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આ જોગી સ્વામીનું જી્ન અમે લખવાવ્ંુ છે તેનો 
હેતુ એટલો જ છે કે, પ્રભુને પવામ્વા ઇચ્છતવા ખરવા 
મુમુક્ષુઓને આમાંથી પ્રેરણવા તથવા મવાગ્ગદર્ગન મળે અને 
ભગ્વાનને મેળ્્વાનું બળ પ્રવાપત થવાય. પરંતુ મવારો, 
મવારવા સતંમંડળનો કે જોગી સ્વામીનો મહહમવા જણવા્્વા-
્ધવાર્વા મવાટે આ લખવાવ્ું નથી.

- સ્વામી જ્વાનજી્નદવાસ-કંુડળધવામ
તવા.૩૧/૭/૨૦૨૧, રનન્વાર, સં.૨૦૭૭ અષવાઢ ્દ-૮
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સીંગવાપોરમાં એક બોટવાનનકલ ગવાડ્ગન છે. આ ગવાડ્ગનમાં પવામ-ફેમમલલનું એક વૃક્ષ થવાય છે, 
જમેાં આરરે ૮૦ ્ષષે ફૂલ આ્ે છે. એ ફૂલનું ગુચ્છ લગભગ ૫ થી ૮ મીટર લાંબું હોય છે. 
એ ફૂલને જો્વા મવાટે દુનનયવાભરથી મવાણસો આ્ે છે. આ ફૂલ આખવા બગીચવાની રોનક બદલી 
નાંખે છે. એ જ રીતે મહવાન સંતોનવા જી્નથી અનેકનવા જી્નની રોનક બદલવાઈ જાય છે.

સ્વામમનવારવાયણ સંપ્રદવાયમાં આ્વા સેંકડો સંતો પ્રગટ્વા છે અને પ્રગટતવા રહેરે. આપણે 
ભવાગયરવાળી છીએ કે આ્વા સંપ્રદવાયમાં આપણો જન્મ થયો છે. સંત મળ્વા એક ્વાત છે, તેને 
ઓળખ્વા બીજી ્વાત છે અને ઓળખ્વા પછી તેને સમર્પત થઈ આજી્ન સે્ી પોતવાનવા જી્નને 
ધન્ય બનવા્ી લેવું એ ત્ીજી ્વાત છે. પૂ.અચલસ્રૂપદવાસજી સ્વામી  ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .
શ્ીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વામી એટલે સદ્.શ્ીનનષુ્ળવાનંદ સ્વામી જ ે્ વા ત્વાગી-્ીતરવાગી, ભગ્વાનનવા 
અનુરવાગી આ સમયનવા એક વ્રલ સંત. આ અંકમાં આપણે તેમનવામાં ખીલેલવા અનેક સદ્ ગુણરૂપી 
પુષપોથી સુ્વાવસત બની આપણવા જી્નબવાગને સદ્ ગુણોથી મહેકવા્્વાનો પ્રયવાસ કરીએ.

પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા આ વ્રેષાંકનવા ્ાંચનમાં પ્ર્ેર કરતવા પહેલાં થોડી્વાર અન્ય 
વ્ચવારોથી અળગવા બનીએ. મનને સ્થિર કરીએ, અંતરમાં સુદૃઢ ઠરવા્ કરીએ કે, આ કવાળનવા 
નનષુ્ળવાનંદ સ્વામી જ ે્ વા ત્વાગ-્ૈરવાગય્ંત આ સંતનવા પ્રેરક પ્રસંગો હંુ એટલવા મવાટે ્ાંચું છંુ કે 
તેમાંથી મવારે તેમનવા જ ે્ વા સદ્ ગુણો, સત્ંગ-સે્વા, સ્મરણ, ભજનસભર અંગ કેળ્વું છે. વ્ષયમાં 
્ૈરવાગય તથવા શ્ીજી અને સંતમાં અનુરવાગ કર્ો છે. શ્ીહરરજીનવા કતૃ્ગત્નો સ્ીકવાર કરી મવાન-
અપમવાન, સુખ-દુ:ખમાં સમ સ્થિમત મેળ્્ી છે. ભગ્વાન અને સંતોનવા ઉપકવારની યવાદીમાં કૃતજ્ 
બની અહંશૂન્ય-પ્રેમભીનું હૈ્ું બનવા્વું છે. પંચ્ત્ગમવાને પૂરવા-શૂરવા બની પ્રભુજીનવા પયવારવા થવું જ 
છે. ઊપસ્વાની ઇચ્છવા છોડી, ડૂબીને સત્ંગ-સે્વા કરતવા રીખવું છે. દેહનો અનવાદર અને શ્ીહરરનવા 
સંબંધમાં આ્ેલવા સહુ સંતો-ભકતોનો આદર કર્ો છે અને અંતે તેમનવા જવેું અંતમુ્ગખી જી્ન 
બનવા્ી મવારવા નવા્લલયવા નવાથની સતત સ્ૃમતમય બની ધન્ય ધન્ય બનવું છે; આ્વા ઠરવા્ સવાથે 
આપણે આ વ્રેષાંક ્ાંચીઅે અને જી્નમાં ઉતવારીએ એ જ અભયથ્ગનવા...

નનરેદન...
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 y મહિમવાસિ શ્ીિરરનનષ્વા, ગુરુનનષ્વા, ્ૈરવાગ્યનનષ્વા, ધમ્મનનષ્વા, 
સે્વાનનષ્વા અને ભક્તનનષ્વાનવા સભુગ સમન્્ય્વાળવા સસંત.

 y દેિને ખવાસડાં જ ે્ ો મવાની શ્ીિરરજી અને સસંતો-ભ્તોની સે્વામાં ઘસી 
નવાખનવારવા સસંત. 

 y પસંચવ્ષ્યમાં અતત વ્ર્ત અને શ્ીિરરજી તથવા મોટવા સસંતમાં આસ્ત 
સસંત.

 y સતત ભગ્ત્સ્મરણ અને ભગ્તનિષ્વાનવા કેફમાં જી્નવારવા સસંત.

 y સ્તી-ધન અને મવાનનો મોિ છોડી સત્સંગમાં રદલ જોડનવારવા સસંત.

 y જપ-તપ, ત્વાગ-્ૈરવાગ્ય, સત્સંગ-સ્મરણ, ભજન-ભક્તપરવા્યણ સસંત. 

 y શ્ીિરર તથવા સસંતો-ભ્તોનવા મહિમવાથી છલોછલ સસંત.

 y અખસંડ ભગ્વાન અને સસંતોનવા ઉપકવારની ્યવાદમાં પીગળેલવા સસંત.

 y નનષ્વામ સે્વા-ભક્તથી ભરપૂર સસંત.

 y સસંતો-ભ્તોનાં સુખ-દુ:ખમાં સુખી-દુ:ખી થનવારવા સસંત.

પૂ.અચલસરરૂ૫ સર્મી (જોગી સર્મી) એટલે...
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मरन े स े सब जग डरे, मरेे मन आनंद;
कब पाउं कब भटेहं, परूण परमानंद.

અનુભ્ી ભકતહૃદય કવ્નવા આંતરરક અનુભ્નો આ ઉજાસ છે. સંત-ભકતનો આત્વા જ્વારે પરમવાત્વા સવાથે 
સંલગ્ન રહે્વા લવાગે છે ત્વારે તેને મૃત્ુ પણ મંગલ મહોત્્ જવેું લવાગે છે. પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી ઉફફે  જોગી સ્વામીનવા 
જી્નમાં પણ કાંઈક આવું જ જણવાતું હતું. 

સ્વામીને ડોક નીચે કરોડરજજુનવા સનવા્ુઓ ઢીલવા પડી ગયવા હતવા. તેથી ડોક નમી જતી. આપણવા મંડળમાં 
સવાધક અરોક ભગત રફઝિયોથેરવાપીનું ભણયવા છે, તેથી તેઓ રોજ પૂ.સ્વામીને અમુક કસરત કરવા્તવા તેમજ ડવાૅક્ટરોએ 
પણ ડોક નમી ન જાય તે મવાટે ગળવા પર બેલ્ટ બાંધ્વા કહંુ હતું, પરંતુ સ્વામીને પ્રથમથી જ દેહનો અનવાદર અને 
બહુ ગરમી થવાય; આ બંને કવારણથી તેમને ગળે બેલ્ટ બાંધ્વાનું કવાયમ મવાટે રુચતું ન હતું. સવા.અરોક ભગતે ૧ ્ષ્ગ 
પહેલાં જુલવાઈ ૨૦૨૦માં કહંુ, “સ્વામી ! તમે આ ડોકનો બેલ્ટ નનયમમત રીતે બાંધો તો સવારંુ. જો નહહ બાંધો અને 
કદવાચ ્ધવારે પ્રોબલેમ થવાય તો રરીરનાં અમુક અંગો ખોટાં પડ્વાની રક્યતવા છે. પછી પથવારી્ર રહેવું પડરે અને 
બધવાની સે્વા સ્ીકવાર્ી પડરે.”

આ ્વાત સાંભળી પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીએ ખુમવારી સવાથે કહું, “ભગત	 !	 તમે	 મવારી	 ચચતવા	 િરતવા	 નહીં.	 હંુ	
િોઈની	 સે્વવા	 લે્વવાનો	 નથી.	 હંુ	 તો	 તરત	 ધવામમાં	 જતો	 રહીશ.”	

ત્વાર બવાદ એક્વાર પૂ.અક્ષરજી્ન સ્વામી, પૂ.પુરવાતનદવાસજી સ્વામી ્ગેરે સંતોએ પણ પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીને 
બેલ્ટ પહેરી રવાખ્વાનો આગ્રહ કયયો અને કહું, “જો તમે બેલ્ટ નહહ પહેરો તો બીજી મુશકેલી ્ધી જરે, તમને સંતોએ 
દોર્વા પડરે.” ત્વારે પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીએ આ સંતોને પણ સહજ રીતે કહું કે, “હવાલતવા	 જઈએ	 એમ	આપણે	
ધવામમાં	 જતવા	 રહે્વવાનું	 છે.	 મહવારવાજને	 દોર્વવાનો	 છે,	 તમવારે	 ક્ાં	 મને	 દોર્વવાનો	 છે	 !”

ખરેખર બનું પણ એવું જ. શ્ીહરરએ તેમનાં આ ્ચન સવાથ્ગક 
કયયાં અને એ રીતે જ ભગ્વાન તેમને ધવામમાં તેડી ગયવા.

મેરે મન આનંદ...

હં તો તૈય્ર જ છં...
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી ધવામમાં ગયવા તેનવા આગલવા રદ્સે 

તવા.૨૪/0૬/૨૦૨૧નવા રોજ સાંજ ે ૭:૦૦ ્વાગયવાની આસપવાસ પવા.જયતંી 
ભગત પૂ.સ્વામીને મળયવા હતવા. તે ્ખતે સ્વામી આઇપોડમાં ધૂન 
સાંભળતવા અને જપ કરતવા હતવા. જયતંી ભગતે સ્વામી પવાસે જઈ કહંુ, 
“મને કાંઈક ્વાત કરો ને....” 

ત્વારે પૂ.જોગી સ્વામી કહે,	 “્વવાતો	 તો	 બહુ	 િરી	 છે,	 હ્વે	 તેને	
પ્રેક્ટિિલ	 િર્વવાની	 છે.	 િર્વવા	 જવેું	 એિ	 ભજન	 છે;	 મવાટે	 થવાય	 તેટલું	
ભજન	 િરી	 લેવું.”	

પછી પવા.જયતંી ભગતે પૂછું, “તમવારે ધવામમાં ક્યવારે જવું છે ?” 
ત્વારે સ્વામી કહે, “મહવારવાજ	 જ્વારે	 લે્વવા	 આ્વે	 ત્વારે.	 હંુ	 તો	 તૈયવાર	
જ	 છંુ.	અત્વારે	 લઈ	જાય	 તોપણ	ચવાલ્યો	જાઉં.”	અને બીજા જ રદ્સે 
બપોરે ૨:૧૫ ્વાગયે મહવારવાજ તેમને ધવામમાં તેડી ગયવા.
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ધનય ધનય મરરું...
તવા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧, શુક્ર્વાર, વ્.સં.૨૦૭૭, જઠે ્દ-૧નો રદ્સ હતો. પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી પૂ.કવારણસ્રૂપ 

સ્વામીની સવાથે જોડમાં કંુડળધવામ ગોપીનવાથજી ગૌરવાળવાની સે્વા મવાટે ગયવા હતવા. બપોરે ૧૨:૩૦ કલવાકે ઠવાકોરજી 
જમવાડ્વા. પછી થોડી્વાર જપ કરી સવાધુઆશ્મની મોટી ધમ્ગરવાળવામાં સહુ સંતો સવાથે આરવામ કયયો. બપોરે ૧:૪૦ 
્વાગયે જાગયવા. સનવાન કરી ૧:૫૫ ્વાગયે છવાતીમાં થોડંુ દુ:ખતું હો્વાથી નીચે પવાષ્ગદોની ધમ્ગરવાળવામાં આવયવા. ત્ાં પવા.ધનજી 
ભગત પવાસે ઓરીકંુ માંગી આડવા પડખે થયવા. પછી સ્વામીએ કહું, “થોડંુ છવાતીમાં દુ:ખે છે એટલે સવાધક અરોક 
ભગતને બતવા્ી દઉં.” આમ કહી ઊભવા થઈને બહવાર આવયવા. 

તે સમયે નનયમમત બપોરે ૨:૦૦ થી ૪:૦૦ સુધી થતી સંતકથવાનો બેલ પડ્ો. તેથી સવા.અરોક ભગત તેમની 
નોટ-પેન લે્વા મવાટે ત્ાં આવયવા. તે સમયે પૂ.જોગી સ્વામીએ તેમને પોતવાની છવાતીમાં થતવા દુ:ખવા્વા બવાબતે ્વાત કરી. 
ભગતે સવાધુઆશ્મમાં રહેલવા દ્વાખવાનવામાં બી.પી. ્ગેરે ચેક ક્ુું, તો તે નોમ્ગલ હતું. તેમને લવાગ્ું કે, એલસરડટીને 
કવારણે દુ:ખતું હરે, એમ સમજી અરોક ભગત કબવાટમાંથી ટેબલેટ લે્વા ગયવા. 

તે સમયે અચવાનક સ્વામીને હેડકી આ્તી હોય તેમ આંચકો આવયો. ભગતે ફરી તપવાસ્ું તો રરીર ઠંડંુ 
પડ્વા માંડું હતું, એટલે તવાત્વાલલક તેમણે આદર્ગજી્ન સ્વામી ્ગેરે સંતોને બોલવાવયવા. દ્વાખવાનવાની રૂમ નવાની 
હો્વાથી તરત જ સ્વામીને બહવાર ઓસરીમાં લવાવયવા અને સી.પી.આર. ્ગેરે કવાય્ગ્વાહી રરૂ કરી. સંતોએ ૧૦૮ ્વાન 
પણ બોલવા્ી લીધી અને પૂ.ગુરુજીને જાણ કરી. ગુરુજી તરત ત્ાં આવયવા. પ્રભુપ્રસવાદીનું જળ પવા્ું, રરીરે ચરણરજ 
લગવાડી અને પૂ.જોગી સ્વામીનું મસતક ખોળવામાં લઈ મવાથે હવાથ ફેર્તવા થકવા હરરસ્મરણ કર્વા લવાગયવા. આ સમયે 
સવાધુઆશ્મની મોટી ધમ્ગરવાળવામાં સંતકથવા ચવાલુ થઈ ગઈ હતી. ત્ાં પૂ.ગુરુજીએ ધૂન કર્વાનું કહે્રવાવ્ું, તેથી સહુ 
સંતો-પવાષ્ગદો ધૂન કર્વા લવાગયવા. એ જ સમયે બપોરે ૨:૧૫ કલવાકે સ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાન પૂ.અચલસ્રૂપદવાસજી 
સ્વામીને અક્ષરધવામમાં તેડી ગયવા.

આ્વે	 અંત	 સમો	 સુભકત	 જનને	 સંતો	 સમીપે	 રહે,
િોઈ	 િીત્મન	 ગવાય	 થવાય	 સુમતી	 ્વવાતયા	 પ્રભુની	 િહે;
પ્રીતી	 દેહ	 સુગેહ	 માંહહ	 ન	 રહે	 વૃત્તી	 પ્રભુમાં	 ્રે,
એ્વવાનું	 અતત	 ધન્ય	 ધન્ય	 મરવું	 સદ્વામમાં	 સંચરે.

-હકરલીલવામૃત	 િળશ-૭/૪૦

આ પંકકતમાં કહું છે તે મુજબ શ્ીસ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાને 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીને કંુડળધવામનવા સવાધુઆશ્મમાંથી અક્ષરધવામમાં 
અખંડ પોતવાની સે્વામાં રવાખી લીધવા. ત્વારે તેમની ઉંમર ૫૬ ્ષ્ગ, ૧ 
મવાસ અને ૨૯ રદ્સ હતી.

પૂ.ગુરુજીનવા રબ્ોમાં કહીએ તો - “જમે	 શ્ીફળમાં	 પવાણી	
સુિવાઈ	જાય	એટલે	ગોટો	છૂટો	પડી	જાય	તેમ	પૂ.અચલસ્વરૂપ	સ્વવામી	
દેહથી	 સવા્વ	 છૂટવા	 પડી	 ગયવા	 હતવા.	 તેમને	 િોઈ	 વ્વષયમાં	 આસકકત	
ન	 હતી.	 દેહ	 તો	 ખવાસડાંની	 જમે	 િરી	 રવાખ્ો	 હતો.	 આમ	 પૂ.જોગી	
સ્વવામી	 સંપૂણ્મ	 પવાિી	 ગયેલવા	 સંત	 હતવા;	 તેથી	 અંત	 સમયે	 મહવારવાજને	
રંચમવાત્ર	 દુ:ખ	 દેવું	 પડું	 નહીં.	 જમે	 મવાખણમાંથી	 મો્વવાળો	 ખેંચે	 તે	
રીતે	 સહજ	 ધવામમાં	 લઈ	 ગયવા.”
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અલૌકકક અનુભૂનત...

આ જ ્વાતની પુષષટ કરતાં હ.ચ.સવા.૧૬/૫૫માં શ્ીહરર કહે છે, “જ ે કોઈ પણ અમવારો આલશ્ત હોય તેનવા અતં 
સમયે જઈને અમવારે દર્ગન આપવું. તેમાં કોઈ દેરકવાળને અમે જોતવા નથી. મવારવા ભકતનો દેહ ગમે ત્ાં છૂટે, મવારી 
મૂર્ત તેની પવાસે જાય છે. તે ભકતને દેહનું ભવાન હોય કે ન હોય, પણ મવારી મૂર્ત તે ભકતને ભૂલતી નથી; આ	અમવારો	
નનયમ	 છે.	 આ	 નનયમને	 અમે	 ક્વારેય	 ભૂલી	 જતવા	 નથી.”	

પુરુષોત્તમનવારવાયણની આ પ્રમતજ્વા આજ રદ્સ પયુંત આ સત્ંગમાં મૂર્તમતં દેખવાય છે. સદ્.શ્ીમુકતવાનંદ 
સ્વામી અને પ્્ગતભવાઈ જ ે્ વા અસખં્ સતંો-ભકતોને શ્ીહરરજી અતંસમયે તેડ્વા આવયવા હોય અને અન્યને પણ તેની 
પ્રતીમત કરવા્ી હોય એ્વા અગષણત પ્રસંગો સાંપ્રદવાયયક ગ્રંથોમાં સુ્ણ્ગ અક્ષરે નોંધવાયવા છે. એ્ી જ એક અલૌરકક 
ઘટનવા પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી અક્ષર્વાસી થયવા તે સમયે બની હતી.

અમદવા્વાદમાં રહેતવા દે્રીભવાઈ સ્જીભવાઈ ચૌહવાણ રવાયસંગપુર્વાળવા પ.પૂ.સદ્.શ્ીભકકતહરરદવાસજી સ્વામી-
રણજીતગઢનવા ઝરષય છે. તેમનવા પુત્ નરેરભવાઈની દીકરી નનષઠવા ૧૫ ્ષ્ગની છે અને પુત્ નનયમ ૭ ્ષ્ગનો છે. આ 
આખો પરર્વાર ખૂબ જ સત્ંગનવા રંગે રંગવાયેલો છે. કંુડળધવામથી થતી સ્વાર-સાંજની કથવા નનયમમત સાંભળે છે. 
જ્વારે કોરોનવાની બીજી લહેર આ્ી તે ્ખતે તવા.૨૭/૦૪/૨૦૨૧, સં.૨૦૭૭ ચૈત્ સુદ-૧૫, મંગળ્વારનવા રોજ પૂ.ગુરુજીએ 
અખંડ ભજનયવાગનો આરંભ કરવાવયો. તેમાં આ પરર્વારનવા પ્રવાય: સભયો જોડવાયવા હતવા. દે્રીભવાઈનવા પૌત્ નનયમે 
પણ આ ભજનયવાગમાં શ્ીહરરની ચષેટવા અને ઓરડવા જો્વાનો નનયમ રવાખ્ો હતો. 

તવા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ શુક્ર્વારે બપોરે નરેરભવાઈનાં ધમ્ગપત્ી પ્રીમતબેન પોતવાનાં પુત્-પુત્ીને સવાથે લઈ ન્રંગપુરવા 
સ્થિત ડેન્ટલ હોસસપટલમાં બતવા્્વા ગયાં હતાં. દ્વાખવાનવાની ટ્ીટમેન્ટ પૂરી થતાં પોતવાનું ટુ વ્ીલર-એક્ક્ટ્વા લઈ ઘેર 
પરત આ્ી રહ્ાં હતાં. બપોરે ૨:૧૫નો સમય હતો. તે સમયે એક્ક્ટ્વામાં ્ચ્ે બેઠેલો નનયમ અચવાનક કહે્વા લવાગયો 
કે,	 “મમમી..	 મમમી..!	 જા,ે	 ઘનશયવામ	 મહવારવાજ	 સ્વવામીને	 વ્વમવાનમાં	 બેસવાડી	 અક્ષરધવામમાં	 તેડી	 જાય	 છે.”

તે ્વાત સાંભળી તેનાં મમમી કહે, “ક્યાં છે ? મને તો કાંઈ દેખવાતું નથી. તું રાંમતથી બેસ.” પછી ઘેર આવયાં. 
એટલે નનયમ તેનાં દવાદીમવા સવ્તવાબેન પવાસે જઈ કહે્વા લવાગયો, “બવા ! સ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાન વ્મવાન લઈને આવયવા 
અને સ્વામીને અક્ષરધવામમાં લઈ ગયવા. સતંોએ ૧૦૮ એમબ્ુલનસ બોલવા્ી પરંતુ મહવારવાજ તેમને વ્મવાનમાં બેસવાડીને 
ધવામમાં તેડી ગયવા.”

મવારવા	 જનને	 અતંિવાળે,

જરૂર	 મવારે	 આ્વવું;

બબરદ	 મવારં	 એ	 ન	 બદલે,

તે	 સ્વવે	 જનને	 જણવા્વવું.
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આ ્વાત સાંભળી ત્વારે દવાદીમવા કહે, “બેટવા નનયમ ! તને ભ્રમ થયો 
હરે અથ્વા સ્પું આવ્ું હરે...” નનયમ કહે, “બવા ! હંુ સતૂો જ નથી, હંુ તો 
દ્વાખવાને ગયો હતો, સ્પું ક્યાંથી હોય..!! મેં જ ે ખુલલી આખંે જાે્ું તે સવા્ 
સવાચું કહંુ છંુ.” ્ડીલોને આ ્વાતનો પૂણ્ગ વ્શ્વાસ ન આવયો પણ નનયમ ત્વારથી 
મૂડલેસ થઈ ગયો. 

પછી બપોરે ૪:૧૫ની આસપવાસ દે્રીભવાઈને ્ોટ્સએપમાં સમવાચવાર 
મળયવા કે, કંુડળ્વાળવા પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી ધવામમાં ગયવા છે. ત્વારે તે બહવાર 
હતવા એટલે તેમણે ઘેર ફોન કયયો કે, “કંુડળધવામમાં એક સતં હવાટ્ગએટેક આ્તવા 
ધવામમાં ગયવા છે. અને તેમનવા અંમતમ સંસ્વાર સાંજ ે ૫:૦૦ ્વાગયે થરે. તેનું 
લવાઇ્ પ્રસવારણ આ્્વાનું છે.” 

આ સમવાચવાર મળતાં નનયમ તેનાં મમમીને કહે, “મમમી ! મેં ક્યવારેય કોઈ 
સતંનવા અગ્ગ્નસંસ્વારનાં દર્ગન કયયાં નથી; મવાટે મવારે એમનાં દર્ગન કર્ાં છે. તે 
સમયે દે્રીભવાઈની પુત્ી દક્ષવાનો તેની મમમી પર ફોન આવયો કે, “મવારે પણ 

સ્વામીજીનાં અંમતમ સંસ્વારનાં દર્ગન કર્ાં છે પરંતુ હંુ ઘેર એકલી છંુ; મવાટે તમે પરર્વાર સવાથે મવારે ઘેર આ્ો.” 
પછી દે્રીભવાઈ ઘેર આવયવા અને પરર્વાર સવાથે તેમની દીકરી દક્ષવાને ઘેર ગયવા. ત્ાં આ પરર્વારનવા સભયો 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા અંમતમ સંસ્વારનું લવાઇ્ પ્રસવારણ થતું હતું તે જો્વા બેસી ગયવા. જ્વારે સ્વામીનવા પવાર્થ્ 
દેહનાં નનયમે દર્ગન કયયાં ત્વારે તે તેમની દવાદીમવાને કહે્વા લવાગયો, “બવા.. બવા..! આ જ સતંને મહવારવાજ વ્મવાન લઈને 
તેડ્વા આવયવા હતવા અને અક્ષરધવામમાં તેડી ગયવા છે.” 

પછી જ્વારે પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા પવાર્થ્ દેહનો અગ્ગ્નસંસ્વાર રરૂ થયો ત્વારે નનયમ ઊભો થઈ ઘરમાં 
ટી્ી સવામે પ્રત્ક્ષભવા્ે દંડ્ત કર્વા લવાગયો. તેની આખંોમાંથી દડદડ આંસુ ્હે્વા લવાગયાં. પછી બે હવાથ જોડી 
પ્રવાથ્ગનવા કર્વા લવાગયો, “હે સ્વામી ! તમે જ ે ધવામમાં ગયવા છો ત્ાં મને લઈ જ્વા મવાટે મહવારવાજની સવાથે મને તેડ્વા 
આ્જો.” પછી નનયમ આનંદમાં આ્ી ગયો. આ બધું જાેયવા પછી આખવા પરર્વારને એ વ્શ્વાસ આવયો કે, નનયમ 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીને મહવારવાજ ધવામમાં તેડી ગયવાની જ ે ્વાત કરતો હતો તે સંપૂણ્ગ સવાચી હતી. પછી દે્રીભવાઈએ 
આ બવાબત સતંોને જણવા્ી. 

સદ્.શ્ીરતવાનંદ સ્વામી સ્્ગમંગલ સતોત્માં કહે છે, “भक्तदेहान्तसमयदत्तददवयस्वदर्शनाय नम:” આ 
સ્વામમનવારવાયણ સંપ્રદવાયની અલૌરકક રીત છે. ભકત્ત્લ ભગ્વાન સ્વામમનવારવાયણ આજ ે પણ આ સત્ંગમાં સવાચવા 
ભવા્થી સે્વા, ભજન-ભકકત કરનવારને પોતવાનું અક્ષરધવામ ઇનવામમાં આપે છે. તેનો આ અનુપમ પુરવા્ો છે.
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હે મ્ર્ પ્રભુજી ! આપની કૃપ્્ી આપ ને આ સંતો-ભકતો મળય્ છે. 
ને તેને સંભ્રર્્ી, ગુિો નરચ્રર્્ી આનંદ બહ આરે છે ને હૈયું 

દ્રરી જાય છે. પ્ર્પ્તન્ કેફનો નશો રહે છે ને
નરષય નરસર્ઈ જાય છે. નકહતર હેર્ન કરી ન્ખે (એર્) છે.

તવા.૧૪-૦૪-૨૦૦૫,	ગુર્વવાર,	સં.૨૦૬૧	ચતૈ્ર	સદુ-૬

વનયમ	નરેશભવાઇ	ચૌહવાણ-અમદવા્વવાદ

પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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પ.પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીને આ રીતે સહજમાં 
શ્ીહરરજી મહવારવાજ પોતવાનવા અક્ષરધવામમાં તેડી ગયવા. પછી 
પૂ.ગુરુજીએ તેમનો અંમતમ સંસ્વાર ક્યાં કર્ો ? તે થિળ 
નક્ી ક્ુું. પછી સતંોએ સ્વામીનવા પવાર્થ્ દેહને સનવાન કરવાવ્ું. 
સહુ સતંો-ભકતો ધૂન બોલતવા હતવા. બપોરે ૪:૩૦ કલવાકે 
પૂ.ગુરુજી તથવા સતંોએ તેમનું અંમતમ પૂજન ક્ુું. પ્રવાસવારદક 
જળ અને તુલસીપત્ અપ્ગણ કયયાં. પવાટ ઉપર બેસવાડી 
સવાધુઆશ્મની બહવાર સહુ સતંો-ભકતો દર્ગન કરી રકે એ 
રીતે લવા્્વામાં આવયવા. આ અંમતમવ્ધધનું લવાઇ્ પ્રસવારણ 
કર્વામાં આવ્ંુ હતું.

કોરોનવાકવાળ હો્વાથી અન્ય કોઈ સતંો-ભકતોને 
બોલવાવયવા ન હતવા. ફકત સવારંગપુરથી શ્ીકષટભંજન દે્ અને 
સદ્.શ્ીગોપવાળવાનંદ સ્વામીનો પ્રસવાદીનો હવાર લઈ ત્ાંનવા 
કોઠવારી પૂ.વ્્ેકસ્રૂપ સ્વામી અને ભવા્નગરથી 
પ.ભ.રમરેભવાઈ આહલપરવા આવયવા હતવા. કંુડળધવામમાં રહેલવા 
સ્ષે સમર્પત, સે્વાભવા્ી ્ગેરે સતંો-ભકતોએ પુષપપાંખડી 
અપ્ગણ કરી પૂ.સ્વામીને શ્દ્ાંજલલ આપી. પ.પૂ.ગુરુજીએ તથવા 
પૂ.દયવાળુ સ્વામીએ પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા સદ્ ગુણો અને 
ધવામમાં કે્ી રીતે ગયવા તે વ્રે ્વાતો કરી.

ત્વારબવાદ પ.પૂ.ગુરુજી, પૂ.દયવાળુ સ્વામી ્ગેરે સતંોએ 
સૌ પ્રથમ નનવામી ઉપવાડી. ધૂન બોલતાં બોલતાં સહુ સતંો-
ભકતો મંરદરથી ઈરવાન ખૂણવામાં રહેલ અચ્તુ્વાડીમાં પવ્ત્ 
ઉતવા્ળી નદીને દઝક્ષણ રકનવારે પહોંચયવા. નનયત કરેલવા થિવાન 
પર પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા પવાર્થ્ દેહનો પૂ.ગુરુજીનવા હસતે 
રવાસ્તીય વ્ધધ પ્રમવાણે અગ્ગ્નસંસ્વાર કર્વામાં આવયો. 
પૂ.ગુરુજી તેમજ ઉપસ્થિત સહુ સતંો-ભકતોએ અંમતમ દંડ્ત, 
પ્રદઝક્ષણવા અને પ્રવાથ્ગનવા કરી. 

આ રીતે તવા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ શુક્ર્વારે સાંજ ે૭:૧૫ કલવાકે 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા પવાર્થ્ રરીરનો અંમતમવ્ધધ પૂરો 
થયો. આ મુકતરવાજનું પવાર્થ્ રરીર પંચમહવાભતૂોને પવા્ન 
કર્વા પંચભતૂમાં વ્લીન થ્ું. ત્વારબવાદ તેમનવા અસ્થિઓનું 
વ્સજ ્ગન પ.પૂ.ગુરુજીનવા ્રદહસતે ઉતવા્ળી નદીમાં કર્વામાં 
આવ્ું હતું અને પૂ.દયવાળુ સ્વામીનવા ્રદહસતે ગઢપુરની ઘેલવા 
નદીમાં કર્વામાં આવ્ું હતું.

અંનતમ સંસક્ર...
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સર્નમન્ર્યિ સંપ્રદ્ય એટલે...
સૌરવાષટ્ની પવા્નકવારી પૃથ્ીમાં અનેક અ્તવારો અને મહવાપુરુષોએ વ્ચરણ કરી આ ભૂમમને ભવાગય્તંી બનવા્ી 

છે. તેમાં પણ કવાહઠયવા્વાડની ધરવાને તો સ્યોપરી સ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાને વ્રષેત: કમ્ગભૂમમ બનવા્ી છે. ૫૦૦ 
પરમહંસો સવાથે આ ભૂમમનાં ગવામોગવામ વ્ચરી અનેક લોકોને કૃતવાથ્ગ કયયાં છે. 

શ્ીજીમહવારવાજ ્ચનવામતૃ ્ડતવાલનવા ૧૯માં કહે છે,	 “આ	જી્વને	જ્વારે	 ભરતખંડને	 વ્વશે	 મનુષયદેહ	આ્વે	 છે	
ત્વારે	ભગ્વવાનનવા	અ્વતવાર	િાં	ભગ્વવાનનવા	સવાધુ	એ	જરૂર	પૃથ્વી	ઉપર	વ્વચરતવા	હોય;	 તેની	જો	એ	જી્વને	ઓળખવાણ	
થવાય	 તો	એ	જી્વ	ભગ્વવાનનો	ભકત	 થવાય	 છે.”	શ્ીહરરનવા આ રબ્ો ્ુગો સુધી અમર રહેરે અને અનેક મુમુક્ષુઓને 
સવાચવા સતં-ભકત વ્રે પ્રતીમત આપતવા રહેરે.

એક કહે્ત છે,	“બહુરત્વા	્વસુંધરવા”	તેમ જ સ્વામમનવારવાયણ સંપ્રદવાય પણ 
બહુ રત્ોની ખવાણ છે. આ સંપ્રદવાયમાં અનેક મહવાન સતંો-ભકતો શ્ીહરરજીનવા 
સમકવાલીન સમયથી અત્વાર સુધી થયવા હતવા, થયવા છે અને થતવા રહેરે. આ 
સંપ્રદવાય તો સદ્ ગુણોથી મહેકતવા સતંો-ભકતોથી ખીલેલો બવાગ છે. મુમુક્ષુ આત્વાઓને 
પરમવાત્વાનું અમતૃ સમવાન જ્વાન આપતું પરબ છે. અનેક સતંપત હૈયાંને સંસ્વાર, 
રાંમત અને સુખ આપતું સદવાવ્રત છે.

કવાહઠયવા્વાડ પ્રદેરમાં ગઢપરુધવામમાં દવાદવા ખવાચર, મોટીબવા, લવાડુબવા ્ગરેે 
મકુતોએ અ્તવાર લીધવા હતવા. કવારરયવાણીમાં માંચવા ખવાચર ઉફફે  અચચત્વાનદં સ્વામી 
અન ે અખંડ ધયવાન-ભજનપરવાયણ રહેનવારવા ધયવાનવાનદં સ્વામીએ જન્મ લીધો હતો. 
બોટવાદમાં મોટવા નનમમાનવાનંદ સ્વામી અન ે વ્શદુ્વાત્વાનંદ સ્વામી જ ે્ વા સંત ે જન્મ 
લીધો હતો. કંુડળધવામમાં કૃપવાનંદ સ્વામી, નવાનવા નનમમાનવાનદં સ્વામી, અલયૈવા કહર 
જ ે્ વા સતં-ભકત જન્યવા હતવા. ઉમરવાળવામાં બવાલમકંુુદ સવાથ ે ્વાતો કરનવારવા 
બવાલમુકંુદવાનદં સ્વામી અ્તયમા હતવા, તો ગઢપરુની છત્છવાયવામાં આ્લે રોહીરવાળવા 
ગવામ ે૧૩ રૂવપયવામાં ઘર ્ચેી ડભવાણ યજ્માં સે્ વા કરનવાર મકુતરવાજ લક્ષીરવામભવાઈ 
ઓિવા તેમજ સત્ગંમાં જમેની ્વાતો ખબૂ જ પ્રલસદ્ છે એ્વા બ્રહ્મચવારી અક્ષરવાનદં 
સ્વામીએ જન્મ લીધો હતો.

શ્ીજીમહવારવાજ ભવા્નગર નરેર ્જસેસહને મળ્વા જતવા હતવા ત્વારે 
રોહીરવાળવા ગવામમાં લક્ષીરવામભવાઈનવા પ્રેમને ્ર થઈ સતંો-ભકતો સવાથે એક 
રવાત રોકવાયવા હતવા. આ ભૂમમ ખૂબ જ ઓજસ્તંી અને ભવાગયરવાળી છે. અહીં 
અનેક મુકતો, સતંો-ભકતોએ જન્મ ધરી સત્ંગને અનેક પ્રકવારની પ્રેરણવાઓ તથવા 
આદર્ગ આપયવા છે. રોહીરવાળવામાં જન્મેલ એ્વા જ એક મુકતરવાજ એટલે આપણવા 
પૂ.અચલસ્રૂપદવાસજી સ્વામી...!

મ્રો એક જ ધયેય છે - 
મહ્ર્જ ને સંતો ર્જી ્્ય તેમ જ કરરું છે.
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સ્વામીનો જન્મ ક્યવારે થયો ? તેમનવા પૂ્માશ્મનાં મવાતવા-વપતવા કોણ હતાં ? 
કે્ી રીતે તેમને સત્ંગ થયો ? અને તેઓ કે્ી રીતે સતં બન્યવા ? તેમનવામાં સવાધતુવાનવા 
ગુણો કે્વા કે્વા હતવા ? ્ગેરે બવાબતોને હ્ે ટંૂકમાં જાણીએ... 

પ્રભુજી અને પરમહંસોનાં પગલાંથી પવા્ન થયેલ આ રોહીરવાળવાની ભૂમમમાં 
તવા.૨૮/૦૪/૧૯૬૫, બુધ્વાર, વ્.સં.૨૦૨૧ ચૈત્ ્દ-૧૨નવા રોજ એક પૂ્્ગનવા બલલષઠ 
સંસ્વારી આત્વાએ જન્મ લીધો. તેમનું નવામ દે્રવાજ હતું. તેમનવા વપતવાનું નવામ મોહનભવાઈ 
નરરીભવાઈ કે્રડયવા હતું. મવાતશુ્ીનું નવામ જયવાબહેન મોહનભવાઈ કે્રડયવા અને તેમનાં 
નવાનાં બહેનનું નવામ કૃષણવાબહેન છે. તેમનાં મવાતશુ્ી જયવાબહેનનવા વપતવાજી ડવાહ્વાભવાઈ 
અરજણભવાઈ ભીકરડયવા નનગવાળવા ગવામનવા હતવા. તેઓ મહવાન ભકત હતવા. વપતવાજીનો 
ભકકતનો ્વારસો જયવાબહેને જી્નમાં આત્સવાત્ કયયો હતો. જયવાબહેન સત્ંગરૂપી 
કરરયવા્ર લઈને સવાસરે આવયાં હતાં. તેથી નવાનપણથી જ તેમણે બવાળ દે્રવાજનવા 
અતંરમાં રદવય સત્ંગનવા અલૌરકક સંસ્વારોનું સસચન ક્ુું હતું. બીજનવા ચદં્રની પેઠે 
ધીરે ધીરે દે્રવાજનવા અતંરમાં આ સંસ્વારો વૃદ્દ્ પવામ્વા લવાગયવા.

દે્રવાજ નવાનપણથી જ સત્ંગ-ભજનમાં રુધચ્વાળો હતો. તેમનવા ઘેર ઘરમંરદરમાં 
ભગ્વાનની મૂર્ત હતી. નવાનપણથી તે ભગ્વાનની મૂર્ત સવાથે રમત કરતો. કોઈ 
કંકોત્ીમાં ભગ્વાનની મૂર્ત જોઈ જાય તો તેની પણ પૂજા કરતો. આ રીતે નવાનપણથી 
જ તેમને પૂ્્ગનવા બલલષઠ સંસ્વારને કવારણે પ્રભુમાં પ્રીમત અને સંપૂણ્ગ આસસતકતવા હતી. 
દે્રવાજ સમજણો થયો ત્વારે સવામેથી તેણે પૂજા કર્વાનું કહંુ. અને ૯-૧૦ ્ષ્ગની 
ઉંમરે પસ્ગનલ પૂજા ચવાલુ કરી. ત્વારથી પૂજા કયમા વ્નવા તે ક્યવારેય ખવાતો-પીતો નહીં.

જનમ ત્્ બ્ળપિ...

આ અલૌકકક છે...
જ્વારે દે્રવાજની ઉંમર લગભગ ત્ણેક ્ષ્ગની થઈ તે સમયે તેમનવા ઘરે 

કોઈ એક પવ્ત્ ભૂદે્ આવયવા હતવા. તેમનાં મવાતશુ્ી જયવાબહેન ઘરકવામ કરતાં 
હતાં અને બવાળ દે્રવાજ ઓસરીમાં રમતો હતો. ભૂદે્ ઘણી ્વાર સુધી તેની 
સવામે મીટ માંડી જોઈ રહ્વા. પછી પૂછું, “બહેન ! આ ઓસરીમાં રમે છે તે 
કોણ છે ?” ત્વારે જયવાબહેન કહે, “તે મવારો દીકરો છે.” ત્વારે ભૂદે્ કહે, “મૈયવા ! 
તમવારો દીકરો છે એ ્વાત સવાચી પરંતુ તે મનુષય જ ે્ ો નથી, દે્ જ ે્ ો નથી, તે 
તો કોઈ અલૌરકક પુરુષ છે.”

જમે જમે ઉંમર થતી ગઈ તેમ તેમ સત્ંગનવા સંસ્વારો તેમનવા જી્નમાં આત્સવાત્ થ્વા લવાગયવા. તેઓ નવાનપણથી 
જ નનયમમત મંરદરે જતવા. મંરદરે આરતી સમયે નગવારંુ બહુ સવારી રીતે ્ગવાડતવા. નવાનપણથી જ દે્રવાજને સતંો ખૂબ 
ગમતવા હતવા. ગવામમાં સતંો આવયવા હોય તો દૂધ કે રવાકભવાજી આપ્વા મંરદરે જતવા. સતંોની ખૂબ ભવા્થી સે્વા કરતવા. 
સતંોનવા મુખે ભગ્વાનની ્વાતો સાંભળતવા. દરેક ્ષ્ગનવા થયવા તે સમયે પ.પૂ.સદ્.પુરવાણી શ્ીવ્ષ્ુપ્રસવાદદવાસજી 
સ્વામી(બોટવાદ્વાળવા)નવા હસતે તેમણે સૌ પ્રથમ કંઠી બાંધી હતી. ત્વારબવાદ એકવાદરી જ ે્ વા પવ્ત્ રદ્સે મંરદરમાં 
બેસી તેઓ સવ્રષે ધૂન-કીત્ગન કરતવા.

