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તંત્રી લેખ

જેભ જેભ વ્મક્તત જીલનની માત્રાભાાં આગ લધતો જામ છે . તેભ તેભ તે જુ દા જુ દા ભાગે અને જુ દા જુ દા વભમે ઠોકયો ખાતો જામ છે . આ
ભાગો લાસ્તલભાાં એલા વલકલ્ો છે જે ભાનલીના જીલનને પ્રગટ કયે છે . છે લ્રાાં કેટરાાંક લોથી હુ ાં ભાયા અનેક વાધકોના જીલનભાાં આલી અરગઅરગ રયક્સ્થવતનુાં અલરોકન કયતો શોઉં છાં. જેભાાં ભોટે બાગે એલી રયક્સ્થવત વનભાાણ થામ છે જેભાાં તેભના રયલાય તેભ જ તેભના
આધ્માત્મભક ભાગા લચ્ચે વાંઘા ઉમન્ન થામ છે . દયે ક લખતે હુ ાં આલી રયક્સ્થવત જોઉં છાં, મમાયે ભને બગલદ્ ગીતા માદ આલે છે , જેનો હુ ાં
અવતળમ વભથાક છાં. ભને રાગે છે કે બગલદ્ ગીતા એ ભાનલ ભનની ભાગાદવળકકા છે , જે જીલનના દયે ક થ ય ભાગાદળાન ૂ ૂું ુાં ાડે છે .
કુ ું ુક્ષત્ર
ે ની રડાઈ લખતે યુદ્ધના ભેદાનભાાં યાજા અજુ ાનના ભનભાાં વાંઘા ઉમન્ન થમો. તે ભશાબાયતની રડાઈથી દૂ ય બાગલા ભાગતો શતો. મમાયે
બગલાન કૃષ્ણને તેભાાં શસ્તક્ષે કયલો ડયો અને તેભણે મમાયે બગલદ્ ગીતા જેવુાં રદવ્મ કાવ્મ વભજાવ્યુ,ાં જેથી તેના ભનભાાં ઉદબલેરો વાંઘા
દૂ ય થમો.
વાભાન્મ વાધક તેના જીલનભાાં બગલાન કૃષ્ણની ઉક્સ્થવત અનુબલી ળકતો નથી તેથી આલી રયક્સ્થવતભાાં તેણે ોતે જ વનણામો રેલાના
શોમ છે . ભોટે બાગે, ભાયી દ્રષ્ષ્ટએ વત કે મનીને ળાંકા ઉમન્ન થામ છે . વત કે મની મુક્તતના ભાગે જલા ભાટે રયલાયને છોડીને જતા યશેળે
એલી અસુયક્ષા ઉમન્ન થામ છે . લાસ્તલભાાં રયલાયને છોડીને જતા યશેળે એ ખ્માર ોતે જ અસુયક્ષા અને ગેયવભજને રીધે ઘડી કાઢયો શોમ છે .
કોઈએ કશુાં જ છોડલાનુાં નથી, અને વાધનાની ફાફતભાાં તો દયે કે ખયાફ આદતો તેભ જ ભ ૂતકાની સ્મ ૃવતઓને છોડલા વવલામ કશુાં જ છોડલાનુાં
શોત ુાં નથી. ભને રાગે છે કે ભોટે બાગે આવુાં વત-મનીભાાં ફનત ુાં જોલાભાાં આલે છે . ફાંનભ
ે ાાંથી એક એવુાં ભાને છે કે તેના જીલનવાથીએ કોઈ ણ
આધ્માત્મભક પ્રોગ્રાભભાાં બાગ રેલો નશીં અને ોતાનો ૂ ૂયતો વભમ રયલાયના વભ્મોને આલો. કભનવીફે, તેભને એ વભજાત ુાં નથી કે તેભનો
જીલનવાથી આ રદવ્મ ભાગે આગ લધલા ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મો છે અને તેને જીલનનો ફીજો વલકલ્ કે જેભાાં બૌવતક દુ વનમા, વ્મલવામ
ભાટે મુવાપયીઓ કે ધાંધાદાયી ાટીઓભાાં બાગ રેલાનુાં છોડલાનુાં છે . આ ભાટે ફીજો કોઈ ભાગા નથી. એલી રાગણી કે જેભાાં તેનો જીલનવાથી
રયલાય વાથે વભમ વાય કયે તેલી ોતાની અેક્ષા છે , તે ચારીવી છીનો વલકલ્ નથી. તેઓ એલા વલકલ્નુાં વર્જન કયે છે જે લાસ્તલભાાં
અક્સ્તમલભાાં જ નથી. વત કે મનીને ઘેય યાખલા શોમ અને તે ાછરી ત્જિંદગીભાાં વનયાળાલાદી ન ફને તે ભાટે ભાત્ર આ ફે વલકલ્ો છે .
ભાયી વભક્ષ એક એલી રયક્સ્થવત આલી છે જેભાાં વત ભાને છે કે મનીએ 30 લાનાાં રગ્ન જીલન છી ણ ઘય જ વાંબાવુાં જોઈએ. તે
આ રદવ્મ ભાગે જામ તેના ભાટે તેને ખુળી નથી. તેનો જીલન ભાટેનો ખ્માર શજુ એલો જ છે કે વાથે યશેવ,ુાં યાં ત ુ બગલાન ન કયે ને તેની મની
ફીભાય ડે અને તે ળશેયભાાં યશે તો તેનો યોગ લધાયે પ્રફ ફને છે અને તેને ફીજે રઈ જલાની જરૂયત છે , તો મમાયે વત શુાં કયળે ? શજુ તેને
ળશેયભાાં જ ગોંધી યાખળે અને તેના જીલનને જોખભભાાં મ ૂકળે કે કળે ફશાય રઈ જળે ! તભને એવુાં નથી રાગત ુાં કે મનીને જમાાં જવુાં ગભે મમાાં
તેની વાથે જલાથી ણ વાથે યશી ળકામ છે ? યાં ત ુ ભાલરકીબાલ આલે મમાયે શેરો વલકલ્ જ વાચો રાગે છે .
-

