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/તા
/તા
/તા
/તાવનાવનાવનાવના 


ZાEુ
ZાEુ
ZાEુ
ZાEુ >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ –––– બાDટ મોરબાDટ મોરબાDટ મોરબાDટ મોર , મેર લેUડમેર લેUડમેર લેUડમેર લેUડ    

    ‘અh ' એટલે આરEૂ, �તરની તીx આyરૂતા. કો’ક વ/y ુ
િતની તીx આરEૂ $ની ઉUmખુ બની છે, 

ઉપર તરફ ઊઠવા માટ� $ �દરથી >યાjુળ બની ઊઠ|ો છે તે છે અEુ �ન.$ કાઈં પોતાના ંછે તેની સાથ,ે 

પોતાની �ત સાથે જ, એણે =@ુધ કરવા4ુ ંછે.અને એ =@ુધ કરવા ત!પર થયો છે.પોતાના શૈશવકાળથી 

$ પોતાનો બાલસખો છે તેના સહચાર ~ારા �0તૃ થઈ ર�ો છે.આ (વન $ એક _ચરંતન =@ુધ�િૂમ છે 

તેનો એ સ�ગયો@ધો છે.એ ત!વ છે  

     આપણો �તરા!મા.આ!મામા ંuયાર� યો�ય 
િત, સ!ય 
િત,પળવાની સાચી તમ�ા �ગે !યાર� જ એ 

ઉUmખુ બની �ત સાથે =@ુધ કરવા 
ેરાય.$ >ય�?તમા ંઆ 
કારની ઉ!કંઠા uયાર� તીxતા ધારણ કર� 

!યાર� તેવી >ય�?તની સમીપ એ આરEૂની 9િૂત� અથ� ઈdર હાજરાહEૂર હોય જ છે.પોતાના દ�હને રથ 

બનાવી, મનની વાસનાના િનરંjુશ બની ભટકતા ઈ�U]યો �પી ઘોડાઓને એના ક��U]ત બનેલ મનની 

લગામ લગાવી, પોતા4ુ ંસવ�/વ એના �તરના ઈdરને પોતાના રથ4ુ ં- (વનરથ4ુ ંસારથીપ�ુ ંસXપી 

એ પોતા4ુ ંસવ� કાઈં સમપ�વા @યેયલ,ી બUયો છે.એના મમ�ને સમ( આપણે આપણી �દર �ડા ં

ઊતર એ !યાર� એક નવીન દશ�ન થાય છે.  

     કાઈંક તેવો જ નવીન દશ�ન 
ય!ન આપણી સમ, રEૂ કરવાનો ન� 
યાસ 2ી �રુ�શભાઈએ કય� 

છે. તેમના િવચારો સાથે કદાચ બધા સમંત ન પણ થાય, તે /વાભાિવક છે.તેઓ પણ એવી આશા 

રાખતા નથી . આ લખાણો/સકંલનથી (વનની ગહન વાત $ ��ુ�ની ,મતાની બહારની છે ત ે

સરળતાથી સમ�વવાનો 
યાસ છે. જો ક� ��ુ�થી ભૌિતક જગતને સમજવાનો 
ામા_ણક 
ય!ન 

કરનારા મોટા મોટા વૈZાિનકો પણ ક�લૂ કર� છે ક�,  ભૌિતક જગતનો તાગ પણ ��ુ�થી મેળવી શકાતો 

નથી.  
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– િવનોબા ભાવેના િવચારો ... . 

     ક�વળ /�ળૂ ��ુ�થી - પછ  એ ગમે તેટલી તીx ક� તી�ણ હોય તો પણ - આ જગતના રહ/યને 

પામી શકાય તેમ નથી. અ@યા!મ િવષયોમા ંવા/તિવકતાનો �યાલ કર ને શા�ોમા ંઅિત �ૃઢ 2�ા 

રાખવી જોઈએ. 2�ા એટલે $ આપણે જોતા નથી તે માન�ુ ંઅને તે4ુ ંફળ છે -$ આપણે માનીએ છ એ 

તે4ુ ંદશ�ન. ફર  યાદ - m!ૃ=નુા ંjુલ ચાર �ુ:ખ છે : શર ર-વેદના!મક, પાપ-/મરણા!મક, ��ુUમોહા!મક 

અને ભાવ_ચaતના!મક. એના ઉપાય Kમા4સુાર આ 
માણે છે : િન!યસયંમ, ધમા�ચરણ, િન&કામતા અન ે

ઈdરમા ં 2�ા.m!ૃ=નુા �ુ:ખને ટાળવા માટ� m!ૃ=નુ ે હમંેશા ં યાદ રાખ�ુ,ં ��ુ�મા ં મરણ-મીમાસંા ~ારા 

િન:સશંયતા પેદા કરવી અને રોજ રાતે �તૂા ંપહ�લા ંમરણનો અ�યાસ કરવો; આમ આવી [ેવડ  સાધના 

કરતા ંરહ��ુ.ં 

   અને છેવટ�,  

   તેમની મયા�દાઓના કારણે અ@યા�!મક માગ�મા ંબાધા1ુપ બનતા ંઅવરોધોની સામે દ વાદાડં ની 

ગરજ સારતા ં આ /વ\નો છે. સવ�શ�?તશાળ  પરમા!માની અસીમ jૃપા અન ે ગભ:ત મદદથી  

સાપંડ�લી  આ સપદાથી આભારવશ થઈ, તેમણે આ /વ\નો અને દશ�નોને ઈ- 9/ુતક 1ુપે રEુ 

કરવા �ટ લીધી છે. કદાચ આ 
ય!ન Kંરવા માટ�નો તેમનો આશય એ છે ક�, (વનના 

,ીરસાગરને એકલા હાથે પાર કરવા મથતા, કોઈ થાક�લા અને હાર�લા એકલ 
વાસીને આ 

લખાણો વાચંતા ં  આશા4ુ ંએક �કરણ મળ  �ય; પોતાના 
વાસમા,ં ધાર�લા �કનારાની �દશામા ં

એક ડગvુ ંઆગળ ધપવા જ1ુર  �હJમત 
ા\ત થાય; અને એક આશા ઉગી િનકળે ક�, પરમ jૃપાg 

પરમા!મા આ કસોટ મા ં કદ  તેનો  !યાગ નહ� કર�.  

ૐ શાિંત , શાિંત શાિંત     

અ4Kુમણીકા 
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મી[ોના બે બોલમી[ોના બે બોલમી[ોના બે બોલમી[ોના બે બોલ 

ક�\ટનક�\ટનક�\ટનક�\ટન નર�U]નર�U]નર�U]નર�U] ફણસેફણસેફણસેફણસે – સાનસાનસાનસાન ^ાUસી/કો^ાUસી/કો^ાUસી/કો^ાUસી/કો  

�રુ�શભાઇ, 

તમારા (વન દરમીયાન તમે સાભંળેલ અનતંના ગીતોનો રસા/વાદ, તમારા �ત:કરણના 

ધબકારના /વરમા ં નીકળેલી �તરની વાણી તથા તમારા �દયે સ◌ંાભળેલા કવીઓની 

ભાવનાઓને તમે આ 9/ુતકમા ં ઉતાર  છે. તેના માટ� એક નાનકડ  “comment” rુ ં ક�વી ર ત ે

ઉBચાર  શjંુ?   

 

અ@યા!મના લેખો અને કવીતાઓ લોકો વાચંતા જ રહ� છે. પરંy ુઆવા કવન અને દશ�નમાનંા 

અલીખીત શ�દો, $ને ઝીલી શક�, (વી શક� અને તેનો સરળ ભાશામા ં
તી@વની અમારા $વા 

લોકો તરફ કર  શક� તેવા તમારા સર ખા રસીક, આનદં-ભયા� સ�દયીની કવી અને દાશ�નીકોને 

આશા હોય છે. આ વી�તુકણા-9/ુતક - Electronic Bookમા ંતમે આનદં-ચીy-્સતના અ4ભુવી 

દાશ�નીકોની jૃતી અને તેથી વ¡ ુતેમના લેખનમા ં¢પયેલી અનતંની અ4�ુતુીને અમારા �ધુી 

પહXચાડ  છે તે માટ� આભાર. 

    પ[ 9રુો કરતા ંપહ�લા ંએટvુ ંજ�ર કહ શ ક�, મારા માટ� તમે મોકલાવેલ આ ‘ઇ-�કુ’ નથી. આ 

એક અ£ત રસ4ુ ંઝર�ુ ંછે. તેનો આ/વાદ લેવા માર� તેના ક નાર� બેસી, એક છ પમા ંતેના ંજળ ભર  

તે4ુ ંઆચમન દરરોજ હ¤યામા ંઉતારતા ંરહ��ુ ંજોઇશે. uયાર� rુ ંકોઇ આનદંમય /થીતીએ પહXચીશ 

!યાર� કદાચ તે4ુ ં appreciation લખી શક શ. અ!યાર� તો એક dાસે, ઝડપથી વાચંીને $ ભાવના 

જUમી તે અહ� >ય?ત કર  છે. �તરની અ4�ુતુી લખવામા ંકોણ �ણે, કદાચ (વન વીતી �ય... 

પણ તમે ‘�ુદંરમ’ની નાનપણમા ં ગાયેલી કવીતા “રંગ રંગ વાદળ યા”ં યાદ કરાવી: ¥ાર�’ક 

અનતંને આર� બેસીને સાથે ગાઇfુ.ં.... 
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_ચરાગ_ચરાગ_ચરાગ_ચરાગ પટ�લપટ�લપટ�લપટ�લ –––– લેUસડ�લલેUસડ�લલેUસડ�લલેUસડ�લ –––– પેUસીDવનેીયાપેUસીDવનેીયાપેUસીDવનેીયાપેUસીDવનેીયા  

�.ુદાદાની આ [ી( ઈ-�કુ છે. આ "સૉ§ટ"�કુ4ુ ંમહ!વ એટલા માટ� rુ ંવધાર� ગ�ુ ં¢ ંક�, દાદાનો ઉ!સાહ 

એક =વુાનને શરમાવે એવો ર�ો છે. તેઓ ¨ખની તકલીફ હોવા છતા ં0જુરાતી ભાષા જગતના ંનવા 

મા@યમને એક નવો આયામ આપવામા ંસતત 
ય!નશીલ ર�ા ંછે. 

 

મને એ�ુ ંલાગે છે ક�, એક લેખક તર ક�ની તેમની 
તીભા આ [ી( ઈ-�કુમા ંIબુ જ નીખર  ઉઠ  છે. આ 

9/ુતકમા ંરહ�લ અવલોકનો અને મનોમથંન વાચકને ચો©સથી હળવી શૈલીમા ંમમ�વેધી સUદ�શો આપી 

�ય છે.  

 

દાદા, આગે બઢતે હ  રહો. સલામ. 

Eુગલક શોરEુગલક શોરEુગલક શોરEુગલક શોર    >યાસ>યાસ>યાસ>યાસ –––– અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ  

     �તરનાયં Pડાણોમા ંરહ�લા ંત!વોનો હવે વારો ! 
  

     �તરની વાણી દર�કને મળેલી હોય છે; બધા ંએ સાભંળ  શકતા ંનથી હોતા ંએ જો ક� Eુદ  વાત 

છે. $મને આ દ >ય વાણીની ખબર છે, અને $ઓ એને માટ� મથે છે તેમને તો એ સભંળાઈ �ય છે, 

¥ાર�ક ઓચ�તા ંજ. 
  

    આજના આ દોડાદોડ ના =ગુમા ં�તરની વાત સાભંળવા4ુ,ં સાભંળ ને એને સમજવા4ુ ંને સમ(ને 

એ4ુ ંઆકંઠ પાન કરવા4ુ ંતો બrુ �ુરની વાત કહ�વાય. આવા સમયમા ંડોલર યા કહ�વાતા દ�શમા ં/થીત 

કોઈને આ વાણી સભંળાઈ �ય ને પછ  એનો ચસકો એને લાગી �ય તો એને ચમ!કારમા ંખપાવવામા ં

rુ ંકોઈ છોછ અ4ભુવતો નથી. 
  

      �રુ�શભાઈ પહ�લી નજર� ‘બહાર’ના માણસ લાગે. નેટજગત પરની એમની 
��ૃીમાથંી એમન ે

�તરમા ંખાખંાખંોળા ંકરવાનો સમય શી ર તે મળતો હશે એવો સવાલ પણ થાય. પણ $ઓ તેમને 

ઓળખે છે તેઓને ખબર છે ક� આ બહારની લાગતી 
��ૃીમાથંી જ એમને ભીતરમા ંડોક =ુ ંકરવા4ુ ંજડ  

ગ=ુ!ં બહારના જગતમા ંદ�ખાy ુ ંબ¡ુ ંનીરખતા ંનીરખતા ંએમનામા રહ�લો ટ�કનોલો(નો માણસ �ૃ&યોની 
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પાછળ રહ�vુ ંજોવા મથતો ગયો તેમ તેમ એને એમા ંરહ�vુ ંરહ/ય પણ સમ�વા લા�=ુ ંહશ,ે તે પછ  તો 

નાની નાની  લાગતી વાતોમાથંીય રહ/યમય ઘ�ુ ં દ�ખા=ુ ં ને એમ એ બાધા ં અવલોકનો નેટના 

મા@યમથી 
ગટવા માડં|ા.ં 
  

     પણ અવલોકનોથી સતંોષાય તે ટ�કનોલો( નહ�! અવલોકન તો બહારની જ નર  બાબત હતી; 

�તરની વાત તો હવે સભંળાવા લાગી જ હતી. બસ, એ વાણીને વશ વત:ને �રુ�શભાઈએ એનેય 


ગટાવવા માડં . આ “�તરની વાણી” નામક 9/ુતક એ એ4ુ ંજ સી¡ુ ંફળ. કોઈ પણ વાચક ફ?ત એની 

અ4Kુમણીકા જ વાચંશે તો એમાથંી જ એને ઘ�ુ ં�ણવા મળ  રહ�શે. 
  

    એક જ ‘ઈ’  અને એક જ ‘ઉ’ 
યો(ને લખાતી જોડણી એમને મળ . એમાયં કાઈંક fભુ હ�y ુહશે. 

નહ�તર જોડણીની �લુોથી ગભરાતા લેખકને સhનમા ંપડતો વી,ેપ નડ� જ. �રુ�શભાઈને મળેલો આ 

નવો 
યોગ ફªયો જ છે; એમ કહ�વામાયં મને સકંોચ નથી. 
  

   એમની આ વાણીન ે/પશ:ને એમના �તર �ધુી પહXચી શકાય તો !યાથંી ઘ�ુ ંમળ  આવે એ�ુ ંછે ! 

વાચકોમાનંા ંસૌ કોઈને પણ એનો /પશ� થશે તો એ પણ એક નXધનીય  ઘટના હશે. rુ ંતો એમને fભેુBછા 

પાઠવીને આ વાણીથીય પલેે પાર $ છે; તેનોય /પશ� તેઓ અ4ભુવે એ�ુ ં
ાથ:શ.  

ર�ખાબેનર�ખાબેનર�ખાબેનર�ખાબેન િસaધલિસaધલિસaધલિસaધલ – નેશવીલનેશવીલનેશવીલનેશવીલ , ટ�નેસીટ�નેસીટ�નેસીટ�નેસી 

    િવચારશીલ મ4&ુયના �તરમા ં પડઘાતી વાણીને વાચા આપy ુ આ 9/ુતક વાચંીને થ= ુ ક�,  

�રુ�શભાઈએ માર  ક� એમની જ નહ  પણ ઘણાના �તરની વાત કર  છે. ક�ટલાક દંભી લોકોને કારણે 

ધમા�!માઓમાથંી લોકોની 2@ધા ઘટતી �ય છે અને િવZાન બ�રમા ંવેચાય છે એટલે એમા ં િવવકે 

ર�ો નથી. એવા સમયમા ં �દશા �લેૂલા સામાUય માનવીને �તરની વાણી જ સાચી �દશા વતાવી 

શક�. આ વાણી ના�/તકની પણ હોઈ શક� - ‘ના/તીકના/તીકના/તીકના/તીક એટલેએટલેએટલેએટલે ભૌતીકતામાંભૌતીકતામાંભૌતીકતામાંભૌતીકતામા ંરાચતીરાચતીરાચતીરાચતી >ય?તી>ય?તી>ય?તી>ય?તી.’ તે ચીલાચાv ુ

માUયતા ખોટ  છે – આમ કહ  ખોટ  માUયતાઓ �ૂર કરવાનો એમનો 
ય!ન પાયાથી શ� થાય છે ત ેઆ 

9/ુતકમા ંજોઈ શકાય છે.  

   પછ  એક ફકરામા ંતેઓ લખે છે: 

    “uયાંuયાંuયાંuયા ંકરોડોકરોડોકરોડોકરોડો ��ુયાં��ુયાં��ુયાં��ુયા ંબાળકોબાળકોબાળકોબાળકો �કુા�કુા�કુા�કુા રોટલારોટલારોટલારોટલા માટ�માટ�માટ�માટ� ટળવળેટળવળેટળવળેટળવળે છેછેછેછે; uયાંuયાંuયાંuયા ંચાગંgંચાગંgંચાગંgંચાગંgં પાણીપાણીપાણીપાણી અનેઅનેઅનેઅને રોટલોરોટલોરોટલોરોટલો ઘડવા4ુંઘડવા4ુંઘડવા4ુંઘડવા4ુ ં

બળતણબળતણબળતણબળતણ મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા રોજરોજરોજરોજ લાબંીલાબંીલાબંીલાબંી સફરસફરસફરસફર આદરવીઆદરવીઆદરવીઆદરવી પડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે; uયાંuયાંuયાંuયા ંjુદરતીjુદરતીjુદરતીjુદરતી હાજતહાજતહાજતહાજત માટ�માટ�માટ�માટ� છેકછેકછેકછેક ગામનેગામનેગામનેગામને છેવાડ�છેવાડ�છેવાડ�છેવાડ� 9ગુ�ું9ગુ�ું9ગુ�ું9ગુ�ુ ં
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પડ�પડ�પડ�પડ� છેછેછેછે; uયાંuયાંuયાંuયા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ અ�ણીઅ�ણીઅ�ણીઅ�ણી 
તીભા
તીભા
તીભા
તીભા નાણાંનાણાંનાણાંનાણા,ં તકતકતકતક અનેઅનેઅનેઅને સવલતોસવલતોસવલતોસવલતોનાનાનાના અભાવેઅભાવેઅભાવેઅભાવે પાગંરતાંપાગંરતાંપાગંરતાંપાગંરતા ંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લાંપહ�લા ંજજજજ કરમાઈકરમાઈકરમાઈકરમાઈ �ય�ય�ય�ય 

છેછેછેછે; uયાંuયાંuયાંuયા ંક�ટલાયંનેક�ટલાયંનેક�ટલાયંનેક�ટલાયંને માટ�માટ�માટ�માટ� આકાશનીઆકાશનીઆકાશનીઆકાશની છતછતછતછત જજજજ સહારોસહારોસહારોસહારો છેછેછેછે; uયાંuયાંuયાંuયા ંગર બીનાગર બીનાગર બીનાગર બીના કારણેકારણેકારણેકારણે 1ુપ1ુપ1ુપ1ુપ સર�આમસર�આમસર�આમસર�આમ વેચાયવેચાયવેચાયવેચાય છેછેછેછે -

એવીએવીએવીએવી માર માર માર માર  જUમ�મુીમાંજUમ�મુીમાંજUમ�મુીમાંજUમ�મુીમા ંછ\પનછ\પનછ\પનછ\પન છ\પનછ\પનછ\પનછ\પન ભોગભોગભોગભોગ ભોગવતોભોગવતોભોગવતોભોગવતો એએએએ કા4ડુોકા4ડુોકા4ડુોકા4ડુો મનેમનેમનેમને કઠ�કઠ�કઠ�કઠ� છેછેછેછે.” 
 

   $ન ેઆ નથી કઠy ુએવા બિધર, આ�/તક લોકોને આ 9/ુતક િવચારતા કર� તે�ુ ંછે. સામા�જક દંભને 

IDુલો કરતા ંતેઓ એક «�યાએ લખે છે ક�  

   ‘અનેઅનેઅનેઅને એએએએ દર ]નારાયણનાદર ]નારાયણનાદર ]નારાયણનાદર ]નારાયણના મહાલયનીમહાલયનીમહાલયનીમહાલયની પાછલીપાછલીપાછલીપાછલી ભ�તેભ�તેભ�તેભ�તે દર ]તાદર ]તાદર ]તાદર ]તા કણસતીકણસતીકણસતીકણસતી રહ રહ રહ રહ ’ 
 

    આ મહાલયોને પડકારવા માટ� જોઈતી �હaમત હોવાનો એમનો દાવો નથી, છતાયં..  
 

‘એએએએ કાયરતામાથંીકાયરતામાથંીકાયરતામાથંીકાયરતામાથંી ઉભાઉભાઉભાઉભા થઈથઈથઈથઈ માર માર માર માર  તyડુ તyડુ તyડુ તyડુ  વગાડવા4ુંવગાડવા4ુંવગાડવા4ુંવગાડવા4ુ ંમનેમનેમનેમને ગમેગમેગમેગમે છેછેછેછે.’ 
 

    એમ લખી વાચં?ને ઢઢંોળવાનો એમનો 
ય!ન સરાહિનય છે. આવી ઘણી બધી તyડૂ ઓ ભેગી થશ ે

તો જ આ મહાલયો સાચા મ�ંદર બનવા 
ેરાશે અને લોકોને �તરની દ�ર]તા �ૂર કરવા 
ેરશ.ે; એ 

સમજ વાચંનારમા ંઆપોઆપ ઊગી નીકળશે. 
 

   ‘ચાલોચાલોચાલોચાલો નેનનેેને, આપણેઆપણેઆપણેઆપણે ભલેભલેભલેભલે સાવસાવસાવસાવ નાનાનાનાનાનાનાના હોઇએહોઇએહોઇએહોઇએ; પણપણપણપણ એએએએ હ મકણીકાહ મકણીકાહ મકણીકાહ મકણીકા $વા$વા$વા$વા બનવાબનવાબનવાબનવા 
યાસ
યાસ
યાસ
યાસ કર એકર એકર એકર એ      

અનેઅનેઅનેઅને પરમપરમપરમપરમ ત!વનાત!વનાત!વનાત!વના ઉ�સનેઉ�સનેઉ�સનેઉ�સને પરાવત:તપરાવત:તપરાવત:તપરાવત:ત કર એકર એકર એકર એ…..’  

   9/ુતકમા4ં ુઆ વા¥ તો હEુ �તરમા ં0ુuંયા કર� છે. 
 

     
   “ �તરની વાણી ”  દર�ક વાચંનારના  �દયમા ંપડઘા પાડ� એવી fભેુBછા. 
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હ�માગં નાણાવટ હ�માગં નાણાવટ હ�માગં નાણાવટ હ�માગં નાણાવટ     : : : : ડલસે ડલસે ડલસે ડલસે , , , , વજ:નીયાવજ:નીયાવજ:નીયાવજ:નીયા    

અmતૃ4ુ ંઆચમન 

    (વનના �યુા�/તની ન(ક જઈ રહ�લા,  દરરોજ ઈUટરનેટ પર સફ¬Uગ  

કરવાની આદત વાળા, આ 
વાસીને તેના (વનના એક �ખુદ આય�ની 

ઉપલ�ધી થઈ. (વનમા ંઘણી વખત બU=ુ ંછે તમે, પરમ jૃપાg પરમા!માએ  

એક ક મતી ભટે મોકલી આપી – ન �લુી શકાય તેવા બr®ુતુ મી[ 2ી. �રુ�શ 

�ની.  

     અને એક દ વસ એમણ ે તો મન ે બીEુ ં �ખુદ આય� થાય તેવી ભટે 

મોકલી આપી – તેમ4ુ ં[ીEુ ંઈ – 9/ુતક ‘‘‘‘�તરની વાણી�તરની વાણી�તરની વાણી�તરની વાણી’’’’. . . . તેમણ ેત ેશા માટ� 

મને મોકલી ત ે કોયડો તો માર� માટ�  હરહJમેશ, ઉક�લાયા વગરનો જ રહ�શે. 

પણ આ 9/ુતક વાચંતા ં મને એકાએક �ઝુ¯ુ ં ક�,  ઈdર� આ બી(, બr ુ જ 

ક મતી ભટે મને મોકલાવી છે. $મ $મ આ 9/ુતક rુ ંવાચંતો ગયો તેમ તેમ, 

મને એવી 
તીતી થઈ ગઈ ક�, એ ક�વળ વાચંન ન હy ુ ં: એ તો 
/તાવનાથી 

માડં ને છેDલા લખે �ધુી મારા પોતાના �તર સાથેનો  સવંાદ હતો. તમે નહ� 

માનો, પણ માર� માટ� એ ખચીત, એક અ(બોગર બ અ4�ુતુી હતી. �ણ ેક�, 

મારા પોતાના (વનના બ ેબ��ુઓ વBચનેી સમ°તયા mસુાફર  હતી.  

     આ 9/ુતકમા ંતમે વાચંી શકશો – ‘‘‘‘વાણીના 
કારવાણીના 
કારવાણીના 
કારવાણીના 
કાર’’’’ . એમા ંચાર 
કારની 

વાણીનો ±ંુક ઉDલખે છે. આ 9/ુતક વાચંનારને એમ તરત જણાઈ આવશે ક�, 

આ પરાવાણીમાથંી આવતી પpયUતી વાણી જ છે. દર�ક લખે આડબંર વીનાની, 

બr ુજ સાદ , પણ �દયને સચોટ /પશ: �ય તેવી, અને કોઈ �લુ વીનાની 
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ભાષામા ં લખાયેલો છે. 9/ુતકના બધા લખેો (વનની વીધવીધ અવ/થાઓમા ં

થયેલા  સ!ય અ4ભુવો અને એની ઉપરના લખેકના Pડા વીચાર અન ે

મનોમથંનના આધાર પર રચાયેલા છે. �ણ ે ક�, વલોણામાથંી નીકળેvુ ં

�તરતમ4ુ,ં તરોતા� નવનીત. �રુ�શભાઈએ તેમના વીચારોને શ�દનો એવો 

તો /પશ� અને દ�હ આ\યો છે ક�, આ લખાણ વાચંીને વાચક ન �લુી શકાય 

તેવી, એક અ4�ુતુીમાથંી પસાર થાય છે.  

   રોક�ટ $વી ગતીવાળા, આ¡નુીક (વને માણસન ેએક ય[ં બનાવી દ ધો છે.  

મહાન કવી, અલ?ેઝાUડર સીDકક� કહ� છે તેમ, તેને ર/તાની બાEુમા ંઉભા રહ ન ે

આEુબાEુ નીહાળવાનો સમય  નથી. પચાવવા માટ� mpુક�લ હોય તેવા 

અ@યાતમલ,ી ઉપદ�શો વાચંવાની તો વાત જ ¥ાથંી હોય? પણ આ 9/ુતક 

વાચંતા ંતેન ેન �લુી શકાય તેવો, (વનનો સાચો, અ4ભુવ થશે.  

   એક જ  શ�દમા ં આખા 9/ુતકનો નીચોડ આપવો હોય તો તે છે ‘અદ�તુ’  

.     
  

 

અ4Kુમણીકા
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લેખક4ુ ંનીવેદનલેખક4ુ ંનીવેદનલેખક4ુ ંનીવેદનલેખક4ુ ંનીવેદન           

   અહ�  આપણા �તરમા ં વીરા$લ, સમ/ત વીdના ચાલક બળના 

એક �શ સમાન , ત!વ સાથેની ગો&ટ ની વાત છે. આપણે $ છ એ 

તેની સાથે વાત કરવાની ર ત અને ભાષા, આપણને જUમ સાથે 

મળેલી હતી, પણ ત ેતો આપણ ે ખોઈ બઠેા છ એ. અને ઝાઝંવાના ં

જળ $વા >યથ� પદાથ� ખોળવા આ �ુદંર 
jૃતીને રણ સમાન ગણીન,ે આપણન ે

મળેલ અmDુય ભેટ એવા આ (વનને ઝરે $�ુ ંબનાવીને બેઠા છ એ. એ �તરની 

વાણીને ઉ�ગર કરવાનો આ 
ય!ન છે. 

       પણ �તરનો અવાજ સાભંળવો કઈ ર તે ? એની ભાષા શી? તે તો અ>ય?ત છે, 

એક અ4�ુતુી છે. આપણે આ દ શામા ંપાછા વળ�ુ ં હોય અને આ માટ� એકમકેની 

સગંત અન ેસહાય કરવી હોય - અને તે પણ એક�મકેથી હ�રો માઈલ છેટા રહ ને - 

તો આપણા જનકોએ $ ભાષા આપણને શીખવી છે તેનો, અન ેએકવીસમી સદ ના 

આ શ?તીશાળ  મા@યમનો ઉપયોગ કર ન,ે �તરની વાણીને સ�ગ કરવાનો આ 


ય!ન છે. 

        અહ� વેદોBચાર પણ આવશ,ે jુરાનના શ�દો પણ આવશ,ે ઝેન, �@ુધ, મહાવીર, 

નાનક અને કબીરના શ�દો પણ આવશે. અહ� ભજન અને ગઝલ પણ આવશે અને 

સાદ  સીધી, ખેતરમા ંબેઠ�લા અદના આદમીની વાણી પણ આવશ.ે શરત મા[ એટલી 

જ ક� તેનો સીધો સબંધં એ �તરની વાણીના અ>ય?ત શ�દના ભાવ સાથે હોવો 

જોઈએ. 
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        માનનીય jંુદનીકાબેન કાપડ આના 9/ુતક ‘પરમ સમીપ’ે વાચંવાની શ1ુઆત 

કરતા;ં આ�ુ ં કંઈક કરવાની 
ેરણા થઈ. તેમ4ુ ં એ 9/ુતક પણ આ ભાવનાથી જ 

લખાયેvુ ંછે; અને તમેા ંઆવી �તરની વાણી સાથે તાદા!Jય કરાવે તેવા ઘણા શ�દો 

છે. આથી અહ� આદરણીય બેન2ીનો �હ�ર ઋણ /વીકાર ક1ંુ ¢.ં 

        $ અ]pય, અ2ા>ય અને અ/પશ�નીય ત!વની સાથે ગોઠડ  કરવાનો ઈરાદો છે; 

$ સમ/ત જડ અને ચેતનના અ�-ુઅ�નુા �ત/તલથીથી માડં ને કરોડો 
કાશ વષ� 

�ધુી પથરાયેલ 
ચડં ´µાUડ �ધુી >યાપેvુ ંછે; $ની અ4�ુતુી આનUદ, ચૈતUય અને 

સ!ય થક  જ થઈ શક� છે; તે આપણા હોવાપણાના mળુમા ં રહ�લા, આપણા સખા, 

આપણા સજન, આપણા 
ીયતમ એવા પરમ ત!વને આ 
ય!ન અપ�ણ છે.  

   આ વીષય ઉપર માનવ�તના દર�ક 
દ�શમા ં હ�રો વષ�થી અસ�ંય 9/ુતકો 

લખાયા ં છે; લખાતા ં રહ�શે. અનકે ભકતો, સતંો, કવીઓ, વીચારકો, દાશ�નીકોએ આ 

વીષયમા ંઅનેક ]&ટ બ��ુઓ રEુ કયા¶ છે, ચBયા¶ છે. આ બાબતમા ંઆ નાનકડા જણ ે  

કાઈંક લખ�ુ ંતે અનધીકાર ચે&ટા તો છે જ.  

      પણ મારા વીચારોની રEુઆત કરવામા ં મળતો અનરાધાર આનદં વહkચવાની 

તીx ઈBછા થઈ એ આ લખાણો પાછળનો ·ોત છે.  કદાચ મન ેએ મારો ધમ� લા�યો 

છે. અહ� થોડ ક mુ̧ ાની વાતો પર મારા વીચારો સ,ંી\ત ર તે રEુ કરવા છે. 

વાચંનારના એ સાથે સહમત ક� અસહમત હોવાના અધીકારનો rુ ં9ણુ� ર તે આદર 

ક1ંુ ¢.ં mકુત મને કોઈની પણ સાથે તે ચચ�વા માર  9ણુ� તૈયાર  છે. માર  વીચાર 

પ�તીમા ં એનાથી નવો 
કાશ પડશ;ે ત ે માટ� આ વીચારોની સાથે અસહમત 

થનારનો આગોતરો આભાર માની લP ¢.ં  
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    m?ુત અભી>ય?તીની આડ� આવતા મારા જોડણીદોષોથી વાજ આવી જઈને 

0જુરાતી ભાષા પર ષદ 
ેર ત, લોક કDયાણકાર , જોડણી �ધુારો મ¹ અપના>યો છે.  

આશા રાIુ ંક� વાચકના મનમા ંએ રસ,તી ક� અ�યુા પેદા નહ� કર�. જો તેમ થાય 

તો તે માટ� �Zુ વાચક મને દર0અુજર કરશે એ અ�યથ�ના.  

     છેDલા થોડા સમયથી મારા ં 
ેરણાબળ બનલેા,ં 0જુરાતી �લોગ જગતના ં

આદરણીય 
ZાEુએ આ 9/ુતકની 
/તાવના બrુ જ 
ેમ 9વુ�ક લખી આપી  છે , ત ે

માટ� rુ ંતેમનો �તરથી આભાર  ¢.ં ....  , ... , ...  મી[ોએ ભલી લાગણીથી બ ે

બોલ આ 
ય!ન માટ� લખી આ\યા છે; તે માટ� તેમનો પણ આભાર  ¢.ં છેDલે અનેક 

સાJ
ત  ઝઝંાવાતોની  .પરવા કયા� વીના, $ વાચકોએ નેટ ઉપર 
તીભાવો આપી 

મને 
ો!સાહ ત કય� છે , એ સૌનો પણ અહ� �હ�ર આભાર. 

     મારા 0જુરાતી �લોગ ‘�તરની વાણી’ અને ‘ ગº�રુ’ પર આજદ ન �ધુી 


કાશીત થયલે અ@યા!મ બાબતના લેખોનો આ ઈ-9/ુતકમા ં સમાવેશ કર�લો છે. 

Eુસા Eુદા સમયે લખાયેલા હોવાના કારણે, એમ બને ક�, એકના એક વીચાર4ુ ંEુદ    

Eુદ  જ�યાએ 9નુરાવત�ન થ=ુ ં હોય. વાચકને આના કારણ ે રસ,તી થાય તો 

દર0જુર કરવા વીનતંી.  

 �રુ�શ �ની �રુ�શ �ની �રુ�શ �ની �રુ�શ �ની  

મેUસફ Dડ મેUસફ Dડ મેUસફ Dડ મેUસફ Dડ ––––    ટ�?સાસ ટ�?સાસ ટ�?સાસ ટ�?સાસ , , , , અમેર કા અમેર કા અમેર કા અમેર કા  

5555----    માચ� માચ� માચ� માચ� ––––    2009200920092009             
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અ@યા!મઅ@યા!મઅ@યા!મઅ@યા!મ    

    માણસના મનના વીકાસ સાથે uયાર� તેની ¼�ુીઓએ 
ાણીજગતની ¼�ુીઓથી સહ�જ 

ઉ@વ�ગતી કર  હશે; !યારથી જ કદાચ તેને આ પાયાના 
½ો થવા માડં|ા હશે. 

• rુ ંકોણ ¢ ંrુ ંકોણ ¢ ંrુ ંકોણ ¢ ંrુ ંકોણ ¢ ં?    

• (વન �ત પામે પછ  (વન �ત પામે પછ  (વન �ત પામે પછ  (વન �ત પામે પછ  આ આ આ આ ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં 4ુ ંfુ ંથાય છે4ુ ંfુ ંથાય છે4ુ ંfુ ંથાય છે4ુ ંfુ ંથાય છે?    

• આ વીdની બધી ચીજો અને ખાસ તો સ(વ આ વીdની બધી ચીજો અને ખાસ તો સ(વ આ વીdની બધી ચીજો અને ખાસ તો સ(વ આ વીdની બધી ચીજો અને ખાસ તો સ(વ �&ૃટ  �&ૃટ  �&ૃટ  �&ૃટ  કોણે બનાવી છેકોણે બનાવી છેકોણે બનાવી છેકોણે બનાવી છે?    

          આ 
½ોના અ/તી!વ વીશે કોઈ બેમત નથી. વીZાન તેમ જ અ@યા!મ બ�ે માટ�.  વીZાન 

પાસે આ 
½ોનો કોઈ ઉક�લ હEુ નથી. અºા!મના ,ે[મા ંઆખા વીdમા ંઅનેક વીચારકોએ આ 

બાબતમા ંપોતાના વીચારો ક� કDપનાઓ રEુ કયા¶ છે. સમ/ત વીdના Iણેુખાચંર�, એક બી�થી 

સાવ અલગ ર ત ે આમ થ=ુ ં છે. સ/ં¾તીના આરંભકાળથી �મુેર 
�, ઈ(\તની સ/ંjૃતી, સ�¡ ુ

નદ ની સ/ંjૃતી, હ U�ુ, તાઓ, ઝેન,  �પાની, યrુદ . °ીક, રોમન, ¿ી/તી, m/ુલીમ, Àન, �@ુધ, 

જર/�/ુતી … અર� માઓર , એ/ક મો, આદ વાસી અને હબસી 
�ઓએ પણ આ બાબતમા ં

પોતપોતાની આગવી વીચારધારાઓ સ��વી છે.  

     આના આધાર� �ત�તના ‘‘‘‘ઈdરોઈdરોઈdરોઈdરો’’’’નીનીનીની કDપનાઓ, વીdાસો, mતુ:ઓ, અmતુ:ઓ માણસ�તમા ં

અ/તી!વમા ં આ>યા ં છે. દર�ક માણસ તેની 2�ા 
માણે આમાનંી કોઈ ને કોઈ માUયતા સાથે 

સકંળાયેલો છે. કોઈક આ બાબતમા ં સાવ ના/તીક પણ છે. વીdભરમા ં લેખીત સાહ !ય, શીDપ, 

ચી[, સગંીત, 4!ૃય આ બધી લલીતકળાઓમા ંઆ માUયતાઓના આધાર પર ઘ�ુ ંસhન થ=ુ ંછે;  

અને થy ુ ં રહ�શે. કદાચ આ દર�ક ,ે[મા ંઆ માUયતાઓના આધાર પર સૌથી વધાર� રચનાઓ 

થયેલી છે. 
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        આથી મા[ તક�ના આધાર� કોઈ એમ કદાપી કહ  ન શક� ક�, આમાનંી કોઈ પણ માUયતા ખોટ  

છે. આ વીષય તક�થી પર છે, અને રહ�શે જ; એ નીવ:વાદ છે. એ 2@ધાનો વીષય વ¡ ુછે. કોઈ એમ 

કહ� ક� આ માUયતાઓ ખોટ  છે; અને તેમને �ુર કરો, તો તેમ કદાપી થશ ેનહ�. કોઈ તે માનશે પણ 

નહ�. 

          ઉલટા4ુ ં વીZાન પણ એ ધીમે ધીમે /વીકારવા લા�=ુ ં છે ક�, કોઈક આધીભૌતીક ત!વ ક� 

સી/ટમ છે. થોડા વખત પર ‘ર ડસ� ડાય$/ટ’  મા ંએક લેખ વાBંયો હતો, ‘ Are we wired for 

divinity?’ એમા ંઈ.ઈ.(. ના આધાર� એમ 
તીપાદન કર�vુ ંહy ુ ંક�, uયાર� માણસ બrુ તાણમા ંહોય, 

!યાર� તેના મગજ4ુ ંએક ક�U] અ!યતં ઉ�ે(ત થાય છે. @યાન ક� 
ાથ�ના કરવાથી તેની ઉ�ેજના 

ઘણી ઓછ  થાય છે. આમ ક�મ થાય છે; તેનો કોઈ જવાબ હEુ મªયો નથી. હોલો°ાફ ક વીdની  

એક પર કDપના પણ ભૌતીકશા�મા ંચાલે છે; $મા ંવ/y(ુMatter) , અવ/y ુ (Anti matter) , શ?તી 

વગેર�ના mળુ 1ુપ વીશ ેવીચાર કરવામા ંઆ>યા છે. આ બધાનંી પાછળ કાઈંક કારણ તો હશ ેજ, 

તેમ માન�ુ ંસાવ તાક¬ક છે. વીZાન એ તો હJમેશ /વીકાર� છે ક�, કોઈ પણ ઘટના કારણ વીના 

ઘટતી નથી. દર�કની પાછળ એક ક� વ¡ ુપર બળો કામ કરતા ંહોય છે. આધીભૌતીક ત!વ4ુ ંપણ 

આમ જ હોઈ શક�. આમ માUયતાઓના હોવાપણા પાછળ તક� છે જ.  