પૂ.જાગેી		સ્વવામીનું	પૂ્વયાશ્મનું	ઘર
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સેહડે સ્ર...

“રોહીરવાળવા કેન્દ્ર્તતી રવાળવામાં દે્રવાજ ે પાંચ ધોરણ સુધી અભયવાસ કયયો હતો. જ્વારે તેઓ સૂ્લમાં ભણતવા 
તે સમયમાં એક્વાર એક છોકરવાએ કહંુ, “આઘો બેસ..” પરંતુ તે પોતવાની જગયવાએ વય્સ્થિત બેઠવા હો્વાથી દૂર ન 
ગયવા. એટલે પેલવા તોફવાની છોકરવાએ તેમને બે લવાફવા મવાયમા, પરંતુ દે્રવાજ કશું જ બોલ્ો નહીં અને સૂ્લમાં કે ઘેર 
આ્ીને કોઈને ફરરયવાદ પણ ન કરી. બે-ત્ણ રદ્સ પછી પવાડોરીનવા દીકરવાએ તેમનવા વપતવાને કહું કે, “તમવારવા દે્રવાજને 
સૂ્લમાં ્ગર ્ાંકે એક છોકરવાએ બે ધોલ મવારી હતી.” 

પછી તેમનવા વપતવા મોહનભવાઈએ પૂછું, ત્વારે તે કહે, “હવા, 
એવું થ્ું હતું.” વપતવા કહે, “મને કેમ ન કહું ?” ત્વારે દે્રવાજ 
કહે, “એમાં શું કહેવું ? હરરઇચ્છવા.” આ રીતે નવાનપણથી જ તેઓ 
સહનરીલ અને ખોટવા િઘડવા કે કલરેથી દૂર રહેતવા. મરવાઠી 
કહે્ત છે, “સહેડે સવાર” - સહન કર્વામાં જ લવાભ છે.

આ ગુણ તમેન ે ત્વાગી થયવા પછી પણ ખબૂ જ કવામમાં 
આવયો હતો. તઓે સન ૧૯૯૪માં કંુડળધવામમાં રહી ઘણી સે્ વા 
સભંવાળતવા, ત્વારે હવાલ કંુડળમાં અનષુઠવાનમ્-કુટીરો છે તે થિળે 
રીંગણી, મરચી ્ગરેે રવાકભવાજી કયયાં હતાં. ત્ાં એક ત્વાગી થ્વા 
આ્લેવા ન્વા પવાષ્ગદ સે્ વા કરતવા અન ે સવાથ ે દે્રવાજ ભગત પણ 
સે્ વા કરતવા. અચવાનક ત ે ભગતનવા મગજમાં કાંઈક વ્ચવારો આવયવા 
એટલ ે ્ગર ્ાંકે દે્રવાજ ભગતન ે બહુ જ ્ઢ્વા, છતાં તઓે કાંઈ 
ન બોલ્વા. બ-ેત્ણ રદ્સ બવાદ કોઈ હરરભગત દ્વારવા પ.ૂઅચ્તુદવાસજી 
સ્વામીન ેજાણ થઈ. તેથી તમેણે દે્રવાજ ભગતન ેઆ બવાબત ેપૂછુ.ં

ત્વારે તેઓએ સહજ કહું, “સ્વવામી	 !	 એમાં	 શું	 ?	 એને	
જવેું	 ભગ્વવાને	 સુજાડું	 એવું	 તે	 બોલ્યવા.” દે્રવાજ ભગત જૂનવા 
હતવા, છતાં તે ન્વા આ્ેલ ભગતે બીજા સાંભળી ન રકે એ્વા 
રબ્ોમાં તેમનું અપમવાન ક્ુું છતાં કાંઈ મગજમાં ન લતેાં સહન 
ક્ુું તો તેઓ મષણ જ ે્ વા સતં બન્યવા. ને પેલો પવાષ્ગદ ઘેર જતો 
રહ્ો. કોઈ સતંકવ્ની પંકકત છે,

मीठा मीठा सब कोई पीए, कड्वा न पीए कोई;
कड्वा कड्वा जो कोई पीए, सबस े मीठा होई.

હ.ચ.સવા.૪/૩૫માં શ્ીહરર સતંોને કહે છે,

सहनरदकत्त जा मद िह ज्ेती, ्तामें सामृथि गनना ्त्ेती;
िोरर दह सहनरदकत्त जामें, ननूय्ता द्त्तदन गनना ्तामें.

જમેાં જટેલી સહન કર્વાની રકકત ્ધવારે હોય તેટલું તેમાં 
સવામથય્ગ રહું હોય તેમ જાણવું. જમેાં સહન કર્વાની રકકત જટેલી 
આેછી હોય તેટલી તેમાં નૂનતવા ગણ્ી. દે્રવાજ ભગતમાં 
સહનરકકત ખૂબ જ હતી.
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 મદદરૂપ ્ર્નો સરભ્ર...

નવાનપણથી જ તેમને મવાતવા-વપતવાને ઘરકવામમાં 
મદદ કર્ી એ્ો સ્ભવા્ હતો. તે સમયે તેમનવા 
ઘરની આર્થક સ્થિમત નવાજુક હતી. તેથી વપતવાને 
મદદરૂપ થ્વાની ભવા્નવાથી પાંચ ધોરણ અભયવાસ કરી 
તેમણે ભણ્વાનું છોડી દીધું. ગવામમાં જ ઘવાટમાં હીરવા 
ઘસ્વા બેઠવા. હીરવામાં તેઓ મધયમ કક્ષવાનવા કવારીગર 
હતવા. હીરવા ઘસતાં ઘસતાં પણ તેઓ કીત્ગનવા્લી 
સવાથે રવાખતવા અને કીત્ગન બોલ્વા કરતવા. તેમને ૪૫ 
્ીઘાં ફળદ્રપૂ જમીન હતી. તેઓ આખો રદ્સ કવારખવાને 
કવામ કરતવા અને ઘણી ્વાર રવાત્ે વપતવાને ખતેીકવામમાં 
મદદરૂપ થ્વા પવાણી ્વાળ્વા જતવા. તેમનવા એક ખતેરમાં 
કૂ્ો નહોતો, તેથી બવાજુમાં દે્જીભવાઈ હીરવાભવાઈ 
કે્રડયવાની ્વાડીનવા કૂ્ેથી પવાણી લવા્વું પડતું. તેઓ 
રવાત્ે પવાણી આપતવા, તેથી તે ખતેરમાં પવાણી પવા્વા 
રવાત્ે જવું પડતું. અઠ્વારડયવામાં બે રદ્સ પવાણી મળતું. 

એક્વાર ખતેીમાં પવાણી પવા્વા મવાટે બે રવાતનવા 
ઉજાગરવા થયવા. એટલે પવાણી ્વાળતાં ્વાળતાં ઊંઘ 
આ્્વા માંડી. એટલે તેઓ જ્ાં પવાણી આ્્વાનું 
હોય ત્ાં નીચે બેસી ગયવા. તેમને એમ હતું કે, અહીં 
મવારી નીચે પવાણી આ્રે એટલે હંુ જાગી જઈર, 
પરંતુ થવાક અને ઉજાગરવાને કવારણે એ્ી ઘવાટી ઊંઘ 
આ્ી ગઈ કે તેમની નીચેથી પવાણી ગ્ું તોપણ તેમને 
ખબર ન રહી. આ રીતે નવાનપણથી જ તેઓ દેહ 
પવાસેથી જટેલું લે્વાય એટલું ્ધુ કવામ લતેવા. આ 
તેમની સુટે્ તેઓ સતં બન્યવા પછી પણ ખૂબ જ 
કવામ લવાગી.
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(૧) દરેક દેહમ્ં દેહી જોર્.

(૨) સરવામ્ં શ્ીહકરનું કત્વાપિું જોરું.
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સતસંગનો નરશેષ રંગ લ્ગયો...
તવા.૨૪/૦૪/૧૯૮૬ થી તવા.૩૦/૦૪/૧૯૮૬ દરમયવાન સમહઢયવાળવા નં.૨માં શ્ીમદ્ ભવાગ્ત સપતવાહ પવારવાયણનો 

આરંભ થયો. જનેવા ્કતવાપદે પ.પૂ.રવા.શ્ીમવાધ્વપ્રયદવાસજી સ્વામી તથવા પ.પૂ.પુરવાણી શ્ીજ્વાનસ્રૂપદવાસજી સ્વામી-
રવાજકોટ ગુરુકુળ રહ્વા હતવા. આ કથવા પ્રસંગે તવા.૨૮/૦૪નવા રોજ પૂ.ગુરુજીને આમંત્ણ હો્વાથી ્લલભભવાઈ 
્વાનવાણીની ગવાડીમાં બેસી તેઓ સમહઢયવાળવા ગયવા હતવા. 

તે સમયે રોહીરવાળવાનવા નથુભવાઈ, દે્રવાજભવાઈ, અમરરીભવાઈ કે્રડયવા અને અરોકભવાઈ ડવા્રવા ્ગેરે 
ભકતો પણ કથવા સાંભળ્વા ત્ાં ગયવા હતવા. તે ્ખતે રોહીરવાળવામાં નથુભવાઈ હીરવાભવાઈ કે્રડયવાનું નવું મકવાન 
તૈયવાર થ્ંુ હતંુ. તેથી તેમણે પૂ.ગુરુજીને પ્રવાથ્ગનવા કરી કે આપ સતંો સવાથે અમવારે ઘેર થવાળ કર્વા પધવારો. 
પૂ.ગુરુજીએ તેમની ્વાત સ્ીકવારી અને તવા.૨૯/૦૪/૧૯૮૬નવા રોજ તેમનવા ઘેર થવાળ નનમમતે્ત પૂ.મુનન સ્વામી, પૂ.ભવાવ્લવા 
સ્વામી ્ગેરે સતંો-પવાષ્ગદો સવાથે પ્રથમ ્વાર રોવહરવાળવા ગવામે પધવાયમા. મંરદરમાં ઉતવારો કયયો. પછી સતંો તેમને ઘેર 
ન્વા મકવાનમાં થવાળ કર્વા પધવાયમા. 

નથુભવાઈનવા વપતવાશ્ી હીરવાદવાદવા કે્રડયવા તે સમયે ગવામમાં અક્ષરપુરુષોત્તમ સંથિવાનવા મુખ્ હરરભકત 
હતવા. ્લલભભવાઈ ્વાનવાણી તેમનવા ભવાણેજ થવાય. સંતો પોતવાને ઘેર પધવાયમા તેથી હીરવાદવાદવા સંતો સવાથે તેમનવા 
ન્વા ઘેર મેડીનવા મવાળ ઉપર સતં્ગ-ગોષઠી કર્વા બેઠવા. પરસપર ્ચનવામૃત વ્ષયક પ્રશ્ોત્તરી થઈ. તેમાં 
પૂ.ગુરુજી તથવા સંતોએ લોયવાનવા ૧૩મવા ્ચનવામૃતને યથવાથ્ગ સમજાવ્ું, તેથી હીરવાદવાદવાને મૂળ સંપ્રદવાયમાં પ્રતીમત 
આ્ી. પછી તેઓ આખું કુટંુબ પૂજા બદલી મૂળ સંપ્રદવાયમાં જોડવાયવા. પછી પૂ.ગુરુજી મંરદરે પધવાયમા. પૂ.ગુરુજીએ 
ધૂન-કીત્ગન-ભજનની રમિટ બોલવા્ી. પછી ત્વાગ-્ૈરવાગય અને ભગ્વાનનવા મહહમવા સંબંધી ખૂબ જ બળભરી 
્વાતો કરી હતી. 

દે્રવાજ ભગત અને અમરરી ભગત આ પ્રત્ેક પ્રસંગનવા સવાક્ષી હતવા. તેઓ હીરવાદવાદવાને ઘેર પણ સવાથે 
જ હતવા. પછી પૂ.ગુરુજીને ત્ાંથી સતં્ગવ્ચરણ અથષે દવાડમવા ગવામે જ્વાનું હતંુ. પ.ભ.લવાલજીભવાઈ ધવાનવાણીએ 
ગઢપુરથી દવાડમવા સુધી પહોંચ્વા મવાટે ્વાહનની વય્થિવા કરી હતી. પછી રોહીરવાળવાથી ગઢપુર સુધી ટેમપો બાંધી 
સંતો સવાથે દે્રવાજ ભગત, અમરરી ભગત અને જી્રવાજભવાઈ કે્રડયવા આ ત્ણેય ભકતો સવાથે ગયવા હતવા. 

રોહીરવાળવાથી ગઢપુર જતાં રસતવામાં પૂ.ગુરુજીએ “સજની	 ટવાણું	 આવરું	 રે,	 ભ્વજળ	 તર્વવાનું...”	 અને	
“િવાનડુવા	 િેડે	 ફરવું	 રે,	 િોઈથી	 ન	 ડરવું...”	 આ બંને પદો હૈ્ું હલબલી જાય એ્વા રવાગમાં બહુ જ ભવા્થી ગવાયાં 
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હતાં. આ પદોની દે્રવાજ ભગતનવા અતંરમાં બહુ જ ઊંડી અસર થઈ. પછી અમરરી ભગત ્ગેરેએ પૂ.ગુરુજી 
્ગેરે સતંોને લવાલજીભવાઈએ વય્થિવા કરી હતી તે ્વાહનમાં બેસવાડ્વા. સતંો દવાડમવા તરફ ગયવા અને આ ભકતો 
રોહીરવાળવા પરત આવયવા. ત્ાં મંરદરમાં નનયમમત સાંજ ે કીત્ગન-ભકકત થવાય, પરંતુ આ પ્રસંગ પછી દે્રવાજ ભગત 
સમયસર મંરદરમાં આ્ી જતવા અને મધુરવા રવાગથી આ બંને પદો ગવાતવા. ક્યવારેક સમય ઓછો હોય તો એક પદ 
તો ગવાય જ અને ત્ીજુ ં તેમનું વપ્રય પદ હતું - “રૂડંુ	 સ્વવાતમનવારવાયણ	 નવામ,	 નનત્	 સંભવારીએ	 રે...”	 આ પદ તો 
એ નવાનવા હતવા ત્વારથી તેમની મમમી પવાસેથી રીખ્વા હતવા અને બહુ ્વાર ગવાતવા. નવાનપણથી જ આ પદને અનુરૂપ 
ભગ્વાનને સંભવાર્વાની તેમને ટે્ હતી. 

હીરવાદવાદવા મૂળ સંપ્રદવાયમાં જોડવાયવા તો ખરવા, પરંતુ તેમનવા મનમાં ઊંડે ઊંડે ઉપવાસનવા બવાબતનો પ્રશ્ રહ્વા 
કરતો. તેથી તેમણે પોતવાનવા પૌત્ જયરે પવાસે પૂ.ગુરુજીને એક પત્ લખવાવયો. એટલે એક મહહનવા બવાદ ૧૯૮૬ 
જુનનવા પ્રથમ ્ીકમાં પૂ.ગુરુજી ફરી્વાર રોહીરવાળવા આવયવા અને ૮-૧૦ રદ્સ રોકવાયવા. પૂ.  ગુરુજીનવા મુખેથી શ્ીહરરની 
સ્યોપરી ઉપવાસનવાની ્વાતો સાંભળી હીરવાદવાદવા ફરી આનંદ-ઉત્વાહમાં અવા્ી ગયવા. આ પ્રસંગથી દે્રવાજ ભગત 
અને અરોકભવાઈ ડવા્રવા આ બંને ખૂબ જ પ્રભવાવ્ત થયવા. ‘આજથી આપણવા મવાટે આમને જ મોક્ષનવા દવાતવા ગણી 
એ કહે તેમ કરવું’ એમ તે બંનેએ નક્ી ક્ુું. અને ત્વારથી જ દે્રવાજ ભગત અને અરોકભવાઈ ડવા્રવાએ પૂ.ગુરુજીને 
ગુરુ તરીકે સ્ીકવાયમા.
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હે મનર્ ! બીજાને ર્તો કરર્નો તને 
ડોડ બહ છે પિ તું સુધરી જા, તો બધ્ 

સુધરેલ્ જ છે. મ્ટે પોત્નું જોરું.

તવા.૦૨-૦૯-૨૦૦૭	રવ્વ્વવાર,	સં.૨૦૬૩	શ્વા્વણ	્વદ	-૬

પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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શ્ીજીમહ્ર્જને સરવોપરી સરીક્ય્વા...
રોહીરવાળવા મંરદરમાં ્ષયોથી રવ્્વારે સાંજનવા સમયે રવ્સભવા થતી. આ સભવામાં અરોકભવાઈ પુરવાણી, 

દે્રવાજભવાઈ મવાષણયવા, દે્રવાજ ભગત, અમરરીભવાઈ, રવામજીભવાઈ ્ગેરે ઘણવાક ભકતો આ્તવા. બ્ર.અક્ષરવાનંદ સ્વામી 
રોહીરવાળવાનવા હતવા અને તેમની ્વાતો સહુને ખૂબ જ ગમતી. તેથી રવ્સભવામાં એક ્ચનવામતૃ અને પાંચ અક્ષરવાનંદ 
સ્વામીની ્વાતો ્ંચવાતી. દે્રવાજ ભગતે પણ ઘણી ્વાર આ ્વાતો સાંભળેલી અને પોતે પણ ્ાંચેલી; છતાં પણ 
તેમને મહવારવાજની સ્યોપરી ઉપવાસનવાની ઘડ જમે છે તેમ મગજમાં બેઠી ન હતી. 

શ્ીહરર ્ચનવામતૃ ગ.મ.૧૩માં કહે છે, “આ્વી	ભગ્વત્્વરૂપ	સંબંધી	જ	ે ્વવાતયા	 તે	 તો	શવાસ્ત્રમાંથી	પણ	પોતવાની	
મેળે	 સમજાય	 નહીં.	 અને	 સદ્ગ્ંથોમાં	 આ્વી	 ્વવાતયા	 તો	 હોય,	 પણ	 જ્વારે	 સતપુરષ	 પ્રગટ	 થવાય	 છે	 ત્વારે	 તેમનવા	
મુખ	 થિી	 જ	 ્વવાત	 સમજ્વામાં	આ્વે	 છે,	 પણ	 પોતવાનવા	 બુબદ્બળે	 િરીને	 સદ્ગ્ંથોમાંથી	 પણ	 સમજાતી	 નથી.”	 એવું 
જ બનું દે્રવાજ ભગતનવા જી્નમાં..!

તેમન ે પ.ૂગુરુજીમાં ધીમ ે ધીમ ે જોડવાણ ્ધતુ ં ગ્ંુ. ્ળી, તમેન ે બ્ર.અક્ષરવાનદં સ્વામીની ્વાતોમાં ખબૂ જ વ્શ્વાસ 
હતો. એક રદ્સ પ.ૂગુરુજીએ અક્ષરવાનદં સ્વામીની ્વાતોમાંથી શ્ીહરરની સ્યોપરરતવા જણવા્તી નીચ ેમજુબની ્વાતો ્ચંવા્ી.

ગોપીઓએ	 પ્રગટ	 થઈને	 લવાડુબવાની	 સે્વવા	 િરી...

એક ્ખત દરબવારમાં ભવાગ્તની કથવા ્ંચવાતી 
હતી. તેમાં દરમસં્ધ ્ંચવાતો હતો. પછી તેમાં ગોપીઓ 
તથવા ગોપનું બહુ જ મવાહવાત્ય આવ્ું જ,ે “ગોપીઓ તથવા 
ગોપે ભગ્વાનને ખરેખરવા પ્રસન્ન કયમા.” ત્વારે લવાડુબવા 
બોલ્ાં જ,ે “ગોપીઓનાં તથવા ગોપનાં બહુ મોટાં ભવાગય !” 
એમ કહી રવાત્ે પોતે સૂઈ ગયાં. તે ્ખતે ગોપીઓ આ્ી 
ચરણવારવ્દ ચાંપ્વા માંડી. ત્વારે લવાડુબવા જાગયાં અને 
પૂછું જ,ે “તમે કોણ છો ?” ત્વારે તે બોલ્ાં જ,ે “અમે 
ગોવપ્ું છીએ અને અમે તમવારો મહહમવા જાણીએ છીએ 
જ,ે તમને પુરુષોત્તમ મળયવા છે.” એમ ગોપીઓએ કહંુ. 
એટલે લવાડુબવાને યથવાથ્ગ મહહમવા સમજાયો જ,ે સ્્ગ કવારણનવા 
કવારણ શ્ીજીમહવારવાજ છે; એ્ી પોતવાને દૃઢતવા થઈ. ।।૩૮।।

મહવારવાજ	ે લવાડુબવાને	 સ્વવોપરીપણવાની	 નનષ્વા	 િરવા્વી...

એક રદ્સ શ્ીજીમહવારવાજ લવાડુબવાને ઓરડે જમ્વા 
પધવાયમા હતવા. ત્વારે શ્ીજીમહવારવાજ પવાસે લવાડુબવાએ જમ્વાનો 
થવાળ મૂક્યો, પણ પોતવાનવા મનમાં ઘણવા રદ્સથી સંકલપ 
હતો જ,ે “મવારે મહવારવાજને પૂછવું છે.” પછી હવાથ જોડીને 
વ્નતંીપૂ્્ગક બોલ્ાં જ,ે “મહવારવાજ ! તમને કૃષણવા્તવારમાં 
કોણ ન્રવા્તું ને કોણ જમવાડતું ?” તે સાંભળી મહવારવાજ 
બોલ્વા જ,ે “લવાડુબવા ! હંુ તમવારે ઘેર આટલવા ્ષ્ગથી રહ્ો 
ને તમે મવારો મહહમવા કાંઈ જાણયો નહીં.” એમ કહી મહવારવાજ 
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હસયવા. પછી લવાડુબવાને મહવારવાજ ે કહું જ,ે	 “હંુ	 સ્વ્મ	 અ્વતવારનો	 અ્વતવારી	 છંુ	 અને	 ક્વારેય	આ	 પૃથ્વી	 ઉપર	આવયો	
નથી	 ને	આ્વીશ	 નહીં.”	તે સાંભળી લવાડુબવા હવાથ જોડીને બોલ્ાં જ,ે “મહવારવાજ ! તમે મવારી ખોટ ઓળખવા્ી.” ।।૪૦।।

તથવા ૩૩૭મી ્વાતમાં શ્ીહરરએ ગાંફનવા ્સતવા રવા્ળને પોતવાને સ્યોપરી સમજ ે તેમાં અમે ખૂબ જ રવાજી છીએ 
્ગેરે ્વાતો ્ંચવા્ી. ્ળી, સદ્.શ્ીગોપવાળવાનંદ સ્વામીની ્વાતોમાંથી પણ સ્યોપરીપણવાની ્વાતો ્ંચવા્ી. તે સાંભળી 
દે્રવાજ ભગત કહે, “આજ જમે છે એમ સમજા્ું. હ્ે સજદગીમાં ક્યવારેય નહહ ફરે.” ત્વારથી તેઓ શ્ીજીમહવારવાજને 
સ્યોપરી ભગ્વાન સમજી અમત કેફથી ખુમવારી સવાથે ભજન કરતવા. 

પછી તો દે્રવાજ ભગત પૂ.ગુરુજી ્ડતવાલ, ઓયળયવા, ખોપવાળવા ્ગેરે થિળે હોય તો સમય કવાઢી ત્ાં પણ 
સમવાગમ કર્વા જતવા. ઈ.સ. ૧૯૮૮ તથવા ૧૯૮૯માં ્લલભીપુર શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મંરદરમાં રદ્વાળીનવા રદ્સો દરમયવાન 
પ્રથમ અને બીજી ઝરદ્બરનું આયોજન થ્ું. આ બંને ઝરદ્બરમાં પણ તેઓએ ભવાગ લીધો હતો. પહેલી ઝરદ્બર બવાદ 
તવા.૧૭/૧૧/૧૯૮૮ ગુરુ્વાર, વ્.સં.૨૦૪૫ કવારતક સુદ-૮નવા રદ્સે પ.ભ.બવાબુભવાઈ કવાનજીભવાઈની પ્રવાથ્ગનવાથી પૂ.ગુરુજીએ 
ખોપવાળવા મંરદરની સે્વા સ્ીકવારી. પછી તે મંરદરનવા પ્રથમ પવાટોત્્માં પૂ.ગુરુજીએ હરરગીતવાની કથવા કરી હતી. તે 
સાંભળ્વા રોહીરવાળવાથી દે્રવાજ ભગત ્ગેરે ઘણવાક ભકતો આવયવા હતવા. 

પછી તેમની પ્રવાથ્ગનવાથી પૂ.ગુરુજી રોહીરવાળવા ગયવા હતવા. તે સમયે ત્ાંનવા ભકતોની ઇચ્છવા મુજબ ઝરક્ષવાપત્ીભવાષયની 
કથવા કરી હતી. આ કથવા પણ તેમણે ખૂબ ભવા્થી સાંભળી હતી.

ધમવા-નનયમની દૃઢત્...

દે્રવાજ ભગતને નવાનપણથી ધમ્ગ-નનયમની ખૂબ જ 
દૃઢતવા હતી. ્ણમાશ્મનો ધમ્ગ દૃઢતવાપૂ્્ગક પવાળતવા. તેઓ 
મમત્ો કે સગાં-સંબંધીની રહે-રરમમાં દબવાતવા નહીં. એ 
બેઠવા હોય ત્વારે કોઈથી હલકંુ બોલવાય નહીં. તેમને રૂવપયવા 
ભેગવા કર્વાનો જરવા પણ લોભ નહોતો. તેમનું જી્ન 
સતંોષમય હતું. તે જગતની ્વાતમામાં કે વય્હવારમાં પણ 
રસ લતેવા નહીં. હંમરેાં બળભરી ્વાતો કરતવા. ક્યવારેય 
નબળી ્વાતો કરતવા નહીં કે કોઈને કર્વા દેતવા પણ નહીં. 
કોઈ ભગ્વાન કે સતંનું ઘસવાતું બોલે તો તેને જડબવાતોડ 
જ્વાબ આપતવા. “આ	 છેલલો	 જન્મ	 િરી	 લે્વો	 છે,	 હ્વે	
ન્વી	 મવા	 નથી	 િર્વી.”	 આવું તેમનવા અતંરનું તવાન હતું.

પૂ.ગુરુજી મળયવા પછી તેઓ લગ્નપ્રસંગે પણ બહવારનું 
ખવાતવા નહીં. ધમ્ગ-નનયમમાં અમતરય દૃઢતવા્વાળવા હતવા. 
તેમનું ્ત્ગન અષણશદુ્ હતું. તેને કવારણે મંરદરમાં સહુને 
તેમનું ્જન પડતું. ભગત મંરદરે આ્ે અને ્ડીલો 
અદંરોઅંદર ગ્રવામય્વાતો કરતવા હોય તો ભગતને જોઈને 
તે્ી ્વાતો બંધ થઈ જાતી. 

કોઈ મવાળવા ફેર્્વા માંડે તો કોઈ ્ચનવામતૃ ્ગેરે 
્ાંચ્વા માંડે, છતાં જૂની ટે્ મુજબ મંરદરમાં જગતની 
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્વાતો કોઈ ચવાલુ રવાખે તો ્ડીલ હોય તેને પણ ભગત મોઢે કહી દે, ‘તમે 
આ કર્વા મવાટે અહીં આ્ો છો કે ભજન કર્વા આ્ો છો.’ તેમનું વયકકતત્ 
બીજા કરતાં સવા્ નોખું હતું. તેમનું જી્ન જોતાં જ લવાગતું કે, ‘આ કોઈ 
પૂ્્ગજન્મનવા મુકતવાત્વા કે ભકતવાત્વા છે.’ 

દે્રવાજ ભગતમાં જમે ધમ્ગ-નનયમની દૃઢતવા હતી તેમ જ લોકલવાજનો 
ત્વાગ કરી ભકકત કર્વાની ધગર પણ હતી. અજ્વાની લોકો મનફવા્ે તેમ 
બોલતવા, છતાં તેઓ સે્વા-ભકકતમાં પવાછો પગ કરતવા નહીં. મંરદરમાં નવાનો 
બગીચો કયયો હતો. જાતે કૂ્વામાંથી પવાણી સીંચી તેને પવાતવા અને ફૂલ ્ીણી 
હવાર બનવા્ી અમત ભવા્થી ભગ્વાનને ધરવા્તવા હતવા.

રોહીરવાળવા મંરદરમાં ગઢપુરધવામનવા કોઈ સતંે એક લવાલજી 
રોહીરવાળવાનવા પ.ભ.જરેવામદવાદવા ડવા્રવાને ભેટ આપયવા હતવા. હવાલ પણ આ 
લવાલજી રોહીરવાળવા મંરદરમાં છે. દવાદવા હતવા ત્ાં સુધી તો તે લવાલજીની સે્વા 
સવારી રીતે થતી, પરંતુ કવાળક્રમે તેમની સે્વા-પૂજા સરખી નથી થતી તેવું 
દે્રવાજ ભગતે જો્ું. પછી દે્રવાજ ભગતે તેમનવા મમત્ મનસુખભવાઈ, 
અમરરીભવાઈ, અરોકભવાઈ ્ગેરેને ્વાત કરી. અને પોતવાનવા તરફથી ઠવાકોરજીને સ્વારે થવાળ, બપોરે ઉત્વાપન સમયે 
ફૂ્ટ કે જ્ૂસ ્ગેરે ધરવા્્વાની વય્થિવા કરી. આ સે્વા પ્રથમ તેમણે સંભવાળી હતી. પછી તો સહુને ભગ્વાનમાં 
શ્દ્વા-ભવા્નવા ્ધી, તેથી આજ રદન પયુંત ઠવાકોરજીની સે્વા વય્સ્થિત થવાય છે.

સપષટરકત્...

એક્વાર નવામધમમાદો લે્વા મવાટે સતંો રોહીરવાળવા મંરદરે આવયવા હતવા. તેમણે મંરદરે આ્ીને દે્રવાજ ભગત તથવા 
અરોકભવાઈ પવાસે ઘી, લોટ, ખાંડ ્ગેરે મંગવાવયાં. તેમણે લવા્ી આપયાં. પછી તેમની હવાજરીમાં જ લોટ, ઘી ્ગેરે 
ગવાળયાં-ચવાળયાં વ્નવા તેમણે મગજ બનવાવયો અને તેની લવાડુડીઓ ્વાળી. પછી સાંજ ે કથવા પૂરી થઈ એટલે આ બંને 
ભકતોએ નનયમનું ્ચનવામતૃ ્ાંચ્ું. પછી જ્વારે તેઓ ઘેર જ્વા તૈયવાર થયવા ત્વારે સ્વામી દે્રવાજ ભગતને પ્રસવાદ 
આપ્વા આવયવા. 
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ત્વારે દે્રવાજ ભગત કહે, “આ પ્રસવાદ મવારે ન ખપે” 
એમ કહી ન લીધો. ત્વારે સ્વામી કહે, “તમે આ ગોપીનવાથજી 
મહવારવાજનવા પ્રસવાદની અ્ગણનવા કરો..!! આ્ો ધમ્ગ ક્યાંથી 
રીખ્વા.” તે સાંભળી દે્રવાજ ભગત કહે, “સ્વામી ! લોટ, 
ઘી ્ગેરે સીધું અમે લવા્ી આપ્ું છે અને તમે ઘી-લોટ 
ગવાળયાં-ચવાળયાં નથી અને ખાંડ પણ જોઈ નથી. સીધાંનો 
કેમ ઉપયોગ કયયો તે અમે નજરે જો્ું છે. ્ળી, આ તમે 
અહીં જ બનવાવ્ું છે ને ભગ્વાનને ધરવા્્વા પણ લવાવયવા 
નથી..! તો આને ગોપીનવાથજી મહવારવાજનો પ્રસવાદ કે્ી રીતે 
કહે્વાય ?” પછી સતંો પાંચ-છ રદ્સ સુધી રોકવાયવા પણ 
કાંઈ જ બોલ્વા નહીં. 

બીજા ્ષષે ગઢપુરધવામથી એક બ્રહ્મચવારી નવામધમમાદો 
લે્વા મવાટે આવયવા. સાંજ ે મંરદરમાં નનયમ પ્રમવાણે દે્રવાજ 
ભગત ્ગેરે ભકતો ્ચનવામતૃ ્ાંચ્વા બેઠવા. બ્રહ્મચવારીને 
કથવા-્વાતમા કર્વાનું બહુ અંગ ન હતું તેથી તે પણ સભવામાં 
બેઠવા. થોડી્વાર થઈ ત્ાં તેમનવા એક સે્કે આ્ીને કહંુ, 
“ગુરુ ! દૂધ આવ્ું નથી, સ્વારે ચવાનું શું કરશું ?” તે 
સાંભળી બ્રહ્મચવારી કહે, “જો દૂધ ન આવ્ું હોય તો સ્વારે 
બસ આ્ે છે તેમાં આપણે પવાછવા ગઢપુર જતવા રહીશું.” 

ત્વારે દે્રવાજ ભગતે તેમને કહું, “ચવા ન મળી, 
એટલવા સવારુ તમે અહીં નવામધમમાદો લે્વા આવયવા છો, તે 
કવામ બગવાડરો..?” એમ કહી પ્રથમ તેમને દૂધની વય્થિવા 
કરવા્ી દીધી. તે રદ્સે ્ચનવામતૃ ગ.પ્ર.૩૬મું ્ંચવાતું હતું. 

તેમાં ્વાત આ્ી કે, “જ ે ત્વાગી થઈને સવારાં સવારાં જ ે
્સ્તવારદ પદવાથ્ગ તેને ભેળાં કરી રવાખે અને તેની તૃષણવા પણ 
ઘણી રવાખે અને ધમ્ગ, જ્વાન, ્ૈરવાગય અને ભકકત તેને વ્રે 
પ્રીમતએ રહહત હોય એ્ો જ ે ત્વાગી, તેને તો જ ે મોટવા 
એકાંમતક સવાધુ છે તે કંગવાલ મવાણસની પેઠે પવાપી જાણે છે.”

આ સાંભળીને બ્રહ્મચવારીને રીસ ચડી અને કહે, 
“અમે આવયવા એટલે જ તમે આ ્ચનવામતૃ અમને 
સંભળવા્્વા ્ાંચ્ું છે.” ત્વારે દે્રવાજ ભગત કહે, “સ્વામી ! 
અમે તો નનયમમત ્ચનવામતૃ ્ાંચીએ જ છીએ. તેમાં આજ ે
આ ્ચનવામતૃનો ્વારો હતો એટલે ્ાંચ્ું છે. અમવારે તમવારવા 
પ્રત્ે એવું કાંઈ નથી.” એમ કહી સીધું-પવાણી લવા્ી આપ્ું. 
તેમજ નવામધમમાદો ઉઘરવા્્વાની સે્વામાં પણ તેમને મદદ 
કરી. 

પછી તો નનયમમત સાંજ ે તેઓ ્ચનવામતૃ ્ાંચતવા 
હતવા, તે જોઈને તે બ્રહ્મચવારીને તેમનો ખૂબ જ ગુણ આવયો. 
પછી તેમની પવાસે એ સમયે બે ભવાગમાં પ્રકવાઝરત થયેલ 
શ્ીહરરચરરત્વામતૃસવાગર હતું. એટલે રવાજી થઈને દે્રવાજ 
ભગતને તે ભેટમાં આપ્ું હતું; જ ે હવાલ પણ રોહીરવાળવા 
મંરદરમાં છે. પરંતુ દે્રવાજ ભગતનો નવાનપણથી જ એ્ો 
સ્ભવા્ હતો કે, કોઈની રહે-રરમમાં દબવાય નહીં. ભૂલ 
થવાય તો સપષટ રબ્માં તેમને કહી દે, પછી પવાછંુ કોઈ 
સવાથે રવાગ-દ્ેષ કે આંટી ન રવાખે, પરંતુ તેમને દેખવાય એવું 
કોઈથી દબવાયવા વ્નવા સવાચે સવાચું કહે તો ખરવા જ..!!

ત્વારે દે્રવાજ ભગત કહે, “આ પ્રસવાદ મવારે ન ખપે” 
એમ કહી ન લીધો. ત્વારે સ્વામી કહે, “તમે આ ગોપીનવાથજી 
મહવારવાજનવા પ્રસવાદની અ્ગણનવા કરો..!! આ્ો ધમ્ગ ક્યાંથી 
રીખ્વા.” તે સાંભળી દે્રવાજ ભગત કહે, “સ્વામી ! લોટ, 
ઘી ્ગેરે સીધું અમે લવા્ી આપ્ું છે અને તમે ઘી-લોટ 
ગવાળયાં-ચવાળયાં નથી અને ખાંડ પણ જોઈ નથી. સીધાંનો 
કેમ ઉપયોગ કયયો તે અમે નજરે જો્ું છે. ્ળી, આ તમે 
અહીં જ બનવાવ્ું છે ને ભગ્વાનને ધરવા્્વા પણ લવાવયવા 
નથી..! તો આને ગોપીનવાથજી મહવારવાજનો પ્રસવાદ કે્ી રીતે 
કહે્વાય ?” પછી સતંો પાંચ-છ રદ્સ સુધી રોકવાયવા પણ 
કાંઈ જ બોલ્વા નહીં. 

બીજા ્ષષે ગઢપુરધવામથી એક બ્રહ્મચવારી નવામધમમાદો 
લે્વા મવાટે આવયવા. સાંજ ે મંરદરમાં નનયમ પ્રમવાણે દે્રવાજ 
ભગત ્ગેરે ભકતો ્ચનવામતૃ ્ાંચ્વા બેઠવા. બ્રહ્મચવારીને 
કથવા-્વાતમા કર્વાનું બહુ અંગ ન હતું તેથી તે પણ સભવામાં 
બેઠવા. થોડી્વાર થઈ ત્ાં તેમનવા એક સે્કે આ્ીને કહંુ, 
“ગુરુ ! દૂધ આવ્ું નથી, સ્વારે ચવાનું શું કરશું ?” તે 
સાંભળી બ્રહ્મચવારી કહે, “જો દૂધ ન આવ્ું હોય તો સ્વારે 
બસ આ્ે છે તેમાં આપણે પવાછવા ગઢપુર જતવા રહીશું.” 

ત્વારે દે્રવાજ ભગતે તેમને કહું, “ચવા ન મળી, 
એટલવા સવારુ તમે અહીં નવામધમમાદો લે્વા આવયવા છો, તે 
કવામ બગવાડરો..?” એમ કહી પ્રથમ તેમને દૂધની વય્થિવા 
કરવા્ી દીધી. તે રદ્સે ્ચનવામતૃ ગ.પ્ર.૩૬મું ્ંચવાતું હતું. 

તેમાં ્વાત આ્ી કે, “જ ે ત્વાગી થઈને સવારાં સવારાં જ ે
્સ્તવારદ પદવાથ્ગ તેને ભેળાં કરી રવાખે અને તેની તૃષણવા પણ 
ઘણી રવાખે અને ધમ્ગ, જ્વાન, ્ૈરવાગય અને ભકકત તેને વ્રે 
પ્રીમતએ રહહત હોય એ્ો જ ે ત્વાગી, તેને તો જ ે મોટવા 
એકાંમતક સવાધુ છે તે કંગવાલ મવાણસની પેઠે પવાપી જાણે છે.”

આ સાંભળીને બ્રહ્મચવારીને રીસ ચડી અને કહે, 
“અમે આવયવા એટલે જ તમે આ ્ચનવામતૃ અમને 
સંભળવા્્વા ્ાંચ્ું છે.” ત્વારે દે્રવાજ ભગત કહે, “સ્વામી ! 
અમે તો નનયમમત ્ચનવામતૃ ્ાંચીએ જ છીએ. તેમાં આજ ે
આ ્ચનવામતૃનો ્વારો હતો એટલે ્ાંચ્ું છે. અમવારે તમવારવા 
પ્રત્ે એવું કાંઈ નથી.” એમ કહી સીધું-પવાણી લવા્ી આપ્ું. 
તેમજ નવામધમમાદો ઉઘરવા્્વાની સે્વામાં પણ તેમને મદદ 
કરી. 

પછી તો નનયમમત સાંજ ે તેઓ ્ચનવામતૃ ્ાંચતવા 
હતવા, તે જોઈને તે બ્રહ્મચવારીને તેમનો ખૂબ જ ગુણ આવયો. 
પછી તેમની પવાસે એ સમયે બે ભવાગમાં પ્રકવાઝરત થયેલ 
શ્ીહરરચરરત્વામતૃસવાગર હતું. એટલે રવાજી થઈને દે્રવાજ 
ભગતને તે ભેટમાં આપ્ું હતું; જ ે હવાલ પણ રોહીરવાળવા 
મંરદરમાં છે. પરંતુ દે્રવાજ ભગતનો નવાનપણથી જ એ્ો 
સ્ભવા્ હતો કે, કોઈની રહે-રરમમાં દબવાય નહીં. ભૂલ 
થવાય તો સપષટ રબ્માં તેમને કહી દે, પછી પવાછંુ કોઈ 
સવાથે રવાગ-દ્ેષ કે આંટી ન રવાખે, પરંતુ તેમને દેખવાય એવું 
કોઈથી દબવાયવા વ્નવા સવાચે સવાચું કહે તો ખરવા જ..!!

 હકરજયંતીનું વ્રત કરો, શ્ીહકર દીકરો દેશે...

ચવાતુમમાસ દરમયવાન દે્રવાજ ભગત દરમે એક ટવાઇમ 
જમતવા. એકવાદરીએ નકોરડો ઉપ્વાસ કરતવા અને બવારસે 
એક ટવાઇમ જમતવા. એકવાદરીને રદ્સે બપોરે બે-ત્ણ 
કલવાક કવારખવાને રજા રવાખી મંરદરે આ્તવા. તેમનવા મમત્ 
અરોકભવાઈ ડવા્રવા સવાથે બેસી સત્ંગ્ગજી્નની કથવા 
્ાંચતવા. 

એક સમયે એકવાદરીએ સત્ંગ્ગજી્નનું પાંચમું 
પ્રકરણ ્ંચવાતું હતું. એ સમયે કવાળુભવાઈ કે્રડયવા મંરદરે 
આવયવા. કવાળુભવાઈને પાંચ પુત્ીઓ હતી, પરંતુ પુત્ ન 
હો્વાથી ખૂબ જ પુત્ષેણવા રહેતી. તેથી તેમણે દે્રવાજ 
ભગતને ્વાત કરી કે, “મેં પુત્ની આરવાએ પોથી ઉપવાડી 

અને આ્ડ મવાને નોરતવાની આઠમે હ્ન કયયો છતાં 
દીકરીનો જન્મ થયો.” 

ત્વારે દે્રવાજ ભગત કહે, “બીજ-ેત્ીજ ે મવાથાં 
ઘસ્વાની જરૂર નથી. આપણે સત્ંગી છીએ અને આ 
સત્ંગ્ગજી્નમાં હરરજયતંી વ્રતનો મહહમવા બહુ કહ્ો છે 
તે વ્રત કરો તો ભગ્વાન તમને પુત્ આપરે. પછી 
કવાળુભવાઈએ ભગતનવા ્ચને એક ્ષ્ગ સુધી હરરજયતંીનું 
વ્રત ક્ુું, તો શ્ીજીમહવારવાજ ે કૃપવા કરી તેમને ઘેર પાંચ 
દીકરી ઉપર એક ગુષણયલ દીકરો આપયો. એ દીકરો 
એટલે કંુડળધવામમાં પૂ.ગુરુજીનવા મંડળમાં રહેતવા સવાધક 
હહરેન ભગત.
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લગનજીરન...

