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ર્હાલા ભકતો ! જ ે ભગર્ાનના ભરોસે નરીકળે છે, તેનરી મદદે મારો ર્હાલો અર્શય આર્ે છે. જ ે ભગર્ાનને સંભારે 
તેને ભગર્ાન સંભારે છે. માટે ખટકો રાખરી સતત શ્રીહરરને સંભારર્ા. અને માત્ર ભગર્ાનને ભરોસે જ રહેવું. આ 

ર્ાત નરીચેના ચરરત્ર ઉપરથરી ચરરતાથ્ત થાય છે.

એકર્ાર ઝુમખરામ માલેગાર્માં તેનરી બહેનને ઘેર આવયા. ત્ાંથરી તેના બનેર્રી સરીતારામ શેઠ, બહેન તથા ગામના 
દોલતરામ; આ બધાય ભેળાં મળી સંઘ લઈને માલેગાર્થરી ર્ડતાલ શ્રીહરરનાં દશ્તન કરર્ાં નરીકળયાં. રસતામાં અખંડ ભજન 
કરતા જાય છે, ચાલતાં ચાલતાં આગળ સંઘર્રી ગામ આવ્ંુ. ત્ાંથરી આ લોકો રસતો ભૂલ્ાં, કાંઈ સૂઝે નહીં. કોઈ માણસ 
મળે નહીં. પછી મુંજાઈને ભગર્ાનનું ભજન કરર્ાં લાગયા. ત્ાં ભગર્ાન સર્ાતમનારાયણે આર્રીને દશ્તન દઈને રસતો બતાવયો. 
દયામૂર્ત શ્રીહરર પછી તો ઠેઠ ર્ડતાલ સુધરી સાથે રહ્ા. અને તે ભકતોનરી સેર્ા-ચાકરી કરતા આવયા.

તેઓ ર્ડતાલ આવયા, પછી મહારાજ અદૃશય થયા. સંઘે ર્ડતાલ આર્રી મહારાજનાં દશ્તન કયયાં. બધા બહુ આનંદ 
પામયાં. મહારાજ ે બધાને પ્રસાદી આપરી. દસ-બાર રદર્સ આ બધાં રોકાયાં. રસોઈ આપરી, સત્ંગ-દેર્દશ્તન તથા તરીથ્તસનાન 
કરી ધન્યતા અનુભર્રી. પછી મહારાજ ર્ડતાલથરી ગઢડા જર્ા નરીકળયા અને ઝુમખરામ સરીધા ત્ાંથરી વર્સનગર ગયા. અને 
દોલતરામ, સરીતારામ ર્ગેરે સંઘ સાથે ભજન કરતાં કરતાં માલેગાર્ જર્ા પાછાં નરીકળયાં.

સઘં ર્ડતાલથરી ચાલ્ો ત ે જ્ાં પહેલો મકુામ કયયો, ત્ાં ભગર્ાનનુ ં ભજન કરતાં કરતાં દોલતરામ ભગર્ાનના ધામમાં 
ગયા. તણે ે પોતાનુ ં કામ પાકંુ કરી લરીધુ.ં તમેનરી વર્ધધ પતાર્રીન ે બધા ચાલ્ા અન ે બરીજ ે મકુામ કયયો. તો ત્ાં સરીતારામ શઠે પણ 
ભજન કરતા થકા દેહ છોડીન ે અક્ષરધામમાં ગયા. ધરીરે ધરીરે બ-ેત્રણ બરીજા ભકતો હતા, તને ે પણ શ્રીહરર ધામમાં તડેી ગયા.

ર્હાલા ભકતો ! કોને ? ક્ાં ? અને કેર્રી રીતે ધામમાં લઈ જર્ા, તેમાં ભગર્ાન સર્તંત્ર છે. 
જ ે સંસારથરી થાકે અને પાકે તેને પ્રભુ ધામમાં તેડી જાય. આપણે પણ આર્ા પાત્ર 
બનવું. જુઓને, ભજન સર્ામરીને અમેરરકામાંથરી ધામમાં લઈ ગયા.

પછી તો સંઘમાં એકલરી બાઈઓ જ રહી. તથેરી બધરી બાઈઓ ભગેરી બસેરીને 
વર્લાપ કરર્ા લાગરી. હરે્ શુ ં કરવુ ં ? એમ રોતાં કકળતાં સોનગઢ પહોંચયાં. પાસ ે પૈસા 

હતા ત ે તો ધામમાં ગયલેા પુરુષોનરી અતંતમવર્ધધ કરર્ામાં ખટૂી ગયા હતા. બધાન ે ખૂબ 
જ શોક અન ે નોંધારાપણુ ં અનભુર્ાતુ ં હતુ.ં તથેરી બાઈઓ ઊંચ ે સાદે કરુણ કલપાંત કરર્ા 

લાગરી. ત્ારે ભગર્ાન સર્ાતમનારાયણન ે દયા આર્રી. મહારાજ ઝુમખરામનો ર્શે લઈને 
ત્ાં આવયા. અને તમામ બાઈઓન ે બધરી ર્ાત પછૂી અન ે સાંતર્ના આપતા કહુ.ં..

‘ભગવઞાનનરી ઇચ્ઞા એ જ આપણરી ઇચ્ઞા છે. ભગવઞાનનુ ં કોઈ પણ વવધઞાન 
દયઞા વવનઞાનુ ં હોતુ ં નથરી. અન ે ભગવઞાનનરી ક્ઞારેય ભલૂ થતરી નથરી; મઞાટે 

ધરીરજ રઞાખો.’ એમ કહી ભગર્ાન ે ગાડંુ કરી આપ્ુ.ં બધાંને ગાડામાં બસેાડ્ાં 
અન ે ત્ાંથરી માલગેાંર્ સધુરી ભગર્ાન ઝુમખરામના રૂપમાં સાથ ે આવયા. ત્ાં 

ઝુમખરામનાં બહેનન ે ઉતારીન ે પછી મહારાજ, બરીજી બધરી બહેનોન ે તમેના ગામ 
મકૂર્ા ગયા અન ે કહંુ કે, ‘આ તમારંુ ગામ છે, ત્ાં તમે જાઓ.’ એમ કહી 

એમનાં ઘર સધુરી મૂકી ગયા. પછી પોત ે ગાડી, બળદ સહહત અદૃશય થઈ ગયા. 
ગાડાખેડૂ ભાડંુ લરીધા ર્ગર ગયા, તથેરી બહેનોન ે દુ:ખ થ્ુ.ં ગામમાં ગોત્ા પરંતુ 
ક્ાંય મળયા નહહ. ત્ારે સૌન ે બહુ આશ્ચય્ત થ્ુ.ં
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તે સમયે ઝુમખરામનાં બહેન રાત-રદર્સ રડયાં કરે, 
કાંઈ ચેન પડે નહહ. પછી એક રદર્સ મહારાજ ે તેને દશ્તન દીધાં. 
મહારાજ કહે છે કે, ‘બહેન ! ઝુમખરામના રૂપે હંુ જ આવયો 
હતો, તમારાં બધાં દુ:ખ મેં જ ટાળયાં, તમને ગાડંુ મેં જ કરી 
દીધું હતું. ભાડંુ પણ તમારી પાસેથરી માંગ્ંુ નથરી અને તમારા 
પતતને મેં અક્ષરધામમાં અહીં કરતા અનંતગણો આનંદ આપયો 
છે. તમને પણ એ આનંદ આપરીશ. તમે ચચતા ન કરો.’ આ 
બધરી ર્ાત સાંભળી ઝુમખરામનાં બહેનને બહુ આશ્ચય્ત થ્ું. 
તે બહેન બહુ રાજી થયાં. પણ થોડીર્ાર થઈ, ત્ાં ઝુમખરામના 
બહેન ફરી રડર્ા લાગયાં. 

મહારાજ કહે કે, તમે હજી શા માટે રડો છો ? ત્ારે 
તે કહે, ‘હે મહારાજ ! તમે કહો છો કે, ‘શું કામ રડો છો ? 
પણ કોઈ સ્તરીનો પતત મરી ગયો હોય, તો એ રડે નહહ તો 
બરીજુ ં કરે શું ? પતત વર્નાનરી જંીદગરી કેમ કાઢર્રી, એનરી તો 
અમને સ્તરીઓને જ ખબર હોય. મહારાજ ! પતત વર્ના આ્ુષય 
પરંૂુ કેમ કરવું ?’ બાઈએ જ્ારે આર્ો કલપાંત કયયો ને એ 
બાઈનું દુ:ખ પુરુષોત્તમથરી જો્ું ન ગ્ું અને પછી પુરુષોત્તમ 
આવું બોલ્ા...

પ્રભુ કહે બઞાઈ હંુ તઞારો પતત, તઞારે દુ:ખ રહેશે નહહ રતરી. 

આને કરુણાસાગર ભગર્ાન કહેર્ાય. પ્રભુને આમ 
બધરી રીતે જીર્ને સુખરી રાખતાં આર્ડે છે. એનામાં સામરય્ત 
છે. ગમે તે રીતે આપણું આલોકમાં-પરલોકમાં એ જ સારંુ 
કરી શકે છે. એમને કાળ, કમ્ત, માયાનું કોઈ બંધન નથરી. આ 
લેખનરી પ્રાણ સમરી અને રડાર્રી દે એર્રી ર્ાત હોય તો આ છે. 
તે બાઈ જવેું કોઈ ભાગયશાળી નહહ. સર્યોપરી અમરર્ર 
પુરુષોત્તમ, તેને પતત તરીકે મળયા. આ લોકનો નાશર્ંત પતત 
ટળયો, તો કેર્ો મોટો લાભ મળયો. જો આપણરી સાચરી શ્દ્ા 
હોય, ભાર્ના હોય તો ભગર્ાન પણ રીઝરી જાય છે. જુઓ ને 
કેવું બોલ્ા,

પ્રભુ કહે બઞાઈ હંુ તઞારો પતત, તઞારે દુ:ખ રહેશે નહહ રતરી. 
એમ કહી શ્રીસહજાનંદ, થયાં અદૃશય આનંદકંદ.

પછી તો જ્ારે જ્ારે તેઓ સંભારતાં ત્ારે શ્રીહરર 
તેમને દશ્તન આપતા, મદદ કરતા. પુરુષોત્તમનારાયણ જનેા 
ધણરી થયા હોય, તેને શું ચચતા હોય....! ભગર્ાન આંસુડાં જોઈ 
શકતા નથરી. જ ે આત્તનાદપૂર્્તક રડતા હૃદયે પ્રાથ્તના કરે, તેનરી 
સંભાળ શ્રીહરર જરૂર રાખે છે.

પછી થોડો સમય ગયો હશે, ત્ારે આ ઝુમખરામના 
બહેને વર્ચાર કયયો કે, પૂણ્તપુરુષોત્તમનારાયણ મારા પતત થયા. 
મારે બરીજુ ં તો કોઈ સંતાન નથરી. દીકરી ચંપાને તો પરણાર્રી 
સાસરે ર્ળાર્રી દીધરી છે. હર્ે બધરી સંપત્ત્ત પતતનરી ગણાય, 

માટે અમારે દોઢસો ર્રીઘાં ઉપરાંત જમરીન છે; તે અને ત્રણ 
મકાન છે. તે બધું હર્ે હંુ અહીંયાં મરંદર માટે આપરી દઉં ! 
પછી એ બધું જ એમણે માલેગાર્માં મંરદર કરર્ા ભગર્ાનને 
અપ્તણ ક્ુું.

ર્હાલા ભકતો ! તમને સાંભળીને આશ્ચય્ત થશે. એમનાં 
ત્રણ મકાનમાં એક સૌથરી મોટંુ મકાન બંગલા ઘાટનું હતું એના 
ઉપર શશખર ક્ુું અને એમાં હરરકૃષણ મહારાજ અને 
લક્ષરીનારાયણ દેર્ પધરાવયા છે. એ બહેન દ્ારા માલેગાર્માં 
ખૂબ જ સતં્ગ થયો. જમરીન દોઢસો ર્રીઘાં એમણે મરંદરને 
આપરી હતરી, તે હમણા સુધરી હતરી. અત્ારે ચાલરીસ ર્રીઘા 
જટેલરી છે. સત્ંગ અત્ારે ઠીક જરે્ો છે. આ માલેગાંર્ નાસસક 
જીલલાનો મોટો તાલુકો છે. 

સર્વાર્તારી સર્ાતમનારાયણ ભગર્ાન આ ધરતરી ઉપર 
આવયા અને ઠેઠ નરસસહાર્તાર ર્ખતના અને રામાર્તાર 
ર્ખતના ભકતો ભટકતા હતા. એને ગમે તે રીતે કરીને 
પુરુષોત્તમનારાયણે પોતાના તરફ ખેંચયા, પોતાનો યોગ આપયો, 
દશ્તન આપયાં, સંતનો સમાગમ આપયો, જ્ાન આપ્ું અને તેમનું 
આત્ંતતક કલ્ાણ ક્ુું. કહો સર્ાતમનારાયણ ભગાર્ન સર્યોપરી 
ખરા કે નહીં !

સુખ-દુ:ખમાં સાથે રહે એર્ા દયાળુ ઇષટદેર્ 
સર્ાતમનારાયણ ભગર્ાન આપણને મળયા છે. માટે આપણે 
બધાં બહુ ભાગયશાળી છીએ. હર્ે તો આપણે મહારાજનરી દૃઢ 
નનષઠા રાખરી, મહારાજનરી આજ્ામાં રહેવું, એ જ આપણંુ ખરેખરંુ 
ભકતપણું છે.  

ર્હાલા ભકતો ! આ ચરરત્રનરી ર્ાતો ર્ાંચરી પ્રેમ ભરીના 
થાજો, ભગર્ાનમાં વર્શ્ાસ ર્ધારજો, હેત ર્ધારજો, ભગર્ાનનરી 
આજ્ા પાળર્ામાં સજાગ થાજો. આપણે બધાએ ભગર્ાન 
શ્રીહરરને ખૂબ ખૂબ રાજી કરી લેર્ા છે. માટે તેમનરી આજ્ા 
અને ઉપાસના આ બે દૃઢ રાખરી હરરર્ચન અને હરરસ્મરણ 
ચૂકવું નહહ...� |||

      સતસસંગ સેવક   5 સપ ટ્ેમ્બર,  ૨૦૨૧



      સતસસંગ સેવક   6 સપ ટ્ેમ્બર,  ૨૦૨૧

4N પ્રોજેક્ટ...

પ્ર ભુને પામર્ા નરીકળેલા આપણે સૌ મુમુક્ષુઓ સત્ંગમાં સદૈર્ 
આગળ ર્ધતા રહીએ, પણ કરદ  પાછા ન પડી જઈએ; તે અતત 

જરૂરી છે. ર્ળી, આજના ્ુર્ાનો અને ્ુર્તરીઓ મોટા દુઃખથરી બચરી શકે તથા 
સદા સુખરી રહે, તે અતત આર્શયક છે. તે માટે આપણા સતંો તથા શાસ્તોએ જ ે
અફર ઉપાય દશવાવયો છે, તેને આજનરી ભાષામાં કહેર્ામાં આર્ે છે - 4N પ્રોજકેટ :

4N એટલે, આપણઞા જીવનમાં ચઞાર Nનરી દૃઢતઞા :

N = નનયમ-ધમ્મનરી દૃઢતઞા

N = નનષ્કપટપણઞાનરી દૃઢતઞા

N = નનમમાનરીપણઞાનરી દૃઢતઞા

N = નનષ્ઞાનરી દૃઢતઞા

લખેક : સાધુ ઈશ્રચરણદાસ
ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી સર્ામરી

�ભકત થયઞા પછી પણ દુઃખરી થવઞાનું કઞારણ તથઞા તેનો 
ઉપઞાય શું ?

 આપણે ભગર્ાનના ભકત થયા પછી પણ આપણા 
જીર્નમાં દુઃખ આર્ે છે. તેનું કારણ છે આપણા જીર્નમાં રહેલું 
અજ્ાન. આ અજ્ાનને કારણે બે મોટી ભૂલ થાય છે (૧) આસકકત- 
જ ેશ્રીહરર, સદ ગુરુ અને સતંો-ભકતોનરી આજ્ા લોપાર્ે છે. આજ્ા 
લોપર્ાથરી ભયંકર દુ:ખ આર્ે છે. (૨) અહંકાર- જ ે આપણા 
પરમહહતેચુ્ એર્ા શ્રીહરર, સદ ગુરુ અને સતંો-ભકતો સાથે 
અથડામણ કરાર્ે છે. તેમના અભાર્-અર્ગુણ લરે્ડાર્ે છે. તેમનરી 
પાસે નનમવાનરી તથા નનષ્કપટ થર્ા દેતો નથરી. પરરણામે બહુ મોટંુ 
દુ:ખ ભોગર્ર્ાના માઠા રદર્સો આર્ે છે.

�શઞાસ્તોએ દશમાવેલ જીવનમાં દુઃખ આવવઞાનાં કઞારણો :

-  સદાચારનું ઉલલઘંન કરીને જ ે મનુષય પોતાના મનમાં આર્ે 
તેમ ર્તવે છે, તે આ લોક અને પરલોકને વર્શે નનશ્ચય મોટા 
કષટને પામે છે. (શશક્ષા. શલોક-૯)

-  પરમશે્રના ર્ચનને મૂકીને જ્ારે આડો-અર્ળો ડોલે છે, 
ત્ારે કલશેને પામે છે. (ર્ચ.ગ.પ્ર.-૩૪)

-  માન, ઈષવા ને ક્ોધ; એ ત્રણ દોષ તે કામ કરતાં પણ અતતશય 
ભૂંડા છે. કેમ જ,ે કામરી ઉપર સતં દયા કરે, પણ માનરી ઉપર 
ન કરે. (ર્ચ.અં.-૨૭)

-  જનેે માન હોય તેને સતંનો અભાર્ આર્ે છે. (ર્ચ.લોયા-૧૬)

-  ભગર્ાન ને ભગર્ાનના ભકતોનો અભાર્ લેર્ાર્ાળાને કોઈ 
શાસ્તમાં એ પાપથરી છૂટ્ાનો ઉપાય કહ્ો નથરી. (ર્ચ.અં.-૧૨)

-  જનેે ભગર્ાન ને ભગર્ાનના સતંનરી નનષઠામાં જો કાંઈક ફેર 
હોય, તો તેનું ભગર્ાન રૂડંુ કરર્ાને ઇચે્ તોય પણ રૂડંુ થતું 
નથરી. (ર્ચ.પ્ર.-72)

 આ બધા જ પ્રકારનાં દુઃખથરી બચર્ાનો અને સદા આનંદમાં 
રહેર્ાનો ઉપાય એટલે.... 4N પ્રોજકે્ટ

(૧) N-1 એટલે નનયમ ધમ્મનરી દૃઢતઞા :

 4N પ્રોજકેટનો પ્રથમ N એટલે કે, નનયમ-ધમ્તનરી દૃઢતા. 
મહારાજ ે ર્ચનામતૃમાં કહું કે, "ર્ચનને વર્શે રહે તો જરે્ો 
ભગર્ાનનો આનંદ છે, તેર્ો આનંદમાં રહે"(ર્ચ.પ્ર ૩૪). પ્રથમ N 
નરી દૃઢતા માટે મહારાજ તથા સતંનરી આજ્ા પાળીએ, તો ખૂબ જ 
સુખરી થઈએ. જમે કે....

૧. કોઈપણ પ્રકારનરી ચોરી કરર્રી જ નહીં.

૨. કોઈપણ પ્રકારે અનરીતત, છેતરપપડી કરર્રી જ નહીં.

૩. કોઈપણ પ્રકારનરી લાંચ લેર્રી જ નહીં.

૪. બબનકાયદેસર ડબબો, શેર-શટ્ો, જુગાર કે બરીટકોઈન જરે્રી 
લોભામણરી બાબતોથરી દૂર રહેવું.

૫. પર સ્તરી કે પર પુરુષ સાથે વયભભચાર ન જ કરર્ો.

૬. ્ુર્ાનરીમાં પોતાનરી મા, બેન અને દીકરી સંગાથે પણ એકાંત 
સ્થળને વર્શે ન રહેવું.

૭. ફોન, ટેબલેટ કે સોશયલ મરીરડયામાં ખરાબ જોવું કે ર્ાંચવું 
નહીં.

૮. ગલ્ત ફે્નડ કે બોય ફે્નડ જરે્ા કુરરર્ાજોથરી દૂર રહેવું.
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૯. દારૂ તથા માંસનું ભક્ષણ કદી ન કરવું.

૧૦. બહારનું અશદુ્ ખાવું પરીવું નહીં.

�વયઞાવહઞાદરક દુઃખ ન આવે તે મઞાટે :

૧. રૂડા અક્ષરે આર્ક-જાર્કનો હહસાબ રાખર્ો.

૨. આર્ક કરતા ર્ધારે ખચ્ત ન કરર્ો.

૩. સાક્ષરી સહહત લખાણ કયવા વર્ના પૃરર્રી કે ધનનરી લેણ દેણ 
ન કરર્રી.

૪. દુષટજન સાથે વયર્હાર ન કરર્ો.

૫. આર્કનો દસમો (૧૦%) કે વર્સમો (૫%) ભાગ ભગર્ાનને 
અપ્તણ કરર્ો.

૬. મજૂરને જટેલું દેર્ાનું કહું હોય તેટલું આપવું, પણ તેથરી ઓછંુ 
ન આપવું. 

૭. ભગર્ાનના ભગત થઈને આપણો બરીજાને કડર્ો અનુભર્ 
થાય, તેવું ન થર્ા દેવું.

�જ ે નનયમો પઞાળવઞાથરી આનંદ આવે અને નનયમો પઞાળવઞાનું 
બળ મળે તેવઞા નનયમો :

૧. રોસજદી કથા સાંભળર્ાનરી ટેર્ પાડર્રી.

૨. 3D ચષેટા, ઓરડા ર્ગેરે જોર્ાં.

૩. સતં્ગ-સભાનો રેગ્ુલર લાભ લરે્ો.

૪. પૂજા-માનસરી તથા ધૂન-કીત્તન ભાર્થરી કરર્ાં.

૫. રોજ મહારાજ, સતંો-ભકતોના ઉપકાર સાંભરર્ા.

૬. ભગર્ાન અને સતંોનો મહહમા અને પ્રેમ ર્ધે, તરે્ાં ધૂન-કીત્તનનું 
શ્ર્ણ, મનન, ચચતન અર્શય કરી લેવું.

૭. નનયમમાં સાર્ધાન હોય તથા મહહમાર્ાળા હોય, તેર્ા સતંો-
ભકતો સાથે જોડાણ રાખવું.

૮. ર્ષ્તમાં અમુક સમયે સતંો સાથે રહેર્ા અર્શય જવું.

૯. પોતાનો આતંરરક રરપોટ્ત  મોટા સતંો-ભકતોને સમયોધચત 
આપરી દેર્ો.

(૨) N 2 એટલે નનષ્કપટપણઞાનરી દૃઢતઞા :

 નનયમ-ધમ્તનરી ખામરીને ટાળર્ાનો શ્ષેઠમાં શ્ષેઠ ઉપાય, 
એટલે સંપૂણ્ત વનષ્કપટપણું. જમે કે,  

૧. આપણરી ભૂલ સુધારી શકે તેર્ા સતંો-ભકતોને પૂરેપૂરંુ કહી 
દેવું.

૨.  જ્ાં સુધરી સંપૂણ્ત ટળી ન જાય ત્ાં સુધરી ર્ારંર્ાર કહેતા 
રહેવું.

3.  આપણુંં મન, માન કે કોઈ વયકકત, ગમે તેટલરી ર્ાર ના પાડે 
તોપણ કહેતા રહેવું.

(૩) N 3 એટલે નનમમાનરીપણઞાનરી દૃઢતઞા :

 સહેજ ે નનષ્કપટ થઈ શકાય અને માનનાં દુઃખોથરી 
બચર્ાનો ઉપાય એટલે, મોટા પાસે સંપૂણ્ત વનમવાનરીપણું. જમે કે,

૧. પૂ. ગુરુજી, સતંો અને આપણા કરતાં ગુણે કરીને મોટા ભકતો 
પાસે અતત સરળ, દાસનુદાસ થઈ રહેર્ાનરી દૃઢતા કરર્રી.

૨. મોટા સાથે બરોબરીયાપણું કે ઈષયવા ન કરર્રી.

૩. સતંો-ભકતોનરી નનદાનરી ર્ાત કરર્રી નહીં કે સાંભળર્રી નહીં.

૪. મોટા મનધા્ુું મુકાર્ે કે ર્ઢે ટોકે, તો પણ સદા સર્ળું જ લેવું. 
કેમ જ,ે અર્ળું લેર્ાર્ાળા પર રાજીપો થતો નથરી.

૫. આ બધું કરર્ા 3M પ્રોજકે્ટનો અમલ કરર્ો. કોઈ એક 
ભકતને તો 100% સંપૂણ્ત સોંપાઈ જવું. 

 N-1 નનયમ ધમ્તનરી ત્ુટી પૂરર્ા N-2 નનષ્કપટપણાનરી જરૂર છે. 
તેનરી ત્ુટી પૂરર્ા N-3 નનમવાનરીપણાનરી દૃઢતા કરર્રી પડે. તેર્રી 
જ રીતે, N-3નરી ત્ુટી પૂરર્ા N-4 નનષઠાનરી દૃઢતા કરર્રી 
જાેઈએ.

 (૪) N 4 એટલે નનષ્ઞાનરી દૃઢતઞા : 

 4N પ્રોજક્ટમાં સૌથરી મહતર્નો કોઈ N હોય તો તે છે 
ચોથો N. અગાઉના ત્રણે Nને સસદ્ કરર્ામાં N-4 ખૂબ જ 
ઉપયોગરી છે. નનષઠા એટલે મહહમા અને વર્શ્ાસનરી પરરપકર્તા. 
જનેે શ્રીહરર અને સતંનરી નનષઠા હોય તેનું કાળ, કમ્ત અને માયા 
પણ ભૂંડંુ કરી શકતા નથરી. જ ે ભગર્ાન ને સતંનરી એર્રી રીતે 
મોટાઈ જાણતો હોય તો માન, ઈષવા, ક્ોધ રહે જ નહીં. તેનરી આગળ 
દાસનુદાસ થઈને ર્તવે ને ગમે તેટલું અપમાન કરે, તોપણ તેના 
સંગને મૂકીને છેટે જર્ાને ઇચે્ જ નહીં.

�આવરી નનષ્ઞા તથઞા નનમમાનરીતઞા દૃઢ કરવઞાનઞા ઉપઞાય :

૧. મહહમાર્ાળાનો મહહમા સમજી તેનો પ્રસંગ કરતા રહેવું.

૨. મહારાજ તથા મોટાના મહહમાને ર્ધારે, એર્રી કથા-ર્ાતવા ખૂબ 
સાંભળતા રહેવું.

૩. તેમનરી કૃપા, કરુણા, ઉપકાર અને પ્રેરક પ્રસંગોને કાયમ યાદ 
કરર્ાં.

૪. મહારાજ અને મોટાનો મહહમા ખૂબ જ વર્ચારતા રહેવું.

 આપણે મહહમા ર્ધારર્ો ખૂબ જ જરૂરી છે. મહહમા 
ર્ધે છે તો નનષઠા ર્ધે છે. ને નનષઠા દૃઢ થાય છે તો 
નનમવાનરીપણાનરી, નનષ્કપટપણાનરી અને નનયમ-ધમ્તનરી દૃઢતા 
આપોઆપ થાય છે. 

 જો આ રીતે 4N પ્રોજકે્ટમાં રહીએ તો ક્ારેય દુઃખ 
આર્ે નહીં, પાછા પડર્ાનું થાય નહીં. હરહંમશે સતંો ભકતોને રાજી 
કરીને, દાસનુદાસ થઈને રહેતા થકા જીર્તા લાખના અને મરુ્ા 
સર્ા લાખના થઈ જઈએ. એટલે કે, અક્ષરધામના મુકત બનરી 
જર્ાય; એર્ો પ્રોજકે્ટ એટલે 4N પ્રોજકે્ટ...� |||
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સવળી સમજ...

ગ્ંથરાજ શ્રીહરરચરરત્રામતૃસાગરમાં શ્રીહરરજી મહારાજ કહે છે કે,

विपत सो समजे तप, अंतरजावम जो देत कब ु ।
जाकंु होय अती खप, समझ ग्रह े सो सलुट सब ।।

એકર્ાર ગૌતમ બદુ્નો પૂણ્ત નામનો શશષય દશક્ષણ ભારતમાં ધમ્તસંદેશના પ્રચાર માટે જઈ રહ્ો હતો. નરીકળતરી 
ર્ખતે ગૌતમ બદુ્ે તેને પ્રશ્ન પૂછ્ો કે, ‘કોઈ તમારી ર્ાત નહહ સાંભળે તો ?’ પૂણ્ત કહે, ‘અમારે સતંોષ લરે્ાનો કે, અમને 
કાઢી તો મૂક્ા નથરી ને !’ ‘તમને કાઢી મૂકશે તો ?’ પૂણ્ત કહે, ‘તો અમારે માનર્ાનું કે, અમને ગાળો તો નથરી દીધરી ને !’ 
‘કોઈ તમને ગાળો દેશે તો ?’ પૂણ્ત કહે, ‘તો અમારે સતંોષ લેર્ાનો કે, માયવા તો નથરી ને !’ ‘કોઈ મારશે તો ?’ પૂણ્ત કહે, 
‘તો અમારે માનર્ાનું કે મારી તો નાખ્ાં નથરી ને !’ ‘મારી નાખશે તો ?’ પૂણ્ત કહે, ‘મારા જીર્નનું પરમ સદ્ાગય માનરીશ 
કે, બૌદ્ ધમ્ત માટે જીર્ન કામમાં આવ્ું.’ અહો ! આ કેટલરી સર્ળી સમજ !!

એક શશષય પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આનંદથરી કહું, ‘ગુરુજી, હંુ ગાય લાવયો છંુ.’ ગુરુજી કહે, ‘બહુ સારંુ. 
તારા આખા પરીર્ારને દૂધ મળશે. દૂધ તો સર્ાસ્થ્ય માટે બહુ સારંુ.’ થોડા રદર્સ બાદ ફરીર્ાર તે શશષય ગુરુ પાસે 
આવયો અને ઉદાસ થઈને કહંુ, ‘ગુરુજી, મારી ગાય કોઈ ચોરી ગ્ું.’ ગુરુજી કહે, ‘સારંુ થ્ું, તેનું પાલન-પોષણ કરર્ાનું 
અને છાણર્ાસરીદંુ કરર્ાનું ટળ્ું; તું આનંદમાં રહે.’ 

જીર્નમાં એર્રી પરરસ્સ્થતતઓ અનેકર્ાર આર્તરી હોય 
છે કે, જ ે આપણે ક્ારેય ધારેલરી પણ ન હોય અને આપણા 
ગમતા બહારનરી હોય. એર્રી સ્સ્થતત-પરરસ્સ્થતતમાં સ્સ્થરતા 
રાખર્રી, સમતા રાખર્રી, વયાકુળ ન થાવું, સર્ળી સમજણ 
રાખર્રી; એ અતત અગત્નું છે. પૂ.ગુરુજીના શ્રીમુખથરી આપણે 
એવું અનેકર્ાર સાંભળ્ું છે કે, ‘સમજણ એટલું સુખ.’ પરંતુ 
સમય ઉપર સવળી સમજણ રઞાખરી શકતઞા નથરી. તેથરી જ 
દુ:ખ, અશાંતત અને ઉદ્ેગનઞા ભોકતઞા બનરીએ છીએ. 

રામના ચૌદ ર્ષ્તના ર્નર્ાસના સમાચાર સાંભળી 
લક્ષણજી અતત ગુસસે થઈ ગયા. તે સમયે રામે લક્ષણને 
અતતશય શાંતતથરી કહું કે, “મારા ર્નર્ાસમાં અને રાજ્ ન 
મળર્ામાં ભગર્ાનનરી ઇચ્ા જ કારણભતૂ છે. મા કૈકેયરીના 
મનનો વર્પરીત ભાર્ પણ ભગર્ાનનરી ઇચ્ા છે. કારણ 
કે, એવું ના હોત તો મને ર્નમાં મોકલરીને દુ:ખરી કરર્ાનો 
વર્ચાર તેને કઈ રીતે આર્ે ? મને ર્નમાં મોકલર્ા માટે 
રાજાને તેણે જ,ે ભયંકર અને કડર્ાં ર્ચનોનો ઉપયોગ કયયો 
છે, તે તો સામાન્ય માણસના મુખેથરી નરીકળર્ાં પણ મશુકેલ 
છે. તેનરી આ રક્યામાં ભગર્ાનનરી ઇચ્ા સસર્ાય અન્ય કોઈ 
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કારણભતૂ નથરી. કારણ કે, તે ઉત્તમ સર્ભાર્ અને શે્ષઠ 
ગુણોર્ાળી છે. આ પ્રકારના વર્ચારથરી મનને સ્થિર કરી 
લેવઞાથરી રઞાજ્ઞાભભષકેમાં વવઘ્ન આવવઞા છતાં મને તેનું 
દુ:ખ લઞાગતું નથરી.”

મહારાષટ્રમાં સતં તુકારામ થઈ ગયા. હુતાશનરીના 
સમૈયામાં છોકરાઓએ તેમને ફાગ(હોળીનાં શૃંગારી ગરીતો 
કે અપશબ્ો) બોલર્ા કહું. તો તુકારામે ના પાડી. તેથરી 
છોકરાઓએ તુકારામને માથે મુંડન કરાર્રી, ચૂનો ચોપડી, 
ગળામાં પાંચ શેર ગાજર-રીંગણાંનરી માળા પહેરાર્રી, ઊંધે 
ગધેડે બેસાડી ફૂલેકંુ કાઢું અને બજારમાં હૂરરયો બોલાર્તા 
ચાલ્ા.

તેમના ઘર પાસેથરી નરીકળયા ત્ારે, પત્રી જાનબાઈને 
પતતનું અપમાન જોઈને ખૂબ દુ:ખ થ્ું અને રડર્ા લાગયાં. 
જ્ારે તુકારામ ઘેર આવયા, ત્ારે પ્રેમથરી સમજાવ્ું કે, ‘આમાં 
દુ:ખ લગાડર્ા જવેું જ ક્ાં છે ? આપણરી પાસે મુંડનના 
પૈસા ન હતા, તે મુંડન થઈ ગ્ું. ચૂનાથરી તો માથાનો ખોડો 
ગયો. આપણાં લગ્ન ર્ખતે ફૂલેકંુ નહોતું નરીકળ્ું જ ે આજ ે
નરીકળ્ંુ. ર્ળી આ તો જો, પાંચ શેર ગાજર-રીંગણાં છે તો 
બે-ત્રણ રદર્સ શાક થશે. આમાં આપણું શું બગડી ગ્ું 
છે ? માટે આવું વર્ચારીને આનંદમાં રહે.’ આર્રી સર્ળી 
સમજથરી તેઓ અસહ્ અપમાનનરી સ્સ્થતતમાં પણ આનંદમાં 
રહી શક્ા.

કોઈ આપણું અપમાન કરે કે આપણરી સાચરી-ખોટી 
નનદા કરે, ત્ારે તે આપણને ગમતું નથરી. અંદરથરી સર્રીકારી 
જ શકતા નથરી. અને તરે્ા વયકકત સાથે દ્ેષભાર્ થાય છે. 
પરંતુ, આપણે એ નથરી સમજતા કે, મને એ વઞાતનો સવરીકઞાર 
નથરી. એ મઞારી સમજણનરી કચઞાસ છે, મઞારો અહંકઞાર છે, 
મઞારઞામાં રહેલરી અશુદ્ધિ છે; તેને તો એ દૂર કરે છે. કદાચ 
ભગર્ાન જ તેમાં રહીને મારી કસર કાઢે છે. અને જો બધા 
મારા ર્ખાણ જ કયવા કરશે, તો હંુ ફુલાઈ જઈશ અને 
ભગર્ાનને ભૂલરી જઈશ. એ તો મને ભગર્ાનથરી દૂર લઈ 
જશે. જો આર્રી સમજણ રહે તો સદા આનંદમાં રહેર્ાય.

રશશયાના મહાન ચચતક ગુજી્ત ફને એક ્ુર્ાને કહું 
કે, ‘મહાત્ા, હંુ ખૂબ કમનસરીબ છંુ. મને રૂપાળી પત્રી મળી 
નથરી. મારાં મા-બાપ ગરીબ છે. રહેર્ા માટે સારંુ મકાન 
નથરી. કોઈ બાબતે મને સતંોષ નથરી.’ ગુજી્ત ફ કહે, ‘કોઈ 
ર્ાત નસરીબર્ાળી કે કમનસરીબર્ાળી કહેર્રી નહીં. બધરી 
જ બાબતમાં પરમ વપતા પરમાત્ાએ આપેલરી સ્સ્થતતને 

સર્રીકારીને મોજ માણર્રી.’ આટલું કહી ગજુી્ત ફે આ ્ુર્ાનને 
એક સત્ કહાનરી સંભળાર્રી. 

એક ગામમાં એક વદૃ્ ખેડૂત હતો. તે બહુ સમજદાર 
હતો. એક રદર્સ તેનો ઘોડો નાસરી ગયો. ગામના માણસોએ 
તે ખેડૂત પાસે તેનો ખરખરો કયયો, ‘તમે કમનસરીબ છો કે, 
ઘોડો નાસરી ગયો.’ તે વદૃ્ે કહું કે, ‘ઈશ્રેચ્ા બળર્ાન છે. 
ઘોડો નાસરી ગયો એ કમનસરીબરી નથરી.’ 

થોડા રદર્સ પછી ભાગરી ગયેલો ઘોડો જગંલમાંથરી 
પાછો આવયો અને સાથે જગંલના ૨૦ જગંલરી ઘોડાને પણ 
ખેડૂતના તબેલામાં લતેો આવયો. ત્ારે પડોશરીએ ખેડૂતને 
કહંુ, ‘તમે ખૂબ ભાગયશાળી છો.’ ખેડૂત કહે, ‘ઈશ્રેચ્ા 
બળર્ાન છે.’ 

બરીજ ે રદર્સે ખેડૂતના જુર્ાન પુત્રએ જગંલરી સારા 
ઘોડા પર સર્ારી કરી. અચાનક તેના પરથરી પડ્ો અને 
એક પગે કાયમ માટે લંગડો થઈ ગયો. એક તમત્રે તે ખેડૂત 
પાસે ખરખરો કયયો : ‘તમે બહુ દુભવાગરી છો.’ ખેડૂત કહે, 
‘ઈશ્રેચ્ા બળર્ાન છે.’ 

થોડા રદર્સ પછી દેશમાં ્દુ્ ફાટી નરીકળ્ું. ્દુ્ 
માટે રાજાએ ગામના તમામ ્ુર્ાનોનરી ફરસજયાત સૈન્યમાં 
ભરતરી કરાર્રી. આ ખેડૂતનો પુત્ર લંગડો હતો, એટલે તેનરી 
સૈન્યમાં ભરતરી ન થઈ. ્દુ્માં ગયેલા એ તમામ ્ુર્ાનો 
મરાઈ ગયા. આખા ગામમાં માત્ર આ ખેડૂત પુત્ર જ એક 
જીવયો.

આમ, અમુક પરરસ્સ્થતતઓ સર્યં પ્રભુ જ પોતે 
આપણા ઘડતર માટે, કસોટી માટે કે આપણા હહત 
માટે રચતા હોય છે. જો એ સમયે આપણે સર્્તકતવા અને 
હહતકતવા એક શ્રીહરરજી મહારાજને જ માનરીએ અને કોઈ 
વર્રોધ કયવા વર્ના આનંદથરી તેનો સર્રીકાર કરી લઈએ, તો 
આપણા ઉપર શ્રીહરરનો અફાટ રાજીપો થાય છે. પછી એ 
રાજીપો આપણને આનંદથરી ભરી દે છે.

પરમ કૃપાળુ શ્રીહરરજી મહારાજને રદલથરી પ્રાથ્તના 
કે, આપ મને એર્રી સમજ કે એવું બળ આપો કે, જ ે
ર્સતુ બદલાર્ર્ાનરી મારામાં શકકત છે તે હંુ બદલરી શકંુ; 
અને મારામાં કે સામે જ ે ર્સતુ-વયકકત-પરરસ્સ્થતતને હંુ 
બદલરી શકંુ તેમ નથરી, એને સર્રીકારી લેર્ાનરી ક્ષમતા-
સમજ આપો અને આપનું સર્્તકતવા-હહતકતવાપણું સદા 
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શું હંુ રોજરેોજ નક્ી કરેલાં કાયયો સમય પર પૂરાં 
કરી શકતો નથરી ? શું મારે મોબાઇલમાં ૫-૫ 

તમનનટ કરીને કલાકો ર્ેડફાઈ જાય છે ? ભણર્ા કે સતત 
કામના ટાઇમટેબલને લરીધે સ્્રેસ કે વર્ષય બોરરગ લાગે 
છે ? રોજંીદી સેર્ા કે નનયમો ભુલાઈ જતા છેલલે મુશકેલરી 

પડે છે ? ચાલું રક્યામાં ભગર્ાનને સાથે રાખરી શકતો 
નથરી ? જો જર્ાબ હા આર્તા હોય તો આ પોમોડોરો 
ટેકનનક વર્શે જાણર્ા જવેું છે.

POMODORO એક ટાઇમ મેનેજમેન્ટ ટેકનનક છે, 
જ ે ૮૦ના દાયકામાં FRANCESCO CIRILLO એ શોધરી 
હતરી અને આજ ે મોટી મલ્ીનેશનલ કંપનરીઓ પણ આ 
રીતને અનુસરે છે. જાણરીને આશ્ચય્ત થશે કે, ૧૫૦થરી ર્ધુ 
રીસચ્ત પેપર પબલરીશ કરનાર પ્રોફેસર GLORIA MARK ના 
રીસચ્ત અનુસાર જો કામમાં કોઈ કારણસર વર્ક્ષેપ આર્રી 
જાય, તો ફરીથરી ધયાન કેન્નરિત કરર્ા માટે ૨૩ તમનનટ અને 
૧૫ સેકનડનરી જરૂર પડે છે. એટલે કે, કામ કરતા કરતા ૨ 
તમનનટ પણ ર્ોટ્સઅપ-ફેસબૂકમાં કે બબનજરૂરી સમય જાય, 
તો તે આપણરી ૨૩ તમનનટ બગાડે છે. આ કુટેર્થરી બચર્ા 
ને કાય્તક્ષમતા ર્ધારી ટાગવેટને પૂરો કરર્ા રસપ્રદ ‘પોમોડોરો’ 
ટેકનનક અપનાર્ર્ા જરે્રી છે.

રીસચ્ત મુજબ વયકકત ૨૦ થરી ૩૦ તમનનટ સુધરી 
સંપણૂ્ત ધયાનપૂર્્તક કાય્ત કરી શકે છે, ત્ાર બાદ ફોકસ 
ઘટતું જાય છે. પોમોડોરો ટેકનનકમાં મોટા કાય્તને નાના 
નાના ટાઇમ ઇન્ટર્્તલમાં ર્હેંચર્ામાં આર્ે છે અને તે નાના 

ટુકડામાં ર્હેંચાયેલા કાય્તને પૂરા કરતા જઈને ટાગવેટ સુધરી 
પહોંચર્ામાં આરે્ છે. જમેાં કાય્તનું એક સેશન ૨૫ તમનનટનું 

હોય છે અને તેના પછી ૫ તમનનટનો બ્ેક. આ ૫ તમનનટના 
બ્ેકમાં ર્ાંચન, ઊંડા શ્ાસ લરે્ા, એક્સરસાઈઝ, ભગર્ાન 
સાથે ર્ાતો-પ્રાથ્તના કરર્રી ર્ગેરે કરી શકાય. પરંતુ, ખાસ.! 
આ બે્ક દરતમયાન ફોન કે નેટનો ઉપયોગ બને ત્ાં સુધરી 
ટાળર્ો. આર્રી રીતે ૨૫ તમનનટ કરેલા કાય્તના ૧ સેશનને 
પોમોડોરો કહેર્ાય છે.

હર્ે રીલેક્ષ થયા પછી ફરીથરી ૨૫ તમનનટ માટે 
કાય્તરત થવું અને પછી ૫ તમનનટનરી બે્ક. આ રીતે કુલ 
ચાર પોમોડોરો પૂરા કરર્ા અને પછી ૨૦-૩૦ તમનનટનો 
મોટો બે્ક લેર્ો. જમેાં મોબાઇલના મેસેજ જોર્ા, જમવું કે 
અન્ય જરૂરી કામ કરી શકાય. સમયનરી નોંધણરી માટે 
ટાઇમર અથર્ા POMODORO નરી એપલરીકેશન ર્ાપરી 
શકાય. આ ટેકનનક અપનાર્ર્ાથરી લૌરકક અને આધયાત્ત્ક 
રીતે કેર્ા ફાયદા થાય છે તે જાણરીએ-

• એકઞાગ્રતઞામાં વધઞારો અને કઞાય્મમાં સજ ્મનઞાત્મકતઞા :

૨-૩ કલાક સતત કામ કરર્ાને બદલે ૨૫ તમનનટનો 
નાનો ટાગવેટ હોર્ાથરી સંપૂણ્ત શરીરમાં ડોપામાઈન રીલરીઝ 
થતા એકાગ્તા અને ઉત્ાહથરી કંટાળયા ર્ગર કાય્ત થાય 
છે, જથેરી કાય્તક્ષમતા ર્ધે છે. ર્ળી રદમાગ એક્ક્ટર્ રહેર્ાથરી 
સજ ્તનાત્કતા- સ્માટ્ત  ર્ક્ત  અને ક્ીએટીર્ આઇડીયા સર્યંભૂ 
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ઉદ્ર્ે છે. અને આનો સરીધો ફાયદો આ 
લોકમાં તો ખરો જ, પણ સાથે સાથે ધયાન-
માનસરી, સનદ્ચાર, ભજન ર્ગેરે કરર્ામાં 
સજ ્તનાત્કતા ને એકાગ્તા ખૂબ ઉપયોગરી 
નનર્ડે છે. ર્ળી, જીર્નના ઠરાર્ોને નજરર્ગા 
રાખરીને બ્ેકના સમયમાં ફરી તાજા કરતા 
જઈએ, તો આંતરીક સુધારણામાં પણ 
ધરખમ ફેરફાર થઈ શકે.

પોમોડોરો એક સમયે એક 
જ કામ કરર્ા પર ભાર આપે છે, 
જથેરી કાય્ત અસરકારક, ક્ષતતરહહત 
અને ઝડપરી બને છે. આપણે પણ 
અનુભવ્ંુ હશે કે, કથાનરી સાથે બરીજી 
પ્રવૃત્ત્ત કરર્ા કરતા શાંત ધચત્ત ેએકાગ્તાથરી કથા સાંભળતા 
હોઈએ, તો કથા જીર્માં ઊતરે છે.

આમ, સર્ારે પૂજાના સમયમાં ૨૫-૩૦ તમનનટ 
એકાગ્તાપૂર્્તક માત્ર પૂજા જ કરર્રી. ચેષટાના સમયે માત્ર 
ચેષટા જ કરર્રી, બરીજુ ં બધું પછી. ર્ળી સદ્.શ્રીનનષુ્કળાનંદ 
સર્ામરીના ગ્ંથ મનગંજન પ્રમાણે નાના કાય્તમાં મન સામે 
લડીને પાર પાડીએ તો થોડંુ મનોબળ ર્ધે; એ રીતે કરતા 
કરતા સફળતા મળે.

આ પોમોડોરો ટેકનનક લૌરકક છે. પરંતુ, આપણે 
ભગર્ાનના ભકત હોર્ાથરી આ ટેકનનક ભગર્ાનસંબંધરી 
રક્યા માટે ર્ાપરીએ તો બધું ભકકત બનરી જાય. જમે કે, 
કામ શરૂ  કરતા પહેલા ભગર્ાનને પ્રગટ સાથે રાખરી પ્રાથ્તના 
કરર્રી કે, ‘હે મહારાજ ! આ બધું તમારંુ છે. તમને રાજી 
કરર્ા આ કરંુ છંુ. તમે મારી સાથે રહેજો.’ પછી ભગર્ાનને 
સાથે રાખરી ર્ળી એક પોમોડોરો પૂણ્ત થતા ૨૫ તમનનટ 
બાદ ફરી ભગર્ાન સાથે ર્ાતો કરી લઈએ. પ્રાથ્તના કરી 
લઈએ. ભગર્ાનનાં દશ્તન કરી લઈએ, તો ફે્શ થઈ જઈએ. 
ઘણા ભકતો કોમપ્ુટરમાં EYES RELAX મૂકીને પણ ર્ચે્ 
ભગર્દ્્ૃતત જાળર્રી રાખતા હોય છે.

• ઇફેક્ક્ટવ ટઞાઇમ મેનેજમેન્ટ :

પોમોડોરોમાં રોજંીદા અને દરેક સેશનના ટાગવેટ 
નક્ી કરર્ાથરી ફોકસ ચોક્સ કાય્ત પર રહેતા, કામ ઝડપથરી 
થાય છે. અને આ માટે જરૂરી છે યોગય ટાઇમટેબલ. ઘણા 
્ુર્ાનોને પ્રશ્ન રહેતા હોય છે કે, સરે્ા-ભજન માટે સમય 

જ નથરી મળતો, ચેષટા-માનસરી 
કરર્ાનું ભૂલરી જર્ાય છે ર્ગેરે. 

આનો ઉત્તમ ઉપાય છે પોમોડોરો 
ટાઇમટેબલ. આપણા ધયેય 
પ્રમાણે રફક્સ ટાઇમટેબલ 

બનાર્રી દેવું. જમેાં ઊંઘનો સમય, 
કામકાજનો સમય અને કયા સમયે કઈ 

સેર્ા, કયો નનયમ, ચેષટા, ભજન 
ર્ગેરે કરવું, એ બધું નક્ી રાખવું. 

અને આ નાના ૨૫-૩૦ તમનનટના 
સેશનમાં ર્હેંચવું અને પછી જરૂરી બ્ેક 

લેર્ો. ર્ળી રદર્સના અંતે કયા કાય્તમાં 
કેટલો સમય ર્ધુ/ઓછો આપર્ો પડ્ો, 

ક્ાં સમય ર્ેડફાયો? તે નોંધવું. આનાથરી કંટાળયા વર્ના 
રોજરેોજ ઉત્ાહથરી સત્ંગ-ભજન થાય ને ક્ાં કેટલું 
સુધારર્ાનરી જરૂર છે તેનું એનાલરીસસસ થાય. જથેરી લાંબા 
ગાળે મન-ઇન્નરિયો પર કંટ્ર ોલ ર્ધે અને જીર્ન નનયતમત 
બને છે.

પણ હા, પોમોડોરોનરી સંપૂણ્ત સફળતા માટે જરૂરી 
છે : પ્રોપર પલાનીંગ, દૃઢ મનોબળ અને સતત અભયાસ. 
કોઈ ભગર્ાનના ભકત પાસેથરી પલાનીંગ શરીખરી આ 
ટેકનનકનો ભગર્ાન સાથે રહેર્ામાં ઉપયોગ કરીએ તો 
જીર્નમાં અણધાયયો સુધારો થાય છે.

આપણે નર્રા થઈ ભગર્ાન સંભારી શકીએ એર્રી 
ફેસેલરીટી કાયમ મળે કે કેમ ! એના કરતા રૂટીન લાઈફમાં 
જ આ ટેકનનકથરી ભગર્ાન સંભારતા સંભારતા કામ કરીએ, 
તો બહુ સારી ટેર્ પડે ને ઝાઝો ફાયદો થાય.

આમ, કોઈ પણ અઘરાં કે કંટાળાજનક કાય્તને 
ર્ક્ત -બ્ેક-ર્ક્ત નરી પોમોડોરો સાઇકલમાં કરીએ તો સમયનો 
અભાર્ ન રહે. તેમજ એકાગ્તાપરૂ્્તક અને ભકકતમય બનરી 
આનંદથરી કામ કરી શકીએ... |||
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કમપેરીઝિ...
લેખક : સાધુ અભયાસસર્રૂપદાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી સર્ામરી

એક ્ુર્ાન ટોલસ્ોય પાસે આવયો અને કહું, ‘મારી 
પાસે કશંુ જ નથરી, હંુ સાર્ નનધ્તન છંુ.’ ત્ારે ટોલસ્ોયે 

તેને કહું, ‘તારી પાસે બે સરસ આંખો છે, દોસત ! જો તને કોઈ 
ર્રીસ હજાર રૂવપયા આપે તો તે આંખો આપરી દેર્ા તંુ તૈયાર છે ?’

