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મોટાના
સ્વીકાર વ્ષે...

જ ે નથી સમજી શકતા, મોટા પુરુષને જ્ાન;
મોટાથી દૂર રહી તે, ભોગવે છે નુકસાન...૦૧

જ્યાંથી જ્ઞાન મળે ત્યાંય, રઞાખે છે જ ે મઞાન;
સદઞા એને થઞાય જ છે, બહુ જ મોટંુ નકુસઞાન...૦૨

જથેી જ ે શીખવાનું છે, તેનો જ રાખું અભાવ;
જ્ાન નુકસાન બહુ જશે, કોરો રહીશ હંુ સાવ...૦૩

જમેયાં જ ે જ ે સઞારં હોય, જ્ઞાન તે ત્યાં શીખઞાય;
તેમયાં નબળું હોય તેને, ન જુઓ તો લઞાભ થઞાય...૦૪

મોટા ને મારી વચ્ે, સ્થિતતનું વેળું બહુ હોય;
જ્ાન તેને ન કળી શકંુ, માત્ર રહંુ તેને જોય...૦૫

જ્ઞાન મોટઞા પઞાસે પણ, આબરૂ બચઞાવઞા જાવ;
એમ સુખી થવઞાય નહીં, ઊલ્ઞા હેરઞાન થઞાવ...૦૬

શું ઓળખું મહા મોટાને ? દયા કરી ભગવાન !
મોટાને ઓળખાવો, આપી એવું સુજ્ાન...૦૭

- સં.૨૦૭૩, આસો વદ-૨; તા.૭/૧૦/૨૦૧૭, શનનવાર; સવારે ૭.૦૦ વાગયે, કંુડળધામ
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એક પૌરાણિક કથા મુજબ વવધયાચળ પવ્વતને 
એકવાર વવચાર આવયો કે, સૂય્વ મેરુ પવ્વતની પ્રદક્ષિિા 
કરે છે તો મારી કેમ ન કરે ? પછી તેિે સૂય્વને કહું, 
‘તમે એક વાર મારી પ્રદક્ષિિા કરો.’ સૂય્વદેવ કહે, ‘તે 
શક્ય નથી.’ એટલે વવધયાચળ પવ્વત કહે, ‘તો હંુ મારંુ 
શરીર અતતશય વધારીશ.’ પછી વવધયાચળ અતત વધવા 
લાગયો. પદરિામે ધરતીનું વાતાવરિ જોખમાયું. 

પછી દેવો-ઋષષઓએ વવધયાચળના ગુરુ અગત્ય 
ઋષષને પ્રાથ્વના કરી. તેથી અગત્ય ઋષષ વવધયાચળ 
પવ્વત પાસે આવયા. ત્ારે વવધયાચળે ગુરુને દંડવત કયયો. 
તે જ વખતે ગુરુએ કહંુ, ‘જો તું મને ગુરુ માનતો હો તો 
હંુ પાછો ન આવું ત્ાં સુધી તું આમને આમ સતૂો રહેજ.ે’ 
એમ કહી ઋષષ જતા રહ્ા.

વવધયાચળ ગુરુભકત હતો. તેથી ગુરુના વચને 
વષયો સુધી એમને એમ રહ્ો. ત્ારે તેને કોઈએ કહંુ કે, 
‘તારા ગુરુ કેવા ? તારી ઇચ્ા પૂરી ન થવા દીધી.’

ત્ારે વવધયાચળે બહુ સરસ વાત કરી કે, ‘તમે 
મને કોઈ ક્શખામિ દેતા નહીં. કેમ જ,ે હંુ મઞારઞા ગુર 
કરતયાં મને કે તમને મોટઞા કે બુદ્ધિશઞાળી મઞાનતો નથી. 
અગત્ય ઋષષ મારા ગુરુદેવ છે. તેઓ જ ે કરતઞા હશે 
તે મઞારઞા હહત મઞાટે જ હશે; તેવો મને મઞારઞા ગુરમયાં દૃઢ 
વવશ્ઞાસ છે. મઞાટે આમને આમ યુગો જાય તોપણ હંુ 
મઞારઞા ગુરનું વચન લોપીશ નહીં. હવે ખબરદઞાર કોઈ 
મઞારઞા ગુર વવશે કયાંઈ પણ બોલ્ઞા તો !’

પછી રામચદં્ર ભગવાને ઋષષમુનનઓ સાથે 
વવધયાચળ પવ્વતના મુખ્ય ક્શખર ચચત્રકૂટની ચૈત્ર સુદ-૧ 
થી ચૈત્ર સુદ-૯ સુધી ૧૧ પદરક્રમા કરી. તે સમયે વવધયાચળ 
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નાચી ઊઠ્ો અને કહે, ‘જો મેં ગુરુવચનમાં વવશ્ાસ રાખ્યો 
તો જનેા રોમરોમમાં અનતં સૂય્વ-ચદં્ર ઊડતા ફરે છે એવા 
નારાયિે પોતે મારી પદરક્રમા કરી.’

વવધયાચળની આવી ગુરુનનષ્ાથી ખશુ થઈને 
ભગવાને ઋષષઓને કહંુ કે, ‘હવેથી દર ચૈત્ર મહહનામાં જ ે
કોઈ આ પવ્વતના ચચત્રકૂટ ક્શખરની પદરક્રમા કરશે તેના 
સવવે મનોરથો સસદ્ધ થશે.’ ભગવાને આપેલા આ વરદાનને 
કારિે હજી સુધી હજારો સતંો-ભકતો ચૈત્ર માસમાં 
ચચત્રકૂટની પ્રદક્ષિિા કરે છે.

જો સુખી થઞાવું હોય તો ડહઞાપણ ડોળયઞા વગર 
મોટઞા સતંનઞા વચનમયાં પૂણ્ણ વવશ્ઞાસ રઞાખવો. કોઈ તેમના 
વવશે બોલે તો વવધયાચળની જમે જવાબ આપવો કે, ‘તમે 
ગમે તેટલા ડાહ્ા હો છતાં મારા ગુરુ કરતાં તો હંુ તમને 
અચધક માનતો નથી.’ આવી નનષ્ા આપિે પિ રાખશું 
તો ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપત થશે.

શ્ીહદરએ ગ.મ.૪૫માં કહું છે કે, “ભગવાન અને 
ભગવાનના સતં રાજી થાય તેવું કમ્વ કયુું હોય અને તેને 
જો નરકમાં જવાનું પ્રારબ્ધ હોય તોપિ તે ભૂંડાં કમ્વ નાશ 
થઈ જાય અને પરમપદને પામે. માટે જ ે સમજુ હોય તેને 
તો ભગવાન ને ભગવાનના સતંો-ભકતો રાજી થાય એમ 
જ કરવું. અને પોતાનાં સંબંધી જ ે માિસ હોય તેને પિ 
એમ ઉપદેશ કરવો જ,ે ભગવાન અને ભગવાનના સતં જ ે
જ ે પ્રકારે આપિી ઉપર રાજી થાય અને કૃપા કરે તેમ જ 
વત્વવું.” 

સંબંધીઓને પિ આવી રીતે શું કામ સમજાવવું ? 
તો શ્ીહદરએ વચ. ગ.મ.૪૫માં કહું છે, “ભગવાન ને 

ભગવાનના સતંને અગ્નિએ જ્ારે રાજી કયયા હશે ત્ારે 
અગ્નિને એવો પ્રકાશ પ્રાપત થયો છે; અને સૂય્વ-ચદં્રાદદક જ ે
પ્રકાશમાન છે તેિે પિ ભગવાન ને ભગવાનના સતંને 
શુભ કમવે કરીને રાજી કયયા હશે ત્ારે એવા પ્રકાશને પામયા 
છે; અને દેવલોક-મતૃ્ુલોકને વવશે જ ે જ ે સુક્ખયા છે તે 
સવવે ભગવાન ને ભગવાનના સતંને રાજી કયયા હશે તે 
પ્રતાપે કરીને સુક્ખયા છે. માટે જ ે પોતાના આત્ાનું રૂડંુ 
થવાને ઇચે્ તેને તો સદ્ ગ્ંથને વવશે કહ્ા જ ે સવધમ્વ તેને 
વવશે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના સતં રાજી થાય એ 
જ ઉપાય કરવો.” 

વહાલા ભકતો ! જીવ તો ભવ બગાડે તેવો છે. 
તેને નનમયાની થાવુંં ગમતું નથી. ભગવાન આપણું એકાદ 
કામ કરે, ક્યારેક સારંુ સવપ્ન આપે, ધયાન-ભજનમાં ક્યારેક 
સુખ આપે, કાંઈક નાનો પરચો આપે એટલે આપિી ચકલી 
ફૂલેકે ચઢે. પછી કોઈને ન ગાં્ીએ; માટે ધયાન રાખવું, 
ભગવાનને પ્રાથ્વના કરતા રહેવું તો પાર પડાશે. 

જમે જમે પ્રભુ પાસે જઈએ તેમ રસતો ક્શખરની 
ટોચની જમે બહુ કરાળ અને સાંકડો હોય છે. માટે જનેે 
અષિરધામ સુધી પહોંચવું છે તેને બહુ સાવધાની સાથે આ 
માગ્વમાં ઉપર ચઢવું પડે છે. સતંો-ભકતો થોડા પિ ગૌિ 
થાય તો ઘિા ઊંચે ચડ્ા હોય ત્ાંથી નીચે પડવું પડે. 
કરેલું ભજન, સેવા, દાન વગેરે ધોવાઈ જાય. 

શ્ીહદર તથા સતપુરુષ તો અલૌદકક રીતે વત્વતા 
હોય છે. આપિે સમજુ થઈને તેમાં અલૌદકકભાવ રાખીને 
તેમના વવશ્ાસુ બનીએ તો આધયાત્ત્ક માગ્વનાં ઊંચામાં 
ઊંચાં ક્શખરો સરળતાથી સર કરી શકીએ. 

“ભગવાન અને ભગવાનના સતં રાજી થાય તેવું કર્મ 
કરુું હોય અને તેને જો નરકરાં જવાનું પ્ારબ્ધ હોય 
તોપણ તે ભૂડંાં કર્મ નાશ થઈ જાય અને પરરપદને 

પારે. રાટે જ ે સરજુ હોય તેને તો ભગવાન ને 
ભગવાનના સતંો-ભકતો રાજી થાય એર જ કરવું.”

- ગ.ર.૪૫
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આતમવનષ્ા અને
બ્રહ્મરૂપતા એટલે શું ?

લેખક : સઞાધુ ઈશ્વરચરણદઞાસ     ગુરુ : પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી

આત્ા એટલે જીવાત્ા. નનષ્ા એટલે સ્થિતત, 
દૃઢતા. જીવને પોતાના શુદ્ધ સવરૂપે જ વત્વવાની દૃઢતા થઈ 
જાય તેને આત્નનષ્ા સસદ્ધ થઈ કહેવાય.

હંુ સ્તી કે પુરુષ છંુ, બાળક કે વૃદ્ધ છંુ, જાડો-
પાતળો, સાજો કે માંદો છંુ; આવું મનાય તો તે દેહાભભમાન 
છે. કારિ કે, તે તમામ ભાવો દેહના જ છે, આત્ાના 
નહીં. આત્ા સ્તી કે પુરુષ નથી, જન્મતો કે મરતો નથી, 
બાળ-યુવાન કે વૃદ્ધ થાતો નથી. હા, કદાચ આવું આપિે 
પોપહટયું જ્ાન ધરાવતા હોઈએ પિ જો તે તે ભાવોની 
અસર થતી હોય તો તે દેહભાવે જ વતયાય છે. 

જમે કે, પુરુષના દેહમાં રહેલ જીવને સ્તીની 
આકૃતતમાં ખેંચાિ થાય, કુદૃણષટ થાય, સ્તીમાં સુખબુદ્દ્ધ 
થાય. સ્તીને જોઈને હાલચાલ, હાવભાવ કે વવચારોમાં ફેર 
પડી જાય તો તે જીવ પોતાને પુરુષ જ માને છે, આત્ા 
નહીં. અથવા માને કે જાિે ભલે આત્ાને પિ વતવે છે 
તો દેહરૂપે જ.

પોતાને આત્ા, બ્રહ્મ કે અનાદદમુકત માનીએ, 
પિ જો શ્ીહદર કે સતપુરુષની આજ્ા લોપીને કાંઈ પિ 
ભોગવીએ તો તે દેહાભભમાનને કારિે જ પાપ થઈ રહું છે. 

દેહમાં હોવા છતાં દેહના તમામ ભાવોથી પર વતયાય, 
તે તે અસરથી અસલપત-આત્ારૂપે જ સ્થિર રહેવાય તો 
તે આત્નનષ્ા આવી કહેવાય.

જો આપિે આત્નનષ્ બનીએ તો દેહનાં તથા 
દુનનયાનાં સુખ-દુ:ખ, માન-અપમાન અને ભૂખ-તરસ વગેરેના 
હષ્વ-શોકથી સહેજ ે જ નનલવેપ રહી શકીએ.

ગામ નારદીપુરના તીતા ભગત બહુ મહાન ભકત 
હતા. બ્રાહ્મિ કુળે અવતયયા હતા, છતાં ગામના અજ્ાની 
લોકોએ તેમને ગધેડા ઉપર બેસાડ્ા. તેમના ગળામાં 
ગાજર-રીંગિાની માળા પહેરાવી. પછી હુદરયો બોલાવતા 
થકાં આખા ગામમાં ફેરવયા. તીતા ભગત તો અખંડ 
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હદરસ્મરિમાં નનમનિ રહ્ા. જરાપિ હષ્વ કે શોક થયો 
નહીં. જ્ારે ઘરે ગયા ત્ારે તેમનાં પત્ી અત્ંત દુ:ખી 
થઈ ગયાં. તેને તીતા ભગતે કહંુ, “આમાં આપણંુ ગયું 
શું ? બે દદવસનું શાકભાજી મળયું. આટલો સમય હદરનું 
સ્મરિ થયું. વગર ખચવે આખા ગામમાં ફૂલેકંુ થઈ ગયું; 
માટે તું આનંદમાં રહે. આપિે તો આત્ા અને પરમાત્ાના 
ભકત છીએ. શ્ીહદરજી જમે રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.”

આવી પદરસ્થિતતમાં પિ હષ્વ-શોકરહહત રહી 
શકાય તેને સાચી આત્નનષ્ા આવી કહેવાય. ૨૪ કલાકમાં 
જટેલો સમય શુદ્ધ આત્ારૂપે વતયાય-દેહભાવની અસર જ 
ન થાય તેટલો સમય આત્નનષ્ા, બાકી દેહરૂપતા કહેવાય. 
૮ કલાક આત્ારૂપે અને ૧૬ કલાક દેહરૂપે જીવાય છે તો 
૩૩% આત્નનષ્ા અને ૬૬% દેહભાવ કહી શકાય. આપણું 
કેમ છે ? આ આત્નનષ્ા વષ્વ અડધું તો જતું રહું. જો 
ખટકો રાખી અભયાસ કરીશું તો કાંઈક ફાયદો થાશે.

આત્નનષ્ાનો અભયાસ કેમ કરવો ? તે બાબતમાં 
શ્ીહદરએ આવું શીખવયું છે, “એક શલોકે કરીને અથવા બે 
શલોકે કરીને અથવા પાંચ શલોકે કરીને અથવા સો શલોકે 
કરીને અથવા હજાર શલોકે કરીને જ ે ચોખખું સમજાય તે 
્ીક છે; જ ે સમજાિા કેડે આત્ા-અનાત્ાના એકપિાનો 
લોચો જ રહે નહીં. માટે એમ ચોખખું સમજ ે જ,ે ‘હંુ આત્ા 
તે મારા જવેો ગુિ દેહને વવશે એકેય આવતો નથી અને 
જડ, દુ:ખ અને તમથયારૂપ જ ે દેહ તેના જ ેગુિ, તે હંુ ચૈતન્ય 
તે મારે વવશે એકેય આવતો નથી.’ (વચ.સા.૪)

આત્નનષ્ા દૃઢ કરાવવાના શ્ીહદરએ જ 
સત્ંગ્ગજીવનમાં આવા શલોકો પિ કહ્ા છે.
नानादु:खविकाराढयो योऽयं देहोऽस्ति देवहनाम्।
आतमा तितिोऽस्ति भिन्ो ि ै वनवि्कार: सखुातमक:।।

જગતમાં જીવપ્રાિીમાત્રના જ ે દેહ છે તે અનેક 
પ્રકારના રોગ વગેરે વવકારોથી વયાપત છે. અને એટલે જ 
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અનેક દુ:ખથી ભરચક છે. જ્ારે આત્ા એવા વવકારી 

અને દુ:ખદાયી દેહથી તદ્ ન વવલષિિ છે. નનર્વકાર અને 

સુખસવરૂપ છે. અથયાત્ દેહ જન્મ, વૃદ્દ્ધ, હાનન અને મૃત્ુરૂપી 

સતત વવકાર પામે છે. તેમાં અનેક પ્રકારની પીડાઓ ઉદ્ભવે 

છે. દુ:ખનો દદરયો કે દુ:ખની ફેક્ટરી જવેો છે. જો જીવ 

પોતાને જુદો સમજ ે તો તે સવયં સુખરૂપ છે. વળી, તેમાં 

આનંદના મહાસાગર એવા મહારાજ દ્બરાજમાન છે.

