
-:સસંાર એ નુો ખીલવેલો ુદંર બગીચો છે 

આપણે સૌ તે બગીચાના ચેત ય લો છ એ :- 

      આ સસંાર એ નુો ખલાવેલો એક ુદંર બગીચો છે અન ેઆપણે સૌ તે 

બગીચાના ચેત ય લો છ એ.  

           આ વા  કદાચ વતમાન સમયને માટ લા  ુપડ ુ ંનથી પરં  ુકોઈ 

સમય એવો હતો જયાર આ િવ  ુદંર ઉપવન હ ુ.ં  સદ ણુોની વુાસથી મહક ુ ં

સૌ ુ ં વન હ ુ.ં  શુી, મૌજ ુ ં વન હ ુ ંઅને યાર ૃિત પણ ખુદાયી હતી.  

પ  ુપ ીઓને પણ વતં તા હતી.  તે પણ પોતાના ુદંર અવાજ ારા, પોતાની 

ઉડવા, બેસવાની શૈલીથી સ ુ કોઈના મન મોહ ત કર  લેતા હતા.  ુ ંઆ ક પના 

છે?  નહ  આ હક કત છે.   ુિપતાએ નવી સત ગુી ૃ ટની થાપના કર  યાર 

વગમા ંસૌ કોઈ આ મક ભાવથી વતા હતા.  કોઈની દર કોઇપણ કારનો 

ુ િષત ભાવ નહોતો.  સદ ણુોની ગુધંથી િવ નો બગીચો મહકતો હતો.  ૨૫૦૦ 

વષ ધુી આ બગીચો મહકતો ર ો પરં  ુધીર ધીર નુા આ ુદંર બગીચા પર 

માયાની નજર પડ  અને ધીર ધીર ણુોની ગુધં ૂર થતી ગઈ અને અવ ણુોની 

બદ  ુઆવતી ગઈ. 

            આપણે આ ૃ ટ પી બગીચાના ચૈત ય લો ધીર ધીર ગુધં મુાવતા 

ગયા અને કાટંા વા બનતા ગયા.  કયા સત ગુી ુ િનયામા ંસૌ હળ  મળ ને 

યારથી રહતા હતા અને ા ંઆ ુ ણુોની ભરલી આ ુ િનયા?  િવકારો પી કાટંા 

ધીર ધીર પોતાની જમાવટ કરતા ગયા અને સદ ણુોની વુાસ ચાલી ગઈ ના 

કારણે આ ુ િનયા ધીર ધીર કાટંા ુ ંજગંલ બની ર ુ ંછે. 



             આપણે સૌ ફ રયાદ કર એ છ એ ફલાણી ય તએ મને બોલથી ુ :ખ 

આ ુ,ં કોઈએ કમ એ ુ ંકર ને ુ :ખ આ ુ,ં કોઈની ટ ુ :ખદાયી છે તો કોઈ 

ય તનો યવહાર એવો ુ :ખદાયી છે.  કોઈ નાનો કાટંો તો કોઈ મોટો કાટંો પણ 

આપણે સૌ કાટંા વા જ ર બની ગયા.  આપણે કાટંા બનતા ગયા તો આ ુ િનયા 

કાટંા ુ ંજગંલ બની ગ ુ ંછે.  એકબી ને કાટંા જ કાટંા લગાવી ુ :ખ આપીએ અને 

લઈએ છ એ.  

               પરમિપતા પરમા મા મન ેબ લુનાથ પણ કહવામા ંઆવે છે.  

પરમા મા ાન આપીને આપણન ેકાટંામાથંી લ વા બનાવે છે.  બ લુ એટલે 

બાવળ, આપણે બાવળના કાટંા વા બની ગયા.  આ કાટંો સૌથી વ  ુ ુ :ખ આપે છે.  

બાવળના કાટંામાથંી પરમા મા લ વા બનાવંે છે.    

               વતમાન સમયે આપણે પોત ે ુ :ખી થઈને પણ બી ને ુ :ખ આપવા 

માટ તૈયાર થઈએ છ એ અને એ ુ ં ુ :ખ  એક દવસ, એક માસ, એક વષ નહ  

પરં  ુઆખા વનