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ધન્ય  ગરુુ !! ધન્ય  શિષ્ય ! 

 

  આજે સમ્યકદર્શન વિભવૂિત પજૂ્ય શિહાલચદંજી સોગિીનો ૧૦૬ મો મહામગંલકારી જન્મદદન 

છે. વિક્રમ સિંત ૧૯૬૯ (સન ્૧૯૧૨), િૈર્ાખ સદુ - ૧૧ના દદને વિવિની કોઈ િન્ય પળે બાળક ‘વનહાલ’નો 

જન્મ થયો.  

શ્રી સોગાનીજી જન્મથી જ અસાિારણ પ્રવતભાના િણી, વિચક્ષણ અને મેઘાિી હતા.ં જેના ફળસ્િરૂપે 

તેઓશ્રીએ અવત અલ્પ પ્રયાસથી જ યથાયોગ્ય લૌદકક વર્ક્ષા પ્રાપ્ત કરી લીિી. તેઓશ્રી જજજ્ઞાસવુવૃિ ના 

િારક, વનભીક કાયશવનષ્ઠ તેમ જ પદરશ્રમર્ીલ હોિાની સાથે-સાથે ધનૂના પણ િણી હતા. તેથી કોઈ પણ 

કાયશને પ્રારંભ કયાશ પછી તેને પરંુૂ કયાશ પહલેા ંચેન ક્ાથંી પડ ે? 

સન ્ ૧૯૪૬મા ં કોઈ મગંળ ઘડીએ શ્રી સોગાનીજીને એકસાિમીએ આધ્યાજમમક સતં શ્રી 

કાનજીસ્િામીના પ્રિચનો પ્રકાવર્ત કરતુ ં માવસક ‘આમમિમશ’ િાચંિા માટે આપ્્ુ.ં પ્રિચનપ્રસાદી સ્િરૂપ 

સારગર્ભિત િાક્ ‘િટ્ આિશ્યક નથી, પરંત ુએક જ આિશ્યક છે’ એ તેમના અંતરંગને હચમચાિી દીધુ,ં 

અન ેઊંડી ચોંટ લાગી. આ જ િાક્ામતૃના ભાિભાસનથી જાણે કે અનતંકાળથી અનતં કત ૃશમિના બોજ નીચ ે

દબાયેલ, તેમનો આકુળ-વ્યાકુળ આમમા સહજ મકુ્ત થઈ ગયો અને ભારમકુ્ત સમાન હલકો ભાસિા લાગ્યો. 

અંતરના રોમે-રોમમા ંઝણઝણાટી થઈ અન ેએક સ્િરલહરી ઉઠી,  ‘અરે! વમલ ગયા! જજસ સમયકી ખોજથી 

ઉસકા વિવિપ્રકાર્ક વમલ ગયા!’ તમક્ષણ ેજ તેમને પજૂ્ય ગરુુદેિશ્રી તથા તેમના મગંલકારી િચનો પ્રમયે શ્રદ્ધા 

તેમ જ અંતર પ્રીવત સ્ ૂ દરત થઈ, અહોભાિ છલકી ઉઠયો, અને મન ભક્ક્તવિભોર થઈ ગ્ુ.ં 

અધ્યામમયોગી પજૂ્ય ગરુુદેિશ્રીની િાણીના િાચ્યના અિગાહનથી સિશ દોિોનુ ં જનક વમથ્યામિ 

તેમજ અજ્ઞાનની ર્ક્ક્ત ક્ષીણ થિા લાગી, જ્ઞાનગ્રથંીઓ યથોર્ચત ખલુિા લાગી તથા આમમ પ્રાપ્પ્તની દદર્ા 

સ્પષ્ટ થિા લાગી. 

