જય જલારામ,
રાજેન્દ્ર ઠક્કરના સર્વેને જય જલારામ અને સાદર પ્રણામ.
સૌ પ્રથમ હું આપને આનુંદના સમાચાર આપ ું છું. પ ૂજ્ય શ્રી જલારામબાપાની અસીમ કૃપાથી આપણ ું શ્રી જલારામ મુંદદર હર્વે દરરોજ
સર્વારે 7 થી 12:30 અને બપોરે 3:30 થી 8:00 ર્વાગ્યા સધી દર્શન માટે ખલ્ ું રહેર્ેઅને ર્વધ આનુંદના સમાચાર કે 1લી જલાઈથી દર
ગરર્વારે પ ૂજ્ય શ્રી જલારામબાપાની આર્ીષરપે ખીચડીનો પ્રસાદ (TO-GO) પણ આપર્વામાું આર્વે છે . તો દર્શન અને પ્રસાદનો લાભ
લેર્વા સૌને વર્વનુંતી છે .
COVID-19ની પદરસ્થથવત અને સરકારી વનયમો / વનયુંત્રણોને ધ્યાનમાું લઇ આપણે રામધ ૂન બે કલાક માટે પ્રતીકરૂપે કરી અને
રામનર્વમીનો ઉત્સર્વ પણ મયાશદદત યજમાનની હાજરીમાું ઉજર્વેલ; તેમજ શ્રી હનમાન ચાલીસાના 101 પાઠને બદલે 21 પાઠ કરી
શ્રી હનમાન જન્દ્મદદનની ઉજર્વણી કરે લ હતી.
મે મદહનામાું રાખેલ બ્લડ ડોનેર્ન કાયશક્રમ પણ ર્વધ ભક્તો લાભ લઇ ર્કે તે માટે તેની તારીખ બદલીને ઑગષ્ટની 7 તારીખે
રાખર્વામાું આર્વેલ છે તો તેનો પણ લાભ લેર્વા વર્વનુંતી છે .
આપણા ર્વતન દે ર્ ભારતમાું Coronaના 2nd Waveને લઈને ઘણા બધા નાગદરકો પ્રભાવર્વત થયેલા અને તેમની મદદ માટે ઘણી
બધી સામાજજક, ધાવમિક સુંથથાઓએ દાન એકવત્રત કરી મદદ મોકલેલ; આર્વા કોઈપણ ભગીરથ ઉમદા કાયશમાું આપણ ું શ્રી જલારામ
મુંદદર કદી પણ પાછળ ના રહે; અને શ્રી જલારામ મુંદદરે $ 11,000ની રકમ મદદ માટે તાત્કાલલક ભારત મોકલી ર્વતનઋણ અદા
કરે લ અને આ ઉમદા કાયશમાું આપને પણ સહભાગી થવ ું હોય તો મુંદદરની ઓદિસનો સુંપકશ કરર્વા વર્વનુંતી છે .
સત્યનારાયણ ભગર્વાનની સમ ૂહ કથા પણ આપણે 13મી જૂનના દદર્વસે 18 યજમાનથી સુંપન્ન કરે લ. વપતાન ું ઋણ ઉતારવ ું આપણા
માટે અર્ક્ય હોય છે પરું ત તેમની આપણા માટેની ભાર્વના/પ્રેમ હોય છે તેની કદરરૂપે આ દે ર્માું Father's Day ઉજર્વાય છે ; જે આ
ર્વષે 20મી જૂનના દદર્વસે ઉજર્વર્વામાું આર્વેલ.
"पिता धर्म: पिता स्वर्म:, पिताही िरर् ति: पिताही प्रीपतर्ािन्ते सर्ाम : पप्रयंपत दे र्ता: ||
દર ર્વષશની જેમ શ્રી જલારામ મુંદદરે 4થી જલાઇના દદર્વસે સર્વારે 9 ર્વાગે ઘ્ર્વજર્વુંદન કરી દે ર્ની આઝાદીને સલામ આપી જેમાું ઘણા
ભક્તોએ લાભ લીધો.
મુંદદરનો 5મો પાટોત્સર્વ મહોત્સર્વ 10મી જલાઇના રોજ ઉજર્વર્વામાું આર્વર્ે અને આપ સૌ ભક્તોને આ પ્રસુંગે મુંદદરે પધારીને લાભ
લેર્વા ભાર્વભર્ું આમુંત્રણ છે . પાટોત્સર્વ મહોત્સર્વ માટે નીચે મજબની સેર્વાઓ છે જે સેર્વાનો આપને લાભ લેર્વો હોય તો મુંદદરની
ઓદિસનો સુંપકશ કરર્વા વર્વિંનત
ું ી છે . ર્વધ વર્વગત મુંદદરની ઓદિસ અને મુંદદરની ર્વેબ સાઈટ પરથી મળી રહેર્ે.
પાટોત્સવ મહોત્સવ
પાટોત્સર્વ મખ્ય યજમાન
સહ યજમાન
પ્રસાદ સેર્વા
ધજા પ ૂજા

કળર્ પ ૂજા
ફૂલ / આરતી સેર્વા
આંતરરાષ્રીય મસાિરીના વનયુંત્રણોને લીધે, કથાકાર પ ૂ. શ્રી રમણીકભાઇ દર્વે દ્વારા શ્રી રામકથાન ું આયોજન કરે લ પરું ત તે
કાયશક્રમ હાલ પ ૂરતો મલત્ર્વી રાખર્વામાું આર્વેલ છે તેન ું દુઃખ છે . જયારે નર્વી તારીખ નક્કી કરર્વામાું આર્વર્ે ત્યારે િરીથી
જણાર્વર્વામાું આર્વર્ે.