અજીત વય

ભજ ગોવ િંદમ્ (શ્લોક ચોથો)
नलऱनीदऱगतगऱमतततरऱं तदजीवितमततशयचपऱम ् ।

विद्धि व्याध्यलिमानग्रस्तं ऱोकं शोकहृतं य समस्तम ् ।। 4 ।।
કભની ાાંખડી ય કાંન કયી યશેરાાં ાણીનાાં ટીાાંની જેભ જીલન અસ્થથય છે , તભાયે
વભજવ ાં જોઈએ કે આખા વલશ્વ ય યોગો તેભ જ અશાંકાયનો પ્રશાય થઈ યહ્યો છે અને તેથી વભગ્ર વલશ્વ
ઉદદગ્ન છે .
આ એલો સવલચાય છે જે દયે ક ધભમના, દયે ક ગ્રાંથભાાં રખામેરો છે . આણા વાંતો તેભ જ
દૃ ષ્ટાઓ કશેતા જ આવ્મા છે કે આ જીલન તે ભામા વવલામ કશ ાં જ નથી, અને તે ખ ૂફ જ ટૂાંકાં અને
જાણી ન ળકામ તેવ ાં છે . કોઈની જજિંદગી ક્યાયે  ૂયી થઈ જળે તે કોઈ જાણી ળકત ાં નથી. કોઈને એ
લાતની ણ ખફય ડતી નથી કે તેના ફાયણે ક્યાયે ટકોયા થળે અને તેભને તેની તયપ ધ્માન દેલા
વવલામનો વલકલ્ જ નશીં શોમ ! ખ ૂફ જ વલત્ર ગ્રાંથ ગરચદયત્રના ઘણા અધ્મામભાાં આ લાત ય
પ્રકાળ ાડલાભાાં આવ્મો છે કે જીલન તો ાણીભાાંના યોટા જેવ ાં છે . તે ક્યાયે ફૂટી જળે અને તેભાાં
યશેરી શલા ફશાય ક્યાયે આલી જળે તે કોઈ જાણી ળકત ાં નથી. શ્રી ળાંકયાચામે અશીં કભની ાાંદડી ય
યશેરા જરબફિંદન ાં ઉદાશયણ આપ્ ાં છે . તભને ખફય જ શળે કે કભની ાાંદડી ય યશેરાાં જરબફિંદને
ાાંદડી કડી યાખતી નથી. તે વયકી જામ તેભ શોમ છે . લનની નાની રશેયખી ણ તેને વશેરાઈથી
ાડી ળકે છે . જીલનન ાં ણ આવ ાં જ છે . વ્મક્ત થલરૂભાાંથી અવ્મક્ત થલરૂ તયપ જલાભાાં એટરે કે
જીલનભાાંથી મૃત્્ તયપ જલાભાાં ભાત્ર અમક ક્ષણો કે તેથી ણ ઓછો વભમ રાગે છે .
તેથી વ્મસ્ક્તએ જીલનને ગાંબીયતાથી રેવ ાં જોઈએ. તેને લેડપવ ાં ન જોઈએ. ફીજી જ ક્ષણે શ ાં થલાન ાં છે તેની કોઈને ખફય ડતી નથી. શય ક્ષણ આજફાજ
આવ ાં ફનત ાં આણે જોઈ યહ્યા છીએ. કભનવીફી એ છે કે ભોટાબાગના રોકો જીલનનો આ ભભમ વભજતા નથી. કોઈને ણ ખફય નથી કે ક્યાયે કોને શાટમ એટે ક કે
ેયાબરવવવનો હભરો આલળે, અકથભાત થળે કે કેન્વય ! આણે વૌ કભમ અને વાંથકાયનો ખેર જાણીએ છીએ અને તે આણી જજિંદગીભાાં થતો શોમ છે તેન ાં ભશત્ત્લ
ણ જાણીએ છીએ. આ જીલન તે આણા કભો અને વાંથકાયોને વાપ કયીને આણા જીલનની ાટીને વાપ કયલાની તક છે , જેથી આણ ાં ચૈતન્મન ાં થતય ઉય ઉઠી
ળકે . તે વભજ ણ આણાભાાં છે , નશીંતય આણે તે વાંથકાયોના પેયાભાાં લાયાંલાય પમામ જ કયીશ.ાં ચારો આણે ભાની રઈએ કે આ રેખ લાાંચનાયની વયે યાળ ંમભય
40 લમની છે . ભાની રઈએ કે આણે 75 લમ જીલી જઈશ ાં (કોઈ ત્સનાભી, ધયતીકાં, અકથભાત, આતાંકલાદીઓના હભરા લગેયેભાાંથી ફચી જલામ તો). તો
આણી ાવે જીલનનાાં વયે યાળ ભાત્ર 35 લો છે . ભાની રઈએ કે આણે 8 કરાકની ઊંઘ રઈએ છીએ, એટરે દદલવનો ત્રીજો બાગ તો ઊંઘલાભાાં જ જતો યશે
છે . તે ફાદ કયતાાં આણી ાવે જાગૃત જીલનના ભાત્ર 23.3 લો ફાકી યહ્યાાં છે . આ લોન ાં દદલવોભાાં રૂાાંતય કયીએ તો દયે ક ાવે ભાત્ર 8516 જાગૃત
અલથથાના દદલવો છે , એટરે કે ભાત્ર 20384 કરાકો ફાકી યહ્યા છે અથલા તો મૃત્્ આલે તે શેરાાંની ભાત્ર ાાંચ રાખ વભવનટો જ ફાકી છે . આ અનભાનભાાં એભ
ભાની રીધ ાં છે કે વ્મસ્ક્તને તે શેરાાં કોઈ બમાનક યોગ નશીં થામ. શલે કલ્ના કયી ળકો છો કે વભમ કેલી યીતે વાય થતો જામ છે ?

