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િિાલા ભકરો ! જટેલું ધ્યાન રાખીને પ્ેમથી 
ભગિાનનું ભજન કરીએ એટલું થા્ય. મનમાં 

એક નનર્ત્ય િોિો જોઈએ કે, ‘મારે ભગિાનમાં િેર કરવું છે. 
મારે મારી રમામ ક્ષરો પ્ભુપ્ેમમાં જ વિરાિિી છે.’ આિો 
ઠરાિ િો્ય રો જ ભગિાનના સિરૂપમાં જોડાિાનો અભ્યાસ 
કરી શકા્ય. 

શું કરીએ રો ભગિાનમાં પ્ેમ થા્ય ? આ પ્શ્ન આપરા 
બધાનો છે. ભગિાનમાં પ્ેમ કરિા માટે થોડીક સમજર 
બદલિાની જરૂર છે. સિુથી પિેલા ભગિાનને પોરાના માનિા. 
રેમાં એ ધ્યાન રાખવું કે, પોરાને દેિ માનીને ભગિાનને પોરાના 
ન માનિા, નિીંરર ભગિાન દેિના થા્ય અને આત્ા સાઇડમાં 
રિી જા્ય. માટે પોરે પોરાને આત્ા માનિો. આપરે દેિ 
નથી, આત્ા છીએ. એ આત્ારૂપી િંુમાં િંુ ઠેરાિવું. અત્ારે 
આપણંુ િંુ દેિમાં ઠેરાણંુ છે, રો એને સાચી જગ્યાએ લાિવું, 
રો જ ભગિાનમાં સાચો પ્ેમ થશે.

િંુ એટલે આત્ા, એમ પોરાને પિેલાં ઓળખે અને 
પછી પ્ભુને પોરાના માને, રો બિુ સુખ આિે. ભગિાનને 
પોરાના માનિા; એટલે કે, આત્ા એિો િંુ રે મારા રો એક 
ભગિાન જ છે. ભગિાન સસિા્ય બીજુ ં કોઈ મારં નથી. એમ 
પોરાનું સિરૂપ ઓળખીને ભગિાનને પોરાના સિીકારિા. પછી 
પોરાનામાં એટલે કે, આત્ામાં ભગિાનને પ્ગટ રાખીને 
ભગિાનનો મહિમા અને ગુરો વિચારિા. પછી પ્ભુમાં જ ે િેર 
ઊભરા્ય, રેને ભગિાનમાં સાચો પ્ેમ ક્યયો કિેિા્ય.

શુદ્ધ આત્ારૂપ થઈને આિો જટેલો અભ્યાસ કરીશું, 
એટલું ભગિાનનું સિરૂપ આપરા આત્ામાં ઉપસશે. આિા 

અભ્યાસના ફળરૂપે આત્ામાં પરમાત્ા પ્ગટ થઈ જશે. જમે 
્યજ્કંુડમાં આિૂતર આપરાં-આપરાં એમાંથી ્યજ્નારા્યર 
પ્ગટ થા્ય; એમ આ બધી ભાિનાઓ આત્ામાં અને 
પરમાત્ામાં િોમરાં-િોમરાં આત્ામાં પરમાત્ા પ્ગટ થઈ 
જશે, સાક્ષાર્ દેખાશે. 

ભગિાનના સિરૂપમાં િેરથી ભાિનાઓ િોમિી, એને 
જ પ્ેમ ક્યયો કિેિા્ય. ભાિનાઓ િોમિી એટલે ‘દશ ઇન્દ્રિ્યો 
ને અગગ્યારમું મન, એ સિવે જ ે જ ે વિષ્યમાં ચોંટે ત્ાંથી પાછાં 
ખેંચીને બ્રહ્મઅગનિને વિશે િોમિાં, એને  ્યોગ્યજ્ કિેિા્ય.’ 
એટલે કે, િંુ આત્ા છંુ, ભગિાન સસિા્ય મારં કોઈ નથી. 
આિી ભાિના િારંિાર ક્યયા કરિી. પછી રે આત્ાની જ ે
વૃગતિઓ છે રેને ભગિાનના સિરૂપમાં િોમિી. કિેરાં ‘મારા 
સિરૂપમાં સાક્ષાર્ સાકારમૂર્ર પુરષોતિમનારા્યર રહ્ા છે. 
એ જ મારા આત્ા છે, એ જ મારો આનંદ છે. એમના સસિા્ય 
કાંઈ જ મારં નથી અને કાંઈ જ મારં થિાનું નથી અને થશે 
પર નહિ. િે સિયાત્ા ! રમે એક જ મારા પ્ેમાસપદ છો.’ 
એમ અંરરદૃન્્ટ રાખી ભગિાનમાં ભાિના િોમ્યા કરિી, એનું 
નામ જ્ાન્યજ્. આિો ્યોગ્યજ્ અને જ્ાન્યજ્ સત્ંગીમાત્રએ 
અખંડ કરિો જોઈએ, એવું શ્ીજીમિારાજનું કિેવું છે. એ રીરે 
અભ્યાસ કરિાથી આત્ા પરમાત્ાને અિલંબી જા્ય છે અને 
રેથી પરમાત્ાના સિરૂપમાં અતરશ્ય પ્ેમ પ્ગટે છે. પછી 
ભગિાન અતરશ્ય ગમિા લાગે, એની જ ભૂખ રહ્ા કરે. 

જટેલું આપરને આપણંુ િંુ િિાલું લાગે છે; એટલે 
કે, આપણંુ સિરૂપ િિાલું લાગે છે, એટલા જ પરમાત્ા 
િિાલા લાગે, એને જ આત્ાની ભૂતમકાએ ભગિાનમાં કરેલો 
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સાચો પ્ેમ કિેિા્ય. આિો પ્ેમ પ્ગટ કરિો, એ જ આત્ાનું 
કર્તવ્ય છે. અક્ષરધામના મુકર એ જ કામ કરે છે અને એમાંથી 
એને અપાર સુખ આિે છે. આપરે ભગિાનનું સિરૂપ અને 
આપણંુ આત્સિરૂપ ભૂલીને અને આપરા દેિને િંુ માની 
જગરમાં પ્ેમ કરીએ છીએ, એટલે જ િેરાન થઈએ છીએ.

ભગિાનમાં પ્ેમ કરિા માટે ભગિાનનો મહિમા 
વિચારિો જોઈએ. રે માટે ભગિાનનો મહિમા જરાિનારા 
શબ્ોને ખૂબ વિચારિા અને િાગોળિા.

કોટી બ્રહ્ાંડનો નઞાથ સવવોપરી, તે વવનઞા સ્ઞાન છે કોણ ખઞાલરી;

દદવયતનુ તોય સવ્વત્ર વયઞાપરી રહે, કોણ એનઞા સમો શક્તશઞાળી

સૂય્વ એણે કયવો ચંદ્ર એણે કયવો, આભ ભરી ઊગતઞા કીધ તઞારઞા;

પવન જળ અનળ દળ વઞાદળો સૌ કયયાં, પ્રઞાણરીમાં ચેતનઞાનઞા ફૂવઞારઞા

સિ્તત્ર પ્ભુ બબરાજી રહ્ા છે. પરમાત્ા મૂર્રમાન છે, 
છરાં્ય અનંરકોટી બ્રહ્માંડમાં પોરે પોરાના રેજથી વ્યાપીને 
રહ્ા છે. એને અંર્યયામી સિરૂપ કિો, રિ્ટા કિો કે 
અદ્િ્યસિરૂપ કિો. 

અક્ષરધામમાં મુકરોને સુખ દેિા માટે જ ે સાકારમૂર્ર 
શ્ીિરરજી મિારાજ રહ્ા છે, રેને વ્યતરરેક સિરૂપ કિેિા્ય. 
પ્ભુ સિ્તની અંદર પ્િેશીને સૌનું નન્યમન કરે છે, રે રેમનું 
અદ્િ્યસિરૂપ છે. ભલે અત્ારે આપરને પૂર્ત 
પુરષોતિમનારા્યરની ધામસ્થ મૂર્ર દેખારી નથી, કે નથી 
અદ્િ્યસિરૂપ દેખાતું, પરંતુ રે ભગિાન પરમસત્ છે. એને 
વિશ્ાસથી જ સત્ માની સિીકારી લ્ો કે, ભગિાન મારા 
આત્ામાં મૂર્રમાન બબરાજ ે છે. અને એ જ ભગિાન પોરાની 
શકકરએ કરીને અદ્િ્યસિરૂપે બધામાં બબરાજ્ા છે. 

ભગિાનની સામું આપરે જોઈ રિેવું એટલે કે, માત્ર 
મૂર્ર સામું જોઈ રિેવું એટલું જ નહિ, પરંતુ કરયાપરે  રેમનું 
અદ્િ્યસિરૂપ સિ્તત્ર વ્યાપીને રહું છે, એની સામું પર જોઈ 
રિેવું. અથયાર્, બધું એ જ કરે છે, એમ ભગિાનનો મહિમા 
વિચારરા રિેવું. મૂર્ર રો એકદમ સ્સ્થર ઊભી િો્ય એ કાંઈ 
કરરી ન દેખા્ય. પરંતુ, જ ે કાંઈ કા્ય્તમાત્ર થઈ રહ્ાં છે રે 
એક માત્ર ભગિાનના કતૃ્તતિને લઈને જ થઈ રહ્ા છે. માટે 
એ અદ્િ્યસિરૂપ કરયામૂર્ર અને વ્યતરરેક અકરયામૂર્ર બંનેનું 
અનુસંધાન રાખીને ભગિાનના સિરૂપમાં પ્ેમ 
કરિો. 

ભગિાનની મૂર્રને આત્ામાં 

ધારીને પછી, જ ેકાંઈ કોટી બ્રહ્માંડમાં 

થઈ રહું છે રે આ ભગિાન જ 

કરી રહ્ા છે; એમ ભગિાનનંુ કતૃ્તતિ સિીકારવું, રો જ 
આપણું કતૃ્તતિ ભગિાનમાં વિલીન થશે. ‘િંુ કરં છંુ’ એ જ 
અિંકાર છે. પરંતુ ‘કરયા એક ભગિાન જ છે’ એમ સિીકારીએ, 
એટલે અિં ઓગળી જા્ય. પછી આપણંુ અસસરતિ પર 
ભગિાનમાં અતર િેરથી ગળી જા્ય અને ભગિાન મળી 
જા્ય. આ પરમેશ્રને પામ્યાની થી્યરી છે. 

આપરે જ્ારે ભગિાન શ્ીિરરને સાકાર માનીએ 
છીએ, ત્ારે માત્ર મૂર્ર પૂરરાં જ ભગિાનને ભગિાન માનીએ 
છીએ. ભગિાનનાં દશ્તન કરરી િખરે, એમાં િેર કરરી િખરે, 
‘પ્ભુ સિ્તત્ર વ્યાપીને રહ્ા છે’ એવું આપરે અનુસંધાન રાખી 
શકરા નથી. પરંતુ, બધામાં ભગિાન વ્યાપીને રહ્ા થકા મને 
દશ્તન આપે છે; એમ મના્ય રો હૃદ્યમાં અિો ! અિોપણું 
રહ્ા કરે. િળી, બ્રહ્મરૂપે થઈને ભગિાનમાં જ ે પ્ેમ થા્ય, એ 
પ્ેમ સિ્ત ખામીઓને ટાળનારો છે, િાસના બાળનારો છે અને 
ખરેખર આત્ામાં પરમાત્ાને પ્ગટાિનારો છે.

 આિો બ્રાહ્મી ભૂતમકાનો પે્મ ભગિાનમાં થિો 
મિાદુલ્તભ છે. દૈહિક પ્ેમ રો બધા્ય કરે છે. જ ે રીરે 
છોકરાને પે્મ કરે, પત્ીને પે્મ કરે એમ ને એમ ભગિાનમાં 
પ્ેમ કરે; પર એ બધો રો દેિભાિિાળો પે્મ છે. આમ 
લાગે સારં, પર છેિટે એ બધો પે્મ રેળાઈ જા્ય છે. અને 
આિી રીરે ભગિાનને પ્ેમ કરરાં કરરાં જીિ પાછો સંસારમાં 
પ્ેમ કરિા લાગી જા્ય છે. પરરરામે ભગિાનનું સુખ આવ્ું 
િો્ય એ બધું જતું રિે. રેથી અંરરમાં વિષ્યની િાસના 
ઊભી થઈ જા્ય અને એની પીડા શરૂ થઈ જા્ય છે. માટે 
પ્ેમ રો બ્રાહ્મી ભૂતમકાથી થા્ય એ જ સાચો. જ ે પે્મ કદી 
રેળારો નથી. માટે બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગિાનમાં પે્મ કરિાનો 
અભ્યાસ કરિો... |||
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આ સત્ંગમાં લાખો ભકરો છે. બધા સિયોપરી 
ભગિાન સિાતમનારા્યરની ઉપાસના 

ભકકર કરે છે. એમાં આપરે પર એક છીએ, પરંતુ જો મુમુક્ષુ 
બનીને જોઈએ રો રેમાંથી ઘરા આપરા કરરાં ઝડપથી 
અાગળ િધી ગ્યા િો્ય છે. રેમના જીિનમાં ભગિાનની, 
ગુરની અને સરંો-ભકરોની નન્ઠા ચરડ્યારી િો્ય છે. 
આપરા કરરાં એમનું નનમયાનીપણું રથા નનિયાસનનકપણંુ ઘણંુ 
િધુ િો્ય છે. આપરા કરરાં એમની સેિા, ભકકર અને 
સમપ્તર ઘણંુ િધારે િો્ય છે. આમ સત્ંગની દૃન્્ટએ એ 
આપરા કરરાં ઘરા આગળ િો્ય છે.

િળી, આપરે જ્ારે સત્ંગમાં એન્ટ્ ી લીધી ત્ારે 
ઘરાક આપરા કરરાં સત્ંગમાં જૂના અને મોટા સરંો-
ભકરો િરા. આપરે એમની ભેળા િષયોથી રિીએ છીએ, 
રોપર િજી એના જટેલી સપીડ લાિી શક્ા નથી. આપરે 
અને રેમને એક જ કથા, એક જ ગુર અને એક જ ઇ્ટદેિ 
િોિા છરાં આપરે રેઓને આંબી શકરા નથી, એમના જિેા 
બની શકરા નથી. 

િિે રેની બીજી સાઇડ જોઈએ રો અમુક પાત્રો 
આપરી આજુબાજુમાં એિાં પર િશે કે, જ ેઆપરાથી ઘરા 
જૂના કે મોટા િોિા છરાં આધ્યાત્ત્ક દૃન્્ટએ આપરા 
કરરાં્ય પાછળ િશે અથિા પિેલાં ઘરા સારા િોિા છરાં 
દેશકાળે પાછા પડી ગ્યા િશે. આ બધું વિચારરા અેક 
સિાલ પેદા થા્ય છે કે, અા સત્ંગમાં આગળ િધિાનું કે 
પાછા પડી જિાનું મૂળ કારર શું છે ? 

જો અાપરે સત્ંગમાં સદૈિ અાગળ જ િધરા રિેવું 
િો્ય રો રેનું રિસ્ય છે... 

D. M. D. પ્રોજકે્ટ,
D = દદવયભઞાવ,
M = મુમુક્ષુતઞા,
D = દઞાસભઞાવ.

D      દદવયભઞાવ :-
રદવ્યભાિ એટલે શું ? અક્ષરધામમાં સિાતમનારા્યર 

ભગિાન અને એમની સાથે અનરં મુકરો બેઠા છે. રે જિેા 

મા્યારીર, રદવ્ય-ભવ્ય અને સમથ્ત  છે એિો ને એિો જ ભાિ 
અિીં મૂર્રરૂપે રિેલા શ્ીિરરમાં અને એમના પરમ ઉપાસક 
મોટાપુરષ રથા સરંો-ભકરોમાં થઈ જા્ય એનું નામ 
રદવ્યભાિ થ્યો કિેિા્ય. જો અે રદવ્યભાિ સદા િધરો રિે 
રો આપરે પર રેમના જિેા રદવ્ય-મુકર બની જઈઅે.

આપરને એિો ને એિો રદવ્યભાિ કા્યમ, દરેક 
પરરસ્સ્થતરમાં રિેરો નથી. મોટાપુરષ કે સરંો આપરને 
રમાડે, જમાડે, આનંદ કરાિે, ઘેર થાળ-પધરામરી કરી આપે 
ત્ારે રદવ્યભાિ રિે; પર ભૂલ બરાિે, િઢે-ટોકે ત્ારે સારા 
ન લાગે. િરરભકરો પર આપરને રૂવપ્યા જોઈરા િો્ય ત્ારે 
ઉછીના આપે, મદદ કરે ત્ારે મોટા મના્ય; પર આપરો 
સિાથ્ત ન સરે એટલે ગંધાઈ જા્ય છે. થોડીક િસમી િેળા 
આિે ત્ાં રો કાંઈનું કાંઈ થઈ જા્ય છે. 

િ.ગ.પ્.૫૮માં કહંુ છે કે, “મોટાપુરષનો જમે જમે 
ગુર ગ્રિર કરરો જા્ય રેમ રેમ રેની ભકકર વૃબદ્ધ પામરી 
જા્ય. અને અતરશ્ય જ ે મોટાપુરષ િો્ય રેને જો અતરશ્ય 
નનષ્ામી જારે રો પોરે કૂરરા જિેો કામી િો્ય રે નનષ્ામી 
થા્ય અને જો મોટાપુરષને વિશે કામીપરાનો દોષ પરઠે રો 
ગમે રેિા નનષ્ામી િો્ય રોપર અતરશ્ય કામી થા્ય.” િળી, 
શ્ીિરરચરરત્રામરૃસાગરમાં કહું છે કે, 

संत रु हरिजन मांई, मकुतभाव जहेी उि िखत ।

आधनुन मकुत हो जाई, एसो प्रताप ह े समजहु को ।।

માટે ભગિાન સરંો-ભકરોમાં જટેલો રદવ્યભાિ 
મુકરભાિ ધારીએ એટલા આપરે પર રદવ્ય મુકર બની 
જઈએ. માટે ઠરાિ કરીએ કે આજથી િંુ સિાતમનારા્યર 
ભગિાન અને એના ઉપાસક, નન્ઠાિાન, નન્યમધારી, સરંો-
ભકરોને રદવ્ય-ભવ્ય, મુકર જ માનીશ. કમસે કમ મારા કરરાં 
રો સારા માનીશ જ.

