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એકવાર ગાંડાપુરથી 
ઝુમખરામ અને 

તેમના નાના ભાઈ મુગટરામ 
બંને મહારાજનાં દર્શન કરવા સારં 

ડમણિયું-બળદગાડંુ જોડીને ચાલ્ા. ચાલતાં ચાલતાં પાંચ 
ગાઉ ગયા ત્ાં રસતામાં મોટી ઝાડી આવી અને સાંજ પડી 
ગઈ. તેથી જનાવરની અને લુંટારાની બીક લાગવા માંડી 
તેથી બંને ભાઈ મૂંઝાયા કે શું કરશું ? પછી ભગવાનનો 
વવશ્ાસ રાખી હહમત સાથે ભજન કરવા મંડ્ા.

ત્ાં એક બ્ાહ્મિ આવયો અને પૂછું, ‘ક્ાંના 
છો અને ક્ાં જાવ છો ?’ ત્ારે ઝુમખરામ કહે, ‘અમે 
વવસનગરના ભાવસાર છીએ. હાલ ગાંડાપુર રહીએ છીએ 
અને ગુજરાતમાં જાવું છે.’

ત્ારે બ્ાહ્મિ કહે, ‘મારે પિ ગુજરાતમાં 
જાવું છે, પરંતુ તમારે ગુજરાતમાં ક્ાં જાવું છે ?’ ત્ારે 
ઝુમખરામે કહંુ કે, ‘અમારે તો કચ્છમાં કાળાતળાવ છે ત્ાં 
સવામમનારાયિ ભગવાનનાં દર્શન કરવા જાવું છે.’ 

ત્ારે બ્ાહ્મિ કહે, ‘સવામમનારાયિ ભગવાન નથી ! 
એ તો જાદુગરા છે. અમે બ્ાહ્મિ બધું જાિીએ. એમિે 
બાબરોભૂત વર કયયો છે. તમે શું જોઈ એને ભગવાન માનો 
છો ? માટે પાછા ઘરે જાવ.’

ત્ારે તેમિે બ્ાહ્મિને કહંુ, ‘ભૂદેવ ! તમને જ ે
મનાતા હોય તે પિ અમારા માટે તો એ પ્રગટ ભગવાન છે, 
ભગવાન છે અને ભગવાન જ છે. અમને એમનો દૃઢ વવશ્ાસ 
છે અને અમારે ત્ાં ગયા વગર છૂટકો નથી. માટે એ બાબતે 
તમારે સહેજયે બોલવું નહીં. આવી વાતો કરનાર તમે ક્ા 
ગામના છો ? અને તમારં નામ શું છે ?’

બ્ાહ્મિ કહે, ‘હંુ તો જનેો નનદદેર ન થઈ રકે એવા 
અનનદદેરનો વાસી છંુ અને મારં નામ પુરષોત્તમ ભટ્ટ છે.’ 
બંને ભાઈઓએ કહું કે, ‘જો હવે ભગવાન સવામમનારાયિ 
વવરે એક પિ રબ્દ ન બોલવો હોય તો અમારી સાથે 
રહો, નહહ તો તમે એકલા હાલતા થાવ.’ ત્ારે ભૂદેવ કહે, 
‘ના..ના.. મને એકલો કરો મા. તમારી સાથે આવવા દો. 
હવે હંુ નહહ બોલું. મને શું ખબર કે તમને સવામમનારાયિ 
ભગવાનની આટલી બધી નનષ્ા   હરે ?’ 

વહાલા ભકતો ! ભગવાન ભકતની નનષ્ાની કસોટી 
કરે છે પછી પાસ થાય તો સવયં મદદ કરી બધા રસતા 
સહેલા કરી દે છે. નનષ્ાવાનની જ અંતે જીત થાય છે. 

પછી પુરષોત્તમ ભટ્ટ કહે, ‘જુઓ ! આ ઝાડી 
વવસતાર છે, રાતનું ટાણંુ છે માટે રાત્ીના વખતે આપિે 
વારાફરતી જાગશું. હમિાં હંુ જાગું છંુ તમે બંને ભાઈ સૂઈ 
જાઓ. પછી હંુ સૂઈ જાઉં ત્ારે તમે બંને ભાઈ જાગજો. 
અત્ારે તમે આરામ કરો.’ પછી ભટ્ટ જાગયા અને બંને ભાઈ 
સૂઈ ગયા.

સવાર થઈ અને બેય ભાઈએ જાગીને જોયું તો તેમને 
બધું નવું જ લાગયું ! ‘રાતે તો ઝાડી વવસતારમાં હતા અને આ 
તો કોઈ ગામનું પાદર લાગે છે ! પુરષોત્તમ ભટ્ટ પિ દેખાતા 
નથી. આ બધું શું હરે !’ એમ વવચારે છે ત્ાં એક ભાઈ 
નીકળયા તેમને પૂછું, ‘આ ગામનું નામ શું ?’ ત્ારે તેિે કહું,  
‘કાળાતળાવ.’  બંને ભાઈઓએ આશ્ચય્શ સાથે પૂછું, ‘શું 
ખરેખર કાળાતળાવ છે ?’ પેલા માિસે જવાબ આપયો ‘હા..
હા..આ કાળાતળાવ જ છે .’

બંને ભાઈઓ આશ્ચય્શ સાથે એકબીજાની સામે જોવા 
લાગયા. પછી પૂછું, ‘ભાઈ ! સવામમનારાયિ ભગવાન અહીં 
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છે ?’  ત્ારે તે કહે,  ‘હા, હરભમ સુથારને ઘરે છે.’

પછી બંને ભકતો ત્ાં ગયા. ગાડંુ એક બાજુ ંમૂકીને 
સભા બે્ી હતી ત્ાં મહારાજનાં દર્શન કરવા ગયા. બંને 
ભાઈ દંડવત કરી પગે લાગયા. ત્ારે મહારાજ એ બંનેને કહે,  
‘અહીં આવો.’ એમ કહીને પોતાની પાસે બોલાવયા, માથે 
હાથ મૂક્ા. પછી પૂછું કે, ‘તમે અહીં કેમ કરીને આવયા ? 
તે વાત વવગતે કહો.’ 

ત્ારે તેઓ કહે, ‘મહારાજ અમે અમારા ગામથી 
પાંચેક ગાઉ આવયા ત્ાં સાંજ પડી અને જગંલ આવયું. ત્ાં 
એક બ્ાહ્મિ આવયો અને કહે કે, હંુ પુરષોત્તમ ભટ્ટ છંુ. પછી 
તો અમે બેય ડમણિયામાં સૂઈ ગયા અને સવારે જાગીને 
જોયું તો અહીં કાળાતળાવ ગામમાં આવી ગયા હતા.’ પછી 
મહારાજ કહે, ‘એ તો તમે અમારં ભજન કયુું માટે અમે 
જ તમારી રક્ા કરવા માટે આવયા હતા.’ બેય ભાઈ કહે,  
‘સાચું મહારાજ ! એક રાત્ીમાં તમે જ અમને ત્િસો ગાઉ 
પહોંચાડ્ા !’

પછી બેય હરરભકતોએ મહારાજ સાર બ્હ્મચારી 
પાસે થાળ કરાવયો. મહારાજ જમયા અને થાળની પ્રસાદી 
ઝુમખરામ અને મુગટરામને આપી. એમ પાંચ રદવસ સુધી 
રહીને મહારાજને રસોઈ આપીને જમાડ્ા અને મહારાજની 
વાતો સાંભળી, મૂર્તનું સુખ લીધું. સંતો પાસે બેસી 
સંતસમાગમનું સુખ લીધું અને બહુ આનંદ કયયો. પછી સાથે 
લાવેલ પોરાક મહારાજને ધરાવયો, અને ભેટ ધરી બેય 
ભાઈએ કપૂરની આરતી કરી. પછી મહારાજને દંડવત કરી 
પગે લાગીને ચાલવાની રજા માગી. 

ત્ારે મહારાજ કહે, ‘આ ટાિે ચાલવું રહેવા દ્ો 
સવારે વહેલા ચાલજો. અત્ારે અહીં રોકાઈ જાવ.’ તેથી 
વવશ્ાસ રાખી બંને ભાઈઓ રોકાઈ ગયા અને મહારાજની 
વાતો સાંભળીને ડમણિયામાં સૂઈ ગયા. સવારે ઊ્ીને 

જોયું તો ગાંડાપુર પહોંચી ગયા હતા. આ જોઈ બંને 
ભાઈઓને બહુ આશ્ચય્શ થયું અને બોલ્ા કે, ‘આપિને તો 
શ્ીજીમહારાજ ેજાતા અને વળતા બેય ટાિે પરચો આપીને 
વવકટ વાટથી, ચોર લૂંટારાના ભયથી રક્ા કરી.’ એમ 
વવચારીને બેય મનમાં બહુ રાજી થયા. 

વહાલા ભકતો ! આ રીતે જ ે ભગવાનનો વવશ્ાસ 
રાખે, હહમત રાખી ભજન કરે તેની ભગવાન પળે પળે રક્ા 
કરે છે. જમે તે બંને ભાઈઓને કાળાતળાવથી ઘડીવારમાં 
ગાંડાપુર પહોંચાડી દીધા તેમ જ જો આપિે વવશ્ાસ રાખશું 
તો શ્ીહરર સમય આવયે અવનનથી અક્રધામમાં પહોંચાડી 
દેરે, સુખથી ભરી દેરે.

આજ રદન સુધી મહારાજ ે મારી અને તમારી આવી 
કેટલીયે ચમત્ારરક રક્ા કરી છે, પિ ભૂલી જઈએ છીએ. 
મહારાજ ે રક્ા કરી હોય તેને યાદ કરીએ તો મહારાજમાં 
બહુ હેત થાય. ભલે ને તે સાવ માયયક બાબત જ હોય, 
પિ ભગવાનની લીલા તો અલૌરકક છે, માયયક નથી. 
જો ભગવાનનો નનશ્ચય હોય, ભગવાનમાં હેત હોય, તો 
ભગવાનને આવી સેવા કરવામાં આનંદ આવે છે. પિ 
ભગવાનમાં હેત ન હોય, નનશ્ચય ન હોય, ભગવાનની ભકકત 
કરતા ન હોઈએ, ભગવાનનું માનતા ન હોઈએ અને સ્તી, 
ધન તથા પદ-પ્રમતષ્ામાં જ આસકત હોઈએ તો ભગવાન 
રક્ા ન કરે. માટે વવશ્ાસ રાખી સનેહથી શ્ીહરરનું ભજન 

કરવું તો ભગવાન જરૂર આપિી રક્ા કરરે... |||
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વહાલા ભકતો ! ૨૬મી જૂન એટલે આપિા પૂ.ભજનપ્રકારદાસજી સવામીની પુણયમતથથ. આ ૨૦૨૧માં 
તેમની ૧૭મી પુણયમતથથ આવી રહી છે. તેથી આ મહહને આપિે તેમના જીવનમાંથી દાસતવને દૃઢ 

કરવાના ઉપાયો મેળવીએ. 

આજની પેઢીમાં આપિી નજર સમક્ જીવન જીવીને પ્રભુને પામી ગયેલ મુકતરાજ એટલે પ.પૂ.
શ્ીભજનપ્રકારદાસજી સવામી. તેમિે ફકત ૩૦ વષ્શની નાની ઉંમરમાં કરવાનું બધું જ કામ પૂરં કરી નાખું. તે સદેહે 
કૃતાથ્શ થઈ ગયા. છેલલે ૩ વાર બોલ્ા કે, આ મહારાજ અને મુકતો મને તેડવા આવયા છે, હવે હંુ તેમની સાથે 
અક્રધામમાં જાઉં છંુ. આમ કહીને ધામમાં ગયા.

આધયાત્મિક માગ્શનું આવું અઘરં કામ તેમને અમત અલપકાળમાં સુલભ થઈ ગયું, તેનું રહસય શું ? તેને 
સમજવાની આપિે કોશરર કરીએ. મહારાજ ેઆપિને આજ્ા કરી છે કે, સત્ંગી સવવેને તો એમ જ નનશ્ચય કરવો 
જ,ે ‘આપિે પિ એ અક્રરૂપ જ ે મુકત તેમની પંકકતમાં ભળવું છે અને અક્રધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની 
સેવામાં હજૂર રહેવું છે, પિ નારવતં ને તુચ્છ એવું જ ેમાયયક સુખ તેને ઇચ્છવું નથી ને એમાં કોઈ ્ેકાિે લોભાવું 
નથી.’ -વ.પ્ર.૨૧ 

પૂ.ભજનપ્રકાર સવામી ૧૯૯૧-૯૨માં ત્ાગી થયા. જ્ારથી સતં થવા આવયા ત્ારથી જ તેમને પ્રભુજી તથા 
પૂ.ગુરજીને રાજી-રાજી કરવાનું અમતરય તાન હતું. એકવાર પૂ.ગુરજીએ કહંુ કે, ‘જનેે આ જ જન્ે પુરષોત્તમને પામી 
જવું હોય તેિે તે માટે અમુક નક્કર ્રાવ કરી રાખવા જોઈએ.’ પછી પૂ.ગુરજીએ જ ્રાવ કેવા કરવા જોઈએ તે 
વવરે સમજાવયું અને બધાને પોત-પોતાની રીતે ્રાવ લખી લાવવા જિાવયું.

ભજનપ્રકાર સવામીએ તે માટે સૌથી પહેલાં સતંોનું રરણું લીધું. ત્ાં પોતાનો ઇરક જિાવયો કે, ગમે તે 
ભોગે મારે આ જ જન્ે પ્રભુને પામવું જ છે; તો તે માટે મારે કેવા ્રાવ કરવા ? તે તમે મને કૃપા કરીને જિાવો. 
સતંોએ માગ્શદર્શન આપયું. પછી તેમિે પોતે વવચારી ્રાવો કરી સતંો તથા પૂ.ગુરજી પાસે દીશક્ત કરાવયા.
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હવે આપિે આપણું તપાસીએ કે શું 
ભજનસવામીની જમે આપિે પિ પ્રભુને પામવાના અફર 
્રાવો કયયા છે ? શું આપિને પિ ગુરજીએ એ વાત 
નથી કરી ? કદાચ ્રાવ કયયા છે તો શું સંતો-ભકતોનું 
રરણું લઈ તેમની પાસેથી રીખી દીશક્ત કરાવયા છે ? 
ખેર આજ સુધી જ ે ભૂલ થઈ તે પિ હવે તેને સુધારી 
આપિે પિ પ્રભુને પામવાના દૃઢ ્રાવો જલ્ી કરી 
લઈએે. તે માટે પૂ.ભજનપ્રકાર સવામીએ કેવા ્રાવો કયયા 
હતા ? તે આપિે સમજી લઈએ.

