


2

https://youtu.be/pHN3OCOupD0
https://youtu.be/9x84XbW2gl0
https://youtu.be/SarYCqaov0Y


43

https://youtu.be/pHN3OCOupD0
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પ.પૂ.ધ.ધુ.૧૦૦૮આચઞાર્યપ.પૂ.ધ.ધુ.૧૦૦૮આચઞાર્ય
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:આશરીવઞા્યદ::આશરીવઞા્યદ: :સંસ્ઞાપક::સંસ્ઞાપક:

માટે મારે િવ શ્ાસે રહેજાે રે, મુજ િવના નથી કોઈ બીજાે રે;
મેં કરુું  તે તમે સવવે ભાળરુું રે,  દુ:ખ ટાળરુું ને સુખ આલુું રે.

મુને તમે જાણો છો ભગવાન રે, તે માટે કરજાે મારું  ધ્ાન રે;
સુખ દુ:ખ આવે તેને સહેવુું રે, મહા શૂરવીરપણે રહેવુું રે.

વર્ય:૧૮,અંક:૦૧,જાનરુઆરરી-૨૦૨૨વર્ય:૧૮,અંક:૦૧,જાનરુઆરરી-૨૦૨૨
(કુલપેજ૧્રી૨૮)(કુલપેજ૧્રી૨૮)

તતં્રીશ્રી:સઞાધુઅચરતુદઞાસજીતતં્રીશ્રી:સઞાધુઅચરતુદઞાસજી
સહતતં્રીશ્રી:સઞાધુનંદકકશોરદઞાસજીસહતતં્રીશ્રી:સઞાધુનંદકકશોરદઞાસજી

મદુ્રક:પ્રવરીણપ્પ્રન્ટીંગ,વડોદરઞામદુ્રક:પ્રવરીણપ્પ્રન્ટીંગ,વડોદરઞા
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વઞાપ્ર્યકલવઞાજમ:રૂ.૪૦/-વઞાપ્ર્યકલવઞાજમ:રૂ.૪૦/-
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પરદશેમઞાં૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૮૫૦૦/-પરદશેમઞાં૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૮૫૦૦/-

‘સતસગંસવેક’દરમકહનઞાનરીપહેલરી‘સતસગંસવેક’દરમકહનઞાનરીપહેલરી
તઞારરીખેપ્રકઞાપ્શત્ઞારછે.તઞારરીખેપ્રકઞાપ્શત્ઞારછે.
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પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી  સવઞામરીઅે તઞા.૧૪/૦૬/૨૦૧૫ રવવવઞારનઞા રોજ શ્રીસવઞા.મંદદર 
કંુડળધઞામમાં કરેલ મનનરીય પ્રવચન...

મહિમાની મિત્ા...
- પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી-કંુડળધઞામ

ભગવાન જવેા 
છે એવા 

અનવ્-વ્તતરેક, સવવાધાર, 
સવ્વનન્ુંતા, સવ્વકતવા અને સવવે સુખનુું 

કારણ; એમ માનીને મહહમા સહહત 
ભગવાનમાં પ્ેમ કરીએ, તો વધારે ને વધારે ભગવાનમાં 
રસ આવતો જા્. પરરણામે આપણે સુંપૂણ્વપણે 
ભગવાનમાં લાગી જઈએ. 

એની ઇચ્છા ક્રિયછા જ્છાનની શક્તિથી,

વિશ્વમાં સિ્વ કોઈ સંચરે છે;

એની આજ્છા વિનછા કાંઈ ન બની શકે,

તિત્િ તિેને બધાં અનુસરે છે...

 જ્ાનશક્ત, ઇચ્ાશક્ત અને રરિ્ાશક્ત - 
ભગવાનની આ ત્રણ શક્તથી આખુું જગત ચેતનવુંતુું 
છે. કોઈ ભ્ત હો્, મુ્ત હો્, દેવ હો્, દાનવ હો્, 
કોઈ મોટુું  ધામ હો્ કે પછી એ ધામના કોઈ સવામી 
હો્, આ બધા્ સવવોપરી પૂણ્વપુરષોત્તમનારા્ણને 
આધારે જ છે; એને લઈને જ એની મોટ્યપ અને શ્ેષ્ઠતા 
છે. આવા સવવોપરી ભગવાન સવાતમનારા્ણ આપણને 
મળ્ા છે. આપણા સહુના આત્ામાં પ્ગટ બબરાજ ે છે. 
બસ, એમને પ્ેમ કરવાની જરૂર છે. 

વહાલા ભ્તો ! મારે ભગવાનમાં જોડાઈ જાવુું 
છે અને તમને બધાને પણ મૂર્તમ્ કરી મૂકવા છે, 
ભગવાનમાં જોડી દેવા છે. એમાં મારો પણ સવાથ્વ છે. 
કેમ કે, આપણા સાથી-સુંગાથી જો મૂર્તમાં લાગેલા 
હો્, તો કદાચ આપણે મૂર્ત ભૂલી જઈએ તો એને 
જોઈને પાછા મૂર્તમાં જોડાઈ જઈએ. 

ભગવાને મને તેમના વહાલા સુંતોનો, પાષ્વદોનો, 
સાધકોનો અને તમારા જવેા મુમુક્ષુ ભ્તોનો બહુ સારો 
સથવારો આપ્ો છે; એનો મને બહુ આનુંદ છે. બધા 
સુંતો બહુ ભગવાન ભજ ે છે. તમે્ બધા બહુ ખપ રાખો 
છો, ખૂબ સેવા કરો છો અને ભગવાનને રાજી કરવા, 
સુંતો-ભ્તોને રાજી કરવા ઘણુું વે્ઠો છો. આવા કાળે, 
આવો સારો સથવારો મળે જ નહીં. આ તો ભગવાનની 
બહુ મોટી કૃપા ! એટલે મનમાં એમ થા્ છે કે, 
ભગવાનનો મહહમા િવચારી-િવચારી, ઘૂુંટી-ઘૂુંટીને 
આત્ાને ભગવાનમ્ કરી નાંખવો છે. એને જગતમ્ 
કે શરીરમ્ રહેવા દેવો નથી. મુંડ્ા જ રહેવુું છે. 
આત્ામાં જ ે કાંઈ માય્કભાવ ચોંટ્યો છે તે બધો 
ઉખાડી નાંખ્ે પાર ! એક ભગવાન સસવા્ જીવમાં 
કાંઈ રહેવા દેવુું જ નથી. આજ નહહ તો કાલ, કાલ નહહ 
તો પરમ િદ, પણ જીવ ચોખખો કરવો છે. 

શરદપૂનમની રાતમાં જમે ચાંદો આકાશમાં એકલો 
દેખા્, એમ બ્રહ્મરૂપ એવો જ ે આપણો આત્ા, એમાં 
મહારાજની મૂર્ત દેખા્ અને આનુંદ આનુંદ થઈ જા્, 
એવા સુિખ્ા થાવુું છે; એવુું અમર જીવન મેળવી લેવુું 
છે. પપડ-બ્રહ્માંડવાળુું જીવન તો નાશવુંત જીવન છે. 
બ્રહ્મરૂપ અને એમાં પરબ્રહ્મવાળુું જીવન છે એ જ અમર 
જીવન છે. બહુ મોટો ટાગવેટ બાંધ્ો છે, બહુ મોટો પ્ોજકે્ટ 
ખોલ્ો છે. એના માટે બહુ મોટો હૃદ્માં ઉત્ાહ છે 
અને ધબધબાવીને કારખાનુું હાંકીએ છીએ. હવે આ દેહ 
છેલલો; હવે બીજો દેહ જોતો નથી. 

આ દેહમાં અને આ દુનન્ામાં કાંઈ સ્થિરતા નથી, 
સુખ નથી, શાંતત નથી. બધુું િવકારવાન અને દુ:ખરૂપ 
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જ છે. આમાં કાંઈ મજા નથી. અક્ષરધામની દુનન્ા બહુ 
સારી. ત્ાં રદવ્દેહ મળે અને રદવ્સુખ મળે. ત્ાં કાળ 
નથી, કમ્વ નથી, મા્ાના કોઈ િવકાર નથી. મહારાજ 
અને મુ્તોની સાથે નરુું સુખ જ ભોગવવાનુું, કેવળ 
આનુંદ આનુંદ ! આુંહીં તો કાંકરાવાળી ખીચડી ખાતા 
હો્ એવુું સુખ છે, ઊું ટના બેસણા જવેુું છે. 

વહાલા ભ્તો ! તમે સુંસારમાં છો અને ધન, 
સ્તી, કુું ટુું બ-પરરવાર બધુું તમારી સાથે જોડા્ેલુું હો્ 
તેથી તમને આુંચકા અને દુ:ખ આવે, પણ તેનો વૈરાગ્ 
કેળવવામાં ઉપ્ોગ કરી લેવો. આપણે ભગવાનનો 
પ્ગટપણે સવીકાર કરીને આપણો આત્ા પરમેશ્રને 
અપ્વણ કરી દેવો છે. માટે પહેલા તો આત્ાની વૃત્ત્તઓ 
જ્ાં જ્ાં બીજ ે જા્ છે, એને પકડી પકડીને ભગવાનના 
સવરૂપમાં કાં આત્ાના સવરૂપમાં હોમ્ા કરવી છે. અને 
પછી આખો આત્ા મૂર્તમાં હોમી દેવો છે. પછી 
ભગવાનની મૂર્ત દેખાશે. એટલુું થઈ જા્ ત્ારે 
અક્ષરધામના મુ્ત થઈ ગ્ા, પરમપદ પામી ગ્ા. 
આવુું તાન રાખવુું છે, બાકી બીજા કશામાં મજા જવેુું 
છે નહીં.

આજ-કાલ આજ-કાલ કરતાં વષ્વ કેડે વષ્વ ચાલ્ાં 
જા્ છે. શરીર ઘસાતુું જા્ છે, ્ાદશક્ત ઓછી થાતી 
જા્ છે, આુંખ્ોમાંથી તેજ ઘટતુું જા્ છે, કાને સુંભળાતુું 
ઓછુું  થા્ છે, એ રીતે આપણે ભાળીએ તેમ શરીર 
ખવાતુું જા્ છે. આપણા હાથમાંથી છટકતુું જા્ છે. 
હવે જો ભગવાનમાં પ્ેમ ન કરી લીધો, જીવ ભગવાનમાં 

ન જોડી દીધો, તો આ શરીર તો આપણી સાથે જોડા્ેલુું 
રહેવાનુું નથી. ને ભગવાન સાથે જોડાઈ શકારુું નહહ 
હો્, તો આપણો આત્ા લટકી જશે.

આપણુું મુખ્ કત્વવ્ ભૂલી બીજુ ું બધુું કરવા 
રહેશુું તો મરાઈ જાશુું, માટે બીજુ ું બધુું મેલો ઊું ચુું. જનેે 
કરવુું હો્ એ કરે, પણ આપણે તો આપણો જીવ 
ભગવાન સાથે ચોંટાડી દેવો છે. આ લોકમાંથી તો ઝટ 
ભગા્. પપડ-બ્રહ્માંડમાં મોહ રાખ્ા જવેો નથી. અુંબરરષ 
રાજાએ, દાદાખાચરે, પવ્વતભાઈએ જવેી ભક્ત કરી, 
એવી આપણે પણ ધબધબાવે રખા્. આ લોકમાં 
જન્ીને બીજુ ું શુું કરવાનુું છે ? આપણા પહેલા કેટલા્ 
મથી મથીને મરી ગ્ા, ધૂળમાં ધૂળ થઈ ગ્ા, આુંહીંથી 
શુું લઈ ગ્ા ? માટે આપણે એના એ રસતે દોડ દોડ 
ન કરા્, પાછા વળા્ અને પોતાનુું લક્ષ્ય િવચારીને 
તેની જલદી પ્ાપપત થા્ તે રસતે આગળ વધા્.

ઓહો હો ! મહારાજ કેટલુું સુખ આપે છે ! 
મોટા સુંતોની કેટલી બધી કૃપા છે ! હરરભ્તોની પણ 
કેટલી બધી કૃપા છે ! આપણા મહારાજ તો કેવા દ્ાળુ 
છે ! જો એમને તકેતક એકાદ વાર રાજી કરી દીધા, 
તો એ જટેલુું આપે તેટલુું કોિટ બ્રહ્માંડમાં કોઈ કદી 
આપી શકે નહીં. માટે હવે તો એક ભગવાન અને તેના 
અતત વહાલા સુંતો-ભ્તો માટે જ જીવી નાખવુું છે, 
તક આવ્ે ખરો રાજીપો કમાઈ લેવો છે, માટે થાઓ 
સાવધાન....!!! |||

વહઞાલઞા ભકતો !

મઞારે ભગવઞાનમાં જોડઞાઈ 
જાવું છે અને તમને 

બધાંને પણ મૂર્તમય કરી 
મૂકવઞા છે, ભગવઞાનમાં 

જોડી દેવઞા છે.
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આતમનનષ્ા શા માટે જરૂરી છે ?

વાલા ભ્તો ! આપણા ગુરજીએ આ 
સું.૨૦૭૮ વષ્વનુું “આત્નનષ્ઠા” એવુું નામ 

આપરુું છે. વળી આ આખુું વષ્વ આત્નનષ્ઠાનો અભ્ાસ 
કરવાની તેમણે આજ્ા કરી છે. કેમજ,ે 

- આત્નનષ્ઠા આધ્ાપત્ક જીવનમાં અતત ઉપ્ોગી છે. 

- આત્નનષ્ઠા સવ્વ સદ્ ગુણો ઉપજાવવાની ફળદ્પુ ભૂતમ છે. 

- આત્નનષ્ઠા દેહાભભમાન જવેા અનેક દોષોને ભસ્ીભૂત 
કરી નાખનાર પ્ચુંડ અત્નિ છે. 

- ધમ્વ,વૈરાગ્ અને ભક્ત જવેા કકમતી રત્ોને સાચવવાની 
તતજોરી છે. 

- સુખ-દુ:ખ, માન-અપમાન અને હષ્વ-શોકરૂપી નદીઓમાં 
તારનારી નૌકા છે.

આવા અમૂલ્ કોહહનૂર હીરા જવેા આત્નનષ્ઠારૂપી 
ગુણને આત્સાત્ કરવાનો આ અનુપમ અવસર છે. માટે 
આપણે સૌ આ વષવે પાકો ્ઠરાવ કરીએ કે, હવે મારે 
આત્નનષ્ઠા કેળવવાનો અભ્ાસ કરવો જ છે.

આત્નનષ્ઠાની જરૂર શુું છે ? એ વાત જો સૌથી 
પહેલા સમજી લઈએ, તો એના માટે અભ્ાસ કરવાનો 
ઉત્ાહ જાગે અને વધે.

આપણા ઇષટદેવ શ્ીહરરએ પોતે ઘણી બધી 
આત્નનષ્ઠાની આવશ્કતા જણાવી છે -

(૧) આત્મનનષ્ઞા પ્રભુપ્રઞાપ્તનઞા મઞાગગે નનર્વઘ્ન પઞાર 
ઉતઞારે છે.

