયુન સાંભળ્ચ્ં, આંખથરી િિયુન ક્ચ્ું કે હવાથથરી સપિયુ કયયો; આ્ાં ત્ણે ્વાનાં કયયાં અથ્વા 
એક ધવા્ કરનવાર અથણાત્ સોળ ધચહ્નને સંભવારીને એક જ ્વાર િિિ િવા્ે પોકવાર કરનવારનાં િ્:ખ, િોષ અને િવાદરદ્ર ત્ણે નવાિ પવાિરી જાય છે. 
અને જી્ પંચિકવારવાદિ િહવાિોષનો કરનવારો હોય તોપણ સોળ ધચહ્ન્ચ્્ત ચરણકિળનાં િિયુન, સપિયુ કે ્ણયુન સાંભળ્વાથરી તે િોક્ષને પવાિરી 
જાય છે તેિાં જરવા પણ સંિય નથરી. તેથરી જ નંિસંતોએ િહવારવાજનાં મતલ-ધચહ્નનં્ ્ણયુન કરતાં તેિજ તેનો િહહિવા સિજા્તાં અનેક પિો રરયાં 
છે. તે મ્જબ પ્રેિવાનંિ સ્વાિરીએ પણ “ઓરવા આ્ો શયવાિ સનેહી” આ પિોિાં મતલ-ધચહ્નોન્ં ્ણયુન કરેલ્ં છે, જો આપણે તેનો િહહિવા અને ફળ 
સિજીએ તો તેને ચચત્તાં ્ધ્ સ્ખ અને આનંિ આ્ે. આિ સિજી પૂ.ગ્રુજીએ જ ે તે ધચહ્નનો િહહિવા ખૂબ સ્ંિર રીતે કહ્ો હતો.

૧. ઉર્્વરેખવા : 

શ્રીહદરનાં બંને ચરણોનાં તળળયાંિાં ઊધ્યુરેખવામિક ધચહ્ન છે. જ ે
ઊધ્યુરેખવાનવા ધચહ્નનં્ ચચત્ન કરીને ધયવાન કરે છે તે િન્ષયો િંદિરનવા 
શિખર ઉપર રહેલવા કળિનરી િવાફક સ્યુ લોકનરી ઉપર રહેલ્ં જ ે
અક્ષરધવાિ તે પ્રત્ે નનશ્ચય જાય છે.

૨. અષ્ટકોણ

શ્રીહદરનવા જિણવા ચરણનવા તળળયવાિાં અષ્કોણન્ં ધચહ્ન છે. તેન્ં જ ેભકત 
પોતવાનવા હૃિયિાં એકવાગ્રિનથરી ચચત્ન કરે છે તેને આઠ અંગે સહહત 
અસંપ્રજ્વાત સિવાધધ લસદ્ધ થવાય છે. અષ્કોણન્ં ચચત્ન  કર્વાથરી 
અજાણતવા થયેલાં પવાપ તથવા વત્વ્ધ સંતવાપનરી નનવૃત્ત્ત થવાય છે. 

ઉધ્યુરેખવા

અષ્કોણ
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૩. સ્સસતિક

શ્રીહદરનવા જિણવા ચરણનવા તળવાિાં િંગળરૂપ સ્સસતકન્ં ધચહ્ન છે. તેનં્ 
ધયવાન કરનવારવાન્ં સ ય્ુ પ્રકવારે શ્ભ થવાય છે. સ્સસતકન્ં ચચતન કર્વાથરી 
સ્યુ અિંગલ િૂર થવાય છે અને નનગ્યુણ સ્થિમત પ્રવાપત થવાય છે. અથણાત્ 
આમિભવા્ે ભગ્ત્્રૂપિાં અવ્સછિન્ન સ્ૃમત રવાખ્વારૂપ સ્થિમત બંધવાય 
છે. સ્સસતક ધચહ્નનવા ચચત્નથરી સિગ્ર વ્પત્ત્તઓનવા કવારણભૂત અને 
સંસૃમત કરવા્નવારી એ્રી િેહ અને િેહ સંબંધરીઓને વ્ષે જ ે પ્રરીમત તે 
નવાિ પવાિે છે.

૪. જસંબુ 

જિણવા ચરણનવા તળળયવાિાં જાંબ્ ફળનરી આકૃમત્વાળ્ં રેખવામિક ધચહ્ન છે. 
તેન્ં એકવાગ્રિનથરી ધયવાન કરનવાર ભ્ત મૂળ િવાયવા અને મૂળ પ્રુષવાદિનવા 
થિવાનિાં રહેલવા રસનરી ક્વારેય પણ સપૃહવા કરતો નથરી. જંાબ્ફળનવા ધચહ્નનં્ 
જો આિરપૂ્યુક સ્મરણ-ધયવાન કરે તો ધયવાન કરનવારવાનવા ઘણવા જન્ોનાં 
પવાપપ્ંજનો નવાિ થવાય છે. 

૫. જ્ 

શ્રીહદરનવા જિણવા ચરણનવા તળવાિાં અમત સ્ંિર જ્ન્ં ધચહ્ન છે. તેનં્ જ ે
ભ્તો ચચત્ન કરે છે, તેન્ં અંત:કરણ શ્દ્ધ થવાય છે. જ્નવા ધચહ્નનવા 
ધયવાન િવાત્થરી જ ધયવાતવાને અમતિય િાંમત થવાય છે. તેનં્ ચચત્ન કરનવારવા 
ભ્તો શ્ભ ગ્ણો પવાિે છે, તેિજ પોતવાનવા ઇષ્િે્ શ્રીહદરનો અમત િ્લયુભ 
સંબંધ તત્વાળ થવાય છે.

૬. ્જ્ર  

શ્રીહદરનવા જિણવા ચરણ તળવાિાં રહેલવા ્જ્ર નવા ધચહ્નનં્ ધયવાન કરનવાર 
ભ્ત ઉપર ભગ્વાન પ્રસન્ન થવાય છે. અને અમત િ્સતર પૃધથવયવાદિ 
અષ્વા્રણ તેનવા અંતને અનવાયવાસે પવાિે છે. િેહ તથવા િેહનવા સંબંધરીઓિાં 
અહંતવા, િિતવારૂપરી વ્પરીત જ્વાનનવા અંતને પણ તત્વાળ પવાિે છે.

૭. અસંકુિ

અંક્િ નવાિન્ં ધચહ્ન િનરૂપરી હવાથરીને ્િ કરીને શ્રીહદરનરી સમન્નધધ પિવાડે 
છે. ્ળી, આ અંક્િનવા ધચહ્નને સ્યુકવાળ સ્મરણ કરનવાર ભ્તજનને 
સંસૃમતન્ં બંધન સિવા નવાિ પવાિે છે. ભગ્વાનનવા ભ્ત લસ્વાયનવાને િ્લયુભ 
એ્રી િાંમત આ અંક્િનં્ ધયવાન કરનવારને િળે છે. તેિજ ધિયુ, ભક્ત, 
્ૈરવાગય અને આમિવા-પરિવામિવાન્ં યથવાથયુ જ્વાન તેને નનશ્ચય લસદ્ધ થવાય છે. 

૮. ર્જ 

ધ્જ નવાિનવા ધચહ્નને જ ે પ્રેિરી ભ્તો ધયવાનિાં ધવારે છે તેનવા કવાિિત્્નો 
તત્વાળ નવાિ થવાય છે. જિે કોઈ રવાજા જીતે ત્વારે તેનરી ધજા ચડે છે, 
તેિ ધ્જનં્ ધયવાન કરનવાર ભ્તનરી ધજા અંત:િત્્ પર ચડે છે. ્ળી, 
આ ધ્જનં્ સ્મરણ કરનવારને િવાળયક સ્ખિવાત્નરી ્વાસનવા ્ળી જાય છે 
અને ધવાિને પવાિે છે. 

૯. પદ્મ

પદ્મ નવાિન્ં ધચહ્ન જ ે ધયવાનિાં ધવારે તે કિળ જ ે્ વા ગ્ણે ્ચ્્ત થવાય છે, 
કહેતાં જિે કિળ જળિાં રહે્વા છતાં નનલવેપ રહે છે તેિ તે ભ્ત 
સંસવારિાં રહે્વા છતાં તેને સંસવારનો પવાિ અડતો નથરી. ્ળી, કિળનરી 
જિે તેન્ં જી્ન સ્ખકવારી અને કોિળ થવાય છે.

૧૦. ત્રિકોણ

વત્કોણને જ ેભ્ત ધચત્તિાં રવાખરી સંભવારે છે એનવા વત્વ્ધ તવાપ તત્વાળ 
્ળી જાય છે. સ્ૂળ, સૂક્ષ્મ અને કવારણ એ ત્ણ િેહથરી જ્િો પડી બ્રહ્મરૂપ 
થવાય છે. ્ળી, તે ત્ણ ગ્ણ, ત્ણ અ્થિવાઓ અને ત્ણ ઈષણવાઓથરી 
તત્વાળ મ્્ત થવાય છે. શ્રીહદર તો કહે છે કે જ ે વત્કોણન્ં ધયવાન કરે 
છે તેને હં્ સિવાકવાળ િવારી સે્વા-ભક્ત આપ્ં છં્. ્ળી, એને િવારવાિાં 
આસક્ત કરવાવ્ં છં્. 

સ્સસતક

જાંબ્

જ્

્જ્ર

અંક્િ

ધ્જ

પદ્મ

વત્કોણ
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૧૧. િત્ય

જિે િવાછલાંને જળનો નનત્ સંબંધ છે, છતાં તેનવાથરી તે પરવાભ્ નથરી 
પવાિતાં; તેિ અનવાદિ અજ્વાનરૂપ િેહનો સંબંધ હો્વાથરી જનોને વ્ષયનો 
નનત્ સંબંધ રહે છે, પરંત્ િત્ય ધચહ્નનં્ ચચત્ન કરનવાર જનો તે 
પંચવ્ષયથરી કિવાવપ પરવાભ્ પવાિતવા નથરી. િત્યનવા ધચહ્નનં્ એકવાગ્રિન 
્ડે ધયવાન કર્વાથરી ધિયુપ્ત્ શ્રીહદરનરી મૂર્તનાં િિયુન થવાય છે અને 
અલૌદકક આનંિ પ્રવાપત થવાય છે.