શ્રી જલારામબાપાની અસીમ કૃપા આપ સર્વશ પર કાયમ બની રહે અને આપન ું થર્વાથથ સારું રહે તેર્વી પ્રાથશના.
આભાર સહ
જય જલારામ
રાજેન્દ્ર ઠક્કર,
પ્રમખ - શ્રી જલારામ મુંદદર

''ૐ ઐં હ્ર્રી શ્રીં ક્લીં આશાપ ૂરાય નમઃ ''
સંકલન - રજનીક ંત મોદી
શ્રી આર્ાપ ૂરા કો યાદ કરે જબ કોઈ, કદઠન સુંકટ સે દૂ ર હોઈ ।
શ્રી માતા થમરણ કરે જો કોઈ, ટેબ પ ૂરાું પલમેં આર્ હોઈ ।।
ઘણા સમય પહેલાની આ ર્વાત છે . એક ગામમાું કોઈ એક પદરર્વાર રહેત ું હત ું. તેમાું માું-બાપ, ત્રણ દીકરી અને બે દીકરા એમ કલ
સાત સભ્યો હતા, સૌથી પ્રથમ દીકરો ત્યારબાદ ત્રણ દીકરી અને છે લલે એક નાનો દીકરો. સમય જતાું બાળકો મોટા થતા ગયા.
મોટાભાઈના, સારા ઘરમાુંથી માુંગા આર્વર્વા લાગ્યા અને સાવર્વત્રી નામની કન્દ્યા સાથે લગ્ન પણ થઈ ગયા.
સાવર્વત્રી ધનર્વાન પદરર્વારની એકની એક દીકરી હતી. તે જાણે સાક્ષાત લક્ષ્મીનો અર્વતાર. તેના સાસરે જતાું તેના વપતાને ધુંધામાું
ખબ મોટી ખોટ આર્વી. દાનર્વીર તરીકે અનેકને મદદ કરનારને લેણદારોના કડર્વા ર્વચનો સાુંભળર્વા મળ્યા. પ્રમાલણક એર્વા
સાવર્વત્રીના વપતાજીએ બાપદાદાની વમલકત ર્વેચી લેણદારોને રકમ ચ ૂકર્વી દીધી. તેથી તેમને સખત આઘાત લાગતા હૃદય બુંધ પડી
ગર્.ું સમય જતાું તેની માતા પણ ઈશ્વરને ઘરે પહોંચી ગયા. સાવર્વત્રીના વપયરમાું હર્વે કોઈ રહ્ ું નદહ. નજીકના કોઈ સગા ન હોર્વાથી
દૂ રના સગા તેણીને હિ
ું ૂ આપર્વાને બદલે દૂ ર ભાગર્વા લાગ્યા. સાવર્વત્રીનો પવત ઘણોજ સુંથકારી અને સહાનભ ૂવત ર્વાળો હતો. તેન ું નામ
સત્યર્વાન હત ું. તેમનો દદરયાપાર માલ મોકલર્વાનો ધુંધો હતો. સાવર્વત્રીના પરણીને આવ્યા પછી તેમનો ધુંધો ખબ જ ર્વધી ગયો. એ
જમાનામાું બે ત્રણ ર્વષશમાું લાખોપવતઓમાું ગણના થર્વા માુંડી. આથી સાવર્વત્રીના સાસને ખ ૂબ જ અલભમાન આર્વી ગર્ ું. સાવર્વત્રીન ું
માન ઘટર્વા માુંડર્.ું તેની સાસ અને નણુંદ ખબ જ ત્રાસ, મહેણાું ટોણા મારતા હતા. સાવર્વત્રીને લગ્ન થયે છ ર્વષશ પસાર થયા છતાું
કોઈ સુંતાન ન હત ું. ત્રણેય નણુંદ સમયાુંતરે પરણી ગઈ અને સાસરે ચાલી ગઈ. છતાું પણ અર્વાર નર્વાર વપયર આર્વતી અને તેની
માને સાવર્વત્રી વર્વરૂઘ્ધ કાન ભુંભેરણી કરતી. આથી સાવર્વત્રીની સાસને અસર થર્વા માુંડી. અને મોટા પત્રને સુંતાન ન થર્વાને કારણે
બીજા લગ્ન કરર્વા દબાણ કરર્વા માુંડી. ખબ જ આનાકાની થતા, બીજી પત્નીની ર્ોધ પણ ર્ર થઈ.

સાવર્વત્રીની સાસએ દૂ રના એક ગામમાું અવત ધનર્વાન નગરર્ેઠની એકની એક દીકરી માયાર્વતી સાથે લગ્નની ગોઠર્વણ કરી નાુંખી.
સાવર્વત્રીને આ ર્વાતની ખબર પડી ત્યારે તેને પણ આઘાત લાગ્યો. તેનો પવત ધુંધાથે બહાર ગયો હોર્વાથી તેને કર્ી ખબર ન હતી.
સત્યર્વાન માયાર્વતીથી ઉંમરમાું ઘણો મોટો હોર્વા છતાું શ્રીમુંત હોર્વાથી શ્રીમુંત પદરર્વારમાું પત્રીને મોકલર્વાની ઈચ્છાથી ર્ેઠે સહમતી
આપી દીધી.
