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INDEX

ઝુમખરામ અને મુગટરામ બંને ભાઈ ગાંડાપુર-મધ્યપ્રદેશમાં રહી ભજન-ભક્તિ 
કરતિા હતિા. મહારાજની મૂર્તિ સંભારી નનત્ય નવલો આનંદ માણતિા હતિા. 

એવામાં એકવાર આ ઝુમખરામનો નાનો ભાઈ મુગટરામ બહુ બબમાર થ્યો. વૈદ્ય તિેડાવ્યા, 
દવા કરાવી, તિો્ય પણ કાંઈ સારં થયું નહીં. પછી એક રાત્ે શ્ીજીમહારાજ ે દશ્શન દઈને 
કહું, ‘મુગટ ! કેમ છે ?’ ત્યારે તિે કહે,  ‘અહોહો ! પ્રભુ તિમે આવ્યા, બહુ દ્યા કરી. આ 
શરીરમાં રોગ છે અને કાંઈ સુખ નથી. હવે મને તિમારી સેવામાં ધામમાં લઈ જાઓ.’ 

ત્યારે મહારાજ કહે,    ‘મુગટરામ ! આજ નહહ, અમે તિને કોલ દઈએ છીએ કે, આજથી 
દસમે દદવસે અડધી રાત્ીના સમ્યે તિેડવા આવીશું, સાથે પચ્ીસ પાર્શદો લાવીશું. એ 
પાર્શદો આખું ગામ જાણે એમ બંદૂકોના ભડાકા કરશે. એ સમ્યે તિારી પાસે જટેલા હશે 
તિે બધાને અમે દશ્શન દઈશું અને તિને ધામમાં લઈ જઈશું.’
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કથામતૃમ્

- પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી-કંુડળધામ

પ.પ.ૂસદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી  સવઞામરીઅ ે તઞા.૧૩/૦૭/૨૦૧૪, રવવવઞારનઞા રોજ
શ્રીસવઞા.મદંદર કઞારેલરીબઞાગ-વડોદરઞામાં કરેલ મનનરીય પ્રવચન...

પછી મુગટરામને ધામમાં જવાની ચાર દદવસની વાર 
હતિી, ત્યારે પોતિાના ભાઈ ઝુમખરામને કહું કે, ‘મોટાભાઈ, 
હંુ સાજો થવાનો નથી. કેમ કે, આજથી છ દદવસ પહેલાં 
મહારાજ આવ્યા હતિા અને કહી ગ્યા છે કે, દસ દદવસ 
પછી હંુ તિને તિેડવા આવીશ.’ તિે સમ્યે મહારાજ ે મુગટરામને 
તિેના પૂવ્શજન્ોની સ્મૃતતિ કરાવી હતિી. તિેથી મુગટરામ પોતિાના 
પૂવ્શજન્ોની વાતિો કરતિાં કહે, ‘મોટાભાઈ ! મારી એક વાતિ 
સાંભળો. આ આપણાં મા-બાપ છે તિેમને હવે મારી પાસે 
આવવા દેતિા નહીં. જો તિેઓ આવશે તિો હંુ તિેમને બટકંુ ભરી 
લઈશ.’ મોટાભાઈ કહે, ‘પણ શા માટે બટકંુ ભરી લઈશ ?’ 
તિો કહે, ‘એની પાછળ મોટો ઇતતિહાસ છે, સાંભળો. 

રામાવતિાર વખતિે હંુ એક બ્ાહ્મણ ઋષર હતિો. વગડામાં 
ઝંૂપડી કરીને તિપશ્ચ્યયા કરતિો હતિો. એ વખતિે રામ ભગવાનને 
વનવાસ થ્યો તિેથી તિેઓ વનમાં ગ્યેલા. ત્યાર બાદ સેનાને 
લઈને ભરતિજી રામ પ્રભુને મળવા માટે વનમાં ચાલ્ા. એ 
વખતિે તિેઓ મારી જ્ાં ઝંૂપડી હતિી ત્યાંથી પસાર થ્યા. તિે 
સમ્યે આપણા બાપ છે તિે ક્ષત્ત્્ય હતિા. ભરતિના સૈન્યમાં 
હતિા. એણે મારી પણ્શકૂટી ખેંચી તિેથી મને ક્ોધ ચડ્ો, પણ 
ભરતિની શરમે મેં એમને જાવા દીધા, નહહ તિો શાપ દઈને 
મારી નાંખતિ ! પરંતુ ત્યારથી મારે એમની સાથે વૈરવમૃત્તિ 
બંધાઈ ગઈ છે. તિેથી વખતિોવખતિ એને ઘેર જન્ લઉં છંુ, 

પણ આ વખતિે તિો મહારાજ મને તિેડી જાશે, ફરી જન્વું 
નહહ પડે. તિેથી મારે વૈર વાળવાનું છે તિે રહી જાશે.’

ત્યારે ઝુમખરામ કહે, ‘ભાઈ, આપણે કાંઈ વૈર વાળવું 
નથી. તું ભગવાનના ધામમાં જા એમાં અમે રાજી.’ મુગટરામ 
કહે, ‘હા, ભાઈ ! પરંતુ ત્પતિાજીને મારી પાસે આવવા દેતિા 
નહીં.’ ઝુમખરામે જઈને એમના ત્પતિાને કહંુ કે, ‘તિમારે 
મુગટરામ પાસે જાવું નહહ, એણે ના પાડી છે.’ તિે સાંભળીને 
એમનાં મા-બાપને દુ:ખ થયું પણ મન મનાવયું. તિેઓ દૂર 
રહેતિાં. એક દદવસ મુગટરામને અસહ્ય વેદના ઊપડી તિેથી 
પથારીમાં ઊંહકારા કરવા લાગ્યા. મુગટરામને દુ:ખી જોઈને 
તિેનાં મા-બાપ એ વાતિ ભૂલી ગ્યાં અને એમની પાસે ગ્યાં.

કહી વઞાત પણ ભૂલરી ગયઞા, તઞાત બેચર બફોમ રહ્ઞા;
આવયો ઔષધ લઈન ેહરડી, પઞાવઞા આવયો ત્ાં આગંળી કરડી. 

મુગટરામે બાપની આંગળી ઉપર બટકંુ ભરી લીધું. 
તિેથી બાપે રાડ પાડી, ‘ઓ મારા બાપલલ્યા !’ આ સાંભળી 
ઘરના આગળના ભાગમાં દુકાન હતિી ત્યાંથી ઝુમખરામ 
દોડતિાં દોડતિાં આવ્યા, બધું જોયું-જાણયું. પછી ઝુમખરામ 
કહે, ‘આ શું કયુું મુગટરામ ?’ ત્યારે મુગટરામ કહે, ‘હાશ ! 
હવે વૈરવમૃત્તિ મટી !’

વહાલા ભ્તિો ! થોડી ઘણી જો કોઈકમાં આસક્તિ, 
દ્ેરવમૃત્તિ કે વૈરવમૃત્તિ રહી ગઈ તિો ધામમાં જવાશે નહીં. ધામમાં 
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જવું હો્ય તિો રાગ-દ્ેરથી પર થવું પડશે. આપણે એ વાતિ 
સારી રીતિ ે જાણીએ છીએ કે, આ દુનન્યામાં આપણને બે 
જ વસતુ સાંભ્યયા કરે છે. જનેામાં રાગ હો્ય તિે અને જનેામાં 
દ્ેર હો્ય તિે. આ લસવા્ય બીજુ ં કાંઈ સાંભરે જ નહીં. આ 
માથાકૂટ જબરદસતિ છે. રાગ-દ્ેર તિો ટાળવા જ પડશે. અને 
એ તિો અજ્ાન જા્ય ત્યારે અહંતિા અને ભોગવમૃત્તિ એ બે્ય 
ટળે. પછી રાગ-દ્ેર જા્ય. જો ભગવાનના ધામમાં જાવું હો્ય 
તિો રાગ-દ્ેર મૂકવા પડશે. અહં અને આસક્તિ જ અનતંિ 
જન્ લેવડાવે છે. મુ્તિ થવા માટે તિે બંને છોડવાં અનનવા્ય્શ 
છે. સહેજ દ્ેરવમૃત્તિ યુગો સુધી જન્ લેવડાવે છે. માટે કોઈ 
સાથે દ્ેર કે વેર રાખવું નહહ, અભાવ-અવગુણ રાખવા નહહ; 
હો્ય તિો આજથી જ છોડી દેજો.

ત્યાર બાદ ચોથા દદવસની રાત્ીએ મુગટરામનાં માતિા-
ત્પતિાને મુગટરામનો જીવ ડંૂટી ઉપર દેખા્યો. બરોબર અડધી 
રાત્ી થઈ ત્યારે ભગવાન તિેડવા આવ્યા, સાથે પાર્શદોને 
લાવ્યા. તિે સમ્યે ત્યાં જ ે હતિા તિે બધાને ભગવાનનાં તિથા 
પાર્શદોનાં પ્રત્યક્ષ દશ્શન થ્યાં. પાર્શદોએ બંદૂકના ભડાકા ક્યયા. 
તિે સવવે ગામવાસીઓએ પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યા. પછી મહારાજ ે
મુગટરામને કહું કે, ‘ચાલો અમારા ધામમાં.’

બેસરી વવમઞાનમાં તહે વઞાર, ગયો ધઞામમાં ભકત ઉદઞાર;
નરનઞારી પુરવઞાસરી જન, જોઈ અતતશે થયાં મગન.

આવરી દીઠી ન સાંભળી વઞાત, સવઞામરી પ્રગટ પ્રભુ સઞાક્ઞાત્;
તહે વવનઞા આવરી નોય વઞાત, આ તો પરચો મોટો તે વવખ્ઞાત.

સવાતમનારા્યણ સંપ્રદા્યમાં આવી અલૌદકક વાતિો છે. 
આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આવા મહારાજ અને 
સતંિો-ભ્તિો મળ્યા છે. મુગટરામ ધામમાં ગ્યા. પછી ત્ીજ ે
દદવસે દદવ્યદેહ ધારણ કરીને પોતિાની બહેન માલેગાવમાં 
પરણીને રહેતિી હતિી ત્યાં દશ્શન આપ્યાં. મુગટરામે એમની 
બહેનને કહું કે, ‘હંુ વડતિાલ મહારાજનાં દશ્શને જાઉં છંુ, તિમારે 
આવવું હો્ય તિો ચાલો.’ ત્યારે તિેમની બહેન કહે, ‘ભાઈ, મારે 
તિો નવરાશ નથી, પણ તિમારી ભાણીને લઈ જાવ.’

પછી મુગટરામે ચંપા નામની ભાણકી બજારમાં રમતિી 
હતિી ત્યાં જઈને તિેને કહું કે, ‘તિારે વડતિાલ આવવું છે ?’ તિો 
તિે કહે, ‘હા મામા, મારે વડતિાલ આવવું છે.’ આ છોકરી તિેમને 
ઘણી વખતિ કહેતિી હતિી કે, ‘મામા મને વડતિાલ બતિાવો અને 
મહારાજનાં દશ્શન કરાવો ને !’ તિે દીકરી નાની હતિી પણ 
બહુ ભગતિ હતિી. 

પછી મુગટરામ એને એક ક્ષણમાં બસો ચાળીસ 
ગાઉ કાપીને વડતિાલમાં લાવ્યા. પ્રગટ મહારાજનાં દશ્શન 
કરાવ્યાં. મહારાજ ે મુગટરામને હજારી ફૂલનો હાર આપ્યો. 
મુગટરામ મંદદરમાં લક્ષીનારા્યણ દેવનાં દશ્શન કરવા ગ્યા 
ત્યાં બ્હ્મચારીએ પતિાસાં આપ્યાં. એ બધું મુગટરામે પોતિાની 
ભાણીને આપયું. તિથા મુ્તિાનંદ સવામી, બ્હ્માનંદ સવામી વગેરે 
સતંિોનાં આંગળી ચીંધીને દશ્શન કરાવ્યાં. દસે અવતિારનાં 
ડેરાંનાં પણ દશ્શન કરાવ્યાં. 

કહી ચંપઞાને મુગટે વઞાત, દેહ મકૂ્ો છે મેં સઞાક્ઞાત્;
તેને દદવસ થયઞા છે ત્રણ, સત્ મઞાનજ ે તું મઞારી વઞાણ. 

એમ કહીને વડતિાલમાંથી ભાણી ચંપાને ખભે બેસાડી 
મામા ઊપડ્ા તિે એક ક્ષણભરમાં માલેગાવ તિેને ઘેર મેડા 
ઉપર ઉતિારીને મુગટરામ અદૃશ્ય થઈ ગ્યા. પછી છોકરી 
તિેની મા જ્ાં બેઠી હતિી ત્યાં દોડતિી દોડતિી આવીને કહેવા 
માંડી કે, ‘મા, મા, મારી વાતિ સાંભળ. હંુ મામા ભેળી વડતિાલ 
જઈ આવી.’ તિેની મા કહે, ‘બસો ચાળીસ ગાઉ વડતિાલ છેટંુ 
છે ને તું કેવી રીતિે ઘડીકમાં જઈને આવી ?’ પછી છોકરીએ 
મહારાજ ેતિેને આપેલો હાર અને બ્હ્મચારીએ આપેલાં પતિાસાં 
બતિાવ્યાં. અને કહે, ‘મામા ત્ણ દદવસ પહેલાં જ ધામમાં 
જતિા રહ્યા છે.’ આ વાતિ સાંભળીને તિેની મા મૂંઝાણી. અને 
તિેના ધણી સીતિારામ શેઠને બોલાવીને કહે, ‘આપણી દીકરી 
કહે છે કે, ‘મારા મામા મુગટરામ ત્ણ દદવસ પહેલાં ધામમાં 
ગ્યા છે અને આજ ે દદવ્ય દેહે આવીને મને વડતિાલ દશ્શને 
લઈ ગ્યા હતિા.’ 

ઘોડે બેસરી ગયઞા સરીતઞારઞામ, ભકત મુગટરઞામને ધઞામ;
ત્ાં તો ચંપઞાએ કહી તે વઞાત, સઞાચરી મળી સહુ સઞાક્ઞાત્.

બધું્ય સાચું પડું અને સૌનાં હૈ્યામાં આનંદ આનંદ 
થઈ રહ્યો. અહો...! ધન્ય ધન્ય પ્રગટ સવાતમનારા્યણ 
ભગવાન, તિમારી લીલાનો કોઈ પાર નથી. તિમારાં ઐશ્વ્ય્શ-
પ્રતિાપ અપરંપાર છે. આ ભગવાનને 
જ ે જાણે તિે માણે. માટે મહહમા 
સમજવામાં અને દદવ્યભાવ 
રાખવામાં કોઈ કસર રાખતિા 
નહીં. જટેલો મહહમા સમજશું 
અને દદવ્યભાવ રાખશું 
એટલા આપણે જ મહાન 

બની જઈશું... |||

      સતસસંગ સેવક   7 જુલાઈ,  ૨૦૨૧
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સત્ંગમાં આવયઞા ત્ાંથરી છેલલઞા શ્ઞાસ સુધરી જઓે રીઅલ દઞાસઞાનુદઞાસ થઈને રહ્ઞા એવઞા સંત એટલે સદ્ .
શ્રીમુકતઞાનંદ સવઞામરી. આધયઞાત્મિક મઞાગ્ગમાં આગળ વધતાં ભગવઞાન જવેઞા ગુણ આવે તોપણ દઞાસઞાનુદઞાસ 

થઈને વત્ગવું તે અતત દુલ્ગભ ઉપલબ્ધિ છે. વચનઞામૃત મધય ૨૫ મુજબ એનઞાથરી ભગવઞાન અત્ંત રઞાજી થઞાય છે.

એવો રઞાજીપો હાંસલ કરનઞાર સંત એટલે સઞાધુતઞાનરી મૂર્ત-સત્ંગનરી મઞા સદ્ .શ્રીમુકતઞાનંદ સવઞામરી.