૧૨. અધ્વચસંદ્ર

શ્રીહદરનવા ચરણતળિાં અધયુચંદ્ર નવાિનવા િંગળકવારી ધચહ્નનં્ જ ે
ભ્તજન ચચત્ન કરે તે ભ્તનવા હૃિયનવા અંધકવારને તત્વાળ નનવૃત્ત્ત 
પિવાડે છે. અને અંત:કરણરૂપરી ક્મ્િને અમતિય પ્રફ્લ્લત કરે છે. 
અધયુચંદ્ર ધચહ્નનં્ િાંત ધચત્તથરી જ ે સ્મરણ કરે છે તે ભ્ત શ્ભ કિયુથરી 
પવાિ્વા યોગય ભગ્વાનનવા એકાંમતક ભ્તોનવા ધિયુ-જ્વાન-્ૈરવાગય તથવા 
િવાહવાત્ય જ્વાને સહહત અમત સનેહપૂ્યુક આચવારોનરી સંપત્ત્તને પવાિે છે.

૧૩. ગોપદ

ભગ્વાનનવા ચરણતળિાં રહેલ્ં ગોપિ ધચહ્નનં્ પોતવાનવા હૃિયિાં સ્મરણ 
કરનવાર ભ્તોને સંસવારરૂપ અત્ંત અગવાધ અને ભયંકર સમ્દ્ર ગવાયનવા 
્વાછરડવાનવા પગલવાનરી ત્લ્ થઈ જાય છે. ગોપિ ધચહ્નનં્ સ્મરણ કરનવાર 
ભગ્વાનનવા ભ્તને સિવાધધિાં ભગ્વાનનાં સ્યુ ધવાિોથરી શ્ેષઠ દિવય 
અક્ષરધવાિનાં િિયુન થવાય છે.

૧૪. ધનુષય 

ધયવાનનવા આરંભ સિયિાં શ્રીહદરનવા ડવાબવા ચરણનવા તળવાિાં રહેલ પરિ 
િંગલ ધન્ષયનવા ધચહ્નનં્ ભ્તજનોએ ચચત્ન કર્વાથરી જ ભ્તજનનાં 
ક્રોધ-કવાિ-લોભ-રસવાસ્વાિ-િવાન ્ગેરે અંત:િત્્ઓ તત્વાળ નવાસરી જાય 

છે. ધન્ષયન્ં ચચત્ન કરનવાર ભ્ત સિવાધધ થતાં સિવાધધિાં શ્રીહદરનરી 

દિવય વ્ભૂમતઓ ્ગેરેને જ્એ છે.

૧૫. વયોિ 

શ્રીહદરનવા ડવાબવા ચરણતળિાં રહેલવા વયોિનવા ધચહ્નનં્ જ ે ચચત્ન કરે છે, 
તેને જો અષ્ાંગ યોગનરી સવાધનવાનરી ઇછિવા હોય તો તે અષ્વા્રણે રહહત 
અભભ્ાંધછત દૃષષ્ પવાિે છે. ્ળી, જ ે વયોિનવા ધચહ્નનં્ સ્મરણ કરે છે 
તે ભ્તજન શ્રીહદરકૃષણ ભગ્વાનનરી પ્રસન્નતવાિાં કવારણભૂત નનષ્વાિ, 
નન:સ્વાિ, નનલયોભ, નનિણાનવાદિ ગ્ણ સમૂહને પવાિે છે.

૧૬. કળિ

જ ે જન કળિને ધયવાનિાં ધવારે છે એને શ્રીહદર પોતવાનવા અમત 
પયવારવા િવાસ િવાને છે. જિે શિખર પર કળિ ચડે એિ એને િહવારવાજ 
પોતવાનવા ધવાિને પિવાડે છે. ્ળી, જિે કળિ અમૃતથરી ભયયો હોય તેિ 
એનવા હૈયવાિાં દિવયરસ ભરવાઈ જાય છે. તેનાં સ્વે િંગળ કવાિ લસદ્ધ 
થવાય છે. 

આવ્ં આ ૧૬ ધચહ્નનવા ધયવાનન્ં ફળ િવાસ્ત્રોિાં કહેલ્ં છે. ્ળી, 
સિ્ ગ્રુ શ્રીગોપવાળવાનંિ સ્વાિરી ‘શ્રીહદરકૃષણિહહિવાષ્ક’િાં મતલ-ધચહ્નનો 
િહહિવા કહેતાં કહે છે,

यसय स्वरूपे तिललक्षणाति स्वभ            किचेिांसि हरन्ि यद्वि्।

अयांसि चाकर्षमसणप्र्वेका धयाये हर िर िं हृति धम्षपुत्रम्।।

જ ેશ્રીહદરનરી મૂર્તને વ્ષે રહેલાં મતલ તથવા ધચહ્નો છે, તે ઉત્તિ 

ચ્ંબકિષણ જિે લોહને ખેંચરી લે , તેિ પોતવાનવા ભ્તોનાં ધચત્તને ખેંચરી 

લે છે; એ્વા ધિયુપ્ત્ શ્રીહદરન્ં હં્ િવારવા હૃિયને વ્ષે ધયવાન કરંુ છં્. 

આિ આ પિનવા િવાધયિે  પૂ .ગ્રુજીએ ૧૬ ધચહ્નનો અિ્ ભ્ત િહહિવા 

કહ્ો હતો.

િત્ય

અધયુચદં્ર

ગોપિ

ધન્ષય

વયોિ

કળિ
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‘હવો મ�ર� વ્�લ�નો નહહ રો  તવસ�રું ’...

ઉત્પત્તિન�ો ઈતિહ�સ...   આ પિનો ઇમતહવાસ અમત રસપ્રિ અને સિજ્વા જ ે્ ો છે. 
ધોલેરવાધવાિનવા અન્ભ્રી વૃદ્ધ સંતોનવા મ્ખેથરી પરંપરવાિાં સાંભળેલ આ પિનો ઇમતહવાસ જાણ્વા 

િળયો છે. ધોલેરવાનવા પ.પૂ.િવા.શ્રીહદરપ્રકવાિિવાસજી સ્વાિરી કહે છે કે, ધોલેરવાધવાિનવા સભવાખંડનરી 
પવાછળ હવાલ જ્ાં ગાંફનવા િરબવારે બેઠક(છત્રી) કરવા્ેલરી છે, તે થિળે આચવાયયુ શ્રીવ્હવારીલવાલજી 
િહવારવાજ દ્વારવા ચરણવારવ્િ પધરવા્્વાિાં આવયાં હતાં. તેનો હિણાં જીણયોદ્ધવાર કરવા્વાયો છે 

અને તેિાં પ્રસવાિીનરી ્સત્ઓ પધરવા્રી છે. જનેે આજ ‘અક્ષરિંદિર’ કહે છે.

પરંત્ પ્રથિ આ થિળે જ્વારે ધોલેરવાિાં િંદિર તૈયવાર થત્ં ત્વારે ગવાર-િવા્ીથરી 
બનવા્ેલ સંતોને રહે્વા િવા્ે બે ઓરડી્વાળો એક ફરજો હતો. આ ફરજાિાં જ પ્રથિ 

િિિોહનજી િહવારવાજનરી મૂર્ત સંતોએ રવાખરી હતરી. શ્રીહદર ધોલેરવાધવાિિાં િે્ોનરી પ્રમતષઠવા 
સિયે આવયવા હતવા, ત્વારે ભવાયવામિવાનંિ સ્વાિરી, અિ્ ભ્તવાનંિ સ્વાિરી ્ગેરે સંતો સવાથે અહીં 

૨૮ દિ્સ રહ્વા હતવા અને અનેક લરીલવાઓ તથવા ્વાતો કરી હતરી. પછી જ્વારે જ્વારે શ્રીહદરજી 
િહવારવાજ ધોલેરવા પધવારતવા ત્વારે સખવાઓ અને સંતો સવાથે આ ફરજાિાં આનંિદકલોલ કરતવા. 

સં.૧૮૮૬, જઠે સ્િ-૧૦નવા દિ્સે શ્રીહદરએ અંતધણાનલરીલવા કરી. પછી એ જ 
્ષવે ્રસવાિ અને ્વા્વાઝોડવાને કવારણે આ ફરજો પડી ગયો. તેથરી તે થિળે િવા્ીનરી 

નવાનરી ્ેકરી થઈ ગઈ. વ્રક્ત અને ભક્તનવા આિિયુરૂપ નનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરીને 
જ્વારે શ્રીહદરજીનો વ્યોગ સતવા્તો ત્વારે આ ્ેકરી ઉપર બેસરીને તેઓ ‘સખરી 

કવારતક િવાસે કંથ વપ્ચ્ પરહરી ગયવા’ ્ગેરે વ્રહનાં પિો નરીતરતવા નેત્ે રચતવા અને 
ગવાતવા. તે સિયે િહવારવાજ તેિને ઘણરી ્વાર દિવય રૂપે િિયુન આપતવા. 

સં.૧૮૮૮, જઠે સ્િ-૧૦ શ્ક્ર્વારનવા રોજ મૂળીિાં બ્રહ્મવાનંિ સ્વાિરી અક્ષર્વાસરી 
થયવા. નનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરી આ પ્રસંગે મૂળી ગયવા હતવા. પછી ત્ાંથરી ગઢપ્ર થઈ ધોલેરવા 
આવયવા. સં.૧૮૮૮, જઠે ્િ-૧૨ સોિ્વારનવા દિ્સે ્હેલરી સ્વારે ઇષ્િે્ શ્રીહદરનવા 
વ્યોગથરી નનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરીન્ં હૈ્ચ્ં ભરવાઈ ગ્ચ્ં. પછી સ્વાિરીજીએ રડતવા હૃિયે 
વ્રહનાં પિો ‘િવારવા પ્રવાણજી્ન, આ્ડલ્ં અિ સવાથે રે...’ રચરીને ગવાયાં.

