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ફલૂ તો એની ફોરમ ઢોળી રા� 
 

 

તમે આજ ેએક િવશાળ ઉપવનમાં %વેશ કરી ર'ા છો *યાર,ે તમે મા, વૃ.‐
વેલી‐છોડ‐લતા ઉપર ઝૂલતાં કે ઝૂમતાં ફૂલ કે ફળ અથવા તેના નાનાં‐મોટા ં
કંૂપળ‐પાંદડાને જોઈ તેનાં 9પ‐રંગ‐સુગંધ અને રોનકના વખાણથી અટકી 
ન જતાં, તેને તમારા પોતાના @વન‐ઉપવનમાં, વાવણી કરવા સુધી, મનન ે
લંબાવજો. 
 
અંદર જઈ પસાર થવાનું કરશો *યાર ે ઘણંુ બધંુ જોવા સમજવાનુ ં અને 
Cણવાનું મળશે. એને મા, માિહતી‐સંEહના ઉમેરા માટે ‘મને ખબર છેʼ ત ે
ભાવન ેઉપયોગમાં લઈ, ફુલાવાનું ન રાખતા. �ાં, જ ેવાંચીને માથુ ંસહેજ 
હલવા માંડે, આંખો પહોળી થાય, "યાં થોભી જજો ! શા&ત િચ(ે આંખો 
મીચંીને ઊંડાણમાં જજો ! 
 
કયા લખાણથી, કયા વાચનથી કયો લાભ લઈ શકાય તનેી મન ેકશી ગતાગમ 
નથી, પણ તમે જવેા છો તેમાંથી કાંઈક વધુ સારા, વધુ સાચા બનવાની 
કોિશશ કરજો. શJદો, શJદો જ ન રહે; તેન ેવધુ સારા બનવાના ખપમા ં
લેજો.  
 
માર ે પણ આ માટે ઘણાં પૂવLજ પુMષોનો, સમકાલીન OયિPઓનો ઋણ 
�વીકાર કરવાનો છે. એ Sાની પMુષનો ઉપકાર પહેલા માનવાનો છે. એ 
બધાનાં વચનોના આધાર ે જ આ શJદો આOયા છે. માર ે વાચકોનું ઋણ 
�વીકારવાનું પણ મન છે. લખાણની ખૂબીઓ વાચકોએ બતાવી છે, જ ેમારી 
Cણમાં ન હતી. 
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જ ે સંયોગોમાં, જવેુ ં ઉપરથી આ4યું, જવેુ ં સૂ5યુ,ં જવેું આવ6યું, તે મ7 
કાગળ પર ઉતાયુ8. વાચકો સુધી પહોચંાડયું. હવે આ પુ9તક :ણે અને 
વાચકો :ણે ! 
 
કિવ મકરTદના ગીતની પંિPનો અથL, મારી રીતે અહી ંબંધ બેસે છે. બી વેયાU 
પછી વાવણીને માફકસર અને માપસરના વરસાદનું કામ વાદળ Cણે ! જમેાં 
બીજ વેયાU‐વાOયાં તનેે કણસલાં સુધી પહોચંાડવાનું કામ વસંુધરા Cણે ! બી 
વેયાU પછી, તે ઊXયાં, ન ઊXયાં તો કેમ ન ઊXયાં એની મY ખેવના રાખી નથી. 
એ માટે પણ કિવ મકરTદની પિંP ખપમાં લવેા મન થાય છે : 
 
ફલૂ તો એની ફોરમ ઢોળી રા�, 
નહી ંકોઈનું ફિરયાદી, નહી કોઈનું કા�. ( મકર&દ દવે ) 
 
અને સાચે જ, લખાણમાં એ િનરપે.તા આવે છે, પણ વખાણ (Oયા[યાન)મા ં
તો અપે.ા રહે જ છે. લખાણમાં એ લાભ ખરો ! 
 
લખતી વખતે ઉછીનું લેવાનું ટા\યું છે. અંદર‐અંદર ઘંૂટાયા પછી જ કાગળ 
પર આ]^ું છે. છતાં પણ આ બધંુ લખાણ માMં નથી. મારા _ારા પીરસવામા ં
આOયું એ માટેનો મારાપણાનો દાવો નથી. હા ! મનમાં એવું છે ખ?ં કે મન ે
જ ેગ@યું તે બધાને ગમે તો કેવું સા?ં ! એ ભાવ તો સતત રમતો રAો જ 
છે.  
 