न क्लिद्यति े जलिनेासौ दह्यति े न च िवनिना।
न शषुयति े िायनुावि वनलिलेिश्ाचलिो मति:।।

અવવકારી એવો આત્ા 

પાિીથી પીગળે નહીં. આગથી 

સળગે નહીં. ગમે તેટલો વાયુ 

વાય છતાં શોષાય કે સૂકાય 

નહીં. કેમ જ,ે આત્ા એ બધી 

બાબતોથી અત્ંત નનલવેપ રહી 

શકે એવું અનોખું તત્વ છે.

આમ દેહ, ઇણદ્દ્રયો, 

અંત:કરિમાં વવકાર, વયાચધ 

વગેરે જ ે કાંઈ દોષો છે તેવો 

એક પિ દોષ આત્ામાં નથી. 

અને આત્ામાં અવવકાદરતા, 

અવવનાક્શતા જવેા જ ે જ ે

ગુિો છે તેવો એક પિ 

ગુિ દેહાદદકમાં નથી. માટે 

આત્ા દેહાદદકથી સવ્વ પ્રકારે 

ભભન્ન અને શ્ેષ્ જ છે. આવી 

રીતે આપિે આત્ા પોતાના 

સવરૂપને યથાથ્વ સમજી જો 

અખંડ પોતાના આત્સવરૂપે જ વતતીએ - તે અનુસંધાન 

ભૂલીએ જ નહહ તો તેને આત્નનષ્ા દૃઢ થઈ કહેવાય.

બ્રહ્મરૂપતઞા એટલ ે શુ ં ? બ્રહ્મરૂપ ે વત્ણવુ ં એટલ ે ?

એ માટે પિ શ્ીહદરએ એક શલોક કહ્ો છે, 

एिंितंूि ्िमातमानं ज्ातिा ति्याक्षरेण ति।ु
सस्चदाननदरूिणे ब्रह्मणकंै् वििाियत्ेि।।

પોતાના આત્સવરૂપને ઉપર કહું એ રીતે ત્રિ 

દેહ વગેરે તમામ માષયક ચીજોથી જુદો જાિે. પછી એવા 

તે શુદ્ધ આત્સવરૂપને અષિરબ્રહ્મની સાથે એક કરીને 
માને. અથયાત્ ‘હંુ જ પોતે અષિરબ્રહ્મ, અષિરધામ છંુ’ 
એમ વવભાવના કરી અષિરબ્રહ્મના ગુિો પોતામાં ધારે. 
તે અષિરબ્રહ્મના ગુિો કેવા છે ? તો સત્, ચચત્ અને 
આનંદ, સત્, જ્ાન અને અનંતપણંુ આવા તેના અનેક 
દદવય ગુિો છે.

સત્ તથા સત્ = સદા એકસરખું જ રહેનાર = 
અવવકારી અને અવવનાશી

ચચત્ તથા જ્ાન = જ્ાનસવરૂપ તથા જ્ાનવાન = 
જ ેઆખે આખું સવરૂપ જ્ાનનું 
જ હોય તથા જ ે પોતાને તથા 
બીજાને જાિી પિ શકે તેને 
ચચત્ કહેવાય.

આનંદ તથા અનંત 
= આનંદરૂપ અને આનંદથી 
પદરપૂિ્વ એવું અસીમ-
સવ્વવયાપક તત્વ. આવું જ ે
અષિરબ્રહ્મ તત્વ તે જ હંુ છંુ. 
આમ અષિર સાથે પોતાની 
એકતા કરવી તેને બ્રહ્મરૂપે 
થયા કહેવાય.

જો આપિે પોતાને 
અષિર બ્રહ્મરૂપે અષિરધામ 
કે ચચદાકાશરૂપે માની 
શકીએ તો અનંતકોહટ 
બ્રહ્માંડોની સત્ા, સંચાલન 
કે ઉતપગ્ત્, સ્થિતત અને 
પ્રલયની અસરથી અસલપત 
રહી શકીએ. કેમ જ,ે આપિે 

આપિને પોતાને સત્, ચચત્, આનંદ અને અનંતરૂપે 
માનતા હોવાથી તેની અપેષિાએ તુચ્ એવા જગતની કોઈ 
અસર આવતી નથી. એમાંય અષિરબ્રહ્મરૂપે રહી પરબ્રહ્મ 
પુરુષોત્મ શ્ીહદરના દદવયાનંદમાં ડૂબી જઈએ તો તો બીજુ ં
કાંઈ ગિતરીમાં જ આવતું નથી. વગર પ્રયાસે શ્ીહદર 
સસવાયનું બધું જ છૂટી જાય છે.

માટે આવા બ્રહ્મરૂપ બનવાનો આ વષવે જોરદાર 
અભયાસ કરી લઈએ. 
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લેખક : સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસ    ગુરુ : પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી

વ્દ્ાદાન

શ્ીહદરજી મહારાજ ક્શષિાપત્રીમાં આપિને આજ્ા 
કરે છે, ‘पाठनीयाधीतविद्ा’ - ભગવઞાનની કૃપઞા, ગુરનઞા 
આશીવવાદ કે ખંતથી અભયઞાસ કરીને પોતે જ ેકયાંઈ વવદ્ઞા 
ભણયઞા હોય તે બીજાને ભણઞાવવી.

આ આજ્ા પાળવામાં ઘિી વાર સફળ થયેલા 
વયકકતને થોડો ખચકાટ રહે કે, ‘મને જ ે જ્ાનથી સફળતા 
મળી છે અને તે બીજાને શીખવીશ તો તે મારી બરોબરી 
કરશે તો ! અથવા તો મારાથી આગળ નીકળી જશે તો !’ 
પરંતુ એ તદ્ ન ખોટી બીક છે. જનેા પ્રારબ્ધમાં જ ેલખાયેલંુ 

હોય તે જ મળે છે; પરંતુ આપિને આજ્ાપાલનનંુ ફળ મળે 

છે. શાસ્તમાં લખાયું છે કે, 

न चोरहाययं न च राजहाययं, न भ्ातिृिाजं् न च िारकारी।
वयये कृतिे िर्धति एि वनतं्, विद्यारनं सि्धरनप्ररानम्।।

વવદ્ારૂપી ધનને ચોર ચોરી શકતો નથી, રાજા લૂંટી 
શકતો નથી, ભાઈઓ ભાગ પાડી શકતા નથી, એ ભારરૂપ 

પિ થતી નથી. વવદ્ા તો જમે જમે વાપરીએ તેમ તેમ વધતી 
જ જાય છે. માટે વવદ્ારૂપી ધન સવ્વ ધનમાં શ્ેષ્ છે અને 
વવદ્ાદાન પિ શ્ેષ્ દાન કહેવાય છે. 

અપૂવ્ણ વવદ્ઞા તણણ ખઞાણ એ છે, વવશેષ તે વઞાવરતયાં વધે છે;
ખચચે નહીં સંઘરવઞા ચહઞાય, ખચીત તો તે ઝટ ખૂહટ જાય.

(હ.લી.૨/૧૮/૧૩)

જો પોતે ભિેલી વવદ્ા કોઈને ભિાવવામાં ન આવે, 
તો તે વવદ્ા કંજૂસના ધન બરાબર છે. બીજુ ં ધન તો મૃત્ુ 
પછી કોઈકને કામ લાગશે પિ વવદ્ારૂપી ધન તો મૃત્ુની 
સાથે જ નાશ પામે છે. દુનનયામાં જ ેજ ેમહાન વયકકતઓએ 

પોતાની સફળતાની ખૂબીઓ જાહેર કરી છે, તે આજ પિ 

અનેકની સફળતા માટે ઉપયોગી થાય છે. અને જિેે નથી 

કહું તેનું નોલેજ તેના જવાની સાથે જ લુપત થઈ ગયું. 
કદાચ તેમને એવા કોઈ સુપાત્ર વયકકત નહહ મળયા હોય ! 
આજ ે આપિી ઘિી વવદ્ાઓ આ રીતે જ લુપત થઈ ગઈ 

છે. હવે તે જ્ાન-વવજ્ાન માટે વવદેશ પર આધાર રાખવો 
પડે છે. માટે મહઞાન વયક્તએ પોતઞાનું જ્ઞાન કોઈ પણ 

મઞાધયમ દ્ઞારઞા કોઈ સુપઞાત્રને આપીને જ આ લોકમયાંથી 
વવદઞાય લેવી જોઈએ; જથેી પઞાછળનઞા સમઞાજને તે જ્ઞાન 

ઉપયોગી થતું રહે.

આ આજ્ા પ્રમાિે વવદ્ાદાન કરવામાં પિ એ 

સાવધાની જરૂરી છે કે, જ ે કૃતજ્ હોય, વવશ્ઞાસુ હોય, 
સવભઞાવ સઞારો હોય, સવ્ણ રીતે યોગય હોય એવી વયક્તન ે

જ વવદ્ઞાદઞાન કરઞાય; કુપઞાત્રને તો કદી કરઞાય નહીં. કુપાત્રની 
પાસે ગયેલી વવદ્ાનો અવશય દુરુપયોગ થઈ શકે છે. 

જ્ાન પિ અનેક પ્રકારનાં છે. આપિે જનેે વવજ્ાન 

કહીએ છીએ તે તો માત્ર ભૌતતક જ્ાન છે. એમાં નવાં નવાં 
સંશોધનો અને ફેરફારો થતાં જ રહે છે. એક વાર જગત 

એમ માનતંુ હતું કે પૃથવી સપાટ છે, પિ હવે એ ગોળ છે 

એમ જાિવા મળયું. પરંતુ આત્ા-પરમાત્ા સંબંધી જ્ાન 

જ સાચા અથ્વમાં જ્ાન કહેવાય છે, એ જ સાચું વવજ્ાન છે; 
‘सा विद्ा या विमकुतये।’ એ જ સાચી વવદ્ા કહેવાય કે 

જ ેઆત્ંતતક મોષિ આપે. માટે તેને અનુભવવું અને આપવું. 

આ આજ્ા પાછળ મહારાજનો હેતુ એ પિ જિાય 

છે કે, સમાજમાં સારા જ્ાનનું પ્રવત્વન થાય, બધા સુખી થાય 

અને તેનું પરંપરાગત નનવ્વહન થતું રહે. માટે મહારાજની આ 

સવ્વજનસુખકારી આજ્ાનું પાલન કરીએ અને શ્ીહદરજીનો 

રાજીપો મેળવીએ. 

........
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 Authour : Sadhu Akhandvruttidas

Guru : P.P.Sad. Shree Gyanjivandasji swami

Attitude of Gratitude.....

Gratitude is not only the greatest of 
virtues but the parent of all others.

In a world where happiness is scarce, 
the affluent waste their wealth in search of 
joy, while the ordinary exhaust themselves 
trying to build a life in the hopes of finding 
peace. Almost one third of the global 
population reports their emotional state to 
be unhappy, and even more describe 
themselves as perpetually worried. So how 
does one find true happiness? While there are 
several keys to happiness, perhaps the easiest 
to implement is adopting the attitude of 
gratitude—making the conscious habit to 
expressing appreciation for any contribution 
to our success. 

A grateful heart is a magnet for miracles.  
The more we express gratitude for what we 
have, the more likely we will have to express 
gratitude for. Acknowledging the good that 
we already have in our life is the foundation 
for all abundance. In a world marred by 
depression, gratitude is the simplest antidote 
for pessimism and misery. But how do we 
implement this attitude of gratitude into our 
daily practice?

Let us first take the example of perhaps 
the greatest physicist in human history—
Albert Einstein. It is said that his creative 
process in discovering novel physics concepts 
revolved around gratitude. Einstein had a habit 

of reminding himself at least 100 times daily 
of others’ contributions to his 
accomplishments. Furthermore, he appreciated 
other contemporary physicists and frequently 
nominated them for Nobel Prizes instead of 
pridefully competing against them. Such 
visionary thoughts of gratitude are not 
possible without humility. Perhaps most telling 
about his practice of gratitude was that he 
actively valued his staunchest critics. He 
encountered many naysayers during his 
education and had many challenges in Nazi 
Germany. Yet, he is quoted as saying— “I am 
thankful for all of those who said NO to me. 
It’s because of them, I’m doing it myself.” With 
this mentality of being grateful in the face 
of both success and hardship, there is not a 
single sorrow that can cause one anguish. 

Gratitude is the fairest blossom which 
springs from the soul. We are all aware of 
Pu. Achalswarup Swami’s enlightened practice 
of being grateful to Maharaj, Guruji, and Santo 
to the point of being moved to tears recalling 
their beneficences upon him. Living in a state 
of gratitude is the gateway to grace. No duty 
is more urgent than giving thanks. Gratitude 
is the single most important ingredient to 
living a successful and fulfilled life. Let us 
therefore take inspiration from Swami and 
pledge to adopt the attitude of gratitude, 
such that we can also find eternal happiness.
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હરરલવીલામૃત

સતસસંગ સેવક  10 મે, ૨૦૨૨

ગ્ંથ લખેન પ્રારંભ  : સં. ૧૯૪૧, અષાઢ સુદ-૨ (તા.૧૪/૭/૧૮૮૫, મંગળવાર) 
રચષયતા  : વડતાલદેશના ત્રીજા આચાય્વ શ્ીવવહારીલાલજી મહારાજ
થિળ : વડતાલધામ સ્થિત પવવત્રાનંદ સવામીના સભામંડપ
ગ્ંથના મુખ્ય વકતા  : સદ્.બ્ર.શ્ીઅચચત્ાનંદ સવામી 
ગ્ંથના મુખ્ય શ્ોતા  : ગિોદનરેશ ભકતરાજ અભેસસહજી ખેંગારસસહજી જાડેજા
સંવાદ થિળ : વડતાલ, જ્ાનબાગ
પેટા વકતા : સદ્ .શ્ીભૂમાનંદ સવામી
શ્ોતા : વસોના વાઘજીભાઈ તુલસીભાઈ અમીન
સંવાદ : વડતાલ હદરમંડપ
ગ્ંથ લખેન પૂિયાહુવત : સં.૧૯૪૪, ભાદરવા વદ પાંચમ (તા.૨૫/૯/૧૯૮૮, મંગળવાર)
કળશ : ૧૦
વવશ્ામ : ૩૨૨

આ હદરલીલામૃત ગ્ંથના મુખ્ય નાયક સવયાવતારી શ્ીસવાતમનારાયિ 
ભગવાન છે. ગ્ંથના રચષયતા વડતાલ દેશના ત્રીજા આચાય્વ શ્ીવવહારીલાલજી 
મહારાજ છે. આચાય્વશ્ીએ તે સમયે સાહહત્ જગતમાં સુપ્રસસદ્ધ કવવશ્ર 
શ્ીદલપતરામજીને વડતાલ બોલાવી આ ગ્ંથ ગુજરાતી ભાષાના વવવવધ દોહા-
છંદ, પ્રબંધોમાં ગૂંથાવયો.

તે સમયે કવવશ્રની મદદમાં શાંતમૂર્ત જગદીશાનંદ 
બ્રહ્મચારી અને તરલ મૂર્ત અનંતાનંદ બ્રહ્મચારી તથા ગઢપુરના 
ખોજા લહહયા ધનજી ્ક્કર અને તેમના પદરચચત મનજી 
્ક્કરને તેમની સાથે રાખ્યા હતા.

આ ગ્ંથ સુરતવાસી ભકતોની ભાવનાથી સં.૧૯૪૪, 
આસો સુદ-૧૫ શરદપૂનમના પવવત્ર દદવસે આચાય્વશ્ી, 
કવવશ્ર અને મૂધ્વન્ય સંતોની ઉપસ્થિતતમાં સમપ્વિ કરવામાં 
આવયો હતો.

આ ગ્ંથરચનાનું કાય્વ ૩ વષ્વ, ૨ મહહના અને ૧૧ દદવસ 
(ટોટલ : ૧૧૬૯ દદવસ) સુધી ચાલું હતું.

વવવવધ શાસ્તીય છંદ અને અલંકારોથી અલંકૃત આ 
પદ્ગ્ંથ બહુ કિ્વવપ્રય બન્યો છે. વળી આ ગ્ંથમાં ગજ, કમળ, 
માળા વગેરે પ્રબંધોની જ ેગૂંથિી કરી છે તે આ ગ્ંથના કવવતવને 
ચાર ચાંદ લગાવે છે.