ત્રણ દેહથી પર શુદ્ધ આત્ારૂપે થઈ તેમાં પરમાત્ાને 
અનુભવી શકા્... “એવરી રીતનરી સ્થિતત જ્ાં સુધરી થઈ 
નથરી ત્ાં સુધરી ભગવઞાનનો ભકત છે તોપણ તેને મઞાથે 
વવઘ્ન છે. અને જો એવી સ્થિતતમાં શશવજી નોતા વત્વતા તો 
મોહહની સવરૂપમાં મોહ પામ્ા અને એવી સ્થિતતમાં બ્રહ્મા 
નોતા વત્વતા તો સરસવતીને દેખીને મોહ પામ્ા અને એવી 
સ્થિતતમાં નારદજી નોતા વત્વતા તો પરણ્ાનુું મન થરુું અને 
ઇનદ્ તથા ચુંદ્ારદક તેમને જો એવી સ્થિતત નોતી તો કલુંક 
લાગ્ાં.” - વચ.પ્.૨૩

આપણે આવા િવઘ્ોથી બચવુું હો્ તો 
આત્નનષ્ઠાનો અભ્ાસ આજથી ચાલુ કરી દેવો જ જોઈએ.

“ભગવાનના રૂપ કરતાં અધધક રૂપ, અધધક સપશ્વ, 
અધધક રસ, અધધક ગુંધ, અધધક શબ્દ તે બીજાને િવશે 
જણા્ તો ભગવાનને મૂકીને તેને િવશે હેત થઈ જા્. જમે 
સોળ હજાર ને એક સો જ ે શ્ીકૃષણ ભગવાનની સ્તીઓ 
હતી તે જન્ાંતરે અપ્સરાઓ હતી. (તેઓ) જન્ાંતરે 
ઘણુુંક તપ કરીને શ્ીકૃષણ ભગવાનને પામી હતી, પણ જો 
ભગવાન કરતાં સાંબને િવશે અધધક રૂપ દી્ુઠું  તો તેમાં 
મોહ પામી.” - વચ.પુંચાળા-૩

આમ તો ભગવાન જવેા બીજા કોઈ સુુંદર અને 
શ્ેષ્ઠ છે જ નહહ, પણ દેહભાવવાળા જીવોને મનુષ્રૂપ કે 
મૂર્તરૂપ પ્ભુ કરતા ક્ારેક બીજા કોઈક વધુ સારા મનાઈ 
જાતા હો્ છે. તેથી તેને પ્ભુમાં જવેો પ્ેમ હો્ તેવો કે 
તેનાથી પણ વધુ તે વ્ક્તમાં થઈ જા્ છે. આપણે આવી 
વ્ભભચારરણી નહહ, પણ પતતવ્રતાની ભક્તવાળા શુદ્ધ 
ભ્ત બનવુું છે ? તો આત્નનષ્ઠાની દૃઢતા કરવી જ પડશે.

(૨) આત્મનનષ્ઞા કઞામ, ક્ોધ, લોભ અને ભયનરી 
અધરીરઞાઈથરી બચઞાવે છે.

આપણા જીવનમાં કામ કે રિોધ વ્ાપે ત્ારે ન 
કરવાની ભ્ુંકર ભૂલ થઈ જા્ છે. લોભ વધી જા્ 
ત્ારે આજ્ા બહારું  ખોટુું  કામ થઈ જા્ છે. કાંઈક ભ્ 
આવી પડે ત્ારે ટેન્શન કે રડપ્ેશનમાં આવી જવા્ છે. 
પરરણામે કરવાનુું રહી જા્ છે અને ન કરવા જવેુું બહુ 
મોટુું  નુકશાન થઈ જા્ છે. આપણે તેનાથી બચવુું છે ? 
તો પ્ભુ પોતે તેનો આવો ઉપા્ બતાવે છે. -

“કામ, રિોધ, લોભ તથા ભ્ એમને ્ોગે કરીને પણ 
ધીરજ ડગે નહહ, તેનો શો ઉપા્ છે ?” પછી શ્ીજીમહારાજ 
બોલ્ા જ,ે “હુું  દેહ નહહ, હુું  તો દેહથી નોખો ને સવવેનો 
જાણનારો એવો જ ે આત્ા તે છુું , એવી જ ે આત્મનનષ્ઞા, તે 
જ્ઞારે અતતશય દૃઢ થઞાય ત્ઞારે કોઈ રીતે કરીને ધરીરજ 

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

આતમપ્નષ્ઞાવર્ય
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ડગે નહહ અને આત્નનષ્ઠા િવના બીજા અનેક ઉપા્ કરે 
તોપણ ધીરજ રહે નહીં.” -વચ.પ્.૬૧ 

મોટા અખુંડાનુંદ સવામીને મારવા માટે ચાર સસહ 
સામે આવ્ા, છતાં સવામી ડ્વા નહીં. ઉલટાના જલ્ી 
ધામમાં જવાના ઉત્ાહથી તેની નજીક ગ્ા. તેમને કેવી 
આત્નનષ્ઠાની દૃઢતા હશે !!

ગોપાળાનુંદ સવામી વગેરે સુંતો ચાલ્ા જતા હતા. 
તે વખતે હધથ્ારધારી બાવાઓ મારવા આવતા હોવાથી 
સુંતો કાંટાની વાડમાં સુંતાઈ ગ્ા; છતાં બાવાઓએ સુંતોને 
ઢોર માર મા્વો. તેથી સુંતોના શરીરમાં ખૂબ જ કાંટા 
ઘૂસી ગ્ા. પછી ગોપાળાનુંદ સવામીએ સવવે  સુંતોના કાંટા 
કઢાવ્ા, પણ તેમના કાંટા કાઢવાનુું સુંતો ભૂલી ગ્ા. પછી 
મહારાજ ે સવામીના શરીરમાંથી કાંટા કાઢ્ા, તો સવા સો 
ગ્ામ જટેલા નીકળ્ા. ત્ારે શ્ીહરરએ સવામીને પૂછરુું કે, 
તમે સામેથી કેમ ન કહુું ? તો સવામીએ જણાવરુું કે, આ 
સુંતોએ મને આત્નનષ્ઠા દૃઢ થઈ હો્ તેના લક્ષણો પૂછ્ા 
હતા, તેથી આ નનતમત્તે મેં તેમને પ્ેક્ક્ટકલ જવાબ આપ્ો. 

વાલા ભ્તો ! ્ોગીરાજ ગોપાળાનુંદ સવામીએ 
આત્નનષ્ઠા કેવી દૃઢ કરી રાખી હશે ? આપણે પણ 
તેમના જીવનમાંથી પ્ેરણા લઈ આત્નનષ્ઠા દૃઢ કરીએ, 
તો અનેક પ્કારના દુ:ખોથી બચી જઈશુું. 

(૩) આત્મનનષ્ઞા વવષયવઞાસનઞાથરી મુકત થવઞામાં મદદ 
કરે છે.

આપણા અુંતરમાં વાસનાના વેગ જાગે છે ? વાસના 
નન્મ કે ્ઠરાવો તોડાવે છે ? તો એ વાસના જોખમી છે. 
તેને વહેલી તકે ટાળવી જરૂરી છે. નહહ તો એ જરૂર જન્ 
લેવડાવશે. તેને ટાળવા માટે શુું ઉપા્ છે ? તે િવશે 
મહારાજ આવુું કહે છે -

“વાસના ટાળ્ાનો ઉપા્ તો આત્નનષ્ઠાએ સહહત 
શ્ીકૃષણ ભગવાનની ભક્ત કરવી, એ જ ભાસે છે. અને જો 
આત્મનનષ્ઞા વવનઞા એકલરી જ શ્રીકૃષણ ભગવઞાનનરી ભકકત 
હોય તો જમે ભગવઞાનમાં હેત કરે તેમ બરીજા પદઞાથ્થમાં 
પણ હેત થઈ જાય. મઞાટે આત્મનનષ્ઞા સહહત ભકકત 
કરવરી એ જ વઞાસનઞા ટઞાળયઞાનો ઉપઞાય છે.” - વચ.અું.૨૦

“હુું  ચૈતન્ય છુું  ને દેહ જડ છે, અને હુું  શુદ્ધ છુું  ને 
દેહ નરકરૂપ છે, અને હુું  અિવનાશી છુું  ને દેહ નાશવુંત છે, 
અને હુું  આનુંદરૂપ છુું  ને દેહ દુ:ખરૂપ છે. એવી રીતે જ્ારે 

દેહ થકી પોતાના આત્ાને સવ્વ પ્કારે અતતશ્ િવલક્ષણ 
સમજ,ે ત્ારે દેહને પોતાનુું રૂપ માનીને િવષ્માં પ્ીતત કરે 
જ નહીં. એવી રીતે આત્જ્ાને કરીને િવષ્ની નનવૃત્ત્ત 
થા્ છે.” - વચ.સા.૧ 

જો આ રીતે આત્િવચારનો અભ્ાસ કરીશુું, તો 
સવ્વ પ્કારની િવષ્વાસના ટળી જશે. આપણે વાસના 
ટાળવી છે ? તો હવે મોડુું  ક્વા િવના આત્નનષ્ઠાએ સહહત 
ભજન કરવાની ટેવ પાડવી જરૂરી છે.

(૪) આત્મનનષ્ઞા શ્રીહદર તથઞા સંતો-ભકતોમાં 
દોષદૃષષટરૂપરી પઞાપથરી બચઞાવે છે.

જૂની કહેવત છે કે, જનેે કમળો થ્ો હો્ તેને 
બધુું પીળુું દેખા્. તેમ આપણને દેહાભભમાન હો્, દોષો 
પીડતા હો્, તેની કલપના શ્ીહરર તથા સુંતો-ભ્તોમાં 
પણ થા્ છે. જો આપણે આવી કુકલપનાઓથી બચવુું 
હો્ તો દેહાભભમાન છોડી આત્નનષ્ઠા કેળવવી જરૂરી છે. 

“ભગવાનનો ભ્ત હો્ પણ જો એવી સ્થિતતને 
ન પામ્ો હો્ તો ભગવાનને િવશે પણ પ્ાકૃતભાવ 
પર્ઠાઈ જા્ છે. જમે રાજા પરીશક્ષત એવો ભ્ત નોતો, 
તો રાસરિીડા સાંભળીને શ્ીકૃષણ ભગવાનને િવશે સુંશ્ 
થ્ો અને શુકજી જો એવા ભ્ત હતા તો તેને કોઈ જાતનો 
સુંશ્ થ્ો નહહ. અને જ ે એવો ભ્ત હો્ તે તો એમ 
સમજ ે જ,ે  “મારે િવશે કોઈ દોષ અડી  શકે નહહ તથા 
તે દોષ કાંઈ બાધ કરી શકે નહહ, તો જનેે ભજને કરીને હુું  
આવો થ્ો એવા જ ે ભગવાન, તેને િવશે તો કોઈ માય્ક 
દોષ હો્ જ કેમ ? એમ દૃઢપણે સમજ ે છે.” - વચ.પ્.૨૩

“પોતઞાને આત્મઞારૂપે રહેવું તેનું એ પ્રયોજન છે જ,ે હંુ  
આત્મઞા છંુ, તે મઞારે વવશે કોઈ જાતનું મઞાયઞાનું આવરણ 
નથરી, તો આત્મઞા થકી પર જ ે પરમઞાત્મઞા નઞારઞાયણવઞાસુદેવ 
તેને વવશે તો મઞાયઞાનો લેશ પણ કેમ હોય ? એવી રીતે 
ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તે સાર આત્નનષ્ઠા 
દૃઢ કરીને રાખવી.” - વચ.મ.૫૭

વાલા ભ્તો ! આ બધા પોઈન્ટ િવશે િવચારીએ તો 
એવુું લાગે કે, આપણા માટે આત્નનષ્ઠા અતત આવશ્ક 
છે. જો એક આત્નનષ્ઠા કેળવીએ તો મોક્ષમાગ્વના બહુ 
ઝાઝા કામ સહેલા થઈ જા્ એમ છે. માટે આ વષવે 
આપણે તેનો અભ્ાસ જરૂર કરીશુું... |||
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‘અમે તમારી ભેળા 
છીએ...’

શ્ીમદ્ ભગવદ્ ગીતાજીમાં ભગવાન પોતાની 
પ્તતજ્ા કહે છે કે,

अनन्याश्चिन्त्न्ततो मयंा ् े जनया: प््युपयास्त े ।

्तषेयंा ननत्याश्ि्क््तयानयंा ्तोगक्मंे वहयाम्हम् ।।

‘હે અજુ ્વન ! જમેને મારા ભજન સસવા્ બીજુ ું કાંઈ 
જીવનનુું પ્્ોજન જ નથી. એટલે જ જઓે સતત મારું  
ધ્ાન-ચચતન કરતા થકા મને સવ્વ પ્કારે સેવે છે. એવા 
મારા ભ્તોના ્ોગ અને ક્ષેમનુું હુું  જ વહન કરું  છુું. 
અથવાત્ અપ્ાપ્ હો્ તેની પ્ાપપત કરાવુું છુું  અને પ્ાપત 
થ્ેલાની રક્ષા પણ હુું  જાતે જ કરું  છુું.’  તો ચાલો, એવા 
જ ભગવાનને વહાલા એક ભ્તરાજની વાત જોઈએ :-

આુંબા ગામના દેવશી લહુાર બહુ સારા એકાંતતક 
ભ્તરાજ હતા. પહેલાં તેઓ પી્ઠવાજાળ રહેતા હતા. 
તેમના કુટુુંબમાં સત્ુંગ નહોતો. સુંતોનો સુંગ થવાથી નાના 
એવા દેવશીને બાળપણથી જ સત્ુંગનો રું ગ લાગેલો.

એકવાર પી્ઠવાજાળના ખીમા ડોબરર્ા વગેરે 
સત્ુંગીઓ શ્ીજીમહારાજનાં દશ્વન કરવા ગઢપુર જવા 
તૈ્ાર થ્ા. ત્ારે દેવશી ભ્તે પોતાની માને કહુું કે, 
‘મા, મને ભાતુું કરી આપ. મારે ગઢડે પ્ગટ ભગવાનનાં 
દશ્વને જાવુું છે.’ ત્ારે તેની માએ કહુું, ‘તારે જાવુું હો્ 
તો જા ! પણ કોઈ ભાતુું કરી નહહ આપે !’ હરરભ્તોએ 
કહુું, ‘દેવશી ! તને ઘણા રદવસથી પ્ગટ પ્ભુનાં દશ્વનની 
ઝુંખના છે, તે આવવુું હો્ તો ભાતુું અમે આપશુું.’ દેવશીને 
આનુંદનો પાર ન રહ્ો.

સત્ુંગીઓની સાથે બાળક દેવશી ગઢપુર પહોંચ્ો. 
મહારાજનાં દશ્વન થતાં જ દેવશીને અુંતરમાં અતતશ્ 
આનુંદ ઊભરા્ો. બધા ભ્તો મહારાજને દુંડવત કરી 
પગે લાગીને સભામાં બે્ઠા. દેવશી તો મહારાજની મૂર્ત 
સામુું અખુંડ જોઈ જ રહ્ા. મહારાજમાંું અતતશ્ હેત થરુું.