એ સમજણ પણ `મ િવનાની છે કે આવાં બધાં પુ�તકોનું અિ�ત*વ કાળ‐
મહારાજની વણથંભી વણઝારમાં તો એક .aુ િબદું મા, છે. ત ેગરમ તવા 
ઉપર પડશે તો ‘છમ્ʼ થઈને ઊડી જશે. કોઈક માિહતી‐%ેમી વાચકના cદયે 
વસશે તો કમળપ,નાં જળિબંદુને મોતીની ઉપમા મળે છે તેવંુ બનશે, અને 
કોઈક ભB 9વભાવી Cદયને આ શDદોનો યોગ સાંપડશે તો ત ે અંદર 
જઈને તનેે સત-્સંમખુ બનાવશે – મોતી બનાવશે તો એમાં િબંદુની 
સાથHકતા છે, ધ&યતા છે, િચરં�િવતા છે. 
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આમ તો, મારા આનંદ માટેની આ %વૃિd રહી. ખાસ કરીને, િવહાર‐વણLનના 
લેખનમાં, શ,ંુજય દાદાના અિભષેકના આનંદથી છલકાતાં લખાણમાં, 
ચTદનબાળા‐શાિલભa‐ઝાઝંણ (રાe વા*સfય) વગેર ે કથાઓને 
આલેખતી વખત ેકોʼક અપાિથHવ-લોકમાંથી સીધો સંદેશ આવતો હોય 
તેવું અનુભ4યું છે. એ Lણો ધ&ય હતી ! પદાથL�પgીકરણમાં પeૂ 
ઉપા�યાય@ મહારાજનો ઉપકાર છે. કથા‐લખેનની રસાળતા માટેનો યશ 
પeૂપાદ આચાયL મહારાજ hી ધમLધુરTધરસૂિર મહારાજને ફાળે આપવાનો 
છે. 
 
કથા‐લેખન કે પદાથL સમજૂતીની રીત માટે, પંTયાસ રાજહંસિવજય@ની 
સાથે શેર (Share) કરી હતી. ‘પાઠશાળા'ના ઘણાં‐ખરાં લખાણોના પહેલા 
વાચક પંTયાસ રાજહંસિવજય મહારાજ હોય ! એ ચચાLઓમાં આ બધંુ 
મોકળાશથી િવચારાયુ ં હતું અને તેથી જ એનું ‘પોતʼ આOયું છે. પછીના 
વાચકમાં રમેશભાઈનું નામ આવે. આમ, લખવાનું ચાલતું ર'ું છે.  
 
‘પનોʼ કેવો છે – ટંૂકો છે કે બરાબર છે એ તો વાચકો જ નoી કર ેતેવી ઇqછા 
રહી છે. લખેલું બીC વાંચે; મન ેગ�યું તે એમન ેપણ ગ�યું છે – એમ Cણવા 
મળે *યાર ેખુશી થાય એ િ�થિત તો છે જ ! ઊણપ તરફ આંગળી ચીધેં તે પણ 
ગમે છે. 
 
લખતાં પહેલાં મનોમન MાથHના થઈ જતી હતી. એ MાથHના આ છે : 
 

ॐ वाङ् मे मनिस Yित[ता, मनो मे वािच Yिति[तम् । 
(મારી વાણી મનમાં િ9થત થાઓ, મા?ં મન વાણીમાં િ9થત થાઓ.) 

 
એ પછી, જ ેસહજ મ_યું ત ેકાગળની આ છાબમાં ભરી, વાચકોના કરમાં 
ભરી દીધું. મને એ બધું સહજ મ_યું હતું તવેું જ સહજ દીધું.  
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કિવ hી લાલ@ કાનપિરયાએ એ બધો ભાવ, ગીતમાં ગંૂથીને આમ ગાયો છે. 
એમની સાથે હંુ પણ મારો સૂર ભેળવંુ છંુ : 
 
 

સહજ મ_યું ત ે
 

 

સહજ મ\યું તે લીધંુ, મY તો સહજ મ\યું તે લીધંુ. 
ખળખળતા ઝરણાનું પાણી અમરત માની પીધંુ ! 

