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ુ ુ !! ધન્ય શિષ્ય !
ધન્ય ગર

આજે સમ્યકદર્શન વિભ ૂવિત પ ૂજ્ય શિહાલચંદજી સોગિીનો ૧૦૬ મો મહામંગલકારી જન્મદદન
છે . વિક્રમ સંિત ૧૯૬૯ (સન્ ૧૯૧૨), િૈર્ાખ સુદ - ૧૧ના દદને વિવિની કોઈ િન્ય પળે બાળક ‘વનહાલ’નો
જન્મ થયો.
શ્રી સોગાનીજી જન્મથી જ અસાિારણ પ્રવતભાના િણી, વિચક્ષણ અને મેઘાિી હતાં. જેના ફળસ્િરૂપે
તેઓશ્રીએ અવત અલ્પ પ્રયાસથી જ યથાયોગ્ય લૌદકક વર્ક્ષા પ્રાપ્ત કરી લીિી. તેઓશ્રી જજજ્ઞાસુવ ૃવિ ના
િારક, વનભીક કાયશવનષ્ઠ તેમ જ પદરશ્રમર્ીલ હોિાની સાથે-સાથે ધ ૂનના પણ િણી હતા. તેથી કોઈ પણ
કાયશને પ્રારં ભ કયાશ પછી તેને પ ૂરું કયાશ પહેલાં ચેન ક્ાંથી પડે ?
સન્ ૧૯૪૬માં કોઈ મંગળ

ઘડીએ શ્રી સોગાનીજીને એકસાિમીએ આધ્યાજમમક સંત શ્રી

કાનજીસ્િામીના પ્રિચનો પ્રકાવર્ત કરતુ ં માવસક ‘આમમિમશ’ િાંચિા માટે આપ્્ુ.ં પ્રિચનપ્રસાદી સ્િરૂપ
સારગર્ભિત િાક્ ‘િટ્ આિશ્યક નથી, પરં ત ુ એક જ આિશ્યક છે ’ એ તેમના અંતરં ગને હચમચાિી દીધુ,ં
અને ઊંડી ચોંટ લાગી. આ જ િાક્ામ ૃતના ભાિભાસનથી જાણે કે અનંતકાળથી અનંત કતમશ ૃ િના બોજ નીચે
દબાયેલ, તેમનો આકુળ-વ્યાકુળ આમમા સહજ મુક્ત થઈ ગયો અને ભારમુક્ત સમાન હલકો ભાસિા લાગ્યો.
અંતરના રોમે-રોમમાં ઝણઝણાટી થઈ અને એક સ્િરલહરી ઉઠી, ‘અરે ! વમલ ગયા! જજસ સમયકી ખોજથી
ઉસકા વિવિપ્રકાર્ક વમલ ગયા!’ તમક્ષણે જ તેમને પ ૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી તથા તેમના મંગલકારી િચનો પ્રમયે શ્રદ્ધા
તેમ જ અંતર પ્રીવત સ્ૂદરત થઈ, અહોભાિ છલકી ઉઠયો, અને મન ભક્ક્તવિભોર થઈ ગ્ુ.ં
અધ્યામમયોગી પ ૂજ્ય ગુરુદેિશ્રીની િાણીના િાચ્યના અિગાહનથી સિશ દોિોનુ ં જનક વમથ્યામિ
તેમજ અજ્ઞાનની ર્ક્ક્ત ક્ષીણ થિા લાગી, જ્ઞાનગ્રંથીઓ યથોર્ચત ખુલિા લાગી તથા આમમ પ્રાપ્પ્તની દદર્ા
સ્પષ્ટ થિા લાગી.
હિે માગશપ્રકાર્કના ચરણસાવિધ્ય અને દર્શન માટે તેમનુ ં મન તડપી ઊઠ્ુ.ં તે સંતની પવિત્ર
ચરણરજને પોતાના મસ્તકે િારણ કરિાની તેમની લાલસા પ્રવતક્ષણ તીવ્રથી તીવ્રતમ થતી ગઈ. આખરે તે
ર્ચરપ્રવતક્ષીત સુમગ
ં ળ ઘડી આિી પહોંચી. શ્રી સોગાનીજી સન્ ૧૯૪૬માં પ્રથમિાર પોતાના આરાધ્ય
શ્રીગુરુના પાિન ચરણોમાં પ ૂણશત: નતમસ્તક થિા સ્િણશનગરી (-સોનગઢ) જઈ ચડયાં.
શ્રી સોગાનીજીએ પોતાના આરાધ્ય સાક્ષાત્ ચૈતન્યમ ૂવતિની પવિત્ર ચરણરજને મસ્તકે ચડાિીઅને
તેમની દદવ્ય મુખમુદ્રાને ભાિવિભોર થઈ મંત્રમુગ્િની જેમ એકીટર્ે નીરખતાં રહ્ાં. મયાં આમમરસથી
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ઓતપ્રોત