દે્રવાજ ભગતનું ્ેવ્રવાળ મયવાભવાઈ મવા્જીભવાઈ ગોટી-
તુરખવાની નવાની દીકરી વ્મળવાબહેન સવાથે થ્ું હતું. સન ૧૯૮૫ 
સં.૨૦૪૧નવા મવાગસર મવાસમાં તેમનાં લગ્ન નક્ી થયાં, પરંતુ 
માંડ્વાને આગલે જ રદ્સે મયવાભવાઈનાં સગાં બહેન અચવાનક 
અક્ષર્વાસી થયાં. તેથી લગ્ન થોડો સમય મોડાં કર્વાની આરવા 
સવાથે એ સમવાચવાર તેમણે રોહહરવાળવા આપયવા, પણ ્રનવા વપતવા 
મોહનભવાઈ ્ગેરેએ કહું, લગ્ન બંધ નહહ જ રહે. છે્ટે ્વાત 
્ટે જતાં ્રપ ક્ષે તે સંબંધ તોડી નવાખ્ો.

પછી દે્રવાજ ભગતનો સંબંધ બર્વાળવા તવાલુકવાનવા 
રવામપરવા ગવામમાં હરખવાભવાઈ ડવાભીની દીકરી રમીલવાબહેન સવાથે 
કયયો. અને તવા.૧૬/૦૨/૧૯૮૫, સં.૨૦૪૧ મહવા ્દ-૧૨, રનન્વારનવા 
રોજ તેમનાં લગ્ન લીધાં. રમીલવાબહેનને ત્વારે સત્ંગ ન હતો.

હવાલ તેઓ સવારાં હરરભકત થયાં છે. તેઓ જણવા્ે છે 
કે, “હંુ પ્રથમ સવાસરે આ્ી ત્વારથી જ ભગત મને કહેતવા કે, “હંુ 
સુરત જ્વાનો નથી, મને રહેરમાં રહેવું ગમતું નથી, તવારે અહીં 
રહેવું હોય તો રહેજ,ે નહહ તો તવારવા વપતવાજીને ઘેર જતી રહેજ.ે” 
આ રીતે સંસવારી જી્ન રરૂ થ્ું.

લગ્ન બવાદ દોઢેક ્ષષે પુત્ હહતરેનો જન્મ થયો. પછી બે ્ષષે તેમને ભવા્નવા નવામે દીકરીનો જન્મ થયો. તે 
સમય દરમમયવાન દે્રવાજ ભગતનવા અતંરમાં ્ૈરવાગયનો ખરેખરો રંગ લવાગી ગયો હતો. તેથી પત્ી સવાથે ્વાતચીત 
કર્વાનું પણ ટવાળતવા હતવા. એક્વાર પત્ીને પૂ.ગુરુજીની રૌચવારૌચની કેસેટ સંભળવા્ી ધમ્ગ-નનયમ દૃઢતવાથી પવાળ્વાનું 
કહંુ. પછી પૂછું, “તવારવાથી આ થરે ?” ત્વારે તે કાંઈ બોલ્ાં નહીં. પત્ીની ધમ્ગ-નનયમની ઝરધથલતવા જોઈ ભગતે 
તેમનવા હવાથનું જમ્વાનું બંધ ક્ુું. પછી ન્ાં ્વાસણ લવા્ી ભગત જાતે રસોઈ બનવા્ી જમતવા અથ્વા તેમનાં મવાતવાનવા 
હવાથનું જમતવા. 

દે્રવાજ ભગત કહેતવા કે, “ભગ્વાને જ ે ક્ુું તે મવારવા મવાટે સવારંુ જ ક્ુું છે. આણે મને ્ૈરવાગય કેળ્્વામાં ખૂબ 
મદદ કરી.”

સતસસંગ સેવક  ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧22

ણચંત્ શ્ીહકરને સોંપી કતવાવય નનભ્રો...

આપણવા મડંળનવા પૂ.મવાધ્વપ્રય સ્વામી પોતવાનો અનભુ્ જણવા્તાં કહે છે કે, સં.૨૦૪૪, સન ૧૯૮૮નવા મે 
મહહનવામાં સવા્રકંુડલવા પવાસ ે આ્લે ઓયળયવા ગવામમાં પ.ૂગરુુજીએ પહેલી ્હેલી સત્ગં્ગજી્નની પવારવાયણ કરી હતી. 
ત ે સમય ે હંુ પૂ્ માશ્મમાં હતો ત્ાંથી સત્ંગનો લવાભ લે્ વા મવાટે ત્ાં ગયો હતો. ત્વારે દે્રવાજ ભગતનો મવારે પ્રથમ 
મળેવાપ ત્ાં થયો હતો. થોડવા રદ્સ અમ ે બંનેએ સવાથ ેસતં સમવાગમનો લવાભ લીધો. પછી ઘરે જતાં રસતવામાં અમરેલીથી 
અમવારે છૂટવા પડ્વાનુ ં થ્ંુ.

દે્વરવાજ	ભગત
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ત્વારે દે્રવાજ ભગત મન ે કહે, “ભગત ! આ્વા સતંો અન ે આ્ો ભગ્વાન ભજ્વાનો મોકો ફરી મળ્વાનો નથી. 
મવાટે હ્ ે તો ત્વાગી થઈન ે આ જન્મ ે પ્રભનુ ે મળે્ી જ લે્ વા જાઈેએ.” મેં કહંુ, “પણ લગ્ન થઈ ગયાં, બ ે સતંવાનો પણ 
છે તમેાંથી કેમ છૂટવાય ?”

ત્વારે તેઓ કહે, “ભગ્વાન ભજ્વાનો જા ે ખરો ઇરક હોય તો ભગ્વાન જરૂર પૂરો કરે જ, મવાટે તમ ે શરૂ્ીર 
થઈ આ મવાગ્ગ અપનવા્ો. બધી ચચતવા શ્ીહરરન ે સોંપી આપણ ે આપ્ુ ં કત્ગવય નનભવા્ો, મહવારવાજ આપણી સહવાય નહહ 
કરે તો કોની કરર ે ? આપણ ે ક્યાં બીજુ ં માંગવુ ં છે. તમેન ે રરણ ે થવાવુ ં છે, મવાટે ત ે રરણવાગત્ત્લ ચોક્સ સહવાય 
કરરે.” 

તેઓ કહેતવા, અનકે અ્તવારો ધરી અનતં સગાં-સંબધંી, સ્તી-છોકરાં કયયાં છે. હ્ ે તો પોતવાન ે આત્વા મવાની 
સગાં-સંબધંીન ે પૂ્્ગજન્મનાં જ ે્ ાં જ મવાની તમેાં મમતવા ન રવાખ્ી. આ રીત ે રવાસ્તોનાં પ્રમવાણો અન ે નનષુ્ળવાનદં સ્વામી, 
મકુતવાનદં સ્વામી, ગોપવાળવાનદં સ્વામી ્ગરેેનાં દૃષટાંતો આપી મન ે પણ ખબૂ જ પોષણ આપ્ુ ં હતુ.ં

સ્ધુ જ ્ઈ જર્ય...

પૂ.ઘનશયવામજી્ન સ્વામી કહે છે કે, હંુ પૂ્માશ્મમાં હતો ત્વારે જન્મવાષટમી ્ગેરેની રજા પડે ત્વારે જ્ાં પૂ.
ગુરુજી હોય ત્ાં હંુ સમવાગમ કર્વા જતો. એક્વાર સન ૧૯૮૮માં શ્વા્ણ મહહનવામાં સ્વારે તૈયવાર થઈને પૂ.ગુરુજી 
પવાસે જ્વા નનગવાળવા બસસે્ન્ડમાં ઊભો હતો, ત્વારે ભવા્નગરથી બસ આ્ી તે ગઢડવા જતી હતી. તે બસમાં 
રોહહરવાળવાથી દે્રવાજ ભગત અને નનગવાળવાનવા હરરભકત ઝરક્ષક ઘનશયવામભવાઈ બેઠેલવા. તે ઝરક્ષકે દે્રવાજ ભગતને 
મવારો પરરચય આપયો. તેથી દે્રવાજ ભગતે જય સ્વામમનવારવાયણ કહીને મને પૂછું કે, ‘ક્યાં જા્ છો ?’ ત્વારે મેં કહું 
કે, ‘પૂ.જ્વાનજી્ન સ્વામી નરડયવાદ છે એટલે એમનો સમવાગમ કર્વા નરડયવાદ જાઉં છંુ.’ 

તે સાંભળી દે્રવાજ ભગત કહે, ‘સ્વામી તો અત્વારે રવાજકોટ બ્રહ્મસત્માં ગયવા છે અને હંુ પણ ત્ાં જ જાઉં 
છંુ. તમવારે આ્વું હોય તો મવારી સવાથે ચવાલો.’ પછી હંુ એ બસમાં એમની જોડે બેસી ગયો. 

અમે બંને તે બસમાં ગઢડવા ગયવા. ત્ાંથી રવાજકોટ જતી બીજી બસની રવાહ જોતાં અમે સવાથે ગઢડવાનવા બસસે્ન્ડમાં 
બેઠવા હતવા. ત્વારે દે્રવાજ ભગત મને કહે, ‘ભગત ! આ સંસવારમાં કાંઈ લે્વાનું છે નહહ, સવાધુ જ થઈ જ્વાય, સંસવારમાં 
રહે્વાય જ નહીં.’ ત્વારે મેં કહંુ, ‘મને કહો છો તો તમે સવાધુ થઈ જા્ ને...’ તે સાંભળી તેમણે મને કહંુ, ‘મવારેય થવાવું 
તો છે જ પણ બધું ધચતરવાઈ ગ્ું છે એટલે ક્યવારે પ્રભુ છૂટો કરે તે નક્ી નથી.’

 પછી અમે બંને એક બસમાં બેસી સન ૧૯૮૮, સં.૨૦૪૪માં રવાજકોટ ગુરુકુળનવા બ્રહ્મસત્માં ગયવા અને ત્ાં 
પૂ.ગુરુજીને મળયવા તથવા સત્ંગનો લવાભ લીધો હતો.

જેટલું સુખ તેટલું દુ:ખ છે. મ્ટે બેઉને છોડીને 
શ્ીહકરમ્ં રૃનતિ જોડ ને ! તો ત્રં પૂરં ્્શે.

તવા.૦૮-૦૮-૨૦૦૯,	શનન્વવાર,	સં.૨૦૬૫	શ્વા્વણ	્વદ-૨

પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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ઉતિમને ઉતિમ મળે તો...

ઉત્તમ બીજને જો ઉત્તમ જમીન-ખવાતર-પવાણી મળી 
જાય તો તે શ્ષેઠ ફળદ્રપૂ બને છે. તેમ જ ઉત્તમ મુમુક્ષુને 
જો શ્ષેઠ સદ્ ગુરુ તથવા સતંો-ભકતોનો યોગ થવાય તો તેને 
સ્યોત્તમ સદ્ ગુણોની પ્રવાપપત થવાય છે. જમે લોહચુંબક તરફ 
લોઢંુ ખેંચવાય તેમ દે્રવાજ ભગતનો આત્વા હ્ે પૂ.ગુરુજી 
તરફ ખૂબ જ ખેંચવા્વા લવાગયો. સતંનાં દર્ગન થવાય ત્ાં તેમનું 
અતંર નવાચી ઊઠતું.

જમે કવાગડવાનવા મવાળવામાં કોયલનું બચું ઊછરતું હોય; 
પરંતુ તે બચ્વાની નજીકમાં આ્ી કોયલ ટહુકવા કરે, તે 
સાંભળતાં જ બચું પોતવાની મવાનો સ્ર પવારખી જાય અને 
મવાતવાને મળ્વા તલપવાપડ બને; તેમજ પૂ.ગુરુજી જ ે્ વા સદ્ ગુરુનવા 
કથવા-્વાતમારૂપી ટહુકવા સાંભળી દે્રવાજ ભગતનો અતંરઆત્વા 
જાગી ગયો. તેમનવા રદલમાંથી હ્ે સંસવાર હરવામ થઈ ગયો. 
સતંનવા ્ચને તેમનવા અતંરમાં ્ૈરવાગયનો રંગ ઘોળવા્વા લવાગયો.

આ ્વાત સમજા્તાં ્ચ.સવા.૧૮માં શ્ીહરર કહે છે,	
“જ	ે શ્દ્વા્વવાન	 પુરષ	 હોય	 અને	 તેને	 જો	 સવાચવા	 સતંનો	
સંગ	 મળે	 અને	 તે	 સતંનાં	 ્વચનને	 વ્વશે	 શ્દ્વા્વવાન	 થવાય,	
તો	 એનવા	 હૃદયને	 વ્વશે	 સ્વધમ્મ,	 ્વૈરવાગય,	 વ્વ્વિે,	 જ્ઞવાન,	
ભકકત	આકદિ	 જ	ે િલ્યવાણિવારી	 ગુણ	 તે	 સ્વવે	 પ્રિટ	 થઈ	
આ્વે	છે	અને	િવામ-ક્રોધવાકદિ	જ	ે વ્વિવાર	 તે	બળી	જાય	છે.”

ગૃહતય્ગ...
તવા.૧૮/૦૩/૧૯૯૦,  સં.૨૦૪૬, ફવાગણ ્દ-૭ રવ્્વારે ખોપવાળવા શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મંરદરમાં દ્બરવાજતવા શ્ીહરરકૃષણ 

મહવારવાજ તથવા દે્ોનો બીજો પવાટોત્્ હતો. આ પવાટોત્્ પ્રસંગે પૂ.ગુરુજીનવા ્કતવાપદે ‘સત્ંગ્ગજી્ન સપતવાહ 
પવારવાયણ’નું આયોજન કર્વામાં આવ્ું હતું. આ પવારવાયણમાં આજુબવાજુનવા ઘણવા ગવામનવા ભકતો કથવાશ્્ણ મવાટે આવયવા 
હતવા. રોહહરવાળવાથી દે્રવાજ ભગત તથવા અરોકભવાઈ ડવા્રવા બંને સવાથે આવયવા હતવા. આ ્ખતે દે્રવાજ ભગતે સવાધુ 
બન્વા મવાટે પૂ.ગુરુજીને પ્રવાથ્ગનવા કરી. તેમની પ્રવાથ્ગનવા પૂ.ગુરુજીએ સ્ીકવારી એટલે તેઓ સવાધુ થ્વા ખોપવાળવા જ રોકવાઈ ગયવા.

દે્રવાજ ભગત જોરદવાર ખપ્વાળવા ઉત્તમ મુમુક્ષુ હતવા અને પૂ.ગુરુજી તથવા સતંો મળી ગયવા. તેથી તેમની પ્રભુ 
પવામ્વાની તમન્નવા જ્વાળવામુખી જ ે્ ી બની. પરરણવામે તેમનવા હૈયવામાં હ્ુું-ભ્ુું ઘર, પત્ી, પુત્ો ્ગેરેને છોડી સતં બની 
છેલલો જન્મ કરી લે્વાની ભડભડતી ભૂખ જાગી. 

સન ૧૯૮૯ રદ્વાળીનવા રદ્સોમાં ્લલભીપુરમાં શ્ીસ્વામમનવારવાયણ સત્ંગ ઝરદ્બર-૨ યોજાઈ હતી. આ સંપૂણ્ગ 
ઝરદ્બરનો લવાભ લઈ તેમણે સતં બની સ્માત્વા શ્ીહરરજી મહવારવાજને પવામી જ્વાનો ઠેરવા્ કરી લીધો. 
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તે સમયે પુરવાણી અરોકભવાઈએ દે્રવાજ ભગતને કહું, આ બધું ચીતરી નવાખું છે, બે સતંવાનો છે તેનું શું ? 
મવાટે ગહૃથિવાશ્મમાં રહીને ભજન કરો. કલ્વાણ તો બંને આશ્મમાં થવાય. એનાં ઘણાં પ્રમવાણો પણ આપયાં. તે સાંભળી 
દે્રવાજ ભગતે તેમનવા મમત્ અરોકભવાઈને કહંુ, ‘મહવારવાજ ે ્ચનવામતૃમાં કહંુ છે કે, મોળી ્વાત કરે તેને નપુંસક જાણ્ો 
અને તેણે ઉપ્વાસ કર્ો. મવાટે તમવારે સવાધુ ન થવાવું હોય તો કાંઈ નહીં, પણ જનેે સવાધુ થવાવું હોય તેને રોક્વાને 
બદલે બળ આપો તોય ભગ્વાન રવાજી થરે.’ પછી પુરવાણી કશું જ બોલ્વા નહીં.

જ્વારે તે એકલવા જ રોહહરવાળવા ગયવા ત્વારે દે્રવાજ ભગતનવા વપતવા મોહનભવાઈએ કહંુ, ‘અરોક ! દે્રવાજ કેમ 
ઘેર ન આવયો ?’ તેઓ કહે, ‘એ તો સવાધુ થ્વા રોકવાઈ ગયવા છે. મેં તેમને ઘ્ું સમજાવયવા પરંતુ તે ઘેર ન આવયવા.’ 
પછી તેમનવા વપતવા ખોપવાળવા તેડ્વા મવાટે ગયવા. દે્રવાજ ભગતને ઘ્ું સમજાવયવા. પૂ.ગુરુજીને મળયવા અને ભગતને ઘેર 
મોકલ્વાની ્વાત કરી. પૂ.ગુરુજીએ તેમને ઘેર જ્વાની આજ્વા કરી, તેથી દે્રવાજ ભગત વપતવાની સવાથે રોહહરવાળવા 
આવયવા, પરંતુ ઘેર ન રોકવાતાં મંરદરમાં જ ઉતવારો કયયો. આઠ રદ્સ સુધી મંરદરમાં જ રહ્વા.

એક રદ્સ વપતવા મોહનભવાઈ આગ્રહ કરીને ઘેર જમ્વા બોલવા્ી લવાવયવા. ઘેર આવયવા પરંતુ જમ્વા ન બેઠવા. 
તેથી તેમનવા વપતવાને ક્રોધ ચઢ્ો અને જોરથી બે લવાફવા મવાયમા, ત્વારે દે્રવાજ ભગત મોટેથી સ્વામમનવારવાયણ...
સ્વામમનવારવાયણ... રટ્વા લવાગયવા, બીજુ ં કશું બોલ્વા નહીં. તેમનાં મવાતશુ્ી રસોડવામાં કવામ કરતાં હતાં ત્ાંથી બહવાર 
આવયાં અને આ બધું જાેઈ રડી પડ્ાં. 

પછી તો દે્રવાજ ભગતની આ્ી દૃઢતવા અને ભકતતવા જોઈને તેમનવા વપતવાશ્ી પણ રડી પડ્વા.

એ મ્ત્ને ધનયર્દ છે...
કોઈ ભકતકવ્નવા અતંરમાંથી ઉદ્વારો નીકળયવા છે કે, 

જનમ	 જ	ે સતંને	 આપે,	 જનતેવા	 એ	 જ	 િહે્વવાયે;
અગર	 શૂરો	 અગર	 દવાતવા,	 ગુણો	 જનેવા	 સિળ	 ગવાયે...જનમ.

આવું જ કાંઈક બનું દે્રવાજ ભગતનવા જી્નમાં...!! તેમની મવાતવા જયવાબવાએ નવાનપણથી જ પુત્ દે્રવાજને 
સત્ંગનવા રદવય સંસ્વારો જી્માં રેડ્વા હતવા. જ્વારે દે્રવાજ ભગતે તેમની મવાતવાને પ્રથમ ્વાર કહું કે, ‘મવારે સતં બની 
ભગ્વાન ભજ્વા છે.’ ત્વારે તેમણે કહેલું કે, તવારે બે સતંવાન હજી ઘણાં નવાનાં છે તેથી જાે તું સવાધુ થઈર તો એ 
બધાંનું શું થવારે ? એમાંય તવારવા બવાપવાનો સ્ભવા્ અમત ગરમ છે; જાે તેમને ખબર પડરે કે, મેં તને રજા આપી છે 
તો મવારી દરવા શું થવારે ? 

પણ દે્રવાજ ભગતની મરેુ જ ે્ ી મજબતૂવાઈ જાઈેન ે મવા પણ મવાની ગયાં. પછી ક્યવારેય વ્રોધ ન કરતાં કે નવા 
પણ ન પવાડતાં, ઘણી ્વાર તો બળ આપતાં. પ્રસંગોપવાત તમેણ ે કહેલંુ કે, ‘બટેવા, તંુ પ.ૂગરુુજીન ે રરણ ે રહીન ે પ્રભ ુ ભજ 
એમાં હંુ ખબૂ રવાજી છંુ. આ સસંવારમાં કાંઈ મવાલ નથી, સવાચુ ં સખુ તો ભગ્વાનનવા સ્રૂપમાં છે, મવાટે સખુથેી પ્રભ ુ ભજ.’

તે અરસવામાં પૂ.ગુરુજીનવા ્કતવાપદે બોટવાદમાં કથવાનું આયોજન હતું. તેથી દે્રવાજ ભગત તેમનવા મમત્ સવાથે 
બોટવાદ કથવા સાંભળ્વા ગયવા. ત્વારે મમત્ અરોકભવાઈએ કહું, ‘ગુરુજી ! દે્રવાજ ભગતને તેમનવા વપતવાએ બે લવાફવા 
મવાયમા, પરંતુ તેઓ અડગ રહ્વા.’ ત્વારે પૂ.ગુરુજી કહે, ‘હ્ે તે જલ્ી છૂટવા થરે.’ પછી પૂ.ગુરુજીએ પ્રેમથી જમવાડ્વા. 
થોડવા રદ્સ બવાદ ફરી્વાર તેમનવા વપતવાશ્ી તેમને ઘેર તેડી ગયવા. ઘેર આવયવા પરંતુ દે્રવાજ ભગત બે રદ્સ સુધી 
જમયવા નહીં. તેથી તેમનવા વપતવાને ઘ્ું દુ:ખ થ્ું. પછી તેમણે દે્જીભવાઈ કે્રડયવાને બોલવા્ીને કહું, ‘હ્ે તું આને 
ખોપવાળવા સવાધુ થ્વા મૂકી આ્.’

આ રીતે ભગ્તૃ્પવાથી તેમનાં મવાતવા-વપતવા તરફથી રજા મળી. પછી પૂ.ગુરુજી ભેળવા સતં થ્વા ખોપવાળવા રહ્વા. 
પૂ.ગુરુજીએ	 તવા.૨૭/૦૩/૧૯૯૦,	 સં.૨૦૪૬	 ચતૈ્ર	 સદુ-૧	 મંગળ્વવારનવા	 રોજ	 તેમને ખોપવાળવામાં	 પવાષ્મદ	 બનવાવયવા.
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અફર નનિવાય જોઈએ...

પૂ.હેતવાળુ સ્વામી કહે છે, મવારે પણ ત્વાગી થવું 
હતું પરંતુ રજા મળતી ન હતી. તેથી હંુ મોટવાભવાગે સતંો 
સવાથે ખોપવાળવામાં રહી સે્વા-ભજન કરતો. અતંરમાં ઇચ્છવા 
થતી હતી પરંતુ વ્શ્વાસ નહોતો આ્તો કે સવાધુ થઈ 
રકવારે. તેથી એક રદ્સ હંુ ઉદવાસ થઈ ઉતવારવામાં બેઠો 
હતો. 

તે સમયે ત્ાં પવા.દે્રવાજ ભગત આવયવા અને કહે 
શું ઉદવાસ છો ? ત્વારે રકરોર ભગતે બધી ્વાત કરી. 
ત્વારે તેઓ કહે, ‘તમવારો નનણ્ગય અફર હોય તો હંુ પૂ.
ગુરુજીને ્વાત કરંુ અને તમે પ્રોસેસ કરો તો ભગ્વાન 
જરૂર કવામ કરી આપરે. મવાટે તમવારે અતંરમાં ઇચ્છવા હોય 
તે કહો.’

ત્વારે રકરોર ભગતે કહંુ કે, ‘મવારે પણ ત્વાગી તો 
થવાવું જ છે. જો પૂ.ગુરુજી કહે તો આખી સજદગી પવાષ્ગદ 
રહીર પણ પૂ.ગુરુજી મંજૂરી આપે તો થવાય.’

ત્વારે દે્રવાજ ભગત કહે, ‘હંુ તમને મદદ કરીર.’ 
પછી તેમણે પૂ.ગુરુજીને મળી બધી ્વાત કરી. તેથી 
પૂ.ગુરુજી રકરોર ભગત પવાસે આવયવા અને કહંુ, ‘આ 
દે્રવાજ ભગતને પૂછો કેટલી મશુકેલી પડી છે ? તેમ 
તૈયવારી હોય તો હંુ તમને મંજૂરી આપું...’ દે્રવાજ ભગતનવા 
બળે તેમણે પણ તૈયવારી બતવા્ી. પછી મહવારવાજ અને પૂ. 
ગુરુજીની કૃપવાથી બધું ગોઠ્વાઈ ગ્ું.
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પંચનરષયનો કોઈ પિ
ઘ્ટ ્્ય તય્રે મહ્ર્જ પ્સે 

૧૦ ર્ર મ્ફી મ્ંગરી.

તવા.૨૨-૦૮-૨૦૦૬,	મંગળ્વવાર,સં.૨૦૬૨	શ્વા્વણ	્વદ-૧૪

પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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મ્રં ખૂબ જ પોષિ કયુું...

પૂ.નનરંજન સ્વામી કહે છે કે, ‘હંુ પવાષ્ગદમાં હતો ત્વારે સન 
૧૯૯૧માં પવા.દે્રવાજ ભગત, પવા.ઘનશયવામ ભગત અને પવા.રાંમત 
ભગત અમે બધવા પવાષ્ગદો ખોપવાળવા મંરદરમાં રહેતવા હતવા. એ 
્ખતે હંુ આતંરરક અરાંમતને કવારણે દુ:ખી રહેતો. એટલે પૂ.
ગુરુજીએ મને કહું હતું કે, દે્રવાજ ભગત તવારંુ ધયવાન રવાખરે. 
તવારે દે્રવાજ ભગતને તવારો આતંરરક બધો હહસવાબ આપ્વાનો. 
તે સમયે મંરદરનવા કમપવાઉન્ડ ફરતી દી્વાલનું કવામ ચવાલતું હતું. 
તેની ભવારે સે્વા તેઓ આખો રદ્સ કરતવા. તેમની સે્વાની શ્દ્વા 
જોઈને અમને બધવાને પણ સે્વાનો બહુ ઉત્વાહ ્ધતો.

પછી રવાતે્ હંુ પવા.દે્રવાજ ભગતને મવારો બધો આંતરરક 
હહસવાબ જણવાવું. ત્વારે જમે વપતવાજી પોતવાનવા દીકરવાનું ધયવાન 
રવાખે એમ દે્રવાજ ભગત મવારંુ તે ્ખતે ખૂબ જ ધયવાન રવાખતવા. 
દરરોજ સવારી સવારી ્વાતો કરી ભગ્વાનમાં, પૂ.ગુરુજી અને 
સંતોમાં હેત કરવા્તવા. મવારંુ સ્ષે રીતે પોષણ કરતવા. ઘણવા 
સમય સુધી તેમણે આ્ી રીતે મવારી સવાથે રહીને મવારંુ ખૂબ 
જ પોષણ ક્ુું હતંુ.’

પ્ર્મ ર્ર રજા લેર્ ગય્...

આ રીત ે સે્ વા કરતાં એકવાદ ્ષ્ગ ગ્ુ.ં સં.૨૦૪૭, કવાર્તકી 
સમયૈવામાં દે્રવાજ ભગતન ે મહવાદીક્ષવા અપવા્્વાનુ ં પ.ૂગરુુજીએ 
વ્ચવા્ુું. તથેી તમેનવા આખવા પરર્વારની કવાયદેસર રજા લે્ વા મવાટે 
પ.ૂગરુુજી, પ.ૂમનુન સ્વામી, પ.ૂભવાવ્લવા સ્વામી ્ગરેે સતંો-પવાષ્ગદો 
સવાથ ે લઈ તમેનવા ઘરે ગયવા હતવા. ત ે સમય ે મવાયવાએ તેમને 
સસંવારમાં રોકી રવાખ્વાનવા પ્રયવાસો કયમા હતવા, પરંત ુઅગ્ગ્નન ેઊધઈ 
ન લવાગ ે તમે દે્રવાજ ભગતન ે સસંવારનો મોહ અડ્ો નહીં. 

હરરભકતોની હવાજરીમાં વ્દવાયનો વ્ધધ ચવાલતો હતો. 
પછી તેમનાં મવાતવા-વપતવાએ હવાથમાં શ્ીફળ આપી કંુકુમ-ચોખવા 
ચોડી હવાર પહેરવાવયો અને રવાજી-ખરુીથી રજા આપી. પછી તેમનાં 
મમમી કહે, ‘ઘરમાં રમીલવા બેઠી છે, તેની રજા લઈ આ્ો.’ ભગતે 
તેમની પવાસે જઈ પ્રેમથી રજા માંગી, પરંતુ તે કશું જ બોલ્ાં 
નહીં. આ રીતે પત્ીની રજા ન મળી હો્વાથી તેમને તે ્ષષે દીક્ષવા 
લે્વાનું બંધ રહું.
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રોહહરવાળવા દે્રવાજ ભગતની રજા 
લે્વા ગયવા તે સમયની સ્ૃમતઓ
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્ચનવામતૃ ગ.પ્ર.૨માં શ્ીજીમહવારવાજ કહે છે, “ઉત્તમ	
્વૈરવાગય જનેે હોય તે પરમશે્રની આજ્વાએ કરીને અથ્વા 
પોતવાનાં પ્રવારબ્ધકમ્ગ ્રે કરીને વય્હવારમાં રહે, પણ તે 
વય્હવારમાં જનકરવાજાની પેઠે લોપવાય નહીં. અને રબ્, 
સપર્ગ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ પ્રકવારનવા જ ેઉત્તમ વ્ષય 
તે પોતવાનવા પ્રવારબ્ધ અનુસવારે પ્રવાપત થવાય તેને ભોગ્ે પણ 
પ્રીમતએ રહહત ઉદવાસ થકો ભોગ્ે અને તે વ્ષય એને 
લોપી રકે નહીં. અને તેનો ત્વાગ મોળો ન પડે અને તે 
વ્ષયને વ્ષે નનરંતર દોષને દેખતો રહે અને વ્ષયને રત્ુ 
જ ે્ વા જાણે. અને સતં, સતરવાસ્ત અને ભગ્વાનની સે્વા 
તેનો નનરંતર સંગ રવાખે. અને દેર, કવાળ, સંગ આરદક જો 
કઠણ આ્ી પડે તોપણ એની જ ે એ્ી સમજણ તે મોળી 
પડે નહહ, તેને ઉત્તમ ્ૈરવાગય્વાળો કહીએ.” આમ શ્ીહરરએ 
ઉત્તમ ્ૈરવાગય્વાળવાનાં જ ે લક્ષણો કહ્ાં છે તે દે્રવાજ 
ભગતનવા જી્નમાં પ્રવાય: ચરરતવાથ્ગ હતવા. તે હ્ેનવા પ્રસંગોથી 
જણવારે.

દે્રવાજ ભગતને સતં બન્વાનું મક્મ હો્વાથી 
તેમનાં પત્ી રમીલવાબહેન સતંવાનોને સવાથે લઈ રવામપરવા 
વપયરમાં જતાં રહ્ાં. ત્ાં તેમનવા વપતવા ્ગેરેને જાણ કરી. 
તેથી તેમણે રોહહરવાળવા સમવાચવાર મોકલવાવયવા કે, ‘હ્ે ભગત 
ઘરે રહીને જ ભજન કર્વાનવા હોય તો દીકરીને મોકલીએ, 
નહહ તો અમે નહહ મોકલીએ.’ 

આ બવાજુ દે્રવાજ ભગત સવાધુ થ્વાની દૃઢતવામાં 
પ્્ગતપ્રવાય હતવા. તેઓ કહેતવા,	 ‘હંુ	 તો	 િોઈ	 પણ	 ભોગે	
સવાધુ	બનીને	જ	 રહીશ.	મવારે	 હ્વે	સંસવારમાંથી	 િાંઈ	પણ	

જાેઈ્ું	 નથી;	 ઘરબવાર,	 જમીન	 ્વગેરે	 જ	ે િાંઈ	 છે	 તે	
તમવારં,	 તેનો	 ઉપયોગ	 િરી	 તમે	 બધવા	 પણ	 ભગ્વવાન	
ભજી	લ્યો,	નહહ	તો	જ્ેવી	તમવારી	ઇચ્વા.	મવારે	હ્વે	મવાયવા	
મવાટે	 જનમ	 વયથ્મ	 બગવાડ્વો	 નથી.	 મવારે	 તો	 ભગ્વવાનને	
ખોળે	 બેસી	 સતંોની	 સે્વવા	 િરી,	 સહુને	 રવાજી	 િરી	 પ્રભુને	
પવામી	 જવું	 છે.’	

જોકે, સવાસરરયવાપક્ષથી તેમને સંસવારમાં રવાખ્વાનવા 
પ્રયવાસો સતત ચવાલુ રહ્વા; પરંતુ સતં થ્વાની સદુૃઢ 
નનષઠવા્વાળવા પવા.દે્રવાજ ભગત પોતવાનવા ધયેયમાં અડગ 
રહ્વા. આ રીતે બે ્ષ્ગ જટેલો સમય ્ીતી ગયો. ભગતની 
આ્ી દૃઢતવા જાેઈ તેમનવા સવાસરવા પક્ષ્વાળવાને પણ નક્ી 
થ્ું કે, હ્ે તે કોઈ કવાળે સંસવારમાં જોડવાય એમ નથી. 
પછી એક રદ્સ તેમનવા સસરવાએ દીકરીને કહું, ‘બેટવા 
રમીલવા ! જો તવારી ઇચ્છવા હોય તો આપણે આ બંને 
સતંવાનો પવાછવા આપી દઈએ અને તવારાં યોગય જગયવાએ 
પુનલ્ગગ્ન કરી દઈએ.’

રમીલવાબહેન એટલાં સંસ્વારી અને ખવાનદવાન હતાં. 
્ળી તેમને સંસવારનાં સુખો કરતાં પોતવાનાં સંતવાનો ્ધુ 
્હવાલાં હતાં, તેથી તેમણે નનણ્ગય લીધો કે, ‘બવાપુજી ! 
હ્ે મવારે આ મવારવા પેટનાં જાયવા સતંવાનોને તરછોડીને 
બીજાને ઘેર જવું નથી.’ ખરેખર આ્ી નવારીઓને ધન્ય્વાદ 
છે. આ સંસવારનવા ભોગ-સુખ મવાટે પોતવાનાં સતંવાનોને કે 
સગાં મવા-બવાપને તરછોડીને જનવારી નવારીઓ તો અપવાર 
હોય છે; પરંતુ આ્ો નનણ્ગય લેનવાર નવારીઓ ખરેખર 
પ્રરંસનીય છે.

ર્ગ અને રૈર્ગયની ખેંચત્િ...

સતસસંગ સેવક  ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧28

INDEX



સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧29

તીવ્ર રૈૈર્ગય કસોટીની એરિ પર અનરચળ...
રમીલવાબહેનનો નનણ્ગય સવારો છે પણ તેમની તથવા 

સતંવાનોની આજીવ્કવાનું શું ? આ પ્રશ્ કેટલવાક મોટાં મવાથાં 
તથવા અમુક કુટંુબીજનોએ ઊભો કયયો. તેથી તેમણે 
રમીલવાબહેન પવાસે ધંધુકવા કોટ્ગમાં દે્રવાજ ભગત ઉપર 
કેસ દવાખલ કરવાવયો. આ ્વાતની પૂ.ગુરુજીને જાણ થઈ. 
અેટલે આ પરરસ્થિમતમાં પૂ.ગુરુજીએ પવાષ્ગદ દે્રવાજ 
ભગતને બોલવાવયવા અને કહંુ, ‘ભગત ! હ્ે તમવારે લેંઘો 
અને કફની પહેરી ઘેર જાવું પડરે. અને જ્ાં સુધી આ 
કેસ ન પતે ત્ાં સુધી મવાયવા સવામે લડવાઈ લે્ી પડરે.’

સદ્ ગુરુનવા ્ચને તેઓ તેમ કર્વા તૈયવાર થયવા, પણ 
તેમણે પૂ.ગુરુજીને કહું, ‘આપ	 જમે	 િહેશો	 તેમ	 જ	 હંુ	
િરીશ,	પરં્ુ	મવારે	િોઈ	પણ	ભોગે	સંસવારમાં	પડવું	નથી.	
િરોડ	 િવામ	બગવાડીને	 પણ	આ	જન્મે	 મોક્ષ	સુધવારી	 લે્વો	
છે.	તમે	મને	એ્વવા	આશી્વયાદ	આપો	 િે	 હંુ	જલ્ીમાં	જલ્ી	
મવાયવાને	 જીતી	 મહવારવાજ	 મવાટે	 સતં	 બન્વવા	 અહીં	 પવાછો	
આ્વી	 જાઉં.’	 પછી પૂ.ગુરુજીનવા ્ચને પવાષ્ગદનાં કપડાં 
ઉતવારી લેંઘો-કફની પહેરી રોહહરવાળવા આવયવા. પણ ઘરે 
ન જતાં મંરદરે ઉતવારો રવાખ્ો અને મંરદરમાં જ જાતે રસોઈ 
બનવા્ી ઠવાકોરજીને ધરવા્ીને પોતે જમતવા. 

હ્ે તેમનવા જી્નમાં એકબવાજુ સંસવારીઓનો રવાગ 
અને બીજી બવાજુ તેમનો ્ૈરવાગય; એ બને્નનો રણસંગ્રવામ 
મંડવાયો. કોટ્ગનવા કેસની મુદત આ્તાં રોહહરવાળવાથી 
દે્જીભવાઈ કે્રડયવાને સવાથે લઈ તેઓ ધંધુકવા કોટ્ગમાં 
ગયવા. ત્ાં તેમણે પોતવાની ઇચ્છવા મુજબ નક્ર જુબવાની 
આપી. આ રીતે કોટ્ગમેટર ચવાલુ થઈ. પછી તો મહહને-બે 
મહહને કોટ્ગની મુદતે ઘણી ્વાર ધંધુકવા જવું પડતું.

અમરરી ભગત કહે છે, ‘આ અથડવામણ ઘણવા 
લાંબવા સમય સુધી ચવાલી હતી. છ-સવાત ્ખત તો હંુ 
તેમની સવાથે ધંધુકવા કોટ્ગમાં ગયો હતો.’ તે સમયે અમવારી 
પવાસે પસ્ગનલ ્વાહન ન હો્વાથી અમે બંને રોહહરવાળવાથી 
મૂળધરવાઈ અને મૂળધરવાઈથી ટ્કમાં બેસીને ધંધુકવાની 
કોટ્ગમાં મુદતે જતવા. 

એક્વાર એ્ો પ્રસંગ બન્યો કે, અમે બંને 
મૂળધરવાઈથી ઊંચી ્વાડ્વાળવા ટ્કમાં બેસી ધંધુકવા મુદતે 
જતવા હતવા. ્ચ્ે રવામપરવાનો ઢવાળ આવયો, ત્ાં કોઈએ 
ટ્ક ઊભો રખવાવયો. તે સમયે એક ્ડીલ અને એક બહેન 
ટ્કમાં ચડ્ાં. મેં જાે્ું તો તે દે્રવાજ ભગતનાં ધમ્ગપત્ી 
રમીલવાબહેન અને તેમનવા મોટવા બવાપવા જાદ્જીભવાઈ પોતે 
હતાં. એક ટ્કમાં અમે ચવારેય ભેગાં થઈ ગયાં. જ ે્ ી 
ભગતને ખબર પડી એટલે ઠેઠ સુધી ટ્કની એક સવાઇડમાં 
્વાડ બવાજુ મોઢંુ રવાખી ભજનમાં લવાગી ગયવા. પછી ધંધુકવા 
ઉતરી અમે કોટ્ગમાં મુદતે ગયવા. 

કોટ્ગમાં દરેક ્ખતે પ્રવાય: જજ સવાહેબ એવું કહેતવા 
કે, ‘આ તમવારો વયકકતગત મવામલો છે, મવાટે સમજૂતીથી 
પતવા્ો તો સવારંુ.’ સવામવા્વાળવા આજીવ્કવાની માંગણી કરતવા, 
ત્વારે જજ કહેતવા કે, ‘તમે તેમની પવાસે આજીવ્કવા માંગો છો 
પરંતુ તેમની પવાસે જ ે કાંઈ છે તે તમવામ તો તેઓ આપે 
છે. ્ળી જ ે સંસવારમાં રહે્વાનવા હોય, કમવાતવા હોય તે 
કવાયમી આજીવ્કવા આપી રકે..! આ તો સવાધુ થ્વાનવા છે 
તે કવાયમી આજીવ્કવા કેમ આપી રકે ? હવા, તેની મમલ્કતમાં 
ભવાગ આપી રકે અને એ આપ્વા તે તૈયવાર છે.’ પરંતુ 
તેઓ કોઈ પણ ભોગે આજીવ્કવા લે્ી એ જ નનણ્ગય પર 
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હતવા, તેથી આ કેસ બે-ત્ણ ્ષ્ગ સુધી લાંબો ચવાલ્ો. 
છે્ટે ભગ્વાને હ્ે આ કેસનો જાણે અતં લવા્્વાનું નનધમા્ુું 
હોય એવું કાંઈક બનું. અચવાનક કેસ દવાખલ કરવા્નવારનું 
અ્સવાન થ્ું. પછી તે સહુએ કળ્ળ કરી ભગતને 
સમજા્ી લે્વાનવા ઇરવાદવાથી રમીલવાબહેનને રોહહરવાળવા 
મોકલ્ાં. ત્વારે ભગત રોહહરવાળવા મંરદરે રહેતવા અને તેમને 
ચાંદ્રવાયણવ્રત ચવાલુ હતું, પણ હ્ે ભગત રદ્સે મંરદરમાં 
રહેતવા અને રવાત્ે ઘેર જઈ તેમનાં પત્ીને સમજા્્વા લવાગયવા. 

ભગત કહેતવા, ‘મવારે હ્ે કોઈ પણ ભોગે સંસવારમાં 
જોડવાવું નથી, મવાટે તું મને રવાજીખરુીથી રજા આપ તો 
તવારવા પર ભગ્વાન અને સતંો ખૂબ રવાજી થરે.’ પત્ી કહે, 
‘આ સતંવાનોનું શું ?’ ભગત કહે, ‘ભગ્વાન સહુનવા મવાલલક 
છે. ભગ્વાન ભૂખ્વા જગવાડે, પણ ભૂખ્વા સુ્વાડે નહીં. 
ભગ્વાને આપણને ઘર અને આટલી બધી જમીન આપી 
છે, મવાટે તું એની ચચતવા ભગ્વાનને સોંપી દે તો ભગ્વાન 
બધું સેટટગ કરી દેરે.’ તે સમયે તેમનાં પત્ીને સત્ંગ ન 
હતો, પરંતુ ભગતની અનુભ્સભર ધવારદવાર ્વાણીએ 
તેમનવા અતંરને ભેદી નવાખું. છે્ટે પત્ીએ પણ લગભગ 
સં.૨૦૫૦ ઇ.સ.૧૯૯૪માં ભગતને ત્વાગી થઈ ભગ્વાન 
ભજ્વા મવાટેની હવા પવાડી. પછી તેઓ સદવાને મવાટે શ્ીહરરજી 
મહવારવાજને પવામ્વા પૂ.ગુરુજીને સમર્પત થયવા. ત્વારબવાદ 
પૂ.ગુરુજીએ તેમને ફરી ્ખત પવાષ્ગદ કયમા.

