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ËkMf]‚ ¼t»tt™tk «ftþ™tu
 ±™Ýæ}æë„æçÝ ÚãS²æƒüÐíÎèçÐÜUæÅèÜUæ¨çã„æçÝ
 çàæÿææÐ ~æè 
 Ÿæè…è ¨¢}æ„ ç±çàæCæmñ„ ç¨hæ‹„¨æxæÚ
 Ïæíræ¨ê~æ|ææc²ÚyÝ
 ÚÍæé±¢àæ çm„è² ¨xæü
 Ÿæè S±æç}æÝæÚæ²‡æ S„æï~ææ±çH
 Ÿæè ¨é|ææç¯„ Ðlæ±çH

yk„úuS ¼t»tt™tk «ftþ™tu
 Vachanamrut Rahasyarth Pradeepika Tika 
     Parts 1-5
 Shree Swaminarayan Gadi
 Shikshapatri (Holly Commandments)
 Lord Shree Ghanshyam’s Childhood  
     Episodes Parts 1-3
 Jeevanpran-Shree-Abjajibapashree 
     Childhood-Episodes
 Childhood Episodes of Sadguru Shree  
     Gopalanand Swami
 Chilhood Episode of Shree Muktajeevan 
     Swamibapa
 Sadachar Sandesh (Teachings for Virtuous 
     Living)
 Sanskardeepika Part 1-7
 Jeevan Pushpa (The Blossoming of My Life)
 Chintan na Chamkara (Flashes of Inspiration)
 Sneh ni Sarvani (Fountain of devotional love)
 Amrut Sagar (Ocean of Nectar)
 Murti Shukh ni Lahani (Bestowal of the Murti’s 
     Divine Bliss)
 Divya Vani (Divine Discourses)
 Mukti Sanjivani (Enlightenment of Salvation)
 Childhood Episodes of Sadguru Shree  
     Gopalanand Swami
 Chilhood Episode of Shree Muktajeevan 
     Swamibapa
 Vishwa Kalyan Yatri (World Traveller for the 
Welfare of Humanity)
 Sarvopari Ananya Upasana (Supreme  
     Resolute Devotion)
 History and Significance of Shree 
     Swaminarayan Mandir Kadi

Vtuxtu yt÷ƒ{
 Visualisation of the Supreme
 My Beloved Gurudev

rnLŒe ¼t»tt™tk «ftþ™tu
 ±™Ýæ}æë„ ÚãS²æƒü ÐíÎèçÐÜUæ ÅèÜUæ
 Ÿæè ¥Ïæ…èÏææÐæ ÜUè ±æ„æü» |ææxæ 1 ¥æñÚ 2
 Ÿæè S±æç}æÝæÚæ²‡æ xææÎè
 Ÿæè S±æç}æÝæÚæ²‡æ ¨¢ÐíÎæ²ÜUè ç±àæï¯„æ»¡
 Ÿæè ±™Ýæ}æë„ (±í… |ææ¯æ)
 çàæÿææÐ~æè (¨¢SÜUë„, çã‹Îè)
„wsht‚e ¼t»tt™t «ftþ™tu : „ã «ftþ™tu
 rþûtt…ºte (ËkMf]‚, „wsht‚e)
 ð[™t{]‚{T hnMÞtÚto «Œer…ft xeft Ën (ƒt÷ƒtuÄ ÷e…e)
 ð[™t{]‚{T hnMÞtÚto «Œer…ft xeft Ën (Ër[ºt)
 ©e yƒSƒt…t©e™e ðt‚tu ¼t„-1 y™u 2
 ©e Sð™«tý Mðt{eƒt…t™e ðt‚tu ¼t„-1 y™u 2
 ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu
 ©e r™„woýŒtËS Mðt{e™e ðt‚tu
 ©e ð]LŒtð™ŒtËS Mðt{e™e ðt‚tu 
 ©e {wõ‚Sð™ Mðt{eƒt…t ÷e÷t{]‚ Ëw¾Ët„h - 
    «Út{ «ðtn, {æÞ{ «ðtn, W¥t{ «ðtn

 ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe
 ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe (Ër[ºt)
 ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe „tihð „tÚtt 
 »trü…qŠ‚ «ËÂM‚ „úkÚt
 yt Au y{tht Sð™«tý
 ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Ëðtuo…he
 Ëtðo¼ti{ ðthËŒth ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e
 f‚oÔÞ™wk f{¤
 ÔÞË™™wk ð{¤
 ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh fze „tihð „tÚtt
 æÞt™tu…Þtu„e yð‚hýtu
 ©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™e rðþu»t‚tytu
 …k[{nt÷™t LÞt÷fhý
 ©e nrh¿tt™t{]‚ hËtMðtŒ
 ËŒt[th ËkŒuþ
 fåA{tk fthý ËíËk„
 …k[{nt÷ ÚtÞtu r™nt÷
 ËtkÏÞÞtu„e ƒt©e {tU½eƒt
 ¼Âõ‚ hËt{]‚
 Ëðtuo…he ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ¼t„ 1-6
 ©e Ënò™kŒ Mðt{e [heºt
 ™ezh rËØtL‚ðtŒe ËŒT„wÁ ©e Eïh[hýŒtËS Mðt{e 
 Ônt÷tu ðe[Þto yt£eft{tk
 Ônt÷tu ðe[Þto ð™{tk
 ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t ‚uh yËtÄthý ÷ûtýtu
 ©e nrhhËt{]‚ Ëth
 «u{t{]‚Ätht
 ytƒw™t WØthf ©e {wõ‚Sð™ Mðt{eƒt…t
 Þwhtu…u Þw„á»xt Mðt{eƒt…t
 Ëðtuo…he y™LÞ W…tË™t
 ËŒT„wÁ ƒúñ[the ©e yûtht™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu
 rþûtt…ºte xeftu…u‚t
 ©eSËkfÕ…{qŠ‚ ËŒT„wÁ ©e r™„woýŒtËS Mðt{e
 ©e ËíËk„ {ntË¼t
 ©e …wÁ»ttu¥t{r«ÞŒtËS Mðt{e - «Út{ WÕ÷tË
  fhtu ¼s™ Ënw ¼t„ 1
  ð[™ ËwÄt
 ©e nrh™tk hí™tu ¼t„ 1 y™u 2
 ðuŒhí™ yt[tÞo ©e …wÁ»ttu¥t{r«ÞŒtËS Mðt{eS 
      M{]r‚ Ëw{™
 ©eSËkfÕ…{qŠ‚ ËŒT„wÁ ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e
 y{uheft{tk fthý ËíËk„ Ëwðýo Þw„
 fhSËý{tk fthý ËíËk„

…ã „úLÚttu
 ©e nrh¿tt™t{]‚ ftÔÞ
 ©e nrhhËt{]‚
 ©e nrhM‚ð™ 
 ©e Mðtr{™thtÞý fe‚o™tð÷e
 r™íÞ r™Þ{tð÷e
 ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe „úkÚt
 ¼õ‚®[‚t{rý
 ©e r™»fw¤t™kŒ ftÔÞ
 ©e ½™~Þt{ ÷e÷t{]‚ Ët„h
 ©e …wÁ»ttu¥t{ ÷e÷t{]‚ Ëw¾Ët„h
 ©e yƒSƒt…t©e [rhºtt{]‚ Ët„h
 ©e nrh÷e÷t{]‚{T W…Œuþt{]‚{T
 ©e nrh÷e÷t{]‚{T ¼t„ 1-4
 rf‚o™ r™Þ{tð÷e
 {wõ‚t™kŒ fe‚o™tð÷e
 ™kŒhí™ fe‚o™tð÷e ¼t„ 1-2

ƒt÷ «ftþ™
 ©e ½™~Þt{ ƒt¤÷e÷t
 Ëk‚tu™tu ËwƒtuÄ
 ™tðr÷Þt™e ™ti‚{ ÷e÷t
 «u{™tu htux÷tu
 …ntUåÞt™tk …h{týtk
 „Äuzt™e „tÞ
 ËkMfth Œer…ft ¼t„-1 Úte 7
 ®[‚™™t [{ftht

{rý™„h ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe ËkMÚtt™ îtht «ftrþ‚ ËtrníÞ
 ©e {wõ‚Sð™ «þÂM‚
 Sð™…w»…
 ©e Mðtr{™thtÞý [rhºt r[ºt Œþo™
 M™un™e Ëhðtýe
 y{]‚ Ët„h, {qŠ‚ Ëw¾™e Õntýe, rŒÔÞ ðtýe, 
     {wÂõ‚ ËkSð™e
 Sð™«tý ©e yƒSƒt…t©e™e ƒt¤÷e÷t
 „wÁ…hk…ht™e 6 …wÂM‚ft
 rðïfÕÞtý Þtºte
 ËŒT„wÁ ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ƒt¤÷e÷t
 ©e {wõ‚Sð™ Mðt{eƒt…t™e ƒt¤÷e÷t

Ët{tSf „úLÚttu
 V÷uþ ƒuf - s™tor÷Mx Íðuhe÷t÷ {nu‚t™e Vtuxtu 
     Mxtuhe™tu Ëk„ún
 ËhŒth …xu÷ - yuf ®Ën…wÁ»t („w) (rn)
 „tkÄe rx¤f ™tu¾t y™tu¾t
 rx¤f™e xuf, ËfŒth™e ¼u¾
 Ëtƒú{‚e {ntíBÞ
 y™Ëe™ zÙtu#øË ytuV Œtkze {t[o („w) (yk) (rn)

ytuzeÞtu „úLÚttu
 rþûtt…ºte ¼t»tt
 Ë{&÷tufe rþûtt…ºte - „wsht‚e
 hnMÞtÚto «Œer…ft xeft Ën ð[™t{]‚
 ©e yƒSƒt…t©e™e ðt‚tu ¼t„-1 y™u 2
 ©e Sð™«tý Mðt{eƒt…t™e ðt‚tu ¼t„-1 y™u 2
 ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu
 ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe „úkÚt
 ©e Mðtr{™thtÞý „tŒe „tihð „tÚtt
 ËŒt[th ËkŒuþ - yk„úuS 
 ©e r™»fw¤t™kŒ ftÔÞ
 ©e ½™~Þt{ ÷e÷t{]‚ Ët„h
 ©e …wÁ»ttu¥t{ ÷e÷t{]‚ Ëw¾Ët„h
 ©e nrh÷e÷t{]‚{T W…Œuþt{]‚{T
 ©e nrh÷e÷t{]‚{T ¼t„ 1-4

rðzeÞtu ytÕƒ{
 þý„th Œþo™-yòuz {qŠ‚ Mðt{eƒt…t
 ©e ½™~Þt{ «¼w™t r[Ln Œþo™
 Mðt{eƒt…t ztuõÞw{uLxÙe
 …h{ …qßÞ yt[tÞo Mðt{e©e {nthts™t ytþeðtoŒ
 {ntƒ¤uïh ËíËk„ rþrƒh (3 zeðeze)
 ƒtu÷tu ½™~Þt{S ƒtu÷tu hu
 Mðt{eƒt…t™t rŒÔÞ ytþeðtoŒ-1,2
 Mðt{eƒt…t Ëwðýo‚w÷t y™u Ã÷urx™{‚w÷t
 Mðt{eƒt…t þ‚tçŒe {ntuíËð (21 zeðeze)
 Ëðtuo…he Mðtr{™thtÞý rËrhÞ÷ (41 zeðeze)
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પ્રસ્તાવનતા

સ્વાતિ્્વારરી શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ભગ્વાન ગઢડવા મધય પ્રકરિનવા ૫૯મવા 
્ચનવામૃ્મવાં કહે છે કે, ચવાર ્ેદ ્પુરવાિ ઇણ્હવાસ એ સ્વેમવાં એ જ ્વા્વાતિ છે જે 
ભગ્વાન ને ભગ્વાનનવા સં્ એ જ કલયવાિકવારરી છે અને ભગ્વાનનવા જે સવાધુ છે 
્ે ્ો ભ્બ્રહ્વાદદક દે્ ્કરી ્પિ અણધક છે ્ે ભગ્વાન કે ભગ્વાનનવા સં્નરી 
જયવારે પ્રવાણતિ ્ઈ તયવારે એ જી્ને એ્રી ઉ્પરવાં્ બરીજું કોઈ કલયવાિ ન્રી એ જ 
્પરમ કલયવાિ છે.

્ળરી એ જ શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ભગ્વાન ગઢડવા મધય પ્રકરિનવા ૪૮મવા 
્ચનવામૃ્મવાં જિવા્ે છે કે, અમવારે ્પિ એ જ અં્રમવાં ્વાસનવા છે જે આ દેહને 
મૂકશું ્પછરી કોઈ રરી્નો જનમ ્વા્વાનું ણનણમત્તે ્ો ન્રી ્પિ અં્ રમવાં એમ 
ણ્ચવારરીએ છઈએ જે જનમ ધયવાતિનું કોઈક કવારિ ઉત્પન્ન કરરીને ્પિ સં્નવા મધયમવાં 
જનમ ધર્ો એમ ઈચછરીએ છરીએ.

સદગુરુ શ્રી ણનષકુળવાનંદ સ્વામરી ્પુરષોત્તમ પ્રકવાશનવા ૪૧મવા પ્રકરિમવાં શ્રીજી 
મહવારવાજનવા સ્મુખનવા ્ચનો કહે છે કે,

સં્ બોિે ્ે ભેળો હું બોિું રે, સં્ ન ભૂિે હુંયે નવા ભૂિું રે; 
 સં્ ્વા્ ભેળરી કરું ્વા્ રે, એમ સં્મવાં છું સવાક્ષવા્ રે. 
સં્ જુએ ્ે ભેળો હું જોઉં રે, સં્ સૂ્વા ્પછરી હું સોઉં રે; 
 સં્ જાગે ્ે ભેળો હું જાગું રે, સં્ જોઈ અણ્ અનુરવાગું રે. 
સં્ જમે ્ે ભેળો હું જમું રે, સં્ ભમે ્ે કેડે હું ભમું રે;  
 સં્ દુ:ખવાિે હું દુ:ખવાિો રે, એ ્વા્ સતય જન જાિો રે.

શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ભગ્વાન કહે છે કે, હે મુમુક્ષુ જનો! આ ્વા્ જે હું ્મને 
કહું છું ્ે સતય મવાનજો. કવારિકે સં્ મવારરી મૂણ્તિ છે, ્ેમવાં એક રોમનો ્પિ િેર 
ન્રી. ્ે કહું છે કે,

સં્ હું ને હું ્ે ્ળરી સં્ રે, એમ શ્રીમુખે કહે ભગ્ં્ રે;  
 સં્ મવાનજો મવારરી મૂણ્તિ રે, એમવાં િેર ન્રી એક ર્રી રે. 
અં્રજામરી્પિે રહું એમવાં રે, મવાટે ન્રી બંધવા્વા એ કેમવાં રે; 
 સંકલ્પ સ્પન ઉ્પ્વાસ રે, ્ે ્ો કરે છે જાિરી મને ્પવાસ રે.  
મવાટે અખંડ એમવાં રહું છું રે, સવારરી સતય સુબુણદ્ધ દઉં છું રે;  
 ્ળરી જે જે મેં ણનમ રખવાવયવા રે, ્ેમવાં રહરી ્ેિે ્ન ્વાવયવાં રે. 
મવાટે સં્ ્વાિવા મને બહુ રે, ઘિરી ઘિરી ્વા્ો શું કહું રે;  
 એને અન્ન જળ અંબર આ્પે રે, ્ે ્ો ્્પશે નણહ ત્રય ્વા્પે રે. 
િવાગરી ્પવાય ને જોદડયવા હવા્ રે, ્ે ્ો સહુ ્વાય છે સનવા્ રે; 
 જોઈ રરી્ ને રવાજી ્વાશે રે, ્ળરી ગુિ ્ે સં્નવા ગવાશે રે. 
કે’શે સં્ ્ો એ બહુ સવારવા રે, ખરવા કલયવાિનવા કરનવારવા રે;  
 એટિો જ ગુિ કોઈ ગ્ે’શે રે, ્ે ્ો બ્રહ્મો’િે ્વાસ િેશે રે. 



સં્ દેશ ્પરદેશ િરે છે રે, સહુ જી્નવા અઘ હરે છે રે; 
એનવાં દશતિન સ્પશતિ જે કરશે રે, ્ે ્ો ભ્જળ ્પવાર ઊ્રશે રે. 

એ ્ો ણ્શ્સવાનરી છે ્વા્ રે, સહુ સમજજો સવાક્ષવા્ રે;  
કહું શ્રીમુખે એમ મહવારવાજ રે, સવાકટમ નો્રું છે આજ રે.

્ો આ્પિે સૌ શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા આદ્ય આચવાયતિપ્ર્ર ધમતિધુરંધર 
૧૦૦૮ ણ્શ્વધમતિચૂડવામણિ ્ેદશવાસ્ત્રસંરક્ષક શ્રી મુક્જી્ન સ્વામરીબવા્પવા, શ્રી 
સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા આચવાયતિ શ્રી ્પુરુષોત્તમણપ્રયદવાસજી સ્વામરીજી મહવારવાજ 
્્વા શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા ્્તિમવાન આચવાયતિ શ્રી રજ્ેણનદ્યણપ્રયદવાજી 
સ્વામરીશ્રીનરી િરીિવાનરી સમૃણ્ કરરીને શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ભગ્વાને કહેિ મણહમવા 
અનુસવાર ભગ્વાન અને ભગ્વાનનવા સ્્પુરુષમવાં એક ્િ મવાત્ર ્પર િેર ન્રી 
એ્વા દદવય અિૌદકક ચમતકવારરી દશતિન કરરી આ્પિરી ્ૃણત્ત ્ેમવાં અખંડ રવાખરીએ.

આ ગ્ં્મવાં ઘણિક િરીિવાઓ આિેખ્વાનરી રહરી ગઈ હશે જ ્પિ ્પુષ્પમવાળવા 
નહીં ્ો ્પુષ્પ અને કદવાચ ્પુષ્પ નહીં ્પિ ્પુષ્પ ્પવાંદડરીઓ્રી સ્વો્પરરી ્પૂિતિ 
્પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ભગ્વાન, શ્રીજીસ્યંમૂણ્તિ શ્રી અબજી બવા્પવાશ્રી, 
યોગરીનદ્્યતિ સદગુરુ શ્રી ગો્પવાળવાનંદ સ્વામરીબવા્પવા, અજોડમૂણ્તિ સદગુરુ શ્રી 
ણનગુતિિદવાસજી સ્વામરીબવા્પવા, નરીડર ણસદ્ધવાં્્વાદરી સદગુરુ શ્રી ઈશ્વરચરિદવાસજી 
સ્વામરીબવા્પવા, શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા આદ્ય આચવાયતિપ્ર્ર ધમતિધુરંધર ૧૦૦૮ 
શ્રી મુક્જી્ન સ્વામરીબવા્પવા, ્ેદરતન શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા આચવાયતિ શ્રી 
્પુરુષોત્તમણપ્રયદવાસજી સ્વામરીજી મહવારવાજ ્્વા શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા 
આચવાયતિ શ્રી રજ્ેણનદ્યણપ્રયદવાસજી સ્વામરીજી મહવારવાજનવા કોમળ ચરિોમવાં 
કવાિવા્વાિવા કર્વાનવા આ નમ્ર પ્રયવાસ રૂ્પે અમેરરીકવામવાં કવારિ સતસંગનો સુ્િતિયુગ 
ગ્ં્ ્ૈયવાર કયવો છે ્ો ક્ષમય ગિરી ખૂબ ખૂબ પ્રસન્ન ્શો એ જ અભય્તિનવા.

શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરી સુ્િતિ મહોતસ્નવા શુભ પ્રસંગે પ્રકવાણશ્ કર્વા 
આનંદ અનુભ્રીએ છરીએ. આ ગ્ં્મવાં જેમિે સહયોગ આપયો છે ્ે ઉ્પર 
શ્રીજીબવા્પવા સ્વામરીબવા્પવા, ્ેદરતન આચવાયતિ સ્વામરીજી મહવારવાજ ્્વા ્્તિમવાન 
આચવાયતિ સ્વામરીશ્રી પ્રસન્ન્વા ્રસવા્્વા રહે ્ે્રી પ્રવા્તિનવા.

શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા આચવાયતિ શ્રી ્પુરુષોત્તમણપ્રયદવાસજી સ્વામરીજી 
મહવારવાજનરી પ્રેરિવા્રી અને ્્તિમવાન આચવાયતિ શ્રી રજ્ેણનદ્યણપ્રયદવાસજી સ્વામરીજી 
મહવારવાજનવા આશરી્વાતિદ્રી મણિનગર શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરી સંસ્વાન 
શ્રીજીસંકલ્પમૂણ્તિ આદ્ય આચવાયતિપ્ર્ર ધમતિધુરંધર ૧૦૦૮ શ્રી મુક્જી્ન 
સ્વામરીબવા્પવા સુ્િતિ જયં્રી મહોતસ્ સમવારક ટ્રસટ દ્વારવા આ અમેરિકામાં કાિણ 

સતસંગનો સુવણ્ણયુગ ગ્ં્ કર્વામવાં આવયો છે.

પ્રશસદ્ધકરા્ણ



આતાશિષનતાં આમી
।। શ્રીજીબવા્પવા ।। ।। શ્રી સ્વાણમનવારવાયિો ણ્જય્ે્રવામ્ ।। ।। સ્વામરીબવા્પવા ।।

અમેદરકવામવાં કવારિ સતસંગનો સુ્િતિ યુગ નવામક આ ગ્ન્નવા આિેખન કવાયતિમવાં 
્્વા ્ેનવા પ્રકવાશન કવાયતિમવાં ્પો્વાનો બૌણદ્ધક સહયોગ આ્પનવાર, શવારરીદરક સહયોગ 
આ્પનવાર ્્વા આણ્તિક સહયોગ આ્પનવાર સ્તિ સં્ો ્્વા સ્તિ હદરભક્ો ઉ્પર 
અક્ષરધવામનવા અણધ્પણ્ સ્વો્પરરી સ્વાતિ્્વારરી ્પૂિતિ ્પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ 
ભગ્વાનનો, જી્નપ્રવાિ શ્રી અબજી બવા્પવાશ્રીનો, શ્રી સ્વાણમનવારવાયિ ગવાદરીનવા 
આદ્ય આચવાયતિપ્ર્ર સનવા્નધમતિસમ્રવાટ્ ્પરમ કલયવાિકવારરી જી્નપ્રવાિ શ્રી 
મુક્જી્ન સ્વામરીબવા્પવાનો ્્વા ્ેદરતન ્પરમ ્પૂજય આચવાયતિ શ્રી ્પુરુષોત્તમણપ્રય 
સ્વામરીજી મહવારવાજનો અં્રનો બેઠો રવાજી્પો છે. આ્વાં સંસકવાર્પોષક ્ેમજ આં્ર 
શવારન્સં્ધતિક નૂ્ન સતસવાણહતયનવા સજતિન દ્વારવા આ્પિે સહુ સવા્ે મળરી હંમેશવાં 
સતસંગનરી સે્વા કર્વા રહરીએ એ જ શુભેચછવા.

   શ્ી સવાશમનાિાયણ ગાદીના આચાય્ણ 
  સવામી શ્જરેશનદ્રયશપ્રયદાસજીના  
  આિીવા્ણદ સહ  
  સપ્રેમ જય શ્ી સવાશમનાિાયણ
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પ્રાથમિક પમિચય  
(સરરાવોપિી શ્ી સ્રામિનરાિરાયણ ભગરરાન)

દુર્વાસ્ ઋષિન્ શ્્પનું ષનષિત્ત કરીને િ્ય્ સભર જગતિ્ં અજ્્ન 
અંધક્રિ્ં ભૂલ્ પડેલ્ જીરોને આસુરી તત્રોથી બચ્રર્ અક્ષરધ્િન્ 
અષધપષત સરવોપરી સર્વારત્રી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન સંરત ૧૮૩૭ન્ 
ચૈત્ર સુદ નોિને  સોિર્ર (૨ એષરિલ ૧૭૮૧) દદરસે છપૈય્ નગરિ્ં રિગટ થય્. 
તે જ રીતે જુદ્ જુદ્ સથળોએ પોત્ન્ િુકતોને પણ અરત્ર ધર્રી સ્થે લ્વય્. 
રિ્ગટ્ય રખતે ઘનશય્િ, હદર, કૃષણ, હદરકૃષણ તથ્ નીલકંઠ ન્િથી ઓળખ્ય્. 

અયોધય્િ્ં તથ્ છપૈય્િ્ં રહી શ્ી ઘનશય્િ રિભુએ િ્ત્-ષપત્ને દદવય 
સુખ આપય્ં અને દદવય ગષત પિ્ડી. ૧૧ રિવાની કોિળ બ્લય્રસથ્િ્ં જ 
બ્રહ્મચ્રીન્ રેશે અનંત જીરોન્ કલય્ણ કરર્ િ્ટે ગૃહતય્ગ કરી રન ષરચરણ 
કયુું. જગતન્ જીરોને તપની રીત શીખરર્ રનિ્ં ઉગ્ર તપસય્ કરી. તપસરીઓને 
િોક્ષનો સ્ચો િ્ગવા બત્રી આખ્ ભરતખંડિ્ં ષહિ્લયથી કનય્કુિ્રી સુધી 

૭ રિવા ૧ િ્સ અને ૧૧ દદરસ 
સુધી નીલકંઠરણણી રેશે પગપ્ળ્ 
તીથ્વાટન કયુું અને ગુજર્તિ્ં 
આરેલ્ લોજ ગ્િે સદગુરુ 
શ્ી ર્િ્નંદ સર્િીન્ આશ્િે 
પધ્ય્વા.

શ્ી હદરની રિેરણ્થી સદગુરુ 
શ્ી ર્િ્નંદ સર્િીએ સંરિદ્યની 
પૂરવાભૂષિક્ રૂપે આ આશ્િની 
સથ્પન્ કરી હતી. આશ્િિ્ં 
સદગુરુ શ્ી િુકત્નંદ સર્િી 

૧૧ વર્ષની કોમળ 
બાલ્ાવસ્ામાં જ 
બ્રહ્મચારીના વેશે અનંત 
જીવોના કલ્ાણ કરવા 
માટે ગૃહત્ાગ કરી વન 
વવચરણ ક્્યું. જગતના 
જીવોને તપની રીત 
શીખવવા વનમાં ઉગ્ર 
તપસ્ા કરી. 
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રગેરેની ભગર્ન રિતયે દદવય સ્ક્ર 
સરરૂપની ઉપ્સન્ જોઈને રિભ્ષરત 
થયેલ્ શ્ી રણણીર્જ તય્ં આશ્િિ્ં જ 
રોક્ઈ ગય્.  સંરત ૧૮૫૭ન્ ક્રતક 
સુદ એક્દશી (૨૮ ઓકટોબર ૧૮૦૦)
ને િંગળર્રન્ રોજ લોજ પ્સે આરેલ્ 
પીપલ્ણ્ િુક્િે શ્ી નીલકંઠરણણીએ 
સદ્દગુરુ શ્ી ર્િ્નંદ સર્િી પ્સેથી 
િહ્દીક્ષ્ ગ્રહણ કરીને શ્ી સહજાનંદ 
સર્િી અને શ્ી ન્ર્યણ િુની એર્ 
બે ન્િ ધ્રણ કય્વા. િહ્દીક્ષ્ન્ રિથિ 
રિષે સૌર્ષ્ટ્રન્ જેતપુર િુક્િે પોત્ન્ 
સિસત ષશષય સિુદ્યની ષરશ્ળ દદવય 

સભ્ કરીને સદગુરુ શ્ી ર્િ્નંદ સર્િીએ શ્ી સહજાનંદ સર્િી િહ્ર્જને 
પોત્ન્ સંરિદ્યની ધિવાધુર્ સુરિત કરી અને સરષે આશ્શ્તોને સુખી ર્ખર્ શ્ી 
સહજાનંદ સર્િીએ સદગુરુ શ્ી ર્િ્નંદ સર્િી પ્સે બે દદવય રરદ્ન િ્ંગી 
લીધ્. તય્ર પછી સંરત ૧૮૫૮ન્ િ્ગશર સુદ તેરસન્ દદરસે સદ્દગુરુ શ્ી 
ર્િ્નંદ સર્િી ફણેણી િુક્િે અંતધ્વાન થય્. તેિન્ ચૌદિ્ન્ દદરસે શ્ી 
સહજાનંદ સર્િી િહ્ર્જે સંરિદ્યન્ તિ્િ આશ્શ્તોને બોલ્રી ષરશ્ળ સભ્ 
કરી સરવાન્ શોકનું ષનર્રણ કયુું અને તે સભ્િ્ં જ પોત્નું િૂળ  અલૌદકક 
સરવોપરી એરું “સર્ષિન્ર્યણ” ન્િ જાહેર કયુું.

કેટલ્ક સંતો-ભકતોને જેઓ શ્ીર્િ્નંદ સર્િીન્ ષશષય હત્ તે શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન કરત્ ઉંિરે િોટ્ અને જુન્ હત્ તેિને સંશય  થય્. 
તેિને દદવય પરચ્ આપીને સંશય દૂર કય્વા.જે ભગર્ન સરવોપરી અને સર્વારત્રી 
છે એ જ ભગર્ન સર્ષિન્ર્યણ પોતે  છે  તે ષનશ્ચય કર્વયો.

શરણે આરેલ્ન્ ન્ત-જાત, ઊંચ-
નીચ, ગરીબ-તરંગર, ગ્ંડ્-ઘેલ્ જોય્ 
રગર બધ્ન્ પ્પ-પુણય પોત્ન્ ચરણે 
લઈ રતવાિ્નધર્રી સતસંગી બન્રી 
સદ્ચ્રપણે ભજન-ભશ્કત કર્રી 
સરિ્ન-સદ્ચ્રથી ઊંચ્ િ્થે જીરત્ 
કય્વા.

સરવોપરી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્નને ભગરદ્ ભશ્કતન્ િ્ધયિથી 
લોકોને જીરન જીરર્ની કળ્ શીખરી, 

મહાદીક્ાના પ્ર્મ વરષે 
સૌરાષ્ટ્રના જેતપ્યર મ્યકામે 

પોતાના સમસત વશષ્ 
સમ્યદા્ની વવશાળ દદવ્ 

સભા કરીને સદગ્યરુ  
શ્ી રામાનંદ સવામીએ  
શ્ી સહજાનંદ સવામી 

મહારાજને પોતાના 
સંપ્રદા્ની ધમ્ષધ્યરા 
સ્યપ્રત કરી અને સવષે 

આશ્શ્તોને સ્યખી રાખવા 
શ્ી સહજાનંદ સવામીએ 

સદગ્યરુ શ્ી રામાનંદ 
સવામી પાસે બે દદવ્ 
વરદાન માંગી લીધા
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િોટ્-િોટ્ યજ્ સિૈય્ કય્વા, ભવય િંદદરોન્ ષનિ્વાણ કરી જીરોને આધય્શ્તિક 
િ્ગષે ર્ળી, સ્િ્જીક દુિણોની  જાળિ્ં ફસ્યેલ્ લોકો ધિવાિ્ં રિરત્વારીને 
સિ્જ સુધ્ર્ કરી અંધશ્દ્્થી િુકત કય્વા. 

હજારો િુિુક્ષુઓને સંતની ભ્ગરતી દીક્ષ્ આપી અને ધિવા રિચ્રિ્ં જોડય્. 
પોત્ની શ્ીિુખર્ણીનો સદગુરુ સંતો પ્સે સંગ્રહ  કર્રી ધિવા, જ્્ન, રૈર્ગય 
અને ભશ્કતથી િહ્ત્મય સભર “રચન્િૃત” ગ્રંથ તૈય્ર કર્વયો તથ્ સરવા 
શ્સ્તોન્ સ્ર રૂપ સરવાજીરષહત્રહ એરી “ષશક્ષ્પત્રી” શ્ી હદરએ સરયં લખી જે 
સંરિદ્યની આચ્ર સંષહત્ છે.

શ્ી  સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્ને આજ્્ કરી કે  
“સર્િી ! તિે સરવા સંતો-ભકતોને ધિવાિ્ં રિરત્વારજો, કોઈને કહેર્ જેરું હોય 
તો કહેજો, તિે તો અિ્ર્ જેર્ સિથવા અને રિત્પી છો, અિ્ર્ સંકલપ સરરૂપ 
છો, તિે અને અિે એક જ છીએ, તિ્રું અને અિ્રું ક્યવા એક જ છે, આ 
સંરિદ્ય અિ્રો છે  તે જ તિ્રો જ છે, િ્ટે સતસંગને સ્ચરજો, અિ્રી સરવોપરી 
ઉપ્સન્ રિરત્વારજો.” તય્રબ્દ સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને ૪૯  રિવા ૨ િ્સ અને 
૧ દદરસ  રિગટ પણે દશવાન આપી સંરત ૧૮૮૬ જેઠ સુદ દશિ ને િંગળર્ર (૧ 
જુન ૧૮૩૦)ન્ રોજ િનુષય લીલ્ સંકેલી.

સવાવમનારા્ણ 
ભગવાને ૪૯  વર્ષ ૨ 
માસ અને ૧ દદવસ  
પ્રગટપણે દશ્ષન આપી 
સંવત ૧૮૮૬ જેઠ સ્યદ 
દશમ ને મંગળવાર  
(૧ જ્યન ૧૮૩૦)ના રોજ 
મન્યષ્ લીલા સંકેલી



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

4

જીરનપ્રાણ શ્ી અબજીબરાપરાશ્ી

સરવોપદર શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને પોતે પૃથરી ઉપર ૧૨૫ રિવા આ 
લોકિ્ં િનુષયરૂપે દશવાન આપર્નો સંકલપ કયવો હતો. તે સંકલપ પૂણવા કરર્ િ્ટે 
સરવોપરી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન સરયં કચછ રૃિપુર ગ્િે સંરત ૧૯૦૧ન્ 
ક્રતક સુદ એક્દશીને સોિર્રન્ રોજ જીરનરિ્ણ શ્ી અબજીબ્પ્શ્ી સરરૂપે 
પુન: રિગટ્ય્. શ્ીજી સરયંિૂષતવા શ્ી અબજી બ્પ્શ્ી સરયં ચિતક્રી, સરવા એશ્વયવા 
સંપન્ન, સિ્ષધર્ન અને સરતંત્ર દદવયિૂષતવા હત્. પોત્ન્ ચરણિ્ં અષ્ષસષદ્ઓ 
અને નર ષનષધઓ આળોટે છે તેન્ં દશવાન કર્રત્ં. 

શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન તથ્ જીરનરિ્ણ શ્ી અબજી બ્પ્શ્ી એક જ 
છે અને અન્દદિુકત અનેક છે, અનેક થ્ય છે અને અનેક થશે, તે સરષેન્ સુખન્ 
દ્ત્ છે. રળી, સરષે અન્દદિુકતો એક જ િૂષતવાન્ સુખન્ ભોકત્ છે. એ ષસદ્્ંત 
સિજારન્ર રિષસદ્ સરષસદ્ અન્દદ િહ્ િુકતર્જ હત્. શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્નની દદવય િૂષતવાનો પોત્ન્ 
ચૈતનયિ્ં સ્ક્ષ્તક્ર કરે તેર્ પરિ 
એક્ંષતકને િૂષતવાિ્ં જોડી સંલગ્ન કરી  
રોિેરોિનું એકકળ્ ષરશ્ચછન્ન સુખ 
ભોગર્રી, અન્દદિુકત  કરન્ર રિષસદ્ 
સરષસદ્ અન્દદ િહ્િુકતર્જ હત્. 

જીરનરિ્ણ શ્ી અબજીબ્પ્શ્ી 
તેઓન્ બ્ળપણ કે યુર્ની અરસથ્ 
દરષિય્ન િુિુક્ષુઓને સહનશીલત્ન્ 
પ્ઠ ભણ્રર્, ઘરિ્ં ગરીબ્ઈ દશ્વારી 
ષરપરીત પદરષસથષતિ ં્ હસત્ િુખે 

સર્વોપરી  
શ્રી સર્વામિનવારવાયણ 

ભગર્વાન સર્યં કચ્છ 
વૃષપુર ગવાિે સંર્ત 

૧૯૦૧નવા કવારતક સુદ 
એકવાદશરીને સોિર્વારનવા 

રોજ જીર્નપ્વાણ શ્રી 
અબજીબવાપવાશ્રી સર્રૂપે 

પુન: પ્ગટ્વા.
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સહન કરર્ની રીત દશ્વારી.

જીરનરિ્ણ શ્ી અબજી બ્પ્શ્ીએ સતસંગિ્ં  અનેક યજ્, પ્ર્યણ, ઉતસર 
સિૈય્ કરી પ્િર અને ષરિયી જીરોન્ િોક્ષ કય્વા છે. રળી તેઓશ્ીન્ યોગિ્ં 
આરેલ્ અનેક સંતો હદરભકતોને િહ્ર્જની િૂષતવાનો અંતય્વાિીપણે ઘ્ટ સંકલપ 
ટ્ળી જ્્ન, ધય્ન દૃઢ કર્રત્. એરી ઘણી સ્િથણી બત્રી અને સ્ક્ષ્તક્ર કર્રત્. 
સ્થે-સ્થે એક્ંષતક ભકતોને રચન્િૃતનો ઊંડો અભય્સ થ્ય અને િોટ્નો 
િષહિ્  સહેજિ્ં  સિજાય તે િ્ટે તેઓશ્ીએ નીડરષસદ્્ંતર્દી સદગુરુ શ્ી 
ઈશ્વરચરણદ્સજી સર્િીબ્પ્ને અગ્રેસર કરી શ્ી સતસંગ િહ્સભ્ની સથ્પન્ 
કરી. સિગ્ર સર્ષિન્ર્યણ સંરિદ્યિ્ં ધિવાશુષદ્ અને રહીરટશુષદ્ પુનઃસથ્ષપત 
કરી. શ્ી જીરનરિ્ણ  અબજીબ્પ્શ્ીએ રચન્િૃત ગ્રંથિ્ં િહ્ર્જે ઉપદેશેલ્ 
ગૂઢ તતરજ્્નને “રહસય્થવા રિદીષપક્ ટીક્” દ્્ર્ સુસપષ્ કરીને  જ્્નરિર્હને 
ષરશ્વ સિસત રહેત્િૂકય્ છે. 

આર્ અલૌદકક રિ્ગટ્ય, ષરચરણ અને શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નન્ 
સરવોપરી ષસદ્્ંતોનો રિચ્ર અને રિસ્ર કરી જીરનરિ્ણ શ્ી અબજીબ્પ્શ્ીએ 
પોત્ની િનુષય લીલ્ સંરત ૧૯૮૪ ન્ અિ્ઢ સુદ પ્ંચિ ને શષનર્ર (૨૩ જૂન 
૧૯૨૮)ન્ રોજ સરતંત્રપણે સંકેલી લીધી.

જીવનપ્રાણ શ્ી 
અબજીબાપાશ્ીએ 
પોતાની લીલાસંવત 
૧૯૮૪ ના અરાઢ સ્યદ 
પાંચમ ને શવનવાર  
(૨૩ જૂન ૧૯૨૮)ના 
રોજ સવતંત્રપણે સંકેલી 
લીધી
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ગરાૌિરરંતી ગુરુપિંપિરા

શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્ ઈડર ત્લુક્ન્ ટોડલ્ ગ્િે સંરત ૧૮૩૭ન્  
િહ્સુદ ૮ન્ રોજ રિગટ થય્ હત્. તેિનું પુર્વાશ્િનું ન્િ ખુશ્લ ભટ્ટ હતું. 
શ્ીજી સંકલપિૂષતવા શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િી, શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નનો હૃદગદ 
અશ્ભરિ્ય જાણત્. શ્ીજી સંકલપિૂષતવા 
શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્, શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન જેર્ જ 
સરતંત્ર, અને સિથવા હત્, શ્ીજી 
સંકલપિૂષતવા શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્ 
અન્દદિુકતની ષસથષત, િૂષતવાિ્ં 
રહેર્ની ર્ત, અનય કોઈ દેરનું ખંડન 
કય્વા ષસર્ય સરષેને સૌ સૌન્ સથ્નિ્ં 
ર્ખી તેિની  િહત્ત્નું ષનર્કરણ કરી 
એક શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નની 
સરવોપરી ઉપ્સન્ અને િષહિ્ સચોટ 
રીતે સિજાવયો.આિ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ 
સર્િીબ્પ્એ ૨૨ રિવા ધિવાધુર્ સંભ્ળી પછીસદગુરુ શ્ી ષનગુવાણદ્સજી 
સર્િીબ્પ્ને સોંપીને સરતંત્રપણે અંતધ્વાન થય્.

અજોડિૂષતવા સદગુરુ શ્ી ષનગુવાણદ્સજી સર્િીબ્પ્ લીિડી પ્સે ચુડ્ ગ્િે 
સંરત ૧૮૭૩િ્ં રિગટ થય્ હત્. તેિનું પૂર્વાશ્િનું ન્િ ભગર્નજીભ્ઈ હતું. 
ષપત્શ્ીનું ન્િ િય્ર્િભ્ઈ હદરકૃષણભ્ઈ િહેત્ અને િ્તુશ્ીનું ન્િ ન્નુબ્ 
હતું. સંરત ૧૯૦૮ન્ રિષે સદગુરુ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્એ પોત્ની ધિવાધુર્ 
સોંપી. તય્રથી  સંરત ૧૯૪૮  પયવાનત તેિ ૪૦ રિવા સુધી ધિવાધુર્ સંભ્ળી. શ્ી 

શ્ી ગોપાળાનંદ 
સવામીબાપાએ 

૨૨ વર્ષ ધમ્ષધ્યરા 
સંભાળી પછી સદગ્યરુ 

શ્ી વનગ્ય્ષણદાસજી 
સવામીબાપાને સોંપીને 
સવતંત્રપણે અંતધા્ષન 

્્ા.
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સર્ષિન્ર્યણ ગ્દીની ન્દરંશ્રલીને 
શોભ્રી છે. સદગુરુ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ 
સર્િીબ્પ્ની આજ્્ િુજબ સદગુરુ 
શ્ી ષનગુવાણદ્સજી સર્િીબ્પ્ સરવોપરી 
ઉપ્સન્ અને િષહિ્ની ર્તો કરત્.  
સદગુરુ શ્ી ષનગુવાણદ્સજી સર્િીબ્પ્ 
સંરત ૧૯૪૮ન્ આસો સુદ એકિન્ 
દદરસે અંતધ્વાન થય્. 

પૂણવા પુરુિોત્તિ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્ન સંરત ૧૮૮૬િ્ં અંતધ્વાન 
થય્ ને બર્બર પંદર રિષે સંરત 
૧૯૦૧િ્ં જીરનરિ્ણ શ્ી અબજી બ્પ્શ્ી રૂપે કચછિ્ં રિગટ થય્. 

નીડર ષસદ્્ંતર્દી સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરચરણદ્સજી સર્િીબ્પ્એ ગુરુ આજ્્ 
અનુસ્ર રિષસદ્ સરષસદ્  શ્ીજી સરયંિૂષતવા બ્પ્શ્ીને ઓળખ્ર્ ખૂબ જ કષ્ો 
રેઠ્્. ર્રંર્ર તેઓશ્ી બ્પ્શ્ીનો સિ્ગિ કરર્ કચછ રૃિપુર જત્. તેઓશ્ીએ 
ક્રણ સતસંગને બ્પ્શ્ીની ર્તો ભ્ગ-૧ અને ભ્ગ-૨ તથ્ રહસય્થવા રિદીષપક્ 
ટીક્ સહ રચન્િૃત ગ્રંથની ભેટ આપી. તેઓશ્ીને રચન્િૃતનું જ્્ન જનિષસદ્ 
હતું. તેથી રચન્િૃતન્ આચ્યવા તરીકે રિષસદ્ થય્. બ્પ્શ્ીએ િુળી ખ્તે 
સથ્પેલ શ્ી સતસંગ િહ્સભ્ન્ અધયક્ષપદે રહી સંરિદ્યિ્ં રહીરટ શુષદ્  અને 
ધિવાશુષદ્ રિસથ્ષપત કરી. બ્પ્શ્ી પણ કહેત્ કે “આર્ સ્ધુ તો બ્રહ્મ્ંડિ્ં કય્ંય 
ગોતય્ જડે એિ નથી.” એિ કહી સદગુરુબ્પ્નો િષહિ્ ગ્ત્.

શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને સંકલપ કયવો હતો તે અનુસ્ર, પોત્ની સરવોપરી 
ઉપ્સન્ સિજારર્ ભગર્ન પોતે જીરનરિ્ણ બ્પ્શ્ી સરરૂપે પધ્ય્વા હત્. અને 

સદગુરુ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્ 
પોતે સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરચરણદ્સજી 
સર્િીબ્પ્ રૂપે પધ્ય્વા હત્.

સદગુરુ શ્ી ષનગુવાણદ્સજી 
સર્િીબ્પ્એ સદગુરુ શ્ી 
ઈશ્વરચરણદ્સજી સર્િીબ્પ્નો હ્થ 
જીરનરિ્ણ બ્પ્શ્ીન્ હ્થિ્ં આપી 
કહું કે, હે જીરનરિ્ણ!  આ સર્િી તિને 
સોંપય્. તય્રે બ્પ્શ્ી બોલય્: આ તો 
અિ્ર્ જ છે અને િહ્સિથવા અને 
રિત્પી છે.  સદગુરુ શ્ી ષનગુવાણદ્સજી 

ગ્યરુવ્્ષ શ્ી વનગ્ય્ષણબાપા 
અને જીવનપ્રાણ શ્ી 
અબજીબાપાશ્ી દ્ારા 
સોંપા્ેલી કારણ 
સતસંગની સવવોપરી 
ઉપાસના પ્રવતા્ષવાન્યં 
જ સદગ્યરુ શ્ી 
ઈશ્વરબાપાન્યં એકમાત્ર 
લક્ હત્યં
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સર્િીબ્પ્ સંરત  ૧૯૪૮િ્ં પોત્ની ધિવાધુર્ સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરચરણદ્સજી 
સર્િીબ્પ્ને સોંપી. સંરત ૧૯૯૮ સુધી ૫૦ રિવા સતસંગિ્ં સેર્ સંભ્ળી. 
ગુરુરયવા શ્ી ષનગુવાણબ્પ્ અને જીરનરિ્ણ શ્ી અબજીબ્પ્શ્ી દ્્ર્ સોંપ્યેલી 
ક્રણ સતસંગની સરવોપરી ઉપ્સન્ રિરત્વારર્નું જ સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરબ્પ્નું 
એકિ્ત્ર લક્ષ હતું. અને તેથી જ સતસંગ િહ્સભ્નું નેતૃતર પણ સંભ્ળી 
રહ્ હત્. શુદ્ અને સરવોપરી ઉપ્સન્યુકત શ્ીજી ષસદ્્ંતો રિરત્વારર્ અને 
રિસર્રર્ન્ િ્ગષે અડચણો આરી તય્રે ષનષરવાઘનપણે  ભગર્ન ભજી શક્ય 
એટલ્ િ્ટે ક્રણ સતસંગન્ સરતંત્ર સથ્ન બન્રર્ની જરૂદરય્ત ઊભી થઈ. અને 
તેન્ રિ્રંભ રૂપે ‘શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ષસદ્્ંત ઉત્તેજક ટટ્રસટ’ની રચન્ કરીને ક્રણ 

સતસંગન્ કેનદ્રસથ્નનું ષનિ્વાણ કરર્ 
અિદ્ર્દન્ િષણનગર ષરસત્રિ્ં 
શ્ીજીિહ્ર્જની પ્રનક્રી રિસ્દીન્ 
સથ્ને ધ્િધૂિથી ષશલ્નય્સ કયવો. આ 
િહ્ન ક્યવાિ્ં તેઓશ્ીએ સદગુરુ શ્ી 
રૃનદ્રનદ્સજી સર્િી તથ્ ષશષયરતન 
શ્ી િુકતજીરનદ્સજી સર્િીને સ્થે 
ર્ખય્.

જય્રે બ્પ્શ્ીએ સતસંગ 
િહ્સભ્ની સથ્પન્ કરી, સદગુરુ 
સર્િીશ્ીન્ હ્થિ્ં િહ્સભ્નું સુક્ન 

સોંપયું તય્રે કુશળત્પૂરવાક અને નીડરત્ દ્ખરી સતસંગિ્ં બળ પુરી બધ્ને બળીય્ 
બન્રત્. શ્ીજીિહ્ર્જ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્રૂપે સતસંગિ્ં પુન: પધ્રશે 
તેની ભષરષયર્ણી કરત્ પછી થોડ્ સિયિ્ં સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરચરણદ્સજી 
સર્િીન્ સ્ષનધયિ્ં શ્ી િુકતજીરનદ્સજી સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા. 

સદગુરુશ્ીની આજ્્ રિિ્ણે શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્એ િષણનગરિ્ં 
ક્રણ સતસંગન્ કેનદ્રસથ્નનું  ષનિ્વાણ પૂણવા કરી, એક સંતને દીક્ષ્ આપીને સંત 
િંડળની રચન્ કરી તથ્ શ્ી સર્ષિન્ર્યણબ્પ્ ચદરત્ર્િૃત સ્ગર અને શ્ી 
હદરજ્્ન્િૃત ક્વયની રચન્ કરીને સ્ષહતય સજવાનની પણ શરૂઆત કરી. સથ્ન, 
સંત અને સ્ષહતય આ ત્રણેય સતસંગન્ ષરક્સન્ આધ્ર સતંભ ગણ્ય. ગુરુરયવા 
શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ન્ આર્ ઉિદ્ ક્યવાથી ગુરુદેર શ્ી ઈશ્વરબ્પ્ન્ 
અંતરિ્ં શ્ંષત થઈ. એટલે ‘શ્ી સતસંગ િહ્સભ્’નું ન્દરંશીય સુક્નીપદ શ્ી 
િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ને સોંપીને સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરબ્પ્ સંરત ૧૯૯૮ન્ 
આસો રદ અિ્સ(દદર્ળી)ની ર્ત્રે અંતધ્વાન લીલ્ કરીને શ્ીજીિહ્ર્જની 
િૂષતવાિ્ં લીન થઈ ગય્.

‘શ્ી સતસંગ 
મહાસભા’ન્યં નાદવંશી્ 

સ્યકાનીપદ  
શ્ી મ્યકતજીવન 

સવામીબાપાને સોંપીને 
સદગ્યરુ શ્ી ઈશ્વરબાપા 
સવંત ૧૯૯૮ના આસો 
વદ અમાસ(દદવાળી)

ની રાત્રે અંતધા્ષન લીલા 
કરીને શ્ીજીમહારાજની 

મૂવત્ષમાં  
લીન ્ઈ ગ્ા
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ગુરુદેરની આજ્્ રિિ્ણે શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્એ કડી િુક્િે િંદદરની 
િહંત્ઇ સરીક્રીને તિ્િ જર્બદ્રી સ્થે ઠેરઠેર ષરચરણ કરી સતસંગ રિચ્ર 
શરૂ કયવો. અિદ્ર્દિ્ં ત્રણ દદરસ ચ્લેલી ષરદ્ત સભ્િ્ં શ્સ્ત્થવા કરી ક્રણ 
સતસંગનો દદશ્ગરજય કયવો. બ્પ્શ્ીન્ રિ્ગટ્ય ધ્િ રૃિપુર િુક્િે છત્રી સથ્ને 
િૂષતવા રિષતષ્્ કરી, બ્પ્શ્ી શત્બદી િહોતસર ખૂબ જ ધ્િધૂિથી ઉજવયો. 

શ્ીજીિહ્ર્જન્ સરવોપરી ષસદ્્ંતો ય્રતચંદ્રદદર્કરો ર્ખર્ સર્િીબ્પ્ 
અષરરતપણે ષરચરણ કરી રહ્ હત્ તય્રે શ્ી સતસંગ િહ્સભ્ન્ ઉદ્દેશ ન સિજી 
શકન્ર કેટલ્ક ષરઘનસંતોિી દ્ેિ કરર્ લ્ગય્. પરંતુ સર્િીબ્પ્ તો શ્ંષતન્ 
પરિ ઉપ્સક હત્ એટલે દેશક્ળની ષરિિત્ને ન્થીને ષનષરવાધને ભગર્ન ભજી 
શક્ય એર્ એક િ્ત્ર હેતુથી સર્િીબ્પ્એ ઠેરઠેર ‘શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ષસદ્્ંત 
સજીરન િંડળ’ની સથ્પન્ કરી.પછી એ િંડળો દ્્ર્ નૂતન િંદદરોન્ ષનિ્વાણ 
િ્ટેનું ક્યવા આરંભી દીધું.

ષરદેશની ધરતી પર આદરિક્ ષરચરણ દર્મય્ન, નૈરોબી શહેરિ્ં સંરત 
૨૦૦૪િ્ં સંરિદ્યનું રિથિ િંદદર ષનિ્વાણ કયુું. અને  સંરત ૨૦૧૩િ્ં 
સર્િીબ્પ્ન્ રિ્ગટ્યને ૫૦ રિવા થય્ં તય્રે ષરશ્વન્ ભકત સિુદ્યે ઐષતહ્ષસક 
સુરણવા તુલ્ િહોતસર ઉજવયો તથ્ સર્િીબ્પ્ને લૌદકક રીતે ૬૦ રિવા થય્ં 
તય્રે િષષ્પૂષતવા પલેદટનિ તુલ્ િહોતસર ખૂબ જ ધ્િધૂિથી ઉજવયો. આ બંને 
િહોતસરિ્ં આરેલ્ ન્ણ્ંિ્ંથી શૈક્ષષણક, સ્િ્શ્જક, ધ્ષિવાક રગેરે દરેક ક્ષેત્રોિ્ં 
જુદી જુદી સંસથ્ઓન્ ષનિ્વાણ કય્વા.

સર્િીબ્પ્ની  શુદ્ દરિય્શીલ  સતસંગની  આશ્ચયવાજનક  શશ્કતને ક્રણે જ 
સિગ્ર ભ્રતની આધય્શ્તિક સંસથ્ન્ ષરદ્્નો, િઠ્ધીશો, આચ્યવો, શ્સ્તીઓ, 

સવામીબાપાએ  
પોતાના અન્યગામી 
આચા્્ષ તરીકે પ. પૂજ્ 
શ્ી પ્યરુરોત્તમવપ્ર્દાસજી 
સવામીશ્ીને  તેમના 
ઉત્તરાદધકારી નીમી સૌને 
તેઓશ્ીની આજ્ામાં  
રહેવાનો આદેશ આપ્ો, 
તે જ વરસના ભાદરવા 
સ્યદ સાતમ તા. ૩૦-૦૮-
૧૯૭૯ને ગ્યરૂવારના રોજ 
ગ્યરુદેવ શ્ી મ્યકતજીવન 
સવામીબાપાએ 
ઇંગલેન્ડના બોલટન 
શહેરમાં સવતંત્રપણે 
અંતધા્ષન લીલા કરી
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પંદડતો, િહ્િંડલેશ્વરોએ, ષરષરધ પદરીઓ (ષરશ્વધિવા ચૂડ્િણી, રેદશ્સ્ત સંરક્ષક, 
સન્તન ધિવાસમ્્ટ)ન્ આદરભ્ર સહ સર્િીબ્પ્ને સનિ્ષનત કય્વા. સંતુષલત 
સિ્જની રચન્િ્ં સર્િીબ્પ્એ આપેલ્ યોગદ્નને ધય્નિ્ં ર્ખીને જ સિગ્ર 
ભ્રતીય ષહનદુ સિ્જે તેઓશ્ીને ઉચચ સથ્ને શ્બર્જિ્ન કરીને સનિ્ષનત કય્વા.  
દેશનું સ્િ્શ્જક અને ર્જકીય ષહત ધર્રન્ર િહ્નુભ્રો પણ સર્િીબ્પ્ન્ 
દદવય દશવાન સિ્ગિથી પ્રન અને રિભ્રી થય્ છે.

ઉગ્ર તપશ્ચય્વા રૂપે સતત ૬૧ દદરસ સુધી અખંડ ધય્ન ધરીને સરયં શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નનો સ્ક્ષ્તક્ર પ્િી ભગર્નન્ આદેશ અનુસ્ર સરંત 
૨૦૨૮ન્ ભ્દરર્ રદ અિ્સ ત્. ૦૭-૧૦-૧૯૭૨ (૬૫િો રિ્ગટ્ય દદન) ને 
શષનર્રે કેનદ્રસથ્ન િષણનગર િધયે શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ગ્દીને િૂતવા સરરૂપ 
આપીને પરિ કલય્ણક્રી જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્એ જીરન  હેતુ ષસદ્ કયવો.

શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નની 
ન્દરંશીય પરંપર્ને અનુરૂપ 
સર્િીબ્પ્એ સંરત ૨૦૩૫િ ં્ ત્. 
૨૮-૦૨-૧૯૭૯ને બુધર્રન્ રોજ 
પોત્ન્ અનુગ્િી આચ્યવા તરીકે 
પરિ પૂજય શ્ી પુરુિોત્તિષરિયદ્સજી 
સર્િીશ્ીને તેિન્ ઉત્તર્ષધક્રી 
નીિી સૌને તેઓશ્ીની  આજ્્િ્ં  
રહેર્નો આદેશ આપયો અને તે જ 
રરસન્ ભ્દરર્ સુદ સ્તિ ત્. ૩૦-૦૮-૧૯૭૯ને ગુરૂર્રન્ રોજ ગુરુદેર 
શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્એ ઇંગલેનડન્ બોલટન શહેરિ્ં સરતંત્રપણે અંતધ્વાન 
લીલ્ કરી.

પરિ પૂજય આચ્યવા શ્ી 
પુરુિોત્તિષરિયદ્સજી સર્િીજી 
િહ્ર્જે ગુરુભશ્કતનું રિતીક, 
અદભુત, અલૌદકક અને અજોડ 
એરું સંગેિરિરનું ભવય 
ઐષતહ્ષસક શ્ી િુકતજીરન 
સર્િીબ્પ્ સિૃષત િંદદરનું 
સજવાન કયુું.  જે સર્ષિન્ર્યણ 
સંરિદ્યનું અનેરું સંગેિરિરનું 
દદવય સિૃષત િંદદર જે ષરશ્વકક્ષ્નું 

વ્સનમ્યકકત, ્ોગ, 
માનવ ઘ્ડતર, સંસકાર 

વસંચન, રકતદાન, રોગ 
વનવારણ, વગેરે અનેક 

પ્રકારની વશશ્બરોના 
આ્ોજન ઉપરાંત 

અવતવૃવષ્, અનાવૃવષ્, 
અકસમાત, ભૂકંપ, કોરોના 

વા્રસ જેવી મહામારી 
જેવી ક્યદરતી આપદાઓમાં 

શ્ી સવાવમનારા્ણ ગાદી 
સંસ્ાન દ્ારા અન્ન, વસ્ત્ર 
અને ધનનો પ્રવાહ વહાવી 

પરમ પૂજ્ આચા્્ષ 
સવામીશ્ી મહારાજે 
 અનેક સામાશ્જક  

સેવાઓ કરી છે



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

11

એક ‘શ ં્ષતકેનદ્ર’ (રલડવા પીસ સેનટર) બનયું. આ ઉપર ં્ત અનેક દેશિ ં્ અને ષરદેશિ્ં 
યુરોપ, આદરિક્, અિેદરક્, ઓસટટ્રેષલય્ રગેરે ખંડિ્ં  ષરષરધ નગરોિ ં્ ષશખરબદ્ 
િંદદરોન્ ષનિ વ્ાણ કરી ભવય્ષતભવય અને દદવય િહોતસરોનું આયોજન કરી 
રિેિિૂષતવા આચ્યવા સર્િીશ્ી િહ્ર્જે ષરશ્વિ ં્ ક્રણ સતસંગ રિરત વ્ાવયો. 

સરવોપરી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન અન ેજીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ની આજ્્ 
અન ેઆચરણન ેઅનસુરી “જય્ ં દીરો તય્ ં દ્તણ નષહ” ત ે નય્ય ેસપંણૂવા નોથવા 
અિદેરક્િ ં્ ક્રણ સતસગંન્ રિચ્ર અન ેરિસ્રન્ અથ્ગ રિય્સ કરી,  રિિે, સદ્્ર 
અન ેસિભ્રથી સરવોપરી ઉપ્સન્ની સ્ચી સિજણ આપી સતસગંન ેઉગ્યવો. 

વયસનિુશ્કત, યોગ, િ્નર ઘડતર, સંસક્રષસંચન, રકતદ્ન, રોગ ષનર્રણ, 
રગેરે અનેક રિક્રની ષશશ્બરોન્ આયોજન ઉપર્ંત અષતરૃષષ્, અન્રૃષષ્, 
અકસિ્ત, ભૂકંપ, કોરોન્ ર્યરસ જેરી િહ્િ્રી જેરી કુદરતી આપદ્ઓિ્ં 
શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ગ્દી સંસથ્ન દ્્ર્ અન્ન, રસ્ત અને ધનનો રિર્હ રહ્રી 
પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી િહ્ર્જે અનેક સ્િ્શ્જક સેર્ઓ કરી છે. 
ષરશ્વ ર્તસલય િહોદષધ પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી િહ્ર્જની સરવાતોિુખી 
સેર્ઓને અનુલક્ષીને સિગ્ર ષહનદુ ધિવાન્ પંદડતો, િહંતો, આચ્યવો, રગેરેએ 
તેઓશ્ીને સરવોચચ પદરીથી નર્જય્. ગુરુદેર શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ની 
જેિ જ આચ્યવા સર્િીશ્ી િહ્ર્જન્ આધય્શ્તિક જીરનિ્ં જ્્ન, રૈર્ગય અને 
િ્હ્ત્મયસહ ભશ્કતનો ષરરલ સિનરય જોર્ િળ્ો.

રેદરતન આચ્યવા શ્ી પુરુિોત્તિષરિયદ્સજી સર્િીજી િહ્ર્જન્ સંકલપ્નુસ્ર 
અને અર્ર નર્ર ષિદટંગિ્ં તેઓશ્ી જણ્વયું હતું તે િુજબ તેઓશ્ીન્ ઉત્તર્ષધક્રી 
તરીકે સંતોને જ ષનણવાય કરર્નો સિય આવયો. તે દદરસ હતો સંરત ૨૦૭૬ 
અિ્ઢ રદ -૪, ૯ જુલ્ઈ ૨૦૨૦ ને ગુરૂર્ર. આ સિયે આચ્યવા સર્િીજી િહ્ર્જ 
શેલબી હોશ્સપટલિ્ં 
સ્રર્ર લઈ રહ્ 
હત્ અને િષણનગર 
શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
િંદદરન્ બ્રહ્મિહોલિ્ં 
બધ્ જ સંતો 
અને દેશ-ષરદેશન્ 
હદરભકતો ઓનલ્ઈન 
હ્જર રહીને શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ગ્દીન્ આચ્યવા તરીકે અને ષરશ્વર્તસલયિહોદષધ પરિ પૂજય 
આચ્યવા સર્િીજી િહ્ર્જન્ ઉત્તર્ષધક્રી તરીકે સદગુરુ શ્ી શ્જતેષનદ્રયષરિયદ્સજી 
સર્િીશ્ીની સર્વાનુિતે રરણી કરર્િ્ં આરી હતી.

અનેક દેશમાં અને 
વવદેશમાં ્્યરોપ, આદરિકા, 
અમેદરકા, ઓસટટ્રેવલ્ા 
વગેરે ખં્ડમાં  વવવવધ 
નગરોમાં વશખરબદ્ધ 
મંદદરોના વનમા્ષણ કરી 
ભવ્ાવતભવ્ અને દદવ્ 
મહોતસવોન્યં આ્ોજન 
કરી પ્રેમમૂવત્ષ આચા્્ષ 
સવામીશ્ી મહારાજે 
વવશ્વમાં કારણ સતસંગ 
પ્રવતા્ષવ્ો.
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પૂર્વથી પમચિિ તિફ સરરાવોપિી  ઉપરાસનરાનરાો 
પહોલરાો મિવ્ય પ્કરાશ  
(૧૯૭૦ - ગુરુિરાજ િુક્તજીરન સ્રાિીબરાપરાનરાો સરાોનોિી 
સંકલ્પ અનો પુમનત પગલરાં) 

પૂરવાિ્ંથી રિક્શન્ં પૂર રેલ્ય છે અને જગત આખ્ને અજર્ળે છે. દર 
ર્ષત્રએ અંધક્ર ભલે ગિે તેટલે્ ઘેર્ય. રિક્શ રિથણીઓની રિક્શ િ્ટેની ઝંખન્ 
પૂરવા હંિેશ્ં સત્ેિતું આવયું છે. પૂરવા રિક્શ આપે છે અને લોક તે ઝીલે છે તય્ં સુધી 
કલય્ણની રિ્ષતિ ષનષશ્ચત છે.

અંધક્રન્ સ્ગર શોિર્ અઘર્ છે પણ તે દીર્ અને ટ્યુબલ્ઇટો િ્ટે; 
ભગર્ન સૂયવાન્ર્યણની દકરણ્રષલન્ તે્ દશવાન િ્ત્રથી અંધક્ર ન્િશેિ થઈ 
જાય છે. ક્િ, રિોધ, લોભ્દદની જદટલ િ્ય્જાળ છેદરી દુષકર છે, પણ તે બુષદ્ની 
ધ્ર ઘસન્ર્ઓ િ્ટે; ભગર્ન સર્ષિન્ર્યણની ભદકતએ કરીને તે િ્ય્જાળ 
ષછન્નશ્ભન્ન થઇ ન્િશેિ બની જાય છે.

અનુભરનું સુખ અનુભરી જાણે છે અને અધય્શ્તિક આનંદન્ અનુભરીઓ 
એ અક્ષય સિૃષદ્નો ર્રસો સહુ કોઈને આપર્ ઇચછત્ હોય છે. પ્રક્ન્ 
ઉપક્ર િ્ટે સંતોની ષરભૂષતઓ છે. સંતોની ષરભૂષત એિની લે્ કે્ત્તર સિૃષદ્ - એ 
િૂષતવાન્ સુખનો ભયવો ભંડ્ર છે. િૂષતવા સુખની અપ્ર લહ્ણી કરર્ ભ્રતન્ એક 
સંતશ્ેષ્ે કરેલી અિેરીક્ ય્ત્ર્ની આ અપૂરવા કહ્ણી છે.

સન્તન ધિવા સમ્્ટ તરીકે સતસંગીિ્ત્રન્ હૃદય ષસંહ્સને આરૂઢ, િષણનગર 
શ્ી સર્ષિન્ર્યણ િંદદરન્ આદ્ય સથ્પક, શ્ીજીસંકલપ સદગુરુશ્ી િુકતજીરન 
સર્િીબ્પ્ન્ ષશષયો હદરભકતોનો સિુદ્ય અષત ષરશ્ળ છે. તે દેશિ્ં અને 
ષરદેશિ્ં સરવાત્ર રિસરેલો છે. આદરિક્, યુરોપ અને અિેદરક્િ્ં રસત્ તેઓશ્ીન્ 

સંતોની વવભૂવત 
એમની લેાકેાત્તર 

સમૃવદ્ધ - એ મૂવત્ષના 
સ્યખનો ભ્વો ભં્ડાર 

છે. મૂવત્ષ સ્યખની 
અપાર લહાણી 

કરવા ભારતના 
એક સંતશ્ેષ્ે કરેલી 

અમેરીકા ્ાત્રાની આ 
અપૂવ્ષ કહાણી છે
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હદરભકતોન્ આચ્ર ષરચ્રની શુષદ્, વયરહ્રક્યવાિ્ં ઉજજરળ બુષદ્, ષચત્તની 
પરિ શ્ંષત અને આઠે પહે્ર દદર્ળી જેર્ આનંદદ્યી ષસથષતથી રિભ્ષરત થઈ 
એિન્ સંપકવાિ્ં આરત્ પરદેશીઓ અને પરધિણીઓ પણ પૂછત્ રહે છે કે ‘શું 
છે ભ્ઈ, રહસય તિ્રી ષનતય રિસન્નત્નું?’આ રિશ્ન પૂછ્ય નૈરોબી કે રોિિ્ં, 
લંડનિ્ં કે નયુયે્કવાિ્ં, પૂછન્ર હોય ક્ળો કે ગોરો, અભણ કે ભણેલો, જર્બ તો 
હંિેશ્ં એક જ હોય છે, “એ છે અિ્રી ગુરુષનષ્્ન્ે રિત્પ”.

હજારો િ્ઈલે્ન્ અંતરે રહેલ્ એ સહુ હદરભકતોન્ હૈય્િ્ં રિેિભદકતની 
રસંતર્દટક્ને ષનતય રિફુશ્લલત ર્ખન્ર જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ સહુની 
ષરનંતીઓને ધય્નિ્ં લઈ ઈ.સ. ૧૯૭૦ન્ સપટે્મબરની છઠ્ીએ સંતો અને 
હદરભકતો સંગે કરેલી અિેરીક્ સંસક્રય્ત્ર્ની આ રસ કથ્ છે અને તે સ્થે 
બોધ કથ્ પણ છે.

ષરજ્્નની અજાયબી પિ્ડે આશ્ચયવા ચદકત કરે તેરી અરનરી શોધ ખે્ળો 
છત્ંય તેજસરી બુષદ્ની અટપટી ખેલંદ્જીિ્ં રિશસય કુશળત્ હોર્ છત્ંય, 
ધનસત્ત્કીષતવાન્ં ન્ન્ં િોટ્ં ષશખરો પર આરૂઢ કોઇ દુનયરી સુખ ભોગરત્ હોર્ 
છત્ંય સંત્પ, કલેશ, ગલ્ષન, ઉદ્ેગ, હત્શ્થી ત્રસત જીરોને આનંદની અને 
કલય્ણની; સુખની શ્શ્વતી રિ્ષતિની અિર અને અનુભરષસદ્ િ્ગવા દશ્વારતી 
આ હદર કથ્ છે.

આરો, શ્ંષતથી અને શ્દ્્થી; અને ષસથર પગલે આગળ રધો,આતયંષતક 
કલય્ણની આ સે્પ્ન શ્ેણી પર.

અક્ષરધ્િન્ અષધપષત પૂણવા પુરુિોત્તિ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને 
જીરિ્ત્ર પર કરુણ્ કરી સહુ કોઈન્ કલય્ણ િ્ટે ક્રણ સતસંગને ધ્ુર િ્ગવા 
દશ્વાવયો છે. ક્રણ સતસંગન્ એ ધ્ુર િ્ગષે અચષલત રહી આગે કદિ ઉઠ્રર્ની 
રિેરણ્ શ્ીજીસંકલપિૂષતવા શ્ી અબજી બ્પ્શ્ીએ જીજ્્સુ િ્ત્રને આપી છે. 
શ્ીજી સંસથ્ષપત અને અબજી બ્પ્શ્ી સિષથવાત ક્રણ સતસંગન્ એ ધ્ુર 
િ્ગવાને ષરશ્વદશણી બન્વયો છે આપણ્ સહુન્ સદગુરુ પરિ પૂજય જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્એ. ષરશ્વચે્કિ્ં તેઓશ્ીએ રોપયો છે ક્રણ સતસંગનો અને ભ્રતીય 
સંસકૃષતન્ આધય્શ્તિક પરંપર્ન્ે સરવોચચ ધરજ.

આંતરર્ષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે સગૌરર લહરતી આપણી સભયત્, સંસક્દરત્ અને ઇશ્વર 
શ્દ્્ન્ એ ષરજય ધરજને ચ્લે્ રધ્રીએ - ઉિંગન્ િે્તીડે.

પૂણવા પુરુિોત્તિ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નન્ સંકલપ સરરૂપ જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્એ કૃપ્ દૃષષ્ ઢોળી અિેદરક્િ્ં રસત્ હદરભકતો ઉપર. તે સરષે 
જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ને અિેદરક્ પધ્રર્ ર્રંર્ર રિ્થવાન્ કરત્. તેિ્ં ય 
જય્રે જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ ઇંગલેનડ પધ્ય્વા તય્રે તે રિ્થવાન્ઓ સષરશેિ થર્ 
િ્ંડી. ભકતરતસલ ભકતન્ િને્રથો પૂરન્ર જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ રિ્થવાન્ 

આંતરરાષ્ટ્રી્ ક્ેત્રે 
સગૌરવ લહરતી 
આપણી સભ્તા, 
સંસકાદરતા અને 
ઇશ્વર શ્દ્ધાના એ 
વવજ્ ધવજને 
ચાલેા વધાવીએ - 
ઉમંગના મેાતી્ડે
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સરીક્રી અને અિેદરક્ની ટૂંકી િુલ્ક્ત િ્ટે તૈય્રીઓ થર્ િ્ંડી. આ ષરચરણ 
તે સરષે ષરચરણ રહું. તય્ંન્ ર્ત્રરણનો અભય્સ અને ધિવા રિસ્ર કેટલે્ અને 
કઇ રીતે થઇ શકે તે િ્ટેનું ષરચરણ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ આદયુું અને 
અિેદરક્ની ધરતીને પ્રન કરી.

ત્રીખ રીસિી ઓકટોબરને િંગળર્રને શુભ દદન ઊગયો! સર્િીબ્પ્ 
અિેદરક્ રિય્ણ કરર્ન્ છે તે િ્ટે આદદતય પણ રહેલો રહેલો ઊગયો! 
સૌ સંતોને હદરભકતો પરર્ય્વા ને ષરિ્નઘરે પહે્ંચી ગય્! ષરિ્નઘર પર 
હદરભકતોનો િેળ્ે જા્મયો હતો. કે્ઈ પૂછતુ “કેિ પધ્ય્વા?” જર્બ િળત્ 
“અિ્ર્ પય્ર્ સર્િીબ્પ્ અિેદરક્ ષસધ્રે છે - સનિ્નર્ આવય્ છીએ.” - 
કોઈ કહે, “સર્િીબ્પ્ની ય્ત્ર્ તે કલય્ણક્રી - એ સરયં સૌનું િંગલ કરે છે”.
કોઈ કહે “િંગલિય રિસથ્નને આનંદ િન્રર્ સૌ ટોળે િળ્્ં છીએ’’. કોઇ કહે 
“સૌની શુભેચછ્ પ્ઠરત્ સર્િીબ્પ્ની ય્ત્ર્ ફૂલરનતી બને એરી રિેિભરી 
ભ્રન્ સ્થે આવય્ છીએ” આર્ અનેક્નેક ભ્રભય્વા ઉદગ્ર સંભળ્ત્ 
હત્. તય્ં સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા. ત્રણ સંતોિ્ં સંગીતશ્સ્તી સંતષશરોિષણ શ્ી 

ભકતરતસલદ્સજીસર્િી, સંત ષશરોિષણ શ્ી પુરુિોત્તિષરિયદ્સજી સર્િીને 
સંતષશરોિષણ શ્ી અશ્ખલેશ્વરદ્સજી સર્િી સ્થે અિેદરક્ જર્ન્ હત્ ને 
બ્કીન્ હદરભકતો હત્ . હદરભકતોિ્ં શ્ી જાદર્ભ્ઈ, શ્ી લ્લજીભ્ઇ, શ્ી 
િ્રજીભ્ઈ, શ્ી ન્રણભ્ઇ, શ્ી ર્િજીભ્ઇ, શ્ી ધનજીભ્ઇ, શ્ી લ્લજીભ્ઇ, શ્ી 
િ્રજીભ્ઇ, શ્ીશ્િજીભ્ઈ, શ્ી દેરશીભ્ઈ, શ્ી રસનતકુિ્ર, શ્ી જાદરજીભ્ઇ, 
શ્ી બળદેરકુિ્ર ને શ્ી જગદીશભ્ઈ પંડય્ િુખય હત્. સર્િીબ્પ્ અિેદરક્ 
ષસધ્રે ને પ્છ્ આરે તેટલ્ સિય પણ ષરરહ રેદન્ સહેર્ની સૌની ઇચછ્ ન 
હોતી, થોડો સિય પણ સર્િીબ્પ્ન્ સિ્ગિ ષરન્નો દુઃખદ લ્ગતો હતો! 

સવામીબાપા 
અમેદરકા વસધાવે ને 

પાછા આવે તેટલા 
સમ્ પણ વવરહ 
વેદના સહેવાની 
સૌની ઇચછા ન 

હોતી, ્ો્ડો સમ્ 
પણ સવામીબાપાના 

સમાગમ વવનાનો 
દ્યઃખદ લાગતો હતો! 

સૌ સવામીબાપાને 
વવનવી રહ્ા. 
સવામીબાપા 

અમેદરકામાં ધમ્ષદીપ 
પ્રગટાવી પ્યનઃ 

વહેલેરા પધારજો
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સૌ સર્િીબ્પ્ને ષરનરી રહ્. સર્િીબ્પ્ અિેદરક્િ્ં ધિવાદીપ રિગટ્રી પુનઃ 
રહેલેર્ પધ્રજો.” “ટટ્રફ્લગર સકેરરિ્ં ષરજય ધરજ રોપયો. એરો અિેદરક્ની 
ધરતી પર રોપીને ઝટ પ્છ્ રળજો. સર્િીબ્પ્ અિેદરક્ની ભૂષિ પ્રન કરીને 
ધિવાનો દદશ્ગરજય ફરક્રી રહેલ્ રહેલ્ આરજો. સર્િીબ્પ્ અિે તિ્રી 
ચકોરની પેઠે ર્હ જોઈશુ”. સંતો કહેત્, જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ અિ્ર્થી 
તિ્રો ષરરહ નહીં સહેર્ય, અિને તિ્ર્ ષરન્ નહીં ગિે, તિે ષશઘ્્ષતષશઘ્ 
પ્છ્ રળજો’ સૌ હદરભકતો અને સંતોન્ આર્ રચનો સ્ંભળી સર્િીબ્પ્એ 
રિેિભીની નજરે જોઈ જલદી પ્છ્ રળર્નું રચન આપયું. હીથ્ો ષરિ્નઘરેથી 
ષરિ્ન ૧–૧૦ ર્ગયે ઉડું ! સૌ ભકતોને સંતો ગ્યથી વહ્લ્ ર્છરડ્ં છૂટ્ પડે 
એિ થઈ રહ્! કોઈએ હ્થ ફરક્વય્ને કહું “ષશઘ્ પ્છ્ આરો સર્િીબ્પ્” 
કે્ઇએ બે કર જોડી કહું “ધિવાદીપ રિગટ્રી ધિવાની આણ િન્રી ષશઘ્્ષતષશઘ્ 
આરજો સર્િીબ્પ્” ષરિ્ન ઊંચે ગયુ દૂર ચ્લયું. સૌ જોઈ રહ્! આક્શિ્ં 
ન્ન્ ત્ર્ જેરુ ઝબુકતું દેખયું ને ષરરહ્કુલ હદરભકતો ષનજ ષનજને ધ્િ ષસધ્વય્.

સવામીબાપા અમે તમારી 
ચકોરની પેઠે રાહ 
જોઈશ્ય”. સંતો કહેતા, 
જીવનપ્રાણ સવામીબાપા 
અમારા્ી તમારો વવરહ 
નહીં સહેવા્, અમને 
તમારા વવના નહીં 
ગમે, તમે વશઘ્ાવતવશઘ્ 
પાછા વળજો’ સૌ 
હદરભકતો અને 
સંતોના આવા વચનો 
સાંભળી સવામીબાપાએ 
પ્રેમભીની નજરે જોઈ 
જલદી પાછા વળવાન્યં 
વચન આપ્્યં
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ન્ુયરાોક્વથી પરાલલીન

નયુયોકવા ૩-૩૦ ર્ગે સૌ પહે્ંચય્! સૌને થ્ય કે એટલ્ થ્ેડ્ સિયિ્ં વહ્લ્ 
સર્િીબ્પ્ અિેદરક્ પહે્ંચય્? પણ એિ નહીં. આ તે પષશ્ચિ ગોળ્ધવાને? 
લંડનિ્ં ૮-૩૦ થય્ તય્રે નયુયોકવાિ્ં ૩-૩૦ ર્ગય્ હત્! પણ આર્ યોગની 
પણ બષલહ્રી કહેર્ય! આજે ધિવાભ્ણ સર્િીબ્પ્ ધિવાની જયોષત રિસ્રર્ 
અિેદરક્ જાય તય્રે સૂયવા પણ આગળને આગળ દોડે છે ! જાણે છડીદ્ર થઈને 
ચ્લયે્! સર્િીબ્પ્નો ર્જીપો િેળરર્ િ્તુંડ િ્થે જ રિતો, સર્િીબ્પ્ને 
પય્ર કરતો ચ્લયે્. નયુયોકવાની ધરતી પર સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા! ષરિ્ની ઘર 
પર શ્ી નરનીતભ્ઇ ટોપીર્ળ્, સુપુત્ર શ્ી જગદીશભ્ઈ, શ્ી રિફુલલભ્ઈ, શ્ી 
શ્શ્નતલ્લભ્ઈ, શ્ી ધિ્વાભ્ઈ ઈતય્દદ સનિ્ન્થષે પધ્ય્વા હત્. સર્િીબ્પ્ને 
પૂજીને હ્ર પહેર્વય્ ને  શ્ી રિફુલલભ્ઇએ સર્િીબ્પ્ અને સંતોને પોત્ને તય્ં 

લં્ડનમાં ૮-૩૦ ્્ા 
ત્ારે ન્્ય્ોક્ષમાં ૩-૩૦ 
વાગ્ા હતા! પણ આવા 
્ોગની પણ બવલહારી 

કહેવા્! આજે ધમ્ષભાણ 
સવામીબાપા ધમ્ષની 

જ્ોવત પ્રસારવા 
અમેદરકા જા્ ત્ારે 
સૂ્્ષ પણ આગળને 

આગળ દો્ડે છે ! જાણે 
છ્ડીદાર ્ઈને ચાલ્ેા! 
સવામીબાપાનો રાજીપો 
મેળવવા માતું્ડ મા્ે જ 

રમતો, સવામીબાપાને 
પ્ાર કરતો ચાલ્ાે
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પધ્રર્ રિેિપૂરવાક ષરનવય્!  જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ રિ્થવાન્ સરીક્રી. સૌને 
સર્િીબ્પ્એ ‘જય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ” કહ્. શ્ી રિફુલલભ્ઈ નયુયોકવાથી ચ્લીશ 
િ્ઇલ દુર પ્લણીન ગ્િે રહે છે . આ ગ્િ નયુજસણી સટેટિ્ં છે. હદરભકતોની જુદી 
જુદી વયરસથ્ કરર્િ્ં આરી ને સર્િીબ્પ્ શ્ી રિફુલભ્ઈને તય્ં જર્ િોટરિ્ં 
શ્બર્જય્. અિેદરક્િ્ં આજે નરીન દીષતિ છ્ઈ હતી. તે હર્ આજ ઊત્રળી 
ગષતએ દોડતી હતી. સૌને સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા તે સંદેશો કહેર્ ! આક્શિ્ં 
પંખીઓ પ્ંખ રિસ્રી છત્ર ધરત્ ને િીઠો સ્દ કરી આસપ્સ પ્ંખો ફફડ્રી 
ઊડી ઊડીને દશવાન કરત્ ભ્સય્! ધરતી રોિે રોિ આનંદોિણીથી પુલક્તી દીઠી. 
પરન આરીને સર્િીબ્પ્ન્ શરીરને રિેિથી સપશણીને ચરણ રંદન્ લીધ્ કરતો 
હતો. એિ કરત્ં સૌ રિફુલલભ્ઇને ઘરે પધ્ય્વા!

એમપા્ર સટેટ શ્બલ્ડીંગ
ત્રીખ એકરીસિી ઓકટોબરે રિ્તઃક્ળન્ ષનતય ષનયિથી પરર્રીને ભૂષિને 

પ્રન કરર્ન્ ઉદેશથી સર્િીબ્પ્ પ્લણીનિ્ં ફરર્ પધ્ય્વા. તય્ંથી નયુયોકવાિ્ં 
ફરત્ં ફરત્ં પલેજ પલ્ઝ્ પધ્ય વ્ા . 
અહીં શ્ી નરનીતભ્ઈની ઓદરિસ છે, 
અહીં િક્નો સ્ર્ એર્ રિિ્ણિ્ં 
ઊંચ્ છે. ઓષફસનું િક્ન ગગન સ્થે 
ર્ત કરતું લ્ગે, ૨૬ િ્ળ એ ઊંચુ છે 
. પેનસીલ્ેષનય્ન્ સટેશન પર જ આ 
િક્ન છે. શ્ી નરનીતભ્ઈની ઓષફસ 
એટલે સ્રો એર્ િોટો ખંડ! સૌ 
આજ આનંદિ્ં હત્! સર્િીબ્પ્ની 
પધર્િણી કરી! હર્િ્ન ઠીક ઠીક 

હતું. આજે સૂયવાન્ર્યણ અદૃશય રહ્. ર્દળ્ને એિણે છત્ર ધરર્ની આજ્્ કરી 
હતી. આજે િેઘ્ડ્મબર છ્યું હતું. સર્િીબ્પ્ ઉપર છત્ર ધરીને ર્દળ સદ્ છ્ંયો 
દેતું રહું ! ઝીણી ઝરિર ધ્રે રૃષષ્ કરી િ્ગષે છંટક્ર કરતું રહું! ને શીતલ ર્યુને 
સંગ સદ્ય કરતુ જ રહું ! સ્ડ્ચ્ર ર્ગે સર્િીબ્પ્ પ્છ્ રળ્્ ! રસત્ની 
બન્ને બ્જુએ ઊંચ્ ઊંચ્ િક્નોની હ્રિ્ળ્ ચ્લી જાય. કોઈ ૫૦ િ્ળનું તો 
કોઇ ૬૦ િ્ળનું.સ્િ્નય િક્ન ૩૦ થી ૪૦ િ્ળન્ં તો હોય જ! આપણે રિથિ 
નજરે જોઈએ તે અજાયબી લ્ગે ! સર્િીબ્પ્ની અિીદૃષષ્ સઘળે ફરતી રહી ને 
સરવા સથળોને અને િ્ગવાન્ પષથકોને પુષનત કરતી રહી ! િ્ગવાિ્ં “એ્મપ્યર સટેટ 
શ્બલડીંગ” બહ્રથી કેરળ જોયું. જગતિ્ં આજે ઊંચ્ંિ્ં ઊંચી ગગનચુંબી ઈિ્રત 
છે ! ૧૭૭૫ ફૂટ ઊંચુ ને ૧૦૨ િજલ્ છે . હરે તો અિેદરક્ બીજી નરી નર્ઈ 
ઉપજારે એરી ઇિ્રત્ે ચણી રહું છે. આ િક્ન કરત્ંય ઊંચ્ં િક્ને્ ચણ્ર્નો 
આરંભ કય્રનોય થઈ ચૂકયો છે! જે ચહ્ય સો કરે ! સિૃષદ્ હોય તય્ં લૌદકક 

કોઈ ૫૦ માળન્યં તો 
કોઇ ૬૦ માળન્યં.
સામાન્ મકાન ૩૦ 
્ી ૪૦ માળનાં તો 
હો્ જ! આપણે 
પ્ર્મ નજરે જોઈએ તે 
અજા્બી લાગે ! 
સવામીબાપાની 
અમીદૃવષ્ સઘળે 
ફરતી રહી ને સવ્ષ 
સ્ળોને અને માગ્ષના 
પવ્કોને પ્યવનત કરતી 
રહી !
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ષસષદ્ તો હસતકિલરત્ રહે જ, 
એિ્ં નર્ઈ નથી. અિેદરક્િ્ં 
રૈભરનો ઝગિગ્ટ ઘણો જ છે ! 
તય્ંનું સૃષષ્સૌનદયવાને િ્નરે ઘડેલું. 
સૌ જોડ્ જોડ હોડ બકે છે ને સૌને 
ચળક્ટ રિષત આકિષે છે. િ્નરને 
જીંદગી સલૂણી લ્ગે ! નદી ઉપર 
િ્ગવાિ્ં પુલ જોય્ ! આ પુલની 
ખ્ષસયત એરી કે થ્ંભલ્ નથી. 
ત્રન્ં દોરડ્ં ઉપરજ ઝીલ્ય.આ 
પુલો પરથી વયરહ્ર ધિધે્ક્ર 
ચ્લે છે !

નયુયોકવાિ્ં રસત્ઓની 
ભૂલ ભૂલ્િણી જબરી છે. જાણે 
િ્ય્ જાળની ભૂલ ભૂલ્િણી 
! પર્ંઓિ્ં ફરતી ગ્ડીએ તે્ 
અનડરગ્ર્ઉનડ અને ઓરરબ્રીજ હોય છે. જિીન પર પણ હોય ! એક ગ્ડી િુખય 
સટેશનથી ટ્ઈ્મસ સકરેર સુધી અદ્ર એટલે સળંગ સેતુ પર ચ્લે છે. સટેશનો 
પણ અદ્ર જ બ્ંધેલ્ છે. િગજ આ જોઈને ચકર્રે ચઢી જાય એરી રચન્ લ્ગે 
! અહીંનુંસથ્પતય ઊંચી શ્ેણીનુ ગણ્ય ! નદીની ઉપરથી િોટરો જાય . કરોડો 
લોકોની રોજની હેરફેરને સરળત્થી વયરષસથત કરર્ િ્ગવો સ્ર્ ષરચ્ર્ય્ છે. 
જિીનિ્ં પણ ત્રણ ચ્ર િ્ળની ગ્ડીઓ. એરી રચન્ છે કે એક ગ્ડી હોય, 
અને પછી નીચે ઉતરીએ એટલે ભે્ંયર્િ્ં જર્ય તય્ં બીજી ટટ્રેઇન િળે ! આરી 
અજાયબી જોત્ જોત્ સૌ ચ્લય્ ! િુસ્ફરો એ દર્મય્ન બસિ્ં પૂછત્ં રહ્ ને 
ભકતો જર્બ દેત્ રહ્.“દકય્ દેશન્ સંત છે ! “અહીં શ્ િ્ટે પધ્ય્વા છે ! આપ 
સૌ એિની સ્થે છો ? શ્ િ્ટે સંગે ષરચરો છો !” બહુ બહુ રિશ્નો પુછર્ િ્ંડય્ં 
એટલે આ કોચિ્ં ધરષન રિસ્રણની સુષરધ્ હતી, એટલે શ્ી જગદીશભ્ઈએ 
ત્રેરડ કરીને સર્િીબ્પ્નો સૌ ઉત્રુઓને પદરચય આપયો. સૌએ ઊભ્ થઈ 
સર્િીબ્પ્ન્ં દશવાન કરી રિણ્િ કય્વા !

્્યનોન્યં સં્્યકત રાષ્ટ્ર સંઘન્યં મકાન 
એ્મિ્યર સટેટનું ઊંચું િક્ન જોએલું તે સૌન્ ષચત્તિ્ં રિતું હતું. ઊંચે ટ્રર 

હતો ને રિક્શ દૂર દૂર સુધી પથર્તો હતો. સ્થે ટેષલષરઝનનો ધરની પણ રે્ચક 
થઈને સૌન્ં િન બહેલ્રતો હતો. પછી િ્ગષે “રૉકફેલર સેનટર” આવયું. ખૂબ 
રિખય્ત આ સથળ છે.એનો બગીચો ખુબ સુનદર છે ! ઉપરનિ્ં હર્ની લહેર સંગ 

મ્યસાફરો એ દરમ્ાન 
બસમાં પૂછતાં રહ્ા ને 

ભકતો જવાબ દેતા 
રહ્ા.“દક્ા દેશના 
સંત છે ! “અહીં શા 

માટે પધા્ા્ષ છે ! આપ 
સૌ એમની સા્ે છો ? 

શા માટે સંગે વવચરો 
છો !” બહ્ય બહ્ય પ્રશ્ો 

પ્યછવા માં્ડ્ાં એટલે આ 
કોચમાં ધવવન પ્રસારણની 
સ્યવવધા હતી, એટલે શ્ી 

જગદીશભાઈએ ત્રેવ્ડ 
કરીને સવામીબાપાનો 

સૌ ઉતારુઓને પદરચ્ 
આપ્ો
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ફૂલે્ નૃતય કરી રહ્ં. ફુર્ર્ ઊડી 
રહ્ હત્. તે િક્ન ઉપર ધરજ 
ફરકી રહ્ હત્. થોડીર્રે યુનોનું 
(સંયુકત ર્ષ્ટ્ર સંઘનું) િક્ન આવયું. 
એકસો ત્રેરીશ દેશન્ ધરજ લહેર્ય 
છે. ભ્રતીય ધરજ જોઈને સૌનું િન 
રિફુશ્લલત થયું ને રિણ્િ કય્ું. એક 
એક િક્નની આગરી શ્ન છે ! 
તય્ંથી આગળ જત્ં “ સટેચયુ ઓફ 
લીબટણી ’’હડસન નદીન્ બેટ પર 
છે તે જોયું. િૂષતવાન્ હ્થિ્ં િશ્લ 
છે. શ્શ્નતને અથષે િશ્લ ગ્રહી સૌને 
બોધ કે’છે કે, સૌ પર રહ્લ ર્ખી 
સુનદર જીરન જીરો. રળી બીજું સથળ 

આવયું, “સટેચયુ ઓફ એલ્સ”. એ જોઇને સૌને આનંદ થયો. પછી “્મયુઝીકલ 
હોલ” ને “હ્રિૈ્ષનક હોલ”જોય્. સેનટ પેટટ્રીક ફીલ્/કેથેડટ્રલ િને્હ્રી લ્ગયું . 
એકસો સોળ િ્ળનું એ િક્ન જગતની ત્જજુબી ગણ્ય. સૌર્મય સથળ જોત્ં 
જોત્ં પ્ન અિેદરકન એરરેઝનું િક્ન જોયું. એની અગ્શીિ્ં હેલીકોપટર ઉતરે ને 
પછી ષરિ્ન-ઘરે જાય. ભવયને સુનદર સથળો જોઈ િનિ્ં સુનદર છ્પ પડી ! આ 
સરવા સથળોનું ષરહંગ્રલોકન જેરું હતું છત્ં ષચત્ત્કિવાકત્ ઓછી નહોતી. સઘળું 
જોત્ં જોત્ં ઉલલ્સ અનુભરત્ અનુભરત્, અંદરોઅંદર ર્ત કરત્ ટ્ઈ્મસ 
સકેરર ઉપર ઊતય્વા ! સૌ ર્તો કરત્– “સુનદર સથળ્ે છે” “બુષદ્ ક્િ ન્ કરે 
એર્ં આયે્જનપૂણવા િક્ન્ે છે” “સૃષષ્ન્ બીજા છેડે પણ અનુપિ િક્ન્ે છે” 
“અપૂરવા અરસર િળ્ો દુષનય્ની નર્ઇની ચીજો જોઈ” “સ્ંભળ્ું ત્ે હતું પણ 
નજરે જોયું. ભ્ઈ જાણયુંને જોયું તે ખરૂં,” “આર્ સથળો જોઈને સજવાનહ્રે સજષેલ્ 
િ્નર રિષત િ્ન ઉપજે.” સ્થો સ્થ સજવાનહ્રનું સિરણ કરીએ કે, હે દય્ળુ! તેં 
બુષદ્ કેરી કેરી દીધી છે. કોઈને થોડીરધ્રે ને કોઈને તે રળી સરવોત્તિ એર્ ષરચ્ર 
સ્થે શ્ીજી રિભુન્ ચરણે િસતક ઝુકી જાય.” આરી અનેક રિક્રની ર્ત કરત્ 
સૌ ઊત્રે આવય્. સૌ પ્લણીનિ્ં ર્ત્રે રોશની જોર્ નીકળ્્! રોશની િઝ્ની ને 
અનુપિ હતી !

બફેલો
ત્રીખ બ્રીસિીને ગુરુર્રે સૌ પૂજા કરી પરર્ય્વા. ઠ્કોરજીને થ્ળ ધર્રી 

અષગય્ર ર્ગયે એરપોટવા ઉપર પધ્ય્વા. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ સ્ડ્બ્ર ર્ગે 
લગર્ડીય્ ષરિ્નઘરે આરી પહોંચય્. સૌને “જય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ” કહ્. 
સૌએ સ્િ્ “જય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ” કહ્ ને આસપ્સન્ં સૌ જોઇ રહ્ં! 

સજ્ષનહારન્યં સમરણ 
કરીએ કે, હે દ્ાળ્ય! 
તેં બ્યવદ્ધ કેવી કેવી 
દીધી છે. કોઈને 
્ો્ડીવધારે ને કોઈને 
તે વળી સવવોત્તમ 
એવા વવચાર સા્ે 
શ્ીજી પ્રભ્યના ચરણે 
મસતક ઝ્યકી જા્.” 
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દોઢ ર્ગે ષરિ્નિ્ં બેઠ્ ! યુન્ઇટેડ એરલ્ઈનસનું ષરિ્ન આજે ધનય થયું ! 
સર્િીબ્પ્ન્ પુષનત સપશષે એ પ્રન થયુ’, ષરિ્ન ૨:૧૫ ર્ગે ઉપડયુ ને 
જયન્દોથી ષરિ્ન ગૂંજી ઊઠ્ું. આજે અિેદરક્ની ધરતી પ્રન કરર્ સર્િીબ્પ્ 
સંચરી રહ્ હત્ ! બપોરે ષરિ્ન આક્શિ્ં ઊડી રહું હતું. તે ર્યુ સર્િીબ્પ્ને 
ષરંઝણ્ સરરૂપે શીતલત્ દઈ રહો હતે્ ! પંખીઓ દેરદૂતશ્ં પ્ંખ રિસ્રી િીઠું 

ગૂજત્ં આગળ દોડર્ રિયતન કરત્ં હત્ં ! આખી હર્િ્ં સર્િીબ્પ્ની િહેંક 
રિસરી. ર્ત્રરણ આખું તેજોિય થઈ રહું ! ષરિ્નિ્ં લે્ક્ને સર્િીબ્પ્ન્ં 
દશવાન સુખન્ લહ્ર્ િળ્્, સર્િીબ્પ્નો પદરચય પ્્મય્ ને ખૂબ ખુશ થય્! 
સૌ ત્રણ ર્ગે બફેલો ષરિ્નઘરે પહે્ંચય્ . બફેલો ઉદ્યોગોથી ધિધિતું શહેર 
છે.૨૬૦૦ તો ક્રખ્ન્ં છે! બફેલોસીટી ન્યગ્ર્ ધોધથી ૨૫ િ્ઈલ દૂર છે. 
ન્યગ્ર્ ધોધ એ સટેટની સરહદ પર છે. એ ધોધ ન્યગ્ર્ નદી પરન્ે છે, તે નદી 
અડધી કેનેડ્ની અને અડધી અિેદરક્ની. ન્યગ્ર્ ધોધનું િને્હર દૃશય જોરું હોય 
તો કેનેડ્ જરું પડે. અહીં રીસ્ની રિથ્ છે પણ સરળ છે. એટલે કેનેડ્ જર્નું 
િંડળીએ નકકી કયુું. તય્ં જર્ િ્ટે ચ્ર બ્રણ્ંર્ળી લગભગ રીસ ફૂટ લ્ંબી 
બ્ર િુસ્ફરો બેસી શકે એરી ટેક્ષી િળે છે.  અહીં એને “લી્મબોઝીન” કહે છે. 
આરી એ “લી્મબોઝીન” શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની જય સ્થે શહેરને રીંધતી 
ચ્લી ! “

ના્ગ્રા ધોધ
દૂરથી ઘે્ધન્ અર્જ ક્ને પડત્ હત્ ! િ્ત્ર અર્જ જ નહીં પણ 

ધોધિ્ંથી ઉડત્ પ્ણીની રર્ળોથી બંધ્ત્ં ર્દળ્ંઓ જાણે ધે્ળ્ દૂધ જેર્ 
પીંજાએલ્ રૂન્ ગંજન્ ગંજ દોડયે જત્ હોય તેર્ં દીસત્ં હત્ં ! સદીઓથી 
પોત્ન્ ઘુઘર્ટ સર્િીબ્પ્ને સંભળ્રર્ને ઉતસુક ન્યગ્ર્, આજે સર્િીબ્પ્ 
આવય્ જાણી ઘુઘરી રહો, સૌને ષનિંત્રી રહો ! અિેદરક્ની સરહદ છે્ડીને સકળ 
િંડળી, કેનેડ્ની સરહદિ્ં રિરેશી ચૂકી હતી.  સર્િીબ્પ્ને સતક્રર્ ધોધ 
પણ ઉતસ્હિ્ં જણ્તો હતો. ૩૦૦ ફૂટની ઊંચ્ઈએથી કૂદતો આ ધોધ ખૂબ જ 

બફેલોસીટી 
ના્ગ્રા ધોધ્ી 

૨૫ માઈલ દૂર છે. 
ના્ગ્રા ધોધ એ 
સટેટની સરહદ 
પર છે. એ ધોધ 

ના્ગ્રા નદી 
પરનાે છે, તે નદી 
અ્ડધી કેને્ડાની 

અને અ્ડધી 
અમેદરકાની. 

ના્ગ્રા ધોધન્યં 
મનેાહર દૃશ્ જોવ્યં 

હો્ તો કેને્ડા  
જવ્યં પ્ડે
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િનોહર છે. ષરશ્ળ પટિ્ં પથર્યેલી િહ્ન નદીનું ષરપુલ ર્દર ઠલર્યે જતું 
હતું. જાણે િહ્યજ્િ્ં હોિ્ત્ં આહુષત દ્રવય્ે ન્ હોય ! આ જલ ખૂબ ઊંચેથી 
પડે છે એટલે પથથરો સ્થે ઘિવાણિ્ં આરત્ં અપૂરવા રેગ પડે છે ને ધોધન્ે આક્ર 
ઘોડ્ની ન્ળ જેરો છે ! પ્ણી જય્રે પડે છે તય્રે ફીણન્ ગોટેગોટ્ ઊડે છે. જળની 
ન્ની ન્ની બુંદ ઊંચે ઊડી પરનની આંગળી પકડી આસપ્સ દોડે છે ! આછું 
ધુ્મિસ પણ ર્ય છે. તે ર્ત્રરણ શીતલ ને આહલ્દક બને છે ! ધે્ધની જિણી 
બ્જુન્ે ભ્ગ જેટલો તે બિણો ભ્ગ અિેદરક્ની સરહદિ્ં છે ને ડ્બી બ્જુને 
૨/૩ ભ્ગ કેનેડ્ની સરહદિ્ં છે. સ્િસ્િે ર્ષ્ટ્રધરજ લહેર્ત્ દેખ્ય છે. બન્ને 
દેશન્ સીિ્ડે આજ શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જ, બ્પ્શ્ી ને સર્િીબ્પ્ ધોધનું, 
એિ્ં રસત્ં કોદટ જલચરનું ને અનંત જીરોનું કલય્ણ કરર્ પધ્ય્વા છે . રિવોન્ે 
જાણે તપસરી ધોધ આજ પ્રન થયો. સર્િીબ્પ્એ જલિ્ં રેધક દૃષષ્ કરી નયન 
તેજ બકયું. તરંગિ્લ્એ ન્ચતી કૂદતી અજબ ચૈતનય ધ્રતી સર્િીબ્પ્ન્ 
યશ ગીત ગૂંજતી ચ્લી ! ન્યગ્ર્ ધોધ સર્િીબ્પ્એ પ્રન કય્વાની ગ્થ્ સૌને 
સંભળ્રતી ચ્લી . ન્યગ્ર્ ધોધ જોઇ સર્િીબ્પ્ અતયંત રિસન્ન થય્ ! ન્યગ્ર્ 
ધોધ આગળની સૃષષ્ સૌનદય અનુપિ છે. ધોધ સરયં સર્ુંગે સંપૂણવા છે ! જોન્રનું 
િન ક્ષણિ્ં હરી લે તેરો ધે્ ધ છે. સર્િીબ્પ્ને એ ગ્મયો ! જેરી રીતે એક 
ષચત્રક્ર એનું સરવોત્તિ ષચત્ર જોઇ િુગધ થ્ય, એ રીતે સરયં સર્િીબ્પ્ એન્ 
સજવાનહ્ર તે જોઇ િુગધ થય્ ! સૃષ્ી પે્તે સજવાનિ્ં તલલીન બનય્ ! સતય ને 
સૌનદયવા ઉભયિ્ં આજે ષશરતત્ર િળ્ું . સતયિ્ ષશરિ્ સુંદરિ્ સથળ સોહી રહું. 
સૌનું સર્િીબ્પ્એ જાણે કલય્ણ કયુવા. સૂયવાદેર અસત્ચળે ઊભ્ ઊભ્ િલક્ત્ 
હત્ ને જલને સોનેરી તેજથી હસી રહ્ હત્ ! જાણે સદરત્ન્ તરંગ પર તેજ 

નૃતય કરી રહું હતું ! ઊભયન્ ઉલલ્સ અકષલત હત્. બન્ને આનંદ અનુભરી 
રહ્ં હત્ં ! પંખીઓ પણ ટોળ્િ્ં આક્શિ્ં ષરરહી રહ્ં હત્ં. ઘર રિષત જત્ં 
જત્ં આ અષરસિરણીય રરદ્નન્ એ પણ સહભ્ગી થય્. ધોધન્ ધરષનથી ને 

ના્ગ્રા ધોધ જોઇ 
સવામીબાપા અત્ંત 
પ્રસન્ન ્્ા ! ના્ગ્રા 
ધોધ આગળની સૃવષ્ 
સૌનદ્ અન્યપમ છે. 
ધોધ સવ્ં સવાુંગે 
સંપૂણ્ષ છે ! જોનારન્યં 
મન ક્ણમાં હરી 
લે તેવો ધેાધ છે. 
સવામીબાપાને એ 
ગમ્ો ! જેવી રીતે એક 
વચત્રકાર એન્યં સવવોત્તમ 
વચત્ર જોઇ મ્યગધ 
્ા્, એ રીતે સવ્ં 
સવામીબાપા એના 
સજ્ષનહાર તે જોઇ મ્યગધ 
્્ા !
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સૂયવાન્ િલક્ટથી એિણે જાણયું કે અપૂરવા લહ્ણું િળે છે. એટલે જાણે નભનું ઝુલતું 
તોરણ બનીને એકિેકની પ્ંખિ્ં પ્ંખ પરોરીને પંખીઓનુ ટોળું પણ કલય્ણની 
લહ્ણ લેર્ કલરરતુ થંભી ગયું. કલય્ણક્રી સર્િીબ્પ્એ સૌનું િંગલ ર્ંચછયું. 
સંધય્ ઢળતી હતી. દૃશય સુનદર હતું. સર્િીબ્પ્ ધોધ જોઈને ઉતય્વા ને એક 
િક્નન્ ઓટલ્ ઉપર ન્ની પેટી હતી તેન્ પર શ્બર્જય્ . આસપ્સ રસત્ 
ને ધે્ધ જોર્ આરેલ્ િુલ્ક્તીઓ પણ બેઠ્ . પ્ય પડય્ ને ધનય થય્ ! સૌ 
કહેત્ “આર્ િહ્ન પુરૂિન્ં દશવાન અિ્રે િ્ટે તો દુલવાભ. ભગર્નની અિ્ર્ 
પર કૃપ્ ઢળી ને અિ્રું જીરન ધનય થયું ! દદવય લીલ્િ્ં સૌ સિરસ થઈને બેઠ્ 
હત્. સિયનું કોઇને ભ્ન ન્ રહું. ર્ત્રી ધીરે ધીરે એન્ પટ લઇને ઉતરતી દીઠી. 
સૌ પહેલ્ ન્ન્ ટીિટીિત્ં આછ્ ત્ર્ં દેખ્ય્ એટલે સૌ ઊઠય્. ઉત્રે ગય્. 
ઉત્રો િોટલિ્ં હતો. િોટલને પ્રન કરન્ર સર્િીબ્પ્એ તય્ં આરતી ષરષધ 

કરીને પરર્ય્વા. પછી શ્ી સોનકરને ઘેર પધર્િણી કરર્ જત્ િ્ગષે ફરીથી ર્ત્રે 
ધોધને નીરખર્ ગય્. અદ્દભુત દૃશય નયન સનિુખ ખડું થયું ! આ ધોધ જેટલો 
દદરસે નથી શોભતો એટલો ર્ત્રે શોભે છે ! આ ધોધન્ ધિધિ રહેત્ પ્ણી 
ઉપર દૂરથી રીજળીનો રિક્શ ન્ખર્િ્ં આરે છે. રિચંડ રિક્શ ફેંકર્ બત્તીઓનો 
રિક્શ સિગ્ર ધોધને આરરી લે છે. ન્ન્ ધોધ પર બે રંગન્ રિક્શનું આયે્જન 
કરર્િ્ં આવયુ હતું. ર્ય્લેટ ને ર્દળી, આ રિક્શ કેરળ ધોધન્ પ્ણી ઉપર જ 
પડત્ હત્ બ્કીનો ભ્ગ ષતષિરિ્ં ડૂબતો હતો. િોટ્ ધોધ પર ષત્રરંગી રિક્શ 
લ્લપીળ્ ને સફેદ રિક્શ રેલ્તો હતો. ઊડતી જલસીકરોથી ધુ્મિસ પર થઈને 
રિક્શનું પર્રતવાન થતું ને અદભુત સતિરંગી િેઘધનુષય સજાવાતું ! કેરળ જલ ઉપર 
રિક્શ પથર્ત્ હત્ ને તે પણ ષરષરધ રંગી એટલે જાણે સરગવાિ્ંથી તરદરત નૃતય 
કરતી ષરષરધ રસ્ત્લંક્ર સજીને આરતી જાણે અપસર્ હોય એરુ લ્ગે ! પ્ણીની 
ચિક લોલ ષરલોલ નેત્રો જેરી ચંચલ હતી ! કોઇ સરગણીય દ્રશયની ઝ્ંખી થઈ ! 
પરિ પૂજય જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ને જોઇને ધોધ એરો િસત્ન ભ્સયો જાણે 

અદ્દભ્યત દૃશ્ ન્ન 
સનમ્યખ ખ્ડ્યં ્્્યં ! આ 
ધોધ જેટલો દદવસે ન્ી 
શોભતો એટલો રાત્રે 
શોભે છે ! આ ધોધના 
ધમધમ વહેતા પાણી 
ઉપર દૂર્ી વીજળીનો 
પ્રકાશ નાખવામાં આવે 
છે. પ્રચં્ડ પ્રકાશ ફેંકવા 
બત્તીઓનો પ્રકાશ 
સમગ્ર ધોધને આવરી 
લે છે. નાના ધોધ પર 
બે રંગના પ્રકાશન્યં 
આ્ેાજન કરવામાં 
આવ્્ય હત્યં
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હૃદય ખોલીને ભીતરનું સૌનદયવા એિન્ ચરણે ધરી રહો. સર્િીબ્પ્ રિસન્ન થય્ 
ને ધોધ ધનય થયો. સદીઓથી અિૃત રિર્હ લઈ િુલ્ક્તીઓન્ ષચત્તને હરતો 
હતો. ધોધ સર્િીબ્પ્ની જ ર્હ જોતો હતો અને તય્રે ર્ત્રે તો એને સુનદર 
ગોપનરિ્ણ ખુલલ્ કરી દીધ્ હત્. જેને ક્જે એ રહેતો હત્ એ સજવાનહ્રને ચરણે 
સર્પવાણ કરી રહો હતો. કેરલય જયોતનો રિક્શ જીલી જાણે સરયં કૈરલય જયોતિય 
બની અનુપિ દીતિી ધ્રી રહો. પરિ પૂજયજીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ શ્ીજીન્ 
સંકલપો જાણે પૂણવા કય્વા. પોત્ની સરવોતિ સુંદરત્નું નૈરેદ્ય સર્િીબ્પ્ને ચરણે 
ધરી ધોધ અનંતનું ગ્ન ગુંજતો રિસન્ન થયો. અડધ્ કલ્ક સુધી આ સુચ્રું દૃશય 
જોય્ જ કયુું. પગ તો ખસર્ની ન્ પ્ડે પણ ર્ત્રી આર્િદ્ષયની ર્ત્રી સે્ડિ્ં 
પોઢ્ડી સૌનો થ્ક દૂર કરર્ િ્તૃરત હસત રિસ્રતી આરી પહોંચી ને સૌ ઉત્રે 
પ્છ્ ફય્વા. સુત્ં પણ રિકૃષતનું દૃશય સરપનિ્ં ય િ્ણય્ કયુું.

સકા્લોન
ત્રીખ તેરીસિી ઓકટોબર ને શુરિર્ર ષનતયકિવાથી પરર્રી સૌ પેદલ 

ચ્લય્! િોટેલથી રસતે ચ્લત્ં ભૂષિન્ કણે કણ, આસપ્સન્ તરુરરો, ર્જિ્ગવા 
પર ચ્લત્ ર્હી રગેરે સૌને અિીદૃષષ્થી ધનય બન્રત્ સર્િીબ્પ્ની િંડળી 
સક્યલોન પહોંચી. આ સક્યલોન ૬૦૦ કુટ ઊંચું છે ને દૂરથી ટ્રર જેરુ લ્ગે છે. 
ટ્રર પર સર્િીબ્પ્ ટટ્રોલીિ્ં પધ્ય્વા! ઊંચે ચઢીને દૃશય જોયું. ન્યગ્ર્ધોધ તય્ં 
પણ િોઝુદ ! ઉપરથી દૃશય ખૂબ સોહ્િણું દેખ્યું ! ટ્રર ઉપર એક ફરતું ભોજન 
ગૃહ છે.અડધ્ કલ્કિ્ં એક ચકકર િ્રે ! ષનર્ંતે બેઠ્ બેઠ્ દૂધ કોફી ન્સત્ થ્ય 
ને સુચ્રુ સૃષષ્ સ્થે ખેલતો ન્યગ્ર્ ચંચળ િને્હર બ્લકશે્  રિકૃષતની ગોદિ્ં 
સોહ્િણો દશયિ્ન થ્ય ! આજે એન્ સોનેરી રિક્શ ચોતરફ પ્થરત્ હત્. 
તય્ંન્ ર્સીઓને આનંદ આપતો હતો કેિ કે ઠંડીન્ દદરસોિ્ં સષરત્ન્ર્યણ 
ર્દળની ચ્દર ઓઢીને આર્િ જ કરત્ હોય છે. પરંતુ સર્િીબ્પ્ને હૂંફ્ળી 
હૂંફ આપર્ને દશવાન કરી ધનય થર્ દદનભર સૌનો ગોઠીયો થઈને સ્થે જ ષરચરી 
રહો.

ટ્રર ઉપર આશ્ચયવા થ્ય એરો સટુદડયો હતો “તિ્રી કોપી એક ષિષનટિ્ં 
િેળરો. સર્િીબ્પ્એ સંતો સષહત ફોટો પડ્વયો. રંગીન ફોટો તરત જ િળ્ો. 
ફોટો ખૂબ સુનદર હતો. પછી સૌ હદરભકતોએ ફોટ્ પડ્વય્ ! સટુદડયોને કેિેર્ 
સર્િીબ્પ્ને ચરણસપશષે પ્રન થય્! ટ્રરન્ રિથિ િજલે ર્ષ્ટ્રન્ સટોસવા હત્! 
દરેક સટોરિ્ં જે જે ર્જયન્ એ હોય તેની ચીજ રસતુ િળે ! આપણ્ ભ્રતનો 
પણ તય્ં સટોર છે ! એક નર્ઇની ર્ત એ હતી કે ૬૦૦ ફૂટની ઊંચ્ઈએ લીફટિ્ં 
બે ષિષનટિ્ં જ અર્ય. લીફટને ક્ચનું બ્રણું ને બે બ્રીઓ હતી. જેિ જેિ ઊંચે 
ચઢીએ તેિ તેિ આસપ્સનું દૃશય આપણી આગળ સર્હ્ થઈ આપણી પ્છળ 
દોડતું દેખ્ય. છેક ઉપર પહોંચીએ તય્રે એક િોટુ રતુવાળ હતું. એની આસપ્સ 

સૌને અમીદૃવષ્્ી 
ધન્ બનાવતા 
સવામીબાપાની 
મં્ડળી સકા્લોન 
પહોંચી. આ 
સકા્લોન ૬૦૦ 
ક્યટ ઊંચ્યં છે ને 
દૂર્ી ટાવર જેવ્ય 
લાગે છે. ટાવર પર 
સવામીબાપા ટટ્રોલીમાં 
પધા્ા્ષ! ઊંચે 
ચઢીને દૃશ્ જો્્યં. 
ના્ગ્રાધોધ ત્ાં 
પણ મોઝ્યદ ! ઉપર્ી 
દૃશ્ ખૂબ સોહામણ્યં 
દેખા્્યં !
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ક્ચ જડેલ્ હત્ ! એ ક્ચિ્ંથી દૂર દૂરનું દૃશય નજરે પડે ! આ રતુવાળિ્ંથી બહ્ર 
નીકળીએ એટલે ગેલેરી આરે. ગેલેરીિ્ંથી પણ સુચ્રું દૃશયો દેખ્ય. ગેલેરીિ્ંથી 
જોર્ િ્ટે બ્કોરર્ળી જાળીઓની સુષરધ્ હતી ! જાળી આગળ ઊભ્ રહીને 
અંદરથી જોર્ન્ ક્ચિ્ંથી જોઈએ તે દૃશય રિષતશ્બંશ્બત થતું હતું ! ગેલેરીિ્ં 
રહીને જુએ તોય દૃશયને બહ્રની બ્જુએ ઊભ્ રહીને જુઓ તોય દશય નજરે 
પડે ! ઉપરન્ સરવા િજલ્ન્ િનોહર દૃશયો અને સુનદર સગરડો જોઇને સૌ 
સક્યલોનન્ ભોય તષળયે પહોંચય્ ! તય્ િોટું િેદ્ન હતું. એ એટલું ષરશ્ળ હતું 
કે તય્ં અનેક રિક્રન્ “િેરી ગો ર્ઊનડ” ને બ્ળકોને ખેલર્ની સંખય્બંધ 
લપસણીઓનો સિ્રેશ થતો હતો ! અતય્રે તો ઠંડી એટલે બધુ સુિસ્િ હતું ! 
રિકૃષતની સુનદરત્ની અડોઅડ િ્નર રષચત સુનદર રચન્ જોઈ હેરત પ્િત્ સૌ 
ઉત્રે ગય્ !

વોવશંગટન ્ડી.સી.
બ્રન્ ટકોરે બે લી્મબોઝીન આરી ને રસ્લો બફેલો નેશનલ ષરિ્નઘરે 

પહોંચયો. ષરિ્નઘરે યુન્ઇટેડ એરલ્ઇનસ ષરિ્નિ્ં બેઠ્ ! ષરિ્ન સર્િીબ્પ્ન્ 
ચરણ સપશવાથી િસતીિ્ં હોય તેિ િધુર ઘુઘર્ટી કરતું ઉપડયું ! આક્શની 
નીરરત્ને ભેદતુ ચ્લયું. અરક્શને સર્િીબ્પ્નો સંદેશ કહેતું હોય એિ 
ઘુઘરતું ચ્લયું તે રોષશંગટન ડી.સી. આવયું. બપોરે રોષશગટનિ્ં રિેસીડેનશીયલ 
હોટલિ્ં સૌન્ ઊત્ર્ હત્, તય્ં પહોંચય્. રોષશગટન શહેર કોલશ્્મબય્ રિદેશિ્ં 
આરેલું છે. બફેલ્થી દષક્ષણે ૨૯૬ િ્ઈલન્ અંતરે એ આરેલું છે. સૌને પરર્રત્ 
ર્ત્રી પડી ગઇ. કથ્ ર્ત્વા ભજનકીતવાન ને ચેષ્્ન્ં પદગ્ઇ સૌ પોઢી ગય્.

ત્રીખ ચોરીસિી ઓકટોબરને શષનર્રે સૌ રોષશંગટન શહેર જોર્ નીસય્વા.
સૌ બસિ્ં બેઠ્. સૌ રિથિ સુષરખય્ત વહ્ઈટહ્ઉસ પર પહોંચય્. વહ્ઈટહ્ઉસિ્ં 
અિેદરક્ન્ રિેસીડેનટ નીકસન રહે છે. િક્ન ભવય ને ષરશ્ળ છે. બ્ંધક્િ સુંદર 

અવકાશને 
સવામીબાપાનો 

સંદેશ કહેત્યં હો્ 
એમ ઘ્યઘવત્યં ચાલ્્યં 

તે વોવશંગટન 
્ડી.સી. આવ્્યં. 

બપોરે વોવશગટનમાં 
પ્રેસી્ડેનશી્લ 

હોટલમાં સૌના ઊતારા 
હતા, ત્ાં પહોંચ્ા. 

સૌને પરવારતા રાત્રી 
પ્ડી ગઇ. ક્ા વાતા્ષ 

ભજનકીત્ષન ને 
ચેષ્ાનાં પદગાઇ સૌ 

પોઢી ગ્ા.
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ને બ્ગબગીચ્ નયન િનોહર. સર્િીબ્પ્, સંતોને ભકતો સષહત બગીચ્િ્ં 
પધ્ય્વા. રૃક્ષો, રેલીઓ ને પંખીઓ રિસન્નત્ ધ્રી રહ્. રૃક્ષોની ડ્ળીઓ રીંઝણો 
ઝુલ્રી રહી. રેલીઓ ફૂલોને સર્િીબ્પ્ન્ ચરણે ધરી રહી. તે નિી નિીને 
જાણે ચૂિર્ િથી રહી. પંખીઓ ગગનિ્ં ઊંચે ઉંડત્ હત્ તે નીચે આરી 
સર્િીબ્પ્ ઉપર છ્ંય ધરત્ ઉડી રહ્. ગગનિ્ં સૂયવા પણ દશવાન કરર્ થંભી 
ગયો. સિસત રિકૃષત રિફુશ્લલત થઈ ગઈ. કરુણ્ભરી દૃષષ્એ સર્િીબ્પ્એ સૌ 
તરફ જોયુ ને સૌ િોક્ષભ્ગી થય્. સંત િંડળિ્ં શોભત્ સર્િીબ્પ્ને જોઈ 
અહીંન્ રહેર્સી પૂછપરછ કરત્. િ્ષહતી િેળરત્, પ્ય પડત્, આષશિ લેત્ 
ને સદ્ય સર્િીબ્પ્ની િૂષતવા પોત્ની પ્સે રહે એ દૃષષ્એ ષરનંતી કરી ફોટ્ 
પ્ડી લેત્. ર્ટે ચ્લત્ રિૂજી ર્તો ને જ્્નર્ત્વા કરત્ સર્િીબ્પ્ ચ્લે.
કોઈક ર્તિ્ંથી ષચત્ત ખેંચી કે્ઇ દશયિ્ં િશગુલ બને તો તેને રિેિપૂરવાક સંબોધે, 
નજીક બોલ્રે. ર્તનો દોર પકડ્રે ને કોઈક ષસદ્્ંત જોડી દે. ફરર્નું હરર્નું 
ખરૂ પણ સ્થે જ્્નદ્ન પણ ચ્લુ જ. સર્િીબ્પ્ સદ્ સૌને િૂષતવાસુખિ્ં જોડી 
ર્ખન્ર અજબન્ ભગર્ન જેર્ દકષિય્ગર છે. વહ્ઈટ હ્ઉસની સ્થે ટટ્રેઝરી 
શ્બલડીંગ છે. કહેર્ય છે કે, અહીં સોન્નો સંગ્રહ કરર્િ્ં આરે છે.સોન્નું ન્િ 
પડે ને િ્ય્રી જીર લોભ્ય તય્ગી નહી.આજે શષનર્ર હતો એટલે બહ્રથી 
જ જોર્નો િોકો િળ્ો. હળરે હળરે શહીદ સિ્રક જોર્ પધ્ય્વા. બસિ્ંથી 
ઊતરીને ચ્લર્ન્ કંટ્ળો ન્ રત્વાય એ િ્ટે સર્િીબ્પ્ આનંદ રિિોદ કર્રત્ 
જાય. સૌને દૃષષ્િ્ત્રથી પ્રન કરત્ જાય. સૌ કેનેડીની સિ્ષધ પ્સે પહોંચય્.એ 
સથ્ન શ્નત ને સોહ્િણુ હતુ. અનેક જીર્તિ્ સ્થે હુત્તિ્ઓનું પણ કલય્ણ 
કરર્ સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા હત્. ષરશ્ળ જગય્િ્ં લ્ખ સૈષનકોન્ ન્િો સ્થે 
ખ્ંભીઓ - સિ્ષધઓ હતી. તય્ં અખંડ જયોત જલતી હતી. જયોત જાણે 
ઉજ્જરળ બષલદ્નોને શ્બરદ્રતી દીઠી. સૌને સર્િીબ્પ્ની અિૃત નજરે શ્શ્નત 

વાટે ચાલતા રમૂજી વાતો 
ને જ્ાનવાતા્ષ કરતા 
સવામીબાપા ચાલે.કોઈક 
વાતમાં્ી વચત્ત ખેંચી 
કેાઇ દશ્માં મશગ્યલ 
બને તો તેને પ્રેમપૂવ્ષક 
સંબોધે, નજીક બોલાવે. 
વાતનો દોર પક્ડાવે ને 
કોઈક વસદ્ધાંત જો્ડી દે. 
ફરવાન્યં હરવાન્યં ખરૂ 
પણ સા્ે જ્ાનદાન પણ 
ચાલ્ય જ. સવામીબાપા 
સદા સૌને મૂવત્ષસ્યખમાં 
જો્ડી રાખનાર 
અજબના ભગવાન 
જેવા દકવમ્ાગર છે
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બક્ષી. પછી સૌ આવય્ “ષલંકનનું િોનયુિેનટ” જોર્. આ સિ્રક ભવય ભ્સયું. 
અિેદરક્ન્ સોળિ્ રિિુખ અબ્ર્ષહિ ષલંકનનું ઓગણીસ ફૂટ ઊંચું પૂતળું સૌને 
ગિી ગયું. સૌન્ િનિ્ં ભ્રન્ જગ્રી રહું. આ િોનયુિેનટની ઊંચ્ઇ પર ઊભ્ 
રહી એની સ્િે આરેલ્ રોષશંગટન િોનયુિેનટનું સુનદર રિષતશ્બંબ એક િોટ્ સરચછ 
હોજિ્ં સપષ્ દેખયુ. આ સથળ જોર્ આરન્ર અસંખય િુિુક્ષુઓએ સર્િીબ્પ્ન્ં 
દશવાન સુખન્ લહ્ર્ લીધ્. તસરીરો પણ ખૂબ પ્ડી. સૌને દશવાન સુખ આપર્ 
સર્િીબ્પ્ રોષશંગટન િોનયુિેનટ જોર્ પધ્ય્ું. રોષશંગટન અિેદરક્ન્ સૌ રિથિ 
ર્ષ્ટ્ર રિિુખ હત્. અિેદરક્ન્ તો શ્વ્સને રિ્ણ. અિેદરક્ને સરતંત્રત્ અપ્રન્ર 
અિેદરક્ન્ એ ર્ષ્ટ્રષપત્. એિનું િોનયૂિેનટ પણ ૫૨૦ ફૂટ ઊંચુ છે. એષલરેટરિ્ં 
બેસી સૌ ઉપર ચઢય્. લગભગ રીસકે ષિષનટ સુધી ઉપરથી સુનદર દેખ્ર જોઇને 
સૌ િંત્રિુગધ બનય્. તય્ંથી સૌ સેનેટ હ્ઉસ ગય્. જગતન્ સિુદ્ ર્ષ્ટ્રની આ 
સેનેટસભ્ સૌને ખૂબ ગિી. હજારો લોકો તય્ં જોર્ ટોળે રળ્્. સર્િીબ્પ્એ 
સૌને શ્સિત કરી પ્રન કય્વા. સર્િીબ્પ્ને તો સૌને પ્રન કરર્ છે. હદરણશી 
દૃષષ્ સૌ પર કરુણ્ ઢોળી રહી. સુષરિિકોટવાને ટંકશ્ળ જોઇને સૌ ઉત્રે આરી 
ગય્. સૌની િુખિુદ્ર્ રિસન્ન હતી. રે્શીગટન જોર્નો અિુલખ લહ્ર ને તેિ્ં 
ય સર્િીબ્પ્ સ્થે ! આનંદ નીરરધી આનંદિ્ં સૌ ગરક્ર થય્. આનંદ એક 
રિક્રનો થોડો હતો ? ષશક્ગો રિય્ણ કરર્નું હતું.

વશકાગો
ષશક્ગો જોર્ સૌ એકપગે થઈ રહ્. સૌ દોડધ્િ કરત્ ષરિ્નઘરે આવય્ પણ 

નેશનલ એરપોટવા પરથી ષરિ્ન નહોતું ઉપડર્નું. એ તો ‘ રિેનડશીપ ષરિ્નઘરેથી 
ઉપડતું હતું. એ ષરિ્નઘર તે ખ્સસું દૂર ૩૦ થી ૩૫ િ્ઈલ દૂર. પંખીની પ્ંખ થોડી 
િળે ! સૌ ષરિ્સણિ્ં પડ્. હસત્ 
હત્ કેરળ સર્િીબ્પ્. જાતજાતની 
લીલ્ કરે ને સૌને અનુભર કર્રે. 
સૌને ક્ષણિ્ં આનંદ થયોનેબીજા 
ષરિ્નિ્ં શ્બર્જય્. ષરિ્ન ઊંડચું 
ને જયન્દોથી સૌને ચદકત કય્વા. 
સૌ જોર્ લ્ગય્. દશવાનસુખ પ્્મય્. 
ધનય થય્.આક્શિ્ં બે કલ્ક ફરી 
ષશક્ગો આવય્. ષરિ્નિ્ંથી ધરતી 
પર સર્િીબ્પ્એ પ્ય ધય્ું ને 
ધરતી પ્ંગરી ઊઠી ! સર્િીબ્પ્ને 
સતક્રર્ શ્ી શ્શ્નતભ્ઈ િથુરભ્ઇ, 
શ્ી િહેશભ્ઈ િુળજીભ્ઈ, શ્ી ખે્ડીદ્સ પટેલ અને અનય ભકતો શ્ી રિેિજીભ્ઈ, 
શ્ી નટુભ્ઈ, શ્ી અશોકભ્ઇ, આદદ પધ્ય્વા હત્. ષરદ્ય્થણી િંડળ પણ પધ્યુું હતું. 

સૌને દશ્ષન સ્યખ 
આપવા સવામીબાપા 

વોવશંગટન મોન્્યમેનટ 
જોવા પધા્ાું. 

વોવશંગટન અમેદરકાના 
સૌ પ્ર્મ રાષ્ટ્ર પ્રમ્યખ 

હતા. અમેદરકાના 
તો શ્વાસને પ્રાણ. 

અમેદરકાને સવતંત્રતા 
અપાવનાર અમેદરકાના 

એ રાષ્ટ્રવપતા. એમન્યં 
મોન્ૂમેનટ પણ ૫૨૦ 

ફૂટ ઊંચ્ય છે
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ઘણ્ખર્ તો આપણી શ્ીસર્ષિન્ર્યણ આટવાસ અને શ્ી સર્ષિન્ર્યણ સ્યનસ 
ક્લેજન્ ષરદ્ય્થીઓ હત્. ઓહો આતો હસિુખભ્ઇ પટેલ, આ તો ષરઠ્લભ્ઈ 
પટેલ, અરે આ નટુભ્ઈ પટેલ, આ ભોગીલ્લ પટેલ. રળી આ ક્ષળદ્સ પટેલ. 
આ અશોકભ્ઈ પટેલને આ તો આપણ્ રોષહતભ્ઇ પટેલને ષરનુભ્ઈ હત્. 
સૌ રિથિ શ્ી િહેશભ્ઇએ સર્િીબ્પ્નું ફૂલહ્રથી સર્ગત કયુું. તય્રપછી 
સૌ હદરભકતોએ હ્ર પહેર્વય્. સૌને સર્િીબ્પ્ લ્ડ લડ્રત્ રહ્. ખબર 
અંતર પૂછત્ રહ્. સૌ ષરદ્ય્થણીઓએ સર્િીબ્પ્ને રંદન કરીને “જય શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ” કહી પુષપહ્ર પહેર્વય્. ષરદ્ય્થીઓને રિેિ અપ્ર હતો ! એિણે 
જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ િ્ટે ઈ.સ. ૧૯૭૦ની જ િોડલક્ર પસંદ કરી હતી . સૌ 
શ્બર્જય્ અને ષરિ્નઘરે સૌ પૂછર્ લ્ગય્ “દકય્ દેશન્ સંત છે? જાણીને સૌ 
દશવાન કરી રિસન્ન થય્ !

શ્ી િહશેભ્ઈએ અદ્મય ઉતસ્હન ે અથ્ગ પદરશ્િપરૂવાક તયૈ્રીઓ કરી 
હતી. જર્ય ેઅગરડ ન હતી. જદુ ેજદુ ેસથળ ેસૌન ેઊત્ર્ હત્. વહ્લ્ જીરનરિ્ણ 

સર્િીબ્પ્ન્ ઉત્ર્ શ્ી ક.ે ક.ે પટલેન ેતય્ ંહત્ (3801 North Pine Grove 
Avenue Near Michigan Lake, Chicago). આ ભ્ઈ ગે્ ઝ્દરય્ન્ 
રતની છ.ે સર્િીબ્પ્ પર અપરૂવાભ્ર દશ વ્ાવયો. સર્િીબ્પ્ન્ ષનર્સસથ્ને 
દશવાન્શ્ભલ્િીઓની ભ્ર ે ભીડ હતી. સૌન ે સર્િીબ્પ્એ દશવાનલહ્ણ આપી. 
ઓળખીત્ ષરદ્ય્થણીઓન ે અગંતરસ લઇ ખબરઅતંર પછૂય્. કોઇ ઊઠર્નુ ં ન્િ 
ન્ લ ે ! એરી સર્િીબ્પ્ની કપૃ્ રરસ ેન ેએર્ આરન્રનો ઉિગં સિ્ષધિય 
ર્ત્રરણિ ં્ જાિી ગયુ ં! સ્ડ્અષગય્ર ેસર્િીબ્પ્એ સૌન ેરિિેપરૂવાક ષરદ્ય આપી.

વહાલા જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાના ઉતારા 
શ્ી ક.ે ક.ે પટલેન ેત્ાં 
હતા (3801 North 
Pine Grove 
Avenue Near 
Michigan Lake, 
Chicago). આ ભાઈ 
ગાેઝાદર્ાના વતની 
છ.ે સવામીબાપા પર 
અપવૂ્ષભાવ દશા્ષવ્ો. 
સવામીબાપાના 
વનવાસસ્ાને 
દશ્ષનાશ્ભલારીઓની 
ભાર ેભી્ડ હતી
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્ડી પોલ ્્યવનવવસ્ષટીના સેનટ લ્યઈસ હોલ
ત્રીખ ૨૫ ઓકટોબરની સર્ર ઉષિ્ લઈને ઊગી. આજે ર્ત્રરણિ્ં 

રિસન્નત્ સ્થે ગદરિ્ હતી ! સૌ ષનતય ષનયિથી પરર્રી તૈય્ર થઈ ગય્. 
સૌએ ષશક્ગો ડી પોલ યુષનરષસવાટીન્ સેનટ લુઈસ હોલ રિષત રિય્ણ કયુું. શ્ી 
ખોડ્ભ્ઈની િોટરિ્ં બેસી જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ હોલ પર પધ્ય્વા. તય્ં 
દશવાન્થણીઓની િોટી ભીડ હતી. સૌ સર્િીબ્પ્ને િોટરિ્ંથી નીરખત્ની સ્થે 
જ સતબધ થઈ ગય્ ! રિક્શનો ઓઘ જાણે રરસી રહો ને સૌ તેજ તરંગિ્ં સિરસ 
થઈ ગય્. સર્િીબ્પ્ હોલિ્ં પધ્ય્વા ને સૌએ “શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની 
જય”ન્ જયન્દો કય્વા. હોલ ગુંજી ઊઠયો. અણુ પરિ્ણું પષરત્રત્ ધ્રી રહ્. શ્ી 

ઘનશય્િ િહ્ર્જ અને જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ શ્બર્જય્. સભ્ દદવય લ્ગી. 
જાણે દદવય દરબ્ર! દદવય શ્શ્નત રિસરી ગઈ ને સંગીતન્ િીઠ્ સરોદ ગુંજય્. 
સંત ષશરોિષણ શ્ી ભકતરતસલદ્સજી સર્િીન્ સુિધુર કંઠે સૌન્ં ષચત્ત રિફુલલ 
કરી દીધ્ં. રિ્થવાન્ પૂરી થત્ં ડૉ. સી. કે. પટેલ અને શ્ી કે. કે. પટેલે જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્નું પુષપહ્ર પહેર્રી સર્ગત કયુું. શ્ી િહેશભ્ઈ ને શ્ી િષણભ્ઈએ 
પુષપહ્રથી સર્ગત કયુું ને િહેશભ્ઇએ સંષક્ષતિિ્ં રિરચન કયુું. સર્િીબ્પ્નો 
િષહિ્ રણવારતું અંગ્રેજીિ્ં ગીત રજૂ કયુવા. સૌ અષનષિિ નયને જોઇ રહ્ ને સ્ંભળી 
રહ્. શ્ી િહેશભ્ઈએ સૌને કહું: આપણ્ં સૌન્ પરિ ભ્ગય છે કે, આજે આપણે 
આંગણે જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા છે. ષશક્ગો શહેરિ્ં આ દશવાન સુખ. 
દુલવાભ દશવાન. સર્િીબ્પ્ આજે દઈ રહ્ છે. શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નની 
િહદ્ કૃપ્ છે. અસીિ દય્ છે. સર્િીબ્પ્ દય્ળુ છે. દય્ કરી આપણને દશવાન 
દેર્ આટલે દૂર આવય્.અિ્ર્ં અહો ભ્ગય ! તો આપણે એિની સેર્ કરી પ્રન 
થઈએ. દશવાન કરી ભરજલથી તરી જઇએ. એ રિિ્ણે કહીને છેરટે અંગ્રેજીિ્ં 
કષરત્ ગ્ઈ તય્રે તો સર્િીબ્પ્ન્ ઓષ્ે રિસન્નત્ છર્ઇ ગઇ. સૌ રિસન્ન 

સૌએ વશકાગો ્ડી 
પોલ ્્યવનવવસ્ષટીના 

સેનટ લ્યઈસ હોલ 
પ્રવત પ્ર્ાણ ક્્યું. શ્ી 
ખો્ડાભાઈની મોટરમાં 

બેસી જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપા હોલ 
પર પધા્ા્ષ. ત્ાં 
દશ્ષના્થીઓની  
મોટી ભી્ડ હતી
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થઇ ગય્.એિન્ સર્ગત રિરચન પછી શ્ી જગદીશભ્ઇ પંડ્એ સર્િીબ્પ્ને્ 
પદરચય ને એિની અનેક ષરધ રિરૃષત્તઓનો સૌને પદરચય કર્વયે્. 

જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ આશીરવાચન કહ્ તે પહેલ્ં િંગળ્ચરણ ગ્યું. 
ધૂન બોલ્રીને રિરચન શરૂ કયુું. રિરચનિ્ં શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નન્ 
િષહિ્ને જ્્ન સિજાવય્ બ્દ બ્પ્શ્ીએ રિરત્વારેલ્ ષસદ્્ંત સુનદર ને સરળ 
શૈલીિ્ં કહ્. રિગટ ભગર્નની રિગટ રિ્ષતિ િ્ટે સંતનું શરણું એક િ્ત્ર ઉપ્ય 
છે તે સિજાવયું. સ્ચ્ સંતન્ં લક્ષણ્ે કહ્ં. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ સૌ 
નરયુરકોને સંબોધત્ં કહું. “તિે ભણ્ે ગણોને કિ્ર. પરંતુ ભગર્ન સ્થેનું 
અનુસંધ્ન તોડો નહીં. તિ્રી સકલ દરિય્ન્ કત્વા શ્ીસર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન 
છે. તેનું ધય્ન ર્ખીને ક્યવા કરો. અહીં રિલે્ભનો ઘણ્ં છે. ચકષચકત િ્ય્નગરી 
છે. કુિળ્ ષચત્ત ભ્રષિત થ્ય. ગિે તય્ં રસીએ તોય ભ્રતીય સંસક્ર ભૂલીએ 
નહીં ને પરદેશિ્ં પણ ભ્રતીય સંસક્ર ને ધિવાનો રિભ્ર પ્ડો. ભૌષતક સુખ 
િીઠું લ્ગે પણ ઈષનદ્રય સુખિ્ં આનંદ ક્ષષણક છે. ઈષનદ્રય્તીત સુખિ્ં પરિ્નંદ 
સિ્યો છે િ્ટે રિ્ત:સિરણ કરો. ભ્રતીય સંસકૃષતનું ગૌરર જાળરજો ને શ્ીજીને 
શરણે રહી, ‘દદવયજીરનની જયોત જગ્રો, આપ કત્વા થઈ ક્યવા દીપ્ર્ે.’ એ જ 
ભગર્ન ‘િંગલિય સુખ ષનતય દેન્ર્, જય ઘનશય્િ જય કરન્ર્’ છે સૌને 
આશીર્વાદ આપત્ં જણ્વયુ, “અિ્રી અિેદરક્ની આ િુલ્ક્ત પૂરવા ભૂષિક્ રૂપે 
છે. અિે આ દેશિ્ં સતસંગ રિચ્ર કઇ રીતે થ્ય તેનું ષનરીક્ષણ કરર્ આવય્ 
છીએ. ષશક્ગોિ્ં સૌ તેજસરી નરયુરકોને જોઇને અિને આનંદ થ્ય છે ને 
આશ્ ર્ખીએ છીએ કે તે અહીં સતસંગ રિચ્રનુ ક્યવા કરશે. શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્ન તિ્ર્ સૌનું કલય્ણ કરો.” સર્િીબ્પ્ન્ રિરચનને આશીરવાચન પછી 
ડ્વા. સી. કે. પટેલે સંષક્ષતિિ્ં રિરચન કયુુંને છેલલ્ં શ્ી રસનતકુિ્રે “પય્રભય્વા 

પ્રવચનમાં શ્ી 
સવાવમનારા્ણ 
ભગવાનના મવહમાને 
જ્ાન સમજાવ્ા બાદ 
બાપાશ્ીએ પ્રવતા્ષવેલા 
વસદ્ધાંત સ્યનદર ને 
સરળ શૈલીમાં કહ્ા. 
પ્રગટ ભગવાનની પ્રગટ 
પ્રાવતિ માટે સંતન્યં શરણ્યં 
એક માત્ર ઉપા્ છે તે 
સમજાવ્્યં. સાચા સંતનાં 
લક્ણાે કહ્ાં
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િષળય્ સર્િીબ્પ્” એ સુનદર યશગીત ગ્યું. કંઠ િધુર ને સ્નદ્ર છે, સૌ એ 
સૂર્રષલિ્ં રસ તરબોળ થય્. અંતિ્ં શ્ી કે. કે. પટેલે આભ્ર ષરષધ કયવો. સભ્ 
લગભગ સ્ડ્ ત્રણ કલ્ક ચ્લી, પણ સૌ એક ષચત્ત રહ્. સભ્નું ક્િક્જ પુરું 
થત્ં સર્િીબ્પ્ન્ નીકટથી દશવાન કરર્ પડ્ પડી થઈ. સૌ પગે પડત્ં ને કહેત્ં 
“અિને શ્શ્નત દેજો” “અિ્રૂ કલય્ણ કરો”“અિ્રી જીરન નૌક્ તિ્રે હ્થ 
છે સર્િીબ્પ્” “અિ્રૂં ઘર પ્રન કરો”“અિને તિ્ર્ ચરણનું શરણું સદ્ય 
દેજો” રગેરે આદ્રરચનો બોલત્ જાય ને રિતયુત્તરિ્ં સર્િીબ્પ્ િંદશ્સિત કરત્ 
જાય. સૌને સુખ આપત્ જાય.

વહ્લ્ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ ષનર્સ સથ્ને શ્ી રોષહતકુિ્રની ગ્ડીિ્ં 
પધ્ય્વા. શ્ી ઠ્કે્ રજીને થ્ળ ધર્રી આર્િ બ્દ સ્ંજે ચ્ર ર્ગે સંતોની 
સ્થે પધર્િણીએ પધ્ય્વા. એક પછી એક નરયુર્ન હદરભકતોન્ કોડ પૂરત્ 
જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ સૌને ઘેર પધ્ય્વા. આષશિ દીધ્ને એિ સૌને પ્રન 
કરીને સૌને દશવાનદ્ન દેત્ દેત્ દસ ર્ગે ષનર્સસથ્ને પધ્ય્વા. ષનર્સ સથ્ને 
પણ દશવાન િ્ટે ભ્ષરક ભકતોની ખ્સસી ભીડ હતી. રિેિભય્વા ભકતોને જોઇ 
સર્િીબ્પ્ સૌને શ્શ્નત િળે એરુ િીઠું શ્સિત્ત કરત્. ર્ત્રી રીતતી ચ્લી 
સર્િીબ્પ્એ સૌને ષરદ્ય આપી.

બહાઈહોલ ઓફ વશથીપ, મીસીગન સરોવર
ત્રીખ છરીસિી ઓકટોબરને સે્િર્રે ઉજિ્ળી ઊિ્ સુરણવા થ્ળ લઈ 

કુિકુિ રેરતી આરી. સૌ ભકત પરર્રી ષનજન્ ઉત્રેથી સર્િીબ્પ્ સનિુખ 
આરી ગય્. દશવાન કરી ર્જી થય્. સ્ડ્ નરે હદરભકતો ટેકસીઓિ ં્ બેઠ્ ને 
જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ ને સંતો શ્ી ખોડ્ભ્ઇની િોટરિ્ં શ્બર્જય્. સર્રી 
ષશક્ગોન્ ર્જિ્ગવા પર ચ્લી. સૌ રિથિ “બહ્ઈહોલ ઓફ રશણીપ” જોર્ ગય્. 
આ સથળન્ આદ્ય સથ્પક ઇર્કન્ િુસલીિ છે. પરંતુ અહીં બધ્ જ ધિવાનું ષિલન 
છે. આિ આ “ટે્મપલ” (િંદદર) કહેર્ય છે પણ િૂષતવા નથી. ભે્ંયતળીયે ફરતી 
ગેલરી છે. ભીંતે ફોટ્ઓ છે. કબ્ટિ્ં સ્ષહતય છે. જુદ્ જુદ્ ધિવાન્ રિતીકો છે. 
ઉપરન્ િજલે વય્ખય્ન હોલ છે. એિ્ં ખુરશીઓ વયરષસથત ગોઠરેલી છે, આ 
હોલની બ્ંધણી ને કોતરણી સથ્પતયકળ્ન્ સ્ર્ નિૂન્ કહી શક્ય. આગળન્ 
ભ્ગિ્ં સુંદરબગીચ્ ને ફુર્ર્ છે. એને લઇને હોલની શોભ્ રધુ રષળય્િણી 
બની છે. તય્રબ્દ “િીસીગન સરોરર” સંચય્વા. દુષનય્ન્ં િોટ્ં સરોરરોિ્ંનું 
આ એક છે. દકન્રેથી દેખયું તો જાણે િહ્સ્ગર. ખૂબ ષરશ્ળ ને િને્હર આ 
સરોરરને દકન્રે ષશક્ગો છે. સરોરરન્ તરંગોિ્ં િનન્ ખ્લી તરંગ સિ્ઈ 
જાય. ઇશ્વરીય શશ્કત કેરી પથર્ઈને સૌને શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન રિષત 
અંગુષલષનદષેશ કરે છે. તે આ ષરશ્ળ જલને જોઇને થ્ય છે.

સીએટલમાં સ્યખવનદધ
સૌ ઉત્રે આવય્.શ્ી ઠ્કોરજીને થ્ળ ધર્ય્ને પછી સર્રી ઊપડી 

સીએટલ જર્ િ્ટે. આ રેળ્એ સૌ ષરદ્ય્થણીઓની આંખ્ેિ્ં ષરદ્ય આપત્ં અશ્ુ 

સવારી વશકાગોના 
રાજમાગ્ષ પર ચાલી. 

સૌ પ્ર્મ “બહાઈહોલ 
ઓફ વશથીપ” જોવા 
ગ્ા. આ સ્ળના 

આદ્ય સ્ાપક ઇરાકના 
મ્યસલીમ છે. પરંત્ય અહીં 
બધા જ ધમ્ષન્યં વમલન 

છે. આમ આ “ટેમપલ” 
(મંદદર) કહેવા્ છે પણ 
મૂવત્ષ ન્ી. ભેાં્તળી્ે 

ફરતી ગેલરી છે.  
ભીંતે ફોટાઓ છે.  

કબાટમાં સાવહત્ છે
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ઊભર્ય્ં. ટૂંક્ સિયિ્ં સર્િીબ્પ્ જાય છે તેથી સૌ ગદગદભ્રે જોઇ રહ્. 
સર્િીબ્પ્એ સૌને થ્બડય્ ને આશ્વ્સન દીધું. અિે અહીં જ છીએ, પુનઃ 
આરીશું. સૌ ખુશ થઈ ગય્. સૌ ષરિ્નઘરે આવય્. અહીં રસિી ષરદ્ય આપત્ 
યુરકો રડી પડય્. સૌને આશ્વ્સન ઓછુ પડયું. રિેિ છે ને ? બધ્ંને વહ્લ કરત્ 
જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ જય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ કહ્ ને ષરિ્નિ્ં શ્બર્જય્. 
ષરિ્ન ઉપડતી રેળ્એ શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની જયન્ ષનન્દથી આક્શ ગૂંજી 
રહું. ષરિ્નિ્ં સર્િીબ્પ્એ સૌને આનંદ કર્વય્ે કેિ કે િુસ્ફરી લ્ંબી હતી. 
સર્િીબ્પ્ન્ં દશવાન કરર્ દદરસ લ્ંબો સિય રહો. આનંદભરી ર્તો કરત્ 
સૌ સીએટલ આરી ગય્ તય્રે પ:૨૦ થઈ હતી. ષશક્ગોન્ સિય રિિ્ણે ૮:૨૦ 
થઈ હતી. એ દૃષષ્એ દદરસ ત્રણ કલ્ક લંબ્યો. અહીં સિયન્ ચ્ર ઝોનસ છે. 
રળી અહીં રરસિ્ં બે રખત સિય બદલ્ય છે. ત્. ૨૬ િીની ર્ત્રે બ્ર ર્ગે 
ઘદડય્ળ એક કલ્ક આગળ િૂકર્િ્ં આવયું હતું. ષસયેટલિ્ં સૂય્વાસત રહેલે્ 
થ્ય છે એટલે ર્ત્રી ર્ણીનું સ્મ્્જય સથપ્તું હતું.

સૌ આનંદિ્ં હત્. સર્િીબ્પ્એ પદ્મપ્ય ભૂષિ પર પગ િ્ંડય્ ને ભૂષિ 
પ્રન થઈ. ષરિ્નઘર પર શ્ી લ્લજીભ્ઇ ગરરષલય્ આવય્ હત્. સૌને િ્ટે 
સુંદર વયરસથ્ કરી હતી. શ્ી લ્લજીભ્ઇએ સર્િીબ્પ્નું ફૂલહ્રથી સર્ગત 
કયુું. િોટી સંખય્િ્ં િંડળીને જોઈ લ્લજીભ્ઇ ખૂબ ખુશ થય્. લ્લજીભ્ઈન્ 
સુપુત્ર શ્ી કૃષણલ્લે જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્નું અશ્ભર્દન કયુું. જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્, સંતો અને ગુજર્તન્ હદરભકતોન્ ઉત્ર્ િંદદરિ્ં હત્(130 W. 
Florentia St. Seattle, WA 98119). અનય હદરભકતોની નોખી નોખી વયરસથ્ 
હતી. સૌ ષનજ ષનજન્ ઉત્રે ગય્. લ્લજીભ્ઇનું ષનર્સ સથ્ન એજ િંદદર. શ્ી 
ઘનશય્િ િહ્રિભુજી અને જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ અભય િુદ્ર્િ્ં સૌને આષશિ 

સવારી ઊપ્ડી સીએટલ 
જવા માટે. આ વેળાએ 
સૌ વવદ્યા્થીઓની 
આંખાેમાં વવદા્ આપતાં 
અશ્્ય ઊભરા્ાં. ટૂંકા 
સમ્માં સવામીબાપા 
જા્ છે તે્ી સૌ 
ગદગદભાવે જોઇ રહ્ા. 
સવામીબાપાએ સૌને 
્ાબ્ડ્ા ને આશ્વાસન 
દીધ્યં. અમે અહીં જ 
છીએ, પ્યનઃ આવીશ્યં. 
સૌ ખ્યશ ્ઈ ગ્ા. સૌ 
વવમાનઘરે આવ્ા. અહીં 
વસમી વવદા્ આપતા 
્્યવકો ર્ડી પ્ડ્ા
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અપણી રહ્, રિેિ રરસ્રી રહ્. સુનદર ષસહ્સનિ્ં શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જ શ્સિત 
રેરત્ હત્. દદવય શણગ્ર સજય્ હત્. કેડિ્ં ફૂલિ્ળ, બ્જુબંધ, ગજર્ ને 
હ્થે રૂિ્લની શે્ભ્ રષળય્િણી હતી. અભયરર દેત્ હસતની બ્જુિ્ં પંચિૂષતવા 
હતી. જિણી બ્જુએ િહ્ર્જની થ્ળ ધર્રતી સિૃષત હતી. બ્પ્શ્ીની િૂષતવા 
સુખદ્યીની દીઠી. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્, સંતો ને હદરભકતો િંદદરિ્ં રિરેશય્ 
એની સ્થે “શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની જય”ન્ ન્દ ગૂંજી ઊઠય્. સર્િીબ્પ્ 
શ્બર્જય્. સકલ િંડળ શ્બર્જયું. સૌને સર્િીબ્પ્એ સીએટલિ ં્ શ્બર્જેલ્ 
િહ્ર્જને બ્પ્શ્ીની ર્ત કરત્ં કહું: “અિેદરક્ જેર્ દેશિ્ં આટલે દૂર શ્ી 
ઘનશય્િ િહ્ર્જ ને બ્પ્શ્ી તો સદ્ય રિગટ જ છે. િષણનગરિ્ં શ્બર્જત્ 
શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જ પે્તે જ અહીં શ્બર્જે છે. એિ્ં કોઈ શક નથી.” સીએટલ 
પેષસફીક કૉલેજ અને રોષશંગટન યુષનરષસવાટીિ્ં અભય્સ કરત્ કેટલ્ક ગુજર્તી 
નરયુરકો આવય્ હત્. તેિને સર્િીબ્પ્ િળ્્. એિની સ્થે ર્ત્ કરી. તેઓ 
ખૂબ જ ભ્ષરક હત્. દશવાન કરી ર્જી થય્.

માઉનટ રેની્ર
ત્રીખ સત્ત્રીસિી ઓકટોબરને િંગળર્રે રિ્ત: ષરષધ પત્રી હદરભકતો 

સર્િીબ્પ્ન્ દશવાન્થષે પધ્ય્વા. આજે સતત સફર પછીન્ આર્િન્ે દદરસ 
હતો. આજે કથ્ શ્રણનો દદન હતો. ભ્ષરક ભકતો સ્થે સિ્ગિને્ સરવોતકૃષ્ 
દદન હતો. સર્િીબ્પ્ને કય્રેય થ્ક રત્વાતો નથી. સદ્યે રિફુશ્લલત સરોજ જેર્. 
ભરજલિ્ં પંકજ જેર્ અષલતિ ટટ્ર રહે ને સૌને આકિષે. ત્રીખ અઠ્્રીસિી 
ઓકટોબરને બુધર્રે સૌ રોજન્ં ષનયિથી પરર્રી એકત્ર થય્. સીએટલિ્ં 
આ િ્ેસિિ્ં તે સરવાત્ર ષહિ હોય પરંતુ સર્િીબ્પ્ આરે તય્ં રિકૃષત ચરણે 
નિીને ઊભી રહે. કુદરત સ્નુકૂળ બની જાય. ઠ્કોરજીને જિ્ડી સૌ જિી બપે્રે 

ભાવવક ભકતો 
સા્ે સમાગમનેા 
સવવોતકૃષ્ દદન 

હતો. સવામીબાપાને 
ક્ારે્ ્ાક 

વતા્ષતો ન્ી. સદા્ે 
પ્રફ્યકલલત સરોજ 
જેવા. ભવજલમાં 

પંકજ જેવા અવલતિ 
ટટાર રહે ને સૌને 

આકરષે
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બ્ર ર્ગે િ્ઉનટ રેનીયરની િુલ્ક્તે િંડળી ઉપડી. િ્ઉનટ રેનીયર બરફથી 
ઢંક્યેલો રહે છે. એન્ િ્ગષે જાર તે રસત્ની બન્નેબ્જુ બરફની ઢગલે ઢગલ્ 
કહીએ તો અષતશયોશ્કત ન્ લ્ગે. પરવાત પર બરફ, રૃક્ષો પર બરફ, િ્ગષે બરફ, 
ધરલ ચ્ંદનીશો બરફ સૌનો ધ્બળો. સફેદ ધ્બળો થઇ રહો હતો. પરવાતને રૃક્ષો 
ષહિ્ચછ્દદત િૌન ઊભ્ં હત્ં. તે તો એર્ં લ્ગત્ં હત્ં કે સફેદ ગણરેશિ્ં 
ફદરસત્ રિજાનું ધય્ન ધરત્ ઊભ્ છે. ષહિિય ષગદરશૃંખ પર સૂયવાન્ દકરણ પડત્ં 
ને રધ્રે ચકચદકત રિક્શ પથર્ત્. ષશખરો સૂયવાન્ સપંદન અનુભરત્ં ગલગલી 
જાણે થતી હોય ને હસી રહ્ હોય તેિ આનંદષરભોર લ્ગત્ં હત્ં. સરવાત્ર બરફનું 
સ્મ્્જય છર્યું હતું. એની રચચેન્ િ્ગષે થઇને કોચ સડસડ્ટ જઈ રહો. ઊંચે 
જુઓ, બ્જુએ જુઓ જય્ં જુઓ તય્ં બરફ. ન્ન્ છોડર્ પર બરફ ષસથર થઇ રહો 
હત્ે. એિ્ંથી નરલ્ આક્રો સજાવાત્ હત્. લ્ંબે સુધી દૃષષ્ રિસ્રીએ તો ધોળ્ 
ધોળ્ ચરત્ં ઘેટ્નું ધણ દેખ્ય. બરફથી છોડર્ નિી જત્ તય્ં આરું સુનદર દૃશય 
દૃશયિ્ન થતું. ન્ન્ છોડર્ રચચે એક્દુ િોટું રૃક્ષ હોય ને ષહિથી છર્યું જ હોય 
એટલે ઘેટ્નો રક્ષક ઉભેલો જણ્ય. સૌ એની આસપ્સ જાણે નીચ્ં િસતક કરી 
ચરત્ં હોય તેરો ભ્સ થતો.કય્રેક સફેદ ર્છરડ્ જેર્ આક્રો પણ સજાવાત્.
શીતલ ધરલ હ્સય રેરત્ બરક જોઈ સૌ ઊતય્વા. ભકતોએ તો પોચો બરફ 
હ્થિ્ં લીધે્ ને િુલ્યિ હ્થે બરફન્ ગોળ્ ર્ળી ઊછ્ળર્ શરૂ કય્ું. પછી તો 
બધ્એ એ રિત શરૂ કરી ને રંગત જાિી. સંતો પણ ગોળ્ ર્ળી એકબીજા પર 
ફેકી રંગની નહીં પણ ષહિની હોળી ખેલી રહ્. સૌ સંતો ને હદરભકતો ઉલલ્સિ ં્ 
હત્. રંગન્ તો ચટક્ હોય ને ? 

ધયેય પ્છું પહોંચર્નું એટલે બસિ્ં બેસી િુસ્ફરી આગળ આરંભી. રળી 
પ્છી સફર સૃષષ્ સનિુખ ધરલ શીતલ હ્સય કરતી સ્દશય થઈ. સ્િે બરફન્ 
પહ્ડો ને બરફન્ ષરસતુત િેદ્નો દેખ્ય્ં. સરવાત્ર બરફ બરફ ને બરફ ! શ્ી 

માઉનટ રેની્ર 
બરફ્ી ઢંકા્ેલો 
રહે છે. એના માગષે 
જાવ તે રસતાની 
બન્નેબાજ્ય બરફની 
ઢગલે ઢગલા કહીએ 
તો અવતશ્ોકકત ના 
લાગે. પવ્ષત પર બરફ, 
વૃક્ો પર બરફ, 
માગષે બરફ, ધવલ 
ચાંદનીશો બરફ સૌનો 
ધાબળો
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સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને જાણે અહીં પોત્નો શીતલ શ્વ્સ િુકયો ને બરફ બરફ 
ને બરફ પથર્ઈ ગયે્. બરફન્ સતરન્ં સતર ને ઊપર પોચો બરફ િોગર્ન્ ફૂલ 
જેરો હ્સય રેરતો હતો. જાણે ધોળી ધોળી ગ્દીઓ બીછ્રી સૌને એની િોજ 
િ્ણર્ ષનિંત્રત્ પરવાતો પ્રસીન્ દસતુર જેર્ દેખ્ત્ હત્. બસને સુગિ પડે 
એ દૃષ્ીએ િ્ગવા ઉપરનો બરફ દૂર કરર્ બુલડ્વાઝર ક્િે લ્ગી ગય્ હત્. અહીં 
પણ છોડર્ઓ પરન્ થીજેલ્ બરફ હ્થીની સૂંઢ જેર્ તો કય્રેક દ્તરડ્ જેર્ 
તો રળી તલર્ર જેર્ તો કય્રેક શ્બલ્ડીન્ ટોપ જેર્ આક્ર ધ્રત્ હત્.િોટર 
ષનદદવાષ્ સથ્ને પહોંચી. સર્િીબ્પ્ અંદર શ્બર્જી રહ્ ને નીરખત્ રહ્ . બધ્ 
ઉતય્વા. જોયું તો છોકર્ બરફ પર સકેટીંગ કરત્ હત્. કેટલ્ક તે્ બોલ ડ્નસ કરત્ 
જાણે શ્બનઆય્સ ફરત્ હોય એરું લ્ગતું હતું. કોઈક ર્ર ઊંચ્ ઊંચ્ કૂદક્ 
લઇને બરફ પર ઘૂિત્ જોઇને ખુબ આનંદ થ્ય. બરફ પર સરકરું એ પણ એક 
લહ્રો છે. સર્િીબ્પ્ ષસર્યન્ સૌ બરફિ્ં રિર્ લ્ગય્. ઉપરનો બરફ પોચો 
હતો એટલે કેટલ્ક ઢીંચણ સુધી, તો કેટલ્ક કેડ સિ્ણ ખૂંપી જત્ હત્. કેટલ્ક 
બરફ પર લપસણ્ની િ્ફક લપસત્ રિી રહ્. કોઇ બીજાને બરફ પર ખે’ચીને 
પ્ડર્ રિયતન કરે તો પોતે જ પડે. કોઈ કુસતી કરે. સૌ સૌને ફ્રે તેિ િુકત રીતે 
બરફ સ્થે ખેલી રહ્. આંનદનો કલશોર સથળને ભરી રહો. સૌને ષનિવાળ આંનદ 
હૃદયિ્ં સિ્તો નહોતો. બરફન્ ગોળ્ બન્રી એક બીજા પર ફેકર્ની રિત 
ચ્લી. બરફ લઈને પીઠ પર ખિીસિ્ં છ્ન્ િ્ન્ ન્ખર્ની પણ તરકીબ કરત્.
સૌ િોટ્ પણ ન્ન્ બ્લક શ્ ખેલી રહ્. ષરશ્ળ રિકૃષતન્ ખોળે િ્નરી ખેલે 
તય્રે બ્લસહજ કુતૂહલને ભ્રથી જ ખેલે એની સ્શ્બષત િળી ગઈ. સૌ સુખન્ 
ષહંડોળે ષહંચત્ હત્. આખ્ શરીરે એક બરફ રળગી પડો. બરફ સરયં રિી રહો. 
બરફન્ં ગોટ્ની જાણે રૃષષ્ થઈ ! જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ બધ્ની રિતને જોત્ 
જોત્ િંદ હ્સય રેરી રહ્ હત્. આ આનંદ રણવાવયો કેિ જાય ? િ્ત્ર અનુભર્ય. 
એ અનુભર જાણે કેરળ અનુભર્થણી. બધ્ ર્મય્. દદલભરીને ર્મય્. હરે તે શરીર 
બરફને લઇને જર્ અકકડ થર્ લ્ગયું હતું. બફણીલી શરદી જબરી અસર કરતી 
હોય છે. સૌ બહ્ર નીકળ્્ તસરીર પ્ડર્. કેિેર્ હ્થિ્ં લેર્ લ્ગય્ પણ 
આંગળીઓ બહેર િ્રી ગઇ હતી. ચ્લે જ નહીં ને ? બરફિ્ં રિેલ્ની સૌની 
સરખી દશ્ હતી. એટલે બસિ્ં હીટર ચ્લુ ર્ખી ગરિી સ્ચરી હતી એટલે 
બસિ્ં બેઠ્ પછી સૌની ઠંડી, રર્ળની િ્ફક ઊડી ગઇ ! પ્છ્ ફરત્ં કુદરતની 
સુનદરત્ અને એ સુનદરત્ન્ સજવાક પરિ સુંદર શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નની 
લીલ્નો પ્ર પ્િી ન શકર્થી જે ધનયત્ સ્થે ષશર ઝૂકે, એિ સૌ ઘનશય્િ 
રિભુને રિણિી રહ્. શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નનું સરરૂપ જેિ રણવાવયું ન્ જાય 
તેિ રિકૃષતિ્ં ષરર્ટક્ય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન પોઢ્્ હોય તે સરવોતકૃષ્ 
ઉદ્ત્ત ને ભવય દૃશયો સજાવાય તે પણ શબદન્ િ્પિ્ં કેિ ઢ્ળ્ું ઢળ્ય ? અનંત 
સરરૂપને સીિ્ કેરી ? સન્તન, અરણવાનીય, અનંત ઈશ્વરન્ સરરૂપને ય્જ્રલકયે 

જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપા બધાની 
રમતને જોતા જોતા 
મંદ હાસ્ વેરી રહ્ા 

હતા. આ આનંદ 
વણ્ષવ્ો કેમ જા્ ? 

માત્ર અન્યભવા્. 
એ અન્યભવ જાણે 

કેવળ અન્યભવા્થી. 
બધા રમ્ા. 

દદલભરીને રમ્ા



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

35

નેષત નેષત એરી નક્ર્તિક વય્ખય્ આપીને જ ગ્ગણીને સંતોિી હતી ને. શું થ્ય 
સ્ગર અંજલીિ ં્ શે સિ્ય? ન્થ ષરશ્ળ ગગન જેર્. દૂર ષક્ષષતજે િળર્ દોડો 
તેિ પ્છ્ દૂ૨ દૂ૨ નીચ્ દેખ્ય. કય્ દોડો? આપણી દોડ અટકી પડે. ગગનને 
આંબી શક્ય નહીં. ન્થને પણ એિ પિ્ય નહીં. નૈસષગવાક સૌંદયવાિ ં્ તલલીન થરું 
એ જ સુનદરત્ િ્ણર્નો રસતો રહો. આજે બધું દૃશય સરસ રીતે જોઈ શક્ય, 
તેટલ્ િ્ટે સૂયવાદેર સ્થે જ હત્. બસ સંચ્લકભ્ઈએ કહું “તિે સૌ નસીબદ્ર 
છો. બ્કી સૂયવા આરો ઊગતો નથી. સર્િીબ્પ્ની કૃપ્ કેટલી બધી છે તેનો ખય્લ 
આર્ ન્ન્ પરચ્િ્ં પણ સિજન્ર સિજી શકે. રળી એ ભ્ઈએ કહું: આ 
દદરસોિ્ં બરફ પુષકળ હોય છે એટલે છેક સુધી જર્તું નથી. િ્ટે તિે સદભ્ગી 
કે છેક સુધી પહોંચી શકય્. િ્ગવા ચોખખો હોરો એ ધનભ્ગીની ષનશ્ની ગણ્ય. 
સદગુરુશ્ીની કૃપ્ અકષળત છે. કહીને કૃપ્ ન્ ઢોળે તો સતપુરુિ નહીં. બોલય્ 
રીણ સૌનું રક્ષણ કરે. સૌને સુખ દે. એ જ સદગુરુશ્ી હ્, આપણે પણ સુપ્ત્ર થરું 
ઘટે. એતો સૌને ક્જે સિ્ન ભ્રે રરસે છે. “કોઈ ઝીલો” “કોઈ ઝીલો” એિ 
કહે છે. સકલ જગતન્ સર્િીબ્પ્ તો ત્રણહ્ર છે . હ્થ લંબ્રો હ્થ, જરૂર 
સહ્ય કરે ને જીવયું સફલ થઈ જાય. સદ્યે સર્િીબ્પ્ દદવય ભ્રે દેખ્ય તો 
સિજો એિણે સ્થવાક કય્વા. પોત્ન્ કય્વા.આપણું જનિજનિ્નતરનું પુણય ફળ્ું.

સીએટલિ્ં દદરસ બહુ ટૂંકો. આપણને અંધ્રૂ ઘોર લ્ગે પણ ર્ગય્ હોય 
કેરલ છ. સીએટલ ધરતીને્ છેડો કહેર્ય. એન્ પછી આગળ સિુદ્ર છે. આ સથળ 
૧૨૫’ પષશ્ચિ રેખ્ંશ પર છે. ૧૮૦’ પષશ્ચિ રેખ્ંશ દદરય્િ્ં છે. જાપ્ન ઉગત્ 
સૂયવાનો દેશ તો આ સથળને આથિત્ સૂયવાનો કહીએ તો ર્ંધો નહીં. અહીં ને 
ભ્રતન્ સિયિ્ં ૧૩ કલ્કનોફેર છે. ભ્રતિ્ં સૌ ઊંઘે તય્રે અહીં સૌ જાગે. 
અહીં સૌ ઊંઘે તય્રે ભ્રતિ્ં જાગે. સૌ બરફન્ં દૃશયોની ર્તો કરત્ િ્ણસો 
આનંદને ર્ગોળત્ ઉત્રે આરી પહોંચય્. ઠ્કોરજીને થ્ળ ધર્રી કથ્ ર્ત્વા 
કરીને આરેલ્ સજ્જનોને જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ િળ્્ અને બીજા દદરસન્ 
ક્યવા િ્ટે સજ્જ થર્ સૌ પ્ેઢી ગય્. 

સપેઇસ ની્ડલ ટાવર
ત્. ઓગણત્રીસ ને ગુરુર્રે સર્રે સૌ ષનતય કિવાથી પરર્રી સર્િીબ્પ્ન્ 

દશવાને એકત્ર થય્. સૌન્ િોં ઉપર ત્જગી હતી,આનંદ હતો. આજ સૌ “સપેઇસ 
નીડલ” સીએટલનું ઊંચ્િ્ં ઊંચું ટ્રર જોર્ જર્ન્ હત્.“સપેઇસ નીડલ” 
પપપ ફૂટ ઊંચું ટ્રર છે. અહીંન્ અસંખય જીરિ્ત્રનું સૃષષ્િ્ત્રથી કલય્ણ કરર્ 
સર્િીબ્પ્ પધ્રર્ન્ હત્. દદરય્ની સપ્ટીથી આ સથળ ૬૧૦ ફૂટ ઊંચું છે. 
સૌ કોચ કરીને પહે્ંચય્. સર્િીબ્પ્ ને સંતો િોટરિ્ં પધ્ય્વા. આ ટ્રરની 
આસપ્સ દદલ ખુશ થ્ય એરી રસતુઓ િળે છે. લીફટિ્ં થઈ ઉપર ગય્. 
ટ્રરિ્ં આરેલો બબવાર્ હોટેલનો“ડ્ઇનીંગરૂિ” એક કલ્કિ્ં એક ચક્કર િ્રે 

સદગ્યરુશ્ીની કૃપા 
અકવળત છે. કહીને 
કૃપા ના ઢોળે તો 
સતપ્યરુર નહીં. બોલ્ા 
વીણ સૌન્યં રક્ણ કરે. 
સૌને સ્યખ દે. એ જ 
સદગ્યરુશ્ી હા, આપણે 
પણ સ્યપાત્ર ્વ્યં ઘટે. 
એતો સૌને કાજે સમાન 
ભાવે વરસે છે. “કોઈ 
ઝીલો” “કોઈ ઝીલો” 
એમ કહે છે. સકલ 
જગતના સવામીબાપા 
તો તારણહાર છે
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છે. આ આંટો િ્રર્ એક જ હોસવા 
પ્રરની િોટર ર્ખર્િ્ં આરી 
છે. ષરજ્્ને કુદરતને જેરી સુષરધ્ 
કરી આપી છે. ષરજ્્નની પણ 
બષલહ્રી કહેર્ય. સૌથી ઉપર 
ગેલેરી છે. તેન્ પર સટોસવા છે. 
આખું શહેર અહીંથી સ્દૃશય થ્ય. 
સર્િીબ્પ્ આનંદ સભર નયને 
ચ્ેપ્સ ફય્વા ને સૌને પ્રન કય્વા. 
ઉપરથી સૌ નીચે આવય્. ફૂર્ર્ 
ઊડત્ હત્. જલન્ ફૂર્ર્િ્ંથી 
જીરન ઊડતું હતું. રીિઝીિ 
રીિઝીિ ગ્તું ઊડતું હતું. હસી 
હસીને ન્ન્ં બ્ળકો જેરું પ્છું 
હોજિ્ં પડી તરંગ િ્લ્ રચી 
ખેલતું હતું. સૌ પગેચ્લી સટેશને 
આવય્. અહીં એક “િે્નો રેલ” 
છે. એક પ્ટ્ પર ગ્ડી ચ્લે છે. 
િોટ્ બીિ જેરો આ પ્ટો હોય 
છે ને દોઢથી બે ફૂટ નીચે એક 
સંકષલત કરેલો પ્ટો હોય છે, એન્ પર ગ્ડીનું પૈડું ચ્લે અને બ્જુન્ બીજા પર 
રબરનું ફરતુંપૈડું ઘસ્ય એટલે ષરદ્યુત ઉતપન્ન થ્ય ને ટટ્રેઇન ચ્લે. િઝ્નું લ્ગે. 
આ ગ્ડીિ્ં બેસી સૌ શહેરિ્ં આવય્. આ ગ્ડી જિીનથી લગભગ ૫૦ ફૂટ 
ઊંચે ચ્લે છે અને રીસેક િ્ઇલનું અંતર કેરળ બ્ર ષિષનટિ્ં ક્પે છે. સટેશનેથી 
સૌ લેઈક રોષશંગટન જોર્ ગય્. આ તળ્ર ષરશ્ળ છે ને જગતન્ં ખય્તન્િ 
સરોરરિ્ંનું એક છે. સર્િીબ્પ્એ અહીં આનંદ આપર્ લીલ્ કરી. સરોરરિ્ં 
ફરર્ બોટ જોઇતી હતી, પણ સૌ સ્થે બેસી શકે એરી િોટી બોટ ન્ િળે. જે 
હતી એિ્ં ચ્ર કે છ જણ બેસી શકે. ત્રણ બોટ ભ્ડે કરી. આ બોટ પેટટ્ર્લથી ચ્લે. 
િોટરની િ્ફક સડસડ્ટ જાય. આ બોટ સૌએ સૌની િેળે ચલ્રરી પડે, એન્ે 
બીજો કોઈ સંચ્લક નહીં. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ સૌને જલ સફર કરી આરર્ 
કહું. પોતે સૌને પરર્નગી આપીને દકન્રે શ્બર્જય્. ભકતોએ ખૂબ જ રિ્થવાન્ 
કરી પણ સર્િીબ્પ્એ રિ્થવાન્ ન્ સરીક્રી. સૌને સર્િીબ્પ્એ જર્ની આજ્્ 
આપી એટલે “શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની જય”ન્ િધુર ષનન્દ સ્થે બોટ ઊપડી. 
બોટ ચલ્રન્ર ભકતોએ િોટર હંક્રી હતી પણ નૌક્ નહીં, પણ ભગર્નન્ 
ભરોસે ચલ્રી. બોટ રેગભર ચ્લી. તીરની જેિ સડસડ્ટ જલને ક્પતી ચ્લી. 

સૌ લેઈક વોવશંગટન 
જોવા ગ્ા. આ 

તળાવ વવશાળ છે ને 
જગતનાં ખ્ાતનામ 
સરોવરમાંન્યં એક છે. 
સવામીબાપાએ અહીં 

આનંદ આપવા લીલા 
કરી. સરોવરમાં ફરવા 

બોટ જોઇતી હતી, 
પણ સૌ સા્ે બેસી 

શકે એવી મોટી બોટ 
ના મળે. જે હતી 

એમાં ચાર કે છ જણ 
બેસી શકે.
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કય્રેક બોટ રળ્ંક લેતી. સર્િીબ્પ્ દકન્રેથી રિોતસ્હન આપત્. સૌને િઝ્ 
આરી. જલિ્ં આિ તરર્નું ખૂબ ગ્મયું. અનતે સર્િીબ્પ્ સૌને બહ્ર લ્વય્ 
ને ર્ધ્કૃષણન્ િંદદરે સર્િીબ્પ્ સંચય્વા. પૂજારી નહોત્ એટલે થોડ્ સિય 
રોક્ઈને સૌ આપણ્ િંદદરે પ્છ્ આવય્. સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વાન્ સિ્ચ્ર સરવાત્ર 
પહે્ંચી ગય્ હત્, એટલે સર્િીબ્પ્નો સિ્ગિ કરર્ અનેક ટેલીફોન પર 
િળર્નો સિય પણ નકકી કરત્. આજે સીએટલ પેષસષફક કૉલેજન્ ડીન ડવો. 
કૅલેનટ પધ્ય્વા હત્. સૌને સર્િીબ્પ્ િળ્્ને રૂડ્ આષશિ દીધ્. આજે સ્ંજે 
કથ્-ર્ત્વા રેળ્એ આખો ઓરડો ષચક્ક્ર હતો. સર્િીબ્પ્ન્ ર્ણી રિર્હ 
સચોટ ને રેધક હત્. સરવાને સર્િીબ્પ્એ લ્ભ આપય્. શ્રિસતી ધિવાન્ રિચ્ર 
ખ્ત્ન્ ડીન રિો. િ્ઈક તો જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ની તત્ર જ્્ન સિજારર્ની 
હૃદય સપશણી રીતથી નર્ઈ પ્્મય્. એ તલલીન બનય્. સર્િીબ્પ્ને રિણ્િ કય્વા 
ને ગદગદ કંઠે ‘જય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ’ કરી આભ્ર િ્નયો. આજે કલકત્ત્ન્ 
એક એનજીનીયર આવય્ હત્. તેઓ સંગીત અને નૃતયન્ જાણક્ર હત્. એિણે 
બંગ્ળી ઢ્ળિ્ં સુનદર રિ્થવાન્ ગ્ઈ. સૌ ભ્રષરભે્ર થઇ ગય્. સરયં ગ્ન્ર 
તદ્રૂપ થઇને ગ્ત્ હત્. ભ્ર્દ્રિ્ં તણ્ત્ં નયનિ્ં અશ્ુ ભર્ય્ં. ગદ્દગદ્દ કંઠે 
ગ્ત્ હત્. સર્િીબ્પ્ની આજ્્થી િંદદરિ્ં જ શ્ી ઘનશય્િ રિભુ, બ્પ્શ્ી 
અને જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ સિક્ષ િષણપુરી નૃતય રખતની એિની ભ્રિુદ્ર્ 
જોઈએ તો ત્દૃશય લ્ગે. િુખપર ભ્રન્ પલટ્ જોઈને તલલીન બન્ે. નૃતય 
જોઈ સર્િીબ્પ્ અતયંત રિસન્ન થય્. ખૂબ રિેિપૂરવાક ગુલ્બશ્ કોિળ હસત 
તે ભ્ઈન્ િસતક પર િુકય્ ને આશીર્વાદ આપય્, એ કૃતકૃતય થય્. તય્રપછી 
સંતષશરોિષણ શ્ી ભકતરતસલદ્સજી સર્િીએ પણ “રિભુ ભજય્ ષરન્ ગ્ફલ 
રિ્ણી”એ ભજન બંગ્ળી ઢ્ળિ્ં ગ્યું. કલકત્ત્ર્સીઓ તો અર્ક્ જ બની ગય્. 
આર્ં સિરણે્ િુખ િધુર હોય છે. સદ્ક્ળ ષચત્તિ્ં ઘેર્ઇ જાય. 

વોવશગટન લેઇકની અકલપની્ લીલા
સર્િીબ્પ્એ સીએટલન્ં સથળને તીથવારૂપ બન્રી દીધ્ં. રોષશગટન પ્કવા 

રોષશગટન લેઇક. સઘળ્ં સથળ પ્રન થય્ં. રોષશગટન સરોરરની ગ્થ્ તો ન્ની 
પણ સિરણિ્ં સદ્ય રસી જાય એરી રહી. સર્િીબ્પ્એ સરોરરની સપ્ટી પર 
અિીદ્રષષ્ રરસ્રી. સૌ જલચરોને િુદકત દીધી. સર્િીબ્પ્એ એનું જલ લઈ થોડું 
જલ રિસ્દીનું જલ એિ્ં સીંચયું. સરોરર લહેદરય્ં લઈ રહું. પેલે્ ન્રનો રિસંગ 
તે્ કીકીએથી ખસતો નથી. સૌ ભકતો અંદરો અંદર સર્િીબ્પ્ની ર્ત્ે કરર્ 
લ્ગય્. સરયં સંચ્ષલત ન્રિ્ં બેઠ્ પછી જય્રે ભકતોનું કહેલું. સર્િીબ્પ્એ 
િ્નયું નહીં તય્રનો એક ન્નકડો રિસંગ પણ િ્નરભ્રનો, પરિ લીલ્નો રિસંગ 
બની ગયો. ભકતો કહે “ચ્લ્ેને સર્િીબ્પ્ ન્ શ્ િ્ટે કહો છો? સર્િીબ્પ્ 
કહે “સરયં ચલ્રર્નીને? તો િ્રે નથી બેસરું. િષણનગર પ્છું જરું છે. પ્ણી 
સ્થે રિત નહીં. ક્ં ખરી ર્ત ને સંતો? જર્બ સ્ંભળી ભકતો કહે આિ બોલી 

સવામીબાપાએ 
સીએટલનાં સ્ળને 
તી્્ષરૂપ બનાવી 
દીધાં. વોવશગટન 
પાક્ષ વોવશગટન 
લેઇક. સઘળાં 
સ્ળ પાવન ્્ાં. 
વોવશગટન સરોવરની 
ગા્ા તો નાની પણ 
સમરણમાં સદા્ 
વસી જા્ એવી 
રહી. સવામીબાપાએ 
સરોવરની સપાટી 
પર અમીદ્રવષ્ 
વરસાવી. 
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અિને કેિ ભરિ્ઓ છો! ચ્લ્ે . બેસોને સંભ્રણું કરો.” સર્િીબ્પ્ કહે “િેં 
કહું તે એક ર્ર ન્. બસ એટલે ન્.”ભકતો કહે “ભલે આપ ન્ બેસો પણ 
ન્રને ચરણ સપશવા તો કર્રો? પછી સર્િીબ્પ્ બ્લ શી હઠન્ જેિ શ્સિત 
સ્થે બોલય્. “એકર્ર તય્ં આરું તો તિે િને પ્છ્ આરર્ દ્યો ખર્ને?” 
“અરે, દય્ળુ! જરૂર પ્છ્ આરર્ દઇશું”સર્િીબ્પ્એ સૌને હસ્રર્ કહું, 
“તે અહીં કય્ં રહેર્નુ છે. પ્છ્ જર્નું જ છે.” સૌ િંડળી હસી પડી. ઘણી 
આજીજી પછી ન્રને સપશવાર્ની ર્ત સરીક્રી. ન્ન્ બ્લક શ્ િોહક ભ્ર 
સ્થે સર્િીબ્પ્ ન્રની બ્જુિ્ં આવય્. પ્યે અડક્ડી તરત લઇ લીધ્ જાણે 
બહીત્ હોય એર્ ભ્ર િુખ પર બત્વય્ પણ આંખ્ે તો રિેિ રરસ્રી રહી. 
જેિણે બ્લય્રસથ્િ્ં ખેડ્ની ર્ત્રક નદીિ ં્ પુલ ઉપરથી અનેકર્ર કૂદક્ િ્ય્વા 
છે તે આજ આરી લીલ્ કરીને ષરિ્સણિ્ં િૂકે છે. આ ર્ત ભકતોને દદરસે તો 
કરત્ થ્કત્ નહ્ેત્. ગુલ્બી કોિળ રદનન્ એ ઉભય ભ્ર દશવાનની તસરીર 
ભકતોએ દદલિ્ં કંડ્રી લીધી. આજની લીલ્ ભૂલી ન્ ભૂલ્ય.આજન્ દદરસની 
સકલ લીલ્ ર્રંર્ર ષચત્તિ્ં તરરરે છે.આજની સ્ંજની સભ્િ્ં સર્િીબ્પ્ની 
ક્ંચનરણણી સુનદર િુખિુદ્ર્ રણવારી ન્ જાય. એિન્ે અસખષલત રહેતો ર્ણી 
રિર્હ સૌને નરડ્રતો પ્રન કરતો રહો. સરવાત્ર શ્ંષત ભરતો રહો. સિુદ્યને 
શ્ોત્ઓને હેરતપિ્ડી હેરતો રહો. આજે િે્ક્ષદ્ત્ સર્િીબ્પ્એ સૌને નય્લ 
કય્વા. ર્ત્રે ષરખર્ત્ં કહું “ક્લે દદર્ળી છે. શ્ી સદગુરુ દદન છે. સિયસર સૌ 
શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જ આદદ િૂષતવાઓન્ં દશવાન કરર્ આરજો. અન્નકૂટન્ં દશવાન 
કરર્ જલદી આરજો.’’ 

દદવાળી - શ્ી સદગ્યરુ દદન - મૂવત્ષપ્રવતષ્ા
ત્રીખ ત્રીસિી ઓકટોબરનું વહ્ણું ર્યું. આજ આક્શિ્ં એક ર્દળી 

આજની સાંજની 
સભામાં સવામીબાપાની 

કાંચનવણથી સ્યનદર 
મ્યખમ્યદ્રા વણ્ષવી 

ના જા્. એમનાે 
અસખવલત વહેતો 
વાણી પ્રવાહ સૌને 
નવ્ડાવતો પાવન 
કરતો રહ્ો. સવ્ષત્ર 
શાંવત ભરતો રહ્ો. 

સમ્યદા્ને શ્ોતાઓને 
હેરતપમા્ડી હેરતો 

રહ્ો. આજે મેાક્દાતા 
સવામીબાપાએ સૌને 

ન્ાલ ક્ા્ષ.
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નહોતી. ભુરૂં સરચછ ગગન ઊિ્ સ્થે ખેલતું હતું. સૌ ઊઠ્્, પરર્ય્વા. સૌ હોંશિ્ં 
હત્. આજે શ્ી ઘનશય્િ રિભુ અન્નકૂટ આરોગર્ન્ હત્. આજે દદર્ળી અને 
શ્ી સદગુરુ દદન હતો. તેિજ િૂષતવારિષતષ્્ન્ં રૂડ્ં આષશિ સૌને િળર્ન્ હત્. 
હોંશ હોય જ ને ? રળી આજે અહીંનો છેલલ્ દદરસ હતો. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ 
નયુયોકવા આજે જ પધ્રર્ન્ હત્. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ન્ દશવાને સૌ આવય્. 
સર્િીબ્પ્ ષનતયકિવાથી પરર્રીને પધ્ય્વા. િંદદરિ્ં િેદની જાિી હતી. સૌએ 
પોતપોત્નું સથ્ન લીધું. તય્રબ્દ હિવોલલ્સપૂરવાક શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્એ 
ષરષધપુર:સર ષસંહ્સનિ્ં શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જ, શ્ી અબજી બ્પ્શ્ી તથ્ 
ન્દરંશી. ગુરુપરંપર્ન્ં િૂષતવારિષતષ્્ની આરતી ઉત્રી. સહુએ જયન્દોથી 
રિષતષ્્ને રધ્રી લીધી. વહ્લ્ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ િંગલ્ચરણથી િંગળ 
ર્ણી રહેરડ્રી િહ્રિભુને રિ્થવાન્ કરી. આજન્ આ તહેર્રન્ િંગલ દદરસે શ્ી 
ઘનશય્િ િહ્રિભુજીની આ દદવય સભ્િ્ં સૌ હદરભકતોને સ્થે ર્ખય્ હત્. 
કચછ, ગુજર્ત, સૌર્ષ્ટ્ર, આદરિક્, લંડન સરવા સથળન્ હદરભકતો સિક્ષ જ હત્. 
સૌને ભેળ્ ર્ખી રૂડ્ આશીર્વાદ દીધ્.પછી સંતષશરોિષણ શ્ી ભકતરતસલદ્સજી 
સર્િીએ કીતવાન ગ્યું તે ઝીલ્યું. તય્રપછી અડધો કલ્ક ધય્ન ધર્વયું. ધય્ન 
રેળ્એ પય્ર્ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ િધુર કંઠે કીતવાન બોલત્ હત્ ને સૌને 
િૂષતવાિ્ં રસલહ્ણ કરી રહ્ હત્. કોઇ અનય સંકલપ ષરકલપ ન્ થ્ય તેનું ધય્ન 
ર્ખત્ શ્ીજીસરરૂપિ્ં સૌને તદ્રૂપ બન્રત્ હત્. સિય થયે શ્ી ઘનશય્િ 
િહ્ર્જની જય બોલ્રી સર્િીબ્પ્એ િંગળ્ચરણ ગ્યું. તે પછી તરત જ 
ર્ણીન્ે અિૃત રિર્હ રહેર્ શરૂ થયે્.સર્િીબ્પ્એ કહું“આજ સપરિો દદરસ 

શ્ી મ્યકતજીવન 
સવામીબાપાએ 
વવદધપ્યર:સર 
વસંહાસનમાં શ્ી 
ઘનશ્ામ મહારાજ, શ્ી 
અબજી બાપાશ્ી ત્ા 
નાદવંશી ગ્યરુપરંપરાનાં 
મૂવત્ષપ્રવતષ્ાની 
આરતી ઉતારી. 
સહ્યએ જ્નાદો્ી 
પ્રવતષ્ાને વધાવી લીધી. 
વહાલા જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાએ 
મંગલાચરણ્ી મંગળ 
વાણી વહેવ્ડાવી 
મહાપ્રભ્યને પ્રા્્ષના કરી.
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છે. આજે દદર્ળી છે તેથી બધ્ય નર્ંનર્ં રસ્તો પહેરે, સ્થે સ્રૂ જિે અને એક 
બીજાને િળે તય્રે રિવા દર્મય્ન જે કંઇ કડર્ બન્ર બનય્ હોય તે િ્ફ કરે 
ને કર્રે. કેિ ખરી ર્તને? તો આપણે પણ નર્ં રસ્ત પહેરર્ં. કયું નરું રસ્ત? 
“હું પુરુિોત્તિ રૂપ છું’’ સિજીને ભગર્નની િૂષતવાિ્ં રહેરુ તે. એ કય્રેય જૂનું 
પુર્ણું થ્ય નષહ. આપણે તો રોજ દદર્ળી. સદગુરુ શ્ી બ્રહ્મ્નંદ સર્િીશ્ી કહે છે 
તેિ“િ્રે દ્’ડી દ્’ડી દદર્ળી”આપણે તો દરરોજ દદર્ળી. સ્ચી ર્તને? ન્ન્ 
ભડકે દદર્ળી, િોટ્ ભડકે હોળી ! ક્િ, રિોધ, લોભ િોહ આદદ અંત:શત્રુઓ 
વય્પેલ્ હોય તો િ્ેટો ભડકો ! દેહરૂપે રત્વાય તે િોટો ભડકો. પણ જેને ભગર્ન 
િળ્્ છે. ભગર્નન્ સતપુરુિ િળ્્ છે અને જેિણે એિનું શરણું લીધું છે તેિને 
ઠંડો રિક્શ. એટલે ન્નો ભડકો એટલે દદર્ળી.

શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન તો દદવય ને તેજોિય છે. - કોટી રષર સિ 
તેજ છે છત્ં ઐશ્વયવાને ઢ્ંકી આપણ્ જેર્ થઇને સુખ આપે છે. તે કેરળ એિની 
કૃપ્ છે. આજે ઘણ્ે િ્ેટો સૌને લ્ભ િળ્ો છે. આજે ભગર્ન પ્સે આશીર્વાદ 
િ્ંગશુંને? શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન, શ્ી ઘનશય્િ રિભુ આપર્ તતપર છે! 
તેિન્ વહ્લસે્ય્ં બ્ળકો પર અિી દદષ્ રરસ્રે છે. આજન્ આશીર્વાદિ્ં 
િષણનગર, કચછ, ગુજર્ત, આદરિક્, લંડન અરે જે સંભ્રે તે બધ્ય હદરભકતો 
ભેગ્ને ભેગ્જ. ભગર્નને ઘેર કય્ં ખોટ છે ? તે ભગર્નને રિ્થવાન્ કરીએ. 
“હે અક્ષરધ્િન્ અષધપષત ! સર્વારત્રી ! સરવાક્રણન્ ક્રણ ! સદ્ય રિગટ, 
સદ્ચ રિતયક્ષ, પૂણવા પુરુિોત્તિ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન! હે કૃપ્ષનધ્ન! હે 
દય્સ્ગર હે દીનબંધુ દય્ળુ ઘનશય્િ િહ્ર્જ આ તિ્ર્ં બ્ળકો જે ભૂલેલ્ં 
છે. દીન છે. તેિન્ બધ્ય ર્ંક ગુનહ્ િ્ફ કરો. બધ્ંય ખ્ત્ં ર્ળી દ્યો અને નરી 
િૂડી આપી આપન્િ્ં ભદકતભ્ર રિેર્ય અનેદદવય સુખને પ્િે તેરી રિ્થવાન્.” 
સરવા ભકત્એ રિેિથી“શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની જય, શ્ી હદરકૃષણ િહ્ર્જની 
જય, શ્ી સહજાનંદ સર્િી િહ્ર્જની જય, શ્ી સર્ષિન્ર્યણુ ભગર્નની જય, 
જીરનરિ્ણ બ્પ્શ્ીની જય, સદ્દગુરુશ્ીની જય, પરિ કલય્ણક્રી જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્ની જય”ન્ જયન્દો ગજરીને આષશિ ઝીલય્. 

નૂતન વરષે સીએટલ્ી ન્ૂ્ોક્ષ
તય્રપછી કીતવાન ને ધૂન ગર્ય્ં. એની સ્થે ભકતોએ નૂતન રિવા ષનષિત્તની 

સેર્ કરી. સર્િીબ્પ્ દરરિવાન્ ષનયિ િુજબ સૌને િળ્્. તય્રબ્દ સર્િીબ્પ્ 
અન્નકૂટની આરતી ઉત્રર્ પધ્ય્વા. આરતી થઇ ! શ્ી ઘનશય્િરિભુ િધુર શ્સિત 
રેરી અન્નકૂટ જિત્, કૃપ્ રરસ્રત્ દશવાનદ્ન સૌને દઈ રહ્. સૌન્ િનોરથો 
પૂણવા થય્. સ્ષ્્ંગ દંડરત્ રિણ્િ કરી સૌએ દશવાન કય્વા. ભગર્નનો રિસ્દ જિીને 
સૌ તૈય્ર થય્ નયુયોકવા જર્ િ્ટે ! બસ આરી. સૌ બસિ્ં બેઠ્. શ્ી લ્લજીભ્ઈ 
ગલરરીય્ અને અનય ભકત્ેએ સર્િીબ્પ્ને “જય શ્ી સર્ષિન્ર્યણ કહી 
હ્થ જોડી ઊભ્ રહ્. લ્લજીભ્ઈ ગળગળ્ થઈ ગય્ ! આંખે પ્ણી ભર્ય્ં. 

સદગ્યરુ શ્ી બ્રહ્માનંદ 
સવામીશ્ી કહે છે 

તેમ“મારે દા’્ડી દા’્ડી 
દદવાળી”આપણે તો દરરોજ 

દદવાળી. સાચી વાતને? 
નાના ભ્ડકે દદવાળી, 

મોટા ભ્ડકે હોળી ! કામ, 
ક્ોધ, લોભ મોહ આદદ 

અંત:શત્ર્યઓ વ્ાપેલા હો્ 
તો માેટો ભ્ડકો ! દેહરૂપે 

વતા્ષ્ તે મોટો ભ્ડકો. પણ 
જેને ભગવાન મળ્ા છે. 

ભગવાનના સતપ્યરુર મળ્ા 
છે અને જેમણે એમન્યં 

શરણ્યં લીધ્યં છે તેમને ઠં્ડો 
પ્રકાશ. એટલે નાનો ભ્ડકો 

એટલે દદવાળી.
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આગત્-સર્ગત્,સુંદરભ્ર, સુંદર હૃદય, સુંદર ભકતશી ષરધ ષરરહ ખિી શકે! 
સર્િીબ્પ્એ આશ્વ્સન દીધું ને ભગર્નને સંભ્રી રહેર્ શીખ આપી. બસ 
ઉપ્ડી. દંપતી હ્થ ફરક્રત્ં જ રહ્ં. બસ ષરિ્ન ઘરે પહોંચી.

સીએટલથી નયુયોકવા જર્ પ્ંચ કલ્ક ગ્ળર્ પડય્. આબોહર્ ખુશનુિ્ 
હતી. સૌ રિસન્ન હત્. સર્િીબ્પ્ન્ િષહિ્ગ્ન ગ્ત્ં કોઇ થ્કતું નથી. અનય 
ઊત્રૂઓ સદ્ય પૂછત્. પદરચય િેળરત્. રંદન કરત્ ને ધનય થત્. સિગ્ર 
અરક્શ દદવયસુખથી સભર ભયુું થયુ. સૌ નયૂયોકવા પહોંચય્ તય્રે ર્ત થઈ 
ગઈ હતી. પૂરવાથી પષશ્ચિ જત્ં દદરસ િોટો થતો અને હરે પષશ્ચિેથી પૂરવા તરફ 
આરત્ હોર્થી દદરસ ટૂંકો થતો. બન્નેન્ સિયિ્ં ચ્ર કલ્કનો તફ્રત છે. 
નયૂયોકવા ષરિ્ન ઘરે શ્ી શ્શ્નતલ્લ, શ્ી ધિ્વાભ્ઇ, શ્ી જગદીશચંદ્ર ટોપીર્ળ્, 
શ્ી રિફુલભ્ઇ ચદ્રશંકરભ્ઈ આદદ સતક્ર્થષે પધ્ય્વા હત્. સર્િીબ્પ્ ઉતય્વા 
અને સર્ગત થયું. શ્ી નરનીતલ્લભ્ઈએ સૌ એક સ્થે રહે એ દૃષષ્એ પોત્નું 
આખું િક્ન ખ્લી કયુું હતું. બીજો દદરસ સદગુરુ દદનની ઉજરણીનો હતો એનું 
સિરણ કરત્ સૌ પોઢી ગય્. 

ત્રીખ એકત્રીસિી ઓકટોબર ને શષનર્ર પરવાનો ર્ર ! આજે નૂતન રિવાનો 
દદરસ ! સર્િીબ્પ્ન્ં દશવાન ક્જે સૌ પરર્રી આરી ગય્. સર્િીબ્પ્એ સૌને 
દશવાન દીધ્ં ! ષરચ્રીએ તો નર્ઈ લ્ગે કે સર્િીબ્પ્એ દદર્ળી સીએટલિ્ં 
ઉજરી ને નૂતનરિવા સીએટલથી ૩૨૦૦ િ્ઈલ નયુયોકવાિ્ં ઉજવયું. અિેદરક્ન્ 
પષશ્ચિ દકન્રે દદર્ળીને પૂરવા દકન્રે નૂતન રિવા. બન્ને દકન્ર્ પ્રન થય્. 
સર્િીબ્પ્નું સૌએ પૂજન કયુું. સૌ હેતપૂરવાક િળ્્-ભેટય્. સર્િીબ્પ્એ 
નૂતનરિવાન્ સૌને આશીર્વાદ આપય્. સર્િીબ્પ્ની આંખે્ િ્ં નેહ નીતરતો હતો 
ને ભકતોન્ હૃદય ઝીલત્ં હત્. ઠ્કોરજીને થ્ળ ધર્વય્. સૌ રહેલ્ જ્મય્, કેિ 
કે આજે જલદી બહ્ર જર્નું હતું. સટીિરિ્ં બેસી ષરહંગ્રલ્ન કરર્નું હતું. 
નયુયે્કવા શહેર આિ તો બેટ છે. હડસન અને ઈસટ નદી એની ચ્રે બ્જુથી રહે છે. 
આજે સટીિરનો પણ છેલલો દદરસ હતો. હરે તે બંધ થર્ની હતી. સર્િીબ્પ્એ 
આજે ગ્ડી દ્્ર્ તય્ં પહોંચર્ ષરચ્યુું. અહીંની પુર્ની ગ્ડીઓ બે રિક્રની 
હોય છે. એક સ્િ્નય ટટ્રેન અને બીજી ફ્સટ ટટ્રેન. જોકે બન્ને ગ્ડીઓની ગષત 
ઝડપી છે પણ બીજા રિક્રની ગ્ડી એક્દ જ સટેશન કરે છે. આ ગ્ડીને Long  
Island Rai Road કહેર્ય છે. બર્બર એક ર્ગે ગ્ડી ઉપડી િ્ત્ર બ્ર 
ષિષનટિ્ં પચીસેક િ્ઇલનું અંતર ક્પી પેનસીરેષનય્ન્ સટેશને ઊભી. તય્ંથી 
કેબ કરી સૌ સકવાલ લ્ઈન પહોંચય્. આ ષરસત્ર ઘણો જ ગીચ છે. બધ્ં સથળને 
સર્િીબ્પ્એ દૃષષ્ અિૃત પ્યું. તેિ્ંથી સૌ સટીિરિ્ં બેઠ્. સર્િીબ્પ્ જેર્ 
શ્બર્જય્ તેરો જ જયન્દ ગૂંજય્. સૌ ઉત્રૂ પણ સર્િીબ્પ્ની રિષતભ્ પર 
ઓર્રી ગય્. આ બોટને અંગ્રેજીિ્ં yatch કહે છે. િશીનથી ચ્લતું ર્હન બે 
િ્ળનું હોય છે ને િોટી સંખય્િ્ં ઊત્રુઓને લઇ જાય છે. 

સવામીબાપાએ 
નૂતનવર્ષના સૌને 
આશીવા્ષદ આપ્ા. 
સવામીબાપાની આંખેામાં 
નેહ નીતરતો હતો ને 
ભકતોના હૃદ્ ઝીલતાં 
હતા. ઠાકોરજીને ્ાળ 
ધરાવ્ા. સૌ વહેલા 
જમ્ા, કેમ કે આજે 
જલદી બહાર જવાન્યં 
હત્યં. સટીમરમાં બેસી 
વવહંગાવલાન કરવાન્યં 
હત્યં. ન્્ય્ેાક્ષ શહેર આમ 
તો બેટ છે. હ્ડસન અને 
ઈસટ નદી એની ચારે 
બાજ્ય્ી વહે છે. 
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હ્ડસન નદી
બરોબર સર્ બે ર્ગે ર્હન ઉપડયું. આ ર્હન હડસન નદીિ્ં ચ્લે છે. 

હડસન નદી એટલે ષરપુલ જલ ષરસત્ર લઇને ઘુિતી સદરત્. દદરયો જોઈ લો 
જાણે ! દૂર દૂર જલ ષસર્ય કંઈ ન દેખ્ય. બોટ ચ્લી અને દકન્રો સરતો દેખ્યો. 
દકન્રે સોહ્િણું દૃશય સૌનું ષચત્ત આકિવાતું હતું. બંને નદીઓની િીઠી લહેર 
શહેરન્ દકન્રે આનંદભેર નરડ્રતી. અંદર અંદર કંઈક લ્ડ કરર્નો સંકેત કરી, 
લ્ડ કરી હસીને દૂર રહી જતીને પ્છી બીજી લહેર આરતી. આ અનંતની રિત 
હતી. દકન્ર્ને સદરત્ શુ પય્ર, સદરત્ને દકન્ર્ શું પય્ર. સટીિર જલ પર હંસ 
શી સરકર્ લ્ગી ને ડ્બી બ્જું શહેર જાણે િલકતું િલકતું ફુદરડી ફરતું. સરોરર 
કે દકન્રે આરેલ્ બગીચ્િ્ંથી ફૂલની િહેંક આરે અને િગજ તરબતર થઈ 
જાય. દકન્ર્ન્ ઊંચ્ ઊંચ્ િક્નો ર્દળ સંગે ર્તો કરત્ હત્. ને ભુરૂં આક્શ 
ઝબકીને હ્સય કરી એ ઈિ્રતોને વહ્લ કરી રહેતું દેખ્ય.

આ નદીિ્ં િોટ્ િોટ્ પુલ છે. બ્ંધણી િગજને હરી લે એરી છે. શહેરન્ 
વયરહ્રને જોડત્ ઓગણત્રીસ પુલ છે. જેિ્ંન્ િોટ્ ભ્ગન્ બે િ્ળન્ છે. 
એકી સ્થે ચ્ર િોટરગ્ડી જિણીબ્જુએ અને ચ્ર ડ્બી બ્જુએ દોડી શકે 
એર્ પહે્ળ્. આિ્ંન્ ચ્ર પુલ તો લગભગ ૩૨૦૦ ફૂટ લ્ંબ્ છે. નર્ઇની 
ર્ત તો એ કે આટલ્ લ્ંબ્ લ્ંબ્ પુલ ને થ્ંભલો એક ય નહીં. પુલને બંને છેડે 
બેઝન્ બે થ્ંભલ્ હોય છે. બ્કી તો પુલ અદ્ર ને છત્ંય ઉપરથી વયરહ્ર 
ઝડપી ચ્લે છે. આર્ પુલોની નીચેથી રહ્ણ પસ્ર થતું હતું. એક બુકલીન પુલ 
૬૦૧૫ ફૂટ લ્ંબો છે. ઈ.સ. ૧૮૮૩િ્ં બંધ્યો છે. આ પુલ ઈસટ નદી પર છે. 
રિ્ણ પય્ર્ સર્િીબ્પ્ સઘળે અિીનજર ફેરરે ને અિૃતરસથી તરબતર કરે. 
સટીિરિ્ં બેઠેલ્ ઉત્રૂઓને સંતોને ગેરુર્ રેશિ્ં જોઈ િ્ન ઉપજયું. શરૂ શરૂિ્ં 
અંદર અંદર પૂછય્ જ કરી. પછી હદરભકતને કહી.“કોણ હશે ? પેલ્ રિત્પી 
દેખ્ય છે, તે િહંત લ્ગે છે નહીં?” “સૌન્ કપ્ળિ્ં કુિકુિન્ ચ્ંલલ્ છે” 
“કય્ સંરિદ્યન્ હશે” આટ આટલ્ હદરભકતો ર્ંસે ફરે છે તે કંઇ જેર્ તેર્ તો 
ન્ જ હોય”“ચ્લો ને પૂછીએ ખબર પડે” સૌએ ચ્હીને પૃછય્ કરી ને િ્ષહતી 
િેળરી અતયંત ર્જી થઇ સર્િીબ્પ્ને પ્યે પડ્ ને એિનુ કલય્ણું થઈ ગયું. 
જનિ જનિ્નતરનું પુણય ફળી ગયું. જલપરી જેરી સટીિર ત્રણ કલ્ક જલ ઉપર 
ફરીને રષળય્િણ્ં દૃશયો દેખ્ડતી રહી. સૌ રિથિ સર્તંત્ય દેરીન્ં પૂતળ્ પ્સેથી 
પસ્ર થઇ. આ પુતળું ૩૦૩ ફૂટ ઊંચું છે. ૧૫ર ફૂટનો એનો પ્યે્ છે ને ૫૫૧ 
ફૂટનું પૂતળું છે. ષરશ્ળ ક્ય આ પૂતળું હડસન નદીન્ બેટિ્ં છે. સુચ્રૂં દૃશયોને 
જોઈ સર્િીબ્પ્ સૌને આનંદ કર્રત્ હત્. તય્ર પછી એ્મપ્યર સટેટ શ્બલડીંગ, 
યુન્ે શ્બલડીંગ રગેરે એક પછી એક સ્દૃશય થત્ંને દોડીને ચ્લર્ લ્ગય્ં. એિને 
આજે કલય્ણનું પ્થેય િળી ગયું હતું એટલે હોશિ્ં દોડત્ હત્. રહ્ણિ્ં બેઠેલો 
ભોષિયો બધી િ્ષહતી આપતો હતો ને સૌને હેરત પિ્ડતો હતો. સર્િીબ્પ્એ 

પ્રાણ પ્ારા સવામીબાપા 
સઘળે અમીનજર ફેરવે 

ને અમૃતરસ્ી તરબતર 
કરે. સટીમરમાં બેઠેલા 

ઉતારૂઓને સંતોને 
ગેરુવા વેશમાં જોઈ માન 

ઉપજ્્યં. શરૂ શરૂમાં 
અંદર અંદર પૂછ્ા જ 
કરી. પછી હદરભકતને 

કહી.“કોણ હશે ? પેલા 
પ્રતાપી દેખા્ છે, તે 

મહંત લાગે છે નહીં?” 
“સૌના કપાળમાં 

ક્યમક્યમના ચાંલલા છે” 
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આજે અગષણત જીરે્ને દૃષષ્ િ્ત્રે ત્રી દીધ્ં.એિને દદવય દશવાન સુખનો અનેરો 
લ્ભ આપી સર્િીબ્પ્ દકન્રે ઉતય્ું. રિફુલલભ્ઈ ગ્ડી લઈને આવય્ હત્. 
જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ એ ગ્ડીિ્ં શ્બર્જી ઊત્રે પહોંચી ગય્. 

ર્ત્રે શ્ી નરનીતભ્ઈને તય્ં કથ્ર્ત્વા થઇ. એિ્ં સંતષશરોિષણ શ્ી 
ભકતરતસલદ્સજી સર્િી અને સ્થે આરેલ્ સંતોએ કીતવાન ગ્ય્ં. સર્િીબ્પ્એ 
એિની િધુરી શૈલીિ્ં કથ્ર્ત્વા કરી. આરતીક્લન્ ક્યવારિિની જાણ રેદડયો  
પરથી થઇ હતી એટલે ઘણ્ ગુજર્તીઓને જાણ થત્ં સૌ દશવાને આવય્ હત્. સૌનું 
સર્િીબ્પ્એ કલય્ણ કયુું.

ત્રીખ પહેલી નરે્મબરને રષરર્ર અિેદરક્ િ્ટે અિેદરક્િ્ં રસત્ં ભકતો 
િ્ટે સદ્્ગી દદરસ હતો. સર્િીબ્પ્ નયુયે્કવાન્ હોલિ્ં રિરચનનો રિસ્દ 
રહેંચર્ન્ હત્ તે સૌને બડભ્ગી બન્રર્ન્ હત્. સર્િીબ્પ્ સૌનું િંગલ 
ર્ંચછે છે. એ પરિ ષરભુષતને રંદતો સૂયવા સર્ર થર્ની ર્હ જોતો સ્રી ર્ત 
ક્ગને ડોળે ઊભે્ હતો. તે ઊિ્ ઊગત્ં જ જાણે ન્ન્ બ્લ શો ઠેકડો િ્રીને 
પૂરવાન્ દ્્રને સોન્ની થ્ળીથી ખેલત્ક રિરેશયો. રિરેશત્ની સ્થે સ્નેરી હ્સય 
રેરી અિેદરકનર્સીઆેને ઢંઢોળી રહો.“રજાનો દદરસ છે. આર્િનો દદરસ 
છે પણ આજે તો કલય્ણનો દદરસ છે. ર્તનું - અજ્્નનું ષતષિર હરે ઓસયુું 
તે જ્્નનું રિભ્ત આજ ઊગયું છે. જાગો, અષધક્રી જન જાગો. પ્લર ગ્રહી 
પ્ય પડો. સરવાપ્તક દૂર થ્ય ને િોક્ષન્ં દ્્ર ખુલી જાય, કલય્ણ થ્ય. જુઓ 
જુઓ અિેદરક્ને આંગણે કોણ આવયું છે? શ્ીજી સંકલપસરરૂપ શ્ી િુકતજીરન 
સર્િીબ્પ્ િહ્ર્જ પધ્ય્વા છે. ચરણસપશવા કરી એિનું શરણું લયો ને િહ્ન 
કષ્દ્યી ભરજલથી િુદકત િેળરો.” એરું કહેતો સૂયવા એનું શુદ્ હ્સય ચોતરફ 
રેરી સૌને ઘેરી અજ્્નની નીંદરિ્ંથી જગ્ડી રહ્ે.

પી.એસ. ટવેનટી સકૂલનાઓદ્ડટોદર્મમાં જાહેર સભા

ષનતયકિવાથી પરર્રી સર્િીબ્પ્ શ્ી નરનીતભ્ઈને તય્ં દશ ર્ગે 
ઠ્કોરજીને જિ્ડર્ પધ્ય્વા. સ્ંજન્ ક્યવારિિ િ્ટે શ્ી નરનીતભ્ઈ અને તેિન્ 

જ્યઓ અમેદરકાને 
આંગણે કોણ આવ્્યં છે? 
શ્ીજી સંકલપસવરૂપ શ્ી 
મ્યકતજીવન સવામીબાપા 
મહારાજ પધા્ા્ષ છે. 
ચરણસપશ્ષ કરી એમન્યં 
શરણ્યં લ્ો ને મહાન 
કષ્દા્ી ભવજલ્ી 
મ્યદકત મેળવો.” એવ્યં 
કહેતો સૂ્્ષ એન્યં શ્યદ્ધ 
હાસ્ ચોતરફ વેરી 
સૌને ઘેરી અજ્ાનની 
નીંદરમાં્ી જગા્ડી 
રહ્ાે.
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સુપુત્ર જગદીશભ્ઇએ ખૂબજ જહેિત ઊઠ્રી હતી. એિણે આ શુભ ક્યવારિિની 
ત્રણ હજાર ષનિંત્રણ પષત્રક્ઓ સથ્ષનક ભ્રતર્સીઆને પોસટ દ્્ર્ પ્ઠરી હતી. 
પી.એસ. ટરેનટી સકૂલનું ષરશ્ળ ઓદડટોદરયિ ભ્ડે ર્ખયું હતું. એ િ્ેટી સુષરધ્ 
થઈ ગઈ હતી. ૩૦૦ િ્ઇલ જેટલ્ દૂર દૂર સથળેથી ભ્ષરકોની પધર્િણી થઇ 
હતી. સૌન્ િુખ પર અપ્ર આનંદ રત્વાત્ હત્. સ્ંજે પ્ંચ ર્ગે તો હોલિ્ં 
સભ્ હકડેઠઠ જાિી હતી. સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા ને જયન્દોથી હોલ ગજારી િૂકયો. 
સર્િીબ્પ્નું ઉિળક્ભેર સર્ગત થયું. ક્યવારિિન્ે શુભ્રંભ સંતષશરોિષણ 
શ્ી ભકતરતસલદ્સજી સર્િીની રિ્થવાન્થી થયો. રિ્થવાન્ હતી,“રિેિે નિન છે 
હે રૃિનનદન” િધુર સૂર્રલીિ્ં સૌ તનિય થઇ ખોર્ઈ ગય્. તય્રપછી શ્ી 
નરનીતભ્ઈએ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્નું ફૂલહ્રથી સનિ્ન કયુું અને સંક્ષેપિ્ં 
રિરચન કયુું. ભકતોએ સૌને સર્િીબ્પ્ની િંગલિય રિરૃષત્તઓનો સૌને સુંદર 
રીતે ખય્લ આપયો. તય્રપછી સતસંગ રિચ્ર ન્દટક્ રજૂ થઈ, ગુજર્તન્ 
હદરભકતોએ િન િૂકીને અશ્ભનય કયવો. ન્દટક્ સર્ુંગ સુનદર રહીને રિશંસ્ 
પ્િી. ષશક્ગોર્ળ્ શ્ી િહેશભ્ઈ આવય્ હત્, એિણે સર્િીબ્પ્ન્ િષહિ્નું 
ગીત ગ્ઈ સર્િીબ્પ્ન્ે ર્જીપો િેળળ્ો, “સતસંગ રિચ્ર’’ને ખૂબ આરક્ર 
આપયો. શ્ી રસંતકુિ્ર પટેલ, શ્ી જગદીશભ્ઈ પંડ્, શ્ી બળદેરકુિ્ર અને 
શ્ી જાદરજીભ્ઇએ રિ્ણર્ન અશ્ભનય આપી હ્સયની હેલી રરસ્રી ને જ્્ન 
સ્થે ભશ્કત રિદ્ન કરતો સુનદર ક્યવારિિ રજૂ કરી સૌને રિભ્ષરત કય્વા. જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્એ લ્ક્ષષણક ઢબે આજે છેલલ્ં િંગલિય આષશિ રરસ્રી. આજે 
સર્િીબ્પ્ ખૂબજ તેજસરી જણ્ત્ હત્ ને અતયંત રિસન્ન હત્. હોલિ્ં 
શ્બર્જેલ્ સૌનું ક્િ થઈ ગયું. લગભગ ૧૨૦૦થી ૧૫૦૦ જેટલી ખુરશીને પ્છ્ 
કેટલ્ક તો બ્જુ પર ઉભેલ્ હત્. વહ્લ્ સર્િીબ્પ્એ સૌ પર રિસન્ન હ્સય 

જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાએ 

લાક્ણણક ઢબે આજે 
છેલલાં મંગલમ્ 

આવશર વરસાવી. આજે 
સવામીબાપા ખૂબજ 

તેજસવી જણાતા હતા 
ને અત્ંત પ્રસન્ન 

હતા. હોલમાં શ્બરાજેલા 
સૌન્યં કામ ્ઈ ગ્્યં. 

લગભગ ૧૨૦૦્ી 
૧૫૦૦ જેટલી ખ્યરશીને 
પાછા કેટલાક તો બાજ્ય 

પર ઉભેલા હતા.
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રેરી સૌને િોક્ષભ્ગી બન્રર્ કહું. એિ્ં િ્નર જીરનનું ધયેય, િનુષય જીરનની 
સફળત્, સ્ચ્ સંતન્ં લક્ષણ અને સતપુરૂિોને શરણે જર્થી િે્ક્ષની રિ્ષતિ થ્ય 
છે. આજ જનિે ભગર્નની રિ્ષતિ થઇ શકે એર્ સદગુરુનું શરણું સરીક્રર્ દોઢ 
કલ્ક ઉદબોધન કયુું. એ અસખષલત ર્ણીન્ દદવય રિર્હિ્ં સૌ રસતરબોળ 
થઈ પષરત્ર થય્. સરગવાિ્ંથી દેરોએ પણ પુષપરૃષષ્ કરી એરો સોહ્િણો સિગ્ર 
ક્યવારિિ હતો.

જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ની લ્ક્ષષણક શૈલી અને જ્્ન રસથી સૌ એટલ્ બધ્ં 
રિભ્ષરત થઈ ગય્ હત્ કે, કેટલ્ક તો બીજા દદરસનો કથ્નો સિય પૂછી ગય્ 
ને એક ભ્ઇ તો ગળગળ્ થઇ સર્િીબ્પ્ને પે્ત્ની ગ્ડીિ્ં શ્બર્જી પ્રન 
કરર્ ષરનરી રહ્. કૃપ્ળુ સર્િીબ્પ્એ િંદ શ્સિત કરી રિ્થવાન્ સરીક્રીને 
ગ્ડીિ્ં શ્બર્જય્. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ની અિ્પ શશ્કતથી નયુયોકવાિ્ં આરડી 
િોટી સભ્એ લ્ભ લીધો તે હદરભકતોને િન ખૂબ આનંદનો ષરિય હતો. સૌ 
સર્િીબ્પ્ન્ િષહિ્ન્ં ગ્ન ગ્ત્ ઉત્રે ગય્. અિેદરક્ર્સીઓ તો દદવય 
ભ્રિ્ં ગરક્ર થઈ ગય્ હત્.

ન્્ય્ોક્ષમાં પદરભ્રમણ

ત્રીખ બીજી નરે્મબર ને સોિર્ર નયુયે્કવા િ્ટે રિર્સનો છેલલ્ દદરસ 
હતો. સર્િીબ્પ્એ નયુયે્કવાિ્ં ધિવાદીપ રિજરષલત કરી દીધો ને એનો રિક્શ 
દદગદદગંત રેલ્યો. આજે સૌ નયુયોકવાન્ પદરભ્રિણે નીસરર્ન્ હત્. સર્િીબ્પ્ 
ને િંડળી L.T.R R. ટટ્રેનિ્ં સટેશને પહોંચય્. પેનસીલએષનયન સટેશન સૌ ઊતય્વા.
તય્ંથી આજે ચ્લર્નું પસંદકરી નીકળ્્.ચ્લત્ં ચ્લત્ં સૌનું કલય્ણ કરત્ 
કરત્ સર્િીબ્પ્ િંડળી સષહત દુષનય્ની સ્ત અજાયખીિ્ંની એક અજાયબી 
‘એ્મપ્યર સટેટ શ્બલડીંગ’ પર પધ્ય્વા. આ િક્ન ૧૦૨ િ્ળનું છે ને ઊંચ્ઇ 

એક ભાઇ તો ગળગળા 
્ઇ સવામીબાપાને 
પેાતાની ગા્ડીમાં 
શ્બરાજી પાવન કરવા 
વવનવી રહ્ા. કૃપાળ્ય 
સવામીબાપાએ મંદ 
કસમત કરી પ્રા્્ષના 
સવીકારીને ગા્ડીમાં 
શ્બરાજ્ા. જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાની અમાપ 
શકકત્ી ન્્ય્ોક્ષમાં 
આવ્ડી મોટી સભાએ 
લાભ લીધો તે 
હદરભકતોને મન ખૂબ 
આનંદનો વવર્ હતો.
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૧૪૭૨ ફૂટ છે. ખૂબ જલદી બંધ્યું હતું. ઈ. સ. ૧૯૩૦ન્ િ્ચવાની ૧૭િીથી 
આરંભ થયો ને ઈ. સ. ૧૯૩૧ન્ િ્ચવાની પહેલી ત્રીખે તે્ સંપૂણવા થયેલું. આ 
એક નર્ઇભરી ર્ત કહેર્ય. કેટલ્ં અસંખય િ્ણસોન્ પસીન્થી આ ભવય 
ઈિ્રત સજાવાઇ હશે ! આ િક્નિ્ં ૬૦િ્ િજલ્ સુધી જર્ િ્ટે ૫૦થી ય રધ્રે 
ષલફટ છે. ૬૦ થી ૮૦િ્ િ્ળે જર્ લગભગ ૧૦ ષલફટ છે. ૮૦ થી ૮૬ િ્ળ સુધી 
પ લીફટ તે પછી બે લીફટ છે. નીચેન્ િ્ળે આરેલી ઓષફસોનું ભ્ડું સ્ંભળી 
અર્ક્ થઈ જર્ય. દરેક ઓષફસન્ બ્ર િષહને ૮૦,૦૦૦ ડોલર ભ્ડું છે! આરું 
ષરશ્ળ નજરને આંજી દે તેરું ભવય એ્મપ્યર સટેટ શ્બલડીંગ ! 

જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ ષલફટિ્ં શ્બર્જી ૮૦િ્ િ્ળે કેરળ એક જ 
ષિષનટિ્ં પહોંચય્. તય્ંથી બીજી ષલફટિ્ં ૮૬િ્ િ્ળે ગય્. તય્ં ષનરીક્ષણ કરર્ 
િ્ટે ગેલેરી છે. તય્ંથી આખી નગરી જોર્ય. બધું સુનદર ને ભવય દેખ્ય છે. 
આજ પરનદેર એિની રેણું રગ્ડત્ ર્ઇ રહ્. સર્િીબ્પ્ને એિનું સંગીત 
સંભળ્રત્ ર્યુદેર પૂરજોશિ્ં સૌને સપશવાત્ હત્. સૌની સ્થે ખેલીને રસ્તોને 
પણ ગલીપચી કરીને ઊડ્ડત્ હત્. સૌ હસત્ હસત્ કપડ્ં સંભ્ળી રહ્ હત્. 
પરનદેર જાણે રિેિિ્ં પ્ગલ હત્. ક્ષણિ્ં એરું લ્ગે કે એ ખૂબ ખુશ્લીિ્ં 
આપણને પણ ઊંચકી લેશે. અહીં ચોતરફ પથર્ઇને પડેલ્ નગરને જોયું. સુષરધ્ 
સરસ છે. અહીંથી કલય્ણિયી નજર ઢ્ળી, સર્િીબ્પ્એ જડચેતન સૌને પષરત્ર 
બન્વય્. તય્ંથી પ્ન અિેદરકન એરલ્ઈનસનું િક્ન જોયુ. એની અગ્શીિ્ંથી 
હેષલક્પટર િુસ્ફરોને લઈને જાય છે, તે ઊતરે છે. તે િક્ન જોયું. સઘળું જોયું. 
આનંદ સ્થે જોત્ સૌ નીચે ઉતય વ્ા ને ઊત્રે આરી ગય્. ર્ત્રે શ્ી નરનીતભ્ઇને 
તય્ં કથ્ કીતવાનનો છેલલ્ દદરસ હતો. તેથી િોટી સંખય્િ્ં સથ્ષનક ભકતો 

 અહીં ચોતરફ 
પ્રાઇને પ્ડેલા 

નગરને જો્્યં. 
સ્યવવધા સરસ છે. 

અહીં્ી કલ્ાણમ્ી 
નજર ઢાળી, 

સવામીબાપાએ 
જ્ડચેતન સૌને 

પવવત્ર બનાવ્ા. 
ત્ાં્ી પાન 

અમેદરકન 
એરલાઈનસન્યં મકાન 

જો્્ય.
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પધ્ય્વા હત્. શ્ી નરનીતભ્ઈએ જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્નું પૂજન કયુું. તય્ર 
પછી સંત ષશરોિષણ શ્ી ભકતરતસલદ્સજી સર્િીનું પૂજન કયુું. તેિજ શ્ી 
રસંતભ્ઈએ“ગુરુ અિ્ર્ દદવય કલય્ણક્રી” એ કીતવાન ગ્યું. કીતવાન પછી 
સર્િીબ્પ્ની જ્્ન સુધ્ રહી. સૌને ચેતન આપતી એ સુધ્રલલરી સૌને ગિી. 
સંસ્રન્ ઊન્ ર્યર્ન્ં ષરિનું શિન કરતી એ ર્ણી તો સ્ચે જ નોળરેલ જેરી 
જીરનદ્ષયની થઈ રહી. દોઢ કલ્ક સતત િધુર ર્ણીનો રિર્હ સૌને પ્રન કરી 
રહો. છેલલ્ં આષશિ દીધ્ ને સૌ ભકતજન્ેની પ્ંપણો ભ્ર્દ્રેકિ્ં ભીની થઈ. 
સર્િીબ્પ્એ સૌને ષરદ્ય આપી ને ષનર્સસથ્ને ગય્. તય્ંય િુલ્ક્તીઓની 
ઠઠ જાિી હતી. સૌની સ્થે રિેિભીની ચચ્વા કરી સૌને આર્િ કરર્ ષરદ્ય કય્વા. 
સૌ સર્િીબ્પ્ન્ રિભ્રની ર્તો કરત્ ષરખર્ય્. 

વવદા્નો વમલન મેળાે- હેન્ડ બેગ ન્ી જ્ડતી

ત્રીખ ત્રીજી નરે્મબરન્ રોજ સર્રે સૌ ખૂબ જલદી પરર્રી ગય્ ને 
ષરિ્ન ઘરે પહે્ંચી ગય્. આજનો અિેદરક્ર્સીઓનો ષરરહ રેદન્નો દદન 
અિેદરક્ર્સી ભકતો િ્ટે અસહ હતો. ષરિ્નઘર પર શ્ી શ્શ્નતલ્લ, શ્ી 
ધિ્વાભ્ઈ, િહેશભ્ઈ, શ્ી રિફુલલભ્ઈ, શ્ી નરનીતલ્લ સિયસર આરી ગય્ 
હત્. સૌન્ િોં પર બે ભ્ર હત્. સર્િીબ્પ્ની દદવયર્ણીની ચેતન્નો, રિેિનો 
ભ્ર અને બીજો સર્િીબ્પ્ જાય છે તે રસિી ષરદ્યનો ભ્ર. ભ્રની સદરત્ 
એક બનીને આંખેથી આંસુભરી ર્દળી રરસી ગઈ. સર્િીબ્પ્એ દદવયર્ણીનું 
સુખ આપયું ને િસતકે હ્થ િુકી સૌને સ્ંતરન અને આષશિ દીધ્. સૌને જય શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ કહીને રિેિપૂરવાક ભેટય્. સર્િીબ્પ્એ ભકતોને અતયંત સુખ 
આપયું. સર્િીબ્પ્ આજ રિસન્ન હત્ ને અઢળક ઢળ્્. એક બ્જુ એ ષરદ્યન્ 
ષિલન િેળે્ ચ્લતો હતો તય્રે બીજી બ્જુ સર્િીબ્પ્ સ્થે આરેલ્ હદરભકતો 
ખૂબ ષરિ્સણિ્ં ગડિથલ કરત્ હત્.“શે્ધી શે્ધીને થ્કય્ પણ હેનડ બેગ 
નથી જડતી. શ્ી જગદીશભ્ઇએ અનય ભકતને કહું: સૌ ર્ર્ફરતી જે ટેકસીિ્ં 
આરેલ્ તેનો ખૂણ્ે ખ્ંચો જાેઇ રળ્્. સૌ એકિેકની સ્િે જોઈ ષનર્શ્ વયકત 
કરત્ બોલર્ લ્ગય્“હરે શું થશે?’’ “હે જગદીશભ્ઇ, તિને હેનડબેગ લીધ્નું 
સિરણ નથી રહું ? જગદીશભ્ઈ દકિકતવાવયન્ ખય્લિ્ં ભ્રિણ્િ્ં પડી ગય્ ને 
જર્બ ન્ દઈ શકય્. શ્ી રસંતકુિ્ર ચોક્કસ ખય્લ આપત્ કહેત્, “બેગ નથી 
જ િુક્ઈ, ખ્ત્રીપૂરવાક કહુ છું. એ તય્ંજ ષરસર્ઈ ગઇ છે.’’

 ક્ેઇ હદરભકતે પૂછયું કે, કય્રે ખબર પડી કે હેનડબેગ નથી?  શ્ી 
જગદીશભ્ઇએ કહું, “શ્ી લ્લજીભ્ઈ ભીિજીભ્ઈ આવય્ ને પ્સપોટવા 
િ્ગય્ તય્રે જ ખય્લ આવયો કે હેનડબેગ નથી.”પછી કોઇ ભકત બોલય્, “જર્ 
બ્રીક્ઇથી જુઓને?” તય્ં તો જોયુ કે ટેક્ષી - અિેદરક્િ્ં ટેક્ષીને કેબ કહે છે. 
કેબ ડટ્ર્ઇરરને પૈસ્ ચુકર્ઇ ગય્ હત્. કેબ ઊપડર્ની તૈય્રીિ્ં હતી. સૌ એ 

 સવામીબાપાની 
દદવ્વાણીની 
ચેતનાનો, પ્રેમનો 
ભાવ અને બીજો 
સવામીબાપા જા્ છે 
તે વસમી વવદા્નો 
ભાવ. ભાવની સદરતા 
એક બનીને આંખે્ી 
આંસ્યભરી વાદળી વરસી 
ગઈ. સવામીબાપાએ 
દદવ્વાણીન્યં સ્યખ 
આપ્્યં ને મસતકે હા્ 
મ્યકી સૌને સાંતવન અને 
આવશર દીધા.
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ડટ્ર્ઇરરને રોકી લીધે્. જગદીશભ્ઈન્ જીરિ્ં જીર ન હતો. િોં પરથી લે્હી 
જ ઊંડી ગયું હતું. શ્બચચ્ર્ પુણી જેર્ ષફક્ક્ થઇ ગય્ હત્. સૌ હદરભકતો 
હેનડબેગની તપ્સ કરર્ ચ્લય્. ડીકી ખે્લ્રી. બધ્એ બ્રીક્ઈથી જોયું.
જગદીશભ્ઇએ તો ર્રંર્ર જોયું.પણ હેનડબેગ ન્ િળે. કંઇક આશ્ હતી તે ય 
ન્ ફળી ને જગદીશભ્ઈન્ પેટિ્ં ધ્્સકો પડયો. હરે શું થશે? સર્િીબ્પ્ને શું 
કહીશ? સર્િીબ્પ્ અને સંતોન્ જ પ્સપોટવા ગુિ ! હે શ્ીજી રિભુ ! શું થશે? એક 
ક્ષણર્રિ્ં તો એિન્ િનિ્ં તુિુલિંથન ચ્લયું. ક્ેઇએ કહું, “હોટલ પર કેબ 
લઇ લયો અને તપ્સ કરી આર્ે. સ્િે ક્ંડ્ ઘદડય્ળ સ્િું જોયુ ને ડે્કી ધૂણ્રી.
હરે સિય રહો ન હતો. એટલ્િ્ં એક યુદકત જડી. અહીં કેબિ્ં ટોકીરોકીની 
સગરડ હોય છે. ટોકીરોકી એટલે એક ન્નું ર્યરલેસ યંત્ર છે કે તેની સહ્યથી 
આસપ્સન્ દશ િ્ઈલન્ ષરસત્રિ્ં ર્તચીત કરી શક્ય. ડટ્ર્ઈરરે તે દ્્ર્ 
સ્થી કેબ ડટ્ર્ઈરરોને તેિની ડેકી જોર્ કહું. કેબ જે જગય્એ હતી તે જગય્એથી 
જર્બ િળ્ો કે, “અહીં ડેકીિ્ં તપ્સ કરી પણ કંઈ રસતુ નથી.’’ હરે હોટલિ્ં 
જર્ની તૈય્રી રૂપે શ્ી જગદીશભ્ઈ કેબિ્ં બેસર્ની તૈય્રી કરત્ હત્. 

િોટરની ડીકી જુઓ, પ્કીટ િળી જશે

આટલ્ સિયિ ં્ તો જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ને સિ્ચ્ર પહોંચી ગય્ 
હત્. સર્િીબ્પ્ િીઠું હસય્ ને કહું, “િોટરની ડીકી જુઓ, પ્કીટ િળી જશે.
સર્િીબ્પ્ન્ અિૃત ભય્ું રચન સુણી પગિ્ં પ્ંખ આરી ગઈ હોય તેિ સરવા 
ઉતસ્હભેર કેબની ડેકી જોર્ ઉપડ્. શ્ી જગદીશભ્ઇન્ િગજિ્ં રીજળીરેગે 
ષરચ્ર્ે દોડત્ હત્. સર્િીબ્પ્ન્ રચનિ્ં ષરશ્વ્સ હતો. ડેકી ખ્ેલર્ 
ડટ્ર્ઇરરને કહું. ડટ્ર્ઇરર પણ રિોધે ભર્યો, “ર્રંર્ર ડેકી શ્ િ્ટે ખોલ્રો છે 
? તિે સરષેએ જોયું છે કે હેનડબેગ નથી.” પણ તેને શી ખબર પડે કે આ તો 
ભગર્ન સરરૂપ સર્િીબ્પ્ની આજ્્ છે. નમ્ ષરનંતી કરર્િ્ં આરી. સૌન્ 
િનિ્ં, હૃદયિ્ં ઉતસુકત્નો પ્ર નથી. ડેકી ખ્ેલી. અંદર ડોદકયું કયુું ને જોયું તો 
હેનડબેગ ડ્બીબ્જુએ સૌની ર્ટ જોતી હતી. શ્ી જગદીશભ્ઈન્ જીરિ્ં જીર 
આવયો. જાણે ખોર્એલો દીકરો િળે ને ઝડપ િ્રી ષપત્ લઈને છ્તીએ ચ્ંપે 
એિ જગદીશભ્ઈએ ફટ્ક દેતીને હેનડબેગ ઉપ્ડી. ઉિળકો તો કેરો? ન્નું બ્ળ 
દોડે તેિ પ્કીટ લઈ પંડ્ દોડ્ ને હેનડબેગ સષહત જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ન્ 
ચરણકિળિ્ં ઝુકી પડ્, લેટી પડ્. સૌ ભકતો આનંદષરભોર થઈ ગય્. દોડત્ 
આવય્, પરિ આશ્ચયવા થયું. સર્િીબ્પ્એ ચિતક્ર સજયવો. અપૂરવા અદભૂત 
દદવય લીલ્ બત્રી. સૌ સર્િીબ્પ્ને રિણિીને એકી સ્થે બોલય્, “જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્ની જય.”સૌએ જયન્દ દોહર્વયો. ગગન ગ્જયું ષરિ્નઘરે સૌ જોર્ 
ઊિટય્. ષરગત જાણી પ્યે ઝુકી પડ્ સર્િીબ્પ્ન્ં દશવાન કરી કૃતકૃતય થય્. 

સવામીબાપાએ ચમતકાર 
સજ્વો. અપૂવ્ષ અદભૂત 

દદવ્ લીલા બતાવી. 
સૌ સવામીબાપાને 

પ્રણમીને એકી સા્ે 
બોલ્ા, “જીવનપ્રાણ 

સવામીબાપાની 
જ્.”સૌએ જ્નાદ 

દોહરાવ્ો. ગગન 
ગાજ્્યં વવમાનઘરે સૌ 

જોવા ઊમટ્ા. વવગત 
જાણી પા્ે ઝ્યકી પડ્ા 
સવામીબાપાનાં દશ્ષન 

કરી કૃતકૃત્ ્્ા.
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અમેરીકા્ી ઈંગલેન્ડ

સિય થયે જ્મબોજેટ આવયું ! અધધધ બોલી જર્ય એરું ષરશ્ળ ષરિ્ન. 
એકજ હ્રિ્ં નર બેઠક. બે િ્ગવા. એક િ્ગવા ૩ ફૂટ પહે્ળો. ષરિ્નની પ્ંખો 
સ્થે પહે્ળ્ઇ ૧૯૫ ફૂટ ને લંબ્ઈ ૨૪૦ ફૂટ છે. ષરિ્નની ઊંચ્ઈ ૬૩ ફૂટ છ 
ઈંચ છે. કુલ બેઠકો ૩૯૦ છે. એક ન્નકડું ગ્િ જોઈ લય્ે ! એિ્ં પ્ંચ ષસનેિ્ 
ચ્લે ! ઉપરન્ િ્ળે સટ્ફને રિર્ િ્ટે ટેબલટેનીસ.બ્રીજ અને રેસટોર્ં પણ ખર્ં 
! આરી ન્નકડી નગરી જોઇને આશ્ચયવા થ્ય ! શ્ી જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ એિ્ં 
શ્બર્જય્ ને સકલ િંડળીન્ સભયે્ એક પછી એક ગોઠર્ય્. સર્િીબ્પ્ન્ 
જય ન્દો સ્થે ષરિ્ન ઊડયું. અિેદરક્ન્ ભકતો ષરિ્નને દૂર સુધી જોઈ રહ્. 
સર્િીબ્પ્એ ષરદ્ય લીધી. એની ગિગીની િુખ પર હતી. સૌ હૃદયે હ્થ િૂકે 
ને કળ્ય કે સર્િીબ્પ્ હૃદયકુંજિ્ં છે પણ તે ય ષરિ્સણ થ્ય ! સૌ ભકતો 
સર્િીબ્પ્નો િષહિ્ ગ્ત્ ઘેર પહે્ંચય્. ષરિ્નિ્ં સ્થે સફર કરત્ અનય સૌ 
િુસ્ફરોને સર્િીબ્પ્ન્ે થોડો પદરચય ષરિ્ન ઘરે થઈ ગયો હતો અને થોડો રધુ 
પદરચય ષરિ્નિ્ં હદરભકતો પ્સેથી િળ્ો ને સૌ રિભ્ષરત થય્. આજે પષશ્ચિ 
ગોળ્ધવાની હર્ જાણે ષરદ્ય ગીત ગ્તી રહી રહી હતી ! પૂરવા ગે્ળ્ધવાિ્ં પેસત્ં 
તો ત્ર્ઓ ટીિ ટીિ કરત્ તેજકણ પ્થરત્ સર્િીબ્પ્નું સર્ગત કરત્ હસત્ 
હત્. ર્ત્રીની ગોદિ્ં ષશશુગણ જેર્ ખેલત્ હત્. રજનીની ઓઢણીન્ હીરલ્ 
જેર્ ત્રલ્ કોઇ અગ્મય ર્ણીિ્ં, અરે રિક્શની િૌન ભ્િ્િ્ં સતક્રી રહ્, 
હસી રહ્. પ્ંચ કલ્ક દદરસ રહેલો પુરો થયો છે ને ર્ત્રે દસ ર્ગે ષરિ્નઘર 
પર ષરિ્ન ઊતયુું ! 

લંડનન્ હદરભકતોએ એરોડટ્ર્િ પર જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ને સતક્રર્ હોલ 
ભ્ડે ર્ખયો હતો. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ અિેદરક્ની ભૂષિ પર ધિવાનો ષરજય 
દીપ રિગટ્રી પુન: લંડનિ્ં પધ્ય્વા. તેિન્ સનિ્ન્થષે સનિ્ન સિ્રંભ યોજાયો 
હતો. ર્ત્રીન્ દસ ર્ગય્ છત્ં હૉલ પર તે્ ભકતોની કંઈ ભીડ કંઈ ભીડ ! હૈયૈહૈયું 
દબ્ય એરી ભીડ ! હોલિ્ં િ્ણસો સિ્ત્ં ન હત્ં ! સૌ ભકતો સતક્રર્ 
ફૂલહ્ર લઈ હ્રિ્ં ઊભ્ હત્. સૌએ પૂજન કરી હ્ર પહેર્વય્. રિ્રંભિ્ં 
ય્ત્ર્નો ટૂંકો ખય્લ આપયો ! જેિ જેિ ખય્લ આપત્ ગય્ તેિ તેિ સૌન્ િુખ 
ઉપર આનંદને આશ્ચયવાનો ભ્ર ઉપસતો હતો. આ ખય્લ આપી રહ્ કે તરત જ 
સૌએ સર્િીબ્પ્ને જયન્દોથી રધ્રી લીધ્. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ શ્સિત 
રેરી સૌને આષશિ આપય્. સિ્રંભને અંતે શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ષસદ્્ંત સજીરન 
િંડળન્ સેરિેટરી શ્ી પી. ડી. પટેલે આભ્ર ષરષધ કયવો ને પુનઃ સર્ગત કયુું. સરવાત્ર 
આનંદ આનંદ રતણી રહો. સર્િીબ્પ્ ધિવાની ્મહેંક અિેદરક્િ્ં સદ્ય િુકીને 
આવય્ એ અષત આનંદની ર્ત હતી. શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નની અશ્ભલ્િ્ 
ટ્ણે પૂણવા કય્વાની રિસન્નત્ ર્ત્રરણિ્ં છ્ઇ ગઈ. શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 

લં્ડનના હદરભકતોએ 
એરો્ડટ્રામ પર 
જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાને સતકારવા 
હોલ ભા્ડે રાખ્ો હતો. 
જીવનપ્રાણ સવામીબાપા 
અમેદરકાની ભૂવમ 
પર ધમ્ષનો વવજ્ 
દીપ પ્રગટાવી પ્યન: 
લં્ડનમાં પધા્ા્ષ. તેમના 
સનમાના્ષે સનમાન 
સમારંભ ્ોજા્ો હતો. 
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ભગર્નનો ષરજય ધરજ ધરતીને બીજે છેડે ફરક્વય્ને્ ઉિળકો હૈય્િ્ં સિ્તો 
ન હતો. સૌએ જયન્દો કય્વા. “શ્ી ઘનશય્િ િહ્ર્જની જય”“શ્ી હદરકૃષણ 
િહ્ર્જની જય”“શ્ી સહજાનંદ સર્િી િહ્ર્જની જય”“શ્ી સર્ષિન્ર્ણ 
ભગર્નની જય”“શ્ી જીરનરિ્ણ બ્પ્શ્ીની જય”“સદગુરુઓશ્ીની 
જય”“પરિ કલય્ણક્રી જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ની જય” જયન્દોથી લંડનનું 
ષરિ્નઘર ર્ત્રીની શ્શ્નતિ્ં ગૂંજી ઉઠયું. સૌ સર્િીબ્પ્નો િષહિ્ ગ્ત્ ષનજ 
સથ્ને ગય્. િંદદરે આરી ભગર્નન્ં દશવાન કરી થ્ળ ધર્રીને સૌ રિસ્દ જ્મય્ 
ને િધુર નીંદરિ્ં લીન થય્. 

શ્ી સવાવમનારા્ણ 
ભગવાનનો વવજ્ 

ધવજ ધરતીને બીજે 
છે્ડે ફરકાવ્ાનેા 
ઉમળકો હૈ્ામાં 

સમાતો ન હતો. સૌએ 
જ્નાદો ક્ા્ષ.
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પૂર્વથી પમચિિ તિફ સરરાવોપિી  ઉપરાસનરાનરાો 
મવિતીય મિવ્ય પ્કરાશ  
(૧૯૮૭ - રોિિત્ન બરાપરાનું પહોલું મિવ્ય મરચિણ)  

ઈ. સ. ૧૯૮૭ની સ્લિ્ં પરિ પૂજય આચ્યવાસર્િીશ્ી લંડન પધ્ય્વા હત્. 
આ સિ્ચ્ર અિેદરક્ન્ ભકતોએ જાણય્. નયૂયોકવાથી ધિ્વાભ્ઈ, યશરંતભ્ઈ, 
બોસટનથી િનુભ્ઈ રગેરે હદરભકતોએ પરિ પૂજય આચ્યવાસર્િીશ્ીને ફોન કરી 
અિેદરક્ પધ્રર્ ષરનંતી કરી. પરિ પૂજય સર્િીશ્ી સતસંગ રિચ્ર્થષે લંડન 
આવય્ હત્. હ્, ન્, હ્, ન્ કરત્ં શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ની રિબળ ઈચછ્થી 
લંડનથી અિેદરક્ આરર્નો ષનણવાય લેર્યો. ષરઝ્ લેર્ રિયતન કરર્નું નક્કી 
કયુું. સ્િ્નય રીતે ષરઝ્ જે દેશન્ પ્સપોટવા હોય તય્ંન્ કોનસયુલેટિ ં્થી લેર્ પડે, 
અથ્વાત ભ્રતિ્ંથી રીઝ્ લેર્ પડે, તેિ છત્ં લંડનન્ અિેદરકન કોનસયુલેટિ્ં 
રિયતન કરર્નો ષરચ્ર કયવો. શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ની કૃપ્થી સંતો ભકતોન્ 
સિૂહિ્ં ૩૫ જણને ષરઝ્ િળ્્. અિેદરક્ન્ ભકતો પણ ર્જીન્ રેડ થઈ ગય્.

અિેદરક્ન્ ભકતોએ ષિદટંગ કરી સંતો ભકતોન્ ઉત્ર્ િ્ટે તૈય્રી શરૂ 
કરી. સંતોન્ ઉત્ર્ની વયરસથ્ ધિ્વાભ્ઈ, યશરંતભ્ઈ, બોસટનન્ િનુભ્ઈ 
તથ્ જસણી ષસટીિ્ં ન્રણભ્ઈ તથ્ તેિન્ સગ્ંને તય્ં કરી.  ર્હન વયરહ્ર િ્ટે 
બસ અને રેનની વયરસથ્ કરી. 

પહેલી ઓકટોબર ૧૯૮૭ન્ ગુરૂર્રે સર્રન્ સોનેરી દકરણો રિસરર્ 
લ્ગય્. શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ન્ લ્ડલ્ લ્ખેણ્ ષશષય આચ્યવા સર્િીજીને 
રધ્રર્ થનગન્ટ સ્થે તૈય્ર થય્. ઈ.સ. ૧૯૭૦િ્ં શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ 
સ્થે આવય્ હત્. ૧૭ રિવા પછી ઈ. સ. ૧૯૮૭િ્ં બીજી રખત આરી રહ્ છે. 

પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી ૧ ઓકટોબરે એક ર્ગય્ની એરઇશ્નડય્ની 

શ્ીજીબાપા 
સવામીબાપાના 
લા્ડલા લાખેણા 
વશષ્ આચા્્ષ 
સવામીજીને વધાવવા 
્નગનાટ સા્ે 
તૈ્ાર ્્ા. ઈ.સ. 
૧૯૭૦માં શ્ીજીબાપા 
સવામીબાપા સા્ે 
આવ્ા હતા. ૧૭ વર્ષ 
પછી ઈ. સ. ૧૯૮૭માં 
બીજી વખત આવી 
રહ્ા છે. 
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ફલ્ઈટ “સિુદ્રગુતિ” ષરિ્નિ્ં શ્બર્જિ્ન થય્. ષરિ્ન લંડનન્ સિય રિિ્ણે 
૧ ર્ગે ઉપડીને નયૂયોકવાન્ ઢળત્ દદરસન્ સ્ડ્ ચ્ર ર્ગે ઉતયુું. નયૂજસણીન્ 
હદરભકતોની ધીરજ ખૂટી રહી હતી. દૂરથી ઇષિગ્રેશન કસટિની ષરષધ પત્રી 
સંતો ભકતો સ્થે સર્િીશ્ીન્ આરર્ન્ં એંધ્ણ િળી ગય્. એરપોટવાિ્ંથી 
આચ્યવા સર્િીશ્ી સ્થે સંતોને આરત્ જોઈ યશરંતભ્ઈ, ધિ્વાભ્ઈ, િનુભ્ઈ, 
રિણભ્ઈ અને અનય સભયો ન્ચી ઉઠય્. એરપોટવા પરની રી.આઇ.પી. લોનજિ્ં 
શુભ્ગિન ષનષિત્તે ઉષિ્સભર હ્ર તોર્ કરી સર્ગત કયુું. સૌન્ હૈયે હરખ 
સિ્તો નથી. “સખી હૈડે તે હરખ ન િ્ય જ દદર્ળી રે.”આ સરપનું છે કે સતય 
તે સિજાતું નથી. પરંતુ દદવય આનંદ અનુભર્ય છે તેિ્ં કોઈ સંશય નથી. પૂજય 
આચ્યવા સર્િીશ્ી અને સંતોનો ઉત્રો ધિ્વાભ્ઈને તય્ં કયવો. હદરભકતો નજીકની 
િોટેલિ્ં ઉતય્વા. સંતો-હદરભકતોની જિર્ની વયરસથ્ ધિ્વાભ્ઈને તય્ં કરી. 

સટેચ્્ય ઓફ વલબટથી
૨ ઓકટોબરે 

સર્રન્ ઠ્કોરજીન્ 
થ્ળ કય્વા અને સંતો 
હદરભકતોએ થ્ળની 
રિસ્દી લીધી. બધ્ સંતો 
સ્થે નર્ આગનતુક 
હદરભકતો બધ્ બસ 
અને ર્નિ્ં ગોઠર્ય્. 
નયૂયોકવા અને નયૂજસણી 

રચચે હડસન નદી રચચે બેટ ઉપર આરેલી “સટેચયુ ઓફ ષલબટણી”ની ૩૦૩ ફૂટ 

એરપોટ્ષમાં્ી આચા્્ષ 
સવામીશ્ી સા્ે 

સંતોને આવતા જોઈ 
્શવંતભાઈ, ધમા્ષભાઈ, 

મન્યભાઈ, રમણભાઈ 
અને અન્ સભ્ો 

નાચી ઉઠ્ા. એરપોટ્ષ 
પરની વી.આઇ.પી. 

લોનજમાં શ્યભાગમન 
વનવમત્તે ઉષમાસભર હાર 
તોરા કરી સવાગત ક્્યું.
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ઊંચી રિષતિ્ની િુલ્ક્ત લેર્ ગય્. આ ષરશ્ળક્ય રિષતિ્ રિ્નસની રિજાએ 
અિેદરક્ની ઈ.સ.૧૭૭૬િ્ં આઝ્દી હ્ંસલ કરી તેની ય્દિ્ં આપી છે. પૂતળ્ની 
અંદર થઈને ષલફટ અને સીડી ર્ટે છેક રિષતિ્ની આંખ સુધી જર્ય છે. આચ્યવા 
સર્િીશ્ીન્ આ િોટ્ ક્ફલ્ને અિેદરકન લોકો નરી નર્ઈથી જોઈ રહ્ હત્ 
અને સર્િીશ્ીન્ ફોટ્ પણ પ્ડત્ હત્. રળી, સંરિદ્ય અને દેશની િ્ષહતી ષરિે 
પણ પૂછત્ હત્. 

તય્ં સંતો હદરભકતોની બસ અને ર્નનો ક્ફલો રલડવા ટટ્રેડ સેનટરની િુલ્ક્તે 
ઉપડયો. તેિ્ં બે ટ્રર હત્. છેક ઉપલ્ િ્ળે જર્ િ્ટે ચ્ર ષરશ્ળ ષલફટ 

હતી. જેની દર ષિનીટની સપીડ ૧૬૦૦ ફૂટ હતી. બીજા ષરષરધ િ્ળે જર્ બીજી 
૯૫ ષલફટ હતી. તેિ્ં૧૨૦૦થી ઉપર્ંત ઔદ્યોષગક ઓષફસો હતી. જેિ્ં પચ્સ 
હજાર િ્ણસો ક્િ કરત્ હત્. તય્ં દરરોજ એંસી હજાર િુલ્ક્તી આરત્ હત્. 
૪૩,૫૦૦ ક્ચની બ્રી હતી, જેિ્ં ૬,૦૦,૦૦૦ ચોરસ ફૂટ ક્ચ રપર્યો હતો. 
તેન્ ભોંયર્િ્ં બે હજાર ઉપર્ંત ક્ર પ્કવા થતી હતી. ભોંયર્િ્ં ટટ્રેન સટેશન હતું. 
તેનું ષરશ્ળક્ય બેઝિેનટ ખોદત્ં ૧૨,૦૦૦ કયુબીક ય્ડવા જિીન ખોદીને જે િ્ટી 
નીકળી હતી તે હડસન નદીિ્ં ન્ખત્ ૨૩.૫ એકર નરી જિીન બની હતી. તેન્ 
પર નરી ઇિ્રતનું ષનિ્વાણ થઈ રહું છે. રળી હડસન નદી પર૩૯ શ્બ્રજ બંધ્ય્ 
છે. તેની નીચેથી િોટી િોટી સટીિરો પસ્ર થઈ શકે છે. સિગ્ર સૃષષ્ન્ સજવાનહ્ર 
શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નનું આરું અજાયબી દૃશય ષનહ્ળી પરિ પૂજય આચ્યવા 
સર્િીશ્ી સ્ંજે ઉત્રે પધ્ય્વા.

સ્યઝન પાક્ષ હોલમાં જાહેરસભા
૩ ઓકટોબરે પરિ પૂજય આચ્યવાશ્ી નયૂયોકવા તથ્ નયૂજસણીિ્ં પધર્િણીએ 

પધ્ય્વા. આજે સ્ંજે યુષનયન ષસટીિ્ં આરેલ્ સુઝન પ્કવા હોલિ ં્ જાહેરસભ્નું 

હ્ડસન નદી પર૩૯ 
શ્બ્રજ બંધા્ા છે. 
તેની નીચે્ી મોટી 
મોટી સટીમરો પસાર 
્ઈ શકે છે. સમગ્ર 
સૃવષ્ના સજ્ષનહાર 
શ્ી સવાવમનારા્ણ 
ભગવાનન્યં આવ્યં 
અજા્બી દૃશ્ 
વનહાળી પરમ પૂજ્ 
આચા્્ષ સવામીશ્ી સાંજે 
ઉતારે પધા્ા્ષ.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

54

આયોજન કરર્િ્ં આવયું હતું. સંતોની સિૂહ કીતવાન ભશ્કત બ્દ સંત ષશરોિણી 
શ્ી ભકતરતસલદ્સજીસર્િીએ રિ્થવાન્ ગીત રજૂ કયુું હતું. સંતો ભકતોન્ 
રિ્સંષગક ઉદબોધન તથ્ સંસથ્કીય પદરચય બ્દ પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ીએ 
અત્રેની રિજા તથ્ હદરભકતોને ધિવા તેિજ ષહનદુ સંસકૃષતન્ ઉચચ આદશવા દશ્રવાત્ 
આશીર્વાદ આપય્. તેિ્ં ઉપષસથત સિગ્ર શ્ોત્ગણે આનંદોલલ્સપૂરવાક કહું 
કે, કેટલ્ક ધિવાન્ રડ્ આરે છે તે એકબીજાની ષનંદ્ કરર્િ્ં તતપર હોય છે. 
પરંતુ સર્િીજીએ કોઈ પણ વયશ્કતની ષનંદ્ ન કરીને સ્ચ્ ધિવાનો ર્હ ચીંધયો 
છે. રળી સર્િીજીની કથ્ શૈલી પણ અનેરી છે. કે, તેઓ દૃષ્્ંત સ્થે તદનુરૂપ 
કીતવાનની પંશ્કત પણ રજુ કરે છે. છત્ં કોઈ રિસંગ અધૂરો રહેતો નથી. જો સર્િીજી 
રધ્રે સિય રોક્ય તો દશવાન, સપશવા, સેર્, અને સિ્ગિનો લ્ભ ષરશેિ િળે. 
આિ ઉપષસથત હદરભકતોએ પોત્ન્ ઘેર પધર્િણી કરર્ પરિ પૂજય આચ્યવા 
સર્િીશ્ીને ષરનરણીપૂરવાક ષરનંતીઓ કરી.

પધરામણીની હારમાળા
૪ ઓકટોબર સર્રન્ સ્ડ્ છ ર્ગય્થી પધર્િણી િ્ટે પરિ પૂજય 

આચ્યવા સર્િીશ્ી રર્ન્ થય્. ર્ત્રે ૧૦:૦૦ ર્ગય્ સુધી પધર્િણીઓ ચ્લી. 
આ દશ્વારે છે કે, તે રતવાિ્નક્ળે શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ પરિ પૂજય આચ્યવા 
સર્િીશ્ીન્ હ્થે કેર્ અનેર્ં ક્યવા કર્રે છે. આ ષરચરણનો સઘળ્ સથળોન્ 
ષરહંગ્રલોકન જેરું હતું. છત્ં તેનું આકિવાણ કંઈક અનેરું હતું. પરિ પૂજય 
આચ્યવા સર્િીશ્ી જય્ં જય્ં પધ્રે તય્ં તય્ં આનંદ ઉલલ્સ રિસરી જત્ હત્.

બોસટન
૫ ઓકટોબરે પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ીની ઈચછ્ બોસટન પધ્રર્ની 

હોર્થી ચ્ર સંતોને પૂરવાતૈય્રી કરર્ ત્. ૪ ઓકટોબરે સ્ંજન્ બોસટન િોકલય્. 

 સંતો ભકતોના 
પ્રાસંવગક ઉદબોધન 

ત્ા સંસ્ાકી્ 
પદરચ્ બાદ પરમ 

પૂજ્ આચા્્ષ 
સવામીશ્ીએ અત્રેની 

પ્રજા ત્ા હદરભકતોને 
ધમ્ષ તેમજ વહનદ્ય 
સંસકૃવતના ઉચચ 
આદશ્ષ દશાવ્ષતા 

આશીવા્ષદ આપ્ા.
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બોસટનિ્ં િનુભ્ઈ ચતુરભ્ઈ પટેલ રહેલ્લર્ળ્ને તય્ં પ્ર્યણની તૈય્રી 
કરી. 

ત્રીખ ૫િી ઓકટોબર પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી નોથવા બગવાનથી રહેલી 
સર્રે બધ્ સંતો તથ્ તેિની સ્થે આરેલ્ હદરભકતોની િંડળી અને નયૂજસણીન્ 
હદરભકતો બસ તથ્ ર્નિ્ં ઉપડ્ં. બપોરન્ સ્ડ્ બ્ર ર્ગે િનુભ્ઈ અને 
નંદ્બેનન્ બ્રેઈન ટટ્રીિ્ં આરેલ્ ઘરે પહોંચય્. સહુએ ઠ્કોરજી જિ્ડય્. 

બપોરે પલી િ્ઉથ રોકની િુલ્ક્તે ગય્. ઈ.સ. ૧૬૨૦િ્ં યુરોષપયનો 
ભ્ગીને આરેલ્ તે “િે ફલ્રર” રહ્ણની રિષતકૃષત રૂપ બીજું રહ્ણ બન્વયું છે. 

રહ્ણિ્ં પડેલી િુશકેલીઓ ખૂબ જ ઠંડ્ ષશય્ળ્િ્ં ખ્ર્-પીર્ની અને પહેરર્-
ઓઢર્ની જે તકલીફ પડી અને ષશય્ળો કેરી રીતે ષરત્વયો તેનું રિદશવાન જોયું. 
આર્ અનેક સથળોને દૃષષ્િ્ત્રથી પ્રન કરી પરિ પૂજય આચ્યવાશ્ી ભકતો-સંતો 
સ્થે િનુભ્ઇન્ ઘેર આવય્. ર્ત્રે તેિની ષરનંતીથી શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ની 
રિસન્નત્ અથષે શ્ી અબજી બ્પ્શ્ીની ર્તોની સિૂહ પ્ર્યણ ર્ખર્િ્ં આરી 
હતી. 

ના્ગ્રા ફોલસ
૬ ઓકટોબરે સર્રે ઉજરળ રિભ્ત ખીલયું. પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી 

તથ્ સંતો-ભકતો પૂજા-પ્ઠન્ ષનતયષનયિથી પરર્રી બસ દ્્ર્ સર્રે સ્ત ર્ગે 
ન્યગ્ર્ ફોલસ તરફ રિય્ણ કયુું. બસિ્ં કીતવાનભશ્કત ચ્લતી હતી. િેસેચયુસેટસ 
સટેટિ્ંથી નયૂયોકવા સટેટન્ આલબની ષરસત્રિ્ં પસ્ર થઈ. તય્ં રસત્ની બન્ને 
બ્જુ બરફ્ચછ્દદત રિદેશ આવયો. જાણે સફેદ ગ્દલ્ ઉપર સફેદ ચ્દર પ્થરી 
કુદરત પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી અને સંતો-ભકતોને પધર્િણી કરર્ 

પલી માઉ્ રોકની 
મ્યલાકાતે ગ્ા. ઈ.સ. 
૧૬૨૦માં ્્યરોવપ્નો 
ભાગીને આવેલા 
તે “મે ફલાવર” 
વહાણની પ્રવતકૃવત 
રૂપ બીજ્યં વહાણ 
બનાવ્્યં છે. વહાણમાં 
પ્ડેલી મ્યશકેલીઓ ખૂબ 
જ ઠં્ડા વશ્ાળામાં 
ખાવા-પીવાની અને 
પહેરવા-ઓઢવાની 
જે તકલીફ પ્ડી અને 
વશ્ાળો કેવી રીતે 
વવતાવ્ો તેન્યં પ્રદશ્ષન 
જો્્યં. 
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બોલ્રતી હોય છે શું!!! રસતે િેઘર્જાએ પણ સર્ગત કયુું. ન્યગ્ર્ થોડું દૂર હતું. 
ન્યગ્ર્ ધોધનો અર્જ સંભળ્ર્ લ્ગયો. આ ધોધનો િધુર ન્દ-ઘોિ જીરનરિ્ણ 
સર્િીબ્પ્ને ઈ.સ.૧૯૭૦િ્ં આનંદ કર્રી ગયો હતો. હરે તો પરિ પૂજય 
સર્િીશ્ી ધોધન્ નયનર્મય સથળે પહોંચય્. ધોધનો ન્દ પરિ પૂજય આચ્યવા 
સર્િીશ્ી તથ્ સંતોન્ આશીર્વાદ િેળરર્ ઉત્રળો થયો હતો. સ્ંજન્ પ્ંચ 
ર્ગય્નો સુિ્ર થયો હતો. ધોધન્ નીચે પડત્ પ્ણીથી ઉતપન્ન થતી ઝીણી 
ઝીણી બુંદથી સફેદ ફીણન્ં સિૂહ ર્દળ જેર્ લ્ગત્ હત્. જે ફુર્ર્ની જેિ 
પ્ણીની સ્થે તરત્ તરત્ જત્ હત્. આરી ઠંડીિ્ં સંતો ભકતો પર દૃષષ્ કરી 
એ િેઘર્જાને યોગય ન લ્ગત્ં સર્રી સંકેલી લીધી હતી. અિેદરક્ની હદિ્ં 
પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીજીએ ધોધને દશવાન આપય્ં તેથી બીજી કેનેડ્ની સ્ઈડ 
પણ બોલ્રર્ ષરનંતી કરતી હતી. પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ી અને સંતો 
ભકતો બસિ્ં શ્બર્જીને દશવાન દેર્ પધ્ય્વા. અસથ્ચલે ઊભ્ ઊભ્ સૂયવાદેર 
પણ િલક્ત્ િલક્ત્ નદીન્ ધોધન્ ઉપર નૃતય કરી રહ્ હત્.  સર્િીશ્ી 
તથ્ સંતો ભકતોને જોઈ ધોધ જાણે પોત્ન્ હૃદય કિળને ખોલીને ભીતરનું 
સૌંદયવા એિન્ ચરણે ધરર્ તતપર બનયો હતો. પોત્ની સુંદરત્નો સરવોત્તિ 
નૈરેદ્ય તેિન્ ચરણ કિળને ધરર્ અધીરો થઇ રહો હતો. સંધય્ ઢળતી ચ્લી. 
સ્િે ન્યગ્ર્ ધોધને નજીકથી ષનહ્ળર્ ટનલ તરફ ચ્લય્.

ધોધન્ પ્ણી અને જિીન રચચે જે જગય્ રહે છે તે ઠેક્ણે જર્ િ્ટે ટનલની 
લંબ્ઈ ૬૫૦ ફુટ જેટલી છે. ટનલિ્ં જર્ િ્ટે રિથિ ષલફટ લઈને ૧૨૫ ફૂટ નીચે 
ઊતરરું પડે છે. આચ્યવા સર્િીશ્ીએ નીચે ઉતરીને “ટેબ્ રોક હ્ઉસ લૂકઆઉટ” 
પ્સે ધોધનું નયન ર્મય દૃશય ષનહ્ળ્ું. પછી ટનલિ્ં પધ્ય્વા. નીચે પડત્ જળનો 
રિર્હ અંદરથી ષનહ્ળી શક્ય તેર્ સથળે જેર્ આચ્યવા સર્િીશ્ી પધ્ય્વા કે 
તરત જ એક અનેરો ચિતક્ર સજાવાયો. ધોધરૂપે પડતું જળ ઓષચંત્નું ઉછળ્ુ 

પરમ પૂજ્ સવામીશ્ી 
ધોધના ન્નરમ્ 

સ્ળે પહોંચ્ા. ધોધનો 
નાદ પરમ પૂજ્ 

આચા્્ષ સવામીશ્ી ત્ા 
સંતોના આશીવા્ષદ 

મેળવવા ઉતાવળો ્્ો 
હતો. સાંજના પાંચ 

વાગ્ાનો સ્યમાર ્્ો 
હતો. ધોધના નીચે 

પ્ડતા પાણી્ી ઉતપન્ન 
્તી ઝીણી ઝીણી 

બ્યંદ્ી સફેદ ફીણનાં 
સમૂહ વાદળ જેવા 

લાગતા હતા.
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અને આચ્યવા સર્િીશ્ીન્ ચરણે ચરણ પખ્ળી લીધ્. બ્જુિ્ં ઉભેલ્ને ક્ંઈ 
પણ ન થયું. બધ્ને સર્િીબ્પ્ન્ દદવયરિસંગની ય્દ ત્જી થઈ. ઈ. સ. ૧૯૫૯ 
િ્ં જય્રે આદરિક્િ્ં િષચવાસન ફોલસ ષનહ્ળર્ સર્િીબ્પ્ પધ્ય વ્ા તય્રે ન્ઈલ 
નદીન્ જળે ઉછળીને ચરણ પખ્ળર્નો લ્ભ લીધો હતો. 

કેનેડ્ની સ્ઇડે નદીની પહોળ્ઈ ૨૨૦૦ ફૂટ છે. અિેદરક્ની સ્ઈડે રિર્હની 
પહોળ્ઈ ૧૦૬૦ ફૂટ છે. જળનો રિર્હ ઘોડ્ન્ ડ્બલ્ન્ આક્રે ધોધરૂપે પડે છે. 
ઉપરની સપ્ટીથી૧૮૫ ફૂટ નીચે પ્ણીની ઉપરની સપ્ટી છે. આ પ્ણી૧૮૦ ફૂટ 
ઊંડું છે. એટલે ધોધ ૩૬૫ ફૂટ ઊંડો ગણ્ય . આ ધોધિ્ં રિષત સેકનડે ૧ લ્ખ ઘન 
ફૂટ પ્ણી રહે છે. ૪૦ લ્ખ દકલો રોટ પ્રર ઉતપન્ન કરર્િ્ં આરે છે. ન્યગ્ર્ 
નદી ઓનટ્દરયો સરોરરિ્ંથી નીકળી આયર સરોરરિ્ં િળે છે. તય્રે રચચે ધોધ 
રૂપે પદરણિે છે. 

ધોધને પ્રન કરી આચ્યવા સર્િીશ્ી ટનલિ્ંથી પ્છ્ આવય્ તય્રે ર્ષત્રનું 
સ્મ્્જય ષરસતયુું હતું. ધોધનું પ્ણી ઉપર દૂરથી િોટી ફલડ લ્ઈટ એરી રીતે 
ગોઠરર્િ્ં આરે છે કે સિગ્ર ધોધને આરરી લે છે. પદરણ્િે આ ધોધ દદરસ 
કરત્ ર્ત્રે ષરશેિ શોભ્ ધ્રણ કરે છે. ધોધ પર લ્લ, પીળો, જાંબલી રગેરે 
રંગની લ્ઈટ શોભ્િ્ં ઓર અશ્ભરૃષદ્ કરે છે. આ નયન ર્મય ધોધને ષનહ્ળી 
પરિ પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ીએ સંત ભકત િંડળ સહ કોચિ્ં શ્બર્જી “શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ બ્પ્ની જય” ઘોિણ્ સ્થે ૯૦ િ્ઈલ દૂર આરેલ કેનેડ્ ટોરોનટો 
શહેર રિષત રિય્ણ કયુું. 

કેને્ડા ટોરોનટો
ર્ત્રે ૧૧:૩૦ ટોરેનટોન્ સક્રબરો ષરસત્રિ્ં રસત્ જયંતીભ્ઈ િગનભ્ઈ 

(દ્ણીલીિડ્ર્ળ્)ન્ ષનર્સે ઉત્રો કયવો હતો. અત્રે ઘણ્ હદરભકતો દશવાનની 

ન્ન રમ્ ધોધને 
વનહાળી પરમ પૂજ્ 
આચા્્ષ સવામીશ્ીએ 
સંત ભકત મં્ડળ 
સહ કોચમાં શ્બરાજી 
“શ્ી સવાવમનારા્ણ 
બાપાની જ્” ઘોરણા 
સા્ે ૯૦ માઈલ દૂર 
આવેલ કેને્ડા ટોરોનટો 
શહેર પ્રવત પ્ર્ાણ ક્્યું. 
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ઉતસુકત્થી ર્હ જોઈ રહ્ હત્. આચ્યવા સર્િીશ્ી પધ્રત્ં જયંતીભ્ઈ, 
હદરભ્ઈ રગેરે હદરભકતોએ ઉિળક્ભેર સર્ગત કયુું. ર્ત્રે ઠ્કોરજી જિ્ડી સહુ 
આર્િિ્ં ગય્.

નો્્ષબગ્ષન ન્ૂજસથી
૭ ઓકટોબર બુધર્ર ને આસો સુદ પૂષણવાિ્ન્ રહેલ્ પરોદઢયે સલૂણી 

િોસિ પૂર બહ્રિ્ં ખીલી ઊઠી. સર્િીશ્ી તથ્ સંતોએ ષનતય ષનયિથી પરર્રી 
હદરભકતોને ઘેર પધર્િણી કરી. ઠ્કોરજીનો રિસ્દ લીધો અને ૯૦૦ િ્ઈલ 
નોથવાબગવાન નયૂજસણી પહોચર્ રિય્ણ કયુું. સૂયવાદેર પણ ર્દળની સ્થે સંત્કૂકડી 
રિત્ ચ્લય્. રસત્િ્ં ગ્મિત સ્થે જ્્ન ષપરસત્ને સર્િીબ્પ્ન્ દદવય 
સંસિરણો ત્જા કર્રત્ આચ્યવા સર્િીશ્ી ર્ત્રે દસ ર્ગે િોખ્સણન્ પટેલ 
યશરંતભ્ઈ કેશરલ્લ, ભગર્નભ્ઇ અને દદનેશભ્ઇન્ ઘરે ઉત્રો ર્ખયો 
હતો તય્ં પધ્ય્વા. 

વોવશંગટન ્ડી.સી.ની ધરતી પાવન
૮ ઓકટોબરને ગુરુર્રે રોષશંગટન ડી.સી.ની ધરતી પ્રન કરર્ ષનતય ષરષધથી 

પરર્રી સર્રે કોચ દ્્ર્ રર્ન્ થય્. બપોરે એક ર્ગે રોષશંગટનિ્ં રસત્ 

નરનીતભ્ઈ અંબ્લ્લ ટોપીર્લ્ન્ ઘેર પધર્િણી કરી. તય્ં નરનીતભ્ઈ 
અને તેિન્ પુત્રોએ ઉષિ્ભયુું સર્ગત કયુું. ઠ્કોરજીને જિ્ડ્ બ્દ રોષશંગટન 
િોનયુિેનટ પધ્ય્વા. અિેદરક્ન્ સરવારિથિ રિેષસડેનટની ય્દિ્ં ઊભી કરર્િ્ં આરી 
છે. ઉંચ્ઈ ૫૫ ફૂટ ૬ ઇંચ છે. લીફટની િદદથી ઉપર ચઢ્્. આખું રોષશંગટન જોયું 
તય્ંથી ઉતરી સેનેટ હ્ઉસ, ટટ્રેઝરી શ્બલડીંગ, વહ્ઇટ હ્ઉસ રગેરે ઘણું ષનહ્ળ્ું. 
આ શહેરિ્ં ષરષરધ કલ્ સભર ષરશ્ળ િક્નો છે. નયન ર્મય બ્ગ બગીચ્ છે. 

૯૦૦ માઈલ નો્્ષબગ્ષન 
ન્ૂજસથી પહોચવા 

પ્ર્ાણ ક્્યું. સૂ્્ષદેવ 
પણ વાદળની સા્ે 

સંતાકૂક્ડી રમતા 
ચાલ્ા. રસતામાં ગમમત 

સા્ે જ્ાન વપરસતાને 
સવામીબાપાના દદવ્ 

સંસમરણો તાજા 
કરાવતા આચા્્ષ 

સવામીશ્ી રાત્રે દસ 
વાગે મોખાસણના પટેલ 

્શવંતભાઈ કેશવલાલ, 
ભગવાનભાઇ અને 

દદનેશભાઇના ઘરે ઉતારો 
રાખ્ો હતો ત્ાં પધા્ા્ષ.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

59

બધ્ ઉપર પરિ પૂજય સર્િીશ્ીએ કૃપ્ દૃષષ્ ફેરરી અને રોષશંગટન ડી. સી.થી 
નીકળી નોથવા બગવાન નયૂજસણીન્ ઉત્રે ર્ત્રે દસ ર્ગે યશરંતભ્ઈન્ ઘેર પહોંચય્. 

વશકાગોની સફર
૯ ઓકટોબરે ૧૯૮૭ને શુરિર્રન્ રોજ િંગલ પરોઢીએ ષનતય ષનયિથી 

પધ્રી આચ્યવા  સર્િીશ્ી  અને  સંતોએ પ્રણ્ કય્વા. હદરભકતોન્ ઘરે 
પધર્િણીઓ કરીને ૧૨ ર્ગે ઠ્કોરજી જિ્ડી ષશક્ગોની ફલ્ઈટ િ્ટે નેર્કવા 
એરપોટવા જર્ નીકળ્્. બપોરે અઢી ર્ગે એર રેની ફલ્ઈટિ્ં ઉપડી ષશક્ગો 
એરપોટવા પર સ્ડ્ ચ્ર ર્ગે ઉતય્વા. તય્રે એર પોટવા ઉપર ભશ્કતભ્ઈ ષશરદ્સ 
પટેલ (િોખ્સણ),નરીનભ્ઈ ષરઠ્લભ્ઈ ર્િભ્ઈ, ક્નદ્સભ્ઈ રગેરે અદ્મય 
ઉતસ્હભેર તૈય્રીઓ કરી સર્ગત અથષે આરેલ્ હત્. અંતરન્ ઉિળક્થી સૌએ 
સર્િીશ્ી તથ્ સંતોનું સર્ગત કયુું. આચ્યવા સર્િીશ્ી અને સંતોનો ઉત્રો 
ભશ્કતભ્ઈ ષશરદ્સન્ ઘેર અને હદરભકતોનો ઉત્રો િોટેલિ્ં ર્ખર્િ્ં આવયો 
હતો. સંધય્ આરતીન્ ષનયિો કરી ઠ્કોરજી જિ્ડી સૌએ આર્િ કયવો. (પરિ 
પૂજય સર્િીશ્ી તથ્ સંતો ગિે તે ર્હનિ્ં ગિે તે સથળે ષરચરે તો પણ કથ્ 
ર્ત્વા કીતવાન ભશ્કત રગેરે જે તે સિયન્ ષનયિો તો ચ્લુ જ હોય. આદ્ય આચ્યવા 
રિરર જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ રિરત્વારેલી આ અનેરી રીત ખરેખર ષનર્લી છે.)

૧૦ ઓકટોબર ને શષનર્રની રહેલી સર્રથી હદરભકતોને ઘેર પધર્િણીઓ 
શરૂ થઈ. તે બપોરન્ બ્ર ર્ગય્ સુધી ચ્લી. બપોરે ઠ્કોરજી જિ્ડી, ૩:૩૦ 
ર્ગે ષશક્ગોન્ ન્થવાકેડઝી ષરસત્રિ્ં પષલયડન્ ખોડ્ભ્ઈની ષરશ્લ ઓષફસિ્ં 
(સેફ રે ઇનરેસટસવા દરય્ષલટીિ્ં) જાહેરસભ્નું આયોજન કરર્િ્ં આવયું હતું. 
જેિ્ં સંતોની કીતવાન ભશ્કત, રિ્થવાન્ગીત, હ્રતોર્, રિ્સંષગક રિરચન બ્દ 
પૂજય આચ્યવાસર્િીશ્ીએ આશીર્વાદ આપય્ હત્. પરંતુ સિયન્ અભ્રે છેરટે 
પધર્િણી કરર્ની ષરનંતી સરીક્રી આચ્યવા સર્િીશ્ીએ સભ્ પૂરી થય્ બ્દ 
ર્ત્રે અષગય્ર ર્ગય્ સુધી પધર્િણીઓ કરી હતી.  

૧૧ ઓકટોબર ને રષરર્રની રહેલી સર્રથી જ હદરભકતો તેિજ  અનય 
ભ્ષરકોને ઘેર પધર્િણી તથ્ િહ્પૂજાનો ક્યવારિિ શરૂ થયો. તે બપોરન્ બ્ર 
ર્ગે આચ્યવા સર્િીશ્ી ઉત્રે પધ્ય્વા. આજે બપોરે ષશક્ગોિ્ં આરેલ ૧૧૯ 
િ્ળની સીયસવા ટ્રરની િુલ્ક્ત લઈ િોટ્ સરોરરોિ્ંન્ એક દદરય્ જેર્ 
ષરશ્ળ લેઈક ષિષશગન જોર્ પધ્ય્વા. ષશક્ગો આ લેઈકન્ દકન્રે જ છે. સ્ંજે 
નરીનભ્ઈ ષરઠ્લદ્સન્ ઘેર ઉત્રે પધ્ય્વા. અત્રે સ્ંજે સભ્ તથ્ િહ્પૂજાનું 
આયોજન કરર્િ્ં આવયું હતું. શ્જજ્્સુ હદરભકતોએ સ્ર્ રિિ્ણિ્ં લ્ભ લીધો 
હતો. ઘણ્એ વયસનો છોડર્ની રિતીજ્્ લીધી હતી. ભ્ષરકોની ષરનંતી સરીક્રી 
આચ્યવા સર્િીશ્ીએ સભ્ પછી સ્ડ્ દસ ર્ગય્ સુધી પધર્િણીઓ કરી હતી. 

૧૨ ઓકટોબરની ઉશ્જય્ળી ઉિ્ સુરણવાન્ થ્ળ લઈને કુિકુિ રેરતી આરી. 

વશકાગોમાં આવેલ 
૧૧૯ માળની સી્સ્ષ 
ટાવરની મ્યલાકાત લઈ 
મોટા સરોવરોમાંના એક 
દદર્ા જેવા વવશાળ 
લેઈક વમવશગન જોવા 
પધા્ા્ષ. વશકાગો આ 
લેઈકના દકનારે જ છે.
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આજે આચ્યવા સર્િીશ્ી ષશક્ગોથી દુષનય્ન્ પષશ્ચિ છેડે આરેલ્ ષસયેટલ શહેર 
પધ્રર્ સર્રે ૧૦:૩૦ની ફલ્ઈટ લેર્ ષનતય ષનયિથી પરર્રી તૈય્ર થઈ ગય્. 
બબબે દદરસ સુધી દદવય આનંદન્ સ્ગરિ્ં તરબોળ કરન્ર પય્ર્ સર્િીશ્ીને 
ષરદ્ય આપર્ ભકતોનું દદલ ક્િ કરતુ ન હતું. ગદગદભ્રે ઉભેલ્ ભકતોને 
સર્િીશ્ી ભેટ્ય્ અને આશ્વ્સન આપયું. 

વશકાગો્ી વસ્ેટલ
ષશક્ગોથી ષસયેટલ જર્ િ્ટે આચ્યવા સર્િીશ્ી ૧૦:૩૦ ર્ગે યુન્ઇટેડ 

એરલ્ઇનન્ ષરિ્નિ્ં શ્બર્જય્. ૧૨:૧૫ ર્ગે ષસયેટલ પહોંચય્. એરપોટવા ઉપર 
કૃષણક્નતભ્ઈ ગરરલીય્, રજનીક્ંતભ્ઈ છન્રીય્, દકરીટભ્ઈ, ષરઠ્લભ્ઈ, 
હદરરદનભ્ઈ, ચંદ્રક્નતભ્ઈ, એડિેનટન (કેનેડ્)થી િ્ધ્પુરન્ સહપદરર્ર 
આરેલ્ દેરશીભ્ઇ કરસનભ્ઈ રગેરે ર્હ જોત્ સતક્રર્ અધીર્ થય્ 
હત્. આચ્યવા સર્િીશ્ી તથ્ સંતોનું ભ્રભયુું સર્ગત કયુું. પછી કૃષણક્ંત 
ગરરલીય્ની ભવય ક્રિ્ં શ્બર્જી તેિન્ ઘેર બન્રેલ્ ગૃહ િંદદરે આવય્. 
જય્ં શ્ી ઘનશય્િ િહ્રિભુજી િંદ શ્સિત કરી આરક્રી રહ્ હત્. હદરભકતો 
િ્ટે નજીકની િોટેલિ્ં ઉત્રો ર્ખર્િ્ં આવયો હતો. આજે સ્ંજે રેખ્બેન અને 
ષરઠ્લભ્ઈ ર્બડીય્ ષરગેરેને ઘેર સર્િીશ્ી પધર્િણીએ પધ્ય્વા હત્. પોત્ન્ 
આંગણે આરેલ્ શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ન્ લ્ડલ્ આચ્યવા સર્િીશ્ીને ર્જી 
કરર્ ભકતોને એરી તિન્ન્ હતી કે શું કરી ન્ખીએ ! પણ શું થ્ય? સિય બહુ 
જ ઓછો હતો. ચ્ર ચ્ર ભકતોએ અલગ અલગ ષનષિત્તની પ્ર્યણો કર્રી 
હતી. િંદદર પણ ભકતો તથ્ ભ્ષરકોથી ભર્ઈ ગયું હતું. પ્ર્યણ બ્દ પરિ 
પૂજય આચ્યવા સર્િીશ્ીએ બળભય્વા આશીર્વાદ આપય્ હત્. 

૧૩ ઓકટોબરની રહેલી સર્રે સર્િીશ્ીએ તથ્ સંત હદરભકતોએ 
રૉષશંગટન લેકિ ં્ નૌક્ ષરહ્ર કયુું. તય્ંથી ત્રણ ર્ન સ્થે ૧૩૦ િ્ઈલ દૂર 

 પોતાના આંગણે 
આવેલા શ્ીજીબાપા 

સવામીબાપાના લા્ડલા 
આચા્્ષ સવામીશ્ીને 
રાજી કરવા ભકતોને 
એવી તમન્ના હતી કે 

શ્યં કરી નાખીએ ! પણ 
શ્યં ્ા્? સમ્ બહ્ય જ 

ઓછો હતો.
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આરેલ્ િ્ઉનટ રેષનયર રિય્ણ કયુું. પહ્ડી રિદેશિ્ં પસ્ર થત્ રસત્ની બંને 
બ્જુએ જોઈએ તો ઉંચ્ ઉંચ્ ડુંગરો…અને બીજી બ્જુ છક્ક્ છૂટી જાય તેરી 
ખીણ હતી. જાણે બદ્રીન્થનો રસતો જોઈ લો. િ્ઉનટ રેષનયર પહોંચય્ પછી તય્ં 
તળેટીિ્ં બેસી આચ્યવા સર્િીશ્ી અને સંતો ભકતોન્ સિૂહે ઠ્કોરજી જિ્ડય્. 
પછી આચ્યવા સર્િીશ્ીએ પણ સંતો ભકતો સ્થે પરવાત્રોહણ કયુું. ષશખર પર 
પહોંચર્ લગભગ પ્ંચ દકલોિીટર ચ્લય્. આજે િ્ઉનટ રેષનયર બફણીલો દેખ્તો 
હતો. િોગર્ન્ ફૂલ જેરો તે પર પડેલો શ્વેત રણવાર્ળો બરફ જાણે આચ્યવા 
સર્િીશ્ીને આરક્રર્ ષનિવાળ હ્સય રેરતો દીસતો હતો. સંતો ષહંિતભેર ષશખર 
ઉપર ચઢ્્. નીચે ઉતરત્ં બરફ પણ લ્વય્. પરવાત પરથી ઉતય્વા બ્દ આચ્યવા 
સર્િીશ્ીએ સહુને રિસ્દ આપયો. બધ્ ત્રણર્નિ્ં ગોઠર્ઈ ગય્. ર્ન ઉપડી.
સંધય્ આરતીન્ ષનયિ શરુ થય્. ર્ત્રે ૯ઃ૩૦ ર્ગે િંદદરે પધ્ય્વા. તે પછી પ્ંચ 
છ ભકતોન્ તય્ં પધર્િણી કરી ર્ત્રે આર્િ કયવો. 

લોસ એનજેલસ
૧૪ ઓકટોબર ને બુધર્રનું નૂતન ચેતન જગ્રતું સર્ર ખીલયું. આજે આચ્યવા 

સર્િીશ્ી ષસયેટલથી કેષલફોષનવાય્ સટેટન્ લોસ એનજેલસ શહેર પધ્રર્ન્ હત્. 
એરપોટવા પર રિેિી ભકતોને િ્ટે આજે આચ્યવા સર્િીશ્ીન્ ષરરહની રેદન્ અસહ 
બની હતી. ષરિ્ન સર્રન્ સર્ નર ર્ગે ઊપડું. ૧૪ ઓકટોબરન્ બપોરે 
૧૧:૩૦ ર્ગે લોસ એનજલસ પહોંચયું. એલ એન્ એલ એકસ ઇનટરનેશનલ 
એરપોટવા ઉપર િોખ્સણન્ ન્રણભ્ઈ, નંદુભ્ઈ, દદનેશભ્ઇ, ષરસ્ભ્ઇ અને 
કચછ દહીંસર્ન્ ષરરજીભ્ઇ ક્નજીભ્ઈ, ન્રણભ્ઇ, શ્િજીભ્ઈ, શ્િજીભ્ઈ 
રિભુભ્ઈ, શ્ંષતદ્સભ્ઈ રગેરેએ અંતરન્ ઉલલ્સથી આચ્યવા સર્િીશ્ીને પુષપ 
િ્ળ્ અપણી શ્નદ્ર સર્ગત કયુું. એરપોટવા પર રહેલ્ િ્ણસો ઘડીભર ષસથર થઈ 
ગય્. 

આચ્યવા સર્િીશ્ી ન્રણભ્ઈની નરી ક્રિ ં્ શ્બર્જી ૭૦ િ્ઈલ દૂર દરરર 
સ્ઇડ ષરસત્રિ ં્ બપોરે સર્ બે ર્ગે તેિન્ ઘરે પહોંચય્. સંતોનો ઉત્રો 
સર્િીશ્ીની સ્થે જ હતો. જય્રે હદરભકતો િ્ટે પોત્ની ષસયેર્સીકસ િોટેલ 
તૈય્ર ર્ખી હતી. સ ં્જન્ ચ્ર ર્ગય્થી પધર્િણીનો ક્યવારિિ શરૂ થયો. આચ્યવા 
સર્િીશ્ી પધર્િણીન્ ક્યવારિિથી ર્તે સ્ડ્ અષગય્ર ર્ગે ઉત્રે પ્છ્ આવય્. 
ભ્ષરકોને પધર્િણી કરર્નો ઉતસ્હ ખૂબ હતો પણ દૂર રસત્ હોર્થી સંતોિ 
આપર્નું શકય બની શકયું નષહ. આચ્યવા સર્િીશ્ીએ નજીકન્ ષરસત્ર બન વ્ાદડવાનો, 
ફલટન, પિોન્, ષશનો રગેરે ઘણ્ ષરસત્રિ ં્ પધર્િણી કરી હતી. 

દ્ડઝનીલેન્ડ
૧૫ ઓકટોબર ૧૯૮૭ ને ગુરુર્રન્ રોજ સર્રે રહેલ્ પરર્રી આચ્યવા 

સર્િીશ્ીએ કેટલ્ક ભકતોને ઘેર પધર્િણી કરી. ઠ્કોરજીને જિ્ડી રિસ્દી 

આચા્્ષ સવામીશ્ી 
વસ્ેટલ્ી 
કેવલફોવન્ષ્ા સટેટના 
લોસ એનજેલસ શહેર 
પધારવાના હતા. 
એરપોટ્ષ પર પ્રેમી 
ભકતોને માટે આજે 
આચા્્ષ સવામીશ્ીના 
વવરહની વેદના અસહ્ 
બની હતી. વવમાન 
સવારના સવા નવ 
વાગે ઊપડ્્યં.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

62

લઈ આચ્યવા સર્િીશ્ી સંતો-ભકતો સ્થે એન્ હ્ઇ ષરસત્રિ્ં આરેલ્ ષરશ્વ 
ષરખય્ત ફનફેર દડઝનીલેનડિ્ં પધ્ય્વા. અહીં અજાયબી પિ્ડે તેર્ કેટલીય 
રિક્રન્ ચલષચત્રો, ત્લ સ્થે ન્ચતી ગ્તી કઠપૂતળીઓ, ગીત ગ્ત્ પક્ષીઓ, 
સબિરીન દ્્ર્ દદરય્ઈ રચન્ રગેરેની ગોઠરણી એરી અદ્ૂત છે જે ન પૂછો 
ર્ત. સકલ કલ્ન્ સજવાનહ્ર્ શ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્એ જીરોને જે અદ્દભુત 
બુષદ્નું રિદ્ન કયુું છે તેનો ત્દૃશય અનુભર થ્ય. આ ર્મય સથળ એટલુ બધું 
ષરશ્ળ છે કે તય્ં બધે જ સથળે ફરર્ િ્ટે ઓછ્િ્ં ઓછ્ ચ્ર દદરસ રીતી જાય. 
દડઝનીલેનડની કલ્કૃષત ષનહ્ળી ગ્ડીિ્ં બેસી સર્િીશ્ી ઉત્રે પ્છ્ પધ્ય્વા. 

ગનેશા હોલમાં જાહેરસભા
આજે સ્ંજે સ્ત ર્ગે “પિોન્”ન્ ગનેશ્ હોલિ્ં જાહેરસભ્િ્ં આચ્યવા 

સર્િીશ્ીનો જાહેર સતક્ર કરર્નો હતો. સર્િીશ્ીન્ આશીર્વાદથી િુગધ બનેલ્ 
ભ્ષરકોએ થોડ્ દદરસ રોક્ઈ જર્ની રિ્થવાન્ કરી. પણ સિયન્ અભ્રને લીધે 
તે શકય ન બનયું. સભ્ પછી આચ્યવા સર્િીશ્ી ઉત્રે પધ્ય્વા.

૧૬ ઓકટોબર૧૯૮૭નું સલુણું સર્ર થયું. આચ્યવા સર્િીશ્ી પૂજા-
ષનતયષનયિથી પરર્ય્વા ન્રણભ્ઇન્ ષનર્સેથી પધ્રી કેિેદરલો ટ્ઉનિ્ં રસત્ 
રીરજીભ્ઈને ઘેર જર્ તેિની તદ્દન નરી ક્રિ્ં ડટ્ર્ઇરરની સીટિ્ં ષરર્જય્.  
અિેદરક્ની રીત અનુસ્ર જિણી બ્જુ ગ્ડી ચલ્રી. બધ્ને આશ્વયવા થ્ય તે 
રીતે કેિેદરલો પહોંચય્. રીરજીભ્ઈ અને તેિન્ પુત્રોએ ઓછ્િ્ં ઓછી એક 
અઠર્દડયું ચ્લે એટલી સ્િગ્રી ભેગી કરી હતી. અત્રે તેિન્ નર્ િક્નન્  
ર્સત્ ષનષિત્તે શ્ી અબજી બ્પ્શ્ીની ર્તોની સિૂહ પ્ર્યણ કર્રી. 

૧૭ ઓકટોબરન્ રોજ રીરજીભ્ઈની બે દુક્નોિ્ં પધર્િણી કરી. બપોરે 
ઠ્કોરજીન્ થ્ળ કરી સ્ંજે સ્ડ્ નરની ફલ્ઈટિ્ં નયૂજસણી જર્ તૈય્રી કરી. 
સૌભકતોએ રિેિ્શ્ુપૂણવા નેત્રે આચ્યવા સર્િીશ્ીને રહેલ્ પધ્રર્ ખૂબ ષરનરણી 
કરી. સ્ડ્ સ્ત ર્ગે એલ એ એકસ એરપોટવા જર્ નીકળ્્. 

ન્ૂજસથીમાં શ્ી અબજી બાપાશ્ીની વાતોની સમૂહપારા્ણ

આચા્્ષ સવામીશ્ી 
પૂજા-વનત્વન્મ્ી 

પરવા્ા્ષ નારણભાઇના 
વનવાસે્ી પધારી 
કેમેદરલો ટાઉનમાં 

વસતા વીરજીભાઈને 
ઘેર જવા તેમની તદ્દન 
નવી કારમાં ્ડટ્રાઇવરની 

સીટમાં વવરાજ્ા.  
અમેદરકાની રીત 

અન્યસાર જમણી બાજ્ય 
ગા્ડી ચલાવી. બધાને 
આશ્વ્્ષ ્ા્ તે રીતે 

કેમેદરલો પહોંચ્ા
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નયયૂોકવા આરતી ફલ્ઇટ લોસ એનજલસ એરપોટવા ઉપરથી સ ં્જન્ સ્ડ્ નર 
ર્ગ ેઉપડી. ત્.૧૮િી ઓકટોબરન્ સર્ર ેપ્ચં ર્ગ ેઉતરી આચ્યવા સર્િીશ્ી 
સતંો-ભકતો સ્થ ે ફલ્ઈટિ ં્થી નીકળી ગટે ઉપર આવય્. તય્ ં ધિ વ્ાભ્ઈ અને 
યશરતંભ્ઈ અધીર્ઈથી ર્હ જોત્ હત્. આચ્યવા સર્િીશ્ી, સતંો અન ેભકતો ક્ર 
તથ્ રનેિ્ ંબસેી નયજૂસણીિ ં્ આવય્. આચ્યવાસર્િીશ્ી તથ્ ત્રણ સતંોન ેલઈને 

ધિ વ્ાભ્ઈ, ગર્ડ્ર્ળ્ ન્રણભ્ઇ અન ેઉબખલર્ળ્ અિતૃલ્લન ં્ તય્ ંઆવય્. 
આચ્યવા સર્િીશ્ીએ સન્ન કરી પજૂા પ્ઠ અન ેષનતય ષનયિ કય વ્ા પછી ન્રણભ્ઇ 
અન ેઅિતૃલ્લ ેશ્ીજીબ્પ્ સર્િીબ્પ્ની આરતી કરીન ેપધર્િણી પરૂી કરી. 
સર્િીશ્ી તથ્ ત્રણ સતંો નોથવા બગવાન યશરતંભ્ઈન્ તય્ ં પધ્ય વ્ા. બપોરન્ 
ઠ્કોરજીન્ થ્ળ કરી આચ્યવા સર્િીશ્ી તથ્ સતંો ભકતો ધિ વ્ાભ્ઈન્ ઘરે પધ્ય વ્ા. 
તય્ ંિષણલ્લ હીરદ્સન્ સરવા પૌત્રો અન ેપતુ્રોએ શ્ી અબજી બ્પ્શ્ીની ર્તોની 
સિહૂ પ્ર્યણ ર્ખી હતી. વહ્લ્ સર્િીશ્ી આજે લડંન પ્છ્ પધ્રત્ હોર્થી 
ઠરે ઠરેથી હદરભકતો સ્ર્ રિિ્ણિ્ ંએકઠ્ થય્ હત્. હદરભકતો ષરનરી રહ્ 
હત્ ક,ે આપ ટૂકં્ સિયિ ં્ પરત પધ્રો છો પણ ફરી પધ્રો તય્ર ેરધ્ર ેસિય 
આપજો. સ ં્જે ઉપષસથત આચ્યવા સર્િીશ્ી, સરષે સતંો-હદરભકતોએ ઠ્કોરજીન્ 
થ્ળની રિસ્દી લીધી. એરપોટવા જત ં્ પણ રસત્િ ં્ એક પધર્િણી કરી દીધી. 
એરપોટવાિ ં્ લગજે ચકે થય્ પછી આચ્યવા સર્િીશ્ી અન ેસતંો ષરિ્નન્ બોદડુંગ 
થર્ન્ ગટે સધુી ષરદ્ય આપર્ િ્ટ ેહદરભકતો આવય્ હત્. વહ્લ્ સર્િીશ્ીએ 
બધ્ન ેભશ્કતિ ં્ એર્ તરબોળ કરી દીધ્ હત્ ક,ે આજે તિેનો ષરરહ ક ં્ટ્ની જેિ 
ખૂચંી રહો હતો. સહનુ ેઆશ્વ્સન આપત્ રિિેથી ભટે્ય્. સહએુ અશ્ભુીની આખંે 
આચ્યવા સર્િીશ્ીન ેષરદ્ય આપી.

વહાલા સવામીશ્ી 
આજે લ્ંડન પાછા 
પધારતા હોવા્ી ઠરે 
ઠરે્ી હદરભકતો 
સારા પ્રમાણમા ંએકઠા 
્્ા હતા. હદરભકતો 
વવનવી રહ્ા હતા ક,ે 
આપ ટૂકંા સમ્માં 
પરત પધારો છો પણ 
ફરી પધારો ત્ાર ેવધારે 
સમ્ આપજો.
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સંતરાોની કલિો
પ્ર્મ પાદારવવંદ સવામીબાપાન્યં

સદગુરુ શ્ી ભગરષતરિયદ્સજી સર્િી

અનંતકોટી બ્રહ્મ ં્ડન્ ન્યક અરત્રી, અજોડિૂષતવા ઉપ્સય ઇષ્દેર શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન કેરળ કૃપ્ કરી આ ભૂિંડળ પર પધ્ય્વા અને પ્ત્ર-
કુપ્ત્ર સરવા જીરોને આતયંષતક કલય્ણ િ્ટે બડભ્ગી બન્વય્. સરવોપરી સરવા 
અરત્રન્ અરત્રી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને શ્ી નરન્ર્યણ ગ્દી પર 
શ્ી અયોધય્રિસ્દજી િહ્ર્જ અને શ્ી લકિીન્ર્યણ ગ્દી પર શ્ી રઘુરીરજી 
િહ્ર્જને આચ્યવા તરીકે સથ્ષપત કય્વા. સરયં પોત્ની તય્ગીની ગ્દી ઉપર 
યોગીર્જ સદગુરુ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્ને ઉત્તરદ્ષયતર સરિેિ સુરિત 
કયુું. સદગુરુ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીબ્પ્ની ચોથી પેઢીએ રિ્ંષતક્રી આિવાદ્રષ્્ 
જીરનરિ્ણ શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ પધ્ય્વા. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ 
ભકતરતસલ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને ગુતિ ર્ખેલી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ગ્દીને િૂતવાસરરૂપ આપયું. જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્એ સરવોપરી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્નનો ષરદેશિ્ં રિચ્ર કરી દદરય્પ્ર ડંકો રગ્ડો. સરવોપરી શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ને રિગટ્રેલી સરવોપરી ઉપ્સન્ રિરત્વારી અને સરવોપરી 
ઉપ્સન્ િ્ટે સરવોપરી િંદદરોને િૂતવાસરરૂપ આપયું. સને ૧૯૭૦ન્ ઓકટોબર 
િષહન્િ્ં સન્તનધિવાસમ્્ટ્ શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ન્ પુષનત પદરેણુથી આ 
યુ.એસ.એ.ની ધરતી ધનયતિ બની. કૃતકૃતય બની. તે રખતે શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ગ્દીન્ આંગળીન્ રેઢે ગણ્ય એટલ્ હદરભકતો હત્. ષરશેિે કરી ગુરુદેર શ્ી 
િુકતજીરન સર્િીબ્પ્એ સથ્ષપત કરેલી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ આટસવા એનડ 
સ્યનસ કોલેજન્ ભૂતપૂરવા ષરદ્ય્થણી હત્. આ ષરદ્ય્થણીઓન્ ગુરુદેર રિતયેન્ 
ઋણને અદ્ કરર્નો યજ્ સ્રી રીતે પ્ર પડો.

જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાએ 

ભકતવતસલ શ્ી 
સવાવમનારા્ણ 

ભગવાને ગ્યતિ રાખેલી 
શ્ી સવાવમનારા્ણ 

ગાદીને મૂત્ષસવરૂપ 
આપ્્યં. જીવનપ્રાણ 

સવામીબાપાએ સવવોપરી 
શ્ી સવાવમનારા્ણ 

ભગવાનનો વવદેશમાં 
પ્રચાર કરી દદર્ાપાર 

્ડંકો વગાડ્ો.
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ષસએટલિ્ં ગુરુદેર જીરનપ્્ણ સર્િીબ્પ્એ સરવોપરી નય્લકરણ સરવોપરી 
શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન તેિજ શ્ી અબજી બ્પ્શ્ીની િૂષતવાઓ ષસંહ્સનિ્ં 
લ્લજીભ્ઈ ગરરલીય્ને તય્ં સથ્પન કરી એટલે અિેરીક્િ્ં રિથિ િંદદરની 
સથ્પન્ થઈ. આ દદવય રિસંગે ગુરુદેર જીરનરિ્ણ સર્િીબ્પ્ન્ િુખેથી સહજ 
રીતે શબદો સરી પડ્ કે “આ દેશિ્ં શ્ી રસઘન દદવયિૂષતવા શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્નન્ સરવોપરી ષશખરબદ્ િંદદર પર શ્ી સર્ષિન્ર્યણ સંરિદ્યનો 
ષરજયધરજ લહેર્શે અને આતયંષતક કલય્ણન્ કળશ ઝળહળી ઊઠશે. સહુ કોઈ 
હદરભકતો સુખી થશે.” આ શબદો આજે શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ગ્દીએ િૂષતવાિ્ન 
થઈ રહ્ છે. ગુરુદેર સર્િીબ્પ્નું ષનર્લું આકિવાક વયશ્કતતર અને ક્િ્ય 
રસ્તોિ્ં અને ગૌરરણવા િૂષતવાન્ રિત્પે સિગ્ર અિેદરક્ન્ બધ્ ર્જયોિ્ં નવય, 
દદવય અને ભવય અતયંષતક િુશ્કતન્ સથળોન્ સજવાન થત્ રહેશે.

ગ્યરુદેવ જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપાના મ્યખે્ી 
સહજ રીતે શબદો સરી 
પડ્ા કે “આ દેશમાં 
શ્ી રસઘન દદવ્મૂવત્ષ 
શ્ી સવાવમનારા્ણ 
ભગવાનના સવવોપરી 
વશખરબદ્ધ મંદદર પર 
શ્ી સવાવમનારા્ણ 
સંપ્રદા્નો વવજ્ધવજ 
લહેરાશે અને આત્ંવતક 
કલ્ાણના કળશ 
ઝળહળી ઊઠશે. સહ્ય 
કોઈ હદરભકતો સ્યખી 
્શે.”
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अहो भाग्यमहोभाग्ययं
શ્ી રિશ્ંતસરરૂપદ્સજી સર્િી

સર્વારત્રી પૂણવા પુરુિોત્તિ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન ગઢડ્ છેલલ્ 
રિકરણન્ ૨૮િ્ રચન્િૃતિ્ં શ્ીિદ્ ભ્ગરતન્ દશિ સકંધનો શ્ોક કહે છે કે,
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्ा ं वृन्ावने किमकि गुलमलतौषधीनाम् ।
्ा ्ुस्त्जं सव्वजनमा ््विथ ंच कह्तवा भेजुमु्विुन्ि्वीं श्ुकतकभर्वमृग्ाम् ।।

િ્ર્ િ્ટે તો બધ્યથી સ્રી ર્ત એ છે કે, આ રૃંદ્રનિ્ં કોઈ ઝ્ડી, 
લત્ અથર્ ઔિધીની જડીબુટ્ટી જે હું બની જાઉં તો િને વ્રજની ગોપીઓની 
ચરણરજનું ષનરનતર સેરન કરર્નું િળે, તેન્થી સન્ન કરર્નું િળે તો હું અતયંત 
ધનય થઈ જાઉં.

ધનય છે આ ગોપીઓને કે જેિણે ખૂબ કઠણ એર્ સંબંધીઓનો તય્ગ કરીને 
તથ્ લોક િય્વાદ્ઓનો પણ તય્ગ કરીને ભગર્નન્ં ચરણરજને પ્િી, તેિની 
સ્થે તનિયત્ને પ્િી અને ભગર્નનો રિેિ પ્િી. બીજી ર્ત તો શું શ્ુષત અને 
ઉપષનિદ પણ આજ દદન સુધી તે ભગર્નન્ રિેિને શોધી રહ્ છે. અથ્વાત્ તેિને 
પણ એ રિ્તિ નથી તે પદ ગોપીઓ પ્િી છે.

આર્ િષહિ્નું ક્રણ શું ? તો ભગર્ન અને િોટ્ પુરુિે જય્ં ષરચરણ 
કયુું હોય, જે ભૂષિ-સથળ પ્રન કરેલ હોય એર્ આ ઉત્તર અિેદરક્ન્ બહુ િોટ્ 
ભ્ગય છે. કેિ કે, અત્રે શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્નન્ ચતુથવા ર્રસદ્ર શ્ી 
સર્ષિન્ર્યણ ગ્દીન્ આદ્ય આચ્યવારિરર ૧૦૦૮ શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ 
તથ્ પંચિ ર્રસદ્ર રેદરતન આચ્યવા શ્ી પુરુિોત્તિષરિયદ્સજી સર્િીજી 
િહ્ર્જે આ ભોિક્ની ઉપર ર્રંર્ર ષરચરણ કરીને પરિ પષરત્ર કરી છે.

શ્ી શત્નંદ િુષન સતસંષગજીરનન્ ત્રીજા સકંધિ્ં તથ્ વય્સજી ભ્ગરતિ્ં 
અને શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન ગઢડ્ છેલલ્ રિકરણન્ ૨૮િ્ રચન્િૃતિ્ં 
કહે છે કે,

ભગવાન અને મોટા પ્યરુરે 
જ્ાં વવચરણ ક્્યું હો્, જે 

ભૂવમ-સ્ળ પાવન કરેલ હો્ 
એવા આ ઉત્તર અમેદરકાના 
બહ્ય મોટા ભાગ્ છે. કેમ કે, 

અત્રે શ્ી સવાવમનારા્ણ 
ભગવાનના ચત્ય્્ષ વારસદાર 

શ્ી સવાવમનારા્ણ 
ગાદીના આદ્ય આચા્્ષપ્રવર 

૧૦૦૮ શ્ી મ્યકતજીવન 
સવામીબાપા ત્ા પંચમ 

વારસદાર વેદરતન આચા્્ષ 
શ્ી પ્યરુરોત્તમવપ્ર્દાસજી 

સવામીજી મહારાજે આ 
ભોમકાની ઉપર વારંવાર 

વવચરણ કરીને પરમ પવવત્ર 
કરી છે.
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अहो भाग्महोभाग्ं नं्गोिव्जौिसाम् । 
्ननमत्ं िरमानन्ं िूणणं ब्ह्म सनातनम् ।।

અહો નંદ-ગોર્ષળય્નું તથ્ સરવા વ્રજર્સીઓનું ભ્ગય ખરેખર ઘણું જ 
અિ્પ છે. ક્રણ કે, પરિ આનંદ સરરૂપ એન્ સન્તન બ્રહ્મ જેન્ ષિત્ર છે.