પેલા ્ુર્ાનને આઘાત લાગયો. તેણે માથું હલાર્રીને ના કહી. 
ર્રીસ હજાર કે પચરીસ-પચાસ હજારમાં પોતાનરી આંખો આપરી દેર્ા 
કોણ તૈયાર થાય ? કેર્ો વર્ધચત્ર પ્રશ્ન ! પરંતુ ટોલસ્ોયે તો તેને 
આર્ા ઘણા પ્રશ્ન પૂછ્ા, તારા બંને હાથ કેટલા રૂવપયામાં આપરી 
દેર્ા તું તૈયાર છે ? બંને પગનરી શું રકમત લરે્રી છે ? છેર્ટે પેલા 
માણસને ખબર પડી ગઈ કે, પોતાનરી પાસે એર્રી કેટલરીઅે અમલૂ્ 
ર્સતુઓ છે, જનેરી કોઈ રકમત ન હોઈ શકે.

આપણરી પઞાસે જ ે કાંઈ છે તેનો આપણે યોગય ઉપયોગ કરતઞા નથરી અને મઞાત્ર બરીજા પઞાસે શું છે, તે 
જોઈને બળયઞા કરીએ છીએ. બરીજી વઞાત એ પણ છે કે, આપણરી પઞાસે જ ે કાંઈ છે તેનરી સઞાચરી કકમતનરી 
આપણને ખબર નથરી.

માણસ બરીજાને જ ે મળ્ું છે અને પોતાને નથરી મળ્ું, તેનરી આસપાસ ઘૂમરી ખાઈને પોતાનું જીર્ન વયતરીત 
કરે છે. તેના જીર્નનો પ્રર્ાહ આગળ ચલાર્ર્ાના બદલે ગોળગોળ ફયવા કરે છે. આર્રી સ્સ્થતત નનમવાણ થર્ાનું 
કારણ છે, ભગર્ાને આપણને જ ે આપ્ંુ હોય તેનરી તરફ દુલ્તક્ષ્ય સેર્રીને, બરીજા સાથે સતત આપણા દ્ારા થતરી 
કમપેરીઝન... 

આ સોશયલ મરીરડયાના જમાનામાં કોઈ પણ વયકકત પોતાનરી કમપરેીઝન અન્ય વયકકત સાથે કરીને સહજ 
દુ:ખરી થઈ શકે છે. આપણે અન્યના જીર્ન તરફ જ જોયા કરીને, તેમનરી કમપેરીઝનમાં મારી પાસે શું શું નથરી ? 
તેના જ રોદડા રોયા કરીએ, તો ક્ારેય સુખરી થઈ 
શકાશે નહીં. 

જગતમાં કશું સંપૂણ્ત નથરી અથર્ા કેટલુંક 
એકબરીજા પર આધારરત છે. અજર્ાળું છે અને અંધારંુ 
છે, ગરમરી છે અને ઠંડી છે. એક સાથે બરીજુ ં સંકળાયેલું 
છે અને એક સાથે બરીજુ ં જોડાય ત્ારે આખું જોડંુ બને 
છે. માટે, જાે આપણે બધરી રીતે સક્ષમ ન હોઈએ, તો 
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બરીજાના પૂરક બનરીને સક્ષમતાનો અનુભર્ કરી શકીએ 
છીએ. હા, તેમાં થોડંુ નમવું પડે, બરીજાને ગમતું જીર્ન 
કરવું પડે અને થોડંુ અહં મૂકવું પડે. પણ અેક બરીજાના 
પૂરક બનતા જંીદગરી મજાનરી બનરી જાય છે. માટે કમપેરીઝન 
ન કરતા એક-બરીજાના પૂરક બનરીએ.

સુખરી લોકોનરી ચમક દમક જોઈને કેટલઞાય 
લોકો બળતરઞા કરીને હેરઞાન થતઞા હોય છે. બઞાહરી 
ચમક દમક એ સુખનું પ્રતતક નથરી, સુખ તો ભરીતરી 
વસતુ છે. સુખનરી માત્રા તપાસર્રી હોય તો તે વયકકતના 
હૃદયમાં ઊતરવું પડે. એક માણસને લાખો રૂવપયા મળે 
છે, પરંતુ તેને સંતાન નથરી. કોઈને પ્રેમ મળે છે, પણ 
સગર્ડો મળતરી નથરી. કોઈને ઘણરી બધરી સગર્ડો મળે 
છે, પણ પ્રમે મળતો નથરી. તંદુરસતરી મળે છે પણ ધન 
મળતું નથરી. ધન મળે છે પણ તંદુરસતરી હોતરી નથરી. 
સુખનરી સેજમાં એકાદ નાનકડો કાંટો ભગર્ાને સહુને 
મૂક્ો જ હોય છે જ,ે માણસને ખટક્ા જ કરતો હોય છે.

આ કાંઈ માત્ર મન મનાર્ર્ાનરી ર્ાત નથરી. ભગર્ાને 
સૃન્ષટ જ એર્રી બનાર્રી છે. અહીં આજ રદર્સ સુધરી 
કોઈ ફાવયો નથરી અને ફાર્ર્ાનો પણ નથરી. કારણ કે, 
જ ે જગતના આધારે વયકકત પોતાને સુખરી મહેસૂસ કરે 
છે, તે જગત જ નાશરં્ત અને સતત વર્કારશરીલ છે. 
અહીં કશું જ સ્સ્થર રહી શકતું નથરી. પછી ભલે તે 
સંપત્ત્ત હોય, સંતતત હોય, સે્ટસ હોય કે ચાહે ગમે તે 
હોય... બધું બદલ્ા જ કરે છે. 

અન્ય વયકકતના જીર્નને બહારથરી જોનાર કોઈ 
પણ વયકકત દલરીલ કરી શકે કે, અમુક બરીઝનેસમેનોને 
શું દુ:ખ છે ? અમુક ઍક્ટર-એક્ટ્રેસને શરી ખોટ છે ? 
અમુક વયકકત પાસે ધન, માન, રૂપ, કીર્ત, લોકચાહના, 
બધું જ છે. તેને શરી ખોટ છે ? પરંતુ, એનરી ખોટ માત્ર 
એ વયકકત પોતે જ જાણતો હોય છે. જો એર્રી ખોટ ન 
હોય તો મોટી મોટી સેલરીબ્રીટી અને લોકવર્ખ્ાત 
વયકકતઓ પણ આપઘાત શા માટે કરે ? કોઈ પણ 
વયકકત પાસે ક્ારેય બધું હોતું નથરી. એ માત્ર આપણો 
બહારથરી જોનારાઓનો એક ભ્રમ હોય છે.

એક સાબર પાણરી પરીતરી ર્ખતે પોતાનાં સુંદર 

શીંગડાં જોઈને ખૂબ હરખા્ું. પોતાનરી એ સમબૃદ્ ઉપર 
તેને બહુ જ ગર્્ત થતો હતો, પરંતુ સાથે જ પોતાના 
પાતળા પગ ઉપર નજર પડતાં તે નારાજ થઈ જતું. 
કુદરતે તેને આવું સરસ રૂપ આપ્ંુ, આર્ાં સુંદર શીંગડાં 
આપયાં, એ સાથે પાતળા, બબલકુલ શોભે નહહ એર્ા, 
લાકડા જરે્ા કુરૂપ પગ કેમ આપયા હશે ? જો તેના 
પગ શીંગડાં જરે્ાં જ સુંદર હોત તો તેનું રૂપ કેવું ખરીલરી 
ઊઠત..! એવું તેને લાગતું હતું. 

એકાએક એ ર્ખતે પાછળનરી ઝાડીમાં ખખડાટ 
થાય છે. સાબરનરી નજર નજીક આર્રી ગયેલ શશકારી 
પર પડે છે. જીર્ બચાર્ર્ા માટે તે દોટ મૂકે છે. જ ે પગ 
ઉપર તેને નફરત હતરી, એ જ પાતળા પગ તેને શશકારીના 
પંજામાંથરી બચાર્ે છે. પણ તેના સુંદર શીંગડાં બરાબર 
અણરીના સમયે તેના ર્ેરી બનરી જાય છે. એ સુંદર શીંગડાં 
ઝાડીમાં અટર્ાઈ જાય છે. તે બહુ મહેનત કરે છે, પણ 
શીંગડાં ઝાડીમાંથરી નરીકળતાં નથરી અને એટલરીર્ારમાં 
શશકારી પહોંચરી જાય છે.

આપણે આપણો પોતાનો વર્ચાર કરીએ કે બરીજા 
કોઈનો વર્ચાર કરીએ ત્ારે, સાબરનાં શીંગડાંનો અને 
સાથોસાથ પગનો પણ વર્ચાર કરર્ો જોઈએે. કારણ કે, 
ભગર્ાને કોઈને એકલાં શીંગડાં કે એકલા પગ આપયાં 
નથરી; બંને એક સાથે જ હોય છે. અને ઘણરીર્ાર જ ે
ર્સતુ આપણરી પાસે હોય છે તેનરી સાચરી કદર આપણને 
હોતરી નથરી. કોઈને સમબૃદ્નાં સુંદર શીંગડાં એના પોતાના 
માટે કેર્ાં નરીર્ડશે, એનો સાચો ખ્ાલ, એ શીંગડાં 
ધારણ કયવા વર્ના ક્ારેય આર્રી શકતો નથરી.

ટંૂકમાં કહીએ તો, આપણંુ આત્ંતતક કલ્ાણ 
સુખેથરી થઈ શકે, તે માટે ભગર્ાને આપણને સત્ંગ, 
સુખ, સગર્ડતા, સર્ાસ્થ્ય, સારા સંબંધો ર્ગેરે સમબૃદ્ 
આપરી હોય છે. ર્ળી, તે સમબૃદ્નો અપચો ન થાય તે 
માટે દુ:ખ, અગર્ડતા, નાદુરસત તબબયત તથા કથળેલા 
સંબંધો ર્ગેરે ખામરીઓ પણ આપરી હોય છે. તે સમબૃદ્ 
અને ખામરીઓનો સદુપયોગ ્ુકકત પૂર્્તક કરી લઈએ, 

તો રંગ રહી જાય... |||
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સાચી સવતંત્રતા...
લેખક : સાધુ અનર્યસર્રૂપદાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી સર્ામરી

ર્ેદ ર્ેદાંતનું પરમ સારરૂપ જ્ાન એ છે કે, જીર્ ક્ારેય સર્તંત્ર નથરી. તે પરમાત્ાનરી ર્સતુ છે. જીર્ ગમે 
તેટલો સમથ્ત થાય છતાં તે પરમેશ્રનરી માસલકીનરી બહાર કયારેય જઈ શકતો નથરી. માટે આત્ાના 

અસસતતર્નરી સાથે દાસપણું ર્ણાઈ ગ્ું છે. 

दासभतूा: स्वत: स्ववे ह्ात्ान: पर्ात्न: ।

नान्यथा लक्षणं तषेां बन् े ्ोक्ष े तथ्ैव च ।।
સર્વે આત્ાઓ સર્રૂપથરી જ પરમાત્ાના દાસભૂત તત્ર્ છે. દાસભૂત એટલે કે, આધરીન, અસમથ્ત અને વયાપય 

એર્ા શરીરરૂપ તત્ર્. જીર્ાત્ાઓ બદ્ અર્સ્થામાં હોય કે મોક્ષ અર્સ્થામાં મુકત હોય. પરંતુ પરમાત્ાના તો દાસ 
જ રહે છે. એ સસર્ાય બરીજુ ં લક્ષણ તેનું સંભર્તું જ નથરી. આ આપણરી પરમ ર્ાસતવર્કતા છે. આ ઉપરાંત, માયા 
પણ પરમાત્ાનરી માસલકીનું જ તત્ર્ છે.  ટંૂકમાં, સમજાય તેમ ર્ાત કરીયે તો કહી શકાય કે, આપણે કે આપણરી 
આસપાસ જ ે કાંઈ દેખાય છે કે નથરી દેખાતું, તે બધું જ ભગર્ાનને આધરીન છે. 

अरु भग्वान स्वतंत्र रहऊे, आत्ा अरु अक्षर जो तऊे  ।

भग्वान के रह े आधीना, परतंत्र रहउे हो्य दीना ।। ह.च.सा.२१/६५/१९

શ્રીહરરચરરત્રામૃતસાગરમાં મહારાજ કહે છે કે, જીર્થરી લઈને અક્ષર સુધરીના તમામ એક ભગર્ાનને આધરીન છે. 
ભગર્ાન પાસે સાર્ દીન અને પરતંત્ર છે અને ભગર્ાન સર્્તતંત્ર સર્તંત્ર છે.  આ આપણરી ર્ાસતવર્કતા છે. માટે આપણે 
જટેલા દાસ રહી શકીએ, તેટલા સર્તંત્ર છીએ. આ ર્ાત સર્રીકારર્રી ઘણરી કઠણ પડે. કેમ કે, અત્ાર સુધરી આપણે 
એવું સમજતા આવયા છીએ કે, ‘સર્તંત્ર રહેવું એ આઝાદી છે’ તેમાં આપણે છૂટથરી બધું જ આપણું મનગમતું કરી 
શકીએ છીએ. અને કોઈના ગોલા થર્ામાં તો બંધન છે. તેમાં તો મનધા્ુું કાંઈ ન થાય. પરંતુ, આ અર્ળું ચડેલ જ્ાન 
છે.  ચાલો આ ર્ાતને  ગુરુજીના મુખે સાંભળીએ. 

ખરેખર જો આપણ ે આપણરી જાતને સર્તતં્ર સમજીન ે માયા ભોગર્ર્ા લાગરીએ તો જરૂર તેમાં બંધાઈ જઈએ. તેથરી 
જ તો આપણા ગરુુજીએ કહુ ં છે કે,  “દાસપણુ ં એ જ મકુકત છે અન ે સર્તંત્ર થવુ ં એ બંધન છે” આ જ પરમ સત્ છે.
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સાચી સવતંત્રતા...
મનમુખરી થઈને આઝાદીથરી જીર્ન જીર્ર્ા જઈશું, 

તો જરૂર અંદર રહેલા સર્ભાર્, કુટેર્, ર્ાસના અને 
અંત:કરણના દોષોનરી ગુલામરી ભોગર્ર્રી પડશે. માટે 
આપણે સાચા અથ્તમાં શ્રીહરર તથા સંતો-ભકતોને 
મન કમ્ત ર્ચને સોંપાઈને ગોલા થઈને પડ્ા 
રહીશું, તો આ માયાનરી ગુલામરી કરર્રી 
નહહ પડે.

આ બાબતને પ્રભુએ જ 
ર્ચનામૃતમાં બતાર્રી છે.  “જનેે 
આર્રી સમજણ તો આર્રી શકે નહહ, 
ને જો તે સંતના સમાગમમાં પડ્ો 
રહે ને તે સંત નનત્ પાંચ ખાસડાં 
મારે તોપણ તે અપમાનનું સહન 
કરે ને સંતનો સમાગમ મૂકી શકે 
નહહ; જમે અફીણનો બંધાણરી હોય 
તે તેને મૂકી શકતો નથરી, તેમ એ 
પણ કોઈ રીતે સંતનો સમાગમ તજી 
શકે નહહ; તો જરે્ા પ્રથમ સંત કહ્ા 
તે સરખો એને પણ જાણર્ો અને જરે્રી 
પ્રાત્પત તે સંતને થાય છે, તેર્રી જ જ ે
સંતસમાગમમાં પડ્ો રહે છે તેને પણ થાય 
છે.” (ર્ચ.સા.૧૦)

પણ જો આવું દાસપણું ન રહે  તો અહંકાર આર્ે 
અને અંહકારના મદમાં કોઈનો રિોહ પણ થઈ જાય. આર્ા 
રિોહનું ફળ શું આર્ે તે એક  વર્ડીયો કસ્લપ દ્ારા જાણરીએ.

સર્તંત્ર થર્ામાં આર્ા દુ:ખ છે. એટલે જ સદ્ .
શ્રીઆધારાનંદ સર્ામરીએ સાગરમાં કહું છે, 

भग्वान कोप करत जहेह ्वारी,
स्वतंत्र ताकु करत तहेह ्वारी । 
भग्वान हबन ओर चा्य जसेा,
स्वतंत्र तहेह अहत हो्व े तसेा ।। २०/५९/१७

જનેા પર ભગર્ાન કોપ કરે તેને તેઓ સર્તંત્રતા 
આપે છે. અેથરી ઉલુ્ જનેા પર રાજી થાય તેનરી સર્તંત્રતા 
લઈ લે છે. કેમકે, ભગર્ાનને આપણરી ર્ાસતવર્કતાનરી 

ખબર છે. જીર્ને કેમ સુખ થાય અને કેમ દુ:ખ થાય તે 
સારી રીતે જાણે છે. એટલે જ તે પોતાના ર્હાલા ભકતને 

પોતાને આધરીન રાખે છે. કેમ જ,ે આધરીનપણું એ જ 
આપણો મૂળ ધમ્ત છે. स्वध्वे हनधनं श्े्य: 

परध्मो भ्या्वह । પરંતુ આપણો આત્ા 
આ ત્રણ દેહ, ત્રણ અર્સ્થા, ત્રણ ગુણને 

આધરીન બનરી ગયો છે. શરીરને ‘હંુ’ 
ને શરીરના સંબંધરીને ‘મારા’ માનનારો 
આ જીર્ દેહારદકને આધરીન થઈને 
ભ્રમમાં જીર્રી રહ્ો છે. ન જાને 
કેટલા જને્, કેટલા ્ુગે આ જીર્ 
સર્તંત્ર થશે ! બસ, એક ર્ાર 
માયામાંથરી છૂટા પડી આપણે 
આપણા રૂપે થઈ જઈએ, પછી 
તો પ્રાણપ્રરીતમ પરમાત્ાને આપણા 

સર્રૂપમાં ધારણ કરીને એનો 
રદવયાનંદ માણર્ા મંડીએ.