 

આવળ‐બાવળનાં ફૂલોમાં 9પ ગુલાબી દીઠા ં
વનવગડામાં ભમતાં લાગે ચણીબોર પણ મીઠા ં! 

 

.ણ .ણ @વને ડંખે એવંુ કરમ ન એoે કીધંુ 
સહજ મ\યું તે લીધંુ, મY તો સહજ મ\યું તે લીધંુ. 

 

ચપટી મ\યું તે ગજવે ઘાfયું, મણની લાલચ છોડી 
આતમને અજવાળે મY તો ધરમ ધCયું ખોડી ! 

 

આડો‐અવળો મારગ મેલી Cવંુ છે ઘર સીધંુ 
સહજ મ\યું તે લીધંુ, મY તો સહજ મ\યું તે લીધંુ! 

 

- પ. પૂ. આચાયH aી Mbુ@c સૂિર મહારાજ 
પાઠશાળા eંથ-૧ ની (આંિશક) M9તાવના 
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હૈયાનો હોકંારો 
 
 

જયાર ેતમ ેએક કામમાં સંપણૂL તTમય અન ે
તદાકાર થાવ છો *યાર ેતે કામ તમારી પાસે 
હૈયંુ ખોલીને વાત કર ે છે. તમન ે ત ે કામમાં 
આગળ આગળ વધવાની સૂઝ પણ પડતી 
Cય છે. વqચે વqચે તમારા કામનો તમન ે
અંદરથી હોકંારો ય મળતો રહે છે. કયારકે તો 
કોઈ કામ સંુદર રીતે પાર ઉતર ે*યાર ેઅંદરથી 
શાબાશી પણ સંભળાતી હોય છે. 
 

- પ. પૂ. આચાયH aી Mbુ@c સૂિર મહારાજ 
પાઠશાળા અંક ૦૧ 
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અભંગkાર ‘પાઠશાળાʼ : મા?ં એક 9વmc 
 
 

વતLમાન hી સંઘમાં છેfલા છેfલા વષsમાં નૈિમિdક અનુtાનો પરૂબહારમાં 
ખીfયાં છે. ઉપધાન, સામુદાિયક ઓળી, છ'રી પાળતાં સંઘ, કંઠાભરણતપ, 
hેિણતપ, િસિuતપ વગેર ેનૈિમિdક અનુtાનોનો શંખ ગામો‐ગામ દર વષv 
ફંૂકાય છે. આ સરખામણીએ, પહેલાં થતાં હતાં તે િન*ય તપો, જવેાં કે : રાિ,‐
ભોજન *યાગ, ઉકાળેલું પાણી, wxચયLપાલન, બહેનોનું અંતરાયપાલન, 
અભy*યાગ, િવદળ*યાગ, કંદમૂળ*યાગ વગેર ેિન*ય અનુtાનો હવે સીદાવા 
લાXયાં છે ! 
 
નૈિમિ(ક અનુnાનો થવાં જોઈએ, ખૂબ થવાં જોઈએ, પણ તે બધાં િન"ય 
અનુnાનોમાં કારણ બનવા જોઈએ. ઉપધાનતપ કર ેતેન ેકાયમ સિચdનો 
*યાગ હોવો જોઈએ. માસ.મણ કર ેતેને કાયમી ધોરણે ઉકાળેલું પાણી પીવંુ 
જોઈએ. અzાઈતપ કરનાર ેહંમેશને માટે ચાતમુાLસ દરિમયાન રાિ,ભોજનનો 
*યાગ હોવો જોઈએ. આ રીતે જો થાય તો ધમLનાં મૂળ @વનમાં ઊંડાં ઊતર.ે 
પરંતુ આજકાલ આ િન"ય અનુnાનોના મળૂ હેતુનું oાન ન હોવાના 
કારણે ઉપLેા થતી હોય તેમ લાગે છે. તથેી પાપભી?તા વગેર ેઅંતરંગ 
ધાિમHકતા લુp થતી જોવા મળે છે. 
 
બી@ બાજુ, જો hીસંઘને િવશાળ એવા ,ણ ભાગમાં વહYચીએ તો, એક વગH 
છે oાન?િચ વાળો. તેને 4યાqયાન aવણમાં ?િચ-રસ હોય છે. તે 
સાંભળવા માટે આવે છે. ઉdમ, બોધદાયક અને િવચાર%ેરક વચનો 
સાંભળવાની ત ેઇqછા પણ રાખ ેછે. પણ તેની પાસે અપેિ.ત ઊંડો બોધ ન 
હોવાને પિરણામે, તેન ે hવણિ{યા જ થાય છે ! બુિuમાં કશંુ ટકતું નથી. 
hવણકળાને અંતે hવણયોગ િસu થવો જોઈએ તે થતો નથી. એક દાખલો 
લઈએ. પવાLિધરાજના િદવસોમાં ગણધરવાદના Oયા[યાનોમાં ત ેવગL મોટી 
અપે.ાએ આવે છે. શહેરોમાં તો ગણધરવાદનું Oયા[યાન સાંભળવાનો મોટો 
{ેઝ (craze) હોય છે, તે વગL મોટી સં[યામા ંઆવે છે. પણ ,ણ કલાકના 
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hવણ પછી તે શંુ લાભ પામે છે ? જો તનેી પાસે ‘આ�ા છે, તે િન*ય છે, કમLનો 
કતાL છે, ભોPા છે, મો. છે, મો.નો ઉપાય છે.ʼ આવા ષ� �થાન વગેરનેો 
અ�યાસ હોય તો તનેે જ9ર લાભ થાય. પણ તેની પાસે Sાન ખાતે િસલકમાં 
કાંઈ હોતું નથી. 
 
બીજો વગH છે િsયા?િચ વાળો. ત ેવગH તે તે િsયા કરતાં કરતાં તે િsયાને 
િsયાકાંડ બનાવી દે છે. તે તે િ{યાને િ{યાયોગમાં પિરણમાવતો નથી. તે તે 
િ{યાિવિધમાં અપિે.ત બહુમાન ‐ ઔિચ*ય જોઈએ તે નથી હોતું. અર ે! તે 
િ{યાઓના અથL‐રહ�ય‐હેતુ સુ�ધાં Cણવાની િજSાસા હોતી નથી. એવા 
Sાનની િદશામા ં%ય� જ નથી હોતો. 
 
tીજો એક વગH છે uયાન?િચ વાળો. તેને યોગ, અuયાv, uયાનમાં રસ-
?િચ હોય છે અને એ અપે.ા લઈને જ તે આવતો હોય છે. તેને અહી ંકશુ 
સંતોષકારક મળતું નથી. �યાનને બદલે ધમાલ દેખાય છે. તેથી તે બીજ,ે 
િવપ�યના, %ે.ા, અગાસ જવેા િવકfપ તરફ વળી Cય છે.  
 
આવા tણેય વગHની સમ9યાનો ઉપાય કે ઉકેલ માt એક જ છે - 
“પાઠશાળા”. પેʼલા Cણીતા દુહામાં બતાવેલી ચાર સમ�યા ‐ “પાન સડે, 
ઘોડા હડે, િવ�ા વીસર Cય અને તવા ઉપર રોટી જલે” નો એક જ જવાબ 
છે “ફેરી નહી”ં તેમ અહી ંપણ આપણી ,ણેય સમ�યાનો એક જ ઉdર મળે 
છે “નાણ નહી”ં.  
આ Sાન માટે hાવક સંઘમાં બીC કોઈ �ોત (source) ર'ા નથી. મા, એક 
જ ઉપર નજર ઠર ેછે : એ છે તે “પાઠશાળા”. 
 
આ પાઠશાળાનું પણ @ણs�ધારકાયL થવંુ જ9રી છે. તનેો ઢાંચો તિળયાથી 
ટોચ સુધી બદલવો અિનવાયL છે. પહેલી વાત એ કે તેનું �વત,ં મકાન હોવંુ 
જોઈએ. અને તેમાં ગમે તે સમયે *યાં ભણવા જઈ શકાય એવી ગોઠવણ હોવી 
જોઈએ. જો આયંિબલખાતાનું 9વતંt મકાન હોય તો aીસંઘના મૂળના 
િસંચન �ાં થાય છે તે પાઠશાળાનું 9વતtં િવશાળ મકાન કેમ નહી ં?  
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તેને હવે અEતા{મ (priority) આપવો જ પડશે. *યાં િનિ�ત �થાને 
અ�યાપક બસેે. િવ�ાથ�‐િવ�ાથ�ની માટે પણ કુદરતી હવા‐ઉCશવાળા 
ઓરડા હોવા જોઈએ. દાનનો મોટો %વાહ હવે Sાનના .,ેમાં વાળવાની 
તાતી જ9ર જણાય છે. 
 