આ ગ્ંથની વવશેષતા એ છે કે, સંપ્રદાયના અન્ય 
ગ્ંથોમાં જ ે પ્રસસદ્ધ નથી એવી ઘિી લીલાઓ તથા પ્રસંગો 
આમાં વિ્વવાયેલ છે. વવવવધ પ્રકારના ઉપદેશોની પિ સરસ 
છિાવટ કરી છે. તત્ાસલન સામાસજક, રાજકીય અને ધાર્મક 
સ્થિતતનું પિ માર્મક વિ્વન છે. ઇતતહાસવવદો માટે પિ આ 
ગ્ંથ અધયયન કરવા જવેો છે.

એ વખતના સપતર્ષ સમાન સાત ધુરંધર વવદ્ાનોએ 
મળી સંશોધન કરી પ્રથમ કોપી તૈયાર કરી. તે સં.૧૯૬૩માં 
રાજકોટ સ્થિત સવદેશ બાંધવ ઓઇલ એદ્જીન પ્રેસમાં 
બાળબોધ લીપીમાં બે ભાગમાં પ્રકાક્શત કયયો. પછી બાળબોધ 
લીપીના આ ગ્ંથને ગુજરાતી લીપી કરી વયવસ્થિત સેટીંગ 
કરી ચાર ભાગમાં કંુડળધામ તરફથી સં.૨૦૬૧, લાભપાંચમે 
પ્રકાક્શત થયો.  

દોહા, છંદ, ચોપાઈ
કળશ-૧ ૧૨૩૪
કળશ-૨ ૧૧૫૧
કળશ-૩ ૧૬૩૦
કળશ-૪ ૨૦૪૮
કળશ-૫ ૧૮૧૬
કળશ-૬ ૧૭૧૬
કળશ-૭ ૫૪૨૪
કળશ-૮ ૩૭૫૩
કળશ-૯ ૭૦૭

કળશ-૧૦ ૧૨૮૧

કુલ દોહા, છંદ, ચોપાઈ

૨૦૭૬૦
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વહાલા બાળતમત્રો, આ ગેમમાં આપિા નંદસતંો વવશે આપેલી 
માહહતી પરથી તે સતંને ઓળખીશું અને તેમનો મહહમા સમજીશું....

1. તેઓનો જન્મ ટોરડા ગામમાં થયો હતો.

2. ભગવાન સવાતમનારાયિે તેઓના હાથમાં બંને આચાયયોના હાથ આપયા હતા.

3. તેઓએ સાળંગપુરમાં કષટભંજન દેવ પધરાવયા છે.

4. તેમિે ઘનશયામ મહારાજના જન્મ સમયે ગોળ વહેંચયો હતો.

એ કોણ છે ??..................................................

1. તેઓ રામાનંદ સવામીના ક્શષય હતા.

2. ભગવાન સવાતમનારાયિે તેઓને "સત્ંગની મા"નું દ્બરુદ આપેલ છે.

3. સંપ્રદાયની પ્રથમ આરતી "જય સદ્ ગુરૂ સવામી"ની રચના તેઓએ કરી છે.

4. શ્ીજીમહારાજ તેઓને પોતાના ગુરુથિાને રાખતા હતા.

એ કોણ છે ??..................................................

1. તેઓનો જન્મ સેવાલીયાના કસરા ગામમાં થયો હતો.

2. તેઓનું નામ શરૂઆતમાં ભગવાને નીજબોધાનંદ સવામી પાડું હતું.

3. તેઓ સારંગી વગાડતા હતા.

4. શ્ીજીમહારાજની કૃપાથી ગોપીનાથજી મહારાજનો થાળ તેઓને મળતો હતો.

એ કોણ છે ??..................................................

1. તેઓનો જન્મ શખેપાટ ગામમાં થયો હતો.

2. તેઓ મહા વૈરાગી સતં હતા.

3. મહારાજના વચને જમેિે પોતાની પત્ી પાસે ભભષિા માંગી હતી.

4. તેઓએ શ્ીહદર માટે વડતાલમાં અદ્ ભતુ ૧૨ બારિાનો હહડોળો બનાવયો હતો.

એ કોણ છે ??..................................................

1. તેમનું પૂવયાશ્મનું નામ વીરજી સુથાર હતું.

2. સંપ્રદાયના હહદી ભાષાના સૌથી મોટા ગ્ંથની રચના તેઓએ કરી હતી.

3. તેઓનું બીજુ ં નામ સસધ્ાનંદ સવામી હતું.

4. તેઓ ખૂબ સારા ચચત્રકાર હતા.

એ કોણ છે ??..................................................

એ કોણ છે..??

11સતસસંગ સેવક  મે, ૨૦૨૨

લેખક : સઞાધુ સહનકપ્રરદઞાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી
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લેખક : સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી

તણા્થવી મુક્ત

સતસસંગ સેવક  12 મે, ૨૦૨૨

જીવનમાં આવતા તિાવને કઈ રીતે ઘટાડી કે નાબૂદ 
કરી શકાય ? તે બાબતે તેના નનષિાતો અનેક સમાધાનો સૂચવતા 
હોય છે. તેના નનવારિ માટે વવવવધ પદ્ધતતઓ પિ વવકસાવવામાં 
આવી છે. જો કે આ બધી પદ્ધતતઓ સંપૂિ્વ પ્રભાવી નથી થઈ 
શકતી. કારિ કે, તે તિાવના મૂળકારિને સપશયયા વવના કેવળ 
તેના લષિિ ઉપર જ કાય્વ કરે છે. તે ટાઇફોઇડની સારવાર કયયા 
વવના તેનાથી થતા તાવને દૂર કરવાના પ્રયાસ જવેું છે. 

મુખ્યત: આપિી દોષ યુકત માનસસક વવચારશ્ેિી 
આપિને તિાવ તરફ લઈ જાય છે. માટે તિાવ દૂર કરવાનું 
પ્રથમ પગચથયું છે તેના ઉદ્ ગમ થિાનને સમજવાનો પ્રયત્ કરવો.

તિાવ ત્ારે ઉદ્ ભવે છે જ્ારે આપિે કોઈ પદરિામમાં 
આસકત થઈ જઈએ છીએ અને ચચતતત થઈ જઈએ છીએ કે, 
શક્ય છે આપિી ઇચ્ાનુસાર પદરિામ પ્રાપત ન પિ થાય. 
ચાહે આપિે વવદ્ાથતી હોઈએ કે નોકરી કરનારા, ચાહે ધંધો 
કરતા હોઈએ કે બીજુ ં કાંઈ પિ. તિાવ આવે છે કોઈ ચોક્કસ 
પદરિામ પ્રત્ેની આસકકતને કારિે તથા આપિી અન્ય સંભવવત 
પદરિામોનો સવીકાર કરવાની અનનચ્ાને કારિે. માટે ગીતામાં 
શ્ીકૃષિ ભગવાને કહું છે,
कम्धणयिेाभरकार्ति े मा फलिषे ु कदाचन ।।
मा कम्धफलिहतेििुू्धमा्ध ति े सङ्ोऽ्तिकम्धभण ।।४७।।

આપિાં કમયો પર આપિો અચધકાર છે, આપિાં કમયોનાં 
ફળ પર નહીં. આપણંુ કાય્વ રસપૂવ્વક કરીને તેનું ફળ ભગવાનને 
સમર્પત કરી દેવું જોઈએ. આપિાં કમયોનું પદરિામ કોઈ પિ 
પ્રકારે આપિા હાથમાં નથી. તે અનેક બાબતો ઉપર આધાદરત 
છે. જમે કે, પદરસ્થિતત, અન્યની સહાય, આપિા પ્રતતસપધતીઓના 
પ્રયત્ો, પ્રારબ્ધ, યોગાનુયોગ, ઈશ્ર ઇચ્ા વગેરે.

બેંકમાં કામ કરનારો કેક્શયર રોજ કરોડો રૂવપયાની 
આપ-લે કરે છે, છતાં તે ચચતા કે ખુશી બંનેમાંથી કોઈનો અનુભવ 
કરતો નથી; પરંતુ જો તે પોતાના પગારની રકમ લઈને ઘરે જતો 
હોય તેમાંથી ૨૦૦૦ રૂવપયાની નોટ પડી જાય તો તે અત્ંત 
દુ:ખી થઈ જાય. તેનું કારિ છે કે, તે પોતાના ધનમાં આસકત 
છે, પરંતુ બેંકમાં તે પોતાની ફરજ અદા કરે છે. એ રીતે જો 
કમ્વના ફળમાં આસકકત રાખ્યા વગર કમ્વ કરવામાં આવે તો 
તિાવને નનવારી શકાય છે. 

તેથી જ ભગવદ્  ભકતો પોતાથી બનતા તમામ ધમ્વયુકત 
પ્રયાસો કરીને પછી “જવેી ભગવાનની મરજી” એમ પ્રયત્ોનાં 

ફળનો ભાર ભગવાનને અપ્વિ કરી દે છે. 
દરચ હેદ્બટ - ‘ધ ડેઇલી સક્ેસ હેદ્બટ્સ આેફ વેલધી 

ઇંડીવવડુઅલ્સ’ના લેખક થોમસ કોલતીએ પાંચ વષ્વના સંશોધન 
દરમયાન ૨૦૦ કરોડપતતઓના ઇન્ટરવયૂ લીધા અને અભયાસ 
કયયો. તેમાંથી આશ્ચય્વકારી બાબત જાિવા મળી કે, આ બધા 
દ્બઝનેસ ટાઇકુનો દરરોજ અતત પદરશ્મ કરતા; મોટા પુરસ્ારની 
કામના માટે નહહ, પરંતુ એટલા માટે કે તેઓ જ ે કરતા હતા તે 
તેમને વપ્રય હતું અને તેઓ માનતા હતા કે, પદરશ્મ કોઈક દદવસ 
ફળીભૂત થશે. ‘દરરોજ તમારંુ શ્ેષ્ કાય્વ આપો’ એ એમનો 
નનરંતર સંદેશો હતો. તેઓ એવું સમજતા હતા કે, તેઓ ફકત 
તેમના પ્રયત્ોનું નનયંત્રિ કરી શકે, પદરિામોનું નહીં. તેથી તેઓ 
અમુક ચોક્કસ લક્ષ્યની સસદ્દ્ધ અંગેની ચચતાઓ કરવામાં અને 
અપેષિાઓમાં તેમની માનસસક શકકતનો વયય કરતા ન હતા. 

એ જ રીતે આપિે પિ ધયાન, ભજન, કથા, કીત્વન, 
સેવા કે પ્રભુ પ્રસન્નતાના કોઈ પિ સાધનમાગ્વમાં ‘એ કરવાથી 
મને શું મળશે ? મને ફાયદો તો થશે ને ! મને નનષ્ફળતા તો 
નહહ મળે ને !’ એવા વવચારોનો ત્ાગ કરવો જોઈએ. બસ, 
શ્દ્ધાથી ભજન, ભકકત, સેવાદદક કરવામાં રસ પેદા કરીએ, તે 
કરવું વપ્રય બનાવી દઈએ અને તેનું પ્રભુ દ્ારા એક દદવસ ચોક્કસ 
પ્રસન્નતારૂપી અદ્ ભુત ફળ મળશે જ, એવો વવશ્ાસ રાખીએ તો 
ક્યારેય આધયાત્ત્ક માગ્વમાં નનરુત્ાહ ન થઈ જવાય.

આ બાબતે શ્ીજીમહારાજ ે કૃપા કરીને ગ.અં.૨૫મા 
વચનામૃતમાં વવવેક શીખવયો છે કે, “ભગવાન સંબંધી ભકકત, 
ઉપાસના, સેવા, શ્દ્ધા, ધમ્વનનષ્ા એ આદદક જ ે જ ે કરવું તેમાં 
બીજા ફળની ઇચ્ા ન રાખવી’, એમ સચ્ાસ્તમાં કહું છે તે 
તો સાચું, પિ એટલી તો ઇચ્ા રાખવી જ,ે ‘એિે કરીને મારી 
ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય’, એટલી ઇચ્ા રાખવી. અને 
એવી ઇચ્ા રાખ્યા વવના અમથું કરે તો તેને તમોગુિી કહેવાય. 
માટે ભગવાનની ભકકત આદદક જ ે ગુિ તેિે કરીને 
ભગવતપ્રસન્નતારૂપ ફળને ઇચ્વું.

અન્ય કમ્વફળની ઇચ્ા ત્ાગીને કેવળ ભગવાનની 
પ્રસન્નતા માટે કમ્વ કરવાં એ પૃથવીનું નનશાન લેવા જવેું છે, એમાં 
ક્યારેય નનષ્ફળતાનો અવકાશ જ નથી. ભગવાન માટે જ ે કાંઈ 
કરવામાં આવે તેમાંથી પરમ આત્સંતોષ નનષપન્ન થાય છે. તેથી 
ભારતીય અધયાત્ આપિને ચચતા અને કમ્વફળમાં આસકકતનો 
ત્ાગ કરી પ્રભુ પ્રીત્થવે દરેક કમ્વ કરવાનું શીખવે છે. 
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એકવાર એક યુવક તેના ગુરુ પાસે આવયો અને 
કહું, ‘ગુરુ મહારાજ ! મેં તમારી પાસેથી સત્ંગ- કથા-
વાતયામાંથી પૂરતું જ્ાન મેળવયું છે. અને સમજિ પિ 
લગભગ બધી મેળવી લીધી છે. હવે હંુ સમજદાર છંુ અને 
મારંુ સારંુ અને ખરાબ શેમાં છે તે પિ હંુ બહુ સારી રીતે 
સમજી શકંુ છંુ, છતાં પિ મારાં માતા-વપતા મને સત્ંગની 
સલાહ આપતાં રહે છે. અને નનત્ સત્ંગ-કથા-વાતયામાં 
જવાનો આગ્હ કયયા કરે છે. જ્ારે હંુ આટલો જ્ાની અને 
સમજદાર છંુ તો મારે રોજ સત્ંગની શી જરૂર છે ?’

ગુરુજી કાંઈ જ બોલ્ા નહહ ને પ્રશ્નનો જવાબ પિ 
ન આપયો પિ પોતાની બાજુમાં એક હથોડી પડી હતી તે 
હાથમાં લીધી અને પોતે મંદદરના ચોંકમાં જ્ાં બે્ા હતા 
ત્ાં તેની બાજુમાં એક ખીલો ખોડ્ો હતો તેના ઉપર 
હથોડી મારીને પોતે પોતાનું કાંઈક લખવાનું કામ કરી 
રહ્ા હતા તે ચાલુ રાખું. તે યુવકને થયું કે ગુરુજીને 
આજ ે કદાચ મૌન હશે એમ માની પોતે ગુરુને પ્રિામ કરી 
ત્ાંથી ચાલ્ો ગયો.

 બીજા દદવસે તે ફરીથી ગુરુજી પાસે આવયો અને કહંુ, 
‘મેં આપને ગઈકાલે એક પ્રશ્ન પૂછ્ો હતો, પિ આપે 
તેનો જવાબ આપયો ન હતો તો આજ ે જવાબ આપશો ?’ 
ગુરુજીએ ફરીથી ખીલા પર હથોડો માયયો પરંતુ કાંઈ કહંુ 
નહીં. યુવાને વવચાયુું કે સતં પુરુષ છે, કદાચ આજ ે પિ 
મૌન હશે. તે ત્રીજા દદવસે ફરીથી આવયો અને તેના પ્રશ્નનું 
પુનરાવત્વન કયુું. ગુરુજીએ ફરીથી ખીલા પર હથોડો માયયો. 
હવે તે યુવક દુ:ખી થઈ ગયો અને બોલ્ો, ‘હે ગુરુદેવ ! 
હંુ તમને ત્રિ દદવસથી પ્રશ્નો પૂછી રહ્ો છંુ છતાં આપ 
મારી વાતનો જવાબ નથી આપતા તો મારી કાંઈ ભૂલ 
થતી હોય તો કહો.’

 ત્ારે ગુરુજીએ કહું કે, ‘હંુ તો તને રોજ જવાબ 
આપી રહ્ો છંુ. હંુ દરરોજ આ ખીલાને હથોડી મારીને 
જમીનમાં તેની પકડને મજબતૂ કરી રહ્ો છંુ. જો હંુ આવું 

ન કરંુ તો આનાથી બંધાયલેાં પશુઓ દ્ારા ખેંચવાથી 
અથવા જ્ારે કોઈ ્ોકર લાગે અથવા જમીનમાં થોડીઘિી 
હલનચલન થશે તો આ ખીલો બહાર નીકળી જશે.

તેવું કામ આ સત્ંગ આપિા માટે કરે છે. તે 
આપિા મનના ખીલા પર સતત પ્રહાર કરે છે, જથેી 
આપણંુ મન મજબતૂ બનતું જાય છે. અને આપિી પવવત્ર 
ભાવનાઓ પિ દૃઢ થતી રહે છે. જો નનરંતર સત્ંગ ન 
કરીએ તો આપણંુ મન ઢીલું પડતું જાય અને આસકકત 
અથવા અહંકારની કોઈક નાની એવી પિ ્ોકર લાગે 
તો મનને આપિે સારા અને સાચા રસતે ચડાવયું હોય 
તોપિ મજબતૂાઈ ન હોવાના કારિે હલી જાય, સારા અને 
સાચા રસતે ચાલી ન શકે અથવા સત્ંગમાં મજબતૂપિે 
જોડાઈ ન શકે.’ 