૧ મારે મરતા પહેલાં મહારાજને મળવું જ છે, એ 
જ મારં જીવનલક્ષ્ય છે અને તેને હંુ મારી સાચી 
સફળતા માનીર.

વાલા ભકતો ! શું આપિે પિ આવો જ ધયેય-
લક્ષ્ય-લાઇફગોલ નક્કી કયયો છે ? પ્રભુને પામવું એને જ 
આપિી સાચી સફળતા માનીએ છીએ ? સૌથી પહેલી 
આ શુદ્ધિ કરવી અમત જરૂરી છે. ભજનસવામીએ પ્રભુને 
પામવાના ઉપાય તરીકે બીજો ્રાવ આવો કયયો હતો -

૨. આ લક્ષ્યને સસધિ કરવા મહારાજની કરિામય કૃપા 
મેળવવા હંુ આજીવન તતપર રહીર.

પ્રભુને પામવા પ્રભુની કૃપા અનનવાય્શ છે, તે ભજન 
સવામી સારી રીતે સમજતા. વળી એની સાથોસાથ એ 
પિ સમજતા કે, કૃપા મેળવવા આપિે જીવનભર કાંઈક 
કરતા રહેવું પડે છે. પ્રભુની અસાધારિ કૃપા પામવા શું 
કરવું જોઈએ ? તે માટે ત્ીજો ્રાવ..

૩. મહારાજને મેળવવા માટે અને તેની કૃપા મેળવવા 
માટે મહારાજમાં અસાધારિ પ્રીમત અને તેને માટે 
ધમ્શ, જ્ાન અને વૈરાગયની દૃઢતા જરૂરી છે, તેવું મેં 
પૂ.ગુરજી અને સંતો પાસેથી જાણયું છે.

આ ત્િ ્રાવ તો કરી નાખ્ા. પિ તેને પ્રેક્ીકલ 
કરવા શું કરવું જોઈએ ? તે માટે ચોથો મુદ્ો..

૪. આ ત્િેય ્ેરાવોને સસધિ કરવા માટેનો એકમાત્ 
ઉપાય વહાલા ગુરજીની કૃપા છે. અને તે કૃપા 
મેળવવા માટે હંુ આમરિાંત પૂ.ગુરજીની અનુવૃત્ત્તમાં 

તેમને જમે સુખ થાય તેમ જ રહીર. તેમને અથવે હંુ 
મારં જીવન સંપૂિ્શ રીતે સમર્પત કરી રાખીર અને 
તેઓને જમે સુખ થાય તેમ જ તેઓ મારો ઉપયોગ 
કરે તેને હંુ મારો ધમ્શ માનીર.

જમે નીલકં્ વિણી પોતે પુરષોત્તમ હતા છતાં 
આપિને રીખવવા ગુરદેવ રામાનંદ સવામીની અનુવૃત્ત્તમાં 
રહ્ા. તેમ ભજનસવામીએ પિ પ્રભુને પામવા સદ્ ગુરની 
અનુવૃત્ત્તમાં જ રહેવા માટે સવસમપ્શિનો ્રાવ કયયો હતો. 
સદ્ ગુરની આજ્ા-અનુવૃત્ત્ત સસધિ કરવા શું કરવું જોઈએ ? 
તે માટે પાંચમો ્રાવ...

૫.  વાય ુઆધારે ધવજપછૂ વળે, તવ ઇચ્છામાં મજુ મન ભળે, 
    જળે પત્ વહે સદા રાજી રહે, એવા ખાસ થાવું છે.

આ પંકકતને સાથ્શક કરવા પૂજ્પાદ ગુરજી, પૂ.
ઘનશયામજીવનદાસજી સવામી અને પૂ.ઈશ્રચરિદાસજી 
સવામીના વચનોને હંુ રાત-રદવસ, ભૂખ-તરસ, માન-
અપમાન વગેરે જોયા વવના આનંદ સાથે શરર સાટે 
પાળીર.

આમ ભજનસવામીન ે દાસ નહહ પિ દાસાનદુાસ 
થઈન ેરહેવાનુ ંતાન આજથી ૨૫ વષ્શ પહેલા પકડાઈ ગયું 
હતંુ. આપિ ે? અરે..!! પ.ૂભજનપ્રકાર સવામી તો હજુ એક 
સે્પ વધ ુદાસ થઈન ેરહેવા તતપર હતા. જુઓ ્રાવ ૬

૬. પૂ.કૃષિવપ્રય સવામી, પૂ.પવવત્જીવન સવામી, 
પૂ.સરજુદાસ સવામી, પૂ.સાકાર સવામીને મારા મમત્ો 
રાખીર. તેઓની જમે મરજી હોય તેમ કરીર અને 
તેઓમાં રહેલા સદ્ ગુિો કેળવીર.

આમ મતનકે દાસ થવાની તેમની સંપૂિ્શ તૈયારી 
હતી. આપિને કેટલાના દાસ થઈને રહેવું ગમે છે ? ગમે 
તેવા અપમાનારદક આકરા દેરકાળે પિ ઉપરના ્રાવો 
તૂટી ન જાય તે માટે ભજન સવામીએ સાતમો ્રાવ 
આવો કયયો -  

૭. હંુ હંમરેાં પૂ.ગુરજીમાં મહારાજને અને મોટા સતંોમાં 
પૂ.ગુરજીને જોવાની ટેવ પાડીર.

આવું વાંચીએ-સાંભળીએ ત્ારે આપિનેય 
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આવા ્રાવ કરવાનું મન થઈ જાય છે. અથવા મારે આવા 
્રાવ છે જ; એવું મનાઈ જાય છે. પરંતુ જ્ારે મનધાયુું ન 
થાય, માન-સન્ાન-યર છોડી બીજાના હાથ નીચે જીવવાનું 
થાય ત્ારે આપિને બધા ્રાવ ભૂલાય જાય છે. જ્ારે 
ભજનસવામીએ તે માટે અગાઉથી જ આવું નક્કી કરી 
લીધું હતું - 

૮.  ‘પાયાના પથથર બનો’ આ પૂ.ગુરજીના સૂત્ને આજીવન 
જીવનમાં વિી રાખીર પિ ઉપસવાનો ડોડ ક્ારેય 
નહહ જાગવા દઉં.

આપિે જ્ારે ્રાવ પ્રમાિે જીવી ન રકીએ. મન 
અને માન મૂંઝારો કરાવે ત્ારે પોતાની જ ભૂલ માનવાને 
બદલે આપિા ગુરજી કે સતંો-ભકતોમાં ભૂલ માનવાનું 
રરૂ કરી દઈએ છીએ. પિ ખરેખર તો પોતાની જ બુદ્ધિ 
બગડી હોય છે પરંતુ મોટા બગડી ગયાનું માની લઈએ 
છીએ. જ્ારે ભજન સવામીએ તે માટે બીજા ત્િ ્રાવ 
કરી રાખ્ા હતા.

૯. જ્ારે મને પૂ.ગુરજી અને આદર્શ સંતોના જીવનમાં 
રંકા, કુરંકા કે બુદ્ધિ વાપરવાનું મન થરે ત્ારે હંુ 
નનષ્ામાંથી ડગયો એમ માનીર.

૧૦. પૂ.ગુરજી અને આદર્શ સંતો મને વઢે ટોકે, મનનું ગમતું 
ન કરે, માન ન આપે, મારી પરીક્ા લે આ બધું મને ન 
ગમે તો હંુ મારા કલ્ાિના ્ેરાવોમાંથી પડયો એમ 
માનીર પિ મન સાથે તો નહહ જ ભળું.

૧૧. મારાથી જમે પૂ.ગુરજીને સુખ થાય તેમ જ કરીર પિ 
મનનું ધાયુું કોઈ રદવસ નહહ કરં.

આપિને પ્રભુની કૃપાથી સારા ્રાવ સૂઝયા હોય, 
તેમ રહેવું પિ હોય પરંતુ જ્ારે બુદ્ધિ પારની કસોટી થાય, 
આપિી નબળાઈ ઉપર વારંવાર ઘા પડવા લાગે ત્ારે 
ભાંગી પડાય કાં ભાગી જવાનું મન થઈ જાય છે. કારિ કે, 
તે વખતે પોતાના મોક્દાતા ગુર તથા ગુરભાઈઓ સાથે 
હેત-વવશ્ાસ અને હહતકારીપણંુ ટકી રકતું નથી. જ્ારે 
ભજનસવામીએ તે માટે અગાઉથી જ પાિી પહેલા પાળ 
બાંધી દેવા બારમો ્રાવ આવો કયયો હતો - 

૧૨. જ ે કરવાથી, જમે રહેવાથી, જનેા સંગે રહેવાથી, જ્ાં 

રહેવાથી મહારાજ અને સંતોમાં હેત-પ્રેમ થાય એમ જ 

કરીર. અને જ ેકરવાથી હેત-પ્રેમ ઘટે તે નહહ જ કરં.

આપિા આધયાત્મિકમાગ્શમાં એક સૌથી મોટી 

નડતર છે - બરોબરરયાપણું. આપિી વવરેષતાનું માન 

આવી જવાથી કે બીજા બહુ વખાિવા લાગે ત્ારે તે કોન ે

લઈને છે તે ભૂલી જવાથી આપિા પરમ હહતકારી ગુરજી 

કે ગુરભાઈઓ સાથે બરોબરરયાપણંુ થઈ જાય છે. પછી 

આપિા કરતા તે ઘિી બાબતમાં મહાન હોવા છતાં 

મયયાદા રહેતી નથી. છેવટે અધ:પતન થાય છે. જ્ારે 

ભજનસવામીએ આ વવથચત્ માયાથી બચવા તેરમો આવો 

્રાવ કરી રાખ્ો હતો -

૧૩. મયયાદામાં રહીને સંતો સાથે ખાવું, ન્ાવું, સૂવું, સંતો 

સાથે રહેવું એ આરદક રરિયા કરીર.

 આ ઉપરોકત ્રાવો મનમાં વવચારી લેવાથી કે 

બુકમાં લખી રાખવાથી સસધિ થઈ જતાં નથી. અથવા જ ે

કાંઈ દૃઢતા થઈ હોય તે ક્િ દેરકાળે ઘિીવાર ડગી જતી 

હોય છે. ત્ારે આપિે તો દદદી બની ગયા હોઈએ છીએ, 

તેથી તેવા સમયે કોઈ વવઘ્ન આવી ન જાય તે માટે પૂ.ગુરજી 

તથા મોટાને મળી મનમાં જ ેકાંઈ હોય તે બધું નનષ્કપટપિે 

જિાવતા રહેવું અને તે જ ે દવા આપે તે પ્રમાિે જ કરતા 

રહેવું અમત જરૂરી હોય છે. તેથી ભજનસવામીએ છેલલો 

્રાવ આવો કયયો હતો -

૧૪. હંુ આજીવન પૂ.નનરંજનસવામીની જમે પૂ.ગુરજી પાસે 

તથા આદર્શ સંતો પાસે નનષ્કપટ જ રહીર.

વહાલા ભકતો ! આખી જજદગી ભિીએ, વાંચીએ, 

વવચારીએ છતાં આપમેળે ન સૂઝે તેવી આ અગમ 

વાતો છે. પૂ.ભજન સવામી આપિા ગુરજીના હાથ નીચે 

નનષ્ાપૂવ્શક ખૂબ ઘડાયા હતા. વળી તે આ ્રાવ મુજબ 

જ દાસાનુદાસ થઈને જીવયા ને છેવટે ડંકો વગાડી પ્રભુને 

પામી ગયા. માટે તેમના અનુભવસસધિ આ ્રાવો આપિે 

પિ તેમની આ ૧૭મી પુણયમતથથએ જીવનમાં ઉતારવાનો 

પ્રામાણિક પ્રયાસ કરીએ, તો મહારાજ ખૂબ જ રાજી થરે 

ને નનર્વઘ્ન મોક્ મળી જરે... |||

INDEX
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લેખક :સઞાધુઅલૌકકકદઞાસ    ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક :સઞાધુઅલૌકકકદઞાસ    ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

એક રાજા પાસે ઘિા હાથી હતા, પરંતુ એક હાથી ખૂબ 
રકકતરાળી, ખૂબ આજ્ાકારી, સમજદાર અને યુધિ 

કૌરલ્માં પારંગત હતો. ઘિા યુધિોમાં, તેને મોકલવામાં આવયો હતો 
અને તે રાજાને વવજય અપાવયા પછી જ પાછો ફરતો હતો તેથી તે 
મહારાજાનો સૌથી વપ્રય હાથી હતો.

એક સમય એવો આવયો કે તે હાથી વૃધિ દેખાવા લાગયો. હવે 
તે પહેલાની જમે કામ કરી રકતો ન હતો. તેથી, હવે રાજા તેને યુધિના 
મેદાનમાં પિ મોકલતા ન હતા. એક રદવસ તે પાિી પીવા માટે તળાવ 
પર ગયો, પરંતુ હાથીના પગ ત્ાં કાદવમાં ફસાઈ ગયા અને પછી તે 
ખંૂતતા જ ગયા. તેથી હાથીએ ઘિા પ્રયત્ો કયયા, પરંતુ તે પોતાની 
જાતે કાદવમાંથી નીકળવાને બદલે ઊંડો જ ઉતરતો ગયો. તેની ચીસોના 
અવાજથી લોકોને ખબર પડી કે હાથી મુશકેલીમાં મુકાયો છે. આ 
સમાચાર રાજા સુધી પિ પહોંચી ગયા. રાજા સહહત ઘિા બધા લોકો 
હાથીની આસ પાસ એક્ા થઇ ગયા અને તેને બહાર કાઢવા માટે 
વવવવધ પ્રયાસો કયયા. પરંતુ હાથી બહાર ન નનકળયો તે ન જ નનકળયો. 

તે જ સમયે એક સંત ત્ાંથી પસાર થયા. તેને જોઇને રાજા 
અને મંત્ીમંડળ તે સંત પાસે ગયા અને વવનંતી કરી કે તમે આ મુશકેલ 
પરરસ્થિમતમાં અમને માગ્શદર્શન આપો, સંતે પહેલા થિળનું નનરીક્િ 
કયુું ને બધી વાત જાિી અને ત્ારબાદ રાજાને કહું કે તળાવની ફરતે 
ચારેય બાજુ યુધ્ધનાં નગારાં વગાડાવો. સાંભળનારાઓને વવથચત્ લાગયું 
કે નગારાં વગાડવાથી ફસાયેલો હાથી કેવી રીતે બહાર આવરે ?