તેઓ યુવઞાન ઉમરમાં પત્રી વગેરે પદરવઞારનો ત્ઞાગ કરી પ્રભુને પઞામવઞા નરીકળી ગયઞા હતઞા. પછી પ્રભુ પમઞાડે 
એવ પરમહંસનરી શોધમાં છેવટે સરધઞાર મુકઞામે તુલસરીદઞાસ બઞાપુ પઞાસે રોકઞાયઞા. તેણે તેમને સ્ઞાનનક મંદદરનઞા મહંત 
બનઞાવયઞા. પછી એક દદવસ તેમણે સાંભળયું કે, જીવનમુકત સદ્ .શ્રીરઞામઞાનંદ સવઞામરી અહીં સરધઞાર પધઞાયયા છે. બહુ 
સઞારી ભગવત્  કથઞા કરે છે. તેથરી ગ્ઞામજનો સઞાથે તે પોતે મહંત પણ કથઞા સાંભળવઞા ગયઞા. તેમનઞા ગુરુને દુ:ખ ન 
લઞાગે તે હેતુથરી રઞામઞાનંદ સવઞામરીએ બરીજ ે દદવસ આવવઞાનરી નઞા પઞાડી, તોપણ બરીજ ે દદવસ ખંચોળીમાં બેસરી લઞાભ 
લરીધો. તેમાં તેમણે રઞામઞાનંદ સવઞામરીને ભગવઞાન ભેટઞાડે એવઞા સદ્ ગુરુરૂપે ઓળખરી લરીધઞા. એટલે કોઈ પણ ભોગે 

પોતઞાનઞા ગુરુનરી રજા લઈ રઞામઞાનંદ સવઞામરીનઞા શશષય બનવઞા બંધધયઞા ગઞામે ગયઞા. ત્ાં રઞામઞાનંદ સવઞામરીએ 
સઞાૈથરી પહેલરી દઞાસઞાનુદઞાસ થઞાવઞાનરી પરીક્ઞા લરીધરી કે મૂળુભઞા દરબઞારનું સાંતરી હાંકો. તેમાં ૧૦૦% પઞાસ 

થયઞા, પછી રઞામઞાનંદ સવઞામરીએ તેમને દીક્ઞા આપરી. ત્ઞારબઞાદ વષષો સુધરી ગુરુનરી અનુવૃત્તિમાં 
રહી અત્ંત કૃપઞાપઞાત્ર બન્ઞા. તેમનરી સઞાધુતઞા, નનષઠઞા અને ક્મતઞા જાેઈ ગુરુ તેમને સવ્ગ 
ત્ઞાગરી સંતોમાં મુખ્ મઞાનતઞા હતઞા. આખો સત્ંગ તેમને ગુરુનઞા ઉતિરઞાધધકઞારી તરીકે 

સમજતો હતો.

એ દરમયઞાન સંવત ૧૮૫૬માં નરીલકંઠ વણણી ૧૮ વષ્ગનરી ઉંમરે એ સંતમંડળમાં જોડઞાયઞા. તે 
મુકતઞાનંદ સવઞામરીને ગુરુ જવેઞા જ મઞાનરીને સેવવઞા લઞાગયઞા. ૨ વષ્ગ પછી ગુરુદેવ રઞામઞાનંદ સવઞામરીએ 

૨૦-૨૧ વષ્ગનઞા એ નવઞા વણણીજીને પોતઞાને સ્ઞાને પ્રસ્ઞાવપત કરવઞાનરી 
મરજી દશયાવરી. ત્ઞારે ૪૪ વષ્ગનઞા મુકતઞાનંદ સવઞામરીએ સહુથરી 
પહેલો સપોટ્ગ  કયષો. અથયાત્  પોતે દઞાસઞાનુદઞાસ થવઞાનરી અથવઞા તો 
પોતઞાનઞા શશષયનરી જમે રહેતઞા સેવકનઞા પણ સેવક થવઞાનરી સંપૂણ્ગ 

તૈયઞારી દશયાવરી.

સંવત ૧૮૫૮માં ગુરુદેવ રઞામઞાનંદ સવઞામરીએ સહજાનંદ 
સવઞામરીને પોતઞાનઞા સ્ઞાને પદઞારૂઢ કયયા. ત્ઞારબઞાદ ૨૮ વષ્ગ 
સુધરી મુકતઞાનંદ સવઞામરી સહજાનંદ સવઞામરીનઞા શશષય હોય 

તેમ જ રહ્ઞા. હઞાલ આપણે કોનરી કોનરી પઞાસે દઞાસઞાનુદઞાસ 
થઈને રહી શકીએ છીએ ?

એકવઞાર મહઞારઞાજ નઞાગડકઞા ગઞામે 
બબરઞાજમઞાન હતઞા. ત્ઞારે મુકતઞાનંદ સવઞામરી 
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મહઞારઞાજને કેવઞા સમજવઞા એ બઞાબતે પ્રશ્ન પૂછવઞા આવયઞા. 
તેમનો પ્રશ્ન સાંભળીને પ્રભુ પડખું ફેરવરી બરીજી તરફ સૂઈ 
ગયઞા. મુકતઞાનંદ સવઞામરી અતત દીન બનરી તે બઞાજુ ગયઞા. 
ફરી નમ્રભઞાવે એ જ પ્રશ્ન પૂછ્ો. મહઞારઞાજ બરીજી વઞાર 
નઞારઞાજગરી દશયાવરી પડખું ફરી ગયઞા. છતાં જરઞાય ખોટંુ 
લગઞાડ્ઞા વવનઞા ભભખઞારીનરી જમે ત્રરીજી વઞાર કૃપઞાનરી ભરીખ 
માંગરી. પછી શ્રીહદરએ નનત્ઞાનંદ સવઞામરીનરી જમે સવષોપરી 
સમજવઞાનરી મરજી દશયાવરી. અહો... મુકતઞાનંદ સવઞામરીમાં 
કેવું દઞાસપણંુ..! કેવરી ગરજ ! કેવો ખપ ! આજ ે આપણરી 
સઞાથે આવું બને તો કેટલું દઞાસપણું રહે ? 

એકવઞાર જતેલપુરમાં શ્રીહદર સહુને કથઞા કરતઞા 
હતઞા. મુકતઞાનંદ સવઞામરીને ઊંઘ આવવઞા માંડી. મહઞારઞાજ ે
ભરસભઞામાંથરી તેમને કઞાઢી મૂક્ઞા. સવઞામરીએ ૧૦૦% 
પોતઞાનો જ વાંક મઞાન્ો અને ઊંઘ સઞાથે બરઞાબરનું વૈર 
કયુું.  આવું તેમનું સઞાધુપણંુ જાેઈને મહઞારઞાજ અતતશય 
રઞાજી થયઞા. પછી વગર મઞાગે એવો આશરીવયાદ આપયો કે, 
મુકતઞાનંદ સવઞામરી જ્ઞારે ઇચે્ ત્ઞારે તેમને ઊંઘ આવે. 
મુકતઞાનંદ સવઞામરી જવેું આપણંુ અપમઞાન થઞાય તો આપણઞા 
અંતરમાં શું થઞાય ? એ આપણે વવચઞારવું જાેઈએ. 

એક દી મહઞારઞાજ ે પોતે તેઓ શું જાેઈને અતત 
રઞાજી થઞાય છે, તેનરી વઞાત કરી. તેને નનષુ્ળઞાનંદ સવઞામરીએ 
આમ લખરી છે, 

દઞાસનઞા દઞાસ થઈને, વળી જ ે રહે સત્ંગમાં;
ભકકત ભલરી મઞાનરીશ તેનરી, રઞાચરીશ તેનઞા રંગમાં.

આ દદવય સત્ંગમાં જ ે કોઈ દઞાસનઞા દઞાસ થઈને 
રહે તેણેે કરેલરી ભકકતને હંુ શ્ેષઠ મઞાનરીશ 
અને તેનરી ખુશરીમાં તેને વશ વતણીશ.

પ્રભુનરી આ વઞાત મુકતઞાનંદ સવઞામરીનઞા જીવનમાં 
૧૦૦% ચદરતઞાથ્ગ જોવઞા મળે છે. આપણે કેમ છે ? આપણે 
કોનરી પઞાસે દઞાસ અને કોનરી કોનરી પઞાસે દઞાસઞાનુદઞાસ થઈને 
રહીએ છીએ ? આપણે તો મોટે ભઞાગે મઞારી પઞાસે 
કોણ કોણ દઞાસ કે દઞાસઞાનુદઞાસ થઈને નથરી વત્ગતઞા ? એ 
ચચતઞામાં હોઈએ છીએ.

સંવત ૧૮૮૬માં મહઞારઞાજ ે મુકતઞાનંદ સવઞામરીને 
એકાંતમાં બોલઞાવયઞા. પછી પૂછું : ‘અમે કહીએ તેમ 
કરશો ?’ સવઞામરીએ હઞા પઞાડી. મહઞારઞાજ કહે, ‘પણ તમે 
મઞાનતઞા હશો એટલરી એ સહેલરી આજ્ઞા નથરી હો..! હે 
પ્રઞાણનઞાથ, તમે જમે કહેશો તેમ જ કરીશ.’ મહઞારઞાજ કહે, 
‘તમે ગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરીને મોટઞા મઞાનરી તે જમે કહે તેમ 
કરો.’ પછી સવઞામરીએ ગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરી પઞાસે બે હઞાથ 
જોડી પોતઞાનરી કાંઈ પણ ખોટ-ખઞામરી જણઞાવવઞા પૂછું 
અને તેમણે જમે કહું તેમ સવરીકઞાયુું.

આમ, મુકતઞાનંદ સવઞામરી રઞામઞાનંદ સવઞામરી પઞાસે દઞાસ 
થઈને રહ્ઞા. સહજાનંદ સવઞામરી પઞાસે દઞાસઞાનુદઞાસ થઈને 
રહ્ઞા. પછી તેમનરી આજ્ઞા-મરજીથરી ગોપઞાળઞાનંદ સવઞામરી 
પઞાસેય તતનકે દઞાસ થઈને રહી શક્ઞા. આ રીતે મુકતઞાનંદ 
સવઞામરી જીવનભર મઞાન મૂકી દઞાસઞાનુદઞાસ થઈ જીવયઞા.

હે મહઞારઞાજ ! હે મુકતઞાનંદ સવઞામરી ! મને પણ 
આપનઞા જવેો ખપ, મહહમઞા, નનષઠઞા અને નનમયાનરીપણંુ 
આપજાે. જથેરી હંુ આ સત્ંગમાં દઞાસઞાનુદઞાસ થઈ મઞારઞા 
ગુરુજીએ રચેલ આ દોહો જીવનમાં ઉતઞારી શકંુ.

દઞાસઞાનુદઞાસ થઈને, રહીશ હંુ હરખઞાય;
જ્ઞાન સંતો-ભકતોને, કરીશ રઞાજી સદઞાય.

� |||

આધયયાત્મિક મયાર્ગમાં આરળ િધતાં ભરિયાન જિેયા ગુણ આિે 
તોપણ દયાસયાનુદયાસ થઈને િત્ગવું તે અમત દુર્ગભ ઉપરબ્ધિ છે. 
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INDEX

વહઞાલઞા ભકતો ! આપણઞા અતં:કરણમાં ચોવરીસેય કલઞાકમાં અનકે વવચઞારો આવયઞા કરે છે, સકંલપો 
થયઞા કરે છે. સશંોધકો એવું કહે છે કે, રોજ ે સઞામઞાન્ત: ૬૦ થરી ૭૦ હજાર જટેલઞા વવચઞારો આવે છે. 

એમાં કેટલઞાક સકંલપો ઉપયોગરી હોય છે અને કેટલઞાક સકંલપો તદ્દન નકઞામઞા હોય છે. 
ભગવઞાને આપણને આ જન્ે આપણું કલ્ઞાણ કરી શકીએ એટલો સમય આપયો છે. મઞાટે અમૂલ્ સમય 

ન બગડે તેનું દરેક સઞાધકે સતત ધયઞાન રઞાખવું જોઈએ. વયથ્ગચચતન આપણો અમૂલ્ સમય બગઞાડે છે. મઞાટે 
વયથ્ગચચતન થવું ન જોઈએ અને આપણે થવઞા દેવું પણ ન જોઈએ. અતંરમાં એવરી અયોગય ઇચ્ઞા થઈ જાય કે 
જ ે આપણે ન કરવરી જોઈએ; જ ે અનૈતતક કહેવઞાય, આજ્ઞા બઞારી કહેવઞાય, અધમણી ઇચ્ઞા કહેવઞાય. કઞામનઞા વવચઞારો, 
ઉપયોગરી વવચઞારો જ આપણઞા દદલમાં સતત થવઞા જોઈએ. સહજ થઞાય તો ભલે, ન થઞાય તો આપણે ચઞાહીને 
કરવઞા જોઈએ. 

ઘણરી વઞાર આપણને ખબર પણ ન હોય ને અચઞાનક અંદરથરી અયોગય નબળઞા સકંલપો થતઞા હોય છે. 
એવઞા સમયે ભગવઞાનનઞા ભકતે તરત જ સઞાવધઞાન થવું જોઈએ. એવઞા સકંલપોને ત્ાં ને ત્ાં બ્કે મઞારીને રોકવઞા 
પડે, એને આગળ વધવઞા દેવઞાય નહીં; એવઞા નબળઞા ઘઞાટ-સકંલપોમાં રસ લેવઞાય નહીં.

જવેરી અંદરથરી ખબર પડે કે અકળઞાઈને તરત જ એવઞા વવચઞારોને રોકી દેવઞા અને એ મઞાટે કોઈ અન્ 
પ્રવૃત્તિમાં જોડઞાઈ જવું, કોઈ બરીજા કઞાય્ગમાં ધયઞાન આપરી દેવું, ભગવદ્ સ્મરણ કરવું, ભજન-ભકકત, કથઞા-કીત્ગન જવેઞા 
આપણઞા કોઈ અંગમાં તરત જોડઞાઈ જવું. વળી, કોઈ મોટયા પયાસે િેસિયા જઈએ તો તો નિળું ચચતન ત્ાં ને ત્ાં 

રોકયાય જાય, આરળ િધે જ નિીં.
જીવનરી એક નબળઞાઈ છે : નબળઞા ઘઞાટ થઞાય એમાં એને બહુ રસ આવે છે; 

એટલે એક ભૂડંો ઘઞાટ થઞાય, પછી એનો એ ઘઞાટ 
ફરી થઞાય, વળી પઞાછો થઞાય. અને એ ઘઞાટને 
લગતઞા બરીજા ઝરીણઞા-મોટઞા અનકે ઘઞાટ-સકંલપો 

થયઞા કરે કે મૂળ ભૂડંઞા ઘઞાટને પુશષટ કરતઞા 
હોય છે. 

દદવસ દરમયઞાન 
પંચવવષયનું, મઞાન-અહંકઞારનું, 

કતૃ્ગતવરઞાગ વગેરેનું થોડંુ-ઘણંુય 
ચચતવન થઞાય એ આપણઞા દદવસ 

દરમયઞાનનઞા તમઞામ ભજનને, તમઞામ 
સેવઞાને, સુખ-આનંદને ધોઈ નાંખે છે. 
મઞાટે દરેક સઞાધકે ચોવરીસેય કલઞાક 

સઞાવધઞાન રહેવું જોઈએ. જમે કોલસઞાનરી ખઞાણમાં 
રહેનઞારો મઞાણસ સહેજ પણ અસઞાવધઞાન થઞાય તો 

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

vÒÉôi¿ÈÌ...
પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીએકરેલ ક્ઞાઆધઞાકરત
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ડઞાઘો પડ્ઞા વગર રહે નહહ, એમ પરમશે્રનો 
ભકત ભગવઞાનનઞા સવરૂપમાં વૃત્તિ રઞાખનઞારો 
હોય અને એ જો જરઞા પણ અસઞાવધ 
બને તો ભગવઞાન ભુલઞાય અને બરીજા 
ન કરવઞાનઞા ઘઞાટ-સકંલપો થઈ જ 
જાય કે જ ે કોઈ જ કઞામનઞા હોય 
નહીં. અજ્ઞાનજન્ વવચઞારો, 
દેહઞાભભમઞાન સંબંધરી વવચઞારો, સ્તરીને 
પુરુષનઞા અને પુરુષને સ્તરીનઞા 
બબનજરૂરી સકંલપો-ચચતન 
આપણઞા આમિઞાને કઞાળો કરી 
નાંખે છે. 

