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હરિને પામવું હોય તો, એક શિત છે જ્ાન;
વૃત્તિ તુટવી ન જોઈએ, તો જ મળે ભગવાન.
અનુવૃત્તિથી સેવા કિે, તે પિ િાજી િાજ;
મનધારુું કિે તે ઉપિે, સંત હરિ નાિાજ.
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વહાલા ભક્તો ! આપની સમક્ષ આઈન્સ્ાઈનનતો 
એક વવચાર પ્રસ્તુ્ કરું  છતુ ું . જ ે ઘણતો 

વાગતોળવાં જવેતો, જીવનમાં અુંજવાળતુું કરે અને ઉપયતોગી 
નીવડે એવતો છે.

“મેલા અને ઢું ગધડા વવનાના કપડા પહેરવાથી 
જો આપણને શરમ આવ્ી હતોય ્તો મેંલા અને ઢું ગધડા 
વવનાના વવચારતોથી ્તો આપણે શરમાવવતુું જ જોઈએ.” 

વવચારતો ઉપર કું ટ્તોલ રાખવતો એ આપણા હાથની 
વા્ છે. મનને જો સદ્ વવચારતોમાં ડૂબાડી રાખીએ ્તો ગુંદા 
વવચારતો ન થાય. આપણા હૃદયમાંથી નબળા વવચારતો 
હટાવવા માટે કથા-કી્્તન, ભજન બહતુ  ઉપયતોગી છે. નબળા 
સુંકલપતો પરમાત્ાનતુું સ્મરણ કરવાથી, ભજન કરવાથી, 
ધયાન કરવાથી નાશ થાય છે.

માનતો કે કદાચ ખતોટા, ખરાબ, નબળા વવચારતો નથી 
થ્ાં પણ જનેી કતોઈ જરૂર જ નથી એવતુું વયથ્ત ચચ્ન ઘણતુું 
થાય છે. એનતુું શતુું કરવતુું ? ્તો એનતો એક બહતુ  સરસ ઉપાય 
છે કે; એની મેળે ભી્રથી ચાલ્ા કર્ા વયથ્ત ચચ્નને 
ન ્તો સહયતોગ આપતો, કે ન ્તો એને બુંધ કરવા એનતો 
વવરતોધ કરતો; ખાલી દ્રષટા બની જોયા કરતો, એની મેળે એ 
વવચારતો બુંધ થઈ જશે. એ જ એને ટાળવાનતો શ્ેષ્ઠ ઉપાય 
છે. વયથ્ત ચચ્નથી મતોટા ભાગનાં માણસતો ભયભી્ થઈ 
જાય છે, બહતુ  ઉપાધીમાં આવી જાય છે, ઊું ડા ઉ્રી જાય 
છે કે, મને બીજા-ત્ીજા વવચારતો આવ-આવ કરે છે. મારું  
શતુું થાશે ? મારું  મગજ બુંધ થા્તુું નથી, વવચારતો ચાલતુ 
જ રહે છે. પણ જરાય ગભરાવાની જરૂર નથી, એમાં 
મૂુંઝાવાનતુું છે જ નહહ. એને વવકાર માનવાની પણ જરૂર 
નથી. એેનાથી પતો્ાને વવષે બબલકતુલ હીનભાવ કરવાની 
પણ કતોઈ જરૂર નથી કે, હતુું  ્તો સાવ પાપી, અસૂર કે 

નકામતો છતુ ું ; આવી ભાવના પણ ન કરતો, માત્ ્મે એનાથી 
અલગ થઈ જાવ અને એને જોયા કરતો.

માણસ ભૂલ ક્ાં કરે છે ? કાં ્તો ઘાટ સુંકલપને 
ટાળવા સારું  એની સાથે બથતોબથ આવે છે, કાં ્તો એનાથી 
ડરીને પતો્ાને બહતુ  પાપી માનીને મૂુંઝાઈ જાય છે, કાં ્તો 
એના ભેગતો ભળી જાય છે અને ઘાટ-સુંકલપ પ્રમાણે ક્રિયા 
કરવા માંડે છે. પરું ્તુ આ ત્ણમાંથી એકેય પ્રકારે વયથ્ત કે 
નબળા ચચ્નને આપણે ટાળી શક્ા નથી. એને સમાપ્ 
કરવાનતો સૌથી સારતો ઉપાય એ છે કે, ્મે ્ેનાથી ્દ્દન 
અલલપ્ રહતો. પછી મનને કરવા યતોગય શતુભ વચું્ન કે 
સારા કાય્તમાં વયસ્ રાખતો.

અવુંલપ્ રહેવા માટે ્ે સુંકલપને ફક્ જતુઓ પણ 
એની અસરમાં ન આવતો. જનેે ્મારે જોવતુું હતોય એનાથી 
્મારે અલગ થાવતુું પડે. અલગ ન થાવ ્તો ્મે એને જોઈ 
ન શકતો. આવતો નનયમ છે. ્ેથી જ આપણે સામી વયકક્નતુું 
શરીર જવેતુું જોઈ શકીએ છીએ એવતુું આપણતુું શરીર જોઈ 
શક્ા નથી. આપણા શરીરને અનતુભવીએ છીએ ખરા 
પણ બધા ભાગને  જોઈ શક્ા નથી. કેમ જ,ે આપણે 
શરીર ભેળા છીએ. એમ જેા સુંકલપથી જતુદા ન પડીએ 
્તો ્ેના દ્રષટા ન બની શકીએ. માટે એને સમજણ વડે 
આપણાથી અલગ પાડી સામે કરી દ્તો, પછી ્ે વવચારતોને 
જોયા કરતો. હા, એ વવચારતોને ્મે પતો્ાના પણ ન માનશતો. 

્મે કહેશતો કે, વવચારતોથી વવચારતોને ટાળી દઈએ 
્તો ? થાય...એવતુું પણ થાય, પણ ઊું ડતુું  વવચારીએ ્તો  
વવચારતોથી વવચારને ટાળતો એમાં વવચાર દબાઈ જાય છે, 
પરું ્તુ સાવ જા્ા નથી. એને નાશ કરવા માટે આપણે 
એનાથી અલગ જ થાવતુું પડે. જો વવચારતોથી વવચારતોને 
દબાવી દઈએ ્તો અત્ારે દબાઈ જાય પરું ્તુ કાળાં્રે 

પ.પૂ.સદ્.શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી  સવામીઅે ્ા.૦૯/૦૨/૨૦૧૪, 
રવવવારના રતોજ કતુું ડળધામમાં કરેલ મનનીય પ્રવચન...

કથામતૃમ્

- પ.પૂ.સદ્ .શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામી-કતુું ડળધામ
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એ પ્રગટ થાય અથવા ્તો વવચારતોને ટાળવા માટે જ ે
વવચારતો ઊભા કયયા હતોય એ વવચારતો જ પાછા અું્રમાં 
ઘર કરી જાય. 

આપણે ્તો જ ે વવચારે કરીને વવચારતો ટાળયા એ 
વવચારને પણ છતોડી દેવાના છે. અને એક ભગવાનમાં 
જોડાઈ જવાનતુું છે. ્ે શ્ીજીમહારાજ ે લતોયાના ૧૫મા 
વચ.માં કહતુું છે જ,ે

“त्यज धर्मरधरमं च उभे सत्ययानृते त्यज।

उभे सत्ययानृते त्यक्त्या येन त्यजसस तत्त्यज।।

એનતો એમ અથ્ત છે જ,ે ‘જ્ારે મતુમતુક્ષુ આત્વવચાર 
કરવા બેસે ત્ારે ્ેને આડા જ ે ધમ્તરૂપ અથવા અધમ્તરૂપ, 
સત્રૂપ, અસત્રૂપ જ ે જ ે સુંકલપ આવે ્ેનતો ત્ાગ 
કરીને અને જ ે વવચારે કરીને એને ્જ ે છે ્ે વવચારનતો 
પણ ત્ાગ કરીને બ્રહ્મરૂપે રહેવતુું, પણ દેહે કરીને ધમ્તરૂપ 
નનયમનતો ત્ાગ કરવતો કહ્તો નથી. ” 

માટે વયથ્ત ચચ્નથી અલગ પડવતુું એ જ એમાંથી 
છૂટયાનતો ઉપાય છે. બળ કરીને ભગવાનના સવરૂપનતુું ચચ્ન 
કરીએ અને મન બીજ ે ભાગી જાય; વળી, ત્ાંથી લઈ 
આવીએ ત્ાં પાછતુ ું  ભાગી જાય; ધયાન થાય નહહ, મૂર્્નતુું 
સતુખ આવે નહહ અને સમય બગડે. એવે કાળે ભગવાન 
સવામમનારાયણે વચ.માં આ શીખવાડયતુું છે કે, જ્ારે 
રજોગતુણ વ્્ત્તો હતોય અને ઘાટ સુંકલપતોનતુું જોર બહતુ  રહે 
ત્ારે આત્નનષ્ઠાના વવચારતો કરવા. આનતો અથ્ત એ કે, 
હતુું  આત્ા છતુ ું , આ વવચારતો મારા નથી. સ્ૂળ, સૂક્ષ્મ અને 
કારણ આ ત્ણ શરીરથી અલગ એવતો આત્ા ્ે હતુું  છતુ ું . 
હતુું  શતુદ્ધ છતુ ું . એવા શતુદ્ધ આત્ામાં માયાના વવચાર ક્ાંથી 
હતોય ? આત્ાનતુું મૂળ સવરૂપ ્તો નનર્વકાર, નનર્વકલપ છે. 
આ શીખવાડવા પાછળ મહારાજનતો હે્તુ એટલતો છે કે, ્મે 
્મારા સવરૂપે રહી અને ્મારા વવચારરૂપ સૂક્ષ્મ શરીરને 
જોયા કરતો. પક્રણામ એ આવશે કે, સૂક્ષ્મ શરીર એની 
મેળે નનજી્ત વ થઈ જશે અને ઘાટ કર્તુું બુંધ થઈ જશે.

આપણને એ નથી ખબર કે આપણે નબળા ચચ્નને 
બુંધ કરવાના એક બાજતુથી હવામ્યા મારીએ છીએ અને 
આપણે જ બીજી બાજતુથી ્ેને સપતોટ્ત  આપીએ છીએ. જમે 
નવતો-નવતો માણસ ગાડી શીખ્તો હતોય ત્ારે ક્ારેક એને 
ભૂલ થઈ જાય કે, ગાડીને ઊભી રાખવા બ્રેક મારવાને 
બદલે લલવર આપે. એમ આપણા ખરાબ વવચારતોને આપણે 

જ પાછળથી સપતોટ્ત  આપ્ા હતોઈએ છીએ ્ેથી ઉલ્ાના 
વધારે ભૂુંડા ઘાટ થાય. માટે ક્ારેક અું્રમાં, શતુું ચાલે 
છે ? એ ફક્ જોયા કરવતુું કે, હતુું  આત્ા છતુ ું , મારે કતોઈ 
વવચાર જ નથી, હતુું  ્તો  ફક્ દ્રષટા છતુ ું , સુંપૂણ્ત અક્યા 
છતુ ું . બસ...મને માત્ દેખાય છે, અનતુભવાય છે કે આવા 
કાંઈક ઘાટ અુંદર ચાલે છે. પણ મારે એ ઘાટ સાથે કાંઈ 
જ લેવા દેવા નથી. એમ જોયા કરતો. પછી એ બબચારાને 
કતોઈ પતોષણ નહહ મળવાથી એની મેળે બુંધ થઈ જાશે. 
પહેલાં લલવર દબાવાઈ ગયતુું હતોય એટલે ગાડીને જટેલતો 
વેગ પકડાયતો હતોય એટલી ઘડી ચાલે. પગ લઈ લ્તો 
પછી એની મેળે ઊભી રહે. એમ સુંકલપનતુું પણ એવતુું જ 
છે. એની મેળે ઊભા રહે. ચચત્તમાં શાંમ્ થઈ જાય અને 
પછી ભગવાન મારામાં સાક્ષા્્ બબરાજમાન છે એમ માનતો 
એટલે પતો્ાનતો આત્ા જ ભગવાનમાં જોડાઈ જાય. સીધતુું 
ભગવત્વરૂપ અનતુભવાય અને બહતુ  જ આનુંદ આવે.

અમતુક એવી વસ્તુ છે કે એમાં બળ ન કરીએ 
્તો ફાવીએ. અને અમતુક વસ્તુ એવી છે કે એમાં બળ 
કરીએ ્તો જ ફાવીએ. વવચારતોની બાબ્ એવી છે કે, 
એને પતોષણ પણ ન આપતો અને એનતો  વવરતોધ પણ ન 
કરતો ્તો ફાવીએ. માટે એને છૂટા મૂકી દ્તો. કહી દ્તો કે, 
હે મન ! જટેલાં ઘાટ કરવા હતોય એટલા કય્ત; ્ારે ને 
મારે શતુું લેવા દેવા ? ઇન્દ્દ્રયતો અું્:કરણને કહતો કે, ્મારે 
ઊલળવતુું હતોય એટલતુું ઊલળતો; હતુું  ્તો ્મારાથી અલગ 
છતુ ું . મારે ્મારી સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. જમે આપણી 
બાજતુમાં કતોઈક બાઈ-ભાઈ ગાળયતો બતોલ્ા હતોય કે બાધ્ાં 
હતોય ્તો આપણને ફક્ દેખાય ને સુંભળાય એટલતુું જ; 
પણ આપણને કાંઈ એમ ન થાય કે, હતુું  ગાળ બતોલતુું છતુ ું  
કે મારું  મતોઢતુું  ગાળ બતોલે છે ? આપણને ફક્ સમજાય 
કે હલકાં માણસ ્તો આવતુું જ કરે ને ? એમ આપણે 
આપણા અું્:કરણને જતુદતુું  પાડીને ફક્ જોયા કરવાનતુું છે 
પણ પતો્ે એના ્તોફાનમાં  ભળવાનતુું નથી. શરીર અને 
જીવનતુું જતુદાપણતુું ત્ાં જ લસદ્ધ થાય છે કે આત્ા એ 
જોનારતો દ્રષટા છે અને શરીર દેખા્તુું દ્રશય છે. આત્ા 
જ્ા્ા છે, શરીર જ્ેય છે અને એને જ ે અનતુભવ થાય છે 
્ે જ્ાન છે. માટે જો જીવ વવચારતોનતો દ્રષટા બની જાય 
્તો ભગવાનના સવરૂપને આનુંદથી માણી શકે એમ છે. 
માટે ઘાટ સુંકલપની સામે લડવાને બદલે ્ેને દ્રષટા બની 
જોયા કરતો ્તો ્ે એની મેળે ટળી જાય છે... |||
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આપણે સવરૂપ અને 
સવભાવથી શ્ીહક્રના દાસ છીએ; 

એ વા્ શાસ્ત્ર અને અનતુભવ, બુંને પ્રમાણથી લસદ્ધ છે. કેમ 
જ,ે આપણે જ ે જ ે ઇચ્ીએ ્ે બધતુું થ્તુું નથી. જ ે નથી ચાહ્ા ્ેવતુું પણ જીવનમાં ઘણતુું બને છે. જમે કે, આપણે 
મહાન કે ધનવાન બનવતુું હતોય છે, સ્્ સવસ્થ - ફીટ રહેવતુું હતોય છે, પણ જટેલી ભગવાનની કૃપા હતોય ્ેટલતુું 
અને ્ેવા જ બનાય છે. જો પ્રભતુ એવતુું ઇચ્્ા ન હતોય અથવા આપણાં કમ્તના ફળરૂપે બીજતુ ું કાંઈ ભતોગવાવવા 
ચાહ્ા હતોય, ્તો આપણી ઇચ્ા ન હતોવા છ્ાં ગરીબ, દતુ:ખી કે બબમાર થવતુું જ પડે છે.

આનતો અથ્ત એ થયતો કે, આપણે આધીન-દાસ છીએ અને શ્ીહક્ર સુંપૂણ્ત સવ્ુંત્ છે. હવે એ બાબ્ને 
આપણે મન, કમ્ત, વચને સવીકારી લઈએ, એ જરૂરી છે. જો આપણે નનષ્ઠાથી ભગવાનની આજ્ા-મરજીને આધીન 
રહીએ, ્તો મહારાજનતો સૌથી મતોટતો રાજીપતો મળે છે. મહારાજ ે પતો્ે કહતુું છે, ભગવાનનતો જ ે દૃઢ આશરતો એ જ 
એક સવ્ત સાધનમાં મતોટતુું  સાધન છે, ્ેણે કરીને ભગવાન રાજી થાય છે.

