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 દરેક માનવીના �વનનો માગ� અને તેની �વૃિ�ઓ 

એક ત�વના આધારે ન�ી થતાં હોય છ.ે 

 �ેરણાના ઉ�ગમ�થાન �યિ�ત �યિ�તએ અલગ 

હોઇ શકે.

 કોઈક અવાજ કે કોઈક એક વચનમાંથી ઉ�ભવતી 

�ેરણાની એક નાનકડી િચનગારી �વનને ગુણ સમૃ� 

બનાવી ક�યાણની કેડી કડારી જતી હોય છ.ે ં

 રા�સંત પરમ ગુ�દેવ �ી ન�મુિન મહારાજ �

સાહેબના �ીમુખેથી વહેતી આવી જ �ેરણાનું અ�ર 

�વ�પ, એટલે પરમ �ેરણા!

 કોઈ ઘટના કે �સંગ, 

 જનેે કહેવાય છ,ે �ેરણાનું ત�વ!

 કોઈ ��ય કે િચ�, 



િન�ાિવજતેા આચાય�દેવ

પૂ�ય �ી ડગરિસંહ� ું

મહારાજ સાહેબ

�ગટ �ભાવક

પૂ�ય �ી માણેકચં��

મહારાજ સાહેબ

સૌરા� � કેસરી

પૂ�ય �ી �ાણલાલ�

મહારાજ સાહેબ

હે ઉપકારી ગુ�દેવ!

આપ�ીના ચરણોમાં ભાવપૂવ�ક વંદન

તપસ�ાટ

પૂ�ય ગુ�દેવ �ી રિતલાલ� મહારાજ સાહેબ



રા�સંત પરમ ગુ�દેવ�

�ી ન�મુિન મહારાજ સાહેબનાં 50th જ�મો�સવ,

પરમો�સવ અવસરે, 50 �વચન પુ�તકોનું �કાશન

પરમ અ�ર
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તું તારા ભાવમાં રહે, એને એના ભાવમાં રહેવા દે,

એને કારણે તું તારા ભાવ ન બગાડ

સામાિયકનું મહ�વ-આ એક કલાકની સાધના

એ આપણને બાકીના 23 કલાકમાં

કેવી રીતે �વવું એ શીખવાડી �ય છ.ે

ધમ� એટલે �વવાની કળા

શાસન દીપક ગુ�દેવ

પૂ�ય �ી નરે��મુિન

મહારાજ સાહેબ

મા �વામી

પૂ�ય �ી જયિવજયા� મહાસતી�

મૃ�યુ પછી માણસ �વગ�માં �ય એ મહ�વનું નથી,

મહ�વનું એ છ ેકે �યાં �ય,

�યાં �વગ� જવંુે ધમ�મય વાતાવરણ ઊભું થાય.

પ�ર�હ�યાગના સાધનથી

પાપના પ�રપાકનો મેલ ધોઈને

આ�માને જ ેિનમ�ળ બનાવે તે ‘દાન’

‘દાન’ આ�માની શુિ� કરવાનું �થમ પગિથયું છ.ે



જગતના અનેક આ�માઓ માટે

સ�યવાણીનો પરમ યોગ કરાવીને

હ�રો આ�માઓને સંસાર સાગર તરાવી રહેલા

આ �ંથના સજન� માં અમને સંપિ�ના

પ�ર�હથી મુ�ત થવાનો અવસર મ�ો. 

વારવાર આવો અવસરં
અમને �ા� થાય એ જ ભાવના... 

�ી િલિપબેન ચેતનભાઇ ભાવસાર
(અમદાવાદ)

આ �ંથ �કાશનના સહયોગી
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� મન એક એવું powerful મા�યમ છ ેજ ેધારે તો પળમાં 

પ�ર�મણથી મુિ�ત અપાવી દે અને ધારે તો પળમાં સાતમી 

નરક સુધી લઈ �ય. 

� શરીર અને મન બ�ેનું material એક હોય કે અલગ 

હોય? એક જ હોય. છતાં શરીર એક second માં અમે�રકા 

જઈ શકે? ન જઈ શકે. �યારે મન જઈ શકે, કેમ કે શરીર 

�થૂળ છ ે�યારે મન micro છ,ે સૂ�મ છ.ે

મન...

� મનુ�ય અને િતય�ચમાં શું ફરક છ?ે 

� મનુ�ય પાસે powerful મન છ,ે �યારે િતય�ચ પાસે 

નથી. મન એક powerful પદાથ� છ,ે જનેે આપણે ધારીએ 

એટલું strong અને યો�ય બનાવી શકીએ. મન એકવાર 

યો�ય બને એટલે એ ધારે તે કરી શકે. મન ન�ી કરે કે 

બોલવું છ ેતો અવાજ નીકળે જ. મન જવેું powerful મા�યમ 

આપણી પાસે હોવા છતાં ભા�યે જ કોઈએ એના પર િચંતન 

કયુ� હશે, એના પર અનુ�ે�ા કરી હશે. 

� તમે તમારા શરીરની િચંતા કરો છો, પણ �યારેય 

મનના powers પર િચંતન નથી કરતા; કેમ કે શરીરની 

health up-down થાય તો તમને અસર થાય છ,ે પરતુ ં

મન પણ બીમાર થઈ શકે છ ેએ કોઈ િવચારતું નથી. 

�ેરણા 15



� આજ ેદુિનયામાં કેટલાક doctors એવા હોય છ ેજ ે

માનવમનની માનિસકતાને �ણતા હોય છ.ે એટલે એ શું 

કરે? Medicines ની સાથે-સાથે દદ�ના મનને એક સંતોષ 

આપે છ.ે

� �̀તમે જરા પણ િચંતા ન કરો. તમને એકદમ સા� થઈ ં

જશે. તમે થોડા જ �દવસમાં હરતા-ફરતા થઈ જશો.' 

Doctors નાં આ બે-ચાર વા�યો દદ�ને positive બનાવી દ,ે  

એનામાં આ�મિવ�ાસ જગાડ ેઅને એના મનને strong 

બનાવી દે અને આ જ કારણે આવા doctors વધારે 

success જતા હોય છ.ે 

� માસ�મણ કરવું સહેલું કે અઘ�? ં

 આજ ેમોટાભાગના લોકો શરીરથી ઓછા અને મનથી 

વધારે બીમાર હોય છ.ે એટલે પહેલેથી જ પોતાના મનને હાર 

આપી દે છ.ે 

� �યિ�ત �યારે બીમાર પડ ેછ ે�યારે �ણતાં-અ�ણતાં 

એનું મન પણ માંદું પડી �ય છ.ે કેટલાક તો મનથી હારી 

�ય છ,ે મનથી નબળા થઈ �ય છ ેજનેે કારણે એમને 

medicines પણ અસર કરતી નથી. 

� �યારે જ ેમનથી strong હોય ત ેગમ ેત ેપ�રિ�થિતમા ં

મ�મ રહી શકે, એ ધારે તો �હમાલય પણ ચડી શકે. 

મન બને express train! 16



� એમ ઘણાનું મન કેવું હોય? નાની-નાની વાતમાં દુઃખી 

થઈ �ય, નાની-નાની વાતમાં upset થઈ �ય. એણે મને 

આમ ક�ું, એણે મા� અપમાન કયુ�, એણે મને એના �સંગે ન ં

બોલા�યો, એ મારી સાથે આવો �યવહાર કરે છ ેઅથવા 

આજ ેમને જરાક માથું દુઃખે છ,ે આજ ેમને પેટમાં સા� નથી, ં

આજ ેમારા પગમાં વાગી ગયું છ ેઅથવા કહેશે, મને આ ન 

ગમે, મને અહ� ન ફાવે, મને આ ન ભાવે, મને આ તો �ઈશે 

જ, મને આના િવના ન ચાલે.

� �ભુ મહાવીર કેવા હતા? �ભુ મહાવીર અડગ મનના 

હતા. �ભુ મહાવીર �ઢ મનોબળવાળા હતા. �ભુ મહાવીર 

મ�મ મનના હતા.

� તમા� મન કેવું છ?ે ં

� જઓે મનને મ�મ કરી શકે છ ેએમના માટ ેસહેલું છ ે

અને જનંુે મન નબળું છ ેતેઓ શરીરની �મતા હોવા છતાં 

પણ નથી કરી શકતા. તમે જ ેધારો તે કરી શકો, પણ તમને 

મનનો support �ઈએ. 

� Superfast રાજધાની express જવેું કે local train 

જવેું? 

� Local train દરેક નાના-મોટા station પર ઊભી રહે, 

�યારે રાજધાની express �ણ ક ેચાર મોટા-મોટા junctions 

પર જ ઊભી રહે. 

�ેરણા 17



� ભગવાન મહાવીરે મનને strong બનાવવા પોતાના 

�વનમાંથી જબરદ�ત બોધ આ�યો છ.ે ભગવાને ક�ું, 

� �યારે જમેનું મન રાજધાની express જવંુે હોય 

એમની life માં junctions જવેા 3-4 �વનમં� હોય: 

મને બધું ફાવશ,ે  મને બધું ગમશ,ે  મને બધું ચાલશ,ે મને 

બધું ભાવશે. 

ક�સ�હ��તા: 

� �ભુના ભ�તો, �ભુના �ાવકો, �ભુના ઉપાસકો એ જ 

હોય જમેને બધું ફાવે, બધું ગમે, બધું ચાલે અને બધું ભાવે. 

માટ ેજ એમનાં મન પણ �ભુ જવેાં strong અને અડગ હોય. 

�યાન:

� �યાન બે કામ કરે. �યાન મનને filter કરે અને 

�યાનની ઉ�ચતમ દશા મનને strong બનાવે. એકવાર 

મન strong બની �ય પછી એ ધારે તે કરી શકે. 

 `મારે મનને strong બનાવવું છ.ે' એવો સંક�પ હોવો 

�ઈએ અને મનને strong બનાવવાના અનેક ઉપાયોમાં બે 

�ે� ઉપાય છઃે �યાન અને ક�સ�હ��તા. 

� ભગવાન મહાવીરે સાડા બાર વષ� સુધી જ ેસાધના કરી 

એમાં સૌથી વધારે �યાનસાધના કરી. �યાનસાધના �ારા 

મનને એટલું strong બના�યું કે લ�ય સુધી પહ�ચી ગયા. 

મન બને express train! 18



� જમે-જમે સહનશીલતા વધશે તેમ-તેમ મન strong 

થશે. જમે-જમે સહન કરવાની �મતા વધશે, ક�સ�હ��તા 

વધશે તેમ-તેમ મન strong થતું જશે. 

નાના-નાના દુઃખોને, નાના-નાના ક�ોને સહન કરો અને 

સહન કરવાની �મતાને ખૂબ વધારો. 

 ભગવાન મહાવીર પણ આ�મયુ�ના સૈિનક જ હતા ને! 

પહેલાં એમણે નાના-નાના દુઃખો સહન કયા�, િનવ�� રહીને 

ઠડી અને ગરમી સહન કરી, િવહારનાં ક�ો સહન કયા�, ં

� થોડી ભૂખ લાગી છ;ે સહન કરી લો. થોડી ગરમી થાય 

છ;ે સહન કરી લો. થોડો તડકો લાગે છ;ે થોડા પગ બળે છ;ે 

સહન કરી લો. થોડ માથું દુઃખે છ;ે સહન કરી લો, દવા ન લો. ું

થોડો તાવ આ�યો છ ેકે થોડી શરદી થઈ છ;ે સહન કરી લો, 

ઉપચાર ન કરો. 

� િવચાર કરો, સૈિનકોનાં મન કેવાં હોય? કેટલાં strong 

હોય? આટલાં strong કેવી રીતે બને? એમના પર 

military નું શાસન હોય. એમને ખૂબ દોડાવ,ે તડકામાં 

parade કરાવે, ગમે તેટલું થાકી �ય પણ parade તો 

ફરિજયાત કરવાની. ચાહે ઠડી હોય, ચાહે ગરમી હોય, ચાહે ં

વરસાદ હોય, િન�ય િનયમો અને parade તો કરવાની જ. 

આવાં �ત-�તનાં ક�ોને સહન કરતાં-કરતાં તેમનાં મન 

strong અને અડગ બની �ય છ.ે 
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� જમેનું મન મ�મ હોય એ �ભુ મહાવીર બની શકે, 

ભગવાન બની શકે. 

જગલનાં દુઃખો સહન કયા�, તાપસનાં કડવાં વચનો સહન ં

કયા�, અનાય� દેશના લોકોનાં અપમાન સહન કયા�, પશુ-

પ�ીઓને સહન કયા�. ક�ોને સહન કરતાં-કરતાં �વયંની 

�મતાને એટલી વધારી દીધી કે છ�ેે �યારે ગોવાળે કાનમાં 

ખી�ા માયા� �યારે એને સમતાભાવે સહન કરી શ�યા અને 

કમ�ને �ય કરી શ�યા. 

�  એમણે પોતાની સહન કરવાની �મતાને વધારીને મનને 

strong બના�યું એટલે ભગવાન બની શ�યા. એક જ રાતમાં 

સંગમદેવ �ારા અપાયેલાં ભયંકર અને વેદનાદાયક ક�ોને 

પણ સમતાભાવે સહન કયા� એટલે ભગવાન બની શ�યા. 

 જમેનું મન નબળું અને માંદું હોય, એ �યારેય ભગવાન 

મહાવીરના ન હોય અને �યારેય ભગવાન મહાવીર જવેા 

પણ ન બની શકે. 

� strong  , મનને  બનાવવા આજથી જ િનણ�ય કરી લો

મારે સહન કરવું છ.ે નાનકડ કત� આવીને �ભુને બટક ુ ૂ ું ં ં 

ભરવા લા�યું �ભુએ શું �યુ� પોતાની જ�યા . ? change 

કરીને બી� વૃ� નીચે ગયા ના  �ભુએ એ  ને ? , challenge

accept . , કરી લીધી કતરાને જ ેકરવું હોય તે કરે હ તો મારી ૂ ં ુ

આ�મસાધનામાં મ�ત છ  ુ .ં
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� ભગવાન મહાવીરના સમવસરણની બહાર �ભુશરણે 

દીિ�ત થયેલા �સ�ચં�મુિન �યાનસાધનામાં લીન-ત�ીન 

બનીન ેઊભા છ.ે મનન ેstrong બનાવવાનો પ�ુષાથ � કરી ર�ા 

છ.ે એ જ સમયે નગરના બે ��જનો �યાંથી પસાર થાય છ.ે 

મિુનન ે�તા ંજ એક �યિ�ત કહે છ,ે આપણા રા� તો એમના 

નાનકડા દીકરાને રાજગાદી પર બેસાડીને મુિન બની ગયા 

છ;ે પણ પાડોશી રા�એ આપણા દેશ પર આ�મણ કયુ� છ,ે 

હવે એ નાનકડા રાજકમારની રાજગાદી છીનવાઈ જશે. ુ

� તમે પણ તમારા મનને strong બનાવવા એ �યિ�ત, 

વ�તુ કે વાતાવરણને change કરવાનો �ય�ન ન કરો. 

Challenge ને accept કરીને મનને strong બનાવવાનો 

પુ�ષાથ� કરો, એ પુ�ષાથ�ને �બળ બનાવો. 

�સ�ચં�મુિનનું મન યુ�: 

� �ભુમાં એ વેદનાને સહન કરવાની �મતા હતી, કેમ કે 

�ભુએ �યાનસાધના �ારા પોતાના મનને એકદમ strong 

બનાવી દીધું હતું. 

� સામાિયક, �િત�મણ, �ત-જપ કરવા મા�થી �ભુ 

વીરના વારસદાર નહ� બનાય. �ભુ વીરના વારસદાર 

બનવા માટ ેમનને strong બનાવવું પડશે. 

� મનને strong બનાવવા ક�ોને welcome કરવાં 

પડશે, �યાનસાધના કરવી પડશે. 
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� મનના િવચારો સાથે ચહેરાના હાવભાવ અને હાથની 

actions પણ કાય�રત થઈ �ય છ.ે એમાં જ એમનો હાથ 

મ�તક પર �ય છ ેઅને `અરે! મારો મુગટ �યાં? મારો 

રાજમુગટ મારા મ�તક પર કેમ નથી?' આ િવચારતાં જ 

હાથનો �પશ� મું�ડત મ�તકને થાય છ ેઅને તરત યાદ 

આવે છ ેકે હ હવે મહારા� નથી, ̀ મહારાજ સાહેબ' છ, ું ુ ં
મુિન છ. મા� કોઈ રા�ય નથી, મારો કોઈ દીકરો નથી. હ ુ ં ં ં ુ
આ�મા છ. હ આ�મયુ� કરવા મુિન બ�યો છ, હ રાજયુ� ુ ું ં ુ ં ં ુ
કરી જ ન શક.ુ ં

� થોડી �ણો માટ ેનબળા પડી ગયેલા મનને તેઓ ફરી 

strong બનાવે છ.ે મનથી કરેલા યુ� માટ ેપારાવાર પ�તાવો 

કરે છ.ે મનથી જ પોતાની સાથે આવા િવચારો આવવા બદલ 

યુ� કરે છ ેઅને 48 િમિનટમાં જ સકળ કમ�નો �ય કરીને 

કેવળ�ાન અને કેવળદશ�નને �ા� કરે છ.ે 

� કેવળ�ાન અને કેવળદશ�નની �ાિ� �સ�ચં�મુિનએ 

કોના �ારા �ા� કરી? મન �ારા કે તન �ારા? તન �ારા તો 

એમણે ગૌચરી, િવહાર આ�દ કોઈ સાધના કરી નથી; પણ 

� �સ�ચં�મુિનના કાનમાં આ શ�દો પડ ેછ ેઅને તેમને 

પોતાન ંુરા�ય અન ેવહાલો દીકરો યાદ આવી �ય છ.ે ત ે

મનમાં ને મનમાં િવચાર કરે છ,ે હ પાડોશી રા�ને હરાવીને ં ુ
રહીશ, એ નાનકડા રા� પર આ�મણ કેવી રીતે કરી શકે? 

હ મારા રા�યને, મારા રાજકવરને હારવા નહ� દ�.ું ુ ં
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� િવચાર કરો, 

� સાધના તન �ારા વધારે થાય કે મન �ારા? મન 

�ારા. આટલાં વષ�માં તમે શરીરની સાધના વધારે કરો 

છો કે મનની? 

� �ભુના પથ પર, મો�ના માગ� પર � તમારે તમારા 

�વનની ગાડીને full speed માં દોડાવવી હોય તો તમારે 

તમારા મનના engine ને ખૂબ જ strong અને powerful 

બનાવવું પડશે. 

� મનનું engine � strong હશે તો વચનના અને 

કાયાના ડ�બા પણ એ જ speed માં દોડી શકશે. મનનું 

engine strong હોય, powerful હોય અને એ ન�ી કરે કે 

મારે માસ�મણ કરવું છ ેતો કાયાનો ડ�બો સાથ આપે જ ને. 

મનનું engine strong હોય અને િવચારે કે ભલે મ� �યારેય 

�વચન નથી આ�યું, પણ આજ ેતો મારે આપવું જ છ ેતો 

વચનનો ડ�બો સાથ આપે જ ને. 

� મનને strong બનાવવું, મનને positive બનાવવું, 

મનને અડગ બનાવવું અને ગમે તેવી પ�રિ�થિતમાં પણ 

મનને માંદું ન પડવા દેવું આ પણ એક �કારની સાધના છ,ે 

ધમ�નો એક �કાર છ.ે 

મનને strong બનાવી, મનના િવચારો સાથે યુ� કરી 

આ�મિવજયની �ાિ� કરી. 
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� Engine � local train નું હોય તો એના ડ�બાઓની 

ગિત પણ એવી જ ધીમી હોય અને engine � રાજધાની 

express નું હોય તો એના ડ�બાઓની ગિત પણ એટલી જ 

speed વાળી હોય. 

� આજ ેસંક�પ કરો, 

� મારે ક�સ�હ�� બનવું છ,ે મારે નાની-નાની વેદના કે 

નાની-નાની પીડાને ગણકારવી નથી કે કોઈને કહેવી નથી, 

મારે મારા મનને strong અને powerful બનાવવું છ;ે કેમ કે 

હ �ભુ મહાવીરનો વીર વારસદાર છ.ું ુ ં

 મનના engine ની speed માં જ કાયાના અને 

વચનના ડ�બા દોડતા હોય છ.ે 
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  તમા� મન કેવું છ?ે ં

 Superfast રાજધાની express જવંુે કે local train 

જવંુે?

 `મારે મનને strong બનાવવું છ.ે' એવો સંક�પ હોવો 

�ઈએ અને મનને strong બનાવવાના અનેક ઉપાયોમાં 

બે �ે� ઉપાય છઃે �યાન અને ક�સ�હ��તા.

 �યારે જમેનું મન રાજધાની express જવંુે હોય 

એમની life માં junctions જવેા 4 �વનમં� હોય: 

મને બધું ફાવશે, મને બધું ગમશે, મને બધું ચાલશે, મને 

બધું ભાવશે.



It's Possible!
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 નમ�કાર મહામં�નું �થમ પદ, નમો અ�રહતાણં. એમાં ં
એક આ�માને અ�રહત પદની �ાિ� શેનાથી થઈ હશે? ં
અ�રહત પદની �ાિ�નું કારણ શું હશે? એમણે એવું તે શું ં
કય ુ� હશ ેજનેા કારણ ેએમન ેઅ�રહત પદની �ાિ� થઈ હશ?ે ં

 અચાનક તમારો દીકરો આવીને કહે, કાલથી હ મારી ં ુ

life �વીશ, હ અલગ રહીશ. બની શક ેઆવ?ંુ It's Possible!ં ુ

 તમે આરામથી બેઠાં-બેઠાં TV �તા હો અને અચાનક 

તમને heart attack આવી �ય. બની શકે આવું? It's 

Possible!

 અ�રહત પદની �ાિ�ન ંુકારણ હોય છ ે�વીકારભાવ. ં
જમેને અ�રહત પદની �ાિ� થઈ હશે એમણે �યારે, �યાં, ં
જવેું બ�યું હશે તે દરેક વાતનો �વીકાર કય� હશે.

 નમ�કાર મહામં�, આ એક એવો મં� છ ેજ ેમોટા 

ભાગે બધાને આવડતો હશે અને બધા રોજ બોલતા પણ 

હશે. રોજ િનયિમત�પે બોલવા છતાં પ�રવત�ન કેટલું 

આ�યું? બહ જ ઓછ.ુુ ં

 �વીકારભાવનો �ે� મં� છ,ે પ�રિ�થિતનો �વીકાર, 

કમન� ો �વીકાર, દુઃખનો �વીકાર, �યિ�તનો �વીકાર, �યિ�તના 

�વભાવનો �વીકાર, પાપોદયનો �વીકાર, પુ�યોદયનો 

�વીકાર, સુખનો �વીકાર. `It's Possible.' આ શ�ય છ,ે 

આવું પણ બની શકે છ.ે 
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It's Possible!

 અચાનક તમારા વતનથી કોઈ ભાઈ આવે અને તમને 

કહે કે તમારા જૂના ઘરના hall ની નીચે ખ�નો છ.ે બની 

શકે આવું? It's possible? હા કે ના? હા.

 આ જગતમાં કઈ પણ બની શકે છ.ે ધરતીકપ પણ ં ં

 સવારથી સાંજ સુધીની ઘટનાઓમાં અન ે �યવહારોમાં 

ગમે �યારે ગમે તે બની શકે છ.ે એનો �વીકાર કરવો એ સુખી 

થવાનો મં� છ.ે પણ બને છ ેશું? તમારો �વીકારભાવ શૂ�ય 

થઈ ગયો હોવાને કારણે તમે �િતકાર કરો છો. �િતકાર 

કરવાને કારણે સંબંધો બગડે, �યવહાર બગડે. �િતકાર 

કયા� પછી પ�રણામ ન આવે એટલે �ોધ આવે, અશાંિત થાય. 

અંદરમાં ને અંદરમાં હેરાન-પરેશાન થાવ.

 આજ ે તમારી સાથે �ેમથી �યવહાર કરનાર કાલે 

નફરત પણ કરી શકે છ ેઅને આજ ેજનેી સાથે દુ�મની છ ેતે 

કાલે િમ� પણ બની શકે છ.ે આજ ેજનેો �વભાવ સારો છ ે

એનો �વભાવ કમ�ના ઉદય �માણે કાલે બદલાઈ પણ શકે 

છ ેઅને આજ ેજનેો �વભાવ ખરાબ છ ેતેનો કાલે સુધરી પણ 

શકે છ.ે 

 પણ � આ મં� �દયમાં અં�કત હોય તો? આ 

જગતમાં બધું જ શ�ય છ.ે સંબંધો સારા પણ થઈ શકે છ ે

અને સંબંધો બગડી પણ શકે છ.ે �યિ�ત સુધરી પણ શકે છ ે

અને �યિ�ત બગડી પણ શકે છ.ે It's Possible.
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 માનો કે તમને એક �યિ�ત સાથે problem થયો હોય 

અને તે �યિ�ત અચાનક જ તમારી સાથે એકદમ સરસ 

�યવહાર કરવા લાગે તો તમને એકદમ આ�ય� થશે કે આવું 

કમે બ�ય?ંુ આ �યિ�તમા ંઆટલ ંુપ�રવતન�  કવેી રીત ેઆ�ય?ંુ

 તમારે દરેક વખતે એક મં� યાદ રાખવાનો, 

 It's Possible.

 સૌથી મોટી સમ�યા એ જ છ ેકે દુિનયાના મોટા 

ભાગના લોકો ઘણીવાર શ�યતાનો �વીકાર કરી શકતા 

નથી, કેમ કે તેઓ �યારેય કોઈ પણ શ�યતાની 

ક�પના કરતા નથી. એટલે �યારે આવી કોઈ ઘટના બને છ ે

�યારે તેમના અંતરમાં બે ભાવ સ��ય છ:ે આ�ય� અને 

આઘાત.

