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શ્રીસ્વા.મંદિર, કવારેલરીબવાગ-્ડોિરવા તથવા કંુડળધવામમાં તવા.૨૧/૦૪/૨૦૨૧ બુધ્વાર, ચતૈ્ર સિુ-૯નવા રોજ યોજાયેલ શ્રીહદર 
પ્વાગટ્ોત્સ્નરી પવા્ન સ્મૂર્તઓ....(૧) હરિસ્મૃતિ િથા જનમંગલ સિતોત્રના મધ્યમે મહાિાજનું પૂજન કિિા પૂ.ગુરુજી. (૨) હહડતોળે 
ઝૂલિા બાલુડા શ્રીઘનશ્યામ મહાિાજનરી આિિરી ઉિાિિા પૂ.ગુરુજી. (૩) કંુડળધામમાં બાલુડા શ્રીઘનશ્યામ મહાિાજનરી આિિરી 

ઉિાિિા પૂ.દ્યાળુ સ્ામરી (૪) બાળ ઘનશ્યામને ભા્થરી ઝૂલા્િા પૂ.દ્યાળુ સ્ામરી.

્ડિાલધામમાં શ્રીહરિ જ્યંતિના પા્ન પ્રસંગે ્યતોજા્યેલ ્ડિાલ્ાસરી શ્રીહરિકમૃષ્ણ મહાિાજ િથા શ્રીલક્ષરીનાિા્ય્ણદે્ આરદદે્તોનતો 
અભભષેક િથા અન્નકૂટદર્શનનરી પા્ન સ્મૃતિઓ... 

સાિંગપુિધામમાં િા.૨૭-૦૪-૨૦૨૧ ચૈત્ર સુદ-૧૫ના િતોજ ઉજ્ા્યેલ શ્રીહનુમાન જ્યંતિનરી પા્ન સ્મૃતિઓ... 

૧

૩ ૪

૨
 કારેલીબાગ-વડોદરા

 કુંડળધામ

વડતાલધામ

સારુંગપુરધામ

https://youtu.be/4cFUH0C0PTE


પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીપ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
કંુડળધઞામકંુડળધઞામ

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

:આશરીવઞા્યદ::આશરીવઞા્યદ: :સંસ્ઞાપક::સંસ્ઞાપક:

પ્રગટ વિચરે સતસસંગમાસં, સદા શ્રીજીમહારાજ;
પળે પળે વિજ ભગતિાસં, પ્રભુ પ્રેમે કરે કાજ.

આળસ છોડી આિે, દોડતા મહારાજ;
જોઈએ શ્દ્ા પૂરી તો, શ્રીહરર કરે કાજ.

૦૪  વવસનગરનઞાઝુમખરઞામનરીવઞાત... : પ.પૂ.શ્રીગુરુજી

૦૬  આધરઞાવ્મકતઞાનુંરહસરશું?... : સઞાધુઈશ્વરચરણદઞાસ

૦૮  પૂવ્યતૈરઞારરી... : સઞાધુકૃષણવપ્રરદઞાસ

૧૦  હરરસમરણ... : સઞાધુગુણસઞાગરદઞાસ

૧૨  અસઞાધઞારણસઞાધન... : સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ

૧૪  દઞાસઞાનુદઞાસ્વઞા-ન્વઞાનઞાલઞાભઞાલઞાભ... : સઞાધુપ્ર્રક્ષસવરૂપદઞાસ

૧૬  ભગવઞાનનેવશકરવઞાછે...? : સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસ

૧૮  ત્રીજાકેમેરઞાનુંશૂરિંગ... : સઞાધુઆ્મરીરસવરૂપદઞાસ

૨૦  ધઞારણઞા... : સઞાધુઅલૌરકકદઞાસ

૨૧  નઞાનોતફઞાવત...

૨3  સ્સંગસમઞાચઞાર

વર્ય:૧૮,અંક:૫,મે-૨૦૨૧વર્ય:૧૮,અંક:૫,મે-૨૦૨૧
(કુલપેજ૧્રી૨૮)(કુલપેજ૧્રી૨૮)

તતં્રીશ્રી:સઞાધુઅચરતુદઞાસજીતતં્રીશ્રી:સઞાધુઅચરતુદઞાસજી
સહતતં્રીશ્રી:સઞાધુનંદરકશોરદઞાસજીસહતતં્રીશ્રી:સઞાધુનંદરકશોરદઞાસજી

મદુ્રક:પ્રવરીણવપ્રનિીંગ,વડોદરઞામદુ્રક:પ્રવરીણવપ્રનિીંગ,વડોદરઞા

::મઞાવલકત્ઞાપ્રકઞાશક::::મઞાવલકત્ઞાપ્રકઞાશક::
શ્રીસવઞાવમનઞારઞારણમંરદર,કઞારેલરીબઞાગ-વડોદરઞાશ્રીસવઞાવમનઞારઞારણમંરદર,કઞારેલરીબઞાગ-વડોદરઞા

વઞાવર્યકલવઞાજમ:રૂ.૪૦/-વઞાવર્યકલવઞાજમ:રૂ.૪૦/-
૪વર્યલવઞાજમ:રૂ.૧૫૦/-૪વર્યલવઞાજમ:રૂ.૧૫૦/-
૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૫૦૦/-૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૫૦૦/-

પરદશેમઞાં૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૮૫૦૦/-પરદશેમઞાં૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૮૫૦૦/-

‘સ્સગંસવેક’દરમરહનઞાનરીપહેલરી‘સ્સગંસવેક’દરમરહનઞાનરીપહેલરી
તઞારરીખેપ્રકઞાવશત્ઞારછે.તઞારરીખેપ્રકઞાવશત્ઞારછે.

પ્રકઞાશનસ્ળત્ઞાપત્વરવહઞારપ્રકઞાશનસ્ળત્ઞાપત્વરવહઞાર
સ્સગંસવેકકઞારઞા્યલરસ્સગંસવેકકઞારઞા્યલર

શ્રીસવઞાવમનઞારઞારણમરંદર,કઞારેલરીબઞાગ,શ્રીસવઞાવમનઞારઞારણમરંદર,કઞારેલરીબઞાગ,
વડોદરઞા-૧૮,ફોન:૦૨૬૫-૨૪૬૨૬૨૮વડોદરઞા-૧૮,ફોન:૦૨૬૫-૨૪૬૨૬૨૮

www.swaminarayanbhagwan.org
satsangsevak@kundaldham.org
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- પૂ.ગુરુજી
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િ્સનગિના ્ણ્ણક બેચિભાઈ ભા્સાિને બે દીકિા હિા. 
મતોટા ઝુમખિામ અને નાના મુગટિામ. િેમને એક દીકિી 

પ્ણ હિરી. િેનાં લગ્ન માલેગા્ થ્યેલાં, િેમના પતિનું નામ સરીિાિામ રેઠ હતું. 

એક્ાિ ભગ્ાન શ્રીસ્ાતમનાિા્ય્ણે ્ડિાલમાં સમૈ્યતો ક્યયો હિતો. ત્ાિે 
િ્સનગિથરી ઝુમખિામ ઉત્સ્ કિ્ા ્ડિાલ આ્ેલા. ભગ્ાન શ્રીસ્ાતમનાિા્ય્ણ 

્ડિાલ ગામથરી ઉગમ્ણે આંબલા હેઠે સભા ભિીને બેઠેલા. 

્હાલા ભકિતો ! િે ્ખિે હરિભકિતોને સમૈ્યામાં જ્ાનરી એટલરી બધરી િમન્ના થિરી હિરી કે િેનું કતોઈ માપ 
નહતોતું. મહાિાજ સમૈ્યતો કિે ત્ાિે કતોઈ ઘિ સાચ્્ા પ્ણ િહેતું નહીં. ગઢિ્યા, બાળકતો, બાઈઓ, ભાઈઓ બધા્યને 
એમ િહેતું કે, અમાિે આ્વું છે, મહાિાજનાં દર્શન કિ્ાં છે; એવું િાન િહેતું. િેથરી સમૈ્યામાં લાખતો મા્ણસતો થાિા. 
િે રદ્સે કતોઈ ફતોન, ઇન્ટિનેટ કે ફતોટતો, િ્રડઅતો, કેમેિતો કાંઈ નહતોિા. ત્ાિે િતો મહાિાજ ભેળા થા્ય ત્ાિે મહાિાજનાં 
દર્શન થા્ય. જનેું ધ્યાન કિવું છે, જનેે આત્ામાં અખંડ સાચ્્ા છે, જનેે અખંડ ભજ્ા છે િેનાં ફતોટા, િ્રડઅતોમાં કાંઈ 
દર્શન ન થા્ય એ્તો યુગ હિતો. એટલે ભેગા થા્ય ત્ાિે ને્ણાં ભિીને નાથને નરીિખરીને સુખ લૂંટે એ્રી એ ્ખિનરી 
આખરી િીિ હિરી. એટલે કતોઈને ઘેિ િહેવું ગમતું નહતોતું. 

્હાલા ભકિતો ! િે ્ડિાલના સમૈ્યામાં હજાિતો મા્ણસતો ભેગા થ્યા હિા ને સભા ભિાઈને બેઠી હિરી ને 
ભગ્ાન સ્ાતમનાિા્ય્ણ પતોિે ઊભા થઈને ્ાિતો કિિા હિા અને હરિભકિતો એક નજિે મહાિાજના સ્રૂપનું નેત્ર 
દ્ાિા પાન કિિાં કિિાં અમમૃિ્ચનતોનું કાન દ્ાિા પાન કિી િહ્ા હિા.

એ ્ખિે ચાલુ સભાએ િ્સનગિના રેઠ ઝુમખિામ ઝતોલે ચઢ્ા અને પાછા સભામાં આગળ બેઠેલા, 
એટલે મહાિાજનરી નજિ િેમના ઉપિ પડી. પછી મહાિાજ િેમનરી નજીક ગ્યા અને ધડ લઈને માથામાં સતોટી માિી. 
ઝુમખિામ જાગરી ગ્યા. પછી મહાિાજ જિા િહ્ા, પ્ણ ભગિ િ્ચાિ કિે કે, મને મહાિાજ ે સતોટી કેમ માિી ? પ્ણ 
િેને િે ખબિ ન િહી કે, હંુ ઊંઘિતો હિતો. િેને િતો મનમાં એમ કે, મને મહાિાજ ે અમથરી સતોટી માિી છે. પછી િતો 
મહાિાજ ે સભામાં ઊભા ઊભા ઘ્ણરી મઢહમાસભિ ને બળભિી ્ાિતો કિી. 

પછી જ્ાિે સભા પૂિી થઈ ત્ાિે ઝુમખિામ મહાિાજ પાસે આવ્યા અને મહાિાજના ચિ્ણાિવ્દ ઝાલરીને 
કહે, ‘હે મહાિાજ ! િમે મને સતોટી શું કામ માિી ?’ ત્ાિે મહાિાજ ે કહંુ કે, ‘ઢહિણ્યકશરપુ પ્રહ્ાદને માિ્ાનરી િને 
આજ્ા કિિતો ત્ાિે પ્રહ્ાદનતો િને ગુ્ણ હિતો િેથરી તું િેને માિિતો નહીં. ખતોટતો ખતોટતો ઢહિણ્યકશરપુને દેખાડ્ા પૂિિતો 

ÂçÑ¼ÓâÑÌä ÕâÈ...
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પ.પ.ૂસદ્.શ્રીજ્ાનજી્નદાસજી  સ્ામરીઅ ે િા.૧૩/૦૭/૨૦૧૪, િિ્્ાિના િતોજ
શ્રીસ્ા.મરંદિ કાિેલરીબાગ-્ડતોદિામાં કિેલ મનનરી્ય પ્ર્ચન...

કથામતૃમ્

- પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજી્નદાસજી સ્ામરી-કંુડળધામ

એક ગામ છે વિસનગર, માંહી રહે છે િણિક બેચર;
તેના પતુ્ર છે ઝુમખરામ, તેથી નાના છે મુગટ નામ.
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પ્રહ્ાદને ડાિતો કિિતો. પ્ણ અંદિથરી િતો િેને સાચ્િતો, 
િે પુણ્યે કિીને તું ભકિ થ્યતો છે.’ આ ્ાિ સાંભળી 
ઝુમખિામ િતો િ્ચાિે ચડી ગ્યા કે, ઢહિણ્યકશરપુ ક્ાં 
અને હંુ િ્સનગિનતો ભા્સાિ ક્ાં ? 

પછી િતો ઝુમખિામે મહાિાજને પૂછી લરીધું, ‘િમે 
કહંુ એ િતો ઠીક, પ્ણ મને સતોટી કેમ માિી ?’ મહાિાજ 
કહે, ‘ઝુમખિામ ! િે ્ખિનાં િાિામાં કાંઈક પાપ િહી 
ગ્યાં હિાં િે આજ અમે સતોટી માિીને કાઢ્ાં.’ મહાિાજ 
જ્ાં આટલું બતોલ્ા ત્ાં ઝુમખિામને ઢહિણ્યકશરપુ 
્ખિે પાિાળમાં િાક્ષસ િિીકે જ ે પતોિાનતો જન્મ હિતો િે 
બધું દેખાયું. િે બધરી સ્મૃતિ િાજી થઈ કે, હંુ િાક્ષસ હિતો. 
પ્રહ્ાદજીને િેનતો બાપ કનડિતો હિતો. િે અમને કહેિતો હિતો કે, 
પ્રહ્ાદને માિતો. બરીજા બધા િાક્ષસતો પ્રહ્ાદને માિિા પ્ણ હંુ 
િેને સાચ્િતો, િે િેને ્યાદ આ્રી ગયું. િે સમ્યે ઝુમખિામ 
ઉપિ એ્રી કમૃપા થઈ કે, ભગ્ાન સ્ાતમનાિા્ય્ણનરી મૂર્િ 
ઝુમખિામને અખંડ દેખા્ા લાગરી !  

અખંડ મહાિાજ દેખા્ય એટલે ઝુમખિામ કાંઈ 
કામકાજ કિી રકે નહીં. િેથરી િેઓ બહુ મૂંઝા્યા. પછી 
મહાિાજ પાસે આ્રીને પતોકે પતોકે િડ્ા માંડ્ા. મહાિાજ 
કહે,  ‘િને શું થયું છે ? ’ પ્ણ છાના િહે નહીં. પછી મહાિાજને 
કહે, ‘િમાિી મૂર્િ મને સ્વે રરિ્યામાં અખંડ દેખા્ય છે.’ 
મહાિાજ કહે, ‘િે િતો મતોટાં ભાગ્યનરી ્ાિ કહે્ા્ય !’ ત્ાિે 
ઝુમખિામ કહે, ‘શું ભાગ્યનરી ્ાિ કહે્ા્ય ! હંુ વ્યા્હારિક 
રરિ્યા કેમ કરંુ ? માિાં માિા-િપિા વમૃદ્ધ છે અને માિતો 
ભાઈ મુગટિામ નાનતો  છે. િે સ્વેના પતોષ્ણનું કામ માિે 
માથે છે,  પ્ણ માિે બધું વ્યા્હારિક કામ કેમ કિવું ?’

મહાિાજ કહે,  ‘િને ઠીક ન પડું ? જા હ્ે 
નઢહ દેખા્ય !’ ત્ાિે ઝુમખિામ કહે, ‘નઢહ... નઢહ...એવું 
નહીં..! મહાિાજ એમ સા્ બંધ કિતો મા. હંુ જટેલતો 
સમ્ય ધ્યાનમાં બેસું િેટલતો સમ્ય િમાિે અખંડ દર્શન 
દે્ાં.’ ત્ાિે મહાિાજ કહે, ‘િથાસતુ !’ પછી એ પ્રમા્ણે 
ઝુમખિામને થઈ ગયું.

