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પહેલો પાઠ 
 

 

ક્ષમા એ ધમમ છે. ક્ષમાનો વિરોધીભાિ ત ે ક્રોધ. દ્વષે, ઈષામ, વનિંદા આ બધા 

ક્રોધના નાતીલા છે, આ અધમમ છે. ક્ષમા એ આત્માનો ભાવ છે, આત્મ જડનત છે 

તે ગુણ છે, ડનત્ય છે. જ્યાર ેક્રોધ કમમજડનત ભાવ છે, માટે તે અડનત્ય છે. ક્ષમા એ 

ચૈતન્યનો આડવભામવ છે. 

 

કદાચ ક્રોધ આવે તો પણ તેનો સ્ટોક ન કરવો, મનમાાં સાંઘરવો નહ ાં. સાંઘરશો તો ત ે

વેર બન  જાય. ઉપાધ્યાય મહારાજની સોનેરી વિખામણ છે: ‘ક્રોધ અનુબિંધ 

નવિ રાખીએ.’ ક્રોધનો અનુબાંધ નહ ાં, તને  પરાંપરા નહ ાં. થયુાં હોય તે દાઢમાાં રાખવુાં 

નહ ાં. ક્રોધમાિંથી જિેુિં મન વનિૃત્ત થાય કે તરત જ વનરીક્ષણ, પવરક્ષણ, 

પૃથક્કરણ કરિુિં અને તેના પવરણામ રૂપે જાગૃવત લાિિી. જાગૃડત આવે અથામત ્

સાવધાન  આવે તો દોષ ઘટે. 

 

પરાંતુ આ ક્રોધ જલદ  જાય તેવો નથ . સૌથ  મોટો દોષ ક્રોધ છે, પહેલે નાંબર ેછે ! 

ક્રોધ કરવા માટે પણ બ જી વ્યડિ જોઈએ. ક્રોધ સ્વ અને પર - બન્નેને સાંતાપ-

પડરતાપ જન્માવે, હાડન પણ કર.ે આત્મધનને લ ાંટનાર ક્રોધ છે. 

 

ક્રોધનો ઈલાજ માત્ર ક્ષમા છે. માફ ન કરો તો મૈત્રીમાિં તીરાડ પડે છે, પછી મૈત્રી 

તૂટે છે. જ્યાર ેમાફ  માાંગવા માટે જવે  પહેલ થાય કે તરત જ સામે તનેો પિઘો પિે 

છે. મૃગાવત જીનુાં હૃદય મૃદુ, નમ્ર અને સરળ હતુાં. એટલે જ ગુરુણ  ચાંદનાજી પાસ ે

મસ્તક નમાવ  ખમાવ ેછે. પોતાન  ભ લ કબ લે છે. સ્વબચાવમાાં એક અક્ષર પણ 

કહેતાાં નથ . જવે  એમણે પોતાન  ભ લ કબ લ કર  કે તરત જ આયામ ચાંદનાજીએ 

પણ તેમને માફ કયામ. 
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મૈત્રી સ્નેહનુિં પ્રતીક છે, અને સ્નેહ િાિંવતનુિં કારણ છે. ક્રોધ દ્વેષનુાં પ્રત ક છે અન ે

દ્વેષ સાંતાપનુાં કારણ છે. ક્રોધ કર ેઅને ક્ષમા ન માાંગે તો સાંતાપ રહે છે. માટે ક્રોધ પર 

કાબ  મેળવવા હૃદય ભ નુાં ભ નુાં રાખવાનુાં છે. જીવ પ્રત્યને  મતૈ્ર થ  હળવુાં રાખવાનુાં 

છે. ફલુ સુગિંધ ફેલાિિા જ છે, મેઘધનુષ આિંખને આનિંદ આપિા માટે છે, 

સિંગીત કણમને મધુરતા બક્ષે છે તેમ જીિ પે્રમ કરિા માટે જ છે. આપણુાં જીવન 

અન્યન  સાથે જોિાયલેુાં હોય છે, એટલ ેગમા-અણગમાન  શ ન્ય-ચોકિ ન  રમત 

ચાલત  રહે ત્યાર ેસામાન  જગ્યાએ આપણે પોતે પણ હોઈ શક એ છ એ તેમ માન  

સામાના અવગુણને કે અધ રપને હસ  કાઢવા એ જ ઉત્તમ ઉપાય છે. 

