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આપણે બધાએ ઇન્દ્રિયો-અંત:કરણના 
ભાવને ભગવાનમાં હોમીને મૂર્તમાં 

જોડાઈ જાવાનું છે. મૂર્તનંુ સુખ લૂટવાનંુ છે. જણેે ભજનનંુ 
સુખ જાણ્ું ને માણ્ું છે, એને એમાં જ ે મજા આવે છે 
એવી બીજી કોઈ વાતમાં આવતી નથી. આજકાલ 
ભજનનું અંગ મોળું પડતું દેખાય છે. આજ ે વધ્ું છે શું 
? તો સંપ્રદાયમાં શાકોત્સવો, પાટોત્સવો ને મોટા-મોટા 
મહોત્સવો, કથા-પ્રવચનો, ઘણાં મેગેઝિનો વધયાં છે, 
ઘણા ગ્ંથો છપાય છે. અાજ ે બહુ લોકો ્ુ  ટુ્બના 
મા  ધયમે કથા-પ્રવચનો સાંભળતા થયા છે. આવું ઘણું 
બધું વધ્ું પરંતુ ધયાન-ભજન ઘટંુ્ છે. હા, હજી ધૂન 
ઘણી થાય છે પરંતુ જનેે ખરા અથ્થમાં ધયાન-ભજન 
કહેવાય તે મોળું પડતંુ જાય છે. જમે કે, માળા ફેરવવી, 
ભગવાનનું ધયાન કરવું, સ્મરણ કરવું; એવાં અંગ બહુ 
ઓછાં દેખાય છે. અત્ારે આખો દદવસ જનેે ધયાન-
ભજનનું જ અંગ હોય એવાં ત્ાગી-ગૃહી, બાઈ-ભાઈ 
જો શોધીએ તો બહુ ઓછા નીકળે. અત્ારે માણસો 
કમાય છે, એટલે દાન ઘણું આપે છે પરંતુ ભજનનાં 
અંગ ઘસાયાં છે.

શ્ીજીમહારાજ બહુ ભીંસ મારીને ભજન કરાવતા. 
પોતે ઊભા ઊભા ધૂન બોલવા માંડે તે બંધ જ ન કરે. 
ખભેથી ખેસસ્ું પડી જાય તોય મહારાજને અનુસંધાન 
નહોતું રહેતું. સંધયા ટાણે મહારાજ ઊભા થઈને પોતે 
જ ધૂન બોલાવતા. બધા સંતો સવારમાં જાગીને ધૂન 
બોલતા અને ધયાનમાં બેસી જતા; માટે આપણે બધા 
ભજન વધારીએ તે બહુ જરૂરી છે. કેમ જ,ે ભજનથી 
જીવ ચોખખો થાય છે. જમે પાણીમાં બોળીને કપડાને 
ધોકા મારો તો અંદરથી મેલ છૂટો પડે પણ બહાર ન 

નીકળે. એ તો જ્ારે કપડાને ખૂબ છબછબાવીએ ત્ારે 
મેલ બહાર નીકળે; તેમ કથા છે તે ધોકા મારવાનું કામ 
કરે છે. આપણા આત્ામાંથી કામ-ક્ોધાદદ મેલ છૂટો 
પાડે અથથાત્ કામાદદ દોષો ઓળખાય અને પછી જ્ારે 
આપણે ભજન કરીએ ત્ારે એ અંતરથી ધોવાઈને બહાર 
નીકળી જાય છે. આપણે કથા કરી એટલે લૂગડાંને 
ધોકા માયથા, પછી જો ભજન ન કરીએ તો એનો એ 
ડોળ પાછો અંદર જામી જાય. અંતર હતું એવું ને એવું 
જ રહે. કથા સાંભળતા હોઈએ ત્ાં સુધી એમ થાય 
કે આમ કરશંુ ને આમ કરશું પણ પછી ભજન ન કરીએ 
તો પાછો અંતરનો મેલ એમ ને એમ જામી જાય. પછી 
આપણને એવું લાગે કે દશ વષ્થથી કથા સાંભળીએ 
છીએ પણ કાંઈ અંત:કરણ ચોખખું કેમ નથી થતંુ ? 
કામ, ક્ોધાદદક ઘટવા જોઈએ એ ઘટતા કેમ નથી ? 
તો ભજનરૂપી અંત:કરણને છબછબાવાનું કામ થતું નથી. 
માટે કથા-વાતથા ઉપરાંત ભજન કરવું, ધયાન કરવું એ 
કપડાને પાણીમાં બોળીને એમાંથી મેલ અલગ કરવાનું 
કામ છે. માટે ભજનનું અંગ રાખવું. 

દરેક ગૃહસ્ોએ અને ત્ાગીઓએ રોજ કલાક, 
બે કલાક ભગવાન સાથે જોડાતા શીખવું. મહારાજ ે વચ. 
ગ.મ. ૬૨માં એમ ક  હું છે કે, “સારો દદવસ પ્રવૃત્તિમાગ્થમાં 
રહીને ગમે તેવી દક્યા કરી હોય ને ભગવાનનું ભજન 

પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામીએ 
તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૪, રવવવારના રોજ શ્ીસવા.મંદદર 

કંુડળધામમાં કરેલ મનનીય પ્રવચન

કથામતૃમ.્..

ભજનનું અંગ...
- પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી-કંુડળધામ
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કરવા બેસે તે સમે એ ભજનના કરનારાનાં ઇન્દ્રિયો, 
અંત:કરણ અને જીવ એ સવવે એકાગ્ થઈને જો ભજનમાં 
જોડાય, તે એવી રીતે એક ઘડી કે અધધી ઘડી પણ 
જો ભગવાનના ભજનમાં જોડાય તો સમગ્ પાપ બળીને 
ભસ્મ થઈ જાય છે. અને ઇન્દ્રિયો, અંત:કરણ ને જીવ 
તે એકાગ્ થઈને જો ભગવાનના ભજનમાં ન જોડાય 
તો તેના ભજન થકી તો ઘડી કે અધ્થ ઘડીમાં પાપ 
ન બળે અને એનું જ ે કલ્ાણ તે તો ભગવાનને પ્રતાપે 
કરીને થાય.” જો માકલાં મારતો મારતો ભજન કરે 
એમાં કાંઈ શાંતત થાય નહહ કે જીવ ચોખખોય થાય 
નહીં. પણ, એકાગ્તાથી ભગવાનના મહહમાએ સહહત 
પ્રેમમાં તરબતર થઈને જો મૂર્તનું સુખ ચૂસે તો કામ 
થાય. ભગવાનનો આનંદ લેતાય આવડવંુ જોઈએ. 
ભજનમાં બેસી રહ્ા પણ કાંઈ આનંદ ન આવયો અન ે
સંકલપ-વવકલપો બંધ ન થયા અને હૃદય ડહોળાયેલંુ 
રહંુ તો એ કાંઈ ભજન ક્ુું ન કહેવાય. ભજનમાં 
મજા આવવી જોઈએ. ભજનમાંથી ઊભા થઈએ ત્ારે 
એમ થવું જોઈએ કે બસ...! કલાક થઈ ગયો ? એક 
કલાક પણ ઘડીક જવેો જ લાગે અને ભજનમાંથી 
ઊભા થવું ગમે જ નહીં. પછી કામ હોય એટલે ન 
છૂટકે ઊઠવું પડે; આમ ભજન થાય તેને ભજન ક્ુું 
કહેવાય. 

જમે દારૂદડયાને ખાવા ધાન ન હોય, પહેરવા 
લૂગડાં ન હોય અને ભૂક્ા કાઢી નાંખે એવા ભીંસવાળા 
કામમાં પોતે સવારથી સાંજ સુધી મથે, પણ જવેા 
સાંજ ે રૂવપયા હાથમાં આવે એટલે તરત દારૂ પીને 
મસત થઈ જાય. વળી બીજ ે દી કામે જાય એટલે 
આખો દદવસ એને એવંુ જ સાંભયથા કરે કે ક્ારે 
સાંજ પડે ? ક્ારે પૈસા હાથમાં આવે ને ક્ારે દારૂ 
પાસે પહોચું ? તેમ ભજનમાંથી જ્ારે આપણે કામકાજ ે
જાવું પડે ત્ારે એમ થાય કે લ્ો... આ કામ ક્ાં 
આવ્ું ? હવે કરવા જાવું પડશે. હજી ઘડીક વધારે 
ભજન કરવા મળ્ું હોત તો સારં હતું. સાવ થોડોક 
જ ટાઇમ મળયો. હવે ક્ારે પાછો આવો ટાઇમ મળે 
અને હંુ એકાંતમાં મહારાજની સાથે વાતો કરવા લાગું ? 
ભગવાનની મૂર્તનો આનંદ લંૂટવા માંડંુ ? મહારાજનંુ 
સ્મરણ કરવા માંડંુ ? એમ અખંડ લોભ રહ્ા કરે. 

પછી વયવહારમાં કામકાજ,ે ક્ાંઈક કોઈના લગ્નમાં, 
જાનમાં, માંડવે ગયા હોઈએ તોય પણ એમ થયા કરે 
કે ક્ારે ઘરે જઈએ ? ક્ાં એકાંત મળે ? ક્ારે 
મહારાજ સાથે પ્રેમ કરીએ ? અને મહારાજનું સ્મરણ 
કરીએ અને સુખ લઈએ ? આમ આપણને બધાયને 
પ્રવૃત્તિ કરતાં કે વયવહાર કરતાં-કરતાં પણ મનમાં 
એમ રહ્ા કરે કે, ‘ક્ારે મહારાજની સાથે મજા 
કરવાનો મેળ પડી જાય !’ એને કહેવાય ભજનનું અંગ.

આપણને તો પાંચ-દસ માળાય સરખી એક 
જગયાએ બેસીને ફેરવવી ગમતી નથી. ધયાન-ભજનનું 
તો અંગ જ નહીં. આમ આપણું ઘણું સારં ગણાય, 
પણ મહારાજ વખતે બાઈ-ભાઈ જવેું ભજન કરતાં, 
સેવા કરતાં અને વળી આખો દી સેવા કરી હોય 
તોય સાંજ ે એ ભજન પણ કરતાં. સમય નહોતાં 
બગાડતાં. આજ આપણે ભજન બહુ ઓછંુ કરીએ 
છીએ. કેમ કે, ભજન હજુ ગમતંુ નથી. પૂ.અથાણાવાળા 
સવામી, જતેપુરના પૂ.શ્ીહદર સવામી, અમારા ગુર 
પૂ.રાધારમણદાસજી સવામી (ખાનદેશી), ભુજવાળા 
પૂ.ઘનશયામજીવનદાસજી સવામી વગેરેને ભજન કરતા 
આપણે જોયા છે. અમે ઝશહોર ગૌતમેશ્વર આશ્મમાં 
ગયા હતા. ત્ાંના સંન્ાસી પૂ.સવરૂપાનંદજી સવામીના 
પૂવથાશ્મના માતુશ્ી ૯૫ વષ્થનાં માજી છે. એ ડોશીમાં 
હજી આજયે રોજ પાંચસો માળા ફેરવે છે.

અત્ારે આપણે ભજન સાવ નથી કરતા એમ 
નહહ પણ જવેું કરવું જોઈએ એવું નથી કરતા. ભજન 
કયથા વગર જીવ ચોખખો ન થાય. આપણે અધમ્થ ન 
કરીએ અને ધમ્થ-નનયમ પાળીએ એમાં તો જીવ બગડે 
નહહ એટલો એનો ફાયદો જરૂર થાય, પણ ભજન કયથા 
વવના ચોખખા થવાય નહીં. જટેલું ભજન કરીએ છીએ 
તેમાં પણ જો મન ભગવાન સસવાય બીજ ે રખડતું 
હોય તો તેવા ભજનથી શાંતત શું થાય ? ભગવાન 
સસવાયના બીજા સંકલપ વવનાની એકાદદ માળા ફરે 
તોય જીવમાં ટાઢંુ થઈ જાય. માટે ભજન કરવું તો 
મૂર્તમાં વૃત્તિ રાખીને કરવું; તેને જ ખરં ભજન ક્ુું 
કહેવાય અને તેવા ભજનથી કાંઈક આગળ વધાય. તો 
ચાલો, અાવું ભજન કરવાનો ઠેરાવ કરીને ભગવાનમાં 
જોડાવાનો પ્રયાસ કરીઅે... |||
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જગતમાં સવતંત્રપણે જલસા કરવાનો કે્િ ચાલે છે. માયાના 
મોહવશ મોટા થવાનો ચસ્ો છે. માન-મોટાઈ મળે તેને 

જ મહાનતા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તે અજ્ાનજન્ હોવાથી આત્ા 
માટે અધધક દુ:ખ દેનાર જ છે. 

જો સવતંત્રપણ ે સખુભોકતા બનવુ ં જ હોય તો કાળ, માયા અને 
કમ્થથી આિાદ થવુ ં અનનવાય્થ છે. જો મહાન બનવુ ં જ હોય તો આપણે 
પોત ે અમાપ બનવુ ં અનનવાય્થ છે. અથથાત્   બીજા સરખામણી કરી જ ના 
શકે તટેલા વવશાળ થવુ ં જરૂરી છે. એવા આિાદ, અમાપ અન ે વવશાળ 
બનવા માટે બ્રહ્મરૂપ થવુ ં જોઈએ. બ્રહ્મરૂપ બનવા પરબ્રહ્મના આસશ્ત, 
ઉપાસક અન ે કૃપાપાત્ર થવુ ં જરૂરી છે. તે માટે તેમનુ ં પરમદાસતવ અતત 
આવશયક છે. કેમ જ,ે દાસ થયા વવના પ્રભુનો આશરો, ઉપાસના અને 
અનવુતૃ્તિ સસદ્ધ થાય જ નહીં. એ ત્રણ વવના પરુષોતિમની પરમકૃપા મળે 
નહીં, પ્રભનુી કૃપા વવના બ્રહ્મરૂપ મુકત બનાય નહીં. બ્રહ્મરૂપ મુકત બન્ા 
પહેલાં સદા સવતંત્ર અન ે સખુી થવાય નહીં. કેમ જ,ે જ ે જીવ કાળનો 
કોળળયો બની જાય, જને ે કમથાધીન દુ:ખ ભોગવવાં જ પડે તે બબચારો 
સખુી કેટલા દી રહી શકે ? જને ે માયા મોહાંધ કરી નાંખ ે તે જીવની 
સવતતં્રતા શુ ં ? એટલ ે તો આ લોકમાં રાવણનયે રડવુ ં પડુ ં છે, દુયયોધન 
પણ દુ:ખી-દુ:ખી થઈન ે મયયો. હહરણયકઝશપ ુ અન ે કંસનો પણ કરણ 
અજંામ આવયો. હમણાંના સદામ, લાદેન અન ે ઈદી અમીન જવેા કદી 
ઇચ્છતા જ નો’તા એવાં દુ:ખના દદરયામાં ડૂબી ગયા. મયથા પછીય 

દાસત્વની દાસત્વની 
ગરિમા...ગરિમા...