અ
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આ સિયે વ્રહભક્તિાં ડૂબેલવા નનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરીન્ં ખેલસ્ચ્ં આંસ્થરી 
ભીંજાઈ ગ્ચ્ં. શ્રીહદરજી પણ દિવય રૂપે આ્રી સ્વાિરીનાં આ પિો સાંભળતવા 
હતવા. પિો પૂણયુ થતાં શ્રીજીિહવારવાજ ે નનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરીને પ્રત્ક્ષ િિયુન આપયાં 
અને અમત ભવા્થરી ભે્ી પડ્વા. પછી શ્રીહદર અદૃશય થઈ ગયવા. આ સિયે 
દિવય િિયુનનવા દિવયવાનંિથરી રોિાંધચત બનેલવા સ્વાિરીનવા કવ્હૃિયિાંથરી કવાવયરૂપરી 
ઝરણં્ પ્ન: ્હે્વા લવાગ્ચ્ં. આ ્હેતવા ઝરણવાિાંથરી ‘હ્ે િવારવા ્વાલવાને નહહ રે 
વ્સવારંુ રે...’ અને ‘હ્ે િવારવા ્હવાલવાનાં િિયુન સવારુ...’ આ બે અણિોલ પિોનરી 
રચનવા થઈ. પિો પૂણયુ થયાં ત્ાં િંગળવા આરતરી થઈ. તેથરી સ્વાિરી િંદિરિાં 
િે્ોનાં િિયુન કર્વા આવયવા.

િિનિોહનજી િહવારવાજ તથવા હદરકૃષણ િહવારવાજનરી િંગળવા આરતરીનાં 
િિયુન કયયાં. આરતરી-ધૂન પૂરી થયવા પછી સ્વાિરીએ સ્મરણ, સિપયુણ અને સિહહિ 
ભક્તથરી નરીતરતાં આ પિો િંદિરિાં ગળતવા હૃિયે ગવાયાં. તે સિયે હદરકૃષણ 
િહવારવાજ ે સવાક્ષવાત્ િિયુન આપયાં અને સસહવાસનિાંથરી નરીચે ઊતરી સ્વાિરીન ે
ભવા્થરી ભે્ી પડ્વા. આ ભવા્નવા તેિણે આ પિનરી છે્લરી કડીિાં આલેખરી,

ભાંગરી િવારી જન્ોજન્નરી ખવાિરી, િળયવા િને નનષ્્ળવાનંિનવા સ્વાિરી...

આ અન્ભૂમત સહ્નવા અંતરિાં ધચરકવાળ સ્ધરી સચ્વાય રહે એ્વા હેત્થરી 
ત્વારથરી આરંભરીને ધોલેરવાધવાિિાં િંગળવા આરતરી પછી નનત્ સત્મતરૂપે આ પિ 
ગવા્વાનરી પ્રથવા ચવાલ્ થઈ. પછી કવાર્તકી સિૈયવાિાં ધોલેરવાધવાિનવા સંતો ્ડતવાલ 
ગયવા, ત્વારે તેિણે ્ડતવાલધવાિિાં પણ િંગળવા આરતરી બવાિ આ પિ ગવાયાં 
અને નનષ્્ળવાનંિ સ્વાિરીએ પોતવાનો સ્વાન્ભ્ કહ્ો. તેથરી ્ડતવાલિાં પણ 
િંગળવા આરતરી પછી આ પિ ગવા્વાનરી પ્રથવા ચવાલ્ થઈ અને નનત્વાનંિ સ્વાિરીએ 
પ્રવાસવાદિક અને ઐમતહવાલસક આ પિો સ્વાભવાવ્ક ચેષ્વાિાં પણ લે્રવાવયાં. 
ગરબરી રવાગ અને સ્ગેય ઢવાળનાં આ પિો લખવાયાં તે સિયિાં જ ખૂબ પ્રલસબદ્ધ 
પવામયાં હતાં. ધોલેરવા, ્ડતવાલ, ગઢપ્ર ્ગેરે અનેક િંદિરોિાં આજ દિન પયુંત 
ગ્વાય છે. આ પિો ધોલેરવા, ્ડતવાલ, ગઢપ્ર ્ગેરે અનેક િંદિરોિાં આજ દિન 
પયુંત આ પિો ગ્વાય છે. 
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ãÊvÒ 
ÊäÍítÖÕ

શિબબર-૨૯ અંતગયુત દિ્વાળીનવા દિ્સે ભજનહોલિાં સે્જ ઉપર બંને બવાજ્ વ્રવાજિવાન રવાજાધધરવાજ િહવારવાજનરી સિક્ષ કિવાનનવા આકવારે 
િીપિવાળવા પ્રગ્વા્રી હતરી. આ િીપિવાળવાિાં પ્રરીતિ પ્રવાણ િહવારવાજ એ્વા તો િૈિીપયિવાન િોભરી રહ્વા હતવા કે સૌ ભ્તો અિ્ ભ્ત અલૌદકક 
િિયુનનવા લવાભથરી ભવા્વ્ભોર થઈ ગયવા હતવા. િેિ-વ્િેિિાં ્સતવા બધવા ભ્તોએ પણ પોતવાનવા ઘરને શિબબરનો દિવય િવાહોલ બનવા્રી િીધો 
હતો. પૂ.ગ્રુજી સહહત સૌ શિબબરવાથથીઓ અને િેિ-વ્િેિિાં ્સતવા ભ્તો િીપિવાળવા િધયે વ્રવાજિવાન િહવારવાજનરી સમૂહ આરતરીનો અલૌદકક 
લવાભ િવાણરી ધન્ થયવા હતવા.
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વ્.સં.૨૦૭૭નવા નૂતન્ષયુનવા ન્લવા પ્રભવાતે સૌ પ્રથિ ્હવાલવા પૂ.ગ્રુજીનવા કરકિળો દ્વારવા નૂતન 
્ષયુનરી પ્રમતજ્વાનવા ભવા્ન્ં એક સ્ંિર સોંગ લોંવંચગ થ્ચ્ં હત્ં. ત્વારબવાિ પૂ.ગ્રુજીએ કહ્ં હતં્ કે આપણે સૌ 
શિબબરવાથથીઓ િળીને શ્રીહદરજી િહવારવાજને આજ ેપ્રવાથયુનવા કરીએ કે હે િહવારવાજ ! અિવારવા ઉપર િયવા કરી 
અિને એ્વા આિરી્ણાિ આપો કે...

હે નાથ ! એક તમારા સિવાયની તમામ વાિનાઓનો ત્ાગ થાય.

અમે તમારા ગમતામાં જ રહીએ, તમને ન ગમે એવંુ કાંઈ ન કરી શકીએ. 

તમારા દિવય આનંિમાં રાખો એવી લળી લળીને આપનાં ચરણોમાં પ્ાથ્થના.

િવવે વૃત્તિઓ તમારામાં જોડી તમને જ આધીન રહીએ. આપની તમામ આજ્ાને હર્થથી પાળીએ.

તમારી કરુણાને-િયાને પચાવી શકીએ. આપની કૃપામાં ગૌણતા ન આવે એવી િન્મતત રાખી શકીએ. 

અમે તમારા સવરૂપમાં મનની વૃત્તિ રાખી આપને અખંડ િંભારી શકીએ, એવા જ િેશ-કાળ વગેરે િેવીએ.

તમને ભૂલવાડે, તમારામાંથી વૃત્તિ તોડાવે એવા વયવહાર કે એવી વયક્ત િાથે અમે િંપક્થ માં ન આવીએ.

આ િેહને અમે અમારંુ સવરૂપ ન માનીએ, આપને રહેવાનું ચચિાકાશ ધામ માની તમારા સવરૂપને ઓળખીએ.

હે પ્ભુ ! િંતો-હદરભ્તોના િાિના િાિ રહીએ, તમને સુખ િેવા-તમને પ્િન્ન કરવા હરપળ પ્યત્ન કરીએ.

અમે બધા તમારા ભૂલકાઓ, આસરિતો આપના પગ પકડીને પ્ાથ્થના કરીએ છીએ કે,  હે િયાળુ !      
વહેલી તકે આપ અમને મળવા-ભેટવા આવો. તમારા સવરૂપની પ્ાપ્ત કરાવો...
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વ્.સં.૨૦૭૭નવા ્ષયુને પૂ.ગ્રુજીએ “િવાસવાન્િવાસ ્ષયુ” નવાિવાભભધવાન કરી આ નૂતન 
્ષયુિાં િવાન-અહંકવારને િૂર કરી ભગ્વાનનવા િવાસનવા િવાસ રહે્વાનો અભયવાસ કર્વાનં્ 
મિિન આપ્ચ્ં. ભગ્વાનને રવાજી કર્વા નનિણાનરીપણે િવાસવાન્િવાસ થઈને જ ે ્તવે છે તેનં્ 
કવાળ, કિયુ, િવાયવા બગવાડી િકતવા નથરી. 

િવાસવાન્િવાસ થ્વા િવા્ે ઝરીરો થઈને રહેવ્ં જરૂરી છે અને ઝરીરો થ્વા િવા્ે ખૂબ 
જ સિજણનરી જરૂર પડે છે. જ્વારે પરિેશ્વર જ સહ્નવા સ્વાિરી, આમિવા, કવારણ, કતણા, 
પ્રેરક, નનયંતવા િનવાય અને પછી ભગ્વાનનવા ભ્તને ભગ્િ્ રૂપ િવાનરીએ ત્વારે િવાસનવા 
િવાસ થઈ િકવાય છે. આ રીતે સિજણપૂ્યુક િવાસવાન્િવાસ રહેતવા હોઈએ તો જ સત્સંગિાં ગિે તે્લ્ં અપિવાન થવાય, 
્ગર ્ાંકે કોઈક ્ઢે, િિયુભેિક ્વાણરી કહે તોપણ અભવા્ ન આ્ે.