આવી શકે છ,ે ધોધમાર અિવરત વરસાદ પણ આવી 

શકે છ,ે દુકાળ પણ આવી શકે છ,ે corona પણ આવી શકે 

છ ેઅને terrorist નું આ�મણ પણ આવી શકે છ.ે બધું જ 

શ�ય છ.ે 

 બની શકે કે તમે ર�તા પર શાંિતથી ચાલતા હો અને 

શાંિતથી બેઠલંુે કત� અચાનક તમારી સામે �ઈને ભસવા ૂ ં

પણ લાગે અથવા શ�ય છ ેકે શાંત બેસી પણ રહે. બધું જ 

શ�ય છ.ે

 આ પણ શ�ય છ ેને? આવું બને છ ેને? It's Possible.
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 માટ ે જ એક મં�ને સદાય યાદ રાખવાનો, It's 

possible. બધું જ શ�ય છ.ે

 ન ધારેલું કે ન ક�પેલું �યારે બનશે �યારે તમે અશાંત 

થવાને બદલે શાંત રહી શકશો, તમારા અશાંિતના level ને 

થોડ down કરી શકશો. � તમે શાંત રહી શકશો તો એનો ું

ફાયદો તમને તો થશે જ, પણ તમારા પ�રવારજનોને અને 

તમારી આસપાસની �યિ�તઓને પણ થશે. અશાંત થશો તો 

તેનું નુકસાન તમને તો થશે જ, પણ સાથે-સાથે બધાને થશે.

 આ મં�ને �મૃિતમાં રાખવાથી શું થશે?

 સંસારની �યિ�તનો એક જ weak point હોય છ.ે તે 

દરેક પ�રિ�થિતમાં reactions આપે છ ેઅને reactions 

વખતે � control ન રહે તો �ોધ, આવેગ, આવેશ બધું 

વધી �ય છ.ે �યારેક સંબંધો પણ બગડી �ય છ,ે �યવહાર 

બગડી �ય છ ેઅને �યારેક મોટ નુકસાન પણ થઈ �ય છ.ે ું

 એકવાર આ મં� મનમાં અને મગજમાં fit થઈ ગયો 

એટલે સમ� લો કે દરેક પ�રિ�થિતનો �વીકાર થઈ 

જવાનો. તમને કોઈ માન આપે છ,ે It's Possible. આજ ે

મારા પુ�યનો ઉદય છ ેએટલે માન મળે છ.ે તમા� કોઈ ં

અપમાન કરે છ.ે It's Possible. આજ ેમારા અશુભ કમ�નો 

ઉદય હશે, મ� �યારેક કોઈનું અપમાન કયુ� હશે એટલે કોઈ 

મા� અપમાન કરે છ.ે બધું જ શ�ય છ.ેં
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 પણ � આ મં� �દયમાં અં�કત હોય તો?

 સવારથી સાંજ સુધીની ઘટનાઓમાં અન ે

�યવહારોમાં ગમે �યારે ગમે તે બની શકે છ.ે એનો 

�વીકાર કરવો એ સુખી થવાનો મં� છ.ે પણ બને છ ેશું? 

તમારો �વીકારભાવ શૂ�ય થઈ ગયો હોવાને કારણે તમે 

�િતકાર કરો છો. �િતકાર કરવાને કારણે સંબંધો બગડે, 

�યવહાર બગડે. �િતકાર કયા� પછી પ�રણામ ન આવે 

એટલે �ોધ આવે, અશાંિત થાય. અંદરમાં ને અંદરમાં 

હેરાન-પરેશાન થાવ.

� આ જગતમાં બધું જ શ�ય છ.ે

� સંબંધો સારા પણ થઈ શકે છ ેઅને સંબંધો બગડી 

પણ શકે છ.ે �યિ�ત સુધરી પણ શકે છ ેઅને �યિ�ત 

બગડી પણ શકે છ.ે It's possible.



હવે મહોરાને ઊતારો!
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 પણ એ સુખમાંથી જ ેશાંિત મળતી હતી એ શાંિત અને 

અહ� પરમા�માના સાંિન�યમાં જ ેશાંિત મળે છ ેતે શાંિત, એ 

હળવાશ મ � �યારેય અનુભવી નથી.

� પરમા�મા મહાવીરની �દ�યવાણી ગૌતમ �વામીના 

અતંરા�મામા ંઊતરતી ગઈ. ગૌતમ �વામી આ�યા �યારે 

િવરાટ બનીને આ�યા હતા, પરતુ આ�યા પછી એ વામન ં

બનતા ગયા.

 એક આ�મા �યારે સ�ના સાંિન�યમાં આવે �યારે તેને 

સમ�ય કે પરમ ત�વ શું છ,ે પરમ ત�વની અનુભૂિત શું છ ે

અને એ અનુભૂિત કરતાં-કરતાં તેને ધીરે-ધીરે સમ�વા 

લાગે છ ેકે આજ સુધી મારી પાસે ઘણા �કારનાં સુખ હતાં, 

સગવડતાઓ હતી.

 અહ� મને જ ેઆનંદ અનુભવાય છ ેતે આનંદ અ�યાર 

સુધી બહારની દુિનયામાં �યારેય અનુભ�યો નથી. 

� એ શાંિત, પરમ શાંિત અને અપૂવ� આનંદની અનુભૂિત 

સાથે િશ�ય ગૌતમ �વામી �ભુ મહાવીરના સાંિન�યમાં 

�ભનુા મખુમાથંી નીકળતી �ાનધારાન ે ઝીલ ે છ,ે �ભનુી 

અિવરત વહેતી �ાનવાણીને ગૌતમ �વામી આ�દ 11 

ગણધરો ઝીલે છ.ે

 આ�યા �યારે અનેક ઓળખાણો સાથે આ�યા હતા કે હ ં ુ

મોટો પં�ડત છ, �ાની છ, પાંચસો િશ�યોનો ગુ� છ; પણ ુ ુ ું ં ં
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હવે મહોરાને ઊતારો!

 પણ હવે મને આમાંના એક પણ મહોરાની જ�ર નથી, 

મને મારી ઓળખ થવા લાગી છ.ે 

� હ આ છ, હ manager છ, હ family નો head છ, હ ુ ુ ું ુ ં ં ુ ં ં ુ ં ં ુ

આ business માં છ, આ મારો પ�રવાર છ,ે આ બધાં જ ુ ં

મહોરા છ.ે

 ગૌતમ �વામી પણ zero થવા લા�યા અને એટલે જ 

પરમા�માના શરણમાં સાવ સામા�ય બનીને બેસતા હતા. 

પરમા�માના એ જ સમવસરણમાં ગૌતમ �વામીને 

ઓળખતા હોય એવા બી� હ�રો લોકો પણ હતા.

� જમે-જમે �યિ�ત પરમા�મા કે ગુ�ના શરણમાં એક 

પછી એક �દવસ વીતાવે છ ેતેમ-તેમ તેનું એક-એક મહો� ં

ઊતરતું �ય છ.ે

� ગૌતમ �વામીને સમ�ઈ ગયું કે આજ સુધી હ ં ુ

ઓળખાણોનાં મહોરા પહેરીને જ �વતો હતો.

 Reality માં હ આ�મા છ. સ�ના સાંિન�યમાં �યારે ું ુ ં

મહોરા ઊતરવા લાગે છ ે�યારે �યિ�ત શૂ�ય બનવા લાગે છ.ે

જમે-જમે શરણભાવમાં આવતા ગયા તેમ-તેમ ભૂલતા ગયા 

કે તે કોણ છ?ે તેનું અિ�ત�વ શું છ?ે

 એ બધા ગૌતમ �વામીને �તા હતા. અરે, આ એ જ 

ઇ��ભૂિત છ ેજ ેગઈકાલ સુધી �ચા િસંહાસન પર અ�ડ 
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� Wrapper �યાં સુધી ઊતરે નહ� �યાં સુધી લોખંડને 

થઈને બેસતા હતા? ગઈકાલ સુધી જનેામાં ખમીર હતું એ 

આજ ેઆવા સામા�ય થઈ ગયા?

� એકવાર એક ગુ�એ િશ�ય પર કપા કરીને તેને ૃ

પારસમિણ આ�યો અને ક�ું કે સોનું બનાવજ.ે

� સ�ના શરણમાં આ�યા પછી � બધાં જ 

મહોરાઓ, બધી જ ઓળખ, બધી લાગણીઓ, �ેમ, 

સંબંધો, બધા �યવહારો, બહારની બધી જ ���યાઓ 

છટવા લાગે �યારે જ પરમ ત�વને સાચી રીતે ઓળખી ૂ

શકીએ, સમ� શકીએ.

 િશ�યએ લાખ �ય�ન કયા� પણ સોનું બને જ નહ�, કેમ 

કે તેણે પારસમિણ પર લાગેલું wrapper કા�ું નહોતું. 

� ગૌતમ �વામીને શરમ નહ� આવતી હોય? ગૌતમ 

�વામીને સંકોચ નહ� થતો હોય? ગૌતમ �વામીને કઈ feel ં

નહ� થતું હોય? શું થયું હશે ગૌતમ �વામીને? �યારેય 

ક�પના કરી છ?ે

 કેટલાય વષ�થી ધમ�ના �ે�માં આવીએ છીએ પણ 

આપ�ં ̀ હ પ�ં', ̀ હ કઈક છ'ને લઈને આવીએ છીએ. માટ ેું ુ ં ુ ં ં

જ પરમને જ ેપા�યા છ ેએવા પરમ ત�વને પામવા છતાં 

આપણે પામી શકતા નથી. 
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પારસમિણનો ગમે તેટલો �પશ� કરાવો તો પણ સોનું થવાનું 

નથી. 

� ગૌતમ �વામી પરમા�માના શરણમાં એવા લીન, 

� ગૌતમ �વામીને ખબર હતી કે આ દુિનયા મને જ ેખુશી 

આપી ન શકી તે ખુશી, તે શાંિત, તે �સ�તા મને અહ� 

પરમા�માના ચરણમાં મળે છ.ે 

� જ ેશરણમાં આવે તેને કોઈની શરમ હોય નહ�. જ ે

show ના ભાવમાં હોય તે �યારેય શરણના ભાવમાં હોય 

નહ�.

� આ દુિનયા સાથેનો મારો સંબંધ તો સો વષ�નો છ ેપણ 

� પરમા�મા સાથે connection થઈ ગયું તો આ સંબંધ 

કાયમનો થઈ જશે, શા�ત થઈ જશે, મો� સુધીનો થઈ 

જશે. 

�  �યારે શરમ છટે છ ે�યારે જ શરણ ફળે છ.ેૂ

� લોકો શું કહેશે? લોકો શું માનશે? લોકો શું િવચારશે? 

લોકો શું ધારશે? લોકો શું સમજશે? લોકોનું જ ેિવચારે છ ે

તેને શરણ �યારેય મળતું જ નથી અને શરણ �ઈએ છ ેતેને 

પહેલાં શરમ મૂકવી પડ ેછ.ે 

� આવો િવચાર આવે �યારે? �યારે આપણી અંદર એક 

transparency આવે �યારે.
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 `ભંતે!' શ�દ બોલતાં જ હૈયું અહોભાવથી છલકાઈ 

જતું હતું.

 ભગવાનના મુખેથી `ગોયમા' અને ગૌતમ �વામીના 

મુખમાંથી `ભંતે' �ણે આ બે શ�દોમાં અલૌ�કક શિ�ત 

હતી, અનેરા ભાવ હતા. 

ત�ીન થઈ ગયા હતા કે એમને આસપાસની કોઈ પરવા 

નહોતી. તે પરમા�માની વાણી, એ �દ�ય વાણી સાંભળવામાં 

એકાકાર થઈ ગયા હતા એટલે જમે-જમે સાંભળતા જતા 

હતા તેમ-તેમ તેમનો �ાન ��યેનો અહોભાવ વધતો જતો 

હતો. સાંભળતાં-સાંભળતાં તેમના ચહેરા પર સંતોષ અને 

આ�ય�ના ભાવો ફેલાઈ જતા હતા. અંતરમાં એક અલગ 

�કારની અનુભૂિત થતી હતી અને એ અનુભૂિતના ઘોષ�પે, 

�િતભાવ�પે ગૌતમ �વામીના મુખમાંથી શ�દો નીકળતા 

હતા.

 મને કોઈ શંકા નથી, મને કોઈ તક� નથી, કોઈ 

argument નથી. આપ કહો છો તે જ સ�ય છ,ે તે જ 

સાચું છ.ે

� સેવં ભંતે! સેવં ભંતે! હે ભગવાન! તમે જમે કહો 

છો તેમ જ છ.ે

� આ �કારના �વીકારભાવ સાથે ગૌતમ �વામીની ��ા 

�દવસે ને �દવસે વધતી જતી હતી.
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હવે મહોરાને ઊતારો!

� ભંતે શ�દ બોલતાં જ ગૌતમ �વામીને ભગવાન 

ભવોના અંત કરનારા, �મને ભાંગનારા, સ�યનું ભાન 

કરાવવાવાળા, આ�મત�વની અનુભૂિત કરાવનારા પરમ 

ત�વ જણાતા હતા અને એ સાથે જ એમની સમપ�ણતા 

વધતી જતી હતી.

� ગૌતમ �વામીને િવ�ાસ હતો કે આ ચરણ સેવવાથી 

મા� મહો� તો ઊતરી ગયું છ ેઅને મારાં પાપ પણ ધોવાઈ ં ં
ર�ાં છ ેઅને એક �દવસ �યારે બધાં જ પાપ ધોવાઈ જશે 

�યારે હ પણ આ�મત�વને પામી જઈશ.ં ુ
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 સ�ન ા શરણમાં આ�યા પછી � બધાં જ મહોરાઓ, 

બધી જ ઓળખ, બધી લાગણીઓ, �ેમ, સંબંધો, બધા 

�યવહારો, બહારની બધી જ ���યાઓ છટવા લાગે ૂ

�યારે જ પરમ ત�વને સાચી રીતે ઓળખી શકીએ, 

સમ� શકીએ. 

 જ ેશરણમાં આવે તેને કોઈની શરમ હોય નહ�. 

જ ેshow ના ભાવમાં હોય તે �યારેય શરણના ભાવમાં 

હોય નહ�.

� કેટલાંય વષ�થી ધમ�ના �ે�માં આવીએ છીએ પણ 

આપ�ં `હપ�ં', `હ કઈક છ'ને લઈને આવીએ છીએ. ું ુ ં ુ ં ં
માટે જ પરમને જ ેપા�યા છ ેએવા પરમ ત�વને પામવા 

છતાં પામી શકતા નથી. 

 જમે-જમે �યિ�ત પરમા�મા કે ગુ�ના શરણમાં એક 

પછી એક �દવસ વીતાવે છ ેતેમ-તેમ તેનું એક-એક મહો� ં
ઊતરતું �ય છ.ે



સં�કાર ગુ� �યારે બને?

04 �ેરણા 



� માટ ેજ, આ ભવમાં સમજ સાથે એવી �ે� સાધના 

કરવી �ઈએ જથેી તે આપણી અંતરગ �મૃિત સુધી પહ�ચી ં

�ય અને એ જ �મૃિત સં�કાર બનીને આ જ�મથી લઈને 

આવતા જ�મ સુધી સાથે આવે. આપણે બધા િનિમ� 

આધીન �વો છીએ એટલે િનિમ� મળતાં જ િવષય અને 

િવકાર આવવાની સંભાવના હોય છ.ે 

� આ ભવમાં ભલે કોઈ મોટો પુ�ષાથ� ન થાય, પણ નાની-

નાની સાધનાને વારવાર-વારવાર કરી એવી �ઢ બનાવવી ં ં

�ઈએ કે એ મા� �વૃિ�ની સાધના ન રહેતાં �કિતની ૃ

સાધના બની �ય, સં�કાર બની �ય, જથેી ભવ બદલાઈ 

�ય પણ ભાવ ન બદલાય. શું તમારી પાસે એવી એક પણ 

સાધના છ,ે જનેા માટ ેતમે કહી શકો કે આ સાધના મારી 

સાથે આવતા ભવમાં પણ આવશે?

 સ�ના સં�કારને કારણે સ�િનિમ� મળે છ ેઅને 

સ�િનિમ� સ�ભાવ જગાડે છ.ે 

 આ કાળમાં અનેક આ�માઓનું લ�ય આ�મશુિ�નું 

હોય છ,ે આ�મા માટ ેકઈક કરવાના ભાવ હોય છ,ે ભવને ં

સાથ�ક કરવાની ભાવના પણ હોય છ.ે છતાંય �યાંક ને �યાંક 

સંસારના �યવહારોમાં ભળી જવાય  છ ેઅથવા સંસારના 

મોહમાં ભટકી જવાય છ ેઅને સાધનાથી �યારે દૂર થઈ 

જવાય છ ેખબર જ નથી પડતી. 

�ેરણા 41



સં�કાર ગુ� �યારે બને?

� � આ ભવમાં સાધનાને સં�કાર બનાવીએ છીએ તો 

આવતા ભવમાં �યાં સુધી ગુ�નો યોગ નથી થતો �યાં સુધી 

એ સં�કાર બનેલી સાધના તમારી ગુ� બની �ય છ ેઅને 

તમને સ��ે�રત કરે છ.ે 

 તમારી કોઈ પણ સાધના �મૃિતના �ડાણ સુધી �યારે 

પહ�ચે?

� મગજનું મૃ�યુ તો દેહના મૃ�યુ સાથે થઈ �ય; પણ 

આ�મા તો શા�ત હોય છ,ે જ�મોજ�મ સાથે આવે છ.ે 

� સં�કાર ગુ� �યારે બને? સં�કાર ગુ� �યારે બને 

�યારે તમારી કોઈ પણ �મિૃત અતલ �ડાણ સધુી પહ�ચ.ે 

 �યારે તમે તે સાધનામાં ડબી �વ, તે સાધના સાથે ૂ

એકમેક થઈ �વ.

� જ ેમગજ સુધી પહ�ચે તે �મૃિત બની �ય અને જ ે

આ�મા સુધી પહ�ચે તે સં�કાર બની �ય.

� મોટા ભાગે સાધના �મૃિત�પમાં હોય છ ે એટલે 

ઘણીવાર ભલૂ ાઈ �ય છ,ે પણ કોઈએ અપમાન કયુ� હોય તો 

એ સં�કાર બની �ય છ ેઅને કાયમ યાદ રહે છ ેઅને માટ ે

જ �યારે તે �યિ�ત બી� ભવમાં મળે છ ે�યારે એના ��યે 

�ણતાં-અ�ણતાં જ �ષે આવી �ય છ,ે એ આ�માનાં 

vibrations નથી બદલાતાં.

42



� કેમ કે આ એક જ ભવ એવો છ ેજમેાં તમે સમજપૂવ�ક 

તમારા સુસં�કારોને �ઢ કરી શકો છો. બાકી કસં�કાર તો ુ

સહજતાથી કગુ� બની �ય છ.ેુ

� બધા ડબકી મારીને બહાર નીકળી �ય છ.ે પયુષ�ણ ૂ

આવશે તો આઠ �દવસ ડબી જશે અને નવમા �દવસે પાછા ૂ

એ જ સંસારની �વૃિ�ઓમાં ખોવાઈ જશે.

� િવચાર કરો, આ જ�મમાં તમને રડતાં, ખાતાં, ગુ�સો 

કરતાં, િજ� કરતાં કોઈએ શીખ�યું હતું? એના માટ ેકોઈ 

school હતી?

 છતાં બધું આવડી ગયું ને, કેમ કે એ કસં�કાર તમારા ુ

કગુ� બની ગયા છ ેઅને તમને એ �દશામાં જ �ે�રત કરે છ.ે ુ

માટ ે જ આ એક જ ભવ એવો છ,ે �યારે તમે તમારા 

 � બહારથી કે ઉપર-ઉપરથી ભ��શો તો તમારી 

�મૃિત પણ અ�પ સમય જ રહેશે, પછી િવ�મૃત થઈ જશે. 

� મોટા ભાગે શું બને છ?ે

 � લ� આ�મશુિ�નું હોય તો સાધનાને �મૃિત અને 

�મૃિતને સં�કાર બનાવવા જ પડશે. તો જ તમારી તે સાધના 

આવતા ભવમાં તમારી સાથે આવશે. એ સં�કાર તમારા ગુ� 

બની શકશે. 

� સં�કારને ગુ� બનાવવા એ આ ભવનું કત��ય છ.ે
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સં�કારોને સુસં�કાર બનાવી શકો છો. આવતા જ�મમાં 

કદાચ પુ�યનો યોગ ઓછો હોય, આ ભવની અશાતનાના 

કારણે કોઈ અંતરાય આવી હોય, ગુ�નો યોગ વહેલો-મોડો 

થાય અથવા ન પણ થાય તો શું થાય?

� � આ ભવના સુસં�કાર �ઢ થયા હશે તો એ �ગૃત 

થઈને તમને સ�ની �દશામાં �ે�રત કરશે.

� એ ભાવસાધના છ,ે િવનયની સાધના, વંદનાની 

સાધના, ભિ�તની સાધના, �ાથ�નાની સાધના અને ન�તાની 

સાધના.

� ઘણાં નાના-નાના બાળકો એવાં હોય છ ેકે �યાં �ભુની 

�િતમા કે સંત કે ગુ�ને જુએ કે તરત જ બે હાથ �ડીને 

� તમારી શારી�રક અ�મતાને કારણે કદાચ તમે મોટી કે 

વધુ તપ�યા ન કરી શકો, તમારી �િચના અભાવે કદાચ તમે 

એક સાથે સો-બસો-પાંચસો ગાથાનો �વા�યાય ન કરી શકો. 

આવા �કારની ��યસાધના કદાચ ન થઈ શકે, પણ 

ભાવસાધના તો થઈ શકે ને?

 આ ભવમાં એક સાધના એવી �ે� કરો કે જ ેહર 

ભવમાં, હર જનમમાં સાથે આવે, યાદ આવે.

� આ�મશુિ�ના લ� સાથેની એવી કઈ સાધના છ ેજ ે

ભવોભવ સાથે આવે?
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�ણામ કરે, વંદન કરે અને ઘણાને એનાં મ�મી-પ�પા કહી-

કહીને થાકે તો પણ બે હાથ ન �ડ.ે

 એ સાધના મા� બહારનું �દશ�ન જ ન હોય; અંદરનું 

દશ�ન બની �ય, આ�મદશ�ન બની �ય.

� િવનય, વંદના, ન�તા, �મા આ�દ �વયંના આ�મગુણ 

બની શકે છ ેને!

 એક ગુણ અનેક ગુણોનું કારણ બની �ય. િવનય 

નામનો એક ગુણ પણ � સં�કાર બની �ય તો કેવળી 

ભગવંત બ�યા પછી પણ ગુ�નો િવનય કરવાનું ભૂલે નહ�, 

ચૂકે નહ�.

 � એક ગુણ આ�મગુણ બની �ય તો એ અનેક 

ગુણોની ખાણ બની �ય.

� કેમ કે આ ભવના સં�કારનું connection હોય છ ે

ભૂતકાળના ભવ અને ભવોભવ સાથે. એટલે જ આ ભવમાં 

એવી સાધના કરવી છ,ે એવો િવનય કરવો છ,ે એવી ન�તા 

રાખવી છ,ે એવી �ાથ�ના કરવી છ,ે એવી ભિ�ત કરવી છ ેજ ે

મા� �વૃિ� જ ન રહે પણ �કિત બની �ય. એ સાધના મા� ૃ

�મૃિત જ ન રહે, સં�કાર બની �ય.

� આજ ેદરેક પ�રવારમાં, ઘર-ઘરની સમ�યા શું છ?ે 

િવનયનો અભાવ.
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 નાના મોટાનું માનતા નથી અને મોટા નાનાને સમજતા 

નથી. � સં�કાર ગુ� બની �ય તો એ સં�કાર �ગટ થયા 

િવના, �ગૃત થયા િવના રહે જ નહ�.

� િવનયની શ�આત બહારથી થાય કે અંદરથી? 

િવનયની શ�આત �વૃિ�થી થાય કે �કિતથી?ૃ

 િવનયની શ�આત પહેલાં બહારથી થાય અને પછી એ 

ધીરે-ધીરે આંત�રક િવનય બની �ય. મન, વચન અને 

કાયાના યોગમાં �યારે િવનય આવવા લાગે પછી તે ધીમે-

ધીમે ઉપયોગમાં પ�રવિત�ત થવા લાગે.

� �યાં િવનયના સં�કાર હોય �યાં સંપિ� �યારેય ખૂટ ે

નહ�. જમે-જમે િવનય વધે તેમ-તેમ સંપિ� વધે.

� આ િવનયભાવ શું હોય?

� િવનય પહેલાં �વૃિ�માં આવે અને પછી એ �કિત ૃ

બની �ય.

 '�वव�ी अ�वणीय�, संप�ी �व�णय� य।' 

 (�ી દશવૈકાિલક સૂ� – 9/2/22)

 જમેની life માં કોઈ problem આવે, business માં 

મંદી આવે �યારે તરત જ alert થઈ જવાનું કે જ�ર �યાંક 

િવનય ચૂ�યા છો, જ�ર િવનયભાવ ઓછો થયો છ.ે 
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� ઘણા પ�રવારમાં �વા મળે છ ે કે કોઈ એકબી�ને 

સલાહ કે સૂચના આપે તો સામેવાળા એનો અ�વીકાર જ 

કરે? કેમ? કેમ કે િવનયનો અભાવ છ,ે ન�તાનો અભાવ છ.ે 

 જમે-જમે આ �કારની �વૃિ�ઓ અને સાથે ભાવ 

ઉ�ક� થવા લાગે તેમ-તેમ આ �વૃિ�ઓ જ તમારી �કિત ૃ ૃ

બની �ય. પછી તમારે એ માટ ે alert ન રહેવું પડ,ે એ 

સહજતાથી થવા જ લાગે.

 પોતાની સમજણમાંથી �યારે અહકારનું મૃ�યુ થઈ �ય ં

પછી જ ેથાય તે િવનય કહેવાય. અિવનય સમ�ય તો 

િવનય automatic સમ�ઈ �ય.

� િવનય એટલે શું?

� િવનય એટલે બે હાથ �ડવા, મ�તક નમાવવું, વંદના 

કરવી, કોઈનો આદર કરવો? હા, આ િવનય છ ેપણ એ 

�વૃિ�નો િવનય છ.ે

� અિવનય �યારે આવે? પોતાની બુિ�નો, પોતાની 

સમજનો અહ� તેનું નામ અિવનય.

� ભગવાને ક�ું છ,ે પોતાની બુિ�માંથી અહ�નું મૃ�યુ 

કરવું એનું નામ િવનય.

� પોતાની સમજ સાથે �ડાયેલો પોતાનો અહ� � 

એકવાર નીકળી �ય તો િવનય સહજતાથી �ગટી �ય. 
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 તમને એમ થાય કે ઠીક છ ેસંતોની �ેરણા છ,ે વડીલો 

કહે છ ેતો સવારના નમ�કાર મં�નું �મરણ કરી લઈએ.

� એક નાનકડી સાધના, નમ�કારના સં�કારની. 

સવારના ઊઠીને મા� �ણ કે પાંચ નમ�કાર મં� ગણવાની 

સાધના પણ એનું ફળ આપે છ.ે

� િવનય એટલે બુિ�ની શુિ�.

� તમને ખબર નથી કે સવારના ગણેલા નમ�કાર મં�ની 

સૂ�મ શિ�ત આખા �દવસમાં તમારા પર આવનારી 

િવપિ�નું િનરાકરણ કરે છ,ે આવનારા રોગોના આ�મણથી 

તમારી ર�ા કરે છ.ે

મારી આવતા ભવની વંદના-

� સવારના ઊઠીને દેવ ગુ� ધમ�ની નવ વંદના કરી અથવા 

યથાશિ�ત વંદના કરી. શું થયું?

� સાધના ભલે નાની હોય, એ �યારેય નમાલી ન હોય. 

એ હમેશાં સફળ જ હોય, ફળ આપનારી હોય.ં

 હા, શરત મા� એટલી, એમાં ભાવ, અહોભાવ અને 

ઉપકારભાવ હોવા �ઈએ. શ�આત કદાચ routine લાગે, 

પણ પછી એ ગણવાની process નહ� કરવી પડ.ે આંખ 

ખૂલતાં જ અંતરમાંથી નમ�કાર મં�નું �મરણ થઈ જ જશે, 

એ તમારા સં�કાર બની જશે.
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 હાથ �ડાયા, મ�તક ન�ય,ંુ શરીર ઝ�ૂય ંુએટલ ેશરીરની 

��યા થઈ એટલે કમરના દુ:ખાવાનો problem દૂર થયો અને 

�ભુના િસ�ાંતનું અનુસરણ થયું એટલે કમ�નો �ય થયો.

� આ થઈ એક ભાવ ક�પના જમેાં તમા� એક ં

બાળઅિ�ત�વ પહ�ચી ગયું છ ે�ભુના ચરણમાં.

 આ ભવે વંદના કરતાં-કરતાં બે ભાવ કરવાના છ.ે એક 

ભાવ ક�પના કરવાની છ.ે

� આ ભવની વંદનાને આવતા ભવની વંદના 

બનાવવાની છ.ે

� તમારા આ ભવનાં સુકતોના કારણે તમારો જ�મ ૃ

મહાિવદેહ �ે�માં થયો છ.ે તમે �ણ-ચાર વષ�નું બાળક છો 

અને તમારા મ�મીની આંગળી પકડીને જઈ ર�ા છો. દૂરથી 

તમને �ી સીમંધર �વામીનાં દશ�ન થાય છ ેઅને તમે માની 

આંગળી છોડીને દોટ મૂકો છો અને પહ�ચી �વ છો સીધા 

�ભુના ચરણ અને શરણમાં. તમા� મ�તક એમના ચરણમાં ં

ઝૂકી ગયું છ,ે નમી ગયું છ ેઅને �ભુને તમે વારવાર વંદના ં

કરો છો. કેવી �સ�તાની પળ હોય એ! 

� વંદના તો અનેકવાર કરી, પણ �યારેય કરી છ ેઆવી 

ક�પના સાથેની વંદના. 

� વંદના કરવાની શા માટ?ે
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 �ભુ! આપનાથી આટલો બધો દૂર કેમ? કેમ �ભુ કેમ? 

� જ ેવંદનામાં વેદના ભળે તે વંદના સં�કાર બની �ય. 

� વંદના કરવાથી શું લાભ થાય ?

� વંદના કરવાથી �યિ�તને સૌભા�યની �ાિ� થાય છ.ે 

� આ ભવમાં માનો કે તમે હ�રો વંદના કરી, હ�રો 

વખત �ી સીમંધર �વામીની ક�પના કરી, �ી સીમંધર 

�વામીના ચરણ-શરણમાં છો એવા ભાવ કયા� એટલે એ ભાવ 

તમારી �મૃિત બની આ�માના �ડાણ સુધી પહ�ચી ગયા. 

એટલે �યારે તમારો ભવ બદલાશે �યારે તમારા ભાવ નહ� 

બદલાય. આને કહેવાય જનમ-જનમના સં�કાર.

� વંદના કરવાથી નીચ ગો� કમ�નો �ય થાય અને ઉ�ચ 

ગો� કમ�નો પુ�ય બંધ થાય. વંદના કરવાથી �ભુને 

માનવાવાળા, �ભુનાં દશ�ન કરવાવાળા ઘરમાં જ�મ થાય. 

�ભુની વાણી સાંભળવાવાળો પ�રવાર મળે.

 �ભુ! તમે મહાિવદેહમાં અને હ અહ� ભરત �ે�માં!ં ુ

� હવ ેબી� ભાવમા ંતમારે તમારા અ�યારના અિ�ત�વન ંુ

મ�તક નમાવી, આંસુઓથી �ભુચરણનું ��ાલ કરવાનું, 

અંદરનો એક અફસોસ �ય�ત કરવાનો કે, ̀ હે �ભુ! હ કેવો ં ુ

કમભાગી છ કે મને આપનું ��ય� સાંિન�ય ન મ�ું.' ુ ં

અંતરની એક �યથાને, એક વેદનાને �ય�ત કરવાની.

સં�કાર ગુ� �યારે બને? 50



� વંદનાના લાભની �ાિ� �યારે જ થાય �યારે વંદના 

કરતી વખતે અંદરમાં ઉ�ક� ભાવ હોય, �ભુના ગુણો ��યે ૃ

પૂણ�પણે અહોભાવ હોય, �ભુની ઓળખ કરાવનાર ગુ� 

��યે ઉ�ક� ઉપકારભાવ હોય.ૃ

 ભાવ, અહોભાવ અને ઉપકારભાવથી સમૃ� 

િવનયયુ�ત થતી વારવારની વંદના �યારે �મૃિત અને ં

�મૃિતમાંથી સં�કાર બને છ ે�યારે તે ભવોભવ સાથે આવે છ.ે

 વંદના કરવાવાળી �યિ�તનાં વચનોને કોઈ ignore ન 

કરી શકે, એની આ�ાનો કોઈ અનાદર ન કરી શકે.

સૌભા�ય એટલે �યાં દેવ, ગુ� અને ધમ�ને અનુકળ બધા ૂ

સંયોગો �ા� થાય.

� જમે જલેબીમાંથી ચાસણી નીતરતી હોય, એમ વંદના 

કરતી વખતે, એની દરેક ���યા વખતે િવનયભાવ નીતરતો 

હોવો �ઈએ.

 વંદના કરવાથી એવી આંત�રક િસિ� �ા� થાય જનેા 

કારણે મુખમાંથી જ ેવચનો નીકળે તે િસ� થઈ �ય. વંદના 

કરવાવાળી �યિ�ત વચનિસ� થઈ �ય. તે જ ેબોલે એવું જ 

થાય.

� જ ેવંદના િવનય સાથેની હોય તે વંદના સાથ�ક છ.ે જ ે

વંદનામાં મા� actions જ છ ેતે વંદના િનરથ�ક છ.ે
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સં�કાર ગુ� �યારે બને?

� િવનયની સાધના, વંદનાની સાધનાની જમે ભિ�તની 

સાધના અને �ાથ�નાની સાધનાને પણ િવનય અને 

અહોભાવથી સમૃ� બનાવી એને પણ સં�કાર બનાવવા 

�ઈએ.

 આ ભવમાં બીજુ વધારે કઈ ન થાય તો આવી નાની-ં ં

નાની સાધનાને સુસં�કાર બનાવવાનો પુ�ષાથ� કરવો એ જ 

આ ભવનું કત��ય છ.ે

 એ જ સુસં�કાર �યારે ગુ�નો યોગ નહ� હોય �યારે 

ગુ� બનીને તમને સ�યની �દશા તરફ લઈ જશે.
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 સં�કાર ગુ� �યારે બને �યારે તમારી કોઈ પણ 

�મૃિત અતલ �ડાણ સુધી પહ�ચે. 

 બધા ડબકી મારીને બહાર નીકળી �ય છ.ે પયુષ�ણ ૂ

આવશે તો આઠ �દવસ ડબી જશે અને નવમા �દવસે ૂ

પાછા એ જ સંસારની �વૃિ�ઓમાં ખોવાઈ જશે. � 

બહારથી કે ઉપર-ઉપરથી ભ��શો તો તમારી �મૃિત 

પણ અ�પ સમય જ રહેશે, પછી િવ�મૃત થઈ જશે. � 

લ� આ�મશુિ�નું થાય તો સાધનાને �મૃિત અને �મૃિતને 

સં�કાર બનાવવા જ પડશે. તો જ તમારી તે સાધના 

આવતા ભવમાં તમારી સાથે આવશે.

 મોટા ભાગે શું બને છ?ે

 સં�કારને ગુ� બનાવવા એ આ ભવનું કત��ય છ.ે

 તમારી કોઈ પણ સાધના �મૃિતના �ડાણ સુધી 

�યારે પહ�ચે? �યારે તમે તે સાધનામાં ડબી �વ, તે ૂ

સાધના સાથે એકમેક થઈ �વ.

 સં�કાર ગુ� �યારે બને?

 એ સં�કાર તમારા ગુ� બની શકશે. 
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� �ભુ કહે છ,ે આજ ેતારી સાથે સા� કે ખરાબ જ ેકઈ ં ં

થાય છ ેએનો સંબંધ મા� આજ સાથે નથી, તેનો સંબંધ 

ભૂતકાળથી છ.ે આજ ેતમારી સામે જ ે��ય ભજવાય છ ે

તેની reel તો ભૂતકાળમાં જ તૈયાર થઈ ગઈ હતી. 

� જનૈ�વનો એવો �યો િસ�ાંત છ ેજ ેઆપણા સમ�ત 

�વનને અસર કરે છ?ે �ભુ મહાવીરનો એવો �યો િસ�ાંત 

છ ેજ ેઆપણા �દયમાં િ�થર થાય છ?ે

� આપણે હમેશાં કહીએ છીએ, જ ેથાય છ ેતે મારા કમ� ં

�માણે થાય છ.ે તો પછી કમ� આજનાં હોય છ ેકે ગઈકાલનાં 

પણ હોય છ?ે કમ� આ ભવનાં હોય છ ેકે ભૂતકાળના ભવનાં 

પણ હોય છ?ે કમ� જ�મ પછીનાં હોય છ ેકે જ�મ પહેલાનંાં 

પણ હોય છ?ે 

� � કમ� જ�મ પહેલાનંાં હોય તો એનો અથ� એ જ થયો 

કે past life જવેું કઈક છ ેઅને � જ�મ પહેલા કઈક છ ેતો ં ં

જ�મ પછી પણ કઈક હશે જ.ં

� આ એક એવો િસ�ાંત છ ેજનેે જગતના મોટા ભાગના 

લોકો માનતા નથી, માને છ ેતો �વીકારતા નથી, �વીકારે છ ે

તો અનુભવતા નથી અને કદાચ અનુભવે પણ છ ેતો પોતાની 

life માં આચરણમાં મૂકી શકતા નથી. 

� જવાબ મળશે, કમ�નો િસ�ાંત.
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� �યારે આવી કોઈ વાત બહાર આવ ેછ ે�યારે શ�આતમા ં

લોકો માનતા નથી, પણ �યારે સાિબત થઈ �ય છ ે�યારે 

�વીકારવા પણ તૈયાર થઈ �ય છ.ે 

� આજનો યુવા વગ� જ ેlogic ને જ સ�ય માને છ ેતે પણ 

એમ જ કહેશે, એવું અમે �યાં કઈ �યું છ ેતો માનીએ?ં

� �યાં સુધી past નો �વીકાર ન થાય �યાં સુધી future 

નો �વીકાર ન થાય અને future નો �વીકાર ન થાય 

એટલે વત�માનને સુધારવાનો �ય�ન ન થાય. 

� ઘણી વખત આપણે newspaper માં વાંચીએ છીએ કે 

તે �યિ�તને તેની past life યાદ આવી ગઈ અને તેણે બધું જ 

બતા�યું કે અહ� મા� ઘર છ,ે આ મારાં માતા-િપતા છ ેવગેરે-ં

વગેરે અને એ બધું સાિબત પણ થઈ ગયું. 

 જ ેઆ �ણનો �વીકાર કરે છ ેકે ગયો જ�મ હતો, આ 

જ�મ છ ેઅને આવતો જ�મ હશે તે જ જનૈ�વનો �વીકાર 

કરી શકે છ.ે 

� લોકોની એક મા�યતા છ,ે ભૂતકાળની સાિબતી શું 

અને ભિવ�યકાળ કોણે �યો છ?ે જ ેછ ેતે `આજ' છ.ે 

� જનૈ�વનો પાયો મા� અ�હસા અને અનેકાંતવાદના ં

િસ�ાંત પર જ નથી સ��યો. જનૈ�વનો પાયો સ��યો છ ે

ભૂતકાળ, ભિવ�યકાળ અને વત�માનકાળના �વીકાર પર.
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� તમે ભૂતકાળમાં �યાં-�યાં જ�મ લીધો હતો, તમે �યાં-

�યાં તમા� અિ�ત�વ િવતા�યું હતું, કેવા-કેવા �કારનાં શરીર ં

ધારણ કયા� હતાં એ બધું યાદ આવે તેને ̀ �િત�મરણ �ાન' 

કહેવાય. તમારા ભૂતકાળના નવસો ભવ યાદ આવે તેને 

`�િત�મરણ �ાન' કહેવાય. 

� આ વાતને સમ�વતો જનૈ ધમ�નો મહ�વનો એક 

િસ�ાંત ભગવાને બતા�યો છ ેઅને એ િસ�ાંતનું નામ છ ે

`�િત�મરણ �ાન', ̀�િત�મૃિત.'

આજ ેખાઈ-પીને જલસા કરી લો, આવતા ભવની વાત 

આવતા ભવે.

યાદ રાખ�, 

 ભોગની વૃિ� �યારે જ િવકાસ પામે �યારે તમે 

ભતૂકાળ અન ેભિવ�યકાળન ેભલૂવા લાગો. જને ેભતૂકાળ 

અને ભિવ�યકાળ યાદ રહે છ ેતેની ભોગવૃિ� અને પાપવૃિ� 

ઘ�ા િવના રહેતી નથી. 

� `�િત�મરણ �ાન' એટલે શું?

� તમને કોઈ પૂછ ે કે આ ભવમાં, તમારા બાળપણમાં 

�યારે તમે �કલે જતા હતા �યારે તમારો �કલનો uniform ૂ ૂ

કયાં colour નો હતો? Plain હતો કે checks વાળો? બધું 

જ યાદ આવી ગયું, કેમ કે તમારી અંદર એ પચાસ-પંચાવન 
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 આ ભવની યાદને `memories' કહેવાય અને 

ભવોભવની યાદને ̀�િત�મરણ �ાન' કહેવાય.

� શું તમને `�િત�મરણ �ાન' થયું છ?ે બધાના જવાબ 

આવશે, � ના ગુ�દેવ. પણ અમે કહીએ છીએ, તમે બધા 

જ આજ ે �િત�મરણ �ાનવાળા છો. માનવામાં નથી 

આવતું ને? 

� તમારામાંથી ઘણાના આજ ેકોઈ social programme 

હતા, ઘણાને meeting માં જવાનું હતું, ઘણાને કોઈ show 

માં જવાનું હતું. છતાં બધાને પોતાના programme છોડીને 

અહ� �વચનમાં આવવાનું મન કેમ થયું? 

� કેમ કે તમા� એક અંશે �િત�મરણ �ાન �ગટ થયું ં

હોવાને કારણે તમને અંદરથી �ેરણા આપતું હતું કે નહ�, 

મારે programme કે meeting માં નહ� પણ ગુ�દેવના 

�વચનમાં જવું છ.ે ઘણાએ રો�યા, ઘણાએ ટો�યા છતાં તમે 

આ�યા, કેમ કે તમા� connection તમને ખ�ચી લા�યું.ં

� ગૌતમ �વામી પહેલી જ વાર �ભુ મહાવીરને જુએ 

� િવચાર કરો,

વષ� પહેલાંની memories પડલેી છ.ે જમે આ પચાસ-

પંચાવન વષ�ની યાદ memories માં પડલેી છ,ે એમ નવસો 

ભવની યાદ પણ memories માં પડલેી હોય છ.ે
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અને એમના શરણમાં સમિપ�ત થઈ �ય, કેમ કે �ભુ 

મહાવીર સાથે past નું connection હતું. 

� આપણા દરેકની અંદર �િત�મરણ �ાન તો પડલંુે જ 

હોય છ.ે જ�ર છ ેથોડી મહેનત અને જહેમત કરવાની, જ�ર 

છ ેથોડા deep meditation ની, જ�ર છ ેથોડા પુ�ષાથ�ની. 

� એકવાર �િત�મરણ �ાન થઈ �ય, ભૂતકાળનો એક-

એક ભવ યાદ આવી �ય અને એ એક-એક ભવનાં પા�ો 

યાદ આવી �ય તો �યિ�તના રાગનો રગ ઊડતાં જરા પણ ં

વાર ન લાગે.

� ભૂતકાળનાં એ �મરણો, ભૂતકાળની એ છાપ 

અ�યારે ધીરે-ધીરે બહાર આવતાં હોય અને એના 

આધારે જ અ�યારની actions હોય.

� સંત-સતી�નાં �વચનો સાંભળીને ઘણાના મનમાં 

ભાવ થાય કે મારે હવે કોઈની સાથે વેર રાખવું નથી અને 

સામેથી �માપના કરવી છ,ે પણ �યાં, જનેી સાથે વેર હતું 

�યાં જવા માટ ેપગ ઉપાડ ે�યાં મન ના પાડી દે. ફરી મનને 

મ�મ કરી એમના building સુધી �ય અને �યાંથી પાછા 

ફરી �ય. આવું કેમ થાય?

� ભૂતકાળના ભવનું �િત�મરણ �ાન. ભૂતકાળની એ 

નફરતની છાપ �મૃિતમાં આવી �ય અને તમારા મનને 

નબળું બનાવી દે. 

�ેરણા 59



� �યિ�તનું �યારે મૃ�યુ થાય અને �યાં જ�મ લઈને 

�ય �યાં �ણ વ�તુ સાથે લઈને �ય, (1) કમ� (2) 

સં�કાર અને (3) �ાન. 

� �િત�મરણ �ાનના કારણે �યાં જ�મ લઈએ �યાં 

ભૂતકાળની �મૃિત બહાર આવવા લાગે. એ �ાનના આધારે 

જ �યિ�તનો �વભાવ બનતો હોય છ.ે એટલે જ કોઈ �યિ�ત 

ચંચળ હોય છ ેતો કોઈ શાંત, કોઈ િજ�ી હોય છ ેતો કોઈ 

સરળ, કોઈ �ોધી હોય છ ેતો કોઈ અહકારી.ં

� �યિ�તનો �વભાવ જ �િત�મૃિતથી બનતો હોય છ.ે 

એટલા માટ ેજ નાનકડા ગલૂ�ડયાને દૂધ કેમ પીવાય એ 

શીખવવું પડ ેકે જ�મતાંની સાથે જ આવડી �ય? નાનકડા 

બાળકને રડાય કેમ એ સમ�વવું પડ ેકે જ�મતાંની સાથે જ 

આવડી �ય?

� �યાં સુધી આપણી અંદરમાં જ�મોજ�મની 

memories પડેલી છ ે�યાં સુધી શુ�ીકરણ થવાનું નથી. 

એ �મૃિત બહાર આ�યા જ કરવાની અને રાગ-�ષેને 

વધારતી જ રહેવાની. માટ ેજ ભગવાન મહાવીરે સંસારનો 

�યાગ કયા� પછી �થમ સાધના ભૂતકાળના ભવોની 

memories ને delete કરવાની કરી. Memories delete 

થઈ એટલે શુ�ીકરણ સહજ થઈ ગયું. 

� કેમ કે આપણી અંદરમાં 84 લાખ �વયોિનમાં જટેલા 
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� તરત તમારો જવાબ તૈયાર જ હોય. જનૈ ધમ�માં 

કદમૂળ ન ખવાય, રાિ�ભોજન ન કરાય, ઉપવાસ અને ં

આયંિબલ કરાય; પણ �યારેય એમ નહ� ક�ું હોય કે જનૈ 

ધમ�માં સૌથી પહેલો િસ�ાંત ભૂતકાળને �ણીન ે ભિવ�યકાળ 

અને વત�માનકાળને સુધારવાનો છ.ે 

� ટકમાં, ભૂતકાળ આપણી સાથે સંકળાયેલો છ.ે એના ૂં

આધારે વત�માન છ ેઅને વત�માનના આધારે ભિવ�ય 

બનશે.

� ભૂતકાળ, ભિવ�યકાળ અને વત�માનકાળ! જ ેઆ �ણ 

વ�તુને નકારે છ,ે જ ેઆ િસ�ાંતને નકારે છ ેતે જનૈ�વને 

નકારે છ.ે જ ેઆ �ણને �વીકારે છ ેતે જનૈ�વને �વીકારે છ.ે 

�કારના જ�મો કયા� છ ેતે બધા જ�મોની �મૃિત પડલેી જ 

છ.ે રડવાનું જ�મ થતાં જ આવડી �ય અને સામાિયક 

શીખવી પડ,ે કેમ કે રડવાનું ભૂતકાળની �મૃિતમાંથી આ�યું 

છ.ે ગયા જ�મમાં પણ રડતા હતા અને એની પહેલાંના 

જ�મોમાં પણ રડતા હતા એટલે શીખવવું ન પ�ું, આવડી 

ગયું; પણ સામાિયક શી�યા નથી એટલે આ ભવમાં શીખવી 

પડ ેછ.ે 

� �યારે તમને કોઈ પૂછ ેકે જનૈ ધમ�નું મહ�વ શું છ?ે 

તમારા ધમ�માં શું આવે છ?ે 
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� આપણે હમેશાં આપણા �યાગને બતાવીએ છીએ, ં

આપણે �યારેય આપણા �ાનને બતાવતા નથી. આપણો 

ધમ� �ે� ધમ� �યારે જ લાગે �યારે આપણે એના 

િસ�ાંતોના મમ� સુધી પહ�ચીએ. 

 પછી આ ભવમાં કોઈ �વચન કે ઉપદેશની વધારે 

જ�ર ન પડ ે�િત�મરણ �ાન inner voice બનીને આપણી 

�ેરણાનો �ોત બની જશે અને સ�યની �દશાની �ેરણા 

મળતી રહેશે.

� આજ ેઅમારી સાથે જ ેથાય છ ેતે અમારા ભૂતકાળનું 

ફળ છ,ે અમે એવું માનવાવાળા છીએ. અમે ઈ�રને અમારા 

સુખ-દુઃખનું કારણ માનવાવાળા નથી. અમે અમારા સુખ-

દુઃખનું કારણ અમારા ભૂતકાળને, અમારા ભૂતકાળનાં 

કમ�ને માનવાવાળા છીએ. 

� આપણા દરેક સવાલ, દરેક જવાબ, દરેક વૃિ� અને 

દરેક �વૃિ� પર આપણા ભૂતકાળની અસર હોય છ.ે 

એકવાર �િત�મરણ �ાન થાય તો ભૂતકાળનો કોઈ નરકનો 

ભવ દેખાવા લાગે, નરકની વેદના દેખાવા લાગે, એ પૂવ�ના 

ભવમાં કરેલાં દુ�ક�યો દેખાવા લાગે. ૃ
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� એકવાર જનેે �િત�મરણ �ાન થઈ �ય તેણે 

િજદગી બદલવી ન પડે, બદલાઈ �ય. તેને બોધ કે ં
ઉપદેશ આપવો ન પડે, તેને �ાન આપવું ન પડે, તેનું 

આિ�મક level એ જ બદલાઈ �ય, તેના માટે સાધના 

સહજ બની �ય. 

 જનૈ�વની કોઈ �ે�માં �ે� સાધના હોય તો તે છ ે

�િત�મરણ �ાન �ગટ કરવાની સાધના.

� �યિ�તનું �યારે મૃ�યુ થાય અને �યાં જ�મ લઈને 

�ય �યા ં�ણ વ�ત ુસાથ ેલઈન ે�ય, (1) કમ� (2) સ�ંકાર 

અને (3) �ાન. 

� ભૂતકાળ, ભિવ�યકાળ અને વત�માનકાળ! જ ેઆ 

�ણ વ�તુને નકારે છ,ે જ ેઆ િસ�ાંતને નકારે છ ેતે 

જનૈ�વને નકારે છ.ે જ ેઆ �ણને �વીકારે છ ેતે જનૈ�વને 

�વીકારે છ.ે 



એક રમત ન રમવાની !
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� આ જગત આખું અનંતકાળથી એક રમત રમી ર�ું 

છ,ે સુખની રમત. જમેાં રમત એકની એક રહે છ ેપણ 

રમકડાં બદલાયા કરે છ.ે

� એક બાળક �યારે નાનું હોય �યારે teddy bear કે 

ઢ�ગલી એની િ�ય હોય, એનાથી એ ખુશ હોય. થોડો મોટો 

થાય એટલે baby walker આવે, પછી સાઇકલ આવે. પછી 

school શ� થાય એટલે નવા friends આવે. એ friends 

િવના ચાલે જ નહ�, કેમ કે એને લાગે છ ેકે એ friends એને 

સુખ આપે છ,ે એના કારણે એ સુખી છ.ે School પૂરી થઈ, 

college શ� થઈ. Teddy bear અને cycle ની જમે જૂના 

િમ�ો પણ છટી ગયા. College માં નવું વાતાવરણ અને નવા ૂ

િમ�ો આ�યાં. હવે નવા િમ�ોમાં સુખની શોધ શ� થઈ ગઈ. 

�યાં નવી girlfriend કે boyfriend મ�ાં. બસ, આખો 

�દવસ એમની સાથે whatsapp, chatting, picnic અને 

movies એમાં સુખ મળે છ.ે

� જગત આખું દોડી ર�ું છ,ે ભાગી ર�ું છ;ે કેમ કે દરેકને 

કઈક મેળવવું છ ેઅને એ મેળવવાના �ય�નમાં રાત-�દવસ ં

દરેક દોડ ેછ.ે પછી એ મનુ�ય હોય કે પશુ-પ�ી હોય, દરેકને 

કઈક મેળવવું છ.ેં

� શું મેળવવું છ?ે દરેકને એક જ વ�તુ મેળવવી છ ેઅને 

એનું નામ છ.ે.. સુખ.
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એક રમત ન રમવાની !

 મોહનીય કમ� જ સુખ નામના �મને જગાડ ે છ.ે 

મોહનીય કમ�નો ઉદય હોય તો જ સુખ પાછળ દોડવાનું, 

સુખ નામની રમત રમવાનું મન થાય.

 એ ફરી પાછ નીચે આવશે, કેમ કે નીચે દાણા નાખેલા ુ ં

છ ેએ ખાવા છ.ે ખાવામાંથી તેને સુખ મળશે. રોડ પર લોકો 

� દરેક વખત ેરમત તો એકની એક જ છ-ેસખુ મળેવવાની 

રમત. Teddy bear મળ ેતો હ સખુી, cycle મળ ેતો હ સખુી, ં ુ ં ુ

િમ� મળે તો હ સુખી.ં ુ

 એક કબૂતર ઊડી ર�ું છ;ે કેમ કે એને નીચે કોઈ હેરાન 

ન કરે, ખાઈ ન �ય, એ દુઃખી ન થાય માટ.ે એટલે એ સુખી 

થવા માટ ેઊડ ેછ.ે

� િજદગીમાં આવા કેટલાંય રમકડાં બદલાતાં ગયાં ં

અને બદલાતાં એ રમકડાંની વ�ચે જ ેરમત રમાય છ ેએ 

રમતનું નામ છ ેસુખ.

� જગતના કોઈ પણ �વ સામે �િ� કરો. દરેક �વ 

સુખની પાછળ દોડતા જણાશે. એક નાનકડી કીડીને પણ 

જુઓ એ  દોડી રહી છ ેખાવાની શોધમાં, કેમ કે એને એમાં 

સુખ મળી ર�ું છ.ે

� સુખ મેળવવાની આ રમતને પરમા�માએ મોહનીય 

કમ�નો ઉદય ક�ો છ.ે
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ઝડપથી દોડી ર�ા છ,ે car speed માં ચલાવી ર�ા છ ેકેમ કે 

પૈસા કમાવા છ,ે તે લોકોને પૈસાથી સુખ મેળવવું છ.ે

� બધા સુખ માટ ેદોડી ર�ા છ.ે ઘડીકમાં એમ થાય કે 

આમાંથી સુખ મળશે તો ઘડીકમાં એમ થાય કે આ મને સુખી 

કરશે.

� એક �ા�ણ હોય. એને લાડવા ખૂબ જ ભાવતા હોય. 

જ ે�દવસે લાડવાનું ભોજન મળી �ય તે �દવસે ખુશ-ખુશ 

થઈ �ય, પણ એ જ �ા�ણને � પાંચ �દવસ સુધી સવાર-

બપોર-સાંજ લાડવા જ આપો તો છ� ે�દવસે શું થાય? એ 

લાડવા એને સુખી કરી શકે? એ લાડવા હવે એને ભાવે? 

જવાબ મળશે, ના!

� મોહનીય કમ�નો ઉદય હમેશાં વ�તુ, �યિ�ત અને ં

વાતાવરણ બદલા�યા કરે. આજ ે ગમતી �યિ�ત કાલે 

અણગમતી થઈ �ય.

 આજ ેઅિત િ�ય લાડવા ��યે કાલે અણગમો પણ થઈ 

�ય.

 પહેલા ન મળે �યાં સુધી કામના હોય અને મળી �ય 

પછી થોડા સમયમાં તેનાથી કટાળો આવી �ય.ં

� મોહનીય કમ� �યિ�તમાં કામના પણ જ�માવે અને 

કટાળો પણ લાવે.ં
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� શા માટ?ે

� �યાં સુધી સુખ મેળવવાનો �ય�ન ચાલુ છ ે�યાં સુધી 

સંસાર વ�યા જ કરવાનો છ.ે જ ે�દવસે સુખ મેળવવાનું બંધ 

કરી દેશો તે �દવસે સંસારનું પ�ર�મણ પણ પૂ� થઈ જશે. ં

� એવો એક પણ �વ આ જગતમાં નહ� �વા મળે જ ે

સુખની રમત ન રમતો હોય. જગત મા� આ એક જ રમત 

રમે છ.ે

� જવેી કોઈ વ�તુ કે �યિ�તની કામના કરો, ઇ�છા કરો 

એટલે તરત જ મોહનીય કમ� બંધાઈ �ય અને �યાં તમે 

કટાળો કરો એટલે ફરી મોહનીય કમ� બંધાય.ં

� કેમ કે મોહનીય કમ� એક જ એવું કમ� છ ેજનેે ભોગવો 

એટલે નવું બંધાય �ય. �ાનાવરણીય કમ� તમે ભોગવો 

તો નવું ન બંધાય, દશ�નાવરણીય કે વેદનીય કમ� ભોગવો 

તો નવું ન બંધાય; પણ મોહનીય કમ� જવેું ભોગવો એટલે 

તરત જ નવું બંધાઈ �ય અને તમારી કમ�ની સાંકળ ચાલુ 

જ રહે.

� કામના, કામનાનું કારણ બની �ય છ ેઅને કટાળો, ં

કટાળાનું કારણ બની �ય છ.ેં

� માટે જ મોહનીય કમ� એ સંસારના ચ�નું કારણ છ.ે 

એનું સૌથી મુ�ય ત�વ છ ેસુખની રમત.
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�  �યાં સુખની ઇ�છા ઘટે અને સ�યને પામવાની 

ઇ�છા વધે એનું નામ સંયમ છ.ે

સુખ મેળવવાનો �ય�ન એ સંસારનું મૂળ છ,ે સુખ 

�યાગવાનો �ય�ન એ મો�નું કારણ છ.ે

� �યારે તમે કોઈ પણ �તનું સુખ ભોગવો �યારે 

અંદરથી alert થઈ �ઓ કે હ સુખ નથી ભોગવતો, હ મારો ં ુ ં ુ

સંસાર વધા� છ; કેમ કે સુખ મેળવવાના દરેક �ય�નમાં તમે ું ં

કોઈને દુઃખ આપશો તો કોઈ �પંચ કરશો, �યાંક ખોટ ંુ

કરશો તો �યાંક અસ�ય બોલશો. એક સુખ મળશે એટલે 

એક તરફ એનાથી કટાળો આવશે અને બી� તરફ બી� ં

નવા સુખની કામના �ગૃત થશે. કામના અને કટાળો બંને ં

મોહનીય કમ� બંધાવશે. મોહનીય કમ� સંસાર વધારવાનું 

મુ�ય કારણ છ.ે માટ ેજ સંયમનું મહ�વ રહેલું છ.ે

� તમે નાનપણથી તમારી life ને check કરો. Life ના 

એક-એક તબ�ાને check કરો. તમને સમ�ઈ જશે કે તમે 

દરેક જ�યાએ મા� સુખની જ શોધ કરી છ,ે દરેક વખતે 

સુખની જ કામના કરી છ ેઅને દરેકમાં સુખની જ અપે�ા 

રાખી છ.ે પછી એ wardrobe માંથી dress select કરવાનો 

હોય કે dining table પરથી food item પસંદ કરવાની 

� સંસારમાં મા� સુખની કામના છ,ે �યાં સ�યનો કોઈ 

િવચાર નથી.
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� જ ેઆપણને હમેશાં રમકડાં બદલાવવાનું કાય� કરાવવા ં

લાગે તે મોહનીય કમ� છ.ે જનેા કારણે આપણે રમકડાંઓ 

બદ�યા કરીએ અને એકની એક રમત ર�યા કરીએ એ છ ે

મોહનીય કમ�. મોહ �મ ઊભો કરે છ,ે સુખ ન હોય એમાં 

સુખનો અનુભવ કરાવે છ ેઅને એ �મને સ�ય માનીને સૌ 

એ સુખ મેળવવા દો�ા કરે છ.ે

હોય. આ dress comfortable છ ે કે આ dress 

personality અપાવશ?ે  આ વ�તુ ભાવે એવી છ ેકે પેલી 

વ�તુ? School અને college નું selection હોય કે career 

નું, factory શ� કરવી કે business? દરેક જ�યાએ મા� 

સુખ, સુખ અને સુખના જ ભાવ.

� �યાં સુધી સુખની આ રમત ચાલે છ ે�યાં સુધી સંસાર 

છ.ે જટેલા પણ અવગુણો આવે છ ેએ પણ સુખની શોધમાંથી 

જ આવે છ.ે

� સુખને મેળવવાનો �ય�ન કરવા કરતાં સુખી થવા 

માટે સુખને છોડવાની શ�આત કરવી �ઈએ, નાની-

નાની અનુકળતાઓને છોડવાની શ�આત કરવી �ઈએ.ૂ

� માટ ે જ, સુખની �દશાને છોડવી અને સ�યની 

�દશામાં જવું એ ધમ� છ.ે

� મોહનીય કમ� શું છ?ે
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 જ ે �દવસે તમારામાંથી સુખની ઇ�છા છટી ગઈ તે ૂ

�દવસે તમે �ભુની ન�ક પહ�ચી �ઓ છો.

� �ભુની ન�ક જવાનો એક જ ઉપાય છ,ે સુખને 

ઘટાડતા �ઓ અને સ�યને પામતા �ઓ.

� જમે કે, તમને જ ેdress, જ ેચંપલ ન ગમતાં હોય તે જ 

પહેરવા લાગો. તમારી સામે dining table પર પડલેી 

ભોજનની વ�તુઓમાંથી જ ેન ભાવતી હોય તે જ પહેલાં 

ખાવાની શ�આત કરો.

 જ ે�દવસે સુખ છટશ,ે  સુખની કામના છટશ ે તે �દવસે ૂ ૂ

તમારા િવચારો, તમારા ભાવો બદલાવા લાગશે. 

� જ ે�દવસે સુખ છો�ું હશે તે �દવસે િવચારશિ�ત તેજ 

થવા લાગશે, તમા� િચંતન �ે� થવા લાગશે અને જ ે�દવસે ં

સુખ ભોગ�યું હશે તે �દવસે િવચારશિ�ત મંદ થઈ જશે.

� જ ે�દવસે સુખની ઇ�છા વધી તે �દવસે તમે �ભુથી 

દૂર થાઓ છો.

 ભલે દી�ા ન લઈ શકાય, ભલે સંયમનો �વીકાર ન થઈ 

શકે; પણ સંસારમાં રહીને પણ ધીમે-ધીમે થોડ-થોડ સુખ તો ુ ું ં

અવ�ય છોડી જ શકાય.

� સુખને છોડવું એનું નામ ચા�ર� છ,ે સુખને ભોગવવું 

એનું નામ સંસાર છ.ે
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એક રમત ન રમવાની !

 સુખની શોધ માટનેા �ય�નોને છોડીન ે સુખની ઇ�છાને 

છોડવાનો પુ�ષાથ� એ જ સંસાર ઘટાડવાનું �ે� પ�રબળ છ.ે

� સુખ ઘટશે તો મોહનીય કમ� ઘટશે. મોહનીય કમ� ઘટશે 

તો મો�ની ન�ક જવાશે.
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 �યાં સુધી સુખની આ રમત ચાલે છ ે �યાં સુધી 

સંસાર છ.ે જટેલા પણ અવગુણો આવે છ ેએ પણ સુખની 

શોધમાંથી જ આવે છ.ે  

 આ જગત આખું અનંતકાળથી એક રમત રમી ર�ું 

છ,ે સુખની રમત. જમેાં રમત એકની એક રહે છ ેપણ 

રમકડાં બદલાયા કરે છ.ે

 દરેક વખતે રમત તો એકની એક જ છ ે - સુખ 

મેળવવાની રમત. Teddy bear મળે તો હ સુખી, cycle ં ુ
મળે તો હ સુખી, િમ� મળે તો હ સુખી.ં ુ ં ુ

 સુખ મેળવવાની આ રમતને પરમા�માએ મોહનીય 

કમ�નો ઉદય ક�ો છ.ે મોહનીય કમ� જ સુખ નામના �મને 

જગાડે છ.ે 

�ભુની ન�ક જવાનો એક જ ઉપાય છ,ે સુખને ઘટાડતા 

�ઓ અને સ�યને પામતા �ઓ.

 સુખ મેળવવાનો �ય�ન એ સંસારનું મૂળ છ,ે સુખ 

�યાગવાનો �ય�ન એ મો�નું કારણ છ.ે



સં�કિત અને સં�કારનો ૃ

સમ�વય કરવાની!
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� આપણી એ સં�કિત, એ સં�કાર પ�રવારમાં �નેહ, સંપ, ૃ

સફળતા અને સમૃિ�નાં પ�રબળ હતાં. એ યુગ અને આ યુગ 

વ�ચેનો gap તો ઘણો ઓછો છ,ે પણ સં�કિત વ�ચેનો gap ૃ

ઘણો મોટો થઈ ગયો છ.ે 

 આપણા પૂવ�ના આચાય�એ, આપણા પૂવ�ના 

ગુ�ભગવંતોએ રોપેલા, �ેરણા આપેલા સં�કારોને કારણે 

િજનશાસનની એક આગવી શાન હતી. 

� આજ ેઘણાં બાળકો અને યુવા વગ�માં એવી મા�યતા fit 

થઈ ગઈ છ ેકે જનૈ ધમ� એટલે ક�ઠન ધમ�, જનૈ ધમ� એટલે 

નીરસ ધમ�.

 જનૈ ધમ�માં કદમૂળ ન ખવાય, રાિ�ભોજન ન કરાય, ં

કાચું પાણી ન પીવાય, ઉપવાસમાં ફળ-ફરાળ ન ખવાય 

� એ સં�કાર, એ સં�કિત, એ પરપરા �દવસે-�દવસે ૃ ં

ભૂલાતાં �ય છ,ે લુ� થતાં �ય છ ે અને એને કારણે 

પ�રવારમાં પણ �ેમ, �નેહ, લાગણીઓ ઘટતાં �ય છ.ે 

ધમ��ેમીઓની સં�યા ઘટતી �ય છ,ે ધમ� ��યેનો આદર 

અને અહોભાવ ઘટતા �ય છ.ે 

� એક યુગ હતો �યારે આપણી સં�કિત, આપણી ૃ

પરપરા, આપણા સં�કારોનું એક અલગ મહ�વ હતું. ં

આપણી સં�કિત આપણી સમૃિ� હતી.ૃ
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સં�કૃિત અને સં�કારનો સમ�વય કરવાની!

� �ભુ કહે છ,ે એકવાર � તું ધમ�ને ઓળખી લે, 

એકવાર ધમ�ત�વને અનુભવી લે તો તને સમ�શે કે 

આમાં જ ેઆનંદ અને �સ�તા છ ેએવી બીજ ે�યાંય 

નથી. �

� ખોટ આપણી એ છ ેકે આપણે આપણી પૂવ� પરપરા ં

અને પૂવ��ની સં�કિતમાં જવેાં રસ અને �િચ લેવાં �ઈએ ૃ

એવાં લેતાં નથી.

વગેરે અને એમાં પણ �યારે બી� કોઈ તહેવારો સાથે જનૈ 

ધમ�ના તહેવારોની comparison થાય �યારે તો ચહેરા પર 

હતાશા જ આવી �ય.

� શા માટ?ે કેમ કે, ધમ�ને તેઓ સાચા અથ�માં સમ� 

શ�યા નથી. જનૈ ધમ�ની �ે�તાને, એમાં કહેલા �યાગ, 

સમતા, સહનશીલતા, �મા, �ેમ અને મૈ�ીભાવને ઓળખી 

શ�યા નથી. 

� આજ ેઘણા એવા પ�રવારો છ ેજમેને પોથી પૂજવાની 

પરપરાની ખબર જ નથી કે નથી કોઈ એમને �ણ ં

કરવાવાળું. એટલે નાના-નાના બાળકો પણ �ણ-�ણ �દવસ 

આહારનો �યાગ કરે છ;ે પણ એમની �યાગભાવનાનું મહ�વ 

નથી એમને ખબર હોતી, નથી અ�યને ખબર હોતી!

� અને આજ.ે..
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� �યારે કોઈ તપ�યા કરતું �યારે અનેક લોકો એમના 

માટે ગુલાબજળ, લિવંગ-કપૂરની પોટલી જવેા શાતાકારી 

પદાથ� લઈને જતા.

� એક યુગ હતો �યારે... 

� અને આજ.ે..

� આજ ેમોટા ભાગે mobile યા whatsapp �ારા જ 

સુખ-શાતા પૂછી લેવાય છ ેઅને બહ ન�કના હોય તો ુ

formality માટ ે ઘરે �ય છ,ે પણ ભા�યે જ કોઈને 

તપ�વીની સેવા કરવાનું યાદ આવતું હોય છ.ે 

� �યારે સવારના પહેલાં સંત-સતી�નાં દશ�ન ન થાય 

�યાં સુધી મુખશુિ� ન થાય. દાદા-દાદી હોય કે મ�મી-પ�પા 

હોય, નાનાં બાળકોને પણ સાથે લઈ �ય એટલે નાનપણથી 

જ બાળકમાં પણ સં�કાર આવી �ય કે સવારના ઊઠીને 

પહેલા સંત-સતી� કે �ભુનાં દશ�ન કરવાં �ઈએ. 

� દશ�નની આ પરપરાને કારણે સંતો ��યે આદર અને ં

� એક યુગ હતો �યારે... 

 એમના પગ દબાવતા, માથું દબાવતા અને વધુ ને વધુ 

શાતા ઊપજ ે એવી અનુકળતા કરતા. �યારે તેમને પણ ૂ

મનમાં એક સંતોષ થતો કે ભલે મારાથી તપ નથી થતું, પણ 

તપ કરનારની સેવાનો લાભ તો મળે! 
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� રોટલી બનતી �યારે પહેલી રોટલી ગાય કે કતરાની ૂ

બનતી અને પછી જ ઘરવાળાની બનતી.

� અને આજ.ે..

� એક યુગ હતો �યારે... 

અહોભાવ રહેતો. સંતો પાસેથી સમયે-સમયે �ેરણા અને 

માગ�દશ�ન મળતાં, જનેા કારણે ઘર-પ�રવારમાં ભા�યે જ 

કકાસ કે મનદુઃખ થતાં. ઘર-પ�રવારમાં સંપ અને સમાિધ ં

હતાં અને ઘરના problems �યારેય court સુધી પહ�ચતા 

નહ�, કેમ કે સાથે સંતો કે ગુ� હોવાનો અહેસાસ હતો. 

� આજ ેસંતો કે ગુ� ગામમાં જ હોય તો પણ એક િવચાર 

આવી �ય કે તે તો હ� રોકાવાના છ ેને એટલે પછી જઈ 

આવશું. હ� તો આખું ચાતુમા�સ છ.ે

 આજ ેનહ� જઈએ તો કઈ વાંધો નથી, ઘણો સમય છ.ે ં

સંતોનો સ�સંગ અને સંતોની �ેરણા �ારા જ લોકોના 

ભાવોનું, િવચારોનું અને �દયનું પ�રવત�ન થતું. 

 �યાં સુધી કબૂતરને ચણ ન નાખે �યાં સુધી ચા-ના�તો 

થાય નહ�. �યાં સુધી ગરીબોને કેરી ન ખવડાવે �યાં સુધી 

કેરીની ચીર મોઢામાં �ય જ નહ�.

� આ આપણા પૂવ�ના સં�કાર હતા. 
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� એક યુગ હતો �યારે... 

� આજ ેઘરની એક �યિ�ત એક ખૂણામાં laptop પર 

હોય તો બી� �યિ�ત બી� room માં whatsapp પર હોય. 

એક �યિ�ત bedroom માં Tv �તી હોય તો બી� �યિ�ત 

kitchen માં કામ કરતી હોય. એકાદ વડીલ ઘરમાં હોય તો 

એ માળા કરતા એક ખૂણામાં બેઠા હોય. 

� અને આજ.ે..

� એના કારણે દરેકનું મગજ જુદી-જદી �દશામાં દોડતું 

� રા�ે ઘરમાં ઘરસભા ભરાતી. ઘરના સ�યો સાથે 

મળીને ગોળાકારમાં બેસતા, મં�ો�ચાર કરતા, �ભુભિ�ત 

કરતા અને આખા �દવસની ચચા� કરતાં-કરતાં ભિવ�યનું 

planning કરતા.

� એના કારણે ઘરમાં positive energy રહેતી, 

પ�રવારમાં �ેમ વધતો, સંપ અને �નેહ વધતાં અને બધાં 

કાય� સરળતાથી થતાં, સફળ થતાં. 

� અને આજ.ે..

� આજ ેઘરના સ�યોની ગણીને રોટલી બનતી હોય છ.ે 

ગાય-કતરા તો ભા�યે જ કોઈને યાદ આવતાં હશે. �યાં ૂ

bed-tea પીવાની આદત હોય �યાં ભૂ�યાં કબૂતરો �યાંથી 

યાદ આવે? 
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� પૂવ�ના એ સં�કાર, ભગવાનને ભાગીદાર બનાવવાની 

��ા અને ભગવાન ��યેનો િવ�ાસ પુનઃ સૌના �દયમાં 

� આજ ેધંધામાં તો up-down ચાલતું જ હોય છ,ે પણ 

નોકરીમાંથી પણ �યારે ર� મળી જશે એ ન�ી નથી હોતું. 

સહાય અને પરમાથ�ની ભાવના ઘટતી ગઈ છ ે અને 

�વાથ�વૃિ� વધતી ગઈ છ.ે સંતોષ નામનો શ�દ જ �ણે 

�વનની dictionary માંથી ગાયબ થઈ ગયો છ.ે 

� �યિ�તનો business હોય કે નોકરી હોય, ખેતી હોય 

કે કારોબાર હોય; પોતાની આવકની અમુક રકમમાં 

ભગવાનની ભાગીદારી રહેતી.

હોય. ન મં� હોય, ન ભિ�ત હોય એટલે positive energy 

ન હોય. હોય તો tension, ગુ�સો, આવેગ અને અકળામણ!

� એક યુગ હતો �યારે... 

 નોકરી અને ધંધાવાળા અમુક ટકા ન�ી કરતા અને એ 

રકમ માનવતા અને �વદયામાં વાપરતા. �યારે ખેડતો ૂ

પોતાનો જ ેપાક ઊતય� હોય-ઘ�, ચોખા, બાજરી, જુવાર 

કે મકાઈ-યથાશિ�ત બે ગૂણ કે ચાર ગૂણ પહેલા સ�કાય�માં 

વાપરતા. એ યુગ હતો �યારે બધાનો ધંધો-કારોબાર 

�યવિ�થત ચાલતા હતા અને દરેકને સંતોષ હતો. 

� અને આજ.ે..
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સ�વન થઈ �ય તો? તો ગરીબી અને અમીરીની ભેદરેખા 

વ�ચે ભા�યે જ કોઈ અંતર રહે. સંતોષની સાથે-સાથે સુખ, 

શાંિત અને સમાિધ પણ આવી જ �ય. 

� એક યુગ હતો �યારે... 

� લોકો ઘરની બહાર નીકળતાં પહેલાં નમ�કાર 

મહામં�નું �મરણ કરતા અને પહેલાં જમણો પગ જ 

બહાર મૂકતા.

� આજ ે લોકો એટલી બધી ઉતાવળમાં હોય છ ે કે 

નમ�કાર મં� બોલવાનું યાદ આવવાનો તો સવાલ જ નથી, 

પણ �યો પગ બહાર નીકળે છ ેએ પણ એમને ખબર હોતી 

નથી. �યારે ઘરની બહાર ગયા અને �યારે આવી ગયા કઈ ં

જ ખબર હોતી નથી. 

� અને આજ.ે..

� પૂવા�નાં આચાય�એ જ ેસં�કારની �ેરણા કરી છ ેએની 

પાછળ કઈ ને કઈ secret of success સમાયેલાં જ હોય છ.ે ં ં

� એ સં�કાર આજના યુગમાં ફરીથી બધામાં આવે તો? 

સફળ લોકોની સં�યા વધી �ય.

 જનેે કારણે ભાવો શુભ રહેતા અને જમણા પગનું પહેલું 

પગલું એટલું positive હોય એટલે બાકીનાં પગલાં 

automatic positive થઈ �ય. 
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� જટેલી સફળતા વધારે એટલી શાંિત વધારે.

� એક યુગ હતો �યારે... 

� ર�તામાં દૂરથી પણ કોઈ સંત-સતી� દેખાઈ �ય 

તો તરત જ બે હાથ �ડાઈ �ય, ઝડપથી એમની ન�ક 

�ય, બૂટ-ચંપલ ઉતારે, મ�તક નમાવે અને ભાવથી વંદન 

કરી, મ�થેણં વંદાિમ કહી સુખ-શાતા પૂછ,ે કઈ ખપ હોય ં

તો પૂછ ેઅને `મારા લાયક કોઈ સેવા હોય તો આ�ા કરો' 

એવો િવવેક કરે.

 પછી ભલે એ કોઈ પણ સં�દાયના હોય. સંત-સતી� 

��યે સ�માનભાવ હતો અને એમનાં દશ�ન એટલે �વયંનું 

પરમ સ�ભા�ય માનતા. 

� અને આજ.ે..

� આજ ે સંત-સતી�ઓ ર�તામાં મળે તો ભા�યે જ 

કોઈના હાથ �ડાતા હશે. એમાં પણ એક િવચાર એ પણ 

હોય કે ન�ક જઈશું અને કઈ કામ સ�પશે તો આપ�ં ં

schedule disturb થઈ જશે. તો વળી કોઈ િમ�ો સાથે હોય 

તો મનમાં થાય કે િમ�ોની સામે સંતોને વંદન કરી મ�થેણં 

વંદાિમ કહીશ તો િમ�ો શું ધારશે? આ તો કેવો ધાિમ�ક થઈ 

ગયો! એટલે તમારા status માં, position માં puncture 

પડી �ય.
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�ેરણા

� માટ ેજ પરપરાને સાચવવી, પરપરાને કેળવવી અને ં ં

પરપરાની �ેરણા કરવી અ�યંત આવ�યક છ.ેં

� એક યુગ હતો �યારે... 

� � ધમ� ��યેની િન�ા, આવા સં�કારો, સંતો ��યે 

અહોભાવના નહ� હોય તો ધમ�ની ઉ�િત �યાંથી થશે? 

� �યારે તે સાધક િવનયપૂવ�ક જવાબ દેતા, `દેવ ગુ� 

પસાય' અથા�� દેવ-ગુ�ની કપા છ.ેૃ

� �યારે કોઈ ધમ�સાધના કરતું, કોઈ તપ કરતું અને 

કોઈ પૂછતું, કેમ છ?ે શાતા છ ેને?

 એમની કપાથી જ તપસાધના થઈ રહી છ.ે �યાંય હ ક� ૃ ં ુ ં

છ કે મે કયુ� કે મારાથી થાય છ ેએવો કતૃ��વભાવ જ ન હોય. ુ ં

� અને આજ.ે..

� આજ ેએક ઉપવાસ કય� હોય તો પણ જ ેમળે તેને 

કહેશે, મે આજ ે ઉપવાસ કય� છ,ે અ�ાઈ તો મારાથી 

રમતમાં થઈ �ય, દરેક પયુ�ષણમાં fix જ હોય. અ�ાઈ 

કરવી તો મારા માટ ેરમત વાત છ.ે હ રોજની બે સામાિયક ં ુ

તો ક� જ.ં

� દરેક વાતમાં કતૃ��વભાવ એટલે ઇ�છાનું પોષણ, હ કરી ં ુ

શક છ એવો અહ� અને તપસાધનાનું �દશ�ન.ુ ું ં
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સં�કૃિત અને સં�કારનો સમ�વય કરવાની!

 કતૃ��વભાવના કારણે પુ�ય બંધાય પણ કમ�ની 

િનજર� ા ન થાય અને કમ�ની િનજર� ા િવના મો�ની �ાિ� 

ન થાય.

� આ સં�કારને, આ ધમ�ભાવનાને આપણે �દવસે-�દવસે 

ગુમાવી ર�ા છીએ. વાત ભલે નાની લાગે, પણ આવા 

સં�કારથી જ સંઘ અને સમાજ ઉ�ત થાય છ.ે સં�કા�રત 

�ાવકો જ સંઘની શોભા હોય છ.ે 
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 વાત ભલે નાની લાગે, પણ આવા સં�કારથી જ સંઘ 

અને સમાજ ઉ�ત થાય છ.ે સં�કા�રત �ાવકો જ સંઘની 

શોભા હોય છ.ે

 એક યુગ હતો �યારે આપણી સં�કિત, આપણી ૃ

પરપરા, આપણા સં�કારોનું એક અલગ મહ�વ હતું. ં
આપણી સં�કિત આપણી સમૃિ� હતી. આપણા પૂવ�ના ૃ

આચાય�એ, આપણા પૂવ�ના ગુ�ભગવંતોએ રોપેલા, 

�ેરણા આપેલા સં�કારોને કારણે િજનશાસનની એક 

આગવી શાન હતી.

 પરપરાન ેસાચવવી, પરપરાન ેકળેવવી અન ેપરપરાની ં ં ં
�ેરણા કરવી અ�યંત આવ�યક છ.ે

 ખોટ આપણી એ છ ેકે આપણે આપણી પૂવ� પરપરા ં
અને પૂવ��ની સં�કિતમાં જવેાં રસ અને �િચ લેવાં ૃ

�ઈએ એવાં લેતાં નથી.



પકડને ન પકડો!
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� આ જગતની તરફ �યારે �િ� કરીએ �યારે ખબર પડ ે

કે દરેક �યિ�ત, દરેક વ�તુ અને દરેક વાતાવરણમાં કઈક ને ં

કઈક અલગ છ ેઅને તે માટ ેજ દરેક �યિ�તની �િ� અને ં

�િ�કોણ અલગ-અલગ હોય છ ેઅથવા આપણે એમ પણ 

કહી શકીએ કે દરેક angle થી દરેક �યિ�તને અલગ 

દેખાતું હોય છ ેઅને દરેકની દરેક શ�યતા સ�ય હોય 

શકે. દરેક શ�યતાનો �વીકાર કરવો તેને સ�ય� ભાવ 

કહેવાય છ.ે 

� તો શું પહેલી �યિ�તએ ખોટ ક�ું? ના.ું

� એક �યિ�ત બહારથી અંદર આવે �યારે બહાર એક 

car ઊભેલી હોય છ ેઅને તે અંદરની �યિ�તને કહે છ,ે 

બહાર એક white mercedes car ઊભી છ.ે

 અંદરવાળી �યિ�ત બહાર જઈને જુએ તો �યાં એક 

transport વાળાની truck ઊભી હોય છ.ે

� એટલે પરમા�મા કહે છ,ે દરેકની દરેક શ�યતાનો 

�વીકાર કરવો �ઈએ, કોઈ પણ એક વાતને �યારેય પકડી 

ન રાખવી �ઈએ.

� તો શું બી� �યિ�ત ખોટી છ?ે ના. બ�ે સાચા છ.ે 

પહેલાં car જ હતી અને એ ચાલી ગઈ એટલે �યાં truck 

આવીને ઊભી રહી ગઈ.
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પકડને ન પકડો!

� માનો કે, આજ ેએક �યિ�તને તમારા ��યે અ�યંત �ેમ 

છ,ે લાગણી છ,ે ભાવ છ;ે કાલે ન પણ હોય.

� બ�ેની �દ, બ�ેની પકડના કારણે સંઘષ� શ� થઈ 

�ય. � બ�ે �યિ�ત એકબી�ની વાતનો �વીકાર કરી લે 

તો? હા ભાઈ, તમે અંદર આ�યા �યારે car હશે પણ 

અ�યારે truck છ.ે વાત પૂરી થઈ ગઈ અને બ�ે વ�ચે 

�નેહનો સેતુ સ��ઈ ગયો, િવ�ાસનો સેતુ સ��ઈ ગયો. 

� પકડ જ સંઘષ� અને સમ�યાનું સજન�  કરે છ,ે 

�યારે �વીકારભાવ �નેહનું સજન�  કરે છ,ે િવ�ાસનું 

સજન�  કરે છ.ે

� � પહેલી �યિ�ત પકડી જ રાખે કે ના, �યાં car છ ેઅને 

બી� પકડી રાખે કે ના, �યાં truck છ ેતો શું થાય?

� તમારી સામે �ેમ બતાવનારી �યિ�ત બહાર 

નીકળીને તમારા માટે વહેમ પણ કરી શકે છ.ે પણ મોટા 

ભાગે લોકો �મમાં જ �વતા હોય છ.ે

 બહારના દેખાતા �ેમને પણ સાચો માની, કાયમી માની 

એમાં �ડાઈ �ય છ ેઅને �યારે �ડાય છ ે�યારે જ છટતી ૂ

વખતે દુઃખ થાય છ.ે

� માટ ેજ યાદ રાખવાનું, અ�યારે ગાડી છ,ે પછી truck 

પણ આવી શકે છ.ે હરએકની હરએક વ�તુને �વીકારતાં 
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� જ ે�કનારા પર િ�થર રહે છ ેતેને �યારેય પાણીનો 

�વાહ �પશ� શકતો જ નથી.

 જ ે �યિ�ત સ�રતાની વચમાં છ ે તેને �યારેક વહેતા 

પાણી સાથે વહી આવતાં ફલોના હારનો �પશ� થાય છ ેતો ૂ
�યારેક dead body નો �પશ� થાય છ.ે પણ જ ેતટ પર ઊભી 

છ ેતેની પાસેથી વહેતું-વહેતું જટેલું પસાર થાય છ ેતેને મા� 

�યા જ કરે છ.ે

� `તટ' એટલે �કનારો અને ̀ �થ' એટલે િ�થર રહેવું.

 તેને કોઈ વ�તુ �પશ�તી નથી તેથી તે કોઈ મા�યતામાં કે 

પ�ડમાં આવતી નથી. તે �યારેય એમ ન કહે કે સ�રતામાં 

મા� ફલના હાર જ હોય.ૂ

� એક �યિ�ત વહેતી સ�રતાની વચમાં ઊભી છ ેઅને 

એક �યિ�ત સ�રતાના તટ પર ઊભી છ.ે એ જ સ�રતામાં 

કોઈએ ફલોના હાર પધરા�યા છ ેતો કોઈએ dead body ને ૂ
પધરા�યું છ.ે

શીખવું �ઈએ. કોઈ પણ એક વ�તુ કે એક મા�યતાને 

�વીકારીને એની પકડ �યારેય ન રાખવી.

� આખા િવ�માં પરમા�માના �ાનની આ �ે� દેન કહે 

છ ેકે ̀ જ ેતટ�થ બની શકે છ,ે તે જ �વ�થ રહી શકે છ.ે'

� તટ�થ એટલે શું?
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� એમ �યારેક નદીનું વહેણ ડહોળું પણ હોય અને 

�યારેક એકદમ િનમ�ળ પણ હોય. આપણી ખોટ એ જ છ ેકે 

એકવાર �યિ�ત માટ ેજ ેછાપ પડી ગઈ તે �યારેય ભૂંસાતી 

જ નથી. એકવાર એણે જ ેકયુ� હોય, કાયમ તે તેવું જ કરશે 

તેવું આપણને લાગે. 

� બદલાતાં વ�ોની જમે �યિ�તના િવચારો અને 

ભાવો પણ બદલાતા રહે છ.ે

� આજ ેજનેાં કપડાં ઊજળાં છ,ે આવતીકાલે તેના પર 

ડાઘ નહ� હોય એ ન�ી નથી અને આજ ેજનેાં કપડાં પર 

ડાઘ છ ેતેનાં કપડાં કાલે ધોવાઈને ઊજળાં પણ હોઈ શકે છ.ે

� જ ેસ�રતાના �કનારે ઊભો છ ેતેને સ�રતાના અનેક રગ ં

દેખાય છ,ે અનેક �પ દેખાય છ.ે

 તેને સ�રતામાં દેખાય છ ેઘ�ંબધું, પણ �પશ�તું કઈ જ ં

નથી; �યારે જ ેસ�રતાની વચમાં છ ેતેને બધું જ �પશ� છ.ે

� તે �યિ�તને મારા માટ ેબહ problem છ.ે બની શકે છ ેુ

કે તેના મનમાં કઈ જ ન હોય અને તમે જ ેfeel કરો છો તે ં

તેની આસપાસની પ�રિ�થિતઓના કારણે હોય.

�  હ જનેે જવેો માનું છ તે તેવો ન પણ હોઈ શકે ું ુ ં

અને જ ેન પણ હોઈ શકે તે � હ �વીકારી શક તો જ હ ું ુ ં ં ુ

સ�ય�પ ણે સમભાવમાં રહી શક.ુ ં
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� પરમા�મા કહે છ,ે જનેે ઘ�ંબધું આવડ ે છ ે પણ 

અમલમાં કઈ નથી તેનું કોઈ મહ�વ નથી; પણ જનેે કઈ નથી ં ં

આવડતું પણ અમલમાં કઈક છ ેતેનું ઘ�ં મહ�વ છ.ેં

� એના કરતાં ̀ તટ�થ' રહેવું શું ખોટ?ંુ

� જ ેએકવાર સંસારથી દૂર �કનારા પર આવી �ય છ ે

તેને સંસાર �યારેય �પશ�તો નથી અને જ ે�કનારે આવતો 

નથી તેને સંસાર �પ�યા� વગર રહેતો નથી.

� `�ાન' માટ ે પરમા�માની �યા�યા જુદી જ છ.ે જ ે

અમલમાં ન આવે અને જનેી અસર ન થાય તે મા�હતી 

કહેવાય અને જ ે અમલમાં આવે અને જનેી અસર 

અંતરા�માને થાય તે ̀ �ાન' કહેવાય.

 આજ સુધી `�વીકારભાવ' અને `સમભાવ' પર 

�વચનો તો ઘણાં સાંભ�ાં, પુ�તકોમાં પણ ઘ�ં વાં�યું; પણ 

� જ ે̀ તટ�થ' છ,ે જ ેતટ પર ઊભો છ ેતે વહેતી સ�રતાની 

હરએક સંભાવનાનો �વીકાર કરીને સમભાવમાં રહી 

શકે છ.ે

� તમે �યાં છો? તટ પર કે વચમાં? �કનારા પર ઊભા છો 

કે પાણીની વચમાં છો?

� તો પછી શા માટ ે કોઈના માટ ે કઈ પણ ધારી લેવું ં

�ઈએ, માની લેવું �ઈએ, િવચારી લેવું �ઈએ?
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� એક સમયે �યારે રા� એમના �ધાન સુબુિ� સાથે 

નગરચયા� કરવા માટ ેનીકળે છ ે�યારે એક જ�યાએ એક 

ખુ�ી ગટર પાસેથી પસાર થાય છ.ે

રા��: �ધાન�, તમને આ ગટરની વાસ નથી આવતી? તમે 

કેવી રીતે સહન કરો છો?

 રા� ગટરમાંથી વહેતા ગંદા પાણીને જુએ છ ેઅને 

એની વાસથી ��ત થઈને નાક પર �માલ મૂકીને ગંદકી િવશે 

ફ�રયાદ કરે છ,ે �યારે સુબુિ� �ધાન તે વાસ ��યે દુભા�વ 

કયા� વગર ચૂપચાપ ચા�યા કરે છ.ે 

રા��: �ધાન�, અહ� તો બહ સરસ સુગંધ આવે છ!ેુ

આચરણમાં બહ ઓછ આ�યું.ુુ ં

� ફરી થોડ ેઆગળ �ય છ.ે �યાં એક મોટી મીઠાઈની 

દકુાન પાસથેી પસાર થાય છ.ે રા� માવા, ઇલાયચી, કસેરની 

મઘમઘતી સુંગધથી �સ� થઈને સુગંધની �શંસા કરે છ.ે

�ધાન:� રા��, આ એનો �વભાવ છ.ે

� એકવાર શાિંતથી િવચાર કરી, િચતંન કરી, તને ેઅમલમા ં

મૂકવાનો �ય�ન કર� કે આ �વીકારભાવ, આ સમભાવ 

મારા �વનની એક-એક �ણમાં, મારી એક-એક �વૃિ�માં, 

મારા િવચારોમાં, મને �યાં-�યાં કામ લાગે અને એનું ફળ મને 

શું મળે?
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રા��: �ધાન�, તમારામાં તો કઈ `બુિ�' જ નથી કે શું? ં

તમને ગટરની વાસ અને મીઠાઈની સુગંધમાં કોઈ ફરક નથી 

જણાતો? તમારામાં અ�લ જવેું કઈ છ ેકે નહ�?ં

 જનેે પરમા�મા બનવું હોય, પરમા�માના પંથે ચાલવું 

હોય તેણે બુિ�નો નહ�, �દયનો ઉપયોગ કરવો �ઈએ.

� આ દુિનયામાં બહ અ�લ વાપરવા �ય તે �યારેય ુ

success ન થાય, પણ જ ે�દયને સરળ અને િનમ�ળ રાખી 

સમભાવમાં રહી શકે અને જ ેદરેક સંભાવનાનો �વીકાર 

કરી શકે તે સફળ થયા િવના રહી શકતા જ નથી. 

� સ�રતાની હર એક શ�યતાનો �વીકાર કરવાવાળી 

તટ�થ �યિ�તન ેસ�રતા માટ ે�યારેય કોઈ અ�લ વાપરવાની 

જ�ર રહેતી નથી.

� �યારે આપણે પરમા�માના આ તટ�થતાના �ાનને, 

આ ભાવોને �ણીએ, સમ�એ, �વીકારીએ અને અમલમાં 

મૂકીએ તો આપણને ફાયદો શું થાય?

 ફાયદો એ થાય કે આપણામાં રહેલી આપણી ̀ ક�રતા' 

� જનેામાં દુિનયાને `અ�લ' લાગે તે સારો કે જનેામાં 

દુિનયાને `અ�લ' ન લાગે તે સારો? પરમા�માની �િ�માં 

કોણ સા�? બુિ� વાપરે તે કે બુિ�ને બદલે �દય વાપરે તે?ં

�ધાન:� રા��, આ એનો �વભાવ છ.ે
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� `ખરાબ લાગવ'ંુ તેને પરમા�માએ `�ોધ' ક�ો છ ે

અને `કાયમ ખરાબ લાગવું' તેને પરમા�માએ `�ષે' 

ક�ો છ.ે

બુ�ી થવા લાગે અને આપણી ̀ ક�ણા' sharp થવા લાગે.

� પરમા�મા કહે છ,ે

� �વીકારભાવ આપણી પ�ડને ઢીલી કરી દે છે. 

�વીકારભાવ આપણી બુિ�ને બુ�ી કરી દે છ.ે

 �વીકારભાવ �ષેભાવને દૂર કરવામાં સહાયક બને છ ે

અને આપણામાં રહેલી વ�તુ કે �યિ�ત ��યેની છાપને 

િમટાવી દે છ.ે

� જ ેદરેક સંભાવનાનો �વીકાર કરવા લાગે છ ેતેનામાં 

મા� �ેમ, �ેમ જ હોય છ.ે તેને �યારેય કઈ ખરાબ લાગતું જ ં

નથી. કોઈ �યિ�ત ખરાબ લાગે એમાં problem નથી, પણ 

કોઈ �યિ�ત કાયમ માટ ે ખરાબ લાગે તે મોટામાં મોટો 

problem છ.ે

� �ોધ સારો કે �ષે સારો? આમ તો બ�ેમાંથી એક પણ 

સારા નથી, પણ � બે વ�ચે તુલના કરીએ તો �ષે કરતાં �ોધ 

સારો. �ોધ �િણક હોય, �યારે �ષે કાયમી હોય.

� ગટરનું પાણી પણ � ગાળીને process કરવામાં આવે 

તો અમૃત જવેું મીઠ બની શકે છ,ે માટ ેમારે ̀ તટ�થ' રહેવું છ.ે ુ ં
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� Mirror ની સામે ગુ�સાવાળી �યિ�ત પણ આવે અને 

હસતું બાળક પણ આવે, mirror ની સામે રડતી આંખો પણ 

આવે અને મંદ-મંદ મુ�કાન પણ આવે; પણ mirror માં 

�યારેય કોઈ છાપ પડતી નથી. એની સામે અનેક �કારના 

અનેક ચહેરાઓ આવે છ ે અને �ય છ,ે mirror મા� 

દરેકનો સમભાવે �વીકાર જ કરે છ.ે ગુ�સાવાળા કે રડતા 

ચહેરા �ઈને દુઃખી ન થાય અને હસતા બાળકને �ઈને 

ખુશ પણ ન થાય.

 મારે મારા મનમાં કોઈના માટ ેકોઈ છાપ રાખવી નથી. 

મારે �યારે જમે છ,ે જવેું છ ે�યારે તેવું �વીકારી લેવું છ.ે આને 

કહેવાય mirror feelings. 

� Life માં success થવા માટનેી એક જ master key છ ે

અને તે છ ેmirror feelings, પણ તેના માટ ેકરવાનું શું?

� બસ, મારે મારા આ�માના ગુણો ખીલવવા, મારા 

આ�માને િનમ�ળ બનાવવા mirror feelings રાખવી છ.ે

� તેનો એક જ ઉપાય છ.ે તમારા આંખ અને કાનની 

આગળ એક filter રાખી દો. �યાંય ખોટ માનવું નહ�, �યાંય ું

અયો�ય માનવું નહ�. �યારે જ ેદેખાય તે મા� �વાનું પણ 

મારે કોઈના માટ ેકઈ બોલવું નથી, કોઈના માટ ેકઈ ધારી લેવું ં ં

નથી કે કોઈના માટ ેકઈ માની લેવું નથી.ં
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� સારપ કાયમી બની શકે છ,ે પણ ખરાબી �યારેય 

કાયમી ન હોય.

� હર એક �યિ�ત વહેતી સ�રતા છ.ે આજ ેજ ેવહેણ 

ખરાબ દેખાય છ ે તે જ કાલે િનમ�ળ પણ હોઈ શકે. 

અજુન� માળીના હાથમાં આજ ેમુ�ગર હતું તો આવતીકાલે 

`ર�હરણ' આવી ગયું.

� શુિ� કાયમી બની શકે છ,ે પણ અશુિ� કાયમી બની 

શકતી નથી.

� આ�મા શુ� થઈ િસ� થઈ ગયો એટલે એની શુિ� 

કાયમી બની ગઈ. આપણે તો mirror feelings ની master 

� આ master key ને હમેશાં યાદ રાખનારને �યારેય ં

કોઈ સંઘષ� કે સમ�યાનો સામનો કરવો પડતો નથી.

� આ દુિનયાનો ગમે તેવો સારો સંત હોય, તેનો પણ એક 

કાળો ભૂતકાળ હોઈ શકે છ ેઅને ગમે તેવો કાળો શેતાન હોય 

તો તેનો પણ �ેત અને ઊજળો ભિવ�યકાળ હોઈ શકે છ.ે

�યાંય �ડાવાનું નહ�. �યારે જ ેસંભળાય તે સાંભળવાનું 

અને �યાંય અિભ�ાય આપવાનો નહ�. જટેલું સા� લાગે તેને ં

�િ�માં સમાવવાનું, બાકી બધું filter ની બહાર. જટેલું સ�ય 

લાગે એટલું સાંભળીને અંતરમાં ઊતારવાનું, બાકી બધું 

filter ની બહાર.
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 મારે �યાંય કોઈનામાં માથું મારવું નથી, મારે તો માથું 

નમાવતાં શીખવું છ.ે દરેકની દરેક શ�યતાનો �વીકાર કરવો 

છ,ે િવ�ાસનો સેતુ સજવ� ો છ.ે કોઈ ગમે તેટલી લાગણી કે 

�ેમ બતાવે મારે તેને વળગવું જ નથી, કેમ કે જ ેવળગે છ ેતે 

જ સળગે છ.ે

 જ ે�યારે જવેું છ ેતે �યારે �વીકારીને મારે સમભાવમાં 

રહેવાનું છ.ે મારે કોઈમાં પડવું નથી અને મારામાં કોઈને 

પડવા દેવા નથી.

� જ ે આજ ે તમારા માટે sweet બને છ,ે તે કાલે 

`saccharine' પણ બની શકે છ.ે

key અપનાવીને `તટ�થ' રહેતાં શીખવાનું છ.ે જ ેતટ�થ 

હોય તે �વ�થ હોય અને જ ે�વ�થ હોય તેની આસપાસ 

positive aura હોય, એના િવચારો positive હોય અને 

એના ભાવો પણ positive હોય. એનો આ positive 

attitude જ એની સફળતાનું પ�રબળ બની �ય.

� �વીકારભાવ એ કઈ મા� શા�નું સૂ� નથી. એ તો ં

આપણા બધા માટે ̀ art of living' છ,ે એક િવ�ાસ છ.ે

� કોઈનો �ેમ કે કોઈની લાગણીથી આકષા�ઈને �યારેય 

રાગમાં આવવું નહ� અને કોઈના માટ ેકોઈએ ગમે તેટલો 

 Life માં સફળ થવા માટ ેઆટલું જ યાદ રાખવાનું,
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પકડને ન પકડો!

 ભગવાન જનેે ભાન કરાવે, તે �યાંય ભળેલો રહી જ 

ન શકે. તે mix બધે લાગે, પણ તે fix �યાંય ન હોય. 

સમ�યાથી મુ�ત થવા માટ ેmirror feelings ની master 

key અવ�ય અપનાવવા લાયક છ,ે જથેી �વીકારભાવ સાથે 

સમભાવમાં રહીને, સમ�કતને પામી શકીએ.

ખરાબ અિભ�ાય આ�યો હોય તો તે તમા� પણ ખરાબ જ ં

કરશે એવું માનીને તેના ��યે �ષેભાવ પણ રાખવો નહ�. 

� આ�મશુિ� માટ ે મારી સામે કઈ પણ આવે, મારે ં

mirror ની જમે જ રહેવું છ.ે હા, છ��થ અવ�થાને કારણે 

કદાચ �યાંય �ડાઈ જવાય, ભળી જવાય �યારે પરમા�માને 

�ાથ�ના કરવાની કે `હે પરમા�મા! મારી છ��થ અવ�થાને 

કારણે �યારે હ �યાંય ભળી �� �યારે તું મને ભાન ં ુ

કરાવજ.ે'
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 તમારી સામે �ેમ બતાવનારી �યિ�ત બહાર 

નીકળીને તમારા માટે વહેમ પણ કરી શકે છ.ે પણ મોટા 

ભાગે લોકો �મમાં જ �વતા હોય છ.ે બહારના દેખાતા 

�ેમને પણ સાચો માની, કાયમી માની એમાં �ડાઈ 

�ય છ ેઅને �યારે �ડાય છ ે�યારે જ છટતી વખતે દુઃખ ૂ

થાય છ.ે

� માટે જ યાદ રાખવાનું, અ�યારે ગાડી છ,ે પછી truck 

પણ આવી શકે છ.ે હરએકની હરએક વ�તુને �વીકારતાં 

શીખવું �ઈએ. કોઈ પણ એક વ�તુ કે એક મા�યતાને 

�વીકારીને એની પકડ �યારેય ન રાખવી.

� આખા િવ�માં પરમા�માના �ાનની આ �ે� દેન 

કહે છ ેકે `જ ેતટ�થ બની શકે છ,ે તે જ �વ�થ રહી 

શકે છ.ે'



કપાને કવચ બનાવવાની!ૃ
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� ‘ચારે બાજુ અંધકાર છ.ે મારી પાસે એક દીપક અને 

થોડી દીવાસળીઓ છ.ે પણ હ જટેલી વખત દીપક �ગટાવું ં ુ

છ, થોડી જ વારમાં વાવાઝોડ આવે છ ેઅને મારો દીપક ુ ું ં

બુઝાઈ �ય છ.ે

 અંધારામાં માગ� મળતો નથી અને મારે મંિઝલ સુધી 

પહ�ચવું છ.ે

 મને દીપકનો �કાશ પણ મળે અને મારો દીપક બુઝાઈ 

પણ ન �ય તે માટ ેહ શું ક�?' ં ુ ં

 મારે પણ મારા દૂધને એવું  બનાવવું  છે જથેી તે 

લાંબો સમય સુધી બગડ ેનહ�. મને ખબર નથી પડતી કે હ ં ુ

શું ક�?ં

� �ણે િમ�ોની વાત એક �ાની સ� પુ�ષ સાંભળે છ.ે 

� એક િમ� તેના બે િમ�ોને પોતાની મૂંઝવણ કહે છ.ે 

� �ી� િમ� કહે છ,ે દો�તો! તમારા જવેી જ મઝંૂવણમાથંી 

હ પસાર થઈ ર�ો છ.ું ુ ં

� બી� િમ� કહે છ,ે દો�ત! મને પણ એક તકલીફ છ.ે હ ં ુ

મર�વો બનીને વારવાર-વારવાર સાગરના પેટાળ સુધી ં ં

જવાનો �ય�ન ક� છ, પણ થોડી જ વારમાં પાછા આવી જવું ું ં

પડ ેછ.ે થોડીવાર � સાગરમાં ટકી શક તો અવ�ય મોતી ુ ં

મેળવી શક. મને સમ�તું નથી કે હ શું ક�?ું ં ુ ં
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તેઓ એમની પાસે �ય છ ેઅને કહે છ,ે ભાઈઓ! મને ખબર 

છ ેતમારે શું કરવું �ઈએ.