M      મુમુક્ષુતઞા :-
મુમુક્ષુરા અેટલે પ્ભુને પામિાની રીવ્ર રમન્ા. 

સિાતમનારા્યર ભગિાન અને એમના િિાલા સરંો-ભકરોને 

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

સતસંગમઞાંઆગળવધવઞાનું રહસર
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રદવ્ય જારીએ પર જો આપરામાં પૂરી મુમુક્ષુરા ન િો્ય રો 
એ ભૂલ થા્ય કે આપરે પ્ભુ અને પ્ભુના પ્યારાઓ પાસે 
િંમશેાં ભગિાન સસિા્ય બીજી ઇચ્ા રાખ્ા કરીએ. રેથી 
આપરી ઇચ્ા, માંગરી િો્ય એમાં આપરાં સેિા, ભજન 
બધું કદ્િટ્ત  થઈ જા્ય. આપરી આલોકમાં જ ેકંઈ પરરસ્સ્થતર 
િો્ય, મશુકેલી િો્ય રેને બરાબર કરિા આપરી કમારી 
ધોઈ ન નખંા્ય. કોઈ વિકટ પરરસ્સ્થતર આિે રો પ્ભુને 
પ્ાથ્તના જરૂર કરા્ય કે, “િે મિારાજ ! આપ ઇચ્રા િો રો 
દેજ્ો, પર આને આ જન્ે મારં કલ્ાર જરૂર કરજો. 
કલ્ાર બગાડીને િંુ કંઈ માંગરો નથી.” આિો ડાહ્ો મુમુક્ષુ 
િો્ય રેને આ સત્ંગમાં ક્ારે્ય ઘટિાનું આિતું નથી. એનાં 
ભજન, ભકકર, સેિા અને સમાગમનો રંગ ચડરો ને ચડરો 
જ રિે છે, માટે મુમુક્ષુરા ધારદાર રાખિી.

જનેામાં મુમુક્ષુરા ઓછી િો્ય રેને અક્ષરધામ કરરાં 
આલોકની પ્ધાનરા િધુ િો્ય છે. રેને પોરે કરેલી સેિા, 
ભકકર, ભજન, ભાિના િગેરે કમારી, આલોકનું મેળિિા 
િપરાઈ જા્ય છે. અને આ કસરને કારરે ઘરીિાર રેનો 
રદવ્યભાિ મોળો પડી જા્ય છે અને સરંો-િરરભકરોના 
અભાિ-અિગુર પર આિી જા્ય, એિી મોટી નુકશાની થઈ 
જા્ય છે. જનેે રદવ્યભાિ અને મુમુક્ષુરા આ બે બાબર 
પાિરફુલ િો્ય, પ્ભુને જ પામિાની અને પ્સન્ કરિાની 
ખરેખરી રમન્ા િો્ય રેને આ દુનન્યામાં કોઈ આગળ િધરા 
રોકી શકે નિીં.

D       દઞાસભઞાવ :-

આ સત્ંગમાં જ ે રદવ્યભાિ, મુમુક્ષુરા રાખી સેિા, 
ભજન, ભકકર કરરો િો્ય રે બિુ આગળ િધી જા્ય છે. પછી 
રેને સૌ આગળ લે, સૌ બોલાિે, મોટા માને, િખારે, બીજા 
એની પાસે બેસિા આિે, સલાિ લેિા લાગે, આિાં માન-
સન્ાન મળિા લાગે ત્ારે એક પ્ોબલેમ ઊભો થા્ય છે કે, 
આજ રદિસ સુધી આપરે જનેે મોટા માનરા, રદવ્ય માનરા, 
જમેને સેિીને આપરે આિા થ્યા રેની સાથે જ આપણંુ અિં 
ટકરા્ય, બરોબરર્યાપણું થિા લાગે. ભગિાન, મોટાપુરષ 
અને સરંો-ભકરોને આજ રદન સુધી આપરે સેવ્યા, રાજી 
ક્યયા, એ કિે એમ કરરા રહ્ા રેને લઈને આપરામાં ઘરા 
સદ્ ગુરો આવ્યા અને સિુનો રાજીપો મળ્યો; પર પછી રેની 
સાથે જ અિંકાર આિરા બરોબરર્યાપણંુ થા્ય. એમની સાથે 
જ અભાિ-અિગુરના િાંધા-િચકાં શરૂ થઈ જા્ય, એટલે 
બિુ મોટો પ્ોબલેમ એ થા્ય કે િિે રદવ્યભાિ રાખિો િો્ય 
રો્ય ન રિે, મુમુક્ષુરા ખરિા માંડે.

જો એનાથી બચવું િો્ય રો એક ઉપા્ય છે, દાસભાિ. 
દાસભાિ જ રદવ્યભાિનું પ્ોટેક્શન બને છે. દાસભાિ જ 
આપરી મુમુક્ષુરાને આંચ આિિા દે નિીં. કદાચ રદવ્યભાિ 
અને મુમુક્ષુરામાં ખામી િો્ય રોપર ભગિાન અને 
ભગિાનના સરંો-ભકરો પાસે દાસના દાસ થઈને રિી શકરા 
િોઈએ રો એ ખામી પર પુરાઈ જા્ય. એટલી દાસભાિમાં 
રાકાર છે. પરંતુ સત્ંગમાં થોડા જૂના થઈએ, કંઈક સદ્ ગુર 
આિે, રાજીપો મળે, સૌ માન આપે, ભજનનું બળ આિે, થોડા 
દોષો ટળે પછી પિેલા જવેું દાસતિ રિેતું નથી.

જ ે ભકરો દાસભાિ રાખીને પોરાના લીડર કે 
મોટેરાઓને અનુસરરા નથી ત્ાં અભાિ-અિગુર, કુસંપના 
પ્શ્નો ઘરા છે. ઘરો રાજીપો લઈ શકા્ય એવું િોિા છરાં 
રેઓ રાજીપો લઈ શકરા નથી. એનું મૂળ કારર જ્ાં 
દાસભાિ રાખિો ઘટે ત્ાં રાખી શકરા નથી. જનેા 
રોમેરોમમાં મિારાજ વિલસે છે એિા મોટા સરં મિારાજ ે
આપરને આપ્યા છે, પર રેમની આજ્ા િો્ય કે આ રમારા 
લીડર, એને મોટા માની એ કિે એમ કરો, છરાં એમ કરી 
શકરા નથી. કેમ જ,ે પરસપરનું બરોબરર્યાપણું આજ્ા-મરજી 
રોડાિે છે, રદવ્યભાિ રોડાિે છે, મુમુક્ષુરામાં મોટી ખોટ 
ખિડાિે છે. દાસભાિ લોપારો રો સારં િશે રે પર બગડી 
જશે. માટે મિારાજ, ગુરજી, સરંો અને આપરા કરરાં જ ે
મોટા ગુન્ર્યલ િરરભકરો છે એમના દાસ થઈને રિેિામાં 
કાચપ નહિ રાખીએ રો, કદાચ આપરામાં ઘણું અધૂરં િશે 
રોપર રે ખોટ પુરાઈ જશે.

D. M. D. પ્રોજકે્ટ ચદરતઞાથ્વ કરવઞાનઞા ઉપઞાય :- 

આપરાથી જ ેજ ેગુરે કરીને ખરેખર મિાન છે એને 
મોટા માની લેિા અને રેની પાસે નાના થઈને િર્તવું. બધા 
જ મોટા ન લાગે રો સતં્ગમાં બે સારા સરંો, બે-ત્રર સારા 
ભકરો એટલાને આપરે મોટા માની લઈએ અને એમની 
પાસે નાના થઈને િરતીએ રો આપણંુ કામ થઈ જા્ય. 
ધીરેધીરે રેમના જિેી પાત્રરા-ઊંચાઈ આિશે. પછી બધા જ 
રદવ્ય લાગશે. મુમુક્ષુરા જાળિી રાખીશું રો એક રદિસ 
દાસભાિ સંપૂર્ત થઈ જશે. આ D. M. D. પ્ોજકે્ટ ચચરામન્ર 
સમાન છે. આ ત્રરે બાબર પકડીને ચાલરા રહ્ા ને કથા-
િારયા દ્ારા આ ત્રરનું પોષર કરરા રહ્ા રો આપરો 
સત્ંગ સરર ચડરો ને ચડરો રિેશે. અેક વદિસ આપરે 
પર નંદ સંરો, દાદા ખાચર અને મોટીબા જિેા મિા મુકર 
બની જશું...� |||
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અપરાધથી
સાવધાન..!

આંબા ગામના દેિશી લુિાર એકાંતરક ભકર 
િરા. પિેલાં રેઓ પીઠિાજાળ ગામમાં 

રિેરા િરા. રેમના કુટંુબમાં સત્ંગ નિોરો. એકિાર ખીમા 
ડોબરર્યાના ઘરે કૃપાનંદ સિામી આિેલા. રેમની િારો 
સાંભળીને દેિશીને બાળપરથી જ સત્ંગનો રંગ લાગ્યો. 
કૃપાનંદ સિામીના િાથે િર્તમાન લઈને સત્ંગી થ્યા. 

પછી રો બાળક દેિશી મક્કમરાથી નીડરપરે 
ધમ્તનન્યમોનું બરાબર પાલન કરિા લાગ્યો. િંમેશાં 
સિારમાં િિેલા ઊઠી ભજન-સ્મરર સાથે સનાન-પૂજાપાઠ 
કરે. સાંજ ે સત્ંગીઓની સાથે મંરદરમાં આરરી, ધૂન, 
કીર્તન અને કથાિારયાનો લાભ લેિાનું ક્ારે્ય ચૂકે નિીં. 
રેરે સંર પાસેથી ભગિાનના મહિમાની િારો સાંભળેલી, 
રેથી અંરરમાં પ્ગટ પ્ભુનાં દશ્તનની ઝંખના રિેિા લાગી.

સદ્.ગુરારીરાનંદ સિામીએ કહું છે કે, ‘કોટટ 
કલપે આ વઞાત હઞાથ આવરી છે, પણ તે સત્ંગ રઞાજાને, 
નઞાતરીલઞાને અને ઘરનઞા મઞાણસને નથરી ગમતો; તેમ જ 
દેહ, ઇન્દ્દ્રયો અને અંત:કરણને પણ નથરી ગમતો; એક 
જીવને જ ગમે છે. ને મઞાયઞા તો પેટ કૂટે છે જ,ે ‘મઞારઞા 
હઞાથથરી ગયો.’

દેિશી ભકરના કુટંુબમાં ચાલીશ મારસો િરા. 
રે બધાને દેિશી સત્ંગી થ્યો, રે જરા્ય ગમતું નિીં. 
એથી એ લોકો દેિશીને અનેક રીરે િેરાન કરિા લાગ્યા. 
કુટંુબના દરેક મારસો ગાંજો, ભાંગ્ય, રમાકુ, ડંુગળી-

લસર િગેરેનો છૂટથી ઉપ્યોગ કરરા. એમના વપરાએ 

એક બાિાજીને પોરાને ઘેર ગુર રરીકે રાખ્ા િરા. રે 

બાિાજીને આ બધાં વ્યસન વિના ચેન પડતું નિીં. દેિશી 

ભકર એ બધાં ફેલ-ફતૂરો છોડી ચુસર સત્ંગી થ્યા, 

એટલે બાિાજી રેને સત્ંગ છોડાિિા માટે રાત્રી-રદિસ 

રેની પાછળ પડી ગ્યા. પરંતુ, દેિશી ભકર બાિાજીનો 

બબડાટ અને સંબંધીઓની કનડગર સિન કરી શીરસાટે 

સત્ંગ રાખરા. જમિામાં ફકર છાશ ને રોટલા જમી લેરા. 

બાિાજીએ ધા્ુું કે, ‘િંુ આને સત્ંગ છોડાવું, રો 

જ ખરો કિેિાઉં. િંુ ગમે રેમ કરીશ કે કિીશ, રેમાં કોઈ 

પ્ાબલેમ નથી. કારર કે, એના મારા-વપરા િગેરે મારા 

શશ્્યો છે અને એમને પર આ નિો ધમ્ત ગમરો નથી.’ 

પછી ધીરે ધીરે િદ છોડી ગેરશબ્ો બોલીને બાિાજી 

દેિશી ભકરનો તરરસ્ાર કરિા લાગ્યા. એટલું જ નિીં, 

અિારનિાર ચીવપ્યાનો માર મારિા લાગ્યા. બબબે ત્રર-

ત્રર રદિસ સુધી થાંભલે બાંધી િેરાન કરે, ખાિા આપે 

નહિ, છરાં પર દેિશી ભકરે સિાતમનારા્યરનું ભજન-

સ્મરર છોડું નિીં. આમ, બાિાએ દેિશી ભકરનો બિુ 

રિોિ ક્યયો; રેનું બિુ મોટંુ પાપ લાગ્ું.

મઞાણસ જ્ઞારે કોઈ પ્રકઞારનઞા મદથરી છકેલો હોય, 
ત્ઞારે ન કરવઞાનરી ભૂલો કરી બેસે છે અને તેનઞા પદરણઞામનું 
પણ ભઞાન નથરી રહેતું. ભગિાન રો ગિ્તગંજન છે. રેઓ 

લેખક : સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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કોઈનો પર અિંકાર રિેિા દેરા નથી. સિ્તકમ્તફળપ્દારા 

એિા પ્ભુજીની દંડ દેિાની લીલા અનેરી િો્ય છે. 

એકિાર છકમાં આિીને બાિો દેિશી ભકરને 

ખૂબ ગાળો દેરો િરો. એિામાં અચાનક બંગાઓ ઊડરી 

ઊડરી રે બાિાના કાનમાં ગરી ગઈ. બિુ મિેનર કરી 

પરંતુ, બંગાઓ બિાર ન નીકળી. રેના માથામાં સખર 

દદ્ત થિા લાગ્ું. રેથી માથું પછાડીને મોટે મોટેથી રાડો 

પાડિા લાગ્યો અને રડિા લાગ્યો.

પછી એમના શશ્્યો રેને અમરેલી િૈદ્ય પાસે લઈ 
ગ્યા. િૈદ્યે કાનમાં દિા નાખી, એટલે બાિાના કાનમાંથી 
ત્રર બંગાઓ નીકળી પછી શાંતર થઈ. પછી પાછા 
પીઠિાજાળ આવ્યા. જિેો ગામમાં પગ મૂક્ો, કે રરર જ 
ફરીથી માથાનો સખર દુખાિો શરૂ થ્યો. પછી બગસરા 
જઈ બીજા િૈદ્યની દિા કરી, ત્ારે ફરી કાનમાંથી બંગાઓ 
નીકળી. પછી રે બાિો ગામ છોડીને ભાગી ગ્યો. માટે 
ભગવઞાનનઞા વહઞાલઞા ભ્તનો મન, કમ્વ કે વચનથરી 
અપરઞાધ ન થઞાય તેનરી સઞાવધઞાનરી રઞાખવરી.

ચાંદગઢ ગામમાં ભૂદેિ રરછોડજી મિારાજ રિેરા 
િરા. રેમની આર્થક સ્સ્થતર બિુ સામાન્ય િરી. પરંતુ રેઓ 
ભગિાનના બિુ સારા ભકર િરા. એક િખર ચોમાસાની 
રાત્રી િરી. ઝરમર ઝરમર િરસાદ િરસરો િરો. રેઓ 
રારના બાર િાગ્યે ખાટલામાં બેસીને આત્ામાં પરમાત્ાને 
ધારીને માળા ફેરિરા િરા. 

રે સમ્યે એક ચોર રેમના ઘરની િંડીએથી 
નીચે ઊરરિા ગ્યો; રે ગારાના લીધે લપટીને નીચે 
ભોં્યે પડ્ો. રે ધબાકો સાંભળીને રરછોડજી મિારાજ 
‘સિાતમનારા્યર... સિાતમનારા્યર...’ કરરા રેની પાસે 
ગ્યા.  ચોરને કહંુ જ,ે ‘આિી અંધારી રાર છે અને 
રમે એકલા આવ્યા ? અને રમે પડ્ા, રે રમને િાગ્ું 
િશે ને ? રમે મને કહું િોર રો િંુ ખડકી ઉઘાડર ને ! 
આટલી બધી મિેનર કરિી ન પડર ! અને સિારે િંુ 
લોટ માંગી આિીશ. રેનો રોટલો કરીને આપરે બંને 
જમશું; માટે જમ્યા િગર જાઓ રો મારા સોગન છે !!’ 
આવું સાંભળીને ચોર અતર શરમમદો થઈ ગ્યો અને મનમાં 
એમ થ્ું જ,ે ‘રાર બગાડી રોપર કાંઈ િળ્ું નિીં.’ એમ 
વિચારીને જિેી કળ ઊરરી કે રરર ત્ાંથી ચાલ્ો ગ્યો.

આ રરછોડજી મિારાજ કેિા નન:સપૃહિ અને રાગ-
દ્ેષ રહિર િરા ! આવઞા ભ્તો ભગવઞાનને પોતઞાનઞા 
હૃદય જવેઞા વહઞાલઞા હોય છે. એવઞા વહઞાલઞા ભ્તનો 
દ્રોહ-અપરઞાધ ભગવઞાન સહન કરી શકતઞા નથરી. મઞાટે 
તેમને ક્ઞારેય દુ:ખવવઞા નહીં. તેમનરી મશકરી કરવઞામાં 
પણ સઞાવધઞાન રહેવું. 