આ સત્સંગિાં કોઈ િવાસવાન્િવાસ થઈને રહી િકતો હોય તો ભલે તે ભોળો લવાગે, બ્બદ્ધ ્ગરનો લવાગે પણ 
તેનવા જ ે્ ો કોઈ સિજણો નથરી; તે જ ખરો બ્રહ્મરૂપ છે. કવારણ કે, િવાસવાન્િવાસ ભવા્િાં એ્રી ઊંચવાઈ છે કે જનેે િો્વા 
િો્વા ઈશ્વરો પણ આંબરી િકતવા નથરી. 

જ્વારે અંતરિાં પોતવાનો િહહિવા ઘ્ે અને ભગ્વાન તથવા સંતો-ભ્તોનો િહહિવા ્ધે ત્વારે જ િવાસવાન્િવાસ 
થ્વાિાં ફવા્્ આ્ે છે. ભગ્વાને આપેલવા ગ્ણ, કળવા, ક્િળતવા 
્ગેરેને લરીધે સ્શ્ેષઠતવા િનવાય જાય છે ત્વારે ભગ્વાન આપણવાથરી 
િૂર રહે છે. િવા્ે ગ્ણન્ં િવાન મૂકી િવાસવાન્િવાસ ભવા્ સવાથે ્તયુવં્ એ જ 
પરિ કલ્વાણ છે. પૂ.ગ્રુજીએ આખવા ્ષયુ િરમયવાન િવાસવાન્િવાસ ભવા્ન્ં 
અન્સંધવાન જળ્વાઈ રહે તે િવા્ે બે કડીઓ 
્વારં્વાર સંભવાર્વાન્ં કંઠથિ કરીને રોજ 
નનયિ આપ્ચ્ં છે.
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આ સત્સંગ શિબબર િરમયવાન નવાનવા-િો્વા બધવા જ હદરભ્તોન્ં સ્યાંગરી પોષણ થવાય તે િવા્ે િરરોજ દરિેષ બવાિ ૧૦.૩૦ ્વાગયે ્ડીલ સંતોએ વ્વ્ધ િવાધયિો દ્વારવા પોતવાનરી અન્ભ્ 
સભર ્વાતો કરી સત્સંગ-કથવા્વાતણાનો લવાભ આપયો હતો. સંતોનરી િનનરીય અને અન્કરણરીય ્વાતો સાંભળીને અનેક ભ્તોએ પોતવાનવા જી્ન-પદર્તયુનનો દૃઢ સંકલપ કયયો હતો. એ્રી 
પ્રેરણવાિવાયરી ્વાતોન્ં આપણે પણ થોડં્ આચિન કરીને પવા્ન બનરીએ...

 ⇨ કોઈ પણ પ્રકવારનરી ચોરી કર્રી જ નહીં.

 ⇨ કોઈ પણ પ્રકવારે અનરીમત, છેતરવપડી કર્રી  નહીં.

 ⇨ કોઈ પણ પ્રકવારનરી લાંચ લે્રી નહીં.

 ⇨ બહવારન્ં ખવાવ્ં નહહ તથવા િવારુ-િાંસન્ં ભક્ષણ કિી કરવ્ં નહહ.

 ⇨ પરસ્ત્રરી કે પરપ્્ રુષ સવાથે વયભભચવાર ન જ કર્ો.

 ⇨ ્ચ્્વાનરીિાં િવા, બેન, િીકરી કે ભવાઈ, બવાપ, િીકરવા સંગવાથે પણ 
એકાંત થિળને વ્ષે ન રહેવ્ં.

 ⇨ ને્ કે સોશિયલમિદડયવાિાં ખરવાબ જોવ્ં કે ્ાંચવ્ં નહહ.

 ⇨ બબન કવાયિેસર ડબબો, િેર, સટ્ો, જ્ગવાર કે બરી્કોઈન જ ે્ રી 
લોભવાિણરી બવાબતોથરી િૂર રહેવ્ં.

 ⇨ ગલયુ ફે્નડ/બોય ફે્નડ જ ે્ વા ક્દર્વાજોથરી િ્ર જ રહેવ્ં.

 ⇨ પોતવાનરી આ્ક તથવા જા્કનો હહસવાબ રવાખ્ો.

 ⇨ સવાક્ષરીઅે સહહત લખવાણ કયણા વ્નવા લતેરી-િેતરીનો વય્હવાર 
ક્વારેય ન કર્ો.

 ⇨ િ્ષ્ િવાણસ સવાથે વય્હવાર ન કર્ો.

 ⇨ રોજંીિી કથવા અ્શય સાંભળી લે્રી.

 ⇨ રોજ ભવા્થરી 3D ચષે્વા જોઈ લે્રી.

 ⇨ સત્સંગ સભવાનો રેગ્ચ્લર લવાભ લે્ો.

 ⇨ પૂજા, િવાનસરી તથવા ધૂન ભજન ભવા્થરી કર્વા.

 ⇨ આ્કનો િિિો કે વ્િિો ભવાગ ભગ્વાનને અપયુણ કર્ો.

પૂ.િયવાળ્ સ્વાિરીએ ‘4N Project’ પ્રેઝને્િન તથવા વ્વ્ધ વ્દડયો ક્લપનવા િવાધયિે પોતવાનરી 
અમૃત્વાણરીનો લવાભ આપયો હતો.

આપણને ભ્ત થયવા પછી પણ િ્:ખ આ્ે છે, તેન્ં કવારણ શ્ં ? અજ્વાનિાંથરી આસક્ત અને અહંકવાર 
જન્ે છે. તથવા તેને લઈને આજ્વાલોપ અને અભવા્-અપરવાધનવા િવાગવે ચડી જ્વાય છે. પછી ભયંકર િ્:ખ આ્ે છે.

આ સ્યુ પ્રકવારનવા િ્:ખથરી બચ્વા અને સિવા આનંિિાં રહે્વાનો ઉપવાય એ્લે : 

...ÖtÖï½ ÔâÐ...
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‘4N Project’
પ.ૂદયવાળ ુસ્વાિરી.

N - 1 = નનયિ-ધિ્વનરી દૃઢતિવા
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નનયિો પવાળ્વાનુસં િળ તિથવા આનસંદ આપનવાર કથવા-ચષે્ટવા ્ગેરે ભક્તિસસંિસંધરી નનયિો

 ⇨ રોજ િહવારવાજ, સતંો કે ભ્તોનવા ઉપકવાર સંભવાર્વા. તેિનો િહહિવા તથવા પ્રેિ ્ધે તે્વા 
કથવા-કીતયુનન્ં શ્્ણ, ્ાંચન કે િનન વચતંન અ્શય કરી લેવ્ં.

 ⇨ નનયિિાં સવા્ધવાન તથવા િહહિવા્વાળવા સતં-ભ્ત સવાથે જોડવાણ અ્શય રવાખવ્ં.

 ⇨ ્ષયુિાં અમ્ક સિય સતંો સવાથે રહે્વા અ્શય જવ્ં.

 ⇨ પોતવાનો આતંદરક દરપો ય્ુ  િો્વા સતં કે ભ્તને સિયોધચત આપતવા રહેેવ્ં. 

 ⇨ નનયિ-ધિયુ પવાળ્વાનરી ખવાિરીને સ્ધવાર્વાનો સૌથરી શ્ષેઠ ઉપવાય નનષ્પ્પણવાનરી દૃઢતવા 
કર્રી એ છે.

 ⇨ આપણરી ભૂલ સ્ધવારી િકે એ્વા સતં-ભ્તને પૂરેપૂરંુ કહી િેવ્ં.

 ⇨ જ્ાં સ્ધરી સંપૂણયુ ્ળી ન જાય ત્ાં સ્ધરી ્વારં્વાર કહેતવા રહેવ્ં.

 ⇨ િન કે કોઈ વયક્ત ગિે તે્લરી નવા પવાડે તોપણ જણવા્રી જ િેવ્ં.

 ⇨ સહેજ ે નનષ્પ્ થ્વા િવા્ે તથવા િવાનનાં િ્:ખોથરી બચ્વા િવા્ેનો શ્ષેઠ ઉપવાય નનિણાનરીપણવાનરી દૃઢતવા કર્રી એ છે. 

 ⇨ પૂ.ગ્રુજી, સતંો તથવા આપણવાથરી ગ્ણે કરીને િો્વા ભ્તો પવાસે અવત સરળ િવાસવાન્િવાસ રહે્વાનરી દૃઢતવા કર્રી.

 ⇨ િો્વા સવાથે બરોબદરયવાપણ્ં કે ઈષયણા ન જ રવાખ્રી.

 ⇨ સતંો-ભ્તોનવા અભવા્ કે નનિવાનરી ્વાત કર્રી-સાંભળ્રી જ નહીં.

 ⇨ ભરીિનવાથનવા રાંકનરી જિે સતંો-ભ્તોનરી ગરજ રવાખ્રી.

 ⇨ િો્વા િનધવા્ચ્ું મ્કવા્ે કે ્ઢે્ોકે છતાં સ્ળ્ં જ લેવ્ં.

 ⇨ 3M પ્રોજકે્ટનો અિલ કર્ો.

 ⇨ કોઈ એક સતં-ભ્તને તો સંપૂણયુ ૧૦૦% સોંપવાઈ જવ્ં.

 ⇨ નનષઠવા = િહહિવા તથવા વ્શ્વવાસનરી પદરપ્્તવા

નનષઠવા તથવા નરીિણાનરીતવા દૃઢ કર્વાનવા ઉપવાય

 ⇨ િહહિવા્વાળવાનો િહહિવા સિજી તેનો પ્રસંગ કરતવા રહેવ્ં. 

 ⇨ િહવારવાજ તથવા િો્વાનવા િહહિવાને ્ધવારે એ્રી કથવા-્વાતણા ખૂબ સાંભળતવા રહેવ્ં. 

 ⇨ KUP = તેિનરી કૃપવા-કરુણવા, ઉપકવાર અને પ્રેરક પ્રસંગો કવાયિ યવાિ કરી કહેતવા-સાંભળતવા રહેવ્ં. 

