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શ્રીસ્વામિનવારવાયણ િંિદર કંુડળધવાિ આયોજિત તવા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ કવારતક ્દ-૧૧ પિ્ત્ર 
િત્રસપર્શી એકવાદર્રીનવા રોજ પ્રભુપ્રસન્નતવાનરી પ્રવાપ્ત િવાટે તેિજ કોરોનવાદદ અશુભકવાળનરી 

નનવૃત્તિ તથવા શુભકવાળનરી પ્રવૃત્તિ િવાટે યોજયેલ ભવ્ય વર્ચ્યુઅલ મહાપૂજાનરી સ્ૃમતઓ...
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્હવાલવા ભકતો ! આજ દદન સુધરીિાં િેં ઘણરી 
કથવા કરી અને ઘણરી સાંભળી, પરંતુ િને 

એ ્વાત કહેતાં આનંદ થવાય છે કે, શ્રીહદરચદરત્રવામૃતસવાગરિાં 
શ્રીજીિહવારવાિ ે િ ે પોતવાનરી સિજણ કહી છે, એ ્વાત િને બહુ ગિરી 

ગઈ છે. શ્રીજીિહવારવાજ બોલ્વા કે, 

कुटंुबको त्याग कीये जया दिनसे, सुप्न में न आये तया दिनसे।

संत हरिजन कहयावत जेहया, सुप्न में अखंड िेखत तेहया।।

“અિે જ્વારથરી કુટંુબનો ત્વાગ કયયો છે ત્વારથરી અિવારં કુટંુબ અિને સ્પ્વાિાં પણ નથરી આવ્ું. અને 
આ તિે બધવા સંતો-હદરભકતો છો, તે બધવાને સ્પ્િાં હંુ અખંડ દેખું છંુ.”

अक्षिधयाम संत-हरिजन जेहं, एक दह िेखत ईहयंा के तेहं।

तब आनंि उि िहत अपयािया, सुख वत्तत कोउ वयाि न पयािया।।

“અક્ષરધવાિિાં િ ે સંત-હદરભકત છે અને તિે િ ે અહીંનવા સંત-હદરભકત છો, તેને હંુ એક જ જોઉં છંુ, 
અલગ નહીં. ત્ાં છે એ જ આ છે અને આ છે એ જ ત્ાં છે; એિ હંુ િવાનું છંુ. અને એિ જ્વારે હંુ િવાનું 
છંુ ત્વારે કોઈ અપવાર સુખ ્તતે છે.”

અક્ષરધવાિિાં છે એ જ આ બધવા છે. પણ હવા, િનુષયદેહ છે એટલે સૌનવા સ્ભવા્ જુદવા-જુદવા હોય, 
દેહનવા ગુણ હોય, કુટંુબનવા ગુણ હોય, ગવાિનવા ગુણ હોય, નવાત-જાતનવા ગુણ હોય; એ તો અહીં જન્મ લરીધો 
હોય એટલે હોય. તેથરી શું એ મુકત નહીં ?

િહવારવાજ કહે છે, “ત્ાં છે એ જ આ છે; એ્ો ભવા્ રહે છે. જો એ ભવા્ ભૂલવાઈ જાય તો દદલિાં 
દુ:ખ બહુ થવાય છે કે, અરેરે ! એ ભવા્ ભૂલરી ગયો. અને પહેલાં િ ે આનંદ અને સુખ હોય છે એ બધંુ જતું 
રહે છે.” આપણે એકવાદ દદ્સ એ્ો ભવા્ રવાખ્ો હોય અને એ સુખ િવાણ્ું હોય તો ખબર પડે કે એ 
સુખ જાય ત્વારે કે્રી ્ેદનવા થવાય !

‘આ સંતો-ભકતો અને આ સત્ંગ જસ્વાયનાં અનંતકોટી બ્રહ્ાંડનાં ગવાિ, ગરવાસ, ધન, િવાન, િોટપ 
િટેલંુ કાંઈ છે એ બધંુ જ િોક્ષનવા િવાગ્ગિાં િ્ઘ્ન છે.’ આપણે િિે સિજવું હોય તેિ ભલે સિજીએ, પરંતુ 
સ્વામિનવારવાયણ િહવાપ્રભુ તો આવું સિિ ે છે અને આપણને પણ એવું સિજ્વાનું કહે છે. ‘समज हे  एसी 
हमयािी ययाही।’ િહવારવાજ કહે કે, ‘આ અિવારી સિજણ છે. આ છે એ બધવા ધવાિનવા જ છે. ‘अक्षिधयाम संत-
हरिजन जेहं, एक दह िेखत ईहयंा के तेहं।’  ‘ત્ાંનવા અને અહીંનવા એક જ જોઉં છંુ.’ િહવારવાજ એવું નથરી 

પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વાિરીએ 
તવા.૨૨/૧૨/૨૦૧૩, રિ્્વારનવા રોજ શ્રીસ્વા.િંદદર 

કંુડળધવાિિાં કરેલ િનનરીય પ્ર્ચન

કથામતૃમ.્..કથામતૃમ.્..
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કહેતાં કે ત્ાંનવા િ ે્ વા જ આ છે. િહવારવાજ તો એિ કહે છે કે, ‘એક જ છે.’ તો પછી ‘ત્ાંનવા િ ે્ વા જ આ 
છે’; એવું ડહવાપણ આપણે શંુ કવાિ કરવું જોઈએ ? 

િહવારવાજ કહે છે કે, ‘सतसंग से अधधक न जयानत कोई, अक्षि प्रजंत कहयावत सोई।।' અિે સત્ંગથરી 
અધધક કોઈને જાણતવા નથરી. અક્ષર પયયંત િ ે કાંઈ છે, એ બધવાને અિે સત્ંગથરી ન્ૂન સિજીએ છીએ. 

सतसंग को मदहमया हे धजतनो, कही शकत नदह हम दह दततनो।

हमयािे जेसी समज होय जोउ, कहत में आनंि होवे सोउ।।

“સતં્ગનો એટલો બધો િહહિવા છે કે હંુ કહી ર્કતો નથરી. કોઈને અિવારવા િ ે્ રી સિજણ હોય તો 
એને ્વાત કર્વાિાં આનંદ આ્ે, બવાકી િજા નથરી આ્તરી.”

िेशी मीले दवन वयात न होवे, मन में वयात दह ियाखत ठोवे।

अधधकयािी जयानत जीतनो जयाई, दततनी वयात कित है तयाई।।

“અિવારી અને એનરી રધચ િળે તો ્વાત કર્વાિાં અિને બહુ િજા આ્ે. રધચ ન િળે તો ્વાતને 
અિે અિવારવા િનિાં દબવા્રી રવાખરીએ છીએ. બોલતવા નથરી. િનેે િટેલો અધધકવારી ભવાળીએ એટલરી તેને ્વાત 
કરીએ, બવાકી બધરી િનિાં ને િનિાં રવાખરીએ છીએ, કહી ર્કતવા નથરી.” 

્હવાલવા ભકતો ! શ્રીહદરચદરત્રવામૃતસવાગરિાં િહવારવાજનરી હૃદગત સિજણ થોડીક લરીકેજ થઈ ગઈ 
કે, અિવારે તો અહીંનવા અને ત્વાનાં એક જ છે. एक दह िेखत ईहयंा के तेहं। એક િ ે્ વા નહહ, બસ એક 
જ. િહવારવાજ કહે છે, ‘અિે એિ સિજીએ છીએ ત્વારે અપવાર આનંદ ને સુખ રહે છે.’ આપણે એક દદ્સ 
એિ ્તશી તો જોઈએ ! િહવારવાજને િ ે્ ો આનંદ અને સુખ રહે છે એવંુ આપણને થવાય છે કે નહહ ? તરત 
જ સુખ આ્્વા િાંડે; આ ્વાતિાં સ્વાલ જ નથરી, પણ આપણે એવું સિજ્વા તૈયવાર જ નથરી. આપણે 
તો ચાંદ્વાયણ કર્ાં છે, જપ-તપ ્ગેરે બરીજાં ઘણાં સવાધનો કર્ાં છે, પણ સિજ્વા િવેું આટલું સિજવું 
નથરી. જ્ાં સુધરી આ્રી ્વાત નહહ સિજાય ત્ાં સુધરી આનંદ નહહ િળે. િવાટે જો સિજાય તો સવારી ્વાત 
છે બવાકી તો તિવારી ઇચ્વા.

संत रु हरिजन मयंाही मुकतभयाव जेही उि िखत ।

आधुदन मुकत हो जयाही ऐसो प्रतयाप हे समजह को ।। 

सतसंग में अब आये है जेते संत हरिजन बयाईओ तेते ।

सब है मुकत अनयािी एही सो भयाव अब भूल गये तेही।।

જો સિજવું હોય, કલ્વાણ કરવું હોય, રવાજીપો લે્ો હોય તો અત્વારે 
િહવારવાિ ે ખૂબ સવારો યોગ આ્યો છે. િવાટે સિજ્વાનંુ ્હેલરી તકે સિજી 
લેવું.

પણ હવા, આ કવાિ કર્વા િવાટે રવાજીપો બહુ જરૂરી છે. 
પરંતુ એક ્વાત ધયવાનિાં રવાખ્રી જોઈએ કે આપણે રવાજીપો 
આપણરી પવાસેથરી નથરી લે્વાનો, બરીજા પવાસેથરી લે્વાનો છે. 
િવાટે બરીજાનું ધવા્ુયં કરીએ તો જ રવાજીપો િળે. જો સંતો-ભકતો 
રવાજી થર્ે તો િહવારવાજ કહે છે તે્રી સિજણ દૃઢ કર્વાિાં કાંઈ 
્વાર નહહ લવાગે. િવાટે આપણવા ઉપર સૌ સંતો-ભકતો રવાજી થવાય એિ 
જી્વું. કેિ િ,ે મુકતભવા્ િવાટે રવાજીપો સૌથરી અગત્નરી ્સતુ છે. આિ 
્હવાલવા ભકતો ! િહવારવાજનરી સિજણ પ્રિવાણે આપણરી સિજણ કરીએ તો 
મુકત થ્વાિાં કોઈ ્વાર નથરી. |||
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આ ્ર્ગનું નવાિ ્હવાલવા ગુરજીએ દવાસવાનુદવાસ આ્્ું છે. તેનો હેતુ 
આપણંુ પરિ હહત કર્વાનો છે. પરંતુ એ હહત થર્ે કોનું ? 

તો િનેે રીઅલ દવાસવાનુદવાસ થ્વાનો ઉિંગ, ઉત્વાહ અને ઉિળકો હર્ે. િ ે આખું 
્ર્ગ એનો અભયવાસ કરર્ે. િ ે રીઅલ દવાસવાનુદવાસ થ્વાનો લવાભ લે્વા તતપર 
હર્ે. શું ખરેખર આપણે એવું ઇચ્ીએ છીએ ?

સિવાજિાં તો દવાસ હોવું તેને ગુલવાિરી ગણ્વાિાં આ્ે છે. ગુલવાિરી એક 
િોટી સજા િનવાય છે. એટલે તો આખવા િ્શ્વિાં સ્તંત્ર થ્વાનો - સ્તંત્ર જી્્વાનો 
િોટો ટે્નડ પ્ર્તશી રહ્ો છે. પરંતુ એ ખવાસ ઊંડવાણપૂ્્ગક િ્ચવારવંુ જરૂરી છે કે 
્વાસતિ્કતવા શું છે ? શું ખરેખર આપણે આત્વાઓ સ્તંત્ર છીએ ? સ્તંત્ર 
જી્રી ર્કીએ છીએ ? આપણને સુખ ર્ેિાં િળે છે ? અને દુ:ખ કોણ દે છે ?

જો આપણે સ્રૂપથરી સ્તંત્ર હોઈએ તો બરીજાને િેળ્્વા તડપરીએ છીએ 
કેિ ? પુરર સ્તરીને અને સ્તરી પુરરને િેળ્્વા અંદરથરી જ ઝંખે છે શું કવાિ ? 
પમત-પત્રી બને્ન પુત્ર-પુત્રરી િ્નવા ્લ્લે છે કેિ ? આખો પદર્વાર પંચિ્રય, 
પૈસો અને પદ-પ્રમતષ્વા િ્નવા પોતવાને િરી ગયવા તુલ્ કેિ િવાને છે ? િિે 
અંગે્જો તેિનરી જોહુકિરી ્વાપરીને ભવારતરીયો કે આદરિકનો પવાસે પોતવાનવા કવાયદવા 
પળવા્તવા. િિે ઘણવા દેર્રી રવાજાઓ પ્રજા પવાસે ્ે્ કરવા્રી પોતવાનો સ્વાથ્ગ જસદ્ધ 
કરતવા. પરંતુ સન્-૧૯૪૭ પછીનવા તો આપણે બધવા જ આઝવાદ છીએ. ભવારતનું 
બંધવારણ અને કવાયદો આપણને સ્તંત્ર રહે્વાનો હક આપે છે. છતાં પણ પંડ, 
પદર્વાર, પૈસો કે પંચિ્રયનરી ગુલવાિરી કેિ ભોગ્રીએ છીએ ? ્ળી, તે ગુલવાિરીનંુ 
ફળ પણ અંતે અર્ાંમત, ઉદ્ેગ અને દુ:ખ જસ્વાય બરીજુ ં કશું િળતું નથરી. છતાં 
ફરી-ફરી તે જ િવાગતે ચવાલરીએ છીએ. િવાટે આનું સવાચું કવારણ શું છે ? તે હ્ે 
ખવાસ ચકવાસવું જરૂરી છે.

િિે મૃગલવાનવા ડંૂટવાિાં કસતુરી પેદવા થવાય ત્વારે તેનરી સુગંધ ચોિેર 
પ્રસરે છે. ત્વારે મૃગ સુગંધ બહવારથરી આ્ે છે તેિ િવાનરી દોડયવા કરે છે. છે્ટે 
દોડ્વાનું દુ:ખ અને સુખ ન િળયવાનરી નનરવાર્વા જ પ્રવા્ત થવાય છે. તેિ આપણે 
સ્યં આત્વા અને આપણવાિાં પરિવાત્વા બબરવાજિવાન છે. પણ તેને જાણતવા નથરી. 
આત્વા પોતવાને ભૂલરી દેહને હંુ િવાને છે. તેથરી પોતવાને પુરર કે સ્તરીરૂપે િવાન્વા 
લવાગયો છે. પદરણવાિે િ્રયિાં સુખ િનવાઈ ગ્ું છે. એટલે સ્તરી-પુરરને પરસપર 
ખેંચવાણ થવાય છે. દેહસંબંધરીિાં િિત્ થવાય છે. આખવા પદર્વારને પંચિ્રય, પૈસો 
અને પદ-પ્રમતષ્વાિાં બંધન થઈ જાય છે. િિે ઉનવાળવાિાં રોડ િ ે્ રી સપવાટીિાં 
સૂય્ગ દકરણોનું પરવા્ત્ગન થવાય છે. તેથરી ત્ાં પવાણરી ભરવાયેલું તળવા્ િવાનરી તેનરી 
પવાછળ હરણ દોડી-દોડીને તરસ્ું જ િરી જાય છે. તેિ આપણે જ્ાં નથરી ત્ાં 
સુખ િવાનરી બે્વા છીએ. એટલે ભટકી-ભટકીને દુ:ખરી થઈ રહ્વા છીએ. કરોડો 

જન્મોથરી હજુ સુધરી કાંઈ હવાથ આવ્ું નથરી અને આ્્વાનંુ પણ નથરી.

જો આ દુ:ખનવા દદરયવાિાંથરી નરીકળવું જ હોય તો એક ઉપવાય છે - 

શ્રીહદર તથવા તેનવા ્વાલવા સવાચવા સંતનંુ ર્રણું િળી જાય. પછી તે કહે તેિ સવાચું 

સિજ્વા અને િવાન્વા લવાગરીએ તો તેિનરી કૃપવાથરી અજ્વાનિવાત્ર ટળી જાય અને 

સવાક્ષવાત્ શ્રીહદર િળી જાય.