ગીતવાજીમાં ભગ્વાન કહે છે,	 “असङ्गशस्त्रेण दृढ्रेन 
छित्त्वा।” વનલષેપતવારૂપી રસ્તથી સંસવારની આસકકતનાં 
મૂળ કવાપી નવાખ્ાં. આ રીતે સંસવારનાં મૂળ કવાપી ભગત 
પોતવાનવા ્ૈરવાગયમાં આરપવાર પવાર ઊતયમા. સતી તોરલ 
જસેલને કહે છે,

હીરલવા	 એરણમાં	 ઓરવાય,	 મવાથે	 ઘણ	 િેરવા	 ઘવા્વ;

ફૂટે	 ઇ	 તો	 ફટકિયવા	 િે’્વવાય,	ખરવાની	ખયવે	ખબરુું	 થવાય...
ભગ્વાન ભગતને તવા્ે છે, તજતવા નથી. તવા્ી તવા્ીને 
તેજસ્ી બનવા્ે છે. જમે હીરો ઘસવાય તેમ તેમાં ચમક 
આ્ે, સોનવાને તપવા્્વાથી તેજસ્ી બને, તેમ જ દે્રવાજ 
ભગતની જમે જમે કસોટી લે્વાતી ગઈ તેમ તેમ તેઓ 
્ધવારે ને ્ધવારે ્ૈરવાગી અને ભગ્વાન તથવા સતંમાં અનુરવાગી 
બનતવા ગયવા. તેમને અંદરથી પોતવાનો ઘરનો ત્વાગ-્ૈરવાગય 
હતો, કોઈએ ચડવા્ેલો નહીં. તેથી અનેક કસોટીમાં પણ 
તેમણે ક્યવારેય પવાછો પગ ન ભયયો. 

શ્ીહરર ્ચ.ગ.પ્ર.૩૮માં કહે છે,	 “સવાચો	 ત્વાગી	
િેને	 િહીએ	 ?	 તો	 જ	ે પદવાથ્મનો	 ત્વાગ	 િયવો	 તેનો	 પવાછો	
િોઈ	 કદ્વસ	 મનમાં	 સંિલપ	 પણ	 ન	 થવાય.	જમે વ્ષટવાનો 
ત્વાગ કયયો છે તેનો પવાછો સંકલપ થતો નથી તેમ સંકલપ 
ન થવાય.”

શ્ીહરરજીનાં આ ્ચનો દે્રવાજ ભગતનવા જી્નમાં 
જાણે મૂર્તમવાન રમતવા હોય તેવું જી્નપયુંત દેખવાતું. એક 
્વાર જ ે સંસવારસુખનો ત્વાગ કયયો, તેનવા તેમનવા અતંરમાં 
ફરી ક્યવારેય અંકૂર ઊઠ્વા જ નહીં. એટલું જ નહહ પણ 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી ત્વાગી થયવા પછી ગુરુ્ચને દેર-
વ્દેરમાં ફયમા, થિવાનમાં રહ્વા, ઘણાં ્સતુ-પદવાથ્ગનવા યોગમાં 
આવયવા; પણ ક્યવારેય તેઓ તેમાં જરવા પણ લલચવાયવા 
નહીં. વ્ષય મવાટે કદી રાંક થયવા નહીં. પાંચમાંથી એકેય 
વ્ષયમાં તેમને ક્યાંય આસકકત ન હતી. દેહને તો 
ખવાસડાંની જમે રવાખતવા હતવા. જી્નભર નનબુંધ જ રહ્વા 
એ બધવાનું કવામ નથી. કોઈક વ્રલ પુરુષથી જ આજી્ન 
આ રીતે જી્વાય.
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આપણે નનષુ્ળવાનદં સ્વામી જ ે્ વા ્રૈવાગય્વાન સતંની ગવાથવાઓ અનકે ્વાર ્ાંચી-સાંભળી છે. પરંત ુપ.ૂઅચલસ્રૂપ 
સ્વામી સદ્.શ્ીનનષુ્ળવાનદં સ્વામી જ ે્ વા જ આ કવાળનવા વ્તરવાગી સતં હતવા. ઘરે સવારંુ મડેવાબધં મકવાન હતુ.ં ૪૫ ્ીઘાં 
ફળદ્રપૂ જમીન હતી. મમતવાળાં મવાતવા-વપતવા હતાં. પત્ી અન ે બ ે સતંવાનો હતાં. જ્વારથી તેઓ ઘરકવામમાં મદદરૂપ થ્વા 
લવાગયવા ત્વારથી તેમની આર્થક સ્થિમત પણ સવારી હતી. પરંત ુ તનેો ત્વાગ કયમા પછી કદી કોઈ પણ વ્ષય, ધન-મવાલ-
મમલકત કે સવારવામાં સવારવા સખુ-સવુ્ધવા જોઈ તેઓ જરવા પણ લલચવાયવા નથી. નનબુંધ રહે્વા બવાબત ે કોઈ રદ્સ તેમને 
પ.ૂગરુુજી કે ્ડીલ સતંોઅ ે ટકોર કર્ી પડી નથી. દયવાનદં સ્વામી એક પદમાં ્રૈવાગીનાં લક્ષણ જણવા્તાં કહે છે,

નનષકુળ્નંદ સર્મી જેર્ તીવ્ર રૈર્ગી...
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્વૈરવાગય	 ્વસે	 રે	 જનેવા	 ઉરમાં,	 બળતો	 લવાગે	 સંસવારજી;
અરચચ	 રહે	 સદવા	 અંતરે,	 તમથયવા	 મવાયયિ	 વ્વચવારજી.

...્વૈરવાગય૦	 ૧
નવારીને	 ગણે	 રે	 નનશ્ે	 નવાગણી,	 સગાં	 શત્ુ	 સમવાનજી;
વય્વહવાર	 વ્વખસમ	 ત્રે્વડે,	 પ્રભુ	 ભજ્વવામાં	 તવાનજી.

...્વૈરવાગય૦	 ૨	
રમણણિ	 પદવારથે	 રવાજી	 નહહ,	 િરે	 દેહ	 નનર્વવાહજી;
ચૌદ	 લોિમાં	 ચચત્ત	 નહીં,	 હકરચરણની	 ચવાહજી.

...્વૈરવાગય૦	 ૩
ભવાવ્વિ	 ભોગ	 તમથયવા	 ગણે,	 િોઈને	 ચચત્વે	 ન	 ચચત્તજી;
હકર	 મૂરતતમાં	 એિ	 મન	 રહે,	 ્વૈરવાગય્વંતની	 એ	 રીતજી.

...્વૈરવાગય૦	 ૪
અષટ	 લસબદ્	 ન્વ	 નનચધને,	 અંતર	 ઇચે્	 ન	 લેશજી;
મુકકત	 ચ્ુરધવા	 મેલીને,	 હકર	 સે્વે	 હંમેશજી.

...્વૈરવાગય૦	 ૫
જ્ઞવાને	 જુકત	 ્વૈરવાગયની,	 ્વવાત	 લેજો	 વ્વચવારીજી;
દયવાનંદ	 િહે	 જનેે	 ઊપજ,ે	 તેને	 થવાય	 સુખ	 ભવારીજી.

...્વૈરવાગય૦	 ૬
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પકરર્ર ઉપર પિ ભગર્નની કૃપ્...
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પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા પૂ્માશ્મનવા પરર્વારમાં હવાલમાં ખૂબ જ સવારો સત્ંગ છે. તેમનાં પત્ી રમીલવાબહેન 
જણવા્ે છે કે, ‘ભગત સતં બન્યવા અને મેં સતંવાનો ખવાતર બીજ ે લગ્ન ન કયયાં તો ભગ્વાન અને સતંોની મવારવા ઉપર 
ખૂબ જ કૃપવા થઈ. મવારવા પુત્ હહતરેને સુરતમાં ૭ ્ષ્ગ સુધી મવારવા ભવાઈ ઘેલવાભવાઈએ પોતવાને ઘેર રવાખી ભણવાવયો. 
અને તેનવા સંસ્વાર ન બગડે તેનું પણ ધયવાન રવાખું. પછી ૧૨ ્ષ્ગ સુધી રોહહરવાળવાનવા મહેરભવાઈ જરેવાજભવાઈ કે્રડયવા 
તથવા અમરરીભવાઈ કે્રડયવાએ અમવારવા પરર્વારનું ખૂબ જ ધયવાન રવાખું. હહતરેનાં અને દીકરી ભવા્નવાનાં લગ્ન સમયે 
આ બંને ભકતોએ બવાપને ભુલવા્ી દે એ્ી રીતે મદદ કરી. આમ અમવારવા બધવા જ પ્રસંગો ભગ્વાન અને સતંોની 
કૃપવાથી સવારી રીતે પવાર પડ્વા છે.

આ સમયે રવામજીભવાઈ કે્રડયવા અને તેમનાં પત્ી આરવાબહેનનો અમવારે યોગ થયો. પછી અમે સુરતમાં 
્રવાછવા વ્સતવારમાં રહેતવા ત્ાંથી ્ેડરોડ વ્સતવારમાં રહે્વા આવયવા. છેલલવા ૮ ્ષ્ગથી તેઓ અમવારંુ ખૂબ ધયવાન રવાખે 
છે. અમવારંુ ભરણપોષણ અને સત્ંગનવા સંસ્વારનું નન:સ્વાથ્ગભવા્ે ધયવાન રવાખે છે. અહીં ્ેડરોડમાં આવયવા પછી તો 
બધી જ પ્રકવારે રાંમત છે. ્ળી સત્ંગમાંથી સવાચી સમજણ મળ્વાથી હ્ે કોઈ દુ:ખ કે અફસોસ પણ નથી. ભગ્વાન 
અને સતંોની કૃપવાથી આજ અમે સપરર્વાર ખૂબ સુખી છીએ. અને મવારવા જી્નમાં કોઈ દવાગ લવાગયો નથી. તે સહુથી 
મોટી કૃપવા મવાનું છંુ.’ 

સર્નમ્ં શ્ીહકરજીન્ં દશવાન...
સન ૧૯૯૫માં આપણવા ગુરુજી પ.પૂ.સદ્.

શ્ીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વામીને ્ડતવાલ ટેમપલ બોડફે  
્ડોદરવા સ્થિત શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મંરદર-્વાડીની 
મહંતવાઈ આપી હતી. તે સમયે પૂ.અચ્તુદવાસજી સ્વામી, 
પૂ.ત્વાગ્લલભ સ્વામી, પૂ.સવાધુજી્ન સ્વામી, પૂ.
મંગળસ્રૂપ સ્વામી અને પૂ.રવામદવાસજી સ્વામી ્ગેરે 
સતંો તથવા પવા.દે્રવાજ ભગત સે્વામાં હતવા. ત્વારે 
દે્રવાજ ભગત પવાષ્ગદ તરીકે બધી જ સે્વા કરતવા. 
સવાથોસવાથ કોઠવારની સે્વા પણ સંભવાળતવા હતવા.

એક્વાર ્વાડી મંરદરમાં આ્ેલ ‘ગોપવાળવાનંદ 
સ્વામી સભવામંડપ’ની બવાજુમાં તેઓ રવાત્ે સતંો સવાથે 
સતૂવા હતવા. અચવાનક સ્પ્ન અ્થિવામાં તેઓ 
‘સ્વામમનવારવાયણ...સ્વામમનવારવાયણ....સ્વામમનવારવાયણ...’ 
એમ ઊંચવા સ્રે બોલ્વા લવાગયવા. તે જોઈને નજીકમાં 
સતૂેલવા સતંો જાગી ગયવા, પરંતુ પવા.દે્રવાજ ભગત તો 
કોઈક અલૌરકક અનુભ્માં ગરકવા્ હતવા. 

આ પદમાં લખેલાં પ્રવાય: લક્ષણો તેમનવા જી્નમાં જી્તં દેખવાતવા હતવા. ગહૃત્વાગ મવાટે તેમણે ખૂબ જ મોટંુ 
બલલદવાન આપ્ું હતું. પરંતુ જ્વારથી પૂ.ગુરુજીનવા સતંમંડળમાં ભળયવા ત્વારથી તેમણે પોતવાનવા દેહને ્વા્ણી મવાટે 
લવા્ેલવા મવાગયવા બળદની જમે ્વાપયયો. રરીરને તેઓ ખવાસડાં જવેું મવાનતવા અને ભગ્વાન તથવા સતંો-ભકતોનવા કવામમાં 
આ્ે એટલું જ સવાથ્ગક છે; એમ સમજી તેમણે ક્યવારેય સે્વામાં પવાછી પવાની કરી નથી.
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ભકકત અને નરરકકતનો નરરલ સમનરય...
વ્ષયમાં તીવ્ર ્ૈરવાગય તથવા શ્ીહરર અને સતંોમાં દૃઢ અનુરવાગ આ બંને વ્રોધવાભવાસી ગુણ એક જગયવાએ 

મળ્વા દુલ્ગભ છે. આ વ્શ્માં ઘણવા ્ૈરવાગી હોય છે પણ તેને શ્ીહરર તથવા સતંમાં પણ રવાગ હોતો નથી. તો ઘણવાને 
ભગ્વાનમાં ને સતંોમાં સનહે હોય છે પણ તેમ જ દેહ અને દેહનવા સંબંધીમાં પણ સનહે હોય છે. આપણવા નંદસતંો 
એ્વા હતવા કે તેમને દેહ કે દુનનયવાનવા સુખનવા સંકલપો ન હતવા, છતાં ભગ્વાન અને ભગ્વાનનવા સતંો-ભકતો મવાટે જ 
જી્તવા. તેમનવા સુખે સુખી અને તેમનવા દુ:ખે દુ:ખી થતવા હતવા. 

જગતમાં ખવાર અને શ્ીહરર તથવા સતંમાં પયવાર એ બહુ મોટાં ભવાગયની ્વાત ગણવાય. જટેલો વ્ષયમાં અભવા્ 
કર્ો જરૂરી છે તેથી પણ ્ધુ સત્ંગમાં આવયવા પછી ભગ્વાન અને સતંોમાં ભવા્-પ્રેમ કર્ો જરૂરી છે. આ બંને 
ગુણો સવાથે કેળ્્વા તે લોઢવાનવા ચણવા ચવા્્વા જવેું કઠણ છે. જમે ્ૈરવાગયમૂર્ત નનષુ્ળવાનંદ સ્વામીમાં આ બંને ગુણો 
મૂર્તમતં હતવા તેમ પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા જી્નમાં પણ આ બંને ગુણો આબહૂેબ દેખવાતવા હતવા. 

આપણવા પૂ.રવામદવાસજી સ્વામી એક પ્રસંગ જણવા્તાં કહે છે કે, ‘પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી જ્વારે પવાષ્ગદ હતવા 
ત્વારે એક્વાર કંુડળધવામમાં જૂનવા મંરદરમાં ભગ્વાન સવામે બેસી શ્ીહરરલીલવામતૃ ્ાંચતવા હતવા. તે સમયે હંુ મંરદરમાં 
દર્ગન કર્વા ગયો. મેં જાે્ું તો તેમની આખંોમાંથી આંસુની ધવારવા ્હેતી હતી. પવા.દે્રવાજ ભગતની આ્ી પ્રેમ-ભકકત 
જોઈને મવારંુ હૃદય પણ ગળી ગ્ું. તે દૃશય હજી પણ મને ભૂલવાતું નથી.’

મવાત્ ભગ્વાન સન્ુખ સદ્ગ્રંથનું ્ાંચન કરતાં આખંમાંથી આંસુની ધવારવા ્હે એ ઉત્તમ ભકકતનું લક્ષણ છે. 
આ રીતે પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનાં જી્નમાં ્ૈરવાગય અને ભગ્વાનમાં અનુરવાગ આ બંને ગુણો પ્રગટ થયવા હતવા.

પછી જ્વારે જાગયવા ત્વારે સતંોએ પૂછું કે, “ભગત ! રવાત્ે તમે કેમ ઊંચવા સવાદે ‘સ્વામમનવારવાયણ...સ્વામમનવારવાયણ...’ 
કરતવા હતવા ?” ત્વારે તેઓએ પોતવાનો અનુભ્ જણવા્તાં કહું,	“વ્વાલવા	 વ્વાલવા	 શ્ીજીમહવારવાજનાં	 અનિે	 મકુતો	 સવાથે	
મને	 દશ્મન	 થતાં	 હતાં.	 એ	 કદવય	 અલૌકિિ	 સુખ	 જોઈને	 હંુ	 તો	 મહવારવાજનું	 ભજન	 િર્વવા	 લવાગયો	 હતો.	 મને	 બીજી	
િાંઈ	 ખબર	 નથી.”	 આ રીતે ઘણી ્વાર તેમને સ્પ્નમાં શ્ીહરર અને સતંોનાં દર્ગન થતાં હતાં.

આજે સર્ન્મ્ં મહ્ર્જ આવય્ હત્ ને 
કહે, ‘મેં આટલું આટલું તને આ્યું છે, 

તું મને ભૂલીને બીજં ણચંતન કેમ કરે છે ?’
મને બહ આનંદ ્યો હતો.

ર્હ પ્રભુ ! આપની કરિ્...!

તવા.૧૨-૦૮-૨૦૦૯	બુધ્વવાર,	સં.૨૦૬૫	શ્વા્વણ	્વદ-૬

સર્નું...

પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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નવાનપણથી જ તેમને સે્વા તથવા બીજાને મદદરૂપ 
થ્વાનું જી્માં હતું. તેથી પવાષ્ગદ બન્યવા પછી તો દે્રવાજ 
ભગત જ્ાં જરૂર પડે ત્ાં સ્્ગ પ્રકવારની સે્વા કરતવા. બગીચો 
સવાચ્તવા, સતંો મવાટે પવાણીની વય્થિવા કરતવા, મંરદર ્વાળતવા, 
પોતાં મવારતવા, ્વાસણ ઊટકતવા, ઠવાકોરજી મવાટે ફૂલહવાર 
બનવા્તવા. ્ળી, તે સમયે ખોપવાળવા શ્ીસ્વામમનવારવાયણ 
મંરદરમાં સભવામંડપ, સનવાનવાલય અને બગીચો છે તે 
કમપવાઉન્ડની દી્વાલ ચણ્વાનું કવામ ચવાલતું હતું. આ ભવારે 
સે્વા પણ તેઓ રવાત-રદ્સ કરતવા હતવા.

આપણવા મંડળનવા પૂ.સવાકવાર સ્વામી તે સમયે પવાષ્ગદ 
હતવા. તેઓ પોતવાની અનુભ્વાત્ક ્વાત જણવા્તાં કહે છે 
કે, લગભગ ૧૯૯૬માં એક ્ખત હંુ અને પવા.દે્રવાજ ભગત ખોપવાળવા સવાથે સે્વા કરતવા હતવા. તે સમયે ખોપવાળવા 
મંરદરમાં ્વાસણ સોળે કર્વાની ખૂબ જ સે્વા રહેતી. તેથી મને ક્યવારેક થવાક લવાગતો. એક રદ્સ મેં તેમને ્વાત કરી 
કે, ‘હંુ ક્યવારેક થવાકી જાઉં છંુ.’ 

ત્વારે દે્રવાજ ભગત પોતવાનો અનુભ્ જણવા્તાં મને કહેતવા, ‘પૂ.ગુરુજીએ મને  ૧૯૯૩માં કંુડળધવામ જીણયોદ્વારની 
સે્વામાં સવાધક તરીકે મૂક્યો હતો, તે સમયે ત્ાં સે્વાનો ખૂબ જ ભીડો રહેતો. આખો રદ્સ ટે્ક્ટર ચલવા્વું ્ગેરે 
ભવારે સે્વામાં મને પણ થવાક લવાગતો, પરંતુ જ્વારે સે્વામાંથી પર્વારી મવાનસી પૂજા કર્વા બેસું અને ભગ્વાનને પ્રેમથી 
યવાદ કરંુ એટલે બધો થવાક ઓગળી જતો. કેમ જ,ે બીજાને સુખરૂપ થ્વા ભીડવા્વાળી સે્વા કરીએ તેથી ભગ્વાન 
મવાનસીમાં ડબલ સુખ આપે અને થવાક ઉતવારી દે. આપણે અહીં ભગ્વાન અને સતંોને રવાજી કર્વા આવયવા છીએ. 
મવાટે લોડ કે ભીડવા્વાળી સે્વા કરીએ અને બીજાની મરજીમાં ભળી જઈએ તો મહવારવાજ ખૂબ જ રવાજી થવાય. પછી 
જ્વારે ભજનમાં બેસીએ ત્વારે ભગ્વાન આપણને ખૂબ સુખ આપે. મવાટે કોઈ ગમે તે્ી કઠણ સે્વા આપે તોપણ 
થવાકવું નહીં.’

પૂ.સવાકવાર સ્વામી આજ કહે છે કે, ‘તે રદ્સે તેમણે મને પોતવાનવા અનુભ્ની આ ્વાત કરી હતી. તેની મવારવા 
જી્નમાં ખૂબ જ અસર થઈ હતી. અને તેથી સે્વા કર્વાનું ખૂબ બળ મળ્ંુ હતું. તે ્વાત આજ રદ્સ સુધી 
ભુલવાઈ નથી.’

બીજી ર્ર લેનખત રજા લેર્ ગય્...

સતસસંગ સેવક      ઑગસ્ટ,  ૨૦૨૧34

ભ્રે સેર્્ી ભકકત રધે...

પછી સન ૧૯૯૭નવા શ્વા્ણ મહહનવામાં પૂ.ગુરુજીએ પૂ.મવાધ્વપ્રય સ્વામી, પૂ.શ્ીજીસ્રૂપ સ્વામી, પવા.દે્રવાજ 

ભગત ્ગેરેને દે્રવાજ ભગતનાં પત્ીની કવાયદેસર રજા લે્વા રોહહરવાળવા મોકલ્વા. ત્વારે તેમનાં નવાનવા બહેન કૃષણવાનવા 

સંબંધનો પ્રસંગ હતો. તેથી સૌ પરર્વારજનો અને સનહેીજનો ભેગાં થયાં હતાં. જ્વારે તેઓ ઘરે ગયવા ત્વારે તેમનવા 

પુત્ હહતરેે ઠવાકોરજી અને સતંો-પવાષ્ગદોનું પૂજન ક્ુું. પછી પવા.દે્રવાજ ભગત રૂમમાં પત્ીની રજા લે્વા ગયવા. ત્ાં 

તેમનાં મવાતવા, પુત્-પુત્ી અને પત્ી હતાં. ભગત ખુરરીએ બેઠવા. પત્ીએ પ્રેમથી લેવખત રજા આપી. 
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પછી તેણીએ રડતાં રડતાં ભગતને પ્રશ્ પૂછ્ો 
કે ‘તમે તો સવાધુ થઈ ગયવા તેથી તમવારો મોક્ષ તો થઈ 
જરે, પણ અમવારંુ શું ?’ ભગતે તેને ભગ્વાનનવા મહહમવા 
્ગેરેની ઘણી ્વાતો કરી કહું, ‘આ પ્રમવાણે કરરો તો 
તમવારંુ કલ્વાણ પણ થરે.’ આ સમય એ્ો હોય કે સહજ 
ગ દ્દભવા્ અને લવાગણીનું ્વાતવા્રણ સજા્ગય તે સ્વાભવાવ્ક 
છે. અને સાંસવારરક પ્રલોભનો પણ દેખવાડવાય, પરંતુ તેઓ 
પોતવાનવા નનણ્ગય પર અડગ હતવા. પછી જ્વારે રજા લઈને 
ત્ાંથી નીકળયવા ત્વારે તેઓ પૂ.મવાધ્વપ્રય સ્વામીને કહે, 
“મવાયવા લોભવા્્વાનવા ગમે તેટલવા પ્રયત્ો કરે પણ મવારે તો 
કોઈ ફેર પડતો નથી. હંુ કાંઈ થોડી ગવાય છંુ તે પવારસો 
મૂકંુ ? આત્વાને થોડાં પુત્-પત્ી કે પરર્વાર હોય ?” આમ 
તેમનવા ્ૈરવાગયની છટવા અનેરી હતી.
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દેરર્જ ભગત અચલસરરૂપ સર્મી બનય્...

ભગ્વાન અને સતંો-ભકતોમાં સદુૃઢ સનહે, વ્ષયમાં 
્ૈરવાગય, નનષ્વામ સે્વા-ભકકતમાં તતપરતવા, પોતવાનવા 
ગુરુજીમાં સંપૂણ્ગ વ્શ્વાસ, સે્વામાં ખૂબ જ શ્દ્વા, દેહનો 
અનવાદર, ભજન-ભકકતમાં રુધચ ્ગેરે સદ્ ગુણો દે્રવાજ 
ભગતમાં પ્રભુ તથવા ગુરુકૃપવાથી સહજ સ્ભવા્ે ્ત્ગતવા. 
્ળી, કૃતજ્તવા અને ભગ્વાનનવા કતમાપણવાનો વ્શ્વાસ પણ 
જોરદવાર હતો. સંસવારમાં તેમને તો મોહ ન હતો, પરંતુ 
જમેને તેમનવામાં મોહ હતો તે બંધન તોડવા્્વા તેમણે ઘણી 
લાંબી લડવાઈ લીધી. અતંે રવાગ અને ્ૈરવાગયનવા સંગ્રવામમાં 
્ૈરવાગયનો વ્જય થયો. 

આમ તો દે્રવાજ ભગતનવા પત્ીએ સન ૧૯૯૪માં 
ભગતને સતં બન્વાની હવા પવાડી દીધી હતી. પરંતુ દે્રવાજ 
ભગતને સતં બન્વામાં ફરી એક બીજા વ્ઘ્નને કવારણે 
પાંચ ્ષ્ગ મોડંુ થ્ું.

તે સમયે ્ડતવાલ દેરમાં દીક્ષવા-પ્રમતષઠવા મવાટે કપરો કવાળ ચવાલતો. ઉત્તમ મુમુક્ષુને પણ તત્વાલીન આચવાય્ગ 
સતંદીક્ષવા આપતવા ન હતવા. તેથી ઉપરોકત જગં ખેલીને આ્ેલવા મહવામુમુક્ષુ પવાષ્ગદ દે્રવાજ ભગત પાંચ ્ષ્ગ પવાષ્ગદ 
રૂપે રહ્વા. છે્ટે ્ડતવાલ દેરનવા અમુક ્ડીલ સતંોએ ભેળવા મળી અમદવા્વાદ દેરનવા આચવાય્ગશ્ી પવાસે સવારવા મુમુક્ષુ 
પવાષ્ગદોને સતંદીક્ષવા અપવા્્વાનું નક્ી ક્ુું. 

પછી	 તવા.૧૯/૧૧/૧૯૯૯,	 સં.૨૦૫૬,	 િવારતિ	 સદુ-૧૧,	 શકુ્ર્વવારનવા	 રોજ	 પ.પૂ.	 આચવાય્મશ્ી	 તેજનેદ્રપ્રસવાદજી	
મહવારવાજનવા	 શભુહસતે	 શ્ીસ્વવાતમનવારવાયણ	 મંકદર,	 િવાલુપુર-અમદવા્વવાદમાં	 અગગયવાર	 સતંોને	 દીક્ષવા	 અપવા્વી.	 તે	 પ્રસંગે	
પવા.દે્વરવાજ	 ભગત	 સવાધુ	 અચલસ્વરૂપદવાસજી	 સ્વવામી	 બન્યવા.
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આપિે સેર્ સંભ્ળી લેશું...
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જોગી સર્મી ન્મ પ્ડ્ું...

તવા.૨૪/૦૯/૨૦૧૧નવા રોજ પૂ.ગુરુજી સવાથે સહુ સતંો 
ઉતવા્ળી ગંગવામાં અભભષેક તથવા સનવાનોત્્ મવાટે ગયવા. ત્ાં 
સહજાનંદ સરો્રમાં સતંો સવાથે પૂ.ગુરુજીએ ઠવાકોરજીનો 
અભભષેક કયયો. પછી પૂ.ગુરુજી તથવા સહુ સતંો સનવાન કરતવા 
હતવા. તે સમયે પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનાં જપ, તપ, ત્વાગ, 
્ૈરવાગય, દેહનો અનવાદર, પંચવ્ષયનો અભવા્ ્ગેરે સદ્ ગુણોને 
યવાદ કરી પૂ.ગુરુજી ખૂબ રવાજી થયવા. ્ળી, ભગ્વાન મવાટે જ 
ભખે લઈ જોગ્ગયવા પુરુષ જવેું અલમસત જી્ન જી્તવા 
હો્વાથી અચલસ્રૂપ સ્વામીનું પૂ.ગુરુજીએ “જોગી	 સ્વવામી”	
નવામ પવાડું. 

શ્ીહરર ્ચ.ગ.મ.૨૮માં કહે છે, “જી્વને	ભગ્વવાનને	
રવાજી	 િયયાનો	 ઉપવાય	 તો	 મન-િમ્મ-્વચને	 ભગ્વવાનનવા	
ભકતની	સે્વવા	િર્વી	એ	જ	છે	અને	ભગ્વવાનનવા	ભકતનો	
દ્રોહ	 િર્વો	 એ	 જ	 ભગ્વવાનને	 િુરવાજી	 િર્વવાનો	 ઉપવાય	
છે...	અમવારે	તો	ભગ્વવાનનો	રવાજીપો	થયવા	સવાર	જન્મોજન્મ	
ભગ્વવાનનવા	ભકતની	જ	સે્વવા	િર્વી	છે	અને	જમે	અમવારો	
નનશ્ય	 છે	 તેમ	 જ	 તમવારે	 પણ	 નનશ્ય	 િર્વો.”

શ્ીજીમહવારવાજનાં આ ્ચનો પૂ.જાેગી સ્વામીએ 
તેમનવા જી્નમાં ચરરતવાથ્ગ કયયાં હોય એવું અનુભ્વાતું. 
તેમણે સતં બન્યવા પછી સતંો-ભકતોને રવાજી કર્વા મન-

કમ્ગ-્ચને છેલલવા શ્વાસ સુધી ખૂબ જ સે્વા કરી. 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીએ સન ૧૯૯૯માં સતંદીક્ષવા ગ્રહણ 
કરી ત્વારથી મોટેભવાગે તેમને ખોપવાળવામાં ઠવાકોરજી અને 
મંરદરની સે્વામાં રોકવા્વાનું થ્ું. તેઓ રોજ ે ્હેલવા જાગીને 
ખોપવાળવા મંરદરમાં દ્બરવાજમવાન શ્ીહરરકૃષણ મહવારવાજ અને 
શ્ીરવાધવાકૃષણ દે્ની મંગળવાની સે્વા અમત ભવા્થી કરતવા.

પૂ.ગુરુજીએ સન ૨૦૦૧માં કંુડળધવામે ભવય 
‘ભકતચચતવામણણ	 મહોત્્વ’ આયોજ્ો હતો. તેની 
પૂ્્ગતૈયવારીમાં સતંોની જરૂર હતી. તે સમયે ખોપવાળવામાં 
પાંચ સતંો સે્વામાં રોકવાયવા હતવા. તેથી પૂ.્ હવાલવા સ્વામીએ 

પછી પૂ.ગુરુજીએ બધવા સતંોને કહું કે, ‘હ્ે આ જોગીને સહુ સતંો ભેટો.’ એમ કહી પ્રથમ પૂ.ગુરુજી ખૂબ 
ભવા્થી તેમને ભેટ્વા અને ત્વારબવાદ બધવા સતંો-ભકતો પણ ક્રમથી જોગી સ્વામીને ભેટ્વા. ત્વારથી આપણવા મંડળમાં 
તેમનું હુલવામણવાનું નવામ “જોગી સ્વામી” પડું. પછી સહુ તેમને જોગી સ્વામીનવા નવામથી બોલવા્્વા લવાગયવા.
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ખોપવાળવા રહેલવા સતંોને કહંુ કે તમે ત્ણ સતંો સે્વામાં પહોંચી રકો તો બે સતંોને કંુડળ મહોત્્ની સે્વામાં લઈ 
જ્વા છે.

તે ્વાત સાંભળી પૂ.જાેગી સ્વામી પૂ.અક્ષરજી્ન સ્વામી પવાસે ગયવા અને કહું કે, તમે સહમત હો તો આપણે 
બંને અહીંની બધી જ સે્વા સંભવાળી લઈશું. તેમણે હવા કહી. પછી તેઓએ પૂ.્ હવાલવા સ્વામીને ્વાત કરી કે, અમે 
કોઠવારીની જ્વાબદવારી લસ્વાય બધી જ સે્વા સંભવાળી લશેું. ત્વારે પૂ.હેતવાળુ સ્વામી કોઠવારીની સે્વા કરતવા હતવા. પછી 
બે સતંો ખોપવાળવાથી કંુડળ મહોત્્ની સે્વામાં આવયવા અને ત્ાં આ ત્ણ સતંો રહ્વા.

તેમાં આ બંને સતંોએ ઠવાકોરજીનવા થવાળ અને રણગવાર ્ગેરે સે્વા કર્ી, પાંચ ટવાઇમ આરતી કર્ી, ચવાર 
ટવાઇમ મંરદરમાં કથવા કર્ી, સતંો-ભકતોનો ભંડવાર બનવા્્ો, બગીચવાની સવાર-સંભવાળ રવાખ્ી ્ગેરે બધી જ સે્વા 
તનતોડ અને મનમોડ કરી હતી. એ રીતે ત્ણેક મહહનવા સે્વાનો અમતરય ભીડો ખમીને પણ બંને સતંોએ ખૂબ જ 
સે્વા કરી મહવારવાજ અને પૂ.ગુરુજી ્ગેરે સતંોને ખૂબ જ રવાજી કયમા હતવા.

સદ્ સરળં જ લેર્ની ક્ષમત્...

્વચ.ગ.મધય-૨૬માં	 શ્ીહકર	 િહે	 છે,	 “જ	ે ચવાિર	 હોય	 અથ્વવા	 ખશષય	 હોય	 તેને	 રવાજા	 હોય	 અથ્વવા	 ગુર	 હોય	
તે	 જમે	 ્વઢીને	 િહે્વવા	 માંડે	 તેમાં	 જ	ે સ્વળું	 લતેો	 જાય	 તો	 તે	 ઉપર	 રવાજા	 તથવા	 ગુરને	 અતતશય	 હેત	 થવાય	 છે	 અને	
જનેે	 ખશખવામણની	 ્વવાત	 િહે	 ને	 અ્વળું	 લે	 તો	 તે	 ઉપર	 હેત	 થ્ું	 નથી;	 તેમ	 જ	 ભગ્વવાનની	 પણ	 રીત	 છે	 જ,ે	 જનેે	
ખશખવામણની	 ્વવાત	 િહે	 ને	 સ્વળું	 લે	 તો	 તે	 ઉપર	 હેત	 થવાય	 છે	 પણ	 જ	ે અ્વળું	 લે	 તે	 ઉપર	 થ્ું	 નથી.”

પોતવાનો ્ાંક હોય કે ન હોય પરંતુ જ્વારે જ્વારે પૂ.ગુરુજી કે મોટવા સતંો પૂ.જાેગી સ્વામીને રોકે-ટોકે-્ઢે ત્વારે 
તેઓ હંમરેાં સ્ળું જ લતેવા. “આ	 દેહ	એ	 જ	 લવાગનો	 છે,	 મવાટે	 મને	 ્વઢજો,	 હંુ	 તો	 મવાનની	 મૂર્ત	 છંુ”, આવું બોલતવા. 
પોતે થોડંુ ઓછંુ ભણેલવા અને ભોળવા સતં હતવા, પરંતુ જ ે સે્વા સોંપે તે જ્વાબદવારીપૂ્્ગક સંભવાળતવા અને શ્ીહરર તથવા 
સતંો-ભકતોને રવાજી કર્વા પૂરો પ્રયત્ કરતવા. 

પૂ.ગુરુજીએ તવા.૩૦/૦૪ થી ૦૬/૦૫/૨૦૦૪માં ્ડોદરવા-કવારેલીબવાગ મંરદર ખવાતે	‘પ્રીતમ	પ્રવાણ	પ્રતતષ્વા	મહોત્્વ’	
ઉજવયો હતો. પછી પૂ.ગુરુજી સતંોને અને એન.આર.આઈ. ભકતોને સવાથે લઈને ઉત્તરભવારતની યવાત્વાએ ગયવા હતવા. 
તેમાં કેદવારનવાથની નીચે ફવાટવા ગવામમાં પહોંચયવા. ત્ાંથી આખો રદ્સ કેદવારનવાથની યવાત્વા કરી સાંજ ે સતંો પવાછવા આવયવા. 
સાંજ ે કોઈ સતંોએ ત્ાં ઠવાકોરજી જમવાડ્વા નહીં.

પૂ.ગુરુજીએ કહું કે, કવાલે સ્વારે બધવા સતંોને ખીચડી અને છવારનાં પવારણાં કરવા્જો. તે ્ખતે ભંડવારી 
પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી હતવા. પૂ.ગુરુજીએ તેમને કહંુ કે, ‘સ્વારે તમે બધવા સતંોને ભવા્ે એ્ી સરસ ખીચડી બનવા્જો.’ 
પછી બધવા સતૂવા. સ્વારે ્હેલવા જાેગી સ્વામીએ ખીચડી બનવા્ી. પરંતુ તપેલું નવાનું હતું અને મવાત્ ખીચડીનાં જ પવારણાં 
હો્વાથી તે િવાિી બનવા્્વાની હતી. તેથી તેમણે ઘણો પ્રયત્ કયયો છતાં પવાણી ્ધુ સમવાય તેવું ન હો્વાથી ખીચડી 
થોડી કવાચી રહી. પંકકતનો સમય થઈ ગયો. સ્વારે મંગળવા આરતી બવાદ ૬:૩૦ની આસપવાસ સતંોની પંકકત પડી. 
બધવા સતંો ઠવાકોરજી જમવાડ્વા બેઠવા. તે ્ખતે પૂ.ગુરુજી પણ જમવાડ્વા બેઠવા. 

ખીચડીમાં દવાળ બરવાબર ચડી ન હો્વાથી પૂ.ગુરુજી તેમને ્ઢ્વા. અને કહું, ‘આ સવાધુએ ખીચડી બગવાડી તેથી 
સતંો ભૂખ્વા રહ્વા.’ એમ કહી ગુરુજી તેમનવા ઉપર નવારવાજ થયવા તેથી અચલસ્રૂપ સ્વામીને રદલમાં તેલ રેડવા્ું. 
ગુરુજી નવારવાજ થ્વાથી તેઓ ખૂબ જ દુ:ખી થઈ ગયવા. પછી તરત જ ત્ાંથી યવાત્વાથષે બદરીનવાથ જ્વા મવાટે બસમાં 
બેસી ર્વાનવા થયવા. 
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ચવાલુ બસમાં ફરી પૂ.ગુરુજીએ જાેગી સ્વામીને 
ઘણોક ઠપકો આપીને કહું, ‘આણે બધવા સતંોને ભૂખ્વા 
રવાખ્વા.’ પછી ચવાલુ બસમાં અંગૂઠવા પકડવાવયવા. જાેગી 
સ્વામીએ ્વારં્વાર પૂ.ગુરુજીની મવાફી માંગી ને છે્ટે પોક 
મૂકીને રડ્વા માંડ્વા. પછી પૂ.ગુરુજી રવાજી થયવા અને કહું 
કે, “મવારે	તને	આ	જ	િરવા્વ્વવાનું	 હ્ું.	 તવારં	અહં	િવાઢ્વવાનું	
હ્ું.	 ્ું	 મવારી	 પવાસે	 તથવા	 સતંો	 પવાસે	 રડ્ો	 તેથી	 તવારી	
બધી	 ભૂલો	 મવાફ.	 હ્વે	 ્વાિોરજી	 તથવા	 સતંો	 મવાટે	 સવારી	
ખીચડી	બનવા્વજ	ેઅને	ધયવાન	રવાખજ.ે”	એમ કહી પૂ.ગુરુજી 
રવાજી થયવા. ત્વારે સ્વામીનવા અતંરમાં રાંમત થઈ. પૂ.ગુરુજીએ 
આ્ી તેમની પરીક્ષવા લીધી છતાં તેમણે કોઈ બહવાનવાબવાજી 
ન કરી. શું કવામ કવાચી રહી ? તે કવારણ પણ ન જણવાવ્ું. 
સ્ળું જ લીધું. આ બહુ મોટી ્વાત છે. એ વ્ષે 
હ.ચ.સવા.૬/૨૧માં સદ્.શ્ીઆધવારવાનંદ સ્વામી કહે છે,

िवपत सो समज े तप, अंतरजामम जो देत कब;ु
जाकु होय अित खप, समझ ग्रह े सो सलुट सब.

સ્ળું લે્વાનો લવાભ જણવા્તાં હ.ચ.સવા.૪/૬૩માં 

સદ્.શ્ીઆધવારવાનંદ સ્વામી કહે છે, 

सलुट में नि िह ह े भय कब,ु उलट में भय े ह े अपार;
उलट सगुम ईहाँ लगत ह,े अंत् े न दु:ख को पार.
यह लोक परलोक में, सलुट में ह े महासखु;
उलट में ह े अपार दु:ख, दु:ख दु:ख िह दु:ख.

સ્ળી સમજણમાં ક્યવારેય ભય નથી; પણ અ્ળી 
સમજણમાં અપવાર ભય રહ્ો છે. અ્ળી સમજણ કદવાચ 
આ દુનનયવામાં સુગમ લવાગતી હોય, પણ તેમાં છે્ટે તો 
અપવાર દુ:ખ જ રહું છે. આ લોક અને પરલોક બંને થિળે 
સ્ળી સમજણમાં મહવાન સુખ રહું છે અને અ્ળી 
સમજણમાં તો અપવાર દુ:ખ, દુ:ખ અને દુ:ખ જ છે.

જોગી સ્વામીનો સ્ભવા્ થોડો તેજ હતો અને 
સપષટ્કતવા હતવા, એટલે જી્નમાં ઘણી ્વાર અથડવામણ 
થતી. તેથી તેમને ્ઢ્વા-ટોક્વાનવા પ્રસંગો બન્યવા છે; પરંતુ 
પ્રત્ેક પ્રસંગમાં તેમણે પોતવાનવા અ્ગુણ અને સવામવાનવા 
ગુણ જ લીધવા છે. પોતવાની ખવામી ખોળી સદવા સ્ળું જ 
લીધું છે. દરેક મુમુક્ષુએ આ ખવાસ રીખ્વા જવેું છે.
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હે મ્ર્ ર્લમ ! હે પૂ.ગુરજી ! આજે આપે મ્ર્ પર 
અનત કરિ્ કરીને મ્ર્ દુશમનને(દોષોને) 

બહ મ્ય્વા છે. હે મ્-બ્પ ! હે સંતો ! આપમ્ં મને 
ર્ખજયો ને આપ જ મ્ર્ સ્ચ્ સનેહી છો.

