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दास के दास ताके दासा, माग े वर एहि परम हुलासा ।
दास िोईके सवेा करना, तास े हवघ्न सब रित ि े डरना ।।

दास के दास िोई रि े सदाई, मन क्रम वचन करीके ताई ।
ता उपर िरर ररझ े अपारा, िते रख े कोउ वार न पारा ।।

સતસસંગ સુધા

૦૪  પ્રભુનેઅતતવહઞાલરીવસતુપ્રેમ... : પ.પૂ.શ્રીગુરુજી

૦૬  દઞાસઞાનુદઞાસ્વઞાનઞાલઞાભ... : સઞાધુઈશ્વરચરણદઞાસ

૦૮  કઞાચબઞાવૃતતિ... : સઞાધુકૃષણતપ્રરદઞાસ

૧૦  સુખરીજીવનનઞાચઞારતનરમો... : સઞાધુઅલૌકકકદઞાસ

૧૨  નઞામસમરણ... : સઞાધુગુણસઞાગરદઞાસ

૧૪  કઞાનભંભેરણરી... : સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ

૧૬  દઞાસઞાનુદઞાસનોમકહમઞા... : સઞાધુપ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ

૧૮  જીવનનોહેતુઅનેઉપઞાર... : સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસ

૨૦  દઞાસઞાનુદઞાસ્ઞાવુંછેમઞારે... : સઞાધુઆતમરીરસવરૂપદઞાસ

૨૨  ઊપસવઞાનુંતઞાન... : પ.ભ.પંકજભઞાઈડરી.પટેલ

૨૪  સતસંગસમઞાચઞાર

વર્ય:૧૮,અંક:૪,એતપ્રલ-૨૦૨૧વર્ય:૧૮,અંક:૪,એતપ્રલ-૨૦૨૧
(કુલપેજ૧્રી૨૮)(કુલપેજ૧્રી૨૮)

તતં્રીશ્રી:સઞાધુઅચરતુદઞાસજીતતં્રીશ્રી:સઞાધુઅચરતુદઞાસજી
સહતતં્રીશ્રી:સઞાધુનંદકકશોરદઞાસજીસહતતં્રીશ્રી:સઞાધુનંદકકશોરદઞાસજી

મદુ્રક:પ્રવરીણતપ્રનટીંગ,વડોદરઞામદુ્રક:પ્રવરીણતપ્રનટીંગ,વડોદરઞા

::મઞાતલકત્ઞાપ્રકઞાશક::::મઞાતલકત્ઞાપ્રકઞાશક::
શ્રીસવઞાતમનઞારઞારણમંકદર,કઞારેલરીબઞાગ-વડોદરઞાશ્રીસવઞાતમનઞારઞારણમંકદર,કઞારેલરીબઞાગ-વડોદરઞા

વઞાતર્યકલવઞાજમ:રૂ.૪૦/-વઞાતર્યકલવઞાજમ:રૂ.૪૦/-
૪વર્યલવઞાજમ:રૂ.૧૫૦/-૪વર્યલવઞાજમ:રૂ.૧૫૦/-
૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૫૦૦/-૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૫૦૦/-

પરદશેમઞાં૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૮૫૦૦/-પરદશેમઞાં૧૫વર્યલવઞાજમ:રૂ.૮૫૦૦/-

‘સતસગંસવેક’દરમકહનઞાનરીપહેલરી‘સતસગંસવેક’દરમકહનઞાનરીપહેલરી
તઞારરીખેપ્રકઞાતશત્ઞારછે.તઞારરીખેપ્રકઞાતશત્ઞારછે.

પ્રકઞાશનસ્ળત્ઞાપત્વરવહઞારપ્રકઞાશનસ્ળત્ઞાપત્વરવહઞાર
સતસગંસવેકકઞારઞા્યલરસતસગંસવેકકઞારઞા્યલર

શ્રીસવઞાતમનઞારઞારણમકંદર,કઞારેલરીબઞાગ,શ્રીસવઞાતમનઞારઞારણમકંદર,કઞારેલરીબઞાગ,
વડોદરઞા-૧૮,ફોન:૦૨૬૫-૨૪૬૨૬૨૮વડોદરઞા-૧૮,ફોન:૦૨૬૫-૨૪૬૨૬૨૮

www.swaminarayanbhagwan.org
satsangsevak@kundaldham.org

U

áÌç®ÑãÇ»â



      સતસસંગ સેવક 5 એપ્રિલ,  ૨૦૨૧

INDEX

એક વાત ધ્ાનમાં લેવા જવેી એ છે કે, 
ભગવાન પુરુષોત્તમની દૃષ્ટિએ બધું જ 

એનું છે. કોઈ બાબતની આપણા નાથને કમી નથી. તેઓ 
સવવેસવવા, સવતંત્ર મૂર્ત છે, પરંતુ એને એક વસતુ બહુ ગમે 
છે અને એ આપણી પાસે છે. એનું નામ છે પ્ેમ, દિલનો 
ભાવ, હેત ! આપણો જીવ બહુ હેતાળો છે. આપણે પ્ેમી 
છીએ. આપણને કોઈને કોઈમાં હેત કરવું બહુ જ ગમે 
છે.  હેત ક્વા વવના આપણે રહી જ ન શકીએ. આપણે 
જન્ો જનમથી ધનમાં, મકાનમાં, સારી વસતુમાં, જમીનમાં, 
ખતેરમાં, સ્તી કે પુરુષ ગમે ત્ાં હેત કરતા આવ્ા છીએ. 
અા જીવનો  સવભાવ હેતથી લથબથ છે તેથી જ્ાં ત્ાં 
ચોંટિી જા્ છે. શ્ીજીમહારાજ ેગ.મ.૬માં કહંુ છે કે, “ચચત્તનો 
સવભાવ એવો છે જ,ે જ ે જ ે પિાથ્થ સાંભરે તે તે પિાથ્થમાં 
ચોંટિી જા્ છે.”  આમ જીવ ગમે તેવી નકામી બાબતમાં 
પણ ચોંટિી જા્ છે; પણ ભગવાનનો સવભાવ ચોંટિવાનો 
નથી. એ નનલવેપ છે, જ્ારે આપણે ભગવાનની ચચિ્ -અચચિ્  
પ્કૃતતમાં સવભાવવક ચોંટિી જવાના, બંધાઈ જવાના કે હેત 
કરી લેવાઈ જવાના સવભાવવાળા છીએ. 

આ આપણો જ ે ચોંટિી જવાનો સવભાવ છે એ જ 
ભગવાનને રાજી ક્વાનું સાધન પણ બને એમ છે. આપણે 
એટિલું જ બિલવાનું છે કે, બીજ ે જ ે હેત કરીએ છીએ 
તે આપણે ભગવાનમાં કરવાનું છે. બીજુ ં કાંઈ કરવાની 
જરૂર નથી. 

આપણને મમતા કરવાની ટેિવ છે. માટેિ જ્ાં-ત્ાં 
મમતા થઈ જા્ છે, ગમે તેને આપણે પોતાના માનીને 

તેમાં હેત કરવા મંડી પડીએ છીએ. એ મમતા કરવાની 
આપણી ટેિવને એક ભગવાનને જ પોતાના માનીને તેમાં 
હેત કરવામાં વાપરીએ, તો કામ થઈ જા્. માટેિ પ્ભુને જ 
પ્ેમ કરો. ભગવાન માત્ર એક પ્ેમરૂપી િોરડે કરીને બંધાઈને 
આપણી પાછળ પાછળ ફરશે. આજ દિવસ સુધી જણેે 
જણેે ભગવાનમાં પ્ેમ ક્યો છે એ બધાએ ભગવાનને ખૂબ 
રાજી કરી લીધા છે. અને ભગવાન તેને વશ થઈ ગ્ા 
છે. માટેિ સાવધાન થઈ મન મૂકીને ભગવાનમાં જોડાવું 
જોઈએ. પ્ભુમાં પ્ેમથી જોડાવાનો સૌથી સરળ ઊપા્ 
છે ભગવાનનાં ચદરત્રો.

વહાલા ભકતો ! સહુને સુખ થા્ તેવી કોઈ વાત 
હો્ તો તે છે ભગવાનનાં ચદરત્રો. ભગવાનનાં ચદરત્રોમાં 
જનેે સુખ આવે છે તેને જ ભગવાનનો નનશ્ચ્ છે, એને જ 
ભગવાનમાં હેત છે, એને જ ભગવાન સમજાણા છે. જનેે 
પરમાત્ાનાં ચદરત્રોમાં મજા આવતી નથી અને જ્ાનની 
ઊંચી ઊંચી લુખી વાતોના ફડાકા મારે છે તેને કાંઈ 
સમજાણંુ નથી, તે બબચારો હજુ ખોળે છે. જનેે જડી ગયું 
છે તે બેઠો બેઠો ચદરત્ર સાંભળ્ા કરે, વાંચ્ા કરે અને 
તેનો આનંિ લૂંટ્ા કરે.

આપણા જૂના સતંો-ભકતો ચદરત્ર વાંચતા. બેઠા 
બેઠા મહારાજની લીલા ગાતા, સાંભળતા. આમ ને આમ 
સહેજ ે મુકત થઈ જતા, પાકી જતા અને પામી પણ જતા.  
મોટિી મોટિી જ્ાનની વાતો ક્વા કરે પણ શ્ીહદર તથા સતંો-
ભકતોમાં સનહે થતો નથી તો તે ક્ાં અટિવાઈ જા્ તેનું 
કાંઈ નક્ી નથી. જ્ાનની વાતો કરવી જોઈએ તેની કાંઈ 
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ના નથી, પણ અતંરમાં શાંતત અને સુખ તો મહારાજનાં 
લીલા-ચદરત્રોમાંથી થા્ છે. 

એકવાર મુકતાનંિ સવામીએ શ્ીજીમહારાજને 
કહું, અંતરમાં શાંતત થા્ એનો ઉપા્ કહો ને. ત્ારે 
શ્ીજીમહારાજ પોતે મુકતાનંિ સવામીને પોતાનાં નાનાં મોટિાં 
બધાં્ ચદરત્રો કહેવા લાગ્ા. ત્ારે સવામીને એમ થયું કે, 
હંુ પૂછંુ છંુ શાંતત થવાનો ઉપા્ અને મહારાજ પોતાની 
વાત ક્વા કરે છે કે, અમે નાના હતા ત્ારે અ્ોધ્ામાં 
આમ કરતા ને તેમ કરતા, અમે વનમાં  ફ્વા; એવી 
બધી વાતો કરી પણ કાંઈ શાંતત થા્ તેવી વાત તો ન 
કરી. પછી નનત્ાનંિ સવામીએ મુકતાનંિ સવામીને કહું 
કે, “સવામી ! મહારાજ ે જ ે વાત કરી તે જ શાંતત માટેિની 
હતી, પરંતુ તમે મનમાં કાંઈક જૂિંુ માનીને બેઠા છો એટિલે 
મહારાજની વાત તમને ઠીક બેઠી નહીં.” 

તેમ આપણે હૈ્ામાં બીજો ગોટિો લઈને બેઠા 
હોઈએ તો ભગવાનની કોઈ વાતમાં સુખ ન આવે. હૈ્ામાં 
હેત અને અહોભાવના વહલોળા હાલતા હો્ તો અખંડ 
આનંિ આનંિ થા્. 

તપ ને તીરથમાં હંુ કાંઈ ન જાણંુ,
સહેજ ે સહેજ ે રે હંુ તો સુખડા માણું...

એક માણસ કેટિલું્ તપ કરે, તીથ્થ કરે, વ્રત કરે, 
જ્ાન કથી કથીને કેટિલો્ થાકી જા્ અને એક માણસ 
િાસનોિાસ રહી પ્ભનુ ે માંડે પ્મે કરવા કે, હે મારા નાથ ! 
હે મારા પ્ભુ ! હે િ્ાળુ ! હંુ તમારો અને તમે મારા ! 
તો આ ભકત ઝટિ ભગવાનને પામી જા્. 

જ ેઠાકોરજીને સંભારવા માંડે અને હેત કરવા લાગે 
તો તેને ધામનો રસતો સાવ ટંૂિકો થઈ જા્ છે. જો એ ન 
થા્ તો પછી લાંબે ચકરડે ચડવું પડે. સંપત્ત્ત, સંસાર, 
બૈરાં, છોકરાં, સંબંધી અને ઓળખાણ અને આપણી 
જગતમાં લોકવપ્્તા તે આપણને ગાંડા કરી મેલે એમ 
છે. એમાંથી કાંઈ છાંટિો્ શાંતત મળે તેમ નથી. જિેી તેિી 
શાંતત મળશે તો તે ભગવાન પાસેથી જ મળશે. કેમ જ,ે  
શાશ્વિ સુખનું સરનામું એક સ્ામિનારાયણ છે. 

જ ે સુણતાં સશં્ ટિળે, મહહમા જણા્ અમાપ;
પ્ગટિ પુરુષોત્તમના, તે પરચાનો પ્તાપ.

ભગવાનના પરચા અને પ્તાપ સાંભળતાં બધા્ 
સશં્ ટિળી જા્ છે ને અમાપ મહહમા જણા્ છે. મોટિા 
ભાગ્ હો્ તો ભગવાનની લીલા સાંભળવા મળે, પ્ભુના 
પ્તાપની વાતો સાંભળવા મળે. જમે જમે ભગવાનના 

પ્તાપની વાતો સાંભળીએ તેમ તેમ આપણો જીવ 
ભગવાનમાં જોડાવા લાગે. માટેિ ભગવાનના મહહમાની, 
લીલા-ચદરત્રોની, ઐશ્ચ્યોની, પ્તાપની વાતો ખૂબ સાંભળવી, 
એકબીજાને કહ્ા કરવી. એવાં પ્સંગો, પરચાઓ, ચદરત્રો 
કંઠે કરવાં. ઘણાક ડાહ્ા સતંો-હદરભકતોને પાંચ, વીસ, 
પચાસ, સો, બસો ચદરત્રો કંઠે હો્ છે. તે એકબીજાને 
કહ્ા કરે છે, ગા્ા કરે છે ને એમાંથી આનંિ ચૂસ્ા કરે 
છે. તેમને સુખી થવાનું આ સાધન સમજા્ ગયું છે. 

હમણાં ઉંમર નાની છે, હાથ પગ ચાલે છે એટિલે 
સેવા, તપ વગેરેનું જોર કરીએ છીએ, પણ પછી શરીરમાં 
શકકત નહહ રહે અને પથારીમાં પડ્ા રહેવું પડશે ત્ારે 
ભગવાનની લીલા, પરચા જ આપણંુ જીવન બનશે અને 
તેમાંથી જ આપણો ગુજારો થાશે. બેઠા બેઠા પુસતક વાંચ્ા 
કરીશું અને કોઈક આવશે તો તેને કહીશું કે, ભાઈ ! લે 
વાંચ. તે પણ જો કાન સારા હો્ તો !

વહાલા ભકતો ! શરીરના સપેરપાટિ્થ  થોડા ઘણા 
સારા હો્ ત્ાં નનવૃત્ત્ત લઈ લેજો. બધું ઘસાઈને સાફ થઈ 
જા્ પછી કહે કે, હવે મને સમર્પત કરીને સતંો-ભકતો 
સાથે રાખજો, પણ પછી શું વળે ? માટેિ વહેલા સાવધાન 
થઈ સંકેલો કરજો. આપણે િેહના સંબંધીઓ માટેિ ઘણંુ 
ઘણું કયુું, આટિલા વષયો એમની પાછળ ખચચી નાખ્ા 
પણ હવે આપણા કલ્ાણનું કા્્થ કરી નાખવાનો વખત 
આવ્ો છે. જો અત્ારે સાવધાન નહીં થઈએ તો પાછળથી 
ઘણો પસતાવો થશે. અને જો એમનામ િેહ પડી જશે તો 
કલ્ાણનું કામ બાકી રહી જશે. આપણાં શાસ્તો કહે છે 
કે, પચાસ વષ્થ પછી આપણે બધાએ વનમાં જાવું. પણ હવે 
વન નથી મંદિરો છે, માટેિ મંદિરમાં સતંોના સંગમાં રહેવાની, 
કથા-વાતવા સાંભળવાની અને થા્ તે સેવા કરવાની ટેિવ 
પાડવી. આમ સતંો-ભકતોની મિિ લઈ ભગવાનમાં હેત 
કરી લેવું અને છેડો સુધારી લેવો... 

|||
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૧ થી ૯ સુધીના આંક પોતે પોતાની કકમત 
ધરાવે છે. જ્ારે ૦ શૂન્યને પોતાની કોઈ 

જ કકમત નથી. પરંતુ જો તેને પેલા આંકની સાથે જોડી 
િેવામાં આવે તો તે િસ િસગણી કકમત વધારનાર 
નીવડે છે.

સવયોપરી શ્ીહદરનો આશરો એ આધ્ાત્ત્ક 
માગ્થમાં અમૂલ્ આંક છે. જ ેપ્ભુનું બળ ધારી શકતા 
નથી તે બધા આંક વવનાના મીંડા છે. તેણે કરેલ 
કઠોરમાં કઠોર સાધન પણ શૂન્ય જ છે. કેમ જ,ે તેનાથી 
જીવનંુ કાંઈ ભલું થાતું નથી. ઊલટિાનું  ભંૂડંુ કરનાર 
પણ નીવડે છે.

પરંતુ પ્ભુનો આશરો સવીકા્વા પછી જો તેના 
વહાલા મોટિા સિ્ ગુરુનો િાસભાવ દૃઢ કરી શકા્ 
તો ભગવાનના આશરાનો ૧૦ ગણો લાભ વધી જા્ 
છે. ત્ારબાિ તે સિ્ ગુરુ સંતની નન્ઠાવાળા સંત-
ભકતના પણ િાસ થઈને જીવી શકા્ તો સિ્ ગુરુના 
આશરાનો િસ ગણો અને ભગવાનની નન્ઠાનો ૧૦૦ 
ગણો લાભ વધી જા્ છે.

િાસાનુિાસ થવાનો આટિલો મોટિો ફા્િો 
થા્ છે, તેનું રહસ્ શું ? તો સવયોપરી શ્ીહદર 
અક્ષરધામમાંથી આ લોકમાં આવ્ા તેનું મુખ્ 
પ્્ોજન છે - આપણને સહુને તેમની કા્મી પ્ાત્્ત 

કરાવવી. િુ:ખમાંથી છોડાવી શાશ્વત સુખે સુખખ્ા 
કરવા. અક્ષરધામમાં તેમની સમીપે રાખી તેમનો દિવ્ 
મહાઆનંિ આપવો. 

આ હેતુ સસદ્ધ કરવા માટેિ બે બાબત જરૂરી છે.

(૧) સવયોપદર શ્ીહદરને જમે છે તેમ ઓળખી તેમને 
અતત રાજી કરવા. તેમાં અખંડ જોડા્ેલા રહેવું. તે 
માટેિ એકાંતતકી ભકકત વગેરે ગુણોને દૃઢ કરવા. 

(૨) પ્થમ બાબતને સસદ્ધ કરવા માટેિ નડતરરૂપ તમામ 
િોષોને િૂર કરવા. અજ્ાન, અહં અને આસકકત 
છોડી શુદ્ધ બનવંુ. ટંૂિકમાં પુરુષોત્તમને પામવા 
માટેિ સવની શુબદ્ધ અને પ્ભુ પ્સન્નતાની અત્ંત 
વૃબદ્ધ જરૂરી છે. અવગુણમાત્ર છોડી સિ્ ગુણ 
કેળવવા અતત આવશ્ક છે.

આ બંને કામ ભગવાનના િાસ તથા તેમના 
િાસના િાસ બનવાથી ૧૦૦ ગણી સપીડે જલ્ી સસદ્ધ 
થા્ છે.

આ વાત આપણા ઇ્ટિિેવે વચનામૃતમાં આવા 
શબ્ોમાં સપ્ટિ કહી છે -

“ભગવાન ને ઉત્તમ લક્ષણવાળા જ ે સંત તેની 
અતત પ્ેમે કરીને સરખી સેવા જ ે કરે તો તે કનન્ઠ 
ભકત હો્ ને તે સો જન્ે કરીને ઉત્તમ ભકત જવેો 
થનારો હો્, તે આ ને આ જન્ે કરીને ઉત્તમ ભકત 
થા્ છે.”  (વચ.વડ-૫)

ઉપનનષિમાં પણ પ્ભુએ આ વાતને આમ કહી છે -

यसय देवे परा भक्ति य्यथा देवे तिथा गरुौ ।
तिसययैतिे कथथतिा ह्यथा्य: प्रकाशनतिे महातमन: ।।

(શ્વેતાશે્વતરોપનનષિ)

આ શુ્તતનો સવ્ં શ્ીહદરએ આવો ભાવાનુવાિ 
ક્યો છે - ‘જવેી પરોક્ષ િેવને વવશે જીવને પ્તીતત છે 
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તેવી જો પ્ત્ક્ષ ગુરુરૂપ હદરને વવશે આવે, તો જટેિલા 
અથ્થ પ્ા્ત થવાના કહ્ા છે તેટિલા સવવે અથ્થ તેને પ્ા્ત 
થા્ છે.’ (વચ.અંત્-૨)

વળી, વેિોમાં કહું છે કે,

पाथण्डत्यं  थनव्यद्य बालयेन थतिष्ासेत्ि । 

 બધું જ ભણ્ા-ગણ્ા અને સમજી ગ્ા પછી 
પણ મોટિા પાસે બાળકની જમે સરળ રહેવું. માન-
અપમાનની અસર રહહત રહેવું. આપણા વહાલા 
મહારાજ વચનામૃતમાં તથા વેિોમાં આવી વાત 
વારંવાર શીખવાડ્ા કરે છે, તેનું રહસ્ શું છે ? તો જો 
આપણે પ્ભુના ્્ારા સંતો-ભકતો પાસે િાસાનુિાસ 
થઈને રહીએ તો આટિલા લાભ સહેલા થઈ જા્.

(૧) સંતો-ભકતોની કૃપાથી શ્ીહદરને જમે છે તેમ 
મહહમાએ સહહત સમજીને સવીકારી શકા્.

(૨) તેમની આજ્ા-મરજીને ઓળખી જીવનમાં 
અપનાવી શકા્.

(૩) આપણે ભગવાનના મુકત-િાસ બનવાનું છે. તેની 
પૂરેપૂરી પ્ેક્ટિસ આ લોકમાં જ મળી જા્.

(૪) સંપૂણ્થ િોષે રહહત અને સવવે સિ્ ગુણે યુકત 
એકાંતતક સંત-ભકત જલ્ીમાં જલ્ી બની જવા્.

(૫) ગોપાળાનંિ સવામી, િાિા ખાચર અને મોટિીબા 
વગેરેની જમે પુરુષોત્તમ તથા તેમના વહાલાના 
પરમ કૃપાપાત્ર બની જવા્.

(૬)  રઘુનાથિાસ, અલૈ્ા ખાચર કે મચછ્ાવના 
ફઈબાની જમે શ્ીહદર કે સંતો-ભકતો સાથે 
અથડાઈને અપરાધ કરવાથી બચી જવા્.

આ બાબતન ેવચનામૃતમાં આ રીત ેચચ્થવામાં આવી છે -

“સતં્ગમાં રહેતે થકે જટેિલા અવગુણ હો્ તે 
સવવે નાશ પામી જા્ અને દિનદિન પ્ત્ે ભગવાનની 
ભકકત વૃબદ્ધ પામતી જા્ એનો શો ઉપા્ છે ?

એવો પાકો હદરભકત થ્ાનો તો એ જ ઉપા્ 
છે જ,ે પરમેશ્વરના િાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ 
જાણે જ,ે ‘એ સવ્થ ભકત મોટિા છે ને હંુ તો સવ્થથી ન્ૂન 
છંુ.’ એમ જાણીને હદરભકતનો િાસાનુિાસ થઈ રહે. 
અને એવી રીતે જ ે વતવે તેના સવ્થ વવકાર નાશ પામે 

અને તેને વિવસે વિવસે જ્ાન, વૈરાગ્, ભકકત આવિક 
જ ેશુભ ગુણ તે વૃવદ્ધ પામતા જા્ છે.” (વચ.ગ.પ્.૫૮) 

વસરપુર શહેરના સસદ્ધવલલભ રાજા બહુ મુમુક્ષુ 
અને ભાવવક હતા, તેથી વ ર્ણવેષે વહાલા મહારાજ 
ત્ાં ગ્ા. તે પુરમાં ચાર મહહના રોકા્ા. રાજાએ ઘણી 
સેવા કરી પણ વણચીરૂપે મળેલા પ્ગટિ પ્ભુને ્થાથ્થ 
ઓળખાવનાર કોઈ સંત-ભકત મળ્ા ન હતા, તો 
કસર રહી ગઈ. પછી બીજ ેજન્ે બોટિાિમાં ખશવલાલ 
શેઠ થ્ા. ત્ારે બચપણથી જ ગોપાળાનંિ સવામી 
ગુણાતીતાનંિ સવામી જવેા મહા મુકતોનો ્ોગ મળી 
ગ્ો. શેઠે સવ્થ પ્કારનું માન મૂકીને તે સંતોને સેવ્ા, 
િાસાનુિાસ થઈને સવળું જ લીધંુ તો ૩૪ વષવે સંતોની 
કૃપાથી આત્ંતતક કલ્ાણનું બધું કામ પૂરંુ થઈ ગયું 
સામેથી માંગીને પુરુષોત્તમને પામી ગ્ા.

એ જ બોટિાિ ગામના ગામધણી હમીર બાપુને 
પ્ગટિ પુરુષોત્તમનો ્ોગ હતો પણ જ્ાં સુધી પ્ગટિ 
સંતોનો સવીકાર નો’તો થ્ો ત્ાં સુધી પ્ભુને િંડવત 
કરવા જટેિલું્ િાસપણું નો’તું આવયું. પછી અદ્ ભૂતાનંિ 
સવામીના પ્સંગથી એ કસર ઓળખાણી અને ટિળી.

ગઢડાના જીવા બાપુને જીવનભર શ્ીહદરનો 
સાક્ષાત્ ્ોગ મળ્ો હતો પણ િાિા ખાચર જવેા 
ભકતરાજનો સવીકાર થઈ શક્ો નહહ તો પ્ગટિ પ્ભુને 
મરાવી નાંખવાના કાવતરાના ગુનેગાર બની ગ્ા.

અલૈ્ા ખાચર આખી જજિગી જગિીશ્વરની 
સેવામાં રહ્ા પણ પ્ભુના પ્ાણ્્ારા સંતો-ભકતોના 
િાસાનુિાસ ન બની શક્ા તો મુકતાનંિ સવામીનો 
દ્ોહ ક્યો. ખુિ ઇ્ટિિેવનો વવરોધ ક્યો. તેમની સામે 
વટેિ ચડ્ા ને જીવનનો છેડો સાવ બગાડી નાખ્ો. 
માટેિ મહારાજ આપણને પાકા હદરભકત બનવા 
સંતના ગુલામ થવાની વાત શીખવે છે. આપણે આ 
‘િાસાનુિાસ’ વષ્થમાં પ્ભુ્્ારા સંતો-ભકતોના રી્લ 
િાસ થવાની પ્ેક્ટિસ પ્ામાષણકતાથી પૂરી કરી 
લઈએ.

હે મહારાજ ! મને હવે વહેલામાં વહેલા આપના 
વહાલા સંતો-ભકતોના િાસ થવાની સમજ અને 
ક્ષમતા આપવા કૃપા કરશોજી... |||
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હહમાલ્માં આવેલા માનસરોવરના સુંિર મજાના કુિરતી 
વાતાવરણમાં એક ઋષષ મહારાજ પોતાના એક ખશ્્ 

સાથે પ્ભુ આરાધના કરતાં હતા. એકવાર ઋષષ મહારાજ ે પોતાના 
ખશ્્ને બોલાવીને કહું, “ બેટિા ! આપણે આ પવવત્ર સ્ાનમાં રહીને 
ભજન-ભકકત કરીઅે છીઅે, તે ભગવાનની મોટિી કૃપા છે. પરંતુ આજથી 
બસો વષ્થ પહેલાં સવવાવતારી ભગવાન શ્ીસવાતમનારા્ણે પ્ગટિ થઈને 
અનેક લીલાચદરત્રો કરીને ભારતની આ ધરાને પાવન કરી છે. આપણા 
િેશના ગુજરાત રાજ્માં શ્ીસવાતમનારા્ણ ભગવાનનાં ઘણાં બધાં 
પ્સાિીભૂત તીથ્થસ્ાનો આવેલાં છે, તો મારી એવી ઇચ્ા છે કે આપણે 
આ તીથયોની ્ાત્રા કરીઅે.”

“હા ગુરુિેવ ! જવેી આપની મરજી, જ્ારે આપ આજ્ા કરો 
ત્ારે પ્્ાણ કરીશું.” આજ્ાંદકત ખશ્્ે કહંુ. 

“જો બેટિા ! આપણે ચાલીને એટિલે િૂર પહોંચવું ઘણું મુશકેલ 
છે, તેથી આપણે જો માનસરોવરના હંસનંુ રૂપ ધારણ  કરી લઈએ 
તો આપણી તતથ્થ્ાત્રા સરળ બની જા્.” સમથ્થ ઋષષ મહારાજ ે કહું.

ખશ્્ે કહું, “હા ગુરુિેવ ! જમે આપ કહો તેમ.” પછી તો ઋષષ 
મહારાજ ે પોતે હંસનું રૂપ ધારણ કયુું અને ખશ્્ને પણ હંસ બનાવી 
િીધો. બંને ઊડતાં ઊડતાં ગુજરાતમાં આવીને શ્ીજીપ્સાિીભૂત સ્ાનોનાં 
િશ્થન કરતાં કરતાં એક સરોવરના દકનારે આવી પહોંચ્ા.

આ સરોવરમાં એક કાચબો રહેતો હતો તે પોતાની મસતી 
મુજબ જળમાં અને સ્ળમાં સવેચ્ા વવહાર ક્વા કરતો. જળચર અને 
સ્ળચર બંને પ્કારના જીવોના કોને્ટિમાં આવતો. કેવળ જળમાં જ 
વવહાર કરનારા જળચરોને સ્ળનંુ કોઈ જ્ાન ન હોવાથી કાચબાભાઈ 
સ્ળ ઉપરથી જ્ારે જળમાં જા્ ત્ારે જળચરો સ્ળ વવષે જાણવા 
માટેિ તેની ફરતા ટિોળે મળી જા્. પોતાને મળતા આવા આિર-માનથી 
કાચબો તો ખૂબ જ આનંિમાં આવી જતો અને સ્ળ ઉપરની અવનવી 
સાચી-ખોટિી વાતો કરીને પોતે ખૂબ જ શ્ે્ઠ જ્ાની અને ખૂબ જ 
અનુભવી હોવાનો પોતાનો પ્ભાવ પાડ્ા કરતો. કાચબો જ્ારે સ્ળ 
ઉપર આવે ત્ારે ઘણાં સ્ળચરો તેની પાસે આવી જતા. આ બધાની 

લેખક :સઞાધુ કૃષણતપ્રરદઞાસલેખક :સઞાધુ કૃષણતપ્રરદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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પાસે પણ જળની કેટિલી્ ઊપજાવેલી વાતો કરીને 
બીજા પાસેથી પોતાની પ્શંસાનો આનંિ મેળવતો. 
આમ આખો દિવસ બોલ-બોલ ક્વા કરે અને પોતાની 
શ્ે્ઠતા ગા્ા કરે. 

સરોવરના દકનારે આવેલા બંને હંસોને જોઈને 
કાચબો તેની પાસે પહોંચી ગ્ો અને પોતાની ખોટિી 
વડાઈ ગાતાં ગાતાં કહેવા લાગ્ો, “જળ અને સ્ળ 
વવષે મારા જટેિલંુ અહીં કોઈ જાણતું નથી. આપણા 
ભારત િેશના લગભગ બધાં જ તીથ્થસ્ાનોની ્ાત્રા 
મેં ચાલીને કરેલી છે અને કેટિલા્ને કરાવેલી છે, 
િાસભાવે બધાની હંુ સેવા ક્વા કરંુ છંુ, પણ તમો 
બંને ક્ાંથી આવો છો ?” 

“અમો માનસરોવરથી આવીઅે છીઅે, 
સવવાવતારી ભગવાન શ્ીસવાતમનારા્ણના 
પ્સાિીભતૂ તીથ્થસ્ાનોની ્ાત્રા કરીને હવે અમો પરત 
જઈ રહ્ા છીઅે, તમારે અમારી સાથે માનસરોવરના 
િશ્થન માટેિ આવવંુ છે ?” હંસરૂપે રહેલા ગુરુિેવે 
પ્ત્ુત્તર આપતાં કહું.

કાચબાએ કડગ મારતાં કહું, “આમ તો મેં 
નાનપણમાં માનસરોવરની ્ાત્રા કરેલી છે; પરંતુ 
તમારો આગ્રહ છે તો હંુ ના કેવી રીતે પાડી શકંુ ? 
હંુ જરૂર તમારી સાથે આવીશ પણ આપણે સાથે 
કેવી રીતે જઈશંુ ?” 