આપણું
સ્વરૂપ જ 
દાસ છે...
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શ્રીહદર તથવા સંતો આપણને સિજા્ે છે કે આપણ ે

આત્વા છીએ, દેહ નહહ. આત્વા પરિવાત્વાનો પહેલેથરી દવાસ 

જ છે. ર્વાસ્તોિાં લખું છે - 

ियासभूतया: सवत: सववे ह्यातमयान: पिमयातमन: ।
नयानयथया लक्षणं तेषयंा बन्े मोक्षे तथैव च ।।

સ્તે આત્વાઓ સ્રૂપથરી જ પરિવાત્વાનવા દવાસભૂત 

તત્્ છે. દવાસભૂત એટલે કે આધરીન, અસિથ્ગ અને વયવા્ય 

એ્વા ર્રીરરૂપ તત્્. જી્વાત્વાઓ બદ્ધ અ્સ્વાિાં હોય 

કે િોક્ષ અ્સ્વાિાં મુકત હોય. પરંતુ પરિવાત્વાનવા તો દવાસ 

જ રહે છે. એ જસ્વાય બરીજુ ં લક્ષણ તેનું સંભ્તું જ નથરી. 

આ આપણરી પરિ ્વાસતિ્કતવા છે. જો એક્વાર એ પરિ 

હકીકત ૧૦૦% સ્રીકવારવાય જાય તો ભગ્વાન િ ે્ વા સુખખયવા 

થઈ જ્વાય. શ્રીહદરએ પોતે કહું છે - “િ ે ભગ્વાનનવા દવાસ 

થયવા છે તેને તો કાંઈ કરવંુ રહું નથરી. એનવા દર્્ગને કરીને 

તો બરીજા જી્નું કલ્વાણ થવાય છે, તો એનંુ કલ્વાણ થવાય 

એિાં તો શું કહેવું ? ”(્ચ.ગ.પ્ર.૧૪) પ.પૂ.શ્રીગુરજીએ આ 

બવાબતનો એક દોહો લખ્ો છે,

જવેા રમે દાસ થશો રેવા જ થાશો પાસ ।

જ્ાન જવેા પાસ થશો ત્ાં દેખશો અવવનાશ ।।

દવાસ થવું એટલે શ્રીહદરને સંપૂણ્ગ આધરીન રહેવું. શ્રીજી 

િવારવા ર્રીરી છે અને હંુ જી્વાત્વા તેનંુ ર્રીર છંુ, આ્રી 

ર્રીર-ર્રીરી ભવા્નરી દૃઢતવા થઈ જ્રી. િ ે સંતને શ્રીહદર 

સવાથે આ્રી ર્રીર-ર્રીરી ભવા્નરી દૃઢતવા થઈ ગઈ હોય 

તેનરી સ્સ્મત તથવા દદવયતવા કે્રી હોય ? તે િ્રે પ્રભુ પોતે 

આવું કહે છે - “તે સંત થકી ભગ્વાન અથ્વા ભગ્વાનનવા 

ધવાિ અણુિવાત્ર છેટે નથરી. એ્વા સંતનંુ દર્્ગન થ્ું ત્વારે એિ 

જાણવું િ ે િને સવાક્ષવાત્વાર ભગ્વાનનું દર્્ગન થ્ું.”

આ્વા ગોપવાળવાનંદસ્વાિરી હતવા. શ્રીહદરનવા ર્રીર થઈને 

સ્વાિરી િહવારવાજનરી િરજીિાં જ રહેતવા. ગોપવાળવાનંદસ્વાિરીને 

એ સહજ હતંુ. પણ આપણ સહુ િવાટે એ ્વાત અમત 

અઘરી છે. પરંતુ એ અગિ બવાબતને અમત સુગિ બનવા્રી 

દે્વાનરી જડીબુટ્ી પણ પ્રભુએ જ ્ચનવામૃતિાં બતવા્રી છે.  

“િનેે આ્રી સિજણ તો આ્રી ર્કે નહહ, ને જો તે સંતનવા 

સિવાગિિાં પડયો રહે ને તે સંત નિત્ય પાંચ ખાસડાં મારે 

તોપણ તે અપમાિનું સહિ કરે ને સંતનો સિવાગિ મૂકી 

ર્કે નહહ; િિે અફીણનો બંધવાણરી હોય તે તેને મૂકી ર્કતો 

નથરી, તેિ એ પણ કોઈ રીતે સંતનો સિવાગિ તજી ર્કે નહહ; 

તો િ ે્ વા પ્રથિ સંત કહ્વા તે સરખો એને પણ જાણ્ો અને 

જવેી પ્ાપ્ત તે સંતિે થાય છે તેવી જ જ ે સંતસમાગમમાં 

પડયો રહે છે તેિે પણ થાય છે.” (્ચ.સવા.૧૦)

આ સંત સિવાગિિાં પડયવા રહેવું અને તે સંત પાંચ 

ખવાસડવા િવારે તો પણ તે અપિવાન સહી લે્વારૂપ સંજી્નરી 

િ્દ્વા એનું જ નવાિ છે - દવાસવાનુદવાસ ્ર્ગનો અભયવાસ. 

શ્રીહદરનવા દવાસ એટલે તેિનવા ્વાલવા િોટવા સંત-ભકત. આપણે 

તેને અનુસરનવારવા દવાસ બનરીને રહીએ એટલે દવાસવાનુદવાસ બન્વા 

કહે્વાઈએ. જો ખરવા અથ્ગિાં દવાસવાનુદવાસ બનરી જઈએ તો જ 

શ્રીહદરનવા સવાચવા દવાસ-િહવામુકત બન્વાનરી ખરી લવાયકવાત 

આપણવાિાં પ્રગટીભૂત થવાય છે.

આપણે જી્વાત્વાઓ સ્રૂપથરી જ શ્રીહદરનવા દવાસ 

છીએ. સ્રૂપથરી જ દવાસ એટલે આપણું સ્રૂપ પહેલેથરી 

એવું જ છે. િિે પત્થર ફોડયો ફૂટે, તોડયો તૂટે પણ સવાચો 

હીરો કદદ ન તૂટે. કેિ િ,ે એ બને્નનવા સ્રૂપ જ એ્વા છે. તેિ 

આપણે જી્ો દવાસ-આધરીન છીએ અને જગદીર્ સ્વાધરીન 

સ્વાિરી-ર્રીરી છે. આપણવા જ્વાન, ઇચ્વા અને દરિયવા પરિવાત્વાનવા 

પ્રકવાશયવા પ્રકવાખર્ત થવાય છે. જ્વારે પ્રભુનવા જ્વાન, ઇચ્વા અને 

દરિયવા સ્યંથરી સંચવાજલત છે. આપણરી આધરીન એ્રી પણ જ્વાન, 

ઇચ્વા-દરિયવાર્કકત અમત સરીમિત છે. શ્રીહદરનરી સ્વાધરીન સ્્ગ 

ર્કકતઓ અમત અપવાર છે. એટલે જ ્ેદોએ કહું છે - पियासय 
शककतदव्दवधैव श्युते सवयाभयादवकी ज्यानबलदरियया च ।

આપણે બહુ ઝવાઝવા સિયથરી અજ્વાન્ર્ આ 

્વાસતિ્કતવાને ભૂલરી ગયવા છીએ. દેહરૂપે રહી ઇન્નદ્યો-

અંત:કરણને લવાડ લડવા્્વા ટે્વાઈ ગયવા છીએ. એટલે 

હ્ે િહવારવાજનરી િરજી મુજબ જ રહેવું ગિતું નથરી. પ્રભુ 

પવાસે દવાદવાખવાચરનરી િિે દીન-આધરીન થઈને રહેવું અઘરં 

અનુભ્વાય છે. પણ જો શ્રીહદરનવા દવાસવાનુદવાસ બનરી સંતો 

પવાસે જ તેનરી પ્રેક્ીસ કરી લઈએ તો પૂણ્ગ પવાસ થઈ જઈએ.

અલૈયવાખવાચર, જી્વાખવાચર અને િધછયવા્નવા 

ફઈબવાએ દવાસવાનુદવાસ થઈને રહે્વાનરી પ્રેક્ીસ ન કરી તો 

શ્રીહદર પવાસેય દવાસ થ્વાિાં નવાપવાસ થયવા. જ્વારે પ્્ગતભવાઈ, 

રવાજાભવાઈ અને કુર્ળ કંુ્રબવાએ સંતો-ભકતોનવા દવાસ થ્વાનું 

સ્રીકવારી લરીધું તો પ્રભુ પવાસે ૧૦૦% દવાસ થઈને પવાસ થઈ 

ગયવા. પ્રભુનવા પ્રવાણ ્યવારવા િહવામુકત બનરી ગયવા. ચવાલો, આ 

્રતે આપણેય િહવારવાજ તથવા િોટવાનવા દવાસવાનુદવાસ થ્વાનરી 

દૃઢતવા કરી જ લઈએ... |||
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એક ર્ે્ હતવા. તેિણે ઘરકવાિ િવાટે એક નોકર રવાખેલો. નોકર ખૂબ જ 
્ફવાદવારીપૂ્્ગક પોતવાનરી ફરજો બજા્તો અને સવાચો ઘરધણરી બનરીને ઘણાં 

્રયો સુધરી તે આિ ને આિ કવાિ કરતો રહ્ો. ર્ે્ પણ ખૂબ જ સજજન અને પ્રેિવાળ હતવા. 
પોતવાનવા આ નોકરનરી ્ફવાદવારી અને કત્ગવયનનષ્વા ર્ે્નવા હૃદયને ખૂબ જ સપર્શી ગઈ હતરી. ર્ે્ન ે

પોતવાનવા નોકર પર ખૂબ પ્રેિ હતો. નોકર પવાસે કવાિ કરવા્ે પણ સવાથોસવાથ નોકરનું ધયવાન પણ 
રવાખે. ભૂલચૂક થવાય તો ્ઢે પણ ખરવા.

નોકરનરી અને એનવા પદર્વારનરી ર્વારીદરક, આર્થક, સવાિવાજિક અને કૌટંુબબક દરેક જરૂદરયવાતોને ર્ે્ 
ભૂલ્વા િ્નવા પૂરી પવાડતવા. નોકર જાણે કે ર્ે્નવા ઘરનો જ એક સભય હોય, તેિ ર્ે્ તેને સવાચ્તવા. ઘણરી 
્વાર તો ર્ે્ નોકરને પોતવાનવા હવાથે જિવાડે. નોકર પણ આ્વા િવાજલકને િેળ્રીને પોતવાનરી જાતને ધન્ 
સિજતો હતો અને આનંદથરી પોતવાનરી જિદગરી જી્તો હતો.

એક્વાર સાંજનવા સિયે નોકર ખેતરિાંથરી કવાિ કરીને થવાક્ો-પવાક્ો ઘેર આવયો. ર્ે્ે પ્રેિથરી એને 
પોતવાનરી પવાસે બોલવાવયો અને કહું, “િેં તવારવા િવાટે એક િોટંુ તરબૂચ રવાખું છે. ચવાલ, હંુ તને તેનરી ચરીરીઓ 
કરીને જિવાડંુ.” એિ કહીને ર્ે્ે પોતવાનરી જાતે જ તરબૂચનરી એક ચરીરી કરીને નોકરને ખવા્વા િવાટે આપરી 
અને પછી પૂછું, “તરબૂચ કેવંુ લવાગ્ું ?”

પેલવા નોકરે ખુર્ખુર્વાલ ચહેરવા સવાથે આનંદથરી કહું, “િવાજલક, બહુ જ િરી્ંુ તરબૂચ છે. િવારી અત્વાર 
સુધરીનરી જિદગરીિાં આવું િરી્ંુ તરબૂચ, િેં ક્વારેય ખવાધંુ નથરી. ર્ે્ ! તિે તો તિવારવા દીકરવા િ ે્ ો પ્રેિ િને 
આપો છો.” આિ કહેતાં તેનરી આંખો ભરીનરી થઈ ગઈ. 

નોકરને તરબૂચ ગમ્ું એટલે ર્ે્ એક પછી એક ચરીર કરીને નોકરને આપતવા ગયવા અને નોકર 
્ખવાણ કરતાં કરતાં તરબૂચનરી ચરીરો ખવાતો ગયો. લગભગ પોણવા ભવાગનું તરબૂચ નોકર જિરી ગયો અને 
એનું પેટ ભરવાઈ ગ્ું. ર્ે્નવા હવાથિાં થોડંુ તરબૂચ બચ્ું. નોકર પવાસે આ તરબૂચનરી િરી્વાર્નાં બહુ ્ખવાણ 
સાંભળયાં, એટલે ર્ે્ને તરબૂચ ચવાખ્વાનરી ઇચ્વા થઈ. ર્ે્ે તરબૂચનરી ચરીર પોતવાનવા િોઢવાિાં મૂકી. ત્ાં 
તો થૂં... થૂં... કરતાં બહવાર ફેં કી દીધરી.

“અરે ! આ તો કોઈ પણ જાતનવા સ્વાદ ્ગરનું અને ત્વાય ગયેલું િ્ધચત્ર તરબૂચ છે. તું તો ખોટાં 
્ખવાણ કરતો કરતો પેટ ભરીને તરબૂચ ખવાઈ ગયો ! આવું સ્વાદ ્ગરનું ખરવાબ તરબૂચ, તવારે ગળે કેિ 
ઊત્ુયં ?” ર્ે્ે નોકરને કહું.

નોકરે કહું, “િવાજલક ! હંુ તરબૂચનરી ચરીરનવા નહીં, પરંતુ આપનરી લવાગણરી અને પ્રેિનાં ્ખવાણ કરતો 
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હતો. તરબૂચ ભલે ને સ્વાદ ્ગરનું હોય, પણ તિવારવા 
હવાથનવા પ્રેિવાળ સપર્્ગથરી એ િરી્ંુ થઈ જતું હતંુ ! 
તિે િને ઘણરી ્વાર ઘણું બધું સવારં સવારં ખ્ડવાવ્ું 
જ છે; તો હ્ે હંુ આ તરબૂચને કેિ કરીને ખરવાબ 
કહી ર્કંુ ? તિવારી િવારવા અને િવારવા પદર્વાર પરત્ેનરી 
લવાગણરી હંુ કેિ ભૂલરી ર્કંુ ?”

“અરે એિાં શું ! એ તો િવારી ફરજ છે. એિાં 
િેં કાંઈ િોટો ઉપકવાર નથરી કરી નવાખ્ો.” ર્ે્ે ્વાત 
ટવાળી નવાખતાં કહું.

“િવાજલક ! િવારી પણ કાંઈ ફરજ ખરી કે 
નહીં ? અત્વાર સુધરી તિે િને પોતવાનો િવાનરી, િવારી 
ઉપર િ ે ઉપકવારો કયયા છે તેનો આ તરબૂચ સવાથે 
તોલ કરં, તો તો હંુ નિકહરવાિ જ ગણવાઉં ને ! 
તિવારો િવારી ઉપરનો પ્રેિ જોતવા, િવારી આખરી જિદગરી 
તિવારવા િવાટે ન્ોછવા્ર કરં, તોપણ ઓછી પડે ર્ે્  !” 
નોકરે રડતાં રડતાં કહું.

 ્હવાલવા ભકતો ! દરેક ગૃહસ્ો િવાટે પણ 
એક પવાદર્વાદરક અને સવાિવાજિક જિદગરી હોય છે. 
િિેાં ગોદિાં રવાખરીને ઉછેરનવારી િવા, દરેક પ્રકવારે 
ધયવાન રવાખનવારવા િપતવા ્ગેરે ્ડીલજનો, તિવારવા સુખને 
ઇચ્તાં ભવાઈ-બહેન, સુખ-દુ:ખનરી જી્નસવાથરી બનરીને 
રોજ પ્રેિથરી રસોઈ બનવા્રીને જિવાડનવારી પત્રી, સવારવા-
િોળવા દરેક પ્રસંગે સવાથે ઊભવા રહેતવા મિત્રો કે 
સનેહીજનો; આ બધવાનવા ઉપકવારો અને પ્રેિ કાંઈ 
ઓછવા હોતવા નથરી. સહુ સવાથે િળીને િિે ભગ્વાન 
રવાખે તેિ જી્ે અને એકબરીજાનાં પ્રેિ-લવાગણરીને 
સિિ,ે તો જિદગરીનો સ્વાદ જ બદલવાઈ જાય.