હિ ે માગશપ્રકાર્કના ચરણસાવિધ્ય અને દર્શન માટે તેમનુ ં મન તડપી ઊઠ્ુ.ં તે સતંની પવિત્ર 

ચરણરજને પોતાના મસ્તકે િારણ કરિાની તેમની લાલસા પ્રવતક્ષણ તીવ્રથી તીવ્રતમ થતી ગઈ. આખરે તે 

ર્ચરપ્રવતક્ષીત સમુગંળ ઘડી આિી પહોંચી. શ્રી સોગાનીજી સન ્ ૧૯૪૬મા ં પ્રથમિાર પોતાના આરાધ્ય 

શ્રીગરુુના પાિન ચરણોમા ંપણૂશત: નતમસ્તક થિા સ્િણશનગરી (-સોનગઢ) જઈ ચડયા.ં 

શ્રી સોગાનીજીએ પોતાના આરાધ્ય સાક્ષાત ્ ચૈતન્યમવૂતિની પવિત્ર ચરણરજને મસ્તકે ચડાિીઅને 

તેમની દદવ્ય મખુમદુ્રાને ભાિવિભોર થઈ મતં્રમગુ્િની જેમ એકીટરે્ નીરખતા ં રહ્ા.ં મયા ં આમમરસથી 
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ઓતપ્રોત શ્રીગરુુની દદવ્યિાણી છૂટી અને પ્રમયક્ષ સમ શ્રિણનો પ્રથમ યોગ સપં્રાપ્ત થયો.અન ે

મહાનમગંળમયી ક્ષણે શ્રીગરુુના શ્રીમખુેથી વનઝશદરત બોિામતૃ ‘જ્ઞાન અને રાગ જુદા ં છે’ ના ભાિને તેમણ ે

ર્ચિમા ંઅિિારણ કયો, જે અલૌદકક ચૈતન્યર્ચિંતામણીરૂપે પ્રગટ થયો. 

શ્રી સોગાનીજીને પોતાના પરમોપકારી સજીિનજ્ઞાનમવૂતિ શ્રીગરુુની ભિાતંકારી મગંલ દેર્નાથી વનજ 

પરમતમિનો અનહદ, આશ્ચયશકારી, અદ્ ભતુ મદહમા પ્રદદપ્ત થઈ ! પોતાનાચૈતન્ય દેિનોઅભતૂપિૂશ રસ આવ્યો 

તેમ જ ઘોલન ર્રૂ થઈ ગ્ુ.ં અનાદદથી સષુપુ્ત પરુુિાથશ સચંેતન્કુ્ત થયો, ચૈતન્યિીયશ સ્ુદરત થઈ ઉઠ્ુ ં

અને. તદઅનસુાર તેમની વનવિિકલ્પ તમિની ધનૂ અવત િેગપિૂશક ચાલિા લાગી. ક્ારે દદિસ પરૂો થયો, 

ક્ારે રાવત્રએ પોતાની કાળી ચાદર ફેલાિી-કાઈં જ ભાન ન રહ્ુ.ં સિશ ઉદયત સયંોગ-પ્રસગં વિસ્મતૃ થઈ 

ગયા બસ! લગાતાર એક જ ધનૂ ચાલતી હતી.  

જ્યારે જગતિાસીઓ અિશરાવત્રએઊંઘમા ંખોિાયેલા હતા મયારે તેઓ ‘સવમવત’ના એક ઓરડામા ંબેઠા-ં

બેઠા ંચૈતન્યરસના પ્રિાહમા ંવનમગ્ન હતા.ં તેઓશ્રીનો સ્િરૂપોન્મખુી સહજ પરુુિાથશ પરૂજોર્મા ંગવતર્ીલ હતો. 

એ િખતે વદૃ્ધદ્ધર્ીલ પરુુિાથશ-પ્રિાહ અપિૂશ િેગથી િિશમાન થઈ અંતમુશખ થઈ ગયો અને શ્રી સોગાનીજીના 

આમમાએ, પોતાના પરમામમાના પ્રમયક્ષ દર્શન કયાશ, પોતાના અતીન્દ્ન્દ્રય સ્િરૂપની સ્િાનભુવૂત થઈ. તમકાળ જ 

આમમાના પ્રદેરે્-પ્રદેરે્ અતીન્દ્ન્દ્રય સ્િરૂપાનદંની ભરતી આિી ગઈ. અનાદદથી અતપૃ્ત પદરણવત સ્િરૂપાનદં 

પાનથી તપૃ્ત-તપૃ્ત થઈ ગઈ.                         