આ રીતે ગુરુજીએ તે યુવકને સાચી દદશાનું જ્ાન આપયું 
અને દૃઢ કરાવયું કે સત્ંગ રોજરોજ આપિા હૃદયમાં 
સત્ને દૃઢ કરાવે છે અને અસત્ને દૂર કરે છે. તેથી સત્ંગ 
એટલે કે કથા-વાતયા, સતંો-ભકતોનો સમાગમ અને ધયાન, 
ભજન, સદગ્ંથોનું વાંચન વગેરે આપિી જીવનશૈલીનો એક 
અનનવાય્વ ભાગ હોવો જાેઈએ...!! 

એટલ ે જ સવય ં શ્ીજીમહારાજ ે પિ નનત્ સતં્ગ 
કરવાની આપિન ેઆજ્ા કરી છે અન ેઆપિા વહાલા પજૂ્ 
ગરુુજી પિ નનત્ કથા-વાતયાનો યોગ રાખવાનુ ંઆપિન ેકહે 
છે. જથેી આજ હજારો આબાલ-વદૃ્ધ ભકતો દદવસ ે ન ે દદવસે 
ભગવાનન ે પામવાના માગવે આગળ વધી રહ્ા છે. 

સંકલન : સઞાધુ  સઞાધુઅલૌકકકદઞાસ

ગુરુ : પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજી સવઞામરી

વનતય સતસંગ
 શા માટે જરુરી ?

13સતસસંગ સેવક  મે, ૨૦૨૨
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સતસસંગ સેવક  14 મે, ૨૦૨૨

પવૂવે ભગવાન અને ભગવાનના અવતારો કે મહાપુરુષોએ જ્ાં વવચરિ કયુું છે તે થિળો આજ ે તીથ્વ કહેવાય છે. ભગવાન 
શ્ીસવાતમનારાયિે જ્ાં જન્મ ધારિ કયયો, જ્ાં બાળલીલાઓ કરી; એવા મહા પ્રસાદીભૂત થિાન એટલે છપૈયા અને અયોધયા 
ધામ. આપિા મંડળના ઘિા બધા સંતો, પાષ્વદો, સાધકો, મુમુક્ષુઓને આ છપૈયા-અયોધયા વગેરે પાવનકારી તીથયોનાં દશ્વન બાકી 
હોવાથી પૂ.ગુરુજીની આજ્ાથી પૂ.દયાળુ સવામી અને પૂ.વાલા સવામી ૫૪ જટેલા ત્ાગી સતંો-ભકતોને સાથે લઈ તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨ 
થી તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૨ દરમયાન છપૈયા આદદ ઉત્ર ભારતનાં તીથયોની યાત્રાએ પધાયયા હતા. આ યાત્રામાં ૧૧ જટેલા હદરભકતો 
સતંોની સેવામાં સાથે જોડાયા હતા. જઓેનાં નામ આ પ્રમાિે છે. ૧. નૈનશેભાઈ બી. પટેલ-આિંદ, ૨. હરેશભાઈ ડી. ગાબાિી-
સુરત, ૩. શૈલશેભાઈ સંગપદરયા-મુંબઈ, ૪. ચતેનભાઈ ડી. કેવદડયા-ભાવનગર, ૫. ભૂરાભાઈ એમ. હંુબલ-ઝાંઝમેર, ૬. ભરતભાઈ 
આર. પટેલ-નદડયાદ, ૭. મહેશભાઈ બી. ભાલાળા-સુરત, ૮. હહતશેભાઈ જ.ે બદ્રેક્શયા-વડોદરા, ૯. તમલનભાઈ એન. કંડારી-ક્શકાગો, 
૧૦. પૂજાભાઈ એમ. ક્શકાગો અને ૧૧. તમલનભાઈ બી. ઇટાસ્ા. આ તમામ સતંો-ભકતો માટે એક ૫૬ સીટની એ.સી. બસ તથા 
ઉતારા અને રસોડાની પૂવ્વતૈયારી માટે એક ઈનોવા ગાડી અને એક વવગર ગાડી હતી.

તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ સાંજ ે કંુડળ મંદદરમાં વવરાજમાન શ્ીસવાતમનારાયિ ભગવાની સંધયાઆરતી કરી પૂ.મુનન સવામી, 
પૂ.ભાવવલા સવામી, પૂ.સનેહાળુ સવામી આદદ સંતો તથા સમર્પત ભકતોએ સાધુઆશ્મની આગળના ચોકમાંથી યાત્રાથતી સંતો-
ભકતોને ૭:૪૫ વાગયે ભાવભરી વવદાય આપી.

ઉજજ જૈન નગરી તઞા.૨૫/૦૩/૨૦૨૨

મધય પ્રદેશ રાજ્માં આવલેા અા ઉજજનૈ નગરન ે શાસ્તોમાં 
અવતંતકા નગરી તરીકે પિ ઓળખવામાં આવ ે છે. અહીં ભારત દેશની 
પવવત્ર નદીઓ પકૈીની ક્ષિપ્રા નદી વહે છે. ઉજજનૈ ખાત ે કંુભમળેો આ 
નદીના દકનારે ભરાય છે. તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૨, સવારે ૬:૩૦ વાગય ે યાત્રાથતી 
સતંો-ભકતોએ આ ક્ષિપ્રા નદીમાં સનાન કરી નજીકમાં આવલે રામાનજુ 
કોટમાં સનાન-પજૂા વવચધ કરી ભોજન લીધુ.ં વળી પ.ૂદયાળ ુ સવામીએ 
આશ્મના મહંત પ.ૂરંગનાથાચાય્વના આસન ે પધારી તમેનુ ં સન્માન કયુું 
હતંુ. ત્ારબાદ અમકુ શાસ્તોના મત પ્રમાિ ે જ્ાં નનલકં્વિતી પધાયયા 
હતા એવા પ્રસસદ્ધ ગોપાલ મદંદરે દશ્વન કયયાં. ત્ાંથી સહુ સતંો-ભકતોએ 
સવયભં ૂ દક્ષિિમખુી અન ે દ્ાદશ જ્ોતતર્લગોમાંના એક મહાકાલશે્ર 
જ્ોતતર્લગનાં દશ્વન કયયાં. ત્ાંથી બસમાં બેસી જ્ાં ભગવાન શ્ીકૃષિએ 
વવદ્ાભયાસ કયયો હતો તવેા સાંદદપની ઋષીના આશ્મમાં દશ્વન કરી 
ચચત્રકૂટ તરફ પ્રયાિ કયુું હતુ.ં રાત્ર ે પહોંચવામાં મોડંુ થાય તેમ હોવાથી 
રસતામાં મહુરાિીપરુ મધરુમ રીસોટ્વમાં રાત્રી રોકાિ કરી સવારે નનત્વવચધ 
કરી સહુ ચચત્રકૂટ પહોંચયા.

ચચત્રકૂટધઞામ તઞા.૨૬/૦૩/૨૦૨૨

મંદાદકની નદીને દકનારે વસેલું ચચત્રકૂટધામ ભારત દેશનાં સૌથી 
પ્રાચીન તીથયોમાંનું એક છે. શાંત અને સુંદર ચચત્રકૂટધામ પ્રકૃતત અને 
ઈશ્ર તરફથી મળેલી અનુપમ ભેટ છે. રામચંદ્ર ભગવાને સીતાજી 
અને લક્ષ્મિજીની સાથે પોતાના વનવાસના ૧૪ વષયોમાંથી ૧૧ વષ્વ 
ચચત્રકૂટમાં જ વયતતત કયયાં હતાં. આવા પવવત્ર ધામમાં યાત્રાથતી સતંો-
ભકતોએ તા.૨૬/૦૩/૨૨ના રોજ સવારે ચચત્રકૂટ પવ્વતનું મુખ ગિાતા 
કામદનાથ મંદદરનાં દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ સસતામાતા જ્ાં સનાન કરતાં 
તે જાનકી કંુડ અને સ્ફહટકશીલાનાં દશ્વન કરી ત્ાં મંદાદકની નદીના 
દકનારે વનભોજન કયુું. ત્ારબાદ સહુએ જ્ાં ભરતજી શ્ીરામ પ્રભુને 
મળયા હતા તે રામઘાટનાં દશ્વન કરી પ્રયાગરાજ તરફ પ્રયાિ કયુું. 

ઉત્તર ભારતનવી તવીથ્થયાત્ા

ક્ષિપ્ા નદીરાં સનાન

રારઘાટ દશ્મન

સ્ફટટકશીલા દશ્મન
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વત્રવેણીસંગમ પ્રયઞાગરઞાજ તઞા.૨૬/૦૩/૨૦૨૨

આ તીથ્વમાં બ્રહ્માજીએ યજ્ો કયયા હતા, તેથી આ થિાનન ે પ્રયાગ 
કહેવાય છે. વળી આ થિાન સવ્વ તીથયોમાં શ્ષે્ ગિાતુ ંહોવાથી તને ેપ્રયાગરાજ 
કહેવાય છે. અહી ગગંાજી, યમનુાજી તથા અતંઃસસલલા સરસવતીનો સગંમ 
થાય છે એટલ ેઆ થિાનન ેવત્રવિેીસગંમ પિ કહેવાય છે. આ વત્રવિેીસગંમમાં 
સનાનનો મહહમા બહુ મોટો છે. તા.૨૬/૦૩/૨૨ના રોજ સાંજ ે ૫:૦૦ વાગયા 
આસપાસ પ.ૂદયાળ ુ સવામી અન ે સતંો-ભકતોએ હોડીમાં બસેીન ે આ 
વત્રવિેીસંગમ ે પહોંચી મહારાજનો દૂધ, સાકર અન ે જળથી અભભષકે કયયો 
હતો. અહીં દશાશ્મધે ઘાટ તથા પ્રાચીન અષિયવડ વગરેે યાવત્રકો માટેનાં 
દશ્વનીય થિાનો છે. ત્ાંથી બસમાં બેસી સહુએ કાશી તરફ પ્રયાિ કયુું. 
રસતામાં એક પટ્ેોલપપં પર સાંજનુ ં ભોજન કરી રાત ે ૧૧:૦૦ વાગયા આસપાસ વારાિસીમાં શ્ીસવાતમનારાયિ મદંદર, ગાયધાટે પહોંચયા. 
ત્ાંના કો્ારી પૂ.પ્રમેસવરૂપ સવામીએ યાત્રાથતીઓન ે ઉતારા વગેરેની સારી વયવથિા કરી આપી હતી.

મોક્ષદઞાયયની નગરી કઞાશી-બનઞારસ તઞા.૨૭/૦૩/૨૦૨૨

હહદ્દુઓ માટે અતૂટ ધાર્મકતા, પવવત્રતા, પુણય અને વવદ્ાનું થિાનક 
અેટલે કાશી નગરી. સાત મોષિદાષયની ગિાતી નગરીઓમાં કાશી મુખ્ય 
ગિાય છે. તેને દેવનગરી પિ કહે છે, તેથી જ કાશીનું મરિ પ્રશંસા 
પામયું છે. અહીંના મણિકર્િકાઘાટમાં હદરશ્ચંદ્ર રાજા નોકર તરીકે રહ્ા 
હતા. અહીંનું જયોતતર્લગ ભગવાન ક્શવે જાતે જ થિાપયું હતું, અને તેનું 
નામ ‘અવવમુકતેશ્ર’ રાખું હતું. આજ ેએ જ જગયા ‘કાશીવવશ્નાથ મહાદેવ’ 
નામે પ્રસસદ્ધ છે. વળી, અહીં ગૌમ્માં માત્ર ૧૧ વષ્વની ઉંમરે ઘનશયામ 
મહારાજ ધમ્વદાદા સાથે આવયા હતા અને વવદ્ાનો સાથે શાસ્તાથ્વ કયયો 
હતો. આવી આ વારાિસી નગરીએ આજ ે પિ પોતાનું પૌરાણિક ગૌરવ 
જાળવી રાખું છે. 

તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ સવારેે નનત્વવચધ કરી ગંગાજીના ગાયઘાટ પધાયયા. ત્ાંથી તમામ યાત્રાથતીઓએ નૌકાવવહાર કરી 
મણિકર્િકા વગેરે ઘાટનાં દશ્વન કરતાં લસલતાઘાટ પહોંચયા. અહીં મંદદરના ટ્સ્ીસભય એવા પં.શ્ીવ્રજભૂષિ ઓઝા અને 
બી.એચ.યુ.ના પ્રોફેસર પં.શ્ીકમલશે જાએ દશ્વનની સારી વયવથિા કરી આપી હતી. વવશ્પ્રસસદ્ધ પ્રાચીન તીથ્વ કાશીવવશ્નાથ 
મહાદેવજીનાં દશ્વન-પૂજનનો લાભ લઈ નૌકા દ્ારા સહુ અસસીઘાટ આવયા. ત્ાંથી રીષિાઓમાં બેસીને બી.એચ.યુ.માં દ્બરલા મંદદર 
અને ત્ાંથી સંકટમોચન હનુમાનજીનાં દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ અસસીઘાટથી ફરી નૌકામાં બેસી ગાયઘાટ પધાયયા, જ્ાં પૂ.પ્રેમસવરૂપ 
સવામીએ અને તે વવસતારના કોપયોરેટરશ્ીએ તમામ યાત્રાથતીઓનું હાર પહેરાવી પૂજન કયુું. ત્ાંથી સવા. મંદદરે આવી બપોરનું ભોજન 
કયુું. સાંજ ે ૬:૩૦ આસપાસ સંતો-ભકતોએ ગાયઘાટની સામે દકનારે જઈ ગંગા નદીના પવવત્ર જળમાં ઘનશયામ મહારાજનો દહીં 
અને જળથી અભભષેક કયયો. ગંગાજીમાં સનાન કરી નૌકામાં બેસી ગંગાજીની આરતીનો પિ લાભ લીધો હતો. ત્ારબાદ મંદદરે 
પધારી ભોજન, ચષેટા વગેરે નનત્નનયમ કરી બીજ ે દદવસે સવારે ૫:૦૦ વાગયે અયોધયા તરફ પ્રયાિ કયુું. 

કાશીરાં ગંગાજીની આરતી

ત્રિવણેીસગંરરાં અભભષકે

કાશીત્વશ્વનાથ લલલતાઘાટપર સમહુ તસવીર
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અયોધયઞા તઞા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨

મયયાદા પુરુષોત્મ ભગવાન શ્ીરામની જન્મભૂતમ એટલે અયોધયા. 
પુરાિયુગથી પ્રસસદ્ધ આ અયોધયા નગરીમાં સૂય્વવંશી રાજા દશરથને 
ત્ાં મયયાદા પુરુષોત્મ શ્ીરામ પ્રગટ થયા, એ થિળ આજ ે પિ 
‘શ્ીરામજન્મભૂતમ’ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતભરમાંથી લાખો યાવત્રકો 
અહીં દર વષવે રામલલલાનાં દશ્વન માટે ઊમટે છે.

સહુ યાત્રાથતી સતંો-ભકતો તા. ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ સવારે 
૯:૩૦ વાગયે પહોંચયા. અહીં બાળપ્રભુ શ્ીઘનશયામ રોજ જતા અને 
રામકથાનો લાભ લેતા; એવા પ્રસાદીભતૂ મંદદરો જવેાં કે હનુમાનગઢી, 
દશરથમહેલ, રત્સસહાસન અને શ્ીરામ અને સીતાજીના અંતઃપુર તરીકે 
ઓળખાતું કનકભુવન વગેરે થિળોએ દશ્વન કરીને સવાતમનારાયિ મંદદરે 
પહોંચયા. આ તમામ થિળોએ પૂ.દયાળુ સવામીએ ત્ાંના પૂજારીઓનું 
સન્માન કયુું હતું. અયોધયાની ગલીઓ, મંદદરો એ બધી જ શ્ીહદરની 
રમિભૂતમ છે. 

