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સંત�ી સવૈયાનાથ��ુ ંસામા�ક સેવા �ે�ે �દાન

��તાવના:

સતં �ીસવૈયાનાથે વણકર સમાજ માં જ�મ લઇ ૧૭મી સદ� દરિમયાન દ�લત સમાજના િવકાસમાં અનેક સામા�ક ��િૃતઓ
કર�ને પોતા�ુ ંનામ િવ�યાત ક� ૂ� હ� ુ.ંતેવો સવ�ણુ, સવાભગત ,સવગણદાદા અને સતં સવૈયાનાથથી �ણીતા બ�યા.મહ�સાણા
�જ�લાના �ૂં�ડયા ગામેથી કૌ�ંુ�બક કલહેના કારણે શાણાભગત �ૂં�ડયા પોતાના પ�રવાર સાથે મ�ુર� કરવા િનકળ� પડ�ા.�થમ
બાવળા અને  �યાર બાદ હડાલાભાલ ને  છેવટ�  ઝાઝંરકા માં પોતા�ું કાયમી ઘર બનાવીને  પડાવ  ના�યો. શાણાભગતનો ��ુ
�રુાભગત  ,  �રુાભગતે  વશંપરંપરાગત  વણા�કામનો  ધધંો  �વીકાય�  હતો.  આ  સમય  દરિમયાન  ધ�ંકુા  આ�ુ-  બા�ુના
ગામડાઓ�ુ ંવેપાર� મથક ગણા� ુ ં�રુાભગત ધ�ંકુામા ંપોતાની વણાટકામની વ�� ુઓં �વીક� વે�ુ,પછેડ�, ચોફળ� કામળ�, ધાબળા
વગેર�ને વેચીને આ�િવકા સાથે �યાતી પણ મેળવી હતી.(૧)

�રુાભગતના ��ુ એ�લે સતં�ી સવૈયાનાથ. માતા ગરબીબાઇ . અમદાવાદ ��લાના ધ�ંકુા તા�કુાના ઝાઝંરકા ગામે તેમનો
જ�મ થયો હતો. તેમના જ�મ િવશે ચો��સ �રુાવા મળતા નથી પણ સવતં ૧૮૯૮(ઇ.સ.૧૭૪૨)ના ફાગણ �દુ ૧૩ને ��ુુવારના
રોજ  સમાધી લીધી હતી.�યાર�  ૮૩વષ�  વટાવી �કુયા હતા એ�લે સવતંના આધાર�  તારણ કાઢ�એ તો ૧૮૧૩(ઇ.સ.૧૭૫૭)ની
આસ-પાસ તેમનો જ�મ થયો હશે. (૨) સવાભગતને બાળપણથી જ ધાિમ�ક વાતાવરણ અને સા�-ુસતંોના સપંક�ના લીધે તેમનાં
માં ધાિમ�ક �ણુો�ું િસ�ચન  થ�ુ ંહ� ુ.ં બાળપણમાં એમની માતા તરફથી વૈ�ણવ  ધમ�ના સ�ંકારો  અને  બોધપાઠો  િશ�યા હતા.
િપતાએ શાળ ચલાવી અને બોબીન ભરવા� ુ ંિશખવાડ�ુ ંહ� ુ.ં.આથી સવાભગતને બાળપણથી કમ� થી ધમ� તરફનો માગ� મ�યો
હતો. ૧૫-૧૬વષ�ની �મર� �ાિતના ર�િત-�રવાજો �માણે લ�બડ� તા�કુાના ગેડ� ગામે �દવ�ની �દકર� મેઘાબાઇ સાથે તેમના
લ�ન થયા અને સાસંાર�ક �વનની શ�આત કર�.(૩)