તવા.૦૯-૦૬-૨૦૦૯,	મંગળ્વવાર,	સં.૨૦૬૫	જ ે્ 	્વદ-૨
પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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ગુરભ્ઈઓનો પિ એટલો જ સરીક્ર...

્વચ.ગ.પ્ર.૬૧માં	 શ્ીહકર	 િહે	 છે,	 “જમે	 જમે	
ભગ્વવાન	આપણને	 િસણીમાં	 રવાખે	 તેમ	 તેમ	 ્વધુ	 રવાજી	
થવંુ	જોઈએ	 જ,ે	“ભગ્વવાન	 જમે	 જમે	 મને	 ્વધુ	 દુ:ખ	 દેશે	
તેમ	 તેમ	 ્વધુ	 મવારે	 ્વશ	 થશે	 અને	 પળમવાત્ર	 મવારવાથી	
છેટે	 નહહ	 રહે,	 એવું	 સમજીને	 જમે	 જમે	 ભગ્વવાન	 અતત	
િસણી	 દેતવા	જાય	 તેમ	 તેમ	અતત	 રવાજી	 થવું,	 પણ	 િોઈ	
રીતે	 દુ:ખ	 દેખીને	 અથ્વવા	 દેહનાં	 સુખ	 સવાર	 પવાછો	 પગ	
ભર્વો	 નહીં.”

મહવારવાજની આ મરજીને પૂ.જાેગી સ્વામીએ 
આત્સવાત્ કરી હતી. તેથી પૂ.ગુરુજી કે ્ડીલ સંતો 
જમે જમે કસણીમાં લેતવા, ્ઢતવા-ટોકતવા તેમ તેમ તેઓ 
રવાજી થતવા, પરંતુ ભીડો ભવાળીને ભાંગતવા કે ભવાગતવા 
નહીં. રવારીરરક કે મવાનલસક દુ:ખને દેખી તે ક્યવારેય 
પવાછો પગ ભરતવા નહીં. તેમનવા જી્નમાં આ્વા ઘણવા 
પ્રસંગો બન્યવા છે. 

ઓક્ટોબર ૨૦૧૨ની આ ્વાત છે. તે ્ષ્ગમાં 
પૂ.ગુરુજીએ અચલસ્રૂપ સ્વામીને કંુડળધવામની 
ખેતી્વાડીની સે્વા સોંપી હતી. ત્વારે પૂ.ગુરુજીની આજ્વા 
હતી કે કંુડળધવામની શ્ીજી્વાડીએ થોડી જમીનમાં 
આૈષધીય ્નસપમતઓ ઉછેર્ી. 

એક રદ્સ પૂ.ગુરુજી શ્ીજી્વાડીએ આંટો મવાર્વા 
પધવાયમા. ઔષધ્વાડી બવાજુ આંટો મવાયયો. તે સમયે ઘણીક 
ઔષધીઓનવા છોડ સુકવાઈ ગયવા હતવા. તે જોઈને 
પૂ.ગુરુજીને ન ગમ્ું. પછી સાંજ ે ૮:૩૦ની આસપવાસ 

પૂ.ગુરુજી ઠવાકોરજી જમવાડ્વા બેઠવા. અચલસ્રૂપ સ્વામી 
પૂ.ગુરુજીને પીરસ્વા આવયવા. 

તેમને જોઈને પૂ.ગુરુજી ખૂબ ્ઢ્વા લવાગયવા કે, 
‘અમે ઔષધ્વાડી બરવાબર કર્વાની કેટલી ્વાર ્વાત કરી 
છે, છતાં તમે કેમ ધયવાન આપતવા નથી ? આખો રદ્સ 
શું કરો છો ? મને આ જરવાય ગમ્ું નથી, તેથી હંુ તવારવા 
ઉપર બહુ નવારવાજ થયો છંુ.’

પૂ.ગુરુજીની નવારવાજગીની ્વાત સાંભળી જેાગી 
સ્વામી પોક મૂકી રડી પડ્વા અને ખૂબ મવાફી મવાગતાં 
કહું કે, “ગુરુજી ! હંુ ધયવાન રવાખી રક્યો નથી, મને મવાફ 
કરજો. તમે ્ઢો છો તે હંુ એ જ લવાગનો છંુ. તમે ્ઢરો 
તો જ મવારવામાં સુધવારો થરે.” 

આમ પૂ.સ્વામીએ કોઈ જ બહવાનું બતવાવયવા ્ગર 
રડીને મવાફી માંગી અને સ્ળું જ લીધું. આ્ો ખપ જોઈ 
પૂ.ગુરુજીએ તેમને મવાફી આપી અને કહંુ, હ્ે ધયવાન 
રવાખજો ને વય્સ્થિત કરજો, અમે તમવારવા ઉપર રવાજી 
છીએ. પછી તેઓ રડતવા છવાનવા રહ્વા. 

પછી બીજ ે રદ્સે તેઓ પૂ.દયવાળુ સ્વામી પવાસે 
મવાફી માંગ્વા ગયવા. ત્વારે પૂ.સ્વામી પણ તેમને ્ઢ્વા 
અને કહું, ‘તમને ખબર ન પડતી હોય તો અક્ષરજી્ન 
સ્વામી ્ગેરે સતંોને કે અનુભ્ી હરરભકતોને પૂછીને 
કરતવા હો તો કવામ બગડે નહીં અને પૂ.ગુરુજી તથવા સતંો 
પણ રવાજી થવાય. બીજાને પૂછ્વામાં કે બીજાનું મવાન્વામાં 
મવાન આડંુ આ્ે એ દોષ ક્યવારે છોડરો ?’
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જીરું તય્ં સુધી ફરી આ ભૂલ નકહ કરં...

શ્ીહરર ્ચ.ગ.પ્ર.૧૬માં વ્્કેીનાં લક્ષણ જણવા્તાં 
કહે છે,	“સ્વળો	વ્વચવાર	હોય	તેન	ે્હણ	િરે	અન	ેઅ્વળો	
વ્વચવાર	 હોય	 તેનો	 ત્વાગ	 િરે.	 એ્ી રીત ે જ ે ્ત્ગતો હોય 
ત્વારે જાણીએ જ ેતેન ેવ્્કે છે.” આ વ્્ેક જાગેી સ્વામીમાં 
આજી્ન જાગ્રત રહ્ો હતો.

સતંોન ે જ્વારે સત્ંગ વ્ચરણ કર્વા મોકલ્વાનવા 
હોય કે પ્રસંગોપવાત્ ક્યાંક લઈ જ્વાનવા હોય અથ્વા તો 
થિવાનમાં રોક્વાનવા હોય ત્વારે મંડળની ગોઠ્ણી કરી પ.પ.ૂ
ગુરુજી પવાસે ફવાઇનલ કરવા્્વાની સે્ વા પ.ૂહેતવાળ ુ સ્વામી 
સંભવાળે છે. એક્વાર પદયવાત્વા ્ખત ે પ.ૂહેતવાળ ુ સ્વામીએ 
અચલસ્રૂપ  સ્વામીન ે થિવાનમાં રોક્વાની ગોઠ્ણ કરી. 
તથેી જોગી સ્વામી બોલ્વા કે, ‘ગઈ ્ખત ેપણ મન ેઅહીંયાં 
જ રોક્યો હતો.’

પછી પ.ૂદયવાળુ સ્વામીએ જોગી સ્વામીન ે બોલવાવયવા 
અન ે કહુ,ં સતંમંડળ ગોઠ્્વાની સે્વા હેતવાળ ુ સ્વામી પ.ૂ
ગુરુજીની આજ્વાથી કરે છે. તમેાં તમેન ે કાંઈક જરૂર ઊભી 
થઈ હોય એટલ ે તમન ે રોક્વા પડ્વા હરે, પણ જો આ 
બવાબત ે બધવા આવુ ં કરે તો જ્વાબદવારી સભંવાળનવારન ે કે્ી 
તકલીફ પડે ? મવાટે આપણી જ નહહ પણ બીજાની મશુકેલીને 
પણ સમજતવા રીખો. આપણવા આરદગરુુ સદ્.શ્ીગોપવાળવાનદં 
સ્વામી નનષઠવાનવા સ્રૂપન ે જણવા્તાં કહે છે,	 “શ્ીહકરજી	

અથ્વવા	સતપરુષ	 તે	િોઈિ	નવાનવા	સવાધનુવા	્વચનમાં	્વતયા્વે	
તોપણ	 જમે	 શ્ીજીમહવારવાજની	 સમીપ	ે તથવા	 મોટવા	 સતંની	
સમીપ	ે ્વત્મતો	 હોય	 તેમ	 જ	 ્વતવે,	 પણ	 લશેમવાત્ર	 આડંુ-
અ્વળુ	ં િરે	 નહહ,	 તેની	 પક્વનનષ્વા	 િહે્વવાય.”	 ।।૩૦૭।।

આપણ ે આમ ્તતી ન રકીએ તો એ આપણી 
ગરુુનનષઠવાની ખવામી ન કહે્વાય ? આ ્વાત સાંભળતાં જ 
પ.ૂઅચલસ્રૂપ સ્વામીન ેપોતવાની ભલૂની લવાઇટ થઈ એટલે 
તરત જ નવાનવા બવાળકની જમે રડી પડ્વા અન ે મવાફી માંગી. 

પછી કહંુ, ‘સ્વામી ! મવારવાથી બોલવાઈ ગ્ંુ એ મવારી 
ભલૂ છે, હ્ ે જીવુ ં ત્ાં સધુી ફરી આ્ી ભલૂ નહીં કરંુ. 
મનધવા્ુું કર્વાનો ઘવાટ પણ નહહ કરંુ. આજથી તમન ે ્ચન 
આપુ ં છંુ કે, તમવારે મન ે જ્ાં મકૂ્ો હોય ત્ાં અન ે જનેી સવાથે 
મકૂ્ો હોય તનેી સવાથ ે મકૂજો; આ બવાબતની કોઈ ફરરયવાદ 
મવારવા તરફથી નહહ આ્ે. હ્ ે આ બવાબતમાં પ.ૂગરુુજી તથવા 
તમવારે મવારી ચચતવા કર્ી ન પડે એમ જ હંુ રહીર.’

પછી તમેણ ે પ.ૂ હેતવાળ ુ સ્વામીની પણ મવાફી માંગી 
અન ે પોતવાનો ઠેરવા્ જણવાવયો કે, હ્ ે તમવારે મન ે જ્વારે, 
જ્ાં રવાખ્ો કે મોકલ્ો હોય ત્વારે તેમ જ મવારો ઉપયોગ 
કરજો. તમેાં હંુ ક્યવારેય દુ:ખ નહહ લગવાડંુ. આમ, પ.ૂજાગેી 
સ્વામી પોતવાનુ ં મનધવા્ુું મૂકીન ે મોટવાન ે રવાજી કર્વાનુ ં જ 
તવાન રવાખતવા.

પ.ૂદયવાળુ સ્વામી કહે છે, “પ.ૂગરુુજી ્ઢ્વા પછી હંુ 
પણ ્ઢંુ છતાં તેમનવા અતંરમાંથી એ્ી પ્રમતરક્રયવા નહોતી 
આ્તી કે, તમ ે તો થોડાંક પ્રમે-હંૂફ-બળ આપો. તેઓ એવું 
સમજતવા કે, ‘મવારવા ગરુુભવાઈઓ મન ે પ.ૂગરુુજીનુ ં ગમતું 
કરવા્્વામાં મદદરૂપ થઈ રહ્વા છે. આમ તેઓ ્ઢનવારવાની 
નજીક રહેતવા.’ આવંુ તમેનુ ંજી્ન જોઈન ેમોટવા ગુરુભવાઈઓને 
તમેન ે ્ઢ્વા-ટોક્વામાં ડર લવાગતો નહીં. જમે કોઈ ગરુુ 
પોતવાનવા ઝરષયનુ ં ઘડતર કરે તેમ જ ગરુુભવાઈઓ પણ 
તમેનુ ં ઘડતર કરી રકતવા.” શ્ીહરરએ આ બવાબતનો બહુ 
જ મોટો રવાજીપો દરમાવયો છે, ત ે ્વાત  હ.ચ.સવા.૩/૫૬માં 
આધવારવાનદં સ્વામીએ આ રીતે નોંધી છે,

हररजन कावत जोय, अपमान करे िबन दोष िह;
सहन िह करना सोय, होत मैं ता पर प्रस न्न महा.

કોઈ સતં-ભકત હોય અને તે જો ્ગર ્ાંકે આપ્ું 

અપમવાન કરે, તોપણ તે સહન જ કરવું. જાે કોઈ આવું 
અપમવાન સહન કરે તો તેનવા ઉપર અમે અમતરય રવાજી 
થઈએ છીએ. 

પ.ૂગરુુજી, મોટવા સતંો કે તેનવા હહતેચુ્છ મમત્ સતંો-
ભકતો દ્વારવા જ્વારે ્ઢ્વા-ટોક્વાનો પ્રસગં બનતો ત્વારે 
તમેણે ઉપરનવા સોરઠવા મજુબ મહવારવાજનો ખબૂ જ રવાજીપો 
લીધો હતો. આ્વા પ્રસગં ે તઓે હંમરેાં પોતવાનો જ ્ાંક 
લતેવા અન ે કોઈ તમેન ે ભલૂ દેખવાડે તો રવાજી થતવા; ક્યવારેય 
બવાનવાબવાજી કરી સ્બચવા્ કરતવા નહીં. અન ેપોતવાની ભલૂની 
જાણ થતાં બવાળક મવાતવા પવાસ ે રડે તમે તઓે મોટવા પવાસે 
રડી પડતવા. આવુ ં અનકે ્વાર જો્વામાં આવ્ંુ છે. જાગેી 
સ્વામીન ેકોઈ ્ઢે-ટોકે તો ત ે્ઢનવારવાની નજીક ્ધવારે થતવા 
ન ે રહેતવા. પરંત ુ પોત ે ્ઢનવાર-ટોકનવારથી ક્યવારેય જરવાપણ 
દૂર થતવા નહીં. આ્ો ગુણ કોઈક વ્રલવામાં જ હોય છે.
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સન ૨૦૨૦માં રદ્વાળી પછી પૂ.ગુરુજીએ 
આત્ીયસભયોનવા સવાક્ષી ફરી કર્વાની આજ્વા કરી. તે 
્ખતે જોગી સ્વામી જનેવા સવાક્ષી હતવા તેમાંથી અમુક 
્ુ્વાનો હ્ે કવાય્ગકર બની ગયવા હતવા, તેથી પૂ.દયવાળુ 
સ્વામીનવા કહે્વાથી અચલસ્રૂપ સ્વામીને બદલી ્ુ્વાન 
સંતોને તેમનવા સવાક્ષી તરીકે નીમયવા. અને જોગી સ્વામીને 
્ુ્વાનોને બદલે તેમની ઉંમરનવા ્ડીલોનવા સવાક્ષી તરીકે 
મૂક્યવા. 

જોગી સ્વામીને એ ગમ્ંુ નહહ ને દુ:ખ લવાગ્ું. પછી 
પૂ.દયવાળુ સ્વામીએ જોગી સ્વામીને બોલવાવયવા અને કહંુ, 
‘હરરભકતો આપણને ચવાહે તે તો બરવાબર, પરંતુ આપણે 
ત્વાગી સતંો અમુક હરરભકતોનવા જ સવાક્ષી રહે્વાનો આગ્રહ 
રવાખીએ તે યોગય ગણવાય ?’ એમ કહી સવાક્ષી બદલ્વાનો 

હેતુ કહ્ો. ્ળી કહું, “મોટવા	 તમને	 ડવાયરેટિ	 િહે	 તો	 જ	
તમે	 મવાનો	 અને	 બીજા	 જ્વવાબદવારી	 સંભવાળનવારવા	 સતંો	
િહે	 તેનું	ન	મનવાય	તો	તમવારી	 ચચતવા	મોટવાને	 િેટલી	િર્વી	
પડે	 ?”	આ ્વાક્ય તેમને અડી ગ્ું. તેમને ભૂલનો ખ્વાલ 
આવયો એટલે રડી પડ્વા અને મવાફી માંગી. 

પછી તો પૂ.અક્ષરજી્ન સ્વામી, પૂ.હેતવાળુ સ્વામી 
્ગેરે સંતો પવાસે બેસ્વા ગયવા અને તે સંતોની રડીને 
મવાફી માંગી અને તેમને કહંુ, “પૂ.ગુરુજીએ પોતવાને થિવાને 
પૂ.દયવાળુ સ્વામીને મૂક્યવા છે,	 જો	 હ્વે	 હંુ	 સ્વવામીનું	 ન	
મવાનું	 તો	 પૂ.ગુરજીનું	 જ	 ન	 મવાનું	 િહે્વવાય.	 મવાટે	 મવારે	
એવું	 ક્વારેય	 થ્વવા	 દેવું	 નથી,	 તેમાં	 તમે	 મને	 મદદ	
િરજો.”	 આ્વા પ્રસંગોમાં તેમની ગુરુભકકતનાં દર્ગન 
થતાં હતાં. 
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• (જેિે) મનનું ધ્યુું મૂકયું તે મુકત.

• કૃપ્ ર્કય  : પૂ.અક્ષરજીરન સર્મીએ મ્ર્ ઉપર બહ કૃપ્ કરી છે. 
તેનું રિવાન (્ઈ શકતું) ન્ી. (જેરી રીતે) પોત્ન્ કલય્િ(ની) 
ચ્ડ હોય તેરી રીતે બળ ને કહંમત આપીને દોષો ટળ્રીને મ્રં 
બહ રૂડં કયુું છે. મ્રે ભલે દુ:ખ આરે પરંતુ (હે પ્રભુ !) આપ તેને 
આપની મૂનતતિનું સુખ આપજો. એ જ પ્ર્્વાન્...

ગુરભકકતન્ં દશવાન...

તવા.૨૪-૦૬-૨૦૦૭,	રવ્વ્વવાર,	સં.૨૦૬૩	 નવિતીય,	જ ે્ 	સદુ-૯	

પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...
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તે કેટલું ખોટં કહેર્ય..!
એક રદ્સ અચલસ્રૂપ સ્વામી પૂ.દયવાળુ સ્વામી પવાસે સત્ંગ નનમમત્તે મળ્વા ગયવા. તેમણે પોતવાનવા આતંરરક 

ભવા્ો અને ્વાણી-્ત્ગનમાં થતી ભૂલો નનખવાલસભવા્ે જણવા્ી. પછી મહવારવાજ અને પૂ.ગુરુજીને ગમે તેવું કરી રકવાય 
તે્વા ઉપવાયો બતવા્્વા કહંુ. પૂ.દયવાળુ સ્વામીએ તેમની કડક પ્રકૃમત નરમ કર્વા બવાબતે કહંુ કે, ‘મને તમવારી આ 
બવાબતે થોડી ચચતવા અને અપેક્ષવા રહે છે. જો આટલો ફેરફવાર કરી આપો તો મહવારવાજ, પૂ. ગુરુજી અને સહુ સતંો બહુ 
જ રવાજી થરે.’

જમે તેજીને ટકોર, તેમ જાેગી સ્વામીને આ ્વાતની ચોટ લવાગી. પૂ.ગુરુજી તથવા દયવાળુ સ્વામીને મવારવા સ્ભવા્ 
વ્રે ચચતવા રહે તે કેટલી મોટી ખોટ કહે્વાય ? આ વ્ચવાર સવાથે પોતવાનવા સવાક્ષી સતંોને મળયવા અને કહે કે, “મોટવાને 
મવારી આટલી ચચતવા કર્ી પડે છે તે ખવામી મવારે ટવાળ્ી જ છે; મવાટે આ બવાબતે મને મદદ કરજો. જો હંુ ક્યાંય પણ 
ભૂલ કરંુ તો મને તરત ્ઢજો, ટોકજો, સુધવારો કરવા્જો; તેમાં હંુ જરવાય દુ:ખ નહહ લગવાડંુ.

પૂ.ગુરુજી અને સતંોએ કૃપવા કરીને મને સવાધુ બનવાવયો. આજ સુધી મવારી તેમણે  અનેકવ્ધ સે્વા કરી છે, મને 
બધું જ રીખ્વાડું છે, તોપણ જો હંુ તેમને ચચતવા કરવાવું તો નવાલવાયક ઠયયો કહે્વાઉં; તે મહવારવાજને ગમે નહીં. હ્ે 
આ સમયે મવારે તેમને	 મદદ	 િરી	 રવાજીપો	 લે્વો	 જોઈએ,	 તેને	 બદલે	 મવારી	 ચચતવા	 િરવાવું	 તે	 િેટલું	 ખોટંુ	 િહે્વવાય	 ?	
મવાટે ગમે તે થવાય તમે મને મવારો સ્ભવા્ સરળ કરવા્્વામાં મદદ કરજો, હંુ તેનો પ્રવામવાષણક પ્રયવાસ કરીર.” આ રીતે 
તેમણે ઠરવા્ કયયો અને પછી પોતવાનવા જી્નમાં ખૂબ જ ફેરફવાર કયયો હતો. 

એક્વાર જાેગી સ્વામીએ પૂ.હેતવાળુ સ્વામીને કહું કે,	 “મવારી	 મોટવા	 સતંોને	 ચચતવા	 િર્વી	 જ	 ન	 પડે	 એવું	 મવારે	
મવારં	 જી્વન	 બનવા્વવું	 છે,	 તમે	 મને	 મદદ	 િરો.”	 પછી તો તેઓ પૂ. હેતવાળુ સ્વામીને સંપૂણ્ગપણે સોંપવાઈ ગયવા અને 
નનયમમત આધયવાપત્ક હહસવાબ દે્વાનું રરૂ ક્ુું. તેનવાથી તેમનવા જી્નમાં બહુ જ મોટંુ પરર્ત્ગન આવ્ું હતું. 
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નનષ્્ની ખુમ્રી...

આજ્વા અને ઉપવાસનવા આ બંને અક્ષરધવામમાં જ્વાની પાંખો છે. પૂ.જોગી સ્વામીનવા જી્નમાં આ બંને પાંખો 
સવારધવાર જો્વા મળે છે. 

શ્ીહરર ્ચ.ગ.પ્ર.૭૨માં કહે છે, “જનેે મવાહવાત્યે સહહત નનશ્ચય હોય તેને તો એમ સમજાય જ,ે જ	ે કદ્વસે	
ભગ્વવાનનું	 દશ્મન	 થરું	 તે	 કદ્વસથી	 જ	 િલ્યવાણ	 તો	 થઈ	 રહું	 છે	 અને	 જ	ે જી્વ	 ભવા્વે	 િરીને	 મવારં	 દશ્મન	 િરે	 તથવા	
મવારં	 ્વચન	 મવાને	 તેનું	 પણ	 િલ્યવાણ	 થઈ	 જાય,	 તો	 મવારે	 િલ્યવાણનો	 શો	 સશંય	 છે	 ?	 હંુ	 તો	 િૃતવાથ્મ	 છંુ,	 અને	 જ	ે
િાંઈ	 સવાધન	 િરં	 છંુ	 તે	 તો	 ભગ્વવાનની	 પ્રસન્નતવાને	 અથવે	 િરં	 છંુ.”	 એમ સમજ ે તેને ભગ્વાનનો મવાહવાત્યે સહહત 
નનશ્ચય જાણ્ો.”

જોગી સ્વામીને આ્ો મવાહવાત્યજ્વાને સહહત શ્ીહરરનો નનશ્ચય હતો. અને આ નનષઠવાને કવારણે જ તેમનવામાં 
પ્રવાપપતનો કેફ અને નનબુંધતવા સહુને ઊડીને આખંે ્ળગે એ્ી દેખવાતી. સન ૨૦૦૦માં તેઓ ખોપવાળવા મંરદરે સે્વામાં 
હતવા. ત્વારે એક સતંે અચલ સ્વામીને કહું કે, ‘આ્ો સત્ંગ તો મળયો છે, પરંતુ હંુ હજી જોઈએ તે્ો પવાત્ થયો 
નથી; મવાટે મવારંુ કલ્વાણ થવારે કે કેમ ?’

તેને જોગી સ્વામી કહે, ‘આ્વા સ્યોપરી સ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાન મળયવા, પૂ.ગુરુજી જ ે્ વા મોટવા સતં મળયવા, હ્ે 
કલ્વાણમાં સરંય શું કવામ ? કલ્વાણ તો તેમનવા આરરે રહે્વાથી, તેમની કૃપવાથી થ્વાનું છે; આપણી લવાયકવાતથી જ 
નહીં. આપણે જી્નભર તેમને રવાજી કર્વા તેમની મરજીમાં રહે્વાનો પૂરતો પ્રયવાસ કર્વાનો છે. બવાકી મહવારવાજ ે પોતવાનવા 
જનનું કલ્વાણ કર્વાનો કોલ આપયો છે, તે જરૂર કલ્વાણ કરરે જ.’

આ રીત ે જોગી સ્વામી પોત ે નનષઠવાની ખમુવારી્વાળવા હતવા અન ે અન્યન ે પણ શ્ીહરરની નનષઠવાનો રંગ લગવાડી દેતવા.

આ રીતે પ્રત્ેક પ્રસંગમાં તેઓ પોતવાની જ ભૂલ રોધતવા, સ્ળું લતેવા અને મોટવા સતંોને ્ધવારે ને ્ધવારે 
સુખરૂપ થ્વાય એ્ી ભવા્નવા રવાખતવા. ક્યવારેય કોઈનો અભવા્ લતેવા નહીં કે ્ઢનવારવાથી દૂર થતવા નહીં. અરે ! સવામવાની 
ભૂલ હોય તોપણ ક્યવારેય કોઈનો અ્ગુણ લતેવા નહીં. હંમરેાં પોતવાનો જ અ્ગુણ લતેવા અને ક્યવારેક કોઈની સવાથે 
આક્રોરથી બોલવાઈ ગ્ું હોય કે તેમની મરજીમાં ન ભળવા્ું હોય તો સતંોની તો શું, પવાષ્ગદો અને સવાધકોની પણ 
મવાફી માંગી લતેવા !
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આજે મ્રે રહ્લે બહ કૃપ્ કરી છે જે્ી 
મ્ર્ ક્રિ શરીરનું ઓપરેશન કયુું.   

હે દય્સ્ગર ! આપ પરીક્ષ્ લેજો ને 
પેપર પિ આપ જ ભર્રજો. આપન્ 
આધ્રે આ બેડલી પ્ર કરર્ની છે.

તવા.૧૫-૦૬-૨૦૦૯,	સોમ્વવાર,	સં.૨૦૬૫	જ ે્ 	્વદ-૭
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સતત જપ-તપ-ભજનપર્યિ...

જ્વારે જોગી સ્વામીને કોઈ સતંો સવાથે જોડમાં જ્વાનું થવાય ત્વારે જ ે તે સતંો પોતવાની સે્વા સંભવાળે અને 
સ્વામી આઇપોડમાં કથવા-ધૂન-કીત્ગન કે ચષેટવા-ઓરડવા ્ગેરે જુએ તથવા જપ કયમા કરે. આમ બીજ ે ક્યાંય સમય બગવાડ્વા 
લસ્વાય અખંડ ભજનપરવાયણ રહેતવા. છેલલવા કેટલવાક સમયથી તેઓ નનયમમત ૫૦,૦૦૦ મંત્જાપ કરતવા અથમાત્ ૫૦૦ 
મવાળવા ફેર્તવા. તથવા નનયમમત સાંજ ે સતૂવા પહેલાં શ્ીહરરનાં ચરણવારવ્દનાં ૧૬ ધચહ્ોની સોળ મવાળવા ફેર્ીને સતૂવા. 
રદ્સે વ્રષે સે્વાને કવારણે જો જપ પૂરવા થયવા ન હોય તો રવાત્ે મોડે સુધી જાગીને પણ નનયમ પૂરો કરીને જ સતૂવા; 
તેમ છતાં મંગળવા આરતી ક્યવારેય ચૂકતવા નહીં. 

પૂ.જાેગી સ્વામી સન ૨૦૨૧માં સતંો સવાથે મુંબઈ સે્વામાં ગયવા હતવા. એક ્વાર રવાત્ે સતંો મોડવા આવયવા. તેથી 
તેમને જમવાડીને સતૂવા ત્ાં રવાતનવા ૧૨:૦૦ ્વાગી ગયવા. તે રદ્સે સ્વારે મંગળવા ચૂકવાઈ ગઈ. પછી રદ્સે પ્રવાયલશ્ચતરૂપે 
૩ કલવાક ભજનમાં બેસી ગયવા. આ રીતે નનયમ ચુકવાયો હોય તો તરત દેહને દંડ દેતવા. 

્ળી, જોગી સ્વામીન ે નનત્ ૧૦૦ દંડ્ત કર્વાનો નનયમ હતો. ૫૦ દંડ્ત સ્વારની કથવા બવાદ મંરદરમાં જઈને 
કરતવા અન ે ૫૦ દંડ્ત બપોરની સંતકથવા બવાદ મરંદરમાં જઈન ે કરતવા હતવા. દંડ્ત પૂણ્ગ કરી થોડી્વાર પ્રદઝક્ષણવા 
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કરતવા. આ નનયમો તમેનવા આજી્ન અકબધં રહ્વા હતવા. જો કોઈ સે્વામાં બોલવા્ે તો પ્રેમથી જતવા અને મદદ કરતવા. 
પોતે જૂનવા, પીઢ હો્વા છતાં ઓછવામાં ઓછી સલવાહ આપતવા અને ્ધુમાં ્ધુ બીજા કહે તેમ કરતવા. નવાનપણથી તેમનું 
વપ્રય કીત્ગન હતું -

રૂડંુ સ્વામમનવારવાયણ નવામ, નનત્ સંભવારીએ રે;
્ળી કરતાં ઘરનું કવામ, ઘડી ન વ્સવારીએ રે...રૂડંુ

ધમ્ગસુતનું ધયવાન જ ધરતાં, ્વાર નહીં ભ્સવાગર તરતવા;
હરતાં ફરતાં હરરને હૈયે ધવારીએ રે...રૂડંુ 

દુ:ખ પડે રદલગીર ન થવાવું, સુખ ્ડે હરખવાઈ ન જાવું;
સદવાય ટહમત હૈયેથી ન્ હવારીએ રે...રૂડંુ 

સસંવાર છે સખુ દુ:ખનો દરરયો, તમેાં તરી રકે કોઈક જ તરરયો;
સંતસમવાગમ કરીને મનને મવારીએ રે...રૂડંુ 

સ્મરણ કરતાં સુખ જ થવારે, ફોગટનો ફેરો ટળી જારે;
મૂળજી કહે મહવારવાજ મુજને તવારીએ રે...રૂડંુ  

આ કીત્ગન તેઓ આજી્ન બોલતવા રહ્વા. તેમાં કહ્વા મુજબ હવાલતવા-ચવાલતવા, ખવાતવા-પીતવા ભગ્વાનને સંભવારતવા 
રહ્વા. તેમણે સવાથી સતંો સવાથે ઠેરવા્ કયયો હતો કે, જમતાં જમતાં ક્યવારેય ભગ્વાન ભૂલ્વા નહીં. જો ભુલવાય તો 
સવાથી સતંોને કહેવું. પરંતુ તેઓ કહેતવા, એક ્વાર ઠરવા્ કયયો હોય તો ભગ્વાન કેમ ભુલવાય..!! મવારે તો ક્યવારેય 
જમતાં જમતાં ભગ્વાન ભૂલવાતવા નથી. 

તેમણે હવાલતવા-ચવાલતવા, ખવાતવા-પીતવા, નવાતવા-ધોતવા પ્રત્ેક રક્રયવામાં ભગ્ત્ ્સ્મરણની લટક પવાડી દીધી હતી. તેથી 
જ તેઓ ભગ્દ્ ભજન-સ્મરણ પરવાયણ રહી રકતવા. અને છેલલે છેલલે તો કોઈ કાંઈ પૂછે છતાં જરૂર હોય તો એકવાદ 
્વાક્ય બોલે, નહહ તો મવાળવા બતવા્ી ઇરવારવાથી સવામવાને સમજા્ી દે.

પૂ.જોગી સ્વામીનવા જી્નમાં જવેું જપનું અંગ હતું એવું જ તેમને તપનું પણ અંગ હતું. તેઓ ક્યવારેય ખોટી 
લપ કર્વામાં ખોટી થતવા નહીં. તેમનવા જી્નમાં જપ અને તપ તવાણવા્વાણવાની જમે ્ણવાયેલાં હતાં. પૂ્માશ્મથી જ તેઓ 
એકટવાણાં, ધવારણાં-પવારણાં, ચાંદ્રવાયણ વ્રત ્ગેરે કરતવા રહેતવા. 

સત્ંગમાં આવયવા પછી પણ તેમણે જ્, કીડી, ઋયષ, દંડ, રીશુ જ ે્ ાં ચાંદ્રવાયણો અનેક ્વાર કયયાં છે. તેઓ 
દર મહહનવાની બંને એકવાદરી, હરરજયતંી, પૂનમ તથવા અમવાસ - આ પાંચ ઉપ્વાસ પ્રવાય: કરતવા. તદુપરાંત તેમનવા 
રરીરની જટેલી ઉંમર થઈ હોય તેટલવા અન્ય ઉપ્વાસ કરી દર ્ષષે પૂ.ગુરુજીને રવાજીપવાથષે અપ્ગણ કરતવા. 

દોષ જોર્ પોત્ન્, ગુિ લેર્ બીજાન્.

હે મનર્ ! ત્રં કર ને !
સરવામ્ં કદવયત્્ી જો.
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તવા.૧૧-૧૧-૨૦૦૬,	શનન્વવાર,	સં.૨૦૬૩	િવારતિ	્વદ-૬

તવા.૧૨-૧૧-૨૦૦૬,	રવ્વ્વવાર,	સં.૨૦૬૩	િવારતિ	્વદ-૭
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દેહનો અન્દર...

્ચ.લોયવા-૧૭માં શ્ીજીમહવારવાજ કહે છે જ,ે	 “જનેે	
દેહનો	 અનવાદર	 હોય	 ને	 દૃઢ	 આત્નનષ્વા	 હોય	 ને	
પંચવ્વષયમાં	 ્વૈરવાગય	 હોય	 અને	 ભગ્વવાનનો	 મવાહવાત્યે	
સહહત	 યથવાથ્મ	 નનશ્ય	 હોય,	 એ્વવાને	 સૂઝે	 એવું	
દેશિવાળવાકદિનું	 વ્વષમપણું	 થવાય	 તોપણ	 એની	 મતત	
અ્વળી	થવાય	નહીં.”	આ લક્ષણ પૂ.જોગી સ્વામીનવા જી્નમાં 
સહુને ઊડીને આંખે ્ળગે એમ દેખવાતાં હતાં. નનષુ્ળવાનંદ 
સ્વામી સવારલસદ્દ્ ક.૯માં કહે છે, 

સૂ્વવા	 ન	 શોધે	 સવાથરો,	 સુદંર	 સુ્ંવવાળી	 જાગય;

સમ	વ્વષમ	સમ	સમજ,ે	જને	ેતન	સખુનો	 છે	ત્વાગ.

આ જી્ દેહન ે કવારસો આ્ે એ્ી ્વાત આ્ે ત્ાં 
્ળ લઈ જાય. કેમ જ,ે દેહવાભભમવાન હોય ત્ાં સધુી રરીરનો 
કવારસો ખમ્ો કઠણ પડે, પરંત ુ જોગી સ્વામી તો રરીરને 
ખવાસડાં જવેુ ં કરી રવાખતવા. તથેી ટવાઢ-તડકો, ભખૂ-તરસ, 
સવારી-મોળી પથવારી ્ગેરેમાં તમેન ે સમભવા્ ્ત્ગતો. 

શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મરંદર, કવારેલીબવાગ-્ડોદરવા તથવા 
કંુડળધવામનવા ૧૫મવા પવાટોત્્ નનમમત્ત ે પ.ૂગરુુજીએ અલગ 
અલગ ધવામોમાં ૧૫ પદયવાત્વા કર્વાનુ ં નક્ી કરેલુ.ં તે 
પ્રમવાણ ે તવા.૦૯/૦૯ થી ૧૦/૦૯/૨૦૧૮ દરમયવાન 
કંુડળધવામથી ધોલેરવાધવામ સધુી પદયવાત્વાનુ ં આયોજન 
કર્વામાં આવ્ંુ હતંુ. તેમાં સૌ સતંોની સવાથ ેપ.ૂજોગી સ્વામી 
પણ હતવા. તેમની ઉંમર અન ે તપન ે કવારણ ે તમેન ે ચવાલ્વામાં 
ઘણી તકલીફ પડતી હતી. ત ે તમેની ચવાલથી જ જણવાઈ 
આ્તુ ં હતંુ.

તથેી સતંોએ તથવા પવાષ્ગદ્ય્ગ ચતરુ ભગતજીએ 
તમેન ેગવાડીમાં બેસી જ્વા કહંુ. ત્વારે સ્વામી કહે, “ભગતજી	!	

આ	 દેહ	 પવાસ	ે જટેલુ	ં િવામ	 િરવા્વી	 લઈએ	 તેટલુ	ં થવાય.	
આન	ે ચવાલ	ે ત્ાં	 સધુી	 ચવાલ્વવા	 દે્વવાય.	 પછી	 ક્ાં	
ચલવા્વ્વવાનો	 છે	 .”	 આમ, પ.ૂજોગી સ્વામીન ે દેહનો અનવાદર 
અન ેદેહથી જુદવાપ્ુ ંતમેની ્વાણીમાં સહજ જણવાઈ આ્તુ.ં 

એક્વાર નનરંજન સ્વામીએ જોગી સ્વામીન ે કહુ,ં 
‘સ્વામી ! દેહવાભભમવાન અન ે દેહવાસકકત ટળે એ્ી કાંઈક 
્વાત કરો.’ ત્વારે અચલસ્રૂપ સ્વામી તેમન ે કહે, ‘જો 
આપણ ે જ સમજીન ે દેહમાંથી હેત નહહ ટવાળીએ તો 
મહવારવાજન ે દુ:ખ દઈન ે ટળવા્વુ ં પડરે. મવાટે ભગ્વાનને 
એ્ી પ્રોસસે ન કર્ી પડે એટલ ે આપણ ે જ શરૂ્ીર 
થઈન ે દેહવાભભમવાન મૂકી સે્ વા-સતં્ગ-ભજન કર્વા મંડી 
પડીએ એ આપણી ભકકત છે. આપણન ે ગમે કે ન ગમે 
પણ આ નવાર્તં મડદાં જ ે્ ો દેહ આપણન ેહેરવાન કર્વાનો 
છે. મવાટે મહવારવાજ તથવા મોટવાનવા ્ચન ે અત્વારે જ દેહને 
ઘસવારો દઈન ે તેમાંથી આસકકત છોડી દઈએ તો કેવું 
સવારંુ...!’ આ્ી તેમની અનભુ્સભર ખમુવારી હતી.

તે ડટ્્મ્ં શું ખ્રું..!

સન ૨૦૧૦નવા જૂલવાઈ મવાસમાં પૂ.ગુરુજીએ પૂ.દયવાળુ સ્વામી, પૂ.ભવાવ્લવા સ્વામી, નંદરકરોર સ્વામી, સનવાતન 
સ્વામી, મંગળ સ્વામી, જાેગી સ્વામી આરદ સતંોને અમેરરકવા ્ગેરે દેરોમાં સત્ંગપ્રચવાર મવાટે મોકલ્વા હતવા. ત્વારે 
અચલસ્રૂપ સ્વામીએ પૂ.દયવાળુ સ્વામી તથવા સવાથેનવા સતંોને સે્વા-ભજન કરી ખૂબ રવાજી કયમા. હરરભકતોને ઘેર થવાળ, 
પધરવામણી, કથવા-્વાતમા કરીને તેમને પણ રવાજી કયમા હતવા.
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તેમાં નૂજરતી પરવામસમાં રહેતવા પ.ભ.શ્ીહરેરભવાઈ સવા્લલયવાએ આગ્રહ કરીને સતંો પવાસે પીિવા બનવા્ડવાવયવા. 
અમેરરકવામાં પીિવા ફેમસ આઇટમ ગણવાય. ભકતો પવાસેથી રીખી મંગળસ્રૂપ સ્વામી ્ગેરે સતંોએ સરસ પીિવા 
બનવાવયવા. પછી સહુ સતંો-ભકતોને ભવા્થી પીરસીને જમવાડ્વા. 

પછી હરેરભવાઈએ પૂછું, ‘સ્વામી ! પીિવા કે્વા લવાગયવા ?’ ત્વારે જાેગી સ્વામી કહે, ‘તે ડટ્વામાં શું ખવાવું ? આ 
તો તમવારો ભવા્ હતો એટલે જમવાડ્વા.’ તેમને સવારંુ કે નવું-નવું જમ્વામાં ક્યવારેય રુધચ ન હતી. “આ ભવા્ે છે અને 
આ ભવા્તું નથી” એવું તે ક્યવારેય બોલ્વા નથી. સવારી આઇટમ ્ધવારે જમવાઈ ગઈ હોય એવું તેમનવા જી્નમાં જાે્ું 
નથી.

પૂ.દયવાળુ સ્વામી કહેતવા કે, ‘અચલસ્રૂપ સ્વામી મવારી સવાથે હતવા ત્વારે અમેરરકવા જ ે્ વા રજોગુણી દેરમાં પણ 
તેમની રીત-ભવાત તથવા ત્વાગ-્ૈરવાગયને જોઈને અમવારવા ત્વાગ-્ૈરવાગયનું પોષણ થતું. તેઓ ઉપદેર ન આપે તોપણ 
એમનું જી્ન જોઈને જ નનબુંધ અને ભગ્વાનમય રહે્વાનું બળ મળતું.’

સર્દ અસર્દની મૂકી આશ, ભજે ભગર્ન ગ્્સોગ્્સ;
જેન્ અંતર મ્ંહી રૈર્ગય, તેિે કયવો છે સર્દનો તય્ગ...
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અહીં અને તય્ં સરખું જ છે...

એક્વાર પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામી સતંો સવાથે વ્દેરમાં 
સત્ંગવ્ચરણ કરી પરત આવયવા. પછી રવામદવાસ સ્વામીએ 
પૂછું, ‘સ્વામી ! તમવારી આ ્ખતની વ્દેરયવાત્વા કે્ી રહી ?’ 
ત્વારે અચલસ્રૂપ સ્વામી સહજમાં બોલ્વા,	“ત્ાં	પણ	જમીન,	
ઝવાડ્વાં	 અને	 મવાણસ	 જ	 છે;	 અહીં	 પણ	 તે	 જ	 છે.	 અહીં	 ને	
ત્ાં	 િાંઈ	 ફેર	 નથી.”	

શ્ીજીમહવારવાજ ્ચ.મ.૬૧માં કહે છે કે,	 “જ	ે ત્વાગી	
હોય	 તે	 દેશ-પરદેશમાં	 જાય	 ને	 ત્ાં	 િનિ-િવાતમનીનો	 યોગ	
થવાય	 તોય	 પણ	 તેમાં	 ફેર	 પડે	 નહહ	 અને	 પોતવાનવા	 જ	ે જ	ે
નનયમ	 હોય	 તે	 સ્વવે	 દૃઢ	 િરીને	 રવાખે,	 તે	 સ્વવે	 ત્વાગીમાં	
મોટેરો	 િહે્વવાય.”	
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રૈર્ગય સ્્ે ર્તસલય...