્હવાલવા ભકતો ! આ દદવય સત્ંગિાં 
આપણવા ્હવાલવા િહવારવાજનરી અપવાર કરણવાને યવાદ 
કરીએ. આપણવા ગુરનવા આપણરી ઉપર થયેલ 
અગન્ણત કલ્વાણકવારી ઉપકવારોનરી સ્ૃમત કરીએ. 
િહવારવાજનો અને ગુરનો રવાજીપો િેળ્્વાિાં િદદ 
કરતવા સંતોનરી લવાગણરીઓને સંભવારીએ. નવાનવા-િોટવા 
અનેક સુખ-દુ:ખનવા પ્રસંગે ખભેખભો િેળવા્રીને 
સવાથ આપનવારવા હદરભકતોનંુ ઋણ સિજીએ તો 
આંખોિાંથરી આંસુ બંધ જ ન થવાય.

શ્રીજી સ્વાિપત આ અનુપિ સત્ંગિાં આપણે 
િ ે કાંઈ પવામયવા છીએ તે આપણવા સદ્ ગુર, અનેક 
સંતો-ભકતો તથવા સનેહીઓનવા પ્રેિભયયા, કલ્વાણકવારી 
અને નન:સ્વાથ્ગ કૃપવાસભર પ્રયત્ોથરી પવામયવા છીએ. 
અને હજુ પણ િ ે કાંઈ પવાિરીશું તે પણ આ બધવાનરી 
કૃપવા થકી જ પવાિરીશું. 

િણેે અનેક ્વાર આપણને ખોટવા િવાગતેથરી 
બચવાવયવા છે, તે્વા આપણવા કોઈ હહતેચુ્ સંતો-ભકતો 
ક્વારેક આપણવા હહત ખવાતર, ્ાંકે કે ્ગર ્ાંકે 
્ઢી-ટોકીને કાંઈક કહે, ત્વારે જો આપણે ખોટંુ 
લગવાડીએ, અ્ગુણ લઈએ, કે દૂર થઈ જઈએ તો 
આટલાં ્રયોનવા સત્ંગ પછી આપણે શું સિજ્વા ? 
અગવાઉ અનેક ્વાર િણેે નન:સ્વાથ્ગપણે આપણવા ભલવા 
િવાટે, આપણાં કલ્વાણ િવાટે િ ે િ ે કવાિો કયયાં છે 
તેનું શું ?

બસ, ્હવાલવા ભકતો ! શ્રીજીિહવારવાજનરી 
કૃપવાથરી િળેલવા આ અનુપિ સત્ંગિાં 
બધવાનવા ઉપકવારોનવા ભવાર તળે, 
દવાસનવા દવાસ થઈને, આ અમૂલ્ 
િવાન્દેહને ્વાપરીને જી્રી 
જઈએ, તો અનવાદદકવાળનું બવાકી 
એવું કલ્વાણનું કવાિ થઈ જાય 
તેિ છે. િવાટે સવા્ધવાન ! ક્ાંક 
ચૂકી ન જ્વાય... |||
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એક જ સોસવાયટીિાં દે્ેર્ભવાઈ અને જયેર્ભવાઈ રહેતવા હતવા. બને્નનું ફેમિલરી 

આર્થક રીતે સુખરી હતંુ. તે બને્ન પદર્વાર એકબરીજાનવા પડોર્િાં જ રહેતવા 

હતવા. દે્ેર્ભવાઈનું ફેમિલરી સત્ંગરી ફેમિલરી હતું. તેથરી તેનવા ઘરિાં 

રોજ પૂજા-પવા્, નનત્નનયિ, કથવા-્વાતયા ્ગેરે રેગ્ુલર 

થતવા હતવા. પરંતુ જયેર્ભવાઈનું ફેમિલરી બબનસત્ંગરી 

હતું. તેથરી હંિેર્વા િવાટે ઝઘડતું રહેતું હતુ. હુસવા-

તુસરી અને રવાડવા રવાડ કયયા કરતું. તે આજુ-બવાજુિાં 

રહેતવા લોકો પણ તેનવાથરી ત્રવાસરી ગયવા હતવા. જ્વારે 

દે્ેર્ભવાઈનું ફેમિલરી આનંદથરી ખરીલરી ઉ્તાં ગુલવાબનરી 

િિે આજુ-બવાજુિાં િહેંકી ઉ્તું હતું.

એક દદ્સ જયેર્ભવાઈ ઝઘડવાળુ ફેમિલરીનરી પત્રીએ 

પેલવા દે્ેર્ભવાઈનવા ર્ાંત ફેમિલરીનું સુખ જોઈને પોતવાનવા 

પમતને કહું કે, આપણવા પડોર્રી દે્ેર્ભવાઈને ત્ાં જાઓ 

અને જુઓ તો ખરવા કે આવું સુખ-ર્ાંમતભ્ુયં અને સંસ્વારી 

જી્ન જી્્વા િવાટે તે લોકો શું કરે છે ? આખું ફેમિલરી 

આટલું બધું આનંદિાં કેિ રહી ર્કે છે ?

જયેર્ભવાઈ ત્ાં ગયવા અને કોઈક કવાિને બહવાને 

ઘરિાં ્ડીલ દવાદવા-દવાદી પવાસે જઈને જ્ાં બે્વા ત્ાં તે 

દરમયવાન એક ઘટનવા ઘટી તેણે એવંુ જો્ું કે દે્ેર્ભવાઈનવા 

પત્રી દદવયવાબહેન ફલોર પર પોતું લગવા્રી રહ્વા હતવા ત્ાં અચવાનક 

રસોડવાિાંથરી કાંઈક અ્વાજ આ્્વાથરી તે રસોડવાિાં દોડી ગયવા. ત્વારે 

તેનવા પમત દે્ેર્ભવાઈ એક બરીજી રૂિ તરફ જઈ રહ્વા હતવા. ઉતવા્ળિાં 

તેનું ધયવાન નહીં રહે્વાને કવારણે ફલોર પર રહેલરી ડોલ સવાથે અથડવાયવા 

તેથરી ડોલ આડી પડી ગઈ અને ડોલિાંં રહેલું પવાણરી આખવા ફલોર 

પર ફરી ્ળ્ું. દદવયવાબહેન રસોડવાિાંથરી પવાછવા બહવાર આવયવા અને આ 

દૃશય જોઈને તરત પોતવાનવા પમત દે્ેર્ભવાઈ પ્રત્ે બોલ્વા, આઈ એિ 

સોરી. આ િવારી ભૂલનવા કવારણે આવું થ્ું કે િેં જ અહીં રસતવાિાંથરી 

ડોલ દૂર ન મુકી ને અહીં ્ચ્ે જ મુકીને જતરી રહી. સોરી. તિે ચચતવા 

ન કરર્ો, હંુ હિણાં જ સવાફ કરી દઉં છંુ. એિ કહી તે દદવયવાબહેન 

સફવાઈ કર્વા લવાગરી ગયવા. દે્ેર્ભવાઈને ્ચ્ે બોલ્વાનો ચવાનસ જ 
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ન આ્યો. દદવયવાબહેન બોલરી રહ્વા એટલે દે્ેર્ભવાઈએ કહું, નહીં..નહીં.. દદવયવા ! આઈ એિ સોરી, કેિકે 

િવારે ધયવાન દઈને ચવાલવું જોઈએ પણ ધયવાન ન અપવા્ું. તેથરી ડોલ ઢોળવાઈ ગઈ.

પેલવા જયેર્ભવાઈ આ બધંુ જોયવા કરતાં હતાં અને દવાદવા-દવાદીને ઘરનવા સુખ-સંસ્વાર િ્ર્ે બધું પૂછી 

રહ્ાં હતવા. તેિાં તેને એ પણ જાણ્વા િળ્ું કે, દદવયવાબહેન એક સત્ંગરી અને સંસ્વારી ફેમિલરીિાંથરી આવયવા 

હતવા અને સંતવાનોિાં પણ સુંદર સંસ્વારો ખરીલ્તરી સફળ િવા્ણનું કવાિ કરતવા હતવા. ઘરિાં કોઈનવાથરી કોઈપણ 

ભૂલ-ચૂક થવાય તો એ્વા કુનેહથરી તે ભૂલનો સુધવારો કરવા્તરી કે કોઈને ફીલીંગ પણ ન આ્્વા દે કે તેણે 

િહત્નરી ભૂમિકવા ભજ્રી. ્ળી પોતે ભગ્દ્  ભકત અને િહહિવા્ંતરી હો્વાથરી ઘરનું ્વાતવા્રણ પણ જાણે 

િંદદર જ જોઈ લ્ો એવું દદવય બનવા્રી દીધંુ હતું. ઘરિાં સૌ ભેળવા િળી ઘરસભવાિાં ગમિત સવાથે જ્વાન 

અને આનંદ દકલલોલ કરતાં કરતાં ભગ્દ્  આરવાધનવા પણ કરતવા.

જયેર્ભવાઈ આ બધુ જોઈ-જાણરી પોતવાનવા ઘરે પવાછવા આવયવા એટલે તરત તેનરી પત્રી જયવાબહેન 

દે્ેર્ભવાઈનવા ફેમિલરીનરી સુખ-ર્ાંમતનું રહસય પૂછ્વા લવાગરી. એટલે જયેર્ભવાઈએ બધરી હકીકત કહી બતવા્રી 

અને સવારરૂપે એ પણ કહું કે, તેનવાિાં અને આપણવાિાં એ પણ બહુ િોટો ડીફરનસ છે કે આપણે હંિેર્વા 

પોતે સવાચવા હો્વાનરી કોર્રીર્ કરીએ છીએ અને એકબરીજાને સવાિ-સવાિવા ભૂલનવા જ્વાબદવાર ્ેરવા્રીએ છીએ. 

જ્વારે દે્ેર્ભવાઈનવા ફેમિલરીિાં દરેક િેમબસ્ગ પોતવાનરી ભૂલનવા અને પોતવાનવા કત્ગવયનવા જ્વાબદવાર બને છે અને 

પોતવાનરી ભૂલ િવાન્વા-સ્રીકવાર્વા તૈયવાર રહે છે અને બરીજાનરી ભૂલ િવાટે પણ પોતે જ્વાબદવાર બન્વા તતપર 

રહે છે. અને સૌ સવાથે િળીને ફેમિલરીને સુખરી, સંસ્વારી, સત્ંગરી 

અને પરિ ભગ્દીય બનવા્્વા સુંદર પ્રયત્ો કરે છે. 

અને પોતવાનવા અહંકવારને દૂરથરી જ ઉડવા્રી દે છે. 

સવાથે એ પણ જાણ્વા િળ્ું કે આ બધંુ તેઓ 

ખવાસ સત્ંગ, કથવા-્વાતયાિાંથરી ર્રીખે છે.

જયેર્ભવાઈનવા પત્રી જયવાબહેનને 

પોતવાનરી અને પોતવાનવા ફેમિલરીનરી ભૂલ 

સિજાઈ ગઈ. તેણે સૌપ્રથિ પોતવાનરી 

ભૂલ સુધવાર્વાનું સ્વાટ્ગ  કરી દીધંુ. 

દદવયવાબહેન સવાથે સવારવા સંબંધો બાંધયવા 

અને સત્ંગ, કથવા-્વાતયાિાં જ્વાનું ર્રૂ ક્ુ્ગ. 

થોડવા સિયિાં તેણે પણ તેનવા ફેમિલરીનવા 

સુખ-સંસ્વારો અને સત્ંગનું જતન કર્વાિાં 

એક િવા્ણનંુ કવાિ કરી ફેમિલરીરૂપરી બવાગને 

િહેકતો કયયો. |||
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લેખક :સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસલેખક :સઞાધુ ગુણસઞાગરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

્હવાલવા ભકતો ! આ દુનનયવાિાં સત્ંગરી 
હોય કે બબનસત્ંગરી હોય તિવાિનવા 

જી્નિાં અ્વારન્વાર નવાનરી-િોટી મુશકેલરીઓ આ્તરી 
જ હોય છે. પરંતુ િનેે ભગ્વાનનો અનન્ આર્રો 
હોય તે એક પરિેશ્વર જસ્વાય બરીજા કોઈને કતયા કે 
સુખ-દુ:ખનવા દવાતવા િવાને નહીં, કોઈને પોતવાનરી રક્ષવાનવા 
કરનવારવા િવાને નહીં, કોઈનો આધવાર રવાખે નહીં, બરીજા 
કોઈનું બળ રવાખે નહીં. 

પંચિહવાલ જિલલવાનવા સંતરવાિપુરવા તવાલુકવાિાં 
ગો્ીબ ગવાિિાં એક પવાટીદવાર કડ્વા ભકત રહેતવા 
હતવા. એિનવા થોડવા પ્રેરણવાદવાયરી પ્રસંગો જોઈએ. 

એક્વાર કડ્વા ભકતને પેટિાં અમતર્ય 
દુ:ખવા્ો થ્વા લવાગયો. જ્વારે ઉધરસ આ્ે ત્વારે 
આખવા ર્રીરે બે્ડ ્ળી જાય અને ખૂબ પરીડવા થવાય. 
િહવારવાજ એિને દર્્ગન આપે, એિનરી સવાથે ્વાતો પણ 
કરે, એ્વા રવાજી હતવા; પરંતુ એિનંુ દુ:ખ િટવાડે નહીં. 
ઘણરી ્ખત િહવારવાજનરી લરીલવા કાંઈક ન્વારી હોય છે. 
તેને આપણે સિજી ન ર્કીએ. પરંતુ િ ે્ વા ભગ્વાન 
એ્વા એનવા ભકત !

્ચનવામૃત ગઢડવા અં.૨૮િાં િહવારવાજ કહે છે, 
“ભગ્વાનનો ભકત હોય ને તેને કોઈ કિ્ગયોગે કરીને 
શૂળીએ ચઢવાવયો ને તે સિયિાં અિે પણ તેનરી પવાસે 
ઊભવા હોઈએ, પણ તે ભકતનવા હૃદયિાં એિ ઘવાટ 
ન થવાય િ,ે ‘આ ભગ્વાન િને શૂળીનવા કષટ થકી 
મુકવા્ે તો ્ીક.’ એ્રી રીતે પોતવાનવા દેહનવા સુખનો 
સંકલપ ન થવાય ને િ ે કષટ પડે એને ભોગ્રી લે એ્ો 
િ ે નનષ્વાિ ભકત તેનરી ઉપર ભગ્વાનનરી બહુ પ્રસન્નતવા 
થવાય છે.”

કડ્વા ભકતનવા અંતરિાં આ્રી સિજણ પવાકી 
હતરી કે, “િને િ ે કાંઈ દુ:ખ અનુભ્વાય છે તે િવારવા 
ભગ્વાનથરી અજાણ્ું નથરી. તેઓ તો અંતયયાિરી છે 
અને સદવા િવારી સવાથે છે. તેઓ િ ે કરતવા હોય તેિાં 
િવારં સવારં જ હોય.” તેથરી ક્વારેય એ્રી પ્રવાથ્ગનવા ન 
કરે કે, હે િહવારવાજ ! તિે િવારવા પર રવાજી છો તો 
િવારો આ રોગ િટવાડો ને ! આ કે્રી ઊંચવાઈ ?! 

એક દદ્સ િહવારવાજથરી ન રહે્વાણું. િહવારવાિ ે
પ્રગટ થઈને કહું કે, ‘ભગત, તિે કેિ કહેતવા નથરી કે 
િવારી પરીડવા િટવાડો. જો તિે એક ્વાર દુ:ખ િટવાડ્વાનું 
કહો તો તિવાિ રોગ તરત િટવાડી દઉં.’