લેખક :સઞાધુ ઈશ્વરચરણદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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યમપરુી અન ે લખચોરાશીનાં લાખો દુ:ખો લાખો વષ્થ સધુી 
ભોગવશ ે એ તો જુદાં. માટે એ લાઇન જ ખોટી છે.

જ્ારે હનુમાનજી, પ્રહલાદજી, નરસસહ મહેતા, દાદા 
ખાચર અને નંદ સતંો શ્ીહદરના દાસાનુદાસ થઈને રહ્ા. 
કદી બોસ, માસલક કે મોટા સતિાધીશ ન થયા, તોપણ 
આજ ે ભગવાન જવેા સુખી અને સવતંત્ર છે. તેઓ માયાના 
માસલક છે, ગુલામ નહીં. તે મુકતો આજ ે કાળનાય કાળ 
છે. કાળ, કમ્થ અને માયાનું શાસન લશે પણ તેમના પર 
ચાલતું નથી. જ્ારે 
આપણે બધા મનથી 
પોતાને મહાન માનતા 
હોવા છતાં માયાનો માર 
ખાઈએ છીએ, કાળ-કમ્થને 
કારણે કાયમ દુ:ખી-દુ:ખી 
રહીએ છીએ; ત્ારે આવી 
શેખચલલી જવેી સવતંત્રતા 
શા કામની ? માર ખવરાવે 
તેવી મોટાઈનો શો 
લાભ ? માટે સાચું 
સમજીને શ્ીહદરના દાસાનુદાસ થઈને રહીએ અને કાયમી 
મહામુકત બની જઈએ એ શું ખોટંુ ?

સદ્ . શ્ીઆધારાનંદ સવામીએ કહું છે... 

दास कु नहीं कब ु दु:ख, बडे कु दु:ख हह होत अहत।

बडे में मान जो स:ुख, हततनो दु:ख ही होत तहेह ।।

જ ે જીવ શ્ીહદરનો કે તેના સાચા સતં-ભકતનો દાસ 
થઈને રહે છે તેને કદી દુ:ખ આવતું નથી, જ ે મોટાઈના 
મોહથી મોટા થાય તેને અતત દુ:ખ આવે છે. માટે જ ે જીવ 
માન-મોટપમાં જટેલું સુખ માની બેઠા છે તેને તેટલંુ દુ:ખ 
અવશય આવે છે. 

दासमहत न रहावउे जाही, चाय तसै े पढे होय ताही ।

मरेु सम गनु ही ताकु पाय,े दासमहत हबन कब ु न सोहाय।े। 

એક દાસપણાની સમજ જનેે ન હોય તે ગમે તેટલું 
ભણેલ હોય કે મેર પવ્થત જટેલાં ગુણ-કળા પ્રાપત કયયાં 
હોય તોપણ તે નમ્રતા, સરળતા વવના કદી શોભે નહીં. 
માટે બીજુ ં બધું મેળવવા જટેલી મહેનત કરીએ તેનાથી 
વધુ દાસતવ કેળવવા મથવું જોઈએ અથવા દાસપણું 

જાળવીને જ બીજુ ં રળવું જોઈએ. જણેે દાસાનુદાસ થવાની-
રહેવાની બાબતમાં કાંઈ ધયાન દીધું ન હોય અને બીજુ ં
મેળવવામાં જ માલ માની લીધો હોય તેને મોર જવેું જ 
થાય. જમે મોરલો પોતાનાં બધાં પીંછાં ઊંચાં કરી કળાના 
પ્રદશ્થનમાં મલકાતો હોય છે પણ જ્ારે તે સાઇડ ફેરવે 
છે ત્ારે અતત ભંૂડો લાગે છે, તેમ શ્ીહદર તથા સતંનું 
દાસપણું જાળવયા વવનાના ગુણોનું જ્ારે અભભમાન આવે 
છે ત્ારે તે ભકત અતત ભંૂડો લાગે છે. ગુણના ઘમંડમાં 

બીજાનો અભાવ, અવગુણ 
કે અપરાધ કરવા લાગે 
છે, ત્ારે તે જીવનું અતત 
ભંૂડંુ થઈ જાય છે. જમે 
ગામ િીંિાવદરના 
અલૈયા ખાચરે ખૂબ 
મહેનત ઉઠાવી બ્રહ્મચય્થ 
પાળ્ું પણ 
દાસાનુદાસપણું ન જાળવ્ું 
તો શ્ીહદર, સતંો ને 
બીજાનો અપરાધ કરી 

કલંદકત થયા. 

જમે મધછયાવના ફઈબાએ સેવા ખૂબ કરી રાજીપો 
ઘણો લીધો પણ જો સરળતા નો’તી તો તે બધા ઉપર 
પાણી ફેરવાઈ ગ્ું. પ્રગટ પ્રભુના વચને પણ વટ મૂકી ન 
શક્ા તો ભંૂડામાં ભંૂડો કુરાજીપો ભોગવવાનો વારો આવયો; 
આવું થાય ત્ારે ગમે તેટલું ધન, સતિા, વવદ્ા, કળા કે 
સદ્ ગુણ મેળવેલા હોય તોપણ તે જરાય શોભતા નથી, 
જરા પણ રાજીપો અપાવી હહત કરી શકતા નથી. એટલે 
જ દાસતવની આવી ગદરમા સમજનાર સતંો-ભકતો ભગવાન 
જવેા સમથ્થ કે ગુન્ણયલ હોય તોપણ ધચતિની સરળતા કે 
સાધતુા કદી ગુમાવતા જ નથી. કેમ જ,ે તેઓ સપષટ સમજ ે
છે કે, દાસતવ વવનાનું બધું દુ:ખરૂપ છે. સરળતા વવનાનું 
સવવે શૂન્ જ છે. માટે આપણે સહુ આ દાસાનુદાસ વષ્થમાં 
રીઅલ દાસાનુદાસ બનવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરીએ. શ્ીહદરના 
સંબંધે સહુને મોટા કે મુકત જ માનવાનો અભયાસ કરીએ. 
સતંો-ભકતો પાસે સરળ થઈને જ રહેવાનો ઠેરાવ સદુૃઢ 
કરીએ. હે પ્રભુ ! મને એવી પાત્રતા જલદી આપવા કૃપા 
કરશો... |||

દાસ થયા વિના પ્રભનુો આશરો,
ઉપાસના અન ે અનુવતૃ્તિ

સસદ્ધ થાય જ નહીં.
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એક પવવત્ર તીથ્થસ્ાનમાં એક મોટા મંદદરનું નનમથાણકાય્થ થઈ રહું હતું. એક મહાત્ા 
સંત આ મંદદરના નનમથાણનું કામ જોવા માટે આવયા. એમણે સમગ્ સંકુલની મુલાકાત 

લીધી. મંદદરના મેદાનમાં સંગેમરમરના પથથરોના મોટા-મોટા ઢગલાઓ પડેલા હતા. અને ત્ાં હજારો 
કારીગરો સુંદર કલાત્ક કોતરણીનું કામ કરતા હતા. ચારે બાજુ ટાંકણાં-હથોડાના ટચટચ અવાજ 
સતત આવતા હતા.

મહાત્ાજીએ જો્ું કે બધા જ કારીગરો પથથરો ઘડવાનું એકસમાન કામ કરતા હતા, તેમ 
છતાં દરેકની મુખાકૃતત ઉપર જુદા જુદા ભાવો દેખાતા હતા. કેટલાક આનંદથી કામ કરતા હતા, તો 
કેટલાક દુ:ખ સાથે કામ કરતા હતા. સંત વવચારમાં પડી ગયા કે, કામ સરખંુ છે, વેતન પણ સરખુ ં
છે, તો પછી અહીંયાં કોઈના ચહેરા પર આનંદ દેખાય છે, કોઈના ચહેરા પર દુ:ખ દેખાય છે તો 
વળી કોઈને ન આનંદ કે ન દુ:ખ, આવું કેમ ? મહાત્ાજીને થ્ું કે, મારે આનંુ રહસય જાણવું જોઈએ.

મહાત્ાજી સૌથી પહેલા એવા લોકોને મળયા કે જ ે કામ તો કરતા હતા, પણ દુ:ખી દેખાતા 
હતા. આ લોકોને મળીને મહાત્ાજીએ પૂછું, “તમે લોકો શું કરો છો ?”

“અરે મહાત્ાજી ! આ ટાંકણાં-હથોડા લઈને પથથરો કાપવાનું કામ કરીએ છીએ. શું કરીએ 
અમારાં નસીબ નબળાં કે આખો દદવસ કાળીમજૂરી કરીને દદવસો કાઢીએ છીએ અને આમ ને આમ 
સજદગી વવતાવીએ છીએ. અમારી સજદગીમાં અમને કોઈ જ પ્રકારનો આનંદ નથી. ગયા જન્મમાં કોઈ 
પાપ કયયાં હશે એનાં આ ફળ ભોગવીએ છીએ.” પેલા દુ:ખી દેખાતા લોકોએ બળાપો કાઢતા જવાબ 
આપયો.

પછી મહાત્ાજી એવા લોકોને મળયા જનેા ચહેરા પર ન તો આનંદ હતો કે ન તો દુ:ખ હતું. 
અને એમને પણ આ જ સવાલ પૂછ્ો, “કે તમે લોકો શું કરો છો ?” 

લેખક :સઞાધુ કૃષણષ્પ્રરદઞાસ     ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક :સઞાધુ કૃષણષ્પ્રરદઞાસ     ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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“બસ જુઓ ને, આ ઘરસંસાર માંડ્ો છે 
તો હવે કંઈક કામ કરીને કમાવવું તો પડે ને, 
બૈરાં-છોકરાંને ખવડાવવું તો પડશે. તે આ પથથરો 
ઘડવાનંુ કામ કરીએ છીએ અને જવાબદારી 
નનભાવીએ છીએ.” પેલા લોકોએ જવાબ આપયો.

છેલલે મહાત્ાજી એવા કારીગરોને મળયા 
જનેા ચહેરા પર આનંદ હતો અને આ જ સવાલ 
એમને પણ પૂછ્ો કે, “તમે લોકો શું કરો છો ?”

તેમણે ચહેરા પર ખૂબ જ પ્રસન્નતા સાથે 
જવાબ આપયો, “અરે સવામીજી ! આપણા દેશની 
આધયાત્ત્ક સંસૃ્તતને ઉજાગર કરતંુ આ એક મોટંુ 
મંદદર બની રહું છે. તેમાં અમને તો પથથરોની 
કલા-કોતરણીની આ એક મોટામાં મોટી સેવા મળી 
છે. મંદદરનંુ નનમથાણકાય્થ પૂરં થતાં ધામધૂમથી આ 
મંદદરમાં ભગવાનનો પ્રાણપ્રતતષઠા વવધધ થશે અને 
સાક્ાત્ પ્રભુ અહીં આ ગભ્થગૃહમાં બબરાજમાન 
થશે. ભવવષયમાં લાખો લોકો આ મંદદરમાં દશ્થન 
કરવા આવશે. સેવા-ભજન કરીને ભગવાનને રાજી 
કરશે. આ મંદદર તો જીવોના કલ્ાણનું મોટંુ 
સદાવ્રત બનશે.

અમે તો સામાન્ માણસો છીએ તેથી 
ભગવાનને બીજુ ં તો શું કરીને રાજી કરી શકીએ, 
બસ ! ભગવાનનંુ આ ઘર બનાવવામાં જ ેકાંઈ થાય 
તે સેવા કરીએ છીએ. સવામીજી ! અમે ખરેખરા 
નસીબદાર છીએ કે, ભગવાને કૃપા કરીને આવા 
દદવય કામમાં અમને નનતમતિ બનાવયા અને અમારો 
મનુષયજન્મ સાથ્થક કયયો.”

મહાત્ાજીને તરત જ આ લોકોનો દૃન્ષટકોણ 
સમજાઈ ગયો કે, એકસમાન કામ અને એકસમાન 
વેતન હોવા છતાં માણસની વવચારસરણી જ આનંદ 
કે દુ:ખ આપે છે. માણસનાં આનંદ કે દુ:ખ માટે 
તેઓનું કામ જવાબદાર હોય એના કરતાં એ કામ 
પ્રત્ેનો તેનો દૃન્ષટકોણ જ વધુ જવાબદાર હોય છે.

વહાલા ભકતો ! આપણા વહાલા મહારાજ ે
અપાર કરણા કરીને આપણને પણ અલગ-અલગ 
પ્રકારનાં કાય્થમાં જોડ્ા છે. એ કામ ભણવાનું હોય, 
નોકરીનું હોય, ધંધાનું હોય કે પછી ઘરકામ હોય; 
આ બધાં જ કામો આખરે તો મહારાજ ેજ આપણને 
આપયાં છે. પરંતુ આપણે કેવા દૃન્ષટકોણથી કરીએ 
છીએ તે અતત મહતવનું છે. આપણું કામ આપણે 
આનંદથી કરીએ કે દુ:ખ સાથે કરીએ, જમે કરીએ 
તેમ, પરંતુ જ ે પ્રમાણે ભગવાને આપણું પ્રારબ્ધ 
નનમથાણ કરેલું હશે તેમ જ જીવવાનું છે, તો પછી 
શા માટે દુ:ખી થઈને જીવવું જોઈએ ? 

ત્રીજા પ્રકારના લોકો જવેો આનંદ અને 
અહોભાગય માનીને કામ કરવાની વવચારસરણી 
હશે તો કામ કરવાની મજા આવશે. ભગવાને 
આપણને જ ે રીતે રાખ્ા છે, જ્ાં રાખ્ા છે અને 
જમે રાખ્ા છે તે તમામ પદરસ્સ્તતને ભગવાનની 
ભેટ માનીને જીવીશંુ તો જીવન આનંદથી ભરાયેલું 
રહેશે, શાંતતથી ભજન-ભકકત કરી શકીશું અને 
મહારાજની કૃપાના પાત્ર બની શકીશું. એટલે જ 
તો આપણા વહાલા પૂ.ગુરજીએ આપણને સૂત્ર 
આપ્ું છે કે,  ‘સદા આનંદમાં રહો...’ |||

"ભગિાને આપણને જ ે રીતે રાખ્ા છે, જ્યાં રાખ્ા છે અને 

જમે રાખ્ા છે તે તમામ પરરસ્થિતતને ભગિાનની ભેટ 

માનીને જીિીશું તો જીિન આનંદથી ભરાયેલું રહેશે"
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એકવાર એક માછીમાર સવારે વહેલા માછલાં પકડવાની જાળ લઈને ઘરેથી નીકળયો. નદી દકનારે પહોંચયો 
ત્ારે હજુ અંધારં હતું. તેણે વવચા્ુું કે, થોડીવાર દકનારે શાંતતથી બેસું. પછી નદીના વહેતા પાણીમાં 

પગ મૂકીને બેઠો. એને એમ લાગ્ું કે, પગ નીચે કાંઈક વસતુ છે. એણે હાથ નાંખીને પાણીમાંથી એને ઊંચકીને બહાર 
કાઢી; એક થેલી હતી.

થેલીમાં જો્ું તો કાંઈક ગોળાકાર પથરા હતા. અંધારં હોવાથી તેનો અંદાજ ન આવયો. એને સામાન્ પથથર 
સમજીને એમાંથી એક પથથર લઈને દૂર પાણીમાં ફેંક્ો. વળી બીજો પથથર કાઢીને પાણીમાં ફેંક્ો. તેને તો પાણી 
સાથે રમત કરવાની મિા પડી ગઈ. થેલીમાં પચ્ીસ પથથર હતા. એક પછી એક એમ કરતાં ચોવીસ પથથર 
પાણીમાં નાખી દીધા. 

સૂય્થ ઊગવાથી ધીરે ધીરે અજવાળું થ્ું. તેના હાથમાં હવે એક છેલલો પથથર બચયો હતો. અચાનક તેને 
પથથરમાં કાંઈક ચળકાટ દેખાયો. તેણે શાંતતથી જો્ું તો તે અમૂલ્ રત્ન હતું. હાથમાં અમૂલ્ રત્ન જોઈને ખૂબ આશ્ચય્થ 
થ્ું. ખ્ાલ આવી ગયો કે, ભગવાને આજ મને ન્ાલ કરી દીધો હતો, પણ મારી અજ્ાનતાને કારણે મળનાર બધું 
સુખ સાવ વેડફી નાંખું. પોતાને ખૂબ ધધક્ારવા લાગયો - ‘ભગવાને મને આવાં અમૂલ્ પચ્ીસ રત્ન આપયાં હતાં 
અને મેં જોયા વગર ફેંકી દીધાં. હંુ કેવો કમનસીબ છંુ ?’ ગમે તેમ પણ આ માછીમાર હજુ નસીબવાળો હતો કે 

એની પાસે એક રત્ન તો રહું !

વહાલા ભકતો ! થોડાં પુણયવાળાને મનુષયજન્મ મળતો નથી. મનુષયજન્મ પામયા 
પછી પણ જ ેજીવ ભગવાનને ભજતો નથી તેને માછીમારની જમે પસતાવાનો અને અતતશય 
દુ:ખ ભોગવવાનો વારો આવે છે. એકવાર સમય વવત્ા પછી એ પાછો આવતો નથી. 
મનુષયજન્મ એ અમૂલ્ રત્નો કરતાં પણ વધારે કીમતી છે. એની દરેક ક્ણ અતત કીમતી 

છે; આવો દુલ્થભ મનુષયજન્મ અજ્ાનતાથી નાશવંત બાબતોમાં વેડફાય 
ન જાય તે ખાસ જોતા રહેવું જોઈએ. 

સદ્ .ગુણાતીતાનંદ સવામીએ કહંુ કે,  “કરોડ કામ બગાડીને પણ 
મોક્ સુધારવો ને કદાવપ કરોડ કામ સુધાયયાં ને એક મોક્ બગાડ્ો 

તો શું ક્ુું ?” મનુષયશરીર દ્ારા ભગવાનને પામવાનું કામ કરી લેવું 
એ જ એક અતત મહત્વની બાબત છે. આ વખતે આપણે એક ભગવાનને 

પામવાનું કામ ન ક્ુું અને બાકી લાખ કામ કયયાં તોય તેનું કશું જ મહત્વ નથી. 
આ દુનનયામાં કહેવાતી બધી બાબતોમાં પારંગતતા હોય, દુનનયાના કકગ કહેવાતા 
હોઈએ પણ તેનાથી જીવને જન્મમરણ અને લખચોરાશીનો અંત આવતો નથી. 

ભગવાન ન ભજનારને તો શાસ્તોમાં આત્ઘાતી કહ્ો છે. 

શ્ીહદરચદરત્રામૃતસાગરમાં શ્ીહદરજી મહારાજ કહે છે કે, 

मनषु्य तन कू पा्य, जो न भजत भगवान जहेि।

आतमिन कि े ता्य, भोमम को पाप सब कि े तहेि।।

લેખક :સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

મનુષયજન્મની મહતિા...
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मनषु्य तन कू पा्य, िरि भजत नहि मजतन े जउे।

दु:ख बहु िोवत ता्य, अर्थ आवत न बात अवि।।

આપણે ઇતતહાસમાં નજર નાખીએ તો ખ્ાલ આવે કે, આ દુનનયાને પોતાની બનાવવા માટે કાંઈક માણસો 
મરી ગયા, છતાં જમીનનો એક કટકો પણ પોતાનો થયો નથી. સમ્રાટ સસકંદરને આખી પૃથવીમાં માત્ર પોતાનો 
જ એક્ો ચલાવવો હતો. હહટલરને માત્ર પોતાની સતિા સ્ાપવી હતી. આવા ધરતીને ધ્ુજાવનારા આ ધરા પર 
ગણયા ન ગણાય એટલા થઈ ગયા; પરંતુ એ બધાના અંજામ કેવા આવયા ? અને અત્ારે પણ તેઓ કલપી 
ન શકાય એવાં દુ:ખને ભોગવતા હશે !

માટે ભગવાને અકારણ કૃપાથી આપણને આપેલ આ મનુષયજીવનની તમામ ક્ણો સુધરે એવો જ સતત 
પ્રયત્ન કરીએ. બબનજરૂરી બાબતોમાં સજદગીનો સમય બગાડતા તો નથી ને ! તે જોતા રહીએ. ટંૂકમાં કહીએ તો 
આપણા કલ્ાણનું કામ કરી લેતા શીખીએ. ‘આ જ જન્મે ભગવાનને પામી જ જવું છે’ એવો આપણો હેતુ પાકો 
રાખીએ. શાંત ધચતિે વવચારીએ કે, મારો જન્મ કયા હેતુથી થયો છે ? મારે શું કરવાનું છે ? મારે ક્ાં જવાનું 
છે ? હંુ ક્ાં જાઉં છંુ ? આવું સતત અનુસંધાન નહહ રાખીએ તો આ લોકમાં ક્ારે ક્ાં અટવાઈ જવાય એનું 
કાંઈ નક્ી નહીં.

એકવાર એક ચક્વતધી રાજા પાસે એક ગરીબ દાન લેવા ગયો. તેની કાકલૂદી સાંભળીને રાજાને દયા 
આવી ગઈ અને કહું કે, ‘આવતી કાલે બપોરના બરાબર બાર વાગયે આવજ;ે તને લાખ સોનામહોર આપીશ.’ 
બીજ ે દદવસે તે ગરીબ આપેલ સમય પહેલાં રાજદરબારમાં પહોંચી ગયો. રાજાએ ગરીબની પરીક્ા માટે તેને 
સારાં સારાં ભોજન અપાવયાં અને ખૂબ સારી સરભરા કરાવી. પછી રાજમહેલમાં જ આરામ કરવા માટે સારાં 
પલંગ વગેરે અપાવ્ું. 

સુખ-સાહ્બી જોઈને તે ગરીબ તો દદગમૂઢ જ થઈ ગયો. મનમાં વવચા્ુું કે, મારી સજદગીમાં આવા 
રાજમહેલમાં સૂવાનું ક્ારે મળે ? માટે આંહીં થોડીવાર આરામ કરી લઉં, પછી રાજાજીને મળવા જઈશ. તે તો 
પલંગમાં એશઆરામથી સૂઈ ગયો. સારાં ભોજન ખૂબ જમેલો તેથી ગાઢ નનરિા આવી ગઈ. તેને ખ્ાલ પણ ન 
રહ્ો કે મારે બાર વાગયે રાજાની પાસે દાન લેવા જવાનું છે. દાનનો સમય વીતી ગયો. 

પછી જ્ારે તે જાગયો ત્ારે ખ્ાલ આવયો કે, હંુ આંહીં રાજાને મળવા આવયો છંુ. તેથી ઉતાવળે પગલે 
રાજદરબારમાં આવયો ને રાજાને કાંઈક દાન આપવાની વવનંતી કરી. તે સાંભળીને રાજા કહે, મૂરખ ! તને કયો 
સમય આપયો હતો ? હવે તું તક ચૂકી ગયો છે. માટે કાંઈ નહહ મળે. પછી તે ગરીબને સમજા્ું કે, હંુ ઘડીકની 
મજા માણવા ગયો તો કેવી મોટી નુકસાની મળી. 

વહાલા ભકતો ! આવી જ રીતે પરમ કૃપાળુ પરમાત્ા આપણને એમનો મહા મોટો આનંદ આપવા માટે 

તૈયાર છે અને એ માટે એમણે આ મહા મોંઘંુ મનુષયજીવન આપ્ું છે. માટે એમની આજ્ા-મરજીમાં રહીને તેમને 

ભજવાનું અને આત્ંતતક કલ્ાણનું કરવાનું કામ બાકી ન રહી જાય એ માટે સાવધાન બનીએ... |||

મારો જન્મ કયા હેતુથી થયો છે ?
મારે શું કરિાનું છે ? મારે ક્યાં જિાનું છે ?

હંુ ક્યાં જાઉં છંુ ?
આવું સતત અનુસંધાન રાખવું.
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પ્રાય: દુનનયામાં બધાને એમ જ લાગે કે 
“હંુ સાચો” અને “મને ખબર પડે છે” 

આવા મોહને લીધે લગભગ આપણને આપણી ખોટ 
કે નબળાઈ ઓળખાતી નથી. તેમજ જો કોઈક આપણી 
ખોટ-ખામી બતાવે તો તે ગમતી પણ નથી અને એને 
નકારી નાંખવાનાં અનેક બહાનાઓ આપણું મન 
આપણી સમક્ ધરી દે છે. પદરણામે આપણામાં 
પરદોષ દશ્થનની વૃત્તિ જને્મ છે. દલપતરામનંુ એક 
સંુદર કાવય છે; 

ઊંટ કહે આ સમામાં, વાંકા અંગવાળા,

ભૂંડા ભૂતળમાં પશુઓ ને પક્ીઓ અપાર છે...૧

બગલાની ડોક વાંકી, પોપટની ચાંચ વાંકી,

કૂતરાની પૂંછડીનો, વાંકો વવસતાર છે...૨

વારણની સૂંઢ વાંકી, વાઘના છે નખ વાંકા,

ભેંસના તે ઝશર વાંકા, શશગડાનો ભાર છે...૩

સાંભળી ઝશયાળ બોલું, દાખે દલપતરામ,

અન્નું તો એક વાંકંુ, આપનાં અઢાર છે...૪

ઉપરોકત કાવય ઘણું ઘણું કહી જાય છે. 

આપણને બીજાઓમાં દોષ દેખાય છે, તેનું મુખ્ કારણ 
મોટેભાગે આપણા મનની મેલાશ જ હોય છે. પણ 
આ વાત ગળે ઉતરવી ઘણી કઠણ પડે એવી છે. જ ે
મહાપુરષો પોતાના મનને નનદયોષ બનાવી બધામાં 
ભગવાનનાં દશ્થન કરી શકે છે, તેમને દોળષત વયકકતઓ 
પણ દદવય લાગે છે. આધયાત્ત્ક ઊંચાઈ અને 
પ્રભુપ્રેમજનનત ઉદારતા અને વવશાળતા પામેલા 
મહાપુરષો દોષો તથા આત્ાને જુદા સમજી તમામ 
આત્ાઓને નનદયોષ માને છે. એમને સહુ ઉપર કરૂણાનો 
ભાવ જ રહ્ા કરે છે.

માટે સુખી થવા માટે પોતાના જ દોષ જોવાની 
ટેવ પાડવી ખૂબ હહતાવહ છે. જો તટસ્પણે આપણી 
અંદર ડોદક્ું કરીએ તો જણાય કે આપણું મન અનેક 
દોષોથી ભ્ુું છે. અને પછી તો બીજાઓના દોષ 
જોવાની ફુરસદ જ ક્ાંથી રહે ?

પરદોષ દશ્થનની ટેવ આપણામાં દ્ેષ, ઘૃણા, 
નફરત જવેા નકારાત્ક ભાવો ઉતપન્ન કરે છે તે 
આપણા તન-મનને બાળે છે અને આંતદરક સુખ ટાળી 
નાંખે છે. માટે જનેે સુખ-શાંતતપૂણ્થ જીવન જીવવું હોય 
અને નનરાંતે પ્રભુ ભજનમાં ગુલતાન રહેવું હોય તેણે 
રાગ-દ્ેષાત્ક પ્રવૃત્તિથી દૂર જ રહેવાય.

આપણા મનમાં ઉતપન્ન થતાં ભાવો-
પ્રતતભાવોમાં રાગ-દ્ેષ નનહહત હોય છે. તેના અનુસારે 
સુખ કે દુ:ખનો અનુભવ થતો હોય છે. આ જ રાગ-
દ્ેષને લીધે બીજાઓના ગુણ કે દોષો દેખાય છે. જનેા 
મનમાં રાગવૃત્તિ હોય તેને દોષ પણ ગુણરૂપ દેખાય 
છે અને જનેા મનમાં દ્ેષવૃત્તિ હોય તેને ગુણ પણ 
દોષરૂપ લાગે છે. માટે રાગ-દ્ેષના ચશમા ઉતાયથા 
વવના કોઈની યથાથ્થ જાણકારી થઈ શકતી નથી. તેથી 
જ રાગ-દ્ેષથી ખરડાયેલા મનવાળા ક્ારેય કોઈ 

હંુ સાચો છંુ...
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વયકકતને તટસ્પણે ઓળખી શકતા નથી. તેમજ 
સવ્થસુખકર અને સવ્થહહતકર નનણ્થય પણ લઈ શકતા 
નથી.