�રુાભગતની સાથે આખો �દવસ વણાટકામ માં સખત પ�ર�મ કરતા અને રા�ીના સમયે ગામ લોકો, સા�-ુ  સતંોને મહ�માનો
સાથે ભજન-�કત�ન કરતા. રા�ીના ��ુલા આકાશ નીચે �તુેલા સવાભગતને અનેક ��નોની �ુઝંવણ તેમને થતી અને મનોમન
કહ�તા ક� “ ‘�ુ ંકોણ �ં “” , ‘ “મારો જ�મ શા માટ� થયો છે””? “ સ�ય �ુ ંછે ? ‘ , ‘ આ�મા અને પરમા�મા �ુ ંછે ?“. સાચો ધમ�
કોને કહ�વાય ? “ (૪)આવા સમય દરિમયાન ઝાઝંરકા માં સતં �ી �લુસીનાથ�ુ ંઆગમન થ�ુ.ં સવૈયાનાથે સતં �લુશીનાથ
પાસે પોતાના દર�ક ��નો�ુ ંક�ા. અને સતં �લુસીનાથે સવાભગતના તમામ ��નો� ુ ંિનરાકરણ ક�ુ� . તે �દવસથી સવાભગતે
�લુસીનાથને પોતાના ��ુ બના�યા. સતં �લુસીનાથે તેમને �દ�ા આપી અને “ “� દ�  �ુકડો એને ��ુ �ંુકડો” “ (૫)એ મ�ં
રહ�યથી અલખના આરાધક , િન�ુ�ણ ભ��તના ઉપાસકમા ંભ��તની �યોત �ગી.

સતં સવૈયાનાથે દ�લત�ધારની ��િૃતઓમા ંધણો જ સ��ય ફાળો આ�યો હતો. ૧૭મી સદ� મા ંદ�લત સમાજ અનેક યાતનાઓ
અને  િપદાઓનો  ભોગ બ�યો  હતો.ગામની બહાર તેમનો  િનવાસના કારણે અનેક ��ુક�લીઓ વેઢવી પડતી હતી. દ�લતો  સાથે
અ���ૃયતાનો �યવહાર,ગામ�ુ ંમે� ુઉપા�તા, ગામમા �વેશનો િનષેધ , મ�ંદર �વેશનો િનષેધ, વાસી ભોજન , પાણી િનષેધ
વગેર�  આવી અનેક પારવાર ��ુક�લીઓ વે�તા હતા. સવ�ણ સમાજ દ�લતો સાથે આવો �યવહારના રાખે એવા કમ� અને ધમ�નો
ઉપ�ેશ આપતા હતા. (૬) સતં સવૈયાનાથે એક સમાજ�ધુારક� ુકાય� ક�ુ� છે. દ�લતસમાજ મા ં�ધ��ધા, વહ�મો,�ુર�વાજો �વા
ક� બાળલ�નો પર �િતબધંો ��ુા,દા�બધંી માસનો �યાગ વગેર� દ�લતો�ધારની ��િૃતઓ હાથ ધર� હતી. તેવો દ�લત સમાજને
ઉપદ�શ આપી ને દ�લતસમાજ ને સાચા ધમ� તરફ વા�યા હતા. સવાભગત કહ�તા ક� “ સાચો ભગવાન માણસની �દર રહ�લો છે
તેને  મ�ંદર માં �વાની જ�ર નથી. માણસના કમ�  એજ  સાચા ધમ�  તરફ લઇ �ય  એટલે આપણે િનરાકાર ઇ�વરની ભ��ત
કરવી.”(૭)આવા સરળ ઉપ�ેશ  થી સવાભગત  સાચા ધમ�મશીહા તર�ક�  �યાતી મેળવી હતી. આ ઉપરાતં  સવાભગતે  ધાિમ�ક
મેળાવડાઓ કર�ને ભજન, �કત�ન, સમેંલનો, પાટો�સવ, માડંવા વગેર�ના આધાર� ધાિમ�ક એકતાની સાથી કોમી એકતા લાવવા� ું
કાય�  કર�ને  સામા�ક �ધુારણની ��િૃતને  વેગ આ�યો  હતો.આ ઉપરાતં  અબોલ જનાવર માટ�  ધાસચારો, પ�ીઓ માટ�  ચણ
આપવી વગેર� કાય� કરતા હતા.
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સવૈયાનાથે સૌ �થમવાર સદા�ત(૮) પરંપરાની શ�આત કર� હતી. સદા�ત ચલાવા માટ� કોઇની પાસે લાબંો હાથ કર�ને ટ�લ
માગંતા ન હતા. પરં� ુવણાટકામના કપડા વેચી ને પૈસા મેળવતા. આ પૈસાથી સા�-ુસતંો, �ુ�ખયાનેં જમાડ�ને જ જમતા હતા.
એવામા ંગામ લોકો હમ�શા દ�ન- �ુ�ખયાનેં મહ�ણા ટોણા માર�ને કહ�તા” “ � પેલા સવાભગતને �યા ંતને જમાડશે”.”, “ “ પેલો
સવો તારા પેટની �ખુ ભાગંશે.” ” �ુ�કાળના સમયે પોતાની ધમ�પ�ની મેઘાબાઇના ઘર�ણા વેચીને પણ લોકોની �ખુ ભાગંી હતી
એવા સવાભગત પરોપકાર� સતં હતા.