પ.ૂજાગેી સ્વામી પોત ે અમત ્રૈવાગી અને દેહનવા અનવાદર્વાળવા હતવા, તમે છતાં સતંો-ભકતો પરત્ે દયવા, ્વાત્લ્ 
અન ે પ્રમે-ભવા્નવા ઘણી જ જો્વા મળતી. કોઈ સતં-ભકત બીમવાર હોય તો તમેન ે ખવા્વા-પી્વા કે સૂ્ વા બવાબત ે સવામથેી 
ખબૂ જ ખ્વાલ રવાખતવા. કોઈ સંત-ભકતન ે ભવારે સે્ વાને કવારણ ે કે વપત્તન ે કવારણ ે ઉપ્વાસ આકરો પડ્ો હોય તો તેમને 
પ.ૂજોગી સ્વામી સવામેથી પછેૂ. જેા જરૂર જણવાય તો મોટવાન ે પછૂીન ે કાંઈક પ્ર્વાહી પવાતવા. પોત ે મનનવા એ્વા મક્મ હતવા 
કે, તઓે ઉપ્વાસન ે રદ્સ કાંઈ જ ન લતેવા, પણ અન્ય સતંો-ભકતોનુ ં સવામથેી ધયવાન રવાખતવા. આ્વા સમય ે તમેાં રહેલી 
સંતો સવાથનેી આત્ીયતવા, ્વાત્લ્તવા અને પોતવાનવા દેહનો અનવાદર-્રૈવાગયવગૃ્ત્ત સૌન ે નજરે દેખવાતી.

પોતવાને સ્વાદમાં જરવા પણ રુધચ ન હતી પરંતુ સતંો-ભકતોને જમવાડ્વાનું હોય તો ખૂબ જ ઉત્વાહથી જમવાડતવા. 
પોતે બને્ન ટવાઇમ સતંોને પીરસ્વા આ્તવા. કોઈ સતં સે્વામાં હો્વાથી જમ્વા મવાટે મોડવા આ્ે તો તેઓ તેની રવાહ 
જોઈને બેસતવા, બપોરનો પોતવાનો આરવામ છોડી સતંોને પ્રેમથી પીરસીને જમવાડ્વામાં આનંદ મવાનતવા. પોતે જમ્વામાં 
્ૈરવાગય રવાખ્ો અને બીજાને પ્રેમથી જમવાડ્વા આ ગુણ જ ે ભગ્વાનનવા સંબંધે સહુને રદવય સમજતવા હોય, સવાધનપ્રધવાન 
નહહ પણ પ્રભુપ્રધવાન જી્ન હોય તેનવામાં જ ખીલે છે.
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જાેગી સ્વામીને દેર-વ્દેર, સવારંુ-મોળું બધું જ સમ ્ત્ગતું હતું. ન તો તેમને વ્દેરનો મોહ હતો કે ન તો 
વ્દેરનો અભવા્ હતો. “समत्ंव योग उच्च्त”े સુખ-દુ:ખ, લવાભ-અલવાભ ્ગેરેમાં અતંરથી સમભવા્ રહે તે યોગ 
કહે્વાય છે. ગીતવાજીનું આ ્ચન તેમનવા જી્નમાં સવાથ્ગક જણવાય છે.
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પંચરતવામ્ને પૂર્...

પૂ.સ્વામીનવા જી્નમાં નન:સ્વાદી, નનષ્વામી, નનલયોભી, નનમમાની અને નન:સપહૃી - આ 
પાંચે પાંચ ્ત્ગમવાન પૂરવા હતવા. તેઓ જમ્વાની બવાબતે ઘણી ્વાર કહેતવા કે,	 “આ	 દેહ	
તો	 ખોખાં	 જ્ેવો	 છે,	 તેને	 શું	 બહુ	 પપલવા્વવાનો..!!	 જમે	 ગવાડી	 ચલવા્વ્વવા	 તેમાં	
ડીઝલ-પેટ્ોલ	 નાંખવું	 પડે	 તેમ	 આ	 દેહને	 ચલવા્વ્વવા	 જ	ે મળે	 તે	 થોડંુ	 નવાખી	
દે્વવાનું...”	 ખરેખર તેઓ આજી્ન સંપૂણ્ગ નન:સ્વાદી રહ્વા. જ ે મળે તે પત્તરમાં 
ભેળું કરી, પવાણી નવાખી ભગ્વાન સંભવારી જમી જતવા. ક્યવારેય પવાણી નવાખ્વા 
વ્નવા કે ચોળયવા વ્નવા જૂદુ જૂદુ જમયવા નથી. તેમની જમ્વા બવાબતની ક્યવારેય 
કોઈ ફરરયવાદ ન હતી. 

જ ે્ વા નન:સ્વાદી હતવા તે્વા જ તેઓ નનષ્વામી અને 
નનલયોભી હતવા. પૈસવા્વાળવાનો તેમને ક્યવારેય ભવાર પડતો નહીં. 
ગમે તે્ો ધન્વાન હોય પરંતુ ખોટંુ કરતો હોય તો તેમને 
સપષટ કહેતવા. 

્ળી, સંસવારત્વાગ કયમા પછી તેમનવા જી્નમાં ધન 
કે સ્તી સંબંધી કોઈ પ્રકવારની ભૂલ કદી જો્વા મળી 

નથી. શ્ીહરર ્ચ.કવા.૩માં કહે છે, “ત્વાગી	થઈને	

હં તો શ્ીહકર ત્્ સંતોની રસતુ છં...

પૂ.જાેગી સ્વામી તવા.૧૪/૦૨ થી ૨૭/૦૨/૨૦૨૧માં સતંોની સવાથે મુંબઈ સે્વામાં ગયવા હતવા. આ એમનવા જી્નનો 
છેલલો પ્ર્વાસ હતો. મુંબઈ-દહીંસરમાં રૈલરેભવાઈ રંગપરરયવાનવા ઘરે સતંોનો ઉતવારો હતો. ત્ાં મોટે ભવાગે સ્વામી 
રૂમમાં જ રહ્વા થકવા ભજન કયમા કરતવા. એક રદ્સ તો સતત ત્ણેક કલવાક રૂમમાં ધયવાન-ભજન કરતવા રહ્વા. તે જાેઈને 
સે્ક ધ્લ ભગતે એ બવાબતે એમને પુછું, ત્વારે તેમણે કહું કે, “મને આ્વા રહેર કે વ્દેરમાં દ્બલકુલ ન ગમે. 
કવારણ કે, અહીં રજાેગુણી ્વાતવા્રણ બહુ હોય, તેમાં શું જાે્વાનું ? એટલે હંુ ચવાર દી્વાલની ્ચ્ે જ રહંુ છંુ.” 

ભગતે ફરી પૂછું, ‘સ્વામી ! તમને રહેરમાં કંટવાળો આ્ે છે તો દયવાળુ સ્વામીને રહેરમાં મોકલ્વાની નવા કેમ 
પવાડતવા નથી ?’ ત્વારે તેમણે કહું કે, “હંુ તો શ્ીહરર તથવા સતંોની ્સતુ છંુ. તેમને મવારો જ્ાં-જમે ઉપયોગ કર્ો હોય 
ત્ાં-તેમ કરે. તેની નવા પવાડીએ તો રવાજીપો કે્ી રીતે મળે ? મવારે તો મવારવાથી તેમને જમે સુખ થવાય તેમ જ રહેવું છે. 
્ળી બીજા સતંો કોઈને કોઈ સે્વામાં બીિી હોય છે. જ્વારે હંુ તો સવા્ ફ્ી હોઉં છંુ, તેમ છતાં જાે હંુ નવા પવાડંુ તો 
મોટવાને એટલી ચચતવા ્ધુ કર્ી પડે ને...! એટલે તો મેં પૂ.ગુરુજી તથવા મોટવા સતંોને મવારો જ્ાં ઉપયોગ કર્ો હોય 
ત્ાં કર્વાની છૂટ આપી છે.”
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ગૃહસ્થને	 ભોગ્વ્વવા	 યોગય	 ભોગની	 ઇચ્વા	 રવાખે	 છે	 તે	

ખડ	 ખવાય	 છે;	 િાં	 જ,ે	 એને	 એ	 ભોગ	 પ્રવાપત	 થનવાર	 છે	

નહહ	 અને	 તેની	 ઇચ્વા	 રવાખે	 છે.	 મવાટે એનવા સમજ્વામાં 

એ ્વાત આ્ી નથી; કાં જ,ે જ ે ગવામ જવું નહહ તેનંુ નવામ 

શંુ પૂછવું ?” જેાગી સ્વામી તેમનવા જી્નમાં સ્તી-ધનવારદક 

કોઈ જ વ્ષયમાં ક્યવારેય જરવા જટેલવાય લલચવાયવા નથી. 

તેમનવા જી્નની ખુમવારી અનોખી હતી. તેમનો સ્ભવા્ 

તેજ હતો, તેથી ઉપરની પ્રકૃમત જોતાં તેમાં મવાન જણવાય 

પરંતુ તેમનું અંતર અમત મૃદુ હતું. એટલે જ તેઓ 

ભગ્વાન અને મોટવા સંતોનવા ઉપકવારને યવાદ કરી એકાંતમાં 

પણ રડી પડતવા. 

પોતે પંચ્ત્ગમવાને પૂરવા અને નનયમ-ધમ્ગ પવાળ્વામાં 
શૂર્ીર હતવા, પરંતુ કોઈ નવાનવા સતં તેમને કહે તો તેમની 
મરજીમાં પણ ભળી રકતવા. એક્વાર ગવામડે તેમને ઉપ્વાસ 
હતો, પણ હરરભકતનો ભવા્ જાેઈ પ્રસન્ન્દન સ્વામીએ 
કહું, સ્વામી ! આજ ે જમી લો. તો તેમને રવાજી રવાખ્વા 
જમી લીધું. પોતવાને તીવ્ર ત્વાગ-્ૈરવાગય હો્વા છતાં તેનો 
ફંૂફ્વાડો ક્યવારેય દેખવાડતવા નહીં. ત્વાગ-્ૈરવાગય કરતાંય 
સતંો-હરરભકતોને રવાજી કર્વામાં તેમની રુવચ વ્રષે હતી. 
આમ તેઓ સ્માધીક મહહમવા-ભકકત પ્રધવાન હતવા.

જેરી દૃષષટ એરી સૃષષટ...

સં.૨૦૬૯, ઈ.સ.૨૦૧૩નવા ્ષ્ગને પૂ.ગુરુજીએ 
“મુકતભવા્નવા ્ષ્ગ” તરીકે જાહેર ક્ુું હતું. એ ્ષષે 
સતંઝરદ્બર ચવાલુ હતી. ત્વારે ન્ેમબરનવા છેલલવા ્ીકમાં 
એક્વાર કંુડળધવામમાં ઉતવા્ળી નદીને રકનવારે અચલસ્રૂપ 
સ્વામી અને બ્રહ્મ સ્વામી ગોષઠી કર્વા બેઠવા હતવા. તેમાં 
જાેગી સ્વામીએ બ્રહ્મપ્રકવાર સ્વામીને પૂછું, “ગુજરવાતી 
કહે્ત છે કે, ‘જ ે્ ી દૃષષટ તે્ી સૃષષટ’ તેનો અથ્ગ શું 
થવાય ?” ત્વારે બ્રહ્મ સ્વામી કહે, ‘આપણી જ ે્ ી દૃષષટ હોય 
તે્ી સૃષષટ દેખવાય.’ તે સમયે સ્વામી કહે, ‘્વારે ્વારે 
પૂ.ગુરુજી કહે છે કે, રદવયભવા્ની દૃઢતવા કર્ી, તો 
રદવયભવા્ની દૃઢતવા મવાટે દૃષષટ અને સૃષષટ એ બેમાંથી 
આપણે શું બદલ્વા પ્રયત્ કર્ો જોઈએ ?’ બ્રહ્મ સ્વામી 
કહે, ‘તે ્વાત તમે જ કહો.’

પછી સ્વામી પોતવાનવા અભયવાસ અને અનુભ્સભર 
્વાણીમાં બોલ્વા, ‘સૃષષટ તો જ ે્ ી સત્્ુગ ્ગેરેમાં હતી 
તે્ી જ અત્વારે કયળ્ુગમાં છે. જો આપણે સુખી થવાવું 
હોય તો સૃષષટ બદલ્વાની મવાથવાકૂટ છોડી આપણે આપણી 

દૃષષટ બદલી લે્ી. આપણી	 દૃખષટ	 બદલવાય	 તો	 બધવા	
જ	મુકત	મનવાય.	સહુમાં	ભગ્વવાનનાં	દશ્મન	થવાય.	ભગ્વવાન	
તો	 સહુમાં	 મૂર્તમવાન	 પ્રગટ	 બબરવાજ	ે છે.	 એ	 જ	 સહુનવા	
િતયા-હતયા	છે,	પરંતુ આપણી દેહભવા્ ્ુકત દૃષષટ હો્વાથી 
ભગ્વાનનાં દર્ગન થતાં નથી. મવાટે સૃષષટનો સ્ીકવાર 
કરીએ અને પોતવામાં ફેરફવાર કરીએ તો િટ પૂરંુ થવાય. 
ભજન સ્વામીની જમે ભગ્વાનનવા સંબંધે સહુ સંતો-
ભકતોને મુકત મવાનીએ અને આપણવા સ્ભવા્માં સુધવારો 
કરીએ, આ જ કર્વાનું છે. મોટવા મોટવા સંતો-ભકતોએ 
એમ જ ક્ુું છે. 

મહવારવાજ પણ ્ચ.ગ.મ.૬૩માં કહે છે, “ભગ્વવાનનવા	
ભકત	 છે	 તે	તો	 િે્વળ	બ્રહ્મની	જ	મૂર્તઓ	છે,	એને	 વ્વશે	
તો	 મનુષયભવા્વ	 લવા્વ્વો	 જ	 નહીં.”	 મહવારવાજ અને મોટવા 
તો સહુ સતંો-ભકતોને બ્રહ્મની મૂર્ત મવાન્વાનું જ કહે છે. 
જાે આપણે આપણી દૃષષટ બદલીએ તો આપણને પણ 
સહુ બ્રહ્મરૂપ મનવાય, મુકત જ દેખવાય; મવાટે સૃષષટ નહહ 
દૃષષટ બદલીએ.’

સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧50

જેરી ભ્રન્ તેરું ફળ...
શ્ીહરરચરરત્વામતૃ સવાગર પૂર-૨, તરંગ-૫૦માં શ્ીહરર કહે છે,

स्तपरुुष ह े थ ि्च्तामदन जसे,े जसेो थ ि्च्त्व े (फल) थमल े ्तसे;े

थ ि्च्तामदन सबको इच्छ्त सखुा, कोईको कब ु न कर्त दु:खा.
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સતપુરુષ તો ચચતવામષણ જ ે્ વા હોય છે. તેમનવા પ્રત્ે 
જવેું જવેું ચચત્્વામાં આ્ે તેવું ફળ મળે છે. ચચતવામષણ 
તો સહુને મવાટે સુખને જ ઇચે્છ છે. તે ક્યવારેય કોઈને દુ:ખી 
કરતો નથી. 

આપણે સતંો-ભકતો પ્રત્ે જ ે્ ી કલપનવા કરીએ 
તે્વા ગુણ કે દોષ આપણવામાં આ્ી જાય છે. તેમને સવારવા 
મવાનીએ તો આપણે સવારવા થઈ જઈએ અને તેમાં દોષની 
કલપનવા કરીએ તો દોષી થઈ જઈએ. આ બવાબતે આપણવા 
પૂ.રવામદવાસ સ્વામી નનજ અનુભ્ની ્વાત કરતાં જણવા્ે છે -

એક્વાર પૂ.જાેગી સ્વામી ્ડોદરવાનવા કવારેલીબવાગ 
મંરદરનવા સભવામંડપમાં કથવા સાંભળતવા હતવા. તેમને 
કરોડરજજુનવા સનવા્ુ ઢીલવા થઈ ગયવા હો્વાથી બેસે ત્વારે 
સહજ મવાથું નીચું નમી જતું. તે જોઈને મને તેમનવા પ્રત્ે 
સંકલપ થયો કે ‘આમ ચવાલુ કથવામાં પણ શું ઊંઘતવા હરે.’ 
ખરેખર જોગી સ્વામી તો ભજન કરતવા હતવા. તેમનવા પ્રત્ે 
આ્ો સંકલપ કયયો તે શ્ીહરરજી મહવારવાજને ન ગમ્ું. 

પછી મને પણ એ જ કથવામાં ખૂબ જ ઊંઘ આ્્વા 
લવાગી. કથવા પૂરી થયવા બવાદ રણગવાર આરતીમાં ગયવાે. 
ત્ાં પણ મને િોલાં આ્્ાં લવાગયાં. પછી રવાક સુધવાર્વા 
ગયવાે ત્ાં પણ મને ઊંઘ પરેરવાન કર્વા લવાગી; આવું એ 
પહેલાં ક્યવારેય થતું નહીં.

તે રદ્સે ચવાલુ આરતીમાં અને સે્વામાં પણ ઊંઘની 
પરેરવાની જોઈ તેથી મને ખ્વાલ આવયો કે, મેં પૂ.અચલસ્રૂપ 
સ્વામી વ્રે ખોટવા સંકલપ કયમા તેનું જ આ ફળ મહવારવાજ ે
મને આપ્ું છે.

પછી મેં પૂ.જાેગી સ્વામી પવાસે કરગરીને મવાફી 
માંગતાં કહંુ, ‘મને તમવારવા પ્રત્ે ઊંઘનવા સંકલપ થયવા હતવા, 
તે મવાફ કરો.’ તે સાંભળી અચલસ્રૂપ સ્વામીએ સહજમાં 
જ કહું, ‘તેમાં શું ! મને તેનું જરવા પણ દુ:ખ નથી, પણ 
મવારવા કવારણે જો આપને આવું થતું હોય તો હંુ મહવારવાજને 
પ્રવાથ્ગનવા કરીર.’ પછી તેમની કૃપવાથી મને તે ઊંઘની પરેરવાની 
બંધ થઈ ગઈ.

હકરકતૃવાતરનો સરીક્ર...

પૂ.જાેગી સ્વામીને ભગ્વાનનવા કતમાપણવાનો અમતરય વ્શ્વાસ હતો. તેઓ 
્વાતની ્વાતમાં એક ્વાક્ય બોલતવા,	 “ભગ્વવાન	 િરે	 તે	 થવાય,	 બીજા	 િોઈથી	
િાંઈ	 ન	 થવાય.”	 ભગ્વાનનવા કતૃ્ગત્નવા સ્ીકવાર મવાટે તેઓ બે ્ચનવામતૃનાં 
અ્વારન્વાર પ્રમવાણ આપતવા. 

તમેાં એક ્ચ.ગ.મ.૩૧. એમાં શ્ીહરર કહે છે, “્રૈવાજપરુુષની 
નદ્પરવાધ્ગકવાળની આ્રદવા છે. અન ે આ જગતની ઉતપગ્ત્ત, સ્થિમત, પ્રલયરૂપ 
એની ત્ણ અ્થિવા છે... ત ે વ્રવાટન ે વ્રે ઇષન્દ્રયો, અતં:કરણ ન ે દે્તવાએ 
પ્ર્રે કયયો ન ે એન ે ઉઠવાડ્વા માંડ્ો ને વ્રવાટનો જી્ પણ માંહી હતો તોપણ 
એ વ્રવાટ ઊઠુ ં નહીં; અન ે જ્વારે	 ક્ષતે્રજ્ઞ	 એ્વવા	 જ	ે ્વવાસદેુ્વ	 ભગ્વવાન	 તે	
પરુષરૂપે	િરીને	એમાં	આવયવા	ત્વારે	એ	વ્વરવાટ	 દેહ	ઊઠુ	ંન	ેએ	્ૈવરવાજપરુષ	
પોતવાની	 કક્રયવાન	ે વ્વશ	ે સમથ્મ	 થયવા.”

આ પ્રમવાણ આપી અચલ સ્વામી કહેતવા કે, ‘આખવા બ્રહ્માંડનવા અધધષઠવાતવા 
વ્રવાટનવારવાયણ પણ ભગ્વાન વ્નવા ઊભવા થ્વા સમથ્ગ ન થવાય તો આપણે 
તો કઈ ્વાડીનવા મૂળવા..!! મવાટે ભગ્વાન કરવા્ે તે જ થવાય, સહુને નચવા્નવાર 
એક સ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાન છે.’ ખોપવાળવાનવા જઠેવા મવાષણયવાની જમે આ્ી 
નનષઠવા તેમનવા જી્નમાં પ્રેક્ક્ટકલ જાે્વા મળતી હતી. 

સન ૧૯૯૫માં ્ડોદરવા શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મંરદર-્વાડીમાં તેઓ સતંો 
સવાથે પવાષ્ગદ તરીકે સે્વામાં હતવા. તે ્ખતે સાંપ્રદવાવયક ડખવાઓને કવારણે ત્ાંનવા 
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એક બ્રહ્મભટ ઘણી ્વાર સતંોને ખૂબ ગવાળો દેતવા. એક્વાર 
તો તે ભવાઈએ પવા.દે્રવાજ ભગતની છવાતીએ રર્ોલ્ર 
રવાખીને કહ્ંુ કે, ‘તમને મવાર્વા હોય તો આટલી ્વાર લવાગે...’ 
ત્વારે તેણે રર્ોલ્ર અડવાડી હો્વા છતાં અચલ સ્વામી  
અડગપણે ઊભવા રહ્વા અને તે બવારોટને કહું કે, “જ	ે
ભગ્વવાન	 ધવારે	 તે	 થવાય,	 તમવારવાથી	 િાંઈ	 ન	 થવાય.”	 આ 
રીતે સવામે મોત દેખવાતું હતું છતાં ભગ્વાનનવા કતૃ્ગત્નો 
સ્ીકવાર હો્વાથી પેલવા રર્ોલ્ર તવાક્વા્વાળવાને મોઢેમોઢ 
વનડરપણે જ્વાબ આપયો. આ્ી ‘એક શ્ીહરર જ 
સ્્ગકતમાહતમા છે, બીજા કોઈ નહહ’ એ્ી અવત પક્ શ્ીહરરની 
તેમને વનષઠવા હતી. અને એ જ સવાચી નનષઠવા કહે્વાય.

બીજુ ં ્ચનવામતૃ ગ.પ્ર.૩૭. તેમાં મહવારવાજ ે કહંુ છે, 
“એ	 ભગ્વવાન	 વ્વનવા	 બીજો	 િોઈ	 જગતનો	 િતયા	 છે	 જ	
નહહ,	અને એમ જાણે જ ેભગ્વવાન	 વ્વનવા	 સિંુૂ	 પાંદડંુ	 પણ	
ફર્વવાને	 સમથ્મ	 નથી;	 એ્ી જનેે ભગ્વાનને વ્રે 
સવાકવારપણવાની દૃઢ પ્રતીમત હોય ને તે જ ે્ ો તે્ો હોય 
તોપણ એ અમને ગમે છે. અને એને મવાથે કવાળ, કમ્ગ ને 
મવાયવા તેનો હુકમ નથી અને જો એને દંડ દે્ો હોય તો 
ભગ્વાન પોતે દે છે, પણ બીજા કોઈનો એને મવાથે હુકમ 
નથી.” આનવા ઉપર તેઓ કહેતવા કે, ‘ભગ્વાનની મરજી 
વ્નવા કોઈથી સૂકંુ પાંદડંુ પણ તૂટે નહીં. ધણીએ ધવા્ુું 
હોય તે જ થવાય. બીજા કોઈનું ડહવાપણ જરવા પણ ચવાલે 
નહીં.’ આ સમજણ તેમનવા જી્નમાં અવતરય દૃઢ થઈ 
ગયેલી હતી. 

એક્વાર પૂ.જાેગી સ્વામી સતંો સવાથે ગવામડવા-વ્ચરણ 
દરમયવાન ગઢડવા પવાસેનવા નવાનવા િીંિવા્દર ગવામે ગયવા હતવા. 
ત્વારે સત્ંગમાં પક્ષવાપક્ષીનો બહુ મોટો વ્્વાદ ચવાલતો 
હતો, તેથી સવામવા પક્ષ્વાળવાએ આપણવા સતંોનો ઘણો 
વ્રોધ કયયો. ગવાડીને નુકસવાન ક્ુું. ત્વારે પૂ.સ્વામીએ 
આપણવા હરરભકતોને ધીરજ આપતાં કહું કે,	 ‘િતયા-હતયા	
એિ	 મહવારવાજ	 જ	 છે.	 તેઓ	 જ	ે ધવારે	 તે	 થવાય.	 વ્વરોધ	
િરનવારવા	 ભલે	 ને	 ગમે	 તેમ	 િરે;	 આપણે	 િશી	 જ	 ચચતવા	
ન	 િરો.’

આ્વા કપરવા સમયે જનેવા જી્નમાં ભગ્વાનનવા 
કતમાપણવાનું બળ હોય તેને જ ધીરજ રહી રકે અને એ 
જ બીજાને પણ ધીરજ આપી રકે.

જાનુઆરી ૨૦૦૮નવા ધનુમમાસમાં પૂ.જોગી સ્વામી, 
પૂ.અલૌવકક સ્વામી, પૂ.વયમતરેક સ્વામી ્ગેરે સતંો સત્ંગ 
વ્ચરણ કરતાં લવાઠી શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મંરદરે આવયવા. 

આ ્વાતની જાણ થતાં ગઢપુરથી એક સતં તરત લવાઠી 
આવયવા. કવારણ કે, તે સમયે સંપ્રદવાયમાં ન્વા-જૂનવા આચવાય્ગનવા 
પક્ષવાપક્ષીનું ્વાતવા્રણ ઘ્ું હતું. તે સવાધુએ તેમની સવાથે 
હેત્વાળવા હરરભકતોને ચડવા્ી આપણવા સતંોને મંરદરમાંથી 
કવાઢી મૂક્વાની પેર્ી ચવાલુ કરી. 

 જોગી સ્વામી ્ગેરે સતંોને આ બવાબતની જાણ 
ન હતી. રવાત્ીએ કથવા-્વાતમા તથવા નનયમ-ચષેટવા કરી સતંો 
૧૦ ્વાગયે સૂ્વાની તૈયવારી કર્વા લવાગયવા. તે સમયે પેલવા 
સવાધુ તેનવા ઉશકેરેલવા ભકતો સવાથે ઊંચવા અ્વાજ ે ડખો 
કર્વા લવાગયવા. લવાઠીનવા દરબવાર હરેન્દ્રસસહ રવાણવા સતંો 
સવાથે સે્વામાં હતવા. તેઓ મંરદરનવા ચોકમાં આવયવા અને 
સવામવા પક્ષ્વાળવાને કહંુ કે, ‘હંુ અહીં બેઠો છંુ, આ સતંોને 
કોણ કવાઢ્વા આ્ે છે ? તે મવારે જાેવું છે.’ પછી તેમણે 
તથવા તેમનવા મોટવાભવાઈ ઘનશયવામસસહે મંવદરનવા કોઠવારી 
ગ્ગરીરભવાઈને કહંુ, “મંરદર સતંોનું ઘર છે અને આ મંરદરમાં 
અમવારો પણ ભોગ છે. અમે દરબવારનવા દીકરવા છીએ. સતંો 
મવાટે અમવારવા ઘરનાં દ્વાર ખુલલાં છે, પરંતુ આ રીતે અપમવાન 
કરીને રવાત્ે સતંોને કવાઢ્વામાં આ્ે એ નહહ બને.” પછી 
ચોકમાં થતવા કોલવાહલને સાંભળી પૂ.જોગી સ્વામી તથવા 
પૂ.અલૌરકક સ્વામી ત્ાં આવયવા. 

પછી સત્ંગમાં અંદરોઅંદર મોટંુ ્ેર-િેર ન થવાય 
તે હેતુથી જોગી સ્વામીએ હરેન્દ્રસસહ તથવા ઘનશયવામસસહને 
કહું, “કતમા-હતમા મહવારવાજ છે. ભગ્વાન જ ે કરતવા હરે તે 
આપણવા સવારવા મવાટે જ કરતવા હરે. આપણે ક્યાં કાંઈ 
ખોટંુ કરવું છે, તેથી ભગ્વાન આપણી સવાથે રહેરે. જ ે
ખોટંુ કરરે તેનું ફળ ભગ્વાન તેને આપરે. અમવારે સતંોએ 
તો સવાધતુવા રવાખ્વાની હોય, મવાટે તમે અમને મંરદરમાં 
રવાખ્વાનો આગ્રહ છોડી દો.” પછી તે બંને ભવાઈઓ અવાપણવા 
સતંોની સવાધતુવાને મવાન આપી રવાત્ીએ ૧૦:૩૦ કલવાકે જોગી 
સ્વામી ્ગેરે સતંોને પોતવાને ઘેર લઈ ગયવા. 

એ ભકતોએ સવાચવા સતંોની આ્ી નનષઠવા અને પક્ષ 
રવાખ્ો તે ્વાત સાંભળી પૂ.ગુરુજી બહુ રવાજી થયવા અને 
બીજ ે રદ્સે તેમનવા ઘેર થવાળ કર્વાની સતંોને આજ્વા કરી. 
પછી સતંોએ થવાળ કરી આ પરર્વારનવા સભયોને બહુ રવાજી 
કયમા હતવા. અને જ ે વ્રોધી સતં-હરરભકતે સવાચવા સતંોનું 
અપમવાન ક્ુું હતું તેને ઠવાકોરજીએ તેનું મવાઠંુ ફળ ટંૂક 
સમયમાં જ આપી દીધું.
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કૃતજ્ઞ બની કૃતકૃતય ્ય્...

જનેવામાં કૃતજ્તવા હોય તેને બીજાએ કરેલ ઉપકવાર સંભવારતાં તેનું હૈ્ું ભરવાઈ આ્ે...!! 
જમે નનષુ્ળવાનંદ સ્વામી શ્ીહરરની કૃતજ્તવા ્ણ્ગ્તાં હરરસ્ૃમત ચચ. પાંચમાં કહે છે,

આ્ો જ કૃતજ્તવાનો ગુણ આપણવા જોગી સ્વામીમાં 
હતો. તેઓ મહવારવાજ, પૂ.ગુરુજી તથવા સતંોનવા ઉપકવારને 
યવાદ કરીને અનેક ્ખત પૂ.ગુરુજી પવાસે રડી પડતવા. ્ળી, 
સતંો પવાસે ગોષઠી કર્વા બેઠવા હોય, એકાંતમાં ધયવાન કરતવા 
હોય કે મંરદરમાં ભગ્વાન પવાસે બેઠવા હોય, પરંતુ જ્વારે 
તેઓ ભગ્વાનનવા કે સતંોનવા ઉપકવારોને યવાદ કર્વા માંડે 
ત્વારે તેમની આખંોમાં જાણે શ્વા્ણ-ભવાદર્ો ્રસતો 
હોય તેમ આંસુડાં ્હેતાં ! આ ગુણ બહુ મોટો છે. જટેલું 
વયકકતનું અહં ઓગળે અને ભગ્વાનમાં નનદયોષ પ્રેમ પ્રગટે 
ત્વારે આ રીતે બીજાનવા ઉપકવારની યવાદમાં હૈ્ું હીબકાં 
લતેું થવાય છે.

આપણવા મંડળનવા પવા.ઘનશયવામ ભગત પોતવાનો 
અનુભ્ જણવા્તાં કહે છે કે, ‘સન ૨૦૧૮, જાનુઆરીમાં 
પૂ.જોગી સ્વામી ્ગેરે સતંો સવાથે હંુ પણ સોરઠ પ્રદેરમાં 
ગવામડાં ફર્વા ગયવાે હતવાે. અેક રદ્સ બપોરની કથવા પછી 
પૂ.જોગી સ્વામી મવાનસી પૂજામાં બેઠવા હતવા. થોડી્વાર બવાદ 
હંુ તે રૂમમાં ગયો તો સ્વામી આખંો મીંચી રડતવા હતવા. 

પછી જ્વારે જોગી સ્વામી બહવાર આવયવા ત્વારે મેં પૂછું, 
સ્વામી ! તમે શું કવામ રડતવા હતવા ?’ ત્વારે તેઓ કહે, 
‘પછી કહીર.’

પછી બીજ ે રદ્સ જોગી સ્વામીને રડ્વાનું કવારણ 
પૂછું. ત્વારે તેઓ કહે,	 “હંુ	 ્વહવાલવા	 મહવારવાજ,	 પૂ.ગુરજી	
અને	 સંતો-ભકતોનવા	 ઉપિવારો	 વ્વચવારતો	 હતો;	 તેથી	
રડવંુ	આ્વી	 ગરુંં.”	 એટલું	 િહેતાં	 ફરી્વવાર	 ખૂબ	 જ	 રડી	
પડ્વા.	 	

ઘનશયવામ ભગત કહે, ગવામડવા વ્ચરણ બવાદ એક્વાર 
હંુ જોગી સ્વામી પવાસે બેસ્વા ગયો. ત્વારે મેં કહંુ, સ્વામી ! 
મવારવા જી્નમાં કાંઈ સુધવાર્વા જવેું લવાગતું હોય તો કહો. 
ત્વારે સ્વામી કહે, ‘બીજુ ં તો કાંઈ નહહ, પણ આપણને કે્વા 
મોટવા મહવારવાજ, પૂ.ગુરુજી અને સતંો-ભકતો મળયવા છે. તે 
આપ્ું કેટલું ધયવાન રવાખે છે.’ એમ કહેતાં નવાનું બવાળક 
રડે તેમ રડી પડ્વા. આ રીતે તેઓ જ્વારે જ્વારે શ્ીહરરજી 
અને સતંો-ભકતોનવા ઉપકવાર યવાદ કરતાં ત્વારે તેમનું હૃદય 
પીગળી આંસુનવા રેલવા દ્વારવા ્હે્વા લવાગતું.

આજ	 સુધી	 પણ	 અમવારી,	 રવાખો	 છો	 ખબર	 સવારી,	 જી્વન૦

પળે	પળે	િરો	પ્રતતપવાળ,	એ્વો	બીજો	િોણ	દયવાળ,	જી્વન૦	

હવે પૂ.જાેગી સવવામીની પર્સનલ ડવાયરીમાંથી તેમનવા જ શબ્દોમાં આપણે તેમની કૃતજ્ઞતવાનદો આસવવાદ મવાણીએ...
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ઉપક્રોની ય્દી કૃતજ્ઞત્ આપે છે...

કંુડળધવામે ચવાલી રહેલ શ્ીસ્વામમનવારવાયણ સત્ંગ ઝરદ્બર-૨૬માં પૂ.ગુરુજી સવાગરસવારની કથવા કરતવા હતવા. 
તેમાં તવા.૨૨/૧૦/૨૦૧૭નવા રોજ બપોર પછીની કથવામાં નીચેનાં પદ્ોની ્વાત આ્ી -- 

गणु करे जोउ जादह, अण ु सम मरेु सम जदेह;

देख्त दह जब दह ्तादह, दनषपाप रहाय े ्तदेह...२७

्ताकु दु:ख नहीं होउ, यह लोक परलोक महीं;

सखु अद्त हो्व्त सोउ, गणुग्ाहक ज्ेत े जदेह...२८ હ.ચ.સવા.૨૬/૪૫

પરમશે્રે કરેલવા ઉપકવારરૂપ અ્ુ સમવાન ગુણને પણ જી્ જ્વારે મેરુ જ ે્ ો મહવાન મવાને છે, ત્વારે તે નનષપવાપ 
થઈ જાય છે. જટેલવા ગુણગ્રવાહક કૃતજ્ જી્ો હોય છે, તેમને આ લોક કે પરલોકમાં કોઈ દુ:ખ રહેતું નથી અને તેને 
અમતરય સુખ પ્રવાપત થવાય છે. 

આ ્વાતને સમજા્તાં પૂ.ગુરુજીએ કહંુ, ‘આ રીતે જો આપણે ભગ્વાનનવા ઉપકવારને યવાદ કરીએ અને કૃતજ્ 
બનીએ તો તરત અતંરમાં સુખનવા ધોધ ચવાલુ થવાય. ભગ્વાન કે સતંો-ભકતોએ આપણવા ઉપર નવાનો એ્ો કરેલો 
ઉપકવાર પણ બહુ મોટો મવાન્ો. તેનવાથી નનષપવાપ થ્વાય અને ભગ્વાનમાં બહુ હેત થવાય છે; આવું અંગ જોગી સ્વામીને 
છે.’ એમ કહી પૂ.ગુરુજીએ તેમને કહું, “તમે મને કહેતવા હતવા તે કહો.”

પછી જોગી સ્વામી ઊભવા થયવા અને કહું, “એતો મેં ગુરુજીને એટલું કીધું હતું કે ! અવા ગુરુજીએ ટેકનીક 
રીખ્વાડી... બહુ સુખ આ્ે છે. ભગ્વાન આપણને કેટલી બધી સહવાય કરે છે ? એમ રોજ ે રોજ ભગ્વાનને કહેવું 
કે હે મહવારવાજ તમે મને બહુ જ સુખ આપો છો બહુ જ સુખ આપો છો. રોજ ે રોજ ભગ્વાનનવા ગુણ જોયવા કર્વા. 
ભગ્વાન તમે મને આ ન ક્ુું હોત તો હંુ ક્યાં હોત ? ભગ્વાન કેટલી કેટલી સહવાય કરે છે ? અેમ ભગ્વાનને 
પ્રવાથ્ગનવા કર્વાથી ભગ્વાનમાં બહુ હેત થવાય છે.” આમ ઉપકવાર સંભવારે ત્ાં એમનું અતંર ઓગળી જતું.

પૂ.નનમ્ગળદવાસજી સ્વામી કહે છે કે, જોગી સ્વામી પૂ્માશ્મમાં હતવા 
તે સમયે મેં તેમને મગદળ બનવા્તવા રીખ્વાડ્ો હતો. આ ્વાતને ્ષયો 
ગયવા છતાં જોગી સ્વામી અનેક ્વાર મને કહેતવા કે, તમે મને મગદળ 
બનવા્તવા રીખ્વાડું હતું. આમ આ્વા નવાનવા ઉપકવારને પણ ્વારં્વાર યવાદ 
કરી તેઓ ગદ્ ગરદત થઈ જતવા.  

આ રીતે ભગ્વાન અને સતંો-ભકતોનવા ઉપકવારને યવાદ કરી આપણે 
પણ જાે કૃતજ્ બનીએ તો આપણવામાં એક પણ દોષ ભગ્વાન ન રહે્વા 
દે...!! પણ જ્વારે અહં ઓગળે ત્વારે વયકકતથી કૃતજ્ બનવાય છે. આપણને 
ઘણવાએ ઘ્ું બધું રીખવ્ું હરે, પરંતુ આપણને તે કેટલું યવાદ છે ? ઘણી 
્વાર તો આપણે જાણતવા હો્વા છતાં બોલતવા નથી. કાં તો બીજાનવા ઉપકવાર 
યવાદ રવાખ્વા આપ્ું અતંર રવાજી નથી હોતું. આપણે બીજાનવા અપકવારને 
જટેલવા યવાદ રવાખીએ છીએ તેનવા અડધવા પણ જો ઉપકવારને યવાદ રવાખીએ 
તો અનેક પ્રશ્ોનવા ઉકેલ આ્ી જાય.

 જોગી સ્વામી અહંશૂન્ય હતવા, તેથી તેઓ ભગ્વાન અને નવાનવા-મોટવા 
સૌ સતંો-ભકતોનવા ઉપકવારોની યવાદમાં સહજમાં રડી પડતવા. નવાનવા ઉપકવારને 
પણ યવાદ કરી ધન્યતવા અનુભ્તવા.
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વ્વકડયો	મવાણ્વવા
મવાટે	 કકલિ	િરો...
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સ્ચી આતમીયત્...

બધું ભજન આ્યું...

પૂ.જાેગી સ્વામી મોટવા ભવાગે જ્વાબદવાર સતંોની જોડમાં જ્વાની સે્વા કરતવા. છેલલવા થોડવાક સમયથી કંુડળધવામમાં 
શ્ીગોપીનવાથજી ગૌરવાળવામાં રરનો્રેનનું કવામ ચવાલી રહું હતું. તેમાં પૂ.કવારણસ્રૂપ સ્વામીની સવાથે તેઓ જોડમાં મુકવાયવા 
હતવા. તવા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧, ગુરુ્વારે ગૌરવાળવાનું કવામ હો્વાથી પૂ.અક્ષરજી્ન સ્વામી ન્યવાલકરણ સ્વામીને લઈને ત્ાં 
ગયવા. ત્વારે જોગી સ્વામી ત્ાં જપ કરતવા હતવા. તે જોઈને કવારણ સ્વામીએ ન્યવાલકરણ સ્વામીને કહું કે, ‘જોગી સ્વામીને 
કહેજો કે તેઓ જપ કરે તેનું અડધું ફળ અમને આપે.’

પછી આ ્વાત ન્યવાલકરણ સ્વામીએ જોગી સ્વામીને કરી. ત્વારે તેઓ સહજમાં બોલ્વા, ‘પૂ.ગુરજીનવા	આદેશથી	
આ	 રીતે	 સે્વવા	 િરતવા	 હોય	 તે	 સતંોને	 અડધું	 શું,	 મવારં	 બધું	 ભજનનું	 ફળ	 આપી	 દઉં.’ આ્ી તેમને સતંો પ્રત્ે 
આત્ીયતવા અને નનષ્વામ ભકકત હતી.
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સન ૨૦૨૧નવા ફેબુ્આરી મવાસમાં પૂ.અલૌરકક 
સ્વામી, પૂ.હરરગુણ સ્વામી, પૂ.સંકીત્ગન સ્વામી ્ગેરે 
સંતો ૩D એનનમેરન સ્વામમનવારવાયણીય રવાસનવા ઓરડયો 
રેકોર્ડગનવા કવામ મવાટે મુંબઈ ગયવા હતવા. આ સંતોને 
થવાળ બનવા્ીને જમવાડ્વા મવાટે જોગી સ્વામી અને વ્દેહ 
સ્વામીને સવાથે મોકલ્વા હતવા.

મુંબઈમાં સંતોનો ઉતવારો રૈલેષભવાઈ 
રંગપરરયવાને ઘરે દહીંસરમાં હતો. સંગીતજ્ સંતો 
રેકોર્ડગનું કવામ પતવા્ી રવાત્ે ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ્વાગયવાનવા 
ગવાળવામાં પરત આ્તવા. જોગી સ્વામી ત્ાં સુધી આ 
સંતોને જમવાડ્વા મવાટે જાગતવા. જ્વારે સંતો આ્ે ત્વારે 
ખૂબ પ્રેમથી જમવાડીને પછી સૂઅેે. 

તવા.૨૧/૦૨ થી ૨૩/૦૨/૨૦૨૧ આ ત્ણ રદ્સ દરમયવાન પૂ.અલૌરકક સ્વામી ્ગેરે ત્ણ સંતોને રેકોર્ડગનવા કવામ 
મવાટે જ રદલ્ી જ્વાનું થ્ું. તેથી સંતો મવાટે ત્ણ રદ્સનાં ફરવાળી થેપલાં ્ગેરે બનવા્ી સવાથે આપ્વાનાં હતાં. સંતોએ 
કહું, ‘અમવારે ૨૧ તવારીખે બપોરે ૪:૦૦ ્વાગયે નીકળ્વાનું છે.’ 