કે ટરીક લાય ભને નલાઈ રાગે છે કે રોકોને અધ્માજત્ભક ફનલાની ળયભ આલે છે . તે રોકો ાવે એલી દરીર શોમ છે કે એ ફધ ાં તો વનવ ૃવિ છી જ
કયામ. તેઓ લો શેરાાં ભાનલી દ્વાયા અનાલામેરો યાંયાગત દૃ ષ્ષ્ટકોણ વભજાલે છે . તેઓ એલી ણ લાતો કયે છે કે જાણે શાઈબ્રડ પ્રેળય અને ડામાબફદટઝ
જેલા યોગો 60 લમ છી જ થલાના શોમ ! આજે આલા યોગો 30-40 લમના રોકોભાાં અવનમાંવત્રત યીતે પેરાતા જોલા ભે છે . અશીં ેરા રોકોની લાતો રાગ
ડતી નથી. આજે રોકો ાવે થલથથ યશેલા ભાટે વભમ નથી. ઘણી લખત એલી દયસ્થથવત ઉત્ન્ન થામ છે જેભાાં લો શેરાાં ભાયી ાવે યે દક ળીખેરા રોકો એવ ાં
કશેતાાં જોલા ભે છે કે જ્માયે જ્માયે તેઓ યે દક કયે છે ત્માયે તેઓ ખ ૂફ ખળ અને થલથથ યશે છે , યાંત વભમના અબાલ અને અન્મ પ્રવ ૃવિઓને રીધે તેઓએ યે દક
રેલાન ાં ફાંધ કયી દીધ ાં છે . ત્માયે ભને વભજાત ાં નથી કે કેલો પ્રવતબાલ આલો. જો કોઈને યે દક કયલાથી વારાં ન રાગત ાં શોમ અને છોડી દે તે લાત ભાની ળકામ
તેલી છે . યાંત, જો યે દક રેલાથી તભને વારાં રાગત ાં શોમ, તભે થલથથ યશી ળકતા શો તો ળા ભાટે તે રેલાન ાં ફાંધ કયવ ાં જોઈએ ? આજકાર રોકોની પ્રાથવભકતા શ ાં
છે ? સખ અને થલાથ્મ એ આજકાર તેભની પ્રાથવભકતાના ક્રભભાાં વૌથી છે લ્રે આલે છે આ શ્રોકના યચવમતાને આલી દુઃખ અને ગ્રાવનથી બયે રી દવનમાની ખફ
ૂ
બચિંતા છે . ઘભાંડ અને યોગો તે આધવનક વલશ્વની વનળાની છે , જે દદવ્મતા અને આનાંદથી ખ ૂફ દૂય છે . જો ભાનલી જીલનભાાં પ્રાથવભકતા કોને આલી તે વભજે તો તે
જીલનનો આનાંદ ભેલી ળકે .
અભે વાધકોના એક ગ્ર વાથે ગાંગોત્રી-મભનોત્રીની માત્રાએ ગમેરા ત્માયનો એક પ્રવાંગ માદ આલે છે . ઋવકેળભાાં જે ઘયભાાં અભે યહ્યા શતા તેનો ાાંચભાાં
કે છઠ્ઠાભાાં બણતો એક છોકયો ભને માદ આલે છે . તે એવપ્રર-ભે નો વભમ શતો, જ્માયે ળાાએ જતાાં ફાકોની યીક્ષાનાાં દયણાભ આલતાાં શોમ છે . તે ફાક ખ ૂફ
ઉદાવ શતો અને ઘયના એક ખ ૂણાભાાં ફેઠો શતો. દયણાભ આલી ગ્ ાં શત ાં અને તેણે વાયો દેખાલ કમો ન શતો. એક વાધક કે જે શાંભળ
ે ાાં ભાનતો શતો કે જીલનભાાં
બવલષ્મ ભાટે ચોક્કવ મોજના જરૂયી છે તે તેની ાવે ગમો. તેણે તે ફાકને બણતયની બવલષ્મભાાં મોજના કેભ ફનાલલી તે વલળે રગબગ કરાક સધી રેક્ચય
આપ્ ાં. હ ાં અંદયથી તે વાાંબતો શતો. ભેં તે વાધકને કહ્ ાં કે તે ેરા છોકયાને બવલષ્મ ભાટે આટરી રાાંફી વરાશ કેભ આી, જેનાથી ફાક લધાયે શતાળ થઈ
ગમો શતો. તેણે કહ્ ાં કે તેને એલી ટેલ શતી. ભેં તેને  ૂછ્ ાં તાયી વરાશ કોઈએ ક્યાયે મ ભાની છે ખયી, અને બવલષ્મ ભાટે તાયી એકે મ મોજના કાભ આલી છે ખયી?
તો તેનો જલાફ ‘ના’ શતો. તો ળા ભાટે તેણે એલા ફાકને વરાશ આલી જોઈએ જેના આત્ભગૌયલનો બાંગ થમો શોમ? ભેં તેને  ૂછ્ ાં છી તેણે ભને લચન
આપ્ ાં કે કોઈ તેને  ૂછળે નશીં તો તે ક્યાયે મ વરાશ નશીં આે. જીલનના આ ઉશાવ છે . પ્રત્મેક વ્મસ્ક્તને બવલષ્મ ભાટે વાંવિ એકઠી કયલી છે , અને ફીજી ફાજ
તેઓ તે જ બવલષ્મની સયક્ષા ભાટે લીભા-ોરીવીઓ ખયીદે છે . ભનની ેરી ફાજ ક્યાાંક આણને જીલનની અવનવિતતાની ખફય છે છતાાં આણે તે અંવતભ ધ્મેમ
સધી જલા ભાટે તૈમાય થલાની જલાફદાયી રેલા તૈમાય થતા નથી.