ર્હાલા ભકતો ! પહેલા તો 
આ દેહરૂપરી જલેમાંથરી બહાર નરીકળી 

બ્હ્મરૂપ થર્ાનરી જરૂર છે. કેમ જ,ે પછી જ 
આત્ા પરમાત્ાનરી સેર્ા કરી શકશે. દેહરૂપરી 

ગંધારા કાદર્માં પડ્ાં પડ્ાં ભગર્ાનનરી સેર્ા ન થાય. 
આત્ભાર્માં, બ્હ્મભાર્માં ધામરી એર્ા 
પુરુષોત્તમનારાયણનો આનંદ લૂંટી શકાય છે. દેહનરી 
પરાધરીનતામાંથરી મુકત થઈ, બ્હ્મરૂપ બનરી 
પુરુષોત્તમનારાયણના દાસ થાવું; એ આપણરી 
ર્ાસતવર્કતા છે.

ભારતરીય ઋષષમુનનઓએ, આપણાં ર્ેદો-
શાસ્તોએ આપણને ધમ્ત, અથ્ત, કામ અને અંતે મોક્ષ 
પમાડે એર્રી સંસૃ્તત આપરી છે, અદ્ ભુત જ્ાનપરંપરા 
આપરી છે; એનું ગૌરર્ લઈને આપણું જીર્ન ભગર્ાનને 
ગમે એવું બનાર્રીએ. આપણે આ લોક અને પરલોકમાં 
સુખરી થઈએ તે માટે મહારાજ ે નનયમો બનાવયા છે, 
આજ્ાઓ કરી છે. માટે ભકત તરીકે આપણરી પવર્ત્ર 
ફરજ એ છે કે, શ્રીજીમહારાજનરી આજ્ા શશર સાટે 
મક્મ ઠેરાર્ કરીને પાળીએ... |||

દાસ થાવું એ જ 
મુકકત છે અિે 

સવતંત્ર થાવું એજ 
બંધિ છે.
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દદવ્ય કૃપાપ્સાદ...
લેખક : સાધુ આત્રીયસર્રૂપદાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી સર્ામરી

આ દુનનયામાં ગમે તેને પૂછો, 'How are You ?' 
ગોખરી રાખેલો એક જ જર્ાબ આપે, 'I am Fine.' 

અંગે્જી ન ભણેલાને ગુજરાતરીમાં પૂછો... ‘કેમ સુખરી છો ને..!’ એટલે તરત 
જ ‘હા હા કેમ નહીં..!’ એમ હાકલો કરીને બોલરી જાય. પરંતુ અંતર 
તપાસરીને જમે છે તેમ ર્ાસતવર્કતા જણાર્ે એર્ા તો કોઈક જ હશે. 
જોકે જનસમાજના લેર્લે આમ જ બોલર્ાનો રૂઢ થઈ ગયેલો રરર્ાજ 
લોકો માટે તો કંઈક અંશે યોગય ગણાતો હશે. પરંતુ આપણે તો આ 
બાબતે થોડંુ ઊંડંુ વર્ચારવું જોઈએ. 

કોઈ સંત-ભકત આપણને ઉપરોકત પ્રશ્ન પૂછે ત્ારે દુન્યર્રી 
લોકોનરી જમે જ ઉત્તર આપરી દઈએ તો ‘સાચું સુખ કોને કહેર્ાય ?’ એ આપણે સમજ્ા જ નથરી. હા, બહારના લોકો 
સાથે તો આ બાબતે આપણે પણ દુનનયાના પ્રર્ાહનરી જમે જ ર્હેવું પડે, પરંતુ એ કરદ ન ભૂલવું જોઈએ કે આધયઞાત્ત્મક 
દુનનયઞામાં સુખનરી વયઞાખ્ઞા અને તેનું સવરૂપ વવશેષ ઊંંડઞાણવઞાળું હોય છે; તેમાં પણ ભગવઞાનનઞા શ્ેષ્ સુખનરી અનુભૂતત 
તો કાંઈક અલગ જ હોય છે. 

ર્હાલા ભકતો ! આ સકૂ્ષ વર્ષયને સપષટ કરનારા હમણાના જ એક પ્રસંગે સહજનું જીર્ન સાર્ બદલરી નાંખંુ. 
સંતોનરી કૃપાથરી તેને મળેલ અણમોલ રત્રૂપરી ર્ાત તેના માટે પરીકનરીકનરી સફળતા બનરી ગઈ; તેના જીર્નનો બહુ મોટો ટનનીંગ 
પોઇન્ટ બનરી ગઈ. સહજનરી રોનક બદલરી નાંખનાર આ અમૂલ્ રત્ કેવું હશે ? એ ર્ાત સહજના જ મુખે સાંભળીએ તો 
કેવું..! પણ, એ પહેલા તેનરી પૂર્્તભૂતમકા પણ જાણરી લઈએ...

સહજ અને તેના કેટલાક તમત્રોએ મળી રજાના રદર્સે પરીકનરીકમાં જર્ાનું આયોજન ગોઠવ્ંંુ. મનાલરી જવું કે ગોર્ા...! 
શરીમલા જવું કે આબુ...! ચચવાને અંતે ફાઇનલ થ્ું કે આપણે હરરભકતોએ બરીજ-ેત્રરીજ ે જઈ આપણું અંત:કરણ બગાડર્ા 
કરતા સંતોના સાનનધયમાં કંુડળધામ કેમ ન જઈએ ?! પરીકનરીકનરી પરીકનરીક થઈ જાય અને તરીથ્તક્ષેત્રમાં દશ્તન તથા સંતસમાગમ 
પણ થઈ જાય. હા - ના કરતા આખરે એ જ કાય્તક્મ ફાઇનલ થઈ ગયો કે રક્ષાબંધનને રદર્સે સહુએ પરીકનરીક કરર્ા 
કંુડળધામ જવું. 

બરીજ ે દીર્સે સૌ કંુડળધામમાં સારી રીતે પરીકનરીક કરી સાંજ ે પરત ઘેર આવયા. રાત્રે ગૃપસભામાં પરીકનરીકના 
સર્ાનુભર્ોનરી ચચવા ચાલતરી હતરી. એક પછી એક ્ુર્કો અહોભાર્ અને આનંદથરી પોતાના હૃદયના સપંદનો વયકત કરી રહ્ા 
હતા. સહજ ે ધરીરેથરી પોતાનરી ર્ાત મૂકતા કહંુ, ‘પરીકનરીક દરમયાન હંુ મારા સાક્ષરી સંતને મળયો હતો. તેમણે કરેલ ર્ાતરૂપરી 
‘દદવય કૃપઞાપ્રસઞાદ’ મને કદી નહહ ભૂલાય; કહો તો શેર કરંુ’ સહુ ્ુર્કો ર્ાત સાંભળર્ા તતપર થયા. સહજ ે વર્ગતર્ાર 
કહેર્ા માંડ્ું.

હંુ સહુ પ્રથમ મારો રીપોટ્ત  આપર્ા સંતોને પસ્તનલ મળયો. મળતાનરી સાથે જ સર્ામરીએ મને પૂછ્ું, “કેમ સહજ સુખરી 
છો ને..!!’ મેં તો સહજતાથરી બોલર્ા જ માંડ્ું, ‘હા સર્ામરી, મહારાજનરી દયા છે કોઈ ર્ાતનું દુ:ખ નથરી. હમણાં ઇન્ટરવ્ુ 
આપર્ા ગયો હતો, તે કંપનરીમાં સારી જોબ મળી ગઈ છે. હર્ે ભણર્ાનું ટેન્શન ગ્ું એટલે ઉંઘ પણ સારી આર્રી જાય 
છે. કોલેસ્્ર ોલ માપમાં આર્રી જર્ાથરી ડોક્ટરે હમણા સર્રીટ ખાર્ાનરી પણ છૂટી આપરી દીધરી છે. અને હા એગંેજમેન્ટનું પણ... 
ગોઠર્ાઈ ગ્ું છે. હર્ે મારે કશરી ચચતા નથરી; આનંદ આનંદ છે. ર્ળી, મેં આપને ફોનમાં ર્ાત કરી હતરી એ મુજબ સંતોએ 
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મને પોષકલરીડર બનાવયો છે, તે સારંુ રીઝલ્ લાર્ર્ા 
મહેનત કરંુ છંુ.” 

મારા આ ખુશરીથરી ભરેલા ઉત્તરમાં સર્ામરીને કાંઈક 
ટકોર કરર્ા જવેું લાગ્ું. એટલે હંુ આગળ બોલું એ પહેલાં 
ર્ચ્ે જ તેમણે મને બે-પાંચ પ્રશ્નો પૂછી લરીધા, ‘શું તને ભગર્ાન 
મળી ગયા છે ? બધરી ખોટ ટળી ગઈ છે ? તારી શુબદ્-વૃબદ્નું 
કરર્ાનું બધું કામ પૂરંુ થઈ ગ્ું છે ? શું દુન્યર્રી બાબતનું 
દુ:ખ નહહ; કોઈ ચચતા નહહ એ જ તારંુ સુખ...!  આનાથરી 
ઊંચા અને સાચા સુખ મેળર્ર્ાનરી કોઈ ઝંખના જ નહીં...! 
આર્ા બધા સુખમાં પરરતૃપત થઈ અહીં જ અટકી જર્ાનું..!’ 
સર્ામરીના આ પ્રશ્નો સાંભળી હંુ તો આંચકો જ ખાઈ ગયો 
કે, ‘શું ભૂલ થઈ ?’ પણ છેર્ટે તેમણે જ કૃપા કરી મારંુ 
અજ્ાન ઓળખાવ્ંુ.

બેટા સહજ ! સુખનરી વયઞાખ્ઞા જનેઞા મનમાં જવેઞા 
પ્રકઞારનરી હોય એવું તેનું લેવલ બને છે. જગતમાં તો ટેન્શનથરી 
ભરેલરી વયસત સજદગરીમાં થોડો ઘણો ફ્ી સમય મળે એટલે 
લોકો તેમના લેર્લના સુખો મેળર્ર્ાના ઉપાયો કરે. પરંતુ 
આધયઞાત્ત્મક મઞાગગે ચઞાલેલઞા આપણે તો આ ભૂતમકઞાથરી પર 
ઉ્ી પઞાકંુ સમજવું જોઈએ કે... ‘કઞાયમરી રહેનઞારંુ, કદદ 
નઞાશ ન થનઞારંુ, શઞાશ્વત સુખ તો એકમઞાત્ર પ્રભુમાં જ છે.’ 
શ્રીજીમહારાજ ે ર્ચ.પંચાળા-૧માં આર્ા જ મહાસુખના લોભરી 
થર્ાનરી ર્ાત કરી છે. માટે ભગર્ાન સસર્ાયના સુખોને ઓળખરી 
રાખર્ા; તેમાં ક્ારેય તૃપત થઈ જવું નહીં, ફસાઈ જવું નહીં.  

હા, દેહ ધયયો છે તેથરી દૈહહક ભૂતમકાના-પંચવર્ષયના 
આર્ા ક્ષન્ણક સુખો આપણે પણ ગ્હણ કરર્ા પડે છે. પરંતુ 
જ ેતેને રસપરૂ્્તક ન ભોગર્તા માત્ર દેહનનભાર્ પૂરતા જ ભોગર્ે 
તેને ડાહ્ો કહેર્ાય. સાંભળ સહજ ! અહીં કંુડળધામમાં આર્રીને 
આપણે માયાનું સુખ તો નથરી જ ભોગર્ર્ાના પરંતુ અહીંનું 
નેચરલ વઞાતઞાવરણ, લરીલોતરી, આરઞામ કરી શકઞાય એવરી 
ઉતઞારઞાનરી સુખ-સગવડતઞા, સઞારંુ ભોજન, મરી્ો આવકઞાર, 
રઞાજીપઞા નનતમત્ે સઞાથે મળનઞાર વખઞાણ.. આ બધઞામાં પણ 
ન ફસઞાતઞા આપણે સઞાચઞા દદવય સુખનરી ઝંખનઞામાં જીવવું 
જોઈએ. કેમ જ,ે આ બધું તો શરીરનું અને ઇન્દ્રિયોનું સુખ 
છે. આ સુખમાં રસતરબોળ થઈ તેમાં જ સંતોષ પામરી જનારને 
આગળના સુખનો વર્ચાર જ નથરી આર્તો. અરે, ત્ાં સુધરી 
કહંુ તો ખોટંુ નથરી કે ભગર્ાનને પડયા મૂકી આપણે સનદ્ચાર 
કે સારા કાયયો અંગેના વર્ચારોમાં જ રમમાણ રહીએ તો એ 
સુખપ્રદ લાગનારા સાક્તર્ક સુખો પણ અંત:કરણનું સુખ 
છે, ભગર્ાનનું નહીં. આ બધા સુખો તો ભગર્ાનનરી ભૂખ 
ભાંગરી નાખનારા છે. 

સહજ ! આ પ્રસંગે એક ર્ાત હંુ તને અચૂકપણે 
કહીશ કે, આ બધરી સુખ બાબતનરી મેં જ ે કાંઈ ર્ાતો તને 
કરી તે ર્ાતો મારી નથરી. થોડા રદર્સ પહેલા પૂ.ગુરુજીએ 
તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ અમને સંતોને જ ે ર્ાત કરી હતરી 
એે જ મેં તને કહી છે. માટે તેને ‘દદવય કૃપઞાપ્રસઞાદ’ તરીકે 
હૈયામાં કાયમ રાખરી મૂકજ.ે સારરૂપ ટંૂકમાં પૂ.ગુરુજીએ સુખના 
છ પ્રકાર કહ્ા હતા. (૧) ઉંઘવું અથવાત્ આરામ કરર્ો એ 
શરીરનુ ં સુખ છે. (૨) પંચવર્ષય ભોગર્ર્ા એ ઇન્દ્રિયોનું 
સુખ છે.  (૩) ઘાટ સંકલપ કરર્ા એ અંત:કરણનું સુખ છે. 
(૪) કાંઈક કયવાનું સુખ ભોગર્વું એ અહંકઞારનું સુખ છે. (૫) 
અંદર જ ે ઉપરિર્ રહહત શાંતતનું સુખ ભોગર્વું તે આત્મઞાનું 
સુખ છે. (૬) કાંઈ કયવા વર્ના અંદરથરી જ આનંદ આવયા કરે 
એ ભગવઞાનનું સુખ છે.

પૂ.ગુરુજીએ કરેલરી આ છ ર્ાતોમાંથરી મને પ્રથમનરી 
ત્રણ ર્ાત તો સમજાઈ ગઈ પણ પાછળનરી ત્રણ બાબત ર્ધુ 
સપષટ કરર્ા મેં સર્ામરીને પ્રાથ્તના કરી એટલે સર્ામરીએ મને 
ફરી સમજાર્ર્ા માંડયો, સહજ ! તું પોષકલરીડર બનરીને હરે્ 
શેનું સુખ ભોગર્રીને રાજી થા છો ? અને મોટા ભાગય માને 
છો; એ તારે જ તપાસ કરર્ાનો છે. કાય્ત કરીને ‘આ મેં કેવું 
સરસ ક્ુું !’ એર્ા વર્ચારો દ્ારા કાય્તનું કહેતા તેના ફળ-યશનું 
સુખ ભોગર્રીએ તો એ મદ કહેર્ાય, કતૃ્તતર્અહં કહેર્ાય; ને 
એને જ અહંકઞારનું સુખ ભોગવ્ંુ કહેર્ાય. ર્ળી, અંતરમાં 
કોઈ જાતનો ડખો ન હોય ને એકદમ શાંતતનો અહેસાસ હોય, 
ભગર્ાનનાં સંબંધ વર્ના એકલા આત્સુખ-બ્હ્મમાં જ લેલરીન 
રહીએ એને આત્મઞાનું સુખ કહેર્ાય પણ ભગર્ાનનું સુખ તો 
આનાથરી તદ્દન જૂદંુ છે. 

એ સુખ માણર્ા આપણે કાય્ત કયવા બાદ તેમાંથરી 
આર્તો અહંજન્ય રસ ન ભોગર્તા ‘પ્રભુને કેટલું બધું ગમ્ું 
હશે ! આનાથરી ર્હાલા મહારાજ, પૂ.ગુરુજી અને સંતો કેર્ા 
રાજી થશે !, એમને સુખ-આનંદ થશે. મહારાજનરી કેટલરી 
દયા ! કે મારા જરે્ા સામાન્ય જીર્ પાસે આ કાય્ત કરાર્રીને 
મને એમનો રાજીપો અપાવયો.’ આમ તેઓને આનંદ આવયો 
તેનું સુખ ભોગર્વુ જોઈએ. આર્ા વર્ચારો દ્ારા જો આપણે 
તેનાથરી ઓગળીએ તો મહારાજમાં પ્રેમ થાય. ને પછી અંદરથરી 
જ ે આનંદ આવયા કરે એને સાચું ભગવઞાનનું સુખ કહેર્ાય. 

આમ, સર્ામરી પાસથેરી પ.ૂગરુુજીએ કહેલ ર્ાતરૂપરી 
‘દદવય કૃપઞાપ્રસઞાદ’ પામરી મન ે સાચુ ં સખુ માણર્ાનો એક નર્ો 
એગંલ મળયો. આ પ્રસંગ ે સહજનરી ર્ાત સાંભળી સૌ ્રુ્કો 
પણ પોતપોતાના અતંરમાં વર્ચારર્ા લાગયા કે, આ છ પ્રકઞારનઞા 
સખુમાંથરી હંુ કયઞા પ્રકઞારનુ ં સખુ ભોગવુ ં છુ ??? |||
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આપણું સૂક્મ વજિ...

આપણાં ર્જન મખુ્તર્ે બે પ્રકારનાં હોય 
છે. ૧. સ્ૂળ ર્જન ૨. સૂક્ષ ર્જન. 