આ બધરી નબળઞાઈઓ 
પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્ઞારઞા ક્ઞારેક આ જન્માં 
કે પૂવ્ગજન્માં આપણે જ અંદર લઞાવયઞા છીએ, 
જ ે અત્ઞારે આપણે ભોગવવું પડે છે. જમે ખતેરમાં 
ધૂળ કે ખયાતર દ્યારયા િરીજ આવ્ું િોય તો જ ઊરે, 
િયાકી ઊરે નહિ; એમ અતંઃકરણમાં ક્ાંકથરી આિયા 
ભૂડંયા સંસ્યાર આપણયામાં આવયયા િોય, એ અનુસયારે જ 
વિચયારો, સિપ્ાંઓ િધું ચયાલ્યા કરતું િોય છે. 

એક વઞાત એ પણ ધયઞાનમાં લેવઞા જવેરી છે, જમે 
આ નબળું ચચતવન થઞાય છે, એમ સઞારંુ ચચતવન પણ 
અંદર થઞાય છે; સઞારઞા ઘઞાટ-સકંલપો પણ થઞાય છે. સઞારી 
ઇચ્ઞાઓ પણ આપણઞામાં બહુ બધરી પડી છે. એ સત્ંગ 
દ્ઞારઞા, શઞાસ્ત દ્ઞારઞા, સઞારઞા વઞાતઞાવરણમાંથરી, સઞારઞા કુટંુબનઞા 
સંસ્ઞારમાંથરી આપણઞામાં અંદર પૂવવે ગઈ છે. તેને લઈને 
એ સઞારી વૃત્તિ, સઞારી ઇચ્ઞા અને એમાંથરી સઞારઞા ઘઞાટ-
સકંલપો થઞાય છે.

પરંતુ આપણરી એક તકલરીફ એ છે કે, નબળો 
ઘઞાટ થઞાય તો એને લગતઞા અનકે ઘઞાટો કરીએ છીએ. 
કેમ જ,ે આપણે પંચવવષયનાં સુખ બહુ ભોગવયાં છે, 
એટલે એમાં બહુ રસ આવતો હોવઞાથરી એને લગતું ઘણું 
બધું ઘણઞા સમય સુધરી આપણે ચચતવન કયયા કરીએ 
છીએ. પરંતુ ભગવઞાનનઞા સુખ સંબંધરી, ભગવઞાનનઞા મહહમઞા 
સંબંધરી અંદરથરી એક સઞારો સકંલપ ભગવઞાન આપે તો 
એ સકંલપને એક વઞાર નહહ, દસ વઞાર નહહ, વઞારંવઞાર 
ઉપરઞાઉપર કયયા જ કરવો; એને ઘૂટં ઘૂટં કરવો. 

સઞારી ઇચ્ઞા થઞાય એને વઞારંવઞાર અતંરમાં 
યઞાદ કરવરી; એમાંથરી અનકે સઞારઞા સકંલપોનો પ્રવઞાહ 
વહેવડઞાવવો અને એવઞા જ ચચતનમાં ખોવઞાયેલઞા 
રહેવું. જમે નઞાનઞા છોકરઞાઓ એકડો ઘૂટં ઘૂટં કરે 

એમ સઞારઞા સકંલપને અંદર વઞાગોળયઞા કરવો. 
અંદરથરી ભગવઞાન ભજવઞાનો, ધમ્ગ પઞાળવઞાનો, 
આમિનનષઠઞા દૃઢ કરવઞાનો, સેવઞા કરવઞાનો 

એક સઞારો બળળયો ઘઞાટ થઞાય તો એ 
સકંલપને વઞારંવઞાર અંદર ઘૂટં્ઞા 

કરવો. 
આપણરી તકલરીફ એ છે 

કે, સઞારો સકંલપ થઞાય એ તરત 
જતો રહે છે. બરીજ ે ધયઞાન આપરી દઈએ 

એટલે સઞારઞા વવચઞારો તરત જ ભૂલરી જઈએ 
છીએ. પછી કોઈક કઞામમાં કે નકઞામઞા ચચતનમાં 

પઞાછઞા સરી પડીએ છીએ. પરંતુ જ ે સજાક સઞાધક 
હોય એનઞા અતંરમાં સઞારંુ ચચતન થતું હોય તો એને એ 
જારી રઞાખે, પકડી રઞાખે અને ભગવઞાન સંબંધરી વવચઞારો 
અંદર સતત ચલઞાવયઞા જ કરે. એવઞા ભકત ભગવઞાન પઞાસે 
તત્ઞાળ પહોંચે છે. 

ટંૂકમાં કહીએ તો, ભરિયાન આપણને સયારયા 
વિચયારો, સયારયા SMS આપયયા જ કરતયા િોય છે; પણ 
આપણે તેને જીલતઞા નથરી. મઞાટે ભગવઞાનનઞા સુખનો, 
ભગવઞાનનઞા મહહમઞાનો, સતંમહહમઞાનો, ભકતમહહમઞાનો એક 
સઞારો વવચઞાર આવે, તો એને દસ-પંદર વઞાર નહહ, હજાર 
વઞાર આવત્ગન કરવું. તેનરી નોંધ કરી નાંખવરી અને તેને 
વઞાગોળયઞા કરવઞા. 

સઞારી ઇચ્ઞાને વઞારંવઞાર આવત્ગન કરીને અભભવૃબધિ 
પમઞાડી શકીએ છીએ. સઞારી ઇચ્ઞામાંથરી સઞારઞા ઘઞાટ-
સકંલપ થઞાય છે. જો એમ કયયા કરીશું તો અંદરથરી 
ખરેખર ભગવઞાનનો નનશ્ચય, જ્ઞાન, ધમ્ગ, વૈરઞાગયઞાદદક 
દૃઢ થશે. ચોખખું સમજાતું જાય અને ભગવઞાન તરફનરી 
લગનરી વધતરી જાય. જટેલો ભગવઞાનનો વઞાસ વધે એટલરી 
વઞાસનઞાનો નઞાશ થઞાય, અતં:શત્ુઓ બધઞા ભઞાગરી જાય, 
આપણરી તમઞામ વૃત્તિઓ ભગવઞાનમાં લઞાગરી જાય અને 
આપણે છતે દેહે જ અક્રધઞામનઞા મહઞાઆનંદમાં હોઈએ 

એવઞા બનરી જઈએ... |||

દદવસ 
દરમયઞાન પંચવવષયનું, મઞાન-

અહંકઞારનું, કતૃ્ગતવરઞાગ વગેરેનું થોડંુ-ઘણુંય 
ચચતવન થઞાય એ આપણઞા દદવસ દરમયઞાનનઞા તમઞામ 

ભજનને, તમઞામ સેવઞાને, સુખ-આનંદને ધોઈ 
નાંખે છે.
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લોકો તિે ત્વભભન્ન સફળતિાઓને પોતિાના મનમાં મોટી 
પ્રાપપતિ માનતિા હો્ય છે. પરંતુ ભગવાન સવાતમનારા્યણના 
મતિે મોટામાં મોટી પ્રાપપતિ કાંઈક જુદી જ છે. તિેઓ કહે છે, 
“ભગવાનના સવરૂપમાં અખંડવમૃત્તિ રાખવી તિેથી કોઈ કઠણ 
સાધન પણ નથી અને તિેથી કોઈ મોટી પ્રાપપતિ પણ નથી.” 

આ શ્ીહદરના પરાવાણીના શબ્ો દરેક મુમુક્ષુઓ 
માટે જીવનલક્ષ્ય પસંદ કરવાની દીવાદાંડી છે. ભગવાનના 
સવરૂપમાં આત્ાની ચતેિના સતિતિ જોડી રાખવી એ જ 
મનુષ્યદેહ ધરીને કરવા જવેું એક માત્ કામ છે. મુમુક્ષુનું 
જીવનલક્ષ્ય ભગવાનના સવરૂપમાં અખંડવમૃત્તિ રહે તિે જ હોવું 
જોઈએ. કારણ કે, ભગવાનની સ્મૃતતિ એ જ ભગવાનની 
પ્રાપપતિ છે.

એટલે જ ભગવાન આપણી પાસે અખંડવમૃત્તિ 
રખાવવાનો આગ્રહ રાખે છે. કારણ કે તિેઓ આપણને 
ઉચ્તિમ આધ્યાપત્ક સ્થિતતિ પમાડીને મહાઆનંદી બનાવવા 
ઇચે્ છે. તિેથી જ પ્રભુ ભગવદ્ ગીતિાના બારમા અધ્યા્યમાં 
આપણા માટે એક આજ્ાનું ત્વધાન કરે છે.

मय्येव मन आधत्सव मय् बदु ्धिं ननवयेश् ।।
ननवदिष् दि मय्येव अत ऊर्ध्वं न िंश्: ।।८।।

ગોપાળાનંદ સવામી કમૃતિ ગીતિાભાષ્યના આધારે 
જોઈએ તિો આ  શલોકમાં ભગવાન અજુ્શનજીના નનતમતિે 

આપણને કહે છે, “જ્ાં-ત્યાં ભટકતિા તિમારા મનને મારામાં 
જ સ્થિરપણે થિાપી દ્યો. બીજા-ત્ીજા નનશ્ચ્ય-સશં્ય કરી 
રહેલી બુબધિને પણ તિમે મારામાં જ નનવાસ કરાવો. એટલે 
કે, ‘ભરિયાન જ મયારયા ગુરુ, ઇષટદેિ, િયારયામાં િયારયા અને 
સિુથરી શ્ષે્ઠ પયામિયા યોગય છે. તે જ સિ્ગનયા પ્ેરક અને 
પ્િત્ગક છે. એટલું જ નહિ પણ તે જ મયારંુ સિ્ગસિ છે.’ 
એવો બુબધિથી પાક્ો નનશ્ચ્ય કરી લો. જો આ રીતિે મન-
બુબધિને મારામાં જ પ્રવશે કરાવી દેશો તિો કા્યમ માટે તિમારો 
મારામાં જ નનવાસ થઈ જશે. અથયાતિ્ તિમે મારામાં જ હંમશેાં 
ત્વરામ પામી જશો; એ બાબતિમાં કોઈ જ સંદેહ નથી.”

મન અને બુબધિને ભગવાનના સવરૂપમાં જ થિાપી 
દેવાં એ કામ બહુ અઘરં છે. તિેની વાતિ કરવી સહેલી છે 
પણ આચરણમાં મૂકવી ઘણી અઘરી છે. આધ્યાપત્ક 
માગ્શમાં આપણી સ્થિતતિ અને ક્ષમતિા સામાન્ય હો્ય તિો હવે 
શું કરવું ? ચચતિની ચંચળતિાને કારણે કદાચ આપણે આપણાં 
ચચતિને, મન-બુબધિને ભગવાનમાં સ્થિરપણે સંપૂણ્શ થિાપી ન 
શકીએ. ભગવાનમાં જ મનની અખંડવમૃત્તિ રાખી ન શકીએ, 
તિો તિેનો સરળ ઉપા્ય બતિાવતિાં ભગવાન આપણને આગળ 
કહે છે,

अथ यितं् िमाधातुं  न शक्नोनि मय् स्सथरम् ।।
अभ्ाि्नोगयेन ततनो मायमच्ापतुं  धनञ्ज्! ।।९।।

Ð½ÕâÌ ÖâÉë 
ÁíÅâÒëÔâ ÓÚí...

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

આ જગતિમાં કોઈ સામાલજક ક્ષેત્ે, કોઈ રાજકી્ય ક્ષેત્ે, કોઈ 
રમતિગમતિના ક્ષેત્ે તિો કોઈ ધંધાકી્ય ક્ષેત્માં મોટી મોટી 

પ્રાપપતિઓ કરતિા હો્ય છે. પોતિાનું સમગ્ર જીવન જ ે તિે ક્ષેત્માં કાંઈક લસબધિ 
હાંસલ કરવા માટે ખચચી નાંખતિા હો્ય છે.
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INDEX

“જો તિમે અત્યારે મારામાં અખંડવમૃત્તિ રાખવા સમથ્શ 
ન હો તિો અભ્યાસ્યોગ વડે મને પામવાનો પ્ર્યત્ન કરો. આ 
તિેનાથી સરળ ઉપા્ય છે. અભ્યાસ્યોગ એટલે... મારાં અનતંિ 
ગુણો અને અનેક ચદરત્ોને વારંવાર કહેવાં, સાંભળવાં કે 
સંભારતિાં જ રહેવાં. એમાં થાકવું જ નહીં. આ રીતિે મારી 
શ્વણભક્તિ, કીતિ્શનભક્તિ અને સ્મરણભક્તિના 
અભ્યાસરૂપી ્યોગ દ્ારા પણ તિમે મને પામી શકો છો.”

વળી, આગળ ભગવાન આપણને કહે છે, 
अभ्ाियेऽप्िमथथोऽदि मत्कम्मपरमनो भव ।।
मदथ्ममनप ्कमा्मदि ्ुकव्मन्िदिंमवाप्स्दि ।।१०।।

કદાચ એ અભ્યાસ્યોગ કરવા માટે પણ તિમે સમથ્શ 
ન હો, તિો તિેના કરતિાં પણ સરળ એવો ત્ીજો ઉપા્ય બતિાવું 
છંુ; “તિમે અખંડ મારા કા્ય્શપરા્યણ થઈ જાઓ. મારાં મંદદર 
કરવાં, મંદદરની નાની-મોટી સેવાઓ કરવી, મારં પૂજન કરવું 
વગેરે મારા સંબંધી પ્રવમૃત્તિમાં વ્યસતિ રહો. આ રીતિે મારી 
પ્રસન્નતિા માટે મારા સંબંધી કમમો કરતિાં રહેવાથી તિમે આગળ 
કહ્યા એવા અભ્યાસ્યોગને પામશો. પછી તિેના વડે બુબધિ 
અને મનને મારામાં સ્થિર કરીને જરૂર મને પામી જશો.”

अथतैदप्शक्नोनि ्कतु्वं मद्नोगमादरित: ।।
िव्म्कम्मफलत्ागं तत: ्ुकरु ्तातमवान् ।।११।।

કદાચ એ રીતિે મારા ભક્તિ્યોગને અવલંબીને જો 
તિમે કેવળ મારે અથવે કમમો કરવા માટે પણ સમથ્શ ન હો, તિો 
તિેનાથી પણ સરળ એક ચોથો ઉપા્ય બતિાવું છંુ; “તિમારા 
મનને વશ રાખીને સવ્શ કમમોના ફળનો ત્યાગ કરી દો. એટલે 
કે વણ્શ અને આશ્મને અનુરૂપ જ ે કાંઈ કમમો કરવાનાં હો્ય, 
તિેનાં ફળ મને જ અપ્શણ કરતિા રહો. આ રીતિે કમ્શફળની 
ઇચ્ારહહતિ નનષ્ામપણે કમમો કરવાથી તિમારી બુબધિ સ્થિર 
થશે. ત્યારપછી શધુિ આત્ારૂપ બ્હ્મભાવને પામીને મારામાં 
પરાભક્તિ પામી જશો. એટલે છેવટે તિેના વડે તિમે મારામાં 
ત્વરામ પામી શકશો.” 

 વ્ાલા ભ્તિો ! સરળ શબ્ોમાં સમજીએ તિો 
શ્ીહદરનું અખંડ ધ્યાન ન થઈ શકે તિો બીજો ઉપા્ય છે 
ભગવાનનું નામસ્મરણ કરવું, ચદરત્ો વાંચવાં-સાંભળવાં, 
કીતિ્શન ગાવાં-સાંભળવાં, કથા સાંભળવી અને ભ્તિો સાથે 
બેસીને ભગવાનના ગુણો, એમણે આપણા પર કરેલી 
કમૃપાઓ, ઉપકારો વગેરેને ્યાદ કરીને ભગવાનમ્ય રહેવું. 

જો એ કરવું પણ અઘરં પડે તિો ત્ીજા ઉપા્ય સવરૂપે 
ભગવાન સંબંધી દક્્યામ્ય રહેવું. કારણ કે આપણને કાંઈક 
ને કાંઈક કરવાનો અભ્યાસ છે. તિેના ઉપ્યોગ દ્ારા ભગવતિ્  
સેવામાં તિરબતિર રહેવું. આખો દદવસ જ ે કાંઈ કરીએ તિે 
કરતિા પહેલાં, કરતિી વખતિે અને ક્યયા પછી મારી ઉપર 
ભગવાન રાજી થા્ય; એવા પ્રસન્નતિાના ભાવથી જ બધું 
કરવું. 