� � દીપકનો �કાશ પણ �ઈતો હોય અને વાવાઝોડાથી 

એની ર�ા પણ કરવી હોય તો દીપકની ફરતે એક સુર�ા 

કાચ હોવો �ઈએ, જથેી �કાશ પણ મળશે અને તેને 

વાવાઝોડાની અસર પણ નહ� થાય. કાચ દીપકનો 

supporter છ.ે

� �ણે િમ�ો િવનયપૂવ�ક હાથ �ડીને કહે છ,ે આપ 

અમને જણાવશો તો આપનો મહાઉપકાર રહેશે. 

� �ાની સ� પુ�ષ કહે છ,ે 

 એમ આ�મસાધકની સાધના પોતાની છ,ે આરાધના 

પોતાની છ,ે લ� પોતાનું છ ેઅને સાધનાનું મા�યમ દેહ 

પણ પોતાનો જ છ;ે  પણ એની સાધના સંસારના 

વાવાઝોડામાં મંદ ન પડી �ય એ માટ ેગુ�કપાનું કવચ હોવું ૃ

જ �ઈએ.

 ભગવાને ક�ું છ ેએમ જ ેઆ�માને િસ��વની મંિઝલ 

સુધી જવું છ ેતેને કપાનું કવચ �ઈએ. દીપક પાસે એની ૃ

પોતાની વાટ છ,ે પોતાનું ઘી છ,ે પોતાનો દીપક છ,ે દીવાસળી 

છ;ે પણ એને ��વિલત રાખવા કાચનું કવચ જ�રી છ.ે

 મર�વાને પણ મોતી મેળવવા � સાગરમાં ટકી રહેવું 
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� એમ આ�મક�યાણના ઇ�છક આરાધકને પણ � ુ

એના આ�મભાવમાં િ�થર થવું હોય તો ગુ�કપાનું ૃ

મેળવણ જ�રી છ.ે

 દહ�નું મંથન કરવાથી માખણ નીકળશે અને માખણને 

તપાવવાથી ઘી બનશે, જ ેવષ�નાં વષ� સુધી બગડશે નહ�. 

 એકવાર સાધનામાં િ�થર થઈ �ય પછી એની 

સાધનાને કોઈ િનિમ�ો અસર કરી શકતાં નથી. 

 તમને ખબર છ ેકે �ૌપદી �વયંવરમાં અજુન� નો િવજય 

કેમ થયો અને અ�ય રા�-મહારા�ઓ કેમ હારી ગયા?

� �ૌપદી �વયવંરમા ં�ૌપદીન ેપામવા નીચ ેપાણીમા ંનજર 

હોય તો તેની સાથે તેણે oxygen નું cylinder રાખવું 

�ઈએ. એ એનું supporter બનશે. 

� એમ મો��પી મોતી મેળવવા માટે જ ે મુમુ�ુ 

આરાધક બની આ�માના અતલ �ડાણ સુધી જવાનો 

પુ�ષાથ� કરે છ ે તેને પણ ગુ�કપા�પી oxygen સાથે ૃ

રાખવો જ �ઈએ. 

� હવે �ી� િમ�ને પણ � એના દૂધને બગડવા ન દેવું 

હોય તો તેણે તે દૂધમાંથી ઘી બનાવી લેવું �ઈએ અને દૂધથી 

ઘી સુધીની યા�ા માટ ેએને પણ જ�ર પડશે મેળવણની. 

મેળવણના કારણે દૂધ િ�થર થશે અને દહ� બનશે.
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 �ૌપદીએ તેના ગળામાં વરમાળા પહેરાવી. બ�ે 

�યારે મ�ાં �યારે �ૌપદીએ પૂ�ું,  બી� રા�-

મહારા�ઓ જ ેન કરી શ�યા એ તમે કેવી રીતે કરી 

શ�યા? તમે તો બે second માં જ તમારા લ�ને સાધી 

લીધું, માછલીની આંખને વ�ધી નાખી. તમે આ કાય� કેવી રીતે 

કરી શ�યા? 

� શું જવાબ આ�યો હશે અજુન� ે?

� અજુન� ે ક�ું, હાથ મારા હતા, આંખ મારી હતી, લ� 

મા� હતું, પુ�ષાથ� મારો હતો, બધું જ મા� હતું; પણ મ� ં ં

�ીક�ણ મહારાજને િવનંતી કરી હતી કે �યારે હ મા� લ� ૃ ં ુ ં

િસ� કરવા �� �યારે તમે પાણીને િ�થર કરી દે�.

� અજુન� ના support માં શું હતું? 

 જ ેવ�ધી શકે તેના ગળામાં �ૌપદી વરમાળા પહેરાવે. 

ઘણાબધા દેશના ઘણાબધા રા�ઓએ �ય�નો કયા� પણ 

બધા િન�ફળ થયા. �યારે અજુન� નો વારો આ�યો તો તેણે 

પણ �ય�ન કય� અને તે સફળ થયો.

 જવેું પાણી િ�થર થયું મા� કાય� સરળ થઈ ગયું. મને ં

માછલી અને માછલીની આંખ clear દેખાવા લાગી અને હ ં ુ

સફળતાને �ા� કરી શ�યો. 

રાખી ઉપર ફરતી માછલીની ડાબી આખં વ�ધવાની હતી.
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� જમે હવા છ,ે દેખાતી નથી છતાં આપણે માનીએ છીએ, 

�વીકારીએ છીએ. જમે mobile નાં waves છ,ે દેખાતાં નથી 

છતાં એના �ારા થતી actions ને કારણે આપણે માનીએ 

છીએ તેવી જ રીતે સૂ�મ શરીર હોય છ.ે Mobile નાં waves 

� આપણે પણ સાધનાના �ે�માં આ�મલ�ને િસ� 

કરવા પરમા�મા પાસે, ગુ� પાસે એક જ િવનંતી 

કરવાની...

 બધા કાય� હ કરીશ પણ તમે મારા પર મા� કપા ૃં ુ

કર�. તમારી કપાના support િવના મા� લ� સુધી ૃ ં

પહ�ચવું શ�ય જ નથી.

� શું હોય છ ેઆ કપા? કેવી રીતે support કરે છ ેકપા?ૃ ૃ

� �ીક�ણની કપા. ૃ ૃ

 સૂ�મ શરીરની શિ�ત �ારા જ ે થાય તેને `કપા' ૃ

કહેવાય.

� આપણાં બે શરીર હોય છ.ે જ ેદેખાય છ ેતેને �થૂળ 

શરીર કહેવાય છ ેઅને જ ેદેખાતું નથી છતાં છ ેતેને સૂ�મ 

શરીર કહેવાય છ.ે

 જમેનો પોતાનાં બંને શરીર-�થૂળ અને સૂ�મ પર 

control હોય તેને ગુ� કે પરમા�મા કહેવાય અને સૂ�મ 

શરીર �ારા થતી action ને ‘કપા' કહેવાય. ૃ
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� એ યુગ હતો �યારે ભ�તની ભિ�ત અને ��ા એટલાં 

ઉ�ક� અને અહોભાવયુ�ત હતાં કે �ભુ અને ગુ�ના સૂ�મ ૃ

 જમે તમે અહ� બોલો અને એ જ second એ 

અમે�રકામાં તમારો િમ� તમારો અવાજ સાંભળી શકે છ.ે 

જમે mobile નાં waves વચમાં �યાંય રોકાતાં નથી, 

અટકતાં નથી, એને કોઈ પહાડો નડતા નથી એમ સૂ�મ 

શરીરનાં waves પણ ગમે �યાં કોઈ પણ અવરોધ િવના 

પહ�ચી શકે છ.ે 

ની જમે સ�ૂમ શરીરના ંwaves પણ િવ�ના કોઈ પણ ખણૂામા ં

જઈ શક ેછ ેઅન ેએ પણ second ના લાખમા ંભાગમા.ં

� ગુ� �યારે પ�ચ�ખાણ આપે છ ે�યારે શું કરે છ?ે

� �યારે ગુ� કપાનાં, સ�ભાવનાના waves ને transfer ૃ

કરે છ,ે જ ેwaves તપ આરાધક માટ ેsupporter બને છ ે

અને તેની તપસાધના િનિવ��ન પ�રપૂણ� થાય છ.ે 

� ભગવાન મહાવીરે પણ ગૌતમ �વામીમાં કપાનાં ૃ

waves transfer કયા� અને ભગવાનને જટેલું �ાન �ા� 

થયું હતું તે બધું જ �ણવારમાં ગૌતમ �વામીમાં transfer 

થઈ ગયું. 

� કપા કોને �ા� થાય? ૃ

� ��ા અને ભિ�ત કપાનાં waves ને આમં�ણ આપે છ.ે ૃ
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શરીરમાં રહેલાં waves ને attract કરતાં હતાં.

 એ યુગમાં ગુ� કે પરમા�માનાં દશ�ન થતાં જ હાથ 

�ડાઈ જતા, આંખો અહોભાવથી છલકાઈ જતી અને �દય 

ભિ�તથી એવું ભ��ઈ જતું કે એ ભીનાશ આંખોમાંથી 

વહેવા લાગતી. 

� ��ા અને ભિ�ત �યારે ઉ�ક� બને છ ે�યારે કપાને ૃ ૃ

આમં�ણ મળે છ.ે 

� દીપકને ��વિલત રહેવાનું છ ે�વયંએ, પણ � કાચ ન 

હોય તો બુઝાતાં વાર નથી લાગતી. મર�વાએ ડબકી ૂ

લગાવવાની છ ે�વયંએ, પણ � સાથે oxygen ના cylinder 

નો support ન હોય તો વધારે સમય ટકી શકતો નથી.

 તેવી જ રીતે એક આ�મસાધકને �યાં સુધી �ભુ કે 

ગુ�ની કપા �ા� નથી થતી �યાં સુધી તે આ�મસાધનામાં ૃ

િ�થર નથી થઈ શકતો, આ�મમોતીને �ા� નથી કરી શકતો 

અને લ�ય સુધી પહ�ચી નથી શકતો.

� ચંદનબાળાના �ારેથી �ભુ િવદાય થયા �યારે 

ચંદનબાળાના ભાવ ઉ�ક� હતા, �ભુ ��યે ��ા અન�ય ૃ

હતી અને �દય ભિ�તથી ભ��યેલું હતું એટલે જ �ભુની 

િવદાયથી આંખોમાં અ�ુની ધાર આવી ગઈ જ ે �ભુના 

અંતરા�માને અસર કરી ગઈ અને �ભુને પાછા ફરવું પ�ું. 
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કૃપાને કવચ બનાવવાની!

� કપા એક શિ�ત છ,ે એક પ�રબળ છ ેજ ેતમને િ�થર ૃ

કરે છ,ે તમારી આ�મર�ા કરે છ ેઅને તમારી �મતાને 

વધારે છ.ે
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 જ ેઆ�માને િસ��વની મંિઝલ સુધી જવું છ ેતેને 

કપાનું કવચ �ઈએ.ૃ

 આપણે પણ સાધનાના �ે�માં આ�મલ�ને િસ� 

કરવા પરમા�મા પાસે, ગુ� પાસે એક જ િવનંતી કરવાની, 

`બધા કાય� હ કરીશ પણ તમે મારા પર મા� કપા કર�. ૃં ુ
તમારી કપાના support િવના મા� લ� સુધી પહ�ચવું ૃ ં
શ�ય જ નથી.'

 ��ા અને ભિ�ત �યારે ઉ�ક� બને છ ે�યારે કપાને ૃ ૃ

આમં�ણ મળે છ.ે

 આ�મક�યાણના ઇ�છક આરાધકને પણ � એના ુ

આ�મભાવમાં િ�થર થવું હોય તો ગુ�કપાનું મેળવણ ૃ

જ�રી છ.ે એકવાર સાધનામાં િ�થર થઈ �ય પછી એની 

સાધનાને કોઈ િનિમ�ો અસર કરી શકતાં નથી.



પરાધીનતાનો અંત કરવાની!

10 �ેરણા 



� પ�ર�હ એટલે સં�હ એવું ઘણા માનતા હોય છ.ે માટ ે

જ અઢળક સંપિ�માંથી થોડક donation આપે અને સંતોષ ું

માને કે મારો થોડો પ�ર�હ છ�ો.ૂ

 સોના, ચાંદી, જમીન, વ�ોની મયા�દા કરીને ખુશ થઈ 

�ય કે મ � આટલો પ�ર�હ છો�ો. પણ ના, એ પ�ર�હ નથી 

છ�ો, �યાગ કય� છ.ેૂ

� પ�ર�હ એટલે શું?

 એ તો એમના ‘�વ' ભાવમાં જ હતા. કાનમાં ખી�ા 

મરાય કે વાઘ નખ મારે, એમને �યારેય િચંતા નહોતી કે 

કાનમાં ખી�ા મારશે અને હ બહેરો થઈ જઈશ તો? વાઘ ં ુ

નખ મારશે અને મારા શરીર પર ઉઝરડા પડી જશે તો? 

� અપ�ર�હી તો ભગવાન મહાવીર હતા, જમેને દેહ 

મા� ��યે અંશમા� મૂ�છા � નહોતી.

� પ�ર�હ એટલે આ�હ, પ�ર�હ એટલે મમ�વ. 

પ�ર�હ છ�ો �યારે જ કહેવાય �યારે તમે અપ�ર�હ ૂ

ભાવમાં આવી �વ.

� ‘આ મા� શરીર છ'ે એટલે મારે તેને આમ જ રાખવું, ં

આમ જ સાચવવું, આવી અનુકળતા આપવી તે પણ ૂ

‘પ�ર�હ' છ;ે કેમ કે એ શરીર માટનેો આ�હ છ,ે શરીર 

��યેનો મમ�વભાવ છ.ે
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પરાધીનતાનો અંત કરવાની!

દેહ ��યે આસિ�તના ભાવ પણ એક �કારનો પ�ર�હ છ.ે

� `હે ભગવાન! આજથી હ આપને સમિપ�ત થા� છ.ું ુ ં

 આજથી મા� મન, વચન અને કાયા અને મા� સમ�ત ં ં
અિ�ત�વ આપને સમિપ�ત ક� છ.ું ં

� આ છ ેઅપ�ર�હ ભાવ!

 હે ભગવાન! આ બે આંખોના પલકારા પર મારો 

કોઈ control નથી એટલે એના િસવાયનું બધું જ આપનું 

છ.ે આપ �યાં, જમે રાખશો બધું જ મને મંજૂર છ.ે'

� આ �વે અનંતકાળથી પરાધીનપણાના અનંત ભવો 

કયા� છ.ે પરાધીનપણાનો ભવ એટલે ગળે પ�ો, પછી એ 

કતરાના ગળાનો પ�ો હોય કે ગાડામાં બાંધેલો બળદ હોય, ૂ

માિલકની ચાબુક ખાતો ઘોડો હોય કે કભારનાં ડફણાં ખાતો ુ ં
ગધેડો હોય.

� આપણે તો જરાક ચ�ર આ�યાં, જરાક માથું દુ:�યું, 

જરાક વાગી ગયું, અરે! એક મ�છર પણ કરડી જશે તો 

તરત જ cream લગાવવા દોડી જઈશું? આ છ ેપ�ર�હ. 

� જ ેપ�ર�હ રાખે છ ે તેને પરાધીનપણાનો ભવ 

મળે છ.ે

� મેઘકમાર �યારે ભગવાનને સમિપ�ત થાય છ ે�યારે શું ુ

કહે છ?ે
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� જનેે �વાધીનતા ગમે છ,ે જનેે �વાધીનતાનો આ�હ 

છ ેતેને પરાધીનતા જ મળે છ.ે

� �વે પરાધીનપણે અનંત દુઃખ ભોગ�યાં છ.ે 

�વાધીનપણામાં � થોડક દુઃખ સહન કરી લે તો ું

પરાધીનપણાનાં અનંત દુઃખ ભોગવવાં જ ન પડ.ે

� ભગવાન કહે છ,ે કેટલાં વષ� રાખીશ તું તારો ego? 

કેટલાં વષ� પોષીશ તું તારા અહને?ં

� જમે કાયા ��યેનો આ�હ છ ે તેમ મન ��યે પણ 

આ�હ છ.ે મન ��યેનો આ�હ એટલે ego, અહ�. હ કઈક ં ુ ં

છ, હ કોઈની under માં કેવી રીતે રહ? મને આમ તો ફાવે ુ ં ં ુ ં ુ

જ નહ�, હ આમ તો ક� જ નહ�. ં ુ ં

 કદાચ આજ ેતારા પુ�યનો ઉદય હશે તો તું તારા મનનું 

ધાયુ� કરી લઈશ, તારી ઇ�છાને પોષી લઈશ, તારી ઇ�છા 

�માણે તને બધી અનુકળતા પણ મળી જશે.ૂ

� પણ થતુ શું હોય છ?ે

 એકવાર સમ� �. �યાંય ego રાખવા જવેો નથી, 

�યાંય પ�ર�હ રાખવા જવેો નથી.

 પણ જવેો પુ�યનો ઉદય પૂરો થયો અથવા જવેો આ 

ભવ પૂરો થયો પછી? પછી �યારે બળદ, ઘોડા કે ગધેડાના 

ભવમાં જઈશ �યારે... �યારે શું કરીશ?
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� �યારે ઇ�છા જ ન રહે �યારે અપ�ર�હ ભાવ આવે. 

મારી કોઈ ઇ�છા નથી, તમે જમે રાખો તેમ રહેવું છ ેએ 

અપ�ર�હ ભાવ છ.ે

� જનેો પ�ર�હ ઓછો હોય છ ેતેને કોઈ problem 

થતો નથી અને જનેો પ�ર�હ વધારે હોય છ ે તેને 

problem થયા વગર રહેતો નથી.

 � તમે અ�યારે તમારા આ�માનું દમન નહ� કરો તો 

આવતા ભવમાં ‘પર' તમારા આ�માનું દમન કરશે.

 અ�યારે આ ભવમાં �વાધીનતા મળી છ ેએટલે કદાચ 

તમારી ઇ�છા પૂરી થઈ જશે.

� પણ યાદ રાખ�,

� �વાધીનતાનો અંત પરાધીનતાથી થાય છ.ે

� �વાધીનતા અંતે તો પરાધીનતાનું જ કારણ છ.ે એટલે 

પરાધીનતાને આવકારવી હોય તો જ �વાધીનતા ભોગવવી.

� અ�યારે આ નથી ફાવતું અને આ નથી ગમતું, પણ 

 તારી ઇ�છાઓનું મૃ�યુ કરતાં શીખી �. કેમ કે ઇ�છા 

પણ પ�ર�હ જ છ.ે

 એટલે તું પરમા�મા કે ગુ�ના શરણમાં સમિપ�ત થઈ 

તારી ઇ�છાનું દમન કરતાં શીખી �.
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�યારે બળદ તરીકે જ�મ લઈશ �યારે શું ખેડતને કહીશ કે ૂ

મને આ ખેતરમાં ફાવતું નથી, મને આ ખોળ ભાવતો નથી, 

મને તડકામાં ઊભા રહેવું ગમતું નથી.

 તમા� મન �યારે તમા� ન રહે �યારે જ સાચા ‘નમન' ં ં

  માટ ેજ પ�ર�હભાવથી મુ�ત થવાનું છ.ે પ�ર�હની 

અનુભૂિતઓથી ‘પર' થવાનું છ.ે

� �વાધીનપણે �યારે અહ� ઘૂંટાય છ,ે તેના જવેો 

પ�ર�હ બી� કોઈ નથી.

યાદ રાખ�,

� ધનના દાનથી બહ-બહ તો પુ�ય �ા� થાય, પણ ુ ુ

મનના દાનથી તો મો� �ા� થાય

� ધનનું દાન દેવું સહેલું છ,ે પણ મનનું દાન દેવું બહ જ ુ

અઘ� છ.ેં

� ‘મન' સૌથી મોટામાં મોટો પ�ર�હ છ.ે મનને મારવું એ 

અપ�ર�હ છ,ે મનને સ�પવું એ અપ�ર�હ છ.ે

� પાંચ કરોડ �િપયાનું દાન તો પોતાના નામ, ego, 

�િત�ા અને �િસિ� માટ ેકોઈ પણ આપી શકે; પણ પાંચ 

�ણીતી �યિ�તની વ�ચે કરેલા અપમાનને પણ સમભાવે 

સહી શકે તે મનનું દાન કહેવાય.
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પરાધીનતાનો અંત કરવાની!

� મન, વચન, કાયાનું સમપ�ણ થાય �યારે સાચો પ�ર�હ 

છટ.ે ��યોને છોડવાં એ પ�ર�હ નથી, એ �યાગ છ.ે માટ ેજ ૂ

સમપ�ણને અપ�ર�હ કહેવાય છ.ે

� સોનું, ચાંદી કે ��યોના પ�ચ�ખાણ લેવા કે ઓછા 

વાપરવા એ મોટો અપ�ર�હ નથી. એ તો આમ પણ ‘પર' 

છ,ે તમારાથી જુદું છ.ે

થાય. કાયાથી હાથ �ડીને નમન કરવા એ નમન કહેવાય. 

આ�માથી, અંતરથી �યારે ‘મા� મન મા� નથી' એ ં ં

અનુભવાય તેને અપ�ર�હ કહેવાય.

� પ�ર�હ અને અપ�ર�હની સાચી પ�રભાષા સમ� 

પ�ર�હથી મુ�ત થઈને મો�ને �ા� કરવાનો પુ�ષાથ� 

કરવો �ઈએ.

� �યારે મન, વચન, કાયાનું સમપ�ણ થાય છ ે�યારે જ 

સમાિધ �ગટ થાય છ.ે

 એટલે એને તમે ઓછ વાપરો કે ન વાપરો એનાથી ુ ં

વધારે ફરક પડતો નથી, પણ તમે તમારી બુિ�ને કેટલી 

વાપરો છો તેનાથી ફરક પડ ેછ.ે

� બુિ� વાપરવી એ પણ પ�ર�હ છ.ે
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 જનેો પ�ર�હ ઓછો હોય છ ેતેને કોઈ problem 

થતો નથી અને જનેો પ�ર�હ વધારે હોય છ ે તેને 

problem થયા વગર રહેતો નથી. એટલે તું પરમા�મા કે 

ગુ�ના શરણમાં સમિપ�ત થઈ તારી ઇ�છાનું દમન કરતાં 

શીખી �. તારી ઇ�છાઓનું મૃ�યુ કરતાં શીખી �. કેમ કે 

ઇ�છા પણ પ�ર�હ જ છ.ે

� �વાધીનતા અંતે તો પરાધીનતાનું જ કારણ છ.ે 

એટલે પરાધીનતાને આવકારવી હોય તો જ �વાધીનતા 

ભોગવવી.

� પણ યાદ રાખ�, �વાધીનતાનો અંત પરાધીનતાથી 

થાય છ.ે

� �યારે ઇ�છા જ ન રહે �યારે અપ�ર�હ ભાવ આવે. 

મારી કોઈ ઇ�છા નથી, તમે જમે રાખો તેમ રહેવું છ ેએ 

અપ�ર�હ ભાવ છ.ે � તમે અ�યારે તમારા આ�માનું 

દમન નહ� કરો તો આવતા ભવમાં ‘પર' તમારા 

આ�માનું દમન કરશે. અ�યારે આ ભવમાં �વાધીનતા 

મળી છ ેએટલે કદાચ તમારી ઇ�છા પૂરી થઈ જશે.



� �, ગુણ અવગુણ ન બને!
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� શુભનો સંગ આપણી અંદરમાં ગુણોને �ગટાવે છ ે

અને અશુભનો સંગ આપણી અંદરમાં અવગુણને 

�ગટાવે છ.ે 

� ગુણ જમે-જમે વધતા �ય તેમ-તેમ આ�મા શુ� થતો 

�ય અને અવગુણ જમે-જમે વધતા �ય તેમ-તેમ આ�મા 

અશુ� થતો �ય.

� ધમ� એટલે શું છ?ે ધમ� એ અશુ� આ�માને શુ� 

બનાવવાની process છ.ે 

� આ િવ�માં બે �કારનાં ત�વો હોય છ:ે શુભ ત�વો અને 

અશુભ ત�વો. 

� જમે ખાણમાંથી નીકળેલું સોનું બહાર કાઢીએ �યારે 

એકદમ કાળું, મેલું અને ધૂળ-માટીથી �ડાયેલું હોય.

 પણ એને �યારે ભ�ીમાં નાખીએ �યારે એની સાથે 

�ડાયેલો મેલ, કચરો અને ધૂળ-માટી છટાં પડી �ય અને ૂ

જમે-જમે મેલ છટો પડતો �ય તેમ-તેમ સોનું શુ� થતું �ય, ૂ

સોનાની �વયંની ચમક બહાર આવવા લાગે. �યારે એ 

process પૂણ� થાય એટલે સંપૂણ� શુ� સોનું બહાર આવે. 

� એમ ધમ� એ અશુ� આ�માને શુ� બનાવવાની 

process છ,ે કષાયો અને અવગુણોના આવરણથી 

ઢકાયેલા આ�માને શુ� બનાવવાની ��યા છ.ેં
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� �, ગુણ અવગુણ ન બને!

� શું ખાણમાંથી કાઢલંુે સોનું ભ�ીમાં નાખવાથી તરત જ 

શુ� થઈ �ય? ના, એમાં સમય લાગે.

 એમ અના�દ અનંતકાળથી આ�મા સાથે �ડાયેલા 

અવગુણોને પણ દૂર થતાં સમય લાગે. 

� અના�દકાળથી આપણે �ોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, 

�ષે, ઈ�યા�, અદેખાઈથી એવા attach થઈ ગયા છીએ અને 

એ બધાં ગમતાં થઈ ગયાં છ ેએટલે જ �યારે કોઈના પર 

ગુ�સો કરીએ એટલે તરત જ શ�દ નીકળી �ય, ̀ �યું, એ 

તો એ જ લાગનો હતો!'

 એનો અથ� એ જ છ ેકે �ણતાં-અ�ણતાં પણ ગુ�સો 

ગમે છ ેઅને વારવાર એને બોલાવીએ પણ છીએ. ં

 જમે-જમે અવગુણો દૂર થતા જશે તેમ-તેમ આ�માના 

ગુણો �ગટવા લાગશે. જમે-જમે આ�મા શુ� થશે તેમ-તેમ 

િચ�ની �સ�તા વધવા લાગશે. 

� અના�દકાળથી attach થઈ ગયેલા અવગુણોને 

detach કરવાની process એટલે ધમ�. જ ેસમયે process 

થાય છ ેતે સમયે ધમ� અનુભવાય છ.ે

 ધમ��થાનકમાં આવવાથી કે દી�ા લઈ લેવાથી 

detachment ની process નથી થતી. 