પાંચ રદવસ સુંઘ ગઢપુર રોકા્ો. છઠે્ રદવસે સવવે 
સુંઘ વહેલા તૈ્ાર થઈને ચાર વાગે રવાના થ્ો. પરુંતુ 

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

સતસસંગ સેવક  10 જાન્યુઆરી,  ૨૦૨૨

INDEX



સતસસંગ સેવક  જાન્યુઆરી,  ૨૦૨૨ 11

બાળ દેવશી ભ્તને મહારાજનાં દશ્વન સસવા્ રહેવારુું 
નહીં. તેથી તે કાંઈ પણ િવચા્વા િવના અક્ષરઓરડીએ 
પહોંચી ગ્ા. એ વખતે શ્ીજીમહારાજ અક્ષરઓરડીના 
ઊગમણા ખૂણે ઓસરીએ દાતણ કરતા હતા અને લાખા 
ભ્ત બાજુમાં ઊભા હતા. દેવશી ભ્ત તો મહારાજ 
સામુું જોઈને ઊભા રહી ગ્ા. પાળાએ કહુું કે, ‘દેવશી, 
જાઓ તમારા સુંગાથી ચાલ્ા ગ્ા.’ તોપણ દેવશી ભ્ત 
ત્ાંથી ગ્ા નહીં.

ત્ારે રતનજી બાપુએ મહારાજને પૂછુું જ,ે ‘હે 
મહારાજ ! આ ભ્ત તમારી સામુું બહુ જોઈ રહ્ા છે, 
એવાં એનાં પૂવ્વનાં શાં પુણ્ હશે ?’ મહારાજ ેકહુું કે, ‘અમે 
કૃષણાવતાર ધા્વો હતો તે વખતે આ બાળ દેવશી ભ્ત 
એક ઋયષ હતા. ને ગુંગાને કાં્ેઠ એક ડુું ગરમાં ભોં્રું  હતુું 
તેમાં રહેતા ને બ્રહ્મચ્્વવ્રત પાળતા ને તપ બહુ કરતા ને 
અખુંડ અમારું  ભજન કરતા. તેથી તેને અમારામાં અતત 
હેત થરુું છે. આવા પૂવ્વજન્ના તે સુંસ્ારી, મુમુક્ષુ ને પ્ેમી 
ભ્ત છે. તેથી આજ અનેક દુ:ખ વે્ઠીને સત્ુંગ રાખે છે.’ 
તે સાંભળીને સહુ આશ્ચ્્વ પામ્ા. 

પછી બાળ દેવશીએ મહારાજને હાથ જોડીને કહુું 
કે, ‘હે મહારાજ ! અમારા ઘરમાં ચાલીશ માણસ છે, તેમાં 
સત્ુંગી તો હુું  એકલો જ છુું. તેથી સહુ મને ખૂબ દુ:ખ દે 
છે. તમારાં દશ્વને આવ્ો તો કોઈએ મને ભાતુું પણ કરી 
ન આપરુું. ઘણીવાર મને માર મારે છે અને ઘરમાં પૂરી દે 
છે. ખાવા દેતા નથી. તેથી ઉપવાસ બહુ થા્ છે. તમારાં 
દશ્વન અખુંડ થા્ તે માટે છાશ-રોટલો ખાઈને જીવન 
જીવુું છુું. કેમ કે, બીજામાં તેઓ ડુું ગળી-લસણ નાંખે છે.’

 તે સાંભળી મહારાજ ેકહુું કે, ‘ભગત ! અમે તમારી 
ભેળા છીએ, તમે જરા્ ચચતા કરશો નહહ, તમારી સદા 
રક્ષા કરશુું !’ તોપણ દેવશી મહારાજનાં દશ્વન કરતા રહ્ા 
અને કરગરતા રહ્ા. ત્ારે લાખા ભ્તે કહુું, ‘ભગત 
જાઓ, તમારું  કામ થઈ ગરુું ! હવે ઝટ નીકળો. કેમ જ,ે 
તમારો સુંઘ દૂર પહોંચી ગ્ો હશે !’

પછી દેવશી ભ્ત મહારાજને પગે લાગી ચાલતા 
થ્ા. જ્ાં તે ઘેલાને સામે કાં્ેઠ પહોંચ્ા, ત્ાં તેમને 
પોતાની આગળ-આગળ ચાલતા શ્ીજીમહારાજનાં પ્ત્ક્ષ 

દશ્વન થ્ાં. દેવશીને તો હૈ્ામાં આનુંદનો પાર ન રહ્ો. 

વચ્ે દામનગર ગામમાં સુંઘે રાત્રીરોકાણ કરુું. 
દેવશી તો સૌથી જુદા ફયળ્ામાં પછેડી પાથરીને માળા 
ફેરવવા બેસી ગ્ા અને આખી રાત્રી મૂર્તમાં તલલીન 
બની અખુંડ ભજન કરુું. જ્ારે પોતાને ગામ પહોંચ્ા, ત્ારે 
દેવશી ભ્તને શ્ીજીમહારાજ પોતાના ઘરમાં િવરાજમાન 
છે, એવાં દશ્વન થ્ાં. 

દેવશી ભ્ત ઘેર આવ્ા, કે તરત જ તેમનાં 
માતશુ્ી એકદમ દોડીને સામે આવ્ાં અને બહુ જ પ્ેમથી 
વારણાં લીધાં. ઘરમાંથી લસણ-ડુું ગળીવાળાં માટીનાં તમામ 
વાસણો ફેંકી દીધાં અને નવાં વાસણો લાવી કું સાર રાંધીને 
દેવશી ભ્તને જમાડ્ા. આ રીતે હરરકૃપાથી બાલભ્તનાં 
માતશુ્ીની બુબદ્ધ નનમ્વળ થઈ. પછી તો દેવશી ભ્તને 
કામકાજ કરતા પણ સવ્વત્ર મહારાજ અખુંડ દેખાવા લાગ્ા.

નારા્ણ તબ જાનન્ે, લગન લગી ્ા કાલ;
જીત  તતતમેં  દૃષટી  પરૈ,   દેખૈ  મોહનલાલ.

પછી એક રદવસ તેણે મહારાજને િવનુંતી કરીને 
કહુું જ,ે ‘હે મહારાજ ! મારે કોઈ વ્ાવહારરક કામકાજ શી 
રીતે કરવુું ?’ ત્ારે મહારાજ કહે, ‘તમે સુખેથી કામ કરો. 
તમે અમને જ્ારે સુંભારશો, ત્ારે દશ્વન દેશુું.’ એમ કહીને 
મહારાજ અુંતધવાન થઈ ગ્ા. પછી તો તેમના ભાઈઓ 
વગેરે આખુું કુું ટુુંબ પણ સત્ુંગી થરુું. અને હવે દેવશી 
ભ્ત જ્ારે મહારાજને સુંભારે ત્ારે શ્ીજીમહારાજનાં 
દશ્વન થતાં. આવુું એમને છેલલા શ્ાસ સુધી શ્ીજીમહારાજ ે
વશ વતતીને અતત સુખ આપરુું.

એકવાર તેમના દીકરાને મહારાજ ધામમાં તેડી 
ગ્ા. ભ્તને મહારાજ ે દશ્વન દીધાં. ભ્તએ જરા્ પણ 
શોક-ચચતા ન ક્યાં. ઉત્ાહપૂવ્વક ધૂન-કીત્વન, કથા-વાતવા 
દ્ારા પ્ભુપરા્ણ રહ્ા. આ રીતે રાગ-દ્ેષ અને હષ્વ-
શોકથી પર રહેવુું, તે ઘણુું ક્ઠણ કામ છે.

વાલા ભ્તો ! આ રીતે જ ે ભ્ત ગમે તેવી 
પરરસ્થિતતમાં પણ ભગવાનને નથી મૂકતા, તો તેવા 
ભ્તને પણ ભગવાન બધી રીતે સાચવે છે. જમે પાંપણ 
આુંખની રક્ષા કરે છે, તેમ ભગવાન પોતાના ભ્તની 
રક્ષા કરે છે... |||
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નિશાળ બનીએ...

લેખક : સાધુ અભ્ાસસવરૂપદાસ

ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી

કોઈ ધાર્મક સમારુંભમાં એક રુવાન એક 
વ્ોવદૃ્ધ વ્ક્તને મળીને ખશુખશુાલ થઈ 

ગ્ો. પોતાની ઓળખાણ આપતા તેણે કહુું, ‘હલો સર ! હુું  
આપનો છઠ્ા ધોરણનો િવદ્ાથતી મરૂર વાઘેલા...’  નામ સાંભળતાં જ વ્ોવદૃ્ધ 
શશક્ષક પહોળી આુંખે તેને જોવા લાગ્ા. જૂની સ્ૃતતઓ તાજી કરીને કહુું, ‘હા..! 
તુું તો મારા છઠ્ા ધોરણના ્લાસમાં હતો ! ’

પછી આનુંદ વ્્ત કરતાં શશક્ષકે પૂછુું, ‘અત્ારે 
તુું ક્ાં રહે છે ? ને શુું કરે છે ?’ 

મરૂરે કહુું, ‘સર, હુું  અત્ારે સફળ શશક્ષક છુું. 
મારી નીચે ઘણા િવદ્ાથતીઓ તૈ્ાર થઈ રહ્ા છે. હુું  બધા 
સાથે આત્ી્તાથી રહીને ધારુું કામ લઈ શકુું  છુું  અને 
બધાનુું રદલ જીતી શકુું  છુું ; તેના માટેની પ્ેરણા મને તમારી 
પાસેથી જ મળી છે.’

આશ્ચ્્વ સાથે શશક્ષકે પૂછુું, ‘બેટા મરૂર ! મારામાં 
એવુું તેં શુું જોરુું ? કે તુું શશક્ષક બનીને બધાના રદલ જીતીને 
સફળતા પામ્ો છે ?’ ત્ારે મરૂરે છઠ્ા ધોરણમાં બનેલી 
ઘટના તાજી કરતાં વાત શરૂ કરી...

‘  છઠ્ા ધોરણના ્લાસમાં એક ધનવાન પરરવારનો 
છોકરો હતો. તે જમાનામાં ખૂબ મોંઘી ગણાતી ‘રાડો’ 
કાંડા ઘરડ્ાળ પહેરીને તે આવ્ો હતો, જ ે મને ખૂબ ગમી 
ગઈ. મારી નજર તેની ઉપર જ ફ્વા કરતી. રરસેસમાં તે 
છોકરાએ તેની કાંડા ઘરડ્ાળ પોતાની સૂ્લબેગમાં મૂકી 
દીધી. મારું  મન તે ઘરડ્ાળમાં લુબ્ધ થરુું હતુું, એટલે 
મેં ચૂપકેથી તે ઘરડ્ાળ ચોરી લીધી. જવેી રરસેસ પૂરી 
થઈ એટલે તે છોકરાએ તમને કમપલેઇન કરી કે ‘મારી 
કાંડા ઘરડ્ાળ મારી સૂ્લબેગમાંથી કોઈ ચોરી ગરુું છે.’ 
તમે ્લાસમાં જાહેરાત કરી કે, ‘જણેે આ કાંડા ઘરડ્ાળ 

લીધી હો્ તે પરત કરી દે.’ પરુંતુ જો હુું  જાહેરમાં પરત 

કરું  તો મારી નામોશી થા્, નીચાજોણુું થા્, એટલે મેં 

પરત ન કરી. પછી તમે ્લાસરૂમનો દરવાજો બુંધ કરીને 

બધા જ સુ્ડન્ટને લાઇનમાં ઊભા રાખીને કહુું, ‘તમામ 

સુ્ડન્ટના શખસસા હુું  ચેક કરીશ, પણ બધાએ આુંખો 

બુંધ રાખવાની છે.’

પછી તમે એક પછી એક બધાના શખસસા તપાસતા 

ગ્ા. મારા શખસસામાંથી તમને ઘરડ્ાળ મળી આવી. 

જ ે તમે કાંઈ પણ બોલ્ા વગર તે છોકરાને ઘરડ્ાળ 

પરત કરી દીધી. તમે મને એક શબ્દ પણ નહોતો કહ્ો. 

્લાસરૂમમાં મારું  નામ પણ જાહેર નહોતુું કરુું. મારું  નામ 

જાહેર નહહ કરીને મારા આત્સ  ન્ા નને ્ેઠસ પહોંચવા ન 

દીધી. નહીંતર લોકો મને ચોર, લૂુંટારો, જુઠ્ો વગેરે જવેા 

િવશષેણોથી નવાજત. પરુંતુ આપનો મૌન ઉપદેશ અને 

આપની િવશાળતાને લીધે ઉતપન્ન થ્ેલી પશ્ચાતાપની આગ 

આજ રદવસ સુધી મને પ્ેરણા પૂરી પાડે છે. ત્ારથી જ 

મને તમારા ઉપર અને તમારી શશક્ષક તરીકેની ભૂતમકા 

પ્ત્ે માન છે.’

મરૂરે કહુું, ‘સર ! તમને આ ઘટના ્ાદ છે ?’ ત્ારે 

શશક્ષકે કહુું, ‘ઘટના તો ્ાદ છે, પણ કોના શખસસામાંથી 
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વેદરસમાં ભગવઞાન સવઞાતમનઞારઞાયણે કહું છે કે, 

‘કુસંગરીનો પણ અવગુણ ન લેવો.’

ઘરડ્ાળ મળી હતી તેની મને ખબર ન હતી. કારણ કે 
મેં પણ મારી આુંખો બુંધ રાખી હતી.’ 

વહાલા ભ્તો ! આપણા દરેકના જીવનમાં પણ 
આ શશક્ષક જવેા અનુકરણી્ ગુરજનો, માતાિપતા, તમત્રો 
કે અન્ય હહતેચુ્ઓ ભગવાને આપ્ા જ હો્ છે, જ ે
આદશ્વ જીવન જીવતા હો્ છે અને અન્યને પણ પ્ેરણા 
આપતા હો્ છે.

વળી, સુખી જીવન જીવવા માટે ક્ારેક આપણી 
આજુબાજુવાળા વ્ક્તઓની ભૂલોને નજરઅુંદાજ કરતા 
પણ શીખવુું જોઈએ. બીજાની ભૂલો, દોષો વગેરે બાબતે 
ક્ારેક આુંખ મીંચામણા કરીને પણ આત્ી્તા ટકાવી 
રાખવી જોઈએ. જ્ારે આપણે કોઈના ઉપરી તરીકે ભૂતમકા 
ભજવતા હોઈએ, ત્ારે ઉદાર રદલ રાખીને માફ કરવાની 
પણ ટેવ પાડવી જોઈએ. 

દરેક વ્ક્તમાં કોઈ ને કોઈ તો ભૂલ હો્ જ..! પણ 
જાણે તેમાં કોઈ ભૂલ જ નથી... એમ ઉમદા ભાવના રાખીને, 
હકારાત્ક દૃષષટકોણ કેળવીને બધા સાથે હળીમળીને રહેવુું 
જોઈએ. જો નકારાત્ક ભાવનાઓ હૈ્ામાં રાખીને જીવીએ 
તો આપણને પણ સુખ ન રહે અને આપણાં વાણી-વત્વનથી 
બીજાને પણ સુખ ન રહે. માટે ભગવાનના સુંબુંધે સહુને 
રદવ્ માની, પોતાના માની સહુનુું હહત થા્ એમ જીવીએ 
તો શ્ીજીમહારાજ જરૂર રાજી થા્ અને સહેજ ેભજન થા્.