શ્રીગરુુ-શિલિિા પ્રથિ દદવસે જ રાશિિા અપાર અંધકારિા ંઉદદત જ્ઞાિિા પ્રકાિિા ંઆ અનપુિ 

પરુુષાથીિે આ રીતે શિશવિકલ્પદિા સપં્રાપ્ત થઈ, ભવાતંકારી સમ્યકદિશિ પ્રાપ્ત કર્ુું. પરિોપકારી શ્રીગરુુિી 

શિષ્કારણ કૃપાપ્રસાદી પાિીિે શ્રી સોગાિીજીિો આત્િા ન્યાલ થઈ ગયો. 

સોનગઢથી પાછા આવ્યા બાદ તો તેઓશ્રીના પદરણામોમા ં વનર્લિપ્ત ભાિનીઉદાસીનતા અને 

પરમાનદંની ખમુારી વનરંતર રહિેા લાગી. શભુભાિમા ં પણભઠ્ઠીમા ં બળિા જેિી પીડાનો અનભુિ થિા 

લાગ્યો. 

કલકિાની પ્રવતકળૂતામા ંપણ તેઓશ્રીને લાગતુ ંહત ુ ંકે જાણે આ અથાહ માનિ સમદુાયમા ં‘હુ ંએકલો 

જ સખુી છ.ં’  અરે! ખરેખર તેઓશ્રી સખુી હતા. આમમાનદંનુ ંરસાસ્િાદન કરનાર પોતાને સખુી જ નહીં, સૌથી 

સખુી અનભુિ કરે છે. તેઓ કહતેા ં કે ‘અરે! મારા તરફથી કોઈ આર્ા ન રાખો, પગં ુસમજીને બ ેિખતનુ ં

ભોજન ર્રીર ટકી રહ ેતે માટે આપીદ્યો.’ 

પોતાના શ્રીગરુુના ચરણસાવિધ્યમા ંન રહી ર્કિાની કેટલી િેદના રહતેી હતી તેની ઝલક તેઓશ્રીના 

પત્રોમા ંમળે છે; ‘‘પજૂ્ય ગરુુદેિનુ ં સ્મરણ આ સમયે પણ આિી રહ્ુ ં છે અને આંખમાથંી ગરમ આંસ ુિહી 

રહ્ા ંછે કે તેમના સગંમા ંરહિેાનુ ંથત ુ ંનથી.’                 
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‘‘અરે વિકલ્પ! જો તને તારંુ આ્ ુવપ્રય હોય તો બીજા બિાનેં ગૌણ કરીને ગરુુદેિના સમાગમમા ંલઈ 

ચાલ, નહીંતર તેમણે આપેલુ ંિીતરાગ અસ્ત્ર જલદીથી જ તારો અંત કરી નાખર્ે.’                                                                           

  શ્રી સોગાનીજીને એકાતંિાસ અવત રુર્ચકર હતો. તેઓશ્રી ર્ક્ હોય મયા ંસિુી કોઈને હળિા-મળિા કે 

પદરચયમા ંઆિિાનુ ંપસદં કરતા ંનહોતા. તેઓ જ્યા ંહોય મયા ંએકાતં ગોતતા રહતેા.ં પ્રાય:તેમને પોતાના 

ઓરડામા ંબિં રહવે ુ ંજ રુર્ચકર હત ુ.ં ભીડ અને કોલાહલ ભયાશ િાતાિરણમા ંતેમને શ્વાસ રંુિાિા જેવુ ંલાગતુ.ં 

તમિચચાશ દરવમયાન એક િખત તેમણે કહ્ુ ંકે  ‘મને તો એકાતં માટે સમય ન મળે તો ચેન જ નથી 

પડતુ.ં’..... ‘આખરમા ંતો એકાતંમા ં(એકલા) જ હમેંર્ા રહિેાનુ ંછે. તો ર્રૂઆતથી જ એકાતંનો બે-ચાર-પાચં 

કલાક અભ્યાસ હોિો જોઈએ.’ 