પછી ઝુમખિામ પતોિાને ગામ િ્સનગિ ગ્યા. પ્ણ 
િ્સનગિમાં ધંધા-પા્ણરી સિખાં 
ચાલ્ાં નહીં. િેથરી ઝુમખિામ 
દશક્ષ્ણ દેરમાં ્ેપાિ કિ્ા 
ગ્યા અને ત્ાં ્ેપાિમાં 
ઠિીઠામ થ્યા.

કિે ્ેપાિ કમા્ય ધન, કિે પ્રભુનું પ્રરીિે ભજન...

આ અડધરી જ ચતોપાઈમાં સંસાિી માટે દુનન્યાભિનાં 
રાસ્ત્રનતો સાિ આ્રી ગ્યતો છે. કિે ્ેપાિ અને કમા્ય ધન 
અને પ્રભુનું પ્રરીિે કિે ભજન િેનું નામ ભકિનતો ધન્તો 
ગમૃહસ્ાશ્મ. જ ે ગહૃસ્ાશ્રમીઓ સાંજ-સિારે પ્ેમથી 
ભગિાનનું ભજન કરે, કામકાજ, ધંધો કરતાં કરતાં 
ભગિાનને સંભારી ભગિાન માટે કરતા રહે તો તેઓ 
મહાન છે. ઝુમખિામના ઘિમાં બધાં સત્સંગરી હિાં. બધાં 
સ્ાતમનાિા્ય્ણ...સ્ાતમનાિા્ય્ણ એમ ભજન કિિાં.

ઘિ સ્વે સત્સંગરી કહા્ે, મુખે સ્ાતમનાિા્ય્ણ ગા્ે;
્ાિતા કિ્ાનરી ઘ્ણરી ટે્, પૂછે ઉત્તિ દે િિખે્.

ઝુમખિામ ઘ્ણા ્ાિતોરડ્યા હિા. િેમને કતોઈક પૂછે 
કે, સ્ાતમનાિા્ય્ણ એટલે કતો્ણ ? ત્ાં િતો એકડે એકથરી 
રરૂ કિી દે. સ્ાતમનાિા્ય્ણ ભગ્ાન છે. હાલ ગિડામાં 
િહે છે. અ્િાિના અ્િાિી છે. િેમના આશ્શ્િને અિંકાળે 
પતોિે િેડ્ા આ્ે છે. એ્રી એ્રી ્ાિતો ઉત્સાહથરી કિ્ા 
લાગિા. િેમને મહાિાજમાં અપાિ હેિ િેથરી મહાિાજનરી 
્ાિતો બહુ કેફથરી કિિા.

્હાલા ભકિતો ! આપ્ણા ઉપિ પ્ણ મહાિાજ 
આ્રી કમૃપા કિે અને આપ્ણને પ્ણ પતોિાનરી મૂર્િનું અખંડ 
દર્શન આપે િતો કેવું સારંુ ? પ્ણ િે માટે આપ્ણે એ્ા 
મઢહમા્ાળા બનવું પડરે. ખૂબ ભજન કિિા િહેવું પડરે. 
આપ્ણા માટે નઢહ પ્ણ મહાિાજ અને િેમના ્હાલા 
માટે આપણું સ્્શસ્ કિી િાખવું જાેઈરે.  િતો ચાલતો, િેનરી 

િૈ્યાિી કિ્ા મંડી પડીએ... |||
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દુનન્યામાં દાસ થ્ાનરી ્ાિ નનમ્નકતોઢટનરી ગ્ણા્ય 
છે. કાિ્ણ કે, આ િ્શ્વ વ્યકકિનરી ્યતોગ્યિા, હક્ક, 

ફિજ અને િેના  ્ળિિરૂપ વ્ય્હાિથરી ચાલરી િહું છે. 
િેમાં સહુ કતોઈ પતોિાનરી મહાનિા સાબબિ કિ્ા ચાહિા 
હતો્ય છે. પતોિે આગળ જ્ા અને િેના લાભ લે્ાના 
િાનમાં જી્િા હતો્ય છે.

પિંતુ આ અલૌરકક સત્સંગનરી ્ાિ િતો િેનાથરી 
િદ્દન જુદી છે. આ આધ્યાત્ત્ક ક્ષેત્રમાં હ ક્ક, દા્તો કે 
જોિજુલમ લ્લરે ચાલિા નથરી. અહીં િતો આત્ાનરી પિમ 
્ાસિિ્કિા સ્રીકાિ્રી આ્શ્યક છે.

િાસતવિકતા એ છે કે સિ્વના સિામી એક શ્રીહરર 
છે અને બાકી બધા તેમને આધીન-દાસ છે. જ ે કોઈ 
જીિ તે પરમાત્ાને યથાથ્વ ઓળખે છે, સિીકારે છે 
અને તેમની આજ્ા-ઉપાસના િડે તેમને રાજી કરે છે 
તે તેમની કૃપાથી તેમને પામે છે. જ ે પ્ભુને પામે છે તે 
પમ્વનન્ટ સુખી થઈ જાય છે.

જ ેભગ્ાનનરી રિ્ણાગતિ લિેા નથરી, િેમને અત્િં 
િાજી કિિા નથરી, િે િમામ પતોિાનાં પાપ કે પુણ્યને અનુસાિે 
સુખ-દુ:ખ પામે છે. નાર્િં અને િ્કાિી જગિમાં જન્મે-મિે 
છે. ભગ્ાન િેને િેના કમ્શનાં ફળ આપે છે. 

જમે કતોઈ અતિ ગુણ્ણ્યલ પ્રજાપાલક િાજા હતો્ય 
િેને જ ે જટેલા ્ધુ િાજી કિે િેટલરી િેને િાજા ્ધુ સુખ-
સુિ્ધા આપે છે. પતિવ્રિા િા્ણરી િાજાને સંપૂ્ણ્શ સોંપા્યેલરી 
િહે છે િતો સ્્યં િાજા પતોિે િેના થઈને ્િવે છે. િાજાનું 
સ્્શસ્ આપતોઆપ િા્ણરીનું થઈ જા્ય છે. બાકીનરી પ્રજા 
સાિી મહેનિ કિે િતો િેને સારંુ ્ળિિ મળે છે અને જો 
આડંુ-અ્ળું કિે િતો ભ્યંકિ દંડ પ્ણ મળે છે. 

આ લતોકના િાજા કિિાં િાજાધધિાજ પ્રભુનરી 
િ્રષેિા એ છે કે, પ્રભુ અને પ્રભુનું ધામ, સુખ ્ગેિે 
બધું રદવ્ય હતો્ાથરી એક ્ાિ મળે પછી કદી ન ટળે. 
જમે પિમાત્ા પતોિે અમિ છે િેમ િેમના દાસ-મુકિતો પ્ણ 
અમિ હતો્ય છે. જમે શ્રીહરિનું સુખ અલૌરકક અને અનિં 
છે િેમ િેમના મુકિતો પ્ણ એ્ા જ અિ્નારરી અનિં સુખે 
સુશખ્યા થઈ જા્ય છે.

હા, એ્રી રદવ્ય પ્રાત્્િ માટે આપ્ણ ે પ્રભનુરી રદવ્ય 
ફતોરયુ્શલા અપના્્રી જરૂિી છે. શુ ં છે િ ે પ્રભુનરી ફતોરયુ્શલા ? 
િતો આપ્ણ ે પિમ કમૃપાળ ુ પિમાત્ાનતો અચળ આરિતો 
સ્રીકાિ્તો. પછી િમેના ્હાલા સાચા સિંતો-ભકિતોના પ્ણ 
િી્યલ દાસ થઈન ેિહેવુ.ં મહારાજ તથા તેમના પ્રગટ મકુતતો 
પાસે માન અન ેમનધારુું મકૂી તેમન ેઅત્યંત રાજી કરી લેવા. 
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આમ િહે્ામાં ભલે આપ્ણે દાસાનુદાસ થઈને 
િહેવું પડે, મનધાયુું મૂકી િેમનરી મિજી મુજબ જી્વું પડે, 
પ્ણ િેમાં લાભ બહુ મતોટતો છે. શ્રીહરિ િથા સિં-ભકિના 
દાસને કે્તો મતોટતો લાભ મળે છે ? િતો કાળ, કમ્શ અને 
મા્યાનરી ગુલામરી મટી જા્ય. જન્મ-મિ્ણનાં મહા દુ:ખ 
ટળી જા્ય. પૂ્ણ્શ પુરુષતોત્તમનું મહા સુખ મળી જા્ય. સદ્ .
શ્રીઆધાિાનંદ સ્ામરીએ કહું છે,

चोपाई : 
हरिजन दास हह होना जोउ, सब में बडाई एहह सोउ ।।
हरिजन दास होन हह आया, सो सब हह में बडा कहाया ।।३५।।

(ह.च.सा.३/५६) 

સિંતો-ભકિતોના દાસ થઈને િહેવું િે સ્્શ જગિમાં 
સૌથરી મતોટી મતોટપ છે. જનેે સિંતો-ભકિતોના દાસ થ્ાનું 
આ્ડી ગયું િે સ્્શથરી મતોટા ગ્ણા્ય છે.

दोहा : 
धयान भजन स्मिन ही, जोग अभयास हह जोय ।।
त्ाग विैाग धम्म को, सब को फल ह े सोय ।।३६।।

(ह.च.सा.३/५६)

ધ્યાન, ભજન, સ્મિ્ણ, ્યતોગાભ્યાસ અને ત્ાગ-
્ૈિાગ્ય િથા ધમ્શ; એ સ્વે સાધનતોનું ફળ સિંતો-ભકિતોના 
દાસ થઈ રકા્ય એ જ છે. મહાિાજ કહે છે, માિા ધામમાં 
જઈને પ્ણ દાસાનુદાસ થઈને િહે્ાનું છે. જ ે એમ િહે છે 
િેને જ હંુ સ્્શથરી શ્ષેઠ અને મહાનનષ્ામ ભકિ માનું છંુ.

્હાલા ભકિતો ! ન્ાઈ લાગે એ્રી આ ્ાિ છે, 
પ્ણ ૧૦૦% સાચરી છે. કેમ જ,ે અલૈ્યા ખાચિ અને હિબાઈ, 
્ાલબાઈ જ ે્ ાએ ધ્યાન-ભજન, ્યતોગ અને ત્ાગ-્ૈિાગ્ય 
જ ે્ ાં ઘ્ણાં સાધનતો ક્યયાં હિાં પ્ણ જો સિંતો-ભકિતોના 
દાસ થઈને ન િહે્ાયું િતો બધાં ઉપિ પા્ણરી ફિી ગયું.

બ્રહ્મ્ૈ્િ્શ પુિા્ણમાં આ્ે છે કે ગતોલતોકધામમાં 
િાધાજી અને િ્િજાજીને પિસપિ િ્્ાદ થ્યતો. દાસાનુદાસ 
થઈને િહે્ાયું નહીં. પછી પ્રભુના પાષ્શદ શ્રીદામાએ િ્િતોધ 
ક્યયો િતો િેનરી સાથે પ્ણ ્ાંધતો પડ્તો. છે્ટે શ્રીદામા 
અને િાધાજીએ સામસામે રાપ આ્્યા. િેને લઈને 
ઘણું બધું થયું. માટે ભગ્ાનના ધામમાં જઈને પ્ણ 
દાસાનુદાસ થઈને િહેવું અતિ જરૂિી છે, નઢહ િતો ધામમાં 
ગ્યા પછી પ્ણ પાછતો ધક્કતો થા્ય. જો શ્રીહરિ િથા િેના 

સિંતો-ભકિતોના દાસાનુદાસ થઈ જઈએ િતો મહાકાળના 
પ્ણ ઉપિી મહામુકિ બનરી રકા્ય છે, નઢહ િતો કાળ, 
કમ્શ, મા્યા, મન, માન અને જગિના કતોઈ પ્ણ જી્ના્ય 
ગુલામ થવું પડે છે. િેમાં કીડીસખરીનરી જમે મહા દુ:ખ 
ભતોગ્્ાં પડે છે. િેના કિિાં માન મૂકી સિંતો-ભકિતોના 
દાસાનુદાસ થઈને મહાસુખ મા્ણ્ામાં અનિંગ્ણતો ફા્યદતો 
છે. એટલે સત્સંગમાં દાસાનુદાસ થઈને િહેવું એ બહુ મતોટંુ 
આધ્યાત્ત્ક િહસ્ય છે. 

चोपाई :
सतससं ग किन े को िहसय ह े सोई, हरिजन के िेहनेा दासहह होई ।।

दास होई सतससं ग किे जहेी, ताकु मान न आवत तहेी ।।२३।।

(ह.च.सा.९/४१)

સત્સંગ કિ્ાનું િહસ્ય એ જ છે કે, સિંતો-ભકિતોના 
દાસ થઈને િહેવું. જ ે ભકિ દાસ થઈને સત્સંગ કિે છે, 
િેને કતોઈ પ્ણ પ્રકાિનું માન આ્તું નથરી. એ િહસ્યને 
મહામુકિ સદ્ .શ્રીગતોપાળાનંદ સ્ામરી જ ે્ ા ખાસ સમજી 
ગ્યા હિા િેથરી સદૈ્ આમ જ જીવ્યા.

सिल िख ेसवभाव अहत, िेसम की फेल ताय ।
ससं त की सवेा कित िह,े भाव सहहत हिखाय ।।२६।।

(ह.च.सा.१८/४१)

આપ્ણે પ્ણ આ ‘દાસાનુદાસ’ ્ષ્શમાં આ િહસ્યને 
જલ્ી આત્સાિ કિી લઈએ. દાસાનુદાસ બન્ાનું કામ 
આ જ ્ષવે પૂરંુ કિી નાખરીએ.

હે નાથ ! મને આપના ્હાલા સિંતો-ભકિતોના દાસ 
થ્ાનરી દૃિિા કિા્જો. માન-અપમાન, સુખ-દુ:ખ સ્વેમાં એ 
માિાથરી અખંડ જળ્ા્ય િહે િે્રી કમૃપા કિજો... |||
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એક હિતો િાજા. િે પતોિાના મતોટા િાજ્માં 
ખૂબ જ સારંુ રાસન કિિતો હિતો. પ્રજા 

િેનાથરી ખૂબ જ ખરુ હિરી. પ્ણ િાજાને કતોઈ સિંાન 
હતું નહીં, િેથરી િાજ્ના ઉત્તિાધધકાિી અંગે સહુ ચચતિિ 
હિા. કુદિિને કિવું ને એક રદ્સ અચાનક અકસ્માિમાં 
િાજાનું અ્સાન થયું. બધાએ દુ:ખપૂ્ણ્શ હૃદ્યે િાજાનરી 
બધરી િ્ધધ પૂ્ણ્શ કિી, પિંતુ િાજ્નતો િાજા હ્ે કતોને 
બના્્તો ? િેનરી ચચિા સહુને થ્ા લાગરી. 

િાજ્ના ડાહ્ા અને ્ફાદાિ સહુ ્ડીલતોએ 
મળીને નક્કી કયુું કે, આ્િરીકાલે સ્ાિે િાજ્ના મુખ્ય 
પ્ર્રેદ્ાિથરી જ ે કતોઈ પ્રથમ પ્ર્રે કિે િેને આપ્ણા 
િાજ્નતો િાજા બના્્તો. પિંતુ િેમાં એક રિિ મૂકી કે 

િે વ્યકકિ એક ્ષ્શ માટે જ િાજા િિીકેના સ્વે અધધકાિતો 
ભતોગ્રી રકરે, એક ્ષ્શ બાદ આપ્ણા િાજ્ના એક 
નનજ ્શન અને હહસક પ્રા્ણરીઓથરી ભિેલા ટાપુ ઉપિ કા્યમ 
માટે િેને િેના ભાગ્યના ભિતોસે મૂકી દે્ામાં આ્રે. આ 
રિિ જનેે માન્ હતો્ય િે વ્યકકિ જ િાજા બનરી રકરે.