તે સાંભળીને કડ્વા ભકત હસયવા અને કહું, 
‘િહવારવાજ ! િવારં નવાિ કડ્ો છે, હંુ િરી્ો નહહ થવાઉં. 
આ દેહને ગિે એટલરી પરીડવા થવાય તોપણ હંુ તિને 
પ્રવાથ્ગનવા નહહ કરં કે, િવારો આ રોગ િટવાડો. કેિ િ,ે 
હંુ તિને જાણું છંુ. તિે િવારવા હહત િવાટે જ આ પરીડવા 
આપરી છે. બવાકી કવાળ, કિ્ગ, િવાયવા ્ગેરે કોઈનરી તવાકવાત 
નથરી કે િને અડી પણ ર્કે. હંુ તિવારો થયો છંુ. 
તિવારવા ભકતનું તિે કદી અહહત કરતવા જ નથરી. આ્રી 
મુશકેલરી આપરીને પણ તિે િવારં ભલું કર્વા જઈ રહ્વા 
હો ત્વારે હંુ તિને શું કવાિ અટકવાવું ?’

કડ્વા ભકતનરી આ્રી ધરીરજ અને સિજણ 
જોઈ િહવારવાજ રવાજી રવાજી થઈ ગયવા. પછી તેનવા પેટ 
ઉપર હવાથ ફેરવયો. તેથરી તિવાિ પરીડવા તરત જ ર્ાંત 
થઈ ગઈ; રોગ િટી ગયો. પછી િહવારવાજ કહે, “હે 
ભકતરવાજ ! તિે તો િને પ્રવાણથકી પણ અધધક ્હવાલવા 
છો. તિવારવા િ ે્ વા ભકતોનો િહહિવા ભ્-બ્રહ્વાદદક 
દે્ો કરતાં પણ અધધક છે. તિવારે આવું છ િહહનવા 
સુધરી દુ:ખ ભોગ્્વાનું હતું, પરંતુ હ્ે તિે જી્ર્ો 
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ત્ાં સુધરી કોઈ દુ:ખ નહહ આ્ે. તિવારાં દર્્ગન કરર્ે 
કે ્વાત સાંભળર્ે તેનો પણ ઉદ્ધવાર થવાર્ે.” એિ કહી 
પ્રભુ અદૃશય થઈ ગયવા.

આ ્વાતને થોડી્વાર ર્ાંમતથરી િ્ચવારીએ કે, 
આપણવા જી્નિાં સુખ-દુ:ખનવા દદ્સોિાં કે આ્રી 
કોઈ ર્વારીદરક-િવાનજસક મુશકેલરીઓ આ્ે તે્વા સિયે 
શંુ િ્ચવારીએ છીએ ? એ સિયે પણ ભગ્વાન કતયા 
થકવા હહતકતયા કેટલવા િનવાય છે ? પૈસવા, િવાન-સન્મવાન 
કે પંચિ્રય સુખદવાતવા િનવાય છે કે શ્રીહદર જ 
સુખદવાતવા િનવાય છે ? જો હર સ્સ્મત-પદરસ્સ્મતિાં 
ભગ્વાનનરી િરજીિાં ભળીને રહે્વાય તો ભગ્વાનનો 
નનશ્ચય-આર્રો પવાકો થયો છે.

કડ્વા ભકત િહવારવાજનરી આજ્વાથરી સંસવારિાં 
જોડવાયવા હતવા, પરંતુ પોતવાનું સ્્ગસ્ શ્રીહદર અને 
સત્ંગને સિપ્ગણ કરી દીધંુ હતું. ખેતરીિાં િ ે પવાકે તે 
બધું જ પ્રભુને સિર્પત કરતવા અને પોતે િજૂરી કરીને 
નન્યાહ ચલવા્તવા. 

કડ્વા ભકતનરી ્વાડીિાં ૬૦ આંબવા હતવા. 
કેરીઓ બહુ સવારી આ્તરી હતરી. ત્ાંનવા રવાજાએ 
જોહુકિરીથરી તે આંબવા લઈ લરીધવા. પછી કડ્વા ભકતે 
્વાડીએ જઈને તે આંબવાઓને ્ત્ગિવાન ધરવાવયવા અને 
કહંુ કે, ‘હ્ે તિવારી કેરી આ પવાપરીઓ 
ખવારે્. િવાટે તિે હ્ે ર્વા િવાટે 
ઊભવા રહ્વા છો ? સવાધુનવા 
ઉપયોગિાં તો આ્્વાનવા 
નથરી; િવાટે ચવાલ્વા જાઓ.’ 

એિ સ્તેને ધવાિિાં િોકલરી દીધવા. તેથરી બધવા જ 
આંબવાઓ તરત સુકવાઈ ગયવા.

એક્વાર િહવારવાજ એિનરી છવાતરી િવાપરીને બોલ્વા 
કે, ‘આ ભકતનરી છવાતરી બહુ પહોળી છે.’ કોઈને યિદૂત 
લે્વા િવાટે આવયવા હોય અને કડ્વા ભકત ત્ાં જાય 
એટલે યિદૂત પણ નવાસરી જાય. કડ્વા ભકતને િહવારવાજ 
અ્વારન્વાર દર્્ગન આપતવા.

એક્વાર િહવારવાજ ગો્ીબ ગવાિનવા મૂળજી 
ભકતનાં ઘરનવાને ધવાિિાં લઈ જ્વા િવાટે આવયવા. 
બહવાર ચોકિાં ઊભવા હતવા. તે સિયે કડ્વા ભકત 
પોતવાનવા ઘરિાંથરી બહવાર આવયવા. ત્ાં તો ચોકિાં 
િહવારવાજનાં દર્્ગન થયાં. િહવારવાજને પગે લવાગરીને પૂછું 
િ,ે ‘હે િહવારવાજ ! તિે અત્વારે અહીં ક્ાંથરી ?’ ત્વારે 
િહવારવાિ ે કહંુ કે, ‘મૂળજીનરી સ્તરીને તેડ્વા િવાટે આવયવા 
છીએ; પણ તે એિ કહે છે કે, ‘આ િવારવા છોકરવાને 
િવારી સવાસુને સોંપરીને પછી આ્રીર્.’ તે સાંભળીન ે
કડ્વા ભકત તરત તે બવાઈ પવાસે ગયવા અને કહું કે, 
‘તિે િહવારવાજ સવાથે જાઓ ને, િહવારવાજ તિવારે િવાટે 
કેટલરી ્વાર ખોટી થવાય ? હંુ તિવારવા ગોવ્દવાને તિવારી 
સવાસુને સોંપરી દઈર્.’ પછી તેઓ તરત િહવારવાજ ભેગવા 
ધવાિિાં ગયાં. 

એક્વાર કડ્વા ભકત િધછયવા્િાં િહવારવાજનાં 
દર્્ગનવાથતે પધવાયયા. ત્વારે િહવારવાજને પગે લવાગરીને 
િહવારવાજનાં બંને ચરણવારવ્દને પોતવાનવા બે હવાથે 
ઝવાલરીને બેસરી રહ્વા. પછી િહવારવાજ તો ત્ાંથરી ઊભવા 
થઈને ગયવા. કડ્વા ભકત તો એિનવાિ બેસરી રહ્વા. 
બરીજા ભકતોએ કહું કે, ‘ભગત, કેિ બેસરી રહ્વા 
છો ?’ ત્વારે તેિણે કહું કે, ‘હંુ િહવારવાજનાં ચરણવારવ્દ 
ઝવાલરી રહ્ો છંુ. િહવારવાજ તો આ બે્વા.’ એિ તેઓ 
સદવાય િહવારવાજને દેખતવા.

્હવાલવા ભકતો ! આ્રી સ્સ્મત તો 
ભગ્દ્ કૃપવાથરી થવાય છે. િવાટે ઇષટદે્ પરિ કૃપવાળુ 
શ્રીહદરજી િહવારવાજને આપણવા પર એ્ો રવાજીપો થવાય 
તે િવાટે એિનો અચળ આર્રો-િ્શ્વવાસ રવાખરીને ભજ્વા 
કરીએ અને એિનરી આજ્વાઓનું પવાલન કરીએ...  
|||
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છેલલવા અમુક ્રયોથરી નનર્ભવાઈનો પદર્વાર 
ઘણરી ખરી સમૃબદ્ધ ભોગ્તો હતો, પરંતુ 

હિણાંથરી આર્થક િંદીનરી ઝપટિાં આ્રી જતાં તેિનરી 
સ્સ્મત ખળભળી ગઈ. દર ્રતે તો બેસતવા ્ર્ગનરી 
ભેટ નનમિતેિ નનર્ભવાઈ ઘણરીક ખરીદી કરતવા. પત્રી 
િવાટે ન્ાં ઘરેણાં, કપડાં ્ગેરે સવાિગ્રીઓ લવા્રી 
આપતવા; બવાળકોને પણ અનેક પ્રકવારનવા ફટવાકડવા, િોંઘાં 
કપડાં અને એ્રી બરીજી ્સતુઓ પણ લવા્રી આપતવા. 
તથવા પોતવાનવા પદર્વારજનોને પણ થોડી ઘણરી િદદ 
કરતવા. પરંતુ આ ્ર્ગનરી સ્સ્મત કાંઈક અલગ જ હતરી.

આર્થક તંગરીનરી સવાથોસવાથ ઘરનવા બધવા 
સભયોનો અરસપરસ સવાથેનો વય્હવાર અને સંબંધ 
પણ થોડો ગરિ થતો જતો હતો. અંદરોઅંદર નવાનો-
િોટો કલહ પણ થ્વા લવાગયો હતો. દદ્વાળીનવા દદ્સો 
નજીક આ્તાં નનર્ભવાઈ એક દદ્સ એકાંતિાં 
િ્ચવારે ચડ્વા કે, ‘આ ્રતે તો હંુ પદર્વારનવા સભયોને 
ન્વા ્ર્ગનરી કાંઈ ભેટ આપરી ર્કંુ તેિ નથરી; તો આ 
્રતે શું કરીર્ ?’

આ િ્ચવારોનરી ગડિથલથરી કંટવાળીને છે્ટે તે 
ર્ાંમત િવાટે િંદદરે ગયવા. િંદદરે ગયવા ત્વારે સભવાિંડપિાં 
સંતો કથવા-્વાતયા કરતવા હતવા. નનર્ભવાઈને કથવાિાં રસ 
પડ્ો તેથરી કથવાિાં બે્વા. સંતો ્વાત કરતવા હતવા કે,  
‘આપણવા જી્નિાં િ ે કાંઈ સુખ અનુભ્વાય છે તેિાં 
ઘણવાનો ફવાળો હોય છે. આપણે તેિનવા પ્રત્ે કૃતજ્ 
રહેવું જોઈએ. કદી કોઈનવા ઉપકવારોને ભૂલરી ન જ્વાય 
કે તેનવા ઉપકવારોને નજરઅંદવાજ પણ ન કરવાય...’

નનર્ભવાઈને આ ્વાત ખૂબ અસર કરી ગઈ 
અને આ ્વાતિાંથરી જ તેને પદર્વારજનોને ન્વા ્ર્ગ 

નનમિતેિ શું ભેટ આપ્રી ? તેનો ઉપવાય પણ િળી 
ગયો. કથવા પૂરી થયવા પછી સંતોને ્ંદન કરી, 
્વાકોરજીનાં દર્્ગન કરી નનર્ભવાઈ પવાછવા ઘરે આવયવા. 

નનર્ભવાઈએ ઘરે જઈ સાંજનંુ ભોજન ક્ુયં. 
પછી પોતવાનરી પત્રી-સંતવાનો ્ગેરેને ભેગાં કયયાં અને 
ધરીરે રહીને ્વાત ર્રૂ કરી કે, ‘તિે જાણો છો તેિ આ 
્રતે આપણરી આર્થક પદરસ્સ્મત સવારી ન હો્વાથરી હંુ 
તિને ન્ાં કપડાં ્ગેરે ભેટ તો નહહ આપરી ર્કંુ પણ 
આ ્ખતે એક અલગ જ ભેટ આપ્વાનો િવારો િ્ચવાર 
છે. તેિાં િવારે તિવારી સહુનરી િદદનરી જરૂર પડર્ે.’ 
સહુએ િદદ િવાટે સહિતરી દર્યા્રી.

એટલે નનર્ભવાઈએ કહું કે, ‘આપણે આટલવા 
્રયોથરી ભેગવા રહીએ છીએ અને એકબરીજાનરી િદદથરી 
સુખે જી્ન વયતરીત કરીએ છીએ. જો આપણવા પર 
કોઈનરી િદદ ન હોય, કોઈએ કાંઈ ઉપકવાર ન કયયા 
હોય તો આપણું જી્ન ખૂબ અધૂરં હોત. િવાટે દરેકે 
પદર્વારનવા બધવા સભયોનવા પોતવા પરનવા વયકકતગત 
ઉપકવારો, િદદ ્ગેરે યવાદ કરી તેને લખ્વાનવા છે. અને 
તે લખવાણ િને દદ્વાળીનવા આગલવા દદ્સ સુધરીિાં 
આપરી દે્વાનું છે.’ સહુએ નનર્ભવાઈનવા િવાગ્ગદર્્ગન મુજબ 
લખવાણ કરી આ્્ું અને નનર્ભવાઈએ પોતે પણ 
લખવાણ ક્ુયં. આ લખવાણ િિે િિે થતું ગ્ું તેિ તેિ 
પદર્વારનવા સભયોનું અરસપરસનું ્ત્ગન બદલવાઈ ગ્ું.

ન્વા ્ર્ગનવા પ્રભવાતે દે્પૂજન, ્ડીલોનાં 
ચરણસપર્્ગ, આર્રી્યાદ ્ગેરે પત્વા પછી નનર્ભવાઈએ 
ફરી સહુને ભેગવા કયયા અને સહુએ પોતવાને અગવાઉ 
આપરી રવાખેલ ઉપકવારનું લખવાણ કવાઢું અને પોતવાનરી 
પત્રીને ઉદે્ર્રીને પોતે િ ેઉપકવારો લખ્વા હતવા તે ્ાંચયવા 
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કે, ‘તેં િવારવા જી્નિાં આ્રી આ્રી ભૂમિકવાઓ ભજ્રી છે, િદદ કરી છે. 
તે િને ક્વારેય નહહ ભૂલવાય.’

તે સાંભળી પત્રીનરી આંખિાંથરી પ્રેિનાં આંસુ ચવાલુ થઈ ગયાં. 
પછી તો પોતવાનાં સંતવાનોએ પણ તેનરી િમિરી િ્ર્ે િ ે ઉપકવારો લખ્વા 
હતવા તે ્ાંચયવા અને પછી તે લખવાણનવા કવાગળ પત્રીનવા હવાથિાં 
આપતાં કહું, ‘આ િવારી ન્વા ્ર્ગનરી ભેટ..!’ પછી તે્રી જ રીતે 
પોતવાનાં બંને સંતવાનો અને િવાતવા-િપતવા િ્ર્ેનવા બધવાનવા ઉપકવારો ્ગેરેનું 
્ાંચન કરી તેને તેને તે તે કવાગળ ભેટ તરીકે આ્યવા.

ન્વા ્ર્ગનરી આ્રી અકલપનરીય ભેટ િળતાં આ ન્વા ્ર્ગનું પ્રભવાત તો પદર્વારનવા 
બધવા જ સભયો િવાટે અિ્સ્મરણરીય બનરી ગ્ું. સહુનરી એકબરીજા પ્રત્ેનરી િવાન્તવાઓ-ભવા્નવાઓ 
બદલવાઈ ગઈ. અરસપરસ પ્રેિભવા્, આત્રીયતવા ખૂબ જ ્ધરી ગઈ. થોડો ઘણો કલહ થતો હતો તે તો 
ક્ાંય ગવાયબ થઈ ગયો. ન્વા ્ર્ગનરી આ ભેટ સહુનવા િવાટે અમૂલ્ બનરી રહી. અત્વાર સુધરીનવા ્રયોિાં 
િળેલ સવારાં સવારાં કપડાં, ઘરેણાં ્ગેરે કોઈ ભેટથરી આ્ો આનંદ તો નહોતો જ િળયો.