ુ વ કરો
કુ દરતના ખોળે બેસીને તમારા મ ૂળ સ્વભાવનો અનભ
- કૃા ચોકવી, યાજકોટ, બાયત
એક લખત હુું દે લરુખ આશ્રભના ફગીચાભાું ફેઠી શતી. આણુું ગાડડ ન શલે
ખ ૂફ સુદય
ું
રાગે છે . ખાવ કયીને શળકાગોના જનાદડ ન અંકરે તેભાું પેયપાય કયી
નલો ઓ આપ્મો છે ત્માયથી. શલે ત્માું શરયમાી રોન છે , કેટરાુંમ યું ગફેયુંગી ફૂરોના છોડલાઓ છે અને ફુલાયા ણ છે . તે ખયે ખય જોલા જેવુું દૃ શ્મ
છે . અશીં એક ફાજુ સ્લાભીજી ફેઠેરા છે અને ફીજી ફાજુ આવુું સુદય
ું ગાડડ ન છે .
જ્માયે ફગીચાને હુું જોતી શતી ત્માયે ભને નલાલ રાગી કે આ ફગીચાને
જોલને આણે ખુળી ળા ભાટે થામ છે ?
અને ભને અંતર્દ્ડષ્ટટ ભી કે જ્માયે આણે સુદય
ું
ભજાનાું ફૂરો, શરયમાી
રોન, ુંખીઓનો કરયલ, લનની ઠુંડી રશેયોથી ઝુરતી ડાીઓ, ફુલાયા
લગેયે કુ દયતને જોલએ છીએ, ત્માયે આણે આણા મ ૂ સ્લબાલ વાથે
જોડાલ જલએ છીએ. તેભાું પ્રેભ અને ળાુંશત છે . એ જ કાયણથી આણે જ્માયે
જ્માયે કુ દયતને શનશાીએ છીએ ત્માયે આનુંદભાું આલી જલએ છીએ.
એલી જ યીતે ભેં જોયુું છે કે જ્માયે આણે નાનાું ફાકો વાથે શોલએ છીએ ત્માયે આણને ખ ૂફ આનુંદ થામ છે , કાયણ કે ફાકો તો ખ ૂફ જ
શનભડ અને શનદો શોમ છે . તેઓ કુ દયતની ખ ૂફ નજીક શોમ છે . તેઓ ખખ લશેતાું ઝયણાું જેલાું શોમ છે . તેઓ શુંભળ
ે ાું લતડભાનભાું યશે છે તેથી
આણને તેભની વાથે આનુંદ આલે છે . કદાચ તેભના વશલાવભાું આણે ણ લતડભાનભાું આલી જલએ છીએ તેથી આણને ણ આનુંદ ભે છે .
તે ઉયાુંત, આણા જીલનભાું એલા કેટરાક રોકો આલે છે જેનો વશલાવ આણને ખ ૂફ સુખદ રાગે છે . જ્માયે આણે તેભની વાથે શોલએ છીએ
ત્માયે આણે આણા મ ૂ સ્લબાલભાું શોલએ છીએ. ત્માયે આણે મુખોટા શેયલા ડતા નથી. આણા શલચાયોનો તેભના શલચાયો વાથે સુભ
ે થામ છે
અને તેથી વભાન શલચાયો ઉદબલે છે . આલા રોકો વાથે યશેવ ુું આણને ગભે છે . કદાચ આલા રોકો ણ આણને લતડભાનભાું રાલી દે તા શળે. જેથી
આણે આણા મ ૂ સ્લબાલનો અનુબલ કયી ળકતા શોલશુ.ું કેટરાક રોકો વાથે આણને જયામ ભજા આલતી નથી અને શલચાયો ણ ભતા આલતા
નથી. કદાચ એલા રોકો અશુંકાયી શળે જે આણને ોતાના લખાણ કયીને અને વરાશ આીને નીચા દેખાડતા શોમ છે . આણે એ રોકોની કુંનીભાું