્ે રાજીપાથી પ્રભતુ પતો્ે આપણને ્ેમની ચચરું ્ન સેવામાં રાખે છે. ્ેમના જવેા સતુખી ્થા કાળ, કમ્ત અને 
માયાથી મતુક્ સવ્ુંત્ બનાવી દે છે. પરું ્તુ, આ જ જન્ે આવા પાકા હક્રભક્ બનવાનતો ઉપાય શતુું ? આનતો 
જવાબ મહારાજ આવતો આપે છે - “એવતો પાકતો હક્રભક્ થયાનતો ્તો એ જ ઉપાય છે જ,ે પરમેશ્વરના દાસનતો 
ગતુલામ થઈને રહે અને એમ જાણે જ,ે ‘એ સવ્ત ભક્ મતોટા છે ને હતુું  ્તો સવ્તથી ન્ૂન છતુ ું .’ એમ જાણીને હક્રભક્નતો 
દાસાનતુદાસ થઈ રહે.” (વચ.ગ.પ્ર. ૫૮)

હવે અહીં પ્રશ્ન એ છે કે, ભગવાનના દાસ થવાથી જ બધતુું કામ થઈ જાય છે, ્તોપણ મહારાજ ે દાસાનતુદાસ 
થવાની રી્ કેમ પ્રવ્યાવી ? અરે ! આપણને દાસના દાસ અને ્ેના પણ દાસ કરવાનતો આગ્રહ મહારાજ પતો્ે 
કેમ રાખે છે ?

આની પાછળ સવવોપક્ર શ્ીહક્રનતુું બહતુું  મતોટતુું  સાયકતોલતોજીકલ સાયન્સ છે. ્ેને સમજવા માટે સુંપ્રદાયના 
ઇમ્હાસમાં આપણે ડતોક્કયતુું કરવતુું પડશે.

જ્ારે રામાનુંદસવામી પૃથવી પર પ્રત્ક્ષ હ્ા, ત્ારે ્ેમણે ઘણીવાર એ સમજાવયતુું હ્તુું કે, હતુું  ્તો ડતુગડતુગી 
વગાડનાર (સું્) છતુ ું  અને આ શ્ીહક્ર ્તો ખરતો ખેલ ભજવનાર ભગવું્ છે. પણ એ વા્ મયારામ ભટ્ટને મનાણી 
નહીં. પછી આગળ જ્ાં મહારાજ ે સમાચધ દ્ારા પતો્ાનતો પ્ર્ાપ જણાવવાનતુું શરૂ કયતુું, ત્ારે મયારામ ભટ્ટને આનુંદ 
થવાને બદલે ઉદ્ેગ વધી ગયતો. એ સમયે અગત્ાયવાળા પવ્ત્ભાઈને અને માંગરતોળના ગતોરધનભાઈને શ્ીહક્રના 
સામથય્તને જોઈને કેફ વધી રહ્તો હ્તો. પરું ્તુ મયારામ ભટ્ટને ્ેમનતુું મનાય એટલતો દાસાનતુદાસભાવ ન હ્તો. એ 
્તો કતોઈનતુું કાંઈ જ સાંભળયા વવના, પતો્ાની માન્ય્ા મતુક્ાનુંદ સવામીને મનાવવા ભૂજ ગયા. ત્ાં જઈને મતુક્ાનુંદ 
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સવામીને કહતુું, ‘સતોર્ઠમાં 
હવે સહતુ  કતોઈ 
રામાનુંદસવામીને ભૂલી 
ગયા છે અને નવા સાધતુ 
સહજાનુંદ સવામીને જ 
ભગવાન માનવા લાગયા 
છે. એ વણણીને ્મારા 
લસવાય બીજા કતોઈ 
સમજાવી શકશે નહહ. માટે 
્મે જલ્ી આવી આ કામ 
સુંભાળતો, નહહ ્તો બધી 
બાજી બગડી જશે.’ પછી 
્તો મતુક્ાનુંદ સવામીને પણ ્ેની ખૂબ જ અસર થઈ, 
્ેથી મહારાજ પાસે આવીને આવતુું બતોલ્ા,

મહારાજ ક્દયતો પાખુંડ મેલી, સત્ુંગમાં ન થાવતુું ફેલી;

સમાચધ કાંઈ નથી સતોયલી, મતોટા યતોગીને પણ દતોયલી;
્તો ્ે જનેે ્ેને કેમ થાય, બીજા માને અમે ન મનાય. 

(ભ.ચચ.૪૯)

સવવોપક્ર શ્ીહક્રએ ્તો ખૂબ જ નમ્ર્ા જાળવી 
રાખી. પણ પછી ગતુરદેવ રામાનુંદ સવામીએ પતો્ે દશ્તન 
દઈને મતુક્ાનુંદ સવામીને આવતુું કહતુું,

हरयारे  स्यारी के  स्यारी  हे  एहु, 
सत्य  करी के रयानो  तुर  तेहु ।।५५।। 

अनंत प्रतयाप हरर देखयाये,
तोउ अबे रन रें न लयाये;...।।५६।।

इनकी से्या दुललभ हरयारे,
सो सेजे मरली हे तुरयारे।

अब रन क्रर बचन हह होई,
ययारें संशे न करनया कोई।।५७।।

(શ્ીહ.ચ.સા.૩/૩૩)
પછી ગતુરવચને મતુક્ાનુંદ સવામીએ સવામમનારાયણ 

ભગવાનનતો યથાથ્ત સવીકાર કયવો. ત્ારે શ્ીહક્રએ મતુક્ાનુંદ 
સવામીને ઉદે્દશીને એક એવતો ઉપાય બ્ાવયતો કે, ફરી 
કદી એવી ભૂલ કતોઈને ન થાય.

हरर के दयास हह दयास, हतनके दयास हह होय कर।

छल कपट करनया नयाश, ्त्मनया शुद्ध होई कर।। 

(શ્ીહ.ચ.સા.૩-૩૪-૩૯)

 જો આપણે સીધા 
શ્ીહક્રના જ દાસ હતોઈએ 
અને દેશકાળે ્ેમની 
સાથે કાંઈ મમ્ભ્રમ 
થાય, ્તો બહતુ  મતોટતો દ્રતોહ 
થાય. કાંઈક અવળતુું 
માની બેસીએ ્તો 
કલ્ાણ બગડી જાય. એ 
બધાથી બચવા દાસના 
દાસ થવતુું જરૂરી છે. 
એમાંય પરસપર સું્તો-

ભક્તોને બરતોબક્રયાપણાની અથડામણ ન થાય, ્ે 
માટે શ્ીહક્ર દાસના દાસ અને ્ેનાય દાસ થવાની 
ભલામણ કરે છે. 

મતોટા ઝીંઝાવદરવાળા અલૈયા ખાચરને આવતુું 
દાસાનતુદાસપણતુું દૃઢ નતો’ ત્ુું, ્તો મતુક્ાનુંદ સવામીનતો દ્રતોહ 
થયતો. વળી, દાસના દાસ જ ે દાદાખાચર ્ેનાય દાસ 
થવાની દૃઢ્ા નતો’્ી, એટલે દાદાખાચર સાથે 
બરતોબક્રયાપણતુું અને ઇષયયા થઈ. જ્ારે પવ્ત્ભાઈ 
અલૈયા ખાચર કર્ા અનું્ગણી ઊું ચી સ્સ્થમ્વાળા 
હતોવા છ્ાં, દાદાખાચરના ગતોલા થવા પ્રેમથી ્ૈયાર થઈ 
ગયા. કારણ કે, ્ેમને મ્નકે દાસ થવાની દૃઢ્ા બહતુ 
જ સારી હ્ી.

જો હક્રભક્ સાથે માન, ઈષયયા અને અભાવ-
અવગતુણનતો ડખતો ન થાય, ્તો સું્તોનતો સહેજ ે જ મહહમા 
રહે. જો સું્નતો મહહમા અને વવશ્વાસ રહે, ્તો ભગવાનનતો 
મહહમા અને વવશ્વાસ સદૈવ વધ્તો જ રહે. એટલે ક્ારેય 
કતોઈનતો વવરતોધ કે દ્રતોહ થાય જ નહહ.

આમ, શ્ીહક્રના દાસના પણ દાસ થવામાં લાભ-
લાભ ને લાભ જ છે. જો સું્તો-ભક્તોના દાસ થવાની 
દૃઢ્ા ન કરીએ, ્તો અલૈયા ખાચર, જીવા ખાચર અને 
મચછયાવના ફઈબાની જમે, ખતુદ ગતોવવદ કે ગતુર સાથે 
પણ અથડામણ થવાની સુંભાવના છે. માટે શ્ીહક્રના 
દાસાનતુદાસ થવાની જીવનમાં ખાસ જરૂર છે.

હે મહારાજ ! મને આપના વહાલા સું્તો-ભક્તોનતો 
મહહમા દરરતોજ વધ્તો જ રહે ્ેવી કૃપા કરજો...|||
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એકવાર પા્ાળલતોકમાં શેષનાગજી બીમાર પડયા. ધીમે ધીમે બીમારી વધવા લાગી. 
શરૂઆ્માં ્તો ઘરગથ્તુું સામાન્ય દવા કરવામાં આવી, પરું ્તુ આની કતોઈ અસર ન થઈ, 

એટલે પા્ાળલતોકમાં ્તો દતોડા-દતોડી થઈ પડી. બધા ખૂબ જ મતુુંઝાણા. છેવટે દેવતોના વૈદ્ અશ્શ્વનીકતુમારને 
બતોલાવવામાં આવયા. અશ્શ્વનીકતુમારે ચેકઅપ કરીને દવા ્ૈયાર કરી શેષનાગને આપી. અશ્શ્વનીકતુમાર 
જવેા વૈદ્ની દવા લીધા પછી પણ રતોગ કાબતુમાં આવયતો નહીં. અશ્શ્વનીકતુમાર એકથી એક ચક્ડયા્ી 
દવા આપ્ા જાય, ્તોપણ રતોગ ્તો વધ્તો જ રહ્તો. બધા દેવતોને લાગયતુું કે, કદાચ શેષનાગનતો પ્રાણ 
જ્તો રહેશે.

અશ્શ્વનીકતુમાર પણ મૂુંઝાયા. એમને આમાં કાંઈ સમજ પડ્ી ન હ્ી કે, આવતુું કેમ થાય છે ? 
છેવટે ્ેમણે ભગવાનને પ્રાથ્તના કરી, “હે પ્રભતુ ! આપ કું ઈક મદદ કરતો. હતુું  ્તો મારા ્મામ પ્રામાન્ણક 
પ્રયાસતો કરું  છતુ ું , પણ મારી દવા કતોઈ જ કામ કર્ી નથી. મને કાંઈ જ નથી સમજા્તુું કે, આવતુું કેમ 
થાય છે ? આજ ક્દન સતુધી આવતુું ક્ારેય બન્તુું નથી.”

અશ્શ્વનીકતુમાર આવી પ્રાથ્તના કરીને સતુ્ા. રાત્ે સવપ્નમાં ભગવાને દશ્તન દઈને અશ્શ્વનીકતુમારને 
કહતુું, “વૈદ્રાજ ! ્મે ચચ્ા છતોડીને આરામ કરતો. સવારમાં હતુું  શેષનાગજીની દવા કરવામાં ્મને જરૂર 
મદદ કરીશ.” એટલતુું કહીને પ્રભતુ જ્ા રહ્ા.

પા્ાળલતોકમાં સવાર પડ્ા જ એક સું્ અશ્શ્વનીકતુમાર પાસે આવયા અને કહતુું, “્મે શેષનાગજીની 
્બબય્ સતુધારવા જ ે મહેન્ કરતો છતો, ્ેમાં હતુું  આપને શતુું મદદ કરું  ?”

અશ્શ્વનીકતુમાર પતો્ે જ ે રી્ે ઔષચધ આપીને સારવાર કર્ા હ્ા, ્ે બધી વા્ ્ેમણે પેલા 
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સું્ને સુંભળાવી. સું્ે ્ે સાંભળીને કહતુું, 
“શેષનાગજીના રતોગ માટેની ્મારી ઔષચધ ્તો 
બરાબર જ છે ને ? ્થા જ ે રતોગ છે, ્ેનતો નાશ 
કરવા માટે આ જ પ્રકારની ઔષચધ ઉપયતોગમાં 
લેવાય છે ને ?”

 અશ્શ્વનીકતુમારે કહતુું, “હા, રતોગનાં લક્ષણતો 
પ્રમાણે જ મેં ઉત્તમ પ્રકારની દવા બનાવી છે અને 
એ દવા નનયમમ્પણે પાવા છ્ાં નાગરાજને કતોઈ 
જ અસર થ્ી નથી.”

પેલા સું્ે હસ્ાં-હસ્ાં કહતુું, “એક કામ 
કરતો, લ્તો હતુું  ્મને આ એક કપડાનતો પાટતો આપતુું 
છતુ ું . દવા પા્ી વખ્ે શેષનાગની આુંખતો પર ્ે 
પાટતો બાંધતો અને પછી દવા આપતો.” બધા વવચારવા 
લાગયા કે, આુંખતો પરના પાટાને અને દવાની 

અસરને શતુું લેવા-દેવા ? પણ અશ્શ્વનીકતુમારે પેલા 
સું્ે કહતુું ્ે મતુજબ જ કયતુું. બધાના આશ્ચય્ત વચ્ે 
અદ્ ભતુ્ ચમત્ાર થયતો. નાગરાજની ્બબય્ ્તો 
ઝડપથી સતુધરવા લાગી અને થતોડા સમયમાં ્તો 
શેષનાગજીનતો રતોગ સાવ જ્તો રહ્તો.

અશ્શ્વનીકતુમાર અને બીજા બધા દેવતો ખૂબ 
જ ખતુશ થયા. પરું ્તુ કતોઈને નાગરાજની ્બબય્ 
કેમ સતુધરી ગઈ, ્ે ન સમજાયતુું. એટલે 
અશ્શ્વનીકતુમારે ્ે રહસય સમજાવવા સું્ને વવનું્ી 
કર્ા કહતુું, “મહાત્ાજી ! નાગરાજની આુંખતો પરના 
પાટાનતુું રહસય અમને સમજા્તુું નથી. ્તો ્ે 
સમજાવવા આપ કૃપા કરશતો ?”

 ત્ારે સું્ે કહતુું, “વૈદ્રાજ ! આપની ઔષચધ 

્તો બરાબર જ હ્ી, પણ શેષનાગને પાવા માટે 
જ્ારે ્ે ઔષચધ ્ેમના મતુખ પાસે લાવ્ા હ્ા, 
ત્ારે શેષનાગની આુંખતોમાં કામ્લ ઝેર હતોવાથી 
અમૃ્ જવેી ઔષચધ પણ ઝેર બની જ્ી હ્ી. 
પાટતો બાંધીને મેં એની આુંખના ઝેરને ઔષચધમાં 
ભળ્ા અટકાવયતુું; એટલે ઔષચધની અસર થઈ 
અને શેષનાગજી સાજા થઈ ગયા.”

 વહાલા ભક્તો ! આપણા જીવનને આનુંદ, 
ઉલલાસ અને ઉત્ાહથી ભરી દે અને કલ્ાણ 
કરી નાંખે, ્ેવી અમૃ્મય ઔષચધઓથી ઉપચાર 
કરનારા અનતુભવી સું્તો-ભક્તોરૂપી  વૈદ્તો આપણી 
પાસે જ છે. ્ેઓ આપણા અનેક ્તોફાનતો સહન 
કરીને પણ આપણા રતોગને મટાડવા મહેન્ કરે 
છે. પરું ્તુ આપણી આુંખમાં રહેલ ઈષયા, અભાવ 

અને અમહહમાનતુું કામ્લ ઝેર, ્ે આપણા 
હહ્ેચ્તુ ઓની કલ્ાણકારી ઔષચધને પણ ઝેર 
બનાવી દે છે. ્ેથી શેષનાગની જમે દવા પીવા 
છ્ાં પણ આપણતો જન્-મરણરૂપી રતોગ મટ્તો જ 
નથી.

હવે, વહેલી ્કે જો રતોગ મટાડવતો હતોય 
અને સતુખી થવતુું હતોય, ્તો હહ્કારી ભાવથી આપણતો 
ઉપચાર કરનારા સું્તો-ભક્તો ઉપર વવશ્વાસ 
રાખીને, જો આપણે ઈષયા, અભાવ અને 
અમહહમારૂપી ઝેર ભળવા નહીં દઈએ; ્તો ્ેમાં 
રહીને ભગવાન આપણને જન્-મરણરૂપી રતોગથી 
મતુક્ કરીને, અનાક્દમતુક્ની પદવી જરૂર પ્રદાન 
કરશે. પરું ્તુ જ્ાં સતુધી સત્ સમજાશે નહીં, ત્ાં 
સતુધી આપણે સતુખી નહીં થઈએ... |||

INDEX

વહેલી તકે જો જન્મ-મરણરૂપી રોગ મટાડવો 
હોય અને સુખી થવું હોય, તો હહતકારી ભાવથી 
આપણો ઉપચાર કરનારા સંતો-ભકતો ઉપર 
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વહાલા ભક્તો ! આપણે સત્ુંગમાં ્તો આવયા, 
પરું ત્ુ હવે આપણામાં સત્ુંગ આવે, ્ે વધારે 

મહત્વનતુું છે. આપણામાં આધયાત્ત્ક ગતુણતો કે અનેક પ્રકારની 
કાય્તકતુશળ્ા વગેરે વયાવહાક્રક અનું્ ગતુણતો હતોય, પરું ્તુ જો 
એક નનમયાનીપણતુું ન હતોય ્તો ‘એકડા વવનાના મીંડા’ જવેતુું છે. 
ગતુણતો અને દાસપણતુું, બુંને સાથે હતોય એ દતુલ્તભ છે. માટે આ 
ક્દવય સત્ુંગમાં હું મેશાં આપણાથી ગતુણે કરીને શ્ેષ્ઠ હતોય, 
્ેમની આગળ આપણતો માન-મર્બતો મૂકી સદા નમમ્યાળ 
રહીએ અને ્ેમના ગરજતુ  થઈને રહીએ.

અનન્ય જ ે ભક્ મહાપ્રભતુના, નવા જનતો કે જન હતોય જૂના;

ન રાખીએ મતોટપ ્ેની પાસ, કલ્ાણની જો ઉર હતોય આશ.

જ્ાં ખાસડાં સું્ ્ણાં પડે છે, ત્ાં બેસવા મારગ જો જડે છે;

માને મહાભાગય ્ણતો પ્રકાશ, કલ્ાણની જો ઉર હતોય આશ.

શારીક્રક-માનલસક સતુખ-દતુ:ખતો વે્ઠવાંનાં થાય કે માન-
અપમાન સહન કરવાં જવેી ગમે ્ેવી પક્રસ્સ્થમ્માંથી પસાર 
થવાનતુું થાય, ્તોપણ જો આત્ુંમ્ક શ્ેય કરવાની પ્રબળ 
ઇચ્ા હતોય, આ જ જન્ે ભગવાનને પામવાની દૃઢ લગની 
હતોય, ્તો આ સત્ુંગમાં કાયમી નનમયાનીભાવે, દાસભાવે, 
ગરજતુ  થઈને સહજ રી્ે રહેવાય. 

એકવાર સદ્ . રામાનુંદ સવામી સત્ુંગ-વવચરણમાં 
સરધાર પધારેલા. બતોદા કમાનગર સવામીના અગ્રગણય 
શશષય હ્ા. સવામી ્ેમના ઘેર ઊ્રેલા. ્ેઓ વયવહારે 
સતુખી, ્ેથી ગામમાં અને આજતુબાજતુના પરગણામાં બહતુ 
પ્રમ્ન્ષ્ઠ્ વયકક્ હ્ા. ગોંડલના રાજા ્થા ્ેમના 
અમલદારી વગ્ત સાથે નજીકનતો ના્તો હ્તો. એવા ્ેઓ 
આબરૂદાર હ્ા. 

એક ક્દવસ સવામીના શશષયના દીકરાને અમ્સાર 
(ઝાડામાં લતોહી પડે) એવતો રતોગ થયેલતો. ્ેના સમાચાર 
સવામીને મળયા. એટલે સવામીએ ્ેના બાપને કહતુું કે, 
‘એને પાશેર મી્ઠાનતુું પાણી પાઈ દતો.’ આ સાંભળીને બધા 
ક્દગમૂઢ થઈ ગયા કે, ‘શતુું, ઝાડામાં ્ે વળી મી્ઠાનતુું પાણી..?’ 

દીકરાના વપ્ા ્તો ભક્ હ્ા અને સવામીના વચનમાં પૂરી 
શ્દ્ધા. ્ેમણે ્તો સવામીના વચને આ ઇલાજ કયવો અને 
જો્જો્ામાં ્તો સારું  પણ થઈ ગયતુું ! આ બધતુું જ સાથે 
રહેલા બતોદા કમાનગરે જોયેલતુું અને મનમાં વવચાયતુું કે, ‘આ 
્તો આપણને પણ આવડે.’

થતોડા ક્દવસતો બાદ ગામમાં એક માજીને ઝાડા થઈ 
ગયા. ઘણી ્જવીજ કરવા છ્ાં સારું  ન થયતુું. બતોદા 
કમાનગરને સમાચાર મળયા, એટલે ્ેણે ્ર્ જ સવામીએ 
કરેલ ઓસડનતો જ ઇલાજ અજમાવયતો. ્ેથી ડતોશીને ્તો 
બેહદ ઝાડા થઈ ગયા ને છેવટે મરણ પામી. ગામના લતોકતોએ 
બતોદા કમાનગર ઉપર ગાળતોનતો વરસાદ વરસાવયતો ને સહતુ 
ફીટકાર કરવા લાગયા. એટલે જ શાસ્ત્રતો કહે છે, ‘મતોટા 
કરે ્ેમ નહહ, કહે ્ેમ કરવતુું.’

પછી ્તો પવન ક્દશા બદલે ્ેમ આ પ્રસુંગથી 
બતોદાજીની ક્દશા બદલાણી. સવામીના અભાવ-અવગતુણમાં 
સપડાઈ ગયા. સત્ુંગમાં આવવાનતુું બુંધ કરી દીધતુું. લતોકતોની 
આગળ સવામીનાં વખાણ કર્તો હ્તો, ્ેની જગયાએ નનદા 
કરવા લાગયતો. ધીમે ધીમે ્ેની ઉજળી કીર્્ જનમાનસમાંથી 
ધતોવાઈ ગઈ. પછી ્તો બતોદાને આું્ક્રક-બાહ્ ખૂબ જ 
અશાંમ્ વધ્ી જ ગઈ અને ચાક્રત્ય ભ્રષટ થયા. 

થતોડા વષવો બાદ એકવાર સવામમનારાયણ ભગવાન 
સરધાર પધાયયા. પ્રભતુજીએ એ અરસામાં જોરદાર 
‘સમાચધપ્રકરણ’ ચલાવયતુું હ્તુું. ્ેથી જનસમાજમાં ્ેમનતો 
પ્રબળ પ્ર્ાપ ગવાય રહ્તો હ્તો. આ બધી વા્તો બતોદા 
કમાનગરના કાને આવી અને ્ેને પ્રગટ પ્રભતુનતો નનશ્ચય 
થયતો. પતો્ે કરેલી ભૂલનતો ખૂબ જ પ્રશ્ચા્ાપ થવા લાગયતો 
અને માફી માગવાનતુું મન થયતુું; પરું ્તુ હવે મળવતુું કેવી રી્ે ?

એક ક્દવસ શ્ીજીમહારાજ સું્તો-ભક્તોની સભા 
કરીને બે્ઠા હ્ા. ત્ાં બતોદા કમાનગર હૈયામાં હામ 
ભીડીને સભામાં છાનામાના આવીને પાછળ બેસી ગયા. 
સવ્તજ્ પ્રભતુજીએ ્તો સભાને ઉદે્દશીને નનષ્ામી વ્્તમાનની 
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ખણખણાવીને વા્તો કરી : “જ ે નનષ્ામી ધમ્તને પાળે, ્ે 
જ અમારતો આલશ્્ છે, અમારા સત્ુંગમાં મતોટેરતો છે 
અને જ ે ન પાળે ્ે અમારા સત્ુંગથી બહાર છે. ્ે જનેે 
નનષ્ામી વ્્તમાનમાં ફેર પડ્તો હતોય ્ેણે અમારી પાસેથી 
પ્રાયલશ્ચ્ લઈ લેવતુું. જ ે પાપને છૂપાવી રાખશે, ્તો ્ે મરીને 
બ્રહ્મરાક્ષસના દેહને પામશે. ભલે ્ે અમારે શરણે રહ્તો 
હતોય, છ્ાં અમે ્ેને કાંઈ સહાય નહહ કરીએ.” 

આવી વા્ સાંભળીને આખી સભાને કું પારી છૂટી 
ગઈ. આ વેણે બતોદા કમાનગરના હૈયાને આરપાર વીંધી 
નાખતુું. મતુક્ાનુંદ સવામી સાથે ્ેમને થતોડતુું  હે્ હ્તુું. ્ેથી 
્ેણે સવામીને એકાં્માં બતોલાવયા ને બે હાથ જોડીને ગળ્ા 
હૃદયે કહતુું કે : ‘સવામી, મારાથી નનષ્ામી વ્્તમાનમાં ફેર 
પડી ગયતો છે. હવે મને મારી ભૂલ સમજાણી છે ને મારે આ 
સત્ુંગનતો ખપ છે. હવે આપ જ ે ઉપાય બ્ાવતો ્ે પ્રમાણે 
કરું .’ સત્ુંગની મા મતુક્મતુનનએ થતોડી સાંતવના આપી. પછી 
મહારાજ પાસે આવીને સવામીએ અથથી ઇમ્ સતુધી બધી 
વા્ કરી અને ્ેમનતુું માન જળવાઈ રહે ્ેવતો કતોઈ ઉપાય 
કરવા વવનું્ી કરી.

મહારાજને ્તો બતોદાનતુું માન મૂકાવી ્ેનતુું આત્ુંમ્ક 
કલ્ાણ કરવતુું હ ત્ુું. ્ેથી મહારાજ ે જાહેર સભામાં જ બતોદા 
કમાનગરને પતો્ાની પાસે બતોલાવયા અને કહતુું : ‘્મને 
અમારતો નનશ્ચય છે ? અને અમતો કહીએ ્ેમ કરશતો ?’

 ત્ારે બતોદા કમાનગરે પગમાં પડીને રડ્ા નેત્ે હા 
કહી અને પતો્ાની ભૂલનતો એકરાર કર્ાં માફી માંગીને કહતુું 
: ‘હે અધમતોદ્ધારણ પ્રભતુજી ! મેં સવામીનતો ઘણતો અપરાધ 
કયવો છે અને સત્ુંગના ્મામ નનયમતોથી ચલલ્ થયતો છતુ ું . 
હતુું  આપનતો ગતુનેગાર છતુ ું . આપ સાક્ષા્્ પ્રભતુ છતો. મારા ગતુહ્ા 
માફ કરી મને આપનતો શશષય બનાવતો. આપ જમે કહેશતો 
્ેમ કરવા ્ૈયાર છતુ ું . મને આપના સત્ુંગમાં રાખતો. કદાચ 
મને આ સભામાં બેસવા ન મળે અને જ્ાં સું્તો-ભક્તોનાં 
પગરખાં પડ્ાં છે ત્ાં બેસવા મળશે, ્તોપણ આનુંદથી 
બેસીશ. આપનાં ્થા સું્તો-ભક્તોનાં મ્રસ્ાર ભરેલાં 
વચનતોને પણ પ્રેમથી સહન કરીશ. આપનાં દરેક વચનતો 
પ્રમાણે જ મારું  જીવન બનાવીશ; પરું ્તુ આપ મને સવીકારતો.’

મારે ્તો જોઈએ છીએ કલ્ાણ, નથી જો્ાં મતોટપ ને માન;

આપના દાસનતો દાસ બનીને, સત્ુંગમાં રહીશ ગરજતુ  થઈને.

ખરા ખપમાંથી પ્રગટેલી બતોદાભાઈની દીન્ાથી 
રાજી થયેલા શ્ીહક્રએ બતોદા કમાનગરને કહતુું : ‘હતુું  કહતુું  

્ેમ કરશતો ?’ ત્ારે બતોદા કમાનગરે ્ર્ જ ‘હા’ કહી 
મસ્ક નમાવયતુું.

ગામ વચ્ે જૂના વખ્નતો બાંધેલતો છત્ીવાળતો એક 
કતો્ઠતો હ્તો. ્ેના ઉપર શ્ીજીમહારાજ બબરાજમાન હ્ા. 
સામે સું્તો-ભક્તો બે્ઠા હ્ા. શ્ીહક્રએ બતોદા કમાનગરને 
કહતુું કે, ‘જો ્મારે મતોક્ષનતો ખરતો ખપ હતોય ્તો ક્દગુંબર 
થઈને ગામ સોંસરવા ચાલીને ઉકરડા ઉપર બેસતો ને પછી 
અમારી પાસે પાછા આવતો; ્તો ્મારા ગતુહ્ા માફ થાય.’

આ સાંભળ્ાં જ આખી સભા અવાક બની ગઈ. હવે 
શતુું થશે ! એ જોવા સહતુની આુંખતો ઉ્ાવળી બની ગઈ. આ 
બાજતુ  સત્ુંગના ખપવાળા બતોદા કમાનગરજીએ ્તો ્ર્ જ 
્ે વચનને વગર વવચાયયે વધાવી લીધતુું. પછી પતો્ે વવવસ્ત્ર 
થઈને જગ્નાં અને સત્ુંગનાં માન-અપમાનની પરવા કયયા 
વગર, પ્રભતુજીના વચન પ્રમાણે ગામને પાદર ગયા અને ત્ાં 
ઉકરડા ઉપર બે્ઠા. ત્ાર બાદ આખા ગામની શેરીઓમાં 
ફરીને જ્ાં શ્ીજીમહારાજ બે્ઠા હ્ા ત્ાં આવયા. આવીને 
શ્ીહક્રજીને પ્રણામ કરીને કહતુું કે, ‘હે મહારાજ ! હવે આપ 
જમે કહતો ્ેમ કરું .’

બતોદાજીની આવી સત્ુંગમાં રહેવાની ગરજ જોઈને 
દયાસસધતુ શ્ીહક્રજી મહારાજ રાજી રાજી થઈ ગયા. પછી 
બતોદાને વસ્ત્ર પહેરાવડાવયાં ને ઊભા થઈને ્ેમને અત્ું્ 
રાજીપા સાથે ભેટી પડ્ા. મસ્ક ઉપર બુંને હાથ મૂક્ા 
અને પ્રેમથી સભામાં બેસાડ્ા. પછી ્ેમને કાયમ માટે 
પતો્ાના કરીને રાખ્ા. આમ, મહારાજ ે પતો્ાના ભક્નતુું 
માન મૂકાવીને ્ેનતો મતોક્ષ સતુધાયવો.

આ પ્રસુંગમાં સવવોપરી શ્ીહક્રની પરમ કરણા 
અને ભક્નતુું હહ્ કરવાની અગમ કળા એ હ્ી કે, બતોદા 
કમાનગરને ક્દગુંબર થવાથી માન છૂટી ગયતુું, પરું ્તુ બીજા 
કતોઈએ ્ેમને ક્દગુંબરાવસ્થામાં જોયા જ નહતો્ા. ગામના 
લતોકતો ્તો એમ કહે્ા હ્ા કે, ‘બતોદાજી આજ આવાં કીંમ્ી 
વસ્ત્રતો પહેરીને આટલા બધા આનુંદ સાથે ક્ાં જાય છે ?!’ 
અકળગમ્ એવા પરમાત્ાની અકળ્ામાં આપણી ટૂું કી 
મમ્ કદી પહોંચી શકે ્ેમ છે જ નહીં. 

વહાલા મહારાજનાં ચરણતોમાં નમ્ર પ્રાથ્તના કરીએ કે, 
‘હે મહારાજ ! બતોદા ભક્ના જવેી નનમયાની્ા, નનષ્પટ્ા, 
સત્ુંગમાં રહેવાનતો ખપ એ આક્દક ગતુણતો અમારામાં આવે 
્થા આપને પમાડવા માટે આપે જ લીધેલી દરેક કસતોટીમાં 
આપ જ અમને પાર ઉ્ારજો...’ |||
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પ્રતોફેસરે હાથમાં પાણી ભરેલતો ગલાસ લઈને કલાસ 
લેવાની શરૂઆ્ કરી. ગલાસને ઊું ચતો કરીને બધા વવદ્ાથણીઓને 
દેખાડ્તો. અને પૂછયતુું કે, ‘્મારા મ્ મતુજબ આ ગલાસનતુું વજન 
કેટલતુું હશે ? ૫૦ ગ્રામ...૧૦૦ ગ્રામ... કે ૧૨૫ ગ્રામ..!’ ત્ારે 
વવદ્ાથણીઓએ કહતુું, ‘જ્ાં સતુધી આનતુું વજન ન કરી લઈએ ત્ાં 
સતુધી પરફેક્ટ વજન કેટલતુું છે ? એ કહી શકાય નહીં.’

પ્રતોફેસર કહે, ‘પણ મારતો સવાલ છે : જો આ ગલાસને 
થતોડીવાર માટે આ જ રી્ે ઊું ચતો પકડી રાખતુું ્તો શતુું થાય ?’ ‘કાંઈ 
નહીં.’ વવદ્ાથણીઓએ કહતુું. ‘અચ્ા..! અગર હતુું  આને આ જ રી્ે 
એક કલાક સતુધી ઊું ચતો પકડી રાખતુું ્તો શતુું થાય ?’ પ્રતોફેસરે પૂછતુું. 
‘્મારતો હાથ દતુ:ખવા લાગે...!’ એક વવદ્ાથણીએ જવાબ આપયતો. 
‘્મે સાચા છતો. ચાલતો, કદાચ હતુું  આને આ જ રી્ે આખતો ક્દવસ 
પકડી રાખતુું ્તો...?’ પ્રતોફેસરે પૂછતુું. ‘્મારતો હાથ સતુન્ન થઈ જાય, 
્મારા મસલ્સમાં ભારે ્નાવ આવી શકે; કદાચ લકવા પણ થઈ 
જાય અને ્મારે હતોસસપટલમાં પણ જાવતુું પડે.’ એવતુું એક વવદ્ાથણીએ 

કહતુું અને બાકીના હસી પડ્ા.

‘બહતુ  સરસ..!! પણ આ દરમયાન ગલાસનતો વજન બદલાય 
ખરતો..?’ પ્રતોફેસરે પૂછતુું. બધાએ જવાબ આપયતો ‘ના.’ ‘્તો 
ભલા હાથમાં દદ્ત  અને માંસપેશીઓમાં ્નાવ કઈ રી્ે આવી 
જાય ?’ પ્રતોફેસરે કહતુું. બધા વવદ્ાથણીઓ અચરજમાં પડી ગયા. 

ફરી કહતુું, ‘ચાલતો, હવે દદ્તથી છૂટકારતો મેળવવા હતુું  શતુું કરું  ?’ 
બધા વવદ્ાથણીઓ એક સાથે બતોલ્ા, ‘ગલાસને નીચે રાખી દ્તો.’ 

પ્રતોફેસરે કહતુું, ‘બબલકતુલ સહી.. વવદ્ાથણીઓ ! જીવનની મતુશકેલીઓ 
પણ આવી જ હતોય છે, ્ેને થતોડીવાર માટે ક્દમાગમાં રાખીએ 
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ત્ારે એવતુું લાગે કે, ‘બધતુું ્ઠીક છે.’ પણ ્ે મતુશકેલીઓનતો 
વધતુ વવચાર કરવા માંડીએ ત્ારે પીડા થવા લાગે. 
વળી, ્ેને ઓર વધારે સમય સતુધી આપણે ક્દમાગમાં 
રાખીએ, ્તો એ આપણને અપુંગ બનાવવા લાગે છે 
અને આપણે કાંઈ કરી શક્ા નથી.’

જીવન સ્્ ગમ્શીલ 
છે. આપણે આ લતોકમાં બધતુું 
જ આપણી ઇચ્ા પ્રમાણે 
થાય, એવતુું ઇચ્ીએ 
છીએ અને એવા જ 
પ્રયત્તોમાં ્તપર રહીએ 
છીએ. પરું ્તુ, સૃન્ષટનતો 
નનયમ કાંઈક જતુદતો છે, અહીં 
બધતુું જ પક્રવ્્તનશીલ છે. ભગવાન, 
ભગવાનનતુું ધામ અને ભગવાનના મતુક્તો -- આ 
ત્ણ લસવાય ક્ાંય ્ઠરીને ્ઠામ થવા જવેતુું નથી. માટે 
આ લતોકમાં અણધાયયાં પ્રશ્નતો, ્કલીફતો, મૂુંઝવણતોનતો 
સામનતો કરવતો જ રહ્તો..!! અહીં આપણતુું ધાયતુું કશતુું જ 
થ્તુું નથી. કદાચ આપણા ધાયયા પ્રમાણે થ્તુું હતોય એવતુું 
લાગે, પણ અું્ે ્તો ભગવાનનતુું જ ધાયતુું થાય છે. 

જીવનમાં આવનારી ચતુનૌ્ીઓ અને 
સમસયાઓના વવષયમાં વવચારવતુું જરૂરી છે, પણ ્ેનાથી 
પણ વધારે જરૂરી છે ભગવાન અને ભગવાનના વહાલા 
પ્રગટ સું્ના બળે, એ ્કલીફતોનતો બતોજો હે્ઠતો મૂકી 
દેવતો. ક્દવસના અું્ે આપણે સૂવા જઈએ ત્ારે, બધતો 
મગજનતો ભાર ભગવાનના શ્ીચરણતોમાં અપ્તણ કરી 
દેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. જ ે આમ કરી શકે ્ે જ 
સે્્સ રહહ્ સજદગી જીવી શકે છે. આ રી્ે જીવનના 
હર પાસાઓમાં ભગવાનના ભરતોસે નનસશ્ચ્ અને 
આનુંદમાં રહેવાની ટેવ પાડીએ ્તો જ હરરતોજ હૈયામાં 
મજબૂ્ી અને ્ાજગીનતો અનતુભવ ટકી રહે અને પ્રભતુના 
બળે ગમે ્ેવી વવપશ્ત્તનતો સામનતો હસ્ા મતુખે કરી 
શકાય.

એટલે જ ભગવાન આપણને કહે છે,

तंू ्ही करतया है जो तंू चयाहतया है,

लेहकन होतया है ्ही जो रैं चयाहतया हूँ । 

इससलए तंू ्ो कर जो रैं चयाहतया हूँ,

हिर ्ही होगया जो तंू चयाहतया है ।।

ભગવાનના ભરતોસે જીવવાની વા્ કરવી સહેલી 
છે, પણ જીવનમાં કટતોકટીનતો સમય આવે ત્ારે 

ભગવાનના ભરતોસે ધીરજ રાખવી, એ 
ઘણી સમજણ માંગી લે છે. 

એટલે જ સું્તોનતો નનરું ્ર 
સમાગમ કરવાનતુું કહતુું છે. 

સું્વાણી સાંભળીને 
જીવના અું્રમાં 
ભગવાનના આશરે 

જીવવાની અને 
ભગવાનના ગમ્ામાં 

રહેવાની અલૌક્કક પ્રેરણા અને બળ સાંપડે 
છે. જીવ જ્ારે ભગવાનની આજ્ા-ઉપાસનામાં ખબરદાર 
બને છે, ત્ારે ભગવાનના રખતોપા આપમેળે શરૂ થઈ 
જ્ા હતોય છે. ્ેથી જ એક ભજનમાં કહતુું છે કે, 
અરે જીવડા ! ્તુું ભજી લે રામનતુું નામ,

ઈ ્તો કરશે ્ારા કામ...ટેક.
મૂરખતો જાણે કે મેં કયતુું, પણ કરનારતો છે ક્કર્ાર,
મેં કયતુું ્ે મટી જવાનતુું, મારું  મારું , બધતુું મરી જવાનતુું;

છતોડી જવાનતુું આ ધામ રે...જીવડા૦
કું ઈક ્યયાને ્ને પણ ્ારશે, રાખ ભરતોસતો એક રામ,

સત્ વચનનતુું સેવન કરજ,ે સ્ ધરમનતુું પાલન કરજ;ે 
સું્તોનાં કરજ ે સન્ાન રે...જીવડા૦

બાહ્ વવપરી્ સુંજોગતો આપણા માથા પર જટેલતુું 
ભારણ ઊભતુું નથી કર્ા; એનાથી વધારે હતુું પણાને લીધે 
ભારણ ઊભતુું થાય છે. 

આપણ ે આપણી જ ગણ્રી ન કયયા કરીએ અને 
ભગવાનની જ ગણ્રી કરીએ. આપણ ે શતુું કરવતુું છે ? 
્નેા ઉપર વજન આપવાન ે બદલ ે ભગવાનન ે શતુું કરાવવતુું 
છે ? ્નેા ઉપર જ વજન આપીએ. બીજા મન ે કેવતો 
માનશે ? મારી આબરૂનતુું શતુું ? એ ચચ્ા કરવા કર્ાં 
ભગવાન મન ે કેવતો માનશ ે ? એ જ ચચ્ા કરીએ. માણસનતો 
ભય રાખવા કર્ા મહારાજનતો જ ભય રાખીએ. મારું  શતુું 
ગમ્તુું છે ? ્ને ે ભૂલીન ે મહારાજના ગમ્ામાં જ રહીએ, 
્તો ભગવાન આપણન ે હથળેીમાં રાખ.ે.. |||
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ભગવાનના ભરોસે નનશ્ચિંત 

અને આનંદમાં રહેવાની ટેવ 

પાડીએ તો જ હરરોજ હૈયામાં 

મજબૂતી અને તાજગીનો 

અનુભવ ટકી રહે
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લેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ     ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ     ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

વહાલા ભક્તો ! પૂ.ગતુરજીએ સું.૨૦૭૭ના 

આ વષ્તમાં આપણને ‘દાસાનુદાસ’ થવાનતો 

અભયાસ આપયતો છે. દાસાનતુદાસ થવાથી આધયાત્ત્ક 

માગ્તની અનેક મતુશકેલીઓ આપતોઆપ ટળી જાય છે 

અને અનેક શ્ેષ્ઠ ગતુણતોની પ્રાત્પ્ સહેજ ે થઈ જાય છે. 

શ્ીહક્રજી મહારાજ ે વચનામૃ્માં સવમતુખે સા્ જગયાએ 

‘દાસાનુદાસ’ શબ્દ પ્રયતોજ્તો છે. ચાલતો, આપણે 

વચનામૃ્ને આધારે દાસાનતુદાસ થવાનતુું મહત્વ સમજીએ 

અને ્ેવા થવાનતો ખાસ અભયાસ કરીએ...

વચનામૃત ગ.પ્ર.૫૮ : આ વચનામૃ્માં શ્ીહક્રજી 

મહારાજ પાકા હક્રભક્ થવાનતો ઉપાય જણાવ્ા કહે 

છે કે, “એવતો પાકતો હક્રભક્ થયાનતો ્તો એ જ ઉપાય 

છે જ,ે પરમેશ્વરના દાસનતો ગતુલામ થઈને રહે અને એમ 

જાણે જ,ે ‘એ સવ્ત ભક્ મતોટા છે ને હતુું  ્તો સવ્તથી ન્ૂન 

છતુ ું .’ એમ જાણીને હરિભક્તનો દાસાનુદાસ થઈ િહે. 

અને એવી રી્ે જ ે વ્યે ્ેના સવ્ત વવકાર નાશ પામે 

અને ્ેને ક્દવસેક્દવસે જ્ાન, વૈરાગય, ભકક્ આક્દક જ ે

શતુભ ગતુણ ્ે વૃબદ્ધ પામ્ા જાય છે.” 

વચનામૃત ગ.પ્ર.૬૯ : આ વચનામૃ્માં શ્ીહક્રજી 

મહારાજ સાધતુ્ાનતો માગ્ત સમજાવ્ા કહે છે કે, “સાધતુને 

્તો મન-કમ્ત-વચને કરીને કતોઈનતુું ભૂુંડતુું  વાંચવતુું નહહ. અને 

કતોઈ વા્નતો અહું કાર પણ રાખવતો નહહ અને સર્વના 

દાસાનુદાસ થઈને િહેવંુ. અને રિતોધે યતુક્ જ ે પ્રકૃમ્ ્ે 

્તો દતુષટનતો ધમ્ત છે અને શાં્ સવભાવે વ્્તવતુું, ્ે જ 

સાધતુનતો ધમ્ત છે. અને કતોઈ કહેશે જ,ે ‘હજારતો માણસને 

નનયમમાં વ્યાવવા હતોય ્ેને કેમ સાધતુ્ા ગ્રહણ કયયે 

ચાલે ?’ ્તો એનતો ઉત્તર એ છે જ,ે રાજા યતુચધન્ષ્ઠરનતુું 

હજારતો ગાઉમાં રાજ્ હ્તુું, ્તોય પણ સાધતુ્ા રાખી 

હ્ી. અને ડારા દેનારા ્તો ભીમસેન જવેા હજારતો હતોય, 

્ે વારીએ ્તોય પણ ્ે કયયા વવનાનતુું રહેવાય નહહ. માટે 

્ીખા સવભાવવાળાની ્તો કાંઈ ખતોટ નથી, એવા ્તો 

ઘણાય હતોય, પણ સાધતુ થવતુું એ જ ઘણતુું દતુલ્તભ છે.”

વચનામૃત લોયા-૧૭ : આ વચનામૃ્માં 

શ્ીહક્રજી મહારાજ મહહમાવાળા ભક્ના લક્ષણતો 

જણાવ્ા કહે છે કે, “એ ભગવાનને ભજ્ા હતોય એવા 

જ ે સું્, ્ેનતુું પણ એ બહતુ  માહાત્ય સમજ ે જ,ે ‘એવા 

મતોટા જ ે ભગવાન ્ેના સાક્ષા્્ ઉપાસક એ સું્ છે, 

માટે એ બહતુ  મતોટા છે.’ જમે ઉદ્ધવ પતો્ે કેવા મતોટા 

હ્ા, પણ જો આવી રી્ે ભગવાનનતુું માહાત્ય સમજ્ા 

હ્ા, ્તો પતો્ાને કાંઈ ડહાપણનતુું માન ન રહતુું ને 

ગતોપીઓનાં ચરણની રજને પામવાને ઇચ્્યા અને વૃક્ષ-

વેલીનતો અવ્ાર માંગયતો; કેમ જ,ે એવા મતોટા ભગવાન 

જનેા માગ્તને વેદની શ્તુમ્ ખતોળે છે, ્ે ભગવાનને વવશે 

એ ગતોપીઓની પ્રીમ્ અમ્શય ભાળી. ્ેમ એવા 

ભગવાનના સું્ હતોય ્ેને આગળ માન કેમ રહે ? અને 

્ેને નમાય કેમ નહહ ? ્તેની આગળ ્તો દાસાનુદાસ 

થઈને િહેરાય. અને પાંચ-પાંચ ખાસડાં મારે ્તોપણ 

ખમે અને એમ સમજ ે જ,ે ‘મારાં મતોટાં ભાગય થયાં જ,ે 

એવા સું્નતો હતુું  મ્રસ્ાર સહતુું  છતુ ું , નહહ ્તો પ્રારબ્ધવશ 

થઈને બાયડી-છતોકરાંના મ્રસ્ાર સહેવા પડ્ ્થા 

મા-બાપના ્થા રાજાના મ્રસ્ાર સહેવા પડ્. અને 

પ્રારબ્ધવશ થઈને ડતોડીની ભાજી ખાવી પડ્ ્થા મતોથય 

ખતોદીને ખાવી પડ્, ્ે કર્ાં આ સું્ને સુંગે રહીને હતુું  

દાસાનુદાસનું મહત્વ...દાસાનુદાસનું મહત્વ...
્વચનામૃતમાં એક નજર...
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નન:સવાદી વ્્તમાન પાળતુું છતુ ું , ્ે મારાં મતોટાં ભાગય છે. 

અને પ્રારબ્ધવશ થઈને જવેાં ્ેવાં વસ્ત્ર ્થા ચીંથરાં 

પહેરવાં પડ્, ્ે કર્ાં આ સું્ને સુંગે રહીને હતુું  ગતોદડી 

ઓઢતુું  છતુ ું , ્ે એ મારાં મતોટાં ભાગય છે.’

વચનામૃત પંચાળા-૫ : આ વચનામૃ્માં 

શ્ીહક્રજી મહારાજ માન અને નનમયાનીપણતુું ક્ાં સારું  

ને ક્ાં નહહ સારું  ? ્ે જણાવ્ા કહે છે કે, “જ ે

સત્ુંગનતો દ્રતોહી હતોય ને પરમેશ્વરનતુું ને મતોટા સું્નતુું ઘસા્તુું 

બતોલ્તો હતોય, ્ેની આગળ ્તો માન રાખવતુું, ્ે જ સારું  

છે અને ્ે ઘસા ત્ુું બતોલે ત્ારે ્ેને ્ીખા બાણ જવેતુું 

વચન મારવતુું, પણ વવમતુખની આગળ નનમયાની થવતુું નહહ, 

્ે જ રૂડતુું  છે. અને ભગવાન ને ભગવાનના સું્ની આગળ 

્તો જ ે માન રાખવતુું, ્ે સારું  નથી. ને ્તેની આગળ ્તો 

માનને મૂકીને દાસાનુદાસ થઈને નનમમાનીપણે ર્ત્વવંુ, ્તે 

જ રૂડંુ છે.” 

વચનામૃત ગ.મ.૬૨ : આ વચનામૃ્માં શ્ીહક્રજી 

મહારાજ આત્નનષ્ઠા, પમ્વ્ર્ાપણતુું અને દાસતવ; એ 

ત્ણ અુંગવાળા ભક્ના લક્ષણતો જણાવીને કહે છે કે, 

એ ત્ણ અુંગમાંથી એકેય અુંગ દૃઢ કયયા વવના મરવતુું, 

્ે ્ઠીક નહહ. ત્ારે એ વા્યા સાંભળીને મતુક્ાનુંદસવામીએ 

પ્રશ્ન પૂછયતો જ,ે “હે મહારાજ! એ ત્ણ જ ે અુંગ ્મે 

કહ્ાં, ્ે વા્ ્તો અમ્ ઝીણી છે ને ક્ઠણ છે, ્ે 

કતોઈકના જ સમજ્ામાં આવે ને કતોઈકના જ વત્યામાં 

આવે, પણ સવયેને ન આવે. અને આ સત્ુંગમાં ્તો 

લક્ષાવચધ મનતુષય છે, ્ે સવયેને ્તો આ વા્યા સમજવી 

ક્ઠણ છે. માટે ્ે કેમ કરે ત્ારે ્ેનતુું રૂડતુું  થાય ?” પછી 

શ્ીજીમહારાજ બતોલ્ા જ,ે “્ેત ્તો એ ત્રણ અંગરાળા 

માંહહલો જ ે હરિભક્ત હોય ્તેનો દાસાનુદાસ થઈને 

્તેની આજ્ામાં િહે, ્તો ્તે કાંઈ ન સમજ્તો હોય, 

્તોપણ એ છ્ેત દેહે જ ભગરાનનો પાર્વદ થઈ િહ્ો 

છે ને કૃ્તાથ્વ થઈ િહ્ો છે. અને આ સુંસારને વવશે 

ભગવાન ને ભગવાનના ભક્નતો ્તો મહહમા અમ્શય 

મતોટતો છે. ્ે ગમે ્ેવતો પામર ને પમ્્ જીવ હતોય, પણ 

ભગવાન કે ભગવાનના ભક્નતો આલશ્્ થાય ્તો ્ે 

જીવ કૃ્ાથ્ત થઈ જાય છે. એવતો ભગવાન ને ભગવાનના 

ભક્નતો મહહમા છે. માટે જનેે ભગવાનના ભક્ની સેવા 

પ્રાપ્ થઈ ્ેને ્તો નનધડક રહેવતુું.”