બરીજા રદ્સે િાજ્ના મુખ્ય પ્ર્રેદ્ાિથરી પ્રથમ 
પ્ર્રે કિનાિ અેક વ્યકકિને આ રિિ પ્રમા્ણે િાજા 
બન્ાનું કહે્ામાં આવયું. િે મા્ણસે િ્ચાયુું કે આખરી 
જજદગરી આમને આમ િસિડા કિીને જી્્ાનરી છે િતો પછી 
એક ્ષ્શ િાજા બનરીને જલસા કિી લે્ામાં શું ્ાંધતો ? એક 
્ષ્શ પછી ટાપુમાં શ્જ્ા્ય િતો જી્શું, નઢહ િતો હરિઇચ્ા; 
એવું િ્ચાિીને િે િાજા બન્ા િૈ્યાિ થ્યતો.

સ્વે મંત્રરીમંડળ અને પ્રજાજનતોએ િેનતો િાજ્ાભભષેક 
ક્યયો. ન્ા નનમા્યેલા આ િાજાને િતો સ્વે ભતોગ-િ્લાસ 
મળ્ા લાગ્યા. િાજાને િતો મઝા પડી ગઈ, િે િતોજને િતોજ 
ન્ા ન્ા આનંદ-પ્રમતોદના કા્ય્શરિમતો કિ્ા લાગ્યતો. િેના 
હુકમ પ્રમા્ણે સહુ કતોઈ િેને જ ેજોઈએ િેનરી વ્ય્સ્ા કિ્ા 
લાગ્યા. નાચ-ગાન, ખાવું-પરીવું, હિવું-ફિવું, માન-સન્માન 
્ગેિે ભતોગ્િાં ભતોગ્િાં એક ્ષ્શ િતો પૂરંુ થઈ ગયું.

મંત્રરીમંડળે મળીને િાજાને કહું, “મહાિાજા ! આ 
િાજ્ના િાજા િિીકેનતો આજ ે છેલલતો રદ્સ છે, આપ્ણે 
નક્કી કિેલરી રિિ મુજબ આ્િરીકાલે સ્ાિે આપને 
સન્માનભેિ ધામધૂમથરી આપ્ણા િાજ્ના નનજ ્શન ટાપુ 
ઉપિ મતોકલરી દે્ામાં આ્રે. આપના સ્ાને િાજ્નરી 
રિિ પ્રમા્ણે ન્ા િાજાનતો િાજ્ાભભષેક કિ્ામાં આ્રે, 

લેખક :સઞાધુ કૃષણવપ્રરદઞાસલેખક :સઞાધુ કૃષણવપ્રરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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માટે આપના િ્દા્ય સમાિંભમાં 
હાજિ િહે્ા આપ સ્ાિમાં િૈ્યાિ 
િહેજો.” આ સાંભળીને િાજાને િતો 
ખૂબ જ મૂંઝ્્ણ થ્ા લાગરી, આખરી 
િાિ ઊંઘ ન આ્રી ને ખૂબ જ 
પસિા્તો થ્ા લાગ્યતો.

સ્ાિે િેના િ્દા્ય 
સમાિંભ બાદ આખિી સ્ાિી 
કાિીને િેને િાજ્ના નનજ ્શન ટાપુ 
ઉપિ મતોકલરી દે્ામાં આવ્યતો. સહુ 
કતોઈ પાછા ્ળ્યા અને િાજા િતો 
એકલતો અટુલતો ટાપુ ઉપિ પહોંચરી 
ગ્યતો. ટંૂક કાળમાં જ િેને હહસક 
પ્રા્ણરીઓએ ફાડી ખાધતો.

આ પ્રમા્ણે દિ ્ષવે ન્ા ન્ા િાજા નનમાિા િહે 
અને મિિા િહે. આવું ઘ્ણાં ્ષયો સુધરી ચાલું. છે્ટે 
સહુને બરીક લાગ્ા લાગરી િેથરી ન્ા િાજા માટેનરી વ્યકકિ 
મળ્રી મશુકેલ થ્ા લાગરી, િતોપ્ણ કતોઈ ને કતોઈ મૂખતાઓ 
િતો મળી જ િહેિા.

 એક ્ખિ એક બુબદ્ધરાળી મા્ણસે ખૂબ 
જ િ્ચાિીને િાજ્ના િાજા િિીકેનરી રિિતો બાબિે 
મંત્રરીમંડળને પૂછપિછ કિિાં કહંુ, “એક ્ષ્શ સુધરી હંુ 
િાજા િતો બનું પ્ણ હંુ જ ે હુકમ કરંુ િેનું સહુ કતોઈ ્યથાથ્શ 
પાલન કિરે ને ?”

 “હા હા જરૂિ કિરે, િાજાના હુકમનતો કતોઈ 
કે્રી િીિે અનાદિ કિી રકે ? પિંતુ એક ્ષ્શ સુધરી જ 
આપનતો આદેર સહુ કતોઈ માનરે.” િાજ્ના મંત્રરીમંડળના 
્ડીલે કહું.

િે બુબદ્ધરાળી મા્ણસે િાજાનું પદ સ્રીકાયુું, સહુએ 
ધામધૂમથરી િેનતો િાજ્ાભભષેક ક્યયો. બરીજ ે જ રદ્સે 
સ્ાિે િે્ણે મંત્રરીમંડળનરી બેઠક બતોલા્રી ને હુકમ ક્યયો કે, 
“આપ્ણા િાજ્ના નનજ ્શન અને હહસક પ્રા્ણરીઓથરી ભિેલા 
ટાપુ ઉપિ આપ્ણે હધથ્યાિબંધ સેના સાથે જ્ાનું છે િતો 
િેનરી સંપૂ્ણ્શ િૈ્યાિી કિ્ામાં આ્ે.”

મહાિાજાના હુકમ પ્રમા્ણે સહુ િૈ્યાિ થ્યા અને ટાપુ 
ઉપિ પહોંચ્યા, ત્ાં જઈને જોયું િતો ઘ્ણાં બધાં મનુષ્યતોનાં 

હાડકાંઓ જો્ાં મળ્યાં. િેથરી સહુને 
ભ્ય લાગ્ા લાગ્યતો. પિંતુ િાજાએ 
િતો બાિીકાઈથરી આખા ટાપુનું 
નનિીક્ષ્ણ કિી લરીધું અને મનમાં 
્લાન બના્રી લરીધતો. ટાપુ ઉપિ 
ફિીને સહુ પિિ ફ્યતા. િાજાએ િતો 
બરીજા રદ્સથરી જ રિમબદ્ધ કામતો રરૂ 
કિા્રી દીધાં. જા્ણકાિ મા્ણસતોનરી 
ટીમ બના્રીને સૌ પ્રથમ િતો ટાપુ 
ઉપિના હહસક પ્રા્ણરીઓને પકડીને 
બરીજા જગંલતોમાં છતોડી દીધા. 
ત્ાિબાદ ઇજનેિતોના ્લાન પ્રમા્ણે 
જગંલનું વ્ય્સ્સ્િ કટીંગ કિાવયું 
અને સિસ િસિાઓ બના્ડાવ્યા. 

સિતો્િતો, બગરીચાઓ, મેદાનતો ્ગેિે બના્ડાવ્યાં, સુંદિ 
મજાના િાજમહેલનું નનમતા્ણ કિાવયું. પ્રજાજનતો િહી રકે 
િે્ાં અલગ અલગ પ્રકાિનાં નાનાં મતોટાં ઘ્ણાં બધાં મકાનતો 
બંધાવ્યાં. આમ સંપૂ્ણ્શ સુખ-સુિ્ધા્ાળું એક ભવ્ય નગિ 
નનમતા્ણ થયું. ટાપુ ઉપિ ચાલિા આ કામતોનું નનિીક્ષ્ણ કિ્ા 
િાજા અ્ાિન્ાિ પધાિિા અને જરૂિી સૂચનાઓ આપિાં 
છે્ટે એક ્ષ્શ પૂરંુ થા્ય િે પહેલાં િતો િે ટાપુને સ્ગ્શ 
જ ે્ તો બના્રી દીધતો. િાજ્ના પ્રજાજનતોનતો ્સ્ાટ પ્ણ ત્ાં 
કિા્રી દીધતો. આખા ્ષ્શ દિર્યાન િાજાએ પતોિાને જ્ાં 
કા્યમ ્સ્ાટ કિ્ાનતો છે િેનરી ઉપિ જ ધ્યાન આપરીને 
િેનરી બધરી જ પૂ્્શિૈ્યાિીઓ કિી લરીધરી.

એક ્ષ્શ પૂરંુ થિાં જ ખૂબ જ આનંદથરી ન્ા 
નગિમાં િે િાજા િહે્ા પધા્યતા અને ખૂબ જ ખરુરી સાથે 
િહે્ા લાગ્યા. બુબદ્ધરાળી િાજાએ સમજી િ્ચાિીને કા્યયો 
ક્યયાં િતો કા્યમ માટે સુખરી થ્યા.

્હાલા ભકિતો ! ભગ્ાને આપ્ણને નક્કી કિેલા 
સમ્ય પૂિિા જ આ કા્યા નગિના િાજા બનાવ્યા છે. 
ત્ાિપછી ગમે કે ન ગમે પ્ણ આ દેહ અને દુનન્યા છતોડ્ાં 
જ પડરે. િેહ છોડીને જ્ાં કવાયમ જ્વાનું છે તેનરી કોઈ 
પમૂ્્વતૈયવારી કરીએ છીએ ? કે પછી આ લોકમાં જ પહોળવા 
પડીઅે છીએ ? જો જો સા્ધાન ! બિાબિ િપાસજો કે 
આ લતોકનું કિ્ામાં પિલતોકનું કામ બાકી િતો િહી નથરી 
જતું ને...? |||
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્હાલા ભકિતો ! આધ્યાત્ત્ક માગવે ચાલેલા દિેક 

સાધકનરી મહાનિાના મૂળમાં પતોિાના ઇષટમાં િાખેલરી 

દૃિ પ્રિરીતિ અને િેમનરી ઉપાસના િહેલરી હતો્ય છે. દિેક મહાન 

ભકિતોએ િ્શ્વાસપૂ્્શક અખંડ હરિસ્મિ્ણ કયુું છે. 

આપ્ણે બધા સુખને ઇચ્ીએ છીએ અને દુ:ખથરી ભાગરીએ 

છીએ; પિંતુ માય્યક ્સતુમાંથરી સુખપ્રાત્્િનરી ઇચ્ા ઝાંઝ્ાંનાં 

જળના જ ે્ રી વમૃથા છે. સુખનું મૂળ શ્રીહરિનું સ્મિ્ણ છે. જમે 

મૂળના આધાિે ઝાડ લરીલું િહે છે, િેમ હરિસ્મિ્ણના આધાિે 

જી્ સુશખ્યતો થા્ય છે અને સુખરી િહે છે. જમે ઉનાળાના િાપથરી 

ધગેલરી ધિિરી ્િસાદ ્િસિાં ઠંડી થા્ય છે, િેમ કામ-રિતોધારદક 

દતોષતોથરી ધગેલું હૈયું હરિસ્મિ્ણ થિાં ટાિંુ થા્ય છે, દતોષતો નાર 

પામે છે, િત્રિ્ધ િાપ ટળે છે, અિંિ મૂર્િરૂપરી માળામાં ઠિે છે 

અને આત્ા પિમાનંદમાં ઝૂલિતો થા્ય છે.

ભગ્ત્સ્મરણ એ આપણો આત્વાનો ખોરવાક છે. જમે 

ખતોિાક ખા્ાથરી રિીિ પુષટ થા્ય છે, િેમ હરિસ્મિ્ણ કિ્ાથરી 

આત્ા બયળ્યતો બને છે. જ્ાિે ભગ્ાનનું સ્મિ્ણ ઘટે છે ત્ાિે 

આત્ા દૂબળતો પડે છે; પછી જ િેને દતોષતો-સ્ભા્તો પિાજ્ય કિે છે. 

માટે સુશખ્યા થાવું હતો્ય િતો સિિ હરિસ્મિ્ણમાં િસબસ િહીએ.

હરિસ્મિ્ણ િતો શ્રીહરિને પાર્યાનતો િાજમાગ્શ છે. નન્તાસનનક 

થ્ા, પૂ્ણ્શકામ બન્ા અને પ્રભુ પામ્ા માટે સુખદા્યરી, રાંતિદા્યરી 

અને નનર્્ઘ્ન માગ્શ હરિસ્મિ્ણ જ ે્ તો બરીજો કતોઈ નથરી. નામસ્મિ્ણરૂપરી 

ભકકિથરી બ્રહ્મરૂપ થ્ા્ય છે અને જ્ાં સુધરી બ્રહ્મરૂપ ન થઈએ 

ત્ાં સુધરી પિબ્રહ્મનરી દાસભા્ે ભકકિ ન થા્ય. માટે અખંડ 

સ્મિ્ણ ચાલુ િાખરીએ. 

બહાિ ગિમરી હતો્ય િતો ઠંડક મેળ્્ા માટે એિકન્ડરનિ 

જોઈએ, પ્ણ અિંિમાં ગિમરી હતો્ય અને ત્ાં ઠંડક જોઈિરી હતો્ય િતો 

લેખક :સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસલેખક :સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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સદ્ .ગુ્ણાિરીિાનંદ સ્ામરીએ કહંુ 
છે કે, “અતંરમાં ટવાઢંુ રહ્વા કરે ને 
ધગરી ન જાય તેનવા બે ઉપવાય છે : 
એક તો ભગ્વાનનું ભજન કરવું 
ને બરીજુ ં ભગ્વાનને સ્્વ કતતા-હતતા 
સમજ્વા.” 

અરાંતિદા્યક આ 
દુનન્યામાં જો રાંતિનતો ઉપા્ય 
જોઈિતો હતો્ય િતો ‘સ્ાતમનાિા્ય્ણ...
સ્ાતમનાિા્ય્ણ...’ એમ ભજન કિવું 
એ જ છે. આ દુનન્યામાં ઘણું બધું 
જ્ાન છે, ઘ્ણરી બધરી ્ાિતો છે, પ્ણ 
ભગ્ાન ભજ્ા એથરી બરીજી કતોઈ મતોટી ્ાિ નથરી. કાં જ ે
ભગ્ાનનું કયુું જ સ્વે થા્ય છે. માટે જ ે સ્્શ કિતા-હિતા 
સ્ાતમનાિા્ય્ણ ભગ્ાન છે િેમના નામનું િટ્ણ કિીએ 
એ જ સહુથરી સહેલતો અને સ્્શથરી શ્ષેઠ ઉપા્ય છે.

જ ે ભકિતો પ્રેમથરી પ્રભુસ્મિ્ણ કિે છે િેનરી પાછળ-
પાછળ ભગ્ાન ફિે છે િથા િે્ા ભકિનું બધરી જ િીિે 
ધ્યાન પ્ણ િાખે છે. માટે રદ્સ દિર્યાન પ્રભુના નામરૂપરી 
મહામંત્રનતો જપ ક્યતા કિીએ અને િાત્રે પથાિીમાં સિૂા 
પહેલાં પ્ણ પ્રેમથરી જપ કિીએ. નનદ્ા આ્ે ત્ાં સુધરી 
જપ કિીએ િેથરી અિં:રત્ુ હેિાન ન કિે. જ્ાિે જ્ાિે 
િ્કાિ-્ાસનાનતો ્ેગ આ્ે ત્ાિે નનિંિિ હરિનામસ્મિ્ણ 
કિીએ. એમ ક્યતા કિ્ાથરી સંસાિનું ્ાસનારૂપરી ઝેિ ઊિિી 
જરે. િસતોઈ બના્િરી ્ખિે પ્રભુના નામનું સ્મિ્ણ કિીએ 
િતો િે િસતોઈ જમનાિા િમામનરી બુબદ્ધ નનમ્શળ થા્ય. માટે 
હરિનામ િટિાં િટિાં જ ઘિનાં િમામ કા્યયો કિીએ. રદ્સે 
રદ્સે મહામંત્રના જપનરી સખં્યા રક્ િેટલરી ્ધાિીએ. 