વેદરસમાં ભગવાન સવાતમનારા્ણે કહુું છે કે, 
‘કુસુંગીનો પણ અવગુણ ન લેવો.’ સહુમાં કાંઈક તો 
સારું  હો્ જ છે. તેની તરફ જ દૃષષટ રાખીને જીવીએ તો 
આપણુું હૃદ્ ઘૃણા, નફરત, દ્ેષ વગેરે દુભવાવોથી રહહત 
અને ભગવાનની ભક્ત કરવા માટેની ્થાથ્વ ભૂતમકાવાળુું 
બની રહે. 

બીજાને સુધારી નાખવા માટે પણ આપણા હૈ્ામાં 
દ્ેષભાવ કે ઘૃણા પેદા કરીએ તેમાં પહેલુું નુકશાન તો 
આપણને જ થા્. માટે બીજાને સુધારી નાખવાનો આવેગ 
ઓછો કરી મદદ કરવાની ભાવના કેળવવી જોઈએ. બીજાને 

ફજતે કરવાની ઇચ્ા છોડી તેનુું હહત થા્ તેમ ભાવનાત્ક 
પ્્ત્ કરવા જોઈએ.

અરે ! જનેુું હૃદ્ પ્ભુપ્ેમથી પરરપલાિવત હો્ છે 
એવા ભગવદી્ તો પોતાનુું અહહત કરનારાનુું પણ હહત 
ચચતન કરે છે. સહુમાં પ્ભુનો ભાવ લાવીને સહુને આદર 
આપે છે. પરુંતુ જનેા મનમાં સવશ્ષે્ઠતાની હવા ચડી ગઈ 
હો્, પાત્રતા િવના કાંઈક પદ કે સત્તા હાથમાં આવી ગઈ 
હો્ તેનાથી બીજા સાથે કોમળપણે વતતી શકાતુું નથી. 

સવશ્ષે્ઠતાના ગુંડવાથી પીરડત લોકો અન્યની અલપ 
ભૂલોને પણ મોટી જબબર સાબબત કરવામાં શરમ નથી 
અનુભવતા. બીજાને ફજતે કરવામાં જાણે પોતાનો અધધકાર 
હો્ એવુું માનતા હો્ છે. ‘બીજાને હલકા ચીતરવા અને 
પોતાને શ્ષે્ઠ’ એવી તેમની સહજ રધચ થઈ જા્ છે. પરુંતુ 
આવા લોકો ભગવાનમાં જોડાઈ શકતા નથી.

પૂવવે જ ે જ ે ભગવાનના પ્ારા ભ્તો થ્ા છે, તેમણે 
એવી પ્ેમમ્ દૃષષટ કેળવી હતી કે તેમને સહુમાં પોતાના 
ઇષટદેવનાં દશ્વન થતાં. રાગ-દ્ેષરૂપી ચશમા ઉતા્વા િવના 
આધ્ાપત્ક દશ્વન કરી શકાતુું નથી. ભગવાનમાં આપણુું 
ધચત્ત જોડાણુું છે કે નહીં ? તેની પરીક્ષા તો આપણામાં 
રહેલા રાગ-દ્ેષની માત્રા ઉપરથી નક્ી થા્ છે. 

જનેો આત્ા ધ્ાન-ભજન, કથા-કીત્વન અને સેવા-
સુંતસમાગમ દ્ારા શદુ્ધ થ્ો હો્, તેમને જ્ાંથી કે જનેા 
દ્ારા સુખ મળે ત્ાં રાગ નથી થતો, પરુંતુ તેમાં પ્ભુ અને 
પ્ભુની કૃપાનાં દશ્વન કરીને પ્ભુમાં જ અનુરાગ થા્ છે. 
તેમજ જ્ાંથી કે જનેા દ્ારા દુ:ખ મળે ત્ાં દ્ેષ નથી થતો, 
પરુંતુ તેમાં પણ પ્ભુનુું જ કતૃ્વતવ નનહાળીને પ્ભુની કૃપાનો 
જ સવીકાર થા્ છે. ભગવાનને પ્ાથ્વના કરીએ...

દેખું સવ્થમાં એક જ તમને રે,

એવું જ્ઞાન આપો હદર મને રે;

મને મઞારં જ અજ્ઞાન દેખઞાય રે,

બરીજા સવ્થમાં જ્ઞાન મનઞાય રે.|||
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મહિમા-હિવ્યભાિ...

વહાલા ભ્તો ! સવવાવતારી 

શ્ીસવાતમનારા્ણ ભગવાન પ્થિાિપત આ 

સત્ુંગ ખરેખર રદવ્ છે. આ તો મુ્તોનો મેળાવડો 

છે. સદ્.શ્ીઆધારાનુંદ સવામીએ શ્ીહરરચરરત્રામૃતસાગર 

મહાગ્ુંથમાં સત્ુંગની રદવ્તાની ખૂબ વાતો લખેલી છે. 

સાંપ્ત સમ્માં પણ કથા-વાતવામાં સુંતો અને મોટાપુરષો 

સત્ુંગની રદવ્તાની વાતો અવાર-નવાર કહેતા હો્ છે. 

અરે ! આપણે તો આ વાતને તાજી રાખવા માટે રોજ ે

સવારની કથાના અુંતે સાગરની આ ચોપાઈ જોરશોરથી 

ગાઈએ છીએ કે, 

सतसंग में अब आ् े ह े ज्ेत,े सं्त हरिजन बयाई्तंो ्त्ेत।े 

सब ह ेमक््त अनयानि  एही, सतो ियाव अब िलू ग् े्तहेी।।

વહાલા ભ્તો ! આ વાત ૧૦૦% સાચી છે. 

પરુંતુ, આપણે એ મહહમાને સતત ધારી શકતા નથી, તેથી 

મહાદુલ્વભ આ સત્ુંગનો લાભ મળ્ો હોવા છતાં તેને 

્થાથ્વ રૂપમાં સમજી શકતા નથી. મહારાજના વહાલા 

પ્ગટ મુ્તો આપણી સાથે જ રહેતા હોવા છતાં આપણે 

તેમનો પૂરો લાભ લઈ શકતા નથી, તેમને સેવી શકતા 

નથી કે તેમને રાજી કરીને પરમાત્ાની પ્સન્નતા પ્ાપત 

કરી શકતા નથી. 

જ્ાં સુધી સુંતો-ભ્તો સાથે અમુક લેવલના 

રડસ્નસથી રહેવાનુું હો્, ત્ાં સુધી તો હજુ તેમના પ્ત્ે 

મહહમા-રદવ્તા ધારી શકા્ છે. પરુંતુ, જ્ારે તેમની સાથે 

વધારે પ્સુંગો પડે, ત્ારે તે મહહમા રાખવો કે ટકાવવો 

અઘરો થઈ પડતો હો્ છે. કારણ કે, આપણે સત્ુંગની 

રદવ્તા-મહહમાને ્થાથ્વરૂપમાં અખુંડ ધારી શકતા નથી, 

સવીકારી શકતા નથી. એમાં પણ જ્ારે વ્ક્તગત 

રીતે આપણા દેહાભભમાન, અહું કાર, સવાથ્વ, અપેક્ષાઓ 

વગેરેને ઘસારો લાગે, ત્ારે તો તેમાં જ ેકોઈ સુંતો-ભ્તો 

નનતમત્તભૂત બન્યા હો્, તેમનો મહહમા રાખવો કે તેમને 

મુ્ત સવીકારવા દુલ્વભ થઈ પડે છે.

અરે ! મહહમા ને મુ્તભાવ રાખવાની વાત તો 

એકબાજુએ રહી; ઘણીવાર તો તેમની સાથે અભાવ, 

અવગુણ, ઈષ્વા થવા લાગે છે. અને જો તે સુંતો-ભ્તોની 

સાથે વધુ પ્સુંગો પાડવાના થા્ અથવા કદાચ તે ભ્ત 

નજીકના સુંબુંધી હોવાથી તેમની સાથે વધારે પ્સુંગો 

પડતા, અભાવ-અવગુણની માત્રા વધી જવાથી તેમની 

સાથે આુંટી પણ પડી જા્ છે અને દ્ોહના માગવે પણ 

ચડી જવા્ છે. પછી તેમની માફી માગી ફરી મહહમા-

રદવ્ભાવ ધારવો, એ ખૂબ ક્ઠણ થઈ પડે છે. ચાલો, 

તે ઉપર એક પ્સુંગ જાેઈએ :-

ગામ રોજકામાં એક ગગાભાઈ ભટ્ટ કરીને પિવત્ર 

બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તેમને સવાતમનારા્ણ ભગવાનની 

લેખક : સાધુ પ્ત્ક્ષસવરૂપદાસ
ગુર : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી

સતસસંગ સેવક  14 જાન્યુઆરી,  ૨૦૨૨
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સવવોપરી ઉપાસના હતી અને તેઓ શ્ીહરરનુું સતત 

સ્રણ-ભજન કરતા હતા. તેમના દીકરા શશવશુંકરનાં 

પત્ી પણ શ્ીહરરનાં આસશ્ત ભ્ત હતાં અને શ્ીહરરનુું 

ઉપાસન-ભજન કરતાં હતાં. પરુંતુ એક પરરવારમાં સાથે 

રહેતા કાંઈક નાના-મોટા પ્સુંગોને કારણે તેને પોતાના 

સસરા ગગાભાઈ ભટ્ટ સાથે અભાવ-અવગુણની આુંટી 

બુંધાઈ ગઈ હતી. પછી જ્ારે તે શશવશુંકરની પત્ીનો 

અુંતકાળ આવ્ો, ત્ારે અક્ષરધામમાંથી સુંતો તેને તેડવા 

માટે આવ્ા ને તે બાઈને પણ સુંતોનાં દશ્વન થ્ાં.

પછી સુંતોએ તેને કહુું કે, “ચાલો, અમે તમને 

તેડવા આવ્ા છીએ.” ત્ારે તે બાઈ કહે, “જો તમે 

મને અક્ષરધામમાં શ્ીહરરની પાસે તેડી જાઅો, તો હુું  

તમારી સાથે આવુું, નહીંતર ન આવુું.” ત્ારે સુંતો 

કહે, “સારું , અમે શ્ીજીમહારાજને પૂછી આવીએ.” 

પછી સુંતોએ મહારાજ પાસે જઈને કહુું જ,ે “બાઈ 

તો કહે છે જ,ે મને તો અક્ષરધામમાં તેડી જાઅો તો 

હુું  આવુું.” ત્ારે મહારાજ કહે, “એણે સાધુને દળીને 

લોટ દીધા છે તથા પાણી ભરીને પા્ાં છે, ઇત્ારદક 

અક્ષરધામમાં આવે એવી એણે ઘણી સેવા કરી છે; પણ 

એના સસરા જ ે ગગા ભટ્ટ, તેનો દ્ોહ ક્વો છે; તેથી 

અમે તેને અક્ષરધામમાં આવવા દઈશુું નહીં. પરું તુ જો 

તે તેના સસરાની માફી માંગે અને તેને રાજી કરે, તો 

પછી સુખેથી આવે.” પછી સાધુએ બાઈને મહારાજના 

સમાચાર કહી સુંભળાવ્ા. પછી તે બાઈએ ગગા ભટ્ટની 

આગળ રડી કરગરી પ્ાથ્વના કરીને રાજી ક્વા; ને પછી 

અક્ષરધામમાં ગ્ાં.

વહાલા ભ્તો ! આ ચરરત્ર આપણને ઘણુું 

શીખવાડી જા્ છે. આપણે આ સત્ુંગમાં ખૂબ 

સેવા, ભજન, તપ, જપ, ભક્ત વગેરે કરુું હશે; પરુંતુ 

જો કોઈનો દ્ોહ ક્વો હશે અને તેમની માફી માંગીને 

રાજી નહહ ક્વા હો્, તો આપણે પણ આવુું થઈ શકે 

ખરું ...!! ખરેખર તો આ આખો સત્ુંગ રદવ્ છે. આ 

સહુ શ્ીહરરજી મહારાજના વહાલા સુંતો-ભ્તો છે 

અને શ્ીહરરના હોવાથી સવવે મુ્ત છે. પરુંતુ આપણુું 

દેહાભભમાન, અહું કાર, ઈષ્વા, અપેક્ષાઓ આરદ આપણને 

તેમને િવશે મુ્તભાવ થવા દેતા નથી કે ટકવા દેતા નથી. 

જો શ્ીહરરને પામવુું જ હો્ તો આપણા માન-અહું ને 

દબાવીને, પ્ગટ સુંતો-ભ્તોનો સવીકાર કરીને, તેમને 

રાજી ક્વા િવના છૂટકો જ નથી. એમાં પણ વહાલા 

મહારાજ અને ગુરજીને જ ે ભ્ત દાસાનુદાસ થઈને રહે 

તે બહુ જ ગમે છે. માટે આપણામાં જો આવી કાંઈક 

ખામી હો્ તો આપણી ખોટ-ખામી ઓળખીને, વહેલી 

તકે સુધારો કરી લેવો જોઈએ. 

હે પરમ કૃપાળુ શ્ીહરરજી મહારાજ ! આપની 

અને આપના વહાલા સુંતો-ભ્તોની આજ્ા-મરજી મુજબ 

અમે આ પ્ગટ સુંતો-ભ્તોને મહાન, રદવ્ કે મુ્ત 

સવીકારવાનો પ્્ત્ તો કરીએ છીએ. પરુંતુ, ઘણીવાર 

અમારા માનારદ દોષો અમને માથુું જ ઊું ચકવા દેતા 

નથી. માટે આપ જ કૃપા કરી આપના સુંબુંધમાં આવેલ 

હરકોઈને િવશે મહહમા-રદવ્ભાવની દૃઢતા કરાવશો 

અને તેમનો રાજીપો મળે એવા પાત્ર કરશોજી; અે જ 

અભ્થ્વના... |||
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આપણી
 સુરક્ા...

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

‘નીરવ ! હમણાંથી તુું કેમ સત્ુંગમાં જોઈએ 
એવો રસ નથી લતેો ? ઘણા રદવસથી 

ગેરહાજર રહે છે.’ ‘અરે ્ાર કથન ! સભામાં મન નથી 
લાગતુું.’   ‘કેમ શુું થા્ છે ? દરેક રુવાસભામાં આપણી 
શુબદ્ધ-વૃબદ્ધ, અવનવા કેવા સુુંદર કા્્વરિમો ્ોજા્ છે !’  
‘તારી વાત સાચી પણ...’  ‘પણ શુુંું ? આપણને આવુું સારું  
પોષણ મળતુું હો્ અને એકે્ સભા ચૂકી જઈએ, તો 
આપણને બહુ મોટી ખોટ જા્. અને હા નીરવ, તને ખબર 
છે ? આ વખતે તો સુંતોએ મોકલાવેલ પરરપત્રનો એક 
ખૂબ જ સારો ટોિપક હતો. અને ‘દરેક કા્્વ રદશક્ષત કરીને 
કરવુું’ એ િવષ્ ઉપર ચચવા પણ ખૂબ સરસ થઈ હતી.’