એ પણ અઘરં પડે તિો ચોથા ઉપા્યરૂપે આપણે 
સવારથી સાંજ સુધી આપણા ધમ્શમાં રહીને જ ેકાંઈ કરીએ 
તિે બધું ભગવાનને અપ્શણ કરી દેવું.

्का्येन वािा मनियेन्द्रि्वैा्म,
बिुं्ातमना वा प्र्ृकतये: ्सवभावात् ।
्करनोयम ्द्त् ि्कलं परस्,ै
नारा्िा्येनत िमप््म ायम ।।

આ રીતિે આપણી આધ્યાપત્ક ક્ષમતિા અનુસારે જ ે
રીતિે ભગવાનમ્ય રહી શકા્ય એવો ઉપા્ય કરતિા રહેવાથી 
ભગવાન જ રાજી થઈને ધીરેધીરે આપણને ઉચ્તિમ સ્થિતતિ 
પમાડી દે છે. પણ ‘આ તિો મારાથી 
ન થઈ શકે.’ એમ પગ જ ન 
માંડીએ તિો અમથે અમથી 
ભગવાનની કમૃપા થઈ જતિી નથી. 

ભૌતતિક માગ્શમાં 
પણ જ ે મહેનતિ કરે તેિ 
સફળતિા પામે છે. એ 
રીતિે આધ્યાપત્ક 
માગ્શમાં પણ 
જનેાથી જટેલું થઈ શકે 
તિેટલું ધ્યાન, ભજન, 
સ્મરણ, સેવા, આજ્ાપાલન 
વગેરે કરે તિેના ઉપર ભગવાનની 
એટલી ત્વશેર કમૃપા થા્ય છે. માટે 
શ્ધિા રાખીને હરકોઈ પ્રકારે 
ભગવાનને સંભારવા એ લસધિાંતિ 

વાતિ છે. |||
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વહઞાલઞા ભકતો ! ટંૂક સમયમાં ચઞાતુમયાસનો 
પ્રઞારંભ થઈ રહ્ો છે. ચઞાતુમયાસ એટલે 

અષઞાઢ સુદ-૧૧ થરી કઞારતક સુદ-૧૧. આ ચઞાર મઞાસ 
એટલે ભકતોઅે તપ-ભજન વગેરે કરી ભગવઞાનને પ્રસન્ન 
કરવઞાનો સમય. આ ચઞાર મઞાસમાં દરેક ભકતો કાંઈકને 
કાંઈક નનયમ લઈને ભગવઞાનને રઞાજી કરતઞા હોય છે. 
શ્રીમત્ સત્ંત્ગજીવન ગ્ંથનઞા બરીજા પ્રકરણનઞા ૪૧-૪૨મઞા 
અધયઞાયમાં વહઞાલઞા મહઞારઞાજ ે આ ચઞાતુમયાસનું વ્રત કેવરી 
રીતે કરવું ? તે વવશે સુંદર વઞાતો કરી છે. તેનો સઞાર 
ગ્હણ કરીને આપણે આ ચઞાતુમયાસમાં ભગવઞાનને રઞાજી 
કરવઞા પ્રયત્ કરીએ...

એકવઞાર મહઞારઞાજ વડનગર અને વવસનગરમાં 
બબરઞાજમઞાન હતઞા. તે દરમયઞાન શ્રીહદર પ્રતતદદન બપોર 
પછીનઞા સમયે અને રઞાત્રે વવશઞાળ સભઞામાં પોતઞાનઞા 
ભકતજનોને એકાંતતક ધમ્ગ સંબંધરી વઞાતો કરીને ખૂબ જ 
સુખ આપતઞા હતઞા. અષઞાઢ સુદ દશમરીનરી રઞાત્રરીએ સભઞામાં 
સસહઞાસન પર વવરઞાજમઞાન શ્રીહદર પોતઞાનરી આગળ બેઠેલઞા 
ભકતજનો પ્રત્ે કહેવઞા લઞાગયઞા કે, આવતરીકઞાલે નનયમનરી 
એકઞાદશરી છે અને તે દદવસથરી ચઞાતુમયાસનો પ્રઞારંભ થઞાય 
છે. આ ચઞાતુમયાસમાં મઞારઞા આશ્શ્ત સવવે ભકતજનોએ 
પોતઞાનરી શકકત પ્રમઞાણે તપશ્ચયયા કરવરી. મઞારઞા આશ્શ્તોએ 
વવશેષપણે પઞાલન કરવઞા યોગય વ્રતો કહંુ છંુ.

ચયાતુમમાસનયા નનયમો કેિરી રીતે રેિયા ?

હે ભકતજનો ! એક ભગવઞાનને જ રઞાજી કરવઞાનઞા 
આશયથરી અષઞાઢ સુદ એકઞાદશરીને દદવસે ભગવઞાન 
શ્રીહદરનરી મૂર્ત સમક્ અથવઞા સવધમ્ગપઞાલનમાં દૃઢ 
નનષઠઞાવઞાળઞા ભગવઞાનનઞા સંતો-ભકતોનરી આગળ 

ચઞાતુમયાસનઞા નનયમ 
ગ્હણ કરવઞા. (હઞાલ 
આપણે ચઞાતુમયાસનઞા 
નનયમો બને એટલઞા 
વહેલઞા નક્ી કરી લેવઞા.)

નનયમ ગ્હણ કરતરી વખતે આવરી 
પ્રઞાથ્ગનઞા કરવરી, ‘હે પ્રભુ ! તમઞારી 
સઞાક્રીએ આ વ્રતનો નનયમ હંુ ગ્હણ 
કરંુ છંુ. તે વ્રત તમઞારી પ્રસન્નતઞાથરી 
નનર્વઘ્નપણે પૂણ્ગ થઞાય તેવરી કૃપઞા કરજો.’ આ રીતે બહઞાર 
અને અંદર પવવત્રપણે રહી બ્હ્મચયયાદદ નનયમનું યથઞાયોગય 
રક્ણ કરતાં કરતાં સ્તરી અને પુરુષે ચઞાતુમયાસનઞા વ્રતનો 
આરંભ કરવો.

ચયાતુમમાસમાં કેિયા-કેિયા નનયમો રેિયા ?

ચઞાતુમયાસમાં અવશય કરવઞા યોગય શ્ેષઠ તપ તમને 
કહંુ છંુ. નેત્ર આદદ પાંચ જ્ઞાનઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠં  મન તેનરી 
એકઞાગ્તઞા કેળવરી ભગવઞાન પરઞાયણ થવું, તે સવષોતિમ 
તપ કહેલું છે. પોતઞાને ઇચ્ચ્ત વવષયનઞા રસથરી પુષટ 
થયેલરી ઇન્દ્રિયોનરી વૃત્તિ ક્ઞારેય પણ ભગવઞાનનઞા સવરૂપમાં 
એકઞાગ્ થઈ શકતરી નથરી. તે મઞાટે પંચવવષયોનો ત્ઞાગ 
કરવો જરૂરી છે. પંચવવષયમાં સૌથરી બળવઞાન વવષય 
રસઞાસવઞાદ છે. તેથરી તપ કરવઞા ઇચ્તઞા દરેક ભકતોએ 
પ્રયત્પૂવ્ગક ઉપવઞાસ વગેરે વ્રત કરીને તેને જીતવો 
આવશયક છે. તે મઞાટે એકટઞાણાં, ધઞારણાં-પઞારણાં, 
ચાંરિઞાયણવ્રત, ઉપવઞાસ કે ફરઞાળી ઉપવઞાસ કરવઞાનઞા 
નનયમો લઈ શકઞાય.

લેખક :સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસ ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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ચયાતુમમાસનયા એક-એક મહિનયામાં પયાળિયા યોગય નનયમો-

પ્થમ મયાસમાં શયાક ન ખયાવું, િરીજા મયાસમાં દિીં 
ન રેવું, ત્રીજા મહિનયામાં દૂધનો ત્યાર કરિો અને ચોથયા 
મયાસમાં તુિેર આદદ નદ્દર-ક્ઠોળનો ત્યાર કરિો. 

રીંગણાં, કોળું અને મૂળઞા આ ત્રણનો ચઞારેય મઞાસ 
ત્ઞાગ કરવો. વળી, ચઞાતુમયાસમાં ધઞારણઞા-પઞારણઞાવ્રત પણ 
મહઞાફળને આપનઞારંુ શ્ેષઠ કહેલું છે. 

ચયાતુમમાસનયા નનયમોનરી સયાથે-સયાથે પયાળિયા યોગય નનયમો-

હે ભકતો ! ચઞાતુમયાસમાં સ્તરીભોગનઞા ત્ઞાગનું 
નનયમ રઞાખવું. તેમજ નનરંતર ક્ોધ ન કરવો, અસત્ ન 
બોલવું, જાણરી જોઈને જીવપ્રઞાણરીમઞાત્રનરી હહસઞા ક્ઞારેય 
ન કરવરી વગેરે નનયમ પણ ગ્હણ કરી શકઞાય.

સવવે તપનઞા અંગભૂત બ્હ્મચય્ગવ્રત છે. તેથરી તે 
નનયમને તો સવવે નનયમનરી સઞાથે અવશય પઞાળવું. જો 
બ્હ્મચયયાદદ વ્રતનું પઞાલન ન કરે ને કેવળ તપ કયયા કરે 
તો તે કેવળ શરીરનો પદરશ્મ છે, તેને વ્રતનું ફળ કાંઈ 
પણ મળતું નથરી.

ચયાતુમમાસ દરમમયયાન રેિયા યોગય ભક્ત સંિંધરી નનયમો-

ચઞાતુમયાસમાં શ્રીમદ્  ભઞાગવત પુરઞાણ, 
ભકતચચતઞામન્ણ, શ્રીહદરચદરત્રચચતઞામન્ણ વગેરે શઞાસ્તોનું  
પ્રતતદદન શ્વણ કે વાંચન કરવઞાનું નનયમ ગ્હણ કરવું. 
વળી, પ્રદશક્ણઞા, સઞાષટાંગ દંડવત્ પ્રણઞામ કરવઞા, 
ભગવઞાનનઞા નઞામ મંત્રનરી મઞાળઞા કરવરી આદદક વ્રતનું  પણ 
ગ્હણ કરવું.

વહઞાલઞા ભકતો ! આ રીતે શ્રીમત્  સતં્ગરીજીવન 
ગ્ંથમાં મહઞારઞાજ ે ચઞાતુમયાસમાં લેવઞા યોગય નનયમો વવશે 
વઞાત કરી છે. વળી, શશક્ઞાપત્રરીમાં પણ શ્રીજી મહઞારઞાજ ે
વઞાતુમયાસમાં વવશેષ પણે નનયમ ધઞારણ કરવઞાનરી આજ્ઞા 
કરી છે. જ ે “અને અમઞારઞા જ ે સવવે સતં્ગરી તેમણે 
ચઞાતુમયાસને વવષે વવશેષ નનયમ ધઞારવો અને જ ે મનુષય 

અસમથ્ગ હોય તેમણે તો એક શ્ઞાવણ મઞાસને વવષે 
વવશેષ નનયમ ધઞારવો. તે વવશેષ નનયમ તે કયઞા? તો 
૧. ભરિયાનનરી કથયાનું શ્િણ કરવંુ ૨. કથયા િાંચિરી ૩. 
ભરિયાનનયા ગુણનું કીત્ગન કરવંુ ૪. પંચયામૃત સનયાને કરીને 
ભરિયાનનરી મિયા્ૂજા કરિરી ૫. ભરિયાનનયા મંત્નો જપ 
કરિો ૬. સતોત્નો પયા્ઠ કરિો ૭. ભરિયાનને 
પ્દક્ક્ષણયાઓ કરિરી. ૮. ભરિયાનને સયાષટાંર નમસ્યાર 
કરિયા. એ જ ેઆઠ પ્રકઞારનઞા નનયમ તે અમે ઉતિમ મઞાન્ઞા 
છે. તે મઞાટે એ નનયમમાંથરી કોઈ એક નનયમ જ ે તે 
ચોમઞાસઞાને વવષે વવશેષપણે ભકકતએ કરીને ધઞારવો.” 
(શલોક ૭૬-૭૮)

વળી, આ ચઞાતુમયાસમાં તો આપણને વહઞાલઞા 
પૂ.ગુરુજીએ નરીચેનઞા ૧૫ પ્રકઞારનઞા નનયમોમાંથરી જટેલઞા 
અનકૂુળ હોય તે લેવઞાનરી આજ્ઞા કરી છે.

1. ધૂન

2. ધયઞાન

3. મંત્રજાપ(મઞાળઞા)

4. કીત્ગનગઞાન

5. પ્રદશક્ણઞા

6. દંડવત

7. ઓરડઞાગઞાન

8. ચેષટઞાગઞાન

આ બધઞા નનયમોમાંથરી કોઈપણ નનયમ લઈને 
મહઞારઞાજ તથઞા પૂ.ગુરુજીને રઞાજી કરી શકઞાય. વહઞાલઞા 
મહઞારઞાજને રઞાજી કરવઞા આપણે સહુ નનયમ લઈશું અને 
શ્ધિઞા સહહત પૂરઞા કરીશું તો મહઞારઞાજ રઞાજી થશે. મઞાટે 
પૂ.ગુરુજીએ આપણને અખંડ ભજનયઞાગમાં જોડઞાવઞાનરી 
અમૂલ્ તક આપરી છે તેને આનંદથરી વધઞાવરી લઈએ 
અને મહઞારઞાજને રઞાજી કરવઞા મંડી પડીએ...

 |||

9. હદરકવચ પઞાઠ

10. શ્રીજીચઞાલરીસઞા પઞાઠ

11. જનમંગલ પઞાઠ

12. હદરસ્ૃતત પઞાઠ

13. ભકતચચતઞામન્ણ પઞાઠ

14. વંદંુ સહજાનંદ પઞાઠ

15. વચનઞામૃત પઠન



      સતસસંગ સેવક   16 જુલાઈ,  ૨૦૨૧

INDEX

ત્ઞારબઞાદ સઞાથે રહેલ પ્રેરક સઞામે જોઈ દકશને કહું, 
‘અરે યઞાર પ્રેરક ! હંુ તો સઞાવ ભૂલરી જ ગયો. બપોર સુધરીમાં 
ધવલ સરને ઘેર મઞારે દવઞા પહોંચઞાડવઞાનરી હતરી ને એ તો 
હંુ ઓદફસે જ ભૂલરી ગયો. એક કઞામ કરીશ..! મઞારંુ બઞાઇક 
લઈને તું દવઞા આપરી આવરીશ ?’ સઞારઞા પ્રસંગો સાંભળવઞા 
ઉત્કુ પ્રેરકે વવનયથરી કહંુ, ‘એક-બે પ્રસંગ સાંભળીને પછી 
જાઉં તો કેમ ?’ ‘અં... પછી તું સમયે પહોંચરી નહહ શકે ને 
પ્રસંગ તો હંુ તને પછીથરી પણ કહી દઈશ.’ આમ કહી એ 
નનતમતિે દકશને પ્રેરકને ત્ાંથરી મોકલરી દીધો.

હવે દકશને વઞાત શરૂ કરી. ‘તમત્ર મહુેલ અને હષ્ગ ! 
હમણાં હમણાં તો પ્રેરકનઞા જીવનમાં મેં બહુ બધઞા પ્રસંગો 
જોયઞા છે. હંુ તેનો કલોઝ ફે્દ્ડ હોવઞાથરી કેટલરીક વઞાત તો 
કોઈને ન કહેવઞાનરી શરતે તેણે મને ખુલલઞા મને કરી છે. 
તેમાંથરી કહી શકઞાય તેટલરી એક-બે વઞાત કરંુ છંુ. પ્રેરકનું 
હઞાલનું જીવન એવું સુદંર છે કે આજ ે તેનઞા ઉપર સૌનો 
રઞાજીપો થઞાય છે. સૌ કોઈ તેને મઞાનનરી દૃશષટથરી જુએ છે. 
વળી, કેટલરીક વઞાર પૂ.સતંો તથઞા વડીલો દ્ઞારઞા તેનઞા 
ભરસભઞામાં વખઞાણ થઞાય છે. પરંતુ પ્ેરક તો સન્યાનનયા 
દરેક પ્સંરો િયાદ કોઈને કોઈ પયાસે દયાસ િનરીને િેસરી રે 

છે. પોતયાને મળેર સન્યાન જ સિંયારક ન િનરી જાય એિરી 
સયાિધયાનરી સયાથે દયાસતિનું િેરેનસ કરી રે છે. અને ખયાસ 
તો િરોિદરયયા પયાસે િેસરીને પોતયાનું અિં મયારિયાનો આિો 
િેક્િક ઉપયાય તે દર રવિિયારે કરતો રિે છે.’