“એક કામ કરીઅે કાચબાભાઈ, અમો બંને 
અમારા પગમાં એક લાકડી પકડી રાખીશું અને તમે 
તે લાકડીને તમારા મોઢાથી પકડીને ટિીંગાઈ જજો 
પણ જોજો સાવધાન રહેજો નીચે ન ઊતરીઅે ત્ાં 
સુધી કાંઈ પણ બોલતા નહી કે કોઈ પણ કારાણસર 
તમારંુ મોઢંુ ખોલતા જ નહીં. અને જો ખોલું તો 
તુરંત જ તમે નીચે પડશો અને તમારા રામ રમી 
જશે.” પરમહંસ ગુરુિેવે સાવધાની આપતાં કહું.

  “હંુ મારા મજબૂત મોઢાથી લાકડી પકડી 
રાખીશ, આમ તો હંુ ખૂબ જ સાવધાન છંુ તેથી 
મને કોઈ જ મુશકેલી નહહ પડે, તમે બેફીકર રહો.” 
કાચબાએ પોતાનાં વખાણ કરતાં કહંુ.

્લાન મુજબ કાચબાને લઈને બંને હંસોએ 
ઊડવાનું શરૂ કયુું. રસતામાં જ ે કોઈ સ્ાનો આવે 
તેની જ ે જ ે માહહતી પરમહંસ ગુરુિેવ કાચબાને આપે 
તેને કાચબો સાંભળતો જા્ અને ટિગર-ટિગર જોતો 
જા્. વચ્ે બોલવાનું ઘણું મન થા્ પણ બોલી 
શકવાની પદરસ્સ્તત ન હોવાથી કાચબો કશું બોલી 
શકતો ન હતો, પણ તેનાથી રહેવાતું ન હતંુ. આગળ 
જતા તેઓ ગંગા નિી ઉપર આવી પહોંચ્ા એટિલે 
હંસે તેની વાત કરી પણ આ વખતે કાચબાભાઈથી 
રહેવાયું નહીં. તેથી બોલવા માટેિ મુખ ખોલતાં જ 
કાચબોતો પડ્ો ગંગા નિીમાં !

હંસો તો ગભરાઈને તરત જ ગંગાદકનારે 
ઊત્વા અને જોવા લાગ્ા, ત્ાં તો કાચબો મરણતોલ 
અવસ્ામાં પાણીમાં તરતો તરતો દકનારે આવ્ો અને 
આવતાવેંત પોતાની બડાઈ મારતાં કહેવા લાગ્ો કે, 
“હંુ કાંઈ પડી નથી ગ્ો પણ મને થયું કે પવવત્ર 
ગંગા નિી આવી છે તો ચાલો સનાન કરી લઈઅે 
એટિલે નીચે આવ્ો હતો, પણ તમે મૂંઝાતા નહીં. 
ચાલો, આપણે ્ાત્રા આગળ ધપાવીઅે.” 

હંસો તો બધું જ સમજી ગ્ા પણ કાંઈ 
બોલ્ા નહહ અને આગળ ઊડવાનું શરૂ કયુું.
આગળ જતા હહમાલ્નો ડંુગરાળ પ્િેશ શરૂ થ્ો, 
હંસો તો હહમાલ્ના ગુણગાન ગાવા લાગ્ા પણ 
સવશ્ે્ઠતામાં રાચતા કાચબાથી રહેવાયું નહહ અને 
સવભાવવશ બોલવા મુખ ખોલું અને કાચબાભાઈનું 
શ્ીપતીમ  ્  થઈ ગયું.

વહાલા ભકતો ! મનમાં ને મનમાં પોતાને 
મોટિો માની ખોટિી માન-મોટિાઈ અને સવશ્ે્ઠતામાં 
જીવનારાને આ દિવ્ સતં્ગ મળવા છતાં કોઈ જ 
ફા્િો થતો નથી ઊલટિાનું નુકશાન થા્ છે, માટેિ 
જ ે પોતાને નાનો માની સહુના િાસાનુિાસ થઈને 
નનખાલસ-નનષ્કપટિ જીવશે તેને જ આ અનુપમ 
સતં્ગનો લાભ થશે બાકી બીજા તો પેલા કાચબાની 
જમે અમૂલ્ માનવતન ખોઈ બેસશે.

 વહાલા ભકતો ! આપણે આપણું જીવન 
તપાસીએ કે સત્ંગ સરોવરમાં રહીને હંુ આ 
‘કાચબાવૃત્ત્તથી’ તો નથી જીવતો ને...? |||
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સુખી જીવન જીવવાના ચાર અદ્ ભુત નન્મો છે જ,ે ભગવાને આ સૃષ્ટિ રચી ત્ારથી આજ દિન સુધી 
ચાલ્ા આવ્ા છે અને સત્ સાબબત થ્ા છે.

પહેલો નનયમ : 

મનને ક્ારેય નવરું  ન રહેવા દેવુું. 

જો ખેતરમાં બીજ રોપવામાં ન આવે તો ભગવાન ખેતરને નકામા ઘાસથી ભરી િેતા હો્ છે. તેવી જ 
રીતે જો મનમાં ભગવત્ંબંધી સકારાત્ક વવચારોનું બીજારોપણ ન થા્ તો પછી અભાવ-અવગુણરૂપ કે વવષ્-

લેખક :સઞાધુઅલૌકકકદઞાસલેખક :સઞાધુઅલૌકકકદઞાસ
ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી

Öç¼ä ‘ÕÌÌâ 
¿âÓ ãÌÒÑí...

મનન ેક્ારેય નવરું  ન રહેવા દેવુું. 

જનેી પાસ ેજ ેહોય િે જ િે બીજાને આપિા રહે છે. 

આપણન ેજ ેમળે િેન ેપચાવિા શીખવુું જોઈએ. 

આપણે જવેા બનવા માંગિા હોઈએ િેવા સુંગ અન ેમાહોલમાં રહેવુું જોઈએ.
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વાસનાદિકના નકારાત્ક વવચારો આપોઆપ તેનું સ્ાન 
લઈ લે છે અને પછી મન નકારાત્ક વવચારોથી ભરાઈને 
એક ડસ્ટબીન બનીને રહી જા્ છે. 

એટિલા માટેિ…. મનને ક્ારે્ નવરંુ ન રહેવા િેવું. 
હંમેશાં ભગવત્ંબંધી સકારાત્ક વવચારોમાં મનને પ્વૃત્ત 
રાખીને સત્ંગ સંબંધી કે અન્ય કોઈ રચનાત્ક કા્્થમાં 
વ્સત અને મસત રાખવું જોઈએ. જો એમ નહહ કરીએ 
તો મન માત્ર ડસ્ટબીન બની જા્ છે. 

બીજો નનયમ : 

જનેી પાસે જ ે હોય િે જ િે બીજાને આપિા રહે છે.  

ઉિાહરણ તરીકે :

• સુખી માણસ સુખ જ વહેં ચે. 

• િુ:ખી માણસ િુ:ખ જ વહેં ચે.

• સમજણા માણસ સમજણ જ વહેં ચે. 

• ભ્રતમત થ્ેલા ભ્રમ જ ફેલાવે. 

• ડરેલા માણસ ડર જ વહેં ચે. 

• સદ્ાવવાળા સદ્ાવ જ વહેં ચે.

• અભાવવાળા અભાવ જ વહેં ચે.

એટિલા માટેિ…. જ ે સમજણ, સદ્ાવ કે સનવિચારો 
ફેલાવતા હો્ કે જ ે સુખ, ખુશી, સંતોષ અને આનંિ 
વહેંચતા હો્ તેની જ સંગત કરવી. અભાવ, અવગુણાત્ક 
કે નકારાત્ક વવચારો ફેલાવવાવાળાની સંગત કરવાથી 
આપણામાં પણ એ િુગુ્થણો આવી જવાથી આપણું મન 
પણ તેની સાથે સાથે એક ડસ્ટબીન જ બની જા્ છે.

ત્ીજો નનયમ : 

આપણને જ ે મળે િેને પચાવિા શીખવુું જોઈએ. 
જો પચાવી ન શકાય િો...

• ભોજન ન પચે તો રોગોનંુ ઘર થા્. 

• પૈસા ન પચે તો ફેલફતૂર, િેખાડો, િંભ વધી જા્ .

• વાત ન પચે તો ચાડી-ચુગલી વધી જા્. 

• પ્શંસા ન પચે તો અહંકાર વધી જા્. 

• નનિા ન પચે તો િુશમની વધતી જા્. 

• િુ:ખ ન પચે તો નનરાશા વધતી જા્. 

• સુખ ન પચે તો પાપ વધતાં જા્. 

એટિલા માટેિ…..સવ્થકતવા શ્ીહદર આપણને જ ેસમ્ે 
જ ે આપે તેને પચાવીને જીવન જીવવું એ જ આનંિમાં 
રહેવાનો સવ્થશ્ે્ઠ ઉપા્ છે. જ્ારે જ ે મળે તેની સામે 
ક્ારે્ પ્શ્ન ઊભા ન કરવા કે તેનાથી ક્ારે્ નનરાશ 
ન થવું. જ ે મળે તેને ભગવાનના આશીવવાિ સમજીને 
જીવનમાં સવીકારીને આગળ વધતા રહેવું એ જ સુખનો 
માગ્થ છે. આના માટેિ આપણા પ.પૂ.ગુરુજીએ આપણને 
ત્રણ ટેિબલેટ્િસ આપેલી છે કે, 

૧. ભગ્ાન સ્્વકર્તા છે. 

૨. ભગ્ાન હિર્કર્તા છે. અને 

૩. ભગ્ાન જ ે કરે ર્ે િને િાન્ય છે.

ચોથો નનયમ : 

આપણે જવેા બનવા માંગિા હોઈએ િેવા સુંગ 

અને માહોલમાં રહેવુું જોઈએ. 

એક જ કેરી છે. એના જ બે ટુિકડા કરીએ અને 

એક ટુિકડાને ખાંડની ચાસણીમાં અને બીજા ટુિકડાને મીઠંુ 

લગાવીને મૂકી િઈએ, તો થોડા દિવસ પછી ખાંડની 

ચાસણીમાં જ ે ટુિકડો છે તે મુરબબો બની જશે જ્ારે 

જનેા ઉપર મીઠંુ લગાવયું હતંુ તે અથાણાંનો ભાગ બની 

જશે. એક જ કેરીના બે ટુિકડા : એક મીઠાશ આપશે 

તો બીજો તીખાશ આપશે. 

એટિલા માટેિ…..આપણે જવેા બનવા માંગતા 

હોઈએ તેવા સંગ અને માહોલમાં રહેવું જોઈએ. 

કારણ કે આપણાં સંસ્ાર, સુખ-િુ:ખ અને લૌદકક-

પારલૌદકક ઘડતર ઉપર આપણી આજુબાજુનો માહોલ 

બહુ જ અસર કરતો હો્ છે. આધ્ાત્ત્ક માગ્થમાં કે 

વ્ાવહાદરક માગ્થમાં જ ેજ ેમહાન બન્યા છે તેમાંના મોટિા 

ભાગના લોકોના જીવનમાં જોઈએ તો ખ્ાલ અવશે કે 

તેઓએ હંમેશાં સારા વાતાવરણનું જ સેવન કયુું હો્ 

છે, અને ખરાબ કે નકારાત્ક વાતાવરણથી તેઓ િૂર 

જ રહ્ા હો્ છે... |||
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જ ે સ્ામિનારાયણ નાિ લેશે, ર્ેનાં બધાં પાર્ક બાળી દેશે;

છે નાિ િારા શ્ુમર્િાં અનેક, સ્વોપરી આજ ગણાય એક.

સવાતમનારા્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી અનેક જન્નાં પાપ તત્ાળ નાશ પામે 
છે. સંસારમાં ભટિકતો અને વારંવાર કાળનો કોષળ્ો બનતો જીવ આ સવયોપરી 

મહામંત્રના નામસ્મરણથી તત્ાળ મુકત થા્ છે, પરમાત્ાના દિવ્ાનંિને પામે છે.

જ્ાં સુધી મહામંત્રનો જપ કરવામાં ન આવે ત્ાં સુધી પાપ કરવાની આિત 
છૂટિતી નથી. સતત જપ કરવાથી મન સુધરે છે, જીવન સુધરે છે તથા સવભાવ પણ 
સુધરે છે. બહુ પુસતકો વાંચવાથી પાપ છૂટિતાં નથી તેમજ વાસના પણ બળતી નથી. 
પાપ અને વાસના અખંડ નામસ્મરણ કરવાથી નાશ પામે છે. માટેિ રોજ ે થોડો સિય 
ર્ો શ્રીિરરિાં વૃત્તિ રાખરી ર્ેિને સંભારીએ, ધૂન ગાઈએ-સાંભળીએ ર્ો શ્રીિરરજી 
િિારાજ ખૂબ રાજી થાય.

“નાિ કલપર્રુ કાલકરાલા, સુમિરર્ સિન સકલ જગ જાલા.”
તુલસીિાસજી રામા્ણમાં કહે છે, હદરનામ કષળયુગમાં કલપવૃક્ષ સમાન છે. જનેું સ્મરણ કરતાં જ 

જગતની સમગ્ર જજંાળો નાશ પામે છે. ગમે તેવાં પાપનો હદરનામ નાશ કરે છે. જ ે પ્ેમમગ્ન થઈ આિર સાથે 
ભગવાનનું નામ જપે છે, તે તો ગોપિની જમે સંસાર તરી જા્ છે. આવો હદરનામસ્મરણનો મહહમા છે.

ગં્રથોમાં અનેક પ્કારના ્જ્ો બતાવ્ા છે, પરંતુ તે કોઈને ભગવાનનું સવરૂપ કહ્ા નથી. સવ્ં 
ભગવાને ગીતામાં ‘यज्ानां जपयज्ोऽस्मि’ આ મંત્ર વિારા જપ્જ્ને પોતાનું સવરૂપ કહંુ છે.

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

ÌâÑsÑÓÇ...
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िरेनानाम िरेनानाम िरेनानामैव केवलम् ।

कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गहतरनयथा ।।

શાસ્તોમાં એવું લખા્ેલું છે કે, ‘સવ્થ 
પાપમાત્રને હરનારા પરમાત્ાનું નામ જ ભવસાગર 
તારે છે. કષળયુગમાં શ્ીહદરના નામ વવના જીવને પ્ભુ 
પામવાનો અન્ય કોઈ ઉપા્ નથી, નથી અને નથી 
જ !!’ માટેિ એક િાત્ર ભગ્ાનનો જ દૃઢ આશ્ય 
રાખ્ો અને સ્્વ સ્થિમર્-પરરસ્થિમર્િાં એક ર્ેિને 
જ સંભાયતા કર્ા.

સિ્ .શુકાનંિ સવામી એવું કહેતા કે, “જ ે
સ્ામિનારાયણ નાિ લે છે ર્ે સ્વેને શ્રીજીિિારાજ 
સાંભળે છે. અને ર્ે સ્્વના સામંુ જોઈ રહ્ા છે 
અને બિુ રાજી થાય છે.” 

જૂનાગઢમાં વવશદુ્ધાત્ાનંિ સવામી રહેતા હતા. 
એમને સવાતમનારા્ણ મહામંત્રનું અખંડ સ્મરણ 
કરવાનું અંગ હતું. તેથી હાલતાં-ચાલતાં, ખાતાં-પીતાં 
સતત ‘સવાતમનારા્ણ...સવાતમનારા્ણ...’ ભજન 
કરતા. એમના હૃિ્માં અખંડ ‘સવાતમનારા્ણ...
સવાતમનારા્ણ...’ ભજન થ્ા કરતું. અને એ 
નામસ્મરણ-ભકકતથી સવાતમનારા્ણ ભગવાન 
એમના ઉપર અતત પ્સન્ન રહેતા.

વવશુદ્ધાત્ાનંિ સવામી રાત્રે જાગી જા્ તોપણ 
‘સવાતમનારા્ણ...સવાતમનારા્ણ...’ એમ બોલે. 
ત્ારે શ્ીજીમહારાજ હોંકારો આપતા. વવશદુ્ધાત્ાનંિ 
સવામી કહે, ‘હે મહારાજ ! હે િ્ાળુ ! તમે 
વારંવાર હોંકારા આપો છો, િશ્થન આપો છો, 
પણ હે િીનાનાથ ! મારે તમારંુ કાંઈ કામ નથી, 
મને તો તમારંુ નામ જપવાની ટેિવ પડી ગઈ છે.’

ત્ારે મહારાજ હસતાં હસતાં કહે, ‘સવામી ! 
મને પણ હોંકારા િેવાની ટેિવ પડી ગઈ છે. તમારા 
જવેા સંત મારંુ નામ લે અને હંુ હોંકારો ન આપું 
તો હંુ સવયોપરી ભગવાન શેનો !’ 

આમ, જ ે ભકર્ ‘સ્ામિનારાયણ...
સ્ામિનારાયણ...’ ભજન કરે ર્ેને એક એક નાિ 
ઉપર ભગ્ાન િોંકારા આપે છે. માટેિ નામસ્મરણ 

કરવાની ટેિવ પાડીએ. 

એકવાર શ્ીજીમહારાજ પોતાના સખાઓ 
સાથે ભીમનાથથી સારંગપુર જવા રાત્રીના સમ્ે 
નીકળ્ા. કંુડળ ગામની સીમમાં આવતાં જ શ્ીહદરએ 
સહુને કહું કે, ‘ભકતો ! અહીં બધા ચૂપચાપ ચાલજો. 
કારણ કે, કંુડળ ગામના ભકતોનો પ્ેમ ગોપાંગનાથી 
પણ વધારે છે. જો આપણે અહીંથી નીકળીએ છીએ 
તે તેમને ખબર પડી જશે તો આપણને જવા નહહ 
િે અને રોકી રાખશે.’

મામૈ્ા પટિગીરને પ્ભુતમલનની તીવ્ર ઝંખના 
હતી. તેઓ આખો દિવસ હદરનામ રટ્ા કરતા 
હતા. મધ્ રાત્રીએ તેઓ બાથરૂમ જવા માટેિ જાગ્ા 
અને ‘હે સવાતમનારા્ણ...હે સવાતમનારા્ણ...’ એમ 
મોટેિથી બોલતા હતા. 

એ જ સમ્ે બાજુમાં રસતા પરથી પસાર 
થઈ રહેલા શ્ીજીમહારાજને સખાઓ સાથે કરેલા 
કરારની ખબર હોવા છતાં હેતમાં ને હેતમાં હાંકારો 
િેવાઈ ગ્ો.

તરત સુરા ખાચર બોલી ઊઠ્ા જ,ે ‘ભણું 
મહારાજ ! અમને બોલવાની ના પાડી હતી ને તમે 
કાણંુ બોલ્ા ?’ શ્ીજીમહારાજ કહે, ‘અરે... સુરા..! 
હંુ શું કરંુ ? મારો ભકત બોલાવે ને મારાથી કેમ 
રહેવા્ ? હોંકારો તો આપવો જ પડે ને !! 

અડધી રાતે શ્ીહદર તથા તેમના સખાઓના 
આ સંવાિના શબ્ો મામૈ્ાના કાને અથડા્ા. 
એકિમ તેઓ મહારાજ પાસે આવ્ા અને વવનંતી 
કરીને િરબારમાં ઉતારો કરાવ્ો. ભગવાન પણ 
ભકતની ભાવનામાં ભળી ગ્ા. સવારે સારી રસોઈ 
કરાવી તે મહારાજ અને સખાઓ જમ્ા; પછી 
વવિા્ લીધી.

આમ, જ ે ભકર્ ભગ્ાનને પ્ેિથરી સર્ર્ 
સંભાયતા કરે છે ર્ેને ભકર્ાધરીન િિાપ્ભુ પણ 
સંભારે છે, ર્ેનરી સાથે રિે છે અને ર્ેને પોર્ાના 
રદવયાનંદથરી ભરી દે છે... |||
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રામા્ણની એક પ્સસદ્ધ વાત છે, મંથરા 
કૈકે્ીની કાનભંભેરણી કરવાની શરૂઆત 

કરે છે ત્ારે એના વવચારનો કૈકે્ી તરત અસવીકાર કરે 
છે, પણ જમે જમે મંથરાની િલીલો આગળ વધતી જા્ 
છે તેમ તેમ કૈકે્ી આખી કુહટિલ ્ોજનાનો ભાગ બનતી 
જા્ છે અને અંતે એ ્ોજના એની પોતાની જ થઈ જા્ 
છે; સારાસારનું ભાન ગુમાવી બેસે છે અને કુટંુિબ સાથે 
પોતાનું પણ અહહત કરવામાં નનતમત્ત બને છે. 

એ જ વાતની જાણે પ્તતકૃતત હો્ એવી 
ઘટિના મહાભારતમાં પણ છે. જ્ાં શકુનન ધૃતરા્ટિ્ર ની 
કાનભંભેરણી કરવાની શરૂઆત કરે છે. શરૂઆતમાં 
ધૃતરા્ટિ્ર  પોતાની શારીદરક નબળાઈઓને સવીકારીને 
પાંડુના પક્ષમાં બોલે છે, પરંતુ જમે શકુનનની િલીલ 
આગળ વધતી જા્ તેમ ધૃતરા્ટિ્ર  પણ શકુનનની કુહટિલ 
્ોજનાનો ભાગ બનતો જા્ છે અને ધીરેધીરે છેવટેિ જાણે 
એ ્ોજના એની પોતાની જ હો્ એવી આતુરતાથી એનો 
અમલ કરવા તૈ્ાર થઈ જા્ છે. 

ખરેખર તો મંથરાને રામની સફળતાનો ડર છે, 
રામ સફળ થશે એની જનેે સૌથી વધારે ખાતરી હો્ તો 
તે મંથરા છે. પાંડવો સારી રીતે રાજ્ કરી શકશે તેની 
જનેે સૌથી વધુ ખાતરી હો્ તો તે શકુનન છે. 

આ ઇતતહાસો વારંવાર પુનરાવત્થન પામતા રહે 
છે. બીજાની સફળતાનો ભ્ માણસમાં અનેક અ્ોગ્ 
વવકૃતતઓ સજવે છે, જનેે લીધે બહારથી કિાચ શાંત 
અને સિાચારી ગણાતા વ્કકતમાં પણ ઈ્્વા, અિેખાઈ, 
અસુ્ા, મત્ર અને ઘૃણા જવેા સૂક્ષ્મ િોષો પ્વેશી 
જા્ છે. 

પોતે કોઈ પણ રીતે જનેી સાથે સંપક્થ માં હો્ તેનો 
ઉત્ષ્થ, સફળતા અને સન્ાન ભાગ્ે જ વ્કકતને મીઠાં 
લાગતાં હો્ છે. બહારથી તો કોઈ અણગમો પ્િર્શત ન 
કરે પણ અંતર તો ઈ્્વા અને મત્રથી ધગતું રહે છે. 

કોઈક જ એવા વવરલા હો્ છે કે જનેે બીજાની ઉન્નતત 
જોઈને અંતરથી આનંિ થતો હો્...!! 

અરે ! આધ્ાત્ત્ક માગવે ચાલેલા મુમુક્ષુ 
આત્ાઓમાં પણ આ અશુબદ્ધ સુખે ઘર કરીને રહેતી 
હો્ છે. કારણ કે માણસનો એવો સવભાવ છે કે િે 
જ્ાં રહે, જ ે વયક્િઓના સુંપક્ક માં રહે, જનેી સાથે 
કાય્ક કરે િે બધામાં પોિાના અસસિતવને એક હાથ 
ઊું ચુું રાખવા જ ચાહે છે. 

જો વ્કકત કળા-કુશળતા વગેરેથી સક્ષમ હો્, 
કા્્થક્ષમ હો્ અને સમાજમાં અમુક સ્ાન ધરાવતી 
હો્ તો બીજા કોઈ તેનાથી વધારે આગળ જા્ ત્ારે 
જાણે પોતાનું અસસતતવ જોખમા્ ગયું હો્ તેમ અનુભવે 
છે. પછી તેનામાં એક પ્કારનો સૂક્ષ્મ ભ્ જન્ે છે. તે 
ભ્ના મા્વા જ ે પોતાથી આગળ જા્ તેમ હો્ તેને 
ખોટિી રીતે િબાવવા, વાંકમાં લેવા અને તેની કારકીિદીને 
હણી નાખવા ખુલલેઆમ તતપર બની જા્ છે. 

પરંતુ જો વ્કકત સક્ષમ ન હો્ અને સમાજમાં 
તેનું એવું સવીકા્્થ સ્ાન પણ ન હો્ ત્ારે તે વ્કકત 
પોતાથી ચદડ્ાતી વ્કકતને પાછી પાડવા નવી જ પ્કારની 
યુકકત અજમાવે છે. તેમાં નબળા વ્કકતઓ વિારા સૌથી 
વધારે વાપરવામાં આવતી યુકકત એટિલે કાનભંભેરણી..!!

મંથરા અને શકુનન જ ે તે વખતના સમાજમાં 
ઉચ્તમ સ્ાન ધરાવતાં ન હતાં. એટિલે જ તેમણે 
કાનભંભેરણી કરવા જવેો નકારાત્ક ઉપા્ કરીને જનેી 
સફળતાનો ભ્ હતો તેને પાછા પાડવા પ્્ત્ો ક્વા. 
કાનભંભેરણી એટિલે પોતાનો અન્ય વ્કકત સાથેનો 
અસંતોષ, વેિષ અને અણગમો; બીજી વ્કકતના કાનમાં 
પધરાવી પધરાવી ધીરે ધીરે તે બીજી વ્કકતને પણ તેની 
સાથે અસંતોષ, વેિષ કે અણગમો કરાવી િેવો.

મોટિા ભાગના ઈષવાળુઓ અને અિેખાઈથી પીદડત 
વ્કકતઓમાં ખુલલેઆમ વવરોધ કરવાની ક્ષમતા હોતી 

»âÌÐïÐëÓÇä...
લેખક : :સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસલેખક : :સઞાધુઅભરઞાસસવરૂપદઞાસ

ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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નથી. તેથી તેઓ મોટિા ભાગે બીજાના ખભે બંિુક ફોડતા 
હો્ છે. અથવાત્ કાનભંભેરણીરૂપી શસ્તનો ઉપ્ોગ કરીને 
બીજાને નમાવવા, િબાવવા કે પીડવા પ્્ત્ો કરે છે. પણ 
છેવટેિ એવા લોકોને અસફળતા જ પ્ા્ત થતી હો્ છે. 
કિાચ િેખીતી રીતે તેઓ બીજાને નુકસાન પહોંચાડી 
શકે પરંતુ ભગવાન તેમની કૂટિનીતતનંુ ભ્ંકર ફળ તેમને 
આપતા જ હો્ છે. 

સોકે્હટિસ પાસે એક ભાઈ આવ્ો. તેણે સોકે્હટિસને 
કહંુ, “મને કહેતાં િુ:ખ થા્ છે પણ મારે તમારા તમત્ર 
વવશે એક વાત કરવાની છે; જનેે જાણીને તમને પણ 
આશ્ચ્્થ થશે.” તે વ્કકતના શબ્ોમાં સચ્ાઈ કરતાં 
કુહટિલતા ભરી હતી. 

તેથી સોકે્હટિસ કહે, “તમે મને જ ેવાત કરવાના છો, 
તે ખરેખર સાચી છે ? તમે એ બાબતે ચોક્સ છો ?” 

“ના, એ તો મેં બીજા પાસેથી સાંભળયું છે, પણ 
સાચા જવેું જ છે.” તે ભાઈએ ગંૂચવાતાં કહું. 

“અચ્ા, તો તમે મને જ ે વાત કરવાના છો તે 
સારી છે કે નબળી છે ?” સોકે્હટિસે પૂછુંું.

“ના, આમ તો નેગેહટિવ વાત છે પણ તમારે જાણવા 
જવેી છે.” તે ભાઈએ કહું.

“ચાલો, તમે મને જ ે વાત કહેવા આવ્ા છો તે 
મારે કે તમારે સિુપ્ોગી છે..?”  સોકે્હટિસ તાડુક્ા.

“ના..આમ તો.. સિુપ્ોગી નથી પણ જાણવા 
જવેી છે.”  પેલાએ કહું.

ત્ારે સોકે્હટિસ કહે, “જ ે વાત સાચી નથી, સારી 
નથી અને સિુપ્ોગી નથી એવી મારા તમત્રની વાત મારે 
જાણીને શંુ કરવી છે ? આપ અહીંથી પધારો. મારે તમારી 
વાત નથી સાંભળવી.” 

આને કહેવા્ કાનભંભેરણીથી બચવાનો વત્રપલ 
દફલ્ટર ઉપા્..! આપણા કાનમાં કોઈ બીજાની વાત કરવા 
આવે ત્ારે સાવધાન થઈને વત્રપલ દફલ્ટરનો ઉપ્ોગ 
કરી લેવો જોઈએ. 

રિલ્ટર-૧ : ખરેખર આ ્ાર્ સાચરી  છે કે ઊપજા્રી 
કાઢેલરી છે ?

રિલ્ટર-૨ : ્ાર્ સારી  છે કે નઠારી ?

રિલ્ટર-૩ : ્ાર્ સદુપયોગરી  છે કે નુકસાનકારી ?

જ્ારે વ્કકતને કાનભંભેરણી કરવાની ઇચ્ા થા્ 
છે ત્ારે સૌ પ્થમ તે વ્કકત જનેે કાનભંભેરણી કરવાની 
હો્ તેનો અગાઉથી ધીરે ધીરે વવશ્વાસ સંપાિન કરે છે. 
પછી એમ લાગે કે હવે મારી વાત મનાશે ત્ારે ધીમે 
રહીને નેગેહટિવ વાતનો મમરો મૂકી જુએ છે. જો સામેની 
વ્કકત કાચા કાનની ન હો્ તો શરૂઆતમાં વવરોધ કરે 
પણ સમ્ જતાં તે શબ્ોની અસર તો થતી હો્ છે. 

આ િુનન્ામાં એવા કેટિલા્ ઘનન્ઠ સંબંધો 
કાનભંભેરણીના વવષથી મરણ પામ્ા છે. પતત-પત્ી 
વચે્ના સંબંધમાં તતરાડ પડાવવા માટેિ ક્ારેક સાસુ, 
ક્ારેક નણંિ, ક્ારેક જઠેાણી, ક્ારેક પાડોશણ કે અન્ય 
કોઈ વ્કકત જવાબિાર હો્ છે; એવા ઘણા દકસસાઓ 
બનતા હો્ છે. બાપ-િીકરા વચ્ે, ભાઈ-ભાઈ વચ્ે, બ ે
પાક્ા તમત્રો વચ્ે, એટિલો બધો ગાઢ સંબંધ હો્ કે 
સહુને લાગતું હો્ કે આમને તો ક્ારે્ વવખવાિ થશે જ 
નહહ..! પણ જો કોઈ મંથરા કે શકુનન જવેા કાનભંભેરણી 
કરવાવાળા મળી જા્ તો ગાઢ સંબંધ ક્ારે ગાઢ 
િુશમનાવટિમાં ફરી જા્ તેની ખબર પણ રહેતી નથી. 

સંપીને એકમના થઈને રહેતા કુટંુિબમાં, પદરવારમાં, 
ગ્ૂપમાં કે કોઈ સંસ્ામાં ઈ્્વા, અિેખાઈ કે મત્રને 
લઈને આડકતરી રીતે જ્ારે કાનભંભેરણીઓ કરવામાં 
આવે ત્ારે ધીમે ધીમે પરસપર એકબીજાનાં મન જુિાં 
પડતાં જા્ છે. આશ્ચ્્થની વાત તો એ છે કે જ્ારે સંપમાં 
કુસંપ થઈ જા્ અને આત્ી્તાથી રહેનારા સભ્ોમાં 
વૈમન્યસ્ ઊભંુ થઈ જા્ ત્ારે આ થવાનું કારણ કોણ 
છે ? તેની પણ ભાગ્ે જ ખબર પડતી હો્ છે. 

માટેિ કુટંુિબમાં, પદરવારમાં, ગ્ૂપમાં કે કોઈ સંસ્ામાં 
કે સંપ્િા્માં સંપ, સહુૃિભાવ અને એકતા જાળવવા હો્ 
તો કાનભંભેરણી કરનાઓને ઓળખીને તેને િૂર કરવા જ 
જોઈએ. જો કાનફૂસી કરનારાઓની મહોબત રાખે, તેની 
વાતમાં આંધળો વવશ્વાસ મૂકે કે પોતાના અંગત હહતેચુ્ 
માનીને વત્રપલ દફલ્ટર ક્વા વગર આડેધડ બધી વાત 
સાચી માન્યા જ કરે તો કોઈને સુખ રહે નહીં. 

વવચારો તો ખરા..!! મંથરાની કાનફૂસીથી રામા્ણ 
થયું અને શકુનનની કાનફૂસીથી મહાભારત..! આપણા 
આત્ી્જનોમાં રામા્ણ ઊભી ન કરવી હો્ અને 
મહાભારત ન થવા િેવું હો્ તો બી કેરફુલ ફ્ોમ 

કાનભુંભેરઓ... |||
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વહાલા ભકતો !  સવવે શ્ીહદરના િાસ તો હો્ જ છે. અને કિાચ કોઈ 
શ્ીહદરના િાસ રહેવા ન ઇચે્ તોપણ તે િાસ મટિી શકતા નથી. કેમ 

જ,ે સવવે ચેતનો સવભાવથી જ શ્ીહદરના િાસ છે. જ ે ચેતનો પોતાના આ િાસતવધમ્થને 
પ્ેમથી સવીકારી લે છે તેને સહેજ ે આનંિ વતવે છે, પરંતુ માત્ર શ્ીહદરના જ િાસ થવા 
કરતાં્ શ્ીહદરના િાસના પણ િાસ થવંુ અથવાત્ િાસાનુિાસ થવંુ તે તેનાથી પણ 
ચદડ્ાતું છે. કેમ જ,ે િાસાનુિાસ થા્ તે શ્ીહદરને અતં્ત વપ્્ છે. 

આધ્ાત્ત્ક માગ્થમાં િાસાનુિાસ થવાનો ખૂબ જ મહહમા છે. તેથી જ નંિ 
સંતોથી લઈને આજ સુધીના તમામ મોટિા પુરુષોએ પોતાના શાસ્તોમાં અને કથા-
પ્વચનોમાં િાસાનુિાસનો ખૂબ જ મહહમા કહ્ો છે. સિ્ .શ્ીઆધારાનંિ સવામીએ 
શ્ીહદરચદરત્રામૃતસાગર મહાગ્રંથમાં િાસાનુિાસનો મહહમા અનેક જગ્ાએ અનેક પ્કારે 
લખ્ો છે. તેમાંથી આપણે થોડીક િાસાનુિાસના મહહમાને જણાવનારી પંકકતઓનું 
આચમન કરી એવા િાસાનુિાસ થવાની પ્ેરણા પામીએ.

શ્ીહદરચદરત્રામતૃસાગરના આધારે 

દાસાનદુાસનો મહહમા...

દાસાનુદાસનો મહહમા :

गणुातीत श्ीिरर किावे, हरिगणुातम ताकंु न पावे ।।
हनमानानगनु गनु से ि े पारा, एहि   ि े आतम तत्व हबचारा ।।३१।।

िरर हित जो िोवत हनमानाना, ताको बढत सदा अहत माना ।।
ओर हनमानान से शभु गहत िोवे, आवा गवन दु:ख न िोवे ।।३२।।

(पूर-१/५२)

सोरठा : िररजन दास हि िोना जोउ, सब में बडाई एहि सोउ ।।
िररजन दास िोन हि आया, सो सब हि में बडा किाया ।।३५।।

दोिा : धयान भजन मिरन िी, जोग अभयास हि जोय ।।
त्ाग वैराग धमना को, सब को फल ि े सोय ।।३६।।

िररजन दास के दास िी, रेना जई मम धाम ।।
सो में मानत श्ेष्ठ कर, मिा तेहि हनषकाम ।।३७।।

 (पूर-३/५६)

सतसंग करनेको रिसय ि े सोई, िररजन के रेिनेा दासहि िोई ।।२३।।
दास िोई सतसंग करे जेिी, ताकु मान न आवत तेिी ।।

(पूर-९/४१)

લેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ   ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરીલેખક :સઞાધુ પ્રતરક્ષસવરૂપદઞાસ   ગુરુ :પ.પૂ.સદ્.શ્રીજ્ઞાનજીવનદઞાસજીસવઞામરી
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दासपन गनु न आये जां लगहि, सतसंग करनेकी कसर त्ां लगहि ।।
दासपनेमें न आवत माना, मान सब गनु के करत अपमाना ।।३१।।

धयान धारणा सम नह िि कोई, मूहत् में रेना चचत्त कु प्ोई ।।
िररजन के भये जो न दासा, मान रि े उर गनु भये नाशा ।।३२।।

प्गट िरर की सेवा करना, िरर के प्साद रात हदन जमना ।।
सब साधन के फल ि े एहु, िररजन के भये न दास हि तेहु ।।३३।।

त्ां लग गनु सो कछु न शोभावे, दासपने में गनु अनंत रिावे ।।
अंतरजाचम गनु कोउ में आवे, ब्रहांड सबे आई शशर नमावे ।।३४।।

िररजन के दासपने न आये, त्ां लग गनु सो पाप रिाये ।।
(पूर-११/४२)

सोरठा : च िचतामहन अरु पारस, कलपवृक्ष कित जेहि ।।
दासपद ि े सरस, कि े हतनसे अचधक कर ।।३९।।

जो जो भये ईश्वर, अक्षरमकुत सम भये जेहू ।।
राधा रमा भये वर, दास गनु कु ग्रि े जबहू ।।४०।।

(पूर-१२/७१)

दासमहत न रिावेउ जािी, चाय तेसे पढे िोय तािी ।।
मेरु सम गनु िी ताकु पाये, दासमहत हबन कब ु न सोिाये ।।०८।।

दासमहत न रि े जजिाँ लगिी, जजतने गनु पाये हतिाँ लगिी ।।
हवष सम सब हतनके गनु रिाये, धयान धारना अनंत कराये ।।०९।।

अनंत जन की अंतर की जाने, अनंत जन की नाहड जो ताने ।।
भूत भहवष वतनामान की बाता, कि े तेसे हि िोत रिाता ।।१०।।

अनंत प्ाक्रम कररके देखावे, दासमहत हि जजिाँ लग न आवे ।।
आंक हबन हि शूनय चाय हततना, शूनय हि शूनय किावे इतना ।।११।। 

(पूर-१६/३९)

सतसंग में यि रित तोऊ, अहत मोटप कु न पावत सोऊ ।।
नूनय से सो नूनय हि रिाता, संत के जजिाँ लग दास न किाता ।।२०।। 

(पूर-१६/५८)

सोरठा : परमेश्वर के दास, ताके गलुाम िोई कर ।।
वरतत रि ेहुलास, एि सब भकत बडे रिउे ।।५२।। (पूर-२१/५७)

વહાલા ભકતો ! આ હદરચદરત્રામૃતસાગર ગ્રંથમાં િાસાનુિાસનો મહહમા 
જણાવનારી આવી તો અનેક પંકકતઓ છે. આ બધંુ જોતા-વવચારતા એ સપ્ટિ 
જણાઈ આવે છે કે, આધ્ાત્ત્ક માગ્થમાં િાસાનુિાસ થવાનું કેટિલું બધું મહત્વ 
છે ? પરંતુ આ બધું જોવા-જાણવા છતાં આપણા અંતરમાં રહેલ સવતંત્રાત્ભ્રમ, 
માન કે સવશ્ે્ઠતાનું ભૂત આપણને પોતાથી પણ શ્ે્ઠ સંતો-ભકતોના િાસ 
થવા િેતું નથી. 

કિાચ આપણે આજ ે
નહહ સમજીએ તો અનંત જન્ 
પછી પણ િાસાનુિાસ થ્ા 
વવના છૂટિકો જ નથી. માટેિ 
સમજીને અત્ારે જ વહેલી 
તકે માનનો પક્ષ છોડી આપણી 
આજુબાજુમાં રહેતા જ ે કોઈ 
સંતો-ભકતોના િાસ થવું ઘટિતું 
હો્ તેના િાસ થઈ જઈએ 
તો ભગવાનને પામવામાં મોડંુ 
ન થા્.

હે વહાલા મહારાજ ! 
િાસાનુિાસ થા્ તે આપને 
અતં્ત વહાલો લાગે છે, તે 
અમે જાણીએ છીએ. પરંતુ અમે 
સવશ્ે્ઠતા છોડી આજુબાજુમાં 
રહેતા આપના વહાલા સંતો-
ભકતોના િાસ થઈ શકતા 
નથી. હે નાથ ! આપ જ કૃપા 
કરી અંતરમાં રહી અમને 
એવું બળ આપજો કે, અમે 
સાચા અથ્થમાં આપને ગમતા 
િાસાનુિાસ થઈ શકીએ. અને 
છેવટેિ અમે ન સમજીએ તો 
આપ જ એવા સંજોગો ઊભા 
કરી અમને િાસાનુિાસ થવાની 
ફરજ પાડજો. પરંતુ આપ જ કૃપા 
કરી અમને આ જ જન્ે આપને 
ગમતા િાસાનુિાસ બનાવશો...
 |||
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વહાલા મહારાજ ે અવત કરૂણા કરીને 
આપણને આ અતત િુલ્થભ માનવ શરીર 

આ્યું છે. આ મનુ્્ શરીરની િુલ્થભતા વણ્થવતા 
મહારાજ ખગોળ-ભૂગોળના વચનામૃતમાં કહે છે કે, 
આપણા વષ્થ (૮,૬૪,૦૦,૦૦,૦૦૦) આઠ અબજ ન ે
ચોસઠ કરોડ થા્ ત્ારે બ્રહ્ાની એક અહો રાત્રી 
થઈને એક દિવસ થા્ છે. એવા ત્રીસ દિવસનો એક 
માસ. એવા બાર માસનું એક વષ્થ એવા સો વષ્થ 
બ્રહ્ા િેહ રાખે છે. તે બ્રહ્ા િેહ મુકે ત્ારે ચૌિ 
લોક સહહત બ્રહ્ાંડનો નાશ થા્ છે. ત્ારે પ્કૃતતમાંથી 
ઊતપન્ન થ્ેલું સવ્થ પ્કૃતતમાં લ્ પામે છે. એને 
પ્ાકૃતપ્લ્ કહેવા્ છે. એવા સાડા ત્રણ કરોડ 
પ્ાકૃતપ્લ્ થઈ જા્ ત્ારે એક વાર આ જીવ આવા 
મનુ્્ િેહને પામે છે. એટિલો ફરીને મનુ્્િેહ 
પામવાનો વવલંબ છે. આવો િુલ્થભ માનવિેહ આ 
વખતે ભગવાને કૃપા કરીને આ્્ો છે તે વ્થ્થ ન 
જા્ તેના માટેિ સાવધાન રહેવું પડશે.

આવા મનુ્્ શરીરનો હેતુ શું ? માનવ િેહ 
પામ્ા પછી શંુ કરવાનું હો્ ? ભગવાને શામાટેિ 
આપણા પર આવી કરૂણા કરી હશે ? આનો જવાબ 
પણ મહારાજ ે આ્્ો છે  “માટેિ હે ભાઈ ! સુજ ે
તો આજ  સમજીને મોક્ષના િાતા જ ે સિ્ ગુરુ ને 
સંત તેનો આશ્્ કરીને તેની આજ્ામાં પોતાનો િેહ 
ને ઈષદ્દ્્ો ને અંત:કરણને વતવાવીને પોતાના આત્ાનું 
શ્ે્ કરીને ભગવાનના ધામને પહોંચો.” આ ને આ 
જ િેહે ભગવાનને પામી જવા્ એ જ આ મનુ્્ 
જન્નો મુખ્ હેતું છે.  પરંતુ પ્શ્ન એ થા્ કે 

ભગવાનને પામવા માટેિ આપણા મનની વૃત્ત્ત 
ભગવાનમાં રાખવી જોઈએ. જ્ારે આપણું મન તે 
ઈચ્તું નથી, અખંડ ભગવાનના સવરૂપમાં રહી 
શકતું નથી. તો પછી ભગવાન કેવી રીતે મળે ? 
આ જ પ્શ્ન ભગવિ્ ગીતામાં અજુ્થને ભગવાન 
શ્ીકૃ્ણને પૂછ્ો છે. અને ભગવાને તેનો સરસ 
જવાબ આ્્ો છે. 
च   ञ्चलयं  थह मन: कृष्ण! प्रमाथथ बलवद्  दृढम्् ।
तिसयाहयं  थनग्रहयं  मनये वायोररव सदुुषकरम् ।।
असयं शययं  महाबाहो! मनो दुथन्ग्रहयं  चलम् ।
अभयासेन ति ु कौनतिेय! वयैरागये्ण च गृह्यतिे ।।

“હે મહાબાહુ ! ‘મન ખરેખર ચંચળ 
સવભાવવાળું છે. તેથી તેને વવષ્ થકી પાછંુ વાળીને 
આત્ા-પરમાત્ામાં સ્સ્ર કરવું અતત અશક્ છે’ 
એમ જ ે તેં કહું તે ખરેખર એમ જ છે, એમાં કાંઈ 
સંશ્ નથી. તેમ છતાં પણ હે કૌદ્તે્ ! અભ્ાસ 
અને વૈરાગ્ વિારા મનને જરૂર વશ કરી શકા્ છે.” 
(ગીતા. ૬/૩૪-૩૫)

ભગવાનને પામી જવું એ અઘરંૂ જરૂર છે પણ 
અશક્ ્  નથી. ચોક્સ ધ્ે્ સાથે જો પ્ેટિીસ 
કરવામાં આવે તો એક પણ કામ એવું નથી કે જમેાં 
સફળતા ન મળે. પણ એ પ્ેટિીસ સાચા િીલથી 
થવી જોઈએ. આપણો ધ્ે્ ભગવાનને પામવાનો છે. 
તેમને રાજી કરવાનો છે.  આ રાજીપો રળવા માટેિ 
આપણું ગમતું મૂકી સંતો-ભકતોના ગમતામાં મન-કમ્થ-
વચને ભળી જવું એવી પ્ેટિીસ કોઈ પણ ભોગે કરવી 
પડશે. 

‘ÕÌÌí ÚëÈç áÌë éÍâÒ...
લેખક :સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસલેખક :સઞાધુઅનવરસવરૂપદઞાસ
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બલાઈદ્ડ ફો લડ ચેસની (આંખે પાટિા બાંધી 
રમાતી ચેસ) ગેમમાં વલડ્થ  રેકોડ્થ  કરનાર રખશ્ાના 
એલેકજંાડર એલેખાઈનના જીવનમાંથી આપણે સંતો-
ભકતોને રાજી કરવાની પ્ેરણા લઈએ. ઈ.સ.૧૯૨૪માં 
એક હોટિલની એક રૂમમાં   ઐતતહાસસક સપધવા 
્ોજાઈ હતી. જમેાં એક તરફ ૨૬ ખેલાડીઓ હતા. 
બીજી બાજુ એક રખશ્ન ચેસ માસ્ટર, એલેકઝાદ્ડર 
એલેખાઇન હતો. આ ખેલાડીઓ બધા એકસાથે 
એલેકઝાદ્ડર અલેખાઇની સાથે રમી રહ્ા હતા. માત્ર 
એટિલો જ તફાવત હતો કે તેઓ બધા તેમના ચેસ 
બોડ્થ  પર તેમના ્્ાિાઓને જોઈ શકતા હતા, જ્ારે 
અેલેખાઇનને આંખે પાટિા બાંધ્ા હતા. િરેક વખતે 
જ્ારે કોઈ ખેલાડી ચાલ ચાલે, ત્ારે એક વ્કકત 
િોડતો તેની પાસે આવે અને એ સામેવાળા 
પ્તતસપધચીએ કેવી ચાલ ચાલી તેની માત્ર જાણ કરતો. 
એલેકઝાંડર તેનો જવાબ લખે તે પ્માણે તે વ્કકત 
ચાલ ચાલે.  આમ તે એક જ સમ્ે ૨૬ બોડ્થ , ૮૩૨ 
્્ાિાઓ, ૧૬૬૪ ચોરસને મગજમાં ્ાિ રાખી રમતો 
હતો. આ બલાઇદ્ડફોલડ ચેસની સપધવા કુલ ૧૨ કલાક 
ચાલી હતી તેની વચ્ે માત્ર ટંૂિકા રાવત્રભોજનનો વવરામ 
હતો. જ્ારે રમત સમા્ત થઇ, ત્ારે એલેખાઈને 
તેમાંથી ૧૬ રમતો જીતી લીધી હતી, પાંચ ડ્ર ો અને 
પાંચ હારી ગ્ા. તેમણે આ જબરિસત ક્ષમતા કેવી 
રીતે વવકસસત કરી.  તો જ્ારે તે સૂ્લમાં  વવદ્ાથચી 
હતો, ત્ારથી આ બધંુ શરૂ થયું હતંુ.

બાળપણમાં તે સુ્લમાં ચેસ રમતો અને 
સુ્લમાં ચેસની રમતમાં જ ે પ્શ્ન થ્ો હો્ તેને ્ાિ 
રાખતો. કારણ કે શાળાના ચેસ બોડ્થ ને તે ઘરે લઇ 
જઈ શકતો નહહ. જ્ાં સુધી આ પ્શ્નનો ઉકેલ ન 
આવે ત્ાં સુધી તેના પર વવચાર કરતો. આમ, 
કરતા એને વવશ્વનો શ્ે્ઠ ખેલાડી બનવાની ઇચ્ા 
થઈ.  ઈ.સ.૧૯૧૪માં બર્લન ખાતે ્ોજા્ેલ 
ટુિનામવેન્માં તેણે બીજા ઘણા ખેલાડી સાથે હાજરી 
આપી હતી. તે સમ્ે જમ્થનીએ ફ્ાનસ અને રખશ્ા 
સામે યુદ્ધની ઘોષણા કરી અને બલચીન આવેલા આ 

બધા ખેલાડીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. હવે 
જલેમાં સમ્ કેવી રીતે પસાર કરવો એ સમસ્ા 
ઉભી થઇ. પછી તે લોકો િરરોજ આંખે પાટિા 
બાંધીને ચેસની રમત રમતા. જલેમાંથી મુકત થ્ા 
બાિ એલેખાઈન રખશ્ા પાછો ફ્યો. ત્ારબાિ તે 
રેડ ક્ોસમાં જોડા્ો. તે વખતે યુદ્ધના મેિાનમાં તે 
ઓસ્ટ્ર ી્ન સૈન્ય વિારા ઘા્લ થ્ો હતો, અને તેની 
ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની પીઠને ઈજા 
થઈ હોવાથી, તેઓએ તેને પલંગ સાથે બાંધી િીધો 
હતો. ત્ાં પણ તેણે આંખો પર પાટિા બાંધીને ચેસ 
રમવાનું ચાલુ રાખું. ૧૯૨૧માં યુદ્ધ પૂરૂ થ્ા પછી, 
તે ફ્ાનસ ગ્ો. પોતાની આજીવીકા માટેિ પૈસા 
કમાવવાની જરૂર હતી. તેણે કમાણી કરવા માટેિ 
આંખે પટિા બાંધીને ચેસ રમવાનું ચાલુ રાખું.  અને 
૧૯૨૪માં ૨૬ પ્તતસપધચી સામે ચેસ રમીને વલડ 
રેકોડ્થ  નોંધાવ્ો.

ત્ારબાિ એલેખાઈન ૧૯૨૭ થી ૧૯૪૬ સુધી 
૨૦ વષ્થ માટેિ વવશ્વ ચેસ ચેક્્પ્ન રહ્ા. વવશ્વના ટિોપ 
૧૦ ખેલાડીમાં પોતાનું સ્ાન મેળવયંુ. આવી શ્ે્ઠ 
કળા તે કેળવી શક્ા તેનું કારણ તેણે અભ્ાસ 
કરી ખુબ જ નનપુણતા પ્ા્ત કરી હતી. 

એલેખાઈને ગમે તેવી વવકટિ પદરસ્સ્તતમાં પણ 
પોતાનો અભ્ાસ ચાલું રાખ્ો તો આવી સફળતા 
મળી.  આ લોકની માષ્ક સફળતા મેળવવી હો્ 
તો પણ તનતોડ મહેનત કરવી પડે છે. તો પછી 
ભગવાનને પામવા માટેિ પ્્ત્ તો જરૂર કરવા જ 
પડે. એ પ્્ત્ એટિલે મહારાજની આજ્ા પાળવી, 
આપણું મનનું ગમતું મૂકી સંતો-ભકતોના ગમતામાં 
વહેવું, ભગવાનના સવરૂપમાં મનને સ્સ્ર કરવું. ગમે 
તેવી પદરસ્સ્તતમાં પણ આ અભ્ાસ ચાલુ જ રાખવો. 
જો આમ અભ્ાસ કરીશું તો ભગવાનને પામી જવાનું 
કામ સાવ સરળ થઇ જશે અને ભગવાન રાજી થઈ 
આપણને ભેટિી પડશે. તો ચાલો ભગવાન તથા તેમના 
વહાલા સંતો-ભકતોને રાજી કરી તેમને પામવાનો 
અભ્ાસ કરવા મંડી પડીએ... |||
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કેતનના ઘરે કા્મનો કંકાસ ટિળી ગ્ો. આ 
તો ચમત્ાર કહેવા્. કેમ જ,ે આનાથી બે 

વષ્થનો રેકોડ્થ  તૂટિી ગ્ો. આજ સુધી એકે્ દિવસ એવો 
નહોતો ગ્ો કે, કેતને મેનુ લખીને આન્ીના હાથમાં ચચઠ્ી 
પકડાવી ન હો્. પરંતુ એક વીક પહેલાં આન્ી મને કહેતાં 
હતાં કે, ‘હવે તો એ પોતાની કોઈ ચોઇસ આ્્ા વવના 
જ થાળીમાં જ ે આવે તે મૂંગેમોઢે જમી લે છે. તેથી હવે 
આખા ઘરમાં શાંતત થઈ ગઈ છે.’ કેતનનો તમત્ર મનનષ 
આટિલંુ બોલી તેને જ પૂછવા લાગ્ો, ‘કેતન ! શું વાત 
છે આ ? કેવી રીતે આવું બન્ું ? કોઈએ નન્મ આ્યું 
છે કે કાંઈ અભ્ાસ શરૂ ક્યો છે ?’ 

કેતન બોલે એ પહેલાં બાજુમાં રહેલ હષ્થ બોલી 
ઊઠ્ો, ‘મનનષ, આ વાત તું કેતનને નહહ, મને પૂછ; એની 
મને ખબર છે.’ ‘શંુ ખબર છે તને ?’ મનનષે પૂછું. ‘એ 
તો હમણાં િાસાનુિાસ થવા બાબતે કેતને એની પ્ેક્ટિસ 
ઘરેથી જ શરૂ કરી િીધી છે, કેમ કેતન ખરંુ ને ?’ કેતન 
અને તેના તમત્રો ખડખડાટિ હસી પડ્ા. થોડીવાર રહી કેતને 
કહંુ, “હષ્થની વાત સાચી છે. આજ ે આ સત્ંગમાં નાના 
મોટિા અબાલ-વૃદ્ધ ભાઈઓ-બહેનો સહુ કોઈ િાસાનુિાસ 
થવાનો અભ્ાસ કરવા લાગી પડ્ાં છે. તેથી મને થયું 
કે, ચાલ હંુ પણ કાંઈક થોડો ઘણો આ માગવે... ”

સૌ તમત્રો વાતે વળગ્ા ત્ારે કેતન ્ાિી આપવા 
લાગ્ો, “અરે ! જ્મીન, િાસાનુિાસ થવાની વાતનો તો 
ગઈકાલે જ તેં મને એક પ્સંગ કહ્ો હતો ને ? એ પ્સંગ 
હષ્થ અને મનનષને પણ સંભળાવ ને ! ખૂબ સરસ છે.” 
નનરવે કહું, હા, ચોક્સ... પણ એ પ્સંગ કહંુ એ પહેલાં 
બીજી કેટિલીક અનુભવની વાતો કરી િઉં. હંુ આ બાબતનો 
થોડો અભ્ાસ કરંુ છંુ, તો તેનાથી મને મારંુ ઘણંુ બધંુ 
ઓળખા્ છે. જમેણે આપણને આ માગ્થ બતાવીને આવો 
અભ્ાસ કરવા પ્ેરીત ક્વા એવા પૂ.ગુરુજીને ખૂબ જ 

થેંક યૂ. કેમ જ,ે મારો અનુભવ કહંુ તો આ િાસાનુિાસ 
થવાના એક જ અભ્ાસમાં સવળું લેવું, સહન કરવું, 
માફી માંગવી, વગર વાંકે પોતાની ભૂલ સવીકારી લેવી, 
અરે ! બીજાની ભૂલ પણ પોતાના માથે લઈ લેવા જવેા 
ગુણો પ્ા્ત કરવાના તમામ અભ્ાસ આમાં જ આવી 
જતા હો્ એમ લાગે છે. 

એક સસકે્ટિ વાત કહંુ તો આ બાબતે આગળ 
વધવા હાલ કેટિલાક ગૂ્પોમાં પરસપર અવનવા અભ્ાસ 
પણ શરૂ થ્ા છે. અવનવા ? હા અવનવા. આપણા 
રોહનભાઈના ગ્ૂપમાં તો આની ખૂબ સારી ચચવા થા્ 
છે. ક્ાં કોની પાસે મારાથી િાસ નથી થવાતું ? શાથી 
નથી થવાતું ? શંુ આડંુ આવે છે ? આજ ે બીજામાં ભળવા 
બાબતે મારાં વાણી, વત્થન અને મનોભાવમાં ક્ાં ક્ાં ફેર 
પડ્ો ? માન, અહં મૂકી િાસભાવે કોનો, કેટિલો સવીકાર 
થ્ો-ન થ્ો ? મને કોનું કેટિલું મનાયું-ન મનાયું અથવા 
તો મેં કોઈકના કહેવાથી કરી તો નાખું પણ મન સાથે 
લડવું બહુ પડું. - આ બધી બાબતો વવશે પરસપર 
વાતો થા્ છે. વળી જનેે િાસાનુિાસ થવામાં મન, કમ્થ, 
વચને ફેર પડ્ો હો્ તે એની માફી પણ માંગી લે છે. 
અરે, કોઈ પતતને જ્ારે પોતાની અહંની ભૂલ ઓળખા્ 
ત્ારે એ પત્ીની પણ માફી માગતા અચકાતો નથી; એવું 
પણ મેં સાંભળયું છે.

આવા કેટિલાક પ્સંગો જોતા-સાંભળતા આપણને 
એમ લાગે કે, વાહ ! શું આ સત્ંગ છે ! અહીં તો જનેી 
ઊંચાઈને આપણે કિી ન આંબી શકીએ એવા મુકતો 
આપણી જ સાથે આપણા જવેા થઈને રહે છે. આજ ે આ 
દિવ્ સત્ંગમાં ચારેબાજુ િાસાનુિાસ થવાનું જ ેવાતાવરણ 
ફેલાયું છે તેમાં આપણને અભ્ાસની સાથોસાથ રીઝલ્ટ 
પણ ચોખખું િેખા્ છે. સૌ કોઈ પોતાની ખોટિ પકડી સવળું 
લઈને િરેક પદરસ્સ્તતમાં િાસ થવાનો જ અભ્ાસ કરે 
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છે. અને હા, આ તો જમે સ્ીમમાં વસતુ સસતી મળે એમ 
પૂ.ગુરુજીએ આ સ્ીમ એવી આપી છે કે જમેાં જોડાવાથી 
અહં છોડવાનું અને િાસ થવાનંુ સાવ સહેલંુ થઈ જા્ છે.

આ સત્ંગમાં કોઈ વહાલા મહારાજ, પૂ.ગુરુજી 
અને સંતો પાસે િાસ રહે છે એ તો વાત સમજા્, પણ 
નવાઈની વાત તો એ છે કે તે હદરભકતો પાસે પણ એવા 
જ િાસ અને ગરજુ રહી શકે છે. અરે, એના બરોબદર્ા 
પાસે પણ િંડવત કરીને માફી માગી લે છે. અહં છોડી 
િાસ થવાનું અઘરંુ કામ આ સત્ંગના પ્તાપે સહજ 
કરી શકે છે. આવા પ્સંગો તો િાસાનુિાસ વષ્થને સાથ્થક 
કરનારા પુરાવા કહેવા્. વળી, હજુ એક આશ્ચ્્થની વાત 
કહંુ, કેટેિગરી મુજબ જ ેનાના હો્ તે મોટિાનો મહહમા રાખે, 
િાસ થવાનો અભ્ાસ કરે એ વાત તો સૌને સમજા્ પણ 
ક્ાંક તો તેનાથી એકિમ ઊલટંુિ પણ જોવા મળી રહું છે. 

‘અરે ! હા, મારે તમને પ્સંગ કહેવાનો હતો કેમ ! 
એ પ્સંગ આવી ઊલટિી વાતનો જ હતો.’ આમ કહી 
જ્મીન કહેવા લાગ્ો, સાંભળો... પ્સંગ છે આપણા 
જ લીડર રોહહતભાઈનો. ગઈકાલે હંુ અને પીયુષભાઈ 
રોહહતભાઈના ઘરે અમસતા બેસવા ગ્ેલા. રોહહતભાઈ 
ઉપરના માળેથી અમારા સારુ નાસતો લેવા ગ્ા ને 
અચાનક રોહહતભાઈના ફોનમાં કોઈનો ફોન આવ્ો. મેં 
જોયું તો ફોન હતો બે વષ્થ પહેલાના સત્ંગમાંથી પાછા 
પડેલા આપણા તમતેશભાઈનો ! તમતેશભાઈનો ફોન 
ઉપાડવો કે કેમ એ બાબતે થોડીવાર હંુ તો વવમાસણમાં 
મુકાઈ ગ્ો. રોહહતભાઈનો તમતેશભાઈ સાથેનો સંબંધ-
નાતો તો તમને ખબર જ છે. સાથો સાથ તમતેશભાઈના 
સવભાવની પણ ખબર છે. છેવટેિ મેં તમસકોલ થવા િીધો. 
પછી ફોન કોલ્સમાં મારી નજર ગઈ તો મને ખૂબ જ આશ્ચ્્થ 
થયું. તમતેશભાઈના ફોન પહેલાં જ રોહહતભાઈએ તેમને 
કોલ કરેલો. વળી, એની જ નીચે બીજા પણ ૩ ફોનકોલ્સ 
રોહહતભાઈએ એવા જ વ્કકતને કરેલા મેં જો્ા.

રોહહતભાઈ થોડીવારમાં નાસતો લઈને આવ્ા. મેં 
તમસકોલ અંગે તેમને વાત કરી. રોહહતભાઈ તરત જ પાંચ 
તમનનટિ... કહી ફોન લઈને િાિર ચડવા માંડ્ા. જ્ારે તેઓ 
નીચે આવ્ા એટિલે મેં નાના હોવા છતાં એ ફોન અંગેની 
વાત પૂછવા માંડી, ‘રોહહતભાઈ ! આ તમતેશભાઈનો ફોન 
તમારા ઉપર ક્ાંથી ?’ જવાબમાં તેમણે કહું, ‘મેં એમને 
હમણાં ફોન ક્યો હતો. કેમ ?’ મેં કહું, ‘પણ... રોહહતભાઈ 
તમારે ને તમતેશભાઈને તો ઘણાં વષયોથી...’ 

હા જ્મીન, તારી વાત તો સાચી પણ મને થયું 
કે, સત્ંગમાં બીજા બધા ભકતો તો મને મોટિો જ માને 
છે તો ચાલ ક્ાંક િાસાનુિાસ થવાનો અભ્ાસ કરી 
લઉં. વળી આ નનતમત્તે તમતેશભાઈને પણ થોડંુ હળવુ ં
થઈ જા્ ને ! અને જો સાંભળ, મહારાજ ે મારી પાસે 
પહેલ કરાવી તો ફરી સામેથી તમતેશભાઈનો ફોન આવ્ો 
ને હવે તો એ સભામાં આવવાનું પણ કહેતા હતા. આમ 
કહી રોહહતભાઈએ મારી સામે જોયુંં. ‘બોલ જ્મીન ! 
હવે તું જ કહે આમાં મને શંુ ખોટિ ગઈ ? અભ્ાસ કેવો 
સક્ેસફુલ જા્ છે ?’ હંુ કાંઈ જવાબ ન આપી શક્ો. 
પણ આવા મોટિા હોવા છતાં પોતાથી નાના પાસે ગરજુ 
થઈને સામાનું ભલું કરવા પહેલ કરનાર રોહહતભાઈના 
આ પ્સંગમાંથી મને ઘણું શીખવા મળયું.

મેં કહું, પણ રોહહતભાઈ ! આની સાથે બીજા પણ 
આવા જ ૩ વ્કકતઓ હતા. આ બધાને પણ તમે જ 
સામે ચાલીને ફોન ક્વા ? એ તો તમારી સાથે કેટિકેટિલું 
બગાડી ચૂક્ા છે ને ! સાંભળ જ્મીન ! કોઈ પણ જીવ 
હરહંમેશ બિલાતો રહે છે. આપણે એને જૂની દૃષ્ટિથી 
જ જો્ા ન કરા્. સામાના અહં, અવળાઈ કે અજ્ાનની 

નોંધ લઈ આપણે પણ સામે એવા જ Tit for Tat 
થઈએ તો આનો તો કોઈ એદ્ડ જ ન આવે. કોઈકે તો 
નમતું જોખવું જ જોઈએ ને ! આ પ્સંગમાં મહારાજ ે મને 
બળ આ્યું તો મેં કયુું, આમાં કાંઈ મોટિી વાત નથી. મોટિી 
તો એ વાત છે કે, મોટિાના વચને જો આવો અભ્ાસ મન 
િઈને સારી રીતે કરીએ તો વાત ભલે ગમે તે હો્ પણ 
એનો રાજીપો અઢળક મળે. બસ, આ રાજીપો નજરમાં 
રહે તો અહં છોડવું કે િાસ થવું કશું અઘરંુ ન પડે.

િાસાનુિાસ થવામાં સૌ કોઈ અહીં જ અટિકે છે. 
જો આપણે માફી માંગી લઈએ તો તરત સામાને આપણી 
ભૂલ ઇરેઝ થઈ જ જા્. માટેિ ‘જ ે તે બાબતમાં હંુ ભૂલમાં 
છંુ કે નથી’ એ જોવા રહેવા કરતાં મહારાજ અને મોટિા 
સામું જોઈને માફી માંગી લેવી જોઈએે. જ્ારે ખરેખર 
આપણે ભૂલમાં હોઈએ ત્ારે તો આપણે અમથી્ ભૂલ 
સવીકારવાની જ હો્, પણ જ્ારે આપણી ભૂલ ન હો્ 
ત્ાં પણ સવીકારવાની થા્ એમાં જ આપણી સાચી 
કસોટિી છે ને ! િાસાનુિાસ થવાના અભ્ાસનો પોઇન્ 
પણ અહીં જ છે. તો ચાલો, આ પોઇન્ પર અભ્ાસ 
કરવાના ઠરાવ સાથે આ કીત્થન જીવનમાં આત્સાત 
કરીએ...િાસાનુિાસ થાવંુ છે મારે...|||

https://youtu.be/1F4ZQ8SIP7Q

https://youtu.be/1F4ZQ8SIP7Q
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આપણને બધા, બધી 
રીતે ઓળખતા જ 

હો્ છે. તેમ છતાં બીજાની આગળ ‘હંુ 
પણ કાંઈક છંુ’, એમ પોતાની નોંધ 
લેવડાવવાનો, જ્ાં ત્ાં અસસતતવ પ્ગટિ 
કરવાનો વલવલાટિ, એટિલે જ 
ઊપસવાનું તાન !

ભગવાનના ભકતોમાં બે કેટેિગરી હો્ છે. એક ભજન, સંત સમાગમના બેકગ્રાઉદ્ડમાંથી આવતા  
ભકતો અને બીજા સમાજસેવા-વહેવાર-વહીવટિના બેકગ્રાઉદ્ડમાંથી આવતા ભકતો. એકને શાંતત, ધ્ાન-
ભજન ગમતાં હો્ છે અને બીજાને ભજન સાથે સત્ંગનું રૂડંુ કરવાની, વવકાસ કરવાની ભાવનાથી 
િોડાિોડી કરવી ગમતી હો્ છે. 

આપણે સત્ંગમાં નવા-નવા આવીએ, એટિલે આપણને એકાિ બે ભકત કે સંત માંડ ઓળખતા 
હો્. ધીરે ધીરે સંતો કે મોટિા ભકતો આપણી ઓળખાણ પૂછે, પ્સાિ આપે, થોડંુ સન્ાન-આિર આપે, 
એટિલે આપણને ગમવા લાગે છે. આપણે સારંુ ભજન કરી શકતા હોઈએ તો તે રીતે અથવા આપણી 
પાસે થોડા ઘણા પૈસા હો્ તો એકાિ-બે પ્સંગે થોડંુ િાન આપીને; આપણે સત્ંગમાં બધાની નજીક 
આવતા જઈએ છીએ અને જાહેર થતા જઈએ છીએ. અહીં સુધી તો આપણું ભજન કે સતં્ગની સેવા 
માટેિની િોડધામ ભગવાન અને સંતો રાજી થા્ તેને માટેિ હો્ છે. 

પછી જમે જમે આપણો સવીકાર વધતો જા્ તેમ તેમ આપણે પહોળા પડતા જતા હોઈએ છીએ. 
આપણાે વધી રહેલાે સવીકાર સત્ંગનંુ-ભગવાનનંુ જ સુખ મનાવા લાગે છે. ભજન કરનાર ભજનનક 
કહેવા્ છે અને પૂ.રામસુખિાસજી સવામી કહે છે તેમ તેનાં માન, સન્ાન, આિર, હાર-તોરા થવા લાગે 
છે. સેવા કરનાર હો્ એ સેવામાં ગળાડૂબ થઈ જા્ છે. આમ ને આમ, થોડાં વષ્થ પછી, સંસ્ાના એક 
પા્ાના સેવક કે ભજન પરા્ણ ભકત તરીકે આપણી ગણતરી થવા લાગે છે. બીજાને હવે આપણામાં 
આશાનંુ દકરણ િેખાવા લાગતાં, એ કળણમાં(જમેાં ખંૂતી ગ્ા પછી માણસ બહાર નીકળવાનો જટેિલો 
પ્્ત્ કરે, એટિલો એ ભૂતમમાં વધુ ને વધુ ઊંડો ખૂંતતો જા્ એવી ભૂતમ) વધુ ને વધુ ખૂંપતા જવા્ છે 
અને આપણો વવસતાર વધવા લાગે છે. વવસતાર વધવાને કારણે ભગવાનમાં જોડાવામાં વધી રહેલા 

લેખક :પ.ભ.પંકજભઞાઈડરી.પટેલ-વડોદરઞાલેખક :પ.ભ.પંકજભઞાઈડરી.પટેલ-વડોદરઞા
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વવક્ષેપનો આપણને કોઈ ખ્ાલ રહેતો નથી. હંુ બધું 
ભગવાનને રાજી કરવા માટેિ જ કરી રહ્ો છંુ, એમ 
ભ્રમ હો્ છે, પણ થતું હો્ છે માન માટેિ, એ 
સમજાતંુ નથી. આપણી બધી જ પ્વૃત્ત્ત ભકકતરૂપ 
નનવૃત્ત્ત માટેિ છે, એ સત્ ભૂલીને આપણને કોઈ 
અજ્ાત વેગ ઊપડે છે, અને એનંુ જ બીજુ ં નામ છે 
ઊપસવાનું તાન ! 

પછી સમ્ જતાં, સૌના માગ્થિશ્થક, પૂજ્, 
આિશ્થ બની જવા્ છે. બીજા આગળ પોતાની જ 
ગાથાઓ, સીધી કે આડકતરી  રીતે રજૂ કરતા-
કરાવતા થઈ જવા્ છે. કોઈ મોટિાને આપણામાં 
હેત અને વવશ્વાસ હો્ અને આપણને વારે, તોપણ 
તે ગમતંુ હોતંુ નથી. ‘બધા મારી પ્ગતત રંૂધી રહ્ા 
છે.’ એમ જ મના્ છે. 

સ્તી અને ધનની વાસના તો વહાલા સંતોની 
કૃપાથી કિાચ ધીરે ધીરે નાશ પણ પામે, પણ આ 
ભૂંડી ભૂખ જવેી માનની- ઊપસવાની - સારા 
લાગવાની - સારા િેખાવાની - બધા મને પૂછીને કે 
સલાહ લઈને જ કરે - પાંચ માણસમાં મારી પણ 
કોઈ ગણતરી રહે એનો ટિળવળાટિ; એવી વાસના 
વધતી જ જા્ છે. પોતાનો પણ એક અલગ ચાહક 
વગ્થ વધે તેવી પ્વૃત્ત્ત થવા લાગે છે અને રાત દિવસ 
એમના ઉત્ષ્થના જ વવચારો આવ્ા કરે છે. આ વગ્થ 
જટેિલો મોટિો, એટિલું વધુ સુખ મનાતું જા્ છે. એ 
વગ્થ પોતાના િોષ નનવારણ માટેિ પૂજામાં પ્ાથ્થના 
કરવા આજીજી પણ કરતો રહે છે. અને જાણે ભગવાન 
પોતાની પૂજામાં પ્ત્ક્ષ પૂજા સવીકારવા આવતા 
હો્ તેમ સમજી, પૂજામાં એમને માટેિ પ્ાથ્થના કરવા 
મંડા્ છે. પોતાનાં ઇષદ્દ્્ો-અંત:કરણ ઉપર પોતાનો 
કોઈ કન્્ર ોલ નથી એવા આપણે, આપણા હસતક 
રહેતાં  કુટંુિબો અને ચાહક વગ્થના સવ્થ સભ્ોના, 
સવ્થ કોઈ નનણ્થ્ (ભણતર, લગ્ન વવગેરે)ની િોરી 
પોતાના હાથમાં રાખતા થઈ જઈએ છીએ. એ 
આપણને જ પૂછીને બધું કરે, એવો વણસલખખત 
કા્િો બની જા્ છે. વૃત્ત્ત બધી એમના પ્શ્નો 
ઉકેલવામાં ગૂંચવા્ેલી રહે છે. અંતરખોજ નાશ પામે 

છે. ભગવાન સાઇડમાં થઈ ગ્ા હો્ છે છતાં, એ 
કરવાથી ભગવાન રાજી થશે, એમ જ ભ્રમ રહે છે. 
જો આપણને કોઈ બોલાવે જ નહહ, ગણે જ નહહ, 
પૂછે જ નહહ; તો, ‘અહીં મને કોઈ સમજતું નથી’, 
એમ થતાં, સત્ંગમાં ચોંટિી રહેવાને બિલે બીજા 
કોઈ ગૂ્પમાં જોડાવાની ઇચ્ા થઈ જા્ છે. આનું 
કારણ છે ઊપસવાનુું િાન ! 

પૂ.શરણાનંિજી સવામી કહે છે કે, ‘જટેિલા 
માણસોને આપણી જરૂર ઓછી, એટિલી આપણી 
વૃત્ત્ત ભગવાનમાં વધારે’ એ ધ્ાનમાં રહેતંુ નથી. 
આપણે આ સંપ્િા્ના સ્ાપક નથી. બધું મહારાજની 
ઇચ્ા પ્માણે જ ચાલે છે. આપણાં ઇષદ્દ્્ો-
અંત:કરણ ઉપર પણ આપણી ઇચ્ા ચાલતી નથી. 
આ સતં્ગમાં કેટિલા્ મોટિા ભકતો થઈ ગ્ા. 
એમણે કાંઈક તો કયુું જ હશે, છતાં તેનું કરેલું હાલ 
કાંઈ િેખાતું નથી. એમના અવશેષ પણ અહીં રહ્ા 
નથી, એમનાં નામ પણ રહ્ાં નથી અને આપણું પણ 
કાંઈ જ રહેવાનું નથી. આજ ે ખાધેલું કાલે સવારે 
મળ બની જા્ છે. માટેિ સમજીને ઊપસવાનું તાન 
છોડી િઈ, ખોટિો ડેંડાટિ મૂકી િઈ, િીન-િાસ બની, 
‘મહારાજ જટેિલું કરાવે છે એટિલું જ મારાથી થઈ 
શકે છે’, એવી દૃઢતા સાથે બીજાને પોતાની મરજીમાં 
ઢાળવાનો માગ્થ છોડી, કોઈક મોટિાની મરજીમાં ઢળી 
જઈને, ડૂબીને, સેવા-ભજન-સત્ંગ-સંતસમાગમ ક્વા 
કરીએ; એમાં જ આપણો ઉદ્ધાર છે.   

  તો વહાલા ભકતો, આવો, આપણે સહુ 
પૂ.ગુરુજીએ રચેલા કીત્થનની એ પંકકતઓ :

‘વાયુ આધારે ધવજ પૂંછ વળે,

તવ ઇચ્ામાં મુજ મન ભળે,

જળે પત્ર વહે, સદા રાજી રહે,

એવા ખાસ થાવું છે....

દાસ થાવું છે મારે દાસ થાવું છે....’

્ાિ કરી આપણા જીવનમાં ઉતારી સત્ંગમાં 
વહ્ા કરીએ અને ભગવાન પામવા માટેિ જ મળેલા 
મનુ્્િેહને સાથ્થક કરી લઈએ...  |||
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 શ્ીપુરષોત્તમ ચરરત્ પુષપમાળા કથા પૂણણાહુતિ-કુું ડળધામ

આપણા ગુરુજી પ.પૂ.સિ્ .શ્ીજ્ાનજીવનિાસજી સવામી 
વિારા ઘણાં વષયોથી રવવસભાના માધ્મે સત્ંગ પોષણનું 
કા્્થ થઈ રહું છે. જમેાં હજારો હદરભકતો કથા-વાતવાનો લાભ 
લઈને પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવી રહ્ા છે. એ મુજબ 
તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૭ બુધવાર, સં.૨૦૭૩, ચૈત્ર સુિ-૯(રામનવમી)
ના રોજ પૂ.ગુરુજીએ સિ્ .શ્ીનનષુ્કળાનંિ સવામીકૃત ‘સખી િેખો 
મેરે બડે ભાગ્ રે...’ આ પિ ઉપર વવવેચન કરવાની શરૂઆત 
કરી હતી. આ કીત્થનના કુલ ૧૬ પિોની શૃંખલા આગળ 
ચાલતી રહી. ત્ારબાિ તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ રવવસભામાં 
તેનું અંતતમ ૧૬મું પિ ‘અહો આજ આનંિ આ્ા અતત રે...’ 
પૂણ્થ થયું હતું. આમ કુલ ૧૩૨ રવવસભામાં ૧૮૮ કલાકમાં 
થ્ેલ આ કથા ૩ વષ્થ અને ૧૧ માસમાં પૂરી થઈ છે. 

આ ૧૬ પિોની પૂણવાહુતત પ્સંગે પ્થમ વહાલા 
મહારાજ, પોથીશ્ી તથા વકતા પૂ.ગુરુજીનું પૂજન કરવામાં 
આવયું હતું. ત્ારબાિ િેશ-વવિેશના નન્તમત શ્ોતા 
હદરભકતોએ પોતાના નનજી અનુભવો રજૂ ક્વા હતા. 
જમેાં વડીલો, યુવકો અને બાળકોએ કથા વવષે પોતાની 
ફીજલગસ રજૂ કરતાં કહું હતું કે, “પૂ.ગુરુજીએ આ પિોના 

માધ્મથી કથામાં શ્ીસવાતમનારા્ણ ભગવાનનો સવયોપદર 
મહહમા, નન્ઠા, અચળ આશરો, દૃઢ વવશ્વાસ, પ્ેમ, મહહમા 
વગેરે જવેા વવવવધ વવષ્ો અને શ્ીજીમહારાજનાં ચદરત્રોની 
ખુમારીભરી વાતો વિારા અમારંુ પોષણ કરીને અમને ખૂબ 
આનંિ આ્્ો છે.”

આ પ્સંગે ઉપસ્સ્ત ગઢપુરના પ.પૂ.સિ્ .
શા.શ્ીજ્ાનપ્કાશિાસજી સવામી ગાંધીનગરવાળાએ રૂડા 
આખશષ પાઠવ્ા હતા. વળી, તેમના જ કરકમળો વિારા 
શ્ીહદરને પોઢાડતા વવદડ્ોવાળા “પોઢો પ્ાણ આધાર...” 
નામના એક કીત્થનના આલબમનું વવમોચન કરવામાં આવયું હતું. 
વળી, પૂ.ગુરુજીએ જનેે ગીનીશ બૂક ઓફ રેકોડ્થ માં સ્ાન મળયું 
છે એવો શ્ીહદરચદરત્રામતૃસાગર ગ્રંથ પૂ.શાસ્તી સવામીને ભેટિ 
આ્્ો હતો. અતંમાં સૌ સતંો-ભકતોને શ્ીહદરજી મહારાજની 
સમહૂ આરતી કરવાનો લાભ મળ્ો હતો. આ રવવસભામાં 
પ.ભ.હરજીભાઈ, પ.ભ.બટુિકભાઈ, પ.ભ.વવનુભાઈ અને 
પ.ભ.બળવતંભાઈ ગોપાલભાઈ તમ્ાણી(સુરત) આ ચારે્ 
ભાઈઓએ પોતાના માતશુ્ીના જીવતા જગતત્ા નનતમત્તે 
્જમાનપિે રહીને લાભ લીધો હતો.

શ્ીસવાતમનારા્ણ મંદિર, કંુડળધામમાં 
તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૯ શનનવાર, સં.૨૦૭૫ જઠે સુિ-૪,૫ના 
રોજ પૂ.િ્ાળુ સવામીએ સવારની કથામાં મૂળીધામના 
પાષ્થિવ્્થ શ્ીવાઘજી ભગત રચચત ‘શ્ીપુરુષોત્તમ ચદરત્ર 
પુ્પમાળા’ ગ્રંથની કથાનો પ્ારંભ ક્યો હતો. આ કથામાં 
શ્ીજીમહારાજનાં સુમધુર ચદરત્રો સાંભળીને સૌ સંતો-ભકતો 
ખૂબ રાજી થ્ા હતા. 

ગ્રંથકાર પા.વાઘજી ભગતે જવેી રીતે મહહમાસભર 
પોતાના હૃિગત વવચારોને સુસંગત કરી ગ્રંથમાં વણ્ા હતા 
એવી જ રીતે પૂ.િ્ાળુ સવામીએ પણ ગ્રંથને-ગ્રંથકતવાને પૂરો 
ન્યા્ મળે તેમ કથા કરી હતી. વળી, ચદરત્રમાંથી લેવા 
જવેો સાર શું છે ? આપણા જીવનમાં તેને પે્ક્ટિકલ કરવા 
શું કરવંુ ? વગેરે બાબતો ખૂબ સંુિર રીતે સમજાવી હતી. 
વળી, શ્ીજીમહારાજ ે જ ે ગામમાં, જ ે સ્ળે જ ે જ ે લીલા 
કરી હો્ તે પ્સાિીનાં સ્ળો તથા પ્સાિીભૂત વસતુના 

ફોટિા-વવદડઓ વિારા િશ્થન થતાં સૌને ઘેર બેઠાં તીથ્થ્ાત્રાનો 
અનેરો આનંિ આવ્ો હતો.

આ કથાની પૂણવાહુતત શ્ીસવાતમનારા્ણ મંદિર, 
કંુડળધામમાં તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧ બુધવાર, સં.૨૦૭૭ ફાગણ 
સુિ-૧૦ના રોજ કરવામાં આવી હતી. આ પ્સંગે મહારાજ, 
પોથીશ્ી અને પૂ.વકતાશ્ીનું પૂજન કરી આરતી ઉતારી હતી. 
પૂ.સંતો તથા કેટિલાક ભકતોએ કથા વવષેના પ્સંગોચચત 
પોતાના ઉિ્ ગારો વ્કત ક્વા હતા. 

આ પ્સંગે ઉપસ્સ્ત ગઢપૂરના પ.પૂ.સિ્ .
શા.શ્ીજ્ાનપ્કાશિાસજી સવામી-ગાંધીનગર તથા પ.પૂ.
ગુરુજીએ આશીવ્થચન પાઠવી પૂ.િ્ાળુ   સવામીને રાજીપો 
આ્્ો હતો. કુલ ૭ ગુચ્, ૨૮૫ પુ્પ અને ૨૩,૬૫૨ િોહા-
ચોપાઈમાં ગૂંથા્ેલ આ ગ્રંથની કથા કુલ ૫૩૫ ભાગમાં 
૩૮૨ કલાકમાં થ્ેલ આ કથા ૧ વષ્થ, ૮ માસ ને ૧૮ 
વિવસમાં પૂરી થઈ છે.
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 વત્રદનાત્મક સત્ુંગ જ્ાનયજ્-બગસરા

 અક્ષરવાસ : પ.ભ.શ્ીવામનરાય લાભભુાઈ ધોરાજજયા-ન્ૂજસસી

 અક્ષરવાસ : પ.પૂ.શ્ીભગવાનદાસ બાપુ-કુું ડળ

બગસરામાં રહેતા પ.ભ.વજુભાઈ રાઠોડ અને તેમના 
પદરવારજનોએ તેમનો એકનો એક યુવાન પુત્ર જ્ેશ ધામમાં 
ગ્ો એ સમ્ે ખૂબ સારી સમજણ, નન્ઠા અને ધીરજ 
રાખી હતી. તેનાથી રાજી થઈ તેમના પદરવારજનો તથા સૌ 
હદરભકતોને રાજી કરવા પૂ.ગુરુજી સંતમંડળ સાથે બગસરા 
પધા્વા હતા. અને ઘણા ભકતોને ઘેર થાળ-પધરામણી કરીને 
તેમને રાજી ક્વા હતા. આવો લાભ પામી સૌ હદરભકતોને 
ખૂબ આનંિ થ્ો હતો.

આ પ્સંગે સહજાનંિ યુવક મંડળ વિારા 
બગસરામાં સથવારા સમાજની વાડીમાં તા.૨૩/૦૨ થી 
તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧ િરમ્ાન રોજ રાતે્ર ૯:૦૦ થી ૧૦:૩૦ 
‘વત્રદિનાત્ક સતં્ગ જ્ાન્જ્’નું આ્ોજન કરવામાં આવયું 

હતું. અ.નન.જ્ેશભાઈ વજુભાઈ રાઠોડની પુણ્સ્ૃતત 
નનતમત્તે કરવામાં આવેલ આ જ્ાન્જ્માં પૂ.ગુરુજીએ સિ્ .
શ્ીપ્ેમાનંિ સવામીકૃત ‘સુણો સતસંગી, ધમ્થકંુવર સાથે પ્ીત 
નહહ જનેે ...’ એ કીત્થનના માધ્મે ખૂબ સુંિર કથા-વાતવાનો 
લાભ આ્્ો હતો. 

આ કથા-વાતવાનો લાભ લેવા બગસરા ઉપરાંત િેતડ, 
વેરાવિળ, ગોરવવ્ાળી, અમરેલી, જૂનાગઢ, લાઠી વગેરે 
ગામના ભકતો પણ આવ્ા હતા. આ પ્સંગે પ.પૂ.સિ્ .
શ્ીભકકતસંભવિાસજી સવામી(અમરેલી)એ પ્થમ દિવસે 
પધારીને સૌ ભકતોને રૂડા આખશષ પાઠવ્ા હતા. આ 
સમગ્ર જ્ાન્જ્ના ્જમાનપિની સેવાનો લાભ બગસરાના 
સહજાનંિ યુવક મંડળે લીધો હતો.

અમરેલી સજલલામાં આવેલ બોદડ્ા ગામના વતની હાલ નૂ્જસચી(અમેદરકા)માં રહેતા 
પ.ભ.શ્ીવામનરા્ લાભુભાઈ ધોરાસજ્ા ૬૬ વષ્થની ઉંમરે અક્ષરવાસી થ્ા છે.

પ.ભ.વામનભાઈ છેલલા ૧૬ વષ્થથી પૂ.ગુરુજી સાથે જોડા્ેલા હતા. તેઓ સવભાવે નનખાલસ 
અને નનમવાની હતા. બીજાને મિિ કરવાની તેમની ભાવના ખૂબ સારી હતી. વહાલા મહારાજ અને 
પૂ.ગુરુજીમાં એમને દૃઢ વવશ્વાસ હતો. તેઓ એવું બોલતા કે, “મહારાજ મને ધામમાં લઈ જ જશે 
અને હંુ તો અક્ષરધામમાં જ જઇશ.” છેલલા દિવસોમાં તેઓ સવારથી સાંજ સુધી વચનામૃત, 
જનમંગલ, હદરસ્ૃતત વગેરેના પાઠ કરી આખો દિવસ સત્ંગ-ભજન પરા્ણ જીવન જીવતા 
હતા. આ દિવસોમાં એકવાર વામનભાઈએ ‘હવે મારંુ બધું પૂરંુ થઈ ગયું છે.’ એવું પોતાની 
િીકરીને જણાવયું હતંુ. થોડા દિવસ પછી બ્રેન-સ્ટ્ર ોક આવવાથી તેમને હોસસપટિલમાં િાખલ ક્વા. 

ત્ારબાિ તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૧૨:૪૫ કલાકે શ્ીહદરજી મહારાજ તેઓને ધામમાં પોતાની સેવામાં લઈ ગ્ા. 
શ્ીહદર વામનભાઈને પોતાની મૂર્તનંુ મહાસુખ આપે અને પદરવારજનોને તેમના વવ્ોગનું િુ:ખ સહન કરવાની 

શકકત આપે એવી મહારાજનાં ચરણોમાં પ્ાથ્થના...

શ્ીસવાતમનારા્ણ મંદિર, કંુડળધામ સંકુલની બાજુમાં જ કંુડળ ગામમાં શ્ીસૂ્્થિેવનું મંદિર 
આવેલું છે. અહીં મંદિરના મહંત તરીકે રહી પ.પૂ.શ્ીભગવાનિાસ બાપુ ઘણાં વષયોથી આ મંદિરની સેવા 
કરતા હતા અને િશ્થનાથવે આવેલ ્ાવત્રકોને ખૂબ ભાવથી જમાડતા હતા. િરેક કા્્થ, વાત કે પ્સંગમાં 
તેઓ ‘રામજી કી ઇચ્ા સે...’ એવું બોલી હંમશેાં ભગવાનને સાથે રાખતા હતા. આપણા ગુરુજી પ.પૂ.
સિ્ .શ્ીજ્ાનજીવનિાસજી સવામી અને સવા. મંદિર કંુડળધામ સાથે તેમનો સંબંધ ખૂબ સારો હતો. 

તા.૧૩/૦૩/૨૦૨૧, શનનવારના રોજ તેઓ પોતાની ૮૦ વષ્થ આસપાસની ઉંમરે તેઓ િેવલોકવાસી 
થ્ા છે. આ પ્સંગે આસપાસના ગામોમાંથી પધારેલ અનેક સતંો-મહંતો તેમની અંતતમવવચધમાં જોડા્ા 
હતા. તેમાં સવા. મંદિર કંુડળધામથી પ.પૂ.ગુરુજીની આજ્ાથી પૂ.સતંોએ પૂ.બાપુની અંતતમવવચધમાં 

ઉપસ્સ્ત રહી શ્દ્ધાસુમન અપ્થણ ક્યાં હતાં. આ પ્સંગે પૂ.બાપુને રથમાં પધરાવી કંુડળ ગામમાં તેમની અંતતમ્ાત્રા કાઢવામાં 
આવી હતી. અને તેઓના પાર્થવ િેહને સૂ્્થિેવ મંદિરના પદરસરમાં જ અત્ગ્નિાહ આપવામાં આવ્ો હતો.

જન્  : ૦૯/૦૯/૧૯૫૪
અક્ષરવાસ : ૦૨/૦૩/૨૦૨૧

અક્ષરવાસ : ૧૩/૦૩/૨૦૨૧
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સિ્ ગુરુ શ્ીઆધારાનંિ સવામી રચચત ‘શ્ીહદરચદરત્રામતૃસાગર’ 
ભગવાન શ્ીસવાતમનારા્ણનાં જીવનચદરત્રો ધરાવતો હહદ્િી 

ભાષાનો સૌથી મોટિો ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથમાં કુલ ૨૯ પૂર, ૨૪૦૯ તરંગ અને 
૧,૦૨,૫૬૪ િોહા- ચોપાઇઓ છે.

અાપણા ગુરુજી પ.પૂ.સિ્ . શ્ીજ્ાનજીવનિાસજી સવામી-કંુડળધામ  
વિારા સશંોચધત ભારતી્ સંસૃ્તત, રા્ટિ્ર ી્ ભાષા અને શ્ીસવાતમનારા્ણ સંપ્િા્નો અજોડ ગ્રંથ અેટિલે 
‘શ્ીહદરચદરત્રામતૃસાગર’.  આ મહાકા્ ગ્રંથને શ્ીસવાતમનારા્ણ મંદિર, કારેલીબાગ-વડોિરા તથા 
કુડંળધામ  વિારા એક જ બુકના રૂપમાં તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ પ્કાશીત કરવામાં આવ્ો હતો. તેની જાણ 
‘ત્ગનનસ વલડ્થ  રેકોડ્થ સ્’ને થતાં તેમણે પ.પૂ. સિ્ ગુરુ શ્ીજ્ાનજીવનિાસજી સવામીના આવા અિ્ ભતુ કા્્થને 
‘ત્ગનનસ વલડ્થ  રેકોડ્થ સ્’માં ‘Thickest Book Published’ ના નામે સ્ાન અપાયું છે અને પ.પૂ.સિ્ ગુરુ 
શ્ીજ્ાનજીવનિાસજી સવામીને સન્ાનનત ક્વા છે. ભગવાન શ્ીસવાતમનારા્ણનાં જીવનચદરત્રો અને 
ઉપિેશોને પ્ોત્ાહહત કરવા અને જનકલ્ાણના હેતુથી આ રેકોડ્થ  સજ ્થવામાં આવ્ો છે.

Title : Thickest book published – ‘Shree Haricharitramrut Sagar’
Researcher : Gyanjivandasji Swami
Size : 496 mm
Location : India - Kundaldham
Date of Publication : 02 February 2020
Description  : The thickest book published is 496 mm (19.5 in) and was 
achieved by Gyanjivandasji Swami (India) in Gujarat, India, on 2 February 
2020. The book is entitled 'Shree Haricharitramrut Sagar' and is a biography 
of Bhagwan Shree Swaminarayan. 

"ÙäÚãÓ¿ãÓÝâÑöÈÖâ½Ó' ½ýïÉÌë
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https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/thickest-book-published
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(૧-૪) કંડળધામમાં તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ ્ોજા્ેલ રનવસભામાં સદ્દ.શ્ીનનષ્કળાનંદ સવામી રચિત ૧૬ 
પદોના નવવેિનની પૂરાણાહુનત પ્રસંગની દદવ્ સમમૃનતઓ... (૫) ગીનીશ બૂક ઓફ રેકોડણામાં સથાન મેળવેલ 
શ્ીહદરિદરરિામમૃતસાગર ગ્ંથ પ.પૂ.સદ્દ.શા.શ્ીજ્ાનપ્રકાશદાસજી સવામી-ગાંધીનગરને ભેટ આપતા પૂ.ગુરુજી...

કંડળધામમાં તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૧, બુધવારના રોજ ્ોજા્ેલ પારણાદવ્ણા શ્ીવાઘજી ભગત રચિત ‘શ્ીપુ્રુરોત્મ 
િદરરિ પુષ્પમાળા’ ગ્ંથની પૂરાણાહુનત પ્રસંગની પાવન સમમૃનતઓ...

૧

૩ ૪ ૫

૨
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28 From : Satsang Sevak Karyalay, Shree Swaminarayan Temple, Karelibaug-Vadodara-18, Gujarat-INDIA.

RNI Reg No. Guj/Guj/2004-14154 Postal Lic. No.VDR-E/109/2021-23 valid up to 31-12-2023, posted at RMS-Vadodara on 
05/04/2021, Published on 01/04/2021. Licence to Post without Prepayment No.PMG/GJ/01/2021 Valid up to 31-12-2022
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નાથ સુણો વિનંતી મારી રે, મને દ્ો એિી બુદ્ધિ સારી રે;
કદી કોઈનો અિગુણ નાિે રે, મને મારો જ અિગુણ આિે રે...૦૧

હોય મારો િાંક એક ટકો રે, હોય સો ટકા પરિાંક પકો રે;
તોય એનો દોષ ન જ સૂઝે રે, મને મમ દોષ જ સદા બૂઝે રે...૦૨

હોય મારી ભૂલ અવત ઝીણી રે, તોય મને સૂઝે અવત ઘણી રે;
મને મારા જ દોષ દેખાય રે, દોષ બીજાના નહીં જરાય રે...૦૩

ભલે હોય બીજામાં બહુ દોષ રે, તોય મને લાગે તે વનદદોષ રે;
એના ગુણ જ કેિળ દેખાડો રે, મને એિી જ સુમવત પમાડો રે...૦૪

મને મારી જ ભૂલો સઘળી રે, સદા દેખાયા કરે િળી િળી રે;
સિવે િાંક લઉ મારે માથે રે, કદદ િહેંચું નદહ કોઈ સાથે રે...૦૫

ભૂલ મારી જ માનું િધારે રે, કદદ ઝઘડં નહીં કોઈ હારે રે;
સિવે મારો જ દોષ દેખાય રે, તો તે મુજથી સુધારી શકાય રે...૦૬

દેખું પારકા દોષો સદાય રે, તેથી ફાયદો થાય ન કાંય રે;
લાભ કાંઈ નદહ ખોટ ભારી રે, એિી ન દેશો મવત નઠારી રે...૦૭

મારી હોય ભૂલ અવત છોટી રે, તોય માનું તેને બહુ મોટી રે;
હોય પરની ભૂલ અવત મોટી રે, તોય માનું તેને અવત છોટી રે...૦૮

દેખું સિ્વમાં એક જ તમને રે, એિું જ્ાન આપો હદર મને રે;
મને મારં જ અજ્ાન દેખાય રે, બીજા સિ્વમાં જ્ાન મનાય રે...૦૯

સહુ લાગે મને બુદ્ધિશાળી રે, એિી મવત આપો િનમાળી રે;
મને લાગુ હું બહુ બુદ્ધિબુઠ્ો રે, િળી માનું પોતાને જ જુઠ્ો રે...૧૦

િાંક ખોળી સુરીતે મારો રે, કયા્વ કરં સિમાં જ સુધારો રે;
કોઈ પરમાં કરિા સુધારો રે, કદી સમય બગાડં નદહ મારો રે...૧૧

જેિા હોય તેિા જ સિીકારં રે, એિું જીિન દેજો મને સારં રે;
તમને રીઝિિા સિ્વ કામ રે, સદાય કયા્વ કરં ઘનશયામ રે...૧૨

લોક રીઝિિા કોઈ કામ રે, કદદ કરં જ નહીં મારા શયામ રે;
સહુ સંત...ભકતને કરં રાજી રે, સદા કયા્વ કરં હાજી હાજી રે...૧૩

સદા દીનઆધીન રહેિાય રે, દુ:ખ કોઈને મુજથી ન થાય રે;
રાજી કરી શકં હું સિ્વને રે, એિી મવત આપો િાલા મને રે...૧૪

જ્ાનજીિન કહે મારા નાથ રે, પડં ચરણે જોડી બે હાથ રે;
કહું કરગરી િાલા તમને રે, અવત શ્ેષઠ સમજણ આપો મને રે...૧૫
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