એ પાઠશાળાના જ મકાનમાં એક સંુદર ‐ સવાUગસંપૂણL ETથાલય પણ હોવંુ 
જોઈએ. e&થાલય તો મા?ં એક સપનું છે; તે ચોવીસે કલાક ખુ}લુ રહેવું 
જોઈએ. ચોવીસ કલાક ખુ}લી રહેતી દવાની દુકાન હોય તો ચોવીસ 
કલાક ખુ}લી રહેતી e&થાલય ને પાઠશાળા કેમ ન હોવા જોઈએ ? આ 
મા, તરંગ નથી. આજ ે પણ િવદેશની યુિનવિસLટીઓમા ં ચોવીસ કલાક 
ખુfલા રહેતા આવા Eંથાગાર હોય છે જ. રા,ે બે વાXયે પણ િવ�ાથ�ન ે
વાંચતા વાચંતા કોઈ સંદભL ETથ (Reference Book) ની જ9ર પડે તો 
િનઃસંકોચ *યાં જઈ શકે. *યાં એક Eંથપાલ હાજર જ હોય અને તેને જોઈતો 
ETથ મળી રહે. 
 
આપણે તો oાનના પૂ:રી ગણાઈએ છીએ. તો આપણી oાનની આ 
પરબ ખુ}લી જ રહેવી જોઈએ. એટલું નહી ંપણ નવા નવા વાચકવગLને *યા ં
આવવાનું આકષLણ રહે તેવંુ વાતાવરણ હોવંુ જોઈએ. Sાન સંબંધી બધી જ 
માિહતી *યાંથી મળે. ચૈ*યવંદન, સામાિયક, %િત{મણ, પૌષધ જવેી 
િવિધઓમાં આવતા તમામ શJદોના અથL મળી આવે તેવી એક િવશદ 
િડ.નેરી (શJદકોશ) પણ *યાં મળવી જોઈએ. જથેી સૂ,Sાનની સાથે 
અથLSાન પણ િવ�ાથ� સહજપણે મેળવી શકે. પૂ�પાદ હિરભBસૂિર�એ 
“લિલત િવ9તરા”માં ‘અથHબોધ િવનાના સૂtપાઠને સૂકી શેરડી ચાવવા 
જવેોʼ કAો છે. 
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પંચ%િત{મણસૂ, (આચાર સૂ,), @વિવચાર‐નવત�વ (પદાથL સૂ,) 
ભણાવાય છે તે ઉપરાંત પંચસૂ,‐ચઉશરણ જવેા શુિuસૂ,ો, ઋષભ 
પંચાિશકા જવેાં ભિP સૂ,ો, યોગસાર, સમતાશતક જવેા િવચારસૂ,ો 
ભણાવવાં જોઈએ. આ માટે ભરપૂર %ચાર પણ થવો જોઈએ. “અહી ં
ભણાવાય છે, ભણાવાશે” તેવી રીતસરની :હેરાત થવી જોઈએ. 
 
hીસંઘમાં આવો ભાર સ�યગ્ Sાનની પરબ જવેી પાઠશાળા માટે આપવામાં 
આવે તો, આમાનું કશંુ જ અશ� નથી. કામચલાઉ Lિણક કામોમાં દર 
વષ� કેટલો મોટો અથH4યય, aમ4યય અને શિ�4યય થાય છે જ. તનેી 
સાથે આવા કાયમી કાયHમાં પણ એ બધું વાળવામાં આવે તો aીસંઘ 
નંદનવન બની :ય. આટલું આજની પાઠશાળા િવશે. 
 

- પ. પૂ. આચાયH aી Mbુ@c સૂિર મહારાજ 
પાઠશાળા અંક ૦૧ 

 