તેથી જોગી સ્વામીને એમ કે ૪:૦૦ ્વાગયે ઉતવારેથી નીકળરે; પરંતુ નીકળ્વાનવા હતવા તે રદ્સે ૧૧:૦૦ ્વાગયે 
એક ભકતે કહંુ, ‘સંતોને ્ચ્ે બીજુ ં કવામ આ્ી ગ્ું હો્વાથી અહીંથી બપોરે ૨:૦૦ ્વાગયે નીકળવું પડરે.’ હ્ે 
સ્વામીનવા રદલમાં થ્ું કે, બે-ત્ણ કલવાકમાં થેપલાં ્ગેરે બનવા્્વામાં કે્ી રીતે પહોંચવારે ?’

પછી તેમણે તથવા વ્દેહ સ્વામીએ તે સંતો મવાટે થેપલાં ્ગેરે બનવા્ી બપોરે ૧:૪૫ ્વાગયે તૈયવાર ક્ુું. પછી 
જમ્વા બેઠવા ત્વારે તેઓ વ્દેહ સ્વામીને કહે, ‘હવાશ..!	 હ્વે	 શાંતત	 થઈ.	 પૂ.દયવાળુ	 સ્વવામીએ	 મને	 અહીં	 સંતોની	 સે્વવા	
મવાટે	 મૂક્ો	 છે.	 સમયસર	 સે્વવા	 ન	 થવાય	 તો	 અહીં	 આવયવાનું	 શું	 િવામ	 ?’	 આમ બોલતાં બોલતાં તેઓ ગળગળવા 
થઈ ગયવા. 

આ્વા ઘણવા પ્રસંગોમાં તેમને સંતો સવાથે રદલનું જોડવાણ હતંુ અને સવાચી આત્ીયતવા હતી તે સપષટ 
જણવાઈ આ્તી. 
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અંતે ઓગળી ગય્...

પ.ૂજોગી સ્વામીનવા જી્નમાં નવાનપણથી ધમ્ગ-નનયમની દૃઢતવા હતી. 
નનયમમત મગંળવા તથવા સધંયવાઆરતી તઓે કરતવા. કોઈ સતંોની જોડમાં ગયવા 
હોય અન ેસધંયવા સમય થવાય એટલ ેતરત સવાથ ેરહેલવા સતંન ેકડક રબ્ોમાં 
કહે કે, ‘ઉતવા્ળ રવાખો, આરતીનો સમય થયો છે.’ તેમનો આગ્રહ જાઈેને 
કદવાચ કરવંુ પડે એવુ ં કવામ હોય તોપણ અધરંૂુ છોડીન ે સંધયવાઆરતીમાં 
સવાથેનવા સતંો પહોંચી જતવા. 

પરંત ુ અક્ષરજી્ન સ્વામી કહે છે કે, ‘છેલલવા અમકુ સમયથી તે 
સતંોની જોડમાં આ્તવા ત્વારે આરતીનો સમય થવાય તો ત ે ત્ાં જ બેઠવા 
બઠેવા પ્રમેથી આરતી-સતમુત કરી લતેવા. સે્ વાન ે કવારણ ે રવાત્ ે સૂ્ વાનુ ં મોડંુ થવાય 
તોપણ કહે, તમવારે જ્ાં સધુી જરૂર હોય ત્ાં સધુી સે્ વા ચવાલુ રવાખજેા, 
મવારી જરૂર હોય તો મન ે બોલવા્જો, નહહ તો હંુ અહીં બેઠો બેઠો ભજન 
કરંુ છંુ.’ આ રીત ે તમેનુ ં રદલ સતંોમાં સવા્ ઓગળી ગ્ંુ હતુ.ં સવાધન કરતાં 
શ્ીહરર અન ે સંતપ્રધવાન જી્્વા લવાગયવા હતવા. 

ભકતોનું પોષિ કરત્...
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એક્વાર સુરતનવા સુરેરભવાઈ કે. કળધથયવા અને 
ઘનશયવામભવાઈ જ.ે ગવાબવાણીએ પૂ.જોગી સ્વામીને કહું, ‘અમવારવાથી 
્હેલું જગવાતું નથી તો શું કરવું ?’ ત્વારે જોગી સ્વામી કહે, ‘હંુ 
રોજ ેએક મહહનો ્હેલવા ફોન કરી તમને જગવાડીર અને ભગ્વાનને 
પ્રવાથ્ગનવા કરીર, તેથી તમને ્હેલવા જાગ્વાની ટે્ પડરે.’

પછી તેમણે એક મહહનવા સુધી ફોન કરીને સુરેરભવાઈ 
અને ઘનશયવામભવાઈને ્હેલવા જગવાડ્વાની સે્વા કરી હતી. આજ ે ્હેલવા જાગ્વાની ટે્ પડ્વાથી તે બને્ન ભકતો કહે 
છે કે, ્હેલી સ્વારે પૂજા-પવાઠ ને ભજનમાં ખૂબ જ મિવા આ્ે છે. 

જોગી સ્વામી ટપક પદ્મતથી સત્ંગનું ખૂબ પોષણ કરતવા. તેમની ્વાતોમાં ્ત્ગમવાનકવાળનવા પ્રગટ સતંો-ભકતોનવા 
જી્નનવા પ્રેરક પ્રસંગો ખૂબ જ આ્તવા. તેથી ભકતોને ખૂબ જ પ્રેરણવા અને બળ મળતું. 

જાેગી સ્વામી રૈલષેભવાઈ કે. મેઘપર્વાળવાનવા સવાક્ષી હતવા. તે જણવા્ે છે કે, સ્વામી ધવામમાં ગયવા તેનવા ચવાર-પાંચ 
રદ્સ પહેલાં જ સ્વામીએ સવામેથી ફોન કરી મને કહંુ હતું કે, ‘૩૦ મમનનટ મંત્જાપ અને ૩૦ મમનનટ ધૂન હંુ કહંુ ત્ાં 
સુધી તું ચવાલુ રવાખજ.ે મહવારવાજ તને મદદ કરરે.’ આ્ી રીતે જોગી સ્વામી હેત્વાળવા ભકતોને પ્રવાય: હરરજયતંી, 
એકવાદરી અને પૂનમ જ ે્ વા પવ્ત્ રદ્સે સવામેથી ફોન કરી તેમને પ્રેમ અને હંૂફ-બળ આપતવા.

જાગેી સ્વામી ધવામમાં ગયવા તનેવા બ ે રદ્સ પહેલાં તવા.૨૩/૦૬/૨૦૨૧નવા રોજ અમરરીભવાઈ કે્રડયવા કંુડળમાં 
જોગી સ્વામીન ે મળયવા અન ે કાંઈક ્વાત કર્વાનુ ં કહુ.ં ત્વારે જોગી સ્વામી કહે,	‘પ.ૂગરુજી	અન	ેદયવાળ	ુ સ્વવામીએ	િહે્વવામાં	
િાંઈ	 બવાિી	 રવાખુ	ં નથી.	 હ્વ	ે તો	 ભજન	 િરો	 બીજુ	ં િાંઈ	 િર્વવાનુ	ં છે	 નહીં.	 ભગ્વવાનમાં	 લવાગી	 જા્વ,	 િરી	 િરીન	ેઆ	
જ	 િર્વવાનુ	ં છે.’	આમ સતંો-ભકતોને રવાજી કર્વા અન ે ભગ્વાનનુ ં ખબૂ ભજન કરવુ;ં આ બે ્વાત સ્વામી ્વારં્વાર કરતવા.
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પ.ૂજોગી સ્વામી પ્રવાય: બંને ટવાઇમ રોટલી બનવા્્વા 
આ્તવા. જો ્વારવા્વાળવા કોઈ સતં બીજા કવામને કવારણે મોડવા 
આવયવા હોય કે ન આવયવા હોય તો તનેે કહેતવા, ‘કેમ મોડવા 
આવયવા ? તમવારવા એક મવાટે બીજાન ે રવાહ જો્ી પડે તેનું 
શુ ં ? મવાટે સવામહૂહક સે્વામાં પ્રથમ ધયવાન આપવુ.ં’ પરંતુ 
જમે જમે તેમની ઉંમર તથવા સ્થિમત ્ધતી ગઈ તમે તમે 
તમેનુ ં અતંર તદ્દન સરલ થઈ રહુ ં હતંુ. 

ધવામમાં ગયવા તનેવા અમકુ સમય પહેલાં તઓે 
એક્વાર રોટલી બનવા્્વા આવયવા. તે રદ્સ ે ્વારવા્વાળવા 
અમકુ સતંો હજુ આવયવા ન હતવા. તથેી બ્રહ્મપ્રકવાર સ્વામીએ 
તમેન ે કહુ,ં ‘આવુ ં ઘણી ્વાર બન ે છે.’ ત્વારે જોગી સ્વામી 
કહે, ‘બ્રહ્મ સ્વામી ! આપણાં ભવાગયમાં આ્ી સે્ વા હોય 

જ ક્યાંથી..! ્વારવા્વાળવા સતંો અન્ય સે્ વામાં હોય અન ે ન 
આ્ી રકે તો આપણ ે હોઈએ તટેલવાએ રોટલી ચવાલ ુ કરી 
દે્ી. આપણને એટલો આ સે્વાનો વ્રષે લવાભ મળે તેમાં 
નકુસવાન શુ ં છે ?’ 

્ળી, કોઈ તમેની પવાસે જઈન ે કહે, ‘કાંઈક ્વાત 
કરો ને.’ તો જપયંત્ બતવા્ી ‘ભજન કરો, તમેાં બધુ ં આ્ી 
ગ્ુ’ં આવુ ંકહેતવા. આમ સે્વા હોય એટલી સે્ વા કરી તરત 
વગૃ્ત્તઓ સકેંલી ભજનમાં બસેી જતવા. આમ છેલલ ે છેલલ ે
તમેની વગૃ્ત્તઓ સવા્ સકેંલવાઈ ગઈ હોય એવુ ંસપષટ જણવાતુ.ં 
તથેી જ મહવારવાજ તમેને જમે મવાખણમાંથી મો્વાળો કવાઢે 
ત ે રીત ે સહજમાં પોતવાનવા અક્ષરધવામમાં તેડી ગયવા. આ્વા 
પ.ૂજોગી સ્વામીનાં શ્ીચરણોમાં કોહટ કોહટ ્દંન...
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પ.ૂજોગી સર્મીમ્ ંઆર્ ગિુો આરર્નુ ંરહસય શુ ં?

	 પૂ.જાગેી	સ્વવામીમાં	આટલવા	બધવા	સદ્ગ	ગુણો	આવયવા	
અને	 િવાયમ	 ટક્વા	 તેનું	 િવારણ	 શું	 ?

તો તેમણે ઇષટનનષઠવા તથવા ગુરુનનષઠવા જી્નભર 
જાળ્ી તથવા ્ધતી રવાખી હતી.	 એ	 બન્ને	 નનષ્વા	 સદૈ્વ	
ચડતી	 િળવાએ	 રહી	 તેનું	 િવારણ	 શું	 ?	

 તો એ્ી નનષઠવા્વાળવા ગુરુભવાઈઓનો સ્ીકવાર 
તેમણે જી્સત્તવાએ કરી રવાખ્ો હતો. પૂ.અક્ષરજી્ન સ્વામી, 
પૂ.હેતવાળુ સ્વામી અને પવાષ્ગદ શ્ીચતુર ભગત સવાથે ગવાઢ 
મમત્તવા રવાખતવા. મંડળનવા મોટેરવા સતંોને મોટવા કે મુકત 
મવાની મવાથે રવાખતવા. ગમે તેટલો ભીડો આપે તોપણ કદી 
તેમનવાથી દૂર જતવા નહીં અને અભવા્ આ્્વા દેતવા નહીં. 
આમ તેમણે ૩M	 Projectનો પૂરેપૂરો અમલ કયયો હતો.

્ચ.અં.૨૪માં પ્રભુએ કહંુ છે કે, પોતવાથી ગુણે કરીને મોટવા 
જ ે ભગ્વાનનવા ભકત તેમને વ્રે ગુરુભવા્ રવાખીને તેમને 
બહુ પ્રકવારે મવાન્વા, પોતવાને બરોબરરયવા જ ે ભગ્વાનનવા 
ભકત તેમને વ્રે મમત્ભવા્ રવાખ્ો, પોતવાથી ઊતરતવા જ ે
ભગ્વાનનવા ભકત તેમને વ્રે ઝરષયભવા્ રવાખીને તેમનું 
હહત કરવું; આ ત્ણેય બવાબતોનું તેમણે યથવાથ્ગ પવાલન 
ક્ુું હતું. 

	 ઉપરની	 બધી	 જ	 બવાબતોનું	 મહત્્વ	 તથવા	 તેને	
આત્સવાત્ગ	 િર્વવાનું	 બળ	 તેમને	 િે્વી	 રીતે	 મળ્ું	 હ્ું	 ? 

 તો તે મવાટે ્ચનવામતૃમાં સ્યં શ્ીહરરએ આ ઉપવાય 

બતવાવયો છે - “મુમુક્ષુને ઉતૃ્ષટ ગુણની પ્રવાપપત થવાય તેનું 
કવારણ શું છે ? તો ભગ્વાનની કથવા-્વાતમા સાંભળયવામાં 
જનેે જટેલી પ્રીમત તેને તેટલો જગતનો અભવા્ થવાય તથવા 
કવામ, ક્રોધ, લોભવારદક દોષોનો નવાર થવાય. અને જો કથવા-
્વાતમામાં જનેે આળસ હોય તેની કોરની એમ અટકળ 
કર્ી જ,ે “એમાં મોટવા ગુણ નહહ આ્ે.” 

પૂ.જાેગી સ્વામી તેમનો ઘરનો ખટકો રવાખીને બધી 
જ કથવાનો શ્દ્વાપૂ્્ગક નનયમમત લવાભ લતેવા. સ્વાર-સાંજનવા 
નનત્નનયમમાં પણ સવા્ધવાન રહીને અચૂકપણે પહોંચી 
જતવા. કથવા તથવા નનયમ બવાબતમાં તેમને ક્યવારેય ટોક્વા 
પડતવા નહીં.

આ્વી	બધી	બવાબતોને	િેળ્વ્વવામાં	તેમને	આળસ,	
પ્રમવાદ	 િે	 અભભમવાન	 અ્વરોધ	 ન	 િરી	 શક્વા	 તેનું	 શું	
િવારણ	 ?

 તો આને આ જન્મે પ્રભુને પવામી જ્વાનો ખરેખરો 
ખપ-ઇરક તેમનવા જી્માં જડવાયેલો હતો. તેમણે પૂ્્ગજન્મમાં 
મહવારવાજ તથવા મોટવા પુરુષને સેવયવા તથવા રવાજી કયમા હરે; 
તેથી તેમની કૃપવાથી તેમને એ્ો ખપ નવાનપણથી જ પ્રવાપત 
થયો હતો.  

 જાે આપણે પણ પૂ.અચલ સ્વામીની જમે નનર્્ઘ્નપણે 
પ્રભુને પવામવું હોય તો સદ્ ગુણપ્રવાપપતનવા રહસયરૂપ આ 
સાંકળને આત્સવાત્ કર્ી જાેઈએ...   
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હે ્વાલવા પૂ.ગુરુદે્ ! જ ેકાંઈ નબળવાઈ છે તે કે્ળ 
મવારી જ છે. મહવારવાજ ે ને આપે દે્વામાં કાંઈ બવાકી રવાખું 
જ નથી.

મહવારવાજ આપમાં ને સંતોમાં રહીન ે બહુ કરુણવા 
કરી રહ્વા છે. ન ે પ.ૂદયવાળુ સ્વામી પણ હંૂફ, પ્રમે, બળ આપે 
છે. ન ે ્ઢવંુ ઘટે તો ્ઢીને ખબૂ પોષણ આપ ે છે.

હે પૂ.ગુરુદે્ ! મોટવા-નવાનવા સતંો, પવાષ્ગદો ને સવાધકો 
ને સે્કનું હંુ જોઉં છંુ ત્વારે મને એમ થવાય છે કે મવારવા 
કરતાં બધવા(માં) સવાધતુવા, સમજણ, દવાસત્, નનમમાનીપ્ું 
આરદ સદ્ ગુણો બહુ મને દેખવાય છે.

હંુ તો આ મંડળમાં પવાકલ પોપૈયવા જ ે્ ો છંુ અને 
આ મંડળ(માં) આપ મને રવાખો છો તે કે્ળ આપની ને 
સતંોની કરુણવા છે.

બસ એ જ આપનવા અચલનવા કોહટ કોહટ દંડ્ત 
સવાથ યવાચનવા. જય સ્વામમનવારવાયણ

પૂ.ગુરજીને પ્ર્્વાન્ પત્ર-૨, સં.૨૦૭૩

પૂ.ગુરજીને પ્ર્્વાન્ પત્ર-૧, સં.૨૦૭૪

પૂ.જાેગી	 સ્વવામી	 પોતવાનો	 આતંકરિ	 હહસવાબ	 આપ્વવા	 જ્વારે	 પૂ.ગુરજી	 પવાસે	 જતવા	 ત્વારે,	 િે	 અન્ય	 સમય	ે
પત્ર	 લખતવા	 ત્વારે,	 તેમાં	 તેમણે	 જ	ે િાંઈ	 લખું	 છે;	 તે	 લખવાણ	 ઉપરથી	 તેમની	 આતંકરિ	 ઊંચવાઈ	 િે્વી	 હતી	 તે	
આપણને	 જાણ્વવા	 મળે	 છે.

હે ્વાલવા ગુરુજી ! આ દેહ ને આત્વા સુધવા આપનાં 
ચરણોમાં (અપ્ગણ. આ રીતે હંુ) આપનો દવાસ, તીન કે 
દવાસ આપની કરુણવાથી છંુ.

આપને (મવારો) જમે ્ુિ કર્ો હોય તેમ કરજ્ો 
ને આ સ્્ગ સતંો-ભકતો મુકત મનવા્વા લવાગયવા છે. તેથી 
તેનવા અથષે કાંઈ પણ સે્વા કર્વાની થવાય તેમાં આનંદ 
બહુ આ્ે છે. સતંો-ભકતોને પીરસ્વાનું થવાય ત્વારે એમ 
થવાય (છે કે), ્વાલવા મુકતોને જમવાડ્વાની સે્વાનો મને ્વાલવા 
મહવારવાજ ે મુકતોમાં રહીને અ્કવાર આપયો.

હે ્વાલવા ગુરુજી ! આપ કવાયમ ધયવાન રવાખો છો 
ને વ્રષે લખું છંુ તેમાં ફેર પડે તો ઘસકવા્ીને કહેજો.

એ જ આપનો ગાંડો, ઘેલો, અબુધ અચલનવા કોહટ 
કોહટ ્વાર દંડ્ત...

INDEX



સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧59

: ્ર્ર :

સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧59

સં.૨૦૭૩	 : આજ મવારો ઠેરવા્ છે, સ્વ્મમાં	
મહવારવાજનો	 સ્વીિવાર	 િર્વો.	 મવાન-અપમવાન થવાય, ્ઢે, 
ભૂલ થવાય, અતં:કરણ પીડવા દે, ઇષન્દ્રયો પીડવા દે, છતાં 
સતંોમાં રહીને મવારો ્વાલો ્ઢે, અપમવાન કરે, ્ગર ્ાંકે 
્ઢે છતાં પણ સ્ળું જ લે્વાનું; જ ે એમાં રહીને મવારવા 
્વાલવાએ કહું. આ કવામ કઠણ ઘ્ું છે. મવારવામાં તો કાંઈ 
નથી પરંતુ ્વાલવા મહવારવાજ ને ્વાલવા પૂ.ગુરુજી તથવા ્વાલવા 
સતંોનવા આરરવાને બળે આ ઠેરવા્ કયયો છે. કવારણ કે, ગમે 
ત્વારે આ સ્ીકવાર કયમા વ્નવા છૂટકો જ નથી. 

બસ એ જ આપનવા દવાસનવા દંડ્ત સહ પ્રણવામ...

સં.૨૦૭૫	 :	 સૌ	 સતંો-ભકતોમાંથી	 મહહમવા	 જ	
લે્વો	 ને	 જો્વો,	 નેગેહટ્વ	 સવામું	 જો્વવાનું	 જ	 નહીં	 ને	 સૌનવા	
ગુણ	 જો્વવા	 ને	 દરેિ	 ્વવાતમાંથી	 સ્વળું	 જ	 લેવું.
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પૂ.જોગી સર્મીની અંગત ડ્યરીમ્ં્ી...

તવા.૦૪-૦૫-૨૦૦૫,	 બુધ્વવાર,	 સં.૨૦૬૧	 ચતૈ્ર	 ્વદ-૧૧

હે મ્ર્ હં ! આપ મ્ટે જ છં,
આપને જેમ યુઝ કરરો ઘટે તેમ કરજયો.

તવા.૧૨-૦૮-૨૦૦૯,	 બુધ્વવાર,	 સં.૨૦૬૫	 શ્વા્વણ	 ્વદ-૬

ગમે તેરું મનને સ્રં લ્ગતું હોય છત્ં મૂકી, 
દેરું ને સંતરચનમ્ં ડૂબી જરું.

તવા.૧૨-૦૮-૨૦૦૯,	 બુધ્વવાર,	 સં.	 ૨૦૬૫	 શ્વા્વણ	 ્વદ-૬	 :	 સ્વપ્ન 
આજે સર્ન્મ્ં પૂ.ગુરજી ત્્ સંતો 

આવય્ હત્ ને ક્્-ર્ત્વા ચ્લતી હતી, 
પૂ.ગુરજીએ કહું હતું જે, સમરિ કરો ને 

આજ્ઞ્મ્ં રહો તો શ્ીહકર તમને બચ્રશે ને 
પોત્નું સુખ આપશે.

તવા.૨૮-૧૧-૨૦૦૯,	 શનન્વવાર,	 સં.૨૦૬૬	 મવાગસર	 સદુ-૧૧

હે મ્ર્ ર્લમ ! આપ મ્ર્ ઉપર ર્જી હો 
તો પૂ.ગુરજીનું શ્રીકરક-મ્નનસક જે દુ:ખ હોય 
તે મને આપો; એરી આપન્ ચરિમ્ં ય્ચન્.

તવા.૩૦-૦૫-૨૦૦૯,	 શનન્વવાર,	 સં.૨૦૬૫	 જ ે્ 	 સદુ-૭

આજે મ્રે ર્લે મ્ર્ ઉપર દય્ કરીને મ્ર્ 
દુશમન અધમવાસગવા્ી (મને) બચ્રર્ મ્ટે 

ઓપરેશન કરર્નો કેસ હ્્ લીધો છે.
પરતં ુ હ ે મ્ર્ ર્લમ ! હ ં જાતનો જીર છ.ં તે 
ભીંસ પડ ે છ,ે તો દય્ કરીન ે આપ અંતર્ી 
સતંો દ્્ર્ બળ આપો તો જ ક્મ ્્ય તમે છ.ે
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સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧61

संसारव्यवहार्यो: प्रववरसं सवनिष क्ु लानन्दव््द ,

्ेदहा्दौ वप्र्यभोजनाद्दववष्ेय चासक्तिहीनं खलकु । 

वनत्ोतसाह्यकुतंि सवधर्मवन्यरे भ्तिौ ्था्यां हरे:,

प्रापतंि ब्रह्मपकुरं च ्योविनरहं वन्ेदऽचलसवावरनर् ।।

જમેને શ્ીસ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાનનનવા અત્તં ્ૈરવાગી 
સતં શ્ીનનષુ્ળવાનંદ સ્વામીની જમે સંસવાર વય્હવારમાં દ્બલકુલ 
રસ નહોતો; જમેને ખરેખર દેહ, દેહસંબંધી પદવાથયો તથવા સવારાં 
સવારાં ભોજનવારદકમાં દ્બલકુલ આસકકત નહોતી; જઓે પોતવાનવા 
ધમ્ગ-નનયમ પવાળ્વામાં, શ્ીહરરની ભકકત કર્વામાં અને કથવા 
સાંભળ્વામાં હંમરેાં ઉત્વાહી હતવા; અને અતંે જઓે સ્યોપરી 
શ્ીસ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાનનવા અક્ષરધવામને પવામી ગયવા; એ્વા 
અને જોગી ઉપનવામથી બોલવા્વાતવા શ્ીઅચલસ્રૂપદવાસજી 
સ્વામીને હંુ હજારો ્ંદન કરંુ છંુ...

वनष्ाढ्ंय वृषजे वनजातरवन स्दा साधौ िकुरौ वज्रवत्ि,

वनतं् सवाचरणेन चातरबल्ंद वैराग्यबोधप्र्दर् ।

सेवासाधकुिकुणैरकु्मनींश्च वृषजं संप्रीणनं ति््द जनान्,

प्रापतंि ब्रह्मपकुरं च ्योविनरहं वन्ेदऽचलसवावरनर् ।।

જમેને પોતવાનવા આરવાધય ઇષટદે્ ધમ્ગપુત્ શ્ીહરરમાં, 
પોતવાનવા ગુરુમાં, સતંોમાં અને પોતવાનવા આત્સ્રૂપમાં ્જ્ જ ે્ ી 
દૃઢ નનષઠવા હતી. જઓે પોતવાનવા આચરણથી સૌનવા આત્બળનું 
પોષણ કરતવા અને ્ૈરવાગયનો રૂડો બોધ આપતવા હતવા. જમેણે 
પોતવાનવા સવાધતુવાનવા ગુણોથી અને સે્વાથી શ્ીહરર અને તેમનવા 
્હવાલવા સતંો-ભકતોને રવાજી કયમા છે; અને અતંે જઓે સ્યોપરી 
શ્ીસ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાનનવા અક્ષરધવામને પવામી ગયવા; એ્વા 
અને જોગી ઉપનવામથી બોલવા્વાતવા શ્ીઅચલસ્રૂપદવાસજી 
સ્વામીને હંુ હજારો ્ંદન કરંુ છંુ... 

અ.નન.પ.પૂ.શ્ીઅચલસરરૂપદ્સજી 
સર્મીન્ં પ્રન ચરિોમ્ં
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પૂ.ગુરજીન્ આંતકરક ઉદ્ ગ્રો...

સં.૨૦૭૭,	જ ે્ 	્વદ-૧૦,	તવા.૦૪/૦૭/૨૦૨૧નવા	રોજ	
િંુડળધવામે	 યોજાયેલ	 પૂ.	 જાગેી	 સ્વવામીની	 શ્દ્ાંજલલ	
સભવામાં	પૂ.ગુરજીએ	તેમનવા	વ્વશે	વયકત	િરેલ	ઉદ્વારો...	

પૂ.જાેગી સ્વામી સવા્ પવાકી ગયવા (મુકત થઈ ગયવા) 
હતવા. બધવાને ખબર પડતી હતી કે આમને હ્ે દુનનયવામાં 
કાંઈ રસ નથી, એટલે આ નહહ રહે.  જાેગી સ્વામી અતંરથી 
સ્તી-ધનનવા ત્વાગી હતવા. તેમણે આખી સજદગી સે્વા કરી 
અને આનંદભેર જી્ન જીવયવા. ધવામમાં ગયવા તેનવા આગલવા 
રદ્સે તવા.૨૪/૦૬/૨૦૨૧નવા રોજ તેમણે શ્ીજી સ્વામીને 
કહેલું કે, ‘મહવારવાજ	 જ્વારે	 બોલવા્વે	 ત્વારે	 ધવામમાં	 જ્વવા	
હંુ	 તૈયવાર	 જ	 છંુ.’

તેઓ અમત ડૂબીને રહેનવારવા સતં હતવા. તેથી તેમની 
ઊંંચવાઈ બધવાયને જાણયવામાં ન આ્ે. અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા 
જી્નમાં મુમુક્ષુતવા ખૂબ જ હતી. સત્ંગની ગરજ, પ્રભુ 
પવામ્વાનો આલોચ અને કલ્વાણની ખરેખરી ભૂખ હતી. 
એટલે અમે તેની ગમે તેટલી કસોટી કરી છતાં તેમને 
ક્યવારેય અમવારો અભવા્ આવયો નથી. આ સમયનવા તેઓ 
બીજા નનષુ્ળવાનંદ સ્વામી સમવાન ત્વાગ-્ૈરવાગય્વાન, 
નન્માસનનક અને ભગ્વાનનવા પ્રેમમાં રસતરબોળ રહેનવારવા 
સતં હતવા.

્ળી, જોગી	 સ્વવામીમાં	 ભગ્વવાનનવા	 િ્ૃ્મત્વનો	
સ્વીિવાર	અને	 િૃતજ્ઞતવા	આ	 બે	 ગુણ	અજોડ	 હતવા.	આ 
ગુણને કવારણે જમે બરફ ઓગળે અને પવાણી થવાય, 
તેમ તેમનો અહંકવાર ઓગળી ભગ્વાન અને સંતોમાં 
એકરસ થઈ ગયો હતો. સહુ મવાટે આ બે તેમનવા ગુણ 
આદર્ગરૂપ હતવા.

અચલ સ્વામીએ એ્ો નનણ્ગય કયયો હતો કે દર 
સવાલ તેમની જટેલી ઉંંમર  હોય એટલવા નકોરડવા ઉપ્વાસ 
કરીને મવારે ગુરુજીને અપ્ગણ કર્વા. હરરજયતંી અને બે 
એકવાદરી આ ત્ણ ઉપ્વાસ જુદવા. એમણે મને બહુ 
ચાંદ્રવાયણો કરીને અપ્ગણ કયયાં છે. તેમનું જી્ન જપ, તપમય 
હતું. રોજ ૫૦,૦૦૦ જાપ અને ૧૬ ધચહ્ની ૧૬ મવાળવા એટલું 
ભજન કરતવા. રોજનવા ૧૦૦ દંડ્ત કરતવા. તે્વા ભજનવાનંદી 
સવાધુ હતવા.

સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧62

INDEX



સતસસંગ સેવક      ઓગસ્ટ,  ૨૦૨૧63

જાેગી સ્વામીને પાંચમાંથી એકેય વ્ષયમાં આસકકત નહોતી. મેં એમને રોજ સંપૂણ્ગ ચોળી પવાણી નવાખી આખી 
સજદગી ખવાતવા જોયવા છે. સ્વાદ મવાટે કોઈ દી સવારી ્સતુ જુદી ખવાઈ લીધી; એવું એનવા જી્નમાં નથી બનું. પાંચેય 
્ત્ગમવાનમાં પૂરેપૂરવા શૂરવા હતવા. અમત નનબુંધ સવાધુ હતવા. દેહમાંય બંધન નહહ, કોઈ સગાં-સંબંધીમાં કાંઈ પ્રીમત નહીં. 
ધન તો એમનવા મનમાં હતું જ નહીં. કોઈનો અ્ગુણ એણે લીધો જ નથી. ખટપટ એમને દ્બલકુલ ફવા્ે નહીં. રવાગ-
દ્ેષ મુદ્લ નહીં. અમત પ્રેમી અને તેજ હતવા. આખી સજદગી ધમ્ગરવાળવામાં બધવાની ્ચ્ે રહ્વા. અેને હંુ ઘણી ્ખત 
્ઢ્ો છંુ, છતાં ૩૦ ્ષ્ગમાં એણે કોઈ રદ્સ મવારી સવાથે જરવા સરખો પણ ક્રોધ નથી કયયો. અને એને ન ગમ્ું હોય 
એવું મેં નથી જો્ું. ્ઢીઅે એટલે એમની આખંમાંથી આંસુડાંની ધવાર જ થવાય. એને એવું દુઃખ થવાય કે ‘મવારવા ગુરુજીને 
્ઢવું પડું, મવાટે મને ધધક્વાર છે.’

એને પોતવાને ઉપદેર દે્વાની ટે્ હતી. એ જ્વારે હહસવાબ દે્વા આ્ે ત્વારે મને બહુ મજા આ્તી, હંુ એને 
સાંભળતો. ્ષયો પહેલાં એક્વાર મને કહું હતું કે ગુરુજી હંુ બહુ મોટંુ અહમ્  છંુ, તમે મને સવારો મવાનતવા નહીં, મને 
ઊપસ્વાનું મન થવાય છે. ઊપસે અેને ભગ્વાન ન મળે. ડૂબીને રહે અેને જ ભગ્વાન મળે. આ રીતે ડૂબવું અને ઊપસવું 
આ બંને જોગી સ્વામીનવા હૃદયમાં ઊગેલવા રબ્ો છે. અેણે કોઈ રદ્સ મનનું ધવા્ુું ક્ુું નથી. ભગ્વાનનું, સતંનું અને 

ભકતનું જ ધવા્ુું ક્ુું છે. બધવાનવા ગોલવા થઈને રહ્વા. એને સ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાનની 
સ્યોપરી ઉપવાસનવા હતી. અચલ સ્વામી જ ે્ વા આ સંપ્રદવાયમાં બહુ જ સવાધુ છે, 
એને ઓળખજો, સમવાગમ કરજો. બધું બગડી ગ્ું છે, સડી ગ્ું છે; એવું મવાનીને 
દુઃખી ન થવાતવા. 
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અચલસ્રૂપ સ્વામી 
ભવાગયરવાળી કે હંુ તેનો ગુરુ 
બેઠો છંુ ને તે સહજમાં ધવામમાં 
જતવા રહ્વા. કેવું મંગલકવારી 
મતૃ્ુ..!! આ્ી રીતે મતૃ્ુ જોઈતું 
હોય તો એ્વા ગુણો આપણવામાં 
આ્્વા જોઈએે. 

આપણે પ્રવાથ્ગનવા કરીએ, 
હે નવાથ ! આ જોગીને તમવારવા 
આનંદનવા ભોગી બનવા્જો. 
તેમને સદૈ્ તમવારી સવાથે 
રવાખજો.  હે મહવારવાજ ! આ બધો 
તમવારો બગીચો છે, તમે જ 
મવાલલક છો. આ બગીચવાનું કોઈ 
પણ ફૂલ તમને ગમે ત્વારે તોડી 
લેજો અને તમવારાં ચરણમાં 
રવાખજો. તમવારવા મુગટનો મષણ 
કે હૈયવાનો હવાર બનવા્જો.
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શ્દ્ંજણલ સભ્ન્ં સુમનો... 

	 ્વડતવાલ	 પી્વાચધપતત	 પ.પૂ.ધ.ધુ.૧૦૦૮	આચવાય્મ	 શ્ીરવાિેશપ્રસવાદજી	 મહવારવાજ
(ફોનનવા મવાધયમે)

જમેણે કથવા-્વાતમા દ્વારવા સત્ંગનવા પવાયવાનું પોષણ ક્ુું છે. બહુ મોટંુ સતંમંડળનું 
નનમમાણ ક્ુું છે; એ્વા સદ્.શ્ીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વામી તથવા સભવામાં ઉપસ્થિત તમવામ આદરણીય વ્દ્વાન, બ્રહ્મનનષઠ 
સ્ષે સતંો તથવા ્હવાલવા ભકતો. 

અમે સમગ્ર કવાય્ગક્રમ નનહવાળયો. ભગ્વાન શ્ીહરરએ ્ચનવામતૃને વ્ષે સતંોનાં લક્ષણોની ્વાત કરી છે, એ તમવામ 
લક્ષણો અચલસ્રૂપ સ્વામીમાં હતાં; મવાટે આપણવા અચલસ્રૂપ સ્વામીજી અક્ષરધવામને વ્ષે શ્ીહરરની હજૂરમાં રહ્વા 
છે, એવું અમે દૃઢપણે મવાનીએ છીએ. 

અચલસ્રૂપ સ્વામીની તસ્ીર જોઈઅ ે છીએ ત્વારે આ સતંન ે ભગ્વાનની મરૂ્ત લસ્વાય કોઈ બવાબતમાં ક્યવારેય 
પણ પ્રતીમત નહહ હોય એવુ ં લવાગ ે છે. જ ે સતં કે્ળ ન ે કે્ળ પરમશે્રન ે રવાજી કર્વા સવારંુ પોતવાની બધી જ પ્રવગૃ્ત્ત 
કરે ત ે સતં ઉપર મહવારવાજ હંમરેાં ્ધવારે રવાજી થતવા. અચલસ્રૂપ સ્વામી આ્વા બુદ્દ્રવાળી હતવા. 

્ળી મહવારવાજ ે ્ચનવામતૃમાં ્વાત કરી કે સતપુરુષની આજ્વાને વ્ષે જ ે ્તષે છે તે જ આત્સત્તવા રૂપે ્તષે છે. 
એ્વા આત્સત્તવા રૂપે સ્વામીજી ્ત્મા છે. મવાટે અમે હૃદયથી અવાપણવા આરવાધય ઇષટદે્ ્ડતવાલવ્હવારી શ્ીહરરકૃષણ 
મહવારવાજનાં ચરણોમાં પ્રવાથ્ગનવા કરીએ છીએ કે સ્વામીજીને સદૈ્ પોતવાનવા ચરણવારવ્દનું સુખ અપષે. 

વ્વકડયો	મવાણ્વવા	મવાટે	 કકલિ	િરો...
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પ.પૂ.સદ્ગ	.પુરવાણી	 શ્ીમોહનપ્રસવાદદવાસજી	 સ્વવામી-ધોરવાજી

અક્ષરધવામમાં અચળસ્રૂપે દ્બરવાજતવા ભગ્વાન શ્ીહરરનવા ચરણને પવામેલવા 
અચલસ્રૂપદવાસ સ્વામી બહુ ભગ્દીય હતવા, નનમમાની હતવા, સે્વાભવા્ી હતવા, અનેક સદ્ ગુણ્વાન હતવા. અચલ સ્વામી 
ભગ્વાનનવા ખૂબ કૃપવાપવાત્ બન્યવા હતવા. એમને જ ે્ ી ભગ્વાનને વ્રે નનષઠવા હતી, એ્ી ગુરુને વ્રે નનષઠવા હતી. 
ભગ્વાન અને ગુરુની કૃપવાથી એમણે ઘણવા સદ્ ગુણો મેળવયવા હતવા. એ્વા સદ્ ગુણો પ્રવાપત કર્વાની આપણને તમન્નવા 
થવાય, પણ એ્વા સદ્ ગુણો કેમ આ્ે ? તો પોતવાનવા ઇષટદે્ને વ્રે પમતવ્રતવાની ભકકત હોય, નનષઠવા હોય અને ગુરુને 
વ્રે એ્ી નનષઠવા હોય તો એ્વા સદ્ ગુણો આ્ે, નહીંતર એ્વા સદ્ ગુણો મળ્વા દુલ્ગભ છે. પૂ.જ્વાનજી્નદવાસજી 
સ્વામીની કૃપવાથી અચલ સ્વામીને વ્રે આ્વા સદ્ ગુણો આવયવા.

(િૂમનવા મવાધયમે)

પ.પૂ.સદ્ગ.શવા.શ્ીમવાધ્વવપ્રયદવાસજી	 સ્વવામી-છવારોડી	 ગુરિુલ

આ જગતમાં ભવાગયરવાળી એ છે, જનેે સતપુરુષોનો જાેગ થવાય છે. એથી 
વ્રષે ભવાગયરવાળી એ છે કે, જનેે સતપુરુષ ઓળખવાય છે. એથી ્ધુ ભવાગયરવાળી એ છે કે, જ ે સતપુરુષની રુધચમાં 

અચલ સ્વામી એવું જી્ન જી્ી ગયવા કે એમનું જી્ન પ્રેરણવાનવા સ્ોત જવેું 
હતું. એ ઊપસ્વામાં નહહ ડૂબ્વામાં મવાનતવા હતવા. કોઈની ઉપર તપવું નહીં એ મોટવામાં મોટંુ તપ કહે્વાય, એ તપ 
તેમણે એમનવા જી્નમાં આત્સવાત્ ક્ુું હતું. પ્રભુને આગળ રવાખે ને પ્રભતુવાને પવાછળ રવાખે એ્વા સતંની વ્દવાયથી 
સહેજ ે સહુનવા અતંરમાં દુ:ખ થવાય. 

સવાચવા સતં સવાધનવાથી પૂજાય છે. એ સતં ભગ્વાનનવા ધવામમાં ગયવા પણ ત્વાગ, ્ૈરવાગયે ્ુકત જી્ન જી્ીને, 
દવાસનવા દવાસ થઈને, પૂ.જ્વાનજી્ન સ્વામીની આજ્વામાં રહીને પોતવાનું જી્ન સફળ બનવા્ીને ગયવા છે. તેઓ તો મહવારવાજની 
મૂર્તનવા સુખે સુઝખયવા થઈ ગયવા છે. 

પ.પૂ.સદ્ગ.શ્ીદે્વિૃષણદવાસજી	 સ્વવામી-રવાજિોટ,	 ગુરિુલ

ઉપરનવા દેખવા્થી હંુ આ કંુડળનવા સતં જ ે્ ો દેખવાતો નથી, પણ આતંરરક 
દૃષષટએ જાેઈએ તો હંુ કંુડળનવા સતંમંડળ ભેગો ભળી ગયેલો છંુ. પૂ.જ્વાનજી્ન સ્વામી મવારવા ઉપર ખૂબ જ રવાજી છે. 
અ.નન.અચલસ્રૂપદવાસજી સ્વામીનવા ગુણ સાંભળયવા પછી હંુ એને ભવાગ્ત બ્રહ્મનનષઠ, લોકપવા્ન સતં કહીર.

એ્વા ભવાગ્ત સતં અચલસ્રૂપ સ્વામી એક્વાર કંુડળમાં મને કહે, “સ્વામી તમે અવાહંીં રહેજાે હો. બધવા સતંો 
તમવારી ઉપર બહુ રવાજી છે. બધવા મવારી ઉપર બહુ રવાજી છે એટલે હંુ ભવાગયરવાળી છંુ.”

પ.પૂ.સદ્ગ	.શવા.શ્ીજ્ઞવાનપ્રિવાશદવાસજી	 સ્વવામી-ગાંધીનગર

(િૂમનવા મવાધયમે)
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પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીરવામિૃષણદવાસજી	 સ્વવામી-સંસ્વારધવામ	 ધ્ાંગધ્વા

ભગ્વાન સ્વામમનવારવાયણે ્ચનવામતૃ અતં્નવા ‘૨૫’માં બતવા્ેલ ૧૬ ગુણોને 
પ્રવાપત કરી અચલ સ્વામી ભગ્વાનને પવામી ગયવા. પરમવાત્વાની પ્રવાપપત કે્ી રીતે થવાય ? તો અચલ ઇષટનનષઠવા, અચલ 
ગુરુનનષઠવા, અચલ ઇષટભકકત અને અચલ ગુરુભકકત હોય તો પ્રવાપત કરી રકવાય છે. ગુરુ્ચને પ્રવૃગ્ત્ત કર્ી એ 
સરળ છે, પણ ગુરુ્ચને પ્રવૃગ્ત્ત છોડી વૃગ્ત્તઓને સંકેલી મૂર્ત આકવારે તદ્ રૂપ થઈ જી્ન જી્વું એ અઘરંુ છે; અે 
એમણે લસદ્ કરી બતવાવ્ું. એ લસદ્ થ્ું એનું કવારણ છે પૂ.જ્વાનજી્નદવાસજી સ્વામીનો રવાજીપો અને એમનો પ્રેમ.