કથન વાક્ પૂરું  કરે ન કરે, ત્ાં તો નીરવે પોતાની 
વેદના ્ઠાલવવા માંડી... “બસ એ જ... આ ‘રદશક્ષત’ શબ્દ 
જ મને... એની સાથે મારે નથી બનતુું. અને તેથી જ મને 
સભામાં આવવાનુું મન નથી થતુું. વારેવારે એ જ વાત 
આવ્ા કરે......‘તમે પોષકલીડરને મળતા રહો છો ? તમારા 
સાક્ષીને સમ્સર રરપોટ્વ  આપો છો ? રોજ પાંચે્ માનસી 
પૂજા કરો છો ? સુંતોએ આપેલ અભ્ાસનુું કેમ ચાલે 
છે ? પુંચવત્વમાનમાં કોઈ ગાબડાં તો નથી પાડતા ને ?’ 
આ બધા પ્શ્ોએ મને ભારેખમ કરી દીધો છે.” કથને 
કહુું, ‘પણ નીરવ, આ બધુું તો આપણે આપણા સુખ 
માટે કરવાનુું હો્ છે; નહહ કે જીવનમાં દુ:ખી થવા. અને 
આપણને પૂછનારા ક્ાં આપણા દુશમન છે !’

“સાંભળ કથન ! હમણાં ચાર રદવસ પહેલાં જ 
મેં બાઈક લીધુું. સાચુું કહુું  ! અત્ાર સુધીમાં ૮ રુવકોએ 

મને પૂછી લીધુું કે, ‘સુંતોની આજ્ા લીધી હતી ?’ અરે 
વ્ાવહારરક સાવ નાની-સુની બાબત હો્ તો્ બધા 
બોલે... ‘મનોજભાઈને પૂછુું ?’ બીજી વાત કરું  તો મારી 
કોલેજ લાઈફમાં ભણવામાં જરૂરી હોવાથી હમણા મેં ૩૦ 
હજારનો મોબાઈલ ખરીદ્ો. તેની જાણ થતાં જ પોષકલીડરે 
મને ખખડાવી નાંખ્ો. આ તે કેવુું ! આ બધી બાબતથી 
હુું  કું ટાળી ગ્ો છુું. જીવનમાં કાંઈક થોડી ઘણી તો ફ્ીડમ 
હોવી જોઈએ ને ? આખી જીું દગી આમ બબુચકની જમે 
બીજાને પૂછી પૂછીને જ જીવવાનુું ? ફેમીલી સાથે બહાર 
ફરવા જવુું હો્ તો્ કહે કે, સરની મરજી જાણવી પડે. 
આ બધુું મને જલેમાં પૂરા્ા હો્ એવુું લાગે છે. આવી 
તે આપણી કેવી સીસ્મ ? નરુું આનુું આ જ...” 

નીરવની વાત સાંભળી કથન બોલવા લાગ્ો, 
“જો નીરવ, આ સત્ુંગ આપણને સૌને એક જ સરખો 
મળ્ો છે. મહેનદ્, િપરુષ, હષ્વ વગેરે આપણા બીજા બધા 
ભાઈઓને તો આ બધુું જરા્ ક્ઠણ નથી પડતુું. એમને 
સત્ુંગમાં ખૂબ સુખ અને આનુંદ આવે છે અને એ જ 
સત્ુંગમાં જો મને ને તને કદાચ ક્ઠણ પડે, તો એ આપણો 
વાંક છે; સત્ુંગનો નહહ. મહારાજ અને સુંતો-ભ્તોની 
આજ્ામાં રહેવામાં ભલે થોડુું  ક્ઠણ પડે, ભલે મનમાની 
સવતુંત્રતા ન મળે. પણ ખરેખર એમાં જ આપણી સાચી 
સુરક્ષા છે. જો આ વાત આપણને સમજાઈ જા્ તો પછી 
ચોક્સ તેમાં આનુંદથી રહી શકા્. સાંભળ નીરવ ! 
આ આપણી દીવાની રુવાની બ્રેક િવનાની ગાડી કહેવા્. 
જો તેમાં કોઈ આપણને સાવધાન ન રાખે, તો આપણે 
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ક્ાં જઈને ઊભા રહીએ; તે 
નક્ી ન કહેવા્. અત્ારે 
આ બધા નન્મો આપણને 
થોડા બુંઘનરૂપ ભલે લાગે, 
પણ આશખર એમાં જ આપણુું 
ભલુું છે. અને હા, અનુભવીઓને 
પૂછી પૂછીને જીવવાથી આપણુું 
કાંઈ નથી બગડી જવાનુું; પણ 
જો આપણા અહું માં મનમાનુું 
જીવીશુું; તો બહુ મોટા 
િવઘ્ો આવવાના. પછી કોણ 
બચાવશે ?” આટલુું કહેતા 
કથનને અચાનક પતુંત્ગ્ાની 
એક સુુંદર વાત ્ાદ આવી. 
તેણે નીરવને કહેવા માંડી.

“એક પતુંત્ગ્ાનુું 
બચુું પોતાના જન્ બાદ 
ઈું ડાનુું કોચલુું તોડીને ઝડપથી 
બહારની દુનન્ામાં આવવા 
મથતુું હતુું. સવતુંત્રપણે દુનન્ામાં 
િવહરવા માટેની તેની તીવ્ર ઈચ્ા અને મથામણ જોઈ, 
કોઈ એક બાળકે સળી દ્ારા કોચલુું તોડીને તેને બહાર 
કાઢુું. પતુંત્ગરુ ઈું ડામાંથી બહાર આવી ખશુ ખશુ થઈ 
ગરુું. પરુંતુ અુંતે પરરણામ એ આવરુું કે, ઈું ડામાં રહીને તેણે 
પોતાના શરીરને જોઈએ એવુું પ્વ ન કરુું હોવાથી, તેની 
પાંખોમાં ઊું ચે ઊડી શકવાનુું બળ ન રહુું. અને છેવટે 
એ પતુંત્ગરુું બાહ્ રીતે સવતુંત્ર લાગવા છતાં ક્ારે્ 
આકાશમાં ઉડવા સક્ષમ ન થઈ શકુું.”

પતુંત્ગ્ાની આ વાત કહ્ા બાદ કથને તેનો સાર 
સમજાવતા કહુું, “સાંભળ નીરવ, આજ્ા બહાર જઈ 
સવતુંત્રપણે દુનન્ામાં િવહરવુું આપણને બહુ ગમે છે. 
આ બાબતે સુંતો-ભ્તોની રોક-ટોક કે નન્મો આપણને 
ગમતા નથી. પરુંતુ ખરેખર એ બોડ્વ રલાઈન જ આપણી 
સાચી સુરક્ષા છે. જો આપણે પતુંત્ગ્ાની જમે તેનાથી 
બહાર જઈશુું, તો કાચા રહી જઈશુું. તેની સામે ભલે 
થોડુું  ક્ઠણ પડે; પરુંતુ, આ સત્ુંગમાં રહી સુંતો-ભ્તોની 

મદદથી ઘડાઈને પ્વ થઈ જઈશુું, 
તો સુખી થઈશુું. જો સવતુંત્ર થઈને 
આપણી ઈચ્ાઓ મુજબ સુખી 
થઈ જવાના હવાતત્ા મારીશુું, 
તો ક્ાંક પાંખ હોવા છતાં ઊડી 
શકવા સમથ્વ નહહ રહીએ. માટે 
પ્વ થવા માટે પ્ભુએ આપેલ 
સત્ુંગને મૂકીને આપણે ક્ાં્ 
ભટકી પડવુું ન જોઈએ.” 

આ વાત અને તેનો સાર 
સાંભળી નીરવના મનમાં કું ઈક 
ચમકારો થ્ો. તેણે કથનનો 
આભાર માની, હવે પછીથી 
સત્ુંગમાં સવળુું સમજી આગળ 
વધવાનો મનોમન ્ઠરાવ કરી 
લીધો. આ પ્સુંગે કથને તેને એ 
પણ કહુું કે, “જો કોઈ પણ અઘરી 
વાત પોતાના સુખની અને પ્ગતતની 
લાગવા માંડે તો હવે પછી એ 
આપણા માટે અઘરી નહહ રહેતા 

આનુંદદા્ી બની જા્ છે. વળી, આપણા લક્ષ્યમાં સપોટ્વ  
કરનારા અને તેમાં સાવધાની આપનારા તમામ વ્ક્તઓ 
પણ આપણને આપણા પરમ હહતેચુ્ લાગવા માંડે છે. 
માટે હવે પછીથી ‘સત્ુંગનુું બુંધન જ સાચી મુક્ત છે’ 
એમ સમજી આગળ વધજ.ે”

વહાલા રુવાનો ! ખરેખર મહારાજ ે આપણને આ 
સત્ુંગ પરમ સુખી થવા માટે જ આપ્ો છે. જો તેમાં 
રહી આપણા કલ્ાણ માટે આપણે તમામ ભીંસણ 
ખમતા રહીશુું, આજ્ા-નન્મો પાળવામાં અને કોઈના 
અનડરમાં રહેવામાં જ પોતાનુું ભલુું માનીશુું, સવળુું િવચારી 
સત્ુંગમાં રસબસ થઈશુું, તો તેના માધ્મે જ શ્ીહરરજી 
મહારાજને પામી જઈશુું. બીજાની આજ્ામાં રહી બીજાને 
આધીન વત્વવાનુું આપણને ભલે થોડુું  અઘરું  પડે, પણ 
જો તેને પોતાની ખોટ સમજીને વહેલી તકે પૂરી દઈશુું, 
તો આ રદવ્ સત્ુંગ જરૂર એક રદવસ આપણા માટે 
સુખનો મહાસાગર બની જશે... |||

“જો સિતિંત્ર થઈને આપણી 
ઈચ્છાઓ મુજબ સુખી થઈ 
જિછાનછા હિછાતતિયછા મછારીશું તિો 
ક્ાંક પાંખ હોિછા છતિાં ઊડી 
શકિછા સમથ્વ નહી રહીએ. મછાટે 
પ્િ થિછા મછાટે પ્રભુએ આપેલ 
સત્ંગને મૂકીને આપણે ક્ાંય 

ભટકી પડવું ન જોઈએ.” 
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  ‘કંુડળધઞામમાં અક્ષરધઞામ’ - ‘અનકે રૂપે સવઞાતમનઞારઞાયણ’ કઞાય્થક્મ અતંગ્થત વવશ્વવવક્મ

   “એક કદમ દદવયાંગ કી આૈર” - વડતઞાલધઞામ

શ્ીસવા. મુંરદર, કુું ડળધામમાં પૂ.ગુરજીની પ્ેરણાથી 
૧૭૦ ગામોના હરરભ્તોના ઘરેથી એમના દ્ારા પૂજા્ેલ 
ઘનશ્ામ મહારાજ  એટલે કે, શ્ીસવાતમનારા્ણ ભગવાનનાં 
૭૦૭૦ સવરૂપોનાં એક સાથે દશ્વનનો નજારો જોવા મળ્ો 
હતો. તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ પ.પૂ.શ્ી જ્ાનજીવનદાસજી 
સવામી(કુું ડળધામ) તેમજ ઉપસ્થિત સૌ સુંતો-ભ્તો દ્ારા, 
દેશભરમાંથી પધારેલ ભગવાનનાં સવરૂપોનુું, મુંરદરના 
પ્ાંગણમાં ભવ્ સવાગત અને સામૂહહક પૂજન કરવામાં 
આવરુું હતુું. પછી આ સવરૂપો શ્ીજીવાડીમાં “કુું ડળધામમાં 
અક્ષરધામ” એ રદવ્ થિળે ૨૭ વતુ્વળોમાં ગો્ઠવવામાં 
આવ્ાં હતાં. 

ભ્તોએ દરેક સવરૂપને પોતાના ભાવ મુજબ પોતાના 
ઘરેથી જ શણગારીને મોકલ્ા હતા. આ દરેક સવરૂપના 
શણગાર વૈિવધ્સભર હતા. તા.૧૮ના રોજ સુંધ્ા આરતીમાં 
મહાઅદ્ ભુત લાઈટીંગમાં, તમામ સવરૂપોની પૂ.ગુરજી તથા 
સુંતો-ભ્તો દ્ારા સમૂહ આરતી ્ોજવામાં આવી હતી. 
ત્ારબાદ સૌ સુંતો-હરરભ્તો આ અક્ષરધામ ફરતી 
પ્રદક્ષણા તથા દુંડવત કરી ધન્ય બન્યા હતા. 

રાત્રે ખૂબ ્ઠું ડી હોવાથી દરેક સવરૂપ પાસે બે બે ઘીના 
દીવા, એમ ૧૪૧૪૦ દીવા પ્ગટાવી, એમાં આખી રાત કુલ 
૧૫૦-ડબબા ઘી હોમી, સતત ગરમી આપવામાં આવી હતી. 
આ ૨૭ વતુ્વળના મધ્માં ચાર સવરૂપે રાજાિધરાજ અને 
માણકી ઘોડી ઉપર બે્ેઠલ મહારાજનાં દશ્વન તો અદ્ ભુત 

હતાં. એમના ફરતે મોટા કુું ડમાં ઘી ભરી, આખી રાત અત્નિ 
પ્ગટાવી રાખેલ હતો. 

તા.૧૯મીની સવારે અતત રદવ્ વાતાવરણમાં સુંતો-
ભ્તો દ્ારા મુંગળા આરતી ઉતારવામાં આવી હતી. 
બરાબર ૧૧ વાગ્ે ફરીથી તમામ સુંતો-ભ્તોની હાજરીમાં 
ભવ્ આતશબાજી સાથે “અનેક સવરૂપે સવાતમનારા્ણ” ના 
ભવ્ કા્્વરિમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. દેશભરમાંથી 
આવેલા હજારો ભ્તો વતી, થોડા ભ્તોએ મહારાજનુું 
પૂજન કરી, ભેટની છાબો અપ્વણ કરી હતી. સુંતો-ભ્તો 
દ્ારા તમામ સવરૂપોની સમૂહ આરતી ઉતારવામાં અાવી 
હતી. ત્ાર બાદ તમામ સવરૂપોને સુંતો દ્ારા ૫૧ વાનગીઓનો 
રસથાળ ધરાવવામાં આવ્ો હતો અને અુંતમાં ઉપસ્થિત સૌ 
ભ્તોને પૂ.ગુરજીએ આશીવવાદ પા્ઠવ્ા હતા. 