ગુંબીય યશેવ ુું ડે છે તેથી આણે આણી લાસ્તશલકતાથી દૂ ય થલ જલએ છીએ. તેઓ આણુું ઊજાડન ુું સ્તય નીચુું રાલે છે અને જ્માયે આણુું ઊજાડન ુું સ્તય
નીચુું આલે છે ત્માયે વશેરાલથી આણે આણા અ ૂણડ ભ ૂતકા વાથે જોડાલ જલએ છીએ. તેથી આ રોકો રાુંફે ગાે આણને શતાળ ફનાલે છે .
જ્માયે જે રોકો લતડભાનભાું યશેતા શોમ છે તેભ જ જેભની વાથે યશેવ ુું આણને ગભે છે , તેઓ આણુું ઊજાડન ુું સ્તય ઊંચુું રાલે છે તેથી આણને
આણા લાસ્તશલક કે મ ૂ સ્લબાલનો અનુબલ થામ છે અને તે છે પ્રેભ. ફાકો વાથે યશેલાથી આલો અનુબલ થામ છે ત્માયે આણે કળા રેફરની જફૃય
નથી કે કુંલ ઓખની ણ જફૃયત યશેતી નથી. તે વભમે આણે અશુંકાયથી ય થલ જલએ છીએ અને આયાભથી આણા અંતયાત્ભાનો અનુબલ કયી
ળકીએ છીએ. આવુું જ કુ દયત વાથે ફને છે . તેન ુું ભાત્ર અસ્સ્તત્લ છે . કુંલ ઓખ નથી, જેથી કુ દયતભાું ફધુું જ રદવ્મ શોમ છે અને આણે તેનો અનુબલ
કયીએ છીએ.
આ ક્ષણે ગુરુજીએ કશેલ ુું એક લાક્ય ભને માદ આલે છે જે અશીં રાગુ ડે છે . તેભણે કહ્ુું કે, “જ્માયે
તભે 100 ટકા ફનો છો ત્માયે લશ્વય શ ૂન્મ ફને છે અને જ્માયે તભે શ ૂન્મ ફનો છો ત્માયે લશ્વય (રદવ્મતા)
100 ટકા શોમ છે . ભતરફ કે જ્માયે તભાયો અશમ્ ખયી ડે છે ત્માયે તભને તભાયા મ ૂ સ્લબાલનો
અનુબલ થામ છે . યું ત ુ, આણા ભાટે તે રદવ્મતા અને પ્રેભનો અનુબલ વદામ કયતા યશેલાનુું એટલુું વશેલ ુું
નથી. તેથી હુું સ ૂચન કરુું છું કે ફાગ-ફગીચાભાું જાઓ, આકાળ નીચે ફેવો, તાયાઓને જુ ઓ, ુંખીઓને અને
ફૂરોને યે રક ભોકરો જેથી આણે ણ કુ દયત વાથે જોડાલ ળકીએ. આણે વહુ જાણીએ છીએ કે આણી અંદયનુું શલશ્વ અને ફશાયનુું શલશ્વ અરગ નથી.
‘મથા ીંડે તથા બ્રહ્ાુંડે’, અથાડત ્ શલશ્વભાું જે ફશાય છે તે આણી અંદય ણ છે .
ફીજુ ,ું એલા રોકો વાથે યશો જેની વાથે તભને ભજા આલે અને તભને ગભે. જે વત્મના ભાગે છે તેલા રોકો વાથે વત્વુંગ કયો, જેથી તભને તભાયા મ ૂ
સ્લબાલનો અનુબલ થલ ળકે . જો ળક્ય શોમ તો ફાકો વાથે વભમ વાય કયો. યે રક, ધ્માન, અસ્હનશોત્ર જેલી વાધના કયો. એવુું ફધુું કયો કે જેથી તભને આનુંદ
આલે, ણ ળયીયને કળી શાશન ન શોંચે. આભ કયલાથી જીલન જીલલાનો આનુંદ આલળે. વય ફનો અને જીલનને વયતાથી, વાદાલથી ભાણો, એ જ રદવ્મ
જીલન છે .”