પિ રાજાએ સંતના વચનમમાં પરમ વવશ્ાસ રાખી સેવકોને 
હુકમ કયયો એટલે તરત સેવકોએ નગારાં વગાડવા લાગયાં. જવેાં યુધિના 
નગારાં વાગયા, તરત જ તે મરવા પડેલા હાથીના હાવ-ભાવમાં પરરવત્શન 
આવવા લાગયા. પહેલા તો તે હાથી ધીરે ધીરે પોતાની જાતે જ કાદવમાં 

ઉભો થયો અને પછી તે જાતે બહાર આવયો, 
પેલા સંતે બધાને સપષટ કહું કે 

હાથી પાસે રારીરરક 
ક્મતાનો અભાવ 

નહોતો, ફકત 
તેની અંદર ઉત્ાહ 
પ્રગટાવવાની જરૂર 
હતી.

આપિા જીવનમાં પિ આવું જ હોય 
છે. ઉત્ાહ તૂટી જાય પછી આપિામાં રકકત, 
આવડત, ક્મતા, બળ વગેરે બધું જ હોવા 
છતાં કાંઇ જ ન કરી રકીએ એવા થઇ જતા 
હોઇએ છીએ માટે આપિે આપિો પોતાનો 
અને આપિી આજુ-બાજુવાળાનો ઉત્ાહ 
તૂટવા ન દેવો જોઇએ. ઉત્ાહ જાળવવા માટે 
અમત જરૂરી છે કે ભગવાન અને મોટા પુરષનું 
બળ રાખવંુ અને આજુ બાજુ વાળાનો સપોટ્શ  
લેતા રહેવું. હંમેરા આપિે સકારામિક વવચારો 
કરતા રહેવંુ અને નનરારાનું વચ્શસવ પોતાની 
ઉપર ન આવવા દેવું.

કેટલીકવાર સતત મળનારી 
નનષ્ફળતાઓને લીધે આપિે એવું માની લેતા 
હોઇએ છીએ કે હંુ હવે પહેલાની જમે કોઇ 
કાય્શ કરી રકીર નહીં, પરંતુ આ સંપૂિ્શ સત્ 
નથી આપિે હંમેરાં સકારામિક ઉજા્શથી 
પરરપૂિ્શ સવથિ અને ખુર રહેવું જોઇએ. 
ભગવાન અખંડ આપિી સાથે છે અરે આપિી 
અંદર જ રહ્ા છે. તેઓ આપિી તમામ 
પરરસ્થિમતને જાિે જ છે. તો પછી આપિે 
રાની ચચતા. એમ માની અખંડ આનંદમાં અને 
બળમાં રહેવું.

આમ, સકારામિક વવચાર અને 
સાવધાની રાખી જો ભગવાન અને મોટા 
પુરષનો અમત દૃઢ વવશ્ાસ રાખીશું તો ચોક્કસ 
આપિે તેમની કૃપાથી ગમે તેવી 
મુશકેલીઓમાંથી બહાર નનકળી જ રકીશું. 
આપિે જવંુે વવચારીએ છીએ ભગવાન 
આપિી આજુ બાજુ તેવી પરરસ્થિમતનું સજ ્શન 
કરી આપે છે. માટે સકારામિક વવચારતા 
રહેવું, ભગવાન અને સંતનું બળ વધારતા 
રહેવું... |||
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એક રદવસ અકબરના દરબારમાં ધમ્શ વવરેની ચચયા નીકળી. આ ચચયામાં બાદરાહને કંઈક યાદ આવતાં 
તેમિે બીરબલને એક પ્રશ્ન કયયો, “બીરબલ ! તું તને બહુ જ બુદ્ધિરાળી માને છે. તો તને એક પ્રશ્ન પૂછંુ 

છંુ કે, હહનદુ ધમ્શનાં રાસ્તોમાં લખું છે કે, ભગવાનની ઇચ્છા વગર એક પાંદડંુ પિ હલી રકતું નથી અને ભગવાન 
ધારે તે કરી રકે છે. છતાં એક વાત મને સમજાતી નથી કે, ભકતને જ્ારે મશુકેલી આવે ત્ારે તેને બચાવવા ભગવાન 
જાતે જ કેમ દોડી જાય છે ? શું ભગવાન તેના એક સંકલપથી પોતાના ભકતને સંકટમાંથી ઉગારી ન રકે ? ભગવાન 
પાસે તો અનેક સેવકો છે. તેને મોકલીને પિ પોતાના ભકતને બચાવી રકે તો ભગવાન આવું કરવાને બદલે પોતે જાતે 
જ કેમ દોડી જાય છે ? જો બીરબલ આનો સાચો જવાબ તું આપી રકે તો તને મોટંુ ઇનામ આપીર.”

બીરબલે તુરંત જ બાદરાહને કહું, “તમારી આ રંકાનું સમાધાન કરવા માટે તો મારે અઢાર પુરાિ વાંચવા 
પડે, એટલે મને છ મહહનાનો સમય આપો. હંુ તમારી રંકાનું જરૂર સમાધાન કરીર.” બાદરાહે તેને છ મહહનાનો સમય 
આપયો. પછી બીરબલ એક શરલપી પાસે ગયો અને બાદરાહના રાહજાદા જવેું જ એક મીિનું પતૂળું બનાવવાનું કહંુ. 
અને તેને માટે મોં માગી કકમત આપવા તતપરતા દરયાવી.

થોડા સમયમાં આ પતૂળું તૈયાર થઈ ગયું. આ પતૂળું લઈ બીરબલ બાદરાહના એક નોકર પાસે ગયો. આ 
નોકર રાહજાદાની સંભાળ રાખતો હતો. તે રાહજાદાને રમાડતો, ફરવા લઈ જતો. તે તેને પોતાના જીવની જમે સાચવતો 
હતો. નોકરે પહેલા તો આ પતૂળાને રાહજાદો માન્ો, પરંતુ મીિના પતૂળાને હાથ લગાવી તે અચંબામાં પડી ગયો. 
કારિ કે, કલાકારે આ પતૂળું આબહૂેબ રાહજાદા જવેું જ બનાવયું હતું. વળી બીરબલે પતૂળાને રાહજાદા જવેાં જ 
વસ્ત-અલંકારો પહેરાવયાં હતાં.

બીરબલે આ પતૂળું તે નોકરને આપયું અને કહંુ, “મારા અને બાદરાહના ફરવાના સમયે તારે બગીચામાં આ 
પતૂળાને તેડીને આવવાનું અને બગીચામાં જ ેહોજ છે, તેની પાળ પર બેસી તું પતૂળાને રમાડતો હોય તે રીતે બેસવાનું. 
મારી અને રાજાની નજર તારા પરથી હટતાં તારે આ પતૂળાને હોજમાં ફેંકી, ‘દોડો.. દોડો..’ એવી બૂમો પાડવી.” નોકર 
તો બીરબલના આવા જોખમી કામથી ગભરાઈ ગયો. કારિ આ તો રાજાનું કામ ? રાજા ગુસસે થાય તો તેને મરવાનો 

લેખક :સઞાધુ કૃષણપ્પ્રરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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વખત આવે ! પરંતુ બીરબલે તેને હહમત આપી.

બીજ ે રદવસે બાદરાહ તેના અંગરક્કો અને 
બીરબલને સાથે લઈ બગીચામાં ફરવા નીકળયા. નોકર 
પિ બાદરાહ અને બીરબલની રાહ જોઈને જ બે્ો હતો. 
જવેું તેિે જોયું કે તરત જ તે પિ રાહજાદાના પતૂળાને 
તેડીને બગીચામાં આવયો; અને બીરબલની સલાહ 
મુજબ હોજના રકનારે 
રાહજાદાને રમાડતો 
હોય તે રીતે તે બે્ો.

થ ો ડ ી વ ા ર મ ાં 
બાદરાહ અને બીરબલે 
નોકરને જોયો. બાદરાહે 
નોકરને જોઈ કહું, 
“બીરબલ ! આ મારો 
નોકર ખૂબ જ વફાદાર 
છે. તે રાહજાદાને પોતાના 
સગા દીકરાની જમે રાખે 
છે.” “હા નામદાર ! 
ભાગયરાળીને જ આવો 
નોકર મળે.” બીરબલે 
કહું. 

આમ, વાતો કરતાં કરતાં તેઓ સહેજ આગળ 
નીકળયા કે તરત જ જોરથી ધડાકો સંભળાયો અને દોડો... 
દોડો... ની બૂમો સંભળાતાં બાદરાહ, તેના અંગરક્કો અને 
બીરબલ સાથે હોજ પાસે આવયા અને નોકરને પૂછું, “શું 
થયું ?” નોકર ધ્ૂજતા અવાજ ેબોલ્ો, “નામદાર ! રાહજાદા 
હોજમાં પડી ગયા છે. હવે શું કરં ? બીજા કોઈ સેવકને 
બોલાવો, જ ે રાહજાદાને હોજમાંથી બહાર કાઢે.”

પરંતુ બાદરાહે તો બીજા સેવકને સાદ કયયા વગર 
પોતે જ હોજમાં ભૂસકો માયયો અને પેલા પતૂળાને રાહજાદો 
માની પતૂળા સાથે હોજના રકનારે આવયા કે પછી તુરત જ 
બીરબલ બોલ્ો, “જહાંપનાહ ! તમે રા માટે જાતે તસ્ી 
લીધી ? કોઈ સેવકને સાદ આપયો હોત તો અનેક નોકરો 
હાજર થઈ જાત. તમે આખા હહનદુસતાનના સમ્ાટ છો. 
તમારે આમ જાતે હોજમાં પડતું મુકાતું હરે ? તમારે તો 
સેવકોને હુકમ કરવાનો હોય...”

બીરબલના આવા રબ્દો સાંભળી બાદરાહ ગુસસે 
થઈ ગયા. તે બોલ્ા, “ખરો છે બીરબલ તું ? મારો પુત્ 
પાિીમાં ડૂબતો હતો, અને હંુ સેવકની રાહ જોઈને ઊભો 
રહંુ ? મારો પુત્ જટેલો મને વહાલો હોય એટલો નોકર-
ચાકરને વહાલો ન હોય. મારા રાહજાદાને બચાવવા મારે 
જ હોજમાં પડવું જોઈએ !”

બીરબલ બોલ્ો, 
“નામવર ! અમારા 
ભગવાનની પિ આ 
જ વાત છે. ભગવાનને 
મન પિ તેનો ભકત 
પુત્ સમાન છે. એટલે 
જ્ારે પિ તેનો 
ભકત સંકટમાં પડે 
છે ત્ારે તે પોતાના 
સેવકોને મોકલવાના 
બદલે જાતે જ દોડી 
જાય છે.”

બ ી ર બ લ ન ી 
વાત સાંભળી 

અકબરને પોતાની રંકાનું સમાધાન થઈ ગયું. તેમિે કહું, 
“બીરબલ ! ધન્ છે તારી બુદ્ધિ ને !”

વહાલા ભકતો ! ભગવાન પોતાના ભકતને પુત્ 

માનીને ખૂબ જ વહાલ કરે છે, પરંતુ આપિે ભગવાનને 

આપિા બાપ માની રકતા નથી; તેથી આપિને 

ભગવાનનો વવશ્ાસ રહેતો નથી, પિ ભગવાન તો 

આપિા સંકટના સમયે એક પળનો પિ વવલંબ કરતા 

નથી અને કોઈ બીજાને મોકલવાને બદલે જાતે જ દોડી 

આવે છે. આપિા જીવનના ભતૂકાળમાં આપિે ડોરકયું 

કરીએ તો ખ્ાલ આવે કે ભગવાને ખુદ જાતે દોડી 

આવીને આપિને કેટલી વાર સંકટોમાંથી બચાવયા 

છે ! બસ, એક અતૂટ વવશ્ાસ જોઈએ કે... “મને મારો 

સવામી માયામાંથી તારરે, માયામાંથી તારરે ને જરૂર 

ઉગારરે...”  |||
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વહાલા ભકતો ! કોઈ પિ નનમમત્તે જટેલું ભગવદ્ સ્મરિ થાય એટલી જીવની શુદ્ધિ થાય. ભગવદ્ સ્મરિમાં 
એવી તાકાત છે કે, જીવમાં ઊંડી પેસી ગયેલી કારિરરીરની અશુદ્ધિઓ-વાસનાઓનો નાર કરીને આમિાને 

ચોખખો અરીસા જવેો કરી દે અને શધુિ એવા આમિામાં જ પરમ કૃપાળુ પરમામિાનાં સાક્ાત્ દર્શન થાય છે.

માટે આખા રદવસમાં વધુ ને વધુ ખૂબ હરરસ્મરિ કરતા રહીએ. સતૂાં-જાગતાં, નાતાં-ધોતાં, હાલતાં-ચાલતાં, 
ખાતાં-પીતાં, ભિતાં-કામકાજ કરતાં, નોકરી-ધંધો કરતાં, સેવા કરતાં; એમ સવ્શ કાળે ‘સવામમનારાયિ...સવામમનારાયિ...’ 
કયયા કરીએ. 

‘હવે મારા વાલાને નહહ રે વવસારં રે,
શ્ાસ ઉચ્્છવાસે તે નનત્ સંભારં રે...’ 

આવી સદ્ .નનષુ્કળાનંદ સવામી જવેી ખુમારી આ જન્ે જ જલ્ી ચડી જાય તો તો બહુ મોટંુ કામ થઈ જાય. શ્ીહરર 
સાથે અમત વવશ્ાસપૂવ્શક હેત હોય તો આવી રીતે સતત સ્મરિ થાય અને પ્રભુ પામવાની તમામ સાધના તત્ાળ પૂિ્શ થાય.

જામનગરની બાજુમાં મેડી(જગા) નામનું એક ગામ છે. શ્ીજીમહારાજના સમયમાં તે ગામમાં સતંો સત્ંગ કરાવવા 
ગયા હતા. સતંો ગામના ચોરે ઊતયયા અને જ ે કોઈ મુમુક્ષુઓ આવે તેને મનુષયજન્ના હેતુની અને ભગવાનને પામવાની 
વાતો કરતા.

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

Ð½ÕÊz
sÑÓÇ...
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એક રદવસ પટેલનો દીકરો હીરો પિ કથા સાંભળવા 
આવયો. સતંોએ શ્ીહરરનો અપરંપાર મહહમા કહ્ો. તેથી 
મુમુક્ષુ એવા હીરાના હૃદયમાં તે રબ્દો આરપાર ઊતરી 
ગયા અને ‘સવામમનારાયિ ભગવાન છે’ એવો દૃઢ નનશ્ચય 
થઈ ગયો. પછી તો રદવસે પિ સતંો પાસે આવવા લાગયો 
અને સત્ંગ કરવા લાગયો. તેિે વત્શમાન ધારિ કરીને કં્ી 
પહેરી અને પૂજા કરવાનો નનયમ લીધો. સતંોના સમાગમથી 
સારો સત્ંગી થયો અને સવામમનારાયિ મહામંત્નું અખંડ 
ભજન કરવા લાગયો.