“અનેક સવરૂપે સવાતમનારા્ણ” આ કા્્વરિમ 
અુંતગ્વત, ઘર-ઘરમાં પૂજા્ેલ ભગવાનનાં ૭૦૭૦ સવરૂપોનાં 
એક સાથે અને એક જ થિળે દશ્વનનો આવો ભવ્ાતતભવ્ 
કા્્વરિમ, િવશ્માં પ્થમ વખત ્ોજા્ો હતો; તેથી બહુ મોટી 
સુંખ્ામાં ભ્તો હાજર રહ્ા હતા. આ ભવ્-રદવ્ દૃશ્ 
નનહાળી સૌએ અક્ષરધામમાં જ હોવાની રદવ્ અનુભૂતત 
મેળવી હતી. તેમજ જ્નાદોના નારાથી સમગ્ વાતાવરણ 
ગુુંજી ઊઠુું હતુું. આ કા્્વરિમનો અહેવાલ, િવશ્િવરિમ જાહેર 
કરવા માટે ‘ત્ગનીઝ બુક ઓફ વરડ્વ રેકોડ્વસ્’ને મોકલવામાં 
આવ્ો હતો.

તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ને આખુું િવશ્ જ્ારે “િવશ્ રદવ્ાંગ 
રદવસ” તરીકે ઊજવી રહુું હતુું, ત્ારે પ.પૂ.શા.
શ્ીશુકદેવપ્સાદદાસજી સવામી-નાર દ્ારા વડતાલધામમાં 
“એક કદમ રદવ્ાંગ કી આૈર” કા્્વરિમ ્ોજા્ો હતો. આ 
કા્્વરિમમાં ૭૦૦થી પણ વધારે રદવ્ાંગોને નન:શુલ્ક કૃિત્રમ 
હાથ-પગ લગાવવાનુું કા્્વ કરીને, િવશ્િવરિમ સજ ્વવામાં 
આવ્ો હતો. જમેાં ૧૮૦ જટેલા ડોક્ટસ્વ, ૫૦ નર્સસ તથા 
૫૦૦ સવ્ુંસેવકો દ્ારા ૫૪૭ રદવ્ાંગોને પગ અને ૧૫૩ 

રદવ્ાંગોને હાથ લગાવવામાં આવ્ા હતા. વળી ૨૨ જટેલાં 
રદવ્ાંગજનોનુું “ભારત રદવ્ાંગ રત્” એવોડ્વ  આપી, સન્ાન 
કરવામાં આવરુું હતુું.

આ પ્સુંગે ગુજરાત રાજ્ના મહામહહમ રાજ્પાલ 
આચા્્વશ્ી દેવવ્રતજી તથા રાજદ્ારેથી અનેક રાજકી્ 
મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્ા હતા. તેમજ વડતાલ પી્ઠાધધપતત 
પ.પૂ.ધ.ધુ.૧૦૦૮ આચા્્વ શ્ીરાકેશપ્સાદજી મહારાજ, 
આપણા ગુરજી પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી-
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કુું ડળધામ, પ.પૂ.સદ્ .શા.શ્ીમાધવિપ્્દાસજી સવામી- 
SGVP, સત્ુંગ મહાસભાના પ્મુખ પ.પૂ.શા.
શ્ીનૌતમપ્કાશદાસજી સવામી, પ.પૂ.સદ્ .શ્ીધમ્વસવરૂપદાસજી 
સવામી(બાપુસવામી)-ધુંધુકા ગુરકુળ આરદ સુંતોએ ઉપસ્થિત 
રહી પ્સુંગોધચત ઉદ્ બોધન ક્યાં હતાં. 

આ સમગ્ કા્્વરિમની નોંધ “વરડ્વ  બુક ઓફ રેકોડ્વ -

લુંડન” એ લીધી હતી. વળી, ખૂબ જ ઓછા સમ્માં એક 
જ થિળે ૭૦૦ જટેલાં રદવ્ાંગોને લાભ આપવા બદલ 
“વરડ્વ  ટેલેન્ટ ઓફ એક્સલનસ-રુ.એસ.એ.” દ્ારા પણ નોંધ 
લેવામાં આવી હતી. આ કા્્વરિમના મુખ્ ્જમાન 
શ્ીશૈલેષભાઈ પટેલનુું મા.રાજ્પાલશ્ીના હસતે સન્ાન 
કરવામાં આવરુું હતુું.

   સરધઞાર મૂર્ત પ્રતતષ્ઞા મહોત્સવ - તરીથ્થધઞામ, સરધઞાર

  ભજનયઞાગ-૩ પ્રઞારંભ - કંુડળધઞામ

શ્ીસવાતમનારા્ણ મુંરદર, સરધારને આુંગણે 

તા.૧૦/૧૨ થી તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્ાન ભવ્ાતતભવ્ 

સરધાર મૂર્ત પ્તતષ્ઠા મહોત્વ ઉજવવામાં આવ્ો હતો. 

આ મહોત્વના પ્ેરક, આ્ોજક એવું વ્તા પ.પૂ.સદ્ .

શ્ીનનત્સવરૂપદાસજી સવામીએ શ્ીમદ્ સત્ુંગી જીવન ગ્ુંથની 

કથા કરી, સહુ ભ્તોને આનુંદીત ક્વા હતા.

આ શુભ અવસર પર તા.૧૩/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ 

પૂ.ગુરજીએ સુંતમુંડળ સાથે પધારી વ્ાખ્ાનમાળાનો લાભ 

આપ્ો હતો. વળી, પ.પ.ૂધ.ધ.ુ૧૦૦૮ આચા્્વ શ્ીરાકેશપ્સાદજી 

મહારાજના વરદહસતે નનજ મુંરદરમાં શ્ીસવાતમનારા્ણ 
ભગવાન તથા ધમ્વદેવ, ભક્તમાતા અને હરરકૃષણ મહારાજની 
પ્ાણ પ્તતષ્ઠા સુંપન્ન થઈ હતી. ત્ારબાદ બપોર પછીના 
સેશનમાં સુંપ્દા્ના ૧૦૦૮ જટેલા સુંતોનુું એક િવશાળ 
“સુંત-સુંમેલન” ્ોજારુું હતુું. જમેાં પૂ.ગુરજી તથા વડીલ 
સુંતોએ સુંતજીવનમાં ઉપ્ોગી સુુંદર વાતો કરી હતી. આ 
મહોત્વમાં ૧૦૦૮ કુું ડી હરર્ાગ, િવશાળ પ્દશ્વન, 
અન્નકૂટોત્વ, ફૂલદોલોત્વ, રાસોત્વ, કીત્વનસુંધ્ા તથા 
સાંસૃ્તતક કા્્વરિમો જવેાં િવિવધ આ્ોજનો કરવામાં 
આવ્ાં હતાં.

કુું ડળધામમાં આપણા ગુરજી પ.પૂ.સદ્ .

શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામીની પ્ેરણાથી માગશર સુદ-૧૩, 

તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૧ થી પોષ સુદ-૧૪,  તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૨ 

ધનુમવાસ દરમ્ાન એક મહહનો ચાલનાર ભજન્ાગ-૩નો 

શુભારુંભ કરાવામાં આવ્ો હતો. આ ભજન્ાગમાં કુલ ૧૮ 

પ્કારના ભજનના િન્મ રાખવામાં આવ્ા છે.  જમેાં દેશ-

િવદેશમાં રહેતા હજારો ભ્તોએ પોતાની અનુકૂળતા પ્માણે 

ભજન કરવા માટે અખુંડ ભજન તથા સવૈિચ્ક ભજન, એમ 

બે પ્કારના િન્મ લીધા હતા. સવારની કથામાં પૂ.ગુરજીએ 

ભજનના મહહમાની ખૂબ સારી વાતો કરી હતી. ત્ારબાદ 

દરેક ભજનના પ્તતનનધધ તરીકે ૧૮ સુંતોને પૂ.ગુરજીએ 

ભજનને અનુરૂપ વસતુ આપી ભજનનો પ્ારુંભ કરાવ્ો હતો. 

અુંતમાં પૂ.ગુરજીએ મહારાજની ધૂન સાથે ખૂબ ઉત્ાહથી 

ભજન્ાગ-૩નો પ્ારુંભ ક્વો હતો.

શ્ીસવાતમનારા્ણ મુંરદર કું ુડળધામમાં માગશર સુદ-

૪, તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧, શુરિવારના રોજ રાત્રે ૯:૦૦ કલાકે 

શ્ીહરરની પરાવાણી - ગ્ુંથરાજ શ્ીવચનામતૃની ૨૦૨મી 

જન્જ્ુંતી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી હતી. આ પ્સુંગે 

કું ુડળધામમાં આવેલ ભજન હોલમાં વચનામૃત સુંગ્ાહક સુંતો 

સાથે મહારાજનુંુ દૃશ્ ખડુ કરવામાં આવરુું હતુું. સૌ પ્થમ 

પ.પૂ.ગુરજી તથા સૌ સુંતો-ભ્તોએ સામૂહહક વચનામૃતના 

પા્ઠ ક્વા. ત્ારબાદ ૨૦ જટેલા સુંતોએ અલગ-અલગ 

િવષ્ો પર વચનામૃતના આધારે િવિવધ ભાષાઓમાં 

અદ્ ભુત પ્વચનો આપ્ાં હતાં. અુંતમાં પ.પૂ.ગુરજીએ 

પોતાની અમૃતવાણીનો લાભ આપી સૌને ધન્ય ક્વા હતા. 

ત્ારબાદ સહુ સુંતો-ભ્તોએ સાથે મળી જનમુંગલ 

નામાવસલના ઉચ્ારણથી વચનામૃતના સામૂહહક પૂજનનો 

લાભ લીધો હતો. છેલલે સૌ સુંતો-ભ્તોએ ગ્ુંથરાજ 

શ્ીવચનામૃતની સમૂહ આરતીનો લાભ લઈ ધન્યતા 

અનુભવી હતી.

  ૨૦૨મરી શ્રીવચનઞામતૃ જયતંરી - કુંડળધઞામ
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  સતંષશબબર-૨૪  તથઞા સમર્પત-સેવઞાભઞાવરી ષશબબર-૧૩

કુું ડળધામમાં રહેતા ત્ાગી સુંતો-ભ્તોનુું 
આધ્ાપત્ક પોષણ કરવા પૂ.ગુરજી દર વષવે એક માસ સુધી 
સુંત શશબબરનુું આ્ોજન કરે છે. તે પ્માણે આ વષવે પણ 
કુું ડળધામમાં તા.૨૨/૧૧ થી તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્ાન ૨૪મી 
સુંતશશબબરનુું આ્ોજન કરવામાં આવરુું હતુું. જમેાં પૂ.ગુરજી 
તથા પૂ.દ્ાળુ સવામીએ સુંતજીવનના ઘડતરની સચોટ વાતો 
કરી સુંતોની આધ્ાપત્કતાનુું પોષણ કરુું હતુું. 
આધ્ાપત્કતાની સાથોસાથ લૌરકક કેળવણી પણ થા્ 
તેવા હેતુથી પૂ.ગુરજીએ આ શશબબર દરમ્ાન પ્સસદ્ધ 
મોહટવેશનલ સપીકર ડાૅ.ઉજજવલ પાટની દ્ારા  પબલીક 
સપીકીંગ  િવષ્ ઉપર ખૂબ સારી ટે્નનગ અપાવી હતી. 

ત્ારબાદ તા.૧૭/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ ‘સમર્પત 

શશબબર-૧૩’નુું આ્ોજન કરવામાં આવરુું હતુું. જમેાં પૂ.
ગરુજી, સુંતો તથા વડીલ ભ્તો દ્ારા કુું ડળધામમાં તથા 
કારેલીબાગ વડોદરામાં સવેા કરતા સમર્પત-સવેાભાવી 
ભ્તોને પોષણ પરૂું  પાડ્્ુું હતુું. વળી, તમેની સવેા, િનષ્ઠા 
અન ે સમપ્વણ બદલ રાજીપો આપ્ો હતો. તમેજ 
તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ ‘વ્ાવહારરક શશબબર-૧૨’નુું પણ 
આ્ોજન કરવામાં આવરુું હતુું. જમેાં દરેક ઝોનના મખુ્ 
કા્્વકર ભ્તોએ ભાગ લઈન ેએમન ેવ્ાવહારરક બાબતમાં 
પડતી મશુકેલીઓ િવષ ે ચચવા-િવચારણા કરી હતી. તમેાં પ.ૂ
ગરુજી, પ.ૂદ્ાળ ુસવામી તથા અન્ય સુંતોએ પણ લાભ આપી 
્ોગ્ માગ્વદશ્વન આપરુું હતુું. આ શશબબરથી સૌન ે શ્ીહરર 
તથા સુંતો-ભ્તોન ેરાજી કરવાનુું ઘણુું બળ મળરુું હતુું.

(ÕÖnÈãÈÔ»âÕö^âÑz)
Ð*kÈÚôÓëð ÍýÏÔÖâËÌÑä×ÔbDÒì ¿â;nÒsÈç ÖâËÌ½Çð ¼Ôç ÈsÒ ÚëÈíðó
ÞâtÕëãÈ Öâ ãÚ ÖÈÈï ÖÓÖï ãÕËëÒâ ÙäËâüÑÈç*wÃ»ÓÇë ÐÁÌsÒ Òâ½ëóó1óó

Ê^ââ Èç ÑâÌçØÁãÌÊôÒÒâ;tÒÑèlÒâ ÙäËÑôÁëÌ ÖÈÈï ÐÁÌï Íý»ÈçôÑzó
ÈsÑâÊzÕÒï ÑÌãÖ Èï ãÚ ÐÁëÑ ãÌtÒï ãÁtÕë*n¨ÒâãÇ ¿ ÑÌí ãÌÁÊëÚÐâÕÑzóó2óó

ÐkÈìð ÖÚâ;ãÈ»ãÄÌï ÐÁÌï ¿ Ö*ÊzÐüÌwÍYÈë Öç¼»Óï ÖÓÔï ¿ ãÊvÒÑzó
Êçw»âÑÑâÌÓãÚÈï ÚãÓÖîKÒÊâãÒ ¿â;;ÔsÒÚäÌÑãÌ×ï ¿ ÖÊâ ÖÚØôÑzóó3óó

álÍï ™Èï ¿ ÐÁÌï ÑÚÊâÞÒâ Èç ÙäÏý¢ËâÑÎÔÊï Ö»Ôâ¾Ìâ×Ñzó
ËâÑëô! ¿ Èë ÑãÚÑÏíËÌÑâtÑãÌwÄâï Ù}âï Ðö×ï ÐÁÌÒâ½™Èë ÍýÊëãÚóó4óó

(áÌçwÃçpÀnÊð)
ÑÚânÐÁÌÒâ½sÒ [ÕÖÓí;ÒÑâ½Èðó
ÍýÖnÌï ÙäÚiÓ »Èçõ Èï Òâ½ï »uÑôÚë ÕÒÑzóó1óó

ÐÁÌsÒ ÑÚâÒâ½í ÚãÓÍý ëÑãÕÕËô»ðó
ÖïÍýâpÈð ™ÍÒâ ËâÑëôð ÖÕíôtÖâÚãÕÕËô»ðóó2óó

áwÃâÊ×Íý»âÓâsÈç ÐÁÌsÒ Á½tÍÈëðó
Ö*nÈ ÐÁÌÒâ½ë;*sÑnÐkÈÁÌãÍýÒâð ¼Ôçóó3óó

ÚãÓÐôÁÌ»ÈöôBÒí ÑÚtÖîKÒï ÍýÊâsÒãÈó
Êçð¼ï ãÕGÌâsÈç ÌSÒ*nÈ ÐÁÌsÒ ÍýÐâÕÈðóó4óó

ધનુર્માસ દરમ્્ન ભજન્્ગ-૩ન્ પ્્રંભ પ્સગેં પૂ.સતં્ેએે તૈ્્ર કરી ગ્્ેલ શ્ેક :
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  “ઉદ્ ઘઞાટન મહોત્સવ” શ્રીસવઞાતમનઞારઞાયણ ગુરકુલ, દદવયધઞામ-વેલંજા

  તૃતતય વઞાર્ષક પઞાટોત્સવ - રૂસતમબઞાગ, સુરત

શ્ીસવાતમનારા્ણ ગુરકુલ, રદવ્ધામ-વેલુંજાના 
સુંથિાપક પ.પૂ.સદ્ .શ્ીહરરિપ્્દાસજી સવામી દ્ારા તા.૨૮/૧૧ 
થી તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્ાન ઉદ્ ઘાટન મહોત્વનુું 
આ્ોજન કરવામાં આવરુું હતુું. જનેા વ્તા પ.પૂ.શા.

