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પ્ર�ુખશ્રી, શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ વતી
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�ન્�ુ. ૧, ૧૯૮૨
નાદબ્રહ્મ પરમે�ર તે નાદબ્રહ્મ. ધ્વિન-અવાજ-� ૂન એ બ�ુ ં નાદ સાથે સંકળાયે� ું
છે . �તરનો અવાજ ધ્વિન�પે પ્રવા�હત થાય ત્યાર� સચરાચરમાં વ્યાપેલા
પરમાત્માને તે સ્પશ� અને ચો�સ પ્રકાર�ુ ં પ�રણામ સજ �. જડ ચેતનમાં બધે
વ્યાપક �પે ગ�ભ�ત રહ�લા પરમાત્માના સ્વ�પને બ્રહ્મ પણ કહ�વામાં આવે છે .
�ગ્રે�માં Divine Being કહ� શકાય. નાદ દ્વારા બ્રહ્મ �ુધી પહ�ચવા માટ� આપણે

સ�ગ બન્યા તે પરમાત્માની �ૃપા જ ગણાય. આ ર�તે ભારતનો સ� ૃદ્ધ વારસો
આપણે અમે�રકામાં પણ �ળવ્યો તે નાની� ૂની વાત ના ગણાય. આવો ગ્રંથ
દર� ક ઘર� સ્થાપવામાં આવે તો ભાિવ બાળકોને તે પ્રયત્ન કરવામાં આવે ત્યાર�
જ�ર સંસ્કાર િસ�ચન માટ� ઉપયોગી ઠર� . સારા સંસ્કારથી ઉત્ક્રાંિતને વેગ મળે છે
તે આપણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. વળ� ભિવષ્યમાં આપણાં બાળકો ધાિમ�ક
અભ્યાસમાં સંશોધન કરવા િવચાર� ત્યાર� પણ આપ�ું પ્રકાશન અત્યંત ઉપયોગી

નીવડશે. આ �ૃ�ષ્ટએ રામકબીર-ભક્ત પ્રણા�લકા અમે�રકામાં પણ નદ�ના પ્રવાહની �મ સતત �વંત રહ�શે.

આ સ્થળે ભક્ત પ�રવારોને ખાસ િવનંિત કરવા ચા�ુ ં �ં. આપ�ું ધાિમ�ક સા�હત્ય �ુજરાતી ભાષામાં જળવાયે� ું છે .

તે ધાિમ�ક સા�હત્ય સાથે આપણા વંશપરં પરાગત સંસ્કારો સંકળાયેલા છે . તે સંસ્કારોને ભાિવ બાળકોમાં �વંત રાખવા
માટ� આપણે સંગ�ઠત થયા છ�એ. �ુજરાતી ભાષા બાળકો શીખશે તો જ આ સંસ્કારો તેમના �દયમાં ઊતરશે. માટ�
અમે�રકામાં આપણે સાવધાન રહ��ુ ં તો જ તે વ્યવસ્થા કર� શક��ુ.ં આપણે બાળકોન ભાિવ�ુ ં ઘડતર કરવા માટ� જ
તન, મન અને ધનનો ભોગ આપવો પડશે. માત્ર �ગ્રે� િશખવાડશો તો તે બાળક �ગ્રે� ભાષામાં પ્રગટ થયેલી
ધાિમ�ક ભાવનાનો જ પ�રચય ક�ળવશે. ભિવષ્યમાં તે બાળક આપ�ુ ં રહ�શે ન�હ. માટ� દર� ક માત-િપતાએ ખાસ યાદ
રાખ�ુ ં ક� બાળકના જન્મ પછ� બાળકને ઘડના�ંુ સૌથી મો�ું પ�રબળ હોય તો તે તેની મા� ૃભાષા છે . મા� ૃભાષા માટ�
વધારનારો સમય ફાળવી બાળકને પ્રયત્ન કર��ુ ં તો જ આપ�ું સત્ત્વ જળવાશે.
બે ત્રણ વષર્ પહ�લાં માર� પાસેથી શ્રી હર� �ૃષ્ણના એક ભક્તે ‘વૈષ્ણવજન તો તેને ર� કહ�એ’ નામ�ુ ં નરિસ�હ મહ�તા�ુ ં
�ુજરાતી ભજન, � � ૂ�ય મહાત્મા ગાંધી�ને � ૂબ િપ્રય હ�ું અને ભારતમાં � ૂબ �ણી�ું છે તે મેળવ્�ુ.ં આ ભક્તે બે
હ�રની મેદનીમાં �યાર� ગા�ુ ં ને મ� સાંભળ્�ુ ં ત્યાર� મને થ�ું ક� ધન્ય છે આ અમે�રકનને! � આપણે નથી સમ�
શ�ા તે આ અમે�રકન સમ� શ�ો! મને પ્રેરણા મળ� અને ‘નાદબ્રહ્મ’ નાદ પ્રકાશન માટ� તૈયાર થયો.