સરવોપરી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન આપણ્ ઈષ્દેર છે અને યોગીનદ્રરયવા 
સદગુરુ શ્ી ગોપ્ળ્નંદ સર્િીની ન્દરંશીય ગુરુપરંપર્ કે જે અજોડિૂષતવા સદગુરુ 
શ્ી ષનગુવાણદ્સજી સર્િીબ્પ્, નીડર ષસદ્્ંતર્દી સદગુરુ શ્ી ઈશ્વરચરણદ્સજી 
સર્િીબ્પ્, આદ્ય આચ્યવારિરર શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ તથ્ રેદરતન 
આચ્યવા સર્િીજી િહ્ર્જન્ જેરી આપણને ગુરુપરંપર્ િળી, િ્ટે આપણ્ 
ખરેખર ખૂબ જ િોટ્ ભ્ગય છે. શ્ી હદરજ્્ન્િૃતિ્ં શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ 
કહે છે કે,

ભ્ગય લયો ગણી રે, ધનય ભ્ગય લયો ગણી, 
શ્ીજીબ્પ્ને િળરે કરીને, ધનય ભ્ગય લયો ગણી. 
જનિો જનિન્ કેસો કેરી, નીકળી સુન્રણી, 
ગુનહ્ કીધ્ િ્ફ હદરએ, રહી નષહ ફેરરણી રે...ભ્ગય... 
અનેક જનિન્ સુકૃત ફષળય્ં, થઈ િહેર હદર તણી, 
િુકતો દ્્રે રિગટ શ્ીજી, આપે દોરરણી રે...ભ્ગય...

શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ કહે છે કે, ભગર્ન િળ્્ િ્ટે આ ભ્ગય 
ગણી ન શક્ય એટલ્ િોટ્ ભ્ગય છે. એિણે બધ્ જ જનિન ં્ ગુનહ્ િ્ફ 
કરી જનિિરણથી રષહત કય વ્ા છે. તેથી જનિિરણની ફરી ફેરરણી રહી નથી. 
શ્ીજીિહ્ર્જ પોતે િુકતો દ્્રે રિગટ થઈને જીરોને િોક્ષિ્ગવાની દોરરણી આપે છે. 
હરે આપણે શું કરર્નું છે તે ર્ત પણ આ કીતવાનિ ં્ સર્િીબ્પ્ આગળ કહે છે કે,

િૂષતવા ધય્ને ષનશદદન ઠરજો, ન થ્ય રગોરણી, 
સતય કરીને દ્સ્નુદ્સની, િ્નો ષરનરણી રે...ભ્ગય...

સર્િીબ્પ્ કહે છે કે, ભગર્નની િૂષતવાનું ધય્ન ષનશદદન-દરરોજ કરજો. જો 
તિે ધય્ન નહીં કરો તો અિ્રી રગોરણી થશે અને જો અિ્રું રચન િ્નશો તો 
જીરનરિ્ણ શ્ી અબજી બ્પ્શ્ી પોત્ની ર્તો ભ્ગ- ૧ની ર્ત્વા-૬િ્ં જણ્રે છે 
કે, તિો અિ્ર્ થઈને ર્ષત્ર-દદરસ અિ્ર્ રચનિ્ં તતપર થઈને િંડ્ છો તો 
તિ્ર્ં ભ્ગયનો ને સુખનો તો પ્ર જ નથી. એરો લ્ભ આજ તિને િળ્ો છે.

રળી બ્પ્શ્ી ૪૩િી ર્ત્વાિ્ં કહે છે કે, િહ્ર્જ ને િુકત આજ સર્ંત 
રરસ્રે છે તે જોગિ્ં તિો આરી ગય્ તે તિ્ર્ં િોટ્ં ભ્ગય થય્ં એિ જાણજો.

૧૦૧િી ર્ત્વાિ ં્ કહે છે કે, તિે આ રખતે દશવાન કરો છો તે તિ્ર્ં િોટ્ 
ભ્ગય છે. કય્ં તિે ! અને કય્ં અિે ! આ તો કીડી કુંજરનો િેળ્પ છે. આજે તિને 
અંતય્વાિીપણે ખેંચય્ છે તય્રે આ જોગિ્ં આવય્ છો.

સવામીબાપા કહે છે કે, 
ભગવાનની મૂવત્ષન્યં ધ્ાન 
વનશદદન-દરરોજ કરજો. 
જો તમે ધ્ાન નહીં કરો 
તો અમારી વગોવણી ્શે 
અને જો અમારું વચન 
માનશો તો જીવનપ્રાણ 
શ્ી અબજી બાપાશ્ી 
પોતાની વાતો ભાગ- ૧ની 
વાતા્ષ-૬માં જણાવે છે કે, 
તમો અમારા ્ઈને રાવત્ર-
દદવસ અમારા વચનમાં 
તતપર ્ઈને મંડ્ા છો 
તો તમારાં ભાગ્નો ને 
સ્યખનો તો પાર જ ન્ી.
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૨૧૪િી ર્ત્વાિ ં્ કહે છે કે, િોટ્નો જોગ કરત્ં કરત્ં િૂષતવા િળે છે અને 
આરો િોટો જોગ િળરો તે પણ િોટ્ ભ્ગયર્ળ્ને િળે છે, િ્ટે આ જોગ કરરો. 
િૂષતવાિ્ં અખંડ રૃષત્ત ર્ખરી અને અખંડ િહ્ર્જન્ સરરૂપિ્ં જોડ્ઈ રહેરું એ 
બહુ જબરી ર્ત છે.

આર્ ક્રણ સતસંગનો યોગ, આરી ન્દરંશીય ગુરુપરંપર્નો યોગ િોટ્ 
ભ્ગયશ્ળીને િળે છે. એર્ં અગષણત રિસંગો આ અિેદરક્િ્ં ક્રણ સતસંગનો 
સુરણવા યુગ ગ્રંથિ્ં ગ્રષથત કરેલ્ છે. ખરેખર આ જ ખરો સતસંગ. કેિ કે સતય 
એર્ જે પરિેશ્વર શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન, સતય એર્ જે સતપુરુિ, સતય 
એરો જે જીર્તિ્ એ સરષેન્ રિસંગો-લીલ્ ચદરત્રોર્ળ્ં સતય એર્ જે સતશ્સ્ત, 
તેનો જે સંગ તે જ ખરો સતસંગ.

એિ્ં પણ આપણને ક્રણ સતસંગ િળ્ો. તે ક્રણ કોને કહેર્ય ? શ્ી 
િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ શ્ી હદરજ્્ન્િૃત ક્વયિ્ં જણ્રે છે કે, 

પુરુિ ક્ળ બ્રહ્મ અક્ષર તેન્ અન્દદ િુકતો છે ક્રણ સૌન્, 
તે ક્રણન્ પણ ક્રણ તિને અનંત રિણ્િ. 
જય દદવય િૂષતવા ઘનશય્િ તિને અનંત રિણ્િ.

એ ક્રણ જે અન્દદ િુકતો અને તેિન્ પણ ક્રણ અથ્વાત્ ક્રણન્ પણ 
ક્રણ એર્ સર્વારત્રી શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ભગર્ન છે તેિનો સંગ િળ્ો છે 
એટલે કે ક્રણ સતસંગ િળ્ો છે. આ ગ્રંથને ષરિે શ્ી સર્ષિન્ર્યણ ગ્દીન્ 
આદ્યપીઠ્ધીશ્વર ૧૦૦૮ શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ તથ્ શ્ી સર્ષિન્ર્યણ 
ભગર્નન્ પંચિ ર્રસદ્ર રેદરતન આચ્યવા શ્ી પુરુિોત્તિષરિયદ્સજી સર્િીજી 
િહ્ર્જન્ લીલ્ ચદરત્રો આ ગ્રંથ અિેદરક્િ્ં ક્રણ સતસંગનો સુરણવા યુગિ્ં 
રણવારેલ્ છે.

આવા કારણ સતસંગનો 
્ોગ, આવી નાદવંશી્ 
ગ્યરુપરંપરાનો ્ોગ મોટા 

ભાગ્શાળીને મળે છે. 
એવાં અગણણત પ્રસંગો 
આ અમેદરકામાં કારણ 
સતસંગનો સ્યવણ્ષ ્્યગ 
ગ્રં્માં ગ્રવ્ત કરેલા 

છે. ખરેખર આ જ ખરો 
સતસંગ.
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બે સવરૂપે દશ્ષન
સંત ષશરોિણી શ્ી સર્વાતિષરિયદ્સજી

શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ શત્બદી િહોતસરન્ ઉપરિિે શષનર્ર ત્. ૧૧-૮-
૨૦૦૭િ્ં અિેરીક્ જસણીસીટીિ્ં હ્થી પર નગરય્ત્ર્ બ્દ િેનહટન એરનયુ, ષલઓન્ડવા 
ગ્ડવાન પ્કવાિ્ં દેશભશ્કત નૃતયો, ધ્ષિવાક નૃતયોનો ક્યવારિિ ર્ખર્િ્ં આવયો હતો. અત્રે 
દુષનય્ભરન્ હજારો લોકો એકત્ર થય્ હત્. ષસક્કસન્ ગરનવાર અને િેયર પણ આવય્ 
હત્. આ રિોગ્ર્િિ્ં આ સેરકને કંકુ ઉપર હ્થી નૃતય કરર્નો લ્ભ િળ્ો હતો. 

શ્ી િુકતજીરન સર્િીબ્પ્ રષચત ‘જય ઘનશય્િ જય જય કરન્ર્’ એ કીતવાન 
શરૂ થયું ને સેરકે ભરતન્ટ્યિ્, કથક, કુંચીપૂડીન્ સટેપિ્ં નૃતય શરૂ કયુું. સેરકને પણ 
ખૂબ આનંદ હતો. બ્પ્ પણ સેરકનો ઉિંગ રધ્રર્ િ્ટે ર્જી થત્ ત્ળી પ્ડી 
રહ્ હત્. િહેિ્નો પણ ઉભ્ થઈને ત્લ સ્થે ન્ચત્ હત્. પણ... બનયું એરું કે, 
હ્થીની આખી આકૃષત તૈય્ર થઈ ગઈ પણ આ સેરક આનંદ અને ઉિંગિ્ં હ્થીની 
પૂંછડી ચીતરર્નું ભૂલી જ ગયો. ગીત પુરૂં થર્ને ફકત ચ્ર જ સેકંડ બ્કી હતી તય્ં જ 
ષરશ્વર્તસલયિહોદષધ સર્િીશ્ી દદવય સરરૂપે સટેજ પર આરી િ્રો હ્થ પકડી હ્થીની 
પૂંછડી બ્જુન્ ભ્ગિ્ં લઈ ગય્. પૂંછ દોર્રડ્રી ત્રણ જ સેકનડિ્ં તો સેરકને સટેજ 
નીચે િૂકી દીધો ને અદૃશય થઈ ગય્. રિેક્ષકોિ્ં જોયું તો તેઓશ્ી િહેિ્નોની રચચે 
ઊભ્ થઈ ત્ળી પ્ડત્ હત્. આ ચિતક્ર જોઈને સેરક તો તેઓશ્ીન્ ચરણ પકડી 
બેસી જ ગયો. સ્િું ને સ્િું જ જોઈ રહો. સટેજ પર કંકુન્ લ્લ હ્થીનું ષચત્ર ઊભું થત્ં 
લોકો આનંદભેર ત્ળીઓન્ ગડગડ્ટ કય્વા. તે રખતે સર્િીશ્ીએ કહું, જોજે હોં, કોઈ 
જાતનું અશ્ભિ્ન િનિ્ં ન્ ધ્રતો, સર્ષિન્ર્યણબ્પ્ સર્િીબ્પ્ સ્થે હત્ તેન્ 
ક્રણે આ હ્થીનું ષચત્ર આબેહૂબ બનયું છે. સેરકને પણ એ ર્તની પ્કી ખ્ત્રી થઈ 
ગઈ. નયુજસણીન્ ગરનવાર શ્ી જોન કોરઝ્ઈને શુભેચછ્ સંદેશ પ્ઠવયો હતો. જય્રે સટેટ 
સેનેટર એનડ નોથવા બગવાનન્ િેયરશ્ી ષનકોલસ સ્કો, ગ્ર્નડ િ્શવાલ િેયર શ્ી જેરિીઆ 
હીલી, જશણીસીટી, ષસક્કસન્ િેયરશ્ી ડેનીસ એલરેલ, ષસક્કસન્ ડેપયુટી િેયરશ્ી 
જોન ર્યલી તથ્ સીનીયર સીટીજનસન્ અનેક હોદ્દેદ્રો ઉપષસથત રહ્ હત્.

ડ્નસ પતી ગય્ પછી આ દદવય દશવાનની ર્ત સભ્િ્ં િ્રે કહેરી હતી. એટલે િેં 
ચૈતનય રરસ્ણીને કહું કે, િને િ્ઇક આપો. બ્પ્એ બીજું સરરૂપ ધ્રણ કરીને લ્જ 
ર્ખી.  તરત જ બ્પ્એ િને રોકયો અને એ ર્ત  કહેર્ની ન્ પ્ડી.

સટેજ પર કંક્યના 
લાલ હા્ીન્યં વચત્ર 
ઊભ્યં ્તાં લોકો 
આનંદભેર તાળીઓના 
ગ્ડગ્ડાટ ક્ા્ષ. તે 
વખતે સવામીશ્ીએ 
કહ્્યં, જોજે હોં, કોઈ 
જાતન્યં અશ્ભમાન 
મનમાં ના ધારતો, 
સવાવમનારા્ણબાપા 
સવામીબાપા સા્ે હતા 
તેના કારણે આ હા્ીન્યં 
વચત્ર આબેહૂબ બન્્યં 
છે. સેવકને પણ એ 
વાતની પાકી  
ખાત્રી ્ઈ ગઈ.
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શૂન્યમાંથી સર્જન
વહાલાની વવચરણ વેલડી

ઈ.સ. ૧૯૯૦ વિચરણ
યુરોપ અને અમેરરકામાં વસતા શ્રી સવામમનારાયણ ગાદરીના આશ્શ્ત 

હરરભકતોનરી પ્ાર્થનાનો સવરીકાર કરરી પરમ પૂજય આચાય્થ શ્રી પુરુષોત્તમમપ્યદાસજી 
સવામરીશ્રી સંત હરરભકત મંડળ સારે સૌ માચ્થનરી આખરમાં લંડન પધાયા્થ. તયાંરરી 
તારરીખ ૧૫મરી મે રરી ૧૬ જુન સુધરી ૩૨ રદવસ માટે સંત મંડળ સારે અમેરરકા 
પધાયા્થ હતા.

હરરભકતોના અજોડ પ્ેમને લઇ સતસંગ પ્ચારનો કાય્થક્રમ ભરચક રહેતો 
હતો. દરેક હરરભકતોને શ્રીજીબાપા સવામરીબાપા અને આચાય્થ સવામરીશ્રીને રાજી 
કરવાનું ખૂબજ તાન હતું. 

નયુ જર્શીમાં દરરોજ સાંજે હોલમાં સતસંગ સભા રતરી હતરી અને દરરોજ જુદા 
જુદા હરરભકતો તરફરરી શ્રી અબજી બાપાશ્રીનરી વાતોનરી સમૂહ પારાયણ અને 
પ્સાદનો લાભ મળતો હતો. દરરોજ સભાના અંતે પૂજય સવામરીશ્રી આર્રીવા્થદનું 
અમૃત પાન કરાવતા હતા તરા સભાનરી ર્રૂઆતમાં સંતો કરીત્થન ભશ્કતનું પાન 
કરાવતા હતા.

તારરીખ ૧૯ મે ના રોજ નયૂ જર્શીરરી પરમ પૂજય સવામરીશ્રી અને સંતમંડળ 
વહેલાલવાળા મનુભાઈ ચતુરભાઈ પટેલનરી પ્ાર્થનારરી બોસટન પધાયા્થ હતા. તેમને 
પણ તયાં સભાનું આયોજન કયુું હતું અને શ્રી અબજી બાપાશ્રીનરી વાતોનરી સમૂહ 
પારાયણ કરાવરી હતરી. આ અવસરે પરમ પૂજય સવામરીજીએ આર્રીવા્થદનું અમૃત 
પાન કરાવયું હતું.

નયૂજસશી અને બોસટનના મવચરણ પછરી પરમ  પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ 

ન્યુ જર્શીમાં દરરોજ 
સાંજે હોલમાં સતસંગ 
સભા થતી હતી અને 

દરરોજ જયુદા જયુદા 
હરરભકતો તરફથી શ્ી 

અબજી બાપાશ્ીની 
િાતોની સમૂહ પારા્ણ 

અને પ્રસાદનો લાભ 
મળતો હતો. દરરોજ 
સભાના અંતે પૂજ્ 

સિામીશ્ી આર્ીિાવાદનયું 
અમૃત પાન કરાિતા 

હતા તથા સભાની 
ર્રૂઆતમાં સંતો કીતવાન 
ભકકતનયું પાન કરાિતા 

હતા.
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મર્કાગો, લોસ એનજેલસ, વોમર્ંગટન ડરીસરી વગેરે સરળોએ પણ મવચરણ કયુું, 
વોમર્ંગટન ડરી.સરી જતા રસતામાં પણ ભગવતભાઈ, અમવિનભાઈ, નવનરીતભાઈ 
ટોપરીવાળાને તયાં પધરામણરી અને સંતોનરી રસોઈનો પ્ોગ્ામ રાખેલ હતો. નયૂજસશીના 
મવચરણ દરમયાન ઘણા હરરભકતોએ પધરામણરીના લાભ લરીધા હતા. વૈર્ાખ 
વદ અમાસનો શ્રી સદગુરુ રદન અમેરરકાના બોસટન ર્હેરમાં ઉજવવામાં આવયો 
હતો અને સભામાં ધૂન કરીત્થન અને ધયાનરરી ર્રૂઆત કરરી પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રીએ રદવયબળ ભયા્થ આર્રીવા્થદ આપયા હતા. આર્રીવા્થદ પુરા રયા પછરી 
સંતોએ સંસમરણ કરીત્થન, ધૂનય વગેરે કરવામાં આવયા હતા અને મનુભાઈ તરફરરી  
મહા પ્સાદ આપવામાં આવયો હતો. આ પ્ોગ્ામમાં  નયૂ જસશીના ઘણા હરરભકતો 
લાભ લેવા માટે આવયા હતા.

િૈર્ાખ િદ અમાસનો 
શ્ી સદગયુરુ રદન 
અમેરરકાના બોસ્ટન 
ર્હેરમાં ઉજિિામાં 
આવ્ો હતો અને 
સભામાં ધૂન કીતવાન 
અને ધ્ાનથી ર્રૂઆત 
કરી પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ીએ રદવ્બળ 
ભ્ાવા આર્ીિાવાદ આપ્ા 
હતા.
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ઈ.સ.૧૯૯૨ વવચરણ

ઈ.સ.૧૯૯૧માં મમણનગર ઘોડાસરમાં મૂમત્થ પ્મતષ્ાના પ્ોગ્ામમાં અમેરરકાના 
ઘણા હરરભકતો લાભ લેવા ગયા હતા. તે સમયે બધા ભકતોએ પરમ પૂજય 
આચાય્થ સવામરીશ્રીને પ્ાર્થના કરેલરી કે, બાપા ! અમેરરકા પધારરી સવ્થ હરરભકતોને 
દર્્થન પૂજનનો લાભ આપો. કારણકે ઘણા ભકતો મમણનગર આવરી ન ર્કે તો 
એમના માટે તો આપ સંત મંડળ સારે પધારજો.

આ પ્ાર્થનાનો સવરીકાર કરરી પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીજી મહારાજ સંત મંડળ 
સારે ૨૧ જુલાઇ ૧૯૯૨ ના રોજ લંડનરરી જંબો જેટ ફલાઈટમાં પધારરીને પરમ 
પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ અમેરરકાનરી ભૂમમકાને પમવત્ર કરરીને ધમ્થયાત્રાનું વધુ 
એક સોપાન આગળ વધાયુું. એરપોટ્થ ઉપરરરી પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી અને 
સંતો સરીકોકસમાં આવેલ રાજપુરવાળા માણેકલાલ કાળરીદાસ પટેલના મનવાસ 
સરાને આવરી ઉતારો કયયો. તે જ સાંજે નોર્થ બગ્થનમાં આવેલ સુજન પાક્થ હોલમાં 
સવાગત સભા રાખરી હતરી. સૌ ભકતો હૈયાના આનંદ ઉલલાસમાં મહલોળાં લેતા 
હતા. આજનરી સભામાં ગુરુપૂમણ્થમા અને પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી ૫૧મા 
વરસમાં પ્વેશયા એ બંન્ે પ્સંગો ભેગા હતા. સભાનરી ર્રૂઆતમાં અમેરરકાના 
હરરભકતોએ પરમ પૂજય સવામરીશ્રી અને સંતોનું ફુલહારરરી સવાગત કયુું હતું. 
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ આર્રીવા્થદ આપયા હતા અને સભાના અંતે 
સવવેને મહાપ્સાદ આપયો હતો. 

 તારરીખ ૨૨મરી જુલાઇ ને બુધવારના રોજ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી 
અને સંત મંડળ યુએસએ અને કેનેડાને અલગ કરતરી નાયગ્ા નદરી અને નાયગ્ા 
નદરીનો ફોલસ જોવા પધાયા્થ હતા. આ સરળ મવવિમાં મવખયાત છે. ઈ.સ. ૧૯૭૦માં 
આદ્ય આચાય્થ શ્રી મુકતજીવન સવામરીબાપા અત્રે પધારેલા હોવારરી તે પ્સંગનરી 
સમૃમત માટે અને અગમણત જીવોના મોક્ારવે ભકતોનરી પ્ાર્થના સવરીકારરી પધાયા્થ 

પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીજી મહારાજ સંત 
મંડળ સાથે ૨૧ જયુલાઇ 

૧૯૯૨ ના રોજ લંડનથી 
જંબો જે્ટ ફલાઈ્ટમાં 
પધારીને પરમ પૂજ્ 
આચા્વા સિામીશ્ીએ 

અમેરરકાની ભૂવમકાને 
પવિત્ર કરીને 

ધમવા્ાત્રાનયું િધયુ એક 
સોપાન આગળ િધા્યુું.
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હતા. નાવમાં બેસરી ધોધ જોવા આવયા. યુ.એસ.એ બાજુરરી પડતો ધોધ ૧૦૦૧ 
ફૂટ પહોળો અને ૧૬૭ ઉંચો છે. કેનેડા બાજુરરી પડતો ધોધ ૨૫૯૨ ફૂટ પહોળો 
અને ૧૬૧ ફૂટ ઊંચો છે. નાવ યુ.એસ.એ.ના ધોધ પાસે રઈને કેનેડાના ધોધ 
તરફ આગળ વધરી. જેમ નૌકા આગળ વધતરી ગઈ તેમ તેમ જલકણો વધુ અને 
વધુ આવવા લાગયા અને પૂજનરીય સવામરીશ્રીના ચરણોને ચૂમવા લાગયા. પાણરીના 
ધોધનો અવાજ ઘણો હતો પણ મરીઠો મધુર લાગતો હતો. ધોધ જોઈ સૌએ ઉતારે 
આવરીને મવશ્ામ કયયો. તે રદવસે ઘુમાસણના બળદેવભાઈ કરસનભાઈ પટેલને તયાં 
પરમ પૂજય સવામરીશ્રી અને સંતોનરી પધરામણરી કરરી હતરી.

 તારરીખ ૨૫ મરી હરરભકતોનરી પ્ાર્થનાનો સવરીકાર કરરીને પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રી સંત મંડળ તરા હરરભકતોના મવર્ાળ સમુદાય સારે અમેરરકાનરી 
રાજધાનરી વોમર્ંગટન ડરીસરી પધાયા્થ હતા. અહીંયા વસતા નવનરીતભાઈ ટોપરીવાળાએ 
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીને પુષપહાર પહેરાવરી સવાગત કયુું હતું. તયારબાદ 
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ વોમર્ંગટન સમારક, નેર્નલ મયુમિયમ, એર એનડ 
સપેસ વગેરે સરળે મવચરણ કયુું હતું. વળરી પાછા વળતાં વરીલમીંગટનમાં વસતા 
હરરભકતોને તયાં પણ પધરામણરીએ પધાયા્થ હતા.

 તારરીખ ૨૯ ના રોજ જૈન મુમન સુર્રીલકુમારજીનરી પ્ાર્થના સવરીકારરીને તેમના 
આશ્મમાં પરમ પૂજય સવામરીશ્રી સંત ભકત સારે પધારેલ હતા. 

કેમલફોમન્થયા, મસએટલ, મર્કાગોમાં પણ પધરામણરી કરરી પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રી તા. ૧૨મરી ઓગસટના રોજ નયૂજસશી મોખાસણવાળા ભગવાનભાઈ 
કેર્વલાલ અને યર્વંતભાઈ કેર્વલાલ પટેલને તયાં વધારે રહેતા હતા અને તયાં 
જ ઊતારા રાખયા હતા 

નયૂજસશી રોકાણ દરમમયાન દરરોજ સાંજે હોલમાં શ્રી અબજી બાપાશ્રીનરી 
વાતોનરી સમૂહ પારાયણો અને કરીત્થન ભશ્કતનો લાભ મળતો હતો. દરરોજ જુદા 
જુદા હરરભકતો સમૂહ પારાયણના યજમાન રતા હતા અને પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરી આર્રીવા્થદ આપતા હતા. રદવસ દરમમયાન પધરામણરી રતરી હતરી અને તેમાં 
ઘણા હરરભકતોએ ખૂબ જ લાભ લરીધા હતા. 

૧૫મરી ઓગસટના રોજ પલાિા મેન હોલમાં સતસંગ સભા રાખવામાં આવરી 
હતરી. આ વખતના મવચરણમાં સૌરરી મોટરી મવર્ાળ જાહેર સભા ભરરી હતરી. આ 
સભામાં નયૂયોક્થ, નયૂ જર્શી, બોસટન વગેરે અનેક સરળના હરરભકતો તેમજ ભામવક 
ભકતો હાજર રહ્ા હતા. પરમ પૂજય સવામરીશ્રી અને સંતોનાં દર્્થનરરી સૌના 
હૈયામાં અનેરો આનંદ ઉભરાતો હતો.

 સમય રયે સરીકોકસ ટાઉનના મેયર એનરોનરી જસટ અને કાઉશ્નસલર મમસટર  
જહોન રાયલરી પધાયા્થ હતા. પ્ાર્થનારરી સભાનરી ર્રૂઆત કરવામાં આવરી તયારબાદ 
મેયરશ્રીએ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીનું પુષપમાળા પહેરાવરી અશ્ભવાદન કયુું. 

ન્ૂજસશી રોકાણ 
દરવમ્ાન દરરોજ સાંજે 
હોલમાં શ્ી અબજી 
બાપાશ્ીની િાતોની 
સમૂહ પારા્ણો અને 
કીતવાન ભકકતનો લાભ 
મળતો હતો. દરરોજ 
જયુદા જયુદા હરરભકતો 
સમૂહ પારા્ણના 
્જમાન થતા હતા અને 
પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામી આર્ીિાવાદ 
આપતા હતા. રદિસ 
દરવમ્ાન પધરામણી 
થતી.
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મહેમાનોને પાઘડરી બંધાવરી ફુલહાર પહેરાવરી સવાગત કયુું. પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રીએ રદવય રૂડા આર્રીવા્થદ આપયા. અંતમાં ધૂનય કરવામાં આવરી અને સૌને 
મહાપ્સાદ વહેંચરી સભાનું કામકાજ પૂરું કરવામાં આવયું.

 તારરીખ ૧૬મરી મેના રોજ સનાતન મંરદરમાં મૂમત્થ પ્મતષ્ા પ્સંગે ભાગવત 
મવદ્યાપરીઠ સોલાના શ્રી કૃષણર્ંકર ર્ાસ્તરીના નેતૃતવ હેઠળ યજ્ઞ મંડપનું આયોજન 
કરવામાં આવયું હતું. તેઓશ્રીના ખાસ આમંત્રણને પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ 
સવરીકાયુું હતું. તયાં પધારતા મંડળના સભયોએ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીનું 
ફુલહારરરી સવાગત કયુું હતું.

તારરીખ ૧૯ ઓગસટના રોજ સુજન પાક્થ હોલમાં સતકાર સભા રાખવામાં 
આવરી હતરી. તારરીખ ૨૦મરીએ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી અને સંતો મવદાય 
રવાના છે એ સંદેર્રરી ગમગરીનરી છવાઈ ગઈ હતરી.

તારરીખ ૧૯નરી સભામાં પરમ પૂજય સવામરીજીએ સવ્થને મનયમ, મનશ્ચય અને 
પક્ રાખવાનરી અને વયસનરરી દૂર રહેવાનરી ભલામણ કરરી સતસંગ રાખવાના 
આર્રીવા્થદ આપયા હતા. આ વસમરી વેળાએ સૌ હરરભકતોએ પરમ પૂજય 
સવામરીશ્રી તરા સંતોનું ફુલ હાર પહેરાવરી વહેલા વહેલા પુન પધારવા પ્ાર્થના કરરી 
હતરી અને જનમાષ્ટમરીનો ઉતસવ ઉજવવામાં આવયો હતો. અંતમાં ધૂન બોલાવરી 
સભાનું કામકાજ પૂણ્થ કરવામાં આવયું હતું. તા. ૨૦ મરીએ ૬:૦૦ વાગે એરપોટ્થ 
ઉપર અમેરરકાના ઘણા હરરભકતો પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી અને સંતોને 
મવદાય આપવા માટે આવેલા. સવ્થ હરરભકતોના પગમાં આજે જોમ ચાલરી ગયેલું 
ભાસતું હતું. હરરભકતોના મુખ ઉપર દુઃખના વાદળો ઘેરાવા લાગયા. હવે વધરીને 
તે દુઃખના વાદળે બે નેત્રો વડે વષા્થ પણ ર્રૂ કરરી દરીધરી. સમય રતાં પરમ પૂજય 
સવામરીશ્રીએ સવવેને જય શ્રી સવામમનારાયણ કહરી પ્ેમપૂવ્થક સવવેને ભેટરીને પલેનમાં 
બેસવા પધાયા્થ. સમય રયે પલેન લંડન જવા રવાના રયું તયારે સૌ દુ:ખરી હૃદયે 
પોતપોતાના ઘરે ગયા.

અમેરરકાના ઘણા 
હરરભકતો પરમ પૂજ્ 

આચા્વા સિામીશ્ી 
અને સંતોને વિદા્ 

આપિા મા્ટે આિેલા. 
સિવા હરરભકતોના 
પગમાં આજે જોમ 

ચાલી ગ્ેલયું ભાસતયું 
હતયું. હરરભકતોના 
મયુખ ઉપર દયુઃખના 

િાદળો ઘેરાિા લાગ્ા. 
હિે િધીને તે દયુઃખના 

િાદળે બે નેત્રો િડે 
િરાવા પણ ર્રૂ કરી 

દીધી. 
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ઈ.સ. ૧૯૯૫

શ્રી સવામમનારાયણ ગાદરીના આશ્શ્ત હજારો હરરભકતો યુએસએમાં વસે છે. 
આ ભકતોનરી પ્ાર્થના સવરીકારરી પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી ૧૩ સંતો અને ૩૦ 
ઉપરાંત હરરભકતો સારે તા. ૮-૮-૧૯૯૫ના રોજ લંડનરરી અમેરરકા – નયૂજસશી 
પધાયા્થ હતા. નયૂજસશીમાં મસકાકસ મવસતારમાં રહેતા રાજપુરના માણેકલાલ 
કામલદાસ પટેલને તયાં પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી અને સંતોનો ઉતારો 
રાખવામાં આવયો હતો. ભકતોએ સુંદર રરીતે ગાડરી ર્ણગારરી પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રી અને સંતોનું સવાગત કયુું હતું.

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી અમેરરકા પધાયા્થ તેના બરીજા જ રદવસે તારરીખ 
૯ ના રોજ મસકાકસ સકૂલના મવર્ાળ હોલમાં જાહેર સવાગત સભા યોજાઈ હતરી. 
જેમાં સંખયાબંધ ભામવક ભકતોએ સવામરીશ્રીનરી અમૃતવાણરીનરી ધનયતા માણરી હતરી.

તારરીખ ૨૭મરી ઓગસટે પરમ પૂજય સવામરીશ્રી  મર્કાગોરરી નયૂજસશી પધાયા્થ 
હતા. બરીજે રદવસે મસકાકસ હાઈસકુલના હોલમાં શ્રી સદગુરુ રદન તેમજ શ્રી 
અબજી બાપાશ્રીનરી વાતોનરી સમૂહ પારાયણનું આયોજન કરવામાં આવયું હતું. 

તારરીખ ૨૯ના રોજ બોસટનમાં વહેલાલવાળા મનુભાઈ ચતુરભાઈનરી 
પ્ાર્થનારરી સવામરીશ્રીનું બોસટન ર્હેરમાં મવચરણ રયું. 

નયુજસશીમાં તારરીખ ૩૦-૮-૧૯૯૫રરી ૯-૯-૧૯૯૫ સુધરીના રોકાણ દરમમયાન 
દરરોજ ભકતોને ઘેર પધરામણરીએ પધારરી અને સાંજના સમૂહ પારાયણ તેમજ 
સભાનું આયોજન કરવામાં આવયું હતું. આ રદવસો પૈકરી તા. ૩-૯-૧૯૯૫ ના 
રોજ  મસકાકસમાં આવેલા મેડોલેનડ મહલટનટ હોલમાં મવમર્ષ્ટ સભાનું આયોજન 
કરવામાં આવયું હતું. આજે સવામરીશ્રીને હોલમાં વધાવવા માટે ધમા્થભાઈ, રાજુભાઈ 
માણેકલાલ, યર્વંતભાઈ, વાસુભાઇ પ્ભુદાસ વગેરે મળરી એક મોટરી મલંકન 
લકિૂરરયસ કાર લાવયા હતા. પરમ પૂજય સવામરીશ્રી માટે પોલરીસ કમમર્નર 

ભકતોની પ્રાથવાના 
સિીકારી પરમ પૂજ્ 
આચા્વા સિામીશ્ી ૧૩ 
સંતો અને ૩૦ ઉપરાંત 
હરરભકતો સાથે  
તા. ૮-૮-૧૯૯૫ના રોજ 
લંડનથી અમેરરકા – 
ન્ૂજસશી પધા્ાવા હતા. 
ન્ૂજસશીમાં વસકાકસ 
વિસતારમાં રહેતા 
રાજપયુરના માણેકલાલ 
કાવલદાસ પ્ટેલને ત્ાં 
પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ી અને સંતોનો 
ઉતારો રાખિામાં આવ્ો 
હતો.
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તરફરરી એક પાયલોટ ગાડરી સેવામાં આપવામાં આવરી હતરી. હોલનરી અંદર પરમ 
પૂજય આચાય્થ સવામરીજીનું ખૂબ જ પ્ેમપૂવ્થક સવાગત કયુું હતું.

સભામાં અમતમર મવર્ેષ તરરીકે પધારેલા મસકોકસના મેયર એનરોનરી જસટ 
અને એજયુકેર્નના મેમબર એનજલો એશ્નડરિયાનરી અને પોલરીસ કમમર્નરશ્રીને 
સહષ્થ પ્સન્તાનરી પાઘડરીઓ બંધાવવામાં આવરી હતરી. આ પ્સંગે મહેમાનો અને 
સંતોના પ્વચન બાદ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ અત્રે ઉપમસરત હજારો 
ઉપરાંત હરરભકતોને રદવય મમહમાગાનરરી રસતરબોળ કયા્થ હતા.

તા. ૫ સપટેમબરના રોજ એક મવર્ેષ સભા યોજાયેલ જેમાં ભકતોએ મૂમત્થ 
પધરાવવા માટેનરી ઉમેદવારરીમાં શ્રીજીબાપા સવામરીબાપા તેમજ પરમ પૂજય 
આચાય્થ સવામરીશ્રીને પ્સન્ કરવા ખરેખર અદ્ુત ઉતસાહ દર્ા્થવયો હતો. આ 
ઉપરાંત ઇંગલેનડ તેમજ આરરિકામાં વસતા ભકતોનો ઉતસાહ પણ ગજબનો હતો,

તા. ૮ નો રદવસ અમેરરકા મનવાસરી ભકતો માટેનરી વસમરી મવદાયનો રદવસ 
હતો. નાના બાળકોએ  કાલરીકાલરી ભાષામાં કરીત્થન ગાઇને બાપાને રાજી કયા્થ હતા. 
ભકતો અને સંતોએ પ્ાસંમગક મમહમા ગાન કયુું અને અંતમાં સૌને ધમ્થના વચન 
કહેતા પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ બળભયા્થ આર્રીવા્થદ આપયા હતા.

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીનરી આજ્ઞારરી અમેરરકાના હરરભકતો મંરદર 
માટે ઘણરી જગયાઓ જોતા હતા. ચચ્થ અને વેરહાઉસ વગેરે જોયા હતા. છેવટે 
બ્ૂમમફલડ ટાઉનર્રીપમાં પસંદ કરેલ અને રડપોિરીટ પણ આપરીને લેવાનું નક્રી જ 
હતું તેરરી મમણનગરરરી મૂમત્થ પણ લાવવામાં આવરી હતરી પણ સંજોગોવર્ાત્ એ 
બંધ રહ્ું, તેરરી મૂમત્થ પધરાવવાના હતાં તે મૂમત્થઓ મોખાસણના ભગવાનભાઈ, 
યર્વંતભાઈ અને રદનેર્ભાઇના ઘરે તે રદવસ મૂમત્થઓનરી પ્મતષ્ા પરમ પૂજય 
આચાય્થ સવામરીશ્રીના વરદ હસતે વૈરદક મંગલોચચાર પૂવ્થક કરવામાં આવરી હતરી.

આજના સાંજના સુમારે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી સંતો-ભકતો સમહત 
લંડન જવા માટે જેએફ કેનેડરી એરપોટ્થ ઉપર પધાયા્થ. તયારે પ્ેમરીભકતો પ્ેમ 
ભરરી નજરે આચાય્થ સવામરીજીનાં દર્્થન કરતા આંસુ સરરી રહ્ા હતા. એરપોટ્થના 
કમ્થચારરીઓ પણ આ પ્ેમ ભયુું વાતાવરણ મનહાળરી ભાવભરીના રયા હતા. તેઓ 
પણ હાર જોડરી આચાય્થ સવામરીશ્રીને વંદરી રહ્ા હતા. ભકતોના પ્ેમને કારણે મવમાન 
ચાર કલાક મોડું પડું હતું.

પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ીની આજ્ાથી 

અમેરરકાના હરરભકતો 
મંરદર મા્ટે ઘણી જગ્ાઓ 

જોતા હતા. ચચવા અને 
િેરહાઉસ િગેરે જો્ા 
હતા. છેિ્ટે બ્ૂમવફલડ 

્ટાઉનર્ીપમાં પસંદ કરેલ 
તેથી મણણનગરથી મૂવતવા 

પણ લાિિામાં આિી 
હતી. મૂવતવાઓની પ્રવતષ્ા 

પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ીના િરદ હસતે 
િૈરદક મંગલોચચાર પૂિવાક 

કરિામાં આિી હતી.
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૧૯૯૮ વવચરણ:

આજના આ આધુમનક અને ભૌમતક જાહોજલાલરીના યુગમાં માનવરી પોતાનું 
કત્થવય ભૂલરી જાય તે સવાભામવક છે. તે જ માનવરીને પોતાનું કત્થવય અને ધામમ્થક 
પરાયણતા સમજાવવા માટે સંત પુરુષના સમાગમનરી આવશયકતા ખૂબ જ 
જરૂરરી છે. આપણરી આ ભારતરીય સંસકૃમત તેમજ શ્રી સવામમનારાયણ ધમ્થના પ્સાર 
માટે શ્રી સવામમનારાયણ ગાદરીના આચાય્થ સદ્ધમ્થજયોમતધર  પરમ પૂજય શ્રી 
પુરુષોત્તમમપ્યદાસજી સવામરીજી મહારાજે  ઈ.સ.૧૯૯૮માં ૪૨ રદવસ સુધરી નોર્થ 
અમેરરકાનરી ધરતરી પર મવચરણ કયુું. આ મવચરણ દરમયાન આચાય્થ સવામરીશ્રી 
મહારાજે કેમલફોમન્થયા, કાલામાજુ, કલરીવલેનડ, ડેટરિોઇટ, મર્કાગો, મસએટલ, નયૂ જસશી  
જેવા સમૃદ્ધ ર્હેરમાં મવચરણ કયુું. અહીં કરા પારાયણનો લાભ આપરી સતસંગરી 
હરરભકતો અને અનય સરામનક લોકોમાં ધમ્થભાવનાનરી જે જાગૃમત કરરી તેને વણ્થવવા 
માટે કોઇ ર્બદ જ નરરી એ તો જેણે અનુભવ કયયો હોય તે જાણરી ર્કે!!

૨૯/૦૮/૧૯૯૮ અમેરરકા ન્ૂજસશીમાં  
મણણનગર મંરદરનો પ્રથમ વર્લાન્ાસ

આપણા આચાય્થ શ્રી પુરુષોત્તમમપ્યદાસજી સવામરીશ્રી મહારાજ ગુરુદેવ 
જીવનપ્ાણ સવામરીબાપાના પગલે ચાલતા તેમનરી અલૌરકક દૈવરી પદ્ધમતને અનુસરરી 
૧૯૮૭, ૧૯૯૨, ૧૯૯૫, ૧૯૯૮ અને ૧૯૯૯માં અમેરરકા વારંવાર પધારરી શ્રી 
સવામમનારાયણ સંપ્દાયના સવાુંચચ મસદ્ધાંતો અને ભારતરીય સંસકૃમતના સમૃદ્ધ 
વારસાનો ઉપદેર્ સારે સવામરીબાપાના સવપનને પૂણ્થ કરવા માટે સતત પ્યતન 
કયા્થ હતા. ઇ.સ. ૧૯૯૦માં ભકત પ્મતપાળ આચાય્થ સવામરીશ્રી પધારતા, ભકતોએ 
મંરદર માટે ઘણરી જગયાઓ બતાવરી. પરંતુ મંજૂરરીનરી મહોર ન મારતા છેવટે જયારે 
પેનહોન્થ એવનયુ ઉપરનરી જગયા બતાવવામાં આવરી તયારે આચાય્થ સવામરીશ્રીનરી 
દૃમષ્ટ ઠરરી અને કહ્ું ભગવાનને અહીં શ્બરાજમાન રવાનરી મરજી છે. જમરીન 

આપણા આચા્વા શ્ી 
પયુરુરોત્તમવપ્ર્દાસજી 
સિામીશ્ી મહારાજ ગયુરુદેિ 
જીિનપ્રાણ સિામીબાપાના 
પગલે ચાલતા તેમની 
અલૌરકક દૈિી પદ્ધવતને 
અનયુસરી ૧૯૮૭, ૧૯૯૨, 
૧૯૯૫, ૧૯૯૮ અને 
૧૯૯૯માં અમેરરકા િારંિાર 
પધારી શ્ી સિાવમનારા્ણ 
સંપ્રદા્ના સિાુંચચ 
વસદ્ધાંતો અને ભારતી્ 
સંસકૃવતના સમૃદ્ધ 
િારસાનો ઉપદેર્ સાથે 
સિામીબાપાના સિપનને 
પૂણવા કરિા મા્ટે સતત 
પ્ર્તન ક્ાવા હતા.
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મેળવવા માટે ઘણરી મુશકેલરીઓ પડરી પરંતુ  ભગવાનનો અમેરરકાનરી ધરતરી પર 
શ્બરાજમાન રવાનો સંકલપ બળવાન હોય પછરી મુશકેલરીઓ કેવરી?  જમરીનનરી 
ખરરીદરી રઈ ગઈ અને મંરદરના મનમા્થણ કાય્થ માટે પાયો નંખાયો તે ધનય રદવસ 
એટલે તા. ૨૯ ઓગષ્ટ ૧૯૯૮. 

આજે તો જાણે અમેરરકાનરી ધરતરી ઉપર સોનાનો સૂરજ ઉગયો હતો. આપણા 
આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે પ્રમ મર્ખર બંધ મંરદર બાંધવા માટે ૨૯/
o૮/૧૯૯૮ના ર્ુભ રદવસે અમેરરકામાં આવેલા નયૂજસશી ર્હેરના સરીકાકસ 
ટાઉનના પેનહોન્થ એવનયુનરી ખુબ જ સુંદર અને અનોખરી મવર્ાળ જગયામાં પાયા 
નાખયા હતા. વહેલરી સવારરરી જ સંતો હરરભકતો ઉતસાહપૂવ્થક આ પ્સંગનરી 
પૂવ્થ તૈયારરી કરરી રહ્ા હતા. પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી લાલ કલરનરી ઓપન 
કારમાં બધાને દર્્થનદાન આપતા પધાયા્થ હતા. મંરદરરરી રોડે દૂર એક મવર્ાળ 
જગયા ઉપર સંતો અને હરરભકતોએ એક મોટરી મોટર કાર ઉપર સુંદર પાલખરી 
બાંધરી અદભુત રર તૈયાર કયયો હતો. શ્રી હરરકૃષણ મહારાજને (શ્રી ઠાકોરજી) 
લઇ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ રરમાં શ્બરાજમાન રતાનરી સારે 
ગગનચુંબરી જયનાદો રયા અને મંદ મંદ ર્રીતળ પવન લહેરાવા લાગયો. સપોનસર 
હરરભકતોએ આરતરી ઉતારવાના લહાવા લરીધા અને નગરયાત્રાનો પ્ારંભ રયો. આ 
નગરયાત્રામાં સૌરરી મોખરે અમેરરકાનું સુપ્મસદ્ધ બેનડ પણ બોલાવવામાં આવયું 
હતું. અમત ભવય ર્ોભાયાત્રાનું આયોજન જેમાં અમેરરકાના નયૂજસશી સરીકાકસ 
ટાઉનના મેયર એનરનરી જસટ, કાઉનસરીલર મેન જહોન રાયલરી, માઈક ગ્ેકો અને 
પોલરીસ ચરીફ ડેમનર્ કોરકોરન અને અનય પોલરીસ અમધકારરીઓ હાજર રહ્ા હતા. 
સૌ હરરભકતોએ આ સવાગતયાત્રામાં વહાઈટ કલરનું ર્ટ્થ અને બલેક કલરનું પેનટ 
સારે સપેશયલ તૈયાર કરાયેલ મમણનગર ગાદરીના મસક્ાવાળરી ટાઈ પહેરરી હતરી. 
આમ સંતો અને હરરભકતો ર્ોભાયાત્રામાં રરનરી આગળ મર્સતબદ્ધ ચાલતા હતા. 
રરનરી પાછળ - ભકતો અને તયારબાદ બહેનો મારે સુર્ોશ્ભત ઘડાં લઈ કરીત્થન 
ગાતા સવાગતયાત્રામાં  જોડાયાં હતાં. બરાબર ૯:00 વાગે સુંદર સુર્ોશ્ભત રર 
પમવત્ર ભૂમમ પર આવરી પહોંચયો હતો. આ પમવત્ર ભૂમમ પર સુંદર મજાનુ સટેજ 
તૈયાર કરવામાં આવયું હતું. પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ આ ભવય 
તૈયારરી જોઈ ખુબજ રાજી રયા હતા.

પાઈપ બેનડના સેલયુટ સારે શ્રી હરરકૃષણ મહારાજ અને માનવંતા મહેમાનોને 
લઈ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીજી મહારાજ સટેજ પાસે આવરી પહોંચયા. સૌ પ્રમ 
સંતોએ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી સારે મહાપૂજા ર્રૂ કરરી. તયારબાદ સવામરીજી 
મહારાજ ગાદરી ઉપર શ્બરાજમાન રયા. પરમ પૂજય સવામરીશ્રી મહારાજના ચહેરા 
પર અંતયંત આનંદ અને તેજશ્સવતા હતરી.  શ્રી હરરકૃષણ મહારાજ પણ મનમાં 
મલકાઈ રહ્ાં હતાં.  

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે મહેમાનોને પાઘડરી, હાર અને 
ર્ાલ ઓઢાડરી ભાવભયુું સવાગત કયુું અને અમૂલય પ્સાદ આપયો. જીવનપ્ાણ 

અવત ભવ્ 
ર્ોભા્ાત્રાનયું આ્ોજન 

જેમાં અમેરરકાના 
ન્ૂજસશી સીકાકસ 

્ટાઉનના મે્ર એનથની 
જસ્ટ, કાઉનસીલર મેન 

જહોન રા્લી, માઈક 
ગ્ેકો અને પોલીસ 

ચીફ ડેવનર્ કોરકોરન 
અને અન્ પોલીસ 
અરધકારીઓ હાજર 

રહ્ા હતા. 
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સવામરીબાપાએ પ્વતા્થવેલ મવમર્ષ્ટ રરીમત અનુસાર પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી 
મહારાજે મેયરશ્રીને અહીંનરી સરામનક ર્ૈક્મણક, આરોગય આરદ અનેક મવમવધ 
સમાજ ઉપયોગરી પ્વૃમત્ત માટે ૧૦,૦૦૦ ડોલર અને કમયૂમનટરી હોલ માટે સવા લાખ 
ડોલરના દાનનરી જાહેરાત કરરી હતરી. તયારે મેયરશ્રીએ કહ્ું કે, ”આજ સુધરીમાં આ 
એક એવરી સંસરા મેં જોઈ કે જે સમાજ તરફરરી મળતા દાનને સામાશ્જક ઉધધારનરી 
પ્વૃમત્તમાં વાપરે છે.” આમ મેયરશ્રીએ ખૂબ જ સુંદર પ્વચન કયુું હતું. 

ખાતમુહૂત્થ વખતે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ ઠાકોરજીનરી મહાપૂજા 
કરરી હતરી.  ર્ાસ્તોકત મવમધ અનુસાર પૂજન અચ્થન, આરતરી, શ્ોકના મધુર ગાને 
વાતાવરણ સજા્થયું હતું. સતસંગરી બહેનોનો ઉતસાહ કંઈક જુદો જ હતો. બાપાને 
રાજી કરવા પૂજાના કળર્ને સોનાના દાગરીનારરી ભરરી દરીધો હતો. તે સમયનો 
અનુભવ અલૌરકક અને અદભુત હતો. આકાર્માં દેવરીદેવતા સવયં પૂજન અચ્થન 
દર્્થન માટે આવયા હતા. મર્લાનયાસ કરવા માટે હરરભકતોનરી લાંબરી લાઈન લાગરી 
હતરી. નાણું મળર્ે પણ ટાણું નમહ મળે તે નયાયે બધા હરરભકતોએ ખુબ જ 
પ્ેમપૂવ્થક ઈંટો નોંધાવરી હતરી. એ વખતનો બાપા, સંતો અને હરરભકતોનો આનંદ 
અને પ્ેમ તો કંઈક જુદો જ હતો. આ ધનય અવસરે મૂમત્થપ્મતષ્ા મહોતસવ મનમમત્તે 
પારાયણોનરી નોંધ કરાવરી ભકતોએ અતયંત ઉતસાહ દર્ા્થવયો હતો. આ અદભુત 
સુવણ્થ રદવસનું વણ્થન કરરી ર્કાય તેવું જ નરરી,  તે તો પ્તયક્ અનુભવ જ  જાણે!!!

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે આર્રીવા્થદ આપતાં જણાવયું કે, મંરદર 
મનને વર્ કરવાનું અનુપમ ધામ છે. ભગવાન કહે છે કે, અમારો તો તયાગરી 
સવભાવ છે. ભશ્કત અને ઉપાસના પ્વતા્થવવા માટે દેર્ પરદેર્માં અમે મંરદર 
કરાવયાં છે. તેરરી ઘણા જીવોના કલયાણ રર્ે. ભગવાન જાતે જ સંકલપરરી મંરદરનું 
સજ્થન કરરી ર્કે તેમ છે. પરંતુ ભકતોને સેવાનો લાભ મળે તે માટે પ્ેરણા કરરી અને 
તે જ કારણે અહીં ભવય મંરદર બનર્ે. અતયારે હરરભકતોને જે હોંર્ અને ઉતસાહ 
છે તેવો હરહંમેર્ા રહે તેવરી ભગવાનને પ્ાર્થના. હરરભકતોએ કરેલ તન મન 
ધનનરી સેવારરી અહીં સવયોપરરી મસદ્ધાંતનું આતયંમતક મોક્નું ધામ રર્ે. તયારબાદ 
ધૂન કરરી જય બોલાવરી સભાનરી પૂણા્થહુમત કરરી. 

પૂવ્થભૂમમકામાં આ જમરીન નયૂજસશી ર્હેરમાં સરીકાકસ ટાઉનના બરાબર 
મધયમાં પેનહોન્થ એવનયુ પર આવેલ છે. આ જમરીન પર પહેલા નાનાં િાડ િાંખરા 
અને ઊંચા ઊંચા ઘાસ મસવાય કર્ું જ નહોતું. આ જમરીનને સમરળ બનાવવા 
માટે હરરભકતો બાઈઓ ભાઈઓ અને નાના બાળકો જે અહીં જનમયા હતા તે ખૂબ 
જ ઉતસાહરરી મવમવધ પ્કારના સાધનનો ઉપયોગ કરરી જમરીનને ખરેખર ખુબ જ 
સુંદર અને સરસ બનાવરી હતરી. જયાં બાપા મર્લાનયાસ કરવાના હતા તયાં સંતો 
અને ભકતોએ આગલરી રાત્રે ઊંડો ખાડો ખોદ્યો હતો. તયાં ખાડો ખોદતાં ખોદતાં 
વચચે ખૂબ જ મોટો પથરર હતો અને તેને કાઢવા માટે રાત્રે ખૂબ જ મહેનત કરવરી 

ખાતમયુહૂતવા િખતે 
પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ીએ ઠાકોરજીની 
મહાપૂજા કરી હતી.  
ર્ાસ્તોકત વિરધ 
અનયુસાર પૂજન અચવાન, 
આરતી, શ્ોકના મધયુર 
ગાને િાતાિરણ સજાવા્યું 
હતયું. સતસંગી બહેનોનો 
ઉતસાહ કંઈક જયુદો જ 
હતો. બાપાને રાજી 
કરિા પૂજાના કળર્ને 
સોનાના દાગીનાથી ભરી 
દીધો હતો. તે સમ્નો 
અનયુભિ અલૌરકક અને 
અદભયુત હતો.
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પડરી હતરી.

આ મંરદર ૩.૭ એકર જમરીનમાં ૨૨૫૦૦ ચોરસ ફૂટનરી મવર્ાળ જગયામાં 
પ્ાર્થના હોલ, કૉમયૂમનટરી હોલ અને અનય જરૂરરી સુમવધા - સગવડ આવરરી લેવામાં 
આવરી છે. આ સારે ૧૨૫ રરી પણ વધારે કાર પારકુંગનરી સુમવધા છે. પલાન 
બનાવવામાં આવયા અને સરકારનરી પરમરીર્ન મેળવરી અને મંરદરનું કામકાજ ર્રૂ 
રયું.

સયુઝન પાકવામાં સતસંગ સભા
ભૂમમ પૂજન કયા્થ બાદ સંધયા સમયે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી અને સંતો 

સારે જાહેરસભાનો કાય્થક્રમ સુજન પાક્થ નામના હોલમાં રાખવામાં આવયો હતો. 
સાંજે ૭:૦૦ વાગે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ સંધયા આરતરી અને 
મનયમો કયા્થ બાદ બરાબર ૭:૩૦ વાગે સંતો સારે પધાયા્થ હતા. હરરભકતોના 
જયનાદોના ગગનભેદરી અવાજો સારે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીજી મહારાજે 
ગાદરી ઉપર સરાન ગ્હણ કયુું. સૌ પ્રમ સંતો દ્ારા કરીત્થન ભશ્કતનરી ર્રૂઆત રઈ.

‘ર્ાંમત પમાડે તેને સંત કહરીએ, હાંરે એના દાસના દાસ રઈ રહરીએ રે…

“બડ ભાગય ખોલ ગયે મેરે શયામ”

આમ ઘણાં કરીત્થન સંતોએ સુંદર રાગમાં રજૂ કયા્થ હતા. આ સભામાં માનવંતા 
મહેમાનો જેવા કે અમેરરકાના નયૂજસશી સરીકાકસ ટાઉનના મેયર એનરનરી જસટ, 
કાઉનસરીલર મેન જહોન રાયલરી, કોંગ્ેસમેન સટરીવ રોરમેન અને સરીકાકસના પોલરીસ 
કમમશ્નર અને નયૂયોક્થ સરીટરી હાઈસકૂલના હેડ માસટર, આર્થર બ્હાટ્થ(બડરી) અને 
અનય પોલરીસ અમધકારરીઓ હાજર રહ્ા હતા. નયૂયોક્થ સરીટરી હાઈસકૂલના હેડમાસટરે 
પોતાનરી સપરીચમાં જણાવયું કે, તેમનરી હાઈસકૂલમાં ૫૦રરી ૬૦ મવદ્યારશીઓ સંસકૃત 
ભાષાનો અભયાસ કરે છે. તેમાંરરી તેઓ ૩ અમેરરકન મવદ્યારશીઓને સારે લાવયા 
હતા તે મવદ્યારશીઓએ સંસકૃતમાં શ્ોક બોલરી બધાને ખૂબ જ આશ્ચય્થચરકત કરરી 
દરીધા હતા. 

મેયરશ્રી એનરનરી જસટએ પોતાના પ્વચનમાં જણાવયું કે, ‘I am very hap-
py you are building the Temple in our town. All Indian com-
munity is welcome in Secaucus town. We are very proud to be 
here and welcome all of you with our open heart.’અને પરમ પૂજય 
આચાય્થ સવામરીશ્રીના કાય્થને શ્બરદાવરી મસકાકસ ટાઉનનરી ચાવરી અપ્થણ કરરી હતરી. 
આ રરીતે મેયરશ્રીએ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીનું ખુબ જ અદભુત સનમાન 
કયુું હતું. આ સારે વહાલા આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે સંસરા તરફરરી સરીકાકસ 
ટાઉન માટે ઘણું દાન કયુું હતું.

સદગુરુ સંત શ્રી  સવવેવિરદાસજી સવામરીએ અંગ્ેજી ભાષામાં સુંદર પ્વચન 
આપયું હતું અને સંસકૃતનું અને આપણરી માતૃભાષાના ખુબ જ વખાણ કયા્થ હતા. 

ભૂવમ પૂજન ક્ાવા બાદ 
સંધ્ા સમ્ે પરમ પૂજ્ 
આચા્વા સિામીશ્ી અને 

સંતો સાથે જાહેરસભાનો 
કા્વાક્રમમાં માનિંતા 

મહેમાનો જેિા કે 
અમેરરકાના ન્ૂજસશી 

સીકાકસ ્ટાઉનના 
મે્ર એનથની જસ્ટ, 

કાઉનસીલર મેન જહોન 
રા્લી, કોંગ્ેસમેન સ્ટીિ 
રોથમેન અને સીકાકસના 

પોલીસ કવમશ્નર અને 
ન્ૂ્ોકવા સી્ટી હાઈસકૂલના 

હેડ માસ્ટર, આથવાર 
બ્હા્ટવા(બડી) અને અન્ 

પોલીસ અરધકારીઓ 
હાજર રહ્ા હતા.



81

અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

તયારબાદ શ્રી મવજ્ઞાનપ્કાર્દાસજી સવામરીએ પ્વચન કયુું.

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ આર્રીવા્થદ આપતા જણાવયું કે,’ ગુરુના 
સામનધયમાં અને ગુરુના આર્રીવા્થદરરી જે મળે છે તે કોઈ આપરી ર્કતું નરરી. આપણે 
કેટલાય જનમ ધયા્થ હર્ે અને તે જનમના પુણયને કારણે આ મોંઘો મનુષય દેહ અને 
તેમાં કારણ સતસંગ આપણને મળ્ો છે’ 

“પૂવ્થનું પુણય પ્ગટ રયું જયારે સવામમનારાયણ મળ્ા તયારે” આ કરીત્થન 
બોલરી અંતમાં પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે આર્રીવા્થદ પૂણ્થ કરરી 
આરતરી ઉતારરી અને હરરભકતોએ સમૂહ આરતરીના લાભ લરીધા. તયારબાદ પ્સાદરી 
લઈ હરરભકતો પોતાને ઉતારે જવા નરીકળ્ા. 

આમ, ૧૯૯૮ માં અમેરરકામાં પ્રમ મર્ખરબદ્ધ મંરદરનો મર્લાનયાસ રયો 
હતો. મર્લાનયાસ રયા બાદ આ પમવત્ર ભૂમમ પર અતયારે હાલ ખુબ જ ભવય 
મંરદર તૈયાર રયું છે.

મવચરણ દરમયાન પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે આજના 
નવયુવાનોને જીવનનો સાચો રાહ બતાવયો અને ધમ્થમય મનવય્થસનરી જીવન જીવવા 
માટે પ્ેયા્થ. તે સારે શ્રી સવામમનારાયણ સંપ્દાયનું તત્વજ્ઞાન આપતા ગ્ંરોનરી 
પારાયણ રઈ. હરરભકતોના ભશ્કતભાવને પુરા કરવા બાપાએ એક રદવસમાં 
૧૫રરી ૧૭ પારાયણો કરરી અને સવારે સાત વાગયારરી રાતના અમગયાર વાગયા 
સુધરી ૨૦ રરી ૨૫ ઘરે પધરામણરીઓ કરરી હતરી. બાપાએ ૪૨ રદવસના મવચરણ 
દરમયાન મોટરકારમાં ૮૯૦૦ માઈલ ઉપરાંતનું મવચરણ કયુું હતું.

આમ, પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ તેમના આર્રીવા્થદમાં જણાવયું કે, 
મારા બંધુઓ ! આવા સમૃદ્ધ દેર્માં વૈભવરી મવલાસ પાછળ વેડફાતા પૈસા બચાવરી 
અને ધમ્થપરાયણ બનો અને ધમ્થભાવના હર્ે તો વારસદારો પોતાના મા-બાપનરી 
સેવા કરવાનું કત્થવય સમજર્ે અને જીવન પ્ેમરરી હયુું ભયુું રર્ે અને પરસપર પ્ેમ 
ભાવ કેળવાર્ે.

આમ આપણ સૌને ધમ્થના રાહનરી કેડરી ઉપર ચલાવવા માટે રાત રદવસ ઊંઘ 
ઉજાગરાનરી અને પોતાના દેહનરી પરવા કયા્થ વગર કેવળ ભકતોનરી ધમ્થભાવનાને 
પોષવા મવચરણ કયુું હતું.  આ રરીતે યુએસએમાં વસતા હરરભકતોને પ્ેમ અને 
ઉપદેર્ આપરી પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ લંડન જવા ભાવભરીનરી મવદાય 
લરીધરી હતરી.

વિચરણ દરમ્ાન 
પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ી મહારાજે 
આજના નિ્યુિાનોને 
જીિનનો સાચો 
રાહ બતાવ્ો અને 
ધમવામ્ વનવ્વાસની 
જીિન જીિિા મા્ટે 
પ્રે્ાવા. તે સાથે શ્ી 
સિાવમનારા્ણ 
સંપ્રદા્નયું તત્િજ્ાન 
આપતા ગ્ંથોની 
પારા્ણ થઈ.
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ઈ.સ. ૧૯૯૯ વવચરણ

તા. ૧૫-૧૧-૧૯૯૯ - ૨૮-૧૧-૧૯૯૯. જગતને સંદેર્ો આપવા માટે 
ભગવાન જેમના દ્ારા મવચરે છે તેવા આપણા પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી 
મહારાજ હરરભકતોને દર્્થન આપવા માટે પોતાના દેહનરી પરવા કયા્થ વગર 
અને બાયપાસ સજ્થરરી કરાવે હજી નવ મમહના પણ પૂરા રયા નહોતા છતાં પણ 
અમેરરકાના હરરભકતોના પ્ેમને વર્ રઈ નવેમબર માસનરી ઠંડરી ઋતુમાં પણ 
દર્્થન આપવા માટે તૈયાર રઈ ગયા હતા. 

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મમણનગર સુવણ્થતુલા સમારક ભવને 
સવામમનારાયણ મંરદરના ટાવરે લાભ પાંચમનો સમૈયો કરરી સરીધા અમદાવાદરરી 
એર ઈશ્નડયાના મવમાનમાં યુએસએના JFK ઇનટરનેર્નલ એરપોટ્થ ઉપર 
પધારવાના હતા. પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીનાં દર્્થન માટે અસંખય હરરભકતો 
એરપોટ્થ પર તેમના સવાગત માટે રાહ જોતા હતા. આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજનો 
ઇનતજાર સમયને વધારે ને વધારે લાંબો બનાવરી દેતો હતો અને તેમને મળવાનરી 
તાલાવેલરીમાં ઘરડયાળનો સમય પણ જાણે રંભરી ગયો હોય તેવું લાગતું હતું. 
હરરભકતોનરી આતુરતાનો અંત લાવતા તારરીખ ૧૫-૧૧-૧૯૯૯ ના બપોરે ચાર 
વાગે આચાય્થ સવામરીશ્રી અને સંતો કસટમ પતાવરી બહાર આવયા. તેઓશ્રીના 
આગમન સારે તુરંત જ અમેરરકાના જુદા-જુદા ર્હેરોમાંરરી એકત્ર રયેલા 
હરરભકતોએ સમગ્ એરપોટ્થ જયનાદરરી ગજવરી મૂકયું હતું. બાપાનાં દર્્થન રતાં 
અમેરરકાના હરરભકતોના હૃદયમાં ખુબ જ ર્ાંમત રઈ ગઈ હતરી.

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીજી મહારાજનું આ સાતમું મવચરણ હતું. આ 
મવચરણમાં બાપા સારે ૭ સંતો પધાયા્થ હતા. બાપા અને સંતોનો ઉતારો 
મસકોકસના શ્રીહરર મંરદરમાં ભગવાનભાઈ કેર્વદાસ પટેલના ઘરે હતો. 

હરરભકતોની 
આતયુરતાનો અંત 

લાિતા તારીખ ૧૫-
૧૧-૧૯૯૯ ના બપોરે 

ચાર િાગે આચા્વા 
સિામીશ્ી અને સંતો 
કસ્ટમ પતાિી બહાર 
આવ્ા. તેઓશ્ીના 
આગમન સાથે તયુરંત 
જ અમેરરકાના જયુદા-

જયુદા ર્હેરોમાંથી એકત્ર 
થ્ેલા હરરભકતોએ 

સમગ્ એરપો્ટવા 
જ્નાદથી ગજિી  

મૂક્યું હતયું.
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તા. ૧૬-૧૧-૧૯૯૯ સિાગત સમારંભ
સોકોલ હોલમાં પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ માટે સુંદર ગાદરી 

ર્ણગારરી હતરી અને તેનરી બાજુમાં સંતો માટે નાનું સટેજ તૈયાર કરાયું હતું. પરમ 
પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ અને સંતો સંધયા આરતરીના મનયમો કયા્થ 
બાદ સોકોલ હોલમાં આવરી પહોંચયા હતા. બાપા તરા સંતોનું ફૂલહાર પહેરાવરી 
હરરભકતોએ સનમાન કયુું હતું.  સંતોએ મધુર વાણરીમાં કરીત્થનભશ્કત કયા્થ બાદ 
હરરભકતો પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરી મહારાજના આર્રીવા્થદ સાંભળવા ઉતસુક 
હતા.

બાપાએ આર્રીવા્થદ આપતા જણાવયું કે, સદાય પ્ગટ અને પ્તયક્ અક્રધામના 
અમધપમત શ્રી સવામમનારાયણબાપા સવામરીબાપા, સંતો, હરરભકતોને નવા વષ્થના 
જય શ્રી સવામમનારાયણ. નવા વરસનરી અંદર બધા ભગવાનના આર્રીવા્થદ લેવા 
મંરદરે જાય છે. તેમ આપણે પણ નવા વષ્થ મનમમત્તે આર્રીવા્થદ લેવા આવયા છરીએ. 
ભગવાને સમગ્ પૃથવરી ઉપર કરુણા વષા્થવરી છે પરંતુ ભગવાનના કૃપાપાત્ર કોણ 
બનરી ર્કે ? ભગવાન અને ભગવાનના સંતનું એક વાકય એક એક વેદ સમાન 
છે જે માગવે મહાજન ચાલે છે એ જ રસતે સમાજ ચાલે છે આપણે પણ ભગવાનનરી 
આજ્ઞા મુજબ ચાલરી તેમના કૃપાપાત્ર બનવાનું છે. ભગવાનના કૃપાપાત્ર બનતા 
ભગવાન આ રદવય સભામાં બેસાડરી મૂમત્થ સુખનરી લહાણરી આપે છે.

આર્રીવા્થદ પછરી હરરભકતોએ શ્રી ઠાકોરજી સહ પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રી મહારાજનરી આરતરી ઉતારવાના લહાવા લરીધા અને તયારબાદ મહાપ્સાદ 
લઇ સભાનું કામકાજ પૂણ્થ રયું.

તા. ૧૭-૧૧-૧૯૯૯ પધરામણી અને  ભકકત સંગીત
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીજી મહારાજ અને સંતો સવારે હરરભકતોના ઘરે 

પધરામણરી કરરી ખૂબ જ સુખ આપયા હતા. બાપાનરી તશ્બયત નાદુરસત હોવા છતાં 
દરેક હરરભકતોના મનોરર પૂરા કયા્થ હતા. સંધયા આરતરી કયા્થ બાદ આચાય્થ 
સવામરીજી મહારાજ અને સંતો હોલમાં ભશ્કત સંગરીતના કાય્થક્રમ માટે પધાયા્થ હતા.

સૌ પ્રમ સંતોએ અને હરરભકતોએ જુદા જુદા નવાં નવાં કરીત્થન રજૂ કરરી 
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજને ખૂબ જ રાજી કયા્થ હતા. સંતમર્રોમણરી 
શ્રી જ્ઞાનભૂષણદાસજી સવામરીએ ખૂબ જ સુંદર કરાવાતા્થ કરરી હતરી. કારરયાણરી 
પ્કરણના ૫-મા વચનામૃતના આધારે ભગવાનને અવતાર ધયા્થનું કારણ 
સમજાવતાં જણાવયું કે, ભગવાન અને ભગવાનના સંતપુરુષો ધામમાં રહરીને પણ 
જીવનું કલયાણ કરવા સમર્થ છે.

પરંતુ  ભગવાન  અને  ભગવાનના સતપુરુષને અવતાર ધયા્થનું પ્યોજન 
ર્ું છે? તો ભગવાને પોતે જ ઉત્તર આપતા કહ્ું કે, ભગવાનને મવષે અમતર્ે 
પ્રીમતવાળા જે ભકત હોય તેનરી ભશ્કતને આધરીન રઈ, તે ભકતને સુખદેવા માટે 

ભગિાન અને 
ભગિાનના સંતનયું 
એક િાક્ એક એક 
િેદ સમાન છે જે માગગે 
મહાજન ચાલે છે એ જ 
રસતે સમાજ ચાલે છે 
આપણે પણ ભગિાનની 
આજ્ા મયુજબ ચાલી 
તેમના કૃપાપાત્ર બનિાનયું 
છે. ભગિાનના કૃપાપાત્ર 
બનતા ભગિાન આ 
રદવ્ સભામાં બેસાડી 
મૂવતવા સયુખની લહાણી 
આપે છે.
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અને  તેના મનોરર પૂરા કરવા તે જ ભગવાનને અવતયા્થનું પ્યોજન છે. અંતમા 
ધૂન કરરી સભાનરી પુણા્થહુતરી કરરી હરરભકતોને બાપાએ દર્્થનનો લાભ આપયો હતો.

તા. ૧૮-૧૧-૧૯૯૯ પધરામણી અને  આર્ીિાવાદ
સવારે હરરભકતોના ઘરે પધરામણરી કરરી લાભ આપયા બાદ સાંજનરી સભામાં 

સંતોએ કરીત્થન ભશ્કત રજૂ કરરી. પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ આર્રીવા્થદ 
આપતા જણાવયું કે, બાપાશ્રીનરી વાતોમાં વાત આવે છે કે છ મમહના સુધરી અહોરાત્રરી 
સતસંગ કરરીએ તો પણ જે કામ રાય નહીં તે ભગવાન અને ભગવાનના મુકતમાં 
મવવિાસ આવરી જાય તો એક જ રદવસમાં તે કામ ભગવાન અને ભગવાનના 
ધામમાંરરી આવેલા મોટા પુરુષ પૂરા કરે છે. અનયત્ર પ્તરીમત ન આવે તો આપણે 
સાચા કહેવાઈએ. ભગવાન કસોટરી કરે અને અનય માનતા રાખે તો તે સાચો 
ભકત ન કહેવાય. ભગવાને આપણને કેવા મહાન બનાવયા છે ગમે તે દુઃખ આવે 
તો ભગવાનનરી ઉપાસનામાં રંચમાત્ર મોળો ન પડે અને સવામમનારાયણબાપા 
એ જ ભગવાન છે અને તેમના ધામમાંરરી આવેલા મોટા પુરુષ મહાન છે અને 
ભગવાનને આતયંમતક મોક્નરી કૂંચરી સોપરી તેવરી આપણરી વંર્ાવલરી મહાન છે. એવો 
દૃઢ મનશ્ચય રાય તેવા રદવય આર્રીવા્થદ આપયા છે. ભગવાને છતરી દેહે આપણું 
કલયાણ કયુું છે. ભગવાનનરી એક દૃમષ્ટ છે કે, મારા ર્રણમાં આવેલ ભકત કયાંય 
આડો અવળો ન રાય અને  કલયાણના માગ્થમાંરરી પડરી ન જાય. આ જીવને જેવરી 
દેહને મવષે આતમબુમદ્ધ છે તેવરી ભગવાન અને ભગવાનના સંતને મવષે આતમબુમદ્ધ 
રાય અને ગમે તેવા ભૂંડા દેર્કાળ આવે તો પણ ભગવાનરરી મવમુખ ન રાય. 
આવા મહાન ભકત રવાનું સૂચવયું હતું અને ‘ઓમ શ્રી સવામમનારાયણબાપા 
સવામરીબાપા ભગવતે નમઃ” મંત્ર બોલરી ભગવાનનરી મૂમત્થ ધારણ કરવાનું ર્રીખવયું. 
ભગવાનનું મુખકમળ, કણ્થ, નેત્ર, નામસકા, કંઠ, મચબુક, હસત, ચરણકમળ એમ 
સળંગ મૂમત્થ ધારવાનું કયુું. વળરી પ્ાર્થના કરરી કે, હે બાપા ! અમને વહાલા અને 
કૃપાપાત્ર બનાવયા છે તેવા હરહંમેર્ એવા બનાવેલા રાખજો એ જ ભગવાનના 
ચરણોમાં પ્ાર્થના. 

અંતમાં ધૂન કરરી સભાનરી પુણા્થહુતરી કરરી હરરભકતોને જય સવામમનારાયણ 
કહરી બાપા ઉતારે પધાયા્થ.

તા. ૧૯-૧૧-૧૯૯૯ પધરામણી અને અખંડ ધૂન -  ધ્ાન
સવારે હરરભકતોના ઘરે પધરામણરી કરરી ભકતોના મનોરર પુરા કયા્થ. 

તયારબાદ સાંજનરી સભા સંતોના મધુર કંઠરરી પ્ાર્થના અને કરીત્થન ભશ્કતનરી 
ર્રૂઆત રઈ. તયાર બાદ બરીજા રદવસે શ્રી અબજી બાપાશ્રીના પ્ાગટ્ય મનમમત્તે 
એક કલાકનરી અખંડ ધૂન કરવામાં આવરી હતરી. પછરી સવામરીબાપાના મધુર કંઠે 
અડધો કલાક ધયાન કયુું હતું અને સવામરીબાપાના આર્રીવા્થદનું શ્વણ કયુું હતું. 
કરાનરી પૂણા્થહુમત બાદ ધૂન કરરી હરરભકતોને જય સવામમનારાયણ કહરી બાપાએ 
મવદાય લરીધરી હતરી.

મહાન ભકત 
થિાનયું સૂચવ્યું હતયું 

અને ‘ઓમ શ્ી 
સિાવમનારા્ણબાપા 
સિામીબાપા ભગિતે 

નમઃ” મંત્ર બોલી 
ભગિાનની મૂવતવા 

ધારણ કરિાનયું 
ર્ીખવ્યું. ભગિાનનયું 
મયુખકમળ, કણવા, નેત્ર, 
નાવસકા, કંઠ, વચબયુક, 

હસત, ચરણકમળ 
એમ સળંગ મૂવતવા 

ધારિાનયું ક્યુું.
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તા. ૨૦-૧૧-૧૯૯૯  શ્ી અબજી બાપાશ્ી પ્રાગટ્ય જ્ંતી
આજે સવારે બરાબર છ વાગયે બાપાએ મંગળા આરતરી કરરી અને સંતો 

હરરભકતોને અડધો કલાકનું ધયાન કરાવયું અને  સવામરીબાપાના આર્રીવા્થદ 
સાંભળ્ા. આજે નકોરડા ઉપવાસ હોવા છતાં પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી 
હરરભકતોના મનોરર પૂરા કરવા પધરામણરી ચાલુ રાખરી હતરી.

બરાબર ૫:૦૦ વાગે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ,  સંતો અને 
મોટેરા હરરભકતો સપોનસર સારે શ્રી અબજી બાપાશ્રીનરી પાલખરી સારે મસકોકસ 
હાઈસકૂલ, સૂિન પાક્થ હોલમાં પધાયા્થ હતા, સારે નાના નાના બાળકો હારમાં 
છાબ લઈને આવયા હતા. પાલખરીમાંરરી શ્રી અબજી બાપાશ્રીને સુંદર ર્ણગારેલ 
રદવય અને ભવય પારમણયામાં શ્રી સવામમનારાયણ ભગવાન અને સવામરીબાપાનરી 
સારે શ્બરાજમાન કયા્થ હતા. સૌપ્રમ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે 
ધોમતયા ઓઢાડાં અને નાના બાળકોએ લાવેલ જુદા જુદા નૈવેદ્ય ધરાવયા હતા. 
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ અને મોટા હરરભકતોએ પૂજન અચ્થન 
કયુું અને સુંદર કેક કાપરી હતરી. હરરભકતોએ તાળરીયોના ગડગડાટરરી વધાવરી લરીધા 
હતા. તયારબાદ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે અને સંતોએ આરતરી 
કરરી. હરરભકતોને પણ આરતરી અને પારણું િુલાવવાના લાભ આપયા હતા. શ્રી 
મુકતજીવન સવામરીબાપાના આર્રીવા્થદ સંભળાવયા બાદ સદગુરુ સંતોએ પ્વચનો 
કયા્થ અને જણાવયું કે, આ અલૌરકક અવસર સૌ પ્રમ વાર અમેરરકાનરી ધરતરી 
ઉપર ઉજવાયો હતો.

આ સમૈયામાં મોંઘેરા મહેમાનો પણ પધાયા્થ હતા. કમમશ્નર જોહન રાયલરી, 
મેયરશ્રી એનરોનરી જસટ અને અનય પોલરીસ કમમશ્નરો સારે હતા. આ બધાનું 
સનમાન પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ પાઘ પહેરાવરી અને ફૂલહાર કરરી કયુું 
હતું અને મંરદર તરફરરી સરીકોકસ સકૂલ માટે કમપયુટર લાવવા માટે ડોનેર્ન કયુું 
હતું.

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીએ આર્રીવા્થદ આપતા જણાવયું કે, બાપાશ્રી 
આપણને સમજાવે છે કે કપરીલા છઠ બાર વષવે એક વાર આવે છે અને તેનરી બધા 
કાગડોળે રાહ જોવે છે. તેમ આપણે પણ આ મહોતસવ સારે ઉજવરીએ છરીએ. શ્રી 
સવામમનારાયણ ભગવાનનો પૃથવરી પર રહેવાનો ૧૨૫ વષ્થનો સંકલપ બાપાશ્રી દ્ારે 
પૂરો કયયો છે. મૂમત્થમાં રહરી ધયાન કરવું, કરીત્થન બોલવા, હરતા-ફરતા સવવે રક્રયામાં 
ભગવાનનરી મૂમત્થમાં અખંડ સમૃમત રાખવરી અને શ્રી સવામમનારાયણ ભગવાનને 
ઓળખવા.

‘મુખે તું સવામમનારાયણ બોલ મુખે તુ સવામમનારાયણ બોલ;

મમૂત્થમા ંરહરીન ેડોલ મખુ ેતુ ંસવામમનારાયણ બોલ. મખૂ ેતુ ંસવામમનારાયણ બોલ’

આ કરીત્થન બોલરી જણાવયું કે, આપણે જો અનારદમુકતનરી પંશ્કતમાં બેસવું હોય 

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાનનો પૃથિી 
પર રહેિાનો ૧૨૫ 
િરવાનો સંકલપ બાપાશ્ી 
દ્ારે પૂરો ક્યો છે. 
મૂવતવામાં રહી ધ્ાન 
કરિયું, કીતવાન બોલિા, 
હરતા-ફરતા સિગે 
રક્ર્ામાં ભગિાનની 
મૂવતવામાં અખંડ સમૃવત 
રાખિી અને શ્ી 
સિાવમનારા્ણ 
ભગિાનને ઓળખિા.
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તો આ સમજવું જરૂરરી છે કે સવયં શ્રી સવામમનારાયણ ભગવાન તે જ બાપાશ્રી છે. 
બાપા આપણને અણમોલ મળ્ા છે. માટે જ કરીત્થનમાં કહે છે કે, 

“બાપા મળ્ા અણમોલ ભાઈ અમને બાપા મળ્ા અણમોલ,

એનરી વાતો ના નહીં મોલ બાપા મળ્ા અણમોલ.”

આ કરીત્થનનું મહતવ સમજાવયું કે, આપણરી વંર્ાવલરીનું માહાતમય સમજાય તો 
આપણને અક્રધામરરી ભગવાન અને બાપાશ્રી સવયં અહીં મહંડોળામાં શ્બરાજમાન 
છે. એમ આપણે ભગવાનને અંતયા્થમરી, પ્ગટ અને પ્તયક્ જાણવા.

‘આજે તો શ્રીજી પ્ગટ ભગવાન, આજે તો બાપા પ્ગટ ભગવાન’

આમ ઉપદેર્ આપતા જણાવયું કે, શ્રી મુકતજીવન સવામરીબાપાનો પ્રમ, 
મદ્તરીય અને ઉત્તમ પ્વાહ વાંચવાનું કહ્ું. આગળ જણાવયું કે, ભગવાન અને મોટા 
પુરુષના દ્ોહ અને અપરાધરરી આપણા તપ - તયાગ અને વૈરાગનો પણ મવનાર્ 
રાય છે. જો અવગુણ અને અપરાધરરી બચવું હોય તો વાંચો બાપાશ્રીનરી વાતો માટે 
જ કરીત્થનમાં જ કહે છે કે, 

‘અવગુણ દ્ોહ રકરી બચવાને વાંચો બાપાશ્રીનરી વાતો’

આપણને સવામમનારાયણ ગાદરીવાળા ઓળખાવયા છે અને દબાયા ચંપાયા શ્રી 
સવામમનારાયણ ગાદરીના ર્રણમાં રહેવાનરી સલાહ આપરી. છેલલે,

‘રદવય જીવનનરી જયોત જગાવો આપ કતા્થ રઈ કાય્થ દરીપાવો

મંગલમય સુખ મનતય દેનારા જય ઘનશયામ જય જય કરનારા’

આર્રીવા્થદનરી પૂણા્થહુમત કરરી. તયારબાદ સંત હરરભકતોને દર્્થન દાન આપરી 
પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી ઉતારે પધાયા્થ.

દેિ રદિાળી કીતવાન ભકકત-  હરરદાન ગઢિી
આજે સવારે મંગળા આરતરી કયા્થ બાદ પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી 

મહારાજે સંતોને તા. ૨૩-૧૧-૧૯૯૯ - દેવરદવાળરીના જય સવામમનારાયણ સારે 
પ્ેમરરી ભેટયા હતા અને આ આનંદમાં ભગવાનને સુંદર મજાના રાળ ધરાવયા 
હતા.

સાંજનરી સભામાં ભારતના પ્ખયાત કમવ હરરદાન ગઢવરી અને તેમના 
સારરીદારો આ સભાનરી અશ્ભવૃમદ્ધ કરતા હતા. તેમણે પણ સુંદર મજાના કરીત્થન 
રજૂ કરરી પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રીને ખૂબ જ રાજી કયા્થ હતા.

પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે આર્રીવા્થદ આપતા જણાવયું કે, આજે 
દેવરદવાળરીનો રદવસ છે એટલે મહાપમવત્ર રદવસે ભગવાન શ્રી સવામમનારાયણના 
દરબારમાં આપણે રદવય આનંદ લેવા એકત્ર રયા છરીએ. આપણે સવયં 
અક્રધામમાં બેઠા છરીએ. આપણરી સદાય રદવાળરી રહે અને જીવનમાં હોળરી ન 
જાગે તેવા આર્રીવા્થદ આજના રદવસે આપણે માગરીયે. જો આપણે સદાય રદવાળરી 

 આપણી િંર્ાિલીનયું 
માહાતમ્ સમજા્ તો 

આપણને અક્ષરધામથી 
ભગિાન અને બાપાશ્ી 
સિ્ં અહીં વહંડોળામાં 
બબરાજમાન છે. એમ 

આપણે ભગિાનને 
અંત્ાવામી, પ્રગ્ટ અને 

પ્રત્ક્ષ જાણિા.
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રાખવરી હોય તો મનુષય જીવનનું કત્થવય સમજવું જોઈએ. મનને સતત વર્માં 
રાખવું જોઈએ અને દૃઢભાવે ભજન કરવું જોઈએ. સવામરીબાપાએ તેમના કરીત્થનમાં 
જણાવયું છે કે,

‘કરો ભજન સહુ દૃઢ ભાવ કરરીને સવામરી સહજાનંદનું’

આમ મનને વર્માં રાખવાનરી રરીત સમજાવતા ભગવાનનરી મૂમત્થમાં જોડાવા 
માટે પ્યતનો કરવા જોઈએ. જેમ આપણને ભગવાન મસવાય ચાલે નહીં તેમ 
ભગવાનને પણ તેમના ભકતો મસવાય ચાલે નહીં.

‘ઘનશયામ સલુણા શયામળા રે તારા મવના કેમ ચાલર્ે,

મૂમત્થ તમારરી માધુરરી રે ધાયા્થ મવના કેમ ચાલર્ે રે’

જેમ ઉતસવ માણસના જીવનમાં અપૂવ્થ ઉતસાહનો સંચાર કરે છે અને આનંદ 
આપે છે. તેમ ભગવાનનરી મૂમત્થ પણ ભકતના જીવનને આનંદરરી ભરપૂર કરે છે. 
કમવ શ્રી હરરદાન ગઢવરી કહે છે કે, અમે અમારું કમવતવ કયારે રજૂ કરરી ર્કરીએ તો 
જયારે ભગવાન અને સવામરીબાપાના આર્રીવા્થદ મળતા હોય તયારે.

રટણ તમારુ અંત વિાસ સુધરી રહે. તેવા ઘણા કરીત્થન પરમ પૂજય આચાય્થ 
સવામરીશ્રીએ આર્રીવા્થદમાં ગાયા. આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ આગળ આર્રીવા્થદ 
આપતા જણાવે છે કે’

‘જયાં ન પહોંચે રમવ તયાં પહોંચે કમવ; જયાં ન પહોંચે કમવ તયાં પહોંચે 
અનુભવરી’

 આમ ,છેલલે આપણા મચત્તને ભગવાનમાં જોડરી દેવું તે કહ્ું કે,

‘મારા મચતચોર આવયા મેં તો હસરીને બોલાવયા;

વહાલે લાડ લડાવરી મુને ભાન રે ભુલાવયા.’

પછરી કરાનરી સમામતિ કરરી અને ઉતારે પધાયા્થ.

 આજે તા.૨૫-૧૧-૧૯૯૯ના રોજ હરરભકતોએ સારે મળરી પરમ પૂજય 
આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ અને સંતોને મંરદરનરી પમવત્ર ભૂમમ પર જોવા માટે 
લઈ આવયા હતા. નવેમબર મમહનો હતો ખૂબ જ ઠંડરી હતરી. આગલરી રાત્રે વરસાદ 
ખૂબ જ પડો હતો. જમરીન પણ ભરીનરી કાદવવાળરી હતરી છતાં પણ હરરભકતોના 
મનોરર પૂરા કરવા માટે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ પોતાના પાવન 
પગલા આ જમરીન ઉપર પાડા હતા. હરરભકતો બાપાને ઠંડરી ન લાગે તે માટે 
સરસ મજાના ગરમ મોજા લાવયા હતા. 

હરરભકતોએ ઉચછવણરી કરરી અને આરતરી પૂજનના લહાવા લઈ બાપાને ખૂબ 
જ રાજી કયા્થ હતા. હરરભકતોએ કરીત્થન ગાયું, 

‘આવયા છે રે આવયા છે બાપા મૂમત્થમાં રાખવાને આવયા છે’

  પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે જમરીન ઉપર ચારે બાજું ફરરી 

તા.૨૫-૧૧-૧૯૯૯ના 
રોજ હરરભકતોએ સાથે 
મળી પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ી મહારાજ અને 
સંતોને મંરદરની પવિત્ર 
ભૂવમ પર જોિા મા્ટે લઈ 
આવ્ા હતા. નિેમબર 
મવહનો હતો ખૂબ જ 
ઠંડી હતી. આગલી રાત્રે 
િરસાદ ખૂબ જ પડ્ો 
હતો. જમીન પણ ભીની 
કાદિિાળી હતી છતાં પણ 
હરરભકતોના મનોરથ 
પૂરા કરિા મા્ટે પરમ 
પૂજ્ આચા્વા સિામીશ્ી 
મહારાજ પોતાના પાિન 
પગલા આ જમીન ઉપર 
પાડ્ા હતા.
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ફરરીને પ્સાદરીનું પાણરી છાંટયું હતું. 

તા. ૨૬-૧૧-૧૯૯૯ ભકકત સંગીત
આજે સંતો હરરભકતોએ સારે મળરી પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજને 

રાજી કરવા માટે ભશ્કત સંગરીતનું આયોજન કયુું હતું. સૌ પ્રમ આગેવાન 
હરરભકતોએ પોતાનું વકતવય રજૂ કયુું હતું અને બાપાનો ખૂબ ખૂબ આભાર 
માનયો હતો. સારે સારે સદગુરુ સંતોએ પણ પોતપોતાનરી ભાવોમશી પ્ગટ કરતા 
જણાવયું હતું કે, બાપાએ જયારે મંદવાડ ગ્હણ કયયો તયારે અહીંયારરી ઘણા બધા 
હરરભકતોને દર્્થન કરવા ઇશ્નડયા જવું હતું. પરંતુ બાપાએ બધાને ના પાડરી હતરી 
અને તેમનરી આજ્ઞાને મર્ર સાટે માનરી ફકત મોટેરા હરરભકતો બાપાને દર્્થને ગયા 
હતા. તયારે બાપાએ કહ્ું હતું કે, અમે સમય મળર્ે તયારે તમને દર્્થન દેવા માટે 
આવરીર્ું. અને તે વચનને મનભાવવા માટે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ 
અમેરરકાનરી નવેમબર માસનરી ખુબ જ ઠંડરીમાં પણ આપણને દર્્થન દેવા માટે 
આવયા છે. નવયુવાન હરરભકતોએ કરીત્થન ભશ્કત કરરી આચાય્થ સવામરીશ્રીને ખૂબ 
જ રાજી કયા્થ હતા. અંતમા હરરભકતોએ પ્સાદ લઈ પોતાને ઉતારે પધાયા્થ હતા

તા.૨૭-૧૧-૧૯૯૯- વિદા્ સમારંભ
આજે સવારે બાપાએ મંગળા આરતરી કરરી હરરભકતોના ઘરે પધરામણરી 

કરરી હતરી. સાંજે હરરભકતોનરી પારાયણ મનમમત્તે સંતોએ મહાપૂજા કરાવરી હતરી. 
મહાપૂજા કયા્થ બાદ આરતરી ઉતારરી હતરી.

આજે પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજે તેમના આર્રીવા્થદમાં જણાવયું 
કે, આપણ સૌને ધનનો મમહમા સમજાય છે તેરરી આપણે ધન મેળવવા માટે કેટલા 
કષ્ટ સહન કરરીએ છરીએ. તેમ ભગવાન અને ભગવાનના ધામમાંરરી આવેલા મુકત 
પુરુષોએ ઘણા કષ્ટ વેઠરીને આપણને આ કારણ સતસંગ આપયો છે અને પ્ગટ અને 
પ્તયક્નરી સમજણ આપરી છે. સવામરીબાપાએ કરીત્થનમાં જણાવયું છે કે,  

‘શ્રીજી પ્ગટ મળ્ા બાપા પ્ગટ મળ્ા; પયારા સવામરી જય બોલો આનંદને 
પામરી’

આપણા ઉપર દયા કરરી જે પાપ, પુણય અને કમ્થનો બોજ હતો તે ઉતારરી કાઢ્ો 
છે અને આપણને ચોખખા કયા્થ છે. આજના આ વૈભવરી મવલાસરી દેર્માં રહરીને 
આપણા બાળકો જે સંસકાર પામે છે તે જોઈને ભગવાન, સવામરીબાપા બધા ઉપર 
ખૂબ ખૂબ રાજી રાય છે. ભગવાનનરી પ્સન્તા આપણા ઉપર કયારે ઉતરે તો 
જયારે ભગવાનનરી મરજી પ્માણે આપણે ચાલરીએ અને સવવે રક્રયાઓ કરરીએ તયારે 
ભગવાનનરી કૃપા આપણા ઉપર ઉતરે. આમ કરા કરીત્થન ભશ્કત કરતા રહેજો અને 
ભગવાનને સંભારતા રહેજો તેવરી મર્ખામણ દરીધરી.

‘સુખ સાચું જોયું રે મૂમત્થમાં, મુકતો તેમાં મોહ્ા રે મૂમત્થમાં’

આમ કહરી પાંચ વત્થમાન પાળવાનરી ભલામણ કરરી અને કહ્ું કે, સવામમનારાયણ 

પરમ પૂજ્ આચા્વા 
સિામીશ્ી મહારાજે 

તેમના આર્ીિાવાદમાં 
જણાવ્યું કે, આપણ 
સૌને ધનનો મવહમા 

સમજા્ છે તેથી આપણે 
ધન મેળિિા મા્ટે 

કે્ટલા કષ્ટ સહન કરીએ 
છીએ. તેમ ભગિાન 

અને ભગિાનના 
ધામમાંથી આિેલા મયુકત 

પયુરુરોએ ઘણા કષ્ટ 
િેઠીને આપણને આ 

કારણ સતસંગ આપ્ો 
છે અને પ્રગ્ટ અને 
પ્રત્ક્ષની સમજણ 

આપી છે.
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ગાદરીએ  જે ધનનરી સેવા  રાય છે તે સવયં  શ્રીસવામમનારાયણ ભગવાનને પહોંચે 
છે અને તે ધનને પણ રદવય ધન કહ્ું છે. આમ આર્રીવા્થદનરી પૂણા્થહુમત કરરી  જય 
બોલાવરી. હરરભકતોએ કરીત્થન રજૂ કયુું.

‘મૂકરીને મિદાર હવે કયાં જાવ છો’

અને અશ્ુભરીનરી આંખે આ કરીત્થન પૂણ્થ કયુું હતું. નવયુવાન હરરભકતોએ રાસ 
રજૂ કયયો હતો;

‘સવામરીબાપા બોલ બોલે બોલ બોલે, મરીઠા મરીઠા બોલે બોલ રે’

એ કરીત્થન ઉપર ખુબ સુંદર રાસ રજુ કયયો હતો. પરમ પૂજય આચાય્થ સવામરીશ્રી 
પ્સન્ રઈ દરેક નવયુવાનોને પ્સાદરીના હાર પહેરાવયા હતા. તયારબાદ સંતો 
હરરભકતો અને આચાય્થ સવામરીશ્રી મહારાજ બધાને ખૂબ ખૂબ ભેટયા હતા અને 
ઉતારે પધાયા્થ.

તા.૨૮-૧૧-૧૯૯૯ ભાિભીની વિદા્
આજે સવારે મંગળા આરતરી કરરી અને ઠાકોરજીને રાળ જમાડરી પરમ પૂજય 

આચાય્થ સવામરીશ્રી અને સંતો એરપોટ્થ જવા નરીકળ્ા હતા. એરપોટ્થ પર ઘણા 
હરરભકતો બાપાને મવદાય આપવા માટે આવયા હતા. બાપાએ હરરભકતોને ખૂબ 
જ દર્્થનના લાભ આપરી ભાવમવભોર રઈ અશ્ુભરીનરી આંખે મવદાય લરીધરી હતરી. 
હરરભકતોએ પણ અશ્ુભરીનરી આંખે બાપાને મવદાય આપરી પોતાના ઉતારે પધાયા્થ 
હતા. ભગિાનની પ્રસન્નતા 

આપણા ઉપર ક્ારે 
ઉતરે તો જ્ારે 
ભગિાનની મરજી 
પ્રમાણે આપણે 
ચાલીએ અને સિગે 
રક્ર્ાઓ કરીએ ત્ારે 
ભગિાનની કૃપા 
આપણા ઉપર ઉતરે. 
આમ કથા કીતવાન 
ભકકત કરતા રહેજો 
અને ભગિાનને 
સંભારતા રહેજો તેિી 
વર્ખામણ દીધી.
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ઈ.િ. ૨૦૦૧ મૂસ્તિપ્રસ્ષ્ા વરતિ

વિશ્વ શાંવિ અને એકિા પ્રમોશન માટે ગ્ાન્ડ પરે્ડ
મસિનગર શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાન અને ્ેની આતમી્ 

િંસ્ાઓમાંની એક શ્ી સવાસમનારા્િ સિદાં્ િજીવન મં્ડળ ્યુએિએ દ્ારા 
સિકાકિમાં નવા િનેિા મંદદરના ઉદ્દઘાટન  અને ૧્ી ૫મી ઓગષ્ટ િયુધી 
્ોજા્ેિ મૂસ્્નપ્રસ્ષ્ા મહોતિવના ભાગ રૂપે આ કા્્નક્રમનયું આ્ોજન કરવામાં 
આવ્યું હ્યું.

અમેદરકાના ન્ૂજિસી શહેરના જિસી સિટી એરી્ામાં ૨૯ જયુિાઈ ૨૦૦૧ના 
રોજ ભવ્ નગર્ાત્ાનયું આ્ોજન ક્યુું હ્યું. ્ેનો હે્યુ િાવ્નસત્ક શાંસ્, ભાઈચારો, 
કરુિા અને એક્ાની જરૂદર્ા્ માટેનો હ્ો. અમેદરકાના અને સવશ્વના ્મામ 
દેશોમાં્ી હજારો હદરભક્ો આ ઇબન્ડ્ન માકકેટ  ્રીકે ઓળખા્ા જિસી સિટી 
એદર્ામાં એકઠા ્્ા હ્ા.

િરાિર િે વાગે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ પોિીિ એસકોટ્ન 
દ્ારા સિમોઝીન ગા્ડીમાં પધા્ા્ન. સવામીિાપાના કયુશળ િં્ો અને હદરભક્ો 
દ્ારા ખૂિ જ  અદ્ૂ્ કારીગરી્ી િફેદ કિયુ્રના આકારમાં શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, સવામીિાપા અને આચા્્ન સવામીશ્ીને િેિવાની િયુંદર વ્વસ્ા િા્ે 
અનોખો ર્ િનાવ્ો હ્ો. આ  ર્ િનાવવાની કારીગરીમાં પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી પ્રત્ેની ભબક્ અને પ્રેમ ઉભરા્ા હ્ા. વળી, િીજયું એક અગત્નયું 
આકર્નિ િં્ડન્ી સપેશ્િ આ મહોતિવમાં ભાગ િેવા માટે આવેિ શ્ી મયુક્જીવન 
પાઇપ િેન્ડ હ્યું,  ૩૦ વર્નના ઈસ્હાિમાં િૌ પ્ર્મવાર ્યુનાઇટે્ડ સટેટિમાં આ 
શ્ી મયુક્જીવન પાઇપ િેન્ડ સકોદટશ િશકરી ્યુસનફોમ્નમાં પરંપરાગ્ સકોદટશ, 
િોકસપ્ર્ અંગ્ેજી અને પ્રખ્ા્ ભાર્ી્ િંગી્ વગા્ડ્ા િમગ્ શોભા્ાત્ાનયું  
ખૂિ જ અગત્નયું આકર્નિ િન્યું હ્યું.

અમેરરકાના ન્યૂજર્સી 
શહેરના જર્સી વર્ટી 

એરી્ામાં ૨૯ જુલાઈ 
૨૦૦૧ના રોજ 

ભવ્ નગર્ાત્ાનું 
આ્ોજન ક્ુું હિું. 
િેનો હેિુ ર્ાિ્વવત્ક 
શાંવિ, ભાઈચારો, 

કરુણા અને એકિાની 
જરૂરર્ાિ માટેનો 

હિો. અમેરરકાના અને 
વિશ્વના િમામ દેશોમાંથી 

હજારો હરરભકિો આ 
ઇનન્ડ્ન માકકેટ  િરીકે 
ઓળખાિા જર્સી વર્ટી 

એરર્ામાં એકઠા  
થ્ા હિા.
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આજની આ ભવ્ નગર્ાત્ામાં ભાર્ની િમૃદ િંસકૃસ્, વારિો અને 
આધ્ાબતમક્ાની િંપૂિ્ન રજૂઆ્ હ્ી. પરમ કૃપાળયુ શ્ી સવાસમનારા્િિાપા 
સવામીિાપાના દદવ્ આશીવા્નદ અને પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના અસવર્ 
પ્ર્ાિો્ી શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના ભક્ોમાં િમૃદ ભાર્ી્ િંસકૃસ્ 
જાળવવામાં આવી હ્ી. પરંપરાગ્ ભાર્ી્ પોશાક પહેરેિી િાસિકા અને 
કી્્નનના ્ ાિે િમગ્ ્ ાત્ામાં નૃત્ કર્ી ્ યુવ્ીઓ અને મસહિાઓ િયુંદર મજાના 
કળશ ઉપા્ડી નગર્ાત્ાને શોભાવી રહી હ્ી.

િીકાકિના મે્ર શ્ી ્ડેસનિ એિવેિ અને ્ડેપ્યુટી મે્ર શ્ી જોન રા્િી 
સટેટના અનેક પ્રસ્સનસધઓ િા્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના દદવ્ આશીવા્નદ 
અને દશ્નન માટે આવી પહોંચ્ા હ્ા. આ નગર્ાત્ામાં હજારો હદરભક્ોની શ્ી 
સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા અને આચા્્ન સવામીશ્ી પ્રત્ેની ભબક્્ી ્ ેઓ 
િધા ખૂિ જ આશ્ચ્્નચદક્ િની ગ્ા હ્ા.

અં્માં શ્ી મયુક્જીવન પાઇપ િેન્ડ દ્ારા િિામી આપીને આ ભવ્ 
નગર્ાત્ાનયું િમાપન કરી આવેિ પોિીિ એસકોટ્ન દ્ારા પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ મંદદર ્રફ પ્ર્ાિ ક્યુું હ્યું. આ નગર્ાત્ાને આખા અમેદરકામાં 
ટેિીસવઝનના માધ્મ દ્ારા પ્રિાદર્ કરવામાં આવી હ્ી અને અમેદરકાના ઘિા 
સટેટના અખિારોમાં િયુંદર રી્ે આિેખન કરવામાં આવ્યું હ્યું.

ર્ીકાકર્ ન્યૂજર્સીમાં ર્ુિણ્વિુલા ર્હ મયૂવિ્વપ્રવિષ્ા મહોતર્િ
િગભગ ૫૦,૦૦૦ વર્ન પહેિા જ્ારે દયુસન્ામાં સહમ્યુગ પ્રવ્્ન્ો હ્ો 

અને િમયુદ્ો િસહ્નો સવસ્ાર િફસીિો હોવા્ી એસશ્ા ખં્ડ ્રફના માનવીઓ 
જીવનસનવા્નહ માટે સશકાર કર્ા કર્ા અિાસકા િયુધી આવ્ા. િમ્ના વહેિ િા્ે 
કેને્ડા અને અમેદરકા ખં્ડમાં મનયુષ્ોનો વિવાટ ્વા િાગ્ો. ઉપરોક્ ખં્ડોની 
વસ્ીને રે્ડ ઇબન્ડ્ન ્રીકે ઓળખવામાં આવ્ી. અમેદરકા ખં્ડને શોધવા માટેનો 
્શ દક્રસટોફર કોિંિિના ફાળે જા્ છે. ્ેમનો મયુખ્ ઉદ્દેશ ્ો ભાર્ શોધવાનો 
હ્ો પરં્યુ ભૂગોળ- ખગોળના દદશા ભ્રમને કારિે ્ે વેસટઈબન્ડઝ ્ઈ ૧૪૪૨ની 
િાિમાં અમેદરકા આવ્ા.

શરૂઆ્્ી જ અમેદરકા સવશાળ, િમૃદ અને ધમ્ન સનરપેક્ષ્ામાં માનવાવાળો 
દેશ હોવાને કારિે પ્ર્મ બરિટનના રાજાએ અમેદરકામાં રાજ્ કરી મિિખ 
સમિક્ િનાવી. અમેદરકાની િમૃદ પ્રજાને આ િાિ્ે અનયુભવ ્્ા બરિટનના 
રાજા િામે ત્ારની ૧૩ મયુખ્ કોિોનીએ ભેગી ્ઈ િળવો ક્યો અને ્ારીખ ૪, 
જયુિાઈ ૧૭૭૬ના રોજ સવ્ંત્્ા મેળવી. દેશની સવશાળ્ા અને િમૃદ્ાને કારિે 
દયુસન્ાભરના દેશોમાં્ી િોકોએ આવી વિવાનયું શરૂ ક્યુું જે આજે ૫૦ રાજ્ોનયું 
સટેટ િન્યું છે. જેનયુ કયુલિે ક્ષેત્ફળ િગભગ ૩૬ િાખ ચોરિ માઈિ  છે.

અમેદરકામાં સહંદયુ ધમ્નની શરૂઆ્ના મં્ડાિ અમેદરકાની શોધની ૪૦૦મી 

ર્ીકાકર્ના મે્ર શ્ી 
્ડેવનર્ એલિેલ અને 
્ડેપ્ુટી મે્ર શ્ી જોન 
રા્લી સટેટના અનેક 
પ્રવિવનરિઓ ર્ાથે 
પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીના રદવ્ 
આશીિા્વદ અને દશ્વન 
માટે આિી પહોંચ્ા 
હિા. આ નગર્ાત્ામાં 
હજારો હરરભકિોની શ્ી 
સિાવમનારા્ણબાપા 
સિામીબાપા અને આચા્્વ 
સિામીશ્ી પ્રત્ેની 
ભનકિથી િેઓ બિા 
ખયૂબ જ આશ્ચ્્વચરકિ 
બની ગ્ા હિા.
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જ્ંસ્ દરસમ્ાન ્ ોજા્ેિ સવશ્વધમ્ન પદરરદના આ્ોજનમાં ભાર્ના ્ ે વખ્ના 
પ્રસ્સનસધ ્ રીકે સવામી સવવેકાનંદને આમંત્િ મળ્યુ અને િપટેમિર ૧૧,૧૮૯૩ના 
રોજ સશકાગોની આટ્ન ઇબનસટટ્ૂટના હોિ ઓફ કોિંિિમાં ્ોજા ે્િ સવશ્વધમ્ન 
પદરરદના ઉદઘાટન દરસમ્ાન ઉદિોધેિા “ભાઈઓ અને િહેનો” ના શબદો્ી 
હાજર રહેિા િોકો ખૂિજ પ્રભાસવ્ ્્ેિ. સવામી સવવેકાનંદે ધાસમ્નક િંિોધન 
દરસમ્ાન સવશ્વિંધયુતવના હૃદ્સપશસી પાઠ ભિાવ્ા. િમ્ િમ્નયું કામ કરે 
છે એ ન્ા્ે ત્ાંની પ્રજા આ પાઠ પચાવી ન શકી અને િમૃસદના કેફ અને િત્ા 
માટેની િાિિા ્રફ દોટ મૂકી.

આવી સવરમ પદરસસ્સ્માં જ્ારે આ ભૂસમ પર્ી સવશ્વિંધયુતવ અને 
ભાર્ી્ િંસકારો ભયુિાવા િાગ્ા, દેશ ધન અને િત્ાની િાિિામાં ઢિ્ડાવા 
િાગ્ો ત્ારે ભાર્ી્ ધાસમ્નક િંસકારો કા્મી જળવાઈ રહે ્ે માટે આપિા 
્યુગદ્ષ્ટા શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાએ િં્ો િસહ્ પ્ર્મ નાઈરોિી ્્ા િં્ડન 
પધારી ત્ાંના િૌ ભાસવક હદરભક્ોને િતિંગના િંસકાર િસહ્ના િાંસકૃસ્ક 
કા્્નક્રમો ્ોજી ખૂિ ખૂિ િયુખ આપી પો્ાના અમેદરકામાં વિ્ા ભક્ોની 
સસ્સ્ ્્ા િતિંગ પ્રચારની આિોચના અ્કે એક ટૂંકા પ્રવાિનયું આ્ોજન કરી 
૨૦મી ઓકટોિર ૧૯૭૦ મંગળવારે ન્ૂ્ોક્ન કેને્ડી એરપોટ્ન પર પદાપ્નિ ક્યુું. આ 
દદવિ અમેદરકામાં વિ્ા શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના ભક્જનો માટે િોનેરી 
દદવિ હ્ો.

આ સવચરિમાં શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા, ત્િ િં્ો ્ેમાં આપિા 
વહાિા વેદરતન પૂજ્ આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીશ્ી, િદગયુરુ શ્ી 
ભક્વતિિદાિજી સવામી, િદગયુરુ શ્ી અબખિેશ્વરદાિજી સવામી ્ ્ા ૨૦ િં્ડન-
નૈરોિીના હદરભક્ોએ ન્ૂ્ોક્નમાં સવસવધ સ્ળો જેવા કે પેબનિલવેસન્ા પિાઝા, 
રોકો ફેિર પિાઝા, સટેચ્યુ ઓફ સિિટસી, રેદ્ડ્ો િીટી મ્યુઝીકિ હોિ, ્યુનાઈટે્ડ 
નેશન ઓગકેનાઇઝેશન બિલ્ડીંગ, એમપા્ર સટેટ બિલ્ડીંગ, કેને્ડામાં ના્ગ્ા ફોલિ, 
સકા્િોન ટાવર, વોસશંગટન ્ડી.િી.માં વહાઇટ હાઉિ ગા્ડ્નનને પસવત્ કરી િીજા 
દદવિે સશકાગો પધા્ા્ન. સશકાગોમાં શ્ી સવાસમનારા્િ આટિ્ન એન્ડ િા્નિ 
કોિેજના કેટિાક ભૂ્પૂવ્ન સવદ્ા્સીઓને દશ્નનદાન આપ્ા. ત્ારિાદ િીજા દદવિે 
દ્ડપોિ ્યુસનવસિ્નટીના િેનટ િૂઇિ હોિ ખા્ે િતિંગ િભા ્ોજી િહાઈ હોિ 
ઓફ વરશીપને પાવન કરી સમસશગન િેકમાં નૌકાસવહાર ક્યો. િીજે દદવિે પરમ 
ભગવદી્ િાિજીભાઈ સવશ્ામભાઇ ગરવસિ્ાને ઘરે સિએટિ ખા્ે પધા્ા્ન. 
અહીં િફસીિા પહા્ડ માઉનટ રેસન્ર ્્ા સપેઇિ ની્ડિ જે સિએટિ શહેરનયું 
ઊંચામાં ઊંચયું છે ત્ાં પધા્ા્ન. પરમ ભગવદી્ શ્ી િાિજીભાઈને ઘરે દદવાળીને 
દદવિે શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, શ્ી અિજી િાપાશ્ી ્્ા ્તિંકલપ સવરૂપોની 
ગૃહ મંદદરે પ્રાિપ્રસ્ષ્ા સનસમત્ે આર્ી ઉ્ારી અને સિએટિમાં નૂ્ન વર્નનો 
અન્નકૂટોતિવ ઉજવી પર્ ન્યુ્ોક્ન આવ્ા. અત્ે ન્ૂ્ોક્નમાં પી.એિ. ૨૦ સકૂિના 

 ર્તર્ંગ પ્રચારની 
આલોચના અથકે એક 

ટયૂંકા પ્રિાર્નું આ્ોજન 
કરી ૨૦મી ઓકટોબર 

૧૯૭૦ મંગળિારે ન્યૂ્ોક્વ 
કેને્ડી એરપોટ્વ પર 

પદાપ્વણ ક્ુું. આ રદિર્ 
અમેરરકામાં િર્િા શ્ી 

સિાવમનારા્ણ ગાદીના 
ભકિજનો માટે ર્ોનેરી 

રદિર્ હિો.
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સવશાળ હોિમાં િતિંગ િભા કરી િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ રજયુ કરાવી અમેદરકાના 
ભક્ોના મનોર્ પયુરા ક્ા્ન. અમેદરકાની ધર્ી પર વિ્ા શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાનના મસિનગર િંસ્ાનમાં સનષ્ા ધરાવ્ા ભક્ોની સસ્સ્, િતિંગ 
પ્રચારની શક્્ા ્પાિી અમેદરકાની ધર્ીનયું અવિોકન કરી પયુનઃ િં્ડન ્ઈ 
ભાર્ પધા્ા્ન.

શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાનના અમેદરકા સસ્્ હદરભક્ોની િંખ્ામાં 
િને ૧૯૮૭ િયુધીમાં ઉત્રોત્ર વધારો ્્ો. દરેક ભક્ સવચાર્ા કે આપિને 
આપિા ગયુરુરાજ વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ીનાં દશ્નન કેમ ્્ા ન્ી? આપિી 
પ્રા્્નના ્ેઓશ્ી િાંભળે ્ો આપિે ભૌસ્ક િયુખની િા્ે િા્ે આધ્ાબતમક 
િયુખ પિ પામીએ. મયુખ્તવે ્ો ભાસવક ભક્ોને ્ેમની ભસવષ્ની પેઢી માટે 
ધાસમ્નક િંસકારો મસિનગર સસ્્ મંદદરના િં્ો અને આચા્્ન સવામીશ્ી દ્ારા 
સિંચા્ ્ેની ઉતકંઠા હ્ી. ્ેવામાં આપિા આચા્્ન સવામીશ્ીની દ્ા ્ો જયુઓ!!! 
્ેઓશ્ી ઈ.િ. ૧૯૮૭ની િાિે િં્ડન પધા્ા્ન હ્ા. િા્ે ૧૬ િં્ો હ્ા ્ે િમ્ે 
અમેદરકામાં વિ્ા હદરભક્ોમાં મોટેરા હદરભક્ોએ પ્રા્્નના કરી કે, આપ હવે 
અમેદરકાની ધર્ી પાવન કરો અને અમારી િધાની િતિંગ િમાગમની ્ીવ્ર 
્ૃરાને િં્ોરો. શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનની અિીમ કૃપા્ી ્ેઓ પાિે 
અમેદરકા પધારવાના સવઝા ન હ્ા અને દરેક પ્રવાિીઓએ જો િં્ડન રહે ્ કે સવઝા 
જોઈ્ા હો્ ્ો પ્ર્મ પો્ાના દેશ એટિે કે ભાર્ પર્ આવવયું પ્ડે. ્ેમ છ્ાં 
ભક્ોની ગદગદ પ્રા્્નનાના ફળ સવરૂપે િં્ડન સસ્્ અમેદરકન કોનિયુિેટમાં અરજી 
કરવા્ી િધાને અમેદરકાના સવઝા મળ્ા. આ ્ ો વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ીનો પ્રેમ 
અને અમેદરકાના ભક્ોની પ્રેમભરી પ્રા્્નનાનો પ્ર્ાપ જ હો્ ને!!!

આમ, પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી, ૧૬ િં્ો અને કેટિાક મોટેરા હદરભક્ો 
િસહ્ િં્ડન્ી ન્ૂ્ોક્ન પધારી અમેદરકાની ધર્ીને પાવન કરવાની શરૂઆ્ 
કરી. પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી િં્ મં્ડળ િસહ્ ન્ૂ્ોક્ન એરપોટ્ન પર્ી પરમ 
ભક્ શ્ી ધમા્નભાઈ મસિિાિ પટેિના ઘરે ઉ્ારે પધા્ા્ન. ત્ારે િૌપ્ર્મ ્ેમના 
ઉદગાર હ્ા “આજ અમે અમારે ઘરે  આવ્ા” પધાર્ાની િા્ે િતિંગ પ્રચારની 
શરૂઆ્ ્ઈ અને હદરભક્ોને ક્ાવા્ા્ન, પારા્િો ્્ા પધરામિી ્ોજી 
આચા્્ન સવામીશ્ીએ દશ્નનદાન દઈ િા્ડકો્ડ પયુરા કરી િયુબખ્ા ક્ા્ન. વળી, આજ 
િમ્ે શ્ી સવાસમનારા્િ સિદાં્ િજીવન મં્ડળ ્યુ.એિ.એ.ની સ્ાપના કરી. 
પછી િૌ હદરભક્ોને આદેશ આપ્ો કે, ્મો િધાએ શ્ી િદગયુરુ દદન ્્ા 
આપિા અન્ ધાસમ્નક વ્ર્ ઉતિવના િમૈ્ા એક જગ્ાએ િંગદઠ્ ્ઈ ઉજવવા. 
િૌ ક્ા-વા્ા્ન, ધયુન્, ધ્ાન, ભજન કી્્નન કરી અને ભગવાનને ક્ા્ન િનાવી િવકે 
કા્્ન કરજો. ભક્ોએ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની આજ્ાને સશરોમાન્ કરી અને 
કા્દેિર િરકારી રાહે શ્ી સવાસમનારા્િ સિદાં્ િજીવન મં્ડળ ્યુ.એિ.એ.ની 
નોંધિી કરાવી. આમ ૧૮મી ઓકટોિર ૧૯૮૮ના રોજ મં્ડળનયું કા્દેિરનયું 

 પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી, ૧૬ ર્ંિો 
અને કેટલાક મોટેરા 
હરરભકિો ર્વહિ 
લં્ડનથી ન્યૂ્ોક્વ 
પિારી અમેરરકાની 
િરિીને પાિન કરિાની 
શરૂઆિ કરી. પયૂજ્ 
આચા્્વ સિામીશ્ી ર્ંિ 
મં્ડળ ર્વહિ ન્યૂ્ોક્વ 
એરપોટ્વ પરથી પરમ 
ભકિ શ્ી િમા્વભાઈ 
મણણલાલ પટેલના ઘરે 
ઉિારે પિા્ા્વ.
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રજીસટ્ેશન ્્યું અને ્ે દદવિ્ી અમેદરકાના હદરભક્ોનો ઉમંગ અને ઉતિાહ 
દદવિે ને દદવિે વધ્ો ને વધ્ો જ ગ્ો.

િને ૧૯૯૦ના ઉનાળામાં ૧૬ િં્ો િા્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
પધારી િગભગ છ અઠવાદ્ડ્ા સવચરિ કરી ખંપાળી નાખી, જેમ કી્્નનમાં કહયું 
છે કે ‘ઘેર ઘેર ફરી ઘનશ્ામ અભ્ વર દે રે ખોળી’ એ ન્ા ે્ અમેદરકાના 
શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાનના િધા હદરભક્ોને એકમેક કરી પરસપર 
એકિીજાની ઓળખાિ કરાવી િતિંગ વધારવાની હાકિ કરી. 

ત્ારિાદ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી િં્મં્ડળ િસહ્ િને ૧૯૯૨માં 
પધા્ા્ન. ્ે વખ્ે ્ેઓશ્ીએ એક ઐસ્હાસિક આદેશ આપ્ો કે, હવે અમેદરકાના 
હદરભક્ોએ આપિા મસિનગર શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાનનયું એક મંદદર 
િનાવવા માટેની ગસ્સવસધના પ્ર્મ િોપાન એટિે કે મંદદર માટે જમીન જોવાની 
શરૂઆ્ કરવી.

િમ્ના વહેિ િા્ે િને ૧૯૯૫માં પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી િં્ 
મં્ડળ િસહ્ પધા્ા્ન ત્ારે હદરભક્ોએ એક ચચ્ન જો્યું હ્યું ્ે િ્ાવ્યું. પરં્યુ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની ઈચછાને કોિ કળી શકે? ્ે અનવ્ે ્ેઓશ્ીએ 
જિાવ્યું કે, જો હદરભક્ોને મૂસ્્ન જ પધરાવવા હો્ ્ો િંસ્ા પધરાવી આપે પિ 
આ જગ્ાએ નહીં. ત્ારિાદ ્ેઓશ્ીએ શ્ી કેશવિાિ નારિદાિ પટેિ પદરવાર 
મોખાિિ વાળાના સનવાિસ્ાને િપટેમિર ૬, ૧૯૯૫ના રોજ મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા કરી 
આપી અને હદરભક્ોને એક જગ્ાએ ભેગા મળી િતિંગ િભામાં મૂસ્્નઓનયું 
પૂજન અચ્નન કરી પ્રા્્નના, કી્્નન, ભબક્ િા્ે િા્ે મંદદર માટે જગ્ા જોવાનયું 
ચાિયુ રાખવા આદેશ આપ્ો.

િમ્ની િા્ે-િા્ે હદરભક્ોના િમૂહમાં ઉત્રો્ર વધારો ્ વા્ી મંદદરમાં 
િંક્ડાશ પ્ડ્ા હદરભક્ો હોિ રાખીને િતિંગ કર્ા અને સન્સમ્ િતિંગના 
પદરિામે ભક્ો ્ન મન અને ધન્ી ખૂિ િયુબખ્ા ્્ા.

િને ૧૯૯૮ની િાિે જ્ારે પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અમેદરકા પધા્ા્ન ત્ારે 
અત્ેના હદરભક્ોએ મંદદર િનાવવાની પ્રા્્નનાને દોહરાવી અને આ વખ્ના 
અમેદરકાના પ્રવાિ દરસમ્ાન ભક્ પ્રસ્પાળ એવા સવામીશ્ીને ઘિી જગ્ાઓ 
િ્ાવી. પરં્યુ મંજૂરીની મહોર મળ્ી ન હ્ી. છેલિે જ્ારે પેનહોન્ન એવન્યુ 
ઉપરની જગ્ા િ્ાવી ત્ારે જ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની દૃસષ્ટ ઠરી અને 
પો્ે જ કહયું કે, ‘ભગવાનને બિરાજમાન ્વાની મરજી અહીં છે’. ત્ારિાદ 
ન્ૂજિસીના િોકિ મોટેરા હદરભક્ો ્્ા મં્ડળના િીજા હદરભક્ો દ્ારા જમીન 
મેળવવાના પ્ર્તનો શરૂ ક્ા્ન. શરૂઆ્માં ઘિી મયુશકેિીઓ પિ પ્ડી પરં્યુ અં્ે 
હદરભક્ો ભગવાનની કિોટીમાં્ી પાર ઉ્્ા્ન અને ્ેની પાછળનો એક મહાન 
િંકલપ ્ો ભગવાન શ્ી સવાસમનારા્િ, શ્ી અિજી િાપાશ્ી, શ્ી મયુક્જીવન 

ર્ને ૧૯૯૮ની ર્ાલે 
જ્ારે પયૂજ્ આચા્્વ 

સિામીશ્ી અમેરરકા 
પિા્ા્વ ત્ારે પેનહોન્વ 
એિન્ુ ઉપરની જગ્ા 

બિાિી ત્ારે જ 
પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 

સિામીશ્ીની દૃવટિ 
ઠરી અને પોિે જ 

કહું કે, ‘ભગિાનને 
બબરાજમાન થિાની 

મરજી અહીં છે’.
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સવામીિાપાને અહીં  બિરાજમાન ્વાનો હ્ો.

િધી જ મયુશકેિીઓ અને  સવટંિિાઓને અં્ે ૧૯૯૮ના મેં મસહનામાં 
જમીનનો કિજો મળ્ો. આ જમીન ન્ૂજિસી શહેરમાં િીકાકિ ટાઉનના િરાિર 
મધ્માં પેનહોન્ન એવન્યુ પર આવેિ છે. આ જમીન પર પહેિા નાનાં ઝા્ડ ઝાંખરા 
અને ઊંચા ઊંચા ઘાિ સિવા્ કશયું જ નહો્યું. આ જમીનને િમ્ળ િનાવવા 
માટે હદરભક્ો િાઈઓ ભાઈઓ અને નાના િાળકો જે અહીં જનમ્ા હ્ા ્ ે ખૂિ 
જ ઉતિાહ્ી સવસવધ પ્રકારના િાધનનો ઉપ્ોગ કરી જમીનને ખરેખર ખૂિ જ 
િયુંદર અને િરિ િનાવી હ્ી. જ્ાં િાપા સશિાન્ાિ કરવાના હ્ા ત્ાં િં્ો 
અને ભક્ોએ આગિી રાત્ે ઊં્ડો ખા્ડો ખોદ્ો હ્ો ત્ાં ખા્ડો ખોદ્ાં ખોદ્ાં 
વચચે ખૂિ જ મોટો પથ્ર હ્ો અને ્ેને કાઢવા માટે રાત્ે ખૂિ જ મહેન્ 
કરવી પ્ડી હ્ી. ખૂિ જ શ્મ ્જ્ પછી જમીન મંદદરના ખા્મયુહૂ્્ન માટે ્ૈ્ાર 
કરી અને મંદદર સનમા્નિ કા્્ન માટેનો પા્ો નંખા્ો ્ે ધન્ા્ીધન્ દદવિ હ્ો 
ઓગસટ ૨૯,૧૯૯૮. આજે આનંદના અસ્રેકમાં ભવ્ શોભા્ાત્ાનયું આ્ોજન 
કરવામાં આવ્યું હ્યું. જેમાં અમેદરકાના સવસવધ રાજ્ોમાં વિ્ા હદરભક્ો અને 
ન્ૂજિસીના િગભગ નાના-મોટા િધા હદરભક્ોએ ભાગ િીધો હ્ો. વળી 
ન્ૂજિસીના કોંગ્ેિમેન, મે્ર, કાઉનિીિરો ્ ્ા પોિીિ અસધકારીઓ પિ જો્ડા્ા 
હ્ા. ખા્મયુહૂ્્ન વખ્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી ્્ા િં્ોએ ઠાકોરજીની 
મહાપૂજા કરી અને ્ે જ દદવિે િાંજે િયુઝન પાક્નના સવશાળ હોિમાં િભા કરી 
િવકે હદરભક્ોને અિભ્ અવિરનો િાભ આપી િળી્ા િનાવ્ા.

હવે મંદદર િંધાવવાના મયુખ્ કામો જેવા કે મંદદરના પિાન માટે આદક્નટેકટની 
સનમિૂક, િરકારી કામો કરવા/ કરાવવા કે ્ેની પ્રા્સમક પરવાનગીઓ િેવા 
માટેના જે ્ે સવર્ના અનયુભવી “િીગિ એ્ડવાઈઝર” હદરભક્ોની  ટીમોની 
્ાદી અને કામની વહેંચિીની સવગ્ો, વખ્ોવખ્ ભેગા મળી અને આદક્નટેકટની 
િા્ેની રૂિરૂ મયુિાકા્ો માટે  પ્રવાિ શરૂ ્્ો. આમ એક ્રફ િરકાર/ કાઉનટી/ 
ટાઉનશીપની ઓફીિોની  સવઝીટ, આદક્નટેક િા્ે મંદદર સનમા્નિ, મંદદરના સનમા્નિ 
કર્ાં પહેિા િંપ્રદા્ની પ્રિાસિકા પ્રમાિે પ્રા્સમક જરૂદર્ા્ો, િયુસવધાઓ, 
આવકના િાધનો ઊભા કરવા માટેના હોિ વગેરેના પિાસનંગની ગસ્સવસધઓ 
માટે ચચા્ન/ સમદટંગોનો દોર શરૂ ્્ો. ્ેમાં ન્ૂજિસીના જે ્ે સવર્ના સનષિા્ 
અનયુભવી હદરભક્ોએ ખૂિ જ ઉતિાહ, સનષ્ા અને સનપયુિ્ા્ી ભાગ િીધો 
હ્ો. આ િધીજ ગસ્સવસધઓ પ્ાવ્ા મંદદર િાંધકામના નકશા ્ૈ્ાર ્્ા. 
ન્ૂજિસી સસ્્ મકાન િાંધકામના સનષિા્ કોનટ્ાકટરોની ગયુિવત્ા, ્ેઓની કામ 
પૂરું કરવાની ક્ષમ્ા, ્ેઓએ કરેિા કામોને મંદદરની કનસટ્કશન કસમટી દ્ારા જે 
્ે સ્ળ પર જઇ ્પાિિી, જે ્ે મંદદરના વ્વસ્ાપકો િા્ે મંદદરનયું િાંધકામ 
કરનાર કોનટ્ાકટરની ક્ષમ્ા અને િમ્િદ્ાની ચકાિિી કરી અં્ે ્ારીખ ૯ 
મી િપટેમિર ૧૯૯૯ના દદવિે બિ્ોક્ન બિલ્ડિ્ન ન્યુજિસી િા્ે મંદદર િાંધકામ 
માટેના કોનટ્ાકટ પર હસ્ાક્ષર ્્ા. 

ખયૂબ જ શ્મ ્જ્ઞ 
પછી જમીન મંરદરના 
ખાિમુહયૂિ્વ માટે 
િૈ્ાર કરી અને 
મંરદર વનમા્વણ કા્્વ 
માટેનો પા્ો નંખા્ો 
િે િન્ાિીિન્ 
રદિર્ હિો ઓગસટ 
૨૯,૧૯૯૮.
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ત્ારિાદ િધી જ િાંધકામ અંગેની િરકારી પરવાનગીઓ આવી જ્ા 
મંદદરનયું િાંધકામ શરૂ ્્યું અને ્ેના પા્ાના ખોદકામની ધમધોકાર ્ૈ્ારીઓ 
્વા િાગી.  મંદદરના િમગ્ િાંધકામ દરસમ્ાન આપિા મં્ડળના સનષ્ાવાન 
િેવક ્ડોકટર િળદેવભાઈ પયુરુરોત્મદાિ પટેિ ખૂિ જ ધગશ, સનષ્ા અને 
સન્સમ્પિે કોનટ્ાકટરના માિિો િવારે કામ પર આવે ્ે પહેિા પહોંચી જઈ 
અને િાંજે કોનટ્ાકટરના માિિો જા્ ત્ારિાદ નીકળી િમગ્ મંદદરનયું િાંધકામ 
પૂરું ્્યું ્ે િમ્ દરમ્ાન સ્ળ પર હાજર રહી િાંધકામના સનરીક્ષિની 
િેવા આપી છે  ્ે ખરેખર બિરદાવવા િા્ક છે. ્ેઓ અભ્ાિે ્ડોકટર હોવા 
છ્ાં પો્ે દરેક િાિ્ે અને દરેક ક્ષેત્ે ઝીિવટભરી રી્ે િાંધકામનયું સનરીક્ષિ 
કર્ા. ક્ારેક પો્ાને જો કોઈ િાિ્ે સપષ્ટ્ા ન ્્ી હો્ ્ો પો્ે નજીકની 
િીકાકિ િાઈરિેરીમાં જઈ ્ે િાિ્નો ઝીિવટપૂવ્નક અભ્ાિ કરી જાિી િે્ા 
અને ્ે અનયુિાર કોનટ્ાકટરની િા્ે સવચાર સવસનમ્ કરી િાંધકામમાં પિાન 
મયુજિ િયુધારા કરાવી ્ેમજ ્ે વખ્ની કોઈ અસપષ્ટ િાિ્ે મંદદરના િાંધકામ 
િસમસ્ના િભ્ો િા્ે સવચાર સવસનમ્ કર્ા. અં્ ે ્ો મંદદરનયું િાંધકામ ઉત્મ  
કવોસિટીનયું ્ા્ ્ેનયું ્ેઓ સનરં્ર ધ્ાન રાખ્ા.

અં્ે ઈ.િ. ૧૯૯૯માં પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મંદદરનયું કામકાજ અ્ડધયું ્્યું 
ત્ારે  સનરીક્ષિા્કે પધા્ા્ન હ્ા અને િાંધકામ પરતવે ્ોગ્ િિાહ િૂચનો આપી 
પો્ાનો રાજીપો દશા્નવ્ો હ્ો અને પ્રિોસધની એકાદશીનો ઉતિવ ઉજવ્ો હ્ો.

અમેદરકાના મોટેરા હદરભક્ો ઈ.િ. ૧૯૯૯માં િોલટન/િં્ડનના મૂસ્્નપ્રસ્ષ્ા 
મહોતિવમાં ગ્ા હ્ા. મહોતિવ સનહાળ્ો અને ત્ારે સવામીશ્ીએ અમેદરકાના 
મંદદર િાિ્ે કહયું: આવ્ા ઓગષ્ટમાં આપિે ત્ાં અમેદરકામાં પિ આવી જ 
રી્ે ધામધૂમ્ી મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા મહોતિવ ઉજવવો છે. ્ે િાંભળી ભક્ો આનંદમાં 
આવી ગ્ા અને અમેદરકા આવી િીજા હદરભક્ોને િમાચાર જિાવ્ા. ત્ારિાદ 
નૈરોિીમાં પિ નૂ્ ન મંદદરમાં મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા મહોતિવ ઉજવા્ો. ્ે પ્રિંગે પિ 
અમેદરકા્ી આગેવાન ભક્ો ગ્ા હ્ા અને મહોતિવનો આનંદ માણ્ો ને િધયું 
અવિોકન ક્યુું હ્યું.

અમેદરકામાં વિ્ા ્યુવાનોને િંકલપ ્્ો જે આપિા આવા િમૃદ દેશમાં 
િાપા પધારે છે ત્ારે િંભારિા રૂપે કંઈક નવીન પ્રિંગનયું આ્ોજન કરીએ. 
આજે દયુસન્ામાં િમૃસદની છોળો ઉ્ડા્ડ્ા દેશ ્રીકે અમેરીકા પ્ર્મ સ્ાને પંકા્ 
છે ત્ારે આ મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા મહોતિવ પિ દયુસન્ાના ઈસ્હાિમાં પ્ર્મ સ્ાને 
હોવો જોઈએ. એવા સવચારોમાં ્ેમને એક અજિનો સવચાર આવ્ો કે, આપિે 
જીવનપ્રાિ સવામીિાપાની િયુવિ્ન ્યુિાનાં દશ્નન ક્ા્ન ન્ી ્ો આપિે પિ શ્ી 
સવાસમનારા્િ ભગવાન, સવામીિાપાની મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા િમ્ે િયુવિ્ન્યુિા કરી એ 
દૃશ્ને ્ાદૃશ્ કરીએ. આ ્યુવાનોએ આગેવાન ભક્ોને કહયું કે, ્મે અમારી આ 
પ્રા્્નના આચા્્ન સવામીશ્ીના ચરિે ધરો.

અમેરરકામાં િર્િા 
્ુિાનોને ર્ંકલપ થ્ો 

જે આપણા આિા ર્મૃદ્ધ 
દેશમાં બાપા પિારે છે 

ત્ારે ર્ંભારણા રૂપે 
કંઈક નિીન પ્રર્ંગનું 

આ્ોજન કરીએ. આજે 
દુવન્ામાં ર્મૃવદ્ધની 
છોળો ઉ્ડા્ડિા દેશ 

િરીકે અમેરીકા પ્રથમ 
સથાને પંકા્ છે ત્ારે 

આ મયૂવિ્વ પ્રવિષ્ા 
મહોતર્િ પણ દુવન્ાના 
ઈવિહાર્માં પ્રથમ સથાને 

હોિો જોઈએ.
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નૈરોિીમાં મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા મહોતિવના દદવિે જ ્ારીખ  ૨૬-૧૨-૨૦૦૦ ના 
રોજ રાત્ે મંદદરમાં આચા્્ન સવામીશ્ીની અધ્ક્ષ્ામાં અમેદરકામાં મહોતિવની 
ઉજવિીની સવચારિા માટે િં્ો ભક્ોની િભા ભરાઈ. અમેદરકાના ભક્ોએ 
આ્્નહૃદ્ે ્યુવાનોએ કરાવેિ પ્રા્્નના આચા્્ન સવામીશ્ી િમક્ષ રજૂ કરી. 
નૈરોિીના ભક્ો પિ આશ્ચ્્ન પામ્ા અને ્યુવાનોની ભબક્ને પ્રશંિી રહા. પરં્યુ 
આચા્્ન સવામીશ્ી એકદમ મૌન ્ઈ ગ્ા. વા્ાવરિમાં નીરવ શાંસ્ પ્રાઈ 
ગઈ.  ્ો્ડીવારે સવામીશ્ીએ કહયું, ્મે જે સવચાર કરી રહા છો ્ે શક્ ન્ી માટે 
િીજી સવચારધારાઓ દશા્નવો એમ કહી ્ે વા્ને સવિરાવી દીધી. અમેદરકાના 
ભક્ોએ ્ ે વા્ ્ યુવાનોને જિાવી. પરં્યુ ્ યુવાનોએ કહયું, ્ મે ફરી્ી એકવાર િવ્ન 
ભક્ો વ્ી પ્રા્્નના કરો. આગેવાનોએ ફરી્ી આચા્્ન સવામીશ્ી િમક્ષ ગદ્દગદદ્ 
હૈ્ે પ્રા્્નના કરી. નૈરોિીના ભક્ોએ ્ેમાં િૂર પયુરાવ્ો ્ેમજ  િં્ોએ પિ 
આ વા્ને િમ્્નન પૂરું પા્ડ્યું. હાજર િૌ આચા્્ન સવામીશ્ીના મયુખકમળ િામયું 
જોઈ રહા. પરં્યુ આચા્્ન સવામીશ્ીનયું મયુખારસવંદ નીરવ શાંસ્મ્ જ. ્ો્ડીવારે 
આચા્્ન સવામીશ્ીનયું શશીવદન મિકાવા િાગ્યું અને િધા આનંદમાં આવી ગ્ા. 
વહાિા સવામીશ્ીએ મંદ બસમ્ વરિાવ્ા કહયું કે, ્મારા ્યુવાનોને િયુવિ્ન ્યુિાના 
દશ્નન કરવા છે. અમેદરકાના નૂ્ન મંદદરમાં શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, શ્ી અિજી 
િાપાશ્ી અને ગયુરુરાજ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાની આરિની પ્રસ્માઓની 
િયુવિ્ન ્યુિા કરીને સિંહાિનમાં પધરાવીએ. િૌએ આ સવચારધારાને ્ાળીઓના 
ગ્ડગ્ડાટ્ી વધાવી િીધો. સવામીશ્ીએ હાજર રહેિા વ્ડીિ િં્ોને પૂછ્યું કે, 
મૂસ્્નઓનયું વજન કેટિયું ્ા્? ત્ારે િં્ોએ ગિ્રી કરીને જિાવ્યું કે ૭૦૦ 
દકિો્ી વધયુ ્ા્. આ આંક્ડો િાંભળ્ા જ ભક્ો િધા હેિ્ાઇ ગ્ા અને 
પગ નીચે્ી ધર્ી પિાર ્્ી િાગી. િધા અરિપરિ સવચારવા િાગ્ા કે, 
આટિયું િધયું િોનયું િાવવયું ક્ાં્ી? ્ેની સચં્ા ્વા િાગી ત્ારે સવામીશ્ીએ 
હદરભક્ોને હૈ્ાધારિ આપ્ાં કહયું કે, સચં્ા ક્ા્ન સવના ્મે જાઓ અને ્ૈ્ારી 
કરો. હદરભક્ો અમેદરકા પાછા આવ્ા.

પ્ારા સવામીશ્ી િને૨૦૦૧માં અમેદરકા પધા્ા્ન અને િીજા દદવિે મંદદરના 
સનરીક્ષિા્કે પધા્ા્ન, ત્ારે મંદદરનયું કામ ઘિયું જ િાકી હ્યું અને િયુવિ્ન્યુિા 
માટે એક ્ોિા ભાર િોનયું પિ નોંધા્યું ન હ્યું. જે ભક્ોએ નક્ી ક્યુું હ્યું કે, 
આપિે આટિયું િોનયું િયુવિ્ન ્યુિા માટે ભગવાનના ચરિે અપ્નિ કરીશયું. ્ેઓએ 
સવામીશ્ીની હદરભક્ો ઉપર પ્રેમ નજર પ્ડ્ા ધા્યુું હ્યું કાંઈ અને િખાવ્યું  
કાંઈ. સવામીશ્ીએ અમેદરકામાં ઠેરઠેર ૬૫ દદવિ િયુધી  સવચરિ કરી પધરામિી 
અને પારા્િ ્ોજી, ક્ાવા્ા્નનયું આ્ોજન કરી િૌને િયુબખ્ા ક્ા્ન. મહોતિવની 
્ૈ્ારી માટે કેટિી્ે િામગ્ી કનટેનર દ્ારા ભાર્્ી અમેદરકા પહોંચા્ડવામાં આવી 
હ્ી. એ કનટેનર ખાિી કરવા માટે ઉમંગી ્ યુવાનો ભૂખ કે ્ ાકની પરવા ક્ા્ન સવના 
ઉમંગ્ી િેવા કર્ા હ્ા.

આપણે જીિનપ્રાણ 
સિામીબાપાની ર્ુિણ્વ 
િુલાનાં દશ્વન ક્ા્વ 
નથી િો આપણે પણ 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાન, 
સિામીબાપાની 
મયૂવિ્વ પ્રવિષ્ા ર્મ્ે 
ર્ુિણ્વિુલા કરી એ 
દૃશ્ને િાદૃશ્ કરીએ. 
આ ્ુિાનોએ આગેિાન 
ભકિોને કહું કે, િમે 
અમારી આ પ્રાથ્વના 
આચા્્વ સિામીશ્ીના 
ચરણે િરો.
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સવામીિાપાની દ્ા્ી અહીં વિ્ા ભક્ો એટિા િધા િયુબખ્ા ્્ા 
કે, આમ ્ો ભક્ ભગવાન પાિે માગે પરં્યુ અહીં ્ો ઊિટી ગંગા. ભક્ો 
ભગવાનને કહે્ા કે ના િાપા ્મે િોિો? ્મે માંગ્ા ખચકાશો, પરં્યુ અમે 
આપ્ા નહીં ખચકાઈએ. પછી ભક્ોએ ભગવાનના ચરિોમાં િયુવિ્ન ગંગા 
વહાવીને સવામીશ્ીના િંકલપાનયુિાર િયુવિ્ન ્યુિા માટેનયું િયુવિ્ન એકસત્્ ્્યું 
અને આનંદદા્ી મહોતિવનયું આ્ોજન ્્યું. મંદદરના મહોતિવનયું આ્ોજન અને 
અન્ વહીવટી િરળ્ા્કે  કસમટીઓની સનમિૂક કરવામાં આવી અને િમૈ્ાની 
ઉજવિીનયું કામ ્યુદના ધોરિે આરંભા્યું.

િમસ્ અમેદરકામાં વિ્ા આપિા હદરભક્ોએ મંદદરના મહોતિવ 
દરસમ્ાન વ્વસ્ાની િાિ્ે, જમિવાર નાસ્ાના સપોનિર, રાસત્ના પ્રોગ્ામમાં 
નૃત્ કરનાર, નૃત્ની ્ાિીમ આપનાર, ભબક્ િંગી્, િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ 
િખવા ્ેમજ ભાગ િેનાર અને શીખવનાર. વળી િાસિકાઓને શીખવનાર 
િહેનો, કી્્નન ગાનાર સવગેરે િભ્ોની સનમિૂક ્ઈ.

આ િા્ે મહોતિવમાં પધારેિા દરેક િદગયુરુ િં્ો ્ેમજ િીજા િવકે િં્ો 
િં્ડન્ી આવેિા મયુક્જીવન પાઈપ િેન્ડના િભ્ો દેશ પરદેશ્ી આવેિા 
હદરભક્ોએ મંદદર મહોતિવની દરેકે દરેક પ્રવૃસત્માં પ્રત્ક્ષ કે પરોક્ષ રી્ે િા્ 
િહકાર અને િૌએ િંપૂિ્નપિે જો્ડાઈને મહોતિવની શોભા અનેક ગિી વધારી 
હ્ી. હવે જોઈએ મહોતિવ દરસમ્ાનના દરેક દદવિો ્ ેમજ નગર્ાત્ાની રમઝટ 
ની સવગ્ો.

મહોતર્િનો અનેરો પ્રથમ રદિર્, ૧ ઓગટિ - ૨૦૦૧
ગયુરુ અને સશષ્નો િિંધ ્ ો સવશ્વાિની િયુસન્ાદ પર આધાદર્ છે. ગયુરુ કદી 

સશષ્નયું અસહ્ ન કરે, એ જે કરે ્ે સશષ્ના ભિા માટે જ કરે. ગયુરુનયું દેખા્યું કઠોર 
પગિયું પિ સશષ્ના સહ્ માટે જ હો્. હા જરૂર છે સવશ્વાિની, જરૂર છે અખં્ડ 
અને અચિ શ્દાની. જો આટિી િાિ્ હો્ ્ો સશષ્ની બજંદગીની ફૂિદાનીમાં 
ગયુરુ ્ેજબસવ્ાના પયુષપો ખીિાવ્ા રહેજ. સશષ્નો િમપ્નિભાવ શ્દાનયું વાવે્ર 
કરે છે. શંકા-કયુશંકાના કાંટા  ઉખે્ડીને જે ગયુરુચરિે શ્દાના ફૂિ ચઢાવે છે ્ે સશષ્, 
પ્રાસતિના ઉચચ સશખરને પામે છે. આવા િવયોચચ ગયુરુ અને સશષ્ો જનસહ્ા્કે 
ઉતિવોની હારમાળા િજકે  છે. શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા શ્ાબદીના ઉપક્રમે 
આવા ઉતિવની િહેર િઇને આવ્ો ઓગસટ ૨૦૦૧નો પ્ર્મ દદવિ. જેની રાહ 
જો્ા અનેક હૈ્ા ્િિી રહા હ્ા. અમેદરકાના ન્ૂજિસી રાજ્માં િીકાકિ 
ટાઉનમાં સવશ્વ કલ્ાિ માટે આકાર િઈ રહેિ નૂ્ન મંદદરમાં મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા 
મહોતિવના પ્ર્મ દદવિનો. ભારે વરિાદને કારિે નદી-નાળાંના જળ ઉભરા્ 
અને ્ે જેમ િાગરને મળવા માટે દોટ મયુકે ્ેવી જ રી્ે ઇંગિેન્ડ, આદરિકા ્્ા 
ભાર્ વગેરે દેશોમાં્ી અનેક ભક્ો આજે ન્ૂજિસી સટેટના િીકાકિ ટાઉનમાં 
અનયુપમ પાવનકારી મહોતિવનો િાભ િેવા ઉમટ્ા હ્ા.

ભકિોએ ભગિાનના 
ચરણોમાં ર્ુિણ્વ ગંગા 

િહાિીને સિામીશ્ીના 
ર્ંકલપાનુર્ાર ર્ુિણ્વ 

િુલા માટેનું ર્ુિણ્વ 
એકવત્િ થ્ું અને 

આનંદદા્ી મહોતર્િનું 
આ્ોજન થ્ું. મંરદરના 

મહોતર્િનું આ્ોજન 
અને અન્ િહીિટી 

ર્રળિાથકે  કવમટીઓની 
વનમણયૂક કરિામાં 

આિી અને ર્મૈ્ાની 
ઉજિણીનું કામ ્ુદ્ધના 

િોરણે આરંભા્ું.
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વહેિી પરોઢે રિાહ્મમયુહૂ્્નમાં વહેિાિર પરવારી િૌ હદરભક્ો મંદદરમાં આવવા 
િાગ્ા. અંધકારના અભેદ દકલિાના કાંગરા ખેરવીને જેની પાિે ર્ીનયું રૂપ પિ 
ર્ીભાર િાગે ્ેવી ઉરા ઉગમિા આભની અટારીએ્ી આંગિયું ઉજાળ્ી હ્ી. 
આવા આછા ઉજાિવાળા વા્ાવરિમાં િં્ો ભક્ો ભેળા મળી શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજ િમક્ષ સ્યુસ્ પૂવ્નક “પયુરુરોત્મ રૂપ ્ઈ ધ્ાન કરવયું” એ પ્રા્્નના કરીને 
ધૂન્ કરવા િાગ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ મનોહર મૂસ્્ન ઘનશ્ામ 
પ્રભયુની મંગળા આર્ી ઉ્ારી. સવશાળ ભાિ, વાંકી ભ્રકયુટી, પ્રેમ જ્ોસ્રૂપ 
પાપિ જાિે શ્દિ િરોજની પાંદ્ડીઓ, અધરબિંિ કમળશા િોિ સવિોિ ્્ા 
મયુખ પરના રમ્ મિકાટ્ી િૌના સચ્ને પો્ાનામાં ખેંચ્ા અને વામ હસ્ે 
અભ્દાન આપ્ા શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, િં્ો અને ભક્ોના અં્રના ઉમંગે 
િનાવેિ કિાતમક અને િયુવિ્ન્ી અિંકૃ્ સિંહાિનના મધ્ભાગમાં દશ્નન દઇ 
રહા હ્ા. ્ો જમિી િાજયુ ્ાળ જમ્ા ્્ા  ફયુિ િયુંઘ્ા  શ્ી િહજાનંદ સવામી 
મહારાજ ્્ા િાપાશ્ીની સચત્ પ્રસ્માઓ ભવ્ દશ્નન આપી રહા છે. ્ેની 
જમિી િાજયુ િાપાશ્ીના આરિના મૂસ્્ન છે.  વળી શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજના ્ડાિા 
હસ્ િાજયુ અક્ષરધામની િભાના મૂસ્્ન ્્ા સત્મૂસ્્ન અને શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદી પર રાજાસધરાજ રૂપે દશ્નન આપ્ા શ્ી જીવનપ્રાિ સવામીિાપા દશ્નન આપે 
છે. ત્ારિાદ ગયુરુરાજ શ્ી જીવનપ્રાિ સવામીિાપાના આરિનાં મૂસ્્ન શોભી રહા 
છે. પરમ પૂજ્ સવામીશ્ીની હસ્ કરાંગયુિીના િા્ વ્ડે દીવેટોની જ્ો્ ઝળહળી 
રહી છે. દરેકના મન મંગળા આર્ીના મંગળમ્ દશ્નન કર્ા આનંદ સવભોર 
િન્ા. સ્યુસ્પૂવ્નક દં્ડવ્ પ્રિામ કરીને ્જ્ કા્્નનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્ો. 
શ્ી ઘનશ્ામ મહાપ્રભયુજીને આ મહોતિવના ક્ા્ન િની કા્યો દીપાવવા પ્રા્્નના 
કરી, પૂજન કરી, વૈદદક મંત્ોચચારપૂવ્નક ્જ્નારા્િને િં્યુષ્ટ કરીને પરમ પૂજ્ 
સવામીશ્ી સનજરૂમમાં પધા્ા્ન અને ્જ્ કા્્ન માટે નક્ી કરેિા ્યુગિોએ સવદાન 
પંદ્ડ્ો દ્ારા ઉચચારા્ા મંત્ોચચાર િા્ે ્જ્નારા્િને ઘૃ્ની આહયુસ્ઓ આપી. 

પરમ પયૂજ્ સિામીશ્ીની 
હસિ કરાંગુલીના ર્ાથ 
િ્ડે દીિેટોની જ્ોિ 
ઝળહળી રહી છે. 
દરેકના મન મંગળા 
આરિીના મંગળમ્ 
દશ્વન કરિા આનંદ 
વિભોર બન્ા. 
સિુવિપયૂિ્વક દં્ડિિ 
પ્રણામ કરીને ્જ્ઞ 
કા્્વનો પ્રારંભ કરિામાં 
આવ્ો. 
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શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનને ક્રોધ ગમ્ો ન્ી પિ શાં્ મનયુષ્ હો્ અને 
શાંસ્ રાખીને ભજન કર્ો હો્ ્ ે ગમે છે. શાંસ્ વગર િાધના ન્ી અને ્ ે સવના 
પ્રગસ્ પિ ન્ી. જીવનમાં સવકાિ, પ્રગસ્ અને ધ્ે્ પ્રાસતિ માટે શાંસ્ જોઈએ. 
સવામીિાપા આવી જ શાંસ્ના ચાહક હ્ા. એવા શાંસ્ના ચાહક સવામીિાપાના 
િં્ોની સનમ્નળ ભબક્ દ્ારા િયુસદ, શબક્નો િમનવ્ કરીને ભગવાનને પ્રિન્ન 
કરવાના એકમાત્ ઉદ્દેશ્ી ઉદ્વ પામેિા શાંસ્ના દૂ્ પરમ પૂજ્ સવામીશ્ી 
િરાિર આઠ કિાકે હાજર ્ઈ શાંસ્દા્ાની રાહ જોઈ રહા હ્ા. િં્ો ભક્ો 
પિ ્ેને અનયુિરી રહા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી શ્ી મયુક્જીવન પાઈપ 
િેન્ડ િં્ડનના િભ્ોએ િિામી આપી. પારા્િના ્જમાન ભક્ોના ચાર ગ્યુપ 
પા્ડવામાં આવ્ા હ્ા. ્ેમાં આજે પ્ર્મ ગ્યુપના ભક્ોએ પૂજ્ સવામીશ્ીને 
હાર્ોરા પહેરાવ્ા. શાંસ્દૂ્ પર શાંસ્ના દા્ા શ્ી હદરકૃષિ મહારાજ (શ્ી 
ઠાકોરજી) િા્ે બિરાજમાન ્ઇ દશ્નન દાન આપી રહા હ્ા. િં્ો ભક્ો આ 
દશ્નન્ી ખૂિ જ શાંસ્ અનયુભવ્ા મંદદરના સિંહાિન્ી િભામં્ડપના પ્રવેશદ્ાર 
િયુધીની  સવાગ્ ્ ાત્ામાં આગળ વધ્ા હ્ા. આ સવાગ્ ્ ાત્ામાં િૌ પ્ર્મ શ્ી 
મયુક્જીવન પાઈપ િેન્ડ, ત્ારિાદ ભક્ો અને િં્ોને અનયુિર્યું શ્વે્ કિયુ્ર 
વાહન, ત્ારિાદ હદરભક્ો અને પાછળ િયુઘ્ડ રંગિેરંગી િા્ડીઓમાં િજ્જ 
્ઇ મસ્કે કળશધારી િહેનો િા્ે અન્ િતિંગી િહેનોનો સવશાળ િમયુદા્ 
અનયુિર્ો હ્ો.

મંદદરના સિંહાિન્ી િભામં્ડપના પ્રવેશદ્ાર િયુધીની ટૂંકી નગર્ાત્ા 
દરસમ્ાન પરમ પૂજ્ સવામીશ્ી ભક્ િમયુદા્ના અબભવાદન ઝીિ્ા 
િભામંચ પર પધા્ા્ન. િં્ો ભક્ોએ િજાવેિ િભામંચ આજની અક્ષરધામ 
જેવી િયુંદર રચના સનહાળી રાજાસધરાજ ખૂિ જ ખયુશ ્્ા. પિાસટર ઓફ પેદરિ 
્્ા ્મયોકોિની અવનવી કૃસ્ઓ રચી ્ેમાં આિેહૂિ કિર કામ કરી ગોખ/
ઝરૂખાઓ િજાવી ્ેમાં નાદવંશી્ િંકલપ સવરૂપો પધરાવવામાં આવ્ા હ્ા. 
િં્ો ભક્ોના જ્નાદો વચચે પૂજ્ સવામીશ્ી ્ેમના ઉચચ આિને બિરાજમાન 
્્ા. પારા્િના પ્ર્મ દદવિના વક્ા િં્ોએ વચનામૃ્ ગ્ં્નયું વાંચન કરી 
મસહમા ગા્ો. 

આજના પ્ર્મ મંગળકારી દદવિે પ્રેમીજનોને પી્ૂર પાન પીવ્ડાવ્ા પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ પો્ાના આશીવા્નદમાં કહયું કે, આજે કારિ િતિંગના 
ઇસ્હાિમાં એક નવીન પ્રસ્ાન શરૂ ્ા્ છે. અમેદરકામાં શ્ી સવાસમનારા્િ 
િંપ્રદા્નયું  જમીન ખરીદીને પ્ર્મ ત્િ સશખરવાળયુ મંદદર ્્યું હો્ ્ો ્ે કારિ 
િતિંગમાં શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાનનયું મંદદર છે. ્ેના મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા 
મહોતિવ પ્રિંગે આપિે િૌ સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાના દરિારમાં 
એકત્ ્્ા છીએ. આ મહોતિવનો િાભ િેવા અને ભેગા રાખવા િૌએ પ્રા્્નના 
કરાવી છે. ્ેમના વ્ી્ી ભગવાનને પ્રા્્નના કરીએ કે,

પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીએ પોિાના 
આશીિા્વદમાં કહું કે, 

આજે કારણ ર્તર્ંગના 
ઇવિહાર્માં એક 

નિીન પ્રસથાન શરૂ 
થા્ છે. અમેરરકામાં 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ર્ંપ્રદા્નું  જમીન 

ખરીદીને પ્રથમ ત્ણ 
વશખરિાળુ મંરદર 

થ્ું હો્ િો િે 
કારણ ર્તર્ંગમાં શ્ી 

સિાવમનારા્ણ ગાદી 
ર્ંસથાનનું મંરદર છે.
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શ્ીજી િાપા ગયુરુજી, ભર્ ભૂસમ સવશે, િં્ ભક્ો ્મારા,

આજે એ દાિ િવકે, ્વ સવમિ પદે,  હે્્ી પ્રા્્નનારા….

ઇંગિેન્ડ આદરિકામાં, િહયુજન વિ્ા, આપમાં પ્રીસ્ વાળા,

ભક્ો ઓસટ્ેસિ્ામાં, વળી િીિિ સવશે આરિાખ્ે  િયુખાળા…

દેહે્ી ્ેહ ત્ાં છે, પિ જીવ મન્ી, આપને એ સમરે છે,

ભેળા રાખો િમૈ્ે,કરી અસ્ કરુિા, સનજના િાળ જાિી,

્ે િૌને હે પ્રાિ પ્ારા, ચરિ કમળમાં, રાખજો હે્ આિી…

ભગવાનનયું સશખરિંધ મંદદર ન્ૂજિસી સટેટ-િીકાકિમાં િંધા્યું. એનો અ્્ન 
કરીએ ્ો સિકાકિ. વ્્નમાનકાળે આત્ંસ્ક કલ્ાિ માટે શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદીનો સિક્ો ચાિે છે. એ સિક્ામાં કલ્ાિરૂપી કિ રહેિો છે. એવા કિવાળો 
િૌ્ી ન્ારો સિક્ો શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આબશ્્ને પ્રાતિ ્્ો છે માટે 
િીકાકિ એમ પિ િા્્નક ્ા્ છે. 

આ મંદદરની પાિમાં જે રસ્ો છે ્ેનયું નામ પેનહોન્ન એવન્યુ છે. ્ેનો અ્્ન 
કરીએ ્ ો P.E.N. ્ ેમા P= Peace (પીિ) અ્ા્્ન શાંસ્, E=Ecstasy(એકિટેિી) 
અ્ા્્ન ભગવાનનયું િયુખ, N=Nobleness( નોિિનેિ) અ્ા્્ન ખાનદાની. આ 
ત્િે િાિ્નો Horn( હોન્ન) એટિે કે નાદ ગયુંજે છે. ્ે એમ કહે છે કે, જેને 
ભગવાનની શાંસ્, ભગવાનનયું િયુખ, િદચાદરત્ની ખાનદાની એ ત્િ મેળવવયું 
હો્ ્ેના માટે Avenue ( એવેન્યુ) અ્ા્ન્ A=એ ગ્ે્ડ નયું , Venue (વેન્યુ) 
અ્ા્્ન સ્ળ છે. આવા સ્ળમાં ભગવાન પધારશે ્ેના માટે ઓગસટ માિ નક્ી 
્્ો, કારિકે ઓગસટનો અ્્ન ્ા્ ભવ્. આ ઉતિવ પિ ભવ્. આ પ્રિંગે 
ભગવાનને રાજી કરવા માટે અમેદરકામાં વિ્ા િધા ભક્ોને ઉમંગ છે. ્ે્ી 
આવા ભવ્ મહોતિવ પ્રિંગે પારા્િ કરાવે છે. આ ગ્ં્ ્ો િવયોપરી ગ્ં્. આ 
દયુસન્ામાં રહસ્ા્્ન પ્રદીસપકા ટીકા િહ વચનામૃ્ જેવો કોઇ ગ્ં્ ન્ી. આવા 
િવયોપરી ગ્ં્ની પારા્િ કરાવવા માટે િધાને હોશ છે. ્ે્ી આ મહોતિવ 
પ્રિંગે પાંચ, દિ, પંદર નહીં પિ ૪૧ પારા્િ ્ા્ છે. િૌને અનયુભવ છે કે શ્ી 
સવાસમનારા્િ ગાદીએ જે િેવા કરીએ છીએ ્ે ઠેઠ ભગવાનના ચરિમાં પહોંચે 
છે.

આવી રી્ે જેને મસહમા િમજા્ ્ે સનઃસવા્્ન ભાવે િેવા કરે છે અને ્ેને 
્ો એમ જ છે કે જે કાંઈ છે ્ે ભગવાનનયું જ  છે. ભગવાને આપ્યું છે, માટે ્ેમના 
માટે જેટિયું કરી્ે ્ ેટિયું ઓછયુ છે. જેમ િોકમાં સવવાહ આવે ત્ારે િોકો િંગ્હ કરેિયું 
િધયું જ દ્વ્ સવવાહમાં વાપરે છે. એમ ભગવાન કે િં્ આવે ત્ારે ભક્ એમ 
જાિે જે, ્ે દ્વ્ વાપરવાનો ઉત્મ ્ોગ છે. િાપાશ્ીએ ્ેઓની ૧૫૬મી વા્માં 
કહયું છે કે, જો ગૃહસ્ને રૂસપ્ા હો્ ને ્ે વ્ડે િતિંગની િેવા કરે ્ો િારું ્ા્. 
પરં્યુ વ્વહારમાં વાપરે ્ો િંધનકારી છે. શ્ી હદરિીિામૃ્માં શ્ી સવહારીિાિજી  

ભગિાનનું વશખરબંિ 
મંરદર ન્યૂજર્સી સટેટ-
ર્ીકાકર્માં બંિા્ું. 
એનો અથ્વ કરીએ િો 
વર્કાકર્. િિ્વમાનકાળે 
આત્ંવિક કલ્ાણ માટે 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીનો વર્ક્ો ચાલે 
છે. એ વર્ક્ામાં 
કલ્ાણરૂપી કર્ રહેલો 
છે. એિા કર્િાળો 
ર્ૌથી ન્ારો વર્ક્ો શ્ી 
સિાવમનારા્ણ ગાદીના 
આબશ્િને પ્રાપ્ત થ્ો 
છે માટે ર્ીકાકર્ એમ 
પણ ર્ાથ્વક થા્ છે.
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મહારાજે  કહયું છે કે, જેમ ખે્રમાં ્ો્ડયું અન્ન વાવીએ ્ે પાકે ત્ારે ઢગિો ્ા્ 
છે. ્ેમ ભગવાન અને િં્ને માટે જે દ્વ્ ઉપ્ોગમાં આવે છે ્ેનયું અક્ષ્ ફળ 
મળે છે માટે કહે છે કે,

જે અન્ન ્ો ક્ષેત્ સવશે વવા્, ્ે પાક્ા અન્ન ઘિયું પમા્; 
જો િં્ અ્કે  હદર અ્્ન ્ા્, અસ્ ઘિયું અક્ષ્ ્ેહ ્ા્..

આમ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ અમદાવાદના િાિદાિ ગોરા 
અને ્ેમના ધમ્નપતની સવશે ઉદાહરિ આપી િમજાવ્યું હ્યું કે, ભગવાનને અ્કે 
જેટિયું વપરા્ ્ે િાચયું ધન છે. એ ભગવાન જ આપિયું િાચયું ધન છે. િાકી 
્ો િધયું જ પરિારુ છે. ્ેમજ િાિદાિ ગોરા જેવી િમપ્નિ ભાવના કેળવે ્ે 
ભગવાનની મૂસ્્નનયું  દદવ્ િયુખ પામે છે. આવયું િયુખ આપવા માટે સવામીિાપાએ 
દ્ા કરીને આવા ભવ્ મંદદર િનાવી મહોતિવનયું આ્ોજન ક્યુું છે. જે્ી આપિે 
ભગવાનને ્ન, મન, ધનની અંજસિ અપ્નિ કરી શકીએ અને િાિદાિ ગોરાની 
જેમ ભગવાનને િવ્નસવ અપ્નિ કરી ગાઈએ કે,

‘્ન મન ધન િધયું ્ારું, ્યુજ બિન કોિ છે મારુ,

્ારી ્ાદોમાં રા્ દદન ગાઉ, ્ારા સવના વહાિાજી ક્ાં જાઉં…

આવયું જેમિે નક્ી ક્યુું છે ્ેવા અમેદરકાના ભક્ો આ મહોતિવ પ્રિંગે 
વચનામૃ્ની પારા્િ કરાવે છે. આ મજરા જોઈને સવાસમનારા્િિાપા, 
સવામીિાપા િહયુ જ રાજી ્્ા છે. આપિે આમ ને આમ િાપાને રાજી કર્ા 
રહીએ ્ે માટે ભગવાનને પ્રા્્નના કરીએ કે, ્ન, મન, ધન િધયું જ ્મારું છે, 
્મારા સવના અમારું િીજયું કોઈ ન્ી. અમે આપની ્ાદમાં રા્ દદન સવ્ાવીએ 
અને આપના સવના અમને િીજે ક્ાં્ જવાનો િંકલપ પિ ન ્ા્ ્ેવી દદવ્ 
િળ, િયુસદ, શબક્ ને ભબક્ આપજો. 

આ મજરા જોઈને 
સિાવમનારા્ણબાપા, 

સિામીબાપા બહુ જ રાજી 
થ્ા છે. આપણે આમ ને 
આમ બાપાને રાજી કરિા 
રહીએ િે માટે ભગિાનને 

પ્રાથ્વના કરીએ કે, િન, 
મન, િન બિું જ િમારું 
છે, િમારા વિના અમારું 

બીજું કોઈ નથી. અમે 
આપની ્ાદમાં રાિ રદન 
વિિાિીએ અને આપના 

વિના અમને બીજે ક્ાં્ 
જિાનો ર્ંકલપ પણ ન 
થા્ િેિી રદવ્ બળ, 

બુવદ્ધ, શનકિ ને ભનકિ 
આપજો.
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આશીવા્નદ પૂિ્ન ્્ે આ મહોતિવમાં અસ્સ્ સવશેર ્રીકે શ્ી િાવા જૈન 
-િેકરેટરી જનરિ સમિેસન્મ વલ્ડ્ન િસમટ ઓફ દરસિબજ્ન એન્ડ સપીચ્્નઅિ 
િી્ડિ્ન, શ્ી ્ડો. મયુકયુિ મોદી- ઓવરિીઝ રિેન્ડિ ઓફ િીજેપી ્યુએિએ ફાઉન્ડર 
પ્રેસિ્ડેનટ, મંદદર િાંધકામના કોનટ્ાકટર શ્ી જ્ોજ્ન બિ્ોક્ન, જ્ોજ્ન મોંટેિી્ો 
પધારેિ હ્ા. ્ે િવકેનયું પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ પ્રિન્ન્ાની પાઘ 
િંધાવી, પયુષપહાર પહેરાવી ્્ા મોમેનટો આપી િનમાન ક્યુું હ્યું. આ પ્રિંગે 
આમંસત્્ મહેમાનોએ પ્રિંગોસચ્ પ્રાિંસગક પ્રવચન ક્ા્ન હ્ા.

આજના દદવિે શ્ી મયુક્જીવન િાઉન્ડ સટયુદ્ડ્ો ્રફ્ી ‘રાિ રિાવિી 
ભાગ-૩’ ્્ા ‘મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા િયુવેસન્ર’ પયુબસ્કાના સવમોચનનો સવસધ કરવામાં 
આવ્ો હ્ો. ત્ારિાદ ધૂન િોિાવી િભાનયું કામકાજ પૂિ્ન કરવામાં આવ્યું. આજે 
મહાપ્રભયુજીને સવસવધ મીઠાઈ િસહ્ અવનવા વ્ંજનો ધરાવીને િવ્ન ભક્ોએ 
પ્રિાદ ગ્હિ ક્યો.

િપોરની િીજી િેઠકમાં પારા્િનયું વાંચન, પારા્િ કરાવનાર હદરભક્ોને 
મોમેનટોના સવ્રિનો કા્્નક્રમ પ્ાવ્ા િાદ િાંજે સવરુસચ ભોજન પીરિવામાં 
આવ્યું હ્યું.

રાત્ીની ત્ીજી િેઠકમાં િં્ો, િાળકોએ અને િાસિકાઓના નૃત્ હ્ા. જેમાં 
પ્ર્મ ભગવાન િમક્ષ િં્ડનની િાસિકાઓના નૃત્ ગાન, િં્ો ્ ્ા દેશપરદેશના 
િાળકોએ પ્રભયુજીની પ્રિન્ન્ા અ્કે પ્રેમગી્ની િરવાિી વગેરેની રજૂઆ્ કરી 
હ્ી.

નાની નાની િાસિકાઓના નૃત્ ખયુિ િયુંદર હ્ા અને આ દૃશ્ જોવા 
માટે આજે ્ો દેવો, ગંધવયો, અપિરાઓ આકાશમાં દો્ડી આવ્ા. સનસવા્્ન ભાવે 
ભગવાનને રાજી કરવા માટેના એક માત્ ઉદ્દેશ િા્ે રજયુ ્્ા ભબક્ નૃત્ના 
દશ્નનનયું િયુખ િૌએ ભબક્ભાવે માણ્યું. આ સનસમત્ે િદગયુરુ શ્ી િવકેશ્વરદાિજી 
સવામી રસચ્ નીચે આપેિ કી્્નનની  મજા માિી હ્ી :

શ્ીજી ્ેરી ્ાદ, દદિ  મેં ઠર ગઈ ઠર ગઈ,

્ેરા અિોદકક  પ્ાર, દદિ મેં ભર ગઈ ભર ગઈ, ્ેરી દ્ા... ્ેરી દ્ા….

મહોતર્િનો અનેરો વવિિી્ રદિર્ ૨જી ઓગસટ૨૦૦૧
જીવનને પાવન કરનાર અને ્ારનાર ્ી્યો છે. જ્ાન, ધૃસ્ અને ્પ.્ેના્ી્ 

મોટયું ્ી ્્ન છે. મનની પરમ સનમ્નળ્ા. વળી, રાગદ્ેર રસહ્પિયું ્ે ્ો મોટામાં 
મોટયું ્ી્યોનયું પિ ્ી્્ન છે. એવા રાગદ્ેર રસહ્ ્વા માટે, િંપ, િહકાર્ી રહેવા 
માટે, િારા િંસકારો કેળવવા જેનયું સનમા્નિ ્્યું છે. એવા ન્યુજિસી મયુકામે ઉદ્વ 
પામેિા નૂ્ન મંદદર મૂસ્્નપ્રસ્ષ્ા મહોતિવની આનંદ ખયુશાિીનો સદ્્ી્ દદવિ. 
નવિા પ્રભા્ે િાળ િૂરજ અબભનવ પ્રકાશે પૂવ્ન દદશાનો દરવાજો ખોિીને િા્ 
અશ્વો્ી શિગારેિ ર્માં િેિીને આનંદના ઉતિવમાં હાજરી આપવા ભૂસમ પર 

ન્ુજર્સી મુકામે 
ઉદ્ભિ પામેલા નયૂિન 
મંરદર મયૂવિ્વપ્રવિષ્ા 
મહોતર્િની આનંદ 
ખુશાલીનો વવિિી્ 
રદિર્. નિલા પ્રભાિે 
બાળ ર્યૂરજ અબભનિ 
પ્રકાશે પયૂિ્વ રદશાનો 
દરિાજો ખોલીને ર્ાિ 
અશ્વોથી શણગારેલ 
રથમાં બેર્ીને આનંદના 
ઉતર્િમાં હાજરી 
આપિા ભયૂવમ પર 
પિા્ા્વ.
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પધા્ા્ન. આમ, પ્રકૃસ્ જો આ મહોતિવને વધાવવા ઉલિાિ્ી ્નગન્ી હો્ ્ો 
પછી માનવ હૈ્ાનયું ્ો શયું કહેવયું? પ્રા્ઃકાળનો  િયુમધયુર આહિાદક  િળ અને 
સફૂસ્્નવધ્નક િમીરની ઠં્ડી િહેરો વચચે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ કૃપાસિંધયુ 
િવા્નવ્ારી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનની મંગળા આર્ી ઉ્ારી.

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ દં્ડવ્ પ્રિામ કરી પ્રા્્નના કરી કે, હે 
ભગવાન, ભક્ હૃદ્ની પ્રા્્નના આપ હંમેશા િાંભળ્ા આવ્ા છો. ભક્ની 
િવકે િદઝંખનાને િં્ોરવા કલપ્રુ િમાન છો, નમન કરનારાઓનયું િદા સહ્ 
િાધનારા છો. આપ જ એકમાત્ કૃપાિાગર છો. િવયોત્મ શાશ્વ્ િયુખના ધામ 
છો. હે ના્, આપની અપરં દ્ા્ી આપના િાળકોમાં સનમ્નળ અને સનશ્ચળ 
ભબક્ પ્રાતિ ્ઇ છે. ્ો  હે પ્રભયુ, એમાં અખં્ડ વધારો કરજો. એવી પ્રા્્નના કરી 
સવામીશ્ીએ ્જ્માં ઘૃ્ની આહયુસ્ઓ આપીને ભક્ોને પિ ્ે િાભ અપાવ્ા.

૮:૦૦ કિાકે શ્ી ઠાકોરજી િહ સવામીશ્ી શાંસ્દૂ્ ર્ ઉપર બિરાજમાન 
્ઈ િભા દ્ાર પાિે પધા્ા્ન. ભક્ો પો્ાના હસ્ાિને સવામીશ્ીને બિરાજમાન 
કરી િભા મંચ પાિે િઈ ગ્ા. વક્ા િં્ોના મસહમાગાન પછી ભબક્ 
રિના અસખસિ્ પ્રવાહમાં િં્ો ભક્ોને રિિિ  િનાવ્ા સિદાં્વાગીશ 
સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું કે, આજે આપિે આ અમેદરકા દેશમાં 
સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાના દરિારમાં ભગવાનનો આનંદ માિી રહા  
છીએ. આ અમેદરકાનો અ્્ન શયું િૂચવે છે? કે  અમીરી+કા. અમીરી એટિે િમૃસદ કે 
િાહેિી, એ અ્ા્ન્ ક્ાં છે? ્ ો આ અમેદરકામાં. પરં્ યુ આ િોકની અમીરી એ ્ ો 
નાશવં્ છે પિ િાચી અમીરી, િાચયું િયુખ જે ક્ારે્ નાશ ન પામે એવી અમીરી 
પામવા માટે આ ભવ્ ્ી્્નધામનયું િજ્નન ્્યુ છે. વળી, આ દેશને ્યુનાઇટે્ડ સટેટિ 
ઓફ અમેદરકા કહેવામાં આવે છે. િધા રાષ્ટ્ો િં્યુક્ છે. ્ેમાં એક્ા છે અ્ા્ન્ 
્યુસનટી( Unity) છે ્ે્ી કહેવાનયું મન ્ા્  કે, where there is unity, there 
is dignity, and where there is dignity, there is prosperity. અ્ા્ન્ 
જ્ાં ્યુસનટી એટિે એક્ા છે, ત્ાં  દ્ડગ્ીટી એટિે ગૌરવ છે, ત્ાં પ્રોસપેદરટી એટિે 
િમૃસદ છે, આિાદી છે. આવા દેશમાં આપિે િંપ કેળવી સવાસમનારા્િિાપા 
સવામીિાપાને  રાજી કરી રહા છીએ ્ ે્ી ભગવાન િહયુ જ રાજી ્ ા્ છે. ગઈકાિે 
ભગવાન આગળ રાિ રમી િૌએ મજરા ક્ા્ન ્ે ભગવાન જો્ા હ્ા અને મંદ 
મંદ હિ્ા હિ્ા કહે્ા હ્ા કે જે, આવી  રી્ે ભગવાનમાં પ્રેમ કેળવશો ્ો 
્મે અમેદરકા દેશમાં રહી િાચી અમીરી જે ભગવાનની મૂસ્્નનયું િયુખ ્ે પામશો. 
ભગવાનની ્ો િૌ પર મીઠી નજર છે. મીઠી નજરે િૌને પો્ાની મૂસ્્નમાં ખેંચી 
રહા છે માટે સવામીિાપાએ ગા્યું છે કે,

મૂસ્્નમાં ખેંચી રહો રે, ભબક્નો જા્ો મૂસ્્નમાં ખેંચી રહો રે,

શ્ીજીની િૌ  પર મીઠી નજર છે, નૈનોમે જાદયુ ભ્યો રે, ભબક્નો  જા્ો.

િેમાં એકિા છે અથા્વિ 
્ુવનટી( Unity) છે 

િેથી કહેિાનું મન થા્  
કે, where there 
is unity, there 
is dignity, and 
where there is 
dignity, there 
is prosperity. 

અથા્વિ જ્ાં ્ુવનટી 
એટલે એકિા છે, ત્ાં  
ર્ડગ્ીટી એટલે ગૌરિ 

છે, ત્ાં પ્રોસપેરરટી 
એટલે ર્મૃવદ્ધ છે, 

આબાદી છે.
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ભગવાનનો આવો પ્રેમ પામવા માટે આ મહોતિવ પ્રિંગે વચનામૃ્ની 
પારા્િ ચાિી રહી છે.  ્ેમાં પિ ભગવાને કેવો િયુ્ોગ ગોઠવી આપ્ો છે. 
અત્ારે શ્વિ ભબક્ દૃઢ કરવા માટે શ્ાવિ માિ ચાિે છે. ગઈકાિે ્ેરિ હ્ી. 
આજે િીજી ્ેરિ છે. ્ે એમ િૂચવે છે કે રિમ્ મૂસ્્ન એવા સવાસમનારા્િ 
ભગવાનની મૂસ્્નનો રિ પામવા માટે આ વચનરૂપી અમૃ્નયું રિપાન કરો. આ 
અમૃ્નયું પાન કોિ કરી શકે? ્ો જેનામાં શ્દા હો્ ્ે. શ્દા એ હૃદ્ની ઉચચ 
ભાવનાનયું પ્ર્ીક છે. ્ેના દ્ારા માિિનયું આધ્ાબતમક જીવન િફળ ્ા્ છે. ગમે 
્ેવા મયુશકેિ કા્્નને શ્દા િરળ િનાવી દે છે. શ્દા દ્ારા આળિ અને પ્રમાદ ્ડરીને 
દૂર ભાગી જા્ છે. દરેક િાિ્માં જેને જેનો મસહમા િમજા્ો હો્ ્ે મેળવવા 
્ેને શ્દા હો્, ્ેમ ભગવાનના માગકે પિ જે શ્દાવાન હો્ ્ે આગળ વધી શકે.

જે િાવધાન ્ઈને ઇસનદ્્ોને કાિૂમાં રાખે છે એવો જે શ્દાવાળો ્ે પયુરુર 
જ્ાન મેળવે છે અને ્ે પામીને ્ર્ જ પરમ શાંસ્ પ્રાતિ કરે છે. શ્દા એ ્ો િવ્ન 
િાધનની મા્ા છે. ્ેના્ી િધયું જ પ્રાતિ કરી શકા્ છે. શ્દા એ ્ો જ્ાન અને  
વૈરાગ્ની જિનારી છે. શ્દા્ી ધમ્ન સિદ ્ ા્ છે, પિ િીજા કોઈ ઉપા્્ી નહીં. 
શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન િારંગપયુર પ્રકરિના ત્ીજા વચનામૃ્ માં કહે છે કે, 
જે ભક્ હો્ ્ેને પૂજા,િેવાને સવશે ્્ા ક્ા- વા્ા્ન, કી્્નન. એ સવરે અસ્શે 
શ્દા હો્ ્ે ભગવાનનયું અસ્શે માહાતમ્ જાિ્ો હો્. આમ શ્દા માહાતમ્ે 
િસહ્ ભગવાનની િેવા કર્ા હ્ા ્ેવા ટીંિી ગામના વીરાભક્ના પયુત્ અમરા 
ભક્નયું ખયુિ િયુંદર ઉદાહરિ આપ્યું હ્યું. અમરા ભક્ જેવી શ્દા આપિ િૌને 
્ા્ એવી પ્રભયુને પ્રા્્નના કરીએ કે, આપે દ્ા કરી અમને જે શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદી આપી છે. ્ેને માટે અમારો િેવાભાવ, શ્દા ભબક્ અચળ રહે, ગમે ્ેવો 
સવપસત્નો િમ્ આવે ્ો પિ અમારી શ્દા અટિ રહે ્ેવી દ્ા કરજો.  અમરા 
ભક્ની જેમ આપને વધારે ને વધારે રાજી કરવાની અમને શ્દા વધ્ી રહે એવી 
દદવ્ િયુસદ, શબક્ અને ભબક્ આપજો.

આશીવા્નદ પૂિ્ન ્્ે આજના ્જ્માં જીવનની અિમોિ પળ માિવાનો િાવો 
પામ્ા ટાઉનના ્ડેપ્યુટી મે્ર જહોન રા્િી, ગયુજરા્ી િમાજના પ્રમયુખશ્ી નરેશ 
ભ્ડી્ાદરા, સિસન્ર સિટીઝન કાઉબનિિ હ્ડિનના ચેરમેન શ્ી સવનોદ કોઠારીનયું 
પાઘ િંધાવી મોમેનટો આપી િનમાન કરવામાં આવ્યું હ્યું.

િીકાકિ ટાઉનના ્ડેપ્યુટી મે્ર જહોન રા્િીએ પો્ાની અબભવ્બક્ પ્રગટ 
કરી કે, આ એક ખૂિ જ ગૌરવની વા્ છે કે આપિને િાપાનયું િાસનધ્ પ્રાતિ 
્્યું છે. િાપા ગમે ્ે દેશમાં સવચર્ા હો્ પરં્યુ હંમેશા ્ેઓ મારી િા્ે છે એ 
મને અનયુભવા્ છે. હયું જ્ારે મારી ઓસફિે િેિયું છયું, ત્ારે મારી નજર િાપા ઉપર 
ઠરે છે. મારી પાિે એક મૂસ ્્ન છે. હયું કામકાજમાં ગૂંચવાઈ જાવયું ત્ારે િાપાની મૂસ્્ન 
િામે જો્ાં ્ર્ જ ઉકેિ મળી આવે છે. મે ઘિા જાહેર પ્રોગ્ામોમાં હાજરી આપી 
છે. પરં્યુ આવી શાં્ી ક્ાં્ મળી ન્ી. િાપાના પ્રેમના િીધે આવયું અનયુભવા્ 

ર્ીકાકર્ ટાઉનના 
્ડેપ્ુટી મે્ર જહોન 
રા્લીએ પોિાની 
અબભવ્નકિ પ્રગટ 
કરી કે, આ એક ખયૂબ 
જ ગૌરિની િાિ છે 
કે આપણને બાપાનું 
ર્ાવનધ્ પ્રાપ્ત થ્ું 
છે. બાપા ગમે િે 
દેશમાં વિચરિા હો્ 
પરંિુ હંમેશા િેઓ 
મારી ર્ાથે છે એ મને 
અનુભિા્ છે.
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છે. આ દદવ્ પયુરુર છે. એવો મને પહેિી વખ્્ી જ અનયુભવ ્્ો છે. ્મે િધા 
ભેગા મળી મંદદરમાં ભગવાનની ભબક્ કરો, િા્ે મળી કા્્ન કરો, આનંદ કરો, 
િંપીને  રહો અને ચાદરત્્ની પયુસષ્ટ કરો એ જ અભ્્્નના.

શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાનની પ્રવૃસત્ઓ્ી પ્રભાસવ્ ગયુજરા્ી િમાજે 
સવામીશ્ીને િનમાનપત્ અપ્નિ કરી િહયુમાન ક્યુું. ફે્ડરેશન ઓફ ઇબન્ડ્ન 
એિોસિએશન ્ યુ.એિ.એ.ના પ્રમયુખ િયુભાર દિાિે પિ સવામીશ્ીની આધ્ાબતમક 
અને માનવ્ાવાદી પ્રવૃસત્ને બિરદાવ્ા િનમાનપત્ અપ્નિ ક્યુું. ત્ારપછી 
િવારની િભા પૂિ્ન કરવામાં આવી. આજે મહાપ્રભયુજીને સવસવધ મીઠાઈ િસહ્ 
અવનવા વ્ંજનો ધરાવીને િવ્ન ભક્ોએ પ્રિાદ ગ્હિ ક્યો. 

િપોરની િભામાં પારા્િ વાંચન િાદ હદરભક્ોએ કરેિ સવસવધ િેવાને 
બિરદાવવાનો કા્્નક્રમ રાખવામાં આવ્ો હ્ો.

િાંજના સવરુસચ મહાપ્રિાદ િાદ મંદદરના ્યુવાન કિાકારો દ્ારા “િંગ ્ેવો 
રંગ” નામનો િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ રજૂ કરવામાં આવ્ો હ્ો અને  એકાંકી નાટક 
“િગરામ વાઘરી” શ્ી સપ્ર્કાં્ભાઈ મહે્ાએ રજૂ ક્યુું હ્યું. નાટકના મધ્ાં્રે 
્ડાંગી નૃત્ અમેદરકાના િાળકોએ ક્યુું. ્ો અં્માં િં્ડનના િાળકો ‘સવામીિાપા 
િોિ િોિે’ કી્્નનના શબદો િા્ે ઝયુમી ઉઠ્ા..

મહોતર્િનો અનેરો િૃિી્ રદિર્ ૩ ઓગસટ, ૨૦૦૧
આપિા  વહાિા પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી એટિે જપ, ્પ, વ્ર્ સવગેરેને 

રહેવાનયું આવાિ. િમ્ પાિન પિ ્ેમનયું જ ઘદ્ડ્ાળના ટકોરે િમ્િર 
સનધા્નદર્ સ્ળ પર હો્ જ. િમ્ના ્ ેજ અશ્વો આળિયુ માટે મયુશકેિીઓ પેદા કરી 
જા્ છે અને ્ ે િમ્ િદ્ા, ઉદ્મી માટે િમૃસદની છોળો અપાવ્ી હો્ છે. આ 
વા્ િમ્પાિનના આગ્હી િં્ો-ભક્ો જેમની કૃપા્ી ્્ા છે એવા આપિા 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ત્ીજા દદવિના મંગિ પ્રભા્ે શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજ ્્ા ્તિંકલપ સવરૂપોની આર્ી ઉ્ારી. શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજે આજે 
્ો મસ્ક પર મયુગટ ધારિ કરી જરી્ાની િાિ વાઘામાં િજ્જ ્ઈ દશ્નન દાન 
આપ્ા. આ િમ્ે ઉપસસ્્ હદરભક્ો પિ દશ્નન અને સ્વનના આ મંગિમ્ 
િંગમે ભાવસવભોર િની દશ્નનનો િાભ િઇ રહા હ્ા.

દશ્નન િાદ પરમ પૂજ્ સવામીશ્ીએ મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા ્જ્માં ઘૃ્ની આહયુસ્ઓ 
અપસી. ભગવાન શ્ી સવાસમનારા્િના દરિારમાં અખં્ડ િેવામાં હાજર રહે્ા 
િેવકો શ્ી હનયુમાનજી ્્ા શ્ી ગિપસ્જીની આરિની િયુંદર મજાની મૂસ્્નઓની 
પ્રસ્ષ્ા કરી અને આજના દદવિના ્જમાનોએ ઘૃ્ની આહયુસ્ આપવાના િાભ  
િીધા.

આજે િવારે આઠ કિાકની સવાગ્ ્ાત્ામાં િૂ્્નનારા્િની ગેરહાજરીમાં 
વાદળોએ છત્ કરવાની િેવા સવીકારી હ્ી. વાદળોએ ઝીિી ઝીિી ઝરમર ઝરમર 

આપણા પરમ પયૂજ્ 
આચા્્વ સિામીશ્ીએ 
ત્ીજા રદિર્ના મંગલ 
પ્રભાિે શ્ી ઘનશ્ામ 

મહારાજ િથા િતર્ંકલપ 
સિરૂપોની આરિી 

ઉિારી. શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજે આજે િો 

મસિક પર મુગટ િારણ 
કરી જરી્ાની લાલ 
િાઘામાં ર્જ્જ થઈ 

દશ્વન દાન આપ્ા.
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છાંટા વરિાવીને િમીરના િંગે વા્ાવરિને મધયુર િનાવ્યું. પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી શાંસ્દૂ્ પર બિરાજમાન ્ઇ િૌ પર આસશરના ધોધ વરિાવ્ા 
વરિાવ્ા િભાગૃહે  પધા્ા્ન. પ્રેમાળ ભક્ોએ પો્ાના સકંધ ઉપર સવામીશ્ીના 
ચરિો ધરી િઈ ઉમંગિભર િભામંચ પર િાવ્ા. વક્ા િં્ોએ વચનામૃ્ 
ગ્ં્નો મસહમા ગા્ો.

આજના દદવિે િદા ઉદ્મી રહે્ા એવા પો્ાના િાળકોને આતમી્્ાના 
પાન  કરાવ્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા કહયું કે, 
અમેદરકામાં શ્ી સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા સશખરિદ મંદદરમાં  બિરાજી 
િાખો જીવોના કલ્ાિ કરશે. ્ેની આનંદખયુશાિીમાં આપિે સવામીિાપાના 
દરિારમાં એકત્ ્્ા છીએ, ઉતિવના આનંદમાં િૌને ઉતિાહ વધ્ો જા્ માટે 
કહેવાનયું મન ્ા્ છે કે,

“ઉતિવના આનંદમાં, ઉતિાહ વધ્ો જા્,

ગયુરુજી એહ સનહાળીને, મધયુર મધયુર  મિકા્…”

ગઈ કાિે આપિે ધાસમ્નક િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ જો્ો. ્ેમાં િાપાના િાળકોએ 
મજરા ક્ા્ન ્ે જોઈ ભગવાન ખૂિ રાજી ્્ા છે અને કહે છે, આવો ઉતિાહ 
જીવનના છેલિા શ્વાિ િયુધી ટકાવી રાખજો, પિ મોળો પ્ડવા દેશો નસહ. ભગવાન 
આગળ આપિે જે કાંઇ મજરા કરીએ, િેવા કરીએ, ્ેમાં િોકોને દેખા્ડવાનયું ્ાન 
ન જોઈએ. જે કાંઈ િેવા મળે ્ે પરમ ઉતિાહ્ી કરીએ ્ો ભગવાન રાજી ્ા્. 
ભગવાનને આવી િરળ્ા િહયુ ગમે છે ્ેમ કહી વચનામૃ્ અને િાપાશ્ીની 
વા્ોનો િાર આપ્ા કહયું કે, જેને કારિ મૂસ્્નનયું ધ્ાન હો્ ્ેના્ી િં્ની િેવા 
્ા્ છે, કેમ જે ્ેિે ્ો આ િં્ને  મહારાજના દીકરા જાણ્ા છે ્ે્ી િં્ રાજી 
્ા્ ્ેવી િેવા કરે છે.  

જીવને િળ પામવાને અ્કે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ની િેવા િરાિર 
િીજો કોઈ ઉપા્ ન્ી. મોટાની િેવા્ી પો્ાની ભૂિ ઓળખા્ છે. ્ે્ી િં્ 
રાજી ્ા્ ્ેવી િેવા કરે અને મોટા મયુક્ોના રાજીપા્ી ભૂિ ટળી જા્ છે માટે 
શયુદ ભાવે મોટાને િેવવા.

ત્ારિાદ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન અને મૂળજી રિહ્મચારી વચચેનો િંવાદ 
જિાવ્ા કહયું કે, જે િેવક િરળ સચત્વાળા હો્, માન સવનાના હો્, દક્ર્ામાં 
સનપયુિ હો્, હદરજનોના ્ઈને રહે્ા હો્, કોઈના સછદ્ો ન જો્ા હો્, ખાવા-
પીવાની વસ્યુ કોઈના આપ્ા સવના ખા્ા ન હો્, કોઈનયું કામ િગા્ડ્ા ન હો્ 
એવા િેવક ઉપર અમારે ભાવ રહે છે. આમ કહી મૂળજી રિહ્મચારી, જીવયુિા અને 
સિદાનંદ સવામીના ઉદાહરિ આપ્ા હ્ા.

આમ ભગવાનના જે જે િં્ અને હદરભક્ોએ િરળ સવભાવ રાખ્ો ્ો 
ભગવાન ્ેમના ઉપર િહયુ પ્રિન્ન ્્ા. ્ેમ આપિે પિ િરળ સવભાવવાળા 
્ઈશયું, ભગવાન કહે ્ેમ કરીશયુ. ્ો ભગવાન આપિા ઉપર રાજી ્શે. માટે 

જે ર્ેિક ર્રળ 
વચત્તિાળા હો્, માન 
વિનાના હો્, રરિ્ામાં 
વનપુણ હો્, હરરજનોના 
થઈને રહેિા હો્, 
કોઈના ણછદ્ો ન જોિા 
હો્, ખાિા-પીિાની 
િસિુ કોઈના આપ્ા 
વિના ખાિા ન હો્, 
કોઈનું કામ બગા્ડિા ન 
હો્ એિા ર્ેિક ઉપર 
અમારે ભાિ રહે છે. આમ 
કહી મયૂળજી બ્રહ્મચારી, 
જીિુબા અને વર્દ્ધાનંદ 
સિામીના ઉદાહરણ 
આપ્ા હિા.
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ભગવાનને આપિે પ્રા્્નના કરીએ કે, હે, દ્ાળયુ આપ અમારા ઉપર એવી દ્ા કરો 
કે ્મે રાખો ્ેમ રહેવા્ ને કહો ્ેમ અમારા્ી વર્ા્.

“્મે રાખો ્ેમ રહેવા્, ્મે કહો ્ેમ ્ઈ જા્,

હા  ના ના હા ના કરું ને  ્વ ચીંધે રાહે જવા્..…”

આપિને સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાએ દ્ા કરીને આવો કારિ 
િતિંગ આપ્ો છે, ્ેમાં આપિે િૌ િરળ સવભાવવાળા િની ભગવાનને રાજી 
કર્ા રહીએ ્ેવી ભગવાન આપિને િયુસદ શબક્  અને ભબક્ આપે. દેશમાં કે 
પરદેશમાં જ્ાં જ્ાં રહીએ ત્ાં અમે આપને ્ાદ કર્ા રહીએ. કેમકે આપ્ો 
અમારા િાચા મા્ા સપ્ા છો, અમારું પાિન કરનારા છો  માટે પ્રા્્નના કરીએ કે,

“શ્ીજી પ્રભયુ ઘનશ્ામ અમારા, એક જ િયુખના દેનારા….

િાચા મા્ ને ્ા્ અમારા,  હરદમ પાિન કરનારા..

દેશ સવદેશે જ્ાં રહીએ, સવનં્ી એ જ  અમારે,

ભબક્ શબક્ િયુસદ દેજો, િેવક િવકે પયુકારે…. િાચા મા્ ને ્ા્ અમારા…”

આજના દદવિની આનંદની છોળોમાં નાહવા માટે પધારેિા સિકાકિ 
ફા્ર સવભાગના કેપટન સવસિ્મ અને િેફટનનટ અસનિ શમા્ન, ટાઉન બિલ્ડીંગ 
ઇનસપેકશનના વ્ડા વીની પીટ્ો,વાઇિ પ્રેસિ્ડેનટ ઓફ િીટિ િીગ િેઈઝ િોિ 
સિકાકિ, મી.રોિટ્ન રોઝ, વાઇિ પ્રેસિ્ડેનટ વેિી નેશનિ િેંક, ટોમ ટ્ો્ર-િો્ડ્ન 
ઓફ એજ્યુકેશન અને ્ડેવીક મેનટોન. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાન ્રફ્ી 
૨૦૦૦ ્ડોિરનયું દાન િીટિ િીગ િેઈઝ િોિ ટીમ ્્ા ફા્ર દ્ડપાટ્નમેનટને 

૨૫૦૦ ્ડોિરનો ચેક આપવામાં આવ્ો હ્ો. િવકે મહેમાનોનયું પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ પ્રિન્ન્ાની પાઘ પહેરાવી િહયુમાન ક્યુું. કેટિાક મહાનયુભાવોએ 
પ્રાિંસગક પ્રવચનો કરી પો્ાના મનની ઊસમ્નઓને વાચા આપી હ્ી.

આપણને 
સિાવમનારા્ણબાપા 

સિામીબાપાએ દ્ા 
કરીને આિો કારણ 
ર્તર્ંગ આપ્ો છે, 

િેમાં આપણે ર્ૌ ર્રળ 
સિભાિિાળા બની 

ભગિાનને રાજી કરિા 
રહીએ િેિી ભગિાન 

આપણને બુવદ્ધ શનકિ  
અને ભનકિ આપે. 
દેશમાં કે પરદેશમાં 

જ્ાં જ્ાં રહીએ ત્ાં 
અમે આપને ્ાદ કરિા 

રહીએ.
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િપોરની િભામાં િં્ોએ પારા્િ વાંચન ્્ા ્જમાનોને ્્ા્ોગ્ 
પયુરસકાર આપી નવાજ્ા હ્ા. િાંજના સમષ્ટાન િભર િાદા ભોજન િાદ 
ભબક્િંગી્ના ભવ્ પ્રોગ્ામનયું આ્ોજન કરા્યું હ્યુ. આ િાંજની િેઠકમાં 
આનંદની િહેરો પ્રિરે એવા શ્ીસવાસમનારા્િિાપા, સવામીિાપાના િં્ો ્્ા 
િં્ડન શ્ી મયુક્જીવન ઓરકેસટ્ાને ફાળે જા્ છે. “્યુમ કો નમન.”  એ કી્્નન્ી 
ભગવાનને નમન કરી ભબક્ િંગી્ની શરૂઆ્ ્ઈ. ધીમે ધીમે રંગ્ જામ્ાં 
િવ્ન દેવો, િં્ો ભક્ોના કંઠે ગવા્ા ભબક્િભર કી્્નન માધયુ્્નનો સવાદ માિવા 
આવી ્ારારૂપે ટમટમવા િાગ્ા.

“મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ાનો રૂ્ડો મહોતિવ, હોશે હોશે ઉજવા્;

િોને્ી શ્ીજી ્ોિા્, િોને્ી િાપા ્ોિા્, સવામીિાપા ્ોિા્,

એ જોઈ જોઈ હૈ્યુ  મારું હરખા્…”

ગાઈ ગવ્ડાવી આનંદના ઉદસધને છિકાવી દીધો. િૌ શબદના િ્વારે નાચવા 
ઝયુમવા િાગ્ા. કી્્નન પૂરું ્્યું ત્ાં િમગ્ િભામાં્ી ‘વનિમોર વનિમોર’ ના 
નારા ગયુંજવા િાગ્ા. પરમ પૂજ્ સવામીશ્ીની ફરમાઈશ ્્ા છેલિે ફરી્ી પિ 
એ જ કી્્નન ગવા્યું. કી્્નન શરૂ ્્ાં વહાિા સવામીશ્ી દો્ડ્ા સટેજ ઉપર આવી 
ગ્ા અને કી્્નનના િ્વારે વાિી્ડો પિ  ઝયુમઝયુમ કે નાચે ઝયુમે. જ્ારે ભક્ 
્નમ્ િનીને ગા્ છે ત્ારે ભગવાન નાચી ઉઠે છે. ્ે િાંભળ્યું હ્યું પરં્યુ આ 
જ ્ેનો પ્રત્ક્ષ અનયુભવ િૌને ્્ો. જ્ાનવૃદ, વ્ોવૃદ અને ભક્ િમયુદા્ની 
િી્ડરશીપ િઈને ઢોિના િ્વારે આચા્્ન સવામીશ્ીને ્ાિ આપવા િદગયુરુ શ્ી 
અબખિેશ્વરદાિજી સવામી પિ આવી ગ્ા. પછી ્ો આનંદ િાગરની ઉછળ્ી 
છોળોની કોઈ િીમા ન રહી. હજયુ પિ આનંદના દદવિો માિવાના િાકી છે કહે્ા 
આચા્્ન સવામીશ્ીએ મો્ડી રાત્ે ત્ીજા દદવિની પૂિા્નહયુસ્ કરી.

જ્ઞાનિૃદ્ધ, િ્ોિૃદ્ધ 
અને ભકિ 
ર્મુદા્ની લી્ડરશીપ 
લઈને ઢોલના ર્થિારે 
આચા્્વ સિામીશ્ીને 
િાલ આપિા ર્દગુરુ 
શ્ી અબખલેશ્વરદાર્જી 
સિામી પણ આિી 
ગ્ા. પછી િો આનંદ 
ર્ાગરની ઉછળિી 
છોળોની કોઈ ર્ીમા ન 
રહી.
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મહોતર્િનો અનેરો ચિુથ્વ રદિર્ ૪ ઓગસટ-૨૦૦૧
જીવનમાં ધમ્નનયું ખયુિ મહતવ છે. કોઈપિ માનવ મનમાં ધમ્ન ભાવના હશે 

એ જ િાચી શાશ્વ્ શાંસ્ મેળવી શકે છે. ્મારી પાિે ગમે એટિી દકંમ્ી 
મોટરકાર હશે પરં્યુ જો ્ેમાં રિેક નસહ હો્ ્ો રસ્ામાં ગમે ત્ારે અ્્ડાઈ 
જવાનો ભ્ હો્ છે. કોઈ ્ડ્ાઈવર ભાઈ પિ રિેક વગર મોટરકાર ચિાવવા ્ૈ્ાર 
્્ા ન્ી, ્ેવી રી્ે આ મનયુષ્ રૂપી મહામોંઘી કાર છે અને ્ેમાં જો ધમ્નરૂપી 
રિેક નસહ હો્ ્ો આ જીવન નકામયુ છે. વહેિયું મો્ડયું ્ે આ િંિારરૂપી રસ્ામાં 
દયુઃખ્ી ઘેરાઈ જશે અને માટે જ આ મંદદર િનાવ્યું છે. ્ે ્મે િાચવજો એમ 
કહે્ા શ્ીહદર મંગળા આર્ીમાં મંદ મંદ મિકાટ કરી દશ્નન આપી રહા હ્ા. 
િવારની િિોિી ઉષમા નવીન રંગભ્ા્ન શિગાર િજીને હજયુ આવી નહ્ી. 
પરં્યુ હદરભક્ો ્ો હદરરિના પ્ાિા પીવા વહેિાિર પરવારી, ્ૈ્ાર ્ઇને 
મહોતિવની અનેરી પળોનયું સમરિ કર્ા મંદદરમાં આવી ગ્ા હ્ા. મંદદર પિ 
િં્ોએ િજાવેિી રોશની્ી ચમકી રહયું હ્યું. ભક્ રક્ષક ભગવાન પિ રજવા્ડી 
મયુગયુટ ધારી ભક્ોના દયુઃખ હરવા માટે હસ્માં ઢાિ અને ્િવાર ધારિ કરી 
દશ્નનદાન દઈ રહા હ્ા. દશ્નન સ્વન કરીને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
્જ્નો પ્રારંભ કરાવ્ો અને ્જ્ના ્જમાનોને પિ ્ે િાભ આપ્ો. 

સવાગ્ ્ાત્ા િમાતિ ્્ા િાદ ભક્ોએ આચા્્ન સવામીશ્ીના ચરિોને 
પીઠ પર ધરી િીધા અને આચા્્ન સવામીશ્ી િભામંચ પર બિરાજમાન ્્ા. 
િમસ્ િભા પર સનેહની િરવાિી વહાવ્ા આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ 
આપ્ા જિાવ્યું કે, આજે આ મહોતિવનો ચો્ો દદવિ છે અને શ્ાવિ િયુદ 
પૂનમ એટિે રક્ષાિંધનનયું પવ્ન. િોકની રી્ પ્રમાિે  િહેન હો્ ્ ે પો્ાના ભાઈને 
રાખ્ડી િાંધે. ્ેમાં પિ એ જ હે્યુ હો્ છે કે ભાઈ પો્ાની િહેનને િવ્ન પ્રકારે 
રક્ષિ કરે. પિ જીવને મોટામાં મોટો જનમ મરિનો ભ્ છે, કામ, ક્રોધ, િોભ 

ભકિ રક્ષક ભગિાન 
પણ રજિા્ડી મુગુટ 

િારી ભકિોના દુઃખ 
હરિા માટે હસિમાં 
ઢાલ અને િલિાર 

િારણ કરી દશ્વનદાન 
દઈ રહા હિા. 

દશ્વન સિિન કરીને 
પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીએ ્જ્ઞનો 
પ્રારંભ કરાવ્ો અને 
્જ્ઞના ્જમાનોને 

પણ િે લાભ આપ્ો.
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વગેરે શત્યુનો ભ્ છે, ્ેના ્કી રક્ષિ કરનારા ્ો આપિા સવાસમનારા્િિાપા 
સવામીિાપા છે. ્ેમના શરિે જવા્ી આ િોકની પિ રક્ષા ્ા્ અને પરિોકમાં 
ભગવાનની મૂસ્્નનયું િયુખ મળે.

ભગવાન િહયુ દ્ાળયુ છે ્ે્ી આવા ભોગ સવિાિ ્યુક્ દેશમાં પિ ભક્ોને 
સવન્ સવવેક વગેરે શીખવવા માટે અહીં અમેદરકામાં બિરાજમાન ્શે. એ 
ભગવાનને રાજી કરવા માટે અહીંના ભક્ોએ પો્ાના ગજા ઉપરાં્ િેવા કરી 
છે. ભગવાનને આપિા રક્ષક િનાવવા માટે ભગવાનના ખરા ભક્ ્વયું પ્ડે. જે 
ખરો ભક્ હો્ ્ે  કયુમાગ્ન ્કી અસ્શે ્ડર્ો રહે અને અધમ્નને સવશે કોઈ કાળે 
પ્રવ્કે જ નહીં. એવા ધમ્નવાળા ભક્ની ભગવાન િદાકાળ રક્ષા કરે છે. આમ કહી 
ધમ્ન સન્મ િરાિર પાળનાર ભક્ વાંકાનેરના સવપ્ર જીવરામ ભક્નયું ઉદાહરિ 
આપ્યું હ્યું. અને ‘મેરે ્ો એક ્યું હી આધારા... અને ભિે આવ્ા ધમ્નજીના િાિ 
મૂસ્્ન આપી ્મારી’ એ કી્્નન ઉપર ભગવાન પો્ાના આબશ્્ની ્ડગિે અને 
પગિે આપિને ખિર પિ ન હો્ ્ ેવી રી્ે રક્ષા કરે છે. અને ફરી્ી મયુળીના શેઠ 
મૂળજીભાઈનયું પિ ઉદાહરિ આપ્યું હ્યું. ભગવાન કહે છે કે, અમને અમારા ભક્ 
િહયુ વહાિા છે ્ે્ી અમે કોઈને કોઈ સનસમત્ કરીને ભક્ની રક્ષા કરીએ છીએ. એ 
ભગવાન વ્્નમાનકાળે શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આબશ્્ની રક્ષા કરી રહા છે. 

આજે એ સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા દદવ્ ર્ પર બિરાજી િૌને 
દશ્નન દેશે. એ ગરીિ સનવાજ ભગવાનનાં જે દશ્નન કરશે ્ેમને ભગવાન જરૂર 
મોક્ષભાગી િનાવશે. આ મહોતિવ પ્રિંગે િટીક વચનામૃ્ ગ્ં્ની પારા્િ 
્ઈ ્ેની આજે પૂિા્નહૂસ્ ્ઇ. એ િવયોપરી ગ્ં્ની પારા્િ જે કરે, કરાવે, દશ્નન, 
સપશ્ન, શ્વિ કરે ્ે જરૂર ભગવાનની મૂસ્્નનયું દદવ્ અિૌદકક િયુખ પામશે. એ 
સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાને આપિે પ્રા્્નના કરીએ કે આપિને એવી 
દદવ્ િયુસદ શબક્ અને ભબક્ દેજો જે્ી અમે ક્ારે્ આપને  ભૂિી ન જઈએ. 

આજના દદવિે સવાસમનારા્િિાપાના દરિારમાં પ્રેમોદસધમાં સવિીન ્વા 
માટે જયુદે જયુદે સ્ળે્ી ઘિા રાજકી્ ને્ાઓ આવ્ા હ્ા. એ િવકે મહાનયુભાવોને 
િા્ે રાખી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ “શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા 
કોમ્યુસનટી હોિ” નયું મંગિ ઉદઘાટન ક્યુું હ્યું અને મહેમાનોને પાઘ િંધાવી 
મોમેનટો આપી િનમાન કરવામાં આવ્યું હ્યું.

ન્ૂજિસીના કોંગ્ેિમેન સટીવ રો્મેને પો્ાની આનંદની િાગિી વ્ક્ 
કર્ાં કહયું કે, ત્િ વર્ન્ી જે દદવિની આપિે રાહ જો્ા હ્ા ્ે  દદવિ આવી 
પહોંચ્ો છે. ખા્મયુહૂ્્ન પ્રિંગે પિ હયું હાજર રહેવા ભાગ્શાળી િન્ો હ્ો. 
કેવો અદ્યુ્ દદવિ! િાપાની િમક્ષ, ્મારા જેવા ભક્ોની િમક્ષ આવા ભવ્ 
દદવિે હાજર રહેવયું એ જ જીવનની િૌ્ી મોટી પ્રાસતિ છે. આ િાપાનયું મંદદર છે જે 
ભક્ોની િમપ્નિ ભાવનાને િીધે ્ૈ્ાર ્્યું છે. ૭ સમસિ્ન ્ડોિર જેટિો ખચ્ન 

ભગિાન કહે છે કે, 
અમને અમારા ભકિ 
બહુ વહાલા છે િેથી 
અમે કોઈને કોઈ વનવમત્ત 
કરીને ભકિની રક્ષા 
કરીએ છીએ. એ 
ભગિાન િિ્વમાનકાળે 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીના આબશ્િની 
રક્ષા કરી રહા છે. 
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્્ો છે. ત્િ સશખરવાળયું અને ૨૨,૫૦૦ સકવેરફૂટ જમીન સવસ્ાર ધરાવ્યું આ 
મંદદર સવામીશ્ીની મહાન્ાનયું પ્ર્ીક છે. પછી પો્ે પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને 
અબભનંદન પત્ અપ્નિ ક્યુું.

ગયુજરા્ િમાચારના આસિસટનટ એદ્ડટર શ્ી દેવેનદ્ પટેિે જિાવ્યું કે, આજે 
આપિે પૂજ્ સવામીશ્ીનાં દશ્નન કરીએ છીએ ત્ારે એવી જ િાગિી ્્ા કરે છે 
કે આપિે ્ેમના ચરિોમાં પ્ડી જઈએ. ્ેમનયું બસમ્ જોઈને આપિયું હૈ્યું હરખા્ 
જા્, જેમની આંખના દશ્નન્ી આનંદની અનયુભૂસ્ ્ ા્ એવયું સવામીશ્ીનયું વ્બક્તવ 
છે. િીકાકિની જન્ા વ્ી્ી મે્રશ્ી એિવેિે સવામીશ્ીને ગોલ્ડ મે્ડિ પહેરાવી 
િનમાન ક્યુું. જિસીસિટીના મે્ ર શ્ી ગિેન કસનંઘમે  િનમાન પત્ અપ્નિ ક્યુું. 
આ પ્રિંગે સમસિિ િરકાટે, સમસિિ એનેટ રો્મેને, સમસિિ એનેટ રા્િી ્્ા 
સમસિિ ગિેન કસનંઘમેનયું શાિ ઓઢા્ડી, પ્રિાદી આપી િનમાન કરવામાં આવ્યું 
હ્યું. મહેમાનો જ્ારે સવદા્ ્્ા એ પ્રિંગ પિ અનોખી મસ્ી્ી ઉજવા્ો. 
િવ્ન િભાએ ઉભા ્ઇ િંગી્ના ્ાિે ઝૂમી મહેમાનોને સવદા્ આપી. િભાનયું 
કામકાજ પૂિ્ન ્્ા િાદ િવકે હદરભક્ોને ચયુરમાના િા્ડયુ િા્ે અનેક વ્ંજનોનો 
મહાપ્રિાદ આપવામાં આવ્ો હ્ો.

ભવ્ નગર્ાત્ા . િા. ૪ ઓગસટ ૨૦૦૧
આજે રાજાસધરાજની સવજ્ િવારી સિકાકિ ટાઉનને ઉજાળવાની હ્ી. 

મંદદર્ી સિટિ િેઇઝ િોિ ગ્ાઉ્ડ ્ રફ ભક્ોનો પ્રવાહ વહેવા િાગ્ો. િૌ આ્યુર 
ન્ને આચા ્્ન સવામીશ્ીની રાહ જોઈ રહા હ્ા. િમગ્ ભૂમં્ડળની અખં્ડ પદરક્રમા 
કરી રહેિા િૂ્ ્નદેવ આજે અમેદરકા ખં્ડમાં શોભી રહેિા ર્ને જોઈને સવચાર્ા હશે 
કે આ કોનો ર્ હશે ? અરે! આટિા િધા મનયુષ્ વીંટળાઈને િેઠા છે ્ે ર્ પર 
કોિ િેિવાનયું છે ? તવદર્ ગસ્એ સવશ્વકમા્ન પાિે જઈને પૂછ્યું કે, આવો મહાન 
ર્ ્ મે કોને આપ્ો છે ? ત્ારે સવશ્વકમા્નએ કહયું: હયું પિ સવચારું છયું કે આ ર્ કોિે 

ન્યૂજર્સીના કોંગ્ેર્મેન 
સટીિ રોથમેને 

પોિાની આનંદની 
લાગણી વ્કિ કરિાં 

કહું કે, આ બાપાનું 
મંરદર છે જે ભકિોની 

ર્મપ્વણ ભાિનાને 
લીિે િૈ્ાર થ્ું છે. 

૭ વમવલ્ન ્ડોલર 
જેટલો ખચ્વ થ્ો 

છે. ત્ણ વશખરિાળું 
અને ૨૨,૫૦૦ 

સકિેરફયૂટ જમીન 
વિસિાર િરાિિું આ 

મંરદર સિામીશ્ીની 
મહાનિાનું પ્રિીક છે.
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િનાવ્ો છે? પછી િન્ને દેવો ર્ના માસિકના દશ્નન કરવા નભોમં્ડળમાં આવી 
ગ્ા. િમ્ ્્ે પરમ પૂજ્ આચા ્્ન સવામીશ્ી હેસિકોપટર દ્ારા નગર્ાત્ાના 
પ્રારંભ સ્ળે પધા્ા્ન. િેન્ડની િિામી ઝીિી શ્ી ઠાકોરજીનાં દશ્નન કરી આચા ્્ન 
સવામીશ્ી ર્ારૂઢ ્્ા. ભક્ોએ જ્ઘોરિાઓ કરી વધાવી િીધા. 

નગર્ાત્ામાં િૌ્ી આગળ િં્ડનનયું શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડ 
ભબક્ના મધયુર સનનાદ કરી સવશ્વાધારની િવારી આવ્ી હોવાની જાહેરા્ કર્યું 
હ્યું. ત્ારિાદ િેનરો પક્ડીને ચાિ્ા િાળકો ્્ા હદરભક્ોનો સવશાળ િમૂહ, 
શ્ી ઠાકોરજીની મૂસ્્નઓને ધારિ કરીને ચાિ્યું વાહન કે જેમાં િં્ો શ્ી ઠાકોરજીને 
ચામર ઢોળી રહા હ્ા, િૂત્ો પોકાર્ા ્યુવાનો, આગેવાન ભક્ો, મે્ર, ્ડેપ્યુટી 
મે્ર વગેરે રાજકી્ ને્ાઓ. ત્ારિાદ શાંસ્દૂ્ દ્ારા વહન કરા્ો ર્. ્ેમની 
પાછળ ભક્ો અને પછી્ી આવ્ો મસહિા હદરભક્ોનો વગ્ન. અમેદરકા ્્ા 
િં્ડનની નાનક્ડી િાસિકાઓ આ નગર્ાત્ા દરસમ્ાન ચમર નૃત્, ઝં્ડા નૃત્, 
દાંદ્ડ્ા રાિ, ઘ્ડયુિા નૃત્ વગેરે નૃત્ કરી રાજાસધરાજની િવારીને વધાવ્ી 
હ્ી. ત્ારપછી મા્ે કળશ ધારિ કરી ચાિ્ી િહેનો ્્ા ભાર્ી્ પરંપરાના 
વસ્તોમાં િજ્જ સવશાળ નારી િમયુદા્. અક્ષરધામની આ દિદિાભરી િવારીના 
દશ્નન્ી જનિમૂહ ધન્ િન્ો. આ નગર્ાત્ા દરસમ્ાન હેસિકોપટર વ્ડે 
પયુષપવૃસષ્ટ ્ઇ. અમેદરકા ખં્ડમાં આવી રાજાશાહી નગર્ાત્ા ્ેમજ હેસિકોપટર 
વ્ડે ્્ેિી પયુષપવૃસષ્ટ િવ્નપ્ર્મ હોઈ દેવો પિ અમરાપયુરી ખાિી કરી ગગનમાં 
આવી દશ્નન કરી રહા હ્ાં. અહીં િારા્ અમેદરકા ખં્ડના િોકોએ દશ્નનનો ખૂિ 
ખૂિ િાભ િીધો. આ સવજ્ િવારી સિકાકિના મધ્બિંદયુ અને ધોરી રાજમાગ્ન 
પેટરિન પિેનક રો્ડ ઉપર્ી નીકળી કાઉનટી રો્ડ ઉપર આવી. અહીં ચાર રસ્ા 
ઉપર ચક્રાકાર ર્ ફેરવી િવકેને દશ્નનદાન આપ્ા. ઇનદ્ પિ ભૂમં્ડળ પરના સવશેર 
્ેજને જોઈને સવચારવા િાગ્ા. આજે આટિયું િધયું ્ેજ છે ્્ા ્ેમાં શી્ળ્ા છે 

અમેરરકા ખં્ડમાં 
આિી રાજાશાહી 
નગર્ાત્ા િેમજ 
હેવલકોપટર િ્ડે 
થ્ેલી પુષપિૃવટિ 
ર્િ્વપ્રથમ હોઈ દેિો 
પણ અમરાપુરી ખાલી 
કરી ગગનમાં આિી 
દશ્વન કરી રહા 
હિાં. અહીં ર્ારા્ 
અમેરરકા ખં્ડના 
લોકોએ દશ્વનનો 
ખયૂબ ખયૂબ લાભ 
લીિો. 
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માટે આ કળા ચોક્િ િૂ્્નની ન્ી. એમ સવચારી ્ેઓ પિ આ દદવ્ િવારીને 
વધાવવા આવ્ા. દશ્નન્ી કૃ્ા ્્ન િની િમગ્ નગર્ાત્ા પર ્ેઓ પો્ાનો 
હરા્નસ્રેક વરિાવી રહા. 

ફૂિની કળી જેવયું મધયુર મયુસકાન કર્ા પૂજ્ સવામીશ્ી િમગ્ નગરજનોને 
ધન્ િનાવી રહા હ્ા. સવજ્કૂચ કરી રહેિી સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાની 
િવારી મંદદરે આવી પહોંચી. ભક્ોએ ઉમળકાભેર ઠાકોરજીને િયુવિ્ન પયુષપે વધાવી 
આર્ી ઉ્ારી અને નગર્ાત્ા પૂિ્ન કરવામાં આવી. પરમ પૂજ્ સવામીશ્ીએ 
ઠાકોરજીની િંધ્ા આર્ી ઉ્ારી. િવ્નને કાજયુરોિ, દૂધ અને જ્યુિ સવગેરેનો 
મહાપ્રિાદ આપવામાં આવ્ો . િં્ો ્્ા િાળકોનો અપૂવ્ન ઉતિાહ રાત્ે પિ 
છાનો ન રહો અને ્ે પ્રગટી રહો સવસવધ ભબક્ નૃત્ રૂપે. ચમર, મૃદંગ, ્ડાંગ 
વગેરે ઉપકરિો િહ િં્ોએ ભગવાનને પ્રિન્ન કરવા આગવી કળા દશા્નવી. 
િં્ડનના િાળકોએ પિ મજરા ક્ા્ન. છેલિે અમેદરકાના િાળકોએ રે્ડ ઇબન્ડ્ન 
્ડાનિ ( િામિયુ ્ડાનિ ) રજયુ કરી િવ્નના મન મોહી િીધા. 

આ કા્્નક્રમ પૂિ્ન ્્ે અત્ાધયુસનક આ્શિાજી ગોઠવવામાં આવી હ્ી. 
અહીંના ્ડેપ્યુટી મે્રે આ આ્શિાજીનો ભવ્ કા્્નક્રમ ્ોજી શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજની પ્રિન્ન્ા મેળવી હ્ી. આ આ્શિાજીનો પયુંજ િારા્ નગરમાં 
પ્રિરી રહો. આવ્ીકાિે રાજાસધરાજ અક્ષરધામ્ી અહીં પધારવાના છે અને 
ભક્ો ્ેમની િયુવિ્ન ્યુિા કરવાના છે, એ િંદેશો િવ્નને પહોંચા્ડી રહો. 

ર્ુિણ્વ િુલા મયૂવિ્વપ્રવિષ્ા, િા. ૫ ઓગસટ, ૨૦૦૧ 
“ધન રહે ્ ના રહે ઉિકી હમે પરવાહ નસહ,

ઘનશ્ામ ્ેરે નામ િે, ધનવાન હે પદરવાર ્હી”

ભગવાનનયું નામ એ પંચામૃ્ જેવયું મધયુર. એ નામનો જાપ કરવા્ી 
પંચસવર્નયું ઝેર ઉ્રી જા્. અરે ! પંચરતનના મોહમાં રાચ્યું મન પિ સનમયોહી 
િની જા્. આવી ્ ાકા્ છે ભગવાનના નામમાં. એ નામ સમરિની રમિી્ ઘ્ડી 
એ જ જીવનની િયુવિ્નમ્ પળ. આવી િયુવિ્નમ્ પળ અમેદરકામાં વિ્ા ભક્ો 
માિ્ા રહે ્ ે માટે આજે અક્ષરધામના અસધપસ્ રાજરાજેશ્વર શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, જીવનપ્રાિ િાપાશ્ી ્ેમજ િાખખોના િા્ડીિા જીવનપ્રાિ સવામીિાપા 
િૌને નવિા િંભારિા કરાવી રહા હ્ા.

કાિની નગર્ાત્ાનો આનંદ, રાત્ે નૃત્ની મોજ ્્ા આ્શિાજી વગેરે 
દશ્નન્ી પદર્ૃતિ ભક્ો આજના દદવિની જીવનની અમયુિખ પળ માિવા 
વહેિાિર પરવારી મંદદરના પ્રાંગિમાં ઉમટ્ા. પ્રા્્નના કરી ત્ારે િમગ્ વા્ાવરિ 
ભબક્િભર િન્યું. આકાશમાં ઉરાએ પિ િોનેરી િાસ્્ા પૂ્ા્ન ને ગયુિાિી 
હા્ની અંજસિ ભરી િોનેરી પયુષપો ઉછાળી પૂવા્નકાશને રંગી દીધયું. આદદત્નારા્િ 
આજના દદવિનો આનંદ માિવા તવદર્ ગસ્એ િતિ અશ્વો પર આરૂઢ ્ઇને 

્ડેપ્ુટી મે્રે આ 
આિશબાજીનો ભવ્ 

કા્્વરિમ ્ોજી શ્ી 
ઘનશ્ામ મહારાજની 

પ્રર્ન્નિા મેળિી હિી. 
આ આિશબાજીનો 
પુંજ ર્ારા્ નગરમાં 

પ્રર્રી રહો. 
આિિીકાલે રાજારિરાજ 

અક્ષરિામથી અહીં 
પિારિાના છે અને 

ભકિો િેમની ર્ુિણ્વ 
િુલા કરિાના છે, એ 

ર્ંદેશો ર્િ્વને  
પહોંચા્ડી રહો.
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ગગનમાગકે ભગવાનના 
દશ્નનનો અવિર માિી રહા. 
જવ, ્ િ, ઘૃ્ વગેરે આહયુસ્ઓ 
્્ા પૂિા્નહયુસ્નયું શ્ીફળ હોમીને 
્જ્કા્્ન િમાપન ક્યુું. 

સિંહાિનમાં સવરાજ્ા 
્કા મંદ મંદ મિકાટ કરી શ્ી 
ઘનશ્ામ મહારાજ સવચારી 
રહા કે, આજે ્ો ભબક્ના ્ાિે મારે િહેજ પિ ઝયુકવયુ ન્ી. િં્ોએ પિ આખી 
રા્ મહેન્ કરીને ધમ્નનો સ્ંભ રોપી મહાપ્રભયુજીને ભબક્્ી ્ોિવા ચૌદ ફયુટ 
ઊંચી અને ચૌદ ફયુટ પહોળી ્યુિાની રચના કરી. ્યુિા માટેના ઉન્ન્ પ્રિમિ 
કાંટાને ઉજ્જવળ િોનેરી રંગે રંગ્ો હ્ો. ્ેની િે્ િાજયુ ચળક્ી િાંકળોએ 
િટક્ા પલિા ન્ા્ અને િમાન્ાના પ્ર્ીક િમાં શોભી રહા હ્ા. પરમ પૂજ્ 
સવામીશ્ીની પ્રા્્નના સવીકારી શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ અત્ં્ પ્રેમપૂવ્નક ્યુિામાં 
આવી બિરાજમાન ્્ા. િં્ો-ભક્ો િીજા પલિામાં ભબક્રૂપી શયુદ િયુવિ્નની 
૧૪ દકિોવજનવાળી પાટો  ઉપરા ઉપરી ગોઠવવા િાગ્ા. િવકે િં્ો અને ભક્ોની 
િમપ્નિ ભબક્ની િયુવિ્નપાટોની સ્ાપના કર્ા મહાપ્રભયુજીનયું પલિયું ઉચકા્યુ. 
ભાવસવભોર ્્ેિા સવામીશ્ીએ શ્ીઘનશ્ામ મહારાજના ચરિે નમસકાર કરી 
િતિંગ િમયુદા્વ્ી આર્ી ઉ્ારી.  

ભગવાન ૧૫ વર્નની ્ડૂિકી મારી જે સવરૂપે પધા્ા્ન ્ે સવરૂપ િાપાશ્ીની 
િયુવિ્ન ્ યુિા કરવા િૌ અધીરા ્ ્ા. શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ સવસ્્ા્ી  ગભ્નગૃહમાં 
પધાર્ા આચા્્ન સવામીશ્ીએ િાપાશ્ીના કોમળકરને ગ્હિ કરી ્ યુિા પાિે િાવી 
્યુિામાં બિરાજમાન ક્ા્ન. િાપાશ્ીનયું પલિયું પિ ઊચકા્યું. િાપાશ્ીનો ચરિસપશ્ન 
કરી આચા્્ન સવામીશ્ીએ આર્ી ઉ્ારી. આમ સિદાં્ોના રક્ષિહારની પિ ્ યુિા 
કરો’ કહે્ા િાપાશ્ી પિ ગભ્નગૃહ પધા્ા્ન. હૃદ્ાસધરાજ વાતિલ્મૂસ્્ન ગયુરુરાજ 

પરમ પયૂજ્ 
સિામીશ્ીની પ્રાથ્વના 
સિીકારી શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજ અત્ંિ 
પ્રેમપયૂિ્વક િુલામાં આિી 
બબરાજમાન થ્ા. 
ર્ંિો-ભકિો બીજા 
પલલામાં ભનકિરૂપી 
શુદ્ધ ર્ુિણ્વની ૧૪ 
રકલોિજનિાળી 
પાટો  ઉપરા ઉપરી 
ગોઠિિા લાગ્ા. ર્િકે 
ર્ંિો અને ભકિોની 
ર્મપ્વણ ભનકિની 
ર્ુિણ્વપાટોની સથાપના 
કરિા મહાપ્રભુજીનું 
પલલું ઉચકા્ુ.
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શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાના કોમળ કરને ગ્હિ કરી આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
્યુિામાં બિરાજમાન ક્ા્ન. ગયુરુરાજનયું પલિયુ ઉચકા્ા િં્ો- ભક્ો ્ાળીઓના 
ગ્ડગ્ડાટ કરી હરા્ન્ીરેક વહાવી રહા. પ્રફયુબલિ્ પદ્મશાં આચા્્ન સવામીશ્ીના 
ન્નોમાં્ી પ્રેમધારા વહેવા િાગી. ભક્ો પિ એ પ્રેમધારા ન્નધારામાં સનાન 
કરી રહા. પ્રેમધારા દ્ારા ભીંજા્ેિા સવામીિાપાએ પ્રસ્મા ભાવ દૂર કરી આચા્્ન 
સવામીશ્ીને વાહ...વાહ... કહે્ા પો્ાના િાહયુઓમાં િમાવી િીધા. સવામીશ્ીએ 
પિ વહાિાના ગયુિાિી ગાિ ઉપર ચયુંિન કરી ચરિે ઝયુકી ગ્ા. ગયુરુરાજે 
કહયું: ભક્ોનયું કહયું કદાચ નહીં માનો પરં્યુ મારું કહયું... એમ કહે્ાની િા્ેજ 
સવામીશ્ીના િન્ને િાહયુઓ પક્ડી ગયુરુરાજે પો્ાના ચરિોમાં િેિા્ડી દીધા. 
િૌ ભક્ો અનયુપમ અસવસમરિી્ દશ્નનમાં ગરકાવ ્્ા. આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
આર્ી ઉ્ારી અને િં્ોએ પિ ગયુરુજીના આર્ીના િાહવા િીધા.

પયુનઃ શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ ્યુિામાં સવરાજમાન ્્ા અને આચા્્ન 
સવામીશ્ીના િંને કર પો્ાના કરમાં ગ્હી પો્ાના ચરિમાં િેિા્ડી દીધા છ્ાં 
ભક્ોની ભબક્રૂપી પલિયુ ્ો નમેિયુ જ રહયું. શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની અનયુજ્ા 
િં્ો ્ેમજ ભક્ોએ પિ ક્રમશઃ આર્ી ઉ્ારવાના લહાવા િીધા. આ પ્રિંગે જે 
િેંકમાં્ી િયુવિ્ન િાવવામાં આવ્યું હ્યું ્્ા જેમિે િયુવિ્ન િાવવા માટે મદદ કરી 
હ્ી ્ે વેિી નેશનિ િેંકના વાઇિ પ્રેસિ્ડનટ રોિોટ રોઝે ્્ા ્ડેસવ્ડ મેદકનટોશ 
્્ા એચ.એિ.િી.િી. િેંકના મેનેજર રોિટ્ન પી્ેંસકો આવ્ા હ્ા, ્ેમનયું  
પ્રિન્ન્ાની પાઘ િંધાવી િનમાન કરવામાં આવ્યું હ્યું. મી.રોિટ્ન રોઝે જિાવ્યું 
હ્યું કે, આવયું અદ્ૂ્ દૃશ્ મારા જીવનમાં પ્ર્મ વખ્ જો્યું છે. મારી ૩૪ વર્નની 
નોકરી દરસમ્ાન િેનકમાં્ી આટિયું િધયું િયુવિ્ન એકી િા્ે િઈ જવામાં આવ્યું 
હો્ ્ેવો આ પ્ર્મ પ્રિંગ છે. આવા અદ્યુ્ દશ્નન્ી મારું જીવન ધન્ િન્યું છે. 
અને જ્ારે પિ આપને િયુવિ્નની જરૂર પ્ડે ત્ારે કહેજો આ્ી પિ વધયુ િયુવિ્ન 
આપવામાં હયું મદદરૂપ ્ઈશ. એમ કહી સવામીશ્ીના ચરિોમાં વંદન કરી પયુષપની 

શ્ી મુકિજીિન 
સિામીબાપાના કોમળ 

કરને ગ્હણ કરી 
આચા્્વ સિામીશ્ીએ 
િુલામાં બબરાજમાન 

ક્ા્વ. ગુરુરાજનું પલલુ 
ઉચકાિા ર્ંિો- ભકિો 
િાળીઓના ગ્ડગ્ડાટ 
કરી હરા્વિીરેક િહાિી 

રહા. પ્રફુનલલિ પદ્મશાં 
આચા્્વ સિામીશ્ીના 
ન્નોમાંથી પ્રેમિારા 

િહેિા લાગી.
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પાંખ્ડીરૂપ િયુવિ્ન, િયુવિ્ન ્યુિા માટે અપ્નિ કરી જીવનની ધન્્ા અનયુભવી. 
આજના અમયુિખ દશ્નનની  ઉતકટ ઉતકંઠા કોને ન હો્? હદરભક્ોને ક્રમશઃ 
વારાફર્ી િયુવિ્ન્યુિાની આર્ી ્ ્ા દશ્નન કરાવવામાં આવ્ા. આ િયુવિ્ન્યુિાનાં 
દશ્નન માટે અનેક િોકો ઉમટી આવ્ા હ્ા.

શ્ી ઘનશ્ામ 
પ્રભયુ, િાપાશ્ી ્્ા 
સવામીિાપાની મૂસ્્નઓની 
પ્રાિપ્રસ્ષ્ા િાદ અદ્્ન 
સિબ્ટંગ મશીન દ્ારા મે્ર 
િા્ે આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
મંદદરના સશખર પર પધારી 
શ્ી સવાસમનારા્િિાપા 
સવામીિાપાની સવજ્ 
પ્ાકા ગગનગોખમા 
િહેરાવી. િેન્ડના િભ્ોએ 
સવજ્ ધવજને િિામી 
આપી. િં્ોએ અત્ં્ 
પ્રેમપૂવ્નક િનાવેિા 
છપપનભોગ મહાપ્રભયુજીને 
ધરાવવામાં આવ્ા અને 
અન્નકૂટ આરોગ્ા 
મહાપ્રભયુજીની આર્ી 
ઉ્ારી આચા્્ન સવામીશ્ી 
િભાગૃહમાં પધા્ા્ન. ભક્ોએ જ્ઘોર ક્ા્ન. 

શ્ી ઘનશ્ામ પ્રભુ, 
બાપાશ્ી િથા 
સિામીબાપાની 
મયૂવિ્વઓની પ્રાણપ્રવિષ્ા 
બાદ અદ્યિન 
વલન્ટંગ મશીન વિારા 
મે્ર ર્ાથે આચા્્વ 
સિામીશ્ીએ મંરદરના 
વશખર પર પિારી શ્ી 
સિાવમનારા્ણબાપા 
સિામીબાપાની વિજ્ 
પિાકા ગગનગોખમાં 
લહેરાિી.
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િૌને ભબક્રિમાં ્રિોળ કર્ા સિદાં્વાગીશ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ જિાવ્યું કે, આજે અમેદરકાના ન ૂ્જિસી સટેટમાં સિકાકિ ટાઉન 
ભગવાનના આનંદમાં ધમધમી રહયું છે. આપિે કેટિા્ િમ્્ી જે દશ્નનની રાહ 
જોઈ રહા હ્ા ્ે િવા્નવ્ારી શ્ી સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા આજે અહીં 
ભવ્ મંદદર મહેિમાં બિરાજમાન ્્ા. આજે આ સિકાકિ ્ી્્નધામ િની ગ્યું. 
જે કોઈ આ ભગવાનનાં દશ્નન કરશે, ્ ેનયું ભગવાન જરૂર આત્ંસ્ક કલ્ાિ કરશે. 
માટે કહીએ છીએ કે,

“મે’ર મોટી કરી, હદર પધા્ા્ન પયુરિકામ, 
અનેક જીવને આપવા, પો્ાનયું પરમ ધામ…”

શ્ી સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા િાખો જીવોના કલ્ાિ કરવા 
સિંહાિનમાં બિરાજમાન ્્ા ્ેના પહેિા િોને્ી ્ોિા્ા. આખી દયુસન્ાના 
ઇસ્હાિમાં આ િૌ્ી પહેિો પ્રિંગ છે. આપિા ગયુરુરાજ સવામીિાપા િવ્નપ્ર્મ 
હ્ા કે જેમની િયુવિ્ન્યુિા ્ેમજ પિેદટનમ્યુિા ્ઈ. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીએ  
આવા અનેરા કામ ્ા્ છે. ગઈ કાિે નગર્ાત્ામાં હજારો જીવોએ ભગવાનનાં 
દશ્નન ક્ા્ન .્ેમના માટે ભગવાનને પ્રા્્નના કરીએ કે, હે ભગવાન! આપ્ો 
કરુિાના િાગર છો, અધમ ઉદારિછો. આપને ત્ાં ક્ાં ખોટ છે? જેિે જેિે 
આપનાં દશ્નન ક્ા્ન ્ેના હે ગરીિનવાજ! આપ કૃપા કરી આત્ાંસ્ક કલ્ાિ 
કરજો. આજે આ મંદદર પર ધજા ફરકી  રહી છે ્ે એમ િૂચવે છે કે, હે મયુમયુક્ષયુઓ, 
અહીં આવો, અહીં આવો. આત્ંસ્ક કલ્ાિના દાન આપનારા અહીં બિરાજ્ા 
છે. દશ્નન કરો ને ધન્ િનો. વળી એ ધજા એમ પિ િૂચવે છે કે જેમ ્ે પવનની 
ગસ્ અનયુિાર ફરકે છે ્ેમ જે ભગવાનના વચન પ્રમાિે વ્કે ્ેનયું જીવન પિ 
ઊંચે િહેરા્. આજે ્ો અહીં સવામીિાપાના પ્રેમનો િાગર છિકી રહો છે માટે 
ગાઈએ છીએ કે

“સવામીિાપાના પ્રેમનો િાગર અહીં છિકા્, 
સવાસમનારા્િ ગાદીનો, જ્ જ્ દશ દદશ ્ા્.. 
કે જોઈ જોઈ હૈ્યુ િહયુ  હરખા્… 
દ્ા  અહો ગયુરુદેવની, મયુખે કહી નવ જા્, 
કારિ િતિંગ રોશની, ઝગમગ ઝગમગ ્ા્... કે જોઈ..”

આવા મંદદરો  ્ ા્ છે આવા ભવ્ ઉતિવ િમૈ્ા ્ ા્ છે િધા કહે છે કે આ 
િમૈ્ો  ભારે ્્ો િમૈ્ો ભારે ્ા્ જ ને. કેમ કે એના કરનારા કોિ? ્ો, એના 
કરનારા આપિા  સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા. પછી ્ો એ િમૈ્ાની વા્ 
જ શી કહેવાની હો્. આવા િવયોપરી મંદદરમાં ભગવાન બિરાજમાન ્ા્ ત્ારે 
િધાને ઉમંગ હો્ કે ભગવાનને રાજી કરીએ, ્ે્ી મંદદર િાંધવાનો સવચાર ્્ો 
ત્ાર્ી માં્ડીને િાંધકામ ્ ેમજ િમગ્ ઉતિવમાં િં્ો ્ ેમજ ભક્ોએ ખૂિ ખૂિ 
િેવાઓ કરી છે. ભગવાનની િોને્ી ્યુિા કરવાની હ્ી, ્ે શયું એમ ને એમ ્ઈ 
જા્? ્ેના માટે ભક્ોએ પિ પો્ાના ગજા ઉપરાં્ િેવા કરી છે. ્ેમને મન 

ર્િવોપરી મંરદરમાં 
ભગિાન બબરાજમાન 

થા્ ત્ારે બિાને 
ઉમંગ હો્ કે 

ભગિાનને રાજી કરીએ, 
િેથી મંરદર બાંિિાનો 
વિચાર થ્ો ત્ારથી 

માં્ડીને બાંિકામ િેમજ 
ર્મગ્ ઉતર્િમાં ર્ંિો 
િેમજ ભકિોએ ખયૂબ 
ખયૂબ ર્ેિાઓ કરી છે. 
ભગિાનની ર્ોનેથી 
િુલા કરિાની હિી, 

િે શું એમ ને એમ 
થઈ જા્? િેના માટે 

ભકિોએ પણ પોિાના 
ગજા ઉપરાંિ  
ર્ેિા કરી છે.
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્ો એવયું છે કે નાિયું મળશે પિ આવયું ટાિયું ક્ારે મળશે? ્મારી એ િેવા જોઈ 
ભગવાન ્મને ધન્ ધન્ કહે છે. આવા ભોગસવિાિવાળા દેશમાં િતિંગના 
િંસકાર મળે છે, એ િસિહારી છે આપિા ગયુરુદેવની. માિિ પો્ાના જીવનમાં 
અઢળક ધન મેળવી શકે છે પિ જીવનમાં િંસકાર મળે એ જ િૌ્ી દયુિ્નભ વા્ 
છે. એવા િંસકાર જીવ િહેજે પામી શકે ્ેટિા માટે આવાં મંદદરના િજ્નન ્ા્ છે. 

આ મંદદર મહોતિવમાં િં્ો ભક્ોએ ભેગા મળીને િેવા કરી છે ્ેમાં ભૂખ 
્ાક કે ઊંઘની પરવા કરી ન્ી. ્ેમાં પિ રિો્ડાની િેવા એ ્ો પરિેવાની િેવા, 
કારિાની િેવા, ્ે માટે રા્ના ઉજાગરા પિ કરવા પ્ડે. રિોઈ િાદ પીરિિ 
ક્યુું, વાિિની િફાઈ કરી, ભક્ોએ પારા્િો કરાવી, ્ેમના ્રફ્ી નાના-મોટા 
મૂસ્્નઓ પધરાવવામાં આવ્ા, આ ભવ્ સિંહાિન િનાવવામાં આવ્યું. ઠાકોરજી 
માટે શિગાર િનાવવામાં આવ્ા. ્ડેકોરેશન કરવામાં આવ્યું, ધાસમ્નક િાંસકૃસ્ક 
કા્્નક્રમ, રાિ, નૃત્, કી્્નન ભબક્ વગેરેમા જેમિે ્ાિીમ આપી ્ેમજ જેમિે 
ભાગ િીધો. આ ભવ્ રંગભૂસમ િજાવી, નગર્ાત્ા માટે વાહન િજાવ્ા, િેન્ડ 
પાટસીએ ભબક્ના  િૂરો  રેિાવ્ા, િાઉન્ડ, સવદ્ડ્ો, જાહેરા્ વગેરેમાં ્ મે જે મજરા 
ક્ા્ન છે, ્ે જોઈ સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા કહે છે કે, આવા મજરા અમને 
િહયુ ગમે છે. દેહના છેલિા શ્વાિ િયુધી આવો ને આવો પ્રેમ રાખજો. સવામીિાપાએ 
દ્ા કરી િં્ો ભક્ોના હૈ્ામાં જે પ્રેમભબક્ના નીરનયું સિંચન ક્યુું છે, ્ે્ી અહીં 
જ્ાં જ્ાં નજર કરીએ છીએ ત્ાં પ્રેમની િૃસષ્ટ નજરે ચ્ડે છે. અહીં ્ો નકરા 
પ્રેમના ટેભા છે. જે કોઈ આ મંદદર જયુએ છે ્ે એમ કહે છે કે આવી શોભા ્ો 
અમે ક્ા્ જોઈ ન્ી. ્ો્ડા િમ્ પહેિા કેવયું હ્યું ને હવે કેવયું ભવ્ ્ઈ ગ્યું. 
આ મંદદર ્ો અજો્ડ. એ અજો્ડ હો્ જ ને કેમ જે અહીં ્ો િાચા હૃદ્ની ભબક્ 
શોભી રહી છે. ્ે જોઇને આપિા સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા મધયુર મધયુર 
મિકી રહા છે. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીએ આપિે એવો દદવ્ અનયુભવ કરી રહા 
છીએ. ્ે્ી ગાઈએ છીએ કે,

“િાચા હૃદ્ની ભબક્ જોઈને, શ્ીજી મયુખ મિકાવે,

સવાસમનારા્િ ગાદીએ એવો, દદવ્ અનયુભવ ્ાવે,

ભબક્રિને  ચાખ્ાં િહેજે, ્ા્ે િે્ડો પાર... જેને…”

આવી રી્ે િં્ો-ભક્ો િાચા હૃદ્ની ભબક્ કરી રહા છે, િમપ્નિની ભબક્ 
કરી રહા છે. આમ, આવી િમપ્નિની ભબક્  સવશે વા્ કર્ા  હાજા ભરવા્ડની 
પતની અને ઝાિાવા્ડના ગરીિ વૃદ ભક્ની ભબક્ સવશે  ઉદાહરિ  આપ્ા  
જિાવ્યું કે, ભગવાનને િમપ્નિ ભાવે  િેવા કરવા્ી ભગવાનની મૂસ્્નનયું િયુખ 
મળે છે. આવી િમપ્નિ ભબક્ સવાસમનારા્િ ગાદીએ જોવા મળે છે. જ્ારે શ્ી 
મયુક્જીવન સવામીિાપાની િયુવિ્ન્યુિા ્ઈ ્ે વખ્ે ભક્ોએ ્ન, મન, ધન્ી 
ખૂિ િેવા કરી હ્ી. ્ેના પદરિામે ભક્ો ખૂિ જ િયુખી ્્ા હ્ા. વ્્નમાન 
કાળે પિ એવયું જ િન્યું છે. સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાની િયુવિ્ન્ી ્યુિા 

ભગિાનને ર્મપ્વણ 
ભાિે  ર્ેિા કરિાથી 
ભગિાનની મયૂવિ્વનું 
ર્ુખ મળે છે. આિી 
ર્મપ્વણ ભનકિ 
સિાવમનારા્ણ 
ગાદીએ જોિા મળે છે. 
જ્ારે શ્ી મુકિજીિન 
સિામીબાપાની 
ર્ુિણ્વિુલા થઈ િે 
િખિે ભકિોએ િન, 
મન, િનથી ખયૂબ 
ર્ેિા કરી હિી. િેના 
પરરણામે ભકિો ખયૂબ 
જ ર્ુખી થ્ા હિા.
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્ઈ. વ્્નમાનકાળે આપિા ગયુરુરાજની અિીમ દ્ા વરિી રહી છે, ્ે્ી આપિે 
આવા િયુખો માિી રહા છીએ. એ દ્ા આપિે ક્ારે્ ભૂિી ન જઈએ ને િદા 
આવા મજરા કર્ા રહીએ, ્ે માટે ભગવાનને પ્રા્્નના કરીએ કે, હે પ્રભયુ ! ્મે 
અમારા માસિક છો

“શ્ીજીિાપા િિકે માિીક હૈ, હમ પ્ાર ઉનહી િે કર્ે હૈ,

વો હમકો પાિ િયુિા્ે હે, હમે પ્રેમ િે અંગ િગા્ે હૈ,

ઓ મેરે સવામીન, ઓ મેરે સવામીન…

દદનરા્ દેખયુ મયુર્ પ્ારી, ્યુમહે  સમિને કી ચાહક ન્ારી,

પ્રભયુ મેરી ઇ્ની અરજી દદિ ધરના,

હમે અપને િા્ િદા રખના, શ્ીજીિાપા િિકે….”

િિ આપિે સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાને પ્રા્્નના કરીએ કે, અમે 
આવી રી્ે િદા્ ્મારા પ્રેમને ્ાદ કર્ા રહીએ એવી દદવ્ િયુસદ,ભબક્ અને 
શબક્ આપજો. 

ત્ારિાદ જીવનપ્રાિ સવામીિાપાના આશીવા્નદ િંભળાવવામાં આવ્ા હ્ા 
કે, આપિે િધા પ્રા્્નના કરી ્ેનો સવીકાર કરી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન 
ઘનશ્ામ મહાપ્રભયુ, િાપાશ્ી અને મયુક્ મં્ડળ કેવા ્ેજોમ્ દશ્નન દે છે. દશ્નન 
કરો. અક્ષરધામમાં રહેિ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનની મૂસ્્ન િંવ્ ૧૮૩૭માં 
છપૈ્ામાં પ્રગટ ્્ેિ મનયુષ્રૂપ મૂસ્્ન અને અત્ારે જે આપિને દશ્નન આપે છે 
્ે મૂસ્્ન ્ેમાં એક રોમનો પિ ફેર ન્ી. ભગવાન જ્ારે પધારે ત્ારે ્ેમની 
િા્ે િધો િાજ ભેગો જ હો્. આપિે હોમ હવન કરી શાસ્તોક્ સવસધ ક્યો 
અને અહી્ા સિંહાિનમાં બિરાજમાન ્વા પ્રા્્નના કરી, ્ેનો સવીકાર કરી શ્ી 
સવાસમનારા્િ ભગવાન, ઘનશ્ામ મહારાજ અને િાપાશ્ી મયુક્મં્ડળ િસહ્ 
િાક્ષા્્ બિરાજમાન ્્ા. ભગવાનને રાજી કરવા માટે જે કાંઈ િાંિાગોટીિા 
કરીએ ્ેમાં ભગવાન રાજી ્ા્ જ.

આ ધન્ અવિરે ભક્ોએ પિ પો્ાની હૃદ્ોમસી પ્રદસશ્ન્ કરી. પ્રાિંસગક 
પ્રવચનો પૂિ્ન ્્ા િાદ ભક્ોએ વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ીના િનમાનનો 
કા્્નક્રમ રાખ્ો હ્ો. અમેદરકાના ભક્ોએ ભેગા મળી આચા્્ન સવામીશ્ીને હૃદ્ 
પયુષપાંજસિ અપ્નિ કર્ા શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની િયુવિ્ન્યુિાનો સમૃસ્સશલ્ડ 
અપ્નિ ક્યો. િધા ્ાળી્ોના ગ્ડગ્ડાટ િા્ે નાચી રહા. િૌના હૈ્ે અનેરો 
ઉમંગ હ્ો. રાિરિાવિીના કી્્નનગાન િા્ે િમગ્ િભા આનંદના જિસધમાં 
્રિ્ર િની નાચી રહી. પરમ પૂજ્ સવામીશ્ી િવ્ન પર પ્રિન્ન્ા વરા્નવી રહા. 
મહોતિવના અં્ે આભાર સવસધ કરવામાં આવ્ો. ભક્ોને સવસવધ મહાપ્રિાદ 
આપવામાં આવ્ો હ્ો.

પ્રાર્ંવગક પ્રિચનો પયૂણ્વ 
થ્ા બાદ ભકિોએ 

વહાલા આચા્્વ 
સિામીશ્ીના ર્નમાનનો 

કા્્વરિમ રાખ્ો 
હિો. અમેરરકાના 

ભકિોએ ભેગા મળી 
આચા્્વ સિામીશ્ીને 

હૃદ્ પુષપાંજવલ 
અપ્વણ કરિા શ્ી 

ઘનશ્ામ મહારાજની 
ર્ુિણ્વિુલાનો 

સમૃવિવશલ્ડ અપ્વણ 
ક્વો. બિા િાળી્ોના 

ગ્ડગ્ડાટ ર્ાથે નાચી 
રહા.
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ઈ.ર્. ૨૦૦૨ વિચરણ
અક્ષરધામના અસધપસ્ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, શ્ી અિજી િાપાશ્ી 

અને સવામીિાપાની દદવ્ કૃપા અને દ્ા્ી આજે કારિ િતિંગ રૂપી િાગ 
પરદેશની ધર્ી ઉપર પૂરિહાર ખીિી ઉઠ્ો છે. એ િતિંગ િાગનયું રક્ષિ અને 
પોરિ કરવા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી િગભગ દર વરકે દશ્નન દાન આપવા 
માટે પધારે છે. આ કારિ િતિંગ પરદેશની ધર્ી પર આચા્્ન સવામીશ્ીના 
અગાધ પ્ર્તન, કદઠન પદરશ્મ અને અસવર્ સવચરિના કારિે એટિો િધો ફૂલ્ો 
ફાલ્ો છે. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ વરયો િયુધી અહીં રહે ્ો પિ 
પરદેશના હદરભક્ોના પ્રેમને પોરવા માટે િમ્ ઓછો પ્ડે. આ વખ્ે ્ા. ૦૨-
૦૮-૨૦૦૨્ી ૧૨-૦૮-૨૦૦૨ દરમ્ાન મંદદરના પ્ર્મ પાટોતિવ ઉપર પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ ૧૪ િં્ો અને િે હદરભક્ોને િઈ પરદેશ 
સવચરિનો ત્િ મસહનાનો િાંિો પ્રવાિ ક્યો હ્ો. 

્ા. ૦૨–૦૮-૨૦૦૨ના દદવિે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી, િં્ મં્ડળ 
અને હદરભક્ોની િા્ે પધારવાના હોવા્ી ્યુએિએના હદરભક્ો માટે િયુવિ્ન 
દદવિ ઉગ્ો હ્ો. ૭૮૦ દકિો િોના્ી િયુવિ્ન ્ યુિા કરીને પધરાવેિ શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજ, શ્ી અિજી િાપાશ્ી અને સવામીિાપાને આ દદવ્ મંદદરમાં બિરાજમાન 
કરે એક વર્ન પૂરું ્્યું હ્યું અને ્ેના પ્ર્મ પાટોતિવ સવસધનો િાભ આપવા માટે 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી પધા્ા્ન હ્ા. વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ીના દદવ્ 
િાંસનધ્માં આ પ્ર્મ પાટોતિવ ઉજવવાનો મોકો મળ્ો હ્ો ્ે્ી િૌના હૈ્ામાં 
આનંદની હેિી હ્ી.

્ા. ૦૨-૦૮-૨૦૦૨ના દદવિે વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ી ્યુએિએના ન્ૂ્ોક્ન 
જે.એફ.કે. એરપોટ્ન ઉપર પધા્ા્ન હ્ા. હદરભક્ોનો સવશાળ િમયુદા્ ત્ાં એકત્ 
્ઇ ગ્ો હ્ો. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના દશ્નન્ી શ્દા ઉતિાહ અને 
ક્્નવ્ પરા્િનો સત્વેિી િંગમ હદરભક્ોના ચહેરા ઉપર દેખા્ો હ્ો. દશ્નન 
્્ાં જ આનંદની િાગિી અને હરા્નશ્યુ િા્ે હદરભક્ોએ ફૂિહાર્ી પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીને વધાવ્ા હ્ા. ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
મંદદરે પધા્ા્ન હ્ા. મંદદરે પિ હદરભક્ો ખૂિ આ્યુર્ા્ી ્ેમની રાહ જો્ા 
હ્ા. હદરભક્ોએ ખયુિ િયુંદર મોટરકાર શિગારી હ્ી. પો્ાની જે આવ્ડ્ 
અને શબક્ અનયુિાર સવાગ્ ્ાત્ાનયું આ્ોજન કરી દદવ્ દશ્નનનો િાભ િીધો 
હ્ો. ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મંદદરમાં આવી શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, અિજી િાપાશ્ી અને સવામીિાપાનાં દશ્નન કરી આર્ી ઉ્ારી. 
ત્ારપછી ્ ર્ જ િભાનયું આ્ોજન ક્યુું હ્યું. હદરભક્ોએ પરમ પૂજ્ સવામીજી 
મહારાજનયું પયુષપહાર્ી ઉષમાભેર સવાગ્ કરી પ્રિંગને અનયુરૂપ પ્રવચન ક્ા્ન હ્ા. 
આ પસવત્ પળે સવામીશ્ીએ દદવ્ અમૃ્પાન કરાવ્યું હ્યું.

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી મંરદરે 
પિા્ા્વ હિા. મંરદરે 
પણ હરરભકિો 
ખયૂબ આિુરિાથી 
િેમની રાહ જોિા 
હિા. હરરભકિોએ 
ખુબ ર્ુંદર મોટરકાર 
શણગારી હિી. 
પોિાની જે આિ્ડિ 
અને શનકિ અનુર્ાર 
સિાગિ ્ાત્ાનું 
આ્ોજન કરી રદવ્ 
દશ્વનનો લાભ લીિો 
હિો.
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૬૦મો ર્દ્ભાિ પિ્વ અને મુકિજીિન સિામીબાપા હોલનું ઉદઘાટન
િૌ પ્ર્મ િવારે મંગળા આર્ી ક્ા્ન િાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના 

૬૦મો િદ્ાવ પવ્ન ઉજવિી માટે િે દદવિનો કા્્નક્રમ રાખવામાં આવ્ો હ્ો. 
્ે માટે અમેદરકાના ઉમંગી હદરભક્ોએ િા્ે મળી ૮૯ િમૂહ પારા્િનયું 
આ્ોજન ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિનયું ઉદઘાટન પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના વરદ હસ્ે કરવામાં આવ્યું હ્યું. આ કોમ્યુસનટી હોિ 
ખૂિ િયુંદર ્ૈ્ાર ્્ો હ્ો. કોમ ય્ુસનટી હોિની ચારેિાજયુ સવામીિાપાના જીવન 
ચદરત્ના દૃશ્ રિેમમાં ખૂિ િયુંદર રી્ે કં્ડા્ા્ન હ્ા. આ સવશાળ હોિમાં િયુંદર 
સટેજ િા્ે ૫૦૦ હદરભક્ો્ી પિ વધયુ માિિનો િમાવેશ ્ઈ શકે ્ેટિો 
મોટો િનાવ્ો હ્ો. આ હોિ ્ૈ્ાર ્્ાં હવે પછીના િધા જ કા્્નક્રમો હોિમાં 
રાખવામાં આવ્ા હ્ા. ્ે દદવિે પારા્િ, પૂજન અને આર્ીના િાભો પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આપ્ા હ્ા. િદગયુરુ શ્ી અબખિેશ્વરદાિજી સવામીએ 
્ેમના પ્રવચનમાં જિાવ્યું હ્યું કે, જો ભગવાનનો િંકલપ ્ ા્ ્ ો િધયું જ ્ ઈ શકે 
છે. અશક્ વસ્યુ પિ શક્ ્ા્ છે અને અહીંના હદરભક્ોનો પ્રેમભાવ જોઈ 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અહીં પધા્ા્ન છે.

પરમ પૂજ્ સવામીજી મહારાજે આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું કે, ્મે જે આ 
સનેહ અને િંપના દીવ્ડા પ્રગટાવ્ા છે ્ે જોઈ ભગવાન, િાપા અને સવામીિાપા 
ખૂિ ખૂિ રાજી ્ા્ છે અને આવા ને આવા સનેહ, િંપ અને એક્ાના દીવ્ડા 
પ્રગટાવી એકમેક િા્ે હળીમળીને ભગવાનને રાજી કર્ા રહીએ ્ેવી આજના 
દદવિે પ્રા્્નના.

િંધ્ા આર્ી િાદ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં િમૂહ િગ્નયું 
આ્ોજન ક્યુું હ્યું. ્યુએિએના િાળકોએ આ એક જ વર્નમાં િંગી્ક્ષેત્ે અને 
નૃત્કિામાં ખૂિ જ પ્રગસ્ કરી હ્ી અને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
મહારાજને રાજી કરવા િાળકોએ ખૂિ મહેન્ કરી નૃત્ અને રાિ રમ્ા હ્ા. આ 
િાળકો ઉપર પ્રેમ વરિાવ્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે અં્રના 
આશીવા્નદ આપી િૌને ભેટ્ા હ્ા.

્ા. ૦૩-૦૮-૨૦૦૨ ૬૦મો િદ્ાવ પવકે િવારે શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની 
મંગળા આર્ી ક્ા્ન િાદ પધરામિી અને ઠાકોરજીના ્ાળ કરી ભક્ોના 
મનોર્ પયુરા કર્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ િરાિર ૩:૦૦ વાગ્ે 
બિયુ કિરના સિલવર વાઘા ધારિ કરેિા શ્ી હદરકૃષિ મહારાજને િઇ મંદદરમાં 
પધા્ા્ન હ્ા. મંદદરના પાછળના ભાગ્ી શ્ી ઠાકોરજી િહ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીને હદરભક્ોએ ખૂિ શ્દાપૂવ્નક પાિખીમાં બિરાજમાન ક્ા્ન હ્ા. 
ઉનાળાની આ િપોરે હદરભક્ોને ગરમી ના િાગે ્ે માટે વા્ાવરિ પિ વાદળ 
છા્યું ્ઈ ગ્યું હ્યું. નગર્ાત્ાની શરૂઆ્માં શાહી સવાગ્ માટે નાના મોટા 

 મુકિજીિન 
સિામીબાપા હોલનું 

ઉદઘાટન પરમ પયૂજ્ 
આચા્્વ સિામીશ્ીના 
િરદ હસિે કરિામાં 

આવ્ું હિું. આ 
કોમ્ુવનટી હોલ ખયૂબ 

ર્ુંદર િૈ્ાર થ્ો 
હિો. કોમ્ુવનટી 

હોલની ચારેબાજુ 
સિામીબાપાના જીિન 
ચરરત્ના દૃશ્ ફ્ેમમાં 

ખયૂબ ર્ુંદર રીિે  
કં્ડા્ા્વ હિા.
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િધા િાળકો અને હદરભક્ો ્ૈ્ાર ્ઈ િાપાની પાિખી આગળ સશસ્િદ 
ચાિ્ા હ્ા. પાિખી િં્ોએ ઉમંગ્ી પો્ાના ખભા ઉપર ઊંચકી હ્ી. પછી્ી 
હદરભક્ો અને ત્ારિાદ ઉમંગી િહેનો િયુંદર મજાના શિગારેિા ઘ્ડાં િઈ 
પાિખી પાછળ આનંદ મંગિનાં કી્્નન ગા્ા શાંસ્્ી ચાિ્ા હ્ા. હૉિમાં 
પ્રવેશ્ા િૌ હદરભક્ોએ વહાિા સવામીશ્ીને આવકાર આપ્ો હ્ો. આખો 
હોિ ફયુગગા અને સિલવર કિરના ્ોરિ્ી િજાવ્ો હ્ો. િૌ પ્ર્મ આચા્્ન 
સવામીશ્ી મહારાજ બિરાજમાન ્ઈ શાહી સવાગ્ની િામગ્ી સવીકારી હ્ી. 
ત્ારિાદ િયુંદર મજાના  અન્નકૂટની સટાઈિમાં ગોઠવા્ેિી ૬૦ ભવ્ કેકવાળા 
સિંહાિનમાં બિરાજમાન ્ઈ દશ્નન આપ્ા હ્ા. ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ કેક કાપી શ્ી હદરકૃષિ મહારાજ અને સવામીિાપાને અપ્નિ કરી હ્ી. 
આ દરસમ્ાન એક અમેદરકન ભાઈ પો્ાના નાના િાળક િા્ે અહીં આવ્ા હ્ા 
અને આ િાળક ઘિા િમ્્ી કેનિરની બિમારી્ી પી્ડા્યું હ્યું. આ િાળકને 
સવામીશ્ી પાિે દશ્નન કરવા માટે િાવ્ા ત્ારે િાળકે િ્્ન ્ડે િોંગ ગા્યું પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજને પ્રિન્ન ક્ા્ન હ્ા. ્ેને પાઘ િાંધી, પ્રિાદી 
અને આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. ત્ારિાદ િં્ોએ અને િાળકોએ િ્્ન્ડે કી્્નન 
ઉપર નૃત્ કરી રાજી ક્ા્ન હ્ા. િં્ોએ કી્્નન ભબક્નો કા્્નક્રમ રજૂ ક્યો હ્ો. 
ટૂંકા ગાળામાં આ િાળકોની પ્રગસ્ જોઈ પરમ પૂજ્ સવામીશ્ી મહારાજ ખૂિ જ 
પ્રિન્ન ્્ા હ્ા. આમ િે દદવિનો કા્્નક્રમ ક્ારે પૂરો ્્ો ્ે જ ખિર  ના 
પ્ડી.

િા. ૦૪-૦૮-૨૦૦૨ પ્રથમ પાટોતર્િ
ભગવાન અને ભક્ વચચે રચા્ેિો પ્રેમ દદવ્ અિૌદકક અને અનયુપમ 

છે. પ્રેમિૃસષ્ટના િજ્નનક્ા્ન શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, અિજી િાપાશ્ી 
અને સવામીિાપાનો ્યુએિએના ન્ૂજિસી મંદદરનો પ્ર્મ પાટોતિવ હ્ો. શ્ી 
સવાસમનારા્િ ગાદીના આબશ્્ હદરભક્ોનો ઉતિાહ, ઉલિાિ અને ઉમંગ 
આિમાને હ્ો. િવારમાં િૂ્્નનારા્િ ્ેમના િા્ ઘો્ડાનો ર્ િઈને આવી 
રહા હ્ા અને આકાશમાં આછયું આછયું અજવાળયું પ્રાઇ રહયું હ્યું. પ્રા્ઃકાળમાં 
શ્ીહદર સમૃસ્ કી્્નનોના કિ્નસપ્ર્ મધયુરનાદ્ી િમગ્ વા્ાવરિ આનંદમ્ અને 
ભબક્મ્ િાગ્યું હ્યું. શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનને પ્રેમી િં્ોએ િયુવિ્ન 
શિગાર ધારિ કરાવ્ા હ્ા. પ્રભયુ દશ્નન એટિે ભગવાનના િાક્ષા્ દશ્નન. જેમ 
કે આપિે નરી આંખે કે નજરોનજર પ્રભયુને પ્રત્ક્ષ સનહાળવા. દરેક મનયુષ્ના 
હૃદ્માં ભગવાનના દશ્નનની િરવાિી ્ો વહે્ી જ હો્ છે. પરં્યુ આ પરદેશમાં 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ મંદદર કરી આપી આપિને ્ે િયુખનો િાહ્ો 
આપ્ો છે, ્ ેને આજે એક વર્ન પૂરું ્ ્ાં આચા્્ન સવામીશ્ી પ્ર્મ પાટોતિવ કરવા 
આવી પહોંચ્ા હ્ા. આ પ્ર્મ પાટોતિવના સપોનિરના િહભાગી િન્ા હ્ા 
મસિિાિ હીરદાિ પટેિ પદરવાર.

ભગિાન અને ભકિ 
િચચે રચા્ેલો પ્રેમ 
રદવ્ અલૌરકક 
અને અનુપમ છે. 
પ્રેમર્ૃવટિના ર્જ્વનકિા્વ 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાન, અબજી 
બાપાશ્ી અને 
સિામીબાપાનો 
્ુએર્એના ન્યૂજર્સી 
મંરદરનો પ્રથમ 
પાટોતર્િ હિો. શ્ી 
સિાવમનારા્ણ ગાદીના 
આબશ્િ હરરભકિોનો 
ઉતર્ાહ, ઉલલાર્ અને 
ઉમંગ આર્માને હિો.
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િરાિર ૬:૦૦ વાગે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજ શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજની મંગળા આર્ી કરવા પધા્ા્ન. મંગળા આર્ી ક્ા્ન િાદ દશ્નન આપી 
િરાિર ૮:૩૦ વાગે પાટોતિવની સવસધની શરૂઆ્ કરી. પ્ર્મ રો્ડશોપચારે 
પૂજન અને જનમંગિના પાઠ કરી પ્રભયુને ફૂિ અપ્નિ કરી વધાવ્ા હ્ા. ત્ારિાદ 
ધવજારોહિ ક્યુું હ્યું.  અન્નકૂટ ્ૈ્ાર ્્ાં મહાપ્રભયુને ખૂિ જ ભાવ્ી જમા્ડી 
પ્ર્મ આર્ી ઉ્ારી હ્ી. ત્ારિાદ પાટોતિવના સપોનિર હદરભક્ોએ 
આર્ીના િાહવા િીધા હ્ા. આગળનો પ્રોગ્ામ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા 
હોિમાં હોવા્ી િૌ હદરભક્ોએ હોિમાં પો્ાનયું સ્ાન ગ્હિ ક્યુું હ્યું.

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ, િં્ો અને  સપોનિર હદરભક્ો 
િા્ે હોિમાં પધા્ા્ન હ્ા. સપોનિર હદરભક્ો ખૂિ ઉમંગ્ી છાિ ભગવાનને 
અપ્નિ કરવા માટે િાવ્ા હ્ા. આ છાિમાં હદરભક્ો શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન માટે કાટસી્ર કંપનીની ખૂિ જ મોંઘી ઘદ્ડ્ાળ ભેટમાં િાવ્ા હ્ા. 
ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે આશીવા્નદ પાઠવ્ાં જિાવ્યું 
કે, આ આધયુસનક ્યુગમાં મનયુષ્ સવશ્વની માસહ્ી એક ક્ષિમાં મેળવી શકે છે. 
મનયુષ્ કમપ્યુટરનયું સનમા્નિ કરી વલ્ડ્ન રેકો્ડ્નમાં પો્ાનયું નામ રોશન કરે છે. ્ે માટે 
અનેક અજા્િીનયું િજ્નન કરે છે. પો્ાના નામ માટે િધયું સનમા્નિ કરે છે, પરં્યુ 
આધ્ાબતમક જીવન માટે કશયું કર્ો ન્ી અને કહે છે કે મંદદર અને ઉતિવ શા 
માટે કરો છો? આ અનયુિંધાનમાં િમજાવ્ાં પિ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી ખયુિ 
િયુંદર દૃષ્ટાં્ આપ્ા િે ભરવા્ડનયું ઉદાહરિ આપ્યું હ્યું અને ્ેમાં અહંભાવ કેવી 
રી્ે ટાળવો ્ે અહંભાવ એટિે કે અહંકાર અને મમ્ાની ગ્ં્ી ્ે ભગવાનને 
પ્રિન્ન કરવા માટે અં્રા્ કરે છે ્ે િમજાવ્યું હ્યું.  દેહભાવમાં આવી સવભાવ 
પ્રકૃસ્ને પ્રોતિાહન ન આપ્ા ભગવાન અને ભગવાનના િં્ની મરજી પ્રમાિે 
કરવયું ્ે આપિયું ક્્નવ્ છે. મંદદરના િજ્નન અને મહોતિવ ઉજવવા પાછળનયું ધ્ે્ 
િમજાવ્યું હ્યું. મંદદરની વ્વસ્ા કેવી રી્ે િાચવવી અને િૌને પ્રેમ િંધનમાં 
રાખવા સશખામિ આપી હ્ી. આમ ખૂિ િળભ્ા્ન આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. 

આશીવા્નદ પૂિ્ન ્્ા િાદ નો્્ન િગ્નનના મે્રશ્ી અને ન્ૂ જિસી સટેટના 
િેનેટર શ્ી સનકોિિ શાકો,  િીકાકિના મે્ર ્ડેસનશ અિેવેિ , ્ડેપ્યુટી મે્ર 
જહોન રા્િી વગેરે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના કા્્ન્ી પ્રભાસવ્ ્ઈ 
્ેમિે આચા્્ન સવામીશ્ીનયું િનમાન કરી ગયુ્ડ િકના સિમિોિ રૂપે હા્ીનો મોમેનટો 
ભેટ આપ્ો હ્ો. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે આવેિ મહાનયુભાવોને 
પાઘ પહેરાવી, ફૂિહાર પહેરાવી ્ેઓશ્ીનયું િનમાન ક્યુું હ્યું. આ િમ્ે ગયુજરા્ 
િમાચારના આસિસટનટ એદ્ડટર દેવેનદ્ પટેિ પિ હાજર હ્ા. ્ેમિે િધા 
મહાનયુભાવો વ્ી સવનં્ી કરી કે ગ્ા વરકે ઈ.િ. ૨૦૦૧ માં જે આ્ંકવાદી 
હયુમિા િાદ િમગ્ સવશ્વમાં અને દેશમાં ચારેકોર અશાંસ્ અને ભ્નયું વા્ાવરિ 
છે ્ે જિદી્ી શાં્ ્ઇ જા્ અને િધા એકમેક હળીમળી િા્ે રહે અને દેશમાં 

 િેમાં અહંભાિ 
કેિી રીિે ટાળિો 

િે અહંભાિ એટલે 
કે અહંકાર અને 

મમિાની ગ્ંથી િે 
ભગિાનને પ્રર્ન્ન 
કરિા માટે અંિરા્ 
કરે છે િે ર્મજાવ્ું 

હિું.  દેહભાિમાં 
આિી સિભાિ 

પ્રકૃવિને પ્રોતર્ાહન ન 
આપિા ભગિાન અને 

ભગિાનના ર્ંિની 
મરજી પ્રમાણે કરિું િે 

આપણું કિ્વવ્ છે.
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ઉન્નસ્ના કા્્ન ્્ાં રહે ્ેવી િદિયુસદ રહે એવી સવનં્ી કરી હ્ી. છેલિે ધૂન કરી 
પાટોતિવની પૂિા્નહયુસ્ કરી હ્ી.

્ા. ૦૫-૦૮-૨૦૦૨ના રોજ િાંજે ન્ૂજિસી સટેટના આસિસટનટ િેક્રેટરી શ્ી 
રાજેશ રોજર- ચૂગ, ઓવરિીઝ રિેન્ડિ ઑફ િી.જે.પી અમેદરકાના ફાઉન્ડર પ્રેસિ્ડેનટ 
્ડોકટર મયુકયુંદ મોદી, ફે્ડરેશન ઓફ ઈબન્ડ્ન અિોસિએશનના એજ્યુકેટીવ જગદીશ 
પટેિ, શ્ી િયુભાર દિાિ, ગયુજરા્ િમાચાર ઓફ નો્્ન અમેદરકાના પ્રેસિ્ડેનટ 
નરેશ ભ્ડી્ાદરા, શ્ી િયુરેશ જાની, શ્ી કૌસશક અમીન, ઓ્યોપેદ્ડક િજ્નન ્ડોકટર 
મયુકયુંદ પટેિ ્ ્ા અન્ અગ્િીઓએ પરમપૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની ધાસમ્નક અને 
િામાબજક અન્ િેવાઓને બિરદાવી હ્ી. ન્ૂજિસી સટેટ ગવન્નર વ્ી આસિસટનટ 
િેક્રેટરી શ્ી રોજર ચૂગ, ગવન્નર શ્ી જીમ મેકગ્ેવી દ્ારા ્ૈ્ાર કરવામાં આવેિ 
પ્રોકિેમેશન પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને અપ્નિ ક્યુું હ્યું. આ પ્રોકિેમેશનમાં 
ગવન્નરે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની ઇબન્ડ્ા, ્ યુ.કે. અને ્ યુ.એિ.એ.માં માનવ 
કલ્ાિ ્્ા િદ્ાવની ઉતકૃષ્ટ િેવાઓને બિરદાવી હ્ી. ્ેમજ િીકાકિમાં 
ભાર્ અને અમેદરકા વચચેના એક િામાબજક િંધનરૂપ કમ્ૂસનટી હોિ ્્ા 
મંદદરની રચના કરવા િદિ ન્ૂજિસી સટેટ વ્ી હાદદ્નક આભારની િાગિી વ્ક્ 
કરી હ્ી. િંસ્ા વ્ી આ િધા જ મહાનયુભાવોનયું િનમાન કરવામાં આવ્યું હ્યું. 
એ જ દદવિે રાત્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી ્ડેિાવરના ભક્ોની પ્રા્્નનાનો 
સવીકાર કરી રાત્ે ્ડેિાવર પધા્ા્ન હ્ા. 

િા. ૧૧-૦૮-૨૦૦૨  વિદા્ ર્મારંભ
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજ ્ડેિાવર અને સશકાગોના હદરભક્ોના 

મનોર્ પૂરા કરી ૧૦-૦૮-૨૦૦૨ની મો્ડી રાસત્એ ન્ૂજિસી મંદદરે પધા્ા્ન હ્ા. 
્ા. ૧૧-૦૮-૨૦૦૨ના રોજ ન્યુજિસીમાં શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં 
સવદા્ િમારંભનયું આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું .

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું કે, આપિા શ્ી 
ઘનશ્ામ મહારાજ,  અિજી િાપાશ્ી અને સવામીિાપાને િયુવિ્ન્ી ્યુિા કરવા 
માટે ્મે જે કમર કિી અને ખૂિ ખૂિ િેવા કરી છે ્ે  િેવા જોઈ ભગવાન ખૂિ 
રાજી ્ા્ છે. પરં્યુ આ િેવા અિેખે ન જા્ ્ેનયું ધ્ાન આપિે રાખવાનયું છે. 
આપિે િૌએ હળી-મળી અને ભગવાન અને મોટા િતપયુરુરનાં વચનમાં સવશ્વાિ 
રાખી ધમ્ન પરા્િ રહી િેવા કરવી. િૌએ જે ઉમંગ્ી િેવા કરી છે, ્ેને આપિે 
િેખે િગા્ડવાની છે. આમ િેવાનયું મહત્વ િમજાવ્ા િે પા્ડાના દૃષ્ટાં્ો આપી 
કહયું કે, જો પશયુ જેવા ભગવાનની આજ્ામાં અને વચન માની િ્ડવાનયું િંધ કરે 
છે ્ો આપિે ્ો ભગવાનના ભક્ ્ઈને જો ભગવાન અને િતપયુરુરના વચનો 
ન મના્ ્ો આપિે જે િેવા કરી હો્ ્ે િધી અિેખે જ્ી રહે છે. આમ, િધા 
જ હદરભક્ોને િેવાનયું મહત્વ િમજાવ્યું હ્યું. મંદદર ્ે આપિયું ઘર છે એટિે 
હવે આપિી જવાિદારી પિ ખૂિ જ વધી છે. અહીં જે નયુકિાન ્ા્ ્ે આપિયું 

આપણે િો ભગિાનના 
ભકિ થઈને જો 
ભગિાન અને 
ર્તપુરુરના િચનો 
ન મના્ િો આપણે 
જે ર્ેિા કરી હો્ િે 
બિી અલેખે જિી રહે 
છે. આમ, બિા જ 
હરરભકિોને ર્ેિાનું 
મહત્િ ર્મજાવ્ું હિું. 
મંરદર િે આપણું ઘર 
છે એટલે હિે આપણી 
જિાબદારી પણ ખયૂબ 
જ િિી છે.
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નયુકિાન ્ા્ છે. જેમ આપિે સવચછ રહીએ છીએ. ્ેમ ભગવાનના ઘરની ખૂિ 
જ સવચછ્ા જાળવવી એ આપિી ફરજ છે. પરસપર દરેકની વા્માં ખૂિ િા્ 
િહ્ોગ આપી એકિીજા પ્રત્ે આદરભાવ કેળવવો. આ મંદદર ્ે એક કલપવૃક્ષ 
છે. આ આધયુસનક દેશમાં રહી ધમ્નનયું પાિન અને ભબક્ કરો છો ્ેને ધન્વાદ 
આપ્ા હ્ા અને ખયુિ રાજીપો જિાવ્ો હ્ો. ભગવાનના વચન પ્રમાિે જે વ્કે ્ ે 
િં્ અને હદરભક્ોને િાચા પરમહંિનયું ઉપમા આપી િહનશીિ્ા વધારવાનયું 
કહી ‘એકા મ્ે એકા જયુ્ે’ મંદદરનયું કા્્ન કરવયું. આમ ખૂિ િળભ્ા્ન આશીવા્નદ 
આપી િૌને જ્ સવાસમનારા્િ કહી સનજ ઓર્ડે પધા્ા્ન હ્ા.

િા. ૧૨-૦૮-૨૦૦૨ એરપોટ્વ
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને સવદા્ આપવા માટે મંદદરમાં હદરભક્ો 

એકઠા ્્ા હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ોએ હદરભક્ોને ખૂિ 
ભેટી જ્ સવાસમનારા્િ કહી એરપોટ્ન ઉપર જવા નીકળ્ા હ્ા.

વિચરણ ૨૦૦૩
્ા. ૩૧-૦૫-૨૦૦૩્ી ૦૪-૦૮-૨૦૦૩ દરમ્ાન શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના 

સવદેશમાં રહે્ા આબશ્્ોનયું આધ્ાબતમક કલ્ાિ કરવા માટે અને સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, િાપાશ્ી અને સવામીિાપાના ઉતકૃષ્ટ ધમયોનો પ્રચાર કરવા માટે 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આ વરકે ્યુકે અને ્યુએિએના ભક્ોને ત્િ 
મસહના સવચરિ માટે ફાળવ્ા હ્ા. આ ત્િ મસહનામાં આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના આદશયોની સહમા્્ કર્ી જાહેર િભાઓ ્ોજી 
હ્ી. જેમાં શાંસ્, િસહષિયુ્ા, કરુિા અને શયુદ નૈસ્ક જીવન જીવવાની રી્ 
િમજાવી હ્ી. આ જ વરકે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજના િાસનધ્માં 
સશક્ષાપત્ીનયું અંગ્ેજી ભારામાં અનયુવાદદ્ આવૃસત્નયું ઉદ્દઘાટન મસિનગર ખા્ે 
ક્યુું હ્યુ. આ સશક્ષાપત્ી અહીંના સવદેશમાં જનમેિા િાળકો માટે સપેસશ્િ ્ૈ્ાર 
કરવામાં આવી હ્ી.

આગમન
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ો ૩૧મી મે અમદાવાદ્ી મયુંિઈ 

એર ઇબન્ડ્ાની ્િાઇટ પક્ડી ઈ.િ. ૨૦૦૩ની ૧ જયુને િરાિર િાંજે ૫:૦૦ વાગે 
ન્ૂજિસીના નેવાક્ન એરપોટ્ન પર પધા્ા્ન હ્ા. ૨૦૦૧ના આ્ંકવાદી હયુમિા િાદ 
એરપોટ્ન સિક્યુદરટી ખૂિ જ વધી ગઈ હ્ી. પરં્યુ આ મહાન સવભૂસ્ આપિા 
દેશમાં ક્ાં્ી ્ે ્ક ઝ્ડપી િઇ એરપોટ્નના અસધકારીઓએ પિ પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીના આશીવા્નદ િઇ ્ેમને િનમાનપૂવ્નક કસટમ સવસધ પ્ાવી છેક 
િહાર િયુધી મયુકવા આવ્ા હ્ા. મંદદરના પ્રસ્સનસધ ્રીકે ન્ૂજિસીના પ્રમયુખશ્ીએ 
આચા્્ન સવામીજી મહારાજને પયુષપાંજસિ અપ્નિ કરી અને ્યુએિએમાં ્ેમનયું અને 
આવેિ િં્ મં્ડળનયું ભાવભીનયું સવાગ્ ક્યુું હ્યું.

આ આિુવનક દેશમાં 
રહી િમ્વનું પાલન 
અને ભનકિ કરો 

છો િેને િન્િાદ 
આપ્ા હિા અને 

ખુબ રાજીપો જણાવ્ો 
હિો. ભગિાનના 
િચન પ્રમાણે જે 
િિકે િે ર્ંિ અને 

હરરભકિોને ર્ાચા 
પરમહંર્નું ઉપમા 

આપી ર્હનશીલિા 
િિારિાનું કહી ‘એકા 

મિે એકા જુથે’ મંરદરનું 
કા્્વ કરિું.
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પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજ શિગારેિ મોટરકારમાં બિરાજમાન 
્ઈને િં્ો િસહ્ િીકાકિના શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદરે આવ્ા. મંદદરે ઘિા 
હદરભક્ો દદવ્ દશ્નનની રાહ જો્ા હ્ા અને સવામીજીના આગમન િા્ે જ 
હદરભક્ોએ હરાુંસવ્ ્ઈને જ્નાદો ક્ા્ન હ્ા. ત્ારિાદ આચા્્ન સવામીશ્ી 
્્ા િં્ોએ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, અિજી િાપાશ્ી, સવામીિાપાના 
પ્રેમપૂવ્નક દશ્નન ક્ા્ન. ્ ેમજ િંધ્ા આર્ી, સ્યુસ્ પ્રા્્નના, કી્્નન ભબક્, ક્ાવા્ા્ન, 
ચેષ્ટા આદદ સન્મો ક્ા્ન હ્ા. ત્ારિાદ ધમ્નધયુરંધર આચા્્ન સવામીશ્ીએ િૌને 
દશ્નનદાન આપી જ્ શ્ી સવાસમનારા્િ કહી ્ાળની પ્રિાદી િઈ આરામ કરવા 
પધા્ા્ન હ્ા.

જયુઓ ્ો ખરા િાપાનો આપિા પ્રત્ેનો પ્રેમ!!!! અમદાવાદ મંદદર્ી 
નીકળીને ન્યુજિસી િગભગ ૨૮્ી ૩૦ કિાકની મયુિાફરી ઉપરાં્  ઊંઘ કે ્ાકની 
પરવા ક્ા્ન વગર આપિને દશ્નન દાન આપી આપિા મનોર્ પૂરા ક્ા્ન હ્ા.

શ્ી ર્દગુરુ રદન િથા ર્તકાર ર્મારંભ: ૦૨ જુન ૨૦૦૩
્ારીખ ૦૨ જયુન ૨૦૦૩ રસવવારના રોજ શ્ી િદગયુરુ દદન ્્ા િતકાર 

િમારંભ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા કોમ્યુસનટી હોિમાં રાખવામાં આવ્ો હ્ો. 
િપોરે ત્િ વાગ્ે શરૂ ્્ેિા શ્ી િદગયુરુ દદનના કા્્નક્રમમાં મયુખ્ પ્રવેશદ્ાર્ી 
આચા્્ન સવામીશ્ી ્્ા િં્ોનયું સવાગ્ નવિજ્નન પામેિ શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપા િેન્ડના િભ્ોએ મધયુર સવરે િેન્ડ વગા્ડી અને ્ાિ િા્ે કદમ 
સમિાવી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને હોિના સટેજ િયુધી િઈ આવ્ા હ્ા. 
આ િયુમધયુર વા્ાવરિમાં હર્ન છિકાઈ રહો હ્ો. િૌ પ્ર્મ કી્્નન ભબક્ કરી, 
સવાગ્ પ્રવચન ્્ા પયુષપહાર્ી ધમ્નધયુરંધર આચા્્ન સવામીશ્ી ્ેમજ પૂજ્ 
િં્ોનયું સવાગ્ કરવામાં આવ્યું. ત્ારિાદ િાપાએ િૌને શ્ી િદગયુરુ દદન સનસમત્ે 
ધ્ાન કરવા િેિાડ્ા હ્ા.

ધ્ાન િાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા િમજાવ્યું 
કે, ધ્ાન ્ે મનને ્ોગ્ દદશામાં વાળવાનો એક ઉત્મ ઉપા્ છે. સવામીિાપાએ 
ધ્ાન માટે ખૂિ જ આગ્હ રાખ્ો હ્ો. ્ેનયું કારિ ધ્ાન કરવા્ી સવચારોના 
વમળમાં ફિા્ેિા મન શાં્ ્ા્ છે. મન શાં્ ્ા્ ્ો િયુખ-શાંસ્ પિ વધે છે 
અને ભગવાનની નજીક જવા્ છે. ્ ે્ી જ અિજી િાપાશ્ી, િદગયુરુ િાપાએ અને 
સવામીિાપાએ ધ્ાન ્્ા જ્ાન િંિંધી અનેક ્જ્ો ક્ા્ન છે. અને ્ેમના િળે 
ભગવાનના માગકે આપિે આગળ વધવયું ્્ા સસ્સ્ કેળવી ભગવાનનયું શાશ્વ્ 
િયુખ અને શાંસ્નો આનંદ અનયુભવી શકીએ. િયુખની પૂિ્નમૂસ્્ન શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન મળ્ા છે ્ે્ી આપિે પિ પૂિ્ન ્્ા છીએ. આપિને િયુખ્ી ભરેિી 
પૂિ્ન મૂસ્્ન મળી છે અને જો આપિે મન કમ્ન વચને અનયુવૃસત્માં રહીએ ્ો િવ્ન 
કા્્ન િંપૂિ્ન ્ઈ જા્ અને િયુખની પ્રાસતિ હંમેશા મળ્ી રહે ્ેવા િળભ્ા્ન 

િારીખ ૦૨ જુન ૨૦૦૩ 
રવિિારના રોજ શ્ી 
ર્દગુરુ રદન િથા 
ર્તકાર ર્મારંભ શ્ી 
મુકિજીિન સિામીબાપા 
કોમ્ુવનટી હોલમાં 
રાખિામાં આવ્ો હિો. 
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આશીવા્નદ આપી િંસમરિ કી્્નન ઝીિાવવામાં આવ્યું હ્યું. ત્ારિાદ શ્ીજીિાપા 
સવામીિાપા અને આચા્્ન સવામીશ્ીને શિગારેિા સહં્ડોળામાં બિરાજમાન કરી 
િૌએ અનેરો િાભ િીધો અને નાના નાના િાળકોએ સટેજ ઉપર નૃત્ રજૂ ક્યુું 
હ્યું. ્ે કી્્નનના શબદો હ્ા,

“મેં જનમ જનમ ્ક રહયુંગા, ્ેરા હી ્ેરા દદવાના મે ્ેરા હી ્ેરા દદવાના”

આમ િાળકોએ િાપાને જનમો જનમ િયુધી ્ેમના ્ઈને રહેવાના વચન 
આપ્ા હ્ા. ભક્ોએ પ્રાિંસગક પ્રવચનો ક્ા્ન િાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
માટે િરપ્રાઈઝ િ્્ન્ડે કેકનયું આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું. પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ કેક કાપી શ્ી ઠાકોરજીને ધરાવીને આનંદોતિવ ક્યો હ્ો. ત્ારિાદ 
ધૂન કરી િભાની પયુિા્નહયુ્ી કરી મંદદરમાં િંધ્ા આર્ી અને સન્મો ક્ા્ન હ્ા..

્ા. ૦૨-૦૬-૨૦૦૩્ી ૧૦-૦૬-૨૦૦૩ િયુધી ્ડેિાવર, પેબનિલવેસન્ા, 
કનેબકટકટ સવચરિ ક્યુું હ્યું. િાપાએ હદરભક્ોના ઘરે પધરામિી અને ઠાકોરજીના 
્ાળ કરી ્ેના અં્રના મનોર્ પૂરા ક્ા્ન હ્ા અને િૌને ખૂિ જ પ્રેમપૂવ્નક 
્ેમની ્કિીફો ઘિી વખ્ વગર કહે દૂર કરી હ્ી અને પ્રેમની િહાિી કરી 
હ્ી. ૧૧-૦૬-૨૦૦૩ના રોજ આચા્્ન સવામીશ્ી સિએટિ કેસિફોસન્ન્ા સવચરિ 
કરવા નીકળ્ા હ્ા અને ૦૮-૦૭-૨૦૦૩ના દદવિે ન્ૂજિસી મંદદર પાછા પધા્ા્ન 
હ્ા.

ન્ૂજિસી મંદદરમાં મંગળા આર્ી, પધરામિી અને િંધ્ા સન્મોમાં 
હદરભક્ોને ખૂિ જ િયુખ આપ્ા હ્ા. ્ા. ૧૦-૦૭-૨૦૦૩ના દદવિ્ી 
ચા્યુમા્નિનો પ્રારંભ ્્ો હ્ો. િવારે મંગળા આર્ી ક્ા્ન િાદ પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ી, િં્ો અને હદરભક્ોએ ચ્યુમા્નિના સવશેર સન્મો શ્ી 
સવાસમનારા્િ ભગવાન, શ્ી અિજી િાપાશ્ી અને સવામીિાપા આગળ વાંચી 
િંભળાવ્ા હ્ા. ત્ારિાદ હદરભક્ો, િં્ોએ વારાફર્ી પો્ાના િખેિ/ િીધેિ 
સન્મો િાપા આગળ વાંચી િ્ાવ્ા હ્ા અને િાપાએ િધાને ધ્ાનનો સવશેર 
સન્મ િેવ્ડાવી પ્રિન્ન્ા દશા્નવી હ્ી. િાંજે િંધ્ા િમ્ે આર્ીના સન્મો 
િાદ આજે અસગ્ારિ હોવાને કારિે િં્ો હદરભક્ોએ ્િિા િા્ે ્ાિમૃદંગ 
વગા્ડી અસગ્ારિના ઉતિવની ઉજવિી કરી હ્ી. આમ, િાપા અને િં્ોના 
િાસનધ્માં ગયુરુપૂસિ્નમા ક્ારે આવી ગઈ ્ેની કોઈને ખિર પિ પ્ડી નહીં.

ગુરુ પયૂણણ્વમા: િા. ૧૩-૦૭-૨૦૦૩
ગયુરુ પૂસિ્નમાએ આધ્ાબતમક જગ્નયું મહાપવ્ન છે. આ પવ્નનયું મહત્વ િમજાવ્ા 

આપિા જીવનની પાઠશાળામાં જેમની પાિે્ી જીવન જીવવાનો િાચો માગ્ન અને 
્ોગ્ માગ્નદશ્નન મળે ્ેને આપિે િાચા ગયુરુ માનવા. ગયુરુની કૃપા એ મોક્ષનયું 
કારિ છે. ગયુરુ ્ે િાકાર ઈશ્વરી્ પ્રસ્મા છે, માટે જ ગયુરુ પૂસિ્નમાએ ગયુરુનયું 
પૂજન કરી ગયુરુજીનયું ઋિ ચૂકવવાની દદવ્ ્ક છે. આ પવ્ન ઉજવવા માટે હજારો 

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીએ આશીિા્વદ 

આપિા ર્મજાવ્ું કે, 
ધ્ાન િે મનને ્ોગ્ 

રદશામાં િાળિાનો 
એક ઉત્તમ ઉપા્ છે. 
સિામીબાપાએ ધ્ાન 
માટે ખયૂબ જ આગ્હ 

રાખ્ો હિો. િેનું 
કારણ ધ્ાન કરિાથી 

વિચારોના િમળમાં 
ફર્ા્ેલા મન શાંિ થા્ 

છે. મન શાંિ થા્ િો 
ર્ુખ-શાંવિ પણ િિે છે 
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હદરભક્ો દૂર દૂર્ી ગયુરુપયુનમનો િહાવો િેવા ન્યુજિસી મંદદરમાં એકઠા ્્ા 
હ્ા. 

ગયુરુદેવ જીવનપ્રાિ સવામીિાપાના અગસિ્ ઉપકાર િામે પો્ાની હૃદ્ 
ઊસમ્ન વ્ક્ કરવા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી, િં્ો અને હદરભક્ો િરાિર 
િપોરે ૩:૩૦ વાગે િયુંદર મજાની પાિખીમાં શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાને 
પધરાવી હોિમાં પધા્ા્ન હ્ા. નાના િાળકો અને નવ્યુવાનો શાહી સવાગ્ માટે 
ફળફળાદી અને પૂજનની િામગ્ી િઈને સવાગ્ કરવા ઊભા રહા હ્ા. િૌ પ્ર્મ 
સવામીિાપાને પાિખીમાં્ી સિંહાિને બિરાજમાન કરી પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી મહારાજે ્ાજા ફળ, િૂકો મેવો અપ્નિ કરવામાં આવ્ો હ્ો અને 
પંચામૃ્્ી ગયુરુદેવના ચરિ પખાળ્ા હ્ા. ત્ારિાદ ચંદન ચચસી, ફૂિોની માળા 
પહેરાવી અને ધોસ્્ા ગયુરુદેવને ઓઢા્ડી શાહીપૂજા કરી હ્ી. આ ્કનો િાભ 
િઇ હદરભક્ોએ પિ પરમ પૂજ્ સવામીશ્ી મહારાજને ગાદી પર બિરાજમાન 
કરીને િં્ો અને હદરભક્ોએ ગયુરુ પૂજન અચ્નન અને આર્ી કરી ગયુરુ ભબક્નયું 
ઋિ ચૂકવ્યું હ્યું. 

આ પ્રિંગે મયુખ્ મહેમાન ્રીકે ્યુએનના એમિેિે્ડર શ્ી નબિ્ા, ્યુએિએ 
ટ્ા્િેટ હોબસપટિના ્ડા્રેકટર ્ડા્ન કશમીર, પ્રખ્ા્ ભાર્ી્ િેખક શ્ી ગયુિવં્ 
પટેિ વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ીના દશ્નને આવ્ા હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીજી મહારાજે િૌને પ્રિાદ આપીને હાર પહેરાવી મોમેનટો અપ્નિ કરી 
િનમાસન્ ક્ા્ન હ્ા.

આ પ્રિંગે શ્ીમ્ી નબિ્ા અને અન્ મસહિા આમંસત્્ મહેમાનોને િાિ 
અને પ્રિાદ અપ્નિ કરી િનમાસન્ ક્ા્ન હ્ા. ્ે િમ્ે શ્ીમ્ી નબિ્ાએ િયુંદર 
પ્રા્્નના ગી્ િભાિદો િમક્ષ મધયુર કંઠે ગાઈ પો્ાની ભાવોસમ્ન પ્રગટ કરી હ્ી. 
્ડા્ન કશમીરએ પો્ાના પ્રવચનમાં પિ આ ગયુરુ પયુનમના અવિરે ગયુરુભબક્ અને 
િવયોત્મ ભગવાન પ્રત્ેની ભબક્ સવશે ખૂિ જ સવસ્ારપૂવ્નક જિાવ્યું હ્યું.

ભાર્ના પ્રસિદ િેખક શ્ી ગયુિવં્ પટેિે પીપા નામના સશષ્ના જીવનના 
ઉદાહરિનો ઉપ્ોગ કરીને ભગવાનને પ્રાતિ કરવા માટે કેવી રી્ે જીવન જીવવયું 
જોઈએ ્ે િમજાવ્યું હ્યું. પાપ ના કીજી્ે ્ો કર્ પયુણ્. આનો અ ્્ન િમજાવ્ા 
જિાવ્યું કે પાપ ન કરવા્ી ્મે ૧૦૦ િદગયુિો ્મારામાં ઉતપન્ન કરો છો.

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ્ેમના આશીવા્નદમાં જિાવ્યું કે, ગયુરુ 
પૂસિ્નમાનયું મહતવ અને પો્ાના જીવનમાં ગયુરુની આવશ્ક્ા િમજાવવા માટે ઘિા 
ઉદાહરિો આપ્ા હ્ા. વળી આગળ જિાવ્યું કે, પો્ાના સવચારનો ત્ાગ કરવો 
જોઈએ અને ગયુરુના આદેશોનયું પાિન કરવયું જોઈએ. સવશ્વમાં અિંખ્ ગયુરુ છે ખરા 
ગયુરુ ્ો શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન ્ે િાચા ગયુરુ છે. ્ે્ી જ આપિને આપિા 
િમ્માં ગયુરુદેવ જીવનપ્રાિ સવામીિાપા મળ્ા છે અને ્ેમના આશીવા્નદ્ી 

આપણા જીિનની 
પાઠશાળામાં જેમની 
પાર્ેથી જીિન 
જીિિાનો ર્ાચો માગ્વ 
અને ્ોગ્ માગ્વદશ્વન 
મળે િેને આપણે ર્ાચા 
ગુરુ માનિા. ગુરુની કૃપા 
એ મોક્ષનું કારણ છે. 
ગુરુ િે ર્ાકાર ઈશ્વરી્ 
પ્રવિમા છે, માટે જ ગુરુ 
પયૂણણ્વમાએ ગુરુનું પયૂજન 
કરી ગુરુજીનું ઋણ 
ચયૂકિિાની રદવ્ િક છે.
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આપિે િધા ખૂિ જ ભાગ્શાળી છે. આવા િાચા ગયુરુ આપિી હંમેશા હરદમ 
રક્ષા કરે છે. આપિા ગયુરુદેવ જેવા ઉચચ વગ્નના ગયુરુ પ્રાતિ કરવા માટે આપિે 
કોઈ ્પશ્ચ્ા્ન કે ્ી્્ન્ાત્ા કરી નહો્ી. ફક્ આપિા ઉપર કેવળ કૃપા અને 
કરુિા્ી આપિને ્ેઓએ પો્ાના િં્ાન ્રીકે સવીકા્ા્ન છે. પછી આગળ 
જાવેરી ભક્નયું ઉદાહરિ આપ્યું હ્યું કે, જે એવા ગયુરુની શોધમાં હ્ો કે ્ેની 
પી્ડામાં્ી મયુબક્ આપી શકે. ્ ે્ી િાર વર્ન િયુધી ્ ેને પો્ાની ્ ા્નામાં્ી મયુબક્ 
મેળવવા માટે ઘિા િધા પ્ર્તનો ક્ા્ન. પરં્ યુ ્ેને કોઈ િફળ્ા મળી નહીં. પછી 
એક દદવિ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના િં્ શ્ી કૃપાનંદ સવામીના પ્રવચનો 
િાંભળવા્ી િાચા ભક્ િની ગ્ા. ત્ારપછી ્ેમિે શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાનના અપાર મસહમાનયું વિ્નન કર્ાં કહયું કે, શ્ી સવાસમનારા્િ મંત્ના 
જાપ કરવા્ી ભૂ્ સપશાચ, રાક્ષિ વગેરે દૂર ્ા્ છે. ્ે જ પ્રમાિે ્ેિે રાત્ે 
િયુ્ા પહેિા સવાસમનારા્િ નામનયું મંત્ જાપ ક્યો અને ્ે જ દદવિ્ી ્ેને િધી 
્ા્નાઓમાં્ી મયુબક્ મળી ગઈ. પછી ્ ેિે શ્ી કૃપાનંદ સવામીને ગયુરુ કરી પો્ાનયું 
જીવન શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનની ઉપાિનામાં િમસપ્ન્ ક્યુું હ્યું. ્ે જ રી્ે 
આપિને િાચા ગયુરુ સવામીિાપા મળ્ા છે. ્ો ્ેમને માટે આપિે શયુદ, વફાદાર 
અને ધમ્નસનષ્ િની આપિે આપિયું જીવન ભગવાન અને ગયુરુ માટે િમસપ્ન્ કરવયું 
જોઈએ. આવા િળભ્ા્ન આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. 

છેલિે ્જમાન હદરભક્ોને પાઘ અને હાર પહેરાવી ખૂિ જ પ્રિન્ન્ા 
િા્ે આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. હદરભક્ોએ સવામીશ્ીને ગયુરુ પૂજન સનસમત્ે પૂજન 
અચ્નન અને ધોસ્્ા ઓઢા્ડ્ા હ્ા. િૌ હદરભક્ોએ આર્ી ધૂન કરી પૂિા્નહયુસ્ 
કરી હ્ી. આમ આ સવશેર દદવિે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ખૂિ જ 
પ્રિન્ન્ા દશા્નવી દદવ્ દશ્નનની િહાિી આપી અમેદરકાના હદરભક્ોને માટે 
ખૂિ જ ્ાદગાર દદવિ િનાવ્ો હ્ો.

ર્ંસકાર ર્તર્ંગ વશબબર ૨૮-૦૭-૨૦૦૩થી ૩૦-૦૭-૨૦૦૩

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજની પ્રેરિા અને પ્રોતિાહન્ી ન્ૂજિસી 
મંદદરે ત્િ દદવિની િંસકાર િતિંગ સશબિર રાખવામાં આવી હ્ી. જેમ જીવનમાં 
સવામીિાપાએ આપિને ઘિી વખ્ જયુદી જયુદી રી્ે િમસપ્ન્ અને િૈદાંસ્ક 
જીવન જીવવાનો માગ્ન શીખવ્ો હ્ો અને જેમ દરેક હદરભક્ના વ્બક્ગ્ 
જીવનમાં રિ િઇ ્ોગ્ રી્ે ્ેમના ઉપદેશને એવી રી્ે િયુિંગ્ િનાવ્ો કે, જે 
્ેમના માટે ્ોગ્ હો્. ્ે જ રી્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ પિ 
આપિા દરેક હદરભક્ોના જીવનમાં અંગ્ રિ િઈ આપિા િતિંગના ખાિ 
્યુવાવગ્નને ખયુિજ પ્રોતિાહન આપવા માટે હંમેશા ્ તપર રહે્ા હ્ા. ્ ેઓ ગમમ્ 
િા્ે જ્ાન પીરિ્ા. ્ેમ રમ્ગમ્ દ્ારા જ્ાન કેવી રી્ે આપવયું ્ે માટે પિ 
આ િંસકાર સશબિર ્ોજવા પાછળનયું પ્ર્ોજન હ્યું. નવ ્યુવકોને જો પેન અને િયુક 

પોિાના વિચારનો ત્ાગ 
કરિો જોઈએ અને 

ગુરુના આદેશોનું પાલન 
કરિું જોઈએ. વિશ્વમાં 

અર્ંખ્ ગુરુ છે ખરા ગુરુ 
િો શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાન િે ર્ાચા ગુરુ 
છે. િેથી જ આપણને 

આપણા ર્મ્માં ગુરુદેિ 
જીિનપ્રાણ સિામીબાપા 

મળ્ા છે અને 
િેમના આશીિા્વદથી 

આપણે બિા ખયૂબ જ 
ભાગ્શાળી છે.
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આપવામાં આવે અને કહીએ કે, િો આ મંત્ િખો. ્ો ્ે જિદી્ી ્ૈ્ાર ન ્ા્. 
પરં્યુ આ જ ્યુવકોને એમ કહીએ કે, આપિે મંત્ િેખન સપધા્ન ્ોજવામાં આવી 
છે. ્ો ્ેઓ ખૂિ જ આ્યુર્ા્ી આમાં જો્ડાશે અને એકવાર ભગવાનનયું નામ 
િખવામાં જે આનંદ મેળવશે ત્ારપછી ્ે રોજ પો્ાના સનત્ સન્મના ભાગરૂપે 
ચાિયુ રાખશે. ્ ે જ રી્ે ્ ેમને કી ્્નન ગાવાનયું કહીએ. ્ ો શરમ અનયુભવશે અને જો 
કોઈ સપધા્નના ભાગરૂપે કહેવા્ ્ો ્ે કરે. જો મંદદરમાં કી્્નન ગાશે ્ો ભસવષ્માં 
્ે ક્ારે્ શરમાશે નસહ. અં્ાક્ષરી સપધા્નમાં પિ કી્્નન ્ાદ કરી અને ભાગ 
િેશે. આ િંસકાર સશબિરમાં એક િા્ે રમવા, શીખવા, એક ટીમ, એક પદરવાર, 
િતિંગી ્રીકે શાંસ્્ી એક િા્ે રહેવાની રી્ શીખવી શકા્ છે. િોક િમાજ 
િામે હાર સવીકારવી. ્ે પિ શીખવી શકા્ છે અને પો્ાના અંદરની ઈરા્નને દૂર 
કરી અં્રમાં એકિીજા પ્રત્ે આદર ભાવ ઉતપન્ન ્ા્ છે. પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીજી મહારાજે જો કોઈ િાળક ભૂિ કરે ્ો ્ેને પ્રેમ્ી િમજાવી ્ેને િયુધા્યો 
હ્ો. ્ે્ી જ નાના-મોટા ્મામ ્યુવાનોને આ સશબિરમાં ખૂિ જ પ્રોતિાહન મળ્યું 
હ્યું. 

વશબબરનો પ્રથમ રદિર્:
િવારે મંગળા આર્ી ક્ા્ન િાદ નાના િાળકો માટે જયુદી જયુદી સપધા્નનયું 

આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું.

૧. ૧૫ સમસનટ િયુધી “સવાસમનારા્િ” મંત્નો િયુંદર હસ્ાક્ષરમાં મંત્ િખવો 
અને િૌ્ી વધયુ મંત્ િખનાર અને જેમના હસ્ાક્ષર સપષ્ટ અને િયુંદર હો્ ્ે 
િાળકને ઇનામ મળે .

૨. ત્િ સમસનટ કી્્નન ગાવયું. દરેક િાળકોએ આ સપધા્નમાં ખૂિ જ િયુંદર સવરે 
કી્્નન ગા્ા હ્ા.

૩. ૫ સમસનટ િયુધી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના દદવ્ પ્રિંગ સવરે િોિવાનયું 
હ્યું. જેમાં ઘિા િાળકોએ ખૂિ િયુંદર પ્રિંગનયું વિ્નન ક્યુું હ્યું.

૪. ૫ સમસનટ િયુધી ્પની મયુદ્ામાં િભામાં ઊભા રહેવાનયું હ્યું.

આ િાળકોને પ્રોતિાહન આપવા માટે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ જા્ે 
્પની મયુદ્ામાં ઊભા રહેવાની િરળ રી્ િાળકોને શીખવી હ્ી.

આમ િવારનો િમ્ િાળકો માટે સપેશ્િ ફાળવવામાં આવ્ો હ્ો. ્ેમાં 
આચા્્ન સવામીશ્ીએ અને િં્ોએ િધા િાળકોને ખયુિ જ ગમ્ િા્ે જ્ાન 
પીરિી અને પ્રિાદી આપી હ્ી. િાળકો પિ ખરેખર િાપા િા્ે આ લહાવો 
મળ્ાનો દદવ્ આનંદ અનયુભવ્ા હ્ા.

િપોરે આરામ િાદ દરેક હદરભક્ો સિકાકિ ટાઉનના િોરિ સહિ પાક્નમાં 
એકઠા ્્ા હ્ા. ત્ાં એક અને િે માઇિ દો્ડવાની સપધા્ન હ્ી. નાના-મોટા દરેક 

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી મહારાજની 
પ્રેરણા અને પ્રોતર્ાહનથી 
ન્યૂજર્સી મંરદરે ત્ણ 
રદિર્ની ર્ંસકાર ર્તર્ંગ 
વશબબર રાખિામાં આિી 
હિી. જેમ જીિનમાં 
સિામીબાપાએ આપણને 
ઘણી િખિ જુદી જુદી 
રીિે ર્મવપ્વિ અને 
ર્ૈદ્ધાંવિક જીિન 
જીિિાનો માગ્વ શીખવ્ો 
હિો
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હદરભક્ોએ આ દો્ડમાં ભાગ િીધો હ્ો. પછી િીંિયુ ચમચો અને ત્િ પગવાળી 
રેિ ્ેવી ઘિી રમ્ો રમી એકિીજા િા્ે આનંદ મેળવ્ો હ્ો. આ સપધા્નમાં 
િં્ોએ પિ ભાગ િઈ પ્રોતિાહન આપ્યું હ્યું અને િા્ે િા્ે રમ્ ગમ્ િા્ે 
ભગવાનને ન ભૂિી જવા્ ્ેનયું પિ ધ્ાન રાખ્યું હ્યું. 

િંધ્ા આર્ી અને મહાપ્રિાદ િાદ િૌ રા્ની સશબિર માટે શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપા હોિમાં એકઠા ્ ્ા હ્ા. અહીં ્ યુવાન અને મોટા હદરભક્ો, િાઈઓ 
ભાઈઓ માટે મંત્ િેખન સપધા્ન ્ોજવામાં આવી હ્ી. ્ેમાં ઉતિાહપૂવ્નક િધાએ 
ભાગ િીધો હ્ો. ત્ારિાદ કી્્નનની અં્ાક્ષરી સપધા્ન ્ોજાઇ હ્ી, ્ેમાં િધા જ 
િાઈઓ ભાઈઓએ ખૂિ જ ઉમંગ્ી કી્્નન ગાઈ આનંદ માણ્ો હ્ો.

નાના િાળકો ૧ ્ી ૧૨ વર્ન માટે એક નવીન સપધા્ન ્ોજવામાં આવી હ્ી. 
્ેમાં િાળકોએ પો્ાના મનગમ્ા વ્વિા્ોના પોશાક પહેરી ્ેમના પિંદ 
કરા્ેિા વ્વિા્ ઉપર એક સમસનટ િયુધી ્ ેના સવશે િોિવાનયું હ્યું. આ િાળકોમાં 
કોઈ િાળક િં્પયુરુર, િેટમેન, ્ડોકટર, નેહરુચાચા, ફા્ર મેન, વકીિ, અમેદરકન 
મેન... એમ જયુદી જયુદી વેશભૂરા િા્ે િયુંદર િયુવાક્ો િોલ્ા હ્ા. ્ેમાં િૌ પ્ર્મ 
નેહરુચાચા, િીજા ક્રમે ્ડોકટર અને ત્ીજા ક્રમે િં્પયુરુર. આમ સપધા્નના સવજે્ા 
િન્ા હ્ા. ત્ારિાદ િાસિકાઓ અને નવ્યુવાનો ્પની મૂસ્્ન અને દોર્ડા કૂદની 
સપધા્ન ્ોજાઇ હ્ી. અં્ માં િંગી્ ખયુરશી રમી નાના મોટા િધા હદરભક્ોએ 
આનંદ માણ્ો હ્ો. 

વશબબરનો બીજો રદિર્
મંગળા આર્ી િાદ િવાર્ી જ િધી સપધા્ન િોરિ સહિ પાક્નમાં ્ોજાઇ 

હ્ી. આ સપધા્નમાં કિ્ડી( શ્ીજીિાપા સવામીિાપા) અને ખોખો રમ્( િાપા 
િાપા) રમ્ા હ્ા. આ િા્ે કો્ળા દો્ડ અને એક પગવાળી રેિ પિ રમ્ા હ્ા. 
િપોરના ભોજન િાદ દક્રકેટ મેચ રમવામાં આવી હ્ી. ત્ારિાદ દોર્ડા ખેંચની 
રમ્ રમાઈ હ્ી. ્ ે દરેક કા્્નક્રમ દરસમ્ાન ભક્ોને ઉતિાસહ્ કરવા માટે પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી સવ્ં પધા્ા્ન હ્ા. વળી હદરભક્ો િા્ે દક્રકેટ મેચ 
રમવાનો િાભ આપ્ો હ્ો અને પ્રિાદી આપી હદરભક્ોને ન્ાિ ક્ા્ન હ્ા. 
િંધ્ા િમ્ે િાસકેટિોિ અને વોિીિોિની સપધા્ન મંદદરના પાદકુંગ પિોટમાં 
્ોજાઇ હ્ી. 

એક સમસનટની ઘિી િધી હરીફાઈઓ ્ોજાઇ હ્ી.

૧.  એક સમસનટમાં કોિ વધારે દં્ડવ્ કરે છે.

૨.  એક સમસનટમાં કોિ ઝ્ડપ્ી િારો સ્િક-ચાંદિો કરે છે.

૩.  એક સમસનટમાં કોિ જલદી વધારે માળાના મિકા પરોવી શકે છે.

૪.  એક સમસનટમાં કોિ વધારે મગજની િા્ડયુ્ડી જમી શકે છે.

આમ જયુદી જયુદી ઘિી સપધા્ન ્ોજાઇ હ્ી. વા્ાવરિ ઠં્ડયુ હોવા છ્ાં પૂજ્ 

ર્ંધ્ા આરિી અને 
મહાપ્રર્ાદ બાદ ર્ૌ 
રાિની વશબબર માટે 

શ્ી મુકિજીિન 
સિામીબાપા હોલમાં 

એકઠા થ્ા હિા. 
અહીં ્ુિાન અને મોટા 

હરરભકિો, બાઈઓ 
ભાઈઓ માટે મંત્ 

લેખન સપિા્વ ્ોજિામાં 
આિી હિી. િેમાં 

ઉતર્ાહપયૂિ્વક બિાએ 
ભાગ લીિો હિો.
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આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ોએ િધી જ સપધા્નનયું સનરીક્ષિ કરી િાળકોને 
પ્રોતિાસહ્ ક્ા્ન હ્ા. િીજો દદવિ ખૂિ જ આનંદ પૂવ્નક પૂિ્ન ્ ્ાં ત્ીજા દદવિની 
રાહ જો્ા િાળકો પો્પો્ાના ઘરે ગ્ા હ્ા.

વશબબરનો ત્ીજો રદિર્
િતિંગ સશબિરના અંસ્મ દદવિે િતિંગ સવશે જેમ કે, આર્ી, પૂજા...વગેરે 

કેવી રી્ે કરવયું, ્ેનયું માગ્નદશ્નન આપવા માટે હ્ો. ્ેમાં ૨૫ વર્ન્ી નાની ઉંમરના 
િધા જ િાળકોએ ધો્ેિ િયુંદર સવચછ ધો્ી અને શરીર પિ શાિ ઓઢીને 
હા્માં પૂજા િઈ િમ્િર હાજર ્ઇ ગ્ા હ્ા. િાળકોએ પૂજાની શરૂઆ્્ી 
અં્ િયુધી કેવી રી્ે પૂજા કરવી અને ્ેમાં શયું કરવયું ્ે વહાિા આચા્્ન સવામીજી 
મહારાજ અને િં્ો દરેક િાળક ઉપર પ્રત્ક્ષ નજર રાખી િમજાવ્ા અને ભૂિ 
િયુધાર્ા હ્ા. દરેક િાળક િા્ે પ્રત્ક્ષ િેિી પૂજાના િાભ આપ્ા હ્ા. પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે િવારના ૪ કિાક્ી પિ વધયુ િમ્ િાળકોને 
ઉપદેશ આપવા માટે ફાળવ્ો હ્ો. ્ે વખ્ે ખરેખર િાળકોને િમજાવ્ા ટપિી 
માર્ા, રમા્ડ્ા અને ગમમ્ િા્ે જ્ાન પીરિ્ા આચા્્ન સવામીશ્ીનાં દશ્નન 
્ો જે હાજર મા્ા-સપ્ા અને દાદા-દાદી હ્ા ્ે જ જાિી શકે!!!!  િં્ોએ 
ભગવાનનો મસહમા સ્િક- ચાંદિાનયું અને ભગવાનની આજ્ાનયું પાિન કરવાનયું 
મહત્વ િમજાવ્યું હ્યું. એકિીજા પ્રત્ે માન આદરભાવ કેવી રી્ે રાખવો ્ે 
શીખવ્યું હ્યું.

અં્માં ધૂન કરી સશબિરની િમાસતિ કરી હ્ી આ ત્િ દદવિના િમ્માં 
િધા જ િાળકો મંદદરમાં જ રહા હ્ા. ્ે દરસમ્ાન િાળકોએ િાપા અને િં્ો 
િા્ે િતિંગના આનંદ અને દદવ્્ાનો અનયુભવ ક્યો હ્ો. આ કા ્્નક્રમને િફળ 
િનાવવા ઘિા જ હદરભક્ોએ િા્ આપવા નોકરી પર્ી રજા િીધી હ્ી. 
અં્માં િહયુને વહાિા આચા્્ન સવામીજીએ પ્રિાદી અને આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા.

આમ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના આશીવા્નદ અને કૃપા્ી કારિ 
િતિંગમાં આ સશબિર િૌ પ્ર્મ વાર હ્ી છ્ાં આ િતિંગ સશબિરને િારી મોટી 
િફળ્ા મળી હ્ી અને હદરભક્ો માટે આ સશબિર ્ે જીવનભરનયું િંભારિયું 
િન્યું હ્યું. ભગવાનની ભબક્ અને િતિંગ સવશે ઘિયું જ શીખવા મળ્યું હ્યું. આમ 
ત્િ દદવિની િતિંગ સશબિરની પૂિા્નહયુસ્ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના 
િાંસનધ્માં ખયુિ જ શાંસ્પૂવ્નક ્ઈ હ્ી. 

૨૬-૦૭-૨૦૦૩્ી ૨૭-૦૭-૨૦૦૩ એટિાબનટક સિટી સવસ્ારમાં સવચરિ 
દરમ્ાન પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ોએ એટિાબનટક સિટી અને 
ઓિન સિટીની મયુિાકા્ િીધી હ્ી. િંને સ્ળોના હદરભક્ોએ સવશેર િભાનયું 
આ્ોજન ક્યુું હ્યું. આ દદવ્ િભાનો િાભ િેવા માટે ્ડેપ્યુટી મે્ર શ્ી રિેનક 
િટન, દ્ડટેબકટવ રોિોટ કયુિ અને  પોિીિ સવભાગના મયુખ્ અસધકારીઓ અને 

ર્ંિોએ ભગિાનનો 
મવહમા વિલક- ચાંદલાનું 
અને ભગિાનની 
આજ્ઞાનું પાલન કરિાનું 
મહત્િ ર્મજાવ્ું હિું. 
એકબીજા પ્રત્ે માન 
આદરભાિ કેિી રીિે 
રાખિો િે શીખવ્ું હિું.
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સ્ાસનક અગ્િી મહાનયુભાવો ઉપસસ્્ રહા હ્ા. ્ેમનયું સવાગ્ પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીએ પાઘ અને હાર્ોરા પહેરાવી િનમાસન્ ક્ા્ન હ્ા અને 
િધાને િળ ભ્ા્ન આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા.

ન્ુજર્સીમાં ૨૯-૦૭-૨૦૦૩ શ્ી ર્દગુરુ રદન
આજે  અમાિ હોવા્ી શ્ી િદગયુરુ દદનનયું આ્ોજન સિકાકિના મંદદરના 

હોિમાં રાખવામાં આવ્યું હ્યું. આચા્્ન સવામીશ્ી, િં્ો અને હદરભક્ોએ 
અ્ડધા કિાકનયું ધ્ાન કરી કા્્નક્રમની શરૂઆ્ કરી હ્ી. ત્ારિાદ જીવનપ્રાિ 
સવામીિાપાના દદવ્ આશીવા્નદ િંભળાવવામાં આવ્ા હ્ા. આ શ્ી િદગયુરુ દદન 
ઉજવવા માટે હદરભક્ોની ઘિી િંખ્ા એકત્ ્ઇ હ્ી. ્ા. ૩૦-૦૭-૨૦૦૩ના 
રોજ હદરભક્ોના નવા ઘરે મહાપૂજા, પધરામિી અને ઠાકોરજીના ્ ાળ કરી પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે ખૂિ જ િાભ આપ્ા હ્ા. 

િા. ૩૧-૦૭-૨૦૦૩ના રોજ િલ્ડ્વ ટ્ે્ડ ર્ેનટર -  
ગ્ાઉન્ડ ઝીરોની મુલાકાિ

્ા. ૧૧-૦૯-૨૦૦૧ની અમેદરકાની દયુઃખદ દયુઘ્નટના્ી િમગ્ સવશ્વમાં ખૂિ જ 
અસવસ્ અને ્ડર ફેિાવી દીધો હ્ો. દયુઘ્નટનામાં મૃત્યુ પામેિા અને ઈજાગ્સ્ િોકોને 
ખૂિ જ દયુઃખ અને પી્ડા િહન કરવી પ્ડી હ્ી. આ િધા િોકોને આધ્ાબતમક 
શાંસ્ માટે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ્ેમના પદરવારને શબક્ મળે ્ે માટે 
મસિનગરમાં શાંસ્ િભા ્ ોજી હ્ી. આ િભામાં આચા્્ન સવામીશ્ીએ િંિોધ્ા 
કહયું હ્યું કે, “ચાિો આપિે િધા પૃથવી પર વૈસશ્વક શાંસ્, િમાજ અને કરુિા માટે 
પ્રા્્નના કરીએ. શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન આ દયુઘ્નટનામાં સનદયોર રી્ે મા્ા્ન 
ગ્ેિા ્મામ જીવોને શાંસ્ આપે. વળી જેિે આવયું અસહ્ કા્્ન ક્યુું છે ્ેમને પિ 
ભગવાન િદિયુસદ આપે અને પો્ાની ભૂિ ઓળખી ફરી્ી આવયું કામ ન કરવા 
પ્રેરા્ ્ે માટે પ્રા્્નના કરીએ.”

આમ ્ા. ૩૧-૦૭-૨૦૦૩ના રોજ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ગ્ાઉન્ડ 
ઝીરોની મયુિાકા્ િીધી હ્ી. છેલિા કેટિાક વર્ન્ી આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે 
સવશ્વશાંસ્ િંવેદદ્ા ્જ્ માટે પ્ર્ાિ ચાિયુ ક્ા્ન હ્ા. ્ે માટે ્ેઓએ ઘિી મોટી 
મોટી િભાઓ ્ોજી હ્ી અને ન્ૂ્ોક્ન િીટીના અસધકારીઓ પિ આ સવશ્વશાંસ્ 
િંવાદદ્ા ્જ્્ી વાકેફ ્્ા હ્ા. ્ે જ કારિે ્ેઓએ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી મહારાજની ગ્ાઉન્ડ ઝીરોની મયુિાકા્ િેવા માટે અને િૌને આશીવા્નદ 
આપવા માટે આમંસત્્ ક્ા્ન હ્ા. ્ેમની પ્રા્્નનાનો સવીકાર કરી વહાિા આચા્્ન 
સવામીજી, િં્મં્ડળ અને હદરભક્ો િા્ે આ સ્ળની મયુિાકા્ કરી હ્ી.

ન્ૂ્ોક્ન િીટીનયું પ્રસ્સનસધતવ કરવા માટે આ િમ્ે ઘિા મહાનયુભાવો આવ્ા 
હ્ા. સમસટર એનટોસન્ો દરવર(જયુ.આિીસટનટ કમીશ્નર દ્ડપાટ્નમેનટ ઓફ હાઉસિંગ 
્ડેવિોપમેનટ), મીગન્ડ કેબસટનોિ (સપેશ્િ આસિસટનટ િેનેટર એપરીન કોં.), 

 પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીના આશીિા્વદ 

અને કૃપાથી કારણ 
ર્તર્ંગમાં આ વશબબર 

ર્ૌ પ્રથમ િાર હિી છિાં 
આ ર્તર્ંગ વશબબરને 
ર્ારી મોટી ર્ફળિા 

મળી હિી અને 
હરરભકિો માટે આ 

વશબબર િે જીિનભરનું 
ર્ંભારણું બન્ું હિું. 
ભગિાનની ભનકિ 

અને ર્તર્ંગ વિશે ઘણું 
જ શીખિા મળ્ું હિું. 
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જોિેફ સિ્ોન (આસિસટનટ કસમશ્નર ઓફ ન્ૂ ્ોક્ન િીટી પોિીિ દ્ડપાટ્નમેનટ) આમ 
ઘિા મહાનયુભાવો હાજર રહા હ્ા. અને ્ેમને પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ પાઘ 
પહેરાવીને ્્ા મોમેનટો આપીને િતકા્ા્ન હ્ા. િૌ પ્ર્મ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી અને મહાનયુભાવોએ શાંસ્ માટે જ્ો્ પ્રગટાવી હ્ી. ત્ારિાદ િં્ોએ 
િંસકૃ્માં શ્ોકોના પાઠ ક્ા્ન હ્ા. મૃત્યુ પામેિ ્મામ જીવોને શાંસ્ મળે ્ે 
માટે પ્રા્્નના, મૌન ્્ા ધૂન રાખવામાં આવી હ્ી. ્ેમજ શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદી િંસ્ાનનયું સમૃસ્સચનહ ત્ાં મૂકવામાં આવ્યું હ્યું. વહાિા આચા્્ન સવામીશ્ી 
મહારાજે ્ મામ મહાનયુભાવોને ્ ેમના પ્રશંિની્ કા્્ન િદિ ખયુિ જ પ્રશંિા અને 
ધન્વાદ આપ્ા હ્ા.

િા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૩ – પાટોતર્િ પ્રર્ંગે પ્રથમ રદિર્
ન્ૂજિસી િીકાકિ શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદરના સદ્્ી્ પાટોતિવમાં ત્િ 

દદવિનો કા્્નક્રમ રાખવામાં આવ્ો હ્ો. કા્્નક્રમની શરૂઆ્ વહેિી િવાર્ી 
્ઈ હ્ી. ્ેમાં િવારે મંગળા આર્ીના સન્મો ક્ા્ન િાદ શ્ી અિજી િાપાશ્ી 
વા્ોની પારા્િની શરૂઆ્ કરવામાં આવી હ્ી. ત્ારિાદ િપોરે સપોનિર 
હદરભક્ો ્રફ્ી શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી ગ્ં્ની પારા્િનો પ્રારંભ શ્ી 
મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં કરવામાં આવ્ો હ્ો. સપોનિર હદરભક્ોએ 
મહાપૂજા અને આર્ી ક્ા્ન િાદ િં્ોએ પારા્િ વાંચન ચાિયુ ક્યુું હ્યું.

િંધ્ા િમ્ે દૂરના સટેટમાં રહે્ા હદરભક્ો પાટોતિવનો િાભ િેવા આવી 
ગ્ા હ્ા. િંધ્ા આર્ીના સન્મો ક્ા્ન િાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
મહારાજે િૌને પ્રિન્ન ્ઈ જિાવ્યું કે, ભગવાનને પ્રિન્ન કરવા શાસ્તમાં અનેક 
િાધનો કહા છે. પરં્યુ િૌ્ી શ્ેષ્ અને િળવાન િાધન ્ો શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદીના શરિ રૂપી િાધન, ્ે ઉત્મ ઉપા્ છે. ્ેનયું મહત્વ ખૂિ જ િરળ રી્ે 

િા. ૩૧-૦૭-૨૦૦૩ના 
રોજ પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીએ ગ્ાઉન્ડ 
ઝીરોની મુલાકાિ લીિી 
હિી. છેલલા કેટલાક 
િર્વથી આચા્્વ સિામીશ્ી 
મહારાજે વિશ્વશાંવિ 
ર્ંિેરદિા ્જ્ઞ માટે 
પ્ર્ાર્ ચાલુ ક્ા્વ હિા. 
િે માટે િેઓએ ઘણી 
મોટી મોટી ર્ભાઓ 
્ોજી હિી અને ન્યૂ્ોક્વ 
ર્ીટીના અરિકારીઓ 
પણ આ વિશ્વશાંવિ 
ર્ંિારદિા ્જ્ઞથી િાકેફ 
થ્ા હિા.
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િસવસ્ાર િમજાવ્યું હ્યું.  ત્ારિાદ રાત્ે ૮.૦૦ વાગે િમૂહ રાિનયું આ્ોજન 
ક્યુું હ્યું. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે ઝૂિામાં બિરાજી િૌને દશ્નન 
આપ્ાં હ્ાં. આચા્્ન સવામીજી મહારાજને ઝૂિામાં ઝયુિાવવા િં્ો હદરભક્ોએ 
ખૂિ જ િાભ િીધા હ્ા. િૌએ મ્યુસઝકના ્ાિમાં ્ાિે રમઝટ િા્ે િધાને 
આનંદ અપાવ્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી પિ રાિ રમ્ા હ્ા. છેલિે 
િં્ો હદરભક્ોએ નાચ્ા ગા્ા ઉતિવ કરીને આર્ી ઉ્ારી. પછી િૌ સમૃસ્એ 
િસહ્ આરામ કરવા ગ્ા હ્ા. આમ, સદ્્ી્ પાટોતિવનો પ્ર્મ દદવિ ખૂિજ 
આનંદ્ી પિાર ્ઈ ગ્ો હ્ો.

બીજો રદિર્ િા. ૦૨-૦૮-૨૦૦૩
િવારે મંગળા આર્ી િાદ પધરામિીઓ હ્ી. િપોરેની િભામાં શ્ી 

સવાસમનારા્િ ગાદી ગ્ં્ની પારા્િ વાંચનમાં િં્ોએ ખૂિ જ િોધદા્ક 
વા્ા્ન કરી હ્ી. વળી વહાિા આચા્્ન સવામીજી મહારાજે ખૂિ જ િયુંદર આશીવા્નદ 
આપ્ા હ્ા. સશબિરમાં સવજે્ા િનેિા હદરભક્ોને િદટ્નસફકેટ અને સમૃસ્સચનહ 
અપ્નિ કરીને પ્રોતિાહન આપ્યું હ્યું. ્ે ઉપરાં્ જે િાળકોએ સવશેર ગયુિ અને 
દ્ડગ્ી પ્રાતિ કરી હો્ ્ેમને િદટ્નસફકેટ અપ્નિ કરી ્ેમનયું િનમાન ક્યુું હ્યું. 

િંધ્ા આર્ીના સન્મો ક્ા્ન િાદ રાત્ે ‘પ્રિળ પ્ર્ાપ મહામંત્નો’ ્ે 
નામનો મનોરંજન કા્્નક્રમ હ્ો. આ કા્્નક્રમમાં ભાગ િેનાર હદરભક્ો અને 
િાળકોએ ખૂિ જ ટૂંકા ગાળામાં આની ્ૈ્ારી કરી હ્ી. ધાસમ્નક િાંસકૃસ્ક 
કા્્નક્રમની શરૂઆ્ િં્સશરોમિી શ્ી િવ્નગયુિાિ્દાિજી સવામીની પ્રા્્નના ‘છો 
પ્રભયુ શ્ી ઘનશ્ામ જ્કારી’્ી પ્રારંભ ્્ો હ્ો. િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમમાં આંધળા 
િનેિા દાદયુભા ‘સવાસમનારા્િ’ મહામંત્ના પ્ર્ાપ્ી દેખ્ા ્્ા હ્ા. આ 
એક િત્ ઘટનાની ખૂિ જ િયુંદર શબદોની િા્ે અબભન્માં રજૂ કરી મહામંત્નો 
કેવો પ્ર્ાપ છે ્ે િમજાવ્યું હ્યું. ખરેખર િાળકોએ ટૂંકાગાળામાં હદરભક્ોને 
પો્ાના અબભન્માં ઘિયું િધયું િમજાવી દીધયું હ્યું. ત્ારિાદ સશકાગોના અજ્ 
દામોદરભાઈ પટેિે પિ નૃત્ કરી િૌને પ્રિન્ન ક્ા્ન હ્ા. આ ઉપરાં્ પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ો િે દદવિ પછી સવદા્ િેવાના હોવા્ી િૌ 
િાળકોએ િમૂહમાં પ્રા્્નના ગાઈ હ્ી અને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમમાં ભાગ િે્ા િાળકો, નૃત્ અને પ્રા્્નના કર્ા િાળકોને 
ખૂિ જ ધન્વાદ અને આશીવા્નદ આપી જ્ સવાસમનારા્િ કહી સનજ ઓર્ડે 
પધા્ા્ન હ્ા. 

પાટોતર્િ રદિર્ િા. ૦૩-૦૮-૨૦૦૩
સદ્્ી્ પાટોતિવના ત્ીજા દદવિની વહેિી િવાર મંગિ રિાહ્મમયુહૂ્્નમાં 

પ્રભાસ્્ાના િયુમધયુર વા્ાવરિમાં ્ઈ હ્ી. આ મંગિમ્ વા્ાવરિમાં પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે મંગળા આર્ી કરી હ્ી. િૌ હદરભક્ો 

વહાલા આચા્્વ 
સિામીજી મહારાજે ખયૂબ 

જ ર્ુંદર આશીિા્વદ 
આપ્ા હિા. વશબબરમાં 

વિજેિા બનેલા 
હરરભકિોને ર્રટ્વવફકેટ 

અને સમૃવિવચનહ 
અપ્વણ કરીને 

પ્રોતર્ાહન આપ્ું હિું. 
િે ઉપરાંિ જે બાળકોએ 
વિશેર ગુણ અને ર્ડગ્ી 
પ્રાપ્ત કરી હો્ િેમને 
ર્રટ્વવફકેટ અપ્વણ કરી 

િેમનું ર્નમાન ક્ુું હિું.
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મંદદરમાં મંગળા આર્ી વખ્ે જ દશ્નન માટે આવી ગ્ા હ્ા. િાપા િરાિર 
૭:૩૦ વાગે પાટોતિવ સવસધ કરવા પધા્ા્ન હ્ા. િં્ોએ ્ ્ાશાસ્ત સવસધનો પ્રારંભ 
કરાવ્ો હ્ો. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે પૂજન અચ્નન અને પયુષપહાર 
અપ્નિ ક્ા્ન િાદ અષ્ટો્ર શ્નામ િહ પયુષપાંજસિ અપ્નિ કરી મહાપ્રભયુને 
વધાવ્ા હ્ા. ત્ાર િાદ સશખર ઉપર ધજારોહિ ક્યુું હ્યું. શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, િાપાશ્ી અને સવામીિાપા આગળ અન્નકૂટના ્ાળ ્ૈ્ાર ્્ા પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે િં્ મં્ડળ િસહ્ આર્ી ઉ્ારી હ્ી. ્ે 
જ િમ્ે ભક્ોએ ખૂિ જ ઉતિાહપૂવ્નક આર્ી ઉ્ારવાના િાભ િીધા હ્ા. 
્ડોકટર િેંકર અને ગયુજરા્ િમાચારવાળા શ્ી ચંદ્કાં્ભાઈ સત્વેદી પધા્ા્ન હ્ા. 
્ેઓશ્ીનયું પાઘ પહેરાવી, શાિ ઓઢા્ડી અને સમૃસ્સચનહ અપ્નિ કરી િનમાન 
ક્યુું હ્યું. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે મહેમાનોને િા્ે િઈ મંદદરના 
કમપાઉન્ડમાં બિ્ડ ્ડોનેશન કેમપનયું ઉદઘાટન ક્યુું હ્યું. આ બિ્ડકેમપના િહ્ોગ્ી 
હદરભક્ોએ ખૂિ જ ઉમંગપૂવ્નક ૩૦ િોટિ બિ્ડ ્ડોનેટ ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં પધા્ા્ન 
હ્ા. અત્ે ન્ૂજિસીના ્્ા િીકાકિ ટાઉનના અનેક ઉચચ અસધકારીઓ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીના દશ્નના્કે પધા્ા્ન હ્ા. ્ેમાં સટીવ રૂ્મેન (મેમિર ઓફ 
કોંગ્ેિ) પરમા્ેશ રૂ્ (ઇબન્ડ્ન કોઉંિિ જનરિ) સનક િાકો (મે્ર એન્ડ સટેટ 
િેનેટર), ્ડેસનિ એનવેિ (મે્ર ઓફ િીકાકિ), જહોન રા્િી (્ડેપ્યુટી મે્ર ઓફ 
િીકાકિ), મેરટી િેંકર (મે્ડોિેન્ડ હોબસપટિ એ્ડમીસટ્ેટર), પીટર વેઇનર (મંદદરના 
વકીિ), સનક કોનસટેબનટનો (હોબસપટિ ચેરમેન) , સટીવન સવસિ્મ (હોબસપટિ 
વાઇિ પ્રેસિ્ડનટ) આમ ઘિા મહાનયુભાવોએ આ મહોતિવમાં આવી ભાગ િીધો 
હ્ો. ્ેમનયું િનમાન પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ પાઘ પહેરાવી, શાિ 
ઓઢા્ડી અને પ્રિાદી અપ્નિ કરી ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ મૂસ્્ન પ્રસ્ષ્ા મહોતિવ્ી 
આજદદન િયુધી શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાનના કા્યો્ી પ્રભાસવ્ ્્ેિા 
િૌ મહાનયુભાવોએ પો્ાના પ્રવચનમાં ખૂિજ આનંદ દશા્નવ્ો હ્ો. ત્ારિાદ 
હોબસપટિને ૫૦,૦૦૦ ્ડોિરનયું દાન કરવામાં આવ્યું હ્યું. પારા્િની પૂિા્નહયુસ્ 
િાદ સપોનિર હદરભક્ોએ પૂજન-અચ્નનના િાભ િીધા હ્ા.

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ્ેમના આશીવા્નદમાં જિાવ્યું કે, ‘સનત્ 
નવા શિગાર િજો છો, ભક્ોના ભાવે રૂ્ડા ્ાળ જમો છો, પરચા પ્રગટ  દઈ 
કો્ડ પૂરનારા, જ્ ઘનશ્ામ જ્ જ્ કરનારા’ આ પંબક્નો ઉલિેખ કરી દૃષ્ટાં્ 
અને સિદાં્ િહ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનનયું પ્રગટ અને પ્રત્ક્ષપિયું િમજાવ્યું 
હ્યું. ્ેમાં આ િીકાકિ ધામમાં શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, િાપાશ્ી અને 
સવામીિાપા પ્રગટ અને પ્રત્ક્ષ બિરાજે છે. ભગવાને આપિને િમજાવ્યું છે કે, 
આ પૃથવી પર હયું હંમેશા ચાર સવરૂપે સવચરિ કરીશ. આશીવા્નદ િાદ ધૂન્ કરી 
પાટોતિવની પૂિા્નહયુસ્ કરી હ્ી.આમ િીકાકિ મંદદરનો ત્ીજો પાટોતિવ પરમ 

આ ર્ીકાકર્ િામમાં 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાન, બાપાશ્ી 
અને સિામીબાપા પ્રગટ 
અને પ્રત્ક્ષ બબરાજે 
છે. ભગિાને આપણને 
ર્મજાવ્ું છે કે, આ 
પૃથિી પર હું હંમેશા ચાર 
સિરૂપે વિચરણ કરીશ.
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પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના િાસનધ્માં રંગેચંગે ઉજવા્ો હ્ો.

વિદા્ િા. ૦૪-૦૩-૨૦૦૩
આજે િવારે મંગળા આર્ી અને પધરામિી કરી હદરભક્ોને ખૂિ જ 

િયુબખ્ા કરી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ો િં્ડન પધાર્ા હોવા્ી 
મંદદરે્ી ૨:૦૦ વાગે ન્ૂ્ોક્ન ઇનટરનેશનિ એરપોટ્ન પર જવા નીકળ્ા હ્ા. ત્ાં 
પિ હદરભક્ોની ભી્ડ જામી ગઈ હ્ી અને િૌના મયુખ ઉપર સવદા્ વેળાની 
ઉદાિીન્ા ્રી આવ્ી હ્ી. મને કમને ભગવાન રાખે ્ેમ રહેવયું આવા 
જ્ાનવચનો આપી ભક્ોને જ્ શ્ી સવાસમનારા્િ કહી પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી ્્ા િં્ો સવદા્ ્્ા હ્ા. 

વિચરણ - ૨૦૦૪

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ અને ૧૧ િં્ો િં્ડન્ી ૨૬ જયુિાઈ 
૨૦૦૪ના દદવિે રવાના ્ઈ ્ે જ દદવિે િપોરે ૦૪:૩૦ વાગ્ે અમેદરકાના 
JFK એરપોટ્ન ઉપર પધા્ા્ન હ્ા. ઈસમગ્ેશન અને એરપોટ્નના અસધકારીઓએ 
ઔપચાદરક્ા સવસધની સવશેર વ્વસ્ા કરી આપી હ્ી. માટે કોઈપિ પ્રકારની 

્કિીફ વગર પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજ અને િં્ો ્ર્ જ 
િહાર આવી ગ્ા હ્ા. ્યુએિએના ભક્ો વ્ી િૌપ્ર્મ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીનયું ન્ૂજિસી મં્ડળના પ્રમયુખશ્ી ધમા્નભાઈ પટેિે ફયુિહાર્ી સવાગ્ 
ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ સપોનિર હદરભક્ દ્ારા કરેિ વ્વસ્ા પ્રમાિે સપેસશ્િ 
હેસિકોપટર દ્ારા ન્ૂજિસી મંદદરે િંધ્ા આર્ી િમ્ે આવી પહોંચ્ા હ્ા. 
હેસિકોપટરમાં િેિ્ા પહેિા આચા્્ન સવામીજી મહારાજે ખૂિ જ પ્રિન્ન ્ઈ 

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી મહારાજ 

અને ૧૧ ર્ંિો લં્ડનથી 
૨૬ જુલાઈ ૨૦૦૪ના 

રદિર્ે રિાના થઈ િે જ 
રદિર્ે બપોરે ૦૪:૩૦ 

િાગ્ે અમેરરકાના 
JFK એરપોટ્વ ઉપર 

પિા્ા્વ હિા. ઈવમગ્ેશન 
અને એરપોટ્વના 
અરિકારીઓએ 

ઔપચારરકિા વિરિની 
વિશેર વ્િસથા કરી 

આપી હિી. 
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હદરભક્ોને દશ્નનદાન આપ્ા હ્ા. હેસિકોપટર મંદદરની િાજયુના ખયુલિા મેદાનમાં 
ઉ્ા્યુ્ન હ્યું. ત્ાં્ી હદરભક્ો દ્ારા િરિ શિગારા્ેિા ર્માં શ્ી ઠાકોરજી િહ 
િાપા બિરાજમાન ્્ા હ્ા. શોભા્ાત્ામાં હદરભક્ો કી્્નન ગા્ા ગા્ા મંદદરે 
આવી પહોંચ્ા. સપોનિર હદરભક્ોએ શ્ી હદરકૃષિ મહારાજ અને પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીને પોંખ્ા હ્ા. ્ેમના પર િાપાએ ખૂિજ રાજીપો દશા્નવી 
આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. ત્ારિાદ િાપાએ મંદદરમાં પધારી િંધ્ા આર્ી અને 
સન્મો ક્ા્ન હ્ા.

પૂવ્ન ્ૈ્ારીમાં હદરભક્ોએ સહં્ડોળાનો િમ્ હોવા્ી ખૂિ જ િયુંદર રી્ે 
ટે્ડીિેરના સહં્ડોળા શિગા્ા્ન હ્ા. નાના નાના િાળકોએ પો્પો્ાના ઘરે્ી 
પો્ાનયું મનગમ્યું ટે્ડીિેર ભગવાનના સહં્ડોળા શિગારવા માટે આપ્ા હ્ા. એ 
િા્ે િાપાને માટે િયુંદર મજાના ફૂિો શિગારેિો પા્ ્ૈ્ાર કરવામાં આવ્ો 
હ્ો. ્ેની ચારે િાજયુ નાની નાની કેન્ડિ િળગાવવામાં આવી હ્ી. િાપા જ્ારે 
શિગારેિા પા્ ઉપર ચાિ્ા હ્ા ત્ારે આજયુિાજયુ નાના િાળકો ફૂિોની છાિ 
િઈ િાપાને વધાવ્ા હ્ા. હેસિકોપટરમાં િાપાને એરપોટ્ન પર્ી મંદદરે િાવવા 
માટે હદરભક્ોએ િાભ િીધા હ્ા. આ ઉતિવમાં ન્ૂજિસી મં્ડળના પરમ ભક્ 
શ્ી મહેનદ્ભાઈ જ્ંસ્િાિ પટેિ સવાગ્ િમારંભ અને હેસિકોપટરના સપોનિર 
્્ા હ્ા. ્ ેમિે િાપાનો ખરેખર અં્રનો રાજીપો મેળવ્ો હ્ો. ત્ારિાદ ગાદી 
પર બિરાજી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે દશ્નન આપ્ાં હ્ાં.

્ા.૨૭-૦૭-૨૦૦૪, િીજા દદવિ િવારે િીકાકિ મંદદર િં્ો અને 
હદરભક્ો્ી ભરાઈ ગ્યું હ્યું. િવારે િરાિર ૬:૩૦ વાગે પરમ પૂજ્ આચા્્ન 

પયૂિ્વ િૈ્ારીમાં 
હરરભકિોએ 
વહં્ડોળાનો ર્મ્ 
હોિાથી ખયૂબ જ 
ર્ુંદર રીિે ટે્ડીબેરના 
વહં્ડોળા શણગા્ા્વ 
હિા. નાના નાના 
બાળકોએ પોિપોિાના 
ઘરેથી પોિાનું 
મનગમિું ટે્ડીબેર 
ભગિાનના વહં્ડોળા 
શણગારિા માટે 
આપ્ા હિા. 
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સવામીશ્ીએ મંગળા આર્ી કરી અને ગાદી ઉપર બિરાજમાન ્ઈ હદરભક્ોને 
દશ્નનનો િાભ આપ્ો હ્ો. ત્ારિાદ હદરભક્ોના ઘરે પધરામિી અને 
ઠાકોરજીના ્ાળ અંગીકાર કરી મનોર્ પૂરા ક્ા્ન હ્ા. િંધ્ા િમ્ે િંધ્ા 
આર્ી સન્મો િાદ િં્ો હદરભક્ો દ્ારા સવાગ્ િમારંભનો પ્રોગ્ામ ્ૈ્ાર 
કરા્ો હ્ો. ્ ેમાં પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ અને િં્ોનયું ફૂિહાર્ી 
સવાગ્ કરા્યું હ્યું. િૌ પ્ર્મ િંસકારદીસપકા ભાગ-૧ ની પરીક્ષામાં ઉત્ીિ્ન ્ ્ેિા 
નાના નાના િાળકો, મોટેરા હદરભક્ો ભાઈઓને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
મહારાજ દ્ારા િટસીસફકેટ આપવામાં આવ્ા હ્ા. અહીં જનમેિા િાળકો માટે 
સપેસશ્િ ઈંગિીશમાં પ્રશ્નોત્રી કરી પેપર ્ૈ્ાર કરવામાં આવ્યું હ્યું. ્ેમાં િધા 
િાળકોએ ખૂિ જ ઉતિાહપૂવ્નક ભાગ િઇ િારા માક્ન્ી પાિ ્્ા હ્ા અને 
િાપાને ખૂિ જ રાજી ક્ા્ન હ્ા. આ ખરેખર આપિા માટે ઘિા જ ગૌરવની વા્ 
કહેવા્. આ િાળકોને પ્રોતિાહન ્ો ખરેખર િાપા દ્ારા જ મળ્યું હ્યું. ત્ારિાદ 
સવામીજી મહારાજ દશ્નન દઈ આરામ કરવા પધા્ા્ન હ્ા. ૨૮-૦૭-૨૦૦૪્ી 
૨૯-૦૭-૨૦૦૪- સશકાગો શહેરમાં સવચરિ ક્યુું હ્યું.

િા. ૩૦-૦૭-૨૦૦૪ - ન્યૂજર્સી મંરદરના પાટોતર્િ પિ્વ
િવારે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ મંગળા આર્ી કરીને હદરભક્ોને 

દશ્નન દાન આપ્ા. ત્ારપછી હદરભક્ોના ઘરે પધરામિી અને ઠાકોરજીના ્ાળ 
કરી િપોરે મંદદરે પાછા આવ્ા હ્ા. િપોરના આરામ િાદ િં્ો દ્ારા પાટોતિવ 
પ્રિંગે પારા્િની મહાપૂજા શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં કરવામાં આવી 
હ્ી. આ િમ્ે િાપાનો  પ્રોગ્ામ ખૂિ જ ટૂંકો હોવા્ી હદરભક્ો જયુદા જયુદા 
સટેટમાં્ી દશ્નનનો િાભ િેવા આવી પહોંચ્ા હ્ા. મહાપૂજાની પૂિા્નહયુ્ીના 
અં્માં પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ હોિમાં પધારી હદરભક્ોને 
પારા્િ સનસમત્ે િંકલપો મયુકાવ્ા હ્ા અને િધા ઉપર ખૂિ જ પ્રિન્ન્ા દશા્નવી 
હ્ી. પાટોતિવની પૂવ્ન િંધ્ાએ િમૂહ રાિનો પ્રોગ્ામ રાખવામાં આવ્ો હ્ો. 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ માટે ખૂિ જ િયુંદર ઊંચયું અને ચારેિાજયુ 
ફર્યું સિંહાિન િનાવવામાં આવ્યું હ્યું. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ 
પધાર્ાની િા ે્ હદરભક્ોએ ્ાળીઓના ગ્ડગ્ડાટ્ી આવકા્ા્ન હ્ા અને 
સિંહાિન ઉપર બિરાજમાન ્્ા ્જમાન હદરભક્ોએ આર્ીના િાભ િીધા 
હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજની આજ્ા્ી િં્ો અને હદરભક્ો 
દ્ારા િાઈવ મ્યુસઝક િા્ે રાિ ચાિયુ ્ ્ો હ્ો. ્ ે રાિની રમઝટમાં ્ ો જાિે આખયું 
રિહ્માં્ડ ્ડોિી ઉઠ્યું હ્યું. આ િયુંદર રાિમાં હદરભક્ોએ િાપાની આજ્ા્ી જા્ે 
રાિ ્ ૈ્ાર ક્યો હ્ો. ્ ેમાં િં્ોએ કી્્નન અને ઢોિ વગા્ડી ખૂિ જ િા્ િહકાર 
આપ્ો હ્ો. આ રાિમાં હદરભક્ો શ્ીજીિાપા સવામીિાપાને પ્રિન્ન કરવા માટે 
ખૂિ જ ઉતિાહપૂવ્નક નાચ્ા હ્ા. છેલિે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ 

અહીં જનમેલા બાળકો 
માટે સપેવશ્લ ઈંગલીશમાં 
પ્રશ્ોત્તરી કરી પેપર િૈ્ાર 
કરિામાં આવ્ું હિું. િેમાં 
બિા બાળકોએ ખયૂબ જ 

ઉતર્ાહપયૂિ્વક ભાગ લઇ 
ર્ારા માક્વથી પાર્ થ્ા 
હિા અને બાપાને ખયૂબ 
જ રાજી ક્ા્વ હિા. આ 

ખરેખર આપણા માટે 
ઘણા જ ગૌરિની િાિ 

કહેિા્. આ બાળકોને 
પ્રોતર્ાહન િો ખરેખર 

બાપા વિારા જ મળ્ું હિું. 
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પિ ભક્ોના ્ાનમાં િા્ આપી ખૂિ જ આનંદમાં આવીને ભક્ો િા્ે રાિ 
રમ્ા હ્ા. છેલિે િાપાએ દશ્નન દાન આપી સનજ ઓર્ડે પધારવા પ્ર્ાિ ક્યુું ત્ારે 
િધા જ હદરભક્ો િાપાના રસ્ામાં િયુઈ ગ્ા અને િયુંદર મજાનો માનવ માગ્ન 
િનાવી દીધો હ્ો. િાપાએ દ્ા કરી ભક્ોના પીઠ ઉપર ્ેમના ચરિ મૂકીને 
એટિે કે ચાિીને સનજ ઓર્ડે પધા્ા્ન હ્ા. ખરેખર ન ભૂ્ો ન ભસવષ્સ્ માફક 
આ દૃશ્ વિ્નવી શકા્ ્ેમ ન્ી. પરં્યુ હદરભક્ોએ ઘિોજ આનંદ અનયુભવ્ા 
િાપા ખૂિજ રાજી ્ઈને િૌના મનોર્ પૂરા ક્ા્ન હ્ા.

િા. ૩૧-૦૭-૨૦૦૪ ન્યૂજર્સી મંરદર પાટોતર્િનો બીજો રદિર્
િવારે િાપાએ મંગળા આર્ી ઉ્ારી હ્ી અને હદરભક્ોને દશ્નનનો િાભ 

આપ્ો હ્ો. િહેનોએ પો્ાની ભાવોસમ્ન પ્રગટ કરવા શ્ીઠાકોરજી િમક્ષ ખૂિ 
િયુંદર રાગમાં કી્્નન રજૂ ક્ાું હ્ાં. 

િવારે ૮:૩૦ વાગ્ે િીકાકિના ્ડેપ્યુટી મે્ર જોન રા્િી પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજનાં દશ્નને મંદદરે પધા્ા્ન હ્ા. મંદદરમાં ્ેમિે િાપા, 
પ્રેસિ્ડેનટ ધમા્નભાઈ, વાઇિ પ્રેસિ્ડેનટ મનયુભાઈ અને િેક્રેટરી ્શવં્ભાઈની 
િા્ે ઓસફિમાં મયુિાકા્ કરી હ્ી. ત્ારિાદ સવામીશ્ી, મે્રશ્ી અને મોટેરા 
હદરભક્ો મંદદરની િહાર બિ્ડ કેમપ ્ડોનેશન િેવાને પ્રેરિા આપવા ્ેના 
ઉદઘાટન માટે પધા્ા્ન હ્ા. િૌપ્ર્મ ્ડેપ્યુટી મે્રશ્ીએ બિ્ડ ્ડોનેટ કરી િમાજ 
િેવા માટે િયુંદર ઉદાહરિ આપ્યું હ્યું. ત્ારિાદ મંદદરના નાના મોટા હદરભક્ોએ 
બિ્ડ ્ડોનેશનની િેવા આપી હ્ી.

ઢળ્ી િંધ્ાએ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે િંધ્ા આર્ી 
અને સન્મો મંદદરમાં ક્ા્ન િાદ િં્ો િા્ે શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં 
િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ સનહાળવા માટે િરાિર આઠ વાગ્ે આવી પહોંચ્ા હ્ા. 

િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમમાં ભાગ િેનાર ્મામનો અબભન્ શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, િાપા, સવામીિાપાને રાજી કરવાનો હ્ો જે ખરેખર િયુંદર અને 
અવિ્નની્ હ્ો. ત્ારિાદ નાના નાના િાળકો અને નવ્યુવાનોએ નૃત્ કરી 
િાપાના અને િં્ો હદરભક્ોના દદિ જી્ી િીધા હ્ા. ત્ારિાદ ગમમ્ િા્ે 
જ્ાન પીરિે ્ેવયું િયુંદર મજાનયું નાટક-િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ ભજવવામાં આવ્ો હ્ો. 
અં્ માં નવ્યુવાનોએ આદરિકાનો િામિયુ ્ડાનિ કરી િૌને આશ્ચ્્નચદક્ કરી દીધા 
હ્ા. 

ત્ારિાદ ફા્ર વક્ન માટે િૌ મંદદર નજીક ખયુલિા મેદાનમાં આવ્ા હ્ા. અત્ે 
નવ્યુવાનો અને િાળકોએ ફટાક્ડા ફો્ડી ખૂિ જ આનંદ િીધો હ્ો. ફટાક્ડામાં્ી 
ઉતપન્ન ્્ા અવનવા કિર, દ્ડઝાઇન અને િખાિ વાંચી િાપા, િં્ો અને 
હદરભક્ો ખૂિ જ આનંદદ્ ્ ્ા હ્ા. છેલિે િાપાએ િૌને ખૂિ ખૂિ આશીવા્નદ 
આપી પો્ાના ઉ્ારે પધા્ા્ન હ્ા.

સિામીશ્ી, મે્રશ્ી 
અને મોટેરા હરરભકિો 
મંરદરની બહાર બલ્ડ 
કેમપ ્ડોનેશન ર્ેિાને 
પ્રેરણા આપિા િેના 
ઉદઘાટન માટે પિા્ા્વ 
હિા. ર્ૌપ્રથમ ્ડેપ્ુટી 
મે્રશ્ીએ બલ્ડ 
્ડોનેટ કરી ર્માજ ર્ેિા 
માટે ર્ુંદર ઉદાહરણ 
આપ્ું હિું. ત્ારબાદ 
મંરદરના નાના મોટા 
હરરભકિોએ બલ્ડ 
્ડોનેશનની ર્ેિા આપી 
હિી.
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િા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૪ - ન્યૂજર્સી મંરદરનો પાટોતર્િ
પાટોતિવના દદવિની િયુપ્રભા્ મંદદરમાં “પયુરુરોત્મ રૂપ ્ઈ ધ્ાન કરવયું” 

ની પ્રા્્નના િા્ે શરૂઆ્ ્ઈ. ઉગ્ો િૂરજ ધર્ી પર પો્ાના િોનેરી દકરિો 
પા્રી રહો હ્ો અને ભગવાન પિ જરકશી જામા, િયુંદર િોનેરી પાઘ અને 
િયુવિ્ન્યુક્ દાગીના ધારિ કરી િં્ો અને ભક્ોને દશ્નન આપવા માટે ્નગની 
રહા હ્ા. િરાિર ૬:૦૦ વાગ્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામી મહારાજે મંગળા 
આર્ી ઉ્ારી અને િૌને દશ્નન દાન આપ્ા હ્ા.

િરાિર ૮:૩૦  વાગે પાટોતિવ સવસધની શરૂઆ્ ્ઈ હ્ી. િૌપ્ર્મ 
શાસ્તોક્ સવસધ અનયુિાર રો્ડશોપચાર્ી પૂજન અચ્નન કરી અને શ્ોકોનયું ગાન 
ક્યુું હ્યું. ત્ાર િાદ “િખી નાવા પધા્ા્ન ઘનશ્ામ રે ઉનમત્ ગંગામાં”  એ 
કી્્નન િા્ે શ્ીઠાકોરજીને સનાન કરાવવામાં આવ્યું હ્યું. ત્ારિાદ િાપાએ 
મંદદરના સશખર ઉપર ધજારોહિ ક્યુું હ્યું. સવસવધ પ્રકારના અન્નકૂટના ્ાળ 
્ૈ્ાર ્્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે િૌ પ્ર્મ આર્ી ઉ્ારી 
અને અન્ હદરભક્ોએ આર્ીના િાહ્ા િીધા હ્ા. ત્ારિાદ શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડના િાળકોએ પાઈપ િેન્ડ િા્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીને શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં એસકોટ્ન કરીને િઈ ગ્ા હ્ા. 
આ અવિરે મે્રશ્ી ્ડેસનિ એિવેિ અને ્ડેપ્યુટી મે્રશ્ી જોન રા્િી પધા્ા્ન 
હ્ા.

એકસત્્ દદવ્ િભામાં પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે આશીવા્નદ 
પાઠવ્ા હ્ા. આશીવા્નદના અં્માં િાપાએ સવ્ંિેવકોને ખૂિજ ધન્વાદ 
આપીને વધયુ િેવા કર્ા હદરભક્ોને ગોલ્ડ મે્ડિ અપ્નિ કરવામાં આવ્ા હ્ા. 
અને ધૂન િોિાવી પાટોતિવની પૂિા્નહયુસ્ કરી હ્ી. ત્ારિાદ સવામીજી મહારાજ 
મયુખ્ રિો્ડામાં પધાર્ા િધા જ ્ ાળને પ્રિાદીના કરી સનજ ઓર્ડે શ્ીઠાકોરજીના 
્ાળ િેવા પધા્ા્ન હ્ા. આમ રંગેચંગે ન્ૂજિસી મંદદરનો ત્ીજો પાટોતિવ વહાિા 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના િાસનધ્માં ઉજવા્ો હ્ો.

િા. ૦૨-૦૮-૨૦૦૪ -  વિદા્

િવારે મંગળા આર્ી ક્ા્ન િાદ છેલિા દદવિે પિ હદરભક્ોના મનોર્ 
પૂરા કરવા માટે ઘરે ઘરે પધરામિી અને મહાપ્રિાદ િીધા હ્ા. િાંજે િંધ્ા 
આર્ીના સન્મો ક્ા્ન િાદ શ્ીજીિાપા સવામીિાપાને  સહં્ડોળે ઝયુિાવ્ા 
હ્ા. ત્ારપછી િં્ો િા ે્ એરપોટ્ન જવા માટે નીકળ્ા હ્ા. એરપોટ્ન પર પિ 
િાપાને સવદા્ આપવા માટે અિંખ્ હદરભક્ો આવ્ા હ્ા. િાપાએ િધા 
હદરભક્ોને પ્રેમ્ી ભેટ્ા અને  જ્ સવાસમનારા્િ કહી અંદર પધા્ા્ન હ્ા. 
ચેદકંગ પ્ાવ્ા િાદ િાપા વેઇદટંગ એદર્ામાં િેિી મંત્િેખન કરી રહા હ્ા. 
જ્ારે સવાસમનારા્િ ભગવાન મનયુષ્ રૂપે દશ્નન દાન આપ્ા હ્ા ત્ારે ઘિી 

“ર્ખી નાિા પિા્ા્વ 
ઘનશ્ામ રે ઉનમત્ત 
ગંગામાં”  એ કીિ્વન 
ર્ાથે શ્ીઠાકોરજીને 

સનાન કરાિિામાં 
આવ્ું હિું. ત્ારબાદ 

બાપાએ મંરદરના વશખર 
ઉપર િજારોહણ ક્ુું 
હિું. વિવિિ પ્રકારના 

અન્નકયૂટના થાળ િૈ્ાર 
થિા પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 

સિામીશ્ી મહારાજે ર્ૌ 
પ્રથમ આરિી ઉિારી 

અને અન્ હરરભકિોએ 
આરિીના લાહ્ા લીિા 

હિા.
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િીિાઓ ્ેમિે મનયુષ્ને િમજાવવા પો ે્ કરી હ્ી. ્ે જ રાહે ચાિ્ા પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ આપિને શીખવવા માટે કહે્ા કે ગમે ત્ારે 
િમ્ મળે ત્ારે ્ેનો િદયુપ્ોગ કરી િેવો અને આપિને એક સમસનટ અને 
િેકન્ડનો િદયુપ્ોગ કર્ા શીખવ ય્ું હ્યુ. િદગયુરુ શ્ી અબખિેશ્વરદાિજી સવામી 
અને િીજા િં્ો પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજની આજ્ા્ી અમેદરકામાં 
દદવાળી િયુધી રોકા્ા હ્ા. 

િર્વ: ઈ.ર્. ૨૦૦૫

શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આબશ્્ ્ યુ.એિ.એ.માં વિ્ા િવકે પ્રેમી ભક્ોની 
પ્રા્્નના સવીકારીને શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી 
સવામીશ્ી ્ા. ૨૭ મે, ૨૦૦૫ના રોજ િં્ મં્ડળ અને ભક્ોના િમયુદા્ િસહ્ 
્યુ.એિ.એ. પધા્ા્ન હ્ા. ્ ેઓશ્ીના અઢી માિના સવચરિ દરસમ્ાન અમેદરકાના 
સવસવધ શહેરો ્્ા રાજ્ો જેવા કે ન ૂ્જિસી, ન ૂ્્ોક્ન, એદરઝોના, કેિીફોનસીઆ, 
સિએટિ, બકિવિેન્ડ, કિામાઝૂ, ્ડેટ્ોઇટ, મેરીિેન્ડ, એટિાબનટક સિટી, રોચેસટર, 
ના્ગ્ા ફોલિ, કેને્ડા, વબજ્નસન્ા, જ્ોબજ્ન્ા, િાઉ્ કેરોસિના, અિાિા, ટેનીિી, 
પેબનિિવેસન્ા, િાલટીમોર, સશકાગો, વગેરે સ્ળોએ પધરામિી કરી હ્ી.

આ દરસમ્ાન આપિા વહાિા આચા્્ન સવામીજી ભાર્ી્ િંસકૃસ્નો પ્રચાર 
અને પ્રિાર કરવા ્્ા સિકાકિ-ન ૂ્જિસી શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદરના ચ્યુ્્ન 
પાટોતિવ માટે િં્મં્ડળ િસહ્ પધા્ા્ન હ્ા. હદરભક્ોએ િેન્ડ પાટસી િસહ્ 
ખૂિ ઉલિાિપૂવ્નક ્ેમનયું સવાગ્ ક્યુું હ્યુ અને િેન્ડના િભ્ોએ િિામી આપી 
હ્ી.

હ્ડર્ન નદી ઉપર ર્દ્ભાિ પિ્વ, િા. ૪ જયૂન, ૨૦૦૫ શવનિાર

આપિા પ્રેમમૂસ્્ન આચા્્ન સવામીશ્ી અમેદરકામાં પધા્ા્ન ્ેના આનંદમાં 
અમેદરકાના હદરભક્ોએ ન ૂ્્ોક્નમાં હ્ડિન નદી ઉપર ક્રયુઝ શીપમાં સવામીશ્ીના 
૬૪મા િદ્ાવ પવ્નનયું આ્ોજન ક્યુું હ્યું. અમેદરકા ્્ા અન્ દેશોના ૭૦૦્ી 
પિ વધારે હદરભક્ો આ પ્રિંગમાં હાજર રહા હ્ા કે, જેમાં િંગી્, નૃત્ અને 
હદરભક્ોના પ્રાિંસગક પ્રવચન ્્ા િં્ોની ક્ાનો િમાવેશ કરવામાં આવ્ો 
હ્ો.

આ પ્રિંગે ઉપસસ્્ મયુખ્ મહેમાનો શ્ી જહોન રા્િી (્ડેપ્યુટી મે્ર ઓફ 
સિકાકિ) અને શ્ી દરચા્ડ્ન ટન્નર (ઓનરેિિ મે્ર ઓફ વીકહેવન), િન્ને મયુખ્ 
મહેમાનો આ અદ્યુ્ પ્રિંગ્ી ખૂિ પ્રભાસવ્ ્્ા હ્ા. ્ેમના અનયુભવ પ્રમાિે 
્ેમના શબદોમાં જ “પૃથવી પરનયું દૈવતવ”. ્ ેમિે આ િમાજના કલ્ાિ માટે કરેિા 
કા્યો અને પો્ાના પ્રત્ક્ષ દશ્નન આ દેશને આપવા માટે આચા્્ન સવામીજીનો 
ખૂિ ખૂિ આભાર માન્ો હ્ો.

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી મહારાજ 
આપણને શીખિિા 
માટે કહેિા કે ગમે 
ત્ારે ર્મ્ મળે 
ત્ારે િેનો ર્દુપ્ોગ 
કરી લેિો અને 
આપણને એક વમવનટ 
અને ર્ેકન્ડનો 
ર્દુપ્ોગ કરિા 
શીખવ્ું હિુ.
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આ ્ાદગાર અવિરે ન્ૂ્ોક્નના હદરભક્ોએ આચા્્ન સવામીજીને ્ેમના 
િેવાભાવી કા્યો માટે $ ૬૩૦૦નો ચેક અપ્નિ ક્યો હ્ો. મં્ડળના િભ્ો દ્ારા 
સવસવધ કેક સપધા્ન ્ેમજ ફેસમિી ટ્ી સપધા્ન ્ોજવામાં આવી હ્ી. ્ેમજ િાળકોએ 
સવસવધ નૃત્ો ક્ા્ન હ્ા. નાના નાના ભૂિકાઓએ પિ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીજીને િ્્ન ્ડે કા્ડ્ન અપ્નિ કરી ખૂિ જ પ્રિન્ન્ા ્્ા આશીવા્નદ પ્રાતિ ક્ા્ન 
હ્ા.

આચા્્ન સવામીજીએ અત્ં્ વહાિ્ી આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું કે, આપિે 
ખૂિ જ ભાગ્શાળી છીએ કે આપિને િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િિાપા 
સવામીિાપા મળ્ા. િવયોપરી “શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનને િવકેના ક્ા્નહ્ા્ન 
જાિવા એ જ મયુબક્નો માગ્ન છે.” પૂવકે જેમ ઈશ્વરના પરોક્ષ અવ્ારો જેવા કે 
શ્ીરામ અને શ્ીકૃષિ ્ઇ ગ્ા અને મહાન ઋસરઓ જેવાકે નારદ, િનક, શયુકજી, 
જ્ડભર્, હનયુમાન, ઉદવ, ઓળખા્ા. ્ ેમ જો કોઈ મનયુષ્ પ્રત્ક્ષ એવા િવયોપરી 
શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, ્ેમના િાધયુ અને ભક્ોની ભવ્્ાને જાિીને 
પરમ કૃપાળયુ પરમેશ્વરને જેવા છે ્ેવા જાિી િે, ્ો ્ે મનયુષ્ માટે મયુબક્ના 
માગ્નમાં વધારે કાંઈ જાિવાનયું રહે્યું ન્ી. ્ે ભક્ની મયુબક્ આ જનમમાં નક્ી 
જ છે. આપિે આજે જે દદવ્ આનંદ માિી રહા છીએ કેમ કે, પરમ દ્ાળયુ 
ભગવાન આપિી વચચે પ્રત્ક્ષ હાજર છે. આ ્ે પ્રભયુ છે જે આપિને દદવ્ 
આનંદ અને શયુભ આશીવા્નદ આપી રહા છે. આપિે ્ ેમના િાસનધ્માં છીએ ્ ે્ી 
અક્ષરધામમાં િેઠા છીએ. આપિે સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાને રાજી કરવા 
જે પ્રમાિે ભેગા ્ ્ા છીએ. ્ ે્ી િવ્નશબક્માન પ્રભયુ આપિી ઉપર ખૂિ રાજી છે, 
્ેમિે આજે આપેિા આશીવા્નદ ્ મે ક્ારે્ ભૂિશો નસહ અને ્ મે હરહંમેશ માટે 
શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, સવામીિાપાનો પ્રત્ક્ષ અનયુભવ સવાસમનારા્િ 
ગાદીએ કર્ા રહેશો.” આશીવા્નદ પૂિ્ન ્્ે મહાપ્રિાદ િઈ િહયુ કોઈ ્્ા સ્ાને 
ગ્ા.

ગુરુ પયૂણણ્વમા િા. ૨૩-૭-૨૦૦૫
ગયુરુ સશષ્ના પસવત્ આધ્ાબતમક િંિંધની સવસશષ્ટ્ા એ આપિી ભાર્ી્ 

િંસકૃસ્ની દેન છે. વેસટન્ન િમાજમાં ઘિા દદનોની ઉજવિી ્ા્ છે. જેવી કે 
ફાધિ્ન ્ડે, મધિ્ન ્ડે, ્ેનકિ ગીવીંગ ્ડે, હોિો સવન ્ડે, ના્ાિ-ક્રીસમિ ્ડે વગેરે 
હો્ છે. પરં્યુ ભાર્ી્ િંસકૃસ્માં ગયુરુ પૂસિ્નમાનયું પવ્ન એટિે સશષ્ોના જીવનનયું 
અત્ં્ મહતવપૂિ્ન પવ્ન. આવા ગયુરુ પૂસિ્નમાના મહદપવ્ન પ્રિંગે શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદી પદરવારના દેશ-સવદેશમાં વિ્ા િધા જ િભ્ો ગયુરુરાજ શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપાનયું પૂજન અચ્નન આર્ી વગેરે કરીને સવશેર અર્્ન અપ્નિ કરવાનો 
અમૂલ્ િાભ િે્ા હો્ છે.

અમેદરકામાં વિ્ા િવકે ભક્ોને ્ારીખ. ૨૩-૫-૨૦૦૫ શસનવારને 

જો કોઈ મનુષ્ 
પ્રત્ક્ષ એિા ર્િવોપરી 

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાન, િેમના 

ર્ાિુ અને ભકિોની 
ભવ્િાને જાણીને 

પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરને 
જેિા છે િેિા જાણી 

લે, િો િે મનુષ્ માટે 
મુનકિના માગ્વમાં િિારે 

કાંઈ જાણિાનું રહેિું 
નથી. િે ભકિની 

મુનકિ આ જનમમાં 
નક્ી જ છે.
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અરાઢ વદ િીજ- ત્ીજના રોજ શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન શ્ી 
પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીજી મહારાજના પયુસન્ સનશ્ામાં ગયુરુપૂસિ્નમાનયું પવ્ન 
ઉજવવાનો િાભ મળ્ો હ્ો. િવાર્ી િવ્ન ભક્ોના હૈ્ ા ભબક્ભાવ્ી 
્નગની રહા હ્ા અને િવકે ભક્ો શાહી સવાગ્ માટે શોભા્ાત્ા માટે ્ૈ્ારી 
કરવામાં મશગૂિ ્ઈ ગ્ા હ્ા. િેન્ડ પાટસીના િવકે િભ્ો િવાર્ી જયુદી જયુદી 
ધૂન ્ ૈ્ાર કરીને ગયુરુરાજ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાને રીઝવવાની ્ ૈ્ારી કરવા 
િાગી ગ્ા હ્ા. ્ેમાં િાસિકાઓએ ્ેમજ કમ્ન્ોગી િાઈઓની ભબક્ભાવના 
્રંગોમાં કંઈક સવશેર્ા વ્ા્નઈ રહી હ્ી. િવાર્ી મંદદરમાં આવ્ી િધી જ 
ગા્ડીઓને પો્ાના હા્ે ધોઇ િાફ કરવાની િેવા સવીકારી હ્ી અને ્ેમાં્ી જે 
કંઈ રકમ આવે ્ે ગયુરુરાજ સવામીિાપાના ચરિે ભેટ મૂકીને આર્ી ઉ્ારવાનયું 
નક્ી ક્યુું હ્યું. જ્ારે ્ેમિે પો્ાની િેવાની પૂિા્નહયુસ્ કરી ત્ારે ્ેમની પાિે 
ગયુરુરાજને ચરિે ભેટ ધરવા માટે ૫૭૫ ્ડોિરની પયુષપાંજસિ ્ઈ હ્ી.

િપોરે િરાિર ત્િ વાગે શોભા્ાત્ા શરૂ ્વાની હોઇ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ ગયુરુરાજ સવામીિાપાને ભવ્ કિાતમક ર્માં બિરાજમાન કરીને 
િવ્ન ભક્ોને દશ્નનનો િાભ અપાવ્ો. િેન્ડપાટસીના ઉતિાહી ્યુવાનો મધયુર સવર 
છો્ડીને ગયુરુદેવની પ્રિન્ન્ા પ્રાતિ કરી હ્ી. ત્ારિાદ મંદદરની િાજયુના રો્ડ પર 
્ઈ કાર પાદકુંગમાં ્ઈને મયુક્જીવન સવામીિાપા કોમ્યુસનટી હોિ પાિે શોભા 
્ાત્ા પૂિ્ન કરવામાં આવી હ્ી. િભામં્ડપમાં પધા્ા્ન ત્ારે પૂજની્ િં્ો દ્ારા 
ઉચચારા્ેિા વેદના મંત્ો િા્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ગયુરુદેવને શાહી 
સવાગ્માં આવેિ િવ્ન અર્્ન અપ્નિ કરીને પૂજન અચ્નન કરીને આર્ી ઉ્ારી 
હ્ી. પૂજની્ િં્ોએ “ભિે આવી ગયુરુ પૂનમ આજ” એ પ્રા્્નના કી્્નન્ી 
ગયુરુ વંદના કરી હ્ી. ત્ારિાદ િવ્ન િં્ો ્્ા આજના ગયુરુપૂસિ્નમાના ઉતિવનો 
અનયુપમ િાભ અપાવનાર ્ેમજ અન્ પ્રેમી ભક્ોએ શ્ીજીિાપા સવામીિાપાનયું 
પૂજન અચ્નન કરી આર્ી ઉ્ારવાના િાભ િીધા હ્ા. ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું કે,

“ગયુરુ ગયુરુ ્ો િહયુ કહે પિ ગયુરુ એક િહજાનંદ ;

      પ્રગટ મળ્ા ને હા્ જ ઝાલ્ો ્ેનો છે આનંદ…”

્્ા

“ક્ા્ન મોટા િં્ને રાજી ્ેિે િવકે દેવ પૂજ્ાજી;

 કશી ્ેને ન રહી ખામી, મળ્ા એને િહજાનંદ સવામી.…. અનાદદ.”

આ િંને પદપંબક્ઓ ઉપર સવસ્ારપૂવ્નક િોધપાઠ આપ્ો હ્ો. ્ેમજ 
જીવનપ્રાિ સવામીિાપાએ દ્ા કરી આપિને પિ પો્ાને શરિે િઈ શ્ી 
સવાસમનારા્િ ગાદીની કૃપા પ્રિાદી આપી, ્ ેના આબશ્્ િનાવ્ા છે. ્ ો આજના 
ગયુરુપૂસિ્નમાના મહદપવકે િાપાને પ્રા્્નના કરીએ કે, હે િાપા , અમોને િદા્ 

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીના આચા્્વ શ્ી 
પુરુરોત્તમવપ્ર્દાર્જી 
સિામીજી મહારાજના 
પુવનિ વનશ્ામાં 
ગુરુપયૂણણ્વમાનું પિ્વ 
ઉજિિાનો લાભ 
મળ્ો હિો. ર્િારથી 
ર્િ્વ ભકિોના હૈ્ા 
ભનકિભાિથી થનગની 
રહા હિા અને ર્િકે 
ભકિો શાહી સિાગિ 
માટે શોભા્ાત્ા માટે 
િૈ્ારી કરિામાં મશગયૂલ 
થઈ ગ્ા હિા.
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આપની પાિે ને પાિે રાખીને કૃપા પ્રિાદી આપ્ા રહેશો. અમો ્ ે કૃપા પ્રિાદીને 
હરદમ પચાવ્ા રહીએ અને ્ેનો િદયુપ્ોગ કરીને આ શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદીના શરિે જીવન સવ્ાવીએ એવી કૃપાવૃસષ્ટ  વરિાવ્ા રહેશો.

આપિને આ મનયુષ્જનમ કેટિા્ આવ્ા અને કેટિા્ ગ્ા એનો કોઈ 
જ સહિાિ દક્ાિ ન્ી. પિ જ્ાં િયુધી ભગવાનનો કે ભગવાનના ઘરે્ી 
આવેિા િતપયુરુરનો ભેટો ્્ો ન્ી ત્ાં િયુધી આ જનમ મરિના ફેરા ચાિયુ 
જ રહેવાના છે. ્ો એ જનમ મરિના ફેરા મટા્ડવા માટે ભગવાનના ધામમાં્ી 
આવેિા િતપયુરુરનો આશરો કરીને, ્ેમને ગયુરુ કરીને મન કમ્ન વચને જો્ડાઈ 
જવયું. આજના આ પસવત્ પ્રિંગે અમે કહીએ છીએ કે, જે આ કારિ િતિંગમાં્ી 
આઘાપાછા ્ા્ નહીં અને દિા્ા ચંપા્ા પિ આ િતિંગમાં દેહ પ્ું્ રહેશે 
અને સિદાં્વાદી જીવન જીવશે. ્ેમને આજે આ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનનયું 
વરદાન છે કે, ્ેનયું ટાિયુ આવશે ત્ારે ્ેના ઉપર દ્ા કરીને ભગવાન પો્ાની 
મૂસ્્નનયુ િયુખ આપશે અને આ વા્ની જીવમાં્ી હા પા્ડજો. આજના ગયુરુપૂસિ્નમાના 
દદવિે ભગવાન દદિનાં દદર્ાવ ્ ઇને આટિા વરદાન આપે છે ્ ો આજે આપિે 
પિ પ્રસ્જ્ા કરવી જોઈએ કે, હે મહારાજ, આજ િયુધી હયું ગમે ્ેમ વત્યો હોઉં 
પરં્યુ હવે આજ દદન પછી આપની પ્રિન્ન્ા માટે આપની મરજી પ્રમાિે વ્સીશ  
વ્સીશ અને વ્સીશ.

આશીવા્નદ પૂિ્ન ્ ્ા િાદ િવ્ન ભક્ોને ગયુરુપૂજનનો િાભ આપવામાં આવ્ો 
હ્ો. ્ે દરસમ્ાન પૂજની્ િં્ો ભક્ોના પ્રિંગોસચ્ પ્રવચન િાંભળવાનો 
પિ િાભ મળ્ો હ્ો. િંધ્ા આર્ીના સન્મો પૂિ્ન કરી મહાપ્રિાદ િઇ ને િવ્ન 
ભક્ોએ ્્ાસ્ાને ગ્ા હ્ા.

િા. ૪,૫,૬ ઓગસટ,૨૦૦૬ રંગોતર્િ
પ્રેમમૂસ્્ન આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજના પાવન અને દદવ્ િાસનધ્માં શ્ી 

સવાસમનારા્િ મંદદર િીકાકિ, ન્યુજિસી ખા્ે િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, જીવનપ્રાિ િાપાશ્ી, અને જીવનપ્રાિ સવામીિાપાની દદવ્ મૂસ્્નઓની 

જે આ કારણ 
ર્તર્ંગમાંથી આઘાપાછા 

થા્ નહીં અને 
દબા્ા ચંપા્ા પણ 

આ ર્તર્ંગમાં દેહ 
પ્ુંિ રહેશે અને 

વર્દ્ધાંિિાદી જીિન 
જીિશે. િેમને આજે 

આ શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાનનું િરદાન છે 

કે, િેનું ટાણું આિશે 
ત્ારે િેના ઉપર દ્ા 

કરીને ભગિાન પોિાની 
મયૂવિ્વનુ ર્ુખ આપશે 

અને આ િાિની 
જીિમાંથી હા પા્ડજો.
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પ્રસ્ષ્ાની પાંચમી વર્નગાંઠ માટે ત્િ દદવિનો મહોતિવ રાખવામાં આવ્ો હ્ો. 

શ્ી અિજી િાપાશ્ીની વા્ો ધમ્નગ્ં્ના પાઠ િા્ે શયુક્રવાર ૪ ઓગસટની 
િપોરે ઉજવિીનો પ્રારંભ ્્ો હ્ો. પારા્િ વાંચન પછી આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
જિાવ્યુ કે, જો કોઈ વ્બક્ ્ેની વાિી પર સન્ંત્િ રાખે નહીં અને ્ે જે કહે છે 
્ેના પર ધ્ાન ન રાખે ્ ો સમત્ો શત્યુ િની શકે છે. આચા્્ન સવામીશ્ીએ દયુગયુ્નિો્ી 
દૂર રહેવાની પિ વા્ કરી હ્ી, કારિ કે ્ેના્ી ભગવાન્ી દૂર ્ઈ જવા્ છે.

પછી િાંજે ્યુવાન સશષ્ોએ શ્ી સવાસમનરા્િ ભગવાનને પ્રિન્ન કરવા માટે 
ભબક્ નૃત્ો ક્ા્ન હ્ા. રાત્ે િમાપન કરવા વેળાએ િમૂહ-રાિ ્ોજા્ો હ્ો, 
જેમાં ્મામ િં્ો અને હદરભક્ોએ ભાગ િીધો હ્ો.

૫ ઓગસટ શસનવારની િવારે સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડ દ્ારા વહાિા આચા્્ન 
સવામીશ્ીને શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં મેદ્ડકિ સશબિરની શરૂઆ્ 
અને સચબહન્ કરવા દોરી ગ્ા હ્ા. ૧૭૫્ી વધયુ અને પ્ડોશી િમયુદા્ના ભક્ો 
િભ્ોને મફ્ શારીદરક, દં્, દૃસષ્ટ અને ઇકેજી ચેક-અપિ ્ેમજ િોહી ્પાિનયું 
કા્્ન પૂિ્ન કરવાની ્ક આપવામાં આવી હ્ી. આચા્્ન સવામીશ્ીએ રક્દાનની 
શરૂઆ્ પિ કરી હ્ી. જ્ાં ઘિા ભક્ોએ િીજાના જીવન િચાવવા માટે 
રક્દાન ક્યુું હ્યું. મંદદરના અને ભાર્ી્ િમયુદા્ના ્ડોકટરોએ ્િીિી સશબિર 
અને રક્દાન ઝયુંિેશમાં મદદ માટે ્ેમનો િમ્ સવૈબચછક રી્ે આપ્ો. જ્ારે 
્િીિી સશબિર અને બિ્ડ ્ડ્ાઇવ ્ઈ રહી હ્ી, ત્ારે આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
અધ્ક્ષ સ્ાને શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી ગ્ં્ના પાઠ ક્ા્ન. ત્ારિાદ ્ેમિે 
િધાને આશીવા્નદ આપ્ા.

આચા્્ન સવામીશ્ીના આશીવા્નદના િમાપન િમ્ે, ઓગ્નન અને ટીશ્યુ ્ડોનર 
શેદરંગ નેટવક્નના અસ્સ્ વક્ાને અંગ દા્ા કેવી રી્ે િનવયું ્ે સવશેની માસહ્ી 
પ્રદાન કરવા આમંત્િ અપા્યું હ્યું. આચા્્ન સવામીશ્ી અંગદાનને ભારપૂવ્નક 
પ્રોતિાસહ્ કરે છે. કારિ કે ્ે વ્બક્ના પો્ાના મૃત્યુ પછી પિ વ્બક્ને 

૧૭૫થી િિુ અને 
પ્ડોશી ર્મુદા્ના 
ભકિો ર્ભ્ોને મફિ 
શારીરરક, દંિ, દૃવટિ 
અને ઇકેજી ચેક-અપર્ 
િેમજ લોહી િપાર્નું 
કા્્વ પયૂણ્વ કરિાની િક 
આપિામાં આિી હિી. 
આચા્્વ સિામીશ્ીએ 
રકિદાનની શરૂઆિ 
પણ કરી હિી. જ્ાં 
ઘણા ભકિોએ બીજાના 
જીિન બચાિિા માટે 
રકિદાન ક્ુું હિું.
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જીવનની દકંમ્ી ભેટ આપવાનો એક માગ્ન છે. ્ે પછી ઉપસસ્્ રહેિા િધા 
મહાપ્રિાદ પીરિવામાં આવ્ો.

િપોરે પછી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી ્ેમના દ્ાળયુ અને પ્રેમાળ 
સવભાવ્ી ્યુ.એિ.એ.માં પહેિીવાર ્ોજા્ા રંગ-ઉતિવમાં ભાગ િેવાનયું 
અમેદરકાના ભક્ોને શક્ િન્યું, પ્ર્મ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ભગવાનને 
રંગીન પાિી અને રંગો્ી સનાન કરાવ્યું. પછી રંગીન પાિી્ી ્મામ િં્ો અને 
હદરભક્ોને પિ રંગ્ી રિ્રિોળ ક્ા્ન. આ રંગીન અને આશીવા્નદદ્ ઘટનાએ 
્મામ િં્ો અને ભક્ોના હૃદ્ને અવિ્નની્ િયુખ આપ્યું હ્યું. િાળકો્ી િઈને 
વદરષ્ નાગદરકો િયુધીના દરેક, કાન્ી કાન િયુધી હિ્ાં હ્ાં. આવી ઘટના 
જીવનભર ્ાદ રહેશે.

શસનવારે િાંજે શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા કોમ્યુસનટી હોિમાં ્ યુવા ભક્ોએ 
ભબક્ નૃત્ો અને કી્્નન-ભબક્ રજૂ કરી હ્ી. ત્ારિાદ “વ્િન વેરે સવનાશ” 
નામનો સવશેર ધાસમ્નક િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ રજૂ ક્યો. દારૂ પીવો, નશો કરવો અને 
જયુગાર રમવો જેવા નકારાતમક પ્રભાવ્ી દૂર રહેવયું. આવા નકારાતમક વ્્નનને 
પ્રોતિાહન આપ્ા કહેવા્ા “સમત્ો” ્ી દૂર રહેવયું જોઈએ, કેમ કે ્ેઓ આપિા 
સવાસમનારા્િ ધમ્ન દ્ારા શીખવવામાં આવેિા નૈસ્ક મૂલ્ોનો સવનાશ કરવા 
્રફ દોરી જશે. આ પ્રકારની જીવનશૈિી ચોક્િપિે કોઈનયું જીવન અને સપ્ર્ 
િોકોના જીવનનો નાશ કરશે. િીજા દદવિે િમાસતિ ્ઈ.

રસવવારે ૬ ઓગસટે પંચમ પાટોતિવનો અંસ્મ દદવિ હ્ો. ભગવાન શ્ી 
સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપા િમક્ષ આચા ્્ન સવામીશ્ીએ પાટોતિવ સવસધ 
કરી હ્ી. ્ેમિે મંદદરના સશખર પર ધવજારોહિ િમારોહ પિ ્ોજ્ો હ્ો. 
ધવજારોહિ ક્ા્ન પછી મંદદરમાં પાછા ફ્ા્ન પછી, સવામીિાપાના પ્રેમી િં્ ોએ 
ભગવાનને અપ્નિ કરવા માટે ભવ્ અન્નકૂટ પહેિે્ ી જ ્ૈ્ ાર કરી દીધો હ્ો. 
ત્ારિાદ, આચા ્્ન સવામીશ્ી, િં્ ો અને હદરભક્ોએ િવયોપરી િવા્નવ્ારી 
ભગવાનને આર્ી અપ્નિ કરી. ટૂંક િમ્માં જ, સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડ આચા ્્ન 
સવામીશ્ીને શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં િઈ ગ્ા, જ્ાં િેંક્ડો હદરભક્ો 

 નકારાતમક િિ્વનને 
પ્રોતર્ાહન આપિા 
કહેિાિા “વમત્ો” 

થી દયૂર રહેિું જોઈએ, 
કેમ કે િેઓ આપણા 
સિાવમનારા્ણ િમ્વ 

વિારા શીખિિામાં 
આિેલા નૈવિક 

મયૂલ્ોનો વિનાશ કરિા 
િરફ દોરી જશે. આ 
પ્રકારની જીિનશૈલી 

ચોક્ર્પણે કોઈનું 
જીિન અને વપ્ર્ 

લોકોના જીિનનો નાશ 
કરશે.
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આ્યુર્ા્ી શ્ી આચા ્્ન સવામીશ્ીના આશીવા્નદની રાહ જો્ા હ્ા. આચા ્્ન 
સવામીશ્ીએ ે્મને આશીવા્નદ આપ્ા અને આ રી ે્ ભક્ોની ઇચછા પૂરી કરી.

ઇ. ર્. ૨૦૦૭- ન્યૂજશસી વર્કાકર્

અમેરરકામાં શ્ી મુકિજીિન સિામીબાપા શિાબદી મહોતર્િ

મહોતર્િનો પ્રથમ રદિર્
જીવનમાં િૌદકક ક્ષેત્ે અ્વા આધ્ાબતમક ક્ષેત્ે પ્રગસ્ કરવા માટે િમ્નો 

િદયુપ્ોગ કરવો જોઈએ. કારિ કે િમ્ની એક એક ક્ષિ અમૂલ્ છે. િાખો 
કરો્ડો કે અિજો રૂસપ્ા ખચસીને વી્ી ગ્ેિી એક ક્ષિ પિ ખરીદી શકા્ી ન્ી. 
િમ્ની દરેક ક્ષિ િયુવિ્નકિ જેટિી દકંમ્ી છે. િમ્ અસવર્પિે વહે જ જા્ 
છે. જે િમ્નો નાશ કરે છે, ્ેનો િમ્ નાશ કરે છે. માટે એક કસવએ કહયું છે કે, 

टिक टिक करती घडी सभी को मानो यह टिखलाटत है, करना है सो 
जल्ी करलो, घडी बीतती जाती है ।   

આપિી ઘદ્ડ્ાળનો િ્્ િરક્ો િરક્ો કાંટો ્ો માત્ િેકન્ડ, સમસનટ 
અને કિાકો વીિ્ો રહે છે. પિ દીવાિ પર ઝૂિ્યું કેિેન્ડર એક પછી એક દદવિ 
પિાર કરી મસહનાઓ િરકાવ્યું રહે છે. અને દર વરકે ૩૬૫ દદવિ જ્ા રહે 
છે. વરિ પિ વી્્ાં જા્ છે. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આદ્ આચા્્નપ્રવર 

ધરધયુરંધર ૧૦૦૮ િાખોના િા્ડીિા શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાને આ વરકે આ 
ભૂમં્ડિમાં પ્રગટ ્્ે ૧૦૦ વર્ન પૂરાં ્ા્ છે. ્ે સનસમત્ે શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદીના આબશ્્ અમેદરકા ્્ા કેને્ડામાં વિ્ા િમસ્ પ્રેમી હદરભક્ોને વશ 
્ઈ ્ેમની પ્રા્્નના સવીકારી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી ્ા. ૩-૮-૨૦૦૭ના 
રોજ અમેદરકા પધા્ા્ન હ્ા. શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા શ્ાબદી મહોતિવ ્ા. 
૮-૮-૨૦૦૭, અરાઢ વદ દશમ, િયુધવારના રોજ્ી ્ા. ૧૨-૮-૨૦૦૭, અરાઢ 
વદ-)), અમાિ રસવવાર િયુધી પાંચ દદવિનો મહોતિવ ્ોજા્ો હ્ો.  

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીના આદ્ય 
આચા્્વપ્રિર િરિુરંિર 
૧૦૦૮ લાખોના લા્ડીલા 
શ્ી મુકિજીિન 
સિામીબાપાને આ િરકે 
આ ભયૂમં્ડલમાં પ્રગટ 
થ્ે ૧૦૦ િર્વ પયૂરાં 
થા્ છે. િે વનવમત્તે શ્ી 
સિાવમનારા્ણ ગાદીના 
આબશ્િ અમેરરકા િથા 
કેને્ડામાં િર્િા ર્મસિ 
પ્રેમી હરરભકિોને િશ 
થઈ િેમની પ્રાથ્વના 
સિીકારી પરમ પયૂજ્ 
આચા્્વ સિામીશ્ી િા. 
૩-૮-૨૦૦૭ના રોજ 
અમેરરકા પિા્ા્વ હિા.
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उतसवट्रिया: खलु मानवा: મનયુષ્ો ઉતિવ સપ્ર્ હો્ છે. ઉતિવ ઉજવવા્ી  
માિિોને આનંદ ્ા્ છે. આજના શયુભ દદને િહયુ કોઈ દરરોજના સન્મ મયુજિ 
રિાહ્મમયુહૂ્્નમાં જાગીને સનત્કમ્ન્ી પરવારી વહેિી િવારે ૬.૦૦ વાગે મંગળા 
આર્ીનો િાભ િેવા માટે પહોંચી આવ્ા હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
િમ્ ્્ે આર્ી ઉ્ારી હ્ી. મંદદરમાં ભક્ોનો મહેરામિ ખૂિ ઉમટ્ો હ્ો. 
િૂ્્નનારા્િ પિ િાભ િેવા માટે વહેિા વહેિા ઊગ્ા અને પો્ાના િયુવિ્નમ્ 
દકરિો પ્રકાશમાન ક્ા્ન હ્ા. આજના િયુપ્રભા્ે પૂવ્ન દદશામાં્ી ઉદ્ ્ઈ રહેિા 
િૂ્્નદેવના ્ેજસવી િોનેરી દકરિો આ મહ્ પવ્નને વધાવવા િમગ્ ભૂમં્ડળને 
પ્રકાશમાન કરી રહા હ્ા. ૭:૩૦ વાગે જીવનપ્રાિ સવામીિાપાની વા્ો ભાગ-
૧ની પારા્િની મહાપૂજા કરવામાં આવી, ્ ેમાં િમસ્ હદરભક્ોએ િાભ િીધો 
હ્ો. 

આજે મહોતિવની શયુભ શરૂઆ્ “સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડ” ની મીઠી 
િૂરાવિીઓ િા ે્ કરવામાં આવી હ્ી. િાળ ્ યુવાન ભક્ોએ ભેગા મળી કિાકૃસ્ 
ર્ િનાવ્ો હ્ો. ્ેમાં શ્ીજીિાપા અને શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાની મૂસ્્નને 
બિરાજમાન કરી, હાર પહેરાવી, શ્ી ઠાકોરજી િહ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
ર્માં આરુઢ ્ ્ા હ્ા. અને સશસ્િદ વાજ્ે ગાજ્ે શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા 
હોિમાં પધા્ા્ન હ્ા. આ િમ્ે  शभुस्वागतम्  કી્્નન ઉપર શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદીના આબશ્્ ૫૧ િાળકોએ નૃત્ કરી શ્ીજીિાપા સવામીિાપાને પ્રિન્ન ક્ા્ન 
હ્ા. ત્ારિાદ શ્ી જીવનપ્રાિ સવામીિાપાની વા્ો ભાગ-૧ ની પારા્િ શ્ી 
સવાસમનારા્િ ગાદીના આબશ્્ િમસ્ હદરભક્ો (્યુ. એિ.એ. ્્ા કેને્ડા) 
્રફ્ી રાખવામાં આવી હ્ી અને ્ેનો પ્રારંભ પૂજન, અચ્નન, આર્ી કરી ક્યો 
હ્ો. આ પારા્િના વક્ા શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન િદમ્નરતનાકર 
પરમ પૂજ્ શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીશ્ી ્્ા િદગયુરુ શાસ્તી શ્ી 

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીના આબશ્િ ૫૧ 
બાળકોએ નૃત્ કરી 

શ્ીજીબાપા સિામીબાપાને 
પ્રર્ન્ન ક્ા્વ હિા. 

ત્ારબાદ શ્ી જીિનપ્રાણ 
સિામીબાપાની િાિો 
ભાગ-૧ની પારા્ણ 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 

ગાદીના આબશ્િ ર્મસિ 
હરરભકિો (્ુ. એર્.એ. 

િથા કેને્ડા) િરફથી 
રાખિામાં આિી હિી 

અને િેનો પ્રારંભ પયૂજન, 
અચ્વન, આરિી કરી ક્વો 

હિો.
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બજ્ેનદ્્સપ્ર્દાિજી સવામી ્્ા િં્સશરોમસિ શ્ી સવશ્વમંગિદાિજી સવામી 
હ્ા. 

સિદાં્વાગીશ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું 
હ્યું કે, સવામીિાપા કહે છે, આ પૃથવી પર મનયુષ્ને માટે કોઈ ગમે ્ેવા અબભપ્રા્ 
િાંધ્યું હો્, પિ ્ે મનયુષ્ ક્ારે િારો નરિો િની જા્ છે ્ે ખિર પ્ડ્ી 
ન્ી. શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન કારી્ાિી પ્રકરિના ૩ જા વચનામૃ્માં કહે 
છે, કોઈ િાળ અવસ્ામાં િારો હો્ અને ્યુવાન અવસ્ામાં િગ્ડી જા્ છે. 
કોઈ િાળ અવસ્ામાં ઠીક ન હો્ ને ્યુવાની અવસ્ામાં િરિ ્ઈ જા્ છે. માટે 
માિિનયું અં્ર ક્ારે િદિી જા્ ્ે કંઈ કહેવા્ નહીં. ગમે ્ેવા મખખીચયુિમાં 
મખખીચૂિ માિિના હૃદ્માં પિ ક્ાંક એકાદ ખૂિામાં ભરપૂર ઉદાર્ા હશે. 
પશયુ્ાના પા્ડોશી જેવા ઘા્કીમાં ઘા્કી હો્ અને ક્રૂર્ાની ્મામ િરહદો પાર 
કરી ચૂકેિો હો્, એવો પાશવી નીચ માિિ હો્ છ્ાં પિ ્ેના દદિના એકાદ 
ખૂિામાં કરુિા નામની અસ્ દકંમ્ી ચીજ િપાઈને િેઠી હો્ છે. પરં્યુ જ્ારે ્ ેને 
કરુિાના િાગર એવા િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િિાપા સવામીિાપાનો ્ોગ 
્ા્ છે, ત્ારે ્ેમના જોગે કરીને અં્રમાં રહેિા કરુિાના િીજ ઊગી નીકળે 
છે. પદરિામે ્ે પશયુ મટીને માનવ અને માનવ મટીને મયુક્ ્ઈ જા્ છે. માટે 
જીવનપ્રાિ િાપાશ્ી ભાગ-૧ ની ૨૫૧મી વા્માં કહે છે જે, મનોમ્ ચક્ર છે ્ ેમાં 
એક ્ડો્ડી છે. ્ેને િા્ પ્ડ છે. ્ેની માંહી જીવાતમા રહે છે. અસગ્ના ્િખા જેવો 
ઝીિો જીવાતમા છે. ્ેમાં અં્્ા્નમી ભગવાન રહા છે. ્ે જ જીવ શ્ીજીમહારાજના 
પ્રકાશ્ી સવકાિ પામે છે. જીવાતમા િંગદોર્ી અવરાઈ ગ્ો છે, પિ વસ્યુગ્ે 
ચોખખો હ્ો ્ો ચોખખો ્્ો. અને જ્ારે એ જીવાતમા ચોખખો ્ા્ છે, પ્ડળ 
નીકળી જા્ છે, ત્ારે અત્ં્ ગયુિવાન અને ભક્ િની જા્ છે. અને કલપનામાં 
પિ ન આવે ્ેવાં િયુંદર કા્્ન કરી િ્ાવે છે. જોિનપગી એક વખ્ના નામચીન 
ચોર-િૂંટારા હ્ા. ્ેમનયું જીવન પદરવ્્નન ્્યું ને ્ે ભક્ િન્ા, ત્ારે ્ેની વા્ 
વા્યુવેગે પ્રિરી ગઈ કે શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાને ગધે્ડાની ગા્ કરી નાખી છે. 
જોિનપગીએ પો્ે પિ પો્ાના સમત્ો, સનેહીઓ અને િા્ીદારોને ખાિ િંદેશા 
મોકિી કહેવ્ડાવી દીધયું હ્યું કે, શ્ીહદરએ મારા જેવા અધમાધમનો હા્ પક્ડી, 
અહૈ્યુકી કૃપા કરી, મને પશયુમાં્ી માિિ અને માિિમાં્ી મયુક્ િનાવ્ો છે. ્ો 
મારી પિ ્મને િવ્નને સમત્ભાવે આગ્હભરી િિાહ છે કે, વહેિામાં વહેિી ્કે 
્મે પિ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના ચરિકમળનો આશ્્ કરી િાચયું િયુખ 
ભોગવો. અને જો ્ેમ કરવા ખયુશી ન હો ્ો મારો ્મારી િા્ેનો િંિંધ પૂરો 
્્ો માનજો. પિ ્ ાદ રાખજો કે, આજ નહીં ્ ો કાિ, પિ િધાજ પદા્યો અળગા 
કરીને શ્ીહદરના ચરિમાં જો્ડા્ા સવના છૂટકો ન્ી. જોિનપગીના આ િંદેશાને 
મેળવનારા ઘિા માિિોમાંના એક રિયુ ગામના પ્રભા્ગર ગોંિાઈ પિ હ્ા. 

મૂળ ્ો ્ેઓ િૌરાષ્ટ્ના ઝીકદર્ા ગામના હ્ા. પિ ્ી્યોમાં ફર્ા ફર્ા 

મનોમ્ ચરિ છે િેમાં 
એક ્ડો્ડી છે. િેને 
ર્ાિ પ્ડ છે. િેની 
માંહી જીિાતમા રહે 
છે. અવગ્ના િણખા 
જેિો ઝીણો જીિાતમા 
છે. િેમાં અંિ્ા્વમી 
ભગિાન રહા છે. િે જ 
જીિ શ્ીજીમહારાજના 
પ્રકાશથી વિકાર્ પામે 
છે.
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રિયું ગામે આવ્ા. ત્ાં સસ્ર ્્ા અને ્ો્ડા ઘિા સશષ્ો મળ્ા. જમીન જાગીર 
મળી અને ્ો્ડયું ઘિયું ભિેિા હ્ા ્ે્ી ગયુરુ િનીને ઉપદેશ આપવાનયું ્ેઓએ શરૂ 
ક્યુું. એક નાનક્ડો મઠ પિ િનાવ્ો. ઉપિક દૃસષ્ટએ ધમ્નસનષ્ અને જ્ાનપરા્િ 
હ્ા, પિ અંદરખાને આં્રશત્યુને આધીન હ્ા. ્ે્ી ્ો જોિનપગી જેવા 
ચોરિૂંટારા િા્ે સનેહ િંિંધની ગાંઠ િંધાઈ હ્ી. િન્ને અંગ્ સમત્ો હ્ા, ્ે્ી 
જોિનનો િંદેશો મળ્ાં જ એના મનમાં સવચારોનયું ઘમિાિ શરૂ ્્યું. આખરે 
શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનનયું ક્ડક પારખયું િેવાનો સનશ્વ્ ક્યો, અને એ માટે 
િમ્ની રાહ જોવા િાગ્ો. ્ ેમાં એક દદવિ એના ગામના િે િતિંગી ્ યુિિીદાિ 
અને િલિયુભાઈ શ્ીજીમહારાજના દશ્નને જા્ છે ્ેવી ખિર મળી એટિે ્ે ્ડભાિ 
જવાના માગકે જઈ ઊભો રહો. અને ્ેમની િા્ે િળદગા્ડીમાં િેિીને ્ડભાિ 
ચાલ્ો. ત્ાં રસ્ામાં પ્રભા્ગરે પો્ાના મનની વા્ ્યુિિીદાિને કહી કે, 
‘્યુિિીદાિ, જોિનપગી મહાસવચક્ષિ, ભ્ડવીર હ્ા. ્ ે હા્માં ્ િવારને િદિે 
્યુિિીની માળા ફેરવ્ા ્્ા ્ે ્ો ખરેખર ન માની શકા્ ્ેવી અજિ ઘટના 
કહેવા્.’ ત્ારે ્યુિિીદાિ કહે, ‘જોિનપગી ્ો પૂવ્નના મયુમયુક્ષયુ હોવા જોઈએ. 
પરં્ યુ ભૂં્ડો િંગ અને ભૂં્ડી દક્ર્ાના કારિે એમની ગા્ડી આ્ડા પાટે ચઢી ગઈ હ્ી. 
્ેમનો જીવ િંગદોરે અવરાઈ ગ્ો હ્ો. પરં્યુ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનનો 
્ોગ ્્ો અને ્ેમની કૃપા દૃસષ્ટ પ્ડી, ્ે્ી એમના મયુમયુક્ષયુપિાનો જીવ પો્ાના 
ઉપર ચઢેિી ધૂળ ખંખેરીને જાગ્્ ્ઈ ગ્ો. અને ્ર્ જ ્ે પો્ાની અિિ 
સસ્સ્માં આવી ગ્ો. માટે આપિે પિ ્ેના જીવનમાં્ી િોધ િેવા જેવો છે.’ 
ત્ારે પ્રભા્ગર કહે, ‘જોિન ્ો મારો અંગ્ સમત્ છે અને ્ેિે જ મને િંદેશો 
મોકલ્ો છે, પિ ્ેના જેવો હયું અંધશ્દાળયુ ન્ી. હયું ્ો એ ભગવાનનયું ક્ડક પારખયું 
કરીશ અને એટિા જ માટે ્ો ્ડભાિ આવયું છયું.’ 

ત્ારે ્યુિિીદાિ કહે, ‘્મે ભગવાનનાં દશ્નન કરવા અમારી િા્ે આવો છો 
્ે ્ો ઉત્મ કામ છે પિ ભગવાનનયું પારખયું િેવાની વા્ મહેરિાની કરી માં્ડી 
વાળો. જોિનપગી પિ પારખયું િેવા જ ્ડભાિ ગ્ો હ્ો, પિ પો્ે જ પરખાઈ 
ગ્ો. મને ્ો િાગે છે કે, ્મે પિ ્મારા સમત્ની જેમ પરખાઈ જશો.’ ત્ારે 
પ્રભા્ગર કહે, ‘હયું ્ો ઘિા ્ી ્્નમાં ફ્યો છયું. ઘિા ્ી્્નનયું પાિી પીધયું છે. ઘિા 
િાધયુ મહાતમાઓના ્ ોગમાં આવ્ો છયું. વળી મારી િયુસદ પ્રમાિે શાસ્તો પિ ભણ્ો 
છયું. ્ે્ી મેં ્ો ભગવાનનયું ક્ડક પારખયું િેવાનયું નક્ી ક્યુું છે. એ માટે મેં ચાર 
િંકલપો ક્ા્ન છે, ્ે ્મે િાંભળો. મારો પહેિો િંકલપ એ છે કે, આપિે િભામાં 
જઈએ ત્ારે એમિે આછા ગયુિાિી રંગની રૂની ભરેિી પા્ળી ગોદ્ડી ઓઢેિી 
હોવી જોઈએ. િીજો િંકલપ, આપિે જઈશયું ત્ારે માિિોની ભારે ભી્ડ હશે. 
આપિે િભામં્ડપના કોઈ છે્ડે ખૂિ દૂર ઊભા રહેવયું પ્ડશે. ત્ારે જોિનપગીને 
િભામાં્ી ઉઠા્ડી, પો્ાની પાિે િોિાવી, ્ે મને એકિાને પો્ાની પાિે ્ે્ડી 

િુલર્ીદાર્ કહે, 
‘જોબનપગી િો પયૂિ્વના 

મુમુક્ષુ હોિા જોઈએ. 
પરંિુ ભયૂં્ડો ર્ંગ અને 
ભયૂં્ડી રરિ્ાના કારણે 
એમની ગા્ડી આ્ડા 
પાટે ચઢી ગઈ હિી. 

િેમનો જીિ ર્ંગદોરે 
અિરાઈ ગ્ો હિો. 

પરંિુ શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાનનો ્ોગ થ્ો 
અને િેમની કૃપા દૃવટિ 

પ્ડી, િેથી એમના 
મુમુક્ષુપણાનો જીિ 

પોિાના ઉપર ચઢેલી 
િયૂળ ખંખેરીને જાગ્િ 

 થઈ ગ્ો.
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િેવા મોકિે. ત્ીજો િંકલપ, હયું એમની પાિે જાઉં એટિે મને પો્ે ઓઢેિી ગોદ્ડી 
િો પ્રભા્ગર, આ ગોદ્ડી’ એમ કહીને આપે. પિ હયું ગોદ્ડી િેવાની ના પા્ડીશ. 
પછી ચો્ો િંકલપ, હયું ગોદ્ડી િેવાની ના પા્ડયું ત્ારે ્ે મને આગ્હ કરે અને કહે 
પ્રભા્ગર, આવી ગોદ્ડી આપનારા અમને ્ો ઘિા મળશે, ્મને કોઈ નહીં મળે 
માટે ટાઢમાં ઓઢવા કામ િાગશે. એમ કહીને ગોદ્ડી મારા અંગ ઉપર નાખે. આ 
ચાર િંકલપ પૂરા કરે ્ો એમને ભગવાન માનીશ, નહીં ્ો હયું ભિો ને મારો મઠ 
ભિો.’ આ િાંભળી ્યુિિીદાિ િોલ્ા કે, ‘પ્રભા્ગર, જેવા ્મે ધૂની અને 
મનસવી છો, ્ેવા જ ્મારા િંકલપો પિ ધૂની ને મનસવી છે. પિ ભગવાન કાંઇ 
્મારા જેવાના ગાં્ડા િંકલપો પૂરા કરવા નવરા િેઠા ન્ી. ન કરે નારા્િ અને 
િંકલપ પૂરા ન ્ ા્ ્ ો ્ મે પાકા નાબસ્ક િની જશો અને પદરિામે ્ મારું જીવન 
િરિાદ ્ઈ જશે માટે મારી ્મને આગ્હભરી િિાહ છે કે, ્મારા આ િંકલપો 
અહીં રસ્ામાં જ દાટી દો, એમાં જ ્મારું શ્ે્ છે.’ ત્ારે પ્રભા્ગર કહે, ‘ના જે 
્વાનયું હો્ ્ે ભિે ્ા્, પિ મારે ્ો ભગવાનનયું પારખયું િેવયું જ છે.’ આમ વા્ો 
કર્ાં કર્ાં ્જ્ના ચૌદમાં દદવિે િવારે નવેક વાગે ત્િે જિા િભામં્ડપમાં 
પહોંચ્ા. 

શ્ીજીમહારાજ મંચ ઉપર બિરાજમાન હ્ા. એટિો િધો માનવ મહેરામિ 
ઉમટ્ો હ્ો કે, ત્િે જિને િભામં્ડપના છેક છેવા્ડે એક ખૂિે માં્ડ માં્ડ ઊભા 
રહેવાની જગ્ા મળી. ્ો્ડીવાર પછી શ્ીજીમહારાજ િભામાં ્ો્ડે દૂર િેઠેિા અને 
માળા ફેરવ્ા જોિનપગીને જમિા હા્ની આંગળીની િાન કરી પો્ાની પાિે 
િોિાવ્ા. જોિનપગી ્ ર્ જ ઊભા ્ ઈ મહારાજ પાિે આવ્ા. ્ ેને મહારાજ કહે, 
‘પેિા િભામં્ડપને છે્ડે પેિી ભી્ડ પાછળ ્મારા સમત્ રિયુના પ્રભા્ગર ગોંિાઈ 
ઊભા છે. ્ેમને એકિાને અમારી પાિે ્ે્ડી િાવો.’ આમ કહી પ્રભા્ગર ઊભા 
હ્ા ્ે િામી મહારાજે આંગળી ચીંધીને િ્ાવ્ા. ્ે્ી જોિન ્ે ્રફ જો્યું ્ો 
્યુિિીદાિ, િલિયુભાઈ િા્ે પ્રભા્ગરને ઉભેિા જો્ા. શ્ીજીમહારાજે આંગળી 
ચીંધીને ્ે્ડી િાવવા કહયું. ્ે જોઈને પ્રભા્ગરનયું હૈ્યું હર્ન્ી નાચી ઊઠ્યું કે, એક 
િંકલપ ્ો પૂરો ્્ો. ્ે્ી ્ેિે શ્ીહદરને દૂર્ી નમસકાર ક્ા્ન. ત્ારે જોિન કહે, 
‘પ્રભા્ગર, ્મે દશ્નને આવ્ા ્ે િહયુ િારું ક્યુું, પિ મનમાં કાંઇક અવળયું ભરીને 
આવ્ા િાગો છો, ્ે્ી ્મને એકિાને પો્ાની પાિે ્ે્ડી િાવવા માટે મહારાજે 
મને િભામાં્ી ઉઠા્ડી આજ્ા કરી છે, માટે ચાિો, ‘એમ કહીને ્યુિિીદાિ ્્ા 
િલિયુભાઈને કહયું કે, ‘મને ્ો એકિા પ્રભા્ગરને િાવવાની આજ્ા ્ઈ છે, પિ 
્મો અમારી પાછળ પાછળ આવજો.’ પછી જોિનપગી પ્રભા્ગરને મહારાજ 
પાિે િાવ્ા. ત્ારે મહારાજ કહે. ‘જોિનપગી આ ્મારા સમત્ે િંકલપ ક્યો 
હ્ો. ્ે્ી ્મને માળા ફેરવ્ા ફેરવ્ા િભામાં્ી ઉઠા્ડવા પ્ડ્ા છે. ‘એમ 
કહીને પ્રભા્ગરને કહયું, ‘િરાિર ધ્ાનપૂવ્નક જયુઓ, અમે ગોદ્ડી ઓઢી છે ્ે 
આછા ગયુિાિી રંગની, રૂ્ી ભરેિી પા્ળી છે ને?, પ્રભા્ગર મા્યું નમાવી કહે, 

જોબન કહે, 
‘પ્રભાિગર, િમે 
દશ્વને આવ્ા િે બહુ 
ર્ારું ક્ુું, પણ મનમાં 
કાંઇક અિળું ભરીને 
આવ્ા લાગો છો, 
િેથી િમને એકલાને 
પોિાની પાર્ે િે્ડી 
લાિિા માટે મહારાજે 
મને ર્ભામાંથી ઉઠા્ડી 
આજ્ઞા કરી છે, માટે 
ચાલો.
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‘િહયુ મોટી કૃપા કરી મારા ના્.’ મહારાજ કહે, ‘િો આ ગોદ્ડી.’ પ્રભા્ગર 
કહે, ‘ના મહારાજ.’ ત્ારે મહારાજ કહે, ‘અમને ્ો આવી ગોદ્ડીઓ આપનારા 
ઘિા મળશે, પિ ્મને કોઈ નહીં મળે. ટાઢમાં ઓઢવા ્મને કામ િાગશે.’ એમ 
કહીને ્ે ગોદ્ડી મહારાજે ્ેના શરીર ઉપર ઓઢા્ડી દીધી. પ્રભા્ગરના અં્રમાં 
્ો આનંદના ઓઘ ઉછળવા િાગ્ા. અને ભારે આદરપૂવ્નક ્ે ગોદ્ડીને હા્માં 
િઈ આંખમાં હર્નના આંિયુ િા્ે િાષ્ટાંગ દં્ડવ્ પ્રિામ કર્ાં કહેવા િાગ્ા કે, 
‘મહારાજ, અજ્ાન અને સમથ્ાબભમાનને વશ ્ઈ મેં ભારે સવસચત્ મનસવી િંકલપ 
ક્ા્ન હ્ા, ્ે આપે પૂરા ક્ા્ન. મારા અપરાધ માફ કરો. મને આપનો આબશ્્ 
િનાવવા કૃપા કરો.’ મહારાજ કહે, ‘્મે ઘિા ્ી્્નમાં ફ્ા્ન છો. અનેક સવરૂપોનાં 
દશ્નન ક્ા્ન છે, પિ એ પૈકી ્મે કોઈને ભગવાન માન્ા ન હ્ા. આજે અમને 
ભગવાન માન્ા ને પારખયું િીધયું છે, પિ હવે સન:શંક રહેજો અને ભસવષ્માં આવા 
િંકલપો કદી પિ કરશો નહીં. પ્રભા્ગર કહે, ‘મહારાજ, હવે આ ગોદ્ડીવાળા 
સિવા્ િીજા કોઈને આ હદ્માં સ્ાન નહીં હો્. આ ગોદ્ડીને જ આપનયું સવરૂપ 
માનીને મા્ા િાટે ્ેની મ્ા્નદા િાચવીશ. અને એ િાચવવા માટે મને િળ અને 
િયુસદ આપજો એ જ મારી નમ્ર સવનં્ી છે.’ પછી પ્રભા્ગરને વ્્નમાન ધરાવી 
પો્ાના શરિે િીધા અને જોિનપગી િા્ે િભામાં િેિાડ્ા. 

આમ કદાચ પ્ર્મ િંગદોરે અવરાઈ ગ્ેિ મયુમયુક્ષયુ હો્, પિ ્ેને િાચો િંગ 
મળ્ા ્ેનો કાટ દૂર ્ઈ જા્ છે. અને ્ેનો જીવ ભગવાન િંઘા્ે દઢ પ્રીસ્એ 
જો્ડાઈ જા્ છે. માટે અિજી િાપાશ્ી ભાગ-૧ ની ૭મી વા્માં કહે છે જે, પયુરાિી 
કૃષિજીવનદાિજીએ પૂછ્યું જે, પૂવ્નના િંસકારી જીવ હો્ ્ેને િતિંગ ઓળખા્ો 
ન્ી ્ેનયું શયું કારિ હશે? ત્ારે િાપાશ્ી િોલ્ા જે, અશયુભ િંગના દોરે કરીને 
િંસકાર દિાઈ રહે છે, ્ે જ્ારે િતપયુરુરનો જોગ ્ા્ ને િંપ્રદા્ની રીસ્ પ્રમાિે 
ચાિે ્ો િંસકાર ઉદ્ ્ા્ ને ્ો્ડાકમાં િાધન પૂરા ્ા્. જેમ આ જોિનપગી, 
પ્રભા્ગર વગેરેના િંસકાર શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના િંગે કરીને ઉદ્ 
્્ા ને પાકા ભક્ િની ગ્ા. ્ેમ આપિા િંસકાર કેવા હશે ્ે ્ો શ્ીજીિાપા 
સવામીિાપા જાિે. પરં્યુ આપિને સવામીિાપા કેવળ કૃપા કરીને મળ્ા ને અશયુભ 
િંગનો ત્ાગ કરાવીને પો્ાના શરિમાં ખેંચ્ા અને શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના 
આબશ્્ િનાવ્ા છે, ્ો હવે જેમ પ્રભા્ગરે પ્રા્્નના કરી કે, આ હદ્માં હવે 
ગોદ્ડીવાળા ભગવાન સિવા્ િીજાને સ્ાન ન્ી. ્ેમ આપિે પિ શ્ીજીિાપા 
સવામીિાપાને પ્રા્્નના કરીએ કે, હે િાપા, અમારા હદ્માં પિ આ મસિનગર 
ધામના ઘનયુ સિવા્ િીજાને ક્ારે પિ પેિવા ન દઈએ. એક મસિનગર ધામવાળા 
ઘનયુ, સવામીિાપાએ આપેિી શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી. ્ેનયું જ સ્ાન અસવચળ 
રહે એવી દદવ્ િળ, િયુસદ, શબક્ ને પ્રકાશ પ્રેરજો. 

આશીવા્નદ પૂિ્ન ્ ્ે િૌને મહાપ્રિાદ આપવામાં આવ્ો હ્ો. િપોરે ત્િ વાગે 
શ્ી અિજી િાપાશ્ીની વા્ો ભાગ-૧નયું પૂજન અચ્નન આર્ી કરી પારા્િનો 

 આપણે પણ 
શ્ીજીબાપા 

સિામીબાપાને પ્રાથ્વના 
કરીએ કે, હે બાપા, 

અમારા હદ્માં પણ 
આ મણણનગર િામના 

ઘનુ વર્િા્ બીજાને 
ક્ારે પણ પેર્િા ન 

દઈએ. એક મણણનગર 
િામિાળા ઘનુ, 

સિામીબાપાએ આપેલી 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 

ગાદી. િેનું જ સથાન 
અવિચળ રહે એિી 
રદવ્ બળ, બુવદ્ધ, 

શનકિ ને પ્રકાશ પ્રેરજો.
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પ્રારંભ િદગયુરુ શાસ્તી શ્ી બજ્ેસનદ્્સપ્ર્દાિજી સવામીએ ક્યો હ્ો. અને વક્ાએ 
પો્ાની આગવી શૈિીમાં િમસ્ િભાને િંિોધન ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ પૂિા્નહયુસ્ની 
આર્ી કરી, ગો્ડી પદ િોિી, ધૂન્ ઝીિાવી િૌને મહાપ્રિાદ આપવામાં આવ્ો 
હ્ો રાત્ે ૮-૦૦ વાગે િમૂહ રાિનયું આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું.

મહોતર્િનો વવિિી્ રદિર્
આજે પિ િૌ રિાહ્મમયુહૂ્્નમાં ઊઠી સનાન પૂજા આદદ સનત્સન્મ કરી મંગળા 

આર્ીનાં દશ્નન માટે આવ્ા હ્ા. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન પરમ 
પૂજ્ સવામીજી મહારાજે મંગળા આર્ી કરી હ્ી અને િૌએ દશ્નનનો િાભ િીધો 
હ્ો. િમ્ ્્ે સવામીિાપા િેન્ડની રીધમ રિકી. િૌ િાવધાન ્્ા ને વાજ્ે 

ગાજ્ે શ્ી હદરકૃષિ મહારાજ િહ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી સ્ંદનમાં આરુઢ 
્્ા અને િૌને દશ્નનદાન આપ્ા શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં પધા્ા્ન. 
પૂજની્ વક્ા િં્ોએ પારા્િ વાચન કરી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનનો 
મસહમા િમજાવ્ો હ્ો. શ્ીજીિંકલપમૂસ્્ન િદગયુરુ શ્ી ગોપાળાનંદ સવામીિાપા 
કહે છે કે, ભગવાન અને િં્ને મૂકીને િીજામાં સવશ્વાિ રાખે ્ે મોહ છે. મોહ છે 
એ આંધળો ઘો્ડો છે માટે સવશ્વાિીનયું કામ ્ા્ છે. ભગવાનના વચનની જીવમાં્ી 
હા પ્ડે, સવશ્વાિ આવે ્ો જયુદાપિયું ન રહે. મોટાના વચનમાં સવશ્વાિ આવે ્ો 
્ર્ પૂિ્ન કામ ્ા્.

વચનામૃ્માં પિ ભગવાન કહે છે કે, ભગવાનના વચનમાં સવશ્વાિ, પ્રીસ્ 
અને માહાતમ્ હો્ ્ેની વાિના ટળી જા્ છે. સવશ્વાિ હો્ ્ો જ ભગવાનમાં 
પ્રેમ ્ા્. વા્ના કરનારા િતપયુરુરના વચનમાં જેને સવશ્વાિ હો્ ્ેને વહાિા શ્ી 
પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીશ્ી મહારાજે આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. 

શ્ીજીર્ંકલપમયૂવિ્વ 
ર્દગુરુ શ્ી ગોપાળાનંદ 
સિામીબાપા કહે છે કે, 
ભગિાન અને ર્ંિને 
મયૂકીને બીજામાં વિશ્વાર્ 
રાખે િે મોહ છે. મોહ 
છે એ આંિળો ઘો્ડો છે 
માટે વિશ્વાર્ીનું કામ 
થા્ છે. ભગિાનના 
િચનની જીિમાંથી હા 
પ્ડે, વિશ્વાર્ આિે િો 
જુદાપણું ન રહે. મોટાના 
િચનમાં વિશ્વાર્ આિે 
િો િરિ પયૂણ્વ કામ થા્.
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િાંજે ૩-૦૦ વાગે શ્ી અિજી િાપાશ્ીની વા્ો ભાગ-૨ની િમૂહ પારા્િોનયું 
આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું. ્ે સનસમત્ે મહાપૂજા કરી ગ્ં્નયું પૂજન અચ્નન કરી 
આર્ી કરીને પારા્િનયું વાંચન કરવામાં આવ્યું હ્યું. ત્ારિાદ “શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપા ્ડોક્યુમેનટરી” ્ડીવી્ડીનયું સવમોચન કરવામાં આવ્યું હ્યું. અં્માં િૌને 
ફળાહાર આપવામાં આવ્યું હ્યું. રાત્ે ૮-૩૦ કિાકે ધાસમ્નક નૃત્ોનો કા્્નક્રમ 
રાખવામાં આવ્ો હ્ો. ્ેમાં પૂજની્ િં્ો ્્ા સવશાળ િંખ્ામાં િાળકોએ 
નૃત્ો કરીને શ્ીજીિાપા સવામીિાપા ્ેમજ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની 
પ્રિન્ન્ા પ્રાતિ કરી હ્ી.

મહોતર્િનો િૃિી્ રદિર્
્ા. ૧૦-૮-૨૦૦૭, શયુક્રવારના રોજ વહેિી િવારે ૫-૩૦ વાગે ‘પયુરુરોત્મરૂપ 

્ઈ ધ્ાન કરવયું’ એ પ્રા્્નના, ધૂન િોિી િૌએ મંગળા આર્ીના દશ્નન ક્ા્ન હ્ાં. 
િમ્ ્્ે શ્ી હદરકૃષિ મહારાજને િઈ શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન 
િેવામૂસ્્નપરં્પ: પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે આશીવા્નદમાં જિાવ્યું 
હ્યું કે, રજ અને ્મનો ભાવ શરીરમાં પ્રવેશવા દેવો નહીં. આપિયું ધા્યુું કરીએ 
નહીં. આ ઉપર જ્ેષ્જી અને વાઘજીની વા્ કરી હ્ી. 

આ અવિરે ૧૦૦ ફૂટ િાંિી િેન્ડવીચ િનાવવામાં આવી હ્ી. ્ેનયું કટીંગ 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ ક્યુું હ્યું અને િૌને િેન્ડવીચનો પ્રિાદ આપવામાં 
આવ્ો હ્ો. િાંજે ચાર વાગે શ્ી હદરકૃષિ મહારાજને વેદોક્ મંત્ોચચાર િહ 
પંચામૃ્્ી અબભરેક કરવામાં આવ્ો હ્ો. ત્ારિાદ િં્ો-હદરભક્ોએ પિ 
િેવા કરવાનો િાભ િીધો હ્ો. 

રાત્ે ૮-૩૦ કિાકે ધાસમ્નક િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમ રાખવામાં આવ્ો હ્ો. “િંગ 
્ેવો રંગ” જેવો િંગ ્ા્ ્ેવો માિિ ્ઈ જા્ છે, માટે િારાનો િંગ કરવો. 
્ેમાં િાળકોએ નૃત્ ્્ા ધાસમ્નક િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમમાં ભાગ િઈ શ્ીજીિાપા 
સવામીિાપા ્્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને પ્રિન્ન ક્ા્ન હ્ા.

૧૦૦ ફયૂટ લાંબી 
ર્ેન્ડિીચ બનાિિામાં 
આિી હિી. િેનું કટીંગ 

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીએ ક્ુું હિું 

અને ર્ૌને ર્ેન્ડિીચનો 
પ્રર્ાદ આપિામાં આવ્ો 

હિો. ર્ાંજે ચાર િાગે 
શ્ી હરરકૃષણ મહારાજને 
િેદોકિ મંત્ોચચાર ર્હ 

પંચામૃિથી અબભરેક 
કરિામાં આવ્ો હિો. 

ત્ારબાદ ર્ંિો-
હરરભકિોએ પણ ર્ેિા 

કરિાનો લાભ લીિો 
હિો.
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મહોતર્િનો ચિુથ્વ રદિર્
્ા. ૧૧-૮-૨૦૦૭, શસનવારના રોજ રિાહ્મમયુહૂ્્નમાં વહેિા ઊઠી િૌ મંગળા 

આર્ીનાં દશ્નન કરવા ઉમટ્ા હ્ા. અમેદરકા જેવા દેશમાં વિ્ા હદરભક્ો પિ 
િો શિગાર આર્ી િરાિર એક મંગળા આર્ીનયું મહતવ િમજ્ા હ્ા. આજે 
પિ સ્ંદનમાં બિરાજમાન ્ઈ પરમ પૂજ્ આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી 
સવામીશ્ી શ્ીઠાકોરજી િહ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં પધા્ા્ન હ્ા. પછી 
પૂજની્ વક્ા િં્ોએ ક્ામૃ્નયું પાન કરાવી િૌને િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાનનો મસહમા િમજાવ્ો હ્ો. િમ્ ્્ે શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના 
આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીશ્ીએ દદવ્ામૃ્નયું પાન કરાવ્યું હ્યું. 

શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા શ્ાબદીના ઉપક્રમે શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના 
આબશ્્ િમસ્ હદરભક્ો (્યુ.એિ.એ. ્્ા કેને્ડા)ના િૌજન્્ી નગર્ાત્ાનયું 
આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું. નગર્ાત્ા ગજરાજ ઉપર કાઢવામાં આવી હ્ી. 
આ પહેિા કોઈપિ નગર્ાત્ા ગજરાજ ઉપર અમેદરકામાં ્ ઈ ન્ી. નગર્ાત્ામાં 
ભાસવકોની સશસ્િધધ્ા જોઈ િૌ આશ્વ્્નચદક્ ્્ા હ્ા. નગર્ાત્ામાં 
ગજરાજ ઉપર શ્ી ઠાકોરજી િહ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી બિરાજમાન ્્ા 
હ્ા. િા્ે િે કિાકૃસ્ ર્ પિ નગર્ાત્ાની શોભામાં અબભવૃસદ કર્ા હ્ા. 
્ેમાં શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, જીવનપ્રાિ અિજી િાપાશ્ી ્્ા િાખોના 
િા્ડીિા જીવનપ્રાિ સવામીિાપા ્્ા પૂજની્ િં્ો બિરાજમાન ્્ા હ્ા. આ 
નગર્ાત્ા નેવાક્ન એવન્યુ, ગાંધી સકવેર, ઈબન્ડ્ા સકવેર, જિસી િીટી્ી શરૂ ્ઈને 
કેને્ડી િયુિેવ્ડ્ન ્ઈ મેનહટન એવન્યુ િીઓના્ડ્ન ગા્ડ્નન પાક્ન ખા્ે પહોંચી હ્ી. 
નગર્ાત્ા માટે ન્ૂજિસી ગવન્નર શ્ી જોન કોરઝાઇને પો્ાનો શયુભેચછા િંદેશો 
પાઠવ્ો હ્ો. જ્ારે સટેટ િેનેટર એન્ડ નો્્ન િગ્નન મે્ર શ્ી સનકોિિ િાકો, ગ્ાન્ડ 
માશ્નિ મે્રશ્ી જેરમીઆ સહિી જિસી િીટી, સિકાકિના મે્રશ્ી ્ડેનીિ એિવેિ, 
સિકાકિના ્ડેપ્યુટી મે્રશ્ી જોન રા્િી ્્ા િીની્ર િીટીજનિના હોદ્દેદારોએ 
ભાગ િીધો હ્ો. 

શ્ી મુકિજીિન 
સિામીબાપા 
શિાબદીના ઉપરિમે 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીના આબશ્િ 
ર્મસિ હરરભકિો 
(્ુ.એર્.એ. િથા 
કેને્ડા)ના ર્ૌજન્થી 
નગર્ાત્ાનું આ્ોજન 
કરિામાં આવ્ું હિું. 
નગર્ાત્ા ગજરાજ 
ઉપર કાઢિામાં આિી 
હિી. આ પહેલા 
કોઈપણ નગર્ાત્ા 
ગજરાજ ઉપર 
અમેરરકામાં થઈ નથી.
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પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી 
મહારાજને ઇન્ડો અમેદરકન િીની્ર 
િીટીઝન ્રફ્ી પ્રમયુખ શ્ી પ્રમોદ પટેિે 
મોમેનટો આપી અબભવાદન ક્યુું હ્યું. શ્ી 
સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન શ્ી 
પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીશ્ી મહારાજે 
િળ ભ્ા્ન આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. 
આશીવા્નદ પૂિ્ન ્્ે દેશભબક્ના નૃત્, 

ધાસમ્નક નૃત્ો ્્ા ગજરાજ નૃત્નો સવસશષ્ટ કા્્નક્રમ કરવામાં આવ્ો હ્ો. 
અં્માં િૌને મહાપ્રિાદ આપવામાં આવ્ો હ્ો. 

મહોતર્િનો પંચમ રદિર્
િમૈ્ાનો છેલિો દદવિ અને ્ે પિ શાહી સવાગ્ અને પંચ્યુિા સવસધ 

હોવા્ી િૌ હદરભક્ો િમ્િર હાજર ્ઈ ગ્ા હ્ા. આજે પિ વાજ્ે ગાજ્ે 
િેન્ડ પાટસી િા્ે શ્ીઠાકોરજી િહ સ્ંદનમાં બિરાજી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી 
શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં પધા્ા્ન હ્ા. આજે ્ો સવામીિાપા પાઇપ 
િેન્ડના નવા મેમિરોએ પિ ભાગ િીધો હ્ો. આજે રાજોપચાર્ી ભગવાનનયું 
પૂજન કરવાનયું હ્યું. શાહી સવાગ્માં મૂલ્વાન વસ ય્ુઓ િાવવામાં આવી હ્ી. 
રો્ડશોપચાર પૂજનનો સવસધ મંત્ોચચાર્ી શરૂ ્્ો ત્ારે નૈવેદ્ની મૂલ્વાન 
વસ્યુઓ િાવવામાં આવી હ્ી. િો્ડમભરી કિાતમક કેક પિ સવામીિાપાને 
ધરાવવામાં આવી હ્ી. સવામીિાપા ભક્ોના એ ભાવવૈસવધ્ને આવકારી 
રહા હ્ા. સવામીિાપાના સનત્ પ્રિન્ન ભાવનયું દાશ્નસનક િાવ્નભૌમ પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ી િવ્નને દશ્નને કરાવી રહા હ્ા. ્યુિાસવસધ માટેના મંચની રચના 
એટિી િધી સવચારપૂવ્નકની હ્ી કે દશ્નનાબભિારીઓ ્્ાસ્ાને િેઠા િેઠા ્યુિા 
સવસધના દશ્નન કરી શકે. ્યુિાસવસધનો મંચ જમીન્ી પાંચ ફૂટ ઊંચો હ્ો. ભારે 
દકંમ્ી ગાિીચા્ી ્ે આચછાદદ્ હ્ો. ્યુિા માટે ઉન્ન્ પ્રિંિ કાંટાને ઉજ્જવિ 

શાહી સિાગિમાં 
મયૂલ્િાન િસિુઓ 

લાિિામાં આિી હિી. 
રો્ડશોપચાર પયૂજનનો 
વિરિ મંત્ોચચારથી શરૂ 

થ્ો ત્ારે નૈિેદ્યની 
મયૂલ્િાન િસિુઓ 

લાિિામાં આિી હિી. 
ર્ો્ડમભરી કલાતમક 

કેક પણ સિામીબાપાને 
િરાિિામાં આિી હિી. 
સિામીબાપા ભકિોના 

એ ભાિિૈવિધ્ને 
આિકારી રહા હિા.
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િોનેરી રંગે રંગ્ો હ્ો. સપત્ળની ચળક્ી િાંકળોએ િટક્ા ્ેની િે્ િાજયુનાં 
પલિાં િમ્યુિ જાળવી રહાં હ્ાં. રેશમના મહામૂલ્વાન વસ્ત્ી િામેના પલિાને 
આચછાદદ્ કરવામાં આવ્યું હ્યું અને એક પલિામાં શ્ી હદરકૃષિ મહારાજ ્્ા 
િાખોના િા્ડીિા જીવનપ્રાિ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાને બિરાજમાન ક્ા્ન 
હ્ા. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન પરમ પૂજ્ શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી 
સવામીશ્ીએ જીવનપ્રાિ સવામીિાપાનયું ચંદન, પયુષપ, કયુમકયુમ વગેરે્ી પૂજન ક્યુું 
હ્યું. પાંચ પ્રકારની ્યુિાઓમાં પ્ર્મ ક્રમે આવ્ી હ્ી, પયુષપ ને વળી શક્નરા, 
િોપારી કિદાર, રજ્ િયુવિ્ન પલિે, િાપા શોભે શાનદાર.

પાંચ પ્રકારની ્યુિાઓમાં પ્ર્મ ક્રમે આવ્ી હ્ી પયુષપ્યુિા, ્ાજાં મઘમઘ્ાં 
સવસવધ પયુષપોની ગાંિ્ડીઓને રેશમી આવરિો્ી ઢાંકી એક પછી એક પલિામાં 
ગોઠવ્ા, ્ે પલિાએ મૃદયુ્ાપૂવ્નક ભૂસમ ્રફ પ્ર્ાિ ક્યુું અને િાખોના િા્ડીિા 
જીવનપ્રાિ સવામીિાપાનયું પલિયું વધયુ ને વધયુ ઊંચે ચઢ્યું ગ્યું. િત્વગયુિ્યુક્ 
િતપયુરુરોની હંમેશા ઊધવ્નગસ્ ્્ી હો્ છે. એવો પ્રત્ક્ષ અનયુભવ ્્ો. 
્યુિાસવસધના ્જમાનોએ શ્ી હદરકૃષિ મહારાજને ચરિે ભેટ મૂકી પૂજાસવસધ કરી 
આર્ી ઉ્ારી હ્ી. આ િમ્ે ફોટોગ્ાફરો અને સવદ્ડ્ોવાળા ્સવીરો પા્ડ્ા 
હ્ા. િભાજનો જ્નાદો પોકાર્ા, ્ાળીઓના ગ્ડગ્ડાટ કર્ાં, સવસવધ વાબજંત્ો 
મંગળ િૂરાવિી વહાવ્ા હ્ા. િીજી ્યુિાસવસધ િાકરની કરવામાં આવી હ્ી. 
ત્ીજી ્યુિાસવસધ પૂગીફળ (િોપારી)ની કરવામાં આવી હ્ી. પૂગીફળ પસવત્ છે 
એ પાપને નાશ કરનારી છે. પયુત્, પૌત્ાદદકના ફળને આપનારી છે. િભાજનોએ 
જ્નાદો ક્ા્ન હ્ા. ચો્ી ્યુિા રજ્ (ચાંદી)્ી કરવામાં આવી હ્ી અને 
પાંચમી ્યુિા િયુવિ્ન્ી કરવામાં આવી હ્ી. સવામીિાપા િામેના પલિાને શયુદ 
િયુવિ્નભાર્ી નમાવવાનયું હ્યું. આ માટે શયુદ િયુવિ્ન મૂકવામાં આવ્યું હ્યું. િોનયું 
અત્ારે ્ો ઘિયું મોંઘયું છે. દશ્નન પિ દયુિ્નભ છે. આમે્ િયુવિ્ન ક્ારે્ િયુિભ 
નહો્યું. િયુવિ્નની િાધારિ ખરીદી માટે પિ િામાન્ િોકોને જીંદગીભર પિીનો 

ત્ીજી િુલાવિરિ પયૂગીફળ 
(ર્ોપારી)ની કરિામાં આિી 
હિી. પયૂગીફળ પવિત્ છે 
એ પાપને નાશ કરનારી 
છે. પુત્, પૌત્ારદકના 
ફળને આપનારી છે. 
ર્ભાજનોએ જ્નાદો ક્ા્વ 
હિા. ચોથી િુલા રજિ 
(ચાંદી)થી કરિામાં આિી 
હિી અને પાંચમી િુલા 
ર્ુિણ્વથી કરિામાં આિી 
હિી. સિામીબાપા ર્ામેના 
પલલાને શુદ્ધ ર્ુિણ્વભારથી 
નમાિિાનું હિું. આ માટે 
શુદ્ધ ર્ુિણ્વ મયૂકિામાં આવ્ું 
હિું.
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વહાવવો પ્ડ્ો હો્ છે. 

સવામીિાપા કહે િયુિો ભક્ો િહયુ િયુજાિ, 

્મને હદર િહ જો્ડાવા, એ એક જ છે ્ાન.

આજે આપના િહયુના હૃદ્િમ્રાટ્ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી રેશમી 
વસ્ત્ી આચછાદદ્ પલિામાં િયુવિ્નને ગોઠવ્ા હ્ા. 

“ઉમંગની આ ટોચનો કળશ જે દેખા્, િયુવિ્નભાવે ્ે મઢો િોનયું કદી ના 
કટા્.”

અને જ્ાં સવામીિાપાના પલિાની ઊધવ્નગસ્ ્્ી હ્ી ત્ાં ્ો ્ાળીઓના 
ગ્ડગ્ડાટ ્ ્ા અને છ્ડીદારે છ્ડી પોકારી જ્નાદો ક્ા્ન. સવામીિાપાની િયુવિ્ન્યુિા 
એટિે ભબક્ભાવની ઊસમ્નઓનો પ્રચં્ડ ધોધ. 

્ે માટે સનત્ િેવજો, િતિંગનો િહવાિ,

વ્ર્ જપ ્પ િેવા ્કી, શોભાવો મનયુષ્ાવ્ાર.  

આજના ્જમાન શ્ી સવાસમનારા્િ સિદાં્ િજીવન મં્ડળ-કેસિફોસન્ન્ાના 
હદરભક્ો હ્ા. 

વર્કાકર્ -ન્યૂજર્સીમાં ગુરુપયૂણણ્વમા પિ્વ
શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આબશ્્ અમેદરકામાં વિ્ા હદરભક્ોની 

પ્રેમભરી પ્રા્્નનાનો સવીકાર કરીને શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદીના આચા્્ન 
િદમ્નરતનાકર પરમ પૂજ્ શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીજી મહારાજ, િં્-
હદરભક્ના સવશાળ િમયુદા્ િા ે્ ્ા. ૩-૮-૨૦૦૭ના રોજ એર ઇબન્ડ્ાના પિેન 
દ્ારા ન્ૂજિસી (્યુ.એિ.એ.) પધા્ા્ન હ્ા. ્ા. ૪-૮-૨૦૦૭ના રોજ ્ેઓશ્ીની 
પયુસન્ સનશ્ામાં શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદર (સિકાકિ)માં ગયુરુપૂસિ્નમાનો ઉતિવ 
ઉજવવામાં આવ્ો હ્ો. જેમાં પૂજન, અચ્નન આર્ી ્્ા ગયુરુ મસહમાગાન િાદ 
િૌ ભક્ોને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના આશીવા્નદનો ્્ા જીવનપ્રાિ 
સવામીિાપાના દદવ્ આશીવા્નદનો િાભ મળ્ો હ્ો. ્ે િા્ે સવાગ્ િભાનયું 
આ્ોજન પિ કરવામાં આવ્યું હ્યું.

િાવર્વક પ્રવિષ્ોતર્િ
્ા. ૫-૮-૨૦૦૭ના રોજ શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદર (સિકાકિ)માં દશ્નનદાન 

આપ્ા શ્ી ઘનશ્ામ મહાપ્રભયુજીનો વાસર્નક પ્રસ્ષ્ોતિવ શ્ી સવાસમનારા્િ 
ગાદીના આચા્્ન િદમ્નજ્ોસ્ધ્નર પરમ પૂજ્ શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીજી 
મહારાજની ઉપસસ્સ્માં િયુિપન્ન ્્ો હ્ો.ભાસવક ભક્ોએ મોટા િમયુદા્માં 
મળીને દશ્નન, િેવાનો ્્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના આશીવા્નદનો િાભ 
િીધો હ્ો.

ભાર્ રાષ્ટ્ એ િં્ો, મહાપયુરુરો ્્ા જ્ાનીઓની પસવત્ ભૂસમનો દેશ છે. 

 િા. ૪-૮-૨૦૦૭ના 
રોજ િેઓશ્ીની 

પુવનિ વનશ્ામાં શ્ી 
સિાવમનારા્ણ 

મંરદર (વર્કાકર્)
માં ગુરુપયૂણણ્વમાનો 

ઉતર્િ ઉજિિામાં 
આવ્ો હિો. જેમાં 

પયૂજન, અચ્વન આરિી 
િથા ગુરુ મવહમાગાન 

બાદ ર્ૌ ભકિોને 
પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 

સિામીશ્ીના આશીિા્વદનો 
િથા જીિનપ્રાણ 

સિામીબાપાના રદવ્ 
આશીિા્વદનો લાભ  

મળ્ો હિો.
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આ ભાર્ ભૂસમ ઉપર અનેક અવ્ારો અને મહાપયુરુરો પિ પ્રગટ ્્ા છે અને 
પો્ાની િદવાિી્ી, િદવ્્નન્ી માનવ જા્ને દદવ્ િંદેશ આપ્ો છે. ્ેના 
કારિે ભાર્ ભૂસમ પસવત્ ધર્ી િની ગઈ. દકન્યુ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન 
આપિા જીવનપ્રાિ સવામીિાપારૂપે પ્રગટ ્્ા અને ભાર્ દેશમાં જ નહીં પરં્યુ 
પસશ્વમના દેશોમાં સવચરિ કરીને, અમેદરકા જેવા દેશોમાં પિ ભાર્ી્ િંસકૃસ્ના 
િંસકારોની જાળવિી-િંવધ્નન કરવા માટે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની પયુસન્ 
સનશામાં ્ા. ૧૧-૮-૨૦૦૭ના રોજ અમેરીકામાં શ્ી િદગયુરુ દદનની ઉજવિી 
કરવામાં આવી હ્ી.

દાશ્નસનક િાવ્નભૌમ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ાં 
જિાવ્યું હ્યું કે, પરમ કૃપાળયુ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, જીવનપ્રાિ શ્ી અિજી 
િાપાશ્ી ્ેમજ જેમના શ્ાબદી મહોતિવનયું પવ્ન ચાિી રહયું છે એવા ગયુરુરાજ 
શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપાની દદવ્ સનશ્ામાં એકત્ ્્ેિા ભાર્મા્ાના 
િા્ડીિા િં્ાનો ્ેમજ અન્ ભાસવક િજ્જનો, આપ િવ્નને ભગવાનના દદવ્ 
સનેહ ્ેમજ આશીવા્નદપૂવ્નક જ્ શ્ી સવાસમનારા્િ. આપિે ભાર્ી્ િંધયુઓએ 
ભેળા ્ઈ ‘Come Celebrate India Day’ ની ઉજવિી કરી. ્ેમાં પરે્ડ 
્ોજી. ભાર્મા્ાના િં્ાનો આવી રી્ે એક્ા-િંપ કેળવી ભેળા ્્ા છે ્ે 
જોઈ પરમસપ્ા શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન ખૂિ જ રાજી ્્ા છે. કેમ જે 
ભાર્ એ ભગવાનનો દેશ છે. િમસ્ સવશ્વમાં ભાર્ એક એવો દેશ છે જ્ાં 
વ્ાિ, વાબલમકી જેવા ઋસરમયુસનઓ, ્પસવીઓ ્ેમજ શ્ી રામચંદ્, શ્ી કૃષિચંદ્ 
વગેરે ભગવાનના અવ્ારો પ્રગટ ્્ા છે. શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન પિ 
ભાર્ભૂસમમાં જ પ્રગટ ્્ા છે. માટે એ ભાર્ભૂસમને આપિે પ્રિામ કરવાનયું 
મન ્ા્ ને ગાવાનયું પિ ્ા્ કે, 

 “આ ભાર્ ભૂસમ મહાન, જ્ાં પ્રગટ્ા છે ભગવાન;

 એ જ ભૂસમની ધન્ ધરા પર, પ્રગટ્ા જીવનપ્રાિ (૨)

ભાર્ને મારા પ્રિામ, વંદન વારંવાર, પ્રભયુને મારા પ્રિામ.

ગયુરુરાજ સવામીિાપાએ કહયું છે કે, આપિે કોિ છીએ? આપિે કોના 
વારિદાર છીએ? આપિી કેવી પરંપરા છે ? આવી ગૌરવભરી સમૃસ્ જ આપિને 
ઉન્નસ્ના માગકે આગળ વધવા, એટિે કે ્ોગ્ દદશામાં વધારે પયુરુરા્્ન કરવા 
પ્રેરે છે. પરં્યુ પો્ાના પૂવ્નજોની ગૌરવાંદક્ સમૃસ્માં્ી જ િવ્નનાશ ઊભો ્ા્ 
છે. ‘समरिुटतभरििा् बुटधिनािो’ અને बुटधिनािाद् ्रिणशयटत એ ગી્ા કસ્્ 
ચે્વિી છે. આપિે િૌ કેવળ મત્્ન માનવ ન્ી, પરં્યુ આપિે િધાજ દેવાસધદેવ 
પરમ કૃપાળયુ િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના િં્ાન છીએ. ‘वयं 
अमृतसय ्ुतरिा:’ ની પરમ પ્રેરક ્ાદ આપિને િ્્ ્્ી રહે ્ે માટે આપિે 
િદા િાવધાન રહેવાનયું છે. આપિે િહયુએ િા્ે મળી ્ેજસવી અને સન:સવા્સી 

ગુરુરાજ સિામીબાપાએ 
કહું છે કે, આપણે 
કોણ છીએ? આપણે 
કોના િારર્દાર છીએ? 
આપણી કેિી પરંપરા 
છે ? આિી ગૌરિભરી 
સમૃવિ જ આપણને 
ઉન્નવિના માગકે 
આગળ િિિા, એટલે 
કે ્ોગ્ રદશામાં િિારે 
પુરુરાથ્વ કરિા પ્રેરે છે.
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ઋસરમયુસનઓની પરંપરાને દદપાવવાની છે. આપિી એ પ્રાચીન પરંપરાની ક્ારે્ 
સવસમૃસ્ ન ્ ા્ ્ ે માટે ્ ો આપિા પૂવ્નજોએ આ દેશને ‘ભાર્’ એવયું નામ આપ્યું 
છે. ‘ભા’ એટિે ‘પ્રભા’ એટિે કે દદવ્ ્ેજ. ્ેમાં ર્ રહેનાર એટિે અનયુરાગ 
કરનાર. જે િોકો દદવ્ ્ેજના અનયુરાગી છે એવા િોકોનો દેશ ્ે ભાર્. આપિયું 
ખરું િતવ એ દદવ્તવમાં રહેિયું છે, એમ માને ્ે દેવાંશી. એ દેવાંશીપિયું માનવને 
િાચા અ્્નમાં માનવ િનાવે છે, ઊંચો ઉઠાવે છે. ऊर्ववं गच्छन्त सततवस्ा:।’ 
આવા િતવ્ેશાળી માિિોની ્ો ઉન્નસ્ ્ા્ જ. િમગ્ િમાજ આવા િત્વનો 
ઉપાિક અને દૈવી િંપસ્્ી શોભા્ો ્ા્ એ માટેનયું સચં્ન અને ્પશ્વરિ 
આ દેશના સવદ્ાનો કર્ાં આવ્ા છે. એ એમની સવસશષ્ટ્ા છે. વ્ાિ, વસશષ્, 
વાલમીદક, સવશ્વાસમત્્ી માં્ડી સવામી સવવેકાનંદ ્્ા શ્ી અરસવંદ ઘોર િયુધીની 
પરંપરાએ િોકોત્ર શબક્્ી િામાબજક ઉત્ાનનયું કા્્ન ક્યુું છે. શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાને જે કા ્્ન કરી િ્ાવ્યું છે ્ેના માટે ્ો િમાજ કદી પિ ઋિ ભૂિી 
શકે ્ેમ ન્ી. જીવનપ્રાિ સવામીિાપાએ પો્ાના અિૌદકક પયુરુરા્્ન્ી આ જ 
પરંપરાને વધારે દદપાવી છે. મા્ૃભૂસમ આપિને કેટિયું િધયું આપે છે, ્ેનયું ઋિ 
ક્ારે અદા ક્યુું કહેવા્? ્ે સવામીિાપાએ િમજાવ્યું છે કે, મા્ા ્ો આપિને 
ફક્ જનમ જ આપે છે, પરં્યુ મા્ૃભૂસમ ્ો આપિને રહેવા માટે આશરો આપે છે. 
અન્ન, જળ, વા્યુ, ફળ, ઔરસધ વગેરે આપિને આ સનેહમ્ી મા પાિે્ી જ મળે 
છે, એના અપાર ઉપકાર છે. માટે મા્ૃભૂસમના રક્ષિમાં પ્રાિોનયું હિ્ાં હિ્ાં 
િસિદાન કરી દેવયું એ ભાર્મા્ાના િાચા િપૂ્ની ફરજ છે. સવામીિાપા દેશમાં 
કે સવદેશમાં જ્ાં જ્ાં સવચરે ત્ાં િધાને એ જ ભિામિ કરે કે, ્મે જે દેશમાં 
રહો છો ્ે દેશને વફાદાર ્ઈને રહેજો. કસવ ઇકિાિે ગા્યું છે કે, 

“િારે જહાં િે અરછા, સહંદોસ્ા હમારા; 

હમ િયુિિયુિે હૈં ઇિકે, એ ગયુસિંસ્ા હમારા..’

આપિા ભાર્ દેશની િંસકૃસ્ એક એવી પરંપરા ધરાવે છે જેમાં સહંિાની 
નહીં, અસહંિાની ્રફદારી છે. સવા્્નની નહીં, પરોપકારની ભાવના છે. મનયુષ્ 
પો્ે પો્ાને જેટિી મદદ કરી શકે છે એટિી મદદ િીજાને કરી શક્ો ન્ી. 
વ્બક્એ પો્ે પો્ાનો ઉદાર કરવો જોઈએ. એટિે કે વ્બક્એ પો્ે ભગવાનના 
િળે પ્ર્તન કરીને પો્ાના ગયુિ અને કમ્ન્ી ગૌરવ મેળવવયું જોઈએ. જેમ ભાર્ના 
વીર ભગ્સિંહ પો્ાના પ્ર્તને ખ્ાસ્ પામ્ા ્ેની એક વા્ કર્ાં સવામીિાપા 
કહે છે જે, એકવાર ભગ્સિંહ ્ેમના સપ્ા િા્ે િાહોરની િજારમાં ખરીદી 
કરવા ગ્ા અને અનારકિી નામની િજારમાં આવ્ા. ત્ાં સપ્ા ખરીદી કરવા 
િાગ્ા અને ભગ્સિંહ િાિ િહજ ભાવે ્ોફાન કરવા િાગ્ા. ્ે્ી સપ્ા 
ગયુસિે ્્ા અને ભગ્સિંહને શાં્ રહેવા કહયું, પિ એમ માની જા્ ્ો ્ોફાની 
ભગ્સિંહ શેના! ્ેમિે ્ો ્ો્ડીવાર શાં્ રહીને વળી પાછયું ્ોફાન શરૂ ક્યુું, 

આ દેશના વિવિાનો 
કરિાં આવ્ા છે. એ 

એમની વિવશટિિા 
છે. વ્ાર્, િવશષ્, 

િાલમીરક, વિશ્વાવમત્થી 
માં્ડી સિામી વિિેકાનંદ 
િથા શ્ી અરવિંદ ઘોર 

ર્ુિીની પરંપરાએ 
લોકોત્તર શનકિથી 

ર્ામાબજક ઉતથાનનું 
કા્્વ ક્ુું છે. શ્ી 

સિાવમનારા્ણ ભગિાને 
જે કા્્વ કરી બિાવ્ું છે 

િેના માટે િો ર્માજ કદી 
પણ ઋણ ભયૂલી શકે િેમ 

નથી
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્ે્ી સપ્ા વધારે ચી્ડા્ા. અને કહે, ‘અહીં િધા મને ઓળખે ્ારું ્ોફાન 
ચિાવી િે છે, પિ આવયું કેટિા દદવિ ચાિશે? ્ ારે પિ એવયું કરવયું જોઈએ કે જે્ી 
્ને પિ િધા ઓળખે.’ િિ, આ વાક્્ી ભગ્સિંહનો આતમા કકળી ઉઠ્ો 
અને આતમસવશ્વાિના રિકા િા્ે કહયું કે, ‘સપ્ાજી, હયું પિ એવો મોટો માિિ 
િનીશ કે િધા મને ઓળખ્ા ્શે. અત્ાર િયુધી િોકો મને ્મારા િયુપયુત્ ્રીકે 
ઓળખે છે. ભસવષ્માં હયું એવયું કરીશ કે િધા ્મને મારા સપ્ા ્રીકે ઓળખશે.’ 

આપિા જીવનમાં આવી ખયુમારી હોવી જોઈએ કે, િોકો આપિને માત્ એટિયું 
જ ન કહે કે આપિે શ્ીજીિાપા સવામીિાપાના છીએ, પિ આપિયું વ્્નન એવયું 
હો્ કે િોકો એમ કહે કે, “આના ઘ્ડવૈ્ા ્ો સવામીિાપા છે.” વળી ભગ્સિંહ 
કહે છે જે, ‘્મને ્ો ફક્ આ નગરમાં જ ઓળખે છે. મને ્ો આખો દેશ 
ઓળખે એવો હયું િનીશ.’ ્ે દદવિ્ી ભગ્સિંહનયું જીવન િદિાઈ ગ્યું. એમની 
દૃઢ િંકલપ શબક્ અને કઠોર પયુરુરા્કે ્ેમને મહાન દેશભક્ િનાવી દીધા. ્ેમ 
આજે સવા્ંત્્ દદને આપિે આવો િંકલપ કરીએ કે, હયું મારા જીવનમાં એવી રી્ે 
વ્યુ્ન કે િારા િમાજમાં એમ કહેવા્ કે મારા ગયુરુ, મારા પરમેશ્વર અને મારા 
ઘ્ડવૈ્ા ્ો સવામીિાપા છે, આજના સવા્ંત્્દદને શ્ીજીિાપા સવામીિાપાને એ 
જ પ્રા્્નના કરીએ કે, હે િાપા, અમે વીર ભગ્સિંહ જેવા શૂરવીર ્ઈને અને 
પરસપર ભ્રા્ૃભાવ દૃઢ કરી િારા કામો કર્ાં રહીએ.  

“્ડગિે પગિે િારાં કામો, િદા્ કર્ો ચાિયુ,

િં્ો ને ભક્ોની િેવા, મારો ધમ્ન હયું માનયું.. શ્ીજી ્મે છો.. 

ત્ારિાદ જીવનપ્રાિ સવામીિાપાના દદવ્ આશીવા્નદ િંભળાવવામાં આવ્ા 
હ્ા. અં્માં ધૂન્ િોિાવી િભાનયું કામકાજ પૂરું કરવામાં આવ્યું હ્યું અને િૌને 
મહાપ્રિાદ આપવામાં આવ્ો હ્ો.

વિચરણ ઈ.ર્. ૨૦૦૮

પિા્ા્વ શ્ી અશોક ભટ્ટ, ગુજરાિ વિિાનર્ભાના અધ્ક્ષ
ગયુજરા્ના સવધાનિભાના અધ્ક્ષ શ્ી અશોકભાઈ ભટ્ટ િોમવાર, ્ારીખ, 

૨૧ જયુિાઈ, ૨૦૦૮ના રોજ ્યુનાઇટે્ડ સટેટિ ઓફ અમેરીકા પહોંચ્ા. ્ેમિે 
િીકાકિ ન્યુ જિસીની 
મંદદરની મયુિાકા્ 
િઈને અને પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન શ્ી 
પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી 
સવામીશ્ીના  આશીવા્નદ 
મેળવીને ્ેમના 
અમેદરકાના પ્રવાિની 

ભગિવર્ંહનો આતમા 
કકળી ઉઠ્ો અને 
આતમવિશ્વાર્ના રણકા 
ર્ાથે કહું કે, ‘વપિાજી, 
હું પણ એિો મોટો 
માણર્ બનીશ કે બિા 
મને ઓળખિા થશે. 
અત્ાર ર્ુિી લોકો મને 
િમારા ર્ુપુત્ િરીકે 
ઓળખે છે. ભવિષ્માં 
હું એિું કરીશ કે બિા 
િમને મારા વપિા િરીકે 
ઓળખશે.’ 
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શરૂઆ્ કરી. શ્ી અશોક ભટ્ટને આચા્્ન સવામીશ્ી ્ રફ્ી પ્રિાદીની પાઘ અપ્નિ 
કરવામાં આવી હ્ી. ત્ારિાદ ્ેમિે િભાને િંિોધન કર્ા જિાવ્યું હ્યું કે, 
્ેઓ ગયુજરા્ની જન્ાની િેવા કરવામાં િફળ રહા છે કારિ કે ્ેમને િાચા 
ગયુરુ, પરમ પૂજ્ આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી  સવામીશ્ીના આશીવા્નદ 
છે. ્ેમિે એમ પિ કહયું હ્યું કે, શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાન દરેક કયુદર્ી 
આફ્ોમાં િહા્ પૂરી પા્ડે છે. શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી િંસ્ાન મસિનગર દેશ 
અને સવદેશમાં કયુદર્ી આફ્ોમાં િેવા આપવામાં હંમેશાં આગળ હો્ છે.

હરરિામ ર્ોખ્ડાના પરમ પયૂજ્ શ્ી હરરપ્રર્ાદ સિામીજી
પરમ પૂજ્ શ્ી હદરપ્રિાદદાિજી સવામીજી અને હદરધામ િોખ્ડાના િં્ો 

્ારીખ ૩૧ જયુિાઈ, ૨૦૦૮ના રોજ િીકોકિ ન્યુ જિસી મંદદરમાં  આચા્્ન શ્ી 
પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીશ્ી અને િં્ મં્ડળના દશ્નન માટે પધા્ા્ન હ્ા. શ્ી 
હદરપ્રિાદદાિજી સવામીજી ્ેમના ૭૫મા જનમદદવિે શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદર 
મસિનગરની મયુિાકા્ િીધી હ્ી અને ત્ાં િં્ો િા્ે મયુિાકા્ કરી હ્ી; આ 
દદવિે આચા્્ન સવામીશ્ી કેન્ાના નૈરોિીમાં  સવચરિ પર હ્ા. 

મયુિાકા્ દરસમ્ાન શ્ી હદરપ્રિાદદાિજી સવામીજી અને ્ેમના િં્ોએ 
આચા્્ન સવામીશ્ી અને િં્ો િા્ે મયુિાકા્ કરી અને િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િ 
ભગવાન, શ્ીજીિંકલપમૂસ્્ન  જીવનપ્રાિ શ્ી અિજીિાપાશ્ી, ગયુરુદેવ શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપાની દદવ્ મૂસ્્નઓનાં દશ્નન ક્ા્ન હ્ા . આ પ્રિંગના  ઉપક્રમે  આચા્્ન 
સવામીશ્ી મહારાજે અને શ્ી હદરપ્રિાદદાિજી સવામીજીએ એક િીજાને ફૂિોની 
હારમાળા અપ્નિ કરી હ્ી. ્દયુપરાં્ શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા સમૃસ્ મંદદરનયું 
સમૃસ્સચહન અને અંગ્ેજી વચનામૃ્નો રહસ્ા્્ન પ્રદીસપકા ટીકાવાળા વચનામૃ્ 
અપ્નિ ક્ા્ન હ્ા. આ અમયુલ્ પ્રિંગમાં િદગયુરુ શ્ી બજ્ેસનદ્્સપ્ર્દાિજી સવામીએ 
આ અદ્ૂ્ પ્રિંગ અને ભગવાન સવાસમનારા્િના મસહમા સવશે વક્વ્ આપ્યું 
હ્યું.

શ્ી અશોક ભટ્ટે જણાવ્ું 
હિું કે, િેઓ ગુજરાિની 
જનિાની ર્ેિા કરિામાં 

ર્ફળ રહા છે કારણ 
કે િેમને ર્ાચા ગુરુ, 

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ શ્ી 
પુરુરોત્તમવપ્ર્દાર્જી  

સિામીશ્ીના આશીિા્વદ 
છે. િેમણે એમ પણ કહું 

હિું કે, શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદી ર્ંસથાન દરેક કુદરિી 
આફિોમાં ર્હા્ પયૂરી પા્ડે 

છે. શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદી ર્ંસથાન મણણનગર 

દેશ અને વિદેશમાં કુદરિી 
આફિોમાં ર્ેિા આપિામાં 

હંમેશાં આગળ હો્ છે.
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ર્ીકોકર્ ન્ુ જર્સી મંરદરનો ર્ાિમો પાટોતર્િ
િીકોકિ ન્યુ જિસી મંદદરના િા્મા પાટોતિવ ઉપક્રમે ૧ ઓગષ્ટ શયુક્રવાર્ી 

3 ઓગષ્ટ રસવવાર, ૨૦૦૮ના રોજ પરમ પૂજ્ આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી 
સવામીશ્ી અને પયુજની્ િં્ોની હાજરીમાં ત્િ દદવિના ભવ્ પ્રોગ્ામનયું આ્ોજન 
કરવામાં આવ્યું હ્યું. આ ત્િ દદવિના પ્રોગ્ામની શરૂઆ્ ૧ ઓગષ્ટ ૨૦૦૮ના 
રોજ ઉજવિીની શરૂઆ્ પ્રેરિા ભાર્ “Inspirational India” દ્ારા કરવામાં 
આવી હ્ી. આ પ્રોગ્ામ િીકોકિ સસ્્ િયુચમયુિર પાક્ન ખા્ે ્ોજા્ો હ્ો.

૧ ઓગષ્ટ ૨૦૦૮ શયુક્રવારના રોજ િપોરના િમ્ દરસમ્ાન પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજની અધ્ક્ષ્ામાં સવશ્વશાંસ્ ્ાત્ાનયું આ્ોજન 
કરવામાં આવ્યું હ્યું. િં્ મં્ડળ દ્ારા િનાવેિ કિાતમક ર્માં શ્ી હદરકૃષિ 
મહારાજ ્્ા જીવનપ્રાિ સવામીિાપા િહ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી ર્માં 
સવરાજમાન ્્ા હ્ા. સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડની આગેવાની હેઠળ પરે્ડ્ી આ 
સવશ્વશાંસ્ ્ાત્ાની  શરૂઆ્ ્ઈ હ્ી. આ સવશ્વશાંસ્ ્ાત્ા પેટરિન પિેનક રો્ડ 
અને સવલિન એવન્યુ્ી શરૂ ્ઈ ફસટ્ન એવન્યુ, હમિટ્ન એવન્યુ, પિાઝા િેનટર ્ડ્ાઈવ 
્ઈ અને િચમયુિર પાક્ન પર િમાતિ ્ઈ હ્ી. િાપાના િાળકોએ શ્ીજીિાપા 

સવામીિાપા િહ આચા્્ન સવામીશ્ી 
મહારાજનયું પયુષપવૃસષ્ટ કરી સવાગ્ ક્યુું 
હ્યું. 

અત્ે િીકોકિના મે્ર મી. ્ડેનીિ 
એિવેિ, ્ડેપ્યુટી મે્ર મી. જોન રાઈિી, 
કાઉનિીિમેન મી. ગેરી જેફા, ભાર્ના 
િાંિદ શ્ી ભર્સિંહ િોિંકી વગેરે 
મહાનયુભાવો ઉપસસ્્ રહા હ્ા. આ 
પ્રિંગે ઉપસસ્્ મે્ર મી. ્ડેનીિએ 

૧ ઓગટિ ૨૦૦૮ 
શુરિિારના રોજ બપોરના 
ર્મ્ દરવમ્ાન 
પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી મહારાજની 
અધ્ક્ષિામાં વિશ્વશાંવિ 
્ાત્ાનું આ્ોજન 
કરિામાં આવ્ું હિું. ર્ંિ 
મં્ડળ વિારા બનાિેલ 
કલાતમક રથમાં શ્ી 
હરરકૃષણ મહારાજ િથા 
જીિનપ્રાણ સિામીબાપા 
ર્હ પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી રથમાં 
વિરાજમાન થ્ા હિા.
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જિાવ્યું હ્યું કે, મારો આ િંસ્ા િા્ે િા્ વરિ્ી ના્ો રહો છે, મારા શહેર 
(ટાઉન) માટે આ એક મૂ્ડી િમાન છે. કા્્નક્ા્નઓ શહેરમાં (ટાઉન) એકમેક ્ઇને 
કા્્ન કરે છે. ્ડેપ્યુટી મે્ર મી. જોન રાઈિીએ જિાવ્યું હ્યું કે, ખયુિ નિીિદાર છયું કે 
મને વખ્ો વખ્ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજના દશ્નનનો િાભ મળે 
છે. આવો સવશ્વશાંસ્ ્ાત્ાનો ભવ્ કા્્નક્રમ અમારા શહેરમાં (ટાઉન) ્્ા શહેર 
(ટાઉન) વ્ી પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજનો આભાર માનયું છયું. કાઉનિીિમેન 
મી. ગેરી જેફાએ પિ િંસ્ાની રચનાતમક પ્રવૃસત્ને બિરદાવી હ્ી. ઉપસસ્્ 
મહેમાનોને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે િાિ, પયુષપહાર, પ્રિાદ 
અપ્નિ કરી આશીવા્નદ પાઠવ્ા હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજના 
વરદ હસ્ે િીકોકિ પબિીક િા્રિેરી માટે મે્રશ્ીને અંગ્ેજી વચનામૃ્  ગ્ં્ 
અને િીજા ગ્ં્ો અપ્નિ ક્ા્ન હ્ા. 

ઉપનસથિ મહેમાનોને 
પરમ પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ી મહારાજે 

ર્ાલ, પુષપહાર, પ્રર્ાદ 
અપ્વણ કરી આશીિા્વદ 

પાઠવ્ા હિા. પરમ 
પયૂજ્ આચા્્વ સિામીશ્ી 
મહારાજના િરદ હસિે 

ર્ીકોકર્ પબલીક 
લા્બ્રેરી માટે મે્રશ્ીને 

અંગ્ેજી િચનામૃિ ગ્ંથ 
અને બીજા ગ્ંથો અપ્વણ 

ક્ા્વ હિા.
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પ્રેરિા ભાર્ 
“Inspirational 
India” પ્રોગ્ામમાં 
િાપાના િાળકોએ 
શ્ ી જી િ ા પ ા 
સવામીિાપા અને 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીને પ્રિન્ન 
કરવા કી્્નન પર 
નૃત્ કરી રાજી 
ક્ાું હ્ા. પાક્નની 
પાછળના ભાગમાં 
ભાર્ી્ િંસકૃસ્ને 
દશા્નવ્ા અને શ્ી 
સ વ ા સ મ ન ા ર ા ્ િ 
ગાદીના સવસવધ 
સટોલિનયું પ્રદશ્નન 
પિ કરવામાં 
આવ્યું હ્યું. 
સટોિમાં પરંપરાગ્ 
ભાર્ી્ વસ્તો, 
ભાર્ી્ ખાવાની 
વાનગીઓ, મહેંદી, 
રંગોળી,  ભાર્ી્ 
શાસ્તી્ િાધનો, ભાર્ી્ નૃત્, શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી અને સવશ્વભરના ્ેના 
મંદદરો સવશેની માસહ્ી અને સવામીિાપા પાઇપ િેન્ડ સવશેની માસહ્ીનો િમાવેશ 
કરવામાં આવ્ો હ્ો. આ સટોિના પ્રદશ્નન્ી મં્ડળના ઘિા િભ્ો ્ ેમજ સ્ાસનક 
િોકો આકસર્ન્ ્્ા હ્ા.

િાંસકૃસ્ક રજૂઆ્ો અને સટોિ પ્રદશ્નન િાદ ઉપસસ્્ દરેકને િાપાના 
િાળકોને પ્રિાદ આપવામાં આવ્ો હ્ો. પ્રિાદ િીધા પછી િં્ો અને િાળકો 
દ્ારા િમૂહ રાિનયું આ્ોજન કરવામાં આવ્યું હ્યું. રાિ દરસમ્ાન આચા્્ન 
સવામીશ્ી મહારાજ ્ેમની ગાદી પર સવરાજમાન હ્ા, શ્ીજીિાપા સવામીિાપા 
અને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને પ્રિન્ન કરવા િાળકો અને િં્ોએ િમૂહ 
રાિમાં ભાગ િીધો હ્ો. આ િમૂહ રાિમાં િં્ોએ કી્્નન મ્યુસઝકિ ઇનસટરુમેનટિ 
િા્ે ગાઈને ભક્ોને ભબક્રિમાં ્રિોળ ક્ા્ન હ્ા.

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ગાદીના વિવિિ સટોલર્નું 
પ્રદશ્વન પણ કરિામાં 
આવ્ું હિું. સટોલમાં 
પરંપરાગિ ભારિી્ 
િસ્તો, ભારિી્ ખાિાની 
િાનગીઓ, મહેંદી, 
રંગોળી,  ભારિી્ 
શાસ્તી્ ર્ાિનો, 
ભારિી્ નૃત્, શ્ી 
સિાવમનારા્ણ ગાદી 
અને વિશ્વભરના િેના 
મંરદરો વિશેની માવહિી 
અને સિામીબાપા પાઇપ 
બેન્ડ વિશેની માવહિીનો 
ર્માિેશ કરિામાં આવ્ો 
હિો.
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પ્રેરિા ભાર્ “Inspirational India” અને ્ે પ્રોગ્ામમાં ઉપસસ્્ 
્મામ િાળકો અને િીકોકિના નાગરીકોએ આ પ્રિંગના ઉપક્રમે શ્ીજીિાપા 
સવામીિાપા અને પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના દદવ્ દશ્નનનો િાભ િઈ 
ધન્્ા અનયુભવી હ્ી. અને પાટોતિવની ઉજવિીની ્ે અદ્યુ્ શરૂઆ્ હ્ી.

શ્ી સિાવમનારા્ણ મંરદર ર્ીકોકર્નો ર્ાિમો પાટોતર્િ
િીકોકિ શ્ી સવાસમનારા્િ મંદદરમાં શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, જીવનપ્રાિ 

શ્ી અિજી િાપાશ્ી ્્ા જીવનપ્રાિ સવામીિાપાને ૭૮૦ કીિો િયુવિ્ન્ી ્યુિા 
કરીને પધરાવેિ ચાિયુ િાિે ૭ વર્ન પૂિ્ન ્્ા હોઈ ૭મા પાટોતિવ પ્રિંગે પરમ 
પૂજ્ આચા્્ન શ્ી પયુરુરોત્મસપ્ર્દાિજી સવામીજી મહારાજ િં્ હદરભક્ મં્ડળ 
િહ ્યુ.એિ.એ. પધા્ા્ન હ્ા. ૨ માિના ટૂંકા ગાળામાં િ્્ સવચરિ દરસમ્ાન 
૨૦,૦૦૦ માઈિનો રો્ડ પ્રવાિ ્્ા ૧૬,૦૦૦ માઈિનો સવમાન પ્રવાિ ક્યો 
હ્ો. ‘જ્ાં દીવો ત્ાં દા્િ નસહ’ એ પંબક્ને િા્્નક કર્ા પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીએ ્યુ.એિ.એના ૫૧ રાજ્ોમાં્ી ૨૫ રાજ્ો ઉપરાં્ કેને્ડામાં સવચરિ 
ક્યુું હ્યું. ્યુ.એિ.એ. પધા્ા્નના એક અઠવાદ્ડ્ા અગાઉ જ પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ીની એનજી્ોપિાસટી કરવામાં આવી હ્ી, છ્ાં્ ભક્ોના પ્રેમને આધીન 
્ઈને ્ેઓશ્ીએ આટિયું િધયું સવચરિ ખૂિ જ ટયુંકા ગાળામાં ક્યુું. ્ે જ દશા્નવે છે 
કે ્ેઓશ્ી કારિ િતિંગ માટે ખરેખર િ્્ કા્્નર્ છે.

િવારે ૮-૦૦ વાગે રો્ડશોપચારપૂવ્નક શ્ી ઠાકોરજીના પાટોતિવ સવસધનો 
પ્રારંભ ્્ો હ્ો. ત્ારિાદ અન્નકૂટ ્્ા કેક શ્ી ઠાકોરજીને  ધરાવવામાં આવ્ા 
હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા ્્ન સવામીશ્ી ્્ા પૂજની્ િં્ ોએ આર્ી ઉ્ા્ા્ન િાદ 
હદરભક્ોએ પિ ઉમંગભેર આર્ીઓ ઉ્ારી હ્ી. પાટોતિવ દદનના દદવિે 
ઉપસસ્્ અસ્સ્ સવશેર ્ રીકે પધારેિ મહોદ્ને પરમ પૂજ્ આચા ્્ન સવામીશ્ીએ  
શાિ સમૃસ્ સચનહ અપ્નિ કરી િનમાસન્ ક્ા્ન હ્ા. ત્ાર િાદ ધજા આરોહિ કા ્્ન 
િાદ પરમ પૂજ્ આચા ્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા.

ર્ીકોકર્ શ્ી 
સિાવમનારા્ણ મંરદરમાં 
શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, 
જીિનપ્રાણ શ્ી અબજી 

બાપાશ્ી િથા જીિનપ્રાણ 
સિામીબાપાને ૭૮૦ કીલો 

ર્ુિણ્વથી િુલા કરીને 
પિરાિેલ ચાલુ ર્ાલે 
૭ િર્વ પયૂણ્વ થિા હોઈ 
૭મા પાટોતર્િ પ્રર્ંગે 

પરમ પયૂજ્ આચા્્વ શ્ી 
પુરુરોત્તમવપ્ર્દાર્જી 

સિામીજી મહારાજ ર્ંિ 
હરરભકિ મં્ડળ ર્હ 

્ુ.એર્.એ. પિા્ા્વ હિા.
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વિચરણ ઈ.ર્. ૨૦૦૯
આપિા જીવનમાં વિં્ િાવવા માટે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ 

જ્ાર્ી મંદદરનો સશિાન્ાિ ્્ો ્ે વર્ન્ી દર વરકે અમેદરકા પધારી ભક્ોના 
જીવનમાં વિં્  પૂર્ા અને આધ્ાબતમક જ્ાન પીરિ્ા હ્ા. આ વરકે પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીની આજ્ાને સશરોમાન્ કરી મોટેરા િં્ોનયું મં્ડળ છેલિા િે 
મસહના્ી અમેદરકામાં સવચરિ કરી હદરભક્ોને આવા વૈભવી દેશમાં દેશપ્રેમી 
અને ધમ્નપ્રેમી િનાવ્ા હ્ા. 

્ારીખ ૨૬/૦૭/૨૦૦૯ના રોજ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ 
અને ૧૨ પૂજની્ િં્ મં્ડળને િા્ે િઇ અમેદરકા િાંજે િા્ વાગ્ે નેવાક્ન 
એરપોટ્ન પર પધા્ા્ન હ્ા. અગાઉ પધારેિ િં્ મં્ડળી અને હદરભક્ોએ ્ેમનયું 
ભાવભીનયું સવાગ્ ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી િં્ મં્ડળ 
િા્ે ન્ૂજિસી મંદદર પધા્ા્ન હ્ા. ભક્ોએ શ્ીજીિાપા સવામીિાપાને પ્રિન્ન 
કરવા માટે બિસકીટના સહં્ડોળા િનાવ્ા હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
આર્ી વગેરે િંધ્ાના સન્મ અને ધ્ાન કરી િૌને દશ્નનનો િાભ આપ્ો હ્ો.

િા. ૨૭-૦૭-૨૦૦૯, સિાગિ ર્મારંભ
્ા. ૨૭/૦૭/૨૦૦૯ના દદવિે િાંજે િં્ો હદરભક્ોએ ભેગા મળી સવાગ્ 

િમારંભનયું િયુંદર આ્ોજન ક્યુું હ્યું. િૌ પ્ર્મ કા્્નક્રમની શરૂઆ્ િં્ોનાં કી્્નન 
ભબક્્ી ્ઈ હ્ી. િંધ્ા આર્ીના સન્મો ક્ા્ન િાદ િં્ો હદરભક્ોએ ભેગા 
મળી પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને સવાગ્ ્ાત્ા માટે મંદદરના પાદકુંગ પિોટમાં િઈ 
આવ્ા હ્ા. ત્ાં િયુંદર મજાનયું કાર ઉપર શિગારેિ સિંહાિન ઉપર બિરાજમાન 
્્ા હ્ા અને િૌને દશ્નન દાન આપ્ા હ્ા. આ વરકે િૌ પ્ર્મવાર નાના ઉગ્ા 
્યુવાનોએ પાઈપ િેન્ડમાં નવ ્યુવાનો િા્ે ભાગ િીધો હ્ો. શ્ી મયુક્જીવન 
સવામીિાપા પાઈપ િેન્ડની આગેવાની હેઠળ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને 
િં્ો શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં પધા્ા્ન હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીશ્ી મહારાજ ગાદી ઉપર બિરાજમાન ્ ્ા િૌ પ્ર્મ િં્ો અને હદરભક્ોએ 
સવામીજી મહારાજનયું અને પધારેિ િં્ોનયું ફૂિહાર્ી સવાગ્ ક્યુું હ્યું. ત્ારિાદ 
પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે આશીવા્નદનયું પાન કરાવ્યું હ્યું. ્ા. ૨૮-
૦૭-૨૦૦૯ ્ી ૩૦-૦૭-૨૦૦૯ - સશકાગો સવચરિ.

િા. ૩૧-૦૭-૨૦૦૯, પાટોતર્િ પિ્વનો પ્રથમ રદિર્

્ા. ૩૧-૦૭-૨૦૦૯ના રોજ ન્ૂજિસી મંદદરના આઠમા પાટોતિવ મહોતિવનો 
મંગિ પ્રારંભ ્્ો હ્ો. િવારે િૂરજના દકરિો ધર્ી પર પ્રાઈ રહા હ્ા 
ત્ારે પ્રા્્નના અને ધૂન ક્ા્ન િાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ િરાિર ૬:૩૦ 
વાગે શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ િયુંદર મજાના િફેદ અને વાદળી કિરના વાઘામાં 
્ૈ્ાર  ્્ેિા દશ્નનદાન કરાવી મંગળા આર્ી ઉ્ારી હ્ી.

િા. ૨૭/૦૭/૨૦૦૯ના 
રદિર્ે ર્ાંજે ર્ંિો 
હરરભકિોએ ભેગા મળી 
સિાગિ ર્મારંભનું ર્ુંદર 
આ્ોજન ક્ુું હિું. 
ર્ૌ પ્રથમ કા્્વરિમની 
શરૂઆિ ર્ંિોનાં 
કીિ્વન ભનકિથી થઈ 
હિી. ર્ંધ્ા આરિીના 
વન્મો ક્ા્વ બાદ ર્ંિો 
હરરભકિોએ ભેગા 
મળી પયૂજ્ આચા્્વ 
સિામીશ્ીને સિાગિ 
્ાત્ા માટે મંરદરના 
પારકુંગ પલોટમાં લઈ 
આવ્ા હિા
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ત્ારિાદ િપોરે ૩:૦૦ વાગ્ે ‘શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી ગ્ં્’ની 
પારા્િ હોવા્ી પૂજ્ િં્ોએ ્જમાનો પાિે મહાપયુજા કરાવી પારા્િનો 
મંગિારંભ ક્યો હ્ો. ત્ારિાદ પારા્િ વાચન પૂિ્ન ્્ા િાદ પરમ પૂજ્ 
આચા્્ન સવામીશ્ીએ દદવ્િભામાં એકાગ્સચત્ે ભબક્રિ ્રિોળ ્્ેિા િં્ો 
હદરભક્ોને આશીવા્નદના વચનો પાઠવ્ાં કહયું કે, શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાનના 
િાચા સવરૂપના જ્ાનનયું મહત્વ િમજવયું જરૂરી છે. જે મયુમયુક્ષયુ આ સવરૂપને િમજે 
છે ્ે િતિંગમાં્ી કોઈ દદવિ પાછો પ્ડ્ો ન્ી. ભિે ભગવાન મયુમયુક્ષયુ ઉપર 
પરીક્ષાઓની કઠોર્ા િ્ાવે પરં્યુ ્ે ખરેખર માને છે કે ભગવાન જે પિ કરી 
િ્ાવે ્ે ્ેના શ્ેષ્ સહ્માં છે. આ દયુસન્ામાં િંપસત્ મેળવવા માટે વ્બક્ને 
ધૈ્્ન, િમપ્નિ અને િખ્ મહેન્ની જરૂર છે. ્ેવી જ રી્ે િતિંગમાં રહેવા 
માટે ભગવાનની મૂસ્્નનયું િાચયું સવરૂપજ્ાન હોવયું જરૂરી છે. કોઈના જીવનમાં શાંસ્ 
પ્રાતિ કરવા માટે ભગવાન અને ્ેમના િં્ો દ્ારા કરેિા ઉતિવ િમૈ્ા અને 
પ્રિંગોની ્ાદ કરી રાખવા જોઈએ અને ્ેનયું વારંવાર ક્ા શ્વિ કરવયું જોઈએ. 
શ્ી કૃષિનો જનમ મનયુષ્માં ્્ો ્ે પહેિાં જ કૃષિ નામ જૂના વેદોમાં હ્યું. 
આપિા વેદ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાને સવ્ં ઉપદેશેિા છે ્ે ્ેમના ઉપદેશ 
આપિા શાસ્તો, વચનામૃ્ો અને સશક્ષાપત્ીનયું વાંચન કરી ્ેમની સમૃસ્ જીવનમાં 
અપનાવી. કોઈપિ જ્ાન ને િાચવવામાટે અને િતિંગ વધારવા માટે મયુમયુક્ષયુઓએ 
િયુ્ા પહેિા પો્ાને ત્િ પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ;

૧. મારા્ી આજે કોઈ િતકમ્ન કરવામાં આવ્યું ન હ્યું, પરં્યુ મેં કોઈ ખરાિ 
કા્્નમાં ભાગ િીધો છે અ્વા કોઈ પાપ ક્યુું છે?

૨. આજે મેં ક્યું શ્ેષ્ કા્્ન ક્યુું? 

૩. ક્યું કા્્ન કરવાનયું િાકી હ્યું જે કરવા માટે ્ોગ્ હ્યું?

આમ આ ત્િ પ્રશ્નો દરેક મયુમયુક્ષયુઓએ પો્ાને પૂછવા. ભગવાન ્ેમના 
િાળકો પાિે ભબક્ અને પ્રેમ માગે છે ્ે્ી આપિે ધ્ાન કરવયું, ધાસમ્નક ગ્ં્ોનો 
પાઠ કરવો, કી્્નન ગાવા, ધાસમ્નક નૃત્ કરી ભગવાનને રીઝવવા જોઈએ.

આમ કહી િૌને િળવાન િનાવી આશીવા્નદની પૂિા્નહયુસ્ કરી હ્ી. ત્ારિાદ 
સિકાકિના મે્ર શ્ી જહોન રા્િી આચા્્ન સવામીજીના આશીવા્નદ મેળવવા માટે 
મંદદરે આવ્ા હ્ા. જહોન રા્િી મંદદરના એક સહ્ેચછયુ સમત્ છે. અમેદરકન 
િંસકૃસ્માં ઉછરેિા હોવા છ્ાં પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીને “િાપા” કહીને 
િોિાવે છે. આમ સવાસમનારા્િ ભગવાન અને આચા્્ન સવામીશ્ીમાં ્ેમનો 
સવશ્વાિ અન્ હદરભક્ોની જેમ મજિૂ્ છે. ત્ારિાદ આચા્્ન સવામીશ્ીએ 
િંધ્ાના સન્મો અને આર્ી ક્ા્ન હ્ા.

રાત્ે આઠ વાગે િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમની શરૂઆ્ ્ઈ. નવ્યુવાન હદરભક્ોએ 
િધાને આ કા્્નક્રમમાં ભાગ િેવા પ્રે્ા્ન હ્ા. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીની 

શ્ી સિાવમનારા્ણ 
ભગિાનના ર્ાચા 
સિરૂપના જ્ઞાનનું 

મહત્િ ર્મજિું જરૂરી 
છે. જે મુમુક્ષુ આ 

સિરૂપને ર્મજે છે િે 
ર્તર્ંગમાંથી કોઈ રદિર્ 
પાછો પ્ડિો નથી. ભલે 

ભગિાન મુમુક્ષુ ઉપર 
પરીક્ષાઓની કઠોરિા 

બિાિે પરંિુ િે ખરેખર 
માને છે કે ભગિાન જે 

પણ કરી બિાિે િે િેના 
શ્ેષ્ વહિમાં છે.
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પ્રેરિા્ી એક િયુંદર મજાની રમ્નયું આ્ોજન ક્યુું હ્યું. આમ પ્ારા આચા્્ન 
સવામીશ્ીના િાસનધ્માં ગમમ્ િા્ે જ્ાન મેળવી આખા દદવિનયું સમરિ કર્ા 
હદરભક્ો ઉ્ારે ગ્ા.

િા. ૦૧-૦૮-૨૦૦૯ પાટોતર્િનો બીજો રદિર્
િરાિર ૮ વાગ્ે મંદદરના પાદકુંગ પિોટમાં્ી સવામીિાપા હોિ િયુધી નાની 

નગર્ાત્ાનો પ્રારંભ ્્ો હ્ો. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ શ્ી 
હદરકૃષિ મહારાજને િઈ ર્માં બિરાજમાન ્ ્ા િૌને દશ્નન દાન આપ્ા. પાઈપ 
િેન્ડની િી્ડને અનયુિરી િૌની િા્ે સવામીિાપા હોિમાં પધા્ા્ન  હ્ા. િભાની 
શરૂઆ્ સવાસમનારા્િ ગાદી ગ્ં્ના િીજા દદવિની પારા્િ્ી ્ઈ હ્ી. 
ત્ારિાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ આશીવા્નદમાં ઘમં્ડના પદરિામો સવશે 
ઉપદેશ આપ્ો હ્ો. િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન એટિા મહાન છે કે 
અક્ષરાદદક દેવને પિ દશ્નન ્્ાં ન્ી. ્ેવા દશ્નન મનયુષ્રૂપે અવ્ાર ધારિ કરી 
આપિને આપ્ા છે અને ધાસમ્નક સન્માનયુિાર જીવન જીવવા માટે આપિને આ 
જનમ ધરાવ્ો છે. આપિે આધયુસનક જીવનના આનંદમાં િમ્ િગા્ડવો જોઈએ 
નહીં પરં્યુ ્ેના િદિે આં્દરક મોક્ષ પ્રાતિ કરવા માટે ભગવાનની ભબક્માં 
જીવન પિાર કરવયું જોઈએ િા્ે િા્ે આપિે આપિા મન અને શરીર ઉપર 
અહંકાર િાવવો નહીં કારિ કે અહંકાર ભબક્માં અવરોધ કરે છે અને અં્ે 
ત્ાિદા્ક િને છે. ભગવાનની દ્ા સવના ભબક્ કરવા આપિે િમ્્ન ન્ી.

િીજયું આપિે આપિા પો્ાના આં્દરક દયુશમનો ્રફ નજર રાખીને િીજો 
સવચાર ક્ા્ન વગર ભગવાનની ભબક્માં અને આત્ંસ્ક મોક્ષ મેળવવા માટે 
આપિે આપિો િમ્ ભબક્માં વી્ાવવો જોઈએ. આવા અમૃ્-વચનો પાઠવી 
આશીવા્નદની પૂિા્નહયુસ્ કરી હ્ી.

િપોરની િભામાં શ્ી સવાસમનારા્િ ગાદી ગ્ં્ની પારા્િનયું વાંચન ્્યું 
હ્યું. િંધ્ા િમ્ે નાના િાળકો અને ્યુવાન હદરભક્ો ્િિાના કિાિમાં 
આવ્ા હ્ા. ત્ાં પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે દશ્નન દઇ અને િૌને 
પ્રોતિાહન આપ ય્ું હ્યું. રાત્ે િભામાં િાંસકૃસ્ક કા્્નક્રમોમાં પરમ પૂજ્ આચા્્ન 
સવામીજી મહારાજ િાળકો અને નવ્યુવાનો િા્ે  િંગી્ના ્ ાિમાં ્ ાિ સમિાવી 
નૃત્ કરી આનંદ આપ્ો હ્ો.

િા. ૦૩-૦૮-૨૦૦૯, પાટોતર્િ ત્ીજો રદિર્
િવારે િરાિર ૮ વાગ્ે પાટોતિવનો પ્રારંભ ્્ો હ્ો. ૧૦૮ મહામંત્ના 

જપ િા્ે પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીએ શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાન, 
િાપાશ્ી અને સવામીિાપાને વધાવ્ા હ્ા. ત્ારિાદ આ વરકે મંદદરના નવા 
સશખર પર ધવજારોહિ કરી અને મંદદરમાં પાછા પધા્ા્ન હ્ા. િં્ો હદરભક્ો 
દ્ારા સવસવધ વાનગી અને ભવ્ કેક િનાવી ભગવાનને અન્નકૂટ ધરાવવામાં 

ર્િવોપરી શ્ી 
સિાવમનારા્ણ 
ભગિાન એટલા 
મહાન છે કે અક્ષરારદક 
દેિને પણ દશ્વન થિાં 
નથી. િેિા દશ્વન 
મનુષ્રૂપે અિિાર 
િારણ કરી આપણને 
આપ્ા છે અને િાવમ્વક 
વન્માનુર્ાર જીિન 
જીિિા માટે આપણને 
આ જનમ િરાવ્ો છે.
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આવ્ો હ્ો. ત્ારિાદ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે કેક કાપી િં્ો હદરભક્ો 
િા્ે આર્ી ઉ્ારી હ્ી. પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી સપોનિર હદરભક્ોની 
છાિને વધાવી ્ર્ જ પાઈપ િેન્ડ િા્ે શ્ી મયુક્જીવન સવામીિાપા હોિમાં 
પધા્ા્ન હ્ા. પારા્િની પૂિા્નહયુસ્ સનસમત્ે ્જમાન હદરભક્ોએ શ્ી ઠાકોરજી, 
ગ્ં્, પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી અને પૂજની્ વક્ા િં્ોનયું પૂજન ક્યુું હ્યું.

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજે આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું કે, 
આપિા િવયોપરી શ્ી સવાસમનારા્િ ભગવાને િવ્ન જ્ાનનો ઉપદેશ આપ્ો હ્ો 
કે િૌ કોઈએ િવ્ન શબક્માન ભગવાનને પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને હંમેશા ્ાદ 
રાખવયું જોઇએ કે ભગવાન િવ્નસવ છે અને ્ેમની હદર ઇચછા્ી આપિને આ 
િારા ગયુિો, પ્રસ્ભા અને પદવી પ્રાતિ કરી છે. ્ ેનો ઉપ્ોગ ભગવાનની ભબક્ના 
કા્યો કરવા માટે કરવો જોઈએ. હદરભક્ોએ ફક્ ભગવાનની ઈચછાનયું પાિન 
કરવયું જોઇએ. ભગવાન ્ ો ખૂિ દ્ાળયુ છે કે આપિા પાપને અને ભૂિને પિ માફ 
કરે છે અને અક્ષરધામ ્રફ િઈ જા્ છે. માટે આપિે આત્ંસ્ક જ્ાન પ્રાતિ કરી 
અને ભબક્ભાવ િ્ાવીને ભગવાનને પ્રિન્ન કરવાનયું ચાિયુ રાખવયું જોઈએ. આ 
જ જ્ાન ્ે આપિને મૂસ્્નમાં જો્ડી દેશે. આમ આવા આશીવા્નદનયું પાન કરાવ્યું હ્યું. 
ત્ારિાદ આચા્્ન સવામીશ્ીએ રક્ષાિંધન પવ્ન નજીક હોવા્ી ભક્ોને રાખ્ડી 
િાંધી િૌના ઉપર પો્ાનો અ્ૂટ પ્રેમ, િાગિી અને સનેહને વ્ક્ ક્ા્ન હ્ા. 
ત્ારિાદ ત્િ દદવિના પાટોતિવની પૂિા્નહયુ્ી પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ીના 
િાંસનધ્માં પૂિ્ન ્ઈ હ્ી.

વિદા્, િા. ૦૭-૦૮-૨૦૦૯
ટૂંક િમ્ના ્યુ.એિ.એ.ના સવચરિને ક્ારે સવામીશ્ી અને િં્ોનો જવાનો 

દદવિ આવી ગ્ો ્ેની ખિર પિ ન પ્ડી!!! પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી 
મહારાજ અને િં્ મં્ડળ આ િે અઠવાદ્ડ્ામાં ્ો ઘિા સ્ળોની મયુિાકા્ િઈ 
ભક્ોના મનોર્ પયુરા ક્ા્ન હ્ા.

પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીજી મહારાજે દદવ્ આશીવા્નદ આપ્ા જિાવ્યું 
કે, પ્રેમ ્ે સવશ્વની િૌ્ી શબક્શાળી અને મહતવપૂિ્ન શબક્ છે. પ્રેમ શબદ ખયુિ 

આપણા ર્િવોપરી 
શ્ી સિાવમનારા્ણ 

ભગિાને ર્િ્વ જ્ઞાનનો 
ઉપદેશ આપ્ો હિો 

કે ર્ૌ કોઈએ ર્િ્વ 
શનકિમાન ભગિાનને 

પ્રેમ કરિો જોઈએ. 
અને હંમેશા ્ાદ રાખિું 

જોઇએ કે ભગિાન 
ર્િ્વસિ છે અને િેમની 
હરર ઇચછાથી આપણને 
આ ર્ારા ગુણો, પ્રવિભા 

અને પદિી પ્રાપ્ત 
કરી છે. િેનો ઉપ્ોગ 
ભગિાનની ભનકિના 
કા્વો કરિા માટે કરિો 

જોઈએ.
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જ નાનો છે. પરં્યુ ્ેમાં ઘિાં જ અ્્નનો િમાવેશ ્ા્ છે. સવશ્વમાં ઘિા િધા 
પ્રકારના પ્રેમ હો્ છે. કયુટયુંિનો પ્રેમ, સમત્નો પ્રેમ, ભાઈ િહેનનો પ્રેમ, જીવન િક્ષ 
પ્રેમ... પરં્યુ િૌ્ી વધારે અગત્નો પ્રેમ ભગવાન માટેનો પ્રેમ છે. ભગવાન પ્રત્ે 
જે પ્રેમ અને ભબક્ હો્ ્ો મયુમયુક્ષયુ શાશ્વ્ મયુબક્ અને ભગવાનની મૂસ્્નમાં સ્ાન 
પ્રાતિ કરે છે. ભગવાનને ્ો ્ેમના ભક્ો પ્રત્ે બિનશર્ી અખૂટ પ્રેમ છે. ્ે 
િધાને પ્રેમ કરે છે અને કાળજી રાખે છે. ભગવાન હંમેશા પૃથવી પરના િધા જીવ 
ખયુશ રહે ્ે ઇચછે છે. પરં્યુ માનવીનયું મન ખૂિ ચંચળ છે. ભક્ને ભગવાન સવના 
ન ચાિે ્ ેમ ભગવાનને પિ ભક્ સવના ચાિે નહીં. ભગવાન જે કરે છે ્ ે આપિા 
િારા માટે જ કરે છે. ્ે્ી આપિે હંમેશા ભગવાનના આભારી રહેવયું જોઈએ અને 
ભગવાન પ્રત્ેનો આપિો પ્રેમ અને ભબક્ િ્ાવવાની આપિી ક્ષમ્ા માટે 
શ્ેષ્ પ્ર્ાિ કર્ા રહેવા જોઈએ. આવો મહત્વપૂિ્ન િંદેશો આપી આશીવા્નદની 
પૂિા્નહયુસ્ કરી હ્ી. ત્ારિાદ સિકાકિ મંદદરમાં હદરભક્ોને મંદદરની િેવા 
કરવા િદિ િનમાસન્ કરી આશીવા્નદ આપ્ા હ્ા. િંધ્ા આર્ી અને સન્મો 
ક્ા્ન િાદ પરમ પૂજ્ આચા્્ન સવામીશ્ી મહારાજ િં્ડન જવા રવાના ્્ા હ્ા.

ભકિને ભગિાન વિના 
ન ચાલે િેમ ભગિાનને 
પણ ભકિ વિના ચાલે 
નહીં. ભગિાન જે કરે 
છે િે આપણા ર્ારા માટે 
જ કરે છે. િેથી આપણે 
હંમેશા ભગિાનના 
આભારી રહેિું જોઈએ 
અને ભગિાન પ્રત્ેનો 
આપણો પ્રેમ અને 
ભનકિ બિાિિાની 
આપણી ક્ષમિા માટે 
શ્ેષ્ પ્ર્ાર્ કરિા 
રહેિા જોઈએ.
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ઈ.સ. ૨૦૧૦

સ્વર્ણિમ ગુજરાત અને સ્વાગત સમારોહ
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ  ગવાદરીનવા આચવાય્ય શ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી સ્વાિરીજી 

િહવારવાજ સંત િંડળ સમહત અિેરરકવા ખવાતે પધવારતવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર 
મસકવાકસ ખવાતે ભવય સ્વાગત કર્વાિવાં આવયું હતું. ૨૦૧૦નું મ્ચરણ એ આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનું સળંગ દસિું મ્ચરણ હતું.  બવાપવા તથવા ૧૪ સંતો એર 
ઇન્ડયવાિવાં ્યયૂજસસીનવા ને્વાક્ય ઇ્્ટરનેશનલ એરપો્ટ્ય પર તવા. ૧૮-૬-૨૦૧૦ નરી 
શુક્ર્વારે સ્વારે પધવાયવા્ય. તવા. ૧૯-૬-૨૦૧૦ ને શમન્વાર સ્વારે ્યયૂજસસી િંરદરિવાં 
બધવા ભકતો આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતોનું સ્વાગત કર્વા આ્રી પહોંચયવા હતવા. 

આ રિસંગ સવાથે ગુજરવાતનવા પચવાસિવા સથવાપનવા રદ્સ એ્ટલે કે સ્મણ્યિ 
ગુજરવાતનરી ઉજ્ણરી પણ કે્ટલવાક િહવાનુભવા્ોનરી ઉપમસથમતિવાં કર્વાિવાં આ્રી હતરી. 
બપોર પછરીનવા કવાય્યક્રિિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનરી સ્વાગત યવાત્વા િંરદરનવા રિવાંગણિવાં 

૨૦૧૦નું વ્વચર્ એ 
આચારણિ સ્વામીશ્ી 

મહારાજનું સળંગ દસમું 
વ્વચર્ હતું.  બાપા 

તથા ૧૪ સંતો એર 
ઇન્ડિરામાં ્રયૂજસસીના 
ને્વારણિ ઇ્્ટરનેશનલ 
એરપો્ટણિ પર તા. ૧૮-
૬-૨૦૧૦ ની શુક્ર્વારે 

સ્વારે પધારાણિ. તા. ૧૯-
૬-૨૦૧૦ ને શવન્વાર 

સ્વારે ્રયૂજસસી 
મંદદરમાં બધા ભકતો 

આચારણિ સ્વામીશ્ી અને 
સંતોનું સ્વાગત રર્વા 
આ્વી પહોંચરા હતા. 
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શરૂ કર્વાિવાં આ્રી હતરી. જેિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીજી િવા્ટે ગવાડરીને ભવય રથનરી જેિ 
સુંદર રંગબેરંગરી ફયૂલોથરી શણગવાર્વાિવાં આ્રી હતરી. રથનરી ઉપર બનવા્ેલ સુંદર 
સુશોનભત અને ભવય છત્રીયુકત મસંહવાસનિવાં શ્રી ઠવાકોરજી સહ નબરવાજિવાન થઈને 
બવાપવાએ દશ્યન આપયવાે હતવાે. શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડનવા ૫૦ 
સભયોનરી બનેલરી ્ટરીિે સુિધુર સુરવા્લરીઓ રેલવા્રી શોભવાિવાં અનભ્ૃમધિ કરરી હતરી. 
બે્ડનરી પરેડ બવાદ ભકતો આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને તેડરીને સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં લવાવયવા. 
તયવારબવાદ બે્ડનવા સભયોએ બવાપવાનું જાજરિવાન સ્િવાન કયુું અને ગવાદરી પર 
મ્રવાજિવાન થયવા. સંતોએ સ્ટેજ પર બવાપવાનરી બવાજુિવાં સથવાન ગ્રહણ કયુું. રિસંગિવાં 
પધવારેલ હરરભકતોએ તેિનરી સતસંગનરી િયવા્યદવા રિિવાણે પોત પોતવાનું સથવાન ગ્રહણ 
કયુું. િો્ટેરવા હરરભકતોએ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતોનું ફયૂલહવારથરી સ્વાગત કયુું. 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ િહેિવાનશ્રીઓને રિસવાદરીનરી પવાઘ અને  શવાલ અપ્યણ કરરી 
ખબર અંતર પયૂછયવા. 

આંગતુર મહેમાનો
 ૧. ડોક્ટર સુધરીર પરરીખ, આ રિસંગે ગુજરવાત ્ટવાઇમસનવા ન્વા ચેરિેન 

અને રિકવાશક તથવા ્રડ્ય ્વાઈડ િરીરડયવા ઇનફોનવા િવામલક એ્વા ડોક્ટર સુધરીર 
પરરીખ ્યયૂજસસી મસથત ઇન્ડયન અિેરરકન મફમિમશયન છે. તેઓ એલજી્યસ્ટ તથવા 
અસથિવા અને ઇમયુનોલોજી ક્ેત્નવા મનષણવાંત છે. કલવા, મશક્ણ, ઉદ્ોગ, સવામહતય, 
મ્જ્વાન, રિતગિત, સિવાજસે્વાને જાહેરજી્ન જે્વા મ્મ્ધ ક્ેત્ોિવાં નોંધપવાત્ 
યોગદવાન આપેલ છે. તેિજ જેઓને એમલસ આઇલે્ ડ એ્ોડ્ય, રિ્વાસરી ભવારતરીય 
સ્િવાન એ્ોડ્ય અને પદ્મશ્રી એ્ોડ્ય એિ ત્ણ રિમતમઠિત એ્ોડ્યસ િેળ્નવાર એ્વા 
ભવારતરીય-અિેરરકન ડોક્ટર સુધરીર પરરીખનું સ્િવાન કર્વાિવાં આવયું હતું.

૨. શ્રી એચ.આર.શવાહ, CEO ્ટરી્રી એમશયવા, ૩. શ્રી જયંતરીભવાઈ બવારો્ટ 
(પરવાિશ્ય સમિમતનવા ચેરિેન), ૪. શ્રી જસુિતરીબેન કોરવા્ટ (ધવારવાસભય) રરીલે ઓફ 
લવાઇફ સે્્ટર ્ોકિવાં ભવાગ લેનવાર શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદરનરી ્ટરીિને રિિવાણપત્ 
અપ્યણ કરતવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ. 

સ્મણ્યિ ગુજરવાતનરી ઉજ્ણરી ગુજરવાતનવા ૫૦ િવા સથવાપનવા રદન મનમિત્તે કળશ 
પયૂજા કરરીને કર્વાિવાં આ્રી હતરી. આ રિસંગે ઉપમસથત િહવાનુભવા્ોએ પોતવાનવા 
રિમતભવા્ વયકત કયવા્ય હતવા. જેિવાં ડોક્ટર સુધરીરભવાઈ પરરીખે જણવાવયું હતું કે, શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી સંસથવાનનરી દેશ-મ્દેશનરી રિ્ૃમત્તઓથરી હું પરરમચત છું. આ 
સંસથવાનો સિવાજ સે્વા કર્રી એ િુદ્વાલેખ છે.

જયવારે એચ.આર.શવાહે જણવાવયું કે, ગુજરવાતનરી સ્મણ્યિ જયંતરીએ સુ્ ણ્ય 
કળશનરી રિથિ પયૂજા પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજનવા ્રદ હસતે થઈ 
તે અહોભવાગય છે. તથવા શ્રી જયંતરીભવાઈ બવારો્ટે જણવાવયું કે, ગુજરવાત મ્કવાસિવાં 
સમહયવારવા આ રિયતનથરી જરૂર મ્કવાસ થશે. સ્મણ્યિ જયંતરી ્ષ્યિવાં દરેકે એક એક 

સ્વર્ણિમ ગુજરાતની 
ઉજ્વ્ી ગુજરાતના 
૫૦ મા સથાપના દદન 
વનવમત્ે રળશ પયૂજા રરીને 
રર્વામાં આ્વી હતી. 
આ પ્રસંગે ઉપનસથત 
મહાનુભા્વોએ પોતાના 
પ્રવતભા્વ વરકત રરાણિ 
હતા. જેમાં ડિોક્ટર 
સુધીરભાઈ પરીખે 
જ્ાવરું હતું રે, શ્ી 
સ્વાવમનારાર્ ગાદી 
સંસથાનની દેશ-વ્વદેશની 
પ્ર્વૃવત્ઓથી હું પદરવચત 
છું. આ સંસથાનો સમાજ 
સે્વા રર્વી એ મુદ્ાલેખ 
છે.
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સંકરપ લે્ ો. આ રિસંગે શ્રી રિણભવાઈ પ્ટેલ, ઉદ્ોગપમત અને તતકવાલરીન કોંસયલુે્ટ 
જનરલ ડોમિમનકન રરપન્લક, શ્રી જીતુભવાઈ ફરડયવા,શ્રી મપયુષભવાઈ પ્ટેલ, શ્રી 
સુરેશભવાઈ જાનરી, રિમતમઠિત ડોક્ટરશ્રીઓ તથવા િહવાનુભવા્ો ઉપમસથત રહ્વા હતવા. 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ મસધિવાંત સજી્ન િંડળ, અિેરરકવાએ આ રિસંગને દરીપવાવયો 
હતો.,

પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજે આ રિસંગે આશરી્વા્યદ આપતવા જણવાવયું હતું 
કે,  સ્મણ્યિ જી્ન જી્્વા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાને આપેલવા પંચ્ત્યિવાન 
િનુષયે પવાળ્વા જરૂરરી છે. આજનવા વયસન અને ફેશનનવા યુગિવાં િનુષય તેને 
મતલવાંજલરી આપરી સતસંગ, સંસકવાર અને મશક્ણ યુકત બન્વા તેિજ ન્યુ્વાનોને 
સિવાજ સે્વાનવા કવાય્ય  િવા્ટે રિેરરી રચનવાતિક કવાયયો કર્વા િવા્ટે યુ્વાનોને હવાકલ કરરી 
હતરી. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાનનરી આજ્વા િુજબ સનેહ અને સંપનવા સમહયવારવા 
રિયવાસથરી રવાજયનું ઉતથવાન થશે જેથરી િનુષય જયવાં જશે તયવાં પગભર રહેશે અને 
કયવારેય પરવા્લંબરી બનશે નહીં. 

ડિી્વાઈન ફાધસણિ ડિે ઉજ્વ્ી
૨૦, જુન ૨૦૧૦ રમ્્વાર, આ રદ્સે શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં 

સિગ્ર અિેરરકવાનવા જુદવા જુદવા રવાજયોિવાંથરી હજારો ભકતો ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડે અને 
પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનો ૬૮િવા રિવાગટ્ય રદનનરી ઉજ્ણરી રિસંગે ઊિ્ટરી પડયવા 
હતવા. િંગળવા આરતરી બવાદ સ્વારે ૭ ્વાગે પયૂજા મશનબરનું આયોજન કર્વાિવાં 
આવયું હતું. જેિવાં ઘણવા યુ્કોએ ઉિંગભેર ભવાગ લરીધો હતો. સ્વારે પયૂજા મશનબર 
હતરી જેિવાં સદગુરૂ શ્રી નજતેમ્દ્યમરિયદવાસજી સ્વાિરીજીએ યુ્કોને પયૂજા અને 
તપનરી િવાળવા કર્વાનરી રરીત મશખ્વાડરી હતરી. સવાંજે ૫ ્વાગે આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 
સંધયવા આરતરી અને મનયિ કયવા્ય હતવા. સંધયવા મનયિ બવાદ ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડે 
અને સ્વાિરીશ્રીનવા ૬૮ િવા રિવાગટ્ય રદનનો કવાય્યક્રિ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા 
હોલિવાં હતો. સિગ્ર કવાય્યક્રિનું આયોજન મસકવાકસ િંરદરનવા યુ્ક િંડળ તરફથરી 
કર્વાિવાં આવયું હતું. યુ્કોનો ઉતસવાહ અને ઉત્તરોત્તર રિગમત જોઈને તથવા યુ્કોને 
રિોતસવાહન કરનવાર ્ડરીલ ભકતોથરી પણ બવાપવા ઘણવા જ રિસન્ન હતવા. આ રિસંગે 
શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજ, શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી તથવા શ્રી સ્વાિરીબવાપવા સ્વારે િંગળવા 
આરતરીથરી જ ભકતોએ ભવા્પયૂ્્યક બનવા્ેલવા રંગબેરંગરી ફયૂલો, પવાંખડરીઓનવા 

સ્વારે ૭ ્વાગે પયૂજા 
વશબબરનું આરોજન 
રર્વામાં આવરું હતું. 
જેમાં ઘ્ા રુ્વરોએ 

ઉમંગભેર ભાગ 
લીધો હતો. સ્વારે 
પયૂજા વશબબર હતી 

જેમાં સદગુરૂ શ્ી 
બજતેવ્દ્રવપ્રરદાસજી 
સ્વામીજીએ રુ્વરોને 

પયૂજા અને તપની માળા 
રર્વાની રીત વશખ્વાડિી 

હતી.
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બનવા્ેલવા ્વાઘવા તથવા િુગ્ટ અંગરીકવાર કરરી મસંહવાસન િધયે રદવય દશ્યન દવાન આપરી 
રહ્વા હતવા. શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજે હવાથિવાં કિંડળ ધવારણ કયુું હતુ તથવા હોલિવાં 
પણ શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજ, સ્વાિરીબવાપવા ફયૂલોનવા ્વાઘવા તથવા િુગ્ટ ધવારણ કરરી 
રદવય દશ્યન દવાન આપરી રહ્વા હતવા.

આ રિસંગે સ્ટેજને નરીલકંઠ ્ણસીનવા ્નમ્ચરણનવાં દશ્યન કરવા્તું અદ્ુત રરીતે 
શણગવાર્વાિવાં આવયું હતું. એક સવાચું ્ન બનવા્્વાિવાં આવયું હતું.  જેિવાં ્ૃક્ો, 
્ેલરીઓ, ફુલ્વાડરીઓ, ્હેતવા િરણવાઓ, પ્્યતો, જંગલરી રિવાણરીઓ જે્વા કે, ્વાઘ, 
મસંહ, ્રુ, ્વાનર, રીંછ, દરીપડો, હરણ, સવાપ, અજગર તથવા મ્મ્ધ પક્રીઓનો 
કલર્.... અને આ બધવાનરી ્ચચે સવાક્વાત્ શ્રી નરીલકંઠ ્ણસી જાણે કે સવાક્વાત્ 
નરીલકંઠ ્ણસીનવા ્નમ્ચરણનરી િવાંખરી..!!!!! આ બધરી જ ્સતુઓ ભવારતથરી આ્રી 
હતરી. જે આ રિસંગ િવા્ટે નો’તરી પરંતુ યોગવાનુયોગ બધુ જ જાણે કે આ રિસંગ િવા્ટે 
જ નવા હોય..!!!!! તેિ અનુકુળ થઈ પડું.

અિેરરકવાિવાં જુન િમહનવાનો ત્રીજો રમ્્વાર ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડે તરરીકે 
ઊજ્્વાિવાં આ્ે છે. મપતવાએ જે પણ આપણવા િવા્ટે કયુઁ તેનો આભવાર વયકત કર્વા 

શ્ી ઘનશરામ મહારાજે 
હાથમાં રમંડિળ ધાર્ 
રરુું હતુ તથા હોલમાં 
પ્ શ્ી હદરરૃષ્ 
મહારાજ, સ્વામીબાપા 
ફયૂલોના ્વાઘા તથા 
મુગ્ટ ધાર્ રરી દદવર 
દશણિન દાન આપી રહ્ા 
હતા.
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િવા્ટે તથવા પોતવાનરી લવાગણરી વયકત કર્વા િવા્ટે બવાળકો કવાડ્ય કે ભે્ટ આપે છે. શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા ભકતો સ્વામિનવારવાયણ બવાપવા, સ્વાિરીબવાપવાને બવાપવા તરરીકે 
સંબોધે છે જે મપતવાનું જ ઉપનવાિ છે. આિ આપણવા ખરવા મપતવા તો સ્વામિનવારવાયણ 
બવાપવા સ્વાિરીબવાપવા જ છે. આ ્ષષે અિેરરકવાનવા ભકતો ઘણવા નસરીબદવાર હતવા કે, 
ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડે આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા સવાંમનધયિવાં ઊજ્્વાનું સદ્દભવાગય િળું. 
યુ્ક િંડળે ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડેનરી ભે્ટ તરરીકે આ ઉતસ્નું આયોજન અને સંચવાલન 
કયુું હતું. આ આયોજનિવાં ઘણવા િમહનવાઓનરી તૈયવારરી અને િહેનતનરી જરૂર હતરી. 
પરંતુ પરિ મપતવાનરી કૃપવાથરી દરેક રિસંગનું આયોજન સિુસયૂતરુ પવાર ઉતયુું.

બપોર પછરીનો કવાય્યક્રિ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં હતો. આ રિસંગે 
સ્વાગત કરીત્યન બનવા્્વાિવાં આવયું હતું જેનવા શ્દો હતવા “સ્વાિરીબવાપવા તુિ હો 
્યવારે”. આ કરીત્યનનવા રચમયતવા સદગુરુ શ્રી સ્ષેશ્વરદવાસજી સ્વાિરી અને રેકોરડુંગ 
પંકજ પ્ટેલ અને સુમનલ સંઘવાણરીએ કયુું હતું. ૩૮ યુ્કોએ હવાથિવાં ભવાલવા અને 
નગવારવા સવાથે નૃતય કયુું હતું. બવાપવા અને સંતો સ્ટેજ પર મ્રવાજિવાન હતવા. બવાપવાએ 
સ્ટેજ પર ઉભવા રહરીને સિગ્ર નૃતય દરમિયવાન દશ્યન આપયવા હતવા. નૃતયનવા અંતિવાં 
નૃતયકવારો  જે ફયૂલોનો િુગ્ટ લવાવયવા હતવા તે આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાને ધવારણ કરવાવયો હતો. 

આ રિસંગે હરરભકતોએ ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડે અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા  ૬૮િવા 
રિવાગટ્ય રદન મનમિત્તે જંગલ થરીિ ્ વાળરી કેક બનવા્રી હતરી. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ કેક  
શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજ અને શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાને  ધરવા્રી હતરી. નૃતય પછરી 
સદગુરુ શ્રી નજતેમ્દ્યમરિયદવાસજી 
સ્વાિરીએ રિ્ચન કયુું હતું અને 
તેિવાં કહ્ું કે આ સિગ્ર સજા્્ટ 
શ્રી નરીલકંઠ્ણસીનું ્નમ્ચરણ 
દશવા્ય્ે છે. ્ધુિવાં તેિણે કહ્ું કે  
“આજ સુધરી નરીલકંઠ્ણસીનું ્ન 
મ્ચરણ આપણે િવાત્ શવાસ્તોિવાં 
્વાંચયું છે અને સવાંભળું છે પણ 
આજે તો સવાક્વાત મનહવાળું.” 
જેિ સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાનનવા 
પગલે પગલે ફયૂલો િહોરરી ઉઠતવા 
હતવા. બવાપવાનરી કૃપવાથરી યુ્વા 
ભકતોનો શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ભગ્વાન રિતયેનો રિેિ પણ ખરીલરી 
ઉઠ્ો છે.

૩૮ રુ્વરોએ હાથમાં 
ભાલા અને નગારા 

સાથે નૃતર રરુું હતું. 
બાપા અને સંતો સ્ટેજ 
પર વ્વરાજમાન હતા. 

બાપાએ સ્ટેજ પર 
ઉભા રહીને સમગ્ર 

નૃતર દરવમરાન 
દશણિન આપરા હતા.
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્વેદરતન આચારણિ સ્વામીશ્ીના આશી્વાણિદ
વહવાલવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ આશરી્વા્યદનું રસપવાન કરવા્તવા જણવાવયું કે, આજે 

ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડે છે અને આપણવા બધવાનવા પરિમપતવા સ્યોપરરી સ્્ય અ્તવારનવા 
અ્તવારરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવા અને આપણવા શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવા છે. ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડેિવાં બવાળકો તેિનવા મપતવાને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે 
ભે્ટ સોગવાદ આપે છે. પરંતુ આપણને િળવા આ પરિ મપતવાને ભૌમતક સવાધન 
સંપમત્તનરી કોઈ જરૂર નથરી. એ તો રિેિભવા્ અને ભનકતનવા ભયૂખયવા છે. એિને 
રિસન્ન કર્વા િવા્ટે આપણે બધવાં બવાળકોએ હંિેશવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા 
આનશ્ત બનરીને રહે્ું જોઈએ. સવાચવા રિેિ અને ભનકત સવાિે ભૌમતક સવાધનોનરી 
કોઈ મ્સવાત નથરી. આપણે આપણવા પરિ મપતવાને િવાત્ ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડેનવા રદ્સે 
નહીં પરંતુ દરેક રદ્સ રિેિ અને ભનકતથરી રિસન્ન કર્વા જોઈએ.

તયવારબવાદ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ્ધુિવાં જણવાવયું કે, શ્રી જી્નરિવાણ  
સ્વાિરીબવાપવાએ ઈ.સ. ૧૯૭૦િવાં આ અિેરરકવાનરી ધરતરી પર રિથિ્વાર ચરણ 
િયૂકયવા હતવા અને આ દેશિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી સંસથવાનનવા બરીજ રોપયવા 
હતવા. અિેરરકવાનરી ધરતરીને પવા્ન કરરી હતરી. જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનું સપનું 
હતું કે, અિેરરકવાનરી ધરતરી પર પણ સતસંગનવા બવાગ ખરીલરી ઊઠે. જયવારે એ ્ખતે 
ગણયવાગવાંઠ્વા હરરભકતો યુએસએિવાં મન્વાસ કરતવા હતવા. સ્વાિરીબવાપવાએ તેિને 
સતસંગનરી ્ ધુિવાં ્ ધુ ખરીલ્ણરી થવાય તે્વા આશરી્વા્યદ આપયવા હતવા. સ્વાિરીબવાપવાએ 
મસએ્ટલ, ્ોમશંગ્ટન સ્ટે્ટ યુએસએિવાં પણ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ મસધિવાંત સજી્ન 
િંડળનવાં રિથિ િંરદરનરી સથવાપનવા કરરી હતરી. તયવારથરી અતયવાર સુધરી સતસંગનરી 
ખરીલ્ણરી કે્રી િહોરરી ઊઠરી છે!!!! ઘણવા િંડળો અને ભકતો પણ ઘણવા ્ધરી ગયવા 
છે. એ તો આજનવા રિસંગ પરથરી જ સતસંગનરી રિગમત દેખવાઈ રહરી છે.

્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ બધવા ભકતોને મ્શેષિવાં આશરી્વા્યદ આપતવાં 
કહ્ું કે, આિને આિ રિેિ, સે્વા ભનકતથરી સ્યોપરરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, 
શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી અને શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાને રિસન્ન કરતવા રહેજો 
અને સતસંગને દરીપવા્જો. ્ળરી સ્વાિરીબવાપવાનરી દયવા તો જુઓ કે, પહેલવાં R1 મ્િવા 
એનપલકેશન િડપરી રિરક્રયવા દયૂતવા્વાસ કર્વાિવાં આ્તરી. પરંતુ ઈ.સ. ૨૦૧૦ િવાં 
USA દયૂતવા્વાસે R1 મ્િવા િવા્ટે િડપરી એનપલકેશન રિરક્રયવા કર્વાનું બંધ કયુું. તેથરી 
ફરરીથરી અરજી કરરી. સંતોનવા મ્િવા િવા્ટે આ સફર િવા્ટે િંજયૂરરી િેળ્્વા િવા્ટે ઘણો 
સિય લવાગયો. એરલવાઇનનરી ર્ટરક્ટ બુક થઈ ગઈ હતરી. મ્ચરણ કવાય્યક્રિ તો બધો 
જ તૈયવાર થઈ ગયો હતો. પરંતુ કે્ટલવાક સંતોને મ્િવા િળવા ન હતવા. અહીં ્રકુંગ 
કમિ્ટરી અને હરરભકતો મચંતવા કરતવા હતવા. સંતો પણ મચંમતત હતવા. કે્ટલવાક સંતોનવા 
મ્િવા એનપલકેશનિવાં ભયૂલો હતરી અને એનપલકેશન ફરરીથરી કર્વાનરી હતરી. જેનવા 
કવારણે મ્િવા િંજયૂરરીઓને પણ મ્લંબ થયો હતો. સંતો અને હરરભકતો બવાપવાને 

્વેદરતન આચારણિ 
સ્વામીશ્ીએ બધા 
ભકતોને વ્વશેષમાં 
આશી્વાણિદ આપતાં રહ્ું 
રે, આમને આમ પ્રેમ, 
સે્વા ભનકતથી સ્વવોપરી 
શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન, શ્ી 
અબજી બાપાશ્ી 
અને શ્ી મુકતજી્વન 
સ્વામીબાપાને પ્રસન્ન 
રરતા રહેજો અને 
સતસંગને દીપા્વજો.
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તિવાિ મ્િવા િવા્ય રવાખ્વા િવા્ટે રિવાથ્યનવા કરરી હતરી જેથરી બધવા જ ર્ટરક્ટ બુક 
કરવા્ેલ તવારરીખ પર િુસવાફરરી કરરી શકે. છે્્ટે, સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી 
કૃપવાથરી, દરેકને મ્િવા િળરી ગયવા હતવા. બવાપવાએ આખરે કહ્ું કે - બધવા યુ્વાનો ! 
ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડેનરી ઉજ્ણરીથરી સ્વાિરીબવાપવા ખયૂબ ખુશ છે અને આ્રી રિ્ૃમત્તઓ 
ચવાલુ રવાખ્રી જોઈએ. તેિજ િંરદરિવાં બધરી સે્વા કરરી રહેલવા ્ ડરીલો અને યુ્વાનોને 
આ રિિવાણે અનુસર્વા િવા્ટેનું એક ઉત્તિ ઉદવાહરણ છે. સ્વાિરીબવાપવા પહેલરી્વાર 
યુએસએ આવયવા તયવારથરી આ્રી સવારરી રિગમત જોઈને ખયૂબ રવાજી છે.

િંગળવા આરતરી બવાદ સ્વારે ૭ ્વાગે પયૂજા મશનબરનું આયોજન કર્વાિવાં આવયું 
હતું. જેિવાં ઘણવા યુ્કોએ ઉિંગભેર ભવાગ લરીધો હતો. સ્વારે પયૂજા મશનબર હતરી 
જેિવાં સદગુરૂ શ્રી નજતેમ્દ્યમરિયદવાસજી સ્વાિરીએ યુ્કોને પયૂજા અને તપનરી િવાળવા 
કર્વાનરી રરીત મશખ્વાડરી હતરી.

l કવાય્યક્રિનરી શરૂઆત ૧૦ બવામલકવાઓએ, ‘િવાત તિે  છો’ એ કરીત્યન ગવાઈને 
કરરી હતરી.

l સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિથરી િવામહતગવાર કયવા્ય હતવા..

l  પરિ મપતવા પર રિ્ચન.

l  યુ્વા ભકતોએ ભગ્વાનનવા રિગ્ટ થ્વાનો ઉદ્દેશય રજુ કરતું દૃશય ભજવયું હતું.

l  યુ્વાન ભકતોએ ‘શ્રીજી િળવા બવાપવા િળવા’ એ કરીત્યન પર કવ્વાલરી રજયૂ કરરી 
હતરી.

l યુ્વાન ભકતોએ બવાળ ઘનશયવાિ રિભુએ િરલ ભરીિસંગનું અનભિવાન ઉતવાયુું 
એ દૃશય રજયૂ કયુું હતું. 

l ્ચનવાિૃત ઉપર રિ્ચન.

l યુ્વા ભકતોએ શ્રી ઘનશયવાિ બવાળ લરીલવાિવાંથરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન 
જગતનવા કરયવાણ િવા્ટે મચંતન કરરી રહ્વા છે એ દૃશય રજયૂ કયુું હતું. 

l ભકતોએ ડવાંગરી નૃતય કયુું હતું. જેિવાં ગોરરીલવા અને બરીજા બે નૃતયકવારનવા 
હીંચકવા પર બધવાનું ધયવાન કેમ્દ્ત કયુું હતું. ગોરરીલવા નૃતય દરમિયવાન આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીને કેળું આપરી આનંદ વયકત કયયો હતો.                                                                                                                                           

કવાય્યક્રિનવા અંતિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે સ્ટેજ પર દશ્યન આપયવાં હતવાં 
અને બધવા જ ભવાગ લેનવાર ભકતોએ ‘જય જય સ્વાિરીબવાપવા’ કરીત્યન પર  નૃતય 
કયુું હતું. આ રદ્સે આ કરીત્યન બરવાબર બંધ બેસતુ હતું. જેિ જેિ સ્વાિરીબવાપવાનું 
સપનું હતું. તે આ કવાય્યક્રિ દ્વારવા પયૂરું થયું તે દશવા્ય્રી રહ્ું હતું અને સ્વાિરીબવાપવાનો 
સ્્યત્ જયજયકવાર થઈ રહ્ો હતો. અંતિવાં યજિવાન ભકતોએ આરતરી ઉતવારરી હતરી. 
સ્તરી અને પુરુષો બધવા જ હરરભકતોએ પોતવાનવા સથવાને રહરીને કવાય્યક્રિ પયૂણવા્યહુતરીનરી 
આરતરીનો લવાભ લરીધો હતો.

મંગળા આરતી બાદ 
સ્વારે ૭ ્વાગે પયૂજા 

વશબબરનું આરોજન 
રર્વામાં આવરું હતું. 
જેમાં ઘ્ા રુ્વરોએ 

ઉમંગભેર ભાગ 
લીધો હતો. સ્વારે 
પયૂજા વશબબર હતી 

જેમાં સદગુરૂ શ્ી 
બજતેવ્દ્રવપ્રરદાસજી 

સ્વામીએ રુ્વરોને પયૂજા 
અને તપની માળા 

રર્વાની રીત વશખ્વાડિી 
હતી.
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લહેરખડિાની લીલા
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી ડરી્વાઈન ફવાધસ્ય ડેને આગલરી સવાંજે જ ભવારતથરી રિ્વાસ 

કરરીને આવયવા હતવા અને તનબયત પણ જરવા નરિ હતરી જેથરી બવાપવાને િવાત્ ગવાદરી 
પર ઊભવા રહરીને દશ્યન આપ્વા મ્નંતરી કર્વાિવાં આ્રી હતરી. પરંતુ દયવાળુ બવાપવાએ 
સિગ્ર નૃતય દરમિયવાન પોતવાનરી તબરીયતને અ્ગણરીને ભકતોનવા રિેિને ્શ થઈને 
નૃતયનવા અંત સુધરી ઉભવા રહરીને દશ્યન દવાન આપયવા હતવા. બવાપવા તેિનરી તકલરીફ 
ભકતોને દશવા્ય્્વા િવાંગતવા ન હતવા. પરંતુ યુ્વા ભકતોને રિોતસવાહન આપ્વા દશ્યન 
આપરી રહ્વા હતવા. 

રારણિક્રમનું આરોજન અને તૈરારી
યુ્વા ભકતો સવાથે િળરીને એક બરીજાનરી િદદથરી સ્ટેજનું આયોજન, કેક, 

સવાંજનવા  સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિો, રિ્ચનો, નવાટ્ય દૃશય, નૃતય અને ગરીતનરી તૈયવારરી 
કરરી હતરી. બધવા જ ભકતો સવાથે િળરીને કવાય્યક્રિને ્ધુ ને ્ધુ સુંદર બનવા્્વા િવા્ટે 
ઉતસુક હતવા ખવાસ કરરીને યુ્વા ભકતો.

શ્ી ઘનશરામ મહારાજનો ૯મો ્વાવષણિર પા્ટોતસ્વ
નવાણું િળશે પણ ્ટવાણું નહીં િળે. સ્યોપરરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 

સ્વાિરીબવાપવાને રરીિ્્વા રૂપરી ્સવાણું ્વારે્વારે િળતું નથરી, રોજ રોજ રવાજી કર્વાનરી 
તક િળતરી નથરી. તેથરી ્ યુજસસી-સરીકવાકસનવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદરે શ્રી ઘનશયવાિ 
િહવારવાજ, જી્નરિવાણ શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી અને શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા સહ 
નવાદ્ંશરીય ગુરુપરંપરવાનરી રિમતઠિવા કરે આ ્ષષે ન્ ્ષ્ય પયૂણ્ય થઈ રહ્વાં હતવાં, 
તયવારે સહુ અિેરરકવા મન્વાસરી ભકતોનવા હૈયે અમત હષ્યનરી હેલરી ચઢરી હતરી. દશવા્દરી 
્ષ્યનરી આ પયૂ્્યસંધયવા છે. આજે રવાજી કર્વાનરી શરૂઆત કરરીશું તો દશવા્દરી ્ષ્યનવા 
િહોતસ્ે પે્ટ ભરરીને રવાજી કરરી શકવાશે. એ્વા મ્ચવારે ન્િવા ્વામષ્યક પવા્ટોતસ્નો 
િહોતસ્ ત્ણ રદ્સનો હતો. છતવાંય તવા. ૨૯-૭-૨૦૧૦ને ગુરુ્વારનવા રોજ રવાત્ે 
યુ્વાન બવાળકોએ ભનકત સંધયવાનું આયોજન કયુું હતું. િવાત્ અિેરરકવાનવા બવાળકો 
આયોજીત આ ધરતરી ઉપરનો આ અ્સર રિથિ હતો. યુ્વાનોએ નવાનવા બવાળકોનો 
સિવા્ેશ પણ કયયો હતો અને શ્રીજીબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાને નબરવાજિવાન કર્વા મહંડોળો 
ભનકતભયવા્ય ફયૂલનવા શણગવારથરી સજાવયો હતો. તબલવા, ઢોલકરી, િંજીરવા, ઓરગન-
હવારિોમનયિ અને કોરસ સિયૂહ ગવાનથરી કરીત્યનોનરી જિવા્્ટ એક પછરી એક થયે 
જતરી હતરી. ્ચચે ્ચચે નવાનવા બવાળકો ગુજરવાતરીિવાં ્ચનવાિૃત ્ગેરેનું િુખપવાઠ રજયૂ 
કર્વા આ્તવા હતવા. બવાળકોનો આ્ો રિયવાસ ખયૂબ જ રિશંસનરીય બનરી રહ્ો હતો. 
ભનકત સંધયવાનરી સફળતવાિવાં પયૂજનરીય સંતોએ પણ અકરપનરીય સહકવાર આપરીને 
યવાદગવાર રિસંગ બનવા્રી દરીધો હતો. ્ળરી ્ડરીલ હરરભકતોએ ભનકતભવા્ સહ 
ભે્ટ ધરરી શ્રીજીબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાને િુલવા્્વાનો રહવા્ો લરીધો હતો.

તવા. ૩૦-૭-૨૦૧૦ને શુક્ર્વારનવા રોજ સવાંજે ૩-૩૦ કલવાકે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 

નાના બાળરો 
ગુજરાતીમાં ્વચનામૃત 
્વગેરેનું મુખપાઠ રજયૂ 
રર્વા આ્વતા હતા. 
બાળરોનો આ્વો પ્રરાસ 
ખયૂબ જ પ્રશંસનીર 
બની રહ્ો હતો. ભનકત 
સંધરાની સફળતામાં 
પયૂજનીર સંતોએ પ્ 
અરલપનીર સહરાર 
આપીને રાદગાર પ્રસંગ 
બના્વી દીધો હતો.
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ગવાદરી ગ્રંથનરી પવારવાયણનો રિવારંભ કર્વાિવાં આવયો હતો. પયૂજનરીય સંતોએ 
પવારવાયણનું ્વાંચન કરરીને દૃષવાંત સહ મસધિવાંતને મ્સતવારપયૂ્્યક સિજાવયો હતો. 
આજે રવાત્ે કૌન બનેગવા કરોડપમતનો હવાસયનો કવાય્યક્રિ તથવા સિયૂહ રવાસ રવાખ્વાિવાં 
આવયો હતો. કૌન બનેગવા કરોડપમતિવાં અમિતવાભનું પવાત્ એલેક્ આર. પ્ટેલે અને 
કરોડપમત બનનવાર કરશન દવાતણ્વાળવાનું પવાત્ રવાજુભવાઈ એિ. પ્ટેલે લરીધું હતું 
તથવા સહવાયકિવાં રિકવાશભવાઈ એન. પ્ટેલ અને બવાળકલવાકવાર હમષ્યલ એસ. પ્ટેલે 
િળરીને હવાસયનરી છોળો ઉડવાડરી હતરી. સિયૂહ રવાસનરી પયૂ્ષે બવાળકોએ ‘અ્તવારનવા 
અ્તવારરી રિભુ’ એ કરીત્યન ઉપર સુંદર રવાસનૃતય પણ કયુું હતું.

તવા. ૩૧-૭-૨૦૧૦ને શમન્વારનવા રોજ સ્વારે પવા્ટોતસ્ રિસંગે જી્નરિવાણ 
શ્રી અબજી બવાપવાશ્રીનરી ્વાતોનરી ૯૭ સિયૂહ પવારવાયણ રવાખ્વાિવાં આ્રી હતરી. 
તેિજ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી ગ્રંથનરી પવારવાયણનરી પયૂણવા્યહુમત કર્વાિવાં આ્રી 
હતરી. તે રિસંગે યજિવાન ભકતોએ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા, પરિ પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી, ગ્રંથ તથવા પયૂજનરીય સંતોનું પયૂજન અચ્યન, ્સ્ત સિપ્યણ કરરીને 
તથવા ભનકતપયૂણ્ય ભે્ટનરી છવાબ અપ્યણ કરરીને આરતરી ઉતવારરી હતરી. બંને પવારવાયણ 
રિસંગે પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સદબોધ સહ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા 
શરણિવાં આજી્ન પય્ય્ત રહે્વાનવા બળ ભયવા્ય આશરી્વા્યદ પવાઠવયવા હતવા. ્ળરી 
આ અ્સરે સરીકવાકસનવા િેયર શ્રી િવાઈક ગનેલરીનરી ઉપમસથમતિવાં A New 
Jersey Blood Servicesનવા સહયોગથરી ્લડ ડોનેશનનો કવાય્યક્રિ રવાખ્વાિવાં 
આવયો હતો. તેિવાં ૫૨ વયનકતઓએ રકતદવાન કરરીને ્લડ ડોનેશન સોસવાય્ટરીને 
તથવા સથવામનક વય્સથવાપકોને ખયૂબ જ રિોતસવામહત કયવા્ય હતવા. સવાંજે ૪ કલવાકે શ્રી 
અબજી બવાપવાશ્રીનરી ્વાતોનરી સિયૂહ પવારવાયણનરી પયૂણવા્યહુમત રવાખ્વાિવાં આ્રી હતરી. 
આ રિસંગોમચત િમહિવાપયૂણ્ય રિ્ચન અને મ્્ેચન પણ રવાખ્વાિવાં આવયું હતું. ્ ળરી 
સંસથવાનવા રિકવાશનનરી રિગમતનો અહે્વાલ પણ આપ્વાિવાં આવયો હતો.

પરમ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ીએ સદબોધ 

સહ શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ગાદીના શર્માં 

આજી્વન પરણિ્ત 
રહે્વાના બળ ભરાણિ 
આશી્વાણિદ પાઠવરા 

હતા. ્વળી આ અ્વસરે 
સીરારસના મેરર 

શ્ી માઈર ગનેલીની 
ઉપનસથવતમાં A 
New Jersey 

Blood Servic-
esના સહરોગથી બલડિ 

ડિોનેશનનો રારણિક્રમ 
રાખ્વામાં આવરો હતો.
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આજે રવાત્ે ૮-૦૦ કલવાકે મ્મ્ધ નૃતય તથવા ‘સતયિે્ જયતે’ નવાિનો ધવામિ્યક 
રંજન કવાય્યક્રિ રવાખ્વાિવાં આવયો હતો. ્ચચેનવા સિયિવાં શ્રી ભગુભવાઈ એ. પ્ટેલ 
અને એલેક્ પ્ટેલે સંસકૃતનવા શ્ોક સહ રિ્ચન કયુું હતું. મ્મ્ધ નૃતયિવાં ‘અિે 
શ્રીજીનવા બવાળક છૈયે, શ્રીજી તુંને બરીન બજાઈ, જય રદવય િયૂમત્ય ઘનશયવાિ, િવારવા 
િનગિતવા ઘનશયવાિ, િોહરી તવારે લ્ટકે’ ્ગેરે કરીત્યનો ઉપર નવાનરી બવામલકવાઓએ 
અદ્ુત ભનકતનૃતયો કરરીને સૌને િુગધ કરરી દરીધવા હતવા. સતયિે્ જયતે રંજન 
કવાય્યક્રિિવાં જગતિવાં જુઠવાણું કે્ું ચવાલે છે ? કે્ટલું ચવાલે છે ? પણ હંિેશવાં સતયનો 
જ જય થવાય છે. “દંભનો દસકો અને સતયનરી શતવા્દરી’’ દંભરી લોકોનો દંભ 
્ધુ ને ્ધુ દશ ્ષ્ય ચવાલે, પછરી પવાપ છવાપરે ચઢરીને પોકવાર કરે છે. િવા્ટે જી્નિવાં 
દંભરી લોકોથરી દયૂર રહે્ું અને સવાચવા સંતને સે્ ્વા. બવાળકોએ આ શરીખ ચરરતવાથ્ય 
કર્વા સફળ રિયવાસ કયયો હતો. સહુ રિેક્કજનોએ તે સહુ કલવાકવારોને તવાળરીઓનવા 
ગડગડવા્ટથરી નબરદવાવયવા હતવા.

૯ મો ્વાવષણિર પા્ટોતસ્વ
તવા. ૧ ઑગષનવા રોજ પરોરઢયવાથરી સયૂય્યનવાં સોનેરરી રકરણો સુ્ણ્ય તુલવાિવાં 

નબરવાજિવાન થઈને મસંહવાસનિવાં પધવારેલવા શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજનવા િંરદરનવા 
મશખરનરી ધજાએ પડરી રહ્વાં હતવાં. િંરદરનવા સજ્યન પછરી િવાત્ ૯ ્ષ્યનવા ગવાળવાિવાં 
રિગમતનો પંથ ઘણો જ કવાપયો હતો. રિગમતનો પડઘિ ફલોરરીડવા-ઓકવાલવાિવાં 
જઈને પણ ્ગવાડો હતો. બે્ડ, ભનકત સંધયવા, રથ સજા્્ટ, મહંડોળવા, ઉતસ્ોનરી 
શોભવાઓ, ભનકત નૃતયો, રંજન કવાય્યક્રિો ્ ગેરે મ્ષયોિવાં રિગમત જો્વા િળતરી હતરી. 
આ સિગ્ર રિગમતનો આનંદ સૌને ્તવા્યતો હતો. જયવારે સ્વારનવા આઠ ્વાગયવા તયવારે 
શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજનવા પવા્ટોતસ્ મ્મધનો પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 
રિવારંભ કયયો હતો. શવાસ્તવાનુસવાર યથવામ્મધ અથથરી ઈમત સુધરી પવા્ટોતસ્ મ્મધ કયવા્ય 
બવાદ શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજ આરદ િયૂમત્યઓને અન્નકયૂ્ટ ધરવા્્વાિવાં આવયો હતો. 
તેિજ પયૂજનરીય સંતો સમહત પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ તથવા હરરભકતોએ 
આરતરી ઉતવાર્વાનો લવાભ લરીધો હતો. ્ળરી સે્વાિવાં આ્ેલરી કોપયોરેશનનરી ક્રેઈન 
દ્વારવા ધ્જારોહણ કર્વાિવાં આવયું અને આરતરી પણ ઉતવાર્વાિવાં આ્રી હતરી.

આજનવા આનંદદવાયરી પવા્ટોતસ્ રિસંગે Mayor Mike gonnelli, Con-
gressman Steve Rothman, Gary Jeffa, Robert Canstatino and 
Quincy પધવાયવા્ય હતવા. તેઓશ્રીને પવાઘ તથવા પુષપહવાર પહેરવા્રીને સ્િવાન્વાિવાં 
આવયવા હતવા. ્ળરી પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ તે સ્્યને જિણવાં કવાંડવાિવાં 
નવાડવાછડરી બવાંધરીને શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા સદવાય તિવારરી રક્વા 
કરશે, તે્વા આશરી્વા્યદ પવાઠવયવા હતવા. આ ધ્યતિ ઘડરીએ સંસથવા તરફથરી ફવાયર 
ડરીપવા્ટ્યિે્્ટને ૧૦૦૦ ડોલર તેિજ એનરીિલ શેર્ટરને ૧૫૦૦ ડોલરનવા ચેક May-
or Mike gonnelli ને અપ્યણ કર્વાિવાં આવયવા હતવા. 

મંદદરના સજણિન પછી 
માત્ર ૯ ્વષણિના ગાળામાં 
પ્રગવતનો પંથ ઘ્ો જ 
રાપરો હતો. પ્રગવતનો 
પડિઘમ ફલોરીડિા-
ઓરાલામાં જઈને પ્ 
્વગાડ્ો હતો. બે્ડિ, 
ભનકત સંધરા, રથ 
સજા્વ્ટ, વહંડિોળા, 
ઉતસ્વોની શોભાઓ, 
ભનકત નૃતરો, રંજન 
રારણિક્રમો ્વગેરે વ્વષરોમાં 
પ્રગવત જો્વા મળતી 
હતી. 
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આ રિસંગે Heartfelt delight of Congressman Steven R. Roth-
man : “Bapa Jay Swaminarayan.” (Rothman quickly started his 
speech off with a greeting to Achyara Swamishree. He didn’t 
seem nervous at all, since he has met Bapa many different occa-
sions.) “This congregation integrates culture, family and tradi-
tion into our local community. Bapa your teachings have spread 
quickly throughout this town Secaucus and including all of New 
Jersey. Just like many people of this congregation, my grand-
parents came from a different country. They moved to America 
from Europe, with no money and no education. My father used 
to say, the harder I work, the luckier I get. Much like Bapa tells 
this congregation that hard work (seva) will pay off. (Rothman, 
goes on to discuss how he helped bring $2 Billion of feder-
al funding to our district in New Jersey; more than any other 
New Jersey Congressman in history.) “We are in this together 
as Americans, as fellow children of God. I’m in complete awe 
of your traditions and believe your religious practices are pure 
and of truth. God bless all.” 24 Delight expressed by the Mayor 
Michael Gonnelli: Jay Swaminarayan all.

I’m honored to be in Bapa’s presence again, and here at this 
beautiful temple in our town. We had tremendous plans for 
Secaucus, including a community center for all the people in 
Secaucus to utilize and enjoy. This community center will help 
keep children off the streets and into a safe, comforting environ-
ment. In the same way Muktajeevan Swamibapa hall and this 
temple do for all these children here. Bapa, every time I come 
in close contact with you, I have a spiritual feeling. From the 
very first time I met you, I realized that you were a spiritual 
man. You proved your courage to me and this nation when you 
were the first Hindu saint to visit the site of 9/11 in New York 
City. Many lives were taken that day, including my own kind, 
fire fighters. Being a fire fighter my whole life, it truly touched 
me when you visited the site. Bapa, we greatly appreciate and 
accept your $1000 donation to Secaucus Fire Department and 
$1500 to the local animal shelter.

Heartfelt delight 
of Congressman 
Steven R. Roth-

man : Bapa, we 
greatly appre-

ciate and accept 
your $1000 dona-
tion to Secaucus 

Fire Department 
and $1500 to the 

local animal shel-
ter.
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મ્શેષ સભવાનું સિવાપન કરતવાં િહેિવાનશ્રીઓને ભવા્ભરરી મ્દવાય આપ્વાિવાં 
આ્રી હતરી. આજનવા પવા્ટોતસ્નવા પમ્ત્ રિસંગે મનરખયવા રે ઘનશયવાિ નવાિનરી 
કરીત્યનોનરી સરીડરીનું મ્િોચન કર્વાિવાં આવયું હતું. અતયંત રિસન્નતવાપયૂણ્ય અભયદવાન 
આપતવા સે્વાિયૂમત્યપરંતપઃ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ મનતય સતસંગ કરરીને 
િવાહવાતમયપયૂ્્યકનરી ભનકત કર્વા આશરી્્યચનોિવાં જણવાવયું હતું કે, ્યુજસસીનવા 
સરીકવાકસ ્ટવાઉનિવાં રવાજામધરવાજ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા સુ્ ણ્યતુલવાિવાં 
દશ્યનદવાન દઈ ભવય મસંહવાસનિવાં નબરવાજિવાન થયવા ને આતયંમતક િોક્નું સદવાવ્રત 
શરૂ કયુું તેને આજે ન્ ્ષ્ય પયૂરવાં થવાય છે, આજે ઓગષ િવાસ શરૂ થવાય છે. 
ઓગષ એ્ટલે પમ્ત્. ભગ્વાને આ પમ્ત્ િવાસને પસંદ કયયો છે, તેથરી અહીં, 
બોર્ટનિવાં, લંડનિવાં આિ ત્ણ િંરદરોિવાં પવા્ટોતસ્નરી પરંપરવા સજા્યય છે. આજે 
આપણે પવા્ટોતસ્ મનમિત્તે રવાજામધરવાજ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનું પયૂજન, 
આરતરી ્ગેરે કયુું, પવારવાયણો કરરી. આ બધવા િજરવા જોઈ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા ખયૂબ જ રવાજી થવાય છે. ભકતોનો સિપ્યણભવા્ જોઈને ભગ્વાન કહે 
છે કે, આ્રી સે્વા્ૃમત્ત તયવાગ્ૃમત્ત દેહનવા છેરલવા શ્વવાસ સુધરી રવાખજો. સ્વાિરીબવાપવા 
કહે છે કે, તયવાગ કર્વાિવાં જે્ું સુખ છે તે્ું સંગ્રહ કર્વાિવાં નથરી. જે તયવાગે છે તે જ 
જી્નિવાં સુખ શવાંમત િેળ્રી શકે છે. સિળરી લોચવાને લઈને ઊડવા કરે તયવાં સુધરી તે 
કયવાંય પણ શવાંમતથરી બેસરી શકતરી નથરી. પણ જયવાં લોચો િયૂકરી દે તયવાં બરીજાં બધવાં જ 
પક્રી તેનરી પવાછળ પડતવાં િ્ટરી જાય અને સિળરીને પણ શવાંમત. િવા્ટે જી્નનો પવાયો 
ભોગ નથરી, તયવાગ છે. જેિ ્વાદળરીઓ પોતે પવાણરી પરીતરી નથરી પણ પૃથ્રીને પવાણરીનું 
દવાન કરે છે. નદરીઓ પવાણરીનું દવાન સવાગરને કરે છે. સવાગર પવાણરીનું દવાન ્વાદળવાને 
કરે છે, ્વાદળવાં પવાણરીનું દવાન નદરીને કરે છે. પણ જો દરેક પોતે સંગ્રહખોર બને તો 
સિગ્ર જી્ન ઠપ થઈ જાય. ્ ળરી ્ ૃક્ો પણ કવાબ્યન ડવાયોકસવાઈડ અંગવાર્વાયુનું પવાન 
કરરીને શુધિ ઓકસરીજન-રિવાણ્વાયુ િવાન્ જાતને આપે છે. િવા્ટે આ જગત સંગ્રહ 
કરનવારથરી નમહ, પણ દવાતવાઓથરી ઊજળું છે.

ભકતોનો સમપણિ્ભા્વ 
જોઈને ભગ્વાન રહે 
છે રે, આ્વી સે્વા્વૃવત્ 
તરાગ્વૃવત્ દેહના 
છેલલા શ્ાસ સુધી 
રાખજો. સ્વામીબાપા 
રહે છે રે, તરાગ 
રર્વામાં જે્વું સુખ છે 
તે્વું સંગ્રહ રર્વામાં 
નથી. જે તરાગે છે તે 
જ જી્વનમાં સુખ શાંવત 
મેળ્વી શરે છે.
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આશરી્વા્યદ પયૂણ્ય થયવા પછરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી પરર્વારનવા નવાનવા 
બવાળકોને શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજનરી બવાળ લરીલવાઓનરી પુનસતકવાઓ પરિ પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા હસતે આપ્વાિવાં આ્રી હતરી. અંતિવાં ધયૂ્ય િરીલવા્રીને તથવા 
પવા્ટોતસ્નવા યજિવાન પરર્વારોએ આરતરી ઉતવારરી. સભવા મ્સજ્યન થયવા બવાદ સહુ 
કોઈ યથવાસથવાને ગયવા હતવા.

ઈ.સ.૨૦૧૧ દશાબદી મહોતસ્વની સુંદર શરૂઆત

મહોતસ્વનો પ્રથમ દદ્વસ:

ચોથી ઓગષ્ટ સં્વત ૨૦૬૭, શ્ા્વ્ સુદ પાંચમ

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા પંચિ ્વારસદવાર ્ેદરતન રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ 
સં્ત ૨૦૫૭િવાં એ્ટલે કે ઈ.સ. ૨૦૦૧િવાં અક્રધવાિનવા અમધપમત સ્યોપરરી 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવાશ્રી અને જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાને સવાતસો 
એંસરી (૭૮૦) રકલો સુ્ણ્યથરી તુલવા કરરી અિેરરકવાનરી ધરતરી પર ્યયૂજસસીિવાં આ્ેલ 
મસકોકસિવાં રદવય મસંહવાસનિવાં રિવાણરિમતઠિવા કરરી મ્શ્વિવાં સૌ રિથિ રેકોડ્ય સજયયો 
હતો. એ્ું લવાગરી રહ્ું છે કે ગઈકવાલે જ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર ્યુ જસસીિવાં િયૂમત્ય 
રિમતઠિવા િહોતસ્ યોજાયો હોય ને શું?  રિેિિયૂમત્ય બવાપવાનવા સવાંમનધયિવાં િયૂત્યસ્રૂપ 
પવાિેલ આ ઐમતહવામસક સુ્ણ્ય તુલવા સિવારોહ પછરી િંરદરનવા મસંહવાસનિવાં 
ભગ્વાન સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનવા રદવય િયૂમત્યઓનરી રિવાણરિમતઠિવા કરરી 
હતરી. રિેિ િયૂમત્ય બવાપવાનવા અિેરરીકવા ખવાતે સતત ્વામષ્યક મ્ચરણનવા ફળરૂપે આ 
રદવય સુ્ણ્ય તુલવા સિવારોહ એક ભનકત, સે્વા અને એકતવાનું રિતરીક પયૂરું પવાડે છે. 
િયૂમત્યરિમતઠિવા થયે એક દવાયકો પસવાર થઈ ગયો છે. ભગ્વાન અક્રધવાિનરી જેિ જ 
સરીકોકસ ધવાિિવાં દસ ્ષ્યથરી તેિનવાં રદવય દશ્યન અને અભયદવાન આપરી રહ્વા છે. 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર ્યુ જસસી િવા્ટે લવાંબવા સિયથરી રવાહ જો્વાતરી દશવામ્દ 

 ઈ.સ. ૨૦૦૧માં 
અક્ષરધામના 

અદધપવત સ્વવોપરી 
શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન, બાપાશ્ી 

અને જી્વનપ્રા્ 
સ્વામીબાપાને સાતસો 

એંસી (૭૮૦) દરલો 
સુ્વ્ણિથી તુલા રરી 
અમેદરરાની ધરતી 

પર ્રયૂજસસીમાં 
આ્વેલ વસરોકસમાં 
દદવર વસંહાસનમાં 
પ્રા્પ્રવતષ્ા રરી 

વ્વશ્માં સૌ પ્રથમ રેરોડિણિ 
સજરવો હતો.
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િહોતસ્નરી ઉજ્ણરી ગુરુ્વાર, ઓગસ્ટ, ૨૦૧૧નવા રોજ પરિ પયૂજય રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવાનવા સવામનધયિવાં બપોરથરી શરૂ થયો.

આવયો આવયો રે િહોતસ્, દશવા્દરી િહોતસ્..

સૌનવા હૈયે ઉિંગ ઉભરવાય, સંતો ભકતો હરરગુણ ગવાય..

આવયો આવયો રે િહોતસ્, દશવા્દરી િહોતસ્.

હરરભકતોએ બવાપવાશ્રીનરી ્વાતોનરી સિયૂહ પવારવાયણ િવા્ટે િહવાપયૂજા અચ્યનવા કરરી 
અને સંતોએ રિેિિયૂમત્ય બવાપવાનરી હવાજરરીિવાં ગ્રંથોનું ્વાંચન કયુું. ગ્રંથોનવા ્વાંચનનરી 

સિવામતિ થયવા પછરી આખું 
સંતિંડળ અને ભકતિંડળ 
િંરદરનવા િુખય રિ્ેશદ્વાર 
તરફ આગળ ્ધયું. 
ડિનબંધ યુ્વા ભકતોએ 
હવાથિવાં દશવા્દરી િહોતસ્નો 
લોગો અને સકવાફ્ય રિદમશ્યત 
કરતવા ધ્જારોહણ સવાથે નૃતય 
કયવા્ય. સવાથે સવાથે દશવા્દરીનરી 
રજયૂઆત કરતવા પોશવાક પણ 
પહેયવા્ય હતવા. આચવાય્ય શ્રી 
પુરુષોત્તિમરિય સ્વાિરીજી 
િહવારવાજ શ્રી હરરકૃષણ 
િહવારવાજનરી સવાથે સુંદર રરીતે 
સજ્જ રથ પર બેઠવા અને 
સ્ષેને કરુણવાભરરી રદવય 
દૃમષથરી અભય્ર આપરી 
રહ્વા હતવાં. કે્વા અદ્ુત 
દશ્યન! સ્યં શ્રી ઘનશયવાિ 
રિભુ રિેિિયૂમત્ય બવાપવા દ્વારે 
દશ્યન દવાન દેતવા હોય તયવારે 
કવાંઈ બવાકરી રહે ખરું? યુ્વાન 
હરરભકતો દ્વારવા િંરદરનવા 
િુખય રિ્ેશદ્વારથરી નવાનવા 
િંરદરનવા પવારકુંગ સુધરી સુંદર 
શોભવાયવાત્વા કવાઢ્વાિવાં આ્રી 

સંતોએ પ્રેમમયૂવતણિ બાપાની 
હાજરીમાં ગ્રંથોનું ્વાંચન 
રરુું. ગ્રંથોના ્વાંચનની 
સમાવતિ થરા પછી 
આખું સંતમંડિળ અને 
ભકતમંડિળ મંદદરના 
મુખર પ્ર્વેશદ્ાર તરફ 
આગળ ્વધરું. ડિઝનબંધ 
રુ્વા ભકતોએ હાથમાં 
દશાબદી મહોતસ્વનો 
લોગો અને સરાફણિ 
પ્રદવશણિત રરતા 
ધ્વજારોહ્ સાથે નૃતર 
રરાણિ.
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અને રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ ભનકત-નૃતય કરનવાર સ્ષેને રથ પરથરી દશ્યન આપયવાં.

િંરદરનવા પવારકુંગ સથળે પહોંચરીને હરરભકતોએ દશવામ્દનવા રિસંગે ન્મનમિ્યત  
કરીત્યન “આવયવા આવયવા શ્રીજીબવાપવા ” અને “આમ્યવા આમ્યવા ” કરીત્યનો પર 
સ્વાગત નૃતય કયવા્ય હતવાં . ઉતસવાહ, ઉરલવાસ અને આનંદપયૂ્્યક રિદશ્યનથરી દશવા્દરી 
િહોતસ્નરી શરૂઆત કર્વાનરી આ એક ઉત્તિ રરીત હતરી. ્ેદરતન રિેિિયૂમત્ય બવાપવા 
આ સ્ષેનવા રિેિભયવા્ય િજરવા જોઈને ખયૂબજ  આનંરદત થયવા હતવા અને સ્્યને 
અંતરનવા આશસી્વાદ પવાઠવયવા હતવા.  રિદશ્યન પછરી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સંધયવા 
આરતરી મનયિ કયવા્ય. તયવારબવાદ દરેક હરરભકતોને િહવારિસવાદ પરીરસ્વાિવાં આવયો.

સલુ્ી સાંજ

રવાત્રીનો કવાય્યક્રિ ભનકત સંગરીતનો કવાય્યક્રિ હતો. યુ્વાન હરરભકતો, છોકરવાઓ 
અને છોકરરીઓ તથવા અ્ય ભકતો દ્વારવા કરીત્યન-ભનકત રજયૂ કયવા્ય. તે દરેક િવા્ટે 
આનંદરિદ સવાંજ હતરી. કે્ટલવાક ભકતો એ્ટલવા ખુશ હતવા કે તેઓ આ રિોગ્રવાિ 
દરમિયવાન ઊભવા થયવા અને સવાથે નવાચયવા. કરીત્યન-ભનકત ભગ્વાનને અને શ્રી 
િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાને ખયૂબ મરિય છે. જયવારે કોઈ ભકત મનષકવાિભવા્ે રિેિ 
ભરેલરી ભનકત કરે છે, તયવારે ફકત ભગ્વાનનરી સતુમત જ નથરી કરતો, પરંતુ તે 
સુરરીલવા ગવાન અને ્ગવાડ્વા સવાથે ભનકત ગવાનિવાં રિવાણ પુરે છે. જયવારે ભકતો 
રિેિથરી ભગ્વાનનવા કરીત્યન ગવાય છે, તયવારે ભગ્વાન તે બવાળકોિવાં જોડવાય છે અને 
રિોતસવાહન આપે છે જેથરી તેનરી ભનકત િજબયૂત થવાય. કરીત્યન ભનકત દ્વારવા ભનકત 
આનંદ રિવાતિ કરરી ભગ્વાનને રિસન્ન કરરી શકે છે.

ભકતોનરી કરીત્યન ભનકતનરી રજયૂઆત પછરી સંતોએ સ્ષે ભકતોનરી નમ્ર મ્નંતરી 
સ્રીકવારરી અને થોડવા કરીત્યનગવાન પણ કયવા્ય. એક પછરી એક “અિે સ્વાિરીબવાપવાનવા 
પોઇરવા” નવા અનભનય દરમિયવાન ભકત સિુદવાય આનંદ સવાથે નૃતય કર્વા 
લવાગયવાં. આખું િંડળ રોિવાંમચત થઈ ગયું . આ ભનકતસભર કરીત્યન ગવાન સવાથે શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ િંરદર ્યુ જસસીનવા દશવા્દરી િહોતસ્નો રિથિ રદ્સ પયૂરો થયો.

મહોતસ્વનો વદ્તીર દદ્વસ:

પાંચમી ઓગષ્ટ સં્વત ૨૦૬૭, શ્ા્વ્ સુદ છઠ
૫િરી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૧નવા રોજ સ્વારે દશવા્દરી િહોતસ્નરી ઉજ્ણરીનવા મદ્તરીય 

રદને રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ સ્વારે િંગળવા આરતરી કયવા્ય બવાદ સ્વારે ૭ ્વાગયે શ્રી 
િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં ્ ચનવાિૃત ગ્રંથનરી પવારવાયણ કરવા્નવાર યજિવાનોએ 
િહવાપયૂજા કરરી. તયવારબવાદ િંરદરનવા નવાનવા પવારકુંગથરી લઈને િંરદરનવા િુખય રિ્ેશદ્વાર 
સુધરી સુંદર સ્વાગત યવાત્વાનું આયોજન કર્વાિવાં આવયું. સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડે 
ભનકતનવા સયૂરો રેલવા્રી શોભવાયવાત્વાિવાં અનભ્ૃમત્ત કરરી. શ્રી ઠવાકોરજી સહ ્ેદરતન 
રિેિિયૂમત્ય બવાપવા સુંદર રથ પર નબરવાજી દશ્યન કરનવાર સ્ષેને િોક્ભવાગરી બનવા્રી 

રીતણિન-ભનકત 
ભગ્વાનને અને 
શ્ી મુકતજી્વન 

સ્વામીબાપાને ખયૂબ 
વપ્રર છે. જરારે રોઈ 
ભકત વનષરામભા્વે 
પ્રેમ ભરેલી ભનકત 
રરે છે, તરારે ફકત 
ભગ્વાનની સતુવત 

જ નથી રરતો, પરંતુ 
તે સુરીલા ગાન અને 

્વગાડિ્વા સાથે ભનકત 
ગાનમાં પ્રા્ પુરે છે.
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રહ્વા હતવા. સ્ષે સંતો અને ભકતો રથનરી સવાથે ભનકત નૃતય અને ભનકત ગવાન 
કરરી સવાથે ચવાલરી રહ્વા હતવાં. તયવારબવાદ ્ચનવાિૃત પવારવાયણ યજિવાનોએ રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવાનું સ્વાગત કરરી પોંખ્વાનો લવાભ લરીધો, આરતરી કરરી અને પછરી બવાપવાને 
યજિવાનોનું સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં આગિન થયું.

સ્ષેને બેસ્વા િવા્ટે મ્નંતરી કરરી અને શ્રી ઠવાકોરજી સહ રિેિિયૂમત્ય બવાપવા 
િંચ પર નબરવાજિવાન થયવા. શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ દ્વારવા શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને રિેિિયૂમત્ય બવાપવાને  ગવાડ્ય ઓફ ઓનર 
આપ્વાિવાં આવયું. તયવારબવાદ રિેિિયૂમત્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ગવાદરી પર નબરવાજિવાન થયવા. સંતો પવારવાયણ ્વાંચન કરરી રહ્વા તયવાર બવાદ રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવાએ સ્ષેને રદવય આશરી્વા્યદનો રિસવાદ મપરસયો.

તેઓશ્રીએ આશરી્વા્યદિવાં જણવાવયું હતું કે, શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા 
તેિનરી િયૂમત્ય આતયંમતક િોક્ આપ્વા િવા્ટે આ પૃથ્રી પર રિગ્ટ થયવા છે. ભગ્વાન 

શ્ી ઠારોરજી સહ 
પ્રેમમયૂવતણિ બાપા મંચ પર 
બબરાજમાન થરા. શ્ી 
મુકતજી્વન સ્વામીબાપા 
પાઇપ બે્ડિ દ્ારા શ્ી 
સ્વાવમનારાર્બાપા 
સ્વામીબાપા અને 
પ્રેમમયૂવતણિ બાપાને  ગાડિણિ 
ઓફ ઓનર આપ્વામાં 
આવરું.
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અને તેિનવા સતપુરુષ આપણને સવાચવા િવાગષે દોરે  છે અને તેિનરી આજ્વાનું પવાલન 
કર્ું એ આપણરી ફરજ છે. ભગ્વાનને રવાજી કર્વા િવા્ટે જે સવાધન કરરીએ જે્વા કે 
કરીત્યન ગવા્વા, ધવામિ્યક ગ્રંથો ્વાંચ્વા અને સવાંભળ્વા, ભનકત નૃતય કર્વા, સજા્્ટ 
કર્રી ્ગેરે િવા્ટે ફવાળ્ેલ સિય જ ખરેખરો સવાચો સિય પસવાર કયયો કહે્વાય. 
આ કરેલરી ભનકત તેને તેનરી છેરલરી ઘડરીિવાં ભગ્વાનનરી િયૂમત્યને યવાદ કર્વાિવાં 
સહવાયરૂપ થશે. કોઈ વયનકત જે પોતવાનવા અહંકવારને છોડરીને ભગ્વાન અને તેનવા 
સંતોિવાં મ્શ્વવાસ રવાખે છે, તે ઉત્તિ પદ્રીને રિવાતિ કરે છે. કોઈ વયનકત જે પોતવાનરી 
અંદર રહેલવા દોષોને દયૂર કરે છે, ભગ્વાન અને તેિનવા હરરભકતોિવાં રહેલવા ગુણોને 
સ્રીકવારે છે, જે તેિનરી અને તેનવા સંતો દ્વારવા આપ્વાિવાં આ્ેલરી આજ્વાઓ અનુસવાર 
્તષે છે અને તે કોઈપણ િવામયક સંબંધરી પદવાથયો તથવા કુસંગથરી દયૂર રહરી સવારવા 
મ્ચવારોને સ્રીકવારે છે તે સિજદવાર વયનકત છે. સિજદવાર મશષય પોતવાનરી ્વાણરી, 
્ત્યન અને મ્ચવારને ધિ્યનવા આધવારે રવાખે છે. આપણું ્ત્યન એ્ું હો્ું જોઈએ 
કે તે બરીજાને સતસંગિવાં જોડવા્વા રિેરણવા આપે. ભગ્વાનનવા અક્રધવાિનરી રિવામતિ 
િવા્ટે આપણે સૌ સવાથે િળરીને કવાિ કર્ું જોઈએ અને એકતવા રવાખ્રી જોઈએ. 
જો આપણવાિવાં એકતવા હશે અને ખભે ખભવા મિલવા્રી કવાિ કરશું તો ભગ્વાનનો 
અંતરનો રવાજીપો રિવાતિ કરરીશુ. આશરી્વા્યદ બવાદ બવાપવા મસંહવાસન પરથરી ઉતરરી 
સ્ષેને અિરીભરરી દૃમષએ દશ્યનદવાન આપરી મનજ ઓરડે પધવાયવા્ય. તયવારબવાદ આ 
િહોતસ્િવાં પધવારેલ સ્ષેને  બહવાર તંબુિવાં િહવારિસવાદ-ભોજન પરીરસ્વાિવાં આવયું.

ચોરલે્ટોતસ્વ અને ભનકત નૃતર

િહોતસ્નવા બરીજા રદ્સે સવાંજે રિેિિયૂમત્ય બવાપવાનરી ઉપમસથમતિવાં સંતો 
દ્વારવા બવાપવાશ્રીનરી ્વાતોનરી સિયૂહ પવારવાયણ કર્વાિવાં આ્રી. ધવામિ્યક કલવાસનવા 
ઘણવા ભકતોએ ભગ્વાનનવા િમહિવા મ્શે રિ્ચનો આપયવા. આપણવા સતસંગિવાં 

આપ્ું ્વતણિન એ્વું 
હો્વું જોઈએ રે તે 

બીજાને સતસંગમાં 
જોડિા્વા પ્રેર્ા 

આપે. ભગ્વાનના 
અક્ષરધામની પ્રાવતિ 
મા્ટે આપ્ે સૌ સાથે 

મળીને રામ રર્વું 
જોઈએ અને એરતા 
રાખ્વી જોઈએ. જો 
આપ્ામાં એરતા 

હશે અને ખભે ખભા 
વમલા્વી રામ રરશું તો 
ભગ્વાનનો અંતરનો 
રાજીપો પ્રાતિ રરીશુ.
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રંગોતસ્, શવાકોતસ્ 
્ગેરે ઉતસ્ો 
ઉજ્્વાિવાં આ્ે છે, 
પરંતુ આ રવાત્રીએ 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ગવાદરી સંસથવાનનવા 
ઇમતહવાસિવાં પહેલરી્વાર 
ચ ો ક લે ્ટ ો ત સ ્ ન રી 
ઉજ્ણરી કર્વાિવાં 

આ્રી હતરી. સ્ષે ભકતોએ આ ખવાસ રિસંગ દરમિયવાન ભગ્વાનને અપ્યણ કર્વા 
િવા્ટે ચોકલે્ટિવાંથરી ૧૪૦ જે્ટલરી મ્મ્ધ ્સતુઓ તૈયવાર કરરી હતરી. સે્ટઅપિવાં 
ચોકલે્ટ ફુ્વારવાઓ અને દશવા્દરી િહોતસ્નવા લોગોનો િો્ટો બરફ મશરપ પણ 
સવાિેલ હતો. રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાને 
િહોતસ્ રિસંગે ચોકલે્ટ કેક જિવાડરી હતરી. આ અ્સરે રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ રિસન્નતવા 
જણવા્તવા ગવાદરી ઉપર ઉભવા થઈ સિગ્ર સભવાને દશ્યન દવાન આપરી સંગરીતનવા 
તવાલે પોતે િયૂિરી સ્ષેને િયૂિતવા કયવા્ય. ચોકલે્ટનો રિસવાદ દરેકને િહવારિસવાદ સવાથે 
પરીરસ્વાિવાં આવયો. હરરભકતો િવા્ટે જાત જાતનવા ફ્યૂ્ટસ ચોકલે્ટિવાં ભેળ્્વા િવા્ટે 
ચોકલે્ટ ફુ્વારવાઓ ઉપલ્ધ કરવા્્વાિવાં આવયવા. ફલે્ટ ચોકલે્ટ બવાર સવાથે ્ેનરીલવા 
આઈસક્રરીિ પણ રિસવાદ તરરીકે પરીરસ્વાિવાં આ્તો હતો. આ અનોખરી ઉજ્ણરી, 
એ્ટલે કે સુંદર ચોકલે્ટોતસ્ લવાભ લેનવાર સ્ષે િવા્ટે એક અદ્દભુત રિસંગ બ્યો.

રવામત્નો કવાય્યક્રિ શરૂ કર્વા િવા્ટે યુનવાઇ્ટેડ સ્ટેટસનવા મ્મ્ધ િંડળોનરી 
યુ્તરીઓએ ભગ્વાન, બવાપવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે ભનકત 
નૃતયો કયવા્ય. તયવાર બવાદ સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ યુએસએ સૌ રિથિ સ્ટેજ પફયોિ્ય્સ 
કયુું. પફયોિ્ય્સિવાં તેિણે ન્વા બનવા્ેલ ત્ણ કરીત્યનો ઉપર કયયો. “્રી મ્લ રોક 
યુ,” “જય હો,” અને “સ્વાિરીબવાપવા રિવાણથરી પયવારવા”. તે પછરી યુનવાઇ્ટેડ સ્ટે્ટસિવાં 
મ્મ્ધ િંડળોનવા નવાનવા બવાળકોએ ભગ્વાન અને રિેિિયૂમત્ય બવાપવાને રિસન્ન કર્વા 
િવા્ટે ભનકત નૃતયો કયવા્ય. આ કવાય્યક્રિનો આનંદ સૌએ પયૂર જોસિવાં િવાણયો અને 
બવાપવાને ખયૂબ ખયૂબ રવાજી કયવા્ય.

મહોતસ્વનો તૃતીર દદ્વસ – સં્વત ૨૦૬૭, શ્ા્વ્ સુદ સાતમ
૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૧નવા રોજ સ્વારે દશવા્દરીનરી ઉજ્ણરી ચવાલુ રહરી. સ્વારે 

આઠ ્વાગયવાનરી આસપવાસ, િંરદરનરી આજુબવાજુ અને િંરદરનવા િુખય રિ્ેશદ્વારથરી 
િંરદરનવા નવાનવા પવારકુંગથરી સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડનવા સયૂર સવાથે સુંદર સ્વાગત 
યવાત્વાનરી શરૂઆત થઈ. હસતકવારરીગરરીથરી બનવા્ેલ સુંદર રથ ઉપર શ્રી ઠવાકોરજી 
સહ પરિ પયૂજય રિેિિયૂમત્ય બવાપવા નબરવાજિવાન થયવા હતવા અને સ્ષેને અભયદવાન 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ગાદી સંસથાનના 
ઇવતહાસમાં પહેલી્વાર 
ચોરલે્ટોતસ્વની 
ઉજ્વ્ી રર્વામાં 
આ્વી હતી. ભગ્વાનને 
અપણિ્ રર્વા મા્ટે 
ચોરલે્ટમાંથી ૧૪૦ 
જે્ટલી વ્વવ્વધ ્વસતુઓ 
તૈરાર રરી હતી. 
સે્ટઅપમાં ચોરલે્ટ 
ફુ્વારાઓ અને 
દશાબદી મહોતસ્વના 
લોગોનો મો્ટો બરફ 
વશલપ પ્ સામેલ હતો
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આપરી રહ્વા હતવા. પયૂજય સંતો અને હરરભકતો શોભવાયવાત્વાિવાં રથનરી સવાથે ચવાલતવા 
હતવા. ્ચનવાિૃત પવારવાયણનવા યજિવાનોએ શ્રીજી બવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવાનું સ્વાગત પયૂજા, પોંખ્વા, આરતરી કરરી અને બવાપવાને સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં 
લઈ આ્કવાયવા્ય.

રિેિિયૂમત્ય બવાપવા િંચ પર પધવાયવા્ય અને સ્ષેને બેસ્વા િવા્ટે મ્નંતરી કરરી. 
સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ દ્વારવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને 
રિેિિયૂમત્ય બવાપવાને ગવાડ્ય ઓફ ઓનર આપ્વાિવાં આવયું. તયવારબવાદ રિેિિયૂમત્ય બવાપવા, 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી પર નબરવાજિવાન થયવા અને સંતો પવારવાયણ ્વાંચન કરરી 
રહ્વા બવાદ ્ચનવાિૃત પવારવાયણનવા યજિવાનો શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા 
અને રિેિિયૂમત્ય બવાપવા િવા્ટે સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં ભે્ટનરી છવાબ લઇ આવયવા અને 
પછરી તેઓએ આરતરીઓનવા પણ લવાભ લરીધવા. તયવારબવાદ ્ેદરતન રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ 
સ્ષેને અવાશસી્વા્યદ પવાઠવયવા અને અંતરનો રવાજીપો પોતવાનવા ભકતો પર દશવા્યવયો હતો.

્ેદરતન રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ આશસી્વાદિવાં  શુધિભકતનરી લવાક્મણકતવાઓ ્ણ્ય્રી. 
આપણે બરીજા પવાસેથરી ફકત ગુણો જ નહરી સવારરી લવાક્મણકતવાઓ પણ ગ્રહણ કર્રી 
જોઈએ. આપણે હંિેશવા યવાદ રવાખ્ું જોઈએ કે, રિભુનરી ઇચછવાથરી બધું થવાય છે. જો તે 
તિવારવા કવાયયોનવા કતવા્ય ભગ્વાન નવા બને, તો કંઈ પણ કવાય્ય મસધિ થશે નહીં. િુિુક્ુએ 
ચવાર રિકવારનવા કુસંગથરી દયૂર રહે્ું જોઈએ, ખવાસ કરરીને નવાનસતક અને ્ેદવાંતરીથરી. 
કેિકે નવાનસતક લોકો ભગ્વાનિવાં નબલકુલ મ્શ્વવાસ કરતવા નથરી, અને ્ેદવાંતરી િવાને 
છે કે ભગ્વાનનું કોઈ સ્રૂપ નથરી. ભગ્વાન તો તેિનો આશરો લે તેિનરી બધવા 
અમનષથરી રક્ણ આપે છે. ફકત એક શુધિ ભકત જ તેિનું શરણ લઈ શકે છે. જે 
ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણ અને શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીિવાં ખવાિરી બતવા્ે છે 
અને જે દોષો શોધે છે તે પણ અનૈમતક સંગઠન છે. આપણે ભગ્વાન અને તેિનવા 
સતપુરુષનરી ્વાતને સતય િવાન્રી જોઈએ અને તેિનવા આદેશોનું અનવાદર ન કર્ું 

મુમુક્ષુએ ચાર પ્રરારના 
રુસંગથી દયૂર રહે્વું 

જોઈએ, ખાસ રરીને 
નાનસતર અને ્વેદાંતીથી. 

રેમરે નાનસતર લોરો 
ભગ્વાનમાં બબલરુલ 
વ્વશ્ાસ રરતા નથી, 

અને ્વેદાંતી માને છે રે 
ભગ્વાનનું રોઈ સ્વરૂપ 

નથી. ભગ્વાન તો 
તેમનો આશરો લે તેમની 
બધા અવનષ્ટથી રક્ષ્ 

આપે છે.
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જોઈએ. િુિુક્ુએ હંિેશવા શ્દોનો ઉપયોગ કુશળતવા પયૂ્્યક કર્ો જોઈએ; આપણે 
શુ બોલરીએ છરીએ તેનરી આપણે ખયૂબ કવાળજી રવાખ્રી જોઈએ. આપણે જે રરીતે 
બોલરીએ છરીએ તેનવા કવારણે આપણે કયવારેય ભયૂલથરી કોઈને દુઃખવા્તવા તો નથરી ને 
? આપણવા શ્દો અ્ય લોકોને અનુકયૂળ હો્વા જોઈએ.

રિેિિયૂમત્ય બવાપવાનવા આશરી્વા્યદ બવાદ ્ચનવાિૃત પવારવાયણનવા યજિવાનોને રિસવાદ 
રૂપે પવાઘ અને શવાલ અપ્યણ કર્વાિવાં આ્રી. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ઘણવા ન્વા ગ્રંથો 
અને ધવામિ્યક કવાય્યનું ઉદઘવા્ટન પણ કયુું. જે્વાકે શ્રીહરરલરીલવાિૃત અને સદવાચવાર 
સંદેશ ્ગેરે ધવામિ્યક ગ્રંથોને િંરદરનવા યુ્વા ભકતોને રિોતસવાહન આપ્વા િવા્ટે 
(દશવા્દરી િહોતસ્નવા સ્િવાનિવાં ભકતો દ્વારવા ખવાસ તૈયવાર કરવાયેલ) ગુજરવાતરીનું 
ઇંગમલશિવાં રૂપવાંતર કરેલ કરીત્યનવા્લરીનું મ્િોચન કર્વાિવાં આવયું હતું. તયવારબવાદ 
રિેિિયૂમત્ય બવાપવા સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં ઉપમસથત સ્ષેને દશ્યન આપતવા મનજ ઓરડે 
પધવાયવા્ય. આ િહોતસ્નો લવાભ લે્વા આ્ેલ સ્ષેને િહવારિસવાદ પરીરસ્વાિવાં આવયો 
અને આ રરીતે દશવા્દરી િહોતસ્નવા ત્રીજા રદ્સનરી સ્વારનરી ઉજ્ણરીનો ભવાગ 
સિવાતિ થયો.

સ્વારનરી આ સભવા દરમિયવાન ્લડ ડ્વાઇ્ ડોનેશન રવાખ્વાિવાં આવયું હતું. 
િંરદરનરી બહવાર આ્ેલ ્યુ જસસી ્લડ સમ્્યસરીસે ડોનેશન ્વાહનિવાં સ્વાર અને 
બપોર દરમિયવાન દવાન સ્રીકવાયુું. ઘણવા ભકત સિુદવાયે રકતદવાન કયુું હતું. રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવા હંિેશવા કહે છે કે રકતદવાન અથ્વા અંગોનું દવાન કર્ું એ્રી િવાન્ સે્વાિવાં 
ભવાગ લે્ો એ પણ એક રિકવારનરી ભનકત છે. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ધિ્ય િવાન્તવા 
પર ભવાર િયૂકે છે. તેથરી કોઈનું જી્ન બચવા્્વા િવા્ટે કરવાયેલુ રકતદવાન પણ એક 
રિકવારનરી ભગ્વાનને રવાજી કર્વાિવાં આ્તરી ભનકત જ છે.

સ્વારની આ સભા 
દરવમરાન બલડિ ડિ્ાઇ્વ 
ડિોનેશન રાખ્વામાં 
આવરું હતું. મંદદરની 
બહાર આ્વેલ ્રુ જસસી 
બલડિ સવ્વણિસીસે ડિોનેશન 
્વાહનમાં સ્વાર અને 
બપોર દરવમરાન દાન 
સ્વીરારુું. ઘ્ા ભકત 
સમુદારે રકતદાન 
રરુું હતું. પ્રેમમયૂવતણિ 
બાપા હંમેશા રહે છે 
રે રકતદાન અથ્વા 
અંગોનું દાન રર્વું 
એ્વી માન્વ સે્વામાં 
ભાગ લે્વો એ પ્ એર 
પ્રરારની ભનકત છે.
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ન્વલી નગરરાત્રા
આખું અઠ્વારડયું ્વાતવા્રણ આશ્ચય્યજનક રરીતે ગરિ અને ભેજયુકત 

રહ્ું હતું. દરેકને ખબર હતરી કે, તરીવ્ર ્રસવાદ બહુ ઠંડક આપ્વાનો છે. પહેલવા 

અને બરીજા રદ્સે સ્વારે લવાંબવા સિયગવાળવા દરમિયવાન આગવાહરી િુજબ 
બપોર પછરી ભવારે ્રસવાદ અને ્વા્વાિોડું હતું. બધવાને ડર હતો કે નગરયવાત્વા 
દરમિયવાન ્રસવાદ ્રસશે. પરંતુ બધવાને યવાદ આવયું કે શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાનરી કૃપવાથરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી સંસથવાનનરી કોઈપણ પરેડ કે 
નગરયવાત્વાિવાં િેઘરવાજા કયવારેય ્રસરીને સંતો ભકતોને પરેશવાન કરતવા નથરી. એ 
તો િવાત્ ભગ્વાન બવાપવાનું સ્વાગત પયૂજન કરરી સ્ષેને ઠંડવા કરરી જાય છે. પહેલવાં 
્રસવાદ હોઈ શકે છે અથ્વા પછરી ્રસવાદ હોઈ શકે છે, પરંતુ જયવારે સ્યોપરરી શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવાશ્રી અને જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા તથવા રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવા દ્વારે નગરયવાત્વાિવાં સ્ષેને િોક્નવા ્રદવાન આપરી રહ્વા હોય તયવારે િેઘરવાજા 
પણ રોકવાઈ જાય છે. કયવારેય ્રસે નમહ એ્ટલે ભકત સિુદવાય ઉતસવાહથરી દશવા્દરી 
િહોતસ્નરી નગરયવાત્વાિવાં જોડવા્વા િવા્ટે પે્ટરસન પલે્ક રોડનરી શરૂઆત તરફ 
આનંદથરી ઉિ્ટરી રહ્વા.

ભવય નગરયવાત્વાએ જયવારે સરીકોકસ શહેરનવા રિણરીય મ્સતવારિવાંથરી પે્ટરસન 
પલે્ક રોડ પર રિ્ેશ કયયો તયવારે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, જી્નરિવાણ શ્રી 
અબજી બવાપવાશ્રી, જી્નરિવાણ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા, ્ેદરતન આચવાય્ય 
સ્વાિરીજી િહવારવાજ અને સદગુરુ સંતો સવાથે સુશોનભત રથ પર બેસરી રદવય િધુરવાં 
દશ્યન આપરી રહ્વા હતવા. શહેરનવા કે્ટલવાક સરકવારરી નેતવાઓ અને શહેરનવા િેયર 
િવાઇક ગનેલરી સમહતનવા કવાઉન્સલિેન દશ્યન િવા્ટે પરેડિવાં જોડવાયવા અને તેઓ 
ભવય રથ સવાથે આખરી શોભવાયવાત્વાિવાં રથ સવાથે ચવારયવા આવયવા. આ ઉપરવાંત 
મ્શવાળ ભકત સિુદવાય પણ શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનવા ગુણગવાન 
ગવાઇને શોભવાયવાત્વાિવાં રિેિિયૂમત્ય બવાપવાનવા રથ સવાથે ચવાલરી રહ્ો હતો. સ્વાિરીબવાપવા 

 શહેરના રે્ટલાર 
સરરારી નેતાઓ અને 

શહેરના મેરર માઇર 
ગનેલી સવહતના 

રાઉન્સલમેન દશણિન 
મા્ટે પરેડિમાં જોડિારા 

અને તેઓ ભવર 
રથ સાથે આખી 

શોભારાત્રામાં રથ 
સાથે ચાલરા આવરા. 
આ ઉપરાંત વ્વશાળ 

ભકત સમુદાર પ્ શ્ી 
સ્વાવમનારાર્બાપા 

સ્વામીબાપાના ગુ્ગાન 
ગાઇને શોભારાત્રામાં 
પ્રેમમયૂવતણિ બાપાના રથ 

સાથે ચાલી રહ્ો હતો.
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પવાઇપ બે્ડે ભનકત સયૂર રેલવા્રી સૌને આનંરદત કયવા્ય. યુ્તરીઓએ પણ રિેિિયૂમત્ય 
બવાપવાનવા રથ પવાછળ કરીત્યન ભનકત અને ભનકત નૃતયો કરરી રવાજી કયવા્ય.

સરીકોકસનવા ઘણવા રહે્વાસરીઓ, સથવામનક દુકવાનો્વાળવા, રેસ્ટોરે્્ટ્વાળવા ભવય 
નગરયવાત્વાને મનહવાળ્વા અને સવાક્રી બન્વા િવા્ટે બહવાર નરીકળવા હતવા અને આ 
શોભવાયવાત્વાનવા સંભવારણવા રૂપે ફો્ટવા અને મ્રડઓ પણ લેતવા. ઘણવા લોકો તો તેિનરી 
કવારિવાં રહરીને આ દૃશયને મનહવાળરી રહ્વા. પરિ પયૂજય રિેિિયૂમત્ય બવાપવા સૌને તેિનવા 
રદવય દશ્યન આપતવા હતવા. કરુણવાળુ બવાપવા જયવારે ્યવાલ કર્વા પધવાયવા્ય હોય તયવાં 
્ળરી આ સુંદર ભવય શોભવાયવાત્વાનું ્ણ્યન કરરી શકવાય ખરું?

સિગ્ર શોભવાયવાત્વા દરમિયવાન ્રસવાદનું એક ્ટરીપું પણ પડું ન હતું કે 
પરસે્વાનું પણ એક ્ટરીપું પડું ન હતું. આ હતો રિગ્ટ રિભુ શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા અને રિેિિયૂમત્ય બવાપવાનો પરચો. આખરી પરેડિવાં એક ઠંડો પ્ન ફયૂંકવાયો 
જેથરી પવાઇપ બે્ડનવા સભયો, નૃતય કરતરી યુ્ તરીઓ અને અ્ય ભકત સિુદવાય 
થવાકનો અનુભ્ કરરી શકતો નહોતો. નગરયવાત્વાએ શવાંમતપયૂણ્ય રરીતે પે્ટરસન પલે્ક 
રોડથરી તેનવા અંમતિ સથવાને સરીકોકસ મસ્ટરી ્ટવાઉન હોલ ઉપર પહોંચયવા. ્ેદરતન 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી તેિનવા રથ પરથરી નરીચે ઉતયવા્ય ને ્રસવાદનવા રિથિ થોડવા ્ટરીપવાં 
પડવાં. પછરી એક શવાંત િરિર ્રસવાદ પડો. સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડે આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી અને શહેરનવા કવાઉન્સલિેનને ્ટવાઉનહોલ ખવાતે સલવાિરી આપરી અને 
તયવારબવાદ દરેક જણ સવાંજનવા કવાય્યક્રિ િવા્ટે િંરદર તરફ પવાછવા ફયવા્ય હતવા. દશવા્દરી 
િહોતસ્ પ્ષે આ નગરયવાત્વા એક યવાદગવાર રિસંગ બનરી ગયો. નગરયવાત્વા બવાદ 
િહવારિસવાદ અને ફલેકસ ચોકલે્ટ ્વાળવા આઈસક્રરીિ પરીરસ્વાિવાં આવયવા.

સૌમર સાંજ
્ેદરતન રિેિિયૂમત્ય બવાપવા, પયૂજનરીય સંત સિુદવાય અને ભકત સિુદવાય સવાંજનવા 

કવાય્યક્રિ િવા્ટે સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં પધવાયવા્ય. રવાત્ે કવાય્યક્રિનવા રિવારંભિવાં ૨૨ મિમન્ટનું 

ઘ્ા લોરો તો તેમની 
રારમાં રહીને આ 
દૃશરને વનહાળી રહ્ા. 
પરમ પયૂજર પ્રેમમયૂવતણિ 
બાપા સૌને તેમના 
દદવર દશણિન આપતા 
હતા. રરુ્ાળુ બાપા 
જરારે ્રાલ રર્વા 
પધારાણિ હોર તરાં 
્વળી આ સુંદર ભવર 
શોભારાત્રાનું ્વ્ણિન 
રરી શરાર ખરું?



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

198

નૃતય “શણગવાર દશ્યન” 
યુ્વાન મશષયો દ્વારવા રજુ 
કર્વાિવાં આવયું. આ 
રિદશ્યનિવાં મ્શ્વવયવાપરી 
ભવય િંરદરોનવા શ્રી 
સ્વા મિનવાર વાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાનરી રદવય 

િયૂમત્યઓનો સલવાઇડ શો દશવા્ય્્વાિવાં આવયો હતો, જેિવાં ભગ્વાન, બવાપવા અને 
જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા મ્મ્ધ સુંદર ્ સ્તો અને આભયૂષણોથરી સજ્જ છે. શણગવાર 
દશ્યન બવાદ દશવા્દરી િહોતસ્ પર ડોકયુિે્્ટરરી બતવા્્વાિવાં આ્રી. આ દોઢ કલવાકનરી 
ડોકયુિે્્ટરરીિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ મસધિવાંત સજી્ન િંડળ, યુ.એસ.એ.નરી સથવાપનવા 
જી્નરિવાણ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનરી ઈ.સ. ૧૯૭૦િવાં યુનવાઇ્ટેડ સ્ટે્ટનરી 
િુલવાકવાત દરમિયવાન અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા નેતૃત્ હેઠળ યુનવાઇ્ટેડ સ્ટેટસિવાં 
સંસથવાઓનરી રિગમત ૧૯૮૭ અને ૧૯૯૦નરી દશવા્ય્્વાિવાં અને સિજા્્વાિવાં આ્રી. 
તયવારપછરી ૧૯૯૦નવા દવાયકવાિવાં, ૧૯૯૮િવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર ્યુ જસસીનો 
ગ્રવાઉ્ડ બ્ેરકંગ સિવારોહ, ૨૦૦૧િવાં િંરદરનો િયૂમત્યરિમતઠિવા િહોતસ્ અને પવાછલવા 
દવાયકવા દરમિયવાન િંરદરનો મ્કવાસ. આ ડોકયુિે્્ટરરીિવાં સંતો અને આગે્વાન 
હરરભકતોનવા ઇ્્ટરવયુ પણ દશવા્ય્્વાિવાં આવયવા અને સિગ્ર સંસથવા અને િંરદરનવા 
સિગ્ર ઇમતહવાસિવાં ઐમતહવામસક ઘ્ટનવાઓનરી મ્રડયો નકલપસ પહેલવાં કયવારેય ન 
જોઈ હોય તે્રી બતવા્્વાિવાં આ્રી. આ ડોકયુિે્્ટરરીએ ભકતોને ફરરી એક્વાર 
યવાદગવાર રિસંગો તવાજા કરવા્રી દરીધવા. જેનવા દ્વારવા િંરદર અને સંગઠન મ્શે ન્વા અને 
રસરિદ જ્વાનનું યુ્ વાન ભકત સિુદવાય સવાિે રિકવાશન કયુું. ડોકયુિે્્ટરરી સિવાતિ 
થઈ ગયવા પછરી રિેિિયૂમત્ય બવાપવા હોલિવાં ઉપમસથત ભકત સિુદવાયને દશ્યનદવાન દેતવા 
હોલનરી બહવાર થઈ મનજ રૂિિવાં લઇ ગયવા હતવા. આિ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર 
્યુજસસીનવા દશવા્દરી િહોતસ્નો અંમતિ રવામત્નો કવાય્યક્રિ આનંદ, ઉરલવાસ અને 
યવાદગવાર રિસંગો સવાથે સિવાતિ થયો.

રનેનક્ટર્ટમાં ગ્વનણિર સાથે મુલારાત તારીખ ૮ જુલાઈ ૨૦૧૨
આપણવા રદવય કવારણ સતસંગ િમણનગર ધવાિ અને શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 

ગવાદરીનરી સુ્વાસ અિેરરકવાિવાં થોડવા જ સિયિવાં ઘણવા સ્ટે્ટિવાં ફેલવાઈ ગઈ. તેનો 
યશ આપણવા ્ેદરતન  પરિ પયૂજય શ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી સ્વાિરીજીનવા અગવાધ 
પરરશ્િ અને મ્ચરણને આભવારરી છે.

પરિ પયૂજય ્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ૧૯૮૭ થરી ૨૦૧૯  સુધરી 
અિેરરકવાિવાં દશ્યન દવાન આપરી અિેરરકવાનવા હરરભકતોિવાં સતસંગનરી જાગૃમત, 
આધયવાનતિક જ્વાન, એકતવાનવા ઉપદેશ આપરી ઘણવા જ સુનખયવા બનવાવયવા અને 
રદવય કવારણ સતસંગ િવા્ટે જી્થરી ખયૂબ જ બમળયવા બનવા્રી દરીધવા. તે જ કવારણોસર 

આ ડિોકરુમે્્ટરીમાં 
સંતો અને આગે્વાન 

હદરભકતોના ઇ્્ટરવરુ 
પ્ દશાણિ્વ્વામાં આવરા 

અને સમગ્ર સંસથા 
અને મંદદરના સમગ્ર 

ઇવતહાસમાં ઐવતહાવસર 
ઘ્ટનાઓની વ્વદડિરો 

નકલપસ પહેલાં કરારેર 
ન જોઈ હોર તે્વી 

બતા્વ્વામાં આ્વી. 
આ ડિોકરુમે્્ટરીએ 

ભકતોને ફરી એર્વાર 
રાદગાર પ્રસંગો તાજા 

રરા્વી દીધા.
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અિેરરકવાનવા કનેનક્ટક્ટ સ્ટે્ટ ્ યયૂજસસી 
િંરદરથરી નજીક છે. જયવારે ્ેદરતન 
પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
કનેનક્ટક્ટિવાં મ્ચરણ કરતવા હતવા 
તયવારે કનેનક્ટક્ટ સ્ટે્ટનવા ગ્ન્યર શ્રી 
Daniel P. Malloy એ આપણવા 
્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા 
અંતરનવા આશરી્વા્યદ િેળ્્વા 
િવા્ટે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી 
સંસથવાનનવા હરરભકતોનો સંપક્ય 
કરરી પોતવાનરી ઓમફસિવાં પધવાર્વા 
ભવા્ભરીનું આિંત્ણ પવાઠવયું.

આ આિંત્ણનો સ્રીકવાર 
કરરી  ્ેદરતન પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી, સંતો તથવા અગ્રણરી હરરભકતોનવા સિયૂહ સવાથે તવારરીખ ૮ જુલવાઈ ૨૦૧૨ 
િંગળ્વારનવા રોજ U.S.A. કનેનક્ટક્ટ સ્ટે્ટ કેમપ્ટલ નબરડીંગ ગ્ન્યર ઓમફસિવાં 
િુલવાકવાત લરીધરી. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનરી કનેનક્ટક્ટ ગ્ન્યર સવાથેનરી આ રિથિ 
િુલવાકવાત હતરી. આપણવા ્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અિેરરકવાનવા આ એક જ રિથિ 
ગ્ન્યરને િળવા છે. સૌ રિથિ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી ગ્ન્યરનવા િુખય 
કવાયવા્યલયિવાં પધવારતવા જ ગ્ન્યર Malloy એ હવાથ મિલવાવયવા. તયવારબવાદ ગ્ન્યર 
અને પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સંતોનરી ઉપમસથમત અ્ય ભવામ્કજનો 
સિક્ ઐમતહવામસક અને ધવામિ્યક ચચવા્યઓ કરરી. 

ગ્ન્યર Malloy એ પોતવાનવા સ્ટે્ટ અંગેનરી િવામહતરી આપતવા જણવાવયું કે, તેઓ 
અથ્યવય્સથવાને િજબયૂત બનવા્્વા કનેનક્ટક્ટનવા નવાનવા ઉદ્ોગો ્ ધવાર્વા તથવા નગરો 
અને મસ્ટરીિવાં નોકરરીઓ પરત લવા્્વા િવા્ટે ખયૂબ ક્ટરીબધિ છે. પોતવાનવા દેશ્વાસરીઓ 
પવાસે ઘણવા રિોજેક્ટ શરૂ કરવાવયવા છે. જેણે કનેનક્ટક્ટનરી અથ્ય વય્સથવાિવાં ખયૂબ 
સુધવારો કયયો છે.

આ િુલવાકવાતિવાં પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને ગ્ન્યરને ખયૂબ હવાસય 
સવાથે મનહવાળવા. પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનું રિતયક્ મિલન ગ્ન્યર િવા્ટે ખયૂબ 
જ આનંદદવાયરી િોક્ ભવાગરી બ્યું હતું.

િુલવાકવાત દરમિયવાન પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ શ્રી ગ્ન્યર Malloy 
ને આશરી્્યચન આપયવા હતવા. તયવારબવાદ સ્યોપરરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાનનો 
રિસવાદ આપરી તથવા શવાલ ઓઢવાડરી સ્િવાન કયુું. ગ્ન્યરને શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ભગ્વાનનું ધવામિ્યક જ્વાન રિવાતિ થવાય તે િવા્ટે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી સંસથવાન 
રિકવામશત ઇંનગલશ ગ્રંથો ્ેદરતન પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સ્હસતે 
ગ્ન્યરને અપ્યણ કયવા્ય.

ગ્વનણિર Malloy એ 
પોતાના સ્ટે્ટ અંગેની 
માવહતી આપતા જ્ાવરું 
રે, તેઓ અથણિવર્વસથાને 
મજબયૂત બના્વ્વા 
રનેનક્ટર્ટના નાના 
ઉદ્ોગો ્વધાર્વા તથા 
નગરો અને વસ્ટીમાં 
નોરરીઓ પરત લા્વ્વા 
મા્ટે ખયૂબ ર્ટીબદ્ધ છે. 
પોતાના દેશ્વાસીઓ 
પાસે ઘ્ા પ્રોજેક્ટ 
શરૂ રરાવરા છે. જે્ે 
રનેનક્ટર્ટની અથણિ 
વર્વસથામાં ખયૂબ સુધારો 
રરવો છે.
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તયવારબવાદ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી સંતો અને હરરભકતોએ મ્શવાળ 
અને સુંદર કનેનક્ટક્ટ સ્ટે્ટ નબનરડંગનવા આંતરરક અને બવાહ્ રિ્વાસનરી પણ િુલવાકવાત 
લરીધરી. જયવારે ્ ેદરતન પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ મ્દવાય લે્વા િવા્ટે ગ્ન્યરને 
કહ્ું. તયવારે ગ્ન્યર Malloy એ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી તથવા સંતોને બે 
હવાથ જોડરી રિણવાિ કરરી બોરયવા કે, આજે આપ સ્ષે ઓરે્જ ડ્ેસિવાં પધવારેલવા એ્ટલે 
કે (ભગ્વા ્સ્તધવારરી) સંતો અને ગુરુજી િવારે આંગણે પધવાયવા્ય. તેથરી િને ખયૂબ 
જ આનંદ થયો. હું િવારવા જી્નિવાં ખયૂબ જ ધ્યતવા અનુભ્ું છું. આપ સ્ષે હું 
જયવાં હો્ તયવાં ફરરી ્વારં્વાર િવારવા આંગણે  પધવારજો. એ્ો આનંદ તથવા આભવાર 
વયકત કરરી પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવાં દશ્યન કરરી અને ફો્ટોગ્રવાફરી તથવા 
મ્ડરીયોગ્રવાફરી કરરી. અંતે પરિ પયૂજય ્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ગ્ન્યર Mal-
loy ને આતયંમતક િોક્ભવાગરી બનવા્રી મ્દવાય લરીધરી.

ગુરુ પયૂર્ણિમા ૦૭ જુલાઈ, ૨૦૧૨
અષવાઢ સુદ પયૂમણ્યિવાનો રદ્સ એ્ટલે ગુરુદે્નો રદ્સ. ગુરુનો િમહિવા ગવા્ો 

એ ભવારતરીય સંસકૃમતનું પરિ લક્ણ છે.  ગુરુનું હૃદય મ્શવાળ હોય છે અને તેિવાં 
આપણવા રિતયે પવારવા્વાર રિેિ ઉછળે છે. ગુરુનો િમહિવા અપવાર અને  અનરવાધવાર છે.  
જી્ન નૈયવાને સવારરી રરીતે પવાર ઉતવાર્વાિવાં ગુરુનવા આશરી્વા્યદ અને િવાગ્યદશ્યનનરી 
સતત જરૂર પડે છે અને ગુરુ એક જ જી્ન નૈયવાને આધવાર આપરી ભ્સવાગર પવાર 
કરવા્રી શવાંમતરૂપરી રકનવારે પહોંચવાડે છે.

આ્ો જ આ પમ્ત્ રદ્સ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર, મસક્વાસ  ્યુજસસીિવાં 
૦૭/૦૯/૨૦૧૨, સોિ્વારનવા પમ્ત્ રદને ગુરુપયૂમણ્યિવાનરી ઉજ્ણરી દબદબવાપયૂ્્યક 
કર્વાિવાં આ્રી હતરી. સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાંથરી શણગવારેલ પવાલખરીિવાં નબરવાજિવાન  
શ્રી ઠવાકોરજી અને ગુરુદે્ જી્નરિવાણ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાને પયૂજનરીય 
સંતોએ સકંધ પર લઈ સધિિ્યરતનવાકર આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજ, પયૂજનરીય સંતોને 
સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ અિેરરકવા સવાથે ્વાજતે-ગવાજતે, શવાહરી સ્વાગતનવા યુ્વાનો 
તથવા કરીત્યન ઓચછ્ કરતવાં હરરભકતો સહ િંરદરિવાં પધવાયવા્ય હતવા. શ્રી ઠવાકોરજી 
અને ગુરુદે્ જી્નરિવાણ  શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનું ષોડશોપચવારથરી શવાહરી 
પયૂજન કર્વાિવાં આવયું હતું. યજિવાનો તથવા હરરભકતોએ પણ આરતરીઓ ઉતવાર્વાનવા 
અલભય લવાભ લરીધવા હતવા. તયવારબવાદ ગુરુદે્ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનવા રદવય 
આશરી્વા્યદ સંભળવા્્વાિવાં આવયવા હતવા. તયવારપછરી પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજે પલેર્ટનિ તુલવાનરી આિંત્ણ પમત્કવાનું રિકવાશન કયુું હતું.

મસધિવાંત્વાગરીશ  પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજે આશરી્વા્યદ આપતવા 
જણવાવયું કે, આજે ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા મનમિત્તે આપણે સૌ એકત્ થયવા છે. ગુરુદે્ 
સ્વાિરીબવાપવાનવા આપણવા ઉપર અગમણત ઉપકવાર છે. તેિનું ઋણ ચયૂક્્વા િવા્ટે 
આપણે ગુરુદે્નું પયૂજન કરરી અને આરતરીનવા લહવા્વા લરીધવા. આપણે સૌ જાણરીએ 
છરીએ કે, ગુરુ તો શવાશ્વત આનંદ આપનવાર છે, જ્વાન અને દયવાનવા સવાગર છે. તેિનરી 

ગુરુનો મવહમા ગા્વો 
એ ભારતીર સંસરૃવતનું 
પરમ લક્ષ્ છે.  ગુરુનું 

હૃદર વ્વશાળ હોર 
છે અને તેમાં આપ્ા 

પ્રતરે પારા્વાર પ્રેમ 
ઉછળે છે. ગુરુનો 

મવહમા અપાર અને  
અનરાધાર છે.  જી્વન 
નૈરાને સારી રીતે પાર 

ઉતાર્વામાં ગુરુના 
આશી્વાણિદ અને 

માગણિદશણિનની સતત 
જરૂર પડિે છે 
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પમ્ત્ મનશ્વાિવાં આપણરી બધરી જ િુશકેલરીઓ,  દુઃખો, અંતરવાયો ્ટળરી જાય છે.  
આપણવા જી્નનવા એ સવાચવા િવાગ્યદશ્યક છે. આપણવા અજ્વાનરૂપરી અંધકવારને દયૂર કરરી 
ભગ્વાન પવાસે પહોંચવાડે છે. તે્રી જ રરીતે આધયવાનતિક િવાગષે  આ્તવા અ્રોધોને 
દયૂર કરરી ભગ્વાન સુધરી  પહોંચવાડ્વાનું કવાિ  ગુરુજી કરરી આપે છે. સ્વાિરીબવાપવા 
કહે છે કે, જેિ િવાણસ પોતવાનરી આંખે પોતવાનરી પરીઠ જોઈ શકતો નથરી, તેિ િવાણસ 
પોતવાનરી િેળે પોતવાનરી ભયૂલ શોધરી શકતો નથરી. આ કવાિ ગુરુજી કરે છે. ગુરુ ભજન 
સ્તોતિવાં આપણે ગવાઈએ છરીએ કે,

“ભ્સંભ્ભરીમતભેદનં સુખસંપતકરુણવામનકેતનિ્ ।

વ્રતદવાનતપ:રક્રયવાફલં સહજાનંદગુરુ ભજે સદવા ।।”

તેનો અથ્ય સિજા્તવા જણવાવયું કે, જ્િ-િરણ રૂપરી સંસવારથરી ઉતપન થતરી 
ભરીતરીનો નવાશ કરનવાર, સુખ, સંપમત્ત અને કરુણવાનવા ભંડવાર; વ્રત, દવાન, તપ ્ગેરે 
રક્રયવા સવાધનનવા ફળસ્રૂપ સહજાનંદ સ્વાિરી એ્વા ગુરુને સદવાય ભજુ છું. એ 
સિથ્ય પરંપરવાિવાં આપણને આપણરી ્ંશવા્લરી િળરી છે. આ્વા સવાચવા સિથ્ય ગુરુ 
પોતવાનવા મશષયને રિેિથરી મનભ્યયપણે તેનરી ભયૂલ સિજા્ે છે. તે ્ખતે મશષય તે 
્ચનને મહતકવારરી િવાને તો તેનરી બધરી જ  ખરવાબ રિકૃમત હોય તે પણ ્ટળરી જાય છે. 
સ્ભવા્ િુક્વા સવારું જે સતપુરુષ ઉપદેશ કરતવા હોય, તેનવા ્ચનને મ્શે અમતશે 
મ્શ્વવાસ હોય, અને ઉપદેશનવા કરનવાર ઉપર ગિે તે્ટલવા દુ:ખ્રીને કઠણ ્ચન કહે 
તો પણ તેને મહતકવારરી જ િવાનતો જાય. તો તેનરી સ્ભવામ્ક જે રિકૃમત છે તેનો પણ 
નવાશ થઈ જાય છે.

જી્નરિવાણ બવાપવાશ્રી ભવાગ ૧નરી ૯૭િરી ્વાતવા્યિવાં કહે છે કે, જયવારે જી્ને 
અનવારદિુકતનો જોગ થવાય છે અને જી્ પોતવાનવા િનગિતવા ઠરવા્ િયૂકરીને અને 
કવાિ, ક્રોધ, લોભ, િવાન, અહંકવાર, િોહ આરદ સ્ષે દોષ ્ટવાળરીને િો્ટવાને જી્ સોંપરી 
દે અને આતિબુમધિ ને  દૃઢ રિરીમત કરે તથવા અનુ્ૃમત્તિવાં રહે  ને ખરો ગરજ્વાન અને 
દરીન થવાય તયવારે િો્ટવા રિસન્ન થઈને એનવા પડદવા ્ટવાળરી નવાખરીને િયૂમત્ય દેખવાડે  છે. 
ગુરુદે્ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા પણ આ જ સિજા્ે છે કે,

“જે સતપુરુષનો સંગ રવાખે, જ્વાન સિજી દેહવારદક દયૂર નવાખે;

તે ગુરુિુખરી થઈ હરરરસ ચવાખે..કરો ભજન…”

આ ્સતુ કવાંઈ એક રદ્સિવાં બનરી જાય તે્રી નથરી. તેનવા િવા્ટે ભગ્વાન 
િેળ્્વા રિયતન કર્ો પડે. િનને શુધિ રવાખ્ું પડે. રોજ ભગ્વાનને રિવાથ્યનવા કર્રી 
પડે. પછરી ગુરુકૃપવા થવાય તયવારે ભગ્વાનનો સવાક્વાતકવાર થવાય. િવાત્ પુરુષ રિયતન 
એકલો નકવાિો છે. િોક્ િવા્ટેનરી ચવા્રી તો ગુરુનવા હવાથિવાં છે. જયવારે તેઓ આપણરી 
મનઠિવા અને એકવાગ્રતવા ્ વાળરી ભનકત જુએ છે તયવારે ખુશ થઈને આપણવા િવા્ટે િોક્નવા 
દર્વાજા ખોલરી નવાખે છે. 

   જે સવાચવા સંત છે તેને આપણું સ્્યસ્ સોંપરી દે્ું જોઈએ. તેિનવાથરી લેશિવાત્ 

ભગ્વાન મેળ્વ્વા 
પ્રરતન રર્વો પડિે. 
મનને શુદ્ધ રાખ્વું પડિે. 
રોજ ભગ્વાનને પ્રાથણિના 
રર્વી પડિે. પછી ગુરુરૃપા 
થાર તરારે ભગ્વાનનો 
સાક્ષાતરાર થાર. માત્ર 
પુરુષ પ્રરતન એરલો 
નરામો છે. મોક્ષ મા્ટેની 
ચા્વી તો ગુરુના હાથમાં 
છે. જરારે તેઓ આપ્ી 
વનષ્ા અને એરાગ્રતા 
્વાળી ભનકત જુએ 
છે તરારે ખુશ થઈને 
આપ્ા મા્ટે મોક્ષના 
દર્વાજા ખોલી નાખે છે. 
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પણ અંતરવાય ન રવાખ્ો જોઈએ. એિનું ગિતું કરરીએ તો તે આપણવા ઉપર બહુ 
જ રવાજી થવાય. સંતને રવાજી કર્વાથરી કે્ટલવાય જી્ો ભગ્વાનનવા ધવાિને પવામયવા છે. 
તિે બધે જ શોધરી જોજો, તો ખબર પડશે કે સંત મ્નવા કોઈનું કવાિ સયુું નથરી. જેિ 
સવાગર તર્ો હોય તો ્હવાણનરી જરૂર પડે છે, તેિ આ સંસવાર રૂપરી સવાગર તર્ો 
એ નબલકુલ અશકય છે. સ્વાિરીબવાપવા કહે છે કે, સંતનવા િુખેથરી નરીકળતરી ્વાણરી 
અિૃત જે્રી હોય છે. સવાિવા્ય િવાણસ અને સંત એક જ ગ્રંથિવાંથરી સિજા્શે. 
પરંતુ તેનરી અસરિવાં આભ જિરીનનો ફેર પડરી જશે. સવાિવા્ય િવાણસ ગિે તે્ટલરી 
સવારરી ભવાષવાિવાં બોલશે તો પણ તેનરી અસર લોકોને નહીં થવાય અને સંતનવા િુખેથરી 
નરીકળતરી ્વાણરી સવાંભળશે તયવારે જાદુનવા જે્રી અસર થશે. એ ્વાણરીિવાં ન્ો 
અનુભ્ થશે. એ અંતરનવા ઊંડવાણિવાં ખયૂંચરી જશે. એનવાથરી િવાણસને આનંદ ્તયવા્ય 
કરશે. સવાંભળનવાર વયનકત સંતનરી ્વાણરી રિિવાણે કર્વા તતપર થશે. કેિ કે સંતોનરી 
્વાણરી એ  કવાંઈ ખવાલરી શ્દો નથરી. એ શ્દોનરી સવાથે તેિનવા અંતરનરી પમ્ત્તવા 
અને તેિનું આતિબળ પણ હોય છે. તેથરી િવાણસને તેનરી અસર જરદરી થવાય છે. 
તેથરી ભકતનું મચત ભગ્વાનનરી ભનકતિવાં એ્ું ચો્ટરી જાય છે કે, પોતવાનવા મનયિ 
કયવા્ય મ્નવા એ ભોજન પણ કરતો નથરી. આિ કહરી ભકત િોહનનું ઉદવાહરણ આપરી 
મશખવાિણ આપરી હતરી કે, િોહન જે્વા મનયિ્વાળવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાનનવા 
સતસંગરી થવાય છે તેનું રક્ણ કરનવાર સવાક્વાત શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન બને 
છે. તેનરી સદવાય ચડતરી કળવા રહે છે. આિ િોહને સિથ્ય સહજાનંદ ગુરુનરી અચળ 
્ટેક રવાખરી તો ભગ્વાને તેનરી દરેક રિકવારે રક્વા કરરી. આિ  સ્વાિરીબવાપવા ભકતો પર 
કૃપવાનરી રહવાણરી કરરી રહ્વા છે.

“આજે રે સ્વાિરીબવાપવા, કૃપવાનરી રહવાણ કરતવા (૨)

િરીઠું િરીઠું એ હસતવા…(૨)  પયૂજા સ્રીકવાર કરતવા..(૨)..

પોતવાનવા બવાળ જાણરી,  કે્ો એ પયવાર કરતવા, 

િરીઠું િરીઠું એ હસતવા….(૨)  પયૂજા સ્રીકવાર કરતવા”

આજે ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા અ્સરે આપણે સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા પવાસે 
એ જ િવાંગરીયે કે, અિે આપનરી કૃપવાને કયવારેય ભયૂલરી ન જઈએ ને સદવાય આપને 
યવાદ કરતવા રહરીએ એ્રી રદવય બુમધિ, શનકત અને ભનકત આપજો. આશરી્વા્યદ પયૂણ્ય 
થયવા બવાદ સૌ કોઈએ ગુરુરવાજ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનું પયૂજન અચ્યન કયુું હતું 
અને ધયૂન બોલવા્રી સભવાનરી પુણવા્યહયૂમત કરરી હતરી.