જ ેવયકકતને કાંઈક સતિા, પદ-પ્રતતષઠા કે સંપત્તિ 
હાંસલ થઈ જાય તેને તો ભાગયે જ પોતાના દોષ 
દેખાતા હોય છે. પ્રાય: એવી વયકકતઓને માખણમાર 
લોકો પયારા અને સાચી હહતકર વાત કરનારા નઠારા 
લાગતા હોય છે. સદ્ .ગોપાળાનંદસવામી કહેતા, “જનેે 
દસ, વીસ, પચાસ કે સો મનુષય માનતા હોય તેને 
ગંડવા થાય છે. તેના ભેળા જ ે મનુષય રહેતા હોય તે 
જો તે રોગને ઓળખે નહહ તો તેમને પણ ગંડવા થાય 
છે, માટે જ્ાનાંશનું એવે ઠેકાણે જરૂર કામ પડે છે.”

પાંચમાં પૂછાવાનો અને પોતાને ડાહ્ો સાબબત 
કરવાનો ડોડ માણસમાં ગંડવા લાવી દે છે. પછી 
પોતાના દોષો દેખાતા બંધ થઈ જાય છે. અને ઘણી 
વખત પોતાની નબળાઈ દેખાય તોપણ તેની સાથે 
આંખતમચામણાં થાય છે. પદરણામે પરદોષદશ્થન 
કરવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે. જ્ારે માણસમાં બીજાના 
દોષો જોવાની વૃત્તિ પ્રબળ બને છે, ત્ારે તેનામાં 
પોતાના દોષો-નબળાઈ વગેરેની પીડા અને વેદના 
ઓછી થતી જાય છે. જનેે લીધે પોતામાં રહેલા દોષો 
લગભગ વષયો સુધી એમના એમ જ રહી જાય છે.

જો એકવખત વયકકત ભગવાન અને પ્રગટ 
મોટા સંતનું બળ લઈને હરપદરસ્સ્તતમાં પોતાનો જ 
વાંક લઈ પોતામાં જ સુધારો કરવા કહટબદ્ધ થાય 
ત્ારે તે વયકકતમાં અલૌદકક ઉજા્થ પ્રગટે છે. અને 
તેના દ્ારા તે વયકકતની આપોઆપ શુબદ્ધ થવા માંડે 

છે. આપણને બધા જ સારા અને નનદયોષ જ લાગતા 
હોય તો આપણામાં રહેલી નાની સરખી નબળાઈ 
પણ આપણને અસહ્ અનુભવાય છે અને તેથી તેને 
દૂર કરવાની તીવ્ર શ્દ્ધા પ્રગટે છે. જથેી સુધારો થાય 
છે. જ્ારે બીજા બધા દોળષત અને સામાન્ લાગે 
ત્ારે આપણામાં રહેલી મોટી ખામી પણ આપણી 
જાત માટે સહ્ બની જાય છે. પદરણામે તે ખામી દૂર 
કરવાની તીવ્ર શ્દ્ધા પ્રગટતી જ નથી.

ઉપરોકત વાતો આ દદવય સત્સંગનો યથાથ્થ 
લાભ લેવાની આકાંક્ાવાળા મુમુક્ષુઓ માટે અમૃત 
સમાન છે. અને તેથી જ શ્ીજીમહારાજ ે વચનામૃતોમાં 
વારંવાર પરદોષદશ્થન કરવાની આગ્હપૂવ્થક ના પાડી 
છે અને સહુ સંતો-ભકતોનો ગુણ જ ગ્હણ કરવાનો 
આદેશ કયયો છે.

સંતો-ભકતોના સવામી ખુદ પુરૂષોતિમનારાયણ 
છે તેમજ સવ્થકમ્થફળપ્રદાતા પણ એ જ છે. માટે કોઈની 
ભૂલો ખોળી અવગુણ કે અભાવ લેવાનો આપણને 
અધધકાર જ નથી. આપણે આપણામાં રહેલી 
નબળાઈઓ દૂર કરી ભગવાનને વાલા બનીએ તો 
જગ જીતી ગયા. માટે કોઈએ સુંદર કહું છે, 

हकसी की गलहतयों को, बनेकाब ना कर ।

ईश्वर बेठा है, तू हहसाब ना कर ।। |||
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લેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસલેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ
     ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી     ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

એક નાનકડા સત્સંગ સમાજના થોડાક 

ભકતોએ ભેળા મળી રજાના દદવસોમાં 

લોજપુરની યાત્રા કરવાનું વવચા્ુું. હમણાં હમણાં સહુએ 

“ લોજપુરની લીલા” પુસતક વાંચ્ંુ હતું. તેથી 

સરજુદાસજીના ચદરત્રો માનસપટ પર રમતા હતા ત્ાં 

જ જો તે સ્ળોના પ્રત્ક્ દશ્થન થઈ જાય તો તે ભગવાનની 

સ્ૃતતમાં વધુ લાભદાયી જાણી સહુ ભેગા થઈ લોજની 

યાત્રાએ પહોંચી ગયા.

આખો દદવસ લોજના તમામ પ્રસાદીભતૂ સ્ાનોના 

શાંતતથી દશ્થન કયથા. જ્ાં જ્ાં જ ે તે સ્ળે સરજુદાસે 

કરેલી લીલાઓને તાજી કરી અતંરમાં અહોભાવ વધાયયો. 

અને છેવટે સમરુિસનાન કરી ઢળતી સંધયાએ સહુ સમરુિ 

દકનારે ભેગા થઈ બેઠા અને સત્સંગની વાતોએ વળગયા.

ધીરે રહીને સહુના વદડલ દામોદરભાઈએ 

પ્રશ્ન મૂકયો કે, આપણે ઘણા સમયથી 

સત્સંગ-ભજન કરી રહ્ા છીએ અને 

આગળ પણ વધી રહ્ા છીએ. પરંતુ 

પૂ.ગુરજી અને સંતો આપણને જવેા કરવા 

માંગે છે તેવા તો હજુ આપણે થઈ નથી શક્ા. બીજા 

ગામના ભકતો કેટલા બધા આગળ છે ?! તેઓ કેટલી 

સરસ આત્ીયતાથી જીવે છે ? અનેક દુ:ખોના સંજોગોમાં 

પણ તેમની નનષઠા કેટલી અકબંધ રહી હતી ? પૂ.ગુરજી, 

સંતો કે અરસ-પરસના ભકતો પ્રતે્ તેઓ કેટલો 

અદ્ ભુત દદવયભાવ રાખી શકે છે. તેમની આંતદરક 

ઊંડાઈ અને ઊંચાઈ કેટલી બધી છે ! આપણે શું 

કરીએ તો તેમની જમે આપણામાં પણ આધયાત્ત્કતાનું 

લેવલ ઊંચું આવે ?

દામોદરભાઈનો પ્રશ્ન સાંભળી સહુને એક નવી 

દદશા મળી. સહુ તે દદશામાં વવચારવા લાગયા અને બધા 

પોતપોતાના વવચારો રજુ કરવા લાગયા - “આપણે કથા-

વાતથા સાંભળવાનું વધારી દઈએ, આપણે તે તે ભકતોને 

ક્ારેક આપણે ત્ાં બોલાવી તેનો લાભ લઈએ, 

અમુક સમયે આપણે કંુડળ સેવા-સમાગમનો લાભ 

લેવા જઈએ વગેરે...” સહુ પોતપોતાના મતંવય 

આપવા લાગયા. ત્ાં અચાનક દામોદરભાઈની નજર 

્ુવાસભાના સંચાલક કેશવ પર પડી.

ખોળી ખોટ્ય ન િાખે ક ાં ય...ખોળી ખોટ્ય ન િાખે ક ાં ય...
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દામોદરભાઈએ વાતનો દોર હાથમાં લતેા કહંુ, 

“તમારી બધાની વાત ખૂબ સારી છે અને આચરવા જવેી 

છે. પણ મને લાગે છે કે, કોઈ પ્રગટ આદશ્થને નજર 

સમક્ રાખીને જીવીએ તો તેનાથી આપણી સપીડ ખૂબ 

વધી જશે. છેલલા ઘણાંક સમયથી આ કેશવની 

આધયાત્ત્ક ઊંચાઈ ખૂબ સપીડમાં વધી રહી છે. તેનું 

વયકકતગત જીવન ખૂબ નનષઠા, મહહમા, દાસતવ આદદ 

ગુણોથી ભરપૂર છે. અને તેના સંગે અનેક ્ુવકોની ઊંચાઈ 

પણ વધી રહી છે.”

બધા ભકતોને પણ કેશવની આધયાત્ત્કતાના 

સારા એવા અનુભવો હતા જ. બધા પોતપોતાના અનુભવો 

રજુ કરવા લાગયા. અને કેશવની હાજરીમાં જ તેની 

અણધારી ગુણાનુવાદ સભા જામવા લાગી. શરૂઆતમાં 

તો કેશવ નીચું મોઢંુ રાખી સાંભળતો રહ્ો. પરંતુ ધીરે 

ધીરે તેનું રડવાનું ચાલુ થઈ ગ્ું. અને ધીરે ધીરે તેના 

રદનની તીવ્રતા વધવા લાગી. અને પછી તો તે રદને 

આકં્દનું સવરૂપ ધારણ કરી લીધું. પ્રથમ તો બધાને લાગ્ું 

કે, તે ભાવુક થઈ ગયો હશે. પરંતુ તેનું આકં્દ જોઈ 

દામોદરભાઈને કંઈક અલગ જ લાગ્ું. તેથી તેમણે ધીરે 

રહીને તે પ્રસંગને ત્ાં જ અટકાવી દીધો. કેશવને આશ્વાસન 

આપી સવસ્ કયયો અને બધા વવખૂટા પડયા.

પછી દામોદરભાઈ કેશવને એકાંતમાં મળયા અને 

તેના આકં્દનું કારણ પૂછ્ું. ત્ારે કેશવે સપષટતા કરતા 

કહંુ કે, “અંકલ ! પ્રથમ તો મને કૃતજ્તાનો અહેસાસ 

થયો કે વહાલા મહારાજ, પૂ.ગુરજી અને સતંો-ભકતોએ 

મારા જવેા અધમ જીવ ઉપર કેવી કેવી કૃપા કરી, મારામાં 

કંઈ ન હોવા છતાં કેટલો બધો રાજીપો આપે છે. તેથી 

રદન ચાલું થ્ું. 

પરંતુ તે કૃતજ્ભાવની વચે્ શ્ીહદરએ મારા દ્ારા 

બીજાને કરેલી મદદોના અમુક પ્રસંગો સાંભળી એકવાર 

એવો સંકલપ થઈ ગયો કે, ‘હા, આવી મદદ તો મેં 

ઘણાને કરી છે.’ આમ, સવશ્ેષઠતાનો સંકલપ થતા મને 

આંચકો લાગયો કે, ‘મારામાં હજુ આવી ગંદકી છે ? આ 

બધા ભકતો તો મને કેવો મહાન માને છે. અને મારામાં 

તો આવી હલકાઈ છે. વળી, પૂ.ગુરજી કહે છે કે,  

જવેી ભાવના હોય તેવું જ ફળ મળે છે. મને માત્ર 

રાજીપાની જ નહહ, પણ આવી સવપ્રસશંાની ઇચ્છા હશે 

તેથી મહારાજ ે મને આ ગુણાનુવાદ સાંભળવા આપયા, 

પોતાના દશ્થન ન આપયા. મારી આવી હલકાઈ જોઈને 

મારા અંતરમાં રહેલા અંતયથામી મહારાજ અને ગુરજી-

સતંોને કેવું દુ:ખ થતંુ હશે ?’ આ વવચાર પછી કોઈ પણ 

કંઈક કહે એટલે મારી વેદના વધી જતી હતી. અંકલ ! 

તમે બધા મને જવેો માનો છો તેવો હંુ નથી. મારામાં 

એવી શુબદ્ધ આવે એવી કૃપા કરો ને...

વહાલા ભકતો ! સદ્ .શ્ીનનષુ્ળાનદં સવામીએ 

ચોસઠપદીમાં મમુકુ્ષુ સતં-ભકતનુ ં વણ્થન કરતા કહંુ છે કે,

ખોળી ખોટય ન રાખે કાંય, ભલી ભકકત ભજવવા રે;

એક રહે અતંરમાંય, તાન પ્રભુને રીિાવવા રે.

આ પ્રસંગ પરથી આપણે પણ જરા આપણું અતંર 

તપાસી લઈએ કે, મારામાં આવી કેટલીક ખામીઓ રહી 

જાય છે ? મારા આશયમાં, ધયેયમાં કંઈક ખામી તો નથી 

ને ? કદાચ આખો સત્સંગ મારા પર રાજી હોય, મારાથી 

પ્રભાવવત હોય છતાં મારા વહાલા મહારાજને, પૂ.ગુરજીને 

ન ગમે તેવું મારામાં કંઈક રહી જતું તો નથી ને ? આવા 

ભકકતભાવથી પોતામાં તેમને ન ગમે તેવી કોઈ ખામી 

રહી ન જાય તે માટે કેટલા સજાગ છીએ ?

એમાંય જો આપણને કોઈ હહતેચુ્છ સતંો-ભકતો 

આપણી ખોટ-ખામી ઓળખાવે છતાં સવીકારી શકતા ન 

હોઈએ તો તો આપણે હજુ કેટલા બધા પાછળ છીએ ? 

હજુ આપણે કેટલું બધું આગળ વધવાનું બાકી છે ?

હે વહાલા મહારાજ ! હે વહાલા પ્રગટ 

સતંો-ભકતો ! અમારા પર એવી કરણા કરો કે હંુ મારી 

નાનામાં નાની ખામી માટે સજાગ રહી તેને ટાળવાના 

પ્રયાસમાં રહંુ. અને એ પણ કોઈ મારામાં ખોટ-ખામી 

કાઢી ન શકવા જોઈએ એવા ભાવથી નહહ, પણ આપને 

અને આપના વહાલાઓને નહહ ગમે તો ? એવા 

ભકકતભાવથી સજગ રહી આપના દદલનો રાજીપો મેળવી 

શકંુ એવી આપ કૃપા કરશો... |||
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લેખક :સઞાધુઆતમરીરસવરૂપદઞાસ   ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક :સઞાધુઆતમરીરસવરૂપદઞાસ   ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

આધયાત્ત્ક ઓજસથી ભરેલા ગુરદેવ પોતાના એક 
ઝશષય ઉપર અપમાનજનક શબ્ોના પ્રહારો કરવા 

લાગયા. જાણે કે રણસંગ્ામમાં અજુ્થનનાં બાણ વરસતાં હોય ને શું ! 
“તને આજ્ાવચનની કોઈ કકમત જ નથી. તારામાં બુધ્ધિનો તો છાંટો 
પણ નથી. તું કોઈનું માનતો નથી મનધા્ુું જ કરે છે. તને સેવામાં શ્ધિા 
જ નથી. અરે મૂરખ ! તને ગુરનો મહહમા જ નથી. તું ગુરરિોહી અને 
દંભી છો, તેથી મારા ઝશષય તરીકે રહેવાને લાયક જ નથી...” એક 
ઝશષય સામું જોઈ ગુરદેવ અંગારા િરતા હોય એમ લાલઘૂમ આંખો 
કરીને બોલ્ે જતા હતા. ગુરનું આવું રૌરિ સવરૂપ ઝશષયોએ પ્રથમ વાર 
જ જો્ું. ભલભલાનું હૃદય બેસી જાય એવા તલવારની તીખી ધાર 
જવેા આ શબ્ો પ્રતત રામનાથ નામનો એક ઝશષય બે હાથ જોડી માત્ર 

માફી જ માંગતો રહ્ો. કેમ જ,ે ગઈકાલે ગુરદેવે તેને એક સેવા સોંપેલી; એ સેવા તે સમયસર કરી શક્ો નહોતો. 

ખરેખર તો વાત જાણે એમ હતી કે ગુરદેવ કેટલાક સમયથી વવચારી રહ્ા હતા કે, ઝશષયોના ઘડતરનો પાઠ 
શીખવવા મારે કયો હીરો પસંદ કરવો ? કે જ ે લાલ ન થાય, છટકી ન જાય કે તીખારા પણ ન કરે... અચાનક 
એકવાર ગુરદેવની આજ્ા પાળવા બાબતે રામનાથથી કાંઈક શરતચૂક થઈ ગઈ અને તેમને સરસ નનતમતિ મળી 
ગ્ું. ગુરદેવને ખાતરી હતી કે આ હીરો તૂટી ન જાય એવો ખરેખર કોહહનૂર હીરો છે. અને એટલે જ એ હીરો 
તેમને પસંદ આવી ગયો. ઝશષયઘડતર માટેનો ગુરદેવનો આ પલાન પૂવ્થનનયોસજત હતો. આ માટે તેમણે કસોટી 
શરૂ કરતા પહેલાં રામનાથના ચાર-પાંચ ગુરબંધુને બોલાવીને તેમની સાથે કાંઈક ગપસપ કરી લીધુ હતું. ગુરદેવ 
દ્ારા લેવાતી આ કસોટી પલાનબદ્ધ છે એ બાબતની આ ચાર-પાંચ સસવાયના અન્ કોઈ ઝશષયોને કે રામનાથને 
પણ ગંધ સુધિા નહોતી.

ઘડતરના માલમી અને ક્માના સાગરસમા ગુરદેવ સસહ જવેા નીડર પણ હતા. તેઓ કડક કલેજુ ં રાખી 
પરીક્ામાં આગળ વધયે જ જતા હતા. અચાનક તાબડતોબ સૌને ભેગા કરે. રામનાથની ભૂલ બાબતે તેને ઊભો 
કરી જુદા-જુદા એગંલથી તેના પર આક્ોશ અને નારાજગી ઠાલવે. પરંતુ દરેકમાં રામનાથનું તો એક જ કામ : 
ભૂલ કબૂલવાની અને કરગરીને માફી માંગવાની. હંમેશાં તે પોતાની જ ભૂલનું રડ્ા કરે, ‘મેં ગુરદેવની આજ્ા 
લોપીને તેમને દુખવયા. અરે રે... હંુ દેહભાવમાં ગુરદેવની સેવા ન કરી શક્ો. હંુ તેમને સુખરૂપ ન થઈ શક્ો.’ 
ભૂલના પ્રાયસશ્ચતમાં ગુરદેવે રામનાથને આશ્મની અંદરની કે પોતાની નજીકની સેવામાં ક્ાંય આવવાનું જ નહહ 
એવું ફરમાવેલું. રોજ ૧૦ ગુરભાઈઓ પાસે બેસવાનું અને પોતાની ભૂલ કહેવાની. વળી, એક ટાઇમ જમવાનું અને 
નીચી સેવા કરવાની; આમ ઘણા સમય સુધી ચાલું.

કેટલાક લાગણીશીલ ઝશષયોએ રામનાથ વતી માફી માંગી ગુરદેવને પ્રાથ્થના પણ કરી, પરંતુ ગુરદેવે મચક ન 
આપતાં તેમને વઢીને કાઢી મૂક્ા. રામનાથના એક સહચર ઝશષય આ પ્રકરણ વવષે કેટલીક વાત જાણતા હતા. તેણે 
એક દદવસ એકાંતમાં ગુરદેવને વવનયપૂવ્થક તેની યાદી આપવા માંડી, “ગુરદેવ ! એ દદવસે રામનાથ આપની આજ્ા 

ક�ોહિનૂર િીર�ો...
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મુજબ સવારથી સાંજ સુધી મારી સાથે વાડીએ સેવામાં 
હતા. અને રામનાથના શરીરે તે દદવસે થોડંુ તાવ જવેું 
હતું. વળી, આપે ‘આ કાય્થ આજ ે જ પૂરં કરી દેવાનું 
છે’ એમ વજનપૂવ્થક કહું નહોતું. તેથી તેમને એમ હતું 
કે હંુ સવારે ઊઠીને એ સેવા પૂરી કરી દઈશ; આવી 
રીતે આપની સોંપેલી સેવા તે શરતચૂકથી નથી કરી 
શક્ા, તો કૃપા કરીને હવે એને માફી આપો.” આમ 
રામનાથના સહચર ગુરબંધુએ આંખમાં આંસુ સાથે 
રડીને વવનંતી કરી, પરંતુ ગુરએ તેની કોઈ જ વાત 
સાંભળી નહહ અને સાંભળવાની પણ નહોતી જ ને ! 
કેમ જ,ે ગુરદેવને તો કોહહનૂરની કસોટી કરીને સૌને 
તેના જવેા બનવાની પ્રેરણા આપવાની હતી.

આદશ્થ ઘડવૈયા ગુરદેવ રામનાથની પરીક્ામાં 
વચ્ે વચ્ે તેની મુખરેખા જોતા રહેતા. વળી, તે શું કરે 
છે ? ક્ાં જાય છે ? કોને મળે છે ? શું વવચારે છે ? 
તેની છૂપી તપાસ પણ રાખતા-રખાવતા. પરંતુ રીપોટ્થમાં 
ક્ારેય એવું નહોતું આવતું કે જમેાં રામનાથે કોઈ પ્રકારે 
ગુર કે ગુરભાઈઓનો અભાવ લીધો હોય. હા, કાળજાને 
વવધી આરપાર નીકળતા ગુરદેવના તીક્ણ તીર જવેા 
શબ્ો રામનાથના હૃદયમાં ગહેરી અસર જરૂર લાવતા, 
પણ તેનું પય્થવસન તો પોતાની જ ભૂલ વવચારવામાં 
થતું. કેમ જ,ે પ્રભુપ્રાત્પતની કેળવણીના કોષ્થરૂપે આ પણ 
એક પ્રકારનો પાઠ છે એમ તેઓ સારી રીતે સમજતા 
હતા. ગુરદેવ દરેક પ્રસંગમાં રામનાથની દીનતા જોઈ 
મનોમન ગૌરવ અનુભવતા અને ખૂબ રાજી થતા હતા, 
પરંતુ બાહ્ રીતે તો એને પૂરી રીતે કસતા રહેતા. રોજ 
સવાર પડે ને બધાની વચ્ે રામનાથનો વારો પડે. તેના 
જૂના ટળી ગયેલા દોષો અને સવભાવો સંભારીને પણ 
તેના વવષે વાતો થાય. અધૂરામાં પૂરં ગુરદેવની સાથે 
પેલા ચાર-પાંચ ઝશષયો પણ ગુરની તરફેણમાં બોલી 

રામનાથને તીખાં વચનો માયથા કરે. 
આમ આ કસોટીનું પ્રકરણ બે-પાંચ 
દદવસ નહહ પૂરા દોઢ મહહના  સુધી 
ચાલું. દોઢ મહહનામાં લગભગ 
એવું ક્ારેય નહોતું બનું કે એક 
દદવસ પણ રામનાથ રડ્ો ન હોય, 
પરંતુ આશ્ચય્થની વાત તો એ હતી 

કે રડવા છતાં રામનાથ અંદરથી સ્સ્ર રહી શકતા. 

આ સ્સ્રતાનું રહસય હતું... શ્ીહદરએ વચનામૃત 
ગ.મ.૩૭માં સવભાવ ટાળવા નનતમતિે બતાવેલ ઉપાય - 
HVH (હેત, વવશ્વાસ અને હહતકારીપણંુ) આ પ્રોજકે્ટ 
તેમણે પોતાના જીવનમાં સારધાર રીતે જીવંત રાખ્ો 
હતો. અને તેથી જ તેમને સમયે સમયે ખૂબ સારં 
માગ્થદશ્થન મળતું રહેતું. HVHને લઈને તેમના જીવનમાં 
SP પ્રોજકે્ટ(સવળું લેવું અને પ્રાથ્થના કરવી)ની દૃઢતા 
પણ ખૂબ સારી થઈ ગઈ હતી. જથેી તેમના અંતરમાં 
સુખ રહેતું. વળી, શ્ીહદરના મુખે બોલાયેલાં ગ.પ્ર.૬૧, 
ગ.પ્ર.૭૬, ગ.અં.૧૪, ગ.અં.૨૪, ગ.અં.૨૮, ગ.અં.૩૫, 
સા.૧૦ વગેરે વચનામૃતનાં કેટલાક વાક્ો તેમને જબરં 
બળ પૂરતાં. મૂળજી બ્રહ્મચારી, દાદા ખાચર, શેખ તમયાં, 
બસલ રાજા વગેરે ભકતોના કેટલાક પ્રસંગો તેમને સાચી 
દદશા આપતા. પદરણામે તેઓ ગુરદેવની કસોટીમાં 
પાસ થઈ ગયા.

અંતમાં એક દદવસ તમામ ઝશષયોની હાજરીમાં 
ગુરદેવે કસોટી પૂરી કરી. તેઓ રામનાથને હષ્થ ભરેલાં 
આંસુ સાથે ભેટી પડ્ા, તેમના ઉપર વારી ગયા. આવી 
રીતે એક સાચા હીરાને નનતમતિ બનાવી ગુરદેવે અન્ 
ઝશષયોને એક ઉચ્તમ આધયાત્ત્ક પાઠ ભણાવી દીધો. 
હવે સૌ કોઈને સારી રીતે સમજાઈ ગ્ું કે રામનાથ 
માત્ર ચળકતો-ચમકતો કાચનો કટકો નહહ પણ ખરો 
કોહહનૂર હીરો છે. 

વહાલા ભકતો ! પોતાના ઝશષયની આવી 
કસોટી લેતા બીક એને જ ન લાગે જ ે આધયાત્ત્ક 
ઊંચાઈ ઉપર ઉભેલા અનુભૂતતવાળા નન:સવાથ્થ 
સતપુરષ હોય. અજ્ાનમાં ડૂબેલા મોહાંધ ગુર આવી 
પરીક્ા લઈ પણ ના શકે. ખરેખર આવા પ્રસંગો 
આપણને સવળું લઈને સાચા કોહહનૂર બનવાની ખૂબ 
સારી પ્રેરણા આપી જાય છે. કસોટીને ચાકડે ચડવાની 
વેળાએ થોડંુ અઘરં તો લાગે પણ તેનંુ ફળ પણ 
એવું જ મીઠંુ હોય છે. આવી પરીક્ા પાસ કરનારને 
વાત્સલ્વાદરધધ મારો પ્રભુ વશ થઈ જાય છે. માટે 
ચાલો આપણે પણ આવા પ્રસંગો વાંચી-વવચારી એવા 
બનીએ કે કોહહનૂર હીરા તરીકે ગુરદેવ આપણને ગમે 
ત્ારે પસંદ કરી શકે... |||
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લેખક :પ.ભ.દેવેનદ્રભઞાઈજી.પટેલ-વડોદરઞાલેખક :પ.ભ.દેવેનદ્રભઞાઈજી.પટેલ-વડોદરઞા

વહાલા પ.પૂ.ગુરજીએ આ સંવત ૨૦૭૭ના વષ્થને ‘દાસાનુદાસ’ વષ્થ 
તરીકે નામાભભધાન કરીને આપણા ઉપર બહુ મોટો ઉપકાર કયયો 

છે, જનેે આપણા કલ્ાણ માટે આપણે ઉત્સાહ અને ઉમંગથી વધાવી લેવો 
જોઈએ. આ આખું વષ્થ અને જીવનના અંત સુધી આપણે ભગવાનના દાસના પણ 

દાસ એટલે કે ગોલા બનીને રહીએ એવી પ્રતતજ્ા લઈએ. યાદ રાખશો, દાસાનુદાસ 
થવામાં એક પૈસાનો પણ ખચ્થ નથી કે નથી કોઈ તપ, ધમ્થ-નનયમ પાળવાના; સાવ 

મફતમાં રાજીપો મળી શકે તેમ છે. આ જ કલ્ાણ માટેનો સીધો અને સરળ એક માત્ર 
રાજમાગ્થ એટલે કે એક્સપે્રસ હાઇવે છે.

દાસાનુદાસ થતા પહેલાં દાસાનુદાસ કોને કહેવાય એ સમજવું પડે, ખાલી દાસાનુદાસ 
બોલવાથી રાજીપો મળતો નથી, કે કલ્ાણ થતંુ નથી. દાસ થવા માટે આપણી મરજી, લાગણી કે 

મનુષયભાવ પણ ભૂલવો પડે. આપણી જાતને શરીર નહહ પણ નનજી્થ વ વસતુ જવેી જ માનીને, મનધા્ુું 
છોડીને, સંતો-ભકતોની મરજી પ્રમાણે કોઈ પણ સંકલપ કે ફદરયાદરહહત જીવવું પડે. જમે બટાકાંને એનો 

માસલક કાપે, છીણે, બાફે, તળે, કાતરી કરે, એકલું શાક બનાવે કે બીજા કોઈ સાથે ભેળવીને શાક બનાવે 
છતાં બટાકાં કોઈ પણ પ્રકારની ફદરયાદ કરતા નથી, તેમ આપણે મહારાજ અને સંતોની મરજીમાં ભળી જવું 

તેનું નામ સાચા દાસ. કોઈકની નોકરી કરીએ તેને દાસતવ નહહ પરંતુ ગુલામી કહેવાય. દાસતવ તો પોતાની મરજી 
ભૂલીને સવામીની મરજીમાં ભળવું એ છે. સંત સમાગમથી શ્ીહદરનો મહહમા થાય છે, તે મહહમા થકી દાસતવનો 
ભાવ પ્રગટ થાય છે અને સત્સંગની સેવાથી દાસતવની સ્સ્તત થાય છે. સંતો પરમ હહતકારી છે અને એ જ 
આપણી બુબદ્ધમાં દાસતવને પ્રગટ કરે છે. દાસ થાય તે પાસ થાય. દાસના દાસ થવાથી નનગુ્થણ સુખ પણ પ્રાપત 
થાય છે. તેથી આપણા વહાલા પૂ.ગુરજી કહે છે કે -

દાસાનુદાસ થઈને, રહીશ હંુ હરખાય; જ્ાન સંતો-ભકતોને, કરીશ રાજી સદાય.