 

કડવ જયાંત પાઠકે આ વાત કાવ્યમાાં મઢ  છે : 

“રમતાિં રમતાિં લડી પડે ભૈ માણસ છે. 

હસતાિં હસતાિં રડી પડે ભૈ માણસ છે.” 

આટલુાં સમજી લઇને આપણે સાંબાંધોમાાં લાગત  કિવાશ, ખારાશ હળવાશથ  

લઇએ તો કમ સે કમ આપણે તો હળવા રહ એ જ. 

 

આ જીવન જીવવાન  કળા છે, જનેો પહેલો પાઠ છે : “હા, એ મારી ભૂલ છે.” આ 

પાઠ આિડી જાય એને વજિંદગીના પછીના અઘરા પાઠ પણ આિડી જાય. 

 

- પ. પૂ. આચાયમ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠિાળા અિંક ૦૧ 

 

  



 

સ્વાધ્યાય ૦૨ (૧૯-ડિસમે્બર-૨૦૨૧)  Page 3 of 7 

 

અિંદરના અિાજને આિકારીએ; પ્રામાવણક બનીએ 

જાણીતા પક્ષીવિદ્ સલીમઅલીની પ્રામાવણકતા 

 

 

 

જાતની સાથે િફાદારી એ ઉન્નત જીિનની સીડીનુિં પહેલુિં પગવથયુિં છે. માણસ ે

પોતાના અાંદરના અવાજને ક'દ  અવગણવો જોઈએ નહ ાં. અિંદરથી આિતો 

અિાજ સાચો જ હોય છે. એ તમારી ચોકી કર ે છે, હૂિં ફ આપે છે. અિસર ે

આશ્વાસન પણ આપે છે. તમે ભલે તેને ન સાાંભળો તો પણ તે બ જીવાર અન ે

ઉદારતાપ વમક ત્ર જીવાર પણ તમાર ેબારણે ટકોરા માર ે છે. પછ  પણ તમે તને ે

આવકારો નહ ાં તો તે તમાર ેઆાંગણે ફરકવાનુાં કાયમને માટે માાંિ  વાળે છે. 

 

જો ક્ાિંયથી પણ ના મળે તો પૂછ અિંદર,  

હર એકની પાસે કાિંઈક અખૂટ હોય છે અિંદર.  

 

આ અિંદરનો જિાબ સાચો જ હોય છે. વહતકારી હોય છે. તનેે અનુસરિુિં એટલે 

પ્રામાવણક હોિુિં. આ પ્રામાવણકતા જ આપણા જીિનનો પાયો છે. આ સાંદભમમાાં 

એક સાચ  બનેલ  ઘટના યાદ આવે છે : 

 

આ ઘટનાને બહુ વષમ થયાાં નથ . જાણ તા મુડસ્લમ ડબરાદર પક્ષ ડવદ્ સલ મઅલ ન ે

સહુ જાણે છે. તેમના ડપતા પાલનપુરમાાં ધ રધારનો ધાંધો કરતા હતા. ત્યાાંના એક 

આબરૂદાર અને આગલ  હરોળના ગણાતા સુખ  વેપાર  નાણાાંભ િમાાં સપિાયા 

હતા.  

 

સહેવાય તો નહ ાં પણ, કહેવાય પણ નહ ાં એવ  મ ાંઝવણ ! મહામલૂો દાગીનો 

મૂકિાની જગ્યા ક્ાિંક મળે પણ હૃદયની િાત કરિાની જગ્યા મળતી નથી. 