પલે્ટીનમ તુલા
મસકોકસ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી સંસથવાનનવા િંરદરનવા કે્ટલવાક હરરભકતોને 

મ્ચવાર આવયો કે, આપણવા સ્વામિનવારવાયણ િંરદરનો ૧૧ િો પવા્ટોતસ્ આ્ે છે. 
કંઈક ન્ો મ્ચવાર શોધરી કવાઢરીએ. િનન અને િંથન કરતવાં બધવા સભયોનવા સયૂચન 
ઉપરથરી એ્ો મ્ચવાર ઉપજયો કે, જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી સુ્ણ્યતુલવા થઈ છે. 

સંતના મુખેથી નીરળતી 
્વા્ી સાંભળશે તરારે 

જાદુના જે્વી અસર 
થશે. એ ્વા્ીમાં ન્વો 

અનુભ્વ થશે. એ 
અંતરના ઊંડિા્માં ખયૂંચી 
જશે. એનાથી મા્સને 

આનંદ ્વતરાણિ રરશે. 
સાંભળનાર વરનકત 
સંતની ્વા્ી પ્રમા્ે 

રર્વા તતપર થશે. રેમ રે 
સંતોની ્વા્ી એ  રાંઈ 
ખાલી શબદો નથી. એ 
શબદોની સાથે તેમના 

અંતરની પવ્વત્રતા અને 
તેમનું આતમબળ પ્ 

હોર છે.
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પછરી પલે્ટરીનિ તુલવા થઈ અને તયવારબવાદ પંચરતન તુલવા થઈ. અહીં આપણવા િંરદરે 
સુ્ણ્ય તુલવા કરરીને િયૂમત્યરિમતઠિવા થઈ તો હ્ે આપણે  પલેર્ટનિ તુલવા કરરીએ. પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને ફોન કયયો. મ્ચવાર કરરી સ્વાિરીશ્રીએ એ્ું સયૂચન કયુું કે હવા 
પલે્ટરીનિ તુલવા કરો પણ અિેરરકવા અને કેનેડવાનવા બધવા િંરદરોનવા હરરભકતોને 
આિંત્ણ આપો. ભકતોએ મ્ચવાર ્ધવા્રી લરીધો અને બધવા િંડળો સંિત પણ 
થયવા. પલવામનંગ કર્વાિવાં આવયું. આખો પલવાન નરીચે િુજબ મ્ચવારવાયો. જે્ટલવા 
બને તે્ટલવા ્ધવારે ભકતો ્ધવારે રિ્ૃમત્તિવાં ભવાગ લે તે્ો પલવાન થયો. સથવામનક 
હરરભકતોએ બધરી જ વય્સથવાનરી જ્વાબદવારરી લરીધરી. તેિવાં પલેર્ટનિ લવા્્વાનરી, 
રિોગ્રવાિ કર્વાનરી, રસોડવાનરી, ઓરડયો-્રીરડયો અને ્ટ્વા્સપો્ટષેશન જે્રી બરીજી ઘણરી 
બધરી જ્વાબદવારરીઓ સોંપ્વાિવાં આ્રી. બધવાએ હષ્ય અને આનંદ સવાથે જ્વાબદવારરી 
સ્રીકવારરી.

SGS Talent:
જુલવાઈ ૨૯, ૨૦૧૨ રમ્્વારે િો્ટું પલવામનંગ કઈ કઈ રિ્ૃમત્ત કર્રી એ ્વાત 

હતરી. હવા નવા હવા નવા કરતવાં ઘણરી હરરફવાઈઓ નક્રી કરરી. ભવાઈઓ તથવા બહેનોનરી 
રિ્ૃમત્તઓ જુદરી-જુદરી બનવા્રી. ્ધુિવાં ્ધુ વયનકતઓ ભવાગ લઈ સતસંગ દૃઢ થવાય 
અને ્ધુિવાં ્ધુ આનંદ િેળ્ે તે ધયેય નક્રી કયુું. સપધવા્યઓ િવા્ટે સિજદવાર 
આ્ડત્વાળવા જજ પણ જોઈએ. જ્વાન કૌશરયનરી પરરીક્વા અને સપધવા્ય િવા્ટે બધવા 
સંતો જજ તરરીકે નક્રી કયવા્ય. સુર સપધવા્યિવાં ગવાયક એ્વા હોમલ્યૂડિવાં ગવાનવારવા િવાણસ 
શોધરી લરીધવા. બરીજી સપધવા્યિવાં જજ તરરીકે જે તે મ્ષયિવાં કવાિ કરનવારવા નક્રી થયવા.

સૌ રિથિ સંસકવાર દરીમપકવા ભવાગ ૧ થરી ૪ સુધરીનવા જ્વાનનરી પરરીક્વા આ્રી. તેિવાં 
બધવા ભવાઈઓ તથવા બહેનો હોલિવાં ખુરશરી ્ટેબલ પર ગોઠ્વાઈ ગયવા.પચવાસ રિશ્નનરી 
પરરીક્વા હતરી. પેપર સંતોએ હેતુલક્રી રિશ્નોથરી નક્રી કયુું હતું. તેિવાં રિથિ મદ્તરીય 
અને તૃતરીય મ્જેતવા સંતોએ જાહેર કયવા્ય.

બરીજી બધરી સપધવા્યઓ ભવાઈઓ અને બહેનો ્ચચે જુદરી જુદરી હતરી. બંને 
મ્ભવાગિવાં ૧૬ ્ષ્યથરી નરીચેનવા ભવાઈઓ, ૧૬થરી ૩૦ ્ષ્યનવા ભવાઈઓનું ગ્રુપ અને 
૩૧ ્ ષ્યથરી ઉપરનું ગ્રુપ એ જ રિિવાણે બહેનોનવા ત્ણ ગ્રુપ પણ નક્રી કયવા્ય. આ બધરી 
સપધવા્યઓ ત્ણ જુદરી જુદરી જગયવાએ શરૂ કરરી. બધવા જ સપધ્યકોએ લવાલ રંગનરી જસસી 
પહેર્વાનું નક્રી કયુું હતું.

જુલવાઈ ૩૦, ૨૦૧૨ નવા રોજ સંધયવા આરતરીનવા મનયિો પછરી બધવા હરરભકતોએ 
િહવારિસવાદ લરીધો. પછરી પુરુષોનવા ત્ણે મ્ભવાગિવાં ભનકત-સંગરીતનરી સપધવા્યઓ થઈ. 
બધરી સપધવા્યઓિવાં પયૂજય રિેિિયૂમત્ય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ દશ્યન આપયવા હતવા.

જુલવાઇ ૩૧, ૨૦૧૨ ને િંગળ્વારનવા રદ્સે સંધયવા આરતરીનવા મનયિો પછરી 
સ્ષેએ િહવારિસવાદ લરીધો. બહેનોનરી ત્ણે કે્ટેગરરીિવાં સપધવા્યઓ થઈ. ભનકત કરીત્યનોનરી 
સપધવા્ય થઇ. મયુમિકલ ઈ્સ્ટરુિે્્ટ ્ગવાડ્વાનરી પણ સપધવા્ય થઇ.

આપ્ા મંદદરે સુ્વ્ણિ 
તુલા રરીને મયૂવતણિપ્રવતષ્ા 
થઈ તો હ્વે આપ્ે  
પલેદ્ટનમ તુલા 
રરીએ. પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ીને ફોન રરવો. 
વ્વચાર રરી સ્વામીશ્ીએ 
એ્વું સયૂચન રરુું રે હા 
પલે્ટીનમ તુલા રરો 
પ્ અમેદરરા અને 
રેનેડિાના બધા મંદદરોના 
હદરભકતોને આમંત્ર્ 
આપો.
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્ળરી બે્ડનવા ભવાઈઓનરી આ્ડતનરી સપધવા્ય થઇ. પવાઈપર (પવાઈપ ્ગવાડનવાર) 
્ચચે સપધવા્ય થઇ. બે્ડ ્ગવાડ્વાનરી સપધવા્ય થઇ. રિેક્કો ખયૂબ જ રિસન્ન થયવા. ્ળરી 
તેિવાં પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી પણ હવાજર રહ્વા હતવા.

ઓગસ્ટ ૧, ૨૦૧૨ને બુધ્વારનવા સવાંજનવા સ્તરી ભકતોનરી નવાઈ્ટ હતરી. ત્ણે 
ગ્રુપનરી બહેનોએ ભનકતગરીતોનરી રિિ્ટ બોલવા્રી હતરી. બરીજી સપધવા્ય સ્યોપરરી શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા જુદવા જુદવા રિસંગોનવા ફો્ટવા બતવા્રીને કયો રિસંગ છે? કયવારે 
થયો હતો? તેિવાંથરી શું જાણ્વા-શરીખ્વા િળે છે તે જણવા્્વાનું હતું. બહેનોને ખયૂબ 
િજા પડરી. તેિવાં ઢોલકનરી પણ હરરીફવાઈ હતરી. પછરી ભવાઈઓને પણ તે જ રદ્સે 
તબલવા ્ગવાડ્વાનરી, અિેરરકન પરકયુસન, કરી-બોડ્ય, સેકસોશેન, બેગપવાઇપ ્ગેરે 
હરરફવાઈઓનરી ્ટેલે્્ટ બતવા્્વાનો ચવા્સ િળો.

ઓગસ્ટ, ૨૦૧૨ ગુરુ્વારે રક્વાબંધન તહે્વાર હતો. તહે્વાર ભવાઈ-બહેનનવા 
રિેિનો છે. સ્વાિરીશ્રીએ આશરી્વા્યદિવાં જણવાવયું કે, સવાચો રિેિ જો સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાિવાં હોય તો તેઓ હર પળે આપણું રક્ણ કરનવારવા છે. રક્વાબંધન પર 
આપણે ભગ્વાનનવા હવાથે રવાખડરી ધવારણ કરવા્રીએ છરીએ. જે આપણને ભગ્વાન 
રિસવાદ તરરીકે આપે છે. જેિ બહેન ભવાઈનવા કવાંડવા પર બવાંધે છે. તેિ સદગુરુ 
ભગ્વાનનવા કવાંડે ધરવા્રીને આપણવા કવાંડે બવાંધે છે. જે આપણવા િવા્ટે રિેિ અને 
રક્ણનું રિમતક છે. સદગુરુ રવાખડરી બવાંધરીને ભગ્વાનને રિવાથ્યનવા કરે છે. ભગ્વાન 
આપણને તેિનવા રદવય આશ્યિવાં કવાયિ િવા્ટે રવાખે અને આપણે પણ હંિેશવા સવારવા 
મશષય બનરી રહરીએ અને તેિનરી બધરી ઈચછવાઓ અને આજ્વાઓનું પવાલન કરરીએ. 
જેિ રક્વાબંધન એ ભવાઈ અને બહેનનવા પમ્ત્ રિેિનું રિતરીક છે તે્રી જ રરીતે 
આપણો આ િહોતસ્ પણ ભગ્વાન, તેિનવા સંતો અને મશષયો ્ચચેનો રિેિનો 
િજબયૂત બંધ છે. આ રિેિ તે જ છે જે આપણ સહુને િજબયૂત રરીતે બવાંધે છે. એક 
્ખત આપણને ભગ્વાન તથવા તેિનવા સતપુરુષ સવાથે રિેિ થવાય અને તેિનવાિવાં 
મ્શ્વવાસ થવાય. એ્ટલે એ આપણને તિવાિ દુઃખોથરી િુકત કરે છે. આ તયવારે જ 
બને જયવારે આપણરી પંચ જ્વાનેમ્દ્યોને મ્ષય ્વાસનવાઓથરી પવાછરી ખેંચરી ભગ્વાન 
સંબંધરી રદવય સંબંધોિવાં કેમ્દ્ત કરરીશું તો ભગ્વાન આપણું બવાહ્ અને આંતરરક 
દુશિનોથરી ચોક્સ રક્ણ કરશે. આશરી્વા્યદ પછરી સ્વાિરીશ્રીએ બધવા હરરભકતોને 
રવાખડરીઓ બવાંધરી. ભગ્વાન, બવાપવા, સ્વાિરીબવાપવા આપણને કવાયિ િવા્ટે સુખરી કરે 
તે્રી અનભલવાષવાપયૂ્્યક રદવયભવા્નવા વયકત કરરી.

શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પલેર્ટનિ તુલવા િહોતસ્નરી ઉજ્ણરીિવાં મશષયો 
અને સ્વાિરીશ્રીએ િળરીને ્ચનવાિૃત રહસયવાથ્ય રિદરીમપકવા ્ટરીકવા ગ્રંથનરી િુખય 
પવારવાયણ તથવા જી્નરિવાણ અબજી બવાપવાશ્રીનરી સિયૂહ પવારવાયણો શુક્ર્વાર તવારરીખ 
૩ ઓગસ્ટનવા સ્વારે, સવાંજનવા તથવા શમન્વારે તવારરીખ ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨નવા 
રિયોનજત કરરી હતરી. મશષયોને શુક્ર્વારે સ્વારે તથવા બપોરે સંત મશરોિણરી શ્રી 
રદવયસ્રૂપદવાસજી સ્વાિરીએ િહવાપયૂજા કરવા્રી હતરી અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 

ઓગસ્ટ, ૨૦૧૨ 
ગુરુ્વારે રક્ષાબંધન 

તહે્વાર હતો. તહે્વાર 
ભાઈ-બહેનના પ્રેમનો 

છે. સ્વામીશ્ીએ 
આશી્વાણિદમાં જ્ાવરું 

રે, સાચો પ્રેમ જો 
સ્વાવમનારાર્બાપા 

સ્વામીબાપામાં 
હોર તો તેઓ 

હર પળે આપ્ું 
રક્ષ્ રરનારા છે. 

રક્ષાબંધન પર 
આપ્ે ભગ્વાનના 
હાથે રાખડિી ધાર્ 

રરા્વીએ છીએ.
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સંકરપ િયૂકવાવયવા હતવા. શુક્ર્વારે સ્વારે, સવાંજનવા શમન્વારે સ્વારે બંને પવારવાયણનું 
્વાંચન સદગુરુ શ્રી નજતેમ્દ્યમરિયદવાસજી અને શ્રી ગુરુમરિયદવાસજી સ્વાિરીએ કયુું 
હતું. શુક્ર્વારે સવાંજે, સ્વારે અને શમન્વારે સ્વારે પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 
આશરી્વા્યદ આપયવા હતવા. રમ્્વારથરી શરૂ થયેલ દરેક સપધવા્યઓનવા ફવાઈનલરીસ્ટ રિથિ, 
મદ્તરીય અને તૃતરીય નંબરોને પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સુ્ણ્ય િેડલ, રજતચંદ્ક 
અને કવાંસયચંદ્ક અપ્યણ કયવા્ય હતવા અને શુક્ર્વારે તથવા શમન્વારે તે સ્ષેનરી સવાથે ફો્ટવા 
પણ પડવાવયવા હતવા. પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી જયવારે જયવારે સભવાિવાં આ્તવા તયવારે 
બે્ડ સવાથે એસકો્ટ્ય કરવાતવા હતવા. સ્વાિરીશ્રીએ શુક્ર્વારે સ્વારે, સવાંજે અને શમન્વારે 
સ્વારે ભકતોને આશરી્વા્યદ આપયવા હતવા.

(૧) શુક્ર્વાર સ્વારના આશી્વાણિદ :
વહવાલવા સ્વાિરીશ્રીએ ઉપવાસનવા દૃઢ કર્વા િવા્ટે આગ્રહ સવાથે જણવાવયું હતું. 

ઉપવાસનવા દૃઢ નવા થવાય તો િોક્ શકય નથરી. ધવામિ્યક જ્વાન મસ્વાય, ભગ્વાનનું સ્રૂપ 
મસધિ કયવા્ય મ્નવા આતિજ્વાન મસધિ થતું નથરી. જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાએ ઉપવાસનવાનવા 
ચવાર પવાયવા દૃઢ કર્વા જણવાવયું છે. રિથિ પવાયવાિવાં સ્રૂપમનઠિવા દૃઢ કર્વાનું જણવાવયું 
છે. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન રદવય અને સવાકવાર છે. ભગ્વાનનવા સદવા સવાકવાર 
સ્રૂપનું, રદવયસ્રૂપનું જ્વાન થયવા પછરી આપણને બરીજા કોઈ પણ અ્તવાર મ્ષેનું 
આકષ્યણ અથ્વા રિેિ નવા હો્ો જોઈએ. 

પમતવ્રતવાનરી ભનકત શરીખ્વા િવા્ટે કવારણ સતસંગનવાં શવાસ્ત ્વાંચ્વા જોઈએ. 
ભનકતનવા ન્ રિકવાર છે. શ્્ણ, કરીત્યન, સિરણ, પવાદસે્ન, અચ્યન, ્ંદન, દવાસત્, 
સખવાભવા્ અને આતિમન્ેદન. ભગ્વાનને રવાજી કર્વા િવા્ટે ભનકત જ સ્્યશ્ેઠિ 
ઉપવાય છે. પમતવ્રતવાનરી ભનકત જાણતવા થયવા પછરી આપણું િસતક કયવારેય કોઈને 
નિ્ું જોઈએ નહીં. જો નિરીએ તો આપણું પમતવ્રતવાપણું સવાચું ન કહે્વાય. આપણે 
કવારણ સતસંગિવાં જોડવાઈએ એ્ટલે સ્યોપરરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાને આપેલ 
બધવા મનયિ અને આજ્વાઓનું પવાલન કર્ું જોઈએ. મશક્વાપત્રી અને ્ચનવાિૃતિવાં 
ભગ્વાને જે મનયિો અને સયૂચન કયવા્ય છે, શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીએથરી આદેશ 
આપયવા છે. તે મ્નવા ચયૂકે સંપયૂણ્ય પવાળરીએ તો આપણવા િન ઉપર કવાબુ રવાખરી શકરીએ 
છરીએ. પંચ જ્વાનેમ્દ્યોને તેિનવા (્વાસનવાઓ) ખોરવાક બંધ કરરીએ તો િન ્શ થઈ 
જાય. તે પવાંચ જ્વાનેમ્દ્ય અને તેિનવા ખોરવાક નરીચે િુજબ છે. 

શ્ોત્ ઇમ્દ્યનો ખોરવાક શ્દ છે. ત્ક એ્ટલે ત્ચવાનો ખોરવાક સપશ્ય છે. ચક્ુ 
એ્ટલે આંખ તેનો ખોરવાક રૂપ છે. રસનવા એ્ટલે જીભનો ખોરવાક રસ છે. ઘ્વાણ 
ઇમ્દ્ય એ્ટલે નવાકનો ખોરવાક ગંધ છે. આ પવાંચ જ્વાનેમ્દ્યોથરી િવાયવા્રી ્સતુઓ 
ન ભોગ્તવાં તે ઈમ્દ્યોનો ઉપયોગ સ્વામિનવારવાયણબવાપવાનરી સે્વાિવાં કરરીએ તો 
સિજ્ું કે આપણને આતિજ્વાન થયું છે એ્ટલે િુકત થયવા છરીએ. ્ૈરવા્ટનવારવાયણથરી 
િવાંડરીને છેક િયૂળ અક્ર સુધરી કોઈિવાં જોડવા્વાય નહીં અને એક િયૂમત્યિવાં જ રસબસ 

પવતવ્રતાની ભનકત 
શીખ્વા મા્ટે રાર્ 
સતસંગનાં શાસ્ત્ર ્વાંચ્વા 
જોઈએ. ભનકતના ન્વ 
પ્રરાર છે. શ્્વ્, રીતણિન, 
સમર્, પાદસે્વન, 
અચણિન, ્વંદન, 
દાસત્વ, સખાભા્વ 
અને આતમવન્વેદન. 
ભગ્વાનને રાજી રર્વા 
મા્ટે ભનકત જ સ્વણિશ્ેષ્ 
ઉપાર છે. પવતવ્રતાની 
ભનકત જા્તા થરા 
પછી આપ્ું મસતર 
કરારેર રોઈને નમ્વું 
જોઈએ નહીં.
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થ્વાય. ્ળરી િયૂમત્યિવાં રસબસ થ્ું હોય તો ફકત સ્વામિનવારવાયણ બવાપવાનરી સે્ વા 
કોઈ પણ આશવા, ઈચછવા કે લવાલચ રવાખયવા મ્નવા જોઈએ. આપણરી ભનકત કોઇપણ 
રિકવારનવા દંભ અને અનભિવાન મસ્વાયનરી હો્રી જોઈએ, તો ભગ્વાન હંિેશવા આપણરી 
સવાથે રહે છે. જો આ રિિવાણે રહે્વાય અને આતિવારવાિ આતિજ્વાનિવાં ગોઠ્વાઈ જાય 
તો હું એ્ટલે શરરીર નહરી પણ આતિવા થઈ જ્વાય. વયનકતનવા મ્ચવાર એ્વા હો્વા 
જોઈએ કે, વયનકત પોતવાને શરરીરને નહીં આતિવા િવાનતો હોય. જી્નિવાં આપણવા 
બધવા િઘડવાઓ આતિવાનરી જગયવાએ શરરીરને િવાન્વાથરી થવાય છે. ભગ્વાન કવાળ, કિ્ય 
અને િવાયવાથરી નથરી બંધવાતવા પણ સ્તંત્ છે અને દરેક ્સતુનવા કવારણ અને કતવા્ય 
છે. ભગ્વાનને રિસન્ન કર્વા એક સવાધન એ જ રસતો છે. આતયંમતક િુનકત ફકત 
ભગ્વાનને અ્તવારોનવા અ્તવારરી જાણરીને આપણરી ઉપવાસનવાને િજબયૂત કરરીને 
રિવાતિ થવાય છે.

(૨) શુક્ર્વારે બપોર પછીના આશી્વાણિદ :
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ હરરભકતોને આશરી્વા્યદ આપતવાં િંરદરોનું િહત્્ 

સિજાવયું. આપણે િંરદરને લરીધે અહીં ભેગવા થયવા છરીએ. ભનકતનવા રૂપિવાં આપણરી 
રિમતભવા દશવા્ય્્વાિવાં સક્િ છરીએ. વયનકત િંરદરિવાં જઈને અપવાર શવાંમત રિવાતિ 
કરરી શકે છે. વયનકતનું જી્ન ત્ણ રિકવારનરી િુશકેલરીઓથરી ભરેલ હોય છે. આ 
ત્ણ રિકવારનરી િુશકેલરીઓ એ્ટલે મત્મ્ધરી તવાપ. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન અને 
તેિનવા અનવારદ િુકતોનવા ચરણકિળિવાં વયનકત િવાથું ્ટેક્ે એ્ટલે શવાંમત રિવાતિ 
થવાય. તે મશષયનવા બધવા પવાપોનો નવાશ કરે છે. તેિનવા સંકરપને જાણરી શકે છે. 
િવાયવાથરી િુકત કરરી શકે છે તેને ભગ્વાન કહે છે. ભગ્વાનનવા અ્તવાર એ્ટલે 
ભગ્વાનનવા સંકરપસ્રૂપ ભગ્વાનનરી ઇચછવાથરી પૃથ્રી પર આ્ે છે. ભગ્વાન અને 
અનવારદિુકતથરી આશરી્વા્યદ તયવારે જ ઉપયોગરી થવાય છે જયવારે ભકત તેિનવા સવાચવા 
િમહિવાને સંપયૂણ્યપણે સિજે, ધયવાન, કરીત્યન કરે, ધવામિ્યક શવાસ્તો ્વાંચે તો તેને સવાચરી 
ભનકત અને ઉપવાસનવા રિવાતિ થવાય છે.

જે કોઈપણ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનો આશરો લેશે તે મનમશ્ચત આતયંમતક 
િોક્ રિવાતિ કરશે અને તે વયનકત તેનવા જ્િ-િરણનવા ચક્રિવાંથરી છયૂ્ટશે. આપણે 
ભવાગયશવાળરી છરીએ. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા ભકત છરીએ અને આપણને 
સરળતવાથરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન િળરી શકયવા તેનો અથ્ય એ નથરી કે, 
આપણે આપિેળે તેિનો િમહિવા અને જ્વાન સિજી શકરીએ. આપણે બધવાએ 
આપણવા રિયતને ભગ્વાન િળરી ગયવા એિ િવાન્વાનરી જરૂર નથરી. એ તો કૃપવા્ંત 
છે પણ આપણરી છેરલરી મિમન્ટ સુધરી િમહિવાગવાન તથવા ઉપવાસનવાયુકત ભનકત મ્નવા 
આળસે ચવાલુ રવાખ્વા જોઈએ. 

શવન્વાર સ્વારના આશી્વાણિદ :
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન કયવારેય ભકતનવા દુગુ્યણો તરફ ધયવાન આપતવા 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન અને તેમના 

અનાદદ મુકતોના 
ચર્રમળમાં વરનકત 

માથું ્ટેર્વે એ્ટલે શાંવત 
પ્રાતિ થાર. તે વશષરના 
બધા પાપોનો નાશ રરે 

છે. તેમના સંરલપને 
જા્ી શરે છે. મારાથી 

મુકત રરી શરે છે 
તેને ભગ્વાન રહે છે. 
ભગ્વાનના અ્વતાર 

એ્ટલે ભગ્વાનના 
સંરલપસ્વરૂપ 

ભગ્વાનની ઇચછાથી 
પૃથ્વી પર આ્વે છે.
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નથરી. જો જુએ તો કયવારેય આપણે અક્રધવાિ સુધરી ન પહોંચરીએ. તે િવાતવાનરી જેિ 
આપણને રિેિ કરે છે એ્ટલે આપણવા દુગુ્યણો જતવા રહે છે. જે કોઈ તેિને દશ્યનવાથષે 
આ્ે છે, ભજે છે, મનયિ-આજ્વાઓ પવાળે છે તે સ્ષે જ્િ-િરણનવા ચક્રિવાંથરી 
િુકત થવાય છે. જયવાં સુધરી શવાશ્વત શવાંમત રિવાતિ નવા થવાય, તયવાં સુધરી િયૂમત્યનરી અંદર 
રહે્ું િુશકેલ છે. 

બધવા અંત:શત્ુઓથરી ઈષવા્ય સૌથરી ્ધવારે ખરવાબ છે. ભગ્વાનને રવાજી કર્વા 
બધવાએ સવાથે િળરીને સે્વા કર્રી જોઈએ. આપણે બધવા ભગ્વાનનવા બવાળકો છરીએ 
અને આપણને ભગ્વાનને રિસન્ન કર્વા સિવાન અમધકવાર છે. ત્ણેય રિકવારનવાં 
તવાપ (દુઃખ) આપણને રવાતરદ્સ બવાળે છે. જો આપણે પવાંચ જ્વાનેમ્દ્યોિવાંથરી જે 
અનુભ્રીએ છરીએ તે ખો્ટરી નવા કરરીએ તો તે બધવા આપણને ત્વાસ આપશે. ભકતોએ 
સિજી લે્ું જોઈએ કે, આપણને જે ભગ્વાન િળવા છે તે બ્હ્વાથરી િવાંડરીને િયૂળઅક્ર 
સુધરીનવા કોઈને ઉપલ્ધ નથરી. કવારણ િયૂમત્યને લરીધે દરેક વયનકત આનંદનો અનુભ્ 
કરે છે. આપણવા પયૂ્્યજોએ પયૂ્ષે ઘણવાં બધવા ધયૂણરી-પવાણરી (ભગ્વાનનરી ભનકત) કરરી 
છે જેથરી આપણને આ રિવામતિ થઈ છે અને આપણે સુખનો અનુભ્ કરરી શકરીએ 
છરીએ. ભગ્વાન અને તેિનવા સતપુરુષોને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે આપણવા િન, શરરીર 
અને સંપમત્તનો ભોગ આપ્ો પડે, તે આપણે રવાજીખુશરીથરી કર્ું જોઈએ. આપણે 
પમતવ્રતવાનરી ભનકત સવાથે અચળ રહે્ું જોઈએ. જો આપણું િવાથું કોઇ બરીજાને નિન 
કરે તો આપણે િોક્િવાંથરી પડરી જઈશું. ભગ્વાન એ જ મશષયથરી રિસન્ન થવાય છે 
જે બધરી દુ્ય્રી ઇચછવાઓ રિતયે ઉદવાસરીન છે. જે મશષય પોતવાનરી સે્ વાનવા બદલવાિવાં 
કંઈ અપેક્વા નવા રવાખે તે મશષય સવાચો ભકત છે. મશષયને પોતવાનરી સે્વાનું પણ િવાન 
નવા હો્ું જોઈએ. અહંકવાર ન હો્ો જોઈએ. જો તેિ કરે તો તે ચોક્સ િોક્નવા 
િવાગ્યિવાંથરી પડરી જાય છે.

આપણે ભગ્વાન અને તેિનવા સતપુરુષને ઓળખરી લે્વા જોઇએ. તેિને 
પોતવાનવા િવાન્વા જોઈએ. તેિનો આદર કર્ો જોઇએ. તેિને તરીથ્ય સથળનરી જેિ 
િવાન્વા જોઈએ. તેિને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે જે સે્વાનરી જરૂર છે તે કર્રી જોઈએ. 
આપણે તેિનરી મચંતવા-દુ:ખિવાં સહભવાગરી થ્વાનો રિયતન કર્ો જોઈએ. તેિનવા 
સુખે સુખરી તથવા દુઃખે દુઃખરી થ્ું જોઈએ. આપણે આપણરી પતનરી અને બવાળકોનરી 
જરૂરરયવાતો, સુખ-સગ્ડો, કપડવાં, ઘરેણવાં ્ૈભ્ લવા્રી આપરીએ છરીએ તેિ તે્ટલવા 
જ ભવા્થરી સતપુરુષ તથવા સતસંગનરી સે્વા ચવાકરરી કર્રી જોઇએ. જે સતપુરુષ 
પવાછળ પોતવાનરી સંપમત્તનો ખચ્ય કરે છે તયવારે એિ કહરી શકવાય કે તેણે સતપુરુષને 
પોતવાનવા િવા્યવા છે. 

્ળરી શમન્વારે આઠ ્વાગયે િંરદરનવા િુખય રિ્ેશદ્વાર આગળ ્લડ ડોનેશન 
િવા્ટેનરી વય્સથવા કર્વાિવાં આ્રી હતરી. વહવાલવા સ્વાિરીશ્રીએ રેડ રરીબરીન છોડરીને ્ લડ 
ડોનેશનનો રિવારંભ કરવાવયો હતો. ૭૦ હરરભકતોએ ૭૦ પરી્્ટ ્લડ આપયું હતું. 

ભગ્વાન એ જ 
વશષરથી પ્રસન્ન થાર 
છે જે બધી દુ્ર્વી 
ઇચછાઓ પ્રતરે ઉદાસીન 
છે. જે વશષર પોતાની 
સે્વાના બદલામાં રંઈ 
અપેક્ષા ના રાખે તે 
વશષર સાચો ભકત 
છે. વશષરને પોતાની 
સે્વાનું પ્ માન ના 
હો્વું જોઈએ. અહંરાર 
ન હો્વો જોઈએ. જો 
તેમ રરે તો તે ચોક્કસ 
મોક્ષના માગણિમાંથી પડિી 
જાર છે.
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નગરરાત્રા તારીખ ૪ જુલાઇ ૨૦૧૨ શવન્વાર
શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનરી પલે્ટરીનિ તુલવા અ્સરે હિબોર્ટ સ્ટ્રી્ટ અને 

રેયડોલ એ્્યુનવા ક્રોસ પર આ્ેલ ફવાઉ્્ટેઇન પવાક્યિવાંથરી નગરયવાત્વા શરૂ કર્વાનરી 
હતરી એ્ટલે લગભગ એક હજાર ઉપરવાંત હરરભકતો તયવાં ભેગવા થયવા હતવા. સ્યોપરરી શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા, જી્નરિવાણ શ્રી અબજીબવાપવા અને જી્નરિવાણ શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાનરી રદવય િયૂમત્યઓને એક સુંદર રથ પર નબરવાજિવાન કરવા્્વાિવાં આવયવાં 
હતવાં. તયવાં જ પયૂજય શ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િંરદરેથરી પોલરીસ 
એસકો્ટ્ય સવાથે આ્રી પહોંચયવા. તેઓશ્રી રથ ઉપર મ્રવાજિવાન થયવા. સંતો, મશષયો 
તેિજ મસકવાકસ ્ટવાઉનનવા િેયર શ્રી િવાઇકલ ગનેલરી પણ આવયવા. િેયરે ફયૂલહવાર 
પહેરવા્રીને સ્વાિરીશ્રીનું અનભ્વાદન કયુું. હરરભકતોએ શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા, 
શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી તથવા જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી આરતરીઓ ઉતવારરી. પછરી 
સંતો રથિવાં મ્રવાજિવાન થયવા. નગરયવાત્વાનું નેતૃત્ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી 
બે્ડપવા્ટસીએ લરીધું. પવાછળ હરરભકતોનરી િંડળરી કરીત્યનોનરી રિિ્ટ બોલવા્તરી હતરી. 
બહેનો પણ કરીત્યન બોલવા્તરી હતરી. ઉનવાળવાનરી ગરિરી હતરી એ્ટલે ઠંડુ પવાણરી, સોડવા, 
જયુસ પણ ્ ોલે્્ટરીયરો બધવા જરૂરરયવાત્વાળવાને આપતવા હતવા. શોભવાયવાત્વાનવાં દશ્યન 
કર્વા સેંકડો લોકો, સથવામનક રહે્વાસરી, કવાય્યક્રરો, ઓમફસિવાં કવાિ કરનવારવા લવાઈનિવાં 
ઊભવા રહરી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા, સંતોને હવાથ જોડરી દશ્યન કરતવાં 
હતવાં અને શોભવાયવાત્વાનવા ફો્ટવા પવાડતવા હતવા. કેિકોડ્યરથરી મ્રડયોિ શુ્ટ કરતવા હતવા. 
સ્વાિરીશ્રી તે બધવાને બંને હવાથ હલવા્રી આશસી્વાદ આપતવા હતવા. આિ શોભવાયવાત્વા 
હિબોર્ટ સ્ટ્રી્ટ, સે્્ટર એ્્યુ, પે્ટરસન પલે્કરોડ, ફ્્્ટ સ્ટ્રી્ટ, કવાઉ્્ટરી એ્્યુ, ્યુ 
કવાઉ્્ટરી રોડ થઈને બકિુલર પવાક્યનવા રિ્ેશદ્વારે પહોંચયરી. કવાય્યકતવા્ય હરરભકતો લવાલ 
જાજિ ઉપર થઈને શ્રી ઠવાકોરજી સહ સ્વાિરીશ્રીને લઈને સ્ટેજ ઉપર સ્વાગત કરતવા 
કરતવા લઈ ગયવા. સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડે ગવાડ્ય ઓફ ઓનર આપરી બહુિવાન કયુું. 
સ્વાિરીશ્રી તથવા સંતોને બેસવાડરી હરરભકતો પોતપોતવાનરી જગયવા ઉપર બેસરી ગયવા. 

તયવારબવાદ સદગુરુ શ્રી ભગ્તમરિયદવાસજી સ્વાિરીએ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
૧૯૭૦નવા ઓક્ટોબર િમહનવાિવાં જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા સવાથે અિેરરકવા આવયવા 
હતવા, તયવારથરી િવાંડરી ૨૦૧૨નવા પલેર્ટનિ તુલવા િહોતસ્ સુધરી જે જે મસમધિઓ 
સર કરરી તેનરી મ્ગત્વાર સિજણ આપરી. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનો િમહિવા 
મ્શ્વભરિવાં કે્રી રરીતે ફેલવાયો. આરફ્કવા અને યુરોપ પછરી અિેરરકવાિવાં રિગમતનરી 
સિજણ આપરી. સંતમશરોિણરી શ્રી અક્રવાતરીતદવાસજી સ્વાિરીએ પણ અંગ્રેજીિવાં 
જી્નિવાં ગુરુનું િહત્્ અને સવાચવા ગુરુથરી મશષયનરી કે્રી રિગમત થવાય તે સિજાવયું. 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન અને શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા જે્વા શ્ેઠિ 
ગુરુઓનરી ્ંશવા્લરી િેળ્નવાર આપણે ખયૂબ જ નસરીબદવાર છરીએ. તેિણે આપણવા 
િવા્ટે આતયંમતક િુનકત-િોક્નવા દ્વાર ખોરયવા છે.

શોભારાત્રા 
હમબોલ્ટ સ્ટ્ી્ટ, 
સે્્ટર એ્વ્રુ, 

પે્ટરસન પલે્રરોડિ, 
ફ્ર્્ટ સ્ટ્ી્ટ, રાઉ્્ટી 

એ્વ્રુ, ્રુ 
રાઉ્્ટી રોડિ થઈને 

બરમુલર પારણિના 
પ્ર્વેશદ્ારે પહોંચરી. 
રારણિરતાણિ હદરભકતો 

લાલ જાજમ ઉપર 
થઈને શ્ી ઠારોરજી 

સહ સ્વામીશ્ીને 
લઈને સ્ટેજ ઉપર 

સ્વાગત રરતા રરતા 
લઈ ગરા.
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અંતે ભકતોને સ્વારદષ નવાસતવા અને રિસવાદનવા પેકે્ટ ્હેંચ્વાિવાં આવયવા અને 
પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ િંરદરે પધવારરીને સંધયવા આરતરી કરરી મનયિો કયવા્ય. 
રમ્્વાર ૫,૨૦૧૨નવા રોજ પયૂજય જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનવા પલેર્ટનિ િહોતસ્નો 
છેરલો રદ્સ હતો અને આ એ જ રદ્સ હતો કે જેનરી હરરભકતો-સંતો કવાગડોળે 
રવાહ જોતવા હતવા. પલેર્ટનિ, મ્શ્વનરી સૌથરી રકંિતરી ધવાતુઓિવાંનરી એક, આપણવા 
રિેિનું રિતરીક છે. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ સંરિદવાયનવા ઇમતહવાસિવાં શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાનરી ૬૦િરી રિવાગટ્ય જયંતરી મનમિત્તે સૌ રિથિ્વાર ભવારતિવાં અિદવા્વાદ-
િમણનગર િંરદરે ઈ.સ. ૧૯૬૭િવાં રિથિ પલેર્ટનિ તુલવા થઈ હતરી. તયવારબવાદ, 
પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા સવામનધયિવાં ભવારતનરી બહવાર અિેરરકવાિવાં રિથિ 
પલેર્ટનિ તુલવા થ્વાનરી હતરી. 

પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સ્વારે છ ્વાગે િંગલવા આરતરી કરરી. ૬:૪૫ ્વાગે 
૧૪૫ પવાઉ્ડ પલેર્ટનિનવા ૨૪ બવાર (પવા્ટ) તથવા ૪૦૦ પલેર્ટનિનવા મસક્વા (દરેક 
એક ્ટ્ોય ઔંસ) આવયવા. આ પલેર્ટનિ િવા્ટે મ્શ્વનરી િો્ટરી િો્ટરી કંપનરીઓિવાં 
તપવાસ કરરી હતરી. આ પલેર્ટનિ આરફ્કવાનરી ખવાણોિવાંથરી કઢવાવયું હતું. શુધિ થયવા 
પછરી કેનેડવાનરી કંપનરીએ ઇંગલે્ડિવાં િરી્્ટ કંપનરીએ સ્ટોર કયુું હતું એ્ટલે કે આ ત્ણે 
દેશોિવાં સ્વાિરીબવાપવાએ ભ્રિણ કયુું હતું. નોંધપવાત્ રરીતે જણવા્વાય કે, જી્નરિવાણ 
સ્વાિરીબવાપવા આ બધવા દેશિવાં ફયવા્ય હતવા. આખવા રદ્સ િવા્ટે પલેર્ટનિ મસકોકસ 
પોલરીસ રડપવા્ટ્યિે્્ટ અને રિવાઈ્ે્ટ મસકયુરર્ટરી કંપનરી ્ડે રક્વાયેલું હતું. 

સ્વારનવા સવાતથરી ન્ ્ વાગયવા સુધરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા, સ્વાિરીબવાપવા અને 
શ્રી અબજી બવાપવાશ્રીનરી રદવય િયૂમત્યઓનો ૧૧િો પવા્ટોતસ્ મ્મધ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી અને સંતોએ કયયો. ઉપરોકત ત્ણેય િયૂમત્યઓ િંરદરિવાં પધરવા્્વાિવાં 
આવયવાં હતવા. દરેક િયૂમત્યનરી સુ્ણ્યતુલવા કરરીને પધરવા્્વાિવાં આ્રી હતરી. આ દરેક 
િયૂમત્યનું અઢરીસો રકલોગ્રવાિ ્જન હતું. તે ઐમતહવામસક ઘડરી જે્રી આજે બરીજી 
ઐમતહવામસક ઘડરી બનરી રહરી હતરી. પવા્ટોતસ્ પયૂજનિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ૧૧િવા 
પવા્ટોતસ્નવા ભવાગરૂપે ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા સિક્ એક 
ઔંસનવા પલેર્ટનિ મસક્વા અને પલેર્ટનિનો ૬ પવાઉ્ડનો બવાર અપ્યણ કયયો.

પછરી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ િંરદરનવા ત્ણે મશખર પર ધ્જા આરોહણ કયુું. 
એ્ટલવાિવાં સંતોએ ભગ્વાનને જિવાડ્વા અન્નકયૂ્ટોતસ્નવા થવાળ ગોઠવયવા. સ્વાિરીશ્રીએ 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવાશ્રી અને પયૂજય જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાને થવાળ 
ધરવાવયવા. કેક પણ જિવાડરી હતરી. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ અને સંતોએ પવા્ટોતસ્નરી 
આરતરી ઉતવારરી પછરી ભકતોએ પણ પવા્ટોતસ્નરી આરતરીઓ ઉતવારરી. 

સ્વારનવા સવાડવા ન્ ્વાગે બધવા જ હરરભકતો એક હજારનરી સંખયવાિવાં હોલિવાં 
બેસરી ગયવા હતવા. જેિને જગયવા ન િળરી તે હરરભકતો હોલ બહવાર લોબરીિવાં 
અને િંરદરિવાં િયૂકેલવા કલોઝડ સરક્ય્ટ ્ટરી્રી સવાિે બેસરી ગયવા હતવા. આ બધવા 

 શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
સંપ્રદારના ઇવતહાસમાં 
શ્ી મુકતજી્વન 
સ્વામીબાપાની ૬૦મી 
પ્રાગટ્ય જરંતી વનવમત્ે 
સૌ પ્રથમ્વાર ભારતમાં 
અમદા્વાદ-મર્નગર 
મંદદરે ઈ.સ. ૧૯૬૭માં 
પ્રથમ પલેદ્ટનમ તુલા 
થઈ હતી. તરારબાદ, 
પરમ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ીના સાવનધરમાં 
ભારતની બહાર 
અમેદરરામાં પ્રથમ 
પલેદ્ટનમ તુલા થ્વાની 
હતી.
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હરરભકતો અિેરરકવાનવા જુદવા-જુદવા રવાજયોિવાંથરી, કેનેડવાથરી અને મ્શ્વનવા જુદવા જુદવા 
દેશોિવાંથરી આવયવા હતવા. આ બધવા ભકતોનરી એક જ ઇચછવા હતરી. પયૂજય જી્નરિવાણ 
સ્વાિરીબવાપવાનરી પલે્ટરીનિ તુલવાનવાં લવાઈ્ (રૂબરૂ)િવાં દશ્યન કર્વાં હતવાં અને આ ધ્ય 
રિસંગનવા રૂબરૂ સવાક્રી બન્ું હતું. જે લોકો સંજોગો્શવાત ન આ્રી શકયવા તેિનવા 
િવા્ટે લવાઈ્ બ્ોડકવાસ્ટ TV9, ્ટરી્રી એમશયવા ચેનલ, યુટ્યુબ તથવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ગવાદરીનરી ્ેબસવાઇ્ટ પરથરી રિસવારણ કર્વાિવાં આવયું એ્ટલે ભવારતિવાં, આરફ્કવાિવાં, 
ઇંગલે્ડિવાં, કેનેડવાિવાં, અિેરરકવાિવાં હરરભકતો ઘરે બેઠવા જોઈ શકયવા. જેિને ઘરે 
સગ્ડ નહોતરી તેિણે િંરદરે થયેલરી વય્સથવાનો લવાભ લઇ લવાઈ્ પલે્ટરીનિ 
તુલવાનવાં દશ્યન કર્વા અધરીરવા થઇ ગયવા. િંરદરિવાં સ્વાિરીશ્રી ભકતોનવા રિેિ હોલિવાં 
આ્્વા તૈયવાર થયવા. જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાને રદવય સુંદર ્સ્તો ધવારણ કરવાવયવાં. 
સુંદર સોનેરરી પવાલખરીિવાં પધરવા્્વાિવાં આવયવા. ્ળરી ૬ ઔસ ્જનનરી ૨૪ ઈં્ટ 
જે્રી નવાનરી પવા્ટ પણ સુંદર શણગવારેલરી છવાબિવાં િયૂકરીને ૨૪ સંતોએ હવાથિવાં ધવારણ 
કરરી હતરી. પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી, જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી સોનેરરી પવાલખરી 
અને પલેર્ટનિનરી છવાબ્વાળવા સંતો તથવા એક ્ટ્ોય ઔંસનવા પલેર્ટનિનવા ૪૦૦ 
મસક્વાનરી છવાબો, સવાથે ૧૦૦થરી પણ ્ધવારે  મસર્રનવા મસક્વા, જેિવાં એક બવાજુ 
શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા અને બરીજી બવાજુ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજનરી િયૂમત્ય અંરકત કર્વાિવાં આ્રી હતરી. 

સૌને ખયૂબ જ સ્િવાનપયૂ્્યક શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ એસકો્ટ્ય 
કરરી બે્ડનરી િધુર કરીત્યનનરી સુર્વાલરી સવાથે હોલ તરફ લઈ આવયવા. બે્ડનરી સવાથે 
રિથિ સ્વાિરીશ્રી રિ્ેશ પવામયવા. હરરભકતો ચવાતકનરી જેિ રવાહ જોઇ રહ્વા હતવા. તે 
પળ હ્ે આ્રી રહરી હતરી. પયૂજય સ્વાિરીશ્રીનરી પવાછળ શ્રી જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી 
પવાલખરી અને છેરલે પલેર્ટનિનરી છવાબ લઈને સંતો દવાખલ થયવા. હરરભકતોએ 
તવાળરીઓનવા ગડગડવા્ટ સવાથે જય બોલવા્રી ્ધવાવયવા. તેઓ સ્ષે સ્ટેજ ઉપર પધવાયવા્ય. 
બે્ડ પવા્ટસીએ પયૂજય જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા, પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને સેરયુ્ટ 
આપરી બે્ડનવા મિત્ો બેસરી ગયવા. હરરભકતોએ બનવા્ેલ પલેર્ટમનયિનો હવાર 
સ્વાિરીબવાપવાને પહેરવાવયો. ૨૪ સંતોએ પલેર્ટનિનવા ૨૪ બવાર ઊંચવા કરરીને સભવાને 
બતવાવયવા. આચવાય્ય સ્વા્યિરીશ્રીનરી ૭૦િરી બથ્યડેનવા સ્િવાનિવાં સતસંગરીઓને રિસવાદરીિવાં 
આપ્વા િવા્ટે ૭૦૦થરી પણ ્ધવારે કપકેક બનવા્રી હતરી. ૭૦૦ કપકેક સ્ટે્ડિવાં 
ગોઠવયવા પછરી પણ ૩૦૦થરી ૪૦૦ કપકેક ્ધરી હતરી. અને એક િો્ટરી કેક હરરકૃષણ 
િહવારવાજ, એક િો્ટરી કેક જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા િવા્ટે બનવા્રી હતરી. પરિ પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે કેક કવાપરીને શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજ અને જી્નરિવાણ 
સ્વાિરીબવાપવાને જિવાડરી. બધરી કપકેક અને સ્ટે્ડને દયૂર કરરી ચવાતક નજરે દશ્યન કર્વા 
હરરભકતો રવાહ જોઈ રહ્વા તે પલેર્ટનિ તુલવાનરી શરૂઆત થઇ. સુ્ણ્યકલરનરી તુલવા 
ફયૂલોથરી શણગવારેલરી શોભતરી હતરી. રિથિ તુલવાિવાં પયૂજય જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાને, 
શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજને બેસવાડવા. સંતોએ રિથિ ફયૂલોનવા હવાર ્ડે જી્નરિવાણ 

પલેદ્ટનમ તુલાની 
શરૂઆત થઇ. 

સુ્વ્ણિરલરની તુલા 
ફયૂલોથી શ્ગારેલી 

શોભતી હતી. 
પ્રથમ તુલામાં 

પયૂજર જી્વનપ્રા્ 
સ્વામીબાપાને, શ્ી 

હદરરૃષ્ મહારાજને 
બેસાડ્ા. સંતોએ 
પ્રથમ ફયૂલોના હાર 

્વડિે જી્વનપ્રા્ 
સ્વામીબાપાની તુલા 

રરી.
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સ્વાિરીબવાપવાનરી તુલવા કરરી. તુલવાને હોલિવાં બધવા સતસંગરી દરેક ખયૂણવાિવાંથરી સપષ 
રરીતે દશ્યન કરરી શકે તેિ ગોળ ગોળ ફેર્રી દશ્યન કરવાવયવાં. તે્રી જ રરીતે બરીજી તુલવા 
સવાકર ્ડે કરરી. ત્રીજી તુલવા પુગરીફળ (સોપવારરી) ્ડે, ચોથરી તુલવા નવામળયર ્ડે થઇ. 
બધરી તુલવાનવાં દશ્યન ગોળ ગોળ ફેર્રીને હોલિવાં સિગ્ર સતસંગરીઓને કરવાવયવાં. 

હ્ે, પવાંચિરી તુલવા પલેર્ટમનયિ તુલવા. પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી તથવા સંતોએ 
તુલવાનરી બરીજી બવાજુએ પલેર્ટનિનવા બધવા બવાર િયૂકયવા. ચવારસો નવાનવા મસક્વા અને 
મસર્રનવા મસક્વા જેિવાં એક બવાજુ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી િયૂમત્ય ડવાઈ ્ ડે એ્ગ્રે્ 
કરેલરી હતરી તથવા બરીજી બવાજુએ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનરી િયૂમત્ય એ્ગ્રે્ કરેલ 
હતરી તે િયૂકતવા જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનું પરલું ઉચકવાયું કે તરત જ આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીનરી આંખો ભરીનરી થઈ ગઈ. પોતવાનવા બંને હસત કિળિવાં ૬ ઔસ ્જનનરી 

પલેર્ટમનયિનરી પવા્ટ લઈ આનંદનરી ઊિસીિવાં િયૂિરી ઊઠ્વા. તે સવાથે ભકતો પણ 
ઊભવા થઇ નવાચ્વા લવાગયવા. આખવા હોલિવાં બધવા સતસંગરી પણ નવાચરી-િયૂિરી ઉઠ્વા. 
સંતો-હરરભકતોનરી આંખો આનંદનવા અમતરેકિવાં રિેિનવાં આંસુ સવારરી રહરી હતરી. 
સંતો-ભકતોનવાં હૃદય પર આ દૃશય કવાયિ િવા્ટે કોતરવાઈ ગયું. તયવારબવાદ સંતોએ 
શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજ, શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનરી આરતરી ઉતવારરી. પછરી પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી પોતવાનરી ગવાદરી ઉપર બેઠવા. મસકોકસનવા િેયર િવાઇકલ ગનેલરી, 
કવાઉન્સલિેન રોબ કો્સ્ટે્્ટરીનો અને ્ટરી.ડરી. બેંકનવા ્ટરીિ ગવાડસીનર જેિણે પલેર્ટનિ 
છેક લંડનથરી િંગવા્રી િંરદર સુધરી પહોંચવાડ્વાનરી વય્સથવા કરરી તેિણે સહુએ 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને શુભેચછવાઓ પવાઠ્રી.

આશી્વાણિદ-૧
પછરી પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ આશરી્વા્યદ આપ્વાનરી શરૂઆત કરરી. તેિણે 

જણવાવયું કે, આ ઐમતહવામસક અને અતયવાનંદ આપનવાર રદ્સને સફળ કર્વા િવા્ટે 

પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ી તથા સંતોએ 
તુલાની બીજી બાજુએ 
પલેદ્ટનમના બધા બાર 
મયૂકરા. ચારસો નાના 
વસક્કા અને વસલ્વરના 
વસક્કા જેમાં એર બાજુ 
જી્વનપ્રા્ સ્વામીબાપાની 
મયૂવતણિ ડિાઈ ્વડિે એ્ગ્રે્વ 
રરેલી હતી તથા બીજી 
બાજુએ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ીની મયૂવતણિ એ્ગ્રે્વ 
રરેલ હતી તે મયૂકતા 
જી્વનપ્રા્ સ્વામીબાપાનું 
પલલું ઉચરારું રે તરત 
જ આચારણિ સ્વામીશ્ીની 
આંખો ભીની થઈ ગઈ.
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હરરભકતોએ અથવાક િહેનત કરરી છે. તિે સહુએ રિસંગને સફળ બનવા્્વા જે 
રિયતન કયયો, સવાથે િળરીને કવાિ કયુું તે જોઈ હું ખયૂબ આનંરદત થયો છું. આજે 
આપણે જે કંઈ કવાિ કરરીએ તે સવારું થવાય છે તેનું કવારણ એ છે કે ભગ્વાન આપણવા 
કવાિિવાં ભેગવા ભળે છે. જો એ ભેગવા ન ભળે તો ભલેને આપણે ગિે તે્ટલરી િહેનત 
કરરીએ તો પણ કવાિિવાં ભલરી્વાર ન આ્ે. િવા્ટે સવારું કવાિ થવાય તેિવાં પોતવાપણવાનો 
અહંકવાર કે અનભિવાન આ્્વા દે્ું નહીં. જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા કહે છે કે, આ 
જી્નો સ્ભવા્ છે કે જરવાક કંઈ સવારું થવાય તો ભલેને સહુનવા સમહયવારવા રિયવાસે 
થયું હોય તો પણ એિ િવાનરી લે કે આ તો હું હતો અથ્વા આપણે હતવા એ્ટલે થયું. 
આિ જી્નો િવાનરી સ્ભવા્ છે. તે ઉતસ્-િહોતસ્િવાં કંઈક અરપ સે્વા કરરી હોય 
તો તેનું પણ િવાન આ્રી જાય.

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન ગઢડવા રિથિ રિકરણનવા ૫૬િવા ્ચનવાિૃતિવાં કહે 
છે, જે અમતશે રિેિલક્ણવા ભનકત હોય ને તે ભનકતએ કરરીને ભગ્વાન તેને ્શ 
્ત્યતવા હોય અને જો તે ભનકતનું ભકતનવા હૃદયિવાં િવાન આ્ે તો તેને અમત ખો્ટ 
છે અને આતિજ્વાનનું િવાન હોય અથ્વા ્ૈરવાગયનું િવાન હોય, તો દેહવાતિ બુમધિને 
જ દૃઢ કરવા્ે. િવા્ટે ભગ્વાનનવા ભકત હોય તેને કોઈ રિકવારનું િવાન રવાખ્ું નહરી. એ 
જ ભગ્વાનને રવાજી કર્વાનો ઉપવાય છે અને અંતદૃમષ્વાળવા જે ભગ્વાનનવા ભકત 
હોય તે જો તપવાસે અને પોતવાનવા હૃદય સવાિું જુએ તો જયવારે લગવારેક િવાન આ્તું 
હશે તો હૃદયિવાં રહરી જે ભગ્વાનનરી િયૂમત્ય તેનરી નજર કરડરી દેખવાશે અને જયવારે 
મનિવા્યનરીપણે ્તવા્યતું હશે તયવારે પોતવાનવા હૃદયિવાં રહરી ભગ્વાનનરી િયૂમત્ય તેનરી દૃમષ 
અમતરિસન્ન જણવાતરી હશે. િવા્ટે ભગ્વાનનવા ભકત હોય તેણે મ્ચવારનું બળ રવાખરીને 
પણ કોઈપણ રિકવારનું િવાન ઉદય થ્વા દે્ું નહીં અને જો િવાને સમહત જ્વાન, ્ ૈરવાગય 

પ્રેમલક્ષ્ા ભનકત હોર 
ને તે ભનકતએ રરીને 

ભગ્વાન તેને ્વશ 
્વતણિતા હોર અને જો 
તે ભનકતનું ભકતના 

હૃદરમાં માન આ્વે તો 
તેને અવત ખો્ટ છે અને 

આતમજ્ાનનું માન 
હોર અથ્વા ્વૈરાગરનું 
માન હોર, તો દેહાતમ 
બુવદ્ધને જ દૃઢ રરા્વે. 

મા્ટે ભગ્વાનના ભકત 
હોર તેને રોઈ પ્રરારનું 

માન રાખ્વું નહી.
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કે ભનકત હોય તો તે ભેગવા ભળેલવા સોનવા જે્વાં કહે્વાય. તે ઉપરથરી તો બહુ શોભવાડે 
પણ અંતરિવાં િવાિું બળ હોય નહીં અને િવાન રમહત જે એ ભકતનવાં જ્વાન, ્ૈરવાગય 
ને ભનકત તે તો આકવાશ સરખવાં બળ્વાન છે. િવા્ટે મનિવા્યનરી ભકત તે શ્ેઠિ છે. 
આ્વા મનિવા્યનરી ભકતને જ રિભુિવાં રિેિ જાગે છે, પણ જ્વાનરી હોય કે શવાસ્ત ભણેલવા 
હોય તેનવા હૃદયિવાં ભનકતનો ઉદય થતો નથરી. આ્વા જ્વાનરી અહંકવારરીને ભગ્વાન 
અને િો્ટવાનરી રિવામતિ થઈ જાય અને તેિનવાં ્ચનો િનવાય તો તેને ભગ્વાનિવાં રિેિ 
જાગે અને ભગ્વાનનવાં સવાક્વાત દશ્યન થઈ જાય. કવારણકે સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા તો અમતદયવાળુ છે. તે આ્વા કોઈ િવાગ્ય ભયૂલેલવાને સવાચો િવાગ્ય દશવા્ય્્વા 
િવા્ટે ગવાિો ગવાિ મ્ચરણ કરતવા હોય છે. 

એક ગવાિિવાં આ્વા એક િહવાજ્વાનરી પંરડત રહેતવા હતવા. તેિણે ઘણવા શવાસ્તોનો 
અભયવાસ કયયો હતો. તેથરી ચચવા્ય કર્વા બેસે તયવારે ભલભલવા પંરડતોને હરવા્રી દેતવા. 
સિવાજિવાં તેનો િવાન િરતબો પણ સવારો હતો પણ તેિનવા િનિવાં ઊંડે ઊંડે એક 
રિકવારનો અસંતોષ રહ્વા કરતો હતો. તેને િનિવાં થતું કે, હું ઘણું જાણું, પણ િવારવા 
િનનું સિવાધવાન થતું નથરી. 

ભગ્વાનનરી ્વાતો બહુ કરું છું પણ િને ભગ્વાનનો અણસવાર પણ ્ત્યતો 
નથરી. આિ તે જ્વાનરી િનોિન િુંિવાયવા કરતવા હતવા. એ્વાિવાં એક સિયે આપણવા 
જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા ગવાિડવાઓિવાં મ્ચરણ કરતવાં કરતવાં તે ગવાિિવાં પધવાયવા્ય. 
સ્વાિરીબવાપવાનરી તયવાગ અને ્ૈરવાગયનરી છ્ટવા અનેરરી હતરી. ્ળરી તેઓ અમત દયવાળુ 
હતવા. તેથરી ગવાિ લોકોનરી મ્્ટંબણવાનવા રિશ્નોિવાં રસ લેતવા. લોકોનરી વય્હવારરક 
િુશકેલરીનવા મન્વારણ િવા્ટે તેઓને રિેિથરી સિજા્તવા, સલવાહ-સયૂચન આપતવા. 
તેનવા કવારણે ગવાિનવા િનુષયિવાંથરી િઘડવા, કનજયો, કંકવાસ દયૂર થ્વા લવાગયવા. તેથરી 
સ્વાિરીબવાપવા તો સૌને મરિય થઈ ગયવા હતવા. આખો રદ્સ તેિનરી આગળ ગવાિનવા 
લોકોનરી ભરીડ રહ્વા કરે. બવાપવા સૌને સ્િવાગ્ય મચ્ધે. ્ળરી કથવા કરીત્યન અને 
ભજન પણ કરે. રવાત્ે િોડે સુધરી ભકતો બવાપવા પવાસે બેસરી તેિનરી ્વાતો સવાંભળે. 
સ્વાિરીબવાપવાનવા આ્વા રિતવાપનરી ્વાત આખવા ગવાિિવાં ઠેર-ઠેર થ્વા લવાગરી. લોકો તો 
કહે્વા લવાગયવા કે, આ સ્વાિરીજી જે પધવાયવા્ય છે તે તો સવાક્વાત ભગ્વાન છે. આપણને 
તો તેિનવાિવાં જ સવાક્વાત ભગ્વાન હોય તે્ો અનુભ્ થવાય છે. ગવાિનવા લોકોનરી 
આ્રી ્વાતો સવાંભળરી પેલવા જ્વાનરી પંરડતને પણ એિ થયું કે, લવા્ને હું પણ તેિનરી 
પવાસે જઈને િવારવા રિશ્નનું સિવાધવાન કર્વા તેિને પયૂછરી જોઉં. પણ થોડવાક િવાનને 
કવારણે િનિવાં સંકોચ (અહંકવાર)ને કવારણે તરત જ ન ગયવા. બધવા જ ભકતો અને 
ગવાિ લોકો પોતપોતવાને ઘરે ગયવા પછરી જ્વાનનવા થોડવાક ગ્રંથો લઈને તે પંરડતજી 
સ્વાિરીબવાપવા પવાસે પહોંચયવા. તે ્ખતે સ્વાિરીબવાપવા તો િંરદરનવા બવાગિવાં ફયૂલછોડને 
પવાણરી પવાતવા જાય છે અને સ્રમચત કરીત્યન ગવાતવા જાય છે. તયવાં પેલવા પંરડત આવયવા 
એ્ટલે બવાપવાએ નમ્રભવા્ે આ્કવાર આપતવાં કહ્ું: અહો પંરડત િહવાશય, આપ 
અિવારે તયવાં કયવાંથરી? િને કહે્ડવાવયું હોત તો હું તયવાં િળ્વા આ્ત. પેલવા પંરડત 

માન રવહત જે એ 
ભકતનાં જ્ાન, 
્વૈરાગર ને ભનકત તે 
તો આરાશ સરખાં 
બળ્વાન છે. મા્ટે 
વનમાણિની ભકત તે શ્ેષ્ 
છે. આ્વા વનમાણિની 
ભકતને જ પ્રભુમાં પ્રેમ 
જાગે છે, પ્ જ્ાની 
હોર રે શાસ્ત્ર ભ્ેલા 
હોર તેના હૃદરમાં 
ભનકતનો ઉદર થતો 
નથી.
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બવાપવાનવાં િરીઠવાં િધુરવા ્ચનનોથરી અંજાઈ ગયવા. ગ્રંથોનરી તો ્વાત જ ભયૂલરી ગયવા. 
બવાપવાએ તેિને પોતવાનરી સવાથે લઈ જઈને િંરદરિવાં બેસવાડવા અને પુછયું “બોલો 
શવા કવારણે આ્્વાનું થયું છે?” તયવારે પેલવા પંરડતનો અહંકવાર તો સવા્ જ ઓગળરી 
ગયો. તેથરી બે હવાથ જોડરી બોરયવા. સ્વાિરી, જાણું છું ઘણું પણ અંદર કવાંઈક ખયૂ્ટતું 
હોય તેિ લવાગે છે. એિ થવાય છે કે, છેક સુધરી આવયો છું પણ િુકવાિ િળતો નથરી. 
હે સ્વાિરી, તિો િને ભગ્વાનનો સવાક્વાતકવાર કરવા્ો. િને બતવા્ો કે િવારવાિવાં ઊણપ 
કયવાં છે? શું ખયૂ્ટે છે? તિવારો ઉપકવાર કયવારેય નહીં ભયૂલું. િને કવાંઈ િવાગ્ય બતવા્ો. 

બવાપવા કહે કે, પંરડતજી ભગ્વાનનરી ્વાતિવાં તો આપણે સહુ ભેળવા જ છરીએ. 
એિવાં ્ળરી ઉપકવાર શવાનો? તયવારે એ જ્વાનરી પંરડતે પોતે લવા્ેલ પુસતક ઉપર િુકતવા 
કહ્ું, આિવાંથરી તિો કહો તો ભગ્વાન મ્શે….. પંરડત આ્ટલું બોરયવા તયવાં ્ચચેથરી 
તેનરી ્વાતને રોકરી બવાપવા કહે, તિો ગ્રંથો ઉપવાડશો નહીં. તેિવાંથરી ભગ્વાનનરી રિવામતિ 
કવાંઈ નહીં થવાય. ભગ્વાનનરી રિવામતિ તો રિેિથરી થવાય. ભગ્વાનને િેળ્્વા તેિનો 
સવાક્વાતકવાર કર્વા રિેિ જે્ો કોઈ િંત્ નથરી. રિેિ જે્રી કોઈ સંજી્નરી નથરી. િવા્ટે 
રિેિનો પવાઠ મસધિ કરરી તિે િવારરી પવાસે આ્જો. તિને ભગ્વાનનો ભે્ટો કરવા્રી 
આપરીશ. એિ કહરી બવાપવા જરવાક િરિવાળુ હસયવા તયવારે પંરડત કહે: િેં જ્વાન ઘણું 
ભેગું કયુું છે પણ રિેિ જે્રી ક્ુરલક બવાબત િવા્ટે િવારરી પવાસે સિય જ ન હતો. આજ 
સુધરી કોઈ રિવાણરીને રિેિ કયયો નથરી. તેથરી આપનરી ્વાત જરવા િુશકેલ લવાગે છે. છતવાં 
આપ કહો છો તો રિયતન જરૂર કરરીશ.

બવાપવા કહે, તિે રિેિ ક્ુરલક ગણયો છે. તેથરી જ આજ સુધરી કોરવા રહરી ગયવા 
છો. ભગ્ત રિેિ જે્રી કોઇ સિૃમધિ નથરી. બસ એ રિેિ સહજ બનરી જાય તો 
ભગ્વાનનરી ્વા્ટ િળરી જાય. ભગ્વાન ઢયૂંકડવા થઈ જાય. પછરી તે પંરડત તયવાંથરી 
મ્દવાય થતવાં સવાથે લવા્ેલવાં પુસતક લે્વા ગયવા. તયવારે બવાપવા કહે, હ્ે જો તિવારે 
રિેિનરી જ ્વા્ટ પકડ્રી હોય તો આ પુસતકોનો ભવાર શવા િવા્ટે ્ેંઢવારો છો? આ 
શવાસ્તો ભગ્વાનને િેળ્્વાિવાં આડે આ્ે છે િવા્ટે તે અહીં િયૂકતવા જાઓ. હું તેને 
સવાચ્રીશ. તિે ફરરીથરી આ્ો તયવારે લેતવા જજો. પંરડત જરવા િુંજાયવા. પણ બવાપવાનરી 
્વાતિવાં મ્શ્વવાસ રવાખરીને કહે, લો આ પુસતક અહરી િયૂકયવાં. હ્ે તિવારરી રિેિનરી 
રિસવાદરી લઈને જાઉં છું. એિ કહરી બવાપવાનવા ચરણ કિળનો સપશ્ય કર્વા જે્વા નરીચે 
નમયવા કે તેિનો અહંકવાર િયૂકયો. 

બવાપવાએ તેિનવા િવાથવા ઉપર હવાથ િયૂકયો. તે કોિળ કરનવા સપશષે તે જ્વાનરીનવા 
રદલિવાં રિેિનો સંચવાર થયો. ભવારે હૈયે આવયવા હતવા, પણ હળ્ે હૈયે પવાછવા ્ળવા. 
પછરી સિય ્રીતતો ગયો અને પંરડતને ભગ્વાનિવાં ્ધુને ્ધુ લગનરી લવાગતરી 
ગઈ. ઘણો સિય ્રીતરી ગયો છતવાં પણ તે પંરડત પુસતકો પવાછવા લે્વા પવાછવા 
ન આવયવા. સ્વા્ય્તયવા્યિરી સ્વાિરીબવાપવા પોતવાનવા સંતોને લઈને આ્વા રિેિનવા પવાઠ 
શરીખ્્વા િવા્ટે પવાછવા તે ગવાિિવાં પધવાયવા્ય, િંરદરિવાં ગયવા તે સિય પહેલવા જ્વાનરી 

 બાપાના ચર્ 
રમળનો સપશણિ રર્વા 
જે્વા નીચે નમરા રે 

તેમનો અહંરાર ઝયૂકરો. 

બાપાએ તેમના માથા 
ઉપર હાથ મયૂકરો. તે 

રોમળ રરના સપશશે તે 
જ્ાનીના દદલમાં પ્રેમનો 
સંચાર થરો. ભારે હૈરે 

આવરા હતા, પ્ 
હળ્વે હૈરે પાછા ્વળ્ા. 
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પંરડત ભગ્વાનિવાં રિેિિગ્ન થઈને સદગુરુ શ્રી મનષકુળવાનંદ સ્વાિરી રમચત કરીત્યન 
ગવાઈ રહ્વા હતવા કે,

અંતરનરી કેને કહરીયે રે વહવાલવાજી, અિે અંતરનરી કેને કહરીએ… ્ટેક

વહવાલે રિરીત કરરી પેલરી રે, પછરી ગયવા િને િેલરી રે,

કહોને હ્ે કેિ કરરીએ વહવાલવાજી અિે….૧

એ પંરડતજીને સ્વાિરીબવાપવાનવા કોિળ સપશ્યથરી ભગ્વાનિવાં અપયૂ્્ય લગનરી 
લવાગરી ગઈ હતરી. તેથરી કહે છે: હે રિભુ! આપે પહેલવાં રિરીત કરરી અને હ્ે અિને 
િેલરીને કયવાં ચવારયવા ગયવા છો? આ્રી મ્રહનરી ્વાત હ્ે કોને કહરીએ? કવારણ કે 
અિવારવા અંતરિવાં હ્ે આપનવા સનેહનું શરય એ્ટલે બંધન બહુ જ સવાલે છે. આપનવા 
મ્નવા આ જગતિવાં અિવારો કોઈ પવાલનહવાર નથરી. ભગ્વાને શું એ્ટલોય મ્ચવાર ન 
કયયો? િવા્ટે આગળ કહે છે કે,

સનેહનું શલ સવાલે, મપયુ મ્નવા કોણ પવાળે,

હરરએ ન જાણયું હૈયે રે… ્વાલવાજી અિે…

આિ રિેિિગ્ન થઇ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા, સ્વાિરીબવાપવા સવાથે એક તવાર થઈ 
ગવાતવા જાય છે અને આંખિવાંથરી આંસુ  ચવારયવા જાય છે. સ્વાિરીબવાપવા તથવા સંતો આ 
ભવા્ જોઈને તેિનરી પર ખયૂબ રવાજી થઇ ગયવા. સ્વાિરીબવાપવાએ તેિનરી પવાસે જઇ 
ખભે હવાથ િયૂકયો, તયવાં તો પંરડતજી સ્વાિરીબવાપવાનવા ચરણ પકડરીને ગવા્વા લવાગયવા જે,

આંખડરીએ આ્ે આંસુ લોકડરીયવા કરે છે હવાંસુ,

તે તો અિે સ્ષે સહરીએ…. ્વાલવાજી અિે…૩

હે બવાપવા, આપનરી કૃપવાથરી હ્ે િને સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સવાક્વાત િળરી ગયવા 
છે. તેનવા મ્નવા જગિવાં હ્ે કવાંઈ જ ગિતું નથરી. તેથરી લોકો િવારરી હવાંસરી ઉડવા્ે છે. 
પણ તેનરી િને કંઇ પર્વા નથરી. પણ હે બવાપવા, આ સ્વામિનવારવાયણબવાપવાએ અિને 
હવાથેથરી નથરી િવાયવા્ય પણ રિેિનરી ક્ટવારરીએ ્ ીંધરીને પવાછવા સંતવાઈ ગયવા છે. આ્ું નો’તું 
કર્ું િવા્ટે કહે છે કે, 

મનષકુળવાનંદને નવાથે, અિને ન િવાયવા્ય હવાથે,

આ્ું નહોતું કર્ું જરરીએ… વહવાલવાજી અિે…૪

તેિનો આ્ો રિેિ અને લગનરી જોઈ સ્વાિરીબવાપવા તેિનવા પર રિસન્ન થઈ ગયવા. 
તે પંરડતને ઊભવા કરરી બવાથિવાં ભરીડરી ભેટ્યવા. તે સિયે બંનેનરી આંખોિવાંથરી રિેિનરી 
ધવારવા ્હેતરી હતરી. જાણે કે ભકત અને ભગ્વાનનું અદભયૂત મિલન. સ્વાિરીબવાપવા 
કહે જે, ભકતરવાજ! જાઓ અિવારવા તિને અંતરનવા આશરી્વા્યદ છે. ભગ્વાન તિથરી 
જરવાય દયૂર નહીં રહે. હ્ે તિે અખંડ િયૂમત્યનું રોિે રોિનું સુખ પવાિશો. તેિ આપણે 
પણ આજનવા રદ્સે બવાપવાને રિવાથ્યનવા કરરીએ કે, હે બવાપવા ! અિને પણ આ્ો 
જ્વાનનો, ્ૈરવાગયનો, ભનકતનો, બ્હ્પણવાનો કે ્ત્યિવાન પવાળવાનો કોઈ જાતનો 

હે બાપા, આપની 
રૃપાથી હ્વે મને 
સ્વાવમનારાર્બાપા 
સાક્ષાત મળી ગરા છે. 
તેના વ્વના જગમાં હ્વે 
રાંઈ જ ગમતું નથી. 
તેથી લોરો મારી હાંસી 
ઉડિા્વે છે. પ્ તેની 
મને રંઇ પર્વા નથી. 
પ્ હે બાપા, આ 
સ્વાવમનારાર્બાપાએ 
અમને હાથેથી નથી 
મારાણિ પ્ પ્રેમની 
ર્ટારીએ ્વીંધીને પાછા 
સંતાઈ ગરા છે.
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અહંકવાર કયવારેય પણ ન આ્ે અને સદવાય દરીન આમધનપણે રહરી આપનવાિવાં આ્ો 
રિેિ કેળ્રી, આ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા શરણે રહરીને અિે જી્ન મ્તવા્રીએ. 
અિવારરી એ જ અંતરનરી રિવાથ્યનવા છે.

કવાિ ક્રોધવારદ શત્ુ હઠવા્જો રે લોલ, નવાથ ્ટળવા્ો દેહવાનભિવાન….

શ્રીજી દશ્યન કરરી….

હે બવાપવા, અિને કયવારેય એ દેહવાનભિવાન નડે નહીં. જેિ પેલવા પંરડતને આપનવા 
્ચને ભગ્વાનિવાં લગનરી લવાગરી ગઈ તેિ અિને પણ આપને મ્શે આ્રી લગનરી 
લવાગરી રહે તે્રી રદવય શનકત, ભનકત, બુમધિ રિેરજો.

આશસી્વાદ પયૂણ્ય થયે સહુ કોઈ શ્રી િહવારિભુજીનો િહવારિસવાદ આરોગરીને 
આજનરી રદવય લરીલવાનું સિરણ કરતવાં કરતવાં સ્સથવાને રિયવાણ કયુું.

આશી્વાણિદ-૨
વહવાલવા સ્વાિરીશ્રીએ આશસી્વાદ આપતવાં કહ્ું કે, આજે હું એ્ટલો બધો ખુશ 

છું કે તેનવા હદનરી સરીિવા નથરી. તેિણે ભકતસભવાને અનભિવાન અને અહંકવાર 
શ્દો ભકતને દયૂષણરૂપ છે, પછરી ભકત ભલે સંસવારરી કે તયવાગરી હોય. રિસંગનરી 
સફળતવા આ્ટલરી બધરી ્ધવારે િળરી કવારણ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનવા 
રદવય આશરી્વા્યદ આપણવા પર ્રસતવા રહ્વા છે અને રિમતક્ણે એ આપણરી સવાથે 
છે. જો ભગ્વાનનરી ઇચછવા ન હોય તો આપણે સયૂકું પવાંદડું પણ ઉપવાડ્વાને સિથ્ય 
થતવા નથરી. આપણે બધવાએ સવાથે િળરીને કવાિ કર્વાથરી કવાિ સહેલું બનરી જાય છે. 
આપણે એ કવાય્યનરી સફળતવા વયનકતનરી નથરી પણ સિયૂહનરી સફળતવા છે એિ િવાન્ું 
જોઈએ. જો દરેક વયનકતગત કવાય્યનરી સફળતવાનો યશ પોતવાનરી હવાજરરીને લરીધે િળરી 
તો તે બધવાનો અહંકવાર અને અનભિવાન કવાિને દરીપવા્્વા જ નમહ દે અને આપણે 
બધવા ભગ્વાન તથવા સતપુરુષનવા રવાજીપવાથરી દયૂર હડસેલવાઇ જઈશું. જે કંઈ પણ સે્વા 
આપણે કરરીએ છરીએ, તે આપણરી નહીં િવાનરીશું તો આપણે ઇષવા્ય, અનભિવાન અને 
અહંકવારથરી બચરી શકરીશું. સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનવા રવાજીપવાને યોગય 
બનરીશું. કે્ળ આપણવા લક્ િવા્ટે આપણવા સ્્યનવા મ્ચવારો એકસયૂત્ હોય અને 
સિયૂહનરી ભવા્નવાને યવાદ રવાખરી જ કવાિ કર્ું જોઈએ. એ ભવા્નવા જ આપણવા સહુ 
િવા્ટે સ્વામિનવારવાયણબવાપવા અને સ્વાિરીબવાપવાનો રવાજીપો િેળ્શે. એિવાં આપણવા 
બધવાનું કરયવાણ છે, સુખ છે. જો આ્રી જ ભવા્નવા હોય તો રિગમત િળે, સફળતવા 
િળે, ભગ્વાનનરી આજ્વાઓ અને ઈચછવાઓ રિિવાણે આપણે રહરીશું તો ભગ્વાનનો 
રવાજીપો િળે. જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનરી તુલવાિવાં ચકચરકત પલેર્ટનિ હતું તે્રી 
આપણરી ભનકત પણ શુધિ કોઈ પણ રિકવારનવા ડવાઘ મસ્વાયનરી હો્રી જોઈએ.

આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સિજાવયું કે, સુ્ણ્યતુલવા ્ખતે શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાએ સિજાવયું હતું, “તિવારરી ભનકત સોનવાનરી જેિ ચળકવા્ટ્વાળરી બનો, 
સોનેરરી બનો.” તે રરીતે “તિવારરી ભનકત પલેર્ટનિ જે્રી ચળકતરી બનો, કરીિતરી 

આચારણિ સ્વામીશ્ીએ 
સમજાવરું રે, સુ્વ્ણિતુલા 

્વખતે શ્ી મુકતજી્વન 
સ્વામીબાપાએ 

સમજાવરું હતું, “તમારી 
ભનકત સોનાની જેમ 
ચળરા્ટ્વાળી બનો, 

સોનેરી બનો.” તે 
રીતે “તમારી ભનકત 

પલેદ્ટનમ જે્વી ચળરતી 
બનો, રીમતી બનો.” 

ભગ્વાને આપ્ને 
મનુષરજી્વન આપરું છે 

જે સે્વાથી ભરુું ભરુું 
બના્વો પ્ લોભથી 
રલંદરત ના બના્વો. 
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બનો.” ભગ્વાને આપણને િનુષયજી્ન આપયું છે જે સે્વાથરી ભયુું ભયુું બનવા્ો 
પણ લોભથરી કલંરકત નવા બનવા્ો. આપણે બધવા ખવાસ નસરીબદવાર છરીએ કે આ 
પલેર્ટનિ તુલવાનવાં િહોતસ્નવાં િધુર અને પમ્ત્ દશ્યન થયવાં. તે ભગ્વાનનરી કૃપવા 
નહરી તો બરીજું શું છે?

આશરી્વા્યદ દરમિયવાન પયૂજય સ્વાિરીશ્રી એ્ટલવા બધવા ખુશ થઈ ગયવા હતવા 
કે, ગુરુદે્ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા, સ્વામિનવારવાયણબવાપવાનરી િયૂમત્યિવાં રહરીને 
રિસંગ મનહવાળતવા હશે અને ભકત પર લવાખ લવાખ આશરી્વા્યદોનો ્ રસવાદ ્ રસવા્તવા 
હશે. ગુરુદે્ પલેર્ટનિ તુલવા થતરી જોઈ કે્ટલવા ખુશ થતવા હશે એ મ્ચવારથરી ફરરી 
સ્વાિરીશ્રી પોતવાનવા મસંહવાસન ઉપર ઊભવા થઈ ગયવા. ફરરીથરી “આયો રે આયો” 
અને “ધવાિ ગવાજે રે” એ બે કરીત્યન સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી 
ખુશરી સવાથે બધવા હરરભકતોને સવાનથરી ઊભવા કરરી લગભગ પંદર મિમન્ટ સુધરી 
ભનકતનવાચ સવાથે ગવાન કયુું અને કરવાવયું. આખો કોમયુમન્ટરી હોલ જાણે ઘડરીભર 
તો અક્રધવાિ બનરી ગયો હતો. જાણે શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા અને આપણવા 
સ્વાિરીશ્રી બધવા હરરભકતોને બવાથ ભરીડરી ભરીડરીને ભે્ટતવા હતવા. ચુંબન આપતવા 
હતવા એ્ું અનુભ્વાતું હતું અને કહેતવા હતવા “તિે જ િવારવા સવાચવા મશષયો છો. તિે 
િને બહુ ્હવાલવા છો. િવા્ટે ભગ્વાન અને સંતોને છેક છેરલરી પથવારરી સુધરી આ્ો 
ને આ્ો રિેિ કરશો તો અનવાદરીિુકતનરી મસથમતને પવાિશો. આ સ્વામિનવારવાયણ 
ગવાદરીનું શરણું એ જ આતયંમતક િુનકતનો રસતો છે. આપણે આતયંમતક િુનકત 
જોઈતરી હોય તો દબવાયવા ચંપવાયવા િુંિવાયવા મ્નવા શરણે રહેજો. શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાએ એ જ આશરી્વા્યદ આપયવા હતવા. પણ આપણું િન એ્ટલે અંતઃકરણ 
ધરીરજ, શવાંમત અને િો્ટવાનવા મ્શ્વવાસિવાં ન રહેતવા ક્ણે ક્ણે ચલવાયિવાન થવાય છે 
એ્ટલે આપણવાિવાં રહેલવા અંતઃશત્ુઓ આપણવા િનનો કબજો જિવા્રી લે છે. 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી આજ્વાઓ અને આશરી્વા્યદ આપણને તેથરી 
બચવા્ે છે અને બચવા્શે.”

ઇ.સ. ૧૯૭૦નવા ઓક્ટોબરિવાં જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા અિેરરકવા આવયવા 
તયવારે ભકતોનરી સંખયવા જયૂજ (બહુ ઓછરી) હતરી. એ પછરી ભકતોએ ઘણરી રિગમત 
કરરી છે. ધિ્ય અને આમથ્યક રરીતે ભકતો ઘણવા આગળ ્ધયવા છે. સંખયવા પણ ્ધરી 
છે અને એિવાં મસકોકસનું િંરદર થયવા પછરી ભકતો આમથ્યક રરીતે અને ધવામિ્યક રરીતે 
ઘણવા આગળ ્ધયવા છે. જો િંરદર ન થયવાં હોત સતસંગ ્ૃમધિ નવા પવામયો હોત. તો 
આ SGS ્ટેલે્્ટ જે્ું કંઈ બ્યું હોત નહીં. સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી 
દયવા મ્નવા તથવા તેિણે આપણને આપેલ આજ્વાઓનવા પવાલન મ્નવા તથવા ભનકતનરી 
ચરી્્ટ મ્નવા આ કશું શકય નવા બ્યું  હોત.

છેરલે છેરલે પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીએ પલેર્ટનિ ફંડિવાં દવાન દેનવારવા ભકતો, 
મ્મ્ધ સે્વા કરનવાર ભકતો, સિવારંભિવાં હવાજર રહેનવાર સદગૃહસથો, મસકયુરર્ટરી 

આપ્ું મન એ્ટલે 
અંતઃરર્ ધીરજ, 
શાંવત અને મો્ટાના 
વ્વશ્ાસમાં ન 
રહેતા ક્ષ્ે ક્ષ્ે 
ચલારમાન થાર છે 
એ્ટલે આપ્ામાં 
રહેલા અંતઃશત્રુઓ 
આપ્ા મનનો 
રબજો જમા્વી લે છે. 
સ્વાવમનારાર્બાપા 
સ્વામીબાપાની 
આજ્ાઓ અને 
આશી્વાણિદ આપ્ને 
તેથી બચા્વે છે અને 
બચા્વશે.
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પોલરીસ ફોસ્ય અને સ્ષેને આશરી્વા્યદ આપયવા. િહોતસ્િવાં આ્નવારવા સિગ્ર 
અિેરરકવા અને કેનેડવાનવા િંડળોને આશરી્વા્યદ આપયવા અને િહોતસ્નરી પયૂણવા્યહુમત 
કરરી.

ઈ.સ. ૨૦૧૩
ગુરુપયૂમણ્યિવાએ આધયવાનતિક જગતનું િહવાપ્્ય છે. આ પ્્યનું િહત્્ સિજા્તવા 

આપણવા જી્નનરી પવાઠશવાળવાિવાં જેિનરી પવાસેથરી જી્ન જી્્વાનો સવાચો િવાગ્ય અને 
યોગય િવાગ્યદશ્યન િળે તેને આપણે સવાચવા ગુરુ િવાન્વા. ગુરુનરી કૃપવા એ િોક્નું 
કવારણ છે. ગુરુ તે સવાકવાર ઈશ્વરરીય રિમતિવા છે, િવા્ટે જ ગુરુપયૂમણ્યિવાએ ગુરુનું પયૂજન 
કરરી ગુરુજીનું ઋણ ચયૂક્્વાનરી રદવય તક છે. આ પ્્ય ઉજ્્વા િવા્ટે તવા. ૨૨ 
જુલવાઈ ૨૦૧૩ ને સોિ્વારે હજારો હરરભકતો દયૂર દયૂરથરી ગુરુપુનિનો લહવા્ો લે્વા 
્યુજસસી િંરદરિવાં એકઠવા થયવા હતવા. 

ગુરુદે્ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાનવા અગમણત ઉપકવાર સવાિે પોતવાનરી હૃદય ઊમિ્ય 
વયકત કર્વા પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી, સંતો અને હરરભકતો બરવાબર બપોરે 
૩:૩૦ ્ વાગે સુંદર િજાનરી પવાલખરીિવાં શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાને પધરવા્રી હોલિવાં 
પધવાયવા્ય હતવા. નવાનવા બવાળકો અને ન્યુ્વાનો શવાહરી સ્વાગત િવા્ટે ફળફળવાદરી અને 
પયૂજનનરી સવાિગ્રરી લઈને સ્વાગત કર્વા ઊભવા રહ્વા હતવા. સૌ રિથિ સ્વાિરીબવાપવાને 
પવાલખરીિવાંથરી મસંહવાસને નબરવાજિવાન કરરી પરિ પયૂજય આચવાય્યસ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે 
તવાજા ફળ, સયૂકો િે્ો અપ્યણ કર્વાિવાં આવયો હતો અને પંચવાિૃતથરી ગુરુદે્નવા 
ચરણ પખવાળવા હતવા. તયવાર બવાદ ચંદન ચચસી, ફયૂલોનરી િવાળવા પહેરવા્રી અને ધોમતયવા 
ગુરુદે્ને ઓઢવાડરી શવાહરી પયૂજા કરરી હતરી. આ તકનો લવાભ લઇ હરરભકતોએ પણ 
પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજને ગવાદરી પર 
નબરવાજિવાન કરરીને સંતો 
અને હરરભકતોએ 
ગુરૂપયૂજન અચ્યન અને 
આરતરી કરરી ગુરુભનકતનું 
ઋણ ચયૂકવયું હતું. 

તવા. ૪-૮-૨૦૧૩નવા 
રોજ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
િંરદર (મસકવાકસ)િવાં દશ્યનદવાન આપતવા શ્રી ઘનશયવાિ િહવારિભુજીનો ્વામષ્યક 
રિમતઠિોતસ્ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા આચવાય્ય સધિિ્ય જયોમતધ્યર પરિ પયૂજય 
શ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી સ્વાિરીજી િહવારવાજનરી ઉપમસથમતિવાં સુસપન્ન થયો 
હતો.ભવામ્ક ભકતોએ િો્ટવા સિુદવાયિવાં િળરીને દશ્યન, સે્વાનો તથવા પરિ પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા આશરી્વા્યદનો લવાભ લરીધો હતો.

ગુરુપયૂર્ણિમાએ 
આધરાનતમર જગતનું 
મહાપ્વણિ છે. આ પ્વણિનું 

મહત્્વ સમજા્વતા 
આપ્ા જી્વનની 

પાઠશાળામાં જેમની 
પાસેથી જી્વન જી્વ્વાનો 

સાચો માગણિ અને રોગર 
માગણિદશણિન મળે તેને 

આપ્ે સાચા ગુરુ 
માન્વા. ગુરુની રૃપા એ 

મોક્ષનું રાર્ છે. ગુરુ તે 
સારાર ઈશ્રીર પ્રવતમા 

છે, મા્ટે જ ગુરુપયૂર્ણિમાએ 
ગુરુનું પયૂજન રરી 

ગુરુજીનું ઋ્ ચયૂર્વ્વાની 
દદવર તર છે.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

219

ફાધસણિ ડિે - ૨૦૧૪
રિેિિયૂમત્ય ્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી િહવારવાજે સંત 

િંડળ સમહત તવારરીખ ૦૨ જયૂન ૨૦૧૪ને સોિ્વારનવા રોજ ને્વાક્ય એરપો્ટ્ય ખવાતે 
પુમનત પગલવાં પવાડવા. તયવાં એરપો્ટ્ય ઉપર શ્રી રિણભવાઈ પ્ટેલ ખવાસ હવાજર 

રહરીને વય્સથવા સુગિ કરરી હતરી. 
બવાપવા ખુબજ રવાજી થયવા અને શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ મસધિવાંત સજી્ન 
િંડળ ્તરી હરરભકતોએ પુષપિવાળવા 
અપ્યણ કરરીને સંત િંડળ સમહત 
રિેિિયૂમત્ય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનું 
ભવા્ભરીનું સ્વાગત કયુું હતું. 

્યુજસસી  શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
િંરદર આપણવા કવારણ સતસંગ ગવાદરી 
પરર્વાર િવા્ટે અિેરરીકવાનું રિ્ેશદ્વાર 
ગણવાય છે. કવારણ કે રિેિિયૂમત્ય બવાપવા 
અને પયૂજય સંતો જયવારે જયવારે 
અિેરરકવા પધવારે તયવારે રિથિ ્યયૂજસસી 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદરે અ્શય 

પધવારે છે અને અિેરરકવાથરી સ્દેશ પધવારે તયવારે પણ ્યુજસસી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
િંરદરથરી પવાછવા ્ળે છે. આિ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર મસકોકસ અિેરરકવાનું 
રિ્ેશદ્વાર બનરી ગયું છે.  બે રદ્સ િવા્ટે ્યુજસસી િંરદરનવા સથવાને ભકતોને રદવય 
સુખ આપરી, રિેિ ્ હે્ડવા્રી તવા. ૪ જયૂન બુધ્વારનવા રોજ અિેરરકવાનવા બરીજા ભવાગોિવાં 
મ્ચરણ શરૂ કયુું. તયવાંથરી પમશ્ચિનવા લોસએ્જલસ શહેરે પધવાયવા્ય. આિ બવાપવા 
મ્ચરણ કરતવાં કરતવાં ્નજ્યમનયવા ૧૨િરી જયૂન ૨૦૧૪નવા રોજ પધવાયવા્ય હતવા. ્યુજસસી 
સરીકોકસ િંડળનવા સભયોએ ફવાધસ્ય ડે મનમિત્તે તથવા યુ્વા મશનબર મનમિત્તે બવાપવાને 
રિવાથ્યનવા કરરી કે, તેઓ અત્ે પધવારે અને આશરી્વા્યદ આપે. બવાપવાએ રિોગ્રવાિિવાં ફેરફવાર 
કરરીને ્યુજસસી પધવાયવા્ય અને ૧૪ જયૂન ૨૦૧૪નવા રોજ સરીકોકસ રેરક્રએશન સે્્ટર 
ખવાતે િહવાતિવા ગવાંધરીનું સ્ટેચયુંનું ઉદઘવા્ટન િેયર Mr. Gonnele સવાથે રહરીને કયુું.

તવારરીખ ૧૫ જયૂન ૨૦૧૪નવા 
રોજ ફવાધસ્ય ડે હતો. અિેરરકવાિવાં 
તેનું િહત્ ્ધુ હોય છે. જોકે 
ભવારતરીય સંસકૃમત તો એથરી 
ઘણરી ચરડયવાતરી છે. ભવારતિવાં તો 
્ષ્યિવાં એકવાદ ્વાર જ નહીં પણ 

તારીખ ૧૫ જયૂન 
૨૦૧૪ના રોજ ફાધસણિ ડિે 
હતો. અમેદરરામાં તેનું 
મહત્વ ્વધુ હોર છે. 
જોરે ભારતીર સંસરૃવત 
તો એથી ઘ્ી ચદડિરાતી 
છે. ભારતમાં તો ્વષણિમાં 
એરાદ ્વાર જ નહીં 
પ્ સદાર વપતૃદે્વો 
ભ્વ. વપતાને દે્વતુલર 
સમજ્વા અને તે પ્રમા્ે 
માતા-વપતાની સે્વા 
રર્વી.
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સદવાય મપતૃદે્ો ભ્. મપતવાને દે્તુરય સિજ્વા અને તે રિિવાણે િવાતવા-મપતવાનરી સે્વા 
કર્રી. આ રદ્સે ભવારતથરી આ્ેલવા રવાજયસભવાનવા સવાંસદ શ્રી પુરૂષોત્તિભવાઈ 
રૂપવાલવા અને નબહવાર મ્ધવાનસભવાનવા ધવારવાસભય શ્રી રવાિેશ્વરરિસવાદભવાઈ પધવાયવા્ય હતવા. 
તેઓશ્રીનું શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ દ્વારવા સ્વાગત કર્વાિવાં આવયું 
હતું. પછરી તેઓશ્રીનું સંસથવાન ્તરી પવાઘ તથવા ફયૂલહવાર પહેરવા્રી સ્િવાન કર્વાિવાં 
આવયું હતું. આિંમત્ત િહેિવાન શ્રી રવાિેશ્વરરિસવાદજી અને શ્રી પુરૂષોત્તિભવાઈ 
રૂપવાલવાએ ભવારતરીય સંસકૃમતનવા ્ખવાણ કયવા્ય. શ્રી પુરુષોત્તિ રૂપવાલવાએ તેિનવા 
રિ્ચનિવાં આપણરી સંસકૃમતિવાં જે મ્કૃમતઓ આ્રી છે તે ્ ણ્ય્તવા હતવા. ્ ષ્યિવાં એક 
જ ્ખત આ્તવા ફવાધસ્ય ડે કે િધસ્ય ડેનવા રદ્સે િવાતવા-મપતવાને નમસુંગ હોિિવાંથરી 
ઘરેથરી લવા્તવા અિેરરકન સંતવાનો મ્શે ્વાત કરરી રહ્વા હતવા. તે ્ખતે રિેિિયૂમત્ય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ સભવાિવાં એક યુ્વાન તેનવા ્ૃધિ મપતવાને સવારસંભવાળ રવાખરીને 
ખુરશરીિવાં બેસવાડતો હતો. તે બતવા્રી કહ્ું કે, આ્વા ્ૈભ્રી ભોગમ્લવાસ દેશિવાં 
પણ આપણવા સંસકવાર જળ્વાઈ રહ્વા છે, તેનું કવારણ સતસંગ છે. સંતો િહવાતિવાઓનું 
મ્ચરણ છે. શ્રી રૂપવાલવા સવાહેબ તરત જ સહિત થયવા અને જણવાવયું કે, હું જયવાં 
જાઉં છું તયવાં સ્વામિનવારવાયણ સંરિદવાય અને તેિનવા સંતવાેનો રિભવા્ જો્ું છું. તેઓ 
આજે સનવાતન મહંદુ ધિ્ય અને ભવારતરીય સંસકૃમતનો મ્શ્વભરિવાં ડંકો ્ગવાડરી રહ્વા 
છે. પછરી તેિણે શ્રી નરે્દ્ભવાઈ િોદરી સવાહેબ કે્વા કિ્યયોગરી છે, તેનું ્ણ્યન કયુું. 
્ળરી િમણનગર શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા સંતો દ્વારવા બવાંધેલરી રિસવાદરીનરી પવાઘનવા 
્ખવાણ તો ્ડવારિધવાન શ્રી િોદરી પણ કરે છે અને પહેર્વાનો આગ્રહ રવાખે છે. 
તયવારબવાદ િહેિવાનોને ્ોમશંગ્ટન ડરીસરી જ્વાનું હો્વાથરી મ્દવાય આપરી અને પરિ 
પયૂજય સ્વાિરીજીએ ફવાધસ્ય ડે નરી સપેમશયલ કેક શ્રી ઠવાકોરજીને ધરવા્રીને રિસંગને 
્ળરી યવાદગવાર બનવાવયો. 

તયવારબવાદ રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ ફવાધસ્ય ડે મનમિત્તે આશરી્વા્યદ આપતવા જણવાવયું 

પ્રેમમયૂવતણિ આચારણિ 
સ્વામીશ્ીએ સભામાં 

એર રુ્વાન તેના ્વૃદ્ધ 
વપતાને સારસંભાળ 

રાખીને ખુરશીમાં 
બેસાડિતો હતો. તે 

બતા્વી રહ્ું રે, આ્વા 
્વૈભ્વી ભોગવ્વલાસ 
દેશમાં પ્ આપ્ા 

સંસરાર જળ્વાઈ રહ્ા 
છે, તેનું રાર્ સતસંગ 
છે. સંતો મહાતમાઓનું 

વ્વચર્ છે.
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કે, આપણવા િવા્ટે તો ફવાધસ્ય ડે એક રદ્સ િવા્ટે નહીં પરંતુ રોજ રોજ છે. આ 
લોકનરી દૃમષએ જેિનવા િવા-બવાપ છે તેિનરી રોજે રોજ સે્વા કર્રી. પરંતુ આપણવા 
ખરવા ફવાધર તો શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા છે તેિનરી આજ્વાિવાં ્તસીએ 
અને તેિનરી બધરી રક્રયવા રદવય કરયવાણકવારરી અને મહતકવારરી લવાગે. ભગ્વાનને કોઈ 
ઊંચ નરીચ નથરી. બધવા જ સિવાન છે. પરંતુ તિે ભગ્વાન મ્શે જે્ું મચંત્ો તે્વા 
તિે બનશો. ભગ્વાનને મ્ષે જે્ો દોષ પરોઠો તે્વા દોષ ્વાળવા તિે બનશો. 
મનદયોષભવા્ હશે તો તિે મનદયોષ બનશો. ૫૭ નવા ્ટોળવાિવાંથરી બહવાર કવાઢરી ચૈત્ય 
િંરદરિવાં િયૂમત્ય પધરવા્્વા િવા્ટે અક્રધવાિથરી ભગ્વાન અને તેિનવા સતપુરુષ તો 
કે્ળ દયવા કરરી પધવાયવા્ય છે. દેશ-મ્દેશ મ્ચરે છે. તે દેહનરી દરકવાર કયવા્ય ્ગર 
મનસ્વાથ્ય ભવા્ે ભકતોનવા મહતવાથષે કરયવાણ િવા્ટે ઘેર ઘેર ફરે છે. ભગ્વાન અને 
તેિનવા િુકતોનવા દવાખડવાિવાં મનદયોષભવા્ રવાખશો તો તિવારવાિવાં પવાત્તવા આ્શે. 
ભગ્વાનને જાગૃત, સ્પન અને સુષુમતિનવા સવાક્રી જાણરી તથવા અંતયવા્યિરી જાણરી 
રદવયભવા્ કેળ્્ો. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા દરેક બવાળકને ભગ્વાન સંબંધરી 
સ્ષે રક્રયવા ગિે છે અને રદવય લવાગે. પોતવાનો બથ્ય ડે આ્ે તો ગૌર્ અનુભ્ે 
કે, િને કવારણ સતસંગિવાં જ્િ િળો છે. મશ્રવાિ િહેતવાનરી જેિ િનિુખરી િ્ટરી 
ગુરુિુખરી બન્ું. ભગ્વાન અને તેિનવા િુકતોનરી સ્ષે રક્રયવા િહવાતિય જ્વાને સમહત 
રદવય સિજીને સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાને રવાજી કરરીએ. 

પછરી અ્ય ્કતવાઓએ રિસંગોપવાત રિ્ચન આપયવા. તે દરેકનો સવાર એ હતો 
કે, આપણને રદવય મપતવા સ્વામિનવારવાયણ બવાપવા સ્વાિરીબવાપવા િળવા છે તે દરેક 
િવા્ટે અહોભવાગય છે. તયવારબવાદ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભજન િંડળનવા બવાળકોનરી 
રિવાથ્યનવા સ્રીકવારરી અને બવાપવા ખયૂબ જ રવાજી થયવા. તયવારબવાદ સૌ હરરભકતોએ 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી આરતરીઓનવા રહવા્ લરીધવા. સૌ કે્ડરી અને 
િહવારિસવાદ લઇ મ્દવાય થયવા.

આપ્ા ખરા 
ફાધર તો શ્ી 
સ્વાવમનારાર્બાપા 
સ્વામીબાપા છે તેમની 
આજ્ામાં ્વતસીએ અને 
તેમની બધી દક્રરા 
દદવર રલરા્રારી 
અને વહતરારી લાગે. 
ભગ્વાનને રોઈ ઊંચ 
નીચ નથી.
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્રુજસસીમાં ગુરુ પયૂર્ણિમા - ૨૦૧૫
સિવાજ અને સંસકૃમતનવા ઘડ્ૈયવાનું પયૂજન કર્વાનો રદ્સ એ્ટલે ગુરુ પયૂમણ્યિવા. 

મશષયનવા હૃદયિવાં આતિવા પરિવાતિવાનવા જ્વાનનરી જયોત રિગ્ટવા્રી જ્િ-િરણ રૂપરી 
અંધકવારને દયૂર કરે તે ગુરુ.

તવારરીખ ૩૧ જુલવાઈ ૨૦૧૫ શુક્ર્વારનવા રોજ ગુરુપયૂમણ્યિવાનરી ઉજ્ણરી 
અિેરરકવાનવા ્યયૂજસસી રવાજયનવા સરીકોકસ િંરદરે કર્વાિવાં આ્રી હતરી. જે રદ્સે 
ગુરુ પયૂમણ્યિવા હતરી તે જ રદ્સે આપણવા સધિિ્યરતનવાકર પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીજી િહવારવાજ અને સંતોનરી હવાજરરીિવાં મસક્વાકસ િંરદરે ગુરુપયૂમણ્યિવાનો લવાભ 
સૌ ભકતોએ લરીધો.

સંધયવા આરતરીનવા મનયિ બવાદ ગુરુરવાજ જી્નરિવાણ શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાને પવાલખરીિવાં નબરવાજિવાન કયવા્ય. રિેિરી ભકતોએ ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા રિસંગે 
ચંદનનવા ્વાઘવા તૈયવાર કયવાું હતવા. મસંહવાસનિવાં નબરવાજિવાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ભગ્વાન, શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી અને લવાખોનવા લવાડરીલવા સ્વાિરીબવાપવાને તે ચંદનનવા 
્વાઘવા ધવારણ કરવાવયવા હતવા. પવાલખરીિવાં નબરવાજિવાન શ્રી ઠવાકોરજી તથવા શ્રી 
િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા ચંદનનવા ્વાઘવા ધવારણ કરરી રદવય દશ્યન આપરી રહ્વા હતવા 

આજે સૌ હરરભકતોને આનંદ હતો. અિેરરકવાનવા ્યયૂજસસીનવા યુ્વાન બવાળકોએ 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે ઘણવા િમહનવાથરી તવાલરીિ 
લઇ તૈયવારરી કરરી હતરી. આજે યુ્વાન હરરભકતોએ શ્રીજી બવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી 
રિથિ્વાર આગળ ઉચછ્ કરરી બવાપવાને રવાજી કર્વાનરી તક િેળ્રી.

શોભવાયવાત્વા િંરદરથરી શરૂ થઈને ્વાજતેગવાજતે સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં જ્વા 
નરીકળરી. બવાપવા અને પયૂજનરીય સંતોનરી આગળ ઓચછ્ િંડળરીનવા ઉતસવાહરી ભકતો 
અને તેનરી આગળ શવાહરી સ્વાગતનવા હરરભકતો છવાબ લઈ ચવાલતવા હતવા. ઓચછ્ 
િંડળરીનવા યુ્વાનો “આવયવા આવયવા હરરજી િવારે િંરદરે આવયવા રે” એ કરીત્યન સવાથે 
તવાલ સવાથે ઓચછ્ કરરીને બવાપવાને રવાજી કરતવા હતવા. તે જોઈને પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીજી િહવારવાજે રિસન્નતવા દશવા્ય્રી તવાળરી ્ગવાડરી અને િંદ હવાસય દશ્યન આપરી 
આશરી્વા્યદ પવાઠવયવા હતવા. ઓચછ્  કરતવાં કરતવાં ્વાજતે ગવાજતે સ્વાિરીબવાપવા 
હોલિવાં પહોંચયવા. સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનું શોડષોપચવારથરી શવાહરી 
પયૂજન કર્વાિવાં આવયું. પયૂજન અચ્યન કરરી સિયૂહ આરતરી ઉતવારરી ગુરુરવાજ શ્રી 
િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનવા રદવય આશરી્વા્યદ લરીધવા.

તયવારબવાદ ્ેદરતન પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજે આશરી્વા્યદનરી 
લહવાણ કરતવાં જણવાવયું કે, આજે ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા િહવાપ્ષે સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાનવા શરણિવાં એકત્ થયવા છરીએ. ગુરુદે્ે કરેલવા અનંત ઉપકવારનું ઋણ 
અદવા કર્વાનો આ િોંઘેરો અ્સર છે. ગુરુદે્નરી કૃપવા િેળ્્વા પોતવાનવા હલકવા 
સ્ભવા્ અને  કુ્ટે્ને સુધવાર્રી પડશે. િવાણસ પોતે પોતવાનરી જાતે ભયૂલો શોધરી 

આજે ગુરુપયૂર્ણિમાના 
મહાપ્વશે 

સ્વાવમનારાર્બાપા 
સ્વામીબાપાના શર્માં 

એરત્ર થરા છીએ. 
ગુરુદે્વે રરેલા અનંત 
ઉપરારનું ઋ્ અદા 
રર્વાનો આ મોંઘેરો 

અ્વસર છે. ગુરુદે્વની 
રૃપા મેળ્વ્વા પોતાના 
હલરા સ્વભા્વ અને  

રુ્ટે્વને સુધાર્વી પડિશે. 
મા્સ પોતે પોતાની જાતે 
ભયૂલો શોધી શકરા નથી. 

માત્ર ગુરુ દુગુણિ્ોને જોઈ 
શરે છે ને વશષરને રહી 

શરે છે.
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શકયવા નથરી. િવાત્ ગુરુ દુગુ્યણોને જોઈ શકે છે ને મશષયને કહરી શકે છે. ગુરુદે્ે 
આપેલરી સલવાહ હૃદયપયૂ્્યક સ્રીકવારરી. એ શ્ધિવા આજે જી્ને પોતવાનવા દોષો ્ટવાળવાનો 
ખ્ટકો હોય તેને સવાચો િુિુક્ુ કહે્વાય. આપણને ગુરુદે્ સ્વાિરીબવાપવા િળવા 
અને આપણરી જી્ન નૈયવાને પવાર કરનવાર આજ સવાચવા તવારણહવાર છે. એિનવા 
કોિળકર આપણવા િવાથવા પર રહે. દેહનવા છેરલવા શ્વવાસ સુધરી એિનો જ સવાથ રહે 
અને ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા રદ્સે રિવાથ્યનવા કરરીએ કે, દયવાળુ આપે કે્લ કૃપવા કરરી અિને 
આપનવા શરણે રવાખયવા ને આપનરી જ કૃપવાથરી અિવારવા જી્નિવાં રિગમત થઈ. એ 
કૃપવાને અિે ભયૂલરી ન જઈએ એ્રી રદવય બુમધિ શનકત અને ભનકત આપજો.       

આ્રી રરીતે પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ બળ ભયવા્ય આશરી્વા્યદ આપયવા 
અને રિવાથ્યનવા કરતવાં શરીખ્વાડરી. સૌને બળરીયવા બનવાવયવા.

્વલડિણિ ્ટ્ેડિ સે્્ટર
ઈ.સ. ૨૦૧૪નવા ન્ેમબરનરી ત્રીજીનવા રદ્સે ્ન ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટર ખુરયું. ્ન 

્રડ્ય સે્્ટરનરી ઓ્િ્ષે્ટરરી િે િમહનવાનરી ૨૯, ૨૦૧૫નવા રોજ ખયૂલરી. ્યયૂજસસીનવા 
મશષયોને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતોને સ્તંત્તવા સંકરપ અને શનકતનવા રિતરીક 
આ પયૂણ્ય િકવાનિવાં લઈ જ્વાનરી ઇચછવા હતરી. તેઓએ ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટરિવાં સરકવારરી 
બવાબતોનરી કચેરરી સવાથે સંકલન કયુું અને આખવા રદ્સનરી યોજનવા બનવા્રી. 
ઓગષ ૩, ૨૦૧૫નવા રોજ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી સંતો અને હરરભકતો ઐમતહવામસક 
ઇિવારતનરી િુલવાકવાત લે્વા િવા્ટે િંરદરથરી નરીકળવા. અિેરરકવાિવાં સૌથરી ઊંચરી ઈિવારત 
અને આ ન્રી ઇિવારતનરી િુલવાકવાતે જ્વા િવા્ટે રિથિ ધવામિ્યક નેતવા,  એ ધવામિ્યક નેતવા 
કે જેણે યુનવાઇ્ટેડ સ્ટેટસિવાં સૌથરી ્ધુ રિ્વાસ કયયો છે. તે બંને એકબરીજા સવાથે બંધ 
બેસતુ હતું.

વહવાલવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી પોલરીસ સ્િવાન સવાથે િંરદરથરી ્ન ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટર 
આ્્વા નરીકળવા.  સ્યંસે્કો અગવાઉથરી જ તયવાં આ્રી ગયવા હતવા અને બવાપવાનું 
આગિન થતવાં જ ઇિવારતિવાં રિ્ેશ્વા િવા્ટે ઉતસુક હતવા. બવાપવા પહોંચયવા અને 
્યયૂયોક્યિવાં સૌથરી વયસત શેરરીિવાંથરી ચવારયવા. ભકતોએ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને ્ધવાવયવા. 
દરેક ભકત ્ન ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટર તરફ આગળ ્ધયવા. જયવાં ્ટ્રીન ્ટવા્રનું ચોક્સ 
સથવાન છે. તયવાં ૧૧ સપ્ટેમબર ૨૦૦૧નવા રોજ પોતવાનો જી્ ગુિવા્નવારવા દરેક 
વયનકતનવા નવાિ સવાથે એક સિવારક છે. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ઘણવા બધવા નવાિો 
્વાંચયવા, દરેક વયનકતએ તે ગુિવા્ેલવા જી્ન િવા્ટે થોડરી ક્ણ ઊભવા રહ્વા અને તેિનવા 
િવા્ટે િૌન પવાળું. તે પછરી બવાપવા  સ્વા્યઇ્ર  ્ૃક્  તરફ ગયવા. આ એ ્ૃક્ છે જે 
સપ્ટેમબર ૨૦૦૧નવા રોજ બચરી ગયું હતું. તે ્ૃક્ ્ન ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટરનવા ્ચચેનવા 
મ્સતવારિવાં સથવામપત કર્વાિવાં આવયું હતું. બવાપવાએ ફરરી એક્વાર રિવાથ્યનવાિવાં થોડરીક 
સેક્ડ લરીધરી. પછરી બવાપવાએ દરેક સંત સવાથે િવાડ ઉપર એક પુષપ લગવાવયું. એક 
પછરી એક પુષપોનો ઢગલો થયો અને સંતોએ ઊભવા રહરીને રિવાથ્યનવા કરરી.

દરેર ભકત ્વન ્વલડિણિ 
્ટ્ેડિ સે્્ટર તરફ 
આગળ ્વધરા. જરાં 
્ટ્વીન ્ટા્વરનું ચોક્કસ 
સથાન છે. તરાં ૧૧ 
સપ્ટેમબર ૨૦૦૧ના 
રોજ પોતાનો જી્વ 
ગુમા્વનારા દરેર 
વરનકતના નામ સાથે 
એર સમારર છે. આચારણિ 
સ્વામીશ્ીએ ઘ્ા બધા 
નામો ્વાંચરા, દરેર 
વરનકતએ તે ગુમા્વેલા 
જી્વન મા્ટે થોડિી ક્ષ્ 
ઊભા રહ્ા અને તેમના 
મા્ટે મૌન પાળ્ું.
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તયવારબવાદ સંતો-ભકતોનો સિયૂહ ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટરિવાં આગળ ્ધયો. જયવાં 
૧૧ સપ્ટેમબર ૨૦૦૧ ્સતુઓથરી ભરેલું સંગ્રહસથવાન, સંગ્રહવાલયિવાં ્રડ્ય ્ટ્ેડ 
સે્્ટરિવાંથરી ભંગવારિવાંથરી િળેલ ્સતુઓ િયૂક્વાિવાં આ્ેેલરી છે.  તે રદ્સે જે બ્યું 
તેનરી યવાદ અપવા ે્ છે. અિવારવા ઘણવા મશષયો ્યુયોક્ય મસ્ટરીિવાં નોકરરી કરરી રહ્વા હતવા, 
જતવા હતવા અથ્વા રહેતવા હતવા. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનરી કૃપવાથરી આિવાંથરી 
કોઈને ઈજા પહોંચરી ન હતરી અથ્વા કોઈને પણ તેનરી અસર થઈ ન હતરી. ઘણવા 
લોકો આ જ મ્સતવારિવાં કવાિ કરતવા હતવા અને તે રદ્સે ટ્રીન ્ટવા્રિવાં એક મિર્ટંગ 
પણ ગોઠ્્વાિવાં આ્રી હતરી. તે રદ્સે સ્વારે િંરદરિવાં દશ્યન કરરી રહેલવા મશષયોએ 
્ટવા્રનું શું થયું તે નરરી આંખે જોયું હતું. તે પછરી િંરદરનરી છત પર ચડરીને બરીજા 
મ્િવાનને બરીજા ્ટવા્ર સવાથે જોયું હતું. અિવારવા બવાળકોએ શું થઈ રહ્ું છે તે જો્વા 
િવા્ટે તેિનવા ્ગ્યનરી બવારરીિવાંથરી બહવાર જોયું હતું. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી પણ ઈ.સ. 
૨૦૦૨િવાં ્યયૂજસસી પરત ફયવા્ય બવાદ ઓથોરર્ટરી રવાજય અને સથવામનક અમધકવારરીઓ 
સવાથે ગ્રવાઉ્ડ ૦ પર રિવાથ્યનવા કરરી હતરી.

ભલે તે ફવાયર ્ટ્ક હતરી પણ બળેલરી હતરી. નબનરડંગસિવાંથરી  સ્ટરીલનવા ્ટુકડવાઓ, 
ધ્જ કે જે સચ્વાયો હતો. તયવારે તેિણે એક મચત્ િવા્ટે કહ્ું હતું કે, કોઈ રદ્સ 
તિને સિયને યવાદથરી દયૂર નહીં કરે. સવાઇન અથ્વા છેરલરી કોલિ જે ગ્રવાઉ્ડ 
૦થરી દયૂર કર્વાનો છેરલો ભવાગ હતો. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી ઇરવાદવાપયૂ્્યક િવાગ્યદમશ્યકવાને 
સવાંભળવા અને દરેક લખવાણ ્વાંચયવા તયવારે ઘણરી્વાર રિવાથ્યનવા િુદ્વાિવાં જતવા રહેતવા 
હતવા.

તયવારબવાદ સિયૂહ ્રડ્ય ્ટ્ેડ સે્્ટરનરી િુલવાકવાત િવા્ટે આગળ ્ધયો. જે 
મયુમિયિિવાં ઐમતહવામસક તથયોને બદલે ન્રી ઇિવારત મ્શે ્ ધુ છે, તેિવાં એમલ્ે્ટર 
દ્વારવા ્ટોચ પર આવયવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી તથવા સંતો િેનહ્ટન અને ્ યયૂજસસીિવાં 
ઉભવા હતવા. એ જોઈને આચવાય્ય સ્વાિરી ખરેખર આનંરદત થયવા. અિેરરકન લોકોનવા 
સંકરપને ઈચછવાનું રિમતમનમધત્ કરતરી એ ન્રી રચનવા છે. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
તયવારબવાદ તયવાંથરી નરીકળવા અને જે ભકતો અંદર રિ્ેશ કરરી શકયવા ન હતવા તેિને 
દશ્યન આપયવા અને  મસકવાકસ િંરદર તરફ રિયવાણ કયુું. 

બાળરોએ ઉતસ્વ રરીને ભનકત જમા્વી.
પરિ પયૂજય આચવાય્ય શ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી સ્વાિરીજી િહવારવાજ ભનકત 

રસવાિૃતિવાં સિજા્ે છે કે, આ મ્શ્વિવાં િવાન્ િવાત્ સુખનરી ઈચછવા રવાખે છે અને 
મ્મ્ધ ઉપવાયો કરતવા રહે છે. પરંતુ સવાચું સુખ તો ભગ્વાનનવા સવામન્નધયિવાં રહેલું 
છે અને એ સવામન્નધય િેળ્્વા િવા્ટે સરળ અને સુગિ સવાધન હોય તો ભગ્વાનનરી 
ભનકત. લોયવા રિકરણનવા ૧૬િવા ્ચનવાિૃતિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન 
સિજા્ે છે કે, અનંત રિકવારનવા િહવાતમયે સમહત એ્રી જે ભગ્વાનનરી ભનકત તે 
જેને હોય, તેનવા દોષ િવાત્ ્ટળરી જાય છે. અને તેને જ્વાન, ્ૈરવાગય, ધિ્ય ન હોય તો 

અનંત પ્રરારના 
મહાતમરે સવહત એ્વી 
જે ભગ્વાનની ભનકત 

તે જેને હોર, તેના 
દોષ માત્ર ્ટળી જાર 
છે. અને તેને જ્ાન, 
્વૈરાગર, ધમણિ ન હોર 

તો પ્ સ્વશે દોષ આ્વે 
છે. મા્ટે ભનકત સ્વણિ 

સાધનમાં મો્ટું છે.

આ્વી ભનકતની 
પુવષ્ટ થાર તે મા્ટે 

ગુરુરાજ સ્વામીબાપાએ 
આપ્ને વ્વધ વ્વધ 

પ્રરારની ભનકત 
શીખ્વાડિી છે. 
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પણ સ્ષે દોષ આ્ે છે. િવા્ટે ભનકત સ્્ય સવાધનિવાં િો્ટું છે.

આ્રી ભનકતનરી પુમષ થવાય તે િવા્ટે ગુરુરવાજ સ્વાિરીબવાપવાએ આપણને મ્ધ 
મ્ધ રિકવારનરી ભનકત શરીખ્વાડરી છે. ભગ્વાનનવા કરીત્યન, િવાળવા, રિદમક્ણવા, દંડ્ત, 
દશ્યન, થવાળ કરરીને ભગ્વાનનરી ભનકત થવાય છે. ્ળરી સંતો જયવારે અિેરરકવા પધવારે 
અને એકવાદશરીનવા રદ્સે ઉતસ્ કરરીને બવાપવાને રવાજી કરતવા હોય તયવારે તો અણિોલ 
અનુભ્ થવાય. આ જોઈને અિેરરકવા- ્યયૂજસસીિવાં રહેલવા બવાપવાનવા બવાળકોને પણ 
એિ કે આપણે પણ સંતોનરી જેિ બવાપવાને ઉતસ્ કરરીને રવાજી કરરીએ.

ઈ.સ. ૨૦૧૪િવાં ્યયૂજસસીનવા બવાળકોએ સંતોને ્વાત કરરી કે, અિને િમણનગર 
ધવાિિવાં ઉતસ્ થવાય છે તે્ો ઉતસ્ કરતવા શરીખ્વાડો. તવાલ સવાથે ગવા્ું, તબલવા 
્ગવાડ્વા અને હવાથિવાં ખલબલરીયવા. આ બધું અિને શરીખ્વાડો તો ્ટવાંણે અિે પણ 
ઉતસ્ કરરીને બવાપવાને રવાજી કરરીએ. સંતોએ મ્ચરણિવાં સિય કવાઢરીને બવાળકોને 
તવાલરીિ આપરી. સંતો અિેરરકવાથરી ભવારત પધવાયવા્ય બવાદ ્યયૂજસસીનવા જુ્વાન બવાળકો 
ભેગવા િળરીને ધરીિે ધરીિે શરીખ્વા િવાંડવાં. ્યયૂજસસી િંરદરિવાં એકવાદશરીનવા ઉતસ્ 
રિસંગે સંતોનરી તવાલરીિ રિિવાણે ઉતસ્ કરરીને બવાપવાને રવાજી કર્વા લવાગયવા.

ઈ.સ. ૨૦૧૫િવાં બવાપવા અિેરરકવા પધવાયવા્ય તયવારે ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા શુભ રિસંગે 
બવાળકોએ રિથિ ્ ખત શ્રીજીબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી આગળ સંતોનરી તવાલરીિ રિિવાણે 
ઉતસ્ કયયો. ્યયૂજસસી િંરદરિવાં ગુરુપયૂમણ્યિવા ઉજ્્વાિવાં આ્રી હતરી અને બવાળકોએ 
ઉતસ્ સવાથે સ્વામિનવારવાયણ બવાપવા સ્વાિરી બવાપવાનું ્વાજતે ગવાજતે િંરદરથરી હોલ 
સુધરી શવાહરી સ્વાગત કયુું.  “આવયવા આવયવા આવયવા હરરજી િવારે િંરદર આવયવા રે” 
એ કરીત્યન ગવાઇને ઉતસ્ કયયો. એ જોઈને પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી બવાળકો ઉપર ખયૂબ 
રવાજી થયવા.

પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રીનો રવાજીપો જોઈને બવાળકોને ્ધુ રિેરણવા જાગરી કે, 
બવાપવાને ્ ધુને ્ ધુ રવાજી કરરીએ. ઈ.સ.૨૦૧૬િવાં બવાપવા અને સંતો અિેરરકવા પધવાયવા્ય 
તયવારે ્યયૂજસસીનવા પવા્ટોતસ્નવા બે રદ્સ પહેલવા ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬નવા મહંડોળવાનો 
ઉતસ્નો રિોગ્રવાિ રવાખેલો હતો. ભગ્વાન મહંડોળવાિવાં િયૂલતવા હોય અને સંધયવા 
સિયે બવાળકોએ ઉતસ્ કયયો હતો. “િુલોને વહવાલવા મહંડોળે િુલોને વહવાલવા” ગવાઇને 
બવાળકોએ ઉતસ્નરી જોિ જગવા્રી. ્ ળરી શ્વા્ણ િવાસ હતો એ્ટલે “આવયો શ્વા્ણ 
િવાસ અનુપ, મહંડોળો રવાચયો રે” ગવાઇને પણ ઉતસ્ કયયો. 

બવાળકો ભનકતિય બનરીને ઉતસ્ કરતવા હતવા. તેથરી િંરદરિવાં આખું ્ વાતવા્રણ 
બદલરી ગયું હતું. સહુ ભકતો અને સંતો ઉતસ્િવાં જોડવાઈ ગયવા હતવા અને તવાલ 
આપરી રહ્વા હતવા. પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી પણ બવાળકોનવા િજરવા જોઈને ખયૂબ ખયૂબ 
રવાજી થયવા. અને સંધયવા આરતરીનવા મનયિ કયવા્ય. સંધયવા આરતરી પણ ઉતસ્િવાં કરરી 
અને સૌએ ભગ્વાનને રવાજી કયવા્ય. આ રદ્સનો અનુભ્ કંઇક જુદો જ હતો. 

પવા્ટોતસ્નવા રદ્સે પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રીએ આશરી્વા્યદિવાં જણવાવયું હતું કે, 

પરમ પયૂજર સ્વામીશ્ીનો 
રાજીપો જોઈને બાળરોને 
્વધુ પ્રેર્ા જાગી રે, 
બાપાને ્વધુને ્વધુ રાજી 
રરીએ. ઈ.સ.૨૦૧૬માં 
બાપા અને સંતો 
અમેદરરા પધારાણિ તરારે 
્રયૂજસસીના પા્ટોતસ્વના 
બે દદ્વસ પહેલા ૫ 
ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ના 
વહંડિોળાનો ઉતસ્વનો 
પ્રોગ્રામ રાખેલો હતો. 
ભગ્વાન વહંડિોળામાં 
ઝયૂલતા હોર અને સંધરા 
સમરે બાળરોએ ઉતસ્વ 
રરવો હતો. 
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“શુક્ર્વારનવા રદ્સે આ બધવાય બવાપવાનવા જુ્વાન બવાળકોએ, ભગ્વાન, બવાપવા અને 
સ્વાિરીબવાપવાનરી પવાસે મહંડોળવાનવા મનમિત્તે ઉતસ્ કયયો. હવા જયવારે અિે િમણનગર 
ધવાિિવાં હોઈએ કે ્ડોદરવા િુકવાિે જઈએ તયવારે જે ભકતો ભગ્વાનનરી પવાસે 
આ્વા ઉતસ્ કરરીને િજરવા કરતવા હોય એ્ો રિતયક્ િમણનગર ધવાિનો, ્ડોદરવા 
ધવાિનો અનુભ્ અિને અહીં થયો. આ બધરી એકતવા જોઈ ભગ્વાન, બવાપવા, 
સ્વાિરીબવાપવા આપણવા સૌ ઉપર ખયૂબ રવાજી થવાય છે. રિેિ ભનકત ભગ્વાનને બહુ 
વહવાલરી છે. રિેિ ભનકત જોઈને આપણવા બધવાય ઉપર ભગ્વાન બહુ રવાજી થવાય છે.” 
બવાપવાનવા આશરી્વા્યદ અને રવાજીપો જોઈને સૌ બવાળકો ભગ્વાનિવાં ્ધુ જોડવાયવા. 
આ્વા આપણને પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રીએ રિેિ આપરીને ભનકતનવા િવાગષે ચલવા્રીને 
ભગ્વાનિવાં જોડવા છે.

તયવાર પછરી દર ્ષષે બવાપવા અને સંતો અિેરરકવા પધવારે તયવારે બવાળકો શ્રીજી 
બવાપવાને રવાજી કર્વા િવા્ટે ઉતસ્નો લવાભ લેતવા. ઈ.સ.૨૦૧૭િવાં એકવાદશરીનો 
ઉતસ્નો લવાભ, ્યયૂજસસીનવા િંરદરિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીજીનરી હવાજરરીિવાં િળો 
હતો. ઈ.સ.૨૦૧૮િવાં ્યુજસસીિવાં શવાકોતસ્નવા રિસંગે ઉતસ્ કરરીને ભગ્વાનને 
રવાજી કર્વાનો બવાળકોને લવાભ િળો હતો. ઈ.સ.૨૦૧૯િવાં ્યયૂજસસીનવા િંરદરિવાં 
સ્વામિનવારવાયણ બવાપવા સ્વાિરી બવાપવાને મહંડોળવાિવાં નબરવાજિવાન કયવા્ય હતવા અને તયવારે 
પણ ઉતસ્નો લવાભ િળો હતો.

અિેરરકવા જે્વા દેશિવાં રહરીને સતસંગનવા િવાગષે ચવાલરીને શ્રી ઠવાકોરજીને રવાજી 
કર્વાનો બવાળકોને જે ઉિંગ જાગયો તે બધરી કૃપવા આપણવા પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીનરી છે. આપણવા પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનો રિેિ, નસિત, િવાગ્યદશ્યન 
એ જ બવાળકોને ભગ્વાનનવા િવાગષે ચલવા્રીને, આ્વા ઉતસ્ કરરીને, ભગ્વાનનરી 
ભનકત કરરીને સતસંગિવાં ્ધુ બમળયવા કર્વાનો રહવા્ો આપયો. તે િવા્ટે અિે સૌ 
બવાળકો આપણવા પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રીનવા ઋણરી છરીએ અને ્ધુને ્ધુ ઉતસ્ 
કરરીને ભનકત કરરીને શ્રીજી બવાપવા સ્વાિરી બવાપવાને રવાજી કરતવા રહરીએ એ્રી રિવાથ્યનવા. 

્રુ જશસી ઈ.સ. ૨૦૧૬
સને ૨૦૧૬િવાં રિેિિયૂમત્ય આચવાય્ય શ્રી પુરુષોત્તિમરિયદવાસજી સ્વાિરીજી 

િહવારવાજ સમહત સંતો નોથ્ય અિેરરકવાનવા મ્ચરણિવાં હતવા. ત્ણ સતિવાહ દરમયવાન 
અંમતિ ચરણિવાં ત્રીજી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ને બુધ્વારનવા રોજ ્યુ જસસી ખવાતે પધવાયવા્ય. 
સંધયવા આરતરીનવા મનયિો પછરી રથને ભવય શણગવારરી શ્રીજીબવાપવા સ્વાિરી બવાપવાનરી 
સ્વાગત યવાત્વા કવાઢ્વાિવાં આ્રી. તેિવાં સંતો-ભકતો હષયોરલવાસ સવાથે શોભવાયવાત્વાિવાં 
જોડવાયવા. સુંદર રરીતે શણગવારેલવા િંરદરિવાં સંત િંડળ સવાથે બવાપવા પધવાયવા્ય. બવાપવાએ 
શ્રી ઠવાકોરજીને ્ેલકિ કેક અપ્યણ કરરીને પવાઇપ બે્ડનરી સલવાિરી િરીલરી. તયવારબવાદ 
સંતિંડળ સમહત રિેિિયૂમત્ય બવાપવાને ફયૂલહવારથરી આ્કવાર્વાિવાં આવયવા. સવાંજે બવાપવાએ 
આશરી્વા્યદ આપયવા. તયવારબવાદ સહુને રક્વાબંધન કરરી રક્વાનવા કોલ આપયવા.

આપ્ા પરમ પયૂજર 
આચારણિ સ્વામીશ્ીનો 

પ્રેમ, નસમત, માગણિદશણિન 
એ જ બાળરોને 
ભગ્વાનના માગશે 

ચલા્વીને, આ્વા ઉતસ્વ 
રરીને, ભગ્વાનની 

ભનકત રરીને સતસંગમાં 
્વધુ બવળરા રર્વાનો 

લહા્વો આપરો. તે 
મા્ટે અમે સૌ બાળરો 
આપ્ા પરમ પયૂજર 
સ્વામીશ્ીના ઋ્ી 

છીએ



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

227

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદરનવા ૧૫િવા ્વામષ્યક પવા્ટોતસ્ રિસંગે ઉતસવાહથરી 
ભકતોએ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને રિેિિયૂમત્ય બવાપવાને રિસન્ન 
કર્વા કવાય્યક્રિોનું આયોજન કયુ્ય હતું. ગુરુ્વાર અને શુક્ર્વારનવા રદ્સે ભકતોનવા 
ઘરે પધરવાિણરી, શ્રી ઠવાકોરજીનવા આરતરી-પયૂજનનવા લવાભ આપયવા. ૫િરી ઓગસ્ટ 
શુક્ર્વારનરી રવાત્ે સંધયવા ઉતસ્ ઊજ્્વાિવાં આવયો. સંતો ભકતોએ ્ વાનજંત્ ્ જાડરીને 
કરીત્યન ગવાયવાં.

શમન્વાર છઠ્રી ઓગસ્ટે ૧૫િવા પવા્ટોતસ્નરી શરૂઆત કરરી. સિૃમત િંરદર રજત 
િહોતસ્નવા ઉપક્રિે સિયૂહ િહવાપયૂજાનો યજ્ યોજાયો, તેિવાં બધવાએ ભવાગ લરીધો. 
તયવારબવાદ બધવા જ ભકતો િંરદરનરી બહવાર પવારકુંગ પલો્ટિવાં સિૃમત િંરદર રજત 
િહોતસ્નવા લોગો્વાળરી સફેદ રડિવાઇન કર્વાિવાં આ્રી હતરી, તયવાં ૨૦૦થરી ્ધુ 
હરરભકત ભવાઈઓ અને બહેનોએ સપેમશયલ ભનકતનૃતયિવાં ભવાગ લઇ શ્રીજી બવાપવા 
સ્વાિરી બવાપવાને રવાજી કયવા્ય હતવા. પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનું મસંહવાસન આશરે 
ત્ણ િવાળ ઊંચું હતું. તે સુંદર સજાવયું હતું જાણે કે બવાપવા આકવાશિવાં ભગ્વાનનરી 
સવાથે દશ્યન આપતવા હોય તે્ું લવાગતું હતું. પછરી ૨૦૦થરી ્ધુ હરરભકતો દ્વારવા 
જુદવાં કરીત્યન નૃતય ખયૂબ જ શવાનદવાર રરીતે રજયૂ કર્વાિવાં આવયવા હતવા. સિગ્ર રિસંગનરી 
મ્ડરીયોગ્રવાફરી ફો્ટોગ્રવાફરી સુંદર રરીતે ડ્ોન દ્વારવા કરવાઈ હતરી. તયવારપછરી આરતરી મનયિો 
કરરી િહવારિસવાદ આપ્વાિવાં આવયો.

શમન્વારનરી રવાત્ે સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિ યોજાયો. સ્વાિરીબવાપવાનું જી્ન દશ્યન 
કરવા્તું બવાયોગ્રવાફરી એમપસોડનો મ્ડરીયો મનહવાળો. તે પછરી ઉતસવાહરી યુ્કો દ્વારવા 
સવાંસકૃમતક ધવામિ્યક કવાય્યક્રિ કર્વાિવાં આવયો હતો. “કંઠરી બવાંધરી છે સ્વામિનવારવાયણ 
નવાિનરી” એ રિવાથ્યનવા કરીત્યન રજયૂ કર્વાિવાં આવયું. પછરી સિૃમત િંરદર િહોતસ્નો 
્રીરડયો દશવા્ય્્વાિવાં આવયો. સંગરીતથરી ભરપયૂર સવાંસકૃમત કવાય્યક્રિ મનહવાળરી 
જનિેદનરીએ ખયૂબ જ આનંદ િવાણયો.

પરમ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ીનું વસંહાસન 
આશરે ત્ર્ માળ ઊંચું 
હતું. તે સુંદર સજાવરું 
હતું જા્ે રે બાપા 
આરાશમાં ભગ્વાનની 
સાથે દશણિન આપતા હોર 
તે્વું લાગતું હતું. પછી 
૨૦૦થી ્વધુ હદરભકતો 
દ્ારા જુદાં રીતણિન નૃતર 
ખયૂબ જ શાનદાર રીતે 
રજયૂ રર્વામાં આવરા 
હતા.
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૭િરી ઓગસ્ટ રમ્્વારે ્હેલરી સ્વારે િંગળવા આરતરી ઉતવાર્વાિવાં આ્રી. 
૮:૦૦ ્વાગયવાથરી િયૂમત્યઓનો પવા્ટોતસ્ પયૂજન-અચ્યન મ્મધ શરૂ કર્વાિવાં આવયો. 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા સ્િુખ ભવય અન્નકયૂ્ટ પણ સજા્્વાિવાં 
આવયો. બવાપવા દ્વારવા ૧૫િવા પવા્ટોતસ્ મનમિત્તે કેક જિવાડ્વાિવાં આ્રી. ન્રી ધિ્ય 
ધજાનું પયૂજન અચ્યન કરરી મશખરનવા િધય દંડ ઉપર ફરકવા્રી આરતરી ઉતવાર્વાિવાં 
આ્રી.. 

તયવારબવાદ બધવા જ પેનહોન્ય એ્્યુ, સરીકોકસનવા િુખય રોડ ઉપર એકઠવા થયવા. 
અિેરરકવાિવાં સ્વામિનવારવાયણ સંરિદવાયનો રિચવાર કર્વા રિથિ ચરણ સ્વાિરીબવાપવાએ 
િયૂકયવા  હતવા. તે િવા્ટે રસતવાનું નવાિકરણ પણ તયવાંનરી લોકલ ગ્િષે્્ટ બોડ્યિવાં પણ 
મનણ્યય લે્વાિવાં આવયો. િંરદર સમિમત દ્વારવા Swamibapa Way “સ્વાિરીબવાપવા 
્ે” આપ્વાિવાં આવયું. Michel gonnelli (mayor and town concil 

રસતાનું નામરર્ પ્ 
તરાંની લોરલ ગ્વમશે્્ટ 

બોડિણિમાં પ્ વન્ણિર 
લે્વામાં આવરો. મંદદર 

સવમવત દ્ારા “સ્વામીબાપા 
્વે” આપ્વામાં આવરું. 
Michel gonnelli 

(mayor and town 
concil members), 
Frank Schiller i 

(county sherriff) 
્વગેરે મહેમાનો તેમજ 

હદરભરતોની ઉપનસથવતમાં 
આચારણિ સ્વામીશ્ીના 

્વરદહસતે Swamibapa 
Way એ્વું જાહેર માગણિનું 
નામરર્ રર્વામાં આવરું.
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members), Frank Schiller i (county sherriff) ્ગેરે િહેિવાનો તેિજ 
હરરભકતોનરી ઉપમસથમતિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા ્રદહસતે Swamibapa Way 
સ્વાિરીબવાપવા ્ે એ્ું જાહેર િવાગ્યનું નવાિકરણ કર્વાિવાં આવયું. તે રિસંગે શવાંમતદયૂત 
સફેદ કબયૂતરને તથવા ફુગગવાને િુકત કર્વાિવાં આવયવા. તયવાર બવાદ સ્વાિરીબવાપવા 
હોલિવાં સભવા ભરવાઇ. તેિવાં િહેિવાનોનું સ્િવાન કર્વાિવાં આવયું. આ અ્સરે 
Fire Department ફવાયર મ્ભવાગને તથવા પશુપક્રીને િવા્ટે િંરદર દ્વારવા િવાતબર 
દવાન આપયું. આ શુભ ્ેળવાએ Michel gonnelli (mayor and town con-
cil members)એ રિશંસનરીય રિ્ચન આપયું. તયવારબવાદ હરરભકતોએ આરતરી-
પયૂજનનવા લવાભ લરીધવા આશરી્વા્યદ િેળવયવા.

સોિ્વાર તવારરીખ ૮િરી ઓગસ્ટે બવાપવાનું અિેરરકવાનું મ્તરણ પુરું થ્વાનું 
હો્વાથરી સોિ્વારે છેરલરી સભવા શુભેચછવા સિવારંભનું આયોજન થયું. સિગ્ર 
મ્ચરણ દરમયવાન સે્વા કરે છે એ્વા સંતો ભકતોને હવાર પહેરવાવયવા. સંતોએ 
મ્ચરણ દરમયવાન બનેલવા રિસંગોનું ્ણ્યન કયુું. પછરી બવાપવાનવા આશરી્વા્યદનવા લવાભ 
લરીધવા. છેરલે સંત િંડળ સમહત બવાપવાને ફયૂલહવાર પહેરવા્રીને નબરદવાવયવા. િંગળ્વાર 
૧૦િરી ઓગસ્ટે બવાપવાએ િંરદરિવાં આરતરી કરરી એરપો્ટ્ય પર પધવારરીને મ્દવાય લરીધરી. 
સંતોનું એક િંડળ રોકવાયું હતું. તેિણે બવાપવાનરી આજ્વા િુજબ અિેરરકવાનરી ધરતરી 
પર મ્ચરણ ચવાલુ રવાખયું.

ઈ.સ. ૨૦૧૭ વ્વચર્ - (તા.ર૧/૬/ર૦૧૭ થી ૦૮/૦૭/ર૦૧૭)
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાને ગઢડવા રિથિ રિકરણનવા અઢવારિવા ્ચનવાિૃતિવાં 

કહ્ું છે કે, તિે અિવારરી સે્વા કરરી છે તેથરી તિને આશરી્વા્યદ દઈશું. તિવારવા ઉપર 
ઘણવા રિસન્ન થવાશું. કવાંજે તિે અિવારો દવાખડો સફળ કયયો અને ભગ્વાનનું ધવાિ 
છે તયવાં આપણે સ્ષે ભેળવા રહરીશું. એ્ો જ સ્વાિરીબવાપવાએ િમહિવા જાણરીને સે્વા 
કર્વાનું શરીખવયું છે અને આપણને કવારણ સતસંગ આપયો. તે કવારણ સતસંગનરી 
ખરીલ્ણરી કરનવાર આપણવા ્ેદરતન આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે દેશ મ્દેશ 
મ્ચરણ કરરી સ્્યનવા િનોરથ પયૂરવા કયવા્ય છે. જેિ સ્વાિરીબવાપવાનવા રિવાગટ્ય રદનનરી 
મતમથ નજીક આ્ે તેિ તેિ આપણવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા હૃદયિવાં આનંદનરી 
ઊમિ્યઓ શરૂ થવાય. તેિ અિેરરકવાનવા હરરભકતો પણ આપણવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા 
સ્વાગત િવા્ટે તવા.ર૧/૬/ર૦૧૭ને બુધ્વારનવા રોજ ને્વાક્ય મલબ્ટસી ઈં્ટરનેશનલ 
એરપો્ટ્ય પર સ્વાગત િવા્ટે પહોંચરી ગયવા હતવા. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા મ્શવાળ સંત 
સિુદવાય સહ આગિન થતવાં, અહીંનવા હરરભકતોએ ખયૂબ જ આનંદિવાં આ્રી 
ગગનચુંબરી જયનવાદો કયવા્ય હતવા. ્ રરઠિ હરરભકતોએ પુષપ અપ્યણ કરરી ઉિળકવાભેર 
ખયૂબ ધવાિધયૂિથરી સ્વાગત કયુું હતું. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ ્યયૂજસસી મસકવાકસ 
િંરદરિવાં પધવારતવાનરી સવાથે િેયર શ્રી િવાઈક ગનેલરી દ્વારવા દબદબવાભેર સ્વાગત 
કર્વાિવાં આવયું હતું. મ્શ્વભરિવાં રિમસધિ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ ડ 

સ્વામીબાપાએ મવહમા 
જા્ીને સે્વા રર્વાનું 
શીખવરું છે અને 
આપ્ને રાર્ સતસંગ 
આપરો. તે રાર્ 
સતસંગની ખીલ્વ્ી 
રરનાર આપ્ા 
્વેદરતન આચારણિ 
સ્વામીશ્ી મહારાજે દેશ 
વ્વદેશ વ્વચર્ રરી 
સ્વણિના મનોરથ પયૂરા 
રરાણિ છે.
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યુ.એસ.એ નવા ન્યુ્વાનોએ ભનકત સયૂરવા્મલ રેલવા્રી હતરી. આ સવાથે આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે ્ેલકિ કેક કવાપરી શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજ, બવાપવાશ્રી અને 
સ્વાિરીબવાપવાનરી આરતરી ઉતવારરી હતરી. તયવારબવાદ હરરભકતો બવાપવા અને સંતોને 
પુષપિવાળવા પહેરવા્રી સ્િવાન કયુું હતું. 

બવાપવા તો જયવાં દરી્ો તયવાં દવાતણ નહીં તે રવાહે ચવાલતવા મસકવાકસનવા હરરભકતોને 
બે રદ્સ પધરવાિણરી, આશરી્વા્યદ અને દશ્યન આપરી તવા. ર૩/૦૬/ર૦૧૭ નવા રોજ 
કેમલફોમન્યયવા પધવાયવા્ય હતવા. તયવારબવાદ બવાપવાએ અિેરરકવાનવા રવાજયો અને શહેરો 
સુંદર અને રિણરીય હ્વાઈ, ફલોરરડવા, કેનેડવા, ્યયૂયોક્ય, મશકવાગો તથવા જુદવા જુદવા 
સ્ટે્ટનવા હરરભકતોને ખયૂબ જ રિેિ અને દશ્યનનો લવાભ આપરી ઠેરઠેર સદભવા્ અિૃત 
પ્્ય ઉજવયવા હતવા. તયવારબવાદ બવાપવાએ ્યયૂજસસી તરફ પવાછવા ફર્વા રિયવાણ કયુું હતું.

સદભા્વ અમૃત મહોતસ્વ
આ િહોતસ્ ઉજ્્વા પયૂ્્ય તૈયવારરી િવા્ટે બધવા જ અિેરરકવાનવા હરરભકતોનરી 

એક સુંદર કમિ્ટરી રચવાઈ અને ચચવા્ય મ્ચવારણવા કયવા્ય બવાદ તવા. ૦૪/૦૮/ર૦૧૭ થરી 
તવા. ૦૬/૦૮/ર૦૧૭ એિ ત્ણ રદ્સનો પ્્ય નક્રી થયો. તયવારબવાદ જુદરી જુદરી 
કમિ્ટરીઓ યોજાઇ જેિકે પલવામનંગ કમિ્ટરી, ડેકોરેશન કમિ્ટરી, રકચન કમિ્ટરી, IT 
કમિ્ટરી, ્ટ્વા્સપો્ટેશન કમિ્ટરી અને અ્ય ઘણરી બધરી કમિ્ટરી બનવા્્વાિવાં આ્રી.  
જેથરી આપણો આ રિોગ્રવાિ ખયૂબ જ સુંદર અને વય્મસથત રરીતે ઉજ્વાય અને 
બવાપવાનો અઢળક રવાજીપો િળે તે જ સૌનવા હૈયવાિવાં ઈચછવા હતરી. વહવાલવા સ્વાિરીજી 
િહવારવાજનરી આજ્વા અનુસવાર બે રદ્સ સદભવા્ અિૃતપ્્યનો રિોગ્રવાિ મસકકવાસ 
હવાઈસકયૂલિવાં અને છેરલવા રદ્સનો રિોગ્રવાિ ્યયૂજસસી િંરદરિવાં ઉજ્્વાનું નક્રી થયું.

હજુ તો િહોતસ્ ઉજ્્વાનું નક્રી થયું હતું તયવાં જ જોતજોતવાિવાં પરિ પયૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનો સદભવા્ પ્્ય િે િમહનવાિવાં આ્રી પહોંચયો. તે ્ખતે નોથ્ય 

આપ્ે બાપાને 
રાજી રર્વા મા્ટે ૭.૫  
દદ્વસની અખંડિ ધયૂન 

રરીએ. અખંડિ ધયૂન 
મેં મવહનાની ૨૧મી 

તારીખે ચાલુ રરી અને 
મે મવહનાની ૨૮મી 
તારીખે બપોરે પયૂરી 

રરી હતી. આ ધયૂનમાં 
હદરભકતોએ પોતાની 
શનકત અનુસાર રાત્રે 
જાગીને પ્ ધયૂનમાં 

ભાગ લીધો હતો.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

231

અિેરરકવાનવા બધવા નવાનવા િો્ટવા હરરભકતોએ નક્રી કયુું કે, આપણે બવાપવાને રવાજી 
કર્વા િવા્ટે ૭.૫  રદ્સનરી અખંડ ધયૂન કરરીએ. અખંડ ધયૂન િેં િમહનવાનરી ૨૧િરી 
તવારરીખે ચવાલુ કરરી અને િે િમહનવાનરી ૨૮િરી તવારરીખે બપોરે પયૂરરી કરરી હતરી. આ 
ધયૂનિવાં હરરભકતોએ પોતવાનરી શનકત અનુસવાર રવાત્ે જાગરીને પણ ધયૂનિવાં ભવાગ 
લરીધો હતો. તે સવાથે ન્યુ્વાન હરરભકતોએ ૭૫૦ કલવાકનરી જુદવા જુદવા શહેરિવાં 
જુદરી જુદરી રરીતે શ્રીજી બવાપવા સ્વાિરી બવાપવાને રવાજી કર્વા િવા્ટે કરરી હતરી. આ 
હતો હરરભકતોનો બવાપવા સવાથેનો રિેિ-નવાતો. સ્યોચચ ગુરુનું ઋણ ચયૂક્્વા િવા્ટે 
હરરભકતો ફુલ નહીં પણ ફયૂલનરી પવાંખડરી અપ્યણ કર્વા િવા્ટે થનગનરી રહ્વા હતવા. ગુરુ 
અને હરરભકતોનો સંબંધ મ્શ્વવાસ, શ્ધિવા અને રિેિનો છે. જેિ આપણવા સ્વાિરીજી 
િહવારવાજ કરીત્યનિવાં કહેતવા કે ગુરુ િવા્ટે “તન કુરબવાન ધન કુરબવાન”  તે સયૂત્ને 
લેખે લગવાડ્વા હરરભકતો ખયૂબ જ તન િન અને ધનથરી રિયતન કરરી રહ્વા હતવા. 
તેિ સવાિે સ્વાિરીજી િહવારવાજ પણ તેજનસ્તવાનવા પુષપો હરરભકતોનરી નજંદગરીનરી 
ફયૂલદવાનરીિવાં ખરીલ્્વા િવા્ટે તતપર હતવા. ગુરુ િવા્ટે મશષયનો સિપ્યણભવા્ તે શ્ધિવા 
કેળ્ે છે અને આ્વા જ ગુરુ અને મશષયો ઉતસ્ િવા્ટે ન્રી ન્રી હવારિવાળવા જનનવા 
મહતવાથ્ય િવા્ટે આયોજન કરે છે. આ ઉતસ્નરી તૈયવારરી છેરલવા એક ્ષ્યથરી ચવાલરી રહરી 
હતરી. તૈયવારરી કર્વાિવાં બધવા જ હરરભકતો ભવાઈઓ અને બહેનો અને કમિ્ટરી િેમબર 
બધવાજ ખયૂબ જ ખંતથરી િહેનત કરરી રહ્વા હતવા. ઘણવા રદ્સનરી િહેનત બવાદ સુંદર 
સ્ટેજ તૈયવાર થયું હતું અને ત્ણ ત્ણ રદ્સનરી િહેનત અને આગલરી રવાતે જાગરીને 
બહેનોએ ખયૂબ જ ભવય રડનજ્ટલ કેક બનવા્રી હતરી. િહોતસ્િવાં ભવાગ લે્ વા િવા્ટે 
અિેરરકવાનવા જુદવા જુદવા સ્ટે્ટિવાંથરી હરરભકતો આ્રી ગયવા હતવા. સવાથે સવાથે નોથ્ય 
અિેરરકવાિવાં સદભવા્ યવાત્વા મ્ચરણ કરરી બવાપવા શમન્વારનવા રોજ ્ યયૂજસસી મસકકવાસ 
િંરદરે પધવાયવા્ય હતવા. છેરલવા એક ્ષ્યથરી આ પ્્ય ઉજ્્વા િવા્ટે આયોજનનરી જર્ટલ 
તૈયવારરીનું ફળ આપ્વા િવા્ટે સ્વાિરીજી િહવારવાજ જાણે ભકતો પર અઢળક રવાજી 
થયવા હોય તેિ અિરીભરરી દૃષરીએ દશ્યન દવાન આપતવા હતવા. મ્શ્વભરનવા અને 
અિેરરકવાનવા આજુબવાજુનવા શહેરોિવાંથરી લગભગ ૧૦૦૦થરી પણ ્ધવારે હરરભકતો 
આ  િહોતસ્નો  લવાભ લે્વા એકઠવા થયવા હતવા. જે રદ્સનરી હરરભકતો કવાગડોળે 
રવાહ જોઇ રહ્વા હતવા તે રદ્સ પણ જોતજોતવાિવાં આ્રી પહોંચયો. તે હતો આ તવા. 
૦૪/૦૮/ર૦૧૭ નો રદ્સ.

પ્રથમ દદ્વસ
તવા. ૦૪/૦૮/ર૦૧૭નવા ન્લવા રિભવાતે સુ્ણ્યયુકત સયૂય્યદે્ પણ પોતવાનવા 

અનભન્ રિકવાશે પયૂ્્ય રદશવાનું દ્વાર ખોલરી આનંદ અને ઉતસવાહપયૂ્્યક આ પ્્યિવાં 
હવાજરરી આપ્વા અિેરરકવાનરી પમ્ત્ ધરતરી પર પધવાયવા્ય હતવા. રિવાતઃકવાળનવા સુિધુર 
નવાદ સવાથે “ પુરુષોત્તિ રૂપ થઈ ધયવાન કર્ું” નરી રિવાથ્યનવા સવાથે શરૂઆત થઈ. 
સુંદર િજાનવા િધુર ભનકતિય ્વાતવા્રણનરી સવાથે પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવાશ્રી અને સ્વાિરીબવાપવાનરી િંગળવા 

સ્વવોચચ ગુરુનું ઋ્ 
ચયૂર્વ્વા મા્ટે હદરભકતો 
ફુલ નહીં પ્ ફયૂલની 
પાંખડિી અપણિ્ રર્વા 
મા્ટે થનગની રહ્ા હતા. 
ગુરુ અને હદરભકતોનો 
સંબંધ વ્વશ્ાસ, શ્દ્ધા 
અને પ્રેમનો છે. જેમ 
આપ્ા સ્વામીજી 
મહારાજ રીતણિનમાં 
રહેતા રે ગુરુ મા્ટે “તન 
રુરબાન ધન રુરબાન”  
તે સયૂત્રને લેખે લગાડિ્વા 
હદરભકતો ખયૂબ જ તન 
મન અને ધનથી પ્રરતન 
રરી રહ્ા હતા. 



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

232

આરતરી ઉતવારરી. તયવારબવાદ ભકતો ગવા્વા લવાગયવા કે,

“તેજનવા સિયૂહિવાં શ્રીજી દશ્યન બવાપવા દશ્યન ન્લવા દે છે રે,

કૃપવાથરી જી્ને િયૂમત્યિવાં રવાખરી િુકત અનવારદ કહે છે.”

હરરભકતોનરી સવાથે ભગ્વાન પણ સુ્ણ્ય દવાગરીનવા યુકત શણગવાર સજી િંદ 
િંદ હવાસય કરતવા ભવય દશ્યન આપરી રહ્વા હતવા.પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજ પણ પોતવાનવા ભકતોને લવાભ આપ્વા િવા્ટે િધુર િધુર હવાસય રેલવા્તવા 
ગવાદરી ઉપર નબરવાજિવાન થયવા હતવા અને ભકતોને દશ્યનનો લવાભ આપતવા હતવા.

રિથિ િંગળવા આરતરી બવાદ બવાપવા કોમયુમન્ટરી હોલિવાં સદભવા્ અિૃત પ્ષે 
રિદશ્યનનવા ઉદઘવા્ટનનરી સવાથે સદભવા્ અિૃત િહોતસ્નરી શુભ શરૂઆત કરરી 
હતરી. આ રિદશ્યનિવાં ન્યુ્વાન બવાળકોએ બવાપવાનવા જુદવા જુદવા સિયનવા રદવય 
દશ્યન દશવા્યવયવા હતવા. સવાથે સવાથે અિેરરકવાનવા મ્ચરણ દરમયવાન થયેલરી િહત્પયૂણ્ય 
ઘ્ટનવાઓનરી સિય રેખવા રિિવાણે ખુબજ સુંદર અને સરળ ભવાષવાિવાં તેને વય્મસથત 
રરીતે રિદશ્યન કર્વાિવાં આ્રી હતરી. તેને મનહવાળરી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ, સંતો 
અને હરરભકતો આશ્ચય્યચરકત અને ખયૂબ ખયૂબ રવાજી થયવા અને બવાપવાએ અંતરનવા 
આશરી્વા્યદ ્રસવાવયવા હતવા.

તયવારબવાદ પવા્ટોતસ્ મનમિત્તે િંરદરિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી ગ્રંથનરી 
પવારવાયણ ચવાલુ થઈ હતરી અને હરરભકતો મસકવાકસ હવાઈસકયૂલિવાં પહોંચરી ગયવા 
હતવા. ઐમતહવામસક રરીતે ઘણવા બધવા રિસંગો આ મસકવાકસ હવાઈસકયૂલિવાં પહેલવાં 
ઉજ્વાયવા હતવા. હરરભકતો પણ અંદર અંદર પયૂ્ષે ઉજ્વાયેલવા ઉતસ્નરી યવાદોને 
તવાજી કરતવા હતવા. આ ઉપરવાંત સિગ્ર િહોતસ્નું ફેસબુક, યુ ્ટુબ ચેનલ, ્ટરી્રી 
એમશયવા ઇ્્ટરનેશનલ દ્વારવા જી્ંત રિસવારણ કર્વાિવાં આવયું હતું. 

 આ પ્રદશણિનમાં 
ન્વરુ્વાન બાળરોએ 

બાપાના જુદા જુદા 
સમરના દદવર દશણિન 

દશાણિવરા હતા. સાથે 
સાથે અમેદરરાના 
વ્વચર્ દરમરાન 
થરેલી મહત્વપયૂ્ણિ 

ઘ્ટનાઓની સમર રેખા 
પ્રમા્ે ખુબજ સુંદર 
અને સરળ ભાષામાં 
તેને વર્વનસથત રીતે 

પ્રદશણિન રર્વામાં આ્વી 
હતી.
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બરવાબર આઠ ્વાગયે આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ  ઉતસ્નવા રિણરીય  સથળે 
પધવાયવા્ય હતવા અને તરત જ તૈયવાર કરેલ સુંદર રથિવાં શ્રી ઠવાકોરજી સહ નબરવાજિવાન 
થઈ દશ્યન આપયવા હતવા. શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઈપ બે્ડનવા સભયોએ 
આગે્વાનરી લઈ સંતો, હરરભકતો અને બવાપવાનવા રથને ધ્જારોહણનવા સથળે લઈ 
આવયવા હતવા. પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજ, િુખય િહવાનુભવા્ો અને  
મ્શવાળ હરરભકતોનવા સિુદવાયનરી હવાજરરીિવાં ધ્જ્ંદન સિવારોહ કયયો હતો. શ્રી 
િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઈપ બે્ડ યુ.એસ.એ.નવા સભયોએ ખયૂબ જ ઉતસવાહપયૂ્્યક 
દેશભનકતનવા ગરીત અને કરીત્યન ્ગવાડવા હતવા.

હ્ે બવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી મરિય રિત રક્રકે્ટનવા ગ્રવાઉ્ડ પર પધવાયવા્ય હતવા. 
તયવાં રિથિ બોલિવાં બેર્ટંગ કરરીને રિતનવા િેદવાન પર રક્રકે્ટ ્ટુનવા્યિે્્ટનું ઉદઘવા્ટન 
કયુું હતું. સંત િહવાનુભવાઓનરી હવાજરરીિવાં સંતોએ અને યુ્વાન હરરભકતોએ આ 
રક્રકે્ટિવાં અિેરરકવાનવા મ્મ્ધ રવાજયોિવાંથરી આ્ેલવા તિવાિ િંડળોએ એકબરીજા સવાિે 
સપધવા્ય યોજી િૈત્રીપયૂણ્ય રક્રકે્ટ િેચ રમયવા હતવા. અ્ય ્ડરીલો અને િો્ટવા હરરભકતોએ 
ઓરડ્ટોરરયિિવાં સંતોનરી અિૃત્વાણરીનો લવાભ લરીધો હતો. 

બવાપવાએ રક્રકે્ટનવા ઉદઘવા્ટન બવાદ બવાળકોનવા કવાય્યક્રિનું ઉદઘવા્ટન કયુું હતું. 
રદ્સ દરમિયવાન િમહલવા અને બવાળકોનવા મ્મ્ધ કવાય્યક્રિો શરૂ થયવા હતવા. સતસંગરી 
બહેનોએ છ ધવામિ્યક ગ્રંથનવા આધવારે રિશ્નો ઉત્તરનરી સપધવા્ય યોજી હતરી. જે તિવાિ 
સતસંગરી બહેનોને ઉતસ્નવા ઘણવા િમહનવા પહેલવા પયૂ્્ય તૈયવારરી કર્વાનું જણવાવયું હતું. 
સતસંગરી બહેનોનરી ચવાર ્ટરીિ પવાડ્વાિવાં આ્રી હતરી. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, 
શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી, શ્રી સ્વાિરીબવાપવા, આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી. સતસંગરી બહેનો િવા્ટે 
આ કવાય્યક્રિ ખુબજ સુંદર જ્વાન સવાથે ગમિતનો હતો. તયવારબવાદ ન્રી ન્રી રિત 
રિરી અને ખયૂબ જ આનંદ િવાણયો હતો.

બપોરે લંચનરી ખયૂબ સુંદર વય્સથવા કર્વાિવાં આ્રી હતરી. સતસંગરી હરરભકતો 
ભવાઈઓ, બહેનોએ અને બવાળકોએ લંચ કરરી બપોરનો આરવાિ કરરી ત્ણ ્વાગયે 
આ્રી ગયવા હતવા. બપોરનરી સભવાિવાં સંતોએ અને હરરભકતોએ મ્મ્ધ રિકવારનવા 
ધવામિ્યક િુદ્દવાઓ ઉપર ચચવા્યઓ કરરી હતરી. તે ખયૂબ જ રસરિદ રહરી હતરી. તેિવાં 
હરરભકતોને સંતોએ ખુબજ સરળ રરીતે ગમિત સવાથે આધયવાનતિક જ્વાન પરીરસયું 
હતું. યુ્વાન હરરભકતોએ તેિનરી રક્રકે્ટ સપધવા્ય આગળ ધપવા્રી હતરી.

બપોરનરી િમહલવા સભવાિવાં એક સુંદર સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિનું આયોજન કર્વાિવાં 
આવયું હતું. તેિવાં અિેરરકવાનવા તિવાિ િંડળોનરી નવાનરી િો્ટરી બહેનો, યુ્તરીઓ અને 
નવાનવા નવાનવા બવાળકોએ ભવાગ લરીધો હતો. મ્મ્ધ કરીત્યન ભનકત નૃતયો, ક્વાલરી, 
ધવામિ્યક નવા્ટકો, સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિ ખયૂબજ ધવાિધયૂિથરી ઉજ્વાયો હતો. તયવારબવાદ 
ઓરડ્ટોરરયિિવાં સિયૂહ રવાસ કરરીને રદવય િજા િવાણરી હતરી. સવાથે નવાનવા બવાળકોએ 
રિવાથમિક જ્વાન અને ધવામિ્યક રિતગિતનો લવાભ લઈ ખયૂબ જ આનંદ રકરલોલ કયયો 

બાપા સ્વામીબાપાની 
વપ્રર રમત દક્રરે્ટના 
ગ્રાઉ્ડિ પર પધારાણિ હતા. 
તરાં પ્રથમ બોલમાં બેદ્ટંગ 
રરીને રમતના મેદાન 
પર દક્રરે્ટ ્ટુનાણિમે્્ટનું 
ઉદઘા્ટન રરુું હતું. 
સંત મહાનુભાઓની 
હાજરીમાં સંતોએ અને 
રુ્વાન હદરભકતોએ 
આ દક્રરે્ટમાં અમેદરરાના 
વ્વવ્વધ રાજરોમાંથી 
આ્વેલા તમામ મંડિળોએ 
એરબીજા સામે સપધાણિ 
રોજી મૈત્રીપયૂ્ણિ દક્રરે્ટ મેચ 
રમરા હતા.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

234

હતો. તયવારબવાદ હરરભકતોએ બપોરનવા કવાય્યક્રિનો આનંદ િવાણયવાં બવાદ સવાંજનો 
િહવારિસવાદ લરીધો હતો.

સવાંજનો િહવારિસવાદ ગ્રહણ કયવા્ય બવાદ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ, 
સંતો અને બધવા જ હરરભકતો ઓરડ્ટોરરયિિવાં “િમહિવા સતુમત જ્વાન” નવા કવાય્યક્રિ 
િવા્ટે ભેગવા થયવા હતવા. કવાય્યક્રિિવાં ભકતોનવા નૃતયો અને ધવામિ્યક રિ્ચનનો સિવા્ેશ 
કર્વાિવાં આવયો હતો. તેિવાં પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનરી આખરી જી્નશૈલરી 
્ણરી લે્વાિવાં આ્રી હતરી. તેિનું જી્નચરરત્ ભવારવાસરનરી અનભવયનકતથરી લઇ 
તેિનરી બવાળપણનરી યવાદ અને િવાતવા-મપતવાએ જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવાને સોંપણરી, 
૧૯ ્ષ્યનરી ઉંિરે સંતદરીક્વા અને  શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીનવા આચવાય્ય તરરીકેનરી 
મનિણુંક કરરી. તે બધવાનો સિવા્ેશ તેિવાં કર્વાિવાં આવયો હતો. તે આ સિૃમત 
જ્વાનનો મ્શેષ ભવાગ હતો, સંતો હરરભકતોનો આ્ટલો રિેિ મનહવાળરી બવાપવા ખયૂબ 
ભવા્મ્ભોર બનરી ગયવા હતવા.

તયવારબવાદ પયૂણવા્યહુમતનવા અંતે જયનવાદો સવાથે રિથિ રદ્સ ખયૂબ આનંદ ઉતસ્ 
પયૂ્્યક પયૂણ્ય થયો હતો અને બરીજા રદ્સનવા ઉતસ્નરી રવાહ જોતવા હરરભકતો પોતવાનવા 
ઉતવારે પધવાયવા્ય હતવા.

બીજો દદ્વસ
તવા.૦પ/૦૮/ર૦૧૭ નરી ્હેલરી સ્વારે િંગળવા આરતરીિવાં  સંતો હરરભકતોથરી 

િંરદર ખરીચોખરીચ ભરવાઈ ગયું હતું. પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવાશ્રી અને સ્વાિરીબવાપવાનરી િંગળવા આરતરી ઉતવારરી. 
તયવારબવાદ ગવાદરી ઉપર નબરવાજિવાન થઈ સિગ્ર સભવાને અિરીભરરી દૃમષથરી તૃતિ 
કયવા્ય હતવા.

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર મસકકવાસિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી ગ્રંથનરી 
પયૂણવા્યહુમત કયવા્ય બવાદ બરીજા રદ્સનવા સદભવા્ અિૃત ઉતસ્ િવા્ટે હડસન કવાઉ્્ટરી 
અને મસકકવાસનવા પોલરીસ રડપવા્ટ્યિે્્ટનવા એસકો્ટ્ય સવાથે લરીલવા કલરનવા ્વાઘવા ધવારણ 
કરરી બવાપવા આ રિણરીય સથળે પધવારતવા જયનવાદ સવાથે બવાપવાનું ખયૂબ ઉિંગભેર 
હરરભકતોએ સ્વાગત કયુું હતું. અને પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે 
રથિવાં નબરવાજિવાન થતવાનરી સવાથે જ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ 
યુ.એસ.એ.નવા સભયોનરી લરીડ સવાથે શોભવાયવાત્વાનો રિવારંભ થયો હતો. હરરભકતો 
નવાચતવા ગવાતવા કરીત્યન ભનકત કરતવા આનંદ પવાિતવા વહવાલવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને 
તેિનવા ૭૫િવા સદભવા્ અિૃત િહોતસ્ સિવારોહિવાં આ્કવાયવા્ય હતવા.

સદભવા્ અિૃત પ્્યનવા ધ્જને લહેરવા્તવા હરરભકતોનવા ભવય સ્વાગત સવાથે 
પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે પફયોમિંગ આ્ટ્ય સે્્ટરિવાં રિ્ેશ કયયો 
હતો. પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા સંતો હરરભકતો દ્વારવા શણગવારેલવા િંચનું 
્ણ્યન તો અ્રણરીય છે. આ અિેરરકવાનરી ધરતરી પર આ્ું નજરવાણું જોતવા જ 

પરમ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ીની આખી 

જી્વનશૈલી ્વ્ી 
લે્વામાં આ્વી હતી. 
તેમનું જી્વનચદરત્ર 

ભારાસરની 
અબભવરનકતથી લઇ 
તેમની બાળપ્ની 

રાદ અને માતા-
વપતાએ જી્વનપ્રા્ 

સ્વામીબાપાને સોંપ્ી, 
૧૯ ્વષણિની ઉંમરે 

સંતદીક્ષા અને  શ્ી 
સ્વાવમનારાર્ ગાદીના 

આચારણિ તરીરેની 
વનમ્ુંર રરી
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આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા િુખિવાંથરી શ્દો સરરી પડવા” ્વાહ! િવારવા બવાળકો ્વાહ!”  
આ તો તિે ખરેખર “અક્રધવાિનો િહેલ”  અહીં પૃથ્રી પર લઈ આવયવા છો. 
તયવારબવાદ, પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજ  શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી 
ઉપર નબરવાજિવાન થઈ દશ્યન દવાન આપતવા આ અિૃત પ્્યનરી શુભ શરૂઆત થઈ. 

સૌ રિથિ  શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઈપ બે્ ડ દ્વારવા સલવાિરી સવાથે 
અિૃત પ્્યનરી િધુર રજયૂઆત સવાથે ઉતસ્નો જોરદવાર રિવારંભ થયો. અિેરરકવાનવા 
જુદવા જુદવા શહેરિવાં ્સતવા શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા બે્ડનવા બધવા બવાળકોએ 
િળરી બે્ડ ્વાજા ્ગવાડરીને તેિનરી ભનકત રૂપરી ઊમિ્ય રિગ્ટ કરરી હતરી. ખરેખર તે 
ભનકત સયૂરનવા નવાદિવાં બવાપવા, સંતો અને હરરભકતોએ ખયૂબ જ રિભવામ્ત થઈ 
તવાળરીનવા ગડગડવા્ટથરી ્ધવા્રી લરીધવા હતવા. તયવારબવાદ નોથ્ય અિેરરકવાનવા િુખય 
સમિમતનવા સભયો, સંતો અને િો્ટેરવા હરરભકતોએ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજને “સિૃમત મચ્હ” અપ્યણ કરરી સ્િવાન કયુું હતું. તયવારબવાદ બવાળકો દ્વારવા 
સુંદર િજાનવા પફયોિ્ય્સ રજયૂ થયવા હતવા.

અિેરરકવાનરી નવાનરી નવાનરી બવામલકવા, યુ્ તરીઓ અને િમહલવાઓ પોતવાનરી ભવા્ો 
ઊમિ્યઓ વયકત કરતવા પોતવાનવા હવાથથરી બનવા્ેલ ૭૫૦૦ રરબન અને ૭૫૦ 
િોતરીનો હવાર શ્રીજીબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાને અપ્યણ કયયો હતો. બધરી જ િમહલવાઓએ 
આ હવારનરી એક એક રરબન ઉપર ભકત મચંતવાિમણ ગ્રંથનરી રિવાથ્યનવા “િહવાબળ્ંત 
િવાયવા તિવારરી” અને એક એક િોતરી ઉપર ત્ણ ્વાર “શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા” િહવાિંત્નું સુંદર લખવાણ કયુું હતું. આ રિવાથ્યનવા સિગ્ર િમહલવા ગણે 
સુંદર સયૂરે એક સવાથે ગવાઈ હતરી.

હ્ે કવાય્યક્રિને આગળ ધપવા્તવા સંતમશરોિણરી શ્રી સ્વા્યતિવામરિયદવાસજી 
સ્વાિરીએ બવાપવાનવા િમહિવા મ્શે ખયૂબ જ સુંદર અંગ્રેજી ભવાષવાિવાં ઉદબોધન કયુું 
હતું. તેિનું રિ્ચન ખરેખર ખુબજ સુંદર અને આજનરી ન્રી પેઢરીનવા યુ્વાન 
હરરભકતો િવા્ટે ખયૂબ જ રિેરણવાદવાયક હતું. તયવારબવાદ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે 
સંતો અને હરરભકતો દ્વારવા બનવા્ેલરી નોથ્ય અિેરરકવાનરી ન્રી ્ ેબસવાઇ્ટનું ઉદઘવા્ટન 
કયુું હતું. આ ્ેબસવાઈ્ટિવાં નોથ્ય અિેરરકવાનવા ૧૧ િંરદરોનવા સથવામનક હરરભકતો 
િવા્ટે િંરદરનરી બધરી જ િવામહતરી રિવાતિ કરરી શકવાય તે્ રી વય્સથવા કર્વાિવાં આ્રી 
હતરી.

તયવારબવાદ સદગુરુ શ્રી નજતેમ્દ્યમરિયદવાસજી સ્વાિરીજીએ રિ્ચન આપતવા 
જણવાવયું કે, બવાપવાએ અિેરરકવાિવાં સતસંગ ્ધવાર્વા િવા્ટે ખયૂબ જ ઉિદવા રિયતનો 
કયવા્ય છે. નવાનવાિવાં નવાનવા હરરભકતોનરી રિવાથ્યનવાનો સ્રીકવાર કરરી તેિનવા ગૃહ િંરદરિવાં 
પધવારતવા હોય તેિવાં પરિ પયૂજય સ્વાિરીજી િહવારવાજનો રિથિ નંબર આ્ે છે. તિે 
જુઓ તો ઈ.સ.૧૯૭૦િવાં સ્વાિરીબવાપવા પધવાયવા્ય તયવારે ફકત થોડવા જ હરરભકતો 
હતવા આજે આ કિળનરી પેઠે સતસંગ ખરીલરી ઉઠ્ો છે. તેનો યશ તે ફકત પરિ 

સદગુરુ શ્ી 
બજતેવ્દ્રવપ્રરદાસજી 
સ્વામીજીએ પ્ર્વચન 
આપતા જ્ાવરું રે, 
બાપાએ અમેદરરામાં 
સતસંગ ્વધાર્વા મા્ટે 
ખયૂબ જ ઉમદા પ્રરતનો 
રરાણિ છે. નાનામાં નાના 
હદરભકતોની પ્રાથણિનાનો 
સ્વીરાર રરી તેમના 
ગૃહ મંદદરમાં પધારતા 
હોર તેમાં પરમ પયૂજર 
સ્વામીજી મહારાજનો 
પ્રથમ નંબર આ્વે છે.
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પયૂજય સ્વાિરીજી િહવારવાજને જાય છે. અિેરરકવાનવા ૫૦ રવાજયોિવાંથરી અડધવાથરી ઉપર 
રવાજયોિવાં મ્ચરણ કરરી અને આ સતસંગનરી ખરીલ્ણરી કરરી છે.

તયવારબવાદ નોથ્ય અિેરરકવાનવા હરરભકતો દ્વારવા ખયૂબ જ સુંદર રિ્ચનિવાં આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનરી મસમધિઓનો સવારવાંશ અને બધવા ્ટવાઇ્ટલનરી સિજયૂતરી અપવાઈ 
હતરી. તે સવાથે િે િમહનવાિવાં સ્વાિરીજી િહવારવાજનવા સદ્વા્ પ્્ય મનમિત્તે ૭૫૦ 
કલવાકનરી કોમયુમન્ટરી સે્વા અને ૭.૫ રદ્સનરી સતત  ધયૂન કરરી હતરી, તેનું ્ણ્યન 
કર્વાિવાં આવયું હતું. સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિિવાં નવાનવા-િો્ટવા બધવા જ બવાળકો, યુ્વાન 
અને હરરભકતોએ મ્મ્ધ કવાય્યક્રિો રજયૂ કરરીને સ્વાિરીજી િહવારવાજનું રદલ જીતરી 
લરીધું હતું અને બવાળકોએ સદભવા્ પ્ષે નૃતય સવાથે ૭.૫ ફયૂ્ટ િો્ટુ ખયૂબજ ભવય બથ્ય 
ડે કવાડ્ય અપ્યણ કયુું હતું. આ કવાડ્ય ઉપર િહોતસ્િવાં ઉપમસથત બધવા જ હરરભકતોએ 
પોતવાનરી ભવા્ો ઊમિ્યઓ તેિવાં લખરી અને શુભેચછવાઓ પવાઠ્રી હતરી.

તયવારબવાદ હરરભકતો જે ક્ણનરી રવાહ જોતવા હતવા તે ક્ણ આ્રી પહોંચરી. સંતો 
હરરભકતો દ્વારવા બનવા્ેલ એક ન્રીન નજરવાણું એ્ટલે કે ૭.૫ ફયૂ્ટ ઉંચરી રડનજ્ટલ કેક 
િંચ પર લવા્્વાિવાં આ્રી. જેનવા ઉપર આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનવા સુંદર ફો્ટવા 
અને મ્ડરીયો દશ્યન દશવા્ય્્વાિવાં આવયવા હતવા. આ જોઈને સંતો અને હરરભકતો ખયૂબ 
જ આશ્ચય્ય ચરકત થઈ ગયવા હતવા અને આ્ું અદભયૂત નજરવાણું જોતવા હરરભકતોનવા 
િુખિવાંથરી“્વાહ બવાપવા ્વાહ”  સવાથે હષ્યનવા આંસુ નરીકળરી ગયવા હતવા. આ ઉપરવાંત 
રવાજભોગ સ્રી્ટ દ્વારવા સ્વારદષ ભવારતરીય િરીઠવાઈઓિવાંથરી બનવા્્વાિવાં આ્ેલરી 
૭૫ પવાઉ્ડનરી કેક પણ બનવા્્વાિવાં આ્રી હતરી. ખરેખર ખયૂબ જ સુંદર નજરવાણું 
હતું!!!! તયવારબવાદ િહોતસ્નવા સપો્સસ્ય દ્વારવા પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા 
ચરણિવાં ચવાખડરી પહેરવા્રી પોતવાનવા અંતરનરી ઊમિ્યઓ રિેિથરી રજયૂ કરરી હતરી. પછરી 
અિેરરકવાનવા બધવા જ હરરભકતોએ પોતપોતવાનવા િંડળ સવાથે પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી સવાથે ફો્ટો પડવા્્વાનવા રહવા્વા લરીધવા. 

 આિ, સંતોએ કવાય્યક્રિનરી પયૂણવા્યહુમતનરી જાહેરવાત કરરી. પરંતુ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજે ખયૂબ જ આનંદિવાં આ્રી રિસન્નતવા દશવા્ય્રી અને ભકતોનો અિુલખ  રિેિ 
જોઈ સૌને તેિનવા સરરિવાઈિ આશરી્્યચન આપતવાં જણવાવયું કે, અહીં હરરભકતોનવા 
રિેિ, એકતવા અને ભનકતનવા િહત્ મ્શે ્વાત કરરી હતરી. આ એકતવા, રિેિ અને 
ભનકત હંિેશવાં જાળ્રી રવાખજો.“એકવા િતે એકવા જયૂથે” જે કવાય્ય થવાય છે તેિવાં શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી અને સ્વાિરીબવાપવા ખયૂબ આનંદ 
પવાિરી રિસન્નતવા દશવા્ય્ે છે. રિેિ એ અલૌરકક શનકત છે. આ સદભવા્ અિૃત 
િહોતસ્ તે બધવાનવા સવાથ સહકવાર અને સંયોગનવા કવારણે પયૂરો થયો છે. આ્વા 
ઉતસ્ સિૈયવા લોકમહત િવા્ટે રિેિનું રિતરીક છે. તયવારબવાદ પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીજી િહવારવાજ, સંતો અને હરરભકતો “્ટરીિલરી” કરીત્યનનવા તવાલે ખયૂબ જ 
આનંદપયૂ્્યક નવાચયવા અને કવાય્યક્રિનરી સિવામતિ કર્વાિવાં આ્રી.  આ ઉતસ્નરી લવાંબવા 

અહીં હદરભકતોના પ્રેમ, 
એરતા અને ભનકતના 
મહત્વ વ્વશે ્વાત રરી 
હતી. આ એરતા, પ્રેમ 

અને ભનકત હંમેશાં 
જાળ્વી રાખજો.“એરા 

મતે એરા જયૂથે” જે 
રારણિ થાર છે તેમાં 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન, શ્ી અબજી 

બાપાશ્ી અને 
સ્વામીબાપા ખયૂબ આનંદ 

પામી પ્રસન્નતા દશાણિ્વે 
છે. પ્રેમ એ અલૌદરર 

શનકત છે.
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સિય સુધરી સિૃમતઓ જાળ્રી રવાખ્વા િવા્ટે સૌ સવાથે િળરી રડનર, આઈસક્રરીિનરી 
રિસવાદરી લરીધવા પછરી ફો્ટો બુથ પર ફો્ટવા પડવાવયવા હતવા.

આ ઉપરવાંત આ ઉતસ્નરી ભવયતવા થ્વાનું કવારણ એક અનોખું હતું કે, 
આપણવા રસોડવા મ્ભવાગનવા હરરભકતો ભવાઈઓ-બહેનોનો ઉતસવાહ કંઈક જુદો જ 
હતો. વહવાલવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને રવાજી કર્વા િવા્ટે આ ભકતોએ રવાત-રદ્સ એક 
કરરીને જુદવા જુદવા નવાસતવા, જુદરી જુદરી િરીઠવાઈઓ, ન્રી ન્રી ્સતુઓ બનવા્રીને બધવા 
ભકતોને સ્વાર સવાંજ બપોરે અ્ન્રી ્વાનગરીઓ જિવાડરીને ખયૂબ જ આનંરદત કયવા્ય 
હતવા. એ હરરભકતોનો ધયેય એક જ  હતો કે કેિ કરરીને ્વા’લવા બવાપવાને રવાજી કર્વા 
અને બવાપવાને રકચનનવા સભયોએ ખયૂબ ખયૂબ રવાજી કયવા્ય હતવા અને બવાપવાએ એિનવા 
આશરી્વા્યદિવાં ્વારં્વાર ધ્ય્વાદ આપયવા હતવા. આ ઉતસ્નરી સિવામતિ કરરી સંતો 
હરરભકતો સુંદર ચવાંદનરી રવાતિવાં એકબરીજાને રિેિપયૂ્્યક જય શ્રી સ્વાિરીનવારવાયણ 
કહરી ભકત સિુદવાય ત્રીજા રદ્સનવા પવા્ટોતસ્નરી તૈયવારરી કર્વાિવાં લવાગરી ગયવાે 
હતવાે.

મહોતસ્વનો ત્રીજો દદ્વસ - સીરારસ મંદદરનો ૧૬ મો પા્ટોતસ્વ
સ્વારે બ્વાહ્િુહયૂત્યિવાં “પુરુષોત્તિ રૂપ થઈ ધયવાન કર્ું” રિવાથ્યનવા સવાથે પરિ 

પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે રિિપયૂ્્યક િંગળવા આરતરી  ઉતવારરી. િંગળવા 
આરતરીથરી જ િંરદર હરરભકતોનવા સિુદવાયથરી ભરવાઈ ગયું હતું. આ પવા્ટોતસ્િવાં 
ઘણવા નવાનવા-િો્ટવા ઇ્ે્્ટ પણ ઉજ્્વાિવાં આવયવા હતવા જે્વા કે:

૧.  પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજને સંત રદક્વાને પપ ્ષ્ય થયવા હતવા.

૨.  યુએસએિવાં પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનવા મ્ચરણનવા ૩૦ ્ષ્ય થયવા 
હતવા.

૩. યુએસએિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ મસધિવાંત સજી્ન િંડળનરી સથવાપનવાને ૩૦ 
્ષ્ય થયવા હતવા.

૪.  યુ.એસ.એ.નવા મસકવાકસ િંરદરનવા મશલવા્યવાસને ૨૦ ્ષ્ય થયવા હતવા.

૫. આંતરરવાષ્રીય શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા શતવા્દરીનરી ઊજ્ણરી ્ખતે 
યુએસએ સુ્ણ્ય તુલવાને ૧૦ ્ષ્ય થયવા હતવા.

૬. શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનવા પલેર્ટમનયિ તુલવા િહોતસ્ને પ ્ષ્ય થયવા 
હતવા.

આ રરીતે ઘણવા બધવા ઉતસ્ આ સિૈયવાિવાં સવાંકળરી લે્વાિવાં આવયવા હતવા. તેથરી 
જ આ ્રસનો ઉતસ્ અનોખો જ હતો. જયવાં જયવાં આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ 
અને સંતોએ મ્ચરણ કયુું તયવાં તયવાં બધવા જ િંરદરો અને ગૃહ િંરદર ઠેરઠેર બવાપવાનવા 
સદભવા્ અિૃત પ્્યનવા લોગોથરી શણગવાર્વાિવાં આવયવા હતવા અને ઉતસ્ સિૈયવા 
થયવા હતવા.

તયવારબવાદ બરવાબર ૮:૩૦  ્વાગે પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે 

આ ઉતસ્વની ભવરતા 
થ્વાનું રાર્ એર 
અનોખું હતું રે, આપ્ા 
રસોડિા વ્વભાગના 
હદરભકતો ભાઈઓ-
બહેનોનો ઉતસાહ રંઈર 
જુદો જ હતો. વહાલા 
આચારણિ સ્વામીશ્ીને રાજી 
રર્વા મા્ટે આ ભકતોએ 
રાત-દદ્વસ એર રરીને 
જુદા જુદા નાસતા, જુદી 
જુદી મીઠાઈઓ, ન્વી 
ન્વી ્વસતુઓ બના્વીને 
બધા ભકતોને સ્વાર 
સાંજ બપોરે અ્વન્વી 
્વાનગીઓ જમાડિીને ખયૂબ 
જ આનંદદત રરાણિ હતા.
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પવા્ટોતસ્ મ્મધ નો રિવારંભ કયયો હતો. બવાપવાએ સ્્ય રિથિ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ભગ્વાન, શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી, સ્વાિરીબવાપવાનવા ભવાલિવાં મતલક કયુું અને 
ષોડશોપચવારથરી પયૂજન કયુું. બવાપવા, સંતો અને હરરભકતોએ સવાથે િળરી ૧૦૮ 
િંગલ િહવાિંત્થરી પુષપવાંજમલ અપ્યણ કરરી. તયવારબવાદ મશખર પર ધિ્યધજા લહેરવાતરી 
િયૂકરી હતરી. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, બવાપવાશ્રી અને સ્વાિરીબવાપવાનરી સ્િુખ 
ભવય અન્નકયૂ્ટનવા થવાળ તૈયવાર કરરી અપ્યણ કર્વાિવાં આવયવા હતવા. સૌ રિથિ પરિ 
પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ અને સંતો દ્વારવા આરતરી કર્વાિવાં આ્રી હતરી. 
તયવારબવાદ સિૈયવાનવા િુખય યજિવાન અને હરરભકતોઅે આરતરીનવા  લવાભ લરીધવા 
હતવા. તયવારબવાદ સિૈયવા મનમિત્તે કેક કવાપરી હતરી.

તયવારબવાદ હરરભકતો શ્રી સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં મશસતબંધ ગોઠ્વાયવા હતવા.
પવા્ટોતસ્ મનમિત્તે શુક્ર્વારે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરી ગ્રંથનરી પવારવાયણનો રિવારંભ 
થયો હતો. તે પવારવાયણનરી પયૂણવા્યહુમત આજે થઇ હતરી. સિૈયવાનવા િુખય યજિવાન 
બવાપવાને અપ્યણ કર્વા િવા્ટે મ્મ્ધ રિકવારનરી છવાબ તૈયવાર કરરીને લવાવયવા હતવા. તે 
છવાબને પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ કંકુ ચોખવાથરી ્ધવા્રી આશરી્વા્યદ આપયવા 
હતવા.

તયવારબવાદ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનવા ૭૫િવા સદભવા્ પ્્ય 
ઉતસ્નરી યવાદગરીરરીરૂપે સ્વાિરીશ્રી દ્વારવા “િો્્ટ િોરે્સરી ચેરરી” ્ૃક્નરી રોપણરી 
કર્વાિવાં આ્રી હતરી.

 તયવારબવાદ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ સવાથે ્વાજતે ગવાજતે 
પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ અને સ્િવામનત િહેિવાનો સ્વાિરીબવાપવા 
હોલિવાં પધવાયવા્ય હતવા. 

આ િહેિવાનોિવાં મસકવાકસ ્ટવાઉનનવા ડેપયુ્ટરી િેયર, કવાઉ્શરીલ, કવાઉ્શરીલ ઓફ 
રિોસપેક્ટ પવાક્ય અને સ્ટવાફ િેમબર હતવા. આ િહેિવાનોનું સ્વાગત પરિ પયૂજય આચવાય્ય 

પરમ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ી મહારાજના 

૭૫મા સદભા્વ પ્વણિ 
ઉતસ્વની રાદગીરીરૂપે 
સ્વામીશ્ી દ્ારા “મો્્ટ 
મોરે્સી ચેરી” ્વૃક્ષની 
રોપ્ી રર્વામાં આ્વી 

હતી.
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સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે પુષપિવાળવા, રવાખડરીયો, શવાલ ઓઢવાડરી રિસવાદરી અપ્યણ કરરી હતરી. 
તયવારબવાદ સિૈયવાનવા િુખય યજિવાનો બવાપવા સિક્ છવાબ લઈ આવયવા હતવા. તેનો 
સ્રીકવાર કયયો હતો.

પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે આશરી્્યચન આપતવા જણવાવયું કે, 
આપણો સદભવા્ અિૃત પ્્ય સવાથ સહકવાર અને સંયોગનવા કવારણે પયૂરો થયો છે. 
અને તેિણે કહ્ું કે, ભગ્વાને આપણને શવાંમતનવા ઉપવાય બતવાવયવા છે. ગઢડવા છેરલવા 
રિકરણનવા અમગયવારિવા ્ચનવાિૃતિવાં ભગ્વાનને સંતોએ રિશ્ન પયૂછયો કે, “જે્રી 
મનમ્્યકરપ સિવામધથરી શવાંમત થવાય છે તે સિવામધ મ્નવા પણ શવાંમત રહે તેનવા કયવા 
ઉપવાય છે.”  તયવારે ભગ્વાને કહ્ું કે, જે્રી પોતવાનવા દેહને મ્ષે આતિબુમધિ અને 
દૃઢ રિરીમત છે તે્રી જો ભગ્વાન અને ભગ્વાનનવા સંતપુરુષિવાં અને ભકતનવા મ્શે 
થવાય તો શવાંમત ્તવા્યય. અતયવારે શવાંમતનરી શોધિવાં બધવા દોડવાદોડ કરે છે. પરંતુ ખરો 
ઉપવાય શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાને બતવાવયો છે. જે્રી ભગ્વાન અને ભગ્વાનનવા 
સંત અને ભકતિવાં રિરીમત થવાય અને જે્ું અંતરિવાં ્તષે તે્ું બહવાર દેખવાય તો 
આપોઆપ શવાંમત થશે. અને આખવા જગતિવાં પણ શવાંમત થશે. આપણે શવાંમતનવા 
્વાઈબ્ેશનનું મનિવા્યણ કર્વાનું છે. ભગ્વાનનું ધયવાન, કથવા્વાતવા્ય, કરીત્યન કર્વાથરી 
શવાંમત રિસરવા્વાશે. ભગ્વાને આપેલવા પવાંચ ્ત્યિવાનનો યવાદ કરવાવયવા હતવા દવારૂ પરી્ો 
નહીં, ચોરરી ન કર્રી, િધિવાસનુ ભક્ણ ન કર્ું, વયનભચવાર ન કર્ો, જયવાં તયવાં 
જેનું તેનું જે્ું તે્ું ખવા્ું પરી્ું નહીં.

બવાપવાએ તેિનવા આશરી્વા્યદ આગળ ્ધવારતવા કરીત્યનિવાં કહ્ું કે,

“િને સ્વાિરી િળવા છે િો્ટવા એનવા જગિવાં જડે નવા જો્ટવા”

“શવાંમત પિવાડે તેને તે સંત કહરીએ, તેનવા દવાસવાનુદવાસ થઇને રહરીએ રે”

“સ્વાિરીબવાપવા રિવાણ પયવારવા મનજ િંરદર નબરવાજયવા છે રે સોહે સનેહ ભયવા્ય”

આિ રદવયભવા્ે સનેહ થવાય તો િોહ િવાયવા કયવારે વયવાપે નમહ અને કથવા-કરીત્યન 
ધયવાન કર્વાનરી લગનરી લવાગે.

ભગ્વાને રહ્ું રે, જે્વી 
પોતાના દેહને વ્વષે 
આતમબુવદ્ધ અને 
દૃઢ પ્રીવત છે તે્વી 
જો ભગ્વાન અને 
ભગ્વાનના સંતપુરુષમાં 
અને ભકતના વ્વશે 
થાર તો શાંવત ્વતાણિર. 
અતરારે શાંવતની 
શોધમાં બધા દોડિાદોડિ 
રરે છે. પરંતુ ખરો ઉપાર 
શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાને બતાવરો છે.
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“ભરીડરી ભુજા હવાહવારે િળે અલબેલો સુખ આપે છેલ છબરીલો,

્ૃક્સથલ  ને  સતન છે  સવારવા,  નવાનભ ્તુ્યલ  કરે જગ ્યવારવા,

સવાથળ જાનુ લવાગે બહુ પયવારવા,  જંઘવા રસધવાર, ઘયૂં્ટરી ગોળવાકવાર,

ચરણ સુખકવાર, િળવા અ્તવારરી…. છે આનંદ આનંદ ભવારરી.

આ્ો આનંદ દેહપયુંત રહે એ્રી બળ, બુમધિ અને શનકત આપે એ્વા આશરી્વા્યદ 
સવાથે સદભવા્ અિૃત પ્્યિવાં નવાનરી િો્ટરી સે્વા કરનવાર તિવાિ હરરભકતોને 
ધ્ય્વાદ આપયવા હતવા. રવાતોરવાત અક્રધવાિનો િહેલ બનવાવયો તે બદલ ખયૂબ ખયૂબ 
ધ્ય્વાદ આપયવા હતવા. 

હરરભકતોએ ‘્ંદે સ્વાિરીશ્રી, ્ંદે સ્વાિરીશ્રી’  નવાદ કરતવા  ્ટરીિલરી ્ગવાડરી 
બધવાએ સવાથે ભનકતનવાચ ગવાન કયુું. તેિવાં સંતો અને બવાપવા પણ જોડવાયવા હતવા. 
અંતિવાં બવાપવાએ કહ્ું કે “્વાહ રે ્ વાહ  શવાંમતને આપનવાર આપણરી આખરી ્ ંશવા્લરી 
્વાહ રે ્વાહ” તેને કરીત્યનિવાં રજયૂ કયુું.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ સ્વામિનવારવાયણ રૂપે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ બવાપવાશ્રી રૂપે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ  ગોપવાળબવાપવા રૂપે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ મનગુ્યણબવાપવા રૂપે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ  ઈશ્વરબવાપવા રૂપે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ  સ્વાિરીબવાપવા રૂપે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વાહ.

આપણવા સૌનવા કવાજે પધવાયવા્ય ્વાહ રે ્વા ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ સોનેથરી તોલવાયવા બવાપવા ્વાહ રે ્વાહ.

્વાહ રે ્વાહ રે બવાપવા ્વાહ પલેર્ટમનયિથરી તોલવાયવા બવાપવા ્વાહ રે ્વાહ.

આિ, છેરલવા રદ્સનવા પવા્ટોતસ્નો અન્નકયૂ્ટ અને િહવારિસવાદ લઈ િહોતસ્ 
સિવાપન કર્વાિવાં આવયો હતો. આિ ત્ણ રદ્સનો આ સદભવા્ અિૃત પ્્ય 
બવાપવાનવા સવામનધયિવાં રંગેચંગે ઉજ્વાયો હતો.

તવા. ૭ ઓગષ ૨૦૧૭નરી ્હેલરી સ્વારે બવાપવાએ િંગળવા આરતરી ઉતવારરીને 
બવાપવા ગવાદરી ઉપર નબરવાજિવાન થયવા અને ભકતોને દશ્યનનો લવાભ આપયો. બરવાબર 
૮ ્વાગયે ને્વાક્ય ઇ્્ટરનેશનલ એરપો્ટ્ય પર જ્વા િવા્ટે ર્વાનવા થયવા. એરપો્ટ્ય પર 
પણ હરરભકતો બવાપવા અને સંતોને અશ્ુભરીનવા નયનથરી મનહવાળરી ખયૂબ જ રિેિપયૂ્્યક 
દશ્યન કરરી રહ્વા હતવા અને બવાપવા અને સંતોને આ્તવા ્ષષે ફરરીથરી જરદરી દશ્યન 
આપ્વા િવા્ટે મ્નંતરી કરરી હતરી. ્ળરી બવાપવા અને સંતોનો આભવાર વયકત કયયો હતો.

સુ્વ્ણિ તુલા પ્રસંગે સુ્વ્ણિ આશી્વાણિદ
ઓગસ્ટ ૧૩, ૨૦૧૪ ગુરુ પયૂમણ્યિવા પ્્ય ગુરુજીનરી હવાજરરીિવાં ઊજ્્વાનરી 

સુ્ણ્ય તક પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રીનરી અસરીિ દયવાથરી અિને આ લવાભ િળો હતો. 

આ્વો આનંદ દેહપરુંત 
રહે એ્વી બળ, બુવદ્ધ 

અને શનકત આપે 
એ્વા આશી્વાણિદ 

સાથે સદભા્વ અમૃત 
પ્વણિમાં નાની મો્ટી 

સે્વા રરનાર તમામ 
હદરભકતોને ધ્ર્વાદ 
આપરા હતા. રાતોરાત 

અક્ષરધામનો મહેલ 
બનાવરો તે બદલ ખયૂબ 
ખયૂબ ધ્ર્વાદ આપરા 

હતા. 
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રિથિ્વાર ગૃહ િંરદરે નવાનવા લવાલજી (શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજ)ને સુ્ણ્યથરી તુલવા કર્વા 
અિે સહભવાગરી બ્યવા હતવા. સૌ રિથિ પહેલવા સુકવાિે્વાનરી પછરી મસર્ર (ચવાંદરીથરી), 
સોપવારરીથરી, સવાકરથરી અને સોનવાથરી તુલવા મ્મધ કરરી હતરી. એ અદભયૂત શનકત 
રિેરનવાર પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ હતવા.

આ રિસંગે િવારવા િવાતુશ્રી લક્િરીબવા સભવાિવાં હવાજર હતવા. સ્વાિરીશ્રીનવા 
સવામનધયિવાં તુલવામ્મધથરી રિેરવાઇ તેિનવા ત્ણ દરીકરવા અને ત્ણ દરીકરવાનવા દરીકરવા 
િનરીષભવાઈ, મનતરીનભવાઈ અને મ્પુલભવાઈને બોલવા્રીને ્વાત કરરી કે, તેિનવા 
સોનવાનવા અંગત દવાગરીનવા, દોરવા, બંગડરી, પેંડલ મ્ગેરે તિવાિ ઘરેણવા (ઘનુ)નવા 
ચરણોિવાં ધરરી દો. પછરી સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ પવાસે આશરી્વા્યદ િવાગયવા કે, સિય આ્ે 
તયવારે ધવાિિવાં લઈ જશો. આ સવાંભળરી પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજે િરક િરક 
હસરીને કહ્ું કે, તેિને જરૂર ધવાિનું સુખ િળશે. છ િવાસનરી અંદર શ્રી ઘનશયવાિ 
િહવારવાજ, સ્વાિરીબવાપવા અને સ્વાિરીશ્રી ધવાિિવાં તેડરી ગયવા. આ્વા રિગ્ટ પરચવા આ 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાદરીએ થવાય છે અને જો્વા િળે છે.

એના આપેલા ્વરદાનો ખો્ટા હોર નહીં
સ્યોપરરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન અને તેિનવા ધવાિિવાંથરી આ્ેલવા 

સતપુરુષો ભકતોનવા િનોરથ પયૂરવા કર્વા આ પૃથ્રી ઉપર રિગ્ટ થઈ મ્ચવારતવા હોય 
છે. સને ૧૯૭૦િવાં રિથિ્વાર પરિ પયૂજય જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવાપવા અને સંત િંડળ 
અિેરરકવાિવાં પધવાયવા્ય હતવા. તે સિયે નવા કોઈ િંરદર કે નવા કોઈ સથવાન. કે્ળ ઘેર ઘેર 
ફરરી િુિુક્ુઓને શોધરી સતસંગનું સુખ આપ્વા અ્વાર ન્વાર મ્ચરતવા.

સને ૧૯૯૫િવાં પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ અને સંત િંડળ ્યયૂજસસી 
પધવાયવા્ય હતવા. આ સે્કે ફોન દ્વારવા Rochester N.Y. રોચેસ્ટર પધવાર્વા રિવાથ્યનવા 
કરરી હતરી. પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનરી તનબયતને ધયવાનિવાં લઇ ફકત સંતો 
પધવારશે એ્રી રિવાથ્યનવા સ્રીકવારરી. ફરરીથરી આ સે્કે રિવાથ્યનવા કરરી તયવારે સ્વાિરીશ્રીએ 
કહ્ું કે, બરીજી્વાર અિેરરકવાિવાં આ્રીશ તયવારે તયવાં રિથિ અને સ્વાયો આ્રીશ.

બે ્ષ્ય બવાદ સને ૧૯૯૭િવાં પરિ પયૂજય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ અને સંત િંડળ 
અિેરરકવાિવાં પધવાયવા્ય. તિવાિ રિોગ્રવાિ ફવાઇનલ થઈ ગયવા હતવા. બરીજે રદ્સે ્હેલરી 
સ્વારે અચવાનક બવાપવાએ રિથિ કેનેડવા તરફ જ્વાનો સંકેત આપયો અને આ સે્કને 
તયવાં રિથિ પધવાયવા્ય. તે સિયે િવારરી ધંધવાકરીય ભવાગરીદવારરીિવાં ૧૫ ્ટકવાનો ્ધવારો થયો 
હતો અને નબિનેસ ્ોરયુિ પણ ૧૫,૦૦૦ને બદલે ્ધરીને ૨૫,૦૦૦ (્રીકલરી) 
થઈ ગયું હતું. િો્ટવાપુરુષનવા ્ચન (સ્વાયો આ્રીશ) મિથયવા થતવા નથરી. સવાંજે 
બવાપવાનરી સવાથે ્વાતવા્યલવાપ આ સે્કને પોતવાનો ગણરી એિનરી પસ્યનલ ડવાયરરીિવાં 
સથવાન આપયું. તે શ્દ આજે પણ અિવારવા હૃદયિવાં ગુંજી રહ્વા છે. એ રદ્સથરી 
અિવારવા ગૃહ િંરદરે સ્વાિરીશ્રીનવા હસતે િયૂમત્યઓ પધરવા્રી. પછરી દર એકવાદશરીનવા 
રદ્સે સતસંગ, ભજન-કરીત્યન કરરી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા અને સ્વાિરીબવાપવાને  ્ધુ 
ને ્ધુ રવાજી કરરીએ છરીએ.

સ્વવોપરી શ્ી 
સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન અને તેમના 
ધામમાંથી આ્વેલા 
સતપુરુષો ભકતોના 
મનોરથ પયૂરા રર્વા આ 
પૃથ્વી ઉપર પ્રગ્ટ થઈ 
વ્વચારતા હોર છે. સને 
૧૯૭૦માં પ્રથમ્વાર 
પરમ પયૂજર જી્વનપ્રા્ 
સ્વામીબાપા અને સંત 
મંડિળ અમેદરરામાં 
પધારાણિ હતા. તે સમરે 
ના રોઈ મંદદર રે ના રોઈ 
સથાન. 
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ગુરુપયૂર્ણિમા મહોતસ્વ - ૨૦૧૮
Horseheads N.Y. 14845. િુકવાિે પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 

િહવારવાજ તેિજ સંતોનું િંડળ પધરવાિણરી િવા્ટે તવા.૨૬-૭-૨૦૧૮નવા રોજ આગલવા 
રદ્સે આ્રી રવાત્રી રોકવાણ કયુું. બરીજા રદ્સે તવા.૨૭-૭-૨૦૧૮નવા શુક્ર્વાર 
અષવાઢ સુદ પયૂનિ ગુરુપયૂમણ્યિવાનવા પુમનત રદને સધિિ્યરતનવાકર પરિ પયૂજય આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી અગવાઉથરી ્વાતચરીત કયવા્ય પછરી આ સે્કને િો્ટો લવાભ િળો હતો. 
આ સે્કને તયવાં ખયૂબ જ ભવા્પયૂ્્યક તેિજ હેતથરી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનરી 
મનશ્વાિવાં અિેરરકવાનવા સ્ટે્ટ ્યયૂયોક્ય સરી્ટરી હોસ્યહેડ મ્સતવારિવાં અિેરરકન Region 
રરીજન હોલિવાં ગુરૂપુમણ્યિવાનો િહોતસ્ રંગેચંગે ઉજ્્વાિવાં આવયો હતો.

સિરી સવાંજનવા શ્રી હરરકૃષણ િહવારવાજ, ગુરુરવાજ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા 
તેિજ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરી િહવારવાજને પવાલખરીિવાં નબરવાજિવાન કરરી યજિવાન 
ભકત ગવાિ િોખવાસણનવા રમસકભવાઈ પહલવાદદવાસ પ્ટેલ તથવા ગવાિ રડંગુચવાનવા 
રિ્રીણભવાઈ ફયૂલચંદ પ્ટેલ તથવા ખરણવાંનવા રવાજે્દ્કુિવાર નવારણદવાસ પ્ટેલ પરર્વારે 
નગરયવાત્વાનવા રથ ઉપર નબરવાજિવાન ગુરુરવાજ િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા તથવા 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનરી રિથિ આરતરી ઉતવારરી. તયવારબવાદ શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ ્યયૂજસસીએ િધુર સયૂરવા્લરી સહ શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાનરી શોભવાયવાત્વાનો રિવારંભ થયો હતો. આ ગુરુપયૂમણ્યિવાનો અલભય લવાભ 
લે્વા અિેરરકવાનવા દરેક સ્ટે્ટિવાંથરી ભકતો આવયવા હતવા. શોભવાયવાત્વા પયૂણ્ય થયવા બવાદ 
સ્ષે સંતો-ભકતો યથવાસથવાને બેઠવા હતવા.                      

સ્્ય રિથિ “ભલે આ્રી ગુરુ પયૂનિ આજ હરર રૂપ ગુરુને રરીિ્્વા” આ 
કરીત્યન બોરયવા. પછરી મ્શ્વ્વાતસરયિહોદમધ પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી તથવા 
ગુરુરવાજ લવાખોનવા લવાડરીલવા શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનું પયૂજન અચ્યન િવા્ટે 
જયવારે આ રિોગ્રવાિ કર્વાિવાં આ્ેલવા તયવારે અહીંયવા િંડળ હતું નહીં પણ બધવા 
સ્ટે્ટનવા િંડળનવા સભયો આ્રી રિોગ્રવાિ શોભવા્્વા ખયૂબ જ િદદ કરરી હતરી. ખયૂબ 
જ િો્ટરી સંખયવાિવાં હરરભકતો આ્ેલવા તે જોઈને સ્વાિરીજી િહવારવાજ ખયૂબ જ રવાજી 
થઈ ગુરુજીનવા અચ્યન પયૂજન િવા્ટે દરેક હરરભકતોને ્વારવાફરતરી લવાભ આપેલો. 
્યયૂજસસીનવા રસોઈનવા હરરભકતોએ આગલવા રદ્સે િહવારિસવાદનરી વય્સથવા સવારરી 
રરીતે કરેલરી. તે જોઈને બવાપવાએ પણ ખયૂબ જ રવાજી થઈ બધવા હરરભકતોને અચ્યન 
પયૂજનનો ઘણો લવાભ આપયો હતો. યજિવાન પરર્વારે છવાબ સવાથે શ્રીજીબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા તથવા પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનુ અચ્યન-પયૂજન કયુું 
હતું અને આરતરીનવા લહવા્વા લરીધવા હતવા. જયવારે છવાબ લઈ આવયવા હતવા તયવારે 
બવાપવાએ િનરીષભવાઈને બોલવા્રીને બધવાનરી ઓળખવાણ િવા્ટે પયૂછતવા કે, આ કોણ 
હરરભકત છે? એ્ું પયૂછરીને બવાપવાએ ખયૂબ જ રિસન્નતવા દશવા્ય્રી હતરી. પછરી ખયૂબ 
જ આશરી્વા્યદ આપયવા. આશરી્વા્યદ પયૂણ્ય થયવા પછરી સ્ષે હરરભકતોએ આરતરી ઉતવારરી 

પરમ પયૂજર આચારણિ 
સ્વામીશ્ી તથા ગુરુરાજ 

લાખોના લાડિીલા 
શ્ી મુકતજી્વન 

સ્વામીબાપાનું પયૂજન 
અચણિન મા્ટે જરારે 

આ પ્રોગ્રામ રર્વામાં 
આ્વેલા તરારે અહીંરા 

મંડિળ હતું નહીં પ્ 
બધા સ્ટે્ટના મંડિળના 
સભરો આ્વી પ્રોગ્રામ 

શોભા્વ્વા ખયૂબ જ 
મદદ રરી હતી. 
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િહવારિસવાદ ગ્રહણ કરરી ગુરુ પયૂનિનો રદવય અ્સર િવાનરીને સૌ પોતવાનવા સથવાને 
ગયવા હતવા.

નોથણિ અમેદરરા દદવર શારોતસ્વની પ્રાથણિના
િવાચ્ય ૧૨, ૨૦૧૮નવા રોજ, િોખવાસણ િંરદરનો ૨૮િો પવા્ટોતસ્ ઉજ્્વાિવાં 

આવયો હતો. તે સિયે અિેરરકવાનવા હરરભકતો હવાજર હતવા. ્ેદરતન બવાપવાએ 
નોથ્ય અિેરરકવાનવા હરરભકતોને ખયૂબજ િો્ટવા ઉતસ્ોનવા લવાભ આપયવા છે.  એ્રી 
અસરીિ કૃપવા ્ેદરતન બવાપવાનરી રહરી છે. નોથ્ય અિેરરકવાનવા ભકતોને એ્ું હતું કે, 
હજુ બવાપવાનરી હવાજરરીિવાં રદવય શવાકોતસ્ ઉજ્્વાિવાં આવયો નથરી. તેથરી ભકતોએ 
િોખવાસણ ગવાિનવા સુભવાષભવાઈ રમસકભવાઇએ બવાપવાને રિવાથ્યનવા કરરી કે, હે બવાપવા 
આપે અિને ખુબજ મ્મ્ધ રિકવારનવા લવાભ આપયવા છે. તે ્ણ્ય્રી શકવાય તેિ નથરી. 
આપ હ્ે જેિ લોયવા ગવાિે શ્રીજી િહવારવાજે ભકતોને રદવય શવાકોતસ્નો લવાભ 
આપયો હતો. તેિ આપ નોથ્ય અિેરરકવાનવા ભકતોને  કૃપવા કરરીને  એ્ો ને એ્ો 
રદવય શવાકોતસ્નો લવાભ આપો. ્ેદરતન બવાપવાએ કૃપવા કરરીને રિવાથ્યનવા સ્રીકવારરી 
અને આશરી્વા્યદ આપયવા કે, કરો તેયવારરી શરુ. 

્રયૂ લોરાની તૈરારી 
લંડનથરી જયૂન ૨૭, ૨૦૧૮નવા રોજ ્ેદરતન બવાપવાએ નોથ્ય અિેરરકવાનરી ધરતરી 

પવા્ન કરરી અને ્યયૂ-જસસી િંરદરે પધવાયવા્ય. બરીજા રદ્સે તવા. જયૂન ૨૮, ૨૦૧૮નવા 
રોજ ્ેદરતન બવાપવાને સ્વાગત સિૈયો કરરીને ્ધવાવયવા. ્ેદરતન બવાપવા ભવય રથ 
ઉપર નબરવાજિવાન હતવા અને શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ ડનવા સયૂર 
રેલવાતવા હતવા. ભકતોનવા હૈયવા હેતથરી ભરવાઈ ગયવા હતવા. તે રિસંગે ્ેદરતન બવાપવાનવા 
૭૬િવા સદભવા્ પ્્ય મનમિત્તે નવાનવા બવાળકોએ સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિનરી રજયૂઆત કરરી 
અને બવાપવા ખયૂબજ રિસન્ન થયવા. રદવય શવાકોતસ્નરી તૈયવારરી પણ શરુ થઈ ગઈ 

હે બાપા આપે અમને 
ખુબજ વ્વવ્વધ પ્રરારના 
લાભ આપરા છે. તે 
્વ્ણિ્વી શરાર તેમ 
નથી. આપ હ્વે જેમ 
લોરા ગામે શ્ીજી 
મહારાજે ભકતોને 
દદવર શારોતસ્વનો 
લાભ આપરો હતો. તેમ 
આપ નોથણિ અમેદરરાના 
ભકતોને  રૃપા રરીને  
એ્વો ને એ્વો દદવર 
શારોતસ્વનો લાભ 
આપો.
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હતરી. ્ેદરતન બવાપવાનવા હસતે ્યયૂ લોયવા ગવાિે (મસકકવાસ િુકવાિે) રદવય શવાકોતસ્નરી 
આિંત્ણ-પમત્કવાનું મ્િોચન કયુું.

રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ રદવય શવાકોતસ્નો રદ્સ રવાખ્વાનો મનણ્યય કયયો ઓગસ્ટ 
૪નવા રોજ. બવાપવા અને સંતોનવા િવાગ્યદશ્યન રિિવાણે યુ્વા હરરભકતોએ ્યયૂ લોયવા 
ગવાિ બનવા્નરી તૈયવારરી ચવાલુ કરરી. જુલવાઈ ૬નવા રોજ ્યયૂ લોયવા ગવાિ બનવા્્વા િવા્ટે 
ભકતોએ ખયૂબ જ રવાત રદ્સ સે્વા આપરી. હરરભકતોએ સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિોનરી 
પણ તૈયવારરી શરુ કરરી હતરી. ભવય અને રદવય શવાકોતસ્ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર 
્યુજસસી ખવાતે ઉજ્્વાિવાં આવયો હતો. તે સિયે ઘણવા હરરભકતો ભેગવા થયવા હતવા 
અને ખયૂબ જ સે્વાનો લવાભ લરીધો હતો. ઓગસ્ટનરી બરીજી તવારરીખે રવાત્ે ૧:૦૦ ્ વાગે 
હરરભકતો ખયૂબ જ સે્વા કરરી રહ્વા હતવા, તયવારે રિેિિયૂમત્ય બવાપવા હોલિવાં પધવાયવા્ય અને 
બવાળકોને ખયૂબ જ બળ ભયવા્ય આશરી્વા્યદ આપયવા. રદવય શવાકોતસ્ ઉજ્્વાનવા બવાકરી 
હતવા બે રદ્સ અને બવાળકોને થયું કે, આપણે કે્ રી રરીતે પહોંચરી ્ળરીશું? તયવારે 
બવાપવાએ બધવા જ બવાળકો ઉપર રદવય દૃમષ કરરીને ખયૂબ જ બળ ભયવા્ય આશરી્વા્યદ 
આપયવા અને સૌને નમચંત કયવાું

રદવય શવાકોતસ્ ઉજ્્વાનો એક રદ્સ બવાકરી હતો એ્ટલે કે ઓગસ્ટનરી ૩જી 
તવારરીખે બપોરે એ્ો ્રસવાદ પડો કે બધવાને એિ થયું કે આ ્રસવાદ આપણવા 
શવાકોતસ્નવા ઉજ્ણરીિવાં નડશે તો નહીંને? ્રસવાદ એનું કવાિ કરતો રહ્ો અને 
સે્કો બવાપવાનું નવાિ લઇને એિનું કવાિ કરતવા રહ્વા. શવાકોતસ્નરી તૈયવારરી કરતવા 
રહ્વા. થોડવા સિય બવાદ, િેઘરવાજા ઠંડુ ્ વાતવા્રણ કરરીને સયૂય્યદે્નવા રિકવાશથરી પવારકુંગ 
લો્ટ ભરવાઈ ગયો. જયવારે સંતો અને યુ્વા બવાળકો રદવય શવાકોતસ્નવા સ્ટેજનરી તૈયવારરી 
કરતવા હતવા તયવારે બવાપવાનવા બવાળક પયૂ્સીશભવાઈ તંબોળરી સરીડરી ઉપરથરી પડરી ગયવા. 
તયવારે બધવાને થયું કે, હે બવાપવા ! આપ પયૂ્સીશભવાઈને બચવા્રી લેજો.  તયવારે બવાપવાએ 
પયૂ્સીશભવાઈનરી ખયૂબ જ રક્વા કરરી. રિેિિયૂમત્ય બવાપવાએ બધવાનરી રિવાથ્યનવા સ્રીકવારરી અને 
્ધુ ન ્વાગતવા પયૂ્સીશભવાઈને બચવા્રી લરીધવા. 

દદવર શારોતસ્વ
બપોરે ૧૨:૪૫નવા સિયે રિેિિયૂમત્ય બવાપવા રસોડવાિવાં પધવાયવા્ય હતવા. હરરભકતોનવા 

િનોરથો પયૂરવા કર્વા તે સિય બવાપવાએ રો્ટલવા અને રીંગણનવા શવાકનરી રિસવાદરી કરરી 
આપરી. ૧૦૦૦ હરરભકતો તે રિસવાદરી જમયવા હતવા. જે્રી રરીતે શ્રીજીિહવારવાજે લોયવા 
ગવાિે રદવય શવાકોતસ્નરી લરીલવા કરરી હતરી અને સંતો અને ભકતોને લવાભ આપયવા 
હતવા એ્રીજ રરીતે ્યયૂ લોયવા ગવાિે, સરીકવાકસ ્યયૂ-જસસી િુકવાિે નોથ્ય અિેરરકવાનવા 
ભકતોને પણ એ્વા જ લવાભ આપયવા હતવા. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ્યુ જસસીનવા શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ િંરદર - સરીકવાકસ ખવાતે શમન્વાર, ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ને ઉત્તર 
અિેરરકવાિવાં રિથિ ્ખત ભવય અને રદવય શવાકોતસ્નો લવાભ સ્ષેને આપયો. 
િંરદરનવા ૧૭િવા પવા્ટોતસ્નરી ઉજ્ણરીિવાં ્યુ જસસીિવાં આયોનજત આ રિસંગ િવા્ટે 
સિગ્ર ઉત્તર અિેરરકવા અને દેશ-મ્દેશથરી હરરભકતો એકઠવા થયવા હતવા. ભગ્વાન 

જે્વી રીતે  
શ્ીજીમહારાજે લોરા 

ગામે દદવર શારોતસ્વની 
લીલા રરી હતી અને 
સંતો અને ભકતોને 

લાભ આપરા હતા 
 એ્વી જ રીતે ્રયૂ 

લોરા ગામે, સીરારસ 
્રયૂ-જસસી મુરામે નોથણિ 
અમેદરરાના ભકતોને 

પ્ એ્વા જ લાભ 
આપરા હતા.
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અને તેિનવા સતપુરુષો દ્વારવા કર્વાિવાં આ્ેલવા તિવાિ કવાયયો ખરેખર રદવય હો્વાથરી 
આ રિસંગને “રદવય શવાકોતસ્” કહે્વાિવાં આવયો હતો.

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, જી્નરિવાણ શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી, જી્નરિવાણ 
શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અધયક્ સથવાન્વાળો એક 
ભવય િંચ, જેનું મનિવા્યણ હવાથથરી દોર્વાિવાં અને ભરતકવાિ્વાળરી ્ટેપેસ્ટ્રીિ અને 
જર્ટલ કોતરેલરી રડિવાઇનથરી કર્વાિવાં આવયું હતું. ગવાિનવા રિ્ેશદ્વાર જે્ો એક 
િો્ટો દર્વાજો બનવા્્વાિવાં આવયો હતો, જે ભવારતનવા ગવાિડવાઓનવા રિ્ેશદ્વાર જ 
જોઈ શકવાય તે્વા ભવય દર્વાજા જે્ું લવાગે છે. ગવાિનરી બવાજુિવાં શ્રીજીિહવારવાજ 
અને અિવારરી નંદપદ્રીનવા સંતોનવા નવાિથરી  શ્રીજી શવાકભવાજી, ગોપવાલ સુપર િવાકષે્ટ, 
િુકતવા રકચન્ેર, બ્હ્વા બુકસ, મનતય ્ંશરીય ્સ્તો, શુક નવાસતવા અને રિેિ જ્ેલસ્ય 
નવાિનવા ્ેપવારરીઓ અને દુકવાનો સવાથે ગવાિનરી બજારોઓ હતરી. આ દુકવાનોિવાં તવાજા 
ફળો અને શવાકભવાજી, તવાજા તૈયવાર નવાસતવા, ધવામિ્યક ગ્રંથો, પરંપરવાગત ્સ્તો અને 
બધું ્ેચ્વાિવાં આ્તું હતું. દૃશય પયૂણ્ય કર્વા િવા્ટે, ભકતો રબવારરી ્સ્તોનવા પોશવાક 
પહેરેલવા હતવા અને ઉજ્ણરી િવા્ટે તૈયવાર હતવા. આ દૃશય બનવા્્વા િવા્ટે સંતો અને 
ભકતોએ રવાત-રદ્સ િહેનત કરરી, અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી સ્યં રિગમતને ્ટ્ેક 
કર્વા અને તિવાિ સ્યંસે્કોને તેિનવા આશરી્વા્યદ આપ્વા િવા્ટે તૈયવારરી દરમિયવાન 
પધવાયવા્ય હતવા. ભકતો તેિનવા પરંપરવાગત ્ંશરીય ્સ્તો પહેરેલવા, પછરી આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીને ્યુ લોયવાનરી બહવાર લઈ જ્વા તૈયવાર થયવા. તેઓ તેિને િંરદરનવા િુખય 
રિ્ેશદ્વાર તરફ લઈ ગયવા, અને તે પછરી તેઓશ્રીને એક ભવય રથ પર બેસવાડવા, 
એક સુશોનભત શણગવારેલ બળદ અને ગવાડવાને રવાશથરી બવાંધ્વાિવાં આવયું. આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીનો રથ િંરદરનવા િેદવાનિવાંથરી પસવાર થયો અને ્યુ લોયવાનવા િુખય દ્વાર 
પર પહોંચયો. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા દશ્યન િવા્ટે સેંકડો મશષયો પહેલવાથરી જ ગવાિનરી 
અંદર રવાહ જોતવા હતવા. રથ િુખય ભવાગિવાં ભવય િંચ તરફ આગળ ્ધયો, અને 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન, જી્વનપ્રા્ 
શ્ી અબજી બાપાશ્ી, 
જી્વનપ્રા્ શ્ી 
મુકતજી્વન 
સ્વામીબાપા અને 
આચારણિ સ્વામીશ્ી 
અધરક્ષ સથાન્વાળો 
એર ભવર મંચ, 
જેનું વનમાણિ્ હાથથી 
દોર્વામાં અને 
ભરતરામ્વાળી 
્ટેપેસ્ટ્ીઝ અને જદ્ટલ 
રોતરેલી દડિઝાઇનથી 
રર્વામાં આવરું હતું.
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આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ બધવા પર તેિનરી દૃમષ કરરી. યુ્વાન ભકતોએ સ્વાિરીશ્રીને 
ન્વા લોયવાિવાં એસકો્ટ્ય કરવાયવા હો્વાથરી, બવાળકોએ “નવાથ પધવાયવા્ય” એ કરીત્યનનવા 
સથ્વારે સ્વાગત નૃતય રજયૂ કયુું. તયવારબવાદ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ તિવાિ સ્ટોલ 
અને ્ેપવારરીઓનરી િુલવાકવાત લરીધરી. તયવાંનવા તિવાિ સ્યંસે્ક મશષયોને આશરી્વા્યદ 
આપયવા. તયવારબવાદ ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણનરી સવાથે તેઓ ભવય િંચ પર 
નબરવાજિવાન થયવા.

યુ્વાન ભકતોએ શ્રીજીબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને રિસન્ન 
કર્વા િવા્ટે હવાસયજનક ધવામિ્યક નવા્ટક અને ભનકત નૃતય રજયૂ કયુું, પછરી જે ક્ણનરી 
દરેક રવાહ જોઈ રહ્વા હતવા તે અમ્સિરમણય ઘડરીએ આચવાય્ય સ્વાિરીજીએ સ્ટેજ 
પર જ રીંગણવાનું શવાક તૈયવાર કયુું. ગરિ તેલિવાં રવાઈ, ધવાણવા અને જીરું ઉિેર્વાથરી 
િવાંડરીને હળદર, લવાલ િરચું ભેળ્રીને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ તેનરી શરૂઆતથરી છેક 
સિવાતિ થવાય તયવાં સુધરી તૈયવાર કયુું. સિગ્ર િંડળનવા તિવાિ ભકતોને આ રદવય 
રિસંગનવાં દશ્યન થયવાં હતવાં અને રીંગણવા હલવા્તવા સ્વારદષ સુગંધ અને ્ઘવારનરી 
ફોરિ બધવા શ્ોતવાઓિવાં ફર્વા િવાંડરી હતરી. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ભગ્વાન શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ, જી્નરિવાણ શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી અને જી્નરિવાણ શ્રી િુકતજી્ન 
સ્વાિરીબવાપવાને બવાજરરીનવા રો્ટલવા, તવાજું િવાખણ અને ગોળ જિવાડવા. આ રદવય 
દશ્યન સૌ સભવાજનો કરરી રહ્વા હતવા.

તયવારબવાદ શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ યુ.એસ.એ. શ્રીજીબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િવા્ટે ઉતસવાહપયૂણ્ય િંચ બનવાવયો હતો. બે્ડનવા 
સભયોએ બેગપવાઇપ ધયૂનિવાં ભવારતરીય ઢોલક અને તબલવાનો સિવા્ેશ કરરી િજરો 
કયયો હતો.

સવાંજે સિવાપન કર્વા િવા્ટે સંતોએ એક ઉત્તેજક અને આકષ્યક ઉતસ્ કયયો, 

જે્વી રીતે  
શ્ીજીમહારાજે લોરા 

ગામે દદવર શારોતસ્વની 
લીલા રરી હતી અને 
સંતો અને ભકતોને 

લાભ આપરા હતા 
 એ્વી જ રીતે ્રયૂ 

લોરા ગામે, સીરારસ 
્રયૂ-જસસી મુરામે નોથણિ 
અમેદરરાના ભકતોને 

પ્ એ્વા જ લાભ 
આપરા હતા.
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થવાળ ગવાયવા હતવા અને ભવારતરીય સવાધનો - તબલવા, ભવાિકવા અને િંજીરવાનરી સવાથે 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનવા કરીત્યનો દ્વારવા ગુણગવાન કયવા્ય હતવા. તયવારબવાદ 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી ફરરી એક્વાર ભવય રથનરી અધયક્તવાિવાં નબરવાજીને ્યુ લોયવાથરી 
બહવાર નરીકળરીને િંરદરિવાં પધવાયવા્ય હતવા. સવાંજનરી અલૌરકક ઘ્ટનવા - રદવય શવાકોતસ્ 
દ્વારવા સૌને તેિણે આનંદથરી રદવય દશ્યન આપયવા.

તયવારબવાદ ભકતો િંરદરનરી આગળ સ્વારદષ િહવારિસવાદનરી િજા િવાણ્વા િવા્ટે 
આગળ ્ ધયવા, જેિવાં આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી સ્યં દ્વારવા તૈયવાર કરેલવા રીંગણનું શવાક અને 
બવાજરવાનવા રો્ટલવાનો સિવા્ેશ હતો. તે સવાથે િવાખણ, નખચડરી, કઢરી અને શરીરો પણ 
ખરો. તયવારબવાદ સ્યંસે્કોએ ન્વા લોયવા દ્શયને રડકો્્ટ્કસ્ટ કર્વા અને બરીજા 
રદ્સે સ્વારે પવા્ટોતસ્ સિવારોહનરી તૈયવારરી િવા્ટે આગળ ્ધયવા. ઉત્તર અિેરરકવાનવા 
હરરભકતોનરી આંતરરક ઇચછવાઓને પયૂણ્ય કરતવાં પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 
ન્વા લોયવાિવાં રદવય અને આનંદ લવા્્વા જે ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણે ૧૯૮ 
્ષ્ય પહેલવાં લોયવા ગવાિે લવાવયવા હતવા. ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણે શવાકોતસ્ પયૂ્ષે 
સં્ ત ૧૮૭૮ (ઈ.સ.૧૮૨૨)િવાં લોયવાિવાં તેિનવા સંતો અને હરરભકતોને ્ચન 
આપયું હતું કે, તેઓ તેિનવા િવા્ટે ભોજન તૈયવાર કરશે જે તેઓ કયવારેય ભયૂલરી નહીં 
શકે. તે જ રરીતે, ૪ ઓગસ્ટ,  ૨૦૧૮નવા રોજ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી સવાથે સંતો-
ભકતો ્યયૂ લોયવાિવાં એકઠવા થયવા હતવા અને રદવય આનંદનો અનુભ્ કયયો હતો. 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી દ્વારવા તૈયવાર કરેલવા ભોજનનો આનંદ લરીધો હતો કે તેઓ પણ 
કયવારેય ભયૂલરી નહીં શકે અને તેિનવા હૃદયિવાં હંિેશવા રવાખશે. તે જ સિયને ચવાલો 
આપણે શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનવા જી્નનવા 
ઉદવાહરણથરી શરીખરીશું અને તેિને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે આપણવા જી્નિવાં તે ઉપદેશો 
ચરરતવાથ્ય કરરીશું.

ઈ.સ. ૨૦૧૮ વ્વચર્ની છેલલી સભા
િંગળ્વાર, ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ્યુ જસસીનવા નવાનવા બવાળકોએ અિવારવા 

ગુરુપરંપરવાનવા રદવય રિસંગોનું મનરૂપણ કરતરી ્ટયૂંકરી ધવામિ્યક નવાર્ટકવાઓ શ્ેણરીબધિ 
િયૂકરી. આ િવાધયિ દ્વારવા ખયૂબ જ નવાનવા બવાળકોએ શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાનરી રદવય ્ંશવા્લરી થકરી શરીખ્્વાિવાં આ્ેલવા મ્મ્ધ બોધપવાઠને 
આનંદરિદ અને યવાદગવાર રરીતે િવાણયવા. આ અ્સરે સે્વા કરનવારવા હરરભકતોને 
સ્િવા્યવા હતવા. તેિજ સંતોએ ઈ.સ. ૨૦૧૮ નોથ્ય અિેરરકવા મ્ચરણ મ્શે રસરિદ 
્વાત કરરી હતરી. તયવારબવાદ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ ઉત્તર અિેરરકવાનવા િંડળને રદવય 
આશરી્વા્યદ પવાઠવયવા હતવા. વહવાલવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને બધવા સંતોને મ્મધપયૂ્્યક 
પુષપિવાળવા પહેરવા્્વાિવાં આ્રી હતરી. સભવાનવા મ્રવાિ બવાદ હરરભકતો સિયૂહ 
ભોજન રિસવાદ િવા્ટે  સ્વાિરીબવાપવા હોલિવાં પધવાયવા્ય હતવા. ભોજનવા્તે ્યુ જસસી 
અને ડેલવા્ેરનવા ભકતોએ સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને પયવારવા આચવાય્ય 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
ભગ્વાન, જી્વનપ્રા્ 
શ્ી અબજી બાપાશ્ી, 
જી્વનપ્રા્ શ્ી 
મુકતજી્વન 
સ્વામીબાપા અને 
આચારણિ સ્વામીશ્ી 
અધરક્ષ સથાન્વાળો 
એર ભવર મંચ, 
જેનું વનમાણિ્ હાથથી 
દોર્વામાં અને 
ભરતરામ્વાળી 
્ટેપેસ્ટ્ીઝ અને જદ્ટલ 
રોતરેલી દડિઝાઇનથી 
રર્વામાં આવરું હતું.
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સ્વાિરીશ્રીને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે ભનકત સંગરીત રજયૂ કયુ્ય હતુ.

બુધ્વારે, ઓગસ્ટ ૮નવા રોજ વહવાલવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ િંરદરિવાં આરતરી 
કરરી. તયવારપછરી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીનરી ઉપમસથમતિવાં સંતો અને હરરભકતોએ 
એકવાદશરી ઉતસ્ કરરીને િજરો કયયો હતો. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતો તયવારબવાદ 
૧૦ ્ વાગયવાનરી આસપવાસ ને્વાક્ય આંતરરવાષ્રીય હ્વાઇિથકથરી લંડન- યુકે જ્વા િવા્ટે 
ર્વાનવા થયવા હતવા.

ઘર માનીને ્રયૂ જસસી મંદદરે પધારાણિ

કેનેડવાનવા સકવારબોરો, શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદરે પવાંચિવા પવા્ટોતસ્નરી ઉજ્ણરી 
કયવા્ય પછરી ૨૫ જયૂન, ૨૦૧૯નવા આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતો તેિનવા ૨૦૧૯નવા 
ઉત્તર અિેરરકવા મ્ચરણ ચવાલું રવાખરીને, ્યુ જસસીનવા મસકકવાસ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
િંરદરિવાં પધવાયવા્ય. શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર ્યુ જસસીનવા તેિનવા આગિન પર 
સ્વાિરીશ્રી અને તેિનવા સંત િંડળનવા સ્વાગત સિવારોહ િવા્ટે સૌ હરરભકતો એકઠવા 
થયવા. શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવા પવાઇપ બે્ડ યુએસએનવા નેતૃત્િવાં સ્વાગત 
યવાત્વા દ્વારવા સિવારોહનરી પયૂમત્ય કર્વાિવાં આ્રી હતરી. સિવારોહનવા ભવાગરૂપે યુ્વાન 
બવાળકોએ શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવા અને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને 
રિસન્ન કર્વા િવા્ટે કરીત્યનભનકત અને ભનકતનૃતય કયુું હતું. હરરભકતોએ આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીનવા ૭૭િવા સદભવા્ પ્્ય રદનનરી કેક પણ અપ્યણ કરરી. વહવાલવા આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રીએ તેિનવા તિવાિ મરિય હરરભકતો પર રદવય આશરી્વા્યદ પણ ્ ષવા્યવયવા. ૨૬ 
જયૂને બુધ્વારે, આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતો ડેલવા્ેર રવાજયિવાં થઈ આગળ ્ધયવા. 
્યુ જસસી િંરદરનવા ૧૮િવા પવા્ટોતસ્ ઉજ્ણરી િવા્ટે ્યુ જસસી પરત ફરતવા પહેલવાનવા 
િમહનવાિવાં તેઓ ઉત્તર અિેરરકવાનવા બધવા િંરદરોનવા પવા્ટોતસ્ કયવા્ય.

૨૫ જયૂન, ૨૦૧૯ના 
આચારણિ સ્વામીશ્ી અને 

સંતો તેમના ૨૦૧૯ના 
ઉત્ર અમેદરરા વ્વચર્ 

ચાલું રાખીને, ્રુ 
જસસીના વસરરાસ 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
મંદદરમાં પધારાણિ. 

શ્ી સ્વાવમનારાર્ 
મંદદર ્રુ જસસીના 

તેમના આગમન પર 
સ્વામીશ્ી અને તેમના 
સંત મંડિળના સ્વાગત 

સમારોહ મા્ટે સૌ 
હદરભકતો એરઠા થરા.
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કરારેર ન ભયૂલાર તે્વો દદવર પરચો 
અિેરરકવાિવાં મ્નજ્યનયવા ન્મનિવા્યણ િંરદરનવા િયૂમત્ય રિમતઠિવા િહોતસ્ રિસંગે 

સંતમશરોિણરી શ્રી મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરી અને સંતમશરોિણરી શ્રી મ્શ્વેશ્વરદવાસજી 
સ્વાિરી તવા. જુલવાઈ ૩, ૨૦૧૯નવા ્હેલરી સ્વારે ૩:૦૦ ્વાગે િુંબઈથરી નરીકળરીને 
્યયૂયોક્ય પહોંચયવા. પછરી તયવાંથરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર-મસકવાકસ મસકવાકસિવાં 
આગિન થયું. બરીજા રદ્સે  જુલવાઈ  ૪, ૨૦૧૯નવા રોજ રવાત્ે ૮:૦૦ ્વાગે બંને 
સંતોને મ્િવાનિવાગષે જોનજ્યયવા જ્વાનું હતું કે જયવાં આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજ 
મ્ચરણ કરરી રહ્વા હતવા. સંતો મસકવાકસથરી ્ ચચે ડેલવા્ર શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદરે 
દશ્યન કરરી એરપો્ટ્ય પર જ્વાનવા હતવા. તવા. જુલવાઈ ચોથરીનવા બપોરે શ્રી ઠવાકોરજીનવા 
થવાળ જમયવા પછરી શ્રી મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરીને છવાતરીિવાં દુ:ખવા્વા જે્ું લવાગતું 
હતું. તેિને મ્ચવાયુું કે િુસવાફરરીનવા કવારણે ગેસનરી તકલરીફ હશે. સનવાન કયવા્ય બવાદ 
પણ દુ:ખવા્વાનું ચવાલુ જ હતું. તયવારબવાદ પલંગ પર સયૂઈ ગયવા. તકલરીફ થઈ રહરી 
હતરી તે જાણરીને િંરદરનવા પવાસે રહેતવા ડોક્ટર બળદે્ભવાઈ દ્વા લઈ આવયવા. છતવાં 
કોઈ ફરક પડો નહીં. દુ:ખવા્ો ્ધ્વા લવાગયો, શરરીરે ઘણો પરસે્ો થ્વા િવાંડો 
અને હવાથ-પગ જકડવા્વા લવાગયવા. આથરી ખયવાલ આ્રી ગયો કે, હવા્ટ્ય અ્ટેકનરી અસર 
છે. તે સિયે અરપેશભવાઈ સંઘવાણરી િંરદરિવાં જ હતવા. તેિનરી ગવાડરીિવાં તવાતકવામલક 
હોનસપ્ટલ જ્વા નરીકળવા. રસતવાિવાં અરપેશભવાઈએ સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજને રિવાથ્યનવા 
કરરી અને તેઓશ્રીએ સંત શ્રી મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરી સવાથે ્વાતચરીત કરરી. પછરી 
થોડું સવારું થયું એ્ું લવાગયું. તે રદ્સે અિેરરકવાનવા સ્તંત્ય રદ્સનરી જાહેર રજા 
હો્વાથરી રસતવાિવાં કોઈ ્ટ્વામફક ન હો્વાનવા કવારણે જરદરી હોનસપ્ટલ પહોંચરી ગયવા. 
હોનસપ્ટલે પહોંચયવા તયવારે ગવાડરીિવાંથરી ઉતરરીને ઇિરજ્સરી મ્ભવાગિવાં જઇ રહ્વા હતવા 
તયવારે જ ભયંકર હવા્ટ્ય અ્ટેક આ્રી ગયો. તયવારબવાદ તરત જ હરરભકતે બયૂિ પવાડરી 
અને હોનસપ્ટલ સ્ટવાફ પહોંચરી ગયવાે. તવાતકવામલક ઇિજ્ય્સરીિવાં લઈ ગયવા. ડોક્ટરોએ 
તરત જ તપવાસ કરરી અને જણવાવયું કે, હૃદય બંધ પડરી ગયું છે. સરીપરીઆર આપયું 
અને હૃદય શરૂ કર્વા િવા્ટે ડૉક્ટરે પોતવાનવાથરી થતવા રિયતનો શરૂ કયવા્ય. બરીજી તરફ 
મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરીને હવા્ટ્ય અ્ટેકનવા સિવાચવાર સવાંભળરીને આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી 
િહવારવાજ નેત્ો બંધ કરરીને ધયવાન િગ્ન થઈ ગયવા. સૌ મચંતવાતુર હતવા. 

દસ મિમન્ટ પછરી તેઓશ્રીએ નેત્ ખોરયવા અને કહ્ું કે, મનતયરિકવાશદવાસજી 
સ્વાિરી ભગ્વાન પવાસેથરી પવાછવા આ્રી ગયવા છે. આ બવાજુ દશેક મિમન્ટથરી હૃદયને 
ધબકતું કર્વા રિયતન કરતવા હતવા. તેિવાં સ્વામિનવારવાયણબવાપવા સ્વાિરીબવાપવાનરી કૃપવા 
અને પરિ પયૂજય આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજનવા આશરી્વા્યદથરી તેઓ સફળ રહ્વા. 
ડોક્ટરોએ કહ્ું : તવાતકવામલક સ્ટે્ડ િયૂક્ું પડશે. તેિવાં જો સફળતવા નહીં િળે તો 
બવાયપવાસ સજ્યરરી પણ કર્રી પડે. સવાંજનવા પવાંચ ્ વાગયવાનરી આસપવાસ ઓપરેશન થયું. 
કે્ટલવા રદ્સ સુધરી હોનસપ્ટલિવાં રોકવા્ું પડે તે કવાંઈ નક્રી નહીં . આિ પરરમસથમત 
ખયૂબ ગંભરીર હતરી. પરંતુ સ્વાિરીજી િહવારવાજનરી કૃપવાથરી તનબયતિવાં સુધવારો થ્વા 

ડિોક્ટરોએ તરત જ 
તપાસ રરી અને 
જ્ાવરું રે, હૃદર 
બંધ પડિી ગરું છે. 
સીપીઆર આપરું અને 
હૃદર શરૂ રર્વા મા્ટે 
ડિૉક્ટરે પોતાનાથી 
થતા પ્રરતનો શરૂ 
રરાણિ. બીજી તરફ 
વનતરપ્રરાશદાસજી 
સ્વામીને હા્ટણિ અ્ટેરના 
સમાચાર સાંભળીને 
આચારણિ સ્વામીશ્ી 
મહારાજ નેત્રો બંધ 
રરીને ધરાન મગ્ન થઈ 
ગરા.
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લવાગયો. ત્રીજા રદ્સે ્ે્્ટરીલે્ટર કવાઢરી નવાખ્વાિવાં આવયું. પવાંચ રદ્સ આઈસરીયુિવાં 
રવાખ્વાિવાં આવયવા હતવા અને પછરી બે રદ્સ સવાદવા રૂિિવાં રવાખ્વાિવાં આવયવા હતવા. 
તયવારબવાદ િંરદરે જ્વાનરી રજા આપરી દે્વાિવાં આ્રી. આિ આચવાય્ય સ્વાિરીજી 
િહવારવાજે અનહદ કૃપવા કરરીને સંતમશરોિણરી શ્રી મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરીને ન્ું 
જી્તદવાન આપયું. આચવાય્ય સ્વાિરીજી િહવારવાજનરી કે્ળ કૃપવાથરી ધવાયવા્ય કરતવા ્ધવારે 
િડપથરી રરક્રરી આ્રી ગઈ. તયવારપછરી શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર ્જી્યનરીયવા િયૂમત્ય 
રિમતઠિવા િહોતસ્નો લવાભ લે્વા સંતમશરોિણરી શ્રી મનતયરિકવાશદવાસજી પહોંચયવા. 

રુ્વા-દદન 
શુક્ર્વાર, ૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર - મસકવાકસ ્યુ જસસી 

ખવાતે ૧૮િવા પવા્ટોતસ્ ઉજ્ણરીનરી શરૂઆત થઈ હતરી. તે રદ્સ હતો “યુ્વા 
રદ્સ.” િંરદરનવા યુ્વાનો દ્વારવા કવાય્યક્રિો રવાખ્વાિવાં આવયવા હતવા. આ પમ્ત્ રદ્સે 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતોનરી ઉપમસથમતિવાં એક કલવાકનરી ધયૂન સવાથે સવાંજે ૪ 
્વાગયવાનરી આસપવાસ ઉજ્ણરીનો રિવારંભ થયો. જેિ જેિ ધયૂન થવાય છે તેિ તેિ 
ભકતો આનંદ અને ઉતસવાહ દેખવાડતવા હતવા અને નૃતય કર્વા લવાગયવા. આચવાય્ય 
સ્વાિરીશ્રી અને સંતોએ પણ ધયૂનનરી મશનબર દરમિયવાન આનંદ અને ઉત્તેજનવા 
રિદમશ્યત કરરી. ધયૂન સિવાપન થયવા પછરી શ્રીજી બવાપવા સ્વાિરી બવાપવાને પુષપ-થરીિ્વાળવા 
મહંડોળવા પર નબરવાજિવાન  કયવાું અને તેિનવા રદવય દશ્યન સવાથે આકમષ્યત કયવા્ય. 

યુ્વા હરરભકતોેએ સભવા દરમિયવાન નવાનરી નવાર્ટકવા કરરીને સ્ષેને ખયૂબજ હસવાવયવા. 
આ મસક્રપ્ટથરી ભકતોને િંરદરનરી અંદર કે્રી રરીતે ્ત્યન કર્ું તે જાણ્વાિવાં અને 
શરીખ્્વાિવાં િદદરૂપ થઈ. યુ્વાનો તિવાિ યોગય આચરણ શરીખયવા, જે ભગ્વાનને 
ખયૂબ ખુશ કરે છે. જેિ કે િંરદરનરી અંદર ગુજરવાતરી બોલતવા, ભગ્વાનનરી િયૂમત્યઓ, 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતોને યોગય રરીતે દંડ્ત્ અને દશ્યન કર્વા તથવા સભવા 

આચારણિ સ્વામીજી 
મહારાજે અનહદ રૃપા 

રરીને સંતવશરોમ્ી 
શ્ી વનતરપ્રરાશદાસજી 

સ્વામીને ન્વું 
જી્વતદાન આપરું. 
આચારણિ સ્વામીજી 
મહારાજની રે્વળ 

રૃપાથી ધારાણિ રરતા 
્વધારે ઝડિપથી દરર્વરી 

આ્વી ગઈ. તરારપછી 
શ્ી સ્વાવમનારાર્ 

મંદદર ્વજીણિનીરા મયૂવતણિ 
પ્રવતષ્ા મહોતસ્વનો 

લાભ લે્વા સંતવશરોમ્ી 
શ્ી વનતરપ્રરાશદાસજી 

પહોંચરા.
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દરમયવાન િયૂરય્વાન પવાઠ સિવાન આશરી્વા્યદ કે કથવા ચવાલતરી હોય તયવારે આપણે ્ ચચે 
મ્ક્ેપરૂપ ન બનરીએ ્ગેરે પવાયવાનવા આચરણનવા િુદ્દવા આ્રરી લરીધવા.

આ કવાય્યક્રિ ચવાલુ રહ્ો તયવારે િંડળનવા સૌથરી નવાનવાિવાં બવાળ િંડળનવા 
બવાળકોએ આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીને ગુલવાબ અપ્યણ કયવા્ય. મહંડોળવાને િુલવા્્વાનવા લહવા્વા 
લરીધવા. તયવારબવાદ સંતો અને યુ્વા હરરભકતોએ ઉતસ્નરી શરૂઆત કરરી. બધવાએ 
સવાંભળ્વાનરી, ગવા્વાનરી અને તવાળરીઓ ્ગવાડ્વાનરી િિવા િવાણરી. રક્વાબંધનનરી 

ઉજ્ણરી સવાથે કવાય્યક્રિનરી સિવામતિ સિયે ભકતોને કવાંડવા પર આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 
રવાખડરી બવાંધરી.

હરરભકતોએ  પછરી નવાનવા બવાળકોને રિસન્ન કર્વા િવા્ટે રવામત્ભોજનિવાં 
િહવારિસવાદ અને મ્મ્ધ રિકવારનવા આઇસક્રરીિ તથવા કે્ ડરીનો આનંદ પરીરસ્વાિવાં 
આવયો. આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રી અને સંતોનરી ઉપમસથમતિવાં કવાય્યક્રિનરી પયૂણવા્યહુમત 
િંરદરનરી બહવાર ૪થરી જુલવાઈ હો્વાથરી ફ્ટવાકડવાથરી કર્વાનરી હતરી. યુ્વા બવાળકોએ 
૧૦૦૦થરી ્ધુ મ્મ્ધ આતશબવાજી રિગ્ટવા્રી, તેિજ અ્ય તિવાિ હરરભકતોને  
સપવાક્યલવા અને નસપનરોને રિકવામશત કર્વાનરી તક પયૂરરી પવાડરી. આતશબવાજી રિદશ્યન 
તેર મિમન્ટથરી ્ ધુ સિય સુધરી ચવારયું હતું અને તેિવાં તિવાિ રંગોનવા ફ્ટવાકડવા, તેિજ 
કે્ટલવાક હ્વાિવાં ૨૦૦ ફયૂ્ટ ઊંચે ગોળરી લગવા્રી હતરી. આ્રી રરીતે રિથિ રદ્સનરી 
ઉજ્ણરી પયૂણ્ય થઈ.

ધાવમણિર રારણિક્રમો
શમન્વાર, ૩ ઑગષનવા રોજ શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી શતવાિૃત િહોતસ્ અને 

શ્રી ્ચનવાિૃત મદ્શતવા્દરી િહોતસ્નરી ઉજ્ણરીિવાં સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિ યોજાયો 
હતો. સવાંસકૃમતક કવાય્યક્રિનરી શરૂઆત યુ્વા બવાળકો દ્વારવા રિવાથ્યનવા ગવાઇને કર્વાિવાં 

રુ્વા બાળરોએ 
૧૦૦૦થી ્વધુ વ્વવ્વધ 
આતશબાજી પ્રગ્ટા્વી, 
તેમજ અ્ર તમામ 
હદરભકતોને  સપારણિલા 
અને નસપનરોને 
પ્રરાવશત રર્વાની તર 
પયૂરી પાડિી. આતશબાજી 
પ્રદશણિન તેર વમવન્ટથી 
્વધુ સમર સુધી ચાલરું 
હતું અને તેમાં તમામ 
રંગોના ફ્ટારડિા, તેમજ 
રે્ટલાર હ્વામાં ૨૦૦ 
ફયૂ્ટ ઊંચે ગોળી લગા્વી 
હતી.
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આ્રી. તયવારબવાદ યુ્તરીઓએ “કે્વા કૃપવાળુ બવાપવાશ્રી” કરીત્યન ગવાયું. આ કવાય્યક્રિ 
પછરી નવાનવા બવાળકો  દ્વારવા રજયૂ કર્વાિવાં આ્ેલવા નવાનવા ધવામિ્યક નવા્ટકિવાં પરર્મત્યત 
થયવા, જેિણે ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણ, સંતો, હરરભકતો ્ગેરે પોશવાક પહેયવા્ય 
હતવા. તેઓએ ્ ચનવાિૃત ગ્રંથનરી મ્ભવા્નવાને રજયૂ કરરી. નવાનવા બવાળકોએ ્ ચનવાિૃત 
મ્શેનરી િવામહતરી અને તથયો તેિજ તેિવાંથરી જુદવા ્ચનવાિૃતો પણ ્વાંચયવા. આ 
કવાય્યક્રિનવા અંતિવાં ભકતો દ્વારવા રજયૂ કરવાયેલ અ્ય ધવામિ્યક નવા્ટક હતું. તેિણે 
જી્નરિવાણ શ્રી અબજી બવાપવાશ્રીનરી િનુષય લરીલવાનવા રિસંગો રજયૂ કયવા્ય હતવા અને 
યુ્વાન ભકતોએ ભનકત નૃતય રજયૂ કયુું. તયવારબવાદ બધવાએ રવાત્ે ઘરે જતવા પહેલવા 
આઈસક્રરીિ રિસવાદનરી િજા લરીધરી.

છેલલો પા્ટોતસ્વ અને છેલલા આશી્વાણિદ
રમ્્વાર, ૪ ઑગષનવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંરદર - મસકવાકસ ્યુ જસસીનો 

૧૮િો પવા્ટોતસ્ હતો. આજથરી પુરવા ૧૮ ્ષ્ય પહેલવાં, આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ 
ભગ્વાન શ્રી સ્વામિનવારવાયણ, જી્નરિવાણ શ્રી અબજી બવાપવાશ્રી, અને જી્નરિવાણ 
શ્રી િુકતજી્ન સ્વાિરીબવાપવાનરી આ સુંદર િંરદરિવાં રદવય િયૂમત્ય રિમતઠિવા ૭૮૦ 
રકલો સુ્ણ્ય તુલવાથરી થઈ હતરી. પયૂજન સિવાપન થયવા પછરી, ડૉક્ટર િવાઇકલ કોહેન, 
નસ્ય ડુક હવા્ષે લગ્ટોન, અને નસ્ય મ્્સ્ટન િરીકેલે, જેઓ સંત મશરોિણરી શ્રી 
મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરીનવા જુલવાઈિવાં ભવારે હવા્ટ્ય એ્ટેકથરી પુનજી્ય્ન અને પુન 
રરક્રરી સથવાપન િવા્ટેનવા િુખય હતવા, આ બધવાનું સ્િવાન કર્વાિવાં આવયું હતું. 
આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ વયનકતગત રૂપે આભવાર િવા્યો હતો . આ ત્ણ હેરથકેર 
રિોફેશનરસ શ્રી મનતયરિકવાશદવાસજી સ્વાિરીનરી તનબયત િડપથરી અને શકય તે્ટલરી 
આરવાિદવાયક બનવા્્વા િવા્ટે એકદિ િહત્્નવા હતવા. તેિનરી દયવા અને ઉદવારતવા 
હંિેશવા યવાદ રહેશે અને સ્ષે હરરભકતો તેિનરી સે્વાઓ િવા્ટે આભવારરી રહેશે. 
આજ રોજ પરિ પયૂજય આચવાય્ય  સ્વાિરીશ્રીનવા આશરી્વા્યદથરી અને આજ્વાથરી િમહલવા 
િંડળનરી સથવાપનવા થઈ હતરી.

પયૂજન સમાપન થરા 
પછી, ડિૉક્ટર માઇરલ 

રોહેન, નસણિ ડ્ુર 
હા્વશે લગ્ટોન, અને 

નસણિ વ્વ્સ્ટન મીરેલે, 
જેઓ સંત વશરોમ્ી 

શ્ી વનતરપ્રરાશદાસજી 
સ્વામીના જુલાઈમાં 
ભારે હા્ટણિ એ્ટેરથી 

પુનજીણિ્વન અને પુન 
દરર્વરી સથાપન મા્ટેના 
મુખર હતા, આ બધાનું 

સ્માન રર્વામાં 
આવરું હતું. આચારણિ 

સ્વામીશ્ીએ વરનકતગત 
રૂપે આભાર મા્રો હતો 
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શિકાગાો
૧૦૨૦ બાપા રોડ (ઇર્વિંગ પાર્કની બહાર) સ્ટ્ીમ્વુડ,  
ઇરિનોઇસ, ૬૦૧૦૭, યૂુએસએ  
્ટેરિફોન: +૧(૭૭૩)૩૫૩૧૬૩૩
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મંદિરનો રુિ ર્વસ્ાર : ૩.૮૩ એરર

મંદિર બબલડીંગ સ્ક્વેર ફૂ્ટેજ : પહેિો માળ : ૧૩૨૧૩ ચોરસ ફૂ્ટ,  
બીજો માળ : ૧૨૦૧૬ ચોરસ ફૂ્ટ, ત્ીજો માળ : ૨૨૬૮ ચોરસ ફૂ્ટ,  
રુિ : ૨૮૪૯૭ ચોરસ ફૂ્ટ.

રિખર : ૩ નંગ. , ડોમ : ૩ નંગ. , રિખરની ઊંચાઈ : ૨૦’, ડોમની ઊંચાઈ : ૮’

રસંહાસન : ૩૫’ x ૧૦’ x ૧૪’, ્ટેમપિ હોિ : ૪૦૦૦ ચો.ફૂ્ટ.,  
બેન્ક્વે્ટ હોિ : ૭૨૦૦ ચોરસ ફૂ્ટ

રસોડું : ૧૦૫૬ ચોરસ ફૂ્ટ, સ્ટેજ : ૧૫૦૪ ચોરસ ફૂ્ટ, ્વપરાયેિ આયન્ક : ૨૮૭ 
્ટન, રોંદરિ્ટ : ૧૭૮૦ cu. Yds , ચણ્ર રસનડર બિો્કસ : ૨૭૯૦૦ નંગ. 
(૧૬’ x ૧૨’ x ૮’), સ્ટીિ સ્ટડ : ૪૯૪૦ નંગ. (૨” x ૪”),  
સં્ો ્ક્વા્ટ્કસ્ક : ૫ રૂમ, સં્ો રસોડું : ૧૫’ x ૧૫’, પાદરિંગ પિો્ટ : ૧૮૨ રાર, 
રમ્નું મેિાન (્વોિીબોિ/્ટેરનસ/દરડસ પાર્ક),  
્ટેમપિ હોિ ઓ્કયુપનસી : ૫૭૭ નંગ, બેન્ક્વે્ટ હોિનો રબજો : ૫૩૫ નંગ
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શિકાગાો
શ્રી મુક્તજીવન સ્ામરીબાપા સાથો પ્ોમમશૂ્તિ 
આાચારતિ સ્ામરીશ્રી

પ્રથમ વિચરણ ઈ.સ. ૧૯૭૦
૨૪મી ઓ્ક્ટોબર, ઈ.સ. ૧૯૭૦ને િરન્વારના રોજ જી્વનપ્ાણ સ્વામીબાપા 

મુર્મંડળ અને રે્ટિાર હદરભ્ક્ો સાથે રિરાગો મુરામે પધાયા્ક. સ્વામીબાપાને 
સતરાર્વા મા્ટે રિરાગોના એરપો્ટ્ક ઉપર શ્ી િાંર્ભાઇ મથુરિાસ પ્ટેિ, શ્ી 
મહેિભાઈ મૂળજીભાઈ, શ્ી ખોડીિાસ આઈ. પ્ટેિ-પરિયડ, શ્ી પ્ેમજીભાઈ, શ્ી 
ન્ટુભાઈ, શ્ી અિોરભાઈ ્થા આપણી શ્ી સ્વારમનારાયણ આ્ટ્કસ એનડ સાયનસ 
રોિેજના ભૂ્પૂ્વ્ક ર્વદ્ાથથીઓ શ્ી હસમુખભાઈ રે. પ્ટેિ- ધોળરા, શ્ી ર્વઠ્ઠિભાઈ 
પ્ટેિ - રહંગળાજપુરા, શ્ી ન્ટુભાઈ, શ્ી ભોગીિાિ પ્ટેિ, શ્ી રાળીિાસ રે. 
પ્ટેિ- ગોઝારીયા, શ્ી અિોરભાઈ પ્ટેિ, શ્ી રોરહ્ભાઈ, શ્ી ર્વનુભાઈ ્વગેરે 
મુમુક્ુઓએ ભેગા મળી સ્વામીબાપાનું ભા્વભીનું સ્વાગ્ રયુિં. જુિા જુિા સથળે 
સૌના ઉ્ારા હ્ા. પરમ પૂજય જી્વનપ્ાણ સ્વામીબાપાનો અને સં્ોનો ઉ્ારો 
ઉપરો્ક્ ર્વદ્ાથથીઓને તયાં (3801, North Pine Grove Ave., Near Mich-
igan Lake, Chicago) હ્ો.

૨૫મી ઓ્ક્ટોબરને રર્વ્વારના રોજ રિરાગોના ડીપોિ યુરન્વરસ્ક્ટીના સેન્ટ 
િૂઇસ હોિ ખા્ે જાહેર સતસંગ સભાનું ભવય આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું. 
તયાં િિ્કનાથથીઓનો મો્ટો સમૂહ એરઠો થયા હ્ો. સભાના પ્ારંભમાં સદગુરુ 
શ્ી ભ્ક્્વતસિિાસજી સ્વામીના સુમધુર રંઠે ગ્વાયેિી પ્ાથ્કનાથી સૌના રચત્ત 
પ્ફુબલિ્ થઈ ગયા હ્ા. તયાર પછી ડો્ક્ટર સી. રે. પ્ટેિ અને શ્ી મરણભાઈએ 
પુષપહારથી શ્ી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપાનું સ્વાગ્ રયુિં અને શ્ી મહેિભાઈએ 

૨૫મી ઓક્ટોબરને 
રવિિારના રટોજ 
વિકાગટોના ડીપટોલ 
યુવનિવસસિ્ીના સેન્ 
લૂઇસ હટોલ ખાતે 
જાહેર સતસસંગ સભાનુસં 
ભવય આયટોજન 
કરિામાસં આવયુસં હતુસં. 
તયાસં દિસિનાથથીઓનટો 
મટો્ટો સમૂહ એકઠટો 
થયા હતટો. સભાના 
પ્રારસંભમાસં સદગુરુ શ્ી 
ભકતિતસલદાસજી 
સિામીના સુમધુર કસંઠે 
ગિાયેલી પ્રાથસિનાથી 
સૌના વચત પ્રફુલ્લત 
થઈ ગયા હતા.
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અંગ્ેજીમાં રર્વ્ા ગાઈ સૌને પ્સન્ન રયા્ક અને સ્વાગ્ પ્્વચન રયુિં. તયાર પછી 
શ્ી જગિીિભાઈ પંડ્ાએ મરણનગર સંસથાનની ધારમ્કર, િૈક્રણર અને સામાબજર 
પ્્વૃરત્તઓનો પદરચય આપયો. તયારબાિ જી્વનપ્ાણ સ્વામીબાપાએ મંગિાચરણ 
રરી સુંિર પ્્વચન રરી આિી્વા્કિ આપયા. તયાર પછી શ્ી ્વસં્રુમાર બી. પ્ટેિે 
“પયાર ભયા્ક મળ્ા સ્વામીબાપા” એ સુંિર રી્્કન રજૂ રયુિં. અં્માં ડો્ક્ટર શ્ી 
સી. રે. પ્ટેિે સમાપન પ્્વચન રરી આભાર ર્વરધ રયયો અને સભાની પૂણા્કહુર્ 
પછી સૌએ મહાપ્સાિ ગ્હણ રયયો. જાહેર સભાની સમારતિ પછી સ્વામીબાપાએ 
સૌ હદરભ્ક્ોને ઘરે પધરામણીઓ રરી.

૨૬મી ઓ્ક્ટોબરને સોમ્વારે સ્વામીબાપા “બહાઈ ્ટેમપિ ઓફ ્વર્થીપ” 
(બહાઈ ્ટેમપિ) પધાયા્ક. બહાઈ ્ટેમપિની મુિારા્ િઇ સ્વામીબાપાએ “રમરિગન 
િેર” દરનારેથી રનહાળ્ું. પછી સો ઉ્ારે આવયા અને ઠારોરજી જમાડ્ા. હ્વે 
રિરાગોથી સ્વામીબાપાને ર્વિાય િે્વાનો સમય થયો હો્વાથી સૌ રોઈ ગદગિ 
ભા્વે ્વંિના રર્વા િાગયા. સૌ એરપો્ટ્ક પર પધાયા્ક. સૌની આંખમાં ર્વિાયના રારણે 
પ્ેમના આંસુ ્વહે્વા િાગયા. પ્ાણપયારા સ્વામીબાપાએ સૌને આશ્ાસન આપયું. 
રસએ્ટિ જ્વા પ્યાણ રરી રહેિા સ્વામીબાપાએ સૌને જય શ્ી સ્વારમનારાયણ 
રયા્ક અને ર્વમાનમાં બબરાજયા. ર્વમાન ઉપડ્ી ્વેળાએ સૌ હદરભ્ક્ોએ જયનાિો 
રયા્ક. આમ સ્વામીબાપાએ રિરાગોની ભૂરમને પા્વન રરી અને રસએ્ટિ પધાયા્ક.

આચાયસિ સિામીશ્ીનુસં ઈ.સ.૧૯૮૭માસં વિકાગટો વિચરણ
્ા. ૯ ઓ્ક્ટોબર ૧૯૮૭ના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ 

નયૂજસથીના ને્વાર્ક એરપો્ટ્ક પરથી બપોરના ૨:૩૦ રિારે રિરાગો આ્વ્વા 
નીરળ્ા. રિરાગોના એરપો્ટ્ક પર ૪:૩૦ ્વાગે શ્ી ભબ્ક્ભાઈ, શ્ી ન્વીનભાઈ, 
શ્ી રામભાઈ, શ્ી રાનિાસભાઈ ્વગેરે હદરભ્ક્ોએ રિરાગોના એરપો્ટ્ક ઉપર 
સ્વાગ્ રયુિં.

આચાય્ક સ્વામીશ્ી અને સં્ોનો ઉ્ારો ભબ્ક્ભાઈ રિ્વિાસ પ્ટેિને ઘરે 
અને હદરભ્ક્ોનો ઉ્ારો મો્ટેિમાં રાખ્વામાં આવયો હ્ો. સંધયા આર્ીના 
રનયમો રરી ઠારોરજી જમાડી સૌએ આરામ રયયો. ્વહાિા સ્વામીશ્ી ્થા સં્ો 
ગમે ્ે ્વાહનમાં ગમે ્ે સથળે ર્વચર્ા હોય ્ો પણ રથા ્વા્ા્ક, રી્્કન ભબ્ક્ 
્વગેરે ્ે ્ે સમયના રનયમો ્ો ચાિુ જ હોય. આદ્ આચાય્ક પ્્વર જી્વનપ્ાણ 
સ્વામીબાપાએ પ્્વ્ા્ક્વેિા રારણ સતસંગના રસદાં્ોની આ અનેરી રી્ ખરેખર 
રનરાળી છે.

્ા. ૧૦મી ઓ્ક્ટોબરની ્વહેિી સ્વારથી હદરભ્ક્ોને ઘરે પધરામણીઓ 
િરૂ થઈ ગઈ ્ે બપોરના બાર ્વાગયા સુધી ચાિી. બપોરે ૩:૩૦ ્વાગે રિરાગોના 
નોથ્ક રેડઝી/િોરેનસ એ્વનયુ ્વાળા ર્વસ્ારમાં પરિયડ ગામના શ્ી ખોડાભાઈ 
પ્ટેિની ર્વિાળ ઓરફસમાં જાહેર સભાનું આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું. જેમાં 

તા. ૯ ઓક્ટોબર 
૧૯૮૭ના રટોજ પરમ 

પૂજય આચાયસિ સિામીશ્ી 
મહારાજ નયૂજસથીના 

નેિાકસિ એરપટો્સિ પરથી 
બપટોરના ૨:૩૦ કલાકે 

વિકાગટો આિિા 
નીકળ્ા. વિકાગટોના 

એરપટો્સિ પર ૪:૩૦ 
િાગે શ્ી ભલકતભાઈ, 

શ્ી નિીનભાઈ, 
શ્ી રામભાઈ, શ્ી 

કાનદાસભાઈ િગેરે 
હરરભકતટોએ વિકાગટોના 

એરપટો્સિ ઉપર સિાગત 
કયુું.
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સં્ોની રી્્કન ભબ્ક્, પ્ાથ્કના ગી્, હાર્ોરા, પ્ાસંરગર પ્્વચન બાિ સ્વામીશ્ીએ 
આિી્વા્કિ આપયા હ્ા.

આ જાહેર સભામાં ઘણા મુમુક્ુઓ ઉપરસથ્ થયા હ્ા. ્ેઓએ સ્વામીશ્ીને 
્વધારે સમય રોરા્વા માગણી રરી હ્ી. પરં્ુ સમયના અભા્વે છે્વ્ટે પધરામણી 
રર્વાની ર્વનં્ી સ્વીરારી. સભા પૂરી થયા બાિ સ્વામીશ્ીએ  રાત્ે ૧૧ ્વાગયા 
સુધી ભ્ક્ોના ઘેર પધરામણીઓ રરી. 

્ા. ૧૧ ઓ્ક્ટોબરની ્વહેિી સ્વારથી જ હદરભ્ક્ોને ્ ેમજ અનય ભાર્વરોને 
ઘરે પધરામણી ્થા મહાપૂજા નો રાય્કરિમ િરૂ થઈ ગયો એ રાય્કરિમ બાર ્વાગયા 
સુધી ચાલયો. પછી ઉ્ારે પધારી સૌએ ઠારોરજી જમાડ્ા. બપોરે રિરાગોમાં 
આ્વેિી ૧૧૭ માળની િુરનયાની સૌથી મો્ટી ઈમાર્ “સીયસ્ક ્ટા્વસ્ક” રનહાળ્ું. 
તયારબાિ િદરયા જે્વા ર્વિાળ “રમરિગન સરો્વરની” મુિારા્ િીધી. સાંજે 
ન્વીનભાઈ ર્વઠ્ઠિિાસ પ્ટેિને ઘેર મહાપૂજા રરી અને ગૃહસભાનું આયોજન 
રયુિં. તયાં મો્ટી સંખયામાં ભ્ક્ોએ િાભ િીધો. રે્ટિાર વયબ્ક્ઓએ ્ે સમયે 
સ્વામીશ્ીની આજ્ાથી આજી્વન વયસન મુ્ક્ થ્વાની પ્ર્જ્ા િીધી. 

્ા. ૧૨ ઓ્ક્ટોબરના રોજ રિરાગોથી ્વહાિા આચાય્ક સ્વામીશ્ી સીએ્ટિ 
જ્વા ર્વાના થ્વાના હોઈ સૌ સમયસર એરપો્ટ્ક પર આ્વી ગયા. સ્્ બે દિ્વસ 
સુધી દિવય આનંિના સાગરમાં રસ્રબોળ રરનાર પયારા સ્વામીશ્ીને ર્વિાય 
આપ્વા ભ્ક્ોનું દિિ રામ રર્ું ન હ્ું. િિ્કનાથથીઓની આંખોમાંથી સ્વામીશ્ીની 
ર્વરહ ્વેિના ગંગા જમનાની જેમ અશ્ુ રૂપે ઉભરાઈ રહી હ્ી. ગદગિ ભા્વે 
ઊભેિા ભ્ક્ોને સ્વામીશ્ી પ્ેમથી ભેટ્ા ને આશ્ાસન આપયું. રિરાગોથી 
સીએ્ટિ જ્વા મા્ટે સ્વામીશ્ી ૧૦ઃ૩૦ ્વાગે યુનાઇ્ટેડ એર્વેઝના ર્વમાનમાં 
બબરાજયા અને ૧૨:૦૦ ્વાગે સીએ્ટિ પધાયા્ક.

આચાયસિ સિામીશ્ીનુસં ઈ.સ.૧૯૯૦ વિચરણ
્ા. ૨૫ મે, ૧૯૯૦ ના રોજ સ્વામીશ્ી સં્મંડળ સરહ્ રિરાગો પધાયા્ક. 

રિરાગોમાં મોખાસણના શ્ી ભબ્ક્ભાઈ રિ્વિાસ પ્ટેિને ઘેર ઉ્ારો હ્ો. 
ભબ્ક્ભાઈને ઘરે ગૃહસભાનું આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું. આ અ્વસરે શ્ી 
અબજી બાપાશ્ીની ્વા્ો ભાગ ૧ની સમૂહ પારાયણ રર્વામાં આ્વી હ્ી. ્ેમજ 
્ા. ૨૬ ્થા ૨૭ મેના રોજ રિરાગોમાં શ્ી અબજી બાપાશ્ીની ્વા્ો ભાગ ૧ 
્થા ભાગ ૨ની સમૂહ પારાયણ રર્વામાં આ્વી હ્ી. 

બીજા દિ્વસે વહાિા સ્વામીશ્ી અને સં્ો રિરાગોમાં જો્વાિાયર સથળોની 
મુિારા્ િીધી ્ થા િહેરના અિગ અિગ ર્વસ્ારોમાં જઈને પધરામણીઓ ્ થા 
જાહેર સભાઓ રરી હ્ી. ્ા. ૩૧ મે ના રોજ સ્વામીશ્ી િોસ એનજેિસ જ્વા 
ર્વાના થયા. ર્વિાય ્વેળાએ અનેર હદરભ્ક્ો ઉપરસથ્ હ્ા.

તા. ૨૫ મે, ૧૯૯૦ 
ના રટોજ સિામીશ્ી 
સસંતમસંડળ સવહત 
વિકાગટો પધાયાસિ. 
વિકાગટોમાસં મટોખાસણના 
શ્ી ભલકતભાઈ 
વિિદાસ પ્ેલને 
ઘેર ઉતારટો હતટો. 
ભલકતભાઈને ઘરે 
ગૃહસભાનુસં આયટોજન 
કરિામાસં આવયુસં હતુસં. 
તે પ્રસસંગે સિામીશ્ીનટો 
સદ્ાિ પિસિ ઉજિિામાસં 
આવયટો હતટો.
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િહાલા સિામીશ્ીનુસં ઈ.સ. ૧૯૯૨ વિચરણ
્ા. ૬ ઓગસ્ટના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી સં્ મંડળ સરહ્ 

રસએ્ટિથી રિરાગો સાંજના ૭:૧૫ ્વાગે પધાયા્ક. રિરાગોના ભ્ક્ોએ સ્વામીશ્ીનું 
પુષપહારથી પ્ેમપૂ્વ્કર સ્વાગ્ રયુિં હ્ું. ્ા. ૭ ઓગસ્ટના રોજ બેનસનર્વિમાં 
આ્વેિ માન્વ સે્વા રહનિુ મંદિરમાં જાહેરસભા યોજ્વામાં આ્વી. જેમાં 
હદરભ્ક્ોએ િોભાયાત્ા, સ્વાગ્, રી્્કન ્થા આિી્વા્કિ ્વગેરેના િાભ િીધા. 
આ સભામાં ગેરી રીડ જેઓ ચચ્કમાં પાિરી હ્ા ્ેઓએ ધારમ્કર પ્્વચન રયુિં હ્ું. 
આ સભામાં મો્ટી સંખયામાં ભ્ક્ો એરરત્્ થયા હ્ા અને પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીશ્ીએ શ્ી સ્વારમનારાયણ રસદાં્ સજી્વન મંડળ રિરાગોની સથાપના રરી 
અને સાતિારહર સભાનું આયોજન રરી આપયું. આ સભામાં મોખાસણ, રરજીસણ, 
આખજ, મોયિના હદરભ્ક્ો ઉપરાં્ ્વડનગર, આખજ, સરસા્વ ્વગેરે ગામના 
હદરભ્ક્ો હાજર હ્ા. ્ેમજ શ્ી અબજી બાપાશ્ીની ્વા્ો ભાગ-૧ની સમૂહ 
પારાયણ રર્વામાં આ્વી હ્ી. 

્ા. ૮ ઓગસ્ટના રોજ ગૃહસભા રર્વામાં આ્વી હ્ી. જેમાં ઘણા બધા 
હદરભ્ક્ોએ ઉપરસથ્ રહી િાભ િીધો હ્ો. ્ે સમયે શ્ી અબજી બાપાશ્ીની 
્વા્ોની સમૂહ પારાયણ રર્વામાં આ્વી હ્ી. ્ા. ૯ ઓગસ્ટના રોજ ભ્ક્ોની 
પ્ાથ્કના સ્વીરારી પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી સેન્ટ િૂઇસ પધાયા્ક. તયાં 
શ્ીજીબાપા સ્વામીબાપાની પ્સન્ન્ા અથથે શ્ી અબજી બાપાશ્ીની ્વા્ો ભાગ- 
૧ની સમૂહ પારાયણો રાખ્વામાં આ્વી હ્ી. ્ા. ૧૦ ઓગસ્ટના રોજ પયારા 
સ્વામીશ્ીએ “ધ ગે્ટ ્વે આચ્ક”ની મુિારા્ િીધી. તયારબાિ ભ્ક્ોના ઘેર ્થા 
સ્ટોરમાં પધરામણીઓ રરી હ્ી. ્ ા. ૧૧ ઓગસ્ટના રોજ સ્વામીશ્ી સેન્ટ િૂઇસથી 
રિરાગો પાછા પધાયા્ક અને એરપો્ટ્ક જ્ાં માગ્કમાં પધરામણી રરીને પછી પિેન 
દ્ારા નયૂજસથી જ્વા ર્વિાય િીધી.

ઈ.સ. ૧૯૯૫ વિકાગટો વિચરણ

્ા. ૨૧ ઓગસ્ટના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ સં્ મંડળ 
સરહ્ રિરાગોના એરપો્ટ્ક ઉપર પધાયા્ક. બપોરે ૩:૩૦ ્વાગે રિરાગો એરપો્ટ્ક 
પરથી ૩૫૦ માઈિ િૂર આ્વેિા દડ્ટ્ોઈ્ટ મુરામે ભ્ક્ના ઘરે રાત્ે ૦૨:૦૦ ્વાગે 
પધાયા્ક. દડ્ટ્ોઇ્ટ જ્ા રસ્ામાં ્ટ્ારફર ખૂબ જ હ્ો અને ્વળી બધાને ઉપ્વાસ પણ 
હ્ો. આમ છ્ાં થાર અને ઉજાગરાની પર્વા રયા્ક રસ્વાય પો્ાના ભ્ક્ોને િાડ 
િડા્વ્વા રષ્ટ સહન રરીને પણ સ્વામીશ્ી મહારાજે ર્વચરણ રયુિં. 

્ા. ૨૨ અને ૨૩ ઓગષ્ટના રોજ રમરિગન સ્ટે્ટમાં આ્વેિા દડ્ટ્ોઈ્ટ, સ્ટગથીસ, 
રિામાઝુ, ગેરી ઇબનડયાના ્વગેરે િહેરોમાં પધરામણીઓ રરી. બીજે દિ્વસે ૨૪ 
ઓગસ્ટના રોજ અત્ે સમૂહ પારાયણનું આયોજન થયું ને તયાંથી પ્યાણ રરી ૩૦૦ 

આ સભામાસં મટો્ી 
સસંખયામાસં ભકતટો 

એકવરિત થયા હતા 
અને પરમ પૂજય 

આચાયસિ સિામીશ્ીએ 
શ્ી સિાવમનારાયણ 

વસદાસંત સજીિન મસંડળ 
વિકાગટોની સથાપના 
કરી અને સાપ્ાવહક 

સભાનુસં આયટોજન કરી 
આપયુસં.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

259

માઈિ િૂર આ્વેિા સેન્ટ િૂઇસ મુરામે ઉ્ારો રયયો. રે્ટિીર પધરામણી રયા્ક બાિ 
રાત્ે ૧૧:૩૦ ્વાગે ઉ્ારે પધાયા્ક.

્ા. ૨૫ ઓગસ્ટના રોજ સેન્ટ િૂઇસમાં સમૂહ પારાયણ રરીને તયાંથી રસ્ામાં 
ભ્ક્ોના ઘેર પધરામણી રર્ા રર્ા રિરાગોમાં સિાિ ્થા મોયિના ભ્ક્ોને 
ઘરે પધરામણી રરી ને તયાં ગૃહ સભા રરી. ્ા. ૨૬ ઓગસ્ટના રોજ સ્વારે 
બેનસનર્વિમાં આ્વેિા માન્વ સે્વા મંદિરના હોિમાં જાહેર સભાનું આયોજન થયું 
હ્ું. જેમાં સંખયાબંધ હદરભ્ક્ોએ સમૂહ પારાયણોના િાભ િીધા હ્ા. ્ેમજ 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીના આિી્વા્કિની મોજ માણી હ્ી. સ્વામીશ્ીની 
પ્ેરણાથી અગાઉ સથાપેિા રિરાગો મંડળનો ર્વસ્ાર થયો અને ્ેમાં ઘણા બધા 
ન્વા હદરભ્ક્ો જોડાયા જેમાં રરજીસણ, મોખાસણ, મોયિ ્ થા જુિા જુિા ગામના 
હદરભ્ક્ો જોડાયા. ્ા. ૨૭ ઓગસ્ટના રોજ બપોરે પરમ પૂજય સ્વામીશ્ી અને 
સં્ોએ રિરાગોથી નયૂજસથી જ્વા ર્વિાય િીધી.

ઈ.સ. ૧૯૯૮ વિચરણ
્ા. ૦૨ ઓગસ્ટના રોજ આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ સં્ મંડળ સરહ્ ગેરી 

ઇબનડયાનામાં સમૂહ પારાયણ રરી, ્વળી ્ે જ દિ્વસે રાિામાઝું મુરામે જાહેર 
સભા યોજાઇ હ્ી અને ્ે સભામાં સ્વારમનારાયણ સંપ્િાય રસ્વાય િરક્ણ 
ભાર્ના શ્ો્ાઓ પણ હાજર હ્ા. ્ેથી ્ેમના િાભાથથે સ્વામીશ્ીએ રહનિી 
ભાર્ામાં પ્્વચન રયુિં હ્ું. તયાં રરજીસણ ્થા સિાિના પદર્વારે મળી શ્ી 
અબજી બાપાશ્ીની ્વા્ો ભાગ ૧ની સમૂહ પારાયણ રરા્વી હ્ી. આ ઉપરાં્ આ 
ર્વસ્ારના ર્વર્વધ સથળોએ ભ્ક્ોના ઘરે પધરામણીઓ રરી. ્ા. ૦૫ ઓગસ્ટના 
રોજ સ્વામીશ્ી બ્કિ્વિેનડ પધાયા્ક અને તયાં આખજના ભ્ક્ોએ મળી સમૂહ 
પારાયણ રરા્વી. આ ઉપરાં્ આ ર્વસ્ારના ર્વર્વધ સથળોએ ભ્ક્ોના ઘરે 
પધરામણી રરી. 

્ા. ૦૭ ઓગસ્ટના રોજ સ્વામીશ્ી દડ્ટ્ોઇ્ટ પધાયા્ક. તયાં દડ્ટ્ોઇ્ટ મંડળના 
ભ્ક્ોના ઘરે પારાયણો રરી. ્ેમને પ્સન્ન્ાની પાઘ બંધા્વ્વામાં આ્વી. ્ા. 
૦૮ ઓગસ્ટને રાત્ે સ્વામીશ્ી રિરાગો ર્વસ્ારના િામબગ્ક િહેરમાં પધાયા્ક. ૦૯ 
મી ઓગસ્ટની સ્વારે મોયિના ભ્ક્ોના ઘરે જાહેર સભા યોજાઇ. ્ે જાહેર સભા 
િરરમયાન રિરાગોના હદરભ્ક્ોએ મળી રિરાગોમાં હદર મંદિર થાય ્ે મા્ટેની 
પ્ાથ્કના રરી. તયાં ્ ે સભામાં હદરભ્ક્ોએ સ્વાગ્, પૂજા, આર્ી, સમૂહ પારાયણ, 
સ્વામીશ્ીના આિી્વા્કિ, મહાપ્સાિનો ્વગેરેના િાભ િીધા. ્ા. ૧૨ ઓગસ્ટના 
રોજ ્વહાિા આચાય્ક સ્વામીશ્ી સં્ મંડળ સરહ્ રસએ્ટિ જ્વા ર્વાના થયા. 

મસંડળની સરકારી દફતરે નોંધણી
તયારબાિ ્વેિરતન આચાય્ક સ્વામીજી મહારાજની આજ્ા અને આિી્વા્કિથી 

શ્ી સ્વારમનારાયણ રસદાં્ સજી્વન મંડળની સરરારી િફ્રે નોંધણી ્ા. ૧૦ 
માચ્ક ૨૦૦૦ના રોજ રરા્વ્વામાં આ્વી હ્ી.

૦૯ મી ઓગસ્ની 
સિારે મટોયદના 
ભકતટોના ઘરે જાહેર 
સભા યટોજાઇ. તે 
જાહેર સભા દરવમયાન 
વિકાગટોના હરરભકતટોએ 
મળી વિકાગટોમાસં હરર 
મસંરદર થાય તે મા્ેની 
પ્રાથસિના કરી. તયાસં તે 
સભામાસં હરરભકતટોએ 
સિાગત, પૂજા, આરતી, 
સમૂહ પારાયણ, 
સિામીશ્ીના આિીિાસિદ, 
મહાપ્રસાદનટો િગેરેના 
લાભ લીધા.
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વિકાગટો (શયામબગસિ) - હરર મસંરદરમાસં મૂવતસિપ્રવતષ્ા
્ા. ૧૨ જૂન ૨૦૦૧ના રોજ સ્વામીશ્ી સં્ મંડળ સરહ્ રસયે્ટિથી 

રિરાગો પધાયા્ક. રિરાગોના ભ્ક્ોએ ઉમળરાભેર સ્વાગ્ રયુ્ક અને સાંજે પયારા 
સ્વામીશ્ીએ સંધયા આર્ી અને ગૃહસભા રરી હ્ી. બીજા દિ્વસે દડ્ટ્ોઇ્ટ 
રમરિગનમાં પધાયા્ક. બીજા દિ્વસે દડ્ટ્ોઇ્ટમાં જાહેર સભાનું આયોજન રર્વામાં 
આવયું હ્ું. જેમાં સં્ોએ ભબ્ક્નૃતય રયા્ક હ્ા અને સ્વામીશ્ીએ વયસનમુબ્ક્ 
મા્ટે ભ્ક્જનોને અનુરોધ રયયો હ્ો. તયાં મો્ટી સંખયામાં ભ્ક્ોએ િાભ િીધા 
હ્ા. તયાંથી બીજા દિ્વસે “સ્ટોની રિીર મે્ટ્ો પાર્ક” પધાયા્ક. અહીં સં્ો ભ્ક્ોને 
આનંિ રરા્વી આચાય્ક સ્વામીશ્ી રાિામાઝૂ પધાયા્ક અને તયાં જાહેર સભા રરી 
હ્ી. ્ા. ૧૯ના રોજ “એર ઝૂ એરોસપેસ અને સાયનસ મયુઝયમ”માં પધરામણી 
રરી. અહીંયા જુના જમાનાના ્વપરા્ા પિેનના મોડેિ મૂર્વામાં આવયા છે અહીંયા 
જુના િડાયર ર્વમાનના એબનજન પણ હ્ા. ્ા. ૨૦ના રમરિગનથી નીરળી 
રિરાગો જ્વા ર્વાના થયા. રમરિગનથી રસ્ામાં હદરભ્ક્ોને તયાં પધરામણી 
રર્ાં રર્ાં ્ા. ૨૩ના રોજ સ્વામીશ્ી સં્ મંડળ સરહ્ રિરાગો પધાયા્ક.

અમેદરરા મુરામે નયૂજસથીના સીરારસ ્ટાઉનમાં ભવય રિખરબંધ મંદિરનું 
રનમા્કણ પૂણ્ક થ્ા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ મૂર્્કઓની સુ્વણ્ક ્ુિા રરી 
ઐર્હારસર મૂર્્કપ્ર્ષ્ા મહોતસ્વ ઉજ્વાયો. સીરારસમાં અગાઉ પ. ભ. શ્ી 
ભગ્વાનભાઈ રે. પ્ટેિના ઘરે મૂર્્કઓ પધરા્વી હદર મંદિર બના્વ્વામાં આ્વેિું. 
સીરારસના હદર મંદિરની આ મૂર્્કઓ રિરાગોમાં િા્વ્વાની આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ 
પ્ેરણા આપી. એ્ટિે રમડ્વેસ્ટમાં મોયિના શ્ી જયં્ ીભાઈ ગોર્વંિભાઈ પ્ટેિે 
્ેમના ઘરે હદર મંદિર બના્વ્વા ્ૈયારી બ્ા્વી.

રિરાગોમાં હદર મંદિર રનમા્કણના હે્ુથી ્વહાિા આચાય્ક સ્વામીશ્ી ૩૨ 
સં્ો સરહ્ રિરાગો પધાયા્ક. ્ા. ૨૩થી ૩૦ સુધીના અઠ્વાદડયાના આ દિ્વસો 
િરરમયાન િરરોજ ગૃહ સભાઓનું આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું. ્ા ૨૮ના રોજ 
સં્ો “સીઅસ્ક ્ટા્વર” જો્વા પધાયા્ક.

્ા. ૩૦ જુનનો દિ્વસ રિરાગોના ભ્ક્ો મા્ટે આનંિના ઉિરધની ભર્ી 
િઈને આવયો. આજે હદર મંદિરમાં મૂર્્ક પ્ર્ષ્ાનો દિ્વસ હ્ો. ્વહેિી સ્વારથી 
જ જયં્ીભાઈના ઘરે હદરભ્ક્ોની ભીડ જામી હ્ી રિરાગો ઉપરાં્ અમેદરરાના 
ર્વર્વધ રાજયમાંથી ભ્ક્ો પધાયા્ક હ્ા. આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ સ્વારે ર્ોડિોપચારે 
પૂજા ર્વરધ રરીને મૂર્્ક પ્ર્ષ્ા રરી. ઉપરસથ્ સહુ હદરભ્ક્ોએ અન્નરૂ્ટ, 
આર્ી અને સ્વામીબાપા ્થા સ્વામીશ્ીના આિી્વા્કિના િાભ િીધા. બપોરે 
પછી “્ટેફ્ટ હાઈસરૂિમાં” જાહેર સભાનું આયોજન રયુિં હ્ું. જેમાં ગુરુપૂરણ્કમાનો 
ઉતસ્વ ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. ્ારીખ ૧િી જુિાઇના રોજ આચાય્ક સ્વામીશ્ી 
રિરાગોથી નયૂ જસથી જ્વા ર્વિાય થયા.

અમેરરકા મુકામે 
નયૂજસથીના સીકાકસ 

્ાઉનમાસં ભવય 
વિખરબસંધ મસંરદરનુસં 
વનમાસિણ પૂણસિ થતા 

પરમ પૂજય આચાયસિ 
સિામીશ્ીએ મૂવતસિઓની 

સુિણસિ તુલા કરી 
ઐવતહાવસક મૂવતસિપ્રવતષ્ા 

મહટોતસિ ઉજિાયટો. 
સીકાકસમાસં અગાઉ પ. 
ભ. શ્ી ભગિાનભાઈ 

કે. પ્ેલના ઘરે મૂવતસિઓ 
પધરાિી હરર મસંરદર 

બનાિિામાસં આિેલુસં. 
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ઈ.સ. ૨૦૦૨માં રિખરબંધ મંદિર બના્વ્વા મા્ટે જમીન િોધ્વાનું બાપાના 
આિી્વા્કિથી િરૂ રયુિં. રિરાગો હદરમંદિરનો પ્થમ ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ, જાહેર સભા 
રરી ્થા પ્ાસંરગર પ્્વચન રયા્ક.

ઈ.સ. ૨૦૦૩ - વિકાગટો હરરમસંરદર વવિતીય િાવ્સિક પા્ટોતસિ

્ા. ૨૨ જુિાઈ, ૨૦૦૩ના રોજ યુનાઇ્ટેડ એરિાઇનસ દ્ારા આચાય્ક સ્વામીજી 
બપોરે ૩:૧૫ ્વાગે રિરાગો પધાયા્ક. રિરાગોમાં હદરભ્ક્ સમુિાયે પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીશ્ી ્થા સાથે આ્વેિા સં્  હદરભ્ક્ોનું પુષપહાર પહેરા્વી ઉમળરાભેર 
સ્વાગ્ રયુિં. તયારબાિ રમડ્વેસ્ટ ર્વસ્ારમાં આ્વેિા શ્ી સ્વારમનારાયણ મંદિરે 
સહુ પધાયા્ક અને શ્ી ઠારોરજીનાં િિ્કન રરી જનરિ મી્ટીંગ રર્વામાં આ્વી અને 
પછી સાંજે સંધયા આર્ી અને રનયમ રયા્ક. બીજે દિ્વસે ૨૩મી ્ારીખે બપોરે 
જમયા બાિ બપોરે ૧૨:૩૫ ્વાગે સેન્ટ િૂઇસ જ્વા મા્ટે ર્વાના થયા. ઘેર ઘેર 
પધરામણી રરીને રસ્ામાં સંધયાના રનયમો રી્્કન, ભબ્ક્ ્થા રથાના રનયમો 
રર્ા રર્ા સેન્ટિૂઈસ મુરામે ૩૪૮ માઈિના અં્ રે આ્વેિા ઉ્ારે રારત્ના 
૮.૩૦ ્વાગે પહોંચયા. તયાં ઘણા હદરભ્ક્ો એરરત્્ થયા હ્ા તયાં સ્વથેની પ્ાથ્કના 
સ્વીરારીને રી્્કન ભબ્ક્ રરીને પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ િરીરના થારને 
ગણયા ર્વના ત્ીસેર રમરન્ટ આિી્વા્કિ પાઠ્વી સૌને સં્ુષ્ટ રયા્ક. તયારબાિ શ્ી 
ઠારોરજી જમાડીને આરામ રર્વા પધાયા્ક.

બીજે દિ્વસે પધરામણીઓ રરીને સેન્ટ િૂઇસથી ૪૦૬ માઈિ િૂર મુસાફરી 
રરીને રિરાગો રાત્ે પાછા પધાયા્ક. ્ા. ૨૫મીએ ઉપ્વાસ હો્વા છ્ાં સા્ રિાર 
પધરામણીએ પધારીને સૌને સતસંગ દૃઢ રાખ્વાની ભિામણ રરી. ્ા. ૨૬ના 
રોજ પણ ઘણી પધરામણી રર્ાં ઉપરો્ક્ ભિામણ રરી. નયૂજસથી રોરાયેિા 
સદગુરુ શ્ી અબખિેશ્રિાસજી સ્વામી આદિ ચાર સં્ો આજે રિરાગો પધાયા્ક 
હ્ા. ્ા. ૨૮-૬-૨૦૦૩, જેઠ ્વિ ચૌિસને િરન્વારના રોજ સ્વારે ૭:૩૦ ્વાગયે 
અત્ેના રદ્્ીય પા્ટોતસ્વ પ્સંગે શ્ી અબજી બાપાની ્વા્ોની ૧૬ સમૂહ પારાયણ 
રર્વામાં આ્વી હ્ી. ્ ેમજ શ્ી ઠારોરજીનો િાસ્તો્ક્ ર્વરધ અનુસાર પા્ટોતસ્વ રરી 
અન્નરૂ્ટ ધરા્વ્વામાં આવયો હ્ો. તયાર પછી હદરભ્ક્ોએ ખૂબ જ ઉલિાસપૂણ્ક 
આર્ીઓ ઉ્ારીને સે્વા રરી હ્ી. સૌને મહાપ્સાિ જમાડ્ા બાિ બપોરે ૨:૦૦ 
આઇઝન હુ્વર હાઇસરૂિ હોિમાં મો્ટી જાહેર સતસંગ સભા રાખ્વામાં આ્વી હ્ી. 
પ્ારંભમાં પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી ્થા સં્ોનું ફૂિહારથી સ્વાગ્ રર્વામાં 
આવયું હ્ું. સં્ો ્થા હદરભ્ક્ોના પ્ાસંરગર પ્્વચનો બાિ નાના બાળરોએ 
નૃતય રરી સૌને આનંદિ્ રયા્ક હ્ા. તયાર પછી પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીના 
આિી્વા્કિના સ્વથેએ િાભ િીધા અને સભાને અં્ે ધૂન બોિા્વી સહુ ઠારોરજી 
જમાડ્વા ગયા હ્ા.

 વવિતીય પા્ટોતસિ 
પ્રસસંગે શ્ી અબજી 
બાપાની િાતટોની ૧૬ 
સમૂહ પારાયણ કરિામાસં 
આિી હતી. તેમજ શ્ી 
ઠાકટોરજીનટો િાસ્તટોકત 
વિરધ અનુસાર 
પા્ટોતસિ કરી અન્નકૂ્ 
ધરાિિામાસં આવયટો 
હતટો. તયાર પછી 
હરરભકતટોએ ખૂબ જ 
ઉ્લાસપૂણસિ આરતીઓ 
ઉતારીને સેિા કરી હતી. 
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જૂન ૩૦થી જુિાઈ ૬ સુધી ઇરિનોઇસ, ઓહાયો અને રમરિગન રાજયના 
ર્વર્વધ ્ટાઉનમાં પધરામણી, પારાયણ ્વગેરે રાય્કરિમનું આયોજન રર્વામાં આવયું 
હ્ું. ્ેમાં રસનરસના્ટી, ્કિી્વિેનડ, ્ટોરિડો, દડ્ટ્ોઈ્ટ, માઉન્ટ પિેઝન્ટ, રાિામાઝુ, 
સ્ટગથીસમાં અને આજુબાજુના ્ટાઉનમાં રહે્ા ભ્ક્ોને તયાં પધરામણીએ પધાયા્ક 
હ્ા. પ્તયેર ભ્ક્ને પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ જણાવયું હ્ું રે, આ મનુષય 
જનમમાં ભગ્વાનની સ્વયોપરી ઉપાસના અને અનનય પર્વ્ર્ાની ભબ્ક્ રરીને 
આતયંર્ર મોક્ સાધી િે્વો. ્ા. ૭ જુિાઈના રોજ નયૂજસથી જ્વા મા્ટે આચાય્ક 
સ્વામીશ્ીએ રિરાગોના એરપો્ટ્કથી ર્વિાય િીધી.

નટોન પ્રટોવફ્ ઓગગેનાઇઝેિન મસંજૂરી અને જમીન ખરીદી
તયારબાિ ્વેિરતન આચાય્ક સ્વામીજી મહારાજની આજ્ા અને આિી્વા્કિથી 

શ્ી સ્વારમનારાયણ રસદાં્ સજી્વન મંડળને નોન પ્ોરફ્ટ ઓગથેનાઇઝેિનની મંજૂરી 
્ા. ૧૬ જુિાઈ ૨૦૦૪ના રોજ મળી હ્ી અને નૂ્ન મંદિર મા્ટે સ્ટ્ીમ્વુડમાં 
જમીન ખરીિી ્ા. ૨૨ ડીસેમબર ૨૦૦૪ના રોજ રરી હ્ી.

ચતુથસિ િાવ્સિક પા્ટોતસિ તથા નૂતન વિખરબસંધ મસંરદરનટો 
વિલાનયાસ

૧૮ જૂનના ૨૦૦૫ના રોજ ્વહેિી સ્વારે સ્વામીશ્ી મંડળ સરહ્ રસયે્ટિથી 
્વહેિી સ્વારે ફિાઈ્ટમાં બબરાજમાન થઈ રિરાગો પધાયા્ક. તયાંથી બીજી ફિાઈ્ટમાં 
બબરાજી સાંજના ચાર ્વાગયે રસનરસના્ટી પધાયા્ક. તયાં ્વસ્ા સ્વથે ભ્ક્ોની 
પ્ાથ્કનાનો સ્વીરાર રરી ્ેમને ્વા્ા્કિાપનો દિવયિાભ આપીને પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ ભ્ક્ો પાસેથી પ્ોગ્ામની મારહ્ી પ્ાતિ રરી અને સં્ોને 
આજ્ા રરી રે, હ્વે અતયારે જ પધરામણી રર્વા નીરળ્વું છે. ્ે પધરામણીનો 
સમય માત્ ૫ રિારની મુસાફરી જ છે. ૨:૦૦ ્વાગયે જાગ્્ થયેિા અને આખા 
દિ્વસની મુસાફરીનો થાર અને પાછો એરાિિીનો નરોરડો ઉપ્વાસ અને હજુ 
સુધી જળનું ્ટીપું પણ જેમણે ગ્હણ નથી રયુિં ્ ે્વા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીને 
સ્વામીબાપાના બાળરોના મનોરથ પૂણ્ક રર્વાની ્ાિા્વેિી હ્ી. સ્વામીબાપાની 
આજ્ાનું પાિન રરીને પો્ે જે સતસંગ ્વાડીને સાચ્વી રહ્ા હ્ા ્ે અં્રના 
આનંિનું િિ્કન ્ેમના મુખારર્વંિ ઉપરના મધુર બસમ્માં જણાઈ આ્વ્ું હ્ું. 
રાત્ે  ૧૧:૦૦ ્વાગે આરામ રર્વા મળ્ો હ્ો. ્વહેિી સ્વારે મંગળા આર્ી બાિ 
પારણા રરીને ્ા ૨૦, ૨૧ના રોજ સેન્ટ િૂઇસ રસનરસના્ટી, જૅરસનર્વિ ્વગેરે 
સથળોએ ્વસ્ા ભ્ક્ોના ઘરે પધરામણીએ પધાયા્ક હ્ા અને ્ા. ૨૫ના રોજ 
રિરાગો પધાયા્ક હ્ા. 

્ા. ૨૫ના રોજ રિરાગો મંદિરનો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ દિન હો્વાથી મંગળા 
આર્ી પછી મંદિરમાં મધુર રી્્કનની સૂરા્વિીઓ આનંિમાં ્વધારો રર્ી હ્ી. 
સ્વારે ૦૮:૦૦ ્વાગે પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ શ્ી ઘનશયામ મહારાજ 

િેદરતન આચાયસિ 
સિામીજી મહારાજની 

આજ્ા અને 
આિીિાસિદથી શ્ી 
સિાવમનારાયણ 

વસદાસંત સજીિન 
મસંડળને નટોન પ્રટોવફ્ 

ઓગગેનાઇઝેિનની 
મસંજૂરી તા. ૧૬ જુલાઈ 

૨૦૦૪ના રટોજ મળી 
હતી અને નૂતન મસંરદર 

મા્ે સ્્ીમિુડમાસં જમીન 
ખરીદી તા. ૨૨ ડીસેમબર 
૨૦૦૪ના રટોજ કરી હતી.
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આદિ મૂર્્કઓનો પા્ટોતસ્વ ર્વરધનો પ્ારંભ રયયો હ્ો. િાસ્તો્ક્ ર્વરધ ્થા 
અષ્ટોત્તરિ્ નામા્વિીથી પુષપાંજરિ અપ્કણ રયા્ક બાિ શ્ી ઠારોરજીને અન્નરૂ્ટ 
ધરા્વ્વામાં આવયો હ્ો. આર્ીઓ ઉ્ાયા્ક બાિ ર્વિેર્ સભા મા્ટે પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ી સં્ો ભ્ક્ો સાથે હોિમાં પધાયા્ક હ્ા. શ્ી અબજી બાપાશ્ીની 
્વા્ોની પારાયણનું ્વાંચન, પૂજન ્થા આર્ી બાિ પૂજનીય સં્ોના મુખેથી 
પ્્વચનોનો િાભ મળ્ો હ્ો. અહીં રન્વાસ રર્ા બાળ ્ થા યુ્વાન ્વયના બાળરો 
પણ સંગી્ ્થા નૃતયમાં પ્્વીણ્ા િાખ્વ્ા થરા શ્ીજીબાપા, સ્વામીબાપા ્થા 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીના અં્રના આિી્વા્કિ પ્ાતિ રર્વાના અરધરારી 
બનયા હ્ા. તયારબાિ આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ પો્ાના આિી્વ્કચનમાં ભગ્વાને 
પો્ાનો તયાગ ્થા ્વૈરાગયનો પક્ મોળો રરીને સતસંગને મા્ટે જે મંદિરોની 
સથાપના રરી છે ્ેનો મરહમા સમજાવયો હ્ો. આજની સભાની યાિગાર પળો 
એ હ્ી રે રિરાગોમાં આરાર િઈ રહેિા નૂ્ન મંદિરમાં શ્ી ઘનશયામ પ્ભુને 
બબરાજમાન રર્વા મા્ટે ભ્ક્ોએ પો્ાનો ઉતસાહ િાખવયો હ્ો અને જે્વી રી્ે 
અતયં્ ્વેગ્વાન નિીઓ સમુદ્રમાં પો્ાનું સ્વ્કસ્વ િીન રરીને િાં્ થાય છે 
અને સમુદ્રમય બની જાય છે ્ેમ ભ્ક્ો પણ પો્ાના જી્વનની ધન-સમૃરદ 
મહાપ્ભુના ચરણે સમરપ્ક્ રરીને િાં્ પ્િાં્ રચત્તથી ભગ્વાનમય બની ગયા 
હ્ા. તયારબાિ ધૂનય બોિા્વી સભાની પૂણા્કહુર્ રર્વામાં આ્વી હ્ી અને પછી 
સ્વથે શ્ી ઠારોરજીના થાળ જમાડ્વા પધાયા્ક હ્ાં.

વિખરબસંધ મસંરદરનટો વિલાનયાસ
સ્વં્ ૨૦૬૧ જેઠ ્વિ પાંચમ અને ્ ારીખ ૨૬ જુન ૨૦૦૫ રર્વ્વારનો દિ્વસ 

સારા એ રારણ સતસંગના સતસંગીઓ મા્ટે આનંિનો દિ્વસ બની રહે્વાનો હ્ો 
રારણ રે રિરાગોમાં રિખરબંધ મંદિરનો રિિાનયાસ થ્વાનો હ્ો.

ઇરિનોઇસ રાજયના સ્ટ્ીમ્વુડ ્ટાઉનમાં ્વહેિી સ્વારથી જ મો્ટી સંખયામાં 
હદરભ્ક્ો ઉમ્ટી પડ્ા હ્ા. આ પ્ોગ્ામની િરૂઆ્ િોભાયાત્ાથી રર્વામાં 
આ્વી હ્ી. આ િોભાયાત્ામાં આરર્્કણનું મુખય રેનદ્ર પૂજનીય સં્ો ્ેમજ 
યુ્વાન રમત્ોએ સજા્વેિો રિારૃર્ પૂણ્ક રથ હ્ો અને ખાસ સીરારસથી પધારેિા 
પાઈપ બેનડના બાળરોએ મધુર સૂર છેડીને આજુબાજુમાં રહે્ા સ્વથે અમેદરરન 
્વાસીઓને સ્વારમનારાયણબાપા સ્વામીબાપાની િોભાયાત્ા જઈ રહી છે ્ ે બહાને 
સ્વથે મનુષય ઘરની બહાર આ્વી આ્વીને િિ્કન રરીને મોક્ ભાગી બનયા હ્ા.

િોભાયાત્ા પૂણ્ક થયે આજના ઉતસ્વના સપોનસર સ્વથે ભ્ક્ોએ પૂજન રરી, 
આર્ી ઉ્ારી શ્ી હદરરૃષણ મહારાજ ્થા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીને 
સભા મંડપમાં પધરાવયા. ભૂરમ પૂજન રનરમત્તે મહાપૂજાનું આયોજન રર્વામાં 
આવયું હ્ું. જે જે ભ્ક્ોએ ભૂરમપૂજનમાં ઈં્ટોની સે્વા િખા્વી હ્ી ્ે સ્વથે 
ભ્ક્ો પૂજનમાં બેસી ગયા હ્ા. પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ ર્વરધ પુર:સર 

વિકાગટોમાસં આકાર લઈ 
રહેલા નૂતન મસંરદરમાસં 
શ્ી ઘનશયામ પ્રભુને 
બબરાજમાન કરિા 
મા્ે ભકતટોએ પટોતાનટો 
ઉતસાહ દાખવયટો હતટો 
ભકતટો પણ પટોતાના 
જીિનની ધન-
સમૃવદ મહાપ્રભુના 
ચરણે સમવપસિત કરીને 
િાસંત પ્રિાસંત વચત્તથી 
ભગિાનમય બની ગયા 
હતા.
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યજ્માં આહુર્ઓ આપીને યજ્ રાય્ક સંપન્ન રયુિં હ્ું. તયારબાિ જે જગયાએ 
રિિાનયાસ રર્વાનો હ્ો તયાં શ્ી હદરરૃષણ મહારાજને પધરા્વી પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ રિખરબંધ મંદિરના પાયામાં પ્થમ િીિાનો નયાસ રયયો 
તયારે ્વા્ા્વરણ જયઘોર્ના નાિથી ગાજી રહ્ું હ્ું અને સં્ો ભ્ક્ોનાં મુખ ઉપર 
દિવય આનંિ ્વ્ા્કઈ રહ્ો હ્ો. તયારબાિ મંદિરની ભૂરમ ઉપર જ એર સુંિર સભા 
ખંડનું સજ્કન રર્વામાં આવયું હ્ું. પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી સભામંડપમાં 
પધાયા્ક તયારે આમંરત્્ મહેમાનો પણ ઉપરસથ્ હ્ા અને બેનડના સભયોએ 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી ્થા મહેમાનોનું અબભ્વાિન રયુિં હ્ું. આજે 
આપણા ઉતસાહમાં ભાગીિાર થ્વા પધારેિા Mayor of Streamwood Bil-
lie Roth and Assistant community development director Sharon 
Caddigan, Village Manager Mr. Gary O’ Rouke ્વગેરે મહાનુભા્વોનું 
પાઘ ્થા િાિ અપ્કણ રરી સનમાન રર્વામાં આવયું હ્ું. તયારબાિ પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ આિી્વા્કિ આપયા હ્ા.

આિી્વા્કિ પૂણ્ક થયે ધૂન બોિા્વી સભાનું રામરાજ પૂણ્ક રર્વામાં આવયું હ્ું 
તયારબાિ પધારેિા સ્વથે ભ્ક્ોને શ્ી ઠારોરજીનો મહાપ્સાિ આપ્વામાં આવયો 
હ્ો. 

્ા. ૨૬ના રોજ બપોર પછી આચાય્ક સ્વામીશ્ી રિરાગોથી સ્ટગથીસ પધાયા્ક. 
તયાં પધરામણી રરીને રાત્ી રોરાણ સ્ટગથીસમાં રયુિં હ્ું. 

્ા. ૨૮ના રોજ સ્ટગથીસથી રાિામાઝુ પધાયા્ક તયાં ઠારોરજીના થાળ ્ેમજ 
બાપાશ્ીની ્વા્ોની સમૂહ પારાયણનું આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું. રાિામાઝુથી 
માઉન્ટ પિેઝન્ટ, રેદડિેર, િેનરસંગ ્વગેરે સથળોએ પધરામણી રર્ા દડ્ટ્ોઇ્ટમાં 
શ્ીઠારોરજીના થાળ ્થા ઉ્ારો રર્વામાં આવયો હ્ો. અહીં પણ હોિમાં જાહેર 
સભા, બાળરોના નૃતય ્ેમજ સમૂહ પારાયણનું આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું. 
્ા. ૨ જુિાઈ ૨૦૦૫ના રોજ એરાિિીનો ઉપ્વાસ હ્ો. સ્વારે પધરામણી રર્ા 
રર્ા દડ્ટ્ોઈ્ટથી નીરળી આચાય્ક સ્વામીશ્ી સં્  મંડળ સરહ્ રેનેડા ્ટોરેન્ટોમાં 
પધાયા્ક.

ઈ.સ.૨૦૦૬, હરર મસંરદરનટો ૫મટો િાવ્સિક પા્ટોતસિ, મસંડળનુસં બસંધારણ
્ા. ૧૦મી જુનના રોજ સ્વથે ભ્ક્ોની પ્ાથ્કનાનો સ્વીરાર રરી સ્વારની ફિાઇ્ટ 

દ્ારા રિરાગો પધાયા્ક હ્ા. મંદિરે પધારી િિ્કન, આર્ી રરીને શ્ી ઠારોરજીના 
થાળ જમાડી થોડો આરામ રરીને સભામાં પધાયા્ક હ્ા. રિરાગોમાં ્વસ્ા સ્વથે 
ભર્ોનો ઉતસાહ અપૂ્વ્ક હ્ો. પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી પો્ાની આ્ટિી 
્ટૂંરા સમયની યાત્ામાં પણ િયા રરીને ્ેમના મનોરથો પૂણ્ક રર્વાને મા્ટે રિરાગો 
સુધી પધાયા્ક ્ે ્વા્થી ્ે સ્વથે ભ્ક્ો ધનય ધનય થઈ ગયા. ઉતસાહી ભ્ક્ોએ 
સતસંગ સભાનું આયોજન રયુિં હ્ું. જેમાં રિરાગોના પ્ેમીભ્ક્ોએ શ્ી અબજી 

આચાયસિ સિામીશ્ીએ 
વિખરબસંધ મસંરદરના 

પાયામાસં પ્રથમ િીલાનટો 
નયાસ કયયો તયારે 

િાતાિરણ જયઘટો્ના 
નાદથી ગાજી રહુસં હતુસં 

અને સસંતટો ભકતટોનાસં 
મુખ ઉપર રદવય આનસંદ 

િતાસિઈ રહટો હતટો. 
તયારબાદ મસંરદરની ભૂવમ 
ઉપર જ એક સુસંદર સભા 

ખસંડનુસં સજસિન કરિામાસં 
આવયુસં હતુસં. 
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બાપશ્ીની ્વા્ોની ૪૩ સમૂહ પારાયણો રરા્વી હ્ી. સં્ોએ રી્્કન ભબ્ક્ રરીને 
્થા ર્વશ્્વંિનીય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ આિી્વા્કિનું પીયૂર્પાન રરા્વીને સ્વથેમાં 
ન્વજી્વનનો સંચાર રયયો હ્ો અને નૂ્ન મંદિરના રાય્ક મા્ટે ર્વિેર્ ઉતસારહ્ 
રયા્ક હ્ા અને આ રાય્કમાં શ્ીજીબાપા સ્વામીબાપાનો સિાય સાથ સહરાર છે 
્ે્વા આિી્વા્કિ પણ આપયા હ્ા.

્ા. ૧૧ના રોજ ભ્ક્ોને તયાં પધરામણીઓ રરી હ્ી અને ભ્ક્ોના સંરલપ 
પૂણ્ક રરીને મંદિરની જગયા ઉપર પણ પગિાં પાડ્ા હ્ા અને પિો્ટનું બારીરાઈથી 
અ્વિોરન રયુિં. જરૂદરયા્ મુજબ રિરાગોના ભ્ક્ોને સિાહ સૂચન રયા્ક. સાંજના 
પિેન દ્ારા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી નયૂજસથી મંદિર પધાયા્ક હ્ા.

ઈ.સ.૨૦૦૭, સસંતટોનુસં વિચરણ - હરર  મસંરદરનટો છઠ્ટો પા્ટોતસિ
અમેદરરામાં શ્ી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા િ્ાબિી મહોતસ્વ ઉજ્વ્વાના ્થા 

સતસંગ પ્ચાર રર્વાના સંિભ્કમાં પરમ પૂજય આચાય્ક શ્ી પુરુર્ોત્તમરપ્યિાસજી 
સ્વામીશ્ીની આજ્ાથી પૂજનીય સં્ો. ્ા. ૧૭ જુન ૨૦૦૭ના રોજ રમડ્વેસ્ટ 
ર્વસ્ારમાં પધાયા્ક. રમડ્વેસ્ટમાં ્ટ્ોય બિૂમરફલડ રહિ, સાઉથ રફલડ, િેબનસંગ, 
ઈનરસ્ટર, સ્ટગથીસ, રાિામાઝુ, રથ દર્વસ્ક, સમી્, બેનસનર્વિ, રોરફોડ્ક, 
રાપથેન્ટરર્વિ, હોફમેન એસ્ટે્ટ, િામબગ્ક, હેનો્વર પાર્ક, ્વગેરે ર્વસ્ારોમાં ર્વચરણ 
રર્ા રર્ા ્ા. ૨૨ની રાત્ે રિરાગોના હદર મંદિરે પધાયા્ક. બીજા દિ્વસે ૨૩મી 
્ારીખે સ્વારે હદર મંદિરમાં છઠ્ઠો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ખૂબજ ધામધૂમથી ઉજવયો. 
જેમાં ભ્ક્ોએ પૂજન, આર્ી, રથા ્વા્ા્ક, અન્નરૂ્ટ િિ્કન, આિી્વા્કિ, સમૂહ 
પારાયણ ્વગેરેના િાભ િીધા. 

બીજા દિ્વસે ્ા ૨૪ જૂનથી રિરાગોના ર્વર્વધ ર્વસ્ારોમાં ર્વચરણ િરૂ 
રયુિં. જેમાં નેપરર્વિ, રપયોદરયા, ્ટોમ અને રિનડાસ, સેન્ટ િૂઇસ, રસનરસના્ટી, 
રોિમબસ, ઇબનડયાના, બરિજવયુ, દડપિેન, અિગ્ો્વ ર્વિેજ ્વગેરે િહેરોમાં 
પ્ેમીહદરભ્ક્ોના ઘરે ઘરે ્થા સ્ટોરમાં પધરામણીઓ રરી. ્ા. ૨૭ના રોજ સં્ો 
રેરિફોરન્કયા જ્વા ર્વાના થયા.

ઈ.સ. ૨૦૦૮ - હરર મસંરદરનટો સાતમટો પા્ટોતસિ

્ા. ૧૭ જુનના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ સં્ મંડળ સરહ્ 
રેનસાસથી ગાડીમાં પ્્વાસ રરી સેન્ટ િૂઇસ પધાયા્ક. સેન્ટ િૂઇસથી પધરામણીઓ 
રર્ા રર્ા રં્ટરી સ્ટે્ટમાં પધાયા્ક. તયાં બાપા ત્ણ દિ્વસ રોરાઈને હદરભ્ક્ોને 
ઘરે પધરામણીઓ અને ગૃહ સભાઓ રરી સ્વથે ભ્ક્ોને િાભ આપયા. તયાંથી ્ા. 
૨૦ના રોજ ઓહાયો સ્ટે્ટમાં પધાયા્ક. ઓહાયોમાં રસનરસના્ટી, રોિંબસ, ્ટોરિડો 
્વગેરે િહેરોમાં ર્વર્વધ પ્રારના િાભ આપી સ્વામીશ્ી મહારાજ ્ારીખ ૨૧ના 
રોજ રમરિગન સ્ટે્ટમાં પધાયા્ક. ્ ા. ૨૧થી ૨૩ િરરમયાન રમરિગન સ્ટે્ટમાં ડે્ટ્ોઇ્ટ, 
રાિામાઝુ, સ્ટગથીસ ્વગેરે િહેરોમાં ર્વર્વધ િાભ આપી ્ારીખ ૨૪ના રોજ 

તા. ૧૭ જુન ૨૦૦૭ના 
રટોજ વમડિેસ્ વિસતારમાસં 
પધાયાસિ. વમડિેસ્માસં 
્્ટોય બલૂમવફ્ડ વહલ, 
સાઉથ વફ્ડ, લેલનસસંગ, 
ઈનકસ્ર, સ્ગથીસ, 
કાલામાઝુ, વથ રરિસસિ, 
સમીત, બેનસનવિલ, 
રટોકફટોડસિ, કાપગેન્રવિલ, 
હટોફમેન એસ્ે્, 
િામબગસિ, હેનટોિર પાકસિ, 
િગેરે વિસતારટોમાસં વિચરણ 
કરતા કરતા તા. ૨૨ની 
રારિે વિકાગટોના હરર મસંરદરે 
પધાયાસિ. 
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ઇબનડયાનાપોરિસમાં ઘરે ગૃહસભા રરી રારત્ રોરાણ રયુિં. અને ્ ારીખ ૨૫ના રોજ 
રિરાગો િહેર ખા્ે પધાયા્ક. ્ા.૨૫થી ૩૦ િરરમયાન રિરાગો ્થા આસપાસના 
ર્વસ્ારોમાં ્વેિરતન આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ ર્વચરણ રયુિં અને હદરભ્ક્ોના ઘરે 
પધરામણીઓ રરી.

્ા. ૨૮ જૂનના રોજ રિરાગોના હદર મંદિરમાં સા્મો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ 
ઊજ્વ્વામાં આવયો. સ્વારે સ્વામીશ્ીએ પા્ટોતસ્વ ર્વરધ રયા્ક પછી આિી્વા્કિ 
અને આર્ીઓના િાભ આપયા. આ પા્ટોતસ્વ િરરમયાન સ્ટ્ીમ્વુડમાં રનમા્કણ 
પામનારા નૂ્ન મંદિરનું આબેહૂબ મોડિ સ્વામીશ્ી સમક્ રજૂ રર્વામાં આવયું 
હ્ું. પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ આ મોડિને પુષપાંજરિ અપ્કણ રરી હ્ી. 
આ પા્ટોતસ્વ િરરમયાન ૪૫ હદરભ્ક્ોએ સમૂહ પારાયણના િાભ િીધા હ્ા. 
્ા. ૩૦ના રોજ સ્વામીશ્ી મહારાજે એદરઝોના જ્વા મા્ટે ર્વિાય િીધી.

ઈ.સ.૨૦૦૯ – હરર મસંરદરનટો આઠમટો િાવ્સિક પા્ટોતસિ

પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીની આજ્ાથી પૂજય સં્ો ્ા. ૨૨ જુન થી 
૨૯ જુન િરરમયાન મીડ્વેસ્ટના ર્વર્વધ ર્વસ્ારોમાં ર્વચરણ રરી ભ્ક્ોના ઘેર 
પધરામણી રરી. મીડ્વેસ્ટના આ ર્વચરણ િરમયાન ્ારીખ ૨૭ જૂન, અર્ાઢ સુિ 
પાંચમને િરન્વારના રોજ સં્ો ભ્ક્ોના સારનધયમાં રિરાગોના હદર મંદિરનો 
આઠમો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ર્ોડિોપચાર ર્વરધ પૂ્વ્કર ઉજ્વ્વામાં આવયો. આ 
પા્ટોતસ્વ િરરમયાન રિરાગોના ઉમંગી હદરભ્ક્ોએ શ્ીજીબાપા સ્વામીબાપાની 
પ્સન્નાથથે શ્ી અબજી બાપાશ્ીની ્વા્ોની રુિ ૬૬ સમૂહ પારાયણો રરા્વી હ્ી.

આચાયસિ સિામીશ્ીનુસં વિકાગટો વિચરણ – ૨૦૦૯

્ા ૨૯ જુિાઇના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી નયૂજસથીથી િીરાગો 
પધાયા્ક હ્ા અને પધરામણી રરી હ્ી. રિરાગોના હદર મંદિરમાં હદરભ્ક્ો 
સાથે રમદ્ટંગ રરી નૂ્ન મંદિર રનમા્કણ અંગે ચચા્ક ર્વચારણાઓ રરી હ્ી અને 
જરૂરી સિાહ સૂચન આપયા હ્ા. ્ા ૩૦ જુિાઈના રોજ સ્વામીશ્ીએ રિરાગોથી 
નયૂજસથી જ્વા ર્વિાય િીધી.

ઈ.સ. ૨૦૧૦ - હરરમસંરદર નિમટો િાવ્સિક પા્ટોતસિ

શ્ી સ્વારમનારાયણ મંદિર, રિરાગોના ન્વમા ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ પ્સંગે ્ ા. ૨૫ 
જુન, ૨૦૧૦ને િુરિ્વારના રોજ સાંજે હોિમાં જી્વનપ્ાણ શ્ી અબજી બાપાશ્ીની 
્વા્ોની રુિ ૩૮ સમૂહ પારાયણો રર્વામાં આ્વી હ્ી. આ પ્સંગે પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ આિી્વા્કિ પાઠવયા હ્ા. ્ા. ૨૬ જુન ૨૦૧૦ને િરન્વારના 
રોજ શ્ી ઘનશયામ મહારાજ, સા્વ્કભૌમ ગુરુપરંપરા, જી્વનપ્ાણ શ્ી અબજી 
બાપાશ્ી ્થા શ્ીમિ્ આચાય્ક જી્વનપ્ાણ શ્ી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા સરહ્ 

પૂજય સસંતટો તા. ૨૨ 
જુન થી ૨૯ જુન 

દરવમયાન મીડિેસ્ના 
વિવિધ વિસતારટોમાસં 

વિચરણ કરી ભકતટોના 
ઘેર પધરામણી કરી. 

મીડિેસ્ના આ 
વિચરણ દરમયાન 
તારીખ ૨૭ જૂન, 

અ્ાઢ સુદ પાસંચમને 
િવનિારના રટોજ સસંતટો 
ભકતટોના સાવનધયમાસં 

વિકાગટોના હરર 
મસંરદરનટો આઠમટો િાવ્સિક 
પા્ટોતસિ ્ટોડિટોપચાર 
વિરધ પૂિસિક ઉજિિામાસં 

આવયટો.
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નાિ્વંિીય ગુરુપરંપરાની મૂર્્કઓનો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ર્વરધ રર્વામાં આવયો હ્ો. 
શ્ી ઠારોરજીને અન્નરૂ્ટ ધરા્વીને આર્ીઓ ઉ્ાર્વાના િાભ િીધા હ્ા. 

સાંજે ૩:૩૦ રિારે જે મેડમ જુરનયર હાઇસરૂિના હોિમાં પૂજનીય સં્ોએ 
રી્્કન ભબ્ક્થી સભાનો પ્ારંભ રયયો હ્ો. આજના પા્ટોતસ્વ પ્સંગે બાળરોએ 
બે પ્ાથ્કના નૃતય ધારમ્કર પ્શ્ોત્તરી નાટ્ સ્વરૂપે રરી હ્ી. ્ેમજ પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ હસ્ાક્ર રરી આપેિ પ્સાિીના ્ટીિ્ટ્ક અને મૂર્્કઓનું 
ઉજ્વણી સ્વરૂપે ર્વ્રણ રયુિં હ્ું. ્વળી ્વચનામૃ્નું મુખપઠન પણ રયુિં હ્ું. ૯મા 
્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ પ્સંગે પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ બળભયા્ક આિી્વા્કિ 
પણ પાઠવયા હ્ા. ્ેમજ સ્વથે હદરભ્ક્ોને નૂ્ન મંદિર રનમા્કણ અંગે પ્ોતસારહ્ 
રયા્ક હ્ા.

આ ઉપરાં્ રિરાગોના ભ્ક્ોએ ભેગા થઈને ્ ા. ૨૪ જુન ૨૦૧૦ને ગુરુ્વાર 
જેઠ સુિ - ૧૩ના રોજ સદ્ા્વ પ્વ્ક ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીશ્ીની આજ્ાથી પૂજનીય સં્ોએ રમડ્વેસ્ટ ર્વસ્ારમાં ્ ારીખ ૧૦ ઓગષ્ટથી 
૧૯ ઓગષ્ટ ૨૦૧૦ સુધી ર્વચરણ રરી ભ્ક્ોને સતસંગનો િાભ આપયો હ્ો.

ઈ.સ.૨૦૧૧ - વિકાગટો નૂતન મસંરદરની મૂવતસિ પ્રવતષ્ા

્ા. ૧૯ જુિાઈના રોજ આઠ પૂજનીય સં્ ોનું મંડળ અમિા્વાિથી રિરાગો 
પહોંચયું ને અમેદરરામાં પ્ચારાથથે ૬ પૂજનીય સં્ોનું મંડળ નયૂજસથી પહોંચયું. 
સે્વામૂર્્ક પરં્પ: આચાય્ક સ્વામીશ્ી િંડનથી સં્ મંડળને સાથે િઈ ્ા. ૨૦ના 
બપોરે રિરાગો પધાયા્ક. ્ેઓશ્ીને એરપો્ટ્કથી ન્વા મંદિરે પહોંચ્વા મા્ટે ખાસ 
એસરો્ટટીંગ આપ્વાની ર્વિેર્ સુર્વધા રર્વામાં આ્વી હ્ી. મંદિરે પહોંચ્ાં સં્ો 
ભ્ક્ોએ ઉતસાહપૂ્વ્કર સ્વાગ્ રયુિં હ્ું. ્ા. ૨૮ જુિાઈ ૨૦૧૧થી ્ા. ૩૧ 
જુિાઈ ૨૦૧૧ (અર્ાઢ ્વિ-૧૩ થી શ્ા્વણ સુિ-૧) સુધી ઉજ્વ્વામાં આ્વનાર 
મહોતસ્વ મા્ટે જે ર્વિાળ સભામંડપ હ્ો ્ેમાં સ્ટેજ સજા્વ્ટ રર્વામાં આ્વી, 
ફિોદરંગ રર્વામાં આવયું. આ બધું જ જાણે ્ટૂંર જ સમયમાં ્ૈયાર થઈ ગયું. 
જાણે રા્ોરા્માં આખી નગરીનું સજ્કન થઈ ગયું. આ હ્ો સ્વારમનારાયણબાપા 
સ્વામીબાપા ્ેમજ ્વહાિા આચાય્ક સ્વામીશ્ી રૃપાનો પદરપાર.

્ા. ૨૮ જુિાઈ ને ગુરુ્વારના રોજ પ્ા્ઃરાિીન મંગળા આર્ીના 
રનયમોથી સ્વ્કત્ આનંિ િહેર પ્સરી ગઈ હ્ી. સ્વારના સા્ ્વાગયાના સુમારે 
શ્ી સ્વારમનારાયણ ગાિી ગ્ંથની પારાયણ રનરમત્તે પ્ટમંડપમાં શ્ી ઠારોરજીનું 
ર્ોડિોપચારથી પૂજન થયું. નયુજસથીથી ખાસ આ્વેિા સ્વામીબાપા પાઇપ 
બેનડના સિસયો ભબ્ક્સભર સૂરો રેિા્વીને સૌના હૈયામાં સર્વિેર્ ભબ્ક્નો 
સંચાર રરી રહ્ા હ્ા. શ્ી હદરરૃષણ મહારાજ સરહ્ સદમ્કજયોર્ધ્કર આચાય્ક 

સેિામૂવતસિ પરસંતપ: 
આચાયસિ સિામીશ્ી 
લસંડનથી સસંત મસંડળને 
સાથે લઈ તા. ૨૦ના 
બપટોરે વિકાગટો પધાયાસિ. 
તેઓશ્ીને એરપટો્સિથી 
નિા મસંરદરે પહોંચિા 
મા્ે ખાસ એસકટો્ટીંગ 
આપિાની વિિે્ 
સુવિધા કરિામાસં આિી 
હતી. મસંરદરે પહોંચતાસં 
સસંતટો ભકતટોએ 
ઉતસાહપૂિસિક સિાગત 
કયુું હતુસં.
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સ્વામીશ્ી મંદિરના પ્ટાંગણના મુખય દ્ાર પાસે પધાયા્ક તયારે સ્વાગ્ના સૂરોથી 
બેનડ ધણધણી ઊઠયું. ચારે બાજુ આનંિની હેિી છ્વાઈ ગઈ. મંદિર પ્તયે જ્વાનો 
રનિથેિ રર્ી ્ ર્ીનો અના્વરણ ર્વરધ સે્વામૂર્્ક આચાય્ક સ્વામીશ્ીના ્વરિ હસ્ે 
થયો. અના્વરણ ર્વરધ બાિ શ્ી હદરરૃષણ મહારાજ સહ સદમ્કરતનારર આચાય્ક 
સ્વામીશ્ી મહારાજ રથમાં બબરાજયા અને ્વાજ્ે ગાજ્ે સહુ સભામંડપમાં 
પધાયા્ક. સભામંડપમાં અ્વન્વી રિાથી સજા્વેિા ભવય રસંહાસન પર બબરાજી 
મધુર મુસરાન ્વેર્ા સ્વારમનારાયણબાપા સ્વામીબાપા અભય હસ્ે સૌને 
આ્વરારી રહ્ા હ્ા. ્વહાિાજીનાં િિ્કન રરી પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ 
શ્ી સ્વારમનારાયણ ગાિી ગ્ંથની પારાયણનો મંગિારંભ રરાવયો. ૧૫ યજમાનોએ 
રિમિઃ શ્ી ઠારોરજી, ગ્ંથ, પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી ્ેમજ પૂજનીય 
્વ્ક્ા સં્ોનું પૂજન રરી આર્ી ઉ્ારી હ્ી. ્વ્ક્ા સં્ોના, ગ્ંથ ્વાંચન અને 
મરહમાગાન બાિ સંસરારભાસરર આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ ઉપરસથ્ ર્વિાળ ભ્ક્ 
સમુિાયને ભબ્ક્રસમાં ્રબોળ રર્ાં મંગિ આરિર્ પાઠવયા હ્ા.

આજના અ્વસરમાં સહભાગી થ્વા મા્ટે ઇરિનોઇસ સ્ટે્ટના ્ટ્ેઝરર, સ્ટ્ીમ્વુડ 
મેયર, મેનેજર, ્ટ્સ્ટી ્વગેરે રે્ટિાએ મહાનુભા્વો ઉમંગભેર પધાયા્ક હ્ા. બેનડના 
અબભ્વાિન સાથે ્ેમનો સતરાર રર્વામાં આવયો હ્ો અને પાઘ, િાિ, સમૃર્ 
રચનહ અપ્કણ રર્વા પૂ્વ્કર સૌનું બહુમાન રર્વામાં આવયું. ઇરિનોઇસ સ્ટે્ટના ્ટ્ેઝરર 
Mr. Dan Rotherfield ્ેમજ સ્ટ્ીમ્વુડ ર્વિેજ મેનેજર Mr. Gary O’Rouke 
એ બંને મહાનુભા્વોએ જન્ા ્વ્ીથી પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીને રી અપ્કણ 
રરી તયારે જે આનંિનો માહોિ છ્વાયો ્ ે ખરેખર અ્વણ્કનીય હ્ો. આજે બપોરના 
ચાર ્વાગે શયામબગ્ક ર્વસ્ારમાં આ્વેિા માધ્વ રેનદ્રથી નગરયાત્ાનો પ્ારંભ થયો 
હ્ો. નગરયાત્ામાં ત્ણ ર્વિાળરાય રથ િણગાર્વામાં આવયા હ્ા. 

બીજા દિ્વસે ્ા. ૨૯ જુિાઈ િુરિ્વારના રોજ ્વહેિી સ્વારે મંદિર મહેિનું 
મંગિ ઉદઘા્ટન રર્વામાં આવયું હ્ું. તયારબાિ ભૂિે્વ સહ સં્ોના ્વૈદિર 
મંત્ોચચાર સાથે યજ્રુંડમાં અરનિિે્વનું સથાપન રરી ્વહાિા આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ 
હોમાતમર દ્રવયની આહુર્ઓ આપી. તયાર પછી સહુ સભામંડપમાં પધાયા્ક. 
આજે ભ્ક્ોનો રાંઈર ઓર રંગ હ્ો. િર્વંગના હાર શ્ી હદરરૃષણ મહારાજ ્થા 
્વહાિા સ્વામીશ્ીને પહેરાવયા. મો્ટા હારમાં ૭૦,૦૦૦ િર્વંગ પરો્વાયેિા હ્ા. 
શ્ી સ્વારમનારાયણ રસદાં્ જી્વન મંડળ િરક્ણ-પૂ્વ્કના સ્વામીબાપાના બાળરોએ 
મમરાનો હાર ્વહાિા સ્વામીશ્ીને અપ્કણ રયયો. ્વળી રપસ્ાનો હાર અપ્કણ રયયો 
હ્ો. આ હાર ૭૦ િેરનો હ્ો ને ્ે ૧૨ ફૂ્ટ િાંબો હ્ો. પારાયણના ્વ્ક્ા 
સં્ોએ ્વાંચન અને છ્ટાિાર િૈિીમાં ર્વ્વેચન રયુિં. તયારબાિ પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીશ્ીએ આિી્વા્કિનું પાન રરાવયું. આ પ્સંગે બાપાશ્ીની ્વા્ોની ૭૭ 

તા. ૨૯ જુલાઈ 
િુક્રિારના રટોજ િહેલી 

સિારે મસંરદર મહેલનુસં 
મસંગલ ઉદઘા્ન કરિામાસં 

આવયુસં હતુસં. તયારબાદ 
ભૂદેિ સહ સસંતટોના 

િૈરદક મસંરિટોચચાર સાથે 
યજ્કુસંડમાસં અવનિદેિનુસં 
સથાપન કરી િહાલા 
આચાયસિ સિામીશ્ીએ 

હટોમાતમક દ્રવયની 
આહુવતઓ આપી.
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સમૂહ પારાયણો નોંધાઈ હ્ી ્ેના બે ગ્ુપ પાડ્વામાં આવયા હ્ા પ્થમ ગ્ુપના 
યજમાનોએ અત્ે પારાયણ રનરમત્તે શ્ી ઠારોરજીના ર્ોડિોપચાર પૂજન પૂ્વ્કર ગ્ંથ, 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીનું પૂજન રરી આર્ી ઉ્ારી હ્ી. એ રાત્ે ભબ્ક્ 
સંગી્-ભબ્ક્ નૃતયનો રાય્કરિમ રાખ્વામાં આવયો હ્ો. સ્વ્કપ્થમ ૩૨ બાળરોએ 
ભાગ િઇ સ્વાગ્ નૃતય રયુિં. તયારબાિ બારિરાઓએ શ્ીજીબાપા સ્વામીબાપા 
સમક્ નૃતય રરી મજરા રયા્ક. તયાર પછી રિરાગો, નયૂજસથી, ઓરાિા, રસનરસના્ટી, 
દડ્ટ્ોઇ્ટ ્વગેરે િહેરોમાંથી આ્વેિા બાળરોએ ર્વર્વધ નૃતય રયા્ક.

્ા. ૩૦ જુિાઈ િરન્વારના રોજ (અમા્વસયા) શ્ી સદગુરુ દિન હો્વાથી 
્ે રનરમત્તે સભામંડપમાં ધૂન, ધયાન ્વગેરે રરા્વ્વામાં આવયા હ્ા. તયારબાિ 
આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજે આિી્વા્કિ આપયા હ્ા. ્વળી ્ ે સભામાં િસ ્વરસથી 
હદર મંદિરમાં અનનય રનષ્ાપૂ્વ્કર સે્વા આપનારને પ્સન્ન્ા િિા્ક્વ્ા પરમ 
પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ ્ેમને આિી્વા્કિ આપયા અને રાજીપો િિા્કવયો. ્ે જ 
દિ્વસે ત્ીજી સભામાં રાત્ે ધારમ્કર સાંસરૃર્ર રાય્કરિમનું આયોજન રર્વામાં આવયું 

સભામાસં દસ િરસથી 
હરર મસંરદરમાસં અનનય 
વનષ્ાપૂિસિક સેિા 
આપનારને પ્રસન્નતા 
દિાસિિતા પરમ પૂજય 
આચાયસિ સિામીશ્ીએ 
તેમને આિીિાસિદ આપયા 
અને રાજીપટો દિાસિવયટો. 
તે જ રદિસે રિીજી 
સભામાસં રારિે ધાવમસિક 
સાસંસકૃવતક કાયસિક્રમનુસં 
આયટોજન કરિામાસં 
આવયુસં હતુસં.
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હ્ું. જેમાં રિરાગો રન્વાસી 
બાળરોએ પ્ાથ્કના નૃતય રયુિં 
હ્ું, નયૂજસથીના ન્વયુ્વાનોએ 
“સતસંગથી િોભે સંસરાર” 
નામનો ધારમ્કર સાંસરૃર્ર 
રાય્કરિમ રયયો હ્ો.

્ા. ૩૧ જુિાઈ રર્વ્વારની 
્વહેિી સ્વારે આલહાિર 
્વા્ા્વરણમાં પ્ાથ્કના ધૂન 
બાિ સંસરારભાસરર પરમ 
પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ 
સૌને મંગિરારી મહાપ્ભુના 
મંગિમય િિ્કન રરાવયાં. 
રનયમો પૂણ્ક થ્ાં ્ર્ જ 
યજ્ની પૂણા્કહુર્ રનરમત્તે ્વૈદિર 
મંત્ોના બુિંિ ઉચચાર સહ 
્ેઓશ્ીએ યજ્રુંડમાં મંગિ 
દ્રવય ્ેમજ જનમંગિ સ્તો્ના 
ઉચચાર સાથે ઘૃ્ની આહુર્ 
આપી અને આર્ી ઉ્ારી. શ્ી 
સ્વારમનારાયણ ભગ્વાન-શ્ી 
ઘનશયામ મહારાજ, જી્વનપ્ાણ 

પૂજય આચાયસિ 
સિામીશ્ીએ સૌને 

મસંગલકારી મહાપ્રભુના 
મસંગલમય દિસિન કરાવયાસં. 

વનયમટો પૂણસિ થતાસં તરત 
જ યજ્ની પૂણાસિહુવત 

વનવમત્તે િૈરદક મસંરિટોના 
બુલસંદ ઉચચાર સહ 

તેઓશ્ીએ યજ્કુસંડમાસં 
મસંગલ દ્રવય તેમજ 

જનમસંગલ સ્તટોતના 
ઉચચાર સાથે ધૃતની 
આહુવત આપી અને 

આરતી ઉતારી. 
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શ્ી અબજી બાપાશ્ી ્ેમજ જી્વનપ્ાણ શ્ી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપાના મૂર્્કનો 
અંગનયાસ રરાવયો. એ મંગિ ધ્વરનના શ્્વણ સાથે ્ારળયોના ગડગડા્ટ અને 
ખમમા ખમમા સહ જયરારના બુિંિ રનનાિથી આખું મંદિર ગાજી ઉઠયું. આજે 
સૌના હૈયામાં અપૂ્વ્ક આનંિ ઝૂમી રહ્ો હ્ો. આ પ્સંગે અન્નરૂ્ટ ધરા્વ્વામાં 
આવયો હ્ો. તયારબાિ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ મંદિરના ત્ણેય રિખર 
પર ધ્વજારોહણ રયા્ક બાિ સ્વામીબાપા રોમયુરન્ટી હોિનું ઉદઘા્ટન રર્વામાં આવયું.

આજના અંર્મ ્બક્ે સભાગૃહમાં પધારેિા સે્વામૂર્્ક પરં્પ: પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ ઉપરસથ્ ર્વિાળ ભ્ક્ સમુિાયને આિી્વા્કિની અમૃ્ 
િૈિીમાં ્રબોળ રયા્ક હ્ા. 

આમ આ ચાર દિ્વસનો ભવય મહોતસ્વ ઉજ્વાયો. જેમાં પારાયણ ્વાંચન, 
સમૂહ પારાયણો, નગરયાત્ા, ધારમ્કર સાંસરૃર્ર રાય્કરિમો, ભબ્ક્ નૃતયો, રી ્્કન 
ભબ્ક્, અન્નરૂ્ટ, મૂર ્્ક પ્ર્ષ્ા મહોતસ્વથી યુ્ક્ એ્વા રાય્કરિમનો દિવય અને 
અણમોિ િાભ અમેદરરા, આદરિરા, ઇંગિનેડ, ભાર્ ્ ેમજ સથારનર ભ્ક્ોએ િીધો.

આચાયસિ સિામીશ્ીનુસં વમડિેસ્ વિચરણ
્ા. ૧૦ જુન ૨૦૧૨ના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ 

રમરિગન સ્ટે્ટમાં પધાયા્ક નોથ્કર્વિ, બ્કિન્ટન ્ટાઉનિીપ, ફારમિંગ્ટન રહિ, સાઉથ 
રફલડ, રાિામાઝુમાં પધરામણી રરી અને ઠારોરજીના થાળ રયા્ક. ્ા. ૧૨ જૂનના 
રોજ િોમબાડ્કર્વિ-રમરિગન, ્ટોિીડો-ઓહાયો, ્કિે્વિેનડ-ઓહાયોમાં પધરામણી 
રરી. ્ા.  ૧૩ના રોજ અત્ે પધરામણી રરીને રોિમબસ-ઓહાયો, રન્ટરીમાં 
મહાપૂજા ્થા પધરામણી રરી. તયાંથી બાપા િેબ્કસંગ્ટન, ઇબનડયાનાપોરિસ, 
િુઇર્વિ ્વગેરે અનેર જગયાએ પધરામણી રરી. ્ા. ૧૬ના રોજ બાપા સેન્ટિૂઇસ 
પધાયા્ક. સેન્ટિૂઇસમાં ભ્ક્ોના ઘરે પધરામણી રરી. તયાંથી ્ ા. ૧૮ના રોજ બાપા 
રન્ટરી સ્ટે્ટમાં પધરામણી રરી અને થાળ જમયા. 

ઈ.સ. ૨૦૧૨ - વિખરબસંધ મસંરદરનટો પ્રથમ િાવ્સિક પા્ટોતસિ

્ા. ૨૩ જુિાઇના રોજ બાપા રિરાગો પધાયા્ક. ્ા. ૨૪ના રોજ રિરાગોમાં 
હદરભ્ક્ોના તયાં પધરામણીઓ રરી. ્ા ૨૭, ૨૮ અને ૨૯ના રોજ રિરાગો 
મંદિરનો પ્થમ ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ધામધૂમથી ઉજ્વ્વામાં આવયો. આ પા્ટોતસ્વ 
િરરમયાન રિરાગો મીડ્વેસ્ટના રુિ ૯૬ હદરભ્ક્ોએ શ્ી અબજી બાપાશ્ીની 
્વા્ોની સમૂહ પારાયણો રરા્વી હ્ી. મહોતસ્વના ત્ણ દિ્વસ િરરમયાન 
આઈસરિીમની પ્સાિી આપ્વામાં આ્વી હ્ી. આ મહોતસ્વ િરમયાન પા્ટોતસ્વ 
ર્વરધ, પૂજન અચ્કન, અન્નરૂ્ટ િિ્કન, અબભર્ેર, આર્ીઓ, બાપાના આિી્વા્કિ, 
બિડ ડોનેિન રેમપ, ભબ્ક્ નૃતય, ્થા પ્ેમી હદરભ્ક્ોએ આચાય્ક સ્વામીશ્ી 
મહારાજને ડ્ાયરિુ્ટ ્ેમજ સીરીયિના હાર પહેરાવયાનો િાભ ભ્ક્ોએ િીધા. આ 
પ્સંગે યુ.એસ. રીપ્ેઝન્ટેદ્ટ્વ Joseph Walsh ્થા ર્વિેજ ્કિાર્ક Eira Corral 

સૌના હૈયામાસં અપૂિસિ 
આનસંદ ઝૂમી રહટો 
હતટો. આ પ્રસસંગે 
અન્નકૂ્ ધરાિિામાસં 
આવયટો હતટો. 
તયારબાદ પરમ પૂજય 
આચાયસિ સિામીશ્ીએ 
મસંરદરના રિણેય વિખર 
પર ધિજારટોહણ કયાસિ 
બાદ સિામીબાપા 
કટોમયુવન્ી હટોલનુસં 
ઉદઘા્ન કરિામાસં 
આવયુસં.
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્વગેરે મહેમાનોએ હાજરી આપી હ્ી. ્ા. ૩૦ જુિાઈના રોજ બાપાએ સં્ મંડળ 
સરહ્ રિરાગોથી નયૂજસથી જ્વા ર્વિાય િીધી.

ઈ.સ. ૨૦૧૩ - વિખરબસંધ મસંરદરનટો વવિતીય પા્ટોતસિ
્ા. ૨૬ જુિાઈના રોજ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ સં્ મંડળ 

સરહ્ રિરાગોના રમડ્વે એરપો્ટ્ક ઉપર ઉ્યા્ક. રમડ્વે એરપો્ટ્કથી પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ી, એર સં્ સાથે હેરિરોપ્ટર દ્ારા રિરાગો-સ્ટ્ીમ્વુડના મંદિરે 
પધાયા્ક. સાથે આ્વેિા સં્ો પણ ્વેન દ્ારા મંદિરે પધાયા્ક. મંદિરે મો્ટી સંખયામાં 
ઉપરસથ્ હદરભ્ક્ોએ પ્ેમપૂ્વ્કર સ્વાગ્ રયુિં. આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ મંદિરે શ્ી 
ઠારોરજીનાં િિ્કન રરી હદરભ્ક્ો સાથે રમદ્ટંગ રરી ચચા્ક-ર્વચારણા રરી  આર્ી 
ઉ્ારી. તયારબાિ ્ા. ૨૭ જુિાઇના રોજ પધરામણી રરી.

્ા. ૨૮ જુિાઇના રોજ સ્વારનો સૂરજ સોળે રળાએ ખીલયો હ્ો રારણરે 
આજ રોજ સ્વારમનારાયણ મંદિરનો રદ્્ીય ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ, રથા્વા્ા્ક ્થા 
સદ્ા્વ પ્વ્ક પણ ઉજ્વ્વાનો હ્ો. રિરાગોના ઉમંગી હદરભ્ક્ોએ મંદિરની 
સજા્વ્ટ ખૂબ જ ભબ્ક્ભા્વપૂ્વ્કર રરી હ્ી. પ્થમ ્વહેિી સ્વારે મંદિરે આચાય્ક 
સ્વામીશ્ી, સં્ો અને હદરભ્ક્ો સ્વથે ભેગા મળી ર્ોડિોપચારે પા્ટોતસ્વ ર્વરધ 
રરી. પા્ટોતસ્વ ર્વરધ બાિ સં્ોએ અન્નરૂ્ટ ્ૈયાર રયયો. અન્નરૂ્ટ આર્ીના િાભ 
િીધા. સદ્ા્વ પ્વથે રિરાગોના યુ્વર મંડળે આર્ીના ર્વિેર્ િાભ િીધા ્થા 
ઉપરસથ્ સં્ોએ સુંિર રેનડીથી િણગારેિો હીંડોળો સજાવયો હ્ો.

રિરાગો મંદિરનો રદ્્ીય પા્ટોતસ્વ ્થા સદ્ા્વ પ્વથે ઉતસારહ્ હદરભ્ક્ોએ 
૯૫ સમૂહ પારાયણ રરી હ્ી. રિરાગો મંદિરના પા્ટોતસ્વમાં આર્ી, પૂજન, 
આિી્વા્કિ ્વગેરે િાભ િઈને સૌએ ઠારોરજી જમાડ્ા. પા્ટોતસ્વના આ પ્સંગે 
રિરાગો રડ્વા પા્ટીિાર બે્ાિીસ સમાજના પ્મુખ શ્ી િે્વેનદ્રભાઈ એસ.પ્ટેિ પણ 
િાભ િે્વા મા્ટે પધાયા્ક હ્ા. સાંજે પધરામણી રરી બીજે દિ્વસે ્ ા. ૨૯ જુિાઇના 
રોજ ઇબનડયાનાપોરિસ અને ર્ટંરી જ્વા ર્વિાય િીધી. ર્ટંરી મંદિરનો મૂર્્ક પ્ર્ષ્ા 
મહોતસ્વ હો્વાથી તયાંના હદરભ્ક્ો આ્ુર્ાપૂ્વ્કર આચાય્ક સ્વામીશ્ી ્થા સં્ 
મંડળની રાહ જોઈ રહ્ા હ્ા.

ઈ.સ. ૨૦૧૪ - વિકાગટો મસંરદરનટો રિીજો પા્ટોતસિ
્ા. ૨૪ જુિાઇના રોજ રન્ટરીમાં ભ્ક્ોને િાભ આપી પરમ પૂજય આચાય્ક 

સ્વામીશ્ી મહારાજ ઇબનડયાનાપોરિસ ્થા ૨૫ જુિાઈના રોજ રિરાગો પધાયા્ક. 
્ા. ૨૬ જુિાઇના રોજ રિરાગો મંદિરનો ્ૃ્ીય ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ્થા ભા્વ 
પુષપાંજરિનો રાય્કરિમ રાખ્વામાં આવયો હ્ો. આ પ્સંગે મો્ટી સંખયામાં 
હદરભ્ક્ોએ ઉપરસથ્ રહી પૂજન-અચ્કન, આર્ી, પારાયણ ્વાંચન ્વગેરેના િાભ 
િીધા હ્ા. આ અ્વસરે પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીએ સુંિર રી્ે સજા્વેિા 
રમિાસન પર બબરાજી આિી્વા્કિ આપયા હ્ા. આ રાય્કરિમમાં સ્વા્ક્વ્ારી સ્વ્ક 

વિકાગટોના ઉમસંગી 
હરરભકતટોએ મસંરદરની 

સજાિ્ ખૂબ જ 
ધામધૂમથી કરી 

હતી. પ્રથમ િહેલી 
સિારે મસંરદરે આચાયસિ 
સિામીશ્ી, સસંતટો અને 
હરરભકતટો સિગે ભેગા 

મળી ્ટોડિટોપચારે 
પા્ટોતસિ વિરધ કરી. 
પા્ટોતસિ વિરધ બાદ 

સસંતટોએ અન્નકૂ્ 
તૈયાર કયયો. અન્નકૂ્ 

આરતીના લાભ લીધા.
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રારણના રારણ પૂણ્ક પુરુર્ોત્તમ શ્ી સ્વારમનારાયણ ભગ્વાનનો ડાયમંડથી 
અબભર્ેર રરી પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજે ભ્ક્ોને ર્વિેર્ િાભ 
આપયો હ્ો. આ પ્સંગે રિરાગોના નાના નાના બાળરોએ નૃતય રરી શ્ીજીબાપા 
સ્વામીબાપા ્થા આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજને રાજી રયા્ક હ્ા ્થા હામયોરનયમ 
સાથે સુંિર રી્્કન રજૂ રયુિં હ્ું. આ પ્સંગે ચીફ ગેસ્ટ ્રીરે ર્વિેજ ઓફ હેનો્વર 
પાર્કના ્ટ્સ્ટી Rick Roberts, Clerk Eira Corral & Her son, પધાયા્ક હ્ા. 
આ રાય્કરિમનું જી્વં્ પ્સારણ, ્ટી્વી એરિયાના દરપો્ટ્કર ્વંિનાબેને રયુિં હ્ું અને 
્ેઓશ્ી અત્ેના ભાર્ીય સંસરૃર્ના સાંસરૃર્ર રાય્કરિમ રનહાળી પ્ભાર્વ્ થયા 
હ્ા. ્ ા. ૨૭ જુિાઇના ્ થા ્ ા. ૨૮ જુિાઇના રોજ પધરામણી રરીને પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ સં્ મંડળ સરહ્ ઓહાયો જ્વા ર્વિાય થયા.

સને ૨૦૧૫ - ચતુથસિ પા્ટોતસિ તથા નટોથસિ અમેરરકા કનિેનિન

્વહાિા આચાય્ક સ્વામીશ્ીની પ્ેરણાથી યુએસએ ્થા રેનેડાના હદરભ્ક્ોએ 
મળી ્ા. ૧ જુિાઈ ૨૦૧૫થી ૪ જુિાઈ ૨૦૧૫ સુધી નોથ્ક અમેદરરા રન્વેનિનનું 
આયોજન રયુિં. પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજ ્ા. ૩૦ જૂનના રોજ 
રિરાગો મંદિરે પધાયા્ક. ્ે દિ્વસે મંદિરે આ્વીને પહેિેથી રન્વેનિનની ્ૈયારી મા્ટે 
આ્વેિા સે્વરો અને આગે્વાન હદરભ્ક્ો ્થા સં્ો સાથે રમદ્ટંગ રરીને ચચા્ક 
ર્વચારણાઓ રરી.

િહાલા આચાયસિ 
સિામીશ્ીની પ્રેરણાથી 
યુએસએ તથા કેનેડાના 
હરરભકતટોએ મળી તા. 
૧ જુલાઈ ૨૦૧૫થી ૪ 
જુલાઈ ૨૦૧૫ સુધી નટોથસિ 
અમેરરકા કનિેનિનનુસં 
આયટોજન કયુું. પરમ 
પૂજય આચાયસિ સિામીશ્ી 
મહારાજ તા. ૩૦ જૂનના 
રટોજ વિકાગટો મસંરદરે 
પધાયાસિ.
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સ્ટ્ીમ્વુડમાં આ્વેિા જૈન ્ટેમપિમાં રન્વેનિનના આ પ્ોગ્ામમાં મંગિારંભે 
િીપ પ્ાગટ્, સપો્ટ્ક (દરિરે્ટ, ્વોિીબોિ, ફૂ્ટબોિ ્વગેરે), ર્ક્િાન રિબબર, પુસ્ર 
ર્વમોચન, પ્શ્ોત્તરી, ભબ્ક્-નૃતય, નાટ્, સંગી્, બાળરો, યુ્વાનો ્થા ્વૃદો મા્ટે 

સ્્ીમિુડમાસં આિેલા 
જૈન ્ેમપલમાસં 

કનિેનિનના આ 
પ્રટોગ્ામમાસં મસંગલારસંભે 
દીપ પ્રાગટ્ય, સપટો્સિ 
રકતદાન વિબબર, 
પુસતક વિમટોચન, 

પ્રશ્ટોત્તરી, ભલકત-
નૃતય, નાટ્ય, સસંગીત, 
બાળકટો, યુિાનટો તથા 

િૃદટો મા્ે પાડેલા 
વિભાગ પ્રમાણે જુદા 
જુદા પ્રિચનટો િગેરે 
પ્રટોગ્ામનુસં આયટોજન 
કરિામાસં આવયુસં હતુસં. 

Proclamation Text (from Proclamation presented to 
HH Acharya Shree Purushottampriyadasji Swami) 
by Shree Swaminarayan Siddhant Sajivan Mandal 
North America

Know Ye, that Shree Swaminarayan Siddhant 
Sajivan Mandal North America takes great pleasure 

in honoring H.D.H Swami Purushottampriyadas-
ji Maharaj, the humble servant of Lord Shree 

Swaminarayan, Jeevanpran Shree Abjibapa and 
Jeevanpran Shree Muktajeevan Swamibapa, for 
His tireless efforts in cultivating our Satsang over 
the past 36 years at great cost to his human form, 

for His forgiveness of our faults, for His uncondition-
al love, for His divine inspiration to help us achieve 

that which is the best within us, for serving hu-
manity through good times and bad with the same 
consistency, for His complete focus on achieving 

moksha for every living being that has come within 
His presence, and for carrying the mantle of Lord 
Shree Swaminarayan and Guru-Parampara with 
the utmost integrity.  No words can truly capture 

the greatness, meaning and value of our Sadguru.  
We can only hope to live our lives such that we 

honor Him with every second of every day of our 
existence.  On this occasion, we pray to Lord Shree 
Swaminarayan that He grace us with the love and 
teachings of our Sadguru for many years to come.

In testimony Whereof, We have hereunto subscribed 
our hands and seals on this 1st day of July 2015, in 
Streamwood, Illinois.
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પાડેિા ર્વભાગ પ્માણે જુિા જુિા પ્્વચનો ્વગેરે પ્ોગ્ામનું આયોજન રર્વામાં 
આવયું હ્ું. 

નોથ્ક અમેદરરાના રન્વેનિન ૨૦૧૫ની િાનિાર ઉજ્વણીથી સમગ્ યુ.એસ.એ. 
્થા રેનેડામાં સ્વારમનારાયણબાપા સ્વામીબાપા નામના પડઘમ ગુંજી ઉઠયા હ્ા. 
રન્વેનિનમાં આચાય્ક સ્વામીશ્ીની અધયક્્ામાં અસંખય હદરભ્ક્ો ્ થા પૂજનીય 
સં્ોથી હોિ છિરાઈ ઉઠ્ો હ્ો. આચાય્ક સ્વામીજી મહારાજના આિી્વા્કિ બાિ 
સં્ો-ભ્ક્ોના પ્ાસંરગર પ્્વચનો પણ થયા હ્ા. નોથ્ક અમેદરરા અને રેનેડાના 
સમસ્ ભ્ક્ સમુિાય્વ્ી અગ્ેસર રાય્કર્ા્કઓએ ઋણ ચૂર્વ્વારૂપ  સનમાનપત્ 
અપ્કણ રરીને રૃ્ઘન્ા િિા્ક્વી હ્ી. આ અણમોિ ઘડીએ સૌ ભ્ક્ોએ ્ાળીઓ 
અને જયનાિો રરીને ગગન ગજ્વી મૂ્કયુ હ્ું. 

્ા. ૫મી જુિાઈના રોજ રિરાગો મંદિરમાં ચોથો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ઉજ્વ્વામાં 
આવયો હ્ો. મહાનગર રિરાગોમાં આબશ્્ ભ્ક્ોમાં સતસંગની ્વસં્ ખીિી 
ઉઠી હ્ી. ્વહેિી સ્વારે ્વેિરતન આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજે રિરાગોના મંદિરે 
મનોરમય અને રિાતમર રાસ્ટના રસંહાસનમાં બબરાજમાન સ્વારમનારાયણબાપા 
સ્વામીબાપાની મંગળા આર્ી ઉ્ારી. તયારબાિ ર્ોડિોપચારે પા્ટોતસ્વ ર્વરધ 
રર્વામાં આવયો. જેમાં પૂજન-અચ્કન, અબભર્ેર, અન્નરૂ્ટ, આર્ી, સ્વામીબાપાના 
અને સ્વામીશ્ીના આિી્વા્કિ ્વગેરેના હદરભ્ક્ોએ િાભ િીધા. જેમાં રન્ટરીના 
ભ્ક્ો “બાપા” નામ અંદર્ મમરાનો હાર, ્ટેનેસીના ભ્ક્ો મરીનો હાર, 
જોબજ્કયાના ભ્ક્ો ચારોળીનો હાર, ઇિાયચીનો હાર િાવયા હ્ા. ્ે શ્ી ઠારોરજી 
્થા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીશ્ીને પહેરા્વી ભ્ક્ોએ ધનય્ા અનુભ્વી. 
રિરાગો મંદિરના ચ્ુથ્ક પા્ટોતસ્વ પ્સંગે પ્ેમી હદરભ્ક્ોએ ૫૯ સમૂહ પારાયણો 

નટોથસિ અમેરરકા અને 
કેનેડાના સમસત ભકત 
સમુદાયિતી અગ્ેસર 
કાયસિકતાસિઓએ ઋણ 
ચૂકિિારૂપ  સનમાનપરિ 
અપસિણ કરીને કૃતઘનતા 
દિાસિિી હતી. આ 
અણમટોલ ઘડીએ સૌ 
ભકતટોએ તાળીઓ અને 
જયનાદટો કરીને ગગન 
ગજિી મૂકયુ હતુસં. 
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રરા્વી હ્ી. ્ા. ૫થી ૯ જુિાઇ િરરમયાન રમડ્વેસ્ટના ર્વર્વધ હદરભ્ક્ોના ઘરે 
પધરામણી રરી.

ઈ.સ.૨૦૧૬ - વિકાગટો મસંરદરનટો પસંચમ િાવ્સિક પા્ટોતસિ

અમેદરરાના રિરાગો-સ્ટ્ીમ્વુડમાં આ્વેિા શ્ી સ્વારમનારાયણ મંદિરે આચાય્ક 
સ્વામીશ્ી સં્ મંડળ સરહ્ ્ા. ૨૧ જુિાઇ ૨૦૧૬ને ગુરૂ્વારના સાંજે પધાયા્ક. 
અત્ે એર મરહનાના અગાઉથી પધારેિા સદગુરુ શ્ી જી્ેરનદ્રયરપ્યિાસજી સ્વામી 
્વગેરે ૬ સં્ોએ અને સથારનર હદરભ્ક્ોએ પુષપમાળાઓ પહેરા્વી ઉષમાભયુિં 
સ્વાગ્ રયુિં હ્ું. ૫:૦૦ રિારે સ્વાગ્ સભા રાખ્વામાં આ્વી હ્ી. સ્વાગ્ 
પ્્વચન બાિ સ્વ્ક સં્ ોનું પુષપમાળા આરોપણ રરી ભા્વભીનું સ્વાગ્ રર્વામાં 
આવયું હ્ું. નાના નાના બાળરોએ “્વિનં મધુરં ..હરસ્ં મધુરમ….” સ્ોત્ રજૂ 
રયુિં હ્ું. “શ્ી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા સમૃર્ મંદિર રજ્ મહોતસ્વ”ના ઉપરિમે 
મહોતસ્વના િોગોથી સુંિર રહંડોળા સજાવયા હ્ા. ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ પ્સંગે ્ા. 
૨૩ જુિાઈ ૨૦૧૬ના રોજ ૭૧ સમૂહ મહાપૂજા યજ્ રર્વામાં આવયો હ્ો. ્ેમજ 
શ્ી સ્વારમનારાયણ ગાિી ગ્ંથની પારાયણ ્થા શ્ી અબજી બાપશ્ીની ્વા્ોની 
૭૭ સમૂહ પારાયણ રર્વામાં આ્વી હ્ી. રાત્ે નાના, યુ્વાન બાળરોએ ભબ્ક્ 
નૃતય ્થા ્વડીિોએ સ્વામીબાપાના જી્વન ઉપર ધારમ્કર સાંસરૃર્ર રાય્કરિમ રયયો 
હ્ો. શ્ી ઘનશયામ મહારાજ મા્ટે ચાંિીની ્િ્વાર, બંિૂર, ઢાિ ્વગેરે સમપ્કણ 
રર્વામાં આ્વી હ્ી. ્ ેમજ ૭૪,૦૦૦ મમરાનો હાર અપ્કણ રર્વામાં આવયો હ્ો. 

્ા. ૨૪ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬ને રર્વ્વારના રોજ ન્વરનરમ્ક્ મંદિરનો પંચમ 
પા્ટોતસ્વ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. આ પા્ટોતસ્વમાં યજમાન 
હદરભ્ક્ોએ આર્ીઓની સે્વા રરી હ્ી. આ પ્સંગે ર્વિેર્માં પૂ્વ્ક ્વડાપ્ધાન 
શ્ી રાજી્વ ગાંધી ્થા શ્ી મનમોહનરસંહના સિાહરાર અને ્ટેરિરોમ સમ્ા્ટ શ્ી 
સામ રપત્ોડાના િુભ હસ્ે ૬૨ ્ેજસ્વી ર્વદ્ાથથીઓનું મોમેન્ટો આપી સનમાન 
રર્વામાં આવયું હ્ું. 

ઈ.સ. ૨૦૧૭ - છઠ્ટો િાવ્સિક પા્ટોતસિ તથા અમૃત સદ્ાિ પિસિ

૧૯થી ૨૨ જિુાઈ ૨૦૧૭ િરમયાન પરમ પજૂય આચાય્ક સ્વામીશ્ી મહારાજે 
રિરાગો ર્વસ્ારમા ં પ્મેી હદરભ્ક્ોન ે તયા ં પધરામણીઓ રરી. ્ા. ૨૩ના રોજ 
રિરાગો મદંિરનો છઠ્ઠો ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ ઉજ્વ્વામા ંઆવયો. ્મેા ંપજૂન, અચ્કન, 
આર્ી, અન્નર્ૂટ અન ેઆિી્વા્કિના િાભ સ્વથે હદરભ્ક્ોએ િીધા. અમૃ્  સદ્ા્વ 
પ્વ્ક પણ ઉજ્વ્વામા ંઆવયો. ્ નેા ઉપરિમ ેભ્ક્ોએ ધારમ્કર સાસંરરૃ્ર રાય્કરિમ ્ મેજ 
આર્ી ્વગરે ેઅનય પ્રાર ેશ્ી ઠારોરજી સહ પરમ પજૂય આચાય્ક સ્વામીશ્ીન ેરાજી 
રયા્ક. ્વળી આ પ્સગં ેરાસોતસ્વ ઉજ્વ્વામા ંઆવયો, જેના યજમાન પદર્વાર ે૭૫ 

આ પા્ટોતસિમાસં 
યજમાન હરરભકતટોએ 

આરતીઓની સેિા 
કરી હતી. આ 

પ્રસસંગે વિિે્માસં 
પૂિસિ િડાપ્રધાન શ્ી 

રાજીિ ગાસંધી તથા શ્ી 
મનમટોહન વસસંઘના 

સલાહકાર અને 
્ેવલકટોમ સમ્ા્્ શ્ી 

સામ વપરિટોડાના િુભ 
હસતે ૬૨ તેજસિી 

વિદ્ાથથીઓનુસં મટોમેન્ટો 
આપી સનમાન કરિામાસં 

આવયુસં હતુસં. 
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ફ્ૂટ િાબંો ર્વર્વધ પષુપોનો હાર અપ્કણ રયયો હ્ો. ્વળી રિરાગોના ભ્ક્ોએ સુિંર 
મજાના સજા્વિેા રહડંોળામા ંશ્ીજી બાપા સ્વામીબાપા ્થા પરમ પજૂય સ્વામીશ્ીને 
બબરાજમાન રરી ઝિુાવયા હ્ા. ્મેજ આ પ્સગં ે રિરાગોના ઉતસાહી પ્મેી 
હદરભ્ક્ોએ શ્ી અબજી બાપશ્ીની ્વા્ોની ૯૩ સમહૂ પારાયણો રરા્વી હ્ી. પરમ 
પજૂય આચાય્ક સ્વામીશ્ીની આજ્ાથી પજૂનીય સં્ ોએ પણ રમડ્વસે્ટ ર્વસ્ારમા ંઠરેઠરે 
પધરામણી રરી હ્ી. સમગ્ નોથ્ક અમદેરરાના રારણ સતસગંના ્ મામ હદરભ્ક્ોએ 
ભગેા થઈ નયજુસથીમા ંસદ્ા્વ અમૃ્  પ્વ્કના ઉપરિમ ેસુિંર રાય્કરિમ રાખયો હ્ો. જેમાં 
રિરાગોના ભ્ક્ો િ્કઝરી બસ દ્ારા િાભ િ્ેવા ગયા હ્ા.

ઈ.સ. ૨૦૧૮ - વિકાગટો મસંરદરનટો સાતમટો િાવ્સિક પા્ટોતસિ

્ા. ૧૯ જિુાઈ ૨૦૧૮ના રોજ આચાય્ક સ્વામીશ્ી સં્ મડંળ સરહ્ રિરાગો 
પધાયા્ક. રિરાગો મદંિરના સા્મા ્વારર્્કર પા્ટોતસ્વ રનરમત્ત ેપજૂન અચ્કન, આર્ી, 
અન્નર્ુટ, ભબ્ક્ સધંયા, ભબ્ક્ નતૃય ્થા સાસંરરૃ્ર રાય્કરિમોનુ ંઆયોજન રરીને 
સૌ ભ્ક્ોએ િાભ િીધા હ્ા. ્વળી પરમ પજૂય આચાય્ક સ્વામીશ્ીની હાજરીમાં 
સં્ ો અન ેશ્ી મ્ુક્જી્વન સ્વામીબાપા દરિર્ેટ ્કિબના રિરાગોના હદરભ્ક્ોએ 
ભગેા મળી દરિર્ેટની રમ્નો આનિં માણયો. આ પ્સગં ેરિરાગોના ઉતસારહ્ પ્મેી 
હદરભ્ક્ોએ ૯૦ સમહૂ પારાયણો રરા્વી સ્વારમનારાયણબાપા સ્વામીબાપાન ેરાજી 
રયા્ક.

પા્ટોતસ્વના બીજા દિ્વસ ે રમડ્વસે્ટ રિરાગોના મડંળ દ્ારા રમરિગન સ્ટ્ેટમાં 
આ્વિેા ઇબનડયાના બીચ મરુામ ે રપરરનરનુ ંઆયોજન રર્વામા ંઆવયુ ંહ ુ્.ં એમાં 
પજૂનીય આચાય્ક સ્વામીશ્ી ્થા સં્ ો પણ પધાયા્ક હ્ા.

પરમ પૂજય આચાયસિ 
સિામીશ્ીની હાજરીમાસં 
સસંતટો અને શ્ી 
મુકતજીિન સિામીબાપા 
રક્રકે્ કલબના 
વિકાગટોના હરરભકતટોએ 
ભેગા મળી રક્રકે્ની 
રમતનટો આનસંદ 
માણયટો. આ પ્રસસંગે 
વિકાગટોના ઉતસાવહત 
પ્રેમી હરરભકતટોએ ૯૦ 
સમૂહ પારાયણટો કરાિી 
સિાવમનારાયણબાપા 
સિામીબાપાને રાજી 
કયાસિ.
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ઈ.સ. ૨૦૧૯ - વિકાગટો મસંરદરનટો આઠમટો િાવ્સિક પા્ટોતસિ

્ારીખ ૨૫ જિુાઈ ૨૦૧૯ના રોજ સ્વામીશ્ી સં્  મડંળ સરહ્ ્ા. ૨૫ થી 
૨૭ જિુાઈ િરરમયાન ભ્ક્ોન ેતયા ંપધરામણી રરી. ્ા. ૨૭ના રોજ રિરાગોના 
મદંિર ે આઠમો પા્ટોતસ્વ ઉજ્વ્વામા ં આવયો. જેમા ં હદરભ્ક્ોએ પજૂન, અચ્કન, 
આર્ી, અન્નરો્ટ, આિી્વા્કિ સાસંરરૃ્ર રાય્કરિમ ્વગરેનેા િાભ િીધા હ્ા. ઉતસાહી 
હદરભ્ક્ોએ ૯૭ સમહૂ પારાયણ રરા્વી ્થા આર્ીના િાભ િીધા.

તારીખ ૨૫ જુલાઈ 
૨૦૧૯ના રટોજ સિામીશ્ી 

સસંત મસંડળ સવહત તા. 
૨૫ થી ૨૭ જુલાઈ 

દરવમયાન ભકતટોને તયાસં 
પધરામણી કરી. તા. 

૨૭ના રટોજ વિકાગટોના 
મસંરદરે આઠમટો પા્ટોતસિ 

ઉજિિામાસં આવયટો. 
જેમાસં હરરભકતટોએ 

પૂજન, અચસિન, આરતી, 
અન્નકટો્, આિીિાસિદ 

સાસંસકૃવતક કાયસિક્રમ 
િગેરેના લાભ લીધા હતા. 

ઉતસાહી હરરભકતટોએ 
૯૭ સમૂહ પારાયણ કરાિી 

તથા આરતીના લાભ 
લીધા.
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૧૪૩૩૯ હેમલિન સ્ટ્રી્ટ, વેન ન્યુઝ, કેલિફોલનનિ્ા, ૯૧૪૦૧, ્ૂયુએસએ
્ટેલિફોન : +૧(૮૧૮)૮૫૫-૮૪૫૨ 
ફેકસ : +૧(૮૧૮)૮૫૫-૮૪૫૩
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જમરીન લવસ્ાર : ૩૨૦૦૦ ચોરસ ફૂ્ટ

્ટેમ્પિ બિલ્ડીંગ સકવેર ફૂ્ટેજ : ૫૦૦૦ ચોરસ ફૂ્ટ (૫૦૦ િોકોને િેસવાનરી ક્ષમ્ા)
મો્ટો ્ટેમ્પિ હોિ, મો્ટો લસંહાસન, િા્પાનો સ્પેલિ્િ સ્યુ્ટ, સદગયુરુનો સ્પેલિ્િ રૂમ, સં્ોનો 
૮ રૂમ જેમાં ્મામ સયુલવધા્યુક્ િાવર અને ્પ્ાનિપ્ત િાથરૂમ અને િૌચાિ્, ્પૂજારરીના ૨ 
િે્ડ રૂમ કવા્ટનિસનિ, મો્ટા જમવાના િે હોિ, ૨૦૦ િોકોનરી જમવાનરી ક્ષમ્ા અને સં્પૂરનિ સયુલવધા 
સાથે ખૂિ જ લવિાળ રસો્ડયું, ૫૦ િોકો ઈવેન્ટ સેલિબ્ેિન મા્ટે કોમ્યુલન્ટરી હોિ, ્પયુષકળ ્પયુસ્કો 
સાથે િાઈબ્ેરરી હોિ, એ્ડજસન્ટ ઓલફસ બિલ્ડીંગ (૬૭૦૦ ચોરસ ફૂ્ટ, , લસંગિ ફેલમિરી હોમ 
(૧૧૦૦ સકવેર ફરી્ટ), ્પ્ાનિપ્ત ્પારકિંગ, ૪૦૫, ૧૦૧, ૫, ૧૧૮ જેવા ફ્રીવેનરી નજીક LAX 
ઇન્ટરનેિનિ એર્પો્ટનિ અને િરિેંક એર્પો્ટનિ, િોસ એનજિસનરી નજીક.
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શ્રી સ્વામિનવારવાયણ મિદવાાંત િજી્ન િાંડળ  
્ેસ્ટ કોસ્ટથરી િાંદિરનરી િફર

અમેરરકા દેિના વેસ્ટ કોસ્ટ કેલિફોલનનિ્ા એરરઝોના અને વોલિંગ્ટન, સરી્ે્ટિ 
રાજ્ના લવસ્ારમાં િોસ અનજેલિસ િહેરમાં શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાન, શ્રી 
અિજી િા્પાશ્રી અને ગયુરુરાજ શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પાએ વારંવાર આિરીવાનિદ 
આ્પરીને આજ્ા કરરી કે, દયુલન્ામાં ગમે ્ે દેિમાં વસવા્ટ કર્ા હો્ ્ો, ્ે દેિના 
કા્દાનયું ્પાિન કરરીને ્ે દેિને વફાદાર રહેવયું ્પરં્યુ આ્પરો ધમનિ કદરી છો્ડવો 
નહીં. આ િાિ્માં શ્રી સવાલમનારા્ર લસદાં્ સજીવન મં્ડળ ્ેમજ સમગ્ર 
ભાર્રી્ોએ ધૈ્નિ લહંમ્ સાહલસક્ા અને ્પરસ્પર મા્ૃભાવ પ્રદલિનિ્ કરરી ભાર્ 
અને અમેરરકા દેિને જો્ડ્રી ક્ડરીરૂ્પ એ મહતવનરી ભૂલમકા ભજવરી છે.

શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પા સૌથરી પ્રથમ સવાલમનારા્ર સંપ્રદા્ના સં્ 
કે જે દરર્ા્પાર અમેરરકા ૨૦ ઓક્ટોિર ૧૯૭૦માં ્પધા્ાનિ અને અમેરરકામાં 
ન્ૂ્ોકનિ, ન્યુજિશી, ના્ગ્રા ફોલસ કેને્ડા, કેલિફોલનનિ્ા, લસએ્ટિ, લચકાગો, વોલિંગ્ટન 
્ડરી.સરી અને ઘરરી જગ્ાઓમાં ્ેમના રદવ્ દિનિન અને આિરીવાનિદ ્પાઠવ્ા.  ઇ.સ. 
૧૯૭૯માં શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પાએ શ્રી ્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી સવામરીશ્રીને 
શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરીના આચા્નિ ્રરીકે નરીમ્ા. ્ેઓશ્રીએ ઈ.સ. ૧૯૮૭માં 
પ્રથમ ્થા ઈ.સ. ૧૯૯૨માં િરીજી વખ્ અમેરરીકાનરી મયુિાકા્ કરરી. જેમાં 
સહયુથરી ્પહેિયું શ્રીહરર મંરદર વેસ્ટ કોસ્ટમાં શ્રી કાનજી ફેલમિરીને ત્ાં કેમરરીઓ 
કેલિફોલનનિ્ામાં સથા્પન કરરીને આજ્ા કરરી કે, િધા હરરભક્ો ભેગા થઈને 
ભગવાનના ભજન કરી્નિન ચાિયુ રાખજો. ભગવાનનરી ઈચછા છે કે આ્પરે અહીં 
ભલવષ્માં મંરદર િનાવરીિયું. આ લવસ્ારમાં િહયુ જ થો્ડા હરરભક્ો રહે્ા હ્ા 
્પર િધાનરી સમજર્પૂવનિકનરી ભબક્ હોવાથરી ઘરસભા, સમૈ્ા, િાકોતસવ, 

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
મિદવાાંત િજી્ન 
િાંડળ તેિજ િિગ્ર 
ભવારતરીયોએ ધૈય્ય 
મિાંિત િવાિમિકતવા 
અને પરસપર િવાતૃભવા્ 
પ્રિમ્્યત કરરી ભવારત 
અને અિેદરકવા િે્ને 
જોડતરી કડરીરૂપ એ 
િિત્નરી ભૂમિકવા 
ભજ્રી છે.
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િરદ્પૂનમ, ગયુરુ્પૂનમ, શ્રી સદગયુરુ રદન જેવા ઉતસવ એકિરીજાના ઘરે કે જેઓ 
િધા ૧૦૦થરી ૨૦૦ માઇિ દૂર રહે્ાં હ્ાં છ્ાં ્પર ભજન કરી્નિન ચાિયુ રાખ્ા. 
્ેથરી વહાિા આચા્નિ સવામરીશ્રી ખૂિ જ ખયુિ થ્ા.

આ કેલિફોલનનિ્ાનરી વસ્રી આિરે ૩૯.૨૩ લમલિ્ન છે. અમેરરકાનરી કયુિ 
વસ્રી ૩૨૯ લમલિ્ન છે. જેમાં કેલિફોલનનિ્ા રાજ્માં ઇબન્ડ્ન અમેરરકનનરી 
વસ્રી ૮૧૬૦૦૦ છે. ્પરમ ્પૂજ્ સવામરીશ્રીનરી અસરીમ કૃ્પા, પ્રેરરા ્થા વારંવાર 
અમેરરકાનરી મયુિાકા્ે ્ેમને ખૂિ જ િળ મળયું. સતસંગ લસવા્ લવવેક ન આવે 
અને જ્ારે લવવેક આવે ત્ારે જ ધમનિ જીવનનરી અંદર પ્રવેિ થા્. દરેક ભક્ે 
એકિરીજાના ઘરે ૨૦૦ માઈિના એરર્ામાં મંરદરથરી િરૂઆ્ કરરી. જેમાં સેન 
ફેરનાન્ડો વેિરી, નોથનિ હોલિવયુ્ડ, સાન ્ડરીએગો, કોરોના, રરવરસાઇ્ડ, ફોન્ટેના, 
ઈં્ડરીઓ  સાન િનાનિ્ડાનિનો ્થા એરરઝોના રાજ્ સમે્નો સમાવેિ થ્ો હ્ો.

્પરમ ્પૂજ્ સવામરીશ્રીનરી આજ્ાથરી િધા હરરભક્ો ભજન કરી્નિન મા્ટે મયુખ્ 
હરરમંરદર કેમરરીઓથરી ૨૦૦ માઇિ સયુધરીના સથળોએ ખૂિ જ પ્રેમભાવથરી અને 
ભબક્ ભાવથરી શ્રી સદગયુરુ રદનનરી ઉજવરરી કર્ા. શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરીના 
આદ્ય આચા્નિપ્રવર જીવનપ્રાર શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પાએ આ્પરા નરી્ડર 
લસદાં્વાદરી શ્રી ઈશ્વરચરરદાસજી સવામરીિા્પાનરી ્ાદમાં સંવ્ ૨૦૦૦ના 
માગિર વદ અમાસ એ્ટિે કે ઈ.સ. ૧૯૪૩ના ર્ડસેમિર મલહનાથરી શ્રી સદગયુરુ 
રદન ધ્ાન, જ્ાનના ઉતસવથરી પ્રારંભ ક્યો. જે લવશ્વના આ્પરા શ્રી સવાલમનારા્ર 
ગાદરીના િધા જ મંરદરોમાં ઊજવા્ છે. 

ઈ.િ. ૧૯૯૨ મ્ચરણ
જયુિાઈ ૨૯ના રોજ અનેક જીવોના આત્ંલ્ક કલ્ાર મા્ટે શ્રી સવાલમનારા્ર 

ગાદરીના આચા્નિ ્પરમ ્પૂજ્ સવામરીશ્રી મહારાજ કેલિફોલનનિ્ાના હરરભક્ોનરી 
લવનં્રી સાંભળરીને ન્યુ જસશીથરી ્ડેલ્ટા એર િાઈન દ્ારા છ કિાકનરી હવાઇ મયુસાફરરી 
કરરીને ્પધા્ાનિ. િધા હરરભક્ોએ એર્પો્ટનિ ઉ્પર ્પૂજ્ સવામરીશ્રીનયું ફયુિહારથરી 
સવાગ્ ક્યુિં. દિનિનથરી િધા ભક્ોના અં્રમાં રદવ્ આનંદ છિકા્ો અને 
સવામરીશ્રીના ચરરસ્પિનિ કરરી ખૂિ જ િાંલ્ મેળવરી. 

ત્ાર્પછરી સહયુ મો્ટર કારમાં િેસરી કમારરીિો ્પધા્ાનિ. ૩૧ જયુિાઈના રોજ 
વરીરજી કાનજીના ઘરે ્પરમ ્પૂજ્ પ્રેમમૂલ્નિ આચા્નિ સવામરીશ્રીએ વેસ્ટ કોસ્ટના 
પ્રથમ ગૃહમંરદરમાં મૂલ્નિનરી પ્રલ્ષ્ા કરરી. ૧ ઓગષ્ટના રોજ સવારે લવશ્વલવખ્ા્ 
્યુલનવસનિિ સ્ટયુર્ડ્ો ્ થા ર્ડઝનરીિેન્ડ લનહાળવા સં્ો ્ થા ભક્ો ગ્ા હ્ા. સાંજે 
્થા િરીજી ્ારરીખે રરવરસાઇ્ડનરી આજયુિાજયુમાં સવામરીશ્રી ્પધરામરરી ્પધા્ાનિ 
હ્ા. ્ેમજ શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ો ભાગ ૧નરી સમૂહ ્પારા્ર કરરી. ત્રીજી 
્ારરીખે ઘરા હરરભક્ોના ઘરે ્પધરામરરી કરરી હ્રી. ત્ાંથરી સાન િનાનિર્ડનિનોમાં 
શ્રી  અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ો ભાગ ૨નરી સમૂહ ્પારા્ર કરરી હ્રી. ચોથરી 

જુલવાઈ ૨૯નવા રોજ 
અનેક જી્ોનવા 

આતયાંમતક કલયવાણ િવા્ટે 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 

ગવાિરીનવા આચવાય્ય 
પરિ પૂજય સ્વાિરીશ્રી 

િિવારવાજ કેમલફોમન્યયવાનવા 
િદરભકતોનરી મ્નાંતરી 

િવાાંભળરીને નયુ જિસીથરી 
ડેલ્ટવા એર લવાઈન દ્વારવા છ 
કલવાકનરી િ્વાઇ િુિવાફરરી 

કરરીને પધવાયવા્ય. બધવા 
િદરભકતોએ એરપો્ટ્ય 

ઉપર પૂજય સ્વાિરીશ્રીનુાં 
ફુલિવારથરી સ્વાગત કયુું.
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ઓગસ્ટના રોજ ્પધરામરરીએ ્પધા્ાનિ  હ્ા. આ રરી્ે દરેક ભક્ોનાં િા્ડકો્ડ ્પૂરા 
કરરી સવામરીશ્રી સરી્ે્ટિ જવા મા્ટે પિેન દ્ારા પ્ર્ાર ક્યુિં હ્યું. 

ઈ.િ.૧૯૯૫ કેમલફોમન્યયવા અને લવાિ્ેગવાિ - િૂ્ેર ડેિિવાાં મ્ચરણ
કેલિફોલનનિ્ા હરરભક્ોનરી પ્રેમસભર પ્રાથનિનાનો સવરીકાર કરરી શ્રી 

સવાલમનારા્ર ગાદરીના આચા્નિ ્પરમ ્પૂજ્ શ્રી ્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી સવામરીશ્રી 
૧૩ સં્ો અને ૨૦ ઉ્પરાં્ હરરભક્ો સાથે િોસએંજલસ ્પધા્ાનિ. ્ા. ૧૦મરી 
ઓગસ્ટ ૧૯૯૫નયું મંગિ પ્રભા્ કેલિફોલનનિ્ાનરી ્ાત્ા મા્ટે સૌભાગ્વં્ િન્યું. 
્યુનાઇ્ટે્ડ એર હવાઈ જહાજના ્પાંચ કિાકના પ્રવાસ િાદ િોસ એંજલસ એર્પો્ટનિ 
્પર ્પધારેિા વહાિા સવામરીશ્રીનયું ઉમળકાભેર ભક્ોએ સવાગ્ ક્યુિં. અત્ેથરી સાન 
િરના્ડરીઓમાં લવસ્ારમાં ઉ્ારો હ્ો. ્પરમ ્પૂજ્ સવામરીશ્રીનરી ્પધરામરરી અને 
સમૂહ ્પારા્ર ્ેમજ જાહેર સભાનયું આ્ોજન ્પર કરવામાં આવ્યું હ્યું. સાન 
િનનિર્ડરીનો ્પર ્ે પ્રમારે આ્ોજન થ્યું. ્ા. ૧૧મરી ઓગસ્ટ આખો રદવસ 
ભક્ોને ઘેર ્પધરામરરી કરવામાં આવરી. ્ા. ૧૨મરીના રોજ ્પધરામરરી િાદ 
સાંજે રરવરસાઇ્ડમાં ્પર સમૂહ ્પારા્રનયું આ્ોજન થ્યું અને સાંજે વેનચૂરા 
કેમેરરીિોમાં ઉ્ારો થ્ો. ્ા. ૧૩મરી ઓગસ્ટના રોજ સમૂહ ્પારા્ર ્ોજાઈ 
અને ્ારરીખ ૧૪મરીના રોજ અત્ેથરી ૨૫૦ રક.મરી. દૂર આવેિા સાન ર્ડ્ાગો િહેર 
્પધા્ાનિ. અત્ે શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ોનરી સમૂહ ્પારા્ર કરવામાં આવરી. 
િરીજે રદવસે ્પધરામરરી િાદ સરી વલ્ડનિ સવામરીશ્રી ્પધા્ાનિ. અત્ે રકિર વેિ આરદ 
માછિાંનાં મજરા લનહાળરી સૌને મોક્ષભાગરી િનાવ્ા. ૧૬મરી ઓગસ્ટનયું પ્રભા્ 
મૅકસરીકોનરી ધર્રી ્પર સવામરીશ્રીનાં ચરરનાં મં્ડાર મા્ટે સૌભાગ્ ્પામરી. અત્ેનરી 
પ્રજાનરી રરી્રસમ ભાર્નરી મળ્રી આવે ્ેવરી છે. ્ેને ્પાવન કરરી સવામરીશ્રી 
અત્ેથરી થો્ડે દૂર વાઈલ્ડ િાઈફમાં વસ્ા પ્રારરીઓને દિનિન આ્પરી મોક્ષભાગરી 
િનાવરી મંરદરે ્પધા્ાનિ. િરીજો રદવસ ્પધરામરરીમાં ્પસાર થ્ો. ્ા. ૧૮મરીના 
િયુભરદને સં્મં્ડળ સહ સવામરીશ્રી અહીંથરી ૫૭૦ રકિોમરી્ટર દૂર આવેિા િાસ 
વેગાસના સરોવર ્ડેમ ્પર પ્ર્ાર ક્યુિં.  સવામરીશ્રીને િાંિા પ્રવાસથરી શ્મ ન ્પ્ડે 
્ે હે્યુથરી અત્ેના કેલિફોલનનિ્ાના હરરભક્ોએ ખાસ સયુલવધા ્યુક્ કેરેવાન ્ૈ્ાર 
ક્યુિં હ્યું. 

હૂવેર ્ડેમ કોિોરા્ડો નદરી ્પર િાંધવામાં આવ્ો છે. ્ે આખા કેલિફોલનનિ્ા 
્ેમજ અન્ કે્ટિાક લવસ્ારને લવજળરી ્થા ્પારરીનો ્પયુરવઠો ્પૂરો ્પા્ડે છે. સન 
૧૯૩૧માં િાંધકામ મા્ટે િરૂ થ્ેિો આ ્ડેમ ૧૯૩૫માં ્પૂરો થ્ો. ્ે વખ્ના 
પ્રેલસ્ડન્ટ હિ્ટનિ હૂવેરના નામ ્પરથરી ્ડેમનયું નામકરર કરવામાં આવ્યું છે. આ ્ડેમ 
િાંધવા મા્ટે ૧૬ કરો્ડ ને ૫૦ િાખ ્ડોિરનયું ખચનિ થ્ેિ. ્ેમાં ૧૬ િાખ ્ટન 
લસમેન્ટ વ્પરા્ેિો. આ ્ડેમને ્રીથનિરૂ્પ કરરી ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રી અને 
સં્મં્ડળ અત્ે નજીકમાં લવરામ સથળે શ્રીઠાકોરજી જમા્ડરી િાસ વેગાસ ્રફ 

યુનવાઇ્ટેડ એર િ્વાઈ 
જિવાજનવા પવાાંચ 
કલવાકનવા પ્ર્વાિ 
બવાિ લોિ એાંજલિ 
એરપો્ટ્ય પર પધવારેલવા 
વિવાલવા સ્વાિરીશ્રીનુાં 
ઉિળકવાભેર ભકતોએ 
સ્વાગત કયુું. અત્ેથરી 
િવાન બરનવાડરીઓિવાાં 
મ્સતવારિવાાં ઉતવારો િતો. 
પરિ પૂજય સ્વાિરીશ્રીનરી 
પધરવાિણરી અને િિૂિ 
પવારવાયણ તેિજ જાિેર 
િભવાનુાં આયોજન પણ 
કર્વાિવાાં આ્તુાં િતુાં.
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પ્ર્ાર ક્યુિં. િાસ વેગાસનરી રોિનરી લનહાળરી ૨૦૦ રકિોમરી્ટરના પ્રવાસ િાદ 
્પાછા કેમેરરીિો મંરદરે ્પધા્ાનિ. અહીં વહાિા આચા્નિ સવામરીશ્રીએ િધાને ખૂિજ 
આિરીવાનિદ આ્પરી િરીજા રદવસે લસએ્ટિ ્રફ પ્ર્ાર ક્યુિં . 

ઈ.િ. ૧૯૯૮ મ્ચરણ
્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રી સં્ મં્ડળ સલહ્ ્ારરીખ ૧૩/૦૮/૧૯૯૮ના 

રોજ ન્ૂ જસશીથરી એિ એએકસ એર્પો્ટનિ ્પર ્પધા્ાનિ. આ વખ્ે મકાનના વાસ્યુ 
્પૂજન લનલમત્તે શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ો ભાગ-૧નરી સમૂહ ્પારા્ર કરરી. 
ત્ાંથરી કરોના મયુકામે ્ારરીખ ૧૪/૦૮/૧૯૯૮ના રોજ ્થા રરવરસાઇ્ડમાં અને 
સાન િનાનિર્ડનિનોમાં શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ો ભાગ ૨નરી સમૂહ ્પારા્ર કરરી 
હ્રી. ત્ાંથરી સવામરીશ્રી સં્મં્ડળ સલહ્ ૧૫/૦૮/૧૯૯૮ના રોજ ્પર શ્રી અિજી 
િા્પાશ્રીનરી વા્ો ભાગ ૧નરી સમૂહ ્પારા્ર કરરી હ્રી. જનમાષ્ટમરી અને સદગયુરુ 
શ્રી રામાનંદ સવામરીનરી પ્રાગટ્ય જ્ં્રી લનલમત્તે ઉતસવ કરવામાં આવ્ો હ્ો ્ેમજ 
આર્રી ઉ્ારવામાં આવરી હ્રી. વળરી સં્મં્ડળ સલહ્ કૅમેરરીિો ગૃહમંરદરે ્પધારરી 
્ા. ૧૬/૮/૧૯૯૮ના રોજ શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ોનરી સમૂહ ્પારા્રો 
કરાવામાં આવરી હ્રી. 

ઈ.િ. ૨૦૦૫ ્ેસ્ટ કોસ્ટ મ્ચરણ
શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરીના આચા્નિ શ્રી ્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી સવામરીજી 

મહારાજ સં્ મં્ડળ સલહ્ ભાર્રી્ સંસકૃલ્નો ્ેમજ શ્રી સવાલમનારા્ર 
ભગવાનનો પ્રચાર કરવા મા્ટે ્થા ગયુરુદેવ જીવનપ્રાર સવામરીિા્પાનયું સવપન 
સાકાર કરવા મા્ટે ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રી મહારાજ અથાક પ્ર્તન કરરી 
ગયુરુભબક્ના ચાંદ ચમકાવરી રહ્ા છે. ્ેઓશ્રી અઢરી માસ મા્ટે ્યુએસનરી ્ાત્ા 
કરવા ્પધા્ાનિ હ્ા. 

્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રી મહારાજ વેસ્ટ કોસ્ટ કેલિફોલનનિ્ા, એરરઝોના, 
ન્યુ મેબકસકો જેવા રાજ્ોમાં ્પધરામરરી મા્ટે ્પધા્ાનિ હ્ા. ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ 
સવામરીશ્રી મહારાજે ફરીનરીકસમાં શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ોનરી સમૂહ ્પારા્ર 
કરરી. ્ેમજ રરવર સાઈ્ડમાં ્પારા્રો કરરી હ્રી.              

્પરમ ્પૂજ્ િા્પાએ આિરીવાનિદમાં જરાવ્યું હ્યું કે, મનયુષ્માં સંસકાર હિે ્ો 
જ સમાજમાં જીવન ઘ્ડ્ર થઈ િકિે. સં્ોનયું લવચરર મનયુષ્ને સાચા રાહે િઈ 
જવાનયું હો્ છે. જ્ાં ભોગલવિાસ ફ્રી્ડમ છે ત્ાં જીવાતમાને પ્રભયુ ભજનમાં જોઈએ 
એ જ સાચયું જીવરી જાણ ય્ું કહેવા્. ધમનિને સજીવન રાખવા મા્ટે સં્પ, સનેહ, સદ્ાવ 
એક્ા જરૂર રાખવા ભિામર કરરી હ્રી અને આ પ્રસંગે ઘરરી મો્ટરી સંખ્ામાં 
હરરભક્ોનો સમૂહ ઉ્પલસથ્ રહ્ો હ્ો. 

શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાને ગઢ્ડા પ્રથમ પ્રકરરના ્પહેિા વચનામૃ્માં 
આજ્ા કરરી છે કે, ભગવાનના સવરૂ્પમાં મનનરી અખં્ડ વૃલત્ત રાખવરી જે કઠરમાં 

પરિ પૂજય બવાપવાએ 
આ્રી્વા્યિિવાાં જણવાવયુાં 

િતુાં કે, િનુષયિવાાં 
િાંસકવાર િ્ે તો જ 

િિવાજિવાાં જી્ન ઘડતર 
થઈ ્ક્ે. િાંતોનુાં 
મ્ચરણ િનુષયને 

િવાચવા રવાિે લઈ 
જ્વાનુાં િોય છે. જયવાાં 
ભોગમ્લવાિ ફ્રીડિ છે 
તયવાાં જી્વાતિવાને પ્રભુ 
ભજનિવાાં જોઈએ એ 
જ િવાચુાં જી્રી જાણયુાં 

કિે્વાય.
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કઠર સાધન છે, ્પર ્ેથરી પ્રાલપ્ત ્પર િહયુ જ મો્ટરી છે. આ લસદાં્ અનયુસાર 
િધા્ હરરભક્ોએ મંરદર િનાવવા મા્ટે આ્પેિરી આજ્ા મા્ટે ખૂિ જ મહેન્ 
કરવાનયું ચાિયુ રાખ ય્ું. ભજન કરી્નિન ચાિયુ રાખ્ા. શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાન 
અને ્ેમના સવવે સત્પયુરુષનો મલહમા સમજવા એ્ટિે કે મૂલ્નિમાં અખં્ડ વૃલત્ત 
રાખવા મા્ટે મંરદર િહયુ મહતવનો ભાગ ભજવે છે. ્પો્ાના ગામમાં કે રાજ્માં 
જો મંરદર હો્ ્ો દૈલનક દિનિન કરવા જવયું. દં્ડવ્ પ્રરામ કરવા, પ્રદલક્ષરા 
કરવરી, માળા કરવરી, કથાવા્ાનિ, કરી્નિનભબક્ કરવરી, પ્રાસંલગક ઉતસવ કરવા ્ે 
નવધાભબક્ જીવનમાં વરાઈ જા્ છે. સતસંગનરી રરીલ્, નરીલ્, સમજૂ્રી વગેરે 
જીવન િગરીચામાં ્પયુષ્પોનરી જેમ મહેંકરી ઊઠે છે. કેવળ ભગવાનનરી અને પ્રેમમૂલ્નિ 
સવામરીશ્રીનરી નજરમાં આ કેલિફોલનનિ્ાના ભક્ોનયું મં્ડળ સરસ આવરી ગ્યું અને 
મંરદર સથા્પવાનરી ઈ.સ. ૨૦૦૪માં ન્ૂજસશીના ્પા્ટોતસવ સમ્ે આજ્ા કરરીને ્ે 
મં્ડળના કારોિારરી સભ્ોનરી રચના કરરી આ્પરી ્થા મં્ડળનયું રજીસ્ટ્ેિન કરવાનરી 
્પર આજ્ા કરરી. આ મં્ડળ શ્રી સવાલમનારા્ર લસદાં્ સજીવન મં્ડળ વેસ્ટ કોસ્ટ 
ઓફ ઇનકો્પયોરેિનનરી સથા્પનાનયું ૧૧ મે ૨૦૦૫માં એપ્રયુવિ થઈ ગ્યું. િધા 
હરરભક્ોને વહાિા સવામરીશ્રીએ મંરદર મા્ટે જૂના ચચનિ, બિબલ્ડંગો, જમરીન વગેરે 
જોવા મા્ટેનરી ્પરલમિન આ્પરી. િધા જ હરરભક્ોએ ઘરરી જમરીનો જોવા મા્ટે 
ચાિયુ ક્યુિં. કેમેરરીિો, સન િનાનિર્ડનિનો, સાન ફનાનિન્ડો, અમોના ર્ડઝનરી િેન્ડ, એિએ 
એકસ એર્પો્ટનિનરી આસ્પાસ ૩૦થરી ૪૦ માઈિમાં િધરી જગ્ાઓ સહયુ હરરભક્ો 
સાથે જઈને જોવા િાગ્ા. ધા્યુિં ્ો િા્પાનયું થા્ છે. હવે િા્પાનરી એવરી ઇચછા 
હ્રી કે ઇન્ટરનેિનિ એર્પો્ટનિથરી અ્ડધા કિાકનરી આસ્પાસનરી જગ્ામાં મંરદર 
થા્ ્ો સારું. 

પ્રેમમૂલ્નિ સવામરીશ્રીએ ઘરરી વખ્ે ઈચછા દિાનિવેિરી ્ે મયુજિ મંરદર મા્ટે 
્ૈ્ાર ચચનિ િેવયું. િધાજ હરરભક્ોએ ખૂિ જ મહેન્ કરરી. દરેક હરરભક્ અને 
્ેમના કયુ્ટયુંિરીજનોએ મંરદરનરી જગ્ાનરી િોધ મા્ટે ઘરા લવચાર આપ્ા. છેવ્ટે 
િા્પાને ્પસંદ આવે એવયું ચચનિ વે નાઇસમાં મળયું અને િધા જ હરરભક્ો ખૂિ 
જ રાજી થ્ા. િા્પાને ફોન ઉ્પર વા્ કરરી ્ેમના આિરીવાનિદ િરીધા. િા્પાએ કહ્યું 
જયુઓ. ્ેનો મ્િિ કે િા્પાને ઘનશ્ામ મહારાજ ત્ાં જ ્પધરાવવાનો લવચાર 
છે. િા્પાએ જે મનમાં રકંમ્ નક્રી ધારરી હ્રી ્ે મં્ડળના પ્રમયુખ નારા્રભાઇ 
્પર વારંવાર જરાવ્ા હ્ા. આજ વસ્યુ આજ ચચનિ ૧.૫ મરીિરી્નનરી રકંમ્માં 
મળરી ગ્યું. ્ેનરી સાથે લસંગિ ફેલમિરી ઘર ્પર મળયું. ્પછરી િધા હરરભક્ો સાથે 
મળરીને ૧૮ મે ૨૦૧૧ના રદવસે ફાઇનિ એસક્ો થ્ો.

લમિનરરી ચચનિ ઓફ વે ના્સ, કેલિફોલનનિ્ા ફોર્ટનિફાઇ્ડ ૧૪૩૩૫ અને ૧૪૩૩૯ 
હેમલિન સ્ટ્રી્ટ વે નાઇસ કેલિફોલનનિ્ા ૯૪૦૫ અમેરરીકા, જેનયું િાંધકામ ઈ.સ. 
૧૯૫૮માં થ્ેિયું હ્યું. ૨૫ હજાર સકવેર ફરી્ટ, ન્યુ એરર્ા છે. પિસ એ્ડજસ્ટમેન્ટ 
બિલ્ડીંગ ઓફરીસ િરીલ્ડીંગ કે જે ૬૭૦ સકવેર ફરી્ટ છે. ્ેનરી સાથે લસંગિ ફેલમિરી 

િાંદિર સથવાપ્વાનરી ઈ.િ. 
૨૦૦૪િવાાં નયૂજિસીનવા 
પવા્ટોતિ્ િિયે આજ્વા 
કરરીને તે િાંડળનવા 
કવારોબવારરી િભયોનરી 
રચનવા કરરી આપરી તથવા 
િાંડળનુાં રજીસ્ટ્ે્ન 
કર્વાનરી પણ આજ્વા 
કરરી. આ િાંડળ શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ 
મિદવાાંત િજી્ન 
િાંડળ ્ેસ્ટ કોસ્ટ 
ઓફ ઇનકોપપોરે્નનરી 
સથવાપનવાનુાં ૧૧ િે 
૨૦૦૫િવાાં એપ્રુ્લ થઈ 
ગયુાં.
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હોમ છે જે ૧૧૦૦ સકવેર ફરી્ટ છે. આ મંરદરનરી આસ્પાસ નજીકના સથળોમાં 
એિએ એકસ ઇન્ટરનેિનિ એર્પો્ટનિ, ્યુલનવસનિિ સ્ટયુર્ડ્ો હોિરીવયુ્ડ, ર્ડઝનરીિેન્ડ, 
મેબજક માઉન્ટેન, િોનગેસ્ટ િરીચ ્પર કેલિફોલનનિ્ામાં ઉ્પિબધ છે. વા્ાવરર ્પર 
ઘરયું સરસ છે અને શ્રી સવાલમનારા્રિા્પા શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પા ્થા 
વહાિા સવામરીશ્રીનરી કૃ્પાથરી આ મંરદર મા્ટે ચચનિ િેવાનયું કામ ્પૂરું થ્યું. િધા જ 
હરરભક્ોએ ચચનિનરી મયુિાકા્ િરીધરી. ઘરયું જ રરી્પેરીંગ કામ કરવાનયું હ્યું. ્પછરી 
સં્ મહાતમાઓ ઇબન્ડ્ાથરી આવ્ા અને વા્ચરી્ કરરી. મંરદરમાં રરીનોવેિન કેવરી 
રરી્ે કરરીને ૫૦૦ મારસો િેસરી િકે ્ેવો ભવ્ હોિ ્થા મો્ટા લસંહાસનનો 
પિાન ક્યો.

ઈ.સ. ૧૯૭૦ ્પછરી ૧૭ વષનિના સમ્ િાદ શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પાના 
વારસદાર સેવામૂલ્નિ્પરં્્પ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ ્પો્ાના સં્મં્ડળ 
સલહ્ ઈ.સ. ૧૯૮૭માં અમેરરકા ્પધા્ાનિ. ્ે ્પછરી ૧૯૯૨માં લદ્્રી્ વારના 
અમેરરકા લવચરર અથવે વેસ્ટ કોસ્ટ, સયુવરનિ રાજ્-કેલિફોલનનિ્ાના સમૃદ નગર િૉસ 
એનજેિસમાં હરરભક્ોનરી પ્રાથનિનાને વિ થઈ ્પધા્ાનિ. કેલિફોલનનિ્ાના હરરભક્ો 
િધા સાથે મળરીને એક િરીજાના ઘરે અઠવાર્ડક સભાઓ, ઉતસવ, સામૈ્ા કર્ા. 
આ જોઈ ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ ખૂિ જ પ્રસન્ન થ્ા અને 
હરરભક્ોનરી પ્રાથનિનાથરી ્ા. ૧૫-૫-૨૦૦૫ના રોજ શ્રી સવાલમનારા્ર લસદાં્ 
સજીવન મં્ડળ, વેસ્ટ કોસ્ટનરી સથા્પના કરરી. 

ઈ.િ. ૨૦૧૨ મ્ચરણ, લૉિ ઍનજલિ િૂમત્ય પ્રમતષ્વા િિોતિ્
દાિનિલનકસાવનિભૌમ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે અહીં્ા હરરભક્ોને 

્પો્ાનો િયુભ સંકલ્પ જરાવ્ો કે, આવ્ા ૨૦૧૨ના જયુિાઈ માસનરી ૨૨મરી 
્ારરીખે શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાનરી મૂલ્નિઓનરી પ્રલ્ષ્ાનો મહોતસવ ધામધૂમથરી 
કરવો છે. આષનિદ્રષ્ટા ગયુરુરાજ જીવનપ્રાર સવામરીિા્પાના પ્રિળ સંકલ્પાનયુસાર 
સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ લસકાકસ-ન્યુજસશી, ઑકાિા-ફિોરરી્ડા, 
લિકાગો-ઈિરીનોઈસ ્પછરી આ ચ્યુથનિ શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદર, િોસ એનજિસ-
કેલિફોલનનિ્ામાં સવયો્પરરી મૂલ્નિઓનરી પ્રલ્ષ્ા કરવાના હ્ા. આ લસવા્ અમેરરકા-
કેને્ડામાં ્પર િરીજા ૫ મં્ડળો કા્નિર્ છે. ત્ાં ્પર ્ટૂંક જ સમ્માં મંરદરોનરી 
રચના થવાનરી છે.

જો્જો્ામાં સમ્ ્પસાર થવા િાગ્ો અને અમેરરકાના ૧૮મા લવચરરાથવે 
સંસકારભાસકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ ્પધા્ાનિ. લવચરર દરમ્ાન ્ા. ૧-૭-
૨૦૧૨ના રોજ ૪ ્પૂજનરી્ સં્ોનયું મં્ડળ ઑકાિા-ફિોરર્ડાથરી િોસ એનજિસ 
્પહોંચ્યું. લસદાં્વાગરીિ આચા્નિ સવામરીશ્રી ્ા. ૧૦-૭-૨૦૧૨ના રોજ નયુવકનિના 
લિિ્ટશી ઇન્ટરનેિનિ એર્પો્ટનિથરી હવાઈ જહાજમાં બિરાજમાન થઈ સં્ો ભક્ો 
સહ લફલનકસ એરરઝોનાના ્ડરી્ર વેલવિ એર્પો્ટનિ ્પર ્પધા્ાનિ. ત્ાં વસ્ા 

કેમલફોમન્યયવાનવા 
િદરભકતો બધવા િવાથે 
િળરીને એક બરીજાનવા 

ઘરે અઠ્વાદડક િભવાઓ, 
ઉતિ્, િવાિૈયવા કરતવા. 

આ જોઈ પરિ પૂજય 
આચવાય્ય સ્વાિરીજી 

િિવારવાજ ખૂબ જ પ્રિન્ન 
થયવા અને િદરભકતોનરી 

પ્રવાથ્યનવાથરી તવા. ૧૫-
૫-૨૦૦૫નવા રોજ શ્રી 

સ્વામિનવારવાયણ મિદવાાંત 
િજી્ન િાંડળ, ્ેસ્ટ 

કોસ્ટનરી સથવાપનવા કરરી.
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હરરભક્ોએ ઉમળકાભેર સવાગ્ ક્યુિં. િે ત્ર રદવસના રોકાર દરલમ્ાન 
સતસંગ સભાઓ, ્પધરામરરીઓ ્ોજી. ત્ારિાદ અમેરરકાના ગોલ્ડન સ્ટે્ટ 
કેલિફોલનનિ્ાના પ્રલસદ નગર િૉસ એનજેિસમાં શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરી સંસથાન, 
મલરનગરનયું નૂ્ન સવયો્પરરી મંરદર રચરીને સબતસદાં્રદવાકર આચા્નિ સવામરીજી 
મહારાજે સમગ્ર લવશ્વમાં ભાર્રી્ સંસકૃલ્નો એક વધયુ ્ ેજસવરી દરી્પ પ્રગ્ટાવ્ો. આ 
મંરદરને પ્રલ્લષ્્ કરરીને ્ેના દ્ાર ખયુલિા મૂકવા મા્ટે ્ા. ૧૨-૭-૨૦૧૨ના રોજ 
ચા્ટનિ્ડનિ પિેન દ્ારા િૉસ એનજિસ ્પધા્ાનિ, ત્ારે એર્પો્ટનિના અલધકારરીઓએ ્પર 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજનયું ભાવભરીનયું સવાગ્ ક્યુિં હ્યું. ્ેઓશ્રીને એર્પો્ટનિથરી 
નૂ્ન મંરદરે ્પહોંચવા મા્ટે ખાસ ્પોિરીસ એસકોર્ટિંગ આ્પવાનરી લવલિષ્ટ સયુલવધા 
કરવામાં આવરી હ્રી. શ્રી ઠાકોરજી સહ સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ 
્પધાર્ાં જ રદગં્ વ્ા્પરી જ્ઘોષ થ્ો. ્પૂજનરી્ સં્ો ્ેમજ લવિાળ સંખ્ામાં 
ઉ્પલસથ્ ભક્ોએ ફૂિહારથરી વધામરાં ક્ાનિ અને એ સાથે જ મેઘરાજાએ ્પર 
્પો્ાનો આનંદ વ્ક્ કર્ાં મંદ મંદ વરસવાનયું િરૂ કર્ાં વા્ાવરર ખયુિનયુમા 
િન્યું હ્યું. ્ા. ૧૯-૭-૨૦૧૨ ગયુરુવારથરી ્ા. ૨૨-૭-૨૦૧૨ રલવવાર, અષાઢ 
વદ અમાવાસ્ાથરી શ્ાવર સયુદ ૩ સયુધરી ચાર રદવસનો મૂલ્નિ પ્રલ્ષ્ા મહોતસવ 
ઉજવા્ો હ્ો. શ્રી મયુખવારરી વચનામૃ્  ગ્રંથનરી ્થા શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી 
વા્ોનરી ્પારા્રો, લવશ્વિાંલ્ હોમાતમક મૂલ્નિ પ્રલ્ષ્ા ્જ્, લવલવધ સદપ્રવૃલત્તઓ 
મા્ટે ્ડોનેિન, નગર્ાત્ા, ધાલમનિક સાંસકૃલ્ક કા્નિક્મ, ભબક્ નૃત્ો, કરી્નિન ભબક્, 
અન્નકૂ્ટ, મૂલ્નિ પ્રલ્ષ્ા મહોતસવથરી ્યુક્ એવા કા્નિક્મનો અરમોિો લહાવો 

અમેરરકા, આરફ્કા, ઇંગિેન્ડ, ભાર્થરી આવેિા ભક્ો ્ેમજ સથાલનક જન્ાએ 
િરીધો હ્ો. ્ેનરી લવગ્વાર માલહ્રી નરીચે મયુજિ છે.

શ્રી િુખ્વાણરી ્ચનવાિૃત 
ગ્રાંથનરી તથવા શ્રી અબજી 
બવાપવાશ્રીનરી ્વાતોનરી 
પવારવાયણો, મ્શ્વ્વાાંમત 
િોિવાતિક િૂમત્ય પ્રમતષ્વા 
યજ્, મ્મ્ધ િદ્પ્ર્ૃમતિઓ 
િવા્ટે ડોને્ન, નગરયવાત્વા, 
ધવામિ્યક િવાાંસકૃમતક 
કવાય્યક્રિ, ભકકત નૃતયો, 
કરીત્યન ભકકત, અન્નકૂ્ટ, 
િૂમત્ય પ્રમતષ્વા િિોતિ્થરી 
યુકત એ્વા કવાય્યક્રિનો 
અણિોલો લિવા્ો 
અિેદરકવા, આદફ્કવા, 
ઇંગલેનડ, ભવારતથરી 
આ્ેલવા ભકતો તેિજ 
સથવામનક જનતવાએ લરીધો 
િતો.
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પ્રથિ દિ્િ 
િાં્ત ૨૦૬૮ અષવાઢ ્િ-૦)), તવા. ૧૯-૭-૨૦૧૨ ગુરુ્વાર 

શ્રી િદરકૃષણ િિવારવાજનવા સનવાનથરી પવા્ન પ્ર્વાાંત િિવાિવાગર
 લવશ્વનો સૌથરી મો્ટો અને ઊં્ડો મહાસાગર એ્ટિે પ્રિાં્ મહાસાગર 

અથાનિ્્ ્પેસરીલફક મહાસાગર. જે અમેરરકા અને એલિ્ા ખં્ડને જયુદા કરે છે. 
્યુિનાતમક ભૌગોલિક અધ્્નથરી ખ્ાિ આવે છે કે, આ મહાસાગરમાં 
્પૃથવરીનો ભાગ ઓછો અને જિરી્ક્ષેત્ વધારે છે. ્ે પ્રિાં્ મહાસાગર આજે 
શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પા અને દાિનિલનકસાવનિભૌમ ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી 
મહારાજના ્પાવન ચરર સ્પિનિથરી ધન્ા્રી્ થવાનો હ્ો. સવારના ૯-૦૦ કિાકે 
સંસકારભાસકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ લવિાળ સં્ હરરભક્ના સમયુદા્ 
સહ નૂ્ન શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદર, િૉસ ઍનજિસથરી ૫૫ માઈિના અં્રે 
આવેિા Oxnard Beach Park – Ventura County પ્રલ્ પ્રસથાન ક્યુિં. એક 

કિાકના ્ડ્ાઈલવંગ િાદ ઓકસના્ડનિ િરીચ ્પહોંચ્ા. ઘરા વષયોથરી પ્રલ્ક્ષા કરરી 
રહેિો પ્રિાં્ મહાસાગર ્પર આજે આનંરદ્ દરીસ્ો હ્ો. સૌના મનને ઝંકૃ્ 
કર્ો હ્ો. સૌ કોઈ વાહન ્પાકનિ કરરી મહાસાગરના કાંઠે એકત્ થ્ા. લનમનિળ, 
સવચછ અને િાં્ ખયુિનયુમા ઠં્ડા વા્ાવરરથરી સૌના મન પ્રમયુરદ્ થ્ાં. શ્રી 
હરરકૃષર મહારાજ અને સં્ોભક્ો સહ લસદાં્વાગરીિ આચા્નિ સવામરીજી 
મહારાજ ્પેલસલફક મહાસાગરને ્પો્ાના ્પાવનમ્ ચરરકમળથરી ્પાવન કરવા 
્પધા્ાનિ. મહાસાગર ્પર અનેક વષયો િાદ લહાવો મારવાનરી સયુવરનિ ્ક પ્રાપ્ત 
થ્ાં ્ેને ્પર થો્ડરીવાર મસ્રી કરવાનયું મન થ્યું. ધરીમેધરીમે ્રંગોથરી ઘૂઘવ્ો 
હ્ો, ્ેથરી ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ સં્ોભક્ો સહ વધયુ અંદર 
જવા િાગ્ા ત્ાં ્ો મો્ટા મોજાં સાથે મહાસાગરે લવશ્વવંદનરી્ આચા્નિ સવામરીજી 
મહારાજને આખા ભીંજવરી દરીધા અને ્ે કૃ્કૃત્ િન્ો. સહયુ કોઈ આનંદ સહ 
હસ્ા રમ્ા િહાર આવ્ા. 

દરર્ાકાંઠે રે્રીમાં સંસકારભાસકાર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજના ૭૦મા 
સદ્ાવ ્પવનિનરી ઉજવરરી પ્રસંગે ૭૦ના આકારમાં િેઠા. શ્રી હરરકૃષર મહારાજને 

િદરયવાકવાાંઠે રેતરીિવાાં 
િાંસકવારભવાસકવાર આચવાય્ય 

સ્વાિરીજી િિવારવાજનવા 
૭૦િવા િદ્વા્ પ્્યનરી 

ઉજ્ણરી પ્રિાંગે ૭૦નવા 
આકવારિવાાં બેઠવા. શ્રી 

િદરકૃષણ િિવારવાજને કેક 
ધરવા્રી અને િિુ કોઈને 

પ્રિવાિરી આપ્વાિવાાં આ્રી. 
શ્રી િદરકૃષણ િિવારવાજનો 

પાંચવાિૃત અભભષેક 
કર્વાિવાાં આવયો.
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કેક ધરાવરી અને સહયુ કોઈને પ્રસાદરી આ્પવામાં આવરી. શ્રી હરરકૃષર મહારાજનો 
્પંચામૃ્ અબભષેક કરવામાં આવ્ો. સબતસદાં્રદવાકર આચા્નિ સવામરીજી 
મહારાજનયું ્પંચામૃ્થરી ્પાદપ્રક્ષાિન ્પૂજનરી્ સં્ોભક્ોએ ભબક્ભાવથરી 
ક્યુિં. ્પૂજન અચનિન િાદ આર્રી ઉ્ારવાના અરમોિા લહાવા ્પર માણ્ા હ્ા. 
સં્ોભક્ોએ ્પર સમયુદ્ર સનાનનો આનંદ માણ્ો હ્ો. ત્ારિાદ ્પાકનિમાં શ્રી 
હરરકૃષર મહારાજને થાળ ધરાવરી સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ ્થા 
્પૂજનરી્ સં્ોએ ્ેમજ હરરભક્ોએ ્પર પ્રસાદ િરીધો હ્ો. ત્ારિાદ ગયુરુદેવ 
જીવનપ્રાર સવામરીિા્પાને લપ્ર્ રમ્ રક્કે્ટનો આનંદ મારરી સહયુએ મંરદર ્રફ 
પ્ર્ાર ક્યુિં હ્યું. 

મધ્ાહન િાદ સાંજે  ૫-૦૦ વાગ્ે સંધ્ા સતસંગ સભામાં શ્રીમયુખવારરી 
રહસ્ાથનિ પ્રદરીલ્પકા ્ટરીકા સહ વચનામૃ્ ગ્રંથ અને જીવનપ્રાર શ્રી અિજી 
િા્પાશ્રીનરી વા્ોનરી સમૂહ ્પારા્રોનરી મહા્પૂજા કરવામાં આવરી અને ્ જમાનોએ 
શ્રી ઠાકોરજીનયું ષો્ડિો્પચારથરી ્પૂજન ક્યુિં. ત્ારિાદ સંધ્ા આર્રી, ધૂન્, અષ્ટક 
આરદ લન્મો કરવામાં આવ્ા. 

આ્પના કારર સતસંગરૂ્પરી હરીરાઓ ્પૈકરીનો એક હરીરો ્ે શ્રી સદગયુરુ રદનનરી 
ઉજવરરી. ્ ે મા્ટે ્પસંદ કરવામાં આવેિો રદવસ છે અમાવાસ્ાનો. શ્રી સદગયુરુદેવનરી 
સમૃલ્નયું અને સદગયુરુના સંસમરરનરી સાથે જ્ાનમા્નિ્ડના પ્રકાિનયું અનયુસંધાન રહેિયું 
છે. શ્રી સદગયુરુ રદનનો આખો્ કા્નિક્મ એ્ટિે કરી્નિન, ધૂન, ધ્ાન, આિરીવાનિદ 
વગેરેનરી ્પરં્પરા દ્ારા જીવાતમાનયું ્પરર્પૂરનિ ્પોષર ્ાને ્પયુષ્ટરીકરર અને એ રરી્ે 
્પયુષ્ટ અને િયુદ થ્ેિા જીવાતમાનયું શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પા સાથેનયું ઐક્. શ્રી 
સદગયુરુરદનનો પ્રારંભ ધૂન્, કરી્નિન િાદ અ્ડધો કિાક ધ્ાનથરી કરવામાં આવ્ો. 

મૂલ્નિ પ્રલ્ષ્ોતસવના પ્રારંભ રદને શ્ો્ાબભિાષરીઓ ્પર અમરીવષાનિ વહાવ્ાં 
સંસકારભાસકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે આિરીવાનિદ ્પાઠવ્ા િાદ સંસમરર 
કરી્નિન ્થા ધૂન્ િોિાવવામાં આવરી. 

રવાિોતિ્
મહોતસવનરી આનંદદા્રી આજનરી રાલત્એ લવધલવધ રંગિેરંગરી ્પયુષ્પોના 

વાઘા શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાને ધારર કરાવ્ા હ્ા. શ્રી હરરકૃષર મહારાજ સહ 
દાિનિલનકસાવનિભૌમ ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ મંરદરના સભાગૃહમાં 
વચચોવચચ કિાતમક આસન ્પર બિરાજમાન થ્ા. િયું સં્ો-ભક્ો રાસોતસવમાં 
ગવા્ા અનેક કરી્નિનોના ્ાિે શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પા મૂલ્નિમાં ઝૂમવા િાગ્ા. 
રલસકવર શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પા સં્ોભક્ો સહ  લચરં્ન રંગભર રદવ્ રાસ 
રમરી રહ્ા છે. સહયુ કોઈને આજે સં્ોભક્ો કહે્ા હ્ા કે, વૈરાગ્નરી મહેંદરી રચરી, 
ભબક્ ્પયુષ્પોથરી ગૂંથેિરી વેરરીનો ્પમરા્ટ િઇ, ધમનિના ઉજાસ સાથે શ્રીજીિા્પા 
સવામરીિા્પાના જ્ાનનરી િયુલચ્ા િઇ, ્નનો ્ંિૂરો કરરી, િરીિનરી લવભૂલ્ ચોળરી, 

શ્રી િદ્ગુરુ દિનનો 
આખોય કવાય્યક્રિ એ્ટલે 
કરીત્યન, ધૂન, ધયવાન, 
આ્રી્વા્યિ ્ગેરેનરી 
પરાંપરવા દ્વારવા જી્વાતિવાનુાં 
પદરપૂણ્ય પોષણ યવાને 
પુષ્રીકરણ અને એ રરીતે 
પુષ્ અને ્ુદ થયેલવા 
જી્વાતિવાનુાં શ્રીજીબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા િવાથેનુાં 
ઐકય. 
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મન કર્ાિ અને સં્ોષનરી મયુદ્રા િઇ, રાસોતસવના આવા નવિા રદવ્ િરગાર 
સજી રદવ્ રાસમાં સામેિ થઇ શ્રી સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાનો સેવારસ 
્પામો..... રાસોતસવનો રદવ્ાલ્રદવ્ આનંદ મારરી સહયુ કોઈએ શ્રીજીિા્પા 
સવામરીિા્પાનરી સમૃલ્ સલહ્ ્ોગલનદ્રા મારવા પ્ર્ાર ક્યુિં હ્યું. 

િરીજો રદવસ 
સંવ્ ૨૦૬૮ શ્ાવર સયુદ - ૧, ્ા. ૨૦-૭-૨૦૧૨ િયુક્વાર 

શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાનનરી નાદવંિરી્ ્પરં્પરામાં અલવર્ આ રરી્ે ્ જ્ો 
થ્ા રહ્ા છે. ્દનયુસાર આજનો લવલિષ્ કા્નિક્મ હ્ો વૈરદક લવલધ અનયુસાર 
મૂલ્નિપ્રલ્ષ્ા ્જ્નો-લવશ્વિાંલ્ હોમાતમક મહા્જ્નો. જો કે આ મંરદરનયું સજનિન 
એ ્પર એક મહા્જ્ જ હ્ો, િૉસ ઍનજિસના આિાિવૃદ સ્તરી-્પયુરુષ સૌ 
હરરભક્ોએ  ્પો્ાના સવનિસવનરી આહયુલ્ આ મંરદર સજાવ્ટ ્જ્માં સમલ્પનિ્ 
કરરી દરીધરી  હ્રી. મંગળા આર્રી િાદ પ્રા્:કાળે ્ોજા્ેિ લવશ્વિાંલ્ મહા્જ્ 
વૈરદક મંત્ોના ગૂંજન સહ લવદેિવાસરીઓ મા્ટે આશ્ચ્નિ અને આકષનિરનયું કેનદ્ર િનરી 
ગ્ો. ્જ્ પ્રલ્ષ્ા મા્ટે વેદજ્ ્પૂજનરી્ સં્ો ્થા ખાસ ભાર્થરી ્ાલજ્કે વેદનરી 
માંગલિક ઋચાઓ સાથે ્જ્નો પ્રારંભ ક્યો. સવારે માંગલિક મયુહૂ્નિમાં ્ાલજ્કોએ 
દાિનિલનકસાવનિભૌમ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજના ્પાવનકારરી કરકમળોથરી ્જ્ના 
પ્રારંભ લવલધમાં ્જ્કૂં્ડમાં અલનિદેવનયું સથા્પન કરરી હોમાતમક દ્રવ્નરી આહયુલ્ઓ 
આ્પરી. શ્રી હરરકૃષર મહારાજનયું ષો્ડષો્પચારથરી ્પૂજન કરરીને સદમનિરતનાકર 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે ્ જ્નારા્રને અર્નિ અ્પનિર ક્યુિં. સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પા મંરદર પ્રાસાદમાં બિરાજમાન થિે ્ ેના અંગભૂ્ ્ જ્્પૂજનલવલધ મા્ટે 
ભક્ોના ્યુગિોનો આનંદોલિાસ ્પર અનેરો હ્ો, ભાર્રી્ સૌમ્ ્પરરવેિમાં 
િોભ્ા ્યુગિોએ મંગિદ્રવ્નરી આહયુલ્્પૂવનિક શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાનયું ્પૂજન 
ક્યુિં. 

ભવારતથરી યવાભજ્કે ્ેિનરી 
િવાાંગમલક ઋચવાઓ 

િવાથે યજ્નો પ્રવારાંભ 
કયપો. િ્વારે િવાાંગમલક 

િુિૂત્યિવાાં યવાભજ્કોએ 
િવા્્યમનકિવા્્યભૌિ 
આચવાય્ય સ્વાિરીજી 

િિવારવાજનવા પવા્નકવારરી 
કરકિળોથરી યજ્નવા 

પ્રવારાંભ મ્દધિવાાં 
યજ્કૂાંડિવાાં અમનિિે્નુાં 

સથવાપન કરરી િોિવાતિક 
દ્રવયનરી આિુમતઓ 

આપરી.
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અમેરરકાનરી ધરા ્પર વૈરદક સંસકૃલ્નો આ મહા્ાગ કરનાર સંસકૃલ્ ્પયુરુષ 
સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજને સૌ કોઈ ન્મસ્કે વંદરી રહ્ા 
્જ્લવલધનો પ્રારંભ કરાવરી ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ American 
Red Cross આ્ોબજ્ બિ્ડ ્ડોનેિન કેમ્પનયું રરીિન મયુક્ કરરી કેમ્પમાં ્પધા્ાનિ. 
‘જીવ્દાન સમ રક્દાન’માં અનેક હરરભક્ોએ  રક્દાન ક્યુિં. 

આજે મંરદર મહેિનયું ઉદઘા્ટન હ્યું. સવારના ૯-૦૦ના સયુમારે સદમનિજ્ોલ્ધનિર 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ શ્રી હરરકૃષર મહારાજ, સં્હરરભક્ સહ મંરદરના 
મયુખ્ દ્ારે ્પધાર્ા જ અમેરરકામાં સયુપ્રલસદ સવામરીિા્પા ્પાઈ્પ િેન્ડનરી સયુમધયુર 
સૂરાવિરી રેિાઈ. સેવામૂલ્નિ્પરં્્પ: આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે રરિન મયુક્ 
કરરીને આત્ંલ્ક મોક્ષના દ્ાર સમા મંરદરના દ્ાર ખોલ્ા. િેન્ડના લનનાદ ને 
હરરભક્ોના જ્નાદ સાથે આ સવાગ્્ાત્ા લવિાળ સભામં્ડ્પમાં આવરી 
્પહોંચરી. સૌના પ્રેમભ્ાનિ અબભવાદનને ઝરીિ્ા દાિનિલનક સાવનિભૌમ આચા્નિ 
સવામરીજી મહારાજ િેન્ડનરી સિામરી સવરીકારરી વ્ાસાસન ્પર બિરાજમાન થ્ા ને 

શ્રીમયુખવારરી વચનામૃ્ ગ્રંથનરી ્પારા્રનો પ્રારંભ ્પૂજનરી્ વક્ાએ વાંચન અને 
લવલિષ્ટ િૈિરીમાં દૃષ્ટાં્્પૂરનિ લવવેચનથરી ક્યો. 

આ ધન્ાલ્ધન્ િયુભાવસરે શ્ો્ાજનોને ્પરી્ૂષ્પાન કરાવ્ાં વેદરતન 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે જરાવ ય્ું હ્યું કે, આજે િાંલ્ ને એક્ાના ્પવવે આ્પરે 
સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાને પ્રાથનિના કરરીએ કે અમે આ્પે દિાનિવેિા રાહે 
ચાિરી સાચયું સયુખ ને િાંલ્ મેળવરી િકરીએ એવરી રદવ્ િયુલદ, િબક્ ને ભબક્ 
આ્પજો. 

આજના અવસરમાં સહભાગરી થવા મા્ટે હોિરીવયુ્ડ લવસ્ારના કે્ટિા્ 
મહાનયુભાવો ઉમંગભેર ઉ્પલસથ્ રહ્ા હ્ા. િેન્ડના અબભવાદન સાથે ્ેમનો 
સતકાર કરવામાં આવ્ો હ્ો ને ્પાઘ સમૃલ્લચહન, િાિ અ્પનિર કરવા્પૂવનિક સૌનયું 
િહયુમાન કરવામાં આવ્યું.

આ ધનયવામતધનય 
્ુભવા્િરે શ્ોતવાજનોને 
પરીયૂષપવાન કરવા્તવાાં 
્ેિરતન આચવાય્ય સ્વાિરીજી 
િિવારવાજે જણવાવયુાં 
િતુાં કે, આજે ્વાાંમત ને 
એકતવાનવા પ્વે આપણે 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવાને પ્રવાથ્યનવા 
કરરીએ કે અિે આપે 
િ્વા્ય્ેલવા રવાિે ચવાલરી િવાચુાં 
િુખ ને ્વાાંમત િેળ્રી 
્કરીએ એ્રી દિવય બુમદ, 
્કકત ને ભકકત આપજો. 
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The chief guests present includes, President of Mid Vally   
Community Police Council Jena Sinatra, Members of L.A.P.D. 
Van Nuys Division,  penny  Mayor’s  Co-Chair,  Community  
Police  Advisory  Board,  Angelica  Ayla  & Tammie Murray 
Los Angeles Mayor  Office,  Captain  Paul  LAPD  Pagree,  SLo  
Chaplin Roncarter  LAPD. 

વળરી આનંદનરી અબભવૃલદ રૂ્પે મહેમાનોને સાથે રાખરી પ્ારે શ્રીજી  હો ્યુમ.. 
ઓર્ડ્ો સરી્ડરીનયું લવમોચન કરવામાં આવ્યું હ્યું. શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરી સંસથાન 
દ્ારા સેવામૂલ્નિ્પરં્્પ: આચા્નિ સવામરીજી મહારાજના વરદ હસ્ે Mid Valley 
Community Police Council ને $ 1,500 નો ચેક અ્પનિર કરવામાં આવ્ો 
હ્ો. ત્ારે આનંદનો માહોિ અવરનિનરી્ છવા્ો હ્ો.

મહેમાનોના અં્રના ઉદગાર સાંભળરી સભાજનોએ ્ેમને ્પરમ 
આનંદોતસાહથરી વધાવરી િરીધા હ્ા. દરેક મહાનયુભાવો ખૂિ જ પ્રભાલવ્  થ્ા 
હ્ા. મહાનયુભાવોનરી લવદા્ િાદ ધૂન િોિાવરી સભા ્પૂરનિ કરવામાં આવરી હ્રી. 
સૌએ પ્રભયુ પ્રસાદનો આસવાદ માણ્ો હ્ો.

આજનરી િ્પોરનરી સભાનો પ્રારંભ િરાિર ૩-૩૦ કિાકે થ્ો. ધમનિ, જ્ાન, 
વૈરાગ્, માહાતમ્ જ્ાન્યુક્ ભબક્, ઉ્પાસના આરદ રદવ્ ગયુરોથરી ભર્પૂર 
શ્રીમયુખવારરી વચનામૃ્ ગ્રંથ ્થા પ્રા્:સમરરરી્ જીવનપ્રાર શ્રી અિજી 
િા્પાશ્રીનરી વા્ોનયું ્પૂજનરી્ વક્ાએ વાંચન ક્યુિં. 

્ેમાં શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાન ્થા નાદવંિરી્ ગયુરુ્પરં્પરાના સવયોતકૃષ્ટ 
રદવ્ સદગયુરો, ઐશ્વ્નિ, પ્રલ્ભા વગેરે લવષ્ ઉ્પર ઝરીરવ્ટસભર છરાવ્ટથરી 
મલહમા કહેવામાં આવ્ો. શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ોનરી ્પારા્રનરી ્પૂરાનિહયુલ્ 

 ધિ્ય, જ્વાન, ્ૈરવાગય, 
િવાિવાતિય જ્વાનયુકત 

ભકકત, ઉપવાિનવા 
આદિ દિવય ગુણોથરી 
ભરપૂર શ્રીિુખ્વાણરી 

્ચનવાિૃત ગ્રાંથ 
તથવા પ્રવાત:સિરણરીય 

જી્નપ્રવાણ શ્રી 
અબજી બવાપવાશ્રીનરી 

્વાતોનુાં પૂજનરીય 
્કતવાએ ્વાાંચન કયુું. 
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્થા ્પ્ટમૂલ્નિઓના ્જમાનાશ્રીઓએ શ્રી ઠાકોરજીને પ્રેમનરી ભાવાંજલિરૂ્પ ભે્ટ 
અ્પનિર કરરીને શ્રી ઠાકોરજી. શ્રી અિજી િા્પાશ્રીનરી વા્ો–ગ્રંથ, દાિનિલનકસાવનિભૌમ 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ ્થા ્પૂજનરી્ સં્ોનયું ્પૂજન, અચનિન કરરીને આર્રી 
ઉ્ારવાનો લહાવો િરીધો અને ્પ્ટમૂનિલ્નિના ્ જમાનોનો સતકારલવલધ કરવામાં આવ્ો 
હ્ો. 

સંસકારભાસકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે સૌને ભબક્રસમાં ્રિ્ર 
કરવા્પૂવનિક આિરીવાનિદ આ્પ્ાં જરાવ્યું હ્યું કે, ખરો ખ્પ જાગે ને આ રદવ્ 
જ્ાનને વ્નિનમાં િાવરીએ એવરી રદવ્ િયુલદ, િબક્ ને ભબક્ સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પા આ્પે એવરી પ્રાથનિના. 

ભબક્સંગરી્કિા, નૃત્કિા ્થા ના્ટ્કિા

સંધ્ા ્ટારે નૂ્ન શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદર, િૉસ ઍનજેિસમાં સહયુ કોઈ 
્થાસથાને સભામાં ગોઠવાઈ ગ્ા. આજે એક સાથે ત્ર કળા – સંગરી્, નૃત્ 
અને ના્ટ્ – અમેરરકામાં વસ્ા િાળકોએ ભબક્નૃત્ો કરરીને લવલવધ ઉતસવ 
નૃત્ોનરી પ્રસ્યુલ્થરી સમગ્ર વા્ાવરર ગૂંજ્યું કરરી દરીધયું હ્યું. વળરી ભબક્ સંગરી્ના 
આરાધક, સંગરી્ કિાકારોનો કંઠ મધયુર અને મોહક હ્ો. આગવરી ગા્ન િૈિરીમાં 
રજૂ કરવાનરી આવ્ડ્થરી શ્ો્ાઓને પ્રભયુભબક્માં ભરીજવરી મંત્મયુગધ કરરી દેવાનરી 
અસાધારર િબક્થરી સૌને આશ્વ્નિચરક્ કરરી દરીધા હ્ા. અિૌરકક સંગરી્નરી એ 
દેન હ્રી, કારર કે સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા અને સદમનિરતનાકર આચા્નિ 
સવામરીજી મહારાજમાં અ્પૂવનિ શ્દા અને અખં્ડ સાધનાના સથવારે હૈ્ામાં હરખના 
લહિોળે ચઢરીને કંઠમાંથરી ભબક્ કરી્નિન, ગંગોત્રીના વહે્ા વારરનરી જેમ ખળખળ 
લનનાદ કર્યું સર્યું હ્યું. ્ેમજ એ ભબક્ સંગરી્ અને ભબક્ નૃત્ના સમનવ્ 
સાથે િાળકોએ શ્રી ઘનશ્ામ મહારાજે િાલ્કાળમાં ૪ આંધળાને દેખ્ા ક્ાનિ 
એ પ્રસંગને ્ાદૃિ હાવભાવ સહ ભજવરીને સૌ કોઈને મયુગધ િનાવ્ા હ્ા અને 
પ્રેક્ષકોનાં રદિ જી્રી િરીધા હ્ાં. કા્નિક્મ ્પૂરનિ થ્ા િાદ સહયુએ પ્રભયુસમૃલ્ સલહ્ 
પ્રસથાન ક્યુિં હ્યું. 

ઉતિ્ ઉજાિ તૃતરીય 
િાં્ત ૨૦૬૮ શ્વા્ણ િુિ ૨, તવા. ૨૧-૭-૨૦૧૨ ્મન્વાર 

સમ્ થ્ે સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પાનરી મંગળા આર્રી ઉ્ારરી ને સૌએ રદવ્ાલ્રદવ્ દિનિનનરી મોજ 
મારરી. મંરદરમાં શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાનરી ્પાવન લનશ્ામાં ્જ્્પૂજન લનલમત્તે 
૭-૧૫ કિાકે લસદાં્વાગરીિ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ ્પધાર્ા જ્નાદો થ્ા. 
િરીજા રદવસના ્જ્લવલધના મંગિારંભ િાદ હરરભક્ોએ દાિનિલનકસાવનિભૌમ 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજના ્પયુલન્ કરકમિો દ્ારા રક્ષાસૂત્–ના્ડાછ્ડરી િંધાવરી 
કૃ્કૃત્્ા અનયુભવરી. સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાનાં વહાિસો્ાં ્યુગિોએ 
અદમ્ ઉતસાહથરી ્જ્્પૂજન કરરી મંગિ દ્રવ્નરી આહયુલ્ આ્પરી. 

િાંસકવારભવાસકર આચવાય્ય 
સ્વાિરીજી િિવારવાજે િૌને 
ભકકતરિિવાાં તરબતર 
કર્વાપૂ્્યક આ્રી્વા્યિ 
આપતવાાં જણવાવયુાં િતુાં 
કે, ખરો ખપ જાગે ને આ 
દિવય જ્વાનને ્ત્યનિવાાં 
લવા્રીએ એ્રી દિવય 
બુમદ, ્કકત ને ભકકત 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા આપે એ્રી 
પ્રવાથ્યનવા. 
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સવેામલૂ ન્િ્પરં્ ્પ: આચા ન્િ સવામરીજી મહારાજ ્પ્ટાગંરમા ંશ્રી હરરકષૃર મહારાજ 
સહ ્પધા્ાનિ ત્ા ંજ સવામરીિા્પા ્પાઈ્પ િને્ડ, ્યુ.એસ.એ.ના સરૂો રિેા્ા. સૌના 
પ્રમેસભર અબભવાદનન ે ઝરીિ્ા ઝરીિ્ા સવેામલૂ ન્િ્પરં્ ્પ: આચા ન્િ સવામરીજી 
મહારાજ મરંદરના સભાખ્ંડમા ં્પધા્ાનિ. શ્રી ઠાકોરજીના દિનિન કરરી, િને્ડનરી સલે્યુ્ટ 
સવરીકારરી સયુરમ્ ્પરીરઠકા ્પર બિરાજમાન થ્ા. શ્રીમયુખવારરી વચનામૃ્  ગ્રથંનરી 
્પારા્ર લનલમત્ત ે્પજૂનરી્ વક્ાએ વાચંન ક્યુિં, ્પારા્રનરી ્પરૂાનિહયુલ્ લનલમત્ત ે્પાચં 
્જમાનોએ શ્રી ઠાકોરજી, વચનામૃ્  ગ્રથં, દાિનિલનકસાવનિભૌમ આચા ન્િ સવામરીજી 
મહારાજ, ્પજૂનરી્ વક્ા સં્ ો, અન્ સં્ ોનયુ ં્પજૂન અચનિન કરરી આર્રી ઉ્ારરી હ્રી. 

િે્વાિૂમત્યપરાંતપ: આચવાય્ય 
સ્વાિરીજી િિવારવાજ 

પ્ટવાાંગણિવાાં શ્રી િદરકૃષણ 
િિવારવાજ િિ પધવાયવા્ય તયવાાં 

જ સ્વાિરીબવાપવા પવાઈપ 
બેનડ, યુ.એિ.એ.નવા 

િૂરો રેલવાયવા. િૌનવા 
પ્રેિિભર અભભ્વાિનને 

ઝરીલતવા ઝરીલતવા 
િે્વાિૂમત્યપરાંતપ: આચવાય્ય 

સ્વાિરીજી િિવારવાજ 
િાંદિરનવા િભવાખાંડિવાાં 

પધવાયવા્ય. શ્રી ઠવાકોરજીનવા 
િ્્યન કરરી, બેનડનરી 

િેલયુ્ટ સ્રીકવારરી િુરમય 
પરીદઠકવા પર ભબરવાજિવાન 

થયવા.
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અત્લધક  ઉલિાસ્ા્પૂરનિ  મયુખારલવંદ ઉ્પલસથ્ લવિાળ સં્ હરરભક્ 
સમયુદા્ ઉ્પર જ્ાનનરી ્પરી્ૂષ ધારા વહાવ્ા કૃ્પાલનલધ ધમનિરક્ષકચૂ્ડામલર આચા્નિ 
સવામરીજી મહારાજે જરાવ્યું કે, આજના પ્રસંગે આ્પરે સવાલમનારા્રિા્પાને એજ 
પ્રાથનિના કરરીએ કે, હે િા્પા, અમે આ કારર સતસંગમાં શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરીના 
િરરે રહરીને સહયુનરી સાથે હળરી મળરી પ્રેમથરી રહરીએ ્પર કોઈ સાથે ક્ારે ્પર 
વૈરભાવ  ન રાખરીએ, એવરી રદવ્ અમરી ભરરી દૃલષ્ટ વષાનિવાજો, આિરીવાનિદ ્પૂરનિ થ્ા 
િાદ ્પારા્રના ્જમાનોને પ્રસન્ન્ાનરી ્પાઘ િંધાવવામાં આવરી હ્રી અને 
્ેમના ્પરરવારજનોને ્થા્ોગ્ ભે્ટ અ્પનિર કરવામાં આવરી હ્રી. 

આજના મહામાંગલ્ સયુઅવસરે મહેમાનો ્પધા્ાનિ હ્ા. Councilman Tony 
Cardenas LA city, Dr. Kalani Jose Chiropractor & Sam Pompeo 
realator Mandir, Congressmans Howard Berman’s Office, Ber-
nardi Senior Citizens Centre etc…  પ્રેમાનંદભ્ાનિ આવકારથરી સવામરીિા્પા 
્પાઈ્પ િેન્ડ ્યુ.એસ.એ. સભામાં મહેમાનશ્રીને િાવ્ા. ્થોલચ્ સનમાન દ્ારા 
પ્રસન્ન્ાનરી ્પાઘ, સમૃલ્લચહન, િાિ ઓઢા્ડરીને અબભવાદન કરવામાં આવ્યું હ્યું. 
આ પ્રસંગે કેલિફોલનનિ્ાના કોંગ્રેસમેન હાવ્ડનિ િરમેને ્ેમનો સંદેિો સદમનિરતનાકર 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજને ્પાઠવ્ાં જરાવ્યું હ્યું કે, લવશ્વ વ્ા્પક સંસથાન 
અને ્ેનયું ્પરીસ ્થા ્યુલનર્ટનયું કા ન્િ જ સફળ રહ્યું છે. ખાસ ્યુએસએનો રાષ્ટ્ધવજ 
સંસકારભાસકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજને અ્પનિર કરવામાં આવ્ો હ્ો કે 
જે  ફિેગ ્યુ.એસ.એ. કેલ્પ્ટિ લહિના ધયુમમ્ટમાં  ફરકાવેિો છે. વળરી હોલિવયુ્ડમાં 

આવેિા લસલન્ર લસ્ટરીઝન સેન્ટરને ્પર સંસથાન દ્ારા ્ડોનેિન આ્પવામાં આવ્યું 
હ્યું. મહાનયુભાવોનાં પ્રવચન ્પછરી ઉ્પલસથ્ સૌનો આભાર માનવામાં આવ્ો 
હ્ો. 

આપણે 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવાને 
એજ પ્રવાથ્યનવા કરરીએ 
કે, િે બવાપવા, અિે આ 
કવારણ િતિાંગિવાાં શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા 
્રણે રિરીને િિુનરી 
િવાથે િળરી િળરી પ્રેિથરી 
રિરીએ પણ કોઈ િવાથે 
કયવારે પણ ્ૈરભવા્  
ન રવાખરીએ, એ્રી 
દિવય અિરી ભરરી દૃમષ્ 
્ષવા્ય્વાજો.
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વળરી સવયો્પરરી શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાન ્પયુબસ્કા (્પયુન:મયુદ્રર)ના ્થા 
િૉસ ઍનજેિસ-કેલિફોલનનિ્ા શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદર, મૂલ્નિપ્રલ્ષ્ા સોવેલનઅરનયું 
લવમોચન ્પર કરવામાં આવ્યું હ્યું. સમગ્ર પ્રસંગને સૌએ ્ાળરીઓના ગ્ડગ્ડા્ટથરી 
વધાવરી િરીધો હ્ો. 

લૉિ ઍનજેલિિવાાં અભૂતપૂ્્ય નગરયવાત્વા... 
આજે વાન નયુઈસ – િૉસ ઍનજિસના ઇલ્હાસમાં સૌ પ્રથમ ઘ્ટના એ ઘ્ટરી 

હ્રી કે, આ્ટિા વષયો ્પછરી અનેકાનેક વાહનો દો્ડ્ાં ્ે ૬ ્ટ્ેકવાળા રાજમાગવે 
શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાનરી નગર્ાત્ા નરીકળવાનરી હ્રી ્દથવે વાહનો મા્ટે િંધ 
કરવામાં આવ્ો હ્ો. આજે રાજમાગનિ સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા અને 
્ેમના િા્ડરીિા િાળકો મા્ટે રરીઝવનિ રાખવામાં આવ્ો હ્ો. 

દિદિા્પૂવનિક નરીકળિેરી આ િોભા્ાત્ામાં સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાને 
બિરાજમાન થવા મા્ટે સજાવેિા લવિાળકા્ સ ં્દનને સૌ મરી્ટ માં્ડરીને લનહાળરી રહ્ા 
હ્ા. જે સ ં્દન ્પર સદમનિરતનાકર આચા ન્િ સવામરીજી મહારાજ બિરાજમાન થવાના 
હ્ા ્ે ્પર સવાનિવ્ારરી શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાન, પ્રા્:સમરરરી્ જીવનપ્રાર 
શ્રી અિજી િા્પાશ્રી ્ેમજ જીવનપ્રાર શ્રી મયુક્જીવન સવામરીિા્પા દિનિનદાન 
દઈ  રહ્ા હ્ા, ને લદ્્રી્ સ ં્દનમાં જે મંગિમ્ મૂલ ન્િઓ શ્રી સવાલમનારા્ર 
મંરદરમાં બિરાજમાન થવાનરી હ્રી ્ેમનાં દિનિન થઇ રહ્ા હ્ાં. સવામરીિા્પા 
્પાઈ્પ િેન્ડ, ્યુ.એસ.એ.ના રકિોરો-્યુવકો ્પરરવેષ સાથે ભબક્સભર સૂરાવલિનરી 
રંગ્ રેિાવરી રહ્ા હ્ા, હરરભક્ોના ઉમંગસભર જ્નાદો, લવજ્ધવજ ધારરી 
નવ્યુવાનો, હરરભક્ સમયુદા્, શ્રી ઠાકોરજીવાળો  સ ં્દન, ભક્સમયુદા્, 
સૂત્ોચચાર કર્ા નવ્યુવાનો, શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાના સાલન્નધ ે્ દિનિન દે્ ા ને 
સૌના અબભવાદન ઝરીિ્ા સંસકારભાસકર આચા ન્િ સવામરીશ્રીવાળો સ્ંદન, ભક્ 
સમયુદા્, ભબક્ નૃત્માં મસ્ િાલિકાઓ, મંગળ કળિ ધારર કરરી કરી ન્િનગાનમાં 
ગયુિ્ાન સન્નારરીનો સમયુદા્. આમ, મહારાજાલધરાજાનરી આ લવજ્સવારરી, નાખરી 
દૃલષ્ટ ન ્પહોંચે ્ેવરી િાંિરી હ્રી. આ િોભા્ાત્ા સાંજે ૫-૩૦ કિાકે હા્ટનિર સ્ટ્રી્ટથરી 
િરૂઆ્ કરરી. ્યુ.એસ. ્પોસ્ટ ઓલફસ બિબલ્ડગં, ્યુ.એસ. ગવનનિમેન્ટ ઓલફસ થઈ. 
નયુ ન શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદરમાં લવરમરી. ત્ારે સૂરજનારા્રે અસ્ાચિ પ્રલ્ 
પ્ર્ાર ક્યુિં. સં્ ભક્ સમયુદા્નો ઉતસાહ હજયુ અનસ્ હ્ો. નગર્ાત્ાના ચારે્  
્જમાનોના ્પરરવારે હૈ્ ાના હે્ થરી શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાને વધાવ્ા. િૉસ 
ઍનજિસવાસરીઓના મયુખેથરી ઉદૂગાર સરરી ્પડ્ા કે ‘આવરી રદવ્-ભવ્ાલ્ભવ્ 
નગર્ાત્ા અમે કદરી જોઈ નથરી. અદૂભયુ , અદૂભયુ , અદૂભયુ ...’ અને સંધ્ા 
આર્રીના લન્મો િાદ સૌએ મહાપ્રસાદ િરીધો. 

ભકકત િાંધયવા 
ગયુરુદેવ જીવનપ્રાર સવામરીિા્પાના આવા લનમાનિનરી સં્ોએ, શ્રી સવાલમનારા્ર 

ભગવાનના નંદ સં્ોએ રચેિા ્ થા સવામરીિા્પા રલચ્ અદ્યુ્ ભબક્્પદોનયું ગાન 

િિવારવાજાદધરવાજાનરી 
આ મ્જયિ્વારરી, 

નવાખરી દૃમષ્ ન પિોંચે 
તે્ રી લવાાંબરી િતરી. આ 

્ોભવાયવાત્વા િવાાંજે ૫-૩૦ 
કલવાક ેિવા્ટ્યર સ્્ટરી્ટથરી 

્રૂઆત કરરી. ય.ુએિ. 
પોસ્ટ ઓમફિ ભબકલડાંગ, 

ય.ુએિ. ગ્ન્યિને્ટ 
ઓમફિ થઈ. નતુન શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ િાંદિરિવાાં 

મ્રિરી
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કરરીને સમગ્ર વા્ાવરરને ભબક્મ્ િનાવરી દરીધયુ હ્યું. સવામરીિા્પાના વહાિા 
્પૂજનરી્ સં્ો દ્ારા પ્રસ્યુ્ આ ભબક્ સંધ્ામાં કોઈ્પર પ્રકારનરી ્પૂવનિ્ૈ્ારરી 
ન  હ્રી છ્ાં શ્રી ઘનશ્ામ સયુખકારરી ્પધા્ાનિ..., િરીિા લહેર થા્ રે....., િોિો 
ઘનશ્ામજી િોિો રે...., સવામરીિા્પા ચરરોમેં....... આરદ કરી્નિનોનરી હારમાળા 
રજૂ થ્ાં વનસ મોરના ઉચચારો થવા િાગ્ા. ્પર સમ્નો અભાવ હ્ો...... ્ેથરી 
આજના લચરસથા્રી આનંદ, દિનિનને વાગોળ્ા સહયુએ ્પો્્પો્ાના ગૃહ ્રફ 
પ્રસથાન ક્યુિં હ્યું. 

ઉતિ્ ઉલલવાિ ચતુથ્ય 
િાં્ત ૨૦૬૮ શ્વા્ણ િુિ-૩, તવા. ૨૨-૭-૨૦૧૨ રમ્્વાર

આજનયું મંગિ પ્રભા્ ખરીલ્યું અને સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાને 
્પો્ાના હૃદ્લસંહાસને ્પધરાવવા ્ત્પર થઈને રદવ્ સ્પંદનો વહાવરી રહ્યું હ્યું. 
મંગિમ્ વા્ાવરર હ્યું. ગગનમાં ધવજા િહેરા્રી હ્રી. િરરાઈના-કરી્નિનોના 
મધયુર સૂર રેિાઈ રહ્ા હ્ા. આ નૂ્ન મંરદર અમેરરકનોને દાિનિલનકસાવનિભૌમ 
આચા્નિ સવામરીજીનયું અદ્યુ્ નજરારયું હ્યું. એવે વખ્ે નૂ્ન શ્રી સવાલમનારા્ર 
મંરદરના સભામં્ડ્પમાં શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાના ્પાવન સાલન્નધ્માં િરાિર 
૭-૩૦ કિાકે ્પૂવાનિ ફાલગયુનરી નક્ષત્માં વેદોક્ાલવલધથરી ઉદયુંિર પ્રવેિ કરરીને 
સંસકારભાસકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ મૂલ્નિપ્રલ્ષ્ા લવલધમાં મનિ થ્ા. 
્ાલજ્ક ભૂદેવોનરી સાથે સંસકૃ્જ્ સં્ ો વેદનરી ઋચાઓ, મંત્ો, સ્ોત્ો વગેરેમાં 
મધયુર કંઠથરી જો્ડા્ા. વૈરદક મંત્ોચચાર સહ ના્ડાછ્ડરી વેલષ્ટ્ દભનિસિાકા વ્ડે 
શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાન, જીવનપ્રાર શ્રી અિજી િા્પાશ્રી, જીવનપ્રાર શ્રી 
મયુક્જીવન સવામરીિા્પા સંગેમરમરનરી મૂલ્નિઓના ચરરથરી મસ્ક ્પ્િં્ના 
એકેએક-સમગ્ર અંગનો સ્પિનિ કર્ા રહરીને ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી 
મહારાજે ન્ાસ ક્યો. ્જ્નરી ્પૂરાનિહયુલ્ લનલમત્તે પ્રકાં્ડ વેદજ્ ભૂદેવોના મંત્ોચચાર 
અને જનમંગિના સ્ોત્ સહ ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે વેદરીમાં 
હોમાતમક ઘૃ્ારદનરી આહયુલ્ઓ અ્પશી હ્રી. અં્માં ્પૂરાનિહયુલ્નયું શ્રીફળ હોમરીને 
શ્રી સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાનરી નરીરાજન-આર્રી ઉ્ારરી. આજનરી ધન્ 
્પળે લસદાં્વાગરીિ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજના રોમરોમ આનંદથરી ્પયુિરક્ 
હ્ા. આષનિદ્રષ્ટા ગયુરુદેવ જીવનપ્રાર સવામરીિા્પાના સંકલ્પોનરી ્પૂલ્નિમાં આજે એક 
ભવ્ાલ્ભવ્ મંરદર સચે્ન થઇ રહ્યું હ્યું. સૌના સમ્પનિર, પ્રેમ અને ભબક્ભ્ાનિ 
્પયુરુષાથનિથરી ્ૈ્ાર થ્ેિયું આ મંરદર હ્યું. ્પૂવાનિફાલગયુનરી નક્ષત્માં સેવામૂલ્નિ્પરં્્પ: 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજનરી પ્રેમસભર પ્રાથનિના સવરીકારરી પ્રેમવિ મહાપ્રભયુજી 
લસંહાસનમાં બિરાજમાન થ્ા ત્ાં જ રદવ્ાિરીવાનિદસભર ગયુરુરાજ જીવનપ્રાર શ્રી 
મયુક્જીવન સવામરીિા્પાનો રદવ્નાદ સંભળા્ો... જયુઓ, દિનિન કરો, ભગવાન 
આ્પરાં સહયુનાં આત્ંલ્ક કલ્ાર કરવા મા્ટે ્પો્ાના અક્ષરધામથરી અહીં ્પધા્ાનિ 
ને લસંહાસનમાં બિરાજમાન થ્ા. એ મંગિ ધવલનના શ્વર સાથે ્ાિરીઓના 

આજનરી ધનય પળે 
મિદવાાંત્વાગરી્ 
આચવાય્ય સ્વાિરીજી 
િિવારવાજનવા રોિરોિ 
આનાંિથરી પુલદકત 
િતવા. આષ્યદ્રષ્વા 
ગુરુિે્ જી્નપ્રવાણ 
સ્વાિરીબવાપવાનવા 
િાંકલપોનરી પૂમત્યિવાાં 
આજે એક 
ભવયવામતભવય િાંદિર 
િચેતન થઇ રહુાં િતુાં. 
િૌનવા િિપ્યણ, પ્રેિ 
અને ભકકતભયવા્ય 
પુરુષવાથ્યથરી તૈયવાર 
થયેલુાં આ િાંદિર િતુાં. 
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ગ્ડગ્ડા્ટ અને ખમમા ખમમા સહ જ્કારના િયુિંદ જ્ઘોષથરી સમગ્ર મંરદર ગાજી 
ઊઠ્યું. આજે સૌનાં હૈ્ા અ્પૂવનિ આનંદમાં ઝૂમરી રહ્ા હ્ા. આ એ ધન્મ્ ક્ષર  
હ્રી જ્ારે નૂ્ન મંરદરના લસંહાસનમાં બિરાજમાન થઇ સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પા પ્રથમવાર િૉસ ઍનજેિસ – કેલિફોલનનિ્ા અમેરરકાનરી ભોમકા ્પર 
કલ્ારમ્ દ્રલષ્ટ કરરી રહ્ા હ્ા. પ્રત ે્ક મૂલ્નિનયું પ્રલ્ષ્ા ્પૂજન કરરી, ચરરોમાં ્પયુષ્પ 
ધ્ાનિ. થો્ડરી જ ક્ષરોમાં મૂલ્નિઓના િરગાર થ્ા. ભાવના ભૂખ્ા શ્રીજીિા્પા 
સવામરીિા્પા સનમયુખ ભક્્, ભોજ્, િેહ્ ને ચોષ્નરી અનેકલવધ વાનગરીઓ 
સભર અન્નકૂ્ટ રચા્ો.. આજે એ સદા્ પ્રગ્ટ અને પ્રત્ક્ષ મહાપ્રભયુજીનરી ્પરમ 
પ્રસન્ન્ા જ કંઈ ઓર દરીસ્રી હ્રી, ્ેથરી જ ્ો અન્નકૂ્ટ આરોગરી રહ્ા હ્ા ને 
પ્રેમરી સં્ોભક્ો સદગયુરુ શ્રી ભૂમાનંદ સવામરી રલચ્ જમો થાળ જીવન જાઉં વારરી... 
િોિરી મજરા કરરી રહ્ા હ્ા. દરીવા પ્રગ્ટ્ા, નગારાં, ઝાિર ને ઘં્ટનાદ, િંખનાદ 
સહ આર્રીના સવરો દિે રદિ ગૂંજ્ા. સયુવરનિરલચ્ આર્રી ્પાવનકરમાં ગ્રહરી 
દાિનિલનકસાવનિભૌમ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે કૃ્જ્ભાવે સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પાને વંદના કરરી આર્રી ઉ્ારરી. વહાિાજીનરી ્પધરામરરીને વધાવવા 
આજે હરરભક્ોનાં હૈ્ા ્પર ઝાલ્ા રહે ્ેમ ન હ્ા. ્ેઓનો ઉતસાહ ઉમંગ 
કલ્પના્રી્ હ્ો ને એવા જ અદકેરા ઉતસાહથરી આર્રીઓ ઉ્ારરી શ્રીજીિા્પા 
સવામરીિા્પાનરી ્પરમ પ્રસન્ન્ા પ્રાપ્ત કરરી. આર્રી ઉ્ારનારા હરરભક્ોનરી ્ો 
આજે િાંિરી ક્ાર જામરી હ્રી, ્ેથરી ્ો ્ેમાં સમ્ ્પર ઘરો ્પસાર થઇ ગ્ો. 
હવે વખ્ આવ્ો મંરદરના લિખર ્પર ધવજારોહરનો. સવામરીિા્પા ્પાઈ્પ િેન્ડ, 
્યુ.એસ.એ.નરી સૂરાવિરીઓ સહ ધવજારોહર થ્યું. ધજા ્પર આનંદના અલ્રેકમાં 
ફરફર ફરકવા િાગરી. ધવજારોહર િાદ સં્ો હરરભક્ો સહ મંરદરમાં ્પધા્ાનિ. 
આમ, પ્રલ્ષ્ાલવલધ રંગેચંગે સં્પન્ન થ્ો. નૂ્ન મંરદર આજે પ્રારવન્ િનરી ગ્યું. 
સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજના ્પાવન કરકમળોથરી  આ મંરદરનરી 
વેદોક્ મૂલ્નિપ્રલ્ષ્ા થઈ એ માત્ કોઈ કમનિકાં્ડનો પ્રસંગ નહો્ો, ્પરં્યુ હજારો 
વષયોનરી ભાર્નરી આધ્ાબતમક અને સાંસકૃલ્ક ્પરં્પરાનયું ગૌરવ કર્ો શ્ેષ્ાલ્શ્ેષ્ 
સયુઅવસર હ્ો. 

મૂલ્નિ પ્રલ્ષ્ોતસવના મૂધનિન્ રદનના અંલ્મ ્િક્ે સભાગૃહમાં ્પધારેિા 
દાિનિલનકસાવનિભૌમ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે ઉ્પલસથ્ લવિાળ ભક્સમયુદા્ને 
આિરીવાનિદનરી અમૃ્ હેિરીમાં રસ્રિોળ કર્ાં જરાવ્યું હ્યું કે, આજે ્યુ.એસ.એ. 
ના કિરીફોનશી્ા રાજ્ના લવશ્વલવખ્ા્ હોિરીવયુ્ડ લવસ્ારમાં વેન ન્યુસ સથળમાં 
આત્ંલ્ક મોક્ષનયું સદાવ્ર્ િરૂ થ્યું. સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાએ 
અમેરરકાના ભક્ો ્પર એવરી અસરીમ દ્ા વરસાવરી છે કે, ઉ્પરા ઉ્પરરી મંરદરો 
થવા માં્ડ્ા છે. ગઈ સાિે લિકાગોમાં થ્યું ને આ સાિે દયુલન્ાના ્પલશ્વમ છે્ડે 
કેિરીફોનશી્ામાં થ્યું. આ્પરે આ અવસરનરી રાહ જોઈ રહ્ા હ્ા ્ે અવસર 
આવ્ો ્ ખરો ને જો્જો્ામાં ્પૂરો ્પર થઇ ગ્ો. ગઈ કાિે રાજાલધરાજ 

સ્વાિરીબવાપવા પવાઈપ 
બેનડ, યુ.એિ.એ.નરી 

િૂરવા્લરીઓ િિ 
ધ્જારોિણ થયુાં. 

ધજા પણ આનાંિનવા 
અમતરેકિવાાં ફરફર 

ફરક્વા લવાગરી. 
ધ્જારોિણ બવાિ 

િાંતો િદરભકતો િિ 
િાંદિરિવાાં પધવાયવા્ય. આિ, 

પ્રમતષ્વામ્દધ રાંગેચાંગે 
િાંપન્ન થયો.
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સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા ગજરાજ ્પર ્ેમજ ભવ્ રથમાં બિરાજ્ા 
ને સૌને દિનિનદાન આ્પરી મોક્ષભાગરી િનાવ્ા. આજે ભગવાન વાજ્ે ગાજ્ે 
મહેિમાં બિરાજ્ા. ભગવાનના આગમનનરી જાર કર્રી ધજાઓ આજે મંરદર 
ઉ્પર ફરકરી રહરી છે, ્ે િધા મયુમયુક્ષયુઓને િોિાવે છે કે આવો... આવો... આજે 
હોિરીવયુ્ડ લવસ્ાર ખરેખર હોિરી-્પલવત્ િન્ો છે. અહીં આત્ંલ્ક મોક્ષનયુ સદાવ્ર્ 
ખૂલ્યું છે.

એ વહાિા સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા આગળ આ્પરે મજરા ક્ાનિ. 
ભક્ોએ ્પારા્રો કરાવરી આર્રીઓ ઉ્ારરી, િાળકોએ નૃત્ો ક્યો, િેન્ડે 
ભબક્સૂરો રેિાવ્ા. આ િધયું જોઈ સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા િહયુ જ રાજી 
થા્ છે ને કહે કે, ્ મે અમારા પ્રેમનગરમાં આવ્ા છો ્ ેથરી ્ મને સલવિેષ ભબક્ 
કરવાના ઉમળકા જાગે છે. આ ્મારરી સેવા અમારા ્પસનિનિ એકાઉન્ટમાં જમા 
થા્ છે. ્ેનરી ્મને હમરા ખિર નલહ ્પ્ડે. જ્ારે ્ટારયું આવિે ને ્મને મૂલ્નિનો 
ખજાનો મળરી જિે ત્ારે અહો અહો થઈ જિે. આવો િાભ િરીજાને દયુિનિભ છે. 
આવા દયુિનિભ સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા આ્પરા મા્ટે અગમ હ્ા ્ે દ્ા 
કરરી સયુગમ થ્ા ને આ્પરાં કષ્ટ દૂર ક્ાનિ. આ્પરને દ્ાળયુ સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પા મળા ને આ્પરને ્પો્ાના િાળક જારરી, અવગયુરને ન ગરરી 
આ્પરને લનભાવ્ા રહે છે.

આવા સમથનિ મૂલ્નિના ચરરમાં રહરી આ્પરે સહયુએ પ્રલ્ષ્ા મહોતસવ રંગે ચંગે 
ઉજવ્ો. આવો મહોતસવ કાંઈ એમ ને એમ થઈ જ્ો નથરી. ્ેના મા્ટે ્ો કે્ટિરી્ 
્પૂવનિ ્ૈ્ારરી કરવરી ્પ્ડે. એ ્ૈ્ારરી કરવામાં સં્ો-ભક્ોએ રા્ રદવસ એક કરરીને 
જે સેવા કરરી છે ્ેનયું િબદોમાં વરનિન થઇ િકે ્ેમ નથરી. અહીં સવામરીિા્પાના 
દરિારમાં જે આનંદ જોવા મળે છે, પ્રેમ જોવા મળે છે ્ેનયું કારર એ છે કે, 
સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા અહીં પ્રગ્ટ્પરે  બિરાજી આ્પરને લહાવા આ્પરી 
રહ્ા છે. આ્પરે િધા ભગવાનના પ્રેમનગરમાં જીવનનો સાચો આનંદ મારરી 
રહ્ા છરીએ. સવાલમનારા્ર ભગવાન છેલિા પ્રકરરના ૩૦મા વચનામૃ્માં કહે 
છે કે, ભિા અમારે ્ોગે કરરીને આ સવવે િાઈ ભાઈ ્પરમહંસ રાજી્પે િેઠા થકા 
ભગવદ્બક્ કરે છે ્ો એ ઠરીક છે, ને ભગવદ્બક્ કર્ા દેખરીને મનમાં િહયુ 
રાજી્પો થા્  છે, જે મરરી ્ો સવનિને જાવયું છે  ્પર આવરી રરી્ે ભબક્ કરાવરી એ જ 
જીવ્ાનો મો્ટો િાભ છે. જીવનપ્રાર િા્પાશ્રી ભાગ-૧નરી  ૯૧મરી વા્માં કહે છે 
કે, આજ સના્ન મહારાજ અને મયુક્ મળા છે. ્ેમનરી િરાિર િરીજયું કોઈ છે 
જ નલહ. એમનરી સેવા ્પર સના્ન  છે. ્ે કેવરી ્ો (એક િાકનયું ફો્ડવયું હાથમાં 
િઈને િોલ્ા જે) આ એક િાકનો ્પરીત્તો છે. ્ે આ મયુક્ને અ્પનિર કરે ્ો અ્પનિર 
કરનારને અનં્કો્ટરી બ્હાં્ડના જીવોનો આત્ંલ્ક મોક્ષ કરવાનરી સામથશી મળે; 
એ્ટિયું ફળ ્ો ્પૈસાભારનયું ફો્ડવયું છે ્ે્ટિરી સેવાનયું થા્ છે. ્ો વળરી ભાગ-૧નરી 
૧૬૦મરી વા્માં િા્પાશ્રી કહે છે કે, સતસંગમાં ધનથરી કે અન્ન વસ્તારદકથરી સેવા 

િુલ્યભ 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા આપણવા 
િવા્ટે અગિ િતવા તે 
િયવા કરરી િુગિ થયવા 
ને આપણવાાં કષ્ િૂર 
કયવા્ય. આપણને િયવાળુ 
સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 
સ્વાિરીબવાપવા િળ્વા 
ને આપણને પોતવાનવા 
બવાળક જાણરી, 
અ્ગુણને ન ગણરી 
આપણને મનભવા્તવા રિે 
છે.
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કરે ્ો સાચા મો્રીરુ્પરી આત્ંલ્ક મોક્ષ થા્ છે, ્ેવો મોક્ષ િરીજે નથરી. આજે એ 
ઘનશ્ામ પ્રભયુએ સેવા કરનારા ઉ્પર એવરી મહેરિાનરી કરરી છે કે, પ્રેમના મો્રી 
વરસાવરી રહ્ા છે. આ પ્રેમના મો્રી એવા છે કે જેમ જેમ એને ઝરીિ્ા જઈએ, 
વરીર્ા જઈએ ્ેમ ્ેમ ્ે વધ્ાં ને વધ્ાં જા્. જેમ જેમ સેવા કર્ા જઈએ 
્ેનાથરી અનં્ ગરરી પ્રેમનરી વષાનિ એ ઘનશ્ામ મહાપ્રભયુજી કર્ા જ જા્.

ભગવાનના પ્રેમનગરમાં આ્પરે આવ્ા છરીએ, ને એ આનંદ માર્ાં આ 
મહોતસવ ્પર ્પૂરનિ થ્ો. સં્ો ભક્ોએ સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પાનો વધયુ 
ને વધયુ પ્રેમ મારવા સાસાંગો્ટરીિાં ક્ાનિ, 

હે કૃ્પાળયુ સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા અમે આ્પના પ્રેમનગરમાં વસ્ા 
વસ્ા, ્મારો પ્રેમ ઝરીિ્ા અમારું જીવન ્પૂરનિ કરરીએ એવરી રદવ્ િયુલદ, િબક્ 
ને ભબક્ આ્પજો. 

આિરીવાનિદનરી વષાનિ મારરી મસ્ િનેિા સં્ોભક્ોએ આવયું આત ં્લ્ક 
કલ્ારનયું અદ્યુ્ મંરદર રચરીને સૌને ભબક્ સતસંગનયું એક અિૌરકક સથાન ભે્ટ 
આ્પવા િદિ સમગ્ર પ્રેમ્પયુષ્પાંજલિરૂ્પ શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાનના મૂલ્નિ 
અ્પનિર કરરી કૃ્કૃત્્ા અનયુભવરી હ્રી. આ અવસરે નવસારરીના રકિોરભાઈ 
ગોલવંદભાઈ ્પ્ટેિે શ્રીજીિા્પા સવામરીિા્પાને વાઘા ધારર કરાવરી ધન્્ા માનરી 
હ્રી. સમસ્ સભા ભબક્રસમાં ્રિોળ િનરી ઝૂમવા િાગરી હ્રી અને ચાર 
રદવસ ્પહેિા સૌના હૈ્ામાં સૂરો રેિા્ા હ્ા કે. મહોતસવ આવે છે, આવે છે, 
એ મહોતસવ આવ્ો ્પર ખરો ને જો્જો્ામાં ્પૂરનિ ્પર થઇ ગ્ો. સાથે સાથે 
હરકોઈના રદિમાં અનેક સંસમરરોનરી સરવારરી સજનિ્ો ગ્ો. ભવ્ાલ્ભવ્ એ 
મહોતસવ, લચરસથા્રી એ મહોતસવ. મૂલ્નિપ્રલ્ષ્ા મહોતસવ દિદિાભેર ઉજવાઈ 
ગ્ો. સથળ ્પર હ્ા ્ેઓ કે િાઈવ્ટેિરીકાસ્ટ દ્ારા જીવં્ પ્રસારર લનહાળનારા 
નાના અને મો્ટા આ મૂલ્નિપ્રલ્ષ્ા મહોતસવને મારરી પ્રસન્ન્ાસભર વદને 
ગયુલર્િ ગાથાના ગયુર ગા્ાં ગા્ાં સૌ કોઈએ પ્રસથાન ક્યુિં હ્યું.  

ઈ.િ.૨૦૧૪ ્ેસ્ટ કોસ્ટ, બરીજો પવા્ટોતિ્
િરીજા ્પા્ટોતસવ પ્રસંગે ૭ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ સમૂહ ્પારા્ર ્પૂજન અને 

વાંચન અને સંધ્ા આર્રીના લન્મ ્પછરી કરી્નિન ભબક્ સંધ્ા કરવામાં આવરી. 
૮ જૂન ૨૦૧૪ના રોજ શ્રી  સવાલમનારા્ર ભગવાનનરી મંગિ આર્રી આચા્નિ 
સવામરીશ્રીએ ઉ્ારરીને સૌને રદવ્ાનંદમાં ગરકાવ ક્ાનિ. સમ્ થ્ે ્પા્ટોતસવનરી 
લવલધ િરૂ કરવામાં આવરી. વહાિા આચા્નિ સવામરીશ્રીએ શ્રી સવાલમનારા્રિા્પા 
સવામરીિા્પાનયું ષો્ડિો્પચારથરી ્પૂજન અચનિન ક્યુિં. સં્પૂરનિ િાસ્તોક્ લવલધના અં્ે 
અષ્ટોત્તરિ્ નામાવલિ સહ ્પયુષ્પાંજલિ અ્પનિર કરવામાં આવરી. ત્ારિાદ ્પૂજ્ 
સં્ો અને ભક્ોનરી ખૂિ જ મહેન્થરી ્ ૈ્ાર થ્ેિો અન્નકૂ્ટ ધરાવવામાં આવ્ો. 
વેદરતન આચા્નિ સવામરીશ્રીએ લદ્્રી્ ્પા્ટોતસવનરી હષયોલિાસ્પૂરનિ આર્રી કરરી. આ 

આ્ુાં આતયાંમતક 
કલયવાણનુાં અદ્ુત 
િાંદિર રચરીને િૌને 

ભકકત િતિાંગનુાં એક 
અલૌદકક સથવાન ભે્ટ 
આપ્વા બિલ િિગ્ર 

પ્રેિપુષપવાાંજમલરૂપ 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 

ભગ્વાનનવા િૂમત્ય 
અપ્યણ કરરી કૃતકૃતયતવા 

અનુભ્રી િતરી.
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અવસરે િધા સં્ો અને હરરભક્ોએ ્પર આર્રી ઉ્ારરી. ત્ાર્પછરી સભામાં 
્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રીએ રદવ્ આિરીવાનિદ આપ્ા.

િ્વાઈિવાાં પવા્ન મ્ચરણ
હવાઈમાં સૌ પ્રથમ લહનદયુ ધમાનિચા્નિ શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરીના આચા્નિ 

સવામરીજી મહારાજનયું ્પાવન લવચરર

મલરનગર શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરી સંસથાનના આચા્નિ શ્રી 
્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી સવામરીજી મહારાજ અમેરરકાનાં રાજ્ોમાં સં્-ભક્ 
સમયુદા્ સાથે સતસંગ લવચરર કરવા ્પધા્ાનિ છે. ન્યુજિશી, કેિરીફોલનનિ્ાના લવચરર 
િાદ અમેરરકાના ૫૦મા રાજ્ હવાઈમાં ્યુનાઈ્ટે્ડ ફિાઈ્ટ દ્ારા ૧૦૦ સં્ો-
ભક્ોના લવિાળ સમયુદા્ સહ ્ ા. ૨૫−૬−૨૦૧૭, રલવવારથરી ્ ા. ૩૦−૬−૨૦૧૭, 
િયુક્વાર - ્પાંચ રદવસના ્પયુલન્ લવચરરાથવે ્પધા્ાનિ હ્ા. આ્ટિરી મો્ટરી સંખ્ામાં 
્પધારનાર સૌ પ્રથમ લહંદયુ ધમનિ - 
સવાલમનારા્ર સંપ્રદા્ના પ્રથમ 
ધમાનિચા્નિ ્ેઓશ્રી છે.

સાગરસમ્ા્ટ પ્રિાં્ 
મહાસાગર - ્પેલસલફક 
મહાસાગરમાં આવેિયું હવાઈ 
રાજ્ છે. ્પર ઘરાના મનમાં 
એવો ખ્ાિ હિે કે હવાઈ ્ટા્પયુ છે. ના, એવયું નથરી. ્ે ્યુનાઈ્ટે્ડ સ્ટેટસ ઓફ 
અમેરરકાનયું રાજ્ છે. હવાઈએ આઈિેન્ડ 8 ્ટા્પયુઓનો સમૂહ છે. Hawaii, Kau-
ai, Niihau, Oahu, Maui, Moloki, Kahoolawe અને Lanai કયુદર્રી 
સૌનદ્નિનો ખજાનો હવાઈ ્ટા્પયુ દયુલન્ાભરના ફેવરરી્ટ ્ટયુરરીસ્ટ ્ડેબસ્ટનેિનમાંથરી 
એક છે. ્ેનરી રાજધાનરી હોનોિયુિયુ છે. ઉત્તર અમેરરકાનરી દલક્ષર ્પલશ્ચમે મધ્ 
પ્રિાં્ મહાસાગરમાં લદ્્પ-સમૂહ હવાઈ માત્ ૪૦ િાખ એકર લવસ્ાર ધરાવે છે. 
જીવં્ જવાળામયુખરી ્પવનિ્ો એ હવાઈ ્ટા્પયુ રાજ્નો ખાસ ઈલ્હાસ છે. ્પેલસલફક 
ઓિનમાં આવેિા હવાઈ ્ટા્પયુ જૂથને ૧૮૯૩માં જા્પાનનરી રાજાિાહરી સમાપ્ત 
કરરી અમેરરકાએ ્ેના ્પર કિજો કરરી િરીધો અને ૧૮૯૮માં ્ેને અમેરરકામાં 
સામેિ કરરી િરીધો હ્ો. અહીં લદ્્રી્ લવશ્વ્યુદમાં પ્રથમ વખ્ ્પિનિ હાિનિર ્પર ૭ 
્ડરીસેમિર, ૧૯૪૧ એ જા્પાને હયુમિો ક્યો હ્ો. જેમાં ૨૪૦૦ અમેરરીકન સૈલનકો 
મૃત્યુ ્પામ્ા હ્ા. અને અમેરરકાએ વળ્ો જવાિ આ્પ્ાં જા્પાનના નાગાસાકરી 
અને લહરોિરીમા ્પર ્પરમારયુ િોમિનો હયુમિો કરરી જા્પાનનરી કે્ડ ભાંગરી નાખરી 
હ્રી.

અમેરરકાનયું ્પ્ાનિવરર અત્ં્ વૈલવધ્્પૂરનિ છે. હવાઈમાં િારમાસરી 
વનસ્પલ્ઓ flowering plantsનરી ૧૮૦૦ કર્ા વધારે પ્રજાલ્ઓ આવેિરી છે, 

નયુજ્સી, 
કેલરીફોમન્યયવાનવા મ્ચરણ 
બવાિ અિેદરકવાનવા 
૫૦િવા રવાજય િ્વાઈિવાાં 
યુનવાઈ્ટેડ ફલવાઈ્ટ દ્વારવા 
૧૦૦ િાંતો-ભકતોનવા 
મ્્વાળ િિુિવાય િિ 
તવા. ૨૫−૬−૨૦૧૭, 
રમ્્વારથરી તવા. 
૩૦−૬−૨૦૧૭, ્ુક્ર્વાર 
- પવાાંચ દિ્િનવા પુમનત 
મ્ચરણવાથવે પધવાયવા્ય િતવા.
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જેમાંનરી કે્ટિરીક મયુખ્ ભૂલમમાં આવેિરી છે. હવાઈમાં રાજ્ના કા્દાનરી હવાઈન 
(Hawaiian) અને અંગ્રેજી િંને સત્તાવાર ભાષાઓ છે.

આમ ્ો કયુદર્નરી દરેક રચના અજા્િભરરી છે. પ્રાકૃલ્ક સૌંદ્નિથરી છિકા્યું 
હવાઈ ્ેના સવચછ અને સયુંદર િરીચ સલહ્ પ્રવાસરીને િોલ્પંગ કરવા મા્ટે ઘરયું 
િોકલપ્ર્ છે. િરીિયું કાચ જેવયું ્પારરી ધરાવ્ા મહાસાગરનરી વચચે આવેિા હવાઈન 
્ટા્પયુઓ િાંલ્ અને આનંદ આ્પે છે. અહીં અવનવરી દરર્ાઈ સૃલષ્ટ, સૂ્નિપ્રકાિમાં 
નહા્ા સમયુદ્ર-્્ટ, સયુ્ાનિસ્નયું અદ્યુ્ દ્રશ્ અને સૂ્યોદ્ એક અનોખો અનયુભવ 
કરાવે છે.

આવયું જ એક લનિવરશી અફા્ટ જળરાિરીથરી ભર્પૂર અને પ્રાકૃલ્ક સૌંદ્નિથરી 
છિોછિ નામ છે હવાઈ.

અમેરરકાના ગોલ્ડન સ્ટે્ટ કેલિફોલનનિ્ામાં આવેિા શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદરથરી 
સં્ો-ભક્ોે ૧૦૦ જે્ટિરી સંખ્ામાં ્યુનાઈ્ટે્ડ હવાઈ જહાજ દ્ારા ૨૪૭૧ માઈિ 
- ૩૯૭૬ રકિોમરી્ટર દૂર ્પેલસલફક મહાસાગરના અફા્ટ જળરાિરીથરી વીં્ટળા્ેિા 
હવાઈ રાજ્ના KEAHOLE - KONA ઈન્ટરનેિનિ એર્પો્ટનિ ્પર ૫:૩૦ 
કિાક હવાઈ ઉડ્ડ્ન કરરી ઉ્રાર ક્યુિં હ્યું. ત્ાંથરી 17 માઈિ આવેિરી, પ્રિાં્  
મહાસાગરમાં િરીગ આઈિેન્ડ - Waikoloa Villageના િરીચ ્પાસે ૬૨ એકરમાં 
લવસ્ૃ્ અલ્િ્ સયુંદર હો્ટિ Hilton Waikoloa Villageના Palace Tow-
erમાં રોકાર ક્યુિં હ્યું. અહીં ્પધાર્ાં હવાઈ લવચરરના આ્ોજકો ્ડો. ભર્ભાઈ 
વરી. મેરાઈ, રાજયુભાઈ ્પરી. ્પ્ટેિ, ઘનશ્ામભાઈ ્પરી. ્પ્ટેિે હવાઈન ્પયુષ્પો જેને 
‘પિયુમેરર્ા’ કહે છે ્ેના હાર ્પહેરાવરી લવશ્વવાતસલ્મહોદલધ આચા્નિ શ્રી 
્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી સવામરીજી ્થા ્પૂજનરી્ સં્ોનયું લવલિષ્ટ સવાગ્ ક્યુિં હ્યું. 
(અહીંનરી સંસકૃલ્નરી રરી્રી રરીવાજ પ્રમારે કોઈ્પર વ્બક્ આ રાજ્માં આવે ત્ારે 
્ેનયું પિયુમેરર્ાનો ્પયુષ્પહાર ્પહેરાવરી સવાગ્ કરવામાં આવે છે.) 

મ્શ્વકલયવાણયવાત્રી આચવાય્ય સ્વાિરીશ્રીએ િ્વાઈિવાાં ્ોલકેનોઝ 
(જ્વાળવાિુખરી) ને બકયુાં તરીથ્યત્...

મલરનગર શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરી સંસથાનના આચા્નિ શ્રી 
્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી 
સવામરીજી મહારાજ 
ઊગ્ા સૂરજનો 
રાષ્ટ્ જા્પાનથરી 
િઈને સૌથરી છેલિે 
સૂ્ાનિસ્ થ્ા હવાઈ-
અમેરરકા એ્ટિે કે 
સમગ્ર દયુલન્ાનરી 

િણણનગર શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરી 

િાંસથવાનનવા આચવાય્ય શ્રી 
પુરુષોતિિમપ્રયિવાિજી 

સ્વાિરીજી િિવારવાજ 
ઊગતવા િૂરજનો રવાષ્્ 

જાપવાનથરી લઈને િૌથરી 
છેલલે િૂયવા્યસત થતવા 

િ્વાઈ-અિેદરકવા એ્ટલે 
કે િિગ્ર િુમનયવાનરી 

‘મ્શ્વકલયવાણયવાત્વા’ 
કરનવાર એકિવાત્ 

મિનિુ ધિ્યનવા - 
સ્વામિનવારવાયણ 

િાંપ્રિવાયનવા ધિવા્યચવાય્ય છે.
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‘લવશ્વકલ્ાર્ાત્ા’ કરનાર 
એકમાત્ લહનદયુ ધમનિના - 
સવાલમનારા્ર સંપ્રદા્ના 
ધમાનિચા્નિ છે.

સરોવર, ્રુવર, સં્જન 
ચોથા વરસે મેહ, ્પરમાથનિને 
કારરે ચારે ધરર્ા દેહ...

ઉ્પરોક્ સાખરી અનયુસાર 
સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા વ્રી આ 
િોકમાં દિનિનદાન દે્ા લવશ્વવાતસલ્મહોદલધ 
આચા્નિ સવામરીજી મહારાજનયું લવશ્વકલ્ાર અથવે 
્પાવન લવચરર હો્ છે.

ઈલ્હાસ માત્ ્પાઠ્ય્પયુસ્કો કે અન્ 
્પયુસ્કોમાં જ વાંચવાનરી િાિ્ નથરી. ઈલ્હાસ 
સથળ ્પર જઈને જારવા અને મારવાનરી િાિ્ 
છે. અમેરરકાના હવાઈ સ્ટે્ટમાં વોલકેનોઝ નેિનિ 
્પાકનિ છે. જે અ્ડધા ભાર્ જેવ્ડો જગ્નો સૌથરી 
મો્ટો નેિનિ ્પાકનિ છે. જારરીને નવાઈ િાગિે કે 
આ હવાઈ ્ટા્પયુ જવાળામયુખરીઓ-વોલકેનોઝને કારરે 
ઉદ્વ્ો છે. જેનરી આસ્પાસ હજયુ ્પર િે એવા 
જવાળામયુખરીઓ - વોલકેનોઝ છે જે ધૂરરી ધખાવરીને 
િેઠા છે. કરીિૌ્ા અને મૌના િોઆ. આ િંને 
જવાિામયુખરીને હાજરાહજૂર દિાનિવ્ો ્પાકનિ એ્ટિે 
વોલકેનોઝ નેિનિ ્પાકનિ. અમેરરકાના હવાઈ ્ટા્પયુ 
્પર આવેિા આ નેિનિ ્પાકનિનરી સથા્પના ઈ.સ. 
૧૯૧૬માં થઈ હ્રી. ્યુનેસકોનરી વનિલ્ડ હેરરી્ટેઝનરી 
સાઈ્ટમાં ્ેને ઈ.સ. ૧૯૮૭માં સથાન મળયું હ્યું. 
આ નેિનિ ્પાકનિનરી મયુિાકા્ િેવાનો અનયુભવ જ 
ખૂિ વેગળો છે. કરીિૌ્ા ૩ થરી ૬ િાખ વષનિ જયુનો હોવાનયું મના્ છે અને મૌના 
િોઆ ૭ થરી ૧૦ વષનિ જયુનો હોવાનયું મના્ છે. હવાઈ ્ટા્પયુ કઈ રરી્ે ઉદ્વ્ો એના 
ભૂસ્રરી્ અને વૈજ્ાલનક કારરોનરી જારકારરી આ ્પાકનિ ્પૂરરી ્પા્ડે છે. આ ્પાકનિ 
૧,૫૧,૦૦૦૦ ચોરસ રકિોમરી્ટરમાં ફેિા્ેિો છે. એ્ટિે કે અ્ડધા ભાર્ જેવ્ડયું 
્ેનયું કદ છે. ્પાકનિનાં કે્ટિાંક આકષનિરોમાં ઈ.સ. ૧૭૯૦નરી ફૂ્ટલપ્રનટસ છે. જે એ 
વખ્ે થ્ેિા ્યુદનો ્પયુરાવો માનવામાં આવે છે. વોલકેનો આ્ટનિ સેન્ટર ્પર છે. 

િણણનગર શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ 
ગવાિરી િાંસથવાનનવા 
આચવાય્ય શ્રી 
પુરુષોતિિમપ્રયિવાિજી 
સ્વાિરીજી િિવારવાજનો 
િદ્વા્ અિૃત પ્્ય - 
૭૫િો પ્રવાગટ્ોતિ્ 
અિેદરકવાનવા િ્વાઈ 
રવાજયિવાાં આ્ેલવા 
બરીગ આઈલેનડિવાાં 
િાંતો-ભકતોએ 
િબિબવાભેર 
ઊજવયો િતો.
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્પા્પહાનયુમોકયુઆકરી મરરીન નેિનિ મોન્યુમેન્ટ એવયું નામ ધરાવ્ો આ દરર્ાઈ 
આરલક્ષ્ લવસ્ાર જગ્નો સૌથરી મો્ટો નેિનિ ્પાકનિ છે. ્પા્પહાનયુમોકયુઆકરી એ 
હવાઈ ભાષાનયું નામ છે. ્ેનો અથનિ દરર્ો, આકાિ, જમરીન અને સથાલનક િોકોનો 
સમૂહ એવો થા્ છે.

હવાઈ - િરીગ આઈિેન્ડમાં લહિો નગર ્પાસે આવેિા કરીિૌ્ા સરક્્ 
જવાળામયુખરીમાંથરી ૧૮૦૦થરી ૨૨૦૦ સે. ્ડરીગ્રરી ્ા્પમાનથરી અલવર્ ધગધગ્ો 
િાવારસ સ્્ વહે છે. ્ેને આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે િા્ કાર ્થા 
હેિરીકોપ્ટર દ્ારા લનહાળરી ્ેને ્રીથનિતવ િક્્યું હ્યું. ્પૂજનરી્ સં્ો-ભક્ોના લવિાળ 

સમયુદા્ સહ ત્ાં ્પધારરી, ૫૦૦ મરી્ટર દૂરથરી લનહાળો હ્ો. ભગવાનનરી આ 
િરીિાના અકળ દિનિનથરી શ્રી સવાલમનારા્ર ભગવાને વર્ાિ પ્રકરરના ૩જા 
વચનામૃ્માં ૪ પ્રકારના સત્પયુરુષનરી કરેિરી વા્ સૌને સમૃલ્ ્પ્ટ ્પર આવરી 

૭૫૦૦ ્ખત 
‘સ્વામિનવારવાયણબવાપવા 

સ્વાિરીબવાપવા’ અને 
૭૫૦ ્ખત ‘િેપપરી 

બથ્ય ડે બવાપવા’ મલભખત 
પલુિેદરયવાનો િવાર 

યજિવાનશ્રીઓએ શ્રી 
િદરકૃષણ િિવારવાજને 

ધવારણ કરવા્રી ધનયતવા 
અનુભ્રી િતરી. ફ્ુ્ટનો 

કેક અપ્યણમ્દધ, 
આરતરીઓ, આ્રી્વા્યિ, 

િમિવાન અપ્યણ ્ગેરે 
કવાય્યક્રિોિવાાં િિુએ 

અણિોલવા લિવા્વા લરીધવા 
િતવા.
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હ્રી. દરીવા, મિાિ, વરીજળરી અને વ્ડવાનિ અલનિ જેવા સત્પયુરુષ હો્ છે. ્ેમાં 
શ્રીજીમહારાજે વ્ડવાનિ અલનિનયું જે દૃષ્ટાં્ આપ ય્ું ્ેમાં સમયુદ્રમાં રહેિા વ્ડવાનિ 
અલનિ સમયુદ્રના જળનો ઓિાવ્ો ઓિા્ો નથરી ્ે આજે લનહાળરીને ભગવાનના 
સત્ વચનનરી સૌને અનયુભૂલ્ થઈ હ્રી.

િદ્વા્ અિૃત પ્્ય ઊજ્વાયો, અિેદરકનો ઝૂમયવા...
મલરનગર શ્રી સવાલમનારા્ર ગાદરી સંસથાનના આચા્નિ શ્રી 

્પયુરુષોત્તમલપ્ર્દાસજી સવામરીજી મહારાજનો સદ્ાવ અમૃ્ ્પવનિ - ૭૫મો 
પ્રાગટ્યોતસવ અમેરરકાના હવાઈ રાજ્માં આવેિા િરીગ આઈિેન્ડમાં સં્ો-
ભક્ોએ દિદિાભેર ઊજવ્ો હ્ો.

અમેરરકા, આરફ્કા અને ્યુ.કે.માં વસ્ા હરરભક્ોએ સાથે મળરી આ 
્પાવનકારરી અવસરને માણ્ો હ્ો. શ્રી સવાલમનારા્ર લસદાં્ સજીવન મં્ડળ, 
કેિરીફોલનનિ્ાનાં સવવે િહેનોએ સાથે મળરી હવાઈન ્પયુષ્પો જેને પિયુમેરર્ા કહે છે, 
્ે ્પયુષ્પમાં ૧૦  વખ્ ‘સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા’ અને ૧ વાર ‘હેપ્પરી 
િથનિ ્ડે િા્પા’ ્ેમ િખેિ હ્યું. ૭૫૦ ્પયુષ્પોનો હાર િનાવેિ હ્ો. આમ, ૭૫૦૦ 
વખ્ ‘સવાલમનારા્રિા્પા સવામરીિા્પા’ અને ૭૫૦ વખ્ ‘હેપ્પરી િથનિ ્ડે 
િા્પા’ લિબખ્ પિયુમેરર્ાનો હાર ્જમાનશ્રીઓએ શ્રી હરરકૃષર મહારાજને 
ધારર કરાવરી ધન્્ા અનયુભવરી હ્રી. ફ્યુ્ટનો કેક અ્પનિરલવલધ, આર્રીઓ, 
આિરીવાનિદ, સમમાન અ્પનિર વગેરે કા્નિક્મોમાં સહયુએ અરમોિા લહાવા િરીધા 
હ્ા. સદ્ાવ અમૃ્ ્પવનિના અંલ્મ ્િક્ે ્ટરીમિરી નૃત્ ્ાિે હરરભક્ોને ઝૂમ્ા 
જોઈ અહીંના અમેરરકનો Sef Taufa - Senior Event Manager, Romi-
na Migliorini, Sebastian Kimo Akiu વગેરે ભબક્ના ્ાનમાં આવરી જઈ 
્ેઓ ્પર ઝૂમરી ઉઠ્યા હ્ા. હવાઈમાં ્પાંચ રદવસના ્પાવનકારરી લવચરર િાદ 
લવશ્વવાતસલ્મહોદલધ આચા્નિ સવામરીજી મહારાજે લવિાળ સં્-ભક્ મં્ડળ સહ 
આ ્ા. ૩૦−૬−૨૦૧૭ને િયુક્વારના રદને સવારે ૧૧:૩૦ કિાકે ્યુનાઈ્ટે્ડ હવાઈ 
જહાજમાં બિરાજમાન થઈ િોસએનજિસના હવાઈ મથકે ઉ્રાર ક્યુિં હ્યું. આમ, 
અલવસમરરરી્ લવશ્વકલ્ાર્ાત્ા કરરી સદમનિરતનાકર આચા્નિ સવામરીજી મહારાજ 
સં્-ભક્ સમયુદા્ સહ શ્રી સવાલમનારા્ર મંરદર - િોસએનજિસ ્પધા્ાનિ હ્ા.

ઈ.િ. ૨૦૧૯  િવાતિો ્વામષ્યક પવા્ટોતિ્
પ્રેમમૂલ્નિ લવશ્વવાતસલ્મહોદલધ ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રી મહારાજ 

હરરભક્ોના આમંત્રનો સવરીકારરી કરરી ્પા્ટોતસવ લનલમત્તે ્થા દરેક હરરભક્નરી 
મનોવાંલછ્ ઈચછા ્પૂરરી કરવા મા્ટે જયુિાઈનરી ૫થરી ૧૧ ૨૦૧૯, કેલિફોલનનિ્ા 
્પધા્ાનિ. જયુિાઈનરી ્પાંચમરી ્ારરીખે મંરદરે ્પધા્ાનિ ત્ારે મયુખ્ દરવાજાથરી ફિાવર 
િે્ડ ઉ્પર સયુલવચારનરી ્પાદયુકા ્પાથરરી હ્રી, ્ેના ઉ્પર િા્પા ચાલ્ા અને ખયુિજ 
પ્રસન્ન્ા દિાનિવરી. શ્રીઠાકોરજીનરી આર્રી ઉ્ારરીને સભા કરરી. સવવે હરરભક્ોને 

િરેક િદરભકતનરી 
િનો્વાાંણછત ઈચછવા 
પૂરરી કર્વા િવા્ટે 
જુલવાઈનરી ૫થરી ૧૧ 
૨૦૧૯, કેમલફોમન્યયવા 
પધવાયવા્ય. જુલવાઈનરી 
પવાાંચિરી તવારરીખે િાંદિરે 
પધવાયવા્ય તયવારે િુખય 
િર્વાજાથરી ફલવા્ર 
બેડ ઉપર િુમ્ચવારનરી 
પવાિુકવા પવાથરરી િતરી, 
તેનવા ઉપર બવાપવા ચવાલયવા 
અને ખુબજ પ્રિન્નતવા 
િ્વા્ય્રી.
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આનંદથરી મળરી ને સયુખ સમાચાર ્પૂછ્ા. િરીજા રદવસે સવારે આઠ વાગ્ે 
્પધરામરરીએ ્પધારરીને સવવેને આિરીવાનિદ આ્પરી રાત્ે મંરદરે ્પર્ ્પધા્ાનિ. સતસંગ 
સભામાં કથાવા્ાનિ િાદ  સતસંગ દૃઢ રાખવાના આિરીવાનિદ આપ્ા. 

િરીજા રદવસે સવારે જયુિાઈનરી ૭મરી ્ારરીખે ૭મો ્પા્ટોતસવ હ્ો. ્ે 
પ્રસંગે સયુમધયુર સંગરી્ સાથે કરી્નિનોનરી સૂરાવિરીથરી વા્ાવરર મંગિમ્ િનરી 
ગ્યું. સમ્ થ ે્ ષો્ડિો્પચારથરી ભગવાનનયું ્પૂજન સહ ્પા્ટોતસવ લવલધ િરૂ 
થ્ો. ્પા્ટોતસવના પ્રસંગે પ્રેમમૂલ્નિ વાતસલ્મહોદલધ સવામરીશ્રીએ ઘરા સરસ 
અલવસમરલર્ આિરીવાનિદ આપ્ા. 

લવશ્વવાતસલ્મૂલ્નિ ્પરમ ્પૂજ્ આચા્નિ સવામરીશ્રીએ છેલિરી સભા હ્રી જેમાં 
જરાવ્યું હ્યું કે, િધા હરરભક્ો હળરી-મળરીને રહેજો અને ભગવાનના ગમ્ામાં 
રહેજો. જેમ ગઢ્ડા પ્રથમ પ્રકરર ૭૬મા વચનામૃ્માં જરાવ્યું છે ્ેમ ભગવાનના 
ગમ્ામાં કેમ રહેવા્, કેમ થવા્. એ લવચાર હાથમાં હોવો જોઈએ. આ સંસારમાં 
મનયુષ્ ્પો્ાના સવાથનિના કારરે ભગવાનને ્પસંદ કરે છે ્પર ભગવાન આ્પરને 
ગમવા જોઇએ. એ મા્ટે ્પાત્ િનવયું ્પ્ડે ત્ારે સાચા ભક્ િન્ા કહેવા્. 
શ્રીજીમહારાજે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, ક્ોધરી, ક્પ્ટરી, માનરી અને ઈષાનિળયુ હો્ ્ેવા હરરભક્ો 
શ્રીજીમહારાજને ગમ્ા ્પર નથરી. ક્ોધે કરરીને ભગવાનના ભક્નો ્થા સં્નો 
દ્રોહ થઈ જા્ છે. શ્રીજી મહારાજે િો્ા પ્રકરરના ્પહેિાં વચનામૃ્માં ક્ોધરીને 
હ્ડકા્ા કયુ્રા જેવો કહ્ો છે. ્ેને કિયું જ જગ્નયું ભાન રહે્યું નથરી. ઉ્પિે્ટાના 
વેરાભાઇ એકાંલ્ક ભક્ હ્ા. સં્ થ્ા ્પછરી િોિંગર િાવા સાથે અથ્ડામરમાં 
્ેમને ક્ોધ આવરી ગ્ો અને કાન ક્પા્ો ્ેથરી િાકરીનરી બજંદગરી ધોળા ક્પ્ડાં 
્પહેરવા ્પડ્ા. િાં્ ્પારરીમાં દેખા્યું ચંદ્રમાનયું પ્રલ્બિંિ ઉકળ્ા ્પારરીમાં 
વેરલવખેર થઈ જા્ છે. ્ ે ક્ોધને નાિ કરવાના ઉ્પા્માં શ્રીજીમહારાજ જરાવે છે 
કે, ક્ોધને નાિ કરવાનરી ઈચછા રાખવરી. ્ેને દિાવરી રાખો અથવા ્ો ભગવાનનયું 
નામસમરર કરવયું અને અં્ઃદૃલષ્ટ કરવરી.

્ેવરી જ રરી્ે માનરી ભક્ મા્ટે શ્રીજીમહારાજ કહે છે કે, માનરી ભક્ અમને 
ગમ્ો નથરી કારરકે ્ેનાથરી ્ો સાધયુ અને સં્ોનો અભાવ આવે છે. કદરી માન 
લસવા્ ્ે ્ૃપ્ત થ્ો નથરી અને ્પો્ાને હંમેિા મો્ટો માને છે. માનરી વ્બક્ 
કાચના વાસર જેવો હો્ છે અને જલદરી ્ ૂ્ટરી જા્. ્ ૂ્ટે ્પછરી ્ ેનો સાંધો કરવો ્પર 
ખૂિ જ કઠર છે. શ્રીજીમહારાજે અિૈ્ા ખાચરનયું નામ માનરીમાં િરીધયું ્ો ખૂિ 
જ ખો્ટયું િાગ્યું. મા્ટે ્પરમ ્પૂજ્ સવામરીશ્રીએ દરેકને માન મૂકરીને હળરી-મળરીને 
રહેવાનરી સિાહ આ્પરી. આ્પરને ક્ાં ખિર હ્રી કે, પ્રેમમૂલ્નિ સવામરીશ્રીના આ 
છેલિરી સભાના રદવ્ આિરીવાનિદ હિે.

્ેના ્પછરી ્પધરામરરીએ ્પધા્ાનિ. વળરી ચા્ટનિ્ડ પિેન દ્ારા એરરઝોના લફલનકસ 
જઈ ્પધરામરરી કરરી. િા્પા ત્ાંથરી ફિોરર્ડા ્પધા્ાનિ.

ક્રોધને નવા્ 
કર્વાનવા ઉપવાયિવાાં 

શ્રીજીિિવારવાજ 
જણવા્ે છે કે, 
ક્રોધને નવા્ 

કર્વાનરી ઈચછવા 
રવાખ્રી. તેને 
િબવા્રી રવાખો 

અથ્વા તો 
ભગ્વાનનુાં 

નવાિસિરણ કર્ુાં 
અને અાંતઃદૃમષ્ 

કર્રી.
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ફ્લોરિડલ

1020 બાપા રોડ (ઇર્વિંગ પાર્કની બહાર), સ્ટ્ીમ્વુડ, ઇરિનોઇસ, ૬૦૧૦૭ યૂએસએ
્ટેરિફોન : +૧(૭૭૩)૩૫૩૧૬૩
મંદિર ર્વસ્ાર : ૧૨ એરર



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

308

મંદિર બબલડીંગ સ્ક્વેર ફૂ્ટેજ : ૨૨૫૦૦ સ્ક્વેર ફી્ટ
રિખર :  િંબાઈ ૩૬ ફૂ્ટ, પહોળાઈ ૧૨ ફૂ્ટ, પહોળાઈ ૧૨ ફૂ્ટ
રસંહાસન : િંબાઈ ૧૭ ફૂ્ટ, પહોળાઈ ચાર ફૂ્ટ, ઉંચાઇ ૧૮.૫ ફૂ્ટ
રસંહાસન એરીયા : િંબાઈ ૨૯.૫ ફૂ્ટ, પહોળાઈ 13.5 ફૂ્ટ, ઊંચાઈ 23.5 ફૂ્ટ.
્ટેમપિ હોિ : ૪૨૦૦ સ્ક્વેર ફી્ટ, ઊંચાઈ ૨૪ સ્ક્વેર ફૂ્ટ.
સં્ો મા્ટેની રૂમ : િંબાઈ ૬૧ સ્ક્વેરફુ્ટ, પહોળાઈ ૨૦ ફૂ્ટ
પૂજારી મા્ટેની રૂમ : િંબાઈ ૩૦ ફૂ્ટ પહોળાઈ ૨૦ફૂ્ટ
મીદડયા રૂમ : ૧૫ x ૧૦ સ્ક્વેરફુ્ટ
ઓરફસ : ૧૫ x ૧૦ સ્ક્વેરફુ્ટ
હદરભ્ક્ો મા્ટેનુ દરચન : ૩૦×૨૫ સરે્વર ફૂ્ટ
સં્ોનું દરચન : ૧૪૨૬ સ્ક્વેર ફૂ્ટ
બાળરો મા્ટે ્ાિીમ રૂમ : ૬૧૦ સ્ક્વેરફુ્ટ
ફોયર એરીયા : ૧૦૨૫ સ્ક્વેર ફૂ્ટ
બુર સ્ટોિ અને પ્રસાિ રૂમ : ૬૨૦ સરે્વર ફૂ્ટ
સ્ટોરેજ રૂમ : ૨૧૦૦ સ્ક્વેર ફુ્ટ
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ઓલોકલ્લ ફ્લોિીડલ ૨૦૦૧

૧૭ જુિાઈ ૨૦૦૧ને મંગળ્વારના રોજ ્વેિરતન આચાય્ક સ્વામીજી મહારાજ 
સં્મંડળ સહ ફિોદરડા પધાયા્ક હ્ા. બીજા દિ્વસે ૧૮ ્ારીખે યુરન્વસ્કિ 
સ્ટુદડયોને પા્વન રયયો. આ સ્ટુદડયોમાં ચક્ર્વા્, ભૂરંપ ઉદ્ભ્વે તયારે માણસની રે્વી 
રસથિર્ થિાય છે ્ેના િો બ્ા્વ્વામાં આવયા હ્ા. તયારપછી ૧૯ જુિાઈના રોજ 
સં્ો-ભ્ક્ો બુિ ગાડ્કન પા્વન રર્વા પધાયા્ક હ્ા. અહીંયા અમેદરરાની સૌથિી 
ઝડપી રોિર રોસ્ટર રાઇડો છે. જુિા જુિા પ્રરારના િો બ્ા્વ્વામાં આ્વે છે. બરફ 
ઉપર સરેદ્ટંગ ્વગેરે રનહાળી સં્ો પાછા ઉ્ારે પધાયા્ક. આચાય્ક સ્વામીજી મહારાજ 
હજુ પધરામણીએથિી આવયા ન હ્ા. આ િરરમયાન રો્ટેજના મારિર આવયા અને 
રહું: મારી પાસે ફ્ૂ્ટ છે ્ે હું ્મને આપી િરું ? તયારે સં્ ોએ ફ્ુ્ટ િા્વ્વા મા્ટેનું 
રારણ પૂછ્ાં જણાવયું રે, ્મારા મુબખયા સ્વામીજી સ્વારે ્વોદરંગ રર્ા હ્ા ્ે 
્વખ્ે હું બહાર ઉભો હ્ો. એમનામાં ગજબનું આરર્કણ થિ્ાં મેં ્ેમને ્વંિન 
રયાિં. તયારે ્ેમણે મારા માથિા ઉપર ્ેમનો રોમળ રર મૂરયો અને મને ્વરયો 
જૂનો જે માથિાના િુ:ખા્વાનો રોગ હ્ો ્ે િૂર થિયો. આથિી ્ેમને ભે્ટ ધર્વા આ 
ફ્ુ્ટ િાવયો છું. આમ મો્ટા પુરુરોની સામાનય દક્રયામાં પણ અનં્ જી્વોના રહ્ 
સમાયેિા હોય છે. અહીંયા ભ્ક્ોને સુખ આપી આચાય્ક સ્વામીજી મહારાજ ્થિા 
સં્ો નયૂજસસી મૂર્્ક પ્રર્ષ્ા મહોતસ્વમાં પધાયા્ક હ્ા.

૧૨ ડીસેમ્બર ૨૦૦૭  
ઓકાલા સ્ામિનારાયણ િંદિરનો ગૌર્પ્રિ ઇમિહાસ

મંદિરો એ સંસરકૃર્ના ઉદ્ભ્વ સથિાન છે. જો રહનિુઓ અનય િેિોમાં અથિયોપાજ્કન 
અથિથે જાય ને તયાં મંદિરો ન હોય ્થિા મંદિરોના રનમા્કણ ન રરે ્ો અમુર પેઢીઓ 
પછી આપણી અમૂલય રહનિુ સંસરકૃર્નો નાિ થિઈ જાય. મંદિરમાં જઈ પરંપરાગ્ 
રી્ે આિરભા્વ સાથિે ભગ્વાનને સાંષ્ાગ િંડ્વ્ સરહ્ પ્રણામ રર્વા, પ્રિરષિણા 

િિારા િુખિયા સ્ાિીજી 
સ્ારે ્ોદકંગ કરિા 
હિા િે ્િિે હું ્બહાર 
ઉભો હિો. એિનાિાં 
ગજ્બનું આકર્ષણ થિાં 
િેં િેિને ્ંિન કયાાં. 
તયારે િેિણે િારા િાથા 
ઉપર િેિનો કોિળ 
કર િૂકયો અને િને 
્રષો જૂનો જે િાથાના 
િુ:િા્ાનો રોગ હિો િે 
િૂર થયો. આથી િેિને 
ભેટ ધર્ા આ ફ્ુટ 
લાવયો છું.
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રર્વી, ભબ્ક્ભા્વે ભગ્વાનને નૈ્વેદ્ય ધરા્વ્વું, આર્ી પૂજન-અચ્કન ર્વગેરે 
રર્વાથિી ગકૃહ મંદિર રે સા્વ્કજરનર મંદિરે મા્ા-રપ્ા ્થિા ્વડીિોનું આચરણ જોઈ 
બાળરો પણ આ રિષ્ાચાર િીખે છે. પદરણામે ્ેમનામાં ચાદરત્યના ઉચચ ગુણો 
ખીિે છે. જેથિી આપણા િરેર સતસંગીઓમાં ઘણા નમ્ર્ા અને ભબ્ક્ભા્વ જે્વા 
ગુણો જો્વા મળે છે પરં્ુ પાશ્ાતય સંસરકૃર્માં ઉછરેિા બાળરોમાં આ જો્વા મળ્ું 
નથિી. એ્ટિા મા્ટે ્ો મંદિરોને આધયાબતમર્ાના પા્વર સ્ટેિન રહાં છે. જેમ 
પા્વર સ્ટેિનમાં ઉતપન્ન થિયેિી ્વીજળી ઠેરઠેર પ્રરાિ પાથિરે છે ્ેમ િરેર મંદિરો 
ભ્ક્ોના ઘર સાથિે જોડાઈ ધારમ્કર િબ્ક્ઓનું રસંચન રરી સંસરકૃર્ને સજી્વન 
રાખે છે અને સંસરારનો પ્રરાિ પાથિરે છે. રોઈ પણ સંપ્રિાયના અબસ્ત્વ મા્ટેના 
ચાર મુખય આધારસ્ંભ છે મંદિરો, સં્ો, િાસ્તો અને આબરિ્ો. જેમાં મુખય 
આધારસ્ંભ એ્ટિે રે મંદિરો છે, જે આપણી રહંિુ સંસરકૃર્નું પ્રર્ર છે.

“્વાડે ચઢે ્ે ્વેિો ને ચીિે ચઢે ્ે ચેિો” એ નયાયે રિી સ્વારમનારાયણ 
ગાિીના પંચમ ્વારસિાર પ્રેમમૂર્્ક પરમ પૂજય આચાય્ક રિી પુરુરોત્તમરપ્રયિાસજી 
સ્વામીજી મહારાજે પણ ગુરુરાજ રિી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપાના રાહે ચાિી ગુરુ 
્વચનને ્ટૂર ્ટૂર થિઈ િેિ-ર્વિેિમાં ર્વચરણ રરી ભાર્ીય સંસરકૃર્, રહંિુ ધમ્ક અને 
સ્વારમનારાયણ સંપ્રિાયના રસદાં્ોના પ્રચાર પ્રસાર અથિથે યા્વ્ચંદ્ર દિ્વારરૌ 
પય્કન્ રહે ્ે્વા ભવયાર્ભવય મંદિરોના રનમા્કણ રરી આપણને ્થિા આ્વનારી 
પેઢીને ધમા્કબભમુખ બના્વ્વા સમાજ ઉપયોગી ઉપરારી રાય્ક રયુિં છે. ્ે મા્ટે 
સમસ્ રહનિુ સમાજ ્થિા આખોય સતસંગ સમાજ એ મહાન ર્વભૂર્નો ઋણી 
છે અને રહેિે.

પ્રથિ ગૃહ સભા
ઈ.સ. ૨૦૦૮ની િરૂઆ્માં પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીના આિી્વા્કિ 

િઇ સૌ પ્રથિમ્વાર રારણ સતસંગ ઘર સભા મધસ્ક ડેના દિ્વસે ્ા. ૧૧ મે ૨૦૦૮ 
રર્વ્વારના રોજથિી િરૂઆ્ રર્વામાં આ્વેિ. પરમ ભ્ક્ રિી રાજેિરુમાર 
માધ્વિાિ પ્ટેિ (રરજીસણ)ને ઘરેથિી િરૂઆ્ રર્વામાં આ્વેિ. તયાર બાિ િર 
અઠ્વાદડયે ઘર સભા સાથિે મહાપ્રસાિની પણ વય્વસથિા રર્વામાં આ્વ્ી હ્ી. 
એ્વી રી્ે રનયરમ્ સભાઓ યોજા્વા િાગી જેમાં.

૧૮ મે ૨૦૦૮ બીજી ગકૃહ સભા, ૧ જુન ૨૦૦૮ ત્ીજી ગકૃહ સભા, 
૬/૮/૨૦૦૮ ચોથિી ગકૃહસભા, ૧૫-૬-૨૦૦૮ પાંચમી ગકૃહ સભા યોજાઇ હ્ી. 
આમ રથિા ્વા્ા્કનો િોર ઘર સભાઓ દ્ારા રનયરમ્ ઉતસાહપૂ્વ્કર ચાિુ રહો અને 
હદરભ્ક્ો પણ પો્ાના ધંધા અને રોજગારમાંથિી સમય રાઢી ચોક્કસ હાજરી 
આપ્વા િાગયા અને હદરભર્ોની પણ સંખયા ્વધ્વા િાગી.

ઓકાલાિાં પ્રથિ પુમનિ પા્ન પગલાં
સૌ હદરભ્ક્ોની પ્રાથિ્કના સ્વીરારી ્ારીખ ૧૩ જુિાઈ ૨૦૦૮ના રોજ પ્રથિમ 

ઈ.સ. ૨૦૦૮ની 
શરૂઆિિાં પરિ પૂજય 

આચાય્ષ સ્ાિીશ્ીના 
આશી્ા્ષિ લઇ સૌ 

પ્રથિ્ાર કારણ સતસંગ 
ઘર સભા િધસ્ષ ડેના 

દિ્સે િા. ૧૧ િે ૨૦૦૮ 
રમ્્ારના રોજથી 
શરૂઆિ કર્ાિાં 

આ્ેલ. પરિ ભકિ શ્ી 
રાજેશકુિાર િાધ્લાલ 

પટેલ (કરજીસણ)ને 
ઘરેથી શરૂઆિ કર્ાિાં 

આ્ેલ.
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્વખ્ પ્રેમમૂર્્ક રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના આચાય્ક રિી પુરુરોત્તમરપ્રયિાસજી 
સ્વામીરિીનું ઓરાિા ખા્ે આગમન થિયું હ્ું. પરમ ભ્ક્ રિી બળિે્વભાઇ પ્ટેિ 
(મોખાસણ) ના ઘરે બાપાએ ઠારોરજીના થિાળ જમાડ્ા અને પછી પરમભ્ક્ રિી 
રાજેિભાઈ માધ્વિાિ પ્ટેિ ના ઘરે રાત્ી રોરાણ રરી ઓરાિામાં ્વસ્ા િરેર 
હદરભ્ક્ોના ઘરે ્થિા ધંધાના સથિળે પધરામણી રરી ભ્ક્ોમાં ખૂબ ઉતસાહ 
્વધારીને પો્ાના પુરન્ ચરણારર્વંિથિી ઓરાિાની ધર્ીને પા્વન રરી હ્ી. આ 
દિ્વસે સાંજે ઓરાિામાં આ્વેિ ઇબનડયન એસોરસએિન હોિમાં સૌ પ્રથિમ્વાર 
સ્વારમનારાયણ સંપ્રિાયનો ભવય રાય્કક્રમ એ્ટિે રે જાહેર સભાનું આયોજન 
રર્વામાં આવયું હ્ું. જેમાં સતસંગી અને બબનસતસંગી ૩૦૦ જે્ટિી વયબ્ક્ઓએ 
િાભ િીધો હ્ો. પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ આિી્વા્કિની પણ િહાણી 
રરી વયસન મુબ્ક્ અને ધમ્કમય જી્વન જી્વ્વાનો બોધ આપેિ હ્ો. આ અ્વસરે 
નાના નાના ભૂિરાઓએ સાંસરકૃર્ર રાય્કક્રમ રરી બાપા આગળ સાંસાગો્ટીિા રયા્ક 
હ્ા. આ પુરન્ પ્રસંગે રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના િરેર હદરભ્ક્ોને એર ્ ાં્ણે 
બાંધ્વા “રિી સ્વારમનારાયણ રસદાં્ સજી્વન મંડળ ઓરાિા”ની સથિાપના રરી 
હ્ી. આમ ભ્ક્ોએ ઓરાિા ખા ે્ મરણનગર રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીનું ભવય 
મંદિર રનમા્કણ થિાય ્ે્વી પ્રાથિ્કના સાથિે રજૂઆ્ રરી હ્ી. જેના મા્ટે બાપાએ 
હદરભ્ક્ોને બધાને સાનુરૂળ આ્વે ્ે્વી જમીન ્પાસ્ા રહે્વા જણાવયું હ્ું. 
આ દિ્વસે બાપા િરેર હદરભ્ક્ોને વહાિથિી ભેટ્ા અને રૂડા આિી્વા્કિ પાઠ્વીને 
સૌના મનોરથિ પૂણ્ક રયા્ક હ્ા.

આ એર એ્વો સમય હ્ો રે ્ ેઓ ઓરાિા ખા્ે રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના 
આબરિ્ માત્ આઠથિી િસ હદરભ્ક્ો હ્ા. જેમણે િોન રે ઉછીના પૈસા િઈ ન્વા 
જ  ધંધાની િરૂઆ્ રરી હ્ી. પૈસાની ખેંચ છ્ાં રનયરમ્ રી્ે ધંધામાંથિી સમય 
રાઢીને ભ્ક્ો િર અઠ્વાદડયે એર ્વખ્ રારણ સતસંગ સભાનું આયોજન રર્ાં 
ઉપરાં્ દિ્વાળી અન્નરૂ્ટોતસ્વ, રહંડોળા, રિીહદર પ્રાગટ્ ઉતસ્વ જે્વા જુિા જુિા 
ઉતસ્વો પણ ધામધૂમ પૂ્વ્કર ઉજ્વ્ા હ્ા.

િરેર ભ્ક્ો બધાને અનુરૂળ આ્વે ્ે્વી મંદિર મા્ટે જમીન ્પાસ્ા હ્ા 
અને એર જગયાએ હાિ જયાં મંદિર છે તયાં ્ે જમીન પર “સેિ” મા્ટેનું બોડ્ક 
જોયું. બધાને ્ે સાઇ્ટ પસંિ પડી. રારણ રે ્ે મુખય રસ્ાને અડીને જમીન હ્ી 
અને બબિરુિ હાઈ્વે એબ્કઝ્ટ પર જ હ્ી. પરં્ુ અગાઉ જોયું ્ેમ હદરભ્ક્ પાસે 
પૈસા જ ન હ્ા. જમીન મા્ટે દડપોરઝ્ટના રે બાનાખ્ના પૈસા ્કયાંથિી રાઢ્વા ્ે 
સ્વાિ હ્ો. આ ઉપરાં્ જમીન એરરિરલચર ઝોનમાંથિી ધારમ્કર ઝોનમાં ફેર્વ્વા 
પણ ખચ્ક રર્વાનો હ્ો. ્ેથિી બધા ભ્ક્ોએ ્ે દિ્વસે પો્ાના ધંધાની એર 
દિ્વસની આ્વર રે જે ્વરરો થિયો ્ે રેિ રજીસ્ટરમાં જમા થિયેિી હ્ી ્ે દિ્વસના 
અં્ે ભેગી રરી જમીનની દડપોરઝ્ટ પે્ટે ચૂર્વી. ખૂ્ટ્ા પૈસા રસક્કારસ મંદિરેથિી 
પર્ ચૂર્વ્વાની િર્ે મેળ્વી જમીન ખરીિી િીધી. આ બધું પરમ પૂજય આચાય્ક 

્બધા ભકિોએ િે 
દિ્સે પોિાના ધંધાની 
એક દિ્સની આ્ક 
કે જે ્કરો થયો િે કેશ 
રજીસટરિાં જિા થયેલી 
હિી િે દિ્સના અંિે 
ભેગી કરી જિીનની 
દડપોઝિટ પેટે ચૂક્ી. 
િૂટિા પૈસા મસક્ાકસ 
િંદિરેથી પરિ 
ચૂક્્ાની શરિે િેળ્ી 
જિીન િરીિી લીધી. 
આ ્બધું પરિ પૂજય 
આચાય્ષ સ્ાિીશ્ીના 
આશી્ા્ષિથી જ શકય 
્બનયું.
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સ્વામીરિીના આિી્વા્કિથિી જ િ્કય બનયું. છ મરહના બાિ ફિોદરડાના ધનાઢ્ય 
્વેપારી ર્વજયભાઈ ્વી. પ્ટેિ (રરજીસણ) અને ભર્ભાઈ એમ. પ્ટેિ (ગણેિપુરા)
એ બાર એરર જમીનનું ભૂરમિાન ઓરાિા રિી સ્વારમનારાયણ મંદિરના અથિથે રયુિં 
હ્ું.

ઓકાલા હદર િંદિરનું ભૂમિ પૂજન
એ પછી ્ો ઓરાિાની ભૂરમ પર સોનાનો સુરજ ઉગયો પરમ પૂજય પ્રેમમૂર્્ક 

આચાય્ક સ્વામીરિીની આજ્ાથિી સદગુરુ િાસ્તી પરમ પૂજય રિી જી્ેરનદ્રયરપ્રયિાસજી 
સ્વામી જે પ્ર્વ્્કમાન જ્ાનમૂર્્ક હાિ સ્વારમનારાયણ ગાિીના છઠ્ા ્વારસિાર સં્ો 
સાથિે પધારી  જેમના પુરન્ હસ્ે હદર મંદિરનું ભૂરમ પૂજન રરી ઓરાિાની ધર્ી 
પર ચાર ચાંિ િગા્વી િીધા. જે ધનય દિ્વસ હ્ો જુિાઇ ૧૭ ૨૦૦૯. આમ 
ઓરાિાની ધર્ી ઉપર સતસંગની સર્વાણી ખીિી ઊઠી.

ઓકાલા ઈ.સ. ૨૦૧૦
સં્વ્ ૨૦૬૬ના જેઠ માસનો રિી સદગુરુ દિન ્ા. ૧૦ જુિાઈ ૨૦૧૦ને 

િરન્વારના રોજ ફિોરીડા રાજયના ઑરાિા િહેરના ઈનડીઅન ઍસોરસયેિન 
હૉિમાં િાિ્કરનરસા્વ્કભૌમ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીના સારન્નધયમાં 
ઊજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. આજે ઑરાિા િહેર અને હદરભ્ક્ોનાં બહુ મો્ટા ધનય 
ભાગય રે ્ેમને રિી સદગુરુ દિન ઊજ્વ્વાનો લહા્વો મળ્ો. સ્વારે ૭-૩૦થિી 
ખૂબ જ ઉંમંગ-ઉતસાહપૂ્વ્કર ધૂનય રી્્કન અને ધયાનથિી રિી સિૂગુરુ દિનનો પ્રારંભ 
રર્વામાં આવયો હ્ો. આજના સુભગ અ્વસરે જી્વનપ્રાણ રિી અબજી બાપારિીની 
્વા્ો ભાગ પહેિાની ૨૧૮ સમૂહ પારાયણ રર્વામાં આ્વી હ્ી.  

રિીહદર મંદિરમાં મૂર્્ક પ્રર્ષ્ા ્થિા રિખરબદ મંદિરના ખા્મુહૂ્્કના 
મહોતસ્વ સરહ્ના રિી સદગુરુ દિન પ્રસંગે હદરભ્ક્ ઉપર રરુણાના ઓઘ 
્વહા્વ્ા ધમ્કધુરંધર  ૧૦૦૮ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ આિી્વા્કિ આપ્ાં 
જણાવયું હ્ું રે, જેમ ખરડના ગોર્વંિજી િ્વેએ અખંડ સમરણ રયુિં, ્ ેમ આપણે પણ 
અખંડ સ્વારમનારાયણબાપા સ્વામીબાપાનું સમરણ રર્ા ્ ેમના ્વચનોરૂપી ધમ્કનું 
પાિન રરીએ અને િબાયા ચંપાયા આ રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના િરણે જી્વન 
ર્વ્ા્વીએ એ્વી દિવય બુરદ, િબ્ક્ ને પ્રરાિ પ્રેરે એ જ પ્રાથિ્કના. 

આિી્વા્કિ પૂણ્ક થિયે સંસમરણ રી્્કન ધૂનય ઝીિા્વી સભાને ર્વરામ આપ્વામાં 
આવયો હ્ો.

ઑકાલાિાં મશિર્બદ્ધ િંદિરનું િાિિુહૂિ્ષ િથા  
શ્ીહદર િંદિરિાં િૂમિ્ષ પ્રમિષ્ા

્ા. ૮મી ્થિા ્ા. ૯મી જુિાઈના રોજ વયબ્ક્ગ્ સંપર્ક સાંધીને સતસંગ િઢ 
રરા્વ્વા મા્ટે પ્રતયેર સતસંગીના ઘર પ્રતયે પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિી પધાયા્ક 
હ્ા અને ૯મીની રાત્ે સામૂરહર એર્ા રેળ્વ્વા સ્વયોપરી રિી સ્વારમનારાયણ 

ઓકાલાની ભૂમિ પર 
સોનાનો સુરજ ઉગયો 
પરિ પૂજય પ્રેિિૂમિ્ષ 

આચાય્ષ સ્ાિીશ્ીની 
આજ્ાથી સદગુરુ 

શાસ્તી પરિ પૂજય શ્ી 
જીિેમનરિયમપ્રયિાસજી 
સ્ાિી જે પ્ર્િ્ષિાન 

જ્ાનિૂમિ્ષ હાલ 
સ્ામિનારાયણ ગાિીના 

છઠ્ા ્ારસિાર સંિો સાથે 
પધારી  જેિના પુમનિ 

હસિે હદર િંદિરનું ભૂમિ 
પૂજન કરી ઓકાલાની 

ધરિી પર ચાર ચાંિ 
લગા્ી િીધા. જે ધનય 

દિ્સ હિો  
જુલાઇ ૧૭, ૨૦૦૯
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ભગ્વાન, જી્વનપ્રાણ રિી અબજી બાપારિી, રિી સ્વારમનારાયાણ ગાિીના 
આદ્ય આચાય્કપ્ર્વર રિી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા ્થિા સે્વામૂર્્કપરં્પ: પરમ 
પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીને પ્રસન્ન રર્વા ૩૬મા એ્વનયુમાં આ્વેિ ઇબનડયન 
ઍસોરસયેિન હૉિમાં સમૂહ રાસનું આયોજન રયુિં હ્ું. ્ેમાં મધય ભાગમાં રિી 
ઠારોરજી પધારા્વીને ભગ્વાનની મૂર્્કના ર્વર્વધ રી્્કનો ઉપર સૌ રાસ રમયા હ્ા. 
્વ્નની યાિમાં િળી િળીને ઝૂમયા હ્ા.

જેઠ ્વિ-૧૪, ્ા.૧૦-૭-૧૦ ને િરન્વારના રોજનું પ્રભા્ રિી સ્વારમનારાયણ 
ગાિી પદર્વારના આનંિની સાથિે મહોતસ્વના માંગલય િઈને આવયું હ્ું. ઇબનડયન 
ઍસોરસયેિન હૉિ આજે સ્વારે ૭ ્વાગયાથિી ભર્ોથિી ઊભરા્ો હ્ો. જી્વનપ્રાણ 
રિી અબજી બાપારિીની ્વા્ો ભાગ પહેિાની ૨૧૮ સમૂહ પારાયણનો પ્રારંભ 
રર્વા પૂજનીય સં્ોએ યજમાનો પાસે મહાપૂજા, પૂજન, આર્ી ્વગેરે રરાવયું હ્ું. 
્વળી, રિી સદગુરુ દિન હો્વાથિી ધૂનય, રી્્કન ્થિા ધયાન પણ રર્વામાં આવયું હ્ું. 
સમૂહ પારાયણના ્વાંચન ્થિા ્તસંબંધી વયાખયાન બાિ સના્નધમ્કસંરષિર 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીએ રકૃપા મેહ ્વરસા્વ્ા બળભયા્ક આિી્વા્કિ આપયા 
હ્ા. 

સાંજે ૪-૦૦ રિારે હૉિમાં ર્વશ્વ િાંર્ પદરરિનું આયોજન રર્વામાં આવયું 
હ્ું. આ પદરરિમાં Larry Cretul (Speaker of House), Mike Amsden  
(Commissioner of County of Marion), Digvijaysingh Gayakwad 
(Denny) (Business Man), આદર્ક્ટે્ક્ટ રિી રનિેિ ગજ્જર, રોન્ટ્ાર્ટર જીમી 
બેને્ટ પધાયા્ક હ્ા. 

રિી સ્વારમનારાયણ ગાિી સંસથિાન ્વ્ી મહેમાનરિીઓનું પાઘ પહેરા્વી 
સનમાન રર્વામાં આવયું હ્ું. ર્વશ્વ િાંર્ મા્ટે સદમ્કનું સે્વન અને આચરણ એ 
જ સ્વ્કિેષ્ ઉપચાર છે. ર્વશ્વ િાંર્ પદરરિનો પ્રારંભ સદમ્કજયોર્ધ્કર પરમ 
પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિી ્થિા મહેમાનોએ િીપ પ્રગ્ટા્વીને રયયો હ્ો. આ અ્વસરે 
ર્વશ્વબંધુત્વની ભા્વના િિા્ક્વ્ા Mr. Larry (Speake)એ પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીરિીને ફિોરીડા રાજયની રી્વલ્ટ (ચાિર) ભે્ટ અપ્કણ રરીને રકૃ્રકૃતય્ા 
અનુભ્વી હ્ી અને ભ્ક્ સમુિાયે રર્ાિીના ધ્વરનથિી હૉિ ગજવયો હ્ો. 
તયાં ્ો Commissioner Mr. Mike ઊભા થિયા અને પ્રેમની પુષપ પાંિડી 
અપ્કણ રર્ા ફિોરીડા રાજયની પ્રર્રકૃર્્વાળી ફિેગ બ્ટન પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીરિીને ચરણે સમરપ્ક્ રરી હ્ી. આ પ્રસંગે રિી િેરી (બસપરર)એ ભા્વોરમ્ક 
પ્રિરિ્ક્ રર્ાં જણાવયું હ્ું રે, “પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીનું ફિોરીડા સ્ટે્ટ 
્રફથિી સ્વાગ્ રરું છું. મંદિર બન્વાથિી રાજયમાં સુખિાંર્ ્વ્્કિે.’’ રરમશ્નર 
રિી માઈરે જણાવયું હ્ું રે, “મનુષયને મંદિરથિી સતસંગ સરહ્ જી્વન જી્વ્વાની 
પ્રેરણા મળિે અને જી્વન ઉન્નર્ને પામિે. અહીં આ્વા સં્ ો પધારીને િેિની 

શ્ી લેરી (સસપકર)
એ ભા્ોમિ્ષ પ્રિમશ્ષિ 
કરિાં જણાવયું હિું કે, 
“પરિ પૂજય આચાય્ષ 
સ્ાિીશ્ીનું ફલોરીડા 
સટેટ િરફથી સ્ાગિ 
કરું છું. િંદિર ્બન્ાથી 
રાજયિાં સુિશાંમિ 
્િ્ષશે.’’ કમિશ્નર શ્ી 
િાઈકે જણાવયું હિું કે, 
“િનુષયને િંદિરથી 
સતસંગ સમહિ જી્ન 
જી્્ાની પ્રેરણા િળશે 
અને જી્ન ઉન્નમિને 
પાિશે.
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એર્ા મા્ટે પ્રયતનો રરી રહા છે. આ્વા સતરાયયોની બીજાને પ્રેરણા મળિે.’’ અને 
રિી ગાયર્વાડે જણાવયું રે, “આ મંદિર મારું છે અને હું મંદિરનો છું. મને રિી 
સ્વારમનારાયણ ગાિી પદર્વારનો ગણીને ભગ્વાનની સે્વા રર્વાની ્ ર આપજો.’’ 
ર્વિાય ્વેળાએ આમંરત્્ મહેમાનોને સ્ટીર ્વચનામકૃ્ ્થિા રિી સ્વારમનારાયણ 
ગાિી રિંથિ (અંરિેજી) અને પ્રસાિ આપ્વામાં આવયો હ્ો અને પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીરિીએ આિી્વા્કિ પાઠવયા હ્ા. 

રાત્ીના ૮-૦૦ ્વાગયા હ્ા છ્ાં સંધયા સમયના જે્ટિું  અજ્વાળું હ્ું. 
ચૌિિનો ર્ક્્વણયો સૂય્ક સાગરમાં ડૂબરી માર્વા ્ૈયાર હ્ો તયારે ઇબનડઅન 
ઍસોરસયેિન હૉિમાં રારણ સતસંગના સતસંગીઓ ભબ્ક્ નકૃતયો ્થિા “પ્રગ્ટ 
પ્ર્ાપ મહામંત્નો” નામના રંજન રાય્કક્રમના સુખસાગરમાં ડૂબરી માર્વા ્તપર 
થિઇ ગયા હ્ા. સ્વ્ક પ્રથિમ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ સૌ રિારાર બાળરોને 
રિીજીબાપા સ્વામીબાપાના ચરણ સમીપે સફળ્ા મા્ટે ્થિા રળાનો ગ્વ્ક ન આ્વે 
્ે મા્ટે પ્રાથિ્કના રરા્વી હ્ી. તયારપછી ‘રિીજી ્ેરે િિ્કન રે બીના.... મીઠી મીઠી 
િાગે છે..... મીઠી મધુરી ભિી મૂર્્ક ્ારી મૂર્્ક......, આજ સખી આનંિ હેિી..., 
જય જય સ્વારમનારાયણ બોિો...’ ્વગેરે નકૃતયો બાળરોએ રયા્ક હ્ા.. િરેર ભબ્ક્ 
નકૃતયો એરએરથિી ચઢીયા્ા થિ્ાં હ્ાં. પ્રતયેર નકૃતય પૂણ્ક થિાય તયારે સહુ િિ્કરો 
્ાળીઓથિી આનંિોરમ્ક િિા્ક્વ્ા હ્ા. રાસ, આદિ્વાસી નકૃતય, ચેર ડાનસ ્વગેરે 
રિેષ્ પુર્વાર થિયા હ્ા. ્વળી પ્રગ્ટ પ્ર્ાપ મહામંત્નો ધારમ્કર સાંસરકૃર્ર રંજન 
રાય્કક્રમ પણ ખૂબ જ પ્રિંસનીય ભજ્વાયો હ્ો. ઉપરો્ક્ રાય્કક્રમમાં નયુજસસી 
ર્વસ્ારના બાળરો ્ થિા ઑરાિા-ફિોરીડાના ન્વા રિારાર બાળરોએ ભાગ િીધો 
હ્ો.

િૂમિ્ષ પ્રમિષ્ા અને િાિિુહૂિ્ષ
આમ્ર્વાદ્ટરા્વાળા મરણનગર ધામના બંગિા ઘા્ટના મંદિરમાં બબરાજમાન 

થિ્વા રિી ઘનશયામ મહારાજ જયપુરથિી મરણનગર ્વેગ્વં્ા આ્વીને, એર હજારની 
રસોઈ ત્ણ હજાર હદરભ્ક્ોને જમાડીને ્ થિા બારે મરહનાના રાયમી થિાળ પહેિા જ 
દિ્વસે નોંધી િઇને પ્રગ્ટ અને પ્રતયષિપણાના પરચા મૂર્્ક પ્રર્ષ્ા મહોતસ્વ સમયે 
રિીજીપ્રભુએ બ્ાવયા. એ જ રિી ઘનશયામ મહારાજે અહીં ઑરાિા-ફિોરીડાની 
ઋરર સમાન િાંબી જ્ટા-િાઢી ધરા્વ્ી ્વકૃષિ ્વાદ્ટરામાં–ઋરર ્વાદ્ટરામાં બંગિા 
ઘા્ટના હદરમંદિરમાં પધાર્વા સમયે ૧૭ દિ્વસથિી પડ્ા ્વરસાિને રોરી િીધો, 
હ્વામાન ખા્ા્વાળાની ્વધુ ચાર પાંચ દિ્વસ ્વરસાિ પડ્વાની આગાહીને ખો્ટી 
પાડી ્થિા ખા્મુહૂ્્કમાં પ્રથિમ પાંચથિી સા્ ઇં્ટો પધરા્વ્વા યજમાન રાખ્વા 
્ેને બિિે રિી ઘનશયામ મહારાજ રિી સ્વરમનારાયણ ભગ્વાન, જી્વનપ્રાણ 
રિી અબજી બાપારિી, નાિ્વંિીય સ્વથે સદગુરુઓ, રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના 
આધ આચાય્કપ્ર્વર રિી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપાએ ્થિા પરમ પૂજય આચાય્ક 

શ્ી ઘનશયાિ િહારાજે 
અહીં ઑકાલા-

ફલોરીડાની ઋમર 
સિાન લાં્બી જટા-
િાઢી ધરા્િી ્ૃક્ષ 

્ાદટકાિાં–ઋમર 
્ાદટકાિાં ્બંગલા ઘાટના 

હદરિંદિરિાં પધાર્ા 
સિયે ૧૭ દિ્સથી 

પડિા ્રસાિને 
રોકી લીધો, હ્ાિાન 

િાિા્ાળાની ્ધુ ચાર 
પાંચ દિ્સ ્રસાિ 
પડ્ાની આગાહીને 

િોટી પાડી
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સ્વામીજીએ રે્વળ રકૃપા રરી ્ો ૩૨ ઇં્ટો પધરા્વ્વા મા્ટે આગળના દિ્વસે જ 
યજમાનો ્ૈયાર થિયા. 

આ્વા આશ્ય્કજનર પરચાથિી સથિારનર વય્વસથિાપરોને આરથિ્કર રચં્ા સંપૂણ્ક િૂર 
થિઇ ગઈ. સંપૂણ્ક િાંર્નો અહેસાસ થિઇ ગયો. રિીજીબાપા સ્વામીબાપાના પ્રગ્ટ 
અને પ્રતયષિના પરચાના હર્કથિી છિરા્ા સં્ો, ભ્ક્ો આજના અદ્ભુ્ મહોતસ્વ 
પ્રસંગે, સ્વારે ૮-૦૦ રિારે Dongarlite Mussium થિી નગરયાત્ા રાખ્વામાં 
આ્વી હ્ી. અમેદરરાના બધાં જ સ્ટે્ટના હદરભ્ક્ો, ભાર્ ્થિા આદફ્રાના 
ભ્ક્ો પણ મહોતસ્વનો િાભ િે્વા આ્વી ગયા હ્ા. ર્વિેરમાં નયુજિસીથિી રિી 
મુર્જી્વન સ્વામીબાપા પાઈપ બેનડ ્થિા ભબ્ક્ રાસનકૃતય રર્ી બારિરાઓ 
મજરા રર્વા આ્વી હ્ી. અનેર પ્રરારના આરારની સફેિ રકૃર્ઓ િગા્વેિ િાિ 
રથિ ખૂબ જ િોભાયમાન હ્ો. ઉપરના ભાગમાં રિીજીબાપા સ્વામીબાપા ્થિા 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીને બબરાજમાન થિ્વા મા્ટે રસંહાસન બના્વ્વામાં 
આવયું હ્ું. સમયસર રસદાં્્વાગીિ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીજી પધાયા્ક અને 
રથિ ઉપર બબરાજમાન થિયા. આ મંગિ ઘડીએ ગઈરાિે આ્વી િ્કયા નહો્ા 
એ્વા ઑરાિાના મેયર Mr. Randall Ewers (Mayor of Ocala) પધાયા્ક 
હ્ા. ્વળી ગઈરાિે આ્વેિા ્ે રરમશ્નરરિી Mike Amsden (Commissioner 
of County of Marion) પણ પધાયા્ક હ્ા. નગરયાત્ાનો પ્રારંભ થિયા પછી 
રસ્ાની એર બાજુ ચાિ્વા િાગયા તયારે નગરયાત્ાનો અડધો પંથિ ભરાઈ ગયો 
હ્ો. ર્વિેિની ધર્ી ઉપર રળિ ધારણ રરેિી બાઈઓનો સમૂહ પણ નોંધપાત્ 
બનયો હ્ો. માગ્કમાં આ્વેિ એર ફામ્કમાં એર જ ઘોડો હ્ો. નગરયાત્ા તયાં 
પહોંચી તયારથિી ૨૦ થિી ૨૫ રમરન્ટ સુધી ્ે ઘોડાએ ્વાડામાં રહીને અનેરાનેર 
પ્રિરષિણાઓ રરીને ્થિા આગળના બે પગ ઊંચા રરીને ખૂબ જ મજરા રયા્ક હ્ા. 
આ મજરા સં્ો ભ્ક્ોએ ્થિા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ રનહાળીને ્ેની 
ઉપર મોષિના ્વરિાનની રકૃપાદૃરષ્ રરી હ્ી. નગરયાત્ાની િરૂઆ્થિી અં્ સુધી 
મેયરરિી ્થિા રરમશ્નરરિી સાથિે ચાલયા હ્ા અને છેલિે પરમ પૂજય આચાય્ક 
સ્વામીરિીના આિી્વા્કિ મેળ્વીને ્થિા હરયોલિાસ પ્રગ્ટ રર્ા મેયરરિીએ જણાવયું 
હ્ું  રે, “આજે પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીના આિી્વા્કિ  મળ્ા. સંસથિાને 
જયારે જયારે મંદિરના બાંધરામમાં મિિની જરૂર પડિે તયારે હું અને મારો સ્ટાફ 
મિિ મા્ટે ્તપર રહેિે.” રરમશ્નરરિીએ જણાવયું હ્ું રે, “પરેડમાં મને ફરીથિી 
ઉપરસથિ્ રહે્વાની ્ર મળી છે, જે બિિ આપનો ખૂબ આભારી છું.” 

િૂમિ્ષ પ્રમિષ્ાનો યજ્મ્દધ – િાિિુહૂિ્ષ અને પ્રમિષ્ા
યજ્િાળામાં રંગોળીથિી સજા્વેિો ર્વિાળ યજ્રુંડ, રિી ઠારોરજી પધરા્વ્વાનું 

રસંહાસન, યજ્ર્વરધમાં અને ઈં્ટના પૂજન મા્ટે સં્ોભ્ક્ોને બેસ્વા પા્ટિા ્થિા 
યજ્ની હુ્દ્રવયની સામરિી ્વગેરે સુવય્વરસથિ્ ્ૈયાર રર્વામાં આવયાં હ્ા. રિી 

 નગરયાત્ાનો પ્રારંભ 
થયા પછી રસિાની એક 
્બાજુ ચાલ્ા લાગયા 
તયારે નગરયાત્ાનો 
અડધો પંથ ભરાઈ ગયો 
હિો. મ્િેશની ધરિી 
ઉપર કળશ ધારણ 
કરેલી ્બાઈઓનો સિૂહ 
પણ નોંધપાત્ ્બનયો 
હિો.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

316

હદરરકૃષણ મહારાજ સહ પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિી પધાર્ા બંગિા ઘા્ટના 
મંદિરમાં પધરા્વ્વાના મૂર્્કઓ પધરાવયા અને યજ્ર્વરધનો પ્રારંભ રર્વામાં 
આવયો. મૂર્્કઓને ચંિનના ચાંિિા રરીને ્થિા જળની ત્ણ આચમની અપ્કણ 
રરીને પ્રારંભ રરેિો યજ્ર્વરધ દિર્ રષિણ, નયાસ, રળિમાં ્ીથિયોનું આ્વાહન, 
પૂજન, રુંડમાં અરનિનું સથિાપન ્વગેરેથિી િઈને જનમંગિ નામા્વિી સહ ઘકૃ્, જ્વ, 
્િ ્વગેરે દ્રવયોની આહુર્, રિીફળની આહુર્ ્ થિા આર્ી ઉ્ારીને યજ્નો સંપૂણ્ક 
ર્વરધ ્વેિો્ક્ અનુસાર પૂજનીય સં્ોએ રરાવયો હ્ો. તયારબાિ પૂજન રરેિ 
ઈં્ટ ્થિા િીિાને પધરા્વ્વા મા્ટે સદમ્કરતનારર પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિી 
્થિા મહોતસ્વના અને ઈં્ટ-િીિાના યજમાનો રિખરબદ મંદિરનું ખા્મુહૂ્્ક 
યજમાનોને સાથિે રાખીને સંસરારભાસરર પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ રયુિં 
હ્ું. આ અ્વસરે ઇનદ્રિે્વે પ્રેમ્વરા્ક રરીને સ્વથેને િી્િ રયા્ક હ્ા. 

બંગિા ઘા્ટના મંદિરમાં રસંહાસન ગોઠ્વ્વામાં આ્વેિું છે. ્ેમાં ર્વર્વધ 
નરિીરામથિી િોભા ્વધાર્વામાં આ્વી છે. સ્ંભ, રાંગરા, રિખર, રળિ ્વગેરેનો 
પણ સમા્વેિ રર્વામાં આ્વેિો છે. રસંહાસનને પૂજન ્ થિા રિીહદરના નામાંદર્થિી 
પર્વત્ રર્વામાં આ્વેિું છે. ્વળી બીજા િણગારથિી પણ સજા્વ્વામાં આ્વેિું છે. 
આ્વા અર્ સુંિર રસંહાસનમાં પૂણ્ક પુરુરોત્તમ સ્વયોપરી રિી સ્વારમનારાયણ 
ભગ્વાન, પ્રરસદ સ્વરસદ જી્વનપ્રાણ રિી અબજી બાપારિી, ્તસંરલપસ્વરુપો, 
રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના આદ્ય પીઠાધીશ્વર ધમ્કધુરંધર ૧૦૦૮ રિી મુર્જી્વન 
સ્વામીબાપા ્વગેરે મૂર્્કઓની ્વેિર્વરધ મુજબ મંત્ોચચાર સહ ધમ્કધુરંધર ૧૦૦૮ 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ પ્રર્ષ્ા રરી અને સં્ો ભ્ક્ોએ ગગનભેિી 
જયનાિો રયા્ક ્ થિા સૌનાં હૈયાં દિવયાનંિથિી પુિદર્ થિયા. રિી ઠારોરજીને અન્નરૂ્ટ 
ધરાવયો ્થિા ખૂબ જ ભબ્ક્ભા્વપૂ્વ્કર અને સમપ્કણભા્વથિી આર્ી ઉ્ાર્વાનો 
લહા્વો પણ િીધો. સ્ુર્ અષ્ર ગાન સાથિે સાષ્ાંગ િંડ્વ્ પ્રણામ રયા્ક. તયાર 
પછી મંદિરના આગળના ભાગમાં બના્વેિ સભામંડપમાં સૌ યથિાસથિાને બેઠા. 
મહોતસ્વને યોગય સભામંડપનો  મંચ ખૂબ સુંિર સજાવયો હ્ો. 

આજના ખા્મુહૂ્્ક અને મૂર્્કપ્રર્ષ્ા પ્રસંગે ભાર્વર ભ્ક્ોએ પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીરિીની ઉંમર અનુસાર ૬૮ એિાયચીની સેરોનો મો્ટો અને ભારે 
હાર બનાવયો હ્ો, ્ે અપ્કણ રરી પૂજયપાિ આચાય્ક સ્વામીરિીએ પ્રસન્ન્ા 
વય્ક્ રરી. 

અતયં્ રરુણા ્વરસા્વ્ા અને રનજ હૃિયની ્વાણીને આિી્વા્કિ સ્વરૂપે 
પ્રગ્ટ રર્ા સે્વામૂર્્કપરં્પ: પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીએ જણાવયું રે, આજે 
યુએસએના િરષિણ ભાગે ફિોરીડા સ્ટે્ટના ઑરાિા િહેરના રિી સ્વારમનારાયણ 
હદરમંદિરમાં મૂર્્કપ્રર્ષ્ા થિઇ અને રિખરબદ મંદિર થિિે ્ ેના ખા્મુહૂ્્ક રનરમ્ે 
આપણે એરત્ થિયા છીએ. આ પ્રસંગને માણ્વા અત્ેના મહાનુભા્વો પણ સહર્ક 

પૂજન કરેલ ઈંટ િથા 
શીલાને પધરા્્ા િાટે 

સદ્ધિ્ષરતનાકર પરિ 
પૂજય આચાય્ષ સ્ાિીશ્ી 

િથા િહોતસ્ના 
અને ઈંટ-શીલાના 

યજિાનો મશિર્બદ્ધ 
િંદિરનું િાિિુહૂિ્ષ 
યજિાનોને સાથે 

રાિીને સંસકારભાસકર 
પરિ પૂજય આચાય્ષ 

સ્ાિીશ્ીએ કયુાં હિું. 
આ અ્સરે ઇનરિિે્ે 
પ્રેિ્રા્ષ કરીને સ્વેને 

શીિલ કયા્ષ હિા. 



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

317

પધાયા્ક, ્ેમને  સ્વારમનારાયણબાપા સ્વામીબાપાએ પ્રેમથિી આ્વરાયા્ક ને રહે છે 
રે, 

આવયાં ્મે સહુ પ્રેમથિી, રિીજી પ્રભુને દ્ાર;  
અભયિાન એ આપ્ાં, સનેહે રરે સતરાર... 

આજે મંદિર રનમા્કણનો પ્રસંગ છે, તયારે આજના ્ર્ક્વાિના જમાનામાં િોરોને 
્ર્ક થિાય. અરે ! નાના બાળરને પણ ્ર્ક  થિાય રે મંદિરમાં જ્વાનું િું પ્રયોજન ? 
આપણે ઘરમાં જ મૂર્્ક પધારા્વેિાં હોય ્ે પ્રતયષિ ભગ્વાન છે એ્વી ભા્વનાથિી 
્ેમનું પૂજન અચ્કન, થિાળ, આર્ી રરી િઈએ ્ ો િું ્વાંધો ? ્વળી એમ પણ િિીિ 
રરે રે, મંદિર ્ો આપણા ઘરથિી ઘણું િૂર છે. તયાં જઈએ ને આ્વીએ એ્ટિામાં ્ો 
અડધો રિાર ્વી્ી જાય. ્વળી ્વાહનમાં ્વાપર્વા મા્ટે પે્ટ્ોિ ડીઝિનો પણ ખચ્ક 
થિાય. 

જો રથિામાં આ્વ્વાનું રહીએ ્ો પણ રહે રે, અમારા ઘરમાં પુસ્ર છે. 
્ે િરરોજ રનયરમ્પણે ્વાંચી િઈએ ્ો િું ન ચાિે ? પુસ્રમાં બધી ્વા્ો 
ભગ્વાનના જ્ાનની જ હોય છે. મા્ટે એ્ટિે સુધી િાંબા થિ્વાની િી જરૂર છે ? 
આ્ટિો બધો સમય, આ્વ્વા જ્વામાં ગુમા્વીએ ્ેના રર્ા ્ે્ટિો સમય ્વાંચન 
રરીએ, અભયાસ રરીએ ્ો ્ે િેખે િાગે. 

આ્વા પ્રશ્ન રરનારને ગુરુરાજ સ્વામીબાપા એમ પૂછે રે ભાઈ, ્ું િરરોજ 
રનિાળે િા મા્ટે જાય છે ? રનિાળે જ્વા આ્વ્વામાં રે્ટિો બધો સમય બગાડે 
છે ? ્ને ્વાંચ્ાં ્ો આ્વડે છે. ્ો પાઠ્યપુસ્ર િઈને ્વાંચ્વા મંડી જા. રનિાળે 
જઈિ તયારે પણ ્ારે આ જ િીખ્વાનું છે. ્ો ઘરે બેઠાં ્વાંચી િે. જ્વા આ્વ્વાનો 
ખચ્ક થિાય. ્વળી ફી પણ ભર્વી પડે, એ ્વધારાની. તયારે બાળર રહેિે રે એમ ને 
એમ માત્ ્વાંચી િે્વાથિી બધું સમજાઈ જ્ું નથિી. રિષિર વય્વરસથિ્ રી્ે સમજા્વે 
તયારે સમજાય છે. તયારે ્ેને સ્વામીબાપા સમજા્વે રે, િૌદરર જ્ાન મેળ્વ્વા 
મા્ટે રનિાળે જ્વું એ અતયં્ આ્વશયર છે, ્ેમ આ જનમ જે મોષિ મેળ્વ્વા 
મા્ટે ભગ્વાને આપયો છે. ્ે મા્ટેનું આધયાબતમર જ્ાન સમજ્વા મા્ટે મંદિરે જ્વું, 
રથિા રિ્વણ રર્વું એ અરન્વાય્ક છે. માત્ રિંથિ ્વાંચી િે્વાથિી બધું જ નરહ સમજી 
િરાય. જેમ રનિાળે જઈ રિષિર પાસેથિી જ્ાન સમજ્વું પડે છે, ્ેમ મંદિરમાં જઈ 
ભગ્વાનના સં્ો પાસેથિી સાથિ્કર જી્વનનું જ્ાન મળે છે. 

હજુ પણ બીજો એર પ્રશ્ન થિાય રે, એર રિષિરને ઘેર બોિા્વી િઈએ ્ો પણ 
ભણી િરાય. આમ સમૂહમાં જ્વાની િી જરૂર ? ્ો સમૂહમાં અભયાસ રર્વાથિી 
ર્વદ્યાથિસીને બધા પ્રરારની ર્વચારધારા્વાળા ર્વદ્યાથિસી મળિે. ્ેમાંથિી ્ેને ઘણું બધું 
જાણ્વા મળિે. જો ્ે એરિો ભણિે ્ો ્ેની બુરદ એ્ટિી બધી ર્વરાસિીિ ને 
ર્વચારિીિ નરહ થિાય. ્વળી એરિો રહેનારો બાળર બધાની સાથિે હળીમળીને 
રહે્વાનું િીખી નરહ િરે. ્ેને રહે્વું છે સમાજમાં, ્ો સરૂિમાં અભયાસ રર્વાથિી 

 સ્ાિી્બાપા સિજા્ે 
કે, લૌદકક જ્ાન િેળ્્ા 
િાટે મનશાળે જ્ું એ 
અતયંિ આ્શયક છે, 
િેિ આ જનિ જે િોક્ષ 
િેળ્્ા િાટે ભગ્ાને 
આપયો છે. િે િાટેનું 
આધયાસતિક જ્ાન 
સિજ્ા િાટે િંદિરે 
જ્ું, કથા શ્્ણ કર્ું 
એ અમન્ાય્ષ છે. િાત્ 
ગ્ંથ ્ાંચી લે્ાથી ્બધું 
જ નમહ સિજી શકાય.
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સમાજમાં રહેિા ર્વર્વધ ર્વચારસરણી્વાળા િોરોમાં સાથિે મળીને રહે્વાની સૂઝ 
મળે છે. 

જેમ િાખો રૂરપયા ખચસી રનિાળ બાંધ્વામાં ્ેમજ ચિા્વ્વામાં આ્વે છે, 
્ેમ િાખો રૂરપયા ખચસી મંદિર બના્વ્વાં એ અરન્વાય્ક છે. જગ્ને અરનષ્ માગથે 
જ્ું અ્ટરા્વ્વા ને સનમાગથે ્વાળ્વા ને જી્વનનું ખરું રહસય સમજા્વ્વા મંદિરની 
સર્વિેર જરૂર છે. જો માણસ સતસંગ રરિે ્ો ્ે ખરાબ રકૃતય નરહ રરે. ્ેનામાં 
િયા, િાન, ઉપરાર, સંપ, સરહષણુ્ા ્વગરે સદગુણો ્વકૃરદ પામિે. ્ેણે રરીને 
્ે સમાજને મા્ટે ્વધારે ઉપયોગી થિિે. પદરણામે સમાજ પણ સુખપૂ્વ્કર પ્રગર્ 
પામિે.

મંદિર બાંધ્વાનો હે્ુ રિી સ્વારમનારાયણ ભગ્વાને ગઢડા મધય પ્રરરણના 
૨૭મા ્વચનામકૃ્માં રહો છે રે, અમે ર્વચારીને જોયું જે, જે અર્િે તયાગ રાખે 
અથિ્વા િયા રાખે ્ેથિી ભગ્વાનની ભબ્ક્ થિાય નરહ, તયારે ઉપાસનાનો ભંગ 
થિાય છે. અને પૂ્વથે જે જે અર્િે તયાગી થિયા છે ્ેના માગ્કમાં ઉપાસનાનો ભંગ-
ઉપાસનાનો નાિ થિઇ ગયો છે, મા્ટે અમે એમ ર્વચારીને પરમેશ્વરની ઉપાસના 
રહે્વા સારું તયાગનો પષિ મોળો રરીને ભગ્વાનનાં મંદિર રરાવયા છે. અને જેને 
ભગ્વાનની ભબ્ક્ રર્વી ્ેને ્ો ઢુંદઢયાની પેઠે િયા રાખે પણ રેમ ઠીર પડે ? 
એને ્ો પરમેશ્વરને ્વાસ્ે પુષપ િાવયાં જોઈએ, ્ુિસી િાવયાં જોઈએ, ભાજી 
્રરારી િા્વ્વી જોઈએ. ઠારોરજીને ્વાસ્ે બાગ બગીચા રરાવયા જોઈએ, મંદિર 
રરાવયા જોઈએ. મા્ટે જે અર્િે તયાગ રાખીને ને અર્િે િયા રાખીને મૂઠી ્વાળીને 
બેસી રહે ્ેણે ભગ્વાનની ભબ્ક્ થિા્ી નથિી. 

આમ, રિી સ્વારમનારાયણ ભગ્વાન રહે છે રે, મંદિર એ્ટિે જી્વન ઘડ્રનાં 
રેનદ્રો; ઉપાસના, ભબ્ક્ દૃઢ રર્વાના રેનદ્રો. આ બાબ્ ્રફ ધયાન િોર્ા 
સ્વામીબાપા રહે છે રે, ભગ્વાનને પામ્વાનો સૌથિી સરિ માગ્ક એ્ટિે ભબ્ક્માગ્ક. 
ભગ્વદગી્ામાં ઈશ્વર પ્રારતિ મા્ટે મુખય ત્ણ માગ્ક િિા્કવયા છે. રમ્કમાગ્ક, 
જ્ાનમાગ્ક અને ભબ્ક્માગ્ક. જ્ાનમાગ્કમાં જ્ાને રરીને ભગ્વાનના સ્વરૂપને સમજી 
િરાય છે. રમ્કમાગ્કમાં, રમ્ક સાધના દ્ારા ભગ્વાનને પામ્વા પ્રયતન થિાય છે, પણ 
સાધરને સફળ્ા પ્રાતિ થિ્વી ઘણી રઠણ છે, જયારે ભબ્ક્માગ્કમાં ભબ્ક્ દ્ારા 
ભગ્વાનનું સાંરનધય પામી િરાય છે. રિી સ્વારમનારાયણ ગાિીના િરણે આજી્વન 
રહી અાપણો જી્વાતમા બળ્વાન બને ્ે મા્ટે ્વધારે ને ્વધારે ભબ્ક્ રર્ા રહીએ 
્ે્વી દિવય બુરદ, ભબ્ક્ અને િબ્ક્ આપજો. આિી્વા્કિ પૂણ્ક થિયે ધૂનય રી્્કન 
ઝીિા્વીને મહોતસ્વનું સમાપન રર્વામાં આવયું હ્ું.

પ્રથિ ્ામર્ષક પાટોતસ્
પ્રથિમ ્વારર્કર પા્ટોતસ્વ - નૂ્ન રિીહદર મંદિર મૂર્્ક પ્રર્ષ્ા પછી પ્રથિમ ્વારર્કર 

પા્ટોતસ્વ ્ારીખ ૯મી જુિાઈ ૨૦૧૧માં સદગુરુ િાસ્તી રિી જી્ેરનદ્રયરપ્રયિાસજી 

સ્ાિી્બાપા કહે છે કે, 
ભગ્ાનને પાિ્ાનો 

સૌથી સરલ િાગ્ષ 
એટલે ભસકિિાગ્ષ. 

ભગ્દગીિાિાં ઈશ્વર 
પ્રામતિ િાટે િુખય ત્ણ 

િાગ્ષ િશા્ષવયા છે. 
કિ્ષિાગ્ષ, જ્ાનિાગ્ષ અને 

ભસકિિાગ્ષ.
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(પ્ર્વ્્કમાન આચાય્કરિી)ના સાંરનધયમાં ઘણા સં્ો અને િેિિેિના હદરભ્ક્ોની 
હાજરીમાં ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. એ સાથિોસાથિ ર્ક્િાન રેમપનું પણ આયોજન 
રર્વામાં આ્વેિ હ્ું. હદરભ્ક્ોના ઘરે ઘરે ફરીને પધરામણી રરી સ્વારમનારાયણ 
ગાિીનો પ્રચાર પ્રસાર રયયો હ્ો.

ઓકાલા હદર િંદિરનો મવિિીય પાટોતસ્

રદ્્ીય પા્ટોતસ્વ ૨૯મી  જૂન ૨૦૧૨માં પ્રેમમૂર્્ક ્વેિરતન પરમ પૂજય 
આચાય્ક સ્વામીરિીના અધયષિ પિે યોજ્વામાં આવયો હ્ો. ્ે પરમ પર્વત્ પળે 
આપણા સ્વામીરિીએ ભાઈઓ મા્ટે “મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા દક્રરે્ટ ્ટીમ”ની 
સથિાપના રરી હ્ી અને આ દિ્વસોમાં ગુરુપૂરણ્કમાના રાય્કક્રમનું પણ આયોજન 
રર્વામાં આવયું હ્ું. અમેદરરાના િરેર સ્ટે્ટમાંથિી હદરભ્ક્ો હાજર રહા હ્ા. 
િરેર હદરભ્ક્ોએ ખૂબ જ પ્રેમ અને સનેહપૂ્વ્કર આપણા ગુરુજીનું પૂજન-અચ્કન 
ર્વરધ રરી હ્ી. તયારબાિ આપણા સ્વામીરિીએ ખૂબ જ બળ ભયા્ક આિી્વા્કિની 
્વકૃરષ્ રરી હ્ી. આ દિ્વસોમાં વહાિા બાપાએ સતસંગ પ્રચારાથિથે પો્ાની િારીદરર 
રસથિર્ જોયા ્વગર હદરભ્ક્ોના ઘરે પધરામણીઓ રરી હ્ી.

ઓકાલા હદર િંદિરનો િૃિીય પાટોતસ્

૧૨મી જુિાઇ ૨૦૧૩માં સિગુરુ િાસ્તી રિી જી્ેરનદ્રયરપ્રયિાસજી સ્વામીરિી 
(પ્ર્વ્્કમાન આચાય્કરિી)ના  સાંરનધયમાં ્કૃ્ીય પા્ટોતસ્વનું આયોજન રર્વામાં 
આવયું હ્ું. સાથિે સાથિે ગુરુપૂરણ્કમાનો પણ ઉતસ્વ ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો અને 
ર્ક્િાન રેમપનું પણ આયોજન રર્વામાં આવયું હ્ું.

ઓકાલા હદર િંદિરનો ચિુથ્ષ પાટોતસ્

ચ્ુથિ્ક ્વારર્કર પા્ટોતસ્વ હદર મંદિરનો ૧૧મી જુિાઈ ૨૦૧૪માં પ્રેમમૂર્્ક 
પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીના સારનધયમાં ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. સાથિે 
સાથિે ગુરુ પૂરણ્કમાના ઉતસ્વની પણ ઉજ્વણી પરમ ભ્ક્ રિી બળિે્વભાઇ પ્ટેિ 
(મોખાસણ)ના ઘરે ન્વા ઘરના ્વાસ્ુ રનરમત્તે રર્વામાં આ્વી હ્ી. તયારે િેિ-
ર્વિેિના હદરભ્ક્ોની હાજરીમાં આપણા પરમ પૂજય ્વેિરતન પ્રેમમૂર્્ક આચાય્ક 
સ્વામીરિીએ ઓરાિાના રિખરબંધ નૂ્ન મંદિરના પિાનની મંજૂરી આપી હ્ી.આ 
્વખ્ે ત્ણ દિ્વસ િાભ આપયો હ્ો.

ઓકાલા સ્ામિનારાયણ હદર િંદિર પંચિ પાટોતસ્
પંચમ પા્ટોતસ્વ ૩૦ મે, ૨૦૧૫માં સદગુરુ િાસ્તી રિી જી્ેરનદ્રયરપ્રયિાસજી 

સ્વામીજી મહારાજ (પ્ર્વ્્કમાન  આચાય્કરિી)ની ઉપરસથિર્માં સ્વથે સં્ મંડળ  અને 
હદરભ્ક્ો સાથિે ધામધૂમપૂ્વ્કર ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. સૌએ ભેગા મળીને ગુરુ 
પુનમનો ઉતસ્વ પણ રયયો હ્ો. સતસંગ પ્રચારાથિથે અિગ-અિગ હદરભ્ક્ોના ઘરે 
પધરામણી રરી ને િરેરને બળીયા બના્વીને આરિ્વ્કચન પાઠવયા હ્ા.

પંચિ પાટોતસ્ િેની ૩૦ 
િે ૨૦૧૫િાં સદગુરુ શાસ્તી 
શ્ી જીિેમનરિયમપ્રયિાસજી 
સ્ાિીજી િહારાજ 
(પ્ર્િ્ષિાન  આચાય્ષશ્ી)ની 
ઉપસસથમિિાં સ્વે સંિ િંડળ  
અને હદરભકિો સાથે 
ધાિધૂિપૂ્્ષક ઉજ્્ાિાં 
આવયો હિો. સૌએ ભેગા 
િળીને ગુરુ પુનિનો ઉતસ્ 
પણ કયષો હિો. સતસંગ 
પ્રચારાથવે અલગ-અલગ 
હદરભકિોના ઘરે પધરાિણી 
કરી ને િરેકને ્બળીયા 
્બના્ીને આમશ્્ષચન 
પાઠવયા હિા.
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ઓકાલા હદર િંદિરનો છઠ્ો પાટોતસ્
ઓરાિા હદર મંદિરનો છઠ્ો પા્ટોતસ્વ ૧૦મી જુિાઈએ ૨૦૧૬માં આપણા 

પ્ર્વ્્કમાન આચાય્ક રિી જી્ેરનદ્રયરપ્રયિાસજી સ્વામીજી મહારાજની ઉપરસથિર્માં 
િબિબાભેર ઉજ્વ્વામાં આવયો હ્ો. આ સાથિે ર્ક્િાન રેમપનું પણ આયોજન 
રર્વામાં આવયું હ્ું. ્ા. ૮થિી ૧૦ િરમયાન પધરામણી અને સતસંગ સભા 
રાખ્વામાં આ્વી હ્ી.

આ સાિ િરરમયાન ઓરાિા રિી સ્વારમનારાયણ મંદિર ્રફથિી પ્રથિમ 
જ્ાનસત્ અને દક્રરે્ટ ્ટુના્કમેન્ટનું આયોજન દડસેમબરની ૩૧મી ૨૦૧૬થિી ૨ 
જાનયુઆરી ૨૦૧૭ સુધીમાં રર્વામાં આવયું હ્ું. જેમાં િરેર સ્ટે્ટમાંથિી ન્વયુ્વાનોએ 
આ્વીને ભાગ િીધો હ્ો. 

ઓકાલા હદર િંદિરનો સાિિો પાટોતસ્
ઓરાિા હદર મંદિરનો સા્મો પા્ટોતસ્વ ૭ જુિાઈથિી ૯ જુિાઈ ૨૦૧૭ 

િરમયાન આપણા વહાિા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીના ્વરિહસ્ે સં્ મંડળ 
અને સ્વથે િેિ-ર્વિેિના હદરભ્ક્ોની હાજરીમાં રર્વામાં આવયો હ્ો. ્ે સાથિે 
ગુરુપૂરણ્કમાના ઉતસ્વની પણ ઉજ્વણી રર્વામાં આ્વી હ્ી. આ દિ્વસો િરરમયાન 
અમેદરરામાં “રે્ટરીના” નામે ્વા્વાઝોડું આવયું હ્ું. એ િરરમયાન અસંખય િોરો 
અસરરિસ્ થિયા હ્ા. આ્વા િોરોની મિિ રર્વા “રિી મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા 
દક્રરે્ટ ્ટીમ” દ્ારા ફૂડ ડોનેિન રર્વામાં આવયું હ્ું. આ પ્રસંગે રિખરબંધ મંદિર 
મા્ટે બાંધરામ િરૂ રર્વા આપણા પ્રેમમૂર્્ક આચાય્ક સ્વામીરિીએ ઓરાિાના 
હદરભ્ક્ોને આજ્ા રરી હ્ી.

ઓકાલા હદર િંદિરનો આઠિો પાટોતસ્
ઓરાિા હદરમંદિરનો આઠમો પા્ટોતસ્વ ૧૬ મી જુિાઇ ૨૦૧૮ના રોજ સિગુરુ 

િાસ્તી રિી જી્ેરનદ્રયરપ્રયિાસજી (્વ્્કમાન આચાય્ક) સ્વામીજીના ્વરિહસ્ે સ્વથે 
સં્  અને સ્વથે હદરભ્ક્ોની હાજરીમાં યોજ્વામાં આવયો હ્ો. િરેર હદરભ્ક્ોએ 
ખૂબ આનંિ અને ઉલિાસથિી આ ઉતસ્વમાં ભાગ િીધો હ્ો, આ સાિ જ નૂ્ન 
રિખરબંધ મંદિર રનમા્કણનું રાય્ક િરૂ રર્વામાં આવયું હ્ું.

ન્િો પાટોતસ્ અને વહાલા આચાય્ષ સ્ાિીશ્ીનું અંમિિ મ્ચરણ
જો્જો્ામાં ઓરાિા હદર મંદિરનો ન્વમો પા્ટોતસ્વ આ્વી ગયો હ્ો. 

રંરોત્ીઓ છપા્વી િીધી હ્ી. ્ે દિ્વસે આપણા પરમ પૂજય વહાિા આચાય્ક 
સ્વામીરિી મહારાજ એદરઝોનાથિી પ્રાઇ્વે્ટ જે્ટમાં ૧૧મી જુિાઈએ ૨૦૧૯ના રોજ 
સં્ ો અને હદરભર્ો સાથિે ઓરાિા ઇન્ટરનેિનિ એરપો્ટ્ક પર પો્ાના પા્વન 
પગિાં પાડ્ા. એ સમયે ફિોદરડા મંડળના આબાિ ્વકૃદો ભાઈઓ-બહેનો અને 
બાળરોએ ખૂબ જ ઉમળરાભેર આપણા આચાય્ક સ્વામીરિી મહારાજનું ભા્વભીનું 
સ્વાગ્ રયુિં હ્ું. હદરભ્ક્ોની આ્ટિી મો્ટી સંખયા જોઈને બાપા પણ ખૂબ જ 
પ્રસન્ન થિઈ ગયા હ્ા. તયારબાિ ૧૨મી જુિાઈ ૨૦૧૯ના દિ્વસે ્વેિરતન પ્રેમમૂર્્ક 

અિેદરકાિાં “કેટરીના” 
નાિે ્ા્ાિોડું આવયું 

હિું. એ િરમિયાન 
અસંખય લોકો 

અસરગ્સિ થયા હિા. 
આ્ા લોકોની િિિ 

કર્ા “શ્ી િુકિજી્ન 
સ્ાિી્બાપા દરિકેટ 

ટીિ” વિારા ફૂડ 
ડોનેશન કર્ાિાં 

આવયું હિું. આ પ્રસંગે 
મશિર્બંધ િંદિર િાટે 

્બાંધકાિ શરૂ કર્ા 
આપણા પ્રેિિૂમિ્ષ 

આચાય્ષ સ્ાિીશ્ીએ 
ઓકાલાના 

હદરભકિોને આજ્ા 
કરી હિી.
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સ્વામીરિી ભ્ક્ોના રોડ પૂરા રર્વા ઘેર ઘેર પધરામણી રરી અને એરાિિીના 
પર્વત્  દિ્વસે નૂ્ન મંદિરનું બાંધરામ જો્વા મા્ટે બાપા અને સં્ો પધાયા્ક હ્ા. 
તયારે બાપાએ જણાવયું રે, “આ્વડું મો્ટું મંદિર બનાવયું પણ પૈસા ્કયાંથિી િા્વિો.” 
અને પછી રહું રે, આ્વ્ીરાિની સભા અમારે અહીંયા ન્વા મંદિરના હોિમાં જ 
રર્વી છે. પરં્ુ ન્વા મંદિરમાં ્ો ઉપર છ્ પણ બંધાઈ નહો્ી, ખાિી ફર્ે 
િી્વાિ હ્ી. ્વીજળીની િાઈન પણ નહો્ી. ્વળી ફિોર પણ હજી બરાબર ્ૈયાર 
થિયેિો નહો્ો. પરં્ુ આ ્ો બાપાનો સંરલપ હ્ો એ્ટિે મુ્ક્જી્વન સ્વામીબાપા 
દક્રરે્ટ ્ટીમના િરેર સભયોએ રા્ના ઉજાગરા રરીને મંદિર ચોખખું રયુિં. તયારબાિ 
ઉપર છ્ બાંધ્વા મા્ટે ્ાડપત્ી રે પિાબસ્ટર બાંધ્વા બાપાએ જણાવયું હ્ું. રારણ 
રે, આગિા દિ્વસે ખૂબ જ ્વરસાિ હ્ો. સ્વામીબાપા દક્રરે્ટ ્ટીમના યુ્વાનો ભેગા 
થિઈને મંદિરમાં ઉપર ચડી, પડ્વાની બીર હ્ી પણ બધાએ બાપાના રહામાં 
રહીને રોન્ટ્ા્ક્ટરની હાજરીમાં ્ેના ્વર્કરો સાથિે રાખી ન્વા મંદિરમાં આિરે છ 
હજાર સ્ક્વેર ફી્ટનું પિાબસ્ટર બાંધીને ઉપર છ્ ્ૈયાર રર્વામાં આ્વી. બાપાએ 

 એકાિશીના પમ્ત્  
દિ્સે નૂિન િંદિરનું 
્બાંધકાિ જો્ા િાટે 
્બાપા અને સંિો પધાયા્ષ 
હિા. તયારે ્બાપાએ 
જણાવયું કે, “આ્ડું 
િોટું િંદિર ્બનાવયું પણ 
પૈસા કયાંથી લા્શો.” 
અને પછી કહું કે, 
આ્િીકાલની સભા 
અિારે અહીંયા ન્ા 
િંદિરના હોલિાં જ 
કર્ી છે.
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પો્ે એ સથિળે િરન્વારે બે રિાર હાજર રહીને િરેર રાય્કર્ા્ક ઉપર ખૂબ જ 
પ્રસન્ન્ા િિા્ક્વી હ્ી.

જો્જો્ામાં ન્વમા પા્ટોતસ્વનો દિ્વસ ૧૪ જુિાઈ ને રર્વ્વાર આ્વી 
પહોંચયો. રોને ખબર હ્ી રે બાપા પછીના ્વરથે આપણને મનુષય રૂપે િિ્કન 
નરહ આપે, એના મા્ટે થિઈને બાપા નૂ્ન મંદિરમાં સભા રર્વાનું સુચ્વે છે.  
હદર મંદિરમાં સમૂહ પારાયણ અને પા્ટોતસ્વની બધી ર્વરધ પ્ા્વીને આપણા 
પરમ પૂજય િાડીિા સ્વામીરિી નૂ્ન મંદિરના સભાગકૃહમાં આિી્વા્કિ આપ્વા 
પધાયા્ક. આખો સભાગકૃહ હદરભ્ક્ો અને સં્ોથિી ભરાઈ ગયો હ્ો. જનરે્ટર 
દ્ારા ઈિેર્ટ્ીર િાઈન િઈને પંખા અને માઇક્રોફોનની વય્વસથિા રર્વામાં આ્વી 
હ્ી. આપણા પરમ પૂજય આચાય્ક સ્વામીરિીએ આિી્વા્કિ આપ્વાની િરૂઆ્ 
રરી અને એમાં એ્વી િીિાનાં િિ્કન રરાવયા રે ન ભૂ્ો ન ભર્વષયર્. ચાિુ 
આિી્વા્કિ બાપાએ બંધ રરીને ફ્ક્ ૧૫ રમરન્ટમાં જ ૧.૫ રમરિયન ડોિર ભેગા 
રરી આપયા. ્વાહ બાપા ્વાહ. િુ ્મારી િીિા છે અને આ્વું રાય્ક આપણા સૌના 
વહાિા બાપા જ રરી િરે. તયારબાિ આિી્વા્કિ ફરીથિી િરૂ રયા્ક. આિી્વા્કિ પૂણ્ક 
થિયા પછી બાપાએ આજ્ા રરી રે, બધા જ હદરભ્ક્ોને બહારની બાજુ બાંધેિા 
્ંબુમાં નહીં પણ ન્વા મંદિરમાં જમાડો. પછી બધા હદરભ્ક્ો ભાઈઓ-બહેનો 
અને બાળરોને ન્વા મંદિરની અંિર જ મહાપ્રસાિ િે્વાની વય્વસથિા રર્વામાં આ્વી 
હ્ી તયાં િીધો. આપણા સ્વ્કજ્ બાપા અને સં્ોએ પણ હદર મંદિરમાં પ્રસાિ 
િીધો.

આ ઓરાિાનું મંદિર ્ ો બાપાનું સંરલપ મંદિર છે. આગિા દિ્વસે જયારે બાપા 
ન્વા મંદિરનું અ્વિોરન રર્વા પધાયા્ક તયારે ્ેમણે જણાવયું હ્ું રે, “હદરભ્ક્ો 
આ્વડું મો્ટું મંદિર બનાવયું પણ પૈસા ્કયાંથિી િા્વિો?” પરં્ુ બાપાએ ્ ે સભામાં 
પૈસા ભેગા રરી આપયા. બાપાના આ મમ્કને બાપાના બાળરો સમજી ના િ્કયા. 
આ્વડંુ મો્ટું મંદિર બાપા જ બના્વી િરે મા્ટે ઓરાિાનું મંદિર એ ્ો આપણા 
આચાય્ક સ્વામીરિી મહારાજનું સંરલપ મંદિર છે.

આગલા દિ્સે જયારે 
્બાપા ન્ા િંદિરનું 

અ્લોકન કર્ા પધાયા્ષ 
તયારે િેિણે જણાવયું હિું 

કે, “હદરભકિો આ્ડું 
િોટું િંદિર ્બનાવયું પણ 
પૈસા કયાંથી લા્શો?” 

પરંિુ ્બાપાએ િે સભાિાં 
પૈસા ભેગા કરી આપયા. 

્બાપાના આ િિ્ષને 
્બાપાના ્બાળકો સિજી 
ના શકયા. આ્ડંુ િોટું 
િંદિર ્બાપા જ ્બના્ી 

શકે િાટે ઓકાલાનું િંદિર 
એ િો આપણા આચાય્ષ 

સ્ાિીશ્ી િહારાજનું 
સંકલપ િંદિર છે.
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ડેલાવર

૧૮૦ સ્કૂલ બેલ રોડ, રીંછ, ડેલાવર ૧૯૭૦૧, યકૂુએસએ 
ટેલલફોન : +૧(૩૦૨)૫૪૫-૮૨૭
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જમીન લવસ્ાર : ૨.૨૨ એ્ર

મંદિર બબલડીંગ સ્કવેર ફકૂટેજ : ૯૬૭૦૩ ચોરસ ફકૂટ

લસંહાસન પદરમાણ : ૧૦.૨’(W) X ૯’(L)

પ્રથમ માળ મંદિર ફલોર એદરયા : ૩૫ ft (W) X ૬૬ ft (L)

બીજો માળ નલસિંગ/બાળ્ોનો લવસ્ાર : ૧૦’(W) X ૧૬’ (L)

ભોંયરં/રસોડું લવસ્ાર અને બાથરૂમ લવસ્ાર : ૩૫ ft (W) X ૬૬ ft (L)
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ડેલાવર

૨૮ જુલાઈ ૧૯૯૨ - ડેલાવરમાં પ્રથમવાર પુનિત પગલાં
જેમ જે્લપુર પ્ર્રણના ચોથા વચનામૃ્ના પહેલા પ્રશ્નમાં અને ત્ીજી 

બાબ્માં “્મ જેવા સં્  જે ધમ્મલનયમે યુ્ક્ ્ેની ્ો વા્ જ નોખી છે.  એવા 
મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિી સંસથાનના પંચમ વારસિાર આચાય્મ શ્ી 
પુરષોત્તમલપ્રયિાસજી સવામીજી મહારાજ, સદગુર  સં્ો ્થા પકૂજનીય સં્ો ્થા 
લંડન-યુ્ે, આદરિ્ા ્થા ભાર્ િેશના જુિા જુિા પ્રાં્ના હદરભ્ક્ોના લવશાળ 
સમુિાય સાથે બે લ્ઝરી બસમાં ૧૦૦ જેટલા મુ્ક્ સમાજને લઇ ્ ારીખ ૨૮મી 
જુલાઈ ૧૯૯૨ની સાંજ સમે મોખાસણના ઘનશયામભાઈ જોઈ્ારામ ્ ેશવલાલના 
ડં્ીન ડોનટ નામના ધંધાના સથળ ઉપર ્થા ગૃહમંદિરે સૌ સં્-હદરભ્ક્ો સહ 
પ્રથમ પુલન્ પગલાંનું પિા્મપણ ્યુિં અને આનંિ ખુશાલીમાં બિામ ્ેસરવાળા 
િકૂધનો પ્રસાિ આપવામાં આવયો.  

બસ આમ “સાધુ ્ો ચાલ્ા ભલા ને ભ્ક્ોને પ્રેમ પીરસ્ા ભલા” ્ેમ 
રાજી થયેલા ઘનશયામભાઈના પદરવારે પ્રેમ ભરી લવિાય આપીને વહાલા સવામીશ્ી 
સદગુર સં્ો ્થા સં્ મંડળે નયકૂજસસી રાજય ્રફ પ્રયાણ ્યુિં. 

૨૩ અિે ૨૪ િવેમ્બર ૧૯૯૯ અમેરરકા ખાતે ઐનતહાનિક પધરામણી
ઠંડીની ઋ્ુમાં બાપા ્ ેમની બાયપાસ સજ્મરી પછી ્ ુરં્ હદરભ્ક્ોને િશ્મનનો 

લાભ આપવા પધારેલા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજી મહારાજને નોથ્મ અમેદર્ાના 
હદરભ્ક્ોને પ્રતયક્ષ રૂબરૂ મળીને િશ્મન આપી લચં્ા િકૂર ્રવાની ઈચછા હોવાથી 
સં્ ોએ સલહ્ ફ્ક્ ૧૪ દિવસની લવચરણ યાત્ાનો પ્રોગ્ામ બનાવયો હ્ો. આજના 
સમયે ્ે વખ્ના દિવસોની યાત્ાઓનો લવચાર ્રીએ ્ો ખયાલ આવે ્ે ્ેટલી 
મુશ્ેલીઓ પડ્ી હશે. આધુલન્ સગવડો નહો્ી. હદરભ્ક્ો લવ્ાસના પ્રથમ 

મણણિગર શ્ી 
સવાનમિારાયણ ગાદી 
િંસથાિિા પંચમ 
વારિદાર આચાય્ય શ્ી 
પુરુષોત્તમનપ્રયદાિજી 
સવામીજી મહારાજ, િદગુરુ  
િંતો તથા પૂજિીય િંતો 
તથા હરરભકતોિા નવશાળ 
િમુદાય િાથે ્બે લકઝરી 
્બિમાં ૧૦૦ જેટલા મુકત 
િમાજિે લઇ તારીખ 
૨૮મી જુલાઈ ૧૯૯૨િી 
િાંજ િમે મોખાિણિા 
ઘિશયામભાઈ જોઈતારામ 
કેશવલાલિા ગૃહમંરદરે િૌ 
િંત-હરરભકતો િહ પ્રથમ 
પુનિત પગલાંિું પદા્યપણ 
કયુું
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પગલામાં હ્ા. ્ોઈ ભણ્ા ્ો ્ોઈએ નવી નો્રી ચાલુ ્રી હ્ી. ધંધાવાળા 
હદરભ્ક્ો ્ો ગણયા ગાંઠા જ હ્ા. મયા્મદિ્ ગાડીઓની સગવડો હ્ી. નાના 
ઘરમાંથી મોટા ઘરના સવપન વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીના આશીવા્મિથી સા્ાર 
થઇ રહ્ા હ્ા. 

શ્ી સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપાની ્ૃપાથી સારી સોસાયટીની અંિર 
સાર મોટું મ્ાન મળી ગયું.  રાજી થયેલા પદરવારે પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજને 
બધી જ સગવડ આપી. સદગુર સં્ો અને સં્ મંડળે ્થા-્ી્્મનનો લાભ 
આપયો. વહાલા સવામીશ્ી મહારાજે આધુલન્ સગવડ વાળી નવી ખરીિેલી મસાજ 
ખુરશીમાં બેસી બધા જ હદરભ્ક્ોને િશ્મનનો લાભ આપયો. મીઠી નજરે અને 
પ્રેમાળ હૈયે વારાફરથી ચરણસપશ્મનો લાભ આપયો. નવા હદરભ્ક્ોને પ્રથમવાર 
અમેદર્ામાં જોઈ આનંિ ઉભરાયો. ખકૂબ જ રાજી થયેલા હદરભ્ક્ોને પ્રસાિ લેવા 
જવાનું ફરમાન ્યુિં.

ઈ.િ. ૨૦૦૧ - ૮૪ રદવિિી યાત્ા
્ા. ૧૦, જુલાઈ ૨૦૦૧ના રોજ આપણા પરમ પકૂજય પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી 

મહારાજે સં્ મંડળ સલહ્ પધારી નયાલ ્યા્મ હ્ા. સં્ મંડળે વહેલી સવારે 
પધારી મહાપકૂજા લવલધ ્રી હ્ી. તયારબાિ વહાલા સવામીશ્ીએ બપોરના આવી 
સં્ લપ મુ્ાવી લવલધ સંપન્ન ્રી. સવામીશ્ીએ સં્ મંડળ સલહ્ થાળ ગ્હણ 
્રીને ખકૂબ જ લાભ આપી આશીવા્મિ આપયા હ્ા.

૧૩ જુિ ૨૦૦૪ - પ્રથમ ગૃહ િભા નમરડયા, પેન્િલવેનિયામાં
આમ ઇ.સ. ૧૯૯૨થી ડેલાવરમાં િર વષષે વહાલા સવામીશ્ી પધાર્ા. 

નવા નવા મુમુક્ષોઓને િશ્મન સમાગમનો લાભ આપ્ા. જયારે જયારે વેિરતન 
સવામીશ્ી મહારાજ નયકૂજસસી પધાર્ા અને સમૈયા, ્ી્્મન-્થા અને આશીવા્મિો 
આપ્ા તયારે ડેલાવર ્થા આજુબાજુના લવસ્ારના હદરભ્ક્ો તયાં લાભ લેવા 
આવ્ા.

વેિરતન સવામીશ્ીએ ઇ.સ. ૨૦૦૧ની સાલમાં નયકૂજસસી રાજયમાં લસ્ા્સ 
શહેરમાં એ્ ઐલ્હાલસ્ સુવણ્મ્ુલા ્રી શ્ી ઘનશયામ મહારાજ, જીવનપ્રાણ 
અબજી બાપાશ્ી અને શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાની દિવય મકૂલ્્મઓ પધરાવી 
્ારણ સતસંગની સવવોપરી ઉપાસના આ શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીએ જ છે એવું 
ગાિીના અનુયાયી હદરભ્ક્ોને પ્રમાણ ્રાવયું ને સતસંગ સમાજમાં બહુ મોટું 
ભગીરથ ્ાય્મ ્યુિં. આવા સતસંગ ઉતથાન ્ાય્મમાં ડેલાવર ્થા આજુબાજુના 
નજી્ના લવસ્ારમાં રહે્ા હદરભ્્ોએ પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીના સં્લપમાં સાથ 
અને સહ્ાર આપયો.

ડેલાવર ્થા આજુબાજુના લવસ્ારમાં રહે્ા હદરભ્ક્ો લસ્ા્સ મંદિરે 
મોટા સમૈયા, સદગુરદિન ્થા જયારે પ્રેમમકૂલ્્મ બાપા લવચરણમાં પધાયાિં હોય 

ઇ.િ. ૧૯૯૨થી ડેલાવરમાં 
દર વષષે વહાલા સવામીશ્ી 

પધારતા. િવા િવા 
મુમુક્ોઓિે દશ્યિ 

િમાગમિો લાભ 
આપતા. જયારે જયારે 

વેદરતિ સવામીશ્ી 
મહારાજ ્યૂજિસી 

પધારતા અિે િમૈયા, 
કીત્યિ-કથા અિે 

આશીવા્યદો આપતા 
તયારે ડેલાવર તથા 

આજુ્બાજુિા નવસતારિા 
હરરભકતો તયાં લાભ 

લેવા આવતા.
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તયારે જરૂર િશ્મન-્ી્્મન-્થા અને આશીવા્મિોના લાભ લેવા અવાર નવાર 
આવ્ા. હદરભ્ક્ો ્ન, મન, ધન અને સમયની સેવાઓના મજરા ્રી 
સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપા ્થા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજીને ખકૂબ જ રાજી ્ર્ા. 
વહાલાના બળભયા્મ આશીવા્મિોથી હદરભ્ક્ોના વેપાર ધંધા સારા ચાલ્ા ને 
પદરવારમાં પણ અભયાસના ક્ષેત્ે પ્રગલ્ના સોપાન સર ્ર્ા. સતસંગના ઉમિા 
લવચારોને ધયાનમાં લઇ ગૃહસથ જીવનમાં ભબ્ક્ માગષે ચાલેલા હદરભ્ક્ો ધમ્મ 
લનયમમાં અતયં્ દૃઢ બનયા.

આમ શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીએ ભગવાનને મુખય રાખી સતસંગ ્ર્ા 
ડેલાવરના સથાલન્ હદરભ્ક્ોને વહાલા સવામીશ્ી મહારાજે અં્ ર પ્રેરણા ્રી ્ે 
્મે બધા ચાર-પાંચ ્લા્ વાહનો ચલાવી લસ્ા્સ નયકૂજસસી મંદિરે સતસંગનો 
લાભ લેવા આવો છો ્ે સારં ્ામ છે પણ ્મારા લવસ્ારમાં ભલવષયમાં મંદિર 
માટેનો સુલવચાર ્રજો.

નાના-મોટા હદરભ્ક્ોની સકૂચના અને આચાય્મ સવામીજી મહારાજની 
આજ્ાનો લવચાર ્રી ડેલાવરના આજુબાજુના લવસ્ારના હદરભ્ક્ોએ પ્રસ્ાવ 
મુ્કયો ્ે આપણે બધા સથાલન્ હદરભ્ક્ોના ઘરે વારાફર્ી સભાઓનું 
આયોજન ્રી સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપાને પરમ ્પોમકૂલ્્મ વહાલા 
સવામીશ્ી મહારાજને રાજી ્રીએ. અમારા આ લનણ્મયથી પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી અને 
સદગુરઓ ્ો રાજી રાજી થઇ પ્રેમથી હરખઘેલા થઇ ગયા ને ભ્ક્ોના લનણ્મયોને 
આશીવા્મિોથી બબરિાવયા. ઈ.સ. ૨૦૦૪માં મોખાસણના શ્ી પ્રભુિાસ મલણલાલ 
પટેલના ગૃહલનવાસે પ્રથમ સતસંગ સભાનું આયોજન ્રવામાં આવયું. આવા શુભ 
સં્લપમાં મોટાપુરષના રાજીપાથી િરે્ એ્ાિશીના સમૈયા માટે હદરભ્ક્ો ખકૂબ 
જ ઉમંગથી પો્ાના નામ નોંધાવ્ા હ્ા અને ભગવાનને રાજી ્ર્ા હ્ા. એજ 
વષ્મ િરમયાન આવ્ી દિવાળી ્થા નકૂ્નવષ્મનો અન્ન્કૂટ ઉતસવ યોજવવામાં 
આવયો હ્ો. અલગયારસ વગેરેની સભાઓમાં ્ી્્મન, ્થાવા્ા્મના લાભ સાથે 
જુિા જુિા હદરભ્ક્ોના પો્ાના લનવાસસથાને પધારેલા જોઈને સપોનસર પદરવાર 
ખકૂબ જ ધનય્ા અનુભવ્ાં.

આમ મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિી નાિવંશીય  ગુરપરંપરાને આગળ 
ધપાવ્ા પ્રેમમકૂલ્્મ શ્ી પુરષોત્તમલપ્રયિાસજી સવામીજી મહારાજ ્ારીખ  ૨ જુન 
૨૦૦૫,  બરાબર એ્ાિશીના પલવત્ દિવસે મહાપકૂજા અને પધરામણીના પાવન 
પ્રસંગે પધાયા્મ હ્ા. નોથ્મ અમેદર્ાના લવચરણના ઇલ્હાસમાં આ દિવસ ખકૂબ 
જ નોંધ પકૂવ્મ્નો હ્ો. એ્ ્ો એ્ાિશીનો પલવત્ દિવસ,  ્ેમાંય પધરામણી 
ને મહાપકૂજા ઉપરાં્  લનજ્મળા ઉપવાસ સાથે વહાલમાના આશીવા્મિની વયવસથા 
રાખવામાં આવી હ્ી.

્ી્્મનભબ્ક્ વગેરે લાભમાં  ખકૂબ જ મોટી સંખયામાં હાજર થયેલા ભ્ક્ોને 

પ્રેમમૂનત્ય શ્ી 
પુરુષોત્તમનપ્રયદાિજી 
સવામીજી મહારાજ 
તારીખ  ૨ જુિ ૨૦૦૫,  
્બરા્બર એકાદશીિા 
પનવત્ રદવિે મહાપૂજા 
અિે પધરામણીિા 
પાવિ પ્રિંગે પધાયા્ય 
હતા. િોથ્ય અમેરરકાિા 
નવચરણિા ઇનતહાિમાં 
આ રદવિ ખૂ્બ જ િોંધ 
પૂવ્યકિો હતો.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

328

લનહાળી આચાય્મ સવામીશ્ી પ્રેમલવભોર બની ગયા ને સવષેને જય શ્ી સવાલમનારાયણ 
પાઠવયા.  એ્ાિશીના પવ્મનું મહત્વ સમજાવયું ને ભ્ક્ો પર રાજી થયેલા પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીજી મહારાજે આશીવા્મિમાં જ્ાન સાથે પ્રસન્ન્ા જણાવ્ાં ્હ્ું ્ે, “્મે 
આવા મોહમાયાવાળા િેશમાં રહીને પણ ધમ્મ લનયમમાં દૃઢ રહો છો ્ે લનહાળીને 
અમે ્મારા ઉપર ખકૂબ જ રાજી છીએ ્થા ભગવાન, બાપા ને સવામીબાપાને 
પ્રાથ્મના છે ્ે ્મારી સવષે દરિયાના ્્ા્મ બને ને ્મારી ખકૂબ જ પ્રગલ્ થાય.” 

૦૩ િવેમ્બર ૨૦૦૬- િૌ પ્રથમ રદવાળી/િૂતિ વષ્ય અન્નકૂટ
અગાઉથી સુંિર મજાનું લસંહાસન બનાવી શ્ીજીમહારાજની નાિવંશી  

ગુરપરંપરાની મકૂલ્્મઓ પધરાવી. મલહલા હદરભ્ક્ોએ પો ે્ પો્ાની ક્ષમ્ા મુજબ 
જુિા જુિા પ્ર્ારની મીઠાઈ, ફરસાણ, સકૂ્ામેવા ્થા ્ઠોળ અને શા્ બનાવવાની 
જવાબિારી અગાઉથી નોંધાવી હ્ી. 

અગાઉથી બનાવેલા લસંહાસનમાં સુંિર મજાના વાઘા ધારણ ્રેલ મકૂલ્્મઓ 
પધરાવી પગલથયા આ્ારની વયવસથા ્રી ્ેની ઉપર સુંિર ચમ્્ું ્પડું પાથયુિં. 
પછી જુિી જુિી વાનગીઓ, મીઠાઈઓ, ફરસાણ, શા્ અને ્ઠોળ નાના-મોટા 
્ટોરામાં ભરીને રાજાલધરાજને પ્રતયક્ષ થાળ જમવાની લવનવણી હદરભ્ક્ોએ 
દિલના ભાવથી ્રી. ખકૂબ જ હરખા્ા હૈયે બધા જ હદરભ્ક્ોએ એ્બીજાને 
દિવાળી અને નકૂ્ન વષ્મની શુભ્ામનાઓ પાઠવી. બધા જ એ્બીજાને મળી શ્ી 
સવાલમનારાયણ ગાિી મલણનગરના એ્ પદરવારના સિસયો બની અરસપરસ 
ખકૂબ જ સનમાન આપ્ા હ્ા. વધુમાં સભા બાિ હદરભ્ક્ોએ રાસનો આનંિ પણ 
માણયો હ્ો. આવી રી્ે વષવો વષ્મ અન્ન્કૂટના સમયે મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારમાં 
આજના દિને પણ ઉતસવ થાય છે. 

૨ ઓગષ્ટ ૨૦૦૬ - પ્રથમ નવશાળ િભા હોલમાં -  
િર શ્ાઈિ ટેમપલ, ડેલાવર

ઈ.સ. ૨૦૦૬ના પ્રેમમકૂલ્્મ બાપાના લવચરણ િરમયાન િર વષ્મની જેમ પધરામણી 
્રવા ઉપરાં્ ડેલાવરના સથાલન્ અને આજુબાજુના હદરભ્ક્ોનો ભબ્ક્ભાવ 
જોઈને વહાલાએ ખુબજ સમયની મયા્મિા હોવા છ્ાં “નર શ્ાઈન ટેમપલ”માં 
્ી્્મન-ભબ્ક્ ્થા ્થાવા્ા્મ અને આશીવા્મિોની ્ૃપા લહાણી વરસાવી હ્ી. 
આ વખ્ે સથાલન્ રાજ્ારણીઓ ્થા આમંલત્્ મેહમાનોએ વહાલા આચાય્મ 
સવામીશ્ીની ખકૂબ જ ભાવથી પ્રશંસા ્રી હ્ી. ્ેઓએ સભાને સંબોધ્ા એવો 
ભાવ વય્ક્ ્યવો ્ે, ્મારા ગુરિેવની પ્રેરણાથી ્મ સહુ આવા ભોગલવલાસી 
િેશમાં રહીને પણ આવા અદ્ુ્ આધયાબતમ્ ્ થા સામાબજ્ ્ ાય્મ્મવોનું આયોજન 
્રી ધમ્મ-ભબ્ક્ના માગષે ચાલી રહ્ા છો. ્મારા ગુરિેવે િકૂષણો અને વયસનોથી 
વંલચ્ રહેવાની શીખ આપી શ્ેષ્ટ નાગદર્ થવા માટે પ્રોતસાલહ્ ્રે છે ્ે માટે 
્ેમનો ખુબ આભાર.

ઈ.િ. ૨૦૦૬િા 
પ્રેમમૂનત્ય ્બાપાિા 

નવચરણ દરમયાિ દર 
વષ્યિી જેમ પધરામણી 

કરવા ઉપરાંત 
ડેલાવરિા સથાનિક 
અિે આજુ્બાજુિા 

હરરભકતોિો 
ભનકતભાવ જોઈિે 

વહાલાએ ખુ્બજ 
િમયિી મયા્યદા હોવા 

છતાં “િર શ્ાઈિ 
ટેમપલ”માં કીત્યિ-

ભનકત તથા કથાવાતા્ય 
અિે આશીવા્યદોિી કૃપા 

લહાણી વરિાવી હતી. 
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આમ પ્રેમમકૂલ્્મ બાપાના ચીંધેલા રાહે ચાલીને હદરભ્ક્ો ડેલાવરમાં ્ી્્મન-
ભબ્ક્ ્ ર્ા ને ટાણે ટાણે શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીએ થી લનમા્મણ થ્ાં નવલનલમ્મ્ 
મંદિરોમાં હદરભ્ક્ો ્ન-મન-ધન અને સમયની વહાલા સવામીશ્ીને રાજી ્રવા 
સેવાઓમાં લાભ લે્ા હ્ા.

િરે્ વષ્મના લવચરણના પલાલનંગમાં આ વષષે પરમ પકૂજય સવામીશ્ી મહારાજ 
અને સદગુર સં્ોએ મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારના હદરભ્ક્ોના ઘરે પધરામણી 
ઉપરાં્ એ્ દિવસ હોલમાં જાહેર સભા, ્ી્્મનભબ્ક્, ્થાવા્ા્મ ને પરમ પકૂજય 
સવામીશ્ી મહારાજના આશીવા્મિનો પ્રોગ્ામ બનાવો ્ેવા સમાચાર મો્લાવયા. 
આ લવસ્ારના હદરભ્ક્ો સમાચાર જાણી ખકૂબ જ પ્રસન્ન લવભોર બની ગયા. 
બધા જ હદરભ્ક્ો ખભે ખભો લમલાવી હોલના પ્રોગ્ામની ્ૈયારીમાં લાગી ગયા. 
બધાએ અંિરોઅંિર ચચા્મ લવચારણા ્રી જવાબિારીઓ માથે લઈ લીધી. આ વષષે 
એટલાબનટ્ લવભાગના હદરભ્ક્ોના ફાળે વહાલા સવામીજી મહારાજના લવચરણના 
દિવસોમાં થોડી છકૂટછાટ મળી હ્ી. જો્જો્ામાં ઉનાળાની ઋ્ુ આવી ગઈ ને 
વાલમ નયકૂજસસી મંદિરે પધારી ગયા. આ લવસ્ારના ભ્ક્ોની પ્રાથ્મનાને સવી્ારી 
વહાલા પરમ પકૂજય સવામીશ્ી મહારાજનું બીજા જ દિવસે ડેલાવર અને સાઉથ 
નોથ્મના આ લવભાગમાં પધરામણી બપોરના થાળની પ્રસાિી અને રાલત્ રો્ાણ 
હ્ું.

વહાલા પરમ પકૂજય સવામીશ્ી મહારાજની હાજરીમાં પ્રથમવાર ભવયસભાનું 
આયોજન થયેલું હોવાથી હદરભ્ક્ો પદરવાર સાથે િશ્મન સમાગમ અને 
આશીવા્મિનો લાભ લેવા ખકૂબ જ મોટી સંખયામાં પધારી ગયા હ્ા. ્ે ઉપરાં્ 
બીજા પણ આજુબાજુમાં વસ્ા ગુજરા્ી ભાઈઓ પણ પધાયા્મ હ્ા. અગાઉથી 
પધારેલા સંગી્ અને ગાય્ ્લા્ારની પણ સં્ોએ મધુર સવરે હદરભ્ક્ોને 
મહારાજ, બાપા ્થા સવામીબાપાના પ્રગટ પ્રમાણનાં ્ી્્મનો ગાઈને ભબ્ક્રસમાં 
્રબોળ ્રી િીધા. 

વહાલા પરમ પૂજય 
સવામીશ્ી મહારાજિી 
હાજરીમાં પ્રથમવાર 
ભવયિભાિું આયોજિ 
થયેલું હોવાથી 
હરરભકતો પરરવાર િાથે 
દશ્યિ િમાગમ અિે 
આશીવા્યદિો લાભ લેવા 
ખૂ્બ જ મોટી િંખયામાં 
પધારી ગયા હતા. તે 
ઉપરાંત ્બીજા પણ 
આજુ્બાજુમાં વિતા 
ગુજરાતી ભાઈઓ પણ 
પધાયા્ય હતા.
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હોલમાં ખકૂબ જ સુંિર ભબ્ક્સભર સભાનું વા્ાવરણ છવાઈ ગયું હ્ું. પરં્ુ 
વહાલા સવામીશ્ી મહારાજની વાટ જોઈ રહ્ા હ્ા. પો્ાના અંગ્ જીવનમાં જેમ 
ભગવાન, બાપા અને સવામીબાપાને અતયં્ મહતવ આપનાર વહાલા સવામીશ્ી 
મહારાજ સમયસર બરાબર ૪:૦૦ વાગે પધાયા્મ અને બધા જ હદરભ્ક્ોએ 
્ાળીયોના ગડગડાટ સાથે વધાવી લીધા. સુંિર મજાના સ્ોટીશ ડ્ેસમાં સજ્જ 
થયેલા શ્ી સવાલમનારાયણ લસદાં્ સજીવન મંડળ, નયકૂજસસીના યુવ્ હદરભ્ક્ોએ 
વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ, સદગુર સં્ો ્ થા ડેલાવર રાજયના આમંલત્્ 
રાજ્ારણીય મહેમાનોનું પણ ઉમળ્ાભયુિં સવાગ્ ્ર્ાં ખકૂબ જ પ્રસન્ન થ્ાં 
હ્ાં. 

સારાય હોલમાં રાજાલધરાજ શ્ી સવાલમનારાયણ ભગવાનને પલવત્ સં્ 
મંડળ, આમંલત્્ મહેમાનો ્થા હદરભ્ક્ોનો સમુિાય પ્રેમભરી આંખે લનહાળી 
રહ્ા હ્ા. વહાલા સવામીજી મહારાજને શ્ી મુ્ક્જીવન પાઈપ બેનડ નયકૂજસસીના 
યુવ્ હદરભ્ક્ોને ખકૂબ જ રાજીપાના આશીવા્મિ સાથે સલામી આપી હષ્મ ઘેલા 
બની ગયા. વહાલા પરમ પકૂજય સવામીશ્ી મહારાજે સવ્મ સં્ો, મહેમાનો ્ થા બધા 
જ હદરભ્ક્ોના સમુિાયને પ્રેમ ભરેલાં હૃિયથી જય શ્ી સવાલમનારાયણ પાઠવયા. 
લગભગ ૧૦૦૦ જેટલા માનવ મહેરામણને જોઈ સવામીજી મહારાજ ને સં્ો ખકૂબ 
જ હરખાયા. મોટેરા હદરભ્ક્ોએ પરમ પકૂજય સવામીશ્ી મહારાજના સંગે રહી 
સવામીબાપાની ચરણપાિુ્ાની પકૂજા ્રી. મોટેરા હદરભ્ક્ોએ પયારા સવામીશ્ી 
મહારાજને ગુલાબના હાર પહેરાવી સનમાન ્રી આનંિ ને હષ્મથી આવ્ાયા્મ. 
સદગુર સં્ો ્થા સં્ મંડળને બધા વ્ી જુિા જુિા હદરભ્ક્ોએ હાર પહેરાવી 
સવાગ્ સનમાન ્યુિં.

ડેલાવર રાજયના રાજ્ીય લવભાગના આમંલત્્ મહેમાનોમાં (1) U.S. 
Congressman Delaware house of representative Mike Castle, 

વહાલા પરમ પૂજય 
સવામીશ્ી મહારાજે િવ્ય 

િંતો, મહેમાિો તથા 
્બધા જ હરરભકતોિા 
િમુદાયિે પ્રેમ ભરેલાં 

હૃદયથી જય શ્ી 
સવાનમિારાયણ પાઠવયા. 

લગભગ ૧૦૦૦ જેટલા 
માિવ મહેરામણિે જોઈ 

સવામીજી મહારાજ િે 
િંતો ખૂ્બ જ હરખાયા. 

મોટેરા હરરભકતોએ 
પરમ પૂજય સવામીશ્ી 

મહારાજિા િંગે 
રહી સવામી્બાપાિી 

ચરણપાદુકાિી પૂજા કરી. 
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(2) Lt. Governer John Carney, (3) Delaware State senator Da-
vid McBride, (4) New Castle county councilman Robert Wein-
er, (5) Delaware State director Brian Bushweller, (6)President of 
New Castle City Chris Castagno વગેરેની ઓળખાણ આપીને પરમ પકૂજય 
સવામીશ્ી મહારાજે ્ેમને પાઘડીઓ ્થા ચાિર ઓઢાડી સનમાન ્યુિં. ્ેમજ 
આમંલત્્ મહેમાનોની મલહલા પ્રલ્લનલધઓને પણ સંસથાની મયા્મિાને ધયાનમાં 
લઇ મલહલા હદરભ્ક્ો દ્ારા વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજી મહારાજે ્રેલી પ્રસાિીની 
સાલ, મોમેનટો અને પ્રસાિની સમૃલ્ ભેટ ્રી્ે આપવામાં આવી હ્ી. પો્ાના 
જીવનમાં થયેલા આવા અદ્ુ્ પ્રસંગને મહેમાનો મનોમન ખકૂબ જ ધનય માન્ા 
હ્ા. સભામાં આજુબાજુના માનનીય ગુજરા્ી ભાઈઓ ્થા જાણી્ા ધંધાિારી 
મોભીઓ પણ હાજર હ્ા. એ્ બાળ હદરભ્ક્ે નૃતયનો મજરો ્રી સવષેને ખકૂબ 
જ રાજી ્યા્મ.

આ ધનય પળે આચાય્મ સવામીજી મહારાજે શ્ી સવાલમનારાયણ ભગવાન, 
બાપાશ્ી ્થા સવામીબાપાનો ઉપ્ાર ને આભાર માન્ા ્ી્્મનોને ્થામાં 
મહારાજના વખ્ના ભ્ક્ોને યાિ ્રી ધમ્મ, જ્ાન, ભબ્ક્, મલહમા, લનષ્ા, 
ઉપાસના, વૈરાગયના પીયકૂષ પાયા. જીવનમાં સફળ થવા માટે ભગવાન અને 
મોટા સતપુરષની શું જરૂર છે અને ્ેમને રાજી ્યા્મનું ફળ ્ેવું મળે ્ેવી જ્ાન 
વા્ા્મઓ ્રી. જીવનમાં ખકૂબ જ સુખી થાઓ, પ્રગલ્ ્રો ને સવાલમનારાયણબાપા 
સવામીબાપાનો ખકૂબ જ રાજીપો રહે ્ેવા આશીવા્મિ આપયા.

ઈ.િ. ૨૦૦૮િું નવચરણ
જુલાઈ ૧૭, ૨૦૦૮ના રોજ સં્ મંડળે સાંજના સમયે આવી સંધયા આર્ી 

્ી્્મન ્થાવા્ા્મ અને લનયમ ્યા્મ હ્ા. વ્્મમાન આચાય્મ સવામીશ્ી મહારાજે 
્થાનું પાન ્રાવયું હ્ું. સવામીશ્ી મહારાજનું લવચરણમાંથી અહીં આવવામાં મોડું 
થ્ા સૌને પ્રસાિી લેવા આગ્હ ્યવો હ્ો. તયારે સવામીશ્ી રા્ે લગભગ ૧૧:૩૦ 
વાગે પધાયા્મ હ્ા. સૌ ઘરના અને ્ુટુંબીજનના સભયોને િશ્મનનો લાભ આપયો 
હ્ો. સવારે મંગળા લનયમ ્રી પધરામણી ્રી હ્ી. આ દિવસ ગુર પકૂનમનો 
હોવાથી બાપાને ઘોડાગાડીમાં બબરાજમાન ્રી વાજ્ે ગાજ્ે સત્ાર ્રવાનો 
ડેલાવર મંડળે લાભ લીધો હ્ો. 

્ારીખ ૧૮ જુલાઈ ૨૦૦૮ના રોજ સવારના નવ વાગે રાજાલધરાજ શ્ી 
હદર્ૃષણ મહારાજને સાથે લઈ પ્રેમમકૂલ્્મ સવામી મહારાજ સં્ મંડળ ને હદરભ્ક્ોને 
લઈ પધાયા્મ.  વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ રથમા બબરાજયા અને ભ્ક્ોએ હાર્ોરા પહેરાવી 
પ્રસન્ન ્યાિં અને જયનાિો પો્ાયા્મ. અને્ હદરભ્ક્ો અને પલવત્ સં્ મંડળ સહ 
બધા જ ગાવા લાગયા, 

“શ્ીજી આવો ને મારે આંગણે આવો રસભયા્મ”.......

આચાય્ય સવામીજી 
મહારાજે શ્ી 
સવાનમિારાયણ 
ભગવાિ, ્બાપાશ્ી તથા 
સવામી્બાપાિો ઉપકાર 
િે આભાર માિતા 
કીત્યિોિે કથામાં 
મહારાજિા વખતિા 
ભકતોિે યાદ કરી ધમ્ય, 
જ્ાિ, ભનકત, મનહમા, 
નિષ્ા, ઉપાિિા, 
વૈરાગયિા પીયૂષ પાયા.
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“પધાયા્મ પધાયા્મ સવામી બાપા.....”

આજે ગુરપકૂલણ્મમાનો શુભ દિન હ્ો. મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીના 
પ્રવ્્મમાન આચાય્મશ્ીએ ્થા-્ી્્મન ને આશીવા્મિનો લાભ આપયો હ્ો. વહાલો 
પ્રેમમકૂલ્્મ આચાય્મ સવામીશ્ી પધાયા્મ અને સં્ો ભ્્ો ખકૂબ જ રાજીના રેડ થઈ 
ગયા. લગભગ ૧૫૦થી વધારે ભ્ક્ોને લનહાળી પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી રાજી રાજી 
થઈ ગયા. સં્ોએ ગુરપકૂલણ્મમાના ્ી્્મનો ગાયા, છડીઓ પો્ારી, ગુરપકૂલણ્મમાના 
અવસરે પુરષ હદરભ્ક્ોએ પકૂજનનો લાભ લીધો.

મંગલાચરણ ્યા્મ બાિ વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજે ધનય પો્ાના 
સદગુરઓ ્થા ગુરરાજ શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાના હૃિયના ઉદગારોથી 
ગુણગાન ્યા્મ.

આજે ગુર પકૂલણ્મમાનો પલવત્ દિવસ હોવાથી સભામાં હાજર રહેલા પદરવારોએ 
પણ આર્ીઓના લાભ લીધા હ્ા. સં્ો ્થા મોટેરા હદરભ્ક્ોએ પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીજી મહારાજનો આભાર વય્ક્ ્યવો હ્ો.

વહાલા ગુરજી પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજી મહારાજ થાળ જમીને હસીને ઉઠ્ા. બધા 
જ સં્ોને પ્રસાિી આપી અને પદરવારને ્થા હદરભ્ક્ોને પણ પ્રસાિી આપી. 
આજના પલવત્ દિવસે ખકૂબ જ રાજી ્ યા્મ. થોડીવાર િશ્મન સમાગમનો લાભ આપી 
પુનઃ પાછા પો્ાના ધયેય મંત્ને મહતવ આપ્ા ને હદરભ્ક્ોના મનની ઇચછાઓ 
પકૂણ્મ ્ર્ા પધરામણી ્રી અને રાત્ી રો્ાણનો લાભ આપવા આગળ લવચરણમાં 
લસધાવયા. 

ઈ.િ. ૨૨ થી ૨૪ જુલાઈ ૨૦૧૦ નવચરણ
આપણા વહાલા સવામીશ્ી મહારાજ સં્ મંડળે સલહ્ ્ેનેડા થી નયુયો્્મ, 

પેબનસલવેલનયા થઇ સાંજના સમયે પધારવાના હ્ા પરં્ુ બાપાની ્બબય્ 
નાિુરસ્ થવાથી સીધા નયુ જસસી મંદિરે પધારી ગયા હ્ા. સં્ મંડળ સાથે 
વ્્મમાન આચાય્મ શ્ી જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીશ્ીએ પધારી ્ થા વા્ા્મ, આર્ી 
લનયમના લાભ આપેલ અને બાપાએ વધુમાં ફોન ્રી આશીવા્મિ આપી જણાવેલ 
્ે આવ્ા વષષે ઈ.સ. ૨૦૧૧માં ્ેઓશ્ી જરૂરથી પધારશે .

ઈ.િ. ૨૦૧૧ શ્ી સવાનમિારાયણ નિદાંત િજીવિ મંડળ મીડ 
એટલાન્ટક િામાભભધાિ

અલવર્પણે  મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીનો સતસંગ લવ્ાસ 
અને વૃલદ પામે ્ેના માટે અગાધ પ્રયતનો ્ર્ા પંચમ વારસિાર પ્રેમમકૂલ્્મ શ્ી 
પુરષોત્તમલપ્રયિાસજી સવામીજી મહારાજનો આભાર ્યા શબિોમાં વણ્મવીએ. 
પો્ાના ગુરનો વધુને વધુ રાજીપો પ્રાપ્ત થાય ્ેવા ઉમિા લવચારથી જેમણે 
પો્ાનો િેહ ્ૃષણાપ્મણ ્રી િીધો છે ્ેવા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીના ઉપ્ારોને ગા્ા 
આ મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારના હદરભ્ક્ોની ્ાંઈ ભકૂલ થાય ્ો ક્ષમા ્રશો. 

િંત મંડળ િાથે 
વત્યમાિ આચાય્ય શ્ી 

જીતેન્રિયનપ્રયદાિજી 
સવામીશ્ીએ પધારી કથા 
વાતા્ય, આરતી નિયમિા 

લાભ આપેલ અિે 
્બાપાએ વધુમાં ફોિ 
કરી આશીવા્યદ આપી 

જણાવેલ કે આવતા વષષે 
ઈ.િ. ૨૦૧૧માં તેઓશ્ી 

જરૂરથી પધારશે .
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સવામીબાપાના વાવેલા મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીના સતસંગબાગને 
જે લવરલ પુરષે જો્જો્ામાં નોથ્મ અમેદર્ામાં ખકૂણેખકૂણે લવચરણ ્રી ખકૂબ 
લવ્સાવયો.  હર વષ્મની જેમ નોથ્મ અમેદર્ાના “મહં્ ” ્રી્ે હુલામણા નામથી 
સનમાનને પામેલા સદગુર શ્ી જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીશ્ીના સાથે ડેલાવરના 
ભ્્ો ખકૂબ જ નજી્થી પ્રેમભાવે સતસંગના સમાચારની રૂપરેખા જણાવ્ાં. ખકૂબ 
જ જ્ાની અને પ્રેમાળ સદગુર શ્ી જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીજી આજુબાજુના 
હદરભ્ક્ોની સતસંગ ભકૂખ, માંગ ને પ્રગલ્ને સમજ્ા હ્ા. ્ેમણે પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીજી મહારાજને સતસંગ સમાચાર આપી પદરલસથલ્થી વા્ેફ ્ યા્મ ને રાજીપાની 
માંગણી ્રી આશીવા્મિ મેળવયા. ડેલાવર આજુબાજુના હદરભ્ક્ોને સદગુર શ્ી 
જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીએ પ્રેમથી સવામીજી મહારાજના અં્રના રાજીપાની 
જાણ ્રી. મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારમાં વસ્ા મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ 
ગાિીના હદરભ્ક્ોના હૈયા આનંિ ને લાગણીથી પુલદ્્ બની ગયા.

િર એ્ાિશીના પલવત્ દિવસે શ્ી સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપાને રાજી 
્ર્ા મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારના હદરભ્ક્ો પ્રેમમકૂલ્્મ  સવામીશ્ીના આમંત્ણને 
માન આપી “હરરોજ પવન ફકૂં્ા્ી”  નગરીના નામે પ્રખયા્ એવા લશ્ાગોના 
સટ્ીમવુડ શહેરમાં ભવય મકૂલ્્મ પ્રલ્ષ્ાના ્ાય્મરિમમાં અભય િાન લેવા અને 
સમૈયામાં િશ્મન સમાગમ ્થા આશીવા્મિનો લાભ લઇ મોક્ષના માગ્મની ્માણી 
્રવા પધાયા્મ હ્ા. તયારે પધારેલા સવ્મ મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારના મલણનગર 
શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીના આબશ્્ોને જાણ ્રવામાં આવી ્ે વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીજી સાથે મીટીંગ રાખવામાં આવી છે. પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજી મહારાજની આજ્ા 
માથે ચઢાવી મંડળ ્રી્ે રબજસટર ્રવાનું નક્ી થયું. અલ્ પ્રસન્ન બની પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામી મહારાજે જણાવયું ્ે આપણા મંડળનું નામ “શ્ી સવાલમનારાયણ લસદાં્ 
સજીવન મંડળ મીડ એટલાબનટ્”  એવું રાખો. તયારે નોથ્મ અમેદર્ાના બધા જ 
હદરભ્ક્ો અને લવચરણમાં સાથે આવેલ સં્ મંડળ ખકૂબ જ ખુશ થઈ ગયા.

ઓગસટ, ૮ મી ૨૦૧૧ના રોજ પરમ પકૂજય આચાય્મ સવામીશ્ી મહારાજ 
સં્ મંડળે સહી્ પધાયા્મ તયારે વાજ્ે ગાજ્ે શણગારેલ બગીમાં બેસાડી બધા 
હદરભ્ક્ો અને ્ુટુંબીજનોએ સાથે મળી વારા ફર્ી સોસાયટીના ના્ેથી બગી 
ખેંચી લાભ લીધો હ્ો,  આ બગી ખેંચવાનો લાભ ્ત્ાલીન સટેટ સેનેટર શ્ી 
ડેલવડ મે્બ્ાઈડ અને એડવડ્મ મેનોડ્મ પણ લીધો હ્ો. લનજ ઉ્ારે પધારી બાપાએ 
આર્ી, ્થાવા્ા્મ, ્ી્્મન ભબ્ક્ અને આશીવા્મિનો લાભ આપેલ. તયારબાિ 
રાત્ીના થાળ ગ્હણ ્યા્મ હ્ા.

ઓગષ્ટ ૯, ૨૦૧૧િા રોજ ્બીજી વખત િભા  
કલેમો્ટ ફાયર હોલમાં

ડગલે પગલે મનોરથ પકૂરનાર વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ ફરી એ્વાર 

 અનત પ્રિન્ન ્બિી 
પ્રેમમૂનત્ય સવામી મહારાજે 
જણાવયું કે આપણા 
મંડળિું િામ “શ્ી 
સવાનમિારાયણ નિદાંત 
િજીવિ મંડળ મીડ 
એટલાન્ટક”  એવું 
રાખો. તયારે િોથ્ય 
અમેરરકાિા ્બધા 
જ હરરભકતો અિે 
નવચરણમાં િાથે આવેલ 
િંત મંડળ ખૂ્બ જ ખુશ 
થઈ ગયા.
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ડેલાવર રાજયમાં ્લેમોનટ શહેરમાં ્થા-્ી્્મન ને આશીવા્મિનો લાભ આપવાના 
છે. આવા હષ્મના સમાચાર જાણ્ા મીડ એટલાબનટ્ લવસ્ારના હદરભ્ક્ો 
આનંદિ્ થઈ ગયા. આ લવસ્ારના હદરભ્ક્ોએ ્લેમોનટ ફાયર દડપાટ્મમેનટના 
હોલમાં સભાનું આયોજન ્યુિં હ્ું. ્ા. ઓગષ્ટ ૯, ૨૦૧૧ના રોજ એ સોનેરી 
દિવસ આવી પહોંચયો.  હંમેશા આપણે ્ ેમ ્ રીએ ્ ો પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ 
વધુ ને વધુ રાજી થાય ્ેવા અરમાનો સેવ્ાં આ મીડ એટલાબનટ્ લવભાગના 
હદરભ્ક્ોએ ખકૂબ જ સારી ્ૈયારી ્રી રાખી હ્ી. અગાઉથી સદગુર સં્ો 
ને સં્ મંડળ સભાના હોલમાં પધારી ગયું હ્ું.  હદરભ્ક્ો પણ સુંિર મજાના 
પોશા્માં સજ્જ થઈ ગયા હ્ા. મલહલાઓ અને બાળ્ો પણ ખકૂબ જ આનંિમાં 
હ્ા. સારા એવા વા્ાવરણમાં પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીના આવવાની રાહ જોવા્ી 
હ્ી.

વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ વાટમાં આવ્ા હદરભ્ક્ોના ધંધાના 
સથળોએ પધરામણીનો લાભ આપી બરાબર ચાર વાગયાના સાંજના સમયે હોલ 
ઉપર આવી ગયા. 

સારાએ સભા હોલમાં આનંિનું વા્ાવરણ છવાઇ ગયું હ્ું. સુંિર મજાની 
શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપા પાઇપની સુરાવલીઓ સહ સલામી સવી્ારી વહાલા 
સવામીશ્ી સુંિર ઊંચા આસને બબરાજી હદરભ્ક્ોના સવાગ્ના હષ્મને વધાવી 
રહ્ા હ્ા. પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજની સાથે પ્રથમ પકૂજનનો હદરભ્ક્ોએ 
લાભ માણયો. સવાગ્ના સપોનસરની સેવાનો લાભ લેનાર પદરવારે પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીશ્ી મહારાજનું હાર પહેરાવી સવાગ્ સનમાન ્યુિં. જુિા જુિા પદરવારના 
હદરભ્ક્ોના પ્રલ્લનલધઓએ સદગુરઓ ્થા સં્ મંડળ ્થા મોટા હદરભ્ક્ોને 
ફુલ અપ્મણ ્રી સનમાન ્યુિં.

બાળ હદરભ્ક્ોએ પો્પો્ાની ્ળાથી પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી આગળ નૃતય 
્રી રાજીપો મેળવયો. સં્ોએ ્ી્્મન ભબ્ક્ની રમઝટ જમાવી. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીશ્ીએ એ્ ્લા્ સુધી ભગવાનના પ્રગટ ગુણગાન ગાયા. નાિવંશીય 
પરંપરાનો મલહમા સમજાવયો. જ્ાનની ગોષ્ટી ્રાવી સૌને આનંિ ઉપજાવયો. 
આશીવા્મિની મધયે શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપા રલચ્ શ્ી હદરજ્ાનામૃ્ ગ્ંથના 
્ાવયોની રમઝટ જમાવી.

અં્માં ખકૂબ જ હષ્મઘેલા પ્રેમમકૂલ્્મ  સવામીશ્ી મહારાજે હદરભ્ક્ોને મમ્મ 
વચનો ્હ્ાં ્ે, “્મારા જેવા લવશ્ાસી હદરભ્ક્ોને ભગવાન ભજ્ા જોઈ 
અમને ખકૂબ જ આનંિ વ્ષે છે.  ્મે બધા એ્બીજાને સાથ અને સહ્ાર આપી 
પ્રેમથી અને ખં્થી મહેન્ ્રજો. પો્ાના મનનું જ્ું ્રીને બીજાને આિર માન 
આપજો.” તયારબાિ આશીવા્મિ વાગોળીને આભાર વય્ક્ ્યવો. ફરી એ્વાર 
િશ્મન િાન િે્ા િે્ા લવિાય લઈ પધરામણીઓ ્ર્ા ્ર્ા રાત્ે નયકૂજસસી મંદિરે 
પાછા પધાયા્મ.

પ્રેમમૂનત્ય  સવામીશ્ી 
મહારાજે હરરભકતોિે 

મમ્ય વચિો કહાં કે, 
“તમારા જેવા નવશ્ાિી 
હરરભકતોિે ભગવાિ 

ભજતા જોઈ અમિે ખૂ્બ 
જ આિંદ વતષે છે.  તમે 
્બધા એક્બીજાિે િાથ 

અિે િહકાર આપી 
પ્રેમથી અિે ખંતથી 

મહેિત કરજો. પોતાિા 
મિિું જતું કરીિે 

્બીજાિે આદર માિ 
આપજો.”
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૩ િપટેમ્બર ૨૦૧૨ - મંડળિું રજીસટ્ેશિ
સમય જ્ાં સતસંગમાં જયારે િેવની લમલ્્ને પો્ાની માલલ્ી હોવાના 

િાવા થવા લાગયા તયારે શ્ી અબજી બાપશ્ીએ સતસંગ મહાસભાની સથાપના 
્રી નીડર લસદાં્વાિી સદગુર શ્ી ઈશ્રચરણિાસજી સવામીબાપાને  ્ેના 
પ્રમુખપિે સથાપયા અને બધા જ હદરભ્ક્ોના લહ્ાથષે સતસંગમાં જ વપરાય ્ે 
પ્રમાણે ્ાયિા્ીય વયવસથા પણ ગોઠવી. આવા ઉચચ લનયમોનું જે સિાય પાલન 
્ર્ી એવી મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિી સંસથાન છે. એ જ પ્રમાણે બધા 
જ ્ાયિાનું પાલન થાય ્ે માટે શ્ી સવાલમનારાયણ લસદાં્ સજીવન મંડળ મીડ 
એટલાબનટ્નું ડેલાવર રાજયમાં ્ારીખ ૩ સપટેમબર ૨૦૧૨ના દિવસે સર્ારી 
િફ્રે રજીસટ્ેશન ્રવામાં આવયું. આમ એટલાબનટ્ મંડળને પણ 501(c) ્ાયિા 
હેઠળ રબજસટર ્રાવી આપી મંડળને ઘણો નાણાં્ીય લાભ ્રાવી આપયો હ્ો.

૧૧ મે ૨૦૧૨- મંરદરિા ભ્બનલડંગિું કલોણઝંગ ્બેર, ડેલાવર
ડેલાવાર રાજયની આજુબાજુના લવસ્ારમાં રહે્ા હદરભ્ક્ો એ્ાિશીના પલવત્ 

દિવસે ભેગા થઈ ્ી્્મનભબ્ક્ અને ્થાવા્ા્મનો મજરો ્રી સવાલમનારાયણબાપા 
સવામીબાપાના પ્રેમાળ હૈયાને રાજી ્રી લે્ા. આ મીડ એટલાબનટ્ મંડળના 
હદરભ્ક્ો  મંદિરની જગયા શોધવાનો પ્રયતન ્ ર્ા હ્ા. નોથ્મ અમેદર્ામાં ઠંડીના 
દિવસોને લ્લાંજલલ અપાઈ રહી હ્ી ્ેવામાં સથાલન્ મ્ાનોની લે-વેચ ્ર્ા 
િલાલનો સથાલન્ હદરભ્ક્ોએ સંપ્્મ સાધયો.  હવે ્ો ઓનલાઇન ઈમેલ અને 
અદ્ય્ન ટે્નોલોજી ખકૂબ જ ઉપલબધ હ્ી. ટકૂં્ જ સમયમાં આવેલ માલહ્ી 
નજી્ના લવસ્ારના દરયાલેટર સાથે વેચાવા આવી. બધા હદરભ્ક્ો આનંિ અને 
ઉતસાહમાં આવી ગયા

િલાલની સાથે સથળ ઉપર મીટીંગ ગોઠવવાનું નક્ી ્યુિં. બધા સમયસર 
આવી પહોંચયા. આ સથળની ભૌગોલલ્ પદરલસથલ્ અને આજુબાજુના લવસ્ારના 
બધાને જાણ ્રવામાં આવી. ડેલાવાર રાજયના મોટા ધોરીમાગવોથી ખકૂબજ 
સહેલાઇથી આવી શ્ાય ્ેવું સથળ હ્ું. આજુબાજુમાં ખકૂબ જ સારા લો્ોનો 
રહેઠાણ લવસ્ાર હ્ો. વેપાર-ધંધામાં જાણી્ા સથળો પણ ખકૂબ જ નજી્ હોવાથી 
એ્ંિરે આ જગયા જો્ાં જ સૌને ગમી ગઈ.  સદગુર સં્ો સાથે ચચા્મ-લવચારણા 
્રી. હવે મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીએ વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજીને 
બધી જ માલહ્ી પહોંચાડવામાં આવી. રાજી થયેલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીએ ્હ્ું 
્ે, “ભગવાન, બાપાશ્ી ને સવામીબાપાને સંભારી બધું જ ્ામ ્રવાની સંમલ્ 
આપી. સથાલન્ ધારાધોરણ મુજબ બધી જ ્પાસ ્રીને જે ્ોઈ ્ાય્મવાહી ્રવી 
પડે ્ે ચો્સાઈપકૂવ્મ્ પકૂરી ્રી ભગવાનને સંભારી બધું ્ામ્ાજ પુર ્રજો. અમે 
્મારા બધાનો આવો મજરો જોઈ ખકૂબ જ રાજી થયા છીએ ને સવાલમનારાયણબાપા 
સવામીબાપાને પ્રાથ્મના ્રીએ છીએ ્ે ્મારી સવષે દરિયાના ્્ા્મ બને.”

પ્રેમમૂનત્ય સવામીશ્ીએ કહું 
કે, “ભગવાિ, ્બાપાશ્ી 
િે સવામી્બાપાિે િંભારી 
્બધું જ કામ કરવાિી 
િંમનત આપી. સથાનિક 
ધારાધોરણ મુજ્બ ્બધી 
જ તપાિ કરીિે જે કોઈ 
કાય્યવાહી કરવી પડે તે 
ચોકિાઈપૂવ્યક પૂરી કરી 
ભગવાિિે િંભારી ્બધું 
કામકાજ પુરુ કરજો. 
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અં્ે ્ો એ્ એવા મોટા પુરષના રાજીપાની જ રાહ જોવાઇ રહી હ્ી. જેવા 
પ્રેમમકૂલ્્મના  આવા સમાચાર આવયા ્ે ્ર્ જ િલાલ સાથે વા્ચી્ ્રી છેલલે 
ચાર લાખ ડોલરમાં સોિો નક્ી થયો ને સંપકૂણ્મ પેપર વ્્મ પકૂરં ્રી સહી-લસક્ા 
સલહ્ બધા જ જરૂરી પેપરની ્ ાય્મવાહી બાિ ્ ારીખ ૧૧ મે ૨૦૧૨ના રોજ નક્ી 
્રેલ વ્ીલની ઓલફસે વહીવટનું ્ામ પકૂરં ્રવામાં આવયું.

આવા મહારાજના સં્લપને મોટા સતપુરષના રાજીપાના ફળસવરૂપે મીડ 
એટલાબનટ્ મંડળના હદરભ્ક્ોને ભગવાન, બાપાશ્ી અને સવામીબાપાને 
રાજી ્રવાનું ધામ મળી ગયું.  હરખા્ા હૈયે મંડળના બધા જ હદરભ્ક્ોએ 
એ જ દિવસે એટલે ્ારીખ ૧૧ મે ૨૦૧૨ના  દિવસે લચત્મકૂલ્્મ પધરાવી શ્ી 
સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપાને લનજ મંદિર પધારી િશ્મન િેવા પ્રાથ્મના ને 
્ી્્મન ્ રી રાજી ્ યા્મ. સભામાં હાજર રહેલા હદરભ્ક્ોએ નાની-મોટી આર્ીઓના 
લાભ લીધા. ઝુલાસણના પદરનિાબેન મહેનરિભાઈ (બ્ાભાઈ)ના પદરવાર ્રફથી 
૧૦૦૧ ડોલરની પ્રથમ આર્ીનો લાભ લીધો હ્ો. સારાય મંડળના હદરભ્ક્ોના 
પદરવારમાં હષ્મની લાગણી છવાઈ ગઈ હ્ી. સવારમાં મોખાસણના હદરભાઈ ્ થા 
આખજના મનુભાઈનો પદરવાર મંગળા આર્ી ્રવા આવશે ્ેવું નક્ી ્રવામાં 
આવયું. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ અને સદગુર સં્ોની અનુમલ્ લેવામાં 
આવી હ્ી. સવારે મંગળા આર્ીના લનયમો ્રી મહારાજને પોઢાડી બન્ને 
પદરવાર પો્ પો્ાનું ્ામ્ાજ ્રવા ઘરે જ્ા. 

હવેથી િર એ્ાિશીના બિલે િર શલનવારે સતસંગ સભાનું આયોજન ્રવું 
્ેવું નક્ી ્રવામાં આવયું. મ્ાનમાં થોડી સગવડોની જરૂર હોવાથી અવનવા 
સુધારાના લવચારો ્રી મંડળના હદરભ્ક્ો ્ેમ ્ર્ા આ ધામ વધુ ને વધુ સુંિર 
િેખાય ને જયારે સુંિરમકૂલ્્મ શ્ી ઘનશયામ મહારાજ, બાપાશ્ી ને સવામીબાપાની 
પ્રલ્ષ્ા થાય તયારે ધામ રૂપ મંદિરના િશ્મન ્રી મુમુક્ષુઓને હૈયે શાંલ્ શાંલ્ વ્ષે 
્ેવા સં્લપ ્યા્મ ્ર્ા.

સવામીશ્ીિા હસતે િવા મંરદરિા ભ્બલડીંગમાં મહાપૂજા
મીડ એટલાબનટ્ મંડળના હદરભ્ક્ોના હૈયે હજુ ્ો નવું ધામ વેચાણથી લીધું 

્ેનો આનંિ સમી જાય ્ે પહેલા વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ ્ારીખ ૧ 
જકૂન ૨૦૧૨ ને ભીમ એ્ાિશીના દિવસે મહાપકૂજા લવલધ ્થા પ્રથમવાર પુલન્ 
ચરણારલવંિનો અવસર આવયો. સદગુર શ્ી જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીશ્ીને સં્ 
મંડળે સારાય મંદિરની જગયા અને સુલવધાની મુલા્ા્ લીધી. મહાપકૂજાની લવલધ 
્રનાર સં્ોની અગાઉથી સકૂચના પ્રમાણે ્ૈયારી ્રવામાં આવી હ્ી. જે જે 
હદરભ્ક્ોએ સેવાઓ લખાવી હ્ી ્ેમના પ્રલ્લનલધઓ મહાપકૂજામાં બેસી ગયા 
હ્ા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મની હાજરીમાં પ્રથમ સભા થવાની હોવાથી મોટી સંખયામાં 
હદરભ્ક્ો ભાગ લેવા પધાયા્મ હ્ા. પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ બા્ીના સં્ 

વહાલા પ્રેમમૂનત્ય 
સવામીશ્ી મહારાજ 

તારીખ ૧ જૂિ ૨૦૧૨ 
િે ભીમ એકાદશીિા 

રદવિે મહાપૂજા 
નવરધ તથા પ્રથમવાર 

પુનિત ચરણારનવંદિો 
અવિર આવયો. 

િદગુરુ શ્ી 
જીતેન્રિયનપ્રયદાિજી 

સવામીશ્ીિે િંત 
મંડળે િારાય મંરદરિી 
જગયા અિે િુનવધાિી 

મુલાકાત લીધી. 
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મંડળ અને સેવા આપ્ા હદરભ્ક્ોના સાથે પધાયા્મ. ઉતસાહી હદરભ્ક્ોએ 
જયનાિો પો્ાયા્મ ને ગાવા લાગયા. પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી ખકૂબ જ હરખા્ા હૈયે િશ્મન 
આપ્ા જાય ને મંદિરની જગયા અને આજુબાજુની પદરલસથલ્નો ્ાળો ્ાઢ્ા 
જાય. અગાઉથી ઘણા હદરભ્ક્ો સભા હોલમાં સવાગ્ના વધામણા ્રવા બેસી 
ગયા હ્ા. સૌના વ્ી પ્રેમમકૂલ્્મ સવામી મહારાજ અને સં્ મંડળનું સવાગ્ ને 
આભાર રૂપે ફકૂલહારથી સનમાન ્રવામાં આવયું. શ્ી સવાલમનારાયણ ભગવાનનાં 
ચરણની પાિુ્ા પકૂજનમાં મોટેરા હદરભ્ક્ો જોડાયા. આવા શુભ અવસરે સદગુર 
શ્ી જીલ્યનરિલપ્રયિાસજી સવામીશ્ીએ અવસરને અનુ્કૂળ પ્રાસંલગ્ પ્રવચન અને 
જ્ાન્થાનો લાભ આપયો. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજે પણ મંગલાચરણ 
્રી દિવય આશીવા્મિની લહાણી ્રી. 

૪ જુલાઈથી ૬ જુલાઈ ૨૦૧૪  
મૂનત્યપ્રનતષ્ા, ભવય િગરયાત્ા ડાયમંડ તુલા મહોતિવ - ્બેર, 

ડેલાવર
મીડ એટલાબનટ્ મંડળના હદરભ્ક્ો હંમેશા લવચારીને સકૂઝબકૂઝથી હંમેશા 

્ામ લેવા ટેવાયેલા હ્ા. પ્રથમ ્ ો મંડળની જાહેર મીટીંગ ્ રવામાં આવી. બધાના 
સાથ અને સહ્ાર અને લવચાર લવમશ્મ બાિ ડાયમંડ ્ુલા ્રી મકૂલ્્મ પ્રલ્ષ્ા નક્ી 
્રવામાં  આવયું. સાથે જુિા-જુિા લવભાગોના ્ામ મુજબ સેવાભાવી હદરભ્ક્ોને 
જવાબિારી સોંપવામાં આવી.

પ્રથમ ્ો પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજને સદગુર સં્ ોની સાથે લવચાર-લવમશ્મ 
થયા બાિ નક્ી ્રવામાં આવયું ્ે આપણે શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજની ડાયમંડ 
્ુલા ્રીને લમડ એટલાબનટ્ મંડળના  ડેલાવર મંદિરમાં શ્ી ઘનશયામ મહારાજ,  
જીવનપ્રાણ શ્ી બાપાશ્ી અને શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાની મકૂલ્્મઓ પધરાવીએ. 
નાના મોટા બધા જ હદરભ્ક્ોને આ શુભ ્ાય્મમાં સેવાનો લાભ લેવાની ્્ મળે 
્ે વા્ને ધયાનમાં રાખી એ્ ડાયમંડની સેવા બિલ ૫૦૦ ડોલર િાન રૂપે જમા 
્રાવવાનું નક્ી ્રવામાં આવયું.  આ ઠરાવને બધાએ સાથ અને સહ્ાર આપયો. 
લમડ એટલાબનટ્ મંડળના સૌ હદરભ્ક્ો ડાયમંડ( હીરા)ની ્પાસ ્રવા લાગયા. 
પો્પો્ાના સંપ્વોને ્ામે લગાડ્ા. નોથ્મ અમેદર્ામાં નયકૂયો્્મ રાજયના નયકૂયો્્મ 
શહેરમાં ૪૨મી સટ્ીટ ઉપર િુલનયાનું મોટામાં મોટું હીરા બજાર છે. ્ે વેપારીઓએ 
્હ્ું ્ે, આ ્મારી આટલા બધા હીરા ભેગા ્રી મકૂલ્્મની ્ુલાથી પ્રલ્ષ્ાની વા્ 
્રો છો ્ે અશ્કય,  મુશ્ેલ અને ્ા્ા્ બહારની વા્ લાગે છે.  છ્ાં પણ 
શ્ીહદરની ્ૃપાથી હીરાની વયવસથા થઈ ગઈ હ્ી

જુલાઈ મલહનાની શરૂઆ્ના દિવસો એટલે અમેદર્ા િેશનો ઇબનડપેનડનસ 
ડે. જયાં સવ્ંત્્ાને ખકૂબ જ પ્રાધાનય આપવામાં આવે છે. એવા િેશમાં સવષેથી 
સવ્ંત્,  સવવોપરી,  સવ્મના લનયં્ા, સવ્મના ્ારણ એવા શ્ી ઘનશયામ મહારાજ 

વેપારીઓએ કહું કે, 
આ તમારી આટલા 
્બધા હીરા ભેગા 
કરી મૂનત્યિી તુલાથી 
પ્રનતષ્ાિી વાત કરો 
છો તે અશકય,  મુશકેલ 
અિે તાકાત ્બહારિી 
વાત લાગે છે.  છતાં 
પણ શ્ીહરરિી કૃપાથી 
હીરાિી વયવસથા થઈ 
ગઈ હતી
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અને ્ેમના સં્લપસવરૂપ એવા શ્ી અબજી બાપાશ્ી ્થા શ્ી મુ્ક્જીવન 
સવામીબાપા ્ારીખ છઠ્ી જુલાઈને રલવવારના દિવસે પધારવાના હ્ા.

વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ પધાયા્મ. મંદિરના ઝાંપેથી શ્ી મુ્ક્જીવન 
સવામીબાપા બેનડના સભયોએ અનોખા સુશોબભ્ ગણવેશ અને સકૂરાવલીઓથી 
મોટા સં્ પુરષના આગમનને વધાવયા. વહાલાએ નયન ઈશારેથી સૌને દિવય 
િશ્મનનો લાભ આપયો. સુંિર સુશોબભ્ પાટ ઉપર બબરાજયા. મહાપકૂજાની લવલધ 

પકૂરી થયા બાિ સૌના સં્લપ મકૂ્ાવયા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી ્થા મોટેરા 
હદરભ્ક્ોએ સવામીબાપાના ચરણની પાિુ્ાનું પકૂજન ્યુિં. પ્રથમ પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીજી મહારાજનું પછી સં્મંડળનું હદરભ્ક્ોએ ફુલહારથી સવાગ્ ્યુિં અને 
આભાર માનયો. મહોતસવના પ્રથમ દિવસે સંધયા આર્ીના લનયમ ્યા્મ બાિ 
બાળ્ોએ સવાગ્ નૃતય ્રીને ખકૂબ ખકૂબ રાજી ્યા્મ.  

વહાલા પ્રેમમૂનત્ય સવામીશ્ી 
તથા મોટેરા હરરભકતોએ 

સવામી્બાપાિા ચરણિી 
પાદુકાિું પૂજિ કયુું. 

પ્રથમ પ્રેમમૂનત્ય સવામીજી 
મહારાજિું પછી 

િંતમંડળિું હરરભકતોએ 
ફુલહારથી સવાગત કયુું 

અિે આભાર મા્યો. 
મહોતિવિા પ્રથમ રદવિે 
િંધયા આરતીિા નિયમ 

કયા્ય ્બાદ ્બાળકોએ 
સવાગત િૃતય કરીિે ખૂ્બ 

ખૂ્બ રાજી કયા્ય. 
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મહોતસવના બીજા દિવસે પધારેલા મહેમાનો, સથાલન્ હદરભ્ક્ો અને 
સેવાભાવી હદરભ્ક્ો સવારથી સભામાં પધારી ગયા હ્ા. સં્ો પણ અગાઉથી 
પધારી જ્ાન વા્ા્મ ્ર્ા હ્ા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજી મહારાજની સાથે 
મહેમાનો સુંિર શણગારેલા અધ્મચંરિા્ારના ્ંબુ જેવા હોલમાં શ્ી મુ્ક્જીવન 
સવામીબાપાના બેનડના યુવાન હદરભ્ક્ોની અનોખી અિા અને ધવલન સહ શ્ી 
મુ્ક્જીવન સવામીબાપા રલચ્ ્ી્્મનોની સકૂરાવલી  રેલાવ્ા લઈ આવયા.

વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ, મહેમાનો ્થા મોટેરા હદરભ્ક્ોનું 
સૌએ ્ાળીઓના ગડગડાટ થી સવાગ્ ્યુિં.  વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મએ પ્રસન્ન્ાપકૂવ્મ્ 
શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપા બેનડ સી્ા્સ મંદિરના બાળ યુવાન હદરભ્ક્ોના 
મજરાને દિલથી  સવી્ાયા્મ. સદગુર સં્ોએ મલણનગર શ્ી સવાલમનારાયણ 
ગાિી, શ્ી ઘનશયામ મહારાજ,  શ્ી બાપાશ્ી અને સવામીબાપાની ્ૃપાના ગુણ 
ગાયા. પ્રેમમકૂલ્્મ આચાય્મ સવામીશ્ી મહારાજના અથા્ પ્રયતનો અને ્ેમના 
ઉત્તમ આિશવોની નોંધ લીધી. ્ેમજ સૌને વા્ેફ ્યા્મ ્ે આપણને ્ોણ મળ્ા 
છે. તયારપછી મહેમાનશ્ીઓનો પદરચય આપયો. વળી ્ે આમંલત્્ મહેમાનોએ 
પો્ાના પ્રવચનમાં દિવય્ાનો અનુભવ ્હ્ો. અં્માં મુખય પારાયણની પકૂણા્મહુલ્ 
થઈ. આજના નગરયાત્ાના ્ાય્મરિમની લવગ્વાર માલહ્ી આપવામાં આવી.

આજે બપોર પછી નગરયાત્ાનો ્ાય્મરિમ હ્ો.  નગરયાત્ાનું સથળ હાઈવે 
૭ ઉપર આવેલા ચચ્મથી શરૂ ્રવાનું નક્ી ્રવામાં આવયું હ્ું. હોલમાં પ્રેમમકૂલ્્મ 

સવામીશ્ીનું લસંહાસન અને નગરયાત્ાનું વાહન સુંિર અલૌદ્્ રી્ે ્ૈયાર 
્રવામાં આવયું હ્ું. ફોથ્મ જુલાઈના ્હેવારના દિવસોમાં આ અવસર રેડ વહાઈટ 
અને બલકૂ રંગના આ્ારોથી મનને મોહ્્ા પડ્ો હ્ો. નગરયાત્ાનો રથ બનાવવા 
માટે અમેદર્ન ્ંપનીની સપેશયલ પી્અપ ટ્્ ખરીિવામાં આવી હ્ી. મંદિરની 
જગયા અને િરે્ ્ ંબુની જગયામાં સુંિર વયવસથા ્ રવામાં આવી હ્ી. સફાઈ ્ ામ 
માટે સપેશયલ વયવસથા ગોઠવવામાં આવી હ્ી. સથાલન્ પોલીસ લવભાગ ્રફથી 
ટ્ાલફ્ના લનયમ માટે ઘણો મહતવનો સહ્ાર મળ્ો હ્ો. 

િદગુરુ િંતોએ 
મણણિગર શ્ી 
સવાનમિારાયણ ગાદી, 
શ્ી ઘિશયામ મહારાજ,  
શ્ી ્બાપાશ્ી અિે 
સવામી્બાપાિી કૃપાિા 
ગુણ ગાયા. પ્રેમમૂનત્ય 
આચાય્ય સવામીશ્ી 
મહારાજિા અથાક 
પ્રયતિો અિે તેમિા 
ઉત્તમ આદશશોિી િોંધ 
લીધી. તેમજ િૌિે 
વાકેફ કયા્ય કે આપણિે 
કોણ મળ્ા છે.
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બરાબર ત્ણ વાગયાના સમયે બધા જ હદરભ્ક્ો આવી પહોંચયા હ્ા. પટેલ 
્લપેશ્ુમાર શંભુિાસના લનવાસથાનેથી વહાલાની સવારી હેલલ્ોપટર દ્ારા મંદિરની 
જગયાએ જયાંથી નગરયાત્ાની શરૂઆ્ થવાની હ્ી. બરાબર સાડા ત્ણ વાગયે 

આચાય્મ સવામીશ્ી 
પહોંચી ગયા ્ ે ્ ર્ જ  
ગગનભેિી જયનાિો 
પો્ાયા્મ. હદરભ્ક્ો 
ત્ાસા અને ઢોલ વગાડી 
ધકૂન, િોહા અને ્ી્્મનો 
ગાઈને મજરા ્ર્ા 
હ્ા. ્ેસરી વસ્તોમાં 
સં્ો શોભ્ા હ્ા. 

સુંિર ્લાતમ્ રી્ે શણગારેલા રથમાં શ્ી ઘનશયામ મહારાજ, જીવનપ્રાણ શ્ી 
અબજી બાપાશ્ી, શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપા ને પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ 
અભય િાન આપી રહ્ા હ્ા. નજી્થી પસાર થ્ા અમેદર્નવાસીઓ આવું 
પલવત્ વા્ાવરણ જોઇ થોડી્ વાર થંભી જાય અને િશ્મનનો લાભ લે્ા હ્ા. 
વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીના રથની પાછળ રેડ વહાઈટ બલકૂ રંગના ગણવેશમાં 
સજ્જ થઈ લમડ એટલાબનટ્ મંડળની મલહલાઓ અને નાની બાળ્ીઓ ્ી્્મનના 
મજરા ્ર્ી હ્ી. સુંિર સ્ોદટશ ગણવેશમાં શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાના 
બેનડના સભયો સવામીબાપા રલચ્ ્ી્્મનોના મધુરા સકૂરો વા્ાવરણમાં ખકૂબ જ 
અનેરો આનંિ અનુભવ ્રાવી રહ્ા હ્ા. ્કયારે્ આગળ ્કયારે્ પાછળ, ્કયારે્ 
વચમાં જુિા જુિા આ્ારો રચીને ્ેમની ્ળાઓના સુંિર નમકૂના લનહાળી રહેલા 
અમેદર્નવાસીઓ હરખા્ા હ્ા. હરખા્ા હૈયે વહાલમો ફરી મંદિરના દ્ારે 
પધાયા્મ. ફરીથી સપોનસર હદરભ્ક્ોએ વધાવયાં ને પોંખયા.

સાંજે પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીએ સંધયા આર્ી ્રી લનયમોનો લાભ આપયો. 
્તપશ્ા્ આજની શલનવારની સંધયાનો સંગી્ ્ાય્મરિમ હ્ો. બધા હદરભ્ક્ો 
સભામંડપમાં ગોઠવાઈ ગયા હ્ા. જુિા જુિા સંગી્ના સકૂરોને સંગી્્ારો 
બરાબર ગોઠવી રહ્ા હ્ા. પ્રખયા્ ્લા્ાર “જેફરી ઈ્બાલ”  લાભ  આપ્ા 
હ્ા. સભામાં વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ પધાયા્મ. વહલા સવામીશ્ીને જેફરી ઈ્બાલ પ્રેમથી 
મળ્ા.  પો્ાની ઓળખાણ આપી અને આશીવા્મિ પ્રાપ્ત ્યા્મ. ખકૂબ જ હષ્મને 
પામેલા “જેફરી ઈ્બાલ” મંચ ઉપર આવ્ાં જ  મધુર અવાજમાં “્ેરી મંિ મંિ 
મુસ્ાન” ના શબિોએ સભામાં બેઠેલા હજાર જેટલા હદરભ્ક્ોના દિલને ડોલાવી 
િીધા. સારી સભા ્ંઈ્ જુિી જ જા્નો અનુભવ માણી રહી. સભામાં હાજર એ્ 
એ્ હદરભ્ક્ો સાથે જ ગાવા લાગી ગયા. જેવું ્ી્્મન પકૂરં થયું ્ે ્ર્ જ હજુ 
એ્વાર હજુ એ્વાર આવા જ શબિો સંભળાવા લાગયા અને ફરીથી સારં એ 

જુદા જુદા િંગીતિા 
િૂરોિે િંગીતકારો 

્બરા્બર ગોઠવી રહા 
હતા. પ્રખયાત કલાકાર 

“જેફરી ઈક્બાલ”  લાભ  
આપતા હતા. િભામાં 

વહાલા પ્રેમમૂનત્ય પધાયા્ય. 
વહલા સવામીશ્ીિે જેફરી 

ઈક્બાલ પ્રેમથી મળ્ા.  
પોતાિી ઓળખાણ 

આપી અિે આશીવા્યદ 
પ્રાપ્ત કયા્ય. 
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્ી્્મન ગવાયું. પુન: ્ી્્મનભબ્ક્ રૂપી મસ્ીનો િોર ચાલ્ો જ રહ્ો. મોડી રાત્ે 
લવરામ આપયો.

્ા.૬ જુલાઈ ૨૦૧૪, અષાઢ સુિ-૯ ને રલવવાર એટલે લમડ એટલાબનટ્ 
લવભાગના ્ે જે અમેરી્ાનું ફસટ સટેટ ગણાય છે ્ે ડેલાવર સટેટના બેઅર ટાઉનમાં 
નવલનલમ્મ્ શ્ી સવાલમનારાયણ મંદિરનો મહામકૂલો મલહમાવં્ા મકૂલ્્મપ્રલ્ષ્l 
મહોતસવનો મુખય દિવસ. મકૂલ્્મપ્રલ્ષ્ા અને ડાયમંડ ્ુલાના મહોતસવમાં 
પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ લાભ આપવાના હ્ા. બધા જ હદરભ્ક્ો ્ૈયાર 
થઈ વહેલા વહેલા પધારી ગયા હ્ા. સમય થયે વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી 
મહારાજે મંદિરમાં પધાયા્મ. પ્રેમમકૂલ્્મ આચાય્મ સવામીજીએ શ્ી ઘનશયામ મહારાજ, 
બાપાશ્ી, સવામીબાપા આદિ ગુરપરંપરાનાં મકૂલ્્મઓ અને શ્ી હનુમાનજી અને શ્ી 
ગણપલ્જીની મકૂલ્્મઓની પ્રલ્ષ્ા ્રી. પકૂજન લવલધ પકૂરી થયા બાિ સવામીબાપાના 
આશીવા્મિનો લાભ મળ્ો. અન્ન્કૂટ ધરાવીને આર્ીઓ ઉ્ારવામાં આવી. નાની 
મોટી આર્ીઓના લાભ પકૂરા થયા.

શ્ી સવાલમનારાયણ મંદિર, મીડ એટલાબનટ્, ડેલાવર- મકૂલ્્મ પ્રલ્ષ્ા મહોતસવ 
અં્ગ્્મ મલણનગર ધામના શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજની રજ્્ુલા, સુવણ્મ્ુલા ્થા 
ડાયમંડ – હીરાની ્ુલાનો લવશેષ ્ાય્મરિમ સભામંડપમાં હ્ો. ધમ્મજ્ાનદિવા્ર 
પરમ પકૂજય આચાય્મ સવામીજી મહારાજ સહ શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજને શ્ી 
સવામીબાપા પાઇપ બેનડ વાજ્ે ગાજ્ે મંદિરથી સભામંડપ લઈ આવયા. પરમ 
પકૂજય આચાય્મ સવામીજી મહારાજ, પકૂજનીય સં્ો ્થા સવષે હદરભ્ક્ોએ િશ્મન 
્રીને પો્પો્ાનુ સથાન લીધું. ડાયમંડ ્ ુલાના િશ્મનની અબભલાષા અને જીજ્ાસા 
સૌ સભાજનોને હ્ી. સવ્મપ્રથમ મલણનગર ધામે બબરાજમાન શ્ી ઘનશયામ 
મહારાજનાં ઇનટરનેટ ઉપર લાઇવ િશ્મન થાય છે. ્ ેમાં આજે શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજ 
્થા શ્ી સહજાનંિ સવામી મહારાજનાં પણ લાઇવ િશ્મનનો પ્રારંભ પરમ પકૂજય 
આચાય્મ સવામીજી મહારાજે ઇનટરનેટ ઉપર ્લી્ ્રીને ્યવો. ્ેમજ જીવનપ્રાણ 
સવામીબાપlની વા્ો ભાગ-૧ની ઓદડયો દડલવડી ્થા જીવનપ્રાણ સવામીબાપાની 

શ્ી સવાનમિારાયણ 
મંરદર, મીડ 
એટલાન્ટક, 
ડેલાવર- મૂનત્ય પ્રનતષ્ા 
મહોતિવ અંતગત્ય 
મણણિગર ધામિા શ્ી 
હરરકૃષણ મહારાજિી 
રજતતુલા, િુવણ્યતુલા 
તથા ડાયમંડ – 
હીરાિી તુલાિો 
નવશેષ કાય્યક્રમ 
િભામંડપમાં હતો. 
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વા્ો ભાગ-૨ની ઓદડયો ડીવીડીનું લો્ાપણ્મ ્યુિં, ્ેને એ્લત્્ સભાસિોએ 
્ાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધું હ્ું. 

    ભવય અને લવશાળ મંચ ઉપર અગ્ભાગમાં નયનરમય ફર્ો ્ખ્ 
ગોઠવવામાં આવયો. ્ર્ જ ્ુલા માટેના ખાસ બનાવેલાં ્લાતમ્ ત્ાજવા ્ેના 
ઉપર રાખવામાં આવયા. એ્ પલલામાં નાનું એવું શોભાયમાન લસહાસન ગોઠવાયું. 
્ેમાં મલણનગર ધામના શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજ પધારવામાં આવયા, એટલે સૌએ 
્ાલીઓ અને જયનાિોથી સભામંડપ ગજવી િીધો. બીજા પલલામાં સવ્મપ્રથમ 
સ્્મરા મકૂ્વામાં આવી અને શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજની ્ુલા ્રવામાં આવી. 
તયારપછી ચાંિીની લગડીઓ ્થા મહોતસવથી નામાંદ્્ મુરિાઓ ધમ્મધુરંધર 
આચાય્મ સવામીજીએ ગોઠવી અને રજ્થી ્ુલા ્રવામાં આવી. દિવય્ર્મલથી 
પકૂજય આચાય્મ સવામીજીએ રજ્ લગડીઓ, સુવણ્મ લગડીઓ અને ્ેની મુરિાઓ 
ગોઠવવી શરૂ ્રી તયારે સ્્ ્ાલીઓના ્ાલથી િશ્મ્ો શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજને 
વધાવવા લાગયા. અગાઉની માફ્ ગોળા્ારમાં ચારેય બાજુ ફેરવીને પરમ પકૂજય 
આચાય્મ સવામીજી મહારાજે સૌને િશ્મન ્રાવયાં. 

હવે ઝળહળ્ા હીરા-ડાયમંડથી મલણનગર ધામના શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજની 
્ુલા થવાની હ્ી. સૌની આંખો પકૂરેપકૂરી લવદ્સ્ થઈ ગઈ હ્ી. પરમ પકૂજય 
આચાય્મ સવામીજી મહારાજના ચરણ ્ાલમાં ફર્ા હ્ા, ્ે સાથે અંગોઅંગ 
પણ નૃતય ્ર્ાં હ્ા. હીરા–ડાયમંડની ડાબલીઓ પલલામાં મકૂ્્ા સવામીજી 
મહારાજ અતયલધ્ પ્રફુબલલ્ થ્ા હ્ા. સં્ો અને હદરભ્ક્ો પણ એવા જ 
હષ્મઘેલા થ્ા હ્ા. મલણનગર ધામના શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજની ડાયમંડ ્ુલા 
એમાંય અમેદર્ાની ધર્ી ઉપર થ્ી હોય ્ો ્ોના હૈયા હરખે ન ઉભરાય ! 
ખોળો ખકૂંિ્ા નાના બાળગોપાળ પણ મા્ાના ખોળામાં ્કૂિ્ા હ્ા. જયાં શ્ી 
હદર્ૃષણ મહારાજનું પલલું ઉચ્ાયું તયાં ્ો આખા સભામંડપના એ્ે એ્ શ્ી 
સવાલમનારાયણ ગાિી પદરવારના બાળ્ો ઝકૂમી ઉઠયા. ્ાળીઓ, જયઘોષ, આનંિ 
ઘોષથી આખું વા્ાવરણ હષ્મની હેલીથી ઉચચોચચ પરા્ાષ્ાએ પહોંચયું. વળી 
સં્ોએ ‘ડાયમંડથી શ્ીજી ્ોલાય’ એ પંબ્ક્થી ઉચચ બુલંિ સવરે ઝીલાવયું. તયાં 
્ો શ્ી ઘનશયામ મહારાજ અમૃ્ મહોતસવથી સુપ્રલસદ થયેલું ‘રૂમઝકૂમ રૂમઝકૂમ 
ચાલે હદરવર રૂમઝકૂમ’ એ ્ી્્મન શરૂ થયું અને આનંિ ઘોષ સીમા્ી્ પર ્રી 

પરમ પૂજય આચાય્ય 
સવામીજી મહારાજિા 
ચરણ તાલમાં ફરતા 

હતા, તે િાથે અંગોઅંગ 
પણ િૃતય કરતાં 

હતા. હીરા–ડાયમંડિી 
ડા્બલીઓ પલલામાં 

મૂકતા સવામીજી 
મહારાજ અતયરધક 

પ્રફુનલલત થતા હતા. 
િંતો અિે હરરભકતો 
પણ એવા જ હષ્યઘેલા 

થતા હતા.
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ગયા. અમેદર્ાથી અમિાવાિ અને લવશ્માં આંનિ અણુએ અણુમાં પ્રવ્ા્મઇ ગયો. 
પરમ પકૂજય આચાય્મ સવામીજી મહારાજ સલહ્ સમગ્ સભા ઘણીવાર સુધી નાચી 
ઉઠી. તયારબાિ સદમ્મજયોલ્ધર પરમ પકૂજય આચાય્મ સવામીજી મહારાજે ્થા 
સં્ોએ ડાયમંડ ્ુલામાં બબરાજમાન મલણનગર ધામના શ્ી હદર્ૃષણ મહારાજની 
આર્ી હષ્મભેર ઉ્ારી. 

આજના મકૂલ ્્મપ્રલ્સઠા મહોતસવ ્થા ડાયમંડ ્ુલા ઉતસવ પ્રસંગે પરમ 
પકૂજય આચાય્મ સવામીજી મહારાજે સ્લ શ્ો્ાભ્ક્જનોને અં્ રના આશીવા્મિ 
પાઠવ્ાં જણાવયું હ ુ્ં ્ે, આજે લમડ એટલાબનટ્ લવસ્ારમાં અક્ષરધામના અલધપલ્ 
સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપા ભવય મંદિર મહેલમાં બબરાજમાન થ્ાં 
યુએસએમાં આતયંલ્્ મોક્ષનું એ્ નવું સિાવ્ર્ શરૂ થયું. લસંહાસનમાં બબરાજમાન 
થયા ્ ેની પહેલાં ડેલાવરની પ્રજા સહેજે સહેજે િશ્મન પામે ્ ે માટે ભવય પ્રેમનાં રથ 
પર બબરાજી એ િીનિયાળુ મુબ્ક્િા્ા રાજાલધરાજે અત્ેના રાજમાગવો પર લવચરણ 
્રી સૌને મોક્ષભાગી બનાવયા. વળી સવામીબાપાના લાડીલા બાળ્ોએ ભબ્ક્ 
સંગી્ અને નૃતયોના મજરા ્યા્મ. આ મજરા ્રવા ્થા પકૂવ્મ ્ૈયારી માટે સમય 
ફાળવયો એ પણ ભબ્ક્માં લવતયો. સવામીબાપા ્હે છે ્ે ્મે આવો ભબ્ક્નો રંગ 
ચડ્ો ને ચડ્ો રાખજો પણ મોળો પડવા ન િેજો. આજની ્ો વા્ જ અનોખી છે. 
ડેલાવર સટેટ એ યકૂ. એસ. એ. નો ડાયમંડ સટેટ ગણા્ો હ્ો પરં્ ુ આજે એ ડાયમંડ 
સટેટ સાથ્મ  થયો. ્ેમ જે એ જ સટટેમાં રાજાલધરાજ શ્ી હદર ૃ્ષણ મહારાજ – શ્ી 
સવાલમનારાયણ ભગવાનની ડાયમંડથી ્ુલા થઈ. આપણે સહુ ્ેટલાય દિવસોથી 
રાહ જોઈ રહ્ા હ્ા ્ ે, શ્ી હદર ૃ્ષણ મહારાજ ડાયમંડ-હીરા-રતનની ્ ુલામાં બબરાજી 
િશ્મન આપશે. એ િશ્મન ્ેવાં હશે? આપણે એ િશ્મન ્યા્મ. આવાં િશ્મન જેને 
અં્ ્ાળે યાિ આવી જાય ્ેને િીન િયાળુ સવાલમનારાયણબાપા સવામીબાપા 
મકૂલ ્્મના સુખે સુબખયા ્રશે, ્રશે ને ્રશે જ.

ડેલાવર સટેટ એ  
યૂ. એિ. એ. િો 
ડાયમંડ સટેટ ગણાતો 
હતો પરંતુ આજે એ 
ડાયમંડ સટેટ િાથ્યક 
થયો. કેમ જે એ જ 
સટેટમાં રાજારધરાજ 
શ્ી હરરકૃષણ મહારાજ 
– શ્ી સવાનમિારાયણ 
ભગવાિિી ડાયમંડથી 
તુલા થઈ. 
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આવેલા મહેમાનોએ પો્ે ધનય્ા અનુભવી ને પ્રસંગને ખકૂબ જ વખાણયો. 
સેવાઓ ્રનાર હદરભ્ક્ોને ચાંિીના લસક્ા આપી સનમાન ્રાયું. પ્રસંગને 
અનુલક્ષીને સેવાઓના રાજીપા સાથે સપેલશયલ ્ાચના સમૃલ્ લચનહો આપી 
સહુના વખાણ ્યા્મ. આશીવા્મિ પકૂણ્મ થ્ાં હદરભ્ક્ોએ પણ આર્ી ઉ્ારવાનો 
અણમોલો લાભ લીધો. ્ેમજ સેવાભાવી સવષે ભ્ક્ોને સમૃલ્લચહન, પાઘ, શાલ, 
મકૂલ્્મ વગેરે આપીને પ્રોતસાલહ્ ્રવામાં આવયા. મહોતસવનું સમાપન ્ર્ા ધુનય 
ઝીલાવવામાં આવી. અમેદર્ામાં જેમ ડેલાવર સટેટ પહેલા નંબરનું ગણાય છે ્ેમ 
આ મહોતસવ પણ પહેલાં-એ્ નંબરનો થઈ ગયો. એ યાિગાર મહોતસવનું સમરણ 
્ર્ાં મહાપ્રસાિ ગ્હણ ્રીને સૌ પો્પો્ના સથાને પધાયા્મ

૨૪ જુલાઈ ૨૦૧૫ - ડેલાવર મંરદરિો પ્રથમ પાટોતિવ
પ્રથમ પાટોતસવ પ્રસંગે મીડ એટલાબનટ્ મંડળના હદરભ્ક્ોએ અગાઉથી 

લમટીંગો ્રી સમય અને સેવાઓનું માળખું ્ૈયાર ્રી િીધું હ્ું. સમકૂહ પારાયણો 
્થા આર્ીઓના નામ પણ લખાઈ ગયા હ્ા. થોડીવારમાં વાહલા પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીજી મહારાજન ને બા્ીનું સં્ મંડળ આવી પહોંચયું. પ્રલ્લનલધઓ દ્ારા 
પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીજી મહારાજ અને સં્ મંડળનું ફુલહારથી સવાગ્ થયું. બાલ 
બાલલ્ાઓ નૃતય અને ્ી્્મનના લાભ લીધા. હદરભ્ક્ોએ ્ી્્મન ગયા તયારે સં્ 
મંડળે પણ પો્ાની આગવી ્ળાથી ્ી્્મનો ગાયા. વષ્મ િરલમયાન સેવા આપનાર 
હદરભ્ક્ોના નામ વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ મહારાજના હૃિય નોંધાવી ચાંિીના લસક્ા 
આપી સનમાન ્રાયું. સંધયા આર્ીના લનયમનો લાભ લઇ હદરભ્ક્ો પ્રસાિ 
લેવા ગયા.

પકૂજાની લવલધ ્ રાવનાર સં્ોએ અગાઉથી બધી જ ્ ૈયારીઓ ્ રી રાખી હ્ી.  
વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ીએ આસન ઉપર બબરાજી પકૂજાની લવલધની શરૂઆ્ 
્રી.  સભામાં બેઠેલા બીજા હદરભ્ક્ો પણ પકૂજામાં જોડાયા. પ્રથમ પલવત્ થઈ 
સં્લપ મુ્ાવી  ભગવાનનો દિવયભાવ લાવી પકૂજા ્ રી જનમંગલનાં ૧૦૮ નામથી 
પકૂષપાંજલી અપ્મણ ્રીને જય બોલાવી. શ્ી ઘનશયામ મહારાજને સુંિર વાઘા સાથે 
શણગાર સજાવયા. અન્ન્કૂટ ધરાવી આર્ીઓ ઉ્ારવામાં આવી. પ્રથમ પાટોતસવ 
પ્રસંગે વહાલા આચાય્મ સવામીજી મહારાજે સતસંગ દૃઢ રાખવા આશીવા્મિમાં 
ભલામણ ્રી. અં્માં સૌ પ્રસાિ લઈ યથાસથાને ગયા.

૧ ઓગષ્ટ ૨૦૧૬ - ડેલાવર મંરદરિો નવિતીય પાટોતિવ
આ વષષે લદ્્ીય પાટોતસવ ્રાવવા માટે સિાય હરખા્ા હૈયે સદગુર 

જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીજી અને પકૂજા ્રાવનાર સં્ો હરખા્ા હદરભ્ક્ોથી 
ચક્ાજામ ભરાયેલા મંદિરના હોલમાં આવી પહોંચયા. હાસય ભરેલા ચહેરે ને નયન 
ઈશારે સૌને જય શ્ી સવાલમનારાયણ પાઠવ્ા મંદિરમાં બબરાજ્ા શ્ી ઘનશયામ 
મહારાજ, શ્ી બાપાશ્ી ્થા શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાને સાષ્ટાંગ પ્રણામ ્રી 

વહાલા પ્રેમમૂનત્ય 
સવામીશ્ીએ આિિ 

ઉપર ભ્બરાજી પૂજાિી 
નવરધિી શરૂઆત 

કરી.  િભામાં ્બેઠેલા 
્બીજા હરરભકતો પણ 
પૂજામાં જોડાયા. પ્રથમ 

પનવત્ થઈ િંકલપ 
મુકાવી  ભગવાિિો 

રદવયભાવ લાવી પૂજા 
કરી જિમંગલિાં ૧૦૮ 

િામથી પૂષપાંજલી 
અપ્યણ કરીિે જય 

્બોલાવી.
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આસને બબરાજયા. નાનામાં નાની વસ્ુ ચો્સાઈથી ્ર્ા હદરભ્ક્ોને ધનયવાિ 
આપી સમકૂહ પારાયણની પકૂજા શર ્રાવી. સૌ પો્ાના લનલમત્ત ભગવાનના 
ચરણે ધરી મહાપકૂજામાં જોડાયા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજની રાહ 
જોઈ રહ્ા હ્ા તયાં જ મંદિરે પધાયા્મ. જયનાિો સાથે હદરભ્ક્ોએ વધાવયા. 
સિાય હાસયને ધરનાર આ સં્પુરષનું મળવું એ પણ ્ોઈ મોટા ભાગયનો લાભ 
હોય છે. પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ, સદગુર સં્ો, સં્ મંડળ અને સેવાભાલવ 
હદરભ્ક્ોનું હાર્ોરાથી સવાગ્ ્રાયું. તયારબાિ બાળ હદરભ્ક્ોએ નૃતયના 
મજરા ્યા્મ. હદરભ્ક્ોએ પણ ગુણ ગાયા ને આભાર માનયો. તયારબાિ સદગુર 
સં્ ોએ જ્ાનવા્ા્મ ્રી.

બીજા દિવસે અગાઉ થી સુંિર રી્ે ્રેલી પકૂવ્મ ્ૈયારીઓ પ્રમાણે પાટોતસવ 
લવલધ થયો. સં્ો અને હદરભ્ક્ો અન્ન્કૂટની ગોઠવણી ્રવા લાગયા. અન્ન્કૂટ 
્ૈયાર થઇ ગયો. વહાલાએ ્ે ે્ ધરાવી થાળ ધરાવયો. આર્ીઓના સૌએ 
ઉંમગસભર દિવય લાભ લીધો.

આશીવા્મિની શરૂઆ્માં મંગલચરણ ને પ્રાથ્મના ્રી  પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી 
મહારાજે સૌને જય શ્ી સવાલમનારાયણ પાઠવયા. ્ ેમજ ્ ન મન ધન અને સમયથી 
સંપ ને સહ્ારની ભાવનાથી સતસંગ મંડળ અને મંદિરની સેવા ્ રનાર હદરભ્ક્ો 
ઉપર મોટા સં્ના રાજીપાથી થ્ા લાભો જણાવયા. બાલ-બાલલ્ોના ગઈ્ાલના 
મજરાને ધનયવાિ આપયા. પકૂવષેના હદરભ્ક્ોને યાિ ્રી આજના હદરભ્ક્ોને 
સતસંગ અને મહારાજ બાપા ને ગુરરાજ શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાના ઉપ્ારો 
્ાજા ્રાવયા. 

૩૦ જુલાઈ ૨૦૧૭ - ડેલાવર મંરદરિો તૃતીય પાટોતિવ
શલનવાર ને રલવવાર એમ બે દિવસ ડેલાવર શ્ી સવાલમનારાયણ મંદિરનો 

પાટોતસવ માટે નક્ી ્રવામાં આવયો. અગાઉથી બધી જ ્ૈયારી થઈ ગઈ હોવાથી 
હદરભ્ક્ોના પદરવારના એ્ એ્ સભય પકૂજામાં બેસી ગયા. સમકૂહ પારાયણોનું 
પકૂજન પુરં થયું એટલે સદગુર સં્ો નક્ી ્રેલા ગ્ંથોની પારાયણ શરૂ ્રે. 
સાથે આવેલા સં્ો ને હદરભ્ક્ોએ ભેળા મળી વાંચન ્યુિં. સમકૂહ પારાયણની 
આર્ીઓ પણ ઉ્ારી. આજના શલનવાર ૨૯ જુલાઈના દિવસે સાંજે ૩-૦૦ વાગયે 
સદગુર શ્ી જી્ેનરિલપ્રયિાસજી સવામીની સાથે સમકૂહ પારાયણ ્રાવવા સં્ો 
પધાયા્મ હ્ા. સમયસર આવેલા સં્મંડળનાં િશ્મન ્ રી સૌ રાજી થયા. પ્રથમ સં્ 
મંડળે મકૂલ્્મઓનાં િશ્મન ્રી હદરભ્ક્ોએ ્રેલી ્ૈયારીની જાણ લીધી. બધાને 
સમકૂહ પારાયણના પકૂજન માટે બેસી જવાની ભલામણ ્રી બધા જ હદરભ્ક્ો 
ભગવતપકૂજામાં જોડાયા. સં્ોએ મંત્ો સહ શ્ી અબજી બાપાશ્ીની વા્ોનું પુજન 
્યુિં. હદરભ્ક્ો સાષ્ટાંગ િંડવ્ પ્રણામ ્રી સભામાં ગોઠવાઈ ગયા. સદગુર 
શ્ી જી્ેલનરિયલપ્રયિાસજી સવામીજીએ પ્રવચન સમયે મહાપુરષોનો મલહમા જ્ાને 

િમૂહ પારાયણોિું 
પૂજિ પુરું થયું એટલે 
િદગુરુ િંતો િક્ી 
કરેલા ગ્ંથોિી પારાયણ 
શરૂ કરે. િાથે આવેલા 
િંતો િે હરરભકતોએ 
ભેળા મળી વાંચિ 
કયુું. િમૂહ પારાયણિી 
આરતીઓ પણ ઉતારી. 
આજિા શનિવાર ૨૯ 
જુલાઈિા રદવિે િાંજે 
૩-૦૦ વાગયે િદગુરુ 
શ્ી જીતે્રિનપ્રયદાિજી 
સવામીિી િાથે િમૂહ 
પારાયણ કરાવવા િંતો 
પધાયા્ય હતા.
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સલહ્ સમજાવયો. તયારપછી સમકૂહ પારાયણની આર્ીઓ થઈ અને આચાય્મ 
સવામીશ્ી મહારાજનો ૭૫મો સદ્ાવ અમૃ્ પવ્મ પણ ઉજવયો. 

વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ અને સં્મંડળ પધાયુિં. સવષે હદરભ્ક્ 
રાજીના રેડ થઈ ગયા, જયનાિો થયા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મએ પ્રથમ લસંહાસનમાં 
બબરાજમાન લત્મકૂલ્્મઓને સાષ્ટાંગ પ્રમાણ ્યા્મ. સદગુરઓની મકૂલ્્મઓને હૃિયથી 
નમસ્ાર ્ રી પાટ ઉપર િશ્મન િેવા બબરાજયા. નયન્મળથી બધા જ હદરભ્ક્ોને 
પ્રતયક્ષ મળ્ાનો અનુભવ ્ રાવ્ા હ્ા. શુભ સવાગ્નો અવસર હ્ો. અગાઉથી 
્ૈયાર ્રેલા ફુલહારથી પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ ્થા સં્મંડળનું સવાગ્ 
્રી બધા જ હદરભ્ક્ો આનંિ પામયા. સવાગ્લવલધ પકૂરી થયા બાિ સમકૂહ 
પારાયણની આર્ીઓ, વહાલા ગુરજીનું પકૂજન ્થા મલહમાગાન ્રાયું. સમય 

થ્ાં સંધયા આર્ીના લનયમો પ્ાવી બધા જ હદરભ્ક્ોને ચરણસપશ્મનો લાભ 
અપાવવામાં આવયો.

આજે રલવવારે ૩૦મી ્ારીખે પાટોતસવના સમૈયાનો બીજો દિવસ હ્ો. 
હરખના હૈયાથી સવષે હદરભ્ક્ો અને િકૂરિકૂરના ઘણા હદરભ્ક્ો આમંત્ણનો 
સવી્ાર ્રી શ્ી ઘનશયામ મહારાજ, બાપાશ્ી અને સવામીબાપાના પાટોતસવ 
લનલમત્તે પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજના િશ્મનાથષે પધાયા્મ હ્ા. ્ે સવષેને વહાલા 
આચાય્મ સવામીજી મહારાજે બળ ભયા્મ આશીવા્મિ પાઠવીને ્ૃપ્ત ્યા્મ.

૩૦ જુિ ૨૦૧૮ - ડેલાવર મંરદરિો ચતુથ્ય પાટોતિવ
સદગુર બજ્ેનરિલપ્રયિાસજી સવામીજી ્થા પકૂજા ્રાવનાર સં્ો પધાયા્મ. 

પાટોતસવ લવલધની ્ૈયારી બરાબર થઈ હ્ી. થોડી જ વારમાં વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ 
સવામીશ્ી મહારાજ પધાયા્મ. ્મામ હદરભ્ક્ો પાટોતસવ લવલધ માટે પો્પો્ાની 
જગયાએ બેસી ગયા. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ ્થા સં્ો અને 

રનવવારે ૩૦મી તારીખે 
પાટોતિવિા િમૈયાિો 

્બીજો રદવિ હતો. 
હરખિા હૈયાથી 
િવષે હરરભકતો 
અિે દૂરદૂરિા 

ઘણા હરરભકતો 
આમંત્ણિો સવીકાર 

કરી શ્ી ઘિશયામ 
મહારાજ, ્બાપાશ્ી 

અિે સવામી્બાપાિા 
પાટોતિવ નિનમત્તે 
પ્રેમમૂનત્ય સવામીશ્ી 

મહારાજિા દશ્યિાથષે 
પધાયા્ય હતા.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

347

હદરભ્ક્ો પો્ાના પ્રેમાળ હૈયે શ્ી સવાલમનારાયણ ભગવાન, જીવનપ્રાણ 
બાપાશ્ી, પ્રાણપયારા સવામીબાપા ્થા નાિવંશીય પરંપરાના પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી 
મહારાજ અને સં્ો-હદરભ્ક્ોએ પો્ાના પ્રેમાળ હૈયે શોડષોપચારથી પકૂજન ્યુિં. 
મંદિરના બ્હ્મમહોલમાં આવા પ્રગટ મજરાના લાભ લઈ સૌ પો્ાના જીવનને 
ધનય માન્ા હ્ા. જેવો પાટોતસવ લવલધ પુરો થયો ને જયનાિો થયા ્ે ્ર્ જ 
સં્ો અને સવયંસેવ્ હદરભ્ક્ોએ અન્ન્કૂટ ્ૈયાર ્રી િીધો. ્ર્ જ વહાલા 
સવામીશ્ી મહારાજ ્થા સં્મંડળે પ્રથમ આર્ી ઉ્ારી. તયારપછી મોટી નાની 
આર્ીઓના લાભ હદરભ્ક્ોએ લીધા.

આર્ીઓના લાભ લઈ રાજી થયેલા હદરભ્ક્ો સભામાં ગોઠવાઈ ગયા. 
પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજે શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિી વયાસપીઠ ઉપર બબરાજી 
સૌને હરખા્ા હૈયે આશસીવાિો પાઠવયા. ્ે િરમયાન સપોનસર પદરવારના 
હદરભ્ક્ોને પાધ ્થા શાલની પ્રસાિીઓ આપી સનમાન ્યુિં. સારીય સભા 
અક્ષરધામનો આનંિ અનુભવી ભબ્ક્મય બની ગઈ. સભાના અં્ે સંચાલ્ે 
આભારના વચનો ્હ્ા. તયારબાિ ચરણ સપશ્મનો લાભ મળ્ો. છેલલે લવિાય 
વેળાએ સૌએ ભીની આંખે િશ્મન િાનનો લાભ લીધો

૨૬ જુિ ૨૦૧૯ -  ડેલાવર મંરદરિો પંચમ પાટોતિવ

 “પ્રગટ પ્રેમમૂનત્યિી છેલલી સમૃનત”
લમડ એટલાબનટ્ મંડળના હદરભ્ક્ોના ફાળે આ વખ્ે બે દિવસનો પાંચમો 

પાટોતસવ અને ૭૭મો સદ્ાવ પવ્મનો મજરો ભાગે આવયો હ્ો. આ વખ્ે વહાલા 
પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજના આગમન વખ્ે એ્ અબિાપકૂવ્મ્ની ્ૈયારી 
્રવામાં આવી હ્ી. જેવા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજના પાવન પગલાં થયાં ્ે 
્ર્ જ સૌ રાજી રાજી થઈ ગયા. જેવા પ્રેમમકૂલ્્મ મંદિરના દ્ારે પધાયા્મ ને ્ર્ 

પાટોતિવ નવરધ પુરો 
થયો િે જયિાદો 
થયા કે તરત જ િંતો 
અિે સવયંિેવક 
હરરભકતોએ 
અન્નકૂટ તૈયાર 
કરી દીધો. તરત જ 
વહાલા સવામીશ્ી 
મહારાજ તથા 
િંતમંડળે પ્રથમ 
આરતી ઉતારી. 
તયારપછી મોટી 
િાિી આરતીઓિા 
લાભ હરરભકતોએ 
લીધા.
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જ હદરભ્ક્ોના પદરવારના નાનાં નાનાં ભકૂલ્ાંઓ પગલે-પગલે અગાઉથી ્ૈયાર 
્રી રાખેલા ્ેશરના ડબબા મુ્ી ્ેમનો રાજીપો ્મા્ા હ્ા. ૨૬ જુન ૨૦૧૯ 
- પ્રેમમકૂલ્્મ બાપાના ૭૭મા સદ્ાવ પવષે શ્ી ઘનશયામ મહારાજના ચરણે ૭૭ 
્ેસરના ડબબા અપયા્મ હ્ા. લવડીયો ્થા ફોટોગ્ાફીની અદ્ય્ન ટે્કનોલોજી દ્ારા 
અલવસમરણીય પ્રસંગોને ટાં્ી લેવા્ા હ્ા. વહાલા સવામીશ્ી સૌના અબભવાિન 
ઝીલીને શ્ી ઠા્ોરજીને સાષ્ટાંગ િંડવ્ પ્રમાણ ્રી વયાસપીઠ ઉપર બબરાજમાન 
થયા. પધારેલા પ્રેમમકૂલ્્મ આચાય્મ સવામીશ્ી મહારાજ ્ થા સં્ મંડળનું હદરભ્ક્ોએ 
ફુલહાર દ્ારા સવાગ્ ્યુિં. સમકૂહ પારાયણની આર્ીઓ અને સં્લપોના લાભ 
લીધા. સંધયા આર્ીનો સમય એટલે વહાલા સવામીજી મહારાજે સાયંલનયમો ્યાિં 
અને સં્ સમાગમનો પણ લાભ મળ્ો.

રલવવારના દિવસે સદગુર સં્ો અને પાટોતસવ લવલધ ્રાવનાર સં્ોએ 
અગાઉથી આવી બધી ્ૈયારીઓ ્રી. જેવા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ 
પધાયા્મ એટલે ્ે ્ર્ જ મંદિરના સભા હોલમાં જમણી બાજુએ બબરાજમાન 
શ્ી હનુમાનિાિા ને ડાબી બાજુએ બબરાજમાન શ્ી ગણપલ્િાિાનું થાળ ને 
આર્ીથી પકૂજન ્રવામાં આવયું. વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ પો્ાના 
સનેહ નયને શ્ીજીમહારાજ, શ્ી અબજી બાપાશ્ી, સવામીબાપાને ્થા નાિવંશીય 
પરંપરાને રાજી ્ર્ા પાટોતસવની લવલધ માટે લસંહાસન સમક્ષ પધાયા્મ. બધા જ 
સં્ો ને હદરભ્ક્ો પો્પો્ાની જગયાએ બેસી ગયા. મંદિરના હોલમાં ખકૂબ જ 
આહલાિ્ શાંલ્નું સજ્મન જોવા મળ્ું. વેિો ્થા શાસ્તોના આધારે મંત્ોચચારસહ 
લવલધ શરૂ ્રવામાં આવયો. દિવયમકૂલ્્મઓના લવધલવધ રી્ે પકૂજન અચ્મન ્રવામાં 

આવયું. ફુલ્ોરા ને રજવાડી વાઘાથી સમજાવવામાં આવયાં. આજે ્ો મહાપ્રભુનો 
પ્રાગટ્ય દિન હોવાથી વહાલમા સવામીજીની મકૂલ્્મ ખકૂબ જ પ્રફુબલલ્ લાગ્ી હ્ી. 

 પ્રેમમૂનત્ય સવામીશ્ી 
મહારાજ પધાયા્ય 

એટલે કે તરત જ 
મંરદરિા િભા હોલમાં 

જમણી ્બાજુએ 
ભ્બરાજમાિ શ્ી 

હિુમાિદાદા િે ડા્બી 
્બાજુએ ભ્બરાજમાિ 

શ્ી ગણપનતદાદાિું 
થાળ િે આરતીથી 

પૂજિ કરવામાં આવયું. 
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જનમંગલાષ્ટ્ના મંત્ોથી ભાવપકૂવ્મ્ પકૂજન પુર થયું ્ે ્ર્ જ જયનાિો થયા

વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ વયાસપીઠ ઉપર બબરાજમાન થયા. 
સં્ો અને હદરભ્ક્ોએ અન્ન્કૂટની ્ૈયારીઓ ્રી. સભામાં હાજર હદરભ્ક્ો 
આર્ીઓના મજરાના લાભ લેવા ઉજવણીઓમાં જોડાયા. ્ે િરમયાન અન્ન્કૂટ 
્ૈયાર થઈ ગયો. પ્રથમ આર્ી પયારા સવામીશ્ી અને સં્ોએ ઉ્ારી. ્ે પછી 
હદરભ્ક્ોએ આર્ીઓના લાભ લીધા.

ખકૂબ જ રાજી થયેલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ વયાસપીઠ ઉપર બબરાજમાન 
થયા પછી યજમાન પદરવારના હદરભ્ક્ોએ છાબો લાવી ભેટ સોગાિો મકૂ્ી. 
તયારબાિ મંગલાચરણ ્ રી વહાલમા પરમ પકૂજય આચાય્મ સવામીશ્ીએ આશસીવાિના 
વચનો ્ હ્ા. એ્ ્ લા્ સુધી હદરભ્ક્ોને સવવોપરી શ્ી સવાલમનારાયણ ભગવાન, 
જીવનપ્રાણ બાપાશ્ી, નાિવંશીય ગુરપરંપરા ્થા ગુરરાજ સવામીબાપાના 
ગુણગાન ગાઈને ્ેઓશ્ીના અગલણ્ ઉપ્ારોને યાિ ્રાવયા. શાસ્તો દ્ારા 
શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીનો મલહમા પા્ો ્રાવયો. શ્ીજીમહારાજ અને ્ેમના 
સં્લપસવરૂપોમાં ્ેવી ભબ્ક્ ્રી આપણે આપણા જીવનો આતયાંલ્્ મોક્ષ સાધી 

લઈએ ્ેવી ભબ્ક્નો ખયાલ આપયો. આ શ્ી સવાલમનારાયણ ગાિીએ ્ન-મન-
ધન અને સમયમાં નાની મોટી સેવાઓ ્રી રાજીપો લેવા ્મામ નાના મોટા 
હદરભ્ક્ોને પોરસાવયા અને ખમમા ખમમા ્હી ખકૂબ જ રાજીપો િશા્મવયો.

વહાલા પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજે ડેલાવર મંદિરે પાંચ પાટોતસવ વખ્ે 
જુિી જુિી પાંચ ગુઢી સંજ્ાઓ દ્ારા ખકૂબ જ મહતવનો જીવન ઉદ્ેશ હદરભ્ક્ોને 
પાઠવયો છે. િરે્ વષ્મના પાટોતસવ વખ્ે ્ેઓ એ્ માલમ્મ્ લટ્ો બ્ાવી ્ેના 
પાછળ ખકૂબ જ શાંલ્મય, સંપમય અને પ્રેમમય જીવન જીવવાનો છકૂપો આશય 

શાસ્તો વિારા શ્ી 
સવાનમિારાયણ ગાદીિો 
મનહમા પાકો કરાવયો. 
શ્ીજીમહારાજ અિે 
તેમિા િંકલપસવરૂપોમાં 
કેવી ભનકત કરી 
આપણે આપણા જીવિો 
આતયાંનતક મોક્ િાધી 
લઈએ તેવી ભનકતિો 
ખયાલ આપયો.
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બ્ાવયો છે. આશસીવાિના અં્માં સપોનસર પદરવારના સં્લપોને િોહરાવી ્ેમનું 
સવ્મ્ાળે મંગલ મંગલ જ થાય ્ેવા બળભયા્મ આશસીવાિ આપી રાજી રાજી ્યા્મ. 
પાટોતસવના સપોનસર પદરવારને પાઘ અને શાલની પ્રસાિી આપી આર્ીઓના 
લાભ આપયા.

ચાલીસ ચાલીસ વષ્મથી શ્ી મુ્ક્જીવન સવામીબાપાના રલળયામણાં બાગના 
પુષયરૂપી હદરભ્ક્ોને સતસંગમાં ભગવાનના પ્રગટપણાનો સાચો રાહ બ્ાવ્ાં 
પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજના બળભયા્મ આશસીવાિોના લાભ લઈ રાજી થયેલા 
્મામ હદરભ્ક્ો પ્રસાિ લેવા ગયા. પ્રેમમકૂલ્્મ સવામીશ્ી મહારાજ હોલમાં બેઠેલા 
સવષે હદરભ્ક્ોને િશ્મનનો લાભ આપી હરખા્ા હૈયે લવિાય લીધી.

ચાલીિ ચાલીિ 
વષ્યથી શ્ી મુકતજીવિ 

સવામી્બાપાિા 
રનળયામણાં ્બાગિા 

પુષયરૂપી હરરભકતોિે 
િતિંગમાં ભગવાિિા 

પ્રગટપણાિો િાચો 
રાહ ્બતાવતાં પ્રેમમૂનત્ય 
સવામીશ્ી મહારાજિા 

્બળભયા્ય આશસીવાદોિા 
લાભ લઈ રાજી થયેલા 

તમામ હરરભકતો પ્રિાદ 
લેવા ગયા.
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કેનેડા

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંદિર કેનેડવા
૬૫૪૦ દકંગસ્ટન રોડ, સકવારબવારો, ઑન્ટેદરયો, M1C 1L4, કેનેડવા
્ટેમિફોન: +૧(૪૧૬) ૮૨૫-૧૮૪૮
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જિરીન મ્સ્વાર : 1 એકર
્ટેમ્પિ બબલડીંગ સ્ક્ેર ફૂ્ટેજ : 4400 ચોરસ ફૂ્ટ
ઊંચવાઈ 10 િરી્ટર છે
હોિનો મ્સ્વાર 3400 ચોરસ ફૂ્ટ છે
હોિ હવાઇ્ટ 6.5 િરી્ટર છે
મરિસ્ટ હવાઉસનો મ્સ્વાર 1900 ચોરસ ફૂ્ટ છે
ઊંચવાઈ 6 િરી્ટર છે.
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કલ્ાણકારીની કરુણા-કટાક્ષ કેનેડા ઉપર, 
ઈ.સ.૧૯૭૦

્વારરીખ બવા્રીસિરી ઓક્ટોબર ને ગુરુ્વારે સૌ ્પૂજા કરરી ્પર્વાયવાયા. ઠવાકોરજીને 
થવાળ ધરવા્રી અમગયવાર ્વાગયે એર્પો્ટયા ઉ્પર ્પધવાયવાયા. જી્નરિવાણ સ્વાિરીબવા્પવા સવાથે 
સૌ ત્રણ ્વાગે બફેિો મ્િવાનઘરે ્પહેવાંચયવા. બફેિો નવાયગ્વા ધોધથરી ૨૫ િવાઈિ 
િૂર છે. નવાયગ્વા ધોધ એ બે િેશનરી સરહિ ્પર છે. એ ધોધ નવાયગ્વા નિરીનવાે છે, 
્ે નિરી અડધરી કેનેડવાનરી અને અડધરી અિેદરકવાનરી. નવાયગ્વા ધોધનું િનેવાહર દૃશય 
જો્ું હોય ્ો કેનેડવા જ્ું ્પડે. અહીં ્રીસવાનરી રિથવા છે ્પણ સરળ છે. એ્ટિે કેનેડવા 
જ્વાનું િંડળરીએ નકકરી કયુું. તયવાં જ્વા િવા્ટે ચવાર બવારણવાં્વાળરી િગભગ ્રીસ ફૂ્ટ 
િવાંબરી બવાર િુસવાફરો બેસરી શકે એ્રી ્ટેક્રી િળે છે. અહરી એને “િરીિોઝરીન” કહે 
છે. આ્રી એ “િરીિોઝરીન” શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજનરી જય સવાથે શહેરને ્ીંધ્રી 
ચવાિરી!” અિેદરકવાનરી સરહિ છવાેડરીને સકળ િંડળરી, કેનેડવાનરી સરહિિવાં રિ્ેશરી ચૂકરી 
હ્રી. સ્વાિરીબવા્પવાને સતકવાર્વા ધોધ ્પણ ઉતસવાહિવાં જણવા્ો હ્ો. ૩૦૦ ફૂ્ટનરી 
ઊંચવાઈએથરી ્પડ્ો આ ધોધ ખૂબ જ િનોહર છે. 

કલયવાણકવારરી સ્વાિરીબવા્પવાએ સૌનું િંગિ ્ વાંછયું. સંધયવા ઢળ્રી હ્રી. દૃશય સુંિર 
હ્ું. સ્વાિરીબવા્પવા ધોધ જોઈને ઉ્યવાયા ને એક િકવાનનવા ઓ્ટિવા ઉ્પર નવાનરી ્પે્ટરી 
હ્રી ્ેનવા ્પર બબરવાજયવા. આસ્પવાસ ્સ્વા ને ધેવાધ જો્વા આ્ેિવા િુિવાકવા્રીઓ 
્પણ બેઠવા. ્પવાય ્પડયવા ને ધનય થયવા ! સૌ કહે્વા “આ્વા િહવાન ્પુરુષનવાં િશયાન 
અિવારે િવા્ટે ્ો િુિયાભ. ભગ્વાનનરી અિવારવા ્પર કૃ્પવા ઢળરી ને અિવારું જી્ન ધનય 
થયું ! દિવય િરીિવાિવાં સૌ સિરસ થઈને બેઠવા હ્વા. સિયનું કોઇને ભવાન નવા રહું. 
રવાત્રરી ધરીરે ધરીરે એનવા ્પ્ટ િઇને ઉ્ર્રી િરીઠરી. સૌ ્પહેિવા નવાનવા ્ટરીિ્ટરીિ્વા આછવા 
્વારવા િેખવાયવા એ્ટિે સૌ ઊઠયવા. ઉ્વારે ગયવા.

એ “લીમોઝીન” શ્ી 
ઘનશ્યામ મહયારયાજની 
જ્ સયાથે શહેરને 
વીંધતી ચયાલી!” 
અમેરરકયાની સરહદ 
છયાેડીને સકળ મંડળી, 
કેનેડયાની સરહદમયાં 
પ્રવેશી ચૂકી હતી. 
સવયામીબયાપયાને સતકયારવયા 
ધોધ પણ ઉતસયાહમયાં 
જણયાતો હતો. ૩૦૦ 
ફૂટની ઊંચયાઈએથી 
પડતો આ ધોધ ખૂબ જ 
મનોહર છે. 
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ઈ.સ.૧૯૮૭
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા ્પંચિ ્વારસિવાર શ્રી ્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી 

સ્વાિરીશ્રીએ સતસંગનું સુકવાન શોભવાવયવા બવાિ રિથિ ્ખ્ કેનેડવાિવાં િુિુક્ુ 
જી્ોનવા િોક્ કર્વા ્ેિજ બવા્પવાનવા બવાળકોનવા િવાડકોડ ્પુરવા કર્વા ્પધવાયવાયા હ્વા.

્વા. ૬ ઓ્ક્ટોબર ૧૯૮૭નવા િંગળ્વારનવા શુભ દિ્સે ્પરિ ્પૂજય સ્વાિરીશ્રીનો 
કોચ સવાંજનવા સિયે નવાયગ્વા ્પહોચયો હ્ો. બવા્પવા નવાયગ્વા ફોલસને ્પવા્ન કર્વા 
્ટનિિવાં ્પધવાયવાયા હ્વા. ફોલસ ્ેિજ અનં્  જી્ોને િોક્ભવાગરી બનવા્રી ્ટનિિવાંથરી 
્પવાછવા ્પધવાયવાયા તયવારે અંધવારું થયું હ્ું. ફોલસ ઉ્પર જુિવા જુિવા કિરનરી િવાઈ્ટો ધોધને 
શોભવા્રી રહરી હ્રી. સ્વાિરીશ્રી ્ થવા સં્ો-ભ્ક્ો કોચ દ્વારવા નવાયગ્વાથરી નરીકળરી અને 
્ટોરોન્ટોનવા સકવારબોરો સરી્ટરીિવાં િગભગ ૧૧:૩૦ ્વાગે િગનભવાઈ (િવાણરીિરીિડવા 
્વાળવા)ને ઘેર ઉ્યવાયા હ્વા.

રવાત્રરી ઘણરી ્પસવાર થઇ હો્વા છ્વાં ભ્ક્ો ઉતસુક્વાથરી બવા્પવાનરી રવાહ જો્વા 
હ્વા. બવા્પવા ્પધવાર્વા િગનભવાઈ, જયં્રીભવાઈ, કવાળરીિવાસભવાઈ ્ગેરે ભ્ક્ોએ 
બવા્પવા, સં્ો અને ભ્ક્ોનું ઉિળકવાભેર સ્વાગ્ કયુું હ્ું.

૭ ઓ્ક્ટોબર ૧૯૮૭ બુધ્વારનવા આસો સુિ ્પૂમણયાિવાનરી ્હેિરી સ્વારે િંગળવા 
આર્રીનો િવાભ આ્પરી ભ્ક્ોનવા ઘરે ્પધરવાિણરી કરરી અને ઠવાકોરજીનો િહવારિસવાિ 
િઇને નયુજસસી જ્વા િવા્ટે બવા્પવાનરી કોચે રિયવાણ કયુું હ્ું.

ઈ.સ.૨૦૧૪ મૂરતતિપ્રરતષ્યા
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંદિર કેનેડવા િવા્ટે ૨૦૧૪નું ્ષયા અનિોિ છે. રિેિિૂમ્યા 

્પરિ ્પૂજય શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા ્પંચિ ્ વારસિવાર શ્રી ્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી 
સ્વાિરીજી િહવારવાજનવા ્રિ હસ્ે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંદિર કેનેડવાનરી િૂમ્યારિમ્ષ્વા 
થઇ. ્વા. ૨૭ જૂન ૨૦૧૪ શુક્ર્વારનવા રોજ બવાળકોનરી સ્પરીચ સવાંસકૃમ્ક કવાયયાક્રિ, 

શ્ી સવયારમનયારયા્ણ મંરદર 
કેનેડયા મયાટે ૨૦૧૪નું વરતિ 

અનમોલ છે. પ્રેમમૂરતતિ પરમ 
પૂજ્ શ્ી સવયારમનયારયા્ણ 
ગયાદીનયા પંચમ વયારસદયાર 
શ્ી પુરુરોત્તમરપ્ર્દયાસજી 

સવયામીજી મહયારયાજનયા વરદ 
હસતે શ્ી સવયારમનયારયા્ણ 

મંરદર કેનેડયાની 
મૂરતતિપ્રરતષ્યા થઇ. તયા. ૨૭ 

જૂન ૨૦૧૪ શુક્રવયારનયા 
રોજ બયાળકોની સપીચ 

સયાંસકકૃરતક કયા્તિક્રમ, સદ્યાવ 
પવતિ (૭૨મો પ્રયાગટ્ય રદન) 

અને સંતો ભકતો રયાસ 
રમ્યા હતયા.
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સદ્વા્ ્પ્યા અને સં્ો ભ્ક્ો રવાસ રમયવા હ્વા.

્વા. ૨૮ જનૂ ૨૦૧૪ શમન્વારનવા િગંિિય દિ્સ ેસ.ં ૨૦૭૦ અષવાઢ સિુ-૧ 
િમૂ ય્ા રિમ્ષ્વા યજ્ઞનો રિવારભં સ્વાર ે૭:૩૦ કિવાક ેથયો. ્પજૂનરીય સં્ ો મ્રિ્યયોએ 
યજ્ઞકુડંનુ ંસથવા્પન કયું. વહવાિવા સ્વાિરીજી િહવારવાજ, શ્રી ઠવાકોરજી સહ ્પધવારરી ્પજૂન 
મ્મધિવા ં બબરવાજિવાન થયવા. શવાસ્તો્ક્ મ્મધ્પૂ્ યાક યજ્ઞ થયવા બવાિ યજ્ઞનવારવાયણનરી 
આર્રી ઉ્વારરી. ્પરિ ્પજૂય સ્વાિરીશ્રી િહવારવાજ સ્વાિરીબવા્પવા ્પવાઇ્પબનેડ 
ય.ુએસ.એ.નરી સિવાિરી સ્રીકવારરી. આજ રોજ સ્ટરીક ્ ચનવાિૃ્  ગ્થંનરી ્પવારવાયણ ્ િેજ 
શ્રી અબજી બવા્પવાશ્રીનરી ્વા્ોનરી ૨૪ સિહૂ ્પવારવાયણો થઇ. ્પવારવાયણનવા ્્ક્વા શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા આચવાયયા શ્રી ્પરુુષોત્તિમરિયિવાસજી સ્વાિરીજી, સદગરુુ શ્રી 
બજ્મેનરિયમરિયિવાસજી સ્વાિરીજી ્િેજ સં્ મશરોિમણ શ્રી રિશવાં્ સ્રૂ્પિવાસજી સ્વાિરી 
હ્વા. શ્રી રિિેિમૂ ય્ા બવા્પવાનવા આશરી્વાયાિનો સરસ િવાભ િળ્ો હ્ો.

આ િહોતસ્નો દિવય િવાભ િવાણ્વા હદરધવાિ સોખડવાથરી શ્રી 
રિબોધજી્નિવાસજી સ્વાિરી અને શ્રી સુજ્ઞેયજી્નિવાસજી સ્વાિરી ભ્ક્ો સવાથે 
્પધવાયવાયા, રિમ્મષ્્ નવાગદરકો ્ેિજ રવાજકરીય િરીડરો ્પણ ્પધવાયવાયા હ્વા. જેિ કે ્પોિ 
ઐનસિરી (સરી્ટરી કવાઉનસેિર), મિ્ઝરી હું્વારરી (એિ.્પરી.્પરી), ્ટ્ેસરી િેકવાિયાસ (એિ.
્પરી.્પરી), જહોન ્ટોરરી (્ટોરોન્ટો િેયર), િજીિભવાઈ, એડ્ોકે્ટ અંદક્વા ્પ્ટેિ ્ગેરે 
્પધવાયવાયા હ્વા.

બ્પોરે ૩:૩૦ કિવાકે િેડો્ેિ ્પબ્િક સકૂિથરી ભવય નગરયવાત્રવા સુંિર 
શણગવારેિ રથિવાં નરીકળરી હ્રી. રથિવાં શ્રી ઠવાકોરજી, મચત્ર રિમ્િવા સહ ્પરિ ્પૂજય 
સ્વાિરીજી િહવારવાજ સં્ો સમહ્ બબરવાજયવા. યુ.એસ.એ. સ્વાિરીબવા્પવા ્પવાઇ્પબેનડે 
િધુર કરી્યાનનરી સુરવા્િરી રેિવા્રી હ્રી. નગરયવાત્રવા ્પૂણયા થયે યજિવાન ભ્ક્ોએ 

તયા. ૨૮ જનૂ ૨૦૧૪ 
શરનવયારનયા મગંલમ્ 
રદવસ ેસ.ં ૨૦૭૦ 
અરયાઢ સદુ-૧ મરૂતતિ 
પ્રરતષ્યા ્જ્ઞનો પ્રયારભં 
સવયાર ે૭:૩૦ કલયાકે 
થ્ો. પજૂની્ સતંો 
રવપ્રવ્યોએ ્જ્ઞકુડંનું 
સથયાપન ક્ુું. વહયાલયા 
સવયામીજી મહયારયાજ, 
શ્ી ઠયાકોરજી સહ 
પધયારી પજૂન રવરધમયાં 
બબરયાજમયાન થ્યા.
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શ્રી ઠવાકોરજીનવા ઓ્વારણવા િરીધવા હ્વા. સંધયવા આર્રી બવાિ સ્વાિરીબવા્પવાનવા સં્ોએ 
કરી્યાન ભબ્ક્ સંધયવાનો િવાભ આપયો હ્ો.

સં્્ ૨૦૭૦ અષવાઢ સુિ -૨ ્વા. ૨૯ જૂન ૨૦૧૪ રમ્્વારનવા ્પમ્ત્ર દિ્સે 
િૂમ્યારિમ્ષ્વાનો ધનય્િ દિ્સ શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજ, જી્નરિવાણ શ્રી અબજી 
બવા્પવાશ્રી ્ેિજ જી્નરિવાણ શ્રી િુ્ક્જી્ન સ્વાિરીબવા્પવાનરી િૂમ્યાઓનરી ્પરિ ્પૂજય 
શ્રી ્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી સ્વાિરીજી િહવારવાજનવા ્ રિ હસ્ે ્પમ્ત્ર િભયા દ્વારવા નયવાસ 
મ્મધ સં્પૂણયા થયો. તયવારબવાિ યજ્ઞ કુંડિવાં ્પૂણવાયાહુમ્નું શ્રીફળ હોિરી વહવાિવા બવા્પવાએ 
આર્રી ઉ્વારરી.

શ્રી િુ્ક્જી્ન સ્વાિરીબવા્પવાનવા ઉિળકવા ભયવાયા દિવય આશરી્વાયાિ સંભળવાવયવા. 
અક્રધવાિનવા અમધ્પમ્ શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ભગ્વાન, જી્નરિવાણ અબજી 
બવા્પવાશ્રી ્ેિજ િવાખોનવા િવાડરીિવા શ્રી િુ્ક્જી્ન સ્વાિરીબવા્પવાનવા સંગેિરિરનવા 
દિવય િૂમ્યાઓ સવાથે યોગરી્યયા સદગુરુશ્રી ગો્પવાળવાનંિ સ્વાિરીબવા્પવા, અજોડિૂમ્યા 
શ્રી મનગુયાણિવાસજી સ્વાિરીબવા્પવા, નરીડર મસદવાં્્વાિરી સદગુરુ શ્રી ઈશ્વરચરણિવાસજી 
સ્વાિરીબવા્પવા અને શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા આદ્ય આચવાયયા શ્રી િુ્ક્જી્ન 

સંવત ૨૦૭૦ અરયાઢ સુદ 
-૨ તયા. ૨૯ જૂન ૨૦૧૪ 

રરવવયારનયા પરવત્ર રદવસે 
મૂરતતિપ્રરતષ્યાનો ધન્તમ 

રદવસ શ્ી ઘનશ્યામ 
મહયારયાજ, જીવનપ્રયાણ 
શ્ી અબજી બયાપયાશ્ી 

તેમજ જીવનપ્રયાણ 
શ્ી મુકતજીવન 
સવયામીબયાપયાની 

મૂરતતિઓની પરમ પૂજ્ 
શ્ી પુરુરોત્તમરપ્ર્દયાસજી 

સવયામીજી મહયારયાજનયા 
વરદ હસતે પરવત્ર દભતિ 

દ્યારયા ન્યાસ રવરધ સંપૂણતિ 
થ્ો. 
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સ્વાિરીબવા્પવા આદિ દિવય િૂમ્યાઓને ભોજય, ભક્ય, િેહ, ચોષય, ફરસવાણ, શરબ્, 
િરીિો સૂકોિે્ો ્ગેરે દ્વારવા શ્રી ઠવાકોરજી અન્નકૂ્ટ આરોગ્વા દિવય િશયાન કરવા્રી 
આર્રી ઉ્વારરી હ્રી. ધજારોહણ કવાયયા બવાિ ્પરિ ્પૂજય સ્વાિરીજી િહવારવાજે 
બળભયવાયા આશરી્વાયાિ આપયવા હ્વા.

શ્ી સવયારમનયારયા્ણ 
ગયાદીનયા આદ્ય આચયા્તિ 
શ્ી મુકતજીવન 
સવયામીબયાપયા આરદ રદવ્ 
મૂરતતિઓને ભોજ્, 
ભક્્, લેહ્ય, ચોષ્, 
ફરસયાણ, શરબત, લીલો 
સૂકોમેવો વગેરે ધરયાવી 
તથયા શ્ી ઠયાકોરજી 
અન્નકૂટ આરોગતયા 
રદવ્ દશતિન કરયાવી 
આરતી ઉતયારી હતી
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ઈ.સ.૨૦૧૫
શ્રી સ્વામિનવારવાય મસદવાં્  સજી્ન િડંળ કનેડેવા ભ્ક્ોનરી રિવાથયાનવાનો સ્રીકવાર 

કરરી ્પરિ ્પજૂય રિિેિમૂ ય્ા બવા્પવા સં્ િડંળ સવાથ ે્વા. ૧૬ જિુવાઈ ૨૦૧૫ ગરુુ્વારે 
સવાજંે ્પધવાયવાયા હ્વા અન ેકથવા્વા્વાયા, સતસગંનો િવાભ આ્પરીન ે૨૦ જિુવાઈ ૨૦૧૫ 
સોિ્વારનવા દિ્સ ેઅિદેરકવા મ્ચરણિવા ં્પવાછવા ્પધવાયવાયા હ્વા. ્  ેિરમયવાન ૧૭ જિુવાઈ 
૨૦૧૫નવા દિ્સ ેશકુ્ર્વારનવા રોજ બવાિ મશબબરનુ ંઆયોજન કયું હ ુ્.ં બવાળકોનરી 
સ્પરીચ ્ ગરે ેકરરી બવાળકોએ બવા્પવા સં્ ોભ્ક્ોન ેખબૂ ખબૂ રવાજી કયવાયા હ્વા. શમન્વાર 
્વા. ૧૮ જિુવાઈ ૨૦૧૫નવા રોજ જાહરે સભવાનુ ં આયોજન કર્વાિવંા આવયુ ં હ ુ્.ં 
જેિવા ંરિમ્મષ્્ નવાગદરકો અન ેરવાજકરીય િહેિવાનો ્પણ ્પધવાયવાયા હ્વા. જેિવા ંજહોન 
િકે ે (િમેબર ઓફ ્પવાિવાયાિને્ટ), ્્ટસેરી િકેચરલસ (મિમનસ્ટર), મિ્ઝરી હ્ંટર (મિસ્ટર 
ઓન્ટવારરીઓ), જહોન ્ટોરરી (્ટોરોન્ટો િયેર), ્પૌિ ઐનસિરીન (કવાઉનસરીિર), બબિ ્ િરે 
(્ટોરોન્ટો છફે ્પૂ્ યા), ગરેરી આનિંસવાગરરી (એિ.્પરી.્પરી.), િજીિભવાઈ એડ્ોક્ેટ, અદંક્વા 
્પ્ટિે ્ કરીિ ્ ગરે ેિહવાનભુવા્ોએ રિવાસમંગક રિ્ચનો કરરી િખુય િહિેવાનોએ બવા્પવાને 
સનિવાન ્પત્ર આ્પરી ધનય્વા અનભુ્રી હ્રી. સસંથવા ્્રી િહેિવાનોન ે્પવાઘ ્પહરેવા્રી, 
શવાિ ઓઢવાડરી, ફિૂહવાર ્પહરેવા્રી અન ેશ્રી ઠવાકોરજીનો િહવારિસવાિ આ્પરી સનિવાન 
કર્વાિવા ંઆવયુ ંહ ુ્.ં

્વા. ૧૮ જુિવાઈ ૨૦૧૫ શમન્વારનવા શુભ દિ્સે રિથિ ્પવા્ટોતસ્ મ્મધનવા 
દિવય િશયાન ્પરિ ્પૂજય આચવાયયા શ્રી ્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી સ્વાિરીજી િહવારવાજે 
કરવાવયવા. ્ે રિસંગે ઉિંગરી હદરભ્ક્ોએ શ્રી અબજી બવા્પવાશ્રીનરી ૪૭ સિૂહ 
્પવારવાયણોનવા િવાભ િરીધવા હ્વા. ્ેિજ સં્ ો ભ્ક્ોએ િળરી શ્રી ઠવાકોરજીને રિસન્ન 
કર્વા અન્નકૂ્ટ ધરવા્રી આર્રીઓનવા િવાભ િરીધવા હ્વા. બવા્પવાએ િરેક રિસંગે 
આશરી્વાયાિો આપયવા હ્વા. આ્ટિવા ્ટૂંક સિયિવાં ્પણ બવા્પવાએ ભ્ક્ોનરી રિવાથયાનવા 
સ્રીકવારરી ૧૪ ્પધરવાિણરીઓ કરરી િવાભ આપયવા હ્વા.

ઈ.સ.૨૦૧૬
્વારરીખ ૨૬ જુિવાઈ ૨૦૧૬ િંગળ્વારનવા રોજ ્પરિ ્પૂજય આચવાયયા સ્વાિરીજી 

િહવારવાજ સં્-હદરભ્ક્ોનવા િંડળ સહ કેનેડવા ્પધવાયવાયા હ્વા. રિથિ કેનેડવાનવા 
ભ્ક્ોએ નવાયગ્વા ફોલસ શહેરિવાં આ્ેિ બિજી્મસંઘનરી આકયોનવા િો્ટિ ઉ્પર 
્પુષ્પિવાળવા ્પહેરવા્રી ભવા્ભરીનું સ્વાગ્ કયુું હ્ું. અત્રે થોડરી્વાર મ્સવાિો ્થવા 
શ્રી બિજી્મસંઘનરી ઓમફસિવાં ્પધરવાિણરી કર્વાિવાં આ્રી હ્રી. કેનેડવાનરી ચવાર 
દિ્સનરી યવાત્રવાિવાં ્પણ િર ્ષયાનરી િવાફક ્પધરવાિણરીઓ અને નવાનવા ્થવા યુ્વાન 
બવાળકો અને બવામિકવાઓનો કવાયયાક્રિ રવાખ્વાિવાં આવયો હ્ો. ્ેિવાં સોળ મચહનનું 
િહત્, મ્િકનવા મચહનનું ્ણયાન, મ્મ્ધ જ્ઞવાન્વા્વાયાઓ દ્વારવા સદબોધ, િુળુ 
ખવાચરનો એક્પવાત્રરી અબભનય, ઢોંગરી બવા્વાનો બહુ્પવાત્રરી સવાંસકૃમ્ક કવાયયાક્રિ ્થવા 
ભબ્ક્ નૃતય રવાખ્વાિવાં આવયવા હ્વા. શુક્ર્વાર ને ્વારરીખ ૨૯ જુિવાઈ ૨૦૧૬નવા 

તયા. ૧૮ જુલયાઈ ૨૦૧૫ 
શરનવયારનયા શુભ 

રદવસે પ્રથમ પયાટોતસવ 
રવરધનયા રદવ્ દશતિન 

પરમ પૂજ્ આચયા્તિ શ્ી 
પુરુરોત્તમરપ્ર્દયાસજી 

સવયામીજી મહયારયાજે 
કરયાવ્યા. તે પ્રસંગે 

ઉમંગી હરરભકતોએ શ્ી 
અબજી બયાપયાશ્ીની ૪૭ 

સમૂહ પયારયા્ણોનયા લયાભ 
લીધયા હતયા.
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રોજ અત્રેનવા િંદિરનવા મદ્્રીય ્વામષયાક ્પવા્ટોતસ્ રિસંગે શ્રી અબજી બવા્પવાશ્રીનરી 
્વા્ોનરી સિૂહ ્પવારવાયણ, િંદિરિવાં અંિર ્થવા બહવાર ઈિે્ક્ટ્રીક રોશનરી, શ્રી 
િુ્ક્જી્ન સ્વાિરીબવા્પવા સિૃમ્ િંદિર રજ્ િહોતસ્ અં્ગયા્ સિૂહિવાં ્પૂજાયજ્ઞ 
્ગેરે કવાયયાક્રિ રવાખ્વાિવાં આવયો હ્ો. આ રિસંગે યુ્ વા િંડળ દ્વારવા ભબ્ક્ભવા્્પૂણયા 
્વાઘવા ધરવા્્વાિવાં આવયવા હ્વા. ્ેિજ ૨×૪ ફૂ્ટિવાં સ્વાિરીબવા્પવાને આ્પ્વાિવાં 
આ્ેિરી ્પિ્રીઓનું િેખવાંકન કરરીને સિૃમ્ િંદિર બનવા્્વાિવાં આવયું હ્ું. ્ળરી 
શ્રી ઘનશયવાિ િહવારવાજને સોનેરરી ફૂિઝડરી, કડવા ્ગેરે અ્પયાણ કયવાયા હ્વા. આ રિસંગે 
Gary Anandasngaree (Member of Parliament – Scarborough 
- Canada) ્પધવાયવાયા હ્વા અને MitzeHunter (MMP - Scarborough – 
Canada) એ શુભેચછવા ્પત્ર િખરીને િોકિવાવયો હ્ો ્ે શ્રી િજીિબવાિવાએ ્પરિ 
્પૂજય આચવાયયા સ્વાિરીજી િહવારવાજને અ્પયાણ કયયો હ્ો.

ઈ.સ.૨૦૧૭
ઈ.સ.૨૦૧૭નું ્ ષયા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરી ્પદર્વાર િવા્ટે ખૂબજ આનંિિવાયક 

હ્ું. આ ચવાિુ ્ષષે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા ્પંચિ ્વારસિવાર રિેિિૂમ્યા શ્રી 
્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી સ્વાિરીજી િહવારવાજનો સદ્વા્ અિૃ્ ્પ્યા ઉજ્્વા ભ્ક્ો 
થનગનરી રહવા હ્વા. આ ્ખ્ે બવા્પવાને સિયનો અભવા્ હો્વા છ્વાં કેનેડવાનવા 
ભ્ક્ોનરી નમ્ર મ્નં્રી સહ રિવાથયાનવા સવાંભળરી ત્રણ દિ્સ ફવાળવયવા. ્વા. ૨૪ જુિવાઈ 
૨૦૧૭ સોિ્વારે બવા્પવા નવાયગ્વા ્પધવાયવાયા હ્વા. ્વા. ૨૫નવા િંદિરે ્પધવાયવાયા હ્વા. 
બવા્પવા અને સં્ોનું ભવય સ્વાગ્ કર્વાિવાં આવયું હ્ું. ્વા. ૨૫ જુિવાઈનવા રોજ 
સવાંસકૃમ્ક કવાયયાક્રિ, એકવાંકરી નવા્ટક, ્્ક્ૃત્ સ્પધવાયા રવાખ્વાિવાં આ્રી હ્રી. આ 
્ખ્ે શ્રી ઠવાકોરજીનવા મહંડોળવાનરી થરીિ ૭૫િવા સદ્વા્ અિૃ્ ્પ્યાનરી હ્રી. આ 
રિસંગ િવાણ્વા રિમ્મષ્્ નવાગદરકો, રવાજકવારણરીઓ ્પણ ્પધવાયવાયા હ્વા અને બવા્પવાને 

અત્રેનયા મંરદરનયા રદ્તી્ 
વયારરતિક પયાટોતસવ પ્રસંગે 
શ્ી અબજી બયાપયાશ્ીની 
વયાતોની સમૂહ પયારયા્ણ, 
મંરદરમયાં અંદર તથયા 
બહયાર ઈલેકટ્ીક 
રોશની, શ્ી મુકતજીવન 
સવયામીબયાપયા સમકૃરત 
મંરદર રજત મહોતસવ 
અંતગતિત સમૂહમયાં 
પૂજા્જ્ઞ વગેરે કયા્તિક્રમ 
રયાખવયામયાં આવ્ો હતો.
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સનિવાન ્પત્ર અ્પયાણ કયુું હ્ું. ્વા. ૨૬ જુિવાઈ ૨૦૧૭ બુધ્વારનવા શુભ દિ્સે 
કેનેડવા શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંદિરનો ત્રરીજો ્વામષયાક ્પવા્ટોતસ્ મ્મધ ધવાિધૂિથરી 
ઉજવયો. શ્રી ઠવાકોરજીને અન્નકૂ્ટ ધરવાવયો હ્ો. ભ્ક્ોએ જી્નરિવાણ શ્રી અબજી 
બવા્પવાશ્રીનરી ્વા્ોનરી સિૂહ ્પવારવાયણ ્ેિજ આર્રીઓનવા િવાભ િરીધવા હ્વા અને 
આચવાયયા સ્વાિરીજી િહવારવાજે આશરી્વાયાિનો િવાભ આપયો હ્ો.

ઈ.સ.૨૦૧૯

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ મસદવાં્ સજી્ન િંડળ કેનેડવાનવા યુ્વા િંડળે બેનડ હોય 
્ો સવારું એિ મિદ્ટંગિવાં મનણયાય િરીધો અને કમિ્ટરીને ્વા્ કરરી. ઈ.સ.૨૦૧૮નવા 
્ષષે બવા્પવા કેનેડવા ્પધવાર્વાનવા હ્વા નહીં. ્ેથરી સરીકવાકવાસિવાં શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
િંદિરનવા ્વામષયાક ્પવા્ટોતસ્નવા દિ્સે બવા્પવા સવાથે મિદ્ટંગિવાં રિવાથયાનવા કરરી. બવા્પવાએ 
મ્ગ્ો જાણરી ખૂબ રવાજી થઇને કેનેડવાનવા ભ્ક્ોનરી રિવાથયાનવા સવાંભળરી રૂડવા રૂડવા 
આશરી્વાયાિ સવાથે સંિમ્ આ્પરી. ્પૂજય સં્ો ્ેિજ ભવાર્નવા બેનડનવા સભયોનરી 
િિિથરી બેનડ શરીખ્વાનરી શરૂઆ્ કરરી. બવા્પવાએ બેનડનું નવાિ શ્રી િુ્ક્જી્ન 
સ્વાિરીબવા્પવા ્પવાઇ્પ બેનડ કેનેડવા આપયું. ઈ.સ.૨૦૧૯નવા મ્ચરણિવાં જે શ્રી 

સ્વામિનવારવાયણ િંદિરનો ્પવાંચિો ્વામષયાક ્પવા્ટોતસ્, નગરયવાત્રવા, િહેિવાનો ્ેિજ 
્ૃક્વારો્પણ સિયે બેનડે રિેિિૂમ્યા બવા્પવાને રવાજી કયવાયા. બેનડનું ્પરફોિયાનસ જોઈ બવા્પવા 
અને સં્ો ભ્ક્ો ખૂબ રવાજી થયવા હ્વા.

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા ્પંચિ ્વારસિવાર શ્રી ્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી 
સ્વાિરીજી િહવારવાજ સં્ો ભ્ક્ો સવાથે કેનેડવાનવા ઇન્ટરનેશનિ એર્પો્ટયા મ્પઅરસન 

ઈ.સ.૨૦૧૯નયા 
રવચરણમયાં જે શ્ી 

સવયારમનયારયા્ણ 
મંરદરનો પયાંચમો 

વયારરતિક પયાટોતસવ, 
નગર્યાત્રયા, મહેમયાનો 

તેમજ વકૃક્યારોપણ સમ્ે 
બેનડે પ્રેમમૂરતતિ બયાપયાને 

રયાજી ક્યાતિ. બેનડનું 
પરફોમતિનસ જોઈ બયાપયા 
અને સંતો ભકતો ખૂબ 

રયાજી થ્યા હતયા.
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્પર િંડનથરી સરીધવા ્ટોરોન્ટો સૌ રિથિ્વાર ્પધવાયવાયા હ્વા. આિ ્ો બવા્પવા અને સં્ો 
હંિેશવા બવાય રોડ જ ્પધવાર્વા હ્વા. બવા્પવા સં્ો શ્રી ઠવાકોરજી સવાથે એર્પો્ટયાનરી 
બહવાર ્પધવાર્વા જ ભવય સ્વાગ્ કર્વાિવાં આવયું. શ્રી સ્વામિનવારવાયણબવા્પવા 
સ્વાિરીબવા્પવા ભગ્્ે નિઃ િંત્રથરી એર્પો્ટયા ગવાજી ઉઠું. આ ધનય દિ્સ ૨૧ 
જૂન ૨૦૧૯ને શુક્ર્વાર હ્ો. ્વા. ૨૨ જૂન ૨૦૧૯ શમન્વારનવા િંગિિય દિ્સે 
શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરી ગ્ંથનરી ૨ ્પવારવાયણો યોજી હ્રી. ્પવારવાયણનવા ્્ક્વા 
્રરીકે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ ગવાિરીનવા આચવાયયા શ્રી સદિયારતનવાકર ્પરિ ્પૂજય શ્રી 
્પુરુષોત્તિમરિયિવાસજી સ્વાિરીજી િહવારવાજ ્થવા સદગુરુ શ્રી બજ્ેંમરિયમરિયિવાસજી 
સ્વાિરીજી હ્વા. ્પૂણવાયાહુમ્ ્વા. ૨૩ જૂન ૨૦૧૯ રમ્્વારનવા રોજ હ્રી અને સવાથે 
જી્નરિવાણ શ્રી અબજી બવા્પવાશ્રીનરી ્વા્ોનરી સિૂહ ્પવારવાયણોનવા ૪૭ યજિવાનોએ 
િવાભ િરીધો હ્ો.

દિવય ્પંચિ ્પવા્ટોતસ્ને યવાિગવાર બનવા્્વા િવા્ટે િંડળનવા બવાળકોએ 
્ૃક્વારો્પણનો કવાયયાક્રિ યોજયો હ્ો. આ રિસંગનો િવાભ િે્વા િવા્ટે રિમ્મષ્્ 
નવાગદરકો, ્કરીિો, ડો્ક્ટસયા અને િંદિર મ્સ્વારનવા રવાજકવારણરીઓ ્પધવાયવાયા હ્વા. 
્પરિ ્પૂજય આચવાયયા સ્વાિરીજી અને સં્ોનવા કરકિળોથરી ્ ૃક્વારો્પણનું કવાયયા સં્પન્ન 
થયું હ્ું.

્વા. ૨૩ જૂન ૨૦૧૯ રમ્્વારનવા ્પમ્ત્ર દિ્સે શ્રી સ્વામિનવારવાયણ િંદિર 
કેનેડવાનો ્પંચિ ્પવા્ટોતસ્ મ્મધ ્પૂ્યાક ધવાિધૂિથરી ્પરિ ્પૂજય આચવાયયા સ્વાિરીજીનવા 

રદવ્ પંચમ પયાટોતસવને 
્યાદગયાર બનયાવવયા મયાટે 
મંડળનયા બયાળકોએ 
વકૃક્યારોપણનો કયા્તિક્રમ 
્ોજ્ો હતો. આ 
પ્રસંગનો લયાભ લેવયા મયાટે 
પ્રરતરષ્ત નયાગરરકો, 
વકીલો, ડોકટસતિ અને 
મંરદર રવસતયારનયા 
રયાજકયારણીઓ પધયા્યાતિ 
હતયા. પરમ પૂજ્ 
આચયા્તિ સવયામીજી અને 
સંતોનયા કરકમળોથી 
વકૃક્યારોપણનું કયા્તિ 
સંપન્ન થ્ું હતું.
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હસ્ે ઉજ્વાયો. શ્રી ઠવાકોરજીને ભવય દિવય અન્નકૂ્ટ ધરવા્રી, કેક ધરવા્રીને વહવાિવા 
સ્વાિરીજી ્થવા સં્ોએ રિથિ આર્રી ઉ્વારરી અને ભ્ક્ોએ ્પણ આર્રીઓનવા 
િવાભ િરીધવા. બંને દિ્સે બવા્પવાએ રવાજી થઇને આશરી્વાયાિનું ્પવાન કરવાવયું હ્ું.

્વામષયાક ્પંચિ ્પવા્ટોતસ્નવા િહોતસ્ રિસંગે આખું િંદિર સુંિર શણગવાર્વાિવાં 
આવયું હ્ું. ્ ેિજ િંદિર રોશનરીથરી સુંિર શોભરી ઉઠું હ્ું. ્ વામષયાક ્પવા્ટોતસ્ રિસંગે 
સરસ િજાનરી િંદિર આકવારનરી કેક બનવા્્વાિવાં આ્રી હ્રી. ૨૩ જૂન ૨૦૧૯નવા 
રમ્્વારનવા શુભ દિ્સે શ્રી ઠવાકોરજીને જિવાડરી બવા્પવાએ બ્પોરનવા િગભગ ૧:૦૦ 
્વાગે બવાય રોડ અિેદરકવા ્રફ મ્ચરણ કયુું હ્ું. આખવા િંડળે બવા્પવા અને સં્ોને 
મ્રહનવા કરી્યાનો ગવાઈને ્સિરી મ્િવાય આ્પરી હ્રી.

વયારરતિક પયાટોતસવ 
પ્રસંગે સરસ મજાની 
મંરદર આકયારની કેક 
બનયાવવયામયાં આવી 
હતી. ૨૩ જૂન ૨૦૧૯નયા 
રરવવયારનયા શુભ રદવસે 
શ્ી ઠયાકોરજીને જમયાડી 
બયાપયાએ બપોરનયા 
લગભગ ૧:૦૦ વયાગે 
બયા્ રોડ અમેરરકયા તરફ 
રવચરણ ક્ુું હતું. 
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કેન્ટુકી

૪૦૩૨ બાડર્સ ટાઉન રોડ, લુઇરવિલે, કેનટુકી, 40218, યૂએરએ
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લૂઈસવિલમાં શ્ી સ્ાવમનારાયણ મંવિરની 
સ્ાપના

લૂઈરવિલ – કેનટુકીમાં શ્ી સિાવમનારાયણ ગાદી કારણ રતરંગના હરરભક્ોની 
રભા રપટેમબર ૨૨, ૨૦૧૨ના રોજ શ્ી પ્રકાશભાઈ એન. પટેલ - ડાંગરિાિાળાને 
તયાં રાખિામાં આિેલી હ્ી. આચાય્સ સિામીજી મહારાજના આશીિા્સદથી ્ેમના 
જ ઘરે છ મવહના રુધી ઘર રભા કર્ા રહાં હ્ા. ્ે રમયે મંરદર માટે જગયાની 
શોધ કર્ા હ્ા ્ેિામાં જ બાપાની કૃપાથી એક ચચ્સ િેચાિિા માટે માકકેટમાં 
આવયું હ્ું. ્ે રડરેમબર, ૨૦૧૨માં જોિા માટે સથાવનક હરરભક્ો ગયા હ્ા. ્ે 
ચચ્સ રરર રકંમ્માં મળે ્ેિું હ્ું. પયારા આચાય્સ સિામીજી મહારાજની આજ્ાથી 
પૂજય રદગુરુ શ્ી જજ્ેવનરિયવપ્રયદારજી સિામી ચચ્સ વનરીક્ષણ કરિા પધાયા્સ અને 
્ેઓશ્ીએ અનુમવ્ આપી ્ેથી બાપા રાથે ફોનથી આજ્ા અને આશીિા્સદ લીધા. 
તયારપછી શ્ી સિાવમનારાયણ વરદાં્ રજીિન મંડળ - લૂઈરવિલની સથાપના 
ફેબ્ુઆરી ૧૪, ૨૦૧૩ના રોજ થઈ અને ્ ે જ રદિરે મંરદર માટે ચચ્સના જબજ્ડંગનું 
કલોવિંગ કરિામાં આવયું. ્ે શુભ સથળ એટલે કે, 4032 Bardstown Road, 
Louisville, Kentucky, 40218 USA.

એવપ્રલ ૯, ૨૦૧૩ના રદિરે લૂઈરવિલમાં શ્ી સિાવમનારાયણ વરદાં્ 
રજીિન મંડળની અમેરરકા ખા્ેની નેશનલ મીટીંગ રાખિામાં આિી હ્ી. 
તયારબાદ િેદરતન આચાય્સ સિામીજી મહારાજના આશીિા્સદથી ઈજનડયામાં મંરદરનું 
વરંહારન ્થા મૂવ ્્સઓ ્ૈયાર કરિામાં આવયાં. ્ે ્ૈયાર થઈને જુલાઈ ૨૨, 
૨૦૧૩ના રોજ લૂઈરવિલમાં આિી ગયા.

બધા જ હરરભક્ોમાં ઘણો જ ઉતરાહ હ્ો. િેદરતન આચાય્સ સિામીજી 
મહારાજે મૂવ્્સપ્રવ્ષ્ા મહોતરિની જાહેરા્ કરી. ્ ે ્ ારીખ જુલાઈ ૨૯, ૨૦૧૩ની 
આપી અને ્ે રદિર આિી ગયો. આચાય્સ સિામીશ્ી મહારાજે રં્મંડળ રાથે 

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
મિદવાાંત િજી્ન 
િાંડળ - લૂઈિમ્લનરી 
સ્વાપનવા ફેબ્રુઆરરી 
૧૪, ૨૦૧૩નવા રોજ 
્ઈ અને તે જ દિ્િે 
િાંદિર િવાટે ચચ્ચનવા 
બિલ્ડાંગનરુાં કલોઝિાંગ 
કર્વાિવાાં આવયરુાં. તે 
શરુભ સ્ળ એટલે કે, 
4032 Bardstown 
Road, Louisville, 
Kentucky, 40218 
USA.
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આિીને મૂવ્્સપ્રવ્ષ્ા કરી આપી. રં્ો-ભક્ોએ ઘણા જ લાભ-મજરા લીધા. િળી 
રિવોપરી શ્ી સિાવમનારાયણ ભગિાન, જીિનપ્રાણ શ્ી અબજી બાપાશ્ી અને 
સિામીબાપાનાં મૂવ્્સની રાથે નાદિંશીય ગુરુપરંપરાનાં મૂવ્્સઓ પધરાિી આપી 
અમને રિકેને નયાલ કરી દીધા. હિે અમને રહુને વનયવમ્ મંરદરમાં ભગિાનની 
કી્્સન-ભજક્ કથા-િા્ા્સ, ઉતરિ-રમૈયા કરિા મળાં. અમારા બાળકોને 
ભગિાનના માગકે િાળિાની રુંદર ્ક મળી. રૌને દંડિતપ્રણામ, પ્રદવક્ષણા, માળા, 
ધયાન િગેરે કરિા માટે અિકાશ મળો. રૌ ભેગા થઈને મંરદર શણગારિું, રોશની 
કરિી, ્બલા અને કલબવલયા, મંજીરા, ખંજરી િગેરેથી ઓચછિ કરિો િગેરે 
કરિાનો રૂડો અિરર મળો. નાની મોટી રેિા કરિાનો લાભ મળો. રહુમાં 
રંપ, રંગઠન, સનેહ, રદ્ાિ, એક્ા િગેરે રદગુણો િૃવદને પામયા. આિા અનેક 
ઉપકારનો જેટલો આભાર િેદરતન આચાય્સ સિામીજી મહારાજનો માનીએ એટલો 
ઓછો છે.

મૂવ્્સપ્રવ્ષ્ા પહેલા અને પછી પણ િર્કે બેિર્કે અમારે તયાં િેદરતન આચાય્સ 
સિામીજી મહારાજ પધારીને અમને ધમ્સ, જ્ાન, િૈરાગય, ભજક્, રેિા, ઉપારના, 
વનષ્ા િગેરે ગુણોનું વરંચન કરીને દૃઢ કરાવયા. આિો ઉપકાર પરમ વપ્ા વરિાય 
બીજું કોણ કરે, માટે ્ેઓશ્ીને અમારા કોટી કોટી રાષાંગ દંડિ્ પ્રણામ.

શ્રી િદગરુરુ દિન -૨ જરુલવાઈ ૨૦૧૯
મવણનગર શ્ી સિાવમનારાયણ ગાદી રંસથાનના આચાય્સ શ્ી 

પુરુર્ોત્તમવપ્રયદારજી સિામીજી મહારાજ હાલમાં વિશ્વની મહારત્તા ગણા્ા 
યુનાઈટેડ સટેટર ઓફ અમેરરકા રં્-ભક્ રમુદાય રાથે રતરંગ વિચરણાથકે પધાયા્સ 
છે. અમેરરકાની ધરા પર ઈ.ર. ૧૯૭૦માં રૌપ્રથમ પધારનાર શ્ી સિાવમનારાયણ 
રંપ્રદાયના ધમા્સચાય્સ શ્ી સિાવમનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાય્સપ્રિર શ્ી 
મુક્જીિન સિામીબાપા હ્ા. એ પુવન્ ધનયધરા પર ્ેઓશ્ીના ઉત્તરાવધકારી 
શ્ી સિાવમનારાયણ ગાદીના આચાય્સ શ્ી પુરુર્ોત્તમવપ્રયદારજી સિામીજી મહારાજે 
શ્ી સિાવમનારાયણ મંરદર, લુઈિીલમાં શ્ી રદગુરુ રદનની ઉજિણી કરી, તયાં 
રં્ો-ભક્ો એકત્ર થયા હ્ા. શ્ી રદગુરુ રદનનો પ્રારંભ ધૂન, કી્્સનભજક્ ્થા 
ધયાનથી કરિામાં આવયો હ્ો. 

વિશ્વિાતર્ય મહોદવધ આચાય્સ સિામીજી મહારાજે શ્િણા ુ્ર રં્ ો-ભક્ો 
પર આશીિા્સદની હેલી િરરાિ્ાં જણાવયું હ ુ્ં કે, લુઈિીલમાં સિાવમનારાયણબાપા 
સિામીબાપાએ આતયંવ્ક મોક્ષનું રદાવ્ર્ શરૂ કયુું ્ ેની આનંદ ખુશાલીમાં આપણે 
એ રમથ્સ ધણીના ચરણમાં એકત્ર થઈ પૂજન, અચ્સન, અન્નકૂટ, આર્ી, રમૂહ 
પારાયણ િગેરેના ્હાિા લીધા. આ રાથે આપણે શ્ી સિાવમનારાયણ ભગિાન 
શ્ીમુખિાણી િચનામૃ્  વવિશ્ાબદી મહોતરિ ્ેમજ શ્ીજીસિયંમૂવ ્્સ શ્ી અબજી 
બાપાશ્ી શ્ામૃ્  મહોતરિ પિ્સ પણ ઊજિી રહા છીએ. િળી રદગુરુ રદન વનવમત્તે 

શ્રી સ્વામિનવારવાયણ 
ગવાિરીનવા આચવાય્ચ શ્રી 

પરુરુષોત્તિમરિયિવાિજી 
સ્વાિરીજી િહવારવાજે શ્રી 
સ્વામિનવારવાયણ િાંદિર, 
લરુઈ્રીલિવાાં શ્રી િદગરુરુ 
દિનનરી ઉજ્ણરી કરરી, 

તયવાાં િાંતો-ભકતો એકત્ર 
્યવા હતવા. શ્રી િદગરુરુ 

દિનનો રિવારાંભ ધૂન, 
કરીત્ચનભલકત ત્વા 

ધયવાન્રી કર્વાિવાાં આવયો 
હતો. 
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આપણે ધૂન ધયાન િગેરેના મજરા કયા્સ. રદગુરુ રદન એટલે જ્ાન અને ધયાનનો 
મહાયજ્. આધયાજતમક માગકે કેટલા આગળ િધયા ્ ે ચકારિાનો અણમોલ અિરર. 
આપણે આધયાજતમક માગકે આગળ િધયા કે જયાં હ્ા તયાનંા તયાં જ રહા કે પાછા 
પડ્ા ે્ની ખબર કયારે પડે ? ્ો જીિનમાં જાણપણું હોય ્ો.

સિામીબાપા કહે છે કે, જેને જીિનમાં કાંઈક મેળિિું છે ્ેણે દરેક ક્ષેત્રે 
જાણપણું રાખિું જોઈએ. રોની, િેપારી, કડીયો, રુથાર, લુહાર િગેરે પો્પો્ાના 
ધંધામાં જાણપણું રાખે છે ્ે જ રફળ્ાનાં રોપાન રર કરે છે. જાણપણું એટલે શું 
? ્ ો જાગૃવ્, પ્રકાશ, ઉજાશ. માત્ર આંખો ખુ્લી હોય એ રાચી જાગૃ્ી નથી. કેમ 
જે, કોઈ માણર ઊભો હોય ને કોઈક વિચારે ચડી ગયો હોય ્ો ્ેની પારેથી કોણ 
પરાર થઈ ગયું ્ેની ખબર જ ન હોય. તયારે રાચી જાગૃવ્ કઈ ? ્ો પો્ે કયાં 
છે ? પો્ાને શું કરિાનું છે ? પો્ે યોગય રદશામાં છે કે નવહ ? એનું અનુરંધાન 
હોય એ રાચી જાગૃવ્. એ જ રાચું જાણપણું.

આિી રાચી જાગૃવ્ અપાિિા ગુરુરાજ સિામીબાપાએ ગાયું છે કે,

જીિ ્ું મહારર ચાખણહાર, શ્ીજી ભૂલી શીદને થા લાચાર...

શ્ીજી આવયા લાવયા મુક્ો, ધામ થકી આ િાર;

નરના જેિું નાટક ધારી, જીિો કરે ભિપાર...જીિ ્ું...

ભગિાન અને ્ેમના રતપુરુર્ આ રી્ે જીિોને જાગૃ્  રાખિા રદા ્તપર 
રહે છે. શ્ી સિાવમનારાયણ ભગિાન ગઢડા છે્લા પ્રકરણના ૯મા િચનામૃ્માં 
કહે છે ઃ અમારા મુવનમંડળમાં જે મોટા મોટા રં્ છે ્ેને એમ િ્કે છે જે પો્ાના 
હૃદયને વિશે જે જાણપણું છે ્ે ભગિાનના ધામનો દરિાજો છે, ્ે દરિાજા ઉપર 
રિકે રં્ ઊભા છે, જેમ રાજાના ચાકર છે ્ે રાજાના ઘરને દરિાજે ઊભા રહા 
થકા કોઈ ચોરચકારને રાજા પારે જિા દે્ા નથી, અને ્ે રાજાના ચાકરને એમ 

િદગરુરુ દિન એટલે 
જ્વાન અને ધયવાનનો 
િહવાયજ્. આધયવાલતિક 
િવાગગે કેટલવા આગળ 
્ધયવા તે ચકવાિ્વાનો 
અણિોલ અ્િર. 
આપણે આધયવાલતિક 
િવાગગે આગળ ્ધયવા કે 
જયવાાં હતવા તયવાાંનવા તયવાાં 
જ રહ્વા કે પવાછવા પડ્વા 
તેનરી ખિર કયવારે પડે ? 
તો જી્નિવાાં જાણપણરુાં 
હોય તો.
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વહંમ્ રહે છે જે, કોઈ રાજા પારે વિઘન કરિા જાય, ્ો ્ેના કટકા કરી નાખીએ 
પણ કોઈ રી્ે રાજા રુધી પુગિા દઈએ નવહ, એિી વહંમ્ે રવહ્ ઢાલ ્રિાર 
બાંધીને ઊભા રહે છે. એમ આ રિકે રં્ છે ્ે જાણપણારૂપ જે ભગિાનના 
ધામનો દરિાજો તયાં ઊભા રહે છે ને એ જાણપણાને માંહી જે અક્ષરધામ ્ેમાં 
ભગિાન છે, ્ેનાં દશ્સન કરે છે, અને ્ે ભગિાન ભેળું પો્ાના હૃદયને વિશે ધન 
સ્તી આરદક જે માવયક પદાથ્સ ્ેને પેરિા દે્ા નથી, અને કોઈ જોરે કરીને માવયક 
પદાથ્સ હૃદયમાં પેરિા આિે ્ો ્ેનો નાશ કરી નાખે છે, પણ કોઈ રી્ે જે ઠેકાણે 
ભગિાનને હૃદયમાં ધાયા્સ છે ્ે ઠેકાણે પેરિા દે્ા નથી. અને શૂરિીરની પેઠે 
રાિધાન થકા ઊભા છે. ભગિાનનું િચન પાળિામાં ખબરદાર રહે છે. આિા 
રાચા રં્ જીિના રાચા રંગાથી છે. ભિરાગરમાં ડૂબ્ા લોકોને ઉગારી લેિા 
એ રદાય ્તપર રહે છે. િરમી િેળા આિે તયારે રગાંરંબંધી કાંઈ પણ કામમાં 
આિ્ાં નથી. એ રમે રાચા રગા ને રાચા વહાલા બનીને રં્ રહાયમાં આિે 
છે. વનષકુળાનંદ સિામી િચનવિવધના અઠ્ાિીરમા કડિામાં કહે છે ઃ

્ે રં્ શાણા શુભ ગુણે, જેમાં અશુભ ગુણ નવહ એક;

પર ઉપકારી રગા રહુના, ધમ્સ વનયમિાળા વિશેક...

કામ ક્ોધ લોભે કરી, જેને અં્રે નથી ઉત્તાપ;

વનમા્સની વનઃસપૃહી વનઃસિાદી, વનમવોહી િળી વનષપાપ...

એિા રં્ છે ્ે રિકે શુભ ગુણથી શોભ્ા હોય છે. અશુભ ગુણ ્ો એમાં 
ફરકી શક્ો જ નથી. ધમ્સ વનયમમાં દૃઢપણે િ્કે છે ને પરોપકાર કરિામાં કયારેય 
પાછા પડ્ા નથી. એમના રંપક્સમાં જે કોઈ આિે છે ્ેને એિો અનુભિ થાય 
છે કે મારા રાચા રગા ્ો આ રં્ છે. રગાંરંબંધી ્ો બધાં સિાથથી છે, જયારે 
આ રં્ કોઈપણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખયા વિના મને રહાય કરે છે. એમને કોઈ 

કોઈ જોરે કરરીને િવામયક 
પિવા્્ચ હૃિયિવાાં પેિ્વા 

આ્ે તો તેનો નવાશ કરરી 
નવાખે છે, પણ કોઈ રરીતે 

જે ઠેકવાણે ભગ્વાનને 
હૃિયિવાાં ધવાયવા્ચ છે તે 
ઠેકવાણે પેિ્વા િેતવા 

ન્રી. અને શૂર્રીરનરી 
પેઠે િવા્ધવાન ્કવા 

ઊભવા છે. ભગ્વાનનરુાં 
્ચન પવાળ્વાિવાાં 

ખિરિવાર રહે છે. આ્વા 
િવાચવા િાંત જી્નવા 
િવાચવા િાંગવા્રી છે.
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પ્રકારના માનની અપેક્ષા નથી. એમને કોઈ પ્રકારનો સિાદ નથી. એ શેમાંય મોહ 
પામ્ા નથી. આિું જાણપણું કોને રહે છે ? ્ો જેમણે ભગિાન અને રં્ને મન 
અપ્સણ કરી દીધું હોય ્ેમને. જીિનપ્રાણ બાપાશ્ી ભાગ-૨ની ૩૬મી િા્માં કહે 
છે : મોટા અનારદને ઓળખી ્ેમને મન રોંપી દે ્ો એક ક્ષણમાં ક્યાણ કરે. ્ે 
મન રોંપી દીધું કયારે કહેિાય ? ્ો પો્ાનું મનગમ્ું મૂકીને મોટા કહે ્ેમ કરિું 
્ે. બ્હ્ાનંદ સિામીએ આપણને શીખિિા ગાયું છે ઃ

મનગમ્ું રિકે મેલીને, એક ્મને રીિાિા રે,

બ્હ્ાનંદ કહે મન કમ્સ િચને ગુણ ્મારા ગાિા રે...

મનમોહન રુંદર િર મારા, અિગુવણયા વિરરાિા રે...

સિામીબાપા કહે છે કે આધયાજતમક માગ્સ પર પરરપૂણ્સ થિામાં રૌથી પહેલી 
બાબ્ એ છે કે, મનને િશ કરિું, કુમાગકે ન જિા દેિું. આ જ રાચી જાગૃવ્ છે, 
જાણપણું છે. આમ કરિાથી ્મે ્મારી શજક્ અને જીિન પર વનયંત્રણ મેળિી 
શકશો. જેના જીિનમાં આિું જાણપણું કેળિાયું હોય ્ેનો રમય અખંડ ભજન-
ભજક્માં િી્ે. એિા પ્રેમીને ધામમાં ્ેડી જિા ભગિાન પધારે તયારે ભક્ની 
ઈચછા પ્રમાણે ગામમાં દશ્સન દઈને ધામમાં ્ેડી જાય. જ્નબાઈ નામે એક ભક્ 
હ્ાં. રાંખયયોગ પાળે. અખંડ ભજક્-ભજનમાં રમય પરાર કરે. શ્ીજીમહારાજ 
એક રદિરે ઓવચં્ા આિીને કહે છે, જ્નબાઈ ! ચાલો અમારા ધામમાં. 
્મારા માટે જુઓ, આટલા બધા મુક્ો આવયા છે. જ્નબા કહે : મહારાજ ! હું 
ધામમાં આિું એમાં મને િાંધો નથી. પણ, અમારા ગામમાં પ્ર્ીવ્ થિી જોઈએ કે 
સિાવમનારાયણ ભગિાન જ્નબાઈને ્ેડી ગયા. માટે હે મહારાજ ! એિી પ્ર્ીવ્ 
આ ગામલોકને આપો. જેથી ગામમાં જેમની શ્દા ડગુમગુ છે એિા માણરો પણ 
વનશ્ચયિાળા બનીને ્મારું ભજન કરે, અને ધામમાં આિે. મહારાજે પૂછયું : 
્મારી શું ઇચછા છે ! જ્નબાઈ કહે ઃ મહારાજ ! ગામલોકોને દશ્સન આપો. અને 
બધાનાં દેખ્ાં મને લઈ જાઓ. 

પછી ગામમાં પ્રકાશ દેખાયો. ગામના માણરો જાગી ગયા. એ િખ્ે અંધારી 
રાત્રી હ્ી. તયાં અચાનક પ્રકાશ થિાથી બધાની ઉંઘ ઉડી ગઈ. બધા જાગીને 
ઘરથી બહાર નીકળા. ્ો િાજીંત્રોના અિાજ રાથે કી્્સનો બોલા્ાં રાંભળાં. 
આખા ગામને પ્રભુએ પો્ાના રં્ો રાથે દશ્સન આપયાં. લોકોને ખયાલ આિી 
ગયો કે, આ ્ો સિાવમનારાયણ ભગિાન છે. અહોહો ! આટલા બધા રં્ો, 
પાર્્સદો અને અશ્વો ્થા રથો !! ગામના રસ્ાઓ વચક્ાર થઈ ગયા. ઊંચુ જોયું 
્ો આકાશમાં વિમાનો દેખાયાં. પૂછિા મંડ્ા : આ રા્ના કઈ બાજુથી આિો 
છો? ભગિાન કહે ઃ ્મારા ગામનાં જ્નબા છે ્ેને અક્ષરધામમાં ્ેડી જિા 
આવયા છીએ. શ્ીહરર અને બધા રં્ો જ્નબાના ઘર પારે આવયા. આખા ગામે 
જોયું. હાલ્ાં-ચાલ્ાં જ્નબા સિાવમનારાયણ ભગિાનની રાથે રથમાં બેઠાં. રથ 

સ્વાિરીિવાપવા કહે છે કે 
આધયવાલતિક િવાગ્ચ પર 
પદરપૂણ્ચ ્્વાિવાાં િૌ્રી 
પહેલરી િવાિત એ છે 
કે, િનને ્શ કર્રુાં, 
કરુિવાગગે ન જ્વા િે્રુાં. 
આ જ િવાચરી જાગૃમત 
છે, જાણપણરુાં છે. આિ 
કર્વા્રી તિે તિવારરી 
શલકત અને જી્ન 
પર મનયાંત્રણ િેળ્રી 
શકશો. જેનવા જી્નિવાાં 
આ્રુાં જાણપણરુાં કેળ્વાયરુાં 
હોય તેનો િિય અખાંડ 
ભજન-ભલકતિવાાં ્રીતે.
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ચા્યો. આખું ગામ જોઈ રહું. રં્ો, ઘોડેસિારો, પાર્્સદો, ભક્ો જય જયકાર કર્ા 
ગામમાંથી પરાર થયા. તયાં પ્રકાશ બંધ થઈ ગયો. થોડીિારમાં બધાને ખબર 
પડી કે જ્નબાના આતમાને સિાવમનારાયણ ભગિાન જા્ે આિીને ્ેડી ગયા 
છે. ગામમાં રતરંગ િધયો. રિ્સત્ર જય જયકાર થયો. એ સિાવમનારાયણ ભગિાન 
િ્્સમાનકાળે આપણા માટે પણ પ્રગટ પ્રમાણ દે્ા આપણા મનોરથો પૂરા કરી રહા 
છે, ને જયજયકાર પ્રિ્ા્સિી રહા છે.

એનો અનુભિ આપણને કરાિ્ા ગુરુદેિે ગાયું છે ઃ

વનતય નિા શણગાર રજો છો, ભક્ોના ભાિે રૂડા થાળ જમો છો;

પરચા પ્રગટ દઈ કોડ પૂરનારા...જય...

આિા જયકારી સિાવમનારાયણબાપા સિામીબાપાને આપણે પ્રાથ્સના કરીએ કે, 
અમે જ્નબાઈ જેિું જાણપણું કેળિી આપને રાજી કર્ા રહીએ એિી રદવય બુવદ, 
શજક્ ને ભજક્ આપજો.

આ રી્ે પ્રેમમૂવ્્સ શ્ી પુરુર્ોત્તમવપ્રયદારજી સિામીશ્ી મહારાજે લુઈરવિલ 
મુકામે અમેરરકા ખા્ે છે્લી અમાર ઉજિી અહીંના ભક્ોને રંભારણું કરાવયું 
્થા રદ્ાગી બનાવયા.

આ્વા જયકવારરી 
સ્વામિનવારવાયણિવાપવા 

સ્વાિરીિવાપવાને આપણે 
રિવા્્ચનવા કરરીએ કે, 

અિે જતનિવાઈ જે્રુાં 
જાણપણરુાં કેળ્રી આપને 

રવાજી કરતવા રહરીએ 
એ્રી દિવય િરુમદ, 

શલકત ને ભલકત 
આપજો.
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વર્જિનિયા
૪૨૧૦, ડોકલેનડડીગ રોડ, ચેસાંપડીએક, વર્જિનિયા ૨૩૩૨૧ 
ફોિ : + ૧ ૭૫૭ ૩૩૭ ૦૦૫૦ 
મંદિર નવસ્ાર : ૫.૦૫ એકર
મંદિર રિલડીંગ સ્કવેર ફૂટે્ : ૭૮૭૨
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વર્જિનિયા મંડળ

આ ્ગ્િા માિવડીઓ ભગવાિિે પામવા માટે અિેક પ્રકારિા સાધિ કરે 
છે. ્મામ પ્રકારિા સાધિમાં સવવેથડી શ્ેષ્ઠ અિે સુગમ ઉપાય છે પ્રભુમાં પ્રેમ. 
ભગવાિિે િડીજા કોઈ િંધિ િાંધડી શક્ા િથડી. પ્રેમિા ્ ાં્ણે િંધાઈિે ભગવાિ 
ભ્ક્િે ઘરે પધારે છે. અમેદરકાિા ભ્ક્ોિા પ્રેમિે વશ થઈ, આપણા ગુરુિેવ 
જીવિપ્રાણ સવામડીિાપા સૌ પ્રથમ ઈ.સ. ૧૯૭૦િડી સાલમાં અમેદરકાિડી ધર્ડી પર 
સં્ોિા મંડળ સાથે પધારડી અમેદરકાિા ભ્ક્ોિા મિોરથ પૂણજિ કયાજિ હ્ા. ઘેર-ઘેર 
ફરડી મુમુક્ુઓિે શોધડી, લાડ-કોડ પુરા કયાજિ હ્ા. આ નવચરણમાં સવામડીિાપાિા 
અંગ્ સેવક ્રડીકે વહાલા શ્ડી પુરુષોત્તમનપ્રયિાસજી સવામડીજી સાથે હ્ા. ભ્ક્ 
સમુિાય ઓછો હોવા છ્ાં પણ હૃિયમાં ભર્ક્ છલોછલ ભરેલડી હ્ડી. ખૂિ્ 
ઉમળકાભેર સવામડીિાપાિે વધાવડી, આર્ડી-પૂ્િ િશજિિિા અિેરા લહાવા લડીધા. 
આવડી પ્રેમ ભરેલડી ભર્ક્ જોઈિે સવામડીિાપાિડી અમડીદૃનટિ અમેદરકા િેશિે સપશશી 
ગઈ.  

સમય પસાર થ્ાં ઈ.સ. ૧૯૮૭માં આપણડી િાિવંશડીય શ્ડી સવાનમિારાયણ 
ગાિડીિા પંચમ વારસિાર શ્ડી પુરુષોત્તમનપ્રયિાસજી સવામડીજી મહારા્ નયૂ્સશી 
પધાયાજિ હ્ા. શ્ડી સવાનમિારાયણ ગાિડીિા આરશ્્ હદરભ્ક્ો અમેદરકાિા અલગ 
અલગ સટેટમાં રહે્ા હ્ા. ્ે સમયે િોથજિ િગજિિ નયૂ ્સશીમાં હદરભ્ક્ોિું મંડળ 
ભ્િભર્ક્માં કાયજિર્ હ્ું. એક િડીજાિા ઘેર ઘેર ્ ઈ ભ્િ કડી્જિિ કરડી સતસંગ 
કર્ા હ્ા. આમ મંડળિડી શરૂઆ્ જોઈ વર્જિનિયામાં વસ્ા હદરભ્ક્ોએ પણ 
ભ્િભર્ક્ કરવાિડી શરૂઆ્ કરેલડી. 

ઈ.સ. ૨૦૦૩િડી સાલમાં વર જ્િનિયા મંડળિા હદરભ્ક્ોિડી પ્રાથજિિા સવડીકારડી 
પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ સં્ મંડળ સાથે વર જ્િનિયામાં પરમ ભ્ક્ 

ઈ.સ. ૨૦૦૩ની સાલમાં 
વર્જિનનયા મંડળના 
હરિભક્તોની પ્ારજિના 
સવીકાિી પિમ પૂજય 
આચાયજિ સવામીશ્ી 
મહાિા્ સં્મંડળ સારે 
વર્જિનનયામાં પિમ ભક્ 
શ્ી કનુભાઈ પી. પટેલના 
નનવાસ સરાને પધાયાજિ 
હ્ા. બધા હરિભક્તો 
ભેગા મળી પિમ પૂજય 
સવામીશ્ી મહાિા્ અને 
સં્મંડળનું ભાવભીનું 
સવાગ્ કિી સેવા-પૂજાના 
લાભ લીધા અને અં્િના 
આશીવાજિદ મેળવયા.
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શ્ડી કિુભાઈ પડી. પટેલિા નિવાસ સથાિે પધાયાજિ હ્ા. િધા હદરભ્ક્ો ભેગા 
મળડી પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્ અિે સં્ મંડળિું ભાવભડીિું સવાગ્ કરડી 
સેવા-પૂજાિા લાભ લડીધા અિે અં્ રિા આશડીવાજિિ મેળવયા. મોટા પુરુષિા પગલાં 
પાવિકારડી હોય છે. િરેક ભ્ક્િા ઘેર-ઘેર ્ ઈ પધરામણડી કરડી. સેવા પૂજા િશજિિિો 
લાભ આપડી સતસંગિા િડી્ રોપાયા. દિવસે દિવસે ભ્િ ભર્ક્ વધવા લાગડી. 
હદરભ્ક્ોિડી સંખયા પણ વધવા લાગડી. િાિા-મોટા સમૈયાિું આયો્િ કરડી સતસંગ 
ધડીરે ધડીરે વધવા લાગયો. હદરભ્ક્ોિે મિ મંડળ થાય ્ો સારું. આવડી અં્ રિડી 
ઈચછા થઈ અિે આપણા સૌિા વહાલા સવામડીશ્ડી મહારા્િે પ્રાથજિિા કરડી “હે િાપા, 
વર જ્િનિયામાં મંડળિડી સથાપિા કરડી આપો ્ો મંદિર થાય.” આ પ્રાથજિિાિો સવડીકાર 
કરડી વેિરતિ આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે અં્ રિા આશશીવાિ આપયા.

વેિરતિ  પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િા આિેશથડી ઈ.સ. 
૨૦૦૮માં સદગુરુ શ્ડી જી્ેનનરિયનપ્રયિાસજી સવામડીજી (વ્જિમાિ આચાયજિશ્ડી) સં્ 
મંડળ સાથે વર્જિનિયામાં પધાયાજિ. વજીજિિડીયાિા હદરભ્ક્ોએ સિગુરુશ્ડી અિે 
સં્ો મહાિુભાવોિું ઉષમાભયુું સવાગ્ કરડી ધનય્ા અિુભવડી. શ્ડીજીમહારા્િું 
પૂ્િ અચજિિ કરડી સેવાિા લાભ લડીધા. સાંજે કથા વા્ાજિિો લાભ લઈ ભ્ક્ો 
આિંિ પામયા. િધા ભ્ક્ો ભેગા મળડી સદગુરુ શ્ડી જી્ેનનરિયનપ્રયિાસજી સવામડી 
અિે સં્ોિડી હા્રડીમાં વર્જિનિયા મંડળિડી કાયિેસર સથાપિા કરવાિડી ઈચછા 
િશાજિવડી. શ્ડીજીિાપા સવામડીિાપા અિે  સવામડીશ્ડી મહારા્િડી કૃપા દૃનટિથડી “શ્ડી 
સવાનમિારાયણ નસદાં્ સજીવિ મંડળ વર્જિનિયા”િડી જાહેરા્ થઈ. 

ઈ.સ. ૨૦૧૦િડી સાલમાં વેિરતિ સવામડીશ્ડી મહારા્િડી સંમન્થડી મંડળિું 
રજીસટ્ેશિ કાયિેસર કયુું. તયારિાિ વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
મહારા્િડી આજ્ાથડી સદગુરુ શ્ડી ર્્ેનનરિયનપ્રયિાસજી સવામડીજીિડી હા્રડીમાં 
કનમટડીિડી સથાપિા કરડી.  િધા ્ હદરભ્ક્ોિા હૈયા હરખથડી ઉભરાઈ ગયા અિે 
એકડી અવાજે ્યિાિ કરડી મંડળિડી જાહેરા્િે વધાવડી લડીધડી. 

પ્રેમમૂન્જિ પરમ કૃપાળુ સવામડીશ્ડી મહારા્ ઈ.સ. ૨૦૧૧િડી સાલમાં વર્જિનિયા 
પધાયાજિ હ્ા. વર્જિનિયા મંડળિડી પ્રગન્, સંપ અિે સિેહ જોઈિે વહાલા િાપા ખૂિ 
રાજી થયા. જયાં ભાવ િેખાય તયાં ભગવાિિે િોલાવવા િ પડે, સામેથડી ચાલડીિે 
આવે છે. ભ્ક્ોિા ભાવિે ભગવાિ પામડી ્્ા હોય છે. ભ્ક્ો પણ ભગવાિિા 
વચિિે અદર થઈ ઝડીલડી લે્ા હોય છે. આપણા ઇટિિેવ શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા, 
જીવિપ્રાણ શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી અિે જીવિપ્રાણ સવામડીિાપાિા પલેદટિમ ્ ુલાિા 
અણમોલ અવસર પ્રસંગે વર્જિનિયા મંડળિા હદરભ્ક્ોએ ૨૧પાઉનડ પલેદટિમિડી  
સેવા કરડી અિેરો લાભ લડીધો. આવડી ભર્ક્ જોઈ પ્રેમમૂન્જિ સવામડીશ્ડી મહારા્ 
ખૂિ રાજી થયા. 

પ્ેમમૂન્જિ પિમ કૃપાળુ 
સવામીશ્ી મહાિા્ 

ઈ.સ. ૨૦૧૧ની સાલમાં 
વર્જિનનયા પધાયાજિ હ્ા. 

વર્જિનનયા મંડળની 
પ્ગન્, સંપ અને સનેહ 

જોઈને વહાલા બાપા ખૂબ 
િાજી રયા. જયાં ભાવ 

દેખાય તયાં ભગવાનને 
બતોલાવવા ન પડે, 

સામેરી ચાલીને આવે છે.
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ઈ.સ.૨૦૧૨, ગુરુ પૂર્જિમા અને ૭૦મતો સદ્ાવ પવજિ
જેિે પ્રભુમાં પ્રેમ હોય ્ેિે ભગવાિિા નમલિિડી આ્ુર્ા હોય છે. ગુરુ 

અિે નશષયિો િા્ો અજોડ છે. ગુરુ નવિા સાચું જ્ાિ મળડી શક્ું િથડી. ગુરુભર્ક્ 
પ્રિનશજિ્ કરવાિો, ગુરુ પૂ્િ કરડી ગુરુિું ઋણ અિા કરવાિો અણમોલ અવસર 
એટલે ગુરુ પૂનણજિમા. આવડી ગુરુ પૂિમ અિે યોગાિુયોગ આપણા વહાલા વેિરતિ 
પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િો ૭૦ મો સદ્ાવ પવજિ. આ િેવડો અવસર 
ઉ્વવાિડી ્ ક મળડી વર્જિનિયા મંડળિા ભ્ક્ોિે. ઘેલા િિડી ્ િ મિ અિે ધિથડી 
ઉ્વવા ભ્ક્ો અધડીરા િનયા. ૫ ્ુલાઈ ૨૦૧૨િા રો્ અદ્ય્િ િોટ કાનિજિવલ 
ક્ુઝ િોફફોકમાં ઉ્વવાિું િક્ડી કયુું. સૌ હદરભ્ક્ો સેવામાં લાગડી ગયા. ખૂિ ્ 
સુંિર નસહાંસિ િિાવડી ્ેમાં સવફોપરડી શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિ, જીવિપ્રાણ 
શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી અિે જીવિપ્રાણ સવામડીિાપાિડી મૂન્જિઓ પધરાવડી. ફૂલહારથડી 
સજાવટ કરડી લાઈટ ડેકોરેશિ, લાઉડ સપડીકર, પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્ અિે 
સં્ોિે િેસવાિડી અલગ વયવસથા અિે િાઈ-ભાઈ હદરભ્ક્ોિડી અલગ વયવસથા. 

સવારે ૧૧:૦૦ વાગે વેિરતિ આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ શ્ડી હદરકૃષણ 
મહારા્િે ખોળામાં લઈિે સં્મંડળ સાથે પધારડી િોટમાં રિરા્માિ થયા. ્ે 
સમયે હદરભ્ક્ો એ ્યિાિો કરડી વા્ાવરણિે ભર્ક્મય િિાવડી િડીધું. િધા 
હદરભ્ક્ો સવામડીશ્ડી મહારા્િે વંિડી રહાં. હદરભ્ક્ો “ભલે આવયા ધમજિજીિા 
લાલ...” આવા મધુર કડી્જિિ ગાઈ રહા હ્ા. આર્ડી પૂજા િશજિિિો લાભ લડીધો. 
કેટલાંક િાઈ ભ્ક્ોએ ભગવાિ માટે ફૂલિા હાર્ોરા અિે ફૂલિા વાઘા ચરણોમાં 
ભેટ ધરડી ખૂિ ખૂિ રાજી કયાજિ. િોટ ધડીરે ધડીરે સમુરિમાં આગળ વધવા લાગડી. 
પાણડીિા ્રંગો પણ કડી્જિિ ભર્ક્િા સૂરમાં રંગાઈિે ઉછળવા લાગયા. જેમ જેમ 
િોટ આગળ વધ્ડી ગઈ ્ેમ ્ેમ સવામડીિાપાિડી સાથે જ્ાિ ગોષ્ઠડી પણ વધ્ડી 
ગઈ. પ્રસંગ અિુસાર કડી્જિિ થાય. વાણડી દ્ારા વહાલાિે રડીઝવવાિડી મઝા પડડી. 
િાિા િાિા િાળકો પણ સવામડીશ્ડી મહારા્િા ખોળામાં રમ્ા આિંિ અિુભવવા 
લાગયા. આવા શુભ સમયમાં વહાલાિા હાથિડી પ્રસાિડીિો પણ અિેરો લાભ મળ્ો. 
આવા પ્રેમાળ ગુરુિા ગુણલા ગા્ા-ગા્ા પાંચ કલાક ્કયાં પસાર થઈ ગયા ્ેિડી 
ખિર િ પડડી. સાં્િા ૫:૦૦ વાગે િોટ પર્ આવડી. ખુિ્ આિંિ કરડી િધા 
હદરભ્ક્ો નવખરાયા. 

વર જ્િનિયા મંડળ પ્રગન્િા નશખર સર કરડી આગળ વધડી રહું હ ુ્ં. મંડળિડી 
પ્રગન્ જોઈ વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િો રાજીપો પણ વધારે 
હ્ો. ભ્ક્ોિડી પ્રાથજિિા સવડીકારડી ઈ.સ. ૨૦૧૪િડી સાલમાં પ.પૂ. આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
મહારા્ વર જ્િનિયા પધાયાજિ. આ સમયે વર જ્િનિયાિા હદરભ્ક્ોએ વેિરતિ આચાયજિ 
સવામડીશ્ડી મહારા્િો ૭૨મો સદ્ાવ પવજિ ઉ્વવાિડી ્ ક ઝડપડી લડીધડી. ભ્ક્ોિે મિ 
કેમ કરડી િાપાિે રાજી કરડીએ? ્ેવડી ્મન્ા હ્ડી. િા કોઈ મંદિર કે િા કોઈ મોટડી 

ગુરુ પૂનમ અને 
યતોગાનુયતોગ આપ્ા 
વહાલા વેદિતન પિમ 
પૂજય આચાયજિ સવામીશ્ી 
મહાિા્નતો ૭૦ મતો 
પ્ાગટ્ય રદન. આ બેવડતો 
અવસિ ઉ્વવાની 
્ક મળી વર્જિનનયા 
મંડળના ભક્તોને. 
ઘેલા બની ્ન મન 
અને ધનરી ઉ્વવા 
ભક્તો અધીિા બનયા. 
૫ ્ુલાઈ ૨૦૧૨ના િતો્ 
અદ્ય્ન બતોટ કાનનજિવલ 
ક્ુઝ નતોર્ફોકમાં ઉ્વવાનું 
નક્ી કયુું.
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્ગયા. એટલે હોલમાં ઉ્વવાિું િક્ડી કયુું. િધા હદરભ્ક્ો ્ડામાર ્ૈયારડી કરવા 
લાગયા. હોલિડી સજાવટ કરડી. ભવય નસંહાસિ, જીવિિે સપશશી જાય ્ેવા સતસગંિા 
સુવા્કયો, ભવય પ્રવેશદ્ાર અિે િેસવાિડી સુંિર વયવસથા. સાથે સાથે ભગવાિિા 
મહાપ્રસાિિડી પણ સુંિર વયવસથા કરવામાં આવડી હ્ડી. આ પ્રસંગિે શોભાવવા 
માટે સપેનશયલ મહેમાિ ચેસપડીક શહેરિા મેયર દરચાડજિ વેસટ અિે પોલડીસ વડાિે 
આમંત્રણ આપડી િોલાવવામાં આવયા. આ િંિે મહાિુભાવોએ પૂ્ િ અચજિિિો 
લાભ લડીધો અિે પયારા સવામડીશ્ડી મહારાજે િંિે મહાિુભાવોિે પ્રસન્્ાિડી પાઘ 
અિે શાલ ભેટ આપડી, $1000.00 િો ચેક મેયર દરલડીફ ફંડમાં િાિ આપડી પ્રસંગિે 
શોભાવયો. પ્રસંગિે અિુરૂપ પ્રાસંનગક પ્રવચિો થયા. સં્ ોએ ભ્િ ભર્ક્િા સૂર 
રેલાવયા અિે પરમ પૂજય સવામડીશ્ડીિા આશડીવાજિિિો લાભ મળ્ો. 

સાચા પ્રેમિડી લાગણડી ભગવાિિે પામવાિડી ્ હોય છે. ભ્ક્િે ભરોસો 
હોય છે કે મારા ભગવાિ જે કંઈ કરે છે ્ે મારા ભલા માટે ્ કરે છે. ભગવાિ 
અિે વહાલા સવામડીશ્ડી મહારા્ આવા ભ્ક્ોિો ભાવ પામડીિે ્ારડીખ ૮,૯,૧૦ 
્ુલાઈ ૨૦૧૮માં વર્જિનિયામાં પધાયાજિ. આ સમયે પણ િરેક હદરભ્ક્િે તયાં ્ઈ 
વયર્ક્ગ્ િશજિિિાિ આપડી સતસંગિા સુખ ખૂિ ્ આપયા. જેમ સતસંગ વધયો 
્ેમ હદરભ્ક્ોિડી આનથજિક નસથન્ પણ ખૂિ ્  વૃનદ પામ્ડી ગઈ. સતસંગિા જ્ાિિે 
પામેલા હદરભ્ક્ો સમ્્ા હ્ા કે આ િધુ આપણા ગુરુિેવિડી િનલહારડી છે. 

વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ અિે સં્ો સહ વર્જિનિયા 
િડીચ શહેરમાં આવેલ વુડસટોક પાકજિમાં નપકનિકિું આયો્િ કરવામાં આવયું હ્ું, 
મંડળિા ્મામ હદરભ્ક્ોએ િાિા િાળકો સાથે આ નપકનિકમાં ભાગ લડીધો 
હ્ો. પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્િે વૃક્િડી ડાળે હીંચકો િાંધડી શ્ડી ઘિશયામ 
મહારા્ અિે સવામડીશ્ડી મહારા્િે ઝુલાવવાિો લહાવો લડીધો. ઉમંગભેર 
હડીચકાિાં કડી્જિિ િોલડી વા્ાવરણ આિંિમય િિાવયું. સવામડીશ્ડી, સં્ો અિે 
ભ્ક્ો ભેગા મળડી દક્કેટ રમ્ પણ રમયા. આખો દિવસ ભરપૂર આિંિ લઈ અિે 
સાંજે કડી્જિિભર્ક્ પણ માણડી. ભ્ક્ોિે મિ ભગવાિ માટે મંદિર થાય ્ો સારું, 
આવડી શુદ ભાવિા હ્ડી. એ સાંજે િધા હદરભ્ક્ોએ મિિડી મૂંઝવણ ્ણાવડી કે, 
િાપા અમારે અહીં મંદિર િિાવવાિડી ઈચછા છે. પરં્ુ પૈસા ્કયાંથડી લાવવા? આ 
મહાિ પ્રશ્ન હ્ો. િાપાએ મંિ મંિ હાસય કરડી ભ્ક્ોિા ભાવ જાણડી લડીધા અિે 
અં્રિા આશશીવાિ આપયા કે, ્મો િધા ભેગા મળડી કાયજિિડી શરૂઆ્ કરશો ્ો 
િાપા ભેગા ભળશે ્. ધડીર્ રાખજો. 

સમય પસાર થ્ો ગયો ્ેમ ્ેમ ઘણા પ્રયતિો િાિ શ્ડી સવાનમિારાયણ 
ભગવાિ, િાપા, સવામડીિાપા અિે સવામડીશ્ડી મહારા્ ભેગા ભળ્ા એટલે ખૂિ 
્ સરળ્ાથડી ્ૈયાર ચચજિ મળ્ું અિે હદરભ્ક્ોિડી મંદિર િિાવવાિડી ઈચછા 
પૂણજિ થઈ. અમેદરકાિડી ધર્ડી પર શ્ડીજીિાપા સવામડીિાપાિડી અસડીમ કૃપાથડી 

બાપા અમાિે અહીં 
મંરદિ બનાવવાની 

ઈચછા છે. પિં્ુ પૈસા 
કયાંરી લાવવા? આ 

મહાન પ્શ્ન હ્તો. 
બાપાએ મંદ મંદ હાસય 

કિી ભક્તોના ભાવ 
જા્ી લીધા અને 

અં્િના આશશીવાદ 
આપયા કે, ્મતો બધા 

ભેગા મળી કાયજિની 
શરૂઆ્ કિશતો ્તો 

બાપા ભેગા ભળશે ્. 
ધીિ્ િાખજો.
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અમેદરકાિા ્ુિા ્ુિા સટેટમાં િવા િવા મંદિરોિું સ્જિિ થઈ રહું છે. ગુરુિેવ 
સવામડીિાપાએ શ્ડી સવાનમિારાયણ ગાિડી પદરવારિા ભ્ક્ોિે અમૃ્ પાયા, ્ેિે 
ભ્ક્ોએ અં્રમાં ઉ્ાયાજિ, ્ે આજે વર્જિનિયામાં મંદિર રૂપે સ્જિિ થયા છે. આવા 
ભવય મંદિરિા પ્રાણપ્રન્ષ્ઠા મહોતસવમાં ભાગ લેવા સહુ હદરભ્ક્ો થિગિડી 
રહા છે. 

મંદિરિડી કુલ ૫ એકર ્મડીિમાં ૮૫૦૦ સકવેર ફુટિું િાંધકામ થયેલ છે. 
એક ૧૦૦ ફૂટ ઉંચાઈિડી રિલડીંગમાં નવશાળ હોલમાં ભવય નસંહાસિ સાથે પૂજા 
રૂમ અિે અનય ્રૂદરયા્ રૂમ માટેિડી સુંિર વયવસથા છે. પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી 
અિે સં્ો માટે અલાયિડી વયવસથા છે. રસોડા નવભાગ અિે ્મવા માટે અલગ 
મકાિિડી વયવસથા છે. મંદિરિા મુખય દ્ારથડી પ્રવેશ્ાં ્ દિવય મૂન્જિઓિા િશજિિ 
થાય છે. સતસંગ સાનહતય, કંઠડી, માળા, પુસ્કો, મૂન્જિઓ, પૂજા સામગ્ડી ઉપલબધ 
છે. 

મંદિરિડી િજીક િદરયા દકિારો ૨૦ માઇલ િૂર આવેલ છે. વળડી િજીકમાં િુશ 
ગાડજિિ આવેલ હોવાથડી પ્રવાસડી હદરભ્ક્ો િશજિિિો લાભ લેવા આવે છે. ્ુઓ ્ો 
ખરા ! આવડી સુંિર ્ગયા સવામડીિાપાિડી કૃપા વગર ્કયાંથડી મળડી શકે? 

આવા િયિ રમય મંદિરમાં પ્રાણપ્રન્ષ્ઠા મહોતસવિડી ્ૈયારડીઓ ્ડામાર 
ચાલડી રહડી છે. મૂન્જિ પ્રન્ષ્ઠાિા એક અઠવાદડયા પહેલા સં્ો ્થા િોલટિ/નયૂ્સશી 
અિે વર્જિનિયા મંડળિા ખાસ અિુભવડી હદરભ્ક્ોએ રા્ દિવસ ઉજાગરા કરડી 
નિધાજિદર્ સમયમાં ભવય નસંહાસિ અિે ડેકોરેશિ કરડી અજોડ સજાવટ કરડી હ્ડી. 
વર્જિનિયા મંડળિડી ઉતસાનહ્ િહેિોએ આ મહોતસવમાં ભાગ લઈ શ્ડીઠાકોરજી 
માટે અલગ અલગ પ્રકારિા હાર િિાવવા, રસોઈ િિાવવા માટે સામગ્ડીિડી 
સાફસૂફડી  કરવડી. આવડી ્મામ રસોડાિડી ્વાિિારડી ઉમંગભેર ઉપાડડી લડીધડી 
હ્ડી. 

નવક્મ સંવ્ ૨૦૭૫ અષાઢ વિ ૨, ્ા. ૧૯ ્ુલાઈ ૨૦૧૯િા રો્ સાંજે 
૪ વાગે પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે ઉિઘાટિ સમારોહ નવનધ કયફો. 
મંદિરમાં શ્ડી હદરકૃષણ મહારા્ પધરાવડી સંધયા આર્ડીિા નિયમો કયાજિ. તયારિાિ 
સહુ ભ્ક્ોએ રાસમાં આિંિપૂવજિક ભાગ લઈ સવામડીિાપાિે રાજી કયાજિ.

નવક્મ સંવ્ ૨૦૭૫ અષાઢ વિ ૩, ્ા. ૨૦ ્ુલાઈ ૨૦૧૯િડી વહેલડી સવારે 
મંગળા આર્ડી થઈ. સૌ ભ્ક્ો વહેલડી સવારથડી શ્ડીજીિાપા સવામડીિાપાિાં 
િશજિિ કરવા પધારડી રહા હ્ા. સવારે ૮:૩૦ વાગે ૐ શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા 
સવામડીિાપા ભગવ્ે િમઃ િા મંત્ર સાથે યજ્િડી શરૂઆ્ થઈ. આહુન્ 
અપજિણ કરવા સુધડી િધા હદરભ્ક્ોએ ભાગ લડીધો. તયારિાિ શ્ડી મુ્ક્જીવિ 
સવામડીિાપા પાઇપ િેનડિડી સૂરાવલડીઓ સાથે શ્ડીજીિાપા સવામડીિાપાિું ભવય 
સવાગ્ કરવામાં આવયું. પછડી િધા સભામાં ગોઠવાઈ ગયા. સભામાં કથામૃ્િું 

ગુરુદેવ સવામીબાપાએ 
શ્ી સવાનમનાિાય્ 
ગાદી પરિવાિના 
ભક્તોને અમૃ્ 
પાયા, ્ેને ભક્તોએ 
અં્િમાં ઉ્ાયાજિ, ્ે 
આજે વર્જિનનયામાં 
મંરદિ રૂપે સ્જિન 
રયા છે. આવા ભવય 
મંરદિના પ્ા્પ્ન્ષ્ા 
મહતોતસવમાં ભાગ 
લેવા સહુ હરિભક્તો 
રનગની િહ્ા છે. 
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પાિ કરવવામાં આવયું અિે  વેિરતિ  પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િા 
આશશીવાિ મળ્ા. 

વેિરતિ પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્ આશડીવાજિિ આપ્ા આપણિે સમજાવે 
છે કે, વચિામૃ્માં શ્ડીજીમહારા્ કહે છે કે, અમે તયાગિો પક્ મોળો કરડીિે 
ભગવાિિાં મંદિર કરાવયાં. ્ેમાં ઘણા જીવિા કલયાણ થશે અિે ભગવાિિા 
મંદિરમાં િુનિયાિો કોઈપણ માણસ આવડી શકે છે. ભગવાિિા મંદિરમાં કોઈ 
ભેિભાવ હો્ો િથડી. ભગવાિિા મંદિરમાં ખૂિ ્  મયાજિિા જાળવવડી જોઈએ. જયાં 
શ્ડીજીમહારા્ રિરા્માિ હોય તયાં ્ેમિું નવશેષપણું હોય છે. જયાં ભગવાિિાં 
િશજિિ કરડી ભગવાિમાં ગુલ્ાિ થઈ જાય છે. જેમ કોઈ ઉચચ અનધકારડી કે મોટા 
શેઠિે મળવા ્વાિું હોય ્ો કેટલો િધો નવવેક રાખવો પડે છે. ્ેમ આવા પરમ 
નપ્ા સવફોપરડી શ્ડી સવાનમિારાયણિાપાિા િરિારમાં ્વાિું હોય ્ો નવશેષ 
નશસ્ જાળવવડી જોઈએ. આવા નવિય નવવેકિા પાઠ આપણિે આપણા વહાલા 
સવામડીશ્ડી મહારા્ આશડીવાજિિ દ્ારા શડીખવે છે. 

સંવ્ ૨૦૭૫ અષાઢ વિ ૪, ્ારડીખ ૨૧ ્ુલાઈ ૨૦૧૯ રનવવાર. મંગલ 
પ્રભા્િા સોિેરડી દકરણો ધર્ડી ઉપર સપશજિ થવાથડી વા્ાવરણ આહલાિક િિડી 
જાય છે. આ્િો સોિેરડી દિવસ વર્જિનિયાિા ઇન્હાસમાં અંદક્ થવાિો છે. 
વહેલડી સવારથડી ્મામ હદરભ્ક્ો િૂ્િ વસ્ત્ર પદરધાિ કરડી મંદિરિા આંગણડીયે 
આવડી ગયા હ્ા. િેનડિડી સૂરાવલડી સંભળા્ડી હ્ડી. શડી્ળ મંિ મંિ પવિ 
લહેરા્ો હ્ો. િહેિોિા મધુર કંઠેથડી “વાલમો આવયા છે મારે મુકામ” એવા 
કડી્જિિિા સૂરો વા્ાવરણિે મધુર િિાવડી રહા હ્ા. િાિડી િાિડી િાનલકા માથે 
કળશ લઈ વાલાિે વધાવવા આ્ુર િિડી હ્ડી. મંડળિા યુવાિ હદરભક્ો પણ 
એક ્ ડ્ેસમાં સજ્જ થઈ સૌ સૌિડી ્વાિિારડી સંભાળડી રહા હ્ા. ચેસાપડીક 
પોલડીસ નવભાગિા સભયો પણ સહકાર આપડી સમગ્ કાયજિક્મિે સફળ િિાવડી 
રહા હ્ા. ્ુલાનવનધિાં િશજિિ માટે સૌ હદરભ્ક્ો સભા મંડપમાં ગોઠવાઈ ગયા 
અિે પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ ્થા સં્ો પધાયાજિ. ્ે સમયે શ્ડી 
મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપા િેનડ યુએસએ. એ સલામડી સાથે િાપાિે વેલકમ કયાજિ. 
વેિરતિ પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્િું ફૂલહારથડી સવાગ્ થયું. સૌ હદરભ્ક્ો 
મંદિરમાં ગોઠવાઈ ગયા. નસલવર ્ુલા નવનધિો સમય આવડી ગયો. પરમ પૂજય 
આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે આપણા સવફોપરડી શ્ડી ઘિશયામ મહારા્, શ્ડી 
અિજી િાપાશ્ડી અિે સવામડીિાપાિડી મૂન્જિિું પૂ્િ અચજિિ કરડી ્ ુલામાં પધરાવડીિે 
્ુલાનવનધ કરડી. આ પનવત્ર પળે સૌ હદરભ્ક્ોએ ્યિાિ િોલડી વા્ાવરણિે 
ગ્વડી િડીધું. સૌ કોઈ હદરભ્ક્ોિા હૃિય આિંિિા અન્રેકમાં િાચડી ઉઠ્ા અિે 
હરખિા આંસુ સરડી પડ્ા. કેવો અિભુ્ પ્રસંગ. મૂન્જિઓિડી ્ુલા નવનધ કરડી 
નસંહાસિમાં પધરાવડી તયારે મંદિરિડી ચારે ્રફ ્ે્ પ્રસરડી રહું. આ સાથે ગુરુિેવ 
સવામડીિાપાિડી મૂન્જિમાં સેવક સવામડીશ્ડી મહારા્ એવડી દિવય મૂન્જિ સવાનમિારાયણ 

સંવ્ ૨૦૭૫ અષાઢ 
વદ ૪, ્ાિીખ ૨૧ 

્ુલાઈ ૨૦૧૯ િનવવાિ. 
મંગલ પ્ભા્ના સતોનેિી 

રકિ્તો ધિ્ી ઉપિ 
સપશજિ રવારી વા્ાવિ્ 

આહલાદક બની જાય 
છે. આ્નતો સતોનેિી 
રદવસ વર્જિનનયાના 
ઇન્હાસમાં અંરક્ 
રવાનતો છે. વહેલી 

સવાિરી ્મામ 
હરિભક્તો નૂ્ન વસ્ત્ર 
પરિધાન કિી મંરદિના 
આંગ્ીયે આવી ગયા 

હ્ા.
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ગાિડીિા સતસંગમાં સૌ પ્રથમવાર ઉત્તર અમેદરકાિડી ધર્ડી પર વર્જિનિયા મંદિરમાં 
પધરાવવામાં આવડી. આ નસલવર ્ુલામાં ્મામ હદરભ્ક્ોએ ઉતસાહપુવજિક ભાગ 
લઈ ૧૮૭ દકલો નસલવર શ્ડી ઘિશયામ મહારા્િા ચરણોમાં ભેટ ધયુું. પરમ પૂજય 
સવામડીશ્ડી મહારાજે ખૂિ ્ પ્રસન્ થઈ િરેક હદરભ્ક્િે પ્રસાિડીિા “નસલવર 
મૂન્જિ” ભેટ આપયા હ્ા. 

વેિરતિ પરમ પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્ આજે પૂણાજિહુન્િા દિવસે આશડીવાજિિ 
આપ્ા ્ણાવયું કે, મંદિર એ પ્રેમથડી પ્રભુિે પ્રાથજિિા કરવાિું પનવત્ર સથળ છે. 
પાપિડી માફડી મેળવવાિું સથળ છે. આજે અિં્કોટડી બ્રહ્ાડિા અનધપન્એ આ 
ચેસાપડીક શહેરમાં રિરાજી મોક્િું સિાવ્ર્ સિાિે માટે ખુલલું મૂ્કયું છે. ્ેમાં જે 
કોઈ હદરભ્ક્ િશજિિ સેવા સમાગમિો લાભ લેશે ્ે મોક્િા અનધકારડી િિશે. 
ભ્ક્ોિા મ્રા જોઈ શ્ડીજીિાપા સવામડીિાપા રાજી થયા છે. અં્માં િધા ્ 
હદરભ્ક્ો સંપ િે સહકારથડી ભર્ક્ કરજો એવડી આનશષ આપડી. 

આ ત્રણ દિવસડીય મૂન્જિ પ્રન્ષ્ઠા મહોતસવમાં િેશ નવિેશિા હદરભ્ક્ો પધાયાજિ 
હ્ા. િધા હદરભ્ક્ોએ પો્ાિડી ક્મ્ા પ્રમાણે ભાગ લઈ મહોતસવિે ખુિ્ 
શોભાવયો. િાિ ભેટિો વરસાિ વરસયો, એ આપણા પૂજય સવામડીશ્ડી મહારા્િડી 
િનલહારડી છે. િાિા મોટા ્મામ હદરભ્ક્ોએ અથાગ મહેિ્ કરડી સુંિર વયવસથા 
કરડી હ્ડી. સભામંડપ, ભો્િાલય, મંદિર સજાવટ, યજ્ કુંડ, િેઠક વયવસથા, ત્રણ 
ટાઈમ ખાવા પડીવાિડી વયવસથા, આ ્મામ વયવસથા ખૂિ ્ સરળ રડી્ે ગોઠવડી 
હ્ડી. કોઈ પણ જા્િડી ્કલડીફ નસવાય આ મહોતસવ પાર પડ્ો એ પણ આપણા 
ગુરુિેવિડી અસડીમ કૃપા. 

વર્જિનિયા મંડળિા હદરભ્ક્ો ખૂિ્ હોશથડી િરેક કામ ખં્પૂવજિક ઘડડીયાળિા 
કાંટા સાથે ્ ાલ મડીલાવડી અથાજિ્્ સમયસર સેવા િજાવ્ા હ્ા. ્ ેમિા નમત્રવૃંિિા 
હદરભ્ક્ો પણ સાથે મળડીિે ખૂિ ્  સાથ સહકાર આપ્ા હ્ા. કોઈપણ પ્રસંગમાં 
આવવા હદરભ્ક્ો મિિ રૂપ િિ્ા. એવો ભવય પ્રસંગ વેિરતિ પરમ પૂજય 
સવામડીશ્ડી મહારા્િા સાંનિધયમાં ઉ્વવાિડી ્ક મળડી એ વર્જિનિયાિા ભક્ોિા 
ભાગય ગણાય. અક્રધામ ્ુલય મંદિરમાં આજે સુંિર રડી્ે ભ્િ કડી્જિિ સતસંગ 
કરડી રહા છે. મંડળિડી િહેિોિડી અથાગ મહેિ્ છે. આમ એક િાિા િડી્માંથડી 
વટ વૃક્ િિડી મંદિર શોભા આપડી રહું છે. ્ે િધો ્ યશ આપણા વાલા પ્રેમમૂન્જિ 
શ્ડી સવામડીશ્ડી મહારા્િડી િયા છે. 

વર્જિનનયા મૂન્જિપ્ન્ષ્ા મહતોતસવ - પ્રમ રદવસ

વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િડી પ્રેરણાથડી શુક્વાર, ૧૯ 
્ુલાઈથડી રનવવાર, ૨૧ ્ ુલાઈ ૨૦૧૯ સુધડી આચાયજિ સવામડીશ્ડી, સં્ો, નવશ્વભરિા 
મનણિગર શ્ડી સવાનમિારાયણ ગાિડી સંસથાિિા હદરભ્ક્ો અિે વર્જિનિયા 
સમુિાયિા સભયોએ આગમિિડી ઉ્વણડી કરડી. સવફોપરડી શ્ડી સવાનમિારાયણ 

આ નસલવિ ્ુલામાં 
્મામ હરિભક્તોએ 
ઉતસાહપુવજિક ભાગ લઈ 
૧૮૭ રકલતો નસલવિ શ્ી 
ઘનશયામ મહાિા્ના 
ચિ્તોમાં ભેટ ધયુું. 
પિમ પૂજય સવામીશ્ી 
મહાિાજે ખૂબ ્ પ્સન્ન 
રઈ દિેક હરિભક્ને 
પ્સાદીના “નસલવિ 
મૂન્જિ” ભેટ આપયા હ્ા.
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ભગવાિ, જીવિપ્રાણ શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી અિે જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ 
સવામડીિાપાિડી મૂન્જિઓ સાથે આ મહાિ રાજયમાં પ્રન્ષ્ઠા મહોતસવ અિે નસલવર 
્ુલા, વર્જિનિયા-ચેસાપડીક મંદિરિા ઉદઘાટિ સાથે આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે 
યુએસએ અિે ઉત્તર અમેદરકામાં શાંન્, એક્ા અિે સહિશડીલ્ાિો સંિેશો ્ ેમ્ 
શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિા સવફોચચ િશજિિ િધા સુધડી પહોંચાડવાિા 
્ેમિા ધયેયિે આગળ વધાયાજિ.

ઉદઘાટિ સમારોહ શુક્વાર, ૧૯ ્ુલાઈ, ૨૦૧૯િા રો્ સવારે અિે સાંજે 
યોજાયો. િપોરે સં્ો અિે હદરભ્ક્ોએ સમૂહ પારાયણ નિનમત્તે પૂ્ િ કયુું અિે 
સાંજે ૫ વાગે પરમ પજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ મંદિરે પહોંચયા. તયારિાિ 
મુખય દ્ાર પર સાઇિ િોડજિિું  ઉદઘાટિ કયુું અિે ્ેઓશ્ડીએ મંદિરિડી અંિરિા 
પ્રવેશ દ્ાર પર દરરિિ છોડવાિો નવનધ કયફો હ્ો.

પયારા આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ સમૂહ પારાયણ પૂજાિડી પૂણાજિહુન્ કરડીિે સંધયા 
આર્ડીિા નિયમ કયાજિ. તયારિાિ િધા ્ ઠાકોરજીિડી પ્રસાિડી માટે િહાર 
ગયા. રાનત્રભો્િ પછડી, િરેક સભા મંડપ ્રફ આગળ વધયા. જયાં સં્ો અિે 
હદરભ્ક્ો દ્ારા મહોતસવિડી ઉ્વણડી માટે ભવય મંચ ઉભો કરવામાં આવયો હ્ો. 
આ સમયે, ઉદઘાટિ સમારોહિડી ઉ્વણડી કરવા માટે સાં્િા સમૂહ રાસ કાયજિક્મ 
માટે મંચ પર સંગડી્િાં સાધિો અિે માઇક્ોફોિિડી એક સડીસટમ ગોઠવવામાં 
આવડી હ્ડી. સં્ો ્થા ઉત્તર અમેદરકાિા નવનવધ મંડળોિા ભક્ો સાં્િા સંગડી્ 
માટે એકત્ર થયા હ્ા. પ્રારંરભક સંગડી્ વગાડવાિું શરૂ થ્ાં આચાયજિ સવામડીશ્ડીિે 
ય્માિ હદરભ્ક્ો દ્ારા સભા મંડપમાં લઈ ્વામાં આવયા અિે પછડી ગાિડી પર 
રિરાજયા. તયારિાિ રાસ શરૂ થયો. અસંખય સં્ો અિે ભ્ક્ોએ નવનવધ સાધિો 

ઉદઘાટન સમાિતોહ 
શુક્વાિ, ૧૯ ્ુલાઈ, 
૨૦૧૯ના િતો્ સવાિે 
અને સાંજે યતોજાયતો. 

બપતોિે સં્તો અને 
હરિભક્તોએ સમૂહ 

પાિાય્ નનનમત્ે પૂ્ન 
કયુું અને સાંજે ૫ વાગે 

પિમ પજય આચાયજિ 
સવામીશ્ી મહાિા્ મંરદિે 

પહોંચયા. તયાિબાદ 
મુખય દ્ાિ પિ સાઇન 

બતોડજિનું  ઉદઘાટન કયુું 
અને ્ેઓશ્ીએ મંરદિની 

અંદિના પ્વેશ દ્ાિ પિ 
રિરબન છતોડવાનતો નવરધ 

કયફો હ્તો.
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વગાડ્ા અિે જીવં્ સમૂહ રાસ માટે િવા અિે પરંપરાગ્િા કડી્જિિ ગાયાં. 
સાધિોમાં ત્રણ ઢોલ, એક મોટો ડ્મ, એક િાસ રોટો, િે કડીિોડજિ અિે એક ટ્ોમિોિ 
અિે પાંચ ગાયકો. પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે સટે્ પર રહેલા િધા 
સં્ો અિે ભ્ક્ો ્ ેમ્ ચેસાપડીક મંદિરિા ઉદઘાટિિડી ઉ્વણડીમાં િાચ્ા સેંકડો 
લોકોિે ્ેમિા િશજિિ આપયા. સાં્ સુધડીિા એક નવશેષ નિષકષજિ ્રડીકે, આચાયજિ 
સવામડીશ્ડીિડી સામે સિેડો કરવા માટે િધા ્  મંડળોિે એક પછડી એક િોલાવવામાં 
આવયા. શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપા અિે આચાયજિ સવામડીશ્ડીિે પ્રસન્ 
કરવા માટે િરેકિે નવનવધ કડી્જિિ પર િૃતય કરવાિડી શરૂઆ્િડી યાિગાર સંનધ 
હ્ડી.

મહતોતસવનતો બીજો રદવસ

આશરે ૮ વાગયે, વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે મંદિરે  
પધારડીિે પ્રાચડીિ વૈદિક યજ્ નવનધિો પ્રારંભ કયફો. સમારોહિો પ્રથમ ભાગ હવિ. 
યજ્િડી જયો્માં ભગવાિ સિાકાળ નિવાસ કરડીિે રહે છે. પરમ પૂજય આચાયજિ 
સવામડીશ્ડી મહારા્, સં્ો અિે હદરભ્ક્ો ભગવાિિડી આર્ડી કરડી સમાપિ 
કયુું. સવારે પણ ચેસાપડીક નસટડીિા મેયર ડો. દરચાડજિ ડિલયુ. વેસટ અિે ચેસપડીક 
પોલડીસ નવભાગિા સભયો સનહ્ ઘણા નવશેષ અન્નથઓ કે જેમણે ખૂિ ્ સમગ્ 
મહોતસવમાં સલામ્ડી પૂરડી પાડડી હ્ડી. ્ેઓિે પ્રસાિડીિડી પાઘ અિે શાલ અપજિણ 
કરડી હ્ડી. પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િે મળ્ા અંગે ખુશડી વય્ક્ 
કર્ાં મેયર વેસટે ્ેમિા ભાષણમાં કહું, “આ સથળે આવડીિે આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
મહારા્િે મળડીિે હું શાંન્િો અિુભવ કરડી શકું છું . મિે ખયાલ છે કે ્ે ખૂિ 
્ નવશેષ વયર્ક્ છે અિે હું ્ેમિું અિે ્મારા િધાિે ચેસપડીકમાં આવકારું છું. 
મેં ઘણડી દરરિિ કાપવાિડી નવનધમાં હા્રડી આપડી છે પરં્ુ આજે નવશેષ પ્રકારે 
નિહાળવાિડી ઘડડી મળડી.” મંદિર વ્ડી પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે 
મેયરિડી નવશેષ ચેદરટડીઓ, ચેસપડીક ફાયર અિે પોલડીસ નવભાગો પ્રતયે િાિમાં 
િરેકિે $ 1000 િા અિેક ચેક આપયા હ્ા .

નવશેષ અન્નથઓિા સનમાિ પછડી શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપા પાઇપ િેનડ, 
યુએસએ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્િે િહાર સભા મંડપ ્રફ લઈ 
ગયા. પારાયણ આયો્ક હદરભ્ક્ો આચાયજિ સવામડીશ્ડીિડી પાછળ ભગવાિ માટે 
નવનવધ ભેટ અપજિણ કરવા છાિો વહિ કર્ા હ્ા. સભા મંડપિડી અંિર પહોંચયા 
પછડી પાઇપ િેનડ દ્ારા સલામડી આપવામાં આવડી અિે ભ્ક્ોએ એક પછડી એક 
શ્ડીજીિાપા સવામડીિાપાિે ભેટ અપજિણ કરડી. તયારિાિ આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ આખડી 
મંડળ પર ્ેમિા આશડીવાજિિો આપયા. વહાલા આચાયજિ સવામડીશ્ડીિા આશડીવાજિિોિડી 
નવશેષ્ાઓ િડીચે આપેલ છે:

મર્નગિ શ્ી 
સવાનમનાિાય્ ગાદી 
સંસરાન વ્ી પિમ 
પૂજય આચાયજિ સવામીશ્ી 
મહાિાજે મેયિની નવશેષ 
ચેરિટીઓ, ચેસપીક 
ર્ાયિ અને પતોલીસ 
નવભાગતો પ્તયે દાનમાં 
દિેકને $ 1000 ના 
અનેક ચેક આપયા હ્ા .
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ભગવાિ સિા પ્રગટ અિે પ્રતયક્ છે ્ો આપણે િધાએ ભગવાિિડી સામે 
કેવડી રડી્ે નવિય નવવેકથડી રહેવું ્ે યાિ રાખવું જોઈએ. મંદિર એક એવું સથાિ 
છે જયાં િધા મ્ભેિોિે િા્ુએ રાખડીિે આપણે િધા એક છડીએ અિે આપણે 
િધાં આ મંદિરમાં ભગવાિિાં િશજિિ અિે ભગવાિ પ્રતયેિડી પ્રેમાળ ભર્ક્િો 
આિંિ માણવા માંગડીએ છડીએ. ઘણા લોકોિે નિયનમ્પણે ્ેમિા િાળકો સાથે 
મંદિરે ્વાિડી ટેવ હોય છે, પરં્ુ મંદિરિડી અંિર વ્જિિ કરવાિડી યોગય રડી્ ખૂિ 
્ ઓછા લોકોિે હોય છે અિે જેઓ વ્જિવાિડી યોગય રડી્િે સમજે છે, ્ેમાંથડી 
ખરેખર ઓછા લોકોએ ્ે વ્જિિિે વયવહારમાં મૂકે છે. આવા મંદિરો અિે સતસંગ 
સભા કથા વા્ાજિથડી ્ે સમ્ણ આવે છે.

જેમણે પો્ાિા મકાિો કે મંદિરો િિાવયાં છે તયાં ્ેમિડી સાથે સૌથડી વધુ 
આતમડીય્ા અિુભવે છે. ્ેથડી મંદિર ્વાિું કારણ ભગવાિિડી સેવા કરવડી, 
્ેમિડી ભર્ક્ કરવડી અિે ્ેમિડી પ્રાથજિિા કરવડી. જયારે આપણે કોઈ મંદિરે ્ઇએ 
છડીએ, તયારે આપણે િધા રાજાનધરા્ ભગવાિિાં િશજિિ કર્ા હોઈએ છડીએ. 
જેણે સૂયજિિે ચમકાવયો છે, જે વરસાિ વરસાવે છે, ્ેમિા આજ્ાથડી પવિ ફુંકાય 
છે અિે મહાસાગર જેિો પ્રન્સાિ આપે છે. માટે આપણે મંદિરિડી અંિર આપણા 
વ્જિિ અિે દક્યાઓમાં સૌથડી વધુ જાગૃ્ રહેવું જોઈએ! ભગવાિ આપણડી િધડી 
ઇચછાઓ અિે આકાંક્ાઓ પૂરડી કરવા માટે સિા ્તપર છે, પરં્ુ આપણે પણ 
્ેમિડી ઇચછાઓ અિે આિેશોિું માિ આપવા ્ૈયાર રહેવું જોઈએ.

સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સં્ો અિે ભ્ક્ો િપોરિડી િગરયાત્રાિડી શરૂઆ્ માટે 
અંિર વુડસ ડ્ાઇવ ખા્ે ભેગા થયા હ્ા. જે શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિ, 
જીવિપ્રાણ શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી અિે  જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપાિા 
નિકટવ્શી આગમિિડી ઘોષણા કરવા માટે વર્જિનિયાિા ચેસાપડીકિડી શેરડીઓમાંથડી 
આગળ વધશે. ૨૧ ્ ુલાઇ રનવવારિા રો્ આ શોભાયાત્રા ્ મામ ધમજિ, સામાર્ક 
પૃષ્ઠભૂનમ અિે સંસકૃન્િા લોકોમાં એક્ા અિે ભાઈચારોિો સંિેશો ફેલાવવા માટે 
શાંન્ શોભાયાત્રા હ્ડી.

થોડા સમય પછડી પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ િગરયાત્રાિા 
પ્રારંરભક સથળે પધાયાજિ તયારે હદરભ્ક્ો આ્ુર્ાપૂવજિક પુષપાં્નલ અપજિવા લાગયા. 
આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિ અિે ્ ેમિડી દિવય આધયારતમક 
ગુરુપરંપરાિડી આર્ડી કરડી હ્ડી. તયારિાિ રથ પર ્ેમિડી િેઠક લડીધડી. યાત્રા શરૂ 
થઈ. ચેસપડીકિડી શેરડીઓમાં ઘણા રરિસ્ડી ચચફો પસાર કરડીિે મંદિર ્રફ પ્રયાણ 
કયુું. ચેસપડીક શહેર નવનવધ ધમફો સાથે જોડાયેલો છે, જેણે ખરેખર શાંન્િો સંિેશો 
સમગ્ નવશ્વમાં ફેલાવયો. શોભાયાત્રા િરમયાિ સૂયજિ િહાર િડીકળડી રહો હ્ો અિે 
્ે્સવડી ચમક્ો હ્ો. સમગ્ મહોતસવ િરમયાિ િહારિું ્ાપમાિ લગભગ 
૧૦૦ દડગ્ડી ફેરિનહટ પર પહોંચયું હ્ું, જો કે સમગ્ િગરયાત્રામાં ભગવાિે સૌિે 

૨૧ ્ુલાઇ િનવવાિના 
િતો્ આ શતોભાયાત્ા 

્મામ ધમજિ, 
સામાર્ક પૃષ્ભૂનમ 

અને સંસકૃન્ના 
લતોકતોમાં એક્ા અને 
ભાઈચાિતોનતો સંદેશતો 
ર્ેલાવવા માટે શાંન્ 

શતોભાયાત્ા હ્ી.
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ઠંડકિડી છાયા અિે સૌમય પવિ પૂરો પાડ્ો હ્ો. શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપા 
પાઇપ િેનડ યુએસએ, નયુ ્સશી, ડેલાવેર અિે વર્જિનિયા મંડળોિા સભયો સાથે 
શોભાયાત્રાિું િે્ૃતવ કયુું હ્ું. ઘણા મંડળોિું પ્રન્નિનધતવ કરવામાં આવ્ાં ્ે 
ખરેખર એકડીકૃ્ ્ૂથ હ્ું. આચાયજિ સવામડીશ્ડીિા રથિડી પાછળ હદરભ્ક્ો અિે 
તયારિાિ િહેિો કળશ લઈ ચાલ્ા હ્ા. ઘણાં ગણવેશમાં હ્ા અિે ભગવાિિાં 
કડી્જિિો ગા્ાં હ્ાં. અનય ભ્ક્ો પણ ‘દટમલડી’ કડી્જિિ પર િાચ્ા હ્ા. ભગવાિ 
શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપા માટે સેંકડો સથાનિક રહેવાસડીઓ ્ેમિા 
ઘરોમાંથડી િડીકળ્ા હ્ા. જયારે િગરયાત્રા મંદિરે પહોંચડી તયારે ભ્ક્ોએ શ્ડી 
સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિડી આર્ડી કરડી. કેટલાક ભ્ક્ો મંદિરિા 
પ્રવેશદ્ાર પાસે રાસ પણ રમયા હ્ા. તયારિાિ આચાયજિ સવામડીશ્ડી રથ પરથડી 
ઉ્રડીિે ભ્ક્ો દ્ારા મંદિર ્રફ પધાયાજિ. પછડી સંધયા આર્ડીિા નિયમો કયાું. 

સલુ્ી અને શી્ળ સાં્

મહાપ્રસાિ પછડી પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્, સં્ો અિે 
હદરભ્ક્ો િધાં સાં્ િા ભર્ક્ અિે સાંસકૃન્ક કાયજિક્મ માટે સભા મંડપમાં 
પાછા ભેગા થયા. તયારે શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિર ચેસપડીકિડી ભર્ક્ કડી્જિિ 
સાથે શરૂઆ્ થઈ હ્ડી. ્ેઓએ ભગવાિ અિે પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
મહારા્િે પ્રસન્ કરવા માટે એક િાિા પ્રાથજિિા શ્ોકિો પાઠ કયફો અિે તયારિાિ 
“આ્ સખડી આિંિિડી હેલડી” વગેરે કડી્જિિ ગાયા. ્ે ખરેખર આિંિકારક હ્ું. 
તયારિાિ નવનવધ સટેટસમાંથડી આવ્ા િાળકો દ્ારા આઠ ્ ુિા ્ ુિા ભર્ક્ િૃતયિડી 
ર્ૂઆ્ો કરવામાં આવડી. શાસ્ત્રડીય અિે આધુનિક િૃતયિડી ્ેમિડી પ્રોપસિે અિનય 
અિે યાિગાર િિાવવા માટે ્ેઓ પ્રોપસ અિે નવનવધ શૈલડીઓિો સમાવેશ કરે 
છે. વર્જિનિયા, ડેલાવેર અિે નયુ ્સશીિા િાળકોએ પ્રાથજિિા િૃતય, છત્રડીઓ સાથે 
િૃતય, રાસ વગેરેિડી ર્ૂઆ્ કરવામાં આવડી હ્ડી. ્ મામ ર્ૂઆ્ોિા અં્ે વહાલા 
આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે ભાગ લેિારા ્મામ ભ્ક્ોિે આશડીવાજિિ આપયા. 

મહતોતસવનતો ્ૃ્ીય રદવસ

શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિર વર્જિનિયા મૂન્જિ પ્રન્ષ્ઠા મહોતસવ ચેસપડીકિો 
અંન્મ દિવસ. ્ે દિવસ કે જેિા માટે િરેકિડી ઉતસુક્ાપૂવજિક રાહ જોવાઈ હ્ડી. 
રનવવાર ૨૧ ્ુલાઈ ૨૦૧૯ આખરે આવડી ગયો હ્ો. પાછલાં વષજિ િરનમયાિિડી 
્મામ મહોતસવિડી ્ૈયારડીઓ, ્મામ સં્ો અિે ભ્ક્ો દ્ારા કરવામાં આવેલડી 
સખ્ મહેિ્ અિે સેવાિા ફળ અિે વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
મહારા્ અિે સં્ોિા અથાક પ્રયતિો આ દિવસે સફળ્ા પ્રાપ્ત કરશે. આ 
દિવસે શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિ, જીવિપ્રાણ શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી અિે 
જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપા િરેકિડી િમ્ર પ્રાથજિિા સવડીકારશે અિે 

ઘ્ા મંડળતોનું 
પ્ન્નનરધતવ કિવામાં 
આવ્ાં ્ે ખિેખિ 
એકીકૃ્ ્ૂર હ્ું. 
બાઈભક્તો આચાયજિ 
સવામીશ્ીના િરની પાછળ 
દૂિ કળશ લઈ ચાલ્ા 
હ્ા. ઘ્ાં ગ્વેશમાં 
હ્ા અને ભગવાનનાં 
કી્જિનતો ગા્ાં હ્ાં. અનય 
ભક્તો પ્ ‘રટમલી’ 
કી્જિન પિ નાચ્ા હ્ા.
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શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિર ચેસપડીક ખા ે્ ધામધૂમથડી રિરા્માિ થશે. વધુ 
આિંિિડી વા્ એ પણ છે કે શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિ, જીવિપ્રાણ શ્ડી 
અિજી િાપાશ્ડી અિે જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપાિડી મૂન્જિઓિડી 
્ુલા ૧૮૫ દકલોગ્ામ શુદ ચાંિડી સાથે કરવામાં આવશે.

વહેલડી સવારે વેિરતિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે મંગળા 
આર્ડી કરડી હ્ડી. આશરે આઠ વાગયે પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્, 
સં્ો અિે નવશ્વભરિા સેંકડો હદરભ્ક્ો ર્્ ્ુલા સમારોહિડી શરૂઆ્ માટે 
મંદિરિડી અંિર એકઠા થયા હ્ા. વા્ાવરણ ખુિ ્ શાં્ હ્ું કેમ કે િરેક 
્ણ આ્ુર્ાથડી રાહ જો્ા હ્ા. જીજ્ાસાિડી ઉત્તે્િા હવામાં ગુંજી ઉઠ્ડી હ્ડી. 
પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે ્ુલા નવસ્ારમાં આગળ વધ્ા પહેલા 
શ્ડી ગણપન્જી અિે શ્ડી હિુમાિજીિડી મૂન્જિઓિડી પ્રન્ષ્ઠા કરડી. તયારપછડી શ્ડી 
સવાનમિારાયણ ભગવાિ - શ્ડી ઘિશયામ મહારા્િડી મૂન્જિિે ્ુલાિડી એક િા્ુિા 
પલલામાં પધરાવડી. તયારિાિ એક પછડી એક પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી અિે 
સં્ોએ વયર્ક્ગ્ રૂપે ચાંિડીિડી પાટો કે જેિું વ્િ એક દકલોગ્ામ છે ્ે ્ુલાિડી 
િડીજી િા્ુ મૂકવાિું શરૂ કયુું. શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિિડી દિવય મૂન્જિ ચાંિડીિડી 
પાટિડી એકિા્ુ ઉપસાવેલડી હ્ડી. આ્ુર્ાપૂવજિક ્ે ક્ણિડી રાહ જો્ા હ્ા કે 
્કયારે પલલું ઊંચું જાય. ઉતસાહપૂણજિ કડી્જિિ િેકગ્ાઉનડમાં વગાડ્ા હ્ા અિે પરમ 
પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી ્ુલાિાં દિવય િશજિિ કરડી રહા હ્ા. શ્ડી સવાનમિારાયણ 
ભગવાિિડી મૂન્જિિું વ્િ ૧૮૫ દકલોગ્ામ ચાંિડીિા વ્િિે વટાવડી ગયું. મૂન્જિ 
આરોહણ ગઈ અિે મંડળમાંથડી આિંિિડી ગ્જિિાઓ પાડવામાં આવડી. સં્ોએ 
નવ્યાિંિપૂવજિક શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિિડી છડડી વંિિ કરડી અિે આખુંય 
મંડળ ‘્ય’ િડી ઘોષણા કરવામાં જોડાયો. સંગડી્ મોટેથડી િનયું. આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
ભગવાિિડી મૂન્જિિે પ્રેમથડી નિહાળ્ા હ્ા જાણે િડી્ું િધું નસથર હ્ું. તયારિાિ 
આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ ભગવાિિાં અલૌદકક િશજિિ માટે ચારે ્રફ ્ુલાિે ફેરવડી. 
િરેક વયર્ક્એ આ અનવસમરણડીય િશજિિ ્ેમિા હૃિયમાં ઉ્ારડી લડીધા. તયારિાિ 
શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિિડી મૂન્જિ નસંહાસિિડી અંિર પધરાવવામાં આવડી 
તયારે ગગિ ગાજે એવો પ્રચંડ ્યઘોષ સૌએ કયફો અિે કર્ાલડીથડી મૂન્જિપ્રન્ષ્ઠા 
વધાવડી લડીધડી હ્ડી. શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિિડી જેમ ્ જીવિપ્રાણ શ્ડી 
અિજી િાપાશ્ડીિડી દિવયમૂન્જિ અિે જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપાિડી 
દિવયમૂન્જિિડી પણ ્ુલા કરવામાં આવડી અિે પ્રન્ષ્ઠા કરવામાં આવડી હ્ડી. િરેક 
વખ્ે આિંિિો ઉતસાહ છવાઈ ્્ો અિે િરેક છડડી અિે ્યિડી ઘોષણા કરડી 
સહુ સં્ો-ભ્ક્ો હષજિનવભોર થ્ાં હ્ાં. તયારિાિ સં્ો અિે ભ્ક્ોિે આ સૌથડી 
અિભૂ્ પ્રસંગે ્ુલા આર્ડી કરવાિો લાભ મળ્ો.

પિમ પૂજય આચાયજિ 
સવામીશ્ી ્ુલાનાં 
રદવય દશજિન કિી 

િહ્ા હ્ા. શ્ી 
સવાનમનાિાય્ 

ભગવાનની મૂન્જિનું 
વ્ન ૧૮૫ રકલતોગ્ામ 

ચાંદીના વ્નને 
વટાવી ગયું. મૂન્જિ 

આિતોહ્ ગઈ અને 
મંડળમાંરી આનંદની 
ગ્જિનાઓ પાડવામાં 

આવી.
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્ુલા સમારોહ પછડી પ્રેમમૂન્જિ આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ વૈદિક યજ્ સમારોહ 
આગળ વધાયફો અિે લાંિા સમયથડી રાહ જોવા્ડી મૂન્જિ પ્રન્ષ્ઠા સમારોહ સમાપિ 
કયફો. 

જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપાએ અક્રધામથડી વર્જિનિયાિા 
ચેસપડીક મંદિરમાં પ્રગટ પણે રિરા્માિ થવા ભગવાિિે પ્રાથજિિા િોલાવડીિે સૌ 
પાસે કરાવડી. સવફોપરડી શ્ડી સવાનમિારાયણ ભગવાિે સહુિડી પ્રાથજિિાઓ સવડીકારડીિે 
અક્રધામમાંથડી ચેસપડીક મંદિરમાં આવે છે ્ેવડી જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ 
સવામડીિાપાએ જયારે આગમિિડી ઘોષણા કરડી તયારે ભ્ક્ોિા ઉતસાહ અિે 
્ાળડીઓ ગુંજયા. પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ નસંહાસિમાં રિરા્માિ શ્ડી 
સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિડી પ્રથમ આર્ડી ઉ્ારડી હ્ડી.

તયારિાિ સં્ો અિે ભ્ક્ોએ ઝડપથડી મંદિરમાં પ્રથમ વખ્ શ્ડી 
સવાનમિારાયણ ભગવાિિે અપજિણ કરવા માટે એક ભવય અન્કૂટોતસવ કયફો. 
અન્કૂટમાં સં્ો અિે ભ્ક્ો દ્ારા ્ૈયાર કરેલ નવનવધ ભાર્ડીય મડીઠાઈઓિો 
સમાવેશ થ્ો હ્ો. પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી અિે સં્ ોએ શ્ડી 
સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિડી પ્રથમ અન્કૂટોતસવિડી આર્ડી ઉ્ારડી હ્ડી. 
તયારિાિ પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ આશડીવાજિિ આપયા. ્ે આશડીવાજિિોિડી 
નવશેષ્ાઓ િડીચે આપેલ છે:

l ગઈકાલે સાંજે, િરેક વયિા નશષયોએ ભર્ક્ ગાયિ અિે િૃતય કયુું હ્ું. 
ભગવાિ ્ેમિા અસલડી અિે પ્રેમાળ પ્રેમ અિે ભર્ક્િા શો દ્ારા ખૂિ ્ 
આિંદિ્ થાય છે. ્ેઓ ્ેમિા િધા િાળકોિે કહે છે કે ્ેઓ આજે િાિા 
િાળકોિડી જેમ ભગવાિ માટે જે સમાિ પ્રેમ અિે સિેહ રાખે છે, ભગવાિિડી 
આજ્ાઓિું પાલિ કરે છે, અિે શ્ડી સવાનમિારાયણ ગાિડીિા આશ્યમાં હંમેશા 
રહેવાિું છે! 

l મારા વહાલા િાળકો, આ મહોતસવિડી યો્િા િિાવવા અિે ્ ેિું અમલડીકરણ 
કરવા માટે ્મારડી સેવાઓ આજે મૂલયવાિ છે!

l આજે ભગવાિ આખરે આવડી પહોંચયા છે અિે આ િૈવડી નસંહાસિ (મંદિર)
માં ્ેમિું સથાિ લડીધું છે. સં્ો અિે નશષયોએ નવનવધ ખાદ્યપિાથફો કયાજિ, અિે 
િધાએ આ અન્કૂટ, આર્ડી કરવાિડી ્ ક પણ લડીધડી. ભગવાિ ભર્ક્િા આ 
િધા પ્રિશજિિથડી અતયં્ ઉતસુક છે; ્ે આપણા િધા પર ખૂિ ્ ખુશ છે! 

l વધુ આિંિિડી વા્ એ છે કે શ્ડી ઘિશયામ મહારા્ (ભગવાિ શ્ડી 
સવાનમિારાયણ), જીવિપ્રાણ શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી અિે જીવિપ્રાણ શ્ડી 
મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપાએ આ સકેલ ( ્ ુલા )િડી અધયક્્ા આપડી અિે અમિે 

ભગવાન ્ેમના 
અસલી અને પ્ેમાળ 
પ્ેમ અને ભકક્ના શતો 
દ્ાિા ખૂબ ્ આનંરદ્ 
રાય છે. ્ેઓ ્ેમના 
બધા બાળકતોને કહે 
છે કે ્ેઓ આજે 
નાના બાળકતોની 
જેમ ભગવાન માટે જે 
સમાન પ્ેમ અને સનેહ 
િાખે છે, ભગવાનની 
આ્ આજ્ાઓનું 
પાલન કિે છે, અને શ્ી 
સવાનમનાિાય્ ગાદીના 
આશ્યમાં હંમેશા 
િહેવાનું છે! 
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્ેમિા ર્્ (ર્્) ્ુલાિા આવા િધા દિવય, પ્રનસદ િશજિિ આપયા.  

l ભગવાિ કૃપાળુ અિે િયાળુ અહીં આવયા છે. હવે, આપણડી ફર્ છે કે 
આિરપૂવજિક ્ેમિડી ઇચછાઓ અિે આિેશોિું પાલિ કરવું. આપણડી સમ્ણ 
મ્િૂ્ કરવાિો પ્રયતિ જોઈએ. 

l નવદ્યાથશીઓ શાળાઓમાં ્ેમિા નશક્કોિું સનમાિ કરે છે, િોકરો ્ેમિા 
નિયો્ક્ાિે ્ેમિા ઘરોમાં આિર આપે છે, પરં્ુ એવા ઘણા ઓછા લોકો છે 
જેઓ ્ ેમિા મંદિરમાં ભગવાિિડી હા્રડીિો આિર કરે છે. ્ ે માત્ર મૂન્જિ િથડી 
- ્ ે અક્રધામમાં છે ્ ે ્  સવરૂપમાં ્ ે સિા-સવજિવયાપક સવફોચચ ભગવાિ છે. 
જો કોઈિે આિો ખયાલ િ આવે અિે ્ે મુ્િ વ્જિિ િ થાય, ્ો ભગવાિ 
કેવડી રડી્ે આપણા પર િયા વરસાવશે? 

l સાંસાદરક િાિ્ો પર ચચાજિ કરવા માટે નમત્રો સાથે મળવાિું મંદિર િથડી, ્ે 
ગપસપ કરવાિડી ્ગયા િથડી, કે એક િડીજાિડી ફદરયાિ કરવાિડી ્ગયા િથડી. 
્ે ભગવાિિે પ્રાથજિિા કરવા અિે આપણા પાપોિડી ક્મા મેળવવાિું સથળ છે. 
આપણે િધાએ આિાથડી સાવધ રહેવું જોઈએ. 

l સવામડીિાપાએ ્ણાવયું છે કે, “ભગવાિિો સાચો નશષય ્ેિા મગ્માં 
્કયાંય ભટકવા િે્ો િથડી પણ ભગવાિિડી દિવય મૂન્જિ. ્ે સ્્ ભગવાિિે 
પ્રાથજિિા કરે છે કે, ભગવાિિડી િૈવડી મૂન્જિ નસવાય ્ેિે કાંઈ જોઈ્ું િથડી. ”

l ભગવાિ શ્ડી સવાનમિારાયણ, જીવિપ્રાણ શ્ડી અિજી િાપાશ્ડી, અિે 
જીવિપ્રાણ શ્ડી મુ્ક્જીવિ સવામડીિાપા િધાએ સમજાવયું છે કે ભગવાિિડી 
િૈવડી મૂન્જિમાં જે આિંિ મળે છે ્ે અપ્રન્મ છે; ્ે અંન્મ આિંિ છે. આ 
આિંિિો અિુભવ કરવો એ મંદિરોિો હે્ુ છે. ભગવાિ ્ેમિા નશષયો પર 
આ આિંિ આપવા માટે હંમેશાં ્ૈયાર છે. નશષયો ્રડીકે, આપણે આ આિંિ 
મેળવવા માટે લાયક અિે ્ૈયાર રહેવું જોઈએ.  

l ભગવાિ હંમેશા િયાળુ છે, અિે ્ે કાયમ ્ેમિા પ્રેમાળ નશષયોિડી સંભાળ 
રાખે છે, ્ે િધાિું રક્ણ કરે છે અિે પ્રેમથડી ્ેમિે િધાિે સંપૂણજિ મુર્ક્િા 
માગજિ પર માગજિિશજિિ આપે છે. જેણે આપણડી િમ્ર પ્રાથજિિાઓ સાંભળડીિે, કૃપા 
કરડીિે અહીં વર્જિનિયા પહોંચયા છે. ભગવાિ જયાં વસે છે તયાં આિંિ અિે 
આિંિ ્ છે. ચાલો આપણે િધા ્ ્ેમિડી ઇચછાઓિે વળગડી રહેવાિડી 
િૈવડી શર્ક્ અિે ડહાપણિડી પ્રાથજિિા કરવા અિે આ મહોતસવ િરનમયાિ 
આપણડી જેમ આપણિે હંમેશ માટે પ્રસન્ કરવાિું ચાલુ રાખવા માટે પ્રાથજિિા 
કરડીએ, જેથડી આપણે અિં્કાળ માટે ્ેમિડી િૈવડી મૂન્જિમાં સંપૂણજિ ઓ્પ્રો્ 
થઈ ્ઈએ.

સવામીબાપાએ ્્ાવયું 
છે કે, “ભગવાનનતો 

સાચતો નશષય ્ેના 
મગ્માં કયાંય 

ભટકવા દે્તો નરી પ્ 
ભગવાનની રદવય મૂન્જિ. 

્ે સ્્ ભગવાનને 
પ્ારજિના કિે છે કે, 

ભગવાનની દૈવી મૂન્જિ 
નસવાય ્ેને કાંઈ જોઈ્ું 

નરી. ”
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વેિરતિ આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારાજે આશડીવાજિિ પૂણજિ કયાજિ પૂવવે ્ આિંિથડી 
કડી્જિિ ગાવાિું શરૂ કયુું “લડીલા લહેર થાયે રે િાપા જયાં પધાર્ા.” વળડી ગાિડી 
પર ઉભા થઈિે િધા સં્ો અિે ભ્ક્ોિે સાથે ગાવા અિે િૃતય કરવા ઈશારો 
કયફો. કડી્જિિો િધાંએ ગાયાં અિે વા્ાવરણમાં પદરવ્જિિ આવયું. કડી્જિિ પૂણજિ 
કયાજિ પછડી િરેકિા આશ્ચયજિ અિે વધુ આિંિ માટે ‘દટમલડી’ વગાડવાિું શરૂ થયું 
અિે પ્રેમમૂન્જિ આચાયજિ સવામડીશ્ડી, સં્ો અિે ભ્ક્ો ફરડી એકવાર વર્જિનિયામાં 
ભગવાિિા આગમિિડી ઘોષણા કરવા ઉમળકાભેર િાચયા. 

આચાયજિ સવામડીશ્ડીિા આશડીવાજિિ પછડી, િધા હદરભ્ક્ોિે શ્ડી 
સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિડી આર્ડી કરવાિડી ્ક મળડી. જે લોકોએ 
ચાંિડીિા ઇિોટસ પ્રાયોર્્ કયાજિ હ્ા ્ ેઓિે આર્ડી કયાજિ પછડી આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
મહારા્ પાસેથડી પ્રસાિડીિા નસક્ા અિે ઇિગોટસ પ્રાપ્ત થયા.

તયારિાિ વર્જિનિયાિા શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિરમાં સં્ો અિે ભ્ક્ોએ 
મંદિર અિે મહોતસવિડી ્ ૈયારડીઓ અિે ઉ્વણડી નવશે સેવા કરડી હ્ડી ્ ેમિે સખ્ 
મહેિ્ અિે યોગિાિ િિલ આભાર માનયો. ભગવાિ સવાનમિારાયણિાપા 
સવામડીિાપાિડી દિવય કૃપાથડી અં્માં એક ઉતસાહપૂણજિ ઉ્વણડી કરડી હ્ડી. તયારિાિ 
ધવજારોહણ સમારોહ કરવા માટે આચાયજિ સવામડીશ્ડીિે મંદિરિા િાહ ભાગમાં 
લઈ ્વામાં આવયા હ્ા. અત્રે આચાયજિ સવામડીશ્ડીએ શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિર 
નવર્જિનિયામાં પહેલો ધવ્ ઉભો કયફો. આ ધવ્ િરેક પાટોતસવ સમયે િિલવામાં 
આવશે અિે ્ે વર્જિનિયા રાજયમાં શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિા 
ધામિે કાયમ માટે નચરહિ્ કરશે. સમારોહિડી પૂણાજિહુન્ માટે આચાયજિ સવામડીશ્ડી 
અિે ભ્ક્ોએ આર્ડી ઉ્ારડી હ્ડી અિે આચાયજિ સવામડીશ્ડી પાછા મંદિરમાં પધાયાજિ 
હ્ા, જયાં ્ેઓશ્ડી અિે સં્ોએ ભગવાિિો મહાપ્રસાિ આરોગયો હ્ો.

તયારિાિ ્ર્ ્ મંદિરિડી િા્ુિા ્ંિુમાં િધાિે સવાદિટિ મહાપ્રસાિ 
પડીરસવામાં આવયો અિે શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિરિા ત્રણ દિવસડીય મૂન્જિ 
પ્રન્ષ્ઠા મહોતસવિું સમાપિ થયું. ચેસપડીક, વર્જિનિયા એ ભગવાિ શ્ડી 
સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપા અિે વહાલા આચાયજિ સવામડીશ્ડીિડી િયાિે કારણે 
ઉત્તર અમેદરકામાં અક્રધામિડી સમકક્ ભગવાિ શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા 
સવામડીિાપા માટે આ િડી્ું ધામ થયું. અહીં શ્ડી સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપા 
કાયમ ્ેમિા દિવય િશજિિ આપે છે અિે જે લોકો વર્જિનિયાિા ચેસપડીકમાં મંદિરે 
િશજિિ માટે આવે છે ્ે િધાિે મુર્ક્ આપે છે.

આ મહોતસવ એક એવો હ્ો જેિે કોઈ ્કયારેય ભૂલશે િહીં. આચાયજિ 
સવામડીશ્ડીિા પ્રેમ અિે કૃપાથડી ્થા ભગવાિ સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિડી 
અતયં્ િયાથડી વર્જિનિયા મૂન્જિ પ્રન્ષ્ઠા મહોતસવ અિે ભગવાિ શ્ડી 

અત્ે આચાયજિ 
સવામીશ્ીએ શ્ી 
સવાનમનાિાય્ મંરદિ 
નવર્જિનનયા પહેલતો 
ધવ્ ઉભતો કયફો. આ 
ધવ્ દિેક પાટતોતસવ 
સમયે બદલવામાં 
આવશે અને ્ે 
વર્જિનનયા િાજયમાં શ્ી 
સવાનમનાિાય્બાપા 
સવામીબાપાના ધામને 
કાયમ માટે નચકહન્ 
કિશે.
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સવાનમિારાયણિાપા સવામડીિાપાિડી ર્્ ્ુલા એક અપાર સફળ્ા મળડી. શ્ડી 
સવાનમિારાયણ નસદાં્ સજીવિ મંડળ, વર્જિનિયા અિે શ્ડી સવાનમિારાયણ મંદિર 
- વર્જિનિયાિા ચેસપડીકિા સભયો, સં્ો અિે ભ્ક્ોિા ખૂિ આભારડી છે જેમણે 
િૂર િૂરથડી પ્રવાસ કયફો અિે મહોતસવિે સફળ િિાવવા માટે ્ેમિડી સેવાિો 
ફાળો આપયો. મહત્તમ, મહોતસવિા આયો્િ અિે અમલિા ્િક્ા િરમયાિ 
આશડીવાજિિ, માગજિિશજિિ અિે પ્રેરણા માટે પરમ પૂજય આચાયજિ સવામડીશ્ડી મહારા્ 
અિે સં્ મંડળિા ખૂિ આભારડી છે. િરેકિા સામૂનહક અિે સહયોગડી પ્રયતિો 
્થા ભગવાિિડી કેવળ કૃપા નવિા કંઈ પણ શ્કય િનયું િ હો્. આ મહોતસવ 
અિે ભગવાિિડી દિવય મૂન્જિિડી અિેક દિવય યાિોમાં ડૂિડી ્ઈિે આપણા હૃિયમાં 
કાયમ માટે કો્રવામાં આવડી છે.

આચાયજિ સવામીશ્ીના પ્ેમ 
અને કૃપારી ્રા ભગવાન 

સવાનમનાિાય્બાપા 
સવામીબાપાની અતયં્ 
દયારી વર્જિનનયા મૂન્જિ 

પ્ન્ષ્ા મહતોતસવ 
અને ભગવાન શ્ી 

સવાનમનાિાય્બાપા 
સવામીબાપાની િ્્ ્ુલા 

એક અપાિ સર્ળ્ા મળી. 
શ્ી સવાનમનાિાય્ નસદાં્ 
સજીવન મંડળ, વર્જિનનયા 

અને શ્ી સવાનમનાિાય્ 
મંરદિ - વર્જિનનયાના 

ચેસપીકના સભયતો, 
નવશ્વભિના સં્તો અને 

ભક્તોના ખૂબ આભાિી છે
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સિએ�ટલની શરૂએ�ત

તા. ૨૬મી ઓકટોબર ૧૯૭૦ની રાત્રે બાર વાગરે ઘડિયાળ એક કલાક આગળ 
મૂકવામાં આવયયં હતયં. સિયરેટલમાં િૂયાયાસત વહરેલરેા થાય છરે એટલરે રાત્ી રાણીનયં 
િામ્ાજય સથપાતયં હતયં.

િૌ આનંદમાં હતા. સવામીબાપાએ પદ્મપાયભૂસમ પર માંિયા નરે ભૂસમ પાવન 
થઈ. સવમાનઘર પર શ્ી લાલજીભાઇ ગરવસલયા આવયા હતા. િૌનરે માટરે િયંદર 
વયવસથા કરી હતી. શ્ી લાલજીભાઇએ સવામીબાપાનયં ફૂલહારથી સવાગત કયયું. 
મોટી િંખયામાં મંિળીનરે જોઈ લાલજીભાઇ ખૂબ ખયશ થયા. લાલજીભાઈના િયપયત્ 
શ્ી કૃષણલાલરે જીવનપ્ાણ સવામીબાપાનયં અભભવાદન કયયું. જીવનપ્ાણ સવામીબાપા, 
િંતો અનરે ગયજરાતના હડરભકતોના ઉતારા મંડદરમાં હતા. [130 W. Florentia 
St. Seattle, WA 98119]. અનય હડરભકતોની નોખી નોખી વયવસથા હતી. િૌ 
સનજ સનજના ઉતારરે ગયા. લાલજીભાઇનયં સનવાિ સથાન એજ મંડદર. શ્ી ઘનશયામ 

સ્વામીબવાપવાએ 
પદ્મપવાયભૂમમ પર 
મવાંડયવા ને ભૂમમ પવા્ન 
થઈ. મ્મવાનઘર પર શ્ી 
લવાલજીભવાઇ ગર્મલયવા 
આવયવા હતવા. સૌને મવાટે 
સુંદર વય્સથવા કરી 
હતી. શ્ી લવાલજીભવાઇએ 
સ્વામીબવાપવાનું 
ફૂલહવારથી સ્વાગત કયુું. 
મોટી સંખયવામવાં મંડળીને 
જોઈ લવાલજીભવાઇ ખૂબ 
ખુશ થયવા.
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મહાપ્ભયજી અનરે જીવનપ્ાણ સવામીબાપા અભય મયદ્ામાં િૌનરે આસશષ અપપી 
રહ્ા, પ્રેમ વરિાવી રહ્ા. િયનદર સિહાિનમાં શ્ી ઘનશયામ મહારાજ ભસમત 
વરેરતા ભબરાજયા હતા. ડદવય શણગાર િજયા હતા. કરેિમાં ફૂલમાળ, બાજયબંધ, 
ગજરા નરે હાથરે રૂમાલની શરેાભા રસળયામણી હતી. અભયવર દરેતા હસતની બાજયમાં 
પંચમૂસતયા ભબરાજમાન હતી. જમણી બાજયએ મહારાજની થાળ ધરાવતી સમૃસત હતી. 
બાપાશ્ીની મૂસતયા િયખદાયીની દીઠી. જીવનપ્ાણ સવામીબાપા, િંતો નરે હડરભકતો 
મંડદરમાં પ્વરેશયા એની િાથરે “શ્ી ઘનશયામ મહારાજની જય” ના નાદ ગૂંજી 
ઊઠયા. સવામીબાપા ભબરાજયા. િકલ મંિળ ભબરાજયયં. િૌનરે સવામીબાપાએ 
િીએટલમાં ભબરાજેલા મહારાજ નરે બાપાશ્ીની વાત કરતાં કહ્યં: “અમરેડરકા જેવા 
દરેશમાં આટલરે દૂર શ્ી ઘનશયામ નરે બાપાશ્ી ભબરાજેલા તરે મહારાજ િદાય પ્ગટ 
જ છરે. મસણનગરમાં ભબરાજતા શ્ી ઘનશયામ મહારાજ પરેાતરે જ અહીં ભબરાજે છરે. 
એમાં કોઈ શક નથી.” િીએટલ પરેસિફીક કૉલરેજ અનરે વોસશંગટન યયસનવસિયાટીમાં 
અભયાિ કરતા કરેટલાક ગયજરાતી નવયયવકો આવયા હતા. તરેમનરે સવામીબાપા 
મળ્ા. એમની િાથરે વાતા કરી. તરેઓ ખૂબ જ ભાસવક હતા. દશયાન કરી રાજી થયા.

તારીખ િત્ાવીિમી ઓકટોબર નરે મંગળવારરે પ્ાત: સવસધ પતાવી હડરભકતો 
સવામીબાપાના દશયાનાથથે પધાયાયા. આજે િતત િફર પછીના આરામનરેા ડદવિ 
હતો. આજે કથા શ્વણનો ડદન હતો. ભાસવક ભકતો િાથરે િમાગમનરેા િવવોતકૃષ્ટ 
ડદન હતો. સવામીબાપાનરે કયારરેય થાક વતાયાતો નથી. િદાયરે પ્ફયલસલત િરોજ જેવા. 
ભવજલમાં પંકજ જેવા અસલપ્ત ટટાર રહરે નરે િૌનરે આકષથે. તારીખ અઠ્ાવીિમી 
ઓકટોબર નરે બયધવારરે િૌ રોજનાં સનયમથી પરવારી એકત્ થયા. િીએટલમાં 
આ મરેાિમમાં તરે િવયાત્ સહમ હોય પરંતય સવામીબાપા આવરે તયાં પ્કૃસત ચરણરે 
નમીનરે ઊભી રહરે. કયદરત િાનયકૂળ બની જાય. ઠાકોરજીનરે જમાિી િૌ જમી બપરેારરે 
બાર વાગરે માઉનટ રરેનીયરની મયલાકાતરે મંિળી ઉપિી. માઉનટ રરેનીયર બરફથી 

સૌને સ્વામીબવાપવાએ 
સીએટલમવાં બબરવાજેલવા 

મહવારવાજ ને બવાપવાશ્ીની 
્વાત કરતવાં કહું: 

“અમેરરકવા જે્વા દેશમવાં 
આટલે દૂર શ્ી ઘનશયવામ 

ને બવાપવાશ્ી બબરવાજેલવા 
તે મહવારવાજ સદવાય પ્રગટ 

જ છે. મણિનગરમવાં 
બબરવાજતવા શ્ી ઘનશયવામ 
મહવારવાજ પેવાતે જ અહીં 
બબરવાજે છે. એમવાં કોઈ 

શક નથી.”
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ઢંકાયરેલો રહરે છરે. એના માગથે જાવ તરે રસતાની બન્રેબાજય બરફની ઢગલીઓ ઢગલા 
કહીએ તો અસતશયરેડકત ના લાગરે. પવયાત પર બરફ, વૃક્ો પર બરફ, માગથે બરફ, 
ધવલચાંદની શો બરફ િૌનો ધાબળો. િફરેદ ધાબળો થઇ રહ્ો હતો. પવયાતનરે વૃક્ો 
સહમાચછાડદત મૌન ઊભાં હતાં. તરે તો એવાં લાગતાં હતાં કરે િફરેદ ગણવરેશમાં 
સફરસતા પ્જાનયં ધયાન ધરતા ઊભા છરે. સહમમય ગીરીશૃંખ પર િૂયયાના ડકરણ પિતાં 
નરે વધારરે ચકચડકત પ્કાશ પથરાતા. સશખરો િૂયયાના સપંદન અનયભવતાં ગલગલી 
જાણરે થતી હોય નરે હિી રહ્ા હોય તરેમ આનંદસવભોર લાગતાં હતાં. િવયાત્ બરફનયં 
િામ્ાજય છવાયયં હતયં. એની વચચરેના માગથે થઇનરે કોચ િિિિાટ જઈ રહ્ો. ઊંચરે 
જયઓ, બાજયએ જયઓ જયાં જયઓ તયાં બરફ. નાના છોિવા પર બરફ સસથર થઇ રહ્ો 
હતા. એમાંથી નવલા આકારો િજાયાતા હતા. લાંબરે િયધી દૃસષ્ટ પ્િારીએ તો ધોળા 
ધોળા ચરતાં ઘરેટાનયં ધણ દરેખાય. બરફથી છોિવા નમી જતા તયાં આવયં િયનદર દૃશય 
દૃશયમાન થતયં. નાના છોિવા વચચરે એકાદય મોટયં વૃક્ હોય નરે સહમથી છવાયયં જ હોય 
એટલરે ઘરેટાનો રક્ક ઉભરેલો જણાય. િૌ એની આિપાિ જાણરે નીચાં મસતક કરી 
ચરતાં હોય તરેવો ભાિ થતો. કયારરેક િફરેદ વાછરિા જેવા આકારો પણ િજાયાતા. 
શીતલ ધવલ હાસય વરેરતા બરક જોઈ િૌ ઊતયાયા. ભકતોએ તો પોચો બરફ 
હાથમાં લીધરેા નરે મયલાયમ હાથરે બરફના ગોળા વાળી ઊછાળવા શરૂ કયાું. પછી તો 
બધાએ એ રમત શરૂ કરી નરે રંગત જામી. િંતો પણ ગોળા વાળી એકબીજા પર 
ફરેકી રંગની નહીં પણ સહમની હોળી ખરેલી રહ્ા. િૌ િંતો નરે હડરભકતો ઉલલાિમાં 
હતા. રંગના તો ચટકા હોય નરે ? 

ધયરેય પાછયં પહોચવાનયં એટલરે બિમાં બરેિી મયિાફરી આગળ આરંભી. વળી 
પાછી િફર િૃસષ્ટ િનમયખ ધવલ શીતલ હાસય કરતી િાદશય થઈ. િામરે બરફના 
પહાિો નરે બરફના સવસતયત મરેદાનો દરેખાયાં. િવયાત્ બરફ બરફ નરે બરફ ! શ્ી 
સવાસમનારાયણ ભગવાનરે જાણરે અહીં પોતાનો શીતલ શ્ાિ મયકયો નરે બરફ બરફ 
નરે બરફ પથરાઈ ગયરેા. બરફના સતરનાં સતર નરે ઊપર પોચો બરફ મોગરાના ફૂલ 
જેવો હાસય વરેરતો હતો. જાણરે ધોળી ધોળી ગાદીઓ બીછાવી િૌનરે એની મોજ 
માણવા સનમંત્તા પવયાતો પારિીના દસતયર જેવા દરેખાતા હતા. બિનરે િયગમ પિરે 
એ દૃષ્ટીએ માગયા ઉપરનો બરફ દૂર કરવા બયલિાયાઝર કામરે લાગી ગયા હતા. અહીં 
પણ છોિવાઓ પરના થીજેલા બરફ હાથીની િૂંઢ જેવા તો કયારરેક દાતરિા જેવા 
તો વળી તલવાર જેવા તો કયારરેક ભબલાિીના ટોપ જેવા આકાર ધારતા હતા. મોટર 
સનડદયાષ્ટ સથાનરે પહોંચી. સવામીબાપા અંદર ભબરાજી રહ્ા નરે નીરખતા રહ્ા . બધા 
ઉતયાયા. જોયયં તો છોકરા બરફ પર સકરેટીંગ કરતા હતા. કરેટલાક તરેા બોલ િાનિ કરતા 
જાણરે ભબનઆયાિ ફરતા હોય એવયં લાગતયં હતયં. કોઈક વાર ઊંચા ઊંચા કૂદકા 
લઇનરે બરફ પર ઘૂમતા જોઇનરે ખયબ આનંદ થાય. બરફ પર િરકવયં એ પણ એક 
લહાવો છરે. સવામીબાપા સિવાયના િૌ બરફમાં રમવા લાગયા. ઉપરનો બરફ પોચો 
હતો એટલરે કરેટલાક ઢીચણ િયધી, તો કરેટલાક કરેિ િમાણ ખૂંપી જતા હતા. કરેટલાક 

શ્ી સ્વામમનવારવાયિ 
ભગ્વાને જાિે અહીં 
પોતવાનો શીતલ શ્વાસ 
મુકયો ને બરફ બરફ 
ને બરફ પથરવાઈ ગયેવા. 
બરફનવા સતરનવાં સતર 
ને ઊપર પોચો બરફ 
મોગરવાનવા ફૂલ જે્ો 
હવાસય ્ેરતો હતો.
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બરફ પર લપિણાની માફક લપિતા રમી રહ્ા. કોઇ બીજાનરે બરફ પર ખરે’ચીનરે 
પાિવા પ્યતન કરરે તો પોતરે જ પિરે. કોઈ કયસતી કરરે. િૌ િૌનરે ફાવરે તરેમ મયકત રીતરે 
બરફ િાથરે ખરેલી રહ્ા. આંનદનો કલશોર સથળનરે ભરી રહ્ો. િૌનરે સનમયાળ આંનદ 
હૃદયમાં િમાતો નહોતો. બરફના ગોળા બનાવી એક બીજા પર ફરેકવાની રમત 
ચાલી. બરફ લઈનરે પીઠ પર ખમીિમાં છાના માના નાખવાની પણ તરકીબ કરતા. 
િૌ મોટા પણ નાના બાલક શા ખરેલી રહ્ા. સવશાળ પ્કૃસતના ખોળરે માનવી ખરેલરે 
તયારરે બાલિહજ કયતૂહલનરે ભાવથી જ ખરેલરે એની િાભબસત મળી ગઈ. િૌ િયખના 
સહંિોળરે સહંચતા હતા. આખા શરીરરે એક બરફ વળગી પડ્ો. બરફ સવયં રમી રહ્ો. 
બરફનાં ગોટાની જાણરે વૃસષ્ટ થઈ ! જીવનપ્ાણ સવામીબાપા બધાની રમતનરે જોતા 
જોતા મંદ હાસય વરેરી રહ્ા હતા. આ આનંદ વણયાવયો કરેમ જાય ? માત્ અનયભવાય. 
એ અનયભાવ જાણરે કરેવળ અનયભવાથપી. બધા રમયા. ડદલભરીનરે રમયા. હવરે તરે શરીર 
બરફનરે લઇનરે જરા અકકિ થવા લાગયયં હતયં. બફપીલી શરદી જબરી અિર કરતી 
હોય છરે. િૌ બહાર નીકળ્ા તસવીર પાિવા. કરેમરેરા હાથમાં લરેવા લાગયા પણ 
આંગળીઓ બહરેર મારી ગઇ હતી. ચાલરે જ નહીં નરે ? બરફમાં રમરેલાની િૌની 
િરખી દશા હતી. એટલરે બિમાં હીટર ચાલય રાખી ગરમી િાચવી હતી એટલરે 
બિમાં બરેઠા પછી િૌની ઠંિી, વરાળની માફક ઊિી ગઇ ! પાછા ફરતાં કયદરતની 
િયનદરતા અનરે એ િયનદરતાના િજયાક પરમ િયંદર શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાનની 
લીલાનો પાર પામી ન શકવાથી જે ધનયતા િાથરે શીર ઝૂકરે, એમ િૌ ઘનશયામ 
પ્ભયનરે પ્ણમી રહ્ા. શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાનનયં સવરૂપ જેમ વણયાવયયં ના જાય 
તરેમ પ્કૃસતમાં સવરાટકાય શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાન પોઢ્ા હોય તરે િવવોતકૃષ્ટ 
ઉદાત્ નરે ભવય દૃશયો િજાયાય તરે પણ શબદના માપમાં કરેમ ઢાળ્યં ઢળાય ? અનંત 
સવરૂપનરે િીમા કરેવી ? િનાતન, અવણયાનીય, અનંત ઈશ્રના સવરૂપનરે યાજ્ઞવલકયરે 
નરેસત નરેસત એવી નકારાતમક વયાખયા આપીનરે જ ગાગપીનરે િંતોષી હતી નરે. શયં થાય 
િાગર અંજલીમાં શરે િમાય? નાથ સવશાળ ગગન જેવા. દૂર સક્સતજે મળવા દોિો 
તરેમ પાછા દૂ૨ દૂ૨ નીચા દરેખાય. કયા દોિો ? આપણી દોિ ટકી પિરે. ગગનનરે 
આંબી શકાય નહીં. નાથનરે પણ એમ પમાય નહીં. નૈિસગયાક િૌંદયયામાં તલલીન થવયં 
એ જ િયનદરતા માણવાનો રસતો રહ્ો. આજે બધયં દૃશય િરિ રીતરે જોઈ શકાય, 
તરેટલા માટરે િૂયયાદરેવ િાથરે જ હતા. બિ િંચાલકભાઈએ કહ્યં “તમરે િૌ નિીબદાર 
છો. બાકી િૂયયા આવો ઊગતો નથી. સવામીબાપાની કૃપા કરેટથી બધી છરે તરેનો ખયાલ 
આવા નાના પરચામાં પણ િમજનાર િમજી શકરે. વળી એ ભાઈએ કહ્યં: આ 
ડદવિોમાં બરફ પયષકળ હોય છરે એટલરે છરેક િયધી જવાતયં નથી. માટરે તમરે િદભાગી 
કરે છરેક િયધી પહોંચી શકયા. માગયા ચોકખો હોવો એ ધનભાગીની સનશાની ગણાય. 
િદગયરુશ્ીની કૃપા અકસળત છરે. કહીનરે કૃપા ના ઢોળરે તો િતપયરુષ નહીં. બોલયા 
વીણ િૌનયં રક્ણયં કરરે. િૌનરે િયખ દરે. એજ િદગયરુશ્ી હા, આપણરે પણ િયપાત્ થવયં 
ઘટરે. એતો િૌનરે કાજે િમાન ભાવરે વરિરે છરે. “કોઈ ઝીલો” “કોઈ ઝીલો” એમ 

 પ્રકૃમતમવાં મ્રવાટકવાય 
શ્ી સ્વામમનવારવાયિ 

ભગ્વાન પોઢ્વા હોય 
તે સ્વોતકૃષ્ટ ઉદવાત્ત ને 
ભવય દૃશયો સજાજાય તે 

પિ શબદનવા મવાપમવાં 
કેમ ઢવાળું ઢળવાય ? 

અનંત સ્રૂપને સીમવા 
કે્ી ? સનવાતન, 

અ્િજાનીય, અનંત 
ઈશ્રનવા સ્રૂપને 

યવાજ્ઞ્લકયે નેમત નેમત 
એ્ી નકવારવાતમક 

વયવાખયવા આપીને જ 
ગવાગગીને સંતોષી હતી ને.
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કહરે છરે. િકલ જગતના સવામીબાપા તો તારણહાર છરે . હાથ લંબાવો હાથ, જરૂર 
િહાય કરરે નરે જીવયયં િફલ થઈ જાય. િદાયરે સવામીબાપા ડદવય ભાવરે દરેખાય તો 
િમનરે એમણરે િાથયાક કયાયા. પોતાના કયાયા. આપણા જનમજનમાનતરનયં પયણય ફળ્યં.

િીએટલમાં ડદવિ બહય ટૂંકો. આપણનરે અંધારૂ ઘોર લાગરે પણ વાગયા હોય 
કરેવલ છ. િીએટલ ધરતીનરેા છરેિા કહરેવાય. એના પછી આગળ િમયદ્ છરે. આ સથળ 
૧૨૫’ પસચિમ રરેખાંશ પર છરે. ૧૮૦’ પસચિમ રરેખાંશ દડરયામાં છરે. જાપાન ઉગતા 
િૂયયાનો દરેશ તો આ સથળનરે આથમતા િૂયયાનો કહીએ તો વાંધો નહીં. અહીં નરે 
ભારતના િમયમાં ૧૩ કલાકનો ફરેર છરે. ભારતમાં િૌ ઊંઘરે તયારરે અહીં િૌ જાગરે. 
અહીં િૌ ઊંઘરે તયારરે ભારતમાં જાગરે. િૌ બરફનાં દૃશયોની વાતો કરતા માણિો 
આનંદનરે વાગોળતા ઉતારરે આવી પહોંચયા. ઠાકોરજીનરે થાળ ધરાવી કથાવાતાયા 
કરીનરે આવરેલા િજ્જનોનરે જીવનપ્ાણ સવામીબાપા મળ્ા અનરે બીજા ડદવિના 
કાયયા માટરે િજ્જ થવા િૌ પાઢી ગયા. 

તા. ઓગણત્ીિ નરે ગયરુવારરે િવારરે િૌ સનતયકમયાથી પરવારી સવામીબાપાના 
દશયાનરે એકત્ થયા. િૌના મોં ઉપર તાજગી હતી, આનંદ હતો. આજ િૌ“સપરેઇિ 
નીિલ”િીએટલનયં ઊંચામાં ઊંચયં ટાવર જોવા જવાના હતા. સવામીબાપા નરે િંતો 
મોટરમાં પધાયાયા. આ ટાવરની આિપાિ ડદલ ખયશ થાય એવી વસતયઓ મળરે છરે. 
લીફટમાં થઈ ઉપર ગયા. પછી િૌ લરેઈક વોસશંગટન જોવા ગયા. આ તળાવ સવશાળ 
છરે નરે જગતનાં ખયાતનામ િરોવરમાંનયં એક છરે. સવામીબાપાએ અહીં આનંદ 
આપવા લીલા કરી. િરોવરમાં ફરવા બોટ જોઇતી હતી, પણ િૌ િાથરે બરેિી શકરે 
એવી મોટી બોટ ના મળરે. જે હતી એમાં ચાર કરે છ જણ બરેિી શકરે. ત્ણ બોટ ભાિરે 
કરી. આ બોટ પરેટ્ાલથી ચાલરે. મોટરની માફક િિિિાટ જાય. આ બોટ િૌએ િૌની 
મરેળરે ચલાવવી પિરે, એનરેા બીજો કોઈ િંચાલક નહીં. જીવનપ્ાણ સવામીબાપાએ 
િૌનરે જલ િફર કરી આવવા કહ્યં. પોતરે િૌનરે પરવાનગી આપીનરે ડકનારરે ભબરાજયા. 
ભકતોએ ખૂબ જ પ્ાથયાના કરી પણ સવામીબાપાએ પ્ાથયાના ના સવીકારી. િૌનરે 
સવામીબાપાએ જવાની આજ્ઞા આપી એટલરે“શ્ી ઘનશયામ મહારાજની જય” 
ના મધયર સનનાદ િાથરે બોટ ઊપિી. સવામીબાપા ડકનારરેથી પ્ોતિાહન આપતા. 
િૌનરે મઝા આવી. જલમાં આમ તરવાનયં ખૂબ ગમયયં. અનતરે સવામીબાપાએ િૌનરે 
બહાર લાવયા નરે રાધાકૃણના મંડદરરે સવામીબાપા િંચયાયા. પૂજારી નહોતા એટલરે 
થોિા િમય રોકાઈનરે િૌ મંડદર પાછા આવયા. સવામીબાપા પધાયાયાના િમાચાર 
િવયાત્ પહરેાંચી ગયા હતા, એટલરે સવામીબાપાનો િમાગમ કરવા અનરેક ટરેલીફોન 
પર મળવાનો િમય પણ નકકી કરતા. આજે િીએટલ પરેસિસફક કોલરેજના િીન 
િવો. કૅલરેનટ પધાયાયા હતા. િૌનરે સવામીબાપા મળ્ા નરે રૂિા આસશષ દીધા. આજે 
િાંજે કથા-વાતાયા વરેળાએ આખો ઓરિો સચક્ાર હતો. સવામીબાપાના વાણી પ્વાહ 
િચોટ નરે વરેધક હતા. િવયાનરે સવામીબાપાએ લાભ આપયા. ભરિસતી ધમયાના પ્ચાર 
ખાતાના િીન પ્ો. માઈક તો જીવનપ્ાણ સવામીબાપાની તતવ જ્ઞાન િમજાવાની 

સકલ જગતનવા 
સ્વામીબવાપવા તો 
તવારિહવાર છે . હવાથ 
લંબવા્ો હવાથ, જરૂર 
સહવાય કરે ને જીવયું 
સફલ થઈ જાય. સદવાયે 
સ્વામીબવાપવા રદવય 
ભવા્ે દેખવાય તો સમને 
એમિે સવાથજાક કયવાજા. 
પોતવાનવા કયવાજા. આપિવા 
જનમજનમવાનતરનું પુણય 
ફળું.
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હૃદય સપશપી રીતથી નવાઈ પામયા. એ તલલીન બનયા. સવામીબાપાનરે પ્ણામ કયાયા 
નરે ગદગદ કંઠરે ‘જય શ્ી સવાસમનારાયણ’ કરી આભાર માનયો. આજે કલકત્ાના 
એક એનજીનીયર આવયા હતા. તરેઓ િંગીત અનરે નૃતયના જાણયકાર હતા. એમણરે 
બંગાળી ઢાળમાં િયનદર પ્ાથયાના ગાઈ. િૌ ભાવસવભરેાર થઇ ગયા. સવયં ગાનાર 
તદ્ૂપ થઇનરે ગાતા હતા. ભાવાદ્માં તણાતાં નયનમાં અશ્ય ભરાયાં. ગદગદ કંઠરે 
ગાતા હતા. સવામીબાપાની આજ્ઞાથી મંડદરમાં જ શ્ી ઘનશયામ પ્ભય, બાપાશ્ી 
અનરે જીવનપ્ાણ સવામીબાપા િમક્ મસણપયરી નૃતય વખતની એમની ભાવમયદ્ા 
જોઈએ તો તાદૃશય લાગરે. મયખપર ભાવના પલટા જોઈનરે તલલીન બનારે. નૃતય 
જોઈ સવામીબાપા અતયંત પ્િન્ થયા. ખૂબ પ્રેમપૂવયાક ગયલાબશા કોમળ હસત 
તરે ભાઈના મસતક પર મયકયા નરે આશીવાયાદ આપયા, એ કૃતકૃતય થયા. તયારપછી 
િંતસશરોમસણ શ્ી ભકતવતિલદાિજી સવામીએ પણ “પ્ભય ભજયા સવના ગાફલ 
પ્ાણી”એ ભજન બંગાળી ઢાળમાં ગાયયં. કલકત્ાવાિીઓ તો અવાક્ જ બની ગયા. 
આવાં સમરણરેા મયખ મધયર હોય છરે. િદાકાળ સચત્માં ઘરેરાઇ જાય. 

સવામીબાપાએ િીએટલનાં સથળનરે તીથયારૂપ બનાવી દીધાં. વોસશગટન પાકયા 
વોસશગટન લરેઇક. િઘળાં સથળ પાવન થયાં. વોસશગટન િરોવરની ગાથા તો નાની 
પણ સમરણમાં િદાય વિી જાય એવી રહી. સવામીબાપાએ િરોવરની િપાટી પર 
અમીદ્સષ્ટ વરિાવી. િૌ જલચરોનરે મયડકત દીધી. સવામીબાપાએ એનયં જલ લઈ 
થોિયં જલ પ્િાદીનયં જલ એમાં િીંચયયં. િરોવર લહરેડરયાં લઈ રહ્યં. આજની િાંજની 
િભામાં સવામીબાપાની કાંચનવણપી િયનદર મયખમયદ્ા વણયાવી ના જાય. એમના 
અસખસલત વહરેતો વાણી પ્વાહ િૌનરે નવિાવતો પાવન કરતો રહ્ો. િવયાત્ શાંસત 
ભરતો રહ્ો. િમયદાયનરે શ્ોતાઓનરે હરેરત પમાિી હરેરતો રહ્ો. આજે મરેાક્દાતા 
સવામીબાપાએ િૌનરે નયાલ કયાયા. રાત્રે સવખરાતાં કહ્યં“કાલરે ડદવાળી છરે. શ્ી િદગયરૂ 
ડદન છરે. િમયિર િૌ આવજો. અન્કૂટનાં દશયાન કરવા જલદી આવજો.’’ 

તા. ૩૦ ઓકટોબર ૧૯૭૦નરે શયક્રવારનયં વહાણયં વાયયં. આજ આકાશમાં એક 
વાદળી નહોતી. ભયરૂં સવચછ ગગન ઊષા િાથરે ખરેલતયં હતયં. િૌ ઊંઠ્ા. પરવાયાયા. 
િૌ હોંશમાં હતા. આજે શ્ી ઘનશયામ પ્ભય અન્કૂટ આરોગવાના હતા. આજે 
શ્ી િદગયરુ ડદન હતો નરે રૂિાં આસશષ િૌ મરેળવવાના હતા. હોંશ હોય જ નરે ? 
વળી આજે અહીંનો છરેલલા ડદવિ હતો. જીવનપ્ાણ સવામીબાપા નયયયોકયા આજે 
જ પધારવાના હતા. જીવનપ્ાણ સવામીબાપાના દશયાનરે િૌ આવયા. સવામીબાપા 
સનતયકમયાથી પરવારીનરે પધાયાયા. મડદરમાં મરેદની જામી હતી. િૌ ભબરાજવાન 
થયા. વહાલા જીવનપ્ાણ સવામીબાપાએ મંગલાચરણથી મંગળ વાણી વહરેવિાવી. 
આજના આ તહરેવારના મંગલ ડદવિરે શ્ી ઘનશયામ મહાપ્ભયજીની આ ડદવય 
િભામાં િૌ હડરભકતોનરે િાથરે રાખયા હતા. કચછ, ગયજરાત, િૌરાષ્ટ્, આડરિકા, 
લંિન િવયા સથળના હડરભકતો િમક્ જ હતા. િૌનરે ભરેળા રાખી રૂિા આશીવાયાદ 
દીધા. આરંભમાં િંતસશરોમસણ શ્ી ભકતવતિલદાિજી સવામીએ કીતયાન ગાયયં તરે 

 વહવાલવા જી્નપ્રવાિ 
સ્વામીબવાપવાએ 

મંગલવાચરિથી મંગળ 
્વાિી ્હે્ડવા્ી. 

આજનવા આ તહે્વારનવા 
મંગલ રદ્સે શ્ી 

ઘનશયવામ મહવાપ્રભુજીની 
આ રદવય સભવામવાં સૌ 

હરરભકતોને સવાથે 
રવાખયવા હતવા. કચછ, 
ગુજરવાત, સૌરવાષ્ટટ્ર, 

આરરિકવા, લંડન સ્જા 
સથળનવા હરરભકતો 

સમક્ષ જ હતવા. સૌને 
ભેળવા રવાખી રૂડવા 

આશી્વાજાદ દીધવા.
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ઝીલાયયં. તયારપછી અિધો કલાક ધયાન ધરાવયયં. ધયાન વરેળાએ પયારા જીવનપ્ાણ 
સવામીબાપા મધયર કંઠરે કીતયાન બોલતા હતા નરે િૌનરે મૂસતયામાં રિલહાણ કરી રહ્ા 
હતા. કોઇ અનય િંકલપ સવકલપમાં ના થાય તરેનયં ધયાન રાખતા શ્ીજીસવરૂપમાં 
િૌનરે તદ્ૂપ બનાવતા હતા. િમય થયરે શ્ી ઘનશયામ મહારાજની જય બોલાવી 
મંગળાચરણ સવામીબાપાએ ગાયયં. તરે પછી તરત જ વાણીનરેા અમૃત પ્વાહ વહરેવા 
શરૂ થયરેા. સવામીબાપાએ કહ્યં“આજ િપરમો ડદવિ છરે. આજે ડદવાળી છરે તરેથી 
બધાય નવાં નવાં વસ્તો પહરેરરે, િાથરે િારૂ જમરે અનરે એક બીજાનરે મળરે તયારરે વષયા 
દરમયાન જે કંઇ કિવા બનાવ બનયા હોય તરે માફ કરરે નરે કરાવરે. કરેમ ખરી વાતનરે? 
તો આપણરે પણ નવાં વસ્ત પહરેરવાં. કયયં નવયં વસ્ત? “હયં પયરુષોત્મ રૂપ છયં’’ 
િમજીનરે ભગવાનની મૂસતયામાં રહરેવય તરે. એ કયારરેય જૂનયં પયરાણયં થાય નસહ. આપણરે 
તો રોજ ડદવાળી. િદગયરુ શ્ી બ્રહ્ાનંદ સવામીશ્ી કહરે છરે તરેમ“મારરે દા’િી દા’િી 
ડદવાળી”આપણરે તો દરરોજ ડદવાળી. િાચી વાતનરે? નાના ભિકરે ડદવાળી, મોટા 
ભિકરે હોળી ! કામ, ક્રોધ, લાભ મોહ આડદ અત:શત્યઓ વયાપરેલા હોય તો માટો 
ભિકો ! દરેહરૂપરે વતાયાય તરે મોટો ભિકો. પણ જેનરે ભગવાન મળ્ા છરે. ભગવાનના 
િતપયરુષ મળ્ા છરે અનરે જેમણરે એમનયં શરણયં લીધયં છરે તરેમનરે ઠંિો પ્કાશ. એટલરે 
નાનો ભિકો એટલરે ડદવાળી. 

શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાન તો ડદવય નરે તરેજોમય છરે. - કોટી રસવ િમ 
તરેજ છરે છતાં ઐશ્યયાનરે ઢાંકી આપણા જેવા થઇનરે િયખ આપરે છરે. તરે કરેવળ એમની 
કૃપા છરે. આજે ઘણરેા માટો િૌનરે લાભ મળ્ો છરે. આજે ભગવાન પાિરે આશીવાયાદ 
માંગશયં નરે? શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાન, શ્ી ઘનશયામ પ્ભય આપવા તતપર છરે 
! તરેમના વહાલિરેાયાં બાળકો પર અમી ડદષ્ટ વરિાવરે છરે. આજના આશીવાયાદમાં 
મસણનગર, કચછ, ગયજરાત, આડરિકા, લંિન અરરે જે િંભારરે તરે બધાય હડરભકતો 
ભરેગા નરે ભરેગા જ. ભગવાનનરે ઘરેર કયાં ખોટ છરે ? તરે ભગવાનનરે પ્ાથયાના કરીએ. 
“હરે અક્રધામના અસધપસત ! િવાયાવતારી ! િવયાકારણના કારણ ! િદાય પ્ગટ, 
િદાચ પ્તયક્, પૂણયા પયરુષોત્મ શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાન! હરે કૃપાસનધાન! હરે 
દયાિાગર હરે દીનબંધય દયાળય ઘનશયામ મહારાજ આ તમારાં બાળકો જે ભૂલરેલાં 
છરે. દીન છરે. તરેમના બધાય વાંક ગયનહા માફ કરો. બધાંય ખાતાં વાળી દ્ો અનરે નવી 
મૂિી આપી આપનામાં ભડકતભાવ પ્રેરાય અનરે ડદવય િયખનરે પામરે તરેવી પ્ાથયાના.” 
િવયા ભકતાએ પ્રેમથી“શ્ી ઘનશયામ મહારાજની જય, શ્ી હડરકૃષણ મહારાજની 
જય, શ્ી િહજાનંદ સવામી મહારાજની જય, શ્ી સવાસમનારાયણય ભગવાનની જય, 
જીવનપ્ાણ બાપાશ્ીની જય, િદ્દગયરુશ્ીની જય, પરમ કલયાણકારી જીવનપ્ાણ 
સવામીબાપાની જય”ના જયનાદો ગજવીનરે આસશષ ઝીલયા. 

તયારપછી કીતયાન નરે ધૂન ગવાયાં. એની િાથરે ભકતોએ નવા વષયાની િરેવા 
કરી. સવામીબાપા દરવષયાના સનયમ મયજબ િૌનરે મળ્ા. તયારબાદ સવામીબાપાની 
અન્કૂટની આરતી ઉતારવા પધાયાયા. આરતી થઇ ! શ્ી ઘનશયામ પ્ભય મધયર 

ભગ્વાનને પ્રવાથજાનવા 
કરીએ. “હે 
અક્ષરધવામનવા અરધપમત 
! સ્વાજા્તવારી ! 
સ્જાકવારિનવા કવારિ ! 
સદવાય પ્રગટ, સદવાચ 
પ્રતયક્ષ, પૂિજા પુરુષોત્તમ 
શ્ી સ્વામમનવારવાયિ 
ભગ્વાન! હે 
કૃપવામનધવાન! હે 
દયવાસવાગર હે દીનબંધુ 
દયવાળુ ઘનશયવામ 
મહવારવાજ આ તમવારવાં 
બવાળકો જે ભૂલેલવાં છે. 
દીન છે. તેમનવા બધવાય 
્વાંક ગુનહવા મવાફ કરો.
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ભસમત વરેરી અન્કૂટ જમતા, કૃપા વરિાવતા દશયાનદાન િૌનરે દઈ રહ્ા. િૌના 
મનોરથો પૂણયા થયા. િાષ્ટાંગ દંિવત્ પ્ણામ કરી િૌએ દશયાન કયાયા. આજનો ડદવિ 
૩૦ ઓકટોબર ૧૯૭૦નરે શયક્રવાર અમરેરીકાનો ઐસતહાસિક બની ગયો. 

ભગવાનનો પ્િાદ જમીનરે િૌ તૈયાર થયા નયયયોકયા જવા માટરે ! બિ આવી. 
િૌ બિમાં બરેઠા. શ્ી લાલજીભાઈ ગલવરીયા અનરે અનયભકતાએ સવામીબાપાનરે 
“જય શ્ી સવાસમનારાયણ કહી હાથ જોિી ઊભા રહ્ા. લાલજીભાઈ ગળગળા થઈ 
ગયા ! આંખરે પાણી ભરાયાં. આગતા-સવાગતા, િયંદર ભાવ, િયંદર હૃદય, િયંદર 
ભકત શી સવધ સવરહ ખમી શકરે ! સવામીબાપાએ આશ્ાિન દીધયં નરે ભગવાનનરે 
િંભારી રહરેવા સશખ આપી. બિ ઉપાિી. દંપતી હાથ ફરકાવતાં જ રહ્ાં. બિ 
સવમાન ઘરરે પહોંચી.

મસએટલની આગળની સતસંગ સીડી
વહાલા વરેદરતન આચાયયા સવામીશ્ીએ મયઠ્ીભર સશષયોની ઈચછાઓ પૂરી 

કરવા માટરે સિએટલની મયલાકાત લરેવાનો સવામીબાપાનો વારિો ચાલય રાખયો. 
સવામીબાપાએ સિએટલમાં એક સશષયની ઈચછા પૂરી કરવાની પરંપરા શરૂ કરી 
અનરે વરેદરતન આચાયયા સવામીશ્ીએ આવનારા વષવોમાં એક-બરે સશષયો માટરે તરેનરે 
આગળ ધપાવી.

જૂન ૩-૫, ૧૯૯૦ મસએટલને આંગિે આનંદ
આ ઉતકૃષ્ટ સવચરણ દરસમયાન યય.એિ., યયનાઇટરેિ ડકંગિમ, આડરિકા અનરે 

ભારત િસહત સવશ્ના સવસવધ ખંિોમાંથી અિંખય હડરભકતો આવયા હતા. ઈ.િ. 
૧૯૯૦ની મયલાકાતની ઘટનાઓ સવશ્ની પ્ખયાત એરોપલરેન મરેનયયફરેકચડરંગ 
એરોસપરેિ કંપની, ધ બોઇંગ કંપની અનરે માઉનટ રરેઇસનયરની મયલાકાતથી લઈનરે 
છરે.  આ ઉપરાંત બાપાએ હડરભકતોની આનંદમય ઈચછાઓ પૂણયા કરવા માટરે 
પધરામણીઓ અનરે પારાયણ કરી હતી. પારાયણ િમારોહના અંતરે િંતો અનરે 
હડરભકતોએ સિએટલમાં સવામીબાપાના રાિ દશયાનનરે યાદ કરવા કીસટોન ચચયામાં 
રાિ રજૂ કયવો હતો. આ ઉપરાંત “માઉનટ રરેઈસનયર” લીલા બાપાના અપાર અનરે 
ભવય ડદવય દશયાનથી ભરપૂર હતી. બાપાએ રમસતયાળ સનોબોલની લિાઈમાં ભાગ 
લઈનરે િંતો અનરે હડરભકતો પર તરેમનો ડદવય પ્રેમ વરિાવયો.

મવાઉનટ રેઇમનયર
સવામીબાપાની માઉનટ રરેઇસનયર સમૃસતની યાદમાં સવશ્ભરના િંતો અનરે 

હડરભકતો િાથરે બાપાએ રરેઇસનયર પવયાતની મયલાકાત લીધી હતી. ઈ.િ. ૧૯૯૦માં 
માઉનટ રરેઇસનયર તરફ જતા રસતાની બંનરે બાજયએ બરફ એકઠો થયરેલો હતો અનરે 
ઢંકાયરેલો હતો. માઉનટ રરેઇસનયરના ચરેક-ઇન પોઈનટ પર દરરેક વયભકત સવામીબાપાના 
પ્િાદીના સથાનનો માગયા મોકળો કરતા પ્ચંિ બરફના િાક્ી હતા.  લોકો કારમાંથી 
બહાર નીકળતાની િાથરે જ સનોમાં રમવા માટરે ઉતિાહ અનરે રોમાંચ િાથરે બરફમાં 

વહવાલવા ્ેદરતન આચવાયજા 
સ્વામીશ્ીએ મુઠ્ીભર 
મશષયોની ઈચછવાઓ 

પૂરી કર્વા મવાટે 
મસએટલની મુલવાકવાત 

લે્વાનો સ્વામીબવાપવાનો 
્વારસો ચવાલુ રવાખયો. 

સ્વામીબવાપવાએ 
મસએટલમવાં એક 

મશષયની ઈચછવા પૂરી 
કર્વાની પરંપરવા શરૂ કરી 

અને ્ેદરતન આચવાયજા 
સ્વામીશ્ીએ આ્નવારવા 
્ષવોમવાં એક-બે મશષયો 

મવાટે તેને આગળ 
ધપવા્ી.
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દોિી આવયા હતા. નીચી ઊંચાઈએ બરફ જોઈનરે હડરભકતો અનરે િંતો વચચરે 
સનોબોલની લિાઈ થઈ. હડરભકતોએ સનોમરેન બનાવયો અનરે સમૃસત માટરે બાપા 
અનરે િંતોએ તરેની િાથરે તિવીરો ખેંચી. બાપાએ રરેસનયર પવયાત પર સવામીબાપાની 
સમૃસતઓનરે અંજસલ આપવા માટરે કથા અનરે ધૂન િાથરે િભા યોજી હતી. તરે જ િમયરે 
હડરભકતોએ બરફની આરતી બનાવવાના તરેમના ચાતયયયાનો અમલ કયવો અનરે તરેની 
િાથરે આરતી કરીનરે બાપાનરે પ્િન્ કયાયા.

ઓગસટ ૪-૬, ૧૯૯૨  
મસએટલમવાં નયવાલકરિ બવાપવાનું ત્ીજું મ્ચરિ

વરેદરતન આચાયયા સવામીશ્ીના ૫૦મા િદ્ાવ પવયાની ઉજવણી માટરે હડરભકતો 
આનંદ અનરે ઉતિાહમાં આવી ગયા હતા.  સવશ્ભરમાંથી િંતો અનરે હડરભકતો 
સિએટલમાં બાપાના સવચરણ િાથરે આવયા હતા. આ સવચરણમાં પારાયણ, 
પધરામણી અનરે ૫૦મા િદ્ાવ પવયાની ઉજવણીનો િમાવરેશ થતો હતો. આ 
ઉપરાંત કરેટલાક હડરભકતો અનરે િંતોએ વોસશંગટનના “એવરરેટમાં” આવરેલી 
બોઇંગ ફરેકટરીની મયલાકાત લીધી હતી.

૫૦મવા સદ્વા્ પ્જાની ઉજ્િી ૫ ઓગસટ, ૧૯૯૨
આ પ્િંગમાં કરેટલાક સથાસનક સમત્ો, કયટયંબીજનો અનરે પિોશીઓએ ડદવય 

ઉજવણીમાં લીન થવા માટરે હાજરી આપી હતી. કાયયાક્રમ દરસમયાન, બાપાએ 
હડરભકતોની પયષપહારથી શણગારવાની પ્ાથયાના સવીકારી અનરે ઉજવણીમાં હાજર 
દરરેકનરે ડદવય દશયાન આપયા. ઉતિવોના અંતરે હડરભકતો બાપાની ડદવય લીલાના 
િાક્ી હતા જયારરે તરેઓ તરેમનરે પેંિાનો પ્િાદ ઝીલાવી રહ્ા હતા. ખાિ કરીનરે 
બાપા હડરભકતોનયં નામ બોલશરે, પેંિા પ્િાદનયં લક્ય રાખશરે, અનરે તરે તરેમના 
હાથમાં ઝીલાશરે.

બવાપવાએ રેમનયર પ્જાત 
પર સ્વામીબવાપવાની 
સમૃમતઓને અંજમલ 
આપ્વા મવાટે કથવા અને 
ધૂન સવાથે સભવા યોજી 
હતી. તે જ સમયે 
હરરભકતોએ બરફની 
આરતી બનવા્્વાનવા 
તેમનવા ચવાતુયજાનો અમલ 
કયવો અને તેની સવાથે 
આરતી કરીને બવાપવાને 
પ્રસન્ન કયવાજા.
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ઓગસટ ૨૦-૨૨, ૧૯૯૫ ચતુથજા મ્ચરિ
સિએટલમાં હડરભકતોની નોંધપાત્ િંખયા ન હોવા છતાં પ્રેમમૂસતયા બાપાએ 

તરેમની નમ્ ઇચછાઓ પૂણયા કરવા મયલાકાત લીધી હતી. બાપાની સિએટલની 
મયલાકાતનો મયખય હરેતય તરેમના પ્રેમનરે પોરિાવવાનો, સવાસમનારાયણ ગાદીના 
મૂલયોનયં િંવધયાન કરવાનો અનરે ભગવાન સવાસમનારાયણબાપા સવામીબાપા 
પ્તયરેની તરેમની ભભકતનરે મજબૂત કરવાનો હતો. બાપાએ સિએટલના હડરભકતોનરે 
તરેમના સથાનના કારણરે કયારરેય અવગણયા ન હતા, પરંતય સવાસમનારાયણ ગાદીના 
મૂળનરે મજબૂત કરવા માટરે િતત સિએટલની મયલાકાત લરેવાની રાખી હતી. આ 
સવચરણમાં પરમ પૂજય આચાયયા સવામીજી મહારાજ પધાયાયા તયારરે શ્ીમયકતજીવન 
સવામીબાપાએ ઈ.િ. ૧૯૭૦માં જે મંડદરરે મૂસતયા પધરાવયા હતા તરે મૂસતયા નવા મંડદરરે 
એટલરે કરે 14223 SE 179th PL Renton WA 98058. પધરાવયા તરે સથળરે 
પણ પધાયાયા અનરે આરતી ઉતારીનરે દશયાનનો લાભ આપયો હતો. તરેમજ પારાયણ, 
પધરામણી, “માઉનટ રરેઇસનયર સનો લીલા” અનરે બોઇંગ ફરેકટરી પ્વાિનો 
િમાવરેશ થતો હતો. તરેમજ બાપાએ બગીચામાં હડરભકતો અનરે નાના બાળકોનરે 
જાપાની સપઅર પિાર કરવાનાં દશયાન આપયા હતા. આ સમૃસત નાના બાળકોના 
મનમાં જિાયરેલી હતી. તરેઓ આ લીલાનરે એક દાયકા પછી પણ યાદ કરરે છરે. 
મયશકરેલીના િમયમાં આ લીલા દશયાન આજના ડદવિના તરેમના મયશકરેલ િમયનરે 
દૂર કરવામાં મદદ કરરે છરે.

ઓગસટ ૧૧-૧૩, ૧૯૯૮ મ્ચરિ
આ સવચરણમાં પણ પારાયણ, પધરામણી અનરે માઉનટ રરેસનયરની મયલાકાતનો 

િમાવરેશ થતો હતો. બાપાએ કરરેલી એક ડદવય લીલાથી ભકતોની આંતડરક 
ઈચછાઓ પૂરી કરવાની હતી. પારાયણ િમારોહમાં સમત્ો, પડરવારજનો અનરે 
પિોશીઓએ હાજરી આપી હતી. પારાયણ દરસમયાન એક આસથયાક રીતરે ગરીબ 
વયભકતએ બાપાનરે ભારતથી આગમન પર તરેમની પ્થમ કાર પર િવારી કરવા 
અનરે આશીવાયાદ આપવાની ઇચછા કરી. તરેમની ઇચછા કરેવી રીતરે વયકત કરવી તરે 
જાણતા ન હોવાથી, બાપાએ િવયાજ્ઞપણરે તરેમની ઇચછા િાંભળી. પારાયણ સથળથી 
સવરલભાઈના ઘરરે આરામ કરવા પ્યાણ કરતી વખતરે બાપાએ એ વયભકતના પયત્નરે 
ખાિ આ કારમાં બરેિવા માટરે બોલાવયા.

જૂન ૮- ૧૨, ૨૦૦૧ મ્ચરિ
નાની િંખયામાં સશષયો માટરે સિએટલની મયલાકાત લરેવાનો સવામીબાપાનો 

વારિો બાપાએ ચાલય રાખયો છરે. આ સવચરણમાં પારાયણ, પધરામણીઓની િાથરે 
બોઇંગ ફરેકટરીની મયલાકાત લીધી હતી અનરે પ્થમ વખત “બરેલાિયા લોકિની” 
મયલાકાત લીધી હતી. સિએટલમાં અતયાર િયધીના તમામ સવચરણોમાંથી બાપાએ 
િંતોએ િસહત િૌથી મોટો કાફલો લાવવાનો રરેકોિયા બનાવયો હતો. ઉપરાંત બાપાએ 

બવાપવાએ બગીચવામવાં 
હરરભકતો અને નવાનવા 

બવાળકોને જાપવાની 
મપઅર પસવાર કર્વાનવાં 

દશજાન આપયવા હતવા. આ 
સમૃમત નવાનવા બવાળકોનવા 
મનમવાં જડવાયેલી હતી. 

તેઓ આ લીલવાને 
એક દવાયકવા પછી પિ 

યવાદ કરે છે. મુશકેલીનવા 
સમયમવાં આ લીલવા 

દશજાન આજનવા રદ્સનવા 
તેમનવા મુશકેલ સમયને 

દૂર કર્વામવાં મદદ કરે છે.
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પ્થમ વખત બરેલાિયા લોકિની મયલાકાતમાં પ્કૃસત, લોકો અનરે સવસવધ પ્ાણીઓનરે 
આશીવાયાદ આપયા હતા.

જૂન ૧૧- ૧૪, ૨૦૦૩ મ્ચરિ
વહાલા આચાયયા સવામીશ્ી, િંતો અનરે હડરભકતો િાંજે ૬ વાગયરે સિએટલના 

ટાકોમા ઈનટરનરેશનલ એરપોટયા પર આવી પહોંચયા. તરત જ તરેઓ સિએટલના 
મંડદરમાં દશયાન માટરે ગયા, જયાં તરેઓએ િંધયા આરતી, સનયમ, કીતયાન ભભકત 
અનરે કથાની િાંજની ધાસમયાક સવસધઓ કરી. આચાયયા સવામીશ્ીએ ઈ.િ. ૧૯૭૦ની 
ઘટનાઓનરે યાદ કરી. જયારરે તરેઓ જીવનપ્ાણ સવામીબાપા િાથરે યયએિએ પધાયાયા 
હતા તયારરે  મયલાકાત દરસમયાન જીવનપ્ાણ સવામીબાપાએ શ્ી લાલજીભાઈ 
ગરવાસલયાની ઈચછા સવીકારી હતી અનરે સિએટલની મયલાકાત લીધી હતી.

બીજા ડદવિરે આચાયયા સવામીશ્ીએ સિએટલમાં ડકરીટભાઈ છસનયારાના ઘરરે 
પધરામણી કરી. તરેમણરે તરેમની સવનંતીઓ સવીકારી અનરે શહરેરના એક પ્દરેશની 
મયલાકાત લીધી, જયાંથી સિએટલનયં “પક્ીઆંખનયં દૃશય” જોઈ શકાય છરે.

તરે ડદવિરે િાંજે એક ભકતના ઘરરે જાહરેર િભા યોજાઈ હતી.  અક્રપયરુષોત્મ 
િંસથાના હડરભકતોનયં એક જૂથ પોટયાલરેનિ, ઓરરેગોનથી બાપાના ડદવય દશયાન કરવા 
માટરે આવયયં હતયં. પોટયાલરેનિ, અથવા ઓબનયા, WAથી તરેમની િ્ાઇવ લગભગ ૩ 
કલાક લાંબી હતી. બાપાશ્ીની વાતનયં શાસ્તવાંચન કરવામાં આવયયં હતયં. તરે િમયરે 
અતયંત પ્સતભાશાળી િંતોએ ભભકતમય ભજનો ગાયા. આપણા કરેટલાય સવદ્ાન 
િંતોએ શ્ી ભગવાન સવાસમનારાયણબાપા સવામીબાપા અનરે આચાયયા સવામીશ્ીની 
અપાર દયા સવશરે પ્વચનો આપયાં. તરેઓએ શ્ી સવાસમનારાયણ ભગવાનના 
િવવોચચ સિદાંતો અનરે ભારતની િમૃદ િંસકૃસતનરે આગળ વધારવા માટરે આચાયયા 
સવામીશ્ીના અથાક પ્યાિો સવશરે વાત કરી. તરેઓએ માનવતાવાદી પ્ોજેક્ટિનયં 
વણયાન કયયું જે આચાયયા સવામીશ્ીએ િમગ્ર ભારતમાં દયાપૂવયાક પ્રેડરત કયાયા છરે. 
આ પ્િંગરે સિએટલના અનરેક મહાનયભાવો પણ ઉપસસથત રહ્ા હતા. આચાયયા 
સવામીશ્ીએ િૌનરે આવકાયાયા અનરે યોગય રીતરે િનમાન કયયું હતયં.

આચાયયા સવામીશ્ીએ તરેમના આશીવાયાદમાં િંવત ૧૮૭૭માં શ્ી સવાસમનારાયણ 
ભગવાનની યાત્ાઓનરે યાદ કરી. એક િમયરે ભગવાન સવાસમનારાયણ પણ 
િૌરાષ્ટ્ પ્દરેશમાં ભ્રમણ કરી રહ્ા હતા તયારરે તરેઓ િારંગપયરથી પ્વાિ કરીનરે 
ખાંભિા ગામમાં પહોંચયા જયાં તરેમણરે પીપળના ઝાિ નીચરે આરામ કયવો. ગામલોકો 
લાકિાનો પલંગ લાવયા જેના પર ભગવાનરે ભબરાજમાન થઈ અધયક્તા શોભાવી 
હતી. ભગવાન સવાસમનારાયણરે પછી સવશ્માં અભસતતવ ધરાવતા લોકોની ૨ 
શ્રેણીઓનયં વણયાન કયયું;  ધમપી, ધાસમયાક લોકો અનરે અધમપી, અધાસમયાક લોકો.  જેઓ 
નૈસતકતા અનરે ધમયાનરે વળગી રહરે છરે તરેઓ ચોરી, વયભભચાર, વયિન વગરેરરે જેવા પાપ 
કરશરે નહીં અનરે તરેઓ ભગવાનથી િરતા રહરેશરે. તરેઓ ધમયાની મયાયાદાઓ અનયિાર 

શ્ી સ્વામમનવારવાયિ 
ભગ્વાનનવા સ્વોચચ 
મસદવાંતો અને ભવારતની 
સમૃદ સંસકૃમતને આગળ 
્ધવાર્વા મવાટે આચવાયજા 
સ્વામીશ્ીનવા અથવાક 
પ્રયવાસો મ્શે ્વાત કરી. 
તેઓએ મવાન્તવા્વાદી 
પ્રોજેક્ટસનું ્િજાન કયુું 
જે આચવાયજા સ્વામીશ્ીએ 
સમગ્ર ભવારતમવાં દયવાપૂ્જાક 
પ્રેરરત કયવાજા છે. 
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વતયાશરે. તરેમના પડરવાર અનરે િમાજના અનય વયભકતઓ િસહત દરરેક વયભકતનરે આ 
લોકો પર સવશ્ાિ હશરે. આ ધાસમયાક લોકો િંતો િાથરે જોિાયરેલા રહરેવાનયં પિંદ 
કરશરે. જો કરે, અધાસમયાક લોકો ચોરી, વયભભચાર, દારૂ અનરે માંિનયં િરેવન જેવા દયષ્ટ 
કાયવો કરવામાં િંપૂણયા રીતરે તલલીન રહરેશરે. આવા લોકો પર િમાજમાં કોઈ સવશ્ાિ 
નહીં કરરે, પોતાના સવજનો પણ સવશ્ાિ નહીં કરરે. આવા અધાસમયાક લોકોનરે િંતોના 
િંગમાં રહરેવયં ગમતયં નથી.  તદયપરાંત આ અધાસમયાક લોકો િંતો િાથરે િંગત કરનાર 
પ્તયરે દ્રેષ કરશરે.

સવશરેષમાં આચાયયા સવામીશ્ીએ કહ્યં કરે, જો તમારરે સવશ્ાિ અનરે આદર 
મરેળવવો હોય, તો તમારરે એવી રીતરે વતયાવયં જોઈએ જે આવા સવશ્ાિ અનરે આદરનરે 
પાત્ બનો. વયભકતએ કયારરેય અધાસમયાક લોકોના માગયા પર ન ચાલવયં જોઈએ પરંતય 
તરેના બદલરે ધાસમયાક વયભકતઓના ઉદાહરણોમાંથી માગયાદશયાન મરેળવવયં જોઈએ. 
જીવનપ્ાણ સવામીબાપાએ બધામાં નૈસતકતા જગાિવા માટરે સવશ્નો પ્વાિ કયવો. 
આપણરે બધાએ તરે આદશવો અનયિાર જીવવાનો પ્યતન કરવો જોઈએ. જેની તરેમણરે 
કૃપા કરીનરે સહમાયત કરી હતી.

આશીવાયાદ બાદ િૌ પ્િાદ લરેવા ગયા હતા. ઘણા સમત્ો, કયટયંબીજનો અનરે 
પિોશીઓ બાપાનાં દશયાન માટરે આવયા હતા, પરંતય વયભકતઓની િંખયા અપરેક્ા 
કરતા વધારરે હતી. બધાએ રાસત્ભોજન કયયું અનરે તરેમના પડરવાર માટરે પ્િાદ ઘરરે 
લઈ જવા િાથરે લીધો. અનોખયં પાિયં એ હતયં કરે પ્િાદ ૫૦ લોકો માટરે તૈયાર કરવામાં 
આવયો હતો, પરંતય દરરેક વયભકતએ રાસત્ભોજન કયાયા પછી અનરે તરેમના પડરવાર 
માટરે પ્િાદ લીધા પછી પયષકળ પ્માણમાં ખોરાક બચયો હતો. આ પ્ૌઢ પ્તાપ 
કૃપાસનધાન સવાસમનારાયણબાપા સવામીબાપા અનરે વહાલા આચાયયા સવામીજીનો.

ત્ીજી જૂનના રોજ આચાયયા સવામીશ્ીએ માઉનટ રરેઇસનયરના બરફથી ઢંકાયરેલા 
પ્દરેશની યાત્ા કરી. આખી િવાર દરસમયાન તરે િખત સહમવષાયા થઈ હતી, જાણરે 
આકાશ આચાયયા સવામીશ્ીની આ પ્દરેશ પર કૃપાની અપરેક્ા રાખતયં હોય અનરે 
પવયાતનરે બરફના તાજા પિથી ઢાંકવા માંગતો હોય. આચાયયા સવામીશ્ીએ પવયાત પર 
પગ મૂકતાની િાથરે જ બરફ બંધ થઈ ગયો. પવયાતની ટોચ પર ધૂન, ધયાન અનરે 
કીતયાન ભભકત કરવામાં આવી હતી. આચાયયા સવામીશ્ી અનરે િંતોએ તાજેતરના 
સવશ્ િંઘષયામાં મૃતયય પામરેલા તમામ લોકો માટરે સવશ્ સસથરતા અનરે આધયાભતમક 
શાંસત માટરે પ્ાથયાના કરી હતી.

૧૪મી જૂન ૨૦૦૩ની િવારરે આચાયયા સવામીશ્ીએ સિએટલથી પ્સથાન કયયું.  
સિએટલના તમામ પ્રેમાળ ભકતો એરપોટયા પર ભરેગા થયા. આચાયયા સવામીશ્ીએ 
તરેઓનરે વચન આપયયં કરે તરેઓ ટૂંક િમયમાં બધાની મયલાકાત લરેશરે અનરે તરેઓનરે 
ભગવાનની આજ્ઞા યાદ રાખવા અનરે તરેનયં પાલન કરવાની િલાહ આપી.

આચવાયજા સ્વામીશ્ીએ 
કહું કે, જો તમવારે 

મ્શ્વાસ અને આદર 
મેળ્્ો હોય, તો 

તમવારે એ્ી રીતે ્તજા્ું 
જોઈએ જે આ્વા 

મ્શ્વાસ અને આદરને 
પવાત્ બનો. વયકકતએ 

કયવારેય અધવામમજાક 
લોકોનવા મવાગજા પર 
ન ચવાલ્ું જોઈએ 
પરંતુ તેનવા બદલે 

ધવામમજાક વયકકતઓનવા 
ઉદવાહરિોમવાંથી 

મવાગજાદશજાન મેળ્્ું 
જોઈએ. 
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જૂન ૧૬- ૧૮, ૨૦૦૫ મ્ચરિ
આ સવચરણમાં પણ પારાયણ, પધરામણી અનરે માઉનટ રરેસનયર સહમ લીલાનો 

િમાવરેશ થતો હતો. આ સવચરણ દરસમયાન ૨ ડદવય એસપિોિ હતા. એક 
અમરેડરકન બરેગપાઇપર િાથરે અનરે બીજો માઉનટ રરેઇસનયર પર. પ્થમ ડદવિરે, 
અમરેડરકન બરેગપાઇપર દ્ારા સવશરેષ પ્દશયાન કરવામાં આવયયં હતયં. સવરલભાઈના 
િિરા ગાંિાભાઈ પટરેલરે આ વયભકત િાથરે બાપાના અપાર મસહમા અનરે કૃપા સવશરે 
વાત કરી હતી. તરેમનરે ઘનશયામ સવજય અનરે સવાસમનારાયણ ગાદી વરેબિાઈટમાં 
બાપાની તિવીર બતાવવામાં આવી હતી, જેણરે બાપાના ડદવય દશયાનની તરેમની 
આંતડરક ઈચછાનરે વધય પ્બળ કરી હતી. જયારરે તરેમનરે બાપાના સિએટલ આગમન 
સવશરે જાણ થઈ, તયારરે તરેમણરે પરંપરાગત ભારતીય પોશાક પહરેરવાની સવતંત્તા 
લીધી અનરે સવયંભૂ સવરલભાઈના ઘરરે આવયા. સવરલભાઈના ઘરરે પહોંચયા પછી, 
બાપા િંતો િાથરે જમતા હતા. તરેણરે સલસવંગ રૂમમાં પરરેિ કરવાનયં શરૂ કયયું અનરે 
તરેના પોતાના માધયમથી બાપાનરે ખયશ કરવા બરેગપાઈપ પર પ્દશયાન કયયું. બાપા 
જમતા હતા તયારરે મયમયક્ની ભભકતના આ સનદવોષ કાયયાનો આનંદ માણી રહ્ા હતા.

વાદળ છાયા ડદવિરે માઉનટ રરેઇસનયર સવચરણ દરસમયાન, નીચી ઉંચાઈએ 
સવપયલ પ્માણમાં બરફ હતો, પરંતય બાપાએ ભકતો અનરે િંતો િાથરે બરફમાં વધય 
ઊંચાઈએ પદયાત્ા કરી હતી. એકાએક જયારરે િંતો બરફમાં ઊંચી ઊંચાઈ પર 
કથા અનરે કીતયાન કરી રહ્ા હતા, તયારરે હવામાન નાટકીય રીતરે થોિી સમસનટો માટરે 
બરફ અનરે કરાના અણધાયાયા વરિાદમાં પડરવસતયાત થયયં અનરે પછી િામાનય થઈ 
ગયયં. જો કરે હવામાનના િમાચારમાં બરફ અથવા કરા માટરે આગાહી કરવામાં 
આવી ન હતી, ઇનદ્ ભગવાનરે બાપાની ભભકત કરવા અનરે આશીવાયાદ મરેળવવા માટરે 
આ સવરૂપમાં આવવાની તક લીધી.

જૂન ૮-૧૧, ૨૦૧૪ મ્ચરિ
છરેલલા કરેટલાક વષવોમાં િમગ્ર ઉત્ર અમરેડરકામાં તરેમના સવચરણ દરસમયાન 

િંતોએ સિએટલ, વોસશંગટનની મયલાકાત લીધી હોવા છતાં, પરમ પસવત્ આચાયયા 
સવામીશ્ીએ ઈ.િ. ૨૦૦૫ (આઠ વષયા પહરેલાં) પછી પ્થમ વખત ૮ જૂનથી ૧૧ 
જૂન, ૨૦૧૪ દરસમયાન શહરેર અનરે રાજયની મયલાકાત લીધી હતી. આ શહરેરમાં 
જ આપણા ગયરુદરેવ જીવનપ્ાણ શ્ી મયકતજીવન સવામીબાપાએ શ્ી લાલજીભાઈ 
ગરવાસલયાના ઘરરે ઈ.િ. ૧૯૭૦માં ઉત્ર અમરેડરકામાં પ્થમ હડર મંડદરની 
સથાપના કરી હતી. િંતોએ સવશ્ની મયખય બોઇંગ એરક્રાફટ ફરેકટરીની પણ મયલાકાત 
લીધી, જે સિએટલમાં સસથત છરે, તરેમજ માઉનટ રરેઇસનયરની પણ મયલાકાત લીધી 
હતી.  જીવનપ્ાણ શ્ી મયકતજીવન સવામીબાપાએ ઈ.િ. ૧૯૭૦માં લરેનિમાકયાની 
મયલાકાત લીધી તયારથી માઉનટ રરેઇસનયરની મયલાકાત લરેવાની પરંપરા રહી છરે. 
માઉનટ રરેઇનયરની આ મયલાકાતો આપણા સપ્ય સવામીબાપાના સથળ પરના ડદવય 
પ્િંગોનરે યાદ કરવા માટરે કરવામાં આવરે છરે.

આપિવા ગુરુદે્ 
જી્નપ્રવાિ શ્ી 
મુકતજી્ન 
સ્વામીબવાપવાએ 
શ્ી લવાલજીભવાઈ 
ગર્વામલયવાનવા ઘરે 
ઈ.સ. ૧૯૭૦મવાં ઉત્તર 
અમેરરકવામવાં પ્રથમ હરર 
મંરદરની સથવાપનવા કરી 
હતી.
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આ ઉપરાંત સિએટલ સવસતારના તમામ િતિંગી માટરે એક િભા યોજાઈ 
હતી. જે દરસમયાન આચાયયા સવામીશ્ીએ તરેમના ડદવય આશીવાયાદ વરિાવયા હતા 
અનરે સશષયોએ ભભકતમય નૃતયો, પ્વચનો અનરે િંગીતના કાયયાક્રમો કયાયા હતા. 
આજયબાજયના પિોશીઓનરે પણ આચાયયા સવામીશ્ીના આશીવાયાદ અનરે ડદવય દશયાન 
મરેળવવા આમંત્ણ આપવામાં આવયયં હતયં.

વળી, બીજા ડદવિરે િાંજની િભામાં, સવરલભાઈના ઘરરે બાપાના ૭૨મા 
િદ્ાવ પવયાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણી હડરભકતોના નાના 
જૂથ વચચરે યોજાઈ હોવા છતાં, બાપાના અપાર પ્રેમ અનરે ડદવયતાના કારણરે મોટા 
માહોલમાં જે ઉતિાહ અનરે આનંદ અનયભવાયો હતો તરે જ અહીં હાજર હતો. આ 
િમય દરસમયાન બાપાએ હડરભકતોની છાતી અનરે ચહરેરા પર કંકયના તરેમના 
ચરણની છાપ તરેમના હૃદયમાં કાયમ માટરે આ ડદવય આનંદનરે જાળવી રાખવા માટરે 
આપી હતી.  તદયપરાંત, સવરલભાઈના આવાિની આિપાિના પંજાબી પિોશીઓ 
બાપાના ડદવય અનરે અપાર દશયાન કરવા પહોંચયા હતા. આપણી ભારતીય 
િંસકૃસતમાં ધાસમયાક ગયરુ અથવા મંડદરમાં દશયાન કરવા જઈએ તયારરે કયારરેય ખાલી 
હાથ ન જવયં, એવી એક પ્ખયાત કહરેવત છરે. આ ભારતીય િાંસકૃસતક મૂલયનયં 
પ્દશયાન આજ િયધી કરવામાં આવયયં હતયં. અમરે એક વૃદ પંજાબી મસહલાનરે તરેમની 
ભભકતના પ્તીક તરીકરે બાપાનરે અપયાણ કરવા માટરે એક ગરેલન દૂધ લાવતા જોયા. 
જે ક્ણરે તરેણીએ છરેટરેથી બાપાના તરેજસવી દશયાન કયાયા તયારરે ડદવયતા અનરે પ્કાશથી 
મંત્મયગધ બની ગયા.  તરેણીએ બાપા પાિરેથી આશીવાયાદ મરેળવવા માટરે હાજર 

અવરોધોનરે બાયપાિ કરવા માટરે કોઈપણ શકય છટકબારીનો ઉપયોગ કરવાનો 
પ્યાિ કયવો. કારણ કરે શીખ ધમયામાં તરેમનરે તરેમના ગયરુના ચરણ સપશયા કરવાની 
છૂટ છરે. આ સિદાંતના આધારરે, તરેમના સવચારો અનરે બાપા પ્તયરેની પ્શંિાનરે 

 મસએટલ મ્સતવારનવા 
તમવામ સતસંગી મવાટે 

એક સભવા યોજાઈ 
હતી. જે દરમમયવાન 

આચવાયજા સ્વામીશ્ીએ 
તેમનવા રદવય આશી્વાજાદ 

્રસવાવયવા હતવા અને 
મશષયોએ ભકકતમય 

નૃતયો, પ્ર્ચનો અને 
સંગીતનવા કવાયજાક્રમો કયવાજા 

હતવા
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અટકાવવાનો કોઈ રસતો નહોતો. વૃદ સ્તીનરે તાવની વૃસત્ હતી અનરે બાપાના 
ચરણોમાં દૂધ પહોંચાિવાનો પ્યતન કરવામાં દ્ઢતા હતી.  જો કરે, હડરભકતોએ 
કૃપા કરીનરે તરેણીનરે આપણા ધમયાના સિદાંતો અનરે પ્સતબંધોનરે કારણરે રોકવા માટરે 
કહ્યં હતયં. તરે બાપાનરે ગરેલન અપયાણ કરવા બાઉનિ્ી લાઇનની શકય તરેટલી નજીક 
પહોંચી અનરે હડરભકતોએ બાપાનરે દૂધનો ગરેલન અપયાણ કયવો. બાપાએ જે ક્ણરે તરેનયં 
દૂધ પીધયં, તરે ખયશીથી છલકાઈ ગઈ. ભગવાન સવાસમનારાયણબાપા સવામીબાપાનરે 
પ્િન્ કરવા મયમયક્યની સનદવોષતા અનરે પસવત્તાથી બાપા પ્િન્ થયા.

ઔપચવારરક ગૃહ મંરદરની સથવાપનવા
શરૂઆતમાં, કાળજીપૂવયાક સવચારણા િાથરે, બાપા દ્ારા તરેમના સિએટલ જૂન 

૨૦૧૪ના સવચરણમાં ગૃહ મંડદર અનરે મૂસતયા સથાસપત કરવાની હતી.  જો કરે, 
કરેટલાક યયએિ ઇસમગ્રરેશન અનરે કસટમિના કારણરે ગૃહમંડદર-સિંહાિન િમયિર 
પહોંચી શકયયં ન હતયં અનરે તરેના બદલરે બાપાના ૨૦૧૪માં સવરલભાઈના ઘરરે ગયા 
પછી મંડદરનયં સિંહાિન આવયયં હતયં. બાપાના માગયાદશયાન મયજબ, સવરલભાઈ અનરે 
પડરવારરે તરેમના ઘરરે મૂસતયા સથાપનનો પ્ારંભ કયવો. મૂસતયા સથાપન િમારોહ બીજા વષથે 
િદગયરુ શ્ી ભજતરેસનદ્યસપ્યદાિજી સવામીજીના સવચરણ દ્ારા બાપાના આશીવાયાદ 
િાથરે હષવોલલાિ અનરે આનંદ િાથરે િંપન્ થયો હતો. બાપા પોતરે અમારા ઘરરે 
આવી શકયા ન હોવા છતાં, તરેઓ ડદવય રીતરે હાજર હતા અનરે ગૃહ મંડદરમાં 
મૂસતયા સથાપન પૂણયા કરવા માટરે િદગયરુ શ્ી ભજતરેસનદ્યસપ્યદાિજી સવામીજી દ્ારા 
કાયયા કરી રહ્ા હતા. આ નાના ડદવય એસપિોડિ દ્ારા બાપા તરેમના વારિદારના 
શ્ી સવાસમનારાયણ ગાદીના વારિદારનો િંકરેત આપતા હતા. બાપા ડદવય રીતરે 
િદગયરુ શ્ી ભજતરેસનદ્યસપ્યદાિજી સવામીજીના શ્ી સવાસમનારાયણ ગાદીના આચાયયા 
બનવાના િંકરેતનો માગયા મોકળો કરી રહ્ા હતા.

ગૃહ મંરદરમવાં મૂમતજા 
સથવાપન પૂિજા કર્વા 
મવાટે સદગુરુ શ્ી 
બજતેમનરિયમપ્રયદવાસજી 
સ્વામીજી દ્વારવા કવાયજા 
કરી રહવા હતવા. આ 
નવાનવા રદવય એમપસોડસ 
દ્વારવા બવાપવા તેમનવા 
્વારસદવારનવા શ્ી 
સ્વામમનવારવાયિ ગવાદીનવા 
્વારસદવારનો સંકેત 
આપતવા હતવા.
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જુલવાઈ ૧૭-૧૯, ૨૦૧૮ મ્ચરિ
સિએટલમાં બાપાની છરેલલી મયલાકાતરે ભકતોનરે આનંદ અનરે ખયશીની આંિયભરી 

યાદો િાથરે આવનારા વષવો િયધી યાદ રાખવા માટરે છોિી દીધી હતી. બાપાની 
તભબયત િારી ન હોવા છતાં, તરેઓ િતિંગીઓની ભભકત અનરે ઈચછાઓનરે વશ 
થઈ ગયા. આ મયલાકાતનયં મહતવ ઉપસસથત તમામ િતિંગીઓનરે દરરેક ક્ણરે અપાર 
પ્રેમની વષાયા દ્ારા અનયભવાયયં હતયં. આ સવચરણમાં બહયસવધ લીલાનો િમાવરેશ 
થતો હતો અનરે િંતોએ રરેઈસનયર પવયાતની મયલાકાત લીધી હતી. સવરલભાઈના 
ઘરરે પહોંચયા પછી, સવરલભાઈએ પોખણ, વધમ અનરે આરતી કરી. પછી તરત જ 
ભવય અનરે ભવય સવાગત િાથરે વરેદરતન આચાયયા સવામીજીનો ઘરમાં પ્વરેશ થયો.

૧૮ જયલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ સવરલભાઈના ઘરરે િાંજના કાયયાક્રમ દરસમયાન, 
સિએટલ હડરભકતોએ બાપાના ૭૬મા િદ્ાવ પવયાની કરેક અનરે ભભકતમય પ્દશયાન 
િાથરે ઉજવણી કરી.  સવામીબાપાની પાદયકાનયં પૂજન પણ પંચામૃમૃત િાથરે કરવામાં 
આવયયં હતયં. ઉજવણીઓ વચચરે બાપાએ દરરેક પયરુષ હડરભકતનરે તરેમના હૃદયમાં 
આ ડદવય આનંદનરે કાયમ રાખવા માટરે તરેમનાં વક્સથળ અનરે મયખકમળ પર 
ચંદનના ચરણની છાપ આપી.

૧૮ જુલવાઈ, ૨૦૧૮ નવા 
રોજ મ્રલભવાઈનવા 

ઘરે સવાંજનવા કવાયજાક્રમ 
દરમમયવાન, મસએટલ 

હરરભકતોએ બવાપવાનવા 
૭૬મવા સદ્વા્ પ્જાની કેક 
અને ભકકતમય પ્રદશજાન 

સવાથે ઉજ્િી કરી.  
સ્વામીબવાપવાની પવાદુકવાનું 

પૂજન પિ પંચવામૃમૃત 
સવાથે કર્વામવાં આવયું 

હતું.
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સ�ૌ પ્રથમ ટેનેસીની ધરતી પર પુનનત પગલ�ં

તા. ૮ જુલાઈ ૨૦૦૮માં સાંજના સમયે પ્ેમમૂરતતિ બાપા ગામ આખજના 
હરગોરિંદભાઈ અંબાલાલ પટેલના દીકરા રરસકભાઈ, પ્િીણભાઈ, કમલેશભાઈ 
સહકુટુંબ એક જ ઘરમાં રહેતા હતા, તયાં બાપાની પધરામણી થઈ. બીજા હરરભકત 
નરેશભાઈ કાંરતભાઈ પટેલના સહકુટુંબે વહાલા આચાયતિ સિામીજી મહારાજનાં 
દશતિનનો લાભ લીધો. 

તયાં નરેશભાઈના બહેનના દીકરા હેમીલની લટ લેિાની બાપાને પ્ાથતિના 
કરી. તયારે બાપાએ જણાવયું કે, આપણે કાલે લટ લઈશું. એમ કહી બાપા રૂમમાં 
પધાયાતિ. નરેશભાઈના બહેનનો દીકરો હેમીલ ઘરે જિા નીકળી ગયો. તયાં તો 
બાપા રૂમમાંથી બહાર આવયા ને જણાવયું કે, આપણે અતયારે જ લટ લઈએ. 
પ્ેમમૂરતતિબાપાને જણાવયું કે, તે તો બધા ઘરે જિા માટે નીકળી ગયા છે. બાપાએ 
કહું કે, તેમને અતયારે જ પાછા બોલાિો. બાપાએ અહીં પોતાનું (ત્રણે કાળના 
જાણનારા) રદવય સિરૂપનું દશતિન કરાવયું. બાપાની આજ્ા થતા તેઓ પાછા આવયા 
ને બાપાએ લટ લીધી. 

બીજા રદિસે સિારે ઇન્ડિયાથી સમાચાર આવયા કે હેમીલ રનકુંજકુમાર પટેલ 
(ગામ જાસલપુર)ના દાદા ધામમાં ગયા છે. જો બાપાએ રાત્રે લટ ના લીધી હોત 
તો સિારે લટ લેિાત નરહ.

સાઉથ ઇસ્ટ મંડળનો ઉદ્ભવ
શ્ી સિારમનારાયણ રસદાંત સજીિન મંડિળ સાઉથઇસટ મંડિળ - ટેનીસી 

યુ.એસ.એ.ના મંડિળનો ઉદ્ભિ અને પ્ેરણા. સથારનક મંડિળનું ઉદ્ભિ સથાન 
કોલંનબયા ટેનીસીમાં એક હરરભકત (ઘનશયામભાઈ શીિદાસ પટેલ-મોખાસણના) 
એપાટતિમે્ટમાંથી થયો. ઉદ્ભિ રદિસ પણ શ્ી અક્ષરધામના અરધપરત શ્ી 
સિારમનારાયણ ભગિાનના પ્ાગટ્યના રદિસે જ થયો. રિગત એમ હતી કે, એક 

શ્રી સવામમનારાયણ 
મસદાંત સજીવન મંડળ 
સાઉથઇસ્ટ મંડળ - 
્ટેનરીસરી યુ.એસ.એ.ના 
મંડળનો ઉદ્ભવ અને 
પ્ેરણા. સથામનક 
મંડળનું ઉદ્ભવ સથાન 
કોલંબિયા ્ટેનરીસરીમાં 
એક હરરભકત 
(ઘનશયામભાઈ 
શરીવદાસ પ્ટેલ-
મોખાસણ)ના 
એપા્ટ્ટમેન્ટમાંથરી થયો.
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િરતિથી નાની મોટી સભાઓ અને સમૈયા થતા. એમાં ભકતજનો ભેગા મળી જુદા 
જુદા ઘરે પંદર રદિસે મરહને કથા-િાતાતિ, કીતતિન-ભનકત કરતા. સમય જતાં પ્ાગટ્ય 
જયંતી (હરર જયંતી) સમૈયાનો રદિસ નજીક આવયો. સમૈયો મોટા પાયે ઉજિિા 
માટે ભકતજનો સાથે તા. ૨૯ માચતિ ૨૦૦૯ રદિસે પહેલા ભકતજનોએ મીટીંગ 
માટે ઘનશયામભાઈના નાના એપાટતિમે્ટમાં કરી અને ચચાતિઓ ચાલી. ચચાતિઓ 
થતાં થતાં ભકતોએ રસંહગજતિના સાથે નક્ી કયુું કે, સમૈયો તો સિારમનારાયણ 
ભગિાનના પ્ાગટ્ય જયંતીના રદિસે જ કરિો, જેને આિિું હોય તે આિે.

એક સિારમનારાયણબાપા સિામીબાપાનો સહારો હતો. િેદરતન બાપાને 
આગળ કરીને બીજે રદિસે જયોજીતિયાના હરરભકતોને ફોન કયયો. ઉપરની રિગત 
બની હતી તે જણાિી, તયારે એ પણ િેદરતન બાપાના અમૃતનું પાન કરેલ એટલે 
એમણે રહમમત આપીને કહું કે, સમૈયો શ્ી સિારમનારાયણ ભગિાનનો જ કરો. 
અમે જયોજીતિયાના બધા હરરભકતો આિીશું. સિારમનારાયણબાપા સિામીબાપા 
અને પ્ેમમૂરતતિ બાપાની કૃપાથી તા. ૫ એરપ્લ ૨૦૦૯ના રોજ આ સેિક 
(ઘનશયામભાઈ)નું આખું એપાટતિમે્ટ સથારનક હરરભકતો ગામ િીડિજ, મોખાસણ 
અને જયોજીતિયાના હરરભકતોની સંખયાથી ઉભરાઈ ગયું અને ધામધૂમથી શ્ીહરર 
પ્ાગટ્ય જયંતીનો સમૈયો ઉજિાયો. તે રદિસથી જ શ્ી સિારમનારાયણ ગાદી 
ટેનીસી મંડિળનો એપાટતિમે્ટના સથાનમાં ઉદ્ભિ થયો. તયારથી એપાટતિમે્ટ અને 
ફરતા બીજા હરરભકતોના ઘરે દર રરિિારે સભાઓ અને નાના મોટા સમૈયા 
ઉજિિાના ચાલુ થયા. 

સાઉથ ઇસ્ટ મંડળનરી કાયદેસરનરી સરકારરી દફતરે નોંધણરી
તારીખ ૨૫ ફેબ્ુઆરી ૨૦૧૨ સાઉથ ઇસટ મંડિળની કાયદેસરની સરકારી 

દફતરે નોંધણી થઈ. િેદરતન પરમ પૂજયબાપા અને પ્િતતિમાન સિામીજીના 
આશીિાતિદથી તથા એમની કૃપા દ્રરટિથી મંડિળની ઉત્તરોત્તર પ્ગરત થઈ. પછી 
પલેરટનમ તુલા િખતે હરરભકતોએ ઉદાર મને અને િેદરતન બાપાની અસીમ 
કૃપાથી ૧૭.૫ પાઉ્ડિ પલેરટનમની નોંધણી થઈ. હરરભકતોનો ઉતસાહ પણ 
િધતો ને િધતો ગયો. ઈ.સ. ૨૦૧૩ના િરષે એક રદિસે મંડિળના સિષે હરરભકતો 
અને પ્િતતિમાન સિામીજી મહારાજ સાથે મળી આપણા િેદરતન બાપાને મંરદર 
કે ગૃહમંરદર કરિાની પ્ાથતિના કરી. તયારે િેદરતન બાપાએ પ્ાથતિના સિીકારી ને 
ગૃહમંરદરની મહોર મારી દીધી.

્ટેનરીસરીમાં ગૃહ મંરદરમાં મૂમત્ટ પ્મતષ્ા મહોતસવ
ઈ.સ.૨૦૧૩ રિચરણ સમયે અતયારે હાલમાં જયાં ટેનીસીમાં ગૃહ મંરદર 

છે તે જગયાએ પરમ પૂજય િેદરતન બાપાની તથા પ્િતતિમાન આચાયતિ સિામીજી 
મહારાજની દૃરટિ પડિેલી તયારે ઘનશયામભાઈ શીિદાસ પટેલ (ગામ મોખાસણ)
ને કહેલું કે, આ જગયાએ ગૃહમંરદર બનાિિાનું છે. મોટા તો હસતામલકિત બધું 

તારરીખ ૨૫ ફેબ્ુઆરરી 
૨૦૧૨ સાઉથ ઇસ્ટ 

મંડળનરી કાયદેસરનરી 
સરકારરી દફતરે નોંધણરી 

થઈ. વેદરતન પરમ 
પૂજયિાપા અને 

પ્વત્ટમાન સવામરીજીના 
આશરીવા્ટદથરી તથા 

એમનરી કૃપા દ્રમટિથરી 
મંડળનરી ઉત્તરોત્તર પ્ગમત 

થઈ.
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જાણતા હોય છે તેમનાથી અજાણયું કશું હોતું નથી. રિચરણ પૂરં કયાતિ બાદ આ 
ઘનશયામભાઈને બાપાની પ્ેરણા સફૂરી અને રિચાર થયો કે ઘર લઈએ. પ્િતતિમાન 
સિામીજી મહારાજને સાથે રાખી િેદરતન બાપાને ફોન કયયો. તયારે પરમ પૂજય 
બાપા અને પ્િતતિમાન સિામીજી મહારાજે કહું કે, ઘર લેિાનું નથી. બનાિિાનું છે. 
તયારે સેિકે કહું: પ્ેમમૂરતતિ બાપા ! ઘર બનાિતા તો ખચતિ િધારે થઈ જાય. તયારે 
ફરીથી કહું કે, આપણે ઘર નરહ, ઘરની સાથે મંરદર બનાિિાનું છે. બીજા જ રદિસે 
જે જગયાએ દૃરટિ પડિેલ તે જગયાના મારલક કો્ટ્ાકટરને જાણ થતા સામેથી પૂછિા 
આવયો. આપણા પરમ પૂજય બાપા અને પ્િતતિમાન સિામીજીના સંકલપમાં શ્ીજી 
મહારાજના સંકલપ. કેિી ચેતના પુરી પડિે છે? 