           પણ અmકુ એક માUયતા જ સાચી છે; એમ માન�ુ ં બrુ �લુભર�vુ ં છે. આવી �લુભર�લી 

માUયતાઓને કારણે  વીdમા ં સૌથી વધાર� અનથ�, ગેરસમEુતીઓ, =@ુધો, >યથાઓ, અUયાયો 

સ��યા છે. અને આવી જ માUયતાઓના આધાર પર વીવીધ ધમ� અ/તી!વમા ંઆ>યા છે. કદાચ 

આને કારણે ધમ� અને ધામ:ક સ/ંથાઓ વગોવાયા ંપણ છે. 

          આથી મારા પોતાના માટ� મ¹ એમ વીચા=ુ¶ છે ક�, આ બધી તરખડમા ંશા માટ� પડ�ુ?ં (વન 

ક�ટvુ ં±ંુjંુ અને અmDુય છે? તેની એક પણ ,ણ આવા વીવાદ માટ� શા માટ� ખચ�વી? મારા (વનનો 

એક નાનકડો ±ુકડો – આજનો દ વસ, આ ,ણ - જો સભર ર તે (�ુ;ં કોઈને મદદ1ુપ બની (�ુ;ં 

આનદંનો, સમજદાર નો, ભાઈચારાનો >યાપ થાય તેમ (�ુ;ં તો પણ ઘ�ુ ં છે. આ!મા અન ે

પરમા!મા તેમ4ુ ં સભંાળ  લેશે! માર� તેમની કોઈ ચ�તા કરવાની જ1ુર નથી. અને એ કહ�વાતો 

પરમા!મા એટલો તો  મોટો છે ક�, તે માર  બાથમા ં¥ાથંી આવ?ે એ સવ�શ?તીમાનને લાયક rુ ં

હોઈશ ક� બનીશ; તો તે સમજદાર જણ(!) જ1ુર કાઈંક સા1ંુ જ કરશે. rુ ંકોઈ માUયતામા ંવીdાસ 
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રાIુ;ં પણ તેના પાયાના સી@ધાતંો4ુ ંપાલન ન ક1ંુ; એ તો અ
ામાણીકતા જ છે. માટ� 
ામાણીક 

ર તે આવી કોઈ પણ વીચારધારાથી �ુર રહ�વા4ુ ંમને વ¡ ુયો�ય લાગે છે. 

    અને મોટા પર 
ે�યમા,ં સામા(ક ,ે[ે વીચાર અને વત�ન વBચે આભ-જમીન4ુ ં�તર જોઈ 

મન કકળ  ઉઠ� છે. લોકો સાવ સામાUય તક�ને પણ બાEુએ mકુ  ક�વળ �ધ2@ધામા ંસબડ� છે અન ે

હાથે કર ને �ુખી થાય છે; !યાર� �ગત ર તે મન ેબrુ જ �ુખ થાય છે. 
!યેક �તી, ધમ� અને 


દ�શમા,ં  $ લોકો અને સ/ંથાઓ સમાજને આ બાબતમા ંદોરવાનો, માગ�દશ�ન આપવાનો દાવો કર� 

છે;  તે જ >ય?તીઓ અને સ/ંથાઓને uયાર�  લોકોની 2@ધાનો આ બાબતોમા ંપોતાના /વાથ: લાભ 

માટ� �ુ1ુપયોગ કરતા ં જોP ¢;ં !યાર� તેની સામે Äપુ બેસી રહ��ુ ં તે મન ેમાર  નૈતીક નબળાઈ, 

અ
ામાણીકતા લાગે છે.  આની  સામે મારો આKોશ >ય?ત ન ક1ંુ; અને મા1ંુ સભંાળ ને બેસી રrુ ંત ે

મને માર  ક�વળ કાયરતા લાગે છે.  

   એ કાયરતામાથંી ઉભા થઈ માર  તyડુ  વગાડવા4ુ ંમને ગમે છે.  

   ±ંુકાણમા ં અ@યા!મ જ1ુર  છે; પણ (વનમા ં તે ખર�ખર હકારા!મક, રચના!મક અને 

સવ�જનહ તાય 
દાન કર  શક�; માનવ(વનને ઉ!KાUતીના નવા શીખર� બેસાડ  શક�; મહામાનવ 

�તી4ુ ંસhન કર  શક�; તો તે કામ4ુ.ં નહ� તો એ ક�વળ વીતડંાવાદ અને વાણીવીલાસ જ બની 

રહ�. પડં તોને સમય પસાર કરવા4ુ ંઅને ધામ:ક ધધંાદાર ઓને સ�ા અન ેસm@ૃધી પેદા કરવાનો 

એક સવ�કાલીન, સફળ નીવડ�લો 4સુખો  મા[ જ બની રહ�. એમ બU=ુ ંજ છે ને?  

    એમા ંતમારા. મારા $વા સામાUય માણસ4ુ ંકામ નહ�. આપણે એ વીતડંાવાદને અળગો રાખી 

સાથ�ક માનવ (વનને ઉ�ગર કર એ તો?  
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આજનોઆજનોઆજનોઆજનો દ વસદ વસદ વસદ વસ 

       fુ ંઆપણે ધન, સJપ�ી ક� ક ત: હાસંલ કરવા મથી ર�ા છ એ? 

       આપણે નહ� હોઈએ !યાર� ધન, મીલકત, સ�ા - આપ�ુ ંઆ બ¡ુ ંતો કોઈના હાથમા ંચાD=ુ ંજશે. 

સમયની ર�તીના ઢગલામા ં$ કાઈં બાક  રહ�શે તે વ¡ ુનહ� હોય. આપણે $મન ેમદદ કર  હોય 

તેવા સૌના મનમા ંઆપણી મા[ યાદગીર ઓ જ બાક  રહ  જશે. 

      તમે તમાર  પાછળ fુ ંmકુ  જવા માગંો છો? વીતેલા સમયના �ખુ અને આનદંની બેચાર યાદો? 

ક� પછ  (વન  ક તાબના ંએવા ંપાના,ં $ ફાડ  નાખવાની તમને અ!યતં ઈBછા થાય? 

      આ$ તમને  એક તરોતા�, Iશુ4મુા અને સાવ ન�ુ ંન©ોર પા4ુ ંલખવાની મહાન તક સાપંડ  

છે.  તમાર  પોતાની જ બનાવેલી એક ગાથા, એક ]pય - તેમા ંક�વા રંગો 9રુવા ત ેતમાર� �તે જ 

ન©  કરવા4ુ ં છે. અ!યતં 
તીjુળ સજંોગો વBચે પણ તમે તેમા ંસવંાદ તાનો મ¡રુ અને શીતળ 

રંગ ભર  શકો છો.  

      જો તમને એમ ખબર પડ� ક� આ તમારા (વનનો છેDલો જ દ વસ છે તો, તમે તે ક�વી ર તે 

વીતાવશો? તમને �યુ�ના ંઆ સોનેર  ક રણોથી, સમીરની આ મદં Dહ�રખીથી એ પાનાનં ેભર  દ�વા4ુ ં

જ ગમશ ેને ? 

      તમે આજનો આ તરોતા� દ વસ, આ ,ણ આનદંથી માણો. તમારા (વનની બધી સાર  

ચીજોને યાદ કર  લો. તમારા (વનમા ં$ ખાસ માણસો આ>યા હોય તેમને માટ� વા!સDય અન ે

ભાવથી તે ,ણને ભર  દો. તમે કરવા ધાયા� હોય તેવા નાના નાના પણ �ખુદ કાય� કર  નાખંો - 

વાર ન કરો .  

     કદાચ આ ઘડ  ચાલી �ય અને તમને વસવસો રહ  �યકદાચ આ ઘડ  ચાલી �ય અને તમને વસવસો રહ  �યકદાચ આ ઘડ  ચાલી �ય અને તમને વસવસો રહ  �યકદાચ આ ઘડ  ચાલી �ય અને તમને વસવસો રહ  �ય. . . . કદાચ બrુ મોÅુંકદાચ બrુ મોÅુંકદાચ બrુ મોÅુંકદાચ બrુ મોÅુ ંથઈ ગ=ુ ંહોય થઈ ગ=ુ ંહોય થઈ ગ=ુ ંહોય થઈ ગ=ુ ંહોય - તે તે તે તે 

બ¡ુ ંકરવા માટ�બ¡ુ ંકરવા માટ�બ¡ુ ંકરવા માટ�બ¡ુ ંકરવા માટ�.... 
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          આપણે આપણા /વજનોને બrુ અવગણતા હોઈએ છ એ, તેમની ઉપે,ા કરતા હોઈએ છ એ. 

તેમને કહો, ક� તમને તેમના માટ� ક�વો અને ક�ટલો /નેહ છે. કોઈ ત\ત (વને મદદનો હાથ લબંાવો. 

        
!યેક દ વસ સભરતાથી (વો, કાલ કોણે દ ઠ ? 

         આનદંમા ં(વો .. આભાર માનો … 

( �°ે( પરથી ભાવા4વુાદ) 
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આનદંમયીઆનદંમયીઆનદંમયીઆનદંમયી 

આનદંમયી, ચૈતUયમયી, સ!યમયી પરમે . . . 

    0જુરાતી સાહ !યની ગઇ પેઢ ના mધુ�Uય કવી, 2ી �ુદંરm ્ની, પXડ ચેર  આ2મના માતા(ને 

માટ� લખાયેલી આ /yતુી 2ી. અરિવaદના 0જુરાતી સાધકોને બrુ જ �ણીતી છે. વેદો અને 

ઉપનીષદોમા ં'ૐ સy ્ચીy ્આનદંૐ સy ્ચીy ્આનદંૐ સy ્ચીy ્આનદંૐ સy ્ચીy ્આનદં' એમ લખાય છે. આ Kમ ક�મ તેમણે ક�મ બદલી ના�ંયો? 

    મારા સદગત પીતા( અમને ઘરમા ંઆ /yતુી અÄકુ ગવડાવતા. !યાર� મને હJમેશ આ 
½ 

ઉઠતો. એક વખત મને આ બાબતમા ં /Æરણા થઇ, અને આ વીચારો �દરથી ઉઠ|ા. આ$ આ 

વીચારોને અ,રદ�હ મળે છે. 

     એક મહાન શ?તી, $ને માણસ�તે ઇdર, અDલાહ, યહોવાહ વીગેર� નામો આ\યા ં છે; તેના 

લ,ણોની ‘‘‘‘ૐ સત ચીત આનદંૐ સત ચીત આનદંૐ સત ચીત આનદંૐ સત ચીત આનદં’’’’  ના �[ુમા ં�ુદંર ર તે અભી>ય?તી થઈ છે. 

• ૐૐૐૐ - પરમ, સૌ ભૌતીકતાથી અલગ પણ કણ-કણ4ુ ં આધાર�તુ ત!વ.- સૌ અ/તી!વનો 

પાયો. 

• સસસસy્y્y્y ્- ન©ર વા/તવીકતા, કપોલ-કDપીત નહ� ક� માUયતા પર આધાર ત નહ�, પણ ઠોસ 

• ચીy્ચીy્ચીy્ચીy ્- સ(વતા4ુ ંપાયા4ુ ંલ,ણ – જડતા થી ક¤ક વીશેષ -  એ ત!વ $ માપી, /પશ:, �ુઘંી 

ક� જોઇ ન શકાય. ( ઇલે?Vોન માઇKો/કોપથી ક� શ?તીશાળ  સેUસરોથી પણ નહ�.)  

• આનદંઆનદંઆનદંઆનદં - સૌ (વીત4ુ ંએક મા[ mળુ લ�ય 

      આ ચાર લ,ણોનો સમાવેશ $મા ંછે; $નાથી �&ૃટ  રચાઇ છે; તેને આપણે સhક ક� ઇdર કહ�તા 

હોઈએ છ એ. 
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      પણ આપણે તેની અ4�ુતુી કરવી કઇ ર તે? આપણી ચેતના તો જડતામા,ં �ધકારમા ં

અટવાયેલી છે. તે આ પરમ ત!વની સાથે શી ર તે એક1ુપ થઇ શક�? શી ર તે તે ત!વનો (વનમા ં

આવીભા�વ થાય? 

     માટ� 
થમ પગvુ ંઆનદં જ હોય. (વન4ુ ંએ એક મા[ પાયા4ુ ં @યેય છે; !યાથંીજ આગળ 

જવા4ુ ં છે. માટ� પહ�લા ં તો આનદં 
ા\ત કરવાનો છે - કદ  વીલાય નહ� તેવો આનદં. પરમ 

ત!વની સાથે એક1ુપ થવાનો માગ� f&ુક કદ  ન હોઇ શક�. હર,ણ,  હર/થળ મા[ આનદં, આનદં 

અને આનદં જ હોય, ધસમસતો આનદં જ હોય !યાર પછ  જ આગળ વધવા4ુ ંછે. 

      આનદંમાથંી 
ગટશે. સાચી સ(વતા, ચૈતUય. એ�ુ ંચૈતUય $ આપણા અ�યુે અ�મુા ં>યા\ત 

છે. $ના થક  આપ�ુ ંધસમસyુ ંશોણીત કોષે કોષને છલકાવી દ� છે; અને તેમનામા ં
ાણ 9રુ�. એ 

છલ છલ ચૈતUયની અ4�ુતુી, તે બીEુ ંપગથી=ુ.ં 

     આ /થીતીએ uયાર� આપ�ુ ંહોવાપ�ુ ંપહXચે; !યાર� જ ન©ર વા/તવીકતાની, સ!યની અ4�ુતુી 

થાય. !યાર� જ $ને ઋત કહ�વાય છે તે ઠોસ વા/તવીકતા. સ!યની ઓળખાય. 

     અને ઠોસ સ!ય ખબર પડ�; !યાર� જ ૐ fુ ંછે ત ેખબર પડ�. પરમ ત!વ �ુર નથી; પણ આપણા 

સમ° અ/તી!વમા ંત ે દ >યતા ઓત
ોત થયેલી છે તે અ4ભુવાય.  આને સા,ા!કાર, નીવા�ણ ક� 

મો, કહો ક�, પછ  ગમે તે કહો - તે તો શ�દથી, ઇU]ીયથી મળતા Zાનથી સાવ નીરાgં છે. અન ે

છતા ંતે જ સવ�/વ છે. 

     માટ� જ આ ર/તો દ વાનાઓનો કહ�વાય છે. અને દ વાનાઓનો આનદં તો દ વાના જ �ણે ન?ે 

ૐ સત ચીy ્ આનદં ને (વનમા ંઊતાર�ુ ંહોય તો આનદં, ચૈતUય અને સ!ય એ Kમમા ંઅ4�ુતુી 

કરવી પડ�. 

      આમ આનદંથી �તરયા[ા શ1ુ થાય છે. 
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     પણ આપણા (વનમા ંઆનદં કઇ ર તે લાવવો? આપણા (વનમા ંઆનદંની ,ણો બrુ ઓછ  

હોય છે. 

‘�ુઃખ 
ધાન�ુઃખ 
ધાન�ુઃખ 
ધાન�ુઃખ 
ધાન, �ખુ અDપ થક  ભર��ખુ અDપ થક  ભર��ખુ અDપ થક  ભર��ખુ અDપ થક  ભર�vુંv ુંv ુંv ુ.ં...’  

            આ (વન છે.  

    અને તે અDપ �ખુ પણ ક�વા?ં આપણને પોતાને શી ચીજ સાÄુ ં�ખુ આપશે; તે તો આપણને 

ખબર જ નથી. પડોશીની પાસે આ છે ને તે છે; અને માર  પાસે નથી. ત ેમળ  �ય તો આનદં 

આનદં થઇ �ય. મારો ભાઇબધં મારાથી આગળ નીકળ  ગયો. rુ ંતેને પાર કર  �P તો મઝા 

આવી �ય. બ¡ુ ં�ખુ બહારથી કDપેvુ.ં �ુર.. પેvુ.ં.. આ $ છે તે નહ�... �તરનો આનદં તો ¥ાયં 

નહ�. અને $�ુ ંપેvુ ંઊછ 4ુ ં�ખુ મª=ુ ંક�, બી( જ ,ણે નવી અપે,ાઓ, નવી >યથાઓ, અને નવા 

સઘંષ� શ1ુ.  

     માટ� પહ�vુ ંપગvુ ં�ખુની શોધ બધં કર  આનદંની ખોજ કર એ. �ખુ વ/yથુી મળે છે. આનદં 

�તરની ચીજ છે. સમાજમા ં �ુઃખી ગણાતા, આથ:ક ર ત ેનીચલા થરના, માણસો વધાર� આનદં  

હોય છે. કારણક�, તેઓ વત�માનમા ં(વતા ંહોય છે. 

     આ આનદં !યાર� લાબંો નીવડ� છે; uયાર� ત ેઆપણી પોતાની મનગમતી 
��ૃીમાથંી નીપજતો 

હોય છે. $ લાગણીઓ  કોઇ �ુદંર �ૃ&ય ક� મ¡રુ સગંીતની �રુાવલી, મનગમતી કવીતા. ક� બાળક4ુ ં

હા/ય ~ારા ઊભી થાય છે; તે કોઇ વ/y ુમળે તેનાથી મળતા આનદં કરતા ંઅનેક ગણી ચઢ યાતી 

અને સહજ હોય છે. 

     આથી સઘંષ�મય દ વસનો એક નાનો સરખો ભાગ આવા ની>યા�જ આનદંની 
ા\તી માટ�, 

આપણને મનગમતી 
��ૃીમા ં ગાળતા થઈએ. આવા આનદંની એક ઘડ , બાક ના ભાગમા ં

અનેકગણી તાકાત આપણા માનસને આપવા માડંશે. $મ $મ આ વાતની 
તીતી આપણને થવા 

માડંશે તેમ આપોઆપ આવી 
��ૃી માટ� આપણે વ¡ ુને વ¡ ુસમય આપતા થવા માડં fુ.ં 
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    બસ. આપણે હવે ખર�ખર ચાલવા માડં|ા. 

     અને આપોઆપ આપણે વધાર� અને વધાર� સમય આવી 
��ૃી માટ� આપતા થઈfુ.ં આ 
��ૃી 

કોઇ ભજન, @યાન ક� જપ હોય તે જ�ર  નથી. તે તમને �તઃકરણથી ગમતી હોવી જોઇએ. કોઇએ 

કÈુ ં છે તે નહ�; પણ તમારા મને પોતે જ ન©  કર�લી. તમને ચી[ દોરવા4ુ ંગમy ુ ંહોય, અથવા 

કવીતા વાચંવી ગમતી હોય; ક� બસ ખાલી આકાશ સામ ેતાક  રહ�વા4ુ ંગમy ુ ંહોય; તો તેમ કરો. 

શરત મા[ એટલી જ ક� તે તમાર  પોતાની હોવી જોઇએ. ¥ાયંથી ઉછ ની લીધેલી, ક� પડોશીને 

ગમે છે તે નહ�! 

     બસ આ જ આનદંના માગ�ની શ1ુઆત. ધસમસતો આનદં, બાળકનો આનદં. દ વાનાનો આનદં. 

'મર ઝ' અને 'ઘાયલ'નો આનદં. 'fUૂય' અને 'બેફામ'નો આનદં. નાચવા4ુ ં મન થઇ �ય તેવો 

આનદં. મન થાય તો કવીતા વાચંીએ. મન થાય તો  સગંીત સાભંળ એ. મન થાય તો કાગળ લઇ 

ઓર ગામી4ુ ંમોડલ બનાવવા બેસી જઈએ. બસ! આનદં જ આનદં. એક પણ ,ણ નવરા ન બેસી 

રહ�વાનો આનદં. મોત આવે તો તેને પણ કહ  બેસીએ ક� 

‘મોત જરા રોકાઇ જમોત જરા રોકાઇ જમોત જરા રોકાઇ જમોત જરા રોકાઇ જતેતતેેતે, બે ચાર મને પણ કામ હતાંબે ચાર મને પણ કામ હતાંબે ચાર મને પણ કામ હતાંબે ચાર મને પણ કામ હતા.ં...’ 

     (વન (વવાનો આનદં. પળે પળનો આનદં. અને કદાચ આમાથંી જ આગળના પગથીયા ં

ઉપર ચાલવા માડં એ. ચૈતUય 
ગટ થાય. અ�એુ અ�મુા ં�ગ1ુકતા અ4ભુવાય. અને !યાર� આ 

,ણ અને આ /થળમા ંfુ ંસ!ય છે, તે અ4ભુવાય. !યાર� જ ૐ સાથે એક1ુપતા આવે. બસ આ જ 

મ/તી કાયમ રહ�. 

    2ી. જવાહર બ,ી કહ� છે તેમ 

"મ/તી વધી ગઈ તો િવર�?ત થઈ ગઈમ/તી વધી ગઈ તો િવર�?ત થઈ ગઈમ/તી વધી ગઈ તો િવર�?ત થઈ ગઈમ/તી વધી ગઈ તો િવર�?ત થઈ ગઈ, 

ઘેરો થયો 0લુાલ તો ભગવો બની ગયોઘેરો થયો 0લુાલ તો ભગવો બની ગયોઘેરો થયો 0લુાલ તો ભગવો બની ગયોઘેરો થયો 0લુાલ તો ભગવો બની ગયો."."."."    

અ4Kુમણીકા
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આપણી �દર ઘણાઆપણી �દર ઘણાઆપણી �દર ઘણાઆપણી �દર ઘણા જણ હોય છેજણ હોય છેજણ હોય છેજણ હોય છે 

હોય છેહોય છેહોય છેહોય છે    ‘બેદારબેદારબેદારબેદાર’ ¥ાર� એકલા¥ાર� એકલા¥ાર� એકલા¥ાર� એકલા 

આપણી �દર ઘણા જણ હોય છેઆપણી �દર ઘણા જણ હોય છેઆપણી �દર ઘણા જણ હોય છેઆપણી �દર ઘણા જણ હોય છે 

----     ‘બેદારબેદારબેદારબેદાર’ લાજ9રુ લાજ9રુ લાજ9રુ લાજ9રુ  

         ‘બેદાર’ લાજ9રુ  ની આ ગઝલ વાચંી !યારથી મારો હાથ આ વીશે લખવા સળવળતો હતો! 

આવો વીચાર હEુ �ધુી મ¹ કોઇ ગઝલ ક� ગીતમા ંવાBંયો ન હતો. પણ આ તો મારો બrુ જ માનીતો 

અને મનગમતો વીચાર! 

        આપણા અહm ્વીશ ેઘ�ુ ંલખા=ુ ંછે. અહm ્નો !યાગ કરવાની ઘણી શીખામણ અપાઇ છે અને 

અપાતી રહ�શે. આપણે કંઇક છ એ તે ભાવ સનાતન છે. પણ શેનો !યાગ કરવાનો છે ત ેઆપણને 

ખબર છે? બાળક, �કશોર, =વુા, 
ૌઢ અને �@ૃધ બનીએ પણ  ‘rુ’ં તે નો તેજ ર�ો છે ન?ે 9[ુ તર ક�, 

ભાઇ તર ક�, મી[ તર ક�, પતી અને પીતા તર ક� - fુ ંrુ ંએક જ હતો અને ¢ ં? uયાર� rુ ંએકલો હોP 

¢ ં!યાર� કંઇક હોP ¢,ં બી� સાથે હોય છે !યાર� કંઇક ઓર. આનદંમા ંઅને વીષાદમા ંવળ  કોઇક 

[ીજો જ 

          જયનો દાદો $ >ય?તી છે ત ેજ fુ ંuયોતીનો પતી અને વીહગં ક� ઋચાનો બાપ છે? fુ ંકોઇ 

અમેર કન ક� ની°ો ક� દો/ત ક� �ુpમન સામે મળે !યાર� rુ ંતેનો તે જ રrુ ં¢?ં �લોગ પર લIુ ં!યાર� 

$ rુ ં¢,ં તે જ fુ ં�તુકાળ4ુ ં/મરણ કરતો માણસ છે? uયાર� કોઇ અણગમતી >ય?તી સાથે પનારો 

પડ� !યાર�, �દરથી એક rુ ંકહ� છે ક� ‘હવે આ �ય તો સા1ંુ !’ , પણ બહાર કયો જણ બોલે છે ક� ‘ 

તમને મળ ને બrુ આનદં થયો? 

     કયો ‘rુ’ં rુ ંછે?    જવાબ છે -   ‘ કોઇ જ નહ�. 

         મારો rુ ં$વો જUJયો હતો તેવો ર�ો જ નથી. અને !યાર� એ fુ ંવીચારતો હતો તે તો તે ‘rુ’ં 

�લુી ગયો છે. એ $ ભાષામા ં‘rુ’ં વીશે વીચારતો હતો, તે ભાષા જ �લુાઇ ગઇ છે. 

          $ને ‘rુ’ં કrુ ં¢ ંતે4 ુ ં‘rુ’ં પ�ુ ંતો બદલાy ુ ંરÈુ ંછે. ક�ટલા બધા મારા આ ‘rુ’ં ના /વ�પો ર�ા 
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છે? માટ� જ બેદાર કહ� છે તેમ માર  �દર ઘણા બધા જણ રહ  Ä¥ુા છે; અને અ!યાર� પણ રહ� છે! 

બી( ભાષામા ંકહ એ તો આપણા અનેક મહોરા ંછે અને આપણે તે /થળ, સમય અને સજંોગ 
માણે 

બદલતા રહ એ છ એ. આથી આપણે માની લીધેvુ ંસ!ય ક� >હ�મ ક�  

‘આપણે $ છ એ તે જ છ એઆપણે $ છ એ તે જ છ એઆપણે $ છ એ તે જ છ એઆપણે $ છ એ તે જ છ એ, તેતતેેતે તો બદલાય જ નહ�તો બદલાય જ નહ�તો બદલાય જ નહ�તો બદલાય જ નહ�....’ 

    તે સાવ ખો±ંુ છે. આપણા મહોરા ંઆપણે આપણી સગવડ, આપણા ગમા- અણગમા 
માણે 

બદલાતા રહ એ છ એ. 

        તો કયા rુ ંનો !યાગ કરવા4ુ ંસૌ કહ� છે? ક=ુ ંમહો1ંુ રાIુ ંઅને ક=ુ ંફkjંુ? ક� પછ  પા¢ ંબીEુ ંકોઇ 

ન�ુ ંન©ોર પહ�ર  લP? મહોરા ંબદલવાથી અહm ્નો !યાગ નહ� થાય. કોઇને કોઇ મહો1ંુ તો રહ�શ ે

જ. સા¡ ુક� સUયાસી થઇ હર~ાર રહ�વા જતો રહ શ, તો બીEુ ંમહો1ંુ જ મળશે. 

        તો  વાત છે બધા ંમહોરા ંછોડ ન ે$ ખર�ખર rુ ં છે તેને જ મા[ રાખવાની - $ને આ વીચારો 

આવે છે તેને જ – બી� કોઇનો નહ�. માર  સાચી ઓળખ �ણવાની – કોઇ પણ મહોરા ંવગરના ત ે

‘rુ’ં ની. 

       કોઇ કહ�શે : ‘ આ બધી તરખડ fુ ંકરવા કરવી? છાના માના $મ રહ�તા હો તેમ જ રહોને ! 

નકામા આ વીચાર વા=મુા ંપાગલ થઇ જશો.’ 

       બસ! આ પાગલ થવા માટ� જ આ બધી તરખડ છે ! (વન4ુ ંmળુ�તુ @યેય – ‘�ખુની શોધ’ 

છોડ ને આનદંની શોધ કરવા માટ� આ બધી પળોજણ છે. તમાર� �ખુી થ�ુ ં હોય તો $મ કરતા 

આ>યા છો તેમ જ કરતા રહો. પણ ક�વળ આનદંની અ4�ુતુી કરવી હોય – એવો આનદં ક� $ કદ  

તમને ન છોડ  દ� - તો ચાલો આ દ શામા ં! 

      અને �ણકારો કહ� છે ક� “આ ઓળખ તે જ પરમ ત!વની ઓળખ. બસ! ભગવાન તમને મળ  

ગયો.” $ને આ ત!વની ઓળખ થઇ છે તે સૌ આમ કહ� છે. તેઓ કહ� છે ક�, આ /તર પર તમા� ંrુ ં

પ�ુ ંપહXચે તે જ સા,ા!કાર – તે જ m?ુતી  – તેજ ´µસબંધં. !યાર� $ શ�દ નીકળે, તે જ �તરની 

વાણી. અને !યાર� જ આનદં, ચૈતUય, સ!ય અને પરમ એ બધા તમારા, અર�! આIુ ંજગત તમા1ંુ !! 
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      અને આ માટ� કોઇ યા[ા કરવાની હોય તો તે �દરની તરફ કરવાની છે. કfુ ંછોડવાની આ 

વાત જ નથી. આ કfુ ંન�ુ ં
ા\ત કરવાની વાત પણ નથી. આ તો થવાની વાત છે. અને તે પણ 

$વા હતા તેવા થવાની વાત. પાછા જવાની વાત. !યાગની નહ� - મ/તીની વાત. 

         બrુ સરળ વાત છે – સાવ સરળ, અને માટ� જ તે જગતની સૌથી કઠણ વાત છે, કારણક� 

(વનમા ંઆપણે 
ગતી કરવા4ુ ંજ શી�યા છ એ - પાછા જવા4ુ ંનહ�. આ તો આપણા ક�ળવાયેલા 

/વભાવથી 
તીjુળ છે. વહ�ણની સામે તરવાની આ વાત છે. 

        મારો અ4ભુવ એમ કહ� છે ક� આ�ુ ંતરણ સાવ સરળ છે. તમાર  સૌથી મનગમતી 
��ૃીમા ં

એક1ુપ થઇ �ઓ - એવી 
��ૃી $ (વન નીવા�હ ક� (વન સઘંષ� સાથે કોઇ સબંધં ન ધરાવતી 

હોય. તેના મય બની �ઓ, તેનામા ં રમમાણ થઇ �ઓ, એટલે બધા ં ય મહોરા ં ધીર� ધીર� 

બીનજ1ુર  લાગવા માડંશ.ે આપોઆપ સરતા ં જશે – સરતા ંજ જશે. 

અ4Kુમણીકા
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ઈdરઈdરઈdરઈdર    

     તેને કદ  કોઈએ જોયો નથી, તેના વીશે જગતમા ંસૌથી વ¡ુ ંલખા=ુ ંછે, તેના અનેક ચી[ો અન ે

શીDપો પણ બUયા ંછે. અને તે પણ વીdના દર�ક� દર�ક દ�શમા,ં વીdની દર�ક� દર�ક �તીમા.ં 

         એ છે એ છે એ છે એ છે – ઈdરઈdરઈdરઈdર....     

     આ�ુ ં ક�મ છે? બrુ જ સાદા ં અને સરળ કારણો છે. મનવાળા માનવીને હJમેશ (વનની 

,ણભ0ંરુતા, અનીીતતા, અને ભયો સતાવતા ર�ા છે. આ સતામણીના એક ઉક�લ તર ક� તેણે 

એક સવ�શ?તીશાળા અ/તી!વની હJમેશ ખેવના કર  છે, $ તેને આ વીદાર  નાખેં તેવી 

વીટંબણાઓમા ંસધીયારો આપે, ર,ણ આપે, ઉગાર�. વળ  તેની તક�સગંત વીચારસરણી વડ� તે એ 

પણ જોઈ શક� છે ક�, કોઈ ઘટના કારણ વીના ઘટતી નથી. તો આટvુ ંજટ લ જગત અને (વન 

એની મેળે તો ન જ બU=ુ ંહોય ન?ે આથી એણે એવા કોઈ અ/તી!વની પર કDપના કર  ક�, $ બધા 

સhનનો સhક હોય. તેણે એવી મહાન શ?તી પણ ઈdરમા ં કDપી ક� $ તેને નડતા, નકારા!મક 

ત!વોને સહંાર , સ!ય અને fભુની /થાપના કર�. 

        આમ માણસ ઈdરની કDપના કરતો ર�ો છે. તેના ચી[ો, તેના ંશીDપો બનાવતો ર�ો છે. કોઈ 

તેને સાકાર કDપે છે – કોઈ નીરાકાર. પણ માણસને ઈdર વીના ચાD=ુ ંનથી. અને આમા ંકfુ ંખો±ંુ 

પણ નથી. ના/તીકો આ વાતને નહ� /વીકાર�. પણ (વનના સઘંષ�ને પહXચી વળવા, આ માUયતા 

થક  માણસને અસીમ બળ મળyુ ંહોય, તો તે ઘટ ત છે જ. કોઈ પણ માUયતા આપણને સK ય 

બનાવતી હોય, શ?તીમાન બનાવતી હોય, આપણને દોડતા રાખી શકતી હોય, બેસી પડ�લાને 

છલાગં ભરાવી શકતી હોય,  એકબી�ની સાથે 
મેભાવના અને Êાyભૃાવ 
ગટાવતી હોય,  તો તે 

ઈBછવા યો�ય જ ગણાવી જોઈએ. 

         મા[ આટલે �ધુી જ આ માUયતા ટક  હોત તો તો ઠ ક. પણ આને કારણે ઘણી ખરાબીઓ 

પણ ઉભી થઈ. મ¹ ઈdરની $ કDપના કર  હોય તે બી� કોઈની કDપના કરતા ંEુદ  હોય; તો તેનો 
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ઈdર અને મારો ઈdર ટકરાય, બાખડ� – અથવા તે ઈdરો વતી અમે બે બાખડ એ! લોહ  ર�ડાય, 

અને શ?તીમાન થવાની લા�મા ંrુ ંઅવલમ(ંલ પણ પહXચી જP!  

       હ�રો વષ�થી આવા લોહ યાળ સઘંષ� થતા આ>યા છે – ક1ુણાના સાગર સમા ઈdરના 

નામ પર. 

          અર�! એક જ ધામ:ક માUયતામા ંપણ ખટરાગ પેદા થયા. અને ફાટંા પડ|ા. (સસ એક જ – 

પણ ક�થોલીક, 
ોટ�/ટUટ, 
ે/બીટ�ર યન, બે\ટ /ટ, સીર યન,  Ë�લીકન, vથુેરન વી. ફાટંાઓ Eુદા 

Eુદા. હ U�ુ ધમ� એક જ પણ ... વૈ&ણવ, શૈવ, શા?ત, /વામીનારાયણ, રાધા/વામી, કબીરપથંી – 

ક�ટક�ટલા સJ
દાયો? અર�! /વામીનારાયણ સJ
દાયમા ંપણ અલગ અલગ ફ રકાઓ. ઈdરને ક�મ 

ભજવો તેના વીવાદ!  

     આવા વીવીધ સJ
દાયોના mળુમા ંખર�ખર mુ̧ ે તો ઈdરના નામે ભેગી થતી અઢળક સÌ@ુધી, 

સ�ા, શ?તી અને અ4યુાયીઓની ફોજ પર આધીપ!યની mÍુીભર >ય?તીઓની /વાથ: લાલસાઓ 

જ કામ કરતી હોય છે. 

          બી( એક આનાથી પણ વ¡ ુહાનીકારક ખરાબી સ��ઈ ત ેએ ક�, rુ ંઈdરની આરાધના ક1ંુ, 

એટલે મા1ંુ બ¡ુ ં ઉ�રદાયી!વ સમા\ત. હ�ર હાથવાળો બાક 4ુ ં બ¡ુ ં સભંાળ  લેશે! સાવ 

અકમ�Îયતા અને ક�વળ પોતાની ઉ�તીનો, પોતાના ં�ુખોના ઈલાજનો જ /વાથ: ભાવ.   

     વળ  ઈdર ઉપર એટલી બધી 2@ધા ક�, પોતા4ુ ંઅને પોતાના ઈdરની 
તીમા4ુ ંર,ણ �ત ે

કરવામાથંી પણ પારોઠના ંપગલા.ં મહJમદ ગઝની સોમનાથ પર ચઢ  આ>યો; !યાર� તેનો સામનો 

કરવાને બદલે, ભગવાન શકંર એને $ર કર  નાખંશે; તે આશામા ંતેને 9જુતા ર�ા. સવ� શ?તીમાન 


�નુી ક�ટક�ટલી mતુ:ઓ પામર યવનોના આKમણને ખાળ  ન શક . 

         બી� સદંભ�મા ંઆ માUયતાઓનો આ°હ એટલો બધો ક�, તેના 01ુુઓ કહ� ત ેસીવાય એક 

હરફ પણ ઉBચાર� તે પાપી. તેને માટ� શી,ાઓ તૈયાર.  સહ�જ વીરોધી �રુ કાઢવા માટ� ¿ી/તી 

પાદર ઓએ ¿ી/તી Ïનુોને (વતો સળગાવી દ ધો. અને આ બ¡ુ ં એ પરમ¾પાg, દ નદયાળ, 

ક1ુણાના સાગરના નામે. 
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         અને ભગવાનના 9જુન અને અચ�નમા ંમ�ન આપણે ભગવાનને છ\પન ભોગ ધરાવતા ર�ા, 

સામૈયાઓ કરતા ર�ા, અ�jુટો અને યZો યોજતા ર�ા અને એ દર ]નારાયણના મહાલયની 

પાછલી ભ�તે દર ]તા કણસતી રહ . ��ુયાનંે રોટલો આપવાની માનવતા �લુાઈ. નાગા ં 9ગુા ં

માનવીઓનો તારણહાર મXઘાદાટ ર�શમી વાઘામા ં મહાલી ર�ો. $ મહ�નતકશ માનવીઓ આખા 

સમાજની ગદંક  સાફ કર�, તેમને એ મહાલયમા ં આવવાની પણ મનાઈ ફરમાવાઈ. ગર બની 

Ðપંડ નો દ વો �ઝુાવી ગર બોનો બેલી ઝાકમઝોળ રોશનીમા ંઝળહળ  ર�ો. 

મ�ંદર ભીતર છ\પન છ\પન ભોગ લગાવીમ�ંદર ભીતર છ\પન છ\પન ભોગ લગાવીમ�ંદર ભીતર છ\પન છ\પન ભોગ લગાવીમ�ંદર ભીતર છ\પન છ\પન ભોગ લગાવી,    

આ પ!થરનો ઇdર શાના જલસા માર�આ પ!થરનો ઇdર શાના જલસા માર�આ પ!થરનો ઇdર શાના જલસા માર�આ પ!થરનો ઇdર શાના જલસા માર�?    

ને મ�ંદરની બહાર ભ�¥ુા કરતીને મ�ંદરની બહાર ભ�¥ુા કરતીને મ�ંદરની બહાર ભ�¥ુા કરતીને મ�ંદરની બહાર ભ�¥ુા કરતી,    

આ જઠરોની Ñવાળાઆ જઠરોની Ñવાળાઆ જઠરોની Ñવાળાઆ જઠરોની Ñવાળા,    

કોઇ ન ઠાર�કોઇ ન ઠાર�કોઇ ન ઠાર�કોઇ ન ઠાર�? કોઇ ન ઠાર�કોઇ ન ઠાર�કોઇ ન ઠાર�કોઇ ન ઠાર�?    

----    jૃ&ણ jૃ&ણ jૃ&ણ jૃ&ણ દવેદવેદવેદવે    

      અને આ બધી અવઢવમા ંઈdર પણ માનવસહજ નબળાઈઓની ઝપટમા ંઆવી ગયો. $ સવ� 

શ?તીમાન મનાતો હતો તે અસહાય બનીને આ બધી જફા અને ઝગડાનો mકુ 
ે,ક બની ગયો. 

માનવ ન થઈ શ¥ો તો એ ઈdર બની ગયોમાનવ ન થઈ શ¥ો તો એ ઈdર બની ગયોમાનવ ન થઈ શ¥ો તો એ ઈdર બની ગયોમાનવ ન થઈ શ¥ો તો એ ઈdર બની ગયો 

- ‘‘‘‘આ�દલઆ�દલઆ�દલઆ�દલ’ ’ ’ ’ મU�રુ  મU�રુ  મU�રુ  મU�રુ      

         fુ ંઆપણી ઈdરની કDપના સાથે આ jુ1ુપતા �સુગંત છે? fુ ંઆપણો ઈdર આવો? 

         ¥ાર� આપણે ખરા ઈdરને જોતા ંથઈfુ?ં એ તો આપણી �દર છે. આપણા હર dાસમા ંછે. 

અર� ઈલે?Vોન અને 
ોટોનનીય �દર એ તો મહાલે છે. ‘rુ’ં  ને ઓળખીfુ ંએટલે તે ઓળખાઈ 

જશે. 

          માર� તો ‘એ’ ઈdર જોઈએ, મારા હોવાપણામા ંહાજરાહEુર બેઠલો ઈdર.  પેલો jુ1ુપપેલો jુ1ુપપેલો jુ1ુપપેલો jુ1ુપ ઈdર ઈdર ઈdર ઈdર 

નહ� જનહ� જનહ� જનહ� જ. માર� એવા ઈdરની પાસ ેÒુંક�ુ ંપણ નથી. ભલે તેની jૃપા મારા પર ન વરસે. ભલે ને માર� 
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ચોયા�શી લાખ fુ,ં ચોયા�શી કરોડ જUમ લેવા ન પડ�. મહાmvુ ુ ં(વન તેણે આ\=ુ ં છે. તેને સાથ�ક 

કર  હર ,ણ (વી શjંુ તો પણ બસ. rુ ંમાનવી માનવ થાP તો ઘ�ુ.ં  

અ4Kુમણીકા 

એએએએ આવશેઆવશેઆવશેઆવશે 

એ આવશે �તરનો અવાજ થઇએ આવશે �તરનો અવાજ થઇએ આવશે �તરનો અવાજ થઇએ આવશે �તરનો અવાજ થઇ, 

ક� તોપગોળો થઇને ધણેણતોક� તોપગોળો થઇને ધણેણતોક� તોપગોળો થઇને ધણેણતોક� તોપગોળો થઇને ધણેણતો.... 