સત્યર્વાનની ગેરહાજરીમાું તેના બીજા લગ્નની તૈયારી સાવર્વત્રીની જ નજર સામે થર્વા લાગી. તેથી તે ચોધાર આસ ુંએ રડર્વા લાગી.
તેને તેના પવતમાું અત ૂટ વર્વશ્વાસ હતો. સાસને પણ પોતાના દીકરાનો સાવર્વત્રી માટેનો અવત પ્રેમ હોર્વાથી બીજા લગ્ન માટે આનાકાની
કરર્ે તે ર્ુંકા જતા નણુંદો સાથે ચચાશ કરતા, બધાએ ભેગા મળી કાર્વતરું ઘડી કાઢ્.ું એક મુંગળર્વારે દે ર્વીમાને ચઢાર્વેલા ફૂલ ઘરની
ર્વહએ નદીમાું પધરાર્વર્વા પડે એવ ું જણાવ્ર્.ું સાસએ આપેલા ફૂલ નદીમાું પધરાર્વર્વા સાવર્વત્રી નદી દકનારે આર્વેલી ઉંચી ભેખડ પર
ગઈ. ચોમાસાને કારણે નદી બુંને કાુંઠે ર્વહી રહી હતી અને નજીકમાું છપાયેલી તેની સાસએ પાછળથી ધક્કો માયો. અને સાવર્વત્રી
નદીમાું તણાઈ ગઈ, કોઈને ખબર પણ ન પડી.
થોડા સમય પછી સત્યર્વાન પાછો આવ્યો. આઘાતજનક સમાચાર મળતા બેહોર્ થઈ ગયો. તેની માએ સમજાર્વર્વાનો પ્રયત્ન કયો.
નદીમાું તણાઈ ગઈ હોર્વાથી તેની પાછળ વર્વલાપ કરર્વાનો કોઈ અથશ નથી. એ મ ૃત્ર્ પામી તેના થોડા દદર્વસ અગાઉ તે આગ્રહ કરતી
હતી કે સત્યર્વાનને સમજાર્વો, બીજા લગ્ન કરી લે. જો ત ું િરીથી લગ્ન નદહ કરે તો હું આત્મહત્યા કરીર્. વમત્રો અને સગાથનેહીઓની
સમજાર્વટને કારણે માના દદલને ર્ાુંવત મળે એ માટે કમને પણ સુંમવત આપી. બ્રાહ્મણોએ સાડા ચાર મદહના પછી લગ્નન ું મહત
ૂ શ કાઢી
આપર્.ું
નદી દકનારે થોડેક દૂ ર એક સાદગીભયો સાધનો આશ્રમ હતો. સાધ ખબ જ તેજથર્વી અને વર્વદ્વાન હતા. ર્વહેલી સર્વારે થનાન કરર્વા
નદીદકનારે ગયા, ત્યાું દકનારે ર્ર્વાન સ્ત્રીનો દે હ જોયો. તેમણે એ સ્ત્રીને પોતાના આશ્રમમાું લાર્વી તેના પેટમાુંથી પાણી કાઢી અને
જડીબટ્ટીઓથી ઉપચાર કરતા તે સ્ત્રી ભાનમાું આર્વી. સાધ પરષે કહ્,ું બેટા, તારે ગભરાર્વાની જરાય જરૂર નથી. ત ું જ્યાું કહીર્ ત્યાું
મારા વર્ષ્યો તને હેમખેમ ઘરે પહોંચાડી દે ર્ે. સાવર્વત્રીએ દુઃખ સાથે પોતાની આપર્વીતી જણાર્વી. અને મને જજિંદગીનો અંત આણર્વા
દો એમ કહી ચોધાર આંસએ રડી. સાધ પત્નીએ ર્વાત સાુંભળ્યા પછી કહ્,ું બહેન, જજિંદગીથી હારી જર્વાની જરૂર નથી. જજિંદગીન ું બીજ ું
નામ મશ્કેલીઓનો મહાસાગર છે . એમાું ધૈયશથી મુંથન કરર્વાથી મોતી મળે છે . તારા કરતાું ર્વધારે દુઃખીઓની ર્વાતો પણ સાુંભળી છે .
પણ મારી પાસે દરે ક દુઃખ દૂ ર થઈ જાય એર્વી આર્ાપરા માતાના વ્રતની ર્વાત છે , તે કરર્વાથી માું આર્ાપરા ગમે તેર્વી મશ્કેલીઓ
દૂ ર કરી ર્કે છે .