જનેી પાસે આિી સગિડ હોય તે ભાગ્યિાળી. બહુ લાાંબ  મથામણને અાંતે એ 

વેપાર ન ેસલ મઅલ ના ડપતા યાદ આવ્યા. તમેને એકાાંતમાાં મળ્યા. પેટછ ટ્ટ  વાત 

કર  અને હૃદય ઠાલવ્યુાં. જોઈત  મદદ મળ  ગઈ. 
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મોટ  શાખવાળા વેપાર  પાસે લખાપટ્ટ  થોિ  કરવાન  હોય ? ધાંધો ભલે ધ રધારનો 

હતો પણ મન હતુાં ઉદાર. વેપાર  ગળવો થયો. સાંકટ ટળ્યુાં. આબરૂ બચ . બજારમાાં 

નાણાાંભ િન  જાણ થઈ ગઈ હોત તો વષોન  જમાવેલ  પ્રડતષ્ઠા ધ ળમાાં મળ  જાત. 

જાણે જીવતદાન મળ્યુાં ! પછ  એ વેપાર નો વેપાર તો જામ્યો નહ ાં એટલે પરદેશ 

જવાનુાં ઠેરવ્યુાં. આડિકા ગયા. ત્યાાં જઈને શાખ જમાવ . નસ બે પણ સાથ દ ધો. 

स्थानान्तरितानन भाग्यानन । એ ન્યાયે ઠ ક ઠ ક સારુાં  કમાયા. એમ ડદવસો વ તતા 

ગયા, ઉાંમર પણ થઈ હત . દેશ યાદ આવ્યો. માદર ેવતન આવ  સગાાં-સાંબાંધ ઓને 

મળ્યા, હળ્યા. 

 

અણ ને વખતે જણેે મદદ કર  હત , ભાાંગ્યાનો ભરેૂ બન્યા હતા એન  પાસ ેજવાનુાં 

નક્ક  કયુું. મ ળ રકમ અને આજ પયુંતનુાં વ્યાજ ગણ , રકમ લઈ એ શેઠન  પેઢ  પર 

પગ મ ક્યો. શેઠને ન જોયા. દ કરા હતા. પ છ્ુાં, તો કહે : શેઠ પરલોક પ્રયાણ કર  

ગયા.  

 

દ કરાને કહ્ુાં : ચોપિા જુઓ અને આ રકમ ગણ  લો. 

 

ચોપિા ઉથલાવ્યા. ક્યાાંયે નામ - ડનશાન ન મળે ! દ કરો મુાંઝાયો. 

 

વેપાર  કહે : હુાં  ડહસાબ કર ને જ આ રકમ લાવ્યો છુાં , લઈ લો. 

 

દ કરો કહે : ચોપિો બોલતો નથ . મારાથ  ન લેવાય. ડપતાજી જન્નતશ ન થયા છે. 

તેમન  મરજી ડવરુદ્ધ રકમ લઉાં  તો તેઓ જહન્નમશ ન થાય. 

 

વેપાર  કહે : રકમ લેનાર હુાં  પોતે છુાં . હુાં  આપવા આવ્યો છુાં . તે વેળાએ તમારા ભાઈ 

સલ મઅલ  હાજર હતા. 

 

દ કરાએ કહ્ુાં તમે તેમને મળો. તેઓ મુાંબઈમાાં છે. વેપાર  મુાંબઈ ગયા, મળ્યા. 

સલ મઅલ  કહે : વેપાર-વણજ બધાન  વહેંચણ  થઈ ગઈ છે. ત્યાાંનો વપેાર 
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મોટાભાઈ સાંભાળે છે. મને કશ  ગતાગમ નથ . હુાં  અહ ાં પક્ષ ઓન  દુડનયામાાં 

ખોવાયલેો રહુાં  છુાં . 

 

વળ  પાછા પાલનપુર ગયા. પણ એ દ કરાએ રકમને હાથ લગાિવા સુધ્ધાાં ઇચ્છા 

ન કર  તે ન જ કર . 

 

આ ડકસ્સો શુાં કહ  જાય છે ? અથમ-લાલસાના આ યુગમાાં આ ઘટનાને કોઈ સાચ  

માન  શકે ખરાાં ? લોહ ના સાંબાંધો પણ પસૈાન  વાત આવે એટલે રતે ના થાાંભલા 

પુરવાર થાય. અિકવા જાઓ કે તરત જમ નદોસ્ત ! 