સત્ંગમાં આપણા માટે સકૂ્ષ ર્જન મહતર્નું છે. સૂક્ષ 
ર્જન એટલે શું? તો આપણને આપણાં સમજણ, સેર્ા, 
રાજીપો, ભજન, ધમ્ત, ર્ૈરાગય, આર્ડત, કળા, આપણા 
અસસતતર્, સર્રીકાર, આદર-માન-સન્ાન વર્ગેરેનું જ ેઆપણા 
પોતાના ઉપર જ ર્જન પડે છે તે.

સદ્ . શ્રીનનષુ્કળાનંદ સર્ામરી ‘હૃદયપ્રકાશ’ ગ્ંથમાં કહે 
છે કે, “કોઈપણ ચરીજનું કોઈ નામ સાંભળતાં જ એનાં 
રૂપ, રંગ, સર્ાદ, આકાર વર્ગેરેનું ધચત્ર એકસાથે જ મગજમાં 
ઉપસે છે.” એમ, રોજ સર્ારે આપણે જાગરીએ, ત્ાર પછી, 
“બરીજી બાબતોનરી સાથે હંુ ફલાણો છંુ, મારી પાસે આટલરી 
સંપત્ત્ત છે, મારી આટલરી જર્ાબદારી છે, મારી આટલરી 
સેર્ા છે, મારી આર્રી સમજણ છે, મારા ઉપર આટલા 
બધા રાજી છે, મારંુ આટલું ભજન છે, હંુ સતં્ગમાં 
ફલાણા હોદ્દા ઉપર છંુ...” ર્ગેરે એક સાથે આપણા 
હૃદયમાં સૂ્રે છે. એમાં પણ કોઈ ભકતનો આપણને 
કાંઈક પ્રઞાથ્મનઞા કરતો મેસેજ આવરી ગયો હોય અને એ 
વાંચરીએ એટલે, એ વજન વધવઞાનરી પ્રદરિયઞાને વેગ મળે છે. 

મોટાભાગે દેહભાર્માં જીર્ાતું હોર્ાથરી, “હંુ 
ભગર્ાનનો દાસ છંુ, મારંુ અસસતતર્ ભગર્ાનનરી કૃપાથરી 
જ છે, મારામાં જ ે કાંઈ છે તે આ સંતોનરી કરુણાથરી જ 
છે, હંુ તો એમનો દાસ છંુ,” એવું પ્રયત્પૂર્્તક જ સૂ્રતું 
હોય છે. આપણા સમગ્ અસસતતર્નો ભાર ઉપાડીને આપણે 
રદર્સભર બધરી રક્યાઓ કરતા હોઈએ છીએ. રદર્સ 
દરમયાન આપણે જ ેકાંંઈ સરે્ા-ભજન કયયાં હોય, એનું પણ 
એક ર્જન એમાં ઉમેરાય છે. જમે કૂતરંુ હાડકંુ કરડે એમાં 
પોતાના જ લોહીનો સર્ાદ એ લેતું હોય છે, તેમ આપણને 
અંતરમાં આપણાં કાયયોનો સર્ાદ માણરી સત્ંગમાં પોતાને 
ર્જનદાર અનુભર્રીએ છીએ. કોઈ પણ બહાને થતરી 
આત્શલાઘા એ આ ર્જનનું જ ફળ છે.

સત્ંગમાં નર્ા આર્ેલાને આ ર્જન નડતું નથરી. 

આ ઉપરાંત, જણેે સાચા સદ્ ગુરુ અને સાચા સંતોને સેવયા 
હોય અને તેમનરી નરીચે ઘડાયેલા હોય એર્ા જૂના સત્ંગરીને 
પણ આવું ર્જન નડતું હોતું નથરી. પરંતુ, અધર્ચ્ે જ ે રહી 
ગયા હોય સતં્ગમાં જૂના હોય, પણ કોઈ મોટા સતંને 
સોંપાઈને રહી શકતા નથરી, તેર્ા લોકોને આ ર્જન ખૂબ 
નડતું હોય છે. બરીજાનું ર્જન આપણા ઉપર પડર્ાને બદલે 
આપણું જ ર્જન આપણા ઉપર પડતું થઈ જાય છે. 

આપણા આ ર્ધતા જતા ર્જનનો અનુભર્ ભગર્ાન 
અંતરમાં સતત આપયા જ કરે છે. બહારથરી તો આપણે 
ભગર્ાનનું કતવાપણું, નનયંતાપણું, પ્રેરકપણું ર્ગેરેને 
સાંગોપાંગ સર્રીકારીને જાણે કે, ભગર્ાન અને સંતોના 
આધારે જ જીર્તા હોઈએ તેર્રી ર્ાતો કરીએ પરંતુ, પેલું 
ર્ધરી રહેલું સકૂ્ષ ર્જન અંતરમાં અથડામણ પેદા કયવા 
કરે છે. આપણઞા જ સમગ્ર અસસતતવનું વજન આપણને 
અનુભવઞાતું હોવઞાથરી તે મહઞારઞાજ અને મોટઞાનઞા દઞાસઞાનુદઞાસ 
થવઞા દેતું નથરી. એ જ આપણને મોટાનરી મરજી લોપાર્ે 
છે. એ ર્જન જ આપણને ભૂલાડી દે છે કે, “મારંુ સમગ્ 
અસસતતર્ કેર્ળ મહારાજ અને મોટા પુરુષને લઈને છે, 
એમને માટે જ છે.”

આપણને આપણો જ ભાર રહેતો હોર્ાથરી, આપણે 
બરીજાને ઓછંુ સરે્ા-ભજન કરતા, નાના, ઓછી સમજ 
ધરાર્તા,  જાડી બુબદ્ના અને આપણને પોતાને 
કુશાગ્બબુદ્ર્ાળા માનર્ા લાગરીએ છીએ. 
ગુણાતરીતાનંદસર્ામરી કહે છે તેમ, “આ બધાં પશુ છે અને 
હંુ મનુષય છંુ,” એર્ો ભ્રમ પેદા થર્ા લાગે છે. આપણરી 
ફરજ ન હોર્ા છતાં, આપણે બરીજાનો ઉત્કષ્ત કરર્ાના 
ર્ેગમાં, અજાણપણામાંં અભાર્-અર્ગુણ-રિોહનરી ખાઈમાં 
પડી જઈએ છીએ. બરીજાને દુ:ખ પહોંચે એવું ઘણંુ કરી 
લઈએ છીએ, છતાં એમ જ સમજીએ છીએ કે, “હંુ તો 
બધાના સારા માટે કરંુ છંુ. મારો ભાર્ સાચો છે, પણ 
કોઈ સમજતું નથરી.”  પરંતુ હકીકતમાં, આપણું ર્જન જ 
આપણને સાચું સમજર્ા દેતું નથરી. કદાચ બધાનું સારંુ 

- પ.ભ.શ્રીપંકજભાઈ ડી. પટેલ-ર્ડોદરા
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પણ થતું હશે, પરંતુ પોતાનું કેટલું ખરાબ થઈ રહંુ છે, 
એના પર આ ર્જનને કારણે દૃન્ષટ જતરી નથરી. આપણો 
સત્ંગ કહેર્ા-ટોકર્ાનો છે એટલે આનો અર્ળો અથ્ત ન 
લઈએ. પરંતુ, આપણે સભાનપણે આપણરી લરીમરીટ, લેર્લ 
સમજી વર્ચારીને જ ે કાંઈ આપણને સોંપ્ંુ હોય એટલું જ 
કરીએ. આ ર્જનને લઈને જ મોટા પાસે ર્ધારાનું ડહાપણ 
થઈ જાય છે, એમ સપષટ સમજીએ. જમે ગટર લાઈન 
અને પાણરીનરી લાઈન ભેગરી થાય તો પાણરી દુષષત થઈ 
જાય અને કમળો ફેલાય, તેમ “હંુ કાંઈક છંુ અને હંુ કાંઈ 
જ નથરી;” એ બે પ્રર્ાહ ભેગા થઈ જર્ાથરી જન્-મરણ 
રૂપરી કમળો થાય છે. 

ઘણરીર્ાર આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, “આ 
બધું તો મને ન આર્ડે, પણ આ તો સંતો-પૂ.ગુરુજીનરી 
કૃપા, એટલે બધું મારાથરી થાય છે ! આ કાય્તમાં મને 
ભગર્ાને નનતમત્ત બનાવયો હશે !” આમાં પણ છળ છે. 
“મને ભગર્ાને નનતમત્ત બનાવયો, મારા પર સંતો-પૂ.ગુરુજીનરી 
કૃપા છે,” એમ પોતાના ઉપર ર્જન નાંખરી દેર્ાય છે. કોઈ 
બેઠા હોય અને પૂ.સર્ામરીનો ફોન આર્ે તો એક તરફ જઈ 
ર્ાત કરર્ાને બદલે બધાનરી રૂબરૂમાં ર્ાત થાય 
છે. આપણને એ ભાન નથરી રહેતું  કે, “હંુ 
આનાથરી બરીજા ઉપર છર્ાઈ જાઉં છંુ - ઉપસું 
છંુ.” સામે બેઠેલા બબચારા નાના હોય 
એટલે એમને અહોભાર્ હોય કે, “આ 
કેટલા મહાન છે કે, એમને સંતોના ફોન 
આર્ે !” આપણે કોઈ અગત્નો વર્ભાગ 
સંભાળતા હોઈએ, એટલે આર્ા ફોન 
આર્ર્ા સહજ હોય છે. પરંતુ, એનો ઉપયોગ 
આપણે બરીજા ઉપર આપણો ભાર પડે એને 
માટે અજાણતાં જ કરી લેતા 
હોઈએ છીએે. 

આપણે આપણા 
ઉપર પડતા ખોટા ભારથરી 
બચર્ા માટે, અંતરમાં 

ભગર્ાનનરી સાચરી ભકકત ભરતા 

જઈએ અને બરીજો બધો જ કદડો 

બહાર કાઢતા જઈએ. જ ે કાંઈ કરીએ 

તે કેર્ળ ભગર્ાનને રાજી કરર્ા જ કરીએ. પોતે કદી 
રાજી ન થઈએ. બધું કાય્ત ભગર્ાન જ કરે છે, છતાં પેલરી 
ડોસરીનરી જમે માથે ભારો રાખરી ગાડામાં ન બેસરીએ. 
ભારવર્હીન થઈ જવું, એ અતત કઠીન કાય્ત છે અને કોઈને 
કોઈ જને્ એ કયવા વર્ના છૂટકો પણ નથરી. આર્ડા મોટા 
ર્ૈરાટનારાયણના આત્ામાં પણ જ્ારે ભગર્ાને પ્રર્ેશ 
કયયો, ત્ારે જ એ ઊભા થર્ા પામયા હતા. આ ર્ાતને 
ટીપરી ટીપરીને જીર્માં ઊંડે ઉતારી દઈને, તદ્દન નનલવેપ, 
નનષ્કામ, નનબુંધન બનરી, ડૂબરીને, સંતો કહે તેમ સરે્ા-ભજન 
કયવા કરીશું, તો જ પાર પડાશે. “હંુ કાંઈ છંુ જ નહહ, 
મારામાં કાંઈ છે જ નહહ, મારાથરી કાંઈ થઈ શકે તેમ જ 
નથરી. જ ે કાંઈ છે તે મહારાજ જ છે, મહારાજનું જ છે 
અને મહારાજ કરાર્ે છે, તો જ મારાથરી થાય છે,” એમ 
અંતરથરી જ સર્રીકારાઈ જશે અને કોઈ સતપુરુષના સાચા 
શરણાગત થઈને રહેર્ાશે, ત્ારે મહારાજ આપણને ભેટી 
પડશે.  

માટે, મહારાજ અને મોટાપુરુષનાં ચરણમાં પડીને 
પ્રાથ્તના કરીએ કે, “હે નાથ ! મને મારા પોતાના ભારથરી 

બચાર્જો. જ્ારે આપને લાગે કે, મને મારંુ 
થોડંુ પણ ર્જન અનુભર્ાર્ા લાગ્ું છે, તો 

કૃપા કરીને, દંડ આપરીને કે કોઈ પણ રીતે 
મારો એ ફૂગાર્ો ઓછો કરી મને 
હળર્ોફૂ્લ બનાર્રી દેજો. હજી મારે કાંઈક 
કરર્ાનરી ઇચ્ા છે, માટે જ આપ મને 

કોઈ ને કોઈ કાય્તમાં નનતમત્ત બનાર્ો છો. 
પરંતુ આપ રાજી હો તો કતૃ્તતર્નરી ઈચ્ાથરી 
પણ મુકત રાખરી, તમારી મૂર્તમાં જોડી 

દો, નાથ ! મને મળેલા સતપુરુષનો કોઈ 

પણ સંકલપ-વર્કલપ-સંશય 

વર્ના, આપનરી જ ેઅપેક્ષા છે 

તે મુજબનો સાચો 

શરણાગત, દાસાનુદાસ, 

ગોલો બનરીને રહી શકંુ, 

એર્રી મને શ્દ્ા, ભકકત 

અને શકકત આપો. દયા 

કરો, બાપ..!” |||
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 નવશ્ાસિા ફા્યદા...
-પ.ભ.શ્રીમહેનરિભાઈ એસ. પટેલ-ર્ડોદરા

ભગર્ાન, સતં અને શાસ્તમાં વર્શ્ાસ રાખર્ાથરી આપણો ભકકતમાગ્ત ખુલલો થાય છે. વર્શ્ાસ રાગ-દે્ષથરી 
પર હોય. વર્શ્ાસ બધા જ પ્રકારના સશંયથરી મુકત હોય, વર્શ્ાસુને કદી વર્યોગ ન હોય, વર્શ્ાસ નરીત 

નર્ો હોર્ો જોઈએ. ર્ડલો વર્શ્ાસનું પ્રતરીક છે. જુઓને, ર્ડલાને પાનખર ન આર્ે. એર્રી જ રીતે આપણંુુ ભજન, મંત્રજાપ, 
સરે્ા ર્ગેરે બધુંય વર્શ્ાસના ર્ડલા નરીચે સતત થવું જોઈએ. તો એ બધું જ આપણા માટે સફળ થાય !

જાણકારીમાંથરી વર્શ્ાસ પ્રગટ થાય છે અને જાણકારીનું ઉદ્ ગમ સ્થાન છે ગુરુ. જાણવું કહેતાં જ્ાન મેળર્વું. 
જ્ાનમાંથરી વર્શ્ાસ પ્રગટે, વર્શ્ાસમાંથરી પ્રેમ પ્રગટે અને પ્રેમથરી પ્રભુ પ્રગટે.

 વવશ્વઞાસથરી આપણરી સવ્મ પ્રકઞારે રક્ઞા થઞાય –

• મરીરાંબાઈનું ઝેર પણ ભગર્ાને વર્શ્ાસથરી અમતૃ બનાવ્ંુ. એ ઇતતહાસથરી આપણે બધાં ર્ાકેફ છીએ.

• પ્રહલાદજીનરી પણ પળે પળે ભગર્ાને વર્શ્ાસના સહારે જ રક્ષા કરી હતરી ને !

• ભોંયરાના ર્ાજસૂર ખાચરે નાજા જોત્ગયાને કહું,  “જો તારા સર્ાતમનારાયણ ભગર્ાન હોય તો કાલે સર્ારે 
અહીં હાજર થઈ જર્ા જોઈએ. નહહ તો તારા ઢીંચણ ભાંગરી જશે.” નાજાને મહારાજમાં અપાર વર્શ્ાસ હતો કે, જરૂર 
પ્રભુ સર્ારે ર્હેલા પધારશે. મહારાજ લાંબરી મજલ કાપરી રાતોરાત રક્ષા માટે પધાયવા ને નાજાના ઢીંચણ સાજાસમા 
રહ્ા !

• મહાભારતના અઢાર રદર્સના ્દુ્માં દસમા રદર્સે ભરીષમવપતામહે પ્રતતજ્ા કરી કે, આર્તરીકાલે હંુ નહીં કાં 
અજુ ્તન નહીં. અજુ ્તનને આ પ્રતતજ્ાના સમાચાર મળયા, છતાં પણ તે ઘસઘસાટ ઊંઘરી ગયો. 
ભગર્ાન શ્રીકૃષણે અજુ ્તનને જગાડ્ો અને કહું, “તને વપતામહનરી પ્રતતજ્ાનો ખ્ાલ નથરી ? 
કાલ માટે તારે કોઈ વ્ૂહ-રચના ગોઠર્ર્રી નથરી ? તું ઊંઘે છે કેમ ?” અજુ્તન કહે, “પ્રભુ ! 
આપ જાગો છો એટલા માટે.” આર્ો દૃઢ વર્શ્ાસ અજુ્તનને હતો. તેથરી અજુ ્તનનરી ્દુ્માં 

અને ્દુ્ પછી પણ ભગર્ાને રક્ષા કરી.

તેથરી જ મહારાજ ર્ચનામતૃ ગ.મ.૧૮માં કહે છે, “પંચ મહાપાપે ્ુકત 
હોય ને તેને જો ભગર્ાનનો વર્શ્ાસ હોય, તો તેનો કોઈ કાળે છૂટકો થાય 
તથા બાળહત્ા, ગૌહત્ા, સ્તરીહત્ા ઇત્ારદક જ ે મોટાં પાપ, તેના કરનારાનો 
પણ કોઈ કાળે છૂટકો થાય.” ઉપરાંત ર્ચ. ગ.અં.-૧૪માં કહું, “જ ે મારે દૃઢ 

વર્શ્ાસે રહે તેનરી જમે માતા બાળકનરી રક્ષા કરે, તેમ હંુ રક્ષા કરંુ છંુ.”

 અશક્નું શક્ બને -

બુબદ્ કે મન ન માને એર્ાં અશક્ કાયયો પણ વર્શ્ાસના સહારે શક્ બને 
છે. જનેે ભગર્ાનમાં અતૂટ  વર્શ્ાસ હતો એર્ા નરસસહ મહેતાનાં અશક્ જણાતાં 

બાર્ન જટેલાં કાયયો ભગર્ાને પરચા પૂરી શક્ કયયાં.