જ્વારે પરમવાત્વાનવા નવામ સવાથે બરવાબર પ્રીતત થવાય 
છે ત્વારે જ ભક્તમાં આનંિ આ્ે છે. હરિનામ િટ્ણથરી 
અિંિનરી શુબદ્ધ થા્ય છે, જૂના સંસ્ાિતો ભુસા્ય છે, પ્રભુમાં 
પ્રરીતિ ્ધે છે અને અલૌરકક આનંદનરી અનુભૂતિ થા્ય છે. 

કારરીના િાજા અનુપજસહ હિા. િેમનાં ધમ્શપત્રી 
ઈડિ િાજાનાં દીકિી હિાં. િેઓ કરિ્યા્િમાં િપિાને ઘેિથરી 
સ્ાતમનાિા્ય્ણ ભગ્ાનનરી મૂર્િ અને સત્સંગ લા્ેલાં. 
િેમને એક અતિ રૂપ્ાન અને ગુણ્ણ્યલ કંુ્િી હિરી.

એક રદ્સ િાજા અનુપજસહ 
જગંલમાં દૂિ દૂિ શરકાિ માટે ગ્યા. 
િે સમ્યે એક જસહે ગજ ્શના કિી અને 
અચાનક અનુપજસહ ઉપિ િિાપ 
માિી. જ્ાં િાજાને મતોિને રિ્ણ 
ઉિાિ્ા જા્ય છે ત્ાં જ સાથે િહેલા 
િાજાના એક અંગિક્ષકે બંદૂકનરી 
ગતોળીથરી જસહને માિી નાખ્યતો અને 
િાજા બચરી ગ્યા. 

બરીજા રદ્સે ભિદિબાિમાં 
િાજાએ અતિ ખરૂ થઈ આ 
અંગિક્ષકને પતોિાના કિેલા બચા્ના 

બદલામાં કંઈક માંગ્ાનું કહું. આ અંગિક્ષક ઘ્ણા સમ્યથરી 
િાજાનરી યુ્ાન કંુ્િીના રૂપમાં મતોહ પાર્યતો હિતો. િેથરી 
િે્ણે માંગયું કે, ‘આપનરી કંુ્િીનાં લગ્ન માિી સાથે કિતો.’ 

િાજા અને િા્ણરી િતો આ સાંભળીને એકદમ અ્ાચક 
બનરી ગ્યાં. એ સમ્યે કંુ્િીબા પ્ણ દિબાિમાં હાજિ 
હિાં. િેમને મહાપ્રભુ ભગ્ાન સ્ાતમનાિા્ય્ણમાં અનન્ 
નનષઠા હિરી. કંુ્િીએ સમ્ય સાચ્રી લઈ અંગિક્ષકને 
ભિદિબાિમાં સપષટપ્ણે કહું કે, “ભલે ! હંુ આપનરી સાથે 
લગ્ન કિ્ા િૈ્યાિ છંુ, પ્ણ એક રિિ કે, “િમાિે એક 
ઓિડામાં ભગ્ાન સ્ાતમનાિા્ય્ણનરી મૂર્િ સામે બેસરી 
હાથમાં માળા લઈ છ મઢહના સુધરી ‘સ્ાતમનાિા્ય્ણ...
સ્ાતમનાિા્ય્ણ...’ એમ અખંડ ભજન કિ્ાનું. રૂમનરી બહાિ 
પ્ણ નરીકળ્ાનું નહીં.” આ રિિ અંગિક્ષકે મંજૂિ િાખરી.

રિિ મુજબ એક બંધ રૂમમાં સ્ાતમનાિા્ય્ણ 
ભગ્ાનનરી પ્રસાદીનરી મૂર્િ આગળ બેસરી આ અંગિક્ષકે 
સ્ાતમનાિા્ય્ણ મહામંત્રનું િટ્ણ ચાલુ કયુું. જમે કિ્િ 
લાકડાને કાપે એમ જમે જમે ભજન થતું ગયું, િેમ િેમ 
અિંિનરી મલરીન ્ાસના બળ્ા માંડી. ચાિ મઢહના પૂિા 
થ્યા ત્ાં િતો િે અત્િં નનમ્શળ થઈ ગ્યતો. પછી નન્તાસનનક 
બનેલતો અંગિક્ષક રૂમનરી બહાિ આ્રીને કહે,  ‘હ્ે માિે 
કંુ્િીને પિ્ણવું નથરી અને હંુ સંસાિનતો ત્ાગ કરંુ છંુ.’ 
પછી સંસાિનતો ત્ાગ કિી મણ્ણ જ ે્ ા સાધુ થ્યા.

આ્તો રદવ્ય પ્રિાપ છે સ્ાતમનાિા્ય્ણ મહામંત્રનતો ! 
હરિને સંભા્યતાનતો ! માટે એ્ા શ્રીહરિજી મહાિાજનું સિિ 
સ્મિ્ણ ક્યતા કિીએ... |||

સુખનું મૂળ શ્રીહરિનું 
સ્મિણ છે. જમે મૂળના 

આાધાિે ઝાડ લરીલું િહે છે, 
તેમ હરિસ્મિણના આાધાિે 

જીવ સુખખયાે થાય છે 
આને સુખરી િહે છે.
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સંસાિ સિિ પરિ્િ્શનરરીલ છે, િેમાં ઉિાિ-ચડા્ થિા જ િહે છે. એમાં જી્ને પતોિાનું કે પતોિા સંબંધરી 
જ ે કાંઈ બાબિતો છે િે સ્સ્િ િાખ્રી છે. આ મથામ્ણમાં જી્ હષ્શ-રતોકનતો ભાગરી બને છે. કાિ્ણ કે આ 

સમૃણષટના નન્યિંા એક માત્ર સ્ાતમનાિા્ય્ણ ભગ્ાન છે. જી્નું ધાયુું કાંઈ થાતું નથરી. બધું ભગ્ાનનું જ ધાયુું થા્ય 
છે. માટે જી્ને ઠિ્ાનું ઠેકાણું એક ભગ્ાનનતો આશ્્ય અને ભગ્ાનનું સ્રૂપ છે. 

જ ે ભગ્ાનના રિ્ણે આ્ે અને જ ે ભગ્ાનનું સ્મિ્ણ કિે િેને કતોઈ દુ:ખ સપરશી રકતું નથરી. પ્રાિબ્ધ અનુસાિે 
સુખ-દુ:ખ િતો આ્ે પિંતુ િેનરી અસિતોથરી રિ્ણાગિ જી્ બચરી જા્ય છે. િેથરી સ્્શપ્રકાિે નનભ્શ્ય, નનજચિંિ અને સુશખ્યા 
િહે્ા માટે સમથ્શ સ્તા્િાિી શ્રીહરિજી મહાિાજનરી અનન્ રિ્ણાગતિ હતો્રી અનન્ા્ય્શ છે. બીજા ંતમામ સાધનોમાંથી 
ઉપાયપિાની બુદ્ધિનો ત્ાગ કરી ભગિાનનો જ સાધન તથા સાધયસિરૂપે સિીકાર કરિો, એ જ શરિાગતતનું 
સાચું રહસય છે. કેમ જ,ે પુરુષોત્તમની પ્ાપ્ત પુરુષોત્તમની કૃપાથી જ થાય છે.

સાધનબયળ્યા મા્ણસતો કિિાં આરિા્ાળા ભકિતો ભગ્ાનને ્ધુ ્હાલા લાગે છે. કેમ જ,ે બરીજાં સાધનતોમાં 
સ્બળ િથા અહં જી્િાં િહે છે, જ્ાિે રિ્ણાગતિમાં પતોિાના અનન્ આધાિ િિીકે પ્રભુને જ સ્રીકાિ્ાના હતો્ય 

છે. િેમાં પિમાત્ાનું પ્રધાનપણંુ િથા પતોિાનું અહંશૂન્પણંુ આપતોઆપ આ્રી જા્ય છે. આ્તો 
રિ્ણાગિભા્ પ્રભુને અત્િં િપ્ર્ય છે. એટલે જ આરિા્ાળા ઉપિ શ્રીહરિનતો સ્્શશ્ષેઠ 
િાજીપતો  થા્ય છે.

્ચનામમૃિ ગિડા પ્રથમના ૩૩માં શ્રીજીમહાિાજ કહે છે જ,ે “એક જ સાધને કિીને 
ભગ્ાન િાજી થા્ય િે કહીએ િે સાંભળતો જ,ે ભગ્ાનનતો જ ે દૃિ આરિતો એ જ એક સ્્શ 

સાધનમાં મતોટંુ સાધન છે, િે્ણે કિીને ભગ્ાન િાજી થા્ય છે. અને િે આરિતો અતિ દૃિ 
જોઈએ, જનેે િ્રે કાંઈ પતોલ િહે નહીં.” 

્ળી, કલ્ા્ણનું અસાધાિ્ણ સાધન પ્ણ ભગ્ાનનતો આરિતો જ છે. ્ચનામમૃિ 
ગિડા મધ્યના ૬૬માં શ્રીહરિ સ્મુખે કહે છે, “કલ્ા્ણ િતો એક ભગ્ાનના 
આશ્્યે કિીને જ છે. પ્ણ ભગ્ાન છે િે અતિ સમથ્શ છે ને િેનરી આજ્ાને 
બ્રહ્મારદક સમગ્ર દે્ પાળે છે, િથા કાળ-મા્યારદક જ ે સ્વે બ્રહ્માંડના કાિ્ણ િે 

પ્ણ ભગ્ાનના ભ્ય થકી સા્ધાન થઈને ભગ્ાનનરી આજ્ામાં િહે છે; માટે 
ભગ્ાનનતો ભકિ હતો્ય િેને એ ભગ્ાનનરી આજ્ા છે િે દૃિ કિીને માન્રી, એ 

જ ભગ્ાનના ભકિનું લક્ષ્ણ છે. િે સારુ સાધન સ્વે અતિ દૃિ કિીને િાખ્ાં; 
એટલે એક ભગ્ાન ્િે જ કલ્ા્ણ છે, અને એ સાધન છે િે િતો ભગ્ાનનરી 

પ્રસન્નિાને અથવે છે.”

áÖâËâÓÇ ÖâËÌ...
લેખક :સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ    ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક :સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ    ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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જ ે જી્ સ્કેણ્દ્િ િમામ બળ છતોડી શ્રીહરિને 
રિ્ણ ે થા્ય છે િથા ભગ્ાનનરી જમે મિજી હતો્ય િમે જ 
િહે છે, િનેાં પાપ િથા ્ાસનાન ે ખદુ ભગ્ાન જ નાર 
કિી દે છે. અજુ ્શનજીએ ભગ્ાનનરી મિજીથરી મહાભાિિના 
યદુ્ધમાં અનિં જી્તોન ે માિી નાખ્યા, િતોપ્ણ કાંઈ જ પાપ 
ન લાગયુ.ં જ્ાિે ભિિજીએ પતોિાનરી લાગ્ણરીન ે ્ર થઈ 
દ્યા્રાિ ્મમૃગલરીના બચ્ાને મતોિમાંથરી બચાવયુ ંિથા અપાિ 
પ્રમે આ્્યતો, િતોપ્ણ મમૃગ જ ે્ તો તચુ્ જન્મ આવ્યતો. માટે 
રિ્ણાગતિ સમાન પાપથરી બચ્ાનતો અન ે પ્રભનુ ે પામ્ાનતો 
બરીજો કતોઈ શ્ષેઠ ઉપા્ય નથરી. ગરીિામાં પ્ણ કહુ ં છે જ ે -

सव्मधमा्मनपरित्ज्य मामकेसं  शिणसं  व्रज ।
अहसं  तवा सव्मपापभेयो मोक्षययषयायम मा शचु:।।

શું એક્ાિ ભગ્ાનને રિ્ણે થ્યા પછી નનબ્રિ્ય 
થઈને બેસરી િહેવું ? એ્તો પ્રશ્ન જરૂિ થા્ય, પ્ણ િેનતો 
ઉત્તિ છે  : શરિાગત થયા પછી શરિાગતના ધમમોમાં 
ખબડદાર રહેવું એ શરિાગતનું પવિત્ર કત્વવય છે. 

રિ્ણાગિનાં મુખ્ય છ કિ્શવ્ય છે; જનેે રાસ્ત્રતોમાં 
રિ્ણાગતિનાં છ અંગ િિીકે ્્ણ્શવ્યાં છે. 

आनकूुलयसय ससं कलप:, प्ाहतकूलयसय वज्मनम् । 
िक्क्षषयतीहत हवश्ासो, गोपततृतवविणसं  तथा ।।

आतमहनक्षपेकाप्मणय,े षयविधा शिणागहत: ।

(૧) आनकूुलयसय ससं कलप : જમે ભગ્ાનને ગમે 
િેમ િેમનરી મિજીમાં િહેવું.

(૨)  प्ाहतकूलयसय वज्मनम् : પ્રભુને જ ે ન ગમતું 
હતો્ય િે ન જ કિવું.

(૩) िक्क्षषयतीहत हवश्ास : ભલે હંુ ગમે િે્તો હતોઉં 
પ્ણ રિ્ણાગિપાલક અને સ્્શરકકિમાન એ્ા માિા 

ભગ્ાન માિી સ્્શ પ્રકાિે િક્ષા કિરે જ અને િેનરી પ્રાત્્િ 
મને િે પતોિે જ કિા્રી આપરે, આ્તો મહાિ્શ્વાસ િાખ્તો.

(૪) गोपततृतवविणम् : િક્ષા કિ્ાનરી પ્રાથ્શના કિ્રી 
જ,ે “હે હરિ ! અખંડ આપના ગમિામાં જ િહે્ા્ય િે્રી 
આપ જ કમૃપા કિીને માિી સ્્શ પ્રકાિે િક્ષા કિરતોજી.” 

(૫) आतमहनक्षपे : આત્ાએ સઢહિ પતોિાના 
સ્્શસ્નું સમપ્શ્ણ કિી દેવું. સ્્શના માશ્લક શ્રીહરિને 
અહં-મમત્િઢહિ થઈ અખંડ િેમનરી સે્ાપિા્ય્ણ ્િ્શવું.

(૬) काप्मणयम् : પતોિાને િ્ષે સ્્શ પ્રકાિનું દીનપણું 
માનવું. “હંુ કાંઈ નથરી, મારંુ કાંઈ નથરી અને માિામાં કાંઈ 
નથરી.” એમ પતોિાનરી પિાધરીનિા અને સ્્શપ્રકાિે પ્રભુ ઉપિ 
નનભ્શિ િહેવું.

આપ્ણે અલપજ્ જી્ છીએ. જટેલું આપ્ણાથરી 
થા્ય છે િે પ્ણ ભગ્ાન દ્ાિા પ્રદત્ત ઇચ્ા, રરિ્યા અને 
જ્ાનરકકિને લરીધે થા્ય છે. િેમાં આપબળનતો કેફ ધાિ્ા 
જવેું કશું જ નથરી. માટે સદ્ ગુરુ નનષુ્ળાનંદ સ્ામરીનરી જમે 
ભગ્ાનના ભિતોસે ભજનમાં ગળાડૂબ િહેવું, િેના જ ે્ રી 
કતોઈ ્ાિ જ નથરી!!