શ્રી સોગાનીજીની આમમદર્ા અદ્ ભતુ રીતે િતશતી હતી, પરંત ુ તેઓશ્રી એને પ્રવસદ્ધ કરિા નહોતા 

ઇચ્છતા. તેમ છતા ંએક અંતરંગ સાિમીએ અનરુોિ કયો કે: ‘પજૂ્ય ગરુુદેિશ્રીના વનવમિે તમને આમમબોિ 

થયો છે. એ િાત જાણીન ેતેઓશ્રીને સહજ પ્રસિતા થર્ે, તેથી આપશ્રીની જ્ઞાનદર્ાની બાબત ગરુુદેિશ્રીને 

જણાિિાનો વિકલ્પ છે.’  મયારે તેમણે કહ્ુ ં: ‘કોઈ જાણે કે ન જાણે, તેથી આમમાને કોઈ ફાયદો નથી. અનતં 

વસદ્ધો થઈ ગયા, (પરંત)ુ કોઈ તેમના નામો પણ જાણતુ ં નથી. અસખં્ય સમ્યક્ દ્રન્દ્ષ્ટ (વતયંચ) અઢી દ્વીપની 

બહાર અમયારે પણ મોજૂદ છે. તેમને કોણ જાણ ે છે ? સાચી જ િાત છે ને! કે ૂલ બાગમા ં હો અથિા 

જગંલમા,ં તેને કોઈ સુઘં ે કે ન સુઘં,ે તેની દકિંમત તો પોતાથી છે. કોઈ સુઘં ેતો તેની દકિંમત િિી જતી નથી 

અથિા ન સુઘં ેતો તે કરમાઈ જતુ ંનથી. તેમ કોઈ પોતાને જાણે અથિા ન જાણે-તેનાથી થોડુ ંપોતાનુ ંમલૂ્ય 

છે ? પોતાની દકિંમત તો પોતાથી જ છે. 

જો કે શ્રી સોગાનીજીએ વનરપિાદરૂપે સ્િતમિની સિોચ્ચતા અને એકમાત્ર તેના જ અિલબંનને 

મકુ્ક્તમાગશના રૂપમા ંસિશત્ર ગાયો છે તેમ છતા ંજે શ્રીગરુુના વનવમિ ેતેઓશ્રીએ મોક્ષમાગશના પ્રથમ સોપાનને 

પ્રાપ્ત ક્ુ ં તે અનહદ ઉપકાર િર્ તેઓશ્રી પ્રમયે પોતાનાસાિક હૃદયમા ં કેિી અસાિારણ ભક્ક્ત, મદહમા, 

વિરહ-િેદના સ્પદંદત થતી રહ ેછે તેનુ ંવિક્સ્મત કરી દે તેવુ ંજીિતં ઉદાહરણ પણ તેમના ંજ પત્રોમા ંસસુ્પષ્ટ 

રીતે મળે છે. 

 ‘હ ેગરુુદેિ! આપની િાણીનો સ્પર્શ થતા ંજ જાણ ે વિશ્વની ઉિમોિમ િસ્ત ુપ્રાપ્ત થઈ ગઈ. શુ ં હુ ં

મકુ્ત થનારો છ ં? અરે! ર્ાસ્ત્રોમા ંજે મકુ્ક્તનો આટલો મદહમા િખાણ્યો છે તેને આપના ર્બ્દ માતે્ર આટલો 

સરળ બનાિી દીિો !’                 