વળી, વહાલા મહારાજ પણ ભકતચચતામન્ણમાં કહે છે કે,

દાસના દાસ થઈને, વળી જ ે રહે સત્સંગમાં; ભકકત તેની ભલી માનીશ, રાચીશ તેના રંગમાં.

દાસાનુદાસ થઈને રહેવાથી સુખી થયા હોય તેવાં હજારો ચદરત્રો અને દાખલા આપણા ગ્ંથોમાં ભવયતાથી 
કંડારાયેલાં છે, એમાંથી થોડાં યાદ કરી લઈએ. ખોરાસાના રાજાભાઈ સંત થવા મહારાજ પાસે આવયા હતા, 
પણ મહારાજની મરજી જોઈ તેઓ પવ્થતભાઈને ત્ાં ખેતી કરવા ગયા. ૧૨ વષ્થ સુધી પવ્થતભાઈના ખેતરમાં મજૂરી 
કરી અને એક પણ વખત મહારાજનાં દશ્થને પણ ગયા નહીં. ૧૨ વષવે મહારાજ ે રાજાભાઈને યાદ કયથા અને ગઢડા 
બોલાવીને પૂછું કે હવે તમારે સંત થવું છે કે ધામમાં જવું છે ? મહારાજની મરજી સમજીને રાજાભાઈ ત્ાંથી જ 
ધામમાં ગયા. આ છે દાસાનુદાસ થઈને મહારાજની મરજી મુજબ ગોલા થઈને રહેવાનો લાભ. 

પંચાળાના િીણાભાઈ પણ દાસાનુદાસ થઈ ખૂબ મોટો લાભ પામયા હતા. એક દદવસ રાત્રે સભામાં મશાલ 
પકડવા વાળંદ ઓછા હતા. એ સમયે તકનો લાભ લઈને િીણાભાઈ રાજા હોવા છતાં મશાલ પકડીને ઊભા રહ્ા 
અને મહારાજનો રાજીપો કમાયા. એક સમયે માંગરોળના કમળશીભાઈ વાંિા બીમાર પડ્ા ત્ારે એમને સેવા માટે 
પંચાળા લઈ જવા તૈયાર થયા પણ ખાટલો ઊંચકવા માટે ફકત ત્રણ જ માણસો હાજર હતા, િીણાભાઈએ ઘોડીથી 
નીચે ઉતરી રાજા હોવા છતાં ખાટલાનો ચોથો પાયો પોતે ઊંચક્ો અને કમળશીભાઈને પોતાના ગામ પંચાળા 

કલ્�ણન�ો ર�જમ�ર્ગ...
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લઈ ગયા અને બધી જ સેવા પોતે જાતે 
કરી. આવી સેવાથી રાજી થઈને 
મહારાજ ે પોતે િીણાભાઈની 
અંવતમવવધધ વખતે નનામી 
ઉપાડી. િીણાભાઈના આવા 
તો અનેક પ્રસંગો છે. 

દાદા ખાચરના મામા 
ધેલા ધાધલની પત્ની એટલે 
કે દાદા ખાચરના મામી ઉપર 
મહારાજ બહુ જ રાજી થયા અને 
વરદાન માંગવા કહું ત્ારે તેમણે બીજુ ં
કંઈ નહહ, પરંતુ ફકત સંતો-ભકતોના દાસાનુદાસ 
અને ગોલા થઈને સેવા કરવાનંુ વરદાન માગ્ું હતું. 
આને સાચા દાસના પણ દાસ કહેવાય.

એક સમયે મહારાજને જ્ોતતષના પુસતકની 
જરૂર પડી, જ ે ગામ ઝશથામાં બેચર પંચોલીના વેવાઈની 
પાસે હતું. તેથી મહારાજ ે બેચર પંચોલીને લક્ષીરામ 
દેરાસરીની સાથે એ પુસતક લેવા ઝશથા જવા માટે કહું. 
બને્ન વેવાઈ વચ્ે અણબનાવ હતો. માટે એ પુસતક 
નહહ જ મળે એમ માનવા છતાં બને્ન જણ મહારાજના 
કહેવાથી ત્ાં ગયા. વેવાઈ બહુ જ ગરમ થયા, ગમે 
તેમ બોલ્ા. એ જમાનામાં ચાલીને જ જવું પડતું 
હતું. તે વેવાઈએ વારંવાર જુઠ્ઠં  બોલીને બે-ચાર ગામે 
લગભગ ૭૩૨ દકલોમીટરનો ખૂબ જ અઘરો પ્રવાસ 
કરાવયો અને ખૂબ જ થાક પછી પણ ૫૦૦ દંડવત 
કરાવીને પુસતક આપ્ું. બેચર પંચોલી માન, અપમાન, 
દેહાભભમાન, વેર બધું જ ભૂલી ગયા. આને કહેવાય 
સમપ્થણ, નનષઠા અને દાસતવ. 

એક સમયે દાદા ખાચરનો ગોલો ખૂબ બીમાર 
થયો. મહારાજ ે દરબારોની સભામાં પૂછું કે આ 
દાદા ખાચરના  ગોલાની જગયાએ સેવા કોણ કરશે ? 
બધા ચૂપ થઈ ગયા ત્ારે અગત્રાઈવાળા પરમ ભકત 
પવ્થતભાઈ તે સેવા કરવા તૈયાર થયા અને મહહના સુધી 
બધા જ પ્રકારની સેવા કરીને મહારાજને રાજી કયથા. 
આ છે દાસતવ અને દાસાનુદાસની સાચી ભાવના. સદ્.
શ્ીગોપાળાનંદ સવામી કહેતા હતા કે શ્ીહદરનું માહાત્ય 

યથાથ્થ સમજાણું હોય તો જ આવી 
નીચી સેવા કરી શકાય.

આપણા ગ્ંથોમાં 
પાને પાને આવાં તો 
અગન્ણત ચદરત્રો 
આલેખાયેલાં છે. આપણા 
સત્સંગમાં અત્ારે 

પણ ધણા હદરભકતો 
દાસાનુદાસ ભાવે સેવા 

કરે છે, તેઓ ધન્વાદને 
પાત્ર છે. ઘરધણી ટેલીદફલ્મમાં 

દાસાનુદાસની ભાવના અને બીજા માટે 
જ જીવતા હોય એવાં અનેક પાત્રો છે.

આપણા કલ્ાણ માટે પ.પૂ.ગુરજી તથા વહાલા 
સંતો ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આપણા માથા ઉપર 
વહાલા પૂ.સંતોના હાથ આશીવથાદ અને બળ આપતા 
જ રહેતા હોય છે. હવે આપણી ફરજ છે એમણ ે
બતાવેલ રસતે માન, અભભમાન, અહંકાર કે મનધા્ુું 
બધું જ ભૂલીને માત્ર ચાલવાનંુ નથી, પણ દોડવાનુ ં
છે. યાદ રાખશો પૂ.ગુરજી દાસતવભાવે જીવે છે છતાં 
કીત્થનમાં ગાય છે કે મારે સંતો-ભકતોના દાસાનુદાસ 
અને ગોલા થઈને રહેવું છે. અરે, ખુદ ભગવાન પોત ે
અનેક સવરૂપે ભકતોની સેવા કરતા હતા અને દદવય રૂપે 
હજુ પણ કરે છે, એના અનેક પ્રસંગોની આપણને ખબર 
છે. જીવનમાં ગુરઆજ્ા પાળવાની આવી તક વારંવાર 
મળતી નથી. માટે હવે જ્ારે પણ ગુરદશ્થને જઈએ 
ત્ારે ઝશક્ાપત્રીની આજ્ા મુજબ ખાલી હાથે નહહ, પણ 
દાસાનુદાસ અને ગોલા થવાની પ્રતતજ્ાથી ભરેલા હાથ ે
જઈએ અને વહાલા મહારાજ અને પૂ.ગુરજીનો રાજીપો 
કમાઈને આપણે ધન્ ધન્ થઈએ….

દાસાનુદાસ વષ્થની શું છે મોટી કમાલ, 

ભકતોનાં હૃદયમાં મચાવી છે અનોખી ધમાલ. 

કોણ નાનો ને કોણ મોટો ? નથી પડતી કોઈને સમજ,   

બધા જ લાગયા છે હોડમાં નાના થવાની અનેરી રમતમાં.

રાજમાગ્થ આ બનાવયો છે પૂ.ગુરજીએ આપણા કલ્ાણ સાર,    

હવે દોડવાનું એ રસતે શા માટે ગોતીએ બારં ? |||
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હિક્�પત્ી હવિઝ
૧૯૫મી શ્ીહિક્�પત્ી જયંહિ પ્રસંરો...

1. ઝશક્ાપત્રી, તે સવવે જીવના ............. કરનારી છે.
 હહત સુખ આનંદ પોષણ

2. .......... આદદક સદાચાર તેમને જ ે મનુષય પાળે છે. 
તે મનુષય જ ે તે આ લોકને વવષે અને પરલોકને વવષે 
મહાસુઝખયા થાય છે.

 સત્ કરણા અહહસા પ્રામાન્ણકતા

3. સદાચારનું ઉલલંઘન કરીને જ ે મનુષય પોતાના મનમાં 
આવે તેમ વતવે છે. તે તો ............ છે.

 દુષટ બુબદ્ધવાળા કુબુબદ્ધવાળા
 નાસસતક બુબદ્ધવાળા તામસી બુબદ્ધવાળા

4. અમારા ઝશષય એવા જ ેતમે સવવે તેમણે તો ........ કરીને 
ઝશક્ાપત્રીને અનુસરીને જ નનરંતર સાવધાનપણે વત્થવું.

 હેતે વવશ્વાસે પ્રીતતએ નનષઠાએ

5. અમારા જ ેસત્સંગી તેમણે ........ ની પણ હહસા ન કરવી.
 મનુષય ભાવના જીવ-પ્રાણીમાત્ર ધમ્થ

6. ............તો તીથ્થને વવષે, ક્ોધે કરીને અને અયોગય 
આચરણ થઈ જાય તો મંૂિાઈને પણ ન કરવો.

 હહસા આત્ઘાત પાપ ઈષયથા

7. ............છે, તે તો યજ્નું શેષ હોય તોપણ આપત્ાળમાં 
પણ ક્ારેય ન ખાવું.

 માંસ લસણ-ડંુગળી ભાંગય સુરા

8. ...........પ્રકારની સુરા અને .......... પ્રકારનું મદ્, તે 
દેવતાનું નૈવદ્ હોય તોપણ ન પીવું.

 ચાર, બાર ત્રણ, અત્ગયાર
 છ, અત્ગયાર બે, બાર

9. જનેા વચનને સાંભળવે કરીને શ્ીકૃષણ ભગવાનની 
...........અને પોતાનો...........એ બે થકી પડી જવાય 
તેના મુખ થકી ભગવાનની કથા-વાતથા ન સાંભળવી.

 પ્રીતત, વવશ્વાસ  કૃપા, બળ
 ભકકત, ધમ્થ કરણા, મહહમા

10. અમારા આસશ્ત જ ે પુરષ તથા સ્તીઓ તેમણે શું ન 
કરવંુ જોઈએ ?

  કુરિન્ષટ  વયભભચાર
 માંસ ન ખાવું  જુગાર ન રમવો

11. ........... કરીને પણ પોતાના અંગનું તથા બીજાના અંગનું 
છેદન ન કરવું. 

 ક્ોધે ઈષયથાએ અહંકારે લોભે

12. શેના અથવે પણ અમારા સત્સંગીએ ચોરીનું કમ્થ ન કરવું ?
 મોક્ના  સાધુના વચનના 

ધમ્થના  આજ્ાના

13. અમારા આસશ્ત જ ે પુરષ તથા સ્તીઓએ ભાંગય, 
મફર, માજમ, અને ..........આદદક જ ેકેફ કરનારી વસતુ 
તે ખાવી નહીં અને પીવી પણ નહીં.

 સીગારેટ ગાંજો વાઇન ચા-કોફી

14. પોતાના ........... ને અથવે પણ કોઈને વવશે તમથયા 
અપવાદ આરોપણ ન કરવો.

 ઈષયથા લોભ સવાથ્થની સસબદ્ધ અહં

15. માગ્થને વવશે ચાલતે .......... આવે તેને જોઈને નમસ્ાર 
કરવા તથા આદર થકી દશ્થન કરવું. 

 રાજમહેલ પ્રસાદીના સ્ાન
 નદી   ઝશવાલય આદદક દેવમંદદર

16. પોત પોતાના ............ નો જ ે ધમ્થ તે કોઈ સત્સંગીએ 
ત્ાગ ન કરવો.

 વૃધિાશ્મ ગૃહસ્ાશ્મ 
 ત્ાગાશ્મ વણથાશ્મ

17. કોઈ સત્સંગીઓએ પરધમ્થ, પાખંડધમ્થ અને .............
ધમ્થનું આચરણ ન કરવું.

 સામાન્ વણ્થ નીતતમતિા કસ્લપત

18. ................ સંબંધી કાય્થ તો તત્ાળ કરવું.
 આજ્ા ધમ્થ  વવશ્વાસ નીતતમતિા
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19. જ ેવચન બોલવે કરીને પોતાના રિોહ થાય તથા પારકો 
રિોહ થાય એવું જ ે............ વચન તે ક્ારેય ન બોલવું.

	  તમથયા  દુષટ સત્ અસત્

20. ચોર, પાપી, વયસની, પાખંડી, કામી તથા કીતમયા 
આદદક દક્યાએ કરીને ઠગનારો એ છ પ્રકારના જ ે
મનુષય તેમનો............. ન કરવો.

  વવશ્વાસ સંગ સમાગમ  વવવાદ

21. જ ે શાસ્તને વવશે શ્ીકૃષણ ભગવાન તથા તેમના 
............ અવતાર, તેમનું ્ુકકતએ કરીને ખંડન ક્ુું હોય 
એવાં શાસ્ત ન સાંભળવાં અને ન માનવાં.