ગાઢ મિત્રતા

એક જ ગુરુના ફે શળષ્મો જ્ઞાન અને બક્તત, આશ્રભભાાં વાથે યશી વાધના કયતા શતા. ફાંને ગાઢ શભત્રો શતા, યાં ત ુ ફાંનેની વાધના-ધ્ધશત
અરગ શતી. તે ઉયાાંત, એક શલળેતા એ ણ શતી કે, બક્તતની ઉંભય 60 લષની શતી. જ્માયે જ્ઞાનની ઉંભય 40ની શતી. ઘણા વાધકોને આશ્ચમષ
થત ુાં કે, ઉંભયનો આટરો તપાલત છતાાં શભત્રતા કેટરી અત ૂટ છે !
એક દદલવ જ્ઞાનને શલચાય આવ્મો, તેણે શદયદળષન ભાટે માત્રાએ જલાનુાં બક્તતને જણાવ્્ુ.ાં બક્તત ક્યાયે મ જ્ઞાનની કોઈ લાતનો શલયોધ ન
કયતો. ફન્ને શભત્રો માત્રાએ નીકી ડયા. બક્તતની ચાર કાચફા જેલી શતી તે ળાાંશતથી ોતાનુાં શનત્મકભષ કયતા કયતા ચારલા રાગ્મો. બક્તતની
ચાર ધીભી શતી, યાં ત ુ વતત ચારલાની તેને આદત શતી તેથી યસ્તાભાાં ક્યાાંમ યોકાતો નદશ. જ્માયે જ્ઞાન વવરાની ભાપક દોડલા રાગ્મો.
મૌલનના થનગનાટ અને શદયદળષનના ઉત્વાશે ખ ૂફ જ આગ નીકી ગમો. બક્તતને ખ ૂફ જ ાછ યશી ગમેરો જોઈ, જ્ઞાન શલચાયલા રાગ્મો.
માત્રાએ વાથે નીકળ્મા છીએ તો થોડી લાય ભાયા શભત્ર બક્તતની યાશ જોવુ.ાં એ દયમ્માન જે સ્થે જ્ઞાન શોંચી ગમેરો ત્માાંના આજુ ફાજુ ના
દ્રશ્મોનુાં તે અલરોકન કયલા રાગ્મો, એ દયમ્માન તેને ખ ૂફ જ જાણલા ભળ્્ુ.ાં ચાયે તયપ છલામેરા શદયમાાાં ખેતયોભાાં તે પમો. ત્માયફાદ દૂ ય દૂ ય
નજય દોડાલી, યાં ત ુ શભત્ર બક્તત ક્યાાંમ દે ખામો નદશ. તેથી તેણે પયી દોડલાનુાં ળરૂ ક્ુ.ું અંતે દોડતા દોડતા જ્ઞાન ખ ૂફ જ થાકી ગમો. તેને થોડો
આયાભ કયી રેલાનો શલચાય આવ્મો. તેને થ્ુાં કે ત્માાં સુધી બક્તત ણ આલી જળે. આગની માત્રા અભે ફાંને શભત્રો વાથે લાતો કયતા કયતા
પ ૂયી કયી રઈશુ.ાં તેથી નજીકભાાં યશેરી સુદય
ાં
ભજાની ઘાવની થાયી જોઈ તેણે આયાભ કયલા શલચા્ુ.ું ઘાવની કોભ થાયીભાાં ક્યાયે ઊંઘ
આલી ગઈ તેનો જ્ઞાનને ખ્માર જ ન યહ્યો. ધીભે ધીભે ચારતા બક્તત જ્માયે એ ભાગષ ય આવ્મો ત્માયે તેણે ોતાના શભત્ર જ્ઞાનને ઘવઘવાટ
ઊંઘતો જોમો. એક ક્ષણ ભાટે તેને જગાડલાનો શલચાય આવ્મો, ણ છી એ દોડલાના કાયણે ખ ૂફ થાકી ગમો શળે એભ શલચાયીને તેને
જગાડલાનુાં મુરતલી યાખ્્ુ.ાં તેણે આગ ચારલાનુાં ળરૂ ક્ુ.ું તે વાથે વાથે શલચાય એ ણ આવ્મો કે, ભાયી ચારલાની ગશત તો ધીભી છે .
શદયદળષનના સ્થે ભને શોંચતા તો ખ ૂફ જ લાય રાગળે, જ્માયે જ્ઞાન તો જાગ ૃત થતાાં તયત દોડલા રાગળે અને શોંચી જળે. ધીભે ધીભે બક્તત
તેના માત્રાના નક્કી કયે રા સ્થ ય શોંચલા આવ્મો. આગ થોડાાં ગશથમાાં ચડતાાં જ શદયનાાં દળષન થઈ ળકે તેભ શતાાં. ત્માાં જ શલચાય આવ્મો
કે, ભાયો શભત્ર જ્ઞાન કેભ શજુ સુધી ન આવ્મો ? રાગે છે થાકના કાયણે તેને ખ ૂફ જ ઊંઘ આલી ગઈ શળે. ભાયે તેની યાશ જોલી જોઈએ. જ્માાં સુધી
તે નદશ આલે ત્માાં સુધી હુ ાં અશીં ફેવીને તેની યાશ જોઈળ. ત્માાં જ દોડતો દોડતો જ્ઞાન આલી શોંચ્મો. તેણે શભત્ર બક્તતને તેની યાશભાાં ઊબેરો
જોઈ પ ૂછ્ુ,ાં કેભ અશીં ઊબો છે ? તાયી યાશ જોઈ યહ્યો છાં. શભત્ર બક્તતનો જલાફ વાાંબી જ્ઞાન શલચાયલા