જ્ાં ભગવાન શ્ીસવાતમનારાયિનું ૩ થી ૧૧ વષ્વ સુધીનું બાળપિ 
વીત્ું હતું, તે મહાપ્રાસાદદક ઘરની જગયાએ હાલ ક્શખરબદ્ધ મંદદર છે. 
આ મંદદરમાં તમામ સતંો-ભકતોએ એકાદશી હોવાથી ફરાળ કયુું. બપોરે 
૩:૩૦ વાગયે સહુ યાત્રાથતી સતંો-ભકતો મંદદરની એકદમ નજીકમાં જ 

આવેલ રામાનંદ સવામીનું જન્મથિાન, મંદદરના ફષળયામાં રહેલો પ્રસાદીનો કૂવો, મંદદરના ગેટની સામે જ્ાં શ્ીહદરએ અંગૂ્ીના 
બદલામાં મી્ાઇ જમયા હતા તે હલવાઈની દુકાન, જ્ાં બાળપ્રભુ ઘિી વાર બપોરે સૂવા જતા તે ભટે્શ્ર મહાદેવનું મંદદર વગેરે 
થિળોએ દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ કૌક્શક નામના અસુરે વનવવચરિના પ્રારંભના દદવસે જ ે ઘાટ પરથી બાળપ્રભુને ધક્કો મારીને 
સરયુ નદીમાં ફગાવી દીધા હતા, તે રામઘાટ પર સરયુ નદીના પવવત્ર જળથી ઘનશયામ મહારાજનો અભભષેક કરી છપૈયા તરફ 
પ્રયાિ કયુું. 

રસતામાં મખોડા ઘાટ, મનોરમા નદીનાં દશ્વન કયયાં. અહીં દસરથ રાજાએ પુત્રષેટીયજ્ કયયો હતો. તેમજ બાળપ્રભુ ઘનશયામના 
ચૌલસંસ્ાર કયયા હતા. તથા બાલપ્રભુએ અહીં મંદદરનો પાયો ખોદતાં મળી આવેલી તોપ એક હાથે ઉપાડીને ગાડામાં ચડાવી 
દીધી હતી. આ તમામ થિળોએ દશ્વન કરી સાંજ ે ૬:૪૫ વાગયે છપૈયા પહોંચયા.

હનરુાનગઢી

કનકભુવન

સરરનુદીરાં અભભષકે
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છપજૈયઞા તઞા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૨

છપૈયા એટલે સવયાવતારી પૂિ્વપુરુષોત્મ ભગવાન 
શ્ીસવાતમનારાયિની પ્રાગટ્યભૂતમ. છપૈૈયા સવાતમનારાયિ સંપ્રદાયનું 
સવયોત્મ તીથ્વથિાન છે. મંદદરમાં ઘનશયામ મહારાજ, જન્મથિળ વગેરે 
દેવોનાં દશ્વનનાં દશ્વન કરી મંદદરમાં રાત્રી ભોજન કરી આરામ કયયો. 
બીજા દદવસે તા. ૨૯/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ બપોરે ૧:૩૦ આસપાસ 
પૂ.ગુરુજી ૧૦ સતંો અને ૭ હદરભકતો સાથે છપૈયા પધાયયા. સતંોએ 
હાર પહેરાવી સવાગત-પૂજન કયુું. 

સમગ્ પૃથવીમાં છપૈયા જવેું કોઈ ક્શરમોડ તીથ્વ નથી. કેમ જ,ે 
આ થિાનમાં બાળપ્રભુ ઘનશયામ મહારાજ ે પોતાની પાવન પગલીઓ 
પાડી અહીંની રજરેજ પાવન કરી છે. બપોર પછી લગભગ ૪:૦૦ 
વાગયે સવવે સતંો-ભકતોને સાથે લઈને પૂ.ગુરુજી તીથ્વથિાનોનાં દશ્વને 
પધાયયા. સૌ પ્રથમ જન્મથિાન, મંદદર, નારાયિ સરોવર, કાલીદત્વધ 
લીલા થિાન, બહીદરયો કૂવો, જાંબુલીલાથિાન, મીન સરોવર, મહુડાનું 
વૃષિ, વત્રકોણિયું ખતેર વગેરે તીથ્વથિાનોનાં દશ્વન કયયાં.

આ પવવત્ર થિાનમાં આજ ે કોઈ પિ વયકકત જાય તેને શાંતતનો અનુભવ થાય છે. સહેજ ે સહેજ ે મન ભગવાનમાં રહે છે. 
અહીં નારાયિ સરોવરમાં બાળપ્રભુએ અનેક વાર ધૂબકા મારીને સનાન કયુું છે. ગંગાજષળયા કૂવામાં પિ વહાલા મહારાજ ખૂબ 
નાહ્ા છે. તેનું પાિી પીધું છે. આ થિાનમાં આવતાં જ અષિરધામ જવેી શાંતતની અનુભૂતત થાય છે. 

તા. ૩૦/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ સવારે તમામ યાત્રાથતીઓ સાથે પૂ.ગુરુજીએ જન્મથિાન, તેના ઉપરના માળે ઘનશયામ મહારાજ, 
તેના ઉપરના માળે સુખશૈયા અને તેના ઉપરના માળે ગાડંુ, પટારો વગેરે પ્રસાદીની વસતુનાં દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ નારાયિ સરોવરે 
દશ્વને પધાયયાં. જળ મસતક પર ચડાવયું. આજુબાજુનાં રહેલાં તીથયોનાં દશ્વન કયયાં. પૂ.ગુરુજીએ અહીં સહુને પ્રસાદ આપયો. પ્રસાદ 
જમી સહુ સતંો-ભકતો અલગ-અલગ ગાડીઓમાં બેસી છપૈયાની અાજુબાજુનાં ગામનાં તીથ્વથિાનોનાં દશ્વન માટે નીકળયા. જ્ાં 
વપતૃભકત શ્વિને દસરથ રાજાનું બાિ વાગયું હતું તે શ્વિતલાવડી, પતતસજયા મહાદેવ, જગંલશે્ર મહાદેવ, ગૌઘાટ વગેરે તીથયોનાં 
દશ્વન કરી રામસાગર, કલ્ાિસાગર, ખાંપા તલાવડી વગેરે બાલપ્રભુની દક્રડાભૂતમનાં દશ્વન કયયાં. ખાંપા તલાવડીએ ફકત પૂ.ગુરુજીએ 
સનાન કયુું. પછી મંદદરે આવીને તમામ યાત્રાથતીઓએ ભોજન લીધું. 

બપોર પછી ૪:૦૦ વાગયે પૂ.ગુરુજીએ શેરડીનો રસ કઢાવી છપૈયાધીશ બાળપ્રભુ ઘનશયામ મહારાજ વગેરે દેવોને રસ 
ધરાવયો. અને એ પ્રસાદીનો રસ પીને પૂ.ગુરુજી તથા સહુ સતંો-ભકતો નારાયિ સરોવરમાં પૂવ્વના આરે અભભષેક માટે પધાયયા. 
જનમંગલ સતોત્ર ગાન સાથે ટપુ મહારાજનો નારાયિ સરોવરના જળથી પૂ.ગુરુજીએ અભભષેક કયયો. ત્ારબાદ તમામ સતંો-ભકતોએ 
મંદદરમાં પધારીને ગંગાજષળયા કૂવે સનાન કયુું. ત્ારબાદ મંદદરમાં પૂ.ગુરુજીએ સંધયાઆરતી ઉતારી. ત્ારબાદ પંકકત, નનયમ-ચષેટા 
કરી સહુ સતંો-ભકતોએ આરામ કયયો. 

ગગંાજળિયો કૂવો

નારાયણ સરોવરરાં અભભષકે

છપયૈા તીથ્મદશ્મન
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તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ વહેલી સવારે પૂ.ગુરુજીએ જન્મથિાને 
દ્બરાજમાન ઘનશયામ મહારાજની મંગળા આરતી ઉતારી. મંગળા 
આરતીનાં દશ્વન કરી તમામ યાત્રાથતીઓ અયોધયા જવા નીકળયા. 

અયોધયામાં શ્ીરામ જન્મભૂમીમાં રામલલલાનાં દશ્વન કરી રામ 
ગલોલા આશ્મમાં પધાયયા. ત્ાં દશ્વન કરી સહુએ દશરથ ભુવન, કનક 
ભુવન અને હનુમાનગઢીએ દશ્વન કયયાં. દરેક જગયામાં પૂજારીએ પૂ.
ગુરુજીનું સન્માન કયુું. પૂ.ગુરુજીએ પિ સૌને શાલ ઓઢાડી રાજી 
કયયા. ત્ાંથી રાયગંજ સવાતમનારાયિ મંદદરે દશ્વનાથવે પધાયયા. મંદદરમાં 
દશ્વન કરી ગંગાજષળયો કૂવો, હલવાઈની દુકાન અને ભટે્શ્ર 

મહાદેવજીએ દશ્વન કરી રામઘાટ પર સરજુ નદીમાં ટપુ મહારાજનો દૂધ, દહીં અને સાકરથી સરસ અભભષેક કયયો. ત્ારબાદ 
અયોધયાથી પાછા છપૈયા પધાયયા. 

સાંજ ે છપૈયા મંદદરના ચોકમાં પૂ.ગુરુજીએ કથા-વાતયાનો લાભ આપયો. ત્ારબાદ સહુએ આરામ કયયો. બીજા દદવસે સવારમાં 
પિ પૂ.ગુરુજીએ કથા-વાતયાનો લાભ આપયો. ત્ારબાદ શિગાર આરતીનાં દશ્વન કરી તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ છપૈયાથી સહુ 
સતંો-ભકતોએ વવદાય લીધી. પૂ.ગુરુજી સતંોને વળાવવા માટે બસમાં આવયા. થોડે દૂરથી પૂ.ગુરુજી બસમાંથી ઊતયયા. યાત્રાથતી 
સતંોએ છપૈયાથી હદરદ્ાર તરફ પ્રયાિ કયુું. અને પૂ.ગુરુજી લખનૌ જઈને બાય ફલાઇટ અમદાવાદ પધાયયા અને ત્ાંથી કંુડળ 
પધાયયા. પૂ.ગુરુજી સાથે આવેલા ભકતોમાંથી કૃિાલભાઈ ભૂદડયા-લંડન, પ્રકાશભાઈ કાડડીફ-લંડન અને તમતશેભાઈ એમ. -લેકજકે્શન 
અા ત્રિ ભકતો સતંો સાથે યાત્રામાં જોડાયા હતા. 

હરરદ્ઞાર-ૠયષકેશ તઞા.૦૨/૦૪/૨૦૨૨

સૌ યાત્રાથતી સતંો-ભકતો રસતામાં વનભોજન કરી રાત્રે ૨:૦૦ વાગયે હદરદ્ાર પહોંચયા. હદરદ્ારમાં પ.પૂ.સદ્.શ્ીહદરવલલભદાસજી 
સવામીના આશ્મમાં સતંો-ભકતોએ આરામ કયયો. ઉત્રાખંડ રાજ્માં ગંગા નદીના તટ પર વસેલા આ તીથ્વને ગંગાદ્ાર પિ 
કહેવાય છે. અહીં ગંગાજી સપતધારા યુકત ધીરગંભીર ભાવે વહે છે.

તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગયે રીષિામાં બેસીને સહુ ઋષષકેશ પધાયયા. ૠષષકેશમાં નીલકં્વિતી જ ે
લક્ષ્મિજીના મંદદરમાં રોકાયા હતા તે પ્રાસાદદક લક્ષ્મિમંદદર, લક્ષ્મિજુલા, ગીતાભવન વગેરે થિાનોમાં દશ્વન કયયાં. ત્ાંથી પરમાથ્વ 
નનકેતન આશ્મના ઘાટે પવવત્ર ગંગા નદીમાં પૂ.દયાળુ સવામીએ મહારાજનો દૂધ, દહીં અને સાકરથી અભભષેક કયયો. ત્ાંથી જાનકી 
ઝૂલા થઈને રીષિામાં બેસીને જ્ાં દષિ પ્રજાપતતએ ક્શવજીનો ભાગ કાઢીને યજ્ કયયો અને સતીએ અગ્નિસનાન કયુું હતું તે 
કનખલષિેત્રમાં દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ જ્ાં ક્શવજીએ બ્રાહ્મિનું રૂપ લઈને વનવવચરિ દરમયાન શ્ીનીલકં્વિતીને રસોઈ કરી 
જમાડ્ા હતા, તે દ્બલવકેશ્ર મહાદેવજી અને ગૌરીકંુડ વગેરેનાં દશ્વન કયયાં. અહીં પૂ.દયાળુ સવામીએ સૌ સતંો-ભકતોને હહમાલયના 
ખડકોમાં પથથર પર બેસી થોડીવાર ધયાન કરાવયું. ત્ારબાદ હરકી પૈડી દશ્વન કરી સવાતમનારાયિ ઘાટે પધાયયા. ત્ાં તમામ 
યાત્રાળુઓએ ગંગાજીની સમહૂ આરતીનો લાભ લીધો. પછી ઉતારે આવીને ્ાકોરજી જમાડી સહુએ આરામ કયયો. બીજા દદવસે 
સવારે હદરદ્ારથી વૃંદાવન તરફ પ્રયાિ કયુું.

ઘનશયારજન્મભૂરી રતં્દર

સવામરનારાયણ ઘાટ પર ગગંાજીની અારતી

ઋળષકેશ ગગંાજીના ઘાટ પર સમૂહ તસવીર 
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વૃંદઞાવન તઞા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨

તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ વૃંદાવનમાં પ્રેમમંદદરના પાર્કગમાં 
સહુ સતંો-ભકતોએ બપોરા કયયા. શ્ીકૃષિ ભગવાનની દદવયલીલાથી 
વૃંદાવન યાત્રાનું મહાધામ બની ગયું છે. ભગવાન શ્ીકૃષિના સમયમાં 
આ થિળે તુલસીનું વન હતું તેથી તે વૃંદાવન તરીકે પ્રસસદ્ધ થયું છે. 
લગભગ ૩:૩૦ વાગયે રીષિામાં બેસી સહુ સતંો-ભકતો વૃંદાવન દશ્વનાથવે 
નીકળયા. જ ે થિળે ભગવાન શ્ીકૃષિએ ગોપીઓ સાથે રાસલીલા 
કરી હતી તે નનચધવન, શ્ીકૃષિ પ્રભુએ યમુનાજીના દકનારે જ ે વૃષિ 
પર બેસીને ચીરહરિલીલા કરી હતી તે કદંબનું વૃષિ વગેરે પ્રસાદદક 
થિળોએ દશ્વન કરી સહુએ યમુનાજીમાં નૌકાવવહાર કયયો. 

આ ઉપરાંત વૃંદાવનમાં આજ ે જુદા જુદા સંપ્રદાયનાં ઘિાં 
મંદદરો છે. જમેાં પ્રેમ મંદદર, શ્ીરંગનાથ મંદદર, બાંકેદ્બહારી મંદદર, 
લાલાબાબુએ બંધાવેલ મંદદર, ઇસ્ોન ટેમપલ વગેરે મંદદરોમાં ભજન-
ભકકત ખૂબ સારાં થાય છે. પ્રભુપ્રેમની સ્ૃતત કરાવનારા આ બધાં 
થિળોએ યાત્રાથતીઓએ દશ્વન કયયાં હતાં. આ થિાનમાં ભગવાન 
શ્ીસવાતમનારાયિનાં માતા-વપતા ધમ્વ-ભકકત, તથા ગુરુ રામાનંદ 
સવામીને બાવન દદવસના અનુષ્ાન પછી શ્ીકૃષિ પ્રભુએ દશ્વન 
આપયાં હતાં. સાંજ ે પ્રેમ મંદદરમાં દશ્વન કરી સહુ સતંો-ભકતોએ 
મથુરા તરફ પ્રયાિ કયુું. 

ગોકુલ, મથુરઞા તઞા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ થી તઞા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨

સહુ સંતો-ભકતો રાત્રે ૯:૩૦ વાગયે મથુરા શ્ીસવાતમનારાયિ 
મંદદરે પહોંચયા. અહીં રાવત્રભોજન કરી સહુએ આરામ કયયો. 
તા.૦૪/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ સવારે ભોજન કરી રીષિામાં બેસીને સહુ 
શ્ીકૃષિજન્મથિાન મંદદરે દશ્વને પધાયયા. જ્ાં પ્રભુ પ્રગટ્યા હતા, તે 
કારાગૃહની કોટડીનાં દશ્વન કરી દ્ારકાધીશ મંદદર અને દુવયાસા મંદદરે 
દશ્વન કયયા. બપોર પછી બસમાં બેસી સહુ યાત્રાથતી સંતો-ભકતો 
ગોકુલ દશ્વનાથવે પધાયયા.

ગોકુલમાં નંદભવન, યમુનાના ઘાટ ઉપર કદમનું વૃષિ-જ્ાંથી ભગવાને યમુનામાં પડી કાલીયનાગને નાથયો હતો, જ્ાં માતા 
યશોદાને મુખમાં બ્રહ્માંડ દેખાડું હતું તે બ્રહ્માંડ ઘાટ, ચોરાશી ખંભાનું મંદદર અને રમિરેતી વગેરે થિાનોનાં કૃષિપ્રભુની લીલાઓનું 
સ્મરિ કરતાં સહુએ દશ્વન કયયાં. સાંજ ે મથુરા આવી ્ાકોરજી જમાડીને સહુએ આરામ કયયો. 

તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ સવારે નનત્વવચધ કરી વહેલી સવારે ૫:૦૦ વાગયે યાત્રાથતી સંતો-ભકતો જ્ાં ભગવાન શ્ીકૃષિએ 
એક આંગળી પર ગોવધ્વન પવ્વત તોળયો હતો તે ગોવધ્વન પવ્વતનાં દશ્વનાથવે પધાયયા. અહીં દાિઘાટી મંદદરમાં દશ્વન કરી સહુએ 
નાથદ્ારા તરફ પ્રયાિ કયુું. 

બપોરના ૧૨:૧૫ વાગયા આસપાસ યાત્રાથતીઓ જયપુર સ્થિત શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદરે પહોંચયા. ત્ાંના પ.પૂ.નારાયિસવરૂપ 
સવામીએ મંદદરમાં જમવાની વયવથિા કરી આપી હતી. મંદદરમાં ્ાકોરજી જમાડી સહુએ જયપુરથી વવદાય લીધી. રસતામાં ભીમ 
ગામના એક ઢાબાના ચોકમાં ફરાળ કરી સહુ સંતો-ભકતો રાત્રે ૧૧:૩૦ વાગયે શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદર, નાથદ્ારા પહોંચયા. મંદદરમાં 
જ ઉતારાની વયવથિા હોવાથી સહુએ ત્ાં આરામ કયયો.

નઞાથદ્ઞારઞા તઞા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨

નાથદ્ારા પુણષટમાગતીય વૈષિવ સંપ્રદાયની મુખ્યપી્ ગિાય છે. અહીં આનંદકંદ શ્ીનાથજી પ્રભુુનું ભવય મંદદર છે. જ ે કરોડો 
વૈષિવોની આથિાનું કેદ્દ્ર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે લગભગ ૩૫૦ વષ્વ જૂના આ મંદદરમાં દ્બરાજમાન શ્ીનાથજી પ્રભુનું 
પ્રાગટ્ય ગોવધ્વન પવ્વતમાંથી થયું છે. અહીં હજારો ભકતો દશ્વનાથવે આવે છે. તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ સવારે સહુ સંતો-ભકતોએ 
નનત્વવચધ કરીને ્ાકોરજી જમાાડીને નાથદ્ારામાં દ્બરાજમાન શ્ીનાથજી પ્રભુનાં દશ્વન કરી ટોરડા તરફ પ્રાયાિ કયુું. 

કંુજગલી

રરણરેતી 

શ્ીકૃષણજન્મભૂરી રતં્દર

INDEX



સતસસંગ સેવક  20 મે, ૨૦૨૨

ટોરડઞા તઞા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨

સવાતમનારાયિ ભગવાનના મહાન સંત પ.પૂ.સદ્ . 
શ્ીગોપાળાનંદ સવામીનું જન્મથિાન અેટલે ટોરડા. 
તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ વાગયા આસપાસ સહુ 
ટોરડા પહોંચયા. ટોરડામાં જ્ાં શામળાજી નનતે્ પૂ.સવામી સાથે 
રમવા આવતા, તે ગોપાળાનંદ સવામીનું જન્મથિાન(ઘર), જમેને 
ખુશાલ ભટે્ લાડુ જમાડ્ા હતા તે ગિપતતજીનું મંદદર તથા 
શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદર વગેરે થિળોએ દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ 
જ્ાં ખુશાલ ભટ્ ધયાન કરવા જતા હતા તે ધારેશ્ર મહાદેવજીની 
ગુફાનાં દશ્વન કયયાં. ત્ાં પવ્વત પર થોડીવાર ધયાન-ભજન કરી 
સહુએ શામળાજી તરફ પ્રયાિ કયુું. 

શઞામળઞાજી તઞા.૦૬/૦૪/૨૦૨૨

સાંજ ે ૬:૦૦ વાગયા આસપાસ સહુ શામળાજી પહોંચયા. 
મેશ્ો નદીના દકનારા પર આવેલું શામળાજી મંદદર પુરાિોમાં 
ગદાધાર ષિેત્ર તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ મંદદર હહદુ થિાપત્નો નમૂનો 
છે. આ મંદદર ૧૦ કે ૧૧ સૈકામાં બંધાયેલું હોવાનું માનવામાં આવે 
છે. મૂળ મંદદર પાંચસોથી આ્સો વષ્વ ટકેલું અને ત્ારબાદ 
પંદરમી-સોળમી સદીમાં નવું મંદદર બનાવાયેલું, જ ે આજ વવદ્માન 
છે. અલબત્, ્ાકોરજીની પ્રતતમા સાતમી-આ્મી સદીની હોવાનું 
મનાય છે. આ મંદદરની ક્શલપશ્ેિીઓમાં મહાભારત અને 
રામાયિના પ્રસંગો, ઇદ્દ્ર, અગ્નિ, વરુિ, ક્શવ, ગિેશ, સરસવતી, 
ઇદ્દ્રાિી વગેરેની મૂર્તઓ જોવા મળે છે. સંતો-ભકતોએ અહીં 
દશ્વન કરી હહમતનગર તરફ પ્રયાિ કયુું. 

રાત્રે ૮:૦૦ વાગયા આસપાસ સહુ હહમતનગર પહોંચયા. 
અહીંના થિાનનક હદરભકતોએ સહુ યાત્રાથતી સંતો-ભકતોનું સવાગત-
પૂજન કયુું. પ.ભ.શ્ીભાનુભાઈ પટેલ, પ.ભ.શ્ીનનકેશભાઈ પટેલ, 
પ.ભ.શ્ીજીતુભાઈ પટેલ અને પ.ભ.કીરિભાઈ પટેલ વગેરે 
ભકતોના ઘરે સંતો-ભકતોના ઉતારાની વયવથિા કરવામાં આવી 
હતી. સહુએ ભાનુભાઈના ઘરે રાવત્રભોજન કરી ઉતારે જઈ આરામ 
કયયો. બીજા દદવસે સવારે નનત્વવચધ કરી ૫:૦૦ વાગયે જતેલપુર 
તરફ જવા નીકળયા.

જતેલપુર, ડભઞાણ, વડોદરઞા તઞા.૦૭/૦૪/૨૦૨૨

જ્ાં ભગવાન શ્ીસવાતમનારાયિે અનેકવવધ લીલાઓ કરી 
છે. તથા યજ્ો કરીને હજારો બ્રાહ્મિોની ચોરાશી કરાવી છે; તેવા 

જતેલપુરમાં દેવ સરોવર, અષિરબાગ, અષિરમહોલ વગેરે પ્રસાદીભૂત થિાનોનાં દશ્વન કરી સહુ ડભાિ તરફ આગળ વધયા. 

ડભાિમાં જ્ાં શ્ીહદરએ જોબન પગીને ચમત્ાર બતાવી સત્ંગી કયયા હતા તથા સદ્ .શ્ીગુિાતીતાનંદ સવામીને દીષિા 
આપી હતી તે યજ્શાળા વગેરે પ્રાસાદદક થિાનોનાં દશ્વન કરી સહુ મંદદરમાં આવયા. અહીં પૂ.દયાળુ સવામી વગેરે સંતોએ મંદદરમાં 
રાજભોગ આરતી ઉતારી. આરતીનાં દશ્વન કરી સહુએ વડોદરા તરફ પ્રયાિ કયુું. 

 બપોરે ૧૨:૦૦ વાગયે સહુ યાત્રાથતી સંતો-ભકતો કારેલીબાગ, સવાતમનારાયિ મંદદરે પહોંચયા. પ.પૂ.ગુરુજીએ મંદદરના ગેટ 
પર રાજાચધરાજ મહારાજ તથા પૂ.દયાળુ સવામીનું હાર પહેરાવી સવાગત કયુું. તેમજ સંતો-ભકતોએ યાત્રાથતી સંતો-ભકતોનું સવાગત-
પૂજન કયુું. સહુએ મંદદરમાં દશ્વન કયયાં. ત્ારબાદ સભામંડપમાં સવાગતસભા થઈ. પ.પૂ.ગુરુજીની આજ્ાથી પૂ.દયાળુ સવામીએ 
સવાગત સભામાં ઉપસ્થિત તમામ ભકતોને છપૈયાનું તીથ્વજળ છાંટી રાજી કયયા હતા. આમ તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨ની રાત્રે કંુડળધામથી 
પ્રારંભ થયેલી આ યાત્રા તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ બપોરે શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરામાં પૂિ્વ થઈ હતી. 

ટોરડા

શારિાજી

જતેલપરુ અષિરરહોલરાં રાસ
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 શશલઞાન્ઞાસ મહોત્સવ એવં ચજૈત્રી સમજૈયો-વડતઞાલધઞામ

શ્ીહદરની પ્રસાદીભતૂ વસતુઓનું અદ્ ભતુ 
સંગ્હાલય એટલે વડતાલધામમાં નનમયાિ થનાર અલૌદકક 
અષિરભુવન-મયુક્ઝયમ. વડતાલધામને આંગિે ગોમતી તીરે 
કરોડોના ખચવે નનમયાિ થનાર આ અષિરભુવનમાં ભગવાન 
શ્ીસવાતમનારાયિના પ્રસંગમાં આવેલ પ્રસાદીભતૂ 
વસતુઓ, ઘરેિાં, વસ્તો, ચરિારવવદ વગેરેનો અત્ાધુનનક 
ટેકનોલોસજના માધયમે સંગ્હ કરવામાં આવશે. જનેા દશ્વનનો 
લાભ હજારો વષયો સુધી લાખો ભકતો લશેે. 
તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ ચૈત્ર સુદ-૯ના પાવન દદવસે શ્ીસવા. 
મંદદર, વડતાલધામ દ્ારા આ અલૌદકક અષિરભુવન-
મયુક્ઝયમનો દદવય ભવય ક્શલાન્યાસ મહોત્વનું આયોજન 
કરવામાં આવયું હતુ.

સવારે વડતાલ મંદદરેથી ક્શલાન્યાસમાં 
પધરાવવાની સોનેરી ૧૧ ઇંટો, પ્રસાદીના હાર, શ્ીજીમહારાજ ે
શીરે ધારિ કરેલી પ્રસાદીની ઇંટો, પ્રસાદીના પથથર તથા 
પૂજન માટે મંગાવવામાં આવેલ ભારતની પવવત્ર નદીઓનાં 
તીથ્વજળ વગેરે સાથે ભવય શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જ ે
વાજતે ગાજતે ગોમતીજી દકનારે ક્શલાન્યાસ થિળે પહોંચી 
હતી. વડતાલ ગોમતીજીનાં જળ સાથે આ બધી નદીઓનાં 
જળ વડે વેદમંત્રોચ્ાર સાથે પૂજ્ મહારાજશ્ી સાથે તમામ 
વડીલ સતંો અને હદરભકતોના વરદહસતે આ તમામ 
પ્રસાદીભતૂ વસતુઓ મયુક્ઝયમના પાયામાં પધરાવવામાં 
આવી હતી. આમ આ પ્રસાદીની જિસો સાથે નૂતન 
ક્શલાન્યાસનો પાયો પિ પ્રસાદીભતૂ બન્યો હતો. 

આ ક્શલાન્યાસ મહોત્વમાં વકતા પૂ.ગુરુજીએ 
સદ્.શ્ીનનષુ્ળાનંદ સવામી રચચત પુરુષોત્મપ્રકાશ ગ્ંથના 
માધયમે શ્ીજીમહારાજની પ્રસાદીભતૂ ચીજવસતુઓનો 

મહહમા સમજાવયો હતો. આ પ્રસંગે આ સમગ્ મહોત્વના 
આયોજક પ.પૂ.શ્ીદેવપ્રકાશદાસજી સવામી-ચેરમેનશ્ી 
વડતાલધામ, પ.પૂ.શા.શ્ીસતંવલલભદાસજી સવામી-
કો્ારીશ્ી વડતાલધામ, ચૈત્રી સમૈયાના વકતા પ.પૂ.સદ્ .
શ્ીનનત્સવરૂપદાસજી સવામી-સરધાર, પ.પૂ.સદ્ .
શ્ીનૌતમપ્રકાશદાસજી સવામી-સત્ંગ મહાસભા પ્રમુખ-
વડતાલધામ, પ.પૂ.સદ્ .શ્ીનીલકં્ચરિદાસજી સવામી-
જતેપુર, પ.પૂ.સદ્ .શા.શ્ીધમ્વવપ્રયદાસજી સવામી(બાપુ 
સવામી)-ધંધુકા ગુરુકુળ, પ.પૂ.શા.શ્ીહદરજીવનદાસજી 
સવામી-ચેરમેનશ્ી ગઢપુરધામ આદદક સંપ્રદાયના અનેક 
મૂધ્વન્ય સતંો ઉપસ્થિત રહ્ા હતા. વળી, પ.પૂ.ધ.ધૂ. ૧૦૦૮ 
આચાય્વ શ્ીરાકેશપ્રસાદજી મહારાજ અને લાલજી 
શ્ીસૌરભપ્રસાદજી મહારાજ ેપ્રસંગોચચત રૂડંુ ઉદ્ બોધન કયુું 
હતંુ. તેમજ પૂવ્વ મુખ્યમંત્રી મા. શ્ીવવજયભાઈ રૂપાિી પિ 
આ પ્રસંગે હાજર રહ્ા હતા. 

આ ક્શલાન્યાસ વવચધમાં ૧૦૮ ક્શલાઓનું ૧૦૮ 
કમળમાં ગો્વીને ૧૦૮ સતંો દ્ારા ભવય રીતેે પૂજન 
કરવામાં આવયું હતંુ. ત્ારબાદ ૧૦૮ હદરભકતોએ આ 
તમામ ક્શલાઓને મસતક પર ધારિ કરીને અષિરભુવનના 
પાયામાં પધરાવી હતી. આ દદવય દશ્વનનો હજારો સતંો 
અને ભકતોએ લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. 

આ દદવય ભવય અષિરભુવન-મયુક્ઝયમ માટે પૂ. 
ગુરુજીએ ૨૧ કરોડ તથા પૂ.નનત્સવરૂપદાસજી સવામીએ 
૨૧ કરોડની હદરભકતો પાસેથી સેવા કરાવવાની જવાબદારી 
લીધી હતી. તેમજ અનેક સતંો અને ભકતોએ આ પ્રસંગે 
દાનની સરવાિી વહાવી હતી.
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સતસસંગ સેવક  22 મે, ૨૦૨૨

 શશલઞાન્ઞાસ એવં સત્સંગ સભઞા-વલલભીપુર

પૂ.ગુરુજી અને દાદાગુરુ પ.પૂ.શ્ીરાધારમિ સવામી 
જ્ાં ઘિો સમય રહ્ા હતા તથા આપિી સત્ંગ ક્શદ્બરના 
શ્ીગિશે જ્ાંથી થયા છે એવા વલલભીપુર ગામને આંગિે 
ગોપીનાથજી મહારાજના તાબાનું મહહલા મંદદર જીિ્વ થતા 
પૂ.ગુરુજીએ મહહલાઓ માટે નવું મંદદર બનાવવાનો નનધયાર 
કયયો. તે ઉપક્રમે તા. ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ ને સોમવાર ફાગિ વદ-
૧૧ના દદવસે સત્ંગ સમાજ વલલભીપુર દ્ારા 
શ્ીસવાતમનારાયિ મહહલા મંદદરના ‘ક્શલાન્યાસ એવં સત્ંગ 
સભા’નું અનેરંુ આયોજન કરવામાં આવયું હતું. જમેાં શાસ્તોકત 
વવચધ અનુસાર પૂ.ગુરુજીના વરદહસતે મંદદરનો ક્શલાન્યાસ 

કરવામાં આવયો હતો. ત્ારબાદ પૂ.ગુરુજીએ કથા-વાતયા દ્ારા 
મંદદર નનમયાિમાં તન-મન-ધનથી બધા ભકતોને સેવા કરવાનો 
મહહમા સમજાવયો હતો.

વળી, આ પ્રસંગે ગઢપુરધામથી ચેરમેનશ્ી પ.પૂ.શા.
શ્ીહદરજીવનદાસજી સવામી વગેરે સતંો તેમજ આજુબાજુના 
ગામના ભકતો પિ મોટી સખં્યામાં પધાયયા હતા. સૌ ભકતો 
કથા-વાતયા અને ભોજન-પ્રસાદનો લાભ લઈ ધન્ય બન્યા હતા. 
આ પ્રસંગના યજમાનપદની સેવાનો લાભ પ.ભ.શ્ી 
માધવજીભાઈ તળશીભાઈ જતેાિી-સાલપરા પદરવારે લીધો 
હતો.