શ્રીગુરુની

દદવ્યિાણી

છૂટી

અને

પ્રમયક્ષ

સમશ્રિણનો

પ્રથમ

યોગ

સંપ્રાપ્ત

થયો.અને

મહાનમંગળમયી ક્ષણે શ્રીગુરુના શ્રીમુખેથી વનઝશદરત બોિામ ૃત ‘જ્ઞાન અને રાગ જુદાં છે ’ ના ભાિને તેમણે
ર્ચિમાં અિિારણ કયો, જે અલૌદકક ચૈતન્યર્ચિંતામણીરૂપે પ્રગટ થયો.
શ્રી સોગાનીજીને પોતાના પરમોપકારી સજીિનજ્ઞાનમ ૂવતિ શ્રીગુરુની ભિાંતકારી મંગલ દે ર્નાથી વનજ
પરમતમિનો અનહદ, આશ્ચયશકારી, અદ્ ભુત મદહમા પ્રદદપ્ત થઈ ! પોતાનાચૈતન્ય દે િનોઅભ ૂતપ ૂિશ રસ આવ્યો
તેમ જ ઘોલન ર્રૂ થઈ ગ્ુ.ં અનાદદથી સુષપ્ુ ત પુરુિાથશ સંચેતન્ુક્ત થયો, ચૈતન્યિીયશ સ્ુદરત થઈ ઉઠ્ું
અને. તદઅનુસાર તેમની વનવિિકલ્પ તમિની ધ ૂન અવત િેગપ ૂિશક ચાલિા લાગી. ક્ારે દદિસ પ ૂરો થયો,
ક્ારે રાવત્રએ પોતાની કાળી ચાદર ફેલાિી-કાંઈ જ ભાન ન રહ્ુ.ં સિશ ઉદયત સંયોગ-પ્રસંગ વિસ્મ ૃત થઈ
ગયા બસ! લગાતાર એક જ ધ ૂન ચાલતી હતી.
જ્યારે જગતિાસીઓ અિશરાવત્રએઊંઘમાં ખોિાયેલા હતા મયારે તેઓ ‘સવમવત’ના એક ઓરડામાં બેઠાંબેઠાં ચૈતન્યરસના પ્રિાહમાં વનમગ્ન હતાં. તેઓશ્રીનો સ્િરૂપોન્મુખી સહજ પુરુિાથશ પ ૂરજોર્માં ગવતર્ીલ હતો.
એ િખતે વ ૃદ્ધદ્ધર્ીલ પુરુિાથશ-પ્રિાહ અપ ૂિશ િેગથી િિશમાન થઈ અંતમુખ
શ થઈ ગયો અને શ્રી સોગાનીજીના
આમમાએ, પોતાના પરમામમાના પ્રમયક્ષ દર્શન કયાશ, પોતાના અતીન્દ્ન્દ્રય સ્િરૂપની સ્િાનુભ ૂવત થઈ. તમકાળ જ
આમમાના પ્રદે ર્-ે પ્રદે ર્ે અતીન્દ્ન્દ્રય સ્િરૂપાનંદની ભરતી આિી ગઈ. અનાદદથી અત ૃપ્ત પદરણવત સ્િરૂપાનંદ
પાનથી ત ૃપ્ત-ત ૃપ્ત થઈ ગઈ.
ુ ુ -શિલિિા પ્રથિ દદવસે જ રાશિિા અપાર અંધકારિાં ઉદદત જ્ઞાિિા પ્રકાિિાં આ અનપ
ુ િ
શ્રીગર
ુ ુ ષાથીિે આ રીતે શિશવિકલ્પદિા સંપ્રાપ્ત થઈ, ભવાંતકારી સમ્યકદિશિ પ્રાપ્ત કર્ું.ુ પરિોપકારી શ્રીગર
ુ ુ િી
પર
શિષ્કારણ કૃપાપ્રસાદી પાિીિે શ્રી સોગાિીજીિો આત્િા ન્યાલ થઈ ગયો.
સોનગઢથી પાછા આવ્યા બાદ તો તેઓશ્રીના પદરણામોમાં વનર્લિપ્ત ભાિનીઉદાસીનતા અને
પરમાનંદની ખુમારી વનરં તર રહેિા લાગી. શુભભાિમાં પણભઠ્ઠીમાં બળિા જેિી પીડાનો અનુભિ થિા
લાગ્યો.
કલકિાની પ્રવતકૂળતામાં પણ તેઓશ્રીને લાગતુ ં હતુ ં કે જાણે આ અથાહ માનિ સમુદાયમાં ‘હુ ં એકલો
જ સુખી છં.’