એક િખર રરછોડજી મિારાજ પોરાના િેિાઈને 
ઘેર ગ્યા િરા. સિારે નાિીને પોરાની આગળ મૂર્રઓ 
પધરાિીને માનસીપૂજા કરિા બેઠા. રે િખરે રેમના 
િેિાઈએ મશકરી કરી. પૂજાની મૂર્રઓ લઈને સંરાડી દીધી 
અને રેના ઠેકારે એક જૂનું ખાસડંુ મૂકું. 

જ્ારે રરછોડજી મિારાજ ે માનસીપૂજા કરીને 
આંખો ઉઘાડી અને પોરાની આગળ જૂનું ખાસડંુ જોઈને 
બોલ્ા જ,ે ‘કોની આંખું ફૂટી ! જ ે મારા ઇ્ટદેિ ઉપાડી 
ગ્યો અને આ ખાસડંુ મેલું !’ એ જ િખરે આિી મશકરી 
કરનારની બને્ આંખો બિાર નીકળી ગઈ. પછી રે બૂમ 
પાડરો પાડરો રરછોડજી મિારાજ પાસે આિીને પગે 
લાગ્યો અને માફી માંગી. પરંતુ ‘રાંડ્ા પછીનું ડિાપર 
શું કામનું !’ રેમ િિે શું થા્ય ? 

આમ, ભગવદીયનો અપરઞાધ કયયાથરી અવશય પઞાપ 
લઞાગે છે. મઞાટે કોઈ રીતે ભગવઞાનનઞા વહઞાલઞા ભ્તનો 
અપરઞાધ ન થઞાય તેનરી સઞાવધઞાનરી રઞાખરીએ, તેમનરી આગળ 
અતત નનમયાનરી થઈને રહીએ, તો ભગવઞાન રઞાજી થઞાય...
� |||

INDEX



સતસસંગ સેવક  10 ઓક્ટોબર,  ૨૦૨૧

અહંકારનું મૂળ શું...?
લેખક : સઞાધુ પ્ચત્સઞાગરદઞાસ    ગુરુ : પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી

િાર્દક નામનો એક જન્થી સત્ંગી બાળક, 
્ુિાન થ્યો; પછી િડીલ થ્યો. િષયો સુધી 

ઉત્ાિપૂિ્તક સેિા, સત્ંગ, ભજન કરી ઘરોક રાજીપો 
લીધો. રેનામાં ઘરી આિડર-કુશળરા-શ્દ્ધા િોિાથી 
ઘરીિાર રાજીપો લેરો. પરંતુ, સાથે કામ કરનાર સાથે 
ઘષ્તરને લીધે ઘરીિાર કુરાજી પર લેરો. આમ િષયો સુધી 
અપ-ડાઉન, અપ-ડાઉન થતું રહું. જનેે લીધે રેના ગામના 
િડીલો અને સંરોને પર એમ થતું કે, િાર્દક આવું કેમ કરે 
છે ? આમ, િાર્દકને પર અસુખ થા્ય ને સામેનાને પર 
અસુખ થા્ય. બધાને એમ થા્ય કે, િાર્દકને સિશ્ે્ઠરાનો 
અિંકાર છે, રેથી બીજા સાથે અથડામર થ્યા કરે છે. ને 
રે નનમયાની થઈ રેની ભૂલ સિીકારરો નથી અને સુધારરો 
પર નથી. આ બાજુ િાર્દકના પક્ષે જોઈએ રો રેને એવું 
લાગે કે, આમાં મારી શું ભૂલ ? એ રો એમ જ કરિાનું 
િો્ય ને !

િળી, િાર્દક બધાને ઉપ્યોગમાં આિિાની 
ભાિનાથી ખૂબ ઘસાઈને સારાં સારાં કામ કરે. બધાને 
ગમે રેવું ્ુનનક કામ થા્ય ત્ારે બીજા સંરો-ભકરો રેના 
િખાર કરે; ત્ારે િાર્દકને એમ થા્ય કે, આમાં મેં શું 
ક્ુું ? આ રો ભગિાને આઇરડ્યા આપ્યો અને એરે જ 
કરાવ્ું; બાકી આમાં મારં કાંઈ નથી. બીજા ભકરો રેને 
બુબદ્ધશાળી કે િોંશશ્યાર કિે ત્ારે રેને ન ગમે અને એમ 
થા્ય કે, આ બધાં સારાં કામના આઇરડ્યા પર મિારાજ 
આપે છે ને એ જ કરાિે છે. મને ક્ાં આિડે છે ? એમાં િંુ 
શેનો બુબદ્ધશાળી ને મેં શું ક્ુું ? મારાથી આવું સારં થોડંુ 
થા્ય ? મારે શાનો મફતર્યો ્યશ લેિો ? આમ વિચારી 
રોજ ઘરાક આશ્ચ્ય્ત સાથે મિારાજની કૃરજ્રા માને.

પરંતુ, કોઈિાર ભૂલ થા્ય એટલે સાથે કામ 
કરનારા િાર્દકને કિે, ‘રમને રમારી આિડરનું-બુબદ્ધનું, 
સિશ્ે્ઠરાનું માન છે, એટલે રમને બીજાનો ભાર પડરો 
નથી, રમારી ભૂલ દેખારી નથી ને સામેનાની ભૂલ દેખા્ય 
છે. અને રેથી જ અથડામર કે અ્યોગ્ય િર્તન થઈ જા્ય 

છે;’ ત્ારે િાર્દકને એમ થા્ય કે, િંુ મને બુબદ્ધશાળી કે 
િોંશશ્યાર માનરો નથી. જ ે જ ે સારં થા્ય રે રો ખરેખર 
મિારાજની કૃપાથી થા્ય છે, એમાં મારં કાંઈ જ નથી. એમ 
જ સમજી રોજની કેટલી્ય બાબરમાં કૃરજ્રા માનું છંુ. 
છરાં બીજાને કેમ એવું લાગે છે ? આખરે આ ગૂંચિરનું 
સોલુશન શોધિા િાર્દક પૂ.ગુરજી પાસે ગ્યો અને રમામ 
પરરસ્સ્થતર જરાિી.

પૂ.ગુરજીએ રેને સમજાવ્ું કે, ‘બધા િખારે રેવું 
સારં કા્ય્ત રારાથી થા્ય અથિા રેં ન ધા્ુું િો્ય રેિા 
આઇરડ્યા આિે કે ્ુનનક કા્ય્ત થા્ય, પરચા જવેું થા્ય, 
ત્ારે જ ભગિાનને કરયા માની કૃરજ્રા અનુભિે છો. પરંતુ 
રારો ફોલ્ટ એ છે કે, રૂટીન જીિનનાં દરેક કા્ય્તમાં ‘ભગિાને 
ક્ુું’ એવું નથી માનરો. એટલે એમાં રારં કતૃ્તતિ જીિતું 
રિે છે. રેથી એ રહટનના કતૃ્તતિમાંથી અિંકાર આિે છે 
અને એનું રને માન આિે છે. રેથી બીજા ગૌર લાગે છે 
અને રેની રને ખબર પડરી નથી.” પૂ.ગુરજીની આ િાર 
સાંભળીને િાર્દકે બૂટ જાલી, િા..િોં..! આવું રો મેં ક્ારે્ય 
વિચા્ુું જ ન િતું.
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િિાલા ભકરો ! જરા વિચારીએ, 
આપણું કેમ છે ? (૧) સારી રરિ્યા (૨) 
નબળી રરિ્યા (૩) રહટન રરિ્યા. આ 
ત્રરે્યમાં સંપૂર્ત કતૃ્તતિ ભગિાનનું 
સિીકારા્ય છે ? આપરે આસસરક 
િોિાથી અડધું કતૃ્તતિ ભગિાનનું 
સિીકારીએ છીએ અને અડધું 
આપણું પોરાનું માનીએ છીએ, 
એટલે અધિચ્ે ફસા્યેલા છીએ. 
રાક્ષસરાજ રાિર, હિરણ્યકશીપુ 
પોરાને સંપૂર્તપરે કરયા માનરા, રેથી 
અતર અિંકારી થ્યા. જ્ારે અક્ષરમુકર 
ગોપાળાનંદસિામી, દાદાખાચર સંપૂર્ત ભગિાનને જ કરયા 
માનરા, રેથી અિંશૂન્ય મુકર થ્યા. જ્ારે આપરે અધિચ્ે 
િોિાથી માપસરના અિંકારી છીએ. “अहं करोमि इमि 
अहंकार” (િંુ કરં છંુ, એ જ અિંકાર છે.)

અિંકાર માત્ર કડક વ્યકકરમાં જ િો્ય ને ઉપરથી 
ઢીલા લાગરા વ્યકકરમાં ન િો્ય, એવું નથી. કારર કે, 
અિંકાર અંદરની સમજર સાથે િરા્યેલો છે. બીજા 
આપરને આપરી બાહ્ભૂલો ઓળખાિે, પકડાિે, સુધરાિે. 
પરંતુ, અંદર પડેલું સિકતૃ્તતિ કોર પકડાિે ? એ રો આપરે 
જારે ઓળખી, સંરોને શરરે જઈ, સિળી સમજર કેળિી 
સુધારવું પડે. કેમ જ,ે  જીવ પોતઞાનું બધું કત્્વતવ ભૂલરી 
ભગવઞાનને સંપૂણ્વપણે કતયા-હતયા સવરીકઞારે, ત્ઞારે અહંશૂન્ય 
થઞાય ને પછી અનઞાદદમુ્ત થઞાય છે.

શ્ીમદ્ ભાગિરના તૃતર્ય સં્ધમાં કવપલગીરાના 
અધ્યા્ય-૩૨ના ૯ થી ૧૪ શલોકમાં, વ્યાસજીએ કતૃ્તતિનું 
પરરરામ બરાવ્ું છે. મનુ્્ય-દેિરાઓ કરરાં શ્ે્ઠ 
વિરાટબ્રહ્મા, પોરાના નદ્પરાધ્તકાળનો અધધકાર ભોગિીને 
અંરે પંચભૂર, મન-ઇન્દ્રિ્યો, પંચરન્ાત્રા િગેરે સહિર 
વત્રગુરાત્ા પ્કૃતરની સાથે એકરૂપ થઈને, ભગિાનમાં પ્િેશ 
કરી જા્ય છે; પરંતુ ત્ાં કા્યમ રિેરા નથી. ફરી સૃન્્ટ 
થા્ય ત્ારે બ્રહ્મા, ભેદદૃન્્ટ અને કતૃ્તતિના અભભમાનને 
લીધે મરરચ્યારદક ઋષષઓ, ્યોગેશ્રો, સનકારદક મુનનઓ, 
્યોગપ્િર્તક સસદ્ધોએ સહિર ભગિાનની ઇચ્ાથી પાછા 
પિેલાંની જમે સૃન્્ટમાં આિે છે. િચ.મ.૨૧ :  “સવવે 
શઞાસ્ત્રમાં એ જ સસદ્ાંત છે અને જીવનઞા કલ્ઞાણને અથવે 

પણ એટલરી જ વઞાત છે જ,ે આ સવ્વ જગત 
છે તેનઞા કતયા-હતયા એક ભગવઞાન છે.”

િિાલા ભકરો ! આપરને 
એક પર કા્ય્તના કતૃ્તતિનો અિંકાર 
ધારિાનો િક્ક નથી. બધી રરિ્યાના 
કરયા માત્ર એક ભગિાન જ છે. માટે 
જ્ારે આપરા દ્ારા કોઈ ્ુનનક 
કા્ય્ત થા્ય કે કાંઈ અઘરં કે અશક્ 

કા્ય્ત થા્ય, ત્ારે જ ફકર ભગિાનને 
કરયા માની રેમની કૃપા અનુભિીએ 

છીએ, એ અધૂરી સમજર છે. ખરેખર 
રોજરેોજનાં બધાં કા્ય્ત કોર કરે છે? સિ્તકરયા 

કોર છે ? આપરી દરેક રરિ્યા એ ભગિાનની કૃપા જ છે, 
ભગિાનની સામથતીથી જ થા્ય છે. પરંતુ, રોજંીદુ થિાથી 
ત્ાં ભગિાનનું કતૃ્તતિ સિીકારાતું નથી.

િચ.લો્યા-૧૩  : ‘પુરુષોત્તમનઞારઞાયણ તે સવ્વકતયા 
છે,અને ‘कि्तुिकि्तुिन्यथाकि्ुं सिथतु:’ છે.’ ખરેખર આ 
િાસરવિક ભગિત્કતૃ્તતિને સમજીએ, રો આખા રદિસની 
બધી રરિ્યામાં કૃરજ્ થઈ, ખૂબ આનંદ-અિોભાિ સાથે 
િળિાફૂલ થઈને ભગિાનમ્ય રિેિા્ય.

અનેકને પરચા આપનાર ગોપાળાનંદ સિામીને 
િડોદરાના પંરડરોએ પૂછું કે, રમે સાધુ થઈને પરચા કેમ 
આપો છો ? ત્ારે રેમરે કહું, ‘મેં આજ સુધીમાં એક 
પર પરચો આપ્યો િો્ય, રો આખું બ્રહ્માંડ ભાંગ્યાનું પાપ 
મને લાગે.’ િળી, દ્ેષીઓએ પરેશાન ક્યયા, શરીરમાં કાંટા 
િાગ્યા, ત્ારે પર દુ:ખ ન થ્ું. િળી, રમામ રરિ્યામાં 
સંપૂર્ત મિારાજનું કતૃ્તતિ સિીકારીને રિેરા, એટલે જ રેઓ 
મિારાજના અત્ંર િિાલા બન્યા અને એટલે જ ભગિાન 
એમનો છૂટથી ઉપ્યોગ કરરા અને એમના દ્ારા મિારાજ 
અનેક પરચા પૂરરા, એિા રેઓ પાત્ર બન્યા.

માટે િિાલા ભકરો ! આપરે અિંશૂન્ય થઈ 
અનારદમુકર થવું િો્ય, રો આખા રદિસની નાનામાં નાની 
રરિ્યાથી મોટી સસબદ્ધ સુધીની રમામ રરિ્યામાં િરરકતૃ્તતિનો 
આનંદ મારિો જોઈએ.

િિે િાર્દકને પૂ.ગુરજીએ રમામ રરિ્યામાં િરરકતૃ્તતિ 
સિીકારિાની કઈ-કઈ અદ્ ભૂર ટેકનનકો શીખિાડી િશે ? 
એ આપરે આિરા અંકમાં જોઈશું... |||
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સાધના...
લેખક : સાધુ અભ્યાસસિરૂપદાસ

ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીિનદાસજી સિામી

એક સંર મિાત્ા પાસે એક મુમુક્ષુ આવ્યો. રે 
મુમુક્ષુ મિાત્ાથી ખૂબ પ્ભાવિર િરો. થોડીિાર 

િારો ક્યયા પછી રેરે ધીમે રિીને પૂછું, ‘મિાત્ાજી ! આપ 
ખૂબ સારી સાધના કરો છો. કૃપા કરીને મને આપની સાધનાનું 
રિસ્ય સમજાિશો ?’ ત્ારે મિાત્ાએ કહું, ‘િા એમાં શું િાંધો, 
મારી સાધનાનું રિસ્ય રો સાિ સિેલું છે. (૧) તોડો-જોડો (૨) 
ખઞાલરી કરો-ભરો (૩) યઞાદ કરો-ભૂલરી જાઓ.’

મુમુક્ષુ : ‘આમાં રો કાંઈ સમજાણું નિીં.’ 

ત્ારે મિાત્ા : ‘િંુ મારી વૃગતિઓને બીજ ેબધેથી તોડીને 
ભગિાન સાથે જોડંુ છંુ. ભગિાન સસિા્યની ઇચ્ા-આકાંક્ષાઓ 
ખઞાલરી કરીને ભગિાનસંબંધી ઇચ્ાઓથી મારં િૈ્ું ભરંુ છંુ. 
િળી, િંુ કોર છંુ ? િંુ કોનો છંુ ? મારે શું કરિાનું છે ? મારે 
શું મેળિિાનું છે ? ભગિાને મારા માટે કેટલું ક્ુું છે ? મારે 
ભગિાન માટે શું કરિાનું છે ? રે બધું યઞાદ કરંુ છંુ. અને મેં 
કતૃ્તત્િાભભમાને કરીને જ ેઅિંભાિ ધા્યયો િો્ય, ભગિાન સસિા્યનું 
મારં માનીને મમતિભાિ ધા્યયો િો્ય રથા મને ભગિાન ભૂલાડે 
એિી જ ે જ ે સારી-નરસી બાબરો સ્ૃતરરૂપે અંરકર થઈ િો્ય, 
રેને ભૂલવઞાનો અભયઞાસ કરંુ છંુ.’

 (૧) તોડો-જોડો... 
શ્ીજીમિારાજ ેિચનામૃર ગઢડા મધ્ય-૮માં કહું છે, “દશ 

ઇન્દ્દ્રયો ને અગગયઞારમંુ મન, એ સવવે જ ેજ ેવવષયમાં ચોંટે ત્ાંથરી 
પઞાછાં ખેંચરીને બ્રહ્ અગનિને વવશે હોમવાં, એનું નઞામ યોગયજ્ 
કહેવઞાય. અને એિી રીરે િોમરાં-િોમરાં જમે ્યજ્ કરનારાને 
ભગિાન દશ્તન આપે છે, રેમ જ, એ યોગયજ્નઞા કરનઞારઞાનઞા 
અંતરને વવશે પોતઞાનું સવરૂપ જ ે બ્રહ્, તેને વવશે પરબ્રહ્ જ ે
શ્રીપુરુષોત્તમ તે પ્રકટ થઈ આવે છે, એ યોગયજ્નંુ ફળ છે.”