જના જમાનામાું મદહષાસર નામનો રાક્ષસ હતો. તેને બ્રહ્માજીના આર્ીર્વાદ હતા. તે કોઈ પરષથી નદહ મરે . મદહષાસરના ત્રાસથી
પરે ર્ાન થયેલા સર્વશ દે ર્વો બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને તેમણે મદહષાસરના ત્રાસની ર્વાત કરી. બ્રહ્માજીએ જણાવ્ર્ ું કે, દહમાલયમાું
આદ્યર્સ્ક્ત ર્વસે છે તે જ તમોને ત્રાસથી મક્ત કરી ર્કે તેમ છે . અને બધા દે ર્વો દહમાલય ગયા. નર્વ અઠર્વાદડયા સધી આદ્યર્સ્ક્તની
આરાધના કરતા માતાજી પ્રગટ થયા અને અંતરયામીએ જણાવ્ર્ ું કે હું તમારી મશ્કેલી સમજી ગઈ છું અને મદહષાસરનો કાળ નજીક
આર્વી ગયો છે . માતાજીએ વર્વકરાળ થર્વરૂપ ધારણ કરી દારણ ર્દ્ધ કરતા તેના સૈવનકો કપાર્વા લાગ્યા. તેથી તે ગભરાઈને નાસર્વા
લાગ્યો. આદ્યર્સ્ક્તએ તેને ઝડપી લીધો. અને ર્વધ કરતા પહેલા તેને પ ૂછ્ ું કે બોલ તારી છે લલી ઈચ્છા શ ું છે ? મદહષાસરે કહ્,ું માર
જીર્વન તો એળે ગર્,ું હર્વે મોત પછી મારી કુંઈક સારી યાદગીરી રહી જાય તો સારું . એટલે તેણે માતાજી સમક્ષ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે
હે માું આદ્યર્સ્ક્ત, જે થથળે મારો ર્વધ થયો છે એ થથળની માટીમાું ભળે લી રજ એ તમારો સગુંધી ધ ૂપ બની રહે અને એ થર્વરૂપે હું

સદાય તારી પાસે રહ.ું માતાજીએ તથાથતુઃ કહ્.ું આજે પણ આ ઐવતહાવસક થથળ કચ્છના માતાજીના મઢ નામના ગામમાું મોજદ છે
એર્વી લોક માનતા છે .
મદહષાસરના ર્વધ પછી આદ્યર્સ્ક્તને દે ર્વીએ પ્રાથશના કરી કે મુંગળ આરાધના કરતા તમે મહાકાળીન ું રૂપ ધારણ કરી મુંગલ કાયશ
કર્.ું ર્રણે આર્વેલાને રક્ષણ આપર્ ું અને તેમની આર્ાઓ પ ૂણશ કરી એર્વી જ રીતે સૌની કરજો. અને માતાજીએ ત્યાું કુંડ ઉત્પન્ન કયો
અને મહાકાળી થર્વરૂપે તેમાું થનાન કરતાું અદૃ શ્ય થઈ ગયા. આજે પણ આ કુંડ ચાચર કુંડ તરીકે ઓળખાય છે જેમાું થનાન કરર્વાથી
કે દર્શન કરર્વાથી અનેક જન્દ્મોના પાપ દૂ ર થાય છે .
ગજરાત રાજ્યના કચ્છ જીલલામાું લખપત તા્કામાું માતાના મઢ તરીકે પ્રખ્યાત છે . આ થથળના દર્શન એ અમ ૂલય લહાર્વો છે .
જજિંદગીની ગમે તેર્વી મશ્કેલી કે જેનો ઉપાય ર્ક્ય જ ન હોય તે મશ્કેલી બ્રહ્માુંડની મહાર્સ્ક્ત માાઁ આર્ાપ ૂરાના થમરણ અને અચશન
માત્રથી દૂ ર થાય છે . માટે હે સાવર્વત્રી ત ું પણ આર્ાપરામાુંન ું વ્રત કર.
વ્રતની વર્વવધ સમજાર્વતાું સીતાદે ર્વીએ જણાવ્ર્ ું કે આ વ્રત નર્વ મુંગળર્વાર સધી કરર્વાન ું હોય છે . મુંગળર્વારે ર્વહેલા ઉઠી, નાદહ ધોઈને
શદ્ધ ર્વસ્ત્રો ધારણ કરી બાજઠ, પાટલો કે થર્વચ્છ આસાન પાર માાઁ આર્ાપરાની છબી પધરાર્વી, પાણી રાખી, ઘીનો દીર્વો કરર્વો. પહેલા
મુંગળર્વારે એક, બીજા મુંગળર્વારે બે એમ ર્વધારી નર્વમાું મુંગળર્વારે નર્વ દદર્વા કરર્વા. અને તે પ્રમાણે અગરબત્તી પણ પ્રગટાર્વર્વી.
મોટું ર્વાસણ કે કોદડયાનો ઉપયોગ કરી ર્કાય.
આ વ્રતની કથા કોઈ પણ કમાદરકા, સૌભાગ્યર્વતી સ્ત્રીને આઠ વ્રત કરતા હોય તેર્વા શ્રધ્ધાળુ પરષને સુંભળાર્વર્વી. અને જો કોઈપણ
ના મળે તો દદર્વાની સાક્ષીએ કથા કરર્વી. કથાના ર્વાુંચન દરમ્યાન માાઁ આર્ાપરા હાજર જ હોય છે . જેથી જે કાુંઈ ઈચ્છા કરે તે જરૂર
પરી થાય જ છે . વ્રત કથા પરી થયા પછી જેટલામો મુંગળર્વાર હોય તેટલીર્વાર ''આર્ાપરા માતની જય'' એમ ઉચ્ચારવ.ું પ્રસાદ
આપતી ર્વખતે જય આર્ાપરા માાઁ કહેવ.ું પ્રસાદમાું કાજ, સાકર, શ્રીિળ જેર્વી શધ્ધ ર્વથત રાખર્વી. કથા ર્વાુંચન પછી આરતી કરર્વી.