હોળ�, � ૂળે ટ�, રામનવમી, જન્માષ્ટમી, રથયાત્રા, કબીર જયંતી, બેસ�ું વષર્, અખાત્રીજ, વસંતપંચમી, મહાિશવરાિત્ર
તેમજ જન્મ ને મરણના પ્રસંગોમાં ઉપયોગી થાય તેવા ભજનોનો આ સંગ્રહ વારતહ�વાર� , ડગલે ને પગલે, આપણને
ઉપયોગમાં આવશે એવી ખાતર� થઈ છે . આપણે હવે ભક્ત સમાજની ઢભે ભજનો ગાતાં શીખ્યા છ�એ અને એ
�લફાલે, ભ�ક્તયોગની �યોત લોકો સમ�ને અખંડ જલતી રાખે એવી પ્ર�ુ પ્રાથર્ના.
શ્રી રામકબીર ભક્ત ભજન સંગ્રહની પ્રથમ આ� ૃિ� ઈ.સ. ૧૯૫૮માં ભારતમાં પ્રગટ થયેલી. આ બી� આ� ૃિ�
આપણે ‘નાદબ્રહ્મ’ના પિવત્ર નામથી પ્રકાિશત કર�એ છ�એ. પ્રથમ આ� ૃિ�માં િસ�હફાળો આપનાર � ૂળ તરસાડ�ના
પી.પી. ભગત, ક�ુરાના વલ્લભાઇ ગોિવ�દ� ભક્ત, રામભાઈ ગોપાળ� ભક્ત, � ૂલાભાઈ ગોકળભાઈ ભક્ત, શ્રી

ગોકળભાઈ ભગવાન� ભક્ત અને શ્રી ન�ુભાઈ વલ્લભભાઇ ભક્તને યાદ કર� સપ્રેમ રામકબીર પાઠવીએ છ�એ.
તેઓ સ�ુ સંગ્રાહક તર�ક� વંદનના અિધકાર� છે . બી� આ� ૃિ� પ્રકાિશત કરવા સંમિત મેળવી આપનાર ભક્ત સમાજના

મંત્રી શ્રી લલ્�ુભાઈ પ્ર�ુભાઈ ભક્તની સાભાર ન�ધ લઈએ છ�એ. શ્રી ગોકળભાઈ કરસન� દ� સાઈ, ચીખલી,
‘નાદબ્રહ્મ’ને વ્યવ�સ્થત સ્વ�પ આપનાર તર�ક� મહત્વની સેવા આપી છે . ભારતમાં આ �ુસ્તકના �ુદ્રણ કાયર્માં
મદદ�પ થવા માટ� શ્રી ચંપકભાઈ ધીરજભાઈ ભક્ત, સ્યાદલા તથા શ્રી સન્�ુખભાઈ ડાહ્યાભાઈ ભક્તની અમે
�દય� ૂવર્ક કદર છ�એ.
ખાસ કર�ને શ્રી ઈ�રભાઈ પ્ર�ુભાઈ પટ�લ, ક�ુરા �મણે પદોનાં અમને અઘરા લાગતા શબ્દોના સરળ અથર્ કર�
આપ્યા છે અને અમે�રકાના એમના પ્રવાસ દરિમયાન ક�ટલીય સમ�ૂતી અને માગર્દશર્ન આપવામાં મદદ�પ થયા
છે તેની સાભાર ન�ધ લઈએ છ�એ.
અમે�રકામાં �ણીતા થયેલાં ભજનોને મેળવી આપવામાં મદદ�પ થવા શ્રી ગોિવ�દભાઈ લલ્�ુભાઈ ભક્ત, દ� ગામા
તેમજ શ્રી રમણભાઈ ડાહ્યાભાઈ ભક્ત, ઓરણાનો આપણે આભાર માનીએ છ�એ. આ મહાન ગ્રંથ �ુઘડ અને વ્યવ�સ્થત

ર�તે � ૂબ કાળ�થી અને સમયસર છાપી આપનાર �ુ�ુ�ચ છાપશાળા બારડોલીના કાયર્કરો શ્રી મોહનભાઈ પર�ખ
અને શ્રી ન�ુભાઈ પટ�લ વગેર�નો પણ અમે હા�દ� ક આભાર માનીએ છ�એ.

કિવવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર� કબીર સાહ�બના સો પદોને �ગ્રે�માં ઉતાયાર્ હતાં. તેમાંથી ક�ટલાંક આપણને મેળવી
આપનાર શ્રી નમર્દાશંકર એમ. દવેના આપણે આભાર� છ�એ.
અને છે લ્લે આ ગ્રંથને પ્રગટ કરવામાં દાન આપનાર આપણા અમે�રકાવાસી શ્રી મ�ુભાઈ લલ્�ુભાઈ ભક્ત (� ૂરત)
અને આપણા ટ્રસ્ટ� શ્રી મહ�ન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ (બા��ુરા) ના આપણે ઋણી છ�એ. નામીઅનામી સીધી ક� આડકતર�
મદદ કરનાર સ�ુ કોઈનો આ તબ�ે આપણે આભાર માનીએ છ�એ.
ક��લફોિન�યા સ્ટ�ટના સેનેટર શ્રી Alan Cranston (શ્રી એલન ક્ર�ન્સ્ટન) �મણે લાઈબ્રેર� ઓફ ક�ગ્રેસના ક�ટલોગ કાડર્
નંબર મેળવી આપવામાં બ��
ુ ૂલ્ય મદદ કર� છે . તેમને આપણે હા�દ� ક આભાર માનીએ છ�એ.
--------------------------

ુ ી સ્ક�ન કર�ને એક
(આ 'નાદબ્રહ્મ' ગ્રંથને ઑનલાઇન સૌ કોઈ િવ�માં વાંચી શક� અથવા ડાઉનલોડ કર� શક� એ હ��થ
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