સતં સવૈયાનાથની િવ�યાતી ચાર�યકોર ફ�લાવા લાગી હતી. એવામાં �ાગં�ા નર�શ માનિસ�હ� પોતાના મહ�લા માં સવાભગતને
આમ�ંણ આ��ુ ંહ� ુ.ં નર�શે સૌ �થમવાર દ�લત સતંને પોતાના મહ�લમાં તેડા�યા અને સવાભગત�ુ ં�વાગાત ક�ુ� હ� ુ.ં �ના
પ�રણામ �વ�પે �ચ-નીચના ભદેભાવ િમટાવવા માટ� એક િમશાલ �રુ� પાડ� હતી. સતં સવૈયાનાથેને �ાગ�ા રાજવી પર�વાર
પોતાના ��ુ માને છે અને આ�ય પણ સવાભગતની સમાધીએ દશ�ન કરવા આવે છે(૯)).સવાભાગત િસ�ધ��ુષ હ�ા.તેમના
અનેક પરચાઓ જોવા મળે છે. આપણા મા� વડા�ધાન મોરાર� દ�સાઇ એ પણ ઝાઝંરકા જ�યાની �લુાકાત લીધી હતી.તેવો એ
�જુરાત સમાચારમા ં“ સવગણદાદા” ના િશષ�ક નીચે એક લખે લ�યો હતો તેમા ં“ ભગતમાટ� ભગવાન વે�ઠયા બ�યા “ અને “
કાકંરાની સાકંર ને ર�તીની ખાડં “ �વા પરચાનો ઉ�લખે કય� હતો. (૧૦))

સતં  સવૈયાનાથ  �ીકમસાહ�બ,  દાસી�વણ,  ભાણસાહ�બ  વગેર�  સતંોની  હરોળમાં ગણના  થાય  છે.  દ�લતસમાજના  ઉ�ધારક
સવાભગતે” આ�મનાદં”થી  સવતં  ૧૮૯૮(ઇ.સ.૧૮૪૨)ના  ફાગણ  �દુ૧૩ને  ��ુવાર�  ઝાઝંરકામાં સમાધી  લીધી.(૧૧) આ�ય
��ધા�ંઓ સમાધી પર માનતા માનીને  પોતાની મનોકામના �ણૂ� કર�  છે  અને  આ�  સવાભગતની સમાધી ઝાઝંરકામાં એક
�કલોિમટરના �તર� પથરાયેલી છે. �યા ંસવાભગતે ચા� ુકર�લી સદા�તની પરંપરા ચા�ુ ંછે.�યા ંહ�રો ભ�તો �સાદ લ ેછે. આ
��યાને સતં �લુસીનાથ ભોજનાલય નામાકરણ કરવા મા ંઆ��ુ ંછે. આ ઉપરાતં ઝાઝંરકાની જ�યામા ંિવ�ામ�હૃ, ધમ�શાળાઓ,