માતાજી સમક્ષ રાખે્ ું જળ ઘરની જદી જદી જગ્યામાું છાુંટવ ું અને ર્વધે્ ું ચરણામ ૃત તરીકે પી જવ ું અથર્વા અન્દ્ય ભાવર્વક ભક્તોને
પીર્વડાર્વવ.ું
ઋવષ પજત્ન સીતાદે ર્વીની ર્વાત સાુંભળીને ખર્ થતા તેના દદલમાું નર્વી આર્ાનો સુંચાર થયો. ત્યાર પછીના મુંગળર્વારે ર્વહેલા ઉઠી
બધી જ તૈયારીઓ કરી, આજ બાજના ઋવષઓની કમાદરકાઓ અને સૌભાગ્યર્વતી સ્ત્રીઓને બોલાર્વી કથાન ું શ્રર્વણ કરાવ્ર્.ું પ્રથમ જ
મુંગળર્વારે રાત્રે માતાજીએ થર્વપનમાું દર્શન આપયા. અને જણાવ્ર્ ું કે હે પત્રી, ત ું જરા પણ લચિંતા કરીર્ નદહ. મારામાું શ્રદ્ધા રાખી વ્રત
પ ૂણશ કરજે. બીજા મુંગળર્વારે રાત્રે થર્વપનમાું તેના પવતનો મેળાપ થયો. બીજી બાજ તેના પવતને પણ થર્વપનમાું આર્વોજ અનભર્વ
થયો.
નર્વમાું મુંગળર્વારે તેના સાસને થર્વપનમાું માતાજીએ આદે ર્ આપયો કે તારા પત્રન ું બીજ લગ્ન
ું
કરીર્ નદહ, તારી ર્વહને ર્ોધી લાર્વીને
ઘરમાું માનભેર રાખજે. અને ઋવષમવનના આશ્રમન ું ઠેકાણ ું આપર્.ું
સાવર્વત્રીનો પવત તો એક ક્ષણનો પણ વર્વલુંબ કયાશ વર્વના તેની પત્નીને ર્ોધર્વા નીકળી પળે છે . અને થર્વપનમાું જણાવ્યા પ્રમાણે
આશ્રમમાું પહોંચી જાય છે . ત્યાું પહોંચતા જ તેની આંખમાું આંસ આર્વે છે . વ્રત કથાની ર્વાત સાુંભળીને તેની નણુંદ, આ બધી ર્વાતો
ઉપજાર્વી કાઢેલી અને અંધશ્રદ્ધા ર્વાળી છે તેમ કહે છે . પદરણામમાું બધી નુંણદોને જદી મશ્કેલીઓ આર્વતા છે ર્વટે માતાજીની અને

સાવર્વત્રીની માિી માુંગે છે . અને તેઓ પણ નર્વ મુંગળર્વારની વ્રત સાચા હૃદયથી, ભસ્ક્તથી કરે છે , પદરણામે સૌ પ્રથમ હતા તેર્વા જ
વ્યર્વસ્થથત થઈ જાય છે .
જેમ માાઁ આર્ાપરા સાવર્વત્રીને િળ્યા તેમ વ્રત કરનાર, સાુંભળનાર, ર્વાુંચનાર, ર્વુંચાર્વનાર સહ કોઈને િળજો.
''જય શ્રી આર્ાપરા માાઁ''

ચાલ, તને મારો ભગવાન બતાવ!ું
સુંકલન: ધમેન્દ્રભાઈ પુંડયા
ઈશ્વરમાું સહેજે શ્રધ્ધા ન ધરાર્વતો એક નાસ્થતક ગથસાભેર રમણ મહવષિ તરિ ધસી આવ્યો અને બોલયો, "અરે ! છોડો આ બધા
ગોરખધુંધા. ગામડાના ભોળા લોકોને ભગર્વાન ને નામે છે તરર્વાન ું બુંધ કરો. તમારા આ ઢોંગ-ધવતિંગ નહીં ચાલે." રમણ મહવષિ ર્ાુંત
રહ્યા. એમના ચહેરાની એકેય રે ખા બદલાઈ નહીં. એટલે આર્વનાર ભાઈ ર્વધ ગથસે થયા અને કહ્,ું "અરે દું ભી માનર્વી! તમારા દું ભનો
અચુંબો ખલી ગયો છે . છોડો આ દું ભ. જઓ, લોકોને ભરમાર્વર્વાન ું રહેર્વા દો. એર્વા ગપગોળા હાુંકર્ો નદહ કે તમે દરરોજ ત્રણ કલાક
ભગર્વાન સાથે ર્વાતો કરો છો."
રમણ મહવષિ મૌન રહ્યા. પેલા ભાઈએ ઉશ્કેરાઈને કહ્,ું "જરા બતાર્વો તો ખરા તમારા ભગર્વાનને." રમણ મહવષિ ર્ાુંત લચત્તથી પેલા
આર્વનાર ભાઈને કહ્,ું "ભાઈ, કાલે સર્વારે આર્વજે. હું તને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરાર્વીર્." બીજા દદર્વસે પેલો માનર્વી ઉત્સાહ સાથે
આવ્યો. એને હત ું કે આજે રમણ મહવષિનો ઢોંગ ખલલો પડી જર્ે અને એમનો પ્રપુંચ જગતને જાહેર કરર્વાની સર્વણશ તક સાુંપડર્ે.