શ્ીહરરકૃષણદાસજી સવામીએ ભ્તોને કથાનો લાભ આપ્ો 
હતો. આ શુભપ્સુંગે તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ રાત્રી કથામાં 
પ.પૂ.ગુરજીએ ધ્ાન સુંબુંધી અદ્ ભુત વાતો કરી સૌને 
લાભાનનવત ક્વા હતા.

શ્ીસવાતમનારા્ણ મુંરદર, રૂસતમબાગ-સુરત દ્ારા 

નનજ મુંરદરમાં બબરાજમાન દેવોના તૃતત્ પાટોત્વ નનતમતે્ત 

તા.૨૯/૧૧ થી તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્ાન મુંરદરના પ્ાંગણમાં 

“શ્ીમદ્ ભાગવત સપતાહ પારા્ણ”નુું આ્ોજન કરવામાં 

આવરુું હતુું. મુંરદરના કો્ઠારી પ.પૂ.શ્ીલક્ષ્મણજીવનદાસજી 

સવામીના શશષ્ પ.પૂ.શ્ીહરરકૃષણદાસજી સવામીએ વ્તાપદે 

રહી કથા-વાતવાનો લાભ આપ્ો હતો. આ પ્સુંગે પ.

પૂ.આચા્્વ મહારાજશ્ી અને ધામધામથી પૂ.સુંતોએ 

પધારી આશીવ્વચન આપ્ાં હતાં. તેમજ પ.પૂ.ગુરજીએ 

તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ રાત્રી કથામાં પધારી 

ભગવદ્ બળ અને નનષ્ઠા સુંબુંધી અદ્ ભુત વાતો કરી સૌને 

રાજી ક્વા હતાં.  

આપણા મુંડળના સાધક 

રમેશ ભગત, ગુર પ.પૂ.સદ્ .

શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી - 

કુું ડળધામ તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૧ 

કારતક વદ-૧ શનનવારના રોજ ૪૧ વષ્વની ઉુંમરે વહેલી 

સવારે ૪:૩૦ વાગે પ્ભુસ્રણ સાથે અક્ષરવાસી થ્ા છે. 

સતત સેવા અને કીત્વનભક્તમાં રત રહેનારા સા.

રમેશભગતનો જન્ તા.૦૩/૦૧/૧૯૮૦ના રોજ નનગાળા 

ગામના સત્ુંગી પરરવારમાં થ્ો હતો. તેમના િપતાનુું નામ 

પરસોત્તમભાઈ નાવડી્ા અને માતાનુું નામ લીલાબેન હતુું. 

સન્  ૨૦૦૧ આસપાસ તેમને બોટાદમાં પૂ.ગુરજીનો ્ોગ 

થ્ો. પહેલીવાર તેમણે પૂ.ગુરજીની સાધુતાસભર, સચોટ 

અને નન:સવાથ્વ વાણી સાંભળી. તે તેમના હૃદ્ની આરપાર 

ઊતરી ગઈ. આમ ભગવાનને પામવા માટે તરસતા આ 

આત્ાને સાચા સતપુરષની ઓળખાણ થતાં જ મનોમન 

તેમને સોંપાઈ જવાનો નનણ્વ્ ક્વો. તા.૨૬/૦૮/૨૦૦૧ના 

રોજ તેમણે ગૃહત્ાગ કરી પૂ.ગુરજીને જીવન સમર્પત કરુું. 

ત્ારબાદ ૧૭/૦૨/૨૦૦૩ના રોજ ખોપાળા મુકામે પૂ.

ગરજીએ તેમને સાધક બનાવ્ા. પૂ.ગુરજીએ તેમને 

આજીવન સાધક રાખવાનો નનણ્વ્ ક્વો. રમેશભગતે તેને 

સહષ્વ સવીકારી લીધો. અને જમે પૂ.ગુરજી રાખે તેમ રહેવા 

તૈ્ાર થ્ા. 

તેમને ભગવાનનુું નામ સ્રણ કરવુું, કીત્વનગાન 

કરવુું, દાસભાવથી સેવા કરવી; એવુું ખૂબ સારું  અુંગ હતુું. 

આ અુંગથી તેમણે પૂ.ગુરજી અને તમામ સુંતો-ભ્તોનો 

ખૂબ રાજીપો લીધો હતો. આમ, સેવા ભજન કરતા-કરતા 

રમેશ ભગત ૨૦ વષ્વ સુધી ત્ાગાશ્મમાં રહ્ા. તેમનામાં 

ક્ારે્ કોઈની સાથે બરોબરી્ાપણુું જોવા મળરુું નથી. સૌ 

સાથે હળીમળી આત્ી્તાથી રહેતા હતા. છેલલા થોડા 

વષવોથી તેઓ બબમાર રહેતા હતા. તે વખતે પણ તેમને 

પોતાથી સેવા-ભજન થઈ શકતા નથી, તેવુું દુ:ખ રહ્ા કરતુું. 

આવા સેવા અને ભજનના અુંગવાળા સાધક રમેશ 

ભગત તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૧ કારતક વદ-૧ શનનવારના રોજ 

વહેલી સવારે ૪:૩૦ વાગે પ્ભુસ્રણ સાથે આ નશ્ર 

શરીરનો ત્ાગ કરી ધામમાં ગ્ા છે. તે જ રદવસે સાંજ ે

૩:૩૦ કલાકે પૂ. દ્ાળુ સવામી, પૂ. વાલા સવામી તથા તેમના 

પૂવવાશ્મના િપતાશ્ી, તેમના ભાઈઓ વગેરે પરરવારજનો 

અને સુંતો-ભ્તોની ઉપસ્થિતતમાં કુું ડળધામમાં જ, રમેશ 

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન.સઞા.શ્રીરમશેભગત-કંુડળધઞામ

જન્મ : ૦૩/૦૧/૧૯૮૦
અક્ષરવઞાસ : ૨૦/૧૧/૨૦૨૧
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પ . પૂ . અ જ ન્ે ્ દ ા સ જી 
સવામી, ગુર પ.પૂ.સદ્ .શ્ીસુંતદાસજી 
સવામી-આટકોટ તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૧, 
સું.૨૦૭૮ માગસર સુદ-૧૨, 

બુધવારના રોજ ૨૮ વષ્વની ઉુંમરે શ્ીહરરની સ્ૃતત સાથે 
અક્ષરવાસી થ્ા છે.

ગુરનનષ્ઠ અને ગુરની અનુવૃત્ત્તમાં રહેતા એવા પ.
પૂ.અજન્ે્દાસજી સવામીનો જન્ સાવરકુું ડલા ગામમાં થ્ો 
હતો. તેમના િપતાનુું નામ રમેશભાઈ જી્ાણી અને માતાનુું 
નામ પ્ભાબેન હતુું. તેઓ ત્રણ ભાઈમાં સૌથી નાના હતા. 
તેમનુું પૂવવાશ્મનુું નામ મ્ુંક હતુું. 

૮ વષ્વ પહેલાં પ.પૂ.સદ્ .શ્ીસુંતદાસજી સવામી જ્ારે 
શ્ીસવાતમનારા્ણ મુંરદર, ભુલેશ્ર-મુુંબઈના કો્ઠારી હતા, 
ત્ારે મ્ુંક વગેરે ત્રણે્ ભાઈઓ પૂ.સવામીના સુંપક્વ માં 
આવ્ા અને કું ્ઠી બુંધાવી ગુર ધારણ ક્વા હતા. થોડા 
સમ્ બાદ મ્ુંકે સાધુ થવાની ઇચ્ા દશવાવી. પણ ત્ાં જ 
તેને બ્રેઈન સ્્ોક આવતા થોડા રદવસ કોમામાં રહ્ા હતા. 

પછી ભાનમાં આવ્ા ત્ારે પોતાને નવો જન્ મળ્ો છે, એમ 
જાણી તેઓ ત્ાંથી સીધા જ આટકોટ મુંરદરે પૂ.સુંતદાસજી 
સવામી પાસે પહોંચી, પોતાને મહારાજ ધામમાં લઈ ગ્ા ને 
પાછો દેહમાં મૂકી ગ્ા. તે વાત કરીને સાધુજીવન જીવવાની 
પ્બળ ઇચ્ા જણાવી. પૂ.આચા્્વ મહારાજશ્ીનાં હસતે રદક્ષા 
ગ્હણ કરી ૭ વષ્વ સુધી તેમણે ગુરની અનુવૃત્ત્તમાં રહી સેવા 
કરી, ગુરનનષ્ઠાનુું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું  પાડુું. 

આવા ગુરનનષ્ઠ સુંત સવામી અજન્ે્દાસજી  
તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ બ્રેઇન સ્્ોકને કારણે અક્ષરનનવાસી 
થ્ા છે. તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ પૂ.સવામીની શ્દ્ધાંજસલ 
સભા શ્ીસવાતમનારા્ણ મુંરદર, આટકોટ ખાતે ્ોજાઈ હતી. 
તેમાં ધામ-ધામથી સુંતો-ભ્તો પધા્વા હતા અને પૂ.
ગુરજીની આજ્ાથી આપણા મુંડળના પૂ.સનેહાળુ સવામી, 
પા.ચતુર ભગત આરદ સુંતો પણ આ શ્દ્ધાંજસલ સભામાં 
હાજર રહ્ા હતા. ૨૮ વષ્વની નાની વ્ે, ૭ વષ્વ જટેલા 
સાધુજીવનમાં ગુરનનષ્ઠા કોને કહેવા્, તેનુું ઉત્તમ ઉદાહરણ 
પૂરું  પાડનાર પ.પૂ.અજન્ે્દાસજી સવામીને, શ્ીજીમહારાજ 
પોતાનો મહાઆનુંદ આપે તથા તેમના જવેા ગુણો આપણામાં 
આવે, એવી વહાલા મહારાજનાં ચરણોમાં પ્ાથ્વના...

મૂળ ગામ ચૂડાના વડોદરામાં 
નનવાસ કરીને રહેતા 
પ.ભ.શ્ીઅમૃતલાલ દેવશીભાઈ 
આદેશરા તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ના રોજ 

૭૧ વષ્વની ઉુંમરે અક્ષરનનવાસી થ્ા છે. 

શ્ીઅમૃતલાલ આદેશરા છેલલા ૨૮ વષ્વથી મુંરદર 
અને પૂ.ગુરજી સાથે નનષ્ઠાથી જોડા્ેલા હતા. તેઓ શ્ીસવા.
મુંરદર કારેલીબાગ-વડોદરામાં સમર્પત થઈને સેવા આપતા 

હતા. એમનો સવભાવ મૃદુ અને પ્ેમાળ હતો. તેઓ સપષટ 
વ્તા હતા. તેઓએ જીવનપ્ુંત મહારાજ તથા પૂ.ગુરજીની 
સારધાર િનષ્ઠા રાખી, તેમની આજ્ા પ્માણે જીવન જીવ્ા 
હતા. ગમે તેવા સુખ-દુ:ખના પ્સુંગે પણ તેઓ આનુંદમાં રહી 
શકતા અને બીજાને બળ આપતા હતા. અમૃતભાઈને સુંતો-
ભ્તોમાં આત્ી્તા હતી. તેમજ બીજાને મદદ કરવાની 
ભાવના ખૂબ સારી હતી. ધામમાં ગ્ાના ચાર રદવસ પહેલાં, 
મહારાજ ે સવપ્નમાં એમને ધામમાં લઈ જા્ છે, એવી 
અનુભૂતત કરાવી હતી.

તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ના રોજ સવારે ફેફસામાં લોહીનુું 

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન.શ્રીઅમતૃલઞાલ દેવશરીભઞાઈ આદેશરઞા

જન્મ : ૨૬/૧૦/૧૯૫૦
અક્ષરવઞાસ : ૦૫/૧૦/૨૦૨૧

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન.પ.પૂ.શ્રીઅજન્મેયદઞાસજી સવઞામરી-આટકોટ

જન્મ : 0૯/૧૨/૧૯૯૩
અક્ષરવઞાસ : ૧૫/૧૨/૨૦૨૧

ભગતના પાથતીવ દેહનો અુંતતમ સુંસ્ારિવધધ સુંપન્ન થ્ો. 
સુંતોએ રમેશ ભગત માટે પ્ાથ્વનાત્ક ધૂન બોલાવી.

તા. ૨/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ તેમની ત્ર્ોદશા તતધથ 
નનતમત્તે પૂ.ગુરજીએ, શ્ીજીમહારાજ થિાિપત તમામ 
ધામના દેવોને થાળ કરાવ્ા હતા. તેમ જ, તેમના 

પૂવવાશ્મનાં સુંબુંધીઓએ કુું ડળધામમાં સુંતો-ભ્તોને 
રસોઈ આપી, િવશેષ પૂજનનો લાભ લીધો હતો. વહાલા 
મહારાજ રમેશ ભગતને પોતાના સામીપ્નુું િવશેષ સુખ-
આનુંદ આપે તેવી પ્ાથ્વના સહ શ્દ્ધાંજસલ અપ્વણ 
કરીએ...
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બોટાદમાં નનવાસ કરીને 

રહેતા પ.ભ.શ્ીમગનભાઈ 

અમરશીભાઈ કળધથ્ા ૫૮ વષ્વની 

ઉુંમરે તા.૨૭/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ 

અક્ષરનનવાસી થ્ા છે.

પ.ભ.શ્ીમગનભાઈ કળધથ્ા નાનપણથી જ 

સત્ુંગનાં રુંગે રુંગા્ેલા હતા. તેઓ પૂ.ગુરજી સાથે ત્રીજી 

શશબબર, એટલે કે ૨૭ વષ્વથી જોડા્ેલા હતા. સમાજમાં અને 

સત્ુંગમાં એમનુું બહુ વજન પડતુું હતુું. એમનો સવભાવ 

સરળ, મળતાવડો અને નનમવાની હતો. તેવો ગમે તેવી 

મુશકેલીમાંથી પણ રસતો કાઢી લેવાની કુનેહ ધરાવતા હતા. 

