
 

 

 

“ 5ZD5N Ÿ lGJF;L 7FGNFTF 
XTFD'T DCMt;J JQF"

પરDŸપૂ ય ગુ મહારાજ ીની આ ાનુસાર શતામૃત મહો સવ વષના બાકી રહેલા સુકૃત 
કમ  કરવા બાબત. 
 હમણા ં આખી દુિનયામાં કોરોના વાયરસની મહામારી ફેલાયલે છે

શતામતૃ વષમાં (૧૭૫મું જ મ વષ) 
કાયદાનુસાર આપણે એક  થઈ શકતા નથી
િવદાય થશે અથવા નાશ પામશે તે આપણને કોઈને પણ ખબર નથી
આગળ દુિનયામાં કોઈનું કાઇં ચાલતું નથી
 ભ ુ;NŸU]¼zLની કૃપાથી યારે પણ કોરોના વાયરસની મહામારી ફાની દુિનયામાથંી નાશ પામશે અને 
ભારત સરકાર યારે ધાિમક ઉ સવો ઉજવવાની પરવાનગી આપશે યારે આપણે બાકી રહેલા શતામૃત મહો સવ 

વષના સુકૃત કમ  કરી શકીશું, તે માટે

7FGNFTF ;NŸU]¼zL J<,EZFD HgD
ઉજવી શકીએ. 

 ;NŸU]¼zL વ<,ભરામે આપણાં માટે અથાગ મ વેઠીને પોતાના ખરા અંતરના આશીવાદથી આપ  ંક યાણ 

ઈ છી ઉપદેશ આ યો છે અને આપણે લીધો છે

આવે યારે િનભાગી મનુ યો જમે મ  ધોવા ય છે
આવતાં માયાની જં ળમાં આ માનો ઉ ધાર સાધી શકતાં નથી

ાનગંગાના મહાન વાહમાં વારંવાર નવડાવી આપણને ાનામૃતનો અથાગ રસ પીવડા યો છે અને 
આ મ ાન તથા પરમા મ ાનનો પ રપૂણ રસ ચખા ો છે
વાળી શકાય તેમ નથી. ત ેમાટે આપણે સવ મુમુ ુઓએ કાંઈક કરવંુ 
ભારત ભિૂમમાં પિૂનત વા માઓને સ કમમાં વત
કમ  કરાવવા માટે જ ;NŸU]¼zL વ<,ભરામે જ મ લઈ આપણને ઉ ચ થાનના અિધકારી બના યા છે

આપણે કાંઈક કરવંુ ઈએ અન ેકરીએ તો જ તેમના સાચા િશ ય ગણાઈએ

lGJF;L 7FGNFTF ;NŸU]¼zL J<,EZFD HgD XTFD'T DCMt;
કરીને આપણા આ મક યાણ કરવા

ગુ મહારાજ ીની આ ાનસુાર વ<,ભવાડીમાં અને વ

1. આપણે સૌ કરોડોવાર જ યાં અને મયા

ન હ. તેમજ આવશ ેન હ, માટે ખીલડા પી 

આ મશાંિત ા  કરો તનેા િસવાય કોઈ સાચી શાિંત મળવાની નથી

[1] 

lGJF;L 7FGNFTF ;NŸU]¼zL J<,EZFD HgD 
JQF" :DZ6FY[" VFltDS IMUNFG JQF"

 

મહારાજ ીની આ ાનુસાર શતામૃત મહો સવ વષના બાકી રહેલા સુકૃત 

આખી દુિનયામાં કોરોના વાયરસની મહામારી ફેલાયલે છે, તેને કારણે આપણે સવ મુમુ ુઓ 

) બાકીના સુકૃત કમ  ઉજવી શકતા નથી. તેનું મુ ય કારણ ભારત સરકારના 
કાયદાનુસાર આપણે એક  થઈ શકતા નથી. આ કોરોના વાયરસની મહામારી િવ માંથી 
િવદાય થશે અથવા નાશ પામશે તે આપણને કોઈને પણ ખબર નથી. કારણકે કુદરતની આગળ 
આગળ દુિનયામાં કોઈનું કાઇં ચાલતું નથી.  

ની કૃપાથી યારે પણ કોરોના વાયરસની મહામારી ફાની દુિનયામાથંી નાશ પામશે અને 
ભારત સરકાર યારે ધાિમક ઉ સવો ઉજવવાની પરવાનગી આપશે યારે આપણે બાકી રહેલા શતામૃત મહો સવ 

તે માટે ભુ ;NŸU]¼zLને ાથના કરીએ કે ત ેઆગામી વષ

EZFD HgD XTFD'T DCMt;J JQF" :DZ6FY[" VFltDS IMUNFG JQF"