ગૌશાળાઓ વગેર� આવેલા છે �યા ંકોઇપણ �ત-�ાિતના ભદે-ભાવ વગર અિવરત પણે સેવા કાય� ચા�  ુછે. (૧૨) આ ઉપરાતં
ઝાઝંરકાના મ�ંદર તરફથી બી�ધણી સામા�ક ��િૃતઓ પણ થઇ રહ� છે. �મા ંધ�ંકુા અને �રુ��નગરમા ંઆ�મશાળાઓ ચા�ું
છે.તેની સાથે લોકોને ��ુરઉધોગની ��િૃતઓ �ારા કામ મળ� રહ� તેના માટ� કામગીર� થઇ રહ� છે. �મા ંલીમડ�, �રુ���નગર ,
વઢવાનણ અમદાવાદ વગેર� તેના ક���ો છે . તેમજ સતસગં મડંળ �ારા ધ�ંકુા અને તેની આ�ુ- બા�ુના ગામડાઓમા ંસનાતન
ધમ�નો �ચાર અને �સાર કર� છે.

સતં �ી સવાભગ� ના મ�ંદરના �ાણ �િત�ઠા �સગેં �જુરાતભર અનેક સતંો – મહતંો ઉપ��થત ર�ા હતા. �મા ંમોરાર�બા�,ુ

�વાિમ િવ�વભરભારણ�, ��ખુ �વાિમ વગેર� . તા; ૧/૧૨/૧૯૮૨ના રોજ મ�ંદરનો �ણો�ાર કર�ને િશખર બધં કરવામા ંઆ��ું
હ� ુ ં.(૧૩) દર બસેતા વષ�ના �દને સવાભગતનો ભડંારો ઉજવાય છે �મા ંહ�રો ભકતો ભગતના દશ�ને આવે છે અને મ�ંદર પર
ધ� રોહણની િવિધ કરાય છે. હ�રો ભ�તો રાિ�ના સમયે સતંવાણીના કાય��મમા ંલોકડાયરો, ભજનમડંળ� અને �કત�ન- રાસ
વગેર�  �ારા ભ��તમય વાતાવરણથી સતનામ�ુ ં�મરણ કર�  છે. કોઇ પણ �કારના ભદેભાવ વગર સવાભગતના સમાધી �થળે
ભ�તો �સાદ લ ેછે.

સવાભગતની િશ�ય પરંપરા િનરાલી છે. સવાભગતની માફક તેમના િશ�યો પણ અલખના આરાધક હતા તેવો પણ ભગતની
�મ  �દન  �ુ�ખયાની  સેવા  કરનારા  હતા  .  ભગતના  િશ�યોમાં પાલાભગત  ,  ઉગમશીભગત,  ગોિવ�દદાસ�,  ભાણાભગત  ,

�ળુદાસ� બળદ�વબા�  ુવગેર�  (૧૪) હતા હાલ ઝાઝંરકાના ગાદ� પર મહતં�ી શ�ંનુાથ� �બરાજમાન છે. �વો જનસેવા કર�
ર�ા છે. ઝાઝંરકા(ધ�ંકુા) ઉપરાતં સવાભગતના િશ�યોએ આ�મો �થા�યા હતા �મા ંવાસણા(અમદાવાદ), બોટાદ(ભાવનગર),
��ળલા( અમદાવાદ) વગેર� જ�યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ સવા ભગતે શ� કર�લી સમા�ક- ધાિમ�ક �ધુારણાની ��િૃતઓ
આ�ય પણ ઝાઝંરકાની જ�યાથી અિવરત પણ ેચા� ુછે.

..................................................................... • ......................................................
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