શ્ીમદ્ગિદ્ગીરામાં કહું છે, 

्यिो ्यिो मिश्चरमि ििश्चञ्चलिस्थरि्  ।।

िि्ििो मि्यम्ययैिदातिन्ययेव वशं ि्ययेि् ।।६/२६।।

ચંચળ સિભાિને કારરે સદા અસ્સ્થર એવું મન, આત્ા-
પરમાત્ા સસિા્ય બીજ ે જ્ાં જ્ાં જા્ય, ત્ાં ત્ાં વિવિધ 
પ્કારનાં દુ:ખ અને દોષોને વિચારીને ત્ાંથી મનને પાછંુ િાળવું 
અને પોરાના આત્ામાં અથિા પરમાત્ાનાં સિરૂપમાં જ સ્સ્થર 
કરવું. ।।૨૬।।

પોરાની વૃગતિઓને િારંિાર જગરમાંથી રોડી ભગિાનમાં 
જોડિી, એ ભગિાનને પામિા માટે રતપર થ્યેલા મુમુક્ષુ માટે 

ઉતિમ સાધના છે. રેમાં રકલીફ રો ઘરી પડે, પર જ ે ભગિાન 
અને સંરનું બળ રાખી પુરષપ્્યત્ કરીને આ સાધના કરે છે; 
રેના ઉપર ભગિાનની પ્સન્રા થા્ય છે. કારર કે, આખું જગર 
બાહ્વૃગતિ કરિામાં જ રતપર છે. રેથી જ્ારે ભગિાનનો ભકર 
જગરથી ભભન્ રદશામાં ચાલી વૃગતિઓને ભગિાનમાં િાળે છે, 
રે જોઈ ભગિાન ખૂબ રાજી થા્ય છે.

 (૨) ખઞાલરી કરો-ભરો... 
ભગિાન સિાતમનારા્યર મધ્ય પ્કરરના બીજા 

િચનામૃરમાં કિે છે, “જ ે જ ે વિષ્ય અંર:કરરમાંથી સુ્રરા 
િશે, રે પર પૂિ્તજન્ને વિશે બાિેરથી જ ઇન્દ્રિ્યો દ્ારે કરીને 
આવ્યા છે. માટે વિષ્ય ટાળ્યાનું એ જ ઔષધ છે જ,ે તિચાએ 
કરીને સ્્રિ્યારદક પદાથ્તનો સપશ્ત રજિો અને નેતે્ર કરીને રેનું રૂપ 
ન જોવંુ અને સજહ્ાએ કરીને રેની િાર ન કરિી અને કાને કરીને 
રેની િાર ન સાંભળિી અને નાસસકાએ કરીને રેનો ગંધ ન લેિો; 
એિી રીરે પંચ ઇન્દ્દ્રયો દ્ઞારે વવષયનો ત્ઞાગ દૃઢ રઞાખે, તો 
બઞાહેરથરી વવષયનો પ્રવઞાહ માંટહલરી કોરે પ્રવેશ કરે નહીં. જમે 
કૂિામાં પારીની સે્ય્ત આિરી િો્ય પછી રેને ગોદડાંના ગાભા 
ભરીને બંધ કરે ત્ારે રે કૂિો ગળા્ય, રેમ બાહ્ ઇન્દ્રિ્યોને 
નન્યમમાં રાખિે કરીને બાહ્ વિષ્યનો અંર:કરરમાં પ્િેશ ન થા્ય.

અને જમે ઉદરમાં રોગ થ્યો િો્ય રે રો ઉદરમાં ઔષધ 
જા્ય ત્ારે જ ટળે, રેમ પ્રથમથરી જ ે ઇન્દ્દ્રયો દ્ઞારે કરીને 
વવષય અંત:કરણમાં ભરઞાયઞા હોય તે તો આત્મવવચઞારે કરીને 
ટઞાળવઞા. રે આત્વિચાર એમ કરિો જ,ે ‘િંુ આત્ા છંુ ને મારે 
વિશે ઇન્દ્રિ્યો-અંર:કરરનો સંબંધ નથી’, એમ દૃઢ વિચાર કરીને 
અને રે ચૈરન્યને વિશે ભગિાનની મૂર્ર ધારીને અને પોરાના 
આત્સુખ િરે કરીને પૂર્ત રિેવંુ. જમે કૂિો જળે કરીને પૂર્ત 
ભરા્યો િો્ય ત્ારે જ ે બાિેરથી પોરામાં સે્યયો આિરી િો્ય 
રેને પોરાનું પારી ઠેલી રાખે છે, પર માંહિલી કોરે રે સે્ય્તના 
પારીનો પ્િેશ કરિા દે નહિ; અને જો ઉલેચાઈને ઠાલો થા્ય 
રો સે્ય્તનું પારી બાિેરથી માંિી આિે. એવરી રીતે આત્મસુખે 
કરીને માંટહલરી કોરે પૂણ્વ રહેવું અને બઞાહેર પંચ ઇન્દ્દ્રયો દ્ઞારે 
વવષયનો મઞાગ્વ બંધ રઞાખવો, એ જ કઞામઞાદદકને જીત્ઞાનો દૃઢ 
ઉપઞાય છે; પણ એ વવનઞા એકલઞા ઉપવઞાસે કરીને કઞામઞાદદકનો 
પરઞાજય થતો નથરી. માટે આ વિચાર દૃઢ કરીને રાખજ્ો.”  

મુમુક્ષુ જ્ારે ભગિાનની સાધના-આરાધનામાં જોડા્ય 
છે, ત્ારે અંરરમાં જન્ોજન્ની ભરેલી વિષ્ય-િાસનારદકનાં 
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િમળો િેરાન કરી નાખે છે. પછી એ વિક્ષેપોથી કંટાળીને મુમુક્ષુ 
સૂક્ષ્મસાધનામાં પગ જ માંડરા નથી. શ્ીજીમિારાજ ે ઉપરોકર 
િચનામૃરમાં દશયાિેલ ઉપા્ય દ્ારા જો ધીરજ રાખીને પ્્યત્ 
કરિામાં આિે, રો જરૂર સફળરા મળે છે.

શશક્ષાપત્રીની આજ્ામાં રિીને, િર્તમાનકાળે અ્યોગ્ય 
વિષ્યારદકને ભોગિીને રેના નિા પાશ અંર:કરરમાં ઊભા 
ન કરીએ, રોપર ઘરી શાંતર થઈ જા્ય. પછી જગરના 
નાશિંરપરાનો, પોરાના સિરૂપનો અને ભગિાનના મહિમાનો 
વિચાર કરીને ખૂબ ધ્યાન-ભજન-સ્મરર કરરા રિીએ, રો ધીરે 
ધીરે અંરરમાં જમા થ્યેલી િાસનારૂપી ગંદકી સાફ થરી જા્ય 
છે. પછી સિેજ ે સિેજ ે અંદરથી ભગિાન ગમિા લાગે છે અને 
રેમનું સુખ પર અનુભિા્ય છે.

 (૩) યઞાદ કરો-ભૂલરી જાઓ... 
એકિાર બકરાંના ટોળામાં શશકાર કરિા જરી સસિર 

વિ્યારી. રેને બચું થ્ું. સસિર રો બચું મૂકીને ચાલી ગઈ. 
પછી આ બચું બકરાં ભેગંુ ફરિા લાગ્ું. ભરિાડે રેનું નામ 
સલદ્ડી્યો પાડું. ‘સલદ્ડી્યા !’ એમ કિી રેને બોલાિે. આ બચું 
મોટંુ થ્ું, પર પોરાને ગમ નહિ કે, િંુ સસિરનું બચું છંુ. 
પોરાને બકરં માને !

એકિાર સાચો સસિ આવ્યો. બધાં બકરાં ભાગ્યાં; 
રે ભેગો આ સલદ્ડી્યો પર ભાગ્યો. સસિે જો્ું કે, ‘બકરાંના 
ટોળામાં સસિ ક્ાંથી ?’ રેને આશ્ચ્ય્ત થ્ું. રેરે દોડીને રેને 
પકડ્ો. સલદ્ડી્યો થરથર કાંપિા માંડ્ો.

સસિે કહું, ‘અલ્ા, તું રો સસિ છે. આ બકરાંના ટોળામાં 
ક્ાંથી ભળી ગ્યો ?’

સલદ્ડી્યાએ ગભરારાં કહું, ‘મારં નામ સલદ્ડી્યો છે, 
મને છોડી દો.’

સસિે કહું, ‘અલ્ા, બકરાં રો રારં ખાજ છે. તું આ 
ટોળામાં કાં ભળી ગ્યો ? િાલ્ નદીએ.’ એમ કિી રેને નદીએ 
લઈ ગ્યો. અને પારીમાં રેનું મોઢંુ દેખાડી બોલ્ો, ‘રારં મોઢંુ 
જો. મારા મોઢા જવંુે રારં મોઢંુ છે કે નિીં ? કેશિાળી જો, 
રારા પગ જો, નિોર જો, બધું મારા જવેું જ છે.’

એમ સસિે રેને પોરાનંુ સિરૂપ ઓળખાવ્ું અને કહું, 
‘મારા જિેો િંુકાર કર. આ બકરાં રો આપરો ખોરાક છે.’ 
ત્ાર પછી રે સલદ્ડી્યો સાચો સસિ બની ગ્યો.

આપરે આત્ા છીએ, પર દેિભાિને કારરે પાંગળા થઈ 
ગ્યા છીએ. આપરે પોરાને આત્ારૂપ માનીએ, રો પ્કૃતરપુરષ 
સુધીનું આપણું જ ખાજ છે, રેનો ભાર ન પડે. માટે શ્ીિરરએ 
શશક્ષાપત્રીમાં સિુને આજ્ા કરી છે જ,ે

मिजातिािं ब्रह्मरूपं दयेहत्र्यमवलक्षणि्।

मवभाव्य ियेि कितुव्या भमत्ति         : कृषण््य सवतुदा।।११६।।

સ્ૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારર; એ જ ે ત્રર દેિ રે થકી 

વિલક્ષર એિો જ ે પોરાનો જીિાત્ા, રેને બ્રહ્મરૂપની ભાિના 

કરીને પછી રે બ્રહ્મરૂપે કરીને શ્ીકૃ્ર ભગિાનની ભકકર જ ે

રે સિ્ત કાળને વિષે કરિી.

િળી, શ્ીિરર િચનામૃર અંત્-૩૯માં કિે છે, “પોરાના 

જીવઞાત્મઞાનું જ્ઞાન રથા ભગવઞાનનઞા મઞાહઞાત્યનું જ્ઞાન, એ બે 

જનેે સસદ્ધ થ્યાં િો્ય ને રે જો ગમે રેિાં પંચવિષ્ય સંબંધી 

સુખમાં કદાધચર્ બંધાઈ ગ્યો િો્ય, રોપર રેમાં બંધાઈ રિે 

નહિ, રેને રોડીને નીકળે જ રિે છે; અને જ ે વિષ્યના સુખનો 

ત્ાગ કરીને િર્તરો િો્ય ને રે ન બંધા્ય, એમાં રે શું કિેવંુ ? 

માટે એ બે પ્રકઞારનઞા જ્ઞાનને સાંભળીને એનો પોતઞાનઞા મનમાં 

વેગ લગઞાડી દેવો.

જમે કોઈક શૂરિીર ને આકરો મારસ િો્ય ને રેનો કોઈક 

પ્તરપક્ષી િો્ય, રેરે રેનો બાપ મારી નાંખ્ો િો્ય, રો રેની રેને 

બિુ દાઝ્ય થા્ય. ને રે દાઝ્ય થરી િો્ય ને િળી રેનો દીકરો 

મારી નાંખે ને િળી ભાઈને મારી નાંખે ને િળી બા્યડીને લઈ 

જા્ય ને િળી માને લઈને મુસલમાનને આપે ને િળી ગામગરાસ 

ઝંૂટી લે, એિી રીરે જમે જમે એનો પરાભિ કરે, રેમ રેમ 

એને બિુ મનમાં દાઝ્ય થા્ય. ને જાગ્રર-સિપ્નમાં સિ્તકાળે એને 

એ િારનો જ આલોચ રિે. રેમ જનેે આ બે િારનો નનરંરર 

આલોચ રિે, ત્ારે એને એ જ્ાન સસદ્ધ થા્ય. અને એને ગમે 

રેિો આપત્કાળ પડે રો રેને વિશે એની સિા્ય કરે. અને જમે 

વિશલ્કરરી ઓષધધ લાિીને િનુમાનજીએ રામચંરિને વપિાડી 

ત્ારે જ ે દેિમાં શલ્ લાગ્યાં િરાં રે સિવે એની મેળે દેિથી 

બાિેર નીકળી ગ્યાં; રેમ જનેે આ બે િાર મનમાં લાગી ગઈ 

િો્ય, રેને ઇન્દ્રિ્યોને વિષ્યભોગની ઇચ્ા રિી છે એ શલ્ છે 

રે સિવે નીકળી જા્ય; કિેરાં વિષ્યભોગમાંથી એની ઇન્દ્રિ્યોની 

વૃગતિ નીકળીને એક ભગિાનમાં િળગે.”

દેિભાિ અને દેિભાિજન્ય મમતિભાિ, એ મા્યાનું 

આકષ્તર છે. આત્ારૂપી ઉપગ્રિને મા્યાના ગુરતિાકષ્તરમાંથી 

બિાર કાઢી, ધચદાકાશરૂપી અંરરરક્ષમાં મૂકિા માટે, મિારાજ ે

બરાિેલ િેગીલું ચચરન અિશ્યંભાિી છે. સરર િંુ કોર ને 

મારં કોર ? એનું અનુસંધાન રાખિાનો અભ્યાસ જ મા્યાનું 

વિસ્મરર કરાિે છે. માટે આપરે જ ે છોડિાનું છે રેને એક 

સેકદ્ડ પર સંભારિા કરરાં, આપરે જ ે છીએ અને આપરે 

જનેે પામિાનું છે, રેને એક સેકદ્ડ પર ન ભૂલિા, રે સિ્તશ્ે્ઠ 

સાધના છે.

હંુ કોણ મઞારંુ કોણ છે ? એનું રઞાખું જો ‘જ્ઞાન’;

હંુ ધઞામ ને ધઞામરી મઞારઞા, કેમ ભૂલું ભગવઞાન. |||
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મહારાજ છરે નરે...!!

િિાલા ભકરો ! આપરે જ ે લોકમાં રિીએ 
છીએ, ત્ાં અિાર-નિાર કાંઈક ને કાંઈક 

એવું બનતું િો્ય છે, જ ે આપરા અંર:કરરને વિચસલર 
કરીને દુ:ખી કરી મૂકતું િો્ય છે. ચારે રરફથી સાનુકૂળરા 
અને સુખાકારી િો્ય, એિામાં અચાનક એવું કાંઈક બની 
જા્ય, એિા કાંઈક સમાચાર આિે અથિા એિા કાંઈક 
વિચારો આિે, જ ે આપરા રમામ સુખને દુ:ખમાં ફેરિી 
નાખે. એક જ ક્ષરમાં આપરો રમામ આનંદ ગા્યબ થઈ 
જા્ય અને આપરે દુ:ખ, ઉદ્ેગ, અશાંતર, ચચરા, િરાશા 
આરદની ગરયામાં સરી પડીએ. 

આ રમામ મુશકેલીઓથી ઉપર ઉઠિાનો એક 

અજોડ ઉપા્ય છે - ‘મહઞારઞાજ છે ને..!!’ િમરાં છેલલા 

થોડાક સમ્યથી િિાલા ગુરજી પોરાની કથામાં આ 

િાક્ અિાર-નિાર દોિરાિરા રહ્ા છે. 

આ લોકમાં એવું પર બની શકે કે, આપરા 

નજીકના સંબંધીઓ જ આપરને છોડી દે અને આપરે 

નોંધારા થઈ જઈએ. આપરને એવું થિા લાગે કે, િિે 

મારં કોર ? રેિા કપરા સંજોગોમાં પર ‘મિારાજ છે ને..!!’

ક્ારેક ધંધામાં અરધારી ખોટ આિી પડે અને 

આપરા અંરરમાં મોટંુ પ્શ્નાથ્ત ધચહ્ન થઈ જા્ય કે, િિે 

શું કરીશ ? ત્ારે પર ‘મિારાજ છે ને..!!’ 

એિા કપરા સમ્યમાં િળી કોઈ એિી બબમારી 

આિી પડે કે, આપરે િાલિાં-ચાલિાં માટે પર અસમથ્ત 

થઈ જઈએ અને દરેક બાબરમાં મુશકેલીઓ જ અનુભિા્યા 

કરે કે, િિે આનો અંર ક્ારે આિશે ? ત્ારે પર 

‘મિારાજ છે ને..!!’ 

ક્ારેક કોઈ ચોર-લૂંટારા રરફથી કે અનન્ટ 

રત્િો રરફથી અરધારી આપગતિ આિી પડે અને 

આપરે ભ્યમાં સરી પડીએ કે, િિે શું થશે ? ત્ારે 

પર ‘મિારાજ છે ને..!!’ 

આમ, નાનાં-મોટાં રમામ પ્કારનાં દુ:ખ, 

ચચરા, ભ્ય, િરાશા, નનરાશા આરદ 

રમામ સંજોગોમાં કદાચ ભલે આપરે 

બિારના સંજોગો બદલી ન શકીએ; પરંતુ, 

જો અંરરમાં મિારાજનો દૃઢ વિશ્ાસ 

રાખીએ કે, ‘મિારાજ છે ને..!!’ રો રે 

રમામ પરરસ્સ્થતરઓમાં પર આપરે 

નચચર, નનભ્ત્ય ને સિસ્થ રિી શકીએ. 

મિારાજનો ભરોસો જરૂર આપરને 

આમાંથી ઉગારશે.