હીરાને નનયમપાલનની દૃઢતા કરાવી સતંો બીજ ે
ગામ ગયા. તે રદવસે હીરા ભકત તો પૂજા-પેટી લઈને ઘેર 
આવયા. સવારે નાહીને પવવત્ થઈ પૂજા ખોલી, મતલક-
ચાંદલો કયયો અને માળા ફેરવવા લાગયો. 

એ સમયે તેના જમ જવેા બાપે હીરાને પૂજા કરતા 
જોયો અને તરત જ તાડુક્ો : ‘અલ્ા એય હીરયા ! આ 
ધતીંગ કોિે રીખવાડું ? બંધ કર તારં આ ટીખળ ! મારો 
છોકરો થઈને પૂજા-પા્ કરે છે ? હજુ તો વેંત જવેડો છે ત્ાં 
ભગત થઈ જાઉં છે ?’ આ રીતે બોલતો બોલતો હીરા ભકત 
પાસે આવીને પૂજાની મૂર્તઓ લઈને ફાડી નાખી, અત્નિમાં 
નાખીને બાળી નાખી. 

ભગવાનની મૂર્તઓ બાળી દીધી, તેથી હીરા ભકતને 
રદલમાં પારાવાર દુ:ખ થયું અને તે રદવસે જમયા પિ નહીં. 
બીજા રદવસની સવારે હીરા ભકતે પવવત્ થઈને માનસીપૂજા 
કરી. પછી ભગવાનને સંભારીને ‘સવામમનારાયિ...
સવામમનારાયિ...’ બોલવા લાગયા. 

ત્ાં તો પેલો નરાધમ બાપ આવીને તેને મારવા જ 
મંડી પડ્ો. જમે જમે મારે તેમ તેમ હીરા ભકત જોર જોરથી 
‘સવામમનારાયિ...સવામમનારાયિ...’ બોલવા લાગયા. 
સવામમનારાયિનું નામ સાંભળીને બાપને વધારે રિોધ ચઢ્ો 
અને નાના એવા હીરાનું બાવડંુ પકડીને ગાડામાં બેસાડીને 
વાડીએ લઈ ગયા.

વાડીએ જઈને તે દાનવ જવેા બાપે ગાડા ઉપર ભરોટંુ 
ભરી હીરા ભકતને બળદને ગળે બાંધવાના જોતરે બાંધી 
દીધો અને પછી બોલ્ો, ‘એય હીરયા ! હંુ હહરણયકશરપુ 
છંુ, માટે કાન ખોલીને સાંભળી લે, તારા સવામમનારાયિનું 

નામ લેવું બંધ કરી દે, નહીંતર ગાડંુ ઉલાળીને તને મારી 
નાખીર. બોલ નામ લેવું બંધ કરે છે કે પછી ભર ઉલાળું ?’

ત્ારે હીરા ભકતે મનોમન સવામમનારાયિ 
ભગવાનને સંભાયયા અને મક્કમ બનીને જવાબ આપયો : 
‘હે વપતા, તમો હહરણયકશરપુ છો, તો પછી હંુ પ્રહ્ાદ છંુ. 
સાંભળી લો, મારા દેહમાં જ્ાં સુધી જીવ હરે ત્ાં સુધી 
સવામમનારાયિ ભગવાનનું નામ લેવાનું હંુ બંધ નહહ કરં; 
તમારે જ ેકરવું હોય તે કરવા માંડો.’

બાર વષ્શના આ બાળકની આવી હહમતભરી વાિી 
સાંભળી, નરાધમ બાપે જોરથી ગાડાને ઉલાળી નાખું. 
તેના કારિે કોમળ રરીરવાળા હીરા ભકતના ગળામાં 
જોતરનો ફાંસો બેસી ગયો અને તે ‘સવામમનારાયિ...
સવામમનારાયિ...’ કરતાં કરતાં મૂછયા પામી ગયા.

તે જ સમયે અનતં મુકતોને લઈને સવામમનારાયિ 
ભગવાન પધાયયા. હીરા ભકતને દર્શન દઈને કહંુ : ‘હે હીરા ! 
અમારા માટે તેં અનેક દુ:ખો સહન કયયાં અને મતૃ્ુનો પિ 
સવીકાર કયયો છે. અમે તારા પર બહુ રાજી થયા છીએ. 
માટે તારે જ ેજોઈએ તે વરદાન માગી લે. તું કહેતો હોય તો 
તને અમર બનાવી દઉં. તું કહેતો હોય તો તને ઇનદ્ર જવેો 
વૈભવ આપી દઉં, અરે તું કહેતો હોય તો તને મારં ધામ 
આપી દઉં. બોલ, તારે શું જોઈએ છે ? જલ્ી માંગી લે.’ આ 
રીતે બોલતાં બોલતાં શ્ીહરરની બને્ આખંોમાંથી આંસુઓ 
પડવા લાગયાં.

શ્ીહરરનાં દર્શનથી હીરા ભકતની રારીરરક તમામ 
પીડા દૂર થઈ ગઈ. બને્ હાથ જોડીને શ્ીહરરને પ્રાથ્શના કરી 
કે, ‘હે પ્રભુ ! આ નારવતં લોકમાં મારે રહેવું નથી તેમજ 
મોહ ઉતપન્ કરનાર કોઈ ભોગોની મને ઇચ્છા નથી. મારે 
તો આપની સેવામાં જ નનરંતર રહેવું છે. માટે મને તમારી 
સાથે લઈ જાઓ.’

હીરા ભકતનું આવું કહેવું સાંભળીને શ્ીહરર અમત 
અમત રાજી થયા. શ્ીહરરએ તરત તેનો માયયક દેહ છોડાવયો 
અને રદવય રરીર આપયું અને પોતાના અક્રધામમાં લઈ 
ગયા અને પોતાનું રદવય-અલૌરકક સુખ આપયું. આપિે 
પિ એવા રદવય સુખના ભોકતા બનવા માટે વધુ ને વધુ 

મહહમા સાથે ભગવદ્ સ્મરિ કરીએ... |||
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આધયાત્મિક માગવે ચાલેલા દરેક મુમુક્ષુ માટે 
ભગવાનનું માહાત્યજ્ાન સમજવું 

અમતરય અગત્ની બાબત છે. કોઈ પિ દોષોની નનવૃત્ત્તના 
ઉપાયની વાત આવે એટલે તેનો છેડો ભગવદ્ મહહમાએ 
આવીને ઊભો રહે. આધયાત્મિક માગ્શમાં ઉન્ત થવા માટેના 
ઉપાયની વાત આવે ત્ારે પિ ભગવદ્ માહાત્ય સમજવાની 
વાત જ શરરમોડ હોય છે. 

સત્ંગમાં આગળ વધવા માટે, સુખી રહેવા માટે 
અને સહુના રાજીપાના પાત્ બનીને આત્ંમતક કલ્ાિ જ ે
સાક્ાત્ ભગવાનની પ્રાત્પત સુધીની મજલ નનર્વઘ્નપિે 
કાપવા માટે ભગવાનનો મહહમા અતંરમાં પ્રગટે તે ખૂબ 
જરૂરી છે. 

ભગવદ્ મહહમાનો મહહમા સમજીએ એટલે તરત જ 
આપિને પ્રશ્ન થાય કે એવો મહહમા મારા હૈયામાં પિ પ્રગટે 
તેના માટે શું કરાય ? રાસ્તોમાં અને સતંો દ્ારા મહહમા 
વધારવાના અનેકાનેક ઉપાયો દરયાવાયા છે. તેમાંથી આજ ે
આપિે એક જુદા દૃણષટકોિથી આપિા અતંરમાં 
ભગવદ્ મહહમા પ્રગટાવવાનો કીમમયો રાસ્તના મતાનુસારે 
વવચારીએ. 

ભલે આપિામાં ભગવાનનો અલૌરકક મહહમા 
સમજવાની બૌદ્ધિક ક્મતા ન હોય કે બીજી સૂક્ષ્મ અને 
ઝીિી આધયાત્મિક વાતોને સમજીને ધારી રકતા ન હોઈએ, 
પિ કોઈ પિ પ્રકારે સતત ભગવાનનું ભજન કરતા જ 
રહીએ તો ભગવાન કૃપા કરીને પોતાનો મહહમા તે ભકતને 
જરૂર સમજાવે છે.

શ્ીમદ્ ભગવદ્ ગીતાના અધયાય-૧૦માં પ્રભુ કહે છે,  

मच्चित्ता मद्गतप्ताणता बोधयनत: परसपरम् ।
कथयनतश्च मतंा नितं् तषुयननत चि रमननत चि ।।

तषेतंा सततयकुतताितंा भजततंा प्रीनतपूर्वकम् ।
ददतामम बदु्धियोगं तं यिे मतामपुयताननत ते ।।

જ ેભકતો મારા સવરૂપમાં થચત્ત રાખે છે. કથા, કીત્શન, 
સદ્ ગ્ંથવાંચન વગેરે દ્ારા તેમનાં સવવે ઇણનદ્રયો મારી સાથે 
જોડી રાખે છે. સતંોના સમાગમથી જાિેલાં મારાં ગુિ, ચરરત્ 
અને લીલાઓનું પરસપર ગુિગાન કરતા રહે છે. આ રીતે 
અખંડ મારા ભજનથી સતંુષટ રહે છે. વળી, ઘિી વાર તો 
સંસૃ્ત કે પ્રાકૃત સતોત્, કીત્શન વગેરેને ગાતા થકા તબલાં-
ઢોલકાં વગેરે વાજજત્ોએ સહહત રાસ વગેરેની રિીડા કરે છે.

આ રીતે પ્રેમે સહહત મારં ભજન કરનારા, સદા મને 
પામી જવાની કે સતત મારી સાથે જોડાયેલા રહેવાની 
લગનીવાળા એવા તે મારા સતંો-ભકતોને હંુ પોતે જ તે 
બુદ્ધિયોગ આપું છંુ કે જ ે બુદ્ધિયોગથી તેઓ મને તત્ાળ 
પામી જાય.

बदु्धियोगम् - मम मताहतात्मयज्तािसंयोगं, अहं
ददतामम। यिे बदु्धियोगिे ते जिता:, मताम् -
अिरमधकतानतशयतािनदं परुुषोत्मं श्रीकृषणम्, उपयताननत -
ममसमरीपसरेतंा प्ताप्नुरनतरीत्थ्व:।

ઉપરોકત ગોપાળાનંદ સવામી કૃત ગીતાભાષયની 
પંકકતઓ દ્ારા સમજીએ તો બુદ્ધિયોગ પ્રાપત થવો એટલે 
ભગવદ્ મહહમાની પ્રાત્પત થવી. પ્રીમત અને શ્ધિાપૂવ્શક પ્રભુને 
ભજનારા ભકતોને પ્રભુ પોતે જ પોતાના સવ્શશ્ષે્ મહહમાની 

Ð½ÕÊz ÑãÚÑâ 
Íý½ÃâÕÕâÌí
»äãÑÒí...
લેખક :સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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દૃઢતા કરાવે છે. એવી રીતે મહહમા સમજાવવા અને તેની 
દૃઢતા કરાવવારૂપ બુદ્ધિયોગ દ્ારા સવ્શશ્ષે્ આનંદના 
સાગર એવા પ્રભુ પોતે જ તે ભકતને પોતાને પમાડે છે. 
અથયાત્ સદા નનજ સમીપની સેવામાં રાખે છે.

કદાચ આપિને પ્રશ્ન થાય કે હંુ તો કામ, રિોધ, લોભ 
આરદક દોષોથી ખરડાયેલો છંુ. મારી જવેા ઉપર પ્રભુ આવી 
કૃપા કરે..?! એ તો જ ે દોષરહહત ભકત હોય તેની ઉપર 
એવી કૃપા થાય; હંુ જ્ારે દોષોથી રહહત શધુિ થઈર ત્ારે 
પ્રભુ કૃપા કરરે. 

પરંતુ ભગવાન કહે છે, 

तषेतामरेतािकु्मपताथ्वमहमज्तािजं तम: ।

िताशयता्मयतातमभतारसथोज्तािदीपिेभतासरतता।।

સદ્ ગુર ગોપાળાનંદ સવામી આ  શલોકનો 
ગીતાભાષયમાં અથ્શ કરતાં કહે છે : “હે અજુ ્શન ! હંુ તે સતંો-
ભકતોને કેવળ મારા માહાત્યજ્ાનનું દાન દઈને સતંુષટ થઈ 
જતો નથી; પરંતુ તેમના ઉપર કૃપા કરવા માટે તેના મનની 
વૃત્ત્તમાં રહીને તેના અજ્ાનજન્ તમામ દોષોનો હંુ પોતે નાર 
કરી નાખું છંુ.

મારા સતંો-ભકતોના દોષો હંુ કેવી રીતે નાર કરં 
છંુ ? તો, પ્રથમ તેમના હૃદયમાં હંુ નનલયોભ-નનષ્કામારદક 
કલ્ાિકારી ગુિોના સમહૂને પ્રગટ કરં છંુ. પછી અમત 
પ્રકારમાન એવો જ્ાનરૂપી દીવો પ્રગટાવું છંુ. એટલે કે, 
નારવતં એવી તમામ માયયક વસતુમાં દોષદૃણષટ અને મારા 
માહાત્યનું જ્ાન પ્રકારી આપું છંુ. પછી તે જ્ાનરૂપી દીપકથી 
પૂવ્શનાં અશુભ કમ્શને કારિે પેદા થયેલા અને રદવયજ્ાનના 
અવરોધક એવા અંધકારરૂપ લોભ, કામ, રિોધ અને માનારદક 
તમામ દોષોનો હંુ નાર કરં છંુ.”

વળી, શ્ીજીમહારાજ પોતાની પરાવાિી વચનામતૃ 
પંચાળા-૭માં કહે છે, “જ્ારે ભગવાનના એકાંમતક સાધુના 
વચનને વવરે વવશ્ાસ લાવીને નનષ્કપટભાવે કરીને ભગવાનનાં 
ચરિકમળને ભજ ે છે ત્ારે એની માયયક દૃણષટ મટે છે; તે 
પછી એની એ જ ે ભગવાનની મૂર્ત તેને પરમ ચતૈન્ સત્-
થચત્-આનંદમય જાિે છે.”