રમણ મહવષિએ એને એમની સાથે આર્વર્વાન ું કહ્.ું બુંને ગાઢ જગલમાું
ું
ગયા. ગીચ ર્વનની ર્વચ્ચે આર્વેલી એક ભાુંગી-ત ૂટી ઝુંપડીમાું
મહવષિ ગયા. પેલો માનર્વી ઝુંપડીના એક ખ ૂણામાું ઉભો રહ્યો. એ ઝુંપડીના એક અંધાદરયા ખ ૂણામાું ભાુંગ્યા-ત ૂટયા ખાટલા પર
રક્તવપત્તન ું દદશ ધરાર્વતા પવત-પજત્ન સતા હતા. તેઓ તદ્દન લાચાર અને વનરાધાર અર્વથથામાું હતા. રમણ મહવષિએ એમના ર્રીર
પરના પસ-પર સાિ કયાશ. એમના ઘા ઉપર પાટા બાુંધ્યા. માલીર્ કરી અને પછી પ્રેમથી કપડાું પહેરાવ્યા.
પેલો નાસ્થતક તો આ બધ ું જોઈ રહ્યો. ઝુંપડીમાું એટલી બધી દગુંધ હતી કે એ તો મખ પર રૂમાલ રાખીને માુંડ -માુંડ ઉભો રહી ર્ક્યો.
રમણ મહવષિ વનરાુંતે પ્રેમથી શશ્રષા કરતા હતા અને પેલા વ ૃદ્ધ દું પવતની એક એક બાબતની સાર સુંભાળ લેતા હતા. આ બધ ું કરતા
ત્રણેક કલાક લાગ્યા. ખ ૂણામાું ઉભેલા નાસ્થતકને કહ્,ું "જઓ, આ છે મારા ભગર્વાન." પેલો માનર્વી એમના પગમાું પાડીને માિી
માુંગર્વા લાગ્યો.
ધમશન ું એક અલભન્ન અંગ છે સેર્વા. સેર્વાનો વર્વરોધ કરતો ધમશ એ અધમશ જ કહેર્વાય. જે ધમશ ગરીબોથી વર્વમખ બને છે એ ધમશ આડુંબર
અને દું ભમાું ખપી જાય છે . જે ધાવમિક પરષના હૃદયમાુંથી કરણા ચાલી જાય છે તેની ધમશ આરાધના શષ્ક અને જડ બની જાય છે .

"આપણ સૌન જલ બ પ , જીવન દર્શન"

સંત અને શુરાને જન્મ આપનારી એ પવિત્ર કાવિયાિાડની ધરતી ઉપર રાજબાઈના કુ ખેથી સંતના આશીિાાદથી જન્મ લેનાર એ
બાળકનું નામ રાખિામાં આવયું "જલો"
ધમાપરાયણ માતા-વપતાના સંસ્કાર વસંચનથી જલો મોટો થિા માંડયો. રાજા દશરથના રાજમહેલમાં પ્રભુ શ્રીરામ નો ઉછે ર થયો,
રાજમહેલના વિશાળ પ્રાંગણમાં તેઓ મોટા થયા અને અહીં િીરપુર, એક નાનકડા ગામમાં જલાનો ઉછે ર થયો.
"સ્થિસ્ત તદ્દન સ્િન્ન પરં તુ પસ્રસ્થિસ્ત અસ્િન્ન"
જલાનું બાળપણ રમત ગમત માં પ્રધાન િક્કર, વપતાના આંગણે શરુ થયું. માતા-વપતા પણ આનંદ થી આ બાળક નો ઉછે ર કરે છે .
તેમનું આ બીજું સંતાન હતું. પ્રધાન િક્કરને ત્રણ પુત્રો અને ત્રણ પુત્રી હતા.
જલાની ઉમર પાંચ િરસની થઇ છે . બાળસહજ રમત ગમત ની ઉમર હતી. ગામના પાદરે અન્ય બાળકો સાથે રમિા ગયા હતા.
વપતાજીને ઘરે એક િૃદ્ધ સંત પધાયાા. આંગણે આિેલા અવતવથ નો યોગ્ય આદર સત્કાર કરી પ્રધાન દં પવતએ ભોજન માટે વિનંતી કરી
પણ આ સંત કોઈક વિશેષ કાયા માટે આવયા હતા.
ભોજન નવહ પરં તુ ભજન વપ્રય જલાને મળિા માટે આગ્રહ કયો. જલો રમિા ગયો છે , હમણાં આિશે ત્યાં સુધી ભોજનનો સ્િીકાર કરો
તેિી પ્રધાન દં પતીની વિનંતીનો પણ અસ્િીકાર કરી જલાની રાહ જોતા બેસી રહ્યા.
જલો આવયો, સંતના ચરણોમાં પ્રણામ કયાા. પાંચ િષાની જે ઉંમરે બાળકોમાં વનદોષ રમત હોય, ભોળપણ હોય, રમવતયાળપણું હોય
તે ઉંમરે સાધુસંતોને, િડીલોને પ્રણામ કરી આશીિાાદ લેિાના હોય તેિા સંસ્કાર જલાના હૈયામાં તે ઉંમરે હતા.
સંતે આશીિાાદ આપ્યા "જય સીતારામ" કહી આંખ સામેથી અદ્રશ્ય થઇ ગયા. માતા-વપતાના આશ્ચયા સાથે આનંદનો પાર ન રહ્યો.
સંતના આશીિાાદ થી જન્મેલા આ પુત્રને ભાિવિભોર થઇ વનહાળી રહ્યા અને સંતને મનોમન પ્રણામ કરી ઈશ્વરનો આભાર માનિા
લાગ્યા. પણ સામે ઉભેલા જલારામના મનમાં તો રામનામની જ્યોત પ્રકટી. પ્રભુશ્રી રામના દશાનનો ભાિ થયો અને એ જ્યોતમાં કૈ ક
અલગ સૃવિના, અલગ ગામના દશાન થયા.