રાગ્મો કે, શુાં ભાયા શભત્રએ ભાયી

પ્રશતક્ષાભાાં શદયદળષનનો ણ ત્માગ કમો ? જ્ઞાનની ભનઃક્સ્થશત જાણી જતા બક્તતએ આગ જણાવ્્ુ,ાં આણે એક જ ગુરુના, એક જ આશ્રભભાાં
યશીને વાધના કયતા એક વાથે શદયદળષનની માત્રાએ નીકે રા વશમોગી છીએ. ભાયાથી તને છોડીને પ્રથભ દળષન કેભ થામ ! શુાં ભાયા સ્થાને ત ુાં
શેરાાં શોંચી ગમો શોત તો, ત ુાં ભાયી યાશ ન જુ લત? આ વાાંબી જ્ઞાનની આંખો આંસુથી છરકાઈ ગઈ. તેને વભજાઈ ગ્ુાં કે, વતત માત્રા
દયમ્માન ભાયો શભત્ર બક્તત કેભ યડતો શોમ છે . પ્રથભ લાય જ્ઞાનને આંસુની દકિંભત વભજાઈ. ફન્ને શભત્રો શદયના દ્વાયે બેટી ડયા અને ફન્નેએ એકફીજાનો શાથ કડી શદયદળષન ભાટે દોટ મ ૂકી...
શભત્રો... આ ભાયી કલ્ના નથી. જે ધ્માનભાાં દે ખા્ુાં તે રખ્્ુાં છે . એક સ્ષ્ટતા જરૂયી છે , ભાટે કરુાં છાં. બક્તતની ઉંભય 60 લષ એટરે કે,
પ્રૌઢાલસ્થા દળાષલી છે . એ દ્વાયા બક્તતનુાં ગાાંબીમષ દળાષલલાનો પ્રમાવ કમો છે . જ્માયે જ્ઞાનની ઉંભય 40 દળાષલી – વતત ળોધ – જીજ્ઞાવા તેભ જ
વાંળોધન વ ૃશિ દળાષલી છે .
શભત્રો...બક્તત અથલા જ્ઞાન એકરા ણ શદયના દ્વાય શોંચી શદયદળષન કયી ળકે છે , યાં ત ુ વાથે ભીને જલાનુાં દળાષલીને ફાંનેન ુાં પ ૂણષત્લ
ુ ીની આંખે આળીલાષદ ાઠલી વદગુરુએ ધન્મતા અનુબલી.
દળાષલલાનો પ્રમાવ કમો છે . છે લ્રે...ફાંને શળષ્મોને દદવ્મ દ્રષ્ટીથી અશ્રબ

મારી પાસે બધ ું જ છે !
ક્યાયે મ દરયમો ગર્જતો ફંધ થળે ?
ક્યાયે મ નદી લહેતી ફંધ થળે ?
ક્યાયે મ ંખીઓ ગાતાં ફંધ થળે ?
ક્યાયે મ કીઓન ં ખીરલાન ં ફંધ થળે ?

પ્રોપેસય બયત ઠાકયની આ કવલતા
આધ્માત્ત્ભકતાનો ભભત છે અને કહે છે કે
સહજ ફનો. આ કવલતાની છે લ્રી ફે
રાઈનભાં

આધ્માત્ત્ભકતાના

ખ્મારનો

નીચોડ છે . એભાં એ લાત છે જે આજન ં
આધવનક જગત સભજી ળકત ં નથી અને
કદયત સાથે ચેડા કમાત કયે છે .
આ કવલતાભાં કદયતની ળાશ્વતતા

ક્યાયે મ કદયતન ં રયલતતન અટકી જળે ?

તેભ જ ભાનલ જીલનની અસ્સ્થયતાનો

ક્યાયે મ સ ૂમત પ્રકાળલાન ં ફંધ કયળે ?

ઉલ્રેખ છે . આણે ફધા ઇવતહાસનો એક

ક્યાયે મ આકાળ વલસ્તયત ં અટકી જળે ?
ક્યાયે મ તાયાઓ ટભટભલાન ં ફંધ કયળે ?
ક્યાયે મ કદયત શ્વાસ રેલાન ં ફંધ કયળે ?
જ્માયે હૃદમના ધફકાયા ફંધ ધળે,
ત્માયે ખેર  ૂયો થળે, ડદો ડી જળે,
હ ં ઇવતહાસ ફની જઈળ, ણ કદયતન ં નલસર્જન ચાલ યહેળે.
કદયત વલના કશ ં જ નથી,
યં ત વનસગત છે તો ફધ ં જ છે .

અંળ

ફની

જઈશ,ં કાયણ

કે

આણે

સભમને ભ ૂત, લતતભાન અને બવલષ્મ એભ
અરગ-અરગ વલબાત્જત કયી દીધો છે .
જ્માયે કદયતભાં આલા કળા વલબાજન
હોતા નથી, ળક્ય છે કે ત્માં સભમની
સભજ જ ન હોમ ! શ ં આણે સભમથી
ય થઈને, ભ ૂતકા કે બવલષ્મથી ય
ફનીને ળાશ્વત ફની ળકીશ ં ?