 ⇨ િહવારવાજ તથવા િો્વાનો િહહિવા ખૂબ જ જોતવા-વ્ચવારતવા રહેવ્ં.
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N - 2 = નનષ્કપ્ટપણવાનરી દૃઢતિવા

N - 3 = નનિમાનરીપણવાનરી દૃઢતિવા

 N - 4 = નક્કર નનષ્વાનરી દૃઢતિવા 
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આધયવાત્મિક િવાગયુિાં આ્રી 
શિબબરનો સિય એ તેજીનો સિય 
છે; િવા્ે અત્વારે ઝવાઝરી કિવાણરી કરી 
લઈએ. આપણાં ઇષનદ્રયો-અંત:કરણ 
ભગ્વાન પરવાયણ થવાય એ્લે જ તો 
આ્રી શિબબરો યોજાય છે. આપણે કોઈ 
ડરથરી નહહ, પણ ખરવા ખપથરી, સવાચરી 
ભક્તથરી અને િવારી ભૂલો સ્ધવાર્વા 
િવા્ે આ શિબબરનો લવાભ લે્ો છે, 
એિ િનિાં રવાખરીને શિબબરનવા િરેક 
કવાયયુક્રિિાં જોડવાવ્ં જોઈએ.

• િર ્ષવે પૂ.ગ્રુજી આપણને વ્િેષ અભયવાસવાથવે ્ષયુનં્ નવાિવાભભિવાન કરી 
શ્રીહદરને પવાિ્વાનો િવાગયુ િોકળો કરી આપે છે, પણ આપણે તેનો અભયવાસ 
કે્લો ને કે્ો કરીએ છીએ તેનવા પર સફળતવા િળે છે.

• ગિે તે્વા િેિકવાળિાં પણ ભગ્વાન હંિેિાં િવારંુ સવારંુ જ કરિે એ્ો 
દૃઢ વ્શ્વવાસ કેળ્રીએ. આપણે ભગ્વાનનવા થઈશ્ં એ્લે આપણરી તિવાિ 
જરૂદરયવાત ભગ્વાન પૂરી કરિે. કેિ કે, ભગ્વાનને ક્વારેય વ્શ્વવાસઘવાત કરતવા 
આ્ડત્ં નથરી.

• આપણે ભગ્વાનનરી અપેક્ષવા સવાિે નજર રવાખરીએ તો ભગ્વાનનરી અપેક્ષવા 
મ્જબનવા ભ્ત બનરી િકીએ.

• જનેે ભગ્વાન ભજ્વા હોય તેિણે અત્વારે જ ભજી લે્વા જોઈએ. િો્ી ઉંિરે 
ભગ્વાન ભજાિે એિ િવાનવ્ં નહીં. 

• જિે વયવા્હવાદરક કવાિ તત્વાળ કરીએ છીએ તેિ ભગ્વાનન્ં ભજન પણ કરવ્ં.

 પૂ.્વાલવા સ્વાિરી. 

ભગ્વાન આપણને આ્વા જો્વા િાંગે છે...

સવારવા સ્ભવા્ો ભગ્વાનને 
પવાિ્વાિાં િિિરૂપ થવાય છે અન ે
નબળવા સ્ભવા્ો આપણને ભગ્વાનથરી 
િૂર લઈ જાય છે. નબળવા સ્ભવા્ોિાં 
ક્રોધ એ હૃિય-િગજ ્ગેરે સ્ૂળ 
િરીરને ન્કિવાન કરનવારી બવાબત 
છે અને અહંકવાર એ સૂક્ષ્મ િરીરને 
ન્કિવાન કરનવારી બવાબત છે; જ ે
આપણરી પ્રગમતિાં બધરી જગયવાએ બ્રેક 
લગવા્ે છે.

• ડેનજરિાં ડેનજર ન્કિવાન કરનવાર જો કોઈ સ્ભવા્ કે અંત:િત્્ હોય તો તે 
અહંકવાર છે. િરેક વયક્ત સ્તંત્ ઇષનદ્રયો-અંત:કરણ ધરવા્ે છે, એ ્વાતનો 
સ્રીકવાર ન થવાય અને આપણ્ં િનધવા્્ચું ન થવાય એ્લે ક્રોધ થવાય છે.

• ક્રોધ ન કર્વા િવા્ે દૃઢ સંકલપ કર્ો. ્ધ્ પડતરી અપેક્ષવાથરી ક્રોધ ્ધે િવા્ે 
અપેક્ષવા ઘ્વાડ્રી અને થોડી્વાર િૌન રવાખવ્ં.

• આપણરી આ્ડત, ક્િળતવા, જ્વાન ્ગેરે બધવાને જણવા્્વાનરી ઇછિવા, તથવા 
બરીજા બધવાને આપણવા તરફ આકષયુ્વાનરી જ ે વૃત્ત્ત છે એ અહંકવારનં્ ઉિ્ ભ્ 
થિવાન છે.

• ્વાત ્વાતિાં ખો્ં્ લવાગે, આપણરી અપેક્ષવા મ્જબ ન થવાય અને એિાં જ િન 
રહે તો તે અહં છે.

• કોઈ ્ખત આપણવા ્ખવાણ થવાય કે બબરિવા્્વાિાં આ્ે ત્વારે એ યવાિ 
રવાખવ્ં કે િને નથરી ્ખવાણતવા પણ િવારવા કવાયયુને ્ખવાણે છે, એિ રહેિે તો 

પૂ.સનેહવાળુ સ્વાિરી. 
અહસં કવાર તિોડ્વાનુસં બ્રહ્વાસ્ત્ર...
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અહં નહહ આ્ે. આપણે ગિે તે્લવા િો્વા હોઈએ પણ નવાનવાનવા કવાયયુને બબરિવા્રી િકીએ, તેિનો યિ તેિને જ દિલથરી આપરીએ તો અહંકવાર રહહત થ્વાય.

• ભૂલ સ્રીકવાર્વાનરી થવાય એિાં ચત્રવાઈ ન રવાખ્રી અને તરત કોઈકનરી િવાથે નવાખ્વા ્ગર આપણે સહજ ભૂલ સ્રીકવારી લે્રી, િરેક પ્રસંગે હવાથ જોડ્વા, આપણે 
નિરી જવ્ં ્ગેરે બવાબતથરી આપણે અહંકવારથરી બચરી િકીએ છીએ.

• ભગ્વાનને પવાિ્વા િવા્ે જો આપણવા અજ્વાનન્ં આપણને જ્વાન થવાય તો િોષ ્ળતવા ્વાર ન લવાગે.
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િહહિવા

િહવાન

નનષ્વા

ગુણે કરીને િો્ટવા 

મુમુક્ષુતિવા

હહતિકવારીપણુસં

હહતિચચતિકપણુસં

તિ્ટસ્થપણુસં

નનઃસ્વાથ્વપણુસં

િવારવાપણુસં

િહવારવાજનો સસંિસંધ

કવાયિનવા સસંગવાથરી

સુખ-દુઃખનવા સવાથરી

પૂ.સ્વાિરીએ ત્ણ ્વાતણા દ્વારવા આ પેઝેને્િન રજ્ ક્ચ્ું હત્ં. તેિાં પહેલરી ્વાતણાિાં િહવાનતવા જો્વાનરી હતરી. બરીજી ્તણાિાં 
હહતકવારી ભવા્ જો્વાનો હતો અને ત્રીજી ્તણાિાં િવારવાપણ્ં જો્વાન્ં હત્ં. હ્ે આ ત્ણ ્સત્િાંથરી એનો જો પહેલો પહેલો 
અક્ષર લઈએ તો એનો અથયુ થવાય છે િહહિવા. િહવાનતવા, હહતકવારીપણ્ં અને િવારવાપણ્ં - આ ત્ણેય બવાબત જો સિજણિાં 
આ્ે તો િહહિવા સિજાણો કહે્વાય.

આન્ં પ્રેક્ક્ટકલ સ્રૂપ આપણે સવાિેનવાનો િહહિવા રવાખ્ો, એ્લે કે, સવાિેનવાને મહાન-નનષઠવા્વાન, ગ્ણે કરીને િો્વા 
અને મ્મ્ક્ષુ સિજ્વા; િહતકારી કહેતાં હહતચચતક, ત્થિ અને રવાગદે્ષ રહહત સિજ્વા અને મારા કહેતાં િહવારવાજનવા 
સંબંધ્વાળવા, કવાયિનવા સંગવાથરી અને સ્ખિ્:ખનવા સવાથરી સિજ્વા. આ બધરી ્વાત સવાિેનવાિાં લગવાડ્વાનરી છે પોતવાિાં નહીં.  
પૂ.ગ્રુજીએ કરેલ ્વાતોિાંથરી પૂ.સ્વાિરીએ િહહિવાથરી શ્ં શં્ િફતિાં િળે છે તેનરી ્વાતો િિણા્રી હતરી.

“િહહિવા પ્ેઝને્િન”...
 પૂ.કૃપવાળુ સ્વાિરી.
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િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં િોક્ષ િળે.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં નનયિ પળે.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં ્ૈરવાગય િળે.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં અભવા્-અ્ગુણ ્ટળે.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં ભગ્ત્વાક્ષવાત્વાર થવાય. િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં સ્વે દોષો ્ટળે.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં ઉચ્ચતિિ સ્સ્થમતિ િળે. િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં િવાયવા તિરી જ્વાય.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં નન્માસનનક થ્વાય. િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં મૂર્તિિાં રહે્વાય.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં પ્ેિભક્તિ પ્વાપતિ થવાય. િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં િહહિવાનો િહહિવા થવાય.

િહહિવાથરી સવા્ િફતિિાં રવાજીપો િળે. િહહિવાનો િહહિવા થ્વાથરી િધુસં જ સવા્ િફતિિાં િળે છે.
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આ ઓનલવાઇન શિબબર િરમયવાન શિબબરવાથથીઓને તેિનવા જ્િવા જ્િવા લે્લે પોષણ 
આપ્વા પૂ.સંતો દ્વારવા જ્િી જ્િી સભવાઓ કર્વાિાં આ્રી હતરી. જિે કે... આ કળળ્ચ્ગનવા 
ઝેરી ્વાયરવાથરી ્ચ્્કોને કેિ બચવા્્વા ? તે િવા્ે ્ચ્્ક-્ચ્્તરી સભવા, િો્ી ઉંિર થયવા પછી 
ઘરિાં ને સત્સંગિાં કે્રી રીતે ્તયુવં્ ? પોતવાનો િોક્ષ કેિ સ્ધવાર્ો ? તેનરી સિજણ િવા્ે 

્ડીલસભવા, તેિજ બવાળકો તથવા ્ચ્્કોન્ં ઘડતર કરીને તેિનવા સત્સંગન્ં પોષણ કેિ કરવં્ ? તે િવા્ે બવાળ-્ચ્્વા સંસ્વાર પ્રવૃત્ત્તનવા કવાયયુકરોનરી સંચવાલક 
સભવા, પોષકલરીડર સભવા ્ગેરે વ્વ્ધ સભવાઓ યોજ્વાિાં આ્રી હતરી.