ચાલો આપણે પણ એ અલૌવકક જ્યોતમાં થયેલી અલગ સૃવિ ના દશાનનો આભાસ કરીએ.
"કે ટલાક લોકો નસીબ જેિા હોય છે જે આશીિાાદથી મળે છે પણ કે ટલાક લોકો આશીિાાદ જેિા જ હોય છે જે મળિાથી નસીબ જ
બદલી નાખે છે ."
સૌરાિર ના િાંકાનેર રાજનું એક ગામ, નામ મેસરીયા; તેમાં રબારીની એક કોમ, નામ સામાડ કોમ, તેનું એક કુ ટુંબ જેમાં પાંચ ભાઈઓ
હતા. તેમાં સૌથી નાનો ભાઈ, નામે જાલો અને તેની પત્નીનું નામ રૂપા. ઘેટાં બકરા ચરાિિા અને ઘેટાની ઉન કપાય ત્યારે ઊનમાંથી
ધાબળા બનાિિા. આ તેમનું કાયા. આ જાલો અને રૂપા સંસ્કારી જીિડા. પ્રભુનું નામ અને ભજન તેમના વદન કાયા માં િણાઈ ગયા
હતા.
આ મેસરીયા ગામથી ચાર-પાંચ માઈલ છે ટે એક ગામ, નામ મોલડી. આ મોલડી ગામમાં જોગંદર જેિા એક સદ્પુરુષ, નામ આપા હતું.
તેમના ઘરે કાયમ સાધુ સંતોની અિર જિર રહેતી. વદિસે સાધુ સંતોની સેિા અને ભોજન અને રાત પડે ભજન મંડળી સાથે ભજનની
રમઝટ. ભોજન અને ભજન નો અનોખો સંયોગ.
આ આપા રતાના નામની કીવતા સાંભળી એક વદિસ જાલો અને રૂપા તેમના દશાનાથે મોલડી પહોંચ્યા અને જેમ પારસમવણ લોખંડ
ને સ્પશે અને સુિણા બની જાય તેમ જાલો અને રૂપાના જીિનનું પણ પવરિતાન થઇ ગયું.
વદિસે ઘેટાં-બકરાની સંભાળ અને રાત પડે આ સંસારની જં જાળમાંથી છૂટી આપા રતાના રામનામના પ્રેમબંધનમાં બંધન.
સમય િીતતો ગયો. જલાના હૈયામાં સાધુ સંતોની સેિાની હામ િધતી ચાલી અને રૂપાના કં િેથી સુમધુર ભજનોની હેલી િધતી ચાલી.
જાલાના ભાઈઓને આ ગમતું ન હતું અને એક વદિસ આ ગુસ્સો જાલા અને રૂપા ઉપર ઉતયો. વદિસભર ઘેટાં બકરાની સંભાળ અને
રાત પડે રામનામના ભજનના ઉજાગરા. ઘેટાં બકરા ચરાિતા ચરાિતા બંનેની આંખો ઘેરાિિા માંડી અને ઝોકે ચઢ્યા. ભાઈએ આિી

લાત મારી જગાડયા અને ફરી મોલડી ગામે ન જિાની તાકીદ કરી આદે શ આપ્યો. બંને દં પવતની આંખોમાંથી અશ્રુધારા િહેિા માંડી
અને પ્રભુને યોગ્ય માગા બતાિિાની વિનંતી કરી ઘરે આવયા.
સમય િીતે છે , જાલા અને રૂપાની એ ભવિ અને ભજન અવિરતપણે ચાલુ જ રહે છે .
જીવનમ ં જે કઈ કરો, પૂણશ સમપશણ સ િે કરો, પ્રેમ કરો તો મીર જેવો અને પ્રતીક્ષ કરો તો ર્બરી જેવી. િસ્િ કરો તો હનુમ ન
જેવી અને સ્ર્ષ્ય બનો તો અજુ શ ન જેવ .
શ્રી રામ ભવિ અને ભજન, જાલા અને રૂપામાં પૂણા પણે િણાઈ ગયા હતા. અને એક વદિસ આ કાયાનો ગુસ્સો તેમના ભાઈ દ્વારા
એક વનદોષ વયવિ ઉપર ઉતયો. જાલા ની ભાળ પૂછતાં યોગ્ય જિાબ ન મળતા તેમના ભાઈના હાથે એ વયવિની હત્યા થઇ ગઈ.
"ક્રોધ હં મેર્ બે ધ રી તલવ ર જેવો હોય છે . પ્રિમ સ મેની વ્યસ્િને ઘ યલ કર ે છે અને તે ક્રોધ ર્ ંત િત તે ક્રોસ્ધત વ્યસ્િને
પણ જરૂર ઘ યલ કર ે છે ."
પોતાના કારણે થયેલી એ બ્રહ્મહત્યા ના પ્રાયવશ્ચત રૂપે જાલો અને રૂપા જીિતા સમાવધ લેિાનું નક્કી કરે છે . ઘણી સમજાિટ છતાં
પણ એ દં પવત પોતાના વનણાય ઉપર અડગ રહે છે . આ જીિનમાં પ્રભુનું રામનામ, પ્રભુ ભજન અને સાધુ સંતોની સેિા કરિાના
ઓરતા, અરમાન પુરા ન થયા તેનો િસિસો તેમના મનમાં છે . પરં તુ તેમાં પણ પ્રભુની ઈચ્છા માની બીજા જન્મમાં તે પુરી થશે તેિી
આશા મનમાં રાખી છે .