લેખક : સાધુ પ્ત્ક્ષસિરૂપદાસ
ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીિનદાસજી સિામી
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િિાલા મિારાજ આપણંુ િરપળ ધ્યાન રાખી જ 

રહ્ા છે. રેઓ સરર આપરી સાથે જ છે અને પરમ 

કરરા કરીને આપરને સુખી કરિા માટે સદા દાખડો 

ક્યયા જ કરે છે. આિા મોટા મિારાજ આપરી સાથે 

િો્ય રો િિે દુ:ખી થિાની કે ચચરા કરિાની શું જરૂર 

છે ? જો આપરે િિાલા મિારાજને સરર આપરી સાથે 

જ માનીએ, રેમની સાથે રદલથી િારો ક્યયા કરીએ અને 

રેમને પ્ગટ માની બધું જ રેમને સોંપી શકીએ, રો મિા 

સમથ્ત એિા મિારાજને ભરોસે આપરે િર િાલમાં ખુશ 

રિી શકીએ. પરંતુ, િજુ મિારાજના એિા દૃઢ વિશ્ાસમાં 

કચાશ રથા આશરામાં ખામી છે; રેમજ, 

ભગિાનના આસશ્ર શરરાગર 

થઈને બધી જિાબદારી રેમને 

સોંપી શકરા નથી, રેથી જ 

નાના-નાના પ્સંગો પર 

આપરને ભ્ય-ચચરામાં 

મૂકી દે છે. 

િિાલા િિાલા 

ગુરજીએ રચેલ આ 

કીર્તનના શબ્ોને 

આપરે આત્સાર 

કરીએ, રો િર િાલમાં 

ખુશ રિેવું સિજ બની જા્ય.

તું છો મઞારો પતત, હંુ તઞારી છંુ સંપગત્ત,

સંપગત્તનરી ચચતઞા સદઞા કરે એનો નઞાથ...ટેક.

મઞારો ધણરી તો તું સદઞા ખરો, 

મેં તો કયવો છે તઞારો આશરો,

હંુ તો નથરી રે અનઞાથ, તમે સદઞા મઞારઞા નઞાથ,

તમે ઝઞાલ્ો મઞારો હઞાથ...તું છો ૦૧

હંુ તો શઞા મઞાટે કરંુ હદર ચચતઞા,

તમે સમરથ છો મઞારઞા વપતઞા,

હંુ તો તઞારો નઞાનો બઞાળ, તું છો મઞારો રખવઞાળ,

મહઞાકઞાળનો છો કઞાળ...તું છો ૦૨

સંપગત્ત કરે નહીં ચચતઞા કાંઈ,

રહે તમલકત મઞાસલક મન માંઈ,

વસતુ જનેરી જહે હોય, તેનરી ચચતઞા તેને હોય,

જ્ઞાનને શું હઞાય હોય...તું છો ૦૩

િિાલા ભકરો ! આ કીર્તનના શબ્ો પ્મારે 

પ્ારપ્યારા િિાલા મિારાજ આપરા ધરી છે, આપરે રો 

રેમના આસશ્ર-શરરાગર જીિ છીએ. આપરે એકિાર 

રેમને સોંપા્યા પછી રેઓ આપરી બધી જ જિાબદારી 

પોરાને શીરે લઈ લે છે અને આપણું સિ્ત પ્કારે હિર જ 

કરે છે. િા, એવું બની શકે કે, રેઓ આપરા ગમરા પ્મારે, 

આપરે ઇચ્ીએ ત્ારે કે આપરે ધારેલી રીરે આપણંુ 

ભલું ન કરે અને રેમને જમેાં ખરેખર આપણંુ 

હિર લાગતું િો્ય રેમ, ત્ારે ને રે 

રીરે આપણું હિર કરે. પરંતુ 

જો, આ િારને આપરે 

દૃઢપરે સમજી-સિીકારી 

રાખીએ, મિારાજના 

પરમ વિશ્ાસે રેમના 

શરરાગર થઈ બધી 

ચચરાનો ભાર રેમને 

જ સોંપી રાખીએ 

અને રેમની આજ્ામાં 

ખબરદાર રિીએ, રો િર 

િાલમાં સમથ્ત ધરીના આશરે 

આનંદ આનંદ જ રિે.

િે િિાલા મિારાજ ! આપ જ સિ્તકરયા ને સિ્ત 

સમથ્ત છો અને આપ સદૈિ માર હિર જ કરો છો; પરંતુ, 

િંુ િજુ મારી માષ્યક મતરના કે અન્ય લૌરકક આધારોને 

આશરે જીવું છંુ, િંુ એકમાત્ર આપના જ આધારે-વિશ્ાસે 

રિી શકરો નથી. રેથી જ નાના-મોટા પ્સંગે િષ્ત-શોકના 

પ્િાિમાં રરા્યા કરં છંુ અને દુ:ખી થાઉં છંુ. આપ જ 

કરરા કરી આપ સસિા્યના રમામ આધારો છોડાિી 

મને એકમાત્ર આપનો જ વિશ્ાસ-આશરો અતર દૃઢ 

કરાિશો... |||

મહઞારઞાજનઞા પરમ વવશ્ઞાસે તેમનઞા 

શરણઞાગત થઈ બધરી ચચતઞાનો ભઞાર 

તેમને જ સોંપરી રઞાખરીએ અને તેમનરી 

આજ્ઞામાં ખબરદઞાર રહીએ, તો હર 

હઞાલમાં સમથ્વધણરીનઞા આશરે આનંદ 

આનંદ જ રહે.

INDEX



સતસસંગ સેવક  16 ઓક્ટોબર,  ૨૦૨૧

जीिं जगि्  कये ि ििो मह ्ययेि...जीिं जगि्  कये ि ििो मह ्ययेि...
લેખક : સાધુ અદ્િ્યસિરૂપદાસલેખક : સાધુ અદ્િ્યસિરૂપદાસ

ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીિનદાસજી સિામીગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીિનદાસજી સિામી

આપરને સૌને અનુભિ છે કે જ્ારે આપરે દૃઢ 
મનોબળ સાથે કાંઈક નક્કી કરીએ છીએ, રે ગમે રેવું અઘરંૂ 
કામ િો્ય રોપર સરળરાથી પાર પડે છે. અને જો આપરી 
ઇચ્ા ન િો્ય રો સરળ કામ પર આપરાથી થઈ શકતું 
નથી. એક િેસ્ટન્ત રફલોસોફર જોન તમલ્ટન એવું કિેરા કે 
“રમારા મનની રાકારથી પોરાને ઊંચકી લો, પરંતુ કોઈ 
રદિસ િલકા ના બનાિો. મન, પોરાને સિગ્તમાંથી નક્ત  અને 
નક્ત માંથી સિગ્ત બનાિી શકે છે.” આપરે ધન, સતિા અને 
સામથતી રો ગમે રેટલી મેળિી શકીએ છીએ, પરંતુ જીિનમાં 
સુખ અને સંપૂર્તરાનો અનુભિ રો જો આપરે આપરા મનને 
કંટટ્ ોલ કરિાનું શીખીશું રો જ થશે. સતિા, સંપગતિ કે 
સગિડરામાં સુખ ક્ારે્ય છે જ નિીં. સુખ રો માત્ર સાચી 
સમજરમાં રિેલું છે.

એટલે જ શ્ીિરરચરરત્રામૃરસાગરમાં સદ્ .શ્ી 
આધારાનંદ સિામી કિે છે, 

समज में रह े सखु, बिन समज में ह े दु:ख महा

अंतर रह े सदा लखु, अलोबिि समज ही बिन ७/३५/०४

મનની રાકાર સમજિા માટે ચાલો, એક ખૂબ જ 
ધનિાન બની ચૂકેલા મારસની િાર જારીએ. રે વ્યકકરનું 
નામ િતું િાિડ્ત  હુગસ. રેઓ ખૂબ જ ધન કમાઈ શકે એિા 
બબઝનેસમેન િરા. રેઓ િોસલવૂડના રફલ્મ પ્ોડુસર બન્યા 
િરા. સમ્ય જરા ‘પલેબો્ય’ રરીકે રેમને ઘરી બધી નામના 
મળેલી અને દુનન્યાની ખૂબ જ કીર્ર પામેલી હિરોઈનો સાથે 
પર િરરો ફરરો. પરંતુ ચાલીસ િષ્તની ઉંમરે રેના મનમાં 
કીટાણુંનો ફોબબ્યા(એક પ્કાર નો ડર) લાગિા માંડ્ો. આ 
ફોબબ્યાને કારરે રેને સરર એિો ભ્ય લાગિા માંડ્ો કે 

રેના પર કીટાણંુઓ(બેકે્ટરર્યા) સરર િુમલો કરી રહ્ા છે. 
રેથી રેરે પોરાના નોકરો પાસે િારંિાર િાથ ધોિા િગેરે 
ચરી પળાિિાનું શરૂ ક્ુું. િાથ ધો્યા પછી પર જ્ારે રેઓ 
િાિડ્તને જમિાનું આપિા જા્ય ત્ારે ટીસ્ુ પેપરથી િાથને 
કિર કરી જમાડરા. એટલું જ નહિ, એ પોરે પર એના 
િાથમાંથી જ્ાં સુધી લોિી નીકળી જા્ય ત્ાં સુધી િાથ ને 
ધો્યા કરરો અને પોરાના પગને પર ટીસ્ુ બેગમાં કિર 
કરી રાખરો. જો એને એિી ખબર પડે કે પોરાના નોકરોમાંથી 
કોઈ એક બબમાર પડ્ો છે રો એ બેકે્ટરર્યાના ભ્યથી 
અતર ભ્યભીર થઈને પોરાના કબાટમાં રિેલાં બધાં જ 
કપડાં અને િસતુઓ પર સળગાિી દેરો. આમ ભ્યમાં ને 
ભ્યમાં રે રદિસે ને રદિસે ખૂબ એકલો બનરો ગ્યો. 
બિારથી ખૂબ સુખ સગિડરાથી સંપન્ જરારો આ વ્યકકર 
૭૦ િષ્તની િ્યે મૃત્ુ પામ્યો. રેરે પોરાની જારને શારીરરક 
અને માનસસક રીરે દુનન્યાથી સાિ અલગ જલેમાં પૂરી રાખી 
િો્ય રેમ દુ:ખી થઈને મરી ગ્યો. રેનું કારર મનમાં પેસી 
ગ્યેલો ખોટો ભ્ય. આિા રો ઘરા મારસો છે કે જમેની 
પાસે અઢળક સંપગતિ, સતિા અને કીર્ર િોિા છરાં પર 
અત્ંર દુઃખી છે. કારર કે રેમને પોરાના મનનો કંટટ્ ોલ 
કરરા આિડતું નથી. 

બીજી બાજુ એક એવું ઉદાિરર જોઈએ કે જનેી 
પાસે સતિા-સંપગતિ િગેરે કંઈ જ નથી; છરાં પર ખૂબ સુખી 
અને સમૃધ્ધ જીિન જીિે છે. કારર કે રેઓ પોરાના મનનો 
કંટટ્ ોલ કરી શકે છે. મિારા્ટટ્ના િધયા સજલલાના એક નાના 
એિા ગામમાં ખૂબ ગરીબ પરરિારમાં જન્ેલ સસધુરાઈ 
સપકાલની િાર કરીએ. જ્ારે સસધુ છ િષ્તની િરી ત્ારથી 

મન એ ભગિાને આપરને આપેલી અદ્ ભુર શકકર છે. જો 
રેનો કંટટ્ ોલ કરી રેને સારા માગવે િાપરિામાં આિે રો રે 

આપરો બેસ્ટ ફે્દ્ડ બની શકે છે. અને જો આપરે રેના કંટટ્ ોલમાં આિી 
જઈએ રો આપરો સૌથી ખરાબ દુશમન બની શકે છે. 

INDEX
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જ રેના ઘરમાં રિેલી ગા્યો-ભેંસોને ચરિા માટે લઈ જરી. 
સસધુ જ્ારે ૧૦ િષ્તની થઈ ત્ારે એમના મારા-વપરાએ ૨૧ 
િષ્તના ્ુિાન સાથે લનિ કરી દીધું. સમ્ય જરા સસધુને ત્રર 
બાળકોના જન્ થ્યા અને જ્ારે એને ચોથું બાળક આિિાના 
સંકેર જરા્યા રે િખરે સસધુ એક સામાસજક કા્યયો કરરી 
સંસ્થામાં જોડારી.

સસધ ુજ ેગામમાં રિેરી ર ેગામના અમકુ ગુડંા મારસો 
્રિીઓ પાસ ે ગા્યો-ભેંસોના છાર ઉપડાિરા અને છાર 
એકવત્રર કરાિીન ેિપેાર કરરા. સસધનેુ પર આિી ગુડંાગદદીનો 
ભોગ બનવુ ં પડતંુ. પર આખરે આિા લોકોના ત્રાસથી 
કંટાળીન ે રરે ે આ બધી ગુડંાગદદીને ત્ાંના કલેક્ટર સુધી 
પિોંચાડી અન ે જ્ારે કલકે્ટરે આિા લોકો વિરદ્ધ પગલાં 
લીધાં ત્ારે બધા ગુડંા મારસો ખબૂ જ રોષે ભરા્યા. રથેી 
આ મારસોએ સસધનુા પતરને કાનભંભેરરી કરી અન ે એવું 
કહુ ં કે સસધનુ ે કલેક્ટર ઓરફસમાં કોઈ મારસ સાથ ે ચક્કર 
ચાલ ે છે. આ સાંભળીન ે સસધનુો પતર ખૂબ ગસુસે ભરા્યો 
અન ે સસધનુ ે ખબૂ માર મા્યયો અન ે છેિટે સસધનેુ ગા્ય-ભેંસને 
બાંધિાની જગ્યામાં નાંખી દીધી. ત્ાં બાંધલેી ગા્યોએ સસધનુી 
રક્ષા કરી અન ે ત્ાં જ સસધુએ ચોથા બાળકને જન્ આપ્યો. 
એ િખર ે રરે ે બાળકની ગભ્તનાળ પથથર િડે કાપી. પછી 
પોરાના બાળકન ે પોરાના વપરાના ઘરે લઈ ગઈ. પર એના 
વપરાએ પર ર ે બાળકન ે લેિાની ના પાડી. ર ે પાછી પોરાને 
સાસરે રો આિી શકે રમે ન િરી. છેિટે રરેે આત્િત્ા 
કરિાનો નનર્ત્ય લીધો. પોરે રેલિનેા પાટા ઉપર જઈને કપાઈ 
જિાની ર્ૈયારી કરરી િરી, એિામાં રરેે એક વદૃ્ધ મારસનો 
અિાજ સાંભળ્યો અન ે ર ે ખાિાનંુ માંગરો િરો. સસધનેુ દ્યા 
આિી અન ે રરે ે વૃદ્ધ મારસને થોડંુ ખાિાનંુ અન ે પારી 
આપ્ુ.ં આમાંથી પ્રેરા લઈ રરેે બીજાને મદદ કરિાના 
કા્ય્તન ે પોરાની સજદગીનો િેત ુ બનાવ્યો. આિી વિકટ 
પરરસ્સ્થતરમાં પર ર ે િારી કે ભાંગી જિાને બદલે રરેે 
પોરાના મનન ે મક્કમ કરી લોકોને મદદ કરિાનંુ શરૂ ક્ુું. 

પછી દુનન્યાના મારસોની છેડરીથી દૂર રિેિા માટે 
કબ્રસરાનમાં રિેરી અને ક્ાંકથી થોડંુ અનાજ એકવત્રર કરીને 
ત્ાં કબ્ર ઉપર જ રસોઈ બનાિીને ખાઈ લેરી. આિી 
સ્સ્થતરમાં બીજી િખર એમને આત્િત્ા કરિાનો વિચાર 
આવ્યો, પરંતુ ફૂટપાથ પર રિેલાં નનરાધાર બાળકોને જોઈ 
રેરે મરિાને બદલે મદદ કરિાનો નનર્ત્ય ક્યયો. આિાં 
બાળકોના ભરર-પોષર માટે સસધુએ ભીખ માંગિાનું ચાલુ 

ક્ુું અને ધીમે ધીમે રેમરે એક અનાથ આશ્મની શરૂઆર 
કરી અને સસધુ અનાથ બાળકોની મારા બની. 

પોરાનાં બાળકોને ભેદભાિ ન થા્ય એ માટે રેરે 
પોરાનાં બાળકોને પર અનાથ આશ્મમાં મૂક્ાં. રેના અત્ંર 
પ્ભાિશાળી પ્્યત્ની લોકોને જાર થિા લાગી અને પછી 
લોકોએ પર રેમને મદદ કરિાનું ચાલુ ક્ુું. સમ્ય જરાં રે 
બધાં બાળકો મોટાં થ્યાં અને ગ્રેજ્ુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્ુએટ 
અને પી.એચ.ડી. પર થ્યા. બીજી રરફ એક િાર એિી 
બની કે પોરાને માર મારી કાઢી મૂકનાર અતર ગરીબ 
પરરસ્સ્થતરમાં રિેલા રેમના પતરને પર સસધુએ ખૂબ જ 
પ્ેમથી આશરો આપ્યો. સસધુએ ગમે રેિી મુશકેલીમાં પર 
પોરાના મનને મક્કમ રાખું રો દુ:ખમાં પર રે સ્સ્થર રિી 
શકી અને પોરાના ઉજજિળ ભવિ્્યનું નનમયાર ક્ુું.

આ સસધુરાઈ સપકાલ એક એવંુ ઉદાિરર છે કે 
જરે ે ખૂબ જ મિેનર કરી, બિારથી ખૂબ જ દુઃખો િઠે્ાં, 
પરંત ુ અદંરથી પોરાના વિચારોન ે ખૂબ જ ઊંચાઈ ઉપર લઈ 
ગઈ અન ે પોર ે જ પોરાની સજદગીન ે સખુથી ભરી દીધી.