»ëÛÕÇä ÖÐâáí

આજનરી ઊગતરી પેઢીને કલ્ળષત ્વાતવા્રણથરી બચવા્્વા અને તેઓિાં સત્સંગ અને 
સંસ્વારન્ં સસચન કર્વાનવા ઉિિવા હેત્થરી શિબબર િરમયવાન પાંચ દિ્સ “બવાલ-બવાલલકવા 
શિબબર-૩૦” ન્ં આયોજન થ્ચ્ં હત્ં. જિેાં પૂ.અલૌકીકિવાસજી સ્વાિરી, પૂ.ગ્ણસવાગરિવાસજી 
સ્વાિરી, પૂ.પ્રત્ક્ષસ્રૂપિવાસજી સ્વાિરી, પૂ.મૂર્તસ્રૂપિવાસજી સ્વાિરી ્ગેરે સંતોએ વ્વ્ધ 

પ્રેઝને્િન અને વ્દડયો ્લરીપ દ્વારવા બવાળકોને ખૂબ સ્ંિર ્વાતો કરી આનંિ આપયો હતો. શિબબર િરમયવાન સંતોએ પ્રશ્ોત્તરી, ગોષઠી ્ગેરે જ ે્ વા કવાયયુક્રિો 
દ્વારવા બવાળકોિાં સંસ્વાર અને સત્સંગનં્ સસચન ક્ચ્ું હત્ં.

ÏâÔ-ÏâãÔ»â ã×ãÏÓ-30
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કં્ડળવાધધપમત શ્રીસ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાનને સં. ૨૦૭૭ કવારતક સ્િ-૫ 
લવાભપાંચિનવા દિ્સે ૧૭ ્ષયુ પૂરાં થતાં દિવયતવા સભર પવા્ોત્સ્ ઉજ્વાયો. 
શ્વેતાંબરિાં િોભતવા રવાજાધધરવાજ િહવારવાજને પૂ.ગ્રુજીએ તથવા સંતોએ િૂધ, 
િહીં, િધ, સવાકર, કેસરજળ તેિજ જ્િવા જ્િવા ફળોનવા રસથરી અભભષેક કયયો. 
સતોત્નવા ગવાન સવાથે સ્ંિર્રનો સનવાનવ્ધધ ચવાલતો રહ્ો. છે્લે ચંિન અને 
પ્ષપ-પાંખડીથરી િહવારવાજનો અભભષેક કર્વાિાં આવયો. સૌ શિબબરવાથથી 
ભ્તોએ આ અભભષેક-િિયુનનો ઓન લવાઇન લવાભ 
લઈ િનોહર મૂર્તને પોતવાનવા હૃિયિાં કંડવારી લરીધરી.

અભભષેક-િિયુન બવાિ સૌનવા આનંંિિાં 
ઉિેરો કરતો અનોખો કવાયયુક્રિ થયો. 
્ડતવાલધવાિિાં શ્રીહદરકૃષણ િહવારવાજને થોડવા 
સિય પહેલવા નવાડવાછડીનવા અને 
એલચરીનવા ્વાઘવા ધરવા્્વાિાં આવયવા 
હતવા. ્ડતવાલધવાિનવા આ.કોઠવારીશ્રી 
પૂ.િવા.શ્રીસંત્્લભિવાસજી સ્વાિરી અને  
િે્નવા પ્ૂજારીઓએ સૌ શિબબરવાથથીઓન ે
સંભવારીને આ પ્રસવાિીભૂત નવાડવાછડી અને 
એલચરીનરી સેરો િોકલરી હતરી. આ પ્રસવાિીભૂત 
નવાડવાછડી પ.પૂ.ગ્રુજીએ સૌ હદરભ્તોને 
અપયુણ કરી હતરી. અને પૂ.સંતોએ બાંધરી 
િીધરી હતરી. તેિજ પૂ.નવારવાયણમ્નન સ્વાિરી(પૂ.મ્નન 
સ્વાિરી)એ બધવાને એલચરીનરી સેર આપરી હતરી. 
લવાભ પાંચિનવા દિ્સે શ્રીહદરકૃષણ િહવારવાજનવા 
પ્રસવાિનો આ્ો લવાભ પવાિરી સૌ ભ્તો ધન્ 
બન્વા હતવા.
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પ.પૂ.શ્રીગુરુજીનવા આિરી્માદ : આપણવાથરી િહવારવાજ જ ે્ લ્ં કરવા્ે 
તે્લ્ં જ થવાય. તિવાિ પ્રતવાપ અને યિ િહવારવાજનો છે. આપણવાિાં 
જ ે કાંઈ ખરવાબ છે તે આપણ્ં છે અને સવારંુ છે તે બધ્ં ભગ્વાનન્ં 
છે. આપણે એિ જ િવાનવ્ં કે આ ‘િવાસવાન્િવાસ ્ષયુ’ ભગ્વાને િવારવા 
િવા્ે જ આપ્ચ્ં છે, િવારે જ િવાસવાન્િવાસ થ્વાનરી જરૂર છે. સહ્થરી 

કઠણ ્વાત હોય તો ઝરીરો થવ્ં, ખવાલરી થવ્ં એ છે. ભગ્વાન લસ્વાય આમિવાિાં કાંઈ 
હત્ં નહહ, છે નહહ કે કાંઈ હિે નહીં. અનંત જન્થરી આજ દિન સ્ધરીિાં આપણવા 
આમિવાિાં-કવારણ િરીરિાં જ ે કાંઈ ભગ્વાન લસ્વાયન્ં પડ્ં છે તે કવાઢી નાંખરી ખવાલરી 
થઈને એિાં િહવારવાજનરી મૂર્ત ધવાર્રી; એ સવાચ્ં નનિણાનરીપણ્ં છે. અને એને િવા્ે આ 
સંતો-ભ્તોને પગે પડીને ગોલવા થઈને રહીશ્ં તો જ િેળ પડિે. તિે બધવા હદરભ્તો 
તિવારવા બવાળકોને-્ચ્્વાનોને સંસ્વાર આપો છો, િહહિવા રેડો છો તે િવા્ે ધન્્વાિ. તેિાં 
પણ ખવાસ સંસ્વારસસચન િહહલવા ભ્તો કરે છે. તે િવા્ે તેિને ખૂબ ખૂબ ધન્્વાિ.

પૂ.નનિ્વળદવાસજી સ્વાિરી : 4N પ્રોજકે્ટ અન્સવાર ધિયુ-નનયિ-આજ્વાનરી 
દૃઢતવા ન રવાખરીએ તો જી્ બોિો થઈ જાય. ્ચ.અંત્નવા ૩૮િાં િહવારવાજ ે
કહ્ં કે, સંતિાં જી્ જડી િે્ો. અને સંતોન્ં જ ે્ લ્ં દિલથરી િનવાય 
તે્લો હૃિયથરી િહવારવાજનો કેફ ચઢિે. અને જ ે કર્વાન્ં  છે તે બધ્ં 

થ્વા લવાગિે. િહવારવાજ ેઆપણને એ િવા્ે જ આ્ો યોગ-્વાતવા્રણ આપ્ચ્ં છે. તિવાિ 
બવાબત પૂરી પવાડી છે. હ્ે આપણવાથરી એ બધ્ં પ્રેક્ક્ટકલ થવાય એ્લરી જ પ્રવાથયુનવા છે.

પૂ.હેતિવાળુ સ્વાિરી : ભગ્વાનિાં જોડવા્વા િવા્ેનરી પૂ.ગ્રુજીએ આ 
શિબબરિાં અિ્ ભ્ત ્વાતો કરી. િવાસવાન્િવાસ ્ષયુ નવાિ આપરી અહંન્ં 
જોર કેવ્ં હોય અને તે કેવ્ં નડે ? તેનરી ્વાતો કરી. આ શિબબરિાં 
બધવાને ખૂબ આનંિ આવયો. આ ્ષયુિાં હે િહવારવાજ ! અિ સહ્ પર 
એ્રી કરુણવા-કૃપવા કરજો કે બધવાનવા િવાસનવા િવાસ થઈને રહી િકવાય.

પૂ.કૃપવાળુ સ્વાિરી : કોરોનવા તો બધે જ છે, પરંત્ આપણવા િવા્ે 
કોરવાનવા એ્લે ‘કો’ - કોઈને પણ ન િળે એવં્, ‘રો’ - રોજ રોજન્ં, 
‘નવા’ - નવાિ-સ્મરણન્ં સ્ખ. િહવારવાજનો ખૂબ જ આભવાર કે િહવારવાજ ે
પૂ.ગ્રુજીનરી તબબયત સવારી રવાખરી અને પૂ.ગ્રુજીએ બંને ્વાઇિ કથવા 

-્વાતણાનો લવાભ આપયો અને બધવાએ ખૂબ જ લવાભ લરીધો. િવા્ે આપણે ‘હ્ે િવારવા 
વ્વાલવાને નહહ રે વ્સવારંુ...’ એને લક્ષ્ય રવાખરી જી્્વાન્ં છે તો િન્ષયિેહે જ ે કર્વાન્ં 
છે એ થઈ જિે.