એ આપશે /વગ� ત�ુંએ આપશે /વગ� ત�ુંએ આપશે /વગ� ત�ુંએ આપશે /વગ� ત�ુ ં�ખુાસન�ખુાસન�ખુાસન�ખુાસન, 

ક� વેદનાના નરકા��નઓ બધા ક� વેદનાના નરકા��નઓ બધા ક� વેદનાના નરકા��નઓ બધા ક� વેદનાના નરકા��નઓ બધા :::: 

એ સવ� એના ંવરદાન એ સવ� એના ંવરદાન એ સવ� એના ંવરદાન એ સવ� એના ંવરદાન મગંલ મગંલ મગંલ મગંલ ---- 

jૃતાથ� થઇjૃતાથ� થઇjૃતાથ� થઇjૃતાથ� થઇ y\ૃત બની વધાવીએy\ૃત બની વધાવીએy\ૃત બની વધાવીએy\ૃત બની વધાવીએ.... 

- �ુદંરm્� ુદંરm્� ુદંરm્� ુદંરm ્

   �તરના અવાજને સાભંળતા થઇએ, પછ  આપ�ુ ંકDયાણ જ થશે અથવા બ¡ુ ંસા1ંુ જ થશે ક� 

આપણને /વગ� $�ુ ં�ખુ મળશે તેમ આપણે માનવા માડં એ તો તે માUયતા સાવ પાયા વીનાની 

છે. 

    �તરની વાણીની શોધ કંઇક પામવા માટ� નથી, ક� કંઇક નવા બનવા માટ�ય નથી. તે તો આપણે 

$વા છ એ તેવા જ બની રહ�વા માટ�ની શોધ છે.  uયાર� આપણે તેને સાભંળતા થઇએ; અને 

આપણને તે સાભંªયા વીના ચાલે જ નહ� તેવી �/થિત 
ા\ત થાય; પછ  �ખુ અને �ુઃખ, હષ� અન ે

શોક એ બધાથી આપણે અલી\ત થઇ શક એ છ એ.   

      પછ  તો કોઇ પણ સજંોગ આવી પડ�; આપ�ુ ંm?ુત ઉÓયન ચાv ુજ રહ  શક� છે. આપણે સૌ 

0લુામીઓથી m?ુત થઇ શક એ છ એ 

અ4Kુમણીકા
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એ/ક મોએ/ક મોએ/ક મોએ/ક મો ‘શમનશમનશમનશમન’  

    અને પછ  rુ ંશાતંી શોધતો હતો.  

    પણ એટલામા ંતો rુ ંસાવ ઉદાસ થઇ ગયો. માર  ¨ખોમાથંી ચોધાર ¨�ુ ંનીકળવા માડં|ા. 

શા કારણે rુ ંઆટલો ઉદાસ થાP ¢;ં તે પણ મન ેખબર ન પડ . 

      અને !યા ંતો એકાએક બ¡ુ ંજ કોઇ પણ કારણ વગર બદલાઇ ગ=ુ.ં અને મને કોઇ મહાન અન ે

અવણ�નીય આનદં થવા માડં|ો. ત ેઆનદં એટલો બધો તીx હતો ક�, ક� rુ ંતેને માર  �દર રોક  ન 

શ¥ો. મારા mખુમાથંી એક ગીત સર  પડ¯ુ.ં તે ગીત એટvુ ંતો 
બળ હy ુ ંક� તેમા ં ‘આનદં” ના 

ભાવ સીવાય બી� કોઇ શ�દને /થાન ન હy ુ.ં આનદં! આનદં! આનદં ! ક�વળ આનદં ! 

      અને આ આનદંને મોકળાશ આપવા,  મ¹ મારા અવાજની સૌથી વ¡ ુતીxતાથી ગાવા માડં¯ ુ.ં  

આ ભેદ  આનદંની પરાકા&ટાની અધવચમા ં rુ ં શમન (*) બની ગયો. માર  �ૃ&ટ  અને મારા 

2વણમા ંએક પર વત�ન આવી ગ=ુ.ં 

            મને ‘કમનક’ (*) મળ  ગ=ુ ંહy ુ ં– મા1ંુ 9ણુ� Zાન - મારા શર ર અન ેમનનો ‘શમન’ 
કાશ. 

અને આ એવી ર તે થ=ુ ંહy ુ ંક�, rુ ંમા[ (વનના �ધકારની આરપાર જ જોઇ શકતો નહતો, પણ 

તે 
કાશ મારા શર રન ે વ�ધીને આરપાર પણ નીકળ  જતો હતો. આ 
કાશ સામાUય માનવ 

¨ખોથી દ�ખાય તેવો ન હતો, પણ jુદરતના બધા ત!વો – જમીન, આકાશ, દર યો – એ સૌ તેન ે

જોઇ શકતા હતા. આ બધા ંત!વો માર  ન(ક આવી ગયા ંઅને મારા મદદનીશ ત!વો બની ગયા.ં 

- એક એ/ક મોએક એ/ક મોએક એ/ક મોએક એ/ક મો     શમનશમનશમનશમન    (ËÕ¯ ુહાવ�ના ફકરાનો ભાવા4વુાદ)  

- એ/ક મો શ�દો :  શમનશમનશમનશમન = પરમ ત!વ 
ા\ત કર�ક >ય?તી ; કમનકકમનકકમનકકમનક – પરમ ત!વ  – અ@યા!મ      

Zાન ક�વળ વીકસીત સ/ંjૃતીઓની ઉપલ�ધી છે; તે માUયતા ખોટ  છે. rુણ $વી અ!યતં ¾ર 

સ/ંjૃતીમા ંપણ ‘શમન’ માટ� અ9વુ� માન મોEુદ હy ુ.ં એ/ક મો Iબુ જ શાતં 
� છે.  કદાચ એટલે 
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જ rુણ લોકોની આKમકતા અને ઝ4નુની પાછળ, આપણે ન સમ( ક� /વીકાર  શક એ એવી ‘ 

શમન ‘   >ય?તીઓ  માટ�  સUમાનની ભાવના હતી.  

અ4Kુમણીકા 

એએએએ fુંfુંfુંfુ ં?   

આમ તો રોજ �તુા ંપહ�લા,ં 

જોતો હતો 

સાવ ઘટના વીહ ન, 

કોઇ નXધ ક� 
ાણ 

ક� કવીતા વીના … 

રાતની નીhન શાતંીમા,ં 

પાછળ આવેલા, 

થોડ ક Pચાઇ પરના, 

પાડોશીના ઘર 

અને અમાર  વBચે, 

કાળ ધબ લાકડાની વાડની, 

ફાટોની વBચેથી, 

ચળાઈ આવતી, 

નીજ:વ, પીળાશ પડતા 

ક�સર  રંગની ફ © , 

એ જ વીજળ ની બ�ી. 

અને કોઇ 
ાણ વીના, 

પાનખરના ઝપાટ�  ખર�લા ં

પાનના વીયોગમા ંઆKંદ કરતી, 
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તે બતીના ફ ©ા 
કાશથી, 

�ધારામા ંથોડ  ઉ�સાતી 

ઓકના ઝાડની એ જ 

સાવ નીવ�� ડાળ ઓ. 

પણ …… 

કાલે જો=ુ ંમ¹ એક દશ�ન, 

અ�તુ9વુ�, અવણ�નીય, 

કોઇ કવીતામા ંકદ  ન વાચેંvુ.ં 

એ જ �મુસામ ઘર 

એ જ ની/ત�ધ શાતંી, 

એ જ કાળ ધ�બ, 

લાકડાની વાડની ફાટો, 

એ જ ની&
ાણ �,ૃ, 

એ જ પીળો ચટ, 

નીરસ 
કાશ વેરતી 

એ જ વીજળ ની બ�ી, 

પણ ….. 

એ જ પીળો ચ× 
કાશ, 

ઉ�ળ  ર�ો હતો, 

એ જ ની&
ાણ ડાળ ઓ પર, 

થી( ગયેલા ં

વષા�બ��ુઓને  

હ મકણીકાઓને. 
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અને એ જ પીળો ચ× 

સાવ 
ાણ વીહ ન 


કાશનો ±કૂડો, 

બની ગયો હતો….. 

અગણીત, સોનેર , 

આભની અસ�ંય તારલીઓ સમ, 

કાળાધબ પાd�મા,ં ઝળહળતી, 

દ�દ \યમાન, 
કાશ કણીકાઓનો 

ઝળહળતો 9ુજં. 

અને m�ુધ મને 9છુØ…ુ 

”એ fુ?ં” 

.............. 

       આ કવીતા uયાર� 
ગટ  !યાર� રાતના બાર�ક વા�યા હશે. Pઘી જ ન શકા=ુ.ં અને કવીતા સીધી 

કોJ\=ટુર પર ટાઇપ થઇ !યાર� જ જપં વªયો. પણ છેDલી બે લીટ  ખાસ આ લેખ માટ� ઉમેર .  

     કારણ? …… 

       વીજળ ની એ બ�ીના નીજ:વ 
કાશની $મ પરમ ત!વ4ુ ંઅ/તી!વ આપણા @યાન પર આવyુ ં

નથી. પણ uયાર� એક સાવ નાનકડ  હ મકણીકા ત ે
કાશ4ુ ંપરાવત�ન કર� છે; !યાર� તે તેજ9ુજંની 

$મ ઝળહળ  ઉઠ� છે.   પરમ ત!વના 
કાશનો એક નાનો શો ±ુકડો દ�દ \યમાન થઇ �ય છે. તે 

હ મકણીકા4ુ ંઆ=&ુય બr ુલા�ં ુ ંનથી હોy ુ,ં પણ તેના આ ઝળહળતા /વ�પ4ુ ંએક ગૌરવ હોય છે, 

એક ગર મા સભર હોવાપ�ુ ંહોય છે. 

      ચાલો ને, આપણે ભલે સાવ નાના હોઇએ; પણ એ હ મકણીકા $વા બનવા 
યાસ કર એ  અન ે

પરમ ત!વના ઉ�સને પરાવત:ત કર એ…..અ4Kુમણીકા 
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એકએકએકએક સવંાદસવંાદસવંાદસવંાદ     

     શનીવારની સવાર� અમે ઘરમા ં0જુરાતી, મસાલાવાળ  ચા પીધા પછ ની નીરાતંે બેઠા હતા. અને 

મારા નવા આઇપોડની ચચા� કરતા હતા. મારા પહ�લા ર�ડ યોના અન ેટ�પર�કોડ�રના અ4ભુવો 

વાગોળતા,ં જમાનો ક�વો બદલાઇ ગયો છે; તેની રસીક ચચા� ચાલતી હતી. 

     (વનના સઘંષ�મા ં>ય/ત મારા દ કરાએ કÈુ ં- ” મને એમ થાય ક� આ બધા સાધનોની $મ 

જ�દગીમા ંપણ ફા/ટ ફોવ�ડ� થઇ શકy ુ ંહોય તો ક�� ુ ંસા1ંુ.” 

      માર  દ કર , $ને જગ�જતિસaહ4ુ ંગાયેvુ ંગીત ” યે કાગઝક  કpતી, યે બાર શકા પાની… ” બrુ 


ીય છે, તેણે કÈુ ં: ” મને તો જ�દગી ર વાઈUડ કરવા4ુ ંબrુ ગમે. એ બાળપણ પા¢ ંમાણી શકાય.” 

      મારાથી બોDયા વીના ન રહ�વા=ુ ં; ” મને તો ‘\લે’  બટન જ ગમે. $�ુ ંહોય તે�ુ,ં પણ સગંીત 

તો તેમાથંી જ માણી શકાય ને!“  અને પછ  હર U] દવેની કિવતા યાદ કર : 

‘ચાલ વરસાદની મોસમ છેચાલ વરસાદની મોસમ છેચાલ વરસાદની મોસમ છેચાલ વરસાદની મોસમ છે, વરસતા ંજઇએવરસતા ંજઇએવરસતા ંજઇએવરસતા ંજઇએ.... 

........  

રાગ છેડ|ોરાગ છેડ|ોરાગ છેડ|ોરાગ છેડ|ો છે �દનનોછે �દનનોછે �દનનોછે �દનનો, છતા ંહસતા ંજઇએછતા ંહસતા ંજઇએછતા ંહસતા ંજઇએછતા ંહસતા ંજઇએ....’ 

અ4Kુમણીકા



�તરની વાણી 

 

 

 
43 

2009 

 

�દર�દર�દર�દર તોતોતોતો એ�ુંએ�ુંએ�ુંએ�ુ ંઅજવાgંઅજવાgંઅજવાgંઅજવાgં     

�દર તો એ�ું�દર તો એ�ું�દર તો એ�ું�દર તો એ�ુ ંઅજવાgંઅજવાgંઅજવાgંઅજવાgં, અજવાgંઅજવાgંઅજવાgંઅજવાgં 

સળવળતી હોય ¨ખ $ને જોવાનેસળવળતી હોય ¨ખ $ને જોવાનેસળવળતી હોય ¨ખ $ને જોવાનેસળવળતી હોય ¨ખ $ને જોવાન,ે    

એ મ�ચેલી ¨ખે યએ મ�ચેલી ¨ખે યએ મ�ચેલી ¨ખે યએ મ�ચેલી ¨ખે ય ભાgંભાgંભાgંભાgં.... 

- માધવ રામા4જુમાધવ રામા4જુમાધવ રામા4જુમાધવ રામા4જુ 
         

     ¨તરમનની �&ૃટ ની ઝાખંી કરાવy ુ ંઆ કા>ય મને બrુ જ 
ીય છે. આપણી ¨ખ $ પરમ 

આનદંની અ4�ુતુી કરવા ઝખંતી હોય છે; તે તો મ�ચેલી ¨ખેય અ4ભુવી શકાય છે. આવી 

અ4�ુતુી થાય, !યાર� ક�વા ભાવ ઉઠ� તે4 ુ ંઆ કા>યમા ંકવીએ અ�્ �તુ શ�દચી[ આ\=ુ ંછે. 

         એ આનદંસાગરમા ંÅુબતા જઇએ અને છતા ંતરતા હોઇએ તેમ લાગે. 
!યેક dાસે  હરખની 

એવી છોળો ઉઠ� ક�, �ણે મર(વાને mÍુીમા ંમોતી મળ  ગયા હોય. ચેતનાના બધા ~ાર Iલુતા ંજ 

�ય – Iલુતા ંજ �ય. કોઇ આગળો ક� કોઇ તાgં ન રહ�. આપણી �ત, આપણા હોવાપણા, આપણા 

સમ° અ/તી!વ સાથે એવા ઓત
ોત થઇએ ક�, કોઇ ભેદ જ ન  રહ�. સાવ એકાકાર થઇ જઇએ.  

           (વવાની આવી જો એક જ ,ણ મળ  �ય તો પછ  તેને કદ  પાછ  ન વાળ એ. 

           આ છે �તરની વાણીનો વૈભવ, આ છે તેની અભી>ય?તી. 
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ક�મક�મક�મક�મ છોછોછોછો?  

હો ભીડમા ંજ સા1ંુ બધામા ંભળ  જવાયહો ભીડમા ંજ સા1ંુ બધામા ંભળ  જવાયહો ભીડમા ંજ સા1ંુ બધામા ંભળ  જવાયહો ભીડમા ંજ સા1ંુ બધામા ંભળ  જવાય, 

એકાતંમા ંતો �તને સામે મળ એકાતંમા ંતો �તને સામે મળ એકાતંમા ંતો �તને સામે મળ એકાતંમા ંતો �તને સામે મળ  જવાયજવાયજવાયજવાય.... 

સામે મળ  જવાય તો બીEુ ંતો કંઇ નહ�સામે મળ  જવાય તો બીEુ ંતો કંઇ નહ�સામે મળ  જવાય તો બીEુ ંતો કંઇ નહ�સામે મળ  જવાય તો બીEુ ંતો કંઇ નહ�, 

પણ પણ પણ પણ ‘ક�મ છો?’ કહ ને ન પાછા વળ  જવાયકહ ને ન પાછા વળ  જવાયકહ ને ન પાછા વળ  જવાયકહ ને ન પાછા વળ  જવાય.... 

-આ�દલ મU�રુ આ�દલ મU�રુ આ�દલ મU�રુ આ�દલ મU�રુ  

                ‘ક�મક�મક�મક�મ છોછોછોછો?‘ વાપર ને બનાવેલી રચનાઓ શોધતા ંઆપણા લોક
ીય શાયરની આ રચના નજર� 

ચઢ  ગઇ. અને મન વીચારોએ ચઢ  ગ=ુ.ં 

       આપણે ભીડમા ંજ રહ�વા ટ�વાયેલા છ એ. એકલા પડવા4ુ ંબrુ જોખમી છે! કદાચ ‘એ’ સામ ે

મળ  �ય અને આપણને એ સJમોહ ત કર  દ�. અને તો તો પછ  પાછા શી ર તે અવાય?!  

        હા! પોતાની �તને મળવા4ુ ંબrુ જોખમી છે. એક વાર એ mલુાકાત થઇ ગઇ. બસ પછ  એન ે

મªયા વીના જ ન ચાલે.  એના વીનાની જ�દગી અ¡રુ  લાગે. અર સામા ંદ�ખાતી >ય?તીની સાથ ે

આપણે ¨ખ અને દ લ મેળવવા4ુ ં ટાળતા હોઇએ છ એ. અર સા સામ ેપાચં મીનીટ પણ સતત 

ઉભા તો રહ  Eૂઓ! માર  મા કહ�તી હતી-”ચાટલા સામે બrુ ના ઉભો રહ�. ગાડંા થઇ જવાય!” 

        બસ! આ પાગલપન આપણને લાગી �ય, એ જ બીક છે. આ બધી ભીડ, આ બધો કોલાહલ, 

આ બધી માયા, આ બધી મનગમતી બબાલ, આ બધી વૈખર  - $ (વનભર ભેગી કર  છે - તે 

જતી રહ�, તેનો મોહ ઓસર  �ય, તેની આપણને અ�યુા થઇ �ય, તેનો ડર છે!   

     �તરની વાણી �ગી �ય તેનો ડર છે. 

         ભીડમા ંખોવાઇ જવામા ંકોઇ જોખમ નથી. ભલેને આપણી �ત જ ખોવાઇ �ય!    
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કોણકોણકોણકોણ    કોનોકોનોકોનોકોનો    હાથહાથહાથહાથ    પકડ�પકડ�પકડ�પકડ�     

   એક માણસ તેની દ કર ને લઈને નદ  પરનો એક નાનકડો લ©ડ યો 9લુ ઓળંગી ર�ો હતો. 

     તેણે દ કર ને કÈુ ં” બેટ ! y ુ ંમારો હાથ પકડ  લે.” 

    દ કર દ કર દ કર દ કર  - ” ના, તમે મારો હાથ પકડો.” 

    બાપબાપબાપબાપ - ” ક�મ?” 

    દ કર દ કર દ કર દ કર  - ” rુ ંતમારો હાથ પકÅુ ંઅને કાઈંક અક/માત થાય,  તો  કદાચ rુ ંતમારો હાથ છોડ  દP. 

પણ તમે મારો હાથ પકડ|ો હોય તો મને વીdાસ છે ક�, તમે મારો હાથ કદ  નહ� છોડો. 

- �°ે( ઉપરથી�°ે( ઉપરથી�°ે( ઉપરથી�°ે( ઉપરથી    

  ભ?તીમા ંઆ ભાવ અને વીdાસ આવ,ે !યાર� ઉપરવાળો આપણો હાથ ઝાલે. વદંનીય 2ી. 9નુીત 

મહારાજ4ુ ંભજન યાદ આવી ગ=ુ ં- 

”     $વો તેવો પણ તારો$વો તેવો પણ તારો$વો તેવો પણ તારો$વો તેવો પણ તારો, હાથ પકડ 
� ુમારોહાથ પકડ 
� ુમારોહાથ પકડ 
� ુમારોહાથ પકડ 
� ુમારો. . . . ““““    
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ચાલોચાલોચાલોચાલો અભણ થવા4ુંઅભણ થવા4ુંઅભણ થવા4ુંઅભણ થવા4ુ ંશીખીએશીખીએશીખીએશીખીએ 

”Hello friends, 

       You have come here, spending 2500/- Rs, your precious money, Just for 

listening to me for three days. You naturally have lots of expectations to get 

something from this discourse, and it is quite reasonable too. 

     So, ladies and gentleman! It is my earnest and most sincere promise to you, 

and I will fulfill it with my best possible might – that. ‘ YOU WILL GET NOTHING 

FROM THIS SEMINAR.’  

     Shocked? Disillusioned? You think that this seemingly decent looking man is a 

cheat?  

     I earnestly  request  you all to listen to me carefully  for one hour. And after 

that, if you still feel  the same way, my friends at the back will return your 

precious 2500/- Rs. BUT, you will lose nothing !   

       Because if you get NOTHING  here,  you will have access to EVERYTHING ……”  

-          ‘Debu‘ 

——————————————————————————————————- 

           ઉપરો?ત શ�દો 1996ની સાલમા ંઅમદાવાદમા,ં rુ ં$મા ંભણવા ગયો હતો તેવા, એક /વ-

�ધુારણાના સેમીનારના શી,કના હતા.  

ચાલોચાલોચાલોચાલો! ! ! ! ‘કfુ ંનહ�કfુ ંનહ�કfુ ંનહ�કfુ ંનહ�’ મેળવવા4ુ ંશીખીએમેળવવા4ુ ંશીખીએમેળવવા4ુ ંશીખીએમેળવવા4ુ ંશીખીએ, અભણ થવા4ુંઅભણ થવા4ુંઅભણ થવા4ુંઅભણ થવા4ુ ં શીખીએ શીખીએ શીખીએ શીખીએ !!!!!!!! 

         ભણ�ુ ંબrુ �ુગ�મ છે. આપણે જUJયા !યાર� સાવ અભણ, ભોટ, ‘ઢ’ હતા. મા[ ભાવ જગતમા ં

જ રહ�તા હતા. 1ુદન, /મીત અને ક લકાર ઓ જ આપણી ભાષા હતી. આપણે દર�ક અ4�ુતુીમાથંી 

ભણતા હતા. દર�ક અ4ભુવમા ંઆગળ ધપવાનો, પા પા પગલી ભરવાનો, પડવાનો, આખડવાનો 
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આનદં હતો. કોઇના ફફડતા હોઠ પણ આપણને ‘બ’ અને ‘મ’ ક�મ બોલાય તે શીખવતા હતા. ‘ઢ’  

હોવામા ંકોઇ લÚતુા નહોતી.  

         પછ  તો બા9!ુ આપણે ભણવા  માડં|ા! બrુ ભÎયા;  અને એટલે ગણવા પણ માડં|ા. ¥ા ંનફો 

અને ¥ા ં4કુશાન; તે સમજવા માડં|ા! આખી  �ુનીયાને આપણા ખી/સામા ં ક�દ કરવાના �વાબ 

સેવવા માડં|ા.  

         અને હવે તો આપણે બrુ ભણેલાઅને હવે તો આપણે બrુ ભણેલાઅને હવે તો આપણે બrુ ભણેલાઅને હવે તો આપણે બrુ ભણેલા, ગણેલાગણેલાગણેલાગણેલા, �સુ/ંjૃત�સુ/ંjૃત�સુ/ંjૃત�સુ/ંjૃત,પડં ત બની ગયાપડં ત બની ગયાપડં ત બની ગયાપડં ત બની ગયા....  

         પણ એ અ4�ુતુીનો આનદં તો ગયો તે ગયો જ, એ ક લકાર ઓ ગઇ. એ /મીત ગ=ુ.ં અર�! 

દ લ દઇને હવે રોઇ પણ શકતા નથી. $ જ(ંરો જગતને $ર કરવા ઘડ  હતી; તેમા ંઆપણે જ 

બદં વાન બની ગયા. (વન ઝેર બની ગ=ુ.ં  

          ફર  એ આનદં મેળવવો છે? 
!યેક પળ (વવાનો આનદં? તો ફર  પાછા અભણ બનો. 

ભણવા કરતા ંભણેvુ ં�લુ�ુ ંબrુ કઠણ છે. પણ $ જવામંદ�  ક� જવાજંનાના (!) હોય તે જ કઠણ કામ 

કર�.  અભણ થઇfુ ંતો જ ન�ુ ંશીખી શક fુ.ં  

          મ¹ પેલા સેમીનારમા ંઆ અભણ થવાની ર ત શીખી. અને rુ ંફર  પાછો બાળક બનવા માડ|ો. 

દ�શ છોડ|ો, અને દ કર ના બાળકો જોડ� રમતા ંરમતા ંપાછો બાળક બની ગયો.  

‘$ કંઇ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો$ કંઇ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો$ કંઇ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો$ કંઇ બની ગયો એ બરાબર બની ગયો!!!!’    

----    આ�દલ મ�ંરુ આ�દલ મ�ંરુ આ�દલ મ�ંરુ આ�દલ મ�ંરુ  

      સાત નવી હોબી શી�યો, 0જુરાતી સાહ !ય શીખવા માડં|ો. માર  માUયતાઓ, �ગુ અન ે

અણગમાને તીલાજંલી આપી; નવી જોડણીય શી�યો અને જોડણીદોષથી m?ુત બUયો. ‘�તરની 

વાણી’ 
ગટવા માડં .  

      માટ�  ચાલો! માર  સાથ ેસાથે અભણ થવા4ુ ંશીખવા આવશોન?ે બrુ મ� આવશે, ¢ક ¢ક ગાડ  

રમવાની, ગીDલીદંડા અન ેલખોટ ઓ રમવાની મ�.‘બા’ ને વીતાડ ને ર ઝવવાની મ�. 

   તો પછ ,  આ બ¡ુ ંભÎયા તે fુ ંનકાmુ?ં તે બ¡ુ ં�લુી જવા4ુ?ં 
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   બrુ જ સાચી અને વEુદવાળ  વાત. આપણે $ ભÎયા તેના થક  તો આપણો (વનનીવા�હ ચાલે 

છે. તેને તો ન જ છોડ  દ�વાય ને? તો પછ  fુ ંછોડવા4ુ ં? fુ ં�લુી જવા4ુ?ં 

    $ �લુી જવાની વાત છે; ત ે દર�ક ચીજને, દર�ક પર /થીતીને mલુવવાની આપણી ટ�વની વાત 

છે. આપણા જોખવાના કાટંા, આપણા ચpમા,ં આપણી 
તીK યાઓ આ બધામા ંઆmલુ પર વત�નની 

વાત છે. આપણી માUયતાઓ, આપણા 9વુ�°હો, આપણા ગમા-અણગમા, આ બધાનંે બાEુએ 

mકુવાની વાત છે. એ બધામા ં‘ઢ’ બનીને એકડ� એકથી ફર  શ1ુ કરવાની વાત છે. 

     આપણી $ કાઇં સમ/યાઓ છે; તેના mળુમા ંઆ અ¡1ંુુ Zાન રહ�vુ ં છે. તે Zાનન ેતીલાજંલી 

આપી ની&પ,   ર ત ે આપણા (વનમા ંઆવતી >ય?તીઓ, સમ/યાઓ, પર /થીતીઓ - એ બધા4ં ુ ં

mDુયા?ંન કરવાની વાત છે - કોઇ 9વુ�°હ વીના. સાવ તા( વીચારધારાના આધાર પર. અથવા 

કોઈ mDુયાકંન જ કયા� વીના, Uયાય તોªયા વીના (વવાની વાત છે.  

      કદાચ ઇdરને બ¡ુ ંસમપ�ણ કરવાની વાત પણ આ જ વાત છે. �તને બાEુએ mકુ  દ�વાની 

વાત. ‘�તરની વાણી’ની વાત. 

એક ઉદાહરણએક ઉદાહરણએક ઉદાહરણએક ઉદાહરણ - 

         મ¹ પહ�લા ભાગમા ં$ સેમીનારની વાત કર  હતી; તેના પહ�લા દ વસના �ત ેરા[ે દસ વાગે 

પહ�vુ ં સ[ સમા\ત થ=ુ ં !યાર� ‘ડ��’ુએ અમન ેએક ઘરકામ આ\=ુ!ં અન ેતે હy ુ ં - ’ સેમીનારના 

/થળ પરથી નીકળ   બી� દ વસે સવાર� નવ વાગે પાછા આવો ત ેદરJયાન $ કાઇં બને તેની 

વાત બધાને કરવાની. એ પતે પછ  બી� દ વસ4ુ ંશી,ણ શ1ુ થશે.’ 

        હવે રાતના અગીયાર અને બી� દ વસના નવ વા�યાની વBચેના સમયની આ વાત મન ેતો 

સાવ ઉટપટાગં લાગી. 

        બી� દ વસે સવાર� ‘ડ��’ુ એ એક અઢાર�ક વશ�ના છોકરાને ઉભો કય� અને તેનો અ4ભુવ 

બધાને કહ�વા4ુ ંકÈુ.ં આપણે તેને ‘અ’ કહ fુ.ં તેના જ શ�દોમા ં...   

‘અ’ બોDયો - 
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    “rુ ંઘેર ગયો. 11-30  વા�યા હતા. ઘટંડ  વગાડ . મારા ં�@ૃધ દાદ એ દરવાજો ખોDયો. rુ ંજોડા 

કાઢ ને �વુાના ઓરડામા ંજતો હતો !યા ંદાદ  બોDયા ં” ‘અ’ બેટા,    �ુધ પીશ?” . મને આ ઘરડ  

દાદ  બrુ વળગતી આવ ે - તે સહ�જ પણ ન ગમે. rુ ં સાભંªયા વીના રોજની ટ�વ 
માણે, મારા 

ઓરડા ભણી જતો હતો. પણ, આખો દ વસ �ત�તની વાતો સાભંળ  હતી; તેના પરથી  મન ે

વીચાર આ>યો- ‘ભલે ને, ચાલ �ુધ પી લP.‘ દાદ  �ુધ ગરમ કર ન ેલા>યા. ટ�બલ પાસે બેસી મ¹ 

�ુધ પી¡ુ.ં દાદ  પણ સામ ેબેઠા.ં 

   ડ��એુ ‘અ’ ને અટકા>યો અને કÈુ ં- ” દાદ એ તને fુ ંઆ\=ુ?ં “ 

    ‘અ’ –  ” �ુધ જ તો વળ .” 

   ડ�� ુ- “અને ત¹ દાદ ન ેfુ ંઆ\=ુ?ં” 

   ‘અ’ -  ‘લો વળ , કાઇ જ નહ� તો.” 

  ડ�� ુ- ” દાદ ના મX પર ક�વા ભાવ હતા?” 

   ‘અ’ -  “ તે Iશુ થયેલી દ�ખાઇ.” 

   ડ��એુ અમને બધાને 9છુØુ ં- ” બોલો ‘અ’ એ દાદ ને fુ ંઆ\=ુ?ં “ 

   કોઇ જવાબ શી ર તે આપ?ે 

   ડ�� ુ- “મી[ો! ‘અ’એ તો એક મહાન ભેટ દાદ ને આપી. $ દ કરો દાદ ની �ુનીયામાથંી ખોવાઇ 

ગયો હતો; તે તેણે દાદ ને પાછો આ\યો. તેનો આનદં તો દાદ ને હતો. “ 

   પછ   ઉમે=ુ¶ - ” આપણે આપણી �ુનીયામા ંજ રહ�તા ં હોઇએ છ એ. uયાર� બી�ની �ુનીયામા ં


વેશ કર એ, !યાર� જ આપણને આ ભાવ સમ�ય. $મ $મ આપણે આ સમજતા ંથઇએ, તેમ તેમ 

આપણી �ુનીયા Iલુતી જશે; Iલુતી જ જશે. અને આપણી ઘટનાઓને જોવાની નજરમા ંઆmલુ 

પર વત�ન આવyુ ંજશે.” 
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     અઠવાડ યા પછ  બધા4ુ ંએક મીલન રા�=ુ ંહy ુ.ં ઘણાને મચં પર બોલાવી તેમના (વનમા ંfુ ં

ફ�રફારો થયા,  તે બધાને જણાવવા ઇજન અપા=ુ ંહy ુ ં. 

     ‘અ’ નો વારો આ>યો !યાર� તેણે કÈુ ં -” તમે $ દાદ  અને �ુધવાળા 
સગંની વાત સમ�વી 

હતી; તે મારા મગજમા ંએવી તો ઉતર  ગઇ ક�, હવે rુ ંસાવ અતડો હતો; તે મીલનસાર બની ગયો 

¢,ં અને આ સાત દ વસમા ંમને અગીયાર નવા મી[ો મªયા છે. “ 

    આ છે અભણ થવાના ફાયદા. Eુના ંચpમા ંઉતાર  નવા ંપહ�રવાના ફાયદા. 

અ4Kુમણીકા
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(વનર�ખા(વનર�ખા(વનર�ખા(વનર�ખા 

‘આજની ઘડ મા ં(વોઆજની ઘડ મા ં(વોઆજની ઘડ મા ં(વોઆજની ઘડ મા ં(વો’  તેમ કહ��ુ ંતો સહ�vુ ંછેતેમ કહ��ુ ંતો સહ�vુ ંછેતેમ કહ��ુ ંતો સહ�vુ ંછેતેમ કહ��ુ ંતો સહ�vુ ંછે.... 

પણ ગઇકાલપણ ગઇકાલપણ ગઇકાલપણ ગઇકાલ, આજ અનેઆજ અનેઆજ અનેઆજ અને આવતીકાલઆવતીકાલઆવતીકાલઆવતીકાલ        

મળ ને તો (વનર�ખા બને છેમળ ને તો (વનર�ખા બને છેમળ ને તો (વનર�ખા બને છેમળ ને તો (વનર�ખા બને છે.... 

- ઋઋઋઋચા �નીચા �નીચા �નીચા �ની 

      આ માર  જ દ કર ની રચના. આજની ઘડ મા ં(વવાની વાતને માનવી ક�ટલી બધી mpુક�લ છે?  

    �તુકાળ મ¡રુ સૌને લાગે છે - મને પણ.  

    અને ભવી&યના ંસપનાયં- મને પણ.  

     અને વાત તો સાચી ક�, (વનમા ંઆ [ણેય છે જ. મા[ ‘આજ’ થી જ (વન નથી બનyુ.ં 

�મુીતીની ભાષામા ંઓછામા ંઓછા બે બ��ુ હોય તો ર�ખા બને. અને [ણ હોય તો �રુ�ખા ક� વKર�ખા 

બને. અને ર�ખા હોય તો જ કોઇક આકાર બને! 

        બીલjુલ સાચી વાત. કોઇ એક એકvુ ંબ��ુ આકાર બનાવી શકy ુ ંનથી. અનેક બ��ુઓ મળ ને 

આકાર બને છે. તકલીફ એ છે ક�, આપણને $ બ��ુઓ આપણા હાથમા ંનથી; તે જ 
ીય લાગે 

છે! અને $ હાથમા ં છે તે અકા1ંુ અને નીરસ. માટ� આપણે તેને ફkક   દઇએ  છ એ, વેડફ  દઇએ 

છ એ.  $ આકાર બને છે, તેની સાથે આપણી ઓળખ બની �ય છે. એ આકારને આપણે આપ�ુ ં

હોવાપ�ુ ં માની લઈએ છ એ, એ �લુી જઈએ છ એ ક� તેમા ં(વન નથી , એ તો બનાવેલી જડ 

આjૃતી જ છે. અને આપણે તેને બrુ જતનથી વળગી રહ એ છ એ. અને $મા ં ખર�ખર (વન 

(વાય છે એ બ��ુને fUુય , નકાmુ ંગણતા જઈએ છ એ.   

         હવે y ુ ંજ કહ� બેની! ફkક  દ ધેલા ંબ��ુમાથંી આકાર ક�વો બનશ?ે તેમા ંકોઇ ઢંગધડો હશે? 
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         આપણા (વનની સરસ આjૃતી બનાવવી છે. નયનરJય ચીજ બનાવવી છે. બrુ �ુદંર શીDપ 

બનાવ�ુ ં છે. તો આપણા હાથમાનંી પ�છ ને સપનાની સરસ કDપનાઓના રંગમા ં બોળ , પાછલા 

અ4ભુવોમાથંી $ સાર  કલા શી�યા તે વાપર , એક યાદગાર કલાjૃતી બનાવવી છે. આમ ન કરો; 

તો (વન તો 0જુર  જશે. પણ આjૃતી ક�વી બનશ?ે એ શીDપ ક��ુ ંબનશ?ે 

          તમે જ વીચાર  Eુઓ. આ પળમા ં(વ�ુ ંછે ક�, મર�ુ ંછે? $ છે તે આ પળ છે. બાક  બધો તો 

�તુકાળનો ભગંાર અને ભાવીના ંવાદળા ંછે. આપણે આ ભગંાર અને વાદળા ંવાપર ને જ આપણા 

(વનને નીખારવા4ુ ં છે. એ તો આપણી પાસેની સામ°ી છે. એ જ તો આપણી ,મતા છે. બrુ 

mDુયવાન સામ°ી છે. એ જ તો આપણી મીરાત છે. પણ તેને વેડફવી નથી. વાપરવી છે. સરસ 

સગંીતની તh બનાવવી છે, આપણને સાભંળવી ગમ,ે સૌને સાભંળવી ગમે તવેી તh. સરસ મ�4ુ ં

ગણગણવા4ુ ં ગમે તે�ુ ં ગીત. અને ગીત $ બને છે;  તે આ ઘડ મા ં બને છે. પછ  તો બનેલા 

ગીતની ટ�પ જ વાગે છે!  અથવા એ ગીત આપણી કDપનામા ંજ રહ  �ય છે.   

     �તુ ક� ભવી&યના ત ેગીતને ગણગણાવી નથી શકાy ુ.ં 

       અને એમા ં તો (વવાની મઝા છે; એમા ં જ તો આનદં છે - $ને કા$ આપણે (વી ર�ા 

છ એ. આ જ તો આપણી નીયતી છે. આમ જ આપણને બનાવવામા ંઆ>યા છે. 

          પસદંગી આપણે જ કરવાની છે, મરતા ંમરતા ં(વ�ુ ંછે - ક� (વતા ં(વતા ંમર�ુ ંછે. બrુ જ 

નાનો ફરક છે - એક જ બ��ુની વાત છે. પણ બrુ જ મોટો ફરક છે. 

           ચાલ બેનીચાલ બેનીચાલ બેનીચાલ બેની, આ આ આ આ પળમા ં(વવા4ુ ંશ1ુ કર એપળમા ં(વવા4ુ ંશ1ુ કર એપળમા ં(વવા4ુ ંશ1ુ કર એપળમા ં(વવા4ુ ંશ1ુ કર એ....    
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તારાતારાતારાતારા જજજજ dાસમાંdાસમાંdાસમાંdાસમા ં

“    y ુ ંમને ન શોધ ¥ાકં આસપાસમાંy ુ ંમને ન શોધ ¥ાકં આસપાસમાંy ુ ંમને ન શોધ ¥ાકં આસપાસમાંy ુ ંમને ન શોધ ¥ાકં આસપાસમા ં

rુ ંતને મળ  શjંુ તારા જ dાસમાંrુ ંતને મળ  શjંુ તારા જ dાસમાંrુ ંતને મળ  શjંુ તારા જ dાસમાંrુ ંતને મળ  શjંુ તારા જ dાસમા.ં...” 

- ��કત િ[વેદ ��કત િ[વેદ ��કત િ[વેદ ��કત િ[વેદ  

    આ કથન $ટvુ ં
ીયજન માટ� સાÄુ ંછે એટvુ ંજ આપણા 
ીય સખા $વા પરમ ત!વ માટ� પણ 

સાÄુ ંછે. $ દ�ખાતો નથી પણ છે - તે dાસ- આપણે �ગતા ક� Pઘતા હોઇએ તો પણ ચાલતો રહ� 

છે, અને આપણને સતત 
તીતી કરાવતો રહ� છે ક�, આપણે (વતા છ એ. 

    ઇdરને ¥ાયં �ુર શોધવા જવાની જ1ુર જ નથી. તે તો આપણા હર dાસમા ંહાજરા હEૂર છે. 
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[ણ[ણ[ણ[ણ પા[ોપા[ોપા[ોપા[ો, [ણ[ણ[ણ[ણ ચીજચીજચીજચીજ 

       તમાર  સામે પાણીથી ભર�લા ં[ણ પા[ો પડ|ા ંછે. એકમા ંતમે થોડા ંગાજર નાખંો છો, બી�મા ં

થોડા ંÛડા ંઅને [ી�મા ંથોડ  કોફ . આ [ણે   પા[ોને તમ ેપદંર મીનીટ ઉકાળો છો. 

      પહ�લા પા[ના ંગાજર સાવ પોચા ંપડ  �ય છે, બી� પા[ના ંÛડા ંકઠણ બની �ય છે. [ી� 

પા[માનંી કોફ  પાણી સાથે ભળ  �ય છે; તે4ુ ંનામોનીશાન રહ�y ુ ંનથી. પણ સરસ મ�ની સોડમ 

તે પા[માથંી  આવવા લાગે છે 

..................... 

   આપણા (વનમા ંઆવતી mpુક�લીઓ આ ઉકળતા પાણી $વી હોય છે. તેની સાથે ક�વો >યવહાર 

કરવો તેના આપણી પાસ ે[ણ વીકDપો છે . 

• ગાજરની $મ mpુક�લી સામે આપણે સાવ ઢ લા પડ ગાજરની $મ mpુક�લી સામે આપણે સાવ ઢ લા પડ ગાજરની $મ mpુક�લી સામે આપણે સાવ ઢ લા પડ ગાજરની $મ mpુક�લી સામે આપણે સાવ ઢ લા પડ  જઈએજઈએજઈએજઈએ....  

• Ûડાનંી $મ સાવ fpુકÛડાનંી $મ સાવ fpુકÛડાનંી $મ સાવ fpુકÛડાનંી $મ સાવ fpુક, કઠણ અને રસવીહ ન થઈકઠણ અને રસવીહ ન થઈકઠણ અને રસવીહ ન થઈકઠણ અને રસવીહ ન થઈ જઈએજઈએજઈએજઈએ....  

• કોફ ની $મ mpુક�લીનીકોફ ની $મ mpુક�લીનીકોફ ની $મ mpુક�લીનીકોફ ની $મ mpુક�લીની સાથે આ!મસાy્સાથે આ!મસાy્સાથે આ!મસાy્સાથે આ!મસાy ્ થઈ �ુદંરથઈ �ુદંરથઈ �ુદંરથઈ �ુદંર મ�ની સોમ�ની સોમ�ની સોમ�ની સોડમ ફ�લાવીએડમ ફ�લાવીએડમ ફ�લાવીએડમ ફ�લાવીએ....  

     કયો વીકDપ /વીકારવો, તે આપણા ઉપર આધાર રાખે છે. 

[ mળુ અ°ે(મા ંઅZાત ·ોત પરથી ભાવા4વુાદ ] 
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ધમ�ધમ�ધમ�ધમ�    અનેઅનેઅનેઅને    વીZાનવીZાનવીZાનવીZાન     

     માણસના મનમા ં jુદરતે mકુ�લી વીચારશ?તીના 
તાપ,ે માણસે ક�વળ પf¼ુ�ુીમાથંી અનેર  


ગતી સાધી છે. આ 
ગતીના ંબે mળુ�તુ પાસા ંતે ધમ� અને વીZાન. આ વીચારશ?તીના કારણે 

(વન �ખુ અને સગવડથી ભર�vુ ંબU=ુ ંછે; અને સારાસારનો વીવેક પણ નીપuયો છે. પણ સાથે 

સાથે અનેક અની&ટોને પણ તેમણે જUમ આ\યો છે. 

    મારા મતે આમા4ં ુ ંએક સૌથી 
ધાન અની&ટ છે – ધમ� અન ેવીZાન વBચેનો સઘંષ�. વીZાન ે

ધમ� અને નીતીની ઘોર ઉપે,ા કર  છે. વીZાનની મદદથી સ��યેલા સાધન અને સJપ�ીના કારણે 

માણસ ભોગવાદ  બUયો છે; ક�વળ /વાથ�મા ંજ રાચતો થયો છે. 

    તો સામે પ,ે ધમ� વીZાનને હJમેશ પરમ ત!વથી વીmખુ માU=ુ ંછે; અને તેને દબાવવા, કચડવા 


ય!નો કયા� છે. સોK�ટ સને ઝેર આપી માર  ના�ંયો છે; Ïનુોને (વતો જલાવી દ ધો છે. 

ગેલીલીયોને ક�દમા ંર બાવી, તેની માUયતાઓને બળા!કારથી ઉલટાવવા મજ�રુ કય� છે. પોતાની 

ધામ:ક માUયતાઓ અUય પર ઠોક  બેસાડવા અનકે =@ુધો લડાયા ંછે; રકતપાત થયો છે; સ/ંjૃતીઓ 

તારાજ થઈ ગઈ છે. 

    અને ક1ુણાજનક વાત તો એ છે ક�, ધમ� અને વીZાન એક જ સ!યના બે પાસા ંછે! 

    વીZાન સ!ય4ુ ંઅવલોકન કર� છે, એ અવલોકનમાથંી તક� અને 
યોગોના સહાર� નવી શોધખોળો 

કર� છે અને નવા ંસાધનો, શા�ો, વીચારધારાઓને જUમ આપે છે.  

    ધમ� સ!યની સવ�પર તાની ભ?તી કર� છે અને ભાવ અને 2@ધાના સહાર� �તરની વાણીને 

ઉ�ગર કર� છે; સ(વની �દર રહ�લા (વતં ત!વ સાથે ગોઠડ  સાધે છે. 

    અને આવી જ કો’ક �તરની વાણી કો’ક U=ટુનને 01ુુ!વાકષ�ણનો નીયમ રEુ કરવા 
ેર� છે. 

આવી જ કો’ક વાણી uયોh વોશ��ટન કાવ�ર $વા વીZાનના માણસને jુદરતમા ંરહ�લી સવંાદ તા 

નીહાળવા 
ેર� છે; તો ¥ા’ંક ગૌતમ �@ુધને વીવેક�@ુધી જગવવા 
ો!સાહ ત કર� છે. 
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    મારા મતે, માનવમનના વીકાસના 
ારંભીક તબ©ામા ંધમ� અને વીZાન વBચે કોઈ સઘંષ� ન 

હતો. 
ાગૈતીહાસીક કાળના એ અ�ધુ માનવીઓ, એ જગંલના (વો, સ!યની ઘણી વ¡ ુન(ક 

હતા. અનેક (વનસઘંષ�ની વBચે, ધમ� અને વીZાન બ�ે એમના (વનમા ં એક1ુપ બનીન ે

વીલસતા, પાગંરતા હતા. 

        પણ આપણી કહ�વાતી સ/ંjૃતીએ આ પાયાની સવંાદ તાનો દાટ વાળ  દ ધો છે. ધમ� અને 

વીZાન એકમેકના વીરોધી બનીને બેઠા છે. 2@ધા અને તક� તાલબ@ધ બનીને એક સાથે ક�મ ન 

ચાલી શક�? 2@ધા fુ ં�ધ થવા જ સ��ઈ છે? તક� fુ ંક�વળ ભોગવાદ પણાને ઉ�ેજન આપવા જ 

સ��યો છે? આના એક ઉક�લ તર ક�, વીવેક�@ુધી ક�ળવવાનો મત પણ 
વત� છે. પણ આ વીવેક 

મા[ વીZાનને જ મહ!વ આપે છે. 2@ધાનો છેદ જ ઉડાવી દ� છે. 

   માનવ �ગ1ુકતા $ તબ©ે આવીને ઉભી છે, તેમા ં આ સવંાદ તા ફર થી ઉ�ગર થશે; તો 

માનવ�ત સવ�નાશ તરફની ¨ધળ  દોટમાથંી કોઈક ઉ�સવાળો માગ� કાઢ  શકશે. નહ� તો આ 

હ�રો વષ�મા ંથયેલો  વીકાસ, એક વyુ�ળ 91ંુુ કર ને માનવ�તને એ પÜથર=ગુમા ં ફર  પાછ  

લાવી દ�શે.  
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ના/તીકતાના/તીકતાના/તીકતાના/તીકતા 

     ‘�તરની વાણી’  મા ંના/તીકતાને /થાન છે ખ1ંુ? બrુ જ ચચા�/પદ બાબત છે. 

      મારા વીચાર જણા�ુ ંતો …  હોઈ શક�.  જ1ુર હોઈ શક�. 

       આ!માનો અવાજ.  �તરની વાણી. એને આ/તીકતા સાથે શો સબંધં? uયાર� �તરનો  

અવાજ સાભંળ  પરમ ત!વ સાથે ગોઠડ  સાધીએ; !યાર� એ જ1ુર  નથી ક�, આપણે ઈdરની 

પર કDપનામા ંમાનતા  થઈ જઈએ.  $ કfુકં આપણી �દર હોય છે; તેની સાથે ભાવા!મક એકતા 

સધાય એટvુ ંજ.  તેને નામ ક� 1ુપ આપ�ુ;ં ક� તેના ં0ણુગાન ગાવા,ં ક� તેની 9�ુ ક� /yતુી કરવી ત ે

તો બધી બા� બાબત છે. આચાર છે. પ@ધતી છે. 

       આ�ુ ંકfુ ંન કર એ; તે પણ એક પ@ધતી હોઈ શક�. મા[ સવંાદની 
ામાણીકતા હોવી ઘટ�. 

       ‘ના/તીક એટલે ભૌતીકતામા ં રાચતી >ય?તી.’ તે ચીલાચાv ુ માUયતા ખોટ  છે. તે જ 

ર તે ના/તીક >ય?તી 2�ા ક� �ધ2�ાથી પર હોય તે માUયતા પણ એટલીજ �લુભર�લી છે! 

ના/તીકોની પણ એક જડ માUયતા હોય છે!     

       ઈdરના અ/તી!વને માન�ુ ંક� ન માન�ુ ંતે તો એક બrુ જ ગૌણ બાબત છે. m�ુય વાત તો એ 

છે ક�, આપણે આપણા �તરની સાથે 
ામાણીક છ એ ખરા? fુ ંઆપણે તે અવાજને સાભંળવા તૈયાર 

છ એ ખરા? 

      જો ના/તીક >ય?તી આ અવાજને સાભંળવા સ,મ હોય; અથવા તેની તે માટ� તૈયાર  હોય તો 

તે સાચો વૈ&ણવજન છે. 
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9નુhUમ9નુhUમ9નુhUમ9નુhUમ  

   Ì!ુ= ુપછ ની (વની અવ/થા fુ ંહોય?   

     ¿ી/તી માUયતા છે - ‘ડ� ઓફ જજમેUટ ‘ ; m/ુલીમ માUયતા છે ‘¥ામત‘.  એ દ વસે પાપ 

9Îુયનો હ સાબ પરમા!મા કરશે. $ 9Îુયશાળ  હશે તે /વગ�મા ંજશે અને $ પાપી હશે નક�મા ંજશે. 

     હ U�ુ/બૌ@ધ માUયતા છે ‘9નુhUમ’. Ì!ુ= ુ બાદ સારા ં કમ� કર�લાને ઉBચતર યોનીમા ં જUમ 

મળશે; અને ખરાબ કામ કરનારને નીJન યોનીમા ં જUમ મળશે. $ણે પરમા!માની (વનભર 

સાધના કર  હોય તેનો મો, થાય અને તે દ�વલોકમા ંક� /વગ�મા ં�ય.   

       ઈ(\તની સ/ંjૃતીની વળ  પોતાની માUયતા હતી. 

      આમ અહ� પણ fુ ંસાÄુ ંઅને fુ ંનહ�; તે વીશે �ત�તની માUયતાઓ અ/તી!વ ધરાવે છે. 

આમાનંી  કોઈની પણ સ!યતા 9રુવાર કરવી લગભગ અશ¥ છે. rુ ં$ સમાજમા ંઉછય� ¢ ંતે હ U�ુ 

સમાજમા ં 9નુhUમનો �યાલ ]ઢ �તુ થયેલો છે; અને આથી મારા મનમા ં પણ તે ઘણા વષ�  

રમતો ર�ો છે. આપણને મળેલા સ/ંકાર  આવતો જUમ �ધુારવાની તાલાવલેી જગાડ� છે. અને આ 

જUમમા ંસ!કાય� કરવા 
રે� છે. 

      પણ માર� એક અગ!યની વાત કરવી છે. હ U�ુ માUયતા 
માણે ધારો ક�, આપણે એક વાર 

/વીકાર  લઈએ ક� , 9નુhUમ સાચી અને અ/તી!વ ધરાવતી 
K યા છે. $ણે આ માUયતા શ1ુ કર  

હશે, તેનો એક બrુ જ fભુ આશય એ હશે ક�, માણસ ‘ બી� જUમમા ંઆ જUમમા ંકર�લા કમ�4ુ ંફળ 

ભોગવ�ુ ં પડશે’ ; તે કારણે આ જUમમા ં સમાજમા ં /વીકાય� નીતીનીયમો પાળે અને નીતીમય, 

શીલમય (વન (વે.  સામા(ક >યવ/થાના /વા/Üય માટ� આ વીચાર બr ુજ ઉપયોગી છે અને 

સદાચારને 9&ુટ  આપે છે, માટ� તે અવpય fભુ છે. 

        પણ દર�ક બાબતમા ં બને છે; તેમ અહ� પણ આને કારણે બrુ મોટ  વીjૃતીઓ આપણા 

સમાજમા,ં આપણા માનસમા ંઘર કર  ગઈ છે. કોઈ માણસ �ુખી હોય, તો આપણે તરત સમાધાન 
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કર  લઈએ છ એ, ક� એ તો એના ગયા જUમના �ુ&jૃ!યોને કારણે હશે. આપણે એમા ંકfુ ંકર  ન 

શક એ. આવા વીચારોથી ક1ુણા અને દયાભાવનાને બrુ ચાલાક ભર  ર તે આપણે તીલાજંલી આપી 

દઈએ છ એ. 

        વળ  આપણા પોતાના આ જUમમા ં પણ નસીબને ક� ગયા જUમને દોષ દઈએ છ એ અન ે

આપણા �ુભા��ય માટ� ¨� ુ સાર , હાથ જોડ ન ે બેસી રહ એ છ એ. આપણે આપણા કત�>ય ક� 

91ુુષાથ�થી વીmખુ બનવા માડં એ છ એ. આ બ¡ુ ંસામા(ક અને >ય?તીગત અહ ત કરના1ંુ છે. 

અલબ� સમજદાર લોકો આ સી�ાતંને બરાબર સમ(; પોતાના આચાર નીતીમય બનાવવા 


ય!ન જ1ુર કર� છે , પણ બrુધા તો આ સી@ધાતંનો �ુ1ુપયોગ જ થતો જોઈ શકાય છે. આવતા 

ભવને �ધુારવા આ ભવમા ં(વવા4ુ ંકઠણ બનાવ�ુ ં, �ુ&કર બનાવ�ુ ં, કમ�Îયતાથી વીmખુ રહ��ુ ં- 

આ�ુ ંબ¡ુ ંઘ�ુ ંનકારા!મક બની રÈુ ંછે. 

         આથી મારા પોતાના �ગત ઉપયોગ માટ� મ¹ એમ ન©  ક=ુ¶ છે ક�, મારો 9નુhUમ થાય ક� ન 

થાય; અને થાય તો કયા 1ુપે થાય છે તે વીચારવા4ુ ંછોડ , આ જUમમા ંજ નીતી9વુ�ક (�ુ ંતે વ¡ ુ

જ1ુર  છે. આજનો દ વસ rુ ંકોઈને મદદ1ુપ થાP, તો તો ઉ�મ; પણ કમસે કમ કોઈને હાની ન 

પહXચાÅુ ંતો પણ ઠ ક. Ì!ુ= ુબાદ $ને rુ ં‘rુ’ં કrુ ં¢,ં તે4 ુ ંfુ ંથશે; તે મારા નીયમન બહારની વાત 

છે અને માટ� તેનો વીચાર કરવો >યથ� છે. જો મારો  (વ /વગ�મા ંક� નક�મા ંજવાનો હોય ક�, તેનો 

મો, થવાનો હોય; અથવા બીજો જUમ મળવાનો હોય, તો તે માટ� માર� બrુ ચ�તા કર  આ 

(વનને, આ ભવને �ુબ�ળ બનાવી મડદાલની માફક (વ�ુ ંસાવ અયો�ય લાગે છે.    

         મને લાગે છે ક�, આ ભાવ 9નુhUમની માUયતા ક� અમાUયતા બ�નેી વBચેનો મ@યમ માગ� 

છે. અને  માUયતાના નકારા!મક ભાવ   કરતા ંવ¡ ુ2ેય/કર છે – અલબ� મારા માટ�. 
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ભાતે
ભાતે
ભાતે
ભાતે કરદશ�નમકરદશ�નમકરદશ�નમકરદશ�નમ     

करा�े बसते ल�मी करा�े बसते ल�मी करा�े बसते ल�मी करा�े बसते ल�मी , करमूले सर�वती करमूले सर�वती करमूले सर�वती करमूले सर�वती !!!! 

करम�ये तुकरम�ये तुकरम�ये तुकरम�ये तु गो�व�दःगो�व�दःगो�व�दःगो�व�दः, �भाते करदश�नम ्�भाते करदश�नम ्�भाते करदश�नम ्�भाते करदश�नम ्!!!! 

[  હાથના આગલા ભાગમા ં લ�મી રહ� છે અને હાથના mળૂમા ં સર/વતી.  uયાર� હાથના મ@ય 

ભાગમા ંગોિવaદ રહ� છે. માટ� સવાર� ઊઠતા ંજ હાથ4ુ ંદશ�ન કર�ુ ંજોઇએ. ] 

    આ લા,ણીક હ��ુ વીધી છે. આપણે આની પાછળનો વીચાર અને ભાવ સમ(એ. 

     આપણા શર રમા ંમન પછ  સૌથી વીવીધ �તના,ં અનેક કામ કરવા શ?તીમાન હોય તો તે 

આપણા હાથ છે. બી� બધા �ગો4ુ ંપોતા4ુ ંબrુ જ સીમીત કાય�,ે[ હોય છે. 

    આપણી મોટાભાગની 
��ૃીઓ ¨ગળ ઓથી થાય છે. અને $ 
��ૃીઓ ¨ગળ ઓ કર� છે 

તેનાથી વ/yઓુ આપણે બનાવીએ છ એ. આમાથંી જ સઘળ  સJપ�ી4ુ ં સhન થાય છે. માટ� 

હાથના અ°ભાગમા ંલ�મી રહ�લી છે. 

    આ બધી ¨ગળ ઓના mળુમા ંચેતાત[ં આવેvુ ંછે. મગજ $ સદં�શા મોકલે છે; તે 
માણે હાથ 

અને ¨ગળ ઓ કામ કર� છે. માટ� આ 
��ૃીઓના mળુમા ં મગજ4ુ ં Zાન રહ�vુ ં છે. માટ� હાથના 

mળુમા ંસર/વતી રહ� છે તેમ કÈુ ંછે. 

   પણ આ બધાયના ક�U]મા ંઆપણી ચેતના, આપણો 
ાણ છે. તે ન હોય તો આ કfુ ંજ (વીત ન 

રહ�.  આથી મ@યમા ંગોવ�દ, ઇdર, પરમ ત!વ રહ�vુ ં છે.  uયાર� સવાર� ઉઠ ને કર-દશ�ન કર એ 

!યાર� આ વીચાર અને ભાવને હમંેશા ંદોહરાવીએ અને  પરમ ત!વનો આભાર માનીએ ક�, તેણે આ�ુ ં

� ુદંર સાધન આપણને આ\=ુ ં છે. આખો દ વસ આવા સરસ હથીયારનો ઉપયોગ આપણે 
�નુા 

કાય� માટ� જ કર એ.  
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ેમ
ેમ
ેમ
ેમ 

” હતા �દવાનગી ઉપર સમજદાર ના પડદાઓહતા �દવાનગી ઉપર સમજદાર ના પડદાઓહતા �દવાનગી ઉપર સમજદાર ના પડદાઓહતા �દવાનગી ઉપર સમજદાર ના પડદાઓ 

તને 9છૂ  ર�ોતને 9છૂ  ર�ોતને 9છૂ  ર�ોતને 9છૂ  ર�ો’તો rુ ંતો rુ ંતો rુ ંતો rુ,ં તને મળવાનાતને મળવાનાતને મળવાનાતને મળવાના ર/તાઓર/તાઓર/તાઓર/તાઓ.... 
– 

બધો આધાર છે એના જતી વેળાના જોવા પરબધો આધાર છે એના જતી વેળાના જોવા પરબધો આધાર છે એના જતી વેળાના જોવા પરબધો આધાર છે એના જતી વેળાના જોવા પર, 

િમલનમાથંી નથી મળતા િમલનમાથંી નથી મળતા િમલનમાથંી નથી મળતા િમલનમાથંી નથી મળતા , મોહ�બતના 9રુાવાઓમોહ�બતના 9રુાવાઓમોહ�બતના 9રુાવાઓમોહ�બતના 9રુાવાઓ....” 

- મર ઝમર ઝમર ઝમર ઝ 
 

    સાવ mફુલીસ અને =વુા વયથી જ અઠંગ શરાબી એવા આ શાયર� અmકુ રચનાઓ ચેતનાના 

એવા /તર પરથી આપી છે ક�, $મા ંબધા ધમ�ત!વોનો નીચોડ આવી �ય.  આ બે એવા શેર છે.        

    પરમ ત!વને પામ�ુ ંહોય તો સમજદાર ને કોરાણે mકુવી પડ� અને દ વાનગી આ!મસાy ્કરવી 

પડ�. એને મળવાના ર/તાઓ બrુ સમજદાર માણસને કોઠ� જ ન પડ�! આ Zાન નહ�; અZાનનો 

માગ� છે! બ¡ ુ�લુી જઇ , તેનામા ંજ ખોવાઇ જવાનો માગ� છે. એક શરાબીનો માગ�, એક દ વાનાનો 

માગ�- નરસ�હ,મીરા,ંઅને કબીરનો માગ� 

     બી� શેરમા ં પણ આ શાયર આવી જ બી( સાવ વી1ુ@ધ વાત કહ� છે. માfકુાને, આપણા 

સાજનને, આપણા પરમ સખાને મળવાની તાલાવેલી તો હોય, પણ ¢ટા પડતી વખતે તે કઇ 

�ૃ&ટ થી આપણી સામે Eુએ છે; તેના પર બધો આધાર છે! તે એક જ નજરમા ંતમને કહ  દ� છે – 

કfુ ંય ક�ા વગર – ક� તેણે તમને /વીકાયા� છે ક� નહ�! તે મળે !યાર� તો તમે એટલા બધા �ધુ �ધુ 

0મુાવી બેઠા હો; એટલા દ વાના થઇ ગયા હો ક�, તમને કfુ ંખબર જ ન પડ�. પણ તે સાજન ક� 

માfકુ પાછા જઇ ર�ા હોય, તમા1ંુ દ લ ફર  તેની સાથે મીલન માટ� >યાjુળ હોય; !યાર� તેની 

નજરનો એક જ ઇશારો પયા�\ત હોય છે ક�, તમારા 
ેમનો તેણે /વીકાર કય� છે ક� નહ�. 

           
ેમની આ ન�કતમા ંજ 
ેમની મહાનતા ¢પાઇ છે. પરમ ત!વ ની0ુ�ણ તો છે, પણ તેના 


Bછ� 0ણુનો આવીભા�વ તે 
ેમ છે. અને તેનો અ4ભુવ આપણી ઈU]ીયો વીવીધ 
કાર� અન ે
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વીવીધ પર માણોથી કરતી હોય છે. માટ� જ તેને માટ� જગત ભરના સાહ !યમા ંઘ�ુ ંબ¡ુ ંલખા=ુ ંછે. 

પણ એનો આવીભા�વ Zાનના નહ� પણ �તરની વાણીના મા@યમ ~ારા જ થઇ શક�. મર ઝના આ 

શેર આવી કોઇ અવ/થામાથંી 
ગટÞા હોય તેવો એહસાસ આપણને થયા વીના નથી રહ�તો.  

અ4Kુમણીકા  
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બનીબનીબનીબની આઝાદઆઝાદઆઝાદઆઝાદ 

બની આઝાદ uયાર� માનવી િનજ �યાલ બદલે છેબની આઝાદ uયાર� માનવી િનજ �યાલ બદલે છેબની આઝાદ uયાર� માનવી િનજ �યાલ બદલે છેબની આઝાદ uયાર� માનવી િનજ �યાલ બદલે છે, 

સમય $વો સમય આધીન થઇને ચાલ બદલેસમય $વો સમય આધીન થઇને ચાલ બદલેસમય $વો સમય આધીન થઇને ચાલ બદલેસમય $વો સમય આધીન થઇને ચાલ બદલે    છેછેછેછે.... 

- રજની રજની રજની રજની 'પાલન9રુ પાલન9રુ પાલન9રુ પાલન9રુ ' 

 

    મને બrુ જ ગમતો આ શેર છે. સમય આગળ આપ�ુ ંકfુ ંચાલy ુ ંનથી ; સમય સમય બલવાન 

હ¤, નહ� 91ુુષ બલવાન  - આવા ઘણા ંબધા ંવીધાનોના મારાથી આપણને બદં વાન બનાવી દ�વામા ં

આ>યા છે. આપણી ઉડવા માટ�ની પાખંો કાપી નાખવામા ંઆવી છે. 

          પણ જો આપણે આપણા ખયાલ, આપણા 
તીભાવ, આપ�ુ ંસજંોગો 
!યે4 ુ ંવલણ બદલી 

શક એ, તો એક નવી આઝાદ  આપણે 
ા\ત કરવા સ,મ છ એ. માનવી4ુ ંમન અને વીચાર 

કરવાની શ?તી, એ એને મળેલી સૌથી મોટ  mડુ  છે. આવી આઝાદ  જો મળે તો સમય આપણને 

આધીન થયો જ સમજો. uયાર� '�તરની વાણી' આપણે સાભંળવા લાગીએ છ એ; !યાર� આ નવી 

આઝાદ  આપણને હાથવગી થઇ શક� છે. 

         પણ આ લખવામા ં$ટvુ ંસરળ છે તેટvુ ંઆચરણમા ંmકુ�ુ ંસરળ નથી -  તે આપણી સૌથી 

મોટ  મનોવેદના છે. $ આ�ુ ંકર  શ¥ા છે; તેમના અ4યુાયીઓએ આ કામ સરળ કર  આપવા 

એટલા બધા ર/તા બનાવી આ\યા છે ક�,  કયો ર/તો લેવો તેની બી( શીરોવદેનામા ંઆપણે પાછા 

ફસાઇએ છ એ. 

      અને એ ર/તાઓના મતમતાતંર , અને ઝગડા અને લોહ યાળ =@ુધો, નવા બધંનો, નવી 

>યથાઓ અને નવી ક�દો.... 
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        અહ� આપણો 
ય!ન એ �તરની વાણીને ઉ�ગર કરવાનો છે. આ કામ આપણે �તે જ 

કરવા4ુ ંછે. કોઇ તેમા ંમદદ ન કર  શક�. આપણે જ પહ�vુ ંકદમ ઊઠાવવા4ુ ંછે અને સતત એ 

દ શામા ંચાલતા રહ�વા4ુ ંછે. 

       આઝાદ બની ઉડ�ુ ંહોય તો પાખંો તો ફફડાવવી જ પડ� ને ?     

       આપણે એમ માનવા લાગીએ ક�, આઝાદ બનીએ એટલે આપણે બrુ �ખુી થઇ જઇએ ક�, બધા 

સાથે આપણા સબંધંો �ધુર  �ય. આપણી ભૌતીક સm@ૃધી વધવા માડં�.    

     આમ થાય ક� ન પણ થાય. આમ થાય તો તે એક આડપેદાશ જ થઇ ગણાય.  અ!યાર� તો �ખુ 

અને �ુખ બ�ે આપણને બધંનકતા�  છે. m�ુય વાત તો એ છે ક�, પછ  આપણે �ખુ અને �ુખ બ�ેના 

બધંનોથી પર થઇ શક એ. 

    અભીગમ બદલાય એટલે બ¡ુ ંહy ુ ંતેમ4ુ ંતેમ રહ�વા છતા,ં બ¡ુ ંEુદ  જ ર તે દ�ખાવા લાગે.  અને 

uયાર� આમ થાય !યાર� વ/y ુઅને ઘટનાના બી�ં પાસા ંપણ આપણને દ�ખાવા લાગે. નવા 

વીકDપો જડવા લાગે. 
તીK યા ન કરો એટલે, નવી K યાઓ �ઝેુ - નવી શ?તીઓ 
ગટ� - નવા 

ર/તા દ�ખાવા માડં�.  સમય આપણને આડખીલી1ુપ નહ� , પણ સહાયક લાગવા માડં�. 

   આપણે સમયના આધીન નહ�; સમય આપણા આધીન થઇ �ય. 

................ 

 ' અભીગમ બદલવાથી સમય આધીન થાય.' 

    આ ખાલી વાત ક� મનનો y©ુો નથી. 

    (વનની શ1ુઆતમા ંબrુ �@ુધી ક� સાધન સJપ�ી ન ધરાવતી હોય, તેવી >ય?તીઓ =ગુ91ુુષ 

$�ુ ં(વન (વી ગયાના અસ�ંય દાખલા આપણી નજર સમ, મોEૂદ છે. આDબટ� આઇU/ટાઇન 

અને ગાધંી( આ બે જ >ય?તીઓના ં(વન Eુઓ અને આપણને ખાતર  થશે ક�, તેઓ આઝાદ થઇ 

ગયેલ >ય?તીઓ હતા. 
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    આ તો બrુ મોટ  વાત થઇ; અને આપણે કર  શક એ તેવી વાત. કોઇની મદદની,  સાધનની ક� 

સJપ�ીની જ1ુર નહ�. પણ આપણે તે ક�મ કર  શકતા નથી? આ તો એવી વાત થઇ ક�, આપણી 

પાસે હથીયાર છે;  અને આપણે તે વાપર  શકતા નથી. ક�ટલી મોટ  વીડબંણા! ક�ટલી અસહાયતા! 

    જો આપણે આ બાબતને ગભંીરતાથી લેવા માગંતા હોઇએ, અને આઝાદ થવાનો સકંDપ કરવા 

માગંતા હોઇએ તો, પહ�લા ંઆ અસહાયતાના ંકારણો અને પર બળો સમજવા ંજોઇએ. 

    આપણને શા�ોમા ંષÅ્ ર 9ઓુ વીશે કહ�વામા ંઆ>=ુ ંછે. કામ, Kોધ, મદ, લોભ, મોહ અને માયા. 

મારા મતે આ બધા �ુpમનો એક જ અસહાયતામાથંી જUમતા, મનના વીકાર છે. એક જ mળુ�તુ 

અસહાયતા આપણને આ વીષચKમા ં ફસાવા મજ�રુ કર� છે. આપણે મનના આ વીકારોના 


વાહમા ંતણાઇ જઇએ છ એ - સાવ વીવશ થઇને -  એક તરણાનંી $મ - લાકડાના એક નીજ:વ 

ßુંઠાની $મ. આ છ ર 9ઓુ તો 
વાહ છે, વહ�ણ છે -  માનવ(વનના અવીભાuય ભાગ છે. ત ેબધા 


વાહ પાછળના પર બળને કારણે પેદા થતા ંવમળ મા[ છે. 

    ક=ુ ં છે આ પર બળ?  કયો છે આ 
ચડં તાકાતવાળો જળરાશી, કયો છે એ ધોધ, $ (વનને 

છ �ભી� વમળોમા ં પલટ  નાખેં છે, $મા ં તણાયા સીવાય આપણે કfુ ં જ કરવા સમથ� 

નથી?  કઇ છે આપણી એ mળુ�તુ નબળાઇ; $ના કારણે સ��તા  વમળોમાથંી ઉ!પ� થયેલા, પેલા છ 

યે  �ુpમનો અ×હા/ય કરતા આપણી વીડબંના કર� છે?  

   એ છે: (વનની mળુ�તુ, (વનના પાયામા ંરહ�લી,  જગત પર પહ�લા dાસ લીધા, તેની સાથે જ 

આપણી સાથે જડાયેલી, ((વીષા- (વતા રહ�વાનો મરણીયો 
યાસ. આપણી, આપણા પોતાના 

હોવાપણા પાસેની એક મા[ અપે,ા :  

'માર� (વતા રહ��ુ ંછેમાર� (વતા રહ��ુ ંછેમાર� (વતા રહ��ુ ંછેમાર� (વતા રહ��ુ ંછે; માર� મર�ુ ંનથીમાર� મર�ુ ંનથીમાર� મર�ુ ંનથીમાર� મર�ુ ંનથી....' 

   અપે,ા4ુ ંઆ 
થમ ચરણ; પહ�લા જ dાસ સાથ ેજડાયેલી એ ચીસ, એ �દન - એ જ છે આપણી 

બધી અસહાયતા4ુ ંmળુ. 
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અપે,ાઅપે,ાઅપે,ાઅપે,ા 

  
ય!ન
ય!ન
ય!ન
ય!ન 

  સફળતાસફળતાસફળતાસફળતા 

  મદમદમદમદ 

  લોભલોભલોભલોભ 

  કામનાકામનાકામનાકામના 

  નવી અપે,ાનવી અપે,ાનવી અપે,ાનવી અપે,ા 

..... ..... ..... ..... અને વળ અને વળ અને વળ અને વળ ......  ......  ......  ......   

અપે,ાઅપે,ાઅપે,ાઅપે,ા 

  
ય!ન
ય!ન
ય!ન
ય!ન 

  અસફળતાઅસફળતાઅસફળતાઅસફળતા 

   KોધKોધKોધKોધ 

   હતાશાહતાશાહતાશાહતાશા 

   વેર લેવાની ભાવનાવેર લેવાની ભાવનાવેર લેવાની ભાવનાવેર લેવાની ભાવના 

     બસ! બધા ં જ વીષચKો ફર  શ1ુ.  વધાર� 
બળ વીષચKો.  એજ 
વાહમા ં વહ�વા4ુ,ં  

ફંગોળાવા4ુ.ં  કદ ક 
વાહની ઉપરની સપાટ  પર આવીને તયા�નો આનદં માણવાનો; અને ફર  

પાછા �દર Åુબક  અને 0ુગંળામણ. એજ વીવશતા , એજ પાછ   જUમચીસ - નવા /વ�પે - 'માર� 

(વ�ુ ંછે - માર� મર�ુ ંનથી. 

     આ છે આપ�ુ ં(વન.   અપે,ા - અપે,ા - અપે,ા  

     એજ 0લુામી - એ જ બધંન - એ જ જUમભરની ક�દ.   

"આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ તો મª=ુંતો મª=ુંતો મª=ુંતો મª=ુ,ં પણ ઊડ  નથી શકાy ુંપણ ઊડ  નથી શકાy ુંપણ ઊડ  નથી શકાy ુંપણ ઊડ  નથી શકાy ુ.ં... 

િપaજરને તોડવામા ંપાખંો કપાઇ ગઇ છેિપaજરને તોડવામા ંપાખંો કપાઇ ગઇ છેિપaજરને તોડવામા ંપાખંો કપાઇ ગઇ છેિપaજરને તોડવામા ંપાખંો કપાઇ ગઇ છે."."."." 

- શો_ભત દ�સાઇશો_ભત દ�સાઇશો_ભત દ�સાઇશો_ભત દ�સાઇ 
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     આઝાદ થ�ુ ંછે ન?ે જોનાથન લીવીU�/ટન સીગલની $મ m?ુત ગગનમા ંઊડ�ુ ંછે ન?ે  આનદં, 

ચૈતUય, સ!ય અને પરમ ત!વને પામ�ુ ંછે ને ? 

    તો આ અપે,ાની Äુગંાલમાથંી ¢ટ�ુ ંપડશે. 

…………………… 

     આપણે એમ માની તો લઇએ ક�, અપે,ા જ (વનના બધા �ુઃખો4ુ ં mળુ છે. પણ આપણે 

અપે,ા વીશે વીચાર�ુ ંહોય, તો (વની ઉ!પ�ી વીશે થોÅુ ંવીચાર�ુ ંજોઇએ. 

      ગભા�વ/થામા ંમાના પેટમા ંશીf ુસાવ પરત[ં અને ની&K ય હોય છે. તે4 ુ ંપોષણ અને �@ૃધી 

માના લોહ થી થાય છે. તેને ખોરાક, પાણી અને હવા કાઇં જ જ1ુર  નથી. કોઇ ઉ!સગ� પણ થતા 

નથી. બ¡ુ ં જ માના લોહ ના મા@યમથી થઇ �ય છે. એ �ધાર કોટડ મા ં અવાજ અન ે /પશ� 

સીવાય કોઇ ઇU]ીયZાન હોy ુ ં નથી. એક મા[ કામ કરy ુ ં �ગ તે �દય હોય છે;  $ શીfનુા 

શર રમા ંલોહ ન ે ફરy ુ ંરાખે છે. કોઇ વીચાર પણ કદાચ હોતા નથી. (વનની આ સાવ શરણાગતી 

ભર�લી અવ/થા હોય છે. 

    હવે માતાની �મુીકા જોઇએ; તો તે અભાન પણે ગભ�/થ શીf4ુ ુ ં સવંધ�ન કય� �ય છે. 

શરણાગતીએ આવેલા નવા (વ4ુ ંતે જતન કર� છે. (વન-સhક જનેતા4ુ ંઅ/તી!વ જ શીfનુી 

જ1ુર યાતો /વય-ંસચંાલીત ર તે સભંાળ  લે છે. તેની 1ુચીઓ બદલાતી �ય છે. �ણૃની �@ૃધીમા ં

બાધક હોય, તેવો ખોરાક તેને પચતો નથી. બાળકને જUમ આ\યા બાદ માતાના /તનમા ંપોષણ 

માટ�ની >યવ/થાની તૈયાર  થવા માડં� છે. પરમ ત!વે નવા (વની ઉ!પ�ી માટ� તેના સમ° શર ર, 

મન અને 
ાણને સ�ગ કર  દ ધેલા ંહોય છે. 

માટ� જ ઇdર જો હોયમાટ� જ ઇdર જો હોયમાટ� જ ઇdર જો હોયમાટ� જ ઇdર જો હોય, , , , તો તે મા $વો હોવો જોઇએતો તે મા $વો હોવો જોઇએતો તે મા $વો હોવો જોઇએતો તે મા $વો હોવો જોઇએ. 

     જUમ થતા ંજ તે સહારો મળતો બધં થઇ �ય છે. નાયડો ક� ગભ�પોષક નળ  (umbilical cord) 

છેદાઇ જતા ંજ, આ >યવ/થાનો �ત આવે છે. �ધકારમાથંી 
કાશમા ંઅવતરણ થતા ંજ Zાન 
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આવવા માડં� છે. અને ((વીષાની 
K યા શ1ુ થઇ �ય છે. હવે પહ�લો dાસ �તે ભરવો પડ� 

છે. બાળકના મXને માતાના /તન પાસે રાખતા ંજ હોઠ હાલવા માડં� છે. આ સૌથી પહ�લા સઘંષ�ની 

શ1ુઆત. નવા અવાજો, નવા /પશ�, નવા /વાદ, નવી ગધં.  ¨ખો Iલુતા ંનવા ંદશ�નો સતત નવી 

સવંેદનાઓ સhતા ં�ય છે. મન તેની 
ાથમીક અવ/થામા ંપણ આ બધા4ુ ંઅથ� ઘટન કરવા માડં� 

છે, સમજવા માડં� છે અને નવા ગમા અન ેઅણગમા સhyુ ં�ય છે. અને આમ /વભાવ બધંાવાની 


K યા ચાv ુથઇ �ય છે. 

      આ 
K યા (વનભર ચાv ુ રહ�વાની છે. સવંેદનાઓ, તે4ુ ં અથ�ઘટન, 
તીK યા; ગમો, 

અણગમો, 1ુદન અને હા/ય; વત�ન, વાણી અને વીચારો4ુ ંઅ4કુરણ; ન�ુ ંZાન અને તેનાથી સ��તા 

નવા �ખુો અને �ુઃખો.  એક પછ  એક મહોરા ં મળતા,ં ઘડાતા ં �ય છે. અને દર�ક સજંોગ4ુ ં

અથ�ઘટન નવી અપે,ાઓ સhyુ ં�ય છે. આમ અપે,ાઓ તો આપણા /વભાવનો  અવીભાuય 

�ગ છે. 

       આ છે આપણી ઉ!પ�ી સાથે મળેલી આપણી નીયતી. આથી કોઇ આપણને �ફુ યાણી સલાહ 

આપે ક�, અપે,ાઓ રાખવા4ુ ં છોડોઅપે,ાઓ રાખવા4ુ ં છોડોઅપે,ાઓ રાખવા4ુ ં છોડોઅપે,ાઓ રાખવા4ુ ં છોડો; તો તે શ¥ જ નથીતો તે શ¥ જ નથીતો તે શ¥ જ નથીતો તે શ¥ જ નથી.... એ તો આપણા /વભાવ, આપણા દ�હ, 

આપણા મન, આપણા સમ° હોવાપણા સાથ,ે આપણા ધમ� ક� પોત સાથે વણાયેvુ ંછે. 

      તો સ!ય fુ ંછે તે શી ર તે ખબર પડ� ? કઇ ર તે ((વીષા અને અપે,ાઓની Äુગંાલમાથંી 

આપણે ¢ટ  શક એ? કઇ ર તે આ વyુ�ળકાર નીયતીની બહાર આપણે નીકળ  શક એ; અને આઝાદ 

બની શક એ? કઇ ર તે આનદં, ચૈતUય, સ!ય અને પરમ ત!વની ઉપલ�ધી થઇ શક�? 

......................... 

        અપે,ાઓ આપણા બધા �ુઃખોના mળુમા ંછે અને અપે,ાઓ વીના4ુ ં(વન લગભગ અશ¥ 

છે. ક�વી વીડબંના? ક�વી $લ? ક�વી લાચાર ? 
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    કદાચ કોઇ વીરલાએ બધી અપે,ા !યાગી છે.  એ તો સતં છે- એમ કોઇ કહ� તો પણ;  તેવી 

>ય?તીને કો’ક નવા 
કારની અપે,ા પોતાના (વન પાસે રહ�, ક� ‘એ�ુ ંકાઇંક ક1ંુ $થી મારા બધા 

બાધંવો પણ અપે,ારહ ત થતા �ય!’. એટલે તો ઇ�નુે fળુ  પર ચઢ�ુ ંપડ¯ુ;ં અને ગાધંીને ગોળ  

ખાવી પડ . આમ અપે,ાઓ તો રહ�વાની જ. 

   આપણે જો=ુ ં ક�, અપે,ાઓનો mળુ ·ોત છે- ((વીષા - $માથંી તે ઉ�્ ભવે છે. પણ તેની 

પાછળ4ુ ંચાલકબળ બીEુ ંછે. અને તે છે એક શોધ – (વનમા ં$ Iટુ� છે તેની શોધ; �ખુની શોધ. 

આ જ તો (વન4ુ ં
ાથમીક @યેય છે. �ખુની આ શોધમાથંી જ નવી નવી અપે,ાઓ સ��તી �ય 

છે, અને પેvુ ંકાDપનીક �ખુ આગળ ને આગળ હડસેલાy ુ ં�ય છે. 

    પોતાની પાસે લખોટ  નથી અને તેના મી[ પાસે છે; એવી લખોટ  મેળવવા4ુ ંબાળકને @યેય રહ� 

છે. વીºાથ:ને પર ,ામા ંપહ�લા નબંર� પાસ થવા4ુ ં�ખુ જોઇએ છે. =વુાન ક� =વુતીને શર રના 

કોષે કોષમા ંઉUમાદ ભર  દ�; તેવા �ખુની શોધ હોય છે. કાણી કોડ  પણ પોતાની પાસે ન હોય તેને 

સાજંનો રોટલો મળ  �ય તે જ �ખુની કDપના હોય છે. કરોડપતીને અબજપતી બનવામા ં�ખુ 

દ�ખાય છે. રા�ને ચKવત: થવાના કોડ રહ� છે. કોઇ સતંને =ગુપર વત�ક થવાની અભીલાષા છે. 

   અને $વા આ કોડ 9રુા થયા; ક� પા¢ ંકાઇંક ફર  Iટુy ુ ંલાગે છે. નવો ખાલીપો. ફર  ‘તે’ નવા 

કાDપનીક �ખુની પર કDપના; નવી શોધ; નવી અપે,ાઓ; નવા સઘંષ� અને નવી >યથાઓ. બસ 

આ જ ચ©ર,  $ (વનભર આપણને દોડતા રાખે છે.  

   એ ઝાઝંવાના જળ પર ક�ટલી ય કવીતાઓ રચાઇ અને રચાયા કરશે.  

    કોઇ કહ�શે “આ જ તો (વન છે. તેમા ંખો±ંુ fુ ંછે?” સાવ સાચી વાત. પણ સામાUય અ4ભુવ કહ� 

છે ક�, બ¡ુ ં બરાબર હોવા છતા ં કfુકં Iટુ� છે. બસ એ Iટુy ુ ં મેળવવા માટ� જ તો આ બધો 

વાતા�લાપ છે! 
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    વાત સાવ સાદ  છે. ‘તે �ખુ’  uયા ં�ધુી ‘તે’ રહ� છે; !યા ં�ધુી જ આ ખાલીપો છે. આ $ છે ત ે

જ ‘તે’ છે , એવો ભાવ આવે એટલે ખાલીપો ખતમ! 

$ છે તે આ છે$ છે તે આ છે$ છે તે આ છે$ છે તે આ છે.... 

    એ Æલ હોય ક� કાટંા. તેમાથંી જ આપણે ગજરો બનાવવાનો છે. આ ગજરો બનાવતા ંઆવડ|ો 

એટલે બધી >યથાઓનો �ત. આ ,ણમા ં(>યા તો (>યા;  નહ� તો આપણામા ંઅન ેમડદામા ંકોઇ 

ફરક નહ�. 

    $ છે તેમાથંી ગજરો બનાવવાની કળા આવડ ; એટલે આપણે આઝાદ થઇ ગયા. અને એક વાર 

આઝાદ થયા એટલે બધી વીટંબણાઓને હડસેલીન ેm?ુત ગગનમા ંવીહાર. અપે,ાઓ4ુ ંઉ@વ:કરણ 

– �ખુ નહ� પણ આનદંની શોધ. આનદંમાથંી 
ગટ� ચૈતUય. ચૈતUય આવે એટલે સ!ય સમ�ય 

અને !યાર� થાય પરમ ત!વની અ4�ુતુી. 

   $મ $મ '�તરની વાણી'ને સાભંળતા થઇએ, તેમ તેમ (વનના ંપડળો ભેદાવા માડં�. ઝાઝંવાના ં

જળની પાછળ દોડવાને બદલે  ખબર પડ�, ક� આપણી �દર જ નીમ�ળ જળની ગગંા વહ� છે. આપણે 

$ કાઇં પણ કર એ, તેમા ંકોઇ તા!વીક ફ�ર ન પડ|ો હોય, છતા ંય બ¡ ુબદલાઇ �ય. 

    અપે,ાઓ �ય નહ� પણ બદલાય, પેલી ચીરંતન શોધ તો રહ�, પણ તેની દ શા બદલાય. 

લેવાની નહ�, >હkચવાની ઇBછા થવા માડં�. સતં ભલે ના થઇએ, પણ નરસàયાના ‘ વૈ&ણવજન’ થવા 

માડં એ. 

    'બ¡ુ ંમાર� જોઈએ' ના /થાને  ‘ગમતાનંો 0લુાલ’  કરવા માડં એ. 

……………………… 

    આ દ શા બદલાય તો બ¡ુ ંબદલાય - તે તો �ણે સમuયા. ઉ�રમા ંજ�ુ ંહોય તો ઉ�ર દ શા 

તરફ જ મX રાખીને ચાલવા4ુ;ં અને દ,ીણમા ંજ�ુ ંહોય તો દ,ીણ તરફ જ.  

     પણ આ માટ� આપણી પાસે કોઇ જUમ�ત તાકાત  છે ક�, મા[ અસહાયતા અને લાચાર  જ છે?  
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      $ પરમ ત!વે આપણને ((વીષા, અપે,ા અને �ખુની શોધની ��ૃી આ\યા ંછે, તેણે આપણને 

એક મહાmલુી mડુ  પણ આપી છે; અને તે છે 
ેમઅને તે છે 
ેમઅને તે છે 
ેમઅને તે છે 
ેમ. (વની ઉ!પ�ી થાય તેવી 
��ૃી કરવા �ી 

અને 91ુુષને $ અર/પર આકષ�ણ આ\=ુ ં છે; તેને જ આપણે 
ેમ ગણીન,ે 
ેમને બrુ સjુંચીત 

બનાવી દ ધો છે. 
ેમ છે તો (વન છે. આપણી ક�ટલી બધી 
��ૃીમા ં
ેમ વણાયેલો છે? મને આ 

ભાવે છે, મને આ ગમે છે, આ બ¡ુ ં
ેમની બહારની અભી>ય?તી છે. $ કોઇ નવા ંસhનો થાય છે, તે 

સૌ Pડા 
ેમમા ં Iુપંી ગયેલા માનવોના સhનો છે. કોઇ નવી શોધ, કોઇ નવો ર/તો, કોઇ નવી 

કલાjૃતી ક� નવી કવીતા એ 
ેમના mળુ સવંેદનમાથંી જ નીપ$ છે. આ બધી વ/y ુબનાવવાના 

કારખાના ંનથી હોતા! અર�! માનવબાળ પણ શાર ર ક 
ેમ4ુ ંજ સhન છે ને?   

     માટ� જો આપણે પેલી mષુક દોડમાથંી બહાર નીકળ�ુ ંહોય; તો 
ેમની આ જUમ�ત ��ૃીની 

માવજત કરવા4ુ ં શીખ�ુ ં પડશે. રમતમા ં 0લુતાન થયેલા બાળકની મ/તી આપણા (વન 

>યવહારમા ં પાછ  લાવવી પડશે. ઘર�ડમા ં પડ�લા (વનના ગાડાને ચાસમાથંી કાઢ ન,ે 
ેમના 

રાજમાગ� પર mકુ�ુ ંપડશે. દરરોજ થોડોક સમય આપણે આ સ�ચનમા ંગાળતા થઇfુ,ં તો જ એ 

છોડમા ંનવી jૂંપળો Æટશે. (વનની સમ° 
��ૃી મા[ 
ેમના આધાર પર જ થાય તેવો 
ય!ન 

કરવો પડશે. 

     રાગ અને ~ષેથી m?ુત થવાની બrુ સલાહો આપણને આપવામા ંઆવી છે. પણ એ તો ફળ માટ� 

જ કહ�વામા ંઆ>=ુ ં હy ુ ં– 
��ૃી માટ� નહ�. સાર  અને હકારા!મક 
��ૃી માટ� રાગ અન ેખરાબ 

અને નકારા!મક 
��ૃી માટ� ~ષે બrુ જ જ1ુર  છે. 

     એટલે $મ આપણે આઝાદ બનવાની કવી 2ી. રજની પાલન9રુ ની આ વાતા� આટલી લાબંી 

ચલાવી તેમની જ બી( રચના પણ સમજતા થઇએ - 

” 
ણય પથંે જનારો િસá@ધની પરવા નથી કરતો
ણય પથંે જનારો િસá@ધની પરવા નથી કરતો
ણય પથંે જનારો િસá@ધની પરવા નથી કરતો
ણય પથંે જનારો િસá@ધની પરવા નથી કરતો, 

ફના થઇ �ય છેફના થઇ �ય છેફના થઇ �ય છેફના થઇ �ય છે, �કay ુકદમ પાછા નથી �કay ુકદમ પાછા નથી �કay ુકદમ પાછા નથી �કay ુકદમ પાછા નથી ભરતોભરતોભરતોભરતો....” 
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ેમમા ં ફના થઇ જવાની આવી તૈયાર  એ આઝાદ થવા4ુ ં 
થમ પગથી=ુ ં છે. હર�ક ,ણમા ં

(વાતા (વન સાથે 
ેમ. 

     આપણે $ કાઈં કર એ તે 
ેમસભર બનીને કર એ. એ4ુ ંફળ મળે ક� ન મળે. હર ,ણ, હર�ક કાય� 


ેમથી વીભોર બનીને કરતા થઈએ - પાગલ 
ેમીની $મ. એ શરાબના નશામા ંતરબોળ બનીને. 

કોઈ તેની કદર કર� ક� ન કર�. તેનો કોઈ ફાયદો મળે ક� ન મળે. @યેય જ1ુર રાખીએ, પણ 
ેમ તો 

માગ�ના 
!યેક પÜથર સાથ;ે ર/તે પથરાયેલ ઘાસના દર�ક તણખલા ંસાથે રાખીએ. - @યેય સી@ધ 

થાય ક� ન થાય તો પણ. 

    સતત અસતંોષ ... સતત રાગ ... સતત અપે,ા..  સતત શોધ... સતત એ જ પાગલપન... 

     અને સામેની દ વાલ પર લખી લો .....  

     મા[ પાગલ માણસ જ ખર�ખર આઝાદ હોય છે. ,ણમા ં (વવાના 
ેમમા ં પાગલ બUયા - 

આઝાદ બની ગયા. 

....................... 

આઝાદ બન�ુ ંએટલે ,ણમા ં(વ�ુંઆઝાદ બન�ુ ંએટલે ,ણમા ં(વ�ુંઆઝાદ બન�ુ ંએટલે ,ણમા ં(વ�ુંઆઝાદ બન�ુ ંએટલે ,ણમા ં(વ�ુ.ં... 

       પણ આ ,ણમા ં(વ�ુ ંએટલે fુ?ં 

       આપણે જUમથી m!ૃ= ુ�ધુી (વીએ તો છ એ જ ને! ક�ટલી બધી ,ણો! પણ આમાનંી ક�ટલી 

આનદં અને ચૈતUયથી ભર�લી હોય છે?    મોટા ભાગના લોકો  પાસેથી  જવાબ મળશે - ' બrુ જ 

થોડ  ' .  કંઇક મનવાછં ત મળ  ગ=ુ ંઅન ેઆનદં થયો. પણ બી( જ ,ણે તે રહ�શે ક� તેમ તેની 

ચ�તામા ંતે આનદં ગાયબ. વળ  આપણા પાડોશી ક� મી[ને આપણાથી વધાર� સાર  ચીજ મળ  

તેની >યથા. એટલે આપણા મોટા ભાગના આનદંો બrુ જ ,ણીક હોય છે. આ જ (વનની સામાUય 

ર ત છે. આ જ આપણી નીયતી છે. 
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      ક� પછ  બી( કોઈ ર ત હોઈ શક�? 

       હા ! હોઈ શક�. 

     (વનમા ંfુ ંમª=ુ ંક� fુ ં0મુા>=ુ;ં fુ ં�ખુ ક� �ુઃખ 
ા\ત થ=ુ ંતે બ¡ુ ંઘણી બાબતો પર આધાર 

રાખે છે, અને કદાચ આપ�ુ ંતેની ઉપર કોઈ નીયમન નથી. પણ તેને આપણે કયા અભીગમથી 

જોઇએ છ એ; તેના પર આ ,ણના �ખુનો આધાર છે.  

     ક�લુ..... આપણે સકંDપ કર એ ક� આપણે આ ,ણથી જ 
!યેક ,ણને માણવા4ુ ં શ1ુ કર  

દઈfુ!ં 

     પણ આ શ¥ છે? 

     ના નથી! માર� માટ� પણ નહ� અને કોઈને માટ� પણ નહ�! એ તો ખાલી વાતોના ંવડા ંજ થયા. 

    ભલે, 
!યેક ,ણ આપણે આ ર ત ે(વવા સમથ� નથી, પણ આપણા ફાળે આવેલી આટલી બધી 

,ણોમાથંી દરરોજ થોડ ક આપણા પોતાના માટ� ફાળવીએ તો? થોડ ક જ ,ણો. પણ દરરોજ,  

સાત!યથી; અને મા[ આપણા પોતાના માટ� જ.  એ ,ણમા ંકોઇ આથ:ક, સામા(ક, રાજક ય, 

કૌ±ુJબીક - કોઇ પણ �તનો -  લાભ આપણન ેથવાનો ન હોય તેવી નાની 
��ૃી કરવાની -  

બાળક સાથે રમીએ;   વાસણ માજંવામા ં થોડ  મદદ કર એ; કોઇ ચી[ દોર એ; કવીતા લખીએ; 

ભજન, /yતુી, �પ ક� @યાન કરવા ંહોય તો તેમ પણ કર એ -  આપણી ચી���ૃીન ે $ અ4jુુળ 

આવે તેમ કર એ. 

       યાદ એ રહ� ક�, આમા ં ¥ાયં, થોડોક પણ જશ ખાટવાની,  લાભ મેળવવાની,  પરલોક 

�ધુારવાની ક� મો,ની ચાહના ન હોવી જોઈએ. ક�વળ (વવાનો નીભ�ળ આનદં જ હોવો જોઈએ. 

      અને લખી રાખો સામેની દ વાલ પર - ક� એક નવા જ આr્ લાદની લહ�રખી ¥ાકંથી ફર  

વળશે. �તરમા ંબેઠ�લી આપણી �તને, આપણા હોવાપણાના mળુ ત!વને - આપણા પરમ સખાને 

- આ ગમવા માડંશે. 
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        અને બી� દ વસે એમ થશે ક�, 'આ$ એ ,ણ વધા1ંુ.'  કદાચ !યાર� કાઇંક બીEુ ંજ કરવા4ુ ં

મન થશે. તો તેમ કર એ. 
ાથ�ના કરવાનો mડુ નથી તો તે ન કર એ.  ભમરડો ફ�રવવા4ુ ંમન થ=ુ ં

છે તો ભમરડો ફ�રવીએ! પણ તે ,ણમા ંઆપણને $ ઉમળકો આવે તે કર એ. આપ�ુ ં મન તો 

ચચંળ છે ને?  બસ શરત મા[ એટલી જ ક�, તેમા ંકોઇ જ અથ� ન સરતો હોય, કોઇ લાભ ન હોય 

તેવી 
��ૃી જ કરવાની.   અને હા ! કોઈને 4કુશાન ક� મન�ુખ ન થાય તેવી પણ ખર  જ તો! જો 

સBચાઈથી આ મહાવરો પાડ fુ ં તો આવી ,ણો - આપણા  પોતાની  આ ,ણો - દ ન-બ-દ ન 

વધતી જશે. પછ  તો તે ,ણો બrુ >હાલી લાગવા માડંશે. 

     કારણક�, એ ,ણોમા ં આપણે આપણી ર તે (વનનો આનદં માણવાની શ1ુઆત કર  દ ધી 

છે. આપણા હોવાપણાની પોતાની આ ,ણો છે. આ જ તો સાÄુ ં(વન છે.  

      આના  તીxતમ પડઘા આપણા (વનના બી� ભાગોમા ંનાટÞા!મક ર તે પડવા માડંશે. $મ 

$મ આપણા પોતાના માટ�ની આ શાળાના પીર યડ વધતા જશે, તેમ તેમ આપણે નવા અન ે

આગળના ધોરણોમા ં 
મોશન મેળવતા જઈfુ.ં આપણો અભીગમ ધીમે ધીમે બદલાવા માડંશે. 

આપણા રોજ�દા (વનના સઘંષ� તરફના આપણા 
!યાઘાતોમા,ં 
તીભાવોમા ં એક પર વત�ન 

આવyુ ંજશે. 

      કો'ક અ(બોગર બ શ?તી આપણા માનસમા ંપર વત�નની  એક નવી  હવા; ચેતનાની, આનદંની 

એક નવી  Dહ�રખી ફ�લાવવા માડંશે. 

     આવા સતત અ�યાસથી એક એવો તબ©ો આવશે ક�, આપણને પહ�લા ં$ તકલીફો મોટા Åુગંરા 

$વી લાગતી હતી તે નાની ટ�કર ઓ, અને પછ  તો સાવ નાની કાકંર ઓ $વી લાગવા માડંશે. 

કોઇ4ુ ં વત�ન આપણી તરફ સા1ંુ ન હોય; તો તે4 ુ ં બrુ માßું આપણને કદાચ નહ� લાગે. કદાચ 

આપણી સાથેના સહકાય�કરને 
મોશન મળે ક� વધાર� ઇUK મેUટ  મળે તો આપણી Pઘ હરામ નહ� 

થઈ �ય! 
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     આપણને પેલા 'જોનાથન લીવીU�/ટન સીગલ' પ,ી ની $મ, વધાર�  Pચે અને વધાર� ઝડપથી   

ઉડવાની તાલાવેલી લાગશે. મા[ ઉડવા ખાતર ઉડવા4ુ.ં ઉડવાના અ
તીમ આનદં ખાતર 

ઉડવા4ુ.ં પાગલ બનીને ઉડવા4ુ.ં એ પાગલપન આપણા સમ° અ/તી!વને ઘેર  વળશે. શાણા, 

�ફુ યાણા, ગણતર બાજ, >યવહારjુશળ સદ0હૃ/થ  ક� સ�ાર 4ુ ં/થાન દર યાક નાર� છ પલા ંવીણy ુ ં

એક બાળક લઈ લેશે. અને બધાયં ઉÓયનો સાવ સરળ, આનદંમય બની રહ�શે. @યેય
ા\તી4ુ ંકોઈ 

તાણ જ નહ�; ક�વળ રમવાનો આનદં - ક�વળ (વવાનો આનદં. 

     ધીર� ધીર� અકાર , �ુખથી ભર�લી , બોજ1ુપ લાગતી ,ણોમા ં પણ આપણે આનદંથી (વવા 

માડં fુ.ં એક નવા 'rુ'ં નો જUમ થઈ Ä¥ુો હશે. ક� પછ  ખરો 'rુ'ં - આપણો 
ીય સખા, આપણો 

સાજન  એક $લમાથંી ¢ટ  નીખરવા માડંશે. આ કોઇ ન�ુ ંમહો1ંુ નહ� હોય . આ તો આપણી �ત 

જ, આપણે $વા છ એ તવેા જ, સાવ /વાભાવીક, 

એક માણસ કએક માણસ કએક માણસ કએક માણસ કહ  શકાય હ  શકાય હ  શકાય હ  શકાય તેવા માણસતેવા માણસતેવા માણસતેવા માણસ 

બની રહ fુ.ં 

      આ �ફુ યાણી સલાહ નથી. (વનના અ4ભુવમાથંી  �તે Åુબક  માર ને Äુટં  લીધેvુ ં મોતી 

છે. એ સૌની સાથે વહkચીને ' ગમતાનંો 0લુાલ'  કયા�નો હરખ છે. અ4ભુવોના બણગા ં Æંક ને કોઇ 

આપવડાઈ કરવાનો આ 
ય!ન નથી. પાસંઠ વષ�નો આ બાળક તેને મળેલી સોગાત તમાર  સાથ ે

વહkચીને તમાર  સાથે રમવા માગેં છે. 

     ચાલો, માર  સાથ ેઆ રમત રમવા તૈયાર છો ન?ે બrુ જ મ� આવશે...બસ મ� જ મ� ... 


!યેક ,ણ (વવાની મ�. આઝાદ બનવાની મ�...  

અ4Kુમણીકા
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બાળકની 
ાથ�ના 

આ નાનકડા બીજમા ંતાકાત છે  

અને મારામા ંપણ. 

આ નાનકડા ંબીજમાથંી ફણગો Æટશે;   

ડાળ ઓ અને પાદંડા ંÆટશે.  

અને જોતજોતામા ંએ  મો±ંુ ¼,ુ બની જશે.  

એની ડાળ ઓ આભને અડશે  

અને આIુ ંજગત એની હર યાળ  જોઈને હરખાશે. 

Jહારા >હાલા 
�!ુ  

rુ ંય આ બીજની $મ મોટો થઈશ  

અને તને પહXચીશ  

અને $ બનવા માટ� ત¹ મા1ંુ નીમા�ણ ક=ુ¶ છે,  

તે બનીને જ rુ ંરહ શ. 

- ક�રોલીન વાવ�લક�રોલીન વાવ�લક�રોલીન વાવ�લક�રોલીન વાવ�લ ના mળુ �°ે( સદં�શા પરથી. 
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બેબબેેબે અ4ભુવોઅ4ભુવોઅ4ભુવોઅ4ભુવો 

 

    રવીવાર� ઘ�ુ ંબ¡ુ ં કામ હy ુ.ં બેકયાડ�મા ંઘાસ અને ઝાખંરા ં કાપીન,ે 

જJયા બાદ ગેર�જની સાફ�ફુ  કર  હતી. થાક ને લોથ થઇ સોફા પર બેઠો હતો.   મારા ંપ!ની નાહ ન ે

તા� થવાની સલાહ આપતા ંહતા.ં મને સહ�જ પણ ઉઠવા4ુ ંમન થy ુ ંન હy ુ.ં !યા ંસામ ેછાપા સાથ ે

આવેલી �હ�રાતોના એક કાગળ પર નજર પડ . સરસ રંગોવાળા ંâલોની ભાત વાળા કપડાઓંની 

�હ�ર ખબર હતી. કાગળ પણ બrુ જ ખાનદાન હતો! માર  ¨ગળ ઓ સળવળ .     

     કાપીને ચોરસ બના>યો અને [ણ જ મીનીટમા ં સરસ Æલોની ભાતવાgં પતગંી=ુ ં પાખંો 

ફફડાવવા લા�=ુ ં! થાક ગાયબ. તરત ઉઠ|ો અને નાહ  લી¡ુ ંઅને પાછા દાદા તા� ટમ…… 

....... 

         કાલે સવાર� (મમા ંગયો હતો. ન�ુ ંઆઇપોડ લઇને. Eુના અને �ણીતા હ Uદ  ફ Dમોના ંગીત 

સાભંળતા ંV�ડમીલ પર ચાલવા4ુ ંશ1ુ ક=ુ¶. રોજ તેર મીનીટના ફાસલે પહXBયો હતો તેની જ�યાએ 

પદંર મીનીટ ચાલવા4ુ ંગોઠ>=ુ.ં  ઝડપ 3.3 ની જ�યાએ 3.4 રાખી અને ઢાળ ( ઇન?લાઇન ) 0.5 ની 

જ�યાએ 1.0 રા�યો. 

       રોજ તો તેર મીનીટમા ંવBચે બે ‘છોટાસા  ´ેક’ લેતો હતો! આ$ ગીતોની લહ�રમા ંતણાયો અને 

¨ખ Iલુી, તો મા[ આઠ મીનીટ જ બાક  હતી. ખાસ થાક જણાયો નહ�; અને ન©  ક=ુ¶ ક� થાક 

લાગશે !યાર� ઉભો રહ શ. 
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      થોડ  વાર� થોÅુ ંહાફં $�ુ ંજણા=ુ ંઅને ¨ખ ખોલીને જો=ુ ંતો [ણ જ મીનીટ બાક  હતી. હવ ે

આટલા માટ� ¥ા ં´ેક લેવો, એટલે હkડ� રા�=ુ.ં અને પદંર� પદંર થાભંલા ઓળંગાઇ ગયા - કોઇ ´ેક 

વીના! પર ણામ જોયા ં- મહ�મ ધડકારા - 203 ! સર�રાશ - 123 !! 

,,,,,, 

     મી[ો - આ છે ગમતા કામ અને ગમતા સગંીતની અસર…… 

     આ ,ણમા ં(વવાના અનેક સાધનોમાનંા એક બે સાધનો…. 

     અને ક�ટલા ંબધા ંસાધનો છે -  આપણી પાસે? કોઇ ખાસ ખચ�ની પણ જ1ુર નહ�. અને આ 

,ણમા ં(વી જવાય. 

અ4Kુમણીકા



�તરની વાણી 

 

 

 
79 

2009 

 

ભગવijૃપાભગવijૃપાભગવijૃપાભગવijૃપા  

             “    તમને ખબર છેતમને ખબર છેતમને ખબર છેતમને ખબર છે?    ભગવijૃપા4ુ ંભગવijૃપા4ુ ંભગવijૃપા4ુ ંભગવijૃપા4ુ ં( ( ( ( God’s Grace) અવતરણ એ fુ ંછેઅવતરણ એ fુ ંછેઅવતરણ એ fુ ંછેઅવતરણ એ fુ ંછે?  “ 

  

      તે એ નથી ક�, આપણે એકાએક માનવા લાગી જઇએ ક�, ઇdર અ/તી!વ ધરાવે છે, અથવા ઇdર 

જ આપણો ઉ@ધારક છે, ક� ધમ�°થંો જ સ!ય છે. આ�ુ ં કંઇક છે તેમ માનતા થ�ુ ંએ તે jૃપાના 

અવતરણથી સાવ વીભી� વ/y ુછે. વળ  ભગવijૃપાનો અથ� મા[ એટલો જ નથી થતો ક�, આપણે 

પોતાની �ત ઉપરના નૈતીક સયંમની દ શામા ંક� સમાજ સામેની આપણી લડતમા ંઆગેjુચ કરવા 

માડં એ. નૈતીક 
ગતી એ કદાચ ભગવ�્ jૃપા4ુ ંફળ હોઇ શક� – પણ તે jૃપા પોતે તો નથી જ. 

કદાચ એ�ુ ંપણ બને ક�, નૈતીક 
ગતીની આવી સભાનતા આપણને jૃપા 
ા\ત કરવાથી વીmખુ 

પણ બનાવે. uયા ં�ધુી આપણે /વ-સભાનતામા ંએમ માનતા રહ એ ક�, આપણને તેની જ1ુર નથી 

!યાર� તો ચો©સ jૃપા નથી જ અવતરતી. 

         jૃપા4ુ ં અવતરણ !યાર� થાય છે ક� uયાર� આપણે અથ�હ ન અને ખાલીખમ (વનના 

�ધકારની ખીણમાથંી પસાર થઇ ર�ા હોઇએ. ત ે !યાર� અવતર� છે, ક� uયાર� આપણે પરમ ત!વ  

સાથેની Eુદાઇનો સામાUય સયંોગો કરતા ંવધાર� તીx /વ1ુપે અ4ભુવ કરતા હોઇએ. તે4 ુ ંઅવતરણ 

!યાર� થાય છે ક�, uયાર� આપણી �ત 
!યેનો તીર/કાર, આપણી બે@યાનતા, આપણી નબળાઈઓ, 

આપણી આKમકતા, આપણી દ શા-વીહોણી અને /થાન-વીહોણી /થીતી -  આ બધા ંઆપણે માટ� 

સાવ અસ� બની ગયા ંહોય છે. તે !યાર� અવતર� છે ક�, વષ� અને વષ� બાદ (વનની 9ણુ�તા 

માટ�ની આપણી આકા,ંાઓ આકાર લેતી નથી – uયાર� દાયકાઓ Eુની આપણી વીવશતાઓ 

આપણી �દર સા�ાuય જમાવીને Jહાલતી હોય છે… uયાર� નીરાશા આપણા સવ� આનદંો અને 

આપણી બધી જ હ Jમતનો નાશ કર  Äકુ  હોય છે. 

           આવી કોઇક ,ણે, આપણા માનસ �ધકારમા ંતેજની એક લહર  ફર  વળે છે, અને �ણે ક� 

કોઇ 0ઢુ અવાજ આપણને કહ  ર�ો હોય તેમ લાગે છે ક�, “ તારો /વીકાર થયો છે- એવી એક 

શ?તી વડ�- $ તારા ંકરતા ંમહાન છે, અને $4ુ ંનામ તને ખબર નથી. અ!યાર� કંઇ જ કરવા 
ય!ન 
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ન કર શ – કદાચ પછ થી y ુ ં ઘ�ુ ં કર  શક શ. કાઇં પણ મેળવવાનો 
ય!ન ન કર – કાઇં પણ 

આકા,ંા ન રાખ. મા[ એટvુ ંજ /વીકાર  લે ક�, તારો /વીકાર થયો છે.“ 

       જો આ�ુ ંકાઇંક બને તો આપણને અ4�ુતુી થાય છે ક�, તે jૃપા અવતર  છે. આવી અ4�ુતુી  

બાદ એમ બને ક�, આપણે પહ�લા ં હતા તેના ં કરતા ં વ¡ ુસારા ં ન બUયા ં હોઇએ, અથવા આપણી 

માUયતાઓ પહ�લા ંકરતા ંવ¡ ુઉદા� ન થઇ હોય. પણ એમ 
તીતી તો થયા જ કર� ક�, બ¡ુ ંતેમ4ુ ં

તેમ હોવા છતા ંપણ �ણે ક�, બ¡ુ ંજ બદલાઇ ગ=ુ ં છે. આવી કો’ક ,ણે તે પરમ ત!વ આપણી 

�દર રહ�લા અસiત!વ ઉપર વીજય મેળવે છે. અને અલગતાની ભ¹કાર ખાડ  ઉપર, તાદા!Jય-ભાવ 

સાથેના જોડાણો બધંાઇ �ય છે. આવી અ4�ુતુીના અધીકાર  થવા માટ�, કોઇ નૈતીક, ધામ:ક ક� 

બૌ@ધીક �0તૃી અથવા Zાનની માગંણી કરવામા ંઆવતી હોતી નથી – jૃપાની /વીjૃતી સીવાય 

કોઇ પણ ચીજની નહ�. 

      આવી jૃપાના 
કાશમા ં આપણે, આપણી �ત તેમજ અUય >ય?તીઓ સાથેના આપણા 

સબંધંોમા ંઆ jૃપાની શ?તીનો આવીભા�વ કરતા થઇએ છ એ, સામી >ય?તીની ¨ખોમા ંની&પાપ 

ર તે મીટ માડંવાની આપણી નવી 
ગટ�લી શ?તીમા ં આપણે આ jૃપા અ4ભુવી શક એ છ એ, 

કારણક�, આ jૃપા એ (વન4ુ ં(વન સાથે4 ુ ં9નુમ:લન છે. 

ભાવા4વુાદભાવા4વુાદભાવા4વુાદભાવા4વુાદ    - From ‘ $ew Being’ by Tillich. 

અ4Kુમણીકા 
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મનેમનેમનેમને ભયભયભયભય હતોહતોહતોહતો 

એકલતાનોએકલતાનોએકલતાનોએકલતાનો 

• uયા ં�ધુી મને માર  �ત માટ� 
ેમ ન થયો.     

નીનીનીની&ફ&ફ&ફ&ફળતાનોળતાનોળતાનોળતાનો 

• uયા ં�ધુી મને 
તીતી ના થઇ ક�, rુ ં
ય!ન નહોતો કરતો !યાર� જ rુ ંની&ફળ જતો હતો.  

સફળતાનોસફળતાનોસફળતાનોસફળતાનો 

• uયા ં�ધુી મને 
તીતી ન થઇ ક�, માર  �ત સાથે �ખુી થવા માટ� પણ માર� 
ય!ન કરવા 

જોઇએ.  

લોકોના મતં>યોનોલોકોના મતં>યોનોલોકોના મતં>યોનોલોકોના મતં>યોનો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન પડ  ક�, લોકોને તો હJમેશ મારા વીશે મતં>યો રહ�વાના જ છે.  

ફkકાઇ જવાનોફkકાઇ જવાનોફkકાઇ જવાનોફkકાઇ જવાનો 

• uયા ં�ધુી મને મારા પોતાનામા ંવીdાસ પેદા થયો ન હતો.  

દદ�નોદદ�નોદદ�નોદદ�નો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક�, વીકાસ માટ� તે જ1ુર  છે.  

સ!યનોસ!યનોસ!યનોસ!યનો 

• uયા ં�ધુી મને અસ!યમા ંરહ�લી jુ1ુપતા ન દ�ખાઇ.  
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(વનનો(વનનો(વનનો(વનનો 

• uયા ં�ધુી મને તેમા ંરહ�vુ ંસૌUદય� ન દ�ખા=ુ.ં  

m!ૃ=નુોm!ૃ=નુોm!ૃ=નુોm!ૃ=નુો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક�, તે �ત નહ� પણ એક નવી શ1ુઆત છે.  

ભાવીનોભાવીનોભાવીનોભાવીનો 

• uયા ં�ધુી મા1ંુ (વન બદલી શકવાની મારામા ં,મતા  છે તેની મને ખબર ન હતી.  

ધી©ારનોધી©ારનોધી©ારનોધી©ારનો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક�, તે અZાન સીવાય બીEુ ંકાઇં ન હy ુ.ં  


ેમનો
ેમનો
ેમનો
ેમનો 

• uયા�ંધુી તે મારા �દયન ે/પશ: ન ગયો અને તેણે મારા �ધકારને અનતં ઉ�સમા ં

પલટાવી ન ના�ંયો.  

ઉપહાસનોઉપહાસનોઉપહાસનોઉપહાસનો 

• uયા ં�ધુી મને માર  �ત 
!યે મ�ક કરતા ંન આવડ¯ુ.ં  

�@ૃધ!વનો�@ૃધ!વનો�@ૃધ!વનો�@ૃધ!વનો  

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક�, 
!યેક દ વસે મા1ંુ શાણપણ વધyુ ં�ય છે.    

ભવીભવીભવીભવી&ય&ય&ય&યનોનોનોનો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હોતી ક� (વનની 0ણુવ�ા દ ન 
તીદ ન વધતી જ �ય છે.  
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�તુકાળનો�તુકાળનો�તુકાળનો�તુકાળનો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક� તે મને હવે કોઇ 4કુશાન કર  શક� તેમ નથી.  

�ધકારનો�ધકારનો�ધકારનો�ધકારનો 

• uયા ં�ધુી મને આશાના ટમટમતા તારલાઓના સãદય�ની ખબર  ન હતી.  


કાશનો
કાશનો
કાશનો
કાશનો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક�, તે જ મને સાચી શ?તી આપી શક� તેમ છે.  

પર વત�નનોપર વત�નનોપર વત�નનોપર વત�નનો 

• uયા ં�ધુી મને ખબર ન હતી ક�, અતી�ુદંર પતગંીયાને ઉડતા પહ�લા ંકોશેટાના �ધકારમા ં

સબડ�ુ ંપડ� છે.  

અ4Kુમણીકા 
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મહkદ મહkદ મહkદ મહkદ  

સા�હબસા�હબસા�હબસા�હબ તેર તેર તેર તેર  સા�હબીસા�હબીસા�હબીસા�હબી , સબસબસબસબ ઘટઘટઘટઘટ રહ રહ રહ રહ  સમાયસમાયસમાયસમાય 

u=ુંu=ુંu=ુંu=ુ ંમહkદ ક�મહkદ ક�મહkદ ક�મહkદ ક� પાતમ¹પાતમ¹પાતમ¹પાતમ¹ લાલીલાલીલાલીલાલી લખીલખીલખીલખી નનનન �ય�ય�ય�ય. 

- કબીરકબીરકબીરકબીર 

       પરમ ત!વના સતત સા�ી@યમા ંરહ�તા, કબીર� આ ત!વ આપણા અ� ુઅ�મુા ંસમાયેvુ ંછે; તે4ુ ં

ક��ુ ં�ુદંર ઉદાહરણ આ\=ુ ં છે? મહkદ મા ં$મ લાલી રહ�લી છે;  પણ આપણે તે જોઇ શકતા નથી;  

તેમ આ ત!વ જ આપ�ુ ંસમ/ત હોવાપ�ુ4ં ુ ંmળુ છે, પણ આપણે તેને જોઈ, સાભંળ , /પશ: ક� ચાખી 

શકતા નથી. 

      મહkદ ને uયાર� પીસો, !યાર� જ તેમાથંી લાલી નીખર� છે. 

      $મ અન ેuયાર� મનનો mળુ /વભાવ નાશ પામે, તે4ુ ં 1ુપાતંર થાય; તે 
તીભાવો આપyુ ંબધં 

થાય; fUુય બને; તેની લીલાશ,  તરલતા નાશ પામે - તેમ અને !યાર� જ (વનના પાયાના એ પરમ 

ત!વની 
તીતી થઇ શક� છે. 

અ4Kુમણીકા
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માનવમાનવમાનવમાનવ � ૃ� ૃ� ૃ��ૃીઓ�ીઓ�ીઓ�ીઓ 

        
ાણીમા[ના (વનમા ંચાર ��ૃીઓ ( Instincts) પાયાની ગણાય છે – આહાર, ની]ા, ભય અને 

મૈ�નુ. 
ાણીઓની સમ° 
��ૃીઓના mળુમા ં આ ચાર પાયાની ��ૃીઓ હોય છે. ઓછા વ�ા 


માણમા ં 
ાણી(વનમા ં આ ચાર પર બળો હોય જ છે. અન ે તેના પર પાક1ુપે 
ાણીઓનો 

�તીધમ� બનતો હોય છે. એ વાઘ હોય ક� Pદર; ä]ુ (વÅુ ંહોય ક� મહાકાય >હ�લ માછલી- આ ચાર 

પાયાની ��ૃીઓ તેમને વીવીધ 
�તૃીઓ કરવા દોર� છે. 

        આ ��ૃીઓ ઉપરાતં  મમતા ક� 
ેમ $�ુ ંપાયા4ુ ંત!વ 
ાણીઓમા ંપણ વ�ા ઓછા 
માણમા ં

હાજર હોય છે. એના અસ�ંય ઉદાહરણો ઘણી જગાએ જોવા પણ મળે છે. વીકરાળ સ�હની તેના 

પાલક સાથે 
ીતી; jુતરાની તેના માલીક 
!યે વફાદાર ; jુતરા અને બીલાડ 4ુ ં સહઅ/તી!વ; 

ઘોડાની તેના સવાર સાથેની દો/તી – આમ અનેક ઉદાહરણોથી ફલીત થાય છે ક�, 
ાણી(વનમા ં

પણ 
ેમની લાગણી અ/તી!વ ધરાવે છે. 

         માણસમા ંઆ પાચં ઉપરાતં અનેક શ?તીઓ ક� ��ૃીઓ હયાત હોય છે. મારા માનવા 
માણે, 

વીચારવીચારવીચારવીચાર, ખાલીપોખાલીપોખાલીપોખાલીપો, /વ\ન અને �åતુી/વ\ન અને �åતુી/વ\ન અને �åતુી/વ\ન અને �åતુી – આમ બી�ં ચાર ત!વ માણસના ચી�મા ંહોય છે. ઉપરો?ત 

પાચં ત!વ ઉપરાતં આ ચાર મળ ને માણસને માણસપ�ુ ંઆપે છે. અહ� આપણે આ ચાર ત!વો 

વીશે ±ંુકમા ંવીચાર એ. 

         માનવ શ�દની >=!ુપ�ી મન સાથ ેસબંધંીત હોય છે. મનની સાથે વીચારશ?તી સકંળાયેલી 

હોય છે. આ માનવમા[ની પાયાની ¼�ુી ક� બળ છે. આદ મ માનવ ક� આદ વાસીથી માડં ને 
ચડં 

મેધાવી વૈZાનીક,  વીdવી$તા ક� આથ:ક સા�ાuયના અધીપતીઓ – આ સૌમા ંવીચાર કરવાની 

શ?તી વ�ા ઓછા 
માણમા ંહાજર હોય જ છે. માણસ ઘટનાઓ �ગે વીચાર� છે. તેની �ણીતી 

ઘટનાઓ સાથે તે4 ુ ંmDુયાકંન ક� yલુના કર� છે. ત4ે ુ ંવીpલેષણ કર� છે. તેમા ંતે કDપના અને તક�ના 


વાહો અને રંગ ભેળવે છે. અને નવી K યા ક� 
તીK યાને જUમ આપે છે – નવસhન કર� છે. બધી 

નવી શોધખોળો, અવનવા સાધનો4ુ ંનીમા�ણ, અને સ/ંjૃતી માનવની આ પાયાની વીચારશ?તીમાથંી 

સ��ય છે. 
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          પણ આની સાથે ખાલીપા4ુ ંત!વ /વત[ં ર તે કામ કરy ુ ંહોય છે. $ને કદ  �ણી નથી, જોઈ 

નથી, અ4ભુવી નથી એવી કોઈક અગJય ચીજની 
ા\તી માટ� તેને અજપંો હોય છે. બ¡ુ ંહોય અને 

છતા ંકfુકં Iટુy ુ ંલાગે. આ બધાનંો એક સામાUય અ4ભુવ હોય છે. ધન, સm�ૃ  અને સામÜય�મા ં

આળોટતા માધંાતાથી માડં ને સાજંનો રોટલો મળ  �ય એનાથીય સતંોષ પામતા Ðપંડાવાસી, 

અર�! ર/તે રઝળતા ઈUસાનને પણ આ ખાલીપો સતાવે છે. કવીઓ એને ઝાઝંવાના ંજળ કહ� છે.  

વીચારને અતીKમી જતી આ એક /વત[ં �તૃી ક� ત!વ છે. હJમેશ માણસને કશાકનો અભરખો 

સતાવતો જ રહ� છે. $4ુ ં મનમા ંઅ/તી!વ છે જ નહ�; $ની કDપના પણ કર  નથી તેવી કો’ક 

અણદ ઠ  વ/y ુક� ઘટના માટ�ની ઝખંના વીચારમાથંી જUમતી હોય છે ક� તનેાથી સાવ અલગ ર ત ે

પણ ઉ�્ ભવતી હોય છે. આ ખાલીપાને કારણે અનેક જ1ુર  ક� બીનજ1ુર  
��ૃીઓ માણસ કર� છે; 

>ય°તા અ4ભુવે છે. કશા કારણ વગર નીરાશા ક� હતાશાનો અ4ભુવ કર� છે. મહ!વાકા,ંાઓ, નવી 

શોધખોળો, નવસhનો આવા ખાલીપાની ચરમસીમા1ુપ નીપજ હોય છે. ખાલીપો ન હોય તો કfુ ં 

ન�ુ ં ન સ��ય. આવો ખાલીપો સાવ નવાન©ોર વીચારને જUમ આપે છે. અને વીચાર 

ખાલીપાન…ે આમ આ એક બધં વy ુ�ળ બને છે. પણ વીચાર અને ખાલીપો એકમેકથી ભી� તો હોય 

જ છે. તેમ4ુ ંપોતા4ુ ં/વત[ં હોવાપ�ુ ંહોય છે. 

            કોઈ અદJય ત!વની સતત હાજર  માણસ આનાથી અ4ભુવે છે. આમાથંી જ કદાચ માણસ ે

ઈdર  ત!વની પર કDપના કર  હશે. ધમ�, સ
ંદાયો, માUયતાઓ, 1ુઢ ઓ આ બધા ંઆવા કોઈક 

ખાલીપામાથંી સ��તા હોય છે. તેમને તક�બ� વીચારનો પાયો કદાચ હોતો નથી. પણ ન સમ( 

શકાય તેવા કશાકનો અભાવ આવા ખાલીપણાના mળુમા ં હોય છે. તે અZાત ભયમાથંી અથવા 

અતીશય સતંોષમાથંી પણ પેદા થઈ શક� છે. $4ુ ં (વન ભાગંીને �©ુો બની ગ=ુ ં હોય; $મા ં

આશા4ુ ંએક પણ ક રણ ન 
ગટyુ ં હોય એવા �ધારા બોગદામાથંી પસાર થઈ રહ�લ >ય?તીને 

આવો ખાલીપો સતાવ,ે તે તો તરત સમ( શકાય; પણ $ના (વનમા ંકશાની કમી ન હોય, તેને 

પણ આવો ખાલીપો પજવતો હોય છે. આ ખાલીપો માણસને સતત દોડતો રાખે છે. સવ�Bચ શીખર� 

પહXBયા પછ  પણ આવો ખાલીપો $મનો તેમ રહ� છે. ટોચે પહXBયા પછ ની એકલતા આવા 

ખાલીપણા4ુ ંસhન કર� છે. નવા ંશીખરો સર કરવાની પર કDપના, લાલસા સ��ઈ �ય છે. આમ 

ખાલીપા4ુ ંઅલગ અ/તી!વ હોય છે. 
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     ખાલીપો /વ\નોને જUમ આપે છે. �ગતા ં /વ\ન સેવવાની માણસની ��ૃી વીચારોના 

પર બળોથી અલગ હોય છે. $ને /વ\ન નથી તે માણસ નથી; એમ પણ આપણે કહ  શક એ. 

/વ\નો વીચારના આધારમાથંી પણ સ��ય ક� તેનાથી સાવ Eુદ  ર ત ે ક� દ શામા ં પણ. ર/ત ે

રઝળતો માણસ મહ�લમા ં રહ�વા4ુ ં /વ\ન જોતો હોય છે. મહ�લમા ં રહ�તો માણસ ચKવત: સ�ાટ 

થવા4ુ ં/વ\ન Eુએ છે. એક સાધક @યાનમા ંએકા°તા આવે !યાર બાદ પરમ ત!વની અ4�ુતુીના ં

/વ\ન જોતો હોય છે. આ વીચારશ?તીની એષણાઓ ક� અભી\સાઓની વાત નથી. પણ કfુકં 

અણદ ઠ, નહ� વીચાર�vુ,ં નહ� અ4ભુવેvુ,ં 
ા\ત થઈ ગ=ુ ંહોય, તેવી /થીતી પામવાની ઝખંના હોય 

છે. ઘણા ં/વ\નોને કોઈ પણ આધાર જ નથી હોતો. કોઈ અ�ણી ભોમકાની �ણે ક� એ ચીજ હોય 

છે. $ નથી દ�ખાy ુ ં ક� નથી અ4ભુવાy ુ,ં તેવી કોઈક અ�ણી ચીજ ક� ઘટનાની તેમા ંઝાખંી થતી 

હોય છે. 

          વીચારો થાક  ગયા હોય; ભયકંર ખાલીપો ચી�ને ઘેર  વªયો હોય; બધા ંસપના ંચકનાÄરુ 

બની ગયા ં હોય !યા ં કોઈક ,ણે, કોઈક ગેબી Iણેુથી, કોઈક અસીમ બળની ¾પાના પર પાક1ુપ ે

એકાએક નવો દરવાજો Iલુી ગયો હોય તેવી માણસને અ4�ુતુી થાય છે. આને મ¹ ‘�åતુી’ એ�ુ ં

નામ આ\=ુ ં છે. મોહનદાસ ગાધંી આ^ કામા ં V�નમાથંી ફkકાઈ ગયા અને તેમનામા ં આવેલી 

�åતુીએ તેમને બેર /ટરમાથંી ‘બા9’ુ; મોનીયામાથંી મહા!મા બનાવી દ ધા. આ એક /પાક� $વી 

ઘટના હોય છે. તે અચાનક, કોઈ પણ અણસાર વીના ઘટ  જતી હોય છે. તે ગાધંી $વા મહાન 

91ુુષના (વનમા ંબની શક� છે; અને ર/તે ચાલતા અદનામા ંઅદના માણસના (વનમા ંપણ બની 

શક� છે. આવી �0તૃી કોઈ વીચાર, કોઈ ખાલીપા ક� /વ\નમાથંી આકાર લેતી નથી. તે આપોઆપ 

આવી જતી હોય છે – બીજ હોય ક� ન હોય તો પણ. $ની કોઈ કDપના, કોઈ ખાલીપો ક� કોઈ /વ\ન 

ન હોય તે�ુ ં બાર�ુ ં આપોઆપ Iલુી ગયેvુ ં વતા�ય છે. આવો અ4ભુવ ઘણાઓંને થયેલો છે. 

/વ\નમા ંપણ ન ધા=ુ¶ હોય તેમ અચાનક આવી �0તૃી ચી�મા ંપગપેસારો કર  �ય છે. 

           બ¡ુ ં$મ4ુ ંતેમ હોય, કોઈ નવી તક ક� નવી ચીજ 
ા\ત ન થઈ હોય છતા;ં આવી ,ણે 

અચાનક બ¡ુ ં જ બદલાઈ ગ=ુ ં હોય તેમ લાગે છે. કDપના અને /વ\નથી �ુરના અગJય 

Pડાણમા;ંતલાતલ પાતાળના �ધારઘેયા� /તરમા ંકોઈ અશ�દ, અગોચર, અશ¥, અ�Îયો 
કાશ 

પાગંર� છે. એક નવો હાઈવે કોઈ અગJય ઘટનાને કારણે Iલુી �ય છે. �તરની આ �0તૃી માટ� 
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બીEુ ં કોઈ પર બળ ક� 
ાણીજગતની ચાર ¼�ુીઓ, 
ેમ ક� માનવ ચેતનાની ઉપરો?ત [ણ 

ખાસીયતો જવાબદાર નથી હોતા.ં  

     આવી �åતુી4ુ ં કોઈ જ બીજ માનવચેતનામા ં અ/તી!વ ધરાવy ુ ં નથી હોy ુ.ં તે તો સાવ 

/વય�ં ુહોય છે. કોઈ પણ સમયે ક� /થળે તે ઘટતી હોય છે. �ણેક� આવી �0તૃી થઈ શક�, તે�ુ ં

માનવચી�મા ંએક �ત4ુ ં 
ો°ામ�ગ હોય છે! કોઈ વૈZાનીક તેની શોધમા ંબધા 
ય!નો કર ન ે

અસફળ ર�ો હોય; આશા4ુ ંએક પણ ક રણ દ�ખાy ુ ં ન હોય !યા ંઅચાનક કોઈ /પાક� તેને નવા 

સ!યની અ4�ુતુી કરાવી દ� છે. વેદના અને ભ�નતામા ં(Depression) ગરકાવ માનવી ઘડ ના છÍા 

ભાગમા ં બેઠો થઈ દોડવા માડં� છે; નવા ઉ!સાહથી નવપDલવીત બની જતો હોય છે. આવી 

�åતુીને આપણે કોઈ પરમ ત!વની jૃપા4ુ ં અવતરણ ગણાવી શક એ. તે 
ય!નો, વીચારો ક� 

/વ\નોથી સી� થતી હોતી નથી. તે તો /વય�ં ુજ હોય છે. માણસના ચી�
દ�શમા ંતે4 ુ ંબીજ હોય, 

ક� ન પણ હોય; પણ વાલીયો vુટંારો આવી �0તૃીના બળે રાતોરાત વાDમીક  બની �ય છે. 

          આવી �0તૃી ઈ� ુ¿ી/ત, મહJમદ ક� ગૌતમ ��ુને મળ  �ય; તે જોઈ બધા તે�ુ ં ~ાર 

તેમના (વનમા ંપણ Iલુી �ય તે માટ� હવાતીયા ંમારવા લાગે છે. તેમના $વી સાધના કરવા 

લાગી �ય છે. 01ુુઓના ચરણ 9$ુ છે. પણ તે તો થોડ  
ય!નોથી સા@ય હોય છે? તમે તે માટ� 

કોઈ અભી\સા ક� અપે,ા ન રાખી હોય; તેને 
ા\ત કરવા કોઈ સાધના ન કર  હોય; તે ન હોવા 

માટ� તમને કોઈ ખાલીપો સતાવતો ન હોય; તો પણ એક અ�Îયા અતીથીની $મ તે આવીને ઉભી 

રહ� છે. માનવ(વનમા ંઆવી �0તૃીને આપણે /વાભાવીક ��ૃી ન કહ એ; પણ તેની શ¥તા  

નીવ:વાદ હોય છે. તે 
ય!ન સા@ય નથી હોતી અને છતા ંબની �ય છે. દર�કના (વનમા ંઆવી 

ચીનગાર  $વી ઘટના 
ગટતી હોય છે, તેવો સામાUય અ4ભુવ છે. 

           આવી ચીનગાર  કોકના (વનમા ં વડવાનલ બનીને પથરાઈ �ય; તેના 
તાપે સમાજ 

(વનમા ં એક 
ચડં આતશ �ગે; તેમા ં આmલુ પર વત�ન આવે - તેમ બને. અથવા આવી 

ચીનગાર  ઝર  જઈને ,ણાધ�મા ં�ઝુાઈ જય તેમ પણ બને. પણ આવી ચીનગાર ઓ 
ગટવાની 

ઘટના એ (વન4ુ ંએક પર માણ જ1ુર હોય છે. 
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            કદાચ 
ાણીજગતની ચેતનામા ં આવી જ કોઈ �0તૃીની ચીનગાર એ માણસને મળતા 

આવતા કોઈ 
ાણીના (વનમા ંવીચાર, ખાલીપો અને સપનજગતની ચેતનાને જUમ આ\યો હશે. 

અને 
થમ માનવ પેદા થયો હશે.  

             અને કદાચ એમ પણ બને ક�, વીચારોની Êમણામા ંઅટવાતા, ખાલીપાના ઘોર �ધારામા 

અથડાતા jુટાતા, અને સપનાઓંની Êામક માયા�ળમા ંગળાÅુબ માણસની ચૈતUય�&ૃટ મા ંઆવી 

કોઈ �ગ1ુકતા આકાર લે; અને 4તુન મહામાનવ�તી4ુ ંનીમા�ણ થાય. અલબ� આ થક  નવી 

વીચારશ?તી, નવા ખાલીપા, નવા ં/વ\નો તો સ��ય જ. પણ સાથે સાથે સતત રમમાણ રહ�તી અને 

મા[ આક/મીક જ ન હોય તેવી એક નવી �0તૃી માનવ(વનને એક ન�ુ,ં અણદ ઠ, અકD\ય, અને 

માનવેતર પર માણ બ,ે. કદાચ એક નવા =ગુાતંર (Paradigm) મા ં માનવચેતનાનો 
ા�ુભા�વ 

થાય. 

              ચાલો, આપણે આ નવી �ગ1ુકતાનો ખાલીપો અ4ભુવીએ અને તેના ં સપના ં જોવાની 

શ1ુઆત કર એ. કદાચ, ¥ાકં, ¥ાર�ક, સમ° માનવ-માનસ-જગતમા ં આવી ચીનગાર  
ગટશ ે

અને નવા ચૈતસીક વીd4ુ ંબાર�ુ ંભટાક દઈને માનવ�તી માટ� ફટાબાર Iલુી જશે. એમ પણ 

બને….. 

અ4Kુમણીકા
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મી[તામી[તામી[તામી[તા 

એક બrુ જ ગમેલો વીચાર - 

મી[તા એક �વુાસીત Dહ�રખી $વી હોય છે.  તમે તેને પકડ , �ુઘંી ક� ચાખી નથી શકતા. એ ¥ાથંી 

આવે છે, તે પણ તમે �ણી નથી શકતા. પણ તમે હJમેશ તેને અ4ભુવી શકો છો. એ હોય તો 

તમને તરત ખબર પડ  જતી હોય છે ક�, તે છે. 

એ તો આવે અને જતી પણ રહ�. પણ એ જ1ુર પાછ  આવશે.  

કોઈ પાછા વળ ને નવેસરથી શ1ુઆત કર  શકy ુ ંનથી. 

પણ… 

આજની આ પળથી શ1ુ કર ને તમે એક સાવ નવી શ1ુઆત કર  શકો છો. 

અ4Kુમણીકા 
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mજુmજુmજુmજુ nવુnવુnવુnવુ >યાપે>યાપે>યાપે>યાપે સચરાચરસચરાચરસચરાચરસચરાચર 

uયાંuયાંuયાંuયા ંચરણચરણચરણચરણ 1ુક�1ુક�1ુક�1ુક� !યાં!યાં!યાં!યા ંકાશીકાશીકાશીકાશી, 

uયાંuયાંuયાંuયા ંપાયપાયપાયપાય ઊઊઊઊઠ�ઠ�ઠ�ઠ� !યાં!યાં!યાં!યા ંજજજજ માગ�માગ�માગ�માગ�, 

uયાંuયાંuયાંuયા ંતરતોતરતોતરતોતરતો !યાં!યાં!યાં!યા ંમહાસાગરમહાસાગરમહાસાગરમહાસાગર. 

$$$$ ગમગમગમગમ ચાvુંચાvુંચાvુંચાvુ ંએજએજએજએજ �દશા�દશા�દશા�દશા, 

mજુmજુmજુmજુ nવુnવુnવુnવુ >યાપે>યાપે>યાપે>યાપે સચરાચરસચરાચરસચરાચરસચરાચર. 

- હર U]હર U]હર U]હર U] દવેદવેદવેદવે 

     (વન4ુ ંધેય fુ ંહો�ુ ંજોઇએ; તે માટ� ઘણા લોકોએ ઘણા વીચાર કયા� છે; અને ઘણી બધી વાતો કહ  

છે. પણ અહ� આ મોટા ગ�ના કવી એક Eુદ જ વાત કહ  �ય છે. તેમને કોઇ @યેય જ જોઇy ુ ંનથી! 

તેમનો nવુ બધે >યાપક છે. 

   ઉપરછDલી ર તે જ આ વ?ત>યને વાચંીએ તો ની&K ય થવા4ુ ંકવી કહ�તા હોય તેમ લાગે છે. પણ 

નીચેના મહાન ગીતાવા¥ને આ પ?ંતીઓ 
તીબ�બીત કર� છે. 

कम�कम�कम�कम�!येवा!येवा!येवा!येवा"धकार�ते"धकार�ते"धकार�ते"धकार�ते मामामामा फलेषूफलेषूफलेषूफलेषू कदाचनकदाचनकदाचनकदाचन 

मामामामा कम�फलहेतुर ्कम�फलहेतुर ्कम�फलहेतुर ्कम�फलहेतुर ्भुःभुःभुःभुः मामामामा तेततेेते संससंंसंगो�)वकम�*णगो�)वकम�*णगो�)वकम�*णगो�)वकम�*ण ।।।। 

- ગીતાગીતાગીતાગીતા (સા�ંયસા�ંયસા�ંયસા�ંય યોગયોગયોગયોગ – 2: 47 ) 

તારોતારોતારોતારો અધીકારઅધીકારઅધીકારઅધીકાર મા[મા[મા[મા[ કમ�માંકમ�માંકમ�માંકમ�મા ંજજજજ છેછેછેછે,  

કદ કદ કદ કદ  તેનાતેનાતેનાતેના ફળમાંફળમાંફળમાંફળમા ંનહ�નહ�નહ�નહ�. 

કમ�4 ુંકમ�4 ુંકમ�4 ુંકમ�4 ુ ંફળફળફળફળ પામવાનોપામવાનોપામવાનોપામવાનો હ�y ુહ�y ુહ�y ુહ�y ુનનનન રાખરાખરાખરાખ. 

અકમ�અકમ�અકમ�અકમ�( ની&K યતાની&K યતાની&K યતાની&K યતા )નોનોનોનો કદ કદ કદ કદ  સગંસગંસગંસગં નનનન કરકરકરકર. 
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      @યેય એટલે ફળ, મનોવાછં ત કોઇક ઉપલ�ધી, એમ આપણે માનતા હોઈએ છ એ. ગીતામા ં2ીjૃ&ણ 

અEુ �નને આવા કોઇ ફળનો રાગ રાખવાની ના પાડ� છે; અને (વન-સ°ંામમા ં વીરની $મ =@ુધ 

કરવાની સલાહ આપે છે. 

      હર U]ભાઇ પણ આ જ કહ� છે ને? 

     આપણને આવા ક�ટલાય વીચારકોએ ક�વળ કમ�ની&ઠ થવા4ુ ંક�ટલીય વાર કÈુ ંછે. પણ આપણને એ 

કઠ¯ુ ંનથી. 

     આપણે તો (વન4ુ ં@યેય શોધવાના, પરલોક �ધુારવાના, ફળ 
ા\ત કરવાના ફોગટ 
ય!નોમા,ં 

mગૃજળ $�ુ ં/વગ� 
ા\ત કરવાના હવાતીયામા,ં  (વન જ ખોઇ બેઠા છ એ. 

અ4Kુમણીકા
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mતુ:9�ુmતુ:9�ુmતુ:9�ુmતુ:9�ુ 

      “2500 વશ� Eુના પવી[ યા[ાધામ ~ારકામા ંઆવેલ પૌરાણીક ~ારકાધીશ મદં રનો 1ુ. સાડા 

સાત કરોડના ખચ� (ણ�@ધાર કર  તેની કાયાપલટ કરવા4ુ ંઆયોજન 0જુરાત સરકારના 
વાસન 

વીભાગે ક=ુ¶ છે…… દરરોજ દસ હ�ર ભાવીક યા[ીકો આ ધામની mલુાકાત લે છે. જUમા&ટમી 

સહ તના ખાસ તહ�વાર 
સગંોએ આ ¨કડો લાખો ઉપર પહXચે છે. આ મદં રની 2007-2008મા ં

રોકડ આવક 1ુ. [ણ કરોડ, પદંર લાખ હતી. આ ઉપરાતં સાડા છ લાખ $ટલા ં સોનાચાદં ના 

દાગીનાની આવક પણ નXધાઈ છે. મદં રની આવકમાથંી 2 ટકા રકમ ચેર ટ  કમી½રની કચેર મા ં

�ય છે; 15 ટકા દ�વ/થાન સમીતીને મળે છે અન ેબાક ના 83 ટકા હ /સાને 9�ુર  પર વારો વBચે 

વહkચી દ�વામા ંઆવે છે.” 

- એક સમાચાર ( 0જુરાત ટાઈJસ – U=યુોક� : 18 - એ
ીલ – 2008 ) 

............. 

      આ છે mતુ:9�ુની એક ઝલક. rુ ંજUમે માનવ પણ jુ±ુJબ અને સામા(ક સ/ંકાર� હ U�ુ ¢.ં મન ે

(વનની હ U�ુ ફ લ�ફુ  માટ� અનહદ માન છે. પણ mતુ:9�ુનો આ ન�ન ચીતાર મને કઠ� છે. 

      આ મા[ એક મદં ર ક� હ U�ુ ધમ� 9રુy ુ ંમયા�દ ત નથી. દર�ક 
�, દર�ક ધમ�, દર�ક �તી, દર�ક 

દ�શમા,ં કોઈ ને કોઈ 
કાર� અને /વ1ુપે; કોઈક દ�વ ક� દ�વ�ુત ક� પÜથર માટ� આમ જ બનyુ ંઆ>=ુ ં

છે. આ ‘�તરની વાણી’ ની બીભ!સ અભી>ય?તી છે. �તરના, ગગંાજળ $વા પવી[ ભાવનો 

ચીતર  પમાડ� તેવો દ�ખાડો અને >યાપાર કરણ છે. સામાUય માણસ માટ� એ પોતાની ધામ:કતા4ુ ં


દશ�ન છે; અનેક 9�ુર  jુ±ુJબો માટ� એ આ(વીકા4ુ ંસાધન મા[ છે. સરકાર માટ� એ આવકનો 

·ોત છે. એ શહ�ર ક� ગામના વેપાર ઓ માટ� રળવા4ુ ંએક બહા4ુ ંછે. આ એક ધમ�ના ઓઠા હ�ઠળ 

વકર�લી, ક�વળ આથ:ક અને સામા(ક 
¼�ુી છે. એમા ં¥ાયં ભ?તી નજર� પડતી નથી. 
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     rુ ંmતુ:9�ુનો વીરોધી નથી. અમારા એક �ણીતા સબંધંી jુ±ુJબમા ંનસીબસજંોગે બાળક થ=ુ ં

ન હy ુ.ં બહ�ને બ�રમાથંી એક લાલ( ખર ºા હતા. એ લાલ(4ુ ંનાનકÅુ ંમદં ર, નાનકÅુ ંપાર�ુ ં

અને નાનકડ  શèયા પણ રા�યા ંહતા.ં પોતા4ુ ંજણેvુ ંસતંાન હોય, એવા ભાવથી એ બહ�ન પોતાના 

એ લાડ લા લાલ(4ુ ંલાલન-પાલન કરતા ંહતા.ં લાલ(ને જમાડ�, રમાડ�, Uહવડાવે, વ� પહ�રાવ,ે 

હ�ચોળે, �વુાડ�. એના ંગીતો અને ભજનો ગાય. એની સાથે કાલી ઘેલી વાતો કર�. માતાના અ¡રુા 

રહ�લા, અ>ય?ત 
ેમની એ અભી>ય?તી હતી. ઘરના એકાતં, ભાવભયા� અને rુફંાળા વાતાવરણમા ં

પાગંર�લી એ ભાવ-નીતરતી, 
ેમથી સભર ભ?તી હતી. મને એ બહ�નની એ 9�ુ, એ વા!સDય, એ 

ભાવવીભોર અવ/થા બrુ જ ગમતા.ં કોઈ પણ ભ?તી ક� 9�ુ ક�વળ ‘�તરની વાણી’ ની 

અભી>ય?તી હોવી ઘટ�. આ બહ�નની ભ?તી આવી અભી>ય?તી4ુ ંનીતાતં, સવા¶ગ સ9ંણુ�,
શસંનીય 

/વ1ુપ હy ુ.ં 

      ભ?તી તો સાવ �ગત વાતા�લાપ હોવો જોઈએ. આપણા હોવાપણાના પાયામા ં રહ�લા પરમ 

ત!વ સાથેનો સવંાદ; ભાષા ક� કોઈ પણ મા@યમ વીનાની ક�વળ ¨તર ક ગોઠડ . બrુ બrુ તો એ 

/વગત 
ાથ�ના હોઈ શક� ક�; પેલા ંબહ�ન $વી સાવ �ગત, નીમ�ળ, 
ેમલ,ણા ભ?તી. 

      પણ ઉપરો?ત સમાચારમા ંએ ભાવ, એ ભ?તી, એ 9�ુ બ�રમા ંબીકાઉ ચીજ બની ગયા ંછે; એ 

મને કઠ� છે. 

       uયાર� માનવ�તે વૈચાર ક ,ે[મા ંમહાભીની&Kમણ કહ  શકાય તેવી સફરના અનેક જોજનો 

કાપી ના�ંયા છે; uયાર� Zાન અને �0તૃીના ં અનેક /તરો ઉક�લાઈ Ä¥ુા ં છે; uયાર� અZાનનો 

�ધકાર ¥ારનોય ભેદાઈ Ä¥ુો છે - !યાર� માનવ�તની પÜથર=ગુી 
ાથમીકતાના આ આદ મ 

/વ1ુપ4ુ ંવર�ુ ં9નુરાવત�ન મને કઠ� છે. 

       અને ખાસ કર ને ભારત દ�શમા ં: uયા ંકરોડો ��ુયા ંબાળકો �કુા રોટલા માટ� ટળવળે છે; uયા ં

ચાગંgં પાણી અને રોટલો ઘડવા4ુ ં બળતણ મેળવવા રોજ લાબંી સફર આદરવી પડ� છે; uયા ં

jુદરતી હાજત માટ� છેક ગામને છેવાડ� 9ગુ�ુ ંપડ� છે; uયા ંકોઈ અ�ણી 
તીભા નાણા,ં તક અને 

સવલતોના અભાવે પાગંરતા ંપહ�લા ંજ કરમાઈ �ય છે; uયા ંક�ટલાયંને માટ� આકાશની છત જ 

સહારો છે; uયા ંગર બીના કારણે 1ુપ સર�આમ વેચાય છે - એવી માર  જUમ�મુીમા ંછ\પન છ\પન 

ભોગ ભોગવતો એ કા4ડુો મને કઠ� છે. 
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       અને પેલા ં બહ�નની લાલ(સેવા4ુ ં ચી[ ભલે ભાવ અને ઉમ:થી સભર હોય; પણ તેમણે 

પોતાની mતુ:9�ુની માUયતાને કોરાણે mકુ ને કો’ક અનાથ, અ�ધુ, 
ેમના ��ુયા, ¡લુકા Æલ, 

લાલ(ની (વતં સેવા અપનાવી હોત તો એ નીરથ�ક 
��ૃી ક�ટલી સાથ�ક બનત? તેમના (વનનો 

ખાલીપો પણ ક�ટલો ભરાયો હોત?      

અ4Kુમણીકા 

વાણીનાવાણીનાવાણીનાવાણીના 
કાર
કાર
કાર
કાર 

વાણીના ચાર 
કાર ગણાય છે:- 

1. વૈખર  

2. મ@યમા 

3. પpયતંી 

4. પરા 

વૈખર વૈખર વૈખર વૈખર  – સમજણના અભાવ વગર મા[ વાણીવીલાસ ક� સામાUય >યવહાર માટ� બોલાય ત ે – 

સામાUય વાતચીતની ભાષા. 

મ@યમામ@યમામ@યમામ@યમા – �@ુધીથી સભર, ચાyરુ  ભર�લી, પણ (વનની Pડ  સમજણ ક�, ડહાપણ વગરની – Zાન 

વીZાન, રmજુ, વાતા�, સામાUય કવીતા, વી. આ ક,ામા ંઆવે છે. 

પpયતંીપpયતંીપpયતંીપpયતંી – �@ુધીની પાછળ $ ચૈતUય – 
ાણ છે તેને ઉ�ગર કરતી, (વતં ત!વને જોઇન ે

બોલનારની વાણી – સારા કવીઓની કવીતામા ંઆ (વન ત!વ4ુ,ં સૌUદય�4 ુ ંઅને કંઇક �શે ભાવ4ુ ં


ાગટÞ થાય છે. 

પરાપરાપરાપરા – �તરની વાણી – uયા ંશ�દો સર  પડ� છે. તે મા[ પરમ ત!વની , ભાવ જગતની અ4�ુતુી 

ની વાણી - ચૈ!ય ત!વની પાછળ રહ�લ mળુ�તુ અ/તી!વની વાણી અથવા નાદ 



�તરની વાણી 

 

 

 
96 

2009 

       $ પરમ ત!વ �ધુી પહXBયા છે; તે કવીઓ ક� સતંોના mખુમાથંી uયાર� પpયતંી વાણી 
ગટ� છે; 

!યાર� તે પરા વાણીનો પડઘો હોય છે. 

અ4Kુમણીકા 

વીoનવીoનવીoનવીoન 

�ार-यते�ार-यते�ार-यते�ार-यते    नननन        खलुखलुखलुखलु    �व/नभयेन�व/नभयेन�व/नभयेन�व/नभयेन नीचःैनीचःैनीचःैनीचःै 

�ार-य�ार-य�ार-य�ार-य    �व/न�वहताः�व/न�वहताः�व/न�वहताः�व/न�वहताः    �वरमि�त�वरमि�त�वरमि�त�वरमि�त    म�याःम�याःम�याःम�याः 

�वघैः�वघैः�वघैः�वघैः    पुनःपुनःपुनःपुनः    पुनर�पपुनर�पपुनर�पपुनर�प �4तह�यमानाः�4तह�यमानाः�4तह�यमानाः�4तह�यमानाः 

�ार5धमु6मजनाः�ार5धमु6मजनाः�ार5धमु6मजनाः�ार5धमु6मजनाः    नननन    प8र)यजि�तप8र)यजि�तप8र)यजि�तप8र)यजि�त    ॥॥॥॥ 

       નબળ  મનો��ૃીવાળા કાય�નીનબળ  મનો��ૃીવાળા કાય�નીનબળ  મનો��ૃીવાળા કાય�નીનબળ  મનો��ૃીવાળા કાય�ની શ1ુઆત જ કરતા નથીશ1ુઆત જ કરતા નથીશ1ુઆત જ કરતા નથીશ1ુઆત જ કરતા નથી.... 

મ@યમ મનો��ૃીવાળા વીoનોથી થાક ને વBચેથી જ અટક  �યમ@યમ મનો��ૃીવાળા વીoનોથી થાક ને વBચેથી જ અટક  �યમ@યમ મનો��ૃીવાળા વીoનોથી થાક ને વBચેથી જ અટક  �યમ@યમ મનો��ૃીવાળા વીoનોથી થાક ને વBચેથી જ અટક  �ય છેછેછેછે.... 

ઉ�મજનો ઉ�મજનો ઉ�મજનો ઉ�મજનો     

વીoનોથી અનેક વાર આKમણ થયા છતા ંલીધેલા કાય�ને mકુતાવીoનોથી અનેક વાર આKમણ થયા છતા ંલીધેલા કાય�ને mકુતાવીoનોથી અનેક વાર આKમણ થયા છતા ંલીધેલા કાય�ને mકુતાવીoનોથી અનેક વાર આKમણ થયા છતા ંલીધેલા કાય�ને mકુતા નથીનથીનથીનથી. 

————————————————————————————————— 

       rુ ં(વનની વીષમતાઓથી કંટાળ ને જગંલમા ંગયો. મ¹ ઇdરને એક 
½ 9છુÞો . ” હ�, ઇdર! 

(વન ચાv ુરાખવા માટ� y ુ ંએક વEુદ વાgં કારણ તો બતાવ. “ 

        અને કોઇ અવા$ મને સામે રહ�લા ફન� અને વાસંના ઝાડના ચૈતUયને આ સવાલ 9છુવા4ુ ં

કÈુ.ં 

        ફન�ના �,ેૃ કÈુ,ં .” મારા ંબીજને ઇdર� તડકો, પાણી અને જમીનમાથંી પોષણ આ\=ુ,ં અને એક 

વષ�મા ંતો rુ ંવધવા લા�=ુ.ં” 
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        વાસંના �,ેૃ કÈુ ં” પાચં પાચં વશ� �ધુી ઇdર� મને પોષણ આ\=ુ,ં મારા ંmળુ મજ�તુ થતા ં

ગયા.ં અને uયાર� તે 9રુતા 
માણમા ંતાકાતવાળા થયા !યાર� મારામાથંી પહ�લો �jુર ÆટÞો. અન ે

છ જ માસમા ંrુ ંફન�ન ે¨બી ગ=ુ.ં” 

         rુ ં આ વાત સાભંળ  મારા સસંારમા ંનવા ઉ!સાહથી પાછો વªયો.    

( �°ે( પરથી અ4વુાદ )  

અ4Kુમણીકા 

વીજળ  અનેવીજળ  અનેવીજળ  અનેવીજળ  અને વાસંળ વાસંળ વાસંળ વાસંળ  

વીજવીજવીજવીજ કડાક�કડાક�કડાક�કડાક� વાસંળ વાસંળ વાસંળ વાસંળ  વાગેવાગેવાગેવાગે 

સાભંળવીસાભંળવીસાભંળવીસાભંળવી fુંfુંfુંfુ ંસહ�લસહ�લસહ�લસહ�લ? 

�જaદગીના�જaદગીના�જaદગીના�જaદગીના એએએએ �રૂને�રૂને�રૂને�રૂને ઝીલવાઝીલવાઝીલવાઝીલવા 

કરકરકરકર મનેમનેમનેમને કાબેલકાબેલકાબેલકાબેલ!! 

- રવીU]નાથ ઠાjુરરવીU]નાથ ઠાjુરરવીU]નાથ ઠાjુરરવીU]નાથ ઠાjુર 

       વીજ કડાકો અને વાસંળ ? 

      હા! f@ુધ વીZાનના તક�  અને સશંોધન 
માણે 
ોટ ન એ 9Üૃવી ઉપરના સઘળા ંસ(વોના કોશનો 

mળુ�તુ ઘટક  છે. 
ોટ ન તેના mળુ ઘટક નાઇVોજન4ુ ંઅ!યતં જટ લ સયંોજન છે.  

    નાઇVોજન હવામા ંસૌથી વ¡ ુ
માણમા ંરહ�લો, અને સૌથી વ¡ ુની&K ય વા= ુછે. બળબળતી ભÍીમા ં

પણ નાઇVોજન સયંો(ત થઇ શકતો નથી. તો આ નાઇVોજન4ુ ંઆટvુ ંજટ લ સયંોજન બને શી ર ત?ે 

અ!યતં Pચા ઉ&ણતામાને જ નાઈVોજન સયંો$ત થઈ શક� છે. 

     uયાર� વીજળ  થાય, !યાર� તેના ગભ�મા ંલાખો �શ4ુ ં ઉ&ણતામાન પેદા થાય છે. અને આટલા 

ઉ&ણતામાને જ  ઓ?સીજન સાથે નાઇVોજન સયંો(ત થઇ શક� છે; આમ નાઈVોજન અને ઓ?સીજનના 
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સયંોજનમાથંી બનેલા નાઈVોજન વીવીધ ઓ?સાઈડો 9Üૃવી પરના બી� રસાયણો સાથે મળ  વ¡ ુ

જટ લ ,ારો બને છે અને તેમાથંી જ �ત �તના 
ોટ નો બની શક� છે. 

     માટ� 9Üૃવી પર સ(વ �&ૃટ 4ુ ંએક mળુ વીજળ  છે. 

     હવે સમ�=ુ ંને ક�, uયાર� વીજળ નો કડાકો બોલે છે, !યાર� (વનના પાયા4ુ ં
થમ ત!વ 
ગટ થાય 

છે? 

      મહાકવીએ એને વી�નુી વાસંળ ની ઉપમા આપી તે યથાથ� છે ને?   

     વીજળ  અને વાસંળ , વીZાન અને ધમ� , એકમેકના 9રુક છે.     

અ4Kુમણીકા 

વીપpયનાવીપpયનાવીપpયનાવીપpયના            

ગૌતમ �@ુધનો m!ૃ= ુવખતનો સદં�શગૌતમ �@ુધનો m!ૃ= ુવખતનો સદં�શગૌતમ �@ુધનો m!ૃ= ુવખતનો સદં�શગૌતમ �@ુધનો m!ૃ= ુવખતનો સદં�શ 

હ�હ�હ�હ�, લોકોલોકોલોકોલોકો ! 

rુ ં$ કંઈ કrુ ંતે પરંપરાગત છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�rુ ં$ કંઈ કrુ ંતે પરંપરાગત છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�rુ ં$ કંઈ કrુ ંતે પરંપરાગત છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�rુ ં$ કંઈ કrુ ંતે પરંપરાગત છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�.... 

તમાર  9વુ�પરંપરાને અ4સુર ને છે એમ �ણીને પણ ખ1ંુ માનશો નહ�તમાર  9વુ�પરંપરાને અ4સુર ને છે એમ �ણીને પણ ખ1ંુ માનશો નહ�તમાર  9વુ�પરંપરાને અ4સુર ને છે એમ �ણીને પણ ખ1ંુ માનશો નહ�તમાર  9વુ�પરંપરાને અ4સુર ને છે એમ �ણીને પણ ખ1ંુ માનશો નહ�.... 

આ�ુ ંહશે એમ ધાર  ખઆ�ુ ંહશે એમ ધાર  ખઆ�ુ ંહશે એમ ધાર  ખઆ�ુ ંહશે એમ ધાર  ખ1ંુ માનશો નહ�1ંુ માનશો નહ�1ંુ માનશો નહ�1ંુ માનશો નહ�.... 

તક�સી� છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�તક�સી� છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�તક�સી� છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�તક�સી� છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�.... 

લૌક ક Uયાય છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�લૌક ક Uયાય છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�લૌક ક Uયાય છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�લૌક ક Uયાય છે એમ �ણી ખ1ંુ માનશો નહ�.... 

�ુદંર લાગે છે માટ� ખ1ંુ માનશો નહ��ુદંર લાગે છે માટ� ખ1ંુ માનશો નહ��ુદંર લાગે છે માટ� ખ1ંુ માનશો નહ��ુદંર લાગે છે માટ� ખ1ંુ માનશો નહ�.... 
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તમાર  2�ાને પોષના1ંુ છે એ�ુ ં�ણી ખ1ંુ માનશો નહ�તમાર  2�ાને પોષના1ંુ છે એ�ુ ં�ણી ખ1ંુ માનશો નહ�તમાર  2�ાને પોષના1ંુ છે એ�ુ ં�ણી ખ1ંુ માનશો નહ�તમાર  2�ાને પોષના1ંુ છે એ�ુ ં�ણી ખ1ંુ માનશો નહ�.... 

rુ ં
સી� સા¡ ુ¢ંrુ ં
સી� સા¡ ુ¢ંrુ ં
સી� સા¡ ુ¢ંrુ ં
સી� સા¡ ુ¢,ં 9uુય ¢ં9uુય ¢ં9uુય ¢ં9uુય ¢,ં એ�ુ ં�ણી સાÄુ ંમાનશો નહ�એ�ુ ં�ણી સાÄુ ંમાનશો નહ�એ�ુ ં�ણી સાÄુ ંમાનશો નહ�એ�ુ ં�ણી સાÄુ ંમાનશો નહ�.... 

પણ તમાર  પણ તમાર  પણ તમાર  પણ તમાર  વીવેક��ુ થી મારો ઉપદ�શ ખરો લાગે વીવેક��ુ થી મારો ઉપદ�શ ખરો લાગે વીવેક��ુ થી મારો ઉપદ�શ ખરો લાગે વીવેક��ુ થી મારો ઉપદ�શ ખરો લાગે     

તો જ તમે તેનો /વીકાર કરજોતો જ તમે તેનો /વીકાર કરજોતો જ તમે તેનો /વીકાર કરજોતો જ તમે તેનો /વીકાર કરજો,” 

............................................................................................………… 

    વીપpયના ક� વીપ/સણા4ુ ં નામ આવે અને ગૌતમ �@ુધ યાદ આવી �ય. તે જમાનામા ં

ભારતીય સમાજ એક બાEુ હ U�ુ ધમ�ના હ�સા!મક કમ�કાડંો અને મદં રોમા ં
વત�લા Ê&ટાચારોથી 

ખદબદતો હતો; અને બી( બાEુ વધ�માન મહાવીર� 
ચલીત કર�લા અને અ!યતં કઠોર શી/ત માગંી 

લેતા, Àન ધમ�ના આકરા નીયમપાલનથી mુઝંાતો હતો. !યાર� ગૌતમ �@ુધે મ@યમ માગ� �ચુ>યો 

હતો. કાળKમે તે ભારતમાથંી તો v\ુત થઈ ગયો પણ 9વુ� એશીયાના દ�શોમા ંબrુ 
ચાર પાJયો. 

     �@ુધના સી@ધાતંોમા ં >યવહારમા ંપચંશીલ અને પ@ધતીમા ંવીપpયના 
ધાન /થાને છે. અહ� 

વીપpયના પ@ધતી વીશે ±ંુકમા ંમાહ તી આ9ુ ં¢.ં �@ુધની પણ આ પોતાની આગવી  શોધ ન હતી. 

આ તો વેદકાળમા ં�ચુવેલી એક ર ત હતી. પણ તેમણે તેને સાધનાના સાધન તર ક� અપનાવી, 

અને તેને શા�ીય 1ુપ આ\=ુ.ં પોતાના (વનમા ંતેનો સફળ ઉપયોગ કર ને પોતે બોધીZાન અન ે

m?ુતી પાJયા;  સી@ધાથ�માથંી ગૌતમ �@ુધ - શા¥mનુી બUયા. અનેકોને �@ુધ બના>યા.  

      આ @યાનની એક ર ત છે. પણ બી� 
કારોની $મ કોઈ ઈ&ટદ�વ, ઈdર ક� પરમ ત!વન ે

/મરવામા ંનથી આવતા. �@ુધ4ુ ંદશ�ન એ ર તે ના/તીક દશ�ન છે. આની પાછળ mળુ સી@ધાતં એ 

છે ક�, આપ�ુ ં¨તર મન હ�રો વષ�ની (વનની અ4�ુતુીઓ અને કમ�ના આધાર� ઘડાયેvુ ંહોય 

છે. uયાર� આ મનને રાગ ક� ~ષે થાય છે; !યાર� તે તેની અભી>ય?તી કરવા 
ય!ન કર� છે. પણ 

તેની પાસે આ માટ� કોઈ મા@યમ હોy ુ ંનથી. બા� મનની $મ વીચાર પણ નહ�. આથી તે શર રના 

�ગોમા ંસવંેદના મારફત આવી અભી>ય?તી કર� છે. 

      આથી વીપpયના કરતી વખતે મા[ આ ,ણે શર રના વીવીધ અવયવોમા ંશી સવંેદના ઉભર  

રહ  છે; તે4 ુ ંક�વળ નીર ,ણ કરવામા ંઆવે છે. ¥ાકં Iજુલી આવતી હોય; ¥ાકં ભાર�પ�ુ ંલાગy ુ ં
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હોય; ¥ાકં 1ંુવાÅુ ં ફરકy ુ ં હોય તેમ લાગy ુ ં હોય; ¨ખ ફરકતી લાગતી હોય;  ¨તર ક ઠંડક ક� 

ગરમી લાગતા ંહોય. આ બધી બાબતો પર @યાન ક�U]ીત કરવામા ંઆવે છે. 

        શ1ુઆતમા ંએકા°તા માટ� નાકમા ંજઈ રહ�લ અને બહાર આવતા dાસ પર નજર રાખવામા ં

આવે છે. પછ  ધીર� ધીર� માથાના ઉપરના ભાગથી શ1ુ કર  છેક પગના તળ યા ં �ધુી, દર�ક 

અવયવમા ંશી સવંેદના >ય?ત થઈ રહ  છે; તે4 ુ ં નીર ,ણ કરવામા ંઆવ ે છે. વીચારો આવ ેત ે


!યે સહજભાવ ક�ળવવામા ંઆવે છે. $ પણ વીચારો આવે તેમન ેઆવવા દ�વાના, પણ તરત 

@યાન તો શર રમા ંથતી આવી સવંેદના 
!યે જ ક�ળવવા4ુ.ં શ1ુઆતમા ંઆ�ુ ંકાઈં નજર� ન ચઢ�.  

પણ dાસ પર તો @યાન રાખી જ શકાય, માટ� !યાથંી શ1ુઆત કરવામા ંઆવે છે. 

        એક બે દ વસ આ મહાવરો પડ|ા પછ , ધીર� ધીર� નાનકડ  સવંેદનાઓ નજર� ચઢતી �ય છે. 

આવી દર�ક સવંેદના અ4ભુવાય !યાર� મનથી સભાન ર તે વીચારવા4ુ ં હોય છે ક�, આ સવંેદના 

,ણીક છે, શાdત નથી, અને તે જતી રહ�વાની છે. આપણે આમ અ4ભુવવા પણ માડં એ છ એ, 

કારણ ક�, આ સવંેદનાઓ બદલાતી જ રહ�તી હોય છે. આ ,ણે ¥ાકં દબાણ ક� Iજુલી લાગે, પણ 

થોડ  વાર પછ  તે તે જગાએ તે ગાયબ થઈ ગયેલી આપણે અ4ભુવી શક એ છ એ. 

       આમ સવંેદના તરફ �ગ1ુકતા અને તેના તરફ અની!યભાવ બ�ે ધીમે ધીમે ક�ળવાતા �ય 

છે. �@ુધ દશ�ન એમ કહ� છે ક�, આ સવંેદનાઓ $ 0�ુ ¨તરમનના સ/ંકારને કારણે થઈ હોય તે 

સ/ંકાર આવો અની!યભાવ ક�ળવવાથી ન&ટ થાય છે. $મ $મ આપણા માનસમા ંએકઠા થયેલા 

સ/ંકારો �ુર થતા �ય છે;  તેમ તેમ @યાન વધાર� ગાઢ થy ુ ં�ય છે. સવંેદનાઓ હવે ઉભરવા માડં� 

છે, અથવા આપણે તેમના 
!યે સ�ગ બની ગયેલા હોઈએ છ એ. પછ  તો આ એક ચેઈન 

ર એકશન બની �ય છે. uયા ંકશી જ અ4�ુતુી પહ�લા ંન થઈ હોય, !યા ંપણ કોઈને કોઈ સવંેદના 

ઉભરતી આપણે અ4ભુવી શક એ છ એ. 

         આની ચરમસીમા1ુપે, એક એવી /થીતી4ુ ં નીમા�ણ થાય છે ક�, આખા શર રમા ં Ûચે Ûચ 

જ�યાએ સવંેદનાનો 
વાહ વહ�તો હોય તેવી �ખુદ લાગણી થવા માડં� છે. વીપpયનાના સદંભ�મા ં

આને ‘ ‘ ‘ ‘ ધારા
વાહધારા
વાહધારા
વાહધારા
વાહ’  કહ� છે. આ બrુ �ખુદ લાગણી હોય છે અન ેછતા ંઆ પણ ‘અની!ય’ છે એવો 

વીચારભાવ ક�ળવવામા ંઆવે છે. 
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          સતત અની!યભાવનો આ વીચાર ¨તરમનને વ¡ ુને વ¡ ુસવંેદનશીલ બનાવy ુ ં�ય છે. 

સવંેદનાઓનો ધોધ ¢ટતો હોય તેવી અ4�ુતુી થવા માડં� છે. અન ેજમાનાEુના, આપણા (વનમા ં

ઉભા થયેલા,  આપણા વડ લો/ જનકો પાસેથી વારસામા ંમળેલા; અર� ! ઉ!KાUતીકાળથી આપણા 

હોવાપણામા ંઘર કર  ગયેલા સ/ંકારો ઓગળવા માડં� છે. ¨તર મન વ¡ ુઅને વ¡ ુઆવરણ રહ ત 

થવા માડં� છે. ¨તર ક 
Zા �ગવા માડં� છે.  

       ‘�@ુધ’  થવાની 
K યાની આ શ1ુઆત છે. 

      વીપpયનાની શીબીરની શી/ત આ 
K યાને ઉ�ેજન મળે તે ર તે ગોઠવેલી હોય છે. દસ 

દ વસની શીબીરમા ં કોઈની પણ સાથે વાતચીત બધં. કોઈ પણ વાચંન, સગંીત 2વણ, ભજન, 

ક ત�ન, નામ/મરણ, �પ કfુ ંજ નહ� કરવા4ુ.ં કોઈ દવા પણ નહ� લેવાની. સવાર� સાદો ના/તો, 

બપોર� સા�ંુ જમણ અને સા$ં ફળાહારની >યવ/થા કર�લી હોય છે. છેDલા દ વસે મૌન તોડતી વખતે 

સમ/ત જગત તરફ મગંળભાવનો, મૈ[ીભાવનો સદં�શ ફ�લાવવામા ંઆવે છે. એ દ વસે સાધકોના 

મનમા ંફ�લાતો ક�વળ અને નીમ�ળ આનદંભાવ અવણ�નીય હોય છે. 

     આ શીબીરોની બrુ જ 
શસંનીય બાબત એ હોય છે ક�, કદ  કોઈ રકમની માગંણી કરવામા ં

આવતી હોતી નથી. છેDલા દ વસે કોઈની ઈBછા થાય તો દાન આપી શક�, તે માટ� મા[ �ચુન 

કરવામા ંઆવે છે.પણ કોઈ �ત4ુ ંદબાણ કરવામા ંઆવyુ ંનથી. કોઈ પણ ધમ�, રંગ ક� �તીની 

>ય?તી આમા ંજોડાઈ શક� છે. પણ કોઈ પણ ધમ�નો ક� ઈdરના નામનો આધાર લેવાની મનાઈ 

હોય છે. ક�વળ વત�માનમા ંઆપણા શર રમા ંઆ જ ,ણે fુ ંબની રÈુ ં છે , તે 
!યેની સભાનતા 

અને તે 
!યે અની!યભાવની ક�ળવણી વીપpયનાના હાદ�મા ંહોય છે. 

    સતત અ�યાસથી  $મ $મ આપણી સાધના 9�ુત થતી �ય છે; તેમ તેમ ઘટનાઓ તરફ 

આપણે ઉદાસીન થતા જઈએ છ એ. 
તીK યા કરવાનો આપણો અભીગમ બદલાતો �ય છે.  

સમતા ક�ળવાતી �ય છે. રાગ-~શે ની મા[ા ધીર� ધીર� ઓછ  થતી �ય છે. (વતા ં(વ નીવા�ણ 

તરફ, m?ુતી તરફ આપણી ગતી થતી થાય છે. સમ&ટ  તરફ મી[તા અને મગંળ ભાવ ક�ળવતા 

�ય છે.      અલબ�, સાધનાનો સતત અ�યાસ અને સામાUય (વન દરJયાન પણ આવી /થીતી 


ા\ત કરવા માટ�ની તૈયાર  તો હોવા ંજ જોઈએ. 
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      મ¹ વીપpયનાની [ણ શીબીરોમા ંભાગ લીધો હતો. અહ� તે4 ુ ં વીગતે વણ�ન નહ�, પણ મા[ 

વીશી&ઠ અ4ભુવો જ વણ��ુ ં¢.ં આમ તો આવા અ4ભુવો કોઈને નહ� કહ�વાની �ચુના આપવામા ં

આવે છે. પણ મને તે માટ� કોઈ સબળ કારણ જણા=ુ ંનથી. આથી અહ� આવા અ4ભુવો ±ંુકાણમા ં

વણ�>યા છે. વીપpયનાના કોઈ કોપી રાઈટનો ભગં આનાથી થતો હોય તે�ુ ંમારા @યાનમા ંનથી. 

છતા ંવીપpયના સ/ંથાના કોઈ હો¸ાધાર  >ય?તી આ �ગે જણાવશે તો ઘટ ત કરવામા ંઆવશે. 

       માર  પહ�લી શીબીર, કBછમા ંમાડંવી ન(ક,  �ુગા�9રુ નામના એક નાનકડા ગામની શાળામા ં

હતી. મારા મોટાભાઈની સાથે rુ ંતેમા ંજોડાયો હતો. અમને આ �ગે કશી જ 9વુ� માહ તી ન હતી. 

આથી ન�ુ ં�ણવા4ુ ંબrુ jુyહુલ હy ુ.ં પહ�લા બે ક� [ણ દ વસો તો મા[ dાસ અને ઉBêાસ પર જ 

@યાન રાખવા4ુ ંહy ુ ં. એ તો સરળ લા�=ુ.ં પણ વીચારો બધં થતા જ ન હતા. બrુ મોડા સમ�=ુ ં

ક� મનની ઉપર કોઈ જબરદ/તી કરવાની હોતી જ નથી. વીચારો તરફ ક�વળ �ુલ��ય જ સેવવા 


ય!ન કરવાનો. અને થ=ુ ંપણ એમ જ. એમને કોઈ અગ!ય આપવા4ુ ંબધં ક=ુ¶ અને ધીમે ધીમ ે

તેમનો 
વાહ અને 
ભાવ ઓસરતો ગયો. 

      [ી� દ વસે, આખા શર રમા ં વીપpયના ક�મ કરવી તે4 ુ ં માગ�દશ�ન મª=ુ.ં આ થોÅુ ં mpુક�લ 

લા�=ુ,ં કારણક� પહ�લા દ વસે તો કોઈ ખાસ સવંેદના થતી જણાઈ જ નહ�. પણ એવી �ચુના તરત 

જ મળ  ક�,  

                “ કોઈ સવંેદના ન થાય તો તેનો શોક પણ ન કરોકોઈ સવંેદના ન થાય તો તેનો શોક પણ ન કરોકોઈ સવંેદના ન થાય તો તેનો શોક પણ ન કરોકોઈ સવંેદના ન થાય તો તેનો શોક પણ ન કરો. . . . શર રના વીવીધ ભાગોમા ંમા[ મનથી શર રના વીવીધ ભાગોમા ંમા[ મનથી શર રના વીવીધ ભાગોમા ંમા[ મનથી શર રના વીવીધ ભાગોમા ંમા[ મનથી 

અવલોકન જ કરોઅવલોકન જ કરોઅવલોકન જ કરોઅવલોકન જ કરો. . . . આ ઘડ એ fુ ંવા/તવીકતા છેઆ ઘડ એ fુ ંવા/તવીકતા છેઆ ઘડ એ fુ ંવા/તવીકતા છેઆ ઘડ એ fુ ંવા/તવીકતા છે, તેના મા[તેના મા[તેના મા[તેના મા[    સા,ી જ થાઓસા,ી જ થાઓસા,ી જ થાઓસા,ી જ થાઓ....”  

    આમ આ શોક નીકળ  ગયો. પછ  ધીમે ધીમે એકા°તા વધવા માડં . ¥ાકં ¥ાકં કંઈક 

સળવળાટ, સચંાર થતો અ4ભુવાવા માડં|ો. આ કાઈં મોટ  ઉપલ�ધી ન હતી; પણ ¨તરમનની 


K યાનો શર ર પર કદાચ પડઘો પડતો હોય એમ લાગવા માડં¯ ુ.ં 

      $મ $મ સાધનાના દ વસો આગળ વધતા ગયા, તેમ તેમ આ 
K યાની સમજણ પડતી ગઈ. 

પણ બrુ જ કંટાળો તો આવતો જ હતો. ના પાડ  હતી છતા ંઅમે છાને છપને વાત પણ કર  લેતા 
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હતા! સાવ mુગંા રહ�વાનોય અ4ભુવ લેવા $વો હોય છે!  ક શોરાવ/થા માડં વીતાવીને =વુાનીમા ં

હમણા ંજ 
વેશેલા ઘણા જણ પણ આ>યા હતા. તેમની દશા તો બrુ જ ક1ુણ હતી. 

     ખાનગીમા ંઆવા એક =વુાનને મ¹ 9છુØુ,ં” ક�મ લાગે છે?” 

    તેનો f@ુધ કાઠ યાવાડ  ભાષામા ંચીર/મરણીય જવાબ હતો, ” હલવાણા ! “ 

    પણ ધીર� ધીર� આ 
K યાની ગભંીરતા સમ�તી ગઈ. [ી� ક� ચોથા દ વસે એકા°તા આવવા 

માડં . માર  ઉJમર એ વખતે લગભગ 48- 49 વરસની હશે. શર રમા ંકોઈ તકલીફ ન હતી. પીઠ 

પણ કદ  �ુખતી નહ�. પણ તે દ વસે પીઠની મ@યમા ંસખત �ુખાવો ઉપડ|ો., વારાફરતી અમારા 

શી,ક અમને એક પછ  એક બોલાવીને અ4�ુતુીઓ �ગે 9Bૃછા કર�. મારો વારો આ>યો, !યાર� મ¹ 

આ તકલીફ જણાવી અને ભય પણ >ય?ત કય� ક�, કોઈ ડોકટરને બતાવી શકાય, અથવા કોઈ 

સારવાર મળ  શક�, તો સા1ંુ. 

    તે હસીને બોDયા, “ આ સવંેદનાને નકાર  તો Eુઓ. મોટાભાગે તે જતી રહ�શે. છતા ંતકલીફ ચાv ુ

રહ�શે તો કાઈંક કર fુ.ં” 

     !યાર પછ ના @યાનસ[મા ંમ¹ આ �ુખાવો પણ અની!ય છે, એવો ભાવ સતત સે>યા કય�. અન ે

મારા આય� વBચે દસેક મીનીટ બાદ એ ગાયબ થઈ ગયો. આથી મને એ બરાબર સમ�ઈ ગ=ુ ં

ક�, “ કોઈ Eુનો સ/ંકાર ગયો ક� ન ગયો, તે તો રામ �ણે; પણ આ �ુખાવો માનસીક જ હતો. કદાચ 

કંટાળાના ભાવની અભી>ય?તી હશે.”  $ હોય ત,ે પણ બાક ના દ વસોમા ંએ �ુખાવો ફર  દ�ખાણો ન 

હતો! 

     પાચંમા ક� છÍા દ વસે એકાદ બે સેકUડ માટ� ધારા
વાહ પણ અ4ભુવાયો. આપણે તો મોટ  

મતા મળ  ગઈ હોય, તેમ હરખાણા. આ પહ�લી જ �ખુદ સવંેદનાની અ4�ુતુી હતી. પણ !યા ંજ 

માઈક પરથી �ચુના સભંળાઈ, 

            ” ધારા
વાહ અ4ભુવાયધારા
વાહ અ4ભુવાયધારા
વાહ અ4ભુવાયધારા
વાહ અ4ભુવાય, તો તેને પણ અની!ય ગણીતો તેને પણ અની!ય ગણીતો તેને પણ અની!ય ગણીતો તેને પણ અની!ય ગણી, શર રના બી� ભાગોમા ંથશર રના બી� ભાગોમા ંથશર રના બી� ભાગોમા ંથશર રના બી� ભાગોમા ંથતી સવંેદના તી સવંેદના તી સવંેદના તી સવંેદના 

તરફ @યાન ક�U]ીત કરોતરફ @યાન ક�U]ીત કરોતરફ @યાન ક�U]ીત કરોતરફ @યાન ક�U]ીત કરો....    ”  
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   અને એ ધારા
વાહ તો અ]pય થઈ ગયો. પછ  તો એ આવે ને �ય. પણ એની તરફ પણ 

�ુલ��ય સેવવાની ટ�વ પડવા માડં . 

      છેDલા દ વસ,ે મૌન તોડવાનો વીધી બrુ આનદંદાયી લા�યો ; ¢ટકારા થવાનો છે તેનો હરખ 

તો હતોજ; પણ એ મગંળમૈ[ીમીલનનો ભાવ બrુ જ સરસ અ4ભુવાયો પણ ખરો. બધાનંે મળવાનો 

આવો આનદં પહ�લા ંકદ  અ4ભુવાયો ન હતો. પણ બોલતા ંબrુ જ તકલીફ પડ ! mુગંા રહ�વાનીય 

�ણે ટ�વ પડ  ગઈ હતી. 

    સારાશંમા ંઆ પહ�લા અ4ભુવ પરથી આ @યાન 
K યામા ંથોડો ઘણો વીdાસ બેઠો. 

----------------  

     બી( વખત મ¹ અમદાવાદમા ંયો�યેલી વીપpયનાની શીબીરમા ંભાગ લીધો હતો. આ વખતે કાઈં 

ન�ુ ં�ણવા4ુ ંન હy ુ.ં આખી 
K યાની મને સ@ૈધાતંીક ર ત ેખબર હતી. આથી મ¹ ન©  ક=ુ¶ ક� આ 

વખતે rુ ં9વુ�તૈયાર  કર ન ેજઈશ. એક અઠવાડ યાથી માર  �ણીતી 
ા¾તીક ચીક !સા પ@ધતી 
માણે 

મ¹ ખાવા ઉપર સયંમ કર  દ ધો હતો. ( આની વાત વળ  કો’ક બી( વાર!) શર ર એકદમ /Æત:વાgં 

હy ુ.ં વળ  અમદાવાદમા ંજ જવા4ુ ંહોવાથી 
વાસનો કોઈ થાક પણ ન હતો. 

     પહ�લા દ વસથી જ બરાબર અ�યાસ શ1ુ કર  દ ધો. @યાન પણ ઠ ક ઠ ક થyુ ં હy ુ.ં પણ 

માનવમનમા ંબને છે, તેમ પહ�લેથી જ ધારા
વાહ શ1ુ થવાની ખેવના �ગવા માડં ! અન ેએ માળો તો 

મારાથી �ુર અને �ુર રહ , મને સાતતાળ  જ રમાડતો ર�ો! મોટાભાગની સાધનાઓમા ંઆપણા $વા 

સામાUય માણસોને આ જ વીપત ભાર� પડતી હોય છે. કાઈંક સી@ધી 
ા\ત કરવાની, કોઈક ખ�નો મળ  

�ય તેવી ઈBછા, હJમેશ Zાત ક� અZાત ર તે રહ�તી જ હોય છે! મારા ક /સામાયં આમ જ હy ુ.ં 

      મને યાદ નથી પણ, ચોથા ક� પાચંમા દ વસે દોઢ કલાકના એક @યાન કાય�Kમમા ં ધારા
વાહ  

બરાબર મળ  ગયો. સતત અને શર રના Eુદા Eુદા ભાગોમા ંતે આવે અને �ય. રોમાચં જ રોમાચં.  

એનો રાગ ન થાય તો આપણે સસંાર  શાના? બસ આપણને તો બા9,ુ એમ થ=ુ ંક� આપ�ુ ંબોધીકરણ 

હવે હાથવ¹તમા ંજ છે!  આ તાસ પછ  તરત સવાર4ુ ંજમવા4ુ ં હy ુ.ં મ¹ તો આ મહાન ઉપલ�ધીના 

ઉ!સાહમા ં જમવા4ુ ં સાવ જ ટાª=ુ.ં અતીઉ!સાહમા ં હવે એકદમ તેજ ચાલથી સાધનામા ં આગળ 

વધવાનો ]ઢ નીધા�ર કય�. 
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      અને ર સેસ પછ  rુ ંતો ભાઈસાબ!  મચી જ પડ|ો. મ/તકના છેક ઉપરથી પગના �0ઠુા �ધુી સઘન 

વીપpયના ચાv ુકર  દ ધી. પણ આ fુ?ં ધારા
વાહ તો બાEુએ ર�ો, કોઈ સવંેદના જ ન અ4ભુવાય. 

અને 
બળ વેગથી ધસમસતા વીચારોના ંઘોડા9રુ મારા ચી�ને ઘેર  વªયા. કશી એકા°તા જ ન મળે. 

તે વખતે rુ ં સાબરમતી પાવર /ટ�શનના કોલયાડ�ના ઓપર�શન અને મેUટ�નUસની જવાબદાર  

સભંાળતો હતો. બસ એના જ વીચાર� ચઢ  ગયો. બીજો કોઈ વીચાર જ ન આવે. 

      મ¹ હાથ ધોઈ લીધા. આમ ક�મ થ=ુ ંએના પણ નીરાશાજનક વીચારો આવવા માડં|ા. ર સેસ પહ�લા ં

�ગેલા અહકંાર માટ� પરમ ત!વે મને શી,ા કર , એવો અપરાધભાવ પણ ��યો. $ હોય તે, 

અધવચથી ઉઠ  rુ ંતો શીબીરના @યાનક,માથંી બહાર નીકળ  ગયો. એક /વયસંેવક� 9છુતા ંમ¹ માર  

મનો>યથા જણાવી. 

     તેમણે કÈુ ં , “ આમ તો બને.  પણ કોઈ અપરાધભાવ ન સેવો. આ બધી ¨તરમનની 
K યાઓ 

હોય છે. તેમા ંઆપણા �åતુ મનના સ/ંકાર રોપી નવા પડળો ન બનાવો. �ઓ તમારા ઉતારાના 

/થાને જઈ વીપpયના કરો.” 

       rુ ંતો નીરાશચી�ે !યા ંગયો અને માર  પથાર મા ંબેસીને @યાન કરવા બેઠો.  કાઈં ફરક તો ન પડ|ો; 

પણ અમને કોલયાડ�મા ંmુઝંવતા ચાર 
½ો પર જ વીચારો આવવા માડં|ા. અને એમાથંી કોઈક અકળ 


K યાના ભાગ 1ુપે મને એ સમ/યાઓના ઉક�લ /Æરવા માડં|ા. વીપpયના તો બાEુએ રહ ; rુ ંતો 

અમારા કોલયાડ�મા ંકોલસાના ઢગલા નીચે દટાઈ ગયો!  

     તમે નહ� માનો, મને કદ  નહ� �ઝેુલા ઉક�લો મળવા માડં|ા. આ �લુી ન જવાય તે માટ� ચોર  

¢પીથી મ¹ કાગળ અને બોલપેન શોધી કાઢÞા ં અને ±ંુકમા ંતે નXધી લીધા. આ બધા ઉક�લ >યવહા1ુ ર ત ે

શ¥ ન હતા; પણ તેમાનંા બે ઓછા ખચ�વાળા ઉક�લ, પાછા ગયા બાદ rુ ંસફળતાથી અમલમા ંmકુ  

શ¥ો. 

      વીપpયનાના શા� 
માણે આ ઘટના4ુ ંfુ ંમહ!વ છે , તે તો મને ખબર નથી. પણ માર  �તે જ મન ે

એક ની&કશ� મªયો : 

      જો સાધનાની ની&ફળતાની વBચે ક�, તેની આડપેદાશ તર ક� આવી સhના!મકતા મનમા ંઉભર  

શકતી હોય તો, 9ણુ� સફળતા fુ ંfુ ંસી@ધીઓ 
ા\ત ન કરાવી આપ?ે અને જો આપણે તેનાથી પણ 
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વીચલીત થયા વીના, આપણા જUમોજUમ Eુના સ/ંકારોથી m?ુતી મેળવવાના માગ�મા ં]ઢ રહ એ, તો 

બોધી/થીતી જ1ુર મેળવી શકાય.  (વતે (વ નીવા�ણ જ1ુર મળે. 

     આ વીdાસ મનમા ં રોપાયો.  અલબ� શીબીર પ!યા બાદ rુ ં કામમા ંએટલો તો દટાઈ ગયો ક�, 

અ�યાસ ચાv ુરાખી ન શ¥ો. 

---------------- 

       અમદાવાદમા ંબી( શીબીરમા ંભાગ લીધા પછ  બે એક વષ�નો સમય વીતી ગયો. વળ  પા¢ ં

આ અ�યાસ4ુ ં 9નુરાવત�ન કરવા4ુ ં મન થ=ુ.ં આથી 0જુરાતના વીપpયનાના સૌથી મોટા અન ે

કાયમી ક�U] એવા ‘બાડા’ ખાતે મ¹ વીપpયનાની [ી( શીબીરમા ંભાગ લીધો. કBછમા ંમાડંવીથી 

આગળ દર યાક નાર� આવેvુ ંઆ રમણીય /થળ છે. અહ� કાયમી ધોરણે સાધના માટ�ની સવલતો 

ઉભી કરવામા ં આવી છે. સmહુસાધનાના ખડં ઉપરાતં, ઈગત9રુ મા ં છે તેવી એકાતંમા ં સાધના 

કરવાની jુટ રો પણ છે. 

     અહ� પણ rુ ં માનસીક અને શાર ર ક, 9વુ� તયૈાર  કર ને ગયો હતો. આગળના બે અ4ભુવો 

કરતા ંઅહ� સાધના વધાર� >યવ/થીત ચાલી. અલબ�, રોલર કો/ટરની $મ એકા°તાનો આલેખ 

પણ Pચો નીચો જતો હતો. પણ હવે તેનાથી વીચલીત ન થવાની સમતા અને 9�ુતતા આ>યા ં 

હતા.ં આમ કરતા ં કરતા ંએક જ દ વસ બાક  ર�ો હતો. ખાસ કોઈ ઘટના ક� નવી 

અ4�ુતુીની અપે,ા પણ ન હતી. 

      આવા સમયે @યાનના એક તાસમા ંટ�પ પરથી સાધનાની આગલી મ(ંલોની ઝલક અપાઈ રહ  

હતી. આ પથમા ંઆગળ વધેલા સાધકો મા[ શર રના બા� અવયવો જ નહ� પણ શર રને સXસ1ંુ 

કોર ને છેક �દર થતી સવંેદનાઓ4ુ ં
ે,ણ પણ કર  શકતા હોય છે, તેવી વાત સાભંળવા મળ . મ¹ 

આમ કરવા સભાન 
ય!ન કર  જોયો, ‘પણ �દર /ના=ઓુમા,ં હાડકામંા,ં ફ�ફસામા,ં ¨તરડામા ંfુ ં

થઈ રÈુ ંછે, તે તો શી ર તે ખબર પડ�? !યા ં¥ા ંચેતા ત[ં ફ�લાયેvુ ંહોય છે?’ આવા વીચાર મનમા ં

ચાલી ર�ા હતા. 

      !યા ંજ અચાનક, કોઈ આયોજન ક� સભાન વીચાર વીના મ/તી&કમા ંએક 
ાથ�ના �ગી. 
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‘ બોધી �ગોબોધી �ગોબોધી �ગોબોધી �ગો! ! ! !     

ક1ુણા �ગોક1ુણા �ગોક1ુણા �ગોક1ુણા �ગો! ! ! !     

�તરતમમા ં/પદંન �ગો�તરતમમા ં/પદંન �ગો�તરતમમા ં/પદંન �ગો�તરતમમા ં/પદંન �ગો!!!!‘    

      આ રટણ સતત અને આપોઆપ થyુ ંજ રÈુ.ં �ણે ક� માર  �દરથી કોઈ બીEુ ંજણ આવા 

આદ�શો આપી રÈુ ંહy ુ ં - એવો અણસાર લાગી ર�ો હતો. માર  �ત ઉપર, મારા વીચારો ઉપર 

મા1ંુ કોઈ નીય[ંણ �ણે રÈુ ંજ ન હy ુ.ં rુ ંસાવ સમપ:ત બનીને આ વહ�ણમા ંખ¹ચાતો હોP, તેમ 

લાગવા માડં¯ ુ.ં એકાએક કોઈક અ�ણી ચેતનાનો ધોધ ધસમસતો મારા માથાની ટોચ પરથી 

આખા શર રમા ં ઉતર  આ>યો. આ ધારામા ં તરબોળ મારા શર રના અ�એુ અ�મુા ં �દુ�દુા જ 

�દુ�દુા ખદબદ  ર�ા હોય, આIુ ં શર ર સાવ તરલ બની ગ=ુ ં હોય, તેવી એક સાવ નવી જ 

અ4�ુતુી થઈ. આ ધોધ ઉપરથી નીચે, નીચેથી ઉપર, આગળથી પાછળ, એક બાEુએથી બી( 

બાEુએ, તીx વેગથી, ગતી કર  ર�ો હતો. ધારા
વાહોનો �ણે ક� એક સાગર ઉમટÞો હતો. 

      બrુ જ સા1ંુ લા�=ુ.ં આ /થીતી કાયમ રહ� તેવી કામના પણ ન રહ . બસ rુ ં આ અસીમ 

આનદંમા ં નહાતો જ ર�ો, ભ��તો જ ર�ો. અને !યા ં સાધનાના એ તાસની સમા\તીનો સદં�શો 

આ>યો. લાઈટો ચાv ુથઈ ગઈ, અને  મા1ંુ @યાન કમને yટુØ ુ.ં rુ ં ઉભો થયો. પણ આ fુ ં ? એ 


વાહ, એ અ4�ુતુી કોઈ સાધના વગર, ક� કોઈ 
ે,ણ વીના સભાન /થીતીમા ંપણ ચાv ુજ ર�ા.ં 

મારા ડગલે ને ડગલે ઝણઝણાટ  થતી હતી; �ણે ક� પગની નીચે અનેક /
�ગો લાગી ગઈ હતી.  

     સાધનાખડંની બહાર આ>યો. થોડ�ક �ુર આવેલા, પણ દ�ખાતા ન હતા, એવા દર યાક નાર�થી 

મદં મદં પવનની સતત લહ�રખી વાઈ રહ  હતી. એનો /પશ� મારા હાથ અને ચહ�રા ઉપર એક Eુદો 

જ રોમાચં પેદા કર  ર�ો હતો. આ /થીતી લગભગ પદંર�ક મીનીટ ચાv ુરહ . અને પછ  ધીમે ધીમ ે

તે ઓસર  ગઈ. એ પણ અની!ય હતી. તરત જ મનમા ંઆ અની!યભાવ �ગી ગયો. અને સામાUય 

વીચારોની વણઝાર પાછ  ચાv ુથઈ ગઈ.  પણ ચેતનાના એક નવા 
દ�શની mલુાકાત આક/મીક 

યો�ઈ ગઈ હતી. પરમ ત!વે એનો ��ુઈ /પશ� થોડ ક મીનીટો માટ� મને કરાવી દ ધો હતો. મારો 

સખા, મારો /વામી મને આલ�ગન કર  ગયો હતો.  
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      બી� દ વસે મગંલમૈ[ીમીલનના કાય�Kમમા ંઆ ભાવ થોડ ક જ મા[ામા ંફર થી ��યો. ¨ખો 

એ મૈ[ીભાવથી સજળ બની ગઈ. પછ  તો સામાUય >યવહારમા ં rુ ં પરોવાઈ ગયો, પણ એક 

વીdાસ ]ઢ થઈ ગયો ક�,  આપણને ખબર ન હોય તેવા ચેતનાના અનેક /તરો હોઈ શક� છે. 

      પણ આપણા રામ તો પાછા હતા એના એ જ.  બસ એક ચમકારો મળ  ગયો હતો એટvુ ંજ. 

અ4Kુમણીકા
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fુfુfુfUુયથીUયથીUયથીUયથી ભાગાકારભાગાકારભાગાકારભાગાકાર 

rુ ંfUૂયથી (વનને ભા0ુ ં¢ ંછતાંrુ ંfUૂયથી (વનને ભા0ુ ં¢ ંછતાંrુ ંfUૂયથી (વનને ભા0ુ ં¢ ંછતાંrુ ંfUૂયથી (વનને ભા0ુ ં¢ ંછતા ં

છે ને નવાઈ છે ને નવાઈ છે ને નવાઈ છે ને નવાઈ ! ! ! ! શેષશેષશેષશેષ પણ બચતો નથીપણ બચતો નથીપણ બચતો નથીપણ બચતો નથી 

- િવવેક ટ�લરિવવેક ટ�લરિવવેક ટ�લરિવવેક ટ�લર 

    fUુયથી ભાગાકારનો ગણીતમા ંનીષેધ છે, કારણક� તેમા ંભાગ પાડવાના જ હોતા નથી અને માટ� 

તે K યા અનતં સમય �ધુી ચાલી શક� છે!  જો કોઇ ભાગ જ ન પાડ એ (અ~તૈ ?) તો જ અનતં સાથ ે

એક1ુપતા મણાય! પછ  આપણો ‘rુ’ં ¥ાથંી બચે? આપણો rુ ં uયા ંઆ �દર રહ�લા પરમ ત!વ 

સાથે એકાકાર થઇ �ય !યાર� જ તેનો સાચો િવ/તાર થાય.અને   છેDલે િવવેક લખે છે, તેના 

સી�નેચર સમ શ�દોમા ં – 

થઈથઈથઈથઈ 
ાણવા=ુ
ાણવા=ુ
ાણવા=ુ
ાણવા= ુનાનાનાના ભળેભળેભળેભળે લોહ માંલોહ માંલોહ માંલોહ મા ંdાસdાસdાસdાસ, 

rુંrુ ંrુ ંrુ ંuયાર�uયાર�uયાર�uયાર� uયાર�uયાર�uયાર�uયાર� શ�દનેશ�દનેશ�દનેશ�દને dસતોdસતોdસતોdસતો નથીનથીનથીનથી. 

   uયાર� �તરની વાણીના શ�દો આપણા dાસે dાસમા ંવણાઇ �ય !યાર� જ સાચો 
ાણવા= ુ

ર?તના કણે કણને મળે છે. 

   આપણે ¥ાર� આવો fUુયથી ભાગાકાર કરતા થઇfુ?ં ¥ાર� આપણા dાસમા ં�તરની વાણીના 

શ�દો વણાઇ જશ?ે 

અ4Kુમણીકા
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સ!યસ!યસ!યસ!ય અનેઅનેઅનેઅને ઇજનેર ઇજનેર ઇજનેર ઇજનેર          

         માર  Eુની અને �ણીતી ભાષામા ંસ!ય વીશ ેકહ�� ુ ંછે. અને તે ભાષા છે એU(નીયર�ગની.( ક� 

પછ  ઇજનેર ની ? ! ) 

 

ઉપરની આjૃતી ’  A  ‘  fુ ંછે? 

કોઇ કહ�શે ચોરસ અને કોઇ કહ�શે ઘન �લોગ (!) 

                           B 

હવે ઉપરની આjૃતી  ‘ B  ‘  Eુઓ, તે ’  A  ‘  ને બાEુએથી Eુઓ તે છે. 

અર�! એ તો લબંઘન હતો! 

 

હવે ઉપરની આjૃતી ‘ C  ‘  Eુઓ, તે  ‘ A  ‘ અને ‘ B ’  ને ઉપરથી Eુઓ તે છે. 

fુ ંની&કશ� કાઢÞો?   [ણે બાEુથી જોઇએ તો જ ખબર પડ� ક� વ/y ુfુ ંછે. 
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હવે ઉપરની આjૃતી fુ ંકહ� છે ? 

               અર�! પેલી ચીજ તો પોલી તારની �ળ  હતી!  ખર�ખર ઘન તો આ છે. અને આ ય પાછ  

�દરથી સાવ પોલી નહ� હોય, તેની કોઇ ખાતર  ખર ? !! 