્હવાલવા ભકતો ! આ સતં્ગ આપણો પદર્વાર છે. ્હવાલવા િહવારવાજ, પૂ.ગુરજી, સંતો-ભકતો ્ગેરે 
આપણાં િવા-બવાપ, ભવાઈ-બહેન સંબંધરીજનો છે. તેિનવા આપણવા પર અનંત ઉપકવારો છે. આપણે િ ે કાંઈ સુખરી 
છીએ તેિાં તેિનો બહુ િોટો હવાથ છે. નનર્ભવાઈનવા પદર્વારજનોનરી િિે આપણે પણ િહવારવાજ, સંતો-ભકતોનવા 
ઉપકવારો યવાદ કરી, ઋણરી થઈ તેિને ન્વા ્ર્ગનરી આ્રી જ કાંઈક ભેટ આપ્વા િવેું નથરી લવાગતું...!!

હે દયવાળુ ! અિવારવા પર આપનરી તથવા આપનવા ્હવાલવાઓનરી કરણવા તો અપરંપવાર છે, પરંતુ અિે 
અિવારી સ્શ્ેષ્તવાિાં જ જી્તવા હો્વાથરી તે કરણવાને જોઈ પણ ર્કતવા નથરી અને ઋણરી પણ થઈ ર્કતવા 
નથરી. હે નવાથ ! આ સં.૨૦૭૭નવા ‘દવાસવાનુદવાસ’ ્ર્ગિાં સહુનવા ઉપકવારોથરી ઋણરી રહે્વાય, દવાસ રહે્વાય એ્રી 
આપ જ કૃપવા કરર્ો..! |||
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િવારવા ્હવાલવા ભકત ! 

આિ ે સ્વારે જ્વારે તું જાગયો ત્વારે હંુ તથવા ગોપવાળવાનંદ સ્વાિરી તથવા દવાદવાખવાચર, અિે તવારી 
પથવારી પવાસે જ ઊભવા હતવા. િને એિ હતું કે, િવારો લવાડલો દીકરો િવારં તથવા િવારવા સંતો-ભકતોનું 
સ્મરણ કરર્ે અને િને Thank you કહેર્ે, પરંતુ તું તો સરીધો નવાહ્વા િવાટે જતો રહ્ો અને અિવારી 
સવામું જો્ું પણ નહીં. પછી જ્વારે તું સનવાન કર્વા બે્ો ત્વારે િને એિ હતું કે, તું ભવા્થરી િવારાં 
મતલ-ધચહ્ોને યવાદ કરીર્ અને િને સનવાન કરવા્રીર્. િને ખૂબ જ ઇચ્વા હતરી કે, તું િને હેતથરી સનવાન 

કરવા્રીર્, પણ તું તો બરીજા િ્ચવારોિાં જ ખો્વાયેલો હતો. તેં તો િને એક ક્ષણ િવાટે પણ 
યવાદ ન કયયો. પછી િને થ્ું કંઈ ્ાંધો નહીં. ચવાલો પૂજાિાં તો િવારી સવાથે એકાંત 

િ્તવા્ર્ે ને, પરંતુ મતલક-ચાંદલો કર્વાથરી લઈને ખર્ક્ષવાપત્રરીનવા ્ાંચન સુધરી 
ન તો તેં િવારી સવાથે પે્રિથરી ્વાતો કરી કે ન તો િવારં ચચતન-િનન ક્ુયં. 
તેં દેહથરી તો રિિ મુજબ િવાનસરી, દંડ્ત્-પ્રદખક્ષણવા કરી પણ તવારં િન 
તો આખવા દદ્સનવા ્લવાનનગિાં જ વયસત હતું. 

પછી જ્વારે સ્વારે તું નવાસતો કર્વા બે્ો ત્વારે તો િને એિ 
હતું કે, તું િને નવાસતો કરવા્વાનું તો નહહ જ ભૂલે, પણ તેં તો િને યવાદ 

જ ન કયયો. ્ળી, રોજ સ્વારે હંુ સંતોિાં રહીને કથવા તવારી િવાટે જ કરં 
છંુ, પણ તું ક્વારેય અહોભવા્થરી આ કથવા િવારવા િવાટે જ છે એવું સિજીને 

સાંભળતો નથરી. િને એ્રી અપેક્ષવા હતરી કે, તું કથવાિાંથરી તવારવા કવાિનવા પોઇન્ટ 
નોટ કરી લઈર્ અને તેને તવારવા જી્નિાં ઉતવારીર્, પણ તેં તો એક પણ 

પોઇન્ટ કથવાિાંથરી નોટ જ ન કયયો. 

એક ્વાત કહંુ બેટવા ! જ્વારે તું તવારવા ઘરનવા બધવા સભયોને જય 
સ્વામિનવારવાયણ કહીને ઓદફસ જ્વા કવારિાં બે્ો ત્વારે 

સંતોનરી આજ્વા પ્રિવાણે તું સરીટબેલ્ટ બાંધ્વાનું ન 
ભૂલ્ો એ જોઈને હંુ ખૂબ જ ખુર્ થયો કે હવાર્..! 
હ્ે િવારે એટલરી તો ચચતવા ઓછી. પછી તેં જ્વારે 

કવાર ર્રૂ કરી ત્વારે હંુ ત્ાં જ તવારી સવાિે જ ઊભો 
હતો િને થ્ું કે, તંુ હિણાં જ િને કહીર્ કે ચવાલો 
િહવારવાજ, િવારી સવાથે બેસો. છતાં પણ તવારી સવાથે 
રહે્વાનરી ઝંખનવાથરી હંુ તને પૂછ્વા ્ગર તવારી બવાજુિાં 
બેસરી ગયો. રસતવાિાં તું સવા્ Free જ હતો. િને 
થ્ું કે તું હિણાં િવારી સવાથે ્વાત કર્વાનું કે કથવા 
સાંભળ્વાનું ચવાલુ કરીર્. િેં એક ્વાર તવારવા ખભે 
હવાથ પણ મૂક્ો હતો, પરંતુ તું આજુબવાજુનરી દુનનયવા 

પ્રભુન�ો પત્ર
તથ� ઇષ્ટદોવની અપોક્�...

      સતસસંગ સેવક  16 જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧

INDEX



      સતસસંગ સેવક  17જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧

જો્વાિાંથરી ઊંચો આ્ે તો ને..! ? અને ઓદફસે 
પહોંચયવા બવાદ જ્વારે તેં તવારી જગયવા પર આ્રીને 
તવારી બવાજુિાં એક એક્્વા ખુરર્રી મૂકી ત્વારે િને 
લવાગ્ંુ કે હિણાં જ તંુ િને તવારી પવાસે 
બોલવા્રીને બેસવાડીર્, પણ તેં તવારવા 
મિત્રને બેસવાડ્ો. પછી જ્વારે તંુ 
તવારવા ઓદફસનવા કવાિિાં મૂંઝવાયો 
ત્વારે તને સહવાય કર્વા હંુ 
તવારી બવાજુિાં જ ઊભો હતો. 
જો એક ક્ષણ િવાટે તેં તવારવા 
ડેસ્ પર રહેલ િવારી છબરીને 
િ્શ્વવાસપૂ્્ગક યવાદ કરીને િદદનરી 
િાંગણરી કરી હોત તો હંુ તવારી સિસયવાનો 
ઉકેલ આપ્વા િવાટે તતપર જ હતો, પણ તેં તો િને 
િવારો અભભપ્રવાય ર્ેર કર્વાનો િોકો જ ન આ્યો.

્ળી, લંચ ટવાઇિિાં જ્વારે તું તવારં હટદફન 
લઈને કેન્ટીન તરફ જતો હતો ત્વારે િને એિ 
હતું કે, આિ ે આપણે સવાથે બેસરીને જિરીશું અને 
્વાત ્વાતિાં હંુ પણ તવારાં સુખ-દુ:ખનો ભવાગરીદવાર 
બનરીર્. તેં તવારં હટદફન ખોલરીને િવારી સવાિે મૂકું 
પણ ખરં. એક ક્ષણ િવાટે તો િને એિ થ્ું કે, 
હિણાં તંુ િવાનસરીિાં િને જિવાડીર્, પણ બરીજી 
જ ક્ષણે તો તું િને ભૂલરી તવારવા મિત્રો સવાથે 
્વાતોિાં િર્ગૂલ બનરી ગયો. હંુ જાણું છંુ કે, ભૂખ 
તો તને બહુ જ લવાગરી હતરી, પણ હંુય તવારવા પ્રેિ 
અને ભવા્નવાનો ભૂખ્ો હતો. ભોજન ્ડે તું તવારવા 
પેટથરી તો સંતૃ્ત થઈ ગયો પણ તવારી ભવા્નવાનો 
ભૂખ્ો હંુ ભૂખ્ો જ રહી ગયો. જ્વારે તેં તવારવા 
મિત્રો સવાથે સુખ-દુ:ખનરી ્વાતો ર્ેર કરી ત્વારે 
િને લવાગ્ંુ કે, તું િવારી સવાથે પણ તવારી અંગત 
્વાતો ર્ેર કરીર્, પણ તેં તો િને તવારવા મિત્રોનવા 
લરીસ્િાંથરી જ કવાઢી નવાખ્ો.

અને જ્વારે તું ઓદફસનું કવાિ પતવા્રી 
થવાક્ો-પવાક્ો ઘરે જ્વા નરીકળયો ત્વારે િને એિ 
થ્ું કે, િંદદરે આ્રીને તું જરૂર તવારં િન િોકળંુ 
કરીર્ અને હંુ પણ તવારો બધો થવાક ઉતવારી દઈર્ 
પણ જ્વારે તવારી કવાર િંદદરનાં ગેટ પવાસેથરી પસવાર 

થઈ ત્વારે તવારં ધયવાન તો ફકત કવારિાં ્વાગતવા 
િનોરંજક સંગરીતિાં જ હતું અને હંુ તો િંદદરે તવારી 
રવાહ જોતો જ રહી ગયો.

સાંિ ે ઘરે આવયો ત્વારે બધવા 
સભયોનરી િિે હંુ પણ તને જોઈને 

ખુર્ થયો. તંુ બધવાને િળયો પણ 
હંુ તો જાણે ઘરનો સભય જ નથરી 
એિ િને ભૂલરી ગયો. અને છેલલે 
જ્વારે તું ઘરનાં કવાિ પૂરાં કરી 
પથવારીિાં સૂ્વા િવાટે ગયો ત્વારે 

તેં બધવાને Good Night કહું, 
પણ ફકત િવારવા જસ્વાય અને હંુ તો 

જોતો જ રહી ગયો.

િને બહુ ઇચ્વા હતરી કે, હંુ પ્રતે્ક ક્ષણ 
તવારી સવાથે રહંુ, તવારી દદનચયયાિાં તને સવાથ આપું 
અને તને કંઈક પ્રેરણવા આપું કે, તવારો જન્મ ફકત 
િને પવાિ્વા િવાટે જ થયો છે, અને તંુ શું કરે છે ? 
પણ તને તો સિય જ ન િળયો. હંુ તને ખૂબ જ 
પ્રેિ કરં છંુ અને હંુ એ ્વાતનરી રવાહ જોઉં છંુ 
કે, તંુ એક દદ્સ ચોક્કસ એકવાગ્તવાપૂ્્ગક િવારી 
િવાનસરી તથવા પૂજા કરીર્ અને િવારવા તથવા િવારવા 
સંતો-ભકતોનરી આજ્વાનું પવાલન કરીર્ અને તવારવા 
ઉપર કરેલરી કૃપવા િવાટે િવારો આભવાર િવાનરીર્. 
િવારે તને િવારવા આનંદ અને આર્રી્યાદથરી છલકવા્રી 
દે્ો છે અને તે િવાટે જ હંુ તને દરરોજ િવારી 
બધરી આજ્વાઓ પવાળ્વા િવાટે તકો પણ આપું 
છંુ, છતાંય તવારી અમુક ગવાફલવાઈને કવારણે તું એ 
તકોનો લવાભ લઈ ર્કતો નથરી. આ્રી ગવાફલવાઈ 
હ્ે ક્ાં સુધરી..?

હર્ે ! હ્ે એવંુ બને કે કવાલે તને િવારી 
યવાદ જરૂર આ્ર્ે; એ્ો િને ગળવા સુધરી િ્શ્વવાસ 
છે. જો િ ે હો... િવારો િ્શ્વવાસ અને તવારો આ જન્મ 
વયથ્ગ ન જાય. અને ફરી પવાછંુ તવારે લખચોરવાર્રીિાં 
ભિવું ન પડે.

બસ, એ જ અક્ષરધવાિથરી તવારવા હૃદયને 
ધબકતું રવાખનવાર એ્વા તવારવા ઇષટદે્ સહજાનંદ 
સ્વાિરીનવા જય સ્વામિનવારવાયણ...!?  |||
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લેખક:સઞાધુઆતમરીરસવરૂપદઞાસ   ગુરુ:પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક:સઞાધુઆતમરીરસવરૂપદઞાસ  ગુરુ:પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

રોહન કોલેજનો અભયવાસ પૂરો કર્વા પોતવાનવા 
ગવાિથરી દૂર એક ર્હેરિાં ગયો છે. જમયવા 

બવાદ રોજનરી ટે્ મુજબ આજ પણ તે ઊંઘરી રહ્ો છે. 
બપોરનો ૧૨:૩૦ ્વાગયવાનો સિય છે. અચવાનક િોબવાઇલનરી 
રીંગ ્વાગ્વાથરી આરવાિિાં રહેલ રોહન ઝબકીને જાગરી 
ગયો. જો્ું તો િમિરીનો ફોન. પ્રથિ તો એને થોડી દવાઝ 
ચડી પણ પછી કેિેય તેણે ફોન ઉપવાડ્ો. ‘બેટવા રોહન ! 
જિરી લરીધું ?’ ્હવાલભયયો િમિરીનો અ્વાજ સાંભળી 
રોહનને આનંદ થ્વાને બદલે ઉદ્ેગ થયો. કેિ િ,ે આ 
ફોન તેનવા િવાટે િવાત્ર આરવાિનો જ નહહ, અંતરનો પણ 
િ્ક્ષેપક હતો. છે્ટે તેણે ફોન ઉપવાડી બને એટલો ટંૂકિાં 
પ્રતુ્તિર દીધો... ‘હવા.’ ‘બેટવા ! કાંઈ મુશકેલરી તો નથરી ને ?’ 
‘નવા.’ ‘ભણ્વાિાં કેિ ચવાલે છે ? બરવાબર ધયવાન આપે છો 
ને ? જોિ ે હો ઊંઘ, આળસ કે ગવાફલવાઈિાં ક્ાંક...’ 

િમિરીનરી ્વાત હજુ પૂરી થવાય એ પહેલવા જ તે 
ગુસસે થઈ બોલ્વા િાંડ્ો, ‘બસ કર િમિરી, તને િેં કેટલરી 
્વાર કહું કે તવારે િવારી કોઈ ચચતવા કર્રી નહીં. હ્ે કાંઈક 
તો સિજ, હંુ કાંઈ નવાનો થોડો છંુ કે બધરી ચચતવા તવારે 
જ કર્રી પડે ! આ બધરી તવારી ટકટકથરી હ્ે તો હંુ 
થવાકી ગયો છંુ. પપ્વા ્વાત કરે તોપણ એકનંુ એક જ... 
આટલરી ્વાત થઈ ત્ાં તો રોહનનવા પપ્વા પણ ફોન પર 
આ્રી ગયવા. િમિરીનરી બવાજુિાં ઊભવા રહી સપરીકર કરીને 
તેિણે બોલ્વા િાંડું, ‘કેિ છે બેટવા ! જોિ ે હો સવાચ્િ,ે 
ખરવાબ મિત્રોનો સંગ ન થઈ જાય. અને હવા, િેથસિાં તંુ 
થોડો કવાચો છે તેથરી િને થોડી ચચતવા રહે છે. િવાટે એિાં 
થોડંુ ્ધુ ધયવાન દેિ.ે આ ્ખતે િવારી અને તવારી િમિરીનરી 
ધવારણવા ૯૦ પરસને્ટજનરી છે.’ 