ખિી ્ેળાનતો ખજીનતો, જી્ન૦ 
છતો દામ દતો્યલા રદનતો, જી્ન જાણું છંુ;

માિા મિ્ણ ટા્ણાનરી મૂડી, જી્ન૦

્ળી ભ્સાગિનરી હુડી, જી્ન જાણું છંુ;
એહ ભિોંસતો છે મતોટતો, જી્ન૦

િે િતો કે દી ન થા્ય ખતોટતો, જી્ન જાણું છંુ;
બદલે નઢહ બબરુદ િમારંુ, જી્ન૦

રરીદ રંકા મનમાં ધારંુ, જી્ન જાણું છંુ;

|||
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્હાલા ભકિતો ! ગિ અંકમાં આપ્ણે સદ્ .શ્રીઆધાિાનંદ સ્ામરી કમૃિ 
શ્રીહરિચરિત્રામમૃિસાગિ ગ્રંથને આધાિે દાસાનુદાસનતો મઢહમા જાણ્યતો હિતો. હ્ે 

આ અંકમાં એ જ ગ્રંથને આધાિે દાસ થ્ાના લાભ અને દાસ નઢહ થ્ાથરી થિાં નુકસાનતોને 
જોઈએ. કેમ જ,ે કતોઈ પ્ણ બાબિનાં લાભ અને નુકસાન જો્યા પછી િેને મેળ્્ાનરી કે છતોડી 
દે્ાનરી ત્િા ્ધરી જિરી હતો્ય છે. જો આપ્ણે આ લાભાલાભને સાચા અથ્શથરી ધ્યાનમાં લેશું 
િતો ચતોક્કસ એ્ા દાસાનુદાસ થ્ાનરી ઉિા્ળ ્ધરી જરે.

દાસાનુદાસ થિાના લાભ :

શ્રીહરિચરિત્રામમૃિસાગિના આધાિે 

દાસાનદુાસ થિા-ન થિાના 
લાભાલાભ...

सब गणु स े अयधक यह, गणु िहाय े अपाि ।।
हरिजन के वत्मत दास होई, हवघ्न न ताहह लगाि ।।३७।।

ससं त हरिजन के िेना दासा, एस े जहेह िखत अभयासा ।।
सतससं ग एस े कित जाही, झासं ख े कबहु न होवत ताही ।।३१।।

दोहा : अनसं त महत गनु पाईके, दास िह े क्जहाँँ लग ।।
बढत बढत बढ जात हह, घटत नहीसं हतहाँ लग ।।३८।।

दोहा : भगवान ताके दास हह, हतनके दास के दास ।।
जानत ताके उि महीसं, हरि के जानना वास ।।१३।।

हरि के दास ताके िह ेदासा, हरि हवन ओि की नहीसं जहेह आशा ।।
हरि मानत अहत दुललभ ताकु, पल एक दूि िहत न वाकु ।।१०।।

सोिठा : सब को इच्छत साि, बिुो इच्छत न कोईको ।।
मन में वािमवाि, शत् ु के इच्छत श्ये किन ।।१५।।

एस े दास के ऊि, हरि िहत हनवास कि ।।
यामें नहह हतल कूि, तन में जीय िहउे क्जयम ।।१६।।

चोपाई : मोक्ष किन मािग में जहेा, दासपद अयधक ह े तहेा ।।
कतृ षणदास क्जय होवत जबहु, काल कम्म न पीित कबहु ।।२१।।

माया जमह िककि हह जहेु, ताकु पीिी सकत न तहेु ।।
दास स े दुख सब होवत दूिा, बडे कु दुख होवत पूिा ।।२२।।

छोटे पि ईषा्म कोउ न लाव,े बडे पि ईषा्म सब कु आव े ।।
तहेह कि दासपद अयधकाई, सो पद ग्रहन किे हरि चाई ।।२३।।

दोहा : छोटे स े छोटा होवना, जसे े छोटी दूब ।।
बडे गास उड जात ह,े हनिभ े िहत दुब सूब ।।२५।।

લેખક :સઞાધુ પ્ર્રક્ષસવરૂપદઞાસ લેખક :સઞાધુ પ્ર્રક્ષસવરૂપદઞાસ 
 ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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સદ્ .શ્રીમકુતાનંદ સિામી શ્રીહરરની સ્ુતત કરતાં કહે છે :

चोपाई : तमुािे दास जो भूलत जबही, हतनकी बासं ह ग्रहत हो तबही ।।
दास हबना जो जो भूल े जहेु, भूल े हह भूल े िहत ह े तहेु ।।२३।।

दास के दास ताके दासा, माग े वि एहह पिम हुलासा ।।
दास होई के सवेा किना, तास े हवघ्न सब िहत ह े डिना ।।१९।।

दास के दास होई िह े सदाई, मन क्रम वचन किीके ताई ।।
ता उपि हरि रिझ े अपािा, हते िख े कोउ वाि न पािा ।।२१।।

दोहा : दास के दास होईके, ससं त रु हरिजन जहे ।।
वितत जहेह सतससं ग में, धाम में पोचत तहे ।।३७।।

દાસાનુદાસ ન થિાના નુકશાન :

दोहा : अहत बडे गनु आईके, दासपन जो भय े नाश ।।
गनु आय े न आय े तहेह, क्जव हवन देह ज्युसं  तास ।।३७।।

सोिठा : सतससं ग क् िसध ु समान, जो जो शभु गनु कहत तहेह ।।
तामें भिे ह े महान, दासपन हवन टकत नहीसं ।।३८।।

दोहा : ससं त के िह े न दास हह, दास के िह े न दास ।।
अलप में अलप होत ही, हकट में कित हनवास ।।३७।।

चोपाई : हरिजन के होवत नहीसं दासा, क्जहाँ लग कपट किीके नासा ।।
हतहाँ लग हरि हरिजन ही ताकी, प्सन्नता न होवत वाकी ।।१५।।

हरि हरिजन की प्सन्नता हवनही, मोक्ष न होवत िहउे कीनही ।।
मोक्ष की जसे े िहाय े िीता, सनातन हह तसे े कहीता ।।१६।।

सोिठा : जो जो गणु िह े तामें, दासपना क्जहाँ हह लगहु ।।
वितत नहीसं यामें, एक गणु न शोभीत तहेु ।।४०।।

चोपाई : दास हवन समज जहेत िहाव,े सोई भवबसं धन कम्म कहाव े ।।

सोिठा : दास कु नहीसं कब ु दु:ख, बडे कु दु:ख हह होत अहत ।।
बडे में मान जो सखु, हततनो दु:ख हह होत तहेह ।।१४।।

્હાલા ભકિતો ! દાસાનુદાસ થ્ાના કે ન થ્ાના આ્ા અનેક લાભાલાભતો 
છે. આજ રદન સુધરી આપ્ણે જટેલા દાસાનુદાસ થઈ રક્ા નથરી એટલાં નુકસાનતો 
ભતોગ્િા જ િહ્ા છીએ અને ભગ્ાનથરી એટલા દૂિ િહ્ા છીએ. જો આપ્ણે ખિા 
અથ્શમાં દાસાનુદાસ થ્યા હતોિ િતો આજ ે ભગ્ાન આપ્ણાથરી અણુ પ્ણ દૂિ ન હતોિ. 
આપ્ણા અંિિમાં શ્રીહરિનતો અખંડ ્ાસ હતોિ.

હે ્હાલા નાથ ! આપને દાસાનુદાસ થા્ય િે અત્ંિ િપ્ર્ય છે. માટે આપ જ 
અમાિા અંિિમાં એ્ા દાસાનુદાસ થ્ાનંુ બળ પ્રકારરી આપનાં ગમિાં પાત્ર કિરતો...

(पूि-0३/३४)

(पूि-0५/५३)

(पूि-११/२९)

(पूि-१४/१९)

(पूि-११/४१)

(पूि-१२/७१)

(पूि-२२/४३)

(पूि-२२/४२)

(पूि-९/२२/३२)

(पूि-९/४२)
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આપ્ણે સહુ અનેક જન્મતોથરી ભગ્ાનને 
પામ્ા માટે મથરીએ છીએ, પિંતુ 

હજી સુધરી આપ્ણે ભગ્ાનને પાર્યા નથરી િેનું કાિ્ણ 
છે : આપ્ણામાં િહેલતો અહંકાિ. અાપ્ણને ભગ્ાન 
સુધરી પહોંચ્ામાં અા અહંકાિ જ સૌથરી ્ધુ નડે છે. 
જટેલતો અહંકાિ ઓછતો એટલા ભગ્ાન નજીક. એટલે 
જ સદ્ .શ્રીમુકિાનંદ સ્ામરીએ કીિ્શનમાં કહું છે કે, 

હંુ ટળયે હરર ઢંૂકડા તે ટળાય દાસે રે...

હંુ એટલે અહંકાિ. િે ટળે િતો ભગ્ાન નજીક 
આ્ે. આપ્ણરી અને મહાિાજનરી ્ચ્ેનું અિંિ ઓછંુ 
થા્ય. આપ્ણરી અને ભગ્ાનનરી ્ચ્ે અહંરૂપરી દી્ાલ 
છે. િેથરી ભગ્ાનને આપ્ણે અનુભ્રી રકિા નથરી. 
જો આ એક દી્ાલ હટી જા્ય િતો ભગ્ાન આપ્ણરી 
સાથે જ છે. 

Ð½ÕâÌÌë 
Õ× »ÓÕâ Àë...¬

લેખક :સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસલેખક :સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

જ્ાિે કતોઈ આપણું અપમાન કે નનદા કિે ત્ાિે આપ્ણા અહંને ઘસાિતો આ્ે છે,  કહેિાં આપ્ણને મહાિાજનરી 
નજીક થ્ાનતો મતોકતો મળે છે; પિંતુ આપ્ણે િેને સ્રીકાિી રકિા નથરી અને સામે અપમાન કિનાિા સાથે દ્ેષ કિીએ 
છીએ. કેમ જ,ે આપ્ણામાં અહંકાિરૂપરી અશુબદ્ધ છે. ખિેખિ િતો આપણરી નનિવા કે અપમવાન કરનવાર આપણરી અશુદ્ધિને 
િમૂર કરે છે, માટે િે આપ્ણા સાચા ઢહિકાિી છે. પિંતુ જ્ાિે કતોઈ આપ્ણાં ્ખા્ણ કિે ત્ાિે આપ્ણા માનનરી 
સતંુણષટ થા્ય છે, આપ્ણે િેનાથરી ફુલાઈએ છીએ. િેનાથરી આપ્ણા અહંકાિનરી દી્ાલ તૂટ્ાને બદલે જાડી થા્ય છે, 
આપ્ણામાં અશુબદ્ધ ્ધે છે. 

આપણંુ શુદ્ધિકરણ તો જ્વારે પ્તતકમૂળ સંજોગો આ્ે ત્વારે થવાય છે. માટે જ્ાિે કતોઈ આપણંુ અપમાન કે 
નનદા કિે ત્ાિે િે આપ્ણરી જાિને શદુ્ધ કિ્ાનરી સતોનેિી િક સમજી િેનાથરી ભાગ્ાને બદલે િેને સામેથરી ્ધા્રી લે્રી 
જોઈએ. જ્ાિે કતોઈ આપણું અપમાન કિે ત્ાિે ભગ્ાન સામેનામાં િહીને આપ્ણરી પિીક્ષા કિે છે. િેમાં િહીને આપ્ણરી 
િેમને પામ્ાનરી િૈ્યાિી જુએ છે, આપ્ણતો ખપ િપાસે છે. જો અા્ા સમ્યે પ્ણ આપ્ણે સ્સ્િ િહી રકીએ, આનંદમાં 
િહી રકીએ એ જ આપણંુ અહંશૂન્પણંુ છે. આ ્ાિને દૃિ કિે િેવું સિં એકનાથનું એક  પ્રશ્સદ્ધ દૃષટાંિ જોઈઅે.

એક્ાિ સિં અેકનાથ પિ્ત્ર નદીમાં સનાન કિી િહ્ા હિા. જ્ાિે િે સનાન કિીને બહાિ આવ્યા ત્ાિે િેમનરી 
સામે અેક પઠા્ણ ઊભતો હિતો. િે્ણે નક્કી કયુું કે હંુ સિં એકનાથને અપિ્ત્ર કરંુ. િેથરી સનાન કિી શદુ્ધ થ્યેલા સિં 
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પિ થૂંક્તો. ત્ાિે સિં એકનાથે િાજી થઈને િ્ચાયુું કે,  
જ્ય હતો પ્રભુ ! િમે ખૂબ દ્યાળુ છતો.  કેમ જ,ે મને બરીજી 
્ાિ સનાન કિ્ાનતો અ્સિ આવ્યતો. આમ િ્ચાિીને િેઓ 
બરીજી ્ાિ સનાન કિ્ા જિા િહ્ા. 

પઠા્ણ િતો  હજુ િેમનરી િાહ જોઈને ઊભતો જ હિતો. 
જ્ાિે એકનાથ બહાિ આવ્યા ત્ાિે પઠા્ણ બરીજી ્ાિ 
થૂંક્તો.  "મહાિાજ ! આ ્ખિે પ્ણ િમે માિા પિ ખૂબ જ 
દ્યા કિી  હતો." અામ કહી એકનાથ ફિીથરી સનાન કિ્ા 
ગ્યા. દિેક ્ખિે સિં એકનાથ સનાન કિીને બહાિ આ્ે 
અને પઠા્ણ િેમનરી પિ થૂંકે, પિંતુ એકનાથે સનાન કિ્ાનું 
છતોડું નહીં, અને પઠા્ણે િેમના પિ  થૂંક્ાનું છતો ડું નહીં. 

આમને આમ સનાન કિિાં કલાકતો જિા િહ્ા. લતોકતો 
રકનાિા ઉપિ ઊભા િહીને જોિા હિા કે આ સપધતામાં 
કતો્ણ જીિે છે. ! અને અિંે પઠા્ણ હા્યયો.. ! િે્ણે સિં 
અેકનાથના પગમાં પડીને કહું િમે પથથિના બનેલા છતો કે 
લાકડાના ? હંુ િમાિા પિ કતોઈ કાિ્ણ ્ગિ અાટ અાટલરી 
્ાિ થૂંક્તો, પ્ણ િમે એક પ્ણ ્ાિ ફરિ્યાદ ન કિી ! 

સિં એકનાથે કહું, “તું માિા માટે લાભદા્યક છતો. 
િાિા કાિ્ણે મને આ પિ્ત્ર નદીમાં અાટલરી બધરી ્ાિ 
સનાન કિ્ાનતો લાભ મળ્યતો. હંુ શું કામ િને રાપ આપું ?” 
આમ સ્ળું જ લરીધું િેથરી િેમનરી સામે સાક્ષાિ્  ભગ્ાન 
પ્રગટ થઈ ગ્યા અને િેમને ્ર થઈ ગ્યા. આ્રી િ્કટ 
પરિસ્સ્તિમાં પ્ણ સિં એકનાથે ્ગિ ્ાંકે સ્ળું જ લરીધું, 
િતો સાક્ષાિ્  ભગ્ાન િેમને  ્ર થઈ ગ્યા.  એટલે જ 
કતોઈએ કહું છે કે... 

નનદા કરતલ મત મરજો, મરજો ઘર કા પતૂ;
ઓરન કંુ પાિન કરે, આપે સજ જે ભતૂ. 