             ભા=ુ ંને બેU=ુ ં!  uયાર� આપણે એક ઘન વ/yનુી અભી>ય?તી પણ, તેને [ણ બાEુએથી 

જોયા ક� કા\યા વગર કર  શકતા નથી; તો, >ય?તી fુ ંછે, તેની ભાવનાઓ fુ ંછે, તેની વત��કુ fુ ંછે, 

તે ¥ાથંી સમ( શકવાના? તેને સમજવા માટ� તો આ [ણ ઇજનેર  ઉપરાતં બી( ઘણી બાEુઓથી 

જો�ુ ં પડશે. આવી કોઇક મા[ આjૃતી ‘  A ‘  જોઇને જ આપણે તે >ય?તી માટ� નીણ�યો બાધંી 

લઇએ છ એ. અન ેપછ  mDુયાકંનો, 9વુ�°હો, 0/ુસો, 
ેમ અને ધી©ાર બ¡ુ ંમા[ આપણી સીમીત 

નજર� ઉ�ુ ંકર  લઇએ છ એ.  

    અર�! સબંધંોમા ંસૌથી નીકટ અને એકમેકમા ંઆ!મસાy ્થઇ ગયેલા પતી અને પ!ની પણ, આIુ ં

(વન વીતી �ય છતા,ં એકબી�ને સમ( શ¥ા હોય - તેવા દંપતી ક�ટલા ંહશે? 

      અને jુ±ુJબ, ટોળ , સમાજ એ તો અનેક >ય?તીઓનો બનેલો સmહુ છે. તેને સમજવા માટ� તો 

વધાર� Pડ  સમજ ક�ળવવી પડ�. ઇતીહાસ, �ગુોળ, સમાજશા�, ધમ� વીગેર� ઘ�ુ ંબ¡ુ ંસમજ�ુ ંપડ�. 
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અને આ બધાનંે તો 
½ો 9છુ ને, m?ુત મને ચચા� કર ને, ચાર જણના અભી
ાય લઇને 

ક� 9/ુતકોમાથંી Zાન 
ા\ત કર ને કદાચ થોડા ઘણા સમ( પણ શકાય. 

        પણ (વ fુ ંછે, (વન fુ ંછે, m!ૃ= ુfુ ંછે, આ બ¡ુ ંકોણે બના>=ુ,ં ક�મ બના>=ુ?ં  તે સ!ય સમજ�ુ ં

તો આનાથી પણ વધાર� જટ લ છે.  એ કોઇ 01ુુ, ધમ� ક� 9/ુતક ન શીખવી શક�. કદાચ તેમાથંી 

આપણે માગ�દશ�ન મેળવવા 
ય!ન કર એ તો તેમા ંપણ એક, બે,  [ણ ક� બrુ સીમીત બાEુઓ4ુ ંજ 

દશ�ન હોવાની ક�ટલી બધી વા/તવીક શ¥તા છે?  

      દર�ક4ુ ંસ!ય અલગ હોઇ શક�. આપ�ુ ંસ!ય તો આપણે પોતે જ અ4ભુવ�ુ ંપડ�. એ તો �તરની 

વાણીથી જ સમ( શકાય, એમા ં શ�દ,  દશ�ન, /પશ�, રસ ક� ગધં કોઇ મદદ ન કર  શક�. સ!ય તો 

ઇU]ીયાતીત હોય છે.  

અ4Kુમણીકા 
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સફરસફરસફરસફર 

નથી કોઈ પણ માગ�દશ�ક અમારોનથી કોઈ પણ માગ�દશ�ક અમારોનથી કોઈ પણ માગ�દશ�ક અમારોનથી કોઈ પણ માગ�દશ�ક અમારો, 

નથીનથીનથીનથી ¥ાયં પણ કોઈ મ_ંઝલ અમાર ¥ાયં પણ કોઈ મ_ંઝલ અમાર ¥ાયં પણ કોઈ મ_ંઝલ અમાર ¥ાયં પણ કોઈ મ_ંઝલ અમાર , 

mસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતરmસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતરmસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતરmસુીબત ઉઠાવી ફકત મોજ ખાતર, 

અમાર  અદાથી સફર કોણઅમાર  અદાથી સફર કોણઅમાર  અદાથી સફર કોણઅમાર  અદાથી સફર કોણ કરશેકરશેકરશેકરશે.... 

- ‘ fUૂયfUૂયfUૂયfUૂય’ પાલન9રુ પાલન9રુ પાલન9રુ પાલન9રુ  

      મને બrુ જ ગમતો આ શેર. 
ેમના પથંે સફર કરતા 
વાસીની સફરની આ વાત છે. �ી અન ે

91ુુષ વBચેના દ¤હ ક વાસનાથી ભર�લા 
ેમની આ સફર નથી. આ તો સ!યશોધકની સફર છે. એમા ં

કોઈ 01ુુ ક� માગ�દશ�ક ન હોય. કોઈ @યેય પણ ન હોય. 
સી� ની, ક ત:ની કોઈ �વાહ�શ ન હોય. 

કોઈ સાથે ચાલનાર ન હોય; તો પણ એકલા Ðમતા રહ�વાનો અલગાર  આનદં જ આનદં હોય. 

      મા[ સફર  કરવાની જ મ/તી હોય. અલગાર  મ/તી. પળેપળનો આનદં. mસુીબત ઉઠાવવાનો 

પણ આનદં. તેની અદાની Iમુાર . 

અ4Kુમણીકા
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સકંDપ4ુ ંબળ સકંDપ4ુ ંબળ સકંDપ4ુ ંબળ સકંDપ4ુ ંબળ ----    રિવશકંર મહારાજરિવશકંર મહારાજરિવશકંર મહારાજરિવશકંર મહારાજ 

अहम ्अहम ्अहम ्अहम ्क8र:येक8र:येक8र:येक8र:ये! 

;दलसे;दलसे;दलसे;दलसे जोजोजोजो बातबातबातबात 4नकलती4नकलती4नकलती4नकलती हैहैहैहै , असरअसरअसरअसर रखतीरखतीरखतीरखती हैहैहैहै 

परपरपरपर नह<ंनह<ंनह<ंनह<,ं ताकतेताकतेताकतेताकते परवाझपरवाझपरवाझपरवाझ मगरमगरमगरमगर रखतीरखतीरखतीरखती हैहैहैहै ! 

[ पर - पांख>   ;   परवाझ – प@ी ]  
-----------------------------------------------------     

       એક ઠાકોર હતા. એક વખત માર� તેમની સાથે અફ ણ સબંધંી વાતો થઇ. તેમણે તે દહાડાથી અફ ણ 

લેવા4ુ ંછોડ  દ ¡ુ.ં પણ પદંર-વીસ દહાડા થયા પછ  તેમણે કÈુ ં." જો, હવેથી કોઇને આવો ઉપદ�શ ના 

દ�તા. કોઇને માર  નાખશો !"  

      અને પછ  તેમણે આપવીતી સભંળાવવા માડં  : "તમારા ગયા પછ  મને તો ઝાડા થઇ ગયા. 

બોલવા ચાલવાના હોશ ર�ા નહ�. લગભગ બેભાન થઇ ગયો. પછ  તો મ¹ ઇશારતો કર ને બૈરાનંે 

બોલા>યા ંઅને ઇશારાથી સમ�>=ુ ંક�, મને  અફ ણ ખવડાવો. !યાર� માડં જરા હોશ આ>યા." 

      પણ મ¹ તો ઠાકોરને ઝાટ¥ા :" �પૂતિસaહ ઠાકોર! અફ ણ ખાધા વીના મર  ગયા હોત તો �ુનીયામા ં

તમારા વીના fુ ંખા±ંુમોgં થઇ જવા4ુ ંહy ુ?ં ટ�ક ન પાળ  શ¥ા, તો ,[ીય શાના? અફ ણ $વી ચીજ 

પણ તમને હરાવી ગઇ? તેના વીના તમે મરવા પડ|ા? તમે તો તમા1ંુ ,[ીયપ�ુ ંપણ 0મુા>=ુ.ં !યાર� 

હવે તમે (વતા હો ક� મર�લા, બ�ે સરIુ ંજ છે. જો તમે વીર હોત તો (તત.  પણ તમે હાયા�. અફ ણ 

(!=ુ.ં " 

      આટvુ ંસાભંળતા ંજ તેમને તો એટvુ ંપાણી ચડ¯ુ ંક� અફ ણનો દાબડો ફkક  દ ધો. અને પછ  ન તો 

તેમને ઝાડા થયા ક� ન બેભાન થઇ ગયા. 

      કારણક�, આ વખતે સકંDપ4ુ ંબળ હy ુ.ં 
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 - રિવશકંર મહારાજ  

( 'મહારાજની વાતો' માથંી )   

આ પણ �તરની વાણી અને તે4ુ ંબળ. 

હ U�ુ ધામ:ક વીધીમા ંuયાર�  "અહm ્  ક�ર&યે "  બોલવામા ંઆવે છે !યાર� આ સકંDપની વાત કરવામા ં

આવે છે. 

અ4Kુમણીકા 

હરદમ તને જ યાદ ક1ંુહરદમ તને જ યાદ ક1ંુહરદમ તને જ યાદ ક1ંુહરદમ તને જ યાદ ક1ંુ 

હરદમ તને જ યાદ ક1ંુહરદમ તને જ યાદ ક1ંુહરદમ તને જ યાદ ક1ંુહરદમ તને જ યાદ ક1ંુ, એ દશાએ દશાએ દશાએ દશા મળેમળેમળેમળે....    

એ�ુ ંદરદ ન આપ ક�એ�ુ ંદરદ ન આપ ક�એ�ુ ંદરદ ન આપ ક�એ�ુ ંદરદ ન આપ ક�, $ની દવા મળે$ની દવા મળે$ની દવા મળે$ની દવા મળે....    

----     ‘fUુયfUુયfUુયfUુય’    પાલન9રુ પાલન9રુ પાલન9રુ પાલન9રુ  

   ‘fUુય’  મારા બrુ જ 
ીય શાયર છે. તેમની આ રચનાય માર  બrુ જ 
ીય રચના . છે. સામાUય 

ર તે લોકો �ખુની માગંણી કર�. અહ� fUુય દરદની, �ુખની માગંણી કર� છે. દરદ હોય તો જ ‘એ’ 

યાદ આવે. હરદમ એ યાદ આ>યા જ કર� એવી અહ� આરત છે. $ની કોઈ દવા જ ન હોય, તેવા 

દદ�ની કવીને �વાહ શ છે. એ�ુ ંપાગલપન ક� $નો કોઈ ઈલાજ જ ન હોય. એ વ¹ઢાર� જ ¢ટકો. 

આ�ુ ંfUુય $વા અલગાર  જ માગંી શક�. 

   પણ અહ�, આ$ $ વાત કરવી છે તે આ ભાવથી થોડ  વીપર ત છે. �ગત (વનમા ંઆપણે 

આવી દશાની �વાહ શ રાખીએ, સમ° (વન કોઈ એક Eુ/સા ક� પેશન માટ� ખરચી નાખંીએ એ તો 

બrુ ઉમદા વાત જ1ુર છે. 

    પણ … 
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     મોટા ભાગના ધમ�એ આ જ ભાવથી ઈdરને આરા@યો છે. સસંારના ંબધા ં�ુખો4ુ ંઓસડ એટલે 

તેનો સહારો. દ ન �ુખીયાનંો બેલી. એ કદ  ન �લુાવો જોઈએ. એના શરણે �ઓ, એને આરાધો 

એટલે (વનની પર y\ૃતી આવી ગઈ. મારા મતે આ ‘એ’ના પરમ સામÜય�ની વીડબંના છે. 

આપણે ઈdરમા ંમાનતા હોઈએ, તો એણે આપણને આપેલ અ�્ �તુ સm�ૃ  - આપણા શર ર અન ે

મન માટ� ગૌરવ અ4ભુવવા ંજોઈએ. એણે આપણને આપેલ સામÜય� છતા ંઆપણે આવો દ ન ભાવ 

અ4ભુવીએ, હJમેશ તેના શરણની જ ખેવના કરતા ંરહ એ; તે�ુ ંએણે કદાપી ઝ�ં=ુ ંનહ� હોય. 

      ઈdર ય કાયદો છે – યો�યતમની ચીરં(વીતા ‘Survival of the fittest’ . આપણને આ jુદરતી 

કાયદો ગમે ક� ન ગમે; તો પણ એ જ અમલમા ં છે. આ શેર ક� કોઈ પણ ધમ�નો ભાવ આપણને 

નીબ�ળ બનાવે તો એ શેર અને એ ધમ� >યથ� છે. આ શેરથી તો એવો સદં�શ અભી
ેત છે ક�, આપણે 

બધા ં દદ�ને આ!મસાત કર , અતીKમી એક મ/તીમા ં Ðમતા રહ એ. કદ  તેની 
ીતી 0મુાવીએ 

નહ�. બધા ધમ�નો 
ાથમીક ઉ¸ેશ માણસની �દર રહ�લી શ?તીને જગાવવાનો હોય છે. તેને �ુબ�ળ 

બનાવવાનો નહ�. 

     પણ મોટા ભાગની /yતુી અને ભ?તી દ નભાવને જ 
ેર� છે. ‘ rુ ંદ ન ¢,ં રજકણથીય ä]ુ ¢.ં 

માર  ર,ા કર.” એવીજ 
ાથ�ના કરવા4ુ ંઆપણને શીખવવામા ંઆ>=ુ ં છે. સદાય તેના જ સહાર� 

આપણે હાથ જોડ ન ે બેઠા રહ એ, તેવો ભાવ આવી /yતુીમાથંી 
ગટ� છે. શા માટ�? કદાપી નહ�   

‘બસ! એના સીવાય બીEુ ં કાઈં મને ન ખપે.’ એ ભાવ જો આપણને વેવલાઈમા ં બેસાડ  જ 

રાખવાનો હોય તો તે નકારા!મક છે. શ?તી
દાયક નથી જ. 

      આથી આપણે આ શેરને આ સદંભ�મા ંસમ(એ. 

   એક બrુ જ �ણીતો ઈdર સાથે સવંાદ -        

    એક રા[ે /વ\નમા ંમને ભગવાન દ�ખાયા.તેમણે મને કÈુ;ં”મારા 
ીય બાળક,rુ ંહમંેશા તાર  સાથે જ 

રrુ ં¢.ં” 

        rુ ંકાયમ દર યાક નાર� ફરવા �P, અને જોP તો મારા પગલાની સાથે એક જોડ પગલા હોય જ. 
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       મને તરત યાદ આવી �ય ક�, એ પગલા તો ભગવાનના છે; કારણક� તે હમંેશા માર   સાથે જ રહ� 

છે.પરંy ુrુ ંજોP ¢ ંક�,  તે માર  સાથે હોય છે,  તે સમય મારા (વનનો �ખુમય સમય હોય છે. 

        uયાર� rુ ંતકલીફમા ંહોP અથવા �ુઃખથી ઘેરાયેલો હોP !યાર� મા[ rુ ંએક જ જોડ પગલા જોઈ શjંુ 

¢.ંઆ તે ક�વી ર ત? 

      મ¹ ભગવાનને 9છુØુ:ં “તમે કહ�તા હતા ને ક�,  તમે હમંેશા માર  સાથ ેજ રહો છો. તો પછ  મારા ખરાબ 

સમયમા ંrુ ંક�મ તમારા પગલા નથી જોતો? તે સમયે તમે મારાથી ક�મ �ુર જતા રહો છો?” 

        ભગવાન મ¡રુ /મીત કરતા બોDયા;”વહાલા બાળક, $ સમયે yુ ંએક જ જોડ પગલા ંEુએ છે, તે 

મારા પગલા હોય છે. ક�મક� તે સમયે મ¹ તને ઉચક  લીધો હોય છે.” 

        માર  ¨ખો ભ��ઈ ગઈ, rુ ંગળગળો થઈ ગયો. મા1ંુ મ/તક તેમના ચરણોમા ંÐક  ગ=ુ.ં 

અ4Kુમણીકા 

 ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં   

ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં માહં� માહં� માહં� માહં� ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં છેદ પાડ�છેદ પાડ�છેદ પાડ�છેદ પાડ�; 

બને વાસંળ  બને વાસંળ  બને વાસંળ  બને વાસંળ  ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં, અને અને અને અને ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં વગાડ�વગાડ�વગાડ�વગાડ�.... 

ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં �યૂ� �યૂ� �યૂ� �યૂ� થઇને 
કાશેથઇને 
કાશેથઇને 
કાશેથઇને 
કાશે; 

સકલ ��ૃ&ટના ં(વતરને (વાડ�સકલ ��ૃ&ટના ં(વતરને (વાડ�સકલ ��ૃ&ટના ં(વતરને (વાડ�સકલ ��ૃ&ટના ં(વતરને (વાડ�.... 

બેસી રસોડ� જમે બેસી રસોડ� જમે બેસી રસોડ� જમે બેસી રસોડ� જમે ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં િનરાતંેિનરાતંેિનરાતંેિનરાતંે; 

બની માત બની માત બની માત બની માત ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં �તે �તે �તે �તે ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ંને જમાડ�ને જમાડ�ને જમાડ�ને જમાડ�.... 

ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં >યાસપીઠ� બીરા$>યાસપીઠ� બીરા$>યાસપીઠ� બીરા$>યાસપીઠ� બીરા$; 

ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ક�દ એક ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં સામે બેસીન ે@યાસામે બેસીન ે@યાસામે બેસીન ે@યાસામે બેસીન ે@યાવેવવેેવે.... 
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રમે રાસ રમે રાસ રમે રાસ રમે રાસ ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં ��ૃ&ટ સાથે િનરંતર��ૃ&ટ સાથે િનરંતર��ૃ&ટ સાથે િનરંતર��ૃ&ટ સાથે િનરંતર; 

બળે હાથ બળે હાથ બળે હાથ બળે હાથ ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં નો અને નો અને નો અને નો અને ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં જ બાળેજ બાળેજ બાળેજ બાળે.... 

િનરંતર રહ� િનરંતર રહ� િનરંતર રહ� િનરંતર રહ� ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં ને ને ને ને ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં ની 
િત,ાની 
િત,ાની 
િત,ાની 
િત,ા; 

અહ� અહ� અહ� અહ� ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં ને ને ને ને ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં બોર Ëઠા ચખાડ�બોર Ëઠા ચખાડ�બોર Ëઠા ચખાડ�બોર Ëઠા ચખાડ�.... 

અહ� ઇશ પોતાને માટ� અહ� ઇશ પોતાને માટ� અહ� ઇશ પોતાને માટ� અહ� ઇશ પોતાને માટ� ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં બોલેબોલેબોલેબોલે; 

રમે રમે રમે રમે ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં અને અને અને અને ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં જ જ જ જ ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં ને રમાડ�ને રમાડ�ને રમાડ�ને રમાડ�. 

- 
ÆDલ દવે
ÆDલ દવે
ÆDલ દવે
ÆDલ દવ ે

  

    હા! તેને (વ, આ!મા, (વા!મા,  સોલ વીગેર� ઘણા ંનામ આપવામા ંઆ>યા ંછે. પણ તે અગોચર, 

[ણ પર માણોથી પર કાઈંક છે.  દર�કનો ‘rુ’ં , અલગ /વભાવ, અલગ અભીગમ ધરાવે છે. અર�! 

આપણા પોતાના ‘rુ’ં મા ં પણ જUમ પછ  ક�ટક�ટલા ં પર વત�ન આ>યા ં છે? rુ ં હવે ¥ા ં બાળક,  

ક શોર ક� =વુા ર�ો ¢?ં તેના ં ક�ટક�ટલા ં /વ1ુપો છે? jુ±ુJબમા ં માતા, પીતા, ભાઈ બહ�ન, પ!ની, 

સતંાનો સાથે4 ુ ંમા1ંુ વત�ન ક��ુ ંEુ�ંુ Eુ�ંુ રહ�y ુ ંહોય છે? કામની જ�યાએ ક� મી[ો ક� �ુpમનો સાથે એ 

જ જણ Eુદ  Eુદ  
તીK યા કરતો હોય છે ! 

       આપણા મનમા ં સતત વીચારોની હારમાળા ચાલતી રહ�તી હોય છે. આ એક ‘rુ ં મહોરા ં

બદલતો  રહ� છે. પર /થીતી અન ે સામેની >ય?તી ક� >ય?તીઓ બદલાય; તેમ આ મહોરા ં પણ 

બદલાતા ંરહ� છે. વીચારો આ મહોરા ંપર આધાર રાખે છે. 

      પણ આની સાથે આપણે સતત એક બી� ‘ rુ ં‘ ની અ4�ુતુી પણ કરતા રહ એ છ એ, $ આ 

વીચારોની પાછળ રહ  નીહાળતો રહ� છે, mDુયાકંન કરતો રહ� છે. વીZાન  પણ આ બાબતન ે

/વીકાર� છે. સામાUય ર ત ેતે ¨તરમન ( Sub-conscious Mind) તર ક� ઓળખાય છે.  

    આપણે ઘણીવાર જો=ુ ંછે ક�, ?વચીત, મનના વીચારોની હારમાળાની ઉપરવટ જઈ કોઈ /પાક� 

$વો વીચાર આવી જતો હોય છે. તે મનના નીણ�યોને બદલવાની ,મતા ધરાવતો હોય છે. સાવ 
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�ધારામા,ં નીરાશાના ગતા�મા ંÅુબેલા માણસને એકાએક કોઈ 
કાશ4ુ ંક રણ મળ  ગ=ુ ંહોય તેમ ત ે

છલાગં માર ને આ નીરાશા ખખેંર  શક� છે. આવી ,ણે (વનની દ શા જ બદલાઈ ગઈ હોય; તેવી 

અ4�ુતુી આપણને થાય છે. (વનમા ંઆવો વળાકં આવેલો ઘણાએ અ4ભુવેલો છે. આના થક  

સાવ સામાUય માણસ પણ અસામાUય સી@ધી હાસંલ કર  શક� છે. 

      અહ� આપણી ચચા� આ ‘ rુ ં‘ સાથે છે.  આ ‘rુ ં‘ ને કળવો , �ણવો બrુ  કઠણ છે. તે કદ ક જ 

પાd��મુીમાથંી બહાર આવે છે. કદાચ આ આપણો સાચો ‘ rુ ં‘ છે.   

     ધમ�°થંો આપણને ઢોલ પીટ  પીટ ને કહ� છે ક�  ‘rુ’ં પણાનો !યાગ કરો. અહm ્ને ઓગાળ  દો. 

તેને �લુાવી દો. 
તીK યા ન કરો. /થીત
Z બનો. સી�ાતં તર ક� આ બrુ જ આકષ�ક લાગે તેવો 

સી�ાતં છે. પણ તે બrુ જ mpુક�લ છે. સામાUય જન માટ� તો ખાસ mpુક�લ છે. uયા ંઆપણે ‘rુ’ંને 

સમuયા જ નથી !યા ંતેનો !યાગ શી ર તે કર  શક એ? 

    મારા �ગત મતં>ય 
માણે ‘ rુ ં ‘ ને સમજવાની 
K યા છે – ‘�તરની વાણી’ ને ઉ�ગર 

કરવાની.  આપણા ¨તરમન સાથે સવંાદ  વધારવાની. આપણે પોતાની �ત સાથે સવંાદ કરતા ં

બrુ જ ડરતા હોઈએ છ એ. મોટાભાગે એવો સવંાદ થતો જ નથી હોતો. $ કાઈં વીચાર આપણા 

બા� મનમા ં ઉ�્ ભવે છે તે બrુધા ઘટનાઓના સદંભ�મા ં જ હોય છે. મા[ ભાવજગતમા ં જ  

�તરમન સાથે સવંાદ સભંવીત છે – શ�દોથી પર, વીચારોથી પર. આપણને કોક જ વાર �તરનો 

અવાજ સભંળાઈ જતો હોય છે. uયાર� આમ બને !યાર� આપણે ત ે‘rુ’ં સાથે આ!મસાy ્થતા હોઈએ 

છ એ.    

         મારા ન� મતં>ય 
માણે કોઈ 01ુુ ક� °થં આ સવંાદ જગાડ  ન શક�. હા! તે સબંધંી 

માગ�દશ�ન કદાચ મળે. પણ તે /થીતીએ પહXચવા પોતે જ 
ય!ન કરવો પડ�. /વા4ભુવે એમ 

ચો©સ જણા�ુ ંક� uયાર� આપણે આ ‘rુ’ં સાથે 
ામાણીક હોઈએ છ એ; !યાર� જ આપ�ુ ં�åતુ 1ુપ 

અને 
Bછ� 1ુપ એકાકાર બને છે. આમ થાય તો જ આપણે આપણી �તને વ¡ ુને વ¡ ુ�ણતા 

થઈ શક એ છ એ. 

    આ વાત બrુ જટ લ લાગે છે ન?ે હા ! તે જટ લ જ છે. પણ એટલી જ સરળ પણ છે! �તmુ�ખી 

બનવા4ુ ં$ટvુ ંકઠણ છે તેટvુ ંજ સરળ છે. કોઈ કહ�શે ,’ આ બધી કડાjુટમા ંપડવાની જ શી જ1ુર 
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? (વન મોજથી (વોન?ે શ¹ આવી જટ લ >યથાઓ વહોરવી?’ સપાટ  પરના (વન માટ� આ 

વીચારસરણી અયો�ય પણ નથી. ‘ $મ ચાલે છે તેમ ચાલવા દો ને બાપલા! ‘      

     પણ જો (વનને સવંેદનશીલ બનાવ�ુ ં હોય, સhના!મક બનાવ�ુ ં હોય, ન Iટુ� તેવા આનદં 

અને ચૈતUયથી સભર બનાવ�ુ ં હોય; તો આવા સવંાદનો કોઈ વીકDપ નથી. uયાર� આપણી 

મનોચેતના આ /તરની વીચારસરણીને /વીકાર� છે; !યાર� જ આવા વીકDપની અભી\સા �ગે છે. 

અને !યાર� જ આપ�ુ ં¨તર ક પર વત�ન શ¥ બને છે.  એક વખત આ ‘�તરની વાણી’ નો /પશ� 

થાય પછ  આપણે રોકાઈ ન શક એ, તેવી ચેતના અ4ભુવવા માડં એ છ એ. જગતની કોઈ તાકાત 

ન રોક  શક� તેવી ચેતના, તેવો આનદં, તે�ુ ંસ!ય. આ /થીતી $મણે 
ા\ત કર  છે, તે લોકો�ર 

મ4&ુયોએ તેમના (વનમા ંઅકD\ય સી@ધીઓ  
ા\ત કર  છે. સામાUય માણસ ન કર  શક� તેવા 

અ�્ �તુ  કામો કયા� છે. 

    ¨તરમન સાથેનો સવંાદ અથવા ભાવજગતમા ંવીચરણ કરવાના અનેક ર/તાઓ છે.  
ાથ�ના, 

જપ, @યાન, ભ?તી, વીપpયના વી. વી. આ ઉપરાતં પણ બી� ર/તા હોઈ શક�. પણ ઉ¸ેશ છે-  

વીચારોના સામાUય /તરથી અલગ, કોઈ અપે,ા વીના, પોતાની �ત સાથે રહ�તા થ�ુ ંતે. કોઈ 

પણ ર/તો અપનાવો; પાયાની શરત એ છે ક� એમા ં કોઈ �ુUયવી લાભ ખાટવાની, કામનાઓ 

સતંોષવાની એષણા ન હોઈ જોઈએ. અર�! પરમ ત!વને પામવાની, મો, મેળવવાની અભી\સા પણ 

ન હોવી જોઈએ. ક�વળ નીભ�ળ, ની/વાથ�, નીવ:કાર અને નીદ�ષ  -  �ત સાથેની ગોઠડ . 

     uયાર� આમ બને છે, !યાર� જ �તરનો નીશ�દ અવાજ સભંળાય છે; અથવા તેની અ4�ુતુી 

થવા માડં� છે. !યાર� જ ‘rુ’ં ની ઓળખ શ1ુ થાય છે - કોઈ મહોરા ંવગરનો ‘ rુ’ં .  વીZાન આને ન 

/વીકાર� પણ વીZાનની અ!યતં મહાન શોધો વીZાનીના મનમા ંઆવા કોઈ ઝબકાર ક� ધબકાર થી 

થયેલી છે. 

      આમ ક�મ થાય છે તે �ણવાની  મને સહ�જ પણ પડ  નથી. આ!મpલાઘા ગણાવાના સદં�હની 

ઉપરવટ જઈને અહ� એક વાત જગ�હ�ર ક1ંુ ¢ ં ક�, ચૈ!ય જગતનો એ /વાદ એક વાર ચા�યા 

પછ ; એ શાતંી, એ આનદં, એ ચૈતUયનો અ4ભુવ એક વાર કયા� પછ ; મહોરાનંી �ુનીયામા ંપાછા 

વળવા કોઈ કામના રહ  નથી. એ /પશ�  આ �ëુાને બાળક બનાવી દ ધો છે. 
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    �ુખ મા[ એ જ વાત4ુ ં થાય છે ક� આખા વીdમા ંઆવા અ4ભુવથી હ�રો ગણા બળવ�ર 

અ4ભુવ પામેલા અને ચેતનાના ઉBચતમ શીખર� પહXચેલા લોકો�ેર >ય?તીઓના સ¹કડો 

અ4યુાયીઓએ આ કDયાણકાર  અને fભુ (વનપ@ધતીને /વાથ�સી@ધી4ુ ં એક સાધન મા[ 

બનાવી દ ધી છે. 

    માટ� જ એ ઉ?તી દોહરા�ુ ં ¢ ં ક�, પોતાના ‘rુ ં ‘ ને સૌએ  /વ
ય!નથી ઓળખવાનો છે. આવા 


ય!નનો બીજો કોઈ વીકDપ નથી, નથી અને નથી જ ; અને આ 
ય!ન કરવા $વો છે. 

     માટ� જ સૌથી વધાર� mpુક�લ વાત છે -  એક અ,રના સૌથી વધાર� વપરાતા, આપણા 

હોવાપણાના પાયામા ંરહ�લા, પણ સૌથી ઓછા સમ�યેલા શ�દ,  ’rુ’ં ને ઓળખવાની………  અને 

એમ કહ� છે ક�, uયાર� તે સમ�ય !યાર� ખબર   પડ� ક� ,  

અર� અર� અર� અર� ! ! ! ! આ આ આ આ ‘rુંrુ ંrુ ંrુ’ં જ તોજ તોજ તોજ તો  ‘તેતતેેતે’  છેછેછેછે. . . .  

અ4Kુમણીકા
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DયોDયોDયોDયો, અમેઅમેઅમેઅમે તોતોતોતો    આઆઆઆ    ચાDયાંચાDયાંચાDયાંચાDયા ં    

$ કંઇ ($ કંઇ ($ કંઇ ($ કંઇ (વા=ુ ંને (વવા $વા=ુ ંને (વવા $વા=ુ ંને (વવા $વા=ુ ંને (વવા $ ધા=ુ¶ધા=ુ¶ધા=ુ¶ધા=ુ¶’yુંy ુંy ુંy ુ ં

સાચવીને રા�=ુંસાચવીને રા�=ુંસાચવીને રા�=ુંસાચવીને રા�=ુ’ંyુંy ુંy ુંy ુ,ં અ® ુએ $ સા=ુ¶અ® ુએ $ સા=ુ¶અ® ુએ $ સા=ુ¶અ® ુએ $ સા=ુ¶’yુંy ુંy ુંy ુ;ં 

ડાયર ના પાનાની એડાયર ના પાનાની એડાયર ના પાનાની એડાયર ના પાનાની એ સફરને કાપીનેસફરને કાપીનેસફરને કાપીનેસફરને કાપીને 

DયોDયોDયોDયો, અમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયા.ં... 

âલ ઉપર ઝાકળ4ુ ંબે ઘડ âલ ઉપર ઝાકળ4ુ ંબે ઘડ âલ ઉપર ઝાકળ4ુ ંબે ઘડ âલ ઉપર ઝાકળ4ુ ંબે ઘડ  ઝળકવા4ુંઝળકવા4ુંઝળકવા4ુંઝળકવા4ુ ં

યાદ તોયે રહ  �yુ ંબેઉને આ મળવા4ુંયાદ તોયે રહ  �yુ ંબેઉને આ મળવા4ુંયાદ તોયે રહ  �yુ ંબેઉને આ મળવા4ુંયાદ તોયે રહ  �yુ ંબેઉને આ મળવા4ુ;ં 

�તરના �તરને એમ /હ�જ�તરના �તરને એમ /હ�જ�તરના �તરને એમ /હ�જ�તરના �તરને એમ /હ�જ માપીનેમાપીનેમાપીનેમાપીને 

DયોDયોDયોDયો, અમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયા.ં 

-  yુy ુy ુyષુાર fકુલષાર fકુલષાર fકુલષાર fકુલ 

       0જુરાતીમા ંસવા¶ગ �ુદંર વીદાયગીતો લખાયા ં છે. આવા ગીતોમા4ં ુ ંઆ એક ગીત છે. આને 

તમે કોઇ પણ વીદાય 
સગેં ગાઇ  અને માણી શકો. પણ મને તે એક m!ૃ=ગુીત વધાર� લાગે છે. 

(વનની �તીમ સ@ંયાએ (વન માટ�4 ુ ંઆ�ુ ંદશ�ન, m!ૃ=નુ ેછા$ તેવી ગર મા આપી �ય છે. 

     આપ�ુ ં(વન અનેક ચઢાવ-ઉતારની કથા હોય છે. દર�કની પોતાની આગવી કથા.” �ુઃખ
ધાન, 

�ખુ અDપ થક  ભર�લી.” એવી જ�દગીને આ ર તે પણ તેના �તીમ ચરણમા ંજોઇ શકાય. 

     (વન4ુ ંગીત. ગીત $વા (વન4ુ ંગીત. $ કાઇં ગJ=ુ ં છે; તે આપીને, મહkક પસાર ને ગાયેvુ ં

ગીત. ઘનઘોર રા[ીમાયં ચાદંની નીહાળ ને મલપતા (વન4ુ ંગીત.  (વવા કાઇંક ધા=ુ¶ હોય અન ે

કાઇંક Eુ�ંુ જ (વી જવાય. અને છતા ંય એ >યથા માટ�, એ ઉચાટ માટ� એક જ ¨�.ુ  બસ એક જ 

¨�.ુ  (વનકથાની એ ડાયર ના પાનાનંે સમેટતા ંમા[ એટv ુજ કહ�વા4ુ ં–  

“DયોDયોDયોDયો, અમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયાંઅમે તો આ ચાDયા.ં...“ 
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    અને (વન તરફનો અભીગમ - Æલ અને ઝાકળ $વો આ સબંધં.  બે જ ઘડ મા ંઉડ  �ય, પણ 

!યા ં�ધુી ઝળકy ુ ં(વન. અને છતાયં એ બે આ!મસાત તો ન જ થાય ! �તર તો રહ�, રહ� ને રહ� 

જ. બસ એ �તર થોÅુ ંમપા=ુ ંન મપા=ુ ંઅન ે

… 

” DયોDયોDયોDયો, અમેઅમેઅમેઅમે તોતોતોતો આઆઆઆ ચાDયાંચાDયાંચાDયાંચાDયા.ં” 

 

     (વનના પોત ઉપર આ �ૃ&ટ   આપણે રાખી  શક એ? આ�ુ ંગીત છેDલા dાસે ગાઇ શક એ?  

�તરની વાણીમા ં? જો એ ગવાય તો (>યા.  0ુજંતા ગીત $વા , રાતરાણીની �ગુધંની $મ મહkક 

ફ�લાવતા (>યા.   

    અને બી� કોઇ સદંભ�માયં આ ગીત ગાઇએ - કોઇનાથી ¢ટા પડ એ તો પણ આ�ુ ંજ ગીત 

�તરમા ંઉભર�. તો સાચી ર તે ¢ટા પડ|ા. 

..... 

    મારા >હાલા શહ�ર અમદાવાદમા ં pયામલ - સૌમીલના ગીત સમારંભના �ત,ે yષુારભાઇની 

અ!યતં મ¡રુ વાણીમા,ં આ કા>યના રસદશ�ન સાથે uયાર� ¢ટા પડવા4ુ ંથ=ુ;ં !યાર� ત�તા પરના સૌ 

અને સાભંળનાર સૌની વBચે $ આ!મીયતા - Æલ અને ઝાકળ $વી આ!મીયતા /થપાઇ તે આ 

વીચારનો , આ ભાવનો 
તીસાદ પાડતી હતી. 

     અને એ ગીત સમારંભ પછ  આખો એક દસકો વીતી ગયા બાદ, આ 9/ુતકના ઉપોદઘાત  

તર ક� આ રસદશ�ન mકુતા ં એક અ(બો ગર બ લાગણી થાય છે. �તરની વાણીના 0ણુોગાન 

ગાવામાથંી વીરમતા ં�Zુ વાચક ને એટvુ ંજ કહ�વા4ુ ંક�,  

” DયોDયોDયોDયો, અમેઅમેઅમેઅમે તોતોતોતો આઆઆઆ ચાDયાચાDયાચાDયાચાDયા.” 

અ4Kુમણીકા 
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વીભાગ વીભાગ વીભાગ વીભાગ ----4444     

પર ચયપર ચયપર ચયપર ચય    
 

અ4Kુમણીકા 
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ક4ભુાઈક4ભુાઈક4ભુાઈક4ભુાઈ    �ની�ની�ની�ની    

 

“આપણા હાથમા ંસો �િપયાની ખોટ  નોટ આવી �ય તો એને ચલણમાથંી તરત ખ¹ચી લેવામા ં

આવે છે, 

એ ર તે ચોપડ ઓની બાબતે ક�મ નથી થy ુ ં?” 

“આપણે ર� ઉ�સે આપણે ચાલીએ !” 

“આપણને ભળાવી ર� ભલી ભોમકા, 

શ�દ મોતી મૌનના ભડંાર4ુ ં! 

મહ� મેDયા ંઆભ અપરંપાર, 

શ�દ પાણી વì ક�ર  ધાર4ુ ં!” 

______________________________________________________________________ 

  

નામનામનામનામ 

• ક4ભુાઇ છોટાલાલ �ની 

જUમજUમજUમજUમ 

• 4-ફ�Ïઆુર  ,  1925 ;  કોડ નાર (.Eુનાગઢ 
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jુ±ુJબjુ±ુJબjુ±ુJબjુ±ુJબ 

• પીપીપીપીતાતાતાતા - છોટાલાલ ; માતામાતામાતામાતા -     

• પ!નીપ!નીપ!નીપ!ની - મ¡બેુન ; 9[ુ9[ુ9[ુ9[ુ - �ધુાfં ુ; 9[ુી9[ુી9[ુી9[ુી(+) - નયના : જમાઇજમાઇજમાઇજમાઇ(+) - રા$U] fકુલ   + બ�ે 

�ણીતા કવી 

અ�યાસઅ�યાસઅ�યાસઅ�યાસ 

• 1943 -  મૅV ક  

• 1947 - બી.એ. -  (0જુ,-સ/ંjૃત) 

• 1949 - એમ.એ. -  (0જુ,-સ/ંjૃત) 

>યવસાય>યવસાય>યવસાય>યવસાય 

• રાજકોટ,�મનગર, �જુ અને અમદાવાદમા ંભાષા શી,ણ  

• 1985 -  0જુરાત વીºાપીઠમા ંભાષા-સાહ !યના 
ા@યાપક તર ક� ની��ૃ 

(વન ઝરમર(વન ઝરમર(વન ઝરમર(વન ઝરમર 

• % =.ુએસ.એ.ના વમ�Uટ  રાuયના ´ેટલબરો નગરની એસ.આઇ.ટ . સ/ંથામા ંઅમે�રકાના 

વીºાથ:ઓને 0જુરાતી ભાષા ભણાવવા4ુ ંમહ!વ4ુ ંકાય� 

• Pઝા જોડણીના 
ચાર-
સાર4ુ ંકાય� 

• 0જુરાતી ભાષા પર ષદના હાલના 
mખુ 

• માનીતા લેખકો : શે?/પીઅર,રવીU]નાથટાગોર,ઉમાશકંર જોશી,મેઘાણી. 

• (વન �[ુ  - ”Lamps do not talk, they Shine.” 

રચનારચનારચનારચનાઓ ઓ ઓ ઓ     
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• /થવીરાવલી (mનુી ર!ન
ભવવીજય( સાથે) , માયા લોક (વીનોદ અ@વ=ુ� સાથે), ચાર 

ફા0 ુ(મો.શ.ંપટ�લ સાથે), સા વીºા યા, શ�દ નીમ:ત, 

• લોક સાહ !ય -   *  લોક વા�ંમય 

• ચર [ - મેઘાણી સદંભ�, મેઘાણી છબી, મેઘાણી ચર ત 

• શ�દનો સોદાગર (સપંાદન)માહ તી ખાy ુ ં

• વીવેચન -  ચાર  °થંો ભરાય એટલા લેખો અ
ગટ 

સUમાનસUમાનસUમાનસUમાન 

• 1970 -  jુમાર ચ]ંક 

• %  -મૅ�રટ ઍવોડ� 

• 0જુરાત ગૌરવ 9રુ/કાર 

*   લોકિવºા િવભાગ4ુ ંવષ�ના 2ે&ઠ 9/ુતક તર ક�નો અકાદમી ઍવોડ� 

અ4Kુમણીકા 