એટલે જ કિેિા્ય છે કે રિેઠારની ગુરિતિા અને 
જીિનની ગુરિતિા એ બેમાં ખૂબ મોટો રફાિર છે. 
રિેઠારની ગુરિતિા બાહ્ સુખ-સંપગતિથી નક્કી થા્ય છે, 
પર આ જીિનની ગુરિતિા રે પોરાના આંરરરક વિચારોથી 
નક્કી થા્ય છે. મન પર વિજ્ય મેળિનાર મારસ જ મિાન 
બને છે.

એટલે જ આપરાં શા્રિોમાં કિેિા્ું છે કે जीतं 
जगत्  िेन मनो बह यने। “જરેે પોરાનું મન જીત્ું રેરે 
જગર જીત્ું” એિા ઘરા બધા લોકો છે કે જરેે પોરાના 
મનને ખૂબ જ સિેલાઈથી કંટટ્ ોલ ક્ુું છે. રેઅો િંમેશાં 
પોઝીટીિ વિચારો કરી પોરાના જીિનને ઊંચાઈ પર લઈ 
જા્ય છે. અને ઘરા એિા લોકો છે, જ ેપોરાના મનના ગુલામ 
છે અને એ લોકોને પોરાનાં મન અને બિારના પ્યયાિરર 
િચ્ેના ફરકની જ ખબર નથી. કારર કે રેમરે પોરાના 
વિચારોને કોઈ રદિસ કંટટ્ ોલ કરિાના પ્્ય ત્ો જ નથી ક્યયા. 
અને પોરાના સુખ-દુઃખના કારર બીજાના િર્તન, બિારની 
પરરસ્સ્થતરઓ અને આિનારી ઘટનાઓને ઠરાિે છે. રેમને 
કોઈ સફળરા મળરી જ નથી. માટે ચાલો અાજથી મ  ક્કમ 
બની અાપરા મનને કંટટ્ ોલ કરી િિાલા મિારાજનો રથા 

પૂ.ગુરજીનો રાજીપો મેળિીઅે... |||
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અભયાસ સારરો ચાલી 
રહ્રો છરે...

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

સભાના અરંમાં સિુ ઘડીક સભાસંચાલક સામંુ 
જુએ છે અને ઘડીક ્યશ સામંુ જુએ છે. ‘મેિુલથી 

માંડી કુલદીપ સુધીના સિુનાં નામ આવ્યાં, ને ્યશનંુ નામ 
જ કેમ નિીં ? ઠાકોરજીની આરરી ઉરારિામાં કે સંરોનાં 
પૂજનમાં એકે્ય લીસ્ટમાં ્યશનું નામ શા માટે નિીં ? આજ 
સુધી સેિા અને સત્ંગમાં ્યશનો કેટલો બધો ભોગ છે ? 
આ અંગે આ્યોજક એિા પરરમલભાઈને ્યાદી આપિી કે 
ફરર્યાદ કરિી !’ આમ સિુ કોઈ પોરપોરાના વિચારોમાં 
મશગૂલ િરા. 

ઉધચરથી રિેિા્ું નિીં. જિેી સભા પૂરી થઈ, કે રરર 
જ એ રો સભાસંચાલક પાસે દોડી ગ્યો. બીજી કાંઈ સપ્ટરા 
કે પૂછપરછ પિેલા જ રેરે બોલિા માંડું... “રાિુલ ! પાત્ર 
વ્યકકરને ્યોગ્ય સન્ાન મળવંુ જ જોઈએ. રેં ્યશનું નામ કેમ 
લીધું જ નિીં, સિુને કેવું લાગે...!! આ રેનું અપમાન કિેિા્ય.” 
કોઈનું નામ લેિા ન લેિા જિેી બાબરમાં સભાસંચાલક 
સિરંત્ર નથી િોરા, એ િાર રદ્દન ભૂલી જઈને ઉધચરે રો 
સભાસંચાલકનું માથું ખાિા માંડું. પરંતુ, રાિુલનો સદા સિળંુ 
જ લેિાનો ઠરાિ િોિાથી રેરે સ્સ્થરરા રાખી. કોઈ જ 
ખુલાસો ક્યયા િગર ભૂલ સિીકારી લીધી. છેિટે ઉધચર શાંર 
થ્યો અને િાર પૂરી થઈ ગઈ.

આ બાજુ બે-ત્રર િરડલો પરરમલભાઈ પાસે પિોંચી 
ગ્યા. અને પરરમલભાઈ રેની સપ્ટરા કરે ન કરે, એ પિેલાં 
રેમને ખખડાિિા લાગ્યા, ‘આવંુ રે રમારં કેવંુ નિલંુ 
આ્યોજન ! િષયોથી સેિા કરનારા સાિ ભુલાઈ જા્ય અને 
આજકાલના આિેલાના નામ પ્થમ િરોળમાં ! કોનાં નામ 
લેિાં અને કોનાં ન લેિાં, રેની ભાન ન પડરી િો્ય રો કોઈક 
મોટાને પૂછી લેિા્ય ને..!’ આિાં કેટલાક કઠોર િચનો સાંભળી 
પરરમલભાઈ શૂન્ય મૌન થઈ ગ્યા અને રેઓને િડીલ રરીકે 

સિીકારી, ધીરજ રાખીને સાંભળી લીધું. દૂરથી આ બધી 
રબાિી જોરો ્યશ ત્ાં પિોંચી ગ્યો ને રેમને ટંૂકમાં સમજાિી 
િાર થાળે પાડી દીધી. 

આ આખા પ્સંગમાં ્યશની મુખરેખા પરનું સસ્મર, 
જરા પર ઓછંુ થ્ું નિોતું. આ બાબરે ્યશની સ્સ્થરરા 
જોઈ સિુને આશ્ચ્ય્ત રો ઘણું થતું િતું, પર રેની પાછળની 
સમજર કોઈને કળારી નિોરી. બીજ ે રદિસે ઉધચર જિેા 
કેટલાક તમત્રો ્યશના સપંદનો જારિા, રેના ઘરે પિોંચી ગ્યા. 
પર પ્થમ રો રેઓએ પોરાનાં જ સપંદનો ઠાલવ્યાં, ‘અરે 
્યાર ! રારં નામ ્યશ િોિા છરાં રારા કપાળમાં એકલા 
અપ્યશની જ ભાગ્યરેખા લખા્યેલી િો્ય એમ લાગે છે; 
નિીં રો આ્યોજક અને સભાસંચાલક, બંનેને રારં જ નામ 
કેમ ભુલાઈ જા્ય..!!’ કેટલીક િારો બાદ સાથે આિેલ ખશુાલે 
ટકોર કરરા કહું કે, ‘આપરે અિીં સલાિ-સુચન કે ટીકા-
હટપ્પર કરિા નહિ, ્યશને સાંભળિા આવ્યા છીએ.’ પછી 
સિુ બોલરા બંધ થ્યા. 

પ્થમ રો ્યશ આ બધો ખેલ મૌન રિી સાંભળરો 
રહ્ો. ત્ારબાદ બોલિાનું શરૂ કરરા પિેલાં, રે પોરાની 
પૂજામાંથી નાની એિી એક ડા્યરી લઈ આવ્યો. અને કેટલાક 
પાના ફેરિી રેમાં લખેલું િાંચિા માંડ્ો. રેમાં લખેલી ્યશની 
િાર સાંભળી સિુ તમત્રો રદગમૂઢ બની ગ્યા. કેમ જ,ે રેમાં 
રારીખ, િાર, સ્થળ અને સમ્ય સહિરનું ૨૨ મુદ્દાઓનું એક 
અદ્ ગુર લીસ્ટ િતું. આ લીસ્ટમાં છેલલા છ િષ્તમાં સરંો અને 
ભકરો દ્ારા ્યશને મળેલું માન-સન્ાન રથા રાજીપાનું િર્તન 
િતું. ્યશ રો એક પછી એક, એમ બાિીસે્ય મુદ્દા િાંચી ગ્યો 
અને સિુએ રેને સાંભળી પર લીધા. પરંતુ, આવું લખિા 
પાછળનો રેનો િેતુ શું છે ? િળી, આ પ્સંગે આિા મુદ્દાઓ 
સંભળાિી ્યશ કિેિા શું માંગે છે ? એ કોઈને કશું ન 
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સમજા્ું. આખરે ઉધચરે જ આ બાબરે ્યશને પૂછિા માંડું. 
એટલે ્યશ પોરાની સમજર મુજબ બોલિા લાગ્યો... 

‘સાંભળો તમત્રો ! ગઈ કાલના પ્સંગમાં રો કોઈએ 
મારં જરા પર અપમાન નિોતંુ ક્ુું. પરંતુ, જ્ારે ખરેખર 
અપમાનના કોઈક પ્સંગો પડે, ત્ારે ત્ારે િંુ અચૂક આ 
મુદ્દાઓમાં નજર કરી લઉં છંુ. ને વિચારી લઉં છંુ કે, એકવઞાર 
અપમઞાન કરનઞારઞાએ જ મને આવંુ આવંુ અનેકવઞાર સન્ઞાન 
નથરી આપ્ંુ...!! વળી, ચઞાર-પાંચ વષ્વ પહેલાં સતંોએ મને 
સંસ્્તનરી એક સુક્ત કંઠસ્ કરઞાવરી, આ બઞાબતનું ઘણંુ 
બળ આપ્ંુ હતું. એ સુક્ત આવરી હતરી... ‘एकत्र अपिािं 
सवतुत्र सन्ािं।’ આ સુક્તએ મને નનખઞાલસ-નનષ્કપટ 
રહેવઞા મઞાટેનું પણ બહુ મોટંુ પે્રરકબળ પૂરંુ પઞાડંુ છે. 
આનો ભાિાથ્ત એિો છે કે, સંરો-ભકરો પાસે એકાદ ઠેકારે 
જો આપરે અપમાન સિી લઈએ, રો પછી સિ્તત્ર આપણું 
સન્ાન થા્ય. 

આમ રો સંસારમાં કમ્તિશ થઈ આપરે ્રિી-છોકરાં, 
શેઠ િગેરે અનેકનાં અપમાન સિન કરિા જ પડે છે. િળી 
એનું ફળ પર કશંુ નથી મળતંુ; રો આ સત્ંગમાં આપરને 
પ્ભુપ્સન્રા અપાિનારં, મોટાનો વિશ્ાસ િધારનારં, અનેક 
રીરે આપરી પ્ગતર કરનારં એવંુ સંરો-ભકરો રરફથી 
અપમાન કેમ સિન ન કરીએ ? આખરી જજદગરી પે્રમ અને 
મઞાન-સન્ઞાન આપરી આપણંુ ભલું કરનઞારઞા, જરૂર પડે્ 
અપમઞાનરૂપરી એકઞાદ થપ્પડ મઞારી લે, તો એમાં આપણંુ શંુ 
બગડી જાય ? અને હઞા... જ્ઞારે તેઓ આપણને પોતઞાનઞા 
મઞાને, ત્ઞારે જ થપ્પડ મઞારી શકે છે. 

કોઈ બાળક આડા રસરે જઈ દુ:ખી થિાનો િો્ય, 
ત્ારે એની સાથે લાગરીથી જોડા્યેલ રેનાં મારા-વપરા જ 
રેને અટકાિે છે. એિી જ રીરે સન્ાનના ્યોગમાં આપરે 
અિંકારી થિાના િોઈએ, કે આપણું કાંઈક બગડિાનું િો્ય; 
ત્ારે આપણઞા ટહતેચુ્ આપણઞા ભલઞા મઞાટે અપમઞાનનરી 
એકઞાદ ઝઞાપટ મઞારી ભવવષયનઞા દુ:ખથરી આપણને બચઞાવરી 
લે; તો એમાં તો આપણે સઞામંુ ઋણરી બનવંુ જોઈએ. જો 
અપમઞાનનત થઈ બરીજા અવળઞા વવચઞારો કરીએ, તો આપણે 
મૂખ્વ છીએ. અનેકિાર રેમરે આપેલ સન્ાન, આિા કોઈક 
પ્સંગે વિસરી જઈ રેમને આપરા િેરી સમજી લઈએ, રો 
આપરે કૃરઘ્ી છીએ, છીછરા છીએ, અજ્ાની છીએ.’

આમ િાર કરરા છેિટે ્યશને ન છૂટકે કેટલીક 
પોરાની અંગર િાર કરિી પડી. રે િારથી સિુને ગંધ આિી 
ગઈ કે, સરંોના પૂજનમાં ્યશનું નામ ન લેિરાિિામાં બીજા 

કોઈ નહિ, પર ્યશ પોરે જ જિાબદાર િરો. સે્ટજ પર 
ઓછા દેખારા એિા નાના ગરીબ ભકરોને રાજીપો અપાિિાની 
ભાિનાથી ્યશ પોરે જ આ્યોજકને, પોરાનું નામ ન લરેા 
આ િખરે બીજા ભકરનું નામ લખજો; એવું કિી આવ્યો 
િરો. આમ પોરાને મળનાર ્યશ પા્યાના પથથર સમા, શ્દ્ધાથી 
સેિા કરનારા અન્ય બીજા ભકરોને આપી, ‘્યશ’ પોરાનું નામ 
સાથ્તક કરી રહ્ો િરો.

આ સંિાદના અરંમાં સૌથી આશ્ચ્ય્તની િાર રો ત્ારે 
બની કે, જ્ારે આ અંગે ઉધચરે સૌની િાજરીમાં જ સરંોને 
ફોન ક્યયો. ‘દરેકનઞા લેવલે સવળું લેવઞાનો અભયઞાસ સઞારો 
ચઞાલરી રહ્ો છે...’ આમ કિેરા સરંોએ રાજી થઈ કેટલીક 
િારો કરી. એ િારો દ્ારા સિુને સુસપ્ટ થઈ ગ્ું કે, આ 
રો આપરને શીખિિા માટે કેટલાક પાત્રો દ્ારા કરા્યેલો 
રોલમાત્ર િરો. 

િાર જારે એમ િરી કે, સભાસંચાલક રાિુલ અને 
આ્યોજક પરરમલભાઈને ખખડાિનારા, િગર િાંકે િઢનારા 
ઉધચર િગેરે જિેા નેગેટીિ પાત્રો રો માત્ર રોલ ભજિરા 
િરા. ખરેખર રો આ બંનેની કસોટીના માધ્યમે સૌને સિળું 
લેિાની પ્ેરરા આપિાની િરી. અને ખાસ રો ્યશના માધ્યમે 
બીજાને ્યશ આપિાની, રેમજ માન-અપમાનનું બેલેનસ કરી 
રેમાં િધુ કૃરજ્ બનિાની સમજર શીખિિાની િરી. આમ, 
્યશના પ્સંગમાંથી સૌને અપમાનના પ્સંગમાં અપમાનનર ન 
થરાં ઉપકારરર થિાનો એક અલગ જ અેંગલ મળ્યો.

િિાલા ભકરો ! આમાંથી સપ્ટ સમજા્ય છે કે, 
આપરા જીિનમાં બનરા અિનિા પ્સગંો મિારાજની કસોટી 
િોઈ શકે... રો ચાલો આ પ્સગં ે આપણ ે પણ ચકે કરી 
લઈએ કે, અપમઞાનનઞા પ્રસગંોમાં હંુ કેવરી તૈયઞારી રઞાખુ ં છંુ ? 
અનકેવઞાર મઞાન આપનઞારઞા જ ક્ઞારેક મને વધ ુ મજબતૂ 
બનઞાવવઞા મઞારંુ અપમઞાન કરે, ત્ઞારે મઞારે કેવઞા વવચઞારો કરવઞા 
જોઈએ ? ન ે હંુ કેવઞા વવચઞારો કરંુ છંુ ? સવળઞા કે અવળઞા ? 

આ જીિને ગમે રેટલું માન-સન્ાન મળે, રો્ય એમાં 
રેને કદી પૂરં પડતું જ નથી. મારં કેમ છે ? િાલ જ ે માન 
મળે છે, એનાથી મને સરંોષ છે, કે િજુ િધુ માન મેળિિા 
િંુ પડાપડી કરં છંુ ? જ્ારે અપમાન પચાિિાની - અરે, 
રેને કૃપા માનિાની આપરામાં ઊંચાઈ આિી જશે, ત્ારે 
માન-સન્ાન પર આપરને કશું નુકસાન નિીં કરી શકે; 
નિીંરર ્યશ રો બિુ મોટી બલા છે. એટલે જ રો પૂ.ગુરજીએ 
કહંુ છે ને..!!

 ‘જ્ઞાન યશને લેવઞા જવેું, મઞાનવું નહીં કુપઞાપ; યશ 
હદરને દેવઞા જવેું, નથરી સુપુણય અમઞાપ...’ |||
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રાજીપાનું રહસય “મહહમા”
લખેક : પ.ભ.શ્ીદલસુખભાઈ આર. રાઠોડ-અમદાિાદ

આપરા સિુના હૃદ્યમાં એક એિો ભાિ િો્ય 
છે કે, મારે મિારાજ રથા પૂ.સરંો-ભકરોને 

રાજી કરિા છે. પરંતુ, રે કેિી રીરે થા્ય; રેની આપરને બિુ 
ખબર િોરી નથી. એટલે ઘણું બધું કરિા છરાં કેટલીકિાર 
જોઈએ એટલો રાજીપો મળરો નથી. 

આપરા સત્ંગમાં એિા ઘરા બધા ભકરો િશે 
કે, જ ે ઘરી બધી સેિા, રપ, વ્રર, ભજન કરરા િોિા છરાં 
એમને જોઈએ એટલો રાજીપો મળરો નહિ િો્ય. જ્ારે 
અમુક ભકરોના જીિનમાં એવું બિુ દેખાતું ન િો્ય, રો 
પર એને આપરા ધા્યયા કરરાં ઘરો બધો િધારે રાજીપો 
મળરો િો્ય છે. રો આવું કેમ..? રો રેનું કોઈ રિસ્ય િો્ય 
રો રેનું નામ છે “મહિમા” એટલે કે “માિાત્્ય”. 