 મત્યાદદક નૃસસહાદદક
 વરાહાદદક વામનાદદક

22. .............. જ ે જળ તથા દૂધ તે ન પીવું.
	 ગાળયા વવનાનું ભગવાનને ધરાવયા વગર
 શુદ્ધ કયથા વવનાનું આમાંથી એક પણ નહહ

23. જ ેવૈદ્ના ............ ને જાણતા ન હોય તે વૈદ્ આપ્ું જ ે
ઔષદ્ તે ક્ારેય ન ખાવું.
 વવશ્વાસ  દુરાચાર આચરણ નીતત

24. લોક ને શાસ્ત તેમણે વજ ્થયા એવા સ્ાનક જ ે જીણ્થ 
દેવાલય, નદી-તળાવ, ફુલવાડી, બગીચા તેમણે વવશે 
ક્ારેય ..............ન કરવું.

 કચરં ન ફેં કવું. ગંદકી ન કરવી.
 થૂંકવું નહહ. એક પણ નહહ.

25. અમારા સત્સંગી પુરષમાત્ર તેમણે બાઈ માણસના 
મુખ થકી ................ ન સાંભળવી.

 ભૂગોળવાતથા સામાસજકવાતથા  
શાસ્તવાતથા જ્ાનવાતથા

26. કોનું અપમાન ન કરવું જોઈએ ?
	 ગુર   વવદ્ાન મનુષય
	 શસ્તધારી મનુષય ઉપરના ત્રણેય

27. જ ે પુરષ જવેા ........હોય તે પુરષને તેવા વચને કરીને 
દેશ-કાળાનુસારે યથા-યોગય બોલાવવો પણ એથી 
બીજી રીતે ન બોલાવવો.

 જ્ાનવાળો કળાવાળો
 ગુણવાળો   આવડતવાળો

28. પોતાને મુખે કરીને પોતાનાં ............... ન કરવાં. 
વખાણ  નનદા ગુણ કોઈ પણ નહહ

29. શ્ીકૃષણ ભગવાનની ભકકત તે ............... હોય તો તે 
કોઈ પ્રકારે ન કરવી.

 આજ્ારહહત  નનષઠારહહત
 શ્દ્ધારહહત ધમ્થરહહત

30. અમારા આસશ્તે તેમણે શાસ્તે કહ્ો જ ે........... તે અલપ 
આપત્ાળને વવશે મુખ્પણે ગ્હણ ન કરવો. 

 સામાન્ધમ્થ વણથાશ્મધમ્થ
 આપદ્ધમ્થ  આશ્મધમ્થ

31. પવવત્ર પૃથવીને વવશે પાથ્ુું અને શુદ્ધ ને કોઈ બીજા 
આસનને અડું ન હોય તેવા આસન વવશે કયા મુખે 
બેસીને આચમન કરવું ?

 ઉતિર, દઝક્ણ ઉતિર, પસશ્ચમ 
 પૂવ્થ, પસશ્ચમ પૂવ્થ, ઉતિર

32. સત્સંગી પુરષમાત્રને ............... તથા સ્તીઓ તેમણે 
............. કરવો.

  કંુકુમનો ચાંદલો, વત્રપુંડ્ર  તતલક
 ઊધવ્થપંુડ્ર  તતલક, કંુકુમનો ચાંદલો
 આડંુ તતલક, કંુકુમનો ચાંદલો
 એકપણ નહહ 

33. અમારા જ ેસત્સંગી તેમણે નનત્પ્રત્ે .......... ભગવાનના 
મંદદરે જવું.

 વ્રત-ઉપવાસમાં એકાદશીના દદવસે
 સવારે  સાયંકાળે

34. અમારા આસશ્ત જ ે સવવે સત્સંગી તેમણે નનત્પ્રત્ે 
સંસૃ્ત અને પ્રાકૃત  એવા જ ેસદ્ ગ્ંથો તેમનો અભયાસ 
............ અનુસાર કરવો.

 ચતુરાઈ  આવડત 
 પોતાની બુધિી આજ્ા અનુસાર 

35. પોતાના જ ે સેવક હોય તે સવ્થની પોતાના સામ્થથય 
પ્રમાણે ................. કરીને યથાયોગય સંભાવના 
નનરંતર કરવી.

 નાણા અને અને્ન અન્ન અને વસ્તે
 નાણા અને વસ્તે  જ્ાને 
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પ્રકાશક, મુદ્રક અન ેસપંાદક :પ્રકાશક, મુદ્રક અન ેસપંાદક : સાધુ અચ્ુતદાસજી દ્ારા શ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, મંદદર માર્ગ, કારેલરીબાર-્ડોદરા-૩૯૦ ૦૧૮ પ્રવ્ણ 
મપ્રન્ટિંર, ્ડોદરા ખાત ેછાપ્ંુ અન ેશ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, મંદદર માર્ગ, કારેલરીબાર-્ડોદરા-૧૮(રુજરાત) ્તરી પ્રકાવશત ક્ુું.

NOTENOTE :  : પૂ.રરુુજીએ આપેલા ્ર્ગના નામનરી પતરંન ે જ-ેત ે ્ર્ગનરી ફરીરકરી સાથે જોડો.પૂ.રરુુજીએ આપેલા ્ર્ગના નામનરી પતરંન ે જ-ેત ે ્ર્ગનરી ફરીરકરી સાથે જોડો.

પ્રકાશન સથળ  : શ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, કારેલરીબાર-્ડોદરા
પ્રકાશન સમ્ : દર માસનરી પહેલરી તારરીખ
પ્રકાશકનું નામ : સાધુ અચ્ુતદાસજી (શ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, કારેલરીબાર-્ડોદરા)
સરનામું : શ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, કારેલરીબાર-્ડોદરા-૩૯૦ ૦૧૮
તંત્રીનું નામ : સાધુ અચ્ુતદાસજી
સહતંત્રીનું નામ : સાધુ નંદવકશોરદાસજી
રાષ્ ટ્રી્તા : ભારતરી્
સરનામું : શ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, કારેલરીબાર-્ડોદરા-૩૯૦ ૦૧૮
માસસકના માવલક : શ્રીસ્ામમનારા્ણ મંદદર, કારેલરીબાર-્ડોદરા-૩૯૦ ૦૧૮
મપ્ર્ટિંર : સાધુ અચ્ુતદાસજી
હંુ સાધુ અચ્ુતદાસજી આથરી જાહેર કરંુ છુ ંક,ે ઉપરનરી માદહતરી મારરી જાણ અન ેમા્ટ્તા પ્રમાણે સાચરી છ.ેહંુ સાધુ અચ્ુતદાસજી આથરી જાહેર કરંુ છુ ંક,ે ઉપરનરી માદહતરી મારરી જાણ અન ેમા્ટ્તા પ્રમાણે સાચરી છ.ે
  સહરી : સાધુ અચ્ુતદાસજી

     સતસંર સે્ક માવલકરી અંરેનરી જાહેરાત.... સતસંર સે્ક માવલકરી અંરેનરી જાહેરાત....
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  વર્ચ્યુઅલ ઝોળી-૨૦૨૧

૧૪ જાન્યુઆરી એટલે કે ઉ ત્તરાયણનયું પવિત્ર પિ્વ. તે 
નિમિતે્ત દર િર્ષે સંપ્રદાયિી પયુનિત પરંપરા અનયુસાર પૂ.સંતો 
ઝોળી લઈિે ભકતોિા ધેર-ઘેર પધારે છે. અિે     ‘િારાયણ 
હરે..! સચ્ચિદાિંદ પ્રભો..!’િા પવિત્ર િાદ સાથે ઝોળી ફેલાિે 
છે. આ િર્ષેે કોરોિાકાળિા આ વિપરીત સંજોગોિાં પણ 
પૂ.ગયુરુજીિી પ્રેરણાથી શ્ીસિામિિારાયણ િંદદર, કારેલીબાગ-
િડોદરા તથા કયું ડળધાિ દ્ારા Zoom Appિા િા ધયિે 
િર્ચયુ્વઅલ ઝોળીનયું આયોજિ કરિાિાં આવ્ચયું હતયું. 

દેશ-વિદેશિાં િસતા હજારો ભકતોિે પૂ.સંતોિાં 

૨૮ જટેલાં િંડળોએ િર્ચયુ્વઅલ િાધયિે આ ઝોળી પિ્વિો 
દદવય લાભ આપયો હતો. જિેાં પૂ.સંતો Zoomિા િાધયિે 
હદરભકતોિા ઘરે પધારી ‘િારાયણ હરે..! સચ્ચિદાિંદ 
પ્રભો..!’િા પવિત્ર િાદ સાથે ઝોળી િાંગતા અિે સાથોસાથ 
હદરભકતોિે હંૂફ-બળ આપી રાજી કરતા. સૌ ભકતો 
ધિશયાિ િહારાજ તથા પૂ.સંતોનયું ભાિથી પૂજિ કરી 
યથાશકકત િહારાજિે ભેટ અપ્વણ કરતા. સૌ ભકતોિે જાણે 
કે સંતોએ સાક્ાત્  પધારી ઝોળી િાંગી હોય તેિો આિંદ 
થયો હતો.

  શ્રીહરિનરી સાકિત્લા એવં સાકિનો અન્નકૂટ - શ્રીસવા. મંરિિ, કાિેલરીબાગ-વડોિિા

શ્ીસિા. િંદદર, કારેલીબાગ-િડોદરા ખાતે 
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧િે રવિિારિા રોજ ‘શ્ીહદરિી સાકરતયુલા 
એિં સાકરિા અન્નકૂટ’નયું દદવય આયોજિ કરિાિાં આવ્ચયું હતયું. 
કોરોિા કાળિાં યોજાયેલ િર્ચયુ્વઅલ ઝોળીિાં હદરભકતોિે 
ઝોળીિો િહાપ્રસાદ િળી રહે તેિા હેતયુથી પ.પૂ.ગયુરુજીએ 
રવિસભાિાં આ શ્ીહદરિી સાકરતયુલા એિં અન્નકૂટ દશ્વિિો 
લાભ અપાવયો હતો. આ અિસરે પૂ.િહાલા સિાિી અિે 
પૂ.સિેહાળયુ સિાિીએ સિવોપરી સમ્ાટ રાજાધધરાજ િહારાજિે 
અમત ભાિ સાથે તયુલાિાં પધરાવયા અિે સાથે સાથે પૂ.ગયુરુજીએ 
પોતાિા સેવયસિરૂપ પ્રાણાધાર શ્ીહદરકૃષણ િહારાજિે પણ 
તયુલાિાં પધરાિી પૂજિ ક્ચયુું હતયું. ત્ારબાદ સૌ સંતો-ભકતો 
િતી પૂ.ગયુરુજીએ તયુલાિાં સાકર પધરાિી િહારાજિી સાકરથી 

તયુલા કરી હતી.   
આ સાકરતયુલા એિં અન્નકૂટિાં કયુલ ૫૭૫ દકલો સાકર 

િહારાજિે ધરાિિાિાં આિી હતી. આિા આ અિોખા પ્રસંગે 
સહયુિો અહોભાિ િધારી કરોડો બ્રહ્ાંડિા િાથે સાકરતયુલાિાં 
બબરાજીત થઈ બધાિો ભાિ સિીકાયવો હતો. અંતિાં પૂ.ગયુરુજીએ 
ગયુલાબિી પાંખડીઓ દ્ારા િહારાજનયું પૂજિ ક્ચયુું હતયું. આ 
સાકરતયુલા અિે સાકરિા અન્નકૂટિો અલૌદકક િહાઆિંદ 
િાણી સૌ સંતો-ભકતો ખૂબ રાજી થયા હતા. આ પ્રસાદીભૂત 
દદવય સાકરિી સાથે આશીિવાદિા રૂપિાં બાર િર્્વિા િાિિાળી 
ઘદડયાળ, દાસનયુદાસ લખેલ કીચેઇિ તથા રક્ાસૂત્ર તેિજ 
ગીરગાયનયું પ્રસાદીભૂત ઘી િગેરે પંચામૃત દેશ-વિદેશિાં રહેતા 
તિાિ હદરભકતોિે ઘેર ઘેર પહોંચાડિાિાં આવ્ચયું હતયું.

  શ્રીહરિયાગ - શ્રીસવા. મંરિિ, કાિેલરીબાગ-વડોિિા
કોરોિાકાળિાં િહાલા િહારાજ ેઆપણા બધાિી ખૂબ 

રક્ા કરી છે. શ્ીસિા. િંદદર, કારેલીબાગ-િડોદરાિે આંગણે 
આપણા ગયુરુજી પ.પૂ.સદ્દ.શ્ીજ્ાિજીિિદાસજી સિાિીિી 
પ્રેરણાથી તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧, િાગસર િદ-૧૧ સફલા 
એકાદશીિા પવિત્ર દદિસે ૨૧૯મા ‘શ્રીસ્ામમનારાયણ’ 
મહામંત્ર પ્ાગટ્ય દિન પ્રસંગે ધન્ય્ાિાત્મક   ‘શ્રીહદરયાગ’નયું 
સયુંદર આયોજિ કરિાિાં આવ્ચયું હતયું. પૂ.ગયુરુજી તેિજ સંતો-
ભકતોિી સાથે િર્ચયુ્વઅલ િાધયિે દેશ-વિદેશિા હજારો 
ભકતોએ આ ‘શ્ીહદરયાગ’િો લાભ લીધો હતો. આ યજ્િા 
ઋત્િજ િડતાલિા પવિત્ર ભૂદેિ શ્ીભરતભાઈ શયુકલ તથા 

તેિિી ટીિે યજ્િારાયણિે આહયુમતઓ અપાિી િહારાજિે 
રાજી કયવા હતા.