 

વાત એમ બન  હત  કે, આબરૂદાર વેપાર ને આપલે  રકમ ચોપિે લખાય તો 

મહેતા-મનુ મના હાથે, નજર ે ચડ્યા ડવના ન રહે. બજારમાાં વાત વહે અને આ 

વેપાર  ભ િમાાં આવ્યા છે એટલે વ્યાજ ેપૈસા લાવ્યા છે એ બધા જાણે. આવુાં ન 

થાય તે માટે રકમનુાં નામ-ડનશાન ચોપિે ચિાવ્યુાં જ નહ ાં ! 

 

કેવ  ખાનદાન  ! અન ેકેવ  દ રાં દેશ  ! કેવ  હૃદયન  ઉદારતા ! આ બધુાં ડપતાજીના 

પક્ષે. 

 

અને ચોપડો બોલતો નથી એટલે, તમે કહેતા હો તો પણ અમારાથી આ રકમ 

ન લેિાય તેિી પ્રામાવણકતા દ કરાના પક્ષે.  

 

અને મેં લીધા છે એટલે માર ે આપિા જ જોઈએ એિી છળ-કપટ વિનાની 

સચ્ચાઈ વેપાર ના પક્ષ ે! 

 

આ પ્રસાંગને સમજીને આપણે આપણા જીવનનુાં ડનર ક્ષણ કરવાનુાં છે. દરકેને આવા 

તેવા પ્રસાંગ જીાંદગ માાં આવતા જ હોય છે. ત ેવખતે આપણે અાંદરના અવાજને 

સાાંભળવો જોઈએ, તનેે આવકારવો જોઈએ. પૈસાની લાલચ અને ઘેલછાથી 

િેગળા રહેિુિં જોઈએ. તેને પ્રારબ્ધ ઉપર છોડિુિં જોઈએ. 
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એક પડલલક કેડરયર પાછળ લખેલુાં વાક્ય, ડવહારમાાં રસ્તે વાંચાયુાં હતુાં ત ેયાદ રાખવા 

જવેુાં છે : 

 

किसी िो वक्त से पहेले 

और किस्मत से ज्यादा 

न किला है, न किलता है । 

 

- પ. પૂ. આચાયમ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠિાળા અિંક ૦૧ 
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ચાલો, ચાલો આપણે પ્રભુજીિી બનીએ 
 

 

જીિિુિં તો છે. જીિિા જિેુિં છે માટે જીિિુિં છે. 

જીિિા માટે આધાર તો જોઈિે. વનવમત્ત પણ જોઈિે. 

જીવવાના આધાર અન ેડનડમત્તનો 

આ જગતમાાં લ લો દુકાળ છે. 

ધન માટે જીવનાર છે અને નથ  જીવનાર પણ છે. 

દવા વિે જીવનારા પણ છે. 

સત્તાના દોર-દમામથ  જીવનારા છે. 

અર ે! બુડદ્ધથ  જીવનારા બુદ્ધજીવ  તો પાર ડવનાના મળે છે. 

તેઓ પોતાન  જાતને બુડદ્ધજીવ  તર કે ઓળખાવવામાાં 

ગૌરવ અનભુવે છે. 

 

-- આવા બધાનો આપણને ખ બ પડરચય છે. પણ... 

આપણે તો પ્રભુ માટે જીિનારા, 

પ્રભુ િડે જીિનારા ‘પ્રભજુીિી’ બનિુિં છે. 

આજ ેજ્યાર ેબડુદ્ધજીવ ન  ચારકેોર બોલબાલા છે ત્યાર,ે 

અને શ્રદ્ધાન  કટોકટ  પ્રવતમત  હોય ત્યાર,ે 

પ્રભજુીિી બનિુિં એ સખુદાયી,  

િુભદાયી, સાતાદાયી અને િાિંવતદાયી પરુિાર થિે. 

ચાલો, આજથ  જ આપણે પભુજીવ  બનવાનો સાંકલ્પ કર એ 

અને તે ડદશામાાં પહેલુાં િગલુાં માાંિ એ. 

 

- પ. પૂ. આચાયમ શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂવર મહારાજ 

પાઠિાળા ગ્રિંથ ૦૧ 