કતોઈ આપ્ણરી નનદા કિે િેનાથરી આપ્ણને કતોઈ 
નુકસાન નઢહ ઊલ્ાનતો લાભ થા્ય છે. આપ્ણતો અહંકાિ 
ઓછતો થા્ય છે. આપ્ણરી અને ભગ્ાન ્ચ્ેનરી  અહંરૂપરી  
દી્ાલ તૂટે છે. માટે અપમાનથરી ડિ્ાને બદલે િેને સહષ્શ 
સ્રીકાિી લઈએ િતો આપ્ણે ભગ્ાનનરી કસતોટીમાં પાસ 
થ્યા ગ્ણાઈએ. 

જ ે સ્ળું નથરી લઈ રકિા િેને પતોિાનરી શુબદ્ધ 
થઈ રકિરી નથરી.  િેથરી િેને આ લતોક અને પિલતોકમાં 
દુ:ખ ભતોગ્વું પડરેે. જ્ાિે સ્ળું લે્ામાં િતો કતોઈ ભ્ય 

જ નથરી. િે શ્રીહરિચરિત્રામમૃિ સાગિમાં સદ્ .શ્રીઆધાિાનંદ 
સ્ામરીએ કહું છે કે,

सलुट में नह िं  ं ेभय कब,ु उलट में भय ें ेअपार ।। 
उलट सगुम ईंाँ लगत ं,े अंत् ेन दु:ख को पार ।।२५।।

यं लोक परलोक में, सलुट में ं े मंासखु ।।
उलट में ं े अपार दु:ख, दु:ख दु:ख हं दु:ख ।।२६।।

(प.ू४ त.६३)

સ્ળી સમજ્ણમાં ક્ાિે્ય ભ્ય નથરી, પ્ણ અ્ળી 
સમજ્ણમાં અપાિ ભ્ય િહ્તો છે. અ્ળી સમજ્ણ કદાચ 
આ દુનન્યામાં સુગમ લાગિરી હતો્ય, પ્ણ િેમાં છે્ટે િતો 
અપાિ દુ:ખ જ િહું છે. આ લતોક અને પિલતોક બંને સ્ળે 
સ્ળી સમજ્ણમાં મહાન સુખ િહું છે, પ્ણ અ્ળી 
સમજ્ણમાં િતો અપાિ દુ:ખ, દુ:ખ અને દુ:ખ જ છે. આ 
સત્સંગમાં જ ે દિેક પરિસ્સ્તિમાં સામેનામાં ભગ્ાનનતો 
સ્રીકાિ કિી સ્ળું લે છે, િેને ભગ્ાન ્ર થઈ જા્ય છે.  

્હાલા ભકિતો ! શુદ્ધિકરણ ત્વારે જ થવાય છે 
જ્વારે આપણે પ્તતકમૂળ પદરસ્થિતતમાં પણ સ્ળું લઈએ. 
જો આ સ્ળું લે્ાનરી ટેસ્કનક હાથમાં આ્રી જા્ય િતો 
કતોઈ પ્ણ પરિસ્સ્િિમાં સ્સ્િ િહી રકા્ય, પિંતુ આપ્ણે 
િતો આ્રી પરિસ્સ્તિમાં ખૂબ જ ત્રસિ થઈ જઈએ છીએ. 
જ્ાિે સદ્ .શ્રીગતોપાળાનંદ સ્ામરી જ ે્ ા સિં િેને સાિામાં 
સાિી શુબદ્ધકિ્ણનરી િક માને છે. આપ્ણરી પાસે જ્ાિે 
ગુસસે થ્ાનું કાિ્ણ હતો્ા છિાં પ્ણ આપ્ણે રાંિ િહી 
રકીએ, આપ્ણરી પાસે અભભમાન કિ્ાનું કાિ્ણ હતો્ા 
છિાં અભભમાન આ્્ા દઈએ નઢહ, આપ્ણરી સામે 
દુશમન છે પ્ણ આપ્ણે દુશમના્ટ નથરી કિિા, આપ્ણરી 
પાસે સામે્ાળાને નુકસાન પહોંચાડ્ાનરી રકકિ હતો્ા 
છિાં િેનું નુકસાન નથરી કિિા. એ આપ્ણરી સૌથરી મતોટી 
સફળિા કે સાધિુા છે. એ જ આપ્ણરી શદુ્ધ સ્સ્તિ કે 
અહંશૂન્પણંુ છે. 

હે ્હાલા મહાિાજ ! સ્ળું લે િે અાપને અત્િં 
્હાલતો લાગે છે, િે અમે જા્ણરીએ છીએ; પિંતુ અમે અહં 
છતોડી રકિા નથરી. હે નાથ ! આપ જ કમૃપા કિી એવું બળ 
આપજાે કે, જ ે કાંઈ થા્ય િેમાં અમે અમાિા શુબદ્ધકિ્ણનરી 
િક માનરી સ્ળું લઈ રકીએ. સ્્શમાં આપનતો જ સ્રીકાિ 

કિી રકીએ િે્રી આપ જ કમૃપા કિરતો..! |||



      સતસસંગ સેવક   18 મે,  ૨૦૨૧

INDEX

માિી નનષ્ફળિાના િ્ચાિતોમાં હંુ સા્ હિાર 
હિતો. કેટલરીક દતોડધામ, િૈ્યાિી અને પ્ર્યત્તો 

કિ્ા છિાં પ્ણ એક બહુ મતોટી કંપનરીના ઇન્ટિવયૂમાં 
હંુ બરીજી ્ાિ ફેલ થ્યતો. મારંુ નામ બરીટુ. આમ િતો આ 
્ખિે ધથ્યિીકલ ટેસ્ટ િતો હંુ ્ટા્રી ચૂક્તો હિતો, પ્ણ 
પસ્શનલ ઇન્ટિવયૂમાં લરીડિરરીપનતો િતોલ કિી ટંૂકી સપરીચ 
આપ્ાનરી હિરી ત્ાં જ હંુ અટકી પડ્તો. કતોશ્ફિડનસના 
અભા્ે થતોડતો હેબિાઈ ગ્યતો ને બે-ત્ર્ણ બાબિતોમાં માિાથરી 
આગળ બતોલ્ાનું પાછળ િહી ગયું ને પાછળનું આગળ 
બતોલાઈ ગયું. પરિ્ણામે એ શ્સલેક્શનમાં હંુ રિજકે્ટ થ્યતો.

જ ે્ તો હંુ ઇન્ટિવયૂ આપરી બહાિ નરીકળ્યતો કે િિિ 
જ માિતો િતોલ જોઈ િહેલ માિી સાથે આ્ેલ ૬૫ ્ષ્શના 
પ્ર્યાગભાઈએ પતોિાનતો િતોલ રરૂ કિી દીધતો. બરીટુ ! િાિે 
ડિ્ાનરી જરૂિ જ નહતોિરી; મગજ ચલા્્ાનરી જરૂિ હિરી. તું 
ક્યા િ્ચાિતોમાં વ્યસિ હિતો ? બતોલ્ામાં થતોડતો ક્ફ્ુઝ 
હતો એવું મને લાગયું. જો રરૂઆિમાં જ થતોડંુ હહમિ સાથે 
બતોલ્તો હતોિ િતો First impression is last impression. 
કામ પૂરંુ થઈ જાિ. અને હા, ્ાિ પ્ણ ક્ાં એ્રી કાંઈ 
અઘિી હિરી; રિમથરી ફકિ ચાિ જ મુદ્દા લે્ાના હિા. 
પહેલું િતો પડકાિા સાથે જ ે િે િ્ષ્યનતો પ્રાિંભ, પછી 
િેનરી રડટેઇલ, ત્ાિબાદ એક ટંૂકંુ દૃષટાંિ અને છેલલે 
સાિ. આમ ્ાિ કિિાં પ્ર્યાગભાઈએ ત્ાં િસિામાં જ 
માિી ૨૦ તમનનટ લરીધરી. િેઓ માિાથરી ્ડીલ એટલે હંુ 
િેમનરી સામે કાંઈ બતોલરી િતો ન રક્તો, પ્ણ માિા મનમાં 
િ્ચાિતોનતો ્ંટતોળ રરૂ થઈ ગ્યતો...

‘િે શું માિે ડિવું હરે ? ક્ફ્ુઝ થવું હરે ? મને 

માિી કાિરકદદીનરી નઢહ પડી હતો્ય ? ન આ્ડે િતો હંુ શું 
કરંુ ? માિી જગ્યાએ િમે હતો િતો ખબિ પડે કે કેટલું 
અઘરંુ છે ? બતોલિા િતો સૌ કતોઈને આ્ડે; પ્રેક્ક્ટકલ 
્સતુ જુદી છે. ્ળી, જ્ાિે મને હંૂફ-બળનરી જરૂિ છે એ્ા 
સમ્યે િતો એ સલાહના કતોથળા છતોડી દાઝ્ા ઉપિ ડામ 
દે છે. નાનરી ભૂલનું આ્ડંુ મતોટંુ સ્રૂપ ! અને એ પ્ણ 
આ્ા ભાિેખમ રબ્તોમાં..! મને આશ્વાસન આપ્ાને બદલે 
પતોિે અકળાઈ જા્ય એ કેવું કહે્ા્ય..? શું આ જ ્ાિ 
રાંતિથરી ધરીિજ આપરીને ન થઈ રકે ? િેમનરી આ્રી બધરી 
્ાિતોથરી િતો હંુ ઊલટાનતો ્ધુ દુ:ખરી થાઉં છંુ એ પ્ણ િેઓ 
જોિા નથરી. આને ઢહિેચુ્ કહે્ા કે સ્ભા્્ર..! મતોટા 
છે પ્ણ આટલરી્ય ્ાિ નઢહ સમજિા હતો્ય ! જનિેરન 
ગેપ સમજીને માિે જ આ બાબિને જિરી કિ્રી પડરે.’ 
આ્ા િ્ચાિતોમાં હંુ ઉનદ્ગ્ન થઈ ગ્યતો.

ઘેિ આવ્યા બાદ એ જ રદ્સે સાંજ સુધરીમાં 
પ્ર્યાગભાઈએ આનરી આ જ ્ાિતો લગભગ ન ભૂલિતો હતોઉં 
િતો ત્ર્ણેક ્ાિ િીપરીટ કિી. એકનરી એક જ ્ાિ મેં બરીટુને 
કેટલરી બધરી ્ાિ કિી દીધરી છે એનરી પ્ર્યાગભાઈને ભાન 
િહેિરી હરે કે કેમ ! શું ખબિ, પ્ણ જ્ાિે ્યાદ આ્ે ત્ાિે, 
જ્ાં ભેગા થા્ય ત્ાં, એ િતો બતોલ્ાનું રરૂ જ કિી દે... 
‘બરીટુ ! હ્ે રરીખરી લેજ ે હોં. થતોડી પ્રેક્ક્ટસ અને હહમિનરી 
જ જરૂિ છે. આપ્ણરી સપરીચ એ્રી જોિદાિ હતો્રી જોઈએ 
કે દુનન્યામાં ક્ાં્ય પાછા ન પડીએ. આના માટે પહેલું િતો 
પડકાિા સાથે જ ે િે િ્ષ્યનતો પ્રાિંભ, પછી િેનરી રડટેઇલ, 
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ત્ાિબાદ એક દૃષટાંિ અને છેલલે સાિ. આ્રી િીિે રિમથરી 
બતોલરીએ િતો સાંભળનાિા મોંિામાં આંગળાં નાખરી જા્ય.’ 
પ્ર્યાગભાઈનરી આ રફલતોસતોરફથરી ભિેલરી એકનરી એક ્ાિ 
સાંભળીને હ્ે િતો માિા કાન પાકી ગ્યા હિા. હંુ એ્તો 
કંટાળી ગ્યતો હિતો કે ન પૂછતો ્ાિ..!

બરીજ ે રદ્સ ે પ્ર્યાગભાઈના પડકાિા અને માિી 
નનષ્ફળિાન ે ભૂલરીન ે હંુ થતોડતો રિફે્ર થ્યતો, પિંત ુ એમ્ણે 
િતો પતોિાનુ ં કામ રરૂ જ િાખુ.ં બટેા બરીટુ ! ચાલ મેં િને 
જ ે ચાિ પતોઇન્ટ કહ્ા હિા િ ે મન ે રિમથરી સભંળા્રી દે. 
આ સાંભળી પ્રથમ િતો મને દાઝ ચડી પ્ણ પછી મેં મનને 
સમજા્રી કેમે્ય બતોલરી દીધુ.ં કેમ જ,ે િમેનરી આ ્ાિ મને હ્ે 
લગભગ મતોિે થઈ ગઈ હિરી. આજ ે િમેના મુખ પિ થતોડંુ 
હાસ્ય જોઈ ગઈકાલનરી ્ાિ મન ે ઘ્ણરીખિી ભૂસંાઈ ગઈ 
હિરી; િમે છિાં હજુ અદંિ થતોડી લડાઈ લે્ રી પડિરી હિરી...

આટલરી ઉંમિે પ્ણ પ્ર્યાગભાઈને આ્તો શું આગ્રહ ! 
િેઓ મતોટા છે એટલે આપ્ણે િતો શું કહીએ પ્ણ હ્ે 
સમજીને થતોડી પાછી વમૃનત્ત... કદાચ આમાં િેમનરી ભા્ના 
હતો્ય િતોપ્ણ િેનરી કાંઈક િ્્ેકસભિ ્યતોગ્ય િીિ પ્ણ 
હતો્ય ખિી. કતોઈ પ્ણ બાબિમાં પ્રથમ િતો મા્ણસનું રદલ 
જીિરી લેવું જોઈએ પછી ભલે આપ્ણે ગમે િે્રી પ્રતોસેસ 
કિીએ. વ્યકકિનરી કેપેશ્સઢટ, પરિસ્સ્તિ, સંજોગ આ બધું 
જોઈને જો કામ કિ્ામાં આ્ે િતો એ ખૂબ જ સુખદ િહે. 
વ્યકકિ ભાંગરી પ્ણ ન પડે ને િેનરી પ્રગતિ થ્યા કિે. માિા 
આ્ા બધા િ્ચાિતોમાં પ્ણ મને ક્ાિેક ક્ાિેક એમ થતું 
કે હંુ માિા અેંગલે કાંઈક ખતોટંુ િતો નથરી િ્ચાિિતો ને..! 
પ્ણ પછી પાછતો એ જ િ્ચાિે ચડી જિતો કે પરિસ્સ્તિ 
મુજબ માિી ્ાિ બિાબિ જ છે ને ! આ્રી લડાઈ સાથે 
બરીજો રદ્સ પસાિ થઈ ગ્યતો.

આજ ેત્રરીજા રદ્સનરી સ્ાિ હિરી. સ્ાિે જાગિા્ેંિ 
પ્રભુએ િ્ચાિતો આ્્યા... આમ િતો પ્ર્યાગભાઈ કાંઈ માિા 
સગા નથરી થિા, િતોપ્ણ િેઓ માિા જી્નમાં આટલતો િસ 
કેમ લે છે ? આટલા ઇ્્તોલ્ કેમ ? કદાચ મને સાિામાં 
સાિી કંપનરીમાં નતોકિી મળે કે ન મળે એમાં એમને શું મળી 
જ્ાનું છે ? િેઓ નન:સ્ાથ્શભા્ે માિા માટે કેટલતો બધતો 
સમ્ય આપે છે..! એમના રદલમાં માિા સુખ અને પ્રગતિ 
માટેના કે્ા કે્ા લાગ્ણરીરરીલ ભા્તો પડ્ા છે ? કા્યમ 
માિતો થાક ઉિાિી દેનાિતો િેમનતો હાસ્યસભિ ચહેિતો પ્ણ 
ક્ાિેક િૌદ્ સ્રૂપ ધાિી લિેતો હતો્ય િતો એનતો હેતુ શું ?