તરસાડી, કોસંબાને આંગિે પૂ.ગુરુજીની પ્રેરિાથી 
વડતાલધામ શ્ીલક્ષ્મીનારાયિદેવના તાબાનું નૂતન 
શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદરનું નનમયાિ કરવામાં આવયું છે. 
કોસંબા સત્ંગ મંડળ દ્ારા તા.૧૩/૦૪ થી ૧૫/૦૪/૨૦૨૨ 
દરમયાન દદવય મૂર્ત પ્મતષ્ા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં 
આવયું હતું. અા મૂર્ત પ્રતતષ્ા ઉત્વ અંતગ્વત ‘ત્રિત્દનાત્મક 
ભકતચચતારણણ જ્ાનયજ્’નું આયોજન કરવામાં આવયું 
હતું. જનેા વકતા આપિા મંડળના પૂ.નનરંજનદાસજી સવામી 
તથા પૂ.અભયાસસવરૂપદાસજી સવામીએ વયાસાસને દ્બરાજી 
શ્ીહદરનાં સુમધુર ચદરત્રોનું રસપાન કરાવયું હતું. 

તા.૧૩/૦૪ના રોજ ઉત્વના યજમાન પ.ભ. 
શ્ીમુકેશભાઈ આર. પટેલના ઘરેથી પોથીયાત્રા નીકળી 
કથાથિળે આવી હતી. દીપપ્રાગટ્ય અને મંગલપ્રવચન સાથે 
આ મૂર્ત પ્રતતષ્ા ઉત્વનો પ્રારંભ થયો હતો. બીજા દદવસે 
તા.૧૪/૦૪ના રોજ ભવય નગરયાત્રામાં વહાલા મહારાજને 
રથમાં પધરાવી પૂ.ગુરુજી અને સૌ સંતો-ભકતો વાજતે-ગાજતે 
ધાન્યાવાસ માટે યજમાનશ્ીના ઘરે પહોંચયા હતા.

તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ પૂ.ગુરુજી તથા ધામધામથી 
પધારેલ બ્રહ્મનનષ્ સંતોની હાજરીમાં વડતાલ પી્ાચધપતત 
પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાય્વ શ્ીરાકેશપ્રસાદજી મહારાજ ે
ભાઈઓ-બહેનો બંને મંદદરોમાં પ્રાિ આધાર રાજાચધરાજ 
ભગવાન શ્ીસવાતમનારાયિને પ્રતતણષ્ત કરી આરતી ઉતારી 
સૌ ભકતોના ભાવ પૂરા કયયા હતા. આજના દદવસે કોસંબા 
ગામના ભાવવક ભકતોએ બંને મંદદરમાં મહારાજને વવવવધ 
વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાવયો હતો. પૂ.મહારાજશ્ીએ આ 
ભાવભીના અન્નકૂટની આરતી પિ ઉતારી હતી. આ પ્રસંગે 
ધામધામથી અનેક સંતોએ પધારી દશ્વન આશીવ્વચનનો 
લાભ આપયો હતો.

આ પ્રતતષ્ા ઉત્વના યજમાનપદની સેવાનો લાભ 
મંદદર માટે ભૂતમદાન કરનાર અ.નન.ડો.રમેશચંદ્ર મિીભાઈ 
પટેલનાં ધમ્વપત્ી શ્ીમતી લીલાવતીબેન રમેશચંદ્ર પટેલ 
તથા તેમના સુપુત્ર ડૉ.મુકેશભાઈ તથા શૈલેષભાઈ પટેલ-
કોસંબાવાળાએ લીધો હતો. વળી જ્ાનયજ્ના યજમાનપદની 
સેવાનો લાભ હાલ નૂ્જસતીમાં રહેતાં પ.ભ.શ્ીમતી ગીતાબેન 
વવલાસભાઈ પટેલ-કોસંબાએ લીધો હતો.

 રદવય મૂર્ત પ્રતતષ્ઞા ઉત્સવ-તરસઞાડી, કોસંબઞા
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23સતસસંગ સેવક  મે, ૨૦૨૨

 અખંડ ભજનયઞાગ-૪, કંુડળધઞામ

શ્ીસવાતમનારાયિ ભગવાનના ૨૪૧મા પ્રાગટ્ય દદન 
નનતમત્ે પૂ.ગુરુજીએ તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૨ થી તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૨ 
સુધી ૮ દદનાત્ક ભજનયાગ-૪નંુ આયોજન કરાવયું હતું. 
વહાલા મહારાજના સવરૂપમાં જોડાવા પૂ.ગુરુજીએ આ 
ભજનયાગ-૪માં અખંડઘૂનની સાથે સાથે બીજા ૧૭ પ્રકલપો 
આપયા હતા. કંુડળધામમાં આ ભજનયાગ કરવાનો સંકલપ 
કયયો હતો. ત્ારબાદ પૂ.ગુરુજીએ તા. ૦૯/૦૪ના રોજ 
વડોદરા કથાહોલમાં સવારની કથા પછી દીપપ્રાગટ્ય કરી 
ધૂન બોલાવીને અખંડધૂનનો પ્રારંભ કરાવયો હતો. તેની સાથે 
કંુડળધામ, મૂર્તબાગ સુરત-વેડરોડ, ભકકતબાગ સુરત-વરાછા 
અને શ્ીસવા.મંદદર પાદરા વગેરે થિળોએ અખંડધૂનનો પ્રારંભ 
થયો હતો. 

સારાયે સત્ંગમાં ગામોગામ, શહેરે આ ભજનયાગમાં 
આબાલ-વદૃ્ધ સૌ ભાઈઓ-બહેનોએ ખૂબ ઉત્ાહ ઉમંગ, 
અને શ્દ્ધાથી ભાગ લીધો હતો. બધાનો એક જ સૂર હતો 

કે અખંડધૂનમાં ખૂબ સુખ આવયું અને હકીકતે એ આનંદ, 
એ ઉત્ાહ, એ મજા કાંઈ અલૌદકક હતાં. તા.૧૬/૦૪ના રોજ 
સવારે ૧૧:૦૦ વાગયે સુરત-મૂર્તબાગમાં આ ભજનયાગ-
૪ની પૂિયાહુતતનો પ્રસંગ યોજાયો હતો. પૂિયાહુતત પ્રસંગે 
પૂ.ગુરુજીએ સહુનું ભજન જોઈ ખૂબ રાજીપો વયકત કરતાં 
આશીવયાદ આપયા હતા કે, "આ ભજનયાગથી સૌમાં એક 
વવક્શષટ ઊજા્વ પ્રાપત થઈ છે જથેી તમામનાં આધયાત્ત્ક 
અને વયાવહાદરક કાયયો સંપન્ન થશે. નનવયાસનનક થઈ સૌના 
આત્કલ્ાિનું કામ થઈ જશે અને ભગવાન સૌને ખૂબ 
સુખી રાખશે."

અંતમાં સૌ સંતો-ભકતોએ પૂિયાહુતતની આરતીનો 
લાભ લઈ પ્રસાદ લઈ મનમાં અનેરા આનંદ સાથે છૂટા 
પડ્ા હતા. સુરત ખાતે પૂિયાહુતત પ્રસંગના યજમાનપદની 
સેવાનો લાભ પ.ભ.શ્ીપ્રાગજીભાઈ સવાિી અને તેમના 
પદરવારજનોએ લીધો હતો.

પ.પૂ.સદ્.શ્ીનનત્સવરૂપદાસજી સવામીએ છેલલા બે 
વષ્વથી સંપ્રદાયમાં ઘરસભાના માધયમે સતં્ગ સંવધ્વનનું 
અદ્ ભૂત કામ કયુું છે. આ ઘરસભાને બે વષ્વ પૂિ્વ થતાં 

તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ સરધારધામને આંગિે દ્વિવાર્ષક 
ઘરસભા ઉત્વનંુ આયોજન કરવામાં આવયું હતું. પ.પૂ.
સદ્.શ્ીનનત્સવરૂપદાસજી સવામીએ શ્ીહદરચદરત્રચચતામણિ 

 દ્દ્વઞાર્ષક ઘરસભઞા-સરધઞાર
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 સંચઞાલક શશદ્બર-૩

શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદર, કારેલીબાગ-વડોદરામાં 

તા.૧૬ અને ૧૭ એવપ્રલ ૨૦૨૨ દરમયાન કંુડળધામ તેમજ 

કારેલીબાગ-વડોદરા દ્ારા સંચાસલત બાળયુવા પ્રવૃગ્ત્ના 

સંચાલક તથા કાય્વકરોની ત્રીજી ક્શદ્બરનું સુંદર આયોજન 

કરવામાં આવયું હતું. આ ક્શદ્બરમાં પૂ.દયાળુ સવામીએ એક 

સંચાલકનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, તેમની જવાબદારી અને 

ફરજો શું હોય ? તે માટેની અનેક હટપ્સ વવદડયો પ્રેઝને્ટશન 

દ્ારા સમજાવી હતી. સોનામાં સુંગધ ભળે તેમ પૂ.ગુરુજીએ ખૂબ 

બળભરી વાત કરી હતી. જ ે વાતની અસર દરેક સંચાલકના 

દદલને ટચ થઈ ગઈ હતી. બે દદવસમાં અલગ અલગ સતંોએ 

પિ સંચાલકોને જીવન ઉપયોગી ભાતું બંધાવયું હતું. અતંમાં 

સંચાલકોની સેવા અને નનષ્ાથી રાજી થઈ પ.પૂ.ગુરુજીએ 

પૂ.દયાળુ સવામી અને પૂ.વહાલા સવામી પાસે દરેક સંચાલકોને 

માથે પ્રસાદીનું જળ તથા ચરિરજનો છંટકાવ કરાવયો હતો. 

ત્ારબાદ પૂ.ગુરુજીએ દરેક સંચાલકોને પસ્વનલ મળી ખૂબ 

પ્રેમ આપયો હતો. પૂ.ગુરુજીની આવી અકારિ કરુિાથી આ 

ક્શદ્બરમાં આવેલા ૮૦૦ જટેલા સંચાલકો ભાવવવભોર બની 

ગયા હતા. તમામ સંચાલકો અને કાય્વકરો પોતાની માના ખોળે 

બે્ા હોય એમ હષયાશ્ુ સાથે વહાલા ગુરુજી અને સતંોના 

નનઃસવાથ્વ પ્રેમમાં ભાવવવભોર થઈ રડી પડ્ા હતા. અતંે 

મહાપ્રસાદ લઈ અવવસ્મરિીય પળોને સંભારતાં સંભારતાં 

સૌ છૂટા પડ્ા હતા.

ગ્ંથના માધયમે પોતાની આગવી શૈલીમાં કથા-વાતયાનો લાભ 
આપયો હતો.

આ પ્રસંગે પ.પૂ.ધ.ધૂ.૧૦૦૮ આચાય્વ શ્ીરાકેશપ્રસાદજી 
મહારાજ તથા ધામધામથી સંપ્રદાયના વદરષ્ સદ્ ગુરુ 
સંતો પધાયયા હતા. પૂ.ગુરુજી પિ છપૈયાથી સરધાર 
પધાયયા હતા. પ.પૂ.આચાય્વ મહારાજશ્ી અને વડીલ સંતો-
હદરભકતોની ઉપસ્થિતતમાં પૂ.નનત્સવરૂપદાસજી સવામી 
દ્ારા નનમયાિ થયેલ શ્ીસવાવમનારાયિ મંદદર-સરધારને 
જૂનાગઢ શ્ીરાધારમિ દેવ વહીવટી સતમતત સાથે સંલનિ 

કરવાનો અપ્વિવવચધ કરવામાં આવયો હતો. પૂ.મહારાજશ્ી 
અને વદરષ્ સંતોએ આ પ્રસંગે પ્રસંગોચચત મંગળ 
ઉદ્ બોધન કયયાં હતાં. જમેાં પૂ.નનત્સવરૂપ સવામીના અા 
અનુકરિીય કાય્વની સરાહના કરી ધન્યવાદ આપયા હતા. 
અંતે શ્ીહદરચદરત્રચચતામણિ ગ્ંથનો સૂકામેવાથી અભભષેક 
કરવામાં આવયો હતો. આ સમગ્ કાય્વક્રમનો લાભ લઈ 
હજારો હદરભકતો ધન્ય થયા હતા. આ સમગ્ મહોત્વના 
યજમાનપદની સેવાનો લાભ પ.ભ.શ્ીઅનનલભાઈ ધનજીભાઈ 
કાકદડયાએ લીધો હતો.
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 મૂર્ત પ્રતતષ્ઞા મહોત્સવ-વસઈ, મુંબઈ

તા.૧૮/૦૪ થી તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ દરમયાન 

શ્ીસવાતમનારાયિ મંદદર, વસઈ-મુંબઈમાં પ.પૂ.સદ્.

શ્ીહદરસેવાદાસજી સવામીની પ્રેરિાથી મૂર્ત પ્રતતષ્ા 

મહોત્વનું આયોજન કરવામાં આવયું હતું. આ મહોત્વ 

અતંગ્વત ‘શ્ીસવાતમનારાયિ ચદરત્ર કથા’ના વકતા પ.પૂ.સદ્.

શ્ીવવશ્વલલભદાસજી સવામીએ સતંો-ભકતોને ભગવાનનાં 

દદવય ચદરત્રોનું રસપાન કરાવયું હતું. તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ના 

દદવસે વડતાલ પી્ાચધપતત પ.પૂ.ધ.ધૂ.૧૦૦૮ આચાય્વ 

શ્ીરાકેશપ્રસાદજી મહારાજ ેપધારી મંદદરમાં ઘનશયામ મહારાજ 

આદદક દેવોની પ્રાિ પ્રતતષ્ા કરી ઉત્વને કળશ ચઢાવયો 

હતો. આ મહોત્વમાં ધામ-ધામથી સતંોએ પધારી દશ્વન-

આશીવ્વચન એવં વયાખ્યાનમાળાનો અલભય લાભ આપયો 

હતો. પૂ.ગુરુજીની આજ્ાથી પૂ.દયાળુ સવામી આદદક સતંો 

પિ આ મહોત્વમાં પધાયયા હતા. 

મુંબઈમાં નતૂન નનમયાિ થઈ રહેલ સત્ંગ હોલ 

સવયોપરી નગરમાં પૂ.દયાળુ સવામીએ રાત્રે કથા-વાતયાનો લાભ 

આપયો હતો. મુંબઈથી પાછા ફરતી વખતે પૂ.સવામી અને સતંો 

નવસારીના ભકતોના પ્રેમભાવને વશ થઈ નવસારી પધાયયા 

હતા. ત્ાં ‘અવતારી બાગ’ ખાતે ભકતોને કથા-વાતયાથી 

લાભાનદ્વત કરી બીજા દદવસે કંુડળ પધાયયા હતા.

રાજકોટ ગુરુકુળના પ.પૂ.સદ્ .શા.શ્ીધમ્વજીવનદાસજી સવામીના મંડળમાં રહેતા પ.પૂ.
પુરાિી શ્ીભકકતપ્રકાશદાસજી સવામી ૮૭ વષ્વની ઉંમરે તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ ને મંગળવારના રોજ 
સવારે ૧૦:૨૦ કલાકે હદરસ્મરિ સાથે SGVP છારોડી ગુરુકુળથી અષિરનનવાસી થયા છે. 

પ.પૂ.પુરાિી શ્ીભકકતપ્રકાશદાસજી સવામીનો જન્મ ભૂપગઢ ગામમાં રાજપતૂ કુળમાં 
થયો હતો. તેમનું પૂવયાશ્મનું નામ વશરામ હતું. તેમનાં માતા-વપતા ગઢપુરપતત ગોપીનાથજી 
મહારાજમાં શ્દ્ધાવાળા હતાં. એકવાર નાનપિમાં તેઓ ખૂબ બીમાર પડ્ા અને દેહ રહે 
તેમ ન હતો. તેથી તેમનાં માતા-વપતાએ ગોપીનાથજી મહારાજને પ્રાથ્વના કરી કહું કે “જો આ 
બાળક જીવશે તો તેને આપની અને સંપ્રદાયની સેવામાં કૃષિાપ્વિ કરીશું.” માતા-વપતાની 
પ્રાથ્વના સાંભળીને ગોપીનાથજી મહારાજ ે બાળક વશરામને સારંુ કરી દીધું. ત્ારબાદ તેઓ 
લગભગ ૧૫-૧૬ વષ્વની ઉંમરે ગઢપુરના સતં પ.પૂ.સદ્ .શ્ીનારાયિપ્રસાદદાસજી સવામીને 

પોતાનું જીવન સમર્પત કરી તેમની ભેળા રહેવા લાગયા. વશરામભગતને સતંો-ભકતોની સેવા કરવામાં ખૂબ આનંદ આવતો. 
પૂ.નારાયિપ્રસાદ સવામીએ સં. ૨૦૦૭ ચૈત્ર સુદ-૧૧ના રોજ ગઢપુરમાં પ.પૂ.ધ.ધૂ.આચાય્વ શ્ીઆનંદપ્રસાદજી મહારાજ પાસે 
દીષિા અપાવી અને ‘ભકકતપ્રકાશદાસજી સવામી’ એવું સાથ્વક નામ પાડું. ત્ારબાદ સતંો પાસે થોડો સંસૃ્તનો અભયાસ 
કયયો. અને કથા-વાતયા દ્ારા હદરભકતોને ભગવાનના મહહમાની ખુમારી ભરી વાતો કરવા લાગયા. તેથી તેમને સહુ ‘પુરાિી 
સવામી’ એવા હુલામિા નામથી બોલાવવા લાગયા.