પવાષ્વદ્ય્વ પૂ.ભગતિજી : ્ષયો પહેલાં રવાજકો્ ગ્રુક્ળનવા િવાસ્ત્રરીજી 
શ્રીધિયુજી્નિવાસજી સ્વાિરીએ ઋળષકેિિાં શિબબર કરી હતરી. તેિાં 
તેિણે ્વાત કરી હતરી કે, િહેનત કરીએ, ભજન કરીએ, વ્રત-તપ 
કરીએ તેનવાથરી લસબદ્ધ તો આ્ે પણ તે કઠણ નથરી; સવાધન કર્ાં, 

સિવાધરી થ્રી એ કઠણ નથરી; ભગ્વાન સવાક્ષવાત્ િિયુન આપે એ પણ કઠણ નથરી, 
પરંત્ શિક્ષવાપત્રી પ્રિવાણે ્તયુવ્ં એ બહ્ જ કઠણ છે. ્હવાલવા િહવારવાજ એ બવાબત 
આજ ે ્હવાલવા પૂ.ગ્રુજીનવા િવાધયિે પ્ર્તણા્રી રહ્વા છે. િવા્ે આપણે સૌ ખૂબ 
ભવાગયિવાળી છીએ.

પ.ભ.શ્રીપસંકજભવાઈ ડી. પ્ેટલ-્ડોદરવા : આ કોરોનવાકવાળિાં 
પૂ.ગ્રુજીએ કરુણવાનો કળિ ચડવા્રી િીધો છે. કોરોનવાથરી તો બરયવા 
પણ આપણને સ્શ્ેષઠતવારૂપરી કોરોનવા થયો છે. િવારાં ્ખવાણ થવાય, 
બધવા િવારંુ કવાયયુ જાણે ્ગેરેનરી જ ેભૂખ છે તેનવાથરી બચવ્ં ખૂબ મ્શકેલ 

છે. આ કોરોનવાથરી કે્રી રીતે બચવાય ? તો કોરોનવાથરી બચ્વા જિે િવાસ્ પહેરવ્ં, 
સેને્વાઇઝ કરવ્ં, દડસ્સ્નસગ રવાખવ્ં જરૂરી છે તેિ જ સ્શ્ેષઠતવારૂપરી કોરોનવાથરી 
બચ્વા િોંથરી નનિવા ન કર્વારૂપ િવાસ્ પહેરીએ, ક્સંગરૂપરી બહવારનો સંપકયુ  ન રવાખરીએ 
અને કથવા્વાતણા-સંતસિવાગિ દ્વારવા સેને્વાઇઝ થઈએ તો બચરી િકવાય.
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પ.ભ.શ્રીઘનશયવાિભવાઈ જ.ે ગવાિવાણરી-સુરતિ : પૂ.ગ્રુજીએ આ 
‘િવાસવાન્િવાસ ્ષયુ’ જાહેર ક્ચ્ું છે, તે િવા્ે િહહિવા અત્ંત આ્શયક 
બવાબત છે. અને તે િહહિવા કેળ્્વા કથવા-્વાતણાનો યોગ રવાખ્ો ખૂબ 

જ આ્શયક છે. સહ્નાં ચરણોિાં એ જ પ્રવાથયુનવા કે, િને પોતવાનો િહહિવા ન થઈ જાય 
અને સહ્નવા િવાસનવા િવાસ થઈને િવારવાથરી રહે્વાય.

પ.ભ.શ્રીબિપરીનભવાઈ પ્ેટલ-શિકવાગો : આ ્ર્ચ્યુઅલ શિબબરનો 
લવાભ અહીં વ્િેિનવા હદરભ્તોએ ખૂબ સવારી રીતે લરીધો છે. રવાવત્નવા 
સિયે પણ બધવા ભ્તો નનષઠવા-ખ્િવારી સવાથે ભરપે્ લવાભ લેતવા. 

ખરેખર તો પ્રત્ક્ષ સંતો-ભ્તોનાં િિયુન, સે્વા-સિવાગિ, સમૂહિાં રહે્વાનો લવાભ એ 
બધ્ં મિસસગ લવાગે. તેિ છતાં પૂ.ગ્રુજીનરી કૃપવાથરી બધવાને ્ર્ચ્યુઅલ શિબબર દ્વારવા 
ખૂબ આનંિ-સ્ખ આવ્ચ્ં છે.

પ.ભ.શ્રીસુરેિભવાઈ ભટ્ટ-્ડોદરવા : આ કોરોનવાકવાળિાં બધવા 
હદરભ્તો આઠ-આઠ િહહનવાથરી પૂ.ગ્રુજીનરી કરુણવા, પ્રેિ, બળ, હંૂફને 
લરીધે સ્ખિય જી્ન જી્ે છે. પૂ.ગ્રુજીએ કરેલરી િિિ, આિરી્ણાિરૂપ 

પ્રસવાિ, િ્વા એ બધ્ં સ્રીકવારતાં ભ્તો રડી પડતવા. ્હવાલવા િહવારવાજ અને પૂ.ગ્રુજીનરી 
એકિવાત્ કરુણવાને લરીધે આ શિબબરિાં બધવાને અનેરો આનંિ પ્રવાપત થયો છે.

પ.ભ.શ્રીનૈનેિભવાઈ-આણસંદ : કોરોનવાકવાળિાં કથવા-્વાતણા, કોન્ફરનસ 
િરીવં્ગસ ્ગેરે કવાયયુક્રિો ઉપરાંત આપણરી આ દિ્વાળી શિબબર જ ે્ વા 
કવાયયુક્રિોથરી બધવાને ખૂબ પોષણ થ્ચ્ં. બધવાને ભગ્વાન પરત્ે ભવા્-પ્રેિ 

વ્િેષ થયો. આખવા ક્્ં્બો િહહિવા્વાળવા થઈ ગયવા. બધવા ભ્તો િવા્ે પૂ.ગ્રુજીનવા 
હૃિયનરી ભવા્નવા, ચચતવા જોઈ હૃિયિાં બહ્ ્વાઢક થઈ જાય.

પ.ભ.શ્રીમુકેિભવાઈ કો્વારી-મુસંિઈ : ચેષ્વાનવા ‘ઓરવા આ્ો શયવાિ..’ 
એ પિ અને ‘હ્ે િવારવા વ્વાલવાને..’ એ પિ દ્વારવા ખૂબ બળ િળ્ચ્ં. તેિજ 
કથવાિાં ્વાતો આ્રી કે, િવાસવાન્િવાસ થયવા ્ગર છૂ્કો નથરી. એનવા વ્નવા 

ભગ્વાન નહહ િળે, મ્્ત થ્વાિે જ નહીં. આ બધ્ં દિલને ખૂબ ્ચ થઈ ગ્ચ્ં. િવારવાથરી 
એવ્ં જ થવાય એ્રી સહ્નાં ચરણોિાં પ્રવાથયુનવા..

પ.ભ.શ્રીદલસુખભવાઈ રવા્ોડ-અિદવા્વાદ : આ ્ર્ચ્યુઅલ શિબબરનો 
લવાભ કે્રી રીતે લે્ો ? એ િવા્ે પૂ.ગ્રુજીએ પ્રથિથરી જ બધવા ભ્તોને 
િવાનલસક તૈયવાર કયણા, તેથરી વિબબરિાં ખૂબ જ આનંિ આવયો. આ 

શિબબર દ્વારવા એ િરીખ્વા િળ્ચ્ં કે, વય્સ્થિત આયોજનબદ્ધ કવાયયુક્રિ થવાય તો ભજન 
ખૂબ સવારંુ થવાય. 

પ.ભ.શ્રીડમા.ગસંભરીરસસહ-સુરેન્દ્રનગર : આ શિબબરિાં બધવા ભ્તોએ 
કવાિકવાજ આગળ-પવાછળ કરી શિબબરનો અનેરો લવાભ લરીધો. 
પૂ.ગ્રુજીએ કથવાિાં ભગ્વાનન્ં અખંડ સ્મરણ કરનવારવા ્રીરવાિવાિવા, 

િયવાિવાિવા, લક્ષ્મણિવાિવા, િવા્જીિવાિવા ્ગેરે ભ્તોનવા પ્રસંગો કહ્વા તેનવાથરી અિોને 
ઘણં્ િવાગયુિિયુન િળ્ચ્ં. 

પ.ભ.શ્રીહરેન્દ્રસસહ રવાણવા-લવા્ી : આ િવાસવાન્િવાસ ્ષયુ નનમિત્તે 
િવારવાથરી અંિરથરી િવાસવાન્િવાસ થઈને રહે્વાય એ્વા આિરી્ણાિ આપો. 
બહવારનવા વ્નય-વ્્ેકથરી સહ્ને સવારંુ લવાગે છે, પણ અંિરથરી એવ્ં 
રહે્વાય એ્રી પ્રવાથયુનવા...

પ.ભ.શ્રીઅિોકભવાઈ કોહ્યવા-અિરેલરી : આ શિબબરિાં બધવા 
ભ્તોએ પોતવાનવા ઘરને જ શ્રીજી્વાડી િવાનરીને લવાભ લરીધો છે. આ 
શિબબરિાં િવાન, અહં જ ે્ વા િોષો પકડવાયવા. પૂ.ગ્રુજી અને સંતોએ જાણે 

કે િવારવા િવા્ે જ ્વાતો કરી છે. િવારવાથરી બધવાનવા િવાસ થઈને આ સત્સંગિાં રહે્વાય 
અને એ્રી રીતે જ િવારંુ પૂરંુ થવાય એ જ પ્રવાથયુનવા...