આપણાં માટે અથાગ મ વેઠીને પોતાના ખરા અંતરના આશીવાદથી આપ  ંક યાણ 

ઈ છી ઉપદેશ આ યો છે અને આપણે લીધો છે, છતાં તનેો કોઈ ઉપયોગ કરી શકતા નથી

આવે યારે િનભાગી મનુ યો જમે મ  ધોવા ય છે. તમે કેટલાક સં કારહીન મનુ યો ધમનું કાય કરવાનો સમય 
આવતાં માયાની જં ળમાં આ માનો ઉ ધાર સાધી શકતાં નથી. ;NŸU]¼zL વ<,ભરામે આપણને 

ાનગંગાના મહાન વાહમાં વારંવાર નવડાવી આપણને ાનામૃતનો અથાગ રસ પીવડા યો છે અને 
આ મ ાન તથા પરમા મ ાનનો પ રપૂણ રસ ચખા ો છે. તો તેઓ ીનો તે ઉપકાર આપણાથી હ રો જ મે પણ 

ત ેમાટે આપણે સવ મુમુ ુઓએ કાંઈક કરવંુ ઈએ. કારણકે આપણી પિવ  ધમધારી 
વા માઓને સ કમમાં વતવા અને ધમની સ ય યાઓ પળાવવા તથા આ મક યાણના 

ભરામે જ મ લઈ આપણને ઉ ચ થાનના અિધકારી બના યા છે

કરીએ તો જ તેમના સાચા િશ ય ગણાઈએ. તો આપણે સૌ મુમુ ુઓ

zL J<,EZFD HgD XTFD'T DCMt;J JQF"માં

કરીને આપણા આ મક યાણ કરવા, સદા દુઃખની િનવૃિ  અને અખંડ સુખની ાિ  કરવા પરમપૂ ય 

ભવાડીમાં અને વ<,ભા મમાં એક  થઈને સુકૃત કમ  કરીએ

આપણે સૌ કરોડોવાર જ યાં અને મયા, તો પણ આ ઘંટીયં  જવેા વનના ચ વાતમાં ફરવાનો છેડો આ યો 

માટે ખીલડા પી ;NŸU]¼zLને અને સવ રને વાધીન થા

આ મશાંિત ા  કરો તનેા િસવાય કોઈ સાચી શાિંત મળવાની નથી.  

zL J<,EZFD HgD  

Y[" VFltDS IMUNFG JQF" ” 

મહારાજ ીની આ ાનુસાર શતામૃત મહો સવ વષના બાકી રહેલા સુકૃત 

તેને કારણે આપણે સવ મુમુ ુઓ 

તેનુ ં મુ ય કારણ ભારત સરકારના 
આ કોરોના વાયરસની મહામારી િવ માંથી (દુિનયામાથંી) યારે 

કારણકે કુદરતની આગળ અને િનયિતની 

ની કૃપાથી યારે પણ કોરોના વાયરસની મહામારી ફાની દુિનયામાથંી નાશ પામશે અને 
ભારત સરકાર યારે ધાિમક ઉ સવો ઉજવવાની પરવાનગી આપશે યારે આપણે બાકી રહેલા શતામૃત મહો સવ 

કે ત ેઆગામી વષ “5ZD5NŸ lGJF;L 
JQF" :DZ6FY[" VFltDS IMUNFG JQF"”  

આપણાં માટે અથાગ મ વેઠીને પોતાના ખરા અંતરના આશીવાદથી આપ  ંક યાણ 

છતાં તનેો કોઈ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. યારે લ મી ચા<ં,M કરવા 

તમે કેટલાક સં કારહીન મનુ યો ધમનું કાય કરવાનો સમય 
ભરામે આપણને સ માગ દોરી તથા 

ાનગંગાના મહાન વાહમાં વારંવાર નવડાવી આપણને ાનામૃતનો અથાગ રસ પીવડા યો છે અને 
તો તેઓ ીનો તે ઉપકાર આપણાથી હ રો જ મે પણ 

કારણકે આપણી પિવ  ધમધારી 
વા અને ધમની સ ય યાઓ પળાવવા તથા આ મક યાણના 

ભરામે જ મ લઈ આપણને ઉ ચ થાનના અિધકારી બના યા છે. તો તનેા માટે 

તો આપણે સૌ મુમુ ુઓ 5ZD5NŸ 
મા ં બાકી રહેલા સુકૃત કમ  

સદા દુઃખની િનવૃિ  અને અખંડ સુખની ાિ  કરવા પરમપૂ ય 

ભા મમાં એક  થઈને સુકૃત કમ  કરીએ.  

તો પણ આ ઘંટીયં  જવેા વનના ચ વાતમાં ફરવાનો છેડો આ યો 

ને અને સવ રને વાધીન થાવ તેમજ વનમુિ ત તથા 
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2. ગુ ગીતામા ં ક ુ ં છે કે  - વેદશા ો ણવામાં સુખ નથી. મં યં ની સાધનામા ં સખુ નથી, એટલ ે કે 

પૃ વીના તળમા ં;NŸU]¼zLની કૃપા િસવાય કોઈ ઠેકાણે સુખ નથી. 
3. જપ, તપ, ત, તીથ, ય  અને દાન કરનારાઓ યા ંસુધી ગુ  ત વ ણતા નથી યા ંસુધી તમામ િનરથક 

છે. માટે પૂણ મે અને સNŸભાવથી ગુ કૃપા મેળવાય છે. અને મો પદ (સાયુ ય મુિ ત)ની  ાિ  થાય છે. 