આશ્રમ જ્ઞાન

ભગવાન જેવા બનવાનો પ્રયત્ન ન કરો, ભગવાન જેવા બનો
ગુરુજીની ળરૂઆતની અભેદયકાની માત્રા દયમ્માન તમાુંના સ્થાવનક ટેચરવલઝન –
ભાધ્મભના દયોટસ યોએ તેભને પ્રશ્ન  ૂછે રો કે તેઓ રોકોને બગલાન ફનાલલા આવ્મા
છે કે કેભ? તેભણે તયત જ જલાફ આેરો કે , ‘ના, હુું તો તે રોકોને ભાનલ ફનાલલા
આવ્મો છું.’ હુું કોઈને બગલાન ન ફનાલી ળકુ ું, કાયણ કે આણે ફધા જ બગલાન
છીએ. યુંત ુ, ખુળ યશેલા ભાટે આણને શલે ભાનલ ફનલાની આલશ્મકતા છે . આણે
આણા અશુંકાય, સ્લાથસ અને વ્મન્તતતલને રીધે ભાનલ ફનતા અટકી ગમા છીએ. આ
જ લાતની દે લરુખ આશ્રભભાું િિાસ કયતી લખતે તેભણે ુનરૂન્તત કયી શતી. તેભણે

વાધકોને સ ૂિન કયુું શત ુું કે તેઓએ બગલાન ફનલાની જરૂયત નથી, યુંત ુ બગલાન
જેલા ફનલાની આલશ્મકતા છે . તેભણે કહ્ુ,ું “તભે ઈશ્વયને જુ ઓ, તે ફધુું જ કયે છે
છતાું તે એક ણ લસ્ત ુનો દાલો કયતો નથી. તે તભને વદામ આળીલાસદ આતો યશે
છે અને ફદરાભાું કળાની ણ અેક્ષા નથી. તેણે તેનાું વદકામોનાું ફેનય ક્યાયે મ
નથી રગાવ્માું. તે ક્યાયે મ વનવિભતા કે અન્મ વલમ ય બાણ કયતો નથી. તે
વલશ્વની વૌથી ભૌન શસ્તી છે . ફીજી ફાજુ ભાણવ, કોઈ કામો કમાસ શોમ કે ન શોમ તેના
ફણગા ફુંકતો યશે છે . તમાયે બગલાનને વાુંબલાના પ્રમતનો કયલા જોઈએ અને
ભાનલીના ળોય-ફકોયને વાુંબલાનુું ફુંધ કયવુું જોઈએ. ઈશ્વય ક્યાયે મ તેની રડાઈ
કયતો નથી. જ્માયે આણે દયે ક લાતભાું ડુંપાવ ભાયતા શોઈએ છીએ. ભાનલીના
વર્જનભાું તેભની વશીઓ ભોટા અક્ષયે કયે રી શોમ છે . ઈશ્વય ક્યાયે મ ફરો, પો, ાણી,
શલા લગેયે વર્જન ય દકિંભતની કારી રગાલતો નથી. આણે ભનુષ્મો કોઈ લસ્ત ુ
તૈમાય થામ તે શેરાું તેની દકિંભતની કારીઓ તૈમાય કયી રઈએ છીએ. તેભણે
વર્જન કયે રી લસ્ત ુઓને આણે લેિીને રોકોને લટીએ
ું ૂ
છીએ. આણે તેના જેલા કે ભ
ફની ળકતા નથી? ળાુંત, કામસકતાસ, શ્રદ્ધે મ, વલશ્વવનીમ અને સ્લમુંસ્ફદયત! તે તેભના આ
ભૌન ાઠ તભે ળીખો એભ ઈચ્છે છે . આણે તેને ભાત્ર અનુવયીએ તો આણે વૌ ખુળ
યશી ળકીએ.

રે કક સે મમનારન ું સમય-પત્રક
તારીખ

રે કક ટીચર

સ્થળ

કિગ્રી

3-4 ભે

કૃા

કોટા

ફીજી

3-4 ભે

વીભાફશેન

દે લરુ ખ

શેરી

3-4 ભે

બાયતીફશેન

અભદાલાદ

શેરી

10-11 ભે

વલળાર

મુફઈ
ું

શેરી

10-11 ભે

યાકેળકુ ભાય

થાણા

શેરી

17-18 ભે

યાકેળકુ ભાય

નાવવક

શેરી

17-18 ભે

વલળાર

 ૂણે

શેરી

24-25 ભે

વલળાર

લડોદયા

શેરી

8-9 જુ ન

વીભાફશેન

ભડગાુંલ, ગોલા

ફીજી

8-9 જુ ન

વલળાર

ભડગાુંલ, ગોલા

શેરી

15-16 જુ ન

વલળાર

ન્યુ દદલ્રી

શેરી

અન્મ પ્રવુંગો
-

ચિલ્રન વભય દયદિટ – દે લરુખ આશ્રભ, તા. 10થી 19 ભે અને 21થી 30 ભે, 2014

-

ઈંગ્લરળ પ્રોદપવળમન્વી કોવસ – ટીિય વલલેક ાુંડે, 19 ભેથી 30 ભે (ભાત્ર દે લરુખના રોકો ભાટે)

-

દયસ્ોન્ન્વફર ેયેનન્ટિંગ િેઈવનિંગ પ્રોગ્રાભ, 30-31 ભે અને 1 જૂન (દે લરુ ખ આશ્રભ)