અરે ! ખરે ખર તેઓશ્રી સુખી હતા. આમમાનંદનુ ં રસાસ્િાદન કરનાર પોતાને સુખી જ નહીં, સૌથી

સુખી અનુભિ કરે છે . તેઓ કહેતાં કે ‘અરે ! મારા તરફથી કોઈ આર્ા ન રાખો, પંગ ુ સમજીને બે િખતનુ ં
ભોજન ર્રીર ટકી રહે તે માટે આપીદ્યો.’
પોતાના શ્રીગુરુના ચરણસાવિધ્યમાં ન રહી ર્કિાની કેટલી િેદના રહેતી હતી તેની ઝલક તેઓશ્રીના
પત્રોમાં મળે છે ; ‘‘પ ૂજ્ય ગુરુદેિનુ ં સ્મરણ આ સમયે પણ આિી રહ્ું છે અને આંખમાંથી ગરમ આંસુ િહી
રહ્ાં છે કે તેમના સંગમાં રહેિાનુ ં થતુ ં નથી.’
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‘‘અરે વિકલ્પ! જો તને તારું આ્ુ વપ્રય હોય તો બીજા બિાંને ગૌણ કરીને ગુરુદેિના સમાગમમાં લઈ
ચાલ, નહીંતર તેમણે આપેલ ું િીતરાગ અસ્ત્ર જલદીથી જ તારો અંત કરી નાખર્ે.’
શ્રી સોગાનીજીને એકાંતિાસ અવત રુર્ચકર હતો. તેઓશ્રી ર્ક્ હોય મયાં સુિી કોઈને હળિા-મળિા કે
પદરચયમાં આિિાનુ ં પસંદ કરતાં નહોતા. તેઓ જ્યાં હોય મયાં એકાંત ગોતતા રહેતાં. પ્રાય:તેમને પોતાના
ઓરડામાં બંિ રહેવ ુ ં જ રુર્ચકર હતુ.ં ભીડ અને કોલાહલ ભયાશ િાતાિરણમાં તેમને શ્વાસ રુંિાિા જેવુ ં લાગતુ.ં
તમિચચાશ દરવમયાન એક િખત તેમણે કહ્ું કે ‘મને તો એકાંત માટે સમય ન મળે તો ચેન જ નથી
પડતુ.’.....
ં
‘આખરમાં તો એકાંતમાં (એકલા) જ હમેંર્ા રહેિાનુ ં છે . તો ર્રૂઆતથી જ એકાંતનો બે-ચાર-પાંચ
કલાક અભ્યાસ હોિો જોઈએ.’
શ્રી સોગાનીજીની આમમદર્ા અદ્ ભુત રીતે િતશતી હતી, પરં ત ુ તેઓશ્રી એને પ્રવસદ્ધ કરિા નહોતા
ઇચ્છતા. તેમ છતાં એક અંતરં ગ સાિમીએ અનુરોિ કયો કે: ‘પ ૂજ્ય ગુરુદેિશ્રીના વનવમિે તમને આમમબોિ
થયો છે . એ િાત જાણીને તેઓશ્રીને સહજ પ્રસિતા થર્ે, તેથી આપશ્રીની જ્ઞાનદર્ાની બાબત ગુરુદેિશ્રીને
જણાિિાનો વિકલ્પ છે .’ મયારે તેમણે કહ્ું : ‘કોઈ જાણે કે ન જાણે, તેથી આમમાને કોઈ ફાયદો નથી. અનંત