‘દર રવવવઞારે’ શબ્દ સાંભળી મહુેલન ે કાંઈક યઞાદ 
આવયુ ં ન ે ત ે બોલવઞા લઞાગયો. ‘દકશન ! પ્રરેક અને તઞારઞા 
આવયઞા પહેલાં હંુ હષ્ગન ે રવવવઞારનરી જ વઞાત કરતો હતો. 
વઞાત એવરી હતરી કે, પ્રરેક રવવવઞારે બપોરે અચકૂપણ ેમદંદરનઞા 
સડંઞાસ-બઞાથરૂમ સઞાફ કરવઞા જવેરી નરીચરી સવેઞા કરી લ ે છે.’ 
દકશન ે વઞાતમાં ઉમરેતાં કહુ ં કે, ‘હઞા, સફઞાઈનરી કોઈ પણ 
સવેઞા હોય પ્રરેકન ે કહેવુ ં ન પડે; એવુ ં મેં પણ અનભુવયુ ં છે.’ 
મહુેલ ેવઞાત આગળ વધઞારતાં કહુ,ં ‘બરીજી રવવવઞારનરી જ એક 
વઞાત કરંુ તો એ દર રવવવઞારે 100 દંડવત કરે છે. તેમાં 50 
પોતઞાનઞા નનયમનઞા અન ે બઞાકીનઞા 50 હમણાં આશશષભઞાઈનો 
હઞાથ ભાંગવઞાથરી તેમનઞાથરી નથરી થતઞા એટલ ે તેમનઞા મઞાટેનઞા.’ 
હજુ પણ એક રવવવઞારનરી વઞાત કરંુ તો... ‘રવવસભઞાનુ ં બધું 
શઞાકભઞાજી દર વખત ેલઈ આવરી પ્રરેક ઘણઞા સમયથરી ઘણો 
બધો આર્થક ઘસઞારો ખમ ે છે; ન ે એ પણ બરીજાનઞા નઞામે. 
આમ તેનુ ં આખુ ં જીવન સૌન ે મઞાટે પ્રરેણઞાદઞાયરી છે.’

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

ÙëwÄtÕÌë ÚÇÕâÌí 
ÙëwÄÈÑ éÍâÒ...

હષ્ગ ! રવવવઞારે બપોરે જમયઞા બઞાદ પ્રેરક ક્ાં જાય છે ને શું કરે છે ? એ 
તું ખઞાસ જોતો રહેજ;ે તને જણઞાઈ આવશે કે આ સત્ંગમાં કેવરી દદવયતઞા 

છે ? ‘કેમ ? એવું તે વળી શું વવશષે છે અને એ પણ રવવવઞારે ?’ મહુેલ અને હષ્ગનો 
ચઞાલરી રહેલ આ સંવઞાદ આગળ વધે તે પહેલઞા અચઞાનક પ્રેરક અને દકશનનઞા આવવઞાથરી 
એ વઞાત અધૂરી જ અટકી પડી. ને સૌ તમત્રો બરીજી વઞાતે વળગયઞા. ‘કેમ દકશન ? સાંભળયું 
છે કે હમણાં કાંઈક આ મહહનઞામાં સૌએ KUP(K=કૃપઞા U=ઉપકઞાર અને P=પ્રેરણઞાદઞાયરી 
પ્રસંગો) પ્રોજકે્ટનઞા P ઉપર અભયઞાસ ચઞાલુ કયષો છે ! િયા, પ્ેરણયાદયાયરી પ્સંરો કિેિયા-

સાંભળિયામાં અને િાંચિયા-વિચયારિયામાં એિરી તો મજા પડી રઈ છે કે આખો દદિસ 
હૃદયમાં એકરરી દદવયતયા જ છિયાયેરરી રિે છે. અરે હઞા, એક-બે પ્રસંગ તો મને અત્ઞારે જ 

યઞાદ આવે છે. પણ...’ ‘પણ શું ?’ ‘કાંઈ નહહ, એ તો હંુ વવરલને યઞાદ કરતો હતો.’ એમ 
કહી દકશને વવરલનો એક સઞારો પ્રસંગ ટંૂકમાં કહી મૂળ વઞાત છુપઞાવરી દીધરી.
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દકશને કહંુ, ‘એટલે જ તો એ મોટો છે ને ! આપણરી 
સઞાથે આપણઞા જવેો થઈને રહે છે તોપણ આપણઞાથરી કાંઈક 
વવશેષ છે. પ્રેરક આવો કઈ સમજણથરી બનરી શક્ો એ 
વવશેનો એક બરીજો ખૂબ સુંદર પ્રસંગ મેં આપણઞા ધવલ 
સર પઞાસેથરી સાંભળયો હતો. એ પ્રસંગ હંુ કહંુ એનઞા કરતાં 
ધવલ સરનઞા મુખે જ આપણે સાંભળીએ તો કેવું...?!’ સહુ 
તમત્રોનરી સહમતત બઞાદ દકશને ધવલ સરને ફોન લગઞાવરી 
આ પ્રસંગ કહેવઞા તેમને વવનંતરી કરી એટલે ધવલ સર 
ફોનમાં પ્રેરકનો પ્રસંગ કહેવઞા લઞાગયઞા...

‘એકવઞાર પ્રેરક મઞારી પઞાસે આવરીને અચઞાનક રડવઞા 
લઞાગયો. મને થયું કે પ્રઞારંભભક અવસ્ઞામાં જ્ઞારે દોષો-
સવભઞાવો સઞામે લડઞાઈ ચઞાલુ હતરી ત્ઞારે તો પ્રેરક મઞારી 
પઞાસે અનેક વઞાર રડ્ો છે પણ અત્ઞારે તેને શેનું દુ:ખ 
હશે ? ધરીમે રહીને વઞાતનરી તપઞાસ કરતાં જાણવઞા મળયું કે, 
એ KUP પ્રોજકે્ટ માંનઞા K અને Uનું રડે છે. મેં તેને સાંતવનઞા 
આપરી રડતો છઞાનો રઞાખ્ો, પણ ત્ઞાર પછી કેટલરીક 
બઞાબતોનરી ચચયા કરી ત્ઞારે તો હંુ આશ્ચય્ગમાં પડી ગયો. 
એ વઞાત હતરી ‘શ્ેષ્ઠતિને િણિયાનયા શ્ેષ્ઠતમ ઉપયાયનરી.’ 
પ્રથમ તો એણે મને પોતઞાનઞા ભૂતકઞાળનરી સરખઞામણરી સઞાથે 
પોતઞાનઞા વત્ગમઞાન જીવનનરી વઞાત કરી. પછી કહંુ, “િિે મન 
સયાથે િિુ નથરી રડવું પડતું અને દોષો-સિભયાિોનરી પરીડયા 
પણ સયાિ નહિિત્ થઈ રઈ છે. િયાર મિયારયાજ ે હૃદયમાં 
ખૂિ જ સુખ આપ્ું છે ને પ્ભુમાં િેત પણ થિયા રયાગ્ું 
છે. આ આનંદ કેિળ કૃપયાનું પદરણયામ છે; કેિળ કૃપયાનું...” 
આમ કૃપઞા અને ઉપકઞાર યઞાદ કરી પ્રેરક ફરીથરી રડી પડ્ો.   

સવસ્ થયઞા બઞાદ મેં તેનઞા હૃદયમાં પડેલરી સમજણ 
તપઞાસવઞાનઞા ભઞાવ સઞાથે થોડી બરીજી સઞાઇડનરી વઞાતો કરવઞા 
માંડી, “પ્રેરક ! તું હંમેશાં દોડી દોડીને સેવઞા કરે છે, નનયમ-
ધમ્ગ અને આજ્ઞામાં ચકોરપણે સઞાવધઞાન રહે છે. વળી, 
મક્મ ઠરઞાવ સઞાથે આગળ વધવઞાનો પ્રઞામઞાન્ણક પ્રયત્ 
કરતો રહે છે, તેથરી ભગવઞાને તને આટલો સુખરી કયષો છે. 
વળી, તું સમયસર દરપોટ્ગ  આપરી અભયઞાસ કરતો રહે  છે, 
એટલે જ તને અહંનો આફરો નથરી ચડતો ને આસકકતથરી 
બચરી સુખરી રહી શકે છે; આવું તઞારંુ સઞાવધઞાનરીભયુું સુંદર 
જીવન જોઈને તો કોને કૃપઞા કરવઞાનું મન ન થઞાય ! ”

આ બધરી વઞાત સાંભળવઞામાં પ્રેરક એકીટશે મઞારી 
સઞામે જોઈ રહ્ો. પછી મને ધરીરેથરી કહું, “નઞા..નઞા..નઞા.. સર ! 
આ બધું તો હંુ પહેલાં પણ કરતો જ હતો. મઞાફ કરજો, 
આપનરી વઞાત કદઞાચ સઞાચરી હશે પણ મને તો લઞાગે છે કે, 

“આ િધું પ્ેરકનયા પ્યત્નનું નહિ પણ પ્ભુનયા પયયારયાઓએ 
મયારયા મયાટે કરેર પ્યાથ્ગનયાનું જ પદરણયામ છે. મયારી સફળતયા 
અને સુખમાં મયારાં સયાધનો નહિ પણ કોઈકનો રયારણરીસભર 
સંકલપ જ જિયાિદયાર છે, કોઈકનયા આશરીિમાદ અને રયાજીપયાને 
રઈને જ મયારંુ રયાડંુ રિડે છે. જો મઞારઞા જ પ્રયત્નું ફળ 
હોત તો તો આજ સુધરી મેં ઘણઞા ઘણઞા પ્રયત્ો કયયા છે, 
ત્ઞારે કેમ હંુ સફળ કે સુખરી નહોતો થયો ? અવઞારનવઞાર 
દુ:ખ કેમ આવયું હતું ? એ સમયે હંુ કેમ નનદષોષ કે નનવયાસનનક 
ન બનરી ગયો ? મઞાટે મઞારઞામાં જ ે કાંઈ છે તેનું કઞારણ મઞાત્ર 
આ મહઞારઞાજનઞા લઞાડલઞાઓનરી કૃપઞા જ છે. પૂ.ગુરુજીનઞા એક 
કીત્ગનમાં આવે છે ને ! ‘કરંુ છંુ પ્યાથ્ગનયા િયાથ જોડીને, કતૃ્ગતિ 
એ પણ છે િદર તયારંુ...’ લ્ો કહો હવે, શું બઞાકી રહંુ..!”

આમ, પ્રેરકે પોતઞાનઞા સુખ અને સફળતઞાનઞા કઞારણ 
તરીકે શ્રીહદર અને સંતો-ભકતોનરી કૃપઞા જ દશયાવરી. ત્ઞારબઞાદ 
તેણે મને પૂ.ગુરુજીનરી તઞા.૦૩/૦૩/૨૦૧૯નરી રવવસભઞાનરી લીંક 
ફોરવડ્ગ  કરતાં કહું, મેં આ કથઞા ૧૫ થરી ૨૦ વઞાર સાંભળી 
લરીધરી છે; તેમાંથરી મને શ્ેષઠતવને હણવઞાનઞા શ્ેષઠતમ ઉપઞાય 
તરીકે સમજાઈ ગયું છે કે, ‘હંુ કાંઈ નથરી... કૃપઞા વવનઞા કાંઈ 
જ નથરી.’ કથઞા સાંભળીને તેનઞા ઉપર અભયઞાસ કરવઞાનો 
પ્રેરકનો આવો ગુણ જાણરીને હંુ તો શરમમદો બનરી મઞારઞામાં 
ઊંડો ઊતરી ગયો.

વહઞાલઞા ભકતો ! પ્રેરકનઞા જીવનમાંથરી પ્રેરણઞા લઈ 
ચઞાલો આપણે પણ આ કથઞા સાંભળીને સપષટ સમજી 
લઈએ કે, હંુ સુખરી શઞાથરી છંુ ? જો ચોખખું સમજી જઈશું 
કે, ‘હંુ જ ે કાંઈ છંુ, જવેો છંુ એ મઞારઞા સઞાધનબળથરી નહહ 
પણ કોઈકનઞા રઞાજીપઞાથરી, પ્રઞાથ્ગનઞાથરી અને તેમનઞા આશરીવયાદને 
લઈને છંુ.’ તો... આ ‘દઞાસઞાનુદઞાસ વષ્ગ’માં 
દઞાસ થવઞાનું-રહેવઞાનું એકદમ સરળ બનરી 
જશે. ‘કોઈક દદવયશકકતનઞા કતૃ્ગતવને 
લઈને જ મઞારી જીવનનૈયઞા ચઞાલરી રહી 
છે’ આમ સમજાઈ જશે તો પછી બરીજુ ં
કાંઈ જ સમજવઞાનું-કરવઞાનું બઞાકી નહહ 
રહે..!! |||
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પ્રેરકે અનકે વઞાર સાંભળેલરી 
કથઞા સાંભળવઞા અહી

કકલક કરો...

https://bit.ly/3wgCSAi


      સતસસંગ સેવક   18 જુલાઈ,  ૨૦૨૧

INDEX

અષઞાઢ સુદ પૂર્ણમઞા એટલે ગુરુપૂર્ણમઞા... 
ભગવઞાન વેદવયઞાસનરી જન્જયંતત... 

આધયઞાત્મિક મઞાગ્ગમાં આ ગુરુપૂર્ણમઞાનઞા પવ્ગનું અત્ંત મહત્વ 
છે. કેમ જ,ે પુરુષોતિમનઞારઞાયણનરી પ્રઞાત્પતમાં 
પુરુષોતિમનઞારઞાયણ પછી બરીજા જ નંબરે સહુથરી મહત્વનરી 
ભૂતમકઞા ગુરુનરી છે. ગુરુનરી મદદ અને કૃપઞા વગર શ્રીહદરનરી 
પ્રઞાત્પત થવરી અશક્વત્ છે. કેમ જ,ે શ્રીહદરનરી શકકત એવરી 
મઞાયઞા ખૂબ જ સમથ્ગ અને બહુરૂપરી છે. પ્રભુને પ્રઞાપત કરવઞા 
નરીકળેલઞા મુમુક્ષુને તે અનેક રૂપે, અનેક પ્રકઞારે વવઘ્ન કરે છે. 
ભલભલઞા તપસવરી, જ્ઞાનરી કે ભકકતનનષઠ મહઞાપુરુષો પણ 
ગુરુકૃપઞાનઞા અભઞાવે મઞાયઞાનાં સઞાત્ત્વક રૂપોને ઓળખરી શક્ઞા 
નથરી, તેથરી મઞાયઞામાં ફસઞાઈ ગયઞા છે.

ગુરુનરી કૃપઞાથરી સહજપણે પરમઞામિઞાને પઞામરી ચૂક્ઞા 
હોય એવઞા મુમુક્ષુઓનઞા આજ સુધરીનઞા અનેક દઞાખલઞાઓ છે. 
જમેાંનઞા આરુણરી, ઉપમન્ુ વગેરે કેટલઞાક ગુરુનનષઠ ભકતોનાં 
આખ્ઞાનો તો ખૂબ પ્રશ્સધિ છે. એમનાં આખ્ઞાનો જોતાં-
વવચઞારતાં પ્રભુને પ્રઞાપત કરવઞાનરી બઞાબતમાં ગુરુનું મહત્વ અને 
અગત્તઞા તરત સમજાઈ જાય એમ છે. 