હમણાં નજીકના ભતૂકાળમાં જ જુઓને - કાર્તકી સમૈયામાં ર્ડતાલધામ ખાતે ઉજર્ાયેલ 
શ્રીર્ચનામતૃ નદ્શતાભબ્ મહોત્ર્માં ભયંકર ર્ાર્ાઝોડા સાથે ર્રસાદ ર્રસર્ાનરી આગાહી હતરી. તે 
મુજબ ર્ડતાલથરી દૂર આજુબાજુના ગામોમાં તેનરી પૂરી અસર થઈ. પણ પૂ.ગુરુજીને ર્હાલા હરરકૃષણ 
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મહારાજમાં અતૂટ વર્શ્ાસ હતો ને કહંુ કે “એ બધું મહારાજ ે
જોર્ાનું. આપણે આપણંુ ભજન ચાલુ રાખો.” તો ખરેખર 
સમગ્ ર્ાર્ાઝોડંુ કે ર્રસાદ બરીજ ે ફંટાઈ ગયો. મહોત્ર્માં 
સહુ સતંો-ભકતોનરી રક્ષા થઈ. એ બાબતના આપણે સહુ 
સાક્ષરી છીએ જ ને !             

 વવશ્વઞાસથરી મતૃ્ુનો ભય ટળે –

મતુૃ્ના ડરથરી બચર્ા માટે શ્રીજી મહારાજ ર્ચ. 
લો.૨માં અદ્ ગુત ઉપાય બતાર્ે છે. “વર્શ્ાસરીને મતૃ્ુનો 
ભય નાશ પામે છે ને કૃતાથ્તપણું મનાય છે.” 
પરંતુ જો, આપણને ભગર્ાનમાં શંકા-સશંય 
રહ્ા કરે તો ગરીતામાં કહંુ છે : “સશંયાત્ા 
વર્નશયતત” જનેું શંકાશરીલ મન હોય તેનો 
નાશ થાય છે. શંકા એ આત્ાનો રોગ 
છે. માટે વર્શ્ાસ રાખરીએ તો 
સર્સ્થ રહી શકીએ અને 
નનભ્તય રહી શકીએ. 
અખંડાનંદ સર્ામરી 
મહારાજના વર્શ્ાસે 
ચાર ર્ાઘ સામે પણ 
સર્સ્થ ને નનભ્તય રહી 
શક્ા.

 વવકઞાર ટળે –

આજ ે વર્જ્ાને કલપનાતરીત 
વર્કાસ કયયો છે. છતાં કામ, ક્ોધ, 
લોભ, મોહ, મદ, મત્ર, આશા, તૃષણા, 
ઈષવા, અહમ્, મમતર્ વર્ગેરે  વર્કારો ટાળર્ાનરી કોઈ દર્ા, 
ઈનજકે્શન કે થેરાપરી શોધાયેલરી નથરી. ત્ારે શ્રીજી મહારાજ 
આર્ા વર્કારો ટાળર્ાનો સરળ અને સચોટ ઉપાય ર્ચ. 
કારર.૧૨માં બતાર્તાં કહે છે, “ગમે તેર્ો કામરી, ક્ોધરી, લંપટ 
જીર્ હોય ને જો આર્રી રીતનરી ર્ાતમાં વર્શ્ાસ રાખરીને 
પ્રરીતતએ કરીને સાંભળે, તો તેના સર્વે વર્કાર ટળી જાય.”

કથા-ર્ાતવા તો આપણે સહુ ખબૂ સાંભળીએ છીએ, 

પણ વર્કાર કેમ ટળતા નથરી ? કારણ એ કે, વર્શ્ાસ રાખરી 

સાંભળતા નથરી. વર્શ્ાસ પર મકેૂલા ભારને આપણે બધાં 

ભલૂરી જઈએ છીએ. જોબનપગરી, તખોપગરી, મુજંો સરુુ, ર્ાલરેો 

ર્રુ, માનભા ર્ગરેે પાપના પર્્તતો હતા. પણ ર્હાલાનો 

વર્શ્ાસ રાખ્ો, તો પાપો બળયાં અન ે વર્કાર ટળયા.

 ભગવઞાન અને સતંનરી પ્રસન્નતઞા થઞાય –

ભગર્ાનને પ્રસન્ન કરર્ાનાં ઘણાં સાધનો છે. પણ 
વર્શ્ાસ ર્ગર ભગર્ાન કે સતં પ્રસન્ન થતા નથરી. આપણે 
કેર્ો વર્શ્ાસ રાખર્ો ? તે પણ શ્રીજી મહારાજ ે ગ.પ્ર.૫૯માં 
કહું કે, “આ મને મળયા તે નનશ્ચય જ ભગર્ાન છે.”

આપણે સહુ કેટલા વર્શ્ાસરી ભકત છીએ ? તે 
આપણે નક્ી કરવું રહું ! અસાધય રોગ થયો હોય, 

હજાર ઉપચાર કયવા હોય, છતાં મટતું ન 
હોય ને એ સમયે સાચા નનષણાંત 

ડોક્ટર યોગય નનદાન કરી રોગ 
મટાડર્ાનરી ગેરંટી આપે, તો દદદી 
શું કરે ? ડોક્ટરનરી એકેએક 

સૂચનાનું અક્ષરશ: પાલન. કારણ 
કે, ડોક્ટરમાં વર્શ્ાસ છે કે, એ જ ે

કાંઈ કહેશે, એનાથરી 
મારંુ સારંુ જ થર્ાનું 
છે. માટે વર્શ્ાસ એ જ 

ર્ત્તનમાં રૂપાંતર પામે છે. 
બસ, એમ જ આપણને 

ભગર્ાનમાં અને ગુરુમાં વર્શ્ાસ છે, 
એનરી નનશાનરી શું ? તો એમનરી 

આજ્ા પ્રમાણે ર્તવાય તે. ભગર્ાને 
શશક્ષાપત્રરીમાં આપણને આ કરવું ને 

આ ન કરવું. એર્રી ઘણરી આજ્ાઓ 
કરી છે. તે મુજબ આપણે કરીએ તો 

આપણે વર્શ્ાસરી.

પૂ.ગુરુજીએ, ટી.ર્રી. ન જોવું, હોટલમાં ન ખાવુું કે 
ઈન્ટરનેટમાં અયોગય ન જોવું, એવું કહું હોય તો તે આપણે 
ન જોઈએ, તો આપણે  વર્શ્ાસરી. રોજ ે ચષેટા અને ‘આજ 
મારે ઓરડે’ જોર્ાનું કહું હોય, કથા સાંભળર્ાનું કહંુ હોય, 
નનષ્કપટ થર્ાનું કહંુ હોય, ઘરસભા કરર્ાનું કહંુ હોય; તે 
મુજબ આપણે નનયતમત કરી શકીએ, તો આપણે સાચા 
વર્શ્ાસરી. આમ, એમનરી નાનરી-મોટી આજ્ાઓનું જટેલું ખટકા 
સાથે શબ્શ: પાલન; એટલો વર્શ્ાસ નક્ર.

ર્હાલા ભકતો, આપણે સહુ આ રીતે જમે જમે 
વર્શ્ાસ રાખરીશું, એમ એમ આપણા જીર્નમાં સુખ પ્રાપત 

થતું જશે અને અતંે મોક્ષને પ્રાપત કરી શકીશું... |||
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KRISHNA AND KING NRUGA
One day, four young boys of the Yadav went to the forest to 

play. After playing, they became thirsty. As they searched 
for water, they looked inside a dry well and saw a creature. 

The boys were astonished to see a creature that was a lizard 
who looked like a hill.

Then, they went to Lord Krishna 
and told him about the creature.
Krishna went to the well and saw 
the lizard,  then with his left hand, 

he easily lifted it out.

"I am King Nruga,

the son of Ikshvaku."

Then when the first owner of 
the cow saw her being led 

away he said.

"No, she is mine as Lord Nruga 
has given it to me as a gift!"

"This cow belongs 
to me."

Brahmins continued arguing and when they could not 
come to a conclusion. Then king offered thousand of cows 

in spite of that cow. But no one accepted that offer.

Sadly both went away..

I have given in charity, as many cows as there are grains of sand on the 
earth. The first recipients of my charity were the exalted brahmins 
whose families were in need. I gave them cows, lands, gold, and hous-
es. But once a cow belonging to a certain brahmin wandered away 
and entered my herd. Unaware of this, I gave that cow in charity to a 

different brahmin.

As Lord Krishna 
touched it, the lizard at 
once gave up its form 
and turned into a 

heavenly king.

"Who are you?"

"I don't even want ten 

thousand more cows."
"I don't want anything in exchange for this cow."
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The Moral Of 
the Story

When Nruga died. Men of 
Yamraja carried him to hell.

At once I fell, and 
while falling I saw 
myself becoming a 

lizard.

Lord Krishna, please permit me to 
depart to the world of the demigods.  
May my soul always take shelter at 
your lotus feet. Please, granted me 

permission to depart.

"Even small mistakes could make us pay big fines. Therefore, if small 
or big mistakes are made, we should tell them to our saints, elders, 

or parents in order to take the proper atonement."

"Would you like to suffer the 
fruits of your merits first or sins?"

"I would like to suffer 

the fruits of my sins 

first."

King Nruga then boarded a wonderful 
celestial airplane and all the people 

present there looked at him.

 શ્ાર્ણ સુદ આઠમ, જન્ાષટમરી
 ચૈત્ર સુદ નોમ, રામનર્મરી
 શ્ાર્ણ ર્દ આઠમ, જન્ાષટમરી
 ચૈત્ર ર્દ નોમ, ઘનશયામ જન્ોત્ર્

 ભાદરર્ા સુદ ચોથ, ગણશે ચતુથથી
 આસો સુદ ચોથ, હનુમાન જયંતત
 ભાદરર્ા ર્દ ચોથ, ગણશે ચતુથથી
 આસો ર્દ ચોથ, ગણશે વર્સજ ્તન

પૂ.ગુરૂજી આ ફોટોમાં કયા તહેર્ારને 
અનુલક્ષરીને ર્ાત કરે છે?
 રક્ષાબંધન
 ગુરૂપૂનમ
 જન્ાષટમરી
 રામનર્મરી

 ભરીમ એકાદશરી
 જલજીલણરી એકાદશરી
 દેર્ઉઠી એકાદશરી
 દેર્પોઢી એકાદશરી

 શ્ાર્ણ સુદ એકાદશરી, પવર્ત્રા એકાદશરી
 ભાદરર્ા સુદ એકાદશરી, જળ ઝરીલણરી  
 એકાદશરી
 અષાઢ સુદ એકાદશરી, ભરીમ એકાદશરી
 કાર્તક સુદ એકાદશરી, પ્રોબોધધનરી  
 એકાદશરી

 અષાઢ ર્દ બરીજ થરી શ્ાર્ણ
 ર્દ બરીજ, હહડોળા ઉત્ર્
 અષાઢ સુદ બરીજ થરી શ્ાર્ણ
 સુદ બરીજ, હહડોળા ઉત્ર્
 શ્ાર્ણ સુદ બરીજ થરી ભાદરર્ા
 સુદ બરીજ, હહડોળા ઉત્ર્
 શ્ાર્ણ ર્દ બરીજ થરી ભાદરર્ા
 ર્દ બરીજ, હહડોળા ઉત્ર્

 શ્ાર્ણ સુદ પૂનમ, રક્ષાબંધન
 અષાઢ સુદ પૂનમ, ગુરુપુનમ
 ભાદરર્ા સુદ પૂનમ, શરદ પૂનમ
 આસો સુદ પૂનમ, શરદ પૂનમ

 શ્ાર્ણ સુદ પૂનમ, રક્ષાબંધન
 અષાઢ સુદ પૂનમ, ગુરુપુનમ
 ભાદરર્ા સુદ પૂનમ, શરદ પૂનમ
 આસો સુદ પૂનમ, શરદ પૂનમ

વહઞાલઞા બઞાળકો ! ચઞાલો આપણે ચઞાતુમમાસમાં ઉજવઞાતઞા તહેવઞાર-ઉત્સવ ચચત્ર જોઈને ઓળખરીશું...

 આસો ર્દ અમાસ, દીપાર્લરી
 ભાદરર્ા ર્દ અમાસ, દીપાર્લરી
 આસો સુદ પૂનમ, દશેરા
 શ્ાર્ણ સુદ પૂનમ, ગુરુ પૂનમ

 અષાઢ સુદ દશમ, દશેરા
 આસો સુદ દશમ, દશેરા
 આસો ર્દ દશમ, દશેરા
 ભાદરર્ા સુદ દશમ, દશેરા
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  વવદ્ઞાનગરને આંગણે નતૂન છઞાત્રઞાલયનો શશલઞાન્ઞાસ મહોત્સવ 

ર્ડતાલધામનરી છત્રછાયામાં આર્લે ગજુરાતનરી શ્ષેઠતમ 
શશક્ષણ નગરી ર્લલભવર્દ્ાનગરમાં તા.૧૬ થરી તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ 
દરમયાન નૂતન છાત્રાલયના શશલાન્યાસ મહોત્ર્નું આયોજન 
કરર્ામાં આવ્ું હતું. જમેાં પ.પૂ.સદ્.શ્રીનનત્સર્રૂપદાસજી સર્ામરી-
સરધારે સતં્ગ કથા-ર્ાતવાનો લાભ આપયો હતો. નનમવાણાધરીન 

શ્રીસર્ા. મંરદર વર્દ્ાનગરનરી સંપૂણ્ત જર્ાબદારી પ.પૂ.સદ્ . 
શ્રીનનત્સર્રૂપદાસજી સર્ામરીને સોંપર્ામાં આર્રી છે. જનેા 
પરરસરમાં નનમવાણ થનાર આ છાત્રાલયમાં એક હજાર વર્દ્ાથથીઓને 
વર્નામૂલે્ રહેર્ા-જમર્ાનરી સુવર્ધા, ઉચ્ અભયાસ અને સંતોના 
સાંનનધયે શુભ સંસ્ારોનું અાધયાત્ શશક્ષણ પ્રાપત કરશે. 

kÐk„N kdpQpf
  ગુજરઞાતનઞા નઞાયબ મખુ્મતં્રરી મઞા.શ્રીનરીતતનભઞાઈ પટેલ કંુડળધઞામનરી મુલઞાકઞાતે

ગજુરાતના નાયબ મખુ્મતં્રરી મા.શ્રીનરીતતનભાઈ પટેલ 
તા.૦૨/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ શ્રીસર્ાતમનારાયણ મરંદર, કંુડળધામ 
દશ્તનાથવે પધાયવા હતા. આપણા ગુરુજી પ.પ.ૂસદ્.શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી 
સર્ામરીએ તેઓનુ ં ઠાકોરજીનરી પ્રસાદીભૂત પષુપમાળાથરી સર્ાગત 
ક્ુું હતુ.ં ર્રડલ સતંોએ સૌન ેશ્રીસર્ા. મંરદર, કંુડલશે્ર મહાદેર્ તથા 
દરબારગઢ ર્ગરેે પ્રસાદીભતૂ સ્થળોએ દશ્તન કરાર્રી, સમગ્ 
મંરદરનરી વર્સતતૃ માહહતરી આપરી હતરી. આ પ્રસંગે આ વર્સતારના 

ધારાસભય શ્રીઆત્ારામભાઈ પરમાર, સજલલા કલકે્ટર 
શ્રીતષુારભાઈ સુમરેા, સજલલા પોલરીસ ર્ડા શ્રીહષ્તદભાઈ મહેતા 
ર્ગરેે મહાનભુાર્ો પણ પધાયવા હતા. મા.શ્રીનરીતતનભાઈ પટેલ તથા 
સહુ મહાનભુાર્ોએ મરંદરમાં જ રાત્રરી ભોજન-પ્રસાદ લરીધો હતો.  
નાયબ મખુ્મતં્રરીશ્રી નરીતતનભાઈએ શ્રીસર્ા. મરંદર, કંુડળધામ તમેજ 
કારેલરીબાગ, ર્ડોદરા દ્ારા કોરોના કાળમાં કરાયલે સરે્ાકાય્તનરી 
પ્રશસંા કરી પ.ૂગરુુજીનો આભાર વયકત કયયો હતો.

  દકડનરી અને પ્રોસે્ટ નનદઞાન મઞાટે નન:શુલ્ક કેમપ - કંુડળધઞામ

કંુડળધામમાં તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ નરડયાદ સ્સ્થત 
ભારતનરી સુપ્રસસદ્ મળૂજીભાઈ પટેલ ્રુોલોજીકલ હોસસપટલ 
(MPUH) દ્ારા નન:શલુ્ક રકડનરી અન ે પ્રોસે્ટ નનદાન કેમપનું 
આયોજન કરર્ામાં આવ્ુ ં હતુ.ં આ કેમપમાં નરડયાદ હોસસપટલના 
પ્રસસદ્ ્રુોલોજીસ્ ડો.મહેશભાઈ દેસાઈ તથા હોસસપટલના 
મરેડકલ રડરેક્ટર ડો.એ.કે.રસતોગરી સાથે ૧૪ જટેલા ્રુોલોજીસ્ 
અન ે૧૨ જટેલા નર્સગ સ્ાફ દ્ારા સતંો તથા જરૂરરયાતમદં લોકો 

માટે જરૂરી ટેસ્ કરી, સારર્ાર કરર્ામાં આર્રી હતરી. ઉપરાંત દેશ-
વર્દેશના હજારો લોકોન ે્ટુ્બુ અન ેઝૂમ એપના માધયમ ેરકડનરીના 
રોગો વર્ષ ે જરૂરી માગ્તદશ્તન આપર્ામાં આવ્ંુ હતુ.ં MPU 
હોસસપટલના સમગ્ મમેબસ્ત તથા ડોક્ટસ્ત સ્ાફના આ ભગરીરથ 
સરે્ા કાય્તન ે બબરદાર્રી પૂ.ગુરુજીએ પ્રસન્નતા વયકત કરી હતરી. અને 
રૂડા આશરીર્વાદ આપરી આભાર વયકત કયયો હતો.