હ્ે રોહનથરી રહે્વા્ું નહીં. તેણે ્ધુ જોરથરી 
ઊંચવા અ્વાિ ે બોલ્વા િાંડું, “પપ્વા ! તિવારી ઓ્ર 
અપેક્ષવા અને રોકટોક તો િવારં િવાથું પક્રી દે છે... િમિરીને 
પણ િવારો જરવાય િ્શ્વવાસ નથરી. દસિવા ધોરણિાં ૮૦% 

હતવા અને બવારિવા ધોરણિાં તો હંુ ૮૫% લવાવયો હતો, 
તોય તિને લોકોને તો કોઈ સંતોર જ નથરી. અને સાંભળો 
પપ્વા ! અત્વારે પણ ઓલરેડી હંુ િેથસનો જ અભયવાસ 
કરતો હતો ને તિવારો ફોન આવયો, તે તિે બંનેએ િવારી 
અભયવાસનરી ૨૦ મિનનટ બગવાડી. કયવા િ્રયનું કેટલું-ક્ું 
્ાંચવંુ એ બધું આયોજન કરીને હંુ િવારી રીતે વય્સ્સ્ત 
અભયવાસ કરં છંુ; તેિાં ્લરીઝ હ્ે તિે દખલગરીરી ન 
કરર્ો.’ એિ કહી તેણે ફોન કવાપરી નાંખ્ો. રોહનનાં 
િમિરી-પપ્વા તેનું આવું ફરી ગયેલું ્વાણરી-્ત્ગન જોઈ 
એકબરીજા સવામું જો્ાં લવાગયવા થોડાં દુ:ખ સવાથે કેિેય િન 
પવાછંુ ્વાળ્ું. એક-બે ્ખતનવા રોહનનવા આ્વા અનુભ્થરી 
તેિનું હૈ્ંુ ઘ્વા્ું હતું; તેિ છતાં લવાગણરી્ર્ તેનાં િમિરી-
પપ્વાએ કોઈક બવાબતને નનમિતિ બનવા્રી ૧૫-૨૦ દદ્સ 
બવાદ ફરી પવાછો રોહનને ફોન લગવા્્વા િાંડ્ો, પણ આ 
્ખતે તો રોહને પપ્વાનો િોબવાઇલ નંબર જોઈ સ્રીચ 
ઓફ જ કરી દીધો...

્હવાલવા ભકતો ! આટલરી સ્ોરીને પૂરી િવાનરી 
લઈને ચવાલો આપણે અહીં જ અટકી જઈએ. િ્ચવારી 
લઈએ કે િને આ બવાબતે શું િ્ચવાર આ્ે છે ? રોહનનું 
તેનાં િવાતવા-િપતવા સવાથેનું ્ત્ગન કેટલું વયવાજબરી લવાગે છે ? 
અહીં ્વાત તો િવાતવા-િપતવા અને પુત્રનવા સં્વાદનરી છે, પરંતુ 
તેને આધયવાપત્ક િવાગતે ઘટવા્રીએ તો િવાતવા-િપતવાનરી 
જગયવાએ આપણવા ઘડ્ૈયવા એ્વા ્હવાલવા િહવારવાજ, 
પૂ.ગુરજી, સંતો-ભકતો, ્ડીલો, સંચવાલકો, પોરકલરીડરો 
્ગેરેિાંથરી કોઈ પણને લઈ ર્કવાય. અને આપણરી આ્રી 
આ્રી બવાબતો ચેક કરી ર્કવાય કે... 

 ¾ રખે, આપણવા ઘડ્ૈયવા પ્રમત આપણે કાંઈક થોડંુ 
ઘણંુ રોહન િવેું અ્ળું તો નથરી િ્ચવારતવા ને ! 

 ¾ આપણંુ બગડતું જોઈ આપણને સલવાહ-સૂચન 
કરનવારવા રખે સ્ભવા્્વાળવા તો નથરી લવાગતવા ને ! 

 ¾ આપણંુ ભલું કરનવારવાનવા ભવા્ને ઓ્ર અપેક્ષવા િવાનરી 
લઈને તેિનરી ભવા્નવાનો ભુક્કો તો નથરી કરતવા ને !

 ¾ આપણવા સહવાયક બનરીને આપણને સવા્ધવાનરી 
આપનવારવા ર્ત્ુ િ ે્ વા તો નથરી લવાગતવા ને !

ઘડવૈય� પ્રતત...
INDEX
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 ¾ આપણરી ચચતવા કરનવારવા હહતચચતકને આપણે અહહત 
કરનવારવા તો નથરી િવાનરી લરીધવા ને ! 

 ¾ આંખે થઈને પણ આપણરી ઊણપ દૂર કરનવારવા 
આપણવા િવાટે ઉપેક્ષવાપવાત્ર તો નથરી બનરી ગયવા ને !

 ¾ આપણવા દોરો ટળવા્્વાનો આગ્હ રવાખનવારવાને રખે 
દુરવાગ્હી તો નથરી િવાનરી લરીધવા ને ! 

 ¾ આપણને ્ઢીને કહેનવારવા આપણવા ્ડીલોને આપણવા 
્ેરી તો નથરી િવાનતવા ને !

 ¾ આપણને પોતવાનવા િવાનરીને રોકટોક કરનવારવાને આપણવા 
નનદક તો નથરી િવાનરી બેસતવા ને !

 ¾ આપણરી જૂનરી સફળતવા કે પોખઝહટ્રીટી દર્યા્રીને 
તેનરી પવાછળ દોરોનો સંઘરો તો નથરી કરતવા ને ! 

 ¾ આપણરી ભૂલ બતવા્નવારવા સવાિે ગોખરી રવાખેલું 
પોતવાનવા ગુણોનું લરીસ્ તો ધરી દેતવા નથરી ને ! 

 ¾ આપણવા પરિ હહતેચુ્ને ક્ાંક આપણરી પ્રગમતનવા 
રંૂધનવારવા તો નથરી િવાનરી લરીધવા ને !

હવા, આપણવા ઘડ્ૈયવાનરી ભવા્નવાઓ-લવાગણરીઓિાં 
કદવાચ કોઈક ્વાર થોડો સરખો અિ્્ેક, ગેરસિજ, 
આપણવા ભલવા િવાટેનો આગ્હ કે કાંઈક અપેક્ષવા પણ 
હોઈ ર્કે; પરંતુ એનો િતલબ એ નથરી કે તેને લઈને 
આપણે તેિનરી ઉપેક્ષવા કર્વા લવાગરીએ. તેઓ આપણને 
એનવા પોતવાનવા જાણરીને આપણરી ભૂલ અંગે ટકોર કરે, 
સવા્ધવાનરી આ્યવા કરે, સુધવાર્વાનો આગ્હ રવાખે, આપણરી 
નવાનરી એ્રી ભૂલ િોટી કરીને કહે, અરે અપિવાન કરે 
તોપણ એ તો કે્ળ એિનો અિરીદૃન્ષટભયયો અનુગ્હ જ 
છે. િવાટે એિાં આપણે બરીજો ત્રરીજો કુભવા્ ન કરતાં 
તેિનવા આપણવા પ્રત્ેનવા ભવા્-પ્રેિને યથવાથ્ગ રીતે સિજીને 
તેનવાથરી કરણવાભરીનવા થવંુ જોઈએ. કદવાચ કોઈક ્વાર 
તેઓ આપણને સિજ્વાિાં ખરેખર કાંઈક િરીર્ થતવા 
હોય, તોપણ આપણે તેિને સિજ્વાિાં કદી િરીર્ ન જ 
થવું જોઈએ. 

ખરેખર આ બવાબત આપણને સવારી રીતે સિજાઈ 
જાય તો તેિનરી આ્રી કરણવા બદલ આપણરી આંખિાં 
આંસુ ન સુકવાય.  િઓે આપણું ઘણંુ ઘણંુ સહન કરીને 
પણ નન:સ્વાથ્ગભવા્ે આપણરી સે્વા કરે છે, આપણને ્ધુ 
ને ્ધુ સુખરી કર્વાનરી ભવા્નવાઓ સે્ે છે, આપણવા િોક્ષનરી 
ચચતવા કરે છે, અરે કવાળજુ ક્ણ કરીને પણ આપણને 
્ઢે-ટોકે છે; એ્વા આપણવા ઘડ્ૈયવાને સિજ્વાિાં આપણે 

કદી ભૂલ ન કર્રી જોઈએ. જો આપણે તેિાં સ્ળું 
સિજી કૃતજ્ થ્વાને બદલે તેિનવા જ પ્રત્ે અ્ળવા ઘવાટ 
કરીએ તો તો આપણવા િ ે્ વા કૃતઘ્નરી-પવાપરી-દુભયાગરી આ 
દુનનયવાિાં બરીજા કોઈ ન હોઈ ર્કે. િિે ડોક્ર દદદીન ે
ઇંિકે્શન તેનંુ દદ્ગ  િટવાડ્વા આપે છે; તેને િવાર્વા નહીં. 
એ્રી જ રીતે આપણવા ઘડ્ૈયવા પણ આપણવા ઘડતરનરી 
તિવાિ પ્રોસેસ આપણને પોતવાનવા િવાનરીને કરે છે; એિનવા 
્ેરી સિજીને નહીં. આપણું જન્મ-િરણનું દુ:ખ િટવાડ્વા 
કરે છે, આપણને દુ:ખરી કર્વા નહીં. જ્વારે આ બવાબતને 
આપણે ભૂલરી જઈએ છીએ ત્વારે કેટલરીક ્વાર આપણે 
પણ રોહન િવેું જ કર્વા લવાગરીએ છીએ.

શ્રીહદરજી િહવારવાિ ે્ચ.ગ.િ.૪૫િાં કહંુ છે કે,“તિે 
સ્તે િવારવા કહે્વાઓ છો, તે જો હંુ ખટકો રવાખરીને તિને 
્તયાવું નહહ અને તિે કાંઈક ગવાફલપણે ્તયો તે અિવારવા 
થકી દેખવાય નહીં. િવાટે િ ે િ ે િવારવા કહે્વાયવા છો તેિાં 
િવારે એક તલિવાત્ર કસર રહે્વા દે્રી નથરી. િવાટે તિે પણ 
સુધવા સવા્ધવાન રહેજ્ો.” શ્રીજીિહવારવાિ ે પોતવાનવા આજશ્ત 
પ્રમત કરેલરી આ્રી ્વાતિાં ક્ોરતવા હો્વા છતાં ભવારોભવાર 
્વાત્લ્ ભ્ુયં છે.

્હવાલવા ભકતો ! આપણવા ઘડ્ૈયવાનવા હૃદયિાં 
રહેલો આપણને સુખરી કર્વાનો શુદ્ધભવા્ આપણને સવારી 
રીતે સપર્્ગ્ો જોઈએ. અને એિનવા પ્રમત એ્ો સવારો 
રીસપોનસ આપ્ો જોઈએ કે િથેરી આપણવા ઘડતરિાં 
તેઓ નનરત્વાહી બનરી ન જાય, થવાકી ન જાય, તેિન ે
આપણને ઘડ્વાનંુ ્ેલવંુ કે છોડી દેવંુ ન પડે. આપણને 
ઘડનવારવા િોટેરવાને આપણો એ્ો િ્શ્વવાસ આ્રી જ્ો 
જોઈએ કે તેઓ કોઈ પણ પ્રસંગે આપણરી સવાચરી-ખોટી 
્વાતને જાણયવા-તપવાસયવા િ્નવા, આપણને સાંભળયવા કે 
સિજ્વા િ્નવા જ સરીધરી આજ્વા કરી ર્કે કે ‘તવારે આ 
ભૂલનો સ્રીકવાર કરી તેિાં સુધવારો કર્વાનો છે અથ્વા 
તો આ વયકકતનરી િવાફી િાંગ્વાનરી છે.’ જો આપણને તેિનો 
આ્ો સ્રીકવાર હોય તો તેઓ આપણું ઘડતર છૂટથરી 
સવારી રીતે કરી ર્કે. અને જો આપણે તેિનવા હેતુ કે 
હૃદયનરી ભવા્નવાને ન સિજી ર્કીએ તો તેઓ આપણું 
ઘડતર કરી જ ન ર્કે. િવાટે ચવાલો આપણે પ્રસતુત 
સ્ોરીિાંથરી એવંુ ર્રીખરી લઈએ કે િથેરી આપણવા ઘડ્ૈયવાિાં 
આપણને કદી ભવા્ફેર ન થવાય. એિનરી લવાગણરીનો તાંતણો 
આપણરી સવાથે કવાયિ જોડવાયેલો રહે. અને તેઓનવા 
આખર્રપવાત્ર રહી પ્રભુને પવાિરી જઈએ... |||
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બવાળક ને પોતવાને િવાટે શું સવારં છે અને શુ ખરવાબ છે  તેનરી સૌપ્રથિ 
સિજ બવાળકને િવાતવા-િપતવાનવા ્વાણરી ્ત્ગનથરી જાણ્વા િળે છે. 

જો સંતવાનોને શ્ેષ્, આદર્્ગ સવારવા સંસ્વાર્વાળવા બનવા્્વા હોય તો િવાતવા-િપતવાએ 
પોતે પહેલવા શ્ેષ્ આદર્્ગ પવાત્ર બનવંુ જરૂરી છે. ્વાલરીનવા ્વાણરી-્ત્ગન િ ે્ વા હોય 
તે પ્રિવાણેનવા િ્ચવારો બવાળકનવા િગજિાં આ્ે છે. 'િવેું ચચતન એવું જી્ન' અને 
બવાળક ભિ્ષયિાં તે્વા જ બને છે. આપણવા ઉપદેર્નરી અસર 10% અને ્ત્ગનનરી 
અસર 90% થતરી હોય છે િવાટે આપણે િવંુે ્ત્ગન કરીશું તેવંુ જ બવાળક થર્ે.

 ¾ આ અંગે વાલરીથરી થતરી ભૂલો તથા તેનરી અસરો 

ભૂલ : 1  ્વાલરીઓ એવું િવાને છે કે બવાળક નવાનું છે. તેને આિાં શું 
ખબર પડે ? એ તો રિે છે, સૂતું છે, તેનું ધયવાન બરીિ ે છે. પરંતુ એ આપણરી 
બહુ િોટી ગેરસિજ છે. કવારણકે તેનું િવાઈનડ િ્ડીયોનરી િિે સતત રેકોર્ડગ 
કયયા જ કરતું હોય છે.

ભૂલ : 2  ઘરિાં પમત પત્રી ્ચ્ે, સવાસુ ્હુ કે અન્ સભયો ્ચ્ે 
િનિેળ ન હો્વાથરી તેઓ અ્વાર-ન્વાર જાહેરિાં જ બવાળકનરી હવાજરીિાં ્વાદ 
િ્્વાદ અને ઝઘડવા કયયા કરે છે.

અસર: (1) બવાળકને તેિનો અભવા્ આ્ે છે, ભવાર રહેતો નથરી. જાણે-
અજાણે લવાગણરી ઘટે છે અને નફરત  કરે છે. છે્ટે સંતવાન ્વાલરીઓથરી દૂર 
રહે્વા ઈચે્ છે.

(2) સંતવાન એવું િવાન્વા લવાગે છે કે, 'આવું િવારે પણ કરવાય.' પદરણવાિે 
્વાલરીઓનરી કુટે્, સ્ભવા્, નબળવાઈ કે દોર સંતવાનિાં પણ પ્ર્તશી જાય છે. એટલે 
કે,  આપણવા દોરો અને દુઃખો આપણરી પેઢીને આપણે જ આપરી રહ્વા છીએ.

ભૂલ : 3  ્વાલરીઓ બવાળકોનરી હવાજરીિાં કુટંુબનવા કે સંપ્રદવાયનવા કજિયવા- 
કંકવાસનરી ્વાતો કરે. સંતો-ભકતોનરી નનદવા કરે.