ઘર અને મંરદરનો ડિ્ોઈંગ મેપ પ્િતતિમાન સિામીજી મહારાજ અને સંત 
રશરોમરણ રદવયચરણદાસજી સિામી સાથે ભેગા મળીને ઇન્ડિયાથી મોકલાિેલ 
તેમાં કાંઈ ફેરફાર કયાતિ િગર આ સેિકે કો્ટ્ાકટરને આપેલો. તયારે કો્ટ્ાકટર 
અને આકકીટેકટે કહેલ કે, જે તું પૈસા નાખે છે તેમાં તું જયારે િેચીશ તયારે તને આ 
પ્માણે બનાિીશ તો અડિધા પણ પૈસા નરહ મળે. પરંતુ િેદરતન બાપાની આજ્ા 
રશરોિંદ્ય કરી માચતિ મરહનામાં ઘરના તથા મંરદરના પાયા નંખાયા અને જોત 
જોતામાં ગૃહમંરદર તૈયાર થઈ ગયું. 

૨૦ જુલાઈ ૨૦૧૪માં પરમ પૂજય િેદરતન બાપાએ મંરદરમાં આરસની મૂરતતિઓ 
સિયોપરી શ્ી સિારમનાયરાયણ ભગિાન, જીિનપ્ાણ શ્ી અબજી બાપાશ્ી અને 
શ્ી મુકતજીિન સિામીબાપા તથા આપણી નાદિંશીય ગુરપરંપરાની મૂરતતિઓની 
પ્ાણપ્રતષ્ા કરીને ધામધૂમથી મહોતસિ ઉજિાયો.

ગગનચુંિરી મંરદર િનાવવા મા્ટેનરી જગયા
આમ ત્રણ ચાર િરતિ નીકળી ગયા. િરતિ ૨૦૧૮માં પરમ પૂજય પ્ેમમૂરતતિ 

૨૦ જુલાઈ ૨૦૧૪માં 
પરમ પૂજય વેદરતન 
િાપાએ મંરદરમાં 
આરસનરી મૂમત્ટઓ 
સવવોપરરી શ્રી 
સવામમનાયરાયણ 
ભગવાન, જીવનપ્ાણ 
શ્રી અિજી િાપાશ્રી 
અને શ્રી મુકતજીવન 
સવામરીિાપા તથા 
આપણરી નાદવંશરીય 
ગુરુપરંપરાનરી 
મૂમત્ટઓનરી પ્ાણપ્મતષ્ા 
કરરીને ધામધૂમથરી 
મહોતસવ ઉજવાયો.
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બાપા અને પ્િતતિમાન સિામીજી મહારાજે મીડિલ ઈસટમાં મંરદર બનાિિું  છે તેિો 
સંકલપ કયયો અને તે સંકલપમાં ભારિક ભકતોએ ઉતસાહ જણાવયો. પૂરજોશમાં 
જુના અને નિા ચચતિ શોધિાનું ચાલુ કયુું. ઘણા ચચતિ જોયા પણ ખરા. પરંતુ 
સિારમનારાયણબાપા સિામીબાપા અને પ્ેમમૂરતતિ બાપાના સંકલપોની આપણ નાના 
જીિોને ખયાલ ના આિે. તે સમયમાં એક સારં નિું ચચતિ િેચાિા માટે આવયું. બધા 
હરરભકતોને ગમયું અને હરખાઈ પણ ગયા કે શોધતા શોધતા કડિી મળી ગઈ. તે 
િખતે પ્ેમમૂરતતિ બાપા આરરિકાના નૈરોબી શહેરમાં રિચરણ કરતા હતા. તયાં નિા 
ચચતિનો િીરડિયો તથા ફોટા મોકલાવયા. તયારે પ્ેમમૂરતતિ બાપાએ પૂરી તપાસ કરી 
પ્યતન કરિાની આજ્ા આપી. તયારે તો ખયાલ ના આવયો પણ પછી ચચતિની સરકારી 
દફતરે ઊંડિી તપાસ કરતા જાણિા મળું કે, આ ચચતિ અંદરો અંદર રિખિાદિાળું 
છે. તયારે ખયાલ આવયો કે બાપા જાણતા હતા કે, આ ચચતિ લઈ શકાય તેિું નથી 

પ્ેમમૂમત્ટ િાપા 
અને પ્વત્ટમાન 

આચાય્ટ સવામરીજી 
મહારાજે આજ્ા કરરી 

કે, આપણે જમરીન 
લઇને મશખરિદ 

મંરદર િનાવવું છે. 
એ પછરી મંરદર મા્ટે 

હરરભકતોએ જમરીન 
જોવાનું ચાલુ કયુું. 

તપાસ કરતાં કરતાં એક 
જગયા પસંદ પડરી.
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પણ હરરભકતોના ઉતસાહને કાયમ ટકાિી રાખિા હા કહેલી. પછી પ્ેમમૂરતતિ બાપા 
અને પ્િતતિમાન આચાયતિ સિામીજી મહારાજે આજ્ા કરી કે, આપણે જમીન લઇને 
રશખરબદ મંરદર બનાિિું છે. એ પછી મંરદર માટે હરરભકતોએ જમીન જોિાનું 
ચાલુ કયુું. તપાસ કરતાં કરતાં એક જગયા પસંદ પડિી. તારીખ ૨૮ મે ૨૦૧૮ના 
રોજ બધા હરરભકતોને જે જગયા પસંદ પડિી છે તે જણાિિા પ્ેમમૂરતતિ બાપાને ફોન 
કયયો. તયારે પરમ પૂજય બાપાએ પ્િતતિમાન સિામીજી મહારાજને મંરદર માટે યોગય 
જગયા શોધિાની અને મંરદર બનાિિાની જિાબદારી સોંપી. 

૪ જૂને ૨૦૧૮ના રદિસે પ્િતતિમાન સિામીજી મહારાજ અને સંતમંડિળ પ્થમ 
િખતે મંરદરની જગયા ઉપર પધાયાતિ અને સિામીજી મહારાજ, સંતમંડિળ અને સાથે 
આિેલા હરરભકતો સિષે આ રિશાળ (૧૭ એકર) જોઈને લેિાનો આનંદ અને 
ઉતસાહ દશાતિવયો. તરત ૪૦ રદિસ પછી આપણા પ્ેમમૂરતતિ બાપા મંરદરની જમીન 
ઉપર ૧૪ જુલાઈ ૨૦૧૮ના રદિસે પધાયાતિ અને એ જમીન ઉપર બાપાનો ચરણ 
સપશતિ થતા જમીન પરિત્ર થઈ. િૃક્ષ િેલી અને જમીનની રોમિાલી ઝૂમઝૂમ ઝૂમી 
ઉઠી. ખરા ઉનાળામાં પણ િાતાિરણ ઠંડિી લહેરોની સાથે પુલરકત થઈ ગયું. બધા 
હરરભકતોનો તો ઉતસાહ આનંદ સમાતો નહોતો. જેમ પૂનમનો સમુદ્ર લહેરોની 
સાથે બહાર છલકાતો ના હોય ! તયારે પરમ પૂજય બાપાએ મંરદર માટે જમીન 
લેિાની મંજૂરીની મહોર મારી દીધી.

મવશ્વશાંમત દૂતનું અલાિામામાં આગમન
પ્ેમમૂરતતિ બાપા ૨ જુલાઈ ૨૦૧૯ના સિારે ૧૧.૦૦ િાગયે ગામ આખજના  

ઘનશયામભાઈ ગણેશભાઈ પટેલના ઘરે પધાયાતિ. તયાંથી બાપા સે્ટ ફલોરરન  
અલાબામા એસકોટતિ સરિતિસ સાથે નિા ગેસ સટેશનના ઉદઘાટન માટે પધાયાતિ. 
તયાં ફલોરે્સ શહેરના તમામ હરરભકતો લગભગ ૧૦૦ જેટલા પ્ેમમૂરતતિ બાપાનાં 

૪ જૂને ૨૦૧૮ના રદવસે 
પ્વત્ટમાન સવામરીજી 

મહારાજ અને સંતમંડળ 
પ્થમ વખતે મંરદરનરી 

જગયા ઉપર પધાયા્ટ 
અને સવામરીજી મહારાજ, 

સંતમંડળ અને સાથે 
આવેલા હરરભકતો સવવે 
આ મવશાળ (૧૭ એકર) 

જોઈને લેવાનો આનંદ 
અને ઉતસાહ દશા્ટવયો.
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દશતિન માટે પધાયાતિ હતા. તયાં અલાબામા સટેટે ૪ રડિનસટ્કટ સેનેટર ડિોકટર લહેરી 
સટેટ અને પ્ેમમૂરતતિ બાપાએ રીબીન કાપી સટોરમાં પ્િેશ કયયો. તયાં શોલસ ક્ીચયન 
સકૂલના બે્ડિ રડિરેકટર કોડિી મોગતિન અને ૭મા ધોરણના રિદ્યાથકીઓ અંરકત 
પરેશકુમાર પટેલ, જહોન નાઈટ, હેન્ર ી સટીિ્સ, સોલોમન હાઈકલ, રલિાય શોપ, 
મેથયુ એડિિરસતિએ બાપાને રાજી કરિા બે્ડિ િગાડિી સિાગત કયુું. 

ડિોકટર લહેરી સટટે રિશ્વશાંરત દૂત પ્ેમમૂરતતિ બાપાને હાર પહેરાિી જણાવયું 
કે, તેમણે અલાબામામાં અબોશતિન પદરત બંધ કરાિી. આ જાણી પ્ેમમૂરતતિ બાપા 
તેમની ઉપર ઘણા રાજી થયા અને બાપાએ જણાવયું કે, શ્ી સિારમનારાયણ 
ભગિાને સૌ પ્થમ દીકરીને દૂધ પીતી કરિાનો રરિાજ બંધ કરાવયો હતો. તે 
પ્માણે તમે શ્ી સિારમનારાયણ ભગિાનનો રાજીપો મેળવયો છે. તયારબાદ ડિોકટર 
લહેરી સટટે પ્ેમમૂરતતિ બાપાને િેલકમ લેટર આપયો. તયારબાદ પ્ેમમૂરતતિ બાપાના 
હસતે $1000.00 સે્ટ ફલોરરન પોલીસ ડિીપાટતિમે્ટને અને $1000.00 ચીલડિ્ન 
હોનસપટલ બરમુંગહામને ચેક આપિામાં આવયો.

ફલોરેનસ શહેરના 
તમામ હરરભકતો 
લગભગ ૧૦૦ જે્ટલા 
પ્ેમમૂમત્ટ િાપાનાં દશ્ટન 
મા્ટે પધાયા્ટ હતા. 
તયાં અલાિામા સ્ટે્ટે 
૪ રડસસ્ટરિક્ટ સેને્ટર 
ડોક્ટર લહેરરી સ્ટે્ટ અને 
પ્ેમમૂમત્ટ િાપાએ રરીિરીન 
કાપરી સ્ટોરમાં પ્વેશ 
કયવો. 
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જ્યોર્જિય્

સમર્થના સ્પર્થરી રલ્ાની અહલ્ા રઈ છે. ચંદનના ઝાડના ્ોગે કોઠી 
બોરડી ્પણ ચંદન બની જા્ છે. અ્પવિત્રના સ્પર્થરી વ્ક્તિ કે િસતિતુ અ્પવિત્ર 
રા્ છે, તિેમ દદવ્ અલૌદકક ્પતુરુષના સ્પર્થરી માવ્ક િસતિતુ ્પણ દદવ્, ્પવિત્ર 
અને અલૌદકક બની જા્ છે. બળહીન બળિાન બની જા્ છે. કતુસતિીબાજોને 
જોઈને કતુસતિી કરિાની ઈચછા અને રક્તિ ઉત્પન્ન રા્ છે. 

શ્ી સિાવમનારા્ણ ભગિાન અને ભગિાનના સંકલ્પ સિરૂ્પના ્ોગે તિેમના 
જેિા રિા્ છે. જેમ અનાદદના ્ોગે અનાદદ બના્ છે તિેમ. અમારા જ્ોકજ્થ્ા 
વિસતિારમાં કબ્રન અને મેકન િગેરે સંકળા્ેલા છે . અમારો કડિા ્પાટીદારનો 

સમર્થના સ્પર્થરી 
રલ્ાની અહલ્ા રઈ 
છે. ચંદનના ઝાડના 
્ોગે કોઠી બોરડી ્પણ 
ચંદન બની જા્ છે. 
અ્પવિત્રના સ્પર્થરી 
વ્ક્તિ કે િસતિતુ 
અ્પવિત્ર રા્ છે, તિેમ 
દદવ્ અલૌદકક ્પતુરુષના 
સ્પર્થરી માવ્ક િસતિતુ 
્પણ દદવ્, ્પવિત્ર અને 
અલૌદકક બની જા્ 
છે. બળહીન બળિાન 
બની જા્ છે.
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૪૨નો સમાજ છે. તિેમાં અહીં અમેદરકામાં સમાજની કતુળદેિી ઉવમ્ા માતિાનતું 
મંદદર કરિતું હતિતું. ્પરંતિતુ કોઈ સંગઠન કે આગેિાની કે કવમટી જેિતું કાંઈ રતિતું ન 
હતિતું. જો સંગઠન ના રા્ તિો ફંડ ફાળો ્પણ ્્ાંરી રા્. અહીંના કડિા ્પાટીદાર 
સમાજના આગેિાન િગેરે આચા્્થ સિામીજી મહારાજને આરીિા્થદ આ્પિા માટે 
્પધારિા પ્ાર્થના કરી. તિેરી ૩૧ દડસેમબર ૧૯૯૯ના રોજ મેકન હોલમાં ્પરમ 
્પૂજ્ આચા્્થ સિામીશ્ી સભામાં ્પધા્ા્થ અને જણાવ્તું કે, અમે ડોલર ભેગા કરિા 
આિતિા નરી. અમે સં્પવતિ લેિા નહીં ્પણ સંસકાર રુ્પી સં્પવતિ આ્પિા આિીએ 
છીએ. તિેમજ વિરેષમાં કહતું કે, દેિ મંદદરનાં દર્થન કરિારી, મંદદરના કારણે 
સંગઠન અને સંસકાર ્પેઢી દર ્પેઢીમાં ઉતિરે છે. તિે િાતિ દ્રષાંતિ સહ આરીિા્થદ 
આપ્ા. આખો કડિા ્પાટીદાર સમાજ ખૂબ જ ખતુર ર્ો અને કવમટી, પ્મતુખ, 
નાણા ભંડોળ િગેરે તિરતિ જ ગોઠિાઈ ગ્તું. ત્ાર ્પછી મંદદરનતું કામકાજ રરૂ 
ર્તું અને ઈ.સ. ૨૦૦૩માં મંદદરમાં મૂવતિ્થ પ્વતિષ્ા ્પણ રઈ ગઈ. આજે ્પણ ૪૨ 
સમાજના એ ઉવમ્ા માતિાના મંદદરનતું કામકાજ સઘન રીતિે સફળતિા્પૂિ્થક ચાલે છે.   

રોડા િષષો ્પછી કડિા ્પાટીદાર ૪૨ના સમાજના સતસંગીઓ એિા અમને 
્પણ મવણનગર શ્ી સિાવમનારા્ણ ગાદી સંસરાનનતું શ્ી સિાવમનારા્ણ મંદદર 
કરિાની ઈચછા રઈ. અમને ્પણ આચા્્થ સિામીજીએ આરીિા્થદ આપ્ા અને 
વરકાગો મંદદર િાળી મૂવતિ્થઓ આ્પી. તિન મન અને ધનની રક્તિ આ્પી ભક્તિનતું 
બળ ્પૂ્તુું અને તિેમના જ આરીિા્થદરી િતિ્થમાન આચા્્થ શ્ી જીતિેવદ્દ્ર્વપ્્દાસજી 
સિામીજીના િરદ હસતિે ૨૦ ઓગસટ ૨૦૧૧ના રોજ કાલહતુનની વસવન્ર વસટીઝન 
સોસા્ટીમાં મંદદરને વિરે ધામધૂમ્પૂિ્થક િેદો્તિવિવધ અનતુસાર મૂવતિ્થઓની પ્વતિષ્ા 

્પરમ ્પૂજ્ આચા્્થ 
સિામીશ્ી જણાવ્તું કે, 

દેિ મંદદરનાં દર્થન 
કરિારી, મંદદરના કારણે 

સંગઠન અને સંસકાર 
્પેઢી દર ્પેઢીમાં ઉતિરે 

છે. તિે િાતિ દ્રષાંતિ સહ 
આરીિા્થદ આપ્ા. આખો 

કડિા ્પાટીદાર સમાજ 
ખૂબ જ ખતુર ર્ો
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રઈ. મૂવતિ્થ પ્વતિષ્ારી ભ્તિોમાં ખૂબ જ જોમ જાગ ત્ું અને અત્ંતિ ઉતસાહ્પૂિ્થક 
ઉછિણીઓ રઈ. અન્નકૂટોતસિ ્પણ ર્ો. ત્ાર્પછી તિો જ્ોકજ્થ્ામાં ભક્તિનતું 
્પતુર આવ્તું. નાના મોટા ઉતસિ સમૈ્ા, શ્ી સદગતુરુ દદન િગેરે રરૂ રઈ ગ્ા. 
જ્ોકજ્થ્ાના ભ્તિોનો આિો ઉમંગ જોઈ સદ્ધમ્થરતનાકર ્પરમ ્પૂજ્ આચા્્થ 
શ્ી ્પતુરુષોતિમવપ્્દાસજી સિામીજી મહારાજ મૂવતિ્થઓનો પ્રમ ્પાટોતસિ વિવધ 
કરિા ૨૧ જૂન ૨૦૧૨માં ્પધા્ા્થ. તિે સમ્ે િાજતિે ગાજતિે સિાગતિ સામૈ્તું ક્તુું. 
શ્ી ઠાકોરજીને તિરા સિામીજીને અક્ષતિ આદદ ભેટ ્પતુષ્પોરી િધાવ્ા. સૌને હૈ્ે 
હરખ સમાતિો ન હતિો. િાહલા સિામીજી મહારાજે ્પાટોતસિ વિવધ, આરતિી, 
અન્નકૂટોતસિ, કરા િાતિા્થ, આરીિા્થદ િગેરેનો સૌને લાભ આપ્ો. 

ત્ાર ્પછી વહાલા પ્ેમમૂવતિ્થ આચા્્થ સિામીજી મહારાજ ઈ.સ. ૨૦૧૪માં ૧૯ 
જતુલાઈએ, ઇ.સ. ૨૦૧૬માં બીજી જતુલાઈએ અને ઇ.સ. ૨૦૧૭માં ૧૩ જતુલાઈ એ 
્પધા્ા્થ ત્ારે ઉ્પરો્તિ મતુજબ જ ખૂબ ધામધૂમરી ્પાટોતસિ વિવધ િગેરેનો લાભ 
મળ્ો હતિો. ઇ.સ. ૨૦૧૪માં તિો કાજતુ જડીતિ હાર, ઈ.સ. ૨૦૧૬માં િદર્ાળીનો 
વિરાળ હાર ધરાવ્ો હતિો અને ઈ.સ. ૨૦૧૭માં લાલ ભગિા રંગના િાઘા 
બનાિીને ધરાવ્ા હતિા. અમારા આિા મજરા જોઈને પ્ેમમૂવતિ્થ સિામીજી ખૂબ જ 
ખતુર રઈને અમી દૃવષએ આરીિા્થદ ્પાઠવ્ા હતિા. 

ઈ.સ. ૨૦૧૯ની ૪રી જતુલાઈના રોજ િેદરતન આચા્્થ સિામીજી મહારાજ 
્પધા્ા્થ ત્ારે પ્સન્નતિા કંઈક વિરેષ જતુદી જ હતિી. સદંતિર મતુખારવિંદ હસતિતું હતિતું. 
અલૌદકક લાભ આ્પિાના અવધકાવધક હતિા. કંઈ સમજણ નહોતિી ્પડતિી કે રતું લીલા 
કરે છે. ્પરંતિતુ કૃ્પા દ્રવષ, રહેમ નજર ્પારાિાર હતિી. આગમન િખતિે, ્પાટોતસિ 

વહાલા પ્ેમમૂવતિ્થ આચા્્થ 
સિામીજી મહારાજ ઈ.સ. 
૨૦૧૪માં ૧૯ જતુલાઈએ, 
ઇ.સ. ૨૦૧૬માં બીજી 
જતુલાઈએ અને ઇ.સ. 
૨૦૧૭માં ૧૩ જતુલાઈ 
એ ્પધા્ા્થ ત્ારે 
ઉ્પરો્તિ મતુજબ જ ખૂબ 
ધામધૂમરી ્પાટોતસિ 
વિદધ િગેરેનો લાભ 
મળ્ો હતિો. ઇ.સ. 
૨૦૧૪માં તિો કાજતુ જડીતિ 
હાર, ઈ.સ. ૨૦૧૬માં 
િદર્ાળીનો વિરાળ 
હાર ધરાવ્ો હતિો
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વિવધ િખતિે, અન્નકૂટ દર્થન િખતિે, આરતિી િખતિે, આરીિા્થદ આ્પતિી િખતિે, 
સૌને દર્થન દાન દેતિી િખતિે અનહદ કૃ્પા િરસી રહી હતિી. અમને કાંઈ સમજાતિતુ 
નહોતિતું ્પણ એટલી ખબર ્પડતિી હતિી કે વહાલા આચા્્થ સિામીજી મહારાજ ખૂબ 
ખૂબ પ્સન્ન છે. અંતિરનો રાજી્પો અત ં્તિ દરા્થિી રહા છે. વિદા્ લેતિી િેળાએ 
્પણ જે સતુખ અને લાભ આપ્ા છે તિે બોલ્ા ભૂલાતિા નરી. િારંિાર ્ાદ આિે છે. 
સિપનમાં ્પણ એ જ ્ાદ આિે છે. એ તિો ્પછી ખબર ્પડી કે આ એમનતું વિચરણ 
છેલલતું હતિતું માટે આિા લાભ આ્પતિા હતિા. હૃદ્રી એ પ્ાર્થના છે કે, બસ. આમ ને 
આમ એમનતું સમરણ અમારા હૃદ્માં સદા્ને માટે કોતિરા્ેલતું રહે.

વહાલા આચા્્થ 
સિામીજી મહારાજ 
ખૂબ ખૂબ પ્સન્ન 

છે. અંતિરનો રાજી્પો 
અત્ંતિ દરા્થિી રહ્ા 

છે. વિદા્ લેતિી િેળાએ 
્પણ જે સતુખ અને લાભ 

આપ્ા છે તિે બોલ્ા 
ભૂલાતિા નરી. િારંિાર 
્ાદ આિે છે. સિપનમાં 

્પણ એ જ ્ાદ આિે 
છે. એ તિો ્પછી ખબર 

્પડી કે આ એમનતું 
વિચરણ છેલલતું હતિતું માટે 

આિા લાભ આ્પતિા 
હતિા.
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ઈ.સ. ૧૯૯૮ – ક્લીવલેન્ડ, ઓ�ેહ�ય�ે

ઈ.સ. ૧૯૯૮માં બાપા જ્ારે ડેટ્રોઇટ અને શિકાગરો પધા્ાયા ત્ારે ક્લીવ્ેનડના 
હરરભક્રોએ બાપાને પધારવા માટે પ્ારયાના કરલી હ્લી અને ઓગષ્ટ ૪ના રરોજ 
ક્લીવ્ેનડમાં ન્યુ જસસીરલી પેનિનવે્લી્ા રઈ અશગ્ારસના રિવસે ્ંડન, આરરિકા 
અને ન્યૂજસસીના હરરભક્રોનલી બે બસ ્ઈને પધા્ાયા હ્ા. ઈ.સ.૧૯૯૮ ઓગસટ 
૫ ના રરોજ શિવા શવષ્યુ મંરિરમાં શ્લી અબજી બાપાશ્લી ગ્ંરનલી સમયૂહ પારા્્ કરલી 
હ્લી અને રાત્ે ૧૦ વાગે સટગસીસ શમશિગન સ્ા્વાળાને ત્ાં પધરામ્લી કરલી 
આગળ શવચર્ માટે પધા્ાયા હ્ા.  

કેવા બાપા અં્્ાયામલી ? કાર્ કે જ્ારે બાપા ્ંડનમાં બબરાજમાન હ્ા 
ત્ારે અમેરરકાના હરરભક્રોએ ્િવં્ભાઈ અને ધરમાભાઈ વગેરેએ બાપાને 

શવચર્નલી ્ાિલી બ્ાવલી ત્ારે 
એમ કહયું કે,  આપ્ે ક્લીવ્ેનડરલી 
રાત્ે જ પારા્્ પ્ાવલીને 
નલીકળલી જવયું. જ્ારે ક્લીવ્ેનડરલી 
નલીકળ્લી વખ્ે ધરમાભાઈ 
બાપાનલી ગાડલીમાં હ્ા અને વા્ 
કરલી કે આટ્લી રા્ે નલીકળવાનયું 
કાર્ ? ત્ારે બાપાએ કહયું કે, 
રજનલીભાઈને ઘરે સવારે પયુત્નરો 
જનમ રવાનરો છે ્ેરલી રાત્ે 
નલીકળવાનયું ક્યુું. પછલી બલીજે રિવસે 
૬,ઓગષ્ટ ૧૯૯૮ના રરોજ સવારે 
આશિષનરો જનમ ર્રો.

ઈ.સ. ૧૯૯૮માં બાપા 
જ્ારે ડેટ્રોઇટ અને 
શિકાગરો પધા્ાયા 
ત્ારે ક્લીવ્ેનડના 
હરરભક્રોએ બાપાને 
પધારવા માટે પ્ારયાના 
કરલી હ્લી અને 
ઓગષ્ટ ૪ના રરોજ 
ક્લીવ્ેનડમાં ન્યુ 
જસસીરલી પેનિનવે્લી્ા 
રઈ અશગ્ારસના 
રિવસે ્ંડન, આરરિકા 
અને ન્યૂજસસીના 
હરરભક્રોનલી બે બસ 
્ઈને પધા્ાયા હ્ા.
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ઈ.સ. ૨૦૦૧
જયુ્ાઈ ૧૪ અને ૧૫ ના રરોજ બાપાએ ક્લીવ્ેનડને બલીજી વખ્ે પાવન કરવા 

માટે શિકાગરોરલી પધરામ્લી કરલી હ્લી. એ વખ્ે  ક્લીવ્ેનડના હરરભક્રો બાપાના 
સવાગ્ માટે ભેગા ર્ા હ્ા. સાંજના બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી સમયૂહ પારા્્ કરલી 
હ્લી અને હરરભક્રોના ગૃહ મંરિરે અને િયુકાન ઉપર પધરામ્લી કરલી હ્લી.

૨૦૦૩ જયુ્ાઈ ૧
ઈ.સ. ૨૦૦૩માં બાપા ક્લીવ્ેનડના હરરભક્રોનલી પ્ારયાનાનરો સવલીકાર કરલીને 

શસનશસનાટલીરલી સવારે ૧૦ વાગે પધરામ્લી કરલી હ્લી અને સાંજે બાપાશ્લીનલી 
વા્રોનલી સમયૂહ પારા્્ કરલી હ્લી. બલીજે રિવસે ક્લીવ્ેનડમાં સતસંગલીઓના ઘરે 
ઘરે પધરામ્લી કરલી હ્લી અને સતસંગ પ્ચાર માટે પેનિનવે્લી્ા પધા્ાયા હ્ા.

ઈ.સ. ૨૦૦૫
ઈ.સ. ૨૦૦૫માં ક્ેવ્ેનડને પાવન કરવા માટે કેનેડા ટરોરંટરોરલી નવા ગૃહ 

મંરિરે પધા્ાયા હ્ા. ્ે વખ્ે બાપાએ કરાવા્ાયા કરલી અને રાળ જમ્ા હ્ા. 
વળલી મહાપયૂજા કરલીને ગૃહ મંરિરમાં મયૂશ્યાઓનલી પ્શ્ષ્ા કરલી અને અક્ષરધામના 
આશધપશ્ શ્લી સવાશમનારા્્બાપા સવામલીબાપાને બબરાજમાન કરલીને સિાને માટે 
મરોક્ષનયુ દ્ાર ખરો્લી િલીધયું હ્યું. બલીજા રિવસે પધરામ્લી કરલી બાપા શિકાગરો મંરિરનરો 
પાટરોતસવ કરવા માટે પધા્ાયા હ્ા.

ઈ.સ. ૨૦૦૮
કેનેડારલી ક્લીવ્ેનડ પધરામ્લી કરલી ્ે વખ્ે બાપાએ ચલીનયુભાઇના નવા ગૃહ 

મંરિરે મયૂશ્યા પ્શ્ષ્ા કરલીને શિકાગરો જવા માટે બલીજા રિવસે નલીકળલી ગ્ા હ્ા.

ઈ.સ. ૨૦૧૨
ઈ.સ. ૨૦૧૨ બાપા ક્લીવ્ેનડમાં સિભાવ પવયા અને ્ે જ રિવસે ગયુરુ પયુનમ 

ર્લી હરોવારલી શ્લીજીબાપા સવામલીબાપાનયું િાહલી સવાગ્ કરલીને અને પંચામૃ્રલી 
ચર્ાશવંિ પ્ક્ષા્ન કરવાનરો લહાવરો ક્લીવ્ેનડના હરરભક્રોએ ્લીધરો હ્રો. ્ે 
શનશમત્ે શ્લી અબજી બાપાશ્લીનલી વા્રો ભાગ- ૧નલી પારા્્ કરલી હ્લી અને િલીક્ષા 
્લીધે ૫૦ વષયા ર્ાં હરોવારલી બાપાને ચાિર ઓઢાડલીને સદ્ાવ પવયા મનાવવામાં 
આવ્યું હ્યું. ્ે  ૫૦ વષયા ્રા ૭૦ વષયાનલી ભર્કામ કરલીને ચાિર ઓઢાડવામાં 
આવલી હ્લી અને એકસરો એક િલીવાનલી આર્લી કરલીને અનેરુ સંભાર્યું ક્યુું હ્યું.

ઈ.સ. ૨૦૧૩
ઈ.સ. ૨૦૧૩માં પહે્ા હરર મંરિર બનાવ ય્ું હ્યું ્ેને હવે મરોટયું કરલીને પયુનઃ 

મયૂશ્યા પ્શ્ષ્ા કરલી હ્લી. આ વખ્ે અન્નકરોટ કરલીને આર્લીના ્ાભ ્લીધા હ્ા. 
એ શનશમત્ે શ્લી અબજી બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી સમયૂહ પારા્્ કરવામાં આવલી હ્લી 
અને બાપાએ બધા સતસંગલીઓને ચંિન ભા્માં ચચસીને મરોટલી મરોજ આપલી હ્લી

ઈ.સ. ૨૦૧૨ બાપા 
ક્લીવ્ેનડમાં સિભાવ 

પવયા અને ્ે જ રિવસે 
ગયુરુ પયુનમ ર્લી 

હરોવારલી બાપાનયું િાહલી 
સવાગ્ કરલીને અને 

પંચામૃ્રલી ચરણાશવંિ 
પ્ક્ા્ન  કરવાનરો 

્ાહવરો ક્લીવ્ેનડના 
હરરભક્રોને આપ્રો 

હ્રો. 
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ઈ.સ. ૨૦૧૪
ઈ.સ. ૨૦૧૪ બાપાએ ક્લીવ્ેનડમાં મંરિર મરોટયું કરાવલીને ્ેમાં આરસનાં 

મયૂશ્યા પધરાવ્ાં અને ્ે શનશમત્ે બે મંરિર જે  ક્લીવ્ેનડ ઇસટસાઇડ ્રા વેસટ 
સાઈડમાં પ્ શસંહાસન મરોટયું કરાવલીને આરસનાં મયૂશ્યા પધરાવ્ાં. આ અવસરે શ્લી 
બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી સમયૂહ પારા્્ કરવામાં આવલી હ્લી ્રા  રાજાશધરાજ શ્લી 
સવાશમનારા્્બાપા સવામલીબાપાને અન્નકરોટ ધરાવવામાં આવ્રો હ્રો. ્ે સમ્ે 
િાહલી સવાગ્ કરલીને સદ્ાવ પવયા ઉજવવામાં આવ્યું હ્યું. બાળકરોએ બાપાને રાજી 
કરવા માટે જયુિા જયુિા વાબજંત્રો વગાડલીને મજરા ક્ાયા હ્ા અને શ્લી સવાશમનારા્્ 
બાપાનયું પંચામૃ્રલી પયૂજન કરવામાં આવ્યું હ્યું. 

બાપાએ આિલીવાયાિમાં સમજાવ્યું કે, જયુઓ ્રો ખરા ! ક્લીવ્ેનડનરો અરયા પ્ 
કેવરો રા્ છે ક્લીવ એટ્ે જોડાવયું અને ્ ેનડ એટ્ે જમલીન. અરાયા્ ક્લીવ્ેનડ એટ્ે 
બે જમલીનનયું જોડા્. અમને પ્ ન્યૂ જસસી મંરિર અને  શિકાગરો મંરિર બંને વચચે 
ઘ્લી મયુસાફરલી રા્ છે. ્ે આિરે ૧૫ ક્ાક રા્ છે. એમ ક્લીવ્ેનડ એ બરાબર 
બંને મંરિરરો વચચે ર્યું હરોવારલી અમારે ક્લીવ્ેનડ એ બંને મંરિર વચચેનયું સેનટર 
રઈ જા્ છે. અનેક પરરવારરોને ભગવાન ભજા્ ્રા ભગવાનના ્રા સં્રોના 
રાળ અને બલીજી સગવડ રઈ રહે ્ે માટે મંરિર ક્યુું છે. આ સમ્ે મયૂશ્યાપ્શ્ષ્ા 
શનશમત્ે અન્નકરોટ ભગવાનને ધરાવ્રો હ્રો ્રા આર્લીઓ ઉ્ારવામાં આવલી 
હ્લી. જયૂનલી મયૂશ્યાઓ બાપાએ સંજ્ભાઈ મફ્્ા્ આખજવાળા ્ રા અશન્ભાઈ 
મશ્નગરવાળાના ઘરે પધરાવલી.

ઈ.સ. ૨૦૧૫
ઈ.સ. ૨૦૧૫માં બાપા શિકાગરો ડલીટ્રોઇટ રઈને ક્લીવ્ેનડ પધરામ્લી કરલી 

હ્લી અને આ સમ્ે પાટરોતસવ શનશમત્ે શ્લી અબજી બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી પારા્્ 
કરવામાં આવલી હ્લી.

ઈ.સ. ૨૦૧૬
ઈ.સ. ૨૦૧૬માં શ્લી મયુક્જીવન સવામલીબાપા સમૃશ્ મંરિરને ૨૫ વષયા પયુરાં 

ર્ાં હરોવારલી રજ્ મહરોતસવ ઉજવવાનરો હ્રો. બધા હરરભક્રો ્ેમાં ભાગ ્ેવા 
માટે ઇબનડ્ા ન જઈ િક્ા હરોવારલી અહીં્ા બાપાએ બધાને ્ાભ મળે ્ે માટે 
સમૃશ્  મંરિર રજ્ પ્શ્ષ્ા મહરોતસવના ઉપક્રમે સમયૂહ પારા્્ ્રા સમયૂહ 
મહાપયૂજાનયું આ્રોજન ક્યુું હ્યું. કાર્કે  સમૃશ્ મંરિર ્ ે આપ્ા વહા્ા જીવનપ્ા્ 
સવામલીબાપાનલી ્ાિમાં બનાવે્યું છે અને બાપાને જીવનપ્ા્ સવામલીબાપા પ્ા્રલી 
પ્ારા છે. ્રો ્ેના ઉપક્રમે મહાપયૂજા ્રા બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી પારા્્ રાખવામાં 
આવલી હ્લી ્ેમજ પાટરોતસવ ્રા અન્નકરોટ કરવામાં  આવ્રો હ્રો.

ઈ.સ. ૨૦૧૭
ઈ.સ. ૨૦૧૭માં અમૃ્ મહરોતસવનલી ઉજવ્લી ક્લીવ્ેનડના હરરભક્રોએ 

ક્લીવ્ેનડ એ 
બરાબર બંને મંરિરરો 
વચચે ર્યું હરોવારલી 
અમારે ક્લીવ્ેનડ એ 
બંને મંરિર વચચેનયું 
સેનટર રઈ જા્ છે. 
અનેક પરરવારરોને 
ભગવાન ભજા્ ્રા 
ભગવાનના ્રા 
સં્રોના રાળ અને 
બલીજી સગવડ રઈ રહે 
્ે માટે મંરિર ક્યુું છે. 
આ સમ્ે મયૂશ્યાપ્શ્ષ્ા 
શનશમત્ે અન્નકરોટ 
ભગવાનને ધરાવ્રો 
હ્રો.
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ગરોઠવે્લી. બાપાને વહે્યું અવા્ એમ ન હ્યું, કાર્કે બાપા સલીધા શિકાગરોનરો 
પાટરોતસવ કરલીને પધારવાના હ્ા. ્ેરલી મરોડયું રઈ જા્ એટ્ા માટે બાપાએ 
આપ્ા સવામલીશ્લી જી્ેશનરિ્શપ્્િાસજીને વહે્ા મરોક્લીને કરા-વા્ાયા ્રા 
પારા્્નરો ્ાભ આપ્રો હ્રો. બાપા પછલીરલી પધા્ાયા ્ે સમ્ે અમૃ્ મહરોતસવ 
શનશમત્ે ૭૫ ્ રો્ા સરોનાનલી ભેટ શ્લી ઠાકરોરજીના ચર્ે મયૂકવામાં આવલી હ્લી. આવલી 
ક્લીવ્ેનડના હરરભક્રોએ સેવા કરલી હ્લી.

ઈ.સ. ૨૦૧૯
ઈ.સ. ૨૦૧૯માં આ વખ્ે બાપા ડલીટ્રોઈટરલી પધારલીને હરરભક્રોને વધારે 

સમ્ મળે એટ્ે કે બે રિવસનરો સમ્ આપલીને ક્લીવ્ેનડમાં પધરામ્લી કરલી 
હ્લી. આ અવસરે હરરભક્રોએ રંગેચંગે શ્લીજીબાપા સવામલીબાપાનલી નગર્ાત્ા 
કરલી હ્લી અને શ્લી બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી સમયૂહ પારા્્ કરવામાં આવલી હ્લી. આ 
વખ્ે ્રો બાપાએ “ન ભયૂ્રો ન ભશવષ્શ્”ના જેવા સયુખડાં આપ્ાં હ્ાં અને 
બાળકરોએ જયુિા જયુિા વાબજંત્રો વગાડલીને ખયૂબ રાજી ક્ાયા હ્ા. મંરિરના પાટરોતસવ 
શનશમત્ે આર્લીના ્ાભરો આપ્ા હ્ા. ત્ારબાિ બાપા અહીં્ારલી ચાટયાર પ્ેન 
દ્ારા શફ્ાડેબલફ્ા પેનસલીલવલીનલી્ા પધા્ાયા હ્ા. છેલ્ે નલીકળ્લી વખ્ે બાપાએ 

એવયું ્રો કહયું હ્યું કે, હજયુ કઈ પ્ ઈચછા હરો્ ્રો જ્ાવરો ્ે પ્ પયુરલી કરલી િઉં. 
જયુઓ ્ રો ખરા !  બાપાનલી કેવલી ્ લી્ા કે બાપા એમના બાળકરોને છેલ્લી વખ્ે જેવા 
જોઈએ ્ેવા ્ાભ આપવા માટે આમ મરોઘમ વા્રો કર્ા હ્ા. પરં્યુ આપ્ને 
એમનલી રિવ્ વા્લીમાં િલી ખબર પડે? આમ બાપાએ ઘ્ા ઘ્ા ્ાભરો આપલીને 
ક્લીવ્ેનડના  હરરભક્રોને ્રા બલીજા બધા હરરભક્રોને સયુબખ્ા ક્ાયા. વાહ 
બાપા વાહ ! કેવા અમરોને ન્ા્ ક્ાયા ! 

બે રિવસનરો સમ્ 
આપલીને ક્લીવ્ેનડમાં 

પધરામણલી કરલી 
હ્લી. આ અવસરે 

હરરભક્રોએ રંગેચંગે 
બાપાનલી નગર્ાત્ા 

કરલી હ્લી અને શ્લી 
બાપાશ્લીનલી વા્રોનલી 

સમયૂહ પારા્ણ કરવામાં 
આવલી હ્લી. આ વખ્ે 
્રો બાપાએ “ન ભયૂ્રો 

ન ભશવષ્શ્”ના જેવા 
સયુખડાં આપ્ાં હ્ાં
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શ્રી મુક્તજીવન સ્વામરીબવાપવા 
પવાઇપ બેન્ડ યુ.એેસ.એે.

વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ રૂ.એસ.એ.ની સ્હાપનહા 
ઓગસ્ટ ઈ.સ. ૨૦૦૩મહાં કરી. ગુરુદે્ શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહાનહા મહાનમહાં 
આ પહાઈપ બેન્ડની શરૂઆ્ત કર્હામહાં આ્ી ્્તી. પહાઈપ બેન્ડનહા સભરયોનયો ધરેર 
ભહાર્તનહા મણિનગરમહાં શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા શ્તહાબદી મ્યોતસ્મહાં અને 
દેશ ણ્દેશનહા બેન્ડ સહા્ે ્ગહા્ડ્હાનયો ્્તયો. બેન્ડની શરૂઆ્ત ૩૪ સભરયો સહા્ે 
કર્હામહાં આ્ી ્્તી. જેમહાં નહાનહા બહાળકયો, મયો્ટહા સતસંગી, ્રરભક્તયો અને બે 
મેનેજર પરમ ભક્ત શ્ી કનુભહાઈ પ્ટેલ અને શ્ી લહાલભહાઈ એસ. પ્ટેલ ્્તહા. આ 
સભરયોને દરેક ્ ીકેન્ડમહાં સહાંજ્ી મધરરહાણરિ સુધી પ્રૅકક્ટસ કરહા્્હામહાં આ્્તી ્ ્તી. 
્તેમનયો એક જ ધરેર ્્તયો કે બહાળકયો મંરદરમહાં આ્ી ભગ્હાન અને સ્હામીબહાપહાને 
રહાજી કરે.

બેન્ડની શરૂઆ્તનહા રદ્સયોમહાં કયોઈને બેન્ડનયો અનુભ્ ્ ્તયો ન્ીં. પરં્તુ બધહા 
સહા્ે ્ળી મળીને મરૂણિક ્હાંચ્તહા અને લખ્તહાં શીખરહા. તરહારબહાદ સ્હામીબહાપહાની 
દરહા્ી સપ્ટેમબર ૨૦૦૩નહા સમૈરહામહાં પ્ેલું પર્ફોમ્યનસ ચેન્ટર સહા્ે ણસકહાકસ 
મંરદરમહાં કર્હામહાં આવરું ્્તું.

્ેદરતન આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ બેન્ડને આગળ ધપહા્્હા મહા્ટે સ્હાણનક બેગ 
પહાઇપર બેરી સી ફ્ીમેને બહાળકયોને શીખ્હા્ડ્હા મહા્ટેનહા આશી્હા્યદ આપરહા ્્તહા. 
બેન્ડનહા સભરયો એક જ ્ર્યમહાં ચેન્ટર્ી બેગ પહાઇપસ ્ગહા્ડ્તહા શીખી ગરહા ્્તહા.

ઈ.સ. ૨૦૦૪
પછીનહા ્ર્યમહાં ગુરુપૂણિ્યમહાનહા સમૈરહામહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ી પધહારહા્ય ્્તહા. 

સૌ પ્્મ ્હાર સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડનહા સભરયોએ પહાઇપ બેન્ડ ્ગહા્ડી આચહાર્ય 

બેન્ડની શરૂઆતના 
દિવસોમાં કોઈને 
બેન્ડનો અનુભવ હતો 
નહીં. પરંતુ બધા સાથે 
હળી મળીને મ્યૂઝિક 
વાંચતા અને લખતાં 
શીખ્ા. ત્ારબાિ 
સવામીબાપાની િ્ાથી 
સપ્ેમબર ૨૦૦૩ના 
સમૈ્ામાં પહેલું 
પર્ફોમ્મનસ ચેન્ર સાથે 
સસકાકસ મંદિરમાં 
કરવામાં આવ્ું હતું.
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સ્હામીશ્ીનું ભહા્ભરુું સનમહાન કરુું ્્તું. બહાળકયોને જોઈને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીની 
આંખયોમહાં ્ર્યનહા આંસુ ઉભરહારહા અને બહાપહા બયોલી ઉઠ્હા કે, “મહારુ બેન્ડ ઊભું 
્ઈ ગરુ. ્્ે જે વરકક્ત સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડની ધૂનને રહાદ કરે, ્તેને મયોક્ષ 
પ્હાપ્ત ્શે.”

ઈ.સ. ૨૦૦૫
સ્હામીબહાપહાની અસીમ કૃપહા્ી ન્હા બહાળકયો પહાઇપ બેન્ડમહાં જો્ડહારહા ્્તહા. 

ન્હા ્ડ્રમ, ન્ી બરૅગપહાઇપ સહા્ે ઈ.સ. ૨૦૦૫મહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનું સ્હાગ્ત 
્રું ્્તું. ્તે ્રષે નરૂરયોક્ય સી્ટી ્્ડસન રર્ર બયો્ટમહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા ૬૩મહા 
સદ્હા્ પ્્ય ણનણમત્ે પહાઇપ બેન્ડનહા બહાળકયોએ ્રૅપપી બ્્ય્ડેનું કી્ત્યન ્ગહા્ડી ખૂબ 
સુંદર સ્હાગ્ત કરુ્ય ્્તું. બધહા બહાળકયોએ સહા્ે મળીને $6300 નયો ચેક આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીને ભે્ટ ્તરીકે અપ્યિ કરફો ્્તયો. એ ્રષે ણશકહાગયો મંરદરનહા ખહા્તમુ્ૂ્ત્ય 
પ્સંગે સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહા અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીને રહાજી કર્હા 
મહા્ટે બેન્ડ ્ ગહાડું ્ ્તું. જુલહાઈ ૨૩, ગુરુપૂણિ્યમહાનહા સમૈરહામહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ 
દરેક બહાળકનહા મહા્હા ઉપર પરહાર્ી ્હા્ મૂકી ખૂબ ખૂબ આશી્હા્યદ આપરહા ્્તહા. 
બહાળકયોએ સૌ પ્્મ ્હાર મંરદરનહા પહા્ટયોતસ્મહાં બેગ પહાઈપ ્ગહા્ડી ભહાગ લીધયો 
્્તયો. તરહારબહાદ અતરહાર સુધીનહા દરેક પહા્ટયોતસ્મહાં બેગ પહાઈપ ્ગહા્ડી રહાજીપયો 
લીધયો છે.

ઈ.સ. ૨૦૦૬
ઓગસ્ટ ૨૦૦૬એ બે ૧૫ પેસેનજરનહા ્ેન લઈને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા 

ણ્ચરિમહાં સ્હાગ્ત કર્હા મહા્ટે ્ડેલહા્ેરનહા સમૈરહામહાં પર્ફોમ્યનસ આપ્હા મહા્ટે 
ગરહા ્્તહા. મણિનગર શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ગહાદી સંસ્હાન અને શ્ી મુક્તજી્ન 
સ્હામીબહાપહાનું નહામ ગહાજ્તું કર્હા અને આખહા અમેરરકહામહાં ્તેમનયો ્ડંકયો ્ગહા્ડ્હા 
મહા્ટે આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ ઇકન્ડરહા ્ડે પરે્ડ નરૂરયોક્ય ણસ્ટીમહાં, ્ ર્ડ્ય ગુજરહા્તી કયોનર્રનસ 
એ્ડીસનમહાં સ્હામીબહાપહા પહાઈપ 
બેન્ડને પર્ફોમ્યનસ કર્હા મહા્ટે 
આશી્હા્યદ આપરહા ્્તહા. 
્તેમની અસીમ કૃપહા્ી ્ટી્ી 
એણશરહા, અમેરરકન ્ટી્ી નરૂિ 
ણમ્ડીરહામહાં પ્ણસણધિ મળ્હા્ી 
લહાખયો લયોકયોએ પ્ેલી્હાર 
સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ 
ણન્હાળ્તહાં સ્હાણમનહારહારિબહાપહા 
સ્હામીબહાપહાનું નહામ આખહા 
અમેરરકહામહાં ગુંજ્તું ્રું ્્તું.

તેમની અસીમ કૃપાથી 
્ીવી એસશ્ા, અમેદરકન 

્ીવી ન્યૂિ સમ્ડી્ામાં 
પ્રસસસધિ મળવાથી લાખો 

લોકોએ પહેલીવાર 
સવામીબાપા પાઈપ 

બેન્ડ સનહાળતાં 
સવાસમનારા્ણબાપા 

સવામીબાપાનું નામ 
આખા અમેદરકામાં ગુંજતું 

થ્ું હતું.
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ઈ.સ. ૨૦૦૭
સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડનહા 

બહાળકયોએ ઈ.સ. ૨૦૦૭મહાં શ્ી 
મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા શ્તહાબદી 
મ્યોતસ્ ઉજ્્હાની ્તૈરહારી 
ચહાલુ કરી ્્તી. ્તેનહા ભહાગરૂપે 
અમેરરકહાનહા ્રરભક્તયો સહા ે્ 
મળીને જસસી સી્ટી નરૂજસસીમહાં 
મયો્ટહા સમૈરહાની ્તૈરહારી ચહાલુ કરી 
્્તી. અમેરીકહામહાં શ્ીજીબહાપહા 
સ્હામીબહાપહા સ્ વ્હાલહા આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીએ સૌ પ્્મ્હાર ગજરહાજ 
ઉપર કબરહાજી સ્હામીબહાપહા પહાઈપ 

બેન્ડની સહા ે્ ૧.૩ મહાઈલ શયોભહારહારિહામહાં લહાખયો લયોકયોને દશ્યનનયો લહાભ આપરયો ્ ્તયો.

તરહારબહાદ ભહાર્તમહાં ૧૧ રદ્સનહા શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા શ્તહાબદી 
મ્યોતસ્નહા સમૈરહામહાં ભહાગ લે્હા મહા્ટે ્તૈરહારી ચહાલુ કરી ્્તી. આ ્તૈરહારીનહા 
ભહાગરૂપે બહાળકયોએ સકહાે્ટીશ રુણનર્યોમ્ય ઓ્ડ્યર કરફો ્ ્તયો. ણશપમેન્ટમહાં મયો્ડું ્ રું અને 
ઇકન્ડરહા જ્હાનયો સમર પિ આ્ી ગરયો. પરં્તુ રુણનર્યોમ્યનું શીપમેન્ટ આવરું ન્્તું. 
બહાળકયો બધહા ઢીલહા ્ઈ ગરહા ્્તહા. સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહા અને પરહારહા 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ીની દરહા્ી આગલી રહારિે જ ૮:૦૦ ્હાગે રુણનર્યોમ્યનું શીપમેં્ટ 
ણસકહાકસનહા મંરદરમહાં આ્ી ગરું. ઇકન્ડરહા જ્તહા એર ઈકન્ડરહાનહા પલેનમહાં ૩૮,૦૦૦ 
ર્ી્ટ ઊંચે બેન્ડનહા ભક્તયોએ સ્હાણમનહારહારિ ગહાદીનું કી્ત્યન ્ ગહા્ડી સૌનહા મન જી્તી 
લીધહા. આ બધહામહાં ઘિહા બહાળકયો સૌ પ્્મ્હાર ઇકન્ડરહા જ્તહા ્્તહાં. મણિનગર 
પ્ોંચરહા તરહારે પરમ પૂજર આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ બહાળકયોનહા ખબર અં્તર પૂછરહા 
અને વર્ણસ્્ત ર્ે્હા અને ખહા્હાપી્હાની સગ્્ડ મહા્ટે જા્તે પુર્તું ધરહાન આપરું 
્્તું. બહાળકયો ઇકન્ડરહા આવરહા અને ્તે જ રદ્સે સહાંજે સમૃણ્ત મંરદરનહા પગણ્રહાં 
ઉપર જુદહા જુદહા સંગી્તનહા સહાધનયો સહા્ે ્ડહાનસ કરીને શ્ીજી બહાપહા સ્હામીબહાપહા 
અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીને રહાજી કરહા્ય ્્તહા. 

ઇકન્ડરહામહાં ખૂબ જ ગરમીમહાં ૭ રકલયોમી્ટરની પરે્ડમહાં પર્ફોમ્યનસ કર્હાનું ્્તું. 
એ ગરમીમહાં બધહા બહાળકયો બહાપહાનહા આશી્હા્યદ સહા્ે જ પર્ફોમ્યનસ કર્તહા ્્તહા અને 
જરહારે પિ અમે તરહાં પર્ફોમ્યનસ કર્તહા તરહારે અમને બહાપહાની રદવરશકક્ત મળ્તી 
્્તી. જરહારે પિ અમે સ્હામીજીનહા ર્ની સહામે જ્તહા તરહારે બહાપહા ખૂબ જ ખુશ 
્્તહા ્્તહા. બહાપહાએ અમને એક જ ્હા્ત શીખ્ી કે ણ્ંમ્ત ન ્હાર્ી. અસહ્ય એ્ી 
ગરમીમહાં અમે જે રી્તે પર્ફોમ્યનસ કરુું અને કલહાકયો સુધી ‘જર  જર સ્હામીબહાપહા’ 

ઇનન્ડ્ામાં ખયૂબ જ 
ગરમીમાં ૭ દકલોમી્રની 
પરે્ડમાં પર્ફોમ્મનસ 
કરવાનું હતું. એ 
ગરમીમાં બધા બાળકો 
બાપાના આશીવા્મિ 
સાથે જ પર્ફોમ્મનસ કરતા 
હતા અને જ્ારે પણ 
અમે ત્ાં પર્ફોમ્મનસ 
કરતા ત્ારે અમને 
બાપાની દિવ્શન્ત 
મળતી હતી.
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કી્ત્યન રમરહા. ણ્ચહારુું કે, 
જો બહાપહા એ ્્હામહાનની 
પરરણસ્ણ્તને સ્ન કરી શકે ્તયો 
અમે પિ કરી શકીએ.

ઇકન્ડરહાની ગરમીમહાં 
બહાપહા પયો્તહાનહા ર્ પર 
આ્ી પ્ોંચરહા અને ણ્ણ્ધ 
બેન્ડનહા બધહા જ સભરયોને 
પ્સન્ન્તહાપૂ્્યક ણન્હાળી રહ્યહા. 
પ્ેમમૂણ્ત્ય બહાપહાની અમહારી 
ઉપર અમીદૃણટિ પ્ડી એ્ટલે 
અમહારી બધી જ ણચં્તહાઓ પર 
પૂિ્ય ણ્રહામ ્ઈ ગરયો. ્તેમિે 
્ટેણલપણ્ક રી્તે મહારી સહા્ે 
્હા્તચી્ત કરી, “ભગ્હાન અને 
બહાપહા ્તમહારી સહા્ે છે, ણચં્તહા નહા કર્તહા.” આ જો્ડહાિે િ્ડપ્ી ઊજા્ય્હાન અને 
જોશભરી સં્ેદનહાઓનું એક ન્ું મયોજું ખીરરું, જેિે સહા્ત રકલયોમી્ટરની પરે્ડ પૂરી 
કર્હામહાં અમને મદદ કરી. બહાપહા સહા્ેની આ ્હા્તચી્ત પછી અમહારું મન ણનરહાં્ત 
અનુભ્્તું ્્તું અને કયોઈપિ સમરે અને સ્ળે પર્ફોમ્યનસ મહા્ટે ્તૈરહાર ્્તું.

શ્તહાબદીનહા ૧૧મહા અને છેરલહા રદ્સે શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ગહાદીનહા બધહા જ 
બેન્ડનહા સભરયોએ એકસરખી પહાઘ્ડી પ્ેરીને “જર જર સ્હામીબહાપહા” કી્ત્યન 
્ગહા્ડી જરનહાદયો સહા્ે ગગન ગજ્ી ઉઠ્ું ્્તું. 

ભહાર્તમહાં બધહા જ દેશનહા બેન્ડને એક સહા્ે પર્ફોમ્યનસ કર્તહા જોરહા પછી ઘિહાં 
અમેરીકહાનહા બહાળકયોને બેન્ડમહાં જો્ડહા્હાની ઇચછહા જાગી કે બીજા ્ રષે બહાપહા અમેરરકહા 
આ્ે ્તે પ્ેલહાં બેગ પહાઇપ શીખીને રહાજી કર્હા. પછી ઘિહા રુ્હા સતસંગીઓ 
જો્ડહારહા. તરહારબહાદ બેન્ડનહા ન્હા સભરયોનયો એક ન્યો ્ગ્ય શરૂ કરફો. ઓક્ટયોબર 
ઈ.સ. ૨૦૦૭મહાં શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા શ્તહાબદીનહા ઉપક્રમે www.Swai-
bapapipeband.comની ્ેબસહાઇ્ટ શરૂ કરી ્્તી.

ઈ.સ. ૨૦૦૮
તરહારબહાદ ઘિહા ્રરભક્તયો બેન્ડમહાં જો્ડહારહા ્તે્ી બેન્ડની સંખરહા ્ધી ્્તી. 

ઘિહા પ્યોગ્હામમહાં પર્ફોમ્યનસ મહા્ટે આમંરિિ મળ્હા ્્તહા. પરં્તુ સ્હામીબહાપહા પહાઈપ 
બેન્ડનહા ણનરમ મુજબ અમેરરકહાનહા રહાટિ્રીર ઉતસ્ જે્હા કે મેમયોરરરલ ્ડે, ૯/૧૧ 
મેમયોરરરલ અને ઇકન્ડરહાનહા રહાટિ્રીર ઉતસ્ ઇનસપીરેશન ઇકન્ડરહા, ઇકન્ડરહા ્ડે પરે્ડ, 
સ્િસીમ ગુજરહા્ત ્ગેરેમહાં પહાઈપ બેન્ડ ્ગહા્ડી સૌને મંરિમુગધ કરી દીધહા ્્તહા.

જુલાઈ ૨૦૧૦માં 
સવામીબાપા પાઈપ 

બેન્ડના બધા 
સભ્ોએ સાથે મળી 
૫૦ પેસેનજરની બસ 
કરી આનંિ દકલલોલ 

કરતા ૨૦ કલાક અને 
૧૦૦૦ માઇલનો પ્રવાસ 
કરી ફલોદર્ડા-ઓકાલા 

મંદિરના ખાતમુહયૂત્મ 
પ્રસંગે ગ્ા હતા. સૌ 

પ્રથમ ત્રણ મેજર અને 
૪૪ મેમબસ્મની પરે્ડ 

સાથે વહાલા આચા્્મ 
સવામીશ્ીનું સવાગત 

તથા નગર્ાત્રામાં 
પર્ફોમ્મનસ ક્ુું હતું.
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ઈ.સ. ૨૦૧૦
જુલહાઈ ૨૦૧૦મહાં સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડનહા બધહા સભરયોએ સહા્ે મળી ૫૦ 

પેસેનજરની બસ કરી આનંદ રકરલયોલ કર્તહા ૨૦ કલહાક અને ૧૦૦૦ મહાઇલનયો 
પ્્હાસ કરી ફલયોરર્ડહા-ઓકહાલહા મંરદરનહા ખહા્તમુ્ૂ્ત્ય પ્સંગે ગરહા ્્તહા. સૌ પ્્મ 
રિિ મેજર અને ૪૪ મેમબસ્યની પરે્ડ સહા્ે વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનું સ્હાગ્ત 
્ત્હા નગરરહારિહામહાં પર્ફોમ્યનસ કરુું ્્તું.

ઈ.સ. ૨૦૧૧
જુલહાઈ ૨૦૧૧મહાં ર્રી્ી ૮૦૦ મહાઇલનયો બસમહાં પ્્હાસ કરીને પહાઈપ બેન્ડનહા 

બધહા સભરયો ણશકહાગયો મંરદરે મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હા મ્યોતસ્મહાં ભહાગ લે્હા મહા્ટે ગરહા ્્તહા. 
મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હાનહા રદ્સયોમહાં બહાપહાનહા સહા્ે બધહા બેન્ડનહા સભરયોનયો ર્યો્ટયો લે્હા મહા્ટે 
પ્હા્્યનહા કરી તરહારે બહાપહાએ પહાઈપ બેન્ડનયો મેર પક્ડીને આનંદ સહા્ે કહ્યું કે, “આ 
સ્ફોપરી શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ભગ્હાનનયો મેર છે.” 

ઈ.સ. ૨૦૧૧મહાં સૌ પ્્મ્હાર શ્ી સ્હાણમનહારહારિ મંરદર ણસકયોકસનહા 
દશહાબદી મ્યોતસ્મહાં અમેરરકહા પહાઇપ બેન્ડની પ્્મ બુક પ્કહાણશ્ત કરી ્ ્તી. ્તેમહાં 
વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ પયો્તહાનહા ્સ્તહાક્ષર્ી “સ્ફોપરી શ્ી સ્હાણમનહારહારિ 
ભગ્હાન, જી્નપ્હાિ શ્ી અબજી બહાપહાશ્ી ્ત્હા આદ્ય આચહાર્યપ્્ર શ્ી 
મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા, પહાઈપ બેન્ડનહા ્તમહામ ભક્તયો ઉપર અ્ણન્યશ આશી્હા્યદ 
્રસ્તહા ર્યો. સંગી્તમર બેન્ડનહા મહાધરમ દ્હારહા ભકક્ત, સે્હા, મણ્મહા, શ્ધિહા 
્ગેરેની ઉત્રયોત્ર ્ૃણધિ ્્તી ર્ે. સભરયોની સંખરહામહાં ્ધહારયો ્્તયો ર્ે ્તેમજ 
શ્ીજીબહાપહા સ્હામીબહાપહાની પરમ પ્સન્ન્તહા સદૈ્ ્રસ્તી ર્ે. એજ શુભેચછહા.” 
(એ્હા આશી્હા્યદ આપરહા ્્તહા.)

સવામી પુરુષોત્તમસપ્ર્િાસજીના  
સપ્રેમ જ્ શ્ી સવાસમનારા્ણ

દશહાબદી ઉજ્િી દરણમરહાન ણસકયોકસ ્ટહાઉન દ્હારહા પરે્ડ રયોજ્હામહાં આ્ી 
્્તી. ્તે દરણમરહાન ભહારે ્રસહાદ ્ઈ રહ્યયો ્્તયો અને ્તે કહારિે બધહાને ્રું 
કે, પરે્ડ રદ કર્હામહાં આ્શે. સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહાનહા અને 

્ેદરતન આચહાર્ય સ્હામીજીનહા 
આશી્હા્યદ્ી પરે્ડનહા ણનધહા્યરર્ત 
સમર દરણમરહાન જ ્રસહાદ 
અચહાનક બંધ ્ઈ ગરયો ્્તયો. 
પછી પરે્ડ પૂિ્ય ્ઈ કે ્તર્ત 
જ ધયોધમહાર ્રસહાદ ્રસરયો. 
બધહાએ બહાપહાનયો આભહાર મહાનરયો 
કે અમે પરે્ડ પૂરી કરી શકરહા. 

૨૦૧૨ની સૌથી 
મહતવપયૂણ્મ ઘ્ના 
શ્ી મુ્તજીવન 
સવામીબાપા પલેદ્નમ 
તુલા અને આચા્્મ 
સવામીશ્ીના ૭૦મા 
સદ્ાવ પવ્મની ઉજવણી 
હતી. સવામીબાપા 
પાઇપ બેન્ડને આચા્્મ 
સવામીશ્ી અને સંતોને 
એસકો્્મ કરવાનું સનમાન 
મળું હતું જ્ારે તેઓ 
ચોવીસ શુધિ પલેદ્નમ 
છ પાઉન્ડ બાર અને 
ચારસો શુધિ પલેદ્નમ 
એક ઔંસના સસક્ા 
પધરાવતા હતા
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બહાદમહાં સહાંજનહા કહાર્યક્રમ દરણમરહાન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડે બહાપહા મહા્ટે ્તેમનું 
પ્્મ સ્ટેજ પર્ફોમ્યનસ રજૂ કરુું, જેમહાં આપિહા સ્હાણમનહારહારિ ગહાદીનહા ન્રણચ્ત 
કી્ત્યન અને સંગી્તની રજૂઆ્ત કર્હામહાં આ્ી ્્તી.

ઈ.સ. ૨૦૧૨
ઈ.સ. ૨૦૧૨મહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ રુએસએનહા લયોસ એનજલસ, 

કેણલર્યોણન્યરહા મંરદરનયો મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હા મ્યોતસ્ કરફો. “સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ 
રુએસએ”નહા સભરયો નરુ જસસી્ી કેણલર્યોણન્યરહા સુધી ણ્મહાનમહાં બહાપહાનહાં દશ્યન 
કર્હા ્ત્હા પર્ફોમ્યનસ કર્હા ગરહા. નોંધનીર છે કે, ્ડહાઉન ્ટહાઉન લયોસ એનજલસનહા 
LAPD પયોલીસ અણધકહારીઓ ્ેણલકયોપ્ટર્ી ર્ૂલયોનયો છં્ટકહા્ કરીને ભવર પરે્ડ 
સહા્ે શયોભહારહારિહા રયોજાઈ ્ ્તી. બેન્ડનહા ઘિહા રુ્હા સભરયો આ સમૈરયોને પ્ેમ્ી રહાદ 
કરે છે. કહારિ કે કેણલર્યોણન્યરહાની ગરમી અને ભેજમહાં આ પ્્મ લહાંબી પરે્ડ ્્તી. 
આ પરે્ડ દરણમરહાન અમેરરકન દશ્યકયોએ પિ બેન્ડ મરુણિક સહાંભળ્ું ્ ્તું અને ્ હા્ 
જો્ડી બહાપહાનહાં દશ્યન કર્હા અને ણન્હાળ્હા નજીક આવરહા ્્તહા. ઈ.સ. ૨૦૧૨મહાં 
સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડનહા સભરયોએ શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ગહાદી સંસ્હાન SGS 
્ટેલેન્ટમહાં ૨૦૧૨મહાં સપધહા્ય રયોજી ્્તી. અમહારહા બેન્ડનહા સભરયોને જજ કર્હા મહા્ટે 
બેગ પહાઈપસ્ય અને સંગી્તકહારયોને આમંણરિ્ત કર્હામહાં આવરહા ્્તહા. ણ્જે્તહાઓએ 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ી સમક્ષ બેગ પહાઇપ ્ગહા્ડી અને મે્ડલ મેળવરહા. ૨૦૧૨ની 
સૌ્ી મ્ત્પૂિ્ય ઘ્ટનહા શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પલેર્ટનમ ્તુલહા અને આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીનહા ૭૦મહા સદ્હા્ પ્્યની ઉજ્િી ્્તી. સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડને 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ી અને સં્તયોને એસકયો્ટ્ય કર્હાનું સનમહાન મળ્ું ્્તું જરહારે ્તેઓ 
ચયો્ીસ શુધિ પલેર્ટનમ છ 
પહાઉન્ડ બહાર અને ચહારસયો શુધિ 
પલેર્ટનમ એક ઔંસનહા ણસક્હા 
પધરહા્્તહા ્્તહા. 

એક બેન્ડ સભર રજૂઆ્ત 
કરે છે કે, બેન્ડમહાં ્ગહા્ડ્હાનયો 
સૌ્ી મયો્ટયો ર્હારદયો એ ્્તયો કે 
વરકક્તગ્ત ધરહાન અને દશ્યન 
બહાપહાએ દરેક ્ખ્તે અમને 
આપરહા. ્તે ્ંમેશહા અમહારી 
આંખયોમહાં જોઈ અમને ્ૂંર્હાળું 
કસમ્ત આપ્તહા તરહારે એમ 
લહાગ્તું ્્તું કે, બહાપહા અમહારહા 
અં્તરમહાં ઉ્તરી ગરહા છે. બેન્ડમહાં 

સવામીબાપા પાઈપ 
બેન્ડ ્ુએસએ મા્ે 

૨૦૧૩ એક મહતવપયૂણ્મ 
વષ્મ હતું. કારણ કે 

૨૦૦૩માં તેની સથાપના 
થ્ેલી તેથી આ વષષે 

૧૦મી એસનવસ્મરી 
હતી. ઉજવણી કરવા 
મા્ે બેન્ડના તમામ 

સભ્ોએ ભેગા થઈને 
ત્રણ દિવસનો ભવ્ 

સમૈ્ો અને સસકોકસ 
્ેમપલના ૧૨મા 

પા્ોતસવના સપોનસર 
થવાનું નક્ી ક્ુું. 
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્ગહા્ડ્હા્ી, અમે બહાપહા અને સં્તયોની નજીક પિ આ્ી શકરહા અને પલેર્ટનમ 
્તુલહા જે્ી ્તમહામ મયો્ટી ઇ્ેન્ટસમહાં ્ંમેશહા ણપકચર VIP એકસેસ અને બેસ્હાની 
વર્સ્હા મળ્તી ્્તી.

ઈ.સ. ૨૦૧૩
સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ રુએસએ મહા્ટે ૨૦૧૩ એક મ્ત્પૂિ્ય ્ર્ય ્્તું. 

કહારિ કે ૨૦૦૩મહાં ્તેની સ્હાપનહા ્રેલી ્તે્ી આ ્રષે ૧૦મી એણન્સ્યરી ્્તી. 
ઉજ્િી કર્હા મહા્ટે બેન્ડનહા ્તમહામ સભરયોએ ભેગહા ્ઈને રિિ રદ્સનયો ભવર 
સમૈરયો અને ણસકયોકસ ્ટેમપલનહા ૧૨મહા પહા્ટયોતસ્નહા સપયોનસર ્્હાનું નક્ી કરુું. 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ી બેન્ડનહા સભરયો ્ચચેની એક્તહા ણ્શે સહાંભળીને ખૂબ ખુશ 
્રહા. સમગ્ મંરદર અને શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા ્યોલને બહાપહા અને બેન્ડનહા 
સભરયોનહા ર્યો્ટહા્ી શિગહાર્હામહાં આવરું ્્તું. સહાંજે સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડનહા 
સભરયોએ એક સહા્ે સમૂ્ રહાસ રજૂ કરફો. બેન્ડનહા ્તમહામ સભરયોએ લહાલ િભભહા 
પ્ેરહા્ય ્ ્તહા અને કી્ત્યન નૃતર સહા્ે સમૂ્  રહાસની શરૂઆ્ત કરી ્ ્તી. બહાપહાનયો પ્ેમ 
મળ્યો ્તે્ી અમે ્તયો ધનર બનરહા.” બહાકીની રહા્ત મહા્ટે બેન્ડનહા સભરયોએ ્ હારહાર્ર્તી 
ગહા્હાનું અને ્હાદ્યયો ્ગહાડહા ્તે સમરે આચહાર્ય સ્હામીશ્ીની આસપહાસ સતસંગીઓ 
આનંદમહાં નહાચ્તહા ્્તહા.

બીજા રદ્સે સ્હારે બેન્ડનહા સભરયો બધહા એક સહા્ે ્તેજસ્ી ્હાદળી 
બહાંધિી્હાળહા સહાર્હામહાં સમૂ્ બેઠહા ્્તહા. અમહારહા મહા્ટે આ ખૂબ જ મ્ત્ની ક્ષિ 
્્તી. કહારિ કે ્તે દરણમરહાન ર્ક્ત બહાપહા, ્યો્ડહાક સં્તયો અને બેન્ડનહા સભરયો ્્તહા. 
બહાપહાએ ્તે સમરે ર્ર્તહા ર્ર્તહા દરેકને દશ્યન આપ્હા મહા્ટે સમર કહાઢ્યો ્્તયો. 
્ધુમહાં સમૂ્ પહારહારિ પ્સંગે અમહારી દરેકની પ્હા્્યનહા સહાંભળ્હા મહા્ટે સમર કહાઢ્યો 
્્તયો. ્તે રદ્સે સહાંજે કહાર્યક્રમની શરૂઆ્ત રુનહાઈ્ટે્ડ સ્ટે્ટસ ઑર્ અમેરરકહા અને 
ઈકન્ડરહાને દેશભકક્તની સલહામ સહા્ે કર્હામહાં આ્ી ્્તી. આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ 
સલહામી દરણમરહાન સમગ્ શ્યો્તહાઓને ઊભહા ્ઈને ધ્જ ્ંદન કર્હા દયોરહા્ય. 
તરહારબહાદ ભગ્હાન શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ભગ્હાન, જી્નપ્હાિ શ્ી અબજી બહાપહાશ્ી, 
જી્નપ્હાિ શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ી મ્હારહાજને ્ંદન 
કર્હામહાં આવરહા ્્તહા. સમહાચહાર મહાધરમયોનહા ક્રેજ દ્હારહા સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડ 
ણ્શે જાણરહા પછી, એક પ્ણ્તણષ્્ત ણર્રમ ણનમહા્ય્તહા રરચહા્ડ્ય લયોએ સ્હામીબહાપહા પહાઇપ 
બેન્ડ પર એક ્ડયોકરુમેન્ટરી બનહા્ી.

સવસશષ્ટ ઉજવણી
એક ખહાસ ણ્ર્ડરયો બનહા્્હામહાં આવરયો ્ ્તયો. બેન્ડનહા સભરયોનયો ઈન્ટરવરુ લઈને 

્તેમને પૂછ્હામહાં આવરું કે, સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડમહાં ર્ે્હાનયો મુખર લહાભ શું 
છે? મયો્ટહાભહાગનહા સભરયોએ જ્હાબ આપરયો કે, સ્ફોપરી શ્ી સ્હાણમનહારહારિબહાપહા 
સ્હામીબહાપહા અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીને ખુશ કર્હા, ્તેમની નજીક ર્ે્હાની અને 

શ્ી સવાસમનારા્ણ 
ભગવાન, જીવનપ્રાણ 
શ્ી અબજી બાપાશ્ી, 
જીવનપ્રાણ શ્ી 
મુ્તજીવન સવામીબાપા 
અને આચા્્મ સવામીશ્ી 
મહારાજને વંિન કરવામાં 
આવ્ા હતા. સમાચાર 
માધ્મોના કવરેજ દ્ારા 
સવામીબાપા પાઇપ બેન્ડ 
સવશે જાણ્ા પછી, એક 
પ્રસતસઠિત સર્લમ સનમા્મતા 
દરચા્ડ્મ લોએ સવામીબાપા 
પાઇપ બેન્ડ પર એક 
્ડો્્ુમેન્રી બનાવી.
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અનયોખી રી્તે સે્હા આપ્હાની ્તક મળે. ્તેમજ ણસકયોકસ મંરદર અને મણિનગર શ્ી 
સ્હાણમનહારહારિ ગહાદીનું નહામ ર્ેલહા્્હા મહા્ટે. બેન્ડ પ્ણશક્ષક બેરી ફ્ીમેને જિહાવરું 
્્તું કે, ્તેની ઈચછહા બેન્ડનહા સભરયોની ્ૃણધિ જો્હાનું છે. નહાનહા બહાળકયો્ી કયોલેજમહાં 
પ્્ેશ્હા મહા્ટે ્તૈરહાર પુખ્ત ્રનહા લયોકયોમહાં ્ૃણધિ અને પરરપક્્તહા, જરહારે એક મયો્ટહા 
પરર્હાર ્તરીકે બહાપહાની સે્હા કર્હાનું ચહાલુ રહાખરું. સભરયોને એમ પિ પૂછ્હામહાં 
આવરું ્્તું કે, ્તેઓ સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડમહાં ર્ીને શું શીખરહા છે? સભરયોએ 
જ્હાબ આપરયો કે, એક ન્ું અનયોખું સહાધન શીખ્ું, શી્ટ સંગી્ત ્હાંચ્હાનું અને 
લખ્હાનું શીખ્ું, કયોઈ ્સ્તુમહાં ્ધુ સહારહા બન્હા મહા્ટે સમપ્યિ અને અભરહાસનું 
મ્ત્, ને્તૃત્, ધીરજ, ણશસ્ત, જ્હાબદહારી, ્ટીમ પલેરર કે્ી રી્તે બન્ું ્તે 
શીખ્ું અને સહા ે્ મળીને કહામ કર્ું. ્ળી મયો્ટહાભહાગે પ્ભુની ભકક્તનહા સ્રૂપ 
્તરીકે સંગી્તનયો ઉપરયોગ કર્યો. છેરલે, સભરયોને સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડનું એક 
શબદમહાં ્િ્યન કર્હાનું ક્ે્હામહાં આવરું ્તયો ્તેઓએ કહ્યું. સે્હા, કુ્ટુંબ, ર્હાઉન્ડેશન, 
પ્ેરક, સશકક્તકરિ, ભકક્ત, પ્ેરિહાતમક, એક્તહા, ભહાઈચહારયો, અદ્ૂ્ત ઉતસહા્પૂિ્ય 
સમપ્યિ. 

વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ી આ ણ્ર્ડરયો અને બેન્ડનહા સભરયોએ જે શેર કરુું ્તે 
જોઈને ખૂબ જ પ્સન્ન ્રહા ્તે્ી ્તેઓશ્ીએ બીજા રદ્સે ્તેમનહા આશી્હા્યદમહાં 
પિ ્તેનયો ઉરલેખ કરફો ્્તયો. 

ણ્ર્ડરયો પછી, અમહારહા બેન્ડ પ્ણશક્ષક, બેરી ફ્ીમેને કી્ત્યન રજૂ કરુું. અમે બધહા 
્તેમનયો આદર કરીએ છીએ. બહાપહા (ણ્ખરહા્ત અમેરરકન ગી્ત ્ી ણ્લ રયોક રુનહા 
જો્ડકિહાં મહા્ટે બનહા્ેલ). અંગ્ેજી કી્ત્યન શહાસ્તી શ્ી સ્ષેશ્વરદહાસજી સ્હામી દ્હારહા 
શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા મહાનમહાં લખ્હામહાં આવરું 
્્તું. બધહા પ્ેક્ષકયોએ સહા્ે ગહારું અને “અમે બધહા ્તમને બહાપહા પ્ેમ કરીએ છીએ” 
એ્હા ણચહનયો પક્ડી રહાખરહા ્્તહા. સમગ્ પ્ેક્ષકયોને બહાપહા મહા્ટે કે્ટલયો પ્ેમ ્્તયો ્તે 
જો્ું ખરેખર આશ્ચર્યજનક ્્તું. પ્ેક્ષકયોએ આનંદમહાં ગહા્તહા ગી્તયો સહા્ે આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીએ સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડનહા ગિ્ેશને મળ્તી આ્્તી ખહાસ ્ટ્ટ્યન 
્ીમ કેક કહાપી. આ પછી, બહાપહાએ, સ્હામીબહાપહાએ પહાઇપ બેન્ડનહા ભૂ્તકહાળ અને 
્્ત્યમહાનકહાળનયો ્તમહામ સભરયોને મયોમેન્ટયો આપરયો ્્તયો અને બેન્ડનહા દરેક સભરયોને 
ર્યો્ટહા પહા્ડ્હા ્ત્હા આશી્હા્યદ આપ્હા મહા્ટે સમર કહાઢ્યો. 

છેરલે ઇ્ેન્ટને સમહાપ્ત કર્તહા બેન્ડે “શ્ીજી ્ ેંક રુ, બહાપહા ્ ેંક રુ” રજૂ કરુું અને 
સમગ્ શ્યો્તહાઓને સહા્ે ગહા્હા અને ભગ્હાન સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહા 
અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ અમને જે કંઈપિ આપરું છે ્તેનહા મહા્ટે આભહાર 
મહાનરયો. રિિ રદ્સીર સમૈરયોનહા અંણ્તમ રદ્સે ભગ્હાન શ્ી સ્હાણમનહારહારિ, 
જી્નપ્હાિ શ્ી અબજી બહાપહાશ્ી અને જી્નપ્હાિ શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહાને 
ઉત્ર અમેરરકહામહાં પ્્મ ્ખ્ત પહાઇપ બેન્ડ રુણનર્યોમ્યમહાં સુશયોકભ્ત કર્હામહાં 

ત્રણ દિવસી્ સમૈ્ોના 
અંસતમ દિવસે ભગવાન 

શ્ી સવાસમનારા્ણ, 
જીવનપ્રાણ શ્ી 

અબજી બાપાશ્ી 
અને જીવનપ્રાણ 
શ્ી મુ્તજીવન 

સવામીબાપાને ઉત્તર 
અમેદરકામાં પ્રથમ વખત 
પાઇપ બેન્ડ ્ુસનર્ોમ્મમાં 

સુશોભભત કરવામાં 
આવ્ા હતા, આ ખાસ 

્ુસનર્ોમ્મવાળાને જોઈને 
સૌને આનંિિા્ક અને 

આશ્ચ્્મ થ્ું હતું.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

427

આવરહા ્્તહા, આ ખહાસ રુણનર્યોમ્ય્હાળહાને જોઈને સૌને આનંદદહારક આશ્ચર્ય ્રું 
્્તું. સ્હારનહા પહા્ટયોતસ્ની ઉજ્િી દરણમરહાન ્તમહામ બેન્ડ સભરયોએ પર્ફોમ્યનસ 
આપરું ્્તું. બહાપહાનહા આશી્હા્યદ શરૂ ્રહા ્તે પ્ેલહાં બરૅન્ડનહા બધહા સભરયો િ્ડપ્ી 
રુણનર્યોમ્ય બદલી અને કહાળહા સૂ્ટ અને પલેઈ્ડ બયો ્ટહાઈમહાં સજ્જ ્ઈને સભહામહાં 
પહાછહા આવરહા ્્તહા. આચહાર્ય સ્હામીશ્ી, સં્તયો અને સમગ્ પ્ેક્ષકયો પ્ભહાણ્્ત ્રહા કે 
અમે બહાપહાનહા ણ્શેર બેન્ડનહા આશી્હા્યદ મહા્ટે કે્ટલહા િ્ડપ્ી પહાછહા ર્રહા્ય.

ઈ.સ. ૨૦૧૪
૨૫ જૂન, ૨૦૧૪નહા રયોજ આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ ણસકયોકસ, નરુ જસસીમહાં 

મ્હાતમહા ગહાંધીની પ્ણ્તમહાનું ઉદઘહા્ટન કરુું. બેન્ડનહા સભરયોનહા એક નહાનહા જૂ્ને આ 
મ્ત્પૂિ્ય પ્સંગ મહા્ટે બહાપહા અને  સં્તયોને એસકયો્ટ્ય કર્હા મહા્ટે સપેશરલ પરણમશન 
મળી ્્તી. આચહાર્ય સ્હામીશ્ી અને ગહાંધીજીને ણ્શેર ્ંદન કર્હામહાં આવરહા ્્તહા.

ઈ.સ. ૨૦૧૪ એ આપિહા કેને્ડહા અને ્ડેલહા્ેર મંરદરયોનહા ભવર મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હા 
મ્યોતસ્ મહા્ટે પિ ૧૫ પેસેનજરનહા ્હાન દ્હારહા એક સહા્ે મુસહાર્રી કરી ્્તી. 
બંને મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હા અઠ્હાર્ડરહાનહા અં્તરે ્્તી, ્તે્ી બેન્ડનહા સભરયો ખૂબ જ વરસ્ત 
્્તહા. મહારિ મુસહાર્રી અને પ્દશ્યનમહાં જ ન્ીં, પિ સજા્્ટ, ઇ્ેન્ટનહા સંકલન અને 
અનર નૃતર અને સકી્ટસમહાં પિ પર્ફોમ્યનસ કર્હામહાં મદદ કર્તહા ્્તહા. એક બેન્ડ 
સભર એક ્હા્ત શેર કરે છે કે કે્ી રી્તે ્તે બહાસ ્ડ્રમ મહા્ટે ્તેની ્હાનષેસ ભૂલી ગરયો, 
પરં્તુ આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ અમને જે કૌશરર અને ્સષેર્ટણલ્ટી શીખ્ી ્્તી ્તેનહા 

કહારિે ્ડ્રમરયોએ બહાસ ્ડ્રમને 
પક્ડી રહાખ્હા મહા્ટે ન્યો પટ્યો 
બનહા્્હા મહા્ટે સહા્ે મળીને કહામ 
કરુું. એક પ્યોર્ેશનલ બેન્ડમહાં 
પર્ફોમ્યનસ કરીને, બહાપહાએ 
અમને કયોઈપિ બહાબ્તમહાં દૃઢ 
ર્ે્હાની આ્શરક કુશળ્તહા 
શીખ્ી ્્તી. ્તેનું બીજું 
ઉદહા્રિ ્ડેલહા્ેરમહાં રયોજારેલહા 
્ડહારમં્ડ ્તુલહામહાં બહાપહા મહા્ટે 
પર્ફોમ્યનસ કર્હા મહા્ટે બેન્ડનહા 
સભરયોએ પિ આભહાર મહાનરયો 
્્તયો. પહાછું ્ળીને જો્તહાં, ્તે 
બંને સપ્તહા્યોમહાં્ી પસહાર ્્હા 
મહા્ટે અમને જે બધી શકક્તની 
જરૂર ્્તી, ્તે બહાપહાનહા ચ્ેરહા 

આચા્્મ સવામીશ્ીના 
આશીવા્મિ સાથે, 
સવામીબાપા પાઇપ બેન્ડને 
મેદ્ડસન સ્વેર ગા્ડ્મન, 
ન્યૂ્ોક્મ સસ્ીમાં ભારતના 
વ્ડા પ્રધાન નરેનદ્ર મોિીને 
આવકારવા મા્ે આમંત્રણ 
આપવામાં આવ્ું હતું. 
આખા વષ્મ િરસમ્ાન 
બેન્ડે સામુિાસ્ક 
કા્્મક્રમોમાં પર્ફોમ્મનસ 
કરવાનું ચાલુ રાખ્ું. જેમાં 
૯/૧૧ મેમોદર્લ, દિવાળી 
મેળો, ઈનન્ડ્ા ્ડે પરે્ડ 
અને મેમોદર્લ ્ડે પરે્ડનો 
સમાવેશ થા્ છે.
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પરનું ભવર કસમ્ત જોઈને જ મળી. અમને દરરયોજ દશ્યન આપ્તહા ્્તહા ્તે્ી બધી 
મુસહાર્રી અને આખહા રદ્સ અને રહા્તની સે્હા ્તે એક ક્ષિ મહા્ટે મૂરર્હાન રદવર 
દશ્યનમહાં  ્્તી.

પહાછળ્ી ૨૦૧૪મહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા આશી્હા્યદ સહા્ે, સ્હામીબહાપહા 
પહાઇપ બેન્ડને મેર્ડસન સક્ેર ગહા્ડ્યન, નરૂરયોક્ય ણસ્ટીમહાં ભહાર્તનહા ્્ડહા પ્ધહાન નરેનદ્ર 
મયોદીને આ્કહાર્હા મહા્ટે આમંરિિ આપ્હામહાં આવરું ્્તું. આખહા ્ર્ય દરણમરહાન 
બેન્ડે સહામુદહાણરક કહાર્યક્રમયોમહાં પર્ફોમ્યનસ કર્હાનું ચહાલુ રહાખરું. જેમહાં ૯/૧૧ 
મેમયોરરરલ, રદ્હાળી મેળયો, ઈકન્ડરહા ્ડે પરે્ડ અને મેમયોરરરલ ્ડે પરે્ડનયો સમહા્ેશ 
્હાર છે.

ઈ.સ. ૨૦૧૫
૨૦૧૫મહાં મણિનગર શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ગહાદી સંસ્હાએ ઉત્ર અમેરીકહાનહા 

ણશકહાગયો, ઇણલનયોઇસમહાં ્તેનું ઉદઘહા્ટન સંમેલન રયોજરું ્્તું. જેમહાં સમગ્ રુએસ 
અને કેને્ડહાનહા ભક્તયો એક સહા્ે ભેગહા ્રહા ્્તહા. સંમેલનનહા ભવર ઉદઘહા્ટન 
સમહારયો્મહાં સે્હા કર્હા મહા્ટે બેન્ડ સહામેલ ્રું ્્તું. બેન્ડનહા સભરયોએ સ્રંસે્કયો, 
આઇ્ટી, ઇ્ેન્ટ કયોઓર્ડ્યનેશન અને ્ક્યશયોપ પ્સ્તુ્તક્તહા્ય ્તરીકે ભહાગ લીધયો ્્તયો. 
વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા આશી્હા્યદ્ી સંમેલન દરણમરહાન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ 
બેન્ડ રહાટિ્રીર ણ્સ્તરિ રયોજનહાની શરૂઆ્ત કર્હામહાં આ્ી ્ ્તી. જેમ જેમ આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીએ સમગ્ ઉત્ર અમેરરકહામહાં મં્ડળયો અને મંરદરયોની સ્હાપનહા કર્હાનું 
ચહાલુ રહાખરું ્તેમ ્તેમ સમગ્ રુ.એસ.મહાં ્ધુ ને ્ધુ નહાનહા બહાળકયો સ્હામીબહાપહા 
પહાઇપ બેન્ડમહાં જો્ડહા્હા મહાંગ્તહા ્્તહા. સંમેલનનહા ્યો્ડહા અઠ્હાર્ડરહા પછી અને 
બહાપહાનહા આશી્હા્યદ સહા્ે સમગ્ ઉત્ર અમેરરકહામહાં્ી રુ્હાન ભક્તયો બેગ પહાઈણપંગ 
્ક્યશયોપનહા પરરચર મહા્ટે ણસકયોકસ મંરદર ખહા્તે એકઠહા ્રહા. ્તેઓએ સંગી્તનહા 
સ્રયો લખેલહા ્હાંચ્હા, મંરિયો ્ગહા્ડ્હા અને બેગ પહાઈપ શીખ્હા ્તરર્ આ્શરક 
બહાબ્તયો શીખરહા અને ્ધુ ણ્દ્યહા્સીઓને શીખ્હા્ડ્હા મહા્ટે પયો્તહાનહા મં્ડળયોમહાં 
શરૂ કરુું. આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા આશી્હા્યદ્ી આ ્ર્ય દરણમરહાન www.Swa-
mibapaSchool.comની સ્હાપનહા એ્હા ણશષરયો મહા્ટે ્ચરુ્યઅલ લણનુંગ ણ્કરપ 
્તરીકે કર્હામહાં આ્ી ્્તી કે જેમની પહાસે મંરદર ન ્્તું.

બેન્ડનહા ઈણ્ત્હાસમહાં આ ્તબક્ે ્તેઓએ સમગ્ રુનહાઈ્ટે્ડ સ્ટે્ટસ અને કેને્ડહામહાં 
પ્્હાસ કરફો ્્તયો અને ઉત્ર અમેરરકહાનહા પ્્મ ભહાર્તીર અમેરરકન બેગ પહાઈપ 
બેન્ડ ્તરીકે જાિી્તહા બન્હાનું શરૂ કરુું ્ ્તું. જેમહાં નરૂરયોક્ય ્ટહાઈમસ, ્ ્ડસન રરપયો્ટ્યર, 
જસસી જન્યલ, નરૂરયોક્ય પયોસ્ટ, ્ડેઇલી ્ેરહાર્ડ અને ઘિહા ્ટેણલણ્િન સમહાચહાર દ્હારહા 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનું શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહાનહા ્હારસહાને સમગ્ ણ્શ્વમહાં 
ર્ેલહા્્હાનું ચહાલુ રહાખ્હાનું સ્પન સહાકહાર ્ઈ રહ્યું ્્તું.

ર્ડસેમબર ૨૦૧૫મહાં સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડ રુએસએને નૈરયોબીમહાં બેન્ડની 

ઉત્તર અમેદરકાના પ્રથમ 
ભારતી્ અમેદરકન 

બેગ પાઈપ બેન્ડ તરીકે 
જાણીતા બનવાનું શરૂ 
ક્ુું હતું. જેમાં ન્યૂ્ોક્મ 

્ાઈમસ, હ્ડસન દરપો્્મર, 
જસસી જન્મલ, ન્યૂ્ોક્મ 

પોસ્, ્ડેઇલી હેરાલ્ડ અને 
ઘણા ્ેસલસવિન સમાચાર 
દ્ારા આચા્્મ સવામીશ્ીનું 

શ્ી મુ્તજીવન 
સવામીબાપાના વારસાને 

સમગ્ર સવશ્વમાં ર્ેલાવવાનું 
ચાલુ રાખવાનું સવપન 
સાકાર થઈ રહું હતું.
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સ્હાપનહાની ૬૦મી ્ડહારમં્ડ જરુકબલી ્ર્યગહાંઠની ઉજ્િી કર્હા નૈરયોબી-કેનરહા, 
આરફ્કહા પ્્હાસ આ્્હા આમંરિિ આપ્હામહાં આવરું ્્તું. નહા્તહાલની મયોસમ 
્યો્હા્ી નૈરયોબીની ર્ટરક્ટયો ખૂબ મોંઘી ્્તી, ્તે્ી ઘિહા સભરયો ્હાજરી આપ્હાનું 
આરયોજન કર્તહા ન ્્તહા. અમહારહા મેનેજરે આચહાર્ય સ્હામીશ્ીને મદદ મહા્ટે ણ્નં્તી 
કરી અને ્તેઓશ્ીએ કૃપહા કરી ્તે્ી બેન્ડનહા ્ીસ સભરયોએ ્હાજરી આપી. બહાપહાએ 
રુએસએ બેન્ડનહા ્તમહામ સભરયોને ્તેમનહા રૂમમહાં આ્કહાર આપરયો અને ્તમહામ 
પ્કહારની ખબરઅં્તર પૂછી. જે બહાપહાની નમ્ર્તહા અને ્તેમનહા રુએસએ બેન્ડનહા 
સભરયો મહા્ટેનહા પ્ેમને દશહા્ય્ે છે. ્તે સહાંજે એક સમૂ્ રહાસનું આરયોજન કર્હામહાં 
આવરું ્્તું. બેન્ડનહા સભરયો આચહાર્ય સ્હામીશ્ીને ખુશ કર્હા મહા્ટે ણ્શ્વભરનહા બેન્ડ 
ભહાઈઓ સહા્ે ્્ડીલયોએ પિ નૃતર કરહા્ય ્્તહા બહાપહા એ જોઈને ખૂબ ખુશ ્રહા. 
સ્હાગ્ત સમહારયો્ પછી બેન્ડનહા સભરયો સખ્ત ્હાકેલહા ્યો્હા છ્તહાં અને મુસહાર્રી્ી 
જે્ટલેગ્ડ ્યો્હા છ્તહાં ઘિહા ન્હા ગી્તયો અને રચનહાઓ શીખ્હા ્તૈરહાર ્્તહા. બેન્ડનહા 
સભરયો પરયોરઢરે ૨ ્હાગરે ્તેમનહા રૂમમહાં પ્ેકક્ટસ કરી રહ્યહા ્્તહા. તરહારે સં્તયો નૈરયોબી 
મંરદરની બહારકનીમહાં આ્ી બેન્ડનહા સભરયોની પ્શંસહા કરી.

બીજા રદ્સે સ્હારે ્ેલકમ પરે્ડ દરણમરહાન અમહારી સહા્ે સ્હામીબહાપહા 
પહાઇપ બેન્ડ નૈરયોબી, ભહાર્ત, લં્ડન અને બયોર્ટનનહા ્તમહામ બેન્ડ મેમબર સહા્ે 
જો્ડહારહા ્્તહા. આ પ્ેલી્હાર ્્તું કે, પહાંચેર બેન્ડે એક સહા્ે પર્ફોમ્યનસ કરુું ્્તું. 
આ અનયોખી સ્હાગ્ત રહારિહામહાં ૧૪૦્ી ્ધુ બેન્ડ સભરયો અને ૫૦ જે્ટલહા કે્ડે્ટસે 
ભહાગ લીધયો ્્તયો. ્તે પછી સહાંજે નૈરયોબીનહા સેન્ટ્રલ કબિનેસ ર્ડકસ્ટ્રક્ટમહાં ભવર 
નગરરહારિહા નીકળી ્્તી. પહાંચેર બેન્ડે એક્તહામહાં કૂચ કરી અને ્જારયો લયોકયો સહા્ે 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનું નૈરયોબી મંરદરમહાં સ્હાગ્ત કરુું. પરે્ડ લહાંબી ્્તી અને ્તે ખૂબ 
જ ગરમી ્યો્હા છ્તહાં પરે્ડનહા અં્તે બેન્ડનહા સભરયોએ વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ી 
સહા્ે નૃતર કરીને પ્સંગની ઉજ્િી કરી.

ઉજ્િીનહા બીજા રદ્સે ્તમહામ ૧૪૦ બેન્ડ સભરયોને સ્હારનહા પ્દશ્યન મહા્ટે 
બલુ િભભહા અને પ્ખરહા્ત મણિનગર પહાઘ ભે્ટમહાં આપ્હામહાં આ્ી ્્તી. જરહારે 
અમે  પર્ફોમ્યનસ કરુું  તરહારે એ્ું દેખહારું કે, ્હાદળી સમુદ્રમહાં એક સૈનર આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીને ્ંદન સ્ નમસકહાર કરી રહ્યું ્્તું. ્તે ખરેખર એક આકર્યક દૃશર અને 
અ્હાજ ્્તયો. ્તેમનહા આશી્હા્યદમહાં આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ જિહાવરું કે, “જે કયોઈ 
પિ શયોભહારહારિહા દરણમરહાન શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ભગ્હાનની નજરમહાં આવરયો ્તે 
મયોક્ષને લહારક બનરયો.” સહાંજનું સમહાપન ભકક્ત સંધરહા સહા્ે ્ રું. જેમહાં ણ્શ્વભરનહા 
ગહારકયો અને અદ્ૂ્ત ્ડ્રમ કયોર ફરુિનનયો સમહા્ેશ ્હાર છે. આ ઇ્ેન્ટ પછી બેન્ડનહા 
સભરયોએ આખી રહા્ત સહા્ે મળીને બીજા રદ્સ મહા્ટે જૂ્ પ્દશ્યનને પૂિ્ય કર્હા 
મહા્ટે પ્ેકક્ટસ કરી.

રિીજા રદ્સે સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડનહા સભરયોએ મંગળહા આર્તીમહાં ્હાજરી 

શ્ી મુ્તજીવન સવામીબાપા 
પાઇપ બેન્ડ ્ડા્મં્ડ 
જ્ુભબલી ઉજવણીના 
સમાપન મા્ે સવશ્વભરના 
પાઇપ બેન્ડ ર્રીથી એક 
થ્ા અને સવસવધ ધયૂન 
વગા્ડીને અને તેમના બી્ 
પર નૃત્ કરીને અદ્યૂત 
પર્ફોમ્મનસ આપ્ું. દિવ્ 
આશીવા્મિ િરસમ્ાન 
આચા્્મ સવામીશ્ીએ 
જાહેરાત કરી હતી કે, હવે 
શ્ી મુ્તજીવન સવામીબાપા 
પાઇપ બેન્ડ નામ હેઠળ 
તમામ આંતરરાષ્ટટ્ી્ બેન્ડ 
એક તરીકે ઓળખાશે.
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આપી ્ ્તી. અમને બધહાને મંગળહા આર્તીમહાં આ્ટલહા ્ ્ેલહા ્તૈરહાર જોઈને બહાપહાનહા 
મુખહારણ્ંદ પરનયો આનંદ અને આશ્ચર્ય ્જુ પિ સભરયો રહાદ કરે છે. પછીનહા 
રદ્સે શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડ ્ડહારમં્ડ જરુકબલી ઉજ્િીનહા 
સમહાપન મહા્ટે ણ્શ્વભરનહા પહાઇપ બેન્ડ ર્રી્ી એક ્ રહા અને ણ્ણ્ધ ધૂન ્ ગહા્ડીને 
અને ્તેમનહા બી્ટ પર નૃતર કરીને અદ્ૂ્ત પર્ફોમ્યનસ આપરું. આશી્હા્યદ દરણમરહાન 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ જા્ેરહા્ત કરી ્્તી કે, ્્ે શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા 
પહાઇપ બેન્ડ નહામ ્ેઠળ ્તમહામ આં્તરરહાટિ્રીર બેન્ડ એક ્તરીકે ઓળખહાશે.

રિિ રદ્સની ઉજ્િી પછી શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડે નહારયોક 
કહાઉન્ટીમહાં ૩ રકલયોમી્ટરની ્નરજી્ન અને પરહા્ય્રિ સંરક્ષિ રેલીમહાં ભહાગ 
લીધયો ્્તયો. જરહારે પરે્ડ ખૂબ જ લહાંબી અને સખ્ત ગરમી ્્તી. આચહાર્ય સ્હામીશ્ી 
મહા્ટે આ એક ખૂબ જ મ્ત્પૂિ્ય કહારિ ્્તું, ્તે્ી બરૅન્ડનહા ્તમહામ સભરયોએ સ્ત્ત 
પ્રતન કરફો. આ પછી બેન્ડનહા સભરયોએ લહાંબહા અને ્ક્ી દેનહારહા ્યો્ડહા રદ્સયોનહા 
પર્ફોમ્યનસ પછી બે રદ્સ આરહામ કર્હા મહા્ટે બસમહાં ચહાર કલહાકની મુસહાર્રી કરીને 
મસહાઈ મહારહા નેશનલ સર્હારી પહાક્ય ગરહા. જરહારે ્તેઓ પહાછહા આવરહા તરહારે બેન્ડનહા 
સભરયો આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા ખૂબ જ આભહારી ્ ્તહા. છેરલહા કે્ટલહાક રદ્સયો્ી ઘિહા  
પર્ફોમ્યનસ કરહા્ય ્યો્હા્ી બેન્ડનહા સભરયો ્હાકીને જમીન પર સૂઈ ગરહા ્્તહા અને 
દરરયોજ પહાિીની બયો્ટલયો સહા્ે સનહાન કર્તહા ્્તહા. છે્્ટે બહાપહાએ અમને પુરસકહાર 
આપરયો અને અમને ણ્શહાળ આરહામદહારક પલંગ, ગરમ ગરમ પહાિીનહા ર્ુ્હારહાઓ 
અને ્તહાજા ્તૈરહાર કરેલહા ગરમ ભહાર્તીર ભયોજન સહા્ે આશી્હા્યદ આપરહા. બપયોરનહા 
ભયોજન પછી સહાંજે સ્હાગ્ત સંગી્તનયો કહાર્યક્રમ ્્તયો. 

બીજા રદ્સે સર્હારી ્ટૂર જઈને આવરહા પછી બેન્ડનહા સભરયો બસ દ્હારહા નૈરયોબી 
મંરદર પહાછહા ર્રહા્ય. બહાપહાએ સભહામહાં ્તમહામ બેન્ડનહા સભરયોને આશી્હા્યદ પિ 
આપરહા ્્તહા અને સમગ્ મં્ડળની સહામે રુએસએ બેન્ડે ગયોર્ડ, પલેર્ટનમ અને 
્ડહારમં્ડ ્તુલહામહાં બેન્ડ્હાદનની સે્હા કર્હાનયો ઉરલેખ કરફો ્્તયો. બેન્ડનહા સભરયો 
સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહા અને આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનયો આભહાર મહાન્તહા 
્્તહા કે અમને સે્હા મળી, આશી્હા્યદનયો ખૂબ લહાભ મળ્યો, ઘિું જો્હા જાિ્હા 
મળ્ું. મુસહાર્રીમહાં અમહારું રક્ષિ કરુું અને અમને બધહાને સલહામ્ત રી્તે રુએસએ 
પહાછહા પ્ોંચહાડહા.

ઈ.સ. ૨૦૧૬
ન્હા લયોગયો અને ન્હા નહામ સહા્ે શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ 

રુએસએ સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહાનયો પ્ચહાર કર્હાનું આગળ ધપહાવરું. 
જેમ કે મેમયોરરરલ ્ડે, રરમેમબરનસ સેરેમની અને પરે્ડ, ઓગ્યન ્ડયોનેશન 5K ્યોક, 
ઈકન્ડરહા ્ડે પરે્ડ એન્હારસી, રન સહાન્ટહા. અમેરરકન કેનસર ર્ં્ડ અને એન્હારસી 
્ટ્ટ્યન ્ડે પરે્ડ મહા્ટે ્યોકમહાં બેન્ડને ્તક મળી ્્તી.

ઈ.સ. ૨૦૧૬ની સૌથી 
મો્ી સવશેષતા શ્ી 

મુ્તજીવન સવામીબાપા 
સમૃસત મંદિર રજત 
મહોતસવની હતી. 

્ુએસએ અને ભારતમાં 
બંને જગ્ાએ ઉજવણી 

કરવામાં આવી હતી. 
આચા્્મ સવામીશ્ીના 
આશીવા્મિથી અમારી 

રાષ્ટટ્ી્ સવસતરણ 
્ોજનાના નવા બેન્ડ 

સભ્ો ભારતમાં સમૃસત 
મંદિર રજત મહોતસવમાં 

પર્ફોમ્મનસ કરવા તૈ્ાર 
હતા.
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ઈ.સ. ૨૦૧૬નહા સીકયોકસ ્ટેમપલ પહા્ટયોતસ્ દરણમરહાન શ્ી મુક્તજી્ન 
સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ રુ.એસ.એ.એ “સ્હામીબહાપહા ્ે”નહા સત્હા્હાર ઉદઘહા્ટન 
મહા્ટે આચહાર્ય સ્હામીશ્ી દ્હારહા પેન્યોન્ય એ્નરુનું અણધકૃ્ત રી્તે “સ્હામીબહાપહા ્ે” 
રહાખ્હામહાં આવરું ્્તું અને આને ણસ્ટી ઓર્ સીકયોકસ ્તેમજ ્્ડસન કહાઉન્ટી દ્હારહા 
સ્ીકહાર્હામહાં આવરું ્્તું. જેમહાં ઘિહા નોંધપહારિ મ્હાનુભહા્યો ્હાજર ્્તહા.

ઈ.સ. ૨૦૧૬ની સૌ્ી મયો્ટી ણ્શેર્તહા શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા સમૃણ્ત 
મંરદર રજ્ત મ્યોતસ્ની ્્તી. રુએસએ અને ભહાર્તમહાં બંને જગરહાએ ઉજ્િી 
કર્હામહાં આ્ી ્્તી. આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા આશી્હા્યદ્ી અમહારી રહાટિ્રીર ણ્સ્તરિ 
રયોજનહાનહા ન્હા બેન્ડ સભરયો ભહાર્તમહાં સમૃણ્ત મંરદર રજ્ત મ્યોતસ્મહાં પર્ફોમ્યનસ 
કર્હા ્તૈરહાર ્્તહા. રુએસએનહા બધહાજ સભરયો ્તમહામ પહાંચ બેન્ડ સહા્ે પર્ફોમ્યનસ 
કર્હામહાં સક્ષમ ્્તહા, જેમહાં સહારી રી્તે પસંદ કરહારેલ સ્ટેજ પર્ફોમ્યનસ અને બે 
પરે્ડનયો સમહા્ેશ ્હાર છે. સમૃણ્ત મંરદરનહા પર્ફોમ્યનસ સમરે બહાપહા બ્ુ રહાજી ્્તહા.

ઈ.સ. ૨૦૧૭
શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડ મહા્ટે ૨૦૧૭મહાં એક મયો્ટી ણસણધિ એ 

્્તી કે ૧૬મી જુલહાઈ ૨૦૧૭નહા રયોજ વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ ્ટેનેસી મંરદરનયો 
રિીજો પહા્ટયોતસ્ ઉજવરયો. આ પહા્ટયોતસ્ દરણમરહાન પ્્મ ્ખ્ત અમહારહા ્ટેનેસી 
ચેપ્ટરનહા આઠ ન્હા બેન્ડ સભરયોએ આચહાર્ય સ્હામીશ્ી મહા્ટે સ્્તંરિ રી્તે રજૂઆ્ત 
કરી. એ જોઈને બહાપહાને અં્તરમહાં ખૂબ આનંદ ્રયો. મહારિ બે ્ર્યમહાં આ બહાળકયો 
સંપૂિ્ય ગિ્ેશમહાં પ્દશ્યન કર્હા ્તૈરહાર ્રહા.

૨૦૧૭ની સૌ્ી મ્ત્પૂિ્ય ઘ્ટનહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા ૭૫મહા સદ્હા્ 
અમૃ્ત પ્્યની ્્તી. આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ સમગ્ ઉત્ર અમેરરકહામહાં અ્હાક 
મુસહાર્રી કરી ્્તી, જરહારે ્તેમનહા સીમહાણચહનરૂપ સદ્હા્ અમૃ્ત પ્્ય મહા્ટે ્તેમનહા 
પર પ્ેમ ્રસહાવરયો ્્તયો. આ ઉપરહાં્ત ખૂબ જ ણ્ણશટિ સ્હાગ્ત અને સ્ટેજ પર્ફોમ્યનસ 
મહા્ટે ન્ું સંગી્ત બનહા્્હા ઇ્ેન્ટનહા ્તમહામ પહાસહાઓમહાં બેન્ડનહા સભરયો સહામેલ 
્્તહા. બહાપહા સ્દેશ પહાછહા ર્ર્તહા કી્ત્યન શીખ્હાનું અને પંદર ણમણન્ટ સુધી સ્ત્ત 
રમ્હાનું નક્ી કરુું. અમે જોરું કે બહાપહા આ ક્ષિમહાં કે્ટલહા ખુશ ્્તહા અને અમે 
એ્ટલહા ભહાગરશહાળી અનુભવરહા કે, અમે સદ્હા્ અમૃ્ત પ્્યની શરૂઆ્તમહાં ્તેમનહા 
પ્્મ દશ્યન કરી શકરહા.”

વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા ણ્ચરિનહા સમહાપનની ઉજ્િી મહા્ટે આખું ઉત્ર 
અમેરરકહા સીકયોકસમહાં એકરિ ્રું ્્તું. ઉત્ર અમેરરકહાનહા ઘિહા ભક્તયોએ ્હાજરી 
આપી ્્તી. અમે ઉજ્િી મહા્ટે સીકયોકસમહાં એક ખહાસ પર્ફોણમુંગ આ્ટ્ય સેન્ટર 
ભહા્ડે લીધું ્્તું. શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડ દ્હારહા બહાપહાને ્યોલમહાં 
લઈ જ્હામહાં આવરહા ્્તહા અને ભવર સ્હાગ્ત કરુું. ઓગસ્ટ ૨૦૧૭મહાં જરહારે 
૭૫મયો સદ્હા્ પ્્ય ્્તયો, ્તેનહા મહા્ટે બેન્ડે સીકયોકસ ્હાઈસકૂલનહા ઓર્ડ્ટયોરરરમમહાં 

આચા્્મ સવામીશ્ીએ 
સમગ્ર ઉત્તર અમેદરકામાં 
અથાક મુસાર્રી કરી 
હતી, જ્ારે તેમના 
સશષ્ોએ તેમના 
સીમાસચહનરૂપ સદ્ાવ 
અમૃત પવ્મ મા્ે તેમના 
પર પ્રેમ વરસાવ્ો હતો. 
આ ઉપરાંત ખયૂબ જ 
સવસશષ્ટ સવાગત અને 
સ્ેજ પર્ફોમ્મનસ મા્ે 
નવું સંગીત બનાવવા 
ઇવેન્ના તમામ 
પાસાઓમાં બેન્ડના 
સભ્ો સામેલ હતા.
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ઉજ્્હાનું નક્ી કરુું ્્તું. ્તે સમરે ર્ક્ત ૧૦ ્ર્યની ઉંમરે એક બહાળકે બેન્ડ સહા્ે 
જો્ડહાિ કરુું ્્તું અને ્તે નોંધપહારિ રી્તે ન્્યસ ્્તયો. એક સમરે ્તેને લહાગરું કે ્તેનયો 
્ડ્રમ બેર્ટ ણર્્ટ ન્ી અને ખૂબ મયો્ટયો ્્તયો. ્તે ર્ડ્હા લહાગરયો. પહાછળ્ી જરહારે અમે 
પ્દશ્યન કર્હાનું શરૂ કરુું તરહારે બહાપહા પ્્ેશરહા અને અમે કી્ત્યન રમરહા અને બહાપહા 
્તેની ્તરર્ જોઈને ્સરહા, જેનહા્ી ્તેનું મનયોબળ ખૂબ જ ્ધી ગરું. બહાપહાએ જોરું 
કે ન્યો ખેલહા્ડી અને ખૂબ જ નહાનયો છે. રદ્સનહા અં્તે ્તેને ્ધુ સહારું કર્હા મહા્ટે 
્ધુ ને ્ધુ પ્ેકક્ટસ કર્હાની પ્ેરિહા આપી.

ઈ.સ. ૨૦૧૮
દર ્ર્ય મુજબ શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડે રુએસએએ આચહાર્ય 

સ્હામીશ્ીનું ્તેમનહા ્હાણર્યક ઉત્ર અમેરરકહા ણ્ચરિ મહા્ટે સ્હાગ્ત કરુું. ્યો્ડહા 
અઠ્હાર્ડરહા પછી, અપસ્ટે્ટ નરૂરયોક્યમહાં કબગ ફલે્ટસમહાં, નરૂરયોક્ય સ્ટે્ટમહાં ભવર ગુરુ 
પૂનમની ઉજ્િી કર્હામહાં આ્ી. સમગ્ ઉત્ર અમેરરકહામહાં્ી સતસંગી આ પ્સંગ 
મહા્ટે એકઠહા ્રહા ્્તહા. આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનું સ્હાગ્ત કર્હા મહા્ટે બેન્ડનહા સભરયો 
્તૈરહાર ્્તહા. 

ઈ.સ. ૨૦૧૮ની સૌ્ી મયો્ટી ઇ્ેન્ટ નરૂ લયોરહા - ણસકહાકસમહાં રદવર શહાકયોતસ્ 
્્તયો. પરહારહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ીએ ઉત્ર અમેરરકહામહાં સૌપ્્મ ્ખ્ત પ્ણસધિ 
શહાકયોતસ્ શણન્હાર, ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮નહા રયોજ શ્ી સ્હાણમનહારહારિ મંરદર – 
ણસકયોકસ, નરુ જસસીમહાં કરફો. ભગ્હાન સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહાનહા 
આશી્હા્યદ્ી ણ્શ્વ ણ્ખરહા્ત સમહાચહાર સંસ્હા CNNએ શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા 
પહાઇપ બેન્ડ રુએસએ પર “ધ ણ્ંદુ બેગ પહાઇપસ્ય ઓર્ નરુજસસી” નહામનું ર્ીચર 
ગ્ે્ટકબગ સ્ટયોરી કર્હાનું પસંદ કરુું ્્તું. સમગ્ સપ્તહા્નહા અં્તે બેન્ડનહા સભરયોએ 
અમહારહા બેન્ડની ણ્ણશટિ્તહા દશહા્ય્્હા મહા્ટે રિિ અલગ-અલગ પ્કહારનહા ગિ્ેશ 
અને ્ે્ડ્ેર પ્દણશ્ય્ત કરહા્ય. શહાકયોતસ્ની ્ીમ સહા્ે જ્હા મહા્ટે બેન્ડનહા સભરયોએ 
“ન્હા ગ્હામજનયોનયો” રુણનર્યોમ્ય રજૂ કરફો અને બહાપહા મહા્ટે અમહારહા બેન્ડનહા છેરલહા 
સ્ટેજ પર્ફોમ્યનસમહાં ્ેદરતન આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીની આસપહાસ પર્ફોમ્યનસ 
કરુું. ્ધુમહાં સભરયોની મુલહાકહા્ત 
લે્હામહાં આ્ી ્્તી અને ૩ ણમણન્ટનહા 
ભહાગ દ્હારહા ઘિહા બેન્ડ સભરયોને 
પ્કહાણશ્ત કર્હામહાં આવરહા ્ ્તહા. વ્હાલહા 
આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનહા આશી્હા્યદ્ી 
ણ્ર્ડરયો ણ્શ્વભરમહાં ્જારયો લયોકયોમહાં 
ર્ેલહાઈ ગરયો છે. ્ેદરતન આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીએ સીએનએન ણનમહા્ય્તહા 
સહા્ે પ્્મ્હાર જ અંગ્ેજીમહાં સીધી 

ભગવાન 
સવાસમનારા્ણબાપા 

સવામીબાપાના 
આશીવા્મિથી સવશ્વ 
સવખ્ાત સમાચાર 

સંસથા CNNએ શ્ી 
મુ્તજીવન સવામીબાપા 

પાઇપ બેન્ડ ્ુએસએ 
પર “ધ સહંિુ બેગ 

પાઇપસ્મ ઓર્ ન્ુજસસી” 
નામનું ર્ીચર ગ્રે્ભબગ 

સ્ોરી કરવાનું  
પસંિ ક્ુું હતું.
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જ ્ હા્ત કરી અને શ્ી મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઈપ બેન્ડની પ્શંસહા કરી. બહાપહાએ 
કહ્યું : 

Jay Shree Swaminarayan. 

Jeevan Pran Shree Muktajeevan Swamibapa was a visionary 
saint. Shree Muktajeevan Swamibapa Pipe Band is an example 
of his pioneer visions. His goal was to combine devotion with 
music. Discipline and charity along with learning music, march-
ing pipers and drummers learn valuable life skills such as disci-
pline, leadership and organization. I am proud that the auspices 
of Maninagar Shree Swaminarayan Gadi Sansthan, the five glob-
al bands have created a way for young children to hold on to 
the real culture from their motherland while having a positive 
impact on the community in the country they call their home. 

Jay Shree Swaminarayan.

ઈ.સ. ૨૦૧૯
ઈ.સ. ૨૦૧૯ની શરૂઆ્તમહાં ભહાર્તનહા મણિનગરમહાં શ્ી ઘનશરહામ મ્હારહાજ 

અમૃ્ત પ્ણ્તષ્હા મ્યોતસ્મહાં પહાંચ આં્તરરહાટિ્રીર બેન્ડનયો સમહા ે્શ ્રયો. શ્ી 
મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડની ણ્ણ્ધ આં્તરરહાટિ્રીર શહાખહાઓનહા ૮૦ 
સભરયો, જેમહાં મણિનગર, લં્ડન, બયોર્ટન, નૈરયોબી અને રુએસએનહા સભરયોનયો સમહા ે્શ 
્રયો ્્તયો. શ્ીજીબહાપહા સ્હામીબહાપહા સ્ વ્હાલહા આચહાર્ય સ્હામીશ્ી કબરહાજમહાન 
એ્હા સુ્ િ્ય ર્ની આગળ ચહાર સંપૂિ્ય ્રયોળ બેન્ડનહા સભરયોએ રચી ્્તી.

આ ્ર્ય આચહાર્ય સ્હામીશ્ીનું રુનહાઇ્ટે્ડ સ્ટે્ટસમહાં અંણ્તમ ણ્ચરિનું ્્તું. આ 
્ર્યની મુખર ણ્શેર્તહા ્જી્યણનરહા મંરદર મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હા મ્યોતસ્ અને ણસર્ર ્તુલહા 
્્તી. ઉત્ર અમેરરકહામહાં પિ આ પ્્મ અને એક મહારિ પ્સંગ ્ ્તયો. જરહારે આચહાર્ય 
સ્હામીશ્ીએ ્જી્યણનરહા મંરદરમહાં મૂણ્ત્ય પ્ણ્તષ્હા કરી તરહારે ્તે મૂણ્ત્યને ્ંદન-સલહામી 
કર્હાનયો અને રજ્ત ્તુલહામહાં ભહાગ લે્હાનયો લ્હા્યો સ્હામીબહાપહા બેન્ડને મળ્યો ્ ્તયો. 
મયો્ટી પરે્ડનહા રદ્સે એક સભર ધહારિહાં પહારિહાં કર્તયો ્્તયો અને એ રદ્સ ખહા્તયો 
ન્યો્તયો. ્તે ઘિી ્ખ્ત ્હાકી જ્તયો ્્તયો અને લગભગ બે્યોશ ્ઈ જ્તયો ્્તયો. પિ 
જરહારે ્તે બે્યોશ ્ઈ જ્તયો તરહારે ્તેને બહાપહાની એક િલક મળ્તી કે બહાપહાની પરે્ડ 
અને ્તેને બધી શકક્ત પહાછી મળી જ્તી. ણનઃશંકપિે બહાપહાનહાં દશ્યનને કહારિે ્તે 
સંપૂિ્ય રુણનર્યોમ્યમહાં આખી પરે્ડમહાં સર્ળ ્રયો ્્તયો.

જે્ટલયો સમર બેન્ડની પ્ેકક્ટસમહાં અને પર્ફોમ્યનસમહાં જાર એ્ટલયો સમર 
બ્હારનહા દુરિયો્ી રક્ષહા ્હાર. ્તેમજ રુ્હા મં્ડળમહાં પરસપર ભ્હા્તૃભહા્ કેળ્હા્તયો 
જાર. એકબીજા સહા્ે મળ્હા્ી પરસપર શીખ્હા મળે. સૌ્ી ણ્શેર ્તયો  બહાપહાનયો 

જે્લો સમ્ બેન્ડની 
પ્રેન્્સમાં અને 
પર્ફોમ્મનસમાં જા્ એ્લો 
સમ્ બહારના િુષણોથી 
રક્ા થા્. તેમજ 
્ુવા મં્ડળમાં પરસપર 
ભાતૃભાવ કેળવાતો 
જા્. એકબીજા સાથે 
મળવાથી પરસપર 
શીખવા મળે. સૌથી 
સવશેષ તો  બાપાનો 
આપણા પર રાજીપો 
થા્. આમાંથી ્ુવા 
મં્ડળ દ્ડસસનપલન શીખે 
અને સર્ઝિકલી પણ 
મજબુત બને.
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આપિહા પર રહાજીપયો ્હાર. આમહાં્ી રુ્હા મં્ડળ ર્ડણસકપલન શીખે અને ણર્ણિકલી 
પિ મજબુ્ત બને.

બહાપહાને રહાજી ્તયો કર્તહા ્યોઈએ પિ બેન્ડનહા મહાધરમ દ્હારહા ણ્શ્વની પ્ખરહા્ત 
વરકક્તઓને પિ મળ્હાની ્તક પ્હાપ્ત ્હાર છે અને ણ્ણ્ધ સ્ળયોએ પિ જ્હાનું 
અને ણન્હાળ્હાનું મળે છે. પહાઈપ બેન્ડનહા દરેક સભર પર બહાપહાની મીઠી નજર 
સદહારને મહા્ટે ્રસ્તી ર્ે્તી અને દરેક મેમબરની સહામે બહાપહા અમી ભરેલી નજરે 
જુએ અને મીઠું મીઠું મરક ્સે પિ ખરહા.

ઈ.સ. ૨૦૧૮નહા ગુરુ પૂનમનહા શુભ અ્સરે બહાપહાની સમક્ષ પર્ફોમ્યનસ કરુું 
્્તું. સૌને ્ ૈરે ખૂબ જ આનંદ ્ ્તયો. અમેરરકહાનહા દરેક સ્ટે્ટમહાં્ી ્ રરભક્તયો આવરહા 
્્તહા. એ્ટલી બધી ભી્ડમહાં બહાપહા સ્્યને અમૃ્ત નજરે જો્તહાં દશ્યનદહાન આપ્તહા 
્્તહા. પરં્તુ ્ચચે ઘિહા ભક્તયોની ભી્ડનહા કહારિે દશ્યન કરી શકહાર ન્ીં પિ 
બહાપહાએ ખુદ પહાલખીમહાં બેઠહા બેઠહા ્રરભક્તયોની ્ચચે મહાગ્ય કર્તહાં ્ડહાબી બહાજુએ 
કે જમિી બહાજુ ર્ેલહા ્રરભક્તયોને પિ દશ્યન આપીને પ્સન્ન્તહા જિહા્ી. આજે 
પિ એ દશ્યન ્તહાજા ને ્તહાજા આ સે્કનહા જી્મહાં રમરહા કરે છે.

્ેદરતન આચહાર્ય સ્હામીજી મ્હારહાજની પ્ેરિહા ્તેમજ પરરશ્મ અને કનુભહાઈની 
ઉતસહા્પૂિ્ય મ્ેન્ત્ી પહાઈપ બેન્ડ અકસ્તત્મહાં આવરું. એને આજકહાલ કર્તહાં 
પંદરેક ્ર્ય ્ઈ ગરહા. આ દરણમરહાન ઘિહા રહાજરયો અને આઠ દેશમહાં પર્ફોમ્યનસ 
કરહા્ય. રુ્હાનયોનહા ઘ્ડ્તર મહા્ટે બહાપહાએ ઘિહા મહાગ્યમહાં્ી આ એક મહાગ્ય અપનહાવરયો.

સહારહાંશમહાં આચહાર્ય શ્ી પુરુરયોત્મણપ્રદહાસજી સ્હામીશ્ી મ્હારહાજે શ્ી 
મુક્તજી્ન સ્હામીબહાપહા પહાઇપ બેન્ડ રુએસએનહા સભરયોને ખૂબ જ આનંદ આપરયો 
છે. બેન્ડ એ શ્ી સ્હાણમનહારહારિ ભગ્હાન, બહાપહાશ્ી, સ્હામીબહાપહાનયો મણ્મહા 
ર્ેલહા્્હા અને સીધી સે્હા કર્હાનયો એક ઉમદહા અને અનનર મહાગ્ય છે અને ર્ેશે. 
બેન્ડનહા કહારિે અમને ્ટીમ્ક્ય, આદર, ણશસ્ત, વરહા્સહાણરક્તહા અને દૃઢ્તહા શીખ્હા 
મળી છે. બેન્ડે ણશસ્ત ્હાંસલ કરીને વરકક્તઓની કહારકીદસી ્ધહાર્હામહાં મદદ કરી 
છે. ્ડયોક્ટરયો, ્કીલયો, સીઇઓ, એકનજણનરરયો અને ઉદ્યયોગપણ્તઓ્ી મહાં્ડીને ્તેમની 
કહારરકદસીમહાં ્તેમને સર્ળ બનહાવરહા છે. ૨૦૦૩્ી નયો્્ય અમેરરકન બેન્ડનહા ્તમહામ 
સભરયોનું જી્ન બદલી નહાખરું છે. અમે જરહારે પિ પર્ફોમ્યનસ કરીએ છીએ તરહારે 
બહાપહાની અમને સદહાર આપ્તી મધુર ્હાસર અને રદવર દૃટિી ્ર ્ંમેશહા મળી છે. 
અમે શ્ી સ્હાણમનહારહારિબહાપહા સ્હામીબહાપહા, આચહાર્ય શ્ી પુરુરયોત્મણપ્રદહાસજી 
સ્હામીશ્ી મ્હારહાજ અને આચહાર્ય શ્ી કજ્તેણનદ્રરણપ્રદહાસજી સ્હામીજી મ્હારહાજને 
અમહારહા બેન્ડને સ્ત્ત સમ્્યન, પ્ેમ અને સર્ળ્તહા મહા્ટે પ્હા્્યનહા કરીએ છીએ.

જર શ્ી સ્હાણમનહારહારિ

બેન્ડના કારણે અમને 
્ીમવક્મ, આિર, સશસત, 

વ્ાવસાસ્કતા અને 
દૃઢતા શીખવા મળી છે. 

બેન્ડે સશસત હાંસલ 
કરીને વ્ન્તઓની 
કારકીિસી વધારવામાં 

મિિ કરી છે. ્ડો્્રો, 
વકીલો, સીઇઓ, 

એનનજસન્રો અને 
ઉદ્ોગપસતઓથી માં્ડીને 
તેમની કારદકિસીમાં તેમને 

સર્ળ બનાવ્ા છે.
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દિવ્ય અનુપમ સાક્ાત્ારાો
“વચનસિદ્ધ વેદરતન આચાર્ય સવામીશ્ી”

આ મારા જીવનનો અદ્ભુત પ્રસંગ છે. મેં બે વખત મભુંબઇ કોન્સ્ભુલેટ ખાતે અમેરરકાના વવઝા 
મેળવવા પ્ર્તન કરેલ જેમાં હભું વનષ્ફળ ગ્ેલ. કોન્સ્ભુલેટ ઓવ્ફસનો વન્મ છે કે, જે બે વખત 
અરજી રરજેકટ થા્ તો વવઝા માટેની તે ત્ીજી અરજી બે વર્ષ પછી જ કરી શકા્. પરંતભુ મને આ 
વન્મની ખબર ન હોવાથી બે વર્ષ પહેલાં જ મેં ત્ીજી અરજી કરેલ અને કોઈપણ કારણસર મારી 
ત્ીજી અરજી માન્ રાખી મને જણાવવામાં આવેલ કે આખા ્ફેવમલીને આવવાની જરૂર નથી 
તમે એકલાજ ઇનટરવ્યૂ માટે મભુંબઇ કોન્સ્ભુલેટ ઓવ્ફસે આવજો, મને તો આનંદનો પાર ન રહ્ો.

મભુંબઇ જતાં બાપાના આશીવા્ષદ લેવાનભું નક્ી કરી પ્રથમ મવણનગર ગ્ો અને શ્ી 
સહજાનંદચરણદાસજી ્સવામીને મળીને વવગતે વાત કરી. બાપા વવચરણ કરી પધારેલ અને 
તેમની રૂમમાં પોઢ્ા હતા, તેથી બ્રહ્મ મહોલ ખાતે તેમની રૂમની આગળ બેસી હભું મનોમન 
ભગવાનને પ્રાથ્ષના કરતો હતો. લગભગ ૪.૧૫ કલાકે બાપા રૂમની બહાર પધા્ા્ષ અને 
તેઓશ્ીની નજર સીધી જ મારા પર પડી અને કહ્ભું કે, “વવનોદ કેમ આવવાનભું થ્ભું?” બાપાના 
ચરણ્સપશ્ષ કરીને મેં વવઝા માટેના ઈનટરવ્યૂ વવશે બધી જ વાત વવગતે કરી.

બાપાએ આશીવા્ષદ આપતા જણાવ્ભું કે, ભગવાન બાપા ભેળા ભળી  તમારં બધભું જ કા્્ષ 
પાર પાડશે. ભગવાનને સંભાળી વવઝા લેવા જાઓ. બાપાના આશીવા્ષદ લઈ હભું તારીખ ૨૪-૩-
૧૯૯૯ના રોજ સમ્સર મભુંબઇ કોન્સ્ભુલેટમાં પહોંચી ગ્ો. બારી પર મારો નંબર આવ્ો ત્ારે 
ઓવ્ફસરે મને એક પ્રશ્ન કરી એક પાસપોટ્ષ પર અને બીજો પ્રશ્ન કરી બીજા પાસપોટ્ષ પર એમ 
મારા ્ફેવમલીના ચારે્ પાસપોટ્ષ પર વસક્ા લગાવી વવઝા આપી દીધા. બાપાના આશીવા્ષદથી હભુ 
્ભુ.એસ.એ ગ્ો અને ત્ાં પણ ત્ણ વર્ષમાં અમોને ગ્ીનકાડ્ષ પણ મળી ગ્ભું. આવા વચનવસદ્ધ 
આપણા આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ છે. એમનભું ઋણ હભું જીવનમાં ક્ારે્ પણ ન ભયૂલી શકભું.

“એના પરચાના ઝબકારા ઓછા હોર નહીં”
મારા વપતાશ્ી અબંાલાલ મોહનદાસ પટલે ઇ.સ. ૧૯૯૫મા ં વવવઝટર વવઝા લઈ અમરેરકા 

આવલે અન ેભારત પાછા ્ફ્ા્ષ ન હતા. તઓેશ્ીના ગ્ીનકાડ્ષ માટનેી ્ફાઈલ આખજ વાળા મારા 
નાના ક ે જેઓ ્ભુએસએના વસટીઝન હતા તમેણ ે કરી હતી અન ે ઈ.સ.૨૦૦૨મા ં તઓેશ્ીનભું 
અવસાન થઈ ગ ે્લ. કા્દાની રૂએ જોઈએ તો ્ફાઈલ મયૂકનાર વ્કકતનભુ ંઅવસાન થા્ તો ત ેજ 

કોઈપણ કારણિર 
મારી ત્ીજી અરજી 
માનર રાખી મને 
જણાવવામાં આવેલ 
કે આખા ફેસમલીને 
આવવાની જરૂર નથી 
તમે એકલાજ ઇન્ટરવરયૂ 
મા્ટે મુંબઇ કોનસરુલે્ટ 
ઓસફિે આવજો, મને 
તો આનંદનો પાર ન 
રહ્ો.
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રદવસથી તમેણ ેમભુકલે ્ફાઈલ રદ થઈ જા્. છતા ંમારા નાનાના અવસાનના છ માસ પછી ઈ.સ. 
૨૦૦૩ માચ્ષ મવહનામા ંમારા વપતાશ્ીન ેવવઝા માટનેો ઇનટરવ્યૂ લટેર આવ્ો. શભુ ંકરવભુ?ં શભુ ંના 
કરવભુ?ં આ બાબત ેઅમન ેકઈં જ ખબર નહોતી પડતી.! ડયૂબતાનો સહારો તરણભુ’ં એ ન્ા ે્ મેં 
મવણનગર શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના પચંમ વારસદાર વદેરતન પરમ પયૂજ્ આચા ્્ષ ્સવામીશ્ીને 
્ફોન કરી બધી જ વવગત ેવાત કહી. તઓેશ્ીએ મારા વપતાશ્ી સાથ ે્ફોન ઉપર વાત કરતા ંકહ્ભુ ંક,ે 
બોલો અબંાલાલભાઈ ! તમારી શભુ ંઈચછા છ?ે ત્ાર ેમારા વપતાશ્ીએ કહ્ભુ ંક,ે “બાપા આપ જેમ 
કહો તમે” કહી બધભુ ંજ બાપા ઉપર છોડી દીધભુ.ં ત્ાર ેબાપાએ આશીવા્ષદ આપતા ંકહ્ભુ ંક,ે “તમારી 
જેમ ઈચછા હશ ેતમે ભગવાન કરશ ેભગવાનન ે્ાદ કરી વવઝા લવેા જજો”....

બાપાના આશીવા્ષદ લઈ કંઈપણ ખોટભું નહીં બોલવાનભું કે કોઇ વાત નહીં છભુપાવવાની એવભું 
નક્ી કરી અમો એટલાનટા ખાતે આવેલ વવઝા ઓવ્ફસે ગ્ા. અમારો ક્રમ આવ્ો ને મારા 
વપતાશ્ીને ઇનટરવ્યૂ માટે ઓવ્ફસરે અંદર બોલાવ્ા. ઓ્ફીસરે પહેલો પ્રશ્ન પયૂછ્ો કે, “આ ્ફાઇલ 
કોના વપતાશ્ીએ મભુકેલ છે.” મારા વપતાશ્ી જવાબ આપે તે જ અરસામાં ઓવ્ફસર ઉપર કોઈનો 
્ફોન આવ્ો, તેમાં ઓવ્ફસરે લગભગ ૨૦થી ૨૫ વમવનટ સામેની વ્કકત જોડે વાત કરી. ્ફોન 
મભુકતાની સાથે તેણે સોરી કહી રદલગીરી દશા્ષવીને કોઈપણ બીજો પ્રશ્ન ક્ા્ષ વવના મારા વપતાશ્ી 
તથા મારા માતભુશ્ીને ગ્ીનકાડ્ષ ઇશ્ભુ કરી દીધભુ. બાપાએ ઓવ્ફસરના હૃદ્માં એવી પ્રેરણા કરી 
કે, અમોને સહેજે સહેજે બાપાના પ્રતાપે વવઝા મળી ગ્ા. 

વવનોદભાઈ અંબાલાલ પટેલ (મોખાસણ)

“પયૂણ્ય કરે મનોરથ રે”
હભું અને મારા ધમ્ષપતની, બે નાના બાળકોને ભારતમાં સંબંધીઓના ઘરે મયૂકી ઈ.સ. 

૧૯૯૭માં ગેરકા્દેસર અમેરરકા આવી જોબ કરતા હતા. અમોએ બંને બાળકોને અમારી પાસે 
લાવવા ખયૂબ પ્ર્તનો ક્ા્ષ પરંતભુ અમોને તેમાં સ્ફળતા મળી નહોતી. છેવટે અમો બન્ે બાળકો 
પાસે રહેવા ભારત જવા મનોમન વવચારતા હતા. આમ ને આમ સાત વર્ષ જેટલો સમ્ પસાર 
થઈ ગ્ો.

એ અરસામાં જભુલાઈ ૨૦૦૫માં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આચા્્ષ પરમ પયૂજ્ 
ધમ્ષધભુરંધર શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી જોકજ્ષ્ા આલબની ખાતે મોખાસણના શ્ી 
અંબાલાલ મોહનદાસ પટેલના ઘરે પધા્ા્ષ હતા. બાપાના આશીવા્ષદ લેવાનભું નક્ી કરી હભું અને 
મારા ધમ્ષપતની સેનટ પીટસ્ષબગ્ષ ફલોરરડાથી જ્ોકજ્ષ્ા  આલબની ખાતે ગ્ા. પરમ પયૂજ્ 
આચા્્ષ ્સવામીશ્ી બપોર બાદ આરામ કરતા હતા. જ્ારે ૫:૩૦ કલાકે તેઓશ્ી જાગૃત થ્ા 
ત્ારે તેમની રૂમમાં જઇને દશ્ષન ક્ા્ષ. તે વખતે બાપાએ મારી સામે હસીને મારી જોબ વવશે 
તેમજ અન્ સમાચાર પયૂછ્ા. મેં બાપાને વવગતે વાત કરીને પ્રાથ્ષના કરતાં જણાવ્ભું કે, બાપા 
અમો બન્ે અહીં્ા  અમેરરકામાં છીએ અને અમારા બંને બાળકો ભારતમાં સંબંધીઓના ઘરે 
રહે છે. ઘણા પ્ર્તનો ક્ા્ષ છતાં તે બંને અહીં આવી શકતા નથી. તેથી મારા ધમ્ષપતની ભારત 
પાછા જવાનભું વવચારે છે. ત્ારે બાપાએ ધ્ાન મભુદ્ામાં બે વમવનટ મૌન રાખી જણાવ્ભું કે, તમારે 
ભારત જવાનભું નથી. તમારા બંને બાળકો છ માસમાં અહીં તમારી જોડે આવી જશે.

રદવસો પછી રદવસો પસાર થતાં જતાં હતા અને અમે કાગડોળે બાળકો આવ્ાની રાહ 
જોઈ રહ્ા હતા. છ માસમાં એક જ રદવસ બાકી હતો અને ચમતકાર સજા્ષ્ો. એજનટનો ્ફોન 
આવ્ો કે, તમારા બાળકો આવી ગ્ા છે ને આજે તમારી પાસે પહોંચી જશે.

આમ કૃપાવનવધ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના વચન પ્રમાણે છ માસમાં મારા બંને બાળકો અમારી 
પાસે આવી ગ્ા. આવા કૃપાળભુ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી કે જેમના દ્ારા શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા 
રક્ર્ાના કરતા બની કા્્ષ કરે છે. તેમને લાખો વંદન... જ્ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ…                                                                           

રાકેશકભુમાર માધવલાલ પટેલ  (કરજીસણ)

કોઈપણ બીજો પ્રશ્ન 
કરા્ય સવના મારા 

સપતાશ્ી તથા મારા 
માતુશ્ીને ગ્ીનકાર્ય 

ઇશરુ કરી દીધુ. 
બાપાએ ઓસફિરના 
હૃદરમાં એવી પ્રેરણા 

કરી કે, અમોને િહેજે 
િહેજે બાપાના પ્રતાપે 

સવઝા મળી ગરા. 
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સવામીબાપા હાજરા હજુર
૮ મી સપટેમબરની રાત્ે આઠ વાગ્ા અને દસ વમવનટ થઈ હતી. મારા ઘરમાં સીડી ચડતાં 

ચડતાં મનમાં ભજન આવી ગ્ભું. “હરર આમ છેટા છેટા ના રહીએ, કોક દી તો ભકતોના થોડા 
થઈએ; બાપા આમ છેટા છેટા ના રહીએ.”  પથારીમાં જઈને બાપાની મયૂવત્ષ સામે આખભું ભજન 
ગવાઈ ગ્ભું. બાપાને ્ાદ કરતા કરતા રડી પણ ગઈ. કોણ જાણે દરરોજ ૧૧:૩૦ બાર વાગી 
જા્ સભુતા સભુતા પણ મને એકદમ ઊંઘ ચડી. મેં મારા હસબનડને કીધભું: મને ઊંઘ બહભુ આવે છે. 
હજી મારી દીકરી બીરલ જોબ પરથી આવી નથી. તો મારા પવત કહે, વાંધો નહીં તભું સભુઈ જા. એ 
તો જમી લેશે. પછી હભું સયૂઈ પણ ગઈ. તરત જ શભું સરસ ્સવપન ચાલભુ થ્ભું. વાહ ્સવામીબાપા, 
વાહ ્સવામીબાપા. હાજરા હજયૂર ્સવામીબાપા ્ભુ.એસ.એ.માં હતા. આખી સભા ભરાઈને બેઠી 
હતી. બાપા સભા વચચે આવ્ા. બધાની સામે નજરથી નજર મેળવતા મારી સામે પણ નજર 
મળી. મેં તરત જ બાપાના પગને અડીને દશ્ષન ક્ા્ષ. બાપા હસતા હસતા એવા જોઈ જ રહ્ા. 
અને અમે બંને વાતો કરવા માંડ્ા. મેં બાપાને કહ્ભું: બાપા આ વખતે મારા ઘરનો નંબર નથી 
પધરામણીમાં? બાપા કહે, જા ઘરે તૈ્ારી કર. અમે આવીએ છીએ. વા્સતવમાં ્સવામીબાપા 
મારા ઘરે આવ્ા. મારા બેડમાં સભુતા સભુતા કહે, બેટા પગ બહભુ દભુ:ખે છે. થોડા દબાવી દે. મેં 
્સવામીબાપાના ચરણ પણ દબાવ્ા. પછી બાપા બોલ્ા હવે રાજીને બેટા. મેં હા પાડી. મારી 
આંખો ખભુલી ગઈ. જાગ્ા પછી છ કલાક થઈ ગ્ા પણ બાપા જોડે જ છે એવભું અનભુભવ થા્ છે. 
આપણા ્સવામીબાપા હાજરા હજભુર છે. હો્ જ ને, આ તો આપણા ્સવામીબાપા. ભકતવતસલ 
કહેવા્. ભકતોની દરેક હામ પભુરી કરે છે. ્સવપનમાં પણ દશ્ષન દાન આપે છે.

પ્રિાદીનું પાણી
પરચો એટલે શભું? આ કામ મેં ક્ભુું. મારાથી થ્ભું. મારી બભુવદ્ધથી થ્ભું. તો તમને કોઈ રદવસ 

ખબર નહીં પડે પણ દરેક કામમાં ભગવાન આગળ છે અને કતા્ષ હતા્ષ તે જ છે. એવભું જો દરેક 
વખતે તમને લાગશે, તો તમારી કજંદગીના દરેક રદવસે બાપાના પરચા જ છે. ભગવાનના 
ચરણનભું પ્રસાદીજળનભું કેટલભું મહતવ છે અને દવા કરતા પણ કેટલભું અવધક છે? કહેવા્ છે કે 
જ્ાં દવા કામ નથી આવતી ત્ાં દભુવા કામ આવે છે. એવભું મારી કજંદગીમાં બન્ભું છે. વાત છે 
આજથી લગભગ ૩૦ વર્ષ પહેલાની. હભું અમેરરકા આવી ૨૪ રડસેમબર૧૯૯૧. એટલે લગભગ 
૩૦ વર્ષ થવા આવ્ા. સોરી હભું અમભુક શબદ એવા કહીશ કે બધાની વચચેના કહેવા્, પણ ના 
કહભું તો બધાને અંતરથી બાપાનો મવહમા ના સમજા્. માટે મારાથી ખોટા શબદ આવી જા્ તો 
મને મા્ફ કરશો. 

જાન્ભુઆરી ૧૯૯૧થી મે ૧૯૯૧ સભુધીમાં હભું બે વખત પ્રેગનેટ થઈ અને બે વખત વમસકેરેજ 
પણ થઈ ગ્ભું. ત્ારે મારી ઉંમર ૧૯ વર્ષની હતી. કાંઈ બહભુ ખબર પડતી ન હતી. બધભું જ નવભું 
હતભું. દેશ પણ નવો, ભારા પણ નવી. પ્રસંગ પણ પહેલો. આજથી ૩૦ વર્ષ પહેલા બધભું જ ખયૂબ 
જ અઘરં હતભું. મારા પવત ્સવાવમનારા્ણના હતા. પણ મને ્સવાવમનારા્ણનો મવહમા ન હતો. 
બે વાર વમસકેરેજ પછી ડોકટરે એવી સલાહ આપી કે, બેન હવે કોઈ રદવસ પ્રેગનેટ નહીં થા્. 
કેમ કે મારા ગભા્ષશ્માં જે ટ્ભુબ હો્ તે સાવ સાંકડી છે અને હભું બેબી બનાવી શકભું તેમ નથી. 
કારણકે બેબી, ટ્ભુબમાં જ મરી જા્ અને વમસકેરેજ થઈ જા્. મારા પવતને તો ભગવાન ઉપર 
ભરોસો હતો. તે કહે વાંધો નહીં, ભગવાન જે કરે તે સારં જ કરશે. મારં મન માને નહીં. એ તો 
દરેક સ્તીને ખબર છે કે, જો કજંદગીમાં આપણે માઁ ના બનીએ તો શભું થા્? મારા ભગવાન એ 
જાણતા હતા, છતાં્ દવા ચાલભુ રાખી. લગભગ ચાર વર્ષ પછી હભું ્ફરીથી ૧૯૯૫માં પ્રેગ્ેટ થઈ. 
ખભુશી પણ થઈ, પણ અંદરથી તો ખબર હતી કે મારે વમસકેરેજ થઈ જશે. પણ ના, આ વખતે 
મારા બાપા પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજી મહારાજના આશીવા્ષદ મારી જોડે હતા. આનંદ 

મારા પસતને તો 
ભગવાન ઉપર 
ભરોિો હતો. તે કહે 
વાંધો નહીં, ભગવાન 
જે કરે તે િારં જ 
કરશે. મારં મન માને 
નહીં. એ તો દરેક 
સ્તીને ખબર છે કે, 
જો જજંદગીમાં આપણે 
માઁ ના બનીએ તો શું 
થાર? મારા ભગવાન 
એ જાણતા હતા, 
છતાંર દવા ચાલુ 
રાખી. લગભગ ચાર 
વર્ય પછી હું ફરીથી 
૧૯૯૫માં પ્રેગ્ે્ટ થઈ. 
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ખયૂબ જ હતો, એમાં ભગવાને વધભુ આનંદ ભેગો ક્યો. પ્રેગનેટ તો થઈ પણ બે જોરડ્ા બાળકો 
છે, એવા સમાચાર મળ્ા. મારામાં એક બાળકને રાખવાની તાકાત નહોતી, ત્ારે આ તો બે 
બે બાળક સાથે. હવે ખયૂબ જ વચંતા હતી. એ વખતે હભું અને મારા બાપા શભું વવચારતા હશે. દરેક 
સેકનડ ભગવાનને હભું પ્રાથ્ષના કરતી. બાપા શભું કરીશ હભું. શભું કરીશ બાપા. તમે આગળ છો. 

એ વખતે ઈ.સ. ૧૯૯૫માં તો એક પણ મંરદર પણ ન હતભું અને ત્ારે બાપા અમેરરકા 
પધારવાના હતા. ત્ારે બાપા માણેકલાલ કાળીદાસ રાજપભુરવાળાને ત્ાં ઉતારો કરતા અને 
્સકયૂલમાં બધા સભા કરતા. મને બાપાનાં દશ્ષન કરવાની બહભુ જ ઈચછા હતી, પણ ડોકટરે મને 
સંપયૂણ્ષ બેડ રે્સટ કરવાનભું કહ્ભું હતભું અને લોંગ ડ્ાઇવીંગની તો ચોખખી ના પાડી હતી. પણ મને 
દશ્ષન કરવાં હતાં, એટલે મારા પવત મને મોટી ગાડીમાં લઈ ગ્ા. સભુતાં સભુતાં પણ મને એ દશ્ષન 
કરવા લઈ ગ્ા. એ વખતે મારી લાઇ્ફમાં હભું બાપાનાં દશ્ષન બીજી વખત કરવાની હતી. સૌ 
પ્રથમ બાપાનાં દશ્ષન મેં મભુંબઈ મયૂવત્ષપ્રવતષ્ા વખતે દયૂરથી ક્ા્ષ હતા. બાપા અંત્ા્ષમી છે, એનો 
અહેસાસ મને એ વખતે થ્ો. શભું દશ્ષન હતા ! વાહ ! આજ પણ એ ્ાદ છે કેવા એ દશ્ષન. 
કહેવા્ છે કે, પ્રથમની પ્રીત હતી, પ્રથમ મભુલાકાત હતી. પછી મારા પવત બાપા પાસે દશ્ષન કરવા 
ગ્ા. એમને નહોતી ખબર કે હભું બાપાનાં દશ્ષન કરવા ગઈ હતી. પણ તે દશ્ષન કરવા ગ્ા ત્ારે 
તેમણે બાપાને સીધી વાત કરી કે, બાપા તમારા આશીવા્ષદની ખયૂબ જ જરૂર છે. બાપા કહે, બોલ 
બેટા શભું કહેવભું છે? બાપા બધભું જ જાણતા હતા. છતાં વાત કરી કે, બાપા ડોશીને પ્રોબલેમ છે. ચાર 
વર્ષ પહેલા બે વાર વમસકેરેજ થઈ ગ્ભું છે. ડોકટરે બાળકની ના પાડી છે. હવે અત્ારે ્ફરીથી 
પ્રેગનેટ છે અને આ વખતે તો બે જોડકા બાળકો છે. બાપા, બધભું જ તમારા હાથમાં છે. બાપાએ 
તરત જ કહ્ભું: તભું અત્ારે ડોશીને લઈને આવ્ો છે ને. તો કહ્ભું હા બાપા. બાપાએ કહ્ભું, તભું બધી 
જ વચંતા છોડી દે. આપણી પાસે આપણા ્સવામીબાપા છે. બધભું જ સારં કરશે. હભું શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજનભું પ્રસાદી જળ આપભું, તે સવાર-સાંજ બે વાર લેવાનભું અને ૨૫ વાર ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા એમ બોલી પાણી પી લેવભું. બધભું જ બાપા સંભાળી લેશે. પછી બાપાએ ભગવાનના 
ચરણારવવંદનભું પાણી આપ્ભું. મારા પવત તો રાજી થઈ ગ્ા. એમને તો વવશ્ાસ હતો જ. વવશ્ાસ 
તો મારે કેળવવાનો હતો કે હવે વાંધો નથી, ચોક્સ દ્ા થઈ ગઈ છે. પછી તેમણે મને કહ્ભું: 
તારે બાપાના દશ્ષન થ્ા? મેં હા પાડી અને મારા મનમાં મારા બાપા અંત્ા્ષમી છે એ પણ સાચભું 
થઈ ગ્ભું. એ અમારા કતા્ષ હતા્ષ છે અને હવે મને પ્રેગનેનસીમાં કશો જ પ્રોબલેમ નહીં થા્ એવો 
વવશ્ાસ બેસી ગ્ો. એ વખતે મારા પેટમાં બે બાળકી ્ફકત ૧૦ અઠવારડ્ાની હતી. ત્ારથી 
મેં દરરોજ બે વખત શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજનભું પ્રસાદીનભું જળ પીધભું. સાંજ સવાર ભગવાનનભું 
્સમરણ ક્ભુું. તો છેલલા સમ્ સભુધી કશભું જ ના થ્ભું અને બે તંદભુર્સત બાળકીને જનમ આપ્ો, એ 
પણ નોમ્ષલ ડીલેવરી. જેમાં એક બાળકી લક્મી રૂપે ૬.૫ પાઉનડ અને બીજી બાળકી ૫.૫ પાઉનડ 
વજનની હોવાથી ગભુડ હેલથ તથા કોઈપણ ખોડખાંપણ કશભું જ નહીં કહ્ભું. આજે એ ૨૫ વર્ષની 
પયૂરી થઈ ગઈ. બંને ભણવામાં હોવશ્ાર છે. એક ્ફામ્ષસી ડોકટર બીજી મેરડકલના ત્ીજા વર્ષમાં 
છે. બાપાના આશીવા્ષદથી બંને હોવશ્ાર છે.

 અને બીજભું કે આજથી ૧૦ વર્ષ પહેલા મારે ઈમરજનસીમાં ઓપરેશન કરાવવભું પડ્ભું. 
એમાં ડોકટર પણ વવચારતા હતા કે આ બેનના પેટમાં એમની tube કેટલી સાંકડી છે કે, મને 
ઓપરેશન કરતા બહભુ વાર લાગી તો પણ આમણે બાળકોને જનમ કેવી રીતે આપ્ો? ઓપરેશન 
પતાવીને ડોકટર બહાર આવ્ા અને કહે આ બહેને બાળકોને જનમ કેવી રીતે આપ્ો? આ શક્ 
જ નથી. બાપાના આશીવા્ષદથી શભું ના થઈ શકે? બે દીકરી પછી બે વર્ષમાં બીજો બાળક આવશર 
પણ આવ્ો. એ પણ હેવી નાઈન પાઉનડ. જભુઓ બાપાની કેવી દ્ા છે. હે બાપા ભેળા રહ્ા છો 
અને સદા્ રહેજો.

મેં દરરોજ બે વખત શ્ી 
ઘનશરામ મહારાજનું 
પ્રિાદીનું જળ પીધું. 

િાંજ િવાર ભગવાનનું 
સમરણ કરુું. તો છેલલા 
િમર િુધી કશું જ ના 
થરું અને બે તંદુરસત 

બાળકીને જનમ આપરો, 
એ પણ નોમ્યલ રીલેવરી. 

જેમાં એક બાળકી 
લક્મી રૂપે ૬.૫ પાઉનર 

અને બીજી બાળકી 
૫.૫ પાઉનર વજનની 

હોવાથી ગુર હેલથ તથા 
કોઈપણ ખોરખાંપણ કશું 

જ નહીં કહ્ું.
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બાપાના રખેવાળા
૨૧ ઓગ્સટ ૨૦૦૯, ગભુરવાર અમાસના રદવસે લગભગ ૮-૦૦ વાગ્ે હભું, ટીની, આરતી, 

કબરલા, બીજલ, આવશર મંરદરના રૂમમાં પયૂજા કરતા હતા. બેડરૂમમાં મારા પવત પયૂજા કરતા 
હતા. ત્ારે ડોરબેલ ખખડાવી એક ઓવ્ફસર આવી એનભું આઈડી કાડ્ષ બતાવીને કહે છે કે, હભું 
હોમેલેનડ વસક્ભુરરટી ઈવમગ્ેશનમાંથી આવ્ો છભું. હેમા પટેલ સાથે વાત કરવી છે. હભું પયૂજા કરતી 
હતી, મેં એને ઈશારાથી કહ્ભું પયૂજા વ્ફવનશ કરી લઉં. એણે ઓકે કહી ઘરમાં બધી જ નજર ્ફેરવી 
નાખી. ઘરમાં ચારે બાજભુ બાપાની મયૂવત્ષના ્ફોટા હતા. પછી પયૂજા પતી એટલે મને કહે કે, તને અમે 
લેવા આવ્ા છીએ. તભું લગભગ ૧૯ વર્ષથી અમેરરકામાં રહે છે. મેં હા પાડી. મેં એને રીકવે્સટથી 
કહ્ભું. હભું મારા છોકરા અને હસબનડને થોડીક વાત કરી શકભું. એમને કહ્ભું હા. બધા જ ડરી ગ્ા 
હતા. મારા બાળકો રડવા માંડ્ા. મેં રાજને રડપોવઝટ ક્ાં છે? સબવેમાં કેજ્ભુઅલનભું કેવભું છે? 
આ બધી જ વાત ઝડપથી મેં રાજને સમજાવી દીધી. અને રાજે એને રરકવે્સટથી કહ્ભું કે, તભું એની 
સાથે પયૂજા લઈ જવા દે. કારણકે એ મારી પતની કાલે સવારે પયૂજા નહીં કરવા મળે તો પાણી પણ 
નહીં પીવે. એ ઓ્ફીસરે આખી પયૂજા ચેક કરી અને કહ્ભું કે અત્ારે પયૂજા હભું મારી જોડે રાખીશ. 
પછી બંને ઓવ્ફસર સારા હતા એટલે એણે શભું કરો છો? કેટલા કબઝનેસ છે? કોણ સંભાળે 
છે? છોકરાઓ શભું ભણે છે? નાના છે એ બધી જ વાત જાણી લીધી અને કહ્ભું: અમે અત્ારે 
આને લઈ જઈ શકીએ છીએ, પણ તમે સારો લૉ્ર રાખજો. પછી મારા બાળકોને કહે કે, રડશો 
નહીં. તમારી મમમીને અમે સાંજ સભુધી પાછી મોકલી દઈશભું. એ ઓ્ફીસરને ખબર હતી કે, તે 
મને પાછી મોકલી શકે તેમ ન હતા. એમણે કોઈ મારા જોડે જબરજ્સતી કરી નહીં અને મને 
કારનભું બારણભું ખોલીને પાછળની સીટ પર બેસાડી. પછી હાથમાં હાથકડી પણ ના પહેરાવી. પણ 
છોકરા અને રાજ જે દભુ:ખી થતા હતા તે તેમનાથી જો્ભું જતભું નહોતભું. છતાં એમણે ગાડી ચલાવી. 
બે જ વમવનટમાં મારા ્ફોન ઉપર રાજનો ્ફોન આવ્ો. રાજ મારા ભાઈને ્ફોન કરવા જતા હતા 
કે, હેમાને લઈ ગ્ા પણ ભયૂલથી ્ફોન મને લાગી ગ્ો અને એ રડતા હતા. ઓવ્ફસરને નો’તી 
ખબર કે મારી પાસે ્ફોન છે. એણે તરત જ મારા હાથમાંથી ્ફોન લઈ લીધો. જેવો એણે ્ફોન લઈ 
લીધો અને બંધ ક્યો કે મારા ્ફોનમાં પ્રો્ફાઈલ વપકચર મારા બાપા ્સવામીશ્ીનભું હતભું. બાપાનો 
એકલો ્ફોટો હતો. આંખો સરસ દેખાતી હતી. એ મયૂવત્ષ ઉપર એની નજર પડી. બાપાએ એના 
ઉપર નજર નાખી. બંધભુઓ ! બંનેની આંખો એક થઈ. એનભું હૃદ્ પરરવત્ષન થઈ ગ્ભું. બે જ 
વમવનટમાં એણે ગાડી ઉભી રાખી અને પારકુંગ કરીને બંને બહાર નીકળ્ા. એ લોકોએ એમની 
રીતે વાત કરી. પછી મને ગાડીની અંદર આવીને પ્રો્ફાઈલ પીકચર બતાવીને કહ્ભું કે, આ કોણ 
છે? મેં કહ્ભું મારા પોપ છે. મારી ગણતરીએ મારા ભગવાન છે. ત્ારબાદ એણે કહ્ભું, એ અમને 
ના પાડે છે કે તમે કંઇ પણ ર્સતો કરીને આને ઘરે મોકલી દો. એણે એમ પણ કહ્ભું કે, તારા 
છોકરાઓમાં મને મારા છોકરાઓ દેખા્ છે, કે મારા છોકરાઓને આવભું થા્ તો શભું થા્? માટે 
અમે તને ઘરે મયૂકી દઈએ. પરંતભુ અમે કહીએ એમ તારે કરવભું પડશે. તારે કોટ્ષમાં હાજર થવભું પડશે. 
એમ કહી મને પ્રોવમસ કરાવ્ભું. મેં હા પાડી અને એ મને ઘરે લઈ આવ્ા.  ઘરે આવીને બધભું જ 
પેપર વક્ષ ક્ભુું અને સપટેમબર મવહનાની બીજી તારીખે હાજર થવાનભું કીધભું. પછી જતા જતા કહેતા 
ગ્ા કે, સારો લૉ્ર રાખજો. 

પછી તરત જ રાજે બાપાને ્ફોન ક્યો કે, બાપા આવભું થ્ભું છે. ત્ારે બાપા લંડન પાટોતસવ 
વવવધ કરતા હતા અને બાપાએ કહ્ભું કે, બેટા કશભું જ નહીં થા્. આજે તો અમાસ છે, શ્ી સદગભુર 
રદન છે. સદગભુરબાપાનો રદવસ છે. અમાસના રદવસે આપણા ઘરે બાપા અંધારં ના થવા દે. 
બસ સારામાં સારો લો્ર રાખી દો. પૈસા સામભું ના જોશો, ગમે તેટલા પૈસા કહે પણ લો્ર 
હા્ર કરી દો. બધભું જ બાપા સંભાળી લેશે. 

 તરારબાદ એણે કહ્ું, 
એ અમને ના પારે છે 
કે તમે કંઇ પણ રસતો 
કરીને આને ઘરે મોકલી 
દો. એણે એમ પણ કહ્ું 
કે, તારા છોકરાઓમાં 
મને મારા છોકરાઓ 
દેખાર છે, કે મારા 
છોકરાઓને આવું થાર 
તો શું થાર? મા્ટે અમે 
તને ઘરે મયૂકી દઈએ. 
પરંતુ અમે કહીએ એમ 
તારે કરવું પરશે. તારે 
કો્ટ્યમાં હાજર થવું 
પરશે. 
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આ મારા માટે મોટામાં મોટો રદવસ હતો. અમે લો્રને મળ્ા. બધા જ લો્ર કહે કે, 
આજ સભુધી અમે એવભું સાંભળ્ભું નથી કે ઈવમગ્ેશનવાળા લઈ જા્ અને તરત જ પાછા મયૂકી 
જા્. પરંતભુ ભકતો આ તો આપણા બાપાના હાથની વાત છે. એ ધારે તે બધભું જ કરી શકે છે. 
પછી કેસ લડવાનભું ચાલભુ રહ્ભું અને કોટ્ષમાં મભુદતો પડતી જ ગઈ. પરંતભુ વનણ્ષ્ કશો જ ન આવ્ો. 
આમ તો હકીકત એ હતી કે, કોઈ ઘરના જાણીતા માણસે ્ફરર્ાદ કરાવી હતી. એના વહસાબે 
કોટ્ષ કશભું રડવસઝન લેતભું નહોતભું. પણ બાપાએ કેસને વધભુ ને વધભુ લંબાવીને છેલલે દસ વર્ષ પછી 
૧૬મી રડસેમબર ૨૦૧૯ કોટ્ષ ડેટ હતી. તેમાં બાપા ભેગા મળીને રડવસઝન લેવડાવી દીધો અને 
જજે ્ ભુ ગ્ાનટેડ એવભું કહી દીધભું. મને ગ્ીન કાડ્ષ અપાવ્ભું. જભુઓ આપણા જીવનના રથના પૈડા બાપા 
ચલાવતા હો્ તો આપણે શભું વચંતા કરવાની. બાપાના રખેવાળા આપણી જોડે જ છે.

હેમાબેન રજનીભાઈ પટેલ, આખજ

રોકરીરું કલરાણ
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીએ કબરાજમાન સવયોપરી શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ અને તેમના 

સંકલપ્સવરૂપો શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી મહારાજ ગાદીએ કબરાજી પ્રેમીભકતોનભું 
રોકડી્ભું કલ્ાણ કરે છે. તેનો સચોટ અનભુભવ જ્શ્ીબેન એસ. પટેલ (જાસલપભુર)ને જભુલાઈ ૧૦, 
૨૦૦૭ ( જેઠ વદ ૧૧ - ્ ોગીની એકાદશી)ના રોજ એકાએક ચક્ર આવવાથી ન્યૂ જસસી ગેલોવો 
હોક્સપટલમાં દાખલ ક્ા્ષ હતા. મેરડકલ રરપોટ્ષના આધારે તેમને છેલલા ્સટેજનભું લ્ભુકેવમ્ા કેનસર 
હતભું. ડોકટરની સલાહ મભુજબ તતકાલ ત્ાંથી હોક્સપટલ દ્ારા પેકનસલવેવન્ા કેનસર હોક્સપટલમાં 
આઈ.સી.્ભુ.માં એડમીટ ક્ા્ષ. ચાર ડોકટરની ટીમની દેખરેખ હેઠળ બેભાન અવ્સથામાં હતા. 
તે ડોકટરના અકભપ્રા્ મભુજબ ્ફકત ભગવાન જ બચાવી શકે. આ પરરવ્સથવતમાં આ સેવકે 
(બાબભુભાઇ પી. પટેલ મોખાસણ) પરમ પયૂજ્ પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને ્ફોન દ્ારા 
પ્રાથ્ષના કરી.  

એ સમ્ે સદગભુર શ્ી જીતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામી (હાલના વત્ષમાન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી) 
સંત મંડળ સાથે પેકનસલવેવન્ા (USA)માં વવચરણ કરતા હતા. આ સેવકની પ્રાથ્ષના ્સવીકારી 
પ્રસાદીનભું જળ તથા શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની મયૂવત્ષ મોકલાવીને આશસીવાદ આપ્ા. 

અમે સમગ્ પરરવાર અખંડ ધયૂનમાં જોડા્ા અને ્સવામીબાપા ભેગા ભળ્ા. ચોવીસ 
કલાક બાદ જ્શ્ીબેને આંખો ખોલી મયૂવત્ષનાં દશ્ષન ક્ા્ષ અને ્સહેજ હા્સ્ ક્ભુું. અંતે છ માસની 
સારવાર દરમ્ાન આ કેનસર રોગમાંથી મભુકત થઈ ગ્ા અને આજે પણ તે પોતાના વ્વસા્માં 
ખયૂબ જ કા્્ષરત છે. આવો અદ્ભુત પરચો ્સવામીબાપા-્સવામીશ્ી મહારાજ દ્ારા બતાવે છે. એવા 
ગભુરને હૃદ્પયૂવ્ષક કોટી કોટી વંદન. 

સેવક: બાબભુભાઇ પી. પટેલ (મોખાસણ)  VA, USA

ખયૂબ ખયૂબ રક્ા
અક્ષરધામના અવધપવત સવયોપરી શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન, જીવનપ્રાણ શ્ી અબજી 

બાપાશ્ી, શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા અને આપણા સૌના વહાલા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ શ્ી 
પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ીએ અમારા પરરવારના સવવે કા્્ષમાં ભેગા ભળી અમારા લાડકોડ 
મનોરથો પયૂણ્ષ ક્ા્ષ છે. ૨૦૦૧ની સાલમાં મારી તકબ્ત ખરાબ થતા મને આઈ.સી.્ભુ. માં 
દાખલ કરવામાં આવી હતી. એ સમ્ે મારા શરીરનભું બલડ પ્રેસર ડોકટરના ઘણા પ્ર્ાસ ક્ા્ષ 
પછી પણ કેનટ્ોલમાં આવ્ભું ન હતભું. ડૉકટરો પણ મયૂંઝવણમાં હતા કે બલડ પ્રેસર કેવી રીતે 
કંટ્ોલમાં આવશે? તે મયૂંઝવણમાં ડોકટરો પણ વનણ્ષ્ લઈ શકતા ન હતા. પરંતભુ મારી આ 
કઠણ પરરવ્સથવતના સમ્માં પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી મહારાજ 

એ િમરે િદગુર શ્ી 
જીતેસનરિરસપ્રરદાિજી 

સવામી (હાલના વત્યમાન 
આચાર્ય સવામીશ્ી) 

િંત મંરળ િાથે 
પેનનિલવેસનરા (USA)
માં સવચરણ કરતા હતા. 

આ િેવકની પ્રાથ્યના 
સવીકારી પ્રિાદીનું જળ 

તથા શ્ી ઘનશરામ 
મહારાજની મયૂસત્ય 

મોકલાવીને આશશીવાદ 
આપરા. અમે િમગ્ 

પરરવાર અખંર ધયૂનમાં 
જોરારા અને સવામીબાપા 

ભેગા ભળ્ા.
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અમેરરકામાં વવચરણ કરી રહ્ા હતા. તે સમ્ે વહાલા બાપાને મારી શારીરીક પરરવ્સથવત સારી 
થા્ તે માટે મારા પવત માર્ફતે આશીવા્ષદ લેવા માટે પ્રાથ્ષના કરી. બાપાએ કેવળ કૃપા કરી 
આશીવા્ષદ આપ્ા અને પ્રસાદીનભું જળ આપ્ભું. આ પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી 
્સવામીશ્ી દ્ારા આપેલ પ્રસાદીનભું જળ માત્ પાંચ વાર લીધભું અને માર બલડ પ્રેસર કાબભુમાં આવી 
ગ્ભું હતભું. આ રીતે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ીએ મંદવાડમાં મારી 
ખયૂબ ખયૂબ રક્ષા કરી હતી.

મારા પવત (પટેલ વવષણભુભાઈ બાબભુભાઇ, ગામ: રાજપભુર) ઈકનડ્ાથી અમેરરકા આવવા 
માટે ટયૂર માર્ફતે નીકળ્ા હતા. ટયૂરના આગેવાન માણસએ નીકળતા ટાઈમ પર જણાવ્ભું હતભું કે, 
વવષણભુભાઈ ત્ણ મવહનામાં અમેરરકા પહોંચી જશે. સમ્ જતા એ વાતને છ મવહના વીતી ગ્ા. 
પરંતભુ મારા પવત અમેરરકા પહોંચ્ા ન હતા. એક રદવસે મેં અંતકરણથી પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ 
શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા દ્ા કરો અને જલદીથી મારા 
પવતને હેમખેમ અમેરીકા પહોચાડો. વહાલા બાપાએ કેવળ દ્ા કરી અને માત્ એક કલાક બાદ 
્ફોન દ્ારા સમાચાર મળ્ા કે, હભું (વવષણભુભાઈ) ભગવાન, બાપા, ્સવામીબાપા, પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાની 
કૃપાથી હેમખેમ અમેરીકા પહોંચી ગ્ો છભું. આ રીતે પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાએ પ્રગટ પરચા આપી 
અમારા પરરવારની ડગલે અને પગલે રક્ષા કરી છે.

ગીતાબેન વવષણભુભાઈ પટેલ, રાજપભુર

િંકલપસિદ્ધ બાપા
ઈ.સ. ૨૦૧૬ની વાત. અમે એવપ્રલમાં નવભું મકાન લીધભું. તેમાં રહેવા જવાનભું મે મવહનામાં 

કે જયૂન મવહનામાં થા્ એવભું હતભું. મારી એવી ઈચછા હતી કે, બાપા પહેલા પધારે ને પછી રહેવા 
જવભું. ઘરમાં વાત કરી પણ તે શક્ નથી તેમ લાગ્ભું. કેમકે સામે હપ્ા ચાલભું થઈ જા્. આ બાજભુ 
તારીખ પ્રમાણે ખાલી કરી આપવભું પડે. એટલે સંતો આવે એટલે મહાપયૂજા કરાવીને રહેવા જવાનભું 
નક્ી ક્ભુું. પરંતભુ અંતરની ઈચછા તો એમ જ હતી કે, બાપા પહેલા પધારે તો સારં. બાપાને 
મનોમન પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા અશક્ ને શક્ કરવા વાળા તમે છો. તમે દ્ા કરો તો જ થા્. 
હવે બન્ભું એવભું કે, જ્ાં અમે રહેવા જવાના હતા તેમાં ભાડયૂઆત રહેતા હતા ને મવહનામાં ખાલી 
કરવાની બોલી કરી હતી. પણ ભાડયૂઆતે મકાન રાખ્ભું હતભું તેણે ના પાડી એટલે ખાલી ન થ્ભું. 
એક મવહનો લંબાવ ભ્ું. સંતો આવીને વવચરણમાં જતા રહ્ા. પાછભું બીજી વખત પણ તેમજ થ્ભું 
ને બાપા આવી ગ્ા અને બાપાને જવાનો ટાઈમ પણ થ્ો. ત્ારે ખાલી કરવાનભું થ્ભું. બાપાએ 
છેલલા રદવસે સવારે આઠ વાગ્ે તમારે ઘેર આવશભું તેમ કહ્ભું. એટલે સંતોએ હાર, પ્રસાદ વગેરે 
તૈ્ારી કરી. કેમકે બાપા બોલ્ા તેમાં ્ફેર પડે નહીં. પણ સાંજ પડી તો પણ મકાન ખાલી ન 
થ્ભું. રાત્ે ૧૨ વાગ્ા પછી ખાલી થ્ભું. ત્ાર પછી ઘર સા્ફ કરવા આવ્ા ને તૈ્ારી કરીને 
બાપાએ સંકલપ સત્ ક્યો કે, બાપા પહેલા કોઈ પણ માણસનો પ્રવેશ ના થઈ શકે એવો અદ્ભુત 
ચમતકાર થ્ો.

હંસાબેન હપાણી, સીકોકસ

સત્કાળદશશી આચાર્ય સવામીશ્ી મહારાજ
ઈ.સ. ૨૦૧૦માં મારો પભુત્ કૌવશક અમેરરકા આવ્ો. તેમણે L-1 (એલ-વન) બેઝ ઉપર 

એપલા્ કરેલભું. આ કેટેગરી ઉપર તેમને વક્ષ પરમીટ આવ્ભું. આ સમ્ દરમ્ાન એટલે કે ૧ વર્ષ 
બાદ ઈમીગ્ેશન ઓ્ફીસર L-1 ની ઈનકવા્રી માટે બીઝનેસના ્સથળ ઉપર આવ્ો. તે વખતે 
્સટોરમાં એક ભાઈને ટેમપરરી જોબ આપેલી તે જ ઓ્ફીસરના હાથમાં આવી ગ્ો. ઓ્ફીસરે 
તેની પાસે I.D. માગ્ભું. તેની પાસે કંઈ જ નહતભું. આ કારણથી કૌશીકનભું L-1 રીજેકટ (ડીનાઈડ) 

એક રદવિે મેં 
અંતકરણથી પરમ 
પયૂજર આચાર્ય શ્ી 
પુરરોત્તમસપ્રરદાિજી 
સવામીશ્ીને પ્રાથ્યના 
કરી કે, બાપા દરા કરો 
અને જલદીથી મારા 
પસતને હેમખેમ અમેરીકા 
પહોચારો. વહાલા બાપાએ 
કેવળ દરા કરી અને માત્ 
એક કલાક બાદ ફોન 
દ્ારા િમાચાર મળ્ા કે, 
હું (સવષણુભાઈ) ભગવાન, 
બાપા, સવામીબાપા, 
પ્રેમમયૂસત્ય બાપાની કૃપાથી 
હેમખેમ અમેરીકા પહોંચી 
ગરો છું.
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ક્ભુું. ૩૦ રદવસમાં અપીલ કરી શકીએ અને અપીલ ન કરીએ તો છ માસમાં અમેરીકા છોડી 
દેવભું પડે. અમે અપીલ કરવા માટે ઘણા લો્રની સલાહ લીધી. બધાએ એક જ વાત કરી કે, અમે 
ખાત્ી ના આપી શકીએ કે આ કેસમાં ૧૦૦% સ્ફળતા મલે. કદાચ તમો કેસમાં હારી જાઓ 
તો ડીપોટવેશન આવી જા્ એટલે તમારે દશ વર્ષ સભુધી અમેરીકામાં આવી ન શકા્. લો્રે 
કહ્ભું કે, કદાચ તમે ્સટેટ બદલી નાખો તો વાંધો ના આવે પણ કૌવશકનો નાનો પભુત્ અમેરીકામાં 
જનમ્ો(Born) હતો એટલે ગમે ત્ાં જાઓ પણ તમને આડભું આવે.

અમારો ્સટોર મારા જમાઈના નામ પર હતો. તે ભાગીદાર પણ હતા, એટલે કોપયોરેશન 
એમના નામે હતભું. આ અરસામાં મારી દીકરી દીપ્ી (Dipti)ના નામે ગ્ીનકાડ્ષની ્ફાઇલ કરેલી 
હતી. ઈમીગ્ેશન ઓ્ફીસરને ખબર પડી કે, કૌવશક અને દીપ્ી ભાઈ-બહેન છે. તેણે બો્સટનની 
ઈમીગ્ેશન ઓવ્ફસથી માહીતી મેળવેલી કે દીપ્ીની ્ફાઇલ process માં છે એટલે તેણે મારા 
જમાઈને કહ્ભું કે તભું કૌવશકને કહી દે કે, તે ઇકનડ્ા જા્, નહીંતર દીપ્ીની ્ફાઈલ અટકાવીશ. 
હવે અમારે શભું કરવભું તેની મભુંઝવણમાં હતા.

હવે એવભું બન ભ્ુ કે પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી મહારાજ એ સમ્ે અમેરીકામાં વવચરણ કરતા 
હતા. પછી જ્ારે બાપા ન્ભુજસસી મંરદરે પધા્ા્ષ એટલે અમે બાપાની સલાહ લેવાનભું વવચા્ભુું. 
પછી હભું, કૌવશક અને ્શવંતભાઇ (Y.K. Patel) બાપાને મલ્ા. બધી જ વાત કરી. ઈમીગ્ેશન 
ઓ્ફીસરે મારી દીકરીના ગ્ીનકાડ્ષમાં રૂકાવટ કરવાની વાત કરેલી તે પણ બાપાને કહ્ભું. બાપા 
થોડીવાર મૌન ધારણ કરી પછી એક જ વાક્ બોલ્ા કે, “બીજાનભું ખરાબ થતભું હો્ તો આપણે 
છોડી દેવભું જોઈએ.”

બાપાના આદેશનો ખ્ાલ આવી ગ્ો. પછી હભું અને કૌવશક બાપાના ચરણ્સપશ્ષ કરી ઘેર 
જવા નીકળ્ા. ર્સતામાં કૌવશકે મને કહ્ભું કે, આ બાપા દ્ારા ્સવ્ં ભગવાન ્સવાવમનારા્ણ 
બોલ્ા છે. એટલે મારે ઇકનડ્ા જવભું જ જોઈએ અને કૌવશક અને તેનભું ્ફેવમલી ( પતની અને બે 
બાળકો) સપટેમબર-૧૦-૨૦૧૨ના રોજ ઇકનડ્ા પરત ગ્ા. હવે બાપાની કેવી દ્ા થા્ છે તે 
જભુઓ. કૌવશક અને તેની પતનીના વીસા ઈ.સ. ૨૦૧૭ સભુધી ચાલભુ હતા. પરંતભુ તેના મોટા પભુત્ના 
વીસા પભુરા થઈ ગ્ેલા એટલે ઈ.સ. ૨૦૧૫માં તેમણે વીસા માટે ટપાલ દ્ારા પાસપોટ્ષ બોમબે 
મોકલ્ો તો ત્ાંથી જવાબ આવ્ો કે તમારા L-1ના ડોક્ભુમેનટસ લઈને તથા તમારા પભુત્ને લઈને 
રૂબરૂ આવો. પછી કૌવશકે મને પયૂછ્ભું કે શભું કરવભું ? મેં કહ્ભું કે, મહારાજ, બાપા, ્સવામીબાપા 
અને આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને કતા્ષ રાખીને જઈ આવો. પરરણામ બાપાની મરજી પ્રમાણે 
આવશે. તેઓ રૂબરૂ ગ્ા તો કૌવશક પાસે L-1 ના પેપર પણ ના માગ્ા અને કૌવશકના પભુત્ને 
્ફકત એક જ પ્રશ્ન પયૂછ્ો કે, ્ફરીથી અમેરીકા ્ફરવા જવભું છે? તેણે ્ફકત હા માં જવાબ આપ્ો 
અને દશ વર્ષના વીસા આપી દીધા. તેઓ બાપાની દ્ાથી અમેરીકાના એરપોટ્ષ ઉપર કોઈ જ 
જાતની પયૂછપરછ વગર આવી ગ્ા. મારી દીકરીનભું ગ્ીનકાડ્ષ પણ ઇ.સ. ૨૦૧૩માં આવી ગ્ભું. 
જભુઓ બાપાની મરજી જાણી તો બાપાએ અમારી સંભાળ લીધી. બસ, બાપા મારા દરેક કા્્ષમાં 
ભેળા ભળજો અને સદા્ અમારી રક્ષા કરજો.

ઇશ્રભાઇ અંબાલાલ પટેલ મોખાસણ

વન િળગરું પણ ફયૂલ બચી  ગરું
તા.  ૧૭-o૬-૧૯૯પ રોજ અમે વાનમા બેસીને વશકાગો, સેનટ લયૂઇસ, બ્રાનસન, કેનસાસ 

તથા બીજા અન્ ્સથળોએ ્ફરવા જતા હતા. શ્ી ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપાના મવહમાની 
વાતો કરતા કરતા ખભુબ જ આનંદ સાથે ર્સતો પસાર થતો હતો. કીત્ષનની કેસેટ પણ ચાલભુ હતી. 
ચાર પાંચ કલાકની મભુસા્ફરી પછી એકાએક વાનમાં કંઈક વમકેવનકલ મભુશકેલી ઊભી થઈ. મેં 
વાનનો કંટ્ોલ ગભુમાવ્ો અને વાન અચાનક રોડ ઉપરથી નીચે ઉતરવા લાગી. તરત જ બધાએ 

ઈ.િ. ૨૦૧૫માં તેમણે 
વીિા મા્ટે ્ટપાલ દ્ારા 

પાિપો્ટ્ય બોમબે મોકલરો 
તો તરાંથી જવાબ 

આવરો કે તમારા L-1ના 
રોકરુમેન્ટિ લઈને 
તથા તમારા પુત્ને 

લઈને રૂબરૂ આવો. પછી 
કૌસશકે મને પયૂછરું કે શું  

કરવું ? મેં કહ્ું કે, 
મહારાજ, બાપા, 

સવામીબાપા અને 
આચાર્ય સવામીશ્ી 

મહારાજને કતા્ય રાખીને 
જઈ આવો.
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પ્રાથ્ષના કરી કે, “હે શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા ! આ તમારા બાળકોને મોતના મોંમાંથી બચાવી 
લેજો”  રોડ ડભુંગરાળ વવ્સતારમાંથી પસાર થતો હતો તેથી રોડની આજભુબાજભુ ઘણી જ નાની મોટી 
ખીણો હતી અને લાંબા ઢાળ હતા. વાન રોડ પરથી ઉતરીને ૪૦૦ ્ફયૂટ ઢાળમાં દોડી અને એક 
મોટા પથથર સાથે અથડાઈ. પછી ્ફરીથી ૨૦૦ ્ફયૂટ જેટલી દોડીને ઝાડની સાથે અથડાઈને પાછી 
પડી. વળી બીજા ૧૦૦ ્ફયૂટ દોડીને ્ફરીથી બીજા ઝાડની સાથે અથડાઈ. આવી રીતે વાન ત્ણ 
વખત આડીઅવળી અથડાતી અથડાતી આગળ જઈને આડી પડી ગઈ. વાન આડી પડી ગઈ 
છતાં તે ચાલભુ જ હતી અને એકનજનમાં આગ પણ ચાલભુ થઈ ગઈ.

આ અક્સમાત જોનાર પોલીસ, ડોકટર, ્ફા્રકબ્રગેડવાળા અને આવો અક્સમાત થ્ો 
એવભું સાંભળનારા અમારા સગા સંબંધીઓ અને વમત્ો, અમને વાગ્ભું નથી, અમારામાંથી કોઈ 
ધામમાં ગ્ભું નથી એવભું માનવા તૈ્ાર નહોતા થતા. પરંતભુ થોડા ઘણા ઉઝરડા સાક્ષી પયૂરતા હતા 
તેથી મારી વાત સાચી માનતા હતા. પરંતભુ આશ્ચ્્ષ સાથે કહેતા હતા કે, જરૂર તમારા ઉપર કોઈ 
મોટા પભુરરની કૃપા છે. તમારી રક્ષા કરનાર એ જ રદવ્ વવભયૂવત હશે કે જેમની તમારા ઉપર 
કૃપા છે. નહીં તો આવા ભ્ંકર અક્સમાતમાં કોઇ બચી શકે નહીં. તમારા ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા ભારતમાં રહ્ા થકા તમારી રક્ષા કરે છે!!  એ ખરેખર નવાઈની વાત છે. આમ 
બધા અનેક પ્રકારે આશ્ચ્્ષના અને શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપાના મવહમાના વચનો કહેતા હતા. 

આ બધભું ન બનવાનભું બન્ભું તેનભું કારણ, અમે જ્ારે ્ફરવા જતા હતા ત્ારે આપણા સૌના 
વહાલા આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજના આશીવા્ષદ તેમના બાળકોની સાથે હતા. ઘરેથી નીકળ્ા 
પહેલા અમે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજને પ્રાથ્ષના કરવા ્ફોન મવણનગર ક્યો હતો 
કે, “હે બાપા ! ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા તમે અમારી સાથે ્ફરવા ચાલો. અમે ્ફરવા 
જઇએ છીએ” ત્ારે આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજે આશીવા્ષદ આપ્ા હતા કે, “અમે બધા તમારી 
સાથે ્ફરવા આવીએ છીએ અને તમને બધાને અમે સાજા અને તાજા ઘરે પાછા લાવીશભું.” 
આવા સમથ્ષ મોટા પભુરરના આશીવા્ષદ હો્ પછી ભલેને અક્સમાત ગમે તેવો મોટો હો્ તો 
પણ ભગવાનના ભકતને કાંઈ ઈજા ન થા્ એ વાત સાચી ઠરી. વન સળગ્ભું પણ ્ફયૂલ બચી 
ગ્ભું, તેમ વાન આખી સળગી ગઈ પણ બાપાના બાળકો બચી ગ્ા. આવીને આવી છેક સભુધી 
રક્ષા કરજો એ જ પ્રાથ્ષના.

મહેનદ્ભાઈ જ્ંતીલાલ પટેલ (ન્યૂ જસસી)

અિીમ કૃપા
ઈ.સ. ૨૦૦૪માં હભું મહેનદ્ભાઈ વત્કમદાસ પટેલ અને મારા પતની પ્રવવણાબેન મહેનદ્ભાઈ 

પટેલ રાઉટ ૧૭ ઉપરથી મારી લાલ કલરની ગાડી લઈને ઘરે આવવા નીકળ્ા હતા. આવતાં 
આવતાં વેન પાછળથી અથડાવતા એકસીડનટ થ્ો. જ્ારે ગાડી જમણી સાઇડમાં મયૂવ થઈ 
ત્ારે ્ફરીથી તે જ વેનને આગળથી એકસીડનટ થ્ો. આખી ગાડી આગળ અને પાછળ ટયૂટી 
ગઈ. જ્ારે પોલીસની ગાડી આવી અને પોલીસે જો્ભું તો તે કહેવા લાગ્ા કે, તમે બંને માણસ 
કેવી રીતે બચ્ા ? અમે બંને દંપતીએ જવાબ આપ્ો કે, ભગવાને બચાવ્ા અને અમે તેને 
ભગવાનની મયૂવત્ષ બતાવી. પોલીસવાળો અવાક્ બની ગ્ો કે અમને બંનેને કંઈ પણ વાગ્ભું નહીં. 
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાનની અને પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીની અસીમ કૃપાથી અમે 
બચી ગ્ા.

મહેનદ્ભાઈ વત્કમદાસ પટેલ, મોખાસણ

રદવર દશ્યન
તા. ૩૦-૦૮-૨૦૦૧ ન્યૂજસસી મંરદરની મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા નજીક આવી રહી હતી. બધા જ 

આચાર્ય સવામીજી 
મહારાજે આશીવા્યદ 
આપરા હતા કે, “અમે 
બધા તમારી િાથે ફરવા 
આવીએ છીએ અને 
તમને બધાને અમે 
િાજા અને તાજા ઘરે 
પાછા લાવીશું.” આવા 
િમથ્ય મો્ટા પુરરના 
આશીવા્યદ હોર પછી 
ભલેને અકસમાત ગમે 
તેવો મો્ટો હોર તો પણ 
ભગવાનના ભકતને 
કાંઈ ઈજા ન થાર એ 
વાત િાચી ઠરી.
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સંતો અને હરરભકતો ખયૂબ જ ખંતથી કા્્ષ કરી રહ્ા હતા. મંરદરનભું વસંહાસન લગભગ તૈ્ાર 
થઈ ગ્ભું હતભું. હભું મારા બાળકોને લઇ લગભગ દસ વાગે મંરદરેથી ઘરે ગઈ હતી. રાત્ે લગભગ 
૧૧ વાગવા આવ્ા હતા. મહેનદ્ભાઈએ મને ઘરે ્ફોન ક્યો કે તમારે ત્ાં કોઈ ચાદર કે કપડભું 
છે? મેં તરત જ કહ્ભું કે, હા. સ્ફેદ સભુંદર મોટી ચાદરો છે. ભગવાનને માટે ઓઢાડવા આપી 
જાવ.  રાત્ે ૧૧:૦૦ વાગે હભું મંરદરે આવવા નીકળી. વસક્ાકસ રોડ ઉપર ડ્ાઈવ કરતી હતી 
ત્ાં મને એવો આભાસ થ્ો કે, “મારા વેનમાં પાછળની સીટ ઉપર ્સવ્ં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ 
ભગવાન, બાપાશ્ી, અને ્સવામીબાપા બેઠા છે. મેં ચાલભુ કારે પાછળ ્ફરી જો્ભું. તો મને તે રદવ્ 
દશ્ષન થ્ા. ત્ારબાદ મેં મંરદરમાં જઈ ચાદરો આપી અને ઘનશ્ામ મહારાજ, બાપાશ્ી અને 
્સવામીબાપાના સૌ પ્રથમવાર નજરો નજર દશ્ષન વનહાળ્ાં. ત્ારે ખરેખર તે જ રદવ્ દશ્ષનનો 
અનભુભવ થ્ો હતો. આવો અદ્ભુત પ્રગટ રદવ્ દશ્ષનનો લાહ્ો મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા વખતે થ્ો હતો.

રદવર િંકેત અને રદવર પરચા
મારા સાસભુ ઘણા સમ્થી બીમાર હતા. તેમને હોક્સપટલમાં દાખલ કરેલા હતા. આ સમ્ે 

અમારા કાકાશ્ીની તકબ્ત પણ નરમ હોવાથી તેઓને પણ હોક્સપટલમાં દાખલ ક્ા્ષ હતા. 
તેમને પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ તા. ૧૯-૧૧-૨૦૧૧ ના રોજ ધામમાં તેડી ગ્ા. 
અમારા ઘરમાં સભુતક હોવાને કારણે આ સેવક માનસી પયૂજા કરી પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીજી 
મહારાજને પ્રાથ્ષના કરી કે, તમે મારા સાસભુને ક્ારે ધામમાં લઈ જશો? ત્ારે આચા્્ષ ્સવામીજી 
મહારાજ જીવનપ્રાણ ્સવામીબાપાનો હ્સત પકડીને આવ્ા અને બોલ્ા: “૨૫” ત્ારે એકદમ 
મેં પયૂછ્ભું. ૨૫ એટલે શભું? રદવસ, મવહના કે તારીખ? ત્ારે એ બન્ે એકદમ ખડખડાટ હસવા 
લાગ્ા.

ત્ારબાદ મેં આ વાત ્ફકત મારા દીકરા અને મહેનદ્ભાઇને જણાવી હતી. પછી દરરોજ 
સાસભુની સેવા કરવા જતી હતી. તારીખ ૧૨-૧૨-૨૦૧૧ના રદવસે પહોંચી ત્ારે જાગતા હતા 
અને પ્ર્ફભુકલલત હતા. મેં તેમની બધી રક્ર્ાઓ કરાવી પછી જોબ પર જવા નીકળતી હતી. ત્ારે 
તેમણે મને કહ્ભું કે, આજે રૂમનભું બારણભું ખભુલલભું રાખજે. તેથી બારણભું ખભુલલભું મયૂકી જોબ પર ગઈ. 
ત્ારબાદ આખો રદવસ તેમણે કીત્ષન ગા્ા અને હોક્સપટલમાં જે આવ્ા તે બધા સાથે વાત 
કરી. પછી સાસભુએ મારા દીકરાને કહ્ભું, પારકુંગ પલોટમાં જા, પરમ પયૂજ્ ્સવામીજી મહારાજ 
પધા્ા્ષ છે. તેમને કાર પાક્ષ કરવામાં મદદ કર. તેઓ મને લેવા આવ્ા છે. પરંતભુ તેમનો આ 
સંકેત અમે કોઈ સમજી શક્ા નહીં. રોજની જેમ ધયૂન અને કીત્ષન ચાલભુ ક્ા્ષ. ત્ારે તેમણે 
તેમના દીકરા મહેનદ્ભાઈને કહ્ભું કે, ભાઈ, મને બાપા લેવા પધા્ા્ષ છે. તો હભું જાઉં? ત્ારે 
મહેનદ્ભાઈએ સંમવત આપી અને કહ્ભું કે મમમી અમારા કોઈની વચંતા ક્ા્ષ વગર તમે બાપાની 
સાથે ધામમાં જતા રહો. ત્ારબાદ થોડીવારમાં જીવનપ્રાણ ્સવામીબાપા અને પયૂજ્ ્સવામીજી 
મહારાજ તેમને ધામમાં તેડી ગ્ા. ત્ારબાદ અમે તેમની રક્ર્ા કરવામાં “૨૫”  નો સંકેત 
ભયૂલી ગ્ા. થોડા રદવસ પછી મારા નંણદ ઘરે બેસવા આવ્ા હતા. ત્ારે તેમણે જણાવ્ભું કે, 
કાકા અને મમમી વચચે ્ફકત ૨૫ રદવસનો ગાળો થ્ો. ત્ારે મારા મગજમાં અણસાર થ્ો કે, 
બાપાએ “૨૫નો” સંકેત  ક્યો હતો તે પ્રમાણે ૨૫મા રદવસે મમમીને ધામમાં તેડી ગ્ા હતા. 
આ હતો અમારા જીવનનો સચોટ રદવ્ સંકેત અને પરચો.

મનીરા મહેનદ્ભાઈ પટેલ

એક જ વાતા્યમાં ત્ણ પરચાનો િમાવેશ
ઈ.સ. ૨૦૧૬ના ઉનાળાનો સમ્ હતો. આ સેવકને બાપા અને સંતો સાથે વવચરણમાં 

જવાનો સંકલપ થ્ો અને બાપાની સેવાનો લાભ પણ મળ્ો. બાપા અને સંતો સીધા વશકાગો 

કાકા અને મમમી વચચે 
ફકત ૨૫ રદવિનો 

ગાળો થરો. તરારે મારા 
મગજમાં અણિાર થરો 

કે, બાપાએ “૨૫નો” 
િંકેત  કરયો હતો તે 
પ્રમાણે ૨૫મા રદવિે 
મમમીને ધામમાં તેરી 
ગરા હતા. આ હતો 

અમારા જીવનનો િચો્ટ 
રદવર િંકેત અને પરચો.
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મંરદરે પધારવાના હતા. આ સેવક, સભુભારભાઈ, મહેનદ્ભાઈ અને શ્ામભાઈ ન્યૂજસસી અને 
પેકનસલવેવન્ામાં હતા. મહેનદ્ભાઈએ ન્યૂજસસી મંરદરે ભાડે વેન બોલાવી, જ્ાં અમારે સાથે 
અમભુક સાધનો લઈ જવાના હતા. વેન ભરી લીધા પછી અમે સભુભારભાઈને લેવા પેકનસલવેવન્ા 
નીકળ્ા.

પ્રથમ પરચો
 અમે પેકનસલવેવન્ાથી વશકાગો ડ્ાઇવ કરીને જઈ રહ્ા હતા. અમે હાઇવે પર પહોંચ્ા 

હતા અને અચાનક વેનના ડેશબોડ્ષમાંથી એલટ્ષ મળ્ભું કે વેનનો કોઈ એક દરવાજો ખભુલલો છે. 
અમે ઇમરજનસી લેકનડંગ લેનમાં જતા રહ્ા અને ચેક ક્ભુું. બધા દરવાજા ્ફરી બંધ ક્ા્ષ. એલટ્ષ 
મળતભું બંધ થ્ભું અને અમે આગળ વધવા હાઇવે તર્ફ વધ્ા. હાઇવે પર ઘણી બધી કાર, નાની-
મોટી ટ્કો ૭૦+ mph ની ઝડપે દોડી રહી હતી. અમારે લેનમાં જોડાઈ વશકાગો મંરદરે પહોંચવાનભું 
હતભું. જેવા અમે લેનમાં ગ્ા કે તરત જ ૨૦-૩૦ ્ફયૂટ મેટલથી ભરેલી મોટી ટ્ક સાઇડમાંથી વેનને 
અથડાઇ. જેવી એ મેટલ ટ્કે અમારી વેનને ટક્ર મારી કે વેન પયૂરી રીતે ભાંગી-તયૂટી ગઈ. એ મેટલ 
ટ્ક ૭૦ + mph ની ઝડપે દોડી રહી હતી અને એ ઝડપથી કોઈપણ વાહનને અથડા્ તો ભારે 
નભુકસાન થા્ જ. આટલી ઝડપથી કોઈપણ ટ્ક નાના વાહનને ટક્ર મારે તો એ ઊંધી જ પડી 
જા્. પરંતભુ અહીં બાપાની દ્ાથી એવભું કબલકભુલ ન બન્ભું. અમારી વેન એકદમ સીધી રહી. પરંતભુ 
ડ્ાઈવર સાઈડનો આખો એટલે કે આગળથી પાછળનો ભાગ સંપયૂણ્ષ નાશ પામ્ો હતો. બધી 
બારીના કાચ તયૂટી ગ્ા હતા. પરંતભુ આ બધભું થ્ા પછી પણ ભગવાન, બાપા, ્સવામીબાપાની 
દ્ાથી અમને ચારે્ને કાંઈ જ થ્ભું ન હતભું. શરીર પર એક લીસોટો પણ નહોતો થ્ો. વાહન 
એકદમ નાશ થઈ ગ્ભું હતભું. પરંતભુ તે જોઇ કોઇને પણ એમ માનવામાં ન આવે કે આ વાહનમાં 
રહેલી વ્કકત બચી હશે. દભુઘ્ષટનાને કારણે અમારી વેનમાંથી કાટમાળ હાઇવે પર ઉડતો હતો, 
જેને કારણે ભારે વવનાશ થઈ શકે. પરંતભુ બાપાએ એમના બાળકોની આ દભુઘ્ષટનામાં ખયૂબ ખયૂબ 
રક્ષા કરી.

બીજો પરચો 
આ બનાવની જાણ થતાં રાજ્ની પોલીસ ત્ાં દોડી આવી. આ દભુઘ્ષટનામાં કભુલ ત્ણ 

વાહનોને નભુકસાન થ્ભું હતભું. પોલીસે બધાની પયૂછપરછ કરીને હાલ ચાલ પયૂછ્ા. બધા એકદમ 
્સવ્સથ હતા. કોઈને કાંઈ પણ જાનહાની થઈ ન હતી. એટલભું જ નહીં બાકીના વાહનોના માવલકે 
પોલીસ કેસ પણ ન ક્યો. તેથી પોલીસે અમને કાંઈ પણ પયૂછ્ા વગર આગળ જવા દીધા.

ત્ીજો પરચો 
પોલીસના ગ્ા પછી પણ અમે હજભુ આઘાતમાં જ હતા. વચંતા હતી કે હવે આપણે 

સમ્સર વશકાગો કેવી રીતે પહોંચશભું? બીજા રદવસે બાપા પધારવાના હતા. અમારે હજભુ ૧૦ 
કલાકનો ર્સતો પાર કરવાનો હતો અને કોઇ વાહન ન હતભું. અમે વવચાર કરતા હતા કે ડીલરને 
્ફોન કરી જાણ કરીએ અને જો કોઈ કાર એમની પાસે હાજર હો્ તો અમને મોકલી આપે. 
પરંતભુ તેમાં ઘણો સમ્ જા્. એક રદવસ પણ વીતી શકે. આ મયૂંઝવણમાં જ હતા. અચાનક 
અમારી નજર એક સાઈનબોડ્ષ પર પડી. ત્ાં લખ ભ્ું હતભું કે, ્ફોડ્ષ સવવ્ષસ ડીલરશીપ અડધો માઈલ 
દયૂર છે. પરંતભુ હજભુ અમે વચંતામાં હતા કે અમને ત્ાં વેન મળશે કે નહીં! અમે ક્ારે વશકાગો 
પહોંચીશભું! અમે ત્ાં પહોંચ્ા અને બનેલી હકીકત કહી. ડીલરે એક ક્ષણમાં જ  અમને કહ્ભું 
કે, તમે કાંઈ વચંતા કરશો નહીં. તમારે માટે વેન તૈ્ાર જ છે. જે ન્ભુજસસીથી હમણાં જ આવશે. 
એ પળે અમને ્સવાવમનારા્ણબાપા, ્સવામીબાપા તથા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની રદવ્ 
અનભુભયૂવતનો અહેસાસ થ્ો. થોડા જ કલાકમાં વેન ત્ાં પહોંચી આવી અને અમે સમ્સર 

ભગવાન, બાપા, 
સવામીબાપાની દરાથી 
અમને ચારેરને કાંઈ જ 
થરું ન હતું. શરીર પર 
એક લીિો્ટો પણ નહોતો 
થરો. વાહન એકદમ નાશ 
થઈ ગરું હતું. પરંતુ તે જોઇ 
કોઇને પણ એમ માનવામાં 
ન આવે કે આ વાહનમાં 
રહેલી વરનકત બચી 
હશે. દુઘ્ય્ટનાને કારણે 
અમારી વેનમાંથી કા્ટમાળ 
હાઇવે પર ઉરતો હતો, 
જેને કારણે ભારે સવનાશ 
થઈ શકે. પરંતુ બાપાએ 
એમના બાળકોની આ 
દુઘ્ય્ટનામાં ખયૂબ ખયૂબ રક્ા 
કરી.
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એટલે કે બાપા પધા્ા્ષ એ પહેલા વશકાગો મંરદરે પહોંચી ગ્ા. આ વવચરણમાં બાપાએ અમને 
ચારે્ને નવભું જીવનદાન આપ્ભું.

વનરવ એ. પટેલ – ગવાડા

રક્ણહારા સવામીશ્ી
હે બાપા, તમારી દ્ા દ્વટિનો પાર નથી. બાપા તમે તો અમારા કા્્ષમાં ભેળા ભળીને પાર 

પાડ્ા છે. ડગલેને પગલે રક્ષણ કરો છો અને કરતા રહેજો.

ઈ.સ. ૨૦૦૨માં મારી નોકરી ન હતી અને મારા ગ્ીનકાડ્ષની અરજી કરેલી હતી. હવે નોકરી 
વગર ગ્ીનકાડ્ષ કેવી રીતે મળે? હભું મંરદર જાવભું અને રોજ ભગવાન અને બાપા, ્સવામીબાપા અને 
આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરં કે, હે બાપા હવે તમે પાર પાડજો. તમારા વગર કોઈ નથી. 
રોજ પ્રાથ્ષના કરવાથી બાપા ભેળા ભળ્ા. તેમને મનોમન રોજ પ્રાથ્ષના કરં. જ્ારે વકીલને 
્ફોન કરીએ ત્ારે વકીલ ઓવ્ફસમાંથી કહેવામાં આવે કે, તમે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખો. 
ભગવાન તમારં કા ્્ષ પયૂરં પાડશે. બાપાએ મારી પ્રાથ્ષના ્સવીકારી અને તેમના આશીવા્ષદથી જે 
અશક્ હતભું એ શક્ બન્ભું. મને આશા નહોતી પણ બાપાએ મારી મનોમનની પ્રાથ્ષના પ્રત્ક્ષ 
્સવીકારી. ગ્ીનકાડ્ષમાં ભેળા ભળ્ા. આ અશક્ કામ બાપા વસવા્ કોણ પાર પાડી શકે. આ 
બાપાએ પ્રત્ક્ષ પરચો આપ્ો છે. તે હભું જીવનભર ભયૂલી શકીશ નહીં. આ રીતે દરેક કા્્ષમાં 
ભેળા ભળજો.

પ્રવીણાબેન મહેનદ્ભાઈ પટેલ, મોખાસણ

રગલે પગલે આજશ્તજનની રક્ાને કરનારા
જીવનનાં ક્રમવાર તબક્ાઓ, પ્રસંગોની હારમાળાઓ સમ્ જતાં જ્ાન થ્ભું કે, 

વવશ્વાતસલ્મહોદવધ પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની અગમચેતીએ અગાઉથી જ 
ભવવષ્ની થનારી ઘટનાઓથી સાવચેત કરી દીધાં હતાં.

ઈ.સ. ૧૯૭૭માં મારા વવવાહ પ્રસંગે મારા વપતાશ્ીની પ્રાથ્ષનાથી ગભુરદેવ શ્ી મભુકતજીવન 
્સવામીબાપા એમનાં બાળકોની સારસંભાળ, આશીવા્ષદ આપવા નારણપર પધા્ાું હતા. એ 
અમારાં જીવનની અણમોલ ભેટ હતી. મારા વપતાશ્ીએ ગભુરદેવ શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાને 
પ્રાથ્ષના કરી કે, પ્રેમવતી અને એમનાં ઘરેથી બંને જણાંને વશક્ષણ મેળવવા અભ્ાસ માટે વવદેશ 
અમેરરકા જવભું છે. ગભુરદેવ શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાને વશક્ષણ અવત વહાલભું હતભું. એટલે ગભુરદેવ 
શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાએ આશીવા્ષદ આપ્ા કે, ભલે અમેરરકા જા્ અને અભ્ાસ માટેના 
આશીવા્ષદ આપ્ા. આમ જોવા જઈએ તો ઈ.સ. ૧૯૭૭ની સાલમાં એ પણ લગ્ થઇ ગ્ા બાદ 
કોઈ પરરણીત સ્તી વવદેશમાં ભણતર માટે જઈ શકે! સામાન્ માન્તા પ્રમાણે સ્તી પરરણીત 
થા્ એટલે એને ઘરકામ કરવાનભું હો્. પરંતભુ, ગભુરદેવ શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા ્ભુવાનોની 
સાક્ષરતા માટે કરટબદ્ધ હતાં. સ્તી હો્ કે પભુરર વશક્ષણ મેળવવભું જરૂરી છે. બાપાના આશીવા્ષદથી 
બંને જણાં દીકરી અને જમાઈને અમેરરકાના અભ્ાસ માટેનાં વવઝા મળી ગ્ા. વળી બાપાની 
દ્ાથી અમેરરકામાં વશક્ષણ મેળવ્ભું. વશક્ષણ પયૂણ્ષ ક્ા્ષ પછી પાછાં મયૂળ વતન નાઇરોબી આવ્ાં. 
ત્ાં પણ ધંધાનભું કામ ચાલતભું હતભું એટલે ધંધામાં જોડાઈ ગ્ાં.

ઈ.સ. ૧૯૮૬માં મેડીકલ પ્રોબલેમ હતો. બીજીવાર બાળકનો જનમ આપવા માટે ગભા્ષશ્ની 
કોથળીમાં પ્રોબલેમ હોવાને લીધે પ્રેગ્નસી કનસીવ થતી ન હતી. વેદરતન બાપાને પ્રાથ્ષના કરાવી. 
કારણ કે ગા્નૅકોલૉકજ્સટને બતાવ્ભું હતભું ત્ારે તેમણે કીધભું કે, પ્રેગ્નસી કનસીવ કરવાં માટે 
મેજર ઓપેરશન કરવભું પડશે. તેથી વેદરતનબાપાને પ્રાથ્ષના કરાવી. ત્ારે બાપાએ આશીવા્ષદ 
આપ્ાં કે, ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા ભેળા ભળશે. તેમજ કંઈક એવભું જ આશ્ચ્્ષજનક 

ઈ.િ. ૨૦૦૨માં મારી 
નોકરી ન હતી અને 

મારા ગ્ીનકાર્યની અરજી 
કરેલી હતી. હવે નોકરી 

વગર ગ્ીનકાર્ય કેવી રીતે 
મળે? હું મંરદર જાવું 

અને રોજ ભગવાન અને 
બાપા, સવામીબાપા અને 

આચાર્ય સવામીશ્ીને 
પ્રાથ્યના કરં કે, હે બાપા 

હવે તમે પાર પારજો. 
તમારા વગર કોઈ નથી. 

રોજ પ્રાથ્યના કરવાથી 
બાપા ભેળા ભળ્ા.
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બાબત એ હતી કે, ડોકટરે પીરર્ડસ આવી જા્ પછી મળવા માટે બોલાવી હતી. પરંતભુ, અહીં 
એક કે બે મવહના સભુધી પીરર્ડસ આવ્ાં જ નવહ. એટલે પાછા એ ગા્નૅકોલૉકજ્સટને બતાવવાં 
માટે ગ્ા. ત્ારે ત્ાં તો ડોકટરે એમ કીધભું કે, તમે પ્રેગનનટ છો. અમે ડોકટરને પયૂછ્ભું કે, આપ 
તો મેજર ઓપેરશન કરવાનભું જણાવતાં હતા અને આમ કેમ બન્ભું? તો ડોકટરે કીધભું કે, ભગવાને 
ક્ભુું છે. આમ, ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા અને વેદરતન બાપાના આશીવા્ષદથી અશક્ 
કામ પણ શક્ થઇ જા્ છે.

ઈ. સ. ૨૦૦૦માં વેદરતનબાપાને પ્રાથ્ષના કરાવી કે, અમારે અમેરરકા જાવભું છે. કારણ 
કે મારી દીકરી મભુકતાને ભણવા માટે અમેરરકા જાવભું હતભું. એટલે પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાએ આશીવા્ષદ 
આપ્ા કે, ભલે જાવ. આમ, બાપાના આશીવા્ષદથી અમે બધાં અમેરરકા આવ્ા. ત્ારબાદ ઈ.સ. 
૨૦૦૫માં વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને નવા ઘરનાં વા્સતભુ પયૂજન વનવમત્તે ઘરે વનમંત્્ા 
હતા. બાપા ઠાકોરજી જમાડવા પધા્ાું હતાં ત્ારે ચૈતન્ની સાથે ઘરનાં પગવથ્ાં ચઢતાં હતા 
ત્ારે વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજે પયૂછ્ભું કે, તારા પગમાં કાંઈ તકલી્ફ છે? કાંઈ પ્રોબલેમ 
છે? ત્ારે ચૈતન્એ કીધભું કે, ના બાપા, કાંઈ તકલી્ફ નથી. પરંતભુ વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી 
મહારાજે જાણે ભવવષ્ની અગમચેતી જણાવી દીધી હતી. પરંતભુ એ અગમચેતી સંકેત અમને 
ઈ.સ. ૨૦૦૬માં જાણ થઈ. કારણ કે ઈ.સ. ૨૦૦૬માં ચૈતન્ને છાતીમાં ક્ફ થઇ ગ્ો હતો એટલે 
અમે એક અઠવારડ્ભું ઘરની દેશી દવા કરી. પરંતભુ કાંઈ ્ફેર ન પડ્ો ત્ારે અમે અમારાં ્ફેવમવલ 
ડૉકટરને બતાવ્ભું. તે વખતે ્ોગાનભુ્ોગ ્ફેવમલી ડૉકટરની સાથે વનષણાંત કાડસીઓલોકજ્સટ પણ 
ત્ાં એ જ રદવસે અને એ જ સમ્ે હાજર હતાં. ્ફેવમલી ડોકટરે તપાસ કરીને તેમણે જણાવ્ભું 
કે, ચૈતન્ના હાટ્ષ બીટ ઓછાં થઇ ગ્ા છે. ત્ારે તેમણે અમને કાડસીઓલોકજ્સટને બતાવવાં 
માટે સયૂચન ક્ભુું. અને એ જ બાપાની અગમચેતી જાણે રદવ્ ્સવરૂપે રાહ ચીંધનાર સવવે રક્ર્ાનાં 
કરનારા વ્ાવધમાંથી ઉગારનાર એવા બાપાના રદવ્સંકેત કે કાડસીઓલોકજ્સટ પણ ત્ાં હાજર 
હતા. કાડસીઓલોજી્સટએ તપાસ કરીને જણાવ્ભું કે, હાટ્ષ બીટ બહભુ જ ઓછાં છે. ચૈતન્ને પયૂછ્ભું 
કે અહીં્ા એકલો આવ્ો છે કે કોઈ સાથે આવ્ભું છે? ત્ારે તેણે કીધભું કે, હભું તો મારી જાતે ગાડી 
ડ્ાઈવ કરીને આવ્ો છભું. પરંતભુ મારી મમમી સાથે આવ્ા છે. પછી ડોકટરે મને કીધભું કે, ચૈતન્નભું 
હાટ્ષ નબળભું પડી ગ્ભું છે. ઘરે આરામ કરવાનો છે, કબલકભુલ ચાલવાનભું નથી. ત્ારબાદ ડોકટરે 
જાતે જ કીધભું કે, હભું કોલંકબ્ા હોક્સપટલની એપોઇનટમેનટ કરાવભું છભું. આમ, જાણે અગાઉથી 
જાણપણભું દશા્ષવી સવ્ષ વ્ાવધમાંથી ર્સતા ખોલનાર અને સરળ માગ્ષ ચીંધનાર એવા વેદરતન 
બાપાના આશીવા્ષદ અને હંમેશા બળ આપતાં કે બાપા ભેળા ભળશે. બસ એમ જ થ્ભું. વેદરતન 
બાપાના રદવ્ આશીવા્ષદથી કોલંકબ્ા હોક્સપટલની એપોઇનટમેનટ મળી. ડોકટરે ચૈતન્નભું બોડી 
ચેક અપ  ક્ભુું, ટે્સટ ક્ાું અને લગભગ એક અઠવારડ્ા સભુધી હોક્સપટલમાં ચેક અપ ક્ભુું. તેની 
સાથે ડોકટરે ્ફેવમવલ વહ્સટરી તથા સેંબવલંગ વહ્સટરી પયૂછી કે, તમારા પરરવારમાં કોઈને હાટ્ષનો 
પ્રોબલેમ છે? અમે કીધભું કે અમારા પરરવારમાં કોઈને કાંઈ પ્રોબલેમ નથી. પછી ડોકટરે પગની 
બા્ોપસી કરી ત્ારે ખબર પડી કે પગ પણ નબળાં હતા. જ્ારે આ અગમચેતીનો સંકેત 
વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજે તો અગાઉથી જ જણાવી દીધભું હતભું. ઈ.સ. ૨૦૦૫માં કે 
ચૈતન્ તને પગમાં કાંઈ પ્રોબલેમ છે. આમ, અંત્ા્ષમીપણભું પ્રગટ અને પ્રત્ક્ષ રજયૂ કરતી આ 
અગમચેતી છે. જે અગાઉથી આપી દીધી હતી.

પગની બા્ોપસી રરપોટ્ષમાં જાણવાં મળ્ભું કે, પગનો પ્રોબલેમ એ હાટ્ષના રરલેટેડ પ્રોબલેમ 
હતો. કોલંકબ્ા હોક્સપટલમાં લગભગ ત્ણ અઠવારડ્ા સભુધી બોડી ચેક અપ, ઓગ્ષન ચેક અપ 
થ્ભું. ડોકટરને પણ ટે્સટ ક્ા્ષ વવના ચોક્સ કંઈ ખબર પડતી ન હતી. ત્ારે વેદરતન આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી મહારાજને પ્રાથ્ષના કરાવરાવી તો બાપાએ વહંમત આપતા કહે કે, ભગવાન બાપા 
્સવામીબાપા ભેળા ભળશે. 

તમારા પરરવારમાં કોઈને 
હા્ટ્યનો પ્રોબલેમ છે? 
અમે કીધું કે અમારા 
પરરવારમાં કોઈને કાંઈ 
પ્રોબલેમ નથી. પછી 
રોક્ટરે પગની બારોપિી 
કરી તરારે ખબર પરી કે 
પગ પણ નબળાં હતા. 
જરારે આ અગમચેતીનો 
િંકેત વેદરતન આચાર્ય 
સવામીશ્ી મહારાજે તો 
અગાઉથી જ જણાવી 
દીધું હતું.
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વળી આમ ચેકઅપ કરતાં ડોકટરે જણાવ્ભું કે, આ પ્રોબલેમનભું કારણ જનમ વખતે જેનેરટક 
મ્ભુટેશનને કારણે આ થઇ શકે. પરંતભુ આવાં કેસ તો બહભુ નવહવત હો્. જેમાં છોકરાની બહભુમાં 
બહભુ ઉંમર ત્ણથી પાંચ વર્ષ સભુધી જ જીવી શકે. પરંતભુ આ તો વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી 
મહારાજના આશીવા્ષદ અને અલૌરકક દ્ા કે આ પ્રોબલેમની જાણ ૧૯ વરવે થઇ. એ પણ 
બાપાની અનહદ કૃપા કે, એ્ અમેરરકામાં આવીને પછી આ પ્રોબલેમ થ્ો. સૌથી સારામાં સારી 
સારવાર માટેની  સૌથી  મોટી પ્રખ્ાત કોલંકબ્ા હોક્સપટલમાં હાટ્ષ પ્રોબલેમનભું ચેક અપ થ્ભું. આ 
હોક્સપટલમાં હાટ્ષ ટ્ાનસપલાનટ પણ થા્ છે. ચૈતન્નભું હાટ્ષ બહભુ નબળભું હોવાથી ડોકટરે કીધભું કે, 
હાટ્ષ ટ્ાનસપલાનટ કરવભું પડશે. ત્ારે બાપાને પ્રાથ્ષના કરાવરાવી. ત્ારે બાપાએ વહંમત અને બળ 
આપતાં કહ્ભું કે, ભગવાન ભેળા ભળશે. બસ, એ જ અવત દ્ાળભું અને કૃપાળભુ બાપાના રદવ્ 
આશીવા્ષદથી લગભગ છ અઠવાડી્ામાં હાટ્ષ ડોનર મળી ગ્ભું અને પછી હાટ્ષ ટ્ાનસપલાનટનભું 
ઓપરેશન થ્ભું. ભકતોની રક્ષા કરવા માટે બાપા કેવા અલૌરકક પરચા જણાવે છે કે, આટલભું મોટભું 
ઓપરેશન સાનભુકયૂળ ભગવાન બાપા ્સવામીબાપા વેદરતનબાપાના આશીવા્ષદથી સાંગોપાંગ પયૂણ્ષ 
થ્ભું. ઓપરેશન થ્ાના એક અઠવારડ્ામાં ચૈતન્ને હોક્સપટલમાંથી ઘરે જવા માટેની રજા પણ 
મળી ગઈ. ડોકટરે કીધભું કે, અમારી લાઇ્ફમાં આ પહલો એવો કેસ છે કે આટલભું મોટભું ઓપરેશન 
થ્ભું ને દદસી એક જ અઠવારડ્ામાં હોક્સપટલમાંથી ઘરે જવા માટે રજા મળી છે. બાકી તો આ 
ઓપરેશન પછી દદસીને ઓછામાં ઓછભું ત્ણથી ચાર અઠવાડી્ા હો્સપીટલમાં રોકાવભું પડે છે. 
ડોકટરે કીધભું કે, આવભું તો ભગવાનની કૃપા જ કરી શકે.

વળી, પછી ઈ.સ. ૨૦૧૧માં પયૂરા પરરવારને ઈકનડ્ા આવવાનભું થ્ભું. હજી તો ઈકનડ્ા 
આવ્ાં ને બે રદવસ થ્ા છે ત્ાં તો ચૈત્નને બોડીમાં વીકનેસ લાગતી હતી. એકસ-રે કરાવ્ો. 
પણ એકસરેમાં કંઈ દેખા્ભું નહીં. એટલે વેદરતન બાપાને પ્રાથ્ષના કરાવી ત્ારે બાપાએ પોતાના 
કારડ્ષઓલોજી્સટ ડોકટરનો સંપક્ષ કરાવી એપોઇનટમેનટ બયૂક કરાવી. બાપાના કારડ્ષઓલોજી્સટે 
ચેક અપ ક્ભુું ત્ારે હાટ્ષ ્ફંકશન ધીમભું થઈ ગ્ભું હતભું, આશરે ૪૦% હાટ્ષ કામ કરતભું હતભું. ત્ારે 
કારડ્ષઓલોજી્સટ ડોકટરે કીધભું કે, અવહ્ાં કંઈ થશે નહીં જેમ બને તેમ તમે પાછા અમેરરકા જલદી 
પહોંચી જાવ. ત્ારે વેદરતનબાપાએ બળભ્ા્ષ આશીવા્ષદ આપ્ા અને દ્ા કરી કે, હાટ્ષ ્ફંકશન 
૪૦% સાથે ઇંરડ્ાથી અમેરરકાની મભુસા્ફરી સભુગમ રીતે પાર પડી. પછી અમેરરકા પહોચ્ા. 
એરપોટ્ષથી ઘરે આવીને તરત જ ચૈતન્ને હો્સપીટલમાં ઇમજ્ષકનસ વોડ્ષમાં એવડમટ ક્યો. કારણ 
કે હાટ્ષ ્ફંકશન બહભુ જ નબળભું હોવાથી ઘરે રાખી ના શકા્ એટલે હો્સપીટલમાં દાખલ ક્ા્ષ. 
કોઈપણ દદસી ઈકનડ્ાથી અમેરરકા મભુસા્ફરી કરે એટલે અહીંના ડોકટરો દદસીને હો્સપીટલમાં 
કોરનટાઈન કરી દે. કારણ કે એવભું કહે ઈકનડ્ાથી આવ્ા છે એટલે ઇન્ફેકશન થ્ભું હશે. પાછભું 
બોડી ચેક અપ ક્ભુું. શભું થ્ભું  છે? પણ ડોકટરને કંઈ મળે નહીં. હાટ્ષ ્ફંકશન બહભુ જ વીક હોવાથી 
ડોકટરે કીધભું કે, બીજીવાર હાટ્ષ ટ્ાનસપલાનટ કરવભું પડશે. ્ફરીથી હાટ્ષ ટ્ાનસપલાનટ, ્ફરીથી બધી 
જ પ્રોસીજર કરવાની. ત્ાં સભુધી ચૈતન્ની બધી ટ્ીટમેનટ આઈ. વી. (ઈનટર વેન) મેરડવસનમાં 
ચાલતી હતી. લગભગ છથી સાત અઠવાડી્ા સભુધી હો્સપીટલમાં આઈ. વી. મેરડવસન ટ્ીટમેનટ 
ચાલતી હતી ત્ારે ડોકટર ચૈતન્ને ચેક કરવા આવ્ા. તો ડોકટરે કીધભું કે, હાટ્ષ રરકવર થઈ ગ્ભું 
છે. ડોકટર કહે કે, ગમે તે રીતે આ હાટ્ષ રરકવર થ્ભું છે. અમારં સા્નસ, ટેકનોલોજી નહીં પરંતભુ 
ભગવાને ક્ભુું છે. ત્ારે આ કા્્ષના કરનારા, આકશ્તની રક્ષા કરવા ્સવ્ં ભગવાન પધા્ા્ષ. 
એટલે જે હાટ્ષ ્ફંકશન નબળભું થઈ ગ્ભું હતભું તે ભગવાનની દ્ા એટલે કે વેદરતન આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી મહારાજના રદવ્ આશીવા્ષદ, દ્ાથી, આ હાટ્ષની રરકવરી થઈ. કારણ કે ડોકટરે તો 
બીજી વાર હાટ્ષ ટ્ાનસપલાનટ માટે જણાવ્ભું હતભું. પરંતભુ વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની 
દ્ાથી તે સવ્ષ વ્ાવધમાંથી મભુકત ક્ા્ષ. ડોકટરે ્સવ્ં જણાવ્ભુ કે, આ બધભુ ભગવાને જ ક્ભુું છે.

રોક્ટર કહે કે, ગમે તે 
રીતે આ હા્ટ્ય રરકવર 

થરું છે. અમારં િારનિ, 
્ટેકનોલોજી નહીં પરંતુ 
ભગવાને કરુું છે. તરારે 

આ કાર્યના કરનારા, 
આજશ્તની રક્ા કરવા 

સવરં ભગવાન પધારા્ય. 
એ્ટલે જે હા્ટ્ય ફંકશન 
નબળું થઈ ગરું હતું તે 

ભગવાનની દરા એ્ટલે 
કે વેદરતન આચાર્ય 

સવામીશ્ી મહારાજના 
રદવર આશીવા્યદ, 

દરાથી, આ હા્ટ્યની 
રરકવરી થઈ.
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આમ, દરેક સમ્ે ડોકટરોએ પણ એમની ટેકનોલોજી નહીં પરંતભુ ્સવ્ંમભુખે દર વખતે એક 
જ વાત કહે કે ભગવાને ક્ભુું છે.

પ્રેમવતીબેન સંઘાણી, ન્ભુજસસી

કેવી દરા !
આ સેવકનભું નામ રજનીકાંત મગનભાઈ પટેલ છે. આ સેવક ડલાસ ટેકસાસથી કલીવલેનડ 

ઓહા્ો આવતો હતો. તે સરેરાસ ૧,૨૦૦ માઈલ થા્ છે. ર્સતામાં આવતા ઊંઘ આવવા માંડી. 
એટલામાં જ રે્સટ એરી્ાની સાઇન આવી. તો રે્સટ એરર્ામાં લઈને ફ્ેશ થવાનો વવચાર ક્યો 
પણ એકાદ વમવનટમાં જ જોકભું આવી ગ્ભું અને ગાડી ૩ ગોઠડા થઈને રેવલંગને અથડાઈને ઉભી 
રહી. આ સેવક એકલો જ બહાર નીકળી શક્ો અને બીજા બધાને ્ફા્ર કબ્રગેટવાળાઓએ 
દરવાજા કાપીને બહાર કાઢેલા. એમાં અમારી જોડકા દીકરીઓમાંથી એક દીકરી સામાનમાં 
ખોવાઈ ગઈ હતી ને તેને પણ બહાર કાઢી તો તેને પણ કંઈપણ વાગ્ભું નહોતભું. કોઈને કંઈ પણ 
ઇજા થઇ ન હતી. જભુઓ તો ખરા ! બાપાએ કેવી દ્ા કરી. અમને એમ જ લાગ્ભું કે, બાપા 
અમારી સાથે જ છે. બાપા કેવી તેમના બાળકોની રક્ષા કરે છે.

રજનીકાંત મગનભાઈ પટેલ, આખજ

કેવી કૃપા
હભું અમેરરકામાં ૨૦૦૩ના સપટેમબર મવહનામાં આવ્ો હતો. એકાદ વર્ષ આવે થ્ભું હતભું. 

પરંતભુ ક્ાં્ ધંધો અથવા નોકરીનભું ઠેકાણભું પડતભું હતભું નવહ. ન્યૂ જસસી સીકોકસ મંરદરનો ત્ીજો 

(૨૦૦૪) પાટોતસવ હતો, ત્ારે હભું તે પાટોતસવનો લાભ લેવા મંરદરે ગ્ો. તે સમ્ે મંરદરે 

બધોજ પ્રોગ્ામ પતી ગ્ો અને પછી બધા હરરભકતો સૌ પોતાના ઘેર જવા રવાના થઈ 

ગ્ા હતા. ત્ારે હભું પણ ઘેર જવાની તૈ્ારી કરતો હતો. પરંતભુ મનમાં સંકલપ થ્ોકે, હજભુ 

પણ મંરદરમાં દશ્ષન ક્ા્ષ પછી જઉ. દશ્ષન ક્ા્ષ પછી મંરદરમાં હોલમાં હભું એકલો હતો ત્ારે 

્સવામીશ્ી તેમના રમમાંથી મંરદરના હોલમાં આવ્ા. મને બોલાવ્ો કે, બેટા કેટલો ટાઈમ થ્ો 

અમેરરકામાં આવ્ે? ત્ારે મેં આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને કહ્ભું કે, એકાદ વર્ષ જેટલો સમ્ થ્ો છે 

પરંતભુ ક્ાં્ ધંધો-નોકરીનભું ઠેકાણભું પડતભું નથી. તે વખતે ્સવામીશ્ીએ આશસીવાદ આપતા કહ્ભું 

કે, બેટા મહારાજ ભેગા ભળશે અને ટભુંક સમ્માં બધભું શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા સારં કરી દેશે. 

પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના આશસીવાદ લઈ દશ્ષન કરીને ઘેર જવા મંરદરની બહાર દરવાજા 

આગળ ઉભો હતો. તેવામાં મારી પાસે રવસકભાઈ કનભુભાઈ (મોખાસણ) આવ્ા. તેમણે મને 

પયૂછ્ભું કે, નોકરી-ધંધાનભું ઠેકાણભું પડ્ભું છે કે નવહ? ત્ારે મેં કહ્ભું કે, હજભુ સભુધી તો ક્ાં્ પડ્ભું 

નથી. ત્ારે રવસકભાઈએ કહ્ભું કે, ધંધો કરવો હો્ તો વકજ્ષવન્ામાં એક ્સટોર છે . જો તમારે 

ભાગીદારી કરવી હો્ તો વકજ્ષવન્ામાં આવીને તપાસ કરો અને ઇચછા થા્ તો આપણે બન્ે 

ભાગીદારીમાં લઈને ચાલભુ કરીએ. ્સવામીશ્ીની કેવી કૃપા કે આશીવા્ષદ તરત જ ્ફળ્ા.

બીજા વરવે, એટલે કે ૨૦૦૫માં પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી અમેરીકામાં આવ્ા. ત્ારે હભું 
એપાટ્ષમેનટમાં રહેતો હતો. જ્ારે ્સવામીશ્ીની પધરામણી મારા ઘેર કરાવી ત્ારે ્સવામીશ્ીએ 
મને પયૂછ્ભું કે, આ મકાન તારં છે? ત્ારે મેં કહ્ભું ના આ મકાન ભાડે રાખેલભું છે. તો કૃપાળભુ 
્સવામીશ્ીએ આશસીવાદ આપ્ા કે, ટયૂંક સમ્માં તારં પોતાનભું મકાન થઈ જશે. એવા આશસીવાદ 
મને તથા મારા પભુત્ મૌવલકને પાસે બેસાડીને પણ આપ્ા. ત્ાર બાદ છ  મવહનામાં જ મારં 
પોતાનભું મકાન લેવાઈ ગ્ભું. એ મકાનમાં આજે અમો સં્ભુકત પરરવાર સાથે રહીએ છીએ. દર વરવે 
સંતો આવે ત્ારે મારા ઘેર રસોઈનો પ્રોગ્ામ હો્. વળી પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી પણ ત્ણ ત્ણ 

જરારે સવામીશ્ીની 
પધરામણી મારા 
ઘેર કરાવી તરારે 
સવામીશ્ીએ મને પયૂછરું 
કે, આ મકાન તારં છે? 
તરારે મેં કહ્ું ના આ 
મકાન ભારે રાખેલું છે. 
તો કૃપાળુ સવામીશ્ીએ 
આશશીવાદ આપરા કે, ્ટયૂંક 
િમરમાં તારં પોતાનું 
મકાન થઈ જશે. એવા 
આશશીવાદ મને તથા 
મારા પુત્ મૌસલકને પાિે 
બેિારીને પણ આપરા. 
તરાર બાદ છ  મસહનામાં 
જ મારં પોતાનું મકાન 
લેવાઈ ગરું.
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વખત મારા ઘેર આવીને રાત્ી રોકાણ કરી ગ્ા છે. રસોઈની પ્રસાદી જમીને ઘરને મંરદર તભુલ્ 
બનાવી આપ્ભું છે. સાથે સાથે મહાપયૂજા કરીને ઘરને પવવત્ બનાવી આપ્ભું છે. આ કૃપાળભુની કૃપા.

મારા ત્ાં વડોદરાના એક ભાઈ નોકરી કરી રહ્ા છે. તેની ઉંમર ્ફકત ૧૭ વર્ષની છે. તેને 
નોકરી કરતા ૧૦ મવહના થ્ા હતા અને અચાનક બીમાર પડી ગ્ો. તેને પેટમાં દભુ:ખાવો થતો 
હતો. પછી હોક્સપટલમાં દાખલ કરીને બધા ટે્સટ કરાવ્ા ત્ારે રરપોટ્ષમાં  બન્ે રકડની ્ફેલ થઈ 
ગઈ છે એવભુ રરપોટ્ષમાં આવ ભ્ું. જ્ારે સંતો તથા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મારા ઘેર આવ્ા 
હતા. ત્ારે પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી પાસે આશસીવાદ માટે લઈ  ગ્ો. મેં કહ્ભું કે, આ ભાઈની 
રકડનીઓ ્ફેલ છે અને ડા્ાવલવસસ ઉપર તેનભું જીવન ચાલે છે. પછી ્સવામીશ્ીએ આશસીવાદ 
આપ્ા કે, શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા સારં કરી દેશે. તેને વત્ષમાન ધરાવી કંઠી પહેરાવી માથે હાથ 
મયૂકી ખભુબજ પ્રેમથી આશસીવાદ આપ્ા અને કહ્ભું કે, ટયૂંક સમ્માં તેને રકડની મલી જશે. એકાદ 
વર્ષ થ્ભું અને તેને એક ્ભુવાન છોકરાની રકડની મલી ગઈ અને આજે તેને રેગ ભ્ુલર માણસની 
જેમ કામ કરી શકે છે.

વકજ્ષવન્ામાં એક સમ્ અમે બધા હરરભકતોએ નૌકા વવહારનો પ્રોગ્ામ રાખેલો હતો. 
ત્ારે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મારા ઘરે રોકાણ ક્ભુું હતભું. સંતોએ ૧૦૦ હરરભકતોની 
રસોઈ બનાવી હતી. પરંતભુ સંખ્ા વધી ગઈ હતી. પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ીએ સભા પયૂરી થ્ા 
બાદ મને બોલાવ્ો અને કહ્ભુ કે, બેટા રસોઈ કેટલા હરરભકતોની કરી છે? ત્ારે મેં કહ્ભું કે ૧૦૦ 
હરરભકતોની કરી છે. ત્ારે ્સવામીશ્ી કહે કે, હરરભકતો તો બસો જેટલા દેખા્ છે. તે વખતે 
હભું તો વચંતાતભુર થઈ ગ્ો હતો. પરંતભુ ્સવામીશ્ીએ કહ્ભું કે, ભગવાનનો થાળ કરેલ છે તેમાંથી 
એકાદ લાડભુ લઈ આવ. તે લાડભુની પ્રસાદી ્સવામીશ્ીએ બધી રસોઈમાં નાખીને કૃપા દૃવટિ કરી. 
ત્ારબાદ ્સવામીશ્ી અને સંતો જમ્ા. પછી હરરભકતો પ્રસાદી જમ્ા છતાંએ રસોઈ વધી પડી. 
કેવા પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ીના આશસીવાદ.

રમેશભાઈ મગનલાલ પટેલ મોખાસણ

દરાળુની દરા
નવેમબર ૧૯૯૯માં, મને હજી પણ તે રદવસ ્ાદ છે જ્ારે મને ન્ભુજસસીના ગટનબગ્ષમાં 

આવેલા સાકોલ હોલના પ્રવેશદ્ાર પર બાપાનો હાથ પકડવાનો જીવનનો પહેલો લાભ મળ્ો 
હતો. ત્ારે મને લાગ્ભું હતભું કે હભું કોઇ ભગવાનની સાથે ચાલભુ છભું. તે રદવસથી મેં હંમેશા બાપાનો 
હાથ પકડ્ો છે. પરંતભુ એના કરતાં ઘણભું મહતવનભું એ છે કે, બાપાએ હંમેશા મને તેમની દૃવટિ 
અને તેમની સેવામાં રાખ્ો છે.

જભુલાઇ ૨૯ ૨૦૦૫, એ મારા જીવનનો મારો શ્ેષ્ રદવસ હતો. જ્ારે બાપાની સાથે મને 
એટલાનટાથી નેવાક્ષ વવમાનમાં સાથે જોડાવા મળ્ભું હતભું. મને ્ાદ છે કે તે વખતે માત્ બાપા, 
હભું, બીજા એક સંત અને બીજા એક હરરભકત હતા. એરપોટ્ષ પર પ્ર્સથાન માટે જ્ારે ગેટ ઉપર 
પહોંચ્ા અને અચાનક વવમાન બે કલાક માટે મોડભું છે તેવી જાહેરાત થઈ. ત્ારે બાપા બીજા 
સંત સાથે ખભુરશીમાં કબરાજમાન હતા. બીજા ભકત અને હભું બાપાના ચરણો પાસે બાપાની 
ચરણ સેવામાં હતા. મેં ઘણા બધા પ્રશ્નો પયૂછ્ા, જેમ એક નાનભું બાળક તેના વપતાને પયૂછે છે અને 
બાપાએ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ એક માતાની જેમ જ પ્રેમ અને આનંદની સાથે આપ્ા હતા. અમે 
લગભગ બે કલાક સભુધી વાતચીત કરી અને પછી બાપાએ સંધ્ા વન્મો ક્ા્ષ. તે વખતે મને 
લાગ્ભું કે, હભું મયૂવત્ષનભું સભુખ માણી રહ્ો છભું. એ જ વર્ષમાં થોડાં રદવસો પછી બાપા પધરામણી માટે 
અમારા નવા ઘરે પધા્ા્ષ. તે સમ્ે નવી ગાડી ખરીદી હતી. બાપા નવી કારને ઘરેથી મંરદર 
તર્ફ ચલાવીને લઈ ગ્ા. જ્ારે અમે મંરદરે પહોંચ્ા ત્ારે બાપાએ બ્રેક દબાવવાને બદલે 
એકકસલેટર પર પગ મયૂક્ો અને ગાડી મંરદરના ગેટ સાથે અથડાઈ હતી. બાપાએ મારા ચહેરા 

સવામીશ્ીએ કહ્ું કે, 
ભગવાનનો થાળ કરેલ 
છે તેમાંથી એકાદ લારુ 
લઈ આવ. તે લારુની 
પ્રિાદી સવામીશ્ીએ 

બધી રિોઈમાં નાખીને 
કૃપા દૃસટિ કરી. 

તરારબાદ સવામીશ્ી 
અને િંતો જમરા. પછી 

હરરભકતો પ્રિાદી 
જમરા છતાંએ રિોઈ 
વધી પરી. કેવા પરમ 

પયૂજર સવામીશ્ીના 
આશશીવાદ.
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પરની વચંતા જોઈને પયૂછ્ભું, “બેટા તને ઠીક છે ને” અને મેં વચંતામાં કહ્ભું હા બાપા, હભું ઠીક 
છભું. બધા સંતો મારી પાસે આવ્ા અને કહ્ભું કે, તમારે તો ખયૂબ જ આનંદ અનભુભવવો જોઇએ. 
કારણ કે બાપાએ તમારી નવી કાર ઉપર આ લીલા કરી છે. તે સમ્ે હભું આ લીલાને સમજી 
શક્ો નહીં પણ પછીથી મને ખ્ાલ આવી ગ્ો કે મારા બેદરકાર ડ્ાઇવવંગ દ્ારા બાપાએ ઘણાં 
પ્રસંગોમાં મને કેવી રીતે બચાવ્ો. આજની તારીખ સભુધીમાં હભું હજભુ પણ તે કાર ચલાવભું છભું. જેણે 
મને એકવાર પણ વનરાશ નથી ક્યો.

રકશમન મહેશભાઈ વત્કમદાસ પટેલ,મોખાસણ.

અંતરા્યમી અંતરની જાણે
હભું સરોજબેન અમૃતભાઇ પટેલ ગવાડા હાલ Piscataway NJ. મારા નવા મકાનમાં 

આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજને ઠાકોરજીના થાળ જમાડવાનો સંકલપ કરેલો. જેથી એકવીશ (૨૧) 
સંતો સવહત ્સવામીજી મહારાજ પધા્ા્ષ હતા. ૨૦૧૩ના ઓગ્સટની પહેલી તારીખે(૦૮-૦૧-
૨૦૧૩) ને ગભુરવાર ્સવામીજી મહારાજ અમારા નવા મકાનમાં પધા્ા્ષ ને અમોએ મહાપયૂજા 
કરાવેલ. પછી ્સવામીજી મહારાજ ઠાકોરજીના થાળ ડાઇવનંગ ટેબલ પર જમ્ા હતા. એક વવક 
બાદ ડાઇવનંગ ટેબલ પર તા. ૮-૭-૨૦૧૩ ને બભુધવાર ટાઈમ ૧-૪૦ PM ના રોજ મારા હસબનડ 
ટપાલ ચેક કરતા હતા. ત્ાં ડાઇવનંગ ટેબલ પર સારં એવભું કંકભુ પડેલભું દેખા્ભું. તે અમો ઘરના 
બધા સભ્ોએ નજરો નજર જોઈ. મેં સ્ફેદ કપડામાં પ્રસાદી તરીકે લીધી ને એ કંકભુ પ્રસાદી વાળી 
હોવાથી ચાંદલા ક્ા્ષ. મોટાપભુરર ઘર પાવન કરે પણ પભુવનત પગલાં સદા રહે.

મારો સંકલપ એવો હતો કે, મારા જયૂના મકાનમાં ઠાકોરજીના થાળ જમાડ્ા હતા ને ત્ાં 
અમારો મા્સટર બેડરૂમ ્સવામીજી મહારાજે પ્રસાદીનો ક્યો હતો. મને જભુલાઈ ૩૧ની રાત્ે સંકલપ 
થ્ો કે ્સવામીજી મહારાજ અમારા નવા મકાનના મા્સટર બેડ રૂમમાં આરામ કરવા પધારે જેથી 
મેં મા્સટર બેડરૂમ તૈ્ાર ક્યો હતો. પછી મને સંકલપ થ્ો કે મારી દીકરી ભાવવરાના બેડરૂમમાં 
્સવામીજી મહારાજ આરામ કરવા પધારે તો સારં પણ મેં બેડરૂમ તૈ્ાર ક્યો નહતો. છતાં 
્સવામીજી મહારાજ સીધા મારી દીકરી ભાવવરાના બેડરૂમમાં આરામ કરવા પધા્ા્ષ. ્સવામીજી 
મહારાજે મારો સંકલપ પયૂરો ક્યો. આમ તમામ સમ્ે મારા ઘરના બધા સભ્ો હાજર હતા. 
આમ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ મારો સંકલપ હંમેશાં પયૂરો કરે છે. જેથી અમો તમામ સભ્ો શ્ી 
્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આકશ્ત છીએ ને જીવનભર રહેવાના. આવા પરચા ્સવામીજી મહારાજે 
ઘણા આપ્ા છે. 

સરોજબેન અમૃતભાઇ પટેલ, ગવાડા

મહામંત્ અને આશીવા્યદનો ચમતકાર
ઘેલાભાઈ પી. પટેલ ખણભુંસાવાળા, હાલ ૧૨૯ કોટેજ ્સટ્ીટ, જસસી વસટી, ન્ભુજસસી, ્ ભુ.એસ.એ. 

માં વસવાટ કરે છે. તેમને ૧૭ મી જભુલાઇ ૨૦૧૮ના રોજ જસસી વસટી મેરડકલ હોક્સપટલમાં 
્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ સાથે બંને પગના ઓપરેશન માટે એડમીટ ક્ા્ષ હતા. જમણા પગનભું 
ઓપરેશન સ્ફળતાપયૂવ્ષક થઇ ગ્ભું. પરંતભુ ડાબા પગના ઓપરેશન દરવમ્ાન વધારે તકલી્ફ 
ઊભી થઈ અને તેની મગજ અને હાટ્ષ પર પણ ગંભીર આડઅસર થઈ હતી. તેના કારણે 
ઓપરેશન પયૂરં થ્ભું પણ આઠ કલાક થ્ાં છતાં પણ ભાન આવ્ભું નહીં. ડોકટર પણ ગભરાઈ 
ગ્ા. ભાનમાં લાવવા ખયૂબ જ પ્ર્તન ક્યો પણ સ્ફળતા ન મળી. ડોકટરે બહાર આવી તેમણે 
પરરવારને જાણ કરી કે, તમારા પપપાને હજભુ ભાન આવતભું નથી, કદાચ કોમામાં ગ્ા હશે. આ 
વાત સાંભળી ધમ્ષપતની સવવતાબેન અને તેમના ત્ણે્ બાળકો ગભરાઇ ગ્ા અને વચંતા કરવા 
લાગ્ા. તરત જ હોક્સપટલમાંથી તેમના દીકરા ભરતભાઈએ ્સવામીશ્ી મહારાજને ્ફોન ક્યો 
અને બધી જ વાત બાપાને કરી. તરત જ ્સવામીજી મહારાજે આશીવા્ષદ આપ્ા કે “ભગવાન 

અમે બધાએ આ 
મંત્નો જાપ કરવાનું 
ચાલુ કરયો. દશ કલાક 
િુધી ધયૂન કરી. પછી 
જ થોરું થોરું ભાન 
આવવા લાગરું. રોક્ટર 
પણ બહાર આવીને 
કહેવા લાગરા કે, હવે 
થોરું ભાન આવરું 
છે. રોક્ટરને જરારે 
અમે બાપાની વાત 
કરી તરારે તે પણ 
કહેવા લાગરા કે, 
ખરેખર તમારા ગુર 
અને ભગવાનનો આ 
ચમતકાર છે.
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્સવામીબાપા સારં કરી દેશે. તમે વચંતા ના કરશો.” હભું તમને એક મંત્નો જપ આપભું છભું તે તમે 
તમારા ્ફેવમલીના બધા સભ્ો તેનો જપ કરજો .આ મંત્ છે.

“ઓમ શ્ી ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા ભગવતે નમઃ ||”

અમે બધાએ આ મંત્નો જાપ કરવાનભું ચાલભુ ક્યો. દશ કલાક સભુધી ધયૂન કરી. પછી જ થોડભું 
થોડભું ભાન આવવા લાગ્ભું. ડોકટર પણ બહાર આવીને કહેવા લાગ્ા કે, હવે થોડભું ભાન આવ્ભું 
છે. ડોકટરને જ્ારે અમે બાપાની વાત કરી ત્ારે તે પણ કહેવા લાગ્ા કે, ખરેખર તમારા 
ગભુર અને ભગવાનનો આ ચમતકાર છે. ત્ારે અમને પણ વહંમત આવી. અમે તરત જ આ 
સમાચાર બાપાને ્ફોન કરી જણાવ્ા કે બાપા તમારી દ્ાથી શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાનની 
કૃપા ઘેલાભાઈ ઉપર થઈ છે. બાપાએ કહ્ભું કે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન તમારા ભેગા છે. તો 
તમે જરા પણ વચંતા ના કરશો. આવા પ્રગટના પરચા પયૂરનાર સૌના વહાલા ્સવામીશ્ી હતા અને 
અત્ારે રદવ્ ્સવરૂપે મયૂવત્ષમાં છે.

સવવતાબેન (ઘેલાભાઈના ધમ્ષપતની) ખણભુંસા

બાળકની રક્ા
મારો પભુત્ ચાર વર્ષનો હતો ત્ારે તેને પ્રી્સકયૂલમાં ભણવા માટે મયૂક્ો હતો. એક રદવસે 

લોખંડનો બોલટ રમતાં રમતાં તેના જમણા હાથની બીજી આંગળીમાં પહેરી લીધો. ્સકયૂલમાં 
ટીચરનભું તેના પર ધ્ાન ગ્ભું નહીં અને તે ્સકભુલેથી ઘરે પાછો આવ્ો ત્ારે એની દાદીને કહે 
કે, બા જો મે રીંગ પહેરી છે. ત્ારે દાદીએ તે બોલટ કાઢવા માટે પ્ર્તન ક્ા્ષ પણ ન નીકળ્ો 
તેથી તેલની માલીશ કરી તો પણ ન નીકળ્ો. તેથી દાદીએ મને ્ફોન કરી ઘરે બોલાવ્ો. અમે 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા મંત્ની ધયૂન શરૂ કરી દીધી. અમે ્ફેવમલી ડોકટર પાસે ગ્ા. 
ત્ાં પણ ચાર કલાક સભુધી દવા મભુકી અને દોરીથી પ્ર્તન ક્ા્ષ પણ હાથની આંગળી પર સોજો 
ખયૂબ જ આવી ગ્ો હતો. ડૉકટરે અમને હો્સપીટલમાં મોકલ્ા ત્ાં પણ રાત પડી ગઈ. અમે 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા ધયૂન ચાલભુ રાખી જ હતી. સયૂજી ગ્ેલી આંગળી ઉપર બોલટ 
કાઢવા જા્ તો આંગળીને નભુકસાન થા્ તેવભું હતભું તેથી ઘણી જ વચંતા કરતા હતા અને જાપ 
કરતા હતાં ત્ાં આંગળી પરથી બોલટ થોડો ્ફ્યો અને અમને આશા બંધાઈ કે હવે રક્ષા કરનાર 
બાપા આવી ગ્ા. આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની કૃપા અને દ્ાથી બોલટ નીકળી ગ્ો. આમ 
બાપાએ તેમના બાળકની રક્ષા કરી.

ભાવેશભાઈ વવનોદભાઈ પટેલ, પવલ્ડ

અમેરરકા આવવાનું થરું
૨૦૦૦ની સાલમાં હરકભુંડી મંરદરના પા્ા ખોદવાનભું કામ ચાલતભું હતભું. તેમાં બે મવહના 

સભુધી સેવા કરવાનો આ સેવકને લાભ મળ્ો હતો. સંતો સાથે મવણનગર પાછો આવ્ો અને ઘરે 
ગ્ો ત્ારે અમેરરકા જવા માટે મેરડકલ કરવા માટેની તારીખ આવી ગઈ હતી. પણ તે જ સમ્ે 
મને તાવ ઘણો જ આવ્ો અને તે ઊતરે જ નહીં. મને શરીર પર ગરમી નીકળી હતી. મભુંબઈ 
જવાની તારીખ આવી ગઈ હતી. હવે શભું કરવભું તેની વચંતામાં આ સેવક ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપાના દશ્ષને મવણનગર ધામે આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરવા અને આશીવા્ષદ લેવા 
ગ્ો. બાપાને બધી જ વવગત કહી અને સમગ્ શરીરે રસોળી જેવભું હતભું તેથી ઘણી જ વચંતા થતી 
હતી. પરંતભુ મારા ગભુર આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજે આશીવા્ષદ આપ્ા કે, ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા ભેળા ભળશે ને બધભું જ કામ સારી રીતે પાર પડશે. મેં ધા્ભુું ન હતભું કે મને 
મેરડકલમાં પાસ થવાશે પણ બાપાના આશીવા્ષદથી અને કૃપાથી બધભું જ કામ સારી રીતે પયૂણ્ષ 
થ્ભું અને અમેરરકા આવવાનભું થ્ભું. ખરેખર ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા આપણા આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી દ્ારે જ બધભું કા્્ષ કરે છે.

પરેશભાઈ વવનોદભાઈ પટેલ, પવલ્ડ

િમગ્ શરીરે રિોળી 
જેવું હતું તેથી ઘણી 
જ સચંતા થતી હતી. 

પરંતુ મારા ગુર આચાર્ય 
સવામીશ્ી મહારાજે 

આશીવા્યદ આપરા કે, 
સવાસમનારારણબાપા 

સવામીબાપા ભેળા ભળશે 
ને બધું જ કામ િારી 

રીતે પાર પરશે. મેં ધારુું 
ન હતું કે મને મેરરકલમાં 

પાિ થવાશે પણ બાપાના 
આશીવા્યદથી અને કૃપાથી 

બધું જ કામ િારી રીતે 
પયૂણ્ય થરું અને અમેરરકા 

આવવાનું થરું.
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કૃપાથી િંપયૂણ્ય રક્ા
ઈ.સ.૨૦૦૬ના વશ્ાળામાં વશકાગો ડાઉનટાઉનમાં કાર લઈને જતો હતો ત્ારે બર્ફથી 

રોડ લપસણો થ્ો હતો. તેથી મારી ગાડી ્સલીપ થઈને ગોળ-ગોળ ્ફરવા લાગી અને ્ફભુટપાથ 
ઉપર ચડી ગઈ. ત્ાંથી રદવાલ સાથે જોરથી અથડાઈ અને પાછી નીચે આવીને પડી. હભું 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા તથા આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને ્ાદ કરવા લાગ્ો અને પ્રાથ્ષના 
કરવા લાગ્ો. મને કંઈ જ સમજ પણ ન પડી કે શભું થ્ભું. ગાડી સંપયૂણ્ષ ડૅમેજ થઈ ગઈ હતી પણ 
બાપાની કૃપા કે મને કંઈપણ વાગ્ભું નહીં પણ ગાડીનભું એકનજન ચાલભુ હતભું. હભું ગભરાઈ ગ્ો હતો 
પણ બાપા રક્ષક હતા અને તેમની કૃપાથી હભું બચી ગ્ો અને જોબ કરવા પણ ગ્ો. મારા ઉપર 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા, આચા્્ષ ્સવામીશ્ીની કૃપાથી જ મારી સંપયૂણ્ષ રક્ષા થઈ.

મોતના મુખમાંથી બચાવરો
મારા પભુત્ પરેશનો પભુત્ ખભુશ ત્ણ વર્ષનો થ્ો હતો. એક રદવસ તે તેની દાદી સાથે ઘરે 

હતો. તે સમ્ે દાદી અને પરરવારજનો વ્વસાવ્ક કા્્ષમાં વ્્સત હતા. આ સમ્ે અચાનક 
ખભુશને તાવ ચડ્ો અને તેનભું શરીર તાવથી ધગધગવા લાગ્ભું અને તેને ખેંચ ચાલભુ થઈ ગઈ. 
શરીર ઉછળવા લાગ્ભું. દાદી આ જોઈને હેબતાઈ ગ્ા અને શભું કરવભું વવચારવા લાગ્ા. ત્ારે 
તેમણે ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપાને ્ાદ કરી ધભુન કરવા માંડી અને ભરોસો રાખ્ો. 
અડધા કલાક પછી મારો દીકરો ઘરે આવ્ો અને ખભુશને હોક્સપટલ લઈ ગ્ા. બાપા ભેળા ભળ્ા 
અને ડોકટરની સારવાર બાદ ખભુશ ્સવ્સથ થઈ ઘરે પરત ્ફ્યો. આ રીતે બાપાએ કૃપા કરી મારા 
પ્રપભુત્ને મોતના મભુખમાંથી બચાવ્ો.

વવનોદભાઈ ભોળીદાસ પટેલ(બભુવલ્ન),પવલ્ડ

શ્ી સવાસમનારારણ ભગવાનની પસતવ્રતાની ્ટેક
ઈ.સ.૧૯૮૨ની સાલમાં મહાવશવરાત્ીના રદવસે સાંજે મને ઊલટીઓ થવા માંડી અને 

ચક્ર આવવા લાગ્ાં. હભું બેભાન થઈ ગઈ તેથી ડોકટરે હોક્સપટલમાં દાખલ કરી અને રરપોટ્ષ 
આવ્ો ત્ારે પરરવારજનોને ખબર પડી કે બ્રેઈન હેમરેજ થઈ ગ્ભું છે. મારા માતા-વપતા 
સીતાબેન તથા મ્ફતલાલ અને બંને ભાઈઓ દામોદર અને હર્ષદ હોક્સપટલ આવ્ા. ડોકટરે ૭૨ 
કલાકનો સમ્ આપ્ો હતો. હવે બધા જ વચંતા કરવા લાગ્ા કારણકે મારે બે નાના બાળકો 
હતા તેથી બધા વવચારવા લાગ્ા કે, બાળકોનભું શભું થશે? અને બાળકો મારાં વવના કેવી રીતે મોટા 
થશે? તેમનામાં સં્સકારનભું વસંચન કોણ કરશે? મારા મમમી પપપાએ કહ્ભું કે, કોઈ પણ વચંતા ક્ા્ષ 
વવના આપણા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ પાસે પ્રાથ્ષના કરવા જાવ. બાપા કહે તે જ ખરં. ત્ારે 
મારા પવત અને ભાઈ બંને બાપા પાસે વનજરૂમમાં ગ્ા. બાપાએ બંનેને ઢીલા પડેલા જોઈ કહ્ભું. 
સવાર સવારમાં કેમ આવી ગ્ા? શભું કામ છે? ત્ારે બંને રડવા લાગ્ા અને બાપાના ચરણોમાં 
પડી ગ્ા. બાપાએ કહ્ભું રડશો નવહ ને જે મનમાં હો્ તે જણાવો. (મારી સાસરી પક્ષમાં સતસંગ 
નહોતો અને ્સવાવમનારા્ણના દ્ેરી હતા. તેથી મરવા પડેલી આ વહભુને એનો ્સવાવમનારા્ણ 
કેવો બચાવે છે એમ સવવે કહેતા.) દામોદરે કહ્ભું, બાપા મારી મોટી બહેન હોક્સપટલમાં છે. તેના 
ભાવણ્ા પણ નાના છે અને તેને બ્રેઈન હેમરેજ થઈ ગ્ભું છે. ડોકટરો છયૂટી પડ્ા છે અને ૭૨ 
કલાકનો સમ્ આપ્ો છે. બાપા દ્ા કરો જેથી ભાવણ્ાઓનભું ભવવષ્ સભુધરી જા્. બાપાએ 
કહ્ભું કે, તમારી બહેન તો શ્ીજી મહારાજનાખોળામાં આવીને બેસી ગઈ છે. તમે કોના માટે 
પ્રસાદીનભું પાણી લેવા આવ્ા છો. ત્ારે બંને ખયૂબ જ રડવા લાગ્ા અને બાપાને પ્રાથ્ષના કરવા 
લાગ્ા કે, હે બાપા, દ્ા કરો. મારી બહેનને બચાવો પછી બાપાએ કહ્ભું કે, સારં જોઈશભું. ઘનભુને 
પયૂછીશભું. તમે કાલે આવજો એમ કહીને પાછા મોકલ્ાં.

 અચાનક ખુશને તાવ 
ચરરો અને તેનું શરીર 
તાવથી ધગધગવા લાગરું 
અને તેને ખેંચ ચાલુ થઈ 
ગઈ. શરીર ઉછળવા 
લાગરું. દાદી આ જોઈને 
હેબતાઈ ગરા અને શું કરવું 
સવચારવા લાગરા. તરારે 
તેમણે સવાસમનારારણબાપા 
સવામીબાપાને રાદ કરી ધુન 
કરવા માંરી અને ભરોિો 
રાખરો. અરધા કલાક પછી 
મારો દીકરો ઘરે આવરો 
અને ખુશને હોનસપ્ટલ લઈ 
ગરા. બાપા ભેળા ભળ્ા 
અને રોક્ટરની િારવાર 
બાદ ખુશ સવસથ થઈ ઘરે 
પરત ફરયો
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છ રદવસ સભુધી મારા પવત અને ભાઈ બંને મંરદરે જા્ અને પ્રાથ્ષના કરે. સાતમા રદવસે 
તો હભું કોમામાં જતી રહી હતી. બાપા મારા માટે શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ આગળ ધ્ાનમાં ઘનભુ 
સાથે વાતો કરતા હતા. આઠમા રદવસે બાપાએ પ્રસાદીનભું પાણી આપ્ભું અને જણાવ્ભું કે, આ 
પ્રસાદીનભું પાણી તમારા બહેનને મહામંત્ના જાપ કરીને આપજો. આ પ્રસાદીનભું પાણી પયૂરં થ્ા 
પછી તમારી બહેનનો જમણા પગનો અંગયૂઠો હલશે એનભું ધ્ાન રાખજો અને ત્ારે મંરદરે ્ફોન 
કરજો. તમારા બહેનને સારં થઈ જશે, કોઈ વચંતા કરશો નવહ. ્સવાવમનારા્ણ ્સવામીબાપા 
બધભું જ સારં કરી દેશે. બાપાના કહેવા પ્રમાણે પ્રસાદીનભું પાણી પયૂરં થ્ભું અને જમણા પગનો 
અંગયૂઠો હલ્ો. બાપાને ્ફોન કરતાં બાપાએ જણાવ્ભું કે, ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપાએ 
તમારી બહેનને રાખવાની રજા આપી. ૩૧મા રદવસે કોમામાંથી બહાર આવી પણ લકવો 
થઈ ગ્ો. પરંતભુ બાપાની કેવળ દ્ાથી અઢી વરવે લકવો સંપયૂણ્ષ મટી ગ્ો. આ બધી દ્ાળભુ 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા, પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીશ્ી દ્ારે કા્્ષ કરી અને એમની કૃપાથી શક્ 
બન્ભું. હાલ બાપાની દ્ાથી મારે બે પભુત્ અને ત્ણ પૌત્ો છે અને શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના 
કારણ સતસંગના સતસંગી છે. એ આપની કૃપા અને દ્ા અમારા પરરવાર ઉપર છે અને રહો 
એજ આપના ચરણકમળમાં પ્રાથ્ષના.

જ્ોતસનાબેન વવનોદભાઈ પટેલ, પવલ્ડ

વત્યમાન ધરાવી િતિંગી કરયો
તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૪ના રોજ તમાકભુ રૂપી વ્સનથી મભુકત થ્ા તે જ રદવસ પરમ પયૂજ્ 

્સવામીશ્ી મહારાજ અમારાં પડોશીને ત્ાં દર વરવે પધરામણી આવતા. છેલલા બે વર્ષથી આ 
સેવક તેમની સામેના મકાનમાં રહેતા. મને પણ થ્ભું હભું પણ બાપાની પધરામણી કરાવભું. તે 
સંકલપ અંત્ા્ષમીપણે બાપાએ ્સવીકા્યો અને મારા ઘરે પધરામણી થઈ. તે રદવસે ઘરમાં સવવે 
ખભુશખભુશાલ હતાં. મજાનો અન્કભુટ ભ્યો હતો તથા ઠાકોરજીને તેડાવ્ાં. બાપાની એક રદવ્ દૃવટિ 
અમારા પરરવાર ઉપર પડી. કૃપાનો વરસાદ વરસાવ્ો. તારીખ ૨૪/૦૭/૨૦૧૪ના શ્ાવણ વદ 
બારસના રોજ બાપાએ કૃપાના વરસાદ સાથે સૌને વત્ષમાન ધરાવીને કંઠી પહેરાવી.

મારા પવત જે ઘણા વખતથી તમાકભુની પડીકી ખાતા હતા તે જ રદવસથી ખાવાની બંધ કરી 
દીધી. બાપાની પધરામણીના રદનથી તમાકભુ, લસણ, ડભુંગળી ને મારે તો ચા વગેરે ખાવા-પીવાનભું 
બંધ થ્ભું. તે પછી તો ભકકતમાં પયૂર આવ્ભું. વહેલી સવારે સેવા-પયૂજા આરતી પછી જ ખાવા-
પીવાનભું. મારા સમગ્ પરરવારમાં ખભુશાલી છે. તે પછી દીકરાને ત્ાં પૌત્-પૌત્ીનો જનમ અને 
દીકરીને ત્ાં ભાણેજનો જનમ થ્ો, તે તેમના આશીવા્ષદથી જ બધભું થ્ભું. બાપાના આશીવા્ષદથી 
છેલલા છ વર્ષથી અમારા ઘરે શ્ી સદગભુર રદનની ઉજવણી, ભગવાનનો અન્કભુટ, ભજન-કીત્ષન, 
કથાવાતા્ષ કરીએ છીએ.

આચા્્ષશ્ી મહારાજના રદવ્ દશ્ષન અનેકવાર આ સેવકને થ્ા છે. 

સવામીજી મહારાજ અંતધા્યન થરા પછી…
પરરવારને ચરણ કમળની સેવા આપી. રદવ્ સભા ઊંચા આસને ભરાઈ છે. મારા જેવા 

હરરભકતો સભા નીચે બેઠેલા છે. ઉંચભુ જોઈને શ્ીજી બાપા ્સવામી બાપાનાં દશ્ષન કરીએ છીએ.

તારીખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ના મંગળવારના રોજ પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીજી મહારાજના અલૌરકક 
દશ્ષન થ્ા. જમીન ઉપરથી બાપા ચાલતા આવે છે. હભું જમીન પર બેઠી છભું અને મને ચરણનાં 
દશ્ષન થ્ા. તેમાં ડાબા પગમાં પ્રકાવશત અલગ જ તરી આવે એવી રીતે મીનના દશ્ષન આપ્ા. 
હભું પાવન થઈ ગઈ. હે બાપા, આવાં ને આવાં દશ્ષન આપતા રહેજો. ભકકત કરવાની શકકત 
આપજો. મારા દરેક કા્્ષના કતા્ષ-હતા્ષ બનજો એવા આશીવા્ષદ માંગ્ા.

બાપાના કહેવા પ્રમાણે 
પ્રિાદીનું પાણી પયૂરં 

થરું અને જમણા 
પગનો અંગયૂઠો હલરો. 

બાપાને ફોન કરતાં 
બાપાએ જણાવરું કે, 
સવાસમનારારણબાપા 
સવામીબાપાએ તમારી 

બહેનને રાખવાની રજા 
આપી. ૩૧મા રદવિે 

કોમામાંથી બહાર આવી 
પણ લકવો થઈ ગરો. 
પરંતુ બાપાની કેવળ 

દરાથી અઢી વરષે લકવો 
િંપયૂણ્ય મ્ટી ગરો.
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તારીખ ૨૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ વત્ષમાન આચા્્ષશ્ી મહારાજે સંતમંડળ સાથે રદવ્ 
દશ્ષન થ્ાં.

રમીલાબેન એસ.પટેલ, માણસા (અમેરરકા)

શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આચા્્ષ પરમ પયૂજ્ શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજી 
મહારાજ ઈ.સ.૨૦૦૧માં વસકોકસ-ન્યૂજસસી નવા મંરદરમાં મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા માટે સંતો-ભકતો 
સાથે પધારેલા. ઓગ્સટના પહેલા વીકમાં ઐવતહાવસક સભુવણ્ષ તભુલા કરી ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપાની મયૂવત્ષઓ પધરાવેલ. તે સમૈ્ો પતી ગ્ા પછી અમારા ઘરે નવા ગૃહમંરદરમાં 
પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ સંતો સાથે મયૂવત્ષઓ લઈને પધારેલા. તે વખતે તેઓશ્ીના 
વરદ હ્સતે મયૂવત્ષઓની પ્રવતષ્ા થઈ. તેમાં પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજની સાથે 
આરતી ઉતારવા માટે અમારં ્ફેવમલી ઊભભું થ્ભુ. તે વખતે અમારા વપતાશ્ી પલાંઠી વાળીને 
નીચે બેસી રહ્ા હતા. ્સવામીજી મહારાજની નજર તેમના પર પડી ને કહ્ભું: કેશાભા ઊભા થાઓ 
આરતી ઉતારવા. આ રદવાળી છેલલી છે. તે પ્રમાણે રદવાળી પછી ૧૬/૧૨/૨૦૦૧ના રદવસે 
શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપાએ તેમને મયૂવત્ષસભુખમાં મયૂકી દીધા. ્સવામીશ્ી કેવા અંત્ા્ષમી.

આ સેવકે પોતાનો ધંધો ઈ.સ. ૨૦૦૪માં વેચેલ અને નવો ધંધો (્સટોર) શોધેલ. ્સવામીજી 
મહારાજ અમેરરકા-ન્યૂજસસીના વવચરણ માટે આવેલ તે વખતે ધંધા માટે આશીવા્ષદ લેવા માટે 
ગ્ો હતો. ત્ારે ્સવામીજીએ કહ્ભું : બેટા !  પેપર બરાબર ચેક કરીને જોજે. (્સવામીજી મહારાજ 
પાસે હંમેશા ધંધા માટે કે બીજા કોઈ કામ માટે આશીવા્ષદ લેવા જઈએ તો ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા ભેળા રહેશે તેવભું કહે.) તેથી ધંધા માટે બેંકમાંથી લોન પણ નક્ી કરેલ તે ૧૨ લાખ 
ડોલરની હતી. પણ ્સવામીજી મહારાજના કહ્ા પ્રમાણે પેપર જોઈને ના પાડી. એ ્સટોર એક વર્ષ 
પછી આઉટ ઓ્ફ કબઝનેશ હતો. ્સવામીજી મહારાજે અમને મોટા નભુકશાનથી બચાવી લીધા.

રદનેશભાઈ કેશવલાલ પટેલ, મોખાસણ

રૂરા આશીવા્યદ
મેં  ઈ.સ. ૨૦૦૦ ની સાલમાં ધંધાથવે વશકાગોથી કનટકીમાં ્સથળાંતર ક્ભુું. ત્ારે 

બાળકોને કભુટભુંબના સભ્ોની છત્છા્ામાં મયૂકીને આવ્ા હતા. આપણા વહાલા અને પ્ારા 
વવશ્વાતસલ્મહોદવધ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ ઈ.સ. ૨૦૦૦માં કનટકીમાં ડંકીન ડોનટમાં 
પધરામણી માટે પધા્ા્ષ. ત્ારે એ કરણામયૂવત્ષને પ્રાથ્ષના કરી કે, અમે બાળકો સાથે કભુટભુંબના 
સભ્ો બધા એક જ જગ્ાએ ભેગા થઈ જઈએ તેવી કૃપા કરો. ત્ારે પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીજી મહારાજે 
આશીવા્ષદ આપેલા કે, ‘બે જ વર્ષમાં બધભું જ સારં થઈ જશે.’ ત્ારબાદ તેઓશ્ીના રૂડા 
આશીવા્ષદથી જ ઈ.સ. ૨૦૦૨ માં કનટકીમાં પોતાના જ ઘરમાં બધાને સાથે રહેવાનો સભુ્ોગ થઈ 
ગ્ો. ્સવામીજી મહારાજની કેવી કૃપા !!!

મયૂકેશભાઈ હરગોવનભાઈ પટેલ, કેનટકી

અંતરા્યમીપણું
મામાને ઘરેથી મયૂવત્ષઓ લઈને અમારે વશકાગો મંરદર બનાવવાનભું હતભું. ત્ારે ભગવાનની 

મયૂવત્ષઓ લઈને અમારે જવાનભું થ્ભું ત્ારે બે હરરભકત હતા. અમારી સાથે સદગભુર શ્ી 
અકખલેશ્રદાસજી ્સવામી અને બીજા બે સંતો એમ કરીને પાંચ જણા અમે નીકળ્ા હતા. 
ત્ાર પછી બાપાનો બાર વાગે ્ફોન મને આવ્ો. ત્ારે અમને બાપાએ કીધભું કે, તમે ઠાકોરજી 
જમાડ્ા. ત્ારે તો અમે કહ્ભું કે ઠાકોરજી જમાડ્ા નથી. બાપાએ કીધભું સારં ઠાકોરજી જમાડીને 
પછી આગળ વધો. પછી અમે ઠાકોરજી જમાડવા બેઠા. ત્ાં તો એકદમ અંધારં થઈ ગ્ભું. એકદમ 
વાદળાં ઘેરાઈ ગ્ા. પછી ઠાકોરજી જમાડીને ઊભા થ્ા અને જે ધોધમાર વરસાદ ચાલભુ થ્ો 

કરણામયૂસત્યને પ્રાથ્યના 
કરી કે, અમે બાળકો 
િાથે કુ્ટુંબના િભરો 
બધા એક જ જગરાએ 
ભેગા થઈ જઈએ 
તેવી કૃપા કરો. તરારે 
પ્રેમમયૂસત્ય સવામીજી 
મહારાજે આશીવા્યદ 
આપેલા કે, ‘બે જ 
વર્યમાં બધું જ િારં 
થઈ જશે.’ તરારબાદ 
તેઓશ્ીના રૂરા 
આશીવા્યદથી જ ઈ.િ. 
૨૦૦૨ માં કન્ટકીમાં 
પોતાના જ ઘરમાં 
બધાને િાથે રહેવાનો 
િુરોગ થઈ ગરો.
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ન ભયૂતો ન ભવવષ્વત એવો વરસાદ પડવા લાગ્ો. જેવી ગાડી ્સટાટ્ષ કરી ત્ારે આગલી ગાડી 
અમે જોઈ શકતા ન હતા. અમે તો ભગવાનનભું નામ લઈને ગાડી ચલાવી. અઢી કલાક સભુધી 
વરસાદ અમને નડ્ો. પછી વશકાગો અમે પહોંચી ગ્ા ત્ારે બાપાએ કીધભુ કે, બેટા ર્સતામાં 
કંઈ તકલી્ફ તો નથી પડી ને. આવભું અંત્ા્ષમીપણભું જણાવ્ભું. પછી બાપાએ અમને ્ફરી ઠાકોરજી 
જમાડવા બેસાડ્ા.

શૈલેશભાઈ બાબભુભાઈ પટેલ, રાજપભુર.

દશ્યન માત્થી થરો િતિંગ
અમારા ગવાડા ગામમાં કાલભુપભુર સંચાવલત ્સવાવમનારા્ણ મંરદર હતભું. ત્ાં અમો બેસતા 

વર્ષના તથા જનમાટિમીના રદવસે મંરદરમાં ભગવાનનાં દશ્ષન કરવા જતા. બીજા કોઈ પણ 
રદવસે મંરદરમાં દશ્ષન કરવા જતા ન હતા. પયૂજા-પાઠ પણ કરતા નહતા. તે વખતે અમોએ 
્સવાવમનારા્ણ ભગવાનને ઓળખ્ા ન હતા.

મારા વમત્ મથભુરભાઈ અમદાવાદ હતા. તે મવણનગર મંરદરમાં ્સવાવમનારા્ણ ભગવાનનાં 
દશ્ષન કરવા જતાં જેથી (મોટાબાપા) જીવનપ્રાણ ્સવામીબાપાના સમાગમમાં આવેલા. તેઓશ્ી 
ગવાડા આવીને મને વાત કરી કે, આપણા ગવાડા ગામમાં શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાને 
બોલાવીએ તો શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાનનો મવહમા જાણી શકા્. ત્ારપછી અમારા કભુટભુંબના 
૨૦ પરરવારના માણસોના સંમવતથી શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાને ગવાડા બોલાવેલા. જેથી 
અમારા પરરવારના તમામ સભ્ો મવણનગર શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આકશ્ત થ્ા. સેવા-
પયૂજા લઈને ભકકતમ્ જીવન જીવવા લાગ્ા. 

હભું તે વખતે વવજાપભુર એસ.ટી. ડેપોમાં ટ્ાવ્ફક કંટ્ોલર તરીકે ્ફરજ બજાવતો હતો. એક 
રદવસ લગભગ મારી ્ફરજ બજાવીને ૬:૦૦ કલાકે ઘેર આવ્ો. જમી પરવારી સાંજના લગભગ 
૯:૦૦ સભુઈ ગ્ો. સભુઈ રહ્ા પછી મને ્સવપનમાં શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા દશ્ષનદાન દઇને 
કહેલ કે, હભું મનભુષ્લીલા સંકેલી લઉં છભું, તો મારી મનભુષ્ તરીકે છેલલી પયૂજા કરી લે. હભું તરત જ 
જાગીને હાથ ધોઈને ્સવામીબાપાની મયૂવત્ષ આગળ પયૂજા કરવા બેસી ગ્ો. ત્ારે મારી વાઇ્ફ કહે 
કે, અત્ારે તમો શભું કરો છો. ત્ારે મેં કહ્ભું કે, હમણા મને ્સવપનમાં શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા 
દશ્ષન-દાન દીધા અને કહ્ભું કે, હભું મનભુષ્લીલા સંકેલી લઉં છભું. જેથી હભું પયૂજા કરં છભું. થોડીવાર 
પછી મારા પાડોશી કાકનતભાઈ આવ્ાને કહેવા લાગ્ા કે, અત્ારે શંભભુભાઈ શભું કરો છો. ત્ારે 
તેમને પણ મેં બનેલી હકીકત કહી પછી હભું તો સભુઈ ગ્ો.

તે વખતે અમારા પાસે રેરડ્ો-ટેપ-ટીવી ન હતા. પણ અમારા પાડોશી છગનભાઈ પાસે 
હતભું. છગનભાઈ મારા ઘેર આવીને કહેવા લાગ્ા કે, બીબીસી લંડન પર રેરડ્ો સમાચાર છે 
કે, મવણનગર શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આચા્્ષ શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીશ્ીએ મનભુષ્ લીલા 
સંકેલીને ધામમાં ગ્ા છે. તેમના કહેવાથી ્સવામીબાપા દશ્ષન દઇને ધામમાં ગ્ા તે મને 
આવેલભું ્સવપનભું સાચભું પડ્ભું.

જ્ારે શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાને અંવતમ દશ્ષન માટે બોલટનથી મવણનગર શ્ી 
્સવાવમનારા્ણ મંરદરમાં લાવ્ા ત્ારે અમોએ અંવતમ દશ્ષન ક્ાું અને ઘોડાસરમાં અવગ્ 
સં્સકાર ક્ા્ષ, ત્ાં પણ અમે ગ્ા હતા. જીવનપ્રાણ ્સવામીબાપાની પ્રેરણાથી પછી અમો વહાલા 
આચા્્ષ શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજીના અને અત્ારે આચા્્ષ શ્ી કજતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી 
્સવામીશ્ીના અધ્ક્ષપદે ભકકત કરીએ છીએ. મારા ભાઈઓ-બહેનો તથા બાળકો તથા મારા 
કભુટભુંબીજનો શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આકશ્ત છીએ ને જીવનભર શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના 
આકશ્ત રહી ભકકતમ્ જીવન જીવીશભું. તેઓશ્ીની કૃપાથી સમ્સત પરરવાર સભુખી સમૃદ્ધ ને 

છગનભાઈ મારા ઘેર 
આવીને કહેવા લાગરા 

કે, બીબીિી લંરન 
પર રેરરરો િમાચાર 
છે કે, મણણનગર શ્ી 

સવાસમનારારણ ગાદીના 
આચાર્ય શ્ી મુકતજીવન 

સવામીશ્ીએ મનુષર 
લીલા િંકેલીને ધામમાં 

ગરા છે. તેમના 
કહેવાથી સવામીબાપા 

દશ્યન દઇને ધામમાં 
ગરા તે મને આવેલું 
સવપનું િાચું પડું.
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ભકકતમ્ જીવન જીવે છે.

રદવ્ જીવનની જ્ોત જગાવો, આપ કરતા થઈ કા્્ષ દીપાવો;

મંગલમ્ સભુખ વનત્ દેનારા, જ્ ઘનશ્ામ જ્ જ્ કરનારા.

એ જ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના સેવકના જ્ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ.

શંભભુભાઈ જી. પટેલ, ગવાડા.

રદવર અનુભવ 
ઓગ્સટ ૧, ૨૦૧૮ બભુધવારના રોજ સાંજના સમ્ે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ 

પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી મહારાજ ગવાડાના પરમ ભકત પટેલ રદનેશભાઈ નારા્ણભાઈ(હાલ 
વસકાકસ,ન્ભુજસસી,્ભુ.એસ.એ.)ના પરરવારની પ્રાથ્ષનાનો ્સવીકાર કરી સંતમંડળ અને હરરભકતો 
સાથે પધરામણી અને ઠાકોરજીના થાળ જમવા માટે પધા્ા્ષ હતા. અમને જે રદવ્ અનભુભવ 
બાપાએ કરાવ્ો હતો તે પ્રસંગનભું વણ્ષન આ પ્રમાણે છે.

અંતરમાં જે શાશ્તી શાંવતનો રદવ્ અનભુભવ થ્ો તે અમારાથી ભયૂલા્ તેમ નથી. આ 
રદવ્ પ્રસંગ પરથી એમ કહેવભું ઘટે છે કે, જેમ બાપાશ્ીની વાતો ભાગ ૧ વાતા્ષ ૧૫ પ્રમાણે 
મહાપ્રભભુજીની મયૂવત્ષમાં રસબસ થ્ા હો્ તેવા અનારદમભુકત અમને મળી ગ્ા છે. જે પોતે પણ 
મહાપ્રભભુજીની મયૂવત્ષમાં રસબસ હતા અને છે. વળી આપણ સવ્ષને પણ મહાપ્રભભુજીની મયૂવત્ષમાં 
રસબસ ક્ા્ષ છે, સભુખ આપ્ા છે અને આપે છે. આપણા ્સવામીશ્ી પણ આવા જ અનારદમભુકત 
હતા અને એમના દ્ારા સભુખ સતસંગમાં પ્રવત્ષતભું હતભું. જેમ મેઘ વૃવટિ કરીને ચાર ખાણના જીવોને 
સભુકખ્ા રાખે છે તેમ. તેમજ શ્ીજીમહારાજનભું સભુખ જીવોને આપતા હતા. કેવી રીતે? તો વાણીએ 
કરીને, વાતચીતે કરીને, દૃવટિએ કરીને, સંકલપે કરીને, પ્રસાદીએ કરીને અને મળવે કરીને આપતા 
હતા અને સભુકખ્ા કરતા હતા. જેમ લોકમાં બાર વરસે કવપલા છઠ આવે છે તેમ આ વખતે 
અમારા જીવનમાં પણ કવપલા છઠ આવી. એવભું મહદપવ્ષ આવ ભ્ું હતભું. ભકતવચંતામવણના ૪૮મા 
પ્રકરણમાં શ્ીજીમહારાજે ત્ાગી ગૃહીની સભા કરી હતી, તેવી સભા હતી. અક્ષરધામથી પણ 
પરની હતી એટલે મયૂવત્ષમાં રહેનારા અનારદમભુકતની આ સભા હતી. અક્ષરધામની સભા હતી. 
તે છેલલા પ્રકરણના ૨૧મા વચનામૃતમાં શ્ીજીમહારાજે શ્ી ગોપાળાનંદ ્સવામીને અક્ષરધામમાં 
સભા છે તેથી પર કહ્ા છે તેવી જ આ સભા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની હતી તેમ કહેવભું 
ઘટે છે.

સભુવનતાબેન રદનેશભાઈ પટેલ, ગવાડા.

દરાનો પાર નહીં
ઈ.સ. ૧૯૯૫ માં જ્ારે અમેરરકા આવવા માટે ટયૂર વવઝા ચાલતા હતા એટલે બધા ્ફરતા 

્ફરતા અમેરરકા આવતા હતા. પરંતભુ મારે તેમાં આવવભું નહોતભું એટલે હભું પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ 
્સવામીજી મહારાજ પાસે આશીવા્ષદ લેવા ગ્ો હતો. બાપાને કહ્ભું: બાપા અમેરરકા જવભું છે પણ 
૨૪ કલાકમાં પહોંચા્ તેવી રીતે જવભું છે. ્સવામીજી મહારાજે આશીવા્ષદ આપ્ા તો મારે ઈ.સ. 
૧૯૯૭માં વવઝા મળ્ા અને અમેરરકા આવી ગ્ો. પછી ઈ.સ. ૨૦૦૧માં મારં ગ્ીનકાડ્ષ માટે 
એપલા્ કરવાનભું હતભું. ત્ારે બાપા પાસેથી આશીવા્ષદ માટે પ્રાથ્ષના કરી તો બાપાએ આશીવા્ષદ 
આપ્ા. પછી મારં ગ્ીનકાડ્ષનભું ઇનટરવ્યૂ ઈ.સ. ૨૦૦૫માં આવેલભું પણ મને ઈંગલીશ આવડે નહીં 
એટલે બહભુ બીક લાગતી હતી. પછી બાપા પાસે આશીવા્ષદ ગ્ીનકાડ્ષના ઇનટરવ્યૂ માટે લીધા. 
જ્ારે મારે ઇનટરવ ય્ૂમાં જવાનભું થ્ભું ત્ારે મને કશભું જ પયૂછ્ભું નવહ. મારા સામભું થોડીવાર જો્ભું 
પછી કહે, તમે જાવ. મને વચંતા થ્ા કરે પણ બાપાની દ્ાથી મારં ગ્ીનકાડ્ષ આવી ગ્ભું. પછી 

મારં ગ્ીનકાર્યનું 
ઇન્ટરવરયૂ ઈ.િ. ૨૦૦૫માં 
આવેલું પણ મને ઈંગલીશ 
આવરે નહીં એ્ટલે બહુ 
બીક લાગતી હતી. પછી 
બાપા પાિે આશીવા્યદ 
ગ્ીનકાર્યના ઇન્ટરવરયૂ 
મા્ટે લીધા. જરારે મારે 
ઇન્ટરવરયૂમાં જવાનું 
થરું તરારે મને કશું જ 
પયૂછરું નસહ. મારા િામું 
થોરીવાર જોરું પછી કહે, 
તમે જાવ. મને સચંતા 
થરા કરે પણ બાપાની 
દરાથી મારં ગ્ીનકાર્ય 
આવી ગરું.
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મેં  સીટીઝન થવા માટે બાપાના આશીવા્ષદ લીધા. બાપા મારે સીટીઝન થવભું છે. પણ બાપા મને 
એબીસીડી પણ આવડતી નથી. ત્ારે બાપા કહે: વાંધો નહીં, એપલા્ કરી દો. પછી મેં અપલા્ 
ક્ભુું. સીટીઝનના ઈંટરવ્ભુમાં સાહેબ તો બાપાની દ્ાથી મારે સરસ આવ્ા અને હભું પાસ થઈ 
ગ્ો. પછી ઈ.સ. ૨૦૧૯માં મારે પગનો થોડો પ્રોબલેમ થ્ેલો તો મારે ચલાતભું નહોતભું. પછી 
ડોકટર પાસે ગ્ો ત્ારે ડોકટરે એમ આર આઈ કરી. તેમાં વહપ રરપલેસમેનટની જરૂર છે તેવભું 
કહ્ભું. તો મેં બાપાને ્ફોન ક્યો. બાપાને બધી વાત કરી. ત્ારે વળી બાપાએ કીધભું કે, ઓપરેશન 
નથી કરવાનભું, તમે આરામ કરો. તો બાપાના કહ્ા પ્રમાણે મેં આરામ નવ મવહના ક્યો. અત્ારે 
તેમની દ્ાથી સરસ ચાલતો થઈ ગ્ો. મારં વહપ રરપલેસમેનટ પણ બાપાએ કેનસલ કરી દીધભું.

સભુરેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ, મોખાસણ.

કેવળ કૃપા
ઈ.સ. ૧૮૭૦માં જીવનપ્રાણ શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા સંતમંડળ અને હરરભકતો 

સાથે U.S.A.માં પ્રથમ પધા્ા્ષ. શ્ી ્સવાવમનારા્ણ સંપ્રદા્ના પ્રથમ ધમા્ષચા્્ષ અમેરરકામાં 
પધારનાર ્સવામીબાપા હતા. તે સમ્ે તેમણે સંકલપ કરેલો કે, અમેરરકામાં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ 
ભગવાનનભું મંરદર થા્ અને ભારતમાંથી અમેરરકા આવીને વસનારને ભગવાન ભજવાનભું ્સથળ 
મળી રહે અને આપણી વહનદભુ સં્સકૃવત જળવાઈ રહે. તે સમ્ે ઈ.સ. ૧૯૭૦માં સી્ેટલમાં 
ગૃહમંરદરે મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા કરી મંરદરનો પ્રારંભ પણ ક્યો. ત્ારબાદ ઈ.સ. ૧૯૮૭માં સત્તર વર્ષ 
પછી આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ સંતમંડળ સવહત પધા્ા્ષ. ત્ારે આપણા સતસંગીઓ થોડા 
હતા અને દર મવહને વારા્ફરતી એકબીજાને ઘરે ભેળા મળી ભજન ભકકત કરતા. પરમ પયૂજ્ 
આચા્્ષ ્સવામીશ્ી લંડન પધારેલા અને અમેરરકા પધારવા અમેરરકાના ભકતોએ પ્રાથ્ષના કરી. 
પણ તે સમ્ે બાપા ને સંતો પાસે USAના વીઝા નહોતા. લંડનમાં વવઝા માટે પ્ર્તન ક્યો 
પણ ઓવ્ફસમાંથી જણાવ્ભું કે, ભારતી્ પાસપોટ્ષવાળાઓએ ભારતમાંથી વવઝા લઈને આવવભું 
પડે. પરંતભુ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ અમારી પ્રાથ્ષનાને વશ થઈ તેઓશ્ીની પ્રેરણા અને બળવાન 
સંકલપથી ઓવ્ફસરે USAના વવઝા આપી દીધા અને કૃપા કરી અહીં પધા્ા્ષ.

પ્રથમ વરવે ઈ.સ.૧૯૮૭માં જ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ બધા ભકતોને આજ્ા કરી કે, તમો 
મંડળ બનાવો અને મંરદર માટે ્ોગ્ જગ્ાની તપાસ કરતા રહો. તેમજ વન્વમત દર અમાસે 
ભજન કીત્ષન કરતા રહો. આ આજ્ા સવવે હરરભકતોએ માથે ચડાવી અને આગેવાન હરરભકતો 
મંરદર માટે જગ્ાઓ જોતા રહ્ા. ઘણા ચચયો, ઑવ્ફસો, વેરહાઉસ જમીનનો (પલોટ) વગેરે જો્ાં 
અને ઘણા વરયો બાદ એક ચચ્ષ લેવાનભું નક્ી થ્ભું અને તે માટે મયૂવત્ષઓ અને વસંહાસનનો ઓડ્ષર 
પણ મવણનગર મંરદરે આપવામાં આવ્ો. મયૂવત્ષઓ અમેરરકા આવી પણ ગઈ પણ ચચ્ષવાળા 
કહે સીટીવાળા ચચ્ષ વેચવાની ના પાડે છે. તેથી ઈ.સ.૧૯૯૫માં બાપા અને સંતો પધા્ા્ષ ત્ારે 
મંડળના બધા હરરભકતોને બોલાવી પયૂછ્ભું કે, આ મયૂવત્ષઓને આપણે પધરાવવી છે તો કોના 
ત્ાં પધરાવવી એ નક્ી કરો. તે સમ્ે અમોએ બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા! અમારા ઘરે 
પધરાવો. અમો બન્ે ભાઈઓ ભેગા રહેતા હતા. મોટાભાઈ ભગવાનભાઈ જોબ કરતા નહતા 
તેથી આરતી, થાળ વગેરેની સેવા સમ્સર થઈ શકે. બધા ભકતો સંમત થઈને નક્ી ક્ભુું. 
તે જ વરવે બાપાએ ઘરમાં મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા કરી અને દર મવહને હોલ રાખી ભજન કીત્ષન કરવાનભું 
ચાલભુ રાખ્ભું. ઘરે ગાડીઓના પારકુંગનો પ્રોબલેમ હતો. છતાં શવન-રવવ બધા ભકતો ઘર મંરદરે 
દશ્ષન કરવા આવતા.

પાંચ વર્ષ બાદ વસકાકસમાં જમીન રાખીને નવભું વશખરબંધ મંરદર બનાવ્ભું અને આરસની 
મયૂવત્ષઓ ૭૫૦ રકલો સોનાથી તોલીને પધરાવી અને આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ હરરભકતોને ખયૂબ 

લંરનમાં સવઝા 
મા્ટે પ્રરતન કરયો 

પણ ઓસફિમાંથી 
જણાવરું કે, ભારતીર 
પાિપો્ટ્યવાળાઓએ 

ભારતમાંથી સવઝા 
લઈને આવવું પરે. પરંતુ 

આચાર્ય સવામીશ્ીએ 
અમારી પ્રાથ્યનાને 

વશ થઈ તેઓશ્ીની 
પ્રેરણા અને બળવાન 

િંકલપથી ઓસફિરે 
USAના સવઝા આપી 

દીધા અને કૃપા કરી 
અહીં પધારા્ય.
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લાભ આપ્ો. આપણા ભકતોનો સભુવણ્ષકાળ શરૂ થ્ો અને અમેરીકામાં ઘણા મંરદરો બનાવી 
આપ્ાં.

અમારા ઘરે મયૂવત્ષઓ હતી ને હવે વશકાગોમાં મો્દના જ્ંતીભાઈને ઘરે પધરાવવા લઈ 
ગ્ા. જ્ારે મયૂવત્ષઓ વશકાગો લઈ ગ્ા ત્ારે અમારા મોટાભાઈ જેમણે પાંચ વર્ષ સેવા કરેલી 
તેથી ખયૂબ રદલગીર થઈ ગ્ા. તેમણે આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરી કે, હવે મને ધામમાં 
લઇ જાવ. મારી સેવા પયૂરી થઈ. એક મવહના પછી નવા મંરદરની પ્રવતષ્ા હતી. મોટાભાઈની 
તકબ્ત થોડી નરમ રહેતી હતી. તેથી વહીલચેરમાં અને કારમાં બેસાડીને એક વીક પહેલા 
મંરદરે આચા્્ષ ્સવામીશ્ીનાં દશ્ષન કરવા લઇ ગ્ા. અમે બાપાને રૂમમાં જઈ પ્રાથ્ષના કરી કે, 
ભગવાનભાઈને આપનાં દશ્ષન કરવાં છે અને બહાર પારકુંગ પલોટમાં ગાડીમાં લાવ્ા છીએ. 
તરત જ બાપા રૂમમાંથી પારકુંગ પલોટમાં આવીને દશ્ષન આપ્ા. તેથી તેમને ઘણો આનંદ થ્ો 
અને બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, મને ધામમાં મયૂકી દો. બાપાએ આશીવા્ષદ આપ્ા કે, ભગવાનને 
અને ્સવામીબાપાને પ્રાથ્ષના કરીશભું કે, તમને ધામમાં લઈ જશે.

મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા મહોતસવ પાંચ રદવસનો હતો. પ્રથમ રદવસે મોટાભાઈની તકબ્ત થોડી 
વધારે કથળી તેથી હોક્સપટલમાં લઇ ગ્ા. પછી રાત્ે સમાચાર આવ્ા કે, તેઓ ધામમાં ગ્ા 
છે. બાપાને ્ફોન કરી સમાચાર જણાવ્ા અને બાપાએ ઘરમાં બધાને આજ્ા કરી કે, તમો તેમની 
અંવતમવવવધ શાંવતથી પતાવો. 

પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ અમેરરકામાં વવચરણ સમ્ે અમને ઘણો લાભ આપ્ો 
છે. વસકાકસથી ના્ગ્ા ્ફોલસ જતાં બાપા અને સંતો મારી ગાડીમાં હતા. ત્ારે પહોંચતા છથી 
સાત કલાક થા્. ર્સતામાં હભું ગાડી ચલાવતો હતો અને લાંબા ડ્ાઇવવંગમાં થોડી ગાડી ચલાવતાં 
ઊંઘ (ઝોકભું) આવી ગ્ભું. બાપા આગળની સીટમાં વન્મો કરતા હતા અને સંતોએ મને ટકોર 
કરી. તેથી બાપાએ મને જણાવ્ભું કે, સાઈડમાં ગાડી ઊભી રાખ. મેં ગાડી ઊભી રાખી. બાપા 
કહે: તભું બાજભુની સીટમાં બેસ અને ચાવી મને આપ. આજ્ા થતાં મેં ચાવી આપી. બાપાએ મારી 
ગાડી ત્ણ કલાક હાઇવે ઉપર ચલાવી. વચચે ટોલ ભરવાનો આવ્ો ત્ારે મેં ગાડીમાંથી ઉતરી 
ટોલ ભ્યો. આવી રીતે અમને ઘણાં સભુખો આપ્ા છે. ઘરે રસોઇ હતી ત્ારે સંતોએ ગભુલાબજાંબભુ 
બનાવેલાં. અમે બધા ન્ભુજસસીના ભકતો સંતો જમી રહ્ા બાદ જમવા બેઠા. બાપા પીરસવા 
પધા્ા્ષ. દરેકને ખયૂબ ગભુલાબજાંબભુ જમાડ્ાં. હજભુ પણ બધા ભકતો તે પ્રસંગને ્ાદ કરે છે.

સીકાકસ મંરદર માટે ઘણા ચચયો, વેરહાઉસ, જમીનના પલોટ જો્ેલા. અત્ારે જ્ાં મંરદર 
છે તે જગ્ા બે વર્ષ પહેલા ઈ.સ. ૧૯૯૬માં જો્ેલી પણ જમીનદારે ના પાડેલી. પણ બે વર્ષ 
પછી ઈ.સ. ૧૯૯૮માં ્ફરીથી માકવેટમાં આવી અને બાપાની દ્ાથી આપણને જમીન મળી 
ગઈ. જંગલ જેવભું હતભું અને ઘણા ઝાડ હતાં. બધા હરરભકતોએ સેવા કરીને સા્ફસયૂ્ફી કરેલી. 
શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપાને ત્ાં બેસવાનો સંકલપ બાપાની દ્ાથી પયૂરો થ્ો. મંરદરના બાંધકામ 
માટે સીટીમાં કોઇએ વવરોધ નવહ કરેલો અને મે્ર તર્ફથી ખયૂબ સાથ મળેલો. મંરદરનભું બાંધકામ 
બાકી હતભું છતાં બાપાની દ્ાથી કબજો મળેલો.

રકવનસ, ન્યૂ ોક્ષમાં અમારો ્સટોર હતો. અમે (હભું અને રદનેશભાઈ) દરરોજ ન્ભુ જસસીથી કાર 
લઇને જતા આવતા હતા. ટ્ાવ્ફકના કારણે જવા માટે દોઢ કલાક ડ્ાઇવવંગ કરવભું પડે. રાત્ે આરામ 
પયૂરતો ન મળ્ો હો્ તે રદવસે કાર ચલાવતાં ઘણીવાર ઝોકભું (ઊંઘ) આવી જા્ પણ બાપાનાં 
કીત્ષનો સાંભળતાં કાર હંમેશા ચલાવતા. બાપા ડ્ાઇવવંગમાં ભેળા રહી ઘણીવાર રક્ષા કરેલી 
અને એક રદવસ ્સટોરમાં કાળી્ા ગન લઈ લયૂંટવા આવેલા. તેમણે ગન બતાવી રદનેશભાઈને 
જમીન પર સભુવાડી દીધા અને મને માથા ઉપર ગન મયૂકી પૈસાની માગણી કરી.. મેં બધા પૈસા 
આપી દીધા અને બાપાની દ્ાથી પૈસા લઇ નાસી ગ્ા પણ કોઈ કાંઈ ઈજા કરી નવહ. બાપાએ 
મોટી રક્ષા કરેલી.

અતરારે જરાં મંરદર 
છે તે જગરા બે વર્ય 
પહેલા ઈ.િ. ૧૯૯૬માં 
જોરેલી પણ જમીનદારે 
ના પારેલી. પણ બે વર્ય 
પછી ઈ.િ. ૧૯૯૮માં 
ફરીથી માકષે્ટમાં આવી 
અને બાપાની દરાથી 
આપણને જમીન મળી 
ગઈ. જંગલ જેવું હતું 
અને ઘણા ઝાર હતાં. 
બધા હરરભકતોએ િેવા 
કરીને િાફિયૂફી કરેલી. 
શ્ીજીબાપા સવામીબાપાને 
તરાં બેિવાનો િંકલપ 
બાપાની દરાથી પયૂરો 
થરો.
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ઈ.સ.૧૯૮૭માં પરમ પયૂજ્ બાપા, સંતો અને ઈનગલેનડ, નાઈરોબી અને ઇકનડ્ાના 
હરરભકતો સાથે ન્ભુજસસીથી સી્ેટલ પધા્ા્ષ. ત્ાં પયૂજ્ ્સવામીબાપાએ ઈ.સ.૧૯૭૦માં 
હરરમંરદર-ગૃહમંરદર બનાવી આપેલભું. ન્ભુજસસીથી હભું પણ સાથે હતો. સી્ેટલમાં ત્ણેક રદવસ 
રોકાઈ પાછા આવવાનભું હતભું. ઉતારેથી એરપોટ્ષ ઉપર જવા માટે બાપાએ એક વાન એક કલાક 
પહેલાં નીકળે એમ આજ્ા કરી. આ વાન હભું ચલાવતો હતો. ર્સતામાં હાઈવે ઉપર એરપોટ્ષની 
એકઝીટ લેવાનભું ચભુકી ગ્ો. વાન કબ્રજ ઉપર જઈ આઇલેનડ તર્ફ જવા લાગી અને ર્સતામાં જવા 
અને આવવાનો ટ્ાવ્ફક બહભુ હતો. તે સમ્ે GPS કે સેલ ્ફોનની સગવડ નહોતી. આઇલેનડ ઉપર 
જઈ પાછા આવીએ તો ચારેક કલાક વધારે થા્ અને ફલાઇટ પણ ન મળે. બધા હરરભકતો 
વચંતામાં હતા. આઈલેનડમાં પહોંચ્ા અને પહેલી એકઝીટ લઈ ્ભુ ટન્ષ લેવા બહાર નીકળ્ા અને 
ગેસ ્સટેશન ઉપર જઈ પભુછ્ભું કે, એરપોટ્ષ જવા માટે અમારે શભું કરવભું. બાપાની દ્ાથી ગેસ ્સટેશન 
ઉપર કામ કરનાર ઇકનડ્ન સરદારજી હતા. તેમણે જણાવ્ભું કે, તમારે પાછા જવાની જરૂર નથી. 
તમે આગળ જાઓ ત્ાં તમને એરપોટ્ષ જવાની સાઈન દેખાશે અને તે હાઈવે એરપોટ્ષ જશે. 
બધાને થોડી શાંવત થઈ અને થોડે આગળ ગ્ા ત્ાં અમને સાઈન જોવા મળી અને બધાએ 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપાની જ્ બોલાવી. સમ્સર એરપોટ્ષ પહોંચી ગ્ા. અમો ગ્ા 
તે પહેલાં બાપા અને સંતો પહોંચી ગ્ેલા. બાપા બધાંની વચંતા કરતા હતા. પણ તેમની દ્ાથી 
આ રીતે સમ્સર અમોને પહોંચાડી દીધા.

્શવંતભાઈ કેશવલાલ પટેલ, વસકાકસ,ન્ભુજસસી.

કવચ અને કુંરળ
વહાલા બાપાએ આપણા શભું શભું કા્યો ક્ા્ષ એની ગણના કરીએ તો  ક્ારે્ એનો  પાર 

ના આવે. દ્ાળભુ દ્ા વરસાવનાર રદવ્મયૂવત્ષએ એક પણ વાંકગભુના જો્ા વસવા્ સદા્ આ 
સેવકની વારે ધા્ા છે. પ્રસંગોની નોંધણી કરવા જઈએ તો પભુ્સતક લખા્. મને ખાતરી છે 
તેઓશ્ી સવવેના જીવનમાં કે જેણે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી, આપણા વહાલા બાપાને જાણ્ા 
હો્ તો ડગલે અને પગલે જાતભાતની મભુશકેલીઓમાં  તેમણે રક્ષા કરી છે. પાછળ વળી એમણે 
કેટકેટલી વાર પડતાં પડતાં બચાવ્ા છે, પણ અમભુક વાતોનભું  મનમાં પ્રવતકબંબ ઘાટભું જણા્ છે. 

વર્ષ ઈ.સ. ૨૦૦૭માં આ સેવકને જ્ારે વવદેશ જવાની તક બાપાની કૃપા અને આશીવા્ષદથી 
સાંપડી ત્ારે દેશ છોડતા પહેલા આ સેવક બાપાનાં દશ્ષને ગ્ો હતો. બાપાના આશીવા્ષદ લેવા 
માટે બાપા પાસેથી કૃપાના કવચ અને કભુંડળનભું આરક્ષણ લેવા માટે. એ સમ્ે બાપા ગાદી ઉપર 
વવરાજમાન હતા અને હરરભકતો દશ્ષન કરતા હતા. આ સેવક પણ બ્રહ્મ મહોલમાં બધા જ 
ભકતોની સાથે લાઈનમાં ઊભો રહ્ો. જ્ારે આ સેવકનો વારો આવ્ો ત્ારે મધભુર ક્સમત વેરતા 
બાપાએ જો્ભું અને પ્રેમથી મીઠો ટહભુકો કરીને બાપાએ એમ કહ્ભું કે, ઘનશ્ામભાઈ પરદેશ 
ઉપડ્ા? ત્ારે આ સેવકે બાપાને કીધભું કે, હા બાપા. રટરકટ તો અમેરરકાની લીધી છે. બાપા હસી 
પડ્ા. પછી બાપાએ મને કીધભું કે, તમે જાવ છો તો કઈ જગ્ાએ જવાના છો? ઉત્તરમાં જણાવ્ભું 
કે, આપની કૃપા અને દ્ાથી ફલોરરડા કોલેજમાં એડવમશન મળ્ભું છે. એટલે ફલોરરડા જવાનભું છે. 
બાપા આપ ભેળા ભળજો અને સહા્ કરજો. પછી બાપાએ પ્રશ્ન પયૂછ્ો કે, ફલોરરડામાં જવાના 
છો પણ ત્ાં મંરદર નથી. તો ભગવાન ભભુલા્ નહીં એનભું ધ્ાન રાખજો અને ત્ાં જઈને કોના 
ઘરે ઉતારવાના છો? કોને ત્ાં જમવાના છો? ત્ારે આ સેવકે  બાપાને ઉત્તર ક્યો. બાપા એ 
વાતની તો મને કશી ખબર નથી. હવે કોલેજમાં જઈશ અને ત્ાંથી પછી જેમ નક્ી થશે તેમ 
કરીશભું. ત્ારે બાપાએ સહજ રીતે સહેજ આમ જાણે આકાશ ભણી દૃવટિ કરતાં હો્ તેમ ઉપર 
જોઈ અને મારી સામભું રદવ્ આશીવા્ષદની લહાણી કરતા હો્ તેમ કરણામ્ કરણા દશા્ષવતા 
હસી અને આ સેવકની પીઠ ઉપર આશીવા્ષદનો હાથ મયૂકવા ચે્સટા કરી ત્ારે આ સેવકે બાપાના 

આઈલેનરમાં પહોંચરા 
અને પહેલી એકઝી્ટ 

લઈ રુ ્ટન્ય લેવા બહાર 
નીકળ્ા અને ગેિ 
સ્ટેશન ઉપર જઈ 
પુછરું કે, એરપો્ટ્ય 

જવા મા્ટે અમારે શું 
કરવું. બાપાની દરાથી 

ગેિ સ્ટેશન ઉપર 
કામ કરનાર ઇનનરરન 
િરદારજી હતા. તેમણે 

જણાવરું કે, તમારે પાછા 
જવાની જરૂર નથી. 

તમે આગળ જાઓ તરાં 
તમને એરપો્ટ્ય જવાની 
િાઈન દેખાશે અને તે 
હાઈવે એરપો્ટ્ય જશે. 
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ચરણે મ્સતક ધ્ભુું. ત્ારે બાપાએ કીધભું, કશો વાંધો નહીં, થઈ જશે. ત્ારે આ સેવકને બાપાના 
વાક્ની મહત્તા શભું હતી એ સમજાઈ નહોતી પણ જ્ારે એનો સાક્ષાતકાર થ્ો ત્ારે ખબર પડી 
કે બાપાના વચનના કવચ અને કભુંડળ બાપાએ આ સેવકને કાંઈ પણ સમજણ પડે તે પહેલાં જ 
ધારણ કરાવી દીધા હતા. 

બાપાના આશીવા્ષદ લઈને વનધા્ષરરત સમ્ે પરદેશની સ્ફર શરૂ કરી. ભગવાન, બાપાને 
ભેળા રહેવા પ્રાથ્ષના કરી અને અમદાવાદ ઇનટરનેશનલ એરપોટ્ષ પર પહોંચ્ો. ચેક ઇન કરીને 
પલેનમાં બેસી ગ્ો. જેમ જેમ સ્ફરનો સમ્ ઘટતો જતો હતો તેમ તેમ મનમાં ઉચાટ વધતો 
જતો હતો કે, ઉતરી અને કોના ત્ાં રહેવાનભું? કેમ બધી વ્વ્સથા થશે? પણ મનમાં એવો 
વવશ્ાસ પણ હતો કે, બાપા અને ભગવાન ભેગા છે. આવા વવચારો વશકાગોના એરપોટ્ષ પર કે 
જ્ાં પોટ્ષ ઓ્ફ એનટ્ી હતી અને ત્ાંથી બીજી ફલાઇટ હતી ત્ારે થતા હતા. તો ફલાઇટ ચેક ઇન 
પતાવી ટવમ્ષનલ પર ફલાઇટની વેઇટ કરતો હતો ત્ારે એક ્ભુવાન શોધતો શોધતો આવ્ો. મને 
પયૂછ્ભું તારં નામ ધવલ છે? મેં કહ્ભું હા. તભું ફલોરરડા જા્ છે? મેં કહ્ભું હા. પછી એણે કોલેજનભું 
નામ પયૂછ્ભું. મેં કોલેજ કહી. તો એણે કીધભું કે, મારે પણ એ જ કોલેજમાં જવાનભું છે. મારો ભાઈ 
પાઇલટ ટ્ેવનંગમાં છે એટલે અમદાવાદથી જેના ચેરકંગ થ્ા હતા એમાં બધાના નામ મેં વાંચ્ા 
હતા. મને અમદાવાદથી જ ખબર હતી કે ધવલ નામનો કોઈ છોકરો મારા પલેનમાં સાથે છે. જેને 
મારી કોલેજમાં જ જવાનભું છે. આશ્ચ્્ષ એ વાતનભું હતભું કે, અમદાવાદથી એ શોધતો અને વશકાગો 
એરપોટ્ષ પર મળ્ો. બંને જણા એક જ પલેનમાં હતા. પછી તો બોરડુંગ પણ સાથે કરી અને સીટ 
પણ સાથે જ રાખી. એકબીજાના જીવનની વાતો કરતાં અચાનક એણે મને પયૂછ્ભું કે, કોના ત્ાં 
રહેવાનો છભું ? ત્ારે મેં કહ્ભું કે, એવભું કશભું જ નક્ી નથી. ઊતરીશભું કોલેજમાં જઈશભું અને પછી 
આગળ જેમ થશે તેમ કરશભું. ત્ારે એ છોકરો બહભુ જ વવ્સમ્ રીતે મારી સામભું જોઈ મને કહે. તને 
કશી ખબર છે કે, અમેરરકાની અંદર શવન-રવવ કોલેજો બંધ હો્ અને આપણે ફલોરરડામાં જ્ારે 
ઊતરીશભું ત્ારે રાતના સાડા બાર થ્ા હશે. શભુક્રવારની રાત પછી શવન અને રવવ. પછી સોમવારે 
સવારે આઠ વાગ્ે કોલેજ ખભુલશે. ત્ારે તને રહેવાની વ્વ્સથા કોણ કંકોડા કરી આપશે. જો 
તભું એરપોટ્ષ પર ઊતરી અને મારી સાથે આવીશ તો અમે પહેલા જે કોલેજમાં ભણતા હતા તે 
કોલેજમાં ભણતા છોકરાઓએ ગ્ા વરવે રહેવા માટે અેપાટ્ષમેનટ રાખેલભું છે. એમણે ગાડી પણ 
લઈ લીધી છે એટલે મને પીકઅપ કરવા આવવાના છે. તો તભું મારી સાથે જ ગાડીમાં આવી જજે. 
આપણે તારં ત્ાં બે રદવસનભું ગોઠવી દઇશભું. પછી સોમવારે જેમ તારે વ્વ્સથા કરવી હો્ એમ 
કરજે.  ત્ારે આ સેવકને બાપાના આશીવ્ષચન ્ાદ આવ્ા કે, બાપાએ પીઠ થાબડતા આવશર 
દેતા કહ્ભું હતભું કે, થઈ જશે. મને ફલોરરડામાં કોઈ ઓળખતભું નહોતભું છતાં એરપોટ્ષ પર પીકઅપ 
કરવા માટે ગાડી આવી અને અગાઉથી રહેવાની વ્વ્સથા થઈ. મારી બધી વચંતા ટળી ગઈ. કેવા 
કભુંડળ અને કવચ રૂપી અલૌરકક આશીવા્ષદ.