યોગ્ય સમયે મેસરીયા ગામમાં સમાવધની તૈયારી કરી. જાલાના મુખ ઉપર અનોખું તેજ અને પ્રવતભા છે , ભાલે ચંદન ના વતલક કયાા
છે , રૂપાબા એ કપાળે મોવડયો અને લીલી ચૂદ
ં ડી ઓઢ્ી છે , કપાળે સૌભાગ્યિવત રૂપે ચાંદલા કયાા છે અને િાતાિરણમાં અબીલ
ગુલાલ ઉડી રહ્યા છે . ઢ્ોલ, નગારા, ત્રાંસા અને મંજીરા િાગી રહ્યા છે . ભજનોની રમઝટ થઇ રહી છે . એક વદવય િાતાિરણ ઉભું થઇ
ગયું છે . ગામ લોકો આ દં પતીના છે લ્ લી િારના દશાન કરી ધન્યતા અનુભિી રહ્યા છે .
દં પવત એ છે લ્ લીિારના રામરામ કરી આશીિાાદની ધન્યતા અનુભિી. "વસયાિર રામચંદ્ર કી જય" ના પોકાર સાથે સમાવધમાં પલાંિી
િાળી બેસી ગયા છે . ગામલોકોની આંખો માંથી અશ્રુધારા િહી રહી છે . િાતાિરણમાં ગમગીની પ્રસરી ગઈ અને સમાવધનો ખાડો
પુરિામાં આવયો અને કાવિયાિાડની એ પવિત્ર ધરતી એ જેમ સીતામાને ધરતીમાં સમાિી લીધા હતા તેમ એ જાલા અને રૂપાને
પોતાનામાં સમાિી લીધા.
આ સમગ્ર બનાિને પાંચ િષાના જલાને એ રામનામની જ્યોતમાં જાણે દ્રવિમાન થયુ,ં કૈં ક અદભુત અનુભવૂ ત થઇ, એ ઇશારાને
સમજી ગયા કે એ જાલા અને રૂપાના અધૂરા કાયા પૂણા કરિા પ્રવત શ્રી રામના આશીિાાદથી મારો જન્મ થયો છે અને જલાને પૂિા
જન્મના દશાનનું જ્ઞાન થયુ.ં
"શ્રી જલ ર મબ પ ન પૂવશ જન્મન જ્ઞ ન પ્ર ગટ્ય ની જય હો"

જલારામ કૃપા
1. પૂજ્ય બાપા પર મને અખૂટ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે . મેં મારા પવત માટે માનતા માની હતી કે તેમને એક સરસ જોબ મળશે તો
હુ ં પરચો છપાિીશ. તેમની કૃ પાથી તેમને સરસ જોબ મળી ગઈ છે . પૂજ્ય બાપાને અમારા ખૂબ ખૂબ િંદન.
2. પૂજ્ય જલારામબાપાની કૃ પાથી મારા ભાઈ તથા પવરિારને કોરોના થઇ ગયો હતો પણ બાપાની કૃ પાથી તેમને સારું થઇ ગયું
છે .
3. મારા દીકરાનું લાયસન્સ જતું રહેશે તેિી બીક હતી પણ જલારામબાપાને પ્રાથાના કરી અને તેમની કૃ પાથી લાયસન્સ ના ગયું.
બાપા હાજર હજુ ર છે .

4. જય જલારામ, જલારામબાપાની અસીમ કૃ પાથી મારી તવબયત સારી થઇ ગઈ અને મારી ઈચ્છા પુરી થઇ.
5. વશકાગો થી મયુરીબેન ગાંધી લખે છે કે મારી દીકરી અને જમાઈ િચ્ચે અણસમજ ના કારણે બંને િચ્ચે થોડો પ્રોબ્લેમ હતો.
6. મેં જલારામબાપાની માનતા માની હતી કે મારા દીકરી જમાઈ િચ્ચે સમાધાન થઇ જાય ને બંને જણ સારી રીતે રહે અને
ખરેખર પૂજ્ય જલારામબાપાએ મારી પ્રાથાના સ્િીકારી અને તેમના આશીિાાદથી ઘણું સારું થઇ ગયું. ખરેખર બાપા હાજર
હજુ ર છે . અમારા નાના મોટા દરેક કામ સારી રીતે પાર પાડે છે . પૂજ્ય જલારામબાપાને કોટી કોટી િંદન.
7. મને શરીર ઉપર ખુબજ ખંજિાળ આિતી હતી, મેં પૂજ્ય બાપાનો પરચો છપાિિાની બાધા રાખી અને હિે તેમની કૃ પાથી
ખુબજ સારું થઇ ગયું અને મારુ દુ ુઃખ ટળી ગયું.
8. જલારામબાપાની કૃ પા અપરં પાર છે . મને ૧૯૯૮ માં લાગ્યું હતું કે મને કે ન્સર છે . તેથી મેં જલારામબાપાની માનતા રાખી હતી
અને વરપોટા નોમાલ આવયો હતો. અત્યારે ફરીથી મને ડોક્ટરે કહ્યું કે તમોને કે ન્સર છે . તો તમારે બાયોપ્સી કરાિિી પડશે.
અમે બાયોપ્સી કરાિી અને ફરીથી જલારામબાપાની માનતા રાખી. હિે મારો વરપોટા નોમાલ આવયો છે . બાપાની કૃ પા
અપરં પાર છે .
વસ્મતાબેનના જય જલારામ