વચનામૃત ગ.અં.૧૨ : શ્ીજીમહારાજ પતો્ાના 

ભક્જનને શશક્ષા કરવાને અથયે વા્યા કર્ા હવા જ,ે 

“જનેે પતો્ાનતુું કલ્ાણ ઇચ્વતુું, ્ેને કતોઈ પ્રકારનતુું માન 

રાખવતુું નહીં જ,ે ‘હતુું  ઉચ્ કતુળમાં જન્ પામયતો છતુ ું  કે હતુું  

ધનાઢ્ય છતુ ું  કે હતુું  રૂપવાન છતુ ું  કે હતુું  પુંક્ડ્ છતુ ું ,’ એવતુું કતોઈ 

પ્રકારનતુું મનમાં માન રાખવતુું નહહ અને ગિીબ સતં્ગી 

હોય ્તેના પણ દાસાનુદાસ થઈને િહેવું.”

વચનામૃત ગ.અં.૨૮ : આ વચનામૃ્માં બ્રહ્માનુંદ 

સવામી, શતુકમતુનન અને સતુરાખાચરને ઉદે્દશીને માનરૂપ 

મહા શત્તુને ટાળવાનતો ઉપાય જણાવ્ા શ્ીહક્રજી 

મહારાજ કહે છે કે, “જો ભગરાનની ને સં્તની એરી 

િી્તે મોટાઈ જાણ્તો હોય ્તો માન, ઈર્યમા, ક્ોધ િહે 

જ નહહ ને ્તેને આગળ દાસાનુદાસ થઈને ર્તતે ને ગમે 

્તેટલું અપમાન કિે ્તોપણ ્તેના સંગને મૂકીને છેટે 

જરાને ઇચે્ જ નહીં. અને એમ મનમાં થાય નહહ જ,ે 

‘હવે ્તો ક્ાં સતુધી ખમીએ ? આપણ ્તો આપણે ઘેર 

બે્ઠા થકા જ ભજન કરીશતુું.’ ્ે માટે એમ માહાત્ય 

સમજ ે ્તો માન ટળે.”

વહાલા ભક્તો ! વચનામૃ્ના આ બધા સુંદભવો 

જો્ાં આપણને શ્ીહક્રજી મહારાજની અભભરચચ 

સપષટપણે જણાઈ આવે છે કે, ્ેઓ આપણને દાસાનતુદાસ 

કરવા ઇચે્ છે. દાસાનતુદાસ થઈઅે ્તો માન ટળવાથી 

લઈને પાકા હક્રભક્ થવા સતુધીની આધયાત્ત્ક માગ્તની 

્મામ ઉપલસ્બ્ધઓ સહેજ-ેસહેજ ે પ્રાપ્ થાય છે. માટે 

ચાલતો, આપણે પણ શ્ીહક્રને અમ્ વપ્રય એવા 

દાસાનતુદાસ થવા મુંડી પડીએ.

હે વહાલા મહારાજ ! અમે આપના અમ્ પયારા 

સું્તો-ભક્તોના દાસાનતુદાસ થઈ શકીએ, એવી જ અમને 

સદ્ મમ્ પ્રકાશ્ા રહેશતો. અમે કતોઈ પણ નનમમત્તે 

દાસાનતુદાસ થવાના અભયાસથી ભ્રષટ ન થઈએ અને 

વહેલી ્કે સાચા અથ્તમાં દાસાનતુદાસ થઈ શકીએ, એવતુું 

આપ જ અમારું  ધયાન રાખશતો... |||
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હમણાં બે મહહના પહેલાં જ પૂ.સું્તોએ 
ઝતોનલેવલના પ્રેવસડન્ટ એવા આશશષભાઈની 

અચાનક બદલી કરીને ્ેમની જગયાએ રતોહહ્ભાઈની 
નનમણૂક કરી. આવતો મતોટતો ફેરફાર થવાથી સૌ કતોઈને 
અવનવા વવચારતો આવવા લાગયા. પરું ્તુ આશશષભાઈને 
મન ્તો ખૂબ આનુંદ છે. આશશષભાઈના આનુંદનતુું કારણ, 
્ેઓ આ સેવાની જવાબદારીથી થાક્ા-કું ટાળયા હ્ા, 
એવતુું પણ કાંઈ નહતો ત્ુું. સમગ્ર ઝતોનમાં ્ેમના ્રફથી 
નાના-મતોટા સૌ ભક્તોને પૂર્તુું પ્રતોત્ાહન, માગ્તદશ્તન, 
હૂું ફ-બળ-પ્રેમ બધતુું જ મળી રહે્તુું. દરેક કાય્તરિમતો અને 
આયતોજનતોમાં ્ેઓ લીડર ્રીકે ખૂબ સારા સફળ 
નીવડ્ા હ્ા. એટલતુું જ નહહ, ્ેઓ સૌ સું્તો-ભક્તોના 
હૃદયમાં અદકેરું  સ્થાન પામયા હ્ા. પરું ્તુ હવે પછીથી, 
આટલા મતોટા હતોવા છ્ાં ્ેમને નવા નનયતુક્ થયેલ 
રતોહહ્ભાઈ કહે એમ કરવાનતુું હ્તુું; દાસ બનીને જીવવાનતુું 
હ્તુું. દાસતવની આ ભૂમમકામાં પણ આશશષભાઈએ ખૂબ 
સારા બેલેન્સ સાથે જીવી બ્ાવયતુું. 

આ બે મહહનાથી સૌ આશશષભાઈને ખાસ જોઈ 
રહ્ા છે... નહહ કતોઈ અનતુભવતોની અથડામણ કે નહહ કતોઈ 
આગ્રહ. નહહ કતોઈની સાથે બરતોબક્રયાપણતુું કે નહહ કતોઈ 
બેહતુદતુું  વ્્તન. આશશષભાઈ ્તો પહેલાંના જવેા જ આનુંદથી 
નનમયાનીપણે સેવા કયયે જાય. વળી, રતોહહ્ભાઈનતો મહહમા 
કહી સૌને ્ેમનતો સવીકાર કરાવયા કરે. આશશષભાઈની 
બદલીની આ બાબ્ સમગ્ર ઝતોનમાં એક આદશ્ત પૂરતો 
પાડી ગઈ. ્ેમ છ્ાં સૌના ક્દલમાં એક બાબ્ સહજ 
રમયા કર્ી હ્ી કે, અચાનક ્ેમની આવી બદલી કેમ 
થઈ હશે ? 

આ બદલીનતુું કારણરૂપ રહસય માત્ બે જ વયકક્ 
જાણ્ા હ્ા. એક ્તો બદલી કરનાર સું્ અને બીજા 
આશશષભાઈ પતો્ે. આમ ્તો આશશષભાઈનાં આનુંદી 

સવભાવ અને સરળ વયકક્તવને લઈને સૌ કતોઈ ્ેમની 
નજીક જઈ શક્ા. પરું ્તુ આ સેવાની ફેરબદલી પછી પણ 
્ેઓ કતોઈ જ સાઈડ ઇફેક્ટ આપયા વવના કઈ સમજણથી 
દાસભાવે રહી શકે છે ? એ વા્ ્ેમને જ કેવી રી્ે 
પૂછી શકાય ? છેવટે આશશષભાઈની જગયાએ નનયતુક્ 
થયેલા રતોહહ્ભાઈએ જ એક ક્દવસ હહમ્ કરી. કતોઈક 
નનમમત્ત ઊભતુું કરીને ્ેઓ આશશષભાઈને ઘેર પહોંચયા. 

કેટલીક જૂની વા્તો કરી રતોહહ્ભાઈ વા્નતો દતોર 
એકદમ નજીક લાવવા માંડયા. “આશશષભાઈ ! આપના 
ને્ૃતવ નીચે સમગ્ર ઝતોનમાં સૌને હૂું ફ-બળ અને પતોષણ 
મળ્ાં જ હ્ાં. અચાનક આવી જવાબદારીમાં મારું  
નામ  ક્ાં આવી પડતુું ! મને ્તો આમાં કાંઈ ખબર 
પડ્ી નથી. નનણ્તયતો લેવામાં હતુું  થતોડતો અટવાઈ જાઉું  
છતુ ું . આ બધા ક્રપતોટ્ત  દેવાનતુું થતોડતુું  અઘરું  પડે છે. આ 
મારું  કામ જ નથી. વળી સું્તોની નજીક જવામાં થતોડતો 
ડર પણ ખરતો... ્ેથી વવચાર કર્તો હ્તો કે, હતુું  લીડર 
્રીકે નહહ ચાલતુું. જમે હ ત્ુું એમનતુું એમ બધતુું આપ જ 
સુંભાળી લતો. ઘણા ક્દવસથી મૂુંઝા્તો હ્તો કે, આ વા્ 
સું્તોને જણાવતુું કે... ?” “અરે હતોય રતોહહ્ભાઈ ! સું્તોની 
આજ્ા-મરજીમાં નાહહમ્ થઈને સેવામાં પાછી પાની થતોડી 
કરાય ? મહારાજ અને સું્તોની કૃપાથી ્મને પણ બધતુું જ 
આવડી જશે. મને ક્ાં પહેલાં કાંઈ આવડ્તુું હ્તુું ! અને 
સાંભળતો, કાંઈ ચચ્ા કરશતો મા; હતુું  ્મારી સાથે જ છતુ ું  
ને !” “પણ આશશષભાઈ ! આપ ્તો મતોટા હતોવા છ્ાં 
પણ હવે અમે નાના કહીએ એમ જ કરતો છતો, કતોઈ સૂચન 
કે સલાહ આપયા વવના અમારામાં જ ભળી જાઓ છતો, 
પતો્ાની મતોટાઈ છતોડી અમને મતોટા કરતો છતો. આ બધતુું...” 

“અરે રતોહહ્ભાઈ ! અહીં ્તો કતોણ મતોટતો અને કતોણ 
નાનતો. મળેલી મતોટપ ક્ાં કતોઈની કાયમી છે ? ક્ારેક 
નાનપનતો અનતુભવ પણ જોઈએ ને ! કતોઈની નીચે રહેવાનતો 

મ�ોટ�ઈનું બોલોન્સ...
INDEX

      સતસસંગ સેવક 16 માર્ચ,  ૨૦૨૧



અનતુભવ પણ જીવનમાં કાંઈક નવતુું જ શીખવાડી જાય 
છે.” આમ વા્ચી્ કર્ા આશશષભાઈનતુું અું્ર બહાર 
આવવા લાગયતુું. “રતોહહ્ભાઈ ! આમ હતુું  ઉું મર અને પદથી 
મતોટતો ગણાઉું , એટલે સત્ુંગમાં નાના-મતોટા સૌ મને પૂછે, 
મારી સલાહ લે, મમહટગમાં પણ આગવતુું સ્થાન, નનણ્તયતો 
મારે આપવાના. આ બધી મતોટાઈની સેવામાં મેં ઘણાં વષવો 
સતુધી લીડર રહીને ઘણતુુંઘણતુું સન્ાન ભતોગવયતુું. પણ આવી 
સેવામાં રાજીપાની સાથતોસાથ મળ્ી મતોટપ, કીર્્, યશ 
વગેરેથી બહતુ  ડર લાગ્તો. રખે મને આ બધતુું ગમી જાય,  
હતુું  એમાં બુંધાઈ જાઉું  ્તો ભગવાન પામવાનતુું રહી જાય. 

આ બધી જોખમી સેવા પણ મેં અત્ાર સતુધી 
સું્તોની આજ્ા અને ્ેમના બળથી જ કરી. નહહ ્તો 
બાપ રે બાપ...! મરી જવાય..! આ માન-સન્ાન અને 
યશ આપણાથી કદી’ ન જીરવાય. કેમ જ,ે નીચેનતો વગ્ત 
્તો હું મેશાં આપણતો મહહમા જ રાખે, એટલે અપમાન, 
દતુ:ખ કે અગવડ્ાનતો આપણને કતોઈ અનતુભવ જ ન થાય. 
સન્ાન સામે અપમાન, યશ સામે અપયશ, મતોટાઈ સામે 
નાનપ; વગેરેનતુું બેલેન્સ ન રહે ્તો આપણતુું ઘડ્ર જ ન 
થાય. માટે જીવનમાં એનતો પણ અનતુભવ જોઈએ ખરતો.” 
આશશષભાઈની વા્ ઉપરથી રતોહહ્ભાઈએ વચ્ે જ 
પૂછી લીધતુું કે, “આશશષભાઈ ! ્તો એનતો મ્લબ ્મે જ 
સામેથી સેવાની ફેરબદલીની અપેક્ષા રાખી હ્ી એમ ?” 

“આપણી અપેક્ષાથી શતુું થાય ભાઈ ! દતોઢેક 
વષ્તથી આ માટે સું્તોને અવાર-નવાર પ્રાથ્તના ્તો કર્તો 
હ્તો. પરું ત્ુ, આપણે મરજીના વાહક ્તો રહેવાનતુું, ને પાછતુ ું  
‘આપણા મનમાન્યામાં રહેવા કર્ાં સું્તોની આજ્ામાં 
વહેવામાં વધતુ માલ હતોય છે.’ આમ સમજી વધતુ બતોલી 
શક્તો નહતો્તો, પણ અું્યયામી પ્રભતુએ સું્માં રહી મારું  
સાંભળયતુું ખરું . વળી, બદલીના આગલા ક્દવસે સવારે 
મેં મારી હહસાબ ડાયરીમાં મહારાજ-ગતુરજી અને સું્તોને 
એજ પ્રાથ્તના લખી હ્ી કે, “હે નાથ ! એક સેવકના 
ના્ે મારે મારી પસ્તનલ કતોઈ ઇચ્ા ન રખાય, પણ 
મને માન-સન્ાનના પ્રસુંગતોથી બચાવજો. ક્ાંક મને પ્રભતુ 
અને પ્રભતુના પયારાઓની કૃપાથી મળેલી સફળ્ા મારી 
સફળ્ા ન લાગે, ્ેમણે આપેલ સન્ાન, રાજીપતો, મતોટપ 
આ બધતુું રખે નેગેહટવ અસર કરી ન જાય. આ માટે હે 
નાથ ! મને ક્ારેક નાનપ, અપમાન, અપયશ વગેરેનતુું 
પણ બેલેન્સ આપીને આપનતુું ગમ્તુું પાત્ બનાવજો.”

આટલી વા્ કર્ા અચાનક આશશષભાઈને યાદ 

આવ્ા ્ેમણે વા્નતો દતોર બદલવા માંડ્તો, “રતોહહ્ભાઈ 
! પણ... આ બધી વા્ ્તો મારા માટેની છે, ્ે મેં ્મને 
ક્ાં કરવા માંડી ? ્મારે ્તો હાલ આ બધી સેવા કરીને 
સું્તો-ભક્તોનતો રાજીપતો રળવાનતો છે. આ બધી વા્તો હાલ 
્મારે કામની નથી. અને સાંભળતો, મારી કાંઈ પણ જરૂર 
પડે ્તો ્મારા માટે હતુું  ૨૪ કલાક ્ૈયાર. પણ જો જો 
હોં... સું્તોની મરજીમાં રહેવા-વહેવામાં કતોઈ પણ પ્રકારે 
પાછતુ ું  નહહ પડવાનતુું. લીડરશીપની આવી જવાબદારીથી જ 
આપણતુું ઘડ્ર થાય છે. માટે આપણા જીવને બળળયતો 
બનાવવા સું્તોએ આવી સેવા કરવાની ્મને એક ્ક 
આપી છે, એને ્મારે ચૂકવાની નથી.” આશશષભાઈની 
આ બધી વા્તો સાંભળી રતોહહ્ભાઈ ્ેમની ઊું ચાઈ 
વવચાર્ા રહી ગયા. 

એકવાર સત્તાધીશ બનેલા, યશ, કીર્્ અન ે
આબરૂ પામેલા, સૌના હૃદયસ્થ થયેલા આ બધી 
બાબ્તોનતો મતોહ ઉ્ારી સામે ચાલીને નાનપ ઇચે્, 
બીજાને પતો્ાના પદ ઉપર બેસારી ્ેમનતુું પણ જ્ન કરે. 
પતો્ે મતોટા અનતુભવી હતોવા છ્ાં બીજા નાના લીડરનતો 
સવીકાર કરે. આ બધી સત્ુંગની ઉચ્્મ ફળશ્ૂમ્ છે. 
આ ક્દવય સત્ુંગમાં આજ ે પણ આશશષભાઈ જવેા જ 
કેટલાક સું્તો-ભક્તો પ્રગટ છે. જો ્ેમના જીવનમાંથી 
આપણે પ્રેરણા લઈ શકીએ, ્ેમને ઓળખીને સેવી 
શકીએ, ્તો આપણામાં પણ આવી જ સમજણ અને 
ઊું ચાઈ આવી જાય. 