 પૂ.ગયુરુજીએ યજ્િી પૂણવાહયુ મત પ્રસંગે આશીિ્વચિ 
આપતાં કહયું હતયું કે, ‘આ યજ્નયું બધયું ફળ િહારાજિાં 
શ્ીચરણોિાં અપ્વણ કરીએ છીએ. આ યજ્ ભગિાિે આપણા 
ઉપર કરેલા અગણણત ઉપકારોિો આભાર િાિિા િાટે 
કરાવયો છે. બધાય સંતો-ભકતોિી ભકકતિાં િધારો થાય, 
ભગિાિિાં હેત િધે, ધિ્વ-નિયિ પળે, વિર્યિાં િૈરાગય થાય, 
આત્મજ્ાિ-િાહાત્યજ્ાિ પ્રાપત થાય અિે અંતે સૌનયું કલ્ાણ 
થાય.’ આિી પ્રાથ્વિા કરી હતી.
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  વર્ચ્યુઅલ સત્ંગ વવચિણ

  સાયબિ સરીક્્રિટી સેમરીનાિ, મૂર્તિબાગ-સ્િતિ

  વર્ચ્યુઅલ ટ્ારિક નનયમ સેમમનાિ, મૂર્તિબાગ-સ્િતિ

  સંબંધોનરી મહત્ા અને માવજતિ સેમમનાિ, મૂર્તિબાગ-સ્િતિ

જ્ાં ખેડ, ખાતર, પાણી હોય ત્ાં ખેતર લીલંુ રહે 
અને તેમાં પાક સારો થાય. તેમ જ્ાં પૂ.સંતોનું વવચરણ થાય, 
કથા-વાતથા-ગોન્ષઠ રૂપ ખેડ, ખાતર, પાણી હોય તો સતં્સગરૂપી 
બાગ નવપલલલત રહે. તેથી જ શ્ીહદરની આજ્ાથી નંદસંતોએ 
ગામડે-ગામડે વવચરણ કરીને અનેક મુમુક્ષુ જીવાત્ાઓને 
ભગવાનને માગવે ચડાવયા હતા. તે પુનીત પાવન પરંપરા 
અનુસાર પૂ.ગુરજીની પ્રેરણાથી વષયોવષ્થ સંતો સતં્સગ વવચરણ 
કરે છે. આ વષવે કોરોનાને કારણે ગામડે જવું શક્ ન હોવાથી  

‘વચ્ુ્થઅલ સત્સંગ વવચરણ’નું આયોજન કરવામાં આવ્ું હતું. 
તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ સુધી Zoom Appના 
માધયમે સંતોએ ગામડા વવચરણનો લાભ આપયો હતો. જમેાં 
પ્રથમ વડોદરા મંદદરથી અને ત્ારબાદ મૂર્તબાગ, સુરતથી 
પૂ.સંતોએ આ વચ્ુ્થઅલ સત્સંગ વવચરણનો લાભ આપયો હતો. 
ડીિીટલ માધયમથી થયેલા આ સત્સંગ વવચરણના કાય્થક્મમાં 
પૂ.સંતો રૂબરૂ લાભ આપતા હોય તેવો જ આનંદ પામી સૌ 
ભકતો ધન્ બન્ા હતા. 
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શ્ીસવાતમનારાયણ મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા કંુડળધામ દ્ારા તા.૨૪-
૦૧-૨૦૨૧ને રવવવારના રોજ શ્ીસવા. સત્સંગ હોલ, મૂર્તબાગ-સુરત ખાતે રવવસભામાં 
ખૂબ જ વવશાળ ફલક પર ‘વચ્ુ્થઅલ સાયબર સીક્ુદરટી સેતમનાર’ યોજાયો હતો. 
આ સમગ્ કાય્થક્મ ૨૪ જટેલી ટી.વી.-ચેનલોમાં લાઇવ પ્રસાદરત કરવામાં આવયો 
હતો.દેશ-વવદેશમાં વસતા હજારો ભકતોએ આ કાય્થક્મનો લાભ લીધો હતો.  

આ સેતમનારના પ્રવકતા અમેરીકાના કેલીફોર્નયામાં સ્સ્ત લુસીડસ કંપનીના 
સંસ્ાપક અને CEO સાકેત મોદીજી હતા. તેમણે ટેકનોલોજીની મહતિા સમજાવી અને 

તેમાં થઈ રહેલા ફ્ોડથી બચવા માટેની સચોટ માહહતી આપી હતી. તેમજ પ્રશ્નોતિરીના સેશનમાં સાકેત મોદી તથા તેમના સાથી 
તમત્ર વવદીત બક્ીએ સાયબર ક્ાઇમ અંગે લોકોને મૂંિવતા પ્રશ્નોના સચોટ ઉતિરો આપયા હતા. આ સેતમનારમાંથી લોકોને સાયબર 
સીકુ્રીટી અંગે ખૂબ જ ઉપયોગી માહહતી પ્રાપત થઈ હતી તથા સાયબર સીક્ુરીટી અંગે ખૂબ જ જાગૃતતા આવી હતી. આ 
પ્રસંગે પૂ.ગુરજીએ કથા-વાતથાનો લાભ આપયો હતો તેમજ સેતમનારના પ્રવકતા તથા શ્ોતાગણને રૂડા આશીવથાદ પાઠવયા હતા.

શ્ીસવાતમનારાયણ મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા કંુડળધામ દ્ારા 
તા.29/01/2021ના રોજ શ્ીસવા. સત્સંગ હોલ, મૂર્તબાગ-સુરત ખાતે ‘વચ્ુ્થઅલ 
ટ્ર ાદફક નનયમ સજાગતા સેતમનાર’ યોજાયો હતો.   

આ સેતમનારના પ્રવકતા એ.સી.પી. અશોકસસહ ચૌહાણ હતા. તેમણે ટ્ર ાદફક 
વનયમ અંગે ખૂબ જ ઉપયોગી માહહતી આપી હતી. તથા સૌ સંતો-ભકતો પાસે ટ્ર ાદફક 
નનયમ પાળવા અંગે પ્રતતજ્ા લેવરાવી હતી. આ પ્રસંગે પૂ.ગુરજીએ આશીવ્થચનનો 
લાભ આપયો હતો તેમજ સેતમનારના પ્રવકતા તથા શ્ોતાગણને રૂડા આશીવથાદ 

પાઠવયા હતા. આ સમગ્ કાય્થક્મનો લાભ દેશ-વવદેશમાં વસતા હજારો ભકતોએ લીધો હતો.

શ્ીસવા.મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા કંુડળધામ દ્ારા શ્ીસવા. સતં્સગ 
હોલ, મૂર્તબાગ-સુરત ખાતે પૂ.ગુરજીની પ્રેરણાથી તા.30/01/2021ના રોજ 
‘સંબંધોની મહતિા અને માવજત  ’ વવષય ઉપર ખૂબ સુંદર સેતમનાર યોજાયો હતો. 
આ સેતમનારના પ્રવકતા સુરતના શ્ેષઠી મા.શ્ીકેશુભાઈ ગોટીએ સંબંધો જાળવવા 
માટે પોતાના અનુભવ સભર સરસ ટીપ્સ આપી હતી. આ પ્રસંગે પૂ.ગુરજીએ પણ 
આશીવ્થચનનો લાભ આપયો હતો તેમજ સેતમનારના પ્રવકતા તથા શ્ોતાગણને રૂડા 

આશીવથાદ પાઠવયા હતા. આ સમગ્ કાય્થક્મનો લાભ દેશ-વવદેશમાં વસતા હજારો ભકતોએ વચ્ુ્થઅલ માધયમથી લીધો હતો.

https://youtu.be/UjSkKyJLdIk
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૨) પ.ભ. શ્ીઘનશયામભાઈ જશભાઈ 
પટેલ - પેન્સલિેનનયા, યુએસએ

જન્મ : તા. ૧૪/૦૨/૧૯૫૪
અક્રવાસ : તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૧ 

ઉંમર : ૬૭ વષ્થ

૩) પ.ભ. શ્ીવિજયભાઈ કયાંતતભાઈ 
પટેલ - બામણગામ

જન્મ : તા. ૦૯/૦૫/૧૯૫૯
અક્રવાસ : તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ 

ઉંમર :  ૬૨ વષ્થ

૧) પ.ભ. શ્ીમનીષકુમાર  નટુભાઇ 
પારેખ - નરિયાદ

જન્મ : તા. ૦૭/૦૬/૧૯૭૩
અક્રવાસ : તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૧ 

ઉંમર : ૪૮ વષ્થ

  પ્ામાણણકતિા સેમમનાિ, મૂર્તિબાગ-સ્િતિ

  અક્ષિવાસ : પ.ભ.શ્રીનાગજીભાઈ ડાહ્ાભાઈ પટેલ-વડોિિા
વડોદરામાં નનવાસ કરીને રહેતા પ.ભ.શ્ીનાગજીભાઈ ડાહ્ાભાઈ પટેલ ૭૭ વષ્થની ઉંમરે 

તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ પ્રભુસ્મરણ સાથે અક્રનનવાસી થયા છે. નાગજીભાઈ છેલલા ૩૦ વષ્થથી 
પૂ.ગુરજીના પદરચયમાં હતા. તેઓને મહારાજની નનષઠા ખૂબ સારી હતી. નનયમ પાળવામાં તેમની દૃઢતા 
સારી હતી. તેઓ વષયોથી સવારે મંગળા આરતી કરતા હતા. શ્ીનાગજીભાઈ દર પૂનમે વડતાલવાસી 
શ્ીહદરકૃષણ મહારાજનાં દશ્થન કરવા જતા હતા. તેઓને સતત ભજન-સ્મરણ કરવાનંુ અંગ હતું. સાથોસાથ 
મંદદરમાં સેવા કરવાનું અંગ પણ સારં હતું. નાગજીભાઈને છેલલા બે મહહનાથી પોસે્ટનો પ્રોબલેમ હતો. 
છેલલા એક અઠવાદડયાથી તેમને બબમારી વધી ગઈ હતી. તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ પૂ.ગુરજી એમના 
ઘરે પધાયથા હતા. મહારાજનાં દશ્થન કયયાં ત્ારથી એમને દેહની પીડા મટી ગઈ અને સતત મહારાજના 
સ્મરણમાં ડૂબી ગયા. ત્ારબાદ ત્રણ દદવસ પછી તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ સાંજ ે૫:૦૦ વાગયે પ્રભુસ્મરણ 
કરતાં ધામમાં ગયા. મહારાજ તેમને પોતાની મૂર્તનું મહાસુખ આપે તેમજ તેમના પદરવારજનોને તેમના 
જવેા ગુણો આપે એવી પ્રાથ્થના…
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જન્મ  : તા. ૧૬/૦૨/૧૯૪૪
અક્રવાસ : તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧

શ્ીસવાતમનારાયણ મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા કંુડળધામ દ્ારા શ્ીસવા. 
સત્સંગ હોલ, મૂર્તબાગ-સુરત ખાતે પૂ્.ગુરજીની પ્રેરણાથી તા.31/01/2021 ને રવવવારના 
રોજ ‘પ્રામાન્ણકતા’ વવષય ઉપર ખૂબ સંુદર સેતમનાર યોજાયો હતો. આ સેતમનારના પ્રવકતા 
સુરતના શ્ેષઠી મા.શ્ીગોવવદભાઈ ધોળદકયાએ ‘જીવનમાં પ્રામાન્ણકતાથી સુખી થવાય છે, 
પૈસાવાળા થવા માટે ખોટંુ કરવાની જરૂર નથી’ એ વવષય ઉપર પોતાના અનુભવ સભર 
વાતો કરી હતી. આ પ્રસંગે પ.પૂ.ગુરજીએ પણ આશીવ્થચનનો લાભ આપયો હતો તેમજ 
સેતમનારના પ્રવકતા તથા શ્ોતાગણને રૂડા આશીવથાદ પાઠવયા હતા. 23 જટેલી ચેનલમાં 

લાઇવ થતા આ કાય્થક્મનો લાભ દેશ-વવદેશમાં વસતા હજારો ભકતોએ લીધો હતો. 
આ પ્રસંગે શ્ીરામ જન્મભૂમી મંદદર નનમથાણ નનવધ સંચય અવભયાનમાં શ્ીસવા.મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા કંુડળધામ 

તરફથી ૧૧,૦૦,૦૦૦નો ચેક અપ્થણ કરવામાં આવયો હતો. આ ઉપરાંત શ્ીસવા. મંદદર, વેડરોડ-સુરત તરફથી ૨,૫૧,૦૦૦; શ્ીસવા. 
મંદદર, કલાકંુજ-સુરત તરફથી ૨,૫૧,૦૦૦ અને શ્ીસવા.મંદદર કરંજ તરફથી ૨,૫૧,૦૦૦ના ચેક અપ્થણ કરવામાં આવયા હતા. 

આ અપ્થન્ણવધધમાં પ.પૂ.શ્ીગુરજી, પ.પૂ.સદ્ .શ્ીપ્રભુચરણ સવામી-વેડરોડ, પ.પૂ. શ્ીદેવપ્રકાશદાસજી સવામી  ચેરમેનશ્ી-
વડતાલધામ, પ.પૂ.સવરૂપજીવન સવામી-કરંજ વગેરેની સાથે શ્ીરામ જન્મભૂમી મંદદર નનમથાણ નનધધ સંચય અવભયાનના ગુજરાતના 
અધયક્શ્ી  મા.શ્ીગોવવદભાઈ ધોળદકયા, મા.શ્ીભરતભાઈ શાહ (છાંયડો સંસ્ા), મા.શ્ીશશીકાદ્તભાઈ સોની-વડોદરા તથા 
મા.શ્ીકેશુભાઈ ગોટી-સુરત વગેરે મહાનુભાવો ઉપસ્સ્ત રહ્ા હતા.

https://youtu.be/qY6ITwiCay8


શ્રીસ્વા. મંદિર, કવારેલરીબવાગ-્ડોિરવા ખવાતે તવા.૧૭/૦૧/૨૦૨૧ રવ્્વારનવા રોજ યોજાયેલ “શ્રીહરિનરી સાકિતુલા 
એવં સાકિના અન્નકૂટ”નરી પવા્ન સ્મૃમતઓ…

શ્રીસ્વા. મંદિર, સત્ંગહોલ મૂર્તબવાગ ખવાતે યોજાયેલ આત્મરીય સભવા તથવા રવ્સભવામાં ઘી, સાકર, ઘડિયાળ, 
રક્ાસૂત્ર તથા ડકચેઇન વગેરે પંચામૃત પર પ્સવાિીભૂત પુષપ પવાખડી ્રસવા્તવા પૂ.ગુરુજી.

શ્રીરવામ જન્મભૂમરી મંદિર નનમમાણ નનવધ સંચય અવભયવાનમાં 
્ડતવાલ, જુનવાગઢ તથવા ગઢપુર મંદિર તરફથરી રૂવપયવા 
1.01 કરોડ અપ્પણ કરતાં પ.પૂ.શ્રીિે્પ્કવાશિવાસજી સ્વામરી-
ચેરમેનશ્રી ્ડતવાલધવામ, પ.પૂ.સદ્દ.શ્રીનૌત્તમપ્કવાશિવાસજી 
સ્વામરી-સત્ંગ મહવાસભવા પ્મુખશ્રી તથવા મહવાનુભવા્ો.

શ્રીરવામ જન્મભૂમરી મંદિર નનમમાણ નનવધ 
સંચય અવભયવાનમાં શ્રીસ્વામમનવારવાયણ મંદિર, 
કવારેલરીબવાગ-્ડોિરવા તથવા કંુડળધવામ તરફથરી 
૧૧,૦૦,૦૦૦નો ચેક અપ્પણ કરતાં પૂ.ગુરુજી 
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file:
https://youtu.be/2GelF7tWbtg
https://youtu.be/TOwNhhhkKbo
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