અસર : બવાળકનવા અંતરિાંથરી કુટંુબનવા ્ડીલો પ્રત્ેનો આદર ટળી 
જાય છે. સંપ્રદવાયનો તથવા સંતો-ભકતોનવા િહહિવાનો દદવયભવા્ નવાર્ થઈ જાય 
છે. િથેરી તેને તેિનરી સવાથે રહે્વા જોડવા્વાનો સ્ભવા્ રહેતો નથરી. િનેું પછી 
તેને બહુ િોટંુ નુક્શવાન ભોગ્વું પડે છે.

ભૂલ : 4 િવાતવા-િપતવા પોતે ઘરિાં,  વય્હવારિાં કે સત્ંગિાં પણ ખોટંુ 
બોલતવા હોય છે કે ખોટંુ કવાિ કરતવા હોય છે.

અસર : બવાળક પોતે પણ ખોટંુ બોલતવા ખોટંુ કરતાં ર્રીખે છે. પછી 
િોટવા થઈને પોતવાનવા િવાતવા-િપતવાને પણ ખોટંુ બોલરી છેતરે છે અને અંતે કુસંગરી 
થઈ જાય છે.

ભૂલ : 5  િવાતવા-િપતવા બવાળકને જ ઉપદેર્ આ્યવા કરે, પણ પોતે 
પોતવાનંુ ્ત્ગન સુધવારે નહીં.

અસર :  ્ત્ગન ્ગરનરી ્વાતોનરી બવાળકને કોઇ જ અસર થતરી નથરી ; 
ઊલટવાનો અભવા્ આ્ે છે.

ભૂલ : 6  િવાતવાનરી કોઇપણ ્વાત બવાળક ન િવાને ત્વારે તેને ધિકી 
આપે કે, 'તવારવા પપ્વાને કહે્વા દે, પછી તને ભવાન પડર્ે.' અથ્વા તો એિ કહે 
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કે, 'તવારવા સંચવાલક કે સંતોને તવારી ફદરયવાદ પહોંચવાડંુ છંુ. પછી 
જોિ,ે  તવારો બરવાબરનો ્વારો પડર્ે.'

અસર :  બવાળકને ્વારં્વાર ધિકી આપ્વાને કવારણે 
નવાનપણથરી જ તે તેનવા િપતવાથરી ડરીને દૂર રહે્વા લવાગે છે. સંતો 
ભકતોનો પણ ડર લવાગ્વા લવાગે છે. તેથરી તેિનરી નજીક જઈ 
ર્કતો નથરી પદરણવાિે તે સત્ંગરી ગણવાતો હો્વા છતાં તેને 
સંતો-ભકતો સવાથે દદલથરી જોડવાણ થઈ ર્કતું નથરી.

ભૂલ : 7 અમુક િવાતવા િપતવાનરી નોકરી-ધંધો એ્ો હોય 
છે કે, તેનવા િ ે્ વા જ સ્ભવા્-્વાણરી-્ત્ગન ઘરે પણ રહે છે.

અસર :  આ્વા સ્ભવા્થરી બવાળકને પોતવાનવા િવાતવા-િપતવા 
સવાથે દદલથરી હેત થતું નથરી. તેથરી તેિનરી કોઈ ્વાત િનવાતરી નથરી.

 ¾ વાલરીના વાણરી-વત્તનને ઉપયોગરી બનાવવાના ઉપાયો:

(1) ઘરનું ્વાતવા્રણ કંકવાસ અને કજિયવાથરી રહહત 
રવાખવું. જો િવાતવા-િપતવાને અથ્વા અન્ સભયોને ક્વારેક કોઈ 
બવાબતિાં િતભેદ થવાય તો તેિણે છોકરવાઓનરી હવાજરીિાં 
્વાદ-િ્્વાદ ન કર્ો. તે ્ખતે તો બેિાંથરી એકે નિરી જવું અને 
પછી એકાંતિાં જઈ િ્ચવાર િ્િર્્ગ કરી યોગય નનણ્ગય લે્ો.

(2) િવાતવા-િપતવાએ પોતે પોતવાનાં ્વાણરી-્ત્ગનને 
પ્રવાિવાન્ણક, સદવાચવારી અને સત્ંગરીને ર્ોભે તે્વા રવાખ્વા તો 
તેિાંથરી બવાળક પણ તેવું જ ર્રીખર્ે.

(3) ઘરિાં રોજ ગંગવાસતરી ્ગેરેનવા ભજન તથવા કથવા-
કીત્ગન ્ગવાડ્વા. બવાળકને નવાનપણથરી જ નરજસહ િહેતવા, 
સખુબવાઈ, ગોપવાળવાનંદ સ્વાિરી ્ગેરે સંતો-ભકતોનવા આખ્વાનો 
સંભળવા્્વા.ભગ્વાન તથવા સંતો-ભકતોનરી નનષ્વા, િહહિવા અને 
એિને રવાજી કર્વાનરી તિન્નવા દ્ઢ કરવા્તવા રહેવું; તો નવાનપણથરી 
જ સંતવાનનવા િન પર તે્વા સંસ્વારો પડે છે.

(4) સંતવાનને જ્વારે િવાતવા-િપતવા પ્રતે્ સવારી ભવા્નવા હોય 
ત્વારે જો સિજા્્વાિાં આ્ે તો તેનરી ખૂબ સવારી અસર થવાય 
છે. બરીજા બવાળકોને સંતો પ્રત્ક્ષ કે િ્ડીયોિાં રવાજીપો આપતવા 
હોય તે બતવા્રી પ્રેરણવા લે્વાનું ર્રીખ્વું ્ગેરે....

(5) નોકરી ધંધવાથરી ઘરે આવયવા બવાદ પમત, િપતવા કે પુત્ર 

તરીકે પોતવાનરી િ ે કાંઈ ફરજ હોય તે પ્રેિથરી બજા્તવા રહેવું. 

િથેરી ઘરનું ્વાતવા્રણ બહુ સવારં રહે અને પોતવાનવા સંતવાનો 

પણ તેિાંથરી સવારવા સંસ્વાર ર્રીખતવા રહે.

(6) પોતવાનો દીકરો કે દીકરી, નવાનવા કે િોટવા કોઈ 

સંતવાનને અન્વાય ન થઈ જાય તેિ િવા-બવાપે સદવા તટસ્ રહેવું 

જોઈએ. દરેકને યોગય હોય તેટલવા પ્રેિ, હંુફ, બળ કે ્પકો 

આપતવા રહેવું જોઈએ.

(9) િવાતવા-િપતવાએ બવાળકોને સવારવા સંસ્વાર આપ્વાનો 

સ્યોતિિ ઉપવાય એટલે = ઘરસભવા

 ¾ ઘરસભા કરવાથરી કેવા કેવા ફાયદા થાય છે? 

(1) કૌટંુબિક ફાયદા :

ફાયદો : 1  કુટંુબિાં સંપ, ર્ાંમત અને આત્રીયતવાનું 

્વાતવા્રણ જળ્વાઈ રહે. ઘરિાં પરસપર કાંઈક િનદુઃખ થ્ું 

હોય, કોઈ ગેરસિજ થઇ હોય, કોઈને કોઈનો અભવા્ આવયો 

હોય તો તે દૂર થઈ જાય.

ફાયદો : 2 કોઈ પણ સભયને દદ્સ દરમિયવાન થયેલ 

સે્્સ, તણવા્, ચચતવા ઘટી જાય છે અને અગત્નવા પ્રશ્ો અને 

સમૂહિાં ચચ્ગ્વાથરી ્ધુ સવારવા નનણ્ગય આ્રી ર્કે છે.

(2) સંસ્ાર અંગેિા ફાયદા:

ફાયદો : 1 બવાળકોિાં નવાનપણથરી જ શુભ સંસ્વાર 

પડે છે. ભગ્વાન અને સંતો પ્રત્ે શ્દ્ધવા, િહહિવા, નનષ્વા અને 

ભવા્નવાનવા બરીજ રોપવાય છે.

ફાયદો : 2 બવાળકોિાં સવારવા ગુણ, આ્ડત, કળવા 

િ્કસે છે.

(3) આધયાપમિક ફાયદા :

ફાયદો : 1 ઘરનવા સભયોને ઇષટદે્ તથવા સંતો 

ભકતોિાં નનષ્વા, દદવયતવા અને હેત ્ધે છે. િથેરી તેિનરી આજ્વા 

કે િરજી મુજબનું જી્ન બનવા્રી ર્કવાય છે.

ફાયદો : 2 પરસપર સંપ રહે્વાથરી તેિનરી આજ્વા 

પવાળ્વાનરી તથવા સે્વા કર્વાનરી તક ઝડપરી ખૂબ રવાજીપો રળી 

ર્કવાય છે.

 ¾ ઘરસભામાં શંુ સાવધાનરી રાખવરી જોઈએ? 

(1) કોઈ એક જ વયકકતએ બોલ બોલ ન કરવું, પણ 

જરૂર પૂરતવા સૌને સાંભળ્વા.

(2) રવાગ-દે્ર કે પક્ષવાપક્ષરીિાં તણવાઈ ને કોઈનરી પર 

આક્ષેપ કરી તેને ઉતવારી ન પવાડ્વા. ્વાદ-િ્્વાદ નહીં પણ 

સનેહભયયો સં્વાદ રવાખ્ો.

(3) સભવાનવા સિયનો કે કવાય્ગરિિનો જડતવાભયયો આગ્હ 

ન રવાખ્ો. સૌને ફવાયદો થવાય તથવા અનુકૂળતવા આ્ે તેિ કરવું.

(4) સભવાિાં કોઇ સંતો-ભકતો, ્ડીલ કે ગેરહવાજર 

સભયોનરી નેગેહટ્ ચચયા ન કર્રી.

(5) નવાનવા સભયોએ િોટવાનરી િવાન-િયયાદવા જળ્વાઈ તે 

રીતે ્વાતચરીત કર્રી ને તેવું ્ત્ગન રવાખવું. |||
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kÐk„N kdpQpf
  વર્ચ્યુઅલ મહાપૂજા-કં્ડળધામ

  ૨૦૧મી વર્ચ્યુઅલ શ્ીવચનામતૃ જ્ંયતી-કં્ડળધામ

કંુડળધવાિિાં તવા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ કવારતક ્દ-૧૧  

પિ્ત્ર િત્રસપર્શી એકવાદર્રીનવા રોજ શ્રીસ્વામિનવારવાયણ 

િંિદર કંુડળધવાિ દ્વારવા કોરોનવાદદ અશુભકવાળનરી નનવૃત્તિ 

તથવા શુભકવાળનરી પ્રવૃત્તિ અથતે અને પ્રભુપ્રસન્નતવાનરી પ્રવાપ્ત 

િવાટે ભવય ્ચ્ુ્ગઅલ િહવાપૂજાનંુ આયોજન કર્વાિાં 

આવ્ું હતું. િિેાં પિ્ત્ર ભૂદે્ તથવા સંતો દ્વારવા ્ેદોકત 

િ્ધધથરી િહવાપૂજા કરવા્્વાિાં આ્રી હતરી. કંુડળધવાિિાં 

રહેલવા સંતો-ભકતો ઉપરાંત ભવારત, અિેદરકવા, ઈંગલેનડ, 

ઓસે્્જલયવા, કેનેડવા ્ગેરે અનેક દેર્ોિાં ્સતવા હજારો 

ભકતજનોએ આ િહવાપૂજાનો અલભય લવાભ લઈ ધન્તવા 

અનુભ્રી હતરી.  કોરોનવાનરી મુશકેલરીનવા કવારણે ભકતોને 

પ્રત્ક્ષ દર્્ગન-પૂજનનો લવાભ િળ્ો મુશકેલ છે. ત્વારે 

આપણવા ગુરજી પ.પૂ.સદ્ .શ્રીજ્વાનજી્નદવાસજી સ્વાિરી-

કંુડળધવાિનરી પ્રેરણવાથરી યોજાયેલ આ િહવાપૂજાનો લવાભ 

લઈ હજારો ભકતો અત્ંત રવાજી થયવા હતવા.   

િહવાપૂજાનવા અંતે પ.પૂ.ગુરજીએ આર્રી્યાદ 
પવા્્તવા જણવાવ્ું હતંુ કે, “આ િહવાપૂજાનું તિવાિ ફળ 
કોરોનવા િ ે્ રી બરીિવારી કે આર્થક, સવાિવાજિક મુશકેલરીથરી 
પરીડવાતવા ભકતજનો િવાટે અપ્ગણ કરીએ છીએ. અને સવાથો 
સવાથ ભગ્વાનનાં ચરણોિાં પ્રવાથ્ગનવા કરીએ છીએ કે, સિગ્ 
િ્શ્વને કોરોનવા આદદ અશુભ કવાળથરી જલ્ી ઉગવારો ને 
સૌને સુખરી કરો.” આ સિગ્ િહવાપૂજાનવા યજિવાન પદનરી 
સે્વાનો લવાભ પ.ભ.શ્રીિહેર્ભવાઈ પરરોતિિભવાઈ પટેલ-

લેકિકે્શને લરીધો હતો.

શ્રીસ્વામિનવારવાયણ િંદદર કંુડળધવાિિાં િવાગર્ર 
સુદ-૪, તવા.૧૮/૧૨/૨૦૨૦, શુરિ્વારનવા રોજ રવાત્રે ૯:૦૦ 
કલવાકે શ્રીહદરનરી પરવા્વાણરી - શ્રી્ચનવામતૃ ગ્ંથરવાજનરી 
૨૦૧િરી જન્મજયંમત ધવાિધુિથરી ઉજ્્વાિાં હતરી. 

આ પ્રસંગે કંુડળધવાિિાં આ્ેલ ભજન હોલિાં 
્ચનવામૃત સંગ્વાહક સંતો સવાથે િહવારવાજનંુ દૃશય ખડંુ 
કર્વાિાં આવ્ું હતું. સૌ પ્રથિ પ.પૂ.ગુરજી તથવા 
સૌ સંતો-ભકતોએ સવામૂહહક ્ચનવામૃતનવા પવા્ કયયા. 
ત્વારબવાદ સૌ સંતો-ભકતોએ સવાથે િળી જનિંગલ 

સતોત્ર સવાથે ્ચનવામૃતનવા સવામૂહહક પૂજનનો લવાભ લરીધો. 

ત્વારપછી પ.પૂ.ગુરજીએ પુષપપાંખડી અને અક્ષતથરી 

શ્રીહદર, ગ્ંથરવાજ શ્રી્ચનવામૃત તથવા ્ચનવામૃત સંગ્વાહક 

સંતોનું પૂજન ક્ુયં. ત્વારબવાદ સંતો-ભકતોએ પોતવાનવા 

્કતવય દ્વારવા ્ચનવામૃતનો િહહિવા કહ્ો હતો. અંતિાં 

પ.પૂ.ગુરજીએ પોતવાનરી અમૃત્વાણરીનો લવાભ આપરી સૌને 

ધન્ કયયા હતવા. છેલલે સૌ સંતો-ભકતોએ ગ્ંથરવાજ 

શ્રી્ચનવામૃતનરી સમૂહ આરતરીનો લવાભ લઈ ધન્તવા 

અનુભ્રી હતરી.
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વડોદરામાં રહેતા 

પ.ભ.શ્રીબાલકૃષ્ણભાઈ શંકરરાવ 

દેશમુખ તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ ના 

રોજ શ્રીહરરનું સ્મર્ણ કરતા 

અક્ષરનનવાસરી થયા છે.

અ.નન.પ.ભ.શ્રીબાલકૃષ્ણભાઈ શંકરરાવ દેશમુખનો જન્મ 

સં.૧૯૯૩ શ્ાવ્ણ વદ-૮ (જન્માષ્ટમરી) (તા.૧૦/૮/૧૯૩૬) 

ના રોજ રાત્ે બાર વાગે મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલલામાં 

આવેલા અડાવદ ગામમાં થયો હતો. તેમના માતાનું નામ 

રૂખમાબાઈ અને પપતાનું નામ શંકરરાવ દગડુ દેશમુખ હતું. 