આજ ે મને ‘પ્ર્યાગભાઈ માિતો ટાઇમ બગાડે છે’ 
આ્ા માિા પહેલાના િ્ચાિતો સા્ ખતોટા લાગિા 
હિા. કેમ જ,ે આજ ે માિતો કેમેિતો કાંઈક એ્રી જગ્યાએ 
ગતોઠ્ા્યેલતો હિતો કે જનેું શૂહટગ મને ઊંડતો ઉિાિી દેતું હતું. 
પ્ર્યાગભાઈના રબે્ રબ્માં હંુ માિા પ્રત્ેનરી િેમનરી ભા્ના 
સપષટ જોઈ રકિતો હિતો. આ ત્રરીજા કેમેિાનું શૂહટગ એવું 
અદ્ ભિૂ ઊિિતું હતું કે પૂ્વેનરી િેમનરી ટકટક કે સલાહ 
હ્ે મને માિા સપતોટ્શમાં ક્્ટ્શ  થઈને દેખાિરી હિરી. આજ ે
પ્ર્યાગભાઈ બદલાઈ ગ્યા નહતોિા; માિા િ્ચાિતોરૂપરી કેમેિતો 
બદલાઈ ગ્યતો હિતો. આ્ા િ્ચાિતોમાં હંુ સનાન, પૂજાપાઠ 
અને નાસિતો કિી િહ્તો ત્ાં િતો પ્ર્યાગભાઈ આ્રી ચડ્ા. ને 
એમ્ણે િતો ફિી પાછતો પતોિાનતો એ જ િતોલ રરૂ કિી દીધતો. 

બેટા બરીટુ ! આપ્ણા ચાિ રિમ ક્યા ? આજ ે હ્ે 
પ્ર્યાગભાઈનું આ ્ાિં્ાિનું િીિપટેરન માિા માટે કતોિતો 
ઉપદેર કે માથાનતો દુ:ખા્તો નઢહ, પિંતુ કરુ્ણાસભિ 
ભા્ામમૃિ હતું. હ્ે એમના રબ્તોમાં ્હેિતો માિા પ્રત્ેનતો 
પ્રેમ-ભા્ જોઈ હંુ ખરુ થિતો હિતો. માિતો કેમેિતો બદલાઈ 
જિાં હ્ે મને એનરી એ જ વ્યકકિના રદલનું ધચત્ર ધૂંધળું 
મટીને કકલ્યિ કટ દેખા્ા લાગયું હતું. છે્ટે મેં માિી 
અ્ળાઈ બદલ સતોિી કહી માફી માંગરી અને િેમના આ્ા 
ભા્સભિ ઉપકાિ બદલ થેંક યૂ કહીને િેમને ભેટી લરીધું. 
થતોડા રદ્સતો બાદ આચિં્ય્શનરી ્ાિ િતો એ બનરી કે અચાનક 
એક બરીજી સાિી કંપનરીમાં મારંુ ઇન્ટિવયૂ ગતોઠ્ાયું ને િેમાં 
સફળ થ્ામાં પ્ર્યાગભાઈનરી પાકી કિા્ેલરી આ જ ્ાિ 
મને કામ લાગરી ગઈ. 

્હાલા ભકિતો ! આપ્ણા જી્નમાં પ્ણ કા્યમ 
માટે આ ત્રરીજા કેમેિાનું જ શૂહટગ ઊિિતું િહે િતો કેવું 
સારંુ ! દિેક વ્યકકિ અને પરિસ્સ્તિને આપ્ણે આ્રી જ 
િીિે પતોશઝઢટ્પ્ણે મૂલ્િા િહીએ િતો કેવું સારંુ..! બરીટુને 
ત્રરીજ ે રદ્સે ત્રરીજા કેમેિાના શૂહટગમાં જ ે ્ાિ સમજાઈ, એ 
જ ્ાિ આપ્ણને પહેલે જ રદ્સે િિિ સમજાઈ જા્ય િતો 
કેવું સારંુ..! આપ્ણા સુખ-દુ:ખ િેમજ આપ્ણરી સફળિા-
નનષ્ફળિામાં શખન્ન થનાિા ને ખરુ થનાિા એ બંનેના ઉપિના 
વ્ય્હાિ સામું ન જોિાં િેમના હૃદ્યનરી ભા્ના સામું જ 
આપ્ણરી દૃણષટ િહે િતો કેવું સારંુ..! આપ્ણા ઢહિેચુ્ઓનતો 
આપણંુ ઢહિ કિ્ાનતો હેતુ અને આપ્ણા પ્રત્ેના પ્રેમને 

સમજિા રરીખરી જઈએ િતો કેવું સારંુ...!!  |||
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ËâÓÇâ...

એક સંસ્ાિ નામનતો નાનતો એ્તો બાળક 
પતોિાના ઘિમાં સતોફા ઉપિ બેઠતો હિતો. 

સંસ્ાિે પતોિાના બને્ન હાથમાં એક-એક સફિજન 
પકડ્ાં હિાં. એ્ામાં િેના પપ્ા િેજસભાઈ 
સંસ્ાિનરી પાસે આવ્યા અને બહુ ્હાલથરી િેમ્ણે 
પતોિાના નાનકડા બાળકને પૂછું કે,  “બેટા સંસ્ાિ ! 
આ િાિા બને્ન હાથમાં શું છે ?” સંસ્ાિ કાંઈ બતોલે િે 
પહેલા જ ફિીથરી પપ્ાએ પૂછું કે, “બેટા ! આ િાિા 
હાથમાં િહેલાં બે સફિજનમાંથરી એક સફિજન િાિા 
પપ્ાને આપરીર ?”

આ સાંભળીને સંસ્ાિ થતોડી્ાિ માટે િેના પપ્ાનરી 
સામે ટગિ ટગિ જોઈ િહ્તો અને પછી િિિ જ િે્ણે 
જમ્ણા હાથમાં િહેલા એક સફિજનનતો થતોડતો ટુકડતો ખાઈ 
લરીધતો અને પછી જલ્ીથરી ડાબા હાથમાં િહેલા બરીજા 
સફિજનમાંથરી પ્ણ એક ટુકડતો ખાઈ લરીધતો.

આ જોઈને સંસ્ાિના પપ્ા િેજસભાઈ ગમગરીન 
થઈ ગ્યા અને હસ્ા લાગ્યા. કેમ જ,ે િે પતોિાનરી ગમગરીનરી 
િેના ્્યાિા સંસ્ાિને દેખાડ્ા નહતોિા ઇચ્િા. અંદિ િતો 
ઘ્ણરી ગમગરીનરી છ્ાઈ ગઈ, ઘ્ણા બધા િ્ચાિતો ઘમિતોળા્યા 
અને પતોિાના જ સિંાન િ્રે ઘણંુ બધું નેગેઢટ્ િ્ચાિી 
નાખું. બાળક નાનતો હિતો એટલે કાંઈ કહી રકા્ય િેમ 
ન હતું પ્ણ થતોડી્ાિમાં િતો સંસ્ાિ િ્રે ઘ્ણરી બધરી 
કલપનાઓ કિી નાંખરી. બને્ન િપિા-પુત્ર એકબરીજાનરી સામે 
જોઈ િહ્ા હિા. સંસ્ાિે બરીજા સફિજનનતો ટુકડતો ખાઈને 
િિિ જ જમ્ણા હાથમાં િહેલું સફિજન પપ્ા સામે ધયુું 
અને િેજસભાઈના હાથમાં મૂકિાં બતોલ્તો કે, “પપ્ા ! 
આપ આ સફિજન લતો.. કેમ કે આ બહુ જ મરીઠંુ છે.”

િેજસભાઈ િતો હ્ે સા્ નન:રબ્ થઈ ગ્યા. કેમ 
કે, િેમ્ણે પતોિાના મનમાં સંસ્ાિ િ્રે કાંઈક બરીજી જ 
ધાિ્ણા બાંધરી લરીધરી હિરી. 

એટલા માટે કતોઈનરી પ્ણ ્િ્શમાન પરિસ્સ્તિને 
જોઈને પતોિાના મનમાં કાંઈ ખતોટી ધાિ્ણા ન બાંધરી લે્રી 
જોઈએ. કેમ કે, જ્ાિે હકીકિ સમજા્ય કે સાચું અનુભ્ા્ય 
ત્ાિે આપ્ણરી પાસે પસિા્ા શ્સ્ા્ય કાંઈ બચતું હતોતું 
નથરી. માટે કતોઈને્ય પ્ણ પતોિાનરી અલપબુબદ્ધથરી માપ્ાનરી 
ભૂલ ન કિા્ય. એમાં્ય આપ્ણે િતો સત્સંગમાં અનિં ્ાિ 
્ાંચયું-સાંભળયું હરે કે કતોઈના પ્ણ િ્રે નનમ્નભા્ ન કિ્તો 
કે કતોઈનરી ઉપિનરી રરિ્યા જોઈને િેના િ્રે ખતોટી કલપનાઓ 
ન કિ્રી.  આપ્ણા ઇષટદે્ ્હાલા સ્ાતમનાિા્ય્ણ 
ભગ્ાને િતો ત્ાં સુધરી કહી દીધું છે કે, આપ્ણે એમ 
માનવું કે બરીજા ભકિતો િતો માિા કિિાં મહાન છે ને હંુ 
િતો િેમનરી પાસે સા્ ન્ૂન છંુ. ્ળી, “ભગ્વાનનવા ભ્તો 
તો બ્રહ્મનરી જ મમૂર્ત છે.” એમ માન્ાનું કહું છે. િતો પછી 
બરીજુ ં િ્ચાિ્ાનું આ્ે જ નહીં. સ્શ્ષેઠિાને લરીધે બરીજાને 
િ્રે નનમ્નભા્ કિ્ામાં આપ્ણને ખચકાટ થિતો નથરી અને 
ભગ્ાનનતો સંબંધ કે મતોટાનાં ્ચનતો ્યાદ િહેિાં નથરી.

પિંતુ આપ્ણને એ ્યાદ િહેવું જોઈએ કે, જ્ાિે 
આપ્ણે બરીજાને નનમ્ન આંકીએ છીએ ત્ાિે આપ્ણે િે 
વ્યકકિને પરિભાયષિ નથરી કિિા, પિંતુ આપ્ણે આપ્ણને 
જ પરિભાયષિ કિીએ છીએ. આપ્ણે બરીજાનરી કકમિ નથરી 
કિિા પિંતુ પતોિાનરી કકમિ ઘટાડીએ છીએ.

નાના-મતોટા પ્રસંગતો પડે િેમાં મહાિાજ અને મતોટાના 
્ચને આપ્ણે કતોઈને િ્રે પ્ણ નનમ્નભા્ ન આ્્ા 
દઈએ અને અખંડ રદવ્યભા્-મુકિભા્ જાળ્રી િાખરીએ 

િતો સત્સંગમાં બહુ આગળ ્ધા્ય...          |||
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એક સમજદાિ મા્ણસને 

લખ્ાનતો રતોખ હિતો. િે 

લખ્ા માટે ્ાિં્ાિ નદી કાંઠે બેસિતો, ત્ાં 

િેને ખૂબ જ પ્રેિ્ણા મળી િહેિરી અને િેનરી 

લખ્ાનરી કળા િ્કસિરી. એક રદ્સ િે નદી 

રકનાિે ચાલિતો હિતો, ત્ાિે િે્ણે જોયું કે એક નાનતો 

બાળક કતોઈ ્સતુને કાંઠા પિથરી ઉંચકીને નદીમાં ફેંકી િહ્તો 

હિતો. જ્ાિે િે્ણે નજીકથરી જોયું િતો િે બાળક નદીરકનાિે 

એક પછી એક નાનરી માછલરીને પકડીને િેને નદીમાં ફેંકી 

િહ્તો હિતો. કાળજીપૂ્્શક જો્યા પછી, િેને જા્ણ્ા મળયું કે 

રકનાિા પિ મતોટી સખં્યામાં નાનરી-નાનરી માછલરીઓ િડફડી 

િહી હિરી, જ ે ટંૂક સમ્યમાં મિી જ્ાનરી હિરી. આ બાળક 

િેને પા્ણરીમાં નાંખરી જી્િ દાન આપરી િહ્તો હિતો. 

આ જોઈને પેલા બુબદ્ધરાળી વ્યકકિએ િેને પૂછું, 

બેટા ! નદીકાંઠે િતો આ્રી ઘ્ણરી માછલરીઓ મિી િહી 

છે. આ િીિે િેને પા્ણરીમાં નાંખ્ાથરી શું ફિક પડરે ? 

આ સાંભળી પેલા દ્યાળુ બાળકે કહું, “જુઓ, સૂ્ય્શ ઉગરી 

ગ્યતો છે અને નદીના િિંગતો હ્ે રાંિ થઈ િહ્ા છે. આ્રી 

સ્સ્તિમાં, આ્રી થતોડી મહેનિ કિ્ાથરી મને િતો કાંઈ ફિક 

નઢહ પડે.” પ્ણ... આટલું કહી િે્ણે ઝૂકીને એક માછલરીને 

પા્ણરીમાં ફેંકી દીધરી અને કહંુ, “આ મવાછલરીનવા જી્નમાં 

બહુ મોટો ફરક પડશે અને આ ફરક જ મને ખમૂબ સતંોષ 

આપરી રહ્ો છે.” 

્હાલા બાળકતો ! આપ્ણે પ્ણ આમાંથરી પ્રેિ્ણા 

લઈ આપ્ણરી આજુ-બાજુમાં જરૂિી્યાિમંદને મદદ કિીએ 

િેનાથરી કદાચ આપ્ણને કંઈ ફિક ન પડે પ્ણ સામાને 

બહુ મતોટતો ફિક પડિતો હતો્ય છે. માટે ભગ્ાને આપ્ણને 

આપેલરી બુબદ્ધ-રકકિથરી સામાને મદદરૂપ થઈશું. િતો ઘનુ 

મહાિાજ ખૂબ જ િાજી થરે...                  |||

 િાિો તફાિત...
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 નતૂન ‘સહજાનંદ િાડી’ ઉદ્ ઘાટન - કંુડળગામ

 િર્ચુ્વઅલ ૨૪૦મો શ્રીહરર પ્ાગટ્ોત્સિ - કારેલીબાગ િડોદરા તથા કંુડળધામ

 કોરોના દદદીઓ માટે કોવિડ કેર સેન્ટર - શ્રીસિા. મંરદર, કારેલીબાગ-િડોદરા

કંુડળગામના ગ્રામજનતોના વ્યા્હારિક, સામાશ્જક 
અને ધાર્મક પ્રસંગતો સંપન્ન કિ્ા કાઠીસમાજ માટે આપ્ણા 
ગુરુજી પ.પૂ.સદ.શ્રીજ્ાનજી્નદાસજી સ્ામરીનરી પ્રેિ્ણાથરી 
શ્રીસ્ાતમનાિા્ય્ણ મંરદિ કંુડળધામ દ્ાિા નિૂન ‘સહજાનંદ 
્ાડી’નું નનમતા્ણ કિ્ામાં અા વયું છે. િા.૨૯/૦૩/૨૦૨૧ને 
સતોમ્ાિે ધૂળેટીપ્્શના પા્ન રદ્સે અા િૈ્યાિ થ્યેલ 
સહજાનંદ ્ાડીનું લતોકાપ્શ્ણ કિ્ામાં આવયું હતું. આ પ્રસંગે 
્ાડીમાં મહાપૂજાનું પ્ણ સુંદિ આ્યતોજન કિ્ામાં આવયું 
હતું. જમેાં ્ાડી માટે ભૂતમદાન કિનાિ પ.ભ.શ્રીબા્કુભાઈ 
રાંતુભાઈ પટગરીિ િથા નકુભાઈ બાપુભાઈ ખાચિ બતોટાદ 
્ગેિેએ પૂજનનતો લાભ લરીધતો હિતો.