મગનભાઈ  શશક્ષાપત્રીની આજ્ા અનુસાર લેવડ-દેવડનો 

ચોખખો હહસાબ રાખતા. તેઓ વ્વહારકુશળ, 

નીતતમત્તાવાળા અને પ્ામાષણક હતા. તેઓને નાની વાતમાં 

પણ રાજીપો રળી લેવાની ટેવ હતી. એમને કથા સાંભળવાનુું 

ખૂબ સારું  અુંગ હતુું. એમણે પૂ.ગુરજીની સારધાર નનષ્ઠા 

રાખી, આખી જીુંદગી એમની આજ્ામાં રહ્ા હતા. પૂ.ગુરજી 

કે સુંતો તેમને કોઈ કારણસર  વઢે ત્ારે સવળુું જ લેતા, 

પણ ક્ારે્ અભાવ-અવગુણ લેતા નહીં. કુું ડળધામમાં પણ 

તેઓએ ઘરધણી બનીને નાનામાં નાની સેવા કરીને ખૂબ 

રાજીપો પ્ાપત ક્વો હતો. મગનભાઈ વખાણની અપેક્ષા િવના 

ડૂબીને સેવા કરતા.  

મગનભાઈની અચાનક તબબ્ત બગડી, ત્ારે 

એમને બોટાદથી સુરત ટ્ીટમેન્ટ કરાવવા માટે લઈ જવામાં 

આવ્ા. ત્ારે એમણે ફોન કરીને પૂ.ગુરજીને એમ કહુું કે, 

“હુું  તૈ્ાર છુું , મને કોઈ ચચતા નથી, મને કોઈ ડર નથી. 

ભગવાનની જમે મરજી હો્ તેમ કરે, હુું  ખુશ છુું  અને 

મહારાજને પ્ાથ્વના કરો કે, મને ધામમાં લઈ જા્.”- આવુું 

તેમનુું નનબુંધનપણુું, મુ્તપણુું અને નનવવાસનનકપણુું જોઈ 

પૂ.ગુરજી ખૂબ રાજી થ્ા હતા. ત્ારબાદ તા. 

૨૭/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૭.૩૦ વાગ્ે મગનભાઈ 

પ્ભુસ્રણ કરતા-કરતા દેહ અને દુનન્ા છોડી અક્ષરનનવાસી 

થ્ા હતા. તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ બોટાદ મુકામે 

પૂ.ગુરજી તથા સુંતોની હાજરીમાં તેમની ગુણાનુવાદ સભા 

્ોજાઈ હતી. શ્ીહરર મગનભાઈને પોતાની મૂર્તનુું સુખ આપે 

તથા તેમના પરરવારજનોને, પુત્ર ધચરાગભાઈ અને નનકુું જભાઈ 

વગેરેને તેમના િવ્ોગનુું દુ:ખ સહન કરવાની શક્ત આપે, 

એવી શ્ીહરરના ચરણોમાં પ્ાથ્વના...

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન.શ્રીમગનભઞાઈ અમરશરીભઞાઈ કળથથયઞા

જન્મ : ૧૫/૦૧/૧૯૬૩
અક્ષરવઞાસ : ૨૭/૧૧/૨૦૨૧

મૂળ ગામ વલલભીપુર અને 
સુરતમાં નનવાસ કરીને રહેતા 
પ.ભ.શ્ીકુું વરજીભાઈ ધનજીભાઈ 
જાદવાણી, ૭૮ વષ્વની ઉુંમરે 

તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ અક્ષરનનવાસી થ્ા છે.
 કુું વરજીભાઈ છેલલા ૨૫ વષ્વથી આ સત્ુંગમાં 

નનષ્ઠાથી જોડા્ેલા હતા અને પૂ.ગુરજીને પોતાના ગુર 

તરીકે માનતા હતા. તેઓએ કુું ડળધામમાં સેવાભાવી 

તરીકે સેવા બજાવીને પૂ.ગુરજી અને બધા સુંતોનો રાજીપો 

પ્ાપત ક્વો હતો. તેઓનો સવભાવ સરળ, શાંત અને 

નનમવાની હતો. તેમને સદ્ ગ્ુંથ વાંચન, કથા શ્વણ તથા 

ભજનનુું અુંગ સારું  હતુું. તેમણે વચનામૃતના અને 

ભ્તચચતામણીના ૧૦૮ પા્ઠ ક્વા હતા. કુું વરજીભાઈને 

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન.શ્રીકંુવરજીભઞાઈ ધનજીભઞાઈ જાદવઞાણરી

જન્મ : ૨૩/૦૮/૧૯૪૩
અક્ષરવઞાસ : ૧૨/૧૧/૨૦૨૧

્લોટીંગ થવાથી હોસસપટલમાં દાખલ ક્વા અને રાત્ર ે
૧૧.૩૦ કલાકે ભગવત ્ સ્રણ કરતાં તેઓ અક્ષરનનવાસી 
થ્ા હતા. મહારાજ તેમને ધામમાં પોતાની મૂર્તનુું 

મહાસુખ આપે તથા તેમના પુત્ર ડો.િવશાલકુમાર વગેરે 
પરરવારજનોને તેમના જવેા ગુણો આપે, તેવી શ્ીહરરના 
ચરણોમાં પ્ાથ્વના...
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મૂળ ગામ જૂની સાંકળીમાં 
નનવાસ કરીને રહેતા 
પ.ભ.શ્ીકાનજીભાઈ ભૂરાભાઈ 
રોકડ ૭૧ વષ્વની ઉુંમરે 

તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ અક્ષરનનવાસી થ્ા છે.
 પ.ભ.શ્ીકાનજીભાઈ  ૧૯ વષ્વથી સત્ુંગના રું ગે 

રું ગા્ેલા હતા. તેઓએ પૂ.ગુરજીને પોતાના ગુર તરીકે 

સવીકા્વા હતા. તેમનો સવભાવ સરળ અને નનમવાની હતો. 
તેઓને સેવા અને કથા સાંભળવાનુું ખૂબ સારું  અુંગ હતુું. 
રોજ સાત કલાક કથા સાંભળતા. કાનજીભાઈ પોતાના 
ગામના મુંરદરમાં છેલલા ૧૮ વષ્વથી બાગ-બગીચાની સેવા 
કરતા હતા. ત્રણ જ રદવસની ટૂું કી બબમારી બાદ 
તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ પ્ભુસ્રણ કરતા અક્ષરવાસી 
થ્ા હતા. શ્ીહરર  તેમને પોતાની મૂર્તનુું મહાસુખ આપે 
અને એમના પુત્ર અનનલભાઈ અને તેજસભાઈને એમના 
જવેા ગુણો પ્દાન કરે, એવી શ્ીહરરનાં ચરણોમાં પ્ાથ્વના...

મૂળગામ ખોપાળામાં 
નનવાસ કરીને રહેતા અ.િન.
શ્ીપોપટભાઈ પદાભાઈ ગાબાણી 
૯૦ વષ્વની ઉુંમરે 

તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ અક્ષરનનવાસી થ્ા છે.
  શ્ીપોપટભાઈ ગાબાણીને સત્ુંગ નાનપણથી જ 

હતો.   ઈ.સ.૧૯૮૮માં પૂ.ગુરજી ખોપાળા ગામમાં આવ્ા 
ત્ારથી તેઓ પૂ.ગુરજી સાથે એક િનષ્ઠાથી જોડા્ેલા 
હતા. દાદામાં સત્ુંગ, સેવા, મહહમા, સુંતપ્ેમ, નનષ્ઠા, પક્ષ 
વગેરે જવેા સદ્ ગુણો હતા. પૂ.ગુરજી ૧૭ વષ્વ ખોપાળામાં 
રહ્ા તે સમ્ દરમ્ાન તેઓ ફુલહારની સેવા કરતા હતા. 
તેઓએ વહાલા મહારાજ, પૂ.ગુરજી તથા સુંતોને ઘણીવાર 
રસોઈ  આપી, ધોતત્ા ઓઢાડી રાજીપો પ્ાપત ક્વો  હતો. 
તેઓને સુંતો જ્ારે કહે ત્ારે રદવસ-રાત જો્ા વગર ખૂબ 

સેવા કરતા, વળી સુંતો તથા મુંરદરનો પક્ષ રાખવામાં 
કોઈથી દબાતા નહીં. તેઅો સુંતોને જ્ારે જરૂર હો્ ત્ારે 
રાત્રે મુંરદરે રહીને સસકુરરટીની સેવા કરતા હતા. તેમ છતાં 
મુંગળા આરતી ક્ારે્ ચુકતા નહીં. મુંગળા અારતીના 
દશ્વન ક્વા બાદ જ વ્ાવહારરક કામ કરતા. અામ તેઓને 
ભજન-ભક્ત કરવાનુું ખૂબ સારું  અુંગ હતુું. પોપટદાદાને 
સુંતોમાં અપાર હેત હતુું. તેઅો ઉુંમરને કારણે છેલલા બે 
વષ્વથી થોડા બબમાર રહેતા હતા. જ્ારે હરરભ્તો તેમની 
ખબર કાઢવા આવતા ત્ારે તેઅો તેમને સુંતોના ખબર-
અુંતર પૂછતા-પૂછતા રડવા લાગતા હતા.  

 આવા મહામુ્ત શ્ીપોપટદાદા 
તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે મહારાજનુું 
સ્રણ કરતા-કરતા અક્ષરવાસી થ્ા છે. શ્ીહરર તેમને 
પોતાની મૂર્તનુું મહાસુખ આપે તથા તેમના પરરવારજનોને 
તેમના જવેા સદ્ ગુણો આપે એવી શ્ીહરરના ચરણોમાં 
પ્ાથ્વના....

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન.શ્રીકઞાનજીભઞાઈ ભૂરઞાભઞાઈ રોકડ

  અક્ષરવઞાસ : અ.નન શ્રીપોપટભઞાઈ પદઞાભઞાઈ ગઞાબઞાણરી

જન્મ : ૦૧/૦૧/૧૯૫૦
અક્ષરવઞાસ : ૩૦/૧૧/૨૦૨૧

જન્મ : ૦૧/૦૬/૧૯૩૧
અક્ષરવઞાસ : ૨૩/૧૨/૨૦૨૧

સેવાનુું અુંગ સારું  હતુું. છેલલાં ધણાં વષવોથી તેઓએ સુરત 

મહહલા મુંરદરમાં સેવા કરીને, ત્ાંના ત્ાગી બહેનોને રાજી 

ક્યાં હતાંું. તેમના એક પુત્ર(પૂ.સાધુજીવનદાસજી સવામી) 

કુું ડળધામમાં પૂ.ગુરજીના મુંડળમાં સુંત થઈને સુંતો-

ભ્તોને રાજી કરે છે.  કુું વરજીભાઈ કુું ડળધામમાં શશબબર-

૩૦નો લાભ લઈને સેવા માટે રોકા્ા હતા. તે દરમ્ાન 

તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૩.૦૦ વાગ્ે હાટ્વએટેકના 

નનિમત્તે કુું વરજીભાઈએ કુું ડળધામની પિવત્ર ભૂતમમાં 

હરરસ્રણ સાથે દેહ છોડ્ો હતો. શ્ીહરર તેમને પોતાની 

મૂર્તનુું મહાસુખ આપે તથા તેમના પરરવારજનોને પુત્ર 

ઈશ્રભાઈ વગેરેને એમના જવેા સદ્ ગુણો આપે, એવી 

શ્ીહરરનાં ચરણોમાં પ્ાથ્વના...
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બોટછાદમાં તિછા.૧૫/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ યોજાયેલ સત્ંગ સભછામાં કથછા-િછાતિતાનો લછાભ આપતિછા પૂ.ગુરુજી...

કંુડળધછામમાં તિછા.૧૯/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ યોજાયેલ આત્ીય સભછા-૧૦૯ની પછાિન સ્મૃવતિઓ...

કંુડળગછામમાં તિછા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧નછા રોજ મહછારછાજને શેરડી ધરછાિી ગ્છામજનોને વિતિરણ કરછાિતિછા પૂ.ગુરુજી...

બરિછાળછા ગછામનછા પાંજરછાપોળનછા ટ્રસ્ીઓને તિછા.૩૦/૧૧/૨૦૨૧નછા રોજ પાંજરછાપોળ તિથછા
ટટક્િન સેિછામાં સહછાય નનમમત્ે ચકે અપ્વણ કરતિછા પૂ.ગુરુજી...

ગઢપુરધછામમાં સાં.યો.શ્ીવિરૂિઈબછાની ૫૦મી સ્મૃવતિ મહોત્િ વનમમત્ે યોજાયેલ શ્ીમદ્  સત્ંગીજીિન પછારછાયણ પ્રસંગે 
તિછા.૦૨/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ આશીિ્વચન પછાઠિતિછા પૂ.ગુરુજી...

િેલંજામાં ઉદ્ ઘછાટન મહોત્િ અતંિગ્વતિ યોજાયેલ શ્ીમદ્  સત્ંગીજીિન કથછા પ્રસંગે તિછા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ 
કથછા-િછાતિતાનો લછાભ આપતિછા પૂ.ગુરુજી...

રૂસતિમબછાગ, સુરતિ દેિોનાં તમૃવતિય પછાટોત્િ વનમમત્ે યોજાયેલ શ્ીમદ્  ભછાગિતિ સપતિછાહ પછારછાયણ પ્રસંગે 
તિછા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ કથછા-િછાતિતાનો લછાભ આપતિછા પૂ.ગુરુજી...

િડતિછાલધછામમાં તિછા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ ગુજરછાતિ રછાજ્યનછા રછાજ્યપછાલ આચછાય્વ શ્ીદેિવ્રતિજીની 
ઉપસ્થિવતિમાં યોજાયેલ  ‘એક કદમ વદવયાંગ સેિછા કી ઓર’ કછાય્વરિમમાં  આશીિ્વચન પછાઠિતિછા પૂ.ગુરુજી... 
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સપીકીંગ સેમીનછારમાં સતંિોને ટ્ર ે નનગ આપતિછા પ્રસસદ્ધ મોટીિેટર શ્ીઉજજિ પછાટની....

 કંુડળધછામમાં તિછા.૧૬/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ ધનુમતાસ નનમમત્ે યોજાયેલ ૩૦ ક્દનછાત્ક ભજનયછાગ-૩નછા 
પ્રછારંભની પછાિન સ્મૃવતિઓ...

 કંુડળધછામમાં તિછા.૦૭/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ યોજાયેલ ૨૦૨મી િચનછામમૃતિ 
જયંવતિની પછાિન સ્મૃમતિઓ...

સરધછાર મૂર્તિ પ્રમતિષઠછા મહોત્િ અતંિગ્વતિ તિછા.૧૩/૧૨/૨૦૨૧નછા રોજ થયેલ મૂર્તિ પ્રમતિષઠછા એિં સતંિ 
સંમેલનની પછાિન સ્મૃમતિઓ...

https://youtu.be/MJrmehjbM_0
https://youtu.be/stVPbQBI60Q
https://youtu.be/9aU0JMmSW5k
https://youtu.be/eQql5jGelxM
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