તેઓ નાનપ્ણથરી જ અડાવદ ગામમાં આવેલા શ્રીકૃષ્ણ 

ભગવાનના મંરદરે રોજ સવારે ૫ વાગે મંગળા આરતરીમાં 

અને રાત્ે સંધયા આરતરીમાં જતા અને મંરદરમાં રહેલંુ નગારં 

વગાડી સૌને રાજી કરતા.  

બાલકૃષ્ણભાઈ સૌપ્રથમ સને ૧૯૫૭માં સુરતમાં 

પોલરીસ ખાતામાં જસપાઈ(કોન્સે્બલ) તરીકે દાખલ થયા. 

ત્ાર બાદ તેમને ઉત્તરોત્તર બઢતરી મળતાં સને ૧૯૮૬માં 

તેમનરી નનમણૂંક બો્ટાદ ખાતે સરી.પરી.આઈ. (સક્ક લ પોલરીસ 

ઇન્્સપેક્ટર) તરીકે થઈ. તે વખતે ગઢડામાં શ્રી્સવામમનારાય્ણ 

ભગવાનનું મો્ંુટ મંરદર છે, ત્ાં અઠવારડયામાં ૪-૫ રદવસ 

તેમને ગઢડા જ રહેવું પડતું. તેઓ મંરદરમાં જ બેસતા અને 

તે સમયના કોઠારી શ્રીનારાય્ણપ્રસાદ ્સવામરીના ઉતારે 

તેમનરી સાથે જમવા જતા. પૂ.નારાય્ણપ્રસાદ ્સવામરી ઘ્ણરી 

વખત મોડી રાત સુધરી બાલકૃષ્ણભાઈ સાથે બેસતા અને 

ભગવાનના પરચા કહેતા. આમ, પૂ.નારાય્ણપ્રસાદ ્સવામરીએ 

તેમને શ્રી્સવામમનારાય્ણ ભગવાનનરી ઓળખા્ણ કરાવરી 

સતં્ગ કરાવયો.

ત્ાર પછી તેમનરી નનયુક્ત અમદાવાદ ખાતે કરવામાં 

આવરી. ત્ાં તેમના ઉપરી અધધકારી શ્રીસતંા્ણરી સાહેબ (ડી.

એસ.પરી.) તથા શાખાના સહુથરી વડા આઈ.જી.પરી.(ઇન્સપેક્ટર 

જનરલ ઓફ પોલરીસ) સાથે તેમને સારા સંબંધ હતા. તેથરી 

શ્રીસતંા્ણરી સાહેબે તેમને બઢતરી આપવા મા્ેટ સરકારશ્રીમાં 

ભલામ્ણ કરાવરી. તેથરી સને ૧૯૯૩માં બાલકૃષ્ણભાઈને 

ડેપયુ્ટી સુપપ્ર્ેટનડન્ટ ઓફ પોલરીસ તરીકે બઢતરી મળી.  તથા 

તેમનરી નનયુક્ત સુરતનરી આઈ.બરી. શાખામાં થઈ. આમ 

અનેક ચડાવ ઉતાર સાથે તેમ્ેણ પોતાનરી ડીવાય.એસ.પરી. 

સુધરીનરી ફરજ પૂરી કરી.

સને ૧૯૯૪માં નનવૃત્ત થયા બાદ તેઓ પરરવાર સાથે 

વડોદરા સ્ાયરી થયા. ગઢડાવાળા કોઠારી શ્રીનારાય્ણપ્રસાદ 

્સવામરીના કહેવાથરી સને ૧૯૯૬માં તેઓ શ્રી્સવામમનારાય્ણ 

મંરદર કારેલરીબાગ-વડોદરામાં આવતા થયા. આમ તેમને 

પૂ.ગુરજીનરી ઓળખા્ણ થઈ ત્ારથરી પૂ.ગુરજીને પોતાના 

ગુર તરીકે ્સવરીકાયયાં અને તેમને સોંપાઈને મંરદરને જ પોતાનંુ 

ઘર માનરી સેવા કરવા લાગયા.   

તેઓ સતંો સાથે ગામડા ફરવા જતા. તેમજ સતંો 

જ્ારે કાશરી ભ્ણવા ગયા ત્ારે પ્ણ તેમનરી સેવામાં ગયા 

હતા. તેઓ સતંોનરી સેવા ખૂબ ભાવથરી કરતા. કોઈવાર 

વડોદરા મંરદરમાં સતંો હાજર ન હોય ત્ારે ભગવાનને 

જગાડવા, તૈયાર કરવા, તેમનરી આરતરી ઉતારવરી, થાળ જાતે 

બનાવરી ધરાવવો, મંરદર વાળવું, પોતું કરવું વગેરે અનેક જાતનરી 

અહોભાવ સાથે મહહમા પૂવ્કક સેવા કરતા. આ ઉપરાંત 

દરવા્ણરી તરીકેનરી સેવા પ્ણ તેઓ ખૂબ ઉત્ાહથરી કરતા.

તેમને હરરભ્તોનરી સેવા કરવામાં પ્ણ ખૂબ ઉત્ાહ 

હતો. જ્ારે એકાદશરી હોય ત્ારે હરરભ્તો મા્ેટ દ્ાદશરીનરી 

મંગળા આરતરીમાં લીંબુપા્ણરી લાવરીને એક એક ગલાસ 

હરરભ્તોને પરીવડાવતા હતા. આવરી નાનરી મો્ટી સેવા કરી 

બધાનો અઢળક રાજીપો લરીધો હતો. 

પોલરીસખાતામાં નોકરી કરી હોવા છતાં તેમનો 

્સવભાવ સરળ, નનમમાનરી હતો. પવનય અને પવવેક તો 

તેમના ખૂબ જ પ્રસંશનરીય હતા. આવરી મો્ટી પોસ્ પર 

રહેવા છતા સંતો-ભ્તોના દાસ થઈને રહેવું તે તો તેમને 

મા્ેટ સાવ સહજ હતું. હરરભ્તો દંડવત્  કરતા હોય 

ત્ારે તેમને ભાવથરી પગે લાગતા. તેમને સંતો-હરરભ્તો 

જસવાય બરીજા કોઈનો સંગ ગમતો નહી. આજ રદવસ 

સુધરી શ્રીહરર તથા સંતો-ભ્તો પાસે તેમ્ણે કાંઈ માંગયું 

નથરી. આ બધાના ફળ ્સવરૂપે તેઓ પોતાનરી છેલલરી 

ઉંમરમાં કહેતા કે “ગુરજી ! આપનરી કૃપાથરી શ્રીહરરનરી 

મૂર્ત અંતરમાં અખંડ દેખાય છે.”

  અ.નિ.પ.ભ.શ્રીબાલકૃષ્ણ શકંરરાવ દેશમુખ
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  અ.નિ.શ્રીજયશેકુમાર વજુભાઈ રાઠોડ

મૂળગામ બગસરાના પ.ભ. 
શ્રીજયશેકુમાર વજુભાઈ રાઠોડ 
તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૦ના રોજ કંુડળધામથરી 
અક્ષરનનવાસરી થયા છે. 

જયશેનો જન્મ તા.૦૩/૧૧/૨૦૦૦ 
ના રોજ બગસરા ગામમાં થયો હતો. તેને નાનપણથરી જ 
સતંો-ભકતોમાં હેત અને મહહમા હતો. બાળસભા, દિવાળી  
શશબબર વગેરે સત્ંગના કાયયોમાં ખુબજ ઉત્ાહ િાખવતો 
અને ધૂન-કીત્તનમાં ઢોલકી વગાડવામાં તો એનરી અતતશય 
રૂચરી. અને એટલે જ જવેું સુ્લમાં વેકેશન પડે અને જયશે 
તરત જ કંુડળ જવાનરી જીિ કરતો, ત્ાં જઈને સેવા-સતં 
સમાગમ કરતો અને સતંો પાસેથરી ઢોલકી વગાડતા શરીખતો. 

 યુવાસભા, જાગરણ કે બરીજા કોઈપણ ઉત્વ 
સમૈયા હોય તેમાં જયશે ખુબ જ ઉત્ાહથરી મહહમાપૂવ્તક 
અને ઉચ્ચ સવરે ધૂન-કીત્તન કરતો. સેવા કરવામાં તો કોઈ 
દિવસ એને થાક જ ન લાગે અને સેવાનરી ખબર પડે એટલે 
બરીજુ ં બધંુ જ એકબાજુ મૂકીને પહેલા સેવા કરતો. અને 
કિાચ એટલે જ ભગવાને તેને B.Com. ના અભયાસ માટે 
રાજકોટનરી જગયાએ વડોિરામાં એડ્મરીશન કરાવયું જથેરી તે 
સતં્ગમાં વધારે સેવા કરી શકે. સવભાવે ખૂબ સરળ હોવાને 
કારણે જ વડોિરા આવતાનરી સાથે તે વડોિરાના યુવાનો 
સાથે ભળી ગયો અને ત્ાંનરી યુવાસભા વગેરે કાય્તક્રમોમાં 
ધૂન-કીત્તનથરી બધાને રાજી કરવા લાગયો. સતંોએ તેને ફોટો-
વવદડયોનરી સેવામાં મૂક્ો તો તે સેવા પણ તે ખૂબ ઉત્ાહથરી 
અને થાક્ા વગર કરતો. સેવામાં ગમે તેટલું મોડંુ થયું હોય 
પણ બરીજા દિવસે એના સમયે સેવામાં હાજર થઇ જ જતો. 

લોક ડાઉન િરમયાન કોલેજમાં રજા હોવાના લરીધે 
સતંોનરી મરજી જોઈ કંુડળ સેવા માટે પહોંચરી ગયો. ત્ાં 

થાક્ા વગર અને ખૂબજ ઉત્ાહથરી સેવા-સત્ંગ કરી ખૂબ 
જ ઓછા સમયમાં બધાનો લાડલો બનરી ગયો. સંતો-ભકતો 
આગળ ખૂબજ નનમમાનરી અને નનષ્કપટપણે રહેતો. પૂ.
આત્રીયસવરૂપસવામરીને તે પોતાનો રીપોટ્ત  રેગયુલર આપતો. 
જયશેનરી વાતોમાં પ.પુ.ગુરુજી અને સતંોના વચનમાં અતૂટ 
શ્ધ્ા અને વવશ્ાસનો કેફ સપષટ જણાતો, “સતંોનરી મરજી 
એ જ એનંુ જીવન હતું.” આ રીતે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં 
મહારાજ, પ.પૂ.ગુરુજી અને સતંો-ભકતોને રાજી કરી માત્ર 
૨૦ વર્તનરી નાનરી ઊંમરે તા.04/12/2020ના રોજ મહારાજનંુ 
અખંડ-અવવનાશરી સુખ માણવા અક્ષરધામમાં પહોંચરી ગયો. 

 આ બનાવ અંગે જયારે તેના મમમરી-પપ્ાને જાણ 

થઇ ત્ારે તેના મમમરીના સૌથરી પહેલા શબ્ો એવા હતાં કે, 

“મારા જયશેના કેવા મોટા ભાગય કે એ કંુડળધામથરી 

અક્ષરધામમાં ગયો.” અને પૂ. ગુરુજીએ જયશેનરી અંતતમવવધરી 

કંુડળમાં કરવાનરી વાત કરી ત્ારે તેના પદરવારે ખૂબ જ 

આનંિથરી એ વાત સવરીકારી લરીધરી. અંતતમવવધરી વખતે તેના 

મમમરીએ તેના કાનમાં જઈને અનોખરી ખુમારી સાથે કહું કે, 

“મને ધામમાં લેવા માટે મહારાજનરી સાથે તું, પણ આવજ.ે” 

અને અાવરી મશુકેલરીના સમયમાં પણ તેના પપ્ાના ચહેરા 

ઉપર ચચતાનરી એક રેખા પણ િેખાતરી ન હતરી, અલબત 

એમના ચહેરા પર તો પોતાનો દિકરો મહારાજના ધામનંુ 

સુખ પામરી ગયો તે વાતનો આનંિ નજરે િેખાતો હતો. અાવા 

સમયમાં પણ વ્રજલાલભાઈ અને હીરાબહેનનરી નનષઠા, 

ખુમારી સૌને પ્રભાવવત કરી ગયા. એમનરી આવરી નનષઠા અને 

સમજણથરી જ પૂ.ગુરુજી તેમના આખા પદરવાર પર ખૂબ 

જ રાજી થયા હતા. તેમના પદરવાર જનોનરી આવરી સમજણ 

અને નનષઠા તથા જયશેમાં રહેલા સિ્ ગુણોમાંથરી પ્રેરણા લઈ  

આપણે પણ તેવું શરીખરીએ...

તેઓ ધામમાં ગયા તેના આગળના દિવસે એટલેકે 

તા.૩૦/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ તેમના પદરવાર જનોને કહેતા 

હતા કે, “મને ગુરુજીએ તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ છેલલો 

હાર પહેરાવયો ત્ારથરી મને અક્ષરધામમાં જવાનરી મંજૂરી 

મળી ગઈ છે.” અને પછી બરીજા જ દિવસે એટલેકે 

તા.૧/૧૨/૨૦૨૦ શ્રીજીમહારાજનું સ્મરણ કરતાં કરતાં 

અક્ષરનનવાસરી થયા. 

આમ એક ઉચ્ચકક્ષાના પોલરીસ અધધકારી સતંો-

ભકતોના સંગે ભગવાનના અખંડ િશ્તન જવેરી ઉચ્ચતમ 

આધયાત્ત્ક સ્થિતતને પામરી ગયા. શ્રીહદર તેમને અખંડ 

પોતાનરી મૂર્તનંુ મહાસુખ આપે તથા તેમના પદરવાર જનોને 

તેમના જવેા ગુણ આપે તેવરી પ્રાથ્તના...
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૧) પ.ભ. શ્ીધરમશીભાઈ
િેચરભાઈ વાિાણી - તુરખા

જન્મ : તવા. ૦૧/૦૧/૧૯૪૪
અક્ષર્વાસ : તવા.૧૫/૧૨/૨૦૨૦ 

ઉંિર : ૭૬ ્ર્ગ

૪) પ.ભ. શ્ીિારણભાઈ
વાલજીભાઈ પટેલ - િડીઆદ

જન્મ : તવા.૧૮/૦૮/૧૯૩૮ 
અક્ષર્વાસ : તવા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ 

ઉંિર : ૮૨ ્ર્ગ

૨) પ.ભ. શ્ીકુકાભાઈ
કાળભુાઈ મકવાણા - િાિાઝીિઝાવદર

જન્મ : તવા. ૦૧/૦૧/૧૯૪૩
અક્ષર્વાસ : તવા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦ 

ઉંિર : ૭૭ ્ર્ગ

૫) પ.ભ. શ્ીરાજશેભાઈ
અંિાલાલભાઈ રાજપતૂ - વડોદરા

જન્મ : તવા. ૦૧/૧૨/૧૯૬૩
અક્ષર્વાસ : તવા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ 

ઉંિર : ૫૭ ્ર્ગ

૩) પ.ભ. શ્ીિાગજીભાઈ
શંભભુાઈ આસોદરરયા - સુરત

જન્મ : તવા. ૦૧/૦૧/૧૯૪૮
અક્ષર્વાસ : તવા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ 

ઉંિર : ૭૨ ્ર્ગ

૬) પ.ભ. શ્ીસૂય્યકાંતભાઈ
ચીમિભાઈ કા. પટેલ - આણંદ

જન્મ : તવા.૨૦/૦૫/૧૯૫૫
અક્ષર્વાસ : તવા.૦૨/૧૨/૨૦૨૦ 

ઉંિર : ૬૫ ્ર્ગ
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શ્રીસ્વામિનવારવાયણ િંદદર કંુડળધવાિિાં િવાગર્ર સુદ-૪, તવા.૧૮/૧૨/૨૦૨૦નવા રોજ રવાત્રે 
શ્રીહદરનરી પરવા્વાણરી - શ્ીવચનામૃત ગં્થરાજની ૨૦૧મી જન્મજ્યંતીનરી ઉજ્ણરીનરી સ્ૃમતઓ. 

27
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