આ પ્રસંગે પ.પૂ.રા.શ્રીહરિપ્રકારદાસજી સ્ામરી-
સાિંગપુિ ્ાળાએ કથા-્ાિતાનતો સુંદિ લાભ આ્્યતો હિતો. 

િેમજ હડદડ આશ્મના મહંિ પૂ.આત્ાનંદ સિસ્િરીજી, 
પૂ.ભ્યલુ બાપુ-પાળી્યાદ, પ.પૂ.સદ.શ્રીિામકમૃષ્ણદાસજી સ્ામરી-
ધ્ાંગધ્ા, પ.પૂ.સદ.રા.શ્રીધમ્શિપ્ર્યદાસજી સ્ામરી(બાપુસ્ામરી)-
ધંધુકા ગુરુકુળ, પ.પૂ.શ્રીદે્પ્રકારદાસજી સ્ામરી-ચેિમેનશ્રી 
્ડિાલધામ, પ.પૂ.શ્રીહરિપ્રસાદદાસજી સ્ામરી-આ.કતોઠાિીશ્રી 
ગિપુિધામ, પ.પૂ.શ્રીપુ્્ રુષતોત્તમપ્રકાર સ્ામરી-િામપુિા સુિિ, 
પ.પૂ.શ્રીહિીકેર્સ્ામરી-ધતોલેિા, પ.પૂ.શ્રીિાધાિમ્ણસ્ામરી-
કતોઠાિીશ્રી િાજકતોટ, પ.પૂ.શ્રીમાધ્પ્રસાદ સ્ામરી-કારિ્યા્ણરી, 
પ.પૂ.શ્રીમાધ્ સ્ામરી, બતોટાદ-ગુરુકુળ, ્ગેિે સિંતો-મહંિતોએ 
ઉપસ્સ્િ િહી આરરી્્શચન પાઠવ્યા હિા. આ ઉપિાંિ 
શ્રીહષ્શદભાઈ બરી. મહેિા-એસ.પરી. બતોટાદ જીલલા આ પ્રસંગે 
ઉપસ્સ્િ િહ્ા હિા. અિંમાં પ.ૂગુરુજીએ રૂડા આરરી્તાદ પાઠ્રી 
સહજાનદં્ાડીનરી ચા્રી પ.ભ.શ્રીબા્કુભાઈન ેસપુ્રિ કિી હિરી.

શ્રીસ્ાતમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિા િથા 
કંુડળધામ દ્ાિા િા.૨૧/૦૪/૨૦૨૧ બુધ્ાિ, ચૈત્ર સુદ-૯ના 
િતોજ આપ્ણા સહુના ઇષટદે્ ભગ્ાન શ્રીસ્ાતમનાિા્ય્ણનતો 
્ચયુ્શઅલ ૨૪૦મતો શ્રીહરિ પ્રાગટ્તોત્સ્ ઉજ્્ામાં આવ્યતો 
હિતો. આજ િતોજ પૂ. ગુરુજીનરી પ્રેિ્ણાથરી સમગ્ર રદ્સ 
દિર્યાન સહુ સિંતો-ભકિતો સત્સંગ-ભજન-વ્રિપિા્ય્ણ િહી 
ભકકિના પૂિમાં િિબતોળ થ્યા હિા. કતોિતોનતોના િ્ષમકાળમાં 
પ્રભુનરી પ્રસન્નિા માટે ભકિતોએ શ્રીહરિજી મહાિાજનતો ૨૪૦મતો 
પ્રાગટ્યરદન હતો્ાથરી ૨૪૦નરી સખં્યામાં દંડ્િ્, પ્રદશક્ષ્ણા, 
માળા, ધૂન-રકિ્શન અને ધ્યાન ્ગેિે ક્યતા હિા. 

િાત્રે કંુડળધામ િેમજ કાિેલરીબાગ ્ડતોદિાથરી 
પ્રસાિિિ લાઈ્ કા્ય્શરિમમાં હરિસ્મૃતિના મહાત્્ય ચચિામ્ણરી 

અને જનમંગલ સિતોત્રના મંત્રતો સાથે પ્રભુ પૂજન િથા 
શ્રીજીચાલરીસાનતો સામૂઢહક પાઠ કિ્ામાં આવ્યતો હિતો. આ 
પ્રસંગે શ્રી.સ્ા.મંિદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિાથરી પૂ.ગુરુજીએ 
બધાને આરરી્્શચન પાઠવ્યા હિા. ત્ાિબાદ શ્રીઘનશ્યામ 
મહાિાજના પ્રાગટ્તોત્સ્નરી સમહૂ આિિરી િથા જન્મતોત્સ્નરી 
ઉજ્્ણરીનતો સહુ ભકિતોએ અતિ ઉત્સાહથરી લાભ લરીધતો 
હિતો. હરિભકિતોએ પતોિાના ઘેિ ઘિ મંિદિને ર્ણગાિી, 
ઘનશ્યામજીને પાિ્ણરી્યે ઝુલાવ્યા હિા.

આ પ્રસંગે પૂ.ગુરુજીના કિકમળતો દ્ાિા 
Swaminaayan Satsang App (All in-one) હ્ે Apple 
ફતોનમાં પ્ણ પ્રા્િ થા્ય િે્રી APP િ્મતોધચિ કિ્ામાં 
આ્રી હિરી.

હાલમાં ચાલરી િહેલ કતોિતોનાનરી િ્કટ પરિસ્સ્તિમાં 
દદદીઓનરી સાિ્ાિ માટે આપ્ણા ગુરુજી પ.પૂ.સદ્ .
શ્રીજ્ાનજી્નદાસજી સ્ામરી-કંુડળધામનરી પ્રેિ્ણાથરી 
શ્રીસ્ાતમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિામાં ્ડતોદિાનરી 
પ્રશ્સધ્ધ જાહ્ન્રી મલ્ીસપેશર્યાલરીટી હતોસસપટલના સહ્યતોગથરી 
િા.૨૮/૦૩/૨૦૨૧ના િતોજથરી ૫૦ બેડનું કતો્રીડ કેિ સેન્ટિ 
કા્ય્શિિ કિાયું છે. 

સહજાનંદ બબલડીંગના કીિ્શન હતોલમાં સંપૂ્ણ્શ હ્ા 
ઉજાસ ્ાળા સુિ્ધા સંપન્ન, િહે્ા-જમ્ાનરી વ્ય્સ્ા સાથેનરી 
સુિ્ધા ઉભરી કિ્ામાં આ્રી છે. જમેાં નનષ્ણાંિ ડતોક્ટિતોનરી 
ટીમ અસિકાિક સાિ્ાિ આપરી િહી છે. મંરદિના કતો્રીડ કેિ 
સેન્ટિમાં પૂ.ગુરુજી િથા સિંતો દદદીઓને હંૂફ, બળ, પ્રેમ અને 
પ્રતોત્સાહન પુરુ પાડી હહમિ અાપરી િહ્ા છે. જથેરી દદદીઓ 
પતોિાનું દુ:ખ ભૂલરીને આનંદથરી જલ્ી સાજા થઈ િહ્ા છે.
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કતોિતોનાના સંરિમ્ણને કાિ્ણે અથ્ા અન્ બરીમાિીને કાિ્ણે અક્ષિનન્ાસરી 
થ્યેલા આ િમામ સિંતો-ભકિતોને શ્રીહરિ પતોિાનરી મૂર્િનું મહાસુખ આપે િથા િેમનાં 
પરિ્ાિજનતોને િેમનાં િ્્યતોગનું દુઃખ સહન કિ્ાનરી રકકિ આપે િેમજ િેમના જ ે્ ા 
સદ્ ગુ્ણતો આપે િે્રી ્હાલા ્હાલા મહાિાજના પા્ન ચિ્ણતોમાં પ્રાથ્શના...

હાલ આ કતોિતોના મહામાિીને કાિ્ણે િ્શ્વમાં અનેક 
પ્રકાિના પ્રતોબલેમ ્ધરી ગ્યા છે. સમાજમાં રાંતિ અને 
નનભ્શ્યિાનરી ખૂબ જ જરૂિ ઊભરી થઈ છે. એ્ા સમ્યમાં 
પૂ.ગુરુજીનરી પ્રેિ્ણાથરી સ્્શકિતા શ્રીહરિજી મહાિાજનરી પ્રસન્નિા 
પ્રા્િ કિ્ા માટે િેમજ િ્શ્વરાંતિ માટે િથા કતોિતોના પ્રકતોપના 
ઉપરમન અથવે, િ્ષમકાળનરી નનવમૃનત્ત િથા શુભકાળનરી પ્રાત્્િ 
અથવે શ્રીસ્ા. મંરદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિા અને કંુડળધામ દ્ાિા 
અનનશ્ચિંિ સમ્ય સુધરી િ્શ્વરાંતિ ્યજ્, મહાપૂજા િથા અખંડ 
ભજન્યાગનું સુંદિ આ્યતોજન કિ્ામાં આવયું છે.

જમેાં િા.૨૩/૦૪/૨૦૨૧ ને એકાદરરીના િતોજ 
્ડતોદિા શ્રીસ્ા.મંરદિમાં મહાપૂજાનતો પ્રાિંભ કિ્ામાં 
આવ્યતો હિતો. ત્ાિબાદ િા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૧ને િિ્્ાિના 
િતોજ ્ડતોદિા સહજાનંદ બબલડીંગમાં પૂ.ગુરુજીના ્િદ હસિે 

િ્શ્વરાંતિ ્યજ્નતો શુભાિંભ થ્યતો હિતો. જ્ાિે કંુડળધામમાં 
િા.૨૫/૦૪/૨૦૨૧ના િતોજ મહાપૂજા િેમજ િા.૨૮/૦૪/૨૦૨૧ના 
િતોજ િ્શ્વરાંતિ ્યજ્નતો પ્રાિંભ કિ્ામાં આવ્યતો હિતો. 

આ ઉપિાંિ િા.૨૭/૦૪/૨૦૨૧ ચૈત્ર સુદ પૂનમના 
િતોજ સ્ાિનરી કથામાં પૂ.ગુરુજીએ અખંડ ભજનનતો મઢહમા 
ગાઈને સૌ ભજનાથશી સંિતો-ભકિતોને રૂડા આરરી્તાદ પાઠવ્યા 
હિા. ત્ાિબાદ સમગ્ર ભજન્યાગનું ફળ મહાિાજના પા્ન 
ચિ્ણતોમાં સમર્પિ કિ્ાનરી પ્રાથ્શના સાથે પૂ.ગુરુજીએ 
અખંડઘૂનનતો પ્રાિંભ કિાવ્યતો હિતો. િેમજ પૂ.સંિતો દ્ાિા 
અન્ ૧૫ પ્રકલપતોના ભજનનરી રરૂઆિ કિા્રી હિરી. 
આમ, પૂ. ગુરુજીએ સમગ્ર સત્સંગ સમાજમાં આ અખંડ 
ભજન્યાગનતો અનેિા આનંદ, ઉત્સાહ અને શ્દ્ધા સાથે 
શુભાિંભ કિાવ્યતો હિતો.

અ.નન. ભરતભવાઈ કરશનભવાઈ સ્વાણરી 
સુરત - ઉંમિ : ૫૯ ્ષ્શ

અક્ષિ્ાસ : િા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧

અ.નન. શ્રીપુરષોત્તમચરણ સ્વામરી
જોરવા્રનગર - ઉંમિ : ૬૯ ્ષ્શ
અક્ષિ્ાસ : િા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧

અ.નન. શવા. સ્વા.શ્રીઆત્પ્કવાશિવાસજી
સે્વાલરીયવા - ઉંમિ : ૪૫ ્ષ્શ 

અક્ષિ્ાસ : િા.૧૯/૦૪/૨૦૨૧

અ.નન. શ્રીઘનશયવામિવાસજી સ્વામરી
રઘુ્રીર્વાડી-્ડતવાલ - ઉંમિ : ૫૨ ્ષ્શ

અક્ષિ્ાસ : િા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧

અ.નન. અમરશરીભવાઈ જી્રવાજભવાઈ નવારોલવા 
સમઢીયવાળવા - ઉંમિ : ૮૦ ્ષ્શ

અક્ષિ્ાસ : િા.૦૯/૦૪/૨૦૨૧

અ.નન. ઠવાકરશરીભવાઈ નવારણભવાઈ ડંુગરવાણરી 
હદરપર - ઉંમિ : ૮૫ ્ષ્શ

અક્ષિ્ાસ : િા.૧૬/૦૪/૨૦૨૧

અ.નન. દકરીટભવાઈ િશરથલવાલ પટેલ 
ગોધરવા - ઉંમિ : ૬૩ ્ષ્શ

અક્ષિ્ાસ : િા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧

અ.નન.નથભુવાઈ કરશનભવાઈ મેંિપરવા
ભુતતયવા - ઉંમિ : ૭૦ ્ષ્શ

અક્ષિ્ાસ : િા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧
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INDEX
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á¼ïÅ ÐÁÌÒâ½
ðð ÍýâÓïÐ ðð

Öï.2077, ¿ìÝ ÖçÊ ÍçÌÑ,
Èâ.27/4/2021, Ñï½ÛÕâÓ

ðð ÍèÇâôÚèãÈ ðð
áãÌ*@È

á¼ïÅ ËèÌ

á¼ïÅ ÑïÝ’Í

á¼ïÅ ÑïÝÔë¼Ì

á¼ïÅ »äÈôÌ-½âÌ

á¼ïÅ ¿ëwÃâ½âÌ

á¼ïÅ ÚãÓsÑöãÈÍâÄ  

á¼ïÅ ÐkÈã¿ïÈâÑãÇÍâÄ

á¼ïÅ Õ¿ÌâÑöÈÍâÄ  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

á¼ïÅ ÁÌÑï½ÔÍâÄ  

á¼ïÅ ÚãÓ»Õ¿ÍâÄ

á¼ïÅ Ùä‘¿âãÔÖâ ÍâÄ

á¼ïÅ áíÓÅâ½âÌ

á¼ïÅ ÊïÅÕÈ

á¼ïÅ ÍýÊãÜÇâ

á¼ïÅ DÒâÌ

á¼ïÅ ÐÁÌÒâ½Ìí ÔâÐ lÒí áÌë Ïä’Ìë ÔëÕÅâÕí...

https://forms.gle/sqKbryUkzZYbUwcp6

ÐÁÌÒâ½Ìçï ÎíÑô ÐÓÕâ 
QR Code s»ëÌ »Óí

ÐÁÌÒâ½Ìçï 
ÎíÑô ÐÓÕâ ÑâÃë áÚI kÔä» »Óí
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કુંડળગામના ગ્ામજનોના વ્ાવહારરક, સામાજજક અને ધાજમમિક પ્રસુંગો સુંપન્ન કરવા કાઠીસમાજ માટે તૈ્ાર 
થ્ેલ નૂતન “સહજાનુંદ વાડી”ના ઉદ ્ ઘાટનની પાવન સમમૃજતઓ...

 શ્ીસવાજમનારા્ણ મુંરદર, કારેલીબાગ-વડોદરામાું કા્્યરત કરા્ેલ કોજવડ કેર સેનટરમાું દદદીઓને હુંફ-બળ 
આપી રહેલા પૂ.ગુરુજી.

https://youtu.be/7B8is5HFvFw
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શ્રીસ્ાિમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિા

શ્રીસ્ાિમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિા

શ્રીસ્ાિમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કાિેલરીબાગ-્ડતોદિા

શ્રીસ્ાિમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કંુડળધામ

શ્રીસ્ાિમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કંુડળધામ

શ્રીસ્ાિમનાિા્ય્ણ મંરદિ, કંુડળધામ

https://youtu.be/_mVGhmHrFzA
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