જોકે આધયઞાત્મિક મઞાગવે ચઞાલેલઞા પ્રઞાય: સવવે મુમુક્ષુઓ 
કોઈને કોઈ સતપુરુષને ગુરુ તરીકે સવરીકઞારતઞા તો હોય જ 
છે, પરંતુ તે સવરીકઞાર કરવઞામાં પણ ઘણોક ફેર રહી જતો 
હોય છે. ઘણરી વઞાર આપણે કહેવઞા મઞાત્ર ગુરુ ધઞારણ કયયા 
હોય છે. પરંતુ ગુરુનાં આજ્ઞા-વચનોને યથઞાથ્ગપણે મઞાનતઞા 
હોતઞા નથરી. કદઞાચ મઞાનતઞા હોઈએ તોપણ આપણરી રુધચ કે 
સઞાનુકૂળતઞા હોય એટલરી જ આજ્ઞાઓ પઞાળતઞા હોઈએ છીએ 
અને એટલું જ અંતર રઞાખરીને ગુરુ સઞાથેનઞા સંબંધો જાળવતઞા 
હોઈએ છીએ. આવઞા ગુરુ સવરીકઞારવઞાથરી વવશેષ કોઈ ફઞાયદો 
થતો નથરી. 

એક સંશોધનનરી દૃશષટએ જોઈએ તો કોઈ સમથ્ગ 
ગુરુને અનેક શશષયો હોવઞા છતાં તે તમઞામ શશષયો એકસરખઞા 
જ ગુરુનઞા કૃપઞાપઞાત્ર હોતઞા નથરી અથવઞા તો તે તમઞામ શશષયો 
એકસરખઞા જ ગુરુનરી આધયઞાત્મિક સંપત્તિનઞા વઞારસદઞાર હોતઞા 
નથરી. કેમ જ,ે તે તમઞામ શશષયોએ પોતઞાનઞા ગુરુને ગુરુ તરીકે 

તો સવરીકઞાયયા હોય છે પરંતુ તેમનરી આજ્ઞા, મરજી, સેવઞા, 
અનુવૃત્તિ વગેરે પઞાળવઞામાં ઘણોક તફઞાવત રહી જતો હોય 
છે. તેથરી જ એક જ ગુરુનઞા તમઞામ શશષયોમાં એકસરખું 
પદરણઞામ જોવઞા મળતું નથરી. 

શ્રીહદરચદરત્રઞામૃતસઞાગરનઞા પૂર-૪ તરંગ-૧૯માં  
ઇંગોરઞાળઞા ગઞામમાં લુણઞા ખઞાચરને ઘેર સંધયઞાસમયે શ્રીહદર 
કહે છે,
सोरठा : 
तन मन हि साच, िमकंु नह िि कोउ देत ि े ।
हतनमें रित ि े काच, जिव जिव गनु तित नह िि ।।

શ્રીહદરનઞા આ વચન પ્રમઞાણે કદઞાચ આપણે કોઈ 
સતપુરુષને ગુરુ તરીકે સવરીકઞાયયા હોય પરંતુ આપણાં તન 
અને મન તેમને સંપૂણ્ગપણે સોંપરી રઞાખ્ાં ન હોય તો 
આપણઞામાં ઘણરી જ કચઞાશ રહી જાય છે. મહઞારઞાજ અને 
મોટઞા તો આપણને પૂણ્ગ શુધિ કરીને પોતઞાનો અમઞાપ આનંદ 
આપવઞા ઇચે્ છે. પરંતુ આપણે શૂરવરીર થઈને આપણાં 
તન-મન તેમને સોંપતઞા નથરી. અથયાત્ આપણરી રુધચ-પ્રકૃતત 
મરડઞાય કે મઞાન-સવમઞાનને ઘસઞારો આવે એટલે તરત આપણે 
આઘઞા-પઞાછઞા થઈ જઈએ છીએ. મોટઞાને સંપૂણ્ગ છૂટ આપરીને 
આપણું ઘડતર કરવઞા દેતઞા નથરી. જો હિમત કરીને એક 
િયાર તેમને સયાચયા થઈને સોંપયાઈ જઈએ, તેમાં કોઈ જ શરત 
કે ફદરયયાદો ન કરીએ તો ગુરુ આપણને જરૂર પ્ભુનયા અમત 
પયયારયા પયાત્ િનયાિરી દે. કસરમઞાત્ર આપણરી ઢીલઞાશને કઞારણે 
રહી જાય છે.

આ ગુરુપૂર્ણમઞાનઞા પઞાવન અવસરે આવરી આપણરી 
કસરો ટઞાળી ગુરુને સંપૂણ્ગપણે સોંપઞાઈએ અને જ ે કોઈ 
આપણને પ્રભુપ્રઞાત્પતમાં મદદરૂપ થઞાય એમ હોય એવઞા ગુરુતુલ્ 
ગુરુભઞાઈઓને પણ બબનશરતરી સોંપઞાઈએ તો ઝટ પ્રભુને 
પઞામરી જવઞાશે. 

હે વહઞાલઞા મહઞારઞાજ ! આ ગુરુપૂર્ણમઞાનઞા પઞાવન પવવે 
અમ સહુ પર એવરી કૃપઞા કરજો કે અમે સઞાચઞા અથ્ગમાં શશષય 
થઈ શકીએ, અમઞારાં મન-મઞાનને મઞારીને બબનશરતરી સંપૂણ્ગ 
સમપ્ગણ કરી શકીએ...!! |||

લેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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 િર્ુ્ગઅર અખંડ ભજનયયાર એિં વિશ્વશાંમત યજ્ ્ૂણમાિુમત સમયારોિ

વતિ્શમાન સમ્યમાં ચાલી રહેલ કોરોનાના 
ત્વરમકાળમાંથંી સમગ્ર ત્વશ્વમાં સારા દેશકાળ થા્ય તિેવા 
શુભ આશ્યથી પૂ.ગુરજીએ તિા.૨૭/૦૪/૨૦૨૧ ચૈત્ સુદ-
૧૫ ને મંગળવારના રોજથી ‘અખંડ ભજન્યાગ’ તિથા 
તિા.૨૫/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ ‘ત્વશ્વશાંતતિ ્યજ્ ’નો શુભારંભ 
કરાવ્યો હતિો. શ્ીસવા. મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તિથા 
કંુડળધામ દ્ારા શરૂ થ્યેલ આ ભજન્યાગમાં ભ્તિચચતિામણણ 
વગેરે સતશાસ્તોનું પઠન, દંડવતિ, પ્રદક્ક્ષણા વગેરે દરેક ૧૫ 
પ્રકલપોના માધ્યમે ૨૪ કલાકની સાઇકલમાં અનેક ગ્ૂપો 
કરી અખંડ ભજન થતું હતું. જમેાં ભાઈઓ, બહેનો તિેમજ 
બાળકો પણ જોડા્યાં હતિાં. ૪૫ દદવસ સુધી ચાલેલ આ 
અખંડ ભજન્યાગ તિેમજ ત્વશ્વશાંતતિ ્યજ્નો તિા.૧૦/૦૬/૨૦૨૧ 
વશૈાખ વદ-૩૦ ગુરવારના રોજ વરયુ્શઅલ રીતિે પૂણયાહુતતિ 
સમારોહ ્યોજવામાં આવ્યો હતિો. 

આ પ્રસંગે બંને થિાનોમાં એકસાથે રાજાચધરાજ 
મહારાજ અને ૧૫ પ્રકારના ભજનના પ્રતતિક સવરૂપે ૧૫ સતંિોનું 
પૂજન કરી આ સમારોહ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતિો. 
વડોદરાથી પૂ.ગુરજીએ પ્રસંગોચચતિ ‘નાથ અમારો સવીકારી 
લ્ો, ભજન્યાગ આ પ્યારો...’ આ પદરચના દ્ારા વહાલા 
મહારાજને સમગ્ર ભ્તિ સમુદા્યની ભાવના અપ્શણ કરી હતિી. 

આ ભજન્યાગમાં શ્ધિા અન ે ઉત્ાહથી જોડા્ેયલા 
૧૩,૫૬૬ જટેલા ભ્તિોમાંથી અમકુ ભ્તિોએ પોતિાના 
સવાનભુવો રજૂ ક્યયા હતિા. ત્યારબાદ તિમામ પ્રકલપોમાં કુલ 
મળીન ે ૬,૯૧,૪૬૧ કલાક થ્યલે ભજનના પ્રતતિક સવરૂપે 
પ.ૂસતંિોએ જ ેતિ ેભજનન ેઅનરુૂપ વસતઓુ પ.ૂગરુજીન ેઅપ્શણ કરી 
હતિી. પ.ૂગરુજીએ એ બધુ ંજ ભજન સવ્શકતિયા, સવ્શકમ્શફળપ્રદાતિા 
શ્ીહદરજી મહારાજનાં ચરણોમાં અપ્શણ કયુું હતુ.ં

આ પ્રસંગ ેપ.ૂગરુજીએ વહાલા મહારાજન ેપ્રાથ્શના કરી 
હતિી કે ‘હે મહારાજ ! આ તિમામ ભજનનુ ં ફળ આપન ે જ્ાં 
ઠીક લાગ ેત્યાં વાપરી, ભૂડંા દેશકાળન ે દૂર કરી સહુન ેતિમારો 
આનદં આપીન ેસખુી કરો.’ અંતિમાં દેશ ત્વદેશમાં વસતિા સહુ 
સતંિો-ભ્તિો સમહૂ આરતિીનો લાભ લઈ ધન્ય બન્યા હતિા.

આ ઉપરાંતિ ભજન્યાગની સાથોસાથ શ્ીસવા. 
મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા અને કંુડળધામમાં ચાલી રહેલ 
‘ત્વશ્વશાંતતિ ્યજ્’ની પણ તિે જ ત્દવસે સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે 
પૂણયાહુતતિ કરવામાં આવી હતિી. જમેાં વડોદરામાં પૂ.ગુરજી 
તિથા પૂ.મુનન સવામીએ તિથા કંુડળધામમાં પૂ.દ્યાળુ સવામી 
તિથા પૂ.ભાત્વલા સવામીએ શ્ીફળની આહુતતિ આપી આ 
સવ્શજીવહહતિાવહ ત્વશ્વશાંતતિ ્યજ્ની પૂણયાહુતતિ કરાવી હતિી. 
અતંિમાં પૂ.ગુરજીએ સૌને રૂડા આશીવયાદ પાઠવ્યા હતિા. 

 શ્રીસિયા. મંદદર, કયારેરરીિયાર-િડોદરયા તથયા કંુડળધયામ દ્યારયા ચંપર વિતરણ

કોરોના કાળની ભ્યંકર પદરસ્થિતતિમાં અનેક પદરવારો 
બેરોજગાર થઈ રહ્યા છે. અનેકને જમવાનું અન્ન ખરીદવું 
પણ મશુકેલ બની ગયું છે. પહેરવા માટે ચંપલ ખરીદવા 
પણ સંકોચ અનુભવા્ય તિેવી પદરસ્થિતતિ સજા્શઈ છે. આવી 
ત્વકટ પદરસ્થિતતિમાં પૂ.ગુરજીની પ્રેરણાથી અને સતંિોના 
માગ્શદશ્શન મુજબ અનેક સવ્યંસેવકો દ્ારા ભાવનગર, બોટાદ, 

અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગર લજલલાના અનેક ગામોમાં ગરીબો 
તિથા જરૂદર્યાતિમંદ લોકોને તિેમના ઘેર ઘેર જઈને ચંપલનું 
ત્વતિરણ કરવામાં આવયું હતું. જરૂદર્યાતિમંદ ભાઈઓ-
બહેનો અને બાળકોએ આ ચંપલ પ્રાપતિ કરી ધન્યતિા સાથે 
શ્ીસવાતમનારા્યણ સંપ્રદા્ય તિથા પૂ.ગુરજીનો અતંિરથી 
આભાર વ્ય્તિ ક્યમો હતિો.

 શ્રીસિયામમનયારયાયણ મંદદર-કંુડળધયામ દ્યારયા િયાળકોને સમિૂ ભોજન
શ્ીસવાતમનારા્યણ ભગવાનના ચરણરજથી 

પ્રસાદીભતૂિ શ્ીસવાતમનારા્યણ મંદદર, કંુડળધામમાં 
તિા.૨૨/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ પૂ.ગુરજીની પ્રેરણાથી સમસતિ 
કંુડળ ગામનાં ધોરણ ૧ થી ૮નાં બાળકો-બાલલકાઓને સમહૂ 
ભોજન કરાવવામાં આવયું હતું. જમેાં ભગવાનના પ્રસાદરૂપ 
કેરીનો રસ, રોટલી, ભલજ્યાં, શાક વગેરે મંદદરમાં જ તિૈ્યાર 
કરીને મંદદરના પદરસરમાં જ બાળકોને જમાડવામાં આવ્યાં 

હતિાં. આ બાલ સમહૂ ભોજનમાં પૂ.ગુરજી તિથા સતંિો-
ભ્તિોએ પોતિાના હાથે બાળકોને ભોજન પીરસી બાળકો 
પ્રત્યે વાત્લ્તિા દાખવી હતિી.

આ પ્રસંગે પૂ.ગુરજીએ બાળકોના જીવનમાં રૂડા 
સંસ્ાર પ્રાપતિ થા્ય તિેવા રૂડા આશીવયાદ પાઠવ્યા હતિા. 
સમસતિ કંુડળ ગામના આ બાલુડાઓએ પ્રભુપ્રસાદ તિેમજ 
આશીવ્શચન પામી ધન્યતિા અનુભવી હતિી.
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 શ્રીસિયા. મંદદર, કયારેરરીિયાર-િડોદરયા તથયા કંુડળધયામને ઓકસિજન કોનસન્ટ્ેટર મશરીનો ભેટ અપયાયાં...
પૂ.ગુરજીની પ્રેરણાથી શ્ીસવાતમનારા્યણ મંદદર, 

કારેલીબાગ-વડોદરા તિથા કંુડળધામ દ્ારા ચાલતિી કોરોના  
દદદીઓની સેવાથી પ્રભાત્વતિ થઈને હાલ અમેદરકા રહેતિા મૂળ 
ઓડ ગામના શ્ીસતિીશભાઈ ચંદુભાઈ પટેલે કારેલીબાગ- 
વડોદરા તિથા કંુડળધામ મંદદરને સાતિ ઓક્સિજન કોનસન્ટ્ેટર 
મશીનો ભેટ આપ્યાં છે.

શહેરો અને ગામડાંઓમાં ઓક્સિજનની કમીને 
કારણે લોકોની પીડા જોઈને સતિીશભાઈએ તિેમના તમત્ 
અમેદરકા નનવાસી મૂળગામ નારના ડો.અરવવદભાઈ સી. 

પટેલની પ્રેરણાથી શ્ીસવા. મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરા તિથા 
કંુડળધામને સાતિ ઓક્સિજન કોનસન્ટ્ેટર મશીન ભેટ આપ્યાં 
છે. પૂ. ગુરજીએ સતિીશભાઈ અને ડો.અરવવદભાઈના આ 
સેવાકા્ય્શથી પ્રસન્ન થઈને તિેમને ધન્યવાદ સહ શુભાક્શર 
પાઠવ્યા હતિા. અને જણાવયું હતું કે, ‘આ ઓક્સિજન 
કોનસન્ટ્ેટર મશીનો કોરોના કે અન્ય રોગોના કારણે 
ઓક્સિજનની જરૂદર્યાતિવાળા દદદીઓના લાભાથવે કોવીડ કેર 
સેન્રમાં તિથા જરૂદર્યાતિમંદ દદદીઓના ઘરે પણ વાપરવા 
માટે આપવામાં આવશે.’
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ગઢડા દેશના અ.નન.પ.પૂ.
શ્ીદેવનંદનદાસજી સવામી-ભાવનગર 
(અકવાડા) તિા.૦૩/૦૬/૨૦૨૧ 
વશૈાખ વદ-૯, ગુરવારના રોજ ૮૧ 
વર્શની ઉંમરે સાંજ ે ૫:૦૦ કલાકે 

શ્ીહદરના સ્મરણ સાથે અક્ષરવાસી થ્યા છે.