િિાલા ભકરો..! આપરે પર સેિા, સત્ંગ, ભજન 
આરદક ભકકર કરરાં િોઈએ છીએ. પરંતુ, માિાત્્યે સહિર 
ભકકર ન કરિાથી આપરામાં રૂડા ગુર આિરા નથી અને 
દોષો પર ટળરા નથી. રેથી જ મિારાજ િચ.સારંગપુરના 
૫ માં કિે છે કે, “જનેા હૃદ્યમાં માિાત્્યે સહિર ભગિાનની 
ભકકર િો્ય, રો બીજા કલ્ારકારી ગુર ન િો્ય, રો પર 
રેના હૃદ્યમાં સિવે આિે છે. અને જો માિાત્્યે સહિર ભકકર 
જનેા હૃદ્યમાં નથી, રો શમ-દમારદક જ ે કલ્ારકારી રૂડા 
ગુર રે રેનાં હૃદ્યમાં છે, રો્ય પર નહિ જિેા જ છે. કેમ 
જ,ે અરંે નાશ પામી જશે. માટે એક માિાત્્યે સહિર ભકકર 
િો્ય રો રેની િાસના પર નનવૃતિ થઈ જા્ય અને કલ્ારકારી 
જ ે ગુર, રે સિવે આિીને હૃદ્યને વિશે નનિાસ કરીને રિે.” 

મિારાજ િખરના એિા ઘરા બધા ચરરત્રો છે કે, જમેાં 
મહિમાિાળા ભકરો ફાિી ગ્યા છે. એકિાર મિારાજ સભા 
કરીને બેઠા િરા. ત્ારે એક બાઈએ આિીને મિારાજને રાિ 
ન આિે, એના માટે િાથે દોરો બાંધ્યો. ત્ારે સુરાખાચરે કહંુ 
કે, “મિારાજ, આ બાઈએ રમારો સપશ્ત ક્યયો, રે બરાબર 
ન થ્ું.” જ્ારે પિ્તરભાઈએ એમ કહંુ જ,ે “મિારાજ ! આ 
બાઈને રમારો સપશ્ત થ્યો, માટે રે રો લક્ષ્મી તુલ્ બની 
ગઈ.” રે સાંભળીને મિારાજ પિ્તરભાઈ ઉપર બિુ રાજી 
થ્યા. રો ભગિાનના સંબંધે પિ્તરભાઈને રે બાઈનો મહિમા 

થ્યો, પર સુરાખાચરને ન થ્યો. આમ, િાર કે પ્સંગ એક 
જ િો્ય, પર આપરે રેની મુલિરી કેિી રીરે કરીએ છીએ, 
રેના ઉપર બધો આધાર છે. 

રેિી જ રીરે, એકિાર મિારાજ ેબધા ભકરોને કહંુ કે, 
દાદાખાચરના ઘરે એક ગોલાની જરૂર છે. ત્ારે કોઈ ભકરોએ 
રૈ્યારી ન બરાિી. પરંતુ, પિ્તરભાઈ રૈ્યાર થ્યા અને કહંુ 
કે, “િે મિારાજ, દાદાખાચરનો ગોલો િંુ થઈશ, દાદાખાચર 
જિેા મિાન ભકરનો ગોલો થિાનું મારાં ભાગ્યમાં િો્ય જ 
ક્ાંથી..?” આ સાંભળીને મિારાજ બિુ જ રાજી થ્યા. 
તુલસરી જાકે મુખસે, ભૂલ સે નનકસે રઞામ,
તઞાકે પગ કી પહનરીયઞા, મેરે તન કી ચઞામ.

િિાલા ભકરો, મહિમાનું મૂર્રમાન સિરૂપ એટલે 
પિ્તરભાઈ ! પિ્તરભાઈ અને આપરી સમજરમાં કંઈક 
ફેર છે અને એટલે જ પિ્તરભાઈની જમે મૂર્રમાં રિેિા 
રૂપી સ્સ્થતર આપરને થરી નથી, કે રાજીપો પર મળરો 
નથી. એટલે જ િ.ચ.સા.માં શ્ીઆધરાનંદ સિામી કિે છે,
मबहमा बिन िोई जीय िु, आता नबह ह े िल।
मबहमा बदवय औषधि ह,े खाित होित प्रिल।।

ભગિાનને જિેા છે રેિા ઓળખિા, જારિા અને 
પછી રેને મન મૂકીને મારિા. ભગિાનના સંબંધે બધા 
સરંો-ભકરોને મુકર જ માનિા. મટહમઞા એટલે પોતે નઞાનઞા 
રહેવું અને બરીજાને મોટઞા મઞાનવઞા. િિાલા ભકરો, આપરે 
આપરા જીિનમાં જોઈએ રો ખબર પડે કે, આપરને કોનો 
અને કેટલો મહિમા છે..? આપરને રો મોટે ભાગે જનેે 
આપરો મહિમા િો્ય, રેનો જ મહિમા િધારે રિે છે. પર 
બીજા એિા કેટલા્ય ભકરો િો્ય કે, જનેે મિારાજ, સરંો-
ભકરોનો મહિમા ખૂબ જ િો્ય છે; રો પર રેનો આપરે 
મહિમા રાખી શકરા નથી. આપરને મહિમા નહિ થિાનાં ઘરાં 
બધાં કારરો છે, રેમાંનાં કેટલાક કારરો આપરે જોઈએ.
૧. ભગવઞાન અને મોટઞાપુરુષનરી મોટઞાઈ જાણતઞા નથરી

આ લોકના કોઈ ઍક્ટર, રરિકેટર કે કોઈ મોટા 
નરેાની કોઈ પર િસતુની િરાજી થા્ય છે, ત્ારે એ િસતુને 
લોકો લાખો કે કરોડો રૂવપ્યા આપીને ખરીદિા રૈ્યાર થા્ય 
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છે. રો શું, એ િસતુની એટલી કકમર છે..? ના.. રે 
િસતુની કકમર રો નોમ્તલ જ િો્ય છે, પર જ ે
રે વ્યકકરના સંબંધે કરીને રેની આટલી 
મોટી કકમર લોકો ચૂકિે છે. કારર 
કે, આપરે જરેે વ્યકકરને એિા મોટા 
સિીકા્યયા છે. રેમ જ, ભગિાન અને 
મોટાપુરષનું માિાત્્ય જમે છે રેમ 
આપરે જારરા િોઈએ, રો રેમના 
સંબંધમાં આિેલી િસતુ કે વ્યકકરનો 
મહિમા કેટલો બધો થા્ય..?
૨. આપણે મોટે ભઞાગે પરોક્ષવઞાદી 

છીએ
જો અત્ારે ગોપાળાનંદ સિામી, મુકરાનંદ સિામી, 

દાદાખાચર કે પિ્તરભાઈ સાક્ષાર્  પ્ગટ થઈને આપરને 
દશ્તન આપે, રો આપરને અિો.. અિો.. થા્ય, આનંદની કોઈ 
સીમા ન રિે. પરંતુ, જો પ્ગટ સરંો કે કોઈ િરરભકરના 
દશ્તન થા્ય, રો આપરને એટલો બધો અિોભાિ કે આનંદ 
થરો નથી. કારર કે, આપરને પ્ગટ કરરાં પરોક્ષનો મહિમા 
િધુ છે. એકિાર પૂ.ગુરજી કિેરા િરા કે, એક િરરભકર 
આિીને મને કિે કે, મારે રમારો મહિમા સમજિો િો્ય રો 
શું કરં ? ત્ારે ગુરજીએ િસરા િસરા કહંુ કે, “રારે કાંઈ 
નથી કરિાનું, કરિાનું મારે છે. િંુ મરી જાઉં, એટલે રરર જ 
રને મારો મહિમા થા્ય.” આિી રીરે જીિનો એિો સિજ 
સિભાિ છે કે, મોટે ભાગે પ્ગટ સરંો-ભકરો કરરાં પરોક્ષ 
સરંો-ભકરોનો મહિમા િધુ િો્ય છે.
૩. પોતઞાનઞામાં શ્ષેઠતઞા મનઞાય છે

આપરે સરંો-ભકરોને રાજી કરી શકીએ અને 
મિારાજને પામી શકીએ, રે માટે મિારાજ કૃપા કરીને 
આપરને સારા ગુરો આપે છે. જિેા કે, ધમ્ત, જ્ાન, િૈરાગ્ય, 
ભકકર િગેરે.. રથા પૂ.ગુરજી કે સરંો બોલાિે, નજીક રાખે, 
સેિા આપે, આ બધા્યના માનને કારરે બીજામાં ગૌરભાિ 
થા્ય છે, બીજા નાના લાગે છે અને પોરામાં શ્ે્ ઠરા મના્ય 
છે, રેથી બીજાનો મહિમા રિેરો નથી. અને જો િધુ પડરી 
શ્ે્ ઠરા મનાઈ જા્ય, રો ક્ારેક સરંો કરરા પર પોરાને 
શ્ે્ ઠ માની બેસીએ છીએ. આપરે બધા જારીએ જ છીએ 
કે, મિારાજ ે કૃપા કરીને અલૈ્યા ખાચરને જ્ાન, બ્રહ્મચ્ય્ત 
આરદક ગુર આપેલા, પરંતુ રેનો અપચો થિાથી પોરામાં 
શ્ે્ ઠરા મનાઈ ગઈ અને સદ્ .મુકરાનંદ સિામી જિેા સરંનો 

પર રિોિ કરિા રૈ્યાર થ્યા. માટે સિશ્ે્ ઠરા બિુ 
મોટી બલા છે, રેનાથી ભગિાન આપરને 

સિુને બચાિે એિી પ્ાથ્તના.
૪. ઈષયા અને બરોબદરયઞાપણું

આપરે જારીએ છીએ 
કે, મધછ્યાિના ફઈબાને મિારાજ 
અને સરંોમાં ખૂબ જ િેર િતું. 
પરંતુ, પોરાની પુત્રિધૂ સાથે રેમને 

બરોબરર્યાપણું કે ઈષયા િોિાથી, 
જ્ારે મિારાજ ે રેમની પુત્રિધૂને 

રેડાિાની િાર કરી, રો મિારાજનું પર 
માન્યા નહિ. રેથી મિારાજ ફરીિાર ક્ારે્ય 

મધછ્યાિ ગ્યા નહિ.
બીજી કઠરાઈની િાર રો એ છે કે, સામાન્ય 

િરરભકર િો્ય અને રે જો આપરો મહિમા રાખે, રો 
રેનો  આપરને જટેલો મહિમા રિે છે, રેટલો આપરને 
જનેી સાથે બરોબરર્યાપણંુ િો્ય, રેિા સારા અને મોટા 
ભકરોનો મહિમા પર થરો નથી. જ ે િેર ભગિાનના સંબંધે, 
નન્ઠા-રદવ્યરા જિેા ગુરને લઈને થવું જોઈએ, રેના બદલે 
આપરામાં ખેંચારા ભકરોમાં આપરા માનને કારરે િધુ 
િેર થઈ જા્ય છે. 
મટહમઞા વધઞારવઞાનઞા ઉપઞાયો
૧. મહિમાિાન સરંો-ભકરોનો નજીકથી નનખાલસપરે પ્સંગ 

રાખિો.
૨. મહિમાિાન સરંો-ભકરોનાં ચરરત્રો, પ્સંગો િારંિાર િાંચિાં, 

સાંભળિાં અને વિચારિાં.
૩. બીજાના નાના એિા ગુરથી પ્ભાવિર થવું અને બીજાને 

કિેિા, પર પોરાથી પ્ભાવિર ન થવું.
૪. ક્ારે્ય કોઈનો અભાિ-અિગુર લેિો નહિ. અને અભાિ-

અિગુન્ર્યા ભકરોનો સંગ ન કરિો.
૫. કોઈપર ભોગે ‘ભગિાનના સંબંધે બધા જ મોટા કે 

મુકર જ છે’ એમ માની જ લેવું.

િિાલા ભકરો ! સંબંધે કરીને મહિમા થા્ય, રો આખો 

રદિસ અને રાર અિો..અિો.. થ્યા કરે. આખંો ભીંજાઈ 

જા્ય અને મનમાં એમ થ્યા કરે કે, આ પુરષોતિમનારા્યર, 

પૂ.ગુરજી જિેા મોટાપુરષ રથા આ સરંો-ભકરો મારાં 

ભાગ્યમાં િો્ય જ ક્ાંથી..? |||
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The Moral Of 
the Story

આધયાત્મકતા અનરે વવજ્ાન...
બાલકિલલલોલ

(એક રદિસ ચેન્ઈના દરર્યા રકનારે એક વૃધ્ધ સજજન બેઠા બેઠા શ્ીમદ્ ભગિદ્ ગીરાનું િાંચન કરી રહ્ા િરા.  એિામાં 
એક ્ુિાન ત્ાં આવ્યો અને કહું; ) 

(છોકરાની િાર સાંભળીને સજજન િસી પડ્ા. એિામાં એક વિશાળ કાર આિી અને એમાંથી ચાર 
કમાદ્ડો ઉર્યયા અને કારનો દરિાજો ખોલી આ સજજનને સલામ ભરી, ગીરાનો પાઠ કરી રિેલા સજજન, 
ધીમી ગતરએ કારમાં બેસી ગ્યા. પેલો ્ુિાન રો આ બધું જોઈને ચોંકી ગ્યો, રેને લાગ્ું કે આ મારસ 

નક્કી કોઇ પ્ખ્ાર વ્યકકર િોિી જોઇએ. ્ુિાન રરર જ એ વ્યકકરની પાસે દોડી ગ્યો અને પૂછ્ું.)

્ુિાનને રો આ સાંભળીને ખૂબ આશ્ચ્ય્ત થ્ું.

બાળતમત્રો , શું રમે જારો છો કે આ ્ુિાન કોર િરો? એ ્ુિાન િરા 'ડોક્ટર એ.પી. 
જ.ે અબુ્લ કલામ' ભારરના સૌથી િધારે લોકવપ્્ય રા્ટટ્પ્મુખ એિા કલામ સાિેબ અરંરરક્ષ 
વિજ્ાનના ખુબ સારા વિજ્ાની િરા.

આ બનાિ પછી કલામ સાિેબે ભગિદ્ ગીરા, રામા્યર, મિાભારર જિેા પુસરકો 
િાંચ્યા. પોરે જ્ાતરએ મુસસલમ િોિા છરાં આિા શા્રિો િાંચિાના પરરરામે ડો.કલામે જીિનભર 
માંસ ન ખાિાનું િચન આપ્ું િતંુ. રેમરે પોરાની આત્કથા ' Wings Of Fire' માં પર લખું 
છે, " એક િજૈ્ાનનક િોિા છરાં મને શ્ીમદ્ ભગિદ્ ગીરા, શ્ીમદ્ ભાગિર પુરાર, રામા્યર, 
મિાભારર એિા ગ્રંથો રૂપે ભારરી્ય સંસૃ્તરનો િારસો મળ્યો છે રેનો મને ગિ્ત છે. "

બાળતમત્રો  ! જો્ુંને... વિરિમ સારાભાઈની સરળરા અને આધ્યાત્ત્કરા. જ્ારે આપરે પર એમના 
જિેા મોટા થઈશુ ત્ારે પર આપરામાં આિી સરળરા અને આધ્યાત્ત્કરા િોિી જોઈએ ? અત્ારે રો 
અમુક લોકો વિજ્ાનને સિારે એવું માનિા લાગ્યા છે કે, કોઈ ઈશ્ર નથી અને ધાર્મક ગ્રંથો પર બધા વ્યથ્ત 
છે. પર દુનન્યાના મોટા મોટા િજૈ્ાનનકો એવું માને છે કે સૃન્્ટનું સંચાલન કરનાર કોઈ ઇશ્રશકકર છે અને 
મોટા ભાગના િજૈ્ાનનક અભભગમોની માહિરી આપરા ધાર્મક ગ્રંથોમાં છૂપા્યેલી છે. 

તંુ ગીરા વિષે શંુ જારે છો ?

"સર ... સર ... રમે 
કોર છો?'

 ( ખૂ
બ શાંર અિાજમાં): "

િંુ 

વિરિમ સારાભાઈ છંુ."

આ બધું િાંચિાથી શું ફા્યદો થશે.?  િંુ 

િૈજ્ાનનક છંુ, િંુ વિરિમ સારાભાઈ રીસચ્ત 

ઇસનસ્ટટૂ્ટનો વિદ્યાથતી છંુ. મારા મરે આ 

ગીરાનું િાંચન સાિ નકામું છે."

અરે ભાઈ! રમે આજના આધુનનક ્ુગમાં પર આ પ્કારના પુસરક િાંચો છો? અાજ ેઆપરે ચરંિ પર પિોંચ્યા છીએ અને રમે િજુ આ ગીરા, રામા્યરમાં જ અટિા્યેલા છો?
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૧. ૧ થરી ૯ સુધરીનઞા મહઞારઞાજને એવરી રીતે ગોઠવવઞા કે 
દરેક ખઞાનઞામાં એક જ મહઞારઞાજ આવે.
૨. આડી અને ઉભરી હરોળમાં એકનઞા એક મહઞારઞાજ 
બરીજીવઞાર રીપરીટ થવઞા ન જાેઇએ.
૩. ૩ x ૩ = ૯ ખઞાનઞામાં ૧ થરી ૯ મહઞારઞાજ એક જ વઞાર 
આવવઞા જાેઇએ.

બઞાળતમત્રો , ચઞાલો મહઞારઞાજનઞા અલગ-અલગ સવરૂપનંુ ધયઞાન 
કરતઞા કરતઞા સડુોકુનો આનંદ મઞાણરીએ...