વસદ્ધો થઈ ગયા, (પરં ત)ુ કોઈ તેમના નામો પણ જાણતુ ં નથી. અસંખ્ય સમ્યક્દ્રન્દ્ષ્ટ (વતયંચ) અઢી દ્વીપની
બહાર અમયારે પણ મોજૂદ છે . તેમને કોણ જાણે છે ? સાચી જ િાત છે ને! કે ૂલ બાગમાં હો અથિા
જગલમાં
ં
, તેને કોઈ સુઘે
ં કે ન સુઘે
ં , તેની દકિંમત તો પોતાથી છે . કોઈ સુઘે
ં તો તેની દકિંમત િિી જતી નથી
અથિા ન સુઘે
ં તો તે કરમાઈ જતુ ં નથી. તેમ કોઈ પોતાને જાણે અથિા ન જાણે-તેનાથી થોડું પોતાનુ ં મ ૂલ્ય
છે ? પોતાની દકિંમત તો પોતાથી જ છે .
જો કે શ્રી સોગાનીજીએ વનરપિાદરૂપે સ્િતમિની સિોચ્ચતા અને એકમાત્ર તેના જ અિલંબનને
મુક્ક્તમાગશના રૂપમાં સિશત્ર ગાયો છે તેમ છતાં જે શ્રીગુરુના વનવમિે તેઓશ્રીએ મોક્ષમાગશના પ્રથમ સોપાનને
પ્રાપ્ત ક્ું તે અનહદ ઉપકાર િર્ તેઓશ્રી પ્રમયે પોતાનાસાિક હૃદયમાં કેિી અસાિારણ ભક્ક્ત, મદહમા,
વિરહ-િેદના સ્પંદદત થતી રહે છે તેન ુ ં વિક્સ્મત કરી દે તેવ ુ ં જીિંત ઉદાહરણ પણ તેમનાં જ પત્રોમાં સુસ્પષ્ટ
રીતે મળે છે .
‘હે ગુરુદેિ! આપની િાણીનો સ્પર્શ થતાં જ જાણે વિશ્વની ઉિમોિમ િસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. શુ ં હુ ં
મુક્ત થનારો છં ? અરે ! ર્ાસ્ત્રોમાં જે મુક્ક્તનો આટલો મદહમા િખાણ્યો છે તેને આપના ર્બ્દ માત્રે આટલો
સરળ બનાિી દીિો !’
‘દદરદ્રીને ચક્રિતીપણાની કલ્પના હોતી નથી. પામર દર્ાિાળાને ‘હુ ં ભગિાન છં’ એવુ ં રટણ લગાડવુ ં
તે, હે પ્રભો! આપ જેિા અસાિારણ વનવમિનુ ં જ કાયશ છે .’
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શ્રી સોગાનીજીની ર્ૈલી દ્રવ્યદ્રન્દ્ષ્ટની પ્રિાનતાિાળી રહી છે , જે અનાદદકાળથી પયાશયમ ૂઢતાિર્
અમયંત જદટલ અને વિકટ પયાશયબુદ્ધદ્ધરૂપી નાગપાર્ના મજબ ૂત બંિનમાં જકડાયેલા જીિને છોડાિિા માટે