પૂ.સવામીનો જન્ અમરેલી લજલલાના નાના માચી્યાળા 
ગામે થ્યો હતિો. એમના ત્પતિાનું નામ કરમશીભાઈ લવાભાઈ 
અને માતિાનું નામ સતંિોકબેન હતું. તિેમનું પૂવયાશ્મનું નામ 
ભગવાનભાઈ હતું. તિેઓ નાનપણથી સત્ંગના રંગે 
રંગા્યેલા હતિા. ૧૨ વર્શની ઉંમરે વૈરાગ્ય ઉદ્ય થતિાં તિેઓ 
ઘરનો ત્યાગ કરી સદ્. શ્ી્યોગાનંદ સવામીની પરંપરામાં 
પૂ.શ્ીભક્તિજીવનદાસજી સવામી(દાદાગુર)ના કમૃપાપાત્  ક્શષ્ય 
પ.પૂ.શ્ીદેવપ્રસાદદાસજી સવામી(પૂ. ગવૈ્યા સવામી) ને પોતિાના 
ગુર તિરીકે સવીકા્યયા હતિા. આચા્ય્શ શ્ીઆનંદપ્રસાદજી 
મહારાજ ે તિેમને ભાગવતિી દીક્ષા આપી હતિી. પૂ.સવામીએ 
થોડો સમ્ય તિેમના ગુર પાસે રહીને પ્રાકમૃતિ અને સંસ્મૃતિ 
ભારાનો અભ્યાસ ક્યમો. ત્યારબાદ તિેઓ ત્વશરે અભ્યાસ 
માટે અમદાવાદ કાળુપુર સવાતમનારા્યણ મંદદરમાં રહ્યા હતિા. 

ત્યારબાદ તિેમણે ગઢપુર મંદદરમાં રહીને ગઢડા 
પ્રદેશનાં ગામડાંઓમાં પોતિાના ગુર સાથે જઈને કથા-વાતિયા 
દ્ારા સત્ંગનું પોરણ કયુું. વળી, તિેઓએ ગુરની આજ્ામાં 
રહીને નાના માચી્યાળા, મોટા માચી્યાળા. સાંગાડેરી, માંડવા, 
ભાવનગરના આનંદનગર વગેરે ગામમાં  હદરમંદદરો કરાવ્યાં. 
સમ્ય જતિાં સવામીજીની મદ્રાસ મંદદરના મહંતિ તિરીકે નનમણૂંક 

થઈ. ત્યાં રહીને કથા-વાતિયા દ્ારા સત્ંગનું પોરણ કયુું. તિેવી 

જ રીતિે કલકતિા, હૈદ્રાબાદ, કોચરબ, ધોળકા પ્રદેશના નવકાંઠા 

ગામમાં તિથા ભાવનગરના લોખંડ બજારમાં પણ મહંતિ તિરીકે 

રહીને સત્ંગની સેવા કરી હતિી. 

પૂ.દેવનંદનદાસજી સવામીએ દાદાગુર પ.પૂ.

પુ.શ્ીભક્તિજીવનદાસજી સવામીની ખૂબ જ સેવા કરીને 

એમનો રાજીપો મેળવ્યો હતિો. પૂ.દાદાગુરએ ધામમાં જતિા 

પહેલાં પોતિાની પૂજામાંથી પ્રસાદીની વસતુની પેટી આપી 

અને કહું હતું કે, ‘તું આ પેટી કંુડળવાળા જ્ાનજીવનદાસજી 

સવામીને આપજ,ે’ પણ તિેઓ તિે પેટી આપી શક્ા નહીં. 

તિેથી પૂ.દાદાગુરએ બે-ત્ણ વાર સવપ્નમાં આવી તિેમને ઠપકો 

આપ્યો. ત્યારબાદ ઈ.સ.૨૦૦૪માં મદ્રાસમાં પૂ.ગવૈ્યા સવામી 

તિથા પૂ.ભજનપ્રકાશ સવામીની પુણ્યસ્મૃતતિમાં ્યોજા્યેલ 

જ્ાન્યજ્માં પૂ.દાદાગરની ઇચ્ા મુજબ તિે પ્રસાદીની પેટી 

તિેમણે પૂ.ગુરજીને અપ્શણ કરી હતિી.

તિેઓએ છેલલા પાંચ વર્શથી ભાવનગર (અકવાડા) 

શ્ીસહજાનંદ ગુરકુળમાં રહીને ભજન-ભક્તિ કરતિા હતિા. 

તિેઓ કહેતિા કે મેં અક્ષરધામમાં જવા માટે બધું કા્ય્શ કરી 

લીધું છે. તિા.૦૩/૦૬/૨૦૨૧ વશૈાખ વદ-૯ ને બુધવારના રોજ 

પૂ.દેવનંદનદાસજી સવામીને મહારાજ ે પોતિાના અક્ષરધામમાં 

વાસ આપ્યો. તિેમની અંતતિમ ઇચ્ા મુજબ સવામીજીના 

પાથચીવ દેહનો અત્નિસંસ્ાર ગઢપુરમાં તિા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ના 

રોજ સંપ્રદા્યના વડીલ સતંિો અને હદરભ્તિોની હાજરીમાં 

કરવામાં આવ્યો હતિો. પોતિાની આખી જજદગી સત્ંગને અથવે 

સમપ્શણ કરનાર પ.પૂ.શ્ીદેવનંદનદાસજી સવામીને મહારાજ 

પોતિાની મૂર્તિનું મહાસુખ આપે તિેવી પ્રાથ્શના...
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આપણા મંડળના 
સતંિ પૂ.શ્ીઅચલસવરૂપદાસજી 
સવામી ગુર પ.પૂ.સદ્ .
શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી - 

કંુડળધામ તિા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧, સં. ૨૦૭૭ જઠે વદ-૧ શુક્વારના 
રોજ ૫૬ વર્શની ઉંમરે બપોરે ૨:૧૫ કલાકે શ્ીજીના સ્મરણ 
સાથે અક્ષરવાસી થ્યા છે.

ભગવદ્દનનષઠા અને ગુરનનષઠામાં અચલ એવા 
પૂ.અચલસવરૂપદાસજી સવામીનો જન્ તિા.૨૮/૦૪/૧૯૬૫ 
સં.૨૦૨૧ ચૈત્ વદ-૧૨, બુધવારના રોજ બોટાદ જીલલાના 
રોહીશાળા ગામમાં સત્ંગી પદરવારમાં થ્યો હતિો. તિેમનું 
પૂવયાશ્મનું નામ દેવરાજભાઈ હતું. તિેમના ત્પતિાનું નામ 
મોહનભાઈ નરશીભાઈ કેવદડ્યા અને માતિાનું નામ જ્યાબેન 
હતું. તિેમને એક બહેન હતિી તિેનું નામ દક્ષનાબેન હતું. તિેમને 
નાનપણથી જ માતિા તિરફથી સત્ંગના ખૂબ સારા સંસ્ાર 
પ્રાપતિ થ્યા હતિા. તિેમને સવાતમનારા્યણ ભગવાનની નનષઠા દૃઢ 
હતિી. ઉંમર થતિા એમનું લનિ રામપરા (તિા.બરવાળા, જી.બોટાદ) 
ગામમાં રમીલાબેન સાથે કરવામાં આવયું હતું. તિેમને પદરવારમાં 
એક દદકરો હહતિશે અને એક ત્દકરી ભાત્વકા હતિા.

ઇ.સ.૧૯૮૬ આસપાસ દેવરાજ ભગતિે પહેલીવાર 
પૂ.ગુરજીની સાધતુિા સભર સચોટ અને નન:સવાથ્શ વાણી 
સાંભળી. તિે તિેમના હૃદ્યની આરપાર ઉતિરી ગઈ. આમ 
ભગવાનને પામવા માટે તિરસતિા આ આત્ાને સાચા 
સતપુરરની ઓળખાણ થતિાં જ મનોમન તિેમને સોંપાઈ જવાનો 
નનણ્શ્ય ક્યમો. પછી પ.પૂ.ગુરજી પાસે કંઠી બાંધી તિેમને પોતિાના 
ગુર તિરીકે સવીકા્યયા. ત્યારબાદ સતંિસમાગમ માટે તિે અવાર 
નવાર પ.પૂ.ગુરજી પાસે લાભ લેવા માટે વડતિાલ, ઓષળ્યા, 
ખોપાળા વગેરે થિાનોમાં જતિા હતિા.

આમ સત્ંગ કથાવાતિયા સાંભળતિા તિેમને આને આજ 
જન્ે ભગવાનને પામી જવાની તિીવ્ર ઈચ્ા વધી ગઈ. ત્યારબાદ 
તિેમણે સવ્શ રીતિે સુખી હોવા છતિાં સંસાર છોડી ભગવાનને 
પામી જવાનો દૃઢ ઠરાવ ક્યમો. પછી તિા.૧૮/૦૩/૧૯૯૦ના 
રોજ સપ્શ કાંચળી ઉતિારે તિેમ ઘર-સંસારનો ત્યાગ ક્યમો અને 
ખોપાળા આવી પ.પૂ.ગુરજીના ચરણોમાં શ્ીહદરને જીવન 
સમર્પતિ કયુું હતું. તિા.૨૭/૦૩/૧૯૯૦ના રોજ પૂ.ગુરજીએ તિેમને 
પાર્શદ બનાવ્યા. પાર્શદ બન્યા પછી પણ ઘણા સમ્ય સુધી 
તિેમના સંબંધીજનો તિરફથી આવતિી ઉપાત્ધઓ સામે તિેઓ 

મેરૂની જમે અડગ રહ્યા. તિમામ પદરસ્થિતતિમાં તિેમણે મહારાજ 
અને પ.પૂ.ગુરજીની નનષઠા અડગપણે જાળવી રાખી હતિી. 
તિેમણે લગભગ ૧૦ વર્શ સુધી પાર્શદ તિરીકે સેવા કરીને સતંિો-
ભ્તિોેનો ખૂબ રાજીપો પ્રાપતિ ક્યમો હતિો. તિા.૧૯/૧૧/૧૯૯૯, 
સં.૨૦૫૬ કારતિક સુદ-૧૧, શુક્વારના રોજ પ.પૂ.ગુરજીએ તિેમને 
આચા્ય્શ મહારાજશ્ી પાસે ભાગવતિી દીક્ષા અપાવી અને સાધુ 
અચલસવરૂપદાસજી એવું અન્વથ્શ નામ પાડું.

વૈરાગ્યમૂર્તિ સદ્ .શ્ીનનષુ્ળાનંદ સવામીની ્યાદ 
અપાવી જા્ય તિેવા ત્યાગ-વૈરાગ્યની ખુમારીવાળા 
પૂ.અચલસવરૂપદાસજી સવામીએ આજીવન પ.પૂ.ગુરજી તિથા 
વડીલ સતંિોની આજ્ા-મરજીમાં રહી તિેમનો ખૂબ રાજીપો પ્રાપતિ 
ક્યમો હતિો. પૂ.સવામી ખરા અથ્શમાં સ્તી-ધન અને ત્વર્યના 
ત્યાગી હતિા. આખી જજદગી મહારાજ અને સત્ંગની ખૂબ 
સેવા કરી. મહહમા, સેવામાં શ્ધિા અને મોટાની અનુવમૃત્તિ જવેા 
ગુણો તિેમનામાં સહજ હતિા. તિેમને પ.પૂ.ગુરજી તિથા સતંિો-
ભ્તિોને પીરસીને જમાડવાનો ખૂબ ભાવ હતિો. 

તિેમને જગતિમાં ઉપસવાનું તિાન સહેજ પણ ન હતું. 
જમવાની બાબતિમાં ક્ારે્ય તિેમની કોઈ ફદર્યાદ ન હતિી. 
તિેઓ સવાદને વશ થઈ ભગવાન ભૂલતિા નહી. એવી તિેમના 
નજીકના સતંિોની અનુભૂતતિ છે. પંચવતિ્શમાન પૂરેપૂરા પાળતિા 
હતિા. તિેઓ દેહ અને આત્ાને એકદમ જુદા માનતિા. કથા-
કીતિ્શન-નનત્યનન્યમ અને ધ્યાન-ભજન કરવા બાબતિે તિેમને કદી 
ટોકવા પડતિા નહીં. છેલલા ઘણા સમ્યથી તિો  પૂ. સવામી રોજ 
૫૦,૦૦૦ જપ, ૧૦૦ દંડવતિ્  અને ચરણારવવદના ૧૬ ચચહ્નની 
માળા કરવાનું નન્યમ રાખતિા હતિા. રાત્ે મોડે સુધી જાગીને 
પણ તિેઓ નન્યમ પૂર કરતિા, તિેમ છતિાં ક્ારે્ય મંગળા 
ચૂકતિા નહીં. આટલી ઉંમરે તિેઓ દર વરવે મહારાજને રાજી 
કરવા પોતિાની ઉંમર જટેલા ઉપવાસ કરી  પ.પૂ. ગુરજીને 
અપ્શણ કરતિા. પૂ.ગુરજીએ તિેમના આવા ગુણો જાેઈને તિેમનું 
‘જાેગી સવામી’ એવું ઉપનામ પાડ્ય્ું હતું. 

તિેમને ભગવાનને પામવાનો ખરો ખપ હતિો. અમુક 
વખતિે જરા સરખો ક્ોધ આવી જા્ય તિો પ્રભુ પામવાના અને 
સત્ંગમાં રહેવાના ખપને કારણે ભીખારીની જમે તિેઓ માફી 
માગી લતેિા. જીવનભર દાસાનુદાસ થઈને સત્ંગમાં પડ્ા 
રહ્યા. પ.પૂ.ગુરજી, પૂ.દ્યાળુ સવામી કે મોટા સતંિો તિેમને વઢ્ા 
હો્ય, ભીડામાં લઈ અપમાન કયુું હો્ય તિોપણ તિેઓ કદી 
કોઈનો અભાવ લતેિા નહીં. ગમે તિેવા ભીડામાં પણ રડી 
રડીને પોતિાનો વાંક સમજી સવળું જ લતેિા હતિા. ધામમાં 
ગ્યા તિેના આગલા દદવસે તિેમણે પૂ.શ્ીજીસવરૂપસવામીને કહું 

 અક્ષરિયાસ : પ.્ ૂ.શ્રીઅચરસિરૂપદયાસજી સિયામરી - કંુડળધયામ
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વડતિાલ દેશનાં ઘરેણાં સમાન 
પાર્શદવ્ય્શ શ્ીકાનજી ભગતિ જ્ાનબાગ-
વડતિાલ તિા.૦૬/૦૬/૨૦૨૧ વશૈાખ 
વદ-૧૧, (અપરા એકાદશી) 

રત્વવારના રોજ પોતિાની ૯૩ વર્શની ઉંમરે સા્યંકાળે ૬:૩૦ 
કલાકે શ્ીહદરના સ્મરણ સાથે અક્ષરવાસી થ્યા છે.

અ.નન.પૂ.ભગતિજીનો જન્ તિા.૧૦/૦૮/૧૯૨૮, અચધક 
શ્ાવણ વદ-૯, સં.૧૯૮૪ના ત્દવસે ઇંગોરાળા(જાગાણીના) 
ગામમાં થ્યો હતિો. તિેમના ત્પતિાનું નામ લવાભાઈ અને માતિાનું 
નામ પાતિળીબા હતું. સતંિોનો ્યોગ થતિાં અંદાજ ે ૧૨-૧૩ 
વર્શની ઉંમરે તિેમણે નાનપણથી જ ઘરનો ત્યાગ ક્યમો હતિો. 
થોડા સમ્ય સુધી ગઢપુર રહીને તિેઓ ત્યાંથી અમદાવાદ 
કાળુપુર મંદદરમાં રહેવા ગ્યા. ત્યારબાદ વડતિાલધામના 
તિત્ાલીન આચા્ય્શ પ.પૂ.શ્ીઆનંદપ્રસાદજી મહારાજના હજૂરી 
પાર્શદ તિરીકે સેવા કરી. આ સમ્ય દરમ્યાન પૂ.ભગતિજીએ 
વડતિાલધામના પૂવ્શકોઠારી પા.ગોવવદ ભગતિને પોતિાના ગુર 
તિરીકે સવીકા્યયા. 