અને શ્ીમદ્ ભાગવતમાં પિ કહું છે જ ે --

स रदेधतात:ुपदररंीपरसयदुरनतररीय्वसय रथताङ्गपताण:े ।

योऽमताययतासनततयतािरुृत्तताभजतेततपतादसरोजगन्धम्।।

અથ્શ : જ ે ભકત નનષ્કપટભાવે, અનુવૃત્ત્તમાં રહીને 
ભગવાનનાં ચરિકમળને સતત ભજ ેછે, તે ભકત સવયાધાર, 
અમાપ ઐશ્ય્શવાળા પરમામિાની યથાથ્શ મોટાઈને સમજી 
રકે છે. (ભાગવત : ૧/૩/૩૮) 

વહાલા ભકતો ! ભગવાનનો મહહમા સમજવા માટે, 
દોષોથી રહહત થઈ આમિશુદ્ધિ કરવા માટે અને હૈયું 
ભગવદ્ સુખથી ટાઢંુબોળ રાખવા માટે ભજન જવેો બળવાન 
અન્ કોઈ ઉપાય નથી. મનમારીને, બીજાં કામકાજ આઘાં-
પાછાં કરીને, શ્ધિા રાખીને ભજન કરવાથી ભગવાનને 
આપિામાં રસ જાગે છે. અને એ ભગવાનને આપિામાં 
જાગેલો રસ આપિને સવ્શ રીતે સરસ બનાવે છે.

તેથી જ આધયાત્મિક માગ્શના જ ે જ ે રદગગજ 
મહાપુરષો થઈ ગયા ને જ ે હાલ છે તેઓ યેનકેન પ્રકારે 
ભગવાનનું ભજન કરવાની બાબતમાં ખૂબ જ ભાર આપતા 
હોય છે. કારિ કે, ભજનથી શું લાભ થાય છે ? તે સામાન્ 
જીવ જાિી રકતા નથી. ભગવાનના ભજનથી આમિાને જ ે
અલૌરકક લાભ થાય છે તેને મોટા પુરષો જાિતા હોય છે. 
એટલે જ મોટા પુરષનું એક જ તાન હોય, ‘હરર ભજવા અને 
હરર ભજાવવા.’

વહાલા પૂ. ગુરજીએ કોરોના કાળમાં સમસત વવશ્નું 
મંગલ થાય અને સહુ ભકતો સુખી, સુરશક્ત અને વધુ 
સક્મ બને તે માટે ‘અખંડ ભજનયાગ’ની આહે્ક જગાવી 
છે. આપિે જાતે ભજન કરીએ તેના ફળમાં અને મોટા 
પુરષના વચને ભજન કરીએ તેમાં લાખ ગિો ફરક હોય 
છે. મોટા પુરષના સંકલપમાં ભળીને જ ેભજન કરે તેને કલપી 
ન રકાય એવું ફળ મળે છે અને વળી, એ રીતે કરેલા 
ભજનમાં ભગવાન કોઈ વવઘ્ન કે વવક્ેપ આવવા દેતા નથી. 

માટે શૂરવીર થઈને ભજનરૂપી કમાિી કરી લેવાનો 
અવસર આવયો છે. 

દોહા : ચાલો સવવે આજથી, કરો હરરભજનયાગ;
રૂડો અવસર આવવયો, કરવા હરરમાં રાગ...૧૯

આળસ કોઈ કરરો નહહ, ન રાખો ગાફલાય;
ભજન કરવા થાઓ સહુ, સાબદા બાય-ભાય...૨૦

જ્ાનજીવન વવનતી કરં, સતંો-ભકતો બધાય;

ભજન કરીને રીઝવશું, પ્રાિપયારા હરરરાય...૨૧

|||
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આપિે અનેક વાર સાંભળયું છે કે મીરાંબાઈ, નરજસહ મહેતા વગેરેને ભગવાન વર હતા. તેઓ 
જ્ારે પ્રભુને યાદ કરે ત્ારે સવયં શ્ીહરર તેમની આગળ હાજર થઈ જતા અને તેમને 

આનંદથી ભરી દેતા. અરે ! ગોપીઓને તો સવ્શત્ કાનાનાં જ દર્શન થતાં હતાં. આવી ઉચ્ચતમ સ્થિમત પામવા 
માટે તેમિે જગંલમાં જઈને એકાંતમાં સાધના નહોતી કરી. બધાની વચ્ચે રહીને જ તેઓએ ભગવાનની આવી 
કૃપા પ્રાપત કરી હતી. તેઓને પ્રાપત થયેલ આ કૃપાનું રહસય જાિવા જવેું છે. તેમિે એવું તે શું કયુું હતું કે 
તેઓ ભગવાનને આવા વહાલા લાગયા અને ભગવાને તેમને પોતાનું દાન આપી દીધું ?

તો આ બધા જ ભગવદ્ ભકતોએ પોતાના જીવનમાં આવેલી મશુકેલીઓથી ભાંગી કે ભાગી જવાને 
બદલે તે દુ:ખને પ્રભુનો પ્રસાદ સમજીને હસતા મોઢે સહન કરી લીધું હતું. તેમના પર આવેલા દરેક સંકટમાં 
તેઓએ ફરરયાદ કરવાને બદલે સવળી સમજિ રાખી સહન કરી લીધું હતું. તેમિે પોતાના મનને મારીને 
અહંથી ઉપર ઊ્ીને ભગવાનની મરજીમાં ભળવાનો જ પ્રયાસ કયયો; આવી તેમની પરાભકકતને કારિે ભગવાન 
તેમના પર રાજી થયા અને તેમને વર થઈ ગયા.

આવી ઉચ્ચતમ પ્રાત્પત આપતાં પહેલાં ભગવાન આપિી કસોટી કરે છે. આ કસોટીના ભાગરૂપે 
ભગવાન અાપિને કોઈને કોઈ પ્રકારે કસિીમાં લતેા હોય છે, અને આપિા અતંરમાં રહીને તે આપિી ધીરજ 
જુએ છે. મહારાજ ેવચ.ગ.પ્ર.૬૧માં બયળરાજાના નનમમત્તે વાત કરી છે કે, “એવી રીતે ભગવાન પોતાના ભકતની 
પરીક્ા જુઅે છે. પછી જો એ પાકો ભકત હોય ને ભગવાન વવના બીજુ ં કાંઈ ન ઇચે્છ ને નનવયાસનનક એવો 
એકાંમતક ભકત હોય, તો ભગવાન પોતે તે ભકતને વર થઈ જાય છે.

જમે વામનજીએ બયળરાજાનું વત્લોકીનું રાજ્ લઈ લીધું અને ચૌદ લોકનાં બે પગલાં કયયાં અને ત્ીજા 
પગલા સારં તે બયળરાજાએ પોતાનું રરીર આપયું, એવી રીતે શ્ધિા સહહત ભગવાનને સવ્શસવ આપયું તોય 
ભગવાને એને વગર વાંકે બાંધયો, તોપિ ભકકત થકી પડ્ો નહહ; ત્ારે એવી પોતાની અનન્ ભકકત જોઈને 
પોતે ભગવાન તે બયળના બંધનમાં આવતા હવા. અને ભગવાને તો બયળરાજાને ક્િમાત્ બાંધયો હતો અને 
ભગવાન તો એની ભકકતરૂપી દોરીએ કરીને બંધાયા છે તે આજ રદવસ સુધી પિ અખંડ ભગવાન બયળને 
દરવાજ ેઊભા છે અને બયળરાજાની દૃણષટ થકી પળમાત્ પિ ભગવાન છેટે થતા નથી. ” 

ÖÕÛçï ÔëÕâÌí 
ÔâÐ...
લેખક :સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસ

ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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बद्ितताकूततारेबहुररीतता,तोउरतामिकीअरुमचििकररीतता।
जुं जुं ततारेत्ुं गिुनहिरीिता,आपमेंअरगिुबहुतचिरीिता।।
बद्ि जब पिेे रतामि तताके, बंधि में तनेह आये रताके ।
परीछे तब नह रतामिभगरतािता, बद्ि के बंधिमें सजुतािता ।।

આમ પ્રભુએ આવી આકરી પરીક્ા લીધી છતાં પિ 
બયળરાજાએ સદાય સવળું જ લીધું તો ભગવાન તેની આવી 
સમજિ જોઈને વર થઈ ગયા. જો આપિે પિ ભગવાનનો 
આવો રાજીપો મેળવવો હોય તો 
સમજિની દૃઢતા કરવી જોઈરે. 

વળી, મહારાજ ે
વચ.ગ.અં.૧૧માં આવો જ એક 
સીતાજીનો પ્રસંગ યાદ કયયો છે કે, 
“જાનકીજીને રામચદં્રજીએ 
વનવાસ દીધો ત્ારે જાનકીજીએ 
અમતરય વવલાપ કરવા માંડ્ો, 
ત્ારે લક્ષ્મિજી પિ અમતરય 
રદલગીર થયા. પછી સીતાજી લક્ષ્મિજી પ્રત્ે બોલ્ાં જ,ે 
‘હંુ મારા દુ:ખ સાર નથી રોતી, હંુ તો રામચદં્રજીના દુ:ખ 
સાર રોઉં છંુ. રા માટે જ,ે રઘુનાથજી અમત કૃપાળુ છે, તે 
લોકાપવાદ સાર મને વનમાં મૂકી, પિ હવે એમ વવચારતા 
હરે જ,ે ‘સીતાને મેં વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે.’ એમ જાિીને 
કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુ:ખ પામતા હરે. માટે રામચદં્રજીને 
કહેજ્ો જ,ે ‘સીતાને તો કાંઈ દુ:ખ નથી ને વાલ્ીક ઋયષના 
આશ્મમાં જઈને સુખે તમારં ભજન કરરે. માટે તમે સીતાને 
દુ:ખે કરીને કાંઈ દુ:ખ પામરો મા.’ એમ સીતાજીએ 
લક્ષ્મિજી સંગાથે કહી મોકલું, પિ કોઈ રીતે રામચદં્રજીનો 
અવગુિ લીધો નહીં.” આવી સીતાજીની અદ્ ભતુ સમજિ 
જોઈ મહારાજ ખૂબ રાજી થયા અને આપિને પિ આવી 
સમજિ રીખવાની ભલામિ કરી છે.  

વહાલા ભકતો ! આપિી સાથે રહેલા પૂ.
ભજનપ્રકાર  સવામીને પિ મહારાજ ેરાજી થઈને કાયમ માટે 
પોતાની સાથે રાખ્ા તેનું રહસય પિ આ જ છે. તેઓ 
હંમરેા વગર વાંકે આવી પડેલી કસોટીને પિ પ્રેમથી 
સવીકારી સવળંુ જ લતેા.

 એકવાર ભજનસવામી પૂ.ગુરજીની સેવામાં હતા. 
તેમિે પૂ.ગુરજીના લાલજી-ટપુ મહારાજને જળપાન કરાવી 
વયવસ્થિત પોઢાડ્ા. પૂ. ગુરજી સવારે ્ાકોરજીને જગાડવા 
ગયા ત્ારે લાલજીને ઓઢાડેલ વસ્ત તથા ઓશરકંુ ખસી 

ગયેલ હતું.  પૂ.ગુરજી પોતાના ્કોરજીની સેવામાં બેદરકારી 
થયેલી જોઈને પૂ.ભજનપ્રકાર સવામી ઉપર ખૂબ નારાજ 
થયા અને વઢ્ા, “્ાકોરજીની સેવામાં આવા ધાંથધયા, 
્ાકોરજીને રૂમાલ કેમ ન  ઓઢાડયો ? તમે ગોદડા ઓઢીને 
સૂઇ જાઓ છો અને ્ાકોરજીને એમ ને એમ સુવાડવાના ? 
તમે બીજી સેવામાં બહુ તતપર રહો છો તો ્ાકોરજીની 
સેવામાં કેમ તતપર નહીં ? તેમાં પ્રગટભાવ કેમ નહીં ? તે 

સાક્ાત્ ભગવાન છે.  ભગવાનની 
મૂર્તને સાક્ાત્  માની સેવા કરવી 
જોઈએ.” 

આવો પોતાના ગુરનો 
હ્રદયવેધક ્પકો સાંભળી પૂ.ભજન 
સવામી એવા પસતાયા કે કલાકો 
સુધી રોયા. પછી  પૂ.ગુરજી જ્ારે 
મળયા ત્ારે બહુ દીનભાવે માફી 
માંગી અને કહંુ કે, “હવે હંુ શ્ીહરરની 

મૂર્તને વવષે સાક્ાત્ પ્રગટભાવ રાખી સેવામાં જરા પિ 
ગાફલાઈ રાખીર નહીં.”   

હકીકત તો એ હતી કે આ પ્રસંગમાં પૂ.ભજનપ્રકાર 
સવામીની કાંઈ ભૂલ જ ન હતી. કોઈ સતં રાત્ે ત્ાંથી પસાર 
થતા તેમનો પગ જનેા ઉપર ્ાકોરજી પોઢાડ્ા હતા તે 
બોક્સને અડી ગયેલો. તેથી ઓઢાડેલ વસ્ત તથા ઓશરકંુ 
ખસી ગયું હતું.  જ્ારે પૂ.ભજનપ્રકાર સવામીને આ વાતની 
જાિ થઈ ત્ારે તેમિે તે સતંને એકાંતમાં બોલાવી પોતાના 
સમ દીધા કે, “જો હવે તમે આ વાત કોઈને કહો તો તમને 
મારા સમ છે. તમે આ વાતને સાવ ભૂલી જાવ. કેમ જ,ે 
મહારાજ ેઆ પ્રસંગથી મારં સારં જ કયુું છે.” 