વહાલા ભક્તો ! આ જગયા એવી કતોવ્પપલકેટેડ 
છે કે, સત્તા કે પદ છતોડનાર-પકડનાર વચ્ે ઘષ્તણ થયા 
વવના ન રહે. કતોઈ પણ બહાને બરતોબક્રયાપણતુું, ઈષયયા 
કે અથડામણ થયા વવના ન રહે. કતોઈ પણ સત્તા, સ્થળ, 
વયકક્ કે વસ્તુ પદાથ્તમાં બુંધાવતુું નહીંું, એ બહતુ  મતોટી 
વા્ છે. સત્તાનતો સવાદ ટળવતો, એ સામાન્ય મનતુષયનતુું 
કામ નથી. એકવાર સત્તાની સીટમાં ફીટ થઈ ગયા 
પછી, ત્ાંથી ્ેમને ઉખેડવાનતુું કામ કેટલીકવાર ઉપરી 
વયકક્ઓ માટે પણ ખૂબ જ મતુશકેલીભયતુું બની જાય છે. 
માટે એનતો યતોગ કદી પતો્ાની ઇચ્ાથી ્તો ન જ કરવતો. 
સેવા નનમમતે્ત બીજાની આજ્ાથી કરવતો પડે ્તોપણ ્ેમાં 
ખૂબ જ સાવધાન રહેવતુું. ચાલતો, પ્રસ્તુ્ સ્તોરીમાંથી પ્રેરણા 
લઈ આપણે એવતુું નનબુંધ જીવન જીવીએ કે, જથેી આપણે 
ખરા અથ્તમાં સેવા કરી શકીએ. અને સમય આવયે ્ેનતો 
સામેથી હસ્ાં રમ્ાં ખરતો ત્ાગ કરી શકીએ... |||
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પરમ પૂજ્ સું્ ગતુર શ્ીજ્ાનજીવનદાસજીસવામી
જય શ્ીસવામમનારાયણ

જય શ્ીરામકૃષણ સાથ ભગવાનના નાદ અને હૃદયના ઉમળકા સાથ જણાવવાનતુું કે, રવવવાર, ્ા. 
૩૧/૧/૨૦૨૧ના રતોજ આપશ્ીના સાનનધયમાં સત્ુંગ કરવાનતો અમ્ મહતવનતો અને અવવસ્મરણીય ક્દવસ 
બની રહ્તો.

સવામીજી, મારા માટે આજનતો ક્દવસ ્તો એટલા માટે મહતવનતો છે કે, આજ ે મારા લગ્નજીવનના 
૫૦ વષ્ત પૂણ્ત થયા અને એ જ ક્દવસે મને અહેસાસ થયતો કે, મારા ઉપર સ્્ ભગવાનની કૃપા વરસી 
રહી છે. કારણકે, આપશ્ીના સાનનધયમાં રહેવાનતો અનાયાસે અવસર 
મળી ગયતો. સાથે સાથે હક્રભક્તો અને સત્ુંગીઓ સાથે સનેહપૂવ્તકનતો 
વા્યાલાપ કરવાનતો અ્તુલ્ લાભ મળયતો ્ે મારા જીવનની અણમતોલ 
ક્ષણતો બની ગઈ છે. અમારા પરના સનેહભાવ થકી આપશ્ી જવેી 
વુંદનીય અને પરમ વવભૂ્ીના દશ્તનનતો લાભ મળયતો. થેંક્સ ટતુ ગતોડ...

અમારા સહહ્ સમાજમાં, સત્ુંગમાં અને આ જગ્માં 
આપશ્ીને ્તો સૌ કતોઈ જાણે છે. ્તો પણ એકબાજતુના છેડે અમારી 
જવેા સુંસારી, વવલાસી, પામર એવા ગૃહસ્થી અને બીજી બાજતુ  
આપશ્ી જવેા ભગવાનની નજીક પહોંચેલા ઉચ્ કતોટીના સું્ 
મહાત્ા. આપશ્ીએ અમારા પર કૃપા કરીને આ પામર ગૃહસ્થીને 
બાજતુમાં સ્થાન આપયતુું..! ્ે આપશ્ીની મહાન્ા અને અમારા પર 
અહતોભાવ અને કૃપા શકક્નતુું જ ફળ છે. હતુું  ્તો ધન્ય ધન્ય થઈ 
ગયતો છતુ ું .

્ા.૩૧/૧/૨૦૨૧ - રવવવારના રતોજ શ્ીસવામમનારાયણ સત્ુંગ 
હૉલ મૂર્્બાગ ખા્ે આપણા ગતુરજી પ.પૂ. સદ્. 

શ્ીજ્ાનજીવનદાસજી સવામીની પ્રેરણાથી પ્રમાણણકતા સેમમનાર યતોજાયતો 
હ્તો. આ સેમમનારના પ્રવક્ા મા. શ્ીગોવવદભાઈ 
ધોળકકયાએ ‘પૈસાવાળા થવા માટે ખોટંુ કરવાની જરુર 
નથી’ એ વવષય પર ખૂબ સારું  માગ્તદશ્તન આપયતુું  હ્તુું.  

પાૅજીટીવ વવચારધારાવાળા મહાનતુભાવતો પતો્ાની જ નહહ પણ બીજાની વવશેષ્ાથી વધતુ 
પ્રભાવવ્ થ્ા હતોય છે. આ ન્યાયે શ્ીગતોવવદભાઈ ધતોળક્કયાએ પૂ.ગતુરજી ્થા સું્તોના 
જીવનથી  પ્રભાવવ્ થઈને પતો્ાની ભાવનાના પ્ર્ીકરૂપે પૂ.ગતુરજીને એક પત્ લખ્તો 
છે.  આ પત્માંથી આપણને પણ ઘણતુું શીખવા મળે એમ છે ્ેથી ્ેને અક્ષરશ: 
નીચે રજૂ કરેલ છે.

áÚí ÐâÕ...!
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આપશ્ીની સાથે ૧૦૦થી વધતુ મતુમતુક્ષુ જીવતો અને ૨૫૦ વાનપ્રસ્થીઓ સુંસારનતો ત્ાગ કરીને 
આપના સાંનનધયમાં આપશ્ીની કૃપા પામીને આ લતોક અને પરલતોક બુંને સતુધારી રહ્ા છે અને લાખતો 
હક્રભક્તો દેશ-વવદેશમાં રહીને આપશ્ીને અનતુસરી રહ્ા છે અને જીવન ધન્ય બનાવી રહ્ા છે.

આપશ્ીની કેળવેલી ટીમ આ જગ્ની લેટેસ્ ટેકનતોલતોજી સાથે ભગવાનને ઓળખવાનતુું અને 
ઓળખાવવાનતુું કામ કરી રહી છે અને ટેકનતોલતોજીના માધયમથી આખા વવશ્વમાં સારા વવચારતોનતો વયાપ 
વધારી રહી છે. કદાચ આપણાં સવામમનારાયણ સુંપ્રદાયમાં આ ટેકનતોલતોજીનતો ઉપયતોગ કરવામાં આપ 
સૌથી આગળ હશતો જ.

સવામીજી, આપશ્ીએ આ ભવનતો ્તો ઉદ્ધાર કયવો જ છે પરું ્તુ, સાથે સાથે સ્્ ભગવાનનતુું 
નામ, સુંક્ક્્તન, સત્ુંગ, ભજન અને ધયાન થકી પરલતોકનતુું પણ ભા્તુું બાંધી રહ્ા છતો અને આપશ્ી 
સૌ સું્તોમાં હક્રભક્તોમાં પણ આ ભા ત્ુું બુંધાવી રહ્ા છતો. ્ે બદલ આપશ્ીને હૃદયથી ન્મસ્ક 
થઈએ અને પ્રણામ સાથે જય સવામમનારાયણ લસવાય કઈ આપી શકીએ એમ નથી...!

ભગવાન આપની સાથે સાક્ષા્ છે જનેી અનતુભૂમ્ અમતોને પણ થઈ રહી છે કે જતુઓને, આપશ્ી 
એ કદી પણ મતોહ, માયા, લક્ષ્મી માટે વવચાયતુું નથી અને ્ેના માટે કદી પણ લસદ્ધાં્તો ્તોડયા 
નથી ! ્ેમ છ્ાં લક્ષ્મીજીનતો પ્રવાહ અવવર્પણે આપના ્રફ વહ્ા કરે છે અને આપણાં સવામમનારાયણ 
સુંપ્રદાયમાં આપશ્ી એકમાત્ એવા સું્તો છતો કે, જમેણે પ્રતોજકે્ટ પૂર્ા પૈસા આવી ગયા બાદ એવતુું 
જાહેર કરતો છતો કે, હવે કતોઈએ પૈસા આપવા માટે પૂછવતુું નહીં..! આ બહતુ  મતોટી વા્ છે. મારી દૃન્ષટએ 
પરમહું સની નનશાની છે.

આપશ્ી સાથે સત્ુંગ સાંનનધયમાં એ પણ જાણવા સમજવા મળયતુું કે, ગૌશાળામાં ગાયતોનતુું 
હજારતો લીટર શતુદ્ધ ઘી બની રહતુું છે. પરું ્તુ, આપે કદી પણ ્ેનતુું વેચાણ કરેલ નથી. પરું ્તુ, ફક્ 
ભગવાનની પ્રસાદીરૂપે જ વહેંચવાનતુું શરૂ રાખેલ છે. આજ આપશ્ીની સફળ, સાતતવક અને ભગવદમય 
વવચારધારા, સાદગીભર ઋળષ્તુલ્ ગતુણતો અને લાગણીશીલ સવભાવ જોઈને અમતો પણ આપશ્ીને 
ન્મસ્ક થઈ ગયા છીએ. આપશ્ીની પ્રભતુ ભકક્ જ એટલી વાઈબે્રશનથી ભરપૂર છે અને જનેતો 
લાભ અમતોને પણ મળયતો છે. થેંક્સ ટતુ ભગવાન સવામમનારાયણ. એદ્ડ થેંક્સ ટતુ સવામી સદગતુર 
જ્ાનજીવનદાસજી.

સવામીજી, મારા જવેા પામર મનતુષયના આ લેટરની આપને ્તો જરૂર નથી. પરું ્તુ મેં ્તો મારા 
હૃદયનતો ભાવ જણાવવા માટે અને મારૂું  મન હળવતુું કરવા માટે પત્ લખેલ છે. ્ેનતો સવીકાર કરશતોજી. 
આપનતો સાતતવક, નનરપેક્ષ પ્રેમ - સનેહના અમી આશીવયાદ હરહું મેશ અમારી 
ઉપર વરસ્ા રહે અને આપશ્ી સવસ્થ ્ુંદતુરસ્ જીવન પસાર કરતો ્ેવી 
ભગવાન શ્ી સવામમનારાયણના ચરણતોમાં પ્રાથ્તના...!

આપશ્ીના હક્રમુંડળના ્મામ પૂજ્ સું્તો, હક્રભક્તો અને 
સત્ુંગીઓને કતોટી કતોટી વુંદન સાથે જય સવામમનારાયણ.

લી. ગતોવવદકાકા એદ્ડ ધતોળક્કયા ફેમીલીના પ્રણામ સહ
જય સવામમનારાયણ
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  ૧૯૫મી શિક્ાપત્ી જયતંી-કંુડળધામ

  સત્ંગ સભા તથા કદવય િાકોત્વ-બોટાદ

  अयोधयया श्रीरयाम मंदिर निमयामाण में श्रीस्यानमियारयायण संप्रियाय कया योगियाि

કતુું ડળધામમાં ્ા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૧ ને મુંગળવારના રતોજ શ્ીસવા. મુંક્દર કતુું ડળધામ દ્ારા ૧૯૫મી શશક્ષાપત્ી જયુ્ં ી 
ઊજવવામાં આવી હ્ી. જમેાં રાત્ી કથા દરમયાન પ.પૂ.ગતુરજીએ મહારાજના વાંગમય સવરૂપ શશક્ષાપત્ીનતો સુંપૂણ્ત પા્ઠ 
કરાવયતો હ્તો. ત્ારબાદ શ્ીજનમુંગલ નામાવલીના પવવત્ ઉચ્ાર સાથે શશક્ષાપત્ીનતુું સમહૂ પૂજન થયતુું. આ પૂજનમાં 
દેશ-વવદેશમાં વસ્ા હજારતો ભક્તોએ વચયતુ્તઅલ લાભ મેળવી ધન્ય્ા અનતુભવી હ્ી.

આ પ્રસુંગે પૂ.સુ્ં તોએ ભગવાનની કેટલીક આજ્ાઓ વવશે ખૂબ સતુુંદર પ્રવચનતો કયયાં હ્ાં.  છેલલે પૂ.ગતુરજીએ 
આશીવ્તચન આપ્ાં જણાવયતુું હ્તુું કે, “જો આ લતોક અને પરલતોકમાં સતુશખયા થવતુું હતોય ્તો મહારાજ ે આપેલ આ 
શશક્ષાપત્ીનતુું અવશય પાલન કરવતુું.” અુ્ં માં સૌ સુ્ં તો-ભક્તોએ શશક્ષાપત્ી સવરૂપ શ્ીહક્રની સમહૂ આર્ીનતો અનેરતો 
લાભ લીધતો હ્તો. આ સમગ્ર ઉત્વના યજમાનપદનતો લાભ બતોટાદવાસી હક્રભક્તો કે જઓે બતોટાદથી કતુું ડળ પદયાત્ા 
કરીને આવયા હ્ા ્ેમણે લીધતો હ્તો.

બતોટાદમાં ્ા.૧૯/૦૨/૨૦૨૧ ને શતુરિવારના રતોજ બતોટાદ સત્ુંગ સમાજ દ્ારા ભાંભણ રતોડ પર આવેલા સત્ુંગ 
બાગમાં કદવય િાકોત્વ અન ે સત્ંગ સભાનતુું આયતોજન કરવામાં આવયતુું હ્તુું. જમેાં બતોટાદવાસી ભક્તોની સેવા-
ભકક્થી રાજી થઈ પ.પૂ.ગતુરજીએ સુ્ં મુંડળ સાથે પધારી કથા-વા્યાનતો લાભ આપયતો હ્તો. ્થા બતોટાદના બાળમુંડળની 
કી્્તનભકક્થી રાજી થઈ ્ેમને ખૂબ રૂડા આશીવયાદ આપયા હ્ા. સભાના અુ્ં માં પૂજનીય સુ્ં તોની પુંકક્નાં ક્દવય 
દશ્તનનતો લાભ પામી સૌ ભક્તો ખૂબ રાજી થયા હ્ા. આ પ્રસુંગે બતોટાદના અગ્રણી મહાનતુભાવતો ્ેમજ ડતોક્ટરતોએ 
પણ ઉપસ્સ્થ્ રહીને સત્ુંગ કથા-વા્યા ્ેમજ શાકતોત્વના પ્રસાદનતો લાભ લીધતો હ્તો.

हर सब हहन्दु है । सनयातन ्ैहदक संसकृहत हरयारी 
धरोहर है । सजस भूमर के कण कण रें यह हदवय संसकृहत 
द्ोहतत हो रही है ्ह है, भग्यान श्ीरयार लललया की 
प्रयाकट्य भूमर अयोधययाधयार।

पया्नकयारी अयोधययापरुी रें नवय-भवय श्ीरयार रंहदर 
कया हनरया्मण करने की अमभलयाषया हर हहन्दु के हृदय रें 
सयालों से प्रज्सलत रही है।

भग्यान श्ीरयार की पररकृपया, हरयारे आदरणीय 
प्रधयानरंत्ीश्ी नरेन्द्रभयाई रोदीजी कया नेक ईरयादया और अनेक 

संत-रहयानभुया्ों की कडी रहेनत से हरयारया ्ह भगीरथ 

रनोरथ पूण्म होने जया रहया है। 

इस अनपुर कयाय्म के प्रहत श्ीस्यामरनयारयायण संप्रदयाय 

के सभी आचयाययों, संतों और भकतों के हृदय रें असीर 

आनंद है। अत: इस अयोधयया के अद् भतु श्ीरयार रंहदर 

हनरया्मण कयाय्म रें श्ीस्यामरनयारयायण संप्रदयाय के आज हदन तक 

जो आंकड़े हरें प्रयापत हुए है तदनसुयार कुल मरलयाकर   “तीन 

करोड़ तैंतयालीस लयाख अठहत्तर हजयार नौ सौ हनन्ययानबे ” 

धनरयाशी कया योगदयान अप्मण हकयया गयया है । अभी भी 

यह रकर बढती चली जया रही है । 

सजसरें स्यामरनयारयायण संप्रदयाय के ह्मभन्न रंहदरों 

और गरुुकुल आहदक संसथया द्यारया अप्मण की गई धनरयाशी 

की सूमच यहयाूँ  पर प्रकयाशीत की जया रही है। 

આ અુંગેનતો વવડીયતો જોવા માટે QR Code સે્ન કરતો.....

આ અુંગેનતો વવડીયતો જોવા માટે QR Code સે્ન કરતો.....

આ અુંગેનતો વવડીયતો જોવા માટે QR Code સે્ન કરતો.....

https://youtu.be/fLbF2V7QYCc
https://youtu.be/D3ogQLxHt2I
https://youtu.be/-F7cJw4TYfg
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श्रीस्वामिनवारवायण संप्रदवाय-्डतवाल देश

क्रर  संसथया कया नयार दयान रयाशश दयान रयाशश

1 ्डतयालधयार स्यामरनयारयायण रंहदर
पचपन लयाख पचपन हजयार पयाूँच 

सौ पचपन
55,55,555

2 छयारोडी स्यामरनयारयायण गरुुकुल-SGVP इक्या्न लयाख 51,00,000

3 रयाजकोट स्यामरनयारयायण गरुुकुल पचचीस लयाख 25,00,000

4 गढडया स्यामरनयारयायण रंहदर पंद्रह लयाख 15,00,000

5 जूनयागढ़ स्यामरनयारयायण रंहदर पंद्रह लयाख 15,00,000

6
कयारेलीबयाग–्डोदरया और कंुडलधयार 

स्यामरनयारयायण रंहदर
गययारह लयाख 11,00,000

7
कंडयारी गरुुकुल और लोययाधयार स्यामरनयारयायण 

रंहदर
गययारह लयाख 11,00,000

8 सरधयार स्यामरनयारयायण रंहदर पयंाच लयाख 5,00,000

9 सयारंगपरु स्यामरनयारयायण रंहदर पयंाच लयाख 5,00,000

10 भपु ेन्द्र रोड, रयाजकोट स्यामरनयारयायण रंहदर पयंाच लयाख 5,00,000

11 छयायया, पोरबंदर स्यामरनयारयायण गरुुकुल
दो लयाख सत्तयान् े हज़यार एक 

सौ गययारह 
2,97,111

12 करंज, सरुत स्यामरनयारयायण रंहदर दो लयाख इक्या्न हज़यार 2,51,000

13 कलयाकंुज, सरुत स्यामरनयारयायण रंहदर ढयाई लयाख 2,50,000

14 ्डे रोड, सरुत स्यामरनयारयायण रंहदर ढयाई लयाख 2,50,000

15 गोकुलधयार, नयार स्यामरनयारयायण गरुुकुल पचयासी हज़यार 85,000

16 धोलरेया स्यामरनयारयायण रंहदर पचचीस हज़यार 25,000

17 ्यापी स्यामरनयारयायण गरुुकुल इककीस हज़यार 21,000

18 ्हडयया स्यामरनयारयायण रंहदर गययारह हज़यार 11,000

कुल - ्डतयाल देश
दो करोड़ दस लयाख पैंतयालीस 

हज़यार छे सौ सछययासठ
2,10,45,666
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  અક્રવાસ : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીનારાયણસવરૂપદાસજી સવામી-અકંલશે્ર ગુરુકુળ

અક્ષિરાસ : ્તા. ૪/૨/૨૦૨૧

અુંકલશે્વર ગતુરકતુળના વડા પ.પૂ.સદ્ .શ્ીનારાયણસવરૂપદાસજી સવામી-જૂનાગઢવાળા 

૯૨ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૪/૨/૨૦૨૧ ને ગતુરવારના રતોજ મહારાજનતુું સ્મરણ કર્ા અક્ષરનનવાસી 

થયા છે.

પૂ.નારાયણસવરૂપદાસજી સવામીનતો જન્ અમરેલી લજલલાના ચલાળા પાસે માળળલા 

ગામે થયતો હ્તો. કતુટતુુંબમાં પરુંપરાગ્ સત્ુંગ હતોવાથી સદ્  .શ્ીરૂગનાથચરણદાસજી સવામીના 

પવવત્ કરકમળથી ્ેમણે વ્્તમાન ધાયયા હ્ા. પ્રાથમમક શશક્ષણ માળળલામાં લઈ જૂનાગઢ 

પૂ.સવામીના જ મુંડળમાં શ્ીભગવાનદાસજી સવામી પાસે પાષ્તદ ્રીકે સેવામાં રહ્ા. 

ત્ારબાદ સેવાથી પ્રસન્ન થયેલ ગતુરની પ્રેરણાથી સું.૨૦૦૦, કાર્ક સતુદ-૧૧ના સમૈયામાં 

વડ્ાલ મતુકામે પ.પૂ.ધ.ધતુ. આચાય્ત શ્ીઆનુંદપ્રસાદજી મહારાજ પાસે ભાગવ્ી દીક્ષા ગ્રહણ 

કરી હ્ી. પૂ.સવામીએ બ્રહ્મચારી શ્ીકેશવાનુંદજી મહારાજ પાસે સુંસૃ્્નતો અભયાસ કયવો હ્તો. ્ેમને સેવાનતુું અુંગ પ્રધાન 

હતોવાથી ગતુરની સાથે ગામડાં ફરવાં ગમ્ાં. ્ેઓએ સદ્ .શ્ીરૂગનાથચરણદાસજી સવામી રચચ્ શ્ીહકરચકરત્ચચતામણણ 

્ેમજ સદ્ .શ્ીમહાપતુરષદાસજી સવામી વવરચચ્ શ્ીપુરુષોત્તમનનરૂપણ ્થા સદ્ .શ્ીમહાપુરુષદાસજી સવામીનું જીવન-

કવન જવેા ગ્રુંથતો પ્રકાશશ્ કરીને સુંપ્રદાયની ઉત્તમ સેવા કરી છે. 

છેલલે ્ેઓ વયવહારથી સુંપૂણ્ત નનવૃત્ત થઈને માત્ ભગવતપરાયણ જીવન જીવ્ા હ્ા. ્ેઓ પતો્ાની રસતોઈ હું મશેાં 

પતો્ાના હાથે ્ૈયાર કરી શ્ી્ઠાકતોરજીને નૈવેદ્ ધરાવીને જમ્ા હ્ા. છેલલા ક્દવસતોમાં પતો્ાના હે્વાળા સુ્ં તો-ભક્તોને 

श्ीस्यामरनयारयायण संप्रदयाय-अरदया्याद देश

क्रर  संसथया कया नयार दयान रयाशश दयान रयाशश

1 कयालपुरु-अरदया्याद स्यामरनयारयायण रंहदर एक करोड़ 1,00,00,000

2 भजु स्यामरनयारयायण रंहदर
ततैीस लयाख ततैीस हजयार  तीन 

सौ ततैीस 
33,33,333

 कुल - अरदया्याद देश
एक करोड़ ततैीस लयाख ततैीस 

हज़यार तीन सौ ततैीस
1,33,33,333

1 कुल - ्डतयाल देश
दो करोड़ दस लयाख पैंतयालीस 

हज़यार छे सौ सछययासठ
2,10,45,666

2 कुल - अरदया्याद देश
एक करोड़ ततैीस लयाख ततैीस 

हज़यार तीन सौ ततैीस
1,33,33,333

कुल मरलयाकर दोनों देशो की धनरयाशी
तीन करोड़ तैंतयालीस लयाख 

अठहत्तर हजयार नौ सौ हनन्ययानबे
3,43,78,999

 ये आंकडे स्यामरनयारयायण संप्रदयाय के रंहदर तथया गुरुकुल आहद संसथयाओं के है ।
लेहकन ह्श्वभर रें िैले हुए स्यामरनयारयायण संप्रदयाय के अनयुयायी भकतों ने जो धनरयाशी कया सरप्मण 

हकयया होगया, उसकया यहयाूँ  सरया्ेश नहीं हकयया गयया है; ससि्म  संसथयाओं कया ही नयारोललेख हकयया गयया है ।
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  અક્રવાસ : પ.પૂ.િા.શ્ીલક્ષીપ્રસાદદાસજી સવામી (પાઠિાળાવાળા)-વડતાલ

  અક્રવાસ : પ.પૂ.શ્ીનીલકંઠદાસજી સવામી (પારીખાવાળા)-વડતાલ

અક્ષિરાસ : ્તા. ૬/૨/૨૦૨૧

અક્ષિરાસ : ્તા. ૩૧/૧/૨૦૨૧

વડ્ાલના પ.પૂ.શા.શ્ીનારાયણસવરૂપદાસજી સવામી કૌકાવાળાના શશષય પ.પૂ.
શા.શ્ીલક્ષ્મીપ્રસાદદાસજી સવામી ૯૫ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૬/૨/૨૦૨૧ ને શનનવારના રતોજ 
વહેલી સવારે ૩:૩૦ વાગયે કાશી પતુરીમાંથી પ્રભતુસ્મરણ સાથે અક્ષરનનવાસી થયા છે.

શા.શ્ીલક્ષ્મીપ્રસાદદાસજી સવામીનતો જન્ ખુંભા્ પાસેના બતુધેજ ગામમાં થયતો 
હ્તો. ્ેઓએ સું.૨૦૦૫માં પ.પૂ.ધ.ધતુ. આચાય્ત શ્ીઆનુંદપ્રસાદજી મહારાજના હસ્ે દીક્ષા 
અુંગીકાર કરી હ્ી. પૂ.સવામી નનમયાની, મૃદતુભાષી અને શાં્-સરળ પ્રકૃમ્ના હતોવા છ્ાં 
સપષટ વક્ા હ્ા. પૂ.સવામીએ ૬૦ વષ્ત પૂવયે વડ્ાલ મુંક્દરમાં બાળકતો માટે એક પ્રાથમમક 
શાળા શરૂ કરાવી હ્ી. ્ેમનતો પતુસ્કપ્રેમ અનન્ય હ્તો. ્ેને કારણે જ વડ્ાલમાં 
પતો્ાના નનવાસ સ્થાને દતુલ્તભ પતુસ્કતો માટેનતુું સુંગ્રહસ્થાન બનાવયતુું છે. જમેાં સહેલાઈથી 

ન મળે એવાં ૧૮ પતુરાણ ઉપરાં્ ૧૫૦ વષ્ત જૂના હસ્લલશખ્ ખરડાઓ ્થા ધાર્મક પતુસ્કતોનતો સુંગ્રહ છે. પૂ.શા.
શ્ીલક્ષ્મીપ્રસાદદાસજી સવામીએ પૂ.ગતુરજીને ્થા સુ્ં તોને ભણવામાં ્ેમજ જૂના ગ્રુંથતોને સુંશતોધન અને સે્ન કરવામાં 
ખૂબ જ મદદ કરી હ્ી. ્ેમણે વવ.સું. ૨૦૬૦ થી ૨૦૬૮ સતુધી કાશી સવામમનારાયણ મુંક્દરના સહાયક કતો્ઠારીપદે 
રહી, સેવા કરી ખૂબ રાજીપતો મેળવયતો હ્તો. 

પૂ.સવામીની શ્દ્ધાંજલલ સભા વડ્ાલ મતુકામે રાખવામાં આવી હ્ી. આ સભામાં ધામધામના સુ્ં તોએ શ્દ્ધાસતુમન 
અપ્તણ કરી ્ેમના સદ્ ગતુણતોને યાદ કયયા હ્ા. પ.પૂ.ગતુરજીની આજ્ાથી પૂ.દયાળતુ સવામી આ સભામાં ઉપસ્સ્થ્ રહ્ા 
હ્ા અને શ્દ્ધાસતુમન અપ્તણ કયયાં હ્ાં. શ્ીહક્રજી મહારાજ ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા આપણને 
પૂ.શા.શ્ીલક્ષ્મીપ્રસાદદાસજી સવામીના જવેા સદ્ ગુણતો આપે એવી પ્રાથ્તના...

પ.પૂ.કતો.શ્ીહક્રપ્રકાશદાસજી સવામીના શશષય પ.પૂ.શ્ીનીલકું ્ઠદાસજી સવામી 
્ા. ૩૧/૧/૨૦૨૧ ને રવવવારના રતોજ મતોડી રાત્ે હક્રસ્મરણ કર્ાં કર્ાં અક્ષરનનવાસી 
થયા છે.

પૂ.નીલકું ્ઠદાસજી સવામીનતો જન્ મહારાષટ્માં જલગાંવ લજલલાના ડોંગર ક્ઠતોરા 
ગામમાં થયતો હ્તો. પૂ.સવામીશ્ી નનખાલસ, શાં્ અને સરળ સવભાવના હ્ા. શ્ીજીમહારાજ ે
બાંધેલા પુંચવ્્તમાનનતુું પાલન કરી શ્ીહક્રનતુું ભજન અને સેવા કર્ા. પૂ.સવામીએ ૨૦૧૪થી 
સા્ વષ્ત સતુધી પારીખામાં વહીવટી સેવા કરી હ્ી. જથેી “પારીખાવાળા” ્રીકે ઓળખા્ા. 
આ ઉપરાં્ મતુલતુદ્દ અને કલ્ાણ મુંક્દરમાં પણ કતો્ઠારી ્રીકે રહીને સત્ુંગની ખૂબ સેવા 
કરી રાજીપતો પ્રાપ્ કયવો હ્તો. ્ેમને પૂ.ગતુરજી સાથે ખૂબ સનહે હ્તો. 

પૂ.સવામીની અુંમ્મયાત્ામાં અનેક ધામતોથી પૂ.સુ્ં તો પધાયયા હ્ા. અને પૂ.સવામીને શ્દ્ધાસતુમન અપ્તણ કરી ્ેમના 
સદ્ ગુણતો અને ્ેમની સેવાને બબરદાવી હ્ી. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા ્ેમના મુંડળના સુ્ં તોને 
્ેમના વવયતોગનતુું દતુ:ખ સહન કરવાની શકક્ આપે એવી પ્રાથ્તના...

બતોલાવી મને મહારાજ ૨ ક્દવસમાં લેવા આવશે ને હતુું  ધામમાં જઈશ એવતુું જણાવયતુું હ્તુું. ્થા નમ્તદા મૈયાના ્ટમાં 
પતો્ાની ઉત્તરક્રિયા કરવાનતુું સ્થળ ્ૈયાર કરાવીને ધામમાં ગયા હ્ા. પ.પૂ.ગતુરજીની આજ્ાથી પૂ.દયાળતુ સવામી ્ેમની 
શ્દ્ધાંજલી સભામાં ઉપસ્સ્થ્ રહ્ા હ્ા અને શ્દ્ધાસતુમન અપ્તણ કયયાં હ્ાં. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ 
આપે ્થા ્ેમના મુંડળના સુ્ં તોને ્ેમના વવયતોગનતુું દતુ:ખ સહન કરવાની શકક્ આપે એવી પ્રાથ્તના... 
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  અક્રવાસ : પ.ભ.શ્ીપ્રવીણભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચૌહાણ-નવસારી (સમર્પત-કંુડળધામ)

જન્મ : ્તા. ૧૮/૭/૧૯૫૭          અક્ષિરાસ : ્તા. ૨/૨/૨૦૨૧

નવસારીમાં નનવાસ કરીને રહે્ા પ.ભ.શ્ીપ્રવીણભાઈ પરસતોત્તમભાઈ ચૌહાણ ૬૩ 
વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૨/૨/૨૦૨૧ ના રતોજ વડતોદરાથી પ્રભતુસ્મરણ કર્ાં અક્ષરનનવાસી થયા છે.

પ.ભ.પ્રવીણભાઈ નાનપણથી જ સત્ુંગના રું ગે રું ગાયેલા હ્ા. ઇ.સ. ૧૯૯૧-
૯૨માં પૂ.ગતુરજી મતુુંબઈ સત્ુંગ વવચરણમાં ગયા હ્ા ત્ારે પ.ભ.પ્રવીણભાઈએ સૌપ્રથમ 
મતુુંબઈમાં પૂ.ગતુરજીના શ્ીમતુખે કથા-વા્યાનતો લાભ લીધતો ત્ારથી પૂગતુરજીને પતો્ાના ગતુર 
્રીકે સવીકારી વનષ્ઠાપૂવ્તક જોડાઈ ગયા. ત્ારબાદ ઇ.સ. ૨૦૦૭માં બધતો વયવહાર સુંકેલી 

  અક્રવાસ : પ.પૂ.સદ્ .શ્ીગોવવદપ્રસાદદાસજી સવામી-પીપલાણા

  અક્રવાસ : પ.પૂ.શ્ીલક્ષણચતૈન્યદાસજી સવામી-વડતાલ

પ.પૂ.ધમ્તપ્રસાદદાસજી સવામી(જોગી સવામી)-પીપલાણાના શશષય પ.પૂ. 
ગતોવવદપ્રકાશદાસજી સવામી ૭૦ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૪/૨/૨૦૨૧ ને ગતુરવારના રતોજ 
ભગવદ્ સ્મરણ કર્ાં કર્ાં રાત્ે ૧૦:૧૦ કલાકે શ્ીહક્રના ધામમાં લસધાવયા છે.

પૂ.ગતોવવદપ્રકાશદાસજી સવામીનતો જન્ પૂ.જોગી સવામીના કૃપાપાત્ એવા જૂની 
હળળયાદ ગામના ઢતોલક્રયા પક્રવારમાં થયતો હ્તો. પૂ.સવામી ૯ વષ્તની ઉુંમરે ગહૃત્ાગ 
કરી પૂ.જોગી સવામીના શરણે આવયા. ્ેમણે વવ.સું. ૨૦૨૪ માગશર સતુદ-૧૧ના ક્દવસે 
પ.પૂ.ધ.ધતુ. આચાય્ત શ્ી્ેજદે્દ્રપ્રસાદજી મહારાજને હાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હ્ી. પૂ.સવામીને 
સેવા કરવાનતુું અુંગ હ્તુું. ્ેઓ ખે્ ીવાડી, ઇલેક્્ટીક, ફૂલહાર બનાવવા વગેરે સેવા ખૂબ 
ભાવથી કર્ા. સાથતોસાથ ્ેમને ઘૂન કરવાનતુું અુંગ સારું  હ્તુું. ્ેમનતો સવભાવ નનમયાની 
અને સરળ હ્તો. પૂ.સવામીની શ્દ્ધાંજલલ સભામાં ધામધામથી સુ્ં તો પધાયયા હ્ા અને ્ેમને 

શ્દ્ધાસતુમન અપ્તણ કરી ્ેમના સદ્ ગુણતોને યાદ કયયા હ્ા. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા પૂ.સવામીના 
જવેા ગતુણતો આપણામાં આવે એવી મહારાજનાં ચરણતોમાં પ્રાથ્તના...

ડભાણ શ્ીસવા. મુંક્દરના કતો.પ.પૂ.ભકક્જીવનદાસજી સવામીના શશષય  
પૂ.શ્ીલક્ષ્મણચૈ્ ન્યદાસજી સવામી ૬૫ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૨૩/૧/૨૦૨૧ ને શનનવારના રતોજ 
સવારે હક્રસ્મરણ કર્ાં કર્ાં અક્ષરનનવાસી થયા છે.

પૂ.લક્ષ્મણચૈ્ ન્યદાસજી સવામીનતો જન્ કરજણ પાસેના શેરપતુરા ગામમાં થયતો હ્તો. 
વવ.સું. ૨૦૨૪માં પ.પૂ.ધ.ધતુ. આચાય્ત શ્ીનરેદ્દ્રપ્રસાદજી મહારાજના હસ્ે ભાગવ્ી દીક્ષા 
ગ્રહણ કરી હ્ી. પૂ.સવામી નનમયાની, નનલયેપ, સવભાવે હસમતુખા, અને મૃદતુભાષી હ્ા. ્ેમનતો 
સવભાવ મળ્ાવડતો હ્તો. ્ેઓ સહતુને મી્ઠતો આવકારતો આપ્ા હ્ા.  ્ેમણે પતો્ાના ગતુરૂ 
સાથે બતુરહાનપતુર અને માલેગામ મુંક્દરમાં રહી સત્ુંગની ખૂબ સેવા કરી હ્ી. ત્ારબાદ 
કલાલી મુંક્દરના કતો્ઠારી ્રીકે પણ સેવા કરી ખૂબ રાજીપતો મેળવયતો હ્તો.

પૂ.સવામીની ગતુણાનતુવાદ સભામાં ધામધામથી સુ્ં તો પધાયયા હ્ા અને પૂ.સવામીમાં 
રહેલા વવશશષટ ગતુણતોની મૂલવણી કરી શ્દ્ધાસતુમન અપ્તણ કયયાં હ્ાં. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા 
પૂ.લક્ષ્મણચૈ્ ન્યદાસજી સવામીના જવેા ગતુણતો આપણામાં આવે એવી વહાલા મહારાજનાં ચરણતોમાં પ્રાથ્તના...

જન્મ ્તા. ૧/૧/૧૯૫૦ 
અક્ષિરાસ : ્તા. ૪/૨/૨૦૨૧

અક્ષિરાસ : ્તા. ૨૩/૧/૨૦૨૧
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  અક્રવાસ : પ.ભ.શ્ીપ્રવીણચદં્ર જિેકંરભાઈ દવે-વડોદરા (સમર્પત-કંુડળધામ)

જન્મ ્તા. ૯/૮/૧૯૪૮  અક્ષિરાસ ્તા. ૧૭/૨/૨૦૨૧

મૂળગામ સતોજીત્ાના હાલ વડતોદરામાં રહે્ા પ.ભ. પ્રવીણચુંદ્ર જશેુંકરભાઈ દવે ૭૨ 
વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૧૭/૨/૨૦૨૧ ને બતુધવારના રતોજ સવારના ૬:૨૦ કલાકે અક્ષરનનવાસી 
થયા છે.

પ.ભ.શ્ીપ્રવીણચુંદ્ર દવેને બાળપણથી મા્ૃપક્ષમાંથી સત્ુંગ થયતો હ્તો. મદ્રાસમાં 
રહી સત્ુંગ કર્ાં કર્ાં ઇ.સ. ૨૦૦૨ની સાલમાં ્ેઓ પૂ.ગતુરજીના સુંપક્ત માં આવયા. 
ત્ારથી પૂ.ગતુરજીને પતો્ાના ગતુર ્રીકે સવીકારી ્ેમને સોંપાઈ ગયા હ્ા. 

નનવૃશ્ત્ત બાદ છેલલા સા્ વષ્તથી કતુું ડળધામમાં સમર્પ્ થઈને સેવા કર્ા હ્ા.  
્ેમણે પૂ.ગતુરજી અને સુ્ં તો-ભક્તોનતો ખૂબ રાજીપતો મેળવયતો હ્તો. પતો્ે ખૂબ ઓછાબતોલા, નનમયાની, પ્રામાન્ણક, સેવાભાવી, 
શાં્ અને સહનશીલ પ્રકૃમ્ના ખૂબ સારા નનષ્ઠાવાન ભક્ હ્ા. નનયમ-ધમ્તમાં ખૂબ સાવધાની રાખ્ા હ્ા, આ ઉપરાં્ 
્ેઓમાં દાસપણતુું, સરળપણતુું, મનધાયતુું મૂકીને સેવા કરવી જવેા ખૂબ સારા ગતુણતો હ્ા. ભગવાનને પામવાનતુું ્ાન અને 
પૂ.ગતુરજી ્થા સુ્ં તોને રાજી કરવા એ ્ેમનતો જીવનધયેય હ્તો. 

્ા. ૯/૨/૨૦૨૧ના રતોજ કતોરાનાને કારણે બબમાર થયા. ત્ારબાદ ્ા. ૧૫/૨/૨૦૨૧ના રતોજ હતોસસપટલમાં દાખલ 
થયા, હતોસસપટલમાં વહેલા ૪:૦૦ વાગયે ઊઠ્ા, ્તો હતોસસપટલમાં નસયે કહતુું કે, દાદા આટલા વહેલાં કેમ ઊ્ઠી ગયા ? ્તો 
કહતુું કે, “મારે ધામમાં જવાનતો સમય થઈ ગયતો છે.” આમ ્ા. ૧૭/૨/૨૦૨૧ના રતોજ હતોસસપટલમાંથી જ શ્ીજીના ધામમાં 
પધાયયા. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા એમના પક્રવારજનતોને ્ેમના જવેા સદ્ ગુણતો આપે એવી પ્રાથ્તના...

કતુું ડળધામમાં સમર્પ્ થયા અને ૧૪ વષ્ત સતુધી કતુું ડળધામમાં સમર્પ્ ્રીકે સેવા કરી બધાનાં ક્દલ જી્ી લીધાં 
હ્ાં. પ.ભ.પ્રવીણભાઈને ભગવાન ્થા પૂ.ગતુરજીની નનષ્ઠા અજોડ હ્ી.

પ.ભ.શ્ીપ્રવવણભાઈ ધીર ગુંભીર અને શાં્ સવભાવના હ્ા. ્ેઓ આધયાત્ત્ક માગ્ત અને વયાવહાક્રક માગ્ત 
બને્ન માગ્તમાં કતુશળ હ્ા. સાથેના વયકક્ને સતુખ થાય ્ેવી જ ભાવના રાખ્ા. ્ેઓ હું મશેાં આજ્ા પ્રધાન જીવન 
જીવ્ા. કદી કતોઈનતો અભાવ-અવગતુણ લે્ ા નહહ, બીજાને અવગતુણ આવે ્ેવી નેગેહટવ વા્ પણ કર્ા નહીં. ્ેમને 
જ ે કામ સોંપવામાં આવયતુું હતોય ્ે જવાબદારીપૂવ્તક અને ચતોક્કસાઈથી કર્ા. ્ેમનતુું જીવન નનયમમ્્ાવાળતુું અને 
પ્રામાન્ણક હ્તુું.

કતુું ડળધામમાં સમર્પ્ ્રીકેના 14 વષ્તના જીવનમાં ્ેમની ફક્રયાદ કતોઈએ કરી નથી કે ્ેમણે કતોઈની ફક્રયાદ 
કરી નથી. ્ેઓનતો સવભાવ પ્રેમાળ, વાણીમાં મી્ઠાશ, જીવન નમ્ર્ાવાળતુું હ્તુું. પ્રવીણભાઈ કથા-વા્યાનાં મુ્ં વયતો સચતોટ 
અને પ્રેતક્ટકલ આપ્ા હ્ા. ્ેમણે પતો્ાના જીવનથી એક પ્રભતુના પયારા ભક્ ્રીકેનતો આદશ્ત પૂરતો પાડ્તો હ્તો.

લતોકડાઉનના સમય દરમયાન આુંખના ઓપરેશન નનમમત્તે વડતોદરા આવવાનતુું થયતુું અને ત્ાં ડે્સસગ માટે દવાખાનામાં 
જવતુું પડ્તુું. એ દરમયાન ્ેઓ કતોરતોનાથી સુંરિમમ્ થવાથી હૉસસપટલમાં એડમમટ થયા અને સાજા થઈ ઘરે આવયા. 
પૂ.ગતુરજી વહાલા ટપતુ મહારાજને લઈ ્ેમની ખબર જોવા ્ેમના ઘરે ગયા હ્ા. ત્ાં પણ ્ેઓ મહારાજની ખતુમારી 
અને બળભરી વા્તો કર્ા. સમય જ્ાં શ્વાસની ્કલીફ વધી ગઈ અને સુ્ં તો-હક્રભક્તોની હાજરીમાં શ્ીજીમહારાજની 
સેવામાં અક્ષરધામમાં ગયા. કતુું ડળધામમાં ્ા. ૧૪/૨/૨૦૨૧ના રતોજ પૂ.ગતુરજીની પ્રેરણાથી પ.ભ.શ્ીપ્રવીણભાઈની શ્દ્ધાંજલલ 
સભા રાખવામાં આવી હ્ી. જમેાં સૌ સુ્ં તો-ભક્તોએ ્ેમના સદ્ ગુણતો યાદ કરી ભાવભીની શ્દ્ધાંજલી અપ્તણ કરી 
હ્ી. વહાલા મહારાજ ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા ્ેમના પક્રવાર જનતોને ્ેમનતો વવયતોગ સહન કરવાની 
શકક્ આપે ્ેમજ ્ેમના જવેા સદ્ ગતુણતો આપણામાં આવે એવી પ્રભતુચરણમાં પ્રાથ્તના...
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INDEX

  અક્રવાસ : પ.ભ.શ્ીમનહરભાઈ િંભભુાઈ વવઠ્ાણી-નનગાળા

જન્મ : ૦૧/૦૧/૧૯૫૧     અક્ષિરાસ : ૨૦/૦૨/૨૦૨૧

મૂળગામ નનગાળાના હાલ સતુર્ રહે્ા પ.ભ.શ્ીમનહરભાઈ શુંભતુભાઈ વવઠ્ાણી 
૭૦ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. ૨૦/૦૨/૨૦૨૧ ને શનનવારના રતોજ હક્રનામ સ્મરણ કર્ાં કર્ાં 
અક્ષરનનવાસી થયા છે.

પ.ભ.શ્ીમનહરભાઈ છેલલા ૨૫ વષ્તથી સત્ુંગમાં હ્ા. ્ેઓ સવભાવે સરળ 
અને ચતોખખા મનના હ્ા. પક્રવાર માટે ્ેઓ ખૂબ ચચ્ા રાખ્ા હ્ા. ્ેઓ ્ા. 
૨૦/૦૨/૨૦૨૧ના રતોજ બપતોરે ૩:૨૦ કલાકે સવામમનારાયણ  મહામુંત્ની ધૂન સાંભળ્ાં 

અક્ષરનનવાસી થયા છે. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા એમના પક્રવારજનતોને ્ેમના જવેા સદ્ ગુણતો 
આપે એવી પ્રાથ્તના...

  અક્રવાસ : પ.ભ.શ્ીછગનભાઈ માવજીભાઈ જાસોલલયા-આંબલા

  અક્રવાસ : પ.ભ.શ્ીથોભણભાઈ ગોરધનભાઈ ગાબાણી-ઝમરાળા

જન્મ : ૦૧/૦૧/૧૯૬૦   અક્ષિરાસ : ૦૩/૦૨/૨૦૨૧

જન્મ : ૩૦/૧૨/૧૯૬૪   અક્ષિરાસ : ૦૨/૦૨/૨૦૨૧

મૂળગામ અાુંબાલાના પ.ભ.શ્ીછગનભાઈ જાસતોલલયા ૬૧ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. 
૦૩/૦૨/૨૦૨૧ને બતુધવારના રતોજ હક્રનામ સ્મરણ કર્ાં કર્ાં અક્ષરનનવાસી થયા છે.

પ.ભ. શ્ીછગનભાઈને ભગવાન અને સુ્ં તોમાં ખૂબ હે્ હ્તુું. ્ેઓ ઇ.સ. ૨૦૦૧થી 
સત્ુંગના રું ગે રું ગાયા અને ઇ.સ. ૨૦૦૫માં પૂ.ગતુરજીના સુંપક્ત માં આવયા. ત્ારથી ્ેમને 
મહારાજ અને પૂ.ગતુરજીની નનષ્ઠા રાખી હ્ી. પતો્ે ખૂબ સરળ, સેવાભાવી અને મળ્ાવડા 
સવભાવના હ્ા. ્ેઓને છેલલા સત્તરેક વષ્તથી ડાયાબીટીસ, પેરાલલસીસ અને લતો બી.પી. 
જવેા રતોગતો થયા હ્ા છ્ાં વહાલા મહારાજ અને પૂ.ગતુરજીનતો ખૂબ આશરતો રાખી ભજન 

કર્ા. ્ેઓએ પતો્ાની બે દીકરીઓને પ્રભતુ ભજવા માટે રાજી-ખતુશીથી રજા આપી હ્ી. પ.ભ.શ્ીછગનભાઈ ્ા. 
૦૩/૦૨/૨૦૨૧ ને બતુધવારના રતોજ સવારે ૭ કલાકે હક્રનામ સ્મરણ કર્ાં કર્ાં ધામમાં ગયા છે. પ.ભ.છગનભાઈને 
મહારાજ પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા ્ેમના પક્રવારજનતો ઘનશયામભાઈ વગેરેને ્ેમના વવયતોગનતુું દતુ:ખ સહન 
કરવાની શકક્ આપે ્ેવી શ્ીહક્રજી મહારાજનાં ચરણતોમાં પ્રાથ્તના...

મૂળગામ ઝમરાળાના પ.ભ.શ્ીથતોભણભાઈ ગાબાણી ૫૬ વષ્તની ઉુંમરે ્ા. 
૦૨/૦૨/૨૦૨૧ ને મુંગળવારના રતોજ હક્રનામ સ્મરણ કર્ાં કર્ાં અક્ષરનનવાસી થયા છે.

પ.ભ.શ્ીથતોભણભાઈ નાનપણથી જ સત્ુંગના રું ગે રું ગાયેલા હ્ા. છેલલા ૪૦ 
વષ્તથી ્ેઓ પૂ.ગતુરજી સાથે જોડાયેલા હ્ા. ્ેઓ સવભાવે સરળ અને વનમયાની હ્ા. 
કતુું ડળધામ ્થા ઝમરાળા મુંક્દરમાં ્ેઓ ખૂબ સારી સેવા કર્ા. પ.ભ.શ્ીથતોભણભાઈ 
્ા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧ના રતોજ બપતોરે ૪:૩૦ કલાકે ભગવાનનતુું સ્મરણ કર્ાં ધામમાં ગયા 
છે. ઝમરાળા શ્ી.સવા.મુંક્દરમાં ્ેમની શ્દ્ધાંજલી સભામાં પૂ.ગતુરજીએ પધારી આશીવ્તચન 

પા્ઠવયા હ્ા. શ્ીહક્ર ્ેમને પતો્ાની મૂર્્નતુું મહાસતુખ આપે ્થા ્ેમના પક્રવારજનતોને ્ેમના વવયતોગનતુું દતુ:ખ સહન 
કરવાની શકક્ આપે એવી શ્ીહક્રજી મહારાજનાં ચરણતોમાં પ્રાથ્તના...
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બોટાદમાં તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૧, શુક્રવારના રોજ યોજાયેલ દિવ્ય શાકોત્સવ 
તથા સત્સસંગસભાની પાવન સ્મૃતતઓ...

કંુડળઘામમાં તા.૧૬/૨/૨૦૨૧, મંગળવારના રોજ યોજાયેલ
વર્ચુયુઅલ ૧૯૫મી શશક્ાપત્ી જ્યસંતીના પાવન પ્રસંગની દદવય સ્મૃતતઓ...

બોટાદ

કંુડળઘામ
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