 ભગવાન કહે છ,ે જ ેસમયે અવગુણને કાઢવાનો અને 
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સ�ગુણને વધારવાનો �ય�ન થાય તે સમયે આ process 

થાય. 

� મારે કોઈના પર �ોધ કરવો નથી, મારે કોઈની ઈ�યા� 

કરવી નથી, કોઈની િનંદા કરવી નથી, મારે કોઈની સાથે 

problem ઊભા કરવા નથી, કોઈની સાથે િવરોધ કરવો 

નથી.

� અનંતકાળનું આ �ડાણ ખોટ છ,ે અયો�ય છ;ે પણ ું

તે આપણને ખોટ કે અયો�ય લાગતું નથી એટલે ું

સહજતાથી છટતું નથી અને એને છોડવાની ��યા તે જ ૂ

ધમ� છ.ે 

 બધું જ માનવા, િવચારવા, �ણવા, બોલવા છતાં પણ 

થઈ �ય છ,ે અવગુણો પાછા આવી જ �ય છ;ે કેમ કે 

આપણે તેની સાથે એકમેક થઈ ગયા છીએ, �ડાઈ ગયા 

છીએ એટલે જ�દીથી છટતા નથી. ૂ

� ધમ�ની આ સાધના કરવા માટ,ે અવગુણોને બહાર 

કાઢવા માટ ેશું ધમ��ે� હોવું જ�રી છ ેકે અવગુણોને ગમે તે 

જ�યાએ બહાર કાઢી શકાય?

� જ ેસમયે કોઈએ આપણા પર ગુ�સો કય�, આપણે મૌન 

ર�ા; કોઈએ અપમાન કયુ�, આપણે શાંત ર�ા તે એક �કારે 

process જ થઈ કહેવાય.
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 જટેલી process થાય છ ે તેટલો આ�મા શુ� 

થાય છ ેઅને જટેલો આ�મા શુ� થાય છ ે તેટલો ધમ� 

અનુભવાય છ.ે 

 એકવાર જતું કયુ�. બ ેવાર, �ણવાર, ચારવાર જતું કયા� 

� જટેલા આપણે સ�ના સંગમાં રહીએ છીએ તેટલી 

આપણામાં ગુણ ઉપાજન� ની ભાવના �બળ થાય છ.ે

 જ ેસમયે તમે શાંિત, �મા, ન�તા રાખો તે સમયે ધમ�ની 

��યા થઈ કહેવાય, તે સમયે ધમ� અનુભવાય. 

� અવગુણો �યારે જ �ય �યારે સ�ગુણો વધે. 

સ�ગુણો �યારે જ વધે �યારે સ�ન ો સંયોગ હોય. સ�ન ો 

સંગ વધે તો સ�ગુણો વધે, કેમ કે આપણે બધા િનિમ� 

આધીન �વો છીએ. 

 જટેલી ગુણ ઉપાજન� ની ભાવના થાય છ ેતેટલી જ 

detachment ની process થાય છ.ે

� માનો કે ઘરમાં કોઈની સાથે કોઈ વાંધો પ�ો, કોઈ 

problem થયો એટલે તમે િવચાય ુ� કે જવા દેને મારે કઈ ં

બોલવું નથી, વાતને વધારવી નથી. 

� �મા, ન�તા, શાંિત, સંતોષ એ બધા ગુણો હોવા છતાં 

ઘણીવાર એમાંથી જ અવગુણ �ગટી �ય છ.ે એ ધમ�ની 

��યા હોવા છતાં એમાંથી જ અધમ� થઈ �ય છ.ે 
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� અવગુણમાંથી ગુણ તરફ જવું એ process છ,ે પણ એ 

ટકે કેવી રીતે?

� ચાંદીનો કળશ process �ારા ચમકતો તો બ�યો, પણ 

� એના પર coating કરવામાં ન આવે તો અ�પ સમયમાં 

� �યાં કતા� હોય �યાં કપા ન હોય અને �યાં કપા હોય ૃ ૃ

�યાં કતા� ન હોય.

પછી પાંચમીવાર તમારા મનમાં પાછો િવચાર આવશે, � મ� 

એનું પાંચવાર જતું કયુ�, પાંચવાર સહન કયુ� એનો અથ� એ 

થયો કે જતું કરીને પણ તમે ન�ધ રાખી છ ેકે કેટલીવાર જતું 

કયુ� અને બી� વાત ‘મ� જતું કયુ�' એટલે મ� કયા�નો ભાવ 

આ�યો, કતૃ��વભાવ આ�યો. 

� માટ ેજ ભગવાને ક�ું છ,ે જનેા �વનમાં ગુ� ન હોય 

તેનો દરેક ગુણ અહ� અને કતૃ��વભાવને કારણે અવગુણ 

બની �ય છ.ે 

� જતું કરીને �મા આપી, સમતા રાખી એ ગુણ હતો; 

પણ એની ન�ધ અને મ� કયુ�નો ભાવ એટલે એ ગુણમાંથી 

�ગટલેો અવગુણ. �યાં ‘મ�' આવે �યાં ગુણ, અવગુણ બની 

�ય. 

� જ ેસ�ના સંગમાં હોય, ગુ�ના શરણમાં હોય તેને 

�યારેય ‘મ � કય'ુ�  ન આવ,ે �યા ં‘ગ�ુકપાથી થય'ંુ શ�દ આવ.ે ૃ
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જ કાળો પડી �ય.

� અવગુણ, જ ેઅવગુણ જ છ ેતે તો અવગુણ તરીકે 

કદાચ દેખાય, પણ ગુણમાંથી આવેલો અવગુણ દેખાતો નથી 

એટલે જણાતો નથી. 

� અનંતકાળમાં આપણે ઘણી વાર ધમ� કય� છ ેઅને 

જટેલી વાર ધમ� કય� છ ેએટલી વાર ગુણ ઉપાજન�  પણ 

કયા� છ.ે

� �યાં કતા�પ�ં હોય છ ે�યાં કપાભાવ નથી હોતો. �વે ૃ

આજ સુધી અધમ�માં તો ખૂબ કતા�પ�ં કયુ� છ.ે

 જટેલી વાર ગુણ ઉપાજન�  કયા� છ ેએટલી વાર આ�માને 

શુ� કરવાનો �ય�ન પણ કય� છ.ે

 પણ બ�યું છ ેએવું કે શુભના સંયોગ િવના એ ગુણમાંથી 

અવગુણ આવી ગયા છ.ે 

 પણ અધમ�નું કતા�પ�ં છોડીન,ે  ધમ��ે�માં આવીન,ે  

 એમ process �ારા આ�મા થોડો શુ� તો થયો, પણ � 

એના પર ગુ� કે પરમા�માની કપાનું coating ન હોય તો ૃ

એને પાછો અશુ� થતાં વાર ન લાગે. 

� ગુણ �યારે જ સારો છ ે�યારે ગુણમાંથી અવગુણ ન 

આવે.
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 પણ જટેલી વાર ધમ� અનુભ�યો છ ે તેટલી વાર 

કપાભાવથી નથી અનુભ�યો, કતા�ભાવથી અનુભ�યો છ.ે ૃ

� ધમ� છ ે અવગુણમાંથી આ�માને ગુણ તરફ લઈ 

જવાની process, પણ એ process માં � કતા�ભાવ ભળી 

ગયો તો?

 ગુણ વધે એટલે �ોધ �ય અને �મા આવ,ે અહ �ય ં

અને ન�તા આવે, કપટ �ય અને સરળતા આવે, લોભ �ય 

અને સંતોષ આવે. 

એણે પાછ ગુણનું કતા�પ�ં કયુ� છ.ેુ ં

 જમે સંસાર અનંતવાર અનુભ�યો છ ેતેમ ધમ� પણ 

અનંતવાર અનુભ�યો છ.ે

� ધમ� શું છ?ે

� ગુણ હમેશને માટ ેધમ� હોવા છતાં હમેશ માટ ેધમ� જ ં ં

હોય એવું પણ નથી, કારણ કે �યારેક ગુણની સાથે કતા�પ�ં 

ભળી �ય છ ે�યારે ગુણ અવગુણ બની �ય છ.ે

 ગુણ અવગુણ ન બની �ય એ માટ ેજ િવ�ના દરેક 

ધમ�માં ગુ�નું આટલું બધું મહ�વ દશા��યું છ.ે 

� �યારે કપાભાવ હોય �યારે કતા�ભાવ ઘટવા ૃ

લાગે છ.ે 
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� �, ગુણ અવગુણ ન બને!

� ગુણમાંથી �યારે કપાભાવ �ય છ ે�યારે ગુણ અવગુણ ૃ

બની �ય છ ેઅને ગુણની સાથે �યારે કપાભાવ ભળી �ય ૃ

છ ે�યારે ગુણ સ�ગુણ બની �ય છ.ે

126



 શુભનો સંગ આપણી અંદરમાં ગુણોને �ગટાવે છ ે

અને અશુભનો સંગ આપણી અંદરમાં અવગુણને 

�ગટાવે છ.ે

 અવગુણો �યારે જ �ય �યારે સ�ગુણો વધે. 

સ�ગુણો �યારે જ વધે �યારે સ�ન ો સંયોગ હોય. સ�ન ો 

સંગ વધે તો સ�ગુણો વધે, કેમ કે આપણે બધા િનિમ� 

આધીન �વો છીએ.

 �યાં કતા� હોય �યાં કપા ન હોય અને �યાં કપા હોય ૃ ૃ

�યાં કતા� ન હોય.

 અના�દકાળથી attach થઈ ગયેલા અવગુણોને 

detach કરવાની process એટલે ધમ�.

 આ િવ�માં બે �કારનાં ત�વો હોય છ ે: શુભ ત�વો 

અને અશુભ ત�વો. 



સૂતા પણ �ગૃત રહેવાની!
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� એકવાર તમે સૂઈ �ઓ એટલે શરીર તો સૂઈ �ય, 

પણ મગજ! મગજ તો એનું કામ કરે જ છ.ે રા�ે �ઘમાં પણ 

મોટા ભાગની �યિ�તઓમાં કઈક ને કઈક ચાલતું જ હોય છ,ે ં ં

જ ે�વ�ન �વ�પે બહાર આવે છ.ે એમાંથી થોડ ઘ�ં યાદ ું

હોય અને થોડ ઘ�ં ભલૂ ાઈ ગયું હોય. એટલે સૂતા પછીની ું

આ�મદશા કેવી હોવી �ઈએ? રા�ે સૂતા પછી શું હોવું 

�ઈએ?

 શું �વ�ન આવે એમાં પાપ લાગે?

� એક �યિ�ત, એક કસાઈ �દવસના કોઈ ગાયની કતલ 

� પણ... રાતના સૂઈ ગયા પછી?

� �યારેય િવચાર આ�યો છ ેકે �વ�નનું પણ પાપ લાગે? 

�દવસના સમયે તો �યિ�ત �ગતી હોય એટલે સાવધાનીને 

કારણે કે સમજને કારણે પાપકાય�થી બચી શકે. �દવસના તો 

બુિ�થી િવચારી શકે કે આમાં પાપ લાગે. આ કામ ન કરાય, 

આ અયો�ય છ ેઆ ન કરાય, આ ખોટ છ,ે આ ન કરવું ું

�ઈએ. એટલે �યિ�ત અટકી �ય અને પાપથી બચી પણ 

શકે. 

� િવચાર કરો, �દવસના �ગતા �યિ�ત પાપ કરે એનું 

પાપ વધારે લાગે કે �વ�નમાં પાપ કરે એનું પાપ વધારે 

લાગે?
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સૂતા પણ �ગૃત રહેવાની!

� આ ભવમાં િસ�ેર વષ�માં ભલે તમે �યારેય �ટ પર 

સવારી કરી ન હોય, છતાં તમને �વ�ન આવે છ ેકે તમે �ટ 

પર બેસીને રણમાં ફરી ર�ા છો. શા માટ?ે કેમ કે 

ભૂતકાળના કોઈ ને કોઈ ભવમાં તમે �ટ સવારી કરી છ ે

અને તે તમારી memories માં છ.ે

 ભગવાન કહે છ ે કે ભૂતકાળના અનેક ભવની 

memories તમારી અંદરમાં પડલેી હોય છ.ે

કરે છ ેઅને એક �યિ�ત �ઘમાં, �વ�નમાં કોઈ ગાયની કતલ 

કરે છ.ે બ�મે ાંથી પાપ કોને વધારે લાગે? તમે કહેશો કે જ ે

�ગતા કતલ કરે છ ેએને વધારે પાપ લાગે, અમે કહીએ 

છીએ કે જ ે�વ�નમાં કતલ કરે છ ેતેને વધારે પાપ લાગી 

શકે છ.ે

� તમને ખબર નથી કે તમને કોઈ પણ �વ�ન �યારે જ 

આવે �યારે તમારી વૃિ� તમારી અંદર �ડાણ સુધી ઊતરી 

ગઈ હોય, તમારી memory માં save થઈ ગઈ હોય!

� જમે કે આજ ેિસ�ેર વષ�ની �મરે પણ તમને પૂછવામાં 

આવે કે તમારી school નો uniform કેવો હતો? તમે એક 

જ second માં કહી દેશો કે blue colour ના checks વાળું 

shirt, white pant અને tie હતી, કેમ કે એ તમારી 

� �વ�ન તમારી memories નું �તીક હોય છ.ે 
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� તમને ખબર છ?ે તમે રા�ે સૂતા હો �યારે �ઘમાં શું 

થાય છ?ે આંખ કામ ન કરે, કાન કામ ન કરે, �ભથી 

ખાવાનું ન હોય, કાયા કામ ન કરે. મતલબ ઇિ��યો બધી 

શૂ�ય થઈ �ય.

 એટલે memories માં પડલંુે બધું મનની screen પર 

દેખાવાનું શ� થઈ �ય. �યારેય ક�પના પણ ન કરી 

હોય એવાં-એવાં ��યો દેખાવા લાગે. �ણે તમે સસલાને 

મારી ર�ા છો, માછલીની જમે તરી ર�ા છો, તમે કોઈ 

એકાંત ખૂણામાં બેઠા છો તો �યારેક પ�ીની જમે ઊડી 

ર�ા છો.

� ઇિ��યો �યારે શૂ�ય થઈ �ય છ ે�યારે memory 

active થઈ �ય છ.ે 

� �ગતા જટેલાં કમ� બંધાય એટલાં જ કમ� સૂતા પણ 

બંધાય છ.ે 

 �ગતી વખતે તમારી action માં �વૃિ� હોય છ ેઅને 

memories માં પ�ું છ.ે એવી જ રીતે તમને કોઈ પૂછ ેકે તમે 

school ની trip માં �યાં ગયા હતા? તમે તરત જ કહેશો કે 

અમે િશમલા trekking માં ગયા હતા, �યાં સરસ વાતાવરણ 

હતું, �યાં ખૂબ જ ઠડી હતી એ બધું જ યાદ આવે છ,ે કેમ કે ં

memories માં save થયેલું છ.ે
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� �દવસના પાપથી તો સાવધાની, �ગૃિત, સમજ અને 

ભેદ�ાનને કારણે બચી શકાય; પણ �વ�નના પાપથી કેવી 

રીતે બચાય? �ઘમાં કેવી રીતે સાવધાની કે �ગૃિત રહે? 

�દવસના પાપથી બચવાના તો ઘણા ઉપાયો અને ઘણા 

�કારની સાધના બધાએ બતાવી છ,ે પણ �વ�નના પાપથી 

બચવાનો ઉપાય શું? �વ�નના પાપથી બચવા કઈ સાધના ં

કરાય?

� �વ�નના પાપથી બચવા એક સાધકે સૂતા પહેલાં 

memories ના connection ને disconnect કરવું 

�ઈએ. 

� તો પછી �વ�નના આવા પાપથી કેવી રીતે બચી 

શકાય? એ માટ ેશું કરવું �ઈએ?

અંદરમાં વૃિ� હોય છ,ે �યારે સૂતી વખતે action માં 

અંદરમાં પડલેી વૃિ� બહાર આવતી હોય છ.ે એટલે જ ઘણી 

�યિ�તઓ �દવસે જટેલા ભોગ ન ભોગવતી હોય એટલા 

રા�ે સૂતા પછી �ઘમાં ભોગવતી હોય છ.ે �દવસે જટેલા 

રાગ-�ષે કે �ોધ-અહ� ન કરતી હોય એટલા રા�ે �વ�નમાં 

કરતી હોય. એટલે �વ�નમાં પાપ�વૃિ� થાય છ ેએ તો ન�ી 

જ છ ેઅને આવું લગભગ બધા જ સાથે થાય છ ેએ વાત પણ 

પાકી જ છ.ે
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� મોટા ભાગના લોકો સૂતા પહેલાં �ઘ લાવવા માટ ેછાપું 

વાંચતા હોય, magazines વાંચતા હોય, TV �તા હોય, 

mobile પર games રમતા હોય કે માળા કરતા હોય.

 Memories ના connection ને disconnect કરવા 

સૂતા પહેલાં આવી �વૃિ�ઓ નહ� પણ �યાનસાધના કરવી 

�ઈએ.

� તમારી એક રાતના ચાર ભાગ કરવા �ઈએ. પહેલાં 

ભાગમાં �વા�યાય, બી� ભાગમાં �યાન, �ી� ભાગમાં �ઘ 

અને ચોથા ભાગમાં એટલે કે વહેલી સવારે પાછો �વા�યાય! 

ભલે આ સાધુની ચયા� હોય, પણ �ાવકે અને દરેક �યિ�તએ 

આ system follow કરવી �ઈએ.

� સૂતા પહેલા િવચારોને શાંત કરવા �ાસ પર control 

કરવો �ઈએ, કેમ કે �ાસ જ િવચારોનું petrol છ.ે �ાસ 

બંધ થાય એટલે િવચારો બંધ થઈ જ �ય. એટલે �ાસને 

control કરતાં શીખવું �ઈએ. �ાસને control કરવાની 

process છ ેઅનુલોમ-િવલોમ!

ભગવાને ક�ું છ,ે

� �વા�યાય તમારા િવચારોને શુ� અને શુભ કરે છ ે

અને �યાન તમારી ઇિ��યોને શૂ�ય કરે છ.ે
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� પાપ વધે એટલે �ાસ વધે, �ાસ વધે એટલે પાપ 

વધે!

� પાપ વૃિ�ની સૌથી વધારે અસર �ાસ પર થાય છ.ે 

કોઈ પણ �યિ�ત ભોગની વ�ચે હોય કે ભય પામતી હોય 

�યારે તેના �ાસની speed અનેકગણી વધી �ય છ.ે ભોગ 

અને ભય બ�ે પાપના �કાર છ.ે 

� �ાસ પર control આવી �ય એટલે �વ�ન પર પણ 

control આવી જ �ય. અનુલોમ-િવલોમ એટલે પહેલાં 

�ડો અને લાંબો �ાસ અંદર લેવાનો અને પછી એકદમ 

ધીમે-ધીમે એને બહાર કાઢવાનો!

� કોઈ પણ યોગી હોય, સંત કે સાધુ હોય; એમના 

� રા�ે સૂતા પહેલાં નવ વખત અનુલોમ-િવલોમની 

process કરવાની જનેાથી તમારા �ાસની ગિત મંદ થવા 

લાગશે. જમે-જમે �ાસની ગિત ઘટશે તેમ-તેમ �વ�નની 

સં�યા ઘટવા લાગશે. 

� �ગતાં જ ેપાપ થાય છ ેએને control કરવાના ઘણા 

બધા િવચારો આવે છ ેકે મારે વધારે પાણી નથી વાપરવું, 

મારે ઘાસ પર નથી ચાલવું, મારે ખોટ નથી બોલવું વગેરે... ું

પણ સૂતી વખતના પાપને control કરવાનો �યારેય િવચાર 

જ નથી આ�યો.
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 લેખન માટે એકા�તા �ઈએ અને એકા�તા વૃિ�ને 

શાંત કરે છ,ે િવચારોને શાંત કરે છ.ે

� જમેનો પોતાના ભોગ પર, �ોધ પર, �વભાવ પર, 

િવકારવૃિ� પર control ન રહેતો હોય એમણે સૌથી પહેલાં 

�ાસ પર control કરતાં શીખી જવું �ઈએ.

� જવેો �ાસ પર control આવે એવો વૃિ� પર control 

આવે. બી� �યોગમાં તમારે રા�ે સૂતા પહેલાં તમને જનેા 

��યે ��ા હોય એ �તો� કે મં� લખો. 

� જવેો �ાસ અટકશે એટલે િવકારભાવ શૂ�ય થઈ જશે, 

િવકારવૃિ� શાંત થઈ જશે. �ાસ એ વૃિ�નું પોષક છ ેઅને 

સૌથી વધારે વૃિ� �વ�નમાં પોષાતી હોય છ.ે 

� કોઈ પણ સાધનાને સફળ કરવા માટ ેમનથી �ઢ સંક�પ 

�ઈએ. ઘણાને �ઘમાં બોલવાની, ચાલવાની, હાથે-પગેથી 

action કરવાની આદત હોય છ,ે કેમ કે લોકો જટેલા �ગતા 

active નથી હોતા એટલા સૂતા પછી �ઘમાં active હોય છ.ે 

�ઘની આ activeness નું કારણ અંદરમાં પડલેી વૃિ� હોય 

છ,ે �યારે �ગતા જ ે activeness હોય છ ેએનું કારણ 

િનિમ�ો હોય છ.ે

�ાસો�ાસની ���યા હમેશાં મંદ હોય, કેમ કે એમની ં

ચંચળતા ન�હવ� હોય, એમનું મન હમેશાં શાંત હોય.
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� શું થયું? ગમે તેટલા �ય�ન કયા� છતાં પણ િવચારો 

આવી જ ગયા. આ 5 minute માં કોઈ bank માં જઈ આ�યું 

હશે તો કોઈ શાક લઈ આ�યું હશે, કોઈને કોઈ �સંગ કે 

ઘટના યાદ આવી ગયાં હશે તો કોઈએ ભિવ�યના plan કરી 

લીધા હશે.

� �દવસે જ ેપાપ થાય તેમાં �યિ�તની પ�રિ�થિત 

હોય, પણ રા�ે જ ેપાપ થાય તેમાં �યિ�તની મનઃિ�થિત 

હોય.

� રા�ે �ઘમાં કઈ રસોઈ બનાવવાની નથી હોતી, છતાં ં

ઘણા બહેનો રા�ે �ઘમાં ને �ઘમાં જ શાક સુધારતા પણ 

હોય અને વઘારતા પણ હોય! કેમ કે જ ેવૃિ� ભૂતકાળથી 

વળગેલી હોય તે અંતે �વ�ન�પે બહાર આવતી હોય છ.ે

� સૂતા-સૂતા, �ઘમાં, �વ�નમાં કેવી રીતે પાપ થાય છ ેતે 

સમજવા કરો એક �યોગ!

� િવચાર કરો કે �ગૃત અવ�થામાં, સમજ સાથે પણ 

તમે તમારા િવચારો પર control નથી કરી શકતા તો 

રા�ે સૂઈ ગયા પછી તો કેવી રીતે કરી શકો? તો �વ�નમાં 

� આંખ બંધ કરો, સૂવાનો �ય�ન કરો. આંખ બંધ થતાં 

જ ઘણાને બેઠા-બેઠા પણ �ઘ આવી જતી હોય છ.ે 5 

minute પછી આંખ ખોલો. 
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 જ ેતમારી ભૂતકાળની memories ને delete કરાવી 

શકે તે ‘ગુ�' હોય. જમેની life માં ગુ� કે �ભુ હોય તેમની 

life માં ગુ� અને �ભુની memories એટલી deep હોય અને 

strong હોય કે �યાં બી� કોઈ memories અસર જ ન કરી 

શકે.�

કેટલા િવચારો આવે અને એ િવચારોનું પાપ કેટલું લાગે? કેમ 

કે સૂતી વખતે મા� શરીર સૂત ંુછ,ે મન સૂતું નથી એટલે 

મનથી તો િવચારો ચાલુ જ રહે છ.ે

� ભૂતકાળની વૃિ� બહાર આવે છ ેઅને એ વૃિ� મન 

પર અસર કરે છ.ે તમારી વૃિ� ભલે �વૃિ� ન કરતી હોય 

પરતુ મનથી પણ પાપકમ� બંધાય છ.ેં

� માટ,ે �વ�નના પાપથી બચવા બે �યોગ જ�રી છ.ે એક 

અનુલોમ-િવલોમ �ારા �ાસ પર control અને બીજુ લેખન ં

�ારા એકા�તા!

� આ બે �યોગને પ�રણામે �યિ�તનું મગજ શાંત થઇ 

�ય છ ેએટલે િવચારો નથી આવતા. િવચારો નથી એટલે 

�વ�ન નથી અને �વ�ન નથી એટલે પાપ નથી.

 �દવસના પાપ માટ ેતો તમને કોઈ સાવધાન કરે છ,ે પણ 

રા�ે �ઘમાં કોણ સાવધાન કરે? કોણ કરી શકે?
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સૂતા પણ �ગૃત રહેવાની!

 જ ે તમને િવચારોથી મુિ�ત અપાવીને તમારા 

�વ�નને ઘટાડી શકે અને તમને �વ�નના પાપથી બચાવી 

શકે તે ‘ગુ�' હોય, તે ‘�ભુ' હોય!
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 તમને કોઈ પણ �વ�ન �યારે જ આવે �યારે તમારી 

વૃિ� તમારી અંદર �ડાણ સુધી ઊતરી ગઈ હોય, 

તમારી memory માં save થઈ ગઈ હોય!

� જવેો �ાસ અટકશે એટલે િવકારભાવ શૂ�ય થઈ 

જશે, િવકારવૃિ� શાંત થઈ જશે. �ાસ એ વૃિ�નું પોષક 

છ ેઅને સૌથી વધારે વૃિ� �વ�નમાં પોષાતી હોય છ.ે 

� �વ�ન તમારી memories નું �તીક હોય છ.ે

� જવેો �ાસ પર control આવે એવો વૃિ� પર 

control આવે. બી� �યોગમાં તમારે રા�ે સૂતા પહેલાં 

તમને જનેા ��યે ��ા હોય એ �તો� કે મં� લખો. 

 જમેનો પોતાના ભોગ પર, �ોધ પર, �વભાવ પર, 

િવકારવૃિ� પર control ન રહેતો હોય એમણે સૌથી 

પહેલાં �ાસ પર control કરતાં શીખી જવું �ઈએ.