સમથ્વ સદ્ ગુરુ પૂ.નારાયિપ્રસાદ સવામીએ ધામમાં જતાં પહેલાં પુરાિી સવામીનો હાથ રાજકોટ ગુરુકુળના સંથિાપક 
પ.પૂ.સદ્ .શા.શ્ીધમ્વજીવનદાસજી સવામીના હાથમાં સોંપયો અને જીવનભર તેમની આજ્ામાં રહેવાની ભલામિ કરી. પછી 

 અક્ષરવઞાસ: પ.પૂ.પુરઞાણી શ્ીભક્તપ્રકઞાશદઞાસજી સવઞામી-SGVP છઞારોડી ગુરકુળ

અક્ષરવઞાસ  : ૧૨/૦૪/૨૦૨૨

INDEX



સતસસંગ સેવક  26 મે, ૨૦૨૨

મૂળગામ મેંકડાના હાલ વડોદરામાં રહેતા પ.ભ.શ્ીચીમનલાલ મોહનલાલ પટેલ ૭૦ વષ્વની 
ઉંમરે તા.૨૪/૦૩/૨૨ ને ગુરુવારના રોજ શ્ીહદર નામ-સ્મરિ સાથે અષિરનનવાસી થયા છે.

પ.ભ.શ્ીચીમનલાલ નાનપિથી જ સત્ંગના રંગે રંગાયેલા હતા. ૧૪ વષ્વ પહેલાં તેમને 
વડોદરામાં પૂ.ગુરુજીનો યોગ થતાં તેમનેે ગુરુ તરીકે સવીકારી પોતાનું જીવન સમર્પત કયુું. તેઓ 
છેલલા ૧૨ વષ્વથી શ્ીસવા. મંવદર, કારેલીબાગમાં સેવાભાવી તરીકે ગ્ંથપ્રકાશનમાં સેવા આપતા 
હતા. તેમનો સવભાવ વનખાલસ અને વનર્વવાદી હતો. પૂ.ગુરુજી, સતંો, વડીલ ભકતો કે તેમના 
સાષિી ભકતો તેમને ્પકો આપે તોપિ કદી ખોટંુ લગાડતા નહહ અને સદા સવળું લતેા હતા.

તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ તેઓ પૂ.વપ્રયદશ્વનદાસજી સવામી-પીજ વગેરે સતંો સાથે 
ઉત્રભારતની ટે્ન યાત્રામાં ગયા હતા. છપૈયા વગેરે ધામોનાં દશ્વન કરી પરત આવતાં ટે્નમાં એટેક આવવાથી થોડી શ્ાસની 
તકલીફ થઈ અને એવું બોલ્ા કે “સતંો સાથે ટે્નમાં યાત્રા કરી, છપૈયાધામનાં દશ્વન કયયાં હવે શું બાકી છે ? હવે મહારાજ 
અષિરધામમાં લઈ જાય તો કંઈ વાંધો નહીં.” ત્ારબાદ માત્ર ૧૫ તમનનટમાં તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ મહારાજના અખંડસુખે 
સુક્ખયા થયા. પ.ભ.શ્ીચીમનલાલને શ્ીહદર અષિરધામમાં પોતાનું શાશ્ત સુખ આપે તથા તેમના પુત્રો ડાૅ.સૌરસભાઈ અને 
ડાૅ.નહેલભાઈ વગેરે પદરવારજનોને તેમના વવયોગનું દુઃખ સહન કરવાની શકકત આપે તેવી શ્ીહદરનાં ચરિોમાં પ્રાથ્વના...

 અક્ષરવઞાસ : પ.ભ.શ્ીચીમનલઞાલ મોહનલઞાલ પટેલ

પુરાિી સવામીએ પૂ.શાસ્તી સવામીને પોતાના ગુરુ માની ખૂબ સેવયા અને રાજી કયયા. મંડળના સતંોને કાંઈક શીખવવું હોય 
તો પૂ.શાસ્તીજી સવામી પુરાિી સવામીને વઢતા અને સતંોને પા્ ભિાવતા. પુરાિી સવામીની ગુરુભકકત અને ગુરુનનષ્ા 
જોઈને સૌનાં મસતક નમી જાતાં, સતંો-ભકતોના મહહમાથી ભરપૂર, રાગ-દ્ેષરહહત, સાધતુાસંપન્ન જીવનમાંથી સૌને સાધતુાના 
પા્ શીખવા મળતા. 

પૂ.પુરાિી સવામીએ સંપ્રદાયમાં અનેક યજ્ો કરી મહારાજનું અહહસયજ્પ્રસતૌતા નામ સાથ્વક કયુું હતું. કંુડળધામમાં પિ 
એક મહહના જટેલો સમય રોકાઈને ખૂબ સારો યજ્ કરાવયો હતો. પૂ.સવામીએ બધું છોડ્ા પછી પિ બધાને ખૂબ આપયું 
છે. પૂ.પુરાિી સવામી જવેા સતં આ બ્રહ્માંડનો પાવર કહેતાં પોક્ઝહટવ ઊજા્વ હોય છે. સતંો માટે માન-અપમાન ખમી ખાનાર, 
સહનશીલતાની મૂર્ત એવા પૂ.પુરાિી સવામીની ખોટ આજ ે માત્ર ગુરુકુળ પદરવારને જ નહહ પિ સમગ્ સવાતમનારાયિ 
સંપ્રદાયને અનુભવાય છે. પૂ.સવામીએ દીષિા લીધા પછી બરાબર ૭૧ વષ્વ સુધી ભગવા કપડામાં રહી સંપ્રદાયની અવવરત 
સેવા કરી છે. પૂ.સવામી જાિે કાળના માથા પર પગ દઈને સવતંત્ર થકા દેહ છોડતા હોય તેમ પોતાના દીષિાના બરાબર 
૭૧મા વષવે ચૈત્ર સુદ-૧૧ એકાદશીના પવવત્ર દદને વડતાલવાસી શ્ીહદરકૃષિ મહારાજનું પ્રસાદીભતૂ જળ વગેરે અંગીકાર કરીને 
મહારાજ સાથે ધામગમન કયુું.

તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ પૂ.સવામીની અંતતમયાત્રામાં ધામધામથી અનેક સતંો તેમજ હજારો હદરભકતો ઊમટી 
પડ્ા હતા. કંુડળધામથી પ.પૂ.ગુરુજીએ પિ સતંો સાથે છારોડી પધારી પૂ.સવામીના અંતતમદશ્વન કયયાં હતાં. પૂ.સવામીના 
અંતતમદશ્વન કરવા ગુજરાતના મા.મુખ્યમંત્રી શ્ીભુપેદ્દ્રભાઈ પટેલ પિ મંત્રીમંડળ સાથે પધાયયા હતા. સવામીની ઇચ્ાનુસાર 
ગઢપુરધામમાં ઘેલાકાં્ે તેમનો અગ્નિસંસ્ાર કરવામાં આવયો હતો. શ્ીહદરજી મહારાજ પૂ.સવામીને પોતાની મૂર્તનું મહાસુખ 
આપે તથા તેમના જવેા સદ્ ગુિો આપિામાં આવે એવી શ્ીહદરનાં ચરિોમાં પ્રાથ્વના...

જન્મ  : ૧૭/૦૬/૧૯૫૨ 
અક્ષરવઞાસ : ૨૪/૦૩/૨૦૨૨
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ગોધરા ગામમાં નનવાસ કરીને રહેતા એવા પ.ભ.શ્ીઅનનલભાઈ રતતલાલ પટેલ ૬૫ વષ્વની 
ઉંમરે તા. ૧૮/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ શ્ીજીમહારાજનું સ્મરિ કરતાં અષિરવાસી થયા છે.

પ.ભ.શ્ીઅનનલભાઈ રતતલાલ પટેલનો જન્મ સત્ંગી પદરવારમાં થયો હતો. નાનપિથી 
જ તેઓ મંદદરે જતા અને સત્ંગની સેવા કરતા. તેમના પુત્ર પ.ભ.શ્ીઅંકુરભાઈ પટેલના વડોદરા 
કારેલીબાગ મંદદરમાં ખૂબ સારી સેવા કરે છે. તેમના સંસ્ાર જોઈને છેલલાં ૭ વષ્વથી અનનલભાઈને 
પૂ.ગુરુજી સાથે જોડાિ થયું હતું. ત્ારબાદ તેઓ સવારની કથા રેગયુલર સાંભળતા. કથા સાંભળવાથી 
તેમના જીવનમાં ઘિો ફેરફાર થયો હતો, જ ે ઘરના દરેક સભયોને અનુભવાતો હતો. 

અનનલભાઈ પોતાના એકના એક દીકરા અંકુરભાઈને વડોદરા મંદદરમાં સેવા કરવામાં 
ક્યારેય રોકતા નહીં. મહારાજ ે ક્શષિાપત્રીમાં કરેલ આજ્ા મુજબ તેઓ રોજ ે સવાર-સાંજ મહારાજનાં દશ્વન કરવા મંદદરે જતા 
હતા અને ત્ાં સેવાનો ખૂબ લાભ લતેા. તેમને બીજાને મદદ કરવામાં ખૂબ આનંદ આવતો હતો. 

પ.ભ.શ્ીઅનનલભાઈને તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ વહેલી સવારે ૩:૪૫ વાગયે એટેક આવતાં મહારાજના ધામમાં ગયા 
છે. શ્ીજીમહારાજ તેમને પોતાનું શાશ્ત સુખ આપે તથા તેમના પદરવારજનોને તેમના વવયોગનું દુઃખ સહન કરવાની શકકત 
આપે તેવી પ્રાથ્વના...

 અક્ષરવઞાસ : પ.ભ.શ્ીઅદ્નલભઞાઈ રતતલઞાલ પટેલ

જન્મ  : ૧૫/૦૫/૧૯૫૭
અક્ષરવઞાસ : ૧૮/૦૪/૨૦૨૨

મૂળગામ ઝમરાળાના હાલ બોટાદમાં રહેતા પ.ભ.શ્ીપ્રવવિભાઈ જમનાદાસ ધોળદકયા ૬૨ 
વષ્વની ઉંમરે તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૨ ને શનનવારના રોજ હદરસ્મરિ કરતાં અષિરવાસી થયા છે.

પ.ભ.શ્ીપ્રવીિભાઈ ધોળદકયા છેલલાં ૧૫ વષ્વથી સત્ંગી થયા હતા. તેઓ બોટાદમાં 
સોનીકામ કરતા હતા. તેઓને સેવા કરવાનું અંગ સારંુ હતું. તેથી બોટાદ મંવદરમાં ધિાં વષયોથી 
સેવા કરીને સતંો-ભકતોનો રાજીપો પ્રાપત કયયો હતો. મહારાજ ે ક્શષિાપત્રીમાં કરેલ આજ્ા મુજબ 
તેઓ રોજ ે સવાર-સાંજ દશ્વન કરવા મંદદરે જતા હતા અને ત્ાં સેવાનો ખૂબ લાભ લતેા. તેમના 
નાના ભાઈ પ.ભ.શ્ીપ્રકાશભાઈ ઝમરાળાવાળા પૂ.ગુરુજી સાથે વનષ્ાથી જાેડાયેલા છે અને 
કંુડળધામમાં ખૂબ સારી સેવા કરે છે.

તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૨ના રોજ અચાનક અકસ્માત થતાં શ્ીપ્રવીિભાઈ મહારાજનું નામસ્મરિ કરતાં અષિરનનવાસી થયા 
છે. પ.ભ.શ્ીપ્રવવિભાઈને શ્ીહદર પોતાની મૂર્તનું સુખ આપે તથા તેમના પદરવારજનોને તેમના વવયોગનું દુઃખ સહન કરવાની 
શકકત આપે તેવી શ્ીહદરનાં ચરિોમાં પ્રાથ્વના...

મૂળગામ પી્વડીમાં રહેતા પ.ભ.શ્ીરામભાઈ કુરજીભાઈ સહુાગીયા, ૮૫ વષ્વની ઉંમરે 
તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ને રવવવારના રોજ હદરનામ સ્મરિ કરતાં કરતાં અષિરનનવાસી થયા છે.

પ.ભ.શ્ીરામભાઈ નાનપિથી જ સત્ંગી હતા. તેઓ ખતેીનું કામ કરતા. છેલલા ૨૦ વષ્વથી 
ભજન સ્મરિ મય જીવન જીવતા હતા. તેમનો સવભાવ સરળ, શાંત અને નનમયાની હતો. તેમને 
સદ્ ગ્ંથ વાંચન તથા કથાશ્વિનું અંગ સારંુ હતું. તેઓએ ગઢપુરપતત શ્ીગોપીનાથજી મહારાજની 
૫૦ વષ્વ સુધી પૂનમ ભરી હતી. તેમના પુત્ર પ.ભ.શ્ીપુનાભાઈ-પી્વડી વગેરે પદરવાર જનો 
કંુડળધામમાં ખૂબ સારી સેવા કરે છે અને સત્ંગ સારો રાખે છે. 

પ.ભ.શ્ીરામભાઈ તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ના સવારે ૯:૦૦ વાગયાની આસપાસ ઉંમરને કારિે 
મહારાજનું સ્મરિ કરતાં કરતાં અષિરનનવાસી થયા છે. મહારાજ તેઓને પોતાની મૂર્તનું મહાસુખ આપે અને તેમના જવેા 
ગુિો તેમના પદરવારજનોમાં આવે એવી શ્ીહદરના ચરિોમાં પ્રાથ્વના....
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ભગવઞાન શ્ીસવઞાતમનઞારઞાયણ રચચત શશક્ષઞાપત્રીને ગગદ્નસ વરડ્ણ  રેકોડ્ણ સ ્મયાં સ્ઞાન  
શ્ીસવામરનારાયણ ભગવાને રચલેી ક્શષિાપરિીને પ.પૂ.સદ્.શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવારી-કંુડિધારની પે્રણાથી ‘૮ ફૂટ 

પહોિી, ૫.૫ ફૂટ ઊંચાઈની, ૧૨૦ દક.ગ્ા. વજન ધરાવતી, કુલ ૨૨૪ હસતલલક્િત પજે ધરાવતી ત્વશ્વની સૌથી રોટી સચચરિ 
હસતપ્ત’ તયૈાર કરવારાં આવી છે. આ ત્વરાટકાય ક્શષિાપરિીને ગગદ્નસ બુક ઓફ વરડ્મ  રેકોડ્મ સ્ , એક્શયા બુક ઓફ રેકોડ્મ સ્  અને 
ઇન્ડયા બકુ ઓફ રેકોડ્મસ ્ એર રિણ-રિણ એવોડ્મસ ્ પ્ાપત થયા છે. જ ેસરગ્ સંપ્દાય રાટે ગૌરવની વાત છે. આ ક્શષિાપરિીનું 
લિેન તથા ચચરિકાર કંુડિધારના ૧૫૦ જટેલા હદરભકતોએ રારિ ૨૪ કલાકરાં પણૂ્મ કરુું હતુ.ં અને રારિ ૧૦ કલાકરાં બાઇન્ડગ 
કાય્મ સપંન્ન કરવારાં આવરુ ંહતંુ. કુલ ૨૧૨ શલોકની આ ક્શષિાપરિીની રચના શ્ીસવામરનારાયણ ભગવાને મિૂ સંસૃ્ત ભાષારાં કરી 
હતી. જને ેહાલ સસૃં્ત, ટહ્દી, ગજુરાતી અને અગેં્જી ભાષારાં ચચરિ સાથે આટલા રોટા કદરાં તયૈાર કરવારાં આવી છે. આવી 
આ અનોિી કૃમતન ેપ.ૂગરુુજીએ વડતાલધાર િાતે તૈયાર થનાર અલૌદકક અષિરભવુનના ક્શલાન્ાસ પ્સંગ ેતા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ 
ન ે રત્વવારે ચરૈિ સદુ-૯ન ે દદવસ ે વડતાલધારને અપ્મણ કરી છે, જ ે કરોડો મમુકુ્ષુઓ રાટે એક અજોડ દદવયદશ્મનનુ ં સંભારણું 
બની રહેશ.ે આ પ્સગં ેપ.ૂગરુુજીને વડતાલધાર પી્ાચધપમત પ.પ.ૂધ.ધૂ. ૧૦૦૮ આચાય્મ શ્ીરાકેશપ્સાદજી રહારાજની દ્નશ્ારાં 
વદરષ્ સતંોના વરદહસત ેએવોડ્મસ ્ના સર્ટદફકેટસ ્ અને રડેલ અપ્મણ કરવારાં આવયાં હતાં.

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/401473-largest-manuscript#:~:text=The%20largest%20manuscript%20is%204,SHIKSH%C3%83PATRI'%20and%20contains%20224%20pages.
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