માટે અનભુવી ભ ત ેક ું છે કે ; 

“ગુ  ચરણથી મિુ ત છે, ગુ  ચરણને સેવ; 
ગુ ની જ કૃપા વડે, રીઝશે દેવાિધ દેવ.” 

 ગુ  િવના આ સંસારમાં કોઈ ે  નથી, ુિતઓ તે પદનું વણન કરવા સમથ ન હોવાથી “નેિત નિેત” 

ઉ ચારે છે. માટે મનસા, વાચા, કમણાથી સ ય વ પ ગુ ની સવદા કૃપા મેળવી આરાધના કરવી.  
4. ત ેમાટે ક ું છે;  

“ યાનમૂલં ગુરોમૂિત: પૂ મૂલં ગુરો: પદDŸ; 
મં મૂલં ગુરોવા યં મો મૂલં ગુરો: કૃપા.” 

માનવ જ મનો હેતુ  
 મનુ ય વનનો પરમ આદશ મા  મો  છે. જનેા વનમાં આ પરમ આદશ નથી, તેનું વન અ ગળ 

તન સમાન િનરથક છે. અનેક જ મ જ માંતરો ભટકાતાં પાપફળ ભુ તમાન કરી, મહાન પૂ યોદય થાય યારે જ 

મનુ ય જ મ મળે છે. તે સમયે જ ેમનુ ય મો ાિ નો પરમાદશ ભલૂી જઈ માયામાં મોહા ધ, િવષયાંધ અને મદા ધ  

અથવા રાગી બનીન ેજ ેમો  િસ ધી ા  કરી શકતો નથી, તેવો મનુ ય જગતમાં જ યો તો યે શું ?  યો તો યે  

શું ? અને મય  તો યે શું ? અથાત તનેા જ મ, વન અન ેમૃ યુ ણેય િનરથક છે.  
 હે મુમુ ુઓ આપણા ;NŸU]¼zL વ<,ભરામ તથા ;NŸU]¼zL રમુ લાલે ક ઠન સાધનાકાળ તથા ક ઠન 

પ ર મ ઉઠાવીને આપણા સહુ મો માગ ધમ સમાજ માટે પોતાનું આ યાિ મક યોગદાન તથા પૂ ય ટ ટ કરી જઈને 

આપણા મો  લ ને સરળતાથી સાધી શકાય તેવી યવ થા કરેલી છે. તો શુ,ં આપણા સહુનું તેમના માટે કંઈ 

સમપણ અથવા યોગ- યોગ કમ કરી અપણ કરવાનંુ કત ય નથી ? 5ZD5NŸ lGJF;L 7FGNFTF ;N ŸU]¼zL 
J<,EZFD HgD XTFD'T DCMt;J JQF"ને ઉ સાહ પૂવક ઉજવવા માટે આ જ મે આપણે સહુ ધમબંધુઓ 

મુમુ ુજનો ભા યશાળી બ યા છે. પરંતુ સમય અને સં ગો તથા કોરોના વાયરસ જવેી વલેણ મહામારીના કારણે 

આપણા આ યાિ મક કાય  હાલ પૂરતા થિગત થઈ ગયા છે તો આપણે સહુ આપણા ;NŸU]¼zLને ìદયપવૂક, 

ધાપૂવક, ેમપૂવક ાથના કરીએ કે આપણે સહુ ક  િનવારણ –  દેહર ણનો યોગ કરી તેમની કૃપા તથા 

આશીવાદનું કવચ ધારણ કરીને તેમન ે સમિપત કરવા યોજલેા અધૂરા યોગ- યોગો તથા ો ામો પ રિ થિત 

સુધરતા જ તેમના મરણાથ  “ VFltDS IMUNFG JQF" ” તરીકે આનદં પવૂક પૂણ કરીએ તેવી જ ભ-ુ

;NŸU]¼ ીને આ  પૂવક ાથના સહ... 

જય પરમા મા                                      
                                                                     િલ.  
                                                                                               વ<,ભ માનવો ધારક મંડળ તથા  
                                                                                             જ મ શતામૃત મહો સવ સિમિતના  
                                                                                                           જય પરમા મા 
 

ખાસ ન ધ:- આ પિ કા - માંક નં. VMM /૧૦૫, વ<,ભ માનવો ધારક મંડળ ારા તા.૧૭-૫-૨૦૨૦ ના રોજ વ<,ભા મ,અનાવલ,તા.મહુવા, .સુરત 

મ યેથી વેબસાઈટ ારા કાિશત કરવામાં આવી. વધુ મા હતી માટે આપણી વેબસાઇટ www.mokshmargdharm.org વા ન  િવનંતી છે.  