સં.૨૦૧૦માં તિેઓને પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી 
સવામી-ત્વરસદવાળાનો ્યોગ થ્યો. તિેમની સાથે પણ તિેઓ 
ઘણંુ રહ્યા. પછી આજથી આશરે ૫૦ વર્શ પૂવવે ભગતિજીએ 
પૂ.સવામીના વચને શ્ીસવાતમનારા્યણ ભગવાનની લીલાભૂતમ 
આંબલાવાળી બેઠક - જ્ાનબાગના ત્વકાસની કપરી કામગીરી 
હાથ ધરી હતિી. આજ ે એ તિીથ્શભૂતમ નંદનવન સમી 
રષળ્યામણી અને દશ્શની્ય બની છે. કલાત્ક અને રજવાડી 

દુલ્શભ ચીજવસતુઓથી શોભતિો આ જ્ાનબાગ દેશ-ત્વદેશમાં 
લોકત્પ્ર્ય બન્યો છે. આ સત્ંગ સમાજ માટે તિો જ્ાનબાગ 
એક અનુપમ ભેટ છે.

ગુજરાતિના કલાગુર શ્ીરત્વશંકર રાવળની પ્રેરણાથી 
પૂ.ભગતિજીએ સત્ંગ સમાજને સચચત્ ક્શક્ષાપત્ીની ભેટ 
આપી છે. આ ઉપરાંતિ શ્ીજીમહારાજના જીવન અને ઉપદેશ 
આધાદરતિ ૬૦૦થી વધારે રંગીન ચચત્ો તિૈ્યાર કરાવીને ચાર 
ત્વશાળ આટ્શ  ગેલેરીઓમાં પધરાવ્યાં છે, જ ે વડતિાલધામના 
નજરાણા સમાન છે. ઇ.સ.૧૯૭૫ની સાલમાં શ્ષેઠ ચચત્ માટે 
દદલ્ી સરકાર દ્ારા તિેમને ‘લલલતિ કલા એકેડમી’ તિરફથી 
રાષટટ્ ી્ય પાદરતિોષરક અપ્શણ કરવામાં આવયું હતું.

ભગવતન્નષઠ પૂ.ભગતિજી ઘણાં વરમોથી જ્ાનબાગમાં 
રહી ભજન કરતિા. તિેઓને વડતિાલધામના કણેકણનો 
ખૂબ જ મહહમા હતિો. વળી, તિેમના જીવમાં જડાઈ ગ્યેલા 
શ્ીહદરકમૃષણ મહારાજમાં તિેમને ગાઢ પ્રીતતિ હતિી. તિેઓ હંમશેાં 
શ્ીજીમહારાજને પ્રગટભાવથી સેવતિા અને સતંિોમાં ખૂબ 
સનહે-પ્રેમ રાખતિા હતિા. વડતિાલધામની-સંપ્રદા્યની સેવા માટે 
તિેઓ બહાદૂરીપૂવ્શક ઊભા રહેતિા. કોઈની પણ સામે નમી 
ન દે એવા શૂરવીર પ્રકમૃત્તિવાળા હતિા. આપણા ગુરજી સદ્ .
શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી જ્ારે નરસંડાથી ભણવા માટે 
વડતિાલ આવતિા હતિા ત્યારે ઘણી વાર તિેમની પાસે જતિા 
ને સત્ંગ લાભ લતેિા. ત્યારથી છેક સુધી પૂ.ગુરજી તિથા 
પૂ.ભગતિજી પ્રસંગોપાતિ અવારનવાર મળતિા-ગોણષઠ કરતિા. 

પૂ.ભગતિજીએ ગામડે ગામડે સતિતિ ત્વચરણ કરી 
સત્ંગ સંવધ્શનનાં અનેક કા્યમો ક્યયાં છે. દેશ-ત્વદેશમાં અનેક 
હદરભ્તિોનું ઘડતિર કરી ખૂબ સારં સત્ંગનું પોરણ કયુું 
છે. અનેક ઉત્વો દ્ારા ભ્તિોના સત્ંગનો ઉત્ાહ વધારી 

હતું કે, ‘હંુ તિો મહારાજ જ્ારે બોલાવે ત્યારે ધામમાં જવા 
તિૈ્યાર જ છંુ.’

તિા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૨:૧૫ કલાકે 
હાટ્શ  એટેકના નનતમતિે મહારાજ તિેમને ધામમાં તિેડી ગ્યા. 
અને કા્યમ માટે પોતિાનું મહા સુખ આપયું. આ જ સમ્ેય 
અમદાવાદમાં રહેતિા નરેશભાઈ દેવશીભાઈ ચૌહાણના ૭ 
વર્શના પુત્ નન્યમને મહારાજ પૂ.સવામીને ત્વમાનમાં બેસારી 
ધામમાં લઈ જતિા હો્ય તિેવા દશ્શન થ્યા હતિા.  પછી પ.પૂ.
ગુરજીએ પૂ.સવામીના પાર્થવ શરીરનું હાર અને ફૂલની 
પાંખડીથી પૂજન કયુું. ત્યારબાદ આ પ્રસંગે મહારાજને પ્રાથ્શના 
કરતિા પ.પૂ.ગુરજીએ કહું કે, ‘આ અમારા જાેગીને તિમારા 

આનંદના ભોગી બનાવજાે. આ બધો તિમારો બગીચો છે. 
તિમે જ માલીક છો. હે મહારાજ ! આ બગીચાનું કોઈ પણ 
ફૂલ તિમને ગમે ત્યારે તિોડી લેજો, તિમારા ચરણોમાં રાખજો. 
તિમારા મુગટમાં રાખજો.’ 

સાંજ ે ૫.૩૦ કલાકે સૌ સતંિો-ભ્તિોએ પૂ.સવામીના 
પાર્થવ દેહને પુષપાંજલી અપ્શણ કરીને પૂજન કયુું. પત્વત્ 
ઉતિાવળી નદીના કીનારે અરયતુિ વાડીમાં પૂ.ગુરજીએ પોતિાના 
હાથે પૂ.સવામીના પાર્થવ દેહનો અત્નિસંસ્ાર ક્યમો. અ.નન.
પૂ. શ્ીઅચલસવરૂદાસજી સવામીને શ્ીજી મહારાજ પોતિાનો 
મહાઆનંદ આપે તિથા તિેમના જવેા ગુણો આપણામાં આવે 
એવી વહાલા મહારાજના ચરણોમાં પ્રાથ્શના....
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સૌનાં દદલ જીત્યાં છે. સત્ંગ જાગમૃતતિ અથવે તિેમણે વડતિાલથી 
ગઢપુર ૨૫ વર્શ સુધી તિેમજ વડતિાલથી અમદાવાદ પાંચ 
વર્શ સુધી અનેક પદ્યાત્ાઓ ્યોજી હતિી. વળી, રામપુરા, 
મગનપુરા, નવાગામ, બામરોલી સહહતિનાં ૨૦૦ ઉપરાંતિ 
ગામોમાં ઘરે ઘરે ફરીને તિેમણે સત્ંગત્વહોણા અનેક લોકોને 
વ્યસનમુ્તિ કરી સત્ંગી બનાવ્યા છે. જનેી સરાહના ભારતિના 
પૂવ્શ વડાપ્રધાન મોરારજી દેસાઈ, ઇન્દીરા ગાંધી તિથા અન્ય 
રાજકી્ય નતેિાઓએ પણ કરી હતિી. વળી, તિેમણે અનેક નવાં 
મંદદરો બંધાવ્યાં છે, કેટલાક મંદદરોના જીણમોધિાર કરાવ્યા છે, 
તિેમજ બામરોલી, મગનપુરા, ખડા, નવી આખોલ, હૈજરાબાદ, 
કોઠ, ચલોડા જવેાં ૨૫ ઉપરાંતિ ગામના હદરમંદદરોમાં મૂર્તિઓ 
આપી પ્રાણપ્રતતિષઠાઓ પણ કરાવી છે. વળી, સંપ્રદા્યના 
ધાર્મક સાહહત્ય પ્રકાશનમાં પણ પૂ.ભગતિજીનું ખૂબ જ મોટંુ 
્યોગદાન રહું છે.

આ ઉપરાંતિ સામાલજક ક્ષેત્ે પણ પૂ.ભગતિજીએ ખૂબ જ 
સહા્ય કરી છે. આજથી ૬૦ વર્શ પૂવવે નીર ખૂટતિાં શૂષ્ બનેલી 

ગોમતિીમાં જળરાક્શ વહાવવાની તિેમની સેવા અદ્ ભતુિ હતિી...! 
વળી, હાલમાં કોરોના વાઇરસની મશુકેલીને ધ્યાનમાં રાખી 
વડતિાલ મલ્ીસપશે્યાલલટી હોસસપટલમાં અ.નન.પાર્શદવ્ય્શ 
પૂ.કાનજી ભગતિ-જ્ાનબાગ, વડતિાલ તિથા ઇન્ડો-અમેદરકન 
કોમયુનનટી ઓફ સે્કન્ન -અમેદરકાના આર્થક સહ્યોગથી 
આશરે ૫૦ જટેલા દદદીઓને ઓક્સિજન પૂરો પાડી 
શકા્ય એટલી ક્ષમતિા ધરાવતિો ઓક્સિજન પલાન્ આશરે 
₹૩૩,૪૦,૦૦૦/- ના ખચવે તિૈ્યાર કરાવવામાં આવ્યો છે. આવાં 
સત્મમો કરનાર સદ્ ગુણથી શોભતિા ત્વરલ ત્વભૂતતિ અ.નન.
પાર્શદવ્ય્શ શ્ીકાનજી ભગતિનાં ચરણોમાં કોહટ કોહટ વંદન...

પૂ.ભગતિજીના અક્ષરવાસ બાદ બીજ ે દદવસે 
તિા.૦૭/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ વડતિાલધામમાં પૂ.ગુરજી તિથા 
સંપ્રદા્યના અનેક મૂધ્શન્ય સતંિોની ઉપસ્થિતતિમાં તિેમના પાર્થવ 
શરીરનો અંતતિમત્વચધ કરવામાં આવ્યો હતિો. હાલ તિેમના 
ત્શષ્યમંડળમાં પા.શ્ીકનુ ભગતિ તિથા પા.શ્ીલાલજી ભગતિ 
વગેરે ખૂબ સુંદર સત્ંગની સેવાપ્રવમૃત્તિ કરી રહ્યા છે.

 અક્ષરિયાસ : પ.ભ.શ્રીનનરંજનભયાઈ મિેન્દ્રભયાઈ દેસયાઈ-િડોદરયા
અક્રવઞાસ : તઞા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧

વડોદરામાં નનવાસ કરીને 
રહેતિા પ.ભ.શ્ીનનરંજનભાઈ 
મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ ૭૪ વર્શની 
ઉંમરે તિા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ 
પ્રભુસ્મરણ કરતિા અક્ષરનનવાસી 

થ્યા છે. 
પ.ભ.શ્ીનનરંજનભાઈ દેસાઈ છેલલા ૨૫ વર્શથી 

પૂ.ગુરજી સાથે જોડા્યેલા હતિા. તિેઓ કોઈના માટે પણ 
ખરાબ ત્વચારતિા નહીં અને જરૂદર્યાતિમંદ લોકોને મદદ 
કરતિા. એમને પૂ.ગુરજીના વચનમાં ખૂબ ત્વશ્વાસ હતિો. અ.નન.
શ્ીનનરંજનભાઈએ વડોદરાના શ્ીઘનશ્યામ મહારજના ૧૨મા 

પાટોત્વ પ્રસંગે પંચદદનાત્ક જ્ાન્યજ્ના ્યજમાન પદનો 
લાભ લીધો હતિો. તિેઓએ છેલલા ૬ વર્શથી ધંધામાંથી 
નનવમૃત્તિ લઈને પોતિાનું જીવન ભજનપરા્યણ કયુું હતું. તિેઓ 
વડોદરા-કારેલીબાગ મંત્દરમાં ખૂબ ભાવથી સેવા કરતિા હતિા. 
તિેઓ રોજ કથા-વાતિયા ખૂબ ભાવથી સાંભળતિા.

અ.નન. શ્ીનનરંજનભાઈન ે કોરોનાના સકં્મણન ે લઈને 
હોસસપટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતિા. ત્યાં તિમેન ે બલકે 
ફંગસ થતિાં તિા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ અપરા એકાદશીના 
પત્વત્ ત્દવસ ેબપોરે ૧:૦૦ વાગ્ય ેઅક્ષરનનવાસી થ્યા છે. શ્ીહદર 
એમન ેપોતિાની મરૂ્તિનુ ંમહાસખુ આપ ેતિથા તિમેના પદરવારજનોને 
તિમેના ત્વ્યોગનુ ં દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપ ેતિથા તિમેના 
જવેા ગુણ આપ ે તિવેી શ્ીહદરનાં ચરણોમાં પ્રાથ્શના...

અક્ષરિયાસ : પ.ભ.શ્રીરયાજને્દ્રભયાઈ ધમ્ગદયાસભયાઈ પટેર - ્ુ.એસ.એ.(ઓિયાયો)

અક્રવઞાસ : તઞા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧

મળૂગામ દાવોલ 
હાલ ય.ુએસ.એ. રહેતિા પ.ભ. 
શ્ીરાજને્દ્રભાઈ ધમ્શદાસભાઈ પટેલ 
તિા.૨૧/૦૬/૨૦૨૧ન ે રત્વવારેના રોજ 
૬૩ વર્શની ઉંમરે પ્રભ ુ સ્મરણ કરતિા 

અક્ષરનનવાસી થ્યા છે. પ.ભ.શ્ીરાજને્દ્રભાઈ ઉફફે  રસીકભાઈ 

બાળપણથી જ સત્ંગી હતિા.  યુ.એસ.એ. ગ્યા પછી 

પણ એમણે સત્ંગ અને સતંિોનો કોને્ક્ટ જાળવી રાખ્ો 

હતિો. તિેમને બીજાને મદદ કરવાની ભાવના ખૂબ સારી 

હતિી. તિેઓ પોતિાના અહોભાગ્યમાનીને સેવા કરતિા હતિા. 

પ.ભ.શ્ીરસીકભાઈ તિા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ વહેલી સવારે 

૩.૦૦ કલાકે કેનસરના રોગને કારણે ભગવાનનું સ્મરણ 

કરતિા અક્ષરનનવાસી થ્યા છે. મહારાજ તિેમને પોતિાની મૂર્તિનું 

મહાસુખ આપે તિથા એમના પદરવારજનોને તિેમના જવેા 

સદ્ ગુણો આપે એવી પ્રાથ્શના....



      સતસસંગ સેવક   25 જુલાઈ,  ૨૦૨૧
25વિવડયો દર્શન માટે મહારાજના ચરણનો સ્પર્શ કરો.

https://youtu.be/EkQj5p88gAQ
https://youtu.be/HRG4nsLX-RM
https://youtu.be/NvcKBzc3HU8
https://youtu.be/Hu1O9b4EShU
https://youtu.be/hdXHM5vJstw
https://youtu.be/o-RKLKKS1Cw
https://youtu.be/8gb5v7y8pu4
https://youtu.be/_epHlqcZS8Y
https://youtu.be/Hu1O9b4EShU
https://youtu.be/_epHlqcZS8Y
https://youtu.be/_epHlqcZS8Y


      સતસસંગ સેવક   26 જુલાઈ,  ૨૦૨૧

કંુડળધયામ તથયા કયારેરરીિયાર-િડોદરયામાં તયા.૧૦/૦૬/૨૦૨૧નયા રોજ યોજાયેર અખંડ ભજનયયાર ્ૂણમાિુમતનરી પયાિન સ્ૃમતઓ...

કંુડળધયામ તથયા કયારેરરીિયાર-િડોદરયામાં તયા.૧૦/૦૬/૨૦૨૧નયા રોજ યોજાયેર વિશ્વશાંમત યજ્ ્ૂણમાિુમતનરી પયાિન સ્ૃમતઓ...

કંુડળધયામમાં તયા.૨૨/૦૬/૨૦૨૧નયા રોજ કંુડળરયામનયા િયાળકોને જમયાડતયા ્ૂ.ગુરુજી તથયા સતંો...

િડતયાર ધયામમાં યોજાયેર શ્રીસિયા. સંપ્દયાય ચચતન સેમમનયારમાં ઉપબ્થિત ્ૂ.ગુરુજી તથયા સંપ્દયાયનયા િડીર સતંો...

 કુંડળધામ

 કુંડળધામ

વડોદરા

વડોદરા

26

https://youtu.be/T4HtNjJZMtQ
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https://youtu.be/7O1Uu05likw
https://youtu.be/PHRDqFYiCTg
https://youtu.be/F0uZ0_Hr9h8
https://youtu.be/deVfNPXYf4U
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