વહાલા ભકતો ! પ્રભનુ ેપ્રસન્ કરવા માટે આવુ ંસવળું 
લવેાની જમેન ેહોંર હોય તને ેમહારાજ કેમ વર ન થાય ? જો 
આપિ ેપિ ભગવાનન ેરાજી કરવા હોય તો આ રીત ેસવળું 
જ લવેાની સમજિ રીખવા સો ટકા તયૈારી રાખવી જોઈરે. 
ભગવાન પોતાના ભકતન ે ખબૂ જ કસોટી લીધા પછી મળે 
છે. અન ે અ ે કસોટીમાં પાસ થવાની પાત્તા અટેલ ે અાપણંુ 
અહમ  ્  મકૂવાની સપૂંિ્શ તૈયારી. ગમ ે તવેી પરર  સ્થિવતમાં વાંક 
હોય કે ન હોય પિ પોતાનો જ વાંક લઈન ે સવળુ ં લવેાની 
ક્મતા એ પ્રભુન ે પામવાની સાચી પાત્તા છે. હે પ્રભ ુ ! મને 

એવો પાત્ બનાવવા આપ કૃપા કરરોજી... |||

    ગમે તેવી પરર  સ્થિવતમાં 
વાંક હોય કે ન હોય પિ 

પોતાનો જ વાંક લઈને સવળું 
લેવાની ક્મતા એ પ્રભુને 

પામવાની સાચી પાત્તા છે. 
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આજની સભામાં કેટલાક યુવાનો એક સુંદર 
વવષય ઉપર પોતાના નીજી અનુભવો 

રેર કરીને કરિાભીના થતા હતા. આ બાબતની પોતાના 
જ અનુભવની ફીજલગ રજૂ કરવામાં કેટલાક તો રડી પિ 
પડ્ા. આ ટોવપક સૌ કોઈ યુવાનોને અમતરય ગમયો. વાત 
હતી ‘જુદા જુદા એગંલથી પ્રભુકરિાના પોતાના પ્રસંગો યાદ 
કરવાની અને બીજાને કહેવાની.’ ગત સભામાં સતંોએ એક 
અ્વારડયા સુધી મહારાજની કરિા વવચારતા રહેવાનું 
ટાસ્ આપેલું. વળી, એ સમયે સેમપલરૂપે સૌને સમજાઈ 
જાય એવા કેટલાક કોમન પોઇન્ટ પિ ચચયાઈ ગયેલા. જવેા 
કે, પ્રભુએ કરિા કરીને આપણંુ સવાસ્થ્ય સારં રાખું, સારા 
વવચારો આપયા, યોગય નનિ્શય લેવડાવયો, રાજીપો અપાવયો, 
કુરાજીપાથી બચાવયા, દાસભાવ આપયો, જ ેતે સમયે સ્ૃમત 
આપી વગેરે... આજ ેપ્રભુકરિામાં સનાન કરી ભીના થવાના 
આવા બીજા પિ કેટલાક ઇફેક્ક્વ પોઇન્ટ ચચયાઈ રહ્ા 
હતા. એક પછી એક યુવકો પોતાના પ્રસંગો કહી અતંમાં 
પ્રભુને થેંક યૂ કહી રહ્ા હતા... 

વવજય : મારી વાતનો હાદ્શ  એવો છે કે, પ્રભુ પરોક્ 
રીતે દુ:ખનો માત્ અહેસાસ કરાવીને જ પોતાના ભકતને 
પ્રત્ક્ દુ:ખથી બચાવી લતેા હોય છે... હંુ ગયા મંગળવારે 
હોસસપટલમાં દાખલ હતો. મને શ્ાસમાં તકલીફ થતાં 
વેસન્ટલેટર ઉપર ઓક્ક્સજન અપાઈ રહ્ો હતો. ડોક્રોનું 
કહેવું એવું હતું કે હંુ કોરોના પોશઝહટવ છંુ. અને મારા 

ફેફસામાં તકલીફ વધી ગઈ હોવાથી કેસ થોડો રરિહટકલ 
છે. હોસસપટલમાં મારી બાજુમાં મારા જવેા કેટલાક દદદીઓ 
સતૂાં સતૂાં જાિે કે છેલલા શ્ાસો લઈ રહ્ા હતા. અચાનક 
મને શ્ાસની તકલીફ વધી જતાં ભયમાં ને ભયમાં મારાથી 
ચીસ નખાઈ ગઈ. ચીસ સાંભળી મમમી દોડી આવી, શું થયું 
બેટા ! ‘કાંઈ નહહ મમમી...’ એમ કહી હંુ ઝબકીને જાગી ગયો. 

પથારીમાં બે્ા બે્ા હંુ પરસેવો લૂછીને વવચારવા 
લાગયો કે... બની રકે, મને વાસતવમાં જ કોરોનાની આવી 
ભયંકર તકલીફ થવાની હોય; ને મારા પ્રભુએ કરિા કરીને 
મારં આ ક્ોર પ્રારબ્ધ મને સવપ્નમાં જ ભોગવાવી દીધું 
હોય ! આ સવપ્ન માત્થી જ પ્રભુએ મને ગોજારા પ્રેક્ક્કલ 
દુ:ખથી બચાવી લીધો હોય; એમ મને લાગે છે. જો આ 
મારં સવપ્ન ખરેખર સવપ્ન ન હોત; સાચું જ હોત તો આજ ે
હંુ તમારી સામે ન હોત. આ અનુભવથી તો મને કાંઈક નવી 
જ રદરાઓ ખૂલી છે. આપિી આવી રક્ા તો પ્રભુ ડગલે ને 
પગલે કરતા જ હરે ને ! હવે હંુ એમની કરિા જોવાની ખાસ 
દૃણષટ રાખીર... હે પ્રભુ ! મારં પ્રારબ્ધ પરોક્ રીતે સવપ્નમાં 
જ ભોગવાવી દઈને પ્રત્ક્ દુ:ખથી મારી રક્ા કરવા બદલ 
આપને થેંક યૂ.

દર્શન : અનેક પ્રયત્ કરવા છતાં કેટલીક બાબતોમાં 
પ્રભુએ મને જ ે નનષ્ફળતા આપી એના જ પરરિામે આજ ે
હંુ સફળ છંુ. વાત જાિે એમ છે કે, થોડા વષયો પહેલાં મને 
પૈસાવાળા થવાના બહુ જ અભરખા હતા. રાત-રદવસ 

લેખક :સઞાધુઆતમરીરસવરૂપદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

ÍýÐç»rÇâÑâï
sÌâÌ...



19      સતસસંગ સેવક   જુન,  ૨૦૨૧

INDEX

હંુ પૈસા પાછળ દોડતો. સવપ્નમાં પિ હંુ કરોડપમત હોઉં 
એવું જ મને દેખાતું. મારી સ્ીલના વવશ્ાસે મેં મારો ધંધો 
વવસતારવામાં કદી પાછંુ વળીને જોયું જ નહોતું. વળી, 
આર્થક બાબતને પહોંચી વળવા મેં લાખો રૂવપયાના રેર 
પિ ખરીદ્ા હતા. હંુ એમ જ માની બે્ેલો કે પૈસા બનાવવા 
એ તો મારા જમિા હાથનો ખેલ છે. પૈસાવાળા થવાના આ 
બધા વવચારોમાં મારો સત્ંગ ખૂબ જ ઘસારે પડ્ો હતો. 
અચાનક કોિ જાિે શું થયું તે મારી બધી જ બાજી ફેલ 
થવા લાગી. મંદી આવતાં કટોકટીની પરરસ્થિમતમાં મારાં 
કાંડાંનું ને બુદ્ધિનું બંને બળ છૂટી ગયાં. 

મેં ધાયુું હતંુ એનાથી જ્ારે એકદમ ઊલટંુ થવા 
લાગયું ત્ારે મને થોડંુ ભાન થયું કે, હંુ ધારં છંુ એમ ન 
પિ થાય. જો કે આ બાબતે મને સંતો-ભકતોએ ખૂબ 
ચેતવયો હતો પિ એ સમયે હંુ માનેલો નહીં. છેવટે સંતોની 
ભલામિથી હંુ થાકીને પાછો વળયો, રેરબજાર બંધ કયુું, 
ધંધો સંકેલવા માંડ્ો તો કોઈ જ ખોટ વવના બધંુ હેમખેમ 
પાર પડી ગયું ને આજ હંુ સુખે સતં્ગ-ભજન કરં છુ. આમ 
તો હંુ કોઈની વાત માનું એવો નથી, પિ કેમેય પ્રભુએ જ 
મને એ વાત મનાવી દીધી. જો મને યોગય સમયે પ્રભુએ 
આવો નનિ્શય ન લેવડાવયો હોત તો મારે એવું ભયંકર 
દુ:ખ આવત કે હંુ ઘર વેચીને આજ ેભાડે રહેતો હોત. મને 
ધંધામાં કદી નનષ્ફળતા ન મળી હોત તો હંુ આધયાત્મિક 
માગ્શમાં કદી સફળ ન થઈ રકત. મહારાજ ે દરેક ફીલડમાં 
પછડાટ આપી મારં બળ છોડાવીને મારી રક્ા કરી. નહહ 
તો હંુ આજ ેખબર નહહ ક્ાં હોત ! કેવો હોત ને શું કરતો 
હોત ! હે પ્રભુ ! નનષ્ફળતા આપીને પિ મને સફળ કરવાનું 
આ આપનું અનોખું કતૃતવ સમજાવવા બદલ આપને થેંક યૂ. 

આકાર : મારા લલાટમાં એકલું દુ:ખ જ લખાયેલું 
હરે કે કેમ ! આજ સુધી બધી જગયાએથી મારે ્ોકર જ 
ખાવી પડી છે; પરંતુ એ પ્રભુએ આપેલ ્ોકરોમાં જ મારં 
મન ્ેકાિે આવયું છે, એ ્ોકરોમાં જ મને પ્રભુનો વવશ્ાસ 
દૃઢ થયો છે. વાત જાિે એમ છે કે, ગુજરાત યુનનવર્સટીની 
સારી કોલેજમાં મારં એડમમરન માત્ ૨ ટકાથી જ અટકી 
પડું. ત્ારબાદ ન્ૂઝપેપરમાં એક કંપનીની એડ વાંચી સારી 
જોબની આરાએ મેં ઇન્ટવયુ્શ આપયું, પરંતુ તેમાં પિ હંુ સારી 
રીતે ફેલ થયો. છેવટે મારે ઘર ચલાવવા માટે મને-કમને 
પિ એક સામાન્ નોકરી કરવી પડી. આમ ઉપરા ઉપરી 

આવી પડેલ દુ:ખમાં હંુ ખૂબ નનરાર થઈ ગયો હતો. મારા 
ફ્ુચરની ચચતામાં હંુ ભાંગી પડ્ો હતો. મારી પ્રગમતનાં 
બધાં જ બારિાં બંધ હોય એવું મને લાગતું હતું. આવા 
દુ:ખમાં અચાનક મારા પોષકલીડરનો સામેથી ફોન આવયો. 

મેં મારી અતંરની વેદના ્ાલવવા માંડી. પિ તેમિે 
તો એક અનોખો એગંલ આપીને મારી વેદના આનંદમાં 
બદલી નાંખી. ત્ારબાદ હંુ પ્રભુના વવશ્ાસે આગળ વધવા 
લાગયો. સમય જતાં મને સારી રીતે સમજાઈ ગયું કે પ્રભુનું 
કોઈ વવધાન કરિારહહત હોતું જ નથી. એ સમયે જો મને 
કોલેજમાં એડમમરન મળયું હોત તો કદાચ હંુ એ કોલેજના 
વાતાવરિને લઈને આજ ે સત્ંગમાં જ ન હોત ! અને હંુ 
જ ે કંપનીમાં જોડાવાનો હતો એ કંપની તો સાવ ફ્ોડ જ 
નીકળી. વળી, સામાન્ લાગતી નોકરીમાં મારં પ્રમોરન 
વધતાં વધતાં એટલું વધી ગયું કે આજ ેહંુ તેમાં પાટ્શનર છંુ. 
હવે સમજાય છે કે ભવવષયમાં આવનાર ભયંકર દુ:ખોથી 
બચાવવા અને પ્રગમતનાં નનમમત્તો ઊભા કરવા માટે પ્રમતકૂળ 
પરરસ્થિમત અને વવપરીત વાતાવરિ મારા પ્રભુ જ ગો્વી 
આપતા હોય છે. હે પ્રભુ ! કકથચત્ દુ:ખના અનુભવ દ્ારા 
મોટા દુ:ખથી રક્ા કરીને કરોડગણંુ સુખ આપવા બદલ 
આપને થેંક યૂ.

વહાલા ભકતો ! આપિા જીવનમાં પિ વવજય, 
દર્શન અને આકાર જવેા જ કેટલાક પ્રસંગો નથી પડ્ા..! 
ભતૂકાળમાં જ ે તે પ્રસંગે, જ ે તે બાબતથી આપિે દુ:ખી 
હોઈએ અને ભવવષયમાં એ જ બાબત આપિા માટે 
બહુ મોટા સુખનું કારિ બની જાય એવું આપિે નથી 
અનુભવયું ! અનતં વારની પ્રભુકરિાને જાિવા-અનુભવવા 
છતાં પિ મને એ કરિાસાગરમાં હેત કેમ નથી થતું ? 
એ આપિે વવચારવું ન જોઈએ ! જનમથી માંડી આજ 
સુધી પ્રભુએ આપણું કેવું કેવું ધયાન રાખું છે ! જો કૃતજ્ 
બનીને તેનો વવચાર કરીએ, એ બદલ ભગવાનને થેંક યૂ 
કહીએ, ને પ્રભુકરિામાં સનાન કરતા રહી પ્રભુમાં જોડાઈ 
જઈએ તો પ્રભુને કેવું ગમે ! તો ચાલો પ્રભુને વવનવીએ કે, 
હે નાથ ! આપની કરિાના દર્શન અમને કાયમ કરાવતા 
રહી હંમરેાં અમને તેનાથી કરિાભીના રાખજો. વળી, એ 
કરિામાં જ ઓગાળી-પીગાળીને આપની સુખ-સ્ૃમતમાં 

અને આપના અનુભવમાં ડુબાડી દેવા કૃપા કરરો... |||
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સવામમનારાયિ ભગવાન અમત દયાળુ છે. ભગવાન પોતાના 
આસશ્ત ઉપર ખૂબ કરિા કરી એને સુખી કરવા, એનાં દુ:ખ 

દૂર કરવા સતત મથે છે. એમની ચચતામાં ઉજાગરા કરે છે. એના સહેજ દુ:ખને 
એ પહાડ જવેું સમજી ઉપાય કરે છે. કોઈ એવા સત્ંગી નહહ હોય કે જનેે એ 
પોતાના નહહ માનતા હોય ! એક અમત સામાન્ જીવ માટે, ભગવાન માઇલોની 
કહ્ન મુસાફરી કરીને એને સુખી કરવા, નન:સવાથ્શભાવે એની પાછળ પાછળ 
ફરે છે. એ આપિને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. એમિે જ કરિા કરીને આપિને માયાના 
અમત ગાઢ તમમાંથી બહાર કાઢીને ઉત્તરોત્તર સારા જન્ આપીને, ભગવાનનાં 
ચરિમાં મૂકી દે એવા એક સતપુરષનાં ચરિમાં મૂક્ા છે.

યુગોથી આ ચક્કર ચાલતું જ રહું છે છતાં આપિે હજી ભગવાનને 
કેમ નથી પામયા ?