  કઞાન, નઞાક અને ગળઞાનો નન:શુલ્ક કેમપ - કંુડળધઞામ

શ્રીસર્ાવમનારાયણ મંવદર, કંુડળધામ દ્ારા 
તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ મુંબઈનરી પ્રસસદ્ બોમબે હોસસપટલ અને 
જ.ેજ.ેહોસસપટલના વર્ખ્ાત સજ ્તન ડો.તમનશેભાઈ ઝુર્ેકરના 
સહકારથરી, તેમજ આપણા ગુરુજી પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી 
સર્ામરીનરી પ્રેરણાથરી કંુડળધામમાં કાન, નાક અને ગળાના વન:શુલ્ક 
કેમપનું આયોજન કરર્ામાં આવ્ંુ હતું. આ કેમપમાં કંુડળધામ સ્સ્થત 

પૂ.સતંો અને હરરભકતોના કાન, નાક અને ગળાનું ચેકઅપ કરર્ામાં 
આવ્ું હતું. આ કેમપ દરરમયાન ડોકટરે કોરોનામાં જાેર્ા મળતરી 
સમસયા બલેક ફંગસ અને કોરોનાનરી સંભવર્ત ત્રરીજા લહેરમાં 
આર્નારા ડેલ્ા પલસ રે્ર્ના લક્ષણો વર્શે માહહતરી આપરી હતરી. 
કેમપના અતંે ડો.તમનશેભાઈના આ સેર્ા કાય્તને બબરદાર્તા પૂ.

ગુરુજીએ તેમને આશરીર્વાદ આપરી રાજીપો વયકત કયયો હતો.

  ગુરુપૂર્ણમઞા પવ્મ એવં આત્મરીયસભઞા-૧૦૭ - કંુડળધઞામ

શ્રીસર્ાતમનારાયણ મંરદર, કંુડળધામ દ્ારા 
તા.૨૪/૦૭/૨૦૨૧ને શનનર્ારના રોજ કંુડળધામમાં ‘ગુરુપૂર્ણમઞા 
પવ્મ એવં આત્મરીયસભઞા-૧૦૭’નું આયોજન કરર્ામાં આવ્ું હતું. 
જનેો લાભ તમામ આત્રીયસભયો તથા સત્ંગના અાબાલ વદૃ્, 
સહુ ભાઈ-બહેનોએ ઝૂમ એપથરી તથા ્ુટ્ુબના માધયમથરી લરીધો 
હતો. આ પ્રસંગે પૂ.ગુરુજીએ સૌના ગુરુ ર્હાલા રાજાધરીરાજ 

મહારાજ, આરદગુરુ સદ્.શ્રીગોપાળાનંદ સર્ામરી, તેમજ દાદાગુરુ 
પ.પૂ.સદ્.શ્રીરાધારમણદાસજી સર્ામરી-ખાનદેશરીનું પૂજન-અચ્તન ક્ુું 
હતું. ત્ારબાદ પૂ.ગુરુજીએ ધૂન-કીત્તનના માધયમે સહુને પ્રભપુ્રેમમાં 
ગરકાર્ કયવા હતા. તેમજ ભજન કરર્ાનરી ટેકનરીક-લટક વર્શે ખૂબ 
સુંદર માગ્તદશ્તન પૂરંુ પાડું હતું.
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  રક્ઞાબંધન પવ્મ - કંુડળધઞામ 

કંુડળધામમાં તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ પ્રેમબંધનના પ્રતરીક 
સમું રક્ષાબંધન પર્્ત ખૂબ જ રદવયતા સભર ઉજર્ર્ામાં આવ્ું હતું. 
સર્ારનરી કથા બાદ પૂ. ગુરુજીએ આ શુભ અર્સરે પોતાના 
સેવયસર્રૂપ ર્ાલા શ્રીહરરકૃષણ મહારાજ અને સભામાં બબરાજમાન 
શ્રીનરીલકંઠર્ણથી મહારાજનું પૂજન કરી રક્ષાસૂત્ર બાંધ્ું હતું. આ 
પ્રસંગે ર્ડતાલ ટેમપલ બોડ્ત ના ચેરમેન પ.પૂ.શ્રીદેર્પ્રકાશદાસજી 
સર્ામરી તથા કોઠારી પ.પૂ.ડાૅ.શ્રીસતંર્લલભદાસજી સર્ામરી ર્ગેરે 
સતંોએ કંુડળધામના સતંો-ભકતો માટે ર્ડતાલર્ાસરી શ્રીહરરકૃષણ 
મહારાજનરી પ્રસાદીભતૂ નાડાછડીનરી રાખડી તથા શ્ાર્ણ મહહનામાં 

મહારાજને અપ્તણ કરેલ તુલસરીપત્ર મોકલ્ા હતા. એ પ્રસાદીનરી 
રાખડી પૂ.ગુરુજીએ પૂ.સતંોને બાધરી હતરી. અને પૂ.સતંોએ 
કંુડળધામમાં ઉપસ્સ્થત તમામ હરરભકતોને એ પરમપ્રસાદીભતૂ 
રક્ષાસુત્ર બાંધરી તુલસરીપત્રનો પ્રસાદ આપયો હતો. 

આ પ્રસંગે પૂ.ગુ્ ્ રજીએ સૌને આશરીર્વાદ પાઠર્તા જણાવ્ંુ 
હતું કે ‘મારો હરરકૃષણ મહારાજ મારી સાથે છે, એનરી પ્રસાદીનરી 
રાખડી મારે હાથે છે.’ આમ સૌ ભકતોને હરરકૃષણ મહારાજનરી 
પ્રસાદીભતૂ રાખડી મળર્ાથરી સૌના હૃદયમાં અનેરો આનંદ 
વયાપયો હતો.

અ.નન. પ.પૂ.સદ્ .શ્રીઘનશયામવપ્રયદાસજી 
સર્ામરી-જૂનાગઢ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીવર્શ્પ્રકાશદાસજી સર્ામરી
અક્ષરર્ાસ : તા.૧૨/0૮/૨૦૨૧ 

અ.નન.પ.પૂ.સદ્ .કો.શ્રીબળદેર્પ્રસાદદાસજી 
સર્ામરી-જૂનાગઢ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શા.શ્રીહરરર્લલભદાસજી સર્ામરી
(ર્ૈદ્ સર્ામરી)

અક્ષરર્ાસ : તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૧

અ.નન.પ.પૂ.શ્રીઘનશયામવર્હારીદાસજી 
સર્ામરી-ભૂજ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શ્રીનારાયણસરે્ક સર્ામરી
અક્ષરર્ાસ : તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧

અ.નન.પ.પૂ.શ્રીબાલકૃષણદાસજી સર્ામરી
(પંડીત સર્ામરી)-ર્ડતાલ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્ .શા.શ્રીકૃષણસર્રૂપદાસજી 
સર્ામરી-ખાનદેશરી

અક્ષરર્ાસ : તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧

આ છાત્રાલયનો શશલાન્યાસ વર્ધધ ર્ડતાલ પરીઠાધધપતત 
પ.પૂ.ધ.ધુ.૧૦૦૮ આચાય્ત શ્રીરાકેશપ્રસાદજી મહારાજ તથા 
ગુજરાતના માનનરીય મુખ્મંત્રરી શ્રીવર્જયભાઈ રૂપાણરી સાહેબના 
ર્રદહસતે કરર્ામાં આવયો હતો.  આ પ્રસંગે આપણા ગુરુજી 
પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ાનજીર્નદાસજી સર્ામરી-કંુડળધામ, ર્ડતાલ ટેમપલ 
બોડ્ત ના ચેરમેન પ.પૂ. શ્રીદેર્પ્રકાશદાસજી સર્ામરી, સત્ંગ 

મહાસભાના પ્રમુખ પ.પૂ.શા.શ્રીનૌતમપ્રકાશદાસજી સર્ામરી ર્ગેરે 
સતંોએ ઉપસ્સ્થત રહી પ્રસંગોપાત રૂડા આશરીર્વાદ પાઠવયા હતા. 
ઉપરાંત રાજદ્ારેથરી સાંસદસભય શ્રીતમતષેભાઈ પટેલ, વર્ધાન 
સભાના મુખ્ દંડક શ્રીપંકજભાઈ દેસાઇ, કલેકટર શ્રીમનોજભાઈ 
દશક્ષણરી, સજલલા વર્કાસ અધધકારી શ્રીપ્રજાપતત સાહેબ અને 

છાત્રાલયના દાતાઓ ર્ગેરે મહાનુભાર્ો પણ ઉપસ્સ્થત રહ્ા હતા.

  અક્રવઞાસ : અ.નન.સઞાગરકુમઞાર મેઘઞાભઞાઈ ચઞાવડઞા

જન્ : તા.૨૧/૧૦/૧૯૯૬
અક્ષરર્ાસ : તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૧

મૂળ ગામ ઝાંઝમેરના 
પ.ભ.શ્રીસાગરકુમાર મેઘાભાઈ 
ચાર્ડા તા. ૨૧/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ 
૨૪ ર્ષ્તનરી નાનરી ઉંમરે 
અક્ષરનનર્ાસરી થયા છે. 

સાગર નાનપણથરી જ 

સત્ંગના યોગમાં આર્ેલો અને 

પૂ.ગુરુજીને પોતાના ગુરુ તરીકે સર્રીકારીને નનષઠાથરી જાેડાયેલો 

હતો. નાનપણથરી જ તે બાળસભા-્ુર્ાસભામાં રેગ્ુલર જતો 

અને સારા સંસ્ાર પ્રાપત કયવા હતા. તેનો સર્ભાર્ ખૂબ સરળ 
હતો. ઓછંુ બોલતો તથા ક્ોધ રહહત જીર્ન હતું. ઉંમર નાનરી 
હોર્ા છતાં પણ તેનરી સમજણ ખૂબ સારી હતરી. કંુડળધામમાં 
સતંોના માગ્તદશ્તન પ્રમાણે સારી સેર્ા કરતો હતો. સાગરકુમાર 
ચાર્ડાનો તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ રોડ એક્ક્સડન્ટ થયો હતો. 
તેથરી તે કોમામાં જતાે રહ્ો હતો. ત્ારબાદ તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૧ 
ના રોજ રાત્રે ૧૧.૩૫ ર્ાગયે અક્ષરર્ાસરી થયો હતો. શ્રીહરર 
સાગરને પોતાનરી મૂર્તનું મહાસુખ આપે તથા તેમના પરરર્ારજનોને 
તેમના વર્યોગનું દુ:ખ સહન કરર્ાનરી શકકત આપે, તેર્રી શ્રીહરરનાં 
ચરણોમાં પ્રાથ્તના...
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   અક્રવઞાસ : અ.નન.શ્રીઅરવવદભઞાઈ જ ે્ ઞાલઞાલ ચઞાણપુરઞા

જન્ : તા.૧૦/૦૨/૧૯૫૪
અક્ષરર્ાસ : તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧

રાજકોટ સજલલાના મૂળ 
ર્ાકાંનેર ગામના ર્તનરી હાલ 
ર્ડોદરામાં નનર્ાસ કરીને રહેતા 
અ.નન.શ્રીઅરપર્દભાઈ જઠેાલાલ 
ચાણપુરા તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના 
રોજ ૬૭ ર્ષ્તનરી ઉંમરે 
અક્ષરનનર્ાસરી થયા છે. 

શ્રીઅરપર્દભાઈ ચાણપુરા 
છેલલા ૧૨ ર્ષ્તથરી પૂ.ગુરુજીના યોગમાં આર્ેલા અને ત્ારથરી 
તેમને સત્ંગનો રંગ લાગયો હતો. તેઓ રીટાયડ્ત  મામલતદાર 
હતા. તેથરી તેમને લોકોપયોગરી સેર્ાનો બહુ સારો અનુભર્ 

હતો. જ્ારે સંતો એમને યાદ કરતા ત્ારે તેઓ સેર્ામાં 
હાજર થતા અને સોંપેલરી સેર્ા નનષઠા પૂર્્તક કરતા. નનવૃત્ત 
સમયમાં તેઓ મંવદરનરી, સમાજનરી અને દીનદુ:ખરીયાઓનરી મદદ 
ખૂબ કરતા.

તા. ૨૯/૦૭/૨૦૨૧ આસપાસ તેઓ બબમાર પડ્ા 
અને તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ શરીરમાં ઈને્ક્સન પ્રસરર્ાથરી 
સર્ારે ૧૦.૦૦ ર્ાગયે પોતાના પૂત્રને છેલલા જય 
સર્ાતમનારાયણ કહીને અક્ષરર્ાસરી થયા હતા. શ્રીહરર તેમને 
પોતાના ધામનું સુખ આપે તથા તેમના પરરર્ારજનોને તેમના 
પગલે ચાલર્ાનું બળ આપે, તેર્રી શ્રીહરરનાં ચરણોમાં 
પ્રાથ્તના...

  અક્રવઞાસ : અ.નન.શ્રી જીવઞાભઞાઈ ખોડઞાભઞાઈ વકેરીયઞા

જન્ : તા.૦૧/૦૧/૧૯૩૩
અક્ષરર્ાસ : તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧

મૂળ ગામ દેતડમાં 
નનર્ાસ કરીને રહેતા અ.નન.શ્રી 
જીર્ાભાઈ ખોડાભાઈ ર્ેકરીયા 
૮૮ ર્ષ્તનરી ઉંમરે તા. 
૨૬/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ 
અક્ષરનનર્ાસરી થયા છે. 

શ્રી જીર્ાભાઈ ર્ેકરીયાને 
ર્ારસામાં સત્ંગ મળેલો 
હતો.  તેઓ પૂ.ગુરુજી સાથે 

છેલલા ૩૦ ર્ષ્તથરી  જેાડાયેલા હતા. તેઓ ખેતરીનું કામ કરી 
પોતાનંુ ગુજરાન ચલાર્તા હતા. એમનો સર્ભાર્ ખૂબ સેર્ાભાર્રી 
હતો. દેતડ મંવદરમાં ખૂબ મમતર્ રાખરીને સેર્ા કરતા હતા. તેમણે 
દેતડ મંવદરમાં ૨૦ ર્ષ્ત સુધરી ઠાકોરજીને જગાડર્ા, જમાડર્ા 

અને પોઢાડર્ાનરી સેર્ા કરી હતરી. તેઓ ર્ષવે એક-બે મહહના 
કંુડળધામમાં પણ સેર્ા કરર્ા આર્તા અને સતંોનરી મરજી 
પ્રમાણે સેર્ા કરી, એમનો રાજીપો પ્રાપત કરતા હતા. તેમને 
પરરર્ારમાં પ.ભ.શ્રીધનજીભાઈ, પ.ભ.શ્રીલાલુભાઈ. 
પ.ભ.શ્રીજુગલભાઈ, પ.ભ.શ્રીર્જુભાઈ એમ ૪ પુત્ર છે. તેમાં 
પ.ભ.શ્રીધનજીભાઈ જી. ર્ેકરીયા કંુડળધામમાં સમર્પત થઈને 
ખૂબ સારી સેર્ા કરે છે.  

અ.નન.શ્રી જીર્ાભાઈને ઉંમરને કારણે છેલલા ૧૦ 
રદર્સથરી થોડી બબમારી હતરી. અને તા.૨૬/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ 
સર્ારે ૭.૩૦ ર્ાગયે મહારાજનું સ્મરણ કરતા કરતા અક્ષરર્ાસરી 
થયા હતા. શ્રીહરર તેમને પોતાનરી મૂર્તનું મહાસુખ આપે તથા  
પરરર્ારજનોને તેમના જરે્ા સદ્ ગુણો આપે, તેર્રી શ્રીહરરનાં 
ચરણોમાં પ્રાથ્તના...

  અક્રવઞાસ : અ.નન.શ્રીજશભઞાઈ ઝવેરભઞાઈ પટેલ

જન્ :તા.૨૫/૦૩/૧૯૪૬
અક્ષરર્ાસ:તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧

ર્ડોદરામાં નનર્ાસ 
કરીને રહેતા અ.નન.શ્રીજશભાઈ 
ઝર્ેરભાઈ પટેલ ૭૫ ર્ષ્તનરી 
ઉંમરે તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ 
અક્ષરનનર્ાસરી થયા છે. 

શ્રીજશભાઈ પટેલ 
નાનપણથરી જ સત્ંગના રંગે 
રંગાયેલા હતા. ર્ડોદરામાં 

પૂ.ગુરુજી પ્રથમર્ાર આવયા ત્ારથરી તેમને પૂ.ગુરુજીનો યોગ 

થયો. અને પૂ.ગુરુજીને ગુરુ તરીકે સર્રીકાયવા હતા. તેમનો સર્ભાર્ 
સરળ અને સેર્ાભાર્રી હતો. તેઓ ર્ચનામતૃ આરદ ગ્ંથ ર્ાંચનના 
આગ્હી હતા. તેમને કથા શ્ર્ણનું અંગ સારંુ હતું. તેમને 
મહારાહજનરી નનષઠાસારી હતરી. છેલલા રદર્સોમાં તેઓ પોતાનરી 
બધરી વૃત્ત્તઓ પાછી ર્ાળીને ભજનપરાયણ રહેતા હતા. 

તા.૨૩/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ ર્હેલરી સર્ારે ૪.૨૫ ર્ાગયે 
મહારાજનું સ્મરણ કરતા કરતા અક્ષરર્ાસરી થયા છે. શ્રીહરર 
તેમને પોતનરી મૂર્તનું સુખ આપે તથા એમના પરરર્ારજનોને 
એમના જરે્ા ગુણો આપે તેર્રી શ્રીહરરના ચરણોમાં પ્રાથ્તના...
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