પ.ભ.શ્રીલકીભવાઈ-આણસંદ : આ શિબબરિાં બધવા ભ્તો કં્ડળિાં 
બેસરીને જ લવાભ લેતવા હોય તે્ો જ ભવા્ રહ્ો. બધવાનાં ઘર અત્વારે 
નૈમિષવારણયક્ષેત્ બનરી ગયાં છે. આ્લરી બધરી િજા આ્િે તે્રી તો 

કલપનવા જ નહોતરી. વ્િેષ તો સિગ્ર શિબબર િરમયવાન અિ સહ્ ભ્તોનવા િિયુનવાથવે-
સ્ખવાથવે કં્ડળિાં રહેતવા સંતો-ભ્તો િરરોજ આઠ કલવાક િવાસ્ પહેરી સભવાિાં બેસતવા 
તે દિલને ્ધ્ ્ચ થ્ચ્ં.
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નવાકરવાણરી નનિદેિ કાંવતભવાઈ-સ્રત 
્રીરદડયવા  પરીવક્ષત િહેિભવાઈ-સ્રત 
સલલયવા મતલક રવાકેિભવાઈ-સ્રત
હં્બલ પરિ આલવાભવાઈ-ઝાંઝિેર
નવાકરવાણરી ક્રમિક નરેિભવાઈ-સ્રત
નવાકરવાણરી પવાથયુ વ્જયભવાઈ-સ્રત
્સોયવા વિતેિ રવાજિેભવાઈ-સ્રત
મ્લવાણરી કીતયુન જીતેનદ્રભવાઈ-સ્રત
સભવાવડયવા ફેવનલ નરેિભવાઈ-સ્રત
્ઘવાવસયવા હદરકૃષણ ઘનશયવાિભવાઈ-સ્રત
પેથવાણરી અંવકત સ્રેિભવાઈ-સ્રત
ઉકવાણરી િિયુન પરેિભવાઈ-સ્રત

િેસવાઈ વિવયેિ ભરતભવાઈ-મ્ંબઈ
સોરહઠયવા રવાજન નરેિભવાઈ-મ્ંબઈ
્વાઢેર વ્િવાલ પ્રવ્ણભવાઈ-સ્રત
પ્ેલ ઉર્જત કન્ભવાઈ-લ્ણવા્વાડવા
ચૌહવાણ જવૈિન રિણરીકભવાઈ-ન્સવારી
વ્ઠવાણરી ગંગેિ નરેિભવાઈ-સ્રત
પ્ેલ કવપિ જીતેનદ્રભવાઈ-્ડોિરવા
ભ્ંગવાણરી આલવાપ તસ્રીનભવાઈ-્ડોિરવા
વ્લપરવા િવાધ્ રિેિભવાઈ-િોરબરી
જાિ્ કેતનભવાઈ ભરીખવાભવાઈ-્ડોિરવા
ડવા્રવા રવાજનભવાઈ ડવાયવાભવાઈ-રોહીિવાળવા
પ્ેલ નનશિલ ્સંતભવાઈ-ગોધરવા

શ્રીસ્વામિનવારવાયણ િંદિર, કવારેલરીબવાગ-્ડોિરવા તથવા કં્ડળધવાિ દ્વારવા પ.પૂ.
સિ્ .શ્રીજ્વાનજી્નિવાસજી સ્વાિરીનરી પ્રેરણવાથરી તૈયવાર થઈ રહ્ં છે... અિ્ ભ્ત 3D 
એનનિેિન - ‘સ્વામિનવારવાયણ રવાસ’.

આ 3D એનનિેિનિાં ્ડતવાલ, ગઢડવા, પંચવાળવા ્ગેરે થિળોએ શ્રીજીિહવારવાજ ે
સંતો-ભ્તો સવાથે લરીધેલ રવાસનરી અિ્ ભ્ત ઝાંખરી થિે. પ્રાંત્વાઇઝ અનેકવ્ધ 
્ેિભૂષવાિાં સજજ િનોહર િવા્નરી અિ્ ભ્ત અિવાઓ નનહવાળ્વા િળિે. સંતો-ભ્તો 
સવાથે રવાસનરી રિઝ્ બોલવા્તવા રલસક્ર આબેહૂબ રીતે તવાદૃિ થિે. ૭૦ ઉપરાંત 
સે્પ્વાળો રવાસ આપણને આગવાિરી દિ્સોિાં ક્રિિ: રીતે િળતો રહેિે.

આ એનનિેિન બનવા્્વા ૧ ્ષયુથરી તેનરી તૈયવારી ચવાલરી રહી છે. જિેાં પૂ.
ગ્રુજીએ રવાસનવા નૂતન પિો રરયાં, સંગરીતજ્ સંતોનરી ્ીિ દ્વારવા તેન્ં 

કોમપોશઝિન બનવા્રી અનેક ્વાર સાંભળીને સ્ધવારવા-્ધવારવા બવાિ 
ફવાઇનલ ક્ચ્ું, શ્ેષઠ કલવાકવારો દ્વારવા આ પિો રેકોર્ડગ ્ગેરે 

કરવા્રીને તેને સ્ંિર રીતે સ્રબધ્ધ કરવાવયાં. ત્વારબવાિ તેનવા જ 
એક ભવાગ રૂપે ૨૩ જ ે્ લવા ્ચ્્કો પણ આ સે્વાિાં 

સહભવાગરી થયવા હતવા. તેઓએ 
રવાસનવા િોિન કેપ્ચર િવા્ે 
સતત ૪૫ દિ્સ તનતોડ 
િહેનત કરીને રવાસનરી પ્રેક્ક્ટસ 
કરી હતરી. ્ચ્્કોનરી આ્રી 
સે્વા બિલ પૂ.ગ્રુજીએ સૌને 
ભવા્થરી ભે્ીને પ્રસવાિ 
આપરીને, અપવાર રવાજીપો 
િિણા્રીને ખૂબ રૂડવા આશિષ 
પવાઠવયવા હતવા. જનેાં નવાિ આ  
મ્જબ છે.

3D એનનિિેનિાં...   આ્રી રહ્ો છે...
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્ડતવાલ મૂકવાિે સ્ણા્તવારી શ્રીહદરકૃષણ િહવારવાજ અને શ્રીલક્ષ્મરીનવારવાયણ આવિ િે્ોનવા ૧૯૬િાં ્વાર્ષક પવા્ોત્સ્ નનમિતે્ત ભવય કવાર્તકી 

સિૈયવાન્ં આયોજન થ્ચ્ં હત્ં. સદ્ ગુરુ્યયુ પ.પૂ.િવા.શ્રીહદરચરણિવાસજી સ્વાિરી(ડભવાણ્વાળવા) એ્ં પ.પૂ.સિ્ .શ્રીહદર્્લભિવાસજી સ્વાિરી(પરીજ)નવા 
દિવય આિથી્વાિથરી તથવા તે બંને સદ્ ગુરુ્યયોનવા કૃપવાપવાત્ પ.પૂ.સિ્ . શ્રીલક્ષ્મરીપ્રસવાિજી સ્વાિરી એ્ં પ.પૂ. સિ્ . શ્રીવ્ષણ્પ્રકવાિિવાસજી સ્વાિરીનવા પવા્નકવારી 

આિરી્ણાિથરી તેિજ ્ડતવાલ પરીઠવાધધપમતપ.પૂ.ધ.ધૂ.૧૦૦૮ આચવાયયુશ્રી રવાકેિપ્રસવાિજી િહવારવાજનરી આજ્વાથરી તેિજ ્ડતવાલધવાિ કિરી્ીનવા પૂણયુ સવાથ 
સહકવારથરી તેિજ પ.પૂ.સિ્ .શ્રીવ્શ્વ્્લભિવાસજી સ્વાિરી(ડભવાણવા્વાળવા)નવા હૃિયનવા પવ્ત્ ભવા્થરી તવા.૨૩/૧૧ થરી ૩૦/૧૧/૨૦૨૦ સ્ધરી ્ડતવાલધવાિિાં 
ઓનલવાઈન કવાર્તકી સિૈયવાન્ં આયોજન કર્વાિાં આવ્ચ્ં હત્ં. જિેાં પૂ.િવા.શ્રીવ્શ્વ્્લભિવાસજીસ્વાિરી(પરીજ)નવા ન્્ચ્્વાન વિષય પૂ.િવા.

શ્રીવપ્રયિિયુનિવાસજી સ્વાિરી(પરીજ)એ ભ્તચચતવાિણરીનવા પરચવા પ્રકરણનરી સ્ંિર કથવાન્ં રસપવાન કરવાવ્ચ્ં હત્ં. આ પ્રસંગે તવા.૨૯/૧૧/૨૦૨૦નવા રોજ 
આપણવા ગ્રુજી પ.પૂ.સિ્ .શ્રીજ્વાનજી્નિવાસજી સ્વાિરીએ કં્ડળધવાિથરી ઓનલવાઈન વયવાખ્વાનિવાળવાનો લવાભ આપયો હતો.

આ ઉપરાંત આ સિૈયવાિાં  પ.પૂ.આચવાયયુ િહવારવાજશ્રીનવા આિરી્યુચન તેિજ સંપ્રિવાયનવા મૂધયુન્ વ્દ્વાન સંતોનરી વયવાખ્વાનિવાળવા, 
પ્ર્ચનો, સાંસૃ્વતક કવાયયુક્રિ, િહવાઅવભષેક, અન્નકૂ્ િિયુન ્ગેરે કવાયયુક્રિો યોજાયવા હતવા. અવા સિૈયવાિાં પ.પૂ.આચવાયયુ િહવારવાજશ્રીનવા 

્રિ હસતે ૧૬ સંતોને િીક્ષવા આપ્વાિાં આ્રી હતરી.
આ સિગ્ર િહોત્સ્નવા યજિવાનપિનરી સે્વાનો લવાભ પ.પૂ.સિ્ .શ્રીિે્પ્રકવાિિવાસજી સ્વાિરી-ચેરિેનશ્રી ્ડતવાલધવાિ તથવા પ.પૂ.

સિ્ .કો.િવા.શ્રીસંત્્લભિવાસજી સ્વાિરી(્ડતવાલ)નરી પ્રેરણવાથરી કેરીચો સત્સંગિંડળ-નૈરોબરી(આદફ્કવા) તથવા પ.ભ.શ્રીિે્ેનદ્રભવાઈ 
પ્ેલ તથવા પ.ભ.શ્રીદિલરીપભવાઈ પ્ેલ(્ચ્.એસ.એ.)નવા પદર્વાર જનોએ લરીધો હતો. ્ડતવાલધવાિને આંગણે  ઉજ્વાયેલ આ 

પ્રબોવધનરી સિૈયવાનો લવાભ િેિ-વ્િેિનવા હજારો ભ્તોએ ઓનલવાઈન લરીધો હતો.

્ડતવાલધવાિ

ઓનલવાઈન
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