પરમ ઉપકારભ ૂત છે . જો કે તેઓશ્રીની િાણી અવત ર્ાંત અને મ ૃદુ હતી, તેમ છતાં શ્રોતાઓને એિો સંિગ
ે
આિી જતો કે જાણે તીવ્ર પુરુિાથશથી અમયારે જ છલાંગ મારી આમમામાં ક્સ્થર થઈ જાિ!આ રીતે તેઓશ્રીની
િાણીમાં કોઈ એવુ ં અદ્ ભુત જોર હતુ ં કે જેનો સ્પર્શ થતાં જ પાત્ર જીિનો અનાદદથી સુષપ્ુ ત આમમા એકદમ
ઊભો થઈ જાય !
પ ૂજ્ય સદ્ ગુરુદેિશ્રી કાનજીસ્િામી પાસે જ્યારે શ્રી સોગાનીજીના આકક્સ્મક ખબર પહોંચ્યા મયારે
તેમણે િૈરાગ્યપ ૂણશ સહજભાિથી પોતાના ઉદ્ ગાર પ્રગટ કરતાં કહ્ુ,ં ‘અરે ! આમમાથીએ મનુષ્ય જન્મ સફળ
કરી દીિો. તેઓ સ્િગશમાં ગયા છે અને વનકટભિી છે .’
પ ૂજ્ય ગુરુદેિશ્રીને પોતાના પ્રિચનોમાં િારં િાર સોગાનીજીની અધ્યાજમમક ઉપલપ્બ્િઓ, તેમનો
અસાિારણ પુરુિાથશ અને માવમિક ર્ૈલીની મુક્તકંઠે પ્રર્ંસા કરતા રહ્ાં. ક્ારે ક-ક્ારે ક તો તેઓશ્રી ભાિવિભોર
થઈને મયાં સુિી કહેતા કે:
‘શ્રી સોગાની િૈમાવનક દે િમાં ગયા છે , મયાંથી નીકળીને મનુષ્યભિ પ્રાપ્ત કરી ઝપટ કરર્ે, અને
મારા પહેલા મુક્ક્તમાં જર્ે. જ્યારે હુ ં તીથંકરના ભિમાં (-ચોથા ભિે) મુવનદીક્ષા લેતી િખતે સિશ વસદ્ધોને
નમસ્કાર કરીર્ મયારે મારા નમસ્કાર તેમને પણ પ્રાપ્ત થર્ે.’
િન્ય િન્ય છે આિા ગુરુ !! િન્ય છે આિા વર્ષ્ય !

િન્ય િન્ય િન્ય િન્ય પુરુિાથી, ધ્રુિિામ સાિક તુ ં ખરો મોક્ષાથી;
વિમલ સમલાંતર વનર્ાંતરમાહી, વનહાલ થઉં ત ુજ 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 मक्
ु त बिािे को, जग को अिप
ु म सन्िे श दिया |
हर एक आत्मा ईश्वर है , कहकर जग को तार दिया,
वैसे सोगािीजी को हमिे प्रणाम शत ् शत ् बार ककया |
અજોડ પુરુિાથી પ ૂજ્ય વનહાલચંદજી સોગનીના ચરણ કમળમાં કોટી કોટી િંદન.............
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