એમનવા જ ે્ ી આદર્ગ ભગ્મન્નષઠવા, આદર્ગ ત્વાગ-્ૈરવાગયનનષઠવા, આદર્ગ આત્નનષઠવા, આદર્ગ ગુરુનનષઠવા અને 
સમપ્ગણ ્ુકત જી્ન આપણે પણ કેળ્ી રકીએ એ્ી ઇષટદે્ ભગ્વાન સ્વામમનવારવાયણનાં ચરણોમાં પ્રવાથ્ગનવા.

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીધમ્મવપ્રયદવાસજી	 સ્વવામી	 (બવાપુ	 સ્વવામી)-ધંધુિવા

જ ેસતંો પૂ.જ્વાનજી્ન સ્વામીની હવાજરીમાં જી્ન જી્ે છે તે બધવા ભવાગયરવાળી 
છે. મવારી બીમવારીનવા કવારણે હંુ સ્વામીનવા સતંમંડળ ભેળો ્ડોદરવા-કવારેલીબવાગ મંરદરમાં દોઢ મહહનો રહ્ો, તેથી મને 
જાે્વા મળ્ું છે. મેં નંદસતંોનાં દર્ગન નથી કયયાં, પણ હંુ જ્વારે આ સતંોને જાેઉં છંુ ત્વારે મને આ બધવા જ સતંો 
ખરેખર નંદસતંો જવેું જ જી્ન જી્ી રહ્વા છે એવું અનુભ્વાય છે.  

રહે છે. એ દૃષષટએ અચલસ્રૂપદવાસજી સ્વામી એ ખરેખર જાેગી જ કહે્વાય. જનેે મહવારવાજનો જાેગ થયો, જનેે સવાચવા 
સતંનો જાેગ થયો; એનું નવામ જાેગી. અચલસ્રૂપ સ્વામી ખરેખર જાેગી હતવા. સવાચવા સતં બહુ ડેકોરેટી્ નથી હોતવા. 
જાેગી બહુ ભવાગયરવાળી હતવા; કેમ કે તેઓ બહુ પ્રલસદ્દ્માં ન હતવા. 

સવાધુની પરીક્ષવા જટેલી અપમવાનમાં નથી થતી એટલી મવાન-સન્મવાનમાં થવાય છે. જનેવા ઉપર ભગ્વાન અને 
સદ્ ગુરુની કૃપવાદૃષષટ હોય એ જ મવાન-સન્મવાનમાં અચલ રહી રકે છે. પૂ.જ્વાનજી્ન સ્વામીની કૃપવાથી અચલસ્રૂપદવાસજી 
અચલ રહ્વા. એ કાંઈક અધૂરંુ પૂરંુ કર્વા આવયવા હતવા. તે એક પવ્ત્ સતંનવા જાેગમાં રહી, કોઈને ખબર પણ નવા 
પડે એ રીતે પોતવાનાં સવાધન પૂરાં કરી, આજ ે મહવારવાજનાં ચરણોમાં અચલ વ્રવાજમવાન થઈ ગયવા.

પૂ.અચલસ્રૂપ સ્વામીનવા ગુણો સાંભળીને મને વ્ચવાર આવયો કે ઝરષયનવા 
જ ે ગુણો ગ્વાય છે એ ગુરુનવા જ ગુણ ગ્વાય છે. કવારણ કે, ગુણો અતંે ગુરુમાંથી જ આવયવા હોય છે. સવાધુ ગુણનવા 
ભંડવાર હોય છે. જમે ભગ્વાનનવા ગુણ અનતં છે એમ સતંમાં પણ ગુણ અનતં રહ્વા છે. 

પૂ.અચલ સ્વામીનવા આટલવા ગુણ મને બહુ ગમયવા - ભગ્મન્નષઠવા, ગુરુનનષઠવા, ધમ્ગનનષઠવા, ત્વાગ-્ૈરવાગયનનષઠવા, 
મહહમવા સભર જી્ન; આ બધવા ગુણો સ્વામીમાં હતવા. તેઓ મહવારવાજનવા ધવામમાં ગયવા છે પણ આપણને ઘ્ું બધું 
આપતવા ગયવા છે.

પ.પૂ.સદ્ગ	.શવા.શ્ીનીલિં્ચરણદવાસજી	 સ્વવામી-જતેપુર

(િૂમનવા મવાધયમે)
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પ.પૂ.સદ્ગ	.શવા.શ્ીનૌતમપ્રિવાશદવાસજી	 સ્વવામી-સ.મહવા.	 પ્રમુખ,	 ્વડતવાલધવામ

અચલ સ્વામીએ સાંસવારરક જી્ન છોડી દીધું અને ઇષટદે્ શ્ીસ્વામમનવારવાયણ 
ભગ્વાન અને ગુરુને પ્રેમ કયયો. મવારે અને તમવારે બધવાએ આ રીખ્વાનું છે. જ્વારે મેળ્્વા યોગય મળી જાય પછી 
એમાં અનહદ પ્રેમ કર્ો જોઈએ. એ જમેાં રવાજી હોય એ બધું જ કરી છૂટ્વાની તૈયવારી જોઈએ. મહવારવાજને પ્રવાથ્ગનવા 
કરંુ પૂ.અચલ સ્વામી જવેું ભજન-ભકકત્વાળું, ગુરુનનષઠવા્વાળું, ભગ્મન્નષઠવા્વાળું મવારંુ જી્ન બને.

પ.પૂ.શ્ીનવારવાયણમુનન	 સ્વવામી	 (મુનનબવાપવા)-િંુડળધવામ	

અચલ સ્વામી તો કોઈ પૂ્્ગનવા યોગભ્રષટ જી્ હતવા. થોડવાકમાં જ એણે પૂરંુ 
કરી નવાખું. એને નવા ગમે અે્ી કોઈ સે્વા ગુરુજી કે સતંો બતવા્ે તો એને તે સે્વા કર્વામાં કોઈ પણ મૂંિ્ણ થવાતી 
નહીં. આહંીં સે્વા પૂરી થઈ ગઈ હરે એટલે મહવારવાજ ે તેમને અક્ષરધવામમાં બોલવા્ી લીધવા. આપણે એમનવા જવેું કરશું 
તો આપણને પણ મહવારવાજ એવું જ ફળ આપરે.

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીનનત્સ્વરૂપદવાસજી	 સ્વવામી-સરધવાર

સવાધુ પુરુષની શ્દ્ાંજલલ આપ્ી એ ગહન વ્ષય છે. ભગ્વાનનવા સવાધુ આ 
ધરતી પર આ્ે છે ને વ્દવાય લે છે. પણ આ ધરતી પર જ્ાં સુધી વ્ચરણ કરતવા હોય ત્વારે એની અલૌરકકતવા 
પ્રવાપત કર્ી બહુ ગહન હોય છે. પૂ.અચલ સ્વામી જ્વારે સવાધુ થયવા ત્વારથી જ એનો ચડતો ને ચડતો રંગ હતો. 
મહવા ્ૈરવાગી સવાધુ હતવા. સંસવાર થકી અલલપત રહેવું એક ્વાત છે અને પછી ભગ્વાનમાં અને મોટવા સવાધુમાં જાેડવાઈ 
જવું એ બીજી ્વાત છે. અચલ સ્વામી એ્વા સવાધુ હતવા કે અલલપત હો્વા છતાં પણ ભગ્વાન અને પૂ.સ્વામી સવાથે 
ખૂબ જ સનહેથી જાેડવાયેલવા હતવા. આવું જી્ન જ આપણને પરમ સુખ સુધી પહોંચવાડી રકે. 

પ.પૂ.ડવાૅ.શ્ીસંત્વલલભદવાસજી	 સ્વવામી-િો્વારીશ્ી	 ્વડતવાલધવામ 

જમે સદ્.શ્ીનનષુ્ળવાનદં સ્વામી પધત્, પતુ્, પરર્વારનો ત્વાગ કરી અન ે આદર્ગ 

તરીકે જી્ન જીવયવા હતવા તમે જ આપણી નજર સમક્ષ કોઈ જીવયવા હોય તો તમેાં અચલ સ્વામીન ે યવાદ કરી રકીઅે; 

એવુ ં તઓે જી્ન જીવયવા છે. એમનો જ ે ત્વાગ, ્રૈવાગય હતો એનો ભવાર એણ ે એમનવા જી્નમાં કાંઈ જણવા્્વા નથી દીધો. 

હંુ જ્વારે બીમવાર હતો ત્વારે મવારી ખબર-અતંર પૂછ્વા મવાટે અચલ સ્વામી આ્તવા હતવા. મેં એમનવા સદ્ ગુણો 
તથવા સહનરકકત જાેયવા હતવા. એમને કોઈ ્ઢે તોપણ એ બધું સહન કરતવા હતવા. આ્વા સતંોનો મવારવા પર હંમરેાં 
રવાજીપો રહે એ્ી પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રવાથ્ગનવા.

(િૂમનવા મવાધયમે)
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બીજી ્વાત, અચલ સ્વામી પવાસે જ ે્ ી સંપગ્ત્ત હતી એટલી ભવાગયે જ કોઈ સવાધુ પવાસે હરે. એમની પવાસે 

મહહમવારૂપી સંપગ્ત્ત હતી. ધમ્ગરૂપી ધન હતું, ત્વાગ-્ૈરવાગયરૂપી ધન હતું. સવાથોસવાથ ભકકતરૂપી ધન હતું. કોઈ કવ્ કહે 

છે “ढवाई अक्षर प््रेम कवा पढ्रे सो पंडित होय” એ વયવાખ્વામાં કહ્વા મુજબ ખરેખરવા પંરડત આપણવા અચલ સ્વામી 

હતવા. અઢી અક્ષરમાં પ્રેમ આ્ે, અઢી અક્ષરમાં ત્વાગ આ્ે, અઢી અક્ષરમાં ભકકત આ્ે અને ઢવાઈ અક્ષરમાં ધયવાન 

આ્ે. આ બધી સંપગ્ત્ત પૂ.અચલ સ્વામીએ મેળ્ી હતી. 

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીલક્ષીપ્રસવાદદવાસજી	સ્વવામી

બગસરવા

પ.પ.ૂસદ્ગ	.શવા.શ્ીભકકતજી્વનદવાસજી	સ્વવામી

હકરયવાળવા

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીભકકતસંભ્વદવાસજી	સ્વવામી

અમરેલી

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીભકકતહકરદવાસજી	સ્વવામી

રણજીતગઢ	

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીપ્રભુચરણદવાસજી	સ્વવામી

્વેડરોડ	-	સુરત

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીહકર્વલલભદવાસજી	સ્વવામી

અમરોલી	-	સુરત

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીવ્વષણુપ્રિવાશદવાસજી	સ્વવામી

(અથવાણવા્વવાળવા)	િુબેરનગર	-	સુરત

પ.પૂ.સદ્ગ	.શ્ીસતંદવાસજી	સ્વવામી

આટિોટ

પ.પૂ.શ્ીઉત્તમચરણદવાસજી	સ્વવામી

ભુજ

પ.પૂ.શવા.શ્ીહકરપ્રસવાદદવાસજી	સ્વવામી

આ.િો્વારીશ્ી	ગઢડવા

	પ.પૂ.શવા.શ્ીવ્વશ્વ્વલલભદવાસજી	સ્વવામી

પીજ	

પ.પૂ.શવા.શ્ીહકરપ્રિવાશદવાસજી	સ્વવામી

ધોલેરવા	

આ	 ઉપરાંત	 નીચેનવા	 સતંોનવા	 ઉદ્ગ	ગવારો	 સાંભળ્વવા	 મવાટે	 કકલિ	 િરો...
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https://www.youtube.com/watch?v=reljhB0304o&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=24&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=93XU_iMqbIg&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=14&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ICc9lsTm0gc&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=17&t=3s
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https://www.youtube.com/watch?v=GnfnxLcNpd8&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=1&t=4s
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પ.પૂ.શ્ીધમ્મજી્વનદવાસજી	સ્વવામી

્વડતવાલધવામ	

આ ઉપર્ંત શ્દ્ંજણલ સભ્મ્ં ઉપકસ્ત સંતો

1. પ.પૂ.શ્ીદે્પ્રકવારદવાસજી સ્વામી-ચેરમેનશ્ી ્ડતવાલધવામ

2. પ.પૂ.સદ્ .શ્ીભવાનુપ્રસવાદદવાસજી સ્વામી - સલવાહકવાર 
સભયશ્ી ગઢડવા

3. પ.પૂ.સદ્ .શ્ીભકકતવપ્રયદવાસજી સ્વામી-ઘેલવાકાંઠે ગઢડવા

4. પ.પૂ.સદ્ .શ્ીસ્યંપ્રકવારદવાસજી સ્વામી-ટવાટમ ગુરુકુળ

5. પ.પૂ.શ્ી્વાસુદે્ચરણદવાસજી સ્વામી-નવાહહયેર

6. પ.પૂ.સદ્ .શ્ીધમ્ગવ્હવારીદવાસજી સ્વામી-ઢસવા

પ.પૂ.શવા.શ્ીહકરિૃષણદવાસજી	સ્વવામી

્વેલંજા	ગુરિુળ	

પ.પૂ.શવા.શ્ીરવાધવારમણ	સ્વવામી

િો્વારી	રવાજિોટ

પ.પૂ.શ્ીબવાલિૃષણદવાસજી	સ્વવામી

તવાપીબવાગ	-	સુરત

પ.પૂ.શવા.શ્ીદશ્મન્વલલભદવાસજી	સ્વવામી

લોયવાધવામ

પ.પૂ.શ્ીઘનશયવામજી્વનદવાસજી	સ્વવામી

િંુડળધવામ

પ.પૂ.શ્ીઅચ્તુદવાસજી	સ્વવામી	

િંુડળધવામ

પ.પૂ.શ્ીમવાધ્વવપ્રયદવાસજી	સ્વવામી

િંુડળધવામ

પવાષ્મદ્વય્મ	શ્ીચ્ુર	ભગત

િંુડળધવામ	

7.  પ.પૂ.શ્ીમવાધ્પ્રસવાદદવાસજી સ્વામી-બોટવાદ ગુરુકુળ

8. પ.પૂ.શ્ીચદં્રપ્રસવાદદવાસજી સ્વામી-દવામનગર

9. પ.પૂ.શ્ીશ્તે્ૈકંુઠદવાસજી સ્વામી-સુરત ગુરુકુળ

10. પ.પૂ.કો.શ્ીવ્શ્જી્નદવાસજી સ્વામી-ગઢડવા

11. પ.પૂ.શ્ીશુકદે્પ્રસવાદદવાસજી સ્વામી-ભુજ

12. પ.પૂ.કો.શ્ીહરરકેર્દવાસજી સ્વામી-ધોલેરવા

13. પ.પૂ.શ્ીબવાલમુકંુદદવાસજી સ્વામી-સરધવાર

INDEX

https://www.youtube.com/watch?v=qdHh8F19-68&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=5&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=k43j10Q2FWs&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=18&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=IWtaBQVFioc&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=26&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=g88OR6L2rNk&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=19&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=MmbUuSL4jkc&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=15&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qbWtRrKw1vI&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=27&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DURuxzuN6ow&list=PLHNUWAqhIXY05nEC1GtRjDg913CHPIgpU&index=28&t=3s
https://youtu.be/iFzffw_O8kY
https://youtu.be/bDHrTWWb77I
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પૂ.જોગી સર્મી નરશે લખ્યેલ્ં પદો...

ઢવાળ : મહવા મનોહર મૂરમત તમવારી...

અહો પ્રતવાપ સત્ંગનો ભવારી, સહુ જી્ પવામે છે અ્તવારી;
કહંુ અચલસ્રૂપ સ્વામીની ્વાત ન્યવારી, પવામયવા સ્યોપરી સખુકવારી...ટેક

અચલ સ્વામીની સે્વા ભવારી, સ્્ગ સદ્ ગુણ સંપગ્ત્ત ન્યવારી;
આજ્વા ઉપવાસનવા એકધવારી, પવામયવા સ્યોપરી સુખકવારી...૦૧

સદ્ ગુરુ નનષઠવા પ્્ગત જ ે્ ી, હરરનનષઠવા તો ્જ્સમ એ્ી;
રવાજી થયવા જોઈ એની ખુમવારી, પવામયવા સ્યોપરી સુખકવારી...૦૨

અમત દયવાળુ કરુણવામૂર્ત, શ્ીહરરમાં જ અખંડ સુરમત;
સ્ષે સતં હરરમૂર્ત જ પયવારી, પવામયવા સ્યોપરી સુખકવારી...૦૩

હરરભકતોની સંભવાળ લીધી, હંૂફ બળ આપી સે્વા બહુ કીધી;
જ્વાન ઊપસયવા નહહ તે લગવારી, પવામયવા સ્યોપરી સુખકવારી...૦૪

ઢવાળ : મવારવા કરુણવાસવાગર ઘનશયવામ રે...

અચલસ્રૂપ સ્વામી પવામયવા હરરધવામ રે, પવામયવા છો અ્તવારી;
તમ ે કરી લીધુ ં છે નનજ કવામ રે, દીધો નનજ જી્ તવારી...ટેક

દેહનો અનવાદર રવાખ્ો’તો ભવારી,
હતી સવાધતુવા ત્ ન્યવારી રે...પવામયવા ૦૧

નનષ્વામ નન:સ્વાદ નન:સનહે તમે,
નનમમાન નનલયોભ અત્તં રે...પવામયવા ૦૨

સતંમાં ભળીને સે્વા બહુ કરી,
સહુને રવાજી અમત કરી રે...પવામયવા ૦૩

માંગે સંકીત્ગન ગુણો તમ જ ે્ વા,
આપો અમોને સ્વામી એ્વા રે...પવામયવા ૦૪

ઢવાળ : મૂર્ત વ્નવા બીજુ ં મવારવા નવાથ...

અચલ સ્વામી ગયવા અક્ષરધવામ, છોડી દેહ અને આ દુનનયવા તમવામ;
તેને તેડી ગયવા છે સુખધવામ, આપી પોતવાની મૂર્ત ્વાલે ઇનવામ...૦૧

બે હજાર ને સત્ોતેર સવાલ, જઠે ્દી પડ્ો શુક્ર્વાર;
નદી ઉતવા્ળી તીર કંુડળધવામ, હરર લઈ ગયવા ત્ાંથી અક્ષરધવામ...૦૨

રદવય સદ્ ગુણ જોગીનવા જોઈને, હરર રવાજી અમતરે હોઈને;
તેને બેસવારી વ્મવાન મવાથે, લઈ ગયવા જુન પચ્ીસે નનજ સવાથે...૦૩

પયવારી મૂર્તમાં જોડવાય ગયવા, તે તો સદવાય સુઝખયવા થયવા;
મવાનો સહુ એનાં અહો ભવાગય, મળી હરરસે્વામાં ધવામે જાગય...૦૪

જ્વાનજી્ન કહે દયવા કરી, રવાજી થયવા અમતરય હરર;
પૂરંુ કરવાવ્ું મોક્ષનું કવામ, હરરએ નનજ આનંદ આપયો નનજધવામ...૦૫

અચલ	 સ્વવામી	 ગયવા	 અક્ષરધવામ...

અહો	 પ્રતવાપ	 સત્ંગનો	 ભવારી... અચલસ્વરૂપ	 સ્વવામી	 પવામયવા...

વ્વકડયો	મવાણ્વવા	મવાટે	 કકલિ	િરો...

INDEX

https://youtu.be/JgMrYW-Bonk
https://youtube.com/playlist?list=PLvP9u6s1SggBZfESC81wVPhzudC3t6S8m
https://youtube.com/playlist?list=PLvP9u6s1SggBZfESC81wVPhzudC3t6S8m
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ઢવાળ : મવારવા હંુને તુંમાં પ્રકવારો...

શ્ીહરર અમને મળયવા છો એ્વા, સ્યોપરી હરર જ ે્ વા છો તે્વા;
પવામયવા તમોને અનેક આત્વા;

તેડી ગયવા છો એને ધવામે પરમવાત્વા (૨)...ટેક

અમવારવા ્હવાલવા જોગીડવા ઉપર, રવાજી થયવા તમે અમતરે હરર્ર;
પળમાં બેડો એનો પવાર કરીને,

તડેી ગયવા છો એન ે ધવામ ે પરમવાત્વા (૨)...શ્ીહરર ૦૧

સ્યોપરી છો શ્ીહરર પયવારવા, સ્યોપરી છે સતં તમવારવા;
અચલસ્રૂપ સ્વામીની નનષઠવા જોઈને,

તડેી ગયવા છો એન ે ધવામે પરમવાત્વા (૨)...શ્ીહરર ૦૨

બે હજાર ને સત્ોતેર, જઠે ્દ પડ્ો શુક્ર્વાર;
નવાથ બપોરે સ્વા બે ્વાગયે,

તેડી ગયવા છો એન ે ધવામ ે પરમવાત્વા (૨)...શ્ીહરર ૦૩

ઉતવા્ળી તટ પર કંુડળધવામ, સતં સહુ રટતવા શ્ીહરર નવામ;
જ્વાનજી્ન સહુ જોઈ રહ્વા ને,

તડેી ગયવા છો એન ે ધવામે પરમવાત્વા (૨)...શ્ીહરર ૦૪

ઢવાળ : મને મવારો સ્વામી...

્હવાલવા જોગી સ્વામી, પવામયવા હરરધવામને;
પવામયવા હરરધવામને, ્વામયવા દેહ નવામને...ટેક

્ૈરવાગય તમવારો, હતો અમત ન્યવારો;
મળ્ત્ તજ્ાં’તાં, સંબંધી સ્ગવામને...્ હવાલવા ૦૧

મવાન અપમવાન ખમી, સે્વા બહુ કરી;
સે્ વા કરતાં કરતાં અખડં, રટ્વા હરર નવામને...્ હવાલવા ૦૨

તમવારવાથી અમે સહુ, પવામયવા હંૂફ બળ બહુ;
ભૂલી નહહ રકીએ, તમવારવા એ કવામને...્ હવાલવા ૦૩

દયવાળુ છો રદલનવા, કોમળ હૃદયનવા;
રવાજી કયમા તમે બહુ, પ્રત્ક્ષ તમવામને...્ હવાલવા ૦૪

ઢવાળ : સાંભળો હે સાંભળો

્હવાલવા અચલ સ્વામી, ટવાળી સ્ષે ખવામી;
પવામયવા અક્ષરધવામને, છોડી જગ તમવામને,

હરરજીને પવામયવા, મૂરમતમાં જામયવા;
સદવા સુખી થયવા, સે્વામાં જ રહ્વા...ટેક

ધમ્ગ-નનયમ પવાળયવા, દોષ સ્ષે ટવાળયવા;
ઇષન્દ્રય અતં:કરણને, મૂર્તમાં ્વાળયાં;

અખંડ ભજન કરી, રવાજી કયમા સ્વામી...્ હવાલવા ૦૧

દવાસવાનુદવાસ રહી, ભીડો ખમયવા બહુ;
સ્ળું જ લીધું તમે, સહી લીધું સહુ;

સદવા નવાનવા રહે્વામાં, રવાખી નહહ ખવામી...્ હવાલવા ૦૨

સ્યોપરી ઉપવાસનવા, રવાત રદન કરી;
જપ તપ વ્રત કરી, રવાજી કયમા હરર;

હરરગુણ માંગે ગુણો, તમ જ ે્ વા સ્વામી...્ હવાલવા ૦૩

્વહવાલવા	 જોગી	 સ્વવામી...

્વહવાલવા	 અચલ	 સ્વવામી...શ્ીહકર	 અમને	 મળયવા	 છો	 એ્વવા...

અચલ	 સ્વવામી	 જ્ેવવા...

ઢવાળ : મને મવારો સ્વામી...

અચલ સ્વામી જ ે્ વા, સતં ક્યાંથી મળે;
 સતં ક્યાંથી મળે, જથેી હરર મળે...ટેક

હોય લવાખો સતંો, મોટવા મહંતો;
 પણ જોગી સ્વામી, જ ે્ વા ક્યાંથી મળે...અચલ ૦૧

રદવય આ સત્ંગમાં, હોય રદવય સતંો;
 પણ એન ેઓળખ્વાનુ,ં ભવાગય ક્યાંથી મળે...અચલ  ૦૨

હરર રવાજી કર્વા, ઘરબવાર છોડું;
 પત્ી ને સતંવાનો, તજ્વા’તવા અચળે...અચલ ૦૩

એક ક્ષણમાં જ અમને, મૂકી જતવા રહ્વા;  
 જ્વાન અહીંથી જાય તે, પવાછવા ક્યાંથી ્ળે...અચલ  ૦૪
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https://youtube.com/playlist?list=PLvP9u6s1SggBZfESC81wVPhzudC3t6S8m
https://youtu.be/awGjkbkOMlM
https://youtu.be/DvHOX4-8zzU
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જઓેન ેભવારતીય સનવાતન ્રૈદક સસૃં્મત અન ેગૌમવાતવા 
પ્રમત અનન્ય નનષઠવા અન ે પ્રમે છે, ્ળી, “બટેી પઢવા્ો, બટેી 
બચવા્ો”, “સ્ચ્છ ભવારત”, “વયસનમકુકત” ્ગરેે જ ે્ ાં અનેક 
અભભયવાનોનવા જઓે સતૂ્ધવાર છે; એ્વા ગુજરવાત રવાજ્નવા 
મહવામહહમ રવાજ્પવાલશ્ી આચવાય્ગ દે્વ્રતજી 
તવા.૨૫/૦૭/૨૦૨૧નવા રોજ બોટવાદ લજલલવાનવા સપુ્રલસદ્ યવાત્વાધવામ 
શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મરંદર, કંુડળધવામની શભુચે્છવા મલુવાકવાતે 
પધવાયમા હતવા. જ્વારથી તઓેએ સતંો દ્વારવા કંુડળધવામ વ્રે 
સાંભળ્ંુ હતુ ં ત્વારથી તમેન ે દર્ગનવાથષે આ્્વાની ઘણી ઇચ્છવા 
હતી. ત્વારબવાદ આપણવા આમતં્ણને મવાન આપી તઓે સ્વારે 
૧૦ ્વાગય ે પોતવાનાં ધમ્ગપત્ી લેડી ગ્ન્ગર શ્ીમતી દર્ગનવાદે્ી 
્ગરેે પરર્વારજનો સવાથ ે પધવાયમા હતવા.

ભગ્વાન શ્ીસ્વામમનવારવાયણની રદવય વ્ચરણભૂમમ આ કંુડળધવામનવા દર્ગનવાથષે રવાજ્પવાલશ્ી હેલલકોપટર દ્વારવા 
પધવાર્વાનવા હો્વાથી કંુડળધવામ સંકુલમાં જ હેલલપેડની વય્થિવા કર્વામાં આ્ી હતી. સૌ પ્રથમ રવાજ્પવાલશ્ીનવા 
આગમન પ્રસંગે સંતો, અધધકવારીઓ તેમજ પોલલસ દ્વારવા તેમનું ભવય સ્વાગત-સન્મવાન કરવા્ું હતું. ત્વારબવાદ તેઓએ 
મંરદરમાં શ્ીસ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાનનાં દર્ગન કયયાં હતાં. તેમજ શ્ીજીમહવારવાજ ે સ્હસતે પધરવા્ેલ કંુડલેશ્ર મહવાદે્જીનું 
પૂજન-અચ્ગન કરી શ્ીસ્વામમનવારવાયણ ભગ્વાનનવા સમયની પ્રમતકૃમત સમવાન બનવા્ેલવા પ્રવાચીન ઐમતહવાલસક દરબવારગઢની 
મુલવાકવાત લીધી હતી.

 પૂ.જોગી સર્મીની સમૃનતમ્ં યોજાયો... ૧૧,૦૦૦ રૃક્ષ્રોપિનો ક્યવાક્રમ

ગૌશવાળવાની	 મુલવાિવાત...

કંુડળધવામમાં રહેલી શ્ીગોપીનવાથજી ગૌરવાળવા 
ગુજરવાતની ઉચ્કક્ષવાની ગણવાય છે. આ ગૌરવાળવામાં ૧૮૦ 
જટેલી ઉત્તમ જામતની ગીર ગવાયો છે. ગૌમવાતવામાં અપવાર 
શ્દ્વા રવાખનવાર રવાજ્પવાલશ્ી અહીં ગૌ પૂજન કરી ખૂબ 
પ્રસન્ન થયવા. રવાજ્પવાલશ્ી જનહહત મવાટે “ગૌ્ંર સં્ધ્ગન 
એ્ં સંરક્ષણ” તેમજ “Zero Budget Natural 
Farming(ZBNF)” ્ગેરે જ ે્ ાં ખૂબ સરવાહનીય કવાયયો 
કરી રહ્વા છે. કંુડળધવામમાં પણ ગૌ્ંર સં્ધ્ગન એ્ં સંરક્ષણ 
તેમજ વ્વ્ધ ઔષધીઓનું જતન કરવું ્ગેરે જ ે્ ાં સુંદર 
કવાયયો થઈ રહ્ાં છે. આ તમવામ થિળોની મુલવાકવાત લઈ 
રવાજ્પવાલશ્ી ખુર થયવા હતવા. તેમજ રસતવામાં આ્તી 
પ્રભુપ્રસવાદીભૂત ઉતવા્ળી ગંગવાનું પૂજન કર્વાનો પણ લવાભ 
લીધો હતો.
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વ્વકડયો	મવાણ્વવા	મવાટે	 કકલિ	િરો...

https://youtu.be/bgNZQWOnafM
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 કંુડળધવામની આસપવાસ નજીકનાં ગવામો પણ 
વૃક્ષોથી હરરયવાળાં તેમજ કુદરતી પયમા્રણથી સૃ્દ્ 
બને એ્વા હેતુથી કંુડળધવામ સંકુલનવા પ્રણેતવા પ.પૂ.સદ્.
શ્ીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વામીએ તેમનવા ઝરષય અ.નન.
પૂ.અચલસ્રૂપદવાસજી સ્વામીની પુણયસૃ્મતમાં 
૧૧૦૦૦ જટેલાં વૃક્ષો રોપ્વાનો શુભ સંકલપ કયયો 
હતો. એ મુજબ આ કવાય્ગક્રમમાં પૂ.સ્વામીશ્ીએ 
અચલસ્રૂપ સ્વામીની પુણયસૃ્વતમાં જનેે “જોગી્ન” 
એવું નવામ આપ્ું છે એ્વા કંુડળધવામ સ્થિત સંત 
સરો્રનવા પલશ્ચમ રકનવારે રવાજ્પવાલશ્ી આચવાય્ગ 
દે્વ્રતજી એ્ં પ.પૂ.સદ્.શ્ીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વામીનવા 
્રદહસતે વૃક્ષવારોપણનો પ્રવારંભ થયો હતો. તેમજ 
કંુડળધવામ આજુબવાજુનવા વ્વ્ધ ક્ષેત્ોમાંથી પધવારેલવા 
હરરભકતોને આ ૧૧૦૦૦ જટેલાં વૃક્ષોનું વ્તરણ 
કર્વામાં આવ્ું હતંુ. આ હરરભકતો દ્વારવા પોતવાનવા 
વ્સતવારમાં અલગ અલગ જગયવાએ વૃક્ષવારોપણ 
કર્વામાં આ્રે તેમજ તેનું સંરક્ષણ કરી તેઓ આ 
અભભયવાનમાં જોડવારે. આ પ્રસંગે અનેક સંતો, લજલલવા 
કલેક્ટરશ્ી તુષવાર સુમેરવા તેમજ અનેક અધધકવારીશ્ીઓ 
ઉપસ્થિત રહ્વા હતવા.

સભવામાં	 ઉપસ્સ્થતત...	

૧૧,૦૦૦	 વૃક્ષવારોપણ...

પૂ.ગુરુજી સુંદર કથવામૃતનો લવાભ આપી રહ્વા 
હતવા, એ સમયે રવાજ્પવાલશ્ીએ સભવામાં પધવારી 
પૂ.ગુરુજી તથવા સ્ષે સંતોને ખૂબ જ ભવા્પૂ્્ગક પ્રણવામ 
કરી પોતવાનું થિવાન ગ્રહણ ક્ુું. સભવામાં ઉપસ્થિત 
રવાજ્પવાલશ્ીનું સ્વાગતનૃત્ દ્વારવા અભભ્વાદન કર્વામાં 
આવ્ું. ત્વારબવાદ પૂ.ગુરુજીએ રવાજ્પવાલશ્ીને રક્ષવાસૂત્ 
બાંધી તેમનવા નનરોગી સ્વાસ્થ્ય એ્ં દીઘ્ગ આ્ુષય 
મવાટે ભગ્વાનને પ્રવાથ્ગનવા કરી હતી તેમજ કવાળવા તલથી 
બનવા્ેલ વ્ઝરષટ હવારથી સ્વાગત કરી રૂડવા આઝરષ 
આપયવા હતવા. અન્ય સંતો-ભકતોએ પુષપગુચ્છ અપ્ગણ 
કરી તેઓનું સ્વાગત-સન્મવાન ક્ુું હતંુ.
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रवा�यपवाल�ी की अंतरउरम्...

कंुिलधवाम क्रे  बवार्रे में मैंन्रे बहुत कुि सनुवा... आज मझु्रे सौभवागय 
रमलवा ह,ै उन सब संतों कवा दश्शन करक्रे  मैं अपन्रे आपको अरभभूत 
समजतवा हूँ । मवानत्जीत्न क्रे  कलयवाण क्रे  छलए, प्वाणी जगत क्रे  उत्वान 
क्रे  छलए, भवारतीय संसककृ डतओं की परमपरवाओं को छजनदवा रखन्रे क्रे  छलए 
रवात-डदन जो प्यत्नशील ह ै उस सब संतों स्रे मैं प्भवाडत्त रहवा हूँ। 
कंुिलधवाम क्रे  अन्रेक प्कलपों को द्रेखन्रे कवा अत्सर रमलवा । 
पू. ज्वानजीत्नदवासजी सत्वामी क्रे  न्रेतकृतत् में और उनक्रे  आशीत्वा्शद स्रे जो 
जनकलयवाणकवारी कवाय्शक्रम यहवाूँ  पर संचवाछलत हो रह्रे हैं उनको द्रेखकर 
कौन ऐसवा होगवा डक जो उनक्रे  प्डत समडप्त नहीं होगवा ?

 कंुिलधवाम में जो प्वाककृ डतक त्वातवात्रण की िटवा ह ै त्ो अपन्रे 
आप में अनपुम ह.ै.! इस कवाय्शक्रम में 11000 प्रेड़-पौधें लगवान्रे कवा 
जो त्कृक्षवारोपण अरभयवान चलवायवा ह,ै य्रे प्वाणीजगत क्रे  कलयवाण कवा 
पू. ज्वानजीत्नदवासजी सत्वामीजी की प््रेरणवा कवा एक अद् भुत अरभयवान ह।ै 
शवास्तों में त्कृक्षों को द्रेत्तलुय मवानवा ह.ै.. द्रेत्तवा त्ो ह ै जो हमें जीत्न 
द्रेतवा ह ै । जो वयक्त जन्म ल्रेकर क्रे  परमवातमवा की वयत्स्वा में सहयोग 
करतवा ह ै त्ही ईश्वर की पूजवा ह ै । पू. ज्वानजीत्नदवासजी सत्वामी और 
इनकी टीम क्रे  सवार्रे संतगण भगत्वान की वयत्स्वा में ओर चवार चवाूँद 
लगवान्रे कवा कवाम कर रह्रे  हैं । 

कही पर यहवाूँ  नदी और तवालवाब सरुक्षवा कवा कवाम चल रहवा ह,ै 
गौमवातवा कवा नसल सधुवार और संत्ध्शन कवा कवाय्श चल रहवा ह,ै जिीबटु्ीओ कवा संत्ध्शन कवा कवाय्श चल रहवा ह,ै इस 
कोडत्िकवाल में कोडत्ि स्रेनटर कवा डनमवा्शण डकयवा गयवा... आधयवाततमक ज्वान द्वारवा लोगो क्रे  आतमवा और मन को बलत्वान 
बनवान्रे कवा अरभयवान चल रहवा ह,ै इसस्रे बड़ी मवानत्तवा की स्रेत्वा दूसरी नहीं हो सकती । इस प्कवार क्रे  य्रे पडत्त्र कवाय्शक्रम 
जो समसत डत्श्व क्रे  कलयवाण क्रे  अरभयवान ह ै इसछलए य्रे कंुिलधवाम आज मवानत्तवा की प््रेरणवा कवा एक बहुत बड़वा क्रे न्द्र 
बनवा ह ै । 

“सत्वास्थ्य सधुवा” नवाम की आयतु्वेद की पसुतक को डहनदी में तैयवार करत्वायवा... इस गं्् कवा लोकवाप्शण जैसवा पडत्त्र 
कवाय्श में म्रेर्रे को भी सहयोगी बनवा छलयवा, मैं हृदय स्रे उनकवा आभवार वय्त करतवा हूँ और उनक्रे  प्डत शभुकवामनवायें 
द्रेतवा हूँ । 

�ी सत्वाडमनवारवायण संप्दवाय भवारतीय संसककृ डत कवा जतन कर रहवा ह ै । भगत्वान सत्वारमनवारवायण कवा “त्चनवामकृतम्” 
छजसमें त््रेद-शवास्तों कवा संपूण्श ज्वान भरवा ह ै । जो सवामवान्य लोकभवाषवा में हर आदमी की समझ तक पहुूँच सक्रे  और 
समसत मवानत्तवा क्रे  छलए य्रे ज्वान बढ़वान्रे ह्रेत ु भवारत क्रे  बहुभवाषी ड िहदीक्ष्रेत्र क्रे  लोगों कवा कलयवाण क्रे  छलए य्रे ज्वान की धवारवा 
आज प्त्वाडहत करन्रे कवा एक बहुत बड़वा कवाय्शक्रम संपवाडदत डकयवा इसक्रे  छलए भी मैं पू. सत्वामीजी को बहुत बधवाई द्रेतवा 
हूँ । इतनवा पडत्त्र ज्वान कवा अनवात्रण करन्रे कवा मझु्रे सौभवागय रमलवा इसक्रे  छलय्रे भी मैं अपन्रे आपको भवागयशवाली समज़तवा 
हूँ और य्रे सहयोग बनवान्रे क्रे  छलय्रे पू. सत्वामी जी कवा आभवार प्कट करतवा हूँ ।

इतनी सनुदर गौशवालवा यहवाूँ  पर जो ह ै य्रे द्रेखकर मझु्रे बहुत ख़शुी हुई । मैं पू. सत्वामी जी को आज क्रे  इस 
आयोजन क्रे  छलए मझु्रे बलुवान्रे पर, आप सब कवा दश्शन करवान्रे पर और इस सुं दर आयोजन में सतममछलत होन्रे पर मैं 
अपनी ओर स्रे सत्वामी जी कवा आभवार प्कट करतवा हूँ । और यहवाूँ  नसल सधुवार कवा अरभयवान बहुत अच्वा चल रहवा 
ह ै । गौमवातवाओं क्रे  आहवार और संत्ध्शन क्रे  छलए मैं यहवाूँ  ्ोड़वा सवा सहयोग पवाूँच लवाख रुपय्रे की रवाशश द्रे रहवा हूँ, सत्वामी 
जी स्रे डनत््रेदन ह ै त्ो सत्ीकवार करें ।
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્ંથ	 વ્વમોચન...

આ પ્રસંગે શ્ીસ્વા. મંરદર કંુડળધવામથી પ્રકવાઝરત સ્વાસ્થ્ય અંગેનું સચોટ મવાગ્ગદર્ગન પૂરંુ પવાડતું હહન્દી પુસતક 
- સ્વાસ્થ્ય સુધવા એ્ં શ્ીસ્વા. મંરદર ્ડતવાલધવામ દ્વારવા પ્રકવાઝરત હહન્દી ્ચનવામૃત; આ બંને ગ્રંથનું વ્મોચન મહવામહહમ 
રવાજ્પવાલશ્ી આચવાય્ગ દે્વ્રતજીનવા શુભહસતે કર્વામાં આવ્ું હતું. આ્વા સ્વાસ્થ્ય તથવા અધયવાત્ સંબંધી ગ્રંથો 
પ્રકવાઝરત કરી જનહહતનાં સુંદર કવાયયો કર્વા બદલ તેમણે રવાજીપો વયકત કયયો હતો.

પ.પૂ.ગુરજીની	 અંતરની	 ઊર્મ...

જઓેને ભવારતીય સંસૃ્મતનું જતન કર્વાની ખૂબ જ ખે્નવા 
છે એ્વા ગુજરવાતનવા રવાજ્પવાલશ્ી આપણને મળયવા છે તે ગૌર્ની 
્વાત છે. તેમનું અત્ંત સરળ અને સહજ વયકકતત્ સહુ કોઈને 
આકષષે છે. પોતવાનવા જી્નમાં તેઓ ધમ્ગ અને આધયવાપત્કતવાને 
હંમેરાં આગળ રવાખે છે. સંતો પ્રમત તેમને સનેહ એ્ં આદરભવા્ 
છે. ગુજરવાત રવાજ્નું સૌભવાગય છે કે, ભવારતીય સંસૃ્મતનવા રક્ષણ 
એ્ં પોષણ મવાટે હંમેરાં કહટબદ્ રહેનવાર આટલી મોટી પદ્ી 
પર હો્વા છતાં અત્ંત નનમમાની રહેનવાર આ્વા એક ઋયષ જ ે્ વા 
રવાજ્પવાલ આપણને મળયવા છે. અંતમાં આ રદ્સોમાં ખૂબ જ 
્રસવાદની આગવાહી હો્વા છતાં ભગ્વાન શ્ીહરરએ ્રસવાદ થકી 
રક્ષવા કરી કવાય્ગક્રમ નનર્્ઘ્ન રીતે પૂણ્ગ કયયો તેથી પૂ.ગુરુજીએ 
ભગ્વાનને થેંક ્ૂ કહી આભવાર વયકત કયયો હતો.

િવાય્મક્રમનું	 સમવાપન...

રવાજ્પવાલશ્ી એ્ં તેમનવા પરર્વારજનોએ કવાય્ગક્રમને અંતે કંુડળધવામમાં જ પ્રસવાદ ગ્રહણ કયયો હતો. આ સમગ્ર 
કવાય્ગક્રમમાં કલેક્ટર, લજલલવા પોલીસ ્ડવા સહહત અનેક સરકવારી વ્ભવાગોનવા અધધકવારીઓ ઉપસ્થિત રહ્વા હતવા તેમજ 
પોલીસ દ્વારવા ચુસત બંદોબસત ગોઠ્્વામાં આવયો હતો અને સભવામંડપમાં પણ ખવાસ કરીને વ્રેષ આમંવત્ત સભયોને 
જ બોલવા્્વામાં આવયવા હતવા. તેમજ સોઝરયલ રડસ્નસ અને મવાસ્ ફરલજયવાત સવાથે કોરોનવા ગવાઇડ લવાઇનનું પ્રોટોકોલ 
સવાથે ચુસતપણે પવાલન કર્વામાં આવ્ું હતું. આમ, સમગ્ર કવાય્ગક્રમ શ્ીસ્વામમનવારવાયણ મંરદર, કંુડળધવામ દ્વારવા ખૂબ જ 
આયોજનબદ્ અને સુંદર રીતે સંપન્ન થયો હતો.
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