શ્રીસવઞાતમનઞારઞાયણ સુડોકુનઞા વનયમો...

kÐk„N kdpQpf
  શ્રીહદરક્ષણચદરત્રઞામત્ સઞાગર સપતઞાહ પઞારઞાયણ (ભજન પઞારઞાયણ) એવં આત્મરીય સભઞા-૧૦૮ - કંુડળધઞામ

કંુડળધામમાં શ્ીિચનામરૃ નદ્શરાબ્ી નનતમતિ ેઅ.વન.પ.પ.ૂ
શ્ીઅચલસિરૂપદાસજી સિામી (જોગીસિામી)ની પાિન સ્ૃતરમાં 
રથા ્યજમાનોના વપતૃઓના મોક્ષાથવે રા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ થી 
રા.૦૬/૦૯/૨૦૨૧ દરમ્યાન શ્ીસિાવમનારા્યર મંરદર કંુડળધામ 
દ્ારા સપરરદનાત્ક શ્ીિરરકૃ્રચરરત્રામરૃ સાગર સપરાિ 
પારા્યરનું આ્યોજન કરિામાં આવ્ું િતું. જનેું પૂ.ગુરજીએ 
ભજન પારા્યર એવું નામ આપ્ું િતું. 

આ ભજન પારા્યરના પ્ારંભમાં કંુડલાવધપતર 
શ્ીસિાતમનારા્યર ભગિાનના સાંનનધ્યમાં પોથીશ્ી અને 
િકરાશ્ીનું પૂજન કરિામાં આવ્ું િતું. ત્ારબાદ મંરદરના 
પ્ાંગરમાંથી પોથી્યાત્રા લઈને િાજરે-ગાજરે સૌ સરંો-ભકરો 
શ્ીજીિાડીએ કથા મંડપમાં પિોંચ્યા િરા. ત્ાં િડીલ િરરભકરોના 
શુભ િસરે દીપપ્ાગટ્ય કરિામાં આવ્ું િતું. આ પારા્યરના 
િકરા આપરા ગુરજી પ.પૂ.સદ્.શ્ીજ્ાનજીિનદાસજી સિામીએ 
સાર રદિસ સુધી સુંદર કથામરૃનું રસપાન કરાવ્ું િતું. જમેાં સદ્ .
શ્ીમાધિદાસજી સિામી કૃર શ્ીિરરકૃ્રચરરત્રામરૃ સાગર ગ્રંથના  

માધ્યમે સદ્ .અદભરુાનંદ સિામી, સદ્ .પ્ભાનંદ સિામી રથા દાદા 
ખાચર િગેરે સરંો-ભકરોના જીિનને આધારે સુંદર પ્ેરરાદા્યી 
િારો કરી ખૂબ આનંદ આપ્યો િરો. 

આ પારા્યર દરમ્યાન રાત્રી કથામાં પૂ.દ્યાળુ સિામીએ 
દરરોજ જનેા ૨૦૦ િષ્ત પૂર્ત થરા િો્ય રેિા સારંગપુરના 
િચનામરૃ - ૫,૬,૭,૮ ને લોકભોગ્ય સરળ શૈલીમાં સમજાવ્યા 
િરા. રેમજ ્યજમાનોના વપતૃઓના મોક્ષાથવે સંહિરા પાઠના 
િકરા પૂ.ભાવિલા સિામી, પૂ.શ્યામચરરદાસજી સિામી રથા 
પૂ.પ્સન્િદનદાસજી સિામીએ સંપૂર્ત ગ્રંથનો પાઠ ક્યયો િરો. 

િળી આ પ્સંગે રા.૦૫/૦૯/૨૦૨૧ને રવિિારના રોજ 
આત્ી્ય સભા-૧૦૮નું આ્યોજન કરિામાં આવ્ું િતું. જમેાં 
આત્ી્ય સભ્યોની સાથો સાથ દેશ-વિદેશમાં િસરા રમામ 
ભકરોએ પર નેટ અને ઝૂમએપના માધ્યમે લાભ લીધો િરો. 
રે જ રદિસે કંુડળધામમાં ઉદ્ બોધા્યેલ િચ.સા.-૯ની નદ્શરાબ્ી 
િોિાથી પૂ.દ્યાળુ સિામીએ આત્ી્ય સભામાં આ િચનામરૃને 
ખૂબ સરળ શૈલીમાં સમજાવ્ું િતું. રેમજ સાંજના સશેનમાં 
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  જન્ઞાષટમરી પવ્વ - કંુડળધઞામ

કંુડળધામમાં રા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ થી રા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ 
સુધી શ્ીસિાતમનારા્યર મંરદર કંુડળધામ દ્ારા જન્ા્ટમી પિ્તનું 
સુંદર આ્યોજન કરિામાં આવ્ું િતું. આ પાિન પ્સંગે પૂ.ગુરજીએ 
સદ્.શ્ીમાધિદાસજી સિામી કૃર શ્ીિરરકૃ્રચરરત્રામતૃ સાગર 
ગ્રંથના માધ્યમે કથા-િારયાનો લાભ આપ્યો િરો. જમેાં શ્ીિરરના 
સુંદર ચરરત્રોની સાથે સાથે આધ્યાત્ત્ક પોષર થા્ય રેિી 
ચચરની્ય અને મનની્ય િારો કરી િરી. આ ઉપરાંર પૂ.સરંો 
દ્ારા ગો્ઠી-સેિા અને સરં-સમાગમનો વિશષે લાભ પામી સૌ 
ભકરો ધન્ય બન્યા િરા. 

રા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ શ્ાિર િદ-૮ જન્ા્ટમીના પવિત્ર 

રદિસે રાત્રી કા્ય્તરિમમાં પૂ.દ્યાળુ સિામીએ અાબાલવદૃ્ધ સૌ 

ભકરોને સત્ંગ જ્ાનિધ્તક ગેમ દ્ારા ખૂબ આનંદ કરાવ્યો િરો. 

ત્ારબાદ  બરાબર રાત્રીના ૧૨:૦૦ િાગ્યે પૂ.ગુરજીએ જ્યનાદ 

સાથે જન્ોત્િની આરરી ઉરારી િરી. આ પ્સંગે બાળ-્ુિા 

વૃંદે રાસ અને મટકી ફોડના કા્ય્તરિમ દ્ારા સૌને અનેરો આનંદ 

પૂરો પાડ્ો િરો. આ પ્સંગે પૂ.ગુરજીએ સૌ સરંો-ભકરોને રૂડા 

આશીિયાદ પાઠવ્યા િરા.

૨૦૦ િષ્ત પિેલાની ઝાંખી કરાિતું અનેરં રિશ્ય ખડંુ કરિામાં 
આવ્ું િતું. જમે ૨૦૦ િષ્ત પિેલા મિારાજ મારકી ઘોડી લઈને 
કંુડળ પધા્યયા િરા રેિી જ ઝાંખી કરાિરી શ્ીિરરની અદ્ ભરૂ 
સિારીના દશ્તન કરી સૌ ભકરો ભાિ વિભોર બન્યા િરા. 
ત્ારબાદ પૂ.ગુરજી અને પૂ.ભાવિલા સિામીએ ૩D એનનમશેન 
િચ.સા.૯નું ભવ્ય વિમોચન ક્ુું િતું. આ પ્સંગે ચોિીસ કલાક 
ચાલરી સિાવમનારા્યર લાઈિ ટી.િી. કીર્તન, ધ્યાન-ધૂન અને 

કથાની ત્રર નિી ચેનલો લોંચ કરિામાં આિી િરી. 
આ સમગ્ર ભજન પારા્યરમાં પ.ભ.શ્ીરમશેભાઈ 

લક્ષ્મરભાઈ ચોિટી્યા, મૂળગામ ગોરિી્યાળી િાલ િડોદરા, 
પ.ભ.શ્ીપરેશભાઈ અરવિદભાઈ ભટ્ટ, મરિાસ િાલ િડોદરા અને 
અ.વન.શ્ી ગોપાલદાદા તમ્યારીના પરરિારમાં શ્ીિરજીભાઈ,  
શ્ીબળિરંભાઈ, શ્ીબટુકભાઈ રથા શ્ીવિનુભાઈ, આ ત્રર 
પરરિારે ્યજમાનપદની સેિાનો લાભ લીધો િરો. 

 અક્ષરવઞાસ : અ.નન.પ.ભ.શ્રીમોહનભઞાઈ કઞાનજીભઞાઈ ધઞામેસલયઞા-ભૂતતયઞા

મળૂગામ ભતૂર્યાના પ.ભ. 
શ્ીમોિનભાઈ કાનજીભાઈ ધામેસલ્યા 
રા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧ના રોજ ૬૮ િષ્તની 
ઉંમરે અક્ષરનનિાસી થ્યા છે. 

મોિનભાઈએ પોરાના ગામના 
મંરદરમાં ઘરા સમ્ય સધુી મિારાજની 
આરરી ઉરારિાની સિેા કરી િરી. 

ત્ારબાદ પ.ૂગુરજીને પોરાના ગરુ રરીકે સિીકારી રેઓ છેલલા 
૨૩ િષ્તથી સતં્ગમાં જોડા્ેયલા િરા. રેઓએ કંુડળધામમાં 
સમર્પર થઈને ૧૬ િષ્ત સધુી અનાજ દળિાની, ફૂલિારની, 
શ્ીજીિાડીની િગેરેની ખબૂ સિેા કરી િરી. રેઓ નનમયાની અને 
ગરીબડા સિભાિના િરા, રથેી સૌ રમેની ઉપર રાજી િરા. પોરાને 
સત્ંગ અને કલ્ારનો ખપ િોિાથી શારીરરક મશુકેલી િોિા 
છરાં રને ેસિન કરીને પર રેઓ કંુડળધામમાં વિશેષ રિેરા. 

મોિનભાઈને સિાતમનારા્યર ભગિાન, પૂ.ગુરજી અને 
સરંો-ભકરોમાં ખૂબ જ વિશ્ાસ અને િેર િરાં. રેઓ નનખાલસ, 
નનષ્પટ અને ભોળા મનના િરા. રેઓ કોઈને દુ:ખ થા્ય રેવું 
ક્યારે્ય બોલરા નહિ કે કોઈની સાથે રિોધ કરરા નિીં. રેમરે 
સરંસમાગમ કરી મહિમા, નન્ઠા અને દાસાનુદાસભાિની ખૂબ 
દૃઢરા કરી િરી. શા્રિિાંચનનું રેમજ મિારાજનાં ચરરત્રો 
સંભારિાનું-કિેિાનું રેમનું અંગ સારં િતું.

છેલલા દોઢ-બે િષ્તથી મોિનભાઈને આરંરડાની બીમારી 
લાગુ પડરા રેઓ પોરાના દીકરા સાથે સુરરમાં રિેરા િરા. 
રેમના જીિનનો એિો ઠરાિ િરો કે, ‘મારે ભજન સસિા્ય કાંઈ 

કરવું નથી.’ રેથી રેઓ િરરસ્મરર કરરા રિેરા અને કથા-િારયા 
સાંભળી ભજનપરા્યર જીિન જીિરા. મિારાજ અને ગુરજીની 
નન્ઠા, વિશ્ાસ, આશરો અને પ્ાત્પરના કેફને કારરે રેઓ દૃઢ 
મનોબળ સાથે દુ:ખમાં પર અંદરથી આનંદમાં રિેરા. રેઓ 
કિેરા કે, ‘ભગિાન કરે રેમ જ થા્ય છે માટે આપરે શું ચચરા 
કરિાની...?’

કંુડળધામમાં સરંો-ભકરોના સાંનનધ્ય ે રિી નનભાડામાં 
નષળ્ંુ પાકે એમ મોિનભાઈ પાકી ગ્યા િરા. રથેી રમેન ેમરિાની 
લશેમાત્ર બીક નિોરી. પૂર્તકામ િો્ય એમ ચચરારહિર થઈ રેઓ 
સમજરપિૂ્તક આનદંમાં રિેરા. અરંરમાં કોઈ િાસના, ઇચ્ા, 
ભ્ય કે અધરૂાશ નિોરી; ભગિાનના ધામમાં જિા રેઓ ર્ૈયાર 
િરા. પ.ૂગરુજીએ છેલલા રદિસોમાં ઘરી િાર રમેની સાથ ેફોનમાં 
િાર કરી આશશષ આપ્યા િરા. િળી, રમેનુ ંબળ અન ેસમજર 
જોઈ પૂ.ગરુજીએ રમેન ે રાજી કરિા િડોદરાસ્સ્થર ઘનશ્યામ 
મિારાજનો પ્સાદીનો િાર લઈ પ.ૂસરંોન ેમોકલ્ા િરા. સરંપ્મેી 
મોિનભાઈ સરંોનાં દશ્તન કરી ખબૂ રાજી થ્યા િરા.

રા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧, રવિિારના રોજ બપોરે ૨:૦૦ કલાકે 
મોિનભાઈ પ્ભુસ્મરર કરરાં કરરાં અક્ષરનનિાસી થ્યા છે. 
પૂ.ગુરજીએ રવિસભાના પ્ારંભમાં રેમના ગુરો કિીને 
શ્ીજીમિારાજ રેમને ધામમાં પોરાની મૂર્રનું મિાસુખ આપે; એિી 
પ્ાથ્તના સાથે શ્ધ્ધાસુમન અપ્તર ક્યયાં િરાં.  આ પ્સંગે 
મોિનભાઈના પુત્રો પંકજભાઈ રથા અલપશેભાઈ િગેરે 
પરરિારજનોને દુ:ખ સિન કરિાની શકકર રથા રેમના જિેા 
સદ્ ગુરો આપે એિી શ્ીિરરનાં ચરરોમાં પ્ાથ્તના...

જન્ : રા.૧૭/૦૧/૧૯૫૪
અક્ષરિાસ : રા.૧૦/૧૦/૨૦૨૧
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પ.પૂ.સદ્.ગવૈયાશ્રીચતૈન્યસવરૂપદાસજી
સવામરી(સંગરીતાચાય્ય)-મુંબઈ,સાયન
અક્ષરવાસ:તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧

અ.નન.શ્રીઅમતૃભાઈદેવશરીભાઇઆદેશરા
ગામ:વડોદરા

જન્મ:૨૬/૧૦/૧૯૫૦
અક્ષરવાસ:૦૫/૧૦/૨૦૨૧

અ.નન.શ્રીલાલજીભાઈદેવરાજભાઈકથરીરીયા
ગામ:અકંલશ્વેર

જન્મ:૦૧/૦૧/૧૯૪૮
અક્ષરવાસ:૨૯/૦૮/૨૦૨૧

અ.નન.શ્રીકાળભુાઈગોકળભાઈકોઠીયા
ગામ: વિરપુર

જન્મ:૦૧/૦૬/૧૯૫૯
અક્ષરવાસ:૨૫/૦૯/૨૦૨૧

અ.નન.શ્રીકપપલભાઈકેશભુાઈઉંધાડ
ગામ: થારા ગાલોલ
જન્મ:૧૩/૩/૧૯૭૫

અક્ષરવાસ:૨૭/૦૯/૨૦૨૧

અ.નન.શ્રીબટુકભાઈરવજીભાઈશવેટા
ગામ:સુરત

જન્મ:૧૩/૦૮/૧૯૫૬
અક્ષરવાસ:૦૨/૧૦/૨૦૨૧

અ.નન.શ્રીનનમ્યળભાઈરમણલાલઠક્કર
ગામ:વડોદરા

જન્મ:૨૫/૦૬/૧૯૪૨
અક્ષરવાસ:૨૪/૦૯/૨૦૨૧

અ.પન.પ.પૂ.શ્રીભગવતપ્રકાશદાસજીસવામરી
ગુરુ:પ.પૂ.શા.શ્રીમાધવદાસજીસવામરી

-ઊનાગુરુકુળ
અક્ષરવાસ:તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૧
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નૂતનપ્કાશન

નૂતનપ્કાશન

વવડીયરો માણવા મા્ટે
 અહીં કલીક કરરો...

વવડીયરો માણવા મા્ટે
 અહીં કલીક કરરો...

INDEX

https://youtu.be/94eMFSRCLsE
https://youtu.be/jkXUnKUXFd0
https://youtu.be/ovl9qa0Ieq4
https://youtu.be/f34soB5FSxs
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27

કંુડળધઞામમાં તઞા.૩૧/૦૮ થરી ૦૬/૦૯/૨૦૨૧ દરમયઞાન યોજાયેલ “શ્રીહદરક્ષણચદરત્રઞામત્સઞાગર સપતઞાહ પઞારઞાયણ” નરી પઞાવન સ્્વતઓ... 
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કંુડળધામમાંતા.૨૮થરી૩૦/૦૮/૨૦૨૧દરમયાનયોજાયવેલજન્માષટમરીપવ્યનરીપાવનસ્ૃતતઓ...

(૧) તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ કંુડળધામનરી
મલુાકાતવે પધારેલ બોમબવે હોસપરીટલના
પ્રસસધ્ધ ન્રુોસર ્યન ડો.કેકી તરેુલ
સાહેબ (૨) તા.૧૯/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ
કંુડળધામમાં પ.ૂગરુુજી સાથવે ડો.ઉજજવલ
પાટનરી (૩) કંુડળધામમાં પ.ૂગરુુજીના
આશરીવવાદ પ્રાપત કરતા ભારત સરકારના
ફીસરી,એનરીમલહસબવેનડરીઅનવે ડેયરીંગમતં્રી
મા.શ્રીપરુુષોત્તમભાઈ રૂપાલા (૪) પ.ૂગરુુજીના
આશરીવવાદપ્રાપતકરતાગજુરાતપવધાનસભાના
નવનનયકુત અબ્યન ડેવલપમવેન્ટ અનવે અબ્યન
હાઉસીંગ મતં્રી મા.શ્રીપવનોદભાઈ મોરડીયા.
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