‘દદરદ્રીને ચક્રિતીપણાની કલ્પના હોતી નથી. પામર દર્ાિાળાને ‘હુ ંભગિાન છ’ં એવુ ંરટણ લગાડવુ ં

તે, હ ેપ્રભો! આપ જેિા અસાિારણ વનવમિનુ ંજ કાયશ છે.’ 
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શ્રી સોગાનીજીની ર્ૈલી દ્રવ્યદ્રન્દ્ષ્ટની પ્રિાનતાિાળી રહી છે, જે અનાદદકાળથી પયાશયમઢૂતાિર્ 

અમયતં જદટલ અને વિકટ પયાશયબદુ્ધદ્ધરૂપી નાગપાર્ના મજબતૂ બિંનમા ંજકડાયેલા જીિને છોડાિિા માટે 

પરમ ઉપકારભતૂ છે. જો કે તેઓશ્રીની િાણી અવત ર્ાતં અને મદુૃ હતી, તેમ છતા ંશ્રોતાઓને એિો સિંગે 

આિી જતો કે જાણે તીવ્ર પરુુિાથશથી અમયારે જ છલાગં મારી આમમામા ંક્સ્થર થઈ જાિ!આ રીતે તેઓશ્રીની 

િાણીમા ંકોઈ એવુ ંઅદ્ ભતુ જોર હત ુ ંકે જેનો સ્પર્શ થતા ંજ પાત્ર જીિનો અનાદદથી સષુપુ્ત આમમા એકદમ 

ઊભો થઈ જાય ! 

પજૂ્ય સદ્ ગરુુદેિશ્રી કાનજીસ્િામી પાસે જ્યારે શ્રી સોગાનીજીના આકક્સ્મક ખબર પહોંચ્યા મયારે 

તેમણે િૈરાગ્યપણૂશ સહજભાિથી પોતાના ઉદ્ ગાર પ્રગટ કરતા ંકહ્ુ,ં  ‘અરે! આમમાથીએ મનષુ્ય જન્મ સફળ 

કરી દીિો. તેઓ સ્િગશમા ંગયા છે અને વનકટભિી છે.’ 

પજૂ્ય ગરુુદેિશ્રીને પોતાના પ્રિચનોમા ં િારંિાર સોગાનીજીની અધ્યાજમમક ઉપલપ્બ્િઓ, તેમનો 

અસાિારણ પરુુિાથશ અને માવમિક રૈ્લીની મકુ્તકંઠે પ્રર્સંા કરતા રહ્ા.ં ક્ારેક-ક્ારેક તો તેઓશ્રી ભાિવિભોર 

થઈને મયા ંસિુી કહતેા કે: 

‘શ્રી સોગાની િૈમાવનક દેિમા ંગયા છે, મયાથંી નીકળીને મનષુ્યભિ પ્રાપ્ત કરી ઝપટ કરરે્, અને 

મારા પહલેા મકુ્ક્તમા ંજરે્. જ્યારે હુ ંતીથંકરના ભિમા ં (-ચોથા ભિે) મવુનદીક્ષા લેતી િખતે સિશ વસદ્ધોને 

નમસ્કાર કરીર્ મયારે મારા નમસ્કાર તેમને પણ પ્રાપ્ત થર્ે.’ 

િન્ય િન્ય છે આિા ગરુુ !! િન્ય છે આિા વર્ષ્ય ! 

િન્ય િન્ય િન્ય િન્ય પરુુિાથી, ધ્રિુિામ સાિક ત ુ ંખરો મોક્ષાથી; 

વિમલ સમલાતંર વનર્ાતંરમાહી, વનહાલ  થઉં  તજુ  ર્રણ  ગ્રાહી. 

निहालभाई की वाणीिे मािो मि को ज़ंजोल दिया, 
कुछ ऐसी बात कही तुमिे कुछ ऐसा जाि ूघोल दिया | 
िरसि को तुमिे प़ंख दिया, तत्वों को िव पररवेश दिया, 
जिजि को मुक्त बिािे को, जग को अिुपम सन्िेश दिया | 
हर एक आत्मा ईश्वर है, कहकर जग को तार दिया, 
वैसे सोगािीजी को हमिे प्रणाम शत ्शत ्बार ककया |  

અજોડ પરુુિાથી પજૂ્ય વનહાલચદંજી સોગનીના ચરણ કમળમા ંકોટી કોટી િદંન............. 

***** 