જમે એક ગરીબ સ્તીને પરિીને રાજા પોતાના મહેલમાં લઈ જાય એમ 
આપિે થયું છે. ભગવાને અને સતંોએ આપિને ઘિી બધી વાર દયા-કરિા 
કરીને આગળ લીધા છે. આપિાં કેટલાંય સવભાવ-કુટેવોને એમિે ગણયાં નથી 
અને ધાર વવનાનાં બનાવી દીધાં છે. આપિે આનો થોડો પિ વવચાર કરીએ 
તોપિ ડરી જવાય તેવાં કારિો સામે આવે છે.

મૂળમાં થોડેક સુધી નજર પહોંચે છે તો, બીજા બધાને છે તેમ આપિા 
જીવનમાં પિ ભગવાન સસવાયનાં હજી બીજાં ઘિાં લક્ષ્ય, ખપ, જરૂરરયાતો 
છે, એમ જિાય છે.  પરંતુ આ રદવય સત્ંગના પ્રતાપે એવો વહેમ-ભ્રમ ઘૂસી 
ગયો છે કે, આપિને ભગવાનનો ખપ, જરૂરરયાત છે, તો જ થોડંુ ઘણંુ થાય છે. 
સવસરંોધન મીહટગોમાં આપિે નનખાલસ -દીન થવાના નેજા હે્ળ, ઝીણંુ 
ખોતરી રકીએ છીએ એવા વહેમમાં; ઊપસવાનો જ ધંધો થતો હોય છે. પરંતુ 
એ બધું માન-સન્ાન-વખાિરૂપી ખાયળયામાં જતું રહે છે. સતંોનો સાચા રદલનો 
રાજીપો ગાફલાઈને કારિે વેડફાઈ જાય છે. રાતોની રાતો જાગી ખતેરમાં પાિી 
તો પાઈએ છીએ, પિ પાિી ભરોડામાં જતું રહે છે. માયયક અંધકારને કારિે 
એ દેખાતું નથી. બીજાનું ખતેર પીવાઈ જાય છે અને મહેનત, ઉજાગરા કરવા 
છતાં ખતેર કોરં જ રહે છે; એની આપિને ખબર પડતી નથી. 

જીવનમાં આટ આટલા હથોડા પડવા છતાં અને માત્ ઇણનદ્રયોમાં 
ઊતરેલી માહહતીને કારિે હજી માન-સન્ાન-વખાિ જ ગમે છે અને એને માટે 
રરિયા-પ્રવૃત્ત્ત થઈ જાય છે. “આ મેં કયુું, મારા સૂચનથી થયું, મારા કહેવાથી થયું”; 
એવો સવકતૃ્શતવ-સવશ્ષે્તાનો ભાવ કાયમી રીતે હટતો જ નથી. હંુ નનરાકાર, 
અકતયા છંુ એમ લાખ વાર સાંભળવા છતાં નનષ્કામભાવે, કેવળ ભગવાન રાજી 

Ð½ÕâÌÌä ÍýâãpÈÑâï ãÕÔïÏ...
-પ.ભ.શ્રીપંકજભઞાઈડરી.પટેલ-વડોદરઞા
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થાય એટલા માટે જ બધી રરિયા-પ્રવૃત્ત્ત થતી નથી. આપિી 
સમજિ તો ગોબરી છે છતાં બીજાના માગ્શદર્શક-સલાહકાર 
બની તે વગ્શને સાચી સમજિ તરીકે જિાવયા કરવાની ભૂખ 
સતત રહે છે. આપિને વડીલ, જાિકાર, મોટા માની કોઈ 
દાસ, દીન બની આપિી સલાહ લેવા આવે; સતંો મોકલે; 
કોઈ કહે કે, “તમે પેલી સલાહ આપેલી, તમે પેલા પ્રવચનમાં 
આમ કહેલું, પેલા લખેમાં આમ લખેલું તેનાથી મને બહુ 
ફાયદો થયો”; એ મધ જવેા મી્ા લાગે છે. કોઈ પૂછવા જ 
ન આવે તો એમ થાય છે કે, “એ ભાઈ કે સતંો મારાથી 
કુરાજી હરે ?” એમાં પિ જ ે બાબત માટે એ ભતૂકાળમાં 
સલાહ લતેા હતા, એ જ બાબત માટે બીજથેી સલાહ 
લેવાતી જિાય, તો અતંરમાં એક પ્રકારની શૂન્તા-ઉદાસી-
ખાલીપો વયાપી જતો જિાય છે. આ લક્િ અને ચરરત્ો 
જોતાં, આપિને કોઈ માને કે ગિે એમ ન હોય, પિ 
સત્ંગમાં મહહમા રાખવાની એક પ્રિાલી છે તેથી બધા 
માને છે, કમને પિ સવીકાર કરે છે; એ ભયંકર કડવી પિ 
સત્ હકીકત ભૂલી જવાય છે. રાજીપો અને માન-વખાિનો 
ભેદ સાચા અથ્શમાં સમજવો ક્િ હોય છે.

“એક ભગવાનમાં જ સુખ છે” એ વાત માત્ બીજાને 
સલાહ આપવા પૂરતી, ગોખેલા સૂત્ જવેી બનીને રહી જાય 
છે. વાસતવમાં સારા પંચવવષય, આ લોકનાં સુખ-સગવડ, 
સારાં ખાન-પાન, સારો પરરવાર મળે; પરરવાર અને 
સત્ંગમાં મને મોટો-વડીલ માને, આદરથી બોલાવે, સવ્શત્ 
સવીકાર થતો દેખાય, મારો વિલખ્ો હક્ક દરેક પર ચાલે; 
એમાં જ ઇમત મનાય છે. સત્ંગના પ્રરેરથી બધા ભકતો-
સતંો પાસે નાટકીય રીતે હાથ જોડીએ, વાિી-વત્શનમાં 
નકલી નરમાર લાવીએ, કોઈ વાર આખંમાં આંસુ લાવીએ; 
તેથી બધા પોતાની રદવય દૃણષટને કારિે આપિને સુધરતા 
જતા માને, પિ ભગવાન જાિે છે કે આપિે કેવા છીએ ! 
એ નકલી હાથ જોડવા, એ નકલી નરમાર; એની પાછળ 
અનેક દોષોરૂપી ભયંકર કોરોના વાયરસ સતંાયો છે, એ 
આપિે જોઈ રકતા જ નથી. એ વાયરસ હાજર જ છે અને 
તેથી હજી પિ સતંો-ભકતોને દુ:ખ થાય તેવાં વાિી-વત્શન-
વયવહાર થતાં રહે છે. 

ટંૂકમાં, દેહ અને દેહને સંલનિ તમામ બાબતોમાં, 
દુન્વી બાબતોમાં તથા કોઈએ સપેસસરફક સોંપી જ ન હોય 
તેવી બાબતોમાં જ જાિે-અજાિે વૃત્ત્ત રહેતી હોવાથી, 
આધયાત્મિકતાને બદલે વયાવહારરકતા પ્રધાન થતી જાય છે. 

ખરા અથ્શમાં સવસરંોધન થતું નથી. બાહ્વૃત્ત્ત રહે છે, 
ભગવાનમાં વૃત્ત્ત રહેતી નથી. સતંો-સતપુરષમાં અમત ગાઢ 
પ્રીમત થતી નથી. ભગવાન સાથે નનકટનો નાતો બંધાતો નથી 
અને તેથી ભગવાન અનુભવાતા નથી.

વહાલા સતંો વારંવાર ઉપાય બતાવે છે કે, “ઉપર 
દરયાવેલ બધી જ કુભાવનાઓ છોડી, નનષ્કામભાવથી 
રબરીબાઈની જમે કરવામાં આવે તે રરિયા કેવળ ભગવાનની 
પ્રાત્પત માટે જ થરે, ત્ારે જ ભગવાન મળરે.” એમના 
સમાગમ અને કરિાથી એટલો તો ખ્ાલ આવે છે કે, 
“સત્ંગમાં કે સંસારમાં, જ ે રદવસ આપિી કોઈ ગિતરી 
કે કોઈ નોંધ જ નહહ રહે, “હવે કોઈને પિ મારી જરૂર જ 
નથી, ” એવી શૂન્તા જ્ારે અનુભવારે, એ બધી 
રદરાઓમાંથી આપિા અહંનું પોષિ બંધ થરે; ત્ારે જ 
નવી રદરા ખૂલરે અને પગલાં ભગવાનની રદરામાં વળરે.”

ભગવતપ્રાત્પત માટે સતંોની કરિા-સમાગમથી એમ 
જિાય છે કે, “વાસતવમાં ભગવાન આમિામાં પ્રગટ જ છે, 
દ્બરાજમાન છે. આમિાને શધુિ કરી, અક્રરૂપ થઈ એમાં 
પરમામિાનાં સતત દર્શન કયયા કરવાં. આ જ કરવાનું છે. 
બીજુ ં જ ે કાંઈ કરીએ તેમાં પિ આ જ ભાવ હોવો જરૂરી 
છે. ભગવાન ક્ાંય જતા-આવતા નથી. જરૂર છે સવ્શમાં અને 
આપિા આમિામાં એમની સતત પ્રગટ 
હાજરીના સવીકારની ! આમિાને અક્રધામ માની, એમાં 
અનતં કોહટ મુકતોએ સહહત અખંડ, સદા, સાકારપિે, 
સાક્ાત્, પ્રગટ પ્રમાિ દ્બરાજતા પરમકૃપાળુ પરમામિાનો 
રદલથી સવીકાર કરી, કેવળ એમના મય રહેવા થોડી પિ 
કોશરર કરીશું તો ભગવાન રાજી થઈને આમિાની ચતેના 
એમની ચતેનામાં સદાને માટે વવલીન કરી દેરે. એ કોઈ 
કાટલાંમાં બંધાતા નથી, એ અમાપ છે. માટે જ્ારે આપિે 
નન:સહાય, નનરાધાર બની, પૂ.ગુરજી અને સતંોની સંપૂિ્શ 
રરિાગમત સવીકારીશું, ત્ારે એ જ એક રદવસ કરિા 
કરીને આપણંુ કામ કરી દેરે; આવા અમત દૃઢ વવશ્ાસ અને 
શ્ધિા સહહત સતત નનષ્કામભાવે પ્રયત્ કરતા રહેવું. મને 
મળેલા પ્રગટ સતંો અને સતપુરષમાં વચ.મ.૧૩નો ભાવ પેદા 
કરવો. એમનામાં  ઉત્તરોત્તર પ્રગાઢ પ્રીમત વધારતા રહેવું, તો 
વચ.વડ.૧૧ મુજબ આ પ્રીમત જ આમિદર્શન અને 
ભગવદ્ દર્શનનું કારિ બનરે.” આપિી આ માયાથી 
આવરરત સમજિમાં રહેલ ક્મતઓ દૂર થાય તેવી કૃપા-દયા 

કરવા સૌને પ્રાથ્શના..!   |||
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 ્ર્ચુયુઅલ સત્સંગ સભા તથા કોવ્ડ પશેન્ટસ સહાનભુૂતત સમારોહ-૧

 ્ર્ચુયુઅલ કોવ્ડ પશેન્ટસ સહાનભુૂતત સમારોહ-૨

હાલ ભારતમાં 
કોરોના મહામારીનો 
પ્રકોપ પ્રવતણી રહ્ો છે. 
તેનાથી અનેક દદદીઓ 
અેવં તેના સવજનો દીન-

હીન અવથિામાં દુ:ખી છે. ત્ારે શ્ીસવામમનારાયિ 
ભગવાનની આજ્ા “દીનજનો વવષે દયાવાન થવું” એ 
અનુસાર સવામમનારાયિ સંપ્રદાયના આચાય્શશ્ીઓ તથા 
સદ્ ગુર સંતોની પ્રેરિાથી ૪૫ ઉપરાંત મંરદરો તથા 
સંથિાઓ કોરોના દદદીનારાયિની અજોડ સેવા કરી 
રહ્ા છે.

આ સવેાકાયયોની પ્રસતમુતપૂવ્શક પ્રભપુ્રાથ્શના દ્ારા 
તમામ દીનદુ:શખયા જીવોન ે બળ-હંૂફ અને આશ્ાસન મળી 

રહે એવા હેતથુી શ્ીસવામમનારાયિ મરંદર, કરેલીબાગ-
વડોદરા તથા કંુડળધામ દ્ારા તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૧ ને 
રવવવારે વરયુ્શઅલ સત્ગં સભા તથા કોવવડ પેરન્્ટસ 
સહાનભુમૂત સમારોહ-૧નુ ંઆયોજન કરવામાં આવયુ ંહતુ.ં આ 
સહાનભુમૂત સમારોહમાં મખુ્ અમતથથ તરીકે કેરલ રાજ્ના 
મહામહહમ રાજ્પાલ શ્ીઆરરફ મોહમમદ ખાન સાહેબની 
વવરષે વરયુ્શઅલ ઉપસ્થિમત રહી હતી. શ્ીસવામમનારાયિ 
સપં્રદાયની નન:સવાથ્શ સવેા, પ્રમે, હંૂફ અને સહકાર મળવાથી 
મળતી સાંતવના દ્ારા દદદીઓની તદ્બયતમાં ઝડપથી થતો 
સધુારો નનહાળી તઓેશ્ી ખૂબ પ્રભાવવત થયા હતા. તમેજ 
પ.ૂગરુજી  દ્ારા થતાં આવાં નન:સવાથ્શ કાયયોની સરાહના 
કરી હતી. આ સમારોહમાં દેર-વવદેરમાં વસતા હજારો 
ભકતોએ વરયુ્શઅલી જોડાઈન ે લાભ લીધો હતો.

વત્શમાન સમયમાં 
સમગ્ વવશ્ કોરોનાની 
મહામારીમાંથી પસાર 
થઈ રહંુ છે. ઘિા લોકો 
આ મહામારીને કારિે 

ભયભીત છે, ત્ારે પ્રભુ પ્રાથ્શના દ્ારા તમામ દીનદુ:શખયા 
જીવોને બળ-હંૂફ-પ્રેમ અને આશ્ાસન મળી રહે તેવા 
હેતુથી તા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧ ને શુરિવારના રોજ રાત્ે ૯:૦૦ 
કલાકે શ્ીસવામમનારાયિ મંરદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તથા 
કંુડળધામ દ્ારા વરયુ્શઅલ કોવવડ પરેન્્ટસ સહાનુભૂમત 
સમારોહ-૨ યોજાયો હતો.