 લેખન માટે એકા�તા �ઈએ અને એકા�તા વૃિ�ને 

શાંત કરે છ,ે િવચારોને શાંત કરે છ.ે



વૃ�ાવ�થાને સમૃ� બનાવવાની!

13 �ેરણા 



�  ઘરમાં યુવાન વધારે હસતાં હોય કે વડીલ?

� જમે-જમે સમય પસાર થાય છ ેતેમ-તેમ બાળક યુવાન 

બને છ ેઅને યુવાન વૃ� બને છ.ે �જમે-જમે અવ�થા આવે 

છ ેતેમ-તેમ �યવ�થા બગડવા લાગે છ ેઅને �યવ�થા હોય 

છ ે શરીરની, મનની, ભાવોની, િવચારોની અને 

પ�રિ�થિતઓની; પણ એ બગડતી પ�રિ�થિતઓને 

સુધારવી કે �યવિ�થત રાખવી એ કોના હાથમાં હોય છ?ે એ 

�યિ�તના પોતાના જ હાથમાં હોય છ.ે 

� પણ થાય છ ે શું? મોટા ભાગના વડીલો, senior 

citizens, વત�માનને બદલે ભૂતકાળમાં �વતા હોય છ ેઅને 

ભૂલી �ય છ ેકે સમયની સાથે બધું જ બદલાતું હોય છ.ે 

માનવીનું મન, િવચારો, ભાવો અને કદરતની ��યાઓ પણ ુ

બદલાતી હોય છ.ે ઘણા વડીલો એવા હોય છ ે જઓે 

ભૂતકાળને ભૂલી શકતા નથી અને વત�માનમાં �વી શકતા 

નથી. વત�માનમાં ઘરમાં ગમે તેવો ખુશીનો, આનંદનો �સંગ 

હોય �યારે પણ ભૂતકાળને યાદ કરી એ આનંદને માણી 

શકતા નથી. 

� જ ેઘરમાં હસતા વડીલો હોય અને િવચારતા યુવાન 

હોય તે ઘર સુખી હોય અને જ ેઘરમાં હસતા યુવાન અને 

રડતા વડીલો હોય તે ઘર દુઃખી હોય. 
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વૃ�ાવ�થાને સમૃ� બનાવવાની!

� જ ેભૂલવા જવેી વ�તુ યાદ રાખે છ ેએ તેના મનમાં 

સતત ઘૂમરાયા કરે છ ેઅને વ�તુની અસર તેના તન પર 

થાય જ ે negative હોય. એ negative અસર શરીરને 

અ�વ�થ કરે અને એ અ�વ�થતા �યિ�તને સમય પહેલાં વૃ� 

બનાવી દે. જ ેલોકો વધારે મગજ ચલાવતા હોય તે વહેલા 

વૃ� થાય. 

� ભૂલવા જવેું જ ેયાદ રા�યું હોય તે સમયે-સમયે યાદ 

આવે અને �યારે પોતાના અંતરમાં ખટાશ લાવે અને 

સંબંધોમાં કડવાશ લાવે. 

� ઘણા વડીલો કહેતા હોય છ ેકે હવે તો �મર થઈ, કઈ ં

યાદ રહેતું નથી અને છતાંય 20 વષ� પહેલાં જ ેઘટના બની 

હતી એ અ�રે અ�ર યાદ હોય છ.ે

� એનો અથ� શું થયો? આપણે ભૂલવા જવેું યાદ રાખીએ 

છીએ અને યાદ રાખવા જવેું ભૂલીએ છીએ. 

� ભૂતકાળની કડવી યાદ અને વાતોને કારણે વત�માન 

તો બગડે જ છ,ે પણ �યારેક આખું ભિવ�ય પણ બગડી 

�ય છ.ે

� વૃ�ાવ�થાને યુવાન બનાવવાનો કોઈ �ે� ઉપાય હોય 

તો એ છ ેમૌન. 

 જ ેભૂલવા જવંુે યાદ રાખે તે વહેલા વૃ� થાય. 
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� ઘણા વડીલો કહેતા હોય છ ેકે નાનાઓને અમારા માટ ે

� જનેે માન દેતાં આવડે છ ેતે મહાન બની �ય છ.ે 

નાના હોય કે મોટા જ ેબધાને માન આપે છ ેતેને બધા 

માન આપે છ.ે 

� જ ેઘરમાં વડીલને નાનાને માન દેતાં ન આવડ ેતે ઘરમાં 

વડીલને પગલે-પગલે અપમાન મળે છ ેઅને જનેે અપમાન 

સહન કરીને માન દેતાં આવડ ેછ ેતેનું માન વ�યા િવના રહેતું 

નથી . 

 જનેે મૌન રહેતાં આવડે છ ેતે સુખી થાય છ.ે મૌન 

એટલે બોલવું નહ� કે વાત ન કરવી એમ નહ�, મૌન 

એટલે માથું ન મારવું.

� જ ેપોતાના બે હોઠને �ડલેા રાખે છ ેતે ઘરની પાંચ 

�યિ�તને �ડલેી રાખી શકે છ.ે જમેના વારવાર બે હોઠ જુદા ં

પડતા હોય છ ેતેમનાં દીકરા અને વહની જુદા પડવાની ુ

શ�યતા વધી �ય છ.ે

� આ ભવમાં દી�ા લેવાય કે ન લેવાય, પાંચ મહા�ત 

ધારણ કરાય કે ન કરાય; પરતુ મારે સંસારમાં રહીને પણ ં

સંયમમાં રહેવું છ ેઅને સંયમમાં રહેવાનો પહેલો ઉપાય છ ે

મૌન. મારે મારી વાણી પર, મારા વચન પર, મારા શ�દો પર 

સંયમ રાખવો છ,ે મારે મૌન રહેવું છ.ે 
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� �યાં રહેવાનું છ ે�યાં રહેતાં આવડી �ય તો તમારી 

સમાિધ રહી શકે. � સમાિધ હશે તો સમભાવ હશે અને 

જટેલો સમભાવ હશે એટલી સામાિયક હશે. 

� જમે કોરી રોટલી ગળા નીચે ન ઊતરે એમ કોરા શ�દો 

પણ ગળા નીચે ન ઊતરે. એટલે શ�દોમાં ઘી�પી ન�તા અને 

respect ર�ો નથી. આવું થાય શા માટ?ે સમય સાથે 

બદલાતાં ન આવ�ું માટ.ે એટલે વડીલોએ પણ પોતાના 

�યવહારમાં, િવચારોમાં અને �વભાવમાં પ�રવત�ન લાવવાની 

જ�ર છ.ે નાનાને માન આપવું �ઈએ અને મન મોટ રાખવું ું

�ઈએ. 

� અવ�થામાં �ણ �કારની �યવ�થા બગડે છ:ે 

શરીરની, સંબંધોની અને સંયોગોની.

� સામાિયક મા� આસન લઈ મુહપ�ી બાંધીને બેસવાથી 

જ ન થાય. જ ે �ણે તમે સમભાવમાં, તે �ણ તમારી 

સામાિયકની �ણ કહેવાય. જ ે�ણ તમે �સ�તામાં િવતાવો 

તે �ણ સામાિયકની �ણ. જ ે�ણ તમે હળવાશ અનુભવો તે 

�ણ સામાિયકની �ણ. સમભાવની સાધના �યિ�ત ગમે �યાં 

કરી શકે છ.ે પ�રિ�થિતઓનો �વીકાર એ પણ સામાિયકનો 

જ એક �કાર છ.ે

� આ �યવ�થા બગડવાનું �થમ કારણ હોય છ ે�ભ. 
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� �ીજુ કારણ હોય છ ેઅપે�ા. જટેલી અપે�ા વધારે ં

એટલી તકલીફ વધારે.

મીઠાશ ભળી �ય તો, ઘી ચોપડલેા શ�દો પીરસાય �યારે 

તરત જ ગળા નીચે ઊતરી �ય. સામેવાળી �યિ�ત �વીકારી 

લે અને સંબંધો સચવાયેલા રહે. 

� બીજુ કારણ હોય છ ેઅિનયિમતતા અને અસંતોષ. ં

ખાવા-પીવાના, કપડાંના કે પછી લાગણીના અસંતોષની 

અસર શરીર પર થાય અને શરીર અ�વ�થ થઈ �ય. 

� મનને �વ�થ કરવાનો ઉપાય છ ે�યાન.

� અને આ બધાના કારણે negativity એટલી strong 

થઈ �ય કે આખો �દવસ મનમાં િવચારોનું યુ� ચા�યા જ 

કરે. એટલે મોટા ભાગે શરીરની અવ�થાનું કારણ તન નહ� 

પણ મન હોય છ.ે 

� ચોથું કારણ છ ેadjustment ન કરવું. મોટા ભાગના 

લોકોને adjust થતાં આવડતું નથી એના કારણે પણ આખો 

�દવસ upset રહેતા હોય છ.ે 

� શરીરને �વ�થ રાખવું એ �વયંના જ હાથમાં હોય છ,ે 

પણ ઘણા લોકો દદ�ની �યારે શ�આત હોય કે નાનું હોય 

�યારે ગણકારે નહ� અને વધી �ય પછી ફ�રયાદ શ� થઈ 

�ય કે કોઈ �યાન રાખતું નથી. 
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� જમે પાણીમાં લીટી કરો તો એ આગળ થતી �ય અને 

પાછળ ભૂંસાતી �ય એમ ઘણા ભૂતકાળની ભૂલો, �સંગો 

અને ઘટનાઓને ભૂલી �ય. �યારે પ�થર પર લીટી કરો તો 

એ અં�કત થઈ �ય છ ેએમ ઘણાના મનમાં ભૂતકાળના 

�સંગો અને ઘટનાઓ પ�થરની લકીરની જમે અં�કત થઈ 

�ય છ ેઅને એ અં�કત થયેલા �સંગોની અસરથી મુ�ત 

થવા માટ ેછ ે�યાનસાધના.

� �યાન મનને શાંત અને િચ�ને �સ� કરે છ.ે મન 

�વ�થ થાય તો તન પણ �વ�થ થઈ જ �ય. 

� દુઃખ વખતે �યારેય રડવું ન �ઈએ. રડવાથી કમ� 

બંધાય. દુઃખનો ગુણાકાર કરવો હોય તો રડવું �ઈએ 

અને દુઃખનો ભાગાકાર કરવો હોય તો હસવું �ઈએ. 

� અવ�થાને �યવિ�થત અને �વ�થ રાખવા મનને �વૃ� 

રાખવું �ઈએ. મનને �વૃ� રાખવા ધમ�-�યાન કે સેવાનાં 

સ�કાય� કરવાં �ઈએ અને પોતાના અનુભવ �ારા યુવાનોને 

ઘડવા �ઈએ. તમારા અનુભવને બી� માટ ે �ેરણા 

બનાવવી �ઈએ.

 વૃ�ાવ�થામાં હસતા રહેવા માટ,ે �સ� રહેવા માટ ે

અને �વ�થ રહેવા માટ ેમા� થોડા પ�રવત�નની જ�ર છ,ે 

સમય અને સં�ગો �માણે બદલાવાની જ�ર છ,ે ભૂતકાળને 

ભૂલીને વત�માનમાં �વવાની જ�ર છ.ે
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 ઘણા વડીલો કહેતા હોય છ ેકે હવે તો �મર થઈ, 

કાઈ યાદ રહેતું નથી અને છતાંય 20 વષ� પહેલાં જ ે

ઘટના બની હતી એ અ�રેઅ�ર યાદ છ.ે

 એનો અથ� શું થયો?

 આપણે ભૂલવા જવંુે યાદ રાખીએ છીએ અને યાદ 

રાખવા જવંુે ભૂલીએ છીએ.

 જ ેભૂલવા જવંુે યાદ રાખે તે વહેલા વૃ� થાય .

 જ ેભૂલવા જવેી વ�તુ યાદ રાખે છ ેએ તેના મનમાં 

સતત ઘૂમરાયા કરે છ ેઅને એની અસર તેના તન પર 

થાય જ ે negative હોય. Negative અસર શરીરને 

અ�વ�થ કરે અને અ�વ�થતા �યિ�તને સમય પહેલાં 

વૃ� બનાવી દે. જ ેલોકો વધારે મગજ ચલાવતા હોય તે 

વહેલા વૃ� થાય.

  વૃ�ાવ�થાને યુવાન બનાવવાનો કોઈ �ે� ઉપાય 

હોય તો એ છ ેમૌન.



મૃ�યુને મહો�સવ બનાવવાની!

14 �ેરણા 



� મૃ�યુને મહો�સવ બનાવનારાં ત�વો છ ે મૃ�યુની 

સભાનતા, મૃ�યુનો �વીકાર અને મૃ�યુનું �વાગત. 

 માટ ેજ કેટલીક �યિ�તઓ એવી હોય છ ેજમેને મૃ�યુની 

અનુભૂિત થતાં પહેલાં જ મૃ�યુ થઈ �ય છ ેઅને બહ જ ુ

ઓછા એવા હોય છ ેજઓે સમજપૂવ�ક, સહજભાવે મૃ�યુને 

આવકારી શકે છ,ે મૃ�યુને �વીકારી શકે છ,ે મૃ�યુનો 

મહો�સવ કરી શકે છ.ે

� એક મનુ�યનો ભવ એવો છ,ે જનેી દરેક �ણ ઉ�સવ 

બની શકે અને મૃ�યુ મહો�સવ, જ ે�વનની અંિતમ �ણોને, 

મૃ�યુનો મહો�સવ બનાવી શકે છ,ે તેનું �વન સાથ�ક થતું 

હોય છ.ે 

� મહો�સવ એને જ કહેવાય જમેાં �વાગત હોય, 

આવકાર હોય. જમેાં �વાગત ન હોય તે મહો�સવ કેવી 

રીતે હોય? જમેાં આવકાર ન હોય એ ઉ�સવ કેવી રીતે 

હોય?

� મોટા ભાગે �યિ�તને મૃ�યુની સભાનતા હોતી જ નથી, 

મૃ�યુને મૃ�યુ�પે �વાની જ ે ભાવનાઓ હોય છ ે એની 

ઓળખ હોતી જ નથી.

� જ ેમૃ�યુનું �વાગત કરી શકે તે જ મૃ�યુનો મહો�સવ 

બનાવી શકે.
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મૃ�યુને મહો�સવ બનાવવાની!

� કેમ કે જમે-જમે rehearsal વધે તેમ-તેમ realization 

વધે. જમે-જમે realization વધે તેમ-તેમ �વન ��યેનો 

અિભગમ જ બદલાઈ �ય.

� કોઈને અચાનક heart fail થાય, કોઈ hospital માં 

�રબાય, કોઈનું �ઘમાં જ મૃ�યુ થાય; પણ બહ ઓછા એવા ુ

હોય જ ેસંથારાની સાધના �ારા મૃ�યુનો �વીકાર કરે અને 

ભા�યે જ કોઈક એવા હોય જ ે બેઠાં-બેઠાં �યાનસાધના 

કરતાં-કરતાં િવદાય લે.

� કેટલાય ક�પના કરતા હોય છ ેકે મૃ�યુ સમયે હ �યાં ં ુ

હોઈશ? મારી આસપાસ કોણ હશે? મારી પ�રિ�થિત કેવી 

હશે? મૃ�યુની પળોનો અહેસાસ કેવો હશે? એ સમયે શું થતું 

હશે?

 જ ે વારવાર કાયો�સગ� �ારા મૃ�યુની વા�તિવકતાનું ં

rehearsal કરે તે મૃ�યુને આવકારી શકે.

� મૃ�યુ આજ નહ� તો કાલ, કાલ નહ� તો �યારેક તો 

આવવાનું જ છ.ે

 �વાગત એનું જ હોય જનેા ��યે અંદરથી સ�ભાવના 

હોય. આવકાર એનો જ હોય જનેા ��યે આ�મીયતા હોય.

� મૃ�યુનો આવકાર કોણ કરી શકે? દેહમાંથી �ાણનું 

અલગ થવું એ છ ેમૃ�યુની વા�તિવકતા.

150



� ઘણી વાર ક�પનાઓ પણ વા�તિવકતાને સુધારી દેતી 

હોય છ.ે જનેી ક�પના જ ન કરી હોય અને અચાનક જ આવે 

તો અણધાય� આઘાત આપે, અણધાયુ� આત��યાન કરાવે; 

પણ � સમજલેું હોય, �વીકારેલું હોય, આવકારેલું હોય તો...

� � સમજ હોય તો કદાચ મૃ�યુને સહજ બનાવી શકાય.

 મૃ�યુની સહજતા એ જ મૃ�યુનો મહો�સવ હોઈ શકે. 

સહજ મૃ�યુ એ સાધકતાની િનશાની છ.ે

� મૃ�યુ કોને નથી આવતું? જનેો જ�મ થયો છ ેતેનું મૃ�યુ 

તો િનિ�ત છ ેજ. 

 એનાથી મોટી વાત એ છ ેકે લાખો મૃ�યુ તો આપણે 

�ઈને આવીએ છીએ. તો પછી એનો ડર શા માટ?ે

 વારવાર પોતાના મૃ�યુની ક�પના કરવી એ મૃ�યુને ં

સહજ બનાવવાની સમજ છ.ે

� મૃ�યુ આવવાના options કેટલા? મૃ�યુના િવક�પો 

કેટલા? સૂતા-સૂતા �ઘમાં, કોઈની સાથે વાતો કરતાં-કરતાં 

hospital મા,ં  accident મા,ં  બેઠાં-બેઠા,ં  ધરતીકપમા,ં  ં

 ઘણી વાર એવું પણ બને કે જનેો સૌથી વધારે ડર 

લાગતો હોય એ જ �યારે આવીને જતું રહે એની ખબર પણ 

ન પડ.ે
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� ક�પના કરવાની કે accident થશે તો શું થશે? એ 

સમયે મારી પાસે કેટલો સમય હશે? કેટલી િમિનટો હશે? 

એ અંિતમ �ણોમાં હ શું કરીશ? મને કોણ યાદ આવશે? ં ુ

મારે શું કરવું �ઈએ?

� પરી�ા વખતે એને જ અફસોસ થાય જણેે આખું વષ� 

કોઈ planning કે preparation ન કયુ� હોય!

બીમારીમાં... કેટલા િવક�પો છ,ે ગણી શકાય એટલા જ.

 � આ બધી ક�પના કરી હોય તો એ સમયે શું કરવું 

એનું પણ planning થઈ �ય.

 � planning કરેલું હોય કે એ સમયે મારે સવ� �વોની 

�માપના-આલોચના કરી સાગારી સંથારો કરવાનો છ ેતો તે 

સમયે ભય કે ગભરામણ ન થાય, શું થશે અને શું ક�ની ં

મૂંઝવણ ન થાય. સીધું �યાન પરમા�મામાં, આલોચનામાં 

અને �માપનામાં લીન થઈ �ય.

� જમેને �વનથી સંતોષ હોય તેમને �યારેય મૃ�યુનો 

અફસોસ ન હોય.

� બી� વાત,

� જટેલા ક�પનાના �ડાણમાં જશો એટલો આ�મા એ 

ભાવ માટ ેstrong થશે.
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� પહેલાં કોઈ ક�પના ન કરી હોય એટલે કોઈ 

preparation પણ ન હોય. એટલે �યારે અચાનક જ કઈ ં

બને �યારે ગભરાટમાં ન કઈ યાદ આવે, ન કઈ સૂઝે અને ં ં

એટલી વારમાં સમય પૂરો થઈ �ય.

� Death ન�ી જ છ,ે date ન�ી નથી.

� હરએક ક�પનાનું,  હરએક િવક�પનું વારવાર ં

� પણ મોટા ભાગે થાય શું?�

 કરેલું planning કામમાં આવે જ છ.ે એ પછી exam 

હોય કે મૃ�યુ. 

� એવું �યારેય ન બને કે direct મૃ�યુ થઈ �ય. 

મોટાભાગનાં દરેક �યિ�તને ઓછામાં ઓછી ચાર-પાંચ 

િમિનટ તો મળે જ. એટલે � પહેલેથી ક�પના કરી હોય, 

rehearsal કરેલું હોય, preparation કરેલું હોય કે આ 

પ�રિ�થિતમાં હ આમ કરીશ અને એને � memories માં ં ુ

fit કરેલું હોય તો અંત સમયે click થઈ જ �ય.

� એક સૂ� હમેશાં યાદ રાખવું,ં

� મૃ�યુ ગમે �યારે આવી શકે છ,ે ગમે તે �કારે આવી 

શકે છ.ે માટ ે� પહેલેથી તૈયારી હોય તો �વ�થતા રાખી 

શકાય છ.ે
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rehearsal કરવું �ઈએ.

� મહો�સવ �યારે ઊજવી શકાય? �યારે એનું proper 

planning કયુ� હોય, પૂવ�તૈયારી કરી હોય �યારે.

 જનેો અંત સુધરે તેનો અનંતકાળ સુધરે.

� મૃ�યુ શું છ?ે

 જમેાં ફેરફારની કોઈ શ�યતા જ નથી એનો ડર શા 

માટ?ે એનો �વીકાર કેમ નહ�?

� મોતનો ડર કોને લાગે? મોતનો ડર એને જ લાગે જનેે 

મૃ�યુ આવશે નહ� એવી અ�ાનતા હોય.

� અચાનક મૃ�યુ આવે અને � આપણે prepare હોઈએ 

તો આપણે આપણા મૃ�યુને સુધારી શકીએ, મૃ�યુને મહો�સવ 

બનાવી શકીએ અને મૃ�યુનો સહજભાવે �વીકાર પણ કરી 

શકીએ.

 એક ઘટના છ,ે એક �સંગ છ,ે એક થવાની િ�થિત છ.ે 

જ ેઘટના, જ ે�સંગ, જ ેિ�થિત દરેકની life માં આવવાની 

જ છ.ે

 અ�યથા આત��યાન, ભય અને ગભરાટને કારણે મૃ�યુ 

બગડી પણ શકે છ.ે

મૃ�યુને મહો�સવ બનાવવાની! 154



 ડરનું કારણ અ�ાન હોય. અ�ાન િવના ડર હોય જ 

નહ�.

� અચાનક કઈક થશે તો સહજતાથી મુખમાંથી શ�દ ં

બહાર આવી જશે, ‘ઓ મા!' આ ‘ઓ મા!' શ�દ �યાંથી 

આ�યો?

 જ�મથી જ આપણા �ડાણ સુધી ‘મા' શ�દ ગોઠવાઈ 

ગયો છ.ે

� અંત સમયે શું બહાર આવે? તમારા અંતર સુધી જ ે

પહ�ચી ગયું હોય તે જ.

  �યિ�ત �યારે ડરી �ય છ,ે ગભરાઈ �ય છ ે�યારે 

તે પોતાના અંતરના �ડાણમાં જતી રહે છ ેઅને અંતરમાં 

જ ેહોય છ ેતે જ બહાર આવી �ય છ.ે

� અંત સમયે એ જ કરવું �ઈએ જ ેઆખી િજદગી ં

કયુ� હોય, જથેી એ સહજતાથી બહાર આવે અને 

સહજતાથી થઈ પણ �ય.

 આખું �વન તમે જ ેમં�, જ ે�તો�, જ ે�મરણ, જ ે

�તુિત, જ ેસાધના કે જ ેઆરાધના આ�મસા� કયા� હોય તે 

જ અંત સમયે બહાર આવશે.

� અંત સમય ન�ક લાગે �યારે આસપાસમાં કોઈ ન રહે 
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મૃ�યુને મહો�સવ બનાવવાની!

 એ તૈયારી અંતરના �ડાણ સુધી ઊતરી ગયેલી હોવી 

�ઈએ. તો જ અંત સમયે બહાર આવે અને આ ભાવના 

મૃ�યુની સાથે ભવોભવને પણ સુધારી દે.

તેવું વાતાવરણ સજવ� ું �ઈએ; જથેી લાગણી, મોહ, માયા, 

મમ�વથી મુ�ત થઈ ‘�વ'માં, ભિ�તમાં �ડાઈ શકાય.

� મૃ�યુને મહો�સવ બનાવવા માટે �થમ �વીકારભાવ 

હોવો �ઈએ અને એના માટે સમજપૂવ�કની પૂવ�તૈયારી 

હોવી �ઈએ. 
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 એક સૂ� હમેશાં યાદ રાખવ,ુંં

� Death ન�ી જ છ,ે date ન�ી નથી.

� અચાનક મૃ�યુ આવે અને � આપણે prepare 

હોઈએ તો આપણે આપણા મૃ�યુને સુધારી શકીએ, 

મ�ૃયનુ ેમહો�સવ બનાવી શકીએ અન ેમ�ૃયનુો સહજભાવ ે

�વીકાર પણ કરી શકીએ. અ�યથા આત��યાન, ભય અને 

ગભરાટને કારણે મૃ�યુ બગડી પણ શકે છ.ે

� જનેો અંત સુધરે તેનો અનંતકાળ સુધરે.

� હરએક ક�પનાનું,  હરએક િવક�પનું વારવાર ં
rehearsal કરવું �ઈએ.



 એક એવા યુગપુ�ષ છ,ે જઓે કડારેલી કેડી પર ન ચાલતા,ં સમય અન ેં

સં�ગો અનુ�પ ક�યાણ કેડી કડારી ર�ા છ.ેં

 રા�સ� ંત પરમ ગુ�દેવ �વ અન ે સવ�ના �હત, �ેય અન ે ક�યાણ માટે 

યુગોથી ચાલતી પરપરાનો આદર કરી કઈક નવું, કઈક અનોખું, �ેરણાદાયક ં ં ં

અને �ગિતકારક કરવા �બળ પુ�ષાથ� કરે છ,ે યુગને એક નવી �દશા અને �િ� 

આપે છ,ે જનેા �ારા �યિ�તને �યિ�તગત માગ�દશ�ન મળે છ.ે માટે જ, આજ ેદેશ-

પરદેશના હ�રો ભાિવકોના સાધનામાગ�નું �ેરકબળ બ�યા છ.ે

રા�સ� ંત પરમ ગુ�દેવ...
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www.soundcloud.com/Parasdham

www.parasdham.org

www.instagram.com/Parasdham

www.facebook.com/ParasdhamIndia

www.youtube.com/ParasdhamTV

connect@parasdham.org



200

પુ�ષાથ� કરવા છતાં,

�યારે સફળતા lock થઈ ગઈ હોય,

અન ે negativity થી mind block થઈ ગય ું હોય,

�યારે દરેક lock અન ે દરેક block ન ે unlock કરતો

POSITIVITY નો PASSWORD એટલે

પરમ �ેરણા!