 આ સેવકની અમેરરકામાં ઉત્તરોત્તર પ્રગવત બાપાના સાવનધ્માં રહીને થઈ. ઈ.સ. 
૨૦૧૨માં જ્ારે લોસ એનજેલસ કેવલ્ફોવન્ષ્ાના મંરદરમાં મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ાનો પ્રસંગ હતો ત્ારે 
બાપાની કૃપા અને આશીવા્ષદના બળે આ  સેવક  કેવલ્ફોવન્ષ્ામાં નોકરી અથવે ્સથા્ી થ્ો હતો. 
આ સેવકનો પરરવાર પણ ઈ.સ. ૨૦૧૨માં આવીને મળ્ો હતો. ટોરેનસમાં એક અપાટ્ષમેનટ લીધભું 
હતભું. એક મવહના પહેલા મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા વનવમત્તે જ્ારે એનજલસમાં બાપા હતા ત્ારે આ સેવકે 
પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા આ પરદેશમાં આ સેવકે એક નાનભું અપાટ્ષમેનટ ભાડે રાખ્ભું છે, તો આપ 
આપના રદવ્ ચરણ કમળના પગલાં કરીને એ એપાટ્ષમેનટને પાવન કરો. અમને આપના રદવ્ 
આશીવા્ષદ અને બળ પણ આપો. બાપાએ પ્રાથ્ષનાનો ્સવીકાર કરી સંતો ભકતો સાથે ટોરેનસના 
અપાટ્ષમેનટમાં પધરામણી કરીને મનના કોડ પયૂ્ા્ષ. જે ઓરતા હતા એ બાપાએ સવ્ષ પયૂરા ક્ા્ષ. 

જો તું એરપો્ટ્ય પર 
ઊતરી અને મારી િાથે 
આવીશ તો અમે પહેલા 
જે કોલેજમાં ભણતા 
હતા તે કોલેજમાં ભણતા 
છોકરાઓએ ગરા વરષે 
રહેવા મા્ટે અેપા્ટ્યમેન્ટ 
રાખેલું છે. એમણે ગારી 
પણ લઈ લીધી છે એ્ટલે 
મને પીકઅપ કરવા 
આવવાના છે. તો તું 
મારી િાથે જ ગારીમાં 
આવી જજે. આપણે તારં 
તરાં બે રદવિનું ગોઠવી 
દઇશું. પછી િોમવારે જેમ 
તારે વરવસથા કરવી હોર 
એમ કરજે.
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અંતે બાપા જ્ારે વવદા્ લેવા માટે પધા્ા્ષ ત્ારે આ સેવકને પ્રશ્ન પયૂછ્ો. ઘનશ્ામ, આ 
અપાટ્ષમેનટનભું ભાડભું કેટલભું છે? તો બાપાને ઉત્તર આપ્ો કે, બાપા. મવહનાના ચૌદસો ડોલર. ત્ારે 
બાપાએ બે હાથ અધધર કરી અને આશ્ચ્્ષ મભુદ્ામાં ઓહોહો આટલભું બધભું. પછી મંદ મંદ હા્સ્ 
કરતા બાપા પધા્ા્ષ. પરંતભુ અણસમજભુ એવા આ સેવકને એ ગયૂઢ આશીવા્ષદનો પણ અણસાર 
પણ ન આવ્ો. પછી જ્ારે મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ાનો ઉતસવ પયૂરો થ્ો અને મંડળની કવમટીવાળા 
ઘનશ્ામભાઈ પભુરરોત્તમભાઈ મોખાસણવાળા સાથે વાત કરી  કે આ સેવકની જોબ આઇટીમાં 
કોનટ્ાકટ ઉપર છે અને જ્ારે કોનટ્ાકટ પયૂરો થા્ ત્ારથી માંડી અને બીજી જોબનો કોનટ્ાક મળે 
એ વચચે ઘણીવાર ત્ણથી ચાર મવહનાનો ગાળો થઈ જતો હો્ છે. જો એ ગાળામાં કોઈ પ્રકારની 
આવક ના હો્ ત્ારે અપાટ્ષમેનટનભું ભાડભું ચયૂકવવામાં તકલી્ફ પડે. એટલે વવચાર એવો હતો કે, 
કોઈક મૉટેલમાં જો રહેવાની વ્વ્સથા થા્ અને રાત્ે ડે્સક પર કામ કરીને કમાણી પણ થા્. તો 
જ્ારે બેનચ  વપરર્ડ આવે ત્ારે ભાડભું ભરવા માટેનભું ટેનશન પણ ના રહે. ત્ારે ઘનશ્ામભાઈ 
મોખાસણવાળાએ કીધભું કે, ભગવાનની સેવા કરવા માટે હમણાં જરૂર છે. મંરદરમાં જ આવી 
જાવ. આ સેવકને ઘનશ્ામ મહારાજે પોતાની સેવામાં ૨૪મી ઓગ્સટથી રાખ્ો અને વવચાર 
કરતાં માલભુમ થ્ભું કે, બાપાનો એ આશીવા્ષદ એવો પ્રબળ હતો કે તેમની પધરામણી બાદ આ 
સેવકને આજરદન સભુધી ભાડભું ભરવભું પડ્ભું નથી.  બાપાના એ ઉદગાર આ સેવકનભું કવચ બની 
રક્ષા કરી. ક્ારેક  ક્ારેક  બાપા રાજીપામાં કેવા કેવા આશીવા્ષદ હો્ છે  અને અણસમજભુ 
એવા આ જીવને કાંઈ ખબર ના પડે પણ જ્ારે એ વ્સતભુ નો સાક્ષાતકાર થા્ ત્ારે બાપાશ્ીની 
વાત ્ાદ આવે કે, જેમ માવતરે છોકરાના કખ્સસામાં તેની ગમતી વ્સતભુઓ રાખી દીધી હો્ 
પણ છોકરાને કાંઈ ખબરના હો્ પણ જ્ારે એને ભયૂખ લાગે અને શોધે તો કખ્સસામાંથી એ 
મોજની વ્સતભુ કે જે માવતરે રાખી હો્ એ મળે, ત્ારે ખબર પડે બાકી તો ક્ાંથી ખબર પડે.

ધવલ (ઘનશ્ામ) બળદેવભાઈ પટેલ, ખણભુંસા 

અમારી રક્ા
 હભું મારા ્ફેવમલી સાથે ઈ.સ. ૨૦૧૬ની સાલમાં આપણા  પ્રેમમયૂવત્ષ બાપા અમેરરકામાં 

ટેનીસી મંરદરે આવ્ા હતા ત્ારે અમે અલાબામાથી તેમનાં દશ્ષન કરવા જતાં હતાં. ત્ારે હભું 
ગાડી ચલાવતો હતો. મારી ગાડીની ્સપીડ વધારે હતી લગભગ ૮૦ માઈલ/ કલાકથી પણ 
વધારે. તે રદવસે પહેલીવાર મારા દીકરાએ મને ટોકીને કહ્ભું કે “ પપપા , તમે આટલી બધી 
્સપીડમાં કેમ ગાડી ચલાવો છો. રોડની ્સપીડ વલવમટ તો ૭૦ માઈલ/ કલાકની જ છે.” પછી મેં 
તરત જ ગાડીની ્સપીડ ઓછી કરી દીધી. ત્ારપછી એક જ વમવનટ બાદ અમારી આગળ જે ગાડી 
હતી તેનો અક્સમાત થ્ો અને અમે બચી ગ્ા. આમ આ રીતે બાપાએ અમારી રક્ષા કરી.  

કલપેશભાઈ નવીનચંદ્  પટેલ, મોખાસણ  હાલ : Madison , alabama 

   અનુભવ
ઈ.સ. ૨૦૦૧માં જ્ારે ન્યૂજસસીમાં સભુવણ્ષ તભુલા મયૂવત્ષપ્રવતષ્ા મહોતસવ ઉજવાતો હતો 

ત્ારે એ મહોતસવમાં ્ફયૂલ નહીં તો ્ફયૂલની પાંખડી જેવી સેવા કરવાનો ($5000) સંકલપ ક્યો 
હતો. કારણકે એ વખતે રહેવા માટે ઘર પણ ન હતભું કે પૈસા કમાવા માટે નોકરી પણ ન 
હતી. મારે કભુટભુંબ સાથે રહેવાનભું અને પરદેશમાં રહેવભું બહભુ જ કરઠન હતભું. ધમા્ષભાઈ પટેલને 
મેં મારી પરરવ્સથવત જણાવી. ધમા્ષભાઈ સમજભુ, હોંવશ્ાર અને મારા માટે તો એ બાપાના 
મેસેનજર હતા. કેમ કે એ ચેક લઇને પાવતી આપી શકત પણ એમણે મને કહ્ભું: બાપાને આપણે 
મળીને આશીવા્ષદ લઈએ. આપણા પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી બપોરે પાકશાળામાં પધા્ા્ષ ત્ારે 
મને ધમા્ષભાઈએ બોલાવી બાપા પાસે આશીવા્ષદ લેવા કહ્ભું. તેમણે બાપાને મારી હકીકત કહી. 
ત્ારે બાપા ૨ વમવનટ પછી અચાનક મારો જમણો હાથ પકડીને વારા્ફરતી એક એક આંગળી 

પહલેીવાર મારા દીકરાએ 
મન ે્ટોકીન ેકહ્ુ ંક ે“ 
પપપા , તમ ેઆ્ટલી 

બધી સપીરમા ંકમે ગારી 
ચલાવો છો. રોરની 

સપીર સલસમ્ટ તો ૭૦ 
માઈલ/ કલાકની જ છ.ે” 
પછી મેં તરત જ ગારીની 
સપીર ઓછી કરી દીધી. 

તરારપછી એક જ 
સમસન્ટ બાદ અમારી 

આગળ જે ગારી હતી 
તનેો અકસમાત થરો 

અન ેઅમ ેબચી ગરા. 
આમ આ રીત ેબાપાએ 

અમારી રક્ા કરી.
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છોડતા ગ્ા. પછી ્ફરીથી મારી એક એક આંગળી પકડી ત્ણ અને અડધી (સાડા ત્ણ) રાખી. 
કોઈ ઈશારો નહીં ને કોઈ વાત નહીં. બાપા તો ધમા્ષભાઈની સાથે ચાલતા ચાલતા વાતો કરતા 
હતા, ત્ાં તો જેમ વીજળીનો કરંટ આવે એવો સંકલપનો મારા આખા શરીરમાં શકકતનો સંચાર 
થ્ો. ત્ારે આ સેવકે બાપા સાથે સૌ પ્રથમ વખત વાત કરી કે ૩.૫ રકલો સોનાના $35,000 
થા્, બાપા રહેવા માટે ઘર નથી ને નોકરી પણ નથી. ત્ારે બાપાએ કહ્ભું કે, ભગવાન બધભું જ 
આપી દેશે. મને એ સમ્ે ખ્ાલ નહોતો કે બાપાએ મને શભું મમ્ષમાં કહ્ભું. પરંતભુ ૬ મવહના પછી 
ખ્ાલ આવ્ો કારણકે બધભુ જ ૬ મવહનામાં થઇ ગ્ભું. આમ બાપા તો સંકલપના સંકલપી છે અને 
સવવે હરરભકતોના મનોરથો પયૂણ્ષ કરવાને માટે આ લોકમાં દશ્ષન આપે છે.

મારો બીજો અનભુભવ છે તે હભું જણાવભું છભું. આ સેવક બાપાના વવચરણમાં ઈ.સ. ૨૦૦૫થી 
સરક્ર્ છે. ઈ.સ.૨૦૦૯માં બાપાએ કેવલ્ફોવન્ષ્ાથી એમનભું વવચરણ પયૂરં કરીને એર માગવે (પલેન 
દ્ારા) એટલાનટા એરપોટ્ષ પર ઉતરાણ ક્ભુું. બીજા ઘણા સેવકો પણ હાજર હતા. ત્ારે આ સેવકને 
સંકલપ થ્ો કે (આ લોકની દૃવટિએ નહીં) બાપા કેટલા મોટા હશે ? આ સેવકે સાઉથ અમેરરકાના 
વવચરણનભું ટાઈમ ટેબલ બનાવવાની સેવા આપેલ હતી. માટે આ સેવક એરપોટ્ષ પર હાજર હતો 
અને અમે બધા સેવકો અને હરરભકતોએ ્ોગ્તા પ્રમાણે બાપાનભું ્સવાગત ક્ભુું. પછી તરત જ 
હાલના વત્ષમાન આચા્્ષ શ્ી કજતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી મહારાજ અને બાપાએ આ સેવક 
પાસે આવીને વવચરણનભું ટાઈમ ટેબલ કેમનભું છે? એમ પયૂછ્ભું. પહેલાથી જ બાપા અને ્સવામીજી 
પાસે ્ફોન અને કોપી દ્ારા ૨ વખત આ સેવક સાથે વાતચીત થ્ેલ પણ બાપા, આ સેવકનો 
સંકલપ પયૂણ્ષ કરવા માટે રદવ્ ચરરત્ ક્ભુું. સદગભુર ્સવામીજી મહારાજે એ મને બાપાનભું ટાઈમ 
ટેબલ જણાવવા માટે કહ્ભું. ત્ારે મેં સદગભુર ્સવામીજી મહારાજ સામે જોઈને વાત કરતો હતો 
ત્ારે સદગભુર ્સવામીજી મહારાજે કહ્ભું કે, બાપાની સામે જભુવો અને વાત કરો. ત્ારે મેં બાપાની 
મયૂવત્ષ સામભું જો્ભું પરંતભુ આ શભું ? બાપાની આખી મયૂવત્ષ તેજ તેજવાળી. એવા રદવ્ પ્રકાશમ્ 
મયૂવત્ષનાં દશ્ષન થ્ા. પણ એ વખતે એટલી સમજણ નહોતી એટલે સદગભુર ્સવામીજી મહારાજ 
સામે જોઈને વાત કરી પણ સદગભુર ્સવામીજી મહારાજે કહ્ભું કે, બાપા સામે જોઈને વાત કરો. 
અને બાપા સામે જોઈને વાત કરં તો બાપાની રદવ્ તેજોમ્ મયૂવત્ષનાં દશ્ષન થા્ એટલે તેમની 
સામે જોઈ શકા્ નવહ. આમ ત્ણવાર દશ્ષન થ્ાં અને સાથે સાથે બાપા સદગભુર ્સવામીજી 
મહારાજ સાથે વાત કરતા જા્. ત્ણે વાર મેં સદગભુર ્સવામીજી મહારાજને કહ્ભું કે, બાપાની 
મયૂવત્ષમાંથી એટલાં બધાં તેજનાં દશ્ષન થા્ છે કે હભું તેમની સામે જોઈ શકતો નથી ને વાત કરી 
શકતો નથી. પછી બાપા જ્ારે ખભુરશીમાં બેઠા ત્ારે બધી વવગત જણાવી શક્ો. આપણને 
આવા રદવ્મયૂવત્ષ રૂપે પણ આપણને લાડ લડાવવા મનભુષ્રૂપે દશ્ષન આપી રહ્ા છે. બાપાની આ 
મયૂવત્ષ મારા હૃદ્માં અખંરડત રહી છે.

ઘનશ્ામભાઈ વશવદાસ પટેલ, મોખાસણ, હાલ: કોલંકબ્ા ,ટેનીસી

જીવતદાન
આ સેવકને માઉનટ આબભુ મંરદરના બાંધકામમાં સેવા કરવાની તક મળી. તેથી ભાગ્શાળી 

થ્ો અમેરરકા જવા માટે. ઈ.સ.૧૯૯૨માં પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ લીધા 
અને વવઝા મળી ગ્ા. અમેરરકા સતસંગના વવચરણમાં બાપાએ સાથે રાખ્ો. નોકરીની તક 
ન મળતાં બાપાના આશીવા્ષદ લઇ એક વર્ષ પછી ઇકનડ્ા પાછો જતો રહ્ો. પછી બાપાની 
ઈચછા હતી તેથી ઈ.સ.૧૯૯૬માં અમેરરકા પાછો આવ્ો. કેવલ્ફોવન્ષ્ામાં કેવળ બાપાની દ્ાથી 
નોકરી મળી. બધા કેવલ્ફોવન્ષ્ાના હરરભકતો સાથે મળી ભજન કીત્ષન સભાઓમાં ભાગ લેવાનભું 
સૌભાગ્ મળ્ભું. નયૂતન મંરદરનભું વનમા્ષણ થ્ભું. ઈ.સ.૨૦૧૨ની સાલમાં પભુત્ જીતભુભાઈના લગ્ 
કરવા અમે અમદાવાદ આવ્ા. લગ્મંડપમાં ્ફેરા ્ફરતી વખતે જીતભુભાઈને શરીરમાં વા્રલ 

 આ િેવકે બાપા 
િાથે િૌ પ્રથમ વખત 
વાત કરી કે ૩.૫ રકલો 
િોનાના $35,000 થાર, 
બાપા રહેવા મા્ટે ઘર 
નથી ને નોકરી પણ 
નથી. તરારે બાપાએ 
કહ્ું કે, ભગવાન બધું 
જ આપી દેશે. મને એ 
િમરે ખરાલ નહોતો કે 
બાપાએ મને શું મમ્યમાં 
કહ્ું. પરંતુ ૬ મસહના 
પછી ખરાલ આવરો 
કારણ કે બધુ જ ૬ 
મસહનામાં થઇ ગરું. 
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ઈન્ફેકશન થ્ભું. તેના કારણે આઈસી્ભુમાં જીતભુને દાખલ ક્યો. જીતભુ જીવન-મરણ વચચે ઝોલાં 
ખાઈ રહ્ો હતો. પણ આ સેવકને શ્દ્ધા હતી એટલે તે જ ક્ષણે મનોમન શ્ી ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા તથા પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરી કે, હે બાપા ! દશ્ષન દેવા, જીવનદાન દેવા 
સાલ હોક્સપટલમાં પધારો. જીતભુભાઈની વ્સથવત સારી નથી. સાલમાં ડૉ. દેવાંગ શાહ (્ફેમીલી 
્ફીઝીશી્ન) અને ન્ભુરો વ્ફવઝવશ્નની સારવાર કરી રહ્ા હતા. પરમ પયૂજ્ બાપાએ અમારી 
પ્રાથ્ષના ્સવીકારી અને તેમના ડૉ. સાથે સંતમંડળ લઈને સાલ હોક્સપટલના આઈસી્ભુ રૂમમાં 
આવ્ા. બધા જ ડૉકટરો વચંતામાં હતા. તેઓશ્ીએ જીતભુની સામે કૃપાદૃવટિ કરી. બાપાએ તેમનો 
રદવ્ હાથ જીતભુના માથા પર મયૂક્ો. પછી બાપાને જણાવ્ભું કે, બોલવામાં તકલી્ફ પડે છે 
તથા ્ાદ શકકત ઉપર અસર થઇ છે. પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ જીતભુની નજીક જઈ 
કાનમાં કહ્ભું: મારા સામે જો. એકદમ આશ્ચ્્ષ સાથે તેણે આંખો ખોલી તથા ્સવાવમનારા્ણ 
મંત્ બોલ્ો. બાપાએ ્ફરી એક વખત પભુનરાવત્ષન ક્ભુું. પછી જીતભુ શ્ી ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા મંત્ પણ બોલ્ો. આઈસી્ભુમાં ઉભેલા ડૉકટર દેવાંગ શાહ, ડૉકટર અજીત સભુહાની 
તથા અમે બધા આશ્ચ્્ષચરકત થઈ ગ્ા કે આ તો રદવ્ પરચો કહેવા્. પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ 
્સવામીજી આશીવા્ષદ આપીને જ મંરદરે પધા્ા્ષ. ૩૧ રદવસ આઈસી્ભુમાં રાખી જીતભુને ઘરે 
લાવ્ા. પછી જ્ારે અમેરરકા આવ્ા ત્ારે પણ બાપા તેની સૌથી વધારે ખબર અંતર પયૂછે. શ્ી 
્સવાવમનારા્ણ બાપાની પ્રસાદીનભું પાણી આપ્ભું. દરરોજ રાત્ે શ્ીહરરને પાણી ધરાવી ૨૫ વખત 
મહામંત્ બોલી ભગવાનની મયૂવત્ષ આગળ પ્રસાદીનભું પાણી પી જવભું તથા રાત્ે સયૂતી વખતે શ્ી 
્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા મહામંત્ ૨૫ વખત મહામંત્ બોલીને સભુઈ જવભું. આજ રોજ 
કેવળ પરમ પયૂજ્ બાપાની કૃપાથી તકબ્ત સારી થઈ રહી છે તથા દરરોજ મહામંત્નભું નામ 
્સમરણ પણ ચાલભુ છે આવો હતો પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીનો આતમભાવ અને પ્રેમ.

િેવા મળી ભાગરશાળી - માઉન્ટ આબુ મંરદર
આપણા ્સવાવમનારા્ણ સંપ્રદા્માં બાપાની આજ્ા લઈને જીવનમાં બધા કા્યો કરતા 

હોઈએ છીએ. જેને શ્ીજીમહારાજની મયૂવત્ષનભું સભુખ જોઈતભું હો્ તેમણે સતસંગમાં દાસના દાસ 
થઈને રહેવભું તથા ભગવાનને પ્રેમે કરીને ભકકત કરવી તે જ શ્ેષ્ માગ્ષ છે.

સદગભુર શ્ી ઉત્તમપભુરરદાસજી ્સવામી આપણા લાડીલા બાપા આજ્ાથી માઉનટ આબભુના 
મંરદરના બાંધકામની સેવા ચાલતી હતી. શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાનો સંકલપ હતો કે માઉનટ 
આબભુ મંરદર બાંધવભું. વ્ફવઝકલ રરસચ્ષ લેબોરેટરીમાં નોકરીની ટ્ાનસ્ફર આબભુ મળી. તેથી મંરદરની 
સેવા મને પણ મળી. ખયૂબ જ આનંદ થ્ો. સેવકને સરકારી કાગળોની ્ફાઈલ બાપાએ આપીને 
કહ્ભું કે, શ્ી ્સવાવમનારા્ણ બાપા ્સવામીબાપા ભેગા મળશે, વચંતા કરશો નહીં.

સરકારી ઓ્ફીસમાં કંઈપણ કામ કરવભું તે બહભુ જ કરઠન. પણ ભગવાને ત્ાં રહેવાની 
તથા સેવા કરવાની તક આપી તેથી વારંવાર આબભુ નગરપાવલકા સબ રડવવઝનલ મેકજ્સટ્ેટ 
સાહેબ સાથે મભુલાકાત કરવાની થઈ. જો કોઈ હરરભકત ત્ાં હો્ તો જ કામ શક્ હતભું. ઘણી 
મભુલાકાતોના અંતે સબ રડવવઝનલ મેકજ્સટ્ેટે કહ્ંભુ કે, જંગલમાં જમીન આપીએ. શ્ીહરરએ તે 
ઓવ્ફસરની બદલી કરાવી. ત્ણ વર્ષમાં તો ઘણા ઓ્ફીસરો બદલાઈ ગ્ા. છેવટે ભગવાનની 
ઇચછાથી સબ રડવવઝનલ મેકજ્સટ્ેટ જે આપણા માટે ઘણા સારા આવ્ા. તે રૂબરૂ મંરદરની 
જગ્ા ઉપર આવ્ા. તેમને રાજ્સથાનના વશરોહી રડ્સટ્ીકમાંથી પણ ્ફોન આવ્ો. હભું ઘણીવાર 
નાસીપાસ થઈ ગ્ો હતો. કારણ કે બધા જ ઓવ્ફસર મંરદરની જમીનનો પ્રોબલેમ સોલવ 
કરવા માટે ના પાડતા હતા. પણ આ વખતે બાપાની દ્ાથી બધભું જ સીધભું પડતભું હતભું તેવભું 
લાગે. એસડીએમ સાહેબ કબલકભુલ સાદા હતા. મંરદરની જગ્ા ઉપર આવી પથથર ઉપર બેસી 
ગ્ા. ્સવામીબાપાએ તેમને એવી બભુવદ્ધ આપી કે, આનો ઉકેલ જલદી કરીએ. મંરદરની ઉપરની 

પરમ પયૂજર આચાર્ય 
સવામીશ્ીએ જીતનુી નજીક 

જઈ કાનમા ંકહ્ુ:ં મારા 
િામ ેજો. એકદમ આશ્ચર્ય 

િાથ ેતણે ેઆખંો ખોલી 
તથા સવાસમનારારણ મતં્ 

બોલરો. બાપાએ ફરી 
એક વખત પનુરાવત્યન 

કરુું. પછી જીત ુશ્ી 
સવાસમનારારણબાપા 
સવામીબાપા મતં્ પણ 
બોલરો. આઈિીરમુાં 
ઉભલેા રૉક્ટર દવેાગં 
શાહ, રૉક્ટર અજીત 

િહુાની તથા અમ ેબધા 
આશ્ચર્યચરકત થઈ ગરા 

ક ેઆ તો રદવર પરચો 
કહવેાર.
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જમીનની માપણી તેમણે કરાવી અને તે જમીન આપણને પૈસાથી આપવાનભું કહ્ભું. મેં તરત જ 
મવણનગર પયૂજ્ બાપાને વાત કરી. તેમણે તરત જ હા પાડી અને કહ્ભું કે જલદી જમીનની ખરીદ 
કરી લેવી. બીજા રદવસે પૈસા પણ ભરી દીધા. શ્ી ઉત્તમપભુરરદાસજી ્સવામી સંત મંડળ સવહત 
બીજા રદવસે માઉનટ આબભુ આવ્ા. આબભુ નગરપાવલકામાં આ સેવકે બધા જ પેપર તૈ્ાર 
કરાવી રાખ્ા હતા. જ્ારે શ્ી ઉત્તમ ્સવામી આવ્ા અને સહીઓ કરી. એ જ રદવસે કબલડીંગની 
્ફાઈલ તૈ્ાર થઈ. તે જમીન આપણા ખાતે તેના ડ્ોઈંગ બનાવી અને એનજીની્ર સાહેબ પાસે 
સહી વસક્ો સાંજ સભુધીમાં થ્ો. પછી આબભુ ડેવલોપમેનટ બોડ્ષની મીટીંગ ચાલભુ હતી તેમાં પાસ 
થવા મભુકી દીધી. કેવળ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન, ્સવામીબાપા ને પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ીની 
પ્રેરણાથી જ બધભું પાર પડ્ભું અને બોડ્ષની પણ મંજયૂરી મળી ગઇ. 

આપણી પાસે તો મંરદરના ડ્ોઈંગ તૈ્ ાર જ હતા. ઝડપભેર કામ શરૂ થ્ભું. માઉનટ આબભુનભું 
મંરદર તૈ્ાર કરવામાં ઘણી તકલી્ફ પડી હતી. કારણ કે તે વખતે વસમેનટ તથા પાણી રેશનકાડ્ષ 
ઉપર મળતા હતા. તેવી પરરવ્સથવત હતી. છતાં પણ કેવળ ભગવાનની દ્ાથી બધી જ વ્સતભુઓ 
મળી. આપણા સતસંગના ઘણા જ હરરભકતોને લઈને સંતો આવ્ા અને મંરદરનભું કામ પયૂરઝડપે 
ચાલભુ થ્ભું. જે કામમાં ભગવાન ભેગા ભળે તો કદી કશભું બાકી ન રહે. મંરદરનભું કામકાજ બધભું જ પયૂરં 
થ્ભું. શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા સેવાશ્મ સવહત મંરદરમાં પ્રાણ પ્રવતષ્ા થઈ. પોલો ગ્ાઉનડની 
અંદર સરસ મજાનો મંડપ બંધા્ો અને મહોતસવ ઉજવા્ો. કેવળ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન 
પરમ પયૂજ્ ્સવામીબાપા તથા પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ીના રદવ્ આશીવા્ષદ અને પ્રેરણાથી જ આ 
પ્રોજેકટ પયૂરો થ્ો અને ્સવામીબાપાનભું જે ્સવપન હતભું કે માઉનટ આબભુ ખાતે આપણભું મંરદર તૈ્ાર 
થા્. તે સંકલપ પયૂરો થ્ો.

 જ્ંતીભાઈ ચૌહાણ મોખાસણ કેવલ્ફોવન્ષ્ા

પરચા
આપણે બધા વવશ્વાતસલ્મહોદવધ પરમ પયૂજ્ શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજી 

આપણને એકલા મયૂકીને અક્ષરધામમાં શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની મયૂવત્ષમાં લીન થઇ ગ્ા છે. 
આપણા બાપાએ આપણા સંકલપોને અંત્ા્ષમીપણે જાણીને પભુરા કરેલ છે. તેમાંથી હભું મારા એક 
પરચાની વાત કરં છભું. 

આજથી ૧૭ વર્ષ પહેલા જ્ારે મેં બાપાના દશ્ષન પણ નહોતા ક્ા્ષ ત્ારે મેં ્ફકત વાતો 
જ સાંભળી હતી કે “શભું બાપાનભું તેજ ? શભું બાપાના ચમતકાર ?” ત્ારે મને બાપાનાં દશ્ષન 
કરવાનો સંકલપ થ્ો ને આપણા પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાએ મારો સંકલપ અંત્ા્ષમીપણે જાણી લીધો 
હતો પણ મને ખબર ન હતી. જ્ારે હભું ગભ્ષવતી હતી ત્ારે મારી બાપાનાં દશ્ષનની ઈચછા 
વધારે પ્રબળ થતી ગઈ. પરંતભુ જોબના કારણે તે શક્ થા્ તેમ નહોતભું. જ્ારે ન્ભુજસસી મંરદરનો 
પાટોતસવ નજીક આવ્ો ત્ારે જાણે બાપાએ એક ભાઈને મોકલ્ો હો્ તેમ એક ભાઈ મને 
સામેથી કહે બેન હભું તમને તમારી જોબ કરી આપીશ તમે તમારા બાપાનાં દશ્ષને જાઓ. ત્ારે 
બાપા પાટોતસવ કરવા ન્ભુજસસી પધા્ા્ષ હતા અને હભું પહેલી વાર દશ્ષન કરવા ન્ભુજસસી ગઈ. 
બાપાનાં મને પહેલીવાર દશ્ષન થ્ા.  તે દશ્ષનની મયૂવત્ષ હજભુ પણ મારા રદલમાં અને મારી આંખો 
સામે આવે છે. 

“પભુરરોત્તમરૂપ થઇ ધ્ાન કરવભું, પ્રેમેથી પા્ે લળી” એ પ્રાથ્ષનાના શબદો આપણા 
પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી પોતાના મભુખેથી ગાતા હતા આજે પણ મારા કાનમાં ગભુંજે છે. આ 
રીતે બાપાએ મારો દશ્ષન કરવા જવાનો સંકલપ પણ પયૂરો ક્યો ને મારા બાળકનભું નામકરણનો 
સંકલપ પણ તેમના ્સવમભુખેથી તેનભું “દેવ” એમ નામ પાડીને પયૂણ્ષ ક્યો.

ઈ.સ. ૨૦૦૭માં જ્ારે હભું જોબ પરથી ઘરે લગભગ ૯:૦૦ વાગ ે્ જવા નીકળી. ત્ારે 
ર્સતામાં ગાડી ચલાવતા ન જાણે ક્ાંથી સસલભું આવી ગ્ભું. હભું તેને બચાવવા ગઈ તો હભું કાર 

આપણા િતિગંના 
ઘણા જ હરરભકતોને 
લઈન ેિતંો આવરા અને 
મરંદરનુ ંકામ પયૂરઝરપે 
ચાલ ુથરુ.ં જે કામમાં 
ભગવાન ભગેા ભળે 
તો કદી કશુ ંબાકી ન 
રહ.ે મરંદરનુ ંકામકાજ 
બધુ ંજ પયૂર ંથરુ.ં શ્ી 
મકુતજીવન સવામીબાપા 
િવેાશ્મ િસહત મરંદરમાં 
પ્રાણ પ્રસતષ્ા થઈ. 
પોલો ગ્ાઉનરની અદંર 
િરિ મજાનો મરંપ 
બધંારો અન ેમહોતિવ 
ઉજવારો. 
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ઉપર મારો કાબયૂ ગભુમાવી બેસી અને મારી કાર પહેલી લાઈનમાંથી પાંચમી લાઈન પર આવી ગઈ 
અને સામેથી આવતી કાર સાથે અથડાઈ ગઈ. ગોળ ગોળ ્ફરતી આખી ગાડી તયૂટી ગઈ. પરંતભુ 
જેની રક્ષા કરનાર ્સવ્ં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન  હો્ તેનો વાળ  પણ વાંકો થા્ ખરો? 
ગાડીના બધા દરવાજા લોક થઈ ગ્ા હતા. તરત એમબ્ભુલનસ આવી ગઈ. તેમણે ગાડીની આવી 
ખરાબ હાલત જોઈ. મને કોઈપણ ઈજા વગર સહીસલામત બહાર કાઢી. ત્ારે તે સવવે આશ્ચ્્ષમાં 
ગરકાવ થઇ ગ્ા. પરંતભુ મને ખબર છે કે, જ્ારે મારી કારનો અક્સમાત થ્ો ત્ારે મને એમ 
લાગ્ભું કે, જાણે હભું બાપાના ખોળામાં બેઠી છભું ને બાપા મારા માથા ઉપર પ્રેમથી હાથ ્ફેરવતા, 
પ્રેમના કવચથી મારી રક્ષા ના કરી હો્ !!!! 

તરલત્તાબેન શીરીરકભુમાર પટેલ ગામ: આખજ.  
હાલ : બવમુંગહામ, અલાબામા

કરણાભરી દૃસટિ
તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૭ (બારસ) ના રદવસે મેં સવારે ૫ વાગ્ે ્સટોર ઉઘાડ્ો હતો. પછી 

મારી કારમાં વસગારેટ અને માલ હતો, તે હભું ઉતારતો હતો. પહેલો ્ફેરો મયૂકીને હભું બહાર બીજા 
્ફેરા માટે જતો હતો ત્ાં તો એક બલેક અમેરરકન માણસના હાથમાં બંદયૂક લઇ જાણે નાનભું બાળક 
રમકડાં સાથે રમતો હો્ તેવી રીતે ્સટોરમાં ગોળીબાર કરવાનો ચાલભુ કરી દીધો. જેવી મારી 
નજર પડી કે, હભું તરત જ અંદર ઓવ્ફસ બાજભુ દોડી જવા લાગ્ો. પરંતભુ તેણે તો ગોળીબાર ચાલભુ 
રાખ્ો. બાપાએ મને પ્રેરણા કરી કે,  વચચેનો દરવાજો દબાવીને બંધ કરી દઉં. પેલા અમેરરકને 
તો બધી ગોળીઓ ચલાવી દીધી અને હભું તો “્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા” બોલતો 
બોલતો દરવાજો દબાવીને દરવાજા પાછળ ઉભો હતો. પછી ખબર ન પડી કે, મને ક્ારે ગોળી 
વાગી ગઈ. આ તો જ્ારે પેલો અમેરરકન જતો રહ્ો. પછી જ્ારે મારા શરીર પર જો્ભું ત્ારે 
મને અહેસાસ થ્ો કે મને પેટમાં ગોળી વાગી છે. પછી મેં મારી ગાડી પારકુંગમાં પાક્ષ કરી 
અને એમબ્ભુલનસ બોલાવીને હોક્સપટલમાં ગ્ો અને ડોકટરોએ તરત જ મને ઓપરેશનમાં લઇ 
લીધો. મારં ઓપરેશન ત્ણ કલાક ચાલ્ભું અને ગોળી બહાર કાઢી. ત્ણ ચાર કલાક પછી મને 
ભાન આવ્ભું. ત્ારે મને મોટી દભુઘ્ષટના બની એનો ખ્ાલ આવ્ો. ત્ારબાદ મેં આપણા સૌના 
પ્ારા વેદરતન બાપા જોડે આશીવા્ષદ માટે ્ફોન પર એની વવગતવાર વાત કરી. ત્ારે બાપાએ 
આશીવા્ષદ આપતા કહ્ભું કે,  “તમે કંઈ વચંતા ન કરો , બાપા ને ્સવામીબાપા પ્રગટપણે તમારી 
રક્ષા કરી રહ્ા છે. તમે જરૂરથી સાજા થઈ જશો.”  રક્ષાના કરનારા બાપા ને ્સવામીબાપા હો્ 
પછી તો વચંતા શાની ? મને પછી તો બહભુ જ ઉલટીઓ થવા લાગી. પણ બાપા ને ્સવામીબાપાના 
વચન પર સંપયૂણ્ષ વવશ્ાસ સાથે બધી નરમ ગરમ તકબ્તમાંથી હભું પસાર થઇને ્સવ્સથ થઇ 
ગ્ો. જે રદવસથી બાપા આપણા માથે હાથ મયૂકે છે ત્ારથી તે આપણને તેમના ગણી લે છે. 
આપણી ઉપર જો સભુળીનભું દભુઃખ આવવાનભું હો્ તો તેને કાંટેથી કાઢે છે અને બાપાએ કૃપા કરી 
મને ૨૬ વરસ પછી મવણનગર ધામનાં દશ્ષન કરાવ્ા. ત્ારે માર અંતર ગાઈ ઉઠભું કે,

“હે કરણાના કરનારા, તારી કરણાનો કોઈ પાર નથી.”

તો હે બાપા ! અમે તમારા ઋણી છીએ. અમે તમારં ઋણ ચયૂકવી શકીએ તેમ તો નથી પણ 
હે બાપા ! અમારી ઉપર આવી ને આવી કરણાભરી દૃવટિ રાખતા રહેજો.

 રદનેશભાઈ, ગામ: પલી્ડ , રહેવાસી: કબવમુંગહામ

અંતરા્યમી પ્રભુ અંતરની જાણે
આ બાળકને પહેલા સતસંગ નહોતો, પરંતભુ જ્ારે હભું એનજીની્રીંગ કોલેજ મોડાસાના 

ત્ીજા વર્ષ માં અભ્ાસ કરતી હતી ત્ારે માર સગપણ સોજા ગામના મનભુભાઈ ઇશ્રભાઈ 

સવામીબાપાના વચન 
પર િંપયૂણ્ય સવશ્ાિ 

િાથે બધી નરમ 
ગરમ તજબરતમાંથી 

હું પિાર થઇને સવસથ 
થઇ ગરો. જે રદવિથી 

બાપા આપણા માથે 
હાથ મયૂકે છે તરારથી તે 
આપણને તેમના ગણી 

લે છે. આપણી ઉપર જો 
િુળીનું દુઃખ આવવાનું 

હોર તો તેને કાં્ટેથી કાઢે 
છે અને બાપાએ કૃપા 

કરી મને ૨૬ વરિ પછી 
મણણનગર ધામનાં દશ્યન 

કરાવરા.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

467

પટેલ (હાલ શાહીબાગ)ના પભુત્ પરેશ મનભુભાઈ પટેલ સાથે થ્ભું. ત્ારે તેઓ સવવેનો આગ્હ 
રહેતો કે, હભું જ્ારે જ્ારે અમદાવાદ આવભું ત્ારે મવણનગર મંરદરે સદ્દગભુર રદન કે પછી જે 
સમૈ્ા હો્ તો હાજરી અચયૂક આપવી અને જો સંજોગ ના હો્ તો મંરદરે દશ્ષન અચયૂક કરી 
જવા. તેમ કરતા કરતા હભું આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ સાંભળતી. આમ કરતા કરતા વહાલા 
આચા્્ષ ્સવામીશ્ીની મધભુર વાણીએ મને આકવર્ષત કરી મયૂકી. પછી ભલે ને મને ખબર ન પડે 
કે એમનો કહેવાનભું તાતપ્્ષ શભું છે એટલે આચા્્ષ ્સવામીશ્ી અનારદમભુકત, પરમ એકાંવતક મભુકત 
તથા મયૂળપભુરર વગેરે શબદ વાપરે તે મને કંઈ સમજણ પડે નહીં તો પણ મને એમને સાંભળવાની 
તાલાવેલી લાગતી એટલે કે ઝંખના રહેતી કે ક્ારે બાપા તેમના આશીવ્ષચન સંભળાવે. પછી તો 
મને સતસંગમાં રસ પાડવા લાગ્ો.પછી તો મારા લગ્ થઇ ગ્ા. અમે સવવે ઘરના સભ્ો રાત્ે 
રોજ એક જીવનપ્રાણ શ્ી અબજીબાપશ્ીની વાતો, એક શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાની વાતો 
તથા એક વચનામૃત રહ્સ્ાથ્ષપ્રદીવપકા ટીકા વાંચતા અને મને સમજણ ના પડે તો હભું મારા 
સસરા શ્ી મનભુભાઈને પયૂછતી અને મને તેઓ પ્રેમથી સમજાવતા.

ત્ારે અમે ગ્ીન પાક્ષ સોસા્ટી શાહીબાગ ખાતે ત્ીજા માળે રહેતા હતા. એક રદવસ રાતે 
મને ્સવપન આવ્ભું કે, આચા્્ષ ્સવામીશ્ી આપણા લાખોના લાડીલા શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા 
તથા છડીદાર ્સવામી તથા બીજા સદગભુર સંતો સાથે પધરામણી આવ્ા છે. હભું, મારા સાસભુ, મારા 
નણંદ, મારા મમમી સવવે ચોથા માળની સીડીઓમાં દશ્ષન કરવા માટે ઊભા છીએ ત્ારે આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી તથા છડીદાર ્સવામી, ્સવામીબાપા સાથે ઘરની અંદર જતા હતા. પછી તો બસ તે જ 
રદવસથી ્સવામીશ્ી અને ્સવામીબાપા પ્રત્ે મને અનન્ પ્રીવત બંધાઈ ગઈ કે આ જ મારા બાપા 
છે ને આ જ મારા ખરા ભગવાન છે. પછી તો મેં સં્સકાર દીવપકાની દરેક ભાગની પરીક્ષા આપી 
અને સતસંગમાં વધારે ને વધારે ઊંડી ઉતરતી ગઈ. બાપાની કૃપાથી હભું અમેરરકા આવી ગઈ. 
પછી પણ ્સવામીશ્ી વારે વારે અમારા ઘરે પધા્ા્ષ.

ત્ારપછી આપણે જ્ારે ૭૫ વરસ પયૂરા થતા બાપાનો “અમૃત સદ્ાવ પવ્ષ” ઉજવતા 
હતા ત્ારે મને મનમાં એવો સંકલપ થ્ો કે, આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મારે ઘરે આવે તો મારે પણ 
્સવામીશ્ીનો “અમૃત સદ્ાવ પવ્ષ” ઉજવવો છે. આપણે કહીએ છીએ કે, બાપા સેવકોનો 
અંત્ા્ષમીપણે ભાવ જાણી જઈને તેમના સંકલપોને પયૂરા કરે છે. એ જ રીતે મારો સંકલપ પણ 
્સવામીશ્ી જાણી ગ્ા. હજભુ તો મેં એ મારાે સંકલપને મારા પવત (શ્ી પરેશ પટેલ)ને પણ નહોતો 
કહ્ો ને મારા સસરા મંરદરે દશ્ષન કરવા ગ્ા ત્ારે શ્ી સહજાનંદ ્સવામી બોલ્ા કે, આ 
વખતે તો બાપા પરેશભાઈને ત્ાં જવાના છે. પછી તો આપણા હાલના આચા્્ષ સદગભુર શ્ી 
કજતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામીજી મહારાજે પણ મારા સસરાને કહ્ભું કે, બાપાએ અમને પરેશભાઈને 
ત્ાં જવાનભું નક્ી ક્ભુું છે. મારા સસરા જોડે વાત થઇ ત્ારે તેઓએ કહ્ભું કે, બધા સદગભુર સંતોએ 
તેમને કહ્ભું કે, બાપા અમારે ત્ાં આવવાના છે. ત્ારે મેં કહ્ભું કે, મારો સંકલપ બાપા જાણી ગ્ા 
છે કે મારે બાપાનો અમૃત સદ્ાવ પવ્ષ આપણા ઘરે ઉજવવો છે. મારી ખભુશીનો પાર ના રહ્ો ને 
વવચારવા લાગી કે, હભું શભુ શભું કરીને રાજી કરં ? પછી તો હભું ઘર સા્ફ કરવભું ,અન્કયૂટ, થાળ અને 
શ્ીજી બાપા ્સવામી બાપા માટે કેક, વાઘા તથા ઈલા્ચીનો હાર બનાવવો છે, એમ નક્ી ક્ભુું. 
પછી તો બાપાની સાથેના રદવ્વમલનનો રદવસ નક્ી થ્ો. પરંતભુ અમેરરકામાં આપણે જાણીએ 
છીએ કે, બાપાનો કા્્ષક્રમ બહભુ જ વ્્સત હો્ છે માટે ઘરે આવવાનભું થોડભું આઘભુપાછભું થવા લાગ્ભું 
પણ મને તો વવશ્ાસ જ હતો કે, બાપા ચોક્સ આવશે. ત્ાં તો બાપાનો પરેશ ઉપર ્ફોને 
આવ્ો કે “બેટા ! મારે મોડભું થશે પણ હભું બારણભું ખખડાવભું એટલે ખોલી દેજે” પછી તો બાપા 
ઘરે આવ્ા ને બાપાના અને સંતોના આગમનથી રૂમમાં સભુગકનધત મીણબત્તી સળગાવીને આખભું 
વાતાવરણ મહેંકી ઉઠભું હતભું. 

 આચાર્ય સવામીશ્ી 
તથા છરીદાર સવામી, 
સવામીબાપા િાથે 
ઘરની અંદર જતા હતા. 
પછી તો બિ તે જ 
રદવિથી સવામીશ્ી અને 
સવામીબાપા પ્રતરે મને 
અનનર પ્રીસત બંધાઈ 
ગઈ કે આ જ મારા બાપા 
છે ને આ જ મારા ખરા 
ભગવાન છે. પછી તો મેં 
િંસકાર દીસપકાની દરેક 
ભાગની પરીક્ા આપી 
અને િતિંગમાં વધારે 
ને વધારે ઊંરી ઉતરતી 
ગઈ.
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બાપા બોલ્ા કે, જભુઓ, સંતો આ કેટલી બધી તૈ્ારી કરી છે. મવહનાઓની મહેનત છે. 
પછી સવારે બાપાએ મંગળા આરતી કરીને, ્ોગાસન ક્ા્ષ. પછી અન્કયૂટ તથા થાળ તથા 
ઈલા્ચીનો હાર તથા વાઘા શ્ીજી બાપા ્સવામી બાપાને ધરાવીને અમને કૃતકૃતાથ્ષ કરી દીધા. 
એટલભું જ નવહ પાછા પરેશને કહ્ભું “ બેટા ! ઘરમાં પયૂછી આવ કે હવે કંઈ બાકી રહ્ભું છે? હવે 
હભું જાઉં? “તને ખબર છે ને કે કોના માટે અહીં આવ્ો છભું. પ્રેમીભકતોના લાડકોડ પયૂરા કરવા 
અહીં આવ્ો છભું. આવા તો બાપાએ મારા જીવનમાં ઘણા પરચા પયૂ્ા્ષ છે પણ આ બે તો મારા 
જીવનના ્ાદગાર સં્સમરણ છે.

રદપીકાબેન પરેશભાઈ પટેલ, ફલોરેનસ, અલાબામા વતન: સોજા

સવપનમાં સવઝા આપરા તે િાચા ઠરા્ય
  ઇ.સ. ૨૦૦૦માં ્સવામીજી મહારાજ મોખાસણ પધારેલા. ્સવામીબાપા વાડીમાં એ 

વખતે મોખાસણના પટેલ નટવરભાઈ મવણલાલની પાટોતસવ પ્રસંગે પારા્ણ હતી. તે રદવસે 
આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજના આશીવા્ષદ પયૂરા થ્ા. પછી હભું ્સવામીજી મહારાજનાં દશ્ષન કરવા 
ગ્ો. તે વખતે બાપાએ મારે માથે હાથ મયૂકી પછી મને કહ્ભું, બળદેવભાઈ તમારે અમેરરકા જવભું 
છે? પછી બાપાને મેં કહ્ભું: હા બાપા. તમે ભેગા ભળો તો અમેરરકા જવભું છે. બાપાએ પછી મને 
આશીવા્ષદ આપ્ા. સાર, આ વખતે ન્યૂજસસી મંરદરની પ્રવતષ્ા છે પવત્કા લઈને વવઝા લેવા જજો. 
પછી તો ન્યૂજસસી મંરદરથી મને પવત્કા અને મોખાસણના પટેલ દશરથભાઇ જ્નતીભાઈનો 
્સપોનસર પત્ આવ્ો. પછી હભું મે ૨૦૦૧માં મવણનગર મંરદરે આચા્્ષ ્સવામીજીના આશીવા્ષદ 
લઈને મભુંબઈ વવઝા લેવા ગ્ો હતો. સાથે મારા પતની અને મારો પભુત્ હતો. મભુંબઈ પહોંચ્ા 
પછી અમે મંરદરના સેવાશ્મમાં રોકા્ા. તે રાત્ે મારા પતની રમીલાબેનને આપણા આચા્્ષ 
્સવામીજી મહારાજ ્સવપનમાં આવ્ા  અને કોન્સ્ભુલેટ ઓવ્ફસમાં વવઝા લેવાની બારીએ કાઉનટર 
ઉપર આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ પોતે પધારીને પાસપોટ્ષમાં વવઝાનો ્સટેમપ મારી બોલ્ા જાવ, 
તમોને વવઝા આપી દીધા. આ બધી વાત સવારે મને મારા પતનીએ કરી અને આજે આપણને 
વવઝા મળી જશે તેવો સાક્ષાતકાર કરાવ્ો. પછી અમો સવારે વહેલા નાહી પયૂજા કરી મભુંબઈ શ્ી 
ઘનશ્ામ મહારાજનાં દશ્ષન કરી ઓવ્ફસ આગળ પહોંચ્ા તો લાઇન ખયૂબ લાંબી હતી. પછી 
અમે લાઈનમાં ઊભા રહ્ા. તે વખતે ઘણા હરરભકતો પણ વવઝા લેવા આવેલ હતા. તે રદવસે 
બહભુ જ લોકો વવઝા લેવા આવેલા. જેથી ઘણા હરરભકતો લાઈનમાંથી બહાર નીકળી ગ્ા અને 
કાલે ્ફરીથી આવીશભું. પછી મેં મારા પતનીને કહ્ભું, આપણે પણ નીકળી જઈએ. કાલે ્ફરીથી ઊભા 
રહેશભુ. તો પણ મારા પતની કહે ના ગઈકાલે રાત્ે બાપા સપનામાં આવ્ા હતા તેથી નક્ી વવઝા 
મળી જાશે. એવા જ વવશ્ાસથી અમો બહાર લાઈનમાંથી નીકળ્ા નહીં. પછી બપોરના૨:૩૦  
વાગે નંબર આવ્ો. પાસપોટ્ષ બારી ઉપર આવ્ા. પછી અમો ઇનટરવ્યૂ માટે ખભુરશીમાં બેઠા. 
લગભગ ૩:૩૦  વાગે બારી નંબર ૩ ઉપર બોલાવ્ા. પછી ઇનટરવ્યૂ લેનાર અમેરરકન માણસ 
અને એક ગભુજરાતી છોકરી હતી. આ ગભુજરાતી છોકરીએ  ૪ થી ૫ પ્રશ્ન પયૂછ્ા. અમોએ જવાબ 
આપ્ા. પછી તે ગભુજરાતી બેન કહે તમોને અમેરરકાના વવઝા આપવામાં આવે છે. પછી તે બહેને 
કહ્ભું, અમેરરકા મહોતસવમાં બીજભું કોઈ છે આ પવત્કા સાથે જવા માટે, હો્ તો તેમને આ બારી 
ઉપર બોલાવો. પછી મોખાસણના પ્રકાશભાઈ પટેલ અને તેમના પકતન હતા. તો તેમને પણ 
વવઝા આપી દીધા. પાછભું ગભુજરાતી બેને પયૂછ્ભું. બીજભું કોઈ છે? પણ કોઈ હતભું નહીં. પછી અમોને 
છ મવહનાના વવઝા મળી ગ્ા. આ વવઝા મળ્ા તે આપણા આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ જ અપાવ્ા 
અને અમો મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા મહોતસવમાં પહોંચી ગ્ા. આ બાપાનો સાક્ષાત્ પરચો હતો.

આશીવા્યદનો જ પ્રતાપ
હભું અને મારો પરરવાર ઈ.સ.૨૦૦૮માં  ઓકાલા ફલોરરડા મભુવ થ્ેલ અને ત્ાં અમોએ 

બે ગેસ ્સટેશન કબઝનેસ લીધેલા. છ લાખ ડોલર બહારથી વ્ાજે લાવી ધંધો શરૂ કરેલ પણ 

લગભગ ૩:૩૦  વાગે 
બારી નંબર ૩ ઉપર 

બોલાવરા. પછી 
ઇન્ટરવરયૂ લેનાર 

અમેરરકન માણિ અને 
એક ગુજરાતી છોકરી 

હતી. આ ગુજરાતી 
છોકરીએ  ૪ થી ૫ 

પ્રશ્ન પયૂછરા. અમોએ 
જવાબ આપરા. પછી 
તે ગુજરાતી બેન કહે 

તમોને અમેરરકાના 
સવઝા આપવામાં આવે 

છે. 
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૬ મવહના પછી મારા બે ્સટોરની આગળ સીંગલ લાઈન રોડ હતો. પછી તે રોડ મોટો કરવા 
્ફોર લેન કરવા કાઉનટીએ રોડનભું કામ શરૂ ક્ભુું. પછી મવહના બાદ મારા બે ્સટોરનો ધંધો ૫૦ 
ટકા ઓછો થવા લાગ્ો. પછી તો મારા બંને ્સટોરના લોનના હપ્ા ભરવા માટે બહારથી પૈસા 
લાવવા પડતા જેથી મારં દેવભું વધવા લાગ્ભું. પછી રડસેમબર ૨૦૦૮માં બીજભુ મારે એક લાખ 
ડોલરનભું દેવભું થ્ભું. એમ કભુલ સાત લાખ ડોલરના દેવાનભું વ્ાજ ભરવાનભું. મને એમ થ્ભું કે લાવ 
્સટોર પાછા આપી ન્યૂ્ોક્ષ પાછો જતો રહભું, પણ મેં આપણા વહાલા આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજને 
ઇકનડ્ા ્ફોન ક્યો અને બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા મેં આ ધંધા લીધા છે પણ મારે આવભું થ્ભું 
છે. ધંધા ચાલતા નથી અને ૭ થી ૮ લાખ ડોલરનભું દેવભું થ્ભું છે. બાપાએ મને પયૂછ્ભું શભું તકલી્ફ 
છે? મેં કહ્ભું બાપા ્સટોર આગળ નવો રોડ બંધાવવાનભું શરૂ થ્ભું છે એટલે ધંધા ચાલતા નથી.  
માટે મારે તો ્સટોર પાછા આપી ઓકાલાથી ન્યૂ્ોક્ષ પાછા મભુવ થવભું છે. પણ બાપાએ મને કહ્ભું 
રોડનભું કામ પયૂરં થા્ ત્ાં સભુધી તભું મભુવ ના થઈશ. પછી હભું તને કહીશ. પછી હભું તારા ્સટોરના 
પારકુંગમાં હભું સંતો સાથે આવી પધરામણી કરીશ. વચંતા કરીશ નવહ. રોડ કામ પયૂરં થ્ા પછી 
તારા ધંધા સારા ચાલશે. શ્ીજી મહારાજ, બાપા, ્સવામીબાપા અને અમો ભેળાં ભળીશભું. આચા્્ષ 
્સવામીજી મહારાજે આવા આશીવા્ષદ આપ્ા. પછી રોડનભું કામ પયૂરં થ્ા પછી બે્ ધંધા સરસ 
ચાલ્ા. ૮ થી ૯ લાખ ડોલરનભું દેવભું પણ ્સટોરમાંથી પયૂરં થઈ ગ્ભું. બાપાએ સાત લાખ ડોલરનભું 
હાઉસ પણ કરી આપ્ભું. આમ બાપા ભેળા ભળ્ા અને મને તથા મારા પરરવારને સભુકખ્ા કરી 
દીધા. આમ મને બાપાનો સાક્ષાતકાર થ્ો. એક આચા્્ષ ્સવામીશ્ી ભરોસો અને તેમના વચને 
અમને સભુકખ્ા કરી દીધા.

પરચા નંબર ૩
પરમ પયૂજ્  વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ ઈસ. ૨૦૧૯ના જભુલાઈમાં ફલોરરડા 

ઓકલા વવચરણમાં પધારેલા. તે વખતે મારા ઘરે એક સભુતક હોવાથી મેં આચા્્ષ ્સવામીજી 
મહારાજની પધરામણી મારે ઘેર ગોઠવેલ નહીં. પરંતભુ શવનવારના રોજ બપોરે આચા્્ષ ્સવામીજી 
મહારાજનો મારા ઉપર ્ફોન આવ્ો કે, બળદેવભાઈ અમો અને સંતો  તમારા ઘરે રાવત્ રોકાણ 
માટે આવીએ છીએ. એમ બાપા અને સંતોનો ્ફોન આવ્ો એટલે મેં કહ્ભું: બાપા! આ વખતે 
તો મેં તમારો પધરામણીનો પ્રોગ્ામ ગોઠવેલ નથી. પછી મેં કહ્ભું બાપા પધારો કાંઈ વાંધો નહીં. 
ત્ારબાદ મારા ઘરે મેં બધભું ઘર સા્ફ કરી દીધભું. બાપા બપોરે સંતો સાથે મારે ઘેર પધા્ા્ષ. રાવત્ 
રોકાણ ક્ભુું અને એ રદવસે અમને અમારા પરરવારને બહભુ જ પ્રેમ આપ્ો. મારા પૌત્ ત્ણ છે, 
તેને ખયૂબ જ રમાડ્ા અને બહભુ જ આશીવા્ષદ આપ્ા. પછી બીજા રદવસે સવારે મારા ઘરેથી 
મંરદરે જવા નીકળ્ા. તે વખતે મેં બાપાને પ્રાથ્ષના કરી. બાપા આ વખતે મેં તમારી પધરામણી 
રાખેલ નથી થોડી તકલી્ફ ના વહસાબે પણ તમો બાપા પધા્ા્ષ બહભુ જ  સારં થ્ભું. હવે બાપા 
આવતા વરવે મારે ઘેર બે રાવત્ રોકાજો. પછી બાપા બોલ્ા: બેટા! હભું આ વખતે જાતે ્ફોન કરી 
આવ્ો હવે તારે ઘેર પધારવાનભું નથી. આ છેલલી વખત સામેથી તારે ઘેર આવ્ા. હવે આવવાનભું 
નહીં થા્. આ તેમના મમ્ષ વચનો તે રદવસે અમો સમજી ના શક્ા. પરંતભુ બાપા જભુલાઈ 
૨૦૨૦માં અંતધા્ષન થ્ા અને લીલા સંકેલી તે વખતે આ મમ્ષ વચનો તેમના ્ાદ આવ્ા અને 
આજે પણ આ બાપાનભું વચન, “હવે કદી તમારા ઘેર આવવાનભું નહીં થા્” તે ભભુલાતભું નથી. આ 
બાપાનો પ્રેમ ખયૂબ જ હતો અને આજે અમોને ખયૂબ સભુકખ્ા ક્ા્ષ છે. 

બળદેવભાઈ વત્ભભુવનદાસ પટેલ ( મોખાસણ), ફલોરરડા

માંદગીમાં સવામીબાપાએ રક્ા કરી
મારી દીકરી ભાવવશા બો્સટનમાં મેરડકલનો અભ્ાસ કરતી હતી. એક રદવસ તેમની 

બહેનપણીઓ સાથે ્ફરવા ગ્ેલ અને એકાએક કબમાર પડી ગઈ. તેને નવેમબર ૧૧, ૨૦૧૮ને 

આ છેલલી વખત િામેથી 
તારે ઘેર આવરા. હવે 
આવવાનું નહીં થાર. 
આ તેમના મમ્ય વચનો 
તે રદવિે અમો િમજી 
ના શકરા. પરંતુ 
બાપા જુલાઈ ૨૦૨૦માં 
અંતધા્યન થરા અને 
લીલા િંકેલી તે વખતે 
આ મમ્ય વચનો તેમના 
રાદ આવરા અને આજે 
પણ આ બાપાનું વચન, 
“હવે કદી તમારા ઘેર 
આવવાનું નહીં થાર” તે 
ભુલાતું નથી.
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રવવવારના રોજ હોક્સપટલમાં દાખલ કરવામાં આવી. મારા પવતએ આચા્્ષ બાપાશ્ીને ્ફોન 
કરીને આશીવા્ષદ લીધા. બાપાએ મંદ હા્સ્ કરતા આશીવા્ષદ આપ્ા કે, અમૃતભાઈ તમો વચંતા 
કરશો નહીં. ભગવાન બધભું સારં કરશે. તમારી દીકરી ભાવવશા માટે અમો ્સવાવમનારા્ણ ધયૂન 
કરીશભું. ભાવવશા સાત રદવસ કોમામાં રહી. તેના શરીરનભું કોઈપણ અંગ કામ કરતભું ન હતભું. ડોકટરે 
કહ્ભું કે, તમો પવત-પતની બંને ભાવવશા પાસે ICU માં રહો. ડોકટરે ૨૪કલાક આપેલા હતા. 
તેની સાથે રહેવા માટે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન અને  વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીબાપા મને 
દશ્ષન આપીને કહ્ભું કે, તભું રૂમ બહાર નીકળ ને બધભું મારી ઉપર છોડી દે. અમો બન્ે પવત-પતની 
વેઇરટંગ રૂમમાં આવીને બેઠા. મને દશ્ષન થવા લાગ્ા કે ્સવાવમનારા્ણબાપા ને ્સવામીશ્ી બંને 
ભાવવશા સાથે ICU માં ઉભા છે અને ભાવવશા ઉપર તેજ છોડે છે. ભાવવશા સાત રદવસ સભુધી 
મડદાની જેમ રહી હતી.

વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી રોજ સવાર- સાંજ ્ફોન કરી ભાવવશાની તકબ્તના સમાચાર 
લેતા. મેં બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે બાપા મારી ભાવવશાને મને પાછી આપો. જો મને નહીં આપો 
તો ત્ાં સભુધી હભું અન્ પાણી ગ્હણ કરીશ નહીં. બાપા એ મારી પ્રાથ્ષના ્સવીકારી અને દીકરીને 
જીવતદાન આપ્ભું. ડોકટરે કહ્ભું કે, આ હોક્સપટલમાં આવો પહેલો કેસ છે કે, તમારી ભાવવશાને 
રરકવરી થઈ. અત્ારે ભાવવશાને બાપાની દ્ાથી કોઈપણ તકલી્ફ નથી અને કોઈપણ અંગ 
ડેમેજ થ્ેલ નથી. હાલ ભાવવશા હોક્સપટલમાં જોબ કરે છે. આવા પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીબાપા છે.

પ્રેમમયૂસત્ય પયૂરી કરે પ્રાથ્યના
આ સેવકે નવા મકાનનભું વા્સતભુ અને મહાપયૂજા કરવા બાપાને પ્રાથ્ષના કરેલ. બાપાએ 

અમારી પ્રાથ્ષના ્સવીકારીને ૨, ઓગ્સટ ૨૦૧૩ના રોજ સંતો સવહત પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીજીએ અમારે 
ઘેર પધરામણી કરી. ઠાકોરજીના થાળ જમાડી. પછી બાપાએ બંને હાથ ઉંચા કરી મંદ હા્સ્ 
કરતા આશીવા્ષદ આપ્ા. અમારો સંકલપ વેદરતન પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીશ્ીએ પયૂરો ક્યો.

પાંચ રદવસ પછી ૭, ઓગ્સટ ૨૦૧૩ બભુધવાર ૧:૪૦  કલાકે બાપાએ નવા મકાનમાં 
રદવ્ પરચો બતાવ્ો. બાપા જે  ડાઇવનંગ રૂમમાં ટેબલ ઉપર ઠાકોરજી જમાડવા બેઠા હતા તે 
ટેબલ ઉપર કંકભુ પડેલભું હતભું. મેં એક કપડામાં લઈને ઘરના બધા સભ્ોના કપાળમાં ચાંદલા ક્ા્ષ 
અને પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા આવા રદવ્ પરચા આપતા રહેજો. આવા હતા 
આપણા વેદરતન પ્રેમમયૂવત્ષ બાપા.

સરોજબેન અમૃતભાઈ પટેલ (અમેરરકા)

વચનનું પાલન
થોડા વરસો પહેલા અમે ઓકલાહામા વસટીમાં ગેસ ્સટેશનનો ધંધો કરતા હતા. એ સમ્ે 

પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, મારે ઘેર સંતો સાથે પધરામણી કરો તો સારં. પછી બાપાએ 
કીધભું કે, તમારે ઘેર સંતો સાથે ચોક્સ આવીશ. તે પછીના વરવે પ્રેમમયૂવત્ષ બાપા સંતો સાથે સીધા 
હભુ્સટન ટેક્ષાસથી પલેનમાં ઓકલાહામા મારે ઘરે ૨૧ સંતો સાથે પધા્ા્ષ. બાપા તથા સંતોનભું 
વવચરણ ૧ રાતનભું જ હતભું પણ બાપા આ સેવક ઉપર રાજી થઇને બે રાત્ી અને ૧ રદવસ રોકા્ા. 
જે રદવસે રાત્ે બાપા આવ્ા એ રદવસે રાત્ે વનજ રૂમમાં આ સેવકને પયૂછ્ભું કે, “તમે પયૂજા,વન્મ 
અને ધમ્ષ બધભું કરો છો?” ત્ારે આ સેવકે ના પાડી. ત્ારે બાપા એ ્ફરીથી પયૂછ્ભું કે, “કેમ 
નથી કરતા?” ત્ારે જવાબમાં આ સેવકે કહ્ભું કે, “હભું માવા, મસાલાનભું સેવન કરં છભું માટે.” 
ત્ારે  બાપાએ બળ ભ્ા્ષ આશીવા્ષદ આપ્ા કે, આજથી  એક વર્ષ થતાં સભુધીમાં તમારા બધા 
જ વ્સન છયૂટી જશે. અમે ભગવાન, બાપા ને ્સવામીબાપાને પ્રાથ્ષના કરીશભું. બાપાના આવા બળ 
ભ્ા્ષ આશીવા્ષદના પ્રતાપે ૩ મવહનામાં જ આ સેવકના બધા વ્સન છયૂટી ગ્ા. પછી બાપાએ 

મેં બાપાને પ્રાથ્યના કરી 
કે બાપા મારી ભાસવશાને 

મને પાછી આપો. જો 
મને નહીં આપો તો 
તરાં િુધી હું અન્ન 
પાણી ગ્હણ કરીશ 

નહીં. બાપા એ મારી 
પ્રાથ્યના સવીકારી અને 

દીકરીને જીવતદાન 
આપરું. રોક્ટરે કહ્ું કે, 
આ હોનસપ્ટલમાં આવો 

પહેલો કેિ છે કે, તમારી 
ભાસવશાને રરકવરી થઈ. 

અતરારે ભાસવશાને 
બાપાની દરાથી કોઈપણ 

તકલીફ નથી
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પયૂજા આપીને કહ્ભું કે, “રોજ પયૂજા, વન્મ અને ધમ્ષ કરવામાં આળસ ન કરતા અને આ વન્મ 
કા્મને માટે રાખજો. એટલભું જ નવહ પણ જીવનપ્ુંત સદા્ને માટે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના 
આકશ્ત થઇને તમારં જીવન ધન્ બનાવો.” આ સેવક બાપાની આ આજ્ાને વશરોવંદ્ય કરી રોજ 
વન્મબદ્ધ ભગવાનની પયૂજા કરતા આવીએ છીએ અને કરતા રહીશભું. 

બાબભુભાઇ નારણદાસ  પટેલ ગામ : કરજીસણ  હાલ : georgia

કેનિર થરું કેનિલ
અત્ારે વકજ્ષવન્ામાં રહેતા ભકકતદાસ વગરધરલાલ પટેલ ઉંમર વર્ષ ૭૨, ગામ મભુંદેડાના 

રહેવાસી. તેઓશ્ીને રકત કેનસર (બલડ કેનસર) આજથી ચાર વર્ષ અગાઉ થ્ેલ અને સારવાર 
માટે હોક્સપટલમાં દાખલ કરેલા. તે સમ્ે સંત મંડળ હાલના આચા્્ષ શ્ી કજતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી 
્સવામીજી પધારેલા હતા. તેઓ હોક્સપટલ જઈને ભકકતદાસની તકબ્તના સમાચાર પયૂછવા ગ્ા 
અને આશીવા્ષદ આપેલા કે ભગવાન અને બાપા સારં કરી દેશે. તેમના આશીવા્ષદથી આજની 
તારીખે સારં થઈ ગ્ભું છે અને પહેલા જેવભું શરીર કામ કરે છે. આવા મોટાના આશીવા્ષદથી કેનસર 
જેવભું દદ્ષ પણ નાબયૂદ થઈ જા્ છે. 

ભકકતદાસ વગરધરલાલ પટેલ, ગામ મભુંદેડા

િંકલપોનો સવરામ કરે
વશકાગો મંરદરના સમૈ્ામાં બધા બાળકોએ પોતાની પીઠ ઉપર ચાલી શકે તે હરોળમાં હભું 

પણ હતો. મારા પભુત્ (ઓમ)ને પણ બાપાને એની પીઠ ઉપર ચલાવવાનો સંકલપ થ્ો. મેં તેને 
સમજાવતા કહ્ભું કે, તારી ઉંમર હજી નાની છે. તભું જ્ારે મોટો થઈશ ત્ારે બાપા તારી ઈચછા 
જરૂર પભુરી કરશે. પણ એટલામાં બાપા તેમના વસંહાસન ઉપરથી મારા પભુત્ તર્ફ આવ્ા અને 
મારા પભુત્એ  ્સવામીશ્ીના ચરણાવવંદના ્સપશ્ષ કરી છાતીએ અડાડ્ાં અને મારા પભુત્નો સંકલપ 
પયૂરો ક્યો. 

મારા વપતાજી જ્ંતીલાલ આતમારામદાસ પટેલ જે બીમાર હતા, તેથી આપણા સૌના 
પ્રાણપ્ારા ્સવામીશ્ી મહારાજને ૧૭મી ્ફેબ્રભુઆરીના રોજ ્ફોન કરીને ધામ લઇ જવા પ્રાથ્ષના 
કરી. પછી શ્ીજી બાપા ્સવામીબાપા અને ્સવામીશ્ીએ ૬ એવપ્રલના રોજ સવારે ૯:૩૦ વાગે રદવ્ 
દશ્ષન આપીને કહ્ભું કે, પરરવારજનોની મા્ા છોડો. હભું તમને ્ફરી આવીને તેડી જઈશ અને પછી 
એવપ્રલ ૯ના રોજ બાપા તેમને ધામમાં તેડી ગ્ા. હભું નવા આદરવાળો હતો એટલે બાપાનો પયૂરો 
મવહમા હજભુ સમજી શક્ો ન હતો. તેથી મને મારા વપતાશ્ી ધામમાં ગ્ા હશે કે કેમ?  એવો 
સંશ્ થ્ા કરતો. પરંતભુ બાપા તો અંત્ા્ષમી એટલે તેમને મને સંશ્ રવહત કરવો હતો. તેથી 
તેમને મારામાં વવચાર મયૂક્ો કે,

n હભું બાપાનો સારથી બનભું.

n મારા વપતાશ્ી ધામમાં ગ્ા હશે કે કેમ?

n બાપા મને સખી ભાવે મળે.

બાપા જ્ારે મારા ઘરે પધારવાના હતા ત્ારે મારે તેમને મારી વેનમાં લેવા જવાનભું થ્ભું 
અને બાપા મારી સાથે વેનમાં બેઠા અને હભું વેન ચલાવતો હતો. આમ બાપાએ મારો પ્રથમ 
સંકલપ પયૂણ્ષ ક્યો અને બેસતાની સાથે જ મને પયૂછ્ભું કે, તમે એ જ ભરતભાઈને જેમણે તેમના 
વપતાશ્ી જ્ંતીભાઈને માટે ્ફોને ક્યો હતો. એનો અથ્ષ એ જ થ્ો કે બાપાએ મારા વપતાશ્ીને 
તેમની મયૂવત્ષમાં જ રાખ્ા છે. જ્ારે બાપા મારા ઘરેથી બીજે પધરામણી જવાના હતા, ત્ારે 
બાપાએ મને તેમની બાહભુમાં ભરી લીધો હતો. આમ આપણા સૌના પ્રાણપ્ારા ્સવામીશ્ી 
પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી મહારાજ આપણા સૌના વવચારો અંત્ા્ષમીપણે જાણીને સંકલપોનો વવરામ 
કરતા હતા.

તે િમરે િંત મંરળ 
હાલના આચાર્ય શ્ી 
જજતેસનરિરસપ્રરદાિજી 
સવામીજી પધારેલા હતા. 
તેઓ હોનસપ્ટલ જઈને 
ભનકતદાિની તજબરતના 
િમાચાર પયૂછવા ગરા 
અને આશીવા્યદ આપેલા 
કે ભગવાન અને બાપા 
િારં કરી દેશે. તેમના 
આશીવા્યદથી આજની 
તારીખે િારં થઈ ગરું છે 
અને પહેલા જેવું શરીર 
કામ કરે છે. આવા મો્ટાના 
આશીવા્યદથી કેનિર જેવું 
દદ્ય પણ નાબયૂદ  
થઈ જાર છે.
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એક વખત બાપા ્ફરીથી ઈ.સ. ૨૦૧૯માં મારા ઘરે પધરામણીએ આવ્ા હતા. ત્ારે 
્સવામીશ્ીએ ઓમ( મારા પભુત્) ઉપર વારંવાર પાણી છાંટ્ભું. તો અમને થ્ભું કે, બાપાએ એવભું કેમ 
ક્ભુું? પરંતભુ એ જ અઠવારડ્ામાં મારા પભુત્નો અક્સમાત થ્ો અને બાપાએ એની રક્ષા કરી 
ત્ારે મને સમજા્ભું કે, બાપાએ વારંવાર તેની પર પાણીનો છંટકાવ કેમ ક્યો હતો.

મારા કાકાનો છોકરો મનોજભાઈ રજનીભાઇ પટેલ જે ્સટભુડનટ વીસા ઉપર અમેરરકા આવ્ો 
હતો. પરંતભુ તેના માટે ત્ાં કા્દેસર રહેવભું અઘરં પડી ગ્ભું હતભું. કેમ કે તેને જોબ મળતી જ ન 
હતી. તેથી તેણે ભારત પાછા જવાનભું નક્ી ક્ભુું હતભું. ત્ારે ્સવામીશ્ી ન્યૂજસસી પલેરટનમ તભુલા 
કરવાના હતા. તો મને થ્ભું કે ભારત પાછા જતા પહેલા એકવાર ્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ લેવા 
માટે આગ્હ ક્યો. તે માટે મનોજભાઈ તેઓશ્ીના આશીવા્ષદ લેવા આવ્ા. બાપાએ આશીવા્ષદ 
આપ્ા ને પંદર જ રદવસમાં તેને સરકારી નોકરી મળી ગઈ. તે ૬ મવહના માટે જ હતી. પરંતભુ તે 
હજભુ ત્ાં કેવલ્ફોવન્ષ્ામાં તે સરકારી નોકરી કરે છે ને અમેરરકન નાગરરક બની ગ્ો છે.

ભરતકભુમાર જ્ંતીભાઈ પટેલ ગામ: વવડજ હાલ: કોલંકબ્ા, ટેનેસી

િંકલપ િતર કરે
આ સેવક ઉપર ્સવાવમનારા્ણબાપા, ્સવામીબાપા અને આપણા પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીશ્ી 

મહારાજની અસીમ કૃપા છે અને રહે તેવી પ્રાથ્ષના સાથે મારો અલૌરકક અનભુભવ લખભું છભું. મેં 
જયૂન ૨૦૧૪માં મારા ગૃહમંરદરમાં ્સવાવમનારા્ણબાપા ને ્સવામીબાપાની મયૂવત્ષ આગળ સંકલપ 
થ્ો કે, જો એપાટ્ષમેનટના બદલે હાઉસ હો્ તો બાપા ને સંતોને ઘરે બોલાવી થાળ જમાડી 
શકા્. પરમ પયૂજ્ બાપાએ આ મારો સંકલપ અંત્ા્ષમીપણે જાણીને ટયૂંક જ સમ્માં જે જગ્ા 
પસંદ હતી તેનો કોનટ્ાકટર સામેથી મળ્ો અને વાત કરીને પલોટની રકંમત નક્ી તો કરી પણ 
ધનરાવશ નભું શભું ? બેંક પાસે ગ્ા અને બેનકરને વાત કરી અને બાપા ને ્સવામીબાપા ભેગા 
ભળ્ા અને થોડાક જ ડાઉન પેમેનટમાં લોનની સગવડ થઈ ગઈ. બાપા અમેરરકામાં વવચરણ 
કરતા હતા ત્ારે ખાતમભુહયૂ્ષત માટે ્ફોન ક્યો. ત્ારે આપણા પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી મહારાજે કહ્ભું 
કે બેટા, મારા વતી સદગભુર  શ્ી જીતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામી આવશે અને ઘરનભું ખાતમભુહયૂ્ષત 
કરશે અને ગૃહપ્રવેશ સમ્ે હભું ચોક્સ આવીશ. 

જોતજોતામાં એક વરસમાં ઘરનભું બાંધકામ પયૂરં થઇ ગ્ભું અને બાપાની આવવાની તા. 
જભુલાઈ ૧૫, ૨૦૧૫ પણ નક્ી થઇ ગઈ. પછી બાપાને વાજતે ગાજતે પધરાવવાની તૈ્ારી 
કરવાની શરૂઆત કરી દીધી. પરંતભુ જભુલાઈ ૧૪, ૨૦૧૫ સભુધી પઝેશન મળ્ભું નવહ કારણ કે 
સરકારમાંથી જે ઈજનેર સાહેબને પાસ કરવાનભું હતભું તેમણે કહ્ભું કે, હજભુ ઘરમાં ગ્ાસનભું કનેકશન 
અને બીજભું પણ ઘણભું બાકી છે માટે જ્ાં સભુધી પરવમશન ના મળે ત્ાં સભુધી કોનટ્ાકટર કહે કંઈ 
જ ન થઈ શકે અને ચાવી પણ ન મળે. આ સેવકે સવવે વવગત બાપાને કહી ને પ્રાથ્ષના કરી કે 
“હે બાપા ! આપ અમારા સંકલપને સત્ કરનારા છો અને અંત્ા્ષમી છો. હે બાપા ! આપ આ 
કા્્ષમાં ભેગા ભળી આ સેવકનો સંકલપ પયૂરો કરાવજો.” પછી આપણા વેદરતન પરમ પયૂજ્ 
્સવામીશ્ીએ ધીરજ આપી અને કહ્ભું કે “્સવાવમનારા્ણબાપા ને ્સવામીબાપા તમારા સંકલપમાં 
જરૂરથી ભેગા ભળશે અને શ્ી હરરકૃષણ મહારાજની પધરામણી જરૂરથી થશે” બસ પછી તો 
્સવામીશ્ીએ કોનટ્ાકટરના હૃદ્માં પ્રેરણા કરી અને પરવમશન મળી ગઈ છે. આ રીતે બાપાએ 
આ બાળકના સવવે સંકલપો પયૂણ્ષ ક્ા્ષ. વવચારવાનભું એ છે કે, આપણા વેદરતન ્સવામીશ્ી મહારાજ 
નાનામાં નાના દરેક હરરભકતોની સંભાળ લે છે અને તેમના દરેક સંકલપો પયૂરા કરે છે. પણ 
હરરભકતમાં વવશ્ાસ, શ્દ્ધા અને ધીરજનભું અંગ કેટલભું દૃઢ તેની કસોટીમાંથી પસાર થવભું પડે છે. 
તોજ ્સવાવમનારા્ણબાપા ને ્સવામીબાપા અને આપણા વહાલા ્સવામીશ્ી આપણા સંકલપો પયૂરા 
કરે કરે ને કરે જ.

ભીખાભાઇ સોમદાસ પટેલ, ગામ:મોખાસણ, રહે: મર્ફીસબોરો ,ટેનીસી

આપણા વેદરતન 
પરમ પયૂજર 

સવામીશ્ીએ ધીરજ 
આપી અને કહ્ું કે 

“સવાસમનારારણબાપા 
ને સવામીબાપા તમારા 

િંકલપમાં જરૂરથી 
ભેગા ભળશે અને શ્ી 
હરરકૃષણ મહારાજની 

પધરામણી જરૂરથી 
થશે” બિ પછી 
તો સવામીશ્ીએ 

કોન્ટ્ાક્ટરના હૃદરમાં 
પ્રેરણા કરી અને 

પરસમશન મળી ગઈ છે. 
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વચનસિદ્ધ પયૂજર આચાર્ય સવામીશ્ી
વચનવસદ્ધ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ સવવે સતસંગીઓને લોસ એનજલસમાં મંરદર માટે 

મકાન લેવા પ્રેરણા કરી ત્ારે ભકતોએ મંરદરની જગ્ા શોધવાનભું શરૂ ક્ભુું. ઘણી બધી જગ્ાઓ 
જોઈ પણ કોઈ જગ્ા ત્ણ વમવલ્ન ડોલરથી ઓછી નહોતી. અને એથી ઓછામાં કાંઈપણ મળવભું 
અવત મભુશકેલ હતભું. કેલી્ફોવન્ષ્ા વવશાળ ્સટેટમાં જયૂજ સતસંગીઓ અને તે બધા દયૂર દયૂર રહેનારા. 
બધાને અનભુકયૂળ આવે તેવી જગ્ાએ મંરદરનભું મકાન લેવભું જરૂરી હતભું. મને એમ વવચાર આવે કે, 
આટલી મોટી રકમ ક્ાંથી લાવીશભું ? અને કદાચ લોન લઈશભું તો પણ હપ્ા ભરવામાં મભુશકેલી 
પડશે. ઊંચી રકંમતનભું મંરદર લેવામાં બહભુ વવચારવભું પડે. એ વરવે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી 
અમેરરકાની વવશ્્ાત્ાએ પધા્ા્ષ. મારા ઘરે પધરામણી કરી. પછી જ્ારે બાપા બપોરે આરામ 
કરવા પધા્ા્ષ ત્ારે મેં રૂમમાં જઈને તેમને આવથ્ષક સંકડામણની વાત કરી. આટલી રકમમાં 
મંરદર લેવભું ્ોગ્ નહીં ગણા્ તેમ વાત કરી. ્સવામીશ્ીએ પયૂછ્ભું કેટલામાં લેવા્ તો બરાબર. 
ત્ારે મેં કહ્ભું: ૧.૫ વમવલ્ન ડોલરમાં થા્ તો ઉત્તમ. પયૂજ્ વહાલા ્સવામીશ્ી તરત જ નીચે 
આવ્ા. બધા સતસંગી બંધભુઓ નીચે જ હતા. બધાને કહ્ભું કે, ૧.૫ વમવલ્ન ડોલરથી ઓછી 
રકંમતે મંરદર મળે તો લેવભું. ઘણાએ કહ્ભું હાઉસ પણ કેવલ્ફોવન્ષ્ામાં આટલી રકંમતમાં ન મળે. 
્સવામીશ્ીએ કહ્ભું પ્ર્તન કરો જરૂરથી મળશે. ભગવાન ને મોટાને ભેગા રાખીને આગળ વધો 
એટલી રકંમતમાં જરૂર મળશે. થોડા જ સમ્માં લોસ એનજેલસમાં ૧.૨ વમવલ્ન ડોલરમાં 
સભુંદર વવશાળ મકાન મળી ગ્ભુ. આપણા કરતાં બીજાની ઓ્ફર વધારે હતી છતાં પણ રાત્ે બાર 
વાગ્ે ડીલ ૧.૨ વમવલ્ન ડોલરમાં પાકભું થ્ભું. આ રકંમતમાં ચચ્ષ સાથે એક હાઉસ અને રેનટલ 
ઓવ્ફસ કબલડીંગ પણ ભેગા મળ્ા. આવા આપણા પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી વચનવસદ્ધ પભુરર 
હતા. તેમને કોટી કોટી વંદન કે એમણે અમને સભુંદર મંરદરની વગફટ આપી.

નારા્ણભાઈ અંબાલાલ પટેલ, મોખાસણ.

મારી ઓળખ મારા બાપા
જ્ારે હભું ચાર વર્ષની હતી ત્ારે મામાના ઘરે - મોખાસણ પારા્ણ હતી. તેમાં ગજરાજ 

પર સવારી કરી રહેલા પ્રેમમયૂવત્ષ બાપા તેમના વરદ હ્સતે સૌને અભ્વર પ્રદાન કરી રહ્ા હતા. 
એ હાથના લટકાના રદવ્ દશ્ષન આજે પણ મનને હરી લે છે. ત્ારે મારા વપ્રનો ધમ્ષ ્ોગેશ્ર 
ધમ્ષ હતો. સાસરીમાં બધા માતાજીને માનતા હતા. પરંતભુ બાપાના રદવ્ દશ્ષનના પ્રતાપે ઈ.સ. 
૨૦૦૯માં હભું વાસણા મંરદરની પયૂજા કરતી હતી. છ મવહના પછી મામાના ઘરે (ઘનશ્ામભાઈ 
મોખાસણવાળા) આવી. શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ અને આપણા પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાના અલૌરકક દશ્ષન 
થતા ૪ વરસ પહેલાંની ઝલક ્ાદ આવી. 

ત્ારબાદ સૌ પ્રથમ ્સવાવમનારા્ણગાદીની પયૂજા કરવાની ચાલભુ કરી અને હરઘડી પ્રેમમયૂવત્ષ 
બાપાના રદવ્ અલૌરકક પરચા થવા લાગ્ા. તેમાંથી  પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાએ મારી વવકટ પરરવ્સથવતમાં 
જે રક્ષા કરી તે ઘટના ઈ.સ. ૨૦૧૯માં બની હતી. તે વખતે મને ્સટોરમાં બી્રની રટરકટ મળી. 
ત્ારે હભું બહભુ ગભરાઈ ગઈ હતી. મનોમન પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાને ્ાદ કરીને મારી રક્ષા માટે પ્રાથ્ષના 
કરી. ત્ાં તો તરતજ ઓવ્ફસરે ્સટોર બંધ કરવા કહ્ભું. પરંતભુ મેં કંઈ સાંભળ્ભું ન હો્ તેમ ક્સટમર 
લેતી રહી. થોડીવાર સભુધી તે મારી સામે જોઈ રહ્ો. પછી કહ્ભું કે, તારં ઓળખપત્ લાવ. મેં 
ગભરાઈને કહ્ભું કે, મારી પાસે નથી. ત્ારે તેણે મને પયૂછ્ભું કે, તારી પાસે શભુ છે? મેં જવાબ 
આપ્ો કે, મારી પાસે પાસપોટ્ષ છે અને તે ઘરે છે. તો ઓવ્ફસર સામેથી બોલ્ો: કઈ વાંધો નહીં. 
મને લાગે છે કે તભું ખભુબ જ ગભરાઈ ગઈ છે. કાલે તારો પાસપોટ્ષ લઈ આવજે. પછી મને રટરકટ 
આપશે. બીજા રદવસે ઓવ્ફસર આવ્ો પણ તેણે મારો પાસપોટ્ષ ના માંગ્ો ને રટરકટ આપી 
બોલ્ો કે, તભું વચંતા ના કરીશ. તને કઈ નહીં થા્ પણ આ રટરકટ કોટ્ષમાં જઈને ભરી આવજે. 

સવામીશ્ીએ કહ્ું પ્રરતન 
કરો જરૂરથી મળશે. 
ભગવાન ને મો્ટાને ભેગા 
રાખીને આગળ વધો 
એ્ટલી રકંમતમાં જરૂર 
મળશે. થોરા જ િમરમાં 
લોિ એનજેલિમાં ૧.૨ 
સમસલરન રોલરમાં િુંદર 
સવશાળ મકાન મળી ગરું. 
આપણા કરતાં બીજાની 
ઓફર વધારે હતી છતાં 
પણ રાત્ે બાર વાગરે રીલ 
૧.૨ સમસલરન રોલરમાં 
પાકું થરું. આ રકંમતમાં 
ચચ્ય િાથે એક હાઉિ 
અને રેન્ટલ ઓસફિ 
જબલરીંગ પણ ભેગા મળ્ા.
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વળી પાછભું મને ટેનશન આવ્ભું. કોટ્ષ જવા માટે ્ફરજી્ાત આઈડેનટી્ફીકેશન જોઈએ. જ્ારે હભું 
કોટ્ષમાં ગઈ ત્ારે માર આઈડેનટી્ફીકેશન ના માંગ્ભું અને બીજા બધાનભું આઈડેનટી્ફીકેશન માંગ્ભું 
અને જજે પણ મારં નામ બોલી તરત જ કહ્ભું કે, કલાક્ષ પાસે જઈને ્ફી ભરી દો. આમ પ્રેમમયૂવત્ષ 
બાપાએ મારી રક્ષા કરી. એવા કરણાના સાગર આપણા પ્રેમમયૂવત્ષ બાપા છે. 

વવજ્ાબેન કાળાભાઇ પટેલ, ગામ:સાલડી, રહેવાસી: કોલંકબ્ા, ટેનીસી

Joined Akshardham
In 1991, Virji Kanji Khimani (Dahisara) traveled from California, Unit-

ed States of America to Maninagar Ahmedabad, India to participate in 
the Opening Ceremony of Shree Muktajeevan Swamibapa Smruti Mandir. 
Afterwards, Virji Kanji travelled to Kutch for dialysis treatment and while 
there, he went to pay respects to Shree Purushottampriyadasji Swamishree 
and Bhaktavasal Swami holding sabha in Naranpur. Unfortunately, due to 
his declining health, Virji Kanji could not climb the staircase leading to the 
floor where sabha was being held. When Purshottam Priyadasji Swami and 
Bhaktavasal Swami heard that Virji Kanji was downstairs, Purshottampri-
yadasji Swami told Bhaktavasal Swami, “Virji Bhai is leaving for Bolton 
tomorrow so let us go see him for the last time as he will soon be entering 
Akshardham to be with the Lord Swaminarayan.” They paused sabha to 
go downstairs to greet him for the last time. The next day upon his arrival 
to Bolton, England, Virji Kanji Khimani was given divine darshan by Shree 
Swaminarayan Bhagwan, Abjibapa Shree and Shree Muktajeevan Swa-
mibapa in the same house where Shree Muktajeevan Swamibapa joined 
Akshardham.

ઈ.સ.૧૯૯૧માં વીરજી કાનજી ખીમાણી (દવહંસરા) શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા ્સમૃવત 
મંરદરના ઉદઘાટન સમારોહમાં ભાગ લેવા માટે, કેવલ્ફોવન્ષ્ા અમેરરકાથી મવણનગર અમદાવાદ, 
ભારત ગ્ા હતા. તે પછી, વીરજી કાનજી ડા્ાવલવસસ સારવાર માટે કચછમાં ગ્ા હતા 
અને ત્ાં તેઓ નારા્ણપભુર શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી અને શ્ી ભકતવતસલદાસજી 
્સવામીનાં દશ્ષન કરવા ગ્ા હતા. એ સમ્ે સભા ચાલતી હતી. સભા ઉપરના માળે હોવાથી, 
દભુભા્ષગ્વશ તેમની કથળતી તકબ્તને કારણે વીરજી કાનજીથી તે સભામાં દશ્ષન કરવા 
જઈ શકા ભ્ું નહીં. જ્ારે શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી અને શ્ી ભકતવતસલદાસજી  
્સવામીએ સાંભળ્ભું કે, વીરજી કાનજી નીચે છે, ત્ારે શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી  ્સવામીએ શ્ી 
ભકતવતસલદાસજી ્સવામીને કહ્ભું, “વીરજીભાઈ કાલે બોલટન જવાના છે, તેથી ચાલો આપણે 
તેમને છેલલીવાર મળવા જઈએ, કેમ કે તેઓ ટયૂંક સમ્માં અક્ષરધામમાં જવાના છે. સભા 
રોકીને છેલલી વખત તેમને દશ્ષન આપવા તેઓશ્ી નીચે ગ્ા. પછી બીજા રદવસે ઇંગલેનડના 
બોલટન પહોંચ્ા. ત્ારબાદ વીરજી કાનજી ખીમાણીને શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન, શ્ી અબજી 
બાપાશ્ી અને શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપાએ દશ્ષન દઈને અક્ષરધામમાં તેડી ગ્ા. એ સમ્ે 
તેઓ એ જ મકાનમાં હતા કે જ્ાં શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા એ દેહ લીલા સંકેલી હતી.

પીરિે એજ પચાવે
વર્ષ ૨૦૧૯ માં જ્ારે ્સવામીશ્ી મારા ઘરે પધા્ા્ષ હતા ત્ારે બાપા એક અવવ્સમરણી્ 

શ્ી પુરરોત્તમસપ્રરદાિજી  
સવામીએ શ્ી 

ભકતવતિલદાિજી 
સવામીને કહ્ું, 

“વીરજીભાઈ કાલે 
બોલ્ટન જવાના છે, 
તેથી ચાલો આપણે 

તેમને છેલલીવાર મળવા 
જઈએ, કેમ કે તેઓ ્ટયૂંક 
િમરમાં અક્રધામમાં 

જવાના છે. િભા રોકીને 
છેલલી વખત તેમને 

દશ્યન આપવા તેઓશ્ી 
નીચે ગરા.
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્ાદ મયૂકતા ગ્ા છે. ્સવામીશ્ી જ્ારે આવવાના હતા ત્ારે બધા હરરભકતો માટે મગજની 
પ્રસાદી બનાવી હતી. પરંતભુ પ્રસાદી બનાવ્ા પછી એમ લાગતભું હતભું કે, પ્રસાદી ઓછી પડશે. 
માટે આ ભકતે બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, “હે બાપા ! મને લાગે છે કે પ્રસાદી ઓછી પડશે.” 
ભકતોની લાજને રાખનાર ્સવામીશ્ી હો્ પછી આપણે વચંતા ન હો્. તેમ ્સવામીશ્ીએ બધા 
જ હરરભકતોને પોતાના હાથે પ્રસાદી ખવડાવી પરંતભુ પ્રસાદી ઓછી થઇ જ નહીં. એટલભું જ 
નહીં પણ બાપાએ એવી લીલા કરી કે, કોઈ બીજી વાર પ્રસાદી લેવા ઊભા થ્ા જ નહીં. નાના 
બાળકોથી મોટી વ્ સભુધી બધાને પ્રસાદી ખવરાવી. બાપાની નજીકમાં એક બાળભકત (વમલન 
ઘનશ્ામભાઈ પટેલ) બેઠા હતા. તે બાળભકતને બાપાએ એક પછી એક એવા પ્રસાદીના લાડભુ 
એટલા બધા જમાડ્ા કે સભામાં બેઠેલા સવવે હરરભકતો અચરજ પામી ગ્ા. પાછળ બેઠેલી વૃદ્ધ 
વડીલ માતાઓ બોલવા લાગી કે, બાપા રહેવા દો !, બાપા રહેવા દો !, બાળક બીમાર પડશે. 
પણ બાપાને તો લીલા કરીને ્ાદ છોડી જવાની હતી. બધા ઘનશ્ામભાઈને કહે કે, બાપાને 
કહો કે હવે બસ કરે. “જે પ્રસાદી આપી જમાડે છે પણ ખરા અને પચાવે છે પણ ખરા”. આમ 
આપણા પરમ પયૂજ્ બાપાએ એવી લીલા કરી હતી અને પ્રસાદ પણ ઓછો ન થ્ો. આ વાત 
અવવ્સમરણી્ છે.

અમારા પાડોશી એટલે કે અમારી સામે એમનભું ઘર છે. એનભું નામ ડેના (Diana Knapp, 
1454, Brocks Trace Hoover AL) છે. બાપા જ્ારે પણ અમારા ઘરે પધરામણી કરે ત્ારે 
હર હંમેશ ્ફયૂલ તેના બગીચામાંથી આપતી અને તેનાથી જે જે સેવા થા્ તે કરતી. જ્ારે તે 
૫૦ વર્ષની થઇ ત્ારે તેને ખબર પડી કે તેને કેનસર છે અને ડોકટરે ૧૧ મવહના આપ્ા છે. 
પરંતભુ ખબર નહીં કે એ બાપાની રાહ જોતી હો્ એમ એને ૨૦૨૦માં લોકડાઉન વખતે જ્ારે 
બાપાની પધરામણી કરવાનો સમ્ આવ્ો એટલે (તેને ખબર કે બાપા હમેશા જયૂન કે જભુલાઈમાં 
આવે છે) મને સામેથી પયૂછ્ભું કે, “બાપા આ વખતે આવવાના નથી? બાપા આવે એટલે મને 
એમનાં દશ્ષન કરવાનભું ખયૂબ જ ગમે છે”. મેં કહ્ભું કે, કોરોનાને લીધે બધભું લોકડાઉન છે માટે આ 
વખતે બાપા આવવાના નથી. આજકાલ કરતા આજે ૨ વર્ષ થઇ ગ્ા હજભુ પણ તે હરતી ને 
્ફરતી છે. તેને ખબર નથી કે બાપાએ તો લીલા સંકેલી શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની મયૂવત્ષ નભું સભુખ 
લે છે. હજભુ પણ તે બાપાનાં દશ્ષનની આશામાં જીવે છે. તે જાતે અમેરરકન છે પણ તે દયૂરથી 
બાપાના દર વખતે દશ્ષન કરતી હતી. તો હે બાપા ! તેને આપના માટે ્ફયૂલની સેવા કરી છે તો 
જ્ારે તેનભું ટાણભું આવે ત્ારે તેને તમારી મયૂવત્ષના સભુખમાં લઇ લેજો.

વશરીરકભુમાર ભકકતભાઈ પટેલ ગામ: આખજ (બવમુંગહામ અલાબામા)

હૃદર પરરવત્યન
બાપાના પરચાઓ તો ઘણા બધા છે.  જે લખતા પાર આવે તેમ નથી તેમજ બાપાએ 

અમારા બધા સંકલપો પભુરા ક્ા્ષ છે. અને તેમણે અનેક પરચાઓ બતાવ્ા છે. તેમાનો એક જ 
પરચો લખભું છભું.

જ્ારે અમે એપાટ્ષમેનટમાં રહેતા હતા. વર્ષ હતભું ૨૦૦૮. ત્ાં અમારી પડોશમાં વહાઈટ 
લેડી રહેતી હતી. તે ખભુબજ ખરાબ ્સવભાવની હતી. ૨૦૦૮ના મે મવહનાની એકનડંગમાં મારા 
પવત ઘનશ્ામભાઈ ટેનીસીને સંતોની સેવામાં જવાનભું હતભું. તે માટે અમે અમારી વેન ગાડીમાં 
ચેર કાઢી વેન સા્ફ કરતા હતા. મારા પવતને સવારે ૫.૦૦ વાગ ે્ ન્યૂ જસસી સંતોની સેવા માટે 
નીકળવાનભું હતભું. સવારે નીકળવામાં મોડભું ના થવા્ તે માટે વેનમાં ચેર વ્ફકસ કરી બધો સામાન 
વેનમાં રાત્ે ૧૨.૩૦ ગોઠવી દીધો. બધભું ગોઠવીને અમે રાત્ે સભુઈ ગ્ા. રાત્ે ૨.૪૫ એ અમારે 
ડોર બેલ હોમલેનડ સેક્ભુરીટી વાળાએ વગાડ્ો. મેં દરવાજો ખોલ્ો. તે લોકો ૬થી ૭ ઓવ્ફસરો 
હતા. તેમણે મને કહ્ભું: તમારા પાડોશીમાંથી તમારી કમપલેન આવી છે એટલા માટે અમારે તમારં 

મેં કહ્ું કે, કોરોનાને 
લીધે બધું લોકરાઉન 
છે મા્ટે આ વખતે 
બાપા આવવાના નથી. 
આજકાલ કરતા આજે 
૨ વર્ય થઇ ગરા હજુ 
પણ તે હરતી ને ફરતી 
છે. તેને ખબર નથી કે 
બાપાએ તો લીલા િંકેલી 
શ્ી ઘનશરામ મહારાજની 
મયૂસત્ય નું િુખ લે છે. હજુ 
પણ તે બાપાનાં દશ્યનની 
આશામાં જીવે છે. તે જાતે 
અમેરરકન છે પણ તે 
દયૂરથી બાપાના દર વખતે 
દશ્યન કરતી હતી.
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ઘર અને તમારી ગાડીની તપાસ કરવી છે. મેં મારી ગાડીની ચાવી આપી ગાડીમાં કાંઈ મળ્ભું 
નવહ. તેથી તેને પયૂછવાનભું ચાલભુ ક્ભુું.

તમે કેટલા માણસો આ ઘરમાં રહો છો? શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજની રજત મહોતસવની 
મયૂવત્ષને જોઈ પયૂછ્ભું: આ કોનો ્ફોટો છે? મેં કહ્ભું આ મારા ભગવાન છે. પછી પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાની 
મયૂવત્ષનાં દશ્ષન કરી પયૂછ્ભું: આ કોણ ? મેં કહ્ભું: આ અમારા વપ્ર્સટ છે. ઈલેન અને વમલન સભુતા 
હતા. તે જોઈને કહ્ભું કે, આ તમારા રકડસ છે? મેં કહ્ભું હા. પછી તેમણે કહ્ભું: તમો બધા વેકેશન 
માટે જઇ રહ્ા છો? તેને સવવ્સતારથી બધી વાત કરી સમજાવ્ો કે, અમારા વપ્ર્સટ ઇકનડ્ાથી 
આવી રહ્ા છે તેથી મારા પવત સવારે ન્યૂ જશસી જવાના છે. પછી તે ઓવ્ફસરોએ મા્ફી માંગી. 
પછી તો એ પડોશીની જોબ નેશવવલમાં મળી તેથી તે જતી રહી. આમ પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાનાં દશ્ષન 
માત્થી ગમે તેનભું હૃદ્ પરરવત્ષન થા્ છે.

 સર્સવતીબેન ઘનશ્ામભાઈ પટેલ ટેનીસી 

અનોખો અનુભવ
સમ્ ઉનાળાનો હતો અને ગ્ા વરવે પાટોતસવ વવવધ કરવા માટે સદગભુર શ્ી 

જીતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામીજી પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે તેઓની સાથે સમાગમ થ્ો હતો અને 
અમારા ઘરે એમના પાવન પગલાં સંત મંડળ સાથે ક્ા્ષ હતા. સાંભળ્ભું હતભું કે, આવતા જયૂન-
જભુલાઈમાં પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી પાટોતસવ વવવધ કરવા માટે મંરદરે પધારવાના છે. દોઢેક 
વર્ષ પયૂવવે વેન નાઇસ ્સવાવમનારા્ણ મંરદરમાં આવવાનભું શરૂ ક્ભુું હતભું. દર શવનવારની સભામાં 
કથા વાતા્ષ અને કીત્ષનનો લાભ મળતો અને હરરભકતો સાથે મળીને સતસંગ સમાગમ થતો 
હતો. આચા્્ષ ્સવામીશ્ીની આવવાની વાત સાંભળી અંતર બહભુ જ હરખાતભું હતભું. મનમાં એમ 
થ્ભું કે, આવા મોટા સંત અને આ સંતમંડળ સાથે આપણા ઘરે પધારે અને ધન્ કરે પણ આવા 
મોટા આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના આપણા ઘરમાં પાવન પગલાં કેવી રીતે થા્? બહભુ ઈચછા હતી કે, 
બાપા અમારા ઘરે પધારે, પધરામણી કરે. અમને બધાને તેમના રદવ્ સાવનધ્નો લાભ મળે. 
લગભગ અશક્ જેવી વાત, નાના અને નવા આદરવાળો હરરભકત અને મારો સંકલપ કેમ 
કરીને પયૂરો થા્. અંતરમાં એવી જ આશા અકભલારા લઈને કેવલ્ફોવન્ષ્ા શ્ી ્સવાવમનારા્ણ 
મંરદરના પાટોતસવનો સમ્ આવી ગ્ો. 

અગાઉથી જ જાણ હતી કે બાપા આજે મંરદરે પધારવાના છે. હવે એ જ સમ્ે મારે જોબથી 
સાંજે મંરદરે આવવાનભું હતભું. પણ જે સમ્ વનધા્ષરરત ક્યો હતો, તે સમ્ કરતાં મને આવવામાં 
મોડભું થઈ ગ્ભું. હભું જ્ારે મંરદરે પહોંચ્ો ત્ારે ્સવામીજી, સંતો અને અનેક હરરભકતો સભામાં 
કબરાજમાન હતા. સભા ચાલભુ હતી. પ્રવેશતાં જ એવભું લાગ્ભું કે, ્સવામીજીની નજર બધે જ છે. 
આવવામાં મોડભું થ ભ્ું હતભું અને સભાની શરૂઆતથી હાજર ન હતો એટલે મંરદરમાં પ્રવેશીને 
હભું શ્ીજી મહારાજને દંડવત કરી અને બધા જ હરરભકતોને હાથ જોડીને જ્ ્સવાવમનારા્ણ 
કરીને હભું સભામાં બેઠો. ત્ાં જ ્સવામીજીની નજર મારા પર પડી અને તેઓએ હરરભકતો 
દ્ારા જણાવ્ભું કે, મને બાપા ્સટેજ પર બોલાવે છે. હભું ્સટેજ ઉપર બાપાનાં દશ્ષન માટે ગ્ો. 
મેં બાપાને હાથ જોડીને શીશ નમાવીને જ્ ્સવાવમનારા્ણ પાઠવ્ા. બાપાએ વહાલપયૂવ્ષક 
તેમનો હાથ આશીવા્ષદથી મારા મ્સતક પર રાખ્ો અને જ્ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ કહ્ા.  પછી 
મને કંઠી પહેરાવી અને વત્ષમાન ધરાવ્ા. ત્ારબાદ મારા મનની ઈચછા બાપાની પધરામણી 
કરાવવા માટે અવત તીવ્ર વેગ પકડવા લાગી. તે માટે મેં વ્વ્સથાપક મોટા હરરભકતોને મેં મારા 
વવચારની જાણ કરી અને બાપાને પ્રાથ્ષના કરવા જણાવ્ભું. ઈચછા બહભુ હતી અને આશા પયૂરી 
થશે એવો વવશ્ાસ મનમાં બળ પકડતો જતો હતો. બાપાના કા્્ષક્રમમાં બાપાને બીજા ્સટેટમાં 
જવાનભું હતભું છતાં બાપાએ મારી પ્રાથ્ષના સાંભળતા જ મારા ઘરે પધરામણી કરવા માટે ્સવીકૃવત 

મો્ટા હરરભકતોને મેં 
મારા સવચારની જાણ કરી 

અને બાપાને પ્રાથ્યના 
કરવા જણાવરું. ઈચછા 
બહુ હતી અને આશા 

પયૂરી થશે એવો સવશ્ાિ 
મનમાં બળ પકરતો જતો 
હતો. બાપાના કાર્યક્રમમાં 

બાપાને બીજા સ્ટે્ટમાં 
જવાનું હતું છતાં બાપાએ 

મારી પ્રાથ્યના િાંભળતા 
જ મારા ઘરે પધરામણી 

કરવા મા્ટે સવીકૃસત 
આપી. અમારી સવનંતીને 
મનમાં ધારી અમારા ઘરે 

હરરભકતો તથા િંતો િાથે 
પધરામણીએ પધારા્ય.
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આપી. અમારી વવનંતીને મનમાં ધારી અમારા ઘરે હરરભકતો તથા સંતો સાથે પધરામણીએ 
પધા્ા્ષ. અમારા પરરવારનભું મન અવત હવર્ષત થઈ ગ્ભું. બાપાએ અમારી બધી જ મહેચછાઓ 
પભુરી કરી. તેમના ચરણકમળ અને રદવ્ દૃવટિએ કરીને આખભું ઘર પવવત્ ક્ભુું. મન બહભુ જ ખભુશ 
થ્ભું. મનમાં એમ થ્ભું કે, બાપાને બીજા મોટા હરરભકતોના ઘરે પધરામણી હતી અને બીજા 
રાજ્માં જવાનભું પણ હતભું તેમ છતાં આ નવા આદરવાળા નાના એવા હરરભકતની ઇચછાને પણ 
બાપાએ ન્ા્ આપીને અમને ધન્ ક્ા્ષ અને અમે કૃતાથ્ષ થ્ા. કેવી અનોખી કૃપા. સામાન્ 
રીતે કોઈ મોટા ધનકભુબેર કે પછી રાજકી્ હોદ્દા પર આગળ પડતા એવા મોટા મોટા હરરભકતોના 
ઘરે પધરામણીઓ થતી હો્ પણ અમારા જેવા નાના અને નવાને કોણ ઓળખે પણ બાપાને 
મળ્ા ત્ારે જરા્ એમ ના લાગ્ભું કે, નવા આદરવાળા અને હમણાં જોડા્ેલા હરરભકત છીએ. 
બાપાએ સવવે જભુના હરરભકતોની હરોળમાં અમને પણ પોતાના જાણ્ા. એ જ એમની મહાનતા 
અને અમારા ઉપર અવત કૃપા.

માથાનો દુ:ખાવો ગારબ
થોડા સમ્ પહેલા જ્ારે આપણા સૌના લાડીલા વેદરતન બાપા પ્રત્ક્ષપણે દશ્ષન દેતા 

હતા તે સમ્ે મને બહભુ જ માથામાં દભુખાવો થતો હતો. જે અસહ્ હતો. ઘણા ડોકટરને બતાવ્ભું 
પછી પણ દવા અસર કરતી ન હતી. દભુઃખાવો વધતો જતો હતો ને એમ લાગતભું જાણે બ્રેન ટ્ભુમર 
ના થઇ ગ્ભું હો્. દવાઓ પણ બદલી પણ કોઈ અસર થતી નહોતી. ડૉકટરે MRI કરવા માટે 
કહ્ભું તો પણ તેમાં રીપોટ્ષમાં કંઈ આવ્ભું નહીં. દભુ:ખાવો તો રદવસે રદવસે વધતો ગ્ો. એવભું લાગ્ભું 
કે, હમણાં માથાની નસ ્ફાટી જશે. ત્ારે મેં મારી જોડે રહેતા તરૂલતાબેન વશરીરકભુમાર પટેલ 
જે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આકશ્ત છે, તેમને મેં મારા પ્રોબલેમની વાત કરી. તેમણે કહ્ભું 
કે, બાપા દભુઃખમાં હરહંમેશ આપણી જોડે જ રહે છે અને આજથી વસંતપંચમી સભુધી તમારો 
દભુ:ખાવો બાપા જરૂરથી મટાડી દેશે. તમારે કોઈ દવાની જરૂર નવહ પડે. જો તમને મટી જા્ તો 
તમારે વસંત પંચમીના રદવસે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાનનો અકભરેક કરજો. બસ આટલી 
વાત સવારે થઈને પછી હભું બપોરે સભુતી હતી ત્ારે ભગવાન, ્સવામીબાપા અને આપણા સૌના 
પ્ારા વેદરતન ્સવામીશ્ી મહારાજે મારા માથા પર પ્રેમથી હાથ ્ફેરવ્ો. બાપા મંદમંદ ક્સમત 
વેરતા જેમ આપણી મા આપણા માથા પર હાથ ્ફેરવીને સભુવાડતી હો્ તેવો એહસાસ થ્ો. 
મને સરસ નીંદર આવી ગઈ ને પછી હભું જ્ારે જાગી ત્ારે મારો માથાનો દભુ:ખાવો ગા્બ થઇ 
ગ્ો. મને શાંવત શાંવત વતા્ષઈ ગઈ. આમ આપણા ભગવાન, ્સવામીબાપા ને આપણા ્સવામીશ્ી 
પ્રગટ અને પ્રત્ક્ષ છે તેનો આ પ્રગટ પરચો છે.

 સીમાબેન, ગામ: પલી્ડ , રહેવાસી: કબવમુંગહામ

સવામીશ્ી મહારાજનો  પ્રૌઢ પ્રતાપ
હભું ભાવવકકભુમાર નટવરલાલ પટેલ પલી્ડ ગામનો વતની છભું. કેનેરડ્ન સીટીઝન છભું અને 

અત્ારે ્ભુ.એસ.એમાં રહભું છભું. ્ભુ.એસ.એ.માં કા્મી રહેવા માટેની કા્્ષવાહીમાં મારા પરરવાર 
પર પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના રદવ્ આશીવા્ષદ રહેલા છે.

હભું શારીરરક રીતે એકદમ ્સવ્સથ છભું પરંતભુ એક બાબતે હભું હંમેશા પરેશાન રહેતો. ક્ારેક 
ક્ારેક મને મગજ પર અસર થઈ જતી અને ક્ારેક ચક્ર આવી જા્ તે કહી શકાતભું ન હતભું 
તેની સારવાર રૂપે ્ભુએસએમાં કોઈ ખાસ ્ફા્દો થ્ો નહીં. 

એક વખતે હભું કારનભું ડ્ાઇવવંગ કરીને મારા પરરવાર સાથે સેનટ લયૂઇસથી જ્ોકજ્ષ્ા આવી 
રહ્ો હતો. હાઈવે પર બીજી ગાડીઓની ્સપીડથી ડ્ાઇવવંગ કરી રહ્ો હતો અને અચાનક મારા 
મગજ પર શી અસર થઈ ગઈ એ કંઈ જ ખબર પડી નહીં. તે ક્ષણે મને ્સવામીજી મહારાજનાં 

બાપા મંદમંદ નસમત 
વેરતા જેમ આપણી 
મા આપણા માથા પર 
હાથ ફેરવીને િુવારતી 
હોર તેવો એહિાિ 
થરો. મને િરિ નીંદર 
આવી ગઈ ને પછી હું 
જરારે જાગી તરારે 
મારો માથાનો દુ:ખાવો 
ગારબ થઇ ગરો. મને 
શાંસત શાંસત વતા્યઈ ગઈ. 
આમ આપણા ભગવાન, 
સવામીબાપા ને આપણા 
સવામીશ્ી પ્રગ્ટ અને 
પ્રતરક્ છે તેનો આ 
પ્રગ્ટ પરચો છે.
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દશ્ષન થ્ા અને મારી ગાડી હાઈવેની એક બાજભુની સાઈડમાં જઈ રોકાઈ ગઈ. થોડી ક્ષણો 
પછી બરાબર ભાનમાં આવતા મને ખબર પડી કે, મારા પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીજી મહારાજે જ મને 
એકસીડનટથી બચાવ્ો છે. ત્ારબાદ મેં આ બાબતે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને 
વાત કરી. 

તેઓશ્ીની પ્રેરણા આશીવા્ષદ અને આજ્ાથી તબીબી ક્ષેત્ે જોડા્ેલા અમારા સાળાના 
પભુત્નો સંપક્ષ કરી ઇકનડ્ાથી ્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ મળ્ા. તેથી દવા ખયૂબ જ અનભુકયૂળ આવી. 
આમ દવા બતાવીને પણ ્સવામીશ્ી મહારાજે મારી મભુશકેલી કા્મ માટે દયૂર કરી છે.

ભાવવકકભુમાર નટવરલાલ પટેલ, પવલ્ડ જ્ોજી્ષ્ા 

કૃપાળુની કૃપા
એ સોનેરી રદવસો હતા. વજી્ષની્ા રાજ્માં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના નવા મંરદરની મયૂવત્ષ 

પ્રવતષ્ા કરવા આપણા પરમ પયૂજ્ પ્રેમમયૂવત્ષ શ્ી આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ સંત-મંડળ સવહત 
પધા્ા્ષ હતા. દેશ વવદેશ અને અમેરરકાના લગભગ બધા જ રાજ્ોમાંથી હજારો હરરભકતો 
આ પ્રસંગે લાભ લેવા પધા્ા્ષ હતા. ચાર રદવસ માટે ખભુબજ સભુંદર પ્રસંગોનભું આ્ોજન કરવામાં 
આવેલ. સંત વશરોમણી શ્ી ધમ્ષવતસલદાસજી ્સવામીએ ડેલાવર મંડળના ચાર પાંચ હરરભકતોને 
સમૈ્ાની તૈ્ારી કરવા વજી્ષની્ા ત્ણ ચાર રદવસ અગાઉથી બોલાવેલ. જેમાં આ સેવક પણ 
જોડા્ેલ. પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી મહારાજની કૃપાથી વજી્ષની્ાના હરરભકતોએ તન-મન અને 
ધનથી ખભુબ જ સેવાઓ કરી. મંરદર માટે વવશાળ જગ્ા ખરીદી હતી. મંરદર, સભા મંડપ, પ્રસાદ 
લેવા માટે મંડપ, થોડે દયૂર હરરભકતોને જમવા માટે સભુંદર મજાનભું રકચન. વજી્ષની્ા મંડળનો 
આગ્હ હતો કે, બધાજ હરરભકતોને સવાર, બપોર અને સાંજે ગરમા ગરમ રસોઈ પીરસવામાં 
આવે. બસ એ પ્રમાણે વ્વ્સથા કરવામાં આવેલી. આપણા ન્ભુ જસસી અને વશકાગો મંરદરના 
રસોઈ્ા મહારાજે રસોઈ બનાવવા કમર કસી હતી. તેમને સાથ અને સહકાર આપવા ન્ભુ જસસી 
અને ડેલાવરના હરરભકતો જોડા્ા હતા. 

તા. ૨૦ મી જભુલાઈ ૨૦૧૯ના રોજ સવારનો કા્્ષક્રમ પભુરો થ્ા બાદ બપોરના ઠાકોરજી 
જમાડવા બધા હરરભકતો ઉભા થ્ા. તે રદવસો હતા જભુલાઈ મવહનાના અને સયૂ્્ષનારા્ણ પણ 
સોળે કળાએ ખીલીને ગરમી કાળ-ઝાળ રેલાવવાના હતા. મીઠાઈ, ્ફરસાણ, ભાત, શાક અને 
જાત જાતની વાનગીઓ હરરભકતોને જમવાના પંડાલમાં પહોચાડવામાં આવી. હવે એક કઢી 
મોટા સગડા ઉપર ઉકળતી હતી. રસો્ા મહારાજે લીલી ઝંડી આપતા ઉકળતી કઢીનભું મોટભું તપેલભું 
નાના ટ્ેકટર-ટ્ોલીમાં મભુકવામાં આવ્ભું. આ સેવક તપેલભું પકડી રાખી પાછળ પાછળ ચાલતો હતો. 
અક્સમાતે ટ્ેકટર અને ટ્ોલીના જોડાણનો હભુક તયૂટી જતા ટ્ોલી આગળથી ઉંચી થઈ ગઈ. ગરમા 
ગરમ તપેલભું અને ગરમ કઢી ઓવચંતાની નમી જવાથી અડધાથી વધારે ગરમ ઉકળતી કઢી આ 
સેવકના પગ ઉપર પડી. સાથેના બીજા હરરભકતો રદગમયૂઢ બની ગ્ા. શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા 
અને આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરતા કરતા આ સેવકને રકચનમાં બેસાડી પંખો મયૂકીને 
ઠંડભું બર્ફનભું પાણી ઝારવા લાગ્ા. બંને પગની સાથળ અને પગ એકદમ લાલ લાલ થઈ ગ્ા 
હતા. મોટે ભાગે બધાજ સંતો ખબર કાઢવા આવી ગ્ા હતા. જે કોઈ હરરભકતો આવે અને 
જોઈને મનમાં થડકારો બોલાવી દે કે, બહભુ દઝા્ભું છે. બે ત્ણ ડોકટર હરરભકતો પણ સમૈ્ામાં 
હાજર હતા. તે પણ તાતકાવલક હાજર થઈ ગ્ા. કોઈ કહે થડ્ષ ડીગ્ી બન્ષ છે. કોઈ કહે સેકનડ 
ડીગ્ી બન્ષ છે. તાતકાવલક બન્ષ ઓઈનટમેંટ મંગાવવામાં આવી. જેમ જેમ ખબર પડતી ગઈ તેમ 
તેમ મોટા ભાગના હરરભકતો અને સંત-ગણ રસોડામાં ખબર કાઢવા આવી ગ્ા. તે વખતે 
જેણે જેણે આ સેવકની પરરવ્સથવત જોઈ તે બધા્ કહેતા દશ પંદર રદવસનો ખાટલો થશે. પણ 
ધા્ભુું ધણીનભું થા્ છે. આ સેવક શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા અને પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી 

મારી ગારી હાઈવેની 
એક બાજુની િાઈરમાં 
જઈ રોકાઈ ગઈ. થોરી 

ક્ણો પછી બરાબર 
ભાનમાં આવતા મને 

ખબર પરી કે, મારા 
પ્રેમમયૂસત્ય સવામીજી 

મહારાજે જ મને 
એકિીરન્ટથી બચાવરો 

છે. તરારબાદ મેં આ 
બાબતે પરમ પયૂજર 
આચાર્ય સવામીશ્ી 

મહારાજને વાત કરી. 
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મહારાજને પ્રાથ્ષના કરતો ઠંડભું પાણી પગ ઉપર નાખે રાખતો હતો. આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજે 
આશીવા્ષદ આપી કહેલ કે, શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા બધભું્ સારં કરશે. આ સેવકને આપણા 
વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ ઉપર પયૂણ્ષ વવશ્ાસ હતો કે તે આ સેવકને આંચ આવવા દેશે 
નવહ. આ સેવકે રાત્ે બવનુંગ ઓઈનમેનટ લગાવી. શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા અને પ્ારા આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી મહારાજનભું નામ ્સમરણ કરતા કરતા મોટેલના રૂમમાં આરામ ક્યો. સવારમાં તો જાણે 
નોમ્ષલ અને મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ાના કા્્ષક્રમમાં ભાગ લેવા પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની કૃપાથી 
મંરદરમાં હાજર. બધા હરરભકતો વવચારમાં પડી ગ્ા કે, આ ભાઈ કાલે એટલભું બધભું દાઝ્ા હતા, 
તો્ે કેવી રીતે આવી શક્ા. પણ જેને માથે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજના હાથ 
અને આશીવા્ષદ હો્ તેનભું “શયૂળીનભું દભુઃખ હો્ તે પણ કાંટે કરીને મટાડે.”  

કલપેશકભુમાર એસ. પટેલ (વડાવી) ડેલાવર

દરાથી શકર બનરું
ઓ્સટ્ેવલ્ા ્સથા્ી મારી બહેને ૨૦૧૨માં મને ઓ્સટ્ેવલ્ા આવવા માટે આગ્હ ક્યો. 

એટલે મેં પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે બાપા મારી બહેનનો આગ્હ છે કે હભું ઓ્સટ્ેવલ્ા 
આવી જાઉં તો બાપા હભું શભું કરં? પછી બાપાએ કહ્ભું કે, બેટા પરદેશ જવભું હો્ તો કેનેડાનભું કરો. 
મેં કહ્ભું બાપા કેનેડામાં ઇવમગ્ેશન અઘરં છે અને ઓ્સટ્ેવલ્ામાં બહેન ્સપોનસોર કરે છે એટલે 
સરળતાથી થઇ જા્ એમ છે. ત્ારે બાપાએ કહ્ભું: બેટા કેનેડા માટે પ્ર્તન કરો. ભગવાન બાપા 
ભેળા ભળશે અને બધભું સારં થઇ જશે. 

ત્ારબાદ અમે કેનેડા ઇવમગ્ેશનની તપાસ કરી અને જાણવા મળ્ભું કે, અમારા પોઈન્ટસ 
ઓછા થા્ છે. તેમ છતાં બાપાની આજ્ા હતી એટલે અમે એપલા્ ક્ભુું. પ્રથમવાર અમારં 
રરજેકશન આવ્ભું. અમે બાપાને વાત કરી. બાપાએ કહ્ભું: રરએપલા્ કરો. પછી અમે રરએપલા્ 
કતા્ષની સાથે જ અમારી ્ફાઈલ એપ્રભુવ થઇ ગઈ. જે અશક્ હતભું પણ બાપાની દ્ાથી એ શક્ 
બન્ભું અને એમના કહ્ા પ્રમાણે અમે કેનેડામાં વેલસેટ થઇ ગ્ા.

કેવળ અને કેવળ અમારી રક્ા
સાલ ૨૦૨૦ની જાન્ભુઆરીમાં હભું અને મારા સતસંગી વમત્ પ્રકાશભાઈ ચૌહાણ 

ઓનટારીઓથી વેનકભુવર કાર લઈને જઈ રહ્ા હતા. વવનટર હોવાથી હાઇવે પર વાતાવરણ બહભુ 
ખરાબ હતભુ. અમારી ગાડીની ્સપીડ ૧૨૦ કી.મી હતી. અમારી ગાડી અચાનક જ આઉટ ઓ્ફ કંટ્ોલ 
થઇ ગઈ. કારણ કે રોડ ઉપર બલેક આઈસ જામી ગ્ો હતો. અમે બધાએ ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા, પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાને સંભારીને પ્રાથ્ષના કરી.  અમારી ગાડી હાઇવે પર બનાવેલી ડાભી 
બાજભુની દીવાલે અથડાઈ ને ગોળ ગોળ ્ફરતી જમણી બાજભુની દીવાલે અથડાઈ. વળી ્ફરી ગોળ 
ગોળ ્ફરતી હાઇવેમાં વચચે ઉભી રહી ગઈ. બાપાની દ્ાથી અમારી પાછળ કોઈ બીજી ગાડી 
કે ટ્ક નહોતી આવતી. ગાડીમાં કોઈને પણ કોઈ ઇજા ના થઇ. આટલી ્સપીડે આવતી કારનો 
એકસીડંટ થ્ો. પરંતભુ અમારી કારને પણ કંઈ ખાસ નભુકસાન નોતભું થ્ભું. આ કેવળ અને કેવળ 
બાપાએ જ અમારી રક્ષા કરી છે. બાપા હર હંમેશ એમના બાળકોનભું રક્ષણ કરે જ છે.

િરિ િંભારણું
પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ ઈ.સ.૨૦૧૯માં છેલલીવાર કેનેડા પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે 

આ સેવકના ઘરે રાત્ી રોકાણ માટેનો બાપાએ લાભ આપ્ો હતો. બીજા રદવસે બાપા મારા ગૃહ 
મંરદરે મંગળા આરતી કરીને પોતાના વનજ રૂમમાં પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે બાપાએ અમને તેમના 
રૂમમાં બોલાવ્ા. તેઓશ્ીએ તેમની પયૂજામાં ધરા્ેલ પ્રસાદી અમને આપી અને કહ્ભું કે, ચાલો 
્ોગા કરવા બેસી જાઓ. બાપા તો ભભુજંગાસન, પવશ્ચમોત્તાસન, ઉધવ્ષ સવાુંગાસન, હલાસન, 

શ્ીજીબાપા સવામીબાપા 
અને પરારા આચાર્ય 
સવામીશ્ી મહારાજનું 
નામ સમરણ કરતા કરતા 
મો્ટેલના રૂમમાં આરામ 
કરયો. િવારમાં તો 
જાણે નોમ્યલ અને મયૂસત્ય 
પ્રસતષ્ાના કાર્યક્રમમાં 
ભાગ લેવા પયૂજર આચાર્ય 
સવામીશ્ી મહારાજની 
કૃપાથી મંરદરમાં હાજર. 
બધા હરરભકતો 
સવચારમાં પરી ગરા કે, 
આ ભાઈ કાલે એ્ટલું 
બધું દાઝરા હતા, તોરે 
કેવી રીતે આવી શકરા.
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કણ્ષપીડાસન, ગોઉંમભુખાસન વગેરે ્ોગા કરવા લાગ્ા. બાપા ૭૭ વર્ષની ઉંમરે એટલા સરસ 
આસાન કરતા કે અમારાથી તો બેલેનસ જ ના રહે. અમે પડી જઇ્ે. ત્ારે બાપા હસતા અને 
અમે પણ હસતા. બાપાએ કહ્ભું: પ્ર્તન કરો થશે. અમે ખયૂબ પ્ર્તન કરતા પણ થતા જ નવહ. 
બાપા હસતા હસતા અમોને કહેતા કે વન્વમતતાથી કરશો તો જ થશે. આજથી રોજ તમે ્ોગા 
કરજો. આવી રીતે બાપાએ હસતા હસતા ્ોગા કરાવીને અમને વશખામણ આપી હતી. અમોને 
બાપાએ આ ખયૂબ જ સરસ સંભારણભું કરી આપ્ભું. 

ધમવેશભાઈ મભુકભુંદભાઈ પટેલ ગામ: સોજા (હાલ કેનેડા ટોરોનટો)

કરાં હદ છે કૃપાની
માચ્ષ ૨૦૦૦માં અમે નૈરોબી (કેન્ા)થી પીઆર કેનેડા માટેની ્ફાઈલ કરી હતી. ત્ારબાદ 

ઓગ્સટ ૨૦૦૧માં અમેરરકાના વવઝા માટે એપલા્ ક્ભુું. બાપાની દ્ાથી અમેરીકાના વવઝા 
મળી ગ્ા. પરંતભુ કેનેડાનો રરપલા્ આવતો ન હતો. તેથી એવો વવચાર આવ્ો કે, આપણે 
અમેરરકા જઈશભું અને ત્ાં રહીશભું. જોકે બાપાની ઈચછા કંઈક જભુદી જ હતી. સપટેમબર ૩૦, 
૨૦૦૧ના રદવસે ઇનટરવ્યૂ હતો. વવઝા પણ મળી ગ્ા. પરંતભુ મારા પવત સભુરેનદ્ના વવસામાં બથ્ષ 
ડેટ ખોટી લખાઈ હતી. તેથી પાસપોટ્ષ પાછા લઇ લીધા અને ૪ રદવસ પછી કરેકટ કરી પાછા 
મળ્ા. પણ તે રદવસે અમેરરકામાં પ્રવતષ્ાનો છેલલો રદવસ હતો. આ વવસા પ્રોસેસને લીધે અમે 
જઈ શક્ા નવહ. રડસેમબર ૨૦૦૧માં ઇકનડ્ા ગ્ા. ત્ાં બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા કેનેડાનભું 
ચાલે છે પણ કંઈ આવ્ભું નથી. અમેરરકાના વવઝા છે તો ત્ાં જઈએ? બાપાએ અમેરરકા માટે ના 
કહી દીધી. કેનેડાની રાહ જોવા માટે કહ્ભું. ત્ારબાદ બાપાની દ્ાથી ૧૫ રદવસ પછી કેન્ાથી 
મેસેજ આવ્ો કે, તમારં જાન્ભુઆરીમાં ઇનટરવ્યૂ છે. અમે ગ્ા. ઇનટરવ્યૂ થ્ો અને બાપાની 
કૃપાથી કેનેડાના પીઆર મળ્ા. પછી જયૂન ૨૦૦૨માં કેનેડા આવ્ા.

કેનેડા આવ્ા પછી સીન નંબર હતો. જોબ પણ નહતી. તેથી વવચા્ભુું અમેરરકા જઈએ પણ 
બાપાની મરજી કંઈક અલગ હતી. બોડ્ષર પરથી કેનેડા પાછા મોકલ્ા. પછી બાપાની દ્ાથી 
બધભું સારં થઇ ગ્ભું. બાપાની આજ્ાથી ઈ.સ.૨૦૦૫માં કેનેડામાં ઘર સભા ચાલભુ કરાઈ અને 
થોડા સમ્માં બાપાએ મંડળની ્સથાપના કરી આપી.

બાપાની કૃપાથી ઈ.સ.૨૦૧૨માં મંરદર માટેની જગ્ા નક્ી કરાઈ ત્ારે બાપા પધા્ા્ષ 
હતા. અમારો સંકલપ બાપાને રાત્ી રોકાણ કરવાનો હતો. બાપાએ સંકલપ જાણી જમવા અને 
રાત્ી રોકાણ માટે પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે બાપાએ અંત્ા્ષમી રૂપે એજ શબદો કહ્ા કે, આ છેલલભું હવે 
અમે અમારા ઘરે રહીશભું. બાપા જમવા પધા્ા્ષ ત્ારે મોડભું થવાથી પયૂજન થઇ શક્ભું નવહ. બાપા 
ત્ારબાદ પોઢવા પધા્ા્ષ ત્ારે જો્ભું કે, આરતી એમની એમ જ છે. તે જોઈ કહ્ભું કે, આરતી ના 
થઇ શકી. બાપાએ કહ્ભું : સભુરેનદ્, અત્ારે આરતી ઉતારી લે. રાત્ે ૧૨ વાગ્ા બાપાએ આરતી 
કરાવી. કેવી એમની દ્ા, પ્રેમ.

જયૂન ૨૦૧૪ની સાલમાં બાપાએ મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા કરી અને સભામાં સેવા કરવા વવરે વાત 
થઇ. ત્ારબાદ અમે વોલેનટર સેવા કરવા કહ્ભું. બાપાની દ્ા તો જભુવો બાપાએ પગાર તથા 
રહેવા જમવાનભું આપવા કહ્ભું. પણ અમોએ ના કહી દીધી. બાપાએ સભામાં કહ્ભું કે, સભુરેનદ્, 
છોકરાઓ પણ રાખશે અને ્ફા્ફડા પણ કરશે. કોઈને કંઈ કહેવભું હો્ તો કહો. પછી બાપાએ 
કીધભું ઘનશ્ામ મહારાજને તમારા દીકરા જાણી સેવા કરજો. આમ દ્ાળભુ બાપાએ મારા પવત 
માર્ફતે સંતાન ્ફળ અને સેવા બધભું આપ્ભું. આજીવન ગાદીના શરણે રહીએ અને સેવા કરીએ 
તેવી પ્રાથ્ષના.

હંસા સભુરેનદ્ પભુજારા ( ટોરોનટો, કેનેડા)

અમેરરકાના સવઝા છે તો 
તરાં જઈએ? બાપાએ 

અમેરરકા મા્ટે ના 
કહી દીધી. કેનેરાની 
રાહ જોવા મા્ટે કહ્ું. 
તરારબાદ બાપાની 

દરાથી ૧૫ રદવિ પછી 
કેનરાથી મેિેજ આવરો 

કે, તમારં જાનરુઆરીમાં 
ઇન્ટરવરયૂ છે. અમે 

ગરા. ઇન્ટરવરયૂ થરો 
અને બાપાની કૃપાથી 

કેનેરાના પીઆર મળ્ા. 
પછી જયૂન ૨૦૦૨માં 

કેનેરા આવરા.
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અન્નકયૂ્ટની આરતી
ઈ.સ. ૨૦૧૯માં અમારા બ્રામટોમ વાળા ઘરે હરર મંરદરમાં મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા થઈ. તેને પાંચ 

વર્ષ પભુરાં થતાં હતાં. તેથી અમારી એક મોટી ઈચછા હતી કે, સરસ અન્કયૂટ ભરવો અને બાપાના 
વરદ્ હ્સતે અન્કયૂટની આરતી પણ થા્. બાપાએ અમારી આ ઈચછાને અંત્ા્ષમીપણે જાણી 
લીધી. પછી ૨૩ જભુલાઈ ૨૦૧૯ના રોજ સવારે બાપા અમારે ત્ાં પધા્ા્ષ હતા. જેવી અમારી 
ઇચછા હતી તે પ્રમાણે જ અન્કયૂટ માટે સરસ ઘોડી પણ જાતે જ તૈ્ાર કરી હતી અને તેના ઉપર 
સભુંદર મજાનો અન્કયૂટ ગોઠવા્ો અને બાપાના વરદ્ હ્સતે અન્કયૂટની આરતી થઈ. આ વનવમત્તે 
બાપાએ પધારેલા સૌ સંતોને પ્રેમથી પ્રસાદ જમાડ્ો. તેમજ સવવે હરરભકતોને પણ પ્રસાદ 
જમાડ્ો અને ખયૂબ જ જ્ જ્કાર થ્ો હતો. આમ બાપાના કેનેડા ખાતેના છેલલા વવચરણમાં 
બાપાએ કરેલી આવી મોટી દ્ા અને કૃપાને અમો ક્ારે્ પણ ભયૂલી શકીએ તેમ નથી. આ 
પ્રસંગ પણ અમારા પરરવાર માટે નો ખયૂબ જ ્ાદગાર પ્રસંગ છે.

ભુલી શકીએ તેમ નથી
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના પંચમ વારસદાર પ્રેમમયૂવત્ષ બાપા ઈ.સ. ૨૦૦૧ની સાલમાં 

કેનેડા પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે અમે અને નંદભુભાઈનો પરરવાર મારખમ રોડના ૧૦૫૦, એપાટ્ષમેનટમાં 
સાથે રહેતા હતા. બાપા નંદભુભાઈના ઘરે પધરામણીએ પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે મારો પભુત્ ૧૭ રદવસનો 
હતો. જેનભું નામ નીલ રાખ્ભું હતભું. તેને અમારે કંઠી બંધાવવી હતી. પરંતભુ અમે મયૂંઝવણમાં હતા 
કે, ૧૭ રદવસના છોકરાને બાપા કંઠી બાંધશે કે કેમ? તેથી અમે વત્ષમાન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી 
મહારાજ શ્ી કજતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ીને મારા પવત દ્ારા પ્રાથ્ષના કરી. તેમણે કહ્ભું કે, તમે 
નીલને બાપા પાસે લાવો. તેથી હરેશ તેને લઈને બાપા પાસે ગ્ા. ત્ારે બાપાએ તેને પોતાના 
ચરણો પર સભુવાડી અને પોતાના ચરણ ઊંચા નીચા કરીને તેને રમાડ્ો હતો અને કંઠી બાંધી 
વત્ષમાન ધરાવ્ા હતા.

આ પ્રસંગથી હભું અને હરેશ ખયૂબ જ આનંદમાં આવી ગ્ા. અમારા જીવનનો આ ્ાદગાર 
પ્રસંગ અમો ક્ારે્ પણ ભભુલી શકીએ તેમ નથી.

મનીરાબેન હરેશકભુમાર પટેલ, વામજ-કેનેડા

મનોરથ પુરા કરે
ઈ.સ. ૨૦૧૦ની સાલમાં આપણા સૌના વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ સંત મંડળ 

સવહત સારા્ે અમેરરકા અને કેનેડા ખાતે વવચરણ કરી રહ્ા હતા. બાપા કેનેડાનભું વવચરણ પયૂરં 
કરી અપ ્સટેટ ન્ભુ્ોક્ષ, ઓહ્ા્ો, પેનસલવેની્ા પતાવી ડેલાવર વવચરણ કરવા પધારવાના હતા. 
આ સેવકના ઘેર વેલકમ પ્રોગ્ામ કથા-વાતા્ષ, સંધ્ા વન્મ, ઠાકોરજી જમાડવા વગેરે નક્ી કરેલ 
પ્રોગ્ામ મભુજબ તૈ્ારી કરેલી. સામાન્ વન્મ આપણે ઘેર કોઈ અવતવથ આવવાના હો્ તો 
આપણે કેટલી તૈ્ારી કરીએ છીએ. આ તો લાખખોના લાડીલા આપના પરમ પયૂજ્ ્સવામીશ્ી 
મહારાજ આપણા બાપા સંત મંડળે સવહત પધારવાના હોઈ સભુંદર આ્ોજન કરેલ, બાપા અને 
સંતો માટે શભું શભું રસોઈ કરવાની, બાપાનભું ્સવાગત કેવી રીતે કરવભું, રસોઈમાં સંતોની પ્રખ્ાત 
રોટલી, દયૂધી ચણાનભું શાક, દાળ, ભાત, ્ફરસાણ, વમઠાઈ કરી જમાડવાની ઈચછા હતી. બીજભું બાપા 
પોતાના હાથે સવવે કભુટભુંબીજનોને પેંડા પ્રસાદીના કરી જમાડે, પણ બાપાએ આ વખતે જભુદી લીલા 
બતાવી. હૃદ્ રોગને સેવામાં લીધો, બાપા કેનેડાથી સીધા સીકોકસ, ન્ભુ જસસી મંરદર પધારી 
ગ્ા, બીજા ્સટેટનભું વવચરણ મભુલતવી રખા્ભું.

બે ત્ણ રદવસ પછી બાપાની તકબ્તની ખબર કાઢવા અને દશ્ષન કરવા જવા માટે 
બાપાને ્ફોન ક્યો, બાપાએ મંજયૂરી આપી. ૧૧:૩૦ પહોચવાનભું હતભું પણ તે રદવસે ખયૂબ જ 

બાપાએ અમારી આ 
ઈચછાને અંતરા્યમીપણે 
જાણી લીધી. પછી ૨૩ 
જુલાઈ ૨૦૧૯ના રોજ 
િવારે બાપા અમારે 
તરાં પધારા્ય હતા. જેવી 
અમારી ઇચછા હતી તે 
પ્રમાણે જ અન્નકયૂ્ટ 
મા્ટે િરિ ઘોરી પણ 
જાતે જ તૈરાર કરી 
હતી અને તેના ઉપર 
િુંદર મજાનો અન્નકયૂ્ટ 
ગોઠવારો અને 
બાપાના વરદ્ હસતે 
અન્નકયૂ્ટની આરતી 
થઈ.
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વરસાદ પડવાથી અમભુક ર્સતાઓ ઉપર પાણી ભરાઈ ગ્ભું હતભું. ર્સતા બદલી ૧૨:૧૫ વાગે 
પહોચ્ા. બાપાને આરામ કરવા જવાનભું હતભું. તકબ્ત હજભુ પણ નાદભુર્સત હતી. સેવામાં રહેલા 
સંતોએ બાપા આરામમાં પધા્ા્ષ છે એમ કહ્ભું. તો પણ બાપા અમારી રાહ જોઈ બેસી રહ્ા 
હતા. આ કેવળ આપણા બાપા જ કરી શકે. બાપાને પોતાના ્સવા્સથ્ કરતા હરરભકતો ખયૂબ જ 
વહાલા હતા. બાપાને મળી દશ્ષન કરી તકબ્તના હાલચાલ પયૂછી બાપા પાસે બેઠા. વાત વાતમાં 
બાપાએ કહ્ભું પણ ખરં કે, બેટા હવે તમારા ત્ાં આવતા વરવે પધારીશભું.  

આપણા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ પણ અંત્ા્ષમીપણે જાણી અમને સૌ 
કભુટભુંબી જનોને પેંડાની પ્રસાદી આપી. સંત વશરોમવણ ધમ્ષવતસલદાસજી ્સવામીને બોલાવી ઠાકોરજી 
જમાડવાની વ્વ્સથા કરવા જણાવ્ભું. રસોઈમાં પણ શભું? અમારે અમારા ઘેર જે જમાડવાની 
ઈચછા હતી તે જ પ્રસાદી અમને જમવા આપી. વાહ રે બાપા વાહ! શભું તમારી કૃપા. શભું તમારી 
દ્ા. બાપાના આ સભુખો અમે કદી નવહ ભયૂલી શકીએ.  “વહાલો લાડ લડાવી મનોરથ પભુરા કરે” 

ઈ.સ.૨૦૧૦માં બાપાથી ના અવા્ભું પણ બાપા ઈ.સ.૨૦૧૧માં ૩૩ સંતો સાથે પધારી 
અમને ન્ાલ ક્ા્ષ.

કમલેશકભુમાર એસ. પટેલ, વડાવી (ડેલાવર, ્ભુ.એસ.એ.)

અલૌરકક િામરર્ય
જભુલાઈ ૨૦૦૫માં બાપા અમારા ઘરે ઠાકોરજીના થાળ જમવા પધા્ા્ષ. તે રદવસે એકાદશી 

હોવાથી મોરૈ્ો શાક અને કઢી બનાવ્ા હતા. તે ૫૫ થી ૬૦ માણસ જમે એટલી રસોઈ બનાવી 
હતી. પંગત બેઠી ત્ારે ભાઈઓ-બાઈઓ સાથે થઈ ૭૦ જેટલા માણસો બેઠા. સંતો મીઠાઈ 
બનાવીને લાવેલા અને પરાણે ૪૦ માણસોને પીરસાઈ તેટલો ટોપરાપાક એક નાના પાત્માં 
બનાવીને લાવેલા. અમે ને સંતો વવચાર કરવા લાગ્ા કે, આ તો બધાને પહોંચશે નહીં. હવે શભું 
કરવભું? તેઓ વવચાર કરતા કરતાં એક સંતે કહ્ભું કે, બાપાને પ્રાથ્ષના કરો. હભું બાપા પાસે ગ્ો. 
બાપા પણ ઠાકોરજીના થાળ જમવા બેઠા હતા. બાપાને બધી વાત કરી એટલે બાપા કંઈ બોલ્ા 
નહીં. તરત જ તેમણે થાળમાંથી ટોપરાપાકનો એક ટભુકડો મને આપ્ો અને કહ્ભું કે, આ પ્રસાદ 
ભાંગીને પાત્માં નાખો અને એક બાજભુથી પીસ કાઢીને પીરસો. 

પછી અમે બાપાએ આપેલ પ્રસાદી ટોપરાપાકના પતરામાં નાખી અને તેમાંથી એક થાળી 
ભરીને પીરસવા આપ્ો તો પીરસતા ત્ણ પીસ વધ્ા. ્ફરીથી બીજી થાળી ભરીને પીરસવા 
આપ્ો તો પીરસતા પાંચ પીસ વધ્ા. બધાને ખયૂબ જ જમાડ્ા છતાં પણ અડધી થાળી ટોપરાપાક 
વધ્ો. માંગ્ો તેટલો પ્રસાદ બધાને આપ્ો હતો છતાં પણ ૩૦ માણસ જમે તેટલા પ્રસાદમાંથી 
૭૦ માણસ જમ્ા. તો પણ અડધી થાળી પ્રસાદ વધ્ો. આ તો ગંગામાએ મહારાજને થઈ 
રહે તેટલો થાળ બનાવ્ો હતો છતાં પણ ગોપાળબાપાએ સાથે આવેલ સમગ્ સભાને જમાડી 
તૃપ્ ક્ા્ષ તોપણ થાળમાં ખયૂટ્ભું નહીં. આવભું અલૌરકક સામથ્્ષએ રદવસે બાપાએ અમારા ઘેર 
બધાને બતાવ્ભું. ખરેખર બાપા દ્ારા ્સવ્ં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન કા્્ષ કરે છે તેવો બધા 
હરરભકતોને અનભુભવ થ્ો.

આ ઋણમાંથી કરારેર પણ છયૂ્ટી શકીએ તેમ નથી
ઈ.સ. ૨૦૧૦માં અમો પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાના આશીવા્ષદથી બ્રામપટોન ખાતે અમારા નવા 

ઘરમાં રહેવા ગ્ા. અમારી ખયૂબ જ ઈચછા હતી કે, ઘરમાં હરર મંરદરે બાપાના વરદ હ્સતે મયૂવત્ષ 
પ્રવતષ્ા કરાવવી. તેથી મવણનગરથી પયૂજની્ સંતો પાસેથી સભુંદર કલાકૃવતવાળભું મંરદર મંગાવ્ભું 
અને મયૂવત્ષઓ પણ આવી ગ્ા હતા. ઈ.સ. ૨૦૧૪માં ટોરંટો મંરદરના મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ાના સમૈ્ામાં 
બાપા પધા્ા્ષ. તે વખતે અમે પણ બાપાને અમારા ઘરે પધારવા માટે પ્રાથ્ષના કરી. બાપાએ 

અમે બાપાએ આપેલ 
પ્રિાદી ્ટોપરાપાકના 
પતરામાં નાખી અને 

તેમાંથી એક થાળી 
ભરીને પીરિવા આપરો 

તો પીરિતા ત્ણ પીિ 
વધરા. ફરીથી બીજી 

થાળી ભરીને પીરિવા 
આપરો તો પીરિતા પાંચ 
પીિ વધરા. બધાને ખયૂબ 

જ જમાડા છતાં પણ 
અરધી થાળી ્ટોપરાપાક 

વધરો. માંગરો તે્ટલો 
પ્રિાદ બધાને આપરો 

હતો છતાં પણ ૩૦ માણિ 
જમે તે્ટલા પ્રિાદમાંથી ૭૦ 

માણિ જમરા.
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અમારી પ્રાથ્ષનાનો ્સવીકાર કરી અમને ટાઈમ પણ આપ્ો. મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ાના સમૈ્ાના બીજા 
રદવસે અમારા ગૃહ મંરદરમાં પણ બાપાના વરદ હ્સતે મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા સંપન્ થઈ. તેમાં પણ 
ગભુજરાત ભારતના તેમજ આરફ્કા અમેરરકા અને લંડનથી આવેલા ઘણા બધા મોટેરા હરરભકતો 
પણ અમારે ત્ાં આ પ્રસંગે પધા્ા્ષ હતા. સૌ સંતો ભકતોના થાળ પણ થ્ા હતા. બાપાએ સૌને 
પ્રસાદ પણ જમાડ્ો અને આનંદ આનંદ થઈ ગ્ો હતો. આમ આ પ્રસંગ અમારા જીવનનો 
ખયૂબજ ્ાદગાર અને અજોડ પ્રસંગ બન્ો છે. હે બાપા અમે આપના આ ઋણમાંથી ક્ારે્ 
પણ છયૂટી શકીએ તેમ નથી.

નંદભુભાઈ ભોળાભાઈ પટેલ, જાસપર - કેનેડા

ઈસમગ્ેશન ફાઈલ મંજુર
અમારી ઈવમગ્ેશનની ્ફાઈલ મયૂક્ા પછી ઘણો સમ્ વીતી ગ્ો. આમ તો ્ફાઈલ અમારી 

મંજભુર થઇ જવી જોઈતી હતી પણ થઇ નવહ. તેથી અમારં મન ઘણભું વચંવતત રહેતભું હતભું. તે 
સમ્માં આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ કેનેડામાં નંદભુભાઈને ઘરે હતા. મેં બાપાને ઈવમગ્ેશનની 
બધી વાત કરીને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા ભેળા રહેજો. વેદરતન આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ ખયૂબ 
જ દ્ાળભુ છે. આપ બધા જાણો છો. તેમણે મને કહ્ભું: બેટા ! વચંતા ના કરીશ. બધભું જ સારં થશે. 
ત્ારબાદ તેમના આશીવા્ષદથી થોડા સમ્માં અમારી ્ફાઈલ મંજભુર થઇ ગઈ.

અમારા ઘરે ઈ.સ. ૨૦૧૧માં બાપા પધા્ા્ષ હતા. ત્ારે મને એજંસી દ્ારા સીવીસી 
કંપનીમાં જોબ મળી હતી. એ કંપનીમાં રદવસના અંતે બધાજ લોકોનભું ્સકેવનંગ થતભું હતભું. એક 
રદવસ કંપનીમાં કામ કરતી વખતે મારાથી ્ફોન ખીસામાં રહી ગ્ો હતો. રોજની જેમ રદવસના 
અંતે મારં પણ ્સકેવનંગ કરવામાં આવ્ભું. તો ખીસામાંથી ્ફોન મળ્ો. મને કંપનીમાં આવવાની ના 
પાડી દીધી. જોબ જવાના લીધે હભું ખયૂબ જ દભુઃખી થઇ ગ્ો. મનમાં પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા તમને 
કતા્ષહતા્ષ જાણ્ા છે. તો મારી સાથે આવભું કેમ થ્ભું? પણ બાપા જે કરતા હો્ તે આપણા સારા 
માટે કરતા હો્ છે. પછી બાપાની દ્ાથી એકજ અઠવારડ્ામાં મને કા્મી જોબ ઈસીઆઈ 
કંપનીમાં મળી ગઈ.

આવી રીતે આશીવા્ષદથી મારા દીકરા આવશરને પણ સભુપવા્ષઇઝરની જોબ મળી અને એના 
૮ મવહના બાદ મેનેજરનભું પ્રમોશન મળ્ભું.

આંખે દેખતા થઇ ગરા
હભું અને મારા ધમ્ષપતની ઉરાબેન ઈ.સ.૨૦૦૩ની સાલમાં બાપાની આજ્ાથી આવ્ા હતા. 

એ વરવે ખયૂબ જ ઠંડી હતી અને બર્ફનભું તો્ફાન હતભું. અચાનક જ મારા પતનીને બર્ફનો ટભુકડો 
આંખમાં વાગ્ો અને આંખમાં દેખાતભું બંધ થઇ ગ્ભું. અમે ખયૂબ જ વચંતામાં પડી ગ્ા કે હવે શભું 
થશે? પણ પછી અમને વવચાર આવ્ો કે, ભગવાન તો બધભું જ કરી શકે તેમ છે. આંધળા દેખતા 
થ્ાના ઘણા ઉદાહરણો આપણા ્સવાવમનારા્ણ સંપ્રદા્માં છે. અમે અમદાવાદ મવણનગરમાં 
બાપાને ્ફોન ક્યો કે બાપા ઉરાબેનને આંખમાં બર્ફનો ટભુકડો વાગવાથી દેખાતભું બંધ થઇ 
ગ્ભું છે તો બાપા આપ દ્ા કરો. દ્ાળભુ અને ભકતવતસલ ્સવભાવે બાપાએ અમારી પ્રાથ્ષના 
્સવીકારી અને એમના આશીવા્ષદથી થોડાજ સમ્માં ઉરાબેન આંખે દેખતા થઇ ગ્ા. આમ શ્ી 
્સવાવમનારા્ણ ભગવાન ્સવામીબાપા દ્ારે આ કલી્ભુગમાં આજે પણ પ્રગટ છે અને ભકતોના 
કા્યો કરે છે.

નટભુભાઈ નારણદાસ પટેલ, મોખાસણ

પહોંચરાનાં પરમાણા
ઈ.સ. ૨૦૦૧ની સાલમાં આપણા સૌના વહાલા બાપા વવશ્વાતસલ્મહોદવધ પ્રેમમયૂવત્ષ 

અમદાવાદ મણણનગરમાં 
બાપાને ફોન કરયો 
કે બાપા ઉરાબેનને 
આંખમાં બરફનો ્ટુકરો 
વાગવાથી દેખાતું બંધ 
થઇ ગરું છે તો બાપા 
આપ દરા કરો. દરાળુ 
અને ભકતવતિલ 
સવભાવે બાપાએ 
અમારી પ્રાથ્યના 
સવીકારી અને એમના 
આશીવા્યદથી થોરાજ 
િમરમાં ઉરાબેન આંખે 
દેખતા થઇ ગરા.
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આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ સીકાકસ, ન્ભુજસસી મંરદર મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા મહોતસવ વનવમત્તે નોથ્ષ 
અમેરરકા ખાતે વવચરણ કરતા હતા. અમેરરકાના “્સમોલ વનડર” એવા ડેલાવરના વવચરણ 
દરમ્ાન આ સેવકના વનવાસ ્સથાને વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ તેમજ વવદ્ાન સંત 
મંડળ, હરરભકતો સવહત પધારેલા. સંધ્ા વન્મ, કથા-વાતા્ષ બાદ પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ 
્સવામીશ્ીએ ખયૂબજ બળ ભ્ા્ષ  આશીવા્ષદ આપી ઠાકોરજી જમાડવા પધા્ા્ષ. ઘરના કભુટભુંબીજનો, 
તેમજ સવવે હરરભકતો અને આમંત્ણને માન આપી પધારેલ સૌ વમત્ મંડળે ખભુબજ લાભ 
લીધેલો.

પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ આગળના વવચરણ અથવે ઘરના પારકુંગ પલોટમાં 
ગાડીમાં વવરાજમાન થ્ા. આ સેવકે બાપાના ચરણકમળમાં મ્સતક નમાવી અવત નમ્રતાવતનમ્ર 
અરજ કરતા પ્રાથ્ષના કરેલ કે, બાપા મારી પાસે ગ્ીનકાડ્ષ નથી. વકીલો પાછળ ખયૂબજ ખચા્ષ 
ક્ા્ષ પણ હજભુ સભુધી મેળ પડતો નથી. બાપા આપ કૃપા કરો તો આ સેવકને ઈ.સ.૨૦૦૭ના 
જીવનપ્રાણ ્સવામીબાપા શતાબદી મહોતસવમાં મવણનગર આવવાનભું ્સવપન પયૂરં થા્. જેમ શ્ી 
્સવાવમનારા્ણ ભગવાન માટે કીત્ષનમાં લખા્ભું છે કે, “કોઈને દભુઃખીઓ રે દેખી ના ખમા્” 
તેવભું જ વહાલા ્સવામીશ્ી મહારાજ પણ મારી પ્રાથ્ષના સાંભળી થોડીવાર ધીર ગંભીર થઈ ગ્ા. 
મનમાં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાનને પ્રાથ્ષના કરી આ સેવકના માથે તેમનો કોમળ કરકમળ 
મયૂકી આશીવા્ષદ આપી કહ્ભું કે, બેટા ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા સૌ સારં કરશે. એમ કહી 
આગળના વવચરણ માટે વવદા્ લીધી.

સમ્ના વહેંણની સાથે સમ્ વીતતો જા્ છે. ઘર નાનભું હોવાને લીધે વારંવાર સેવાનો 
લાભ મળતો નવહ. ઈ.સ. ૨૦૦૫માં વવચરણ દરમ્ાન પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની 
પધરામણી તેમજ સંધ્ા વન્મ કથા-વાતા્ષ, આશીવા્ષદ અને ઠાકોરજીના થાળનો લાભ પભુનઃ આ 
સેવકના ભાગ્માં આવ્ો.

પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ સાંજના ૫:૦૦ વાગે પધારવાના હોઈ ઠાકોરજીના 
થાળ અને રસોઈની તૈ્ારી માટે રસોઈ કરનાર સંત મંડળને બપોરના ૨:૦૦ વાગે ગાડીમાં 
લઈ આ સેવક ઘેર આવ્ો. ઘરમાં દાખલ થતા પહેલા મેઈલ બોક્ષમાંથી ટપાલ લીધી. જો્ભું તો 
મેઈલમાં ગ્ીનકાડ્ષ સાથે વેલ-કમ લેટર હતો. આ સેવક પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને 
મનોમન ગદગદ્ થઈ વંદી રહ્ો. હે બાપા ! ઈ.સ. ૨૦૦૧માં આ સેવકને જે આશીવા્ષદ આપેલ 
અને તે પછી ઈ.સ. ૨૦૦૫ના જભુન મવહનાની ૩૦મી તારીખે પધા્ા્ષ પણ કેવી રીતે પરમ પયૂજ્ 
્સવામીશ્ી મહારાજ સાંજના ૫:૦૦ વાગે પધારવાના હતા પણ ગ્ીનકાડ્ષ બપોરના ૨:૦૦ વાગે 
મોકલી દઈ “પહોચ્ાના પરમાણા” બતાવી આ સેવકને ન્ાલ કરી દીધો. વાહ રે બાપા વાહ! 
શભું તમારી કૃપા બાપા.

હરરવદનભાઈ જોઇતારામ પટેલ (મોખાસણ) ડેલાવર

પ્રગ્ટ પરચા-૧
મારે ઘરે ્સવાવમનારા્ણ ગૃહ મંરદર છે. મારા ઘરેથી દસ રકલોમીટર દયૂર પેનવીલ ગામમાં 

મારો કનવી્ન ્સટોર ખોલી સૌ પ્રથમ આરતી કરં છભું. પછી ્સટોરનભું કામકાજ ચાલભુ કરં છભું. 
સવારે ૮થી રાત્ે ૯:૩૦ સભુધી ઓપન રાખભું છભું.

એક રદવસ મારા ્સટોરની બાજભુમાં એક વવદેશી રહે છે. તેને નોકરી નહોતી. તેથી મને કહેવા 
લાગ્ો કે, પટેલ તારી ગાડીમાં ઓઇલ ચેનજ કરવાનભું હો્ તો હભું કરી આપભું. તો મેં કહ્ભું કે, કરી 
દે. તેણે ઓઇલ ચેનજ કરી આપ્ભું. પરંતભુ ભયૂલથી ગાડીનભું આગળનભું હયૂડ બરાબર બંધ ક્ભુું નહોતભું. 
તેની મને ખબર નહોતી. હભું તા. ૧૨-૧૦-૨૦૧૨ના રોજ રાત્ે ૯:૩૦ વાગે ્સટોર બંધ કરી ઘરે 

પરમ પયૂજર આચાર્ય 
સવામીશ્ી મહારાજ 
િાંજના ૫:૦૦ વાગે 

પધારવાના હોઈ 
ઠાકોરજીના થાળ અને 

રિોઈની તૈરારી મા્ટે 
રિોઈ કરનાર િંત 

મંરળને બપોરના ૨:૦૦ 
વાગે ગારીમાં લઈ આ 

િેવક ઘેર આવરો. 
ઘરમાં દાખલ થતા 

પહેલા મેઈલ બોક્માંથી 
્ટપાલ લીધી. જોરું તો 

મેઈલમાં ગ્ીનકાર્ય િાથે 
વેલ-કમ લે્ટર હતો.
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જતો હતો. ગાડીમાં રહેલ મયૂવત્ષના દશ્ષન કરી બાપા આપ કતા્ષ બની ગાડી ચલાવજો, એમ કહ્ભું. 
્સટ્ીટમાં ્સપીડ વલવમટ ૨૫ રકલોમીટરની હતી. તેથી વાંધો આવ્ો નહીં. પરંતભુ ૫૩ હાઇવે ઉપર 
ગાડી આવી એટલે મેં ગાડીની ્સપીડ ધીરે ધીરે વધારી. પાંચ વમવનટ પછી ્સપીડ ૬૦ રકલોમીટરની 
થઈ. અને અચાનક મારી ગાડીનભું આગળનભું હયૂડ એકદમ ઊડીને ૨૦૦ મીટર દયૂર ગાડીની ઉપર 
થઈને ્ફેંકાઈ ગ્ભું. મને તો તેની ખબર જ ન પડી. પછી ગાડી આગળ ખભુલલી દેખી એટલે ગાડી 
બંધ કરી. બાપાની દ્ાથી મને કે મારી ગાડીને સહેજ પણ નભુકસાન ન થ્ભું. બાપાની દ્ાથી 
પાછળ કે બાજભુની લાઈનમાં કોઈ ગાડી પણ નહોતી આવતી. બે વમવનટ પછી ્સટોરનો એક 
ક્સટમર આવ્ો. તેણે કહ્ભું બોસ ! શભું થ્ભું? મેં વવગત જણાવી. તેણે કહ્ભું કે, હભું અત્ારે આ હયૂડ 
મારી ગાડીમાં લઈ જાવભું છભું ને કાલે ્સટોરે મયૂકી દઇશ. બીજા રદવસે સવારે જઈને જો્ભું તો સહેજ 
પણ નભુકસાન થ્ભું નહોતભું. આમ, વહાલા બાપાએ મારી રક્ષા કરી. માટે વહાલા હરરભકતો ! જ્ારે 
ગાડી ચાલભુ કરો તે પહેલાં ગાડીમાં રાખેલ મયૂવત્ષનાં દશ્ષન કરી બાપાને કતા્ષ બનાવવાં. ગાડી બંધ 
કરો એટલે બાપાનો આભાર માનો કે મને તમે હેમખેમ ઘરે લાવ્ા. વાહ પ્રભભુ ! વાહ બાપા! 
તમને લાખ લાખ વંદન.

પ્રગ્ટ પરચા -૨
મારા ગૃહમંરદરે મંડળનાં સવવે ભકતો ભેગા મળી મહારાજ, બાપા, ્સવામીબાપાનાં ગભુણલા 

ગાઈએ છીએ. પ્રથમ બાળકો કીત્ષન ગા્. પછી નાના-મોટા હરરભકતો કીત્ષન ગા્. બાપાને 
કાલીઘેલી ભારામાં ૧૫ વમવનટ સભુધી પ્રવચન કરે. પછી ્ભુવા ભકતો ૨૦ વમવનટ સભુધી પ્રવચન 
કરે. પછી પ્રૌઢ અવ્સથાવાળાનો વારો આવે એટલે કે મારો નંબર આવે. હભું હંમેશા દભુવન્ાનો 
સવયોત્તમ ગ્ંથ એટલે કે વચનામૃત ગ્ંથની ભગવાનની વાણી ્સવરૂપ એની કથા ૪૫ વમવનટ સભુધી 
કરતો. 

મને મારા વહાલા મહાપ્રભભુ ઘનશ્ામજી કતા્ષ બની મારી પાસે વચનામૃત ગ્ંથની કથા 
કરાવતાં. ઈ.સ.૨૦૧૧ થી ૨૦૧૭ સભુધી મહારાજની કૃપાથી વાંચનમાં કંઈ તકલી્ફ પડી નહીં. 
પરંતભુ પછી વાંચનમાં તકલી્ફ પડી. ચશમા કઢાવ્ા પરંતભુ કથામાં પહેલાં જેવો રસ ના આવ્ો. 
વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરી. મારી આંખને ઈલાજ કરાવો અને વાંચનનભું કંઈક કરો. 
બીજા રદવસે સવારે આરતી કરી પ્રાથ્ષના કરતો હતો ત્ાં જ વહાલા ગભુરૂદેવે સંકેત ક્યો કે, બેટા 
! ગભરાઇશ નહીં. આજથી તભું આરતી કરી આરતીના જ્ોતને પાંચ વખત આંખે અડાડજે. 
પછી હભું તો સવાર-સાંજ આરતી કરી પાંચ વખત આંખે લગાવભું. ત્ાં તો અદ્ભુત ચમતકાર થ્ો. 
પાંચમા રદવસે હભું વચનામૃત પાન કરતો હતો તે રદવસે ભયૂલથી ચશમાં પહેરવાનભું ભયૂલી ગ્ો. 
ચશમા વવના વચનામૃત ગ્ંથનભું વાંચન સરસ રીતે થ્ભું. હભું તો મહારાજ, બાપા, ્સવામીબાપાને 
પ્રાથ્ષના કરી કે, વહાલા બાપાએ પાંચ રદવસમાં આપના ગાડાં ઘેલા બાળકની પ્રાથ્ષના સાંભળીને 
ધન્ ક્યો. ત્ારથી આજ સભુધી ચશમાની જરૂર નથી પડી. વાહ બાપા! આપને લાખ લાખ વંદન.

પ્રગ્ટ પરચા-૩
મારા ઘરે થી ૧૦ રકલોમીટર દયૂર પેનવીલ ગામમાં ગ્ોસરી ્સટોર છે. હભું અને મારા ધમ્ષપતની 

્સટોર ચલાવીએ છીએ. અમારા ્સટોરમાં એક રૂમમાં મંરદર છે. તેમાં સવ્ષ પ્રથમ આરતી કરી પછી 
જ કામકાજ કરવાની પ્રથા છે. ગ્ાહક આવે તો ઉભો રહે અને તેને પણ આરતી આપીએ છીએ.

એક રદવસ હભું ગ્ાહકને વ્સતભુ આપતો હતો. રજી્સટર આગળ હતભું. ્સટોરમાં બે પ્રવેશ દ્ાર 
છે. સવારે બીજભુ પ્રવેશદ્ાર જે મંરદર નજીક છે તે ખભુલલભું રાખ્ભું હતભું. મારા ધમ્ષપતની પભુષપાબેન 
મંરદરમાં ્સવામીજીની વાતો વાંચતા હતા. તેમનભું ધ્ાન વાંચનમાં હતભું. એક ૧૦ ્ફભુટ લાંબો મોટો 
નાગ આવી મંરદર આગળ ્ફેણ ચડાવી સામે બેસી ગ્ો. પભુષપાબેને તેને જો્ો નહોતો. તેઓ 

વહાલા ગુરૂદેવે 
િંકેત કરયો કે, બે્ટા 
! ગભરાઇશ નહીં. 
આજથી તું આરતી કરી 
આરતીના જરોતને પાંચ 
વખત આંખે અરારજે. 
પછી હું તો િવાર-િાંજ 
આરતી કરી પાંચ વખત 
આંખે લગાવું. તરાં 
તો અદ્ુત ચમતકાર 
થરો. પાંચમા રદવિે હું 
વચનામૃત પાન કરતો 
હતો તે રદવિે ભયૂલથી 
ચશમાં પહેરવાનું ભયૂલી 
ગરો. ચશમા સવના 
વચનામૃત ગ્ંથનું વાંચન 
િરિ રીતે થરું.
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વાંચનમાં મ્સત હતા. ક્સટમર નહીં હોવાથી હભું ત્ાં ગ્ો. તો મોટો નાગ જો્ો. મને થ્ભું કે, હભું 
કહીશ તો તે ગભરાઈ જશે તેથી દયૂરથી તાલી પાડી એટલે ખયૂણામાં સંતાઈ ગ્ો. પભુષપા બહાર 
ચાલી ગઈ. ત્ાં ક્સટમર આવ્ો અને તેને વાત કહી. તે ઘરેથી લાકડી લાવ્ો ને નાગને પકડીને 
દયૂર મયૂકી આવ્ો. પછી કહેવા લાગ્ો. પટેલ! આ તો બહભુ ઝેરી નાગ હતો. જો તે કરડે તો તરત 
જ વ્કકત મૃત્ભુ પામે. આમ પભુષપાની નાગ થકી રક્ષા કરી.

પ્રગ્ટ પરચા-૪
આમ તો હભું તારીખ ૨૩-૭-૨૦૦૭ના રોજથી મારા પોતાના ઘરમાં રહભું છભું. તે વખતે સંતો 

જોકજ્ષ્ામાં વવચરણ કરતા નહોતા. તે વખતે મનમાં થા્ કે બાપાનભું વવચરણ જોકજ્ષ્ામાં થા્ 
તો સારં. કારણ અમારે બીજા મંરદરે મહારાજનાં દશ્ષન કરવા જવભું પડતભું હતભું. બાપાએ અમારો 
સંકલપ જાણી ઈ.સ.૨૦૦૭માં મારા ઘરે પધા્ા્ષ. અમે ખયૂબ રાજી થ્ા. પછી તો બાપાની 
સંતો સાથે દર વરવે પધરામણી થતી. બાપાએ અમને શ્ી ્સવાવમનારા્ણ વસદ્ધાંત સજીવન 
મંડળ, જ્ોજી્ષ્ામાં બનાવી આપ્ભું. અમો વારા્ફરતી ભકતોનાં ઘરે રવવવારે સભાનભું આ્ોજન 
કરતા. સમ્ જતાં ઈ.સ. ૨૦૧૧ની સાલ આવી. વશકાગોનભું નવભું મંરદર બની રહ્ભું હતભું. મને 
મારા ધમ્ષપતનીને વવચાર આવ્ો કે, વશકાગોથી મહારાજની મયૂવત્ષઓ આપણા ઘરે લાવીએ તો 
કેવભુ સાર. અમને આ સંકલપથી ખયૂબ આનંદ થ્ો. પરંતભુ અમારા પહેલા કટંકી, કેવલ્ફોવન્ષ્ા, 
કેનેડા, વકજ્ષવન્ાના હરરભકતોએ માંગણી કરી લીધી હતી. છતાં મન મક્મ કરી સદગભુર 
શ્ી કજતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ીને વાત કરી. એમણે અમોને બધી વાત કરી સેવા કરવાનભું 
સમજાવ્ભું.

આમ, વશકાગો મંરદરમાં મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા રદન આવી રહ્ો. તેથી અમે બધા હરરભકતો 
લકઝરી કરી વશકાગો ગ્ા. ્સવામીશ્ીએ બધા સંતો સાથે ચચા્ષ-વવચારણા કરી જોકજ્ષ્ામાં મારે 
ઘરે મયૂવત્ષઓ આપવાનો વનણ્ષ્ કરેલો હતો. હભું બાપાનાં દશ્ષન કરી બહાર નીકળતો હતો ત્ાં 
એક સંતશ્ી મને બોલાવીને કહ્ભું કે, બાબભુભાઈ ! તમે ભાગ્શાળી છો. તમારે ઘરે મહારાજ 
પધારવાના છે. તો મયૂવત્ષઓ લઈ જવાની વ્વ્સથા કરી રાખજો.

પયૂણા્ષહભુવતના રદવસે હભું અને મારા ભાણા ભાવવકભાઈ તેમનભું વેન લઈ આવ્ા. વેનમાં 
મયૂવત્ષઓ અંદર આવી ગઈ પણ બારણભું બંધ નહોતભું થતભું. ત્ાં જ બાપાએ સંકલપ ક્યો કે લકઝરીની 
ડેકીમાં જગ્ા છે. મયૂવત્ષને લઇ મોટલના લકઝરીના ડ્ાઈવરને મળ્ા અને ડેકીનભું માપ બરાબર 
આવ્ભું. શ્ીજીમહારાજની દ્ા કે ્ ોગાનભુ્ોગ હરરભકતોએ બલેનકેટ નવા ખરીદેલા, તે મયૂવત્ષઓની 
ચારેબાજભુ મયૂકી ગોઠવણ સરસ થઈ ગઈ. બધાને ખયૂબ આનંદ થ્ો. પછી ત્ાંથી નીકળ્ા અને 
તા. ૨-૮-૨૦૧૧ના રોજ રાત્ે ત્ણ વાગે મારે ઘરે મહારાજ પધા્ા્ષ. તા. ૨૦-૮-૨૦૧૧ના રોજ 
વસંહાસન બનાવી મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા થઈ. ભગવાનની દ્ાથી કેટલા્ હરરભકતોના સંકલપો પયૂરા 
થ્ા.

વશકાગો મયૂવત્ષઓ લેવા ગ્ા ત્ારે મારા ્સટોરે ભયૂરી બાઈને કામે રાખી હતી. વશકાગો જતા 
વચચે પહોંચ્ા ત્ાં તેનો ્ફોન આવ્ો કે, હભું બીમાર છભું. તેથી તે ્સટોર બંધ કરી ઘરે જતી રહી. 
મહારાજને મેં પ્રાથ્ષના કરી, વહાલા ! તમે ગમે તેવી કસોટી કરશો પણ હભું તમને મારા ઘરે લઇ 
જવા વશકાગો આવ્ો છભું. આમ ્સવામીશ્ીની દ્ાથી સેવકને અણમોલ લાભ મળ્ો.

પ્રગ્ટ પરચા -૫
મારો પભુત્ ભાગ્ષવ તેની પતની શ્ે્ા અમદાવાદ રહે છે. તેના લગ્ તા. ૫-૫-૨૦૦૫ના રોજ 

ક્ા્ષ હતા. લગ્ પછી એક વરવે પભુત્ી પરીનો જનમ થ્ો. પછી દસ વર્ષ સભુધીનો સમ્ વીતી 
ગ્ો. એટલે પભુત્ની ઇચછા રહેતી હતી. મારા ધમ્ષપતની પભુષપાબેન ઇકનડ્ા આવ્ા હતા. તેમની 

સશકાગો મયૂસત્યઓ લેવા 
ગરા તરારે મારા સ્ટોરે 
ભયૂરી બાઈને કામે રાખી 

હતી. સશકાગો જતા 
વચચે પહોંચરા તરાં 

તેનો ફોન આવરો કે, હું 
બીમાર છું. તેથી તે સ્ટોર 
બંધ કરી ઘરે જતી રહી. 

મહારાજને મેં પ્રાથ્યના 
કરી, વહાલા ! તમે ગમે 

તેવી કિો્ટી કરશો પણ 
હું તમને મારા ઘરે લઇ 
જવા સશકાગો આવરો 
છું. આમ સવામીશ્ીની 

દરાથી િેવકને 
અણમોલ લાભ મળ્ો.
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પણ પૌત્ની ઝંખના હતી. પભુષપાને મહારાજ, ્સવામીબાપા અને ્સવામીશ્ી ઉપર અગાધ પ્રેમ 
ભકકત અને દૃઢ વવશ્ાસ. તેથી શ્ે્ાને લઈને મવણનગર મંરદરમાં મહારાજનાં દશ્ષન કરીને પછી 
ઘોડાસર ્સમૃવત મંરદરે  દશ્ષન કરવા ગ્ા. દશ્ષન કરી નીચે સમાવધ્સથાને ્સવામીબાપાનાં પ્રેમથી 
દશ્ષન ક્ા્ષ. બંને સાથે મળી પ્રાથ્ષના પણ કરી. હે ્સવામીબાપા ! અમે તમારા ગાંડાઘેલા બાળકો 
છીએ. આપની દ્ાથી સભુખી છીએ. શ્ે્ાને પભુત્ની ઈચછા રહ્ા કરે છે. તો વહાલા ્સવામીબાપા 
દ્ા કરી અમારી પ્રાથ્ષના ્સવીકારશો. સંકલપ પયૂરો કરવા વવનંતી કરી એક રકલો ઘીનો ભેટ 
કરવાનો સંકલપ ક્યો.

વહાલા બાપાની દ્ાથી ચાર મવહના પછી સારા રદવસો આવ્ા. તે સમ્ દરવમ્ાન 
્સવાવમનારા્ણ મંત્ લખ્ા હતા. તા. ૫-૫-૨૦૧૭ના રોજ પભુત્નો જનમ થ્ો. પછી તેનભું નામ 
રાખવાનો સમ્ આવ્ો. ્સવામીશ્ીએ તેનભું નામ મંત્ રાખ્ભું. સમ્ જતા ત્ણ વર્ષનો થ્ો. પરંતભુ 
્ફકત દાદા અને બા એમ બે શબદો બોલતો હતો. મારા પભુત્ ભાગ્ષવે મને ્ફોન કરી વાત જણાવી. 
મેં કહ્ભું વચંતા કરવાની જરૂર નથી બાપાની દ્ાથી તેમની આપેલી ભેટ જ છે. તેની ્સવામીબાપાને 
વચંતા જરૂર હશે.

અમેરરકા મેં મારા ઘરે મંરદરમાં બાપાને પ્રાથ્ષના કરી, હે વહાલા બાપા ! મંત્ને બોલતો 
કરી દો. કારણ ભવવષ્માં મંરદરમાં મારી જગ્ાએ તેને વચનામૃતની કથા કરવાની છે. તો કૃપાળભુ 
કૃપા કરો. હે દ્ાળભુ દ્ા કરો.

વહાલા બાપાએ પ્રાથ્ષના ્સવીકારી બીજા જ મવહને ્સપટિ સારી રીતે બોલતો થઈ ગ્ો. આમ 
બાપાએ મંત્ની ભેટ આપી અને બોલતો કરી દીધો. આ શભું થોડી દ્ા છે? આ શભું ચમતકાર 
પરચો નથી?

પ્રગ્ટ પરચા-૬
ગામ મોખાસણવાળા જ્ંવતભાઈ હાલ કેવલ્ફોવન્ષ્ામાં રહે છે. તેમણે મને ્ફોન કરી કહ્ભું 

કે, બાબભુભાઈ મારી દીકરીને લગ્ કરી પાંચ વર્ષ થઈ ગ્ા છે. છતાં પભુત્ની પ્રાવપ્ થઇ નથી. 
તો મહારાજને પ્રાથ્ષના કરશો. મેં સવારે આરતી કરી પછી જ્ંતીભાઈ ને તેમની પતનીને ્ફોન 
ઉપર પ્રાથ્ષના કરાવી. મેં પણ મહારાજ, બાપા, ્સવામીબાપા, ્સવામીશ્ીને તેમના વતી પ્રાથ્ષના કરી 
કે, આ હરરભકતોનો સંકલપ પયૂરો કરશો. તેવી પ્રાથ્ષના કરૂ છભુ. તો પ્રાથ્ષના ્સવીકારવા ખયૂબ દ્ા 
કરશોજી. કૃપાળભુ કૃપા કરશોજી. પછી એક વર્ષમાં પભુત્ની પ્રાવપ્ થઈ.

કાલહયૂન જ્ોજી્ષ્ાથી પટેલ બાબભુલાલ લાલજીભાઈ

સચંતા ના કર
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના પંચમ વારસદાર શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી 

કેવલ્ફોવન્ષ્ા પધા્ા્ષ હતા. મારે અમેરરકામાં લીગલ ્સટેટસ પતવા આવ્ભું હતભું. ગ્ીનકાડ્ષનભું આગળ 
કંઈ થા્ એવભું ન હતભું. તે બાબતે મેં બાપાને પ્રાથ્ષના કરી. બાપાએ મને કેનેડાની ્ફાઈલ કરવા 
માટે કહ્ભું. બાપાની આજ્ાથી કેનેડાની ્ફાઈલ કરી. ટયૂંક સમ્માંજ માર પી.આર.નભું થઇ ગ્ભું. આ 
સેવક ઈ.સ.૨૦૦૪માં કેનેડાના ્સકાબયોરોમાં માઈગ્ેટ થ્ો. કેનેડામાં હભું નવો હતો. શરૂઆતમાં 
આવકનભું કંઈ સાધન ન હતભું. જોબ પણ મળવામાં મભુશકેલી પડતી હતી. હભું ઘણો હતાશ થઇ ગ્ો 
હતો. રાત્ે સયૂતા પહેલા હરર મંરદરમાં શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા તેમજ પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાને ખભુબખભુબ 
ગળગળા થઇને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા ! મારી પાસે આવકનો કોઈ સોસ્ષ નથી. ઘણા પ્ર્તન પછી 
પણ કંઈ કામ મળતભું નથી. તો હે બાપા ! આ સેવક ઉપર દ્ા કરો. એવી પ્રાથ્ષના કરી. તે જ રાત્ે 
્સવામીબાપા અને પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાએ રદવ્ દશ્ષન આપ્ા. ્સવામીબાપાએ મારા મ્સતક પર હાથ 
મભુક્ો અને કહ્ભું: બેટા ! વચંતા ના કર. બધભું ભગવાન બાપા સારં કરશે. એ જ રદવસે સવારે 

બાબુભાઈ મારી દીકરીને 
લગ્ કરી પાંચ વર્ય થઈ 
ગરા છે. છતાં પુત્ની 
પ્રાસતિ થઇ નથી. તો 
મહારાજને પ્રાથ્યના કરશો. 
મેં િવારે આરતી કરી પછી 
જરંતીભાઈ ને તેમની 
પતનીને ફોન ઉપર પ્રાથ્યના 
કરાવી. મેં પણ મહારાજ, 
બાપા, સવામીબાપા, 
સવામીશ્ીને તેમના વતી 
પ્રાથ્યના કરી કે, આ 
હરરભકતોનો િંકલપ પયૂરો 
કરશો. તેવી પ્રાથ્યના કરૂ 
છુ. તો પ્રાથ્યના સવીકારવા 
ખયૂબ દરા કરશોજી. કૃપાળુ 
કૃપા કરશોજી. પછી એક 
વર્યમાં પુત્ની પ્રાસતિ થઈ.
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૬ વાગે એજંસીમાંથી જોબનો ્ફોન આવ્ો. ત્ારથી આજરદન સભુધી મને તકલી્ફ પડી નથી. 
્સવામીબાપા અને પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાનો આ રદવ્ આવશર છે.

ઈ.સ. ૨૦૦૯માં હભું ્ફેવમલી સાથે અમેરરકા મારા વપતાશ્ી (જ્ંતીભાઈ ચૌહાણ)ને ત્ાં 
મારી ઢીંચણના ઓપરેશન થ્ા પછી આરામ માટે ગ્ો હતો. ત્ાં હભું એક મવહનો રોકા્ો હતો. 
ત્ારે મારા ધમ્ષપતની હેતલના વસટીઝન ઓથ.નો કાગળ આવવો કે એમની ઓથ(સોગન)ની 
તારીખ આવી છે. એટલે હભું મારી પતની અને મારો પભુત્ વીર જે ૪ મવહનાનો સાથે હતો. અમે 
વસટીઝનની ઓથ લેવા માટે કેનેડા આવવા નીકળ્ા. ્ફેબ્રભુઆરી મવહનામાં બર્ફનો ટાઈમ હતો. 
હભું ટેનેસીથી કાર લઈને ટોરોનટો આવવા નીકળ્ો હતો. ૧૭ કલાકનો ર્સતો હતો. ૧૧ કલાક મેં 
કાર ચલાવી અને ઓહા્ો ્સટેટ આવ્ભું. ત્ાં બર્ફનભું તો્ફાન ચાલભુ થ્ભું. મેં વવચા્ભુું કે હવે આ 
તો્ફાન રોકા્ ત્ાં સભુધી કારને એકકઝટ ઉપર બહાર કાઢીને રોકાઈ જાઉં અને તો્ફાન ઓછભું 
થા્ પછી આગળ જાઉં. ત્ાં તો મારી કારના ટા્ર નીચે બર્ફનો મોટો ટભુકડો ્ફસાઈ ગ્ો અને 
મારી કાર ૪ ગોઠામડાં ખાઈને હાઇવેની નીચેના ઢાળમાં ઘયૂસી ગઈ. સાંજના ૬ વાગ્ા હતા અને 
અંધારં પણ થઇ ગ્ભું હતભું. હભું ૫ કે ૧૦ વમવનટ માટે બેભાન પણ થઇ ગ્ો હતો. મારી પતનીને 
કેડમાં ફ્ેકચર થ્ભું હતભું. પણ મારા ૪ મવહનાના બાળકને ભગવાને કંઈ જ થવા દીધભું નવહ. હભું 
ભાનમાં આવ્ો. પછી મેં જો્ભું તો મને રોડ પર કોઈ દેખા્ નવહ. મેં બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, હે 
બાપા ! આવા અંધારામાં તમે કોઈકને મદદ કરવા માટે મોકલો. ત્ાં એક કારવાળો ભાઈ ઊભો 
હતો. એણે મને રોડના ઉપરથી બયૂમ પાડી અને પોલીસને બોલાવી. એમબ્ભુલનસ પણ આવી. મને 
૪ ્ફયૂટ બર્ફમાંથી ઊંચો કરીને કાઢ્ો અને મારા પતનીને મારી કાર કાપીને બહાર કાઢ્ા. મારા 
પભુત્ વીરને પણ સાવચેતીથી બહાર લાવ્ા. અમને નજીકની હોક્સપટલમાં લઈ ગ્ા. ત્ારબાદ ૩ 
રદવસ હૉક્સપટલમાં રહીને અમને પ.ભ. નરેનદ્ભાઈ પટેલ અને હસમભુખભાઈ સભુરાણી કેનેડાથી 
લેવા આવ્ા. અમને કેનેડા ટોરોનટો લઈ ગ્ા. ટોરોનટોમાં એજ રદવસે અમારી સીટીઝનની ઓથ 
હતી. મારી ધમ્ષપતનીને કેડમાં ફ્ેકચર હતભું એટલે એ વહીલચેરમાંથી ઊભા નહોતા થઇ શકતા. મેં 
બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા! હવે શભું થશે. આપ આગળ રહેજો એમ કરીને અમે સીટીઝનની 
ઓવ્ફસે ગ્ા. મેં જજને બધી વાત કરી. જજ બહભુ સારો હતો. એ મારી પતની પાસે ઓવ્ફસના 
પારકુંગમાં આવીને મારી પતનીની ઓથ(સોગન) નામભું લીધભું. આ રીતે બાપાએ અમારી બધાની 
રક્ષા કરી અને અમારં કામ પાર પડ્ભું.  

પ્રકાશભાઈ જ્ંતીભાઈ ચૌહાણ ગામ: મોખાસણ (કેનેડા ટોરોનટો)

“િાિા ગો્ટીલા”
વેદરતન પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજના ઐશ્્્ષ પરચા ચમતકાર લખવાનભું આપણા ગજા 

બહારની વાત છે. ટીંટોડી સાગરનો તાગ ના લઇ શકે. પરંતભુ અનભુભવેલભું ્તકીકનચત જણાવવાનો 
પ્ર્તન ક્યો છે.

ઈ. સ. ૧૯૯૧માં ભારતમાં ચાલભુ નોકરીએ ભણી રડપલોમા મીકેવનકલ એનજીની્ર પાસ 
ક્ા્ષ પછી સભુપરવા્ઝરની પહેલી નોકરીનભું ઇનટરવ્યૂ ભારત વવજ્ વમલમાં હતભું. તે જ રદવસે 
મોખાસણમાં પાટોતસવ તથા પારા્ણ ચાલતી હોઈ ્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ લઇ ઇનટરવ્યૂમાં 
ગ્ો. ત્ાં ઉમેદવારોની રસાકસી વચચે પણ જોબ મળી અને જે પ્રગવત શર થઇ તે બાપાના 
અસીમ આશીવા્ષદ જ હતા.

ઈ. સ. ૧૯૯૬ ્ફેબ્રભુઆરી માસમાં હભું તથા મારા ધમ્ષપતની તથા દીકરી માનસી ત્ણે જણને 
ઓવચંતભું અમેરરકા જવાનભું ગોઠવા્ભું. જેમાં અમારા ત્ણેની અલગ અલગ રટરકટ એજનટ માર્ફતે 
થઈ. એક જ અઠવારડ્ામાં અમે ત્ણે અલગ અલગ રાજ્માં વવના વવઘને ઉતરી ગ્ા. આથી 
વવશેર કૃપા ્સવામીશ્ીની કૃપા વસવા્ બીજભું શભું હોઈ શકે અને એ જ અસીમ કૃપાથી આજ પણ 
વસટીઝનના ્સટેટસ સાથે સતસંગમાં રહી ખયૂબ સભુખમ્ જીવન મળ્ભું છે.

મારી ધમ્યપતનીને કેરમાં 
ફ્ેકચર હતું એ્ટલે એ 
વહીલચેરમાંથી ઊભા 

નહોતા થઇ શકતા. મેં 
બાપાને પ્રાથ્યના કરી કે, 

બાપા! હવે શું થશે. આપ 
આગળ રહેજો એમ કરીને 
અમે િી્ટીઝનની ઓસફિે 

ગરા. મેં જજને બધી 
વાત કરી. જજ બહુ િારો 
હતો. એ મારી પતની પાિે 

ઓસફિના પારકુંગમાં 
આવીને મારી પતનીની 

ઓથ(િોગન) નામું લીધું. 
આ રીતે બાપાએ અમારી 

બધાની રક્ા કરી અને 
અમારં કામ પાર પડું.
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ઈ.સ.૨૦૦૦ની સાલમાં નવા ડોનટ વ્વસા્માં વધારે પડતા શ્મ અને રાતની નોકરીમાં 
સવારે ગાડી ચલાવી ઘરે જતા. ચાલભુ ગાડીએ ઊંઘ આવી જતા ગાડી ૪૫ની ઝડપે ્ફભુટપાટ પર 
ચઢી જતા. અદ્શ્ શકકતએ ્સટેરીંગ કંટ્ોલ કરી જીવલેણ અક્સમાતમાં બચી જવાનો ચમતકાર 
હજભુ ્સવામીબાપાનભું ્સમરણ તાજભું કરાવે છે.

તદભુપરાંત વસકકાસ મંરદર સભુવણ્ષ તભુલા માટે પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ સભુવણ્ષ સેવા 
્સવીકારી. પછી ્સવામીશ્ી પાસે આવી સેવા આગળ પણ કરી શકા્ તેવી બળ બભુવદ્ધ રહે તેવી 
કૃપા દ્વટિ માંગતા તે આશીવા્ષદ પણ ્ફળ્ા છે. તો આજે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીએ દબા્ા 
ચંપા્ા રહી સેવા કરીએ છીએ. તે કેવળ શ્ીજીબાપા ્સવામીબાપા અને ્સવામીશ્ીની અપાર 
દ્ા છે.

ઉપરાંત તા.૦૯/૦૫/૨૦૦૫માં મારા સાળાના દીકરા વવજ્ભાઈનો પરરવાર પણ 
ભારતથી અમેરરકા આવી ગ્ો હતો. માથે ખયૂબ મોટભું દેવભું લઈને આવ્ા હતા. તે ડંકીનમાં 
જોબ કરતા હતા. ત્ાં સદ્ાગ્ે ્સવામીશ્ીની પધરામણી પધારેલ હોઈ ્સવામીશ્ીને પ્રાથ્ષના કરી. 
તેમને દશ્ષન કરતા ્સવામીશ્ીએ માથે હાથ મયૂકીને આશીવા્ષદ આપીને કહ્ભું હતભું. ભગવાનને 
સાથે રાખી મહેનત કરજો. તેમણે એ જ પ્રમાણે ક્ભુું તો તે ન્ા્ે તેઓ આજે ખભુબ જ સભુખી છે 
અને સતસંગમાં રહી ખયૂબ જ સભુકખ્ા છે. તેમજ જભુલાઈ ઈ.સ.૨૦૦૫માં તેમના ઘેર દીકરીનો 
જનમ થ્ો હતો. તેને હાટ્ષના વાલવનો મોટો પ્રોબલેમ હતો. જેથી ઓકટોબર ૧૩, ૨૦૦૫ના રોજ 
બાપાના આશીવા્ષદ લઇ ઓપેરશન કરાવ્ભું હતભું. જે ચાર કલાક ચાલ્ભું હતભું. તે અત્ારે ્સવ્સથ છે 
અને ્સકયૂલમાં સારં ભણે છે એ માત્ એમની કૃપા જ છે.

ગયૂઢાશરી વેદરતન સવામીજી 
ઈ.સ. ૨૦૧૯ પયૂજ્ ્સવામીશ્ીના સંતો સાથે પધા્ા્ષ હતા. ઠાકોરજીના થાળ સાથે રાત્ી 

રોકાણ તથા માનવની જનમરદવસ કેક કાપી હતી અને થોડા સમ્ પહેલા આ સેવકની ઓપન 
હાટ્ષ સજ્ષરીમાં ભેળા ભળી સેવકની રક્ષા કરી હતી તથા આશીવા્ષદ આપ્ા હતા. તે વખતે 
્સવામીશ્ી સવારે વનત્વવવધથી પરવારીને ્ોગાસન કરતા હતા ત્ારે રદપ્ેશ તથા આ સેવકે 
આવતા વરવે ત્ણ રદવસના રાત્ી રોકાણની પ્રાથ્ષના અગ્ણી સંતોની હાજરીમાં કરી હતી. ત્ારે 
બાપાએ મમ્ષ ભ્ભુું હસીને કહ્ભું હતભું. બેટા ! તે વખતની વાત તે વખતે. આમ ધણીનો ગયૂઢ આશ્ 
કોણ જાણી શકે જે તેમણે શભું કરવાનભું ધા્ભુું હશે. નહીં તો એમ કહે સારં આવીશભું. છતાં તે રદવસે 
ભેટ માટેની છાબ માનવના માથા ઉપર મયૂકી ખયૂબ જ રમયૂજ કરી રાજી થઇ તેને આશીવા્ષદ આપ્ા 
હતા અને આવતા વર્ષની ગરજ સારે એવા લાભ આપી દીધા હતા. 

      પ્રકાશભાઈ જોઈતારામ પટેલ, મોખાસણ-ડેલાવર

સવામીશ્ીની મયૂસત્યએ કરી રક્ા
ઈ. સ. ૨૦૦૦ની સાલમાં જાન્ભુઆરીનો આ પ્રસંગ છે. મોખાસણ ગામના વતની 

હસમભુખભાઈ જ્ંતીભાઈ, તેમના ધમ્ષપતની સભુભદ્ાબેન અને બે બાળકો કોલંકબ્ા, વમજોરીથી 
ફલોરરડા મભુવ થતા હતા. અમારી નાની વેન સાથે નાનભું કારગો ટ્ેલર જોડેલભું હતભું. ઘરનો બધોજ 
સામાન તેમાં ભરેલો હતો. કોલંકબ્ાથી નીકળ્ા ત્ારે કારગો ટ્ેલરને લોક ક્ભુું હતભું. પરંતભુ 
દરવાજાના ગેપ સાથે લોક નવહ હોવાથી વેન જ્ારે હાઇવે પર ૮૦થી વધારે ્સપીડમાં જતી 
હતી તો અડધાથી ઉપર દરવાજો ખભુલલી ગ્ો. પાછળથી આવતી બધી ગાડીઓવાળા હોન્ષ 
મારતા હતા પણ અમે તો વેનને વેગમાં ચલાવી રાખી. એક મોટી ટ્કવાળો પાછળ આવતો હતો. 
પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાની પ્રેરણાથી તે અમારી આગળ થઈ ગ્ો. પછી એની ટ્ક સાઈડમાં ઉભી રાખી 
લાંબા હાથ કરીને કહેવા લાગ્ો કે, ઉભા રહો. અમે વેનને સાઈડમાં ઉભી રાખી. તે ટ્ક ડ્ાઈવરે 

તેમજ જુલાઈ 
ઈ.િ.૨૦૦૫માં તેમના 
ઘેર દીકરીનો જનમ 
થરો હતો. તેને હા્ટ્યના 
વાલવનો મો્ટો પ્રોબલેમ 
હતો. જેથી ઓક્ટોબર 
૧૩, ૨૦૦૫ના રોજ 
બાપાના આશીવા્યદ 
લઇ ઓપેરશન કરાવરું 
હતું. જે ચાર કલાક 
ચાલરું હતું. તે અતરારે 
સવસથ છે અને સકયૂલમાં 
િારં ભણે છે એ માત્ 
એમની કૃપા જ છે.
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કહ્ભું કે, તમારી વાનનો પાછળનો દરવાજો ખભુલલો થઈ ગ્ો છે. અમે તો બહભુ ગભરાઈ ગ્ા. 
અમે ઉતરીને જો્ભું તો બધો સામાન મયૂક્ા પછી છેલલે વેદરતન ્સવામીશ્ીની મયૂવત્ષ મયૂકી હતી. 
અમારા કારગો ટ્ેલરમાં ૫૦થી વધારે બોકસ હતા પણ બધોજ સામાન હેમખેમ હતો. ્સવામીશ્ી 
પ્રત્ક્ષ ઉભા રહી બધી રક્ષા કરતા હો્ તેવા અમને દશ્ષન થ્ા. અમે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ 
ભગવાન, ્સવામીબાપા અને ્સવામીશ્ીને મનોમન પ્રાથ્ષના અને વંદન કરી તેમનભું ્સમરણ કરતા 
કરતા અમારી મભુસા્ફરી આગળ ચાલભુ રાખી. ટ્કવાળો ડ્ાઇવર આ દશ્ષન જોઈને નવાઈ પામ્ો. 
અમોએ તેને મયૂવત્ષ વવરેની બધી વાત કરી તેથી તેને ખયૂબ જ નવાઈ લાગી. ખરેખર આ પ્રત્ક્ષ 
પરચો હતો અને એ જ પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાની મયૂવત્ષ આજે અમારી સાથે જ છે.

સભુભદ્ાબેન હસમભુખભાઈ – ડેલાવર

જેમ કહ્ું હતું તે પ્રમાણેજ થરું
કેનેડા આવ્ા પછી કામ ધંધા માટે શભું કરવભું એ સતત વવચાર આવતા રહેતા. જભુલાઈ 

૨૦૦૫માં વહાલા ્સવામીજી મહારાજ કેનેડા પધા્ા્ષ ત્ારે મેં એમને પ્રાથ્ષના કરી કે, બાપા ! કામ 
ધંધા નભું શભું કરં? બાપા કહે કે, કોઈ એવો ધંધો કરો કે છભુટાના છભુટા ને કામનભું કામ. મંડળના કામ 
માટે ગમે ત્ારે ગમે ત્ાં જવભું હો્ તો જવા્. અમે વવચારણા કરી કે એવભું હવે શભું ધંધો કે નોકરી? 
મેં બાપાને ભેગા ભળવાની, રાજી રહેવાની પ્રાથ્ષના કરી હતી તેથી થોડાજ રદવસમાં ્ફામ્ષસીમાં 
રડવલવરીનભું કામ મળી ગ્ભું. જે આજ સભુધી સરસ ચાલે છે. રદવસના ૩ કલાક રડવલવરીની જોબ 
કરવાની અને પછી ભગવાનની સેવા. હભું અને મારા ધમ્ષપતની આજ સભુધી કામે નથી ગ્ા. બસ 
ભગવાનની, ઠાકોરજીની અને મંરદરની સેવા કરવાની. આમ બાપાના સંકલપથી તેમણે જેમ કહ્ભું 
હતભું તે પ્રમાણે જ થ્ભું. 

પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ શ્ી પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજી મહારાજ કેનેડાના મંરદર માટે 
ઈ.સ. ૨૦૦૯માં જગ્ા શોધવાની આજ્ા કરી. ઘણી બધી જગ્ાઓ જોઈ જમીન, જયૂના ચચ્ષ, 
જયૂના મંરદર પણ જોતા હતા. ઈ.સ. ૨૦૧૧માં વશકાગોની મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા વખતે કેનેડાના મંડળની 
બાપાએ મીટીંગ રાખી હતી. તે રદવસ ૨૮ જયૂલાઈ ૨૦૧૧નો હતો. બે વર્ષ ઘણા પ્ર્તન કરવા 
છતાં મંરદરની કોઈપણ જગ્ા કે જમીનનો કંઈ મેળ પડ્ો નહોતો.

ઘણી બધી જગ્ાઓ જોતા એમાંથી ચાર પાંચ જગ્ાઓ પસંદ પડી. બાપાએ ત્ણ વખત 
સંતોને જગ્ા જોવા પણ મોકલ્ા. છતાં કંઈ મેળ પડ્ો નહીં. સંતોને પસંદ ના પડે. ઘણી વખત 
બાપાને પસંદ ન પડે. એમ બે વરસ નીકળી ગ્ા. મીટીંગનો સાર એ જ હતો કે, બીજી જગ્ા 
જભુઓ. હજી શોધખોળ ચાલભુ રાખો. હભું બહભુ જ હતાશ થઈ ગ્ો હતો. વમરટંગ પયૂરી થઈ ગ્ા બાદ 
્ફરીથી બાપાને પ્રાથ્ષના કરવા જવા માટે હભું અને ટીકભુભાઈ અમે બંને જણા વત્ષમાન આચા્્ષશ્ી 
જીતેવનદ્્વપ્ર્દાસજી ્સવામીજી મહારાજને સાથે લઈને બાપાના રૂમમાં ગ્ા. બાપાને ઘણી 
પ્રાથ્ષના કરી. બાપાએ આશ્ાસન આપ્ભું. બાપા કહે, વહંમત નહીં હારવાની. પ્ર્તનો ચાલભુ 
રાખવાના. હભું બહભુ જ વનરાશ થઈ ગ્ો હતો. બાપાએ ખયૂબ ખયૂબ સાંતવના આપી કહ્ભુ વહમમત 
નહીં હારવાની. ભગવાનને જ્ાં બેસવભું હશે ત્ાં બેસશે. હભું અને ટીકભુ મહારાજ અમારી બંનેની 
આંખોમાં આંસભુ આવી ગ્ા. અમે બંને બહભુ ઢીલા પડી ગ્ા હતા. પછી બાપાએ કહ્ભું કે, તભું જ્ાં 
રહે છે ત્ાંથી ઈ્સટમાં જગ્ા શોધ. ત્ારબાદ થોડા જ સમ્માં ઈ.સ. ૨૦૧૨ના માચ્ષમાં જ્ાં 
અત્ારે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ મંરદર કેનેડામાં છે તે જગ્ા મળી. કેવા વત્કાળ જ્ાની અને સવ્ષજ્ 
છે વહાલા ્સવામીશ્ી.

સભુરેનદ્ભાઈ બાલભુભાઈ પભુજારા કેનેડા પાલડી અમદાવાદ

બાપાએ કહ્ું કે, તું જરાં 
રહે છે તરાંથી ઈસ્ટમાં 

જગરા શોધ. તરારબાદ 
થોરા જ િમરમાં 

ઈ.િ. ૨૦૧૨ના માચ્યમાં 
જરાં અતરારે શ્ી 

સવાસમનારારણ મંરદર 
કેનેરામાં છે તે જગરા 

મળી. કેવા સત્કાળ 
જ્ાની અને િવ્યજ્ છે 

વહાલા સવામીશ્ી.
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વચન પ્રસતપાળ
મારા દાદા અંબાલાલ સોમનાથભાઈ પટેલ ઈ.સ.૨૦૧૬માં ખયૂબ જ બીમાર થવાથી 

હોક્સપટલમાં હતા. ત્ારે હભું કેનેડામાં હતો. મેં કેનેડાથી પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને 
્ફોને ક્યો અને બધીજ વવગત જણાવી સાથે જણાવ્ભું કે, બાપા એ સતસંગી નથી બાપા ખભુબજ 
ધ્ાનથી મારી પ્રાથ્ષનાને સાંભળી રહ્ા હતા. ત્ાર બાદ તેમણે દાદાને મયૂવત્ષમાં સંભાળી લેવા 
માટે આશીવા્ષદ આપ્ા હતા. થોડાક સમ્માં મારા દાદાને ભગવાનની મયૂવત્ષમાં રાખી લીધા. જે 
સતસંગી નહોતા પણ ભગવાનનભું વચન છે કે, જે કભુળમાં ભગવાનનો એક ભકત હો્ તેની ૭૧ 
પેઢીનભું કલ્ાણ થા્. એ ન્ા્થી અને બાપાના આશીવા્ષદથી મારા દાદાનો મોક્ષ થ્ો. બાપાની 
આ દ્ા અને આશીવા્ષદ ને અમે ક્ારે્ પણ ભભુલશભું નવહ.

પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ ઈ.સ.૨૦૧૮માં કેનેડા પધારવાના હતા તેથી 
અમે ઘણા બધા હરરભકતો કેનેડાથી ન્ભુ્ોક્ષ ગ્ા હતા. તે વખતે ગભુરપયૂવણ્ષમા મનીરભાઈ 
રસીકભાઇને ત્ાં ઉજવવાની હતી. હભું મારા ધમ્ષપતની કબનલ અમારા ૬ માસના દીકરા ગ્ંથ 
સાથે ગ્ા હતા. ત્ાં બાપાના હ્સતે બાળક ગ્ંથને કંઠી બંધાવી હતી. તે સમ્ે મેં બાપાને પ્રાથ્ષના 
કરી કે, બાપા ! નવભું ઘર લીધભું છે તો આપ જમવા અને રહેવા પધારજો તથા મારા દીકરાને 
ચાંદીથી તોલવાની પણ ઈચછા છે તો અમારી આ પ્રાથ્ષનાનો ્સવીકાર કરજો. ત્ારે બાપાએ ખયૂબ 
જ રાજીપો દશા્ષવ્ો અને પ્રાથ્ષના ્સવીકારી.

બીજા વરવે એટલ ેક ેઈ.સ.૨૦૧૯મા ંબાપા સીધા ્ભુકથેી કનેડેા પધા્ા્ષ હતા. જે બાપાના 
વવચરણના ઇવતહાસમા ં સૌ પ્રથમવાર બન ભ્ુ ં હતભુ.ં આ વખત ેએરપોટ્ષ પર કનેડેાના ભકતોએ 
બાપાનભુ ંભવ્ ્સવાગત ક્ભુું અન ેજ્નાદોથી આખભુ ંએરપોટ્ષ ગજવી દીધભુ ંહતભુ.ં એરપોટ્ષથી બાપા 
સીધા મારા ઘર ેપધા્ા્ષ હતા. મેં સવવે સતસગંી ભાઈ બહનેોન ેઆમતં્ણ આપ ભ્ુ ંહતભુ ંઅન ેસવવે 
હાજર હતા. બઝેમનેટમા ંસભા રાખી હતી. વચનપ્રવતપાળ બાપાએ અમારી પ્રાથ્ષનાનો ્સવીકાર કરી 
અમારા દીકરા ગ્થંની ગોળ, ડ્ા્ફ્યૂ્ટસ અન ેચાદંીથી તભુલા કરી અન ેઅમોન ેધન્ ક્ા્ષ હતા. આમ 
બાપાએ અમન ેજે વચન આપ ભ્ુ ંહતભુ ંત ેપયૂણ્ષ કરી રદવ્ સભંારણભુ ંઆપી અમન ેસભુકખ્ા ક્ા્ષ.

વવરેનકભુમાર ધમવેનદ્ભાઈ પટેલ, છત્ાલ, હાલ કેનેડા

મારા અંતરને પામી ગરા
વહાલા પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ીની પ્રથમ રબર મભુલાકાત ઈ.સ.૨૦૧૬ જભુન 

મવહનામાં નંદભુભાઈ ભોળાભાઈના ઘરે થઈ. માત્ ૧-૨ વમવનટની આ ્ાદગાર ક્ષણ ભયૂલી ના 
શકા્, જે નોકરીની ્ ાચના કરવાનભું નક્ી કરેલ હતભું તે રહી ગ્ભું અને તેને બદલે માત્ આશીવા્ષદ 
જ માંગી શકા્ા. પંરતભુ તેઓશ્ી મારા અંતરને પામી ગ્ા અને પયૂછ્ભું કે, તમારે કાંઈ કામ છે? 
ત્ારે પણ મારાથી માત્ પરરવારનભું ્સવા્સથ્ અને કૃપા રહે તે જ કહી શકા્ભુ. બે રદવસ પછી 
મંરદરમાં પાટોતસવ વનવમત્તે ્ફરી મળવાનભું થ્ભું. ત્ારે પણ પયૂછ્ભું, તમારે શભું કામ હતભું ? ત્ારે હભું 
વવનંતી કરી શક્ો કે, મને ઓનટારર્ોમાં પ્રો્ફેશનલ એનજીની્રનભું લાઇસનસ મળે તે માટે આપ 
ભેગા ભળો. ત્ારે તેમણે મંદમધભુર હા્સ્ સાથે આશીવા્ષદ પાઠવ્ા કે, તમને લાઇસનસ મળશે 
અને તમારા કા્્ષક્ષેત્માં નોકરી પણ મળશે. જેની ્ાચના કરવા સારં હભું વવચારી રહ્ો હતો, જે 
મનમાં હતભું તે સામેથી મળ્ભું. અહોહો... અદ્યૂત!! અને થ્ભું પણ તેમ જ. લાઇસનસની લેકખત 
પરીક્ષા મા્ફ થઈ અને માત્ ઈનટરવ્ભુના આધાર પર મને લાઇસનસ મળ્ભું. એટલભું જ નહી પણ જે 
જગ્ા પર હભું વોલનટી્ર જોબ કરતો હતો ત્ાં જ. હાલ હભું પ્રો્ફેશનલ એનજીની્ર તરીકે કા્્ષ 
કરી રહ્ો છભું. કેવી પરમ કૃપા, મારા અંતરને પામી ગ્ા !! 

કલપેશ ગાંધી (ટોરનટો)

તેમણે મંદમધુર હાસર 
િાથે આશીવા્યદ 
પાઠવરા કે, તમને 
લાઇિનિ મળશે અને 
તમારા કાર્યક્ેત્માં 
નોકરી પણ મળશે. 
જેની રાચના કરવા 
િારં હું સવચારી રહ્ો 
હતો, જે મનમાં હતું 
તે િામેથી મળ્ું. 
અહોહો... અદ્યૂત!! 
અને થરું પણ તેમ જ.
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કેવળ કૃપાથી વરિનમાંથી મુનકત મળી
મારે ધભુમ્રપાનનભું વ્સન છેલલા ૧૫ વર્ષથી હતભું. તેના કારણે ્સવા્સથ પણ સારં રહેતભું નહોતભું. 

રડસેમબર ૨૦૧૨માં સતસંગમાં જોડા્ો. દર શવનવારની સભામાં જતા, કથાવાતા્ષનભું શ્વણ 
કરતા, બાપાના આશીવા્ષદ સાંભળતા. ત્ારબાદ મનમાં એવભું થવા લાગ્ભું કે, આપણે સતસંગમાં 
તો જોડા્ા પરંતભુ આપણે આપણામાંથી જે કભુટેવો છે તેનો ત્ાગ ક્યો નથી તે કરવભું જોઈએ. 
ત્ારબાદ વ્સન છોડવાના પ્ર્તનો ક્ા્ષ. ઘણા પ્ર્તનો કરવા છતાં પણ વ્સન છોડવામાં 
સ્ફળતા મળી નવહ. 

જભુલાઇ ૨૦૧૫માં શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના પંચમ વારસદાર આચા્્ષ શ્ી 
પભુરરોત્તમવપ્ર્દાસજી ્સવામીશ્ી કેનેડા મભુકામે પધારવાના હતા.  તેના એક સપ્ાહ પહેલા 
પયૂજારી મહારાજ સાથે વાત થઈ કે, જ્ારે બાપા પધારે ત્ારે મારે વત્ષમાન ધરાવવા છે. ત્ારે 
તેમણે મને જણાવ્ભું કે, જો વત્ષમાન ધરાવવા હો્ તો કોઈ વ્સન હો્ તો જણાવવભું પડે અને 
તેનો ત્ાગ કરવો પડે. ત્ારે તેમણે મને પયૂછ્ભું કે, તમે તૈ્ાર છો? તે સમ્ે મેં નક્ી ક્ભુું કે, 
જે રદવસે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ કેનેડા મભુકામે પધારે તે રદવસથી જ મારે 
વ્સનનો ત્ાગ કરવો છે. 

પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ તારીખ ૧૬ જભુલાઇ ૨૦૧૫ના રદવસે કેનેડા 
મભુકામે બપોરે ૧૨:૩૦ વાગે પધા્ા્ષ હતા. તે રદવસે સવારથી જ મેં વ્સનનો ત્ાગ ક્યો હતો. 
શ્ી ઘનશ્ામ મહાપ્રભભુના પાટોતસવના રદવસે બાપાને પ્રાથ્ષના કરી કે, “હે બાપા મેં વ્સન 
છોડ્ભું છે. તો મને શકકત આપજો અને મારા આ સંકલપમાં ભેળા ભળજો.” ત્ારબાદ પરમ 
પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ વત્ષમાન ધરાવ્ા. 

ત્ારબાદ શ્ીજીબાપા, ્સવામીબાપા અને પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની દ્ા, 
કૃપા અને આશીવા્ષદથી ખયૂબજ સરળતાથી વ્સનમાંથી મભુકકત મળી. જે કેટલા્ પ્ર્તનો કરવા 
છતા શક્ નહોતભું થતભું. પરંતભુ આ માત્ શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, શ્ી બાપાશ્ી, શ્ી મભુકતજીવન 
્સવામીબાપા અને  પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજના રદવ્ આશીવા્ષદથી જ શક્ 
બન્ભું.

ત્ણેર ગારીની અકસમાતમાં રક્ા
શવનવાર તારીખ ૩૧ ઓગ્સટ ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૬:૩૦ વાગે ્સકારબોરોથી  બ્રેમટન 

જવા પરરવાર સાથે નીકળ્ા હતા. હાઇવે પર બ્રેમટન નજીક ટ્ાવ્ફક હોવાને કારણે ગાડી ઊભી 
રાખી હતી. એ જ વખતે પાછળથી ્ફભુલ ્સપીડમાં આવતી ગાડી કંટ્ોલ ન થવાને કારણે મારી 
ગાડીને પાછળની બાજભુએ અથડાવી. મારી આગળ ઊભેલી ગાડીને પણ પાછળથી અથડાવી અને 
તેની ગાડીને પણ કબૅને અથડાવી. 

અક્સમાતમાં સામેલ ત્ણે્ કાર સંપયૂણ્ષ રીતે ખલાસ થઈ એટલે કે ચાલવા લા્ક 
નહોતી. શ્ીજીબાપા, ્સવામીબાપા અને શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના પંચમ વારસદાર શ્ી 
પભુરરોતમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજીની કેવળ દ્ા, કૃપા અને આશીવા્ષદથી મને અને મારા પરરવારના 
કોઈપણ સભ્ને કંઇપણ ઇજા થઈ નહોતી. તેમજ અક્સમાતમાં સામેલ બીજી બે ગાડીના 
કોઈપણ સભ્ને પણ કોઈપણ જાતની  ઇજા નહોતી થઈ.

વચરાગ રણછોડભાઇ પટેલ, ગામ: વવસનગર (કાંસા) કેનેડા

રગલે પગલે આજશ્ત જનની રક્ાને કરનારા રે
સને ૨૦૧૦ના ્ફેબ્રભુઆરી માસમાં ડેલાવર ્સટેટમાં ખયૂબ જ ્સનો પડેલ. ત્ણ ચાર રદવસથી 

બર્ફ વરા્ષ થ્ેલ. મારે નાનકડા નીલકંઠની ડોકટરની અપોઇનટમેનટ હોવાથી તેને પાછળની 

શ્ીજીબાપા, સવામીબાપા 
અને પરમ પયૂજર આચાર્ય 

સવામીશ્ી મહારાજની 
દરા, કૃપા અને 

આશીવા્યદથી ખયૂબજ 
િરળતાથી વરિનમાંથી 
મુનકત મળી. જે કે્ટલાર 

પ્રરતનો કરવા છતા 
શકર નહોતું થતું. પરંતુ 

આ માત્ શ્ી ઘનશરામ 
મહારાજ, શ્ી બાપાશ્ી, 

શ્ી મુકતજીવન 
સવામીબાપા અને  પરમ 
પયૂજર આચાર્ય સવામીશ્ી 

મહારાજના રદવર 
આશીવા્યદથી જ શકર 

બનરું.



અમેરિકામાં કાિણ સત્સંગનો સુવણ્ણ યુગ

493

સીટમાં બેસાડી મારા ઘરેથી નીકળી ડેલાવરના હાઇવે-૧ ઉપરથી ડોકટરની ઓવ્ફસે જવા 
નીકળેલ. મારી કારની આગળ એક મોટભુ ટ્ેલર જતભું હતભું. અચાનક તે ટ્ેલર ઉપરથી એક મોટી 
બર્ફની પાટ ઊછળી સીધી મારી ગાડી ઉપર આગળના વવંનડ વશલડ ઉપર અથડાઇ. જોરદાર 
ધડાકાના અવાજ સાથે વવનડ વશલડ તયૂટી ગ્ો. મારાથી બોલાઈ જવા્ભું કે, હે બાપા ! તરત જ 
જાણે આપણા વહાલા ્સવામીશ્ી મહારાજે ક્સટ્રરંગ પકડી લઈ ગાડી કંટ્ોલ કરાવી દીધી. ગાડી 
ઊભી રાખી દીધી. કેમ જાણે શભું થ્ભું? એ ધડાકાના અવાજથી નાનકડો વનલકંઠ મારી સીટની 
પાછળ સંતાઈ ગ્ેલો. ગાડીને અત્ંત નભુકશાન થવા છતાં મને કે મારા પભુત્ નાનકડા નીલકંઠને 
એક રતી ભારનો ઘસરકો સરખો પણ થ્ેલ નહીં. વાહ રે બાપા વાહ! તમારી કરણાનો કોઈ 
પાર નથી. મને આપણાં વહાલા ્સવામીશ્ી ઉપર ખયૂબ શ્દ્ધા અને વવશ્ાસ. જ્ારે પણ ઘરની 
બહાર નીકળભું ત્ારે ગૃહ મંરદરમાં ભગવાનનાં દશ્ષન કરી આચા્્ષ ્સવામીશ્ીની મયૂવત્ષનાં દશ્ષન 
કરીને નીકળભું. તે જ ્સવામીશ્ી મહારાજે અમારા બંનેની રક્ષા કરી તેમાં કૉઈ બે મત નથી.

મારા મમમી પપપાને ્ફોન કરી બોલાવી લીધા. મારા મમમીએ ગાડીની આ હાલત જોઈ 
મારા પપપાને કહ્ભું કે, તમો હાલ જ આપણા વહાલા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજના 
આશીવા્ષદ લો. બાપા અને સંત મંડળને  રસોઈ આપો. બાપા અને સંત મંડળ આપણી રસોઈ 
જમશે પછી જ હભું પાણી અને અન્ ગ્હણ કરીશ, પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીને મવણનગર 
વાત કરી તો તભુરત જ તેમણે આશીવા્ષદ આપ્ા અને અમારી રસોઈ ્સવીકારી. પછી જ મારા 
મમમીએ અન્ અને પાણી લીધેલ. પયૂવવે શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાને ઘણા ભકતોની રક્ષા 
કરેલ. જીવનપ્રાણ અબજીબાપાએ પણ ઘણા હરરભકતોની રક્ષા કરેલ. આપણા જીવનપ્રાણ 
્સવામીબાપાએ પણ ઘણા હરરભકતોની રક્ષા કરેલ. હાલના સમ્માં આપણા સૌના વહાલા 
્સવામીશ્ી મહારાજ પણ ઘણા હરરભકતોની ્ેન કેન પ્રકારે રક્ષા કરે છે અને કરતાં રહેશે. એવો 
આપણ સૌને દૃઢ ભરોસો છે.

જીજ્ાબેન કલપેશકભુમાર પટેલ, ડેલાવર

સિર્ટજનશીપની પરીક્ામાં અશકર વસતુ શકર બની
મને અંગ્ેજી બોલવા અને લખવામાં પ્રોબલેમ છે. પરંતભુ કેનેડામાં વસરટજન થવભું હો્ તો 

અંગ્ેજીમાં લેકખત પરીક્ષા આપવી પડે. બે વખત અંગ્ેજીમાં લેકખત પરીક્ષા આપી પરંતભુ સ્ફળતા 
મળી નવહ. ત્ારબાદ જજ પાસે મૌકખક પરીક્ષા લેવામાં આવી. પરંતભુ એમાં પણ સ્ફળતા મળી 
નવહ. 

હવે મેં અને મારા પરરવારે એવભું નક્ી ક્ભુું કે, અંગ્ેજીમાં પ્રોબલેમ છે. એટલે હવે છેલલી 
વખત પ્ર્તન કરીએ નવહ તો ૬૫ વર્ષ પછી જાતે જ વસરટજન થવા્. બીજી વખત પરીક્ષા 
આપતા પહેલા અંગ્ેજી વશખવાના કલાસ ક્ા્ષ. પછી ઓગ્સટ ૨૦૧૫માં બીજા પ્ર્તનમાં પણ 
સ્ફળતા મળી નવહ. 

ત્ારબાદ ઓકટોબર ૨૦૧૫માં ત્ીજી લેકખત પરીક્ષા થઈ. પરંતભુ તેમાં પણ સ્ફળતા મળી 
નહોતી. તે રદવસે મને પયૂછવામાં આવ્ભું કે, તમને અત્ારે જ જજ પાસે મૌકખક પરીક્ષા આપવી 
છે ? ત્ારે મેં વવચા્ભુું કે, આપી દઉં. એ રદવસે એકાદશી હતી. મેં શ્ીજીબાપા, ્સવામીબાપા અને 
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના પંચમ વારસદાર શ્ી પભુરરોતમવપ્ર્દાસજી ્સવામીજી મહારાજને 
મનોમન પ્રાથ્ષના કરી કે, હે બાપા મારા માટે આ છેલલો ચાનસ છે, તો હે દ્ાળભુ, હે કૃપાના સાગર. 
આ વખતે પરીક્ષામાં ભેળા ભળજો. 

મૌકખક પરીક્ષા આપતાં પહેલા જજે મને પયૂછ્ભું કે, તમારે ટ્ાનસલેટર જોઈએ છે? ત્ારે 
મેં તરત જ હા પાડી. કેમકે મારી દીકરી મારી સાથે આવી હતી. ત્ારબાદ જજે અંગ્ેજીમાં પ્રશ્ન 

વહાલા સવામીશ્ી 
મહારાજે નસ્ટરરરંગ 
પકરી લઈ ગારી કં્ટ્ોલ 
કરાવી દીધી. ગારી ઊભી 
રાખી દીધી. કેમ જાણે 
શું થરું? એ ધરાકાના 
અવાજથી નાનકરો 
સનલકંઠ મારી િી્ટની 
પાછળ િંતાઈ ગરેલો. 
ગારીને અતરંત નુકશાન 
થવા છતાં મને કે મારા 
પુત્ નાનકરા નીલકંઠને 
એક રતી ભારનો 
ઘિરકો િરખો પણ 
થરેલ નહીં.
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પયૂછવાનભું ચાલભુ ક્ભુું. પણ મને હતાશ જોઈને પછી તેમણે મારી દીકરીને કહ્ભું કે, તભું તારી મમમીને 
કહે કે, ખબર પડે કે ના પડે. પરંતભુ પ્રશ્નનો જવાબ બોલવાનો પ્ર્તન કરે. કારણકે આ આખી 
પરીક્ષા રેકોડ્ષ થતી હો્ છે. અને મારી દીકરીને પણ કોઈ પ્રશ્નમાં ખબર ના પડે તો જજ ઇશારાથી 
જવાબ કહેતા અને પ્રશ્ન પણ બદલી નાખતા. મને તો એવભું લાગ્ભું કે, સાક્ષાત શ્ી ્સવાવમનારા્ણ 
ભગવાન જ અમારી પરીક્ષા લેવા પધારેલા છે. કેમકે કેનેડામાં આ તો શક્ જ નથી. 

આ રીતે જે અશક્ વ્સતભુ શક્ બને તે માત્ ને માત્ શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજ, શ્ી અબજી 
બાપાશ્ી, શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા અને પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજની કેવળ 
દ્ા, કૃપા અને આશીવા્ષદથી જ શક્ બની શકે. 

ડીમપલબેન વચરાગભાઈ પટેલ, વવસનગર (કાંસા) ટોરોનટો

તમને શ્ીજી મહારાજ પરણાવે તમે પરણો દાદા ખાચર”
ઓગ્સટ ૨૦૦૧ની સાલ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ સંપ્રદા્ અને શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના 

હરરભકતો અને સમગ્ વવશ્ના ઈવતહાસમાં સભુવણા્ષક્ષરે લખાઈ ગઈ. લખા્ જ ને ! આપણા સૌના 
વહાલા પ્રેમમયૂવત્ષ પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજના હ્સતે ૭૫૦ રકલોગ્ામ સભુવણ્ષથી તભુલા 
કરી સાક્ષાત અને પ્રત્ક્ષ સવયોપરી શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન, શ્ીજીસંકલપમયૂવત્ષ શ્ી અબજી 
બાપાશ્ી, શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીના આદ્ય આચા્્ષપ્રવર શ્ી જીવનપ્રાણ ્સવામીબાપાની મયૂવત્ષ 
પ્રવતષ્ા કરી. દેશ વવદેશના હરરભકતોને ખયૂબ ખયૂબ લાભ આપ્ો.

આ અવસર અમારા માટે તો એક અમયૂલખ અવસર બની ગ્ો.  કેમ કે ! આપણાં સવયોપરી 
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાને જેમ દાદા ખાચરના લગ્ પ્રસંગે અથથી ઇવત સભુધી હાજર રહી 
દશ્ષન દાનનો લાભ આપેલ તેની ્સમૃવત અમ દંપવતને અમારા લગ્ પ્રસંગે કરાવી દીધી. મયૂવત્ષ 
પ્રવતષ્ાના બીજા જ અઠવારડ્ે નયૂતન નવ વનવમ્ષત મંરદરમાં સાક્ષાત પરમ વપતા પરમાતમા 
શ્ી ્સવાવમનારા્ણબાપા, ્સવામીબાપાની સમક્ષ અને આપણા સૌના વહાલા પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી મહારાજની ઉપવ્સથવતમાં અમો દંપતીએ લગ્ જીવનના પભુવનત પગલાં સાદાઈથી 
દેશ વવદેશથી પધારેલ હરરભકતોની હાજરીમાં ઉજવ્ો. લંડન તેમજ આરફ્કાથી પધારેલ બાઇ 
હરરભકતોએ સભુંદર મજાના કીત્ષનો ગાઇ પ્રસંગને વધભુ દીપાવ્ો. મવણનગર મંરદરમાં રસોઇ્ાં 
તરીકે કામગીરી કરતાં કીશન મહારાજે વવવધ કરાવી. અંતમાં દંપતીને પહેરાવવાના હાર અને 
મંગલ સયૂત્ પણ આપણાં પરમ પયૂજ્ વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજે ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા સમક્ષ  ધરાવી આશીવા્ષદ પાઠવી મોકલાવી આપ્ભું અને મંગળ્ફેરા પણ વસંહાસનની 
સાત પ્રદવક્ષણા ્ફરી  વવવધ પયૂરી કરી. 

“ન ભયૂતો ન ભવવષ્વત” કહેવત અનભુસાર અમારા દાંપત્ જીવનને કૃતાથ્ષ બનાવી દીધભું. 
હે વહાલા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ તમારો આ ઉપકાર અને દ્ા દૃટિી અમો 
કદી વવસારીશભું નહીં. અંતમાં રદવ્ જીવનની જ્ોત જગાવો આપ કરતાં થઈ કા્યો રદપાવો , 
મંગળમ્ સભુખ વનત્ દેનારા જ્ ઘનશ્ામ જ્ જ્ કરનારા. 

કલપેશકભુમાર એસ. પટેલ, જીજ્ાબેન કે. પટેલ. ડેલાવર

દરરરો તલિે દશ્યન
જભુલાઇ ૨૦૧૨માં કેલી્ફોનસી્ા મંરદર મયૂવત્ષ પ્રવતષ્ા સમ્ે દેશ વવદેશ તેમજ અમેરરકાના 

જભુદા જભુદા રાજ્ોમાંથી ઘણા હરરભકતો લાભ લેવા પધારેલા. આ પ્રસંગે ખયૂબ સભુંદર પ્રસંગોનભું 
આ્ોજન હરરભકતોએ વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ તેમજ સંત મંડળની દોરવણી હેઠળ 
રાખવામાં આવેલ. આ કા્્ષક્રમના ભાગ રૂપે તા.૧૯ જભુલાઈ, ગભુરવારના રોજ કેલી્ફોનસી્ાના 
પ્રખ્ાત દરર્ા રકનારો ઓક્નાડ્ષ-બીચ ઉપર પયૂણ્ષ પભુરરોત્તમ શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન, શ્ી 

મને હતાશ જોઈને પછી 
તેમણે મારી દીકરીને કહ્ું 

કે, તું તારી મમમીને કહે 
કે, ખબર પરે કે ના પરે. 

પરંતુ પ્રશ્નનો જવાબ 
બોલવાનો પ્રરતન કરે. 

કારણકે આ આખી પરીક્ા 
રેકોર્ય થતી હોર છે. અને 

મારી દીકરીને પણ કોઈ 
પ્રશ્નમાં ખબર ના પરે તો 

જજ ઇશારાથી જવાબ 
કહેતા અને પ્રશ્ન પણ 

બદલી નાખતા. મને તો 
એવું લાગરું કે, િાક્ાત શ્ી 
સવાસમનારારણ ભગવાન 

જ અમારી પરીક્ા લેવા 
પધારેલા છે.
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હરરકૃષણ મહારાજનો પંચામૃત ્સનાનનો વવવધ રાખવામાં આવેલ. પંચામૃત ્સનાનના કા્્ષક્રમ 
વનવમત્તે પયૂવ્ષ તૈ્ારી કરવા આ સેવક ગાડી લઈ સંતવશરોમવણ શ્ી ધમ્ષવતસલદાસજી ્સવામી તથા 
અન્ સંત મંડળને લઈ જ્ાં પ્રોગ્ામ રાખવામાં આવેલ તે જગ્ાએ બે કલાક પહેલા પહોંચી 
ગ્ા. ગાડીમાંથી ઉતરી દરર્ા રકનારે પહોચી જો્ભું તો દરર્ો જાણે માઝા મયૂકીને સભુસવાટા 
અને ઘયૂઘવાટા કરતો હતો. મોજા ઊંચે ઊંચે ઉછાળતો હતો. તેથી આ સેવકે શાસ્તી ્સવામીને 
કહ્ભું કે આ તો બહભુ ડેનજર કહેવા્. અહીં કઈ રીતે પ્રોગ્ામ કરી શકીશભું ? ત્ારે શાસ્તી ્સવામીએ 
હસતા હસતા કહ્ભું કોઈ વચંતા કરશો નવહ. આ તો દરર્ો શ્ી હરરકૃષણ મહારાજ, શ્ીજી બાપા 
્સવામીબાપા અને આપણા પ.પયૂ.આચા્્ષ ્સવામીશ્ીનાં દશ્ષન માટે રઘવા્ો બન્ો છે. કા્્ષક્રમ 
પણ થશે તે પણ શાંવતપયૂણ્ષ. 

વનધા્ષરરત સમ્ે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી સંત મંડળ સવહત શ્ી હરરકૃષણ મહારાજને 
લઈને હરરભકતો સાથે આવી પહોચ્ા. દરર્ાના નીરે આપણા પ્ારા ્સવામીશ્ી મહારાજનાં 
દશ્ષન ક્ા્ષ. રદવ્ન્ન આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજે પોતાના ચરણકમળ જ્ાં પાણીમાં મયૂક્ા 
કે તરત દરર્ો શાંત. મોજા ધીમા થઈ ગ્ા. ઘભુઘવાટ શાંત થઈ ગ્ો. આ જોઈ શાસ્તી ્સવામીએ 
આ સેવકના સામભું જોઈ હળવભું ક્સમત કરી કહ્ભું.  જો્ોને વહાલા ્સવામીજીનો પ્રતાપ. ખરેખર મને 
શાસ્તી ્સવામીના શબદો ્ાદ આવી ગ્ા કે દરર્ાને પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજનાં 
દશ્ષનની આશ હતી. ત્ારપછી ખયૂબ સભુંદર રીતે પંચામૃત ્સનાન અને સેવાનો લાભ સવવે 
હરરભકતોએ લીધો.

વહાલા વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ આપણને કેવા મોટા મળ્ા કે આલોક અને 
પરલોકના સભુખોની પ્રાવપ્ કરાવે. 

કલપેશકભુમાર એસ.પટેલ (વડાવી) ડેલાવર

અંતરા્યમી અંતરનું જાણે ને રક્ે
તા. ૨૮-૧૧-૨૦૧૧ના રોજ હભું સાંજે ૫:૪૫ વાગે કામ પયૂરં કરીને ઘરે આવવા માટે 

નીકળ્ો. હભું ગાડી ૪૦૦ નંબરના હાઇવે ઉપર ચલાવી રહ્ો હતો. જે પાંચ લાઈનનો હાઇવે છે. 
અચાનક મારી ગાડીને પાછળ વાળી ગાડીએ એવી ટક્ર મારી કે પાંચ લાઈન હાઇવે પાર કરી 
ગાડી ૩ નંબરની લાઈન પણ પાંચ વાર ગોળ ગોળ ્ફરીને ઓપોવઝટ સાઈડે રડરેકશનમાં ઊભી 
રહી ગઈ. ટેંશનના લીધે બાપાનભું ્સમરણ કરતો રહ્ો. બાપાએ એ સમ્માં એવી રક્ષા કરી કે, એ 
લાઈનમાં કેટલા્ સમ્ સભુધી કોઈ ગાડી આવી જ નવહ. મારી ગાડીને બીજી કોઈ ગાડીથી ટક્ર 
વાગી નવહ. જાણે કે બાપાએ બધી જ ટ્ાવ્ફક રોકી રાખ્ો હો્ તેમ મેં અનભુભવ્ભું.

આ એકકસડંટ દરમ્ાન મારી ગાડીના ચારે્  દરવાજાના કાચ તયૂટી ગ્ા અને મારા ખોળામાં 
પડ્ા હતા. ગાડીને એટલી જોરથી ટક્ર વાગી કે આખી ડેકી દબાઈ ગઈ. દબાણના કારણે તેના 
દરવાજા પણ ખભુલતા ના હતા. છેલલે થાકીને વવચા્ભુું કે, હવે છેલલી વાર પ્ર્તન કરી જોઉં. પછી 
બાપાનભું નામ ્સમરણ ક્ભુું અને પેસેનજર સાઈડનો દરવાજો ખભુલી ગ્ો. હભું બહાર આવ્ો. તે 
દરમ્ાન ટોઇંગ વાળો આવ્ો અને એને પોલીસને ્ફોન ક્યો. ત્ાર બાદ પોલીસ અને ્ફા્ર 
વાળા ત્ાં આવી ગ્ા. મને પયૂછ્ભું કે, તમને હોક્સપટલ જવભું છે? બાપાની દ્ાથી મને જરાપણ 
કંઈ થ્ભું ના હતભું. પછી પોલીસે રરપોટ્ષ લખ્ો અને ગાડીને કોવલસન સેનટરમાં મોકલી. ત્ાંથી 
મને રેનટલ કાર આપી. તે હભું જાતે ચલાવીને ઘરે પહોંચ્ો.

આ રીતે બાપા એ આ બાળકની રક્ષા કરી હતી. તે સમ્ે બાપા નૈરોબી મભુકામે વવચરણ 
કરી રહ્ા હતા. બીજા જ રદવસે મેં બાપાને ્ફોન ક્યો. શ્ી સહજાનંદ ્સવામીએ ્ફોન ઉપાડ્ો. 
મેં એમને વવગતવાર વાત કરી. ્સવામીએ કહ્ભું, બાપા અત્ારે પયૂજા કરે છે. તભું થોડીવાર પછી 
્ફોન કરજે. હજભુ તો હભું કહભું કે ભલે, ત્ાં તો બાપા અંત્ા્ષમીપણે જેમ મારી વાત જાણતા હો્ 
તેમ બાપા ્ફોન પર આવી ગ્ા. સહજાનંદ ્સવામીએ કહ્ભું. ચાલભુ રાખો, બાપા વાત કરવા માંગે 

આ એનકિરં્ટ દરમરાન 
મારી ગારીના ચારેર 
દરવાજાના કાચ તયૂ્ટી 
ગરા અને મારા ખોળામાં 
પડા હતા. ગારીને 
એ્ટલી જોરથી ્ટક્કર 
વાગી કે આખી રેકી 
દબાઈ ગઈ. દબાણના 
કારણે તેના દરવાજા 
પણ ખુલતા ના હતા. 
છેલલે થાકીને સવચારુું કે, 
હવે છેલલી વાર પ્રરતન 
કરી જોઉં. પછી બાપાનું 
નામ સમરણ કરુું અને 
પેિેનજર િાઈરનો 
દરવાજો ખુલી ગરો. હું 
બહાર આવરો.
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છે. પછી બાપાને મેં વવગતવાર બધી વાત કરી. ત્ારે બાપાએ કહ્ભું કે, બેટા ! શ્ી ઘનશ્ામ 
મહારાજ અને ્સવામીબાપાએ તારી રક્ષા કરી છે. આ રીતે વહાલા ્સવામીશ્ીએ આ બાળકની 
રક્ષા કરી હતી.

નરેનદ્ભાઈ નટભુભાઈ પટેલ, ટ્ેનટ ( ટોરોનટો, કેનેડા )

બાપાનો પરાર
મારં નામ નીલકંઠ છે. હભું અમેરરકાના ્સમાેલ વનડર ગણાતા એવા નાનકડા ્સટેટ ડેલાવરમાં 

રહભું છભુ. પ.પયૂ. ્સવામીશ્ી મહારાજનભું વવચરણ ડેલાવર ્સટેટમાં હતભું. મંરદરના પાટોતસવ પ્રસંગે 
ઘણા કા્્ષક્રમમાં લાભ આપેલ. ઘણા બધા હરરભકતો નવી નવી ગાડીઓ મંરદરમાં લાવેલ તેને 
આપણા વહાલા પરમ પયૂજ્ ્સવામીજી પાસે પ્રસાદીની કરાવતા, બાપાનભું તેમજ સંત મંડળનભું 
રોકાણ મારે ઘેર હતભું. બાપા મંરદરનો બપોરનો કા્્ષક્રમ પતાવી મારે ઘેર સંત મંડળ સવહત 
પધા્ા્ષ. બાપાનભું તેમજ સંતમંડળનભું ભાવભીનભું ્સવાગત કરેલ. બાપાને જમવાનો સમ્ થ્ે 
જમવા પધા્ા્ષ. જમ્ા પછી બાપા સો્ફામાં બેઠા હતા. હભું બાપાના ચરણ સેવા કરતો હતો. બાપા 
ખયૂબ જ રાજી હતા. મને પણ એક વવચાર આવ્ો કે, બાપાને કહભું કે ના કહભું? બાપા, હભું પણ 
મારી નાની બાઈક લાવ્ો છભું તેને પ્રસાદીની કરી આપશો ? બાપા એકદમ તૈ્ાર થઈ ગ્ા. 
ચાલો બેટા, બાપાનો પ્રેમ નાના મોટા ગરીબ, તવંગર, દરેક હરરભકતો માટે સરખો જ રહ્ો છે. 
બાપાને લઈ હભું બાઈક પાસે આવ્ો. બાપાએ બાઈક ઉપર બેસી એકસીલેટર આપી બાઈક ચાલભુ 
ક્ભુું. બાઈક પર એક જણ બેસી શકે તેટલી જગ્ા હતી. મને તેનો ખ્ાલ રહ્ો નવહ ઉતસાહમાં 
આવી હભું પણ બાપાની પાછળ બેસવાનો પ્ર્તન કરવા લાગ્ો. તે જોઈ બાપા મભુકત મને ખયૂબ 
જ હસી પડ્ા અને કહ્ભું બેટા જગ્ા નથી. બાપાનભું એ વનખાલસ હા્સ્ આજે પણ મારા મન 
મંરદરમાં રમ્ા જ કરે છે. હે બાપા અમને બહભુ જ ન્ાલ કરી દીધા છે. બાપા તમારો આ પ્ાર 
અમે કદી ભયૂલશભું નવહ. 

નીલકંઠ કલપેશકભુમાર પટેલ, ડેલાવર 

િવ્યવેત્તા વહાલા આચાર્ય સવામીશ્ી
હભું સતસંગી નહોતો અને મારા ગામમાં પણ સતસંગ નહોતો. મારા ધમ્ષપતની ભગવતીબેન 

- ગામ મોખાસણ, ગાંડાલાલ મંત્ીની દીકરી સતસંગી હતા. તેમની સાથે હભું કોઈક વાર મવણનગર 
મંરદરે આવતો. તે વખતે શ્ી ઘનશ્ામ મહારાજનાં દશ્ષન કરતા રદવ્તા અનભુભવતો.

મારી બહેનની બે વર્ષની દીકરી બહભુ જ બીમાર હતી. એના હાથ પગ દોરડી જેવા અને એનભું 
પેટ ગાગર જેવભું થઈ ગ્ભું હતભું. અમે ઘણા ડોકટરની દવા કરાવી પણ કઈ સભુધારો થ્ો નહીં. અમે 
દોરા, ધાગા, ભભુવા, જંતર-મંતર પણ કરાવ્ભું પણ તેનાથી કંઈ સભુધારો થ્ો નહીં. ડોકટરે સલાહ 
આપી કે, એ જીવે ત્ાં સભુધી પારવણ્ામાં સભુવડાવી રાખો. પછી હભું મવણનગર મંરદરે આવી શ્ી 
ઘનશ્ામ મહારાજનાં દશ્ષન કરી આપણા વહાલા બાપાને બધી વવગતવાર વાત કરી કે, મારી 
બહેનની દીકરીને સારં થા્ તેવભું કરો અથવા તો તેને ધામમાં તેડી જાવ. ત્ારે બાપાએ શ્ી 
્સવાવમનારા્ણ ભગવાનની મયૂવત્ષ સામે જોઈ એક વમવનટ ધ્ાન કરી આંખો ખોલીને મને કહ્ભું કે, 
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન, બાપા અને ્સવામીબાપા બધભું જ સારં કરશે. ૧૫ રદવસ પછી મને 
મળજો. પછી હભું ઘરે ગ્ો. તે પછી માત્ સાત રદવસમાં જ મારી બહેનની દીકરીને બાપા ધામમાં 
તેડી ગ્ા. તે રદવસથી જ હભું પાકો સતસંગી થ્ો અને દરરોજ પયૂજા વતલક અને ચાંદલો કરવાનભું 
શરૂ ક્ભુું. આ પ્રસંગ લગભગ ઈ.સ. ૧૯૮૨ સપટેમબર મવહનો અને ભાદરવી અમાસનો છે.

ભકકતભાઈ વવઠ્ઠલદાસ પટેલ, ઝભુલાસણ હાલ કેનેડા.

 બાપાએ શ્ી 
સવાસમનારારણ 

ભગવાનની મયૂસત્ય િામે 
જોઈ એક સમસન્ટ 
ધરાન કરી આંખો 

ખોલીને મને કહ્ું કે, 
શ્ી સવાસમનારારણ 

ભગવાન, બાપા અને 
સવામીબાપા બધું જ 

િારં કરશે. ૧૫ રદવિ 
પછી મને મળજો. પછી 

હું ઘરે ગરો. તે પછી 
માત્ િાત રદવિમાં જ 

મારી બહેનની દીકરીને 
બાપા ધામમાં તેરી ગરા.
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કારમી સવઝા
ઇકનડ્ામાં હભું ટેલી્ફોન રડપાટ્ષમેનટમાં જોબ કરતો હતો. તે વખતે મવણનગર મંરદરમાં 

ટેલી્ફોન રડપાટ્ષમેનટની કોઈપણ સેવા હો્ તો સદગભુર શ્ી ભગવતવપ્ર્દાસજી ્સવામી અને સંત 
વશરોમણી શ્ી સહજાનંદચરણ ્સવામી મને સેવા કરવા માટેનો લાભ આપતા હતા. તે સમ્માં 
કૅનેડા આવવા માટે પોઇનટ વસ્સટમ ચાલતી હતી. તેમાં ઓછામાં ઓછા ૭૦ પોઇનટ થા્ તો જ 
્ફાઈલ એપ્રયૂવ થા્. અમે પણ કૅનેડા આવવા માટે વવચા્ભુું. મારી ્ફાઇલમાં ૬૭ પોઈનટ જ થતા 
હતા. મેં ્ફાઈલ તૈ્ાર કરી અને એક્સટ્ા પોઇનટ મેળવવા માટે ફ્ેનચ શીખવાનભું શરૂ ક્ભુું. ત્ારબાદ 
્સવામીશ્ી પાસે ્ફાઈલ લઈને ગ્ો. તેમને બધી જ વાત વવગતસર કરી અને પ્રાથ્ષના કરી કે, હે 
બાપા ! તમે ભેળા ભળો તો જ ્ફાઈલ એપ્રયૂવ થા્ તેમ છે. ્સવામીશ્ીએ ્ફાઈલ પ્રસાદીની કરી 
અને કહ્ભું કે, ભગવાનનભું નામ લઈને સબવમટ કરો ભગવાન બધભું સારં કરશે.

બાપાની આજ્ાથી ભગવાનનભું નામ લઈને ્ફાઈલ સબવમટ કરી દીધી. પછી થોડા સમ્ 
બાદ જ મારો ઇનટરવ્ભુ લેટર આવ્ો. હભું રદલહી ગ્ો અને ઇનટરવ્યૂ લેવા વાળો ઓવ્ફસર મારા 
સામભું જોઈને હ્સ્ો અને મને કહ્ભું કે “I will set you up.” જાણે કે બાપાએ તેને પ્રેરણા કરી 
હો્ એવભું મેં અનભુભવ્ભું. પછી તો બાપાની કૃપાથી કેનેડાના પરમેનનટ રેવસડનસ માટેના વવઝા 
આવી ગ્ા અને હભું જયૂન ઈ.સ. ૨૦૦૦માં કેનેડા આવી ગ્ો.

જેવી પ્રાથ્યના તેવું કામ
બાપાની કૃપાથી હભું કેનેડા આવ્ો તેના થોડા સમ્ પછી મારા માતભુશ્ી સંતોકબાને કેનેડાના 

વવઝા મળી ગ્ા. સંતોકબા એક વર્ષ કેનેડા રહી ઇકનડ્ા પાછા ગ્ા. ઈ.સ.૨૦૦૮માં સંતોકબા 
્ફરી કેનેડા આવ્ા ત્ારે તેમની ઉંમર ૭૮ વર્ષની હતી. તેમની તકબ્ત અચાનક બગડી ગઈ 
અને તેમનાથી ચલાતભું નહોતભું. એ જ વખતે ્સવામીશ્ી જયૂન ઈ.સ. ૨૦૦૮માં કેનેડા પધા્ા્ષ હતા. 
વહાલા ્સવામીશ્ી અને સંતો ઘરે ઠાકોરજી જમાડવા પધારેલા તે સમ્ે સંતોકબાએ ્સવામીશ્ીને 
પ્રાથ્ષના કરાવી કે, બાપા હવે મારે ધામમાં જવભું છે પણ ઇકનડ્ા જઈને. ્સવામીશ્ીએ પ્રાથ્ષનાનો 
્સવીકાર ક્યો અને પ્રસાદીનભું પાણી આપીને કહેવરાવ્ભું કે, ભગવાનને સંભારીને પ્રસાદીનભું જળ લે. 

સંતોકબાએ મને કહ્ભું કે, રાજભુ હવે મને આશીવા્ષદ મળી ગ્ા. તભું હવે જલદીથી ઇકનડ્ા 
જવાની રટરકટ કરાવી દે. હવે ્સવાવમનારા્ણબાપા ્સવામીબાપા અને ્સવામીશ્ીના આશીવા્ષદ 
મળી ગ્ા છે. હભું જ્ારે ઇકનડ્ા પહોંચીશ પછી થોડા જ રદવસમાં તેઓ મને ધામમાં તેડી જશે. 
ત્ારબાદ થોડા જ રદવસમાં કોઈપણ સહારા વવના સંતોકબા ચાલતા થઈ ગ્ા અને કોઈપણ 
તકલી્ફ વવના ઇકનડ્ા પહોંચી ગ્ા. ઇકનડ્ા પહોંચ્ા પછી ૨૧મા રદવસે ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા અને આચા્્ષ ્સવામીશ્ી સંતોકબાને ધામમાં તેડી ગ્ા. તે તારીખ હતી ૩૦ જભુલાઈ 
૨૦૦૮.

રાજભુભાઈ પભુરરોત્તમદાસ પટેલ, મોખાસણ હાલ કેનેડા

સવામીજી મહારાજના રદવરતવનો અનુભવ
બાપા અમેરરકાથી કેનેડા વવચરણ માટે તા. ૨૪/૭/૨૦૧૭ના રોજ સોમવારના મારા નવાં 

મકાનના વા્સતભુ પયૂજન માટે પધારેલા અને રાત્ે રોકાણ ક્ભુું હતભું. તેના ૧૫ રદવસ પહેલા 
એટલે કે તારીખ ૯/૭/૨૦૧૭ના રોજ મારા મોટાભાઈ જીગ્ેશ ભોગીલાલ પટેલ (રહેવાસી 
ટેકસાસ ્ભુએસએ)ને ્સટોરના ભાગીદારો જોડે પ્રોબલેમ થ્ો હતો. મારા ભાઈ પાસે ગ્ીનકાડ્ષ 
કે સીટીઝનશીપ ન હોવાથી ભાગીદારે મોકાનો લાભ ઉઠાવી મારા ભાઈએ ્સટોર ખોલ્ો હતો 
તેથી પોલીસને બોલાવી ચોરીનો આરોપ લગાવી પકડાવી દીધા હતા. કારણકે મારા ભાઈનભું 
નામ ્સટોરમાં માવલક તરીકે ન હતભું. કારણકે તે ત્ાં વલગલ ન હતા. પોલીસ પકડી ગ્ા પછી 

બાપાની આજ્ાથી 
ભગવાનનું નામ લઈને 
ફાઈલ િબસમ્ટ કરી 
દીધી. પછી થોરા િમર 
બાદ જ મારો ઇન્ટરવરુ 
લે્ટર આવરો. હું રદલહી 
ગરો અને ઇન્ટરવરયૂ લેવા 
વાળો ઓસફિર મારા િામું 
જોઈને હસરો અને મને 
કહ્ું કે “I will set you 
up.” જાણે કે બાપાએ 
તેને પ્રેરણા કરી હોર એવું 
મેં અનુભવરું. પછી તો 
બાપાની કૃપાથી કેનેરાના 
પરમેનન્ટ રેસિરનિ 
મા્ટેના સવઝા આવી ગરા
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ઇવમગ્ેશનવાળા પણ આવી ગ્ા હતા. મને સમાચાર મળતા હભું તાબડતોબ અમેરરકા જવા 
નીકળ્ો. ત્ાં પહોંચ્ા પછી ખબર પડી કે એ કોટ્ષમાં ચોરીના કેસની તારીખ ૭/૮/૨૦૧૭ છે. 
તેથી તથા બાપા મારા ઘરે પધારવાના હોવાથી હભું એક અઠવાડી્ભું રહીને કેનેડા પરત ્ફ્યો. 
એક બાજભુ બાપાના પધારવાનો હરખ અને બીજી બાજભુ મારા મોટાભાઈની વચંતા હતી. જ્ારે 
બાપા મારા ઘરે પધા્ા્ષ ત્ારે મેં બાપાને વવગતવાર બધી વાત કરી અને આજીજી કરી કે બધભું 
સારં થઈ જા્. ત્ારે બાપાના જે શબદો હતા એ મને હજી બરાબર ્ાદ છે. બાપા કહે કે, મારા 
હરરભગતને આટલભું બધભું દભુઃખ. પછી બોલ્ા કે, બધભું જ સારં થઈ જશે અને કોટ્ષમાં કેસનો 
ચભુકાદો આપણી તર્ફેણમાં આવશે. ભગવાન, બાપા અને ્સવામીબાપા ભેળા ભળશે. બાપાના 
આશીવા્ષદ લઈને હભું કોટ્ષની તારીખ પહેલા અમેરરકા જવા રવાના થ્ો. બાપાના આશીવા્ષદના 
બીજા જ રદવસથી કેસ અમારી તર્ફેણમાં ્ફરવા લાગ્ો અને અચાનક જે એજનટ રાખ્ો હતો 
તે આગળ આવ્ો અને જેમાં મારા ભાઈનભું નામ હતભું તે બધા પેપર એને બતાવ્ા. એક જ 
અઠવારડ્ામાં કેસ ્ફરી ગ્ો અને વવટનેસ મળી ગ્ા. તેનાથી સાકબત થ્ભું કે મારા ભાઈ 
્સટોરમાં ભાગીદાર હતા. 

કેસના રદવસે તારીખ ૭/૮/૨૦૧૭ના ૧૧ વાગ્ે સવારે મારા માતભુશ્ી કમળાબેન 
ભોગીલાલ પટેલ કેનેડામાં મારા ઘેર હતા અને તે ચોવીસ કલાકની અખંડ ધયૂનમાં બેઠા હતા. 
અચાનક તેમને સમાવધ થઈ ગઈ અને તેમના નજર સામે કોટ્ષનભું દ્શ્ દેખા્ભું અને તેમાં 
શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ભગવાન જજ તરીકે અને આપણા વહાલા બાપા મારા ભાઈના વકીલ 
તરીકે અને સામેવાળા વકીલ તરીકે શ્ી મભુકતજીવન ્સવામીબાપા તથા જ્ભુરી મેમબર તરીકે શ્ી 
અબજીબાપા, શ્ી ગોપાળબાપા, શ્ી વનગભુ્ષણબાપા તથા શ્ી ઈશ્રબાપા અને પ્રેક્ષક તરીકે સવવે 
સંતો દેખા્ા. તે બધાએ ભેગા મળીને મારા ભાઈને કોટ્ષમાં બચાવતા હતા અને સત્ સાકબત 
કરતા હતા. અહીં અમેરરકામાં કોટ્ષ ચાલભુ થતા હકીકતમાં એવભું જ થ્ભું અને મારા મોટાભાઈ કેસ 
જીતી ગ્ા ્ફકત અને ્ફકત બાપાના પ્રતાપે.

વવપભુલકભુમાર ભોગીલાલ પટેલ, ગામ સ્ાજીનગર હાલ કેનેડા.

શયૂળીનું દુ:ખ કાં્ટે િરે
“શયૂળીનભું દભુ:ખ કાંટે સરે” આ કહેવત બીજે સાચી પડે કે ના પડે તે ખબર નથી પણ આ 

કહેવત આપણી શ્ી ્સવાવમનારા્ણ ગાદીએ આપણી નાદવંશી્ે અને તેથી આગળ વધીને 
છાતી ઠોકીને કહી શકીએ કે, આપણા પરમ પયૂજ્ પ્રેમમયૂવત્ષ વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ 
આપણભું શયૂળીનભું દભુ:ખ કાંટે કાઢતા. એવા ઘણા દાખલા આપણા સતસંગમાં જીવતા જાગતા છે. જે 
મારી જાતે અનભુભવેલભું છે તે અત્ારે અહીં વણ્ષવભું તે અ્સથાને નહીં ગણા્. 

હભું નવો સવો સને ૧૯૯૦ ના જભુલાઈમાં અમેરરકા ખાતે આવેલ ઓકટોબર, ૧૯૯૦માં 
નવભુંસવભું ડ્ાઇવવંગ લા્સનસ આવેલ. ન્ભુ જસસીના વોલટાઉન શીપ શહેરમાં ડંકીન ડોનટમાં 
રાત્ીના સમ્ની અમો બંને પવત-પતનીને બેરકંગ, વ્ફવનવશંગ અને રાત્ીના કાઉનટરની જોબ 
કરતાં હતા. ઘરથી જોબ લગભગ ૧૮ થી ૨૦ માઈલ દયૂર હતી. એક રાત્ે અમો બંને જણ 
૯ વાગે ઘેરથી જોબ ઉપર જવા નીકળ્ા. ધીમો ધીમો વરસાદ વરસતો હતો. હાઇવે ૧૮ 
ઉપર આગળ જતાં ર્સતો સયૂમસામ આવે. રદવસના પણ થોડી પાટ્ષ ટાઈમ જોબના લીધે અને 
રદવસના ઉજાગરાને લીધે કેમ જાણે શભું થ્ભું કે ઊંઘનભું જોકભું આવી જતાં ગાડી એકદમ બાજભુમાં 
જતી રહી. નીચેથી પ્રસાર થતાં હાઇવેના ગરનાળાની રેવલંગ સાથે ભટકાઈ. ગાડી ટોટલ લોસ 
થઈ ગઈ. આપણા વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ીએ જાણે ગાડીને રેવલંગ સાથે જ થોભવી દીધી. જો 
ગાડી ઊછળીને નીચે પ્રસાર થતાં રોડમાં જઈ પડી હોત તો અમારં બંનેનભું શભું થ્ભું હોત તેની 
કલપના કરવી મભુશકેલ હતી. આટલભું થવાં છતાં આપણા પરમ પયૂજ્ વહાલા આચા્્ષ ્સવામીશ્ી 
મહારાજની કૃપાથી નાનો સરખો ઘસરકો પણ થ્ેલ નહીં.

જરુરી મેમબર તરીકે 
શ્ી અબજીબાપા, 

શ્ી ગોપાળબાપા, શ્ી 
સનગુ્યણબાપા તથા શ્ી 

ઈશ્રબાપા અને પ્રેક્ક 
તરીકે િવષે િંતો દેખારા. 
તે બધાએ ભેગા મળીને 

મારા ભાઈને કો્ટ્યમાં 
બચાવતા હતા અને 
િતર િાજબત કરતા 

હતા. અહીં અમેરરકામાં 
કો્ટ્ય ચાલુ થતા હકીકતમાં 

એવું જ થરું અને મારા 
મો્ટાભાઈ કેિ જીતી 

ગરા ફકત અને ફકત 
બાપાના પ્રતાપે.
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એ સમ્ે અમારી પાસે મોબાઈલ ્ફોનની સગવડ નહોતી. ર્સતે આવતા જતાં કોઈ કાર 
ચાલકે પોલીસને ્ફોન કરી દીધો. પોલીસ આવી. પોલીસ પણ આશ્ ્્ષમાં પડી ગઈ. આખી 
ગાડી ભાંગી ગઈ છતાં બંનેને નાની સરખી ઇજા પણ થ્ેલ નથી. પોલીસે અમારા વડીલ બંધભુ 
ઘનશ્ામભાઈને ્ફોન કરી બોલાવી દીધા. તેમણે અમને રાઈડ આપી જોબ ઉપર પહોંચાડી દીધા.

હજભુ મારી વાત પયૂરી થઈ નથી. બીજા રદવસે મોખાસણ અમારા વપતાશ્ીને અક્સમાતની 
જાણ કરવા ્ફોન ક્યો. તો જાણવા મળ્ભું કે, અમારા અક્સમાતના સમ્ે અમારી બે ભેંસો 
રજકો ખાવાથી સામાન્ આ્ફરો ચડેલ અને ધામમાં ગ્ેલ. સામાન્ રીતે આમ ભેંસ મરી 
જા્ નહીં, પણ તે ધામમાં પહોંચી ગઈ. ભેંસો ધામમાં જવાથી અમારા બા રડતાં હતા. તેમને 
મારા વપતાશ્ીએ હૈ્ા ધારણ આપતા કહેલભું કે, ધા્ભુું ધણીનભું થા્ છે. આપણા વહાલા આચા્્ષ 
્સવામીશ્ી મહારાજ આપણા માટે જે કરતા હશે તે બધભું જ સારં કરતા હશે. અને થ્ભું જ પણ 
તેમજ. અમારા બંનેના જીવન બચાવી ભેંસોને ધામમાં મયૂકી હતી. અમારં શયૂળીનભું દભુ:ખ કાંટે 
સા્ભુું. કોરટ કોરટ વંદન આપણા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને. 

હરરવદન જોઇતારામ પટેલ, ડેલાવર

 સવામીશ્ી મહારાજનો પ્રૌઢ પ્રતાપ
હભું ભાવવકકભુમાર નટવરલાલ પટેલ પલી્ડ ગામનો વતની છભું. કેનેરડ્ન સીટીઝન છભું અને 

અત્ારે ્ ભુ.એસ.એમાં રહભું છભું. ્ ભુ.એસ.એ.માં કા્મી રહેવા માટે કા્્ષવાહીમાં મારા પરરવાર ઉપર 
પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ીના રદવ્ આશીવા્ષદ રહેલા છે.

હભું શારીરરક રીતે એકદમ ્સવ્સથ છભું પરંતભુ એક બાબતે હભું હંમેશા પરેશાન રહેતો. ક્ારેક 
ક્ારેક મને મગજ પર અસર થઈ જતી અને ક્ારેક ચક્ર આવી જા્. તે ક્ારે થા્ તેનભું કાંઈ 
કહી શકાતભું ન હતભું. તેની સારવાર રૂપે ્ભુએસએમાં કોઈ ખાસ ્ફા્દો થ્ો નહીં. 

એક વખત હભું કારનભું ડ્ાઇવવંગ કરીને મારા પરરવાર સાથે સેનટ લયૂઇસથી જ્ોકજ્ષ્ા આવી 
રહ્ો હતો. હાઈવે પર બીજી ગાડીઓની ્સપીડથી ડ્ાઇવવંગ કરી રહ્ો હતો અને અચાનક મારા 
મગજ પર શી અસર થઈ ગઈ એ કંઈ જ ખબર પડી નહીં. તે ક્ષણે મને ્સવામીજી મહારાજનાં 
દશ્ષન થ્ા અને મારી ગાડી હાઈવેની એક બાજભુની સાઈડમાં જઈ રોકાઈ ગઈ. થોડી ક્ષણો પછી 
બરાબર ભાનમાં આવતા મને ખબર પડી કે, મારા પ્રેમમયૂવત્ષ ્સવામીજી મહારાજે જ મને બચાવ્ો 
છે. ત્ાર બાદ મેં આ બાબતે પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજને વાત કરી. તેઓશ્ીની 
આજ્ા અને આશીવા્ષદથી તબીબી ક્ષેત્ે જોડા્ેલા અમારા સાળાના પભુત્નો સંપક્ષ કરી ઇકનડ્ાથી 
દવા ચાલભુ કરી. તેઆશ્ી એવા ભેગા ભળ્ા કે દવા લાગભુ પડી ગઈ. ્સવામીશ્ી મહારાજે મારી 
મભુશકેલી કા્મ માટે દયૂર કરી છે. 

ભાવવકકભુમાર નટવરલાલ પટેલ, પવલ્ડ - જ્ોજી્ષ્ા 

સવામીજી મહારાજના અગણણત ઉપકાર
મારા ધમ્ષપતની રેખાબેનને મેનીનજાઈરટસ થઇ ગ્ો એટલે દવાખાનામાં આઇસી ભ્ુમાં દાખલ 

ક્ા્ષ. આઇસોલેશ વોડ્ષમાં રાખ્ા હતા ત્ારે આપણા પરમ પયૂજ્ આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ 
લંડનમાં કબરાજતા હતા. પરંતભુ ્ફોન પર મેળાપ ન થ્ો. ત્ીજા રદવસે રરપોટ્ષ આવવાનો હતો 
ત્ારે  ્સવામીજી મહારાજનો સામેથી ્ફોન આવ્ો. તેઓશ્ીએ કહ્ભું કે, શ્ી ્સવાવમનારા્ણબાપા 
્સવામીબાપા સારં  કરશે, કોઈ પણ વચંતા કરશો નહી. પછી દવાખાનામાંથી ્ફોન આવ્ો કે 
રરપોટ્ષ નેગેરટવ છે અને તે રદવસે ઘરે જવાની રજા આપી. બીજા અઠવારડ્ે તેઓશ્ી સાથે વાત 
થઈ ત્ારે હસતાં હસતા કહ્ભું કે, ધામમાં જવાની પયૂરી તૈ્ારી કરી હતી ને ? આ શબદો સાચા 
હતા. ઝડપી રરકવરીથી આ ડોકટર પણ નવાઈ પામી ગ્ા હતા. 

બીજા રદવિે મોખાિણ 
અમારા સપતાશ્ીને 
અકસમાતની જાણ 
કરવા ફોન કરયો. તો 
જાણવા મળ્ું કે, અમારા 
અકસમાતના િમરે 
અમારી બે ભેંિો રજકો 
ખાવાથી િામાનર આફરો 
ચરેલ અને ધામમાં ગરેલ. 
િામાનર રીતે આમ ભેંિ 
મરી જાર નહીં, પણ તે 
ધામમાં પહોંચી ગઈ. ભેંિો 
ધામમાં જવાથી અમારા 
બા રરતાં હતા. તેમને 
મારા સપતાશ્ીએ હૈરા 
ધારણ આપતા કહેલું કે, 
ધારુું ધણીનું થાર છે.
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સને ૨૦૧૬ માં ્સમૃવત મંરદરનો રજત મહોતસવ કરવા અમે મવણનગર આવ્ા હતા ને 
સમૈ્ો કરીને પાછા અમે સીએટલ અમેરરકા ગ્ા. બીજે રદવસે નોકરી પર જવાનભું હતભું. સયૂવા-
જાગવાનો સામે બદલાઈ ગ્ેલ તેથી મોટર ચલાવતા ઊંઘ આવી ગઈ ને અક્સમાત થતાં ગાડી 
ભાંગીને ભયૂક્ો થઇ ગઈ, પરંતભુ ્સવામીજી મહારાજે રદવ્રૂપે આવીને અમારી રક્ષા કરી. 

છેલલા ૧૦ વર્ષથી મારા હાથમાંથી સતત પાણી નીકળતભું હતભું. ્સવામીજી મહારાજ ભભુજમાં 
કબરાજમાન હતા ત્ારે મેં પ્રાથ્ષના કરી. ત્ારે તેઓશ્ીની પ્રેરણાથી મારં દભુ:ખ દયૂર થઈ ગ્ભું. મને 
શ્ી ઘનશ્ામ મહાપ્રભભુજીનભું પ્રસાદીનભું જળ આપીને મારી આંખોમાં અને મગજમાં પ્રકાશ પાથ્યો 
છે. તેઓશ્ીના અગવણત ઉપકાર છે. અમે ક્ારે્ પણ ઋણ ચયૂકવી શકી તેમ નથી.

ઈ.સ. ૧૯૮૭માં બાપા મભુકત મંડળે સવહત વસ્ાટલ પધા્ા્ષ હતા ત્ારે માઉનટ રેનીપર 
પર આ સેવકના ખભા ઉપર સારા બ્રહ્માંડનો ભાર મયૂક્ો હતો. થોડીવારમાં હળવા ્ફયૂલ જેવા 
થઈ ગ્ા હતા.

વવઠ્ઠલભાઈ રાબરડ્ા પરરવાર, સી્ેટલ

ભસવષરનું બધું જાણે
આપણા પ્રેમમયૂવત્ષ આચા્્ષ ્સવામીશ્ી મહારાજ જ્ારે સીએટલ પધા્ા્ષ હતા ત્ારે શ્ી 

્સવાવમનારા્ણ મંરદરમાં પારા્ણ સભાનભું આ્ોજન ક્ભુું હતભું. તે સમ્ે મારા મામા કૃષણાલાલ 
ગારવવલ્ા પણ હાજર હતા. ત્ારે પ્રેમમયૂવત્ષ બાપાએ કૃષણાલાલ મામાને બોલાવ્ા અને કહ્ભું 
કે, તમારા માતભુશ્ી લક્મીબેન ગારવાવલ્ાને ધામમાં લઈ જાઉં. પછી પહેરેલ હાર ઉતારીને 
કૃષણાલાલ મામાને આપ્ો અને કહ્ભું કે, આ હાર તમારા માતભુશ્ીને પહેરાવો. તે હાર મેં 
માતભુશ્ીને પહેરાવ્ો અને ચાંદલો પણ ક્યો. ત્ારે અમેરરકાના બધા હરરભકતો પણ હાજર 
હતા. બધાને આ લીલાનાં દશ્ષન કરાવ્ા અને મને મનમાં એમ પણ થ્ભું કે, આ બાપા આ શભું 
લીલા કરે છે? પછી તેના બીજા વરવે કૃષણાલાલ મામાના માતભુશ્ી ધામમાં જવાના હતા ત્ારે 
મામા અચાનક જ પડી ગ્ા અને હોક્સપટલમાં ગ્ા. આ બાજભુ તેમના માતભુશ્ીને બાપા ધામમાં 
લઈ ગ્ા. ત્ારે માતભુશ્ીની અંવતમ વવવધમાં મામા હાજર નહોતા. બધાને સમજાઈ ગ્ભું કે, 
બાપાએ તેમની હાજરીમાં જ અંવતમ વવવધ મામાના હાથે કરાવી દીધી હતી. બાપા રદવ્ દવટિથી 
ભવવષ્નભું બધભું જાણતા હતા. 

ઈ.સ. ૧૯૯૦માં બાપા વસ્ાટલ પધા્ા્ષ હતા ત્ારે માઉનટ રેની્રથી પાછા પધારીને 
આ સેવકના ઘરે થોડાક સંતો સાથે રાત રોકા્ા હતા. સવારે પરવારી મંરદરે જવા માટે તૈ્ ાર 
થ્ા ત્ારે સંતોની આજ્ાથી બાપાનભું આસન ડ્ા્વર સીટમાં મયૂકી દીધભું. બાપા ત્ાં કબરાજમાન 
થ્ા. આ સેવક બાપાની બાજભુમાં બેઠો. સંતો બધા પાછળ બેસી ગ્ા. તે વખતે આ સેવક પાસે 
વનશાન કાર હતી. કોઈપણ જાતની ડીરેકશન વગર બાપાએ ગાડી એવી ઝડપથી ચલાવીને મંરદર 
પહોંચાડી દીધા. જાણે આંખ બંધ કરીને ખોલે તેમ અમારા ઘરથી સી્ેટલ મંરદરે ગાડી આવીને 
ઊભી રહી ગઈ. સામાન્ રીતે આ એક કલાકનો ર્સતો હતો. આ ્સમરણને જ્ારે જ્ારે ્ાદ 
કરીએ છીએ ત્ારે રોમાંચક બની જવા્ છે.

કીરીટભાઈ છની્ારા પરરવાર, સી્ેટલ

િંકલપ માત્થી બધું દુઃખ ગારબ
ઈ.સ .૨૦૧૫માં આચા્્ષ ્સવામીજી મહારાજ કેનેડા પધા્ા્ષ હતા. ત્ાં મંરદરનો પાટોતસવ 

ચાલી રહ્ો હતો. પાટોતસવના આગળના રદવસે સાંજે સભા પભુરી થઇ એટલે તરત બધા બહેનો 
રસોઈના કામ માટે રસોડામાં ગ્ા ઓવચંતા જ બહેનોમાંથી રડવાનો અવાજ આવ્ો. કોઈ 
હરરભકત દોડતા દોડતા આવ્ા અને બોલ્ા કે, દાસભાઈના વાઈ્ફની આંખમાં ગરમ ગરમ 
શાકનો વઘાર પડ્ો છે અને ખયૂબ જ દભુખાવો થા્ છે. એ મારા મમમી હતા, અસહ્ દભુખાવાના 

છેલલા ૧૦ વર્યથી મારા 
હાથમાંથી િતત પાણી 

નીકળતું હતું. સવામીજી 
મહારાજ ભુજમાં 

જબરાજમાન હતા તરારે 
મેં પ્રાથ્યના કરી. તરારે 

તેઓશ્ીની પ્રેરણાથી મારં 
દુ:ખ દયૂર થઈ ગરું. મને શ્ી 

ઘનશરામ મહાપ્રભુજીનું 
પ્રિાદીનું જળ આપીને 

મારી આંખોમાં અને 
મગજમાં પ્રકાશ પાથરયો 

છે. તેઓશ્ીના અગણણત 
ઉપકાર છે. અમે કરારેર 

પણ ઋણ ચયૂકવી શકી તેમ 
નથી.
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કારણે આંખ પણ ખભુલતી ન હતી. તેથી મેં પરમ પયૂજ્ ્સવામીજી મહારાજને પ્રાથ્ષના કરી તો 
તેઓશ્ીએ કહ્ભું કે, ભગવાનની સેવા કરે છે તેથી કાંઈ નવહ થા્ .

પરંતભુ આ તો આંખનભું કામ તેથી અમે થોડો વવચાર કરી હોક્સપટલમાં ઇમરજનસીમાં લઇ 
જવાનભું નક્ી કરી મમમી પાસે ગ્ા તો એ તો શાક હલાવતા હતા અને બોલ્ા કે હવે સારં 
છે, આ સેવા છોડીને હવે મારે ક્ાં્ દવાખાને જવભું નથી. આમ ્સવામીજી મહારાજના સંકલપ 
માત્થી બધભું દભુઃખ ગા્બ થઇ ગ્ભું હતભું. આંખને પણ કોઈ નભુકસાન થ્ભું નવહ. આ પ્રગટ પરચો 
નવહ તો બીજભું શભું ?

 -ધનંજ્ પભુરરોત્તમભાઈ પટેલ, જાસપભુર કેનેડા 

પ્રતરક્ની પ્રાસતિની અનુભયૂસત: 
 ૧. અમેરરકાનાં ઇસમગ્શેન સવઝા : ૧૯૯૬માં  આ સેવકની  ્ભુએસએની ઇવમગ્ેશન 

વવઝાની ્ફાઈલ ઓપન થ ે્લ  પણ ૨૧ વર્ષ પભુરા થવામાં સેવકને ્ફકત બે માસની હતી, એ સમ ે્ 
ભગવાન બાપાએ આ સેવકની ખભુબજ કસોટી કરેલ, જેના કારણે આ સેવકને મભુંબઈ મંરદરે બે 
માસ રોકાવાનભું થ્ેલ , અને એ દરમ્ાન મભુંબઈ મંરદરે સેવાના ખભુબજ લાભ મળેલ અને સંતોના 
સાવનધ્માં રહેવાથી જાણે બાપાએ સેવકની કસોટીના બહાને જાણે સેવકમાં રહેલી બધી ખાવમઓ 
દયૂર કરી, વહાલા બાપાએ ્સવ્ં શ્ી હરર સાથેની તેમની એકાતમતાનો સાક્ષાતકાર કરાવ્ો હતો, 
ઘણા બધા અમેરરકા અને મભુંબઈ ના ઇવમગ્ેશન વકીલોની મદદ લેવા છતાં, સામાન્ ઇવમગ્ેશન 
્ફાઈલ મારા ૨૧ વર્ષ પભુરા થવાને લઈને જાણે અટકાવવામાં આવી રહી હતી, એ સમ્ે ્ફકત ્ફેકસ 
સગવડો હતી અને અમારે રોજે અનેકો ્ફેકસ થી ડોક્ભુમેનટ થ્ેલા, અને અમારી ડોક્ભુમેનટની 
્ફાઈલ પ૦૦ પાનાથી પણ વધારે હતી, જ્ારે બાપા મભુંબઈ પધા્ા્ષ અને સેવકે બાપા પાસે ્ફાઈલ 
લઇને પ્રસાદીની કરાવતા, બાપા એ પયૂછ ભ્ું કે બેટા તે તો બહભુજ મોટી ્ફાઈલ બનાવી છે? ત્ારે 
સેવકે બાપાને દીનભાવે પ્રાથ્ષના કરેલ કે બાપા ્ફાઈલ તો છે, પણ આપની કેવળ કૃપા થા્ તો જ 
સેવકનભું કામ શક્ બને તેમ છે, કારણ કે સેવક ને હવે ્ફકત બે વીક જ ૨૧ વર્ષ માં ખયૂટે છે અને 
હવે જો વવઝા નહીં મળે તો આજીવન પ ુ્ંત  ઇવમગ્ેશન ્ફાઈલ બંધ થઈ જશે. અને અમેરરકાની 
કોનસભુલેટના વત્ષન પરથી એ જણા્ છે કે કોઈ કારણસર તેઓ એવો જ પ્ર્તન કરી રહ્ા છે કે 
સેવકની ્ફાઈલ બંધ થઈ જા્, ત્ારે વહાલા બાપાએ આશીવ્ષચન આપતા કહેલ કે “બેટા, કોઈની 
ઈચછા હો્ કે ના હો્ અમે તમને અમેરરકા મોકલવાના છીએ , માટે વચંતા ક્ા્ષ વગર જાઓ અને 
કોઈ ઈવમગ્શન ઓવ્ફસર હવે તમારી ્ફાઈલ પણ નહીં ખોલે અને વવઝા  આપી દેશે, આ અમારા 
આશીવા્ષદ છે અને મહારાજ, બાપા અને ગભુરરાજ ્સવામીબાપા એમાં તારી સાથે જ છે”... બાપાના 
આ આશીવા્ષદ મભુજબ જ આ સેવકને અમેરરકાના વવઝા મળ્ા અને ૨૧ વર્ષ પભુરા થવાને ૧ વીક 
પહેલા સેવક અમેરરકામાં બાપાની કેવળ કૃપાથી આવી શકેલ.

૨. અમેરરકામાં ૯/૧૧ના હમલા દરમરાન બાપાએ િેવકની રક્ા કરેલ ઃ 
સપટેમબર ૧૦, ૨૦૦૧  સોમવારના રોજ સેવકે બાપાના આશીવા્ષદથી નવી ૨૦૦૧મોડેલ શેવીં 
ઇમપાલા કાર ખરીદી હતી અને બીજે રદવસે, એટલે કે સપટમેબર ૧૧, ૨૦૦૧ મંગળવારે  ન્યૂ ોક્ષ, 
વલડ્ષ ટ્ેડ સેનટરમાં,  સવારે ૮ વાગ ે્  “અમેરીકન એકસપ્રેસ” કંપનીમાં કબઝનેસ મીટીંગ  હતી, જે 
ઓવ્ફસ ૧૦૩ ફલોર પર, સાઉથ ટાવર માં હતી. કોણ જાણે સવારે ૬:૩૦ વાગ્ે ઘરેથી નીકળતા 
નવી કાર હોવા છતાં, કાર  શર જ ના થઈ, એટલે સેવકે “કાર ડીલરશીપ ઇમરજનસી લાઈન” 
પર  ્ફોન ક્યો” અને તેઓ એ જણાવ ભ્ુ કે  કાર તો  બ્રાનડ ન ભ્ુ છે એટલે આવી તકલી્ફ થા્ નહીં, 
પણ તમે જે રીતે જણાવો છો  એ વાત અમને પણ જરા અજભુગતી લાગે છે, અત્ારે વહેલી સવાર 
છે માટે અમે તમને રરપલસેીમેટમાં રેનટલ કાર મોકલી આપીએ અને પછી સાંજ પડતા અમે નવી 
કારનભું ઇન્સપેકશન કરી પ્રોબલેમ વ્ફકસ કરીશભું, નવહ તો બીજી કાર આપીશભું, તેથી સેવકે રેનટલ 
કાર  મંગાવી અને વમરટંગ માટે રવાના થઈ ગ્ો, પણ રેનટલ કાર  આવતા ૧ કલાક અને ૧પ 

 વહાલા બાપાએ 
આશીવ્યચન આપતા 
કહલે ક ે“બે્ટા, કોઈની 
ઈચછા હોર ક ેના હોર 
અમ ેતમન ેઅમરેરકા 
મોકલવાના છીએ , મા્ટે 
સચતંા કરા્ય વગર જાઓ 
અન ેકોઈ ઈસમગ્શન 
ઓસફિર હવ ેતમારી 
ફાઈલ પણ નહીં ખોલે 
અન ેસવઝા  આપી દશે,ે 
આ અમારા આશીવા્યદ 
છ ેઅન ેમહારાજ, 
બાપા અન ેગુરરાજ 
સવામીબાપા એમા ંતારી 
િાથ ેજ છ”ે.
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વમવનટ મોડભું થઈ ગ્ભું, જેથી સેવકે વમરટંગ માટે ૮ વાગ્ાની જગ્ા એ ૯:૧પ પહોંચવાના સમાચાર 
પહોંચાડી અને પછી ૭:૪પ એ કાર શર કરી, અને તે દરમ્ાન જ્ારે વલડ્ષ ટ્ેડ સેનટરથી ૧૦ 
વમવનટ દયૂર હતો અને સમાચાર સાંભળ્ા કે વલડ્ષ ટ્ેડ સેનટરના સાઉથ ટાવર પર બીજભું પલેન ૯:૦૩ 
વાગ ે્ “્ભુનાઇટેડ એરલાઇનસ નંબર ૧૯૫  વહટ થ્ભુ,  જેમાં ૭પથી ૮પ ફલોર પર  જ  વહટ થ્ભુ 
હતભું, પણ કેવળ ઘનશ્ામ મહારાજ, બાપાશ્ી, ્સવામીબાપા અને બાપા એ જ આ સેવકનભું રક્ષણ 
ક્ભુું હતભું, અને જ્ારે ઘરે પહોંચીને કાર ડીલરવશપના ્સટા્ફ વાળા મારી કાર લેવા આવ્ાને જો્ભુ 
તો કાર  એક જ વારમાં ્સટાટ્ષ થઈ ગઈ કે જે અનેક વાર પ્ર્તનો કરવા છતાં શરૂ નહોતી થતી, જે 
જોઈ કાર ડીલરવશપના ્સટા્ફ વાળા પણ બોલી ઉઠા કે તમને તમારા કોઈ ભગવાને બચાવવા 
માટે જ આ ચમતકાર ક્યો હો્ તેવભું જણા્ છે. ત્ાર બાદ આ સેવેકે બાપાની સાથે વાત કરવા 
્ફોન ક્યો તો, બાપા એ સૌ પ્રથમ પયૂછ ભ્ું કે બેટા, તભું કેમ છે? તને કાંઈ થ્ભું તો નથી ને?  અને હવે 
તારી કાર તો બરાબર છે ને? આ સાંભળી સેવેક તો અચંબીત બની ગ્ો અને બાપા ને ગદગદ્ 
્સવરે પયૂછ ભ્ું કે બાપા આપ તો સવવે જાણો છો…જે હભું કહેવા માટે ્ફોન કરી રહ્ો છભું, બાપા બોલ્ા… 
“અમે મહારાજ, બાપા, અને ્સવામીબાપાને લઈને તારી સાથે જ હતા”... આ શબદો સાંભળતા 
આ સેવકે બાપાના શ્ીજી ્સવ્ં્સવરૂપનો સાક્ષાતકાર થઈ ગ્ો અને સેવકે બાપા એ મારી હરઘડી 
હરપળ રક્ષા કરી અને એમની અમીદ્વટિ આ સેવક પર કરી હતી તેનાં  માટે બાપાને વારંવાર 
અશ્ભુભીની આંખે આભાર વ્કત ક્યો હતો...

૩. બાપાએ અમેરરકામાં કાર એનકિરેન્ટમાં િંપયૂણ્ય કુ્ટુંબની િામેથી િેવા લઈ 
ને રક્ા કરી… ઃ બાપાએ જભુલાઈ ર૧, ર૦૧૯ વકજ્ષવન્ા મંરદરે મયૂવત્ષપ્રવતષ્ા મહોતસવના રદવસે 
સેવકને સામેથી બોલાવીને વકજ્ષવન્ા મંરદરની તભુલાની અને ભભુજ મહોતસવની સેવાનો એમનો 
સંકલપ જણાવ્ો, સેવકે વહાલા બાપાનો અમારી ઉપર વરસતા વનરંતર પ્રેમના દશ્ષન જો્ા અને 
એ પ્રેમમયૂવત્ષ ગભુરની મરજી એજ અમારં પ્રારબધ સમજી, બાપાને હરખભેર કહ્ભું બાપા આપની 
આજ્ા અમારે વશરોમાન્, હભું જરૂરથી આ સવવે સેવાઓ ્સવીકારં છભું અને તેનો લાભ લીધાં. એ 
સમ્ે બાપાના પ્રેમનો આતમસાદ લાગતી આ સેવામાં બાપાનો શભું મમ્ષ હતો તેનો આ સેવકને 
જરા્ ખ્ાલ ન હતો, તે જ સાંજે જ્ારે અમે સહકભુટભુંબ વકજ્ષવન્ાથી ન્યૂજ઼સસી પરત આવવા 
નીકળ્ા અને રાત્ે ૧ર:૩૦ વાગ ે્ અમારા  વનવાસ ્સથાનેથી ૧૦ માઈલ દયૂર હતા અને એકસપ્રેસ 
વે પર અમારી વેનને પાછળથી અેકવસડેનટ થ્ો જેના લીધે અમારી વેન જમણી અને ડાબી 
બાજભુએ આવેલ શોઉંલડર (દીવાલ) સાથે બે વાર ટકરાઈ અને બીજી બે કાર સાથે પણ ટકરાઈ, 
અમારી વેનમાંથી પેટ્ોલ લીક થવા લાગ ભ્ું અને બધી જ એરબેગ ઓપન થઈ ગઈ, અમે દંપતીએ 
ફ્નટ ડોર ઓપન ક્ા્ષ અને તેમાંથી જ અમારા પભુત્ોને કારમાંથી બહાર કાઢ્ા, કારણકે પાછળના 
ડોર ઓપન થઈ શકે તેમ જ ન હતા, પોલીસે તેનો રરપોટ્ષ કરી અમને એમબભુલેનસ દ્ારા હો્સપીટલ 
પહોંચાડ્ા, અમને બાપાની દ્ાથી બેઠો માર તો ઘણો હતો પણ એક પણ વ્કકતને કોઈ મોટી 
ઇજા નહોતી, જ્ારે સેવકે બાપાને સવારે પ વાગ ે્ ્ફોને ક્યો અને કંઈ પણ કહે એ પહેલા જ 
બાપા બોલ્ા કે બેટા તમે સવ્ષ બરાબર છો ને? કારની વચંતા ના કરીશ, હભું તો ્સતબધ જ બની 
ગ્ો, અને અશ્ભુભીની આંખે ગદગદ્ થઈ બાપા પયૂછવા લાગ્ો કે બાપા આપ સવવે જાણો છો? 
બાપા બોલ્ા અમે તો ઘનશ્ામ મહારાજ, બાપાશ્ી અને ્સવામીબાપા સાથે તમારી રક્ષા કરતા 
હતા, આજે તો અક્ષરધામ પ્રારબધમાં હતભું... આ સાંભળતા સેવક તો કશભુ જ બોલી ન શક્ો, પણ 
એ સાક્ષાતકાર જરૂરથી થ્ો કે બાપા એ સામેથી બોલાવી સેવા માંગી અમારા પ્રારબધ બદલી 
નાખ્ા, આ ગભુરરૂપે ્સવ્ં શ્ી હરર એ અમારા કા્યો પ્રત્ક્ષનો સાક્ષાતકાર કરાવી, અંત્ા્ષમીપણે 
ક્ા્ષ છે... આ શ્ીજીસંકલપ ગભુરજી માટે અમારં સંપયૂણું જીવન ન્ોછાવર કરીએ તો પણ ઓછભું છે...

જલપેશ હરરભાઈ ઠક્ર, અમેરરકા

 િવાર ેપ વાગર ેફોને 
કરયો અન ેકઈં પણ કહે 

એ પહલેા જ બાપા 
બોલરા ક ેબ્ેટા તમ ેિવ્ય 
બરાબર છો ન?ે કારની 
સચતંા ના કરીશ, હુ ંતો 
સતબધ જ બની ગરો, 
અન ેઅશ્ભુીની આખંે 

ગદગદ ્થઈ બાપા પયૂછવા 
લાગરો ક ેબાપા આપ  

િવષે જાણો છો? બાપા 
બોલરા અમ ેતો ઘનશરામ 

મહારાજ, બાપાશ્ી અને 
સવામીબાપા િાથ ેતમારી 

રક્ા કરતા હતા,  
આજે તો અક્રધામ  

પ્રારબધમા ંહતું
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અગણિત ઉપકાર ગુરુદેવના
સર્વરતારી શ્ી સરામિનારાયણ ભગરાન, જીરનપ્ાણ શ્ી અબજી બાપાશ્ી 

અને તેિના સાર્વભૌિ નંદરંશીય ગુરુપરંપરાના સદગુરુઓએ શ્ી સરામિનારાયણ 
ભગરાનના સરવોપરી િમિિાનો પ્ચાર, પ્સાર અને સિાજલક્ી સર્વજીરમિતાય 
સર્વસુખાય કયવો કરી આપણ સર્વ પર અગમણત ઉપકારો કયા્વ છે.

આરા પરિ રંદનીય ગુરુદેર જીરનપ્ાણ સરાિીબાપા, રેદરતન આચાય્વ 
સરાિીજી િિારાજ અને પ્રત્વિાન આચાય્વ જજતેમદ્રિયમપ્યદાસજી સરાિીશ્ી 
િિારાજના અગમણત ઉપકારોને સરીકારીને રાચા આપરી અશકય છે. આપણ 
સરવેના ખરેખર પૂરવેના કોઈ અિોભાગય કે આપણને નાદરંશીય ગુરુદેર અને 
કારણ સતસંગની પ્ામતિ થઇ. તે કેરી દદવય છે, જરા મરચારીએ એ તો ખરા?

ગુરુદેર શ્ી િુકતજીરન સરાિીબાપા, રેદરતન શ્ી પુરુષોત્તિમપ્યદાસજી 
સરાિીજી િિારાજ અને રત્વિાન આચાય્વ શ્ી જજતેમદ્રિયમપ્યદાસજી સરાિીશ્ી 
િિારાજે  અસંખય મરચરણો સર્વત્ર નોથ્વ અિેરીકાની ધરા ઉપર કરી સરવે િદરભકત 
િુિુક્ુઓના જીરન ભજકતિય દદવયતાથી ભરી દીધા છે. આરા સતત મરચરણો 
કરરાનો એકિાત્ર િેતુ પમચિિિાં રિેતા િુિુક્ુઓને સનાતન શ્ી સરામિનારાયણ 
ગાદી અને કારણ સતસંગિાં જોડી રાખી આજની અને ભમરષયની પેઢીઓનું 
કલયાણ કરરાનો િતો. 

આરી કરુણાિય કૃપા રિમટિ કરી અનેક જીરોના કલયાણ કરરા િાટે અનેક 
મરચરણો કયા્વ અને આિ કરતાં ગુરુદેરે કયારેય ન જોઈ ભૂખ કે તરસ, ન જોયો 
થાક કે ઉજાગરો. જેિ પૂરવે કહું છે કે “જયાં દાતણ તયાં દીરો નિીં અને દીરો 
તયાં દાતણ નિીં.” તેને અનુરૂપ કેરળ અસંખય જીરોના કલયાણને જોતાં અખંડ 
મરચરણો કરી નોથ્વ અિેદરકાના ભકતોને દ્યાલ કયા્વ છે. 

અનેક જીવોના કલ્ાણ 
કરવા માટે અનેક 
વવચરણો ક્ાયા અને 
આમ કરતાં ગુરુદેવે 
ક્ારે્ ન જોઈ ભૂખ કે 
તરસ, ન જો્ો થાક કે 
ઉજાગરો. જેમ પૂવવે કહું 
છે કે “જ્ાં દાતણ ત્ાં 
દીવો નહીં અને દીવો 
ત્ાં દાતણ નહીં.” તેને 
અનુરૂપ કેવળ અસંખ્ 
જીવોના કલ્ાણને 
જોતાં અખંડ વવચરણો 
કરી નોથયા અમેરરકાના 
ભકતોને ન્ાલ ક્ાયા છે. 
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જેિ જીરનપ્ાણ સરાિીબાપાએ કીત્વનિાં કહું છે કે, ”ઘેર ઘેર ફરી ઘનશયાિ 
અભય રર  દે રે ખોળી”  એ જ પ્િાણે વિાલા રેદરતન બાપાએ તે પંજકતને 
ચદરતાથ્વ કરતાં ઘેર-ઘેર પધરાિણી કરી અને શૂદ્યિાંથી સજ્વન કરી બાર બાર 
િંદદરો કરી આપયા. જેના દ્ારા સતસંગીઓિાં બળ પુરી તેિના િનોરથો પૂણ્વ કરી,  
તેિને પંચરત્વિાન પળારી, કાિ, ક્ોધ, લોભ, િદ જેરા િાયાના શત્રુઓ સાિે 
લડરાનું શીખરાડી, િનિુખીિાંથી ગુરુિુખી બનારી, બ્રહ્મરસ ભોગરનાર એટલે 
કે િૂમત્વરસના ભોકતા કયા્વ છે.

ગુરુરાજ જીરનપ્ાણ સરાિીબાપાએ અને પૂજય રેદરતન બાપાએ જ્ાન, ધયાન, 
કીત્વન અને ભજકતના મરમરધ પ્કારોનું અિૂલય જ્ાન પીરસી આપણ સરવેને િૂમત્વનો 
સાક્ાતકાર કરાવયો છે, અને જેને ન થયો િોય તેને સાક્ાતકાર ન થાય તયાં સુધી 
િોટા પુરુષનો જોગ િુકરો નમિ, તેરી આજ્ા સિ કૃપા કરી કારણ સતસંગના 
જોગિાં િુકયાં છે અને િિારાજ િૂમત્વ ઓળખારી આપણે સરવેને િૂમત્વસુખના 
ઉપભોકતા બનાવયા છે. તો તે જોગિાં રિી સરવે અજોડ જ્ાનથી ધયાન અને મસથમત 
કેળરી આધયાજતિક પ્ગમત દ્ારે પમતવ્રતાની ભજકત કેળરીએ. તે જ આપણા સરવે 
તરફથી ગુરુદેરના અગમણત ઉપકારોનું ઋણ ચૂકરરાનો િાગ્વ છે અને જદ્િિરણ 
રૂપી રોગોનું િારક છે.

જોરો ને, ગુરુદેરે કેરા અિીભયા્વ અભય રરદાન અને બળભયા્વ આશીરા્વદ 
આપયા છે? કે સિેજે સિેજે નોથ્વ અિેરીકાના િુિુક્ુઓના બધા કાિ સરળ, સતય 
અને સાકાર થયા છે. જેને લઈને અિેરીકા જેરા પમચિિી દેશિાં િાત્ર બે જોડી 
કપડાં કે એક સૂટકેસ લઈને આરેલા અસંખય િુિુક્ુઓને અટિમસમધિ નરમનમધ 
આદદ અનંત સુખોથી દ્યાલ કયા્વ છે.  

અંતિાં ગુરુદેરના પુમનત ચરણોિાં બસ એટલી જ પ્ાથ્વના કે...
અગમણત છે ઉપકાર સરાિીબાપા,  અગમણત છે ઉપકાર સરાિીબાપા;  
નોધારાના આધાર સરાિીબાપા, અગમણત છે ઉપકાર સરાિીબાપા.

િિ જીરનની ફૂલરાડીિાં, આપે ફોરિ ફેલારી; 
અિ જીરનને ધદ્ય બનારા, દદવય દયા દશા્વરી... અગમણત છે ઉપકાર.

દદવય કૃપાના પ્ેિ પ્કાશે, નૈયા િારી ચલારી;  
ધિ્વભજકત ને જ્ાનસુધા પાઇ, અંતરવયથા મિટારી... અગમણત છે ઉપકાર.

શું શું અપુું પયારા તિને, શું છે પાસ અિારા; 
ફૂલ નમિ પણ ફૂલ પાંખડીઓ, લયોને પ્ાણપયારા... અગમણત છે ઉપકાર.

અમપ્વત સિમપ્વત હૃદયોમિ્વત, પ્ેિ ગાન ગાથા;  
‘શ્ીિદરરસાિૃત’ પ્ેિે સરીકારો, થાય િુને તો શાતા... અગમણત છે ઉપકાર.

દદવય કૃપાળુ દદવય દયાળુ, દદવય સુખો દેનાર; 
પ્સન્ન થાજો પયારા પ્ીતિ, િર ઘડી િર રાર... અગમણત છે ઉપકાર 

અગમણત છે ઉપકાર સરાિીબાપા, અગમણત છે ઉપકાર સરાિીબાપા;  
નોધારાના આધાર સરાિીબાપા, અગમણત છે ઉપકાર સરાિીબાપા.

જોવો ને, ગુરુદેવે કેવા 
અમીભ્ાયા અભ્ 

વરદાન અને બળભ્ાયા 
આશીવાયાદ આપ્ા છે? 

કે સહેજે સહેજે નોથયા 
અમેરીકાના મુમુક્ુઓના 
બધા કામ સરળ, સત્ 

અને સાકાર થ્ા છે. 
જેને લઈને અમેરીકા 

જેવા પવચિમી દેશમાં માત્ર 
બે જોડી કપડાં કે એક 
સૂટકેસ લઈને આવેલા 

અસંખ્ મુમુક્ુઓને 
અષ્ટવસવધિ નવવનરધ 
આરદ અનંત સુખોથી 

ન્ાલ ક્ાયા છે.  
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ખરેખર, ગુરુદેરની આ અસીિ કૃપાને રાચા આપરી, તે જેિ સાગરના નીરને 
ગાગરિાં સિારા જેરી રાત છે.

પરમ પૂજ્ જીવનપ્ાણ શ્ી મુકતજીવન સવામીબાપાનું નોથયા 
અમેરરકામાં રદવ્ વવચરણ

ક્િ સિય  સથળ

૧ ઓકટોબર  ૨૦ , ૧૯૭૦થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  
  નરેમબર ૩, ૧૯૭૦ બાલટીિોર  - િેરીલેદ્ડ, રોમશંગટન ડી 
  સી કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

પરમ પૂજ્ વેદરતન આચા્યા શ્ી પુરુષોત્તમવપ્્દાસજી સવામીશ્ી 
મહારાજ અને સંતમંડળના નોથયા અમેરરકામાં રદવ્વવચરણ

ક્િ સિય  સથળ

૧ ઓકટોબર ૧, ૧૯૮૭થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, િેસેચયુસેટસ,  
 ઓકટોબર ૧૮, ૧૯૮૭  ઇમલનોઇસ, મસએટલ- રોમશંગટન રાજય,    
 કેમલફોમન્વયા,  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૨ િે ૧પ, ૧૯૯૦થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, િેસેચયુસેટસ,  
 જૂન ૧૬, ૧૯૯૦ ઇમલનોઇસ, મસએટલ- રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા

૩ જુલાઈ ૨૧, ૧૯૯૨થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ , દ્યુ જસસી, િેસેચયુસેટસ,   
 ઓગસટ ૨૦, ૧૯૯૨ રોમશંગટન ડી સી, ઇમલનોઇસ,  મસએટલ - રોમશંગટન   
  રાજય, કેમલફોમન્વયા, મિઝોરી

૪ ઓગસટ ૮, ૧૯૯પથી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ , દ્યુ જસસી, િેસેચયુસેટસ,   
 સપટેમબર ૯, ૧૯૯પ   રોમશંગટન ડી સી, ઇમલનોઇસ, મિઝોરી, મિમશગન, 
  ઈજદ્ડયાના, નરાડા, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા

પ ઓગસટ ૨, ૧૯૯૮થી   અિેદરકા: દ્યુ જસસી, િેસેચયુસેટસ, રોમશંગટન ડી સી, 
 સપટેમબર 3, ૧૯૯૮   ઇમલનોઇસ, મિમશગન, ઓિાઓ,  ઈજદ્ડયાના,   
  મસએટલ - રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા 

૬ નરેમબર ૧પ, ૧૯૯૯થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ , દ્યુ જસસી 
 નરેમબર ૨૮, ૧૯૯૯ 

૭ િે ૨૪, ૨૦૦૧થી  અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ,  
 ઓગસટ ૧૬, ૨૦૦૧   િેસેચયુસેટસ,  પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, રોમશંગટન ડી સી, 
  રજજ્વમનયા, દમક્ણ કેરોમલના, જયોજજ્વયા, ફલોદરડા,   
  ઇમલનોઇસ, મિઝોરી, મિમશગન,  ઈજદ્ડયાના, મરસકોજદ્સન,  
  એદરઝોના, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા,  
  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૮ ઓગસટ ૧, ૨૦૦૨થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  ડેલરેર,  
  ઓગસટ ૧૨, ૨૦૦૨   ઇમલનોઇસ

ખરેખર, ગુરુદેવની 
આ અસીમ કૃપાને 
વાચા આપવી, 
તે જેમ સાગરના 
નીરને ગાગરમાં 
સમાવા જેવી  
વાત છે.
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ક્િ સિય  સથળ

૯ િે ૩૧, ૨૦૦૩ થી  અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, પેજદ્સલરેમનયા, 
 ઓગસટ ૪, ૨૦૦૩   ડેલરેર, રોમશંગટન ડી સી, રજજ્વમનયા, જયોજજ્વયા, ફલોદરડા,  
  ઇમલનોઇસ,  ઓિાઓ, મિમશગન, મરસકોજદ્સન, મસએટલ -  
  રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા 

૧૦ જુલાઈ ૨૬ , ૨૦૦૪થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, ઇમલનોઇસ 
 ઓગસટ ૨, ૨૦૦૪ 

૧૧  િે ૨૭, ૨૦૦પથી  અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, કનેજકટકટ, 
 ઓગસટ ૧૪, ૨૦૦પ  પેજદ્સલરેમનયા, ડેલરેર, રોમશંગટન ડી સી, રજજ્વમનયા,   
  જયોજજ્વયા, ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મિમશગન,    
  મિઝોરી, મરસકોજદ્સન, એદરઝોના, મસએટલ - રોમશંગટન   
  રાજય, કેમલફોમન્વયા, કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૧૨ જુલાઈ ૩૧, ૨૦૦૬થી   અિેદરકા: દ્યુ જસસી, ડેલરેર,  
 ઓગસટ ૧૩, ૨૦૦૬     

૧૩ જૂન ૯, ૨૦૦૭થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, 
 ઓગસટ ૧૨ , ૨૦૦૭ પેજદ્સલરેમનયા, ડેલરેર, રજજ્વમનયા, જયોજજ્વયા, ઇમલનોઇસ,  
  ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મિમશગન, મિઝોરી, મસએટલ -  
  રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૧૪ જૂન ૬, ૨૦૦૮થી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, િેસેચયુસેટસ, 
  ઓગસટ ૯, ૨૦૦૮ પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, જયોજજ્વયા,  
  ટેનેસી, અલાબાિા, ઇમલનોઇસ,  ઓિાઓ, કેદ્ટુકી,   
  મિમશગન, કેદ્સાસ, ઈજદ્ડયાના, મસએટલ - રોમશંગટન   
  રાજય, કેમલફોમન્વયા  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૧પ જૂન  ૧૬, ૨૦૦૯થી અિેદરકા: દ્યુ જસસી,  દ્યુ યોક્વ,  કનેજકટકટ, િેસેચયુસેટસ,  
 સપટેમબર ૧૨, ૨૦૦૯ પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, રજજ્વમનયા, જયોજજ્વયા, દમક્ણ   
  કેરોમલના, ઉત્તર કારોલીના, ટેનેસી, અલાબાિા, ફલોદરડા,  
  ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મિમશગન, મિઝોરી,   
  કેદ્સાસ, ઈજદ્ડયાના, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય,  
  કેમલફોમન્વયા

૧૬ જૂન  ૧૮, ૨૦૧૦થી અિેદરકા: દ્યુ જસસી,  દ્યુ યોક્વ,  કનેજકટકટ,  
 ઓગસટ  પ,  ૨૦૧૦ પેજદ્સલરેમનયા, ડેલરેર, જયોજજ્વયા, ઇમલનોઇસ,    
  ઓિાઓ, કેમલફોમન્વયા  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો  

૧૭ જૂન  ૧૮, ૨૦૧૧થી  અિેદરકા: દ્યુ જસસી,  દ્યુ યોક્વ,  કનેજકટકટ, 
 જુલાઈ  ૧૯,  ૨૦૧૧ પેજદ્સલરેમનયા, ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, દમક્ણ   
  કેરોમલના, ઉત્તર કારોલીના, જયોજજ્વયા, ટેનેસી,   
  અલાબાિા, ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મિમશગન,   
  કેદ્સાસ, ઈજદ્ડયાના  ટેકસાસ
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ક્િ સિય  સથળ

૧૮ િે ૩૦, ૨૦૧૨થી  અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, િેસેચયુસેટસ, 
 ઓગસટ ૧૦, ૨૦૧૨    પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, જયોજજ્વયા,  
  ટેનેસી, અલાબાિા, ઇમલનોઇસ,  ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મિમશગન,  
  કેદ્સાસ, ઈજદ્ડયાના, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય, 
  કેમલફોમન્વયા કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૧૯ જુલાઈ ૧૭, ૨૦૧૩થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, પેજદ્સલરેમનયા, ડેલરેર, 
 ઓગસટ ૬, ૨૦૧૩        ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, ટેકસાસ, ઓકલાિોિા,   
  કેમલફોમન્વયા

૨૦ જૂન ૨, ૨૦૧૪થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, િેસેચયુસેટસ,  
 ઓગસટ  પ, ૨૦૧૪ પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, દમક્ણ  
  કેરોમલના, ઉત્તર કારોલીના, જયોજજ્વયા,   ટેનેસી,   
  અલાબાિા, ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મિમશગન,   
  મસએટલ - રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૨૧ જૂન ૩૦, ૨૦૧પથી અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, 
 ઓગસટ  પ, ૨૦૧પ િેસેચયુસેટસ, પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, 
  ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, મિઝોરી, ટેનેસી, કેદ્ટુકી, મસએટલ - 
  રોમશંગટન રાજય, કેમલફોમન્વયા કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૨૨ જુલાઈ  ૨૧, ૨૦૧૬થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, પેજદ્સલરેમનયા, 
 ઓગસટ ૯, ૨૦૧૬    ડેલરેર,  ઇમલનોઇસ,  ઓિાઓ, કેમલફોમન્વયા  
  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૨૩ જૂન ૨૧, ૨૦૧૭થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી,  કનેજકટકટ, પેજદ્સલરેમનયા, 
 ઓગસટ ૭, ૨૦૧૭    ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, જયોજજ્વયા, ટેનેસી, અલાબાિા,  
  ઇમલનોઇસ, ઓિાઓ, કેદ્ટુકી, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય,  
  િરાઈ, એદરઝોના, કેમલફોમન્વયા કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૨૪ િે  ૧૬, ૨૦૧૮થી  અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, કનેજકટકટ, 
 ઓગસટ  ૯, ૨૦૧૮ િેસેચયુસેટસ, પેજદ્સલરેમનયા,  ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા,  
  ઇમલનોઇસ, મિમશગન, ઓિાઓ, મિઝોરી, ઈજદ્ડયાના,   
  અલાબાિા, ટેનેસી, કેદ્ટુકી, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય,   
  ટેકસાસ, ઓકલાિોિા, કેમલફોમન્વયા  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો

૨પ જૂન ૨૧, ૨૦૧૯થી   અિેદરકા: દ્યુ યોક્વ, દ્યુ જસસી, કનેજકટકટ, પેજદ્સલરેમનયા, 
 ઓગસટ ૭, ૨૦૧૯     ડેલરેર, િેરીલેદ્ડ, રજજ્વમનયા, ઇમલનોઇસ, મિમશગન,   
  ઓિાઓ, મિઝોરી, ઈજદ્ડયાના, અલાબાિા, ટેનેસી,   
  કેદ્ટુકી, આયોરા, મસએટલ - રોમશંગટન રાજય, ટેકસાસ,  
  એદરઝોના, કેમલફોમન્વયા  કેનેડા : ઓદ્ટેદરયો
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નમ્ર ણનવેદન

વેદરતન આચા્યા શ્ી પુરુષોત્તમવપ્્દાસજી સવામીજી 
મહારાજ “અમેરીકામાં કારણ સતસંગનો સુવણયા 
્ુગ” (નોથયા અમેરીકા) વનમાયાણમાં મણણનગર શ્ી 
સવાવમનારા્ણ ગાદી સંસથાનના પૂજની્ સંતો, તેમજ 
મણણનગર શ્ી સવાવમનારા્ણ ગાદી સંચાવલત સમગ્ર નોથયા 
અમેરીકા ખંડના શ્ી સવાવમનારા્ણ વસધિાંત સજીવન 
મંડળ પરીવારના સવવે ભાઈ, બાઈ, બાળ અને બાવલકા 
ભકતોએ શ્ધિા અને સેવાભાવથી ્ોગદાન આપ્ું છે. 
તેમાં વેદરતન આચા્યા સવામીશ્ી મહારાજના  દૈવતવ, 
કા્યો, અથાગ પ્ેમ, સદ્ાવ, સમભાવ અને ગુરુભકકતનાં 
દશયાનની ઝાંખીના દશયાનના સાગરને ગાગરમાં સમાવવા 
નમ્ર પ્્ાસ ક્યો છે. તેમાં કોઈપણ પ્કારની ક્વત - ત્રુરટ 
જણા્ તો તેને હંસક્ીર ન્ા્ે સવીકારશો. 
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