આ પ્રસંગે પૂ.ગુરજીએ પોતાની અમતૃ વાિીનો 
લાભ આપી બધાને પ્રેમ, હંૂફ, બળ અને આશ્વાસન 

આપી આરીવયાદ પા્વયા હતા. તદુઉપરાંત પ.પૂ.
શ્ીદેવપ્રકારદાસજી સવામી-ચેરમેનશ્ી વડતાલ ટેમપલ 
બોડ્શ , પ.પૂ.ડો.શ્ીસતંવલલભદાસજી સવામી-મુખ્ કો્ારીશ્ી 
વડતાલ ટેમપલ બોડ્શ  તથા પ.પૂ.શ્ીશુકદેવપ્રસાદદાસજી 
સવામી-ગુરકુળ, નાર ઉપસ્થિત રહીને શ્ીસવામમનારાયિ 
સંપ્રદાય તરફથી થતી વવવવધ સામાસજક સેવાઓ વવષે 
પ્રકાર પાડ્ો હતો. સાથે સૌ હરરભકતોને આરીવયાદ 
પિ પા્વયા હતા. આ સમારોહમાં અમતથથ વવરષે તરીકે 
ભારત સરકારના કેણનદ્રય મંત્ી આદરિીય શ્ીનનમતનભાઈ 
ગડકરીજી વરયુ્શઅલ રીતે ઉપસ્થિત રહ્ા હતા. તેઓેએ 
સકારામિક અને આમિવવશ્ાસથી મનોબળ વધારી 
સમસયાનો સામનો કરવા અને ભય, ભૂખ, ભ્રષટાચારથી 
દેરને મુકત બનાવવા અનુરોધ કયયો હતો.

 પોલરીસ અધિકારીઓ માટે માસ્ક વ્તરણ – શ્રીસ્ા.મંદિર, કંુડળિામ તથા કારેલરીબાગ-્ડોિરા

કોરોના વાયરસની મહામારીના સમયમાં માસ્ એક 
સુરક્ા કવચ છે, ત્ારે શ્ીસવામમનારાયિ મરંદર, કંુડળધામ 
તથા કારેલીબાગ-વડોદરા દ્ારા અનકેવવધ સમાજસવેાની 
સાથ ેપોલીસ અથધકારીઓની સુરક્ા માટે માસ્નુ ં વવતરિ 
કરવામાં આવયુ ં હતુ.ં જમેાં ભાવનગર, સરેુનદ્રનગર, બોટાદ 

સજલલા ઉપરાંત ધધંકુા, ધોલરેા અન ેવડોદરા રહેરમાં પ.ૂસતંો 
તથા વડીલ હરરભકતોના હસતે કુલ ૧૦ હજાર જટેલા માસ્નું 
વવતરિ કરવામાં આવયુ ં હતંુ. જ ે તે વવસતારના પોલીસ 
અથધકારીઓ પ.પ.ૂસદ્.શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામીનાં આવાં 
અદ્ ભુત કાય્શ બદલ તેમનો ખબૂ આભાર વયકત કયયો હતો.

https://youtu.be/GNa2zA7RADg
https://youtu.be/paidn4pJG94
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INDEX

 મૂર્તપ્રતતષ્ા શ્રીસ્ાતમનારાયણ મહહલા મંદિર, ઝાંઝમેર-ભક્તનગર

 શ્રીસ્ા. મંદિર, કારેલરીબાગ-્ડોિરા તથા કંુડળિામ દ્ારા દિવય પ્રસાિ વ્તરણ  

ઉમરાળા તાલુકાના ઝાંઝમેર-ભકકતનગરમાં ઘિા 
સમયથી મહહલાઓ માટે એક મંરદર બનાવવાની જરૂરરયાત 
હતી. આવા સમયે પ.ભ.શ્ીપેથાભાઈ મેઘાભાઈ ચાવડાએ 
તેઓ જ્ાં રહેતા હતા એ મકાન અને તેમનો પલોટ મંરદર 
બનાવવા માટે અપ્શિ કરી દીધો અને મંરદરનો નાનો પલોટ 
હતો તેમાં પોતાનું મકાન બનાવવાનું સવીકાયુું. તેમના આવા 
સમપ્શિભાવને કારિે પૂ. ગુરજી તેમના પર ખૂબ રાજી 
થયા અને તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ બુધવારના રોજ  મંરદરનું 
ખાતમહૂુત્શ કરી બાંધકામ રરૂ કરાવયું હતું. 

આ મરંદર તયૈાર થતાં તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૧ ને સોમવાર, 
વવ.સં.૨૦૭૭ ચતૈ્ વદ-૭ના રોજ વડતાલ પી્ાથધપમત 
પ.પ.ૂધ.ધ.ુ૧૦૦૮ આચાય્શ શ્ીરાકેરપ્રસાદજી મહારાજના 

વરદહસતે નનજ મંરદરમાં દ્બરાજમાન શ્ીસવામમનારાયિ 
ભગવાનની પ્રાિપ્રમતષ્ા કરી આરતી ઉતારવામાં આવી 
હતી.  ત્ારબાદ આ જ રદવસ ેભાઈઓના મંરદરનો પચંાબ્દી 
પાટોત્વ હોવાથી આચાય્શ મહારાજશ્ીએ ભાઈઓના 
મંરદરમાં દ્બરાજમાન શ્ીસવામમનારાયિ ભગવાનની આરતી 
ઉતારી હતી. કોરોના વાયરસની મહામારીને કારિ ેઝાંઝમેર 
તથા આજુબાજુના ગામના થિાનનક ભકતોએ Zoom 
Appના માધયમે આ સમગ્ કાય્શરિમનો વરયુ્શઅલી લાભ 
લીધો હતો. આ પ્રસંગે આચાય્શ મહારાજશ્ીએ Zoomમાં 
જોડાયેલા સહુ ભકતોન ે આરીવ્શચન પા્વયા હતા. અા 
મૂર્તપ્રમતષ્ાવવથધમાં પૂ. ગુરજી વતી કંુડળધામથી પ.ૂવહાલા 
સવામી વગેરે સતંો ઉપસ્થિત રહ્ા હતા.

હાલ સમગ્ વવશ્માં વયાપેલા કોરોના પ્રકોપના 
ઉપરમન અથવે પ્રભુની પ્રસન્તા પ્રાપત કરવા માટે પ.પૂ.
ગુરજીની પ્રેરિાથી શ્ીસવામમનારાયિ મંરદર, કંુડળધામ 
તથા કારેલીબાગ-વડોદરામાં ‘વવશ્રાંમત યજ્ અને 
મહાપૂજા’ જવેાં વવવવધ આયોજન થયાં છે. આ સાથે 
પ.પૂ.ગુરજીએ ‘અખંડ ભજનયાગ’નું વવશરષટ આયોજન 
પિ કયુું છે. જમેાં દેર-વવદેરમાં વસતાં હજારો આબાલ-
વધૃિ હરરભકત ભાઈઓ-બહેનો શ્ધિાથી જોડાઈને ભજન 
કરી રહ્ાં છે.

ભકતોના ભજનથી રાજી થઈને પૂ.ગુરજીએ 
શ્ીહરીનાં પ્રસાદીભતૂ માસ્, સુખડની કં્ી, શ્ીહરરની 

અને પૂ.સતંોની પાવનકારી તીથ્શભતૂ ચરિરજ, પ્રસાદીનું 
જળ, મમથથલીન બ્લુ, મંત્વીંટી, પ્રભુનાં જુદાં-જુદાં સવરૂપોનાં 
સ્ીકર અને શ્ીઘનશયામ મહારાજના પ્રાગટ્ય રદન 
નનમમત્તની મહાપ્રસાદીભતૂ પંચાજીરી જવેી રદવય, અલૌરકક, 
અમૂલ્ પ્રાસારદક વસતુઓ અને પૂ.ગુરજીએ સવહસતે 
લખેલ આરીવયાદ પત્ આ તમામ ૧૨-૧૩ જટેલી વસતુઓને 
પ્રેમથી પલાવવત કરી બધાનું રૂડંુ કરવાના શુભારયથી 
દેર-વવદેરમાં વસતા તમામ હરરભકતોને ઘેર-ઘેર પહોંચાડી 
રાજીપો આપયો હતો. આ તમામ વસતુઓની પ્રાત્પતથી સહુ 
ભકતોએ પોતાને ધન્ માની પૂ.ગુરજીનો રદલથી આભાર 
વયકત કયયો હતો.

 શ્રીઘનશયામ મહારાજનો ૧૭ મો પાટોત્સ્ - કારેલરીબાગ, ્ડોિરા
શ્ીસવામમનારાયિ મંરદર કારેલીબાગ-વડોદરામાં 

તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૧ વરૈાખ વદ-૨ના રોજ શ્ીઘનશયામ 
મહારાજનો ૧૭મો વાર્ષક પાટોત્વ ઉજવવામાં આવયો 
હતો. જમેાં પૂ.ગુ્રજી અને સતંોએ વહાલા ઘનશયામ 
મહારાજનું પૂજન કરી ખૂબ ભાવથી દૂધ, દહીં, સાકર, 
મધ તથા વવવવધ પ્રકારના ફળોના જ્ૂસ અને કેસરરયા 
જળથી અભભષેક કયયો હતો. પાટોત્વ પ્રસંગે પરમ 
ભગવદીય શ્ીયોગરેબાવાશ્ી (કારેલીબાગ)એ મોકલાવેલ 
ગુલાબજળ, દુધ વગેરેથી પૂ.ગુરજીએ ઘનશયામ મહારાજનો 
અભભષેક કયયો હતો.

અભભષેક બાદ પૂ.ગુરજીએ આરીવ્શચન 
આપતા કહું હતંુ કે, ‘આપિા જીવનપ્રાિ, હૈયાના હાર 

ભગવાન સવામમનારાયિ છે. એ નનષ્ા સાથે આ જન્ 
સફળ કરવો છે.’ આ પ્રસંગે પૂ.ગુરજીના હસતે અખંડ 
ભજનયાગમાં ભજન કરવાનો ઉત્ાહ વધારીદે તેવું 
‘ભજન કરોને અાજ...  ’ એ કીત્શન-દર્શનનું વવમોચન કરવામાં 
આવયું હતું. 

ત્ારબાદ બંન ે મંરદરમાં પ.ૂસતંો દ્ારા તૈયાર થયલે 
વવવવધ વાનગીઓનો સુદંર અન્કૂટ ધરાવવામાં આવયો 
હતો. પ.ૂગુરજીએ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે અન્કૂટની આરતી 
ઉતારી હતી. કોરોના વાયરસન ેકારિ ેમંરદરમાં પ્ર  ત્ક્ દર્શન 
બંધ હોવાથી દેર-વવદેરમાં વસતા હજારો હરરભકતો ઝૂમ 
એપ અન ેઈન્ટરનટેના માધયમથી ઘરેબે્ા લાઈવ અભભષકે 
અન ે અન્કૂટ દર્શનનો લાભ પામી ધન્ બન્ા હતા. 
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૦૪ શ્ી   સવામમનારાયિ મરંદર જુનાગઢધામ ૩૦ રદવસ
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૧૧ શ્ી   સવામમનારાયિ મરંદર સરુત, રામપરુા ૧૦ રદવસ
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https://www.youtube.com/watch?v=RlK4Ps0mCuk
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જીવાપર - ઉંમર : ૭૭ વષ્શ
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અ.નન. અમરરીભાઈ પ્રેમજીભાઇ કિકોહટયા 
આિંદપુર - ઉંમર : ૬૫ વષ્શ
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અક્રવાસ : તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧

અ.નન. જવૈવક દ્બપીનભાઈ બલર
રાખપુર- ઉંમર : ૨૨ વષ્શ
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અ.નન. બાલુજસહ સોમજસહ રા્ોડ
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અક્રવાસ : તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૧

અ.નન. જગદીરચદં્ર પ્રભરુંકર ભટ્ટ
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 કુંડળધામ બરવાળા વડોદરા

ઝાંઝમેરમાં તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેલ મહહલા મંદિરમાં મૂર્તપ્રતતષ્ાનરી પા્ન સ્મૃતતઓ...

(૧) શ્રીસવઞા.મહિલઞા મંદદર-ઝાંઝમે૨. (૨) મૂર્તપ્રતતષ્ઞાનઞા યજ્માં બરીડંુ િોમતઞા પૂ.સતંો. (૩-૫) મહિલઞા મંદદરમાં મૂર્તપ્રતતષ્ઞા 
વવધિ કરી રિેલઞા વડતઞાલ પરી્ઞાધિપતત પ.પૂ.િ.ધૂ.૧૦૦૮ આચઞાય્ય શ્રીરઞાકેશપ્રસઞાદજી મિઞારઞાજ. (૬) Zoom દ્ારા ઝાંઝમેર તથા 
આજુબાજુના ગામના ભકતોને આરીવ્શચન પા્વતા ૫.પૂ. આચાય્શ મહારાજશ્ી (૭) ભઞાઈઓનઞા મંદદરમાં પંચઞાબ્દિ પઞાટોત્સવ પ્રસંગે 
આરતરી ઉતઞારી રિેલઞા પ.પૂ.આચઞાય્ય મિઞારઞાજશ્રી.

પોલરીસ અધિકારીઓ માટે માસ્ક વ્તરણ કરતા શ્રીસ્ા.મંદિર કંુડળિામ તથા કારેલરીબાગના સતંો-ભ્તો.
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અખંડ ભજનયાગમાં ભજન કરતા ભ્તોને રાજીપા સ્રૂપે આપ્ા માટેનરી 
પ્રભુપ્રસાિીરૂપ વ્િવ્િ ્સ્ુઓનરી ઝાંખરી...

તઞા.૧૬/૦૫/૨૦૨૧નઞા રોજ શ્રીસવઞા. મંદદર, કરેલરીબઞાગ-વડોદરઞા 
તથઞા કંુડળિઞામ દ્ઞારઞા આયોજિત વર્ચુ્યઅલ સત્સંગ સભા 

તથા કોવ્ડ પશેન્ટસ સહાનભુૂતત સમારોહ-૧માં કેરલ 
રઞાજ્યનઞા મિઞામહિમ રઞાજ્યપઞાલ શ્રીઆદરફ મોહમમિ ખાન 

સઞાિેબનરી વર્ચુ્યઅલ ઉપસ્થિતત...

તઞા.૨૧/૦૫/૨૦૨૧નઞા રોજ શ્રીસવઞા. મંદદર, કરેલરીબઞાગ-વડોદરઞા 
તથઞા કંુડળિઞામ દ્ઞારઞા આયોજિત વર્ચુ્યઅલ કોવ્ડ પશેન્ટસ 

સહાનભુૂતત સમારોહ-૨માં ઉપસ્થિત પૂજનરીય સતંો તથઞા 
ભઞારત સરકઞારનઞા કેન્દ્રિય મતં્રી 

આિરણરીય શ્રીનનતતનભાઈ ગડકરીજી...

https://youtu.be/MdeFU3GeC9c
https://youtu.be/GNa2zA7RADg
https://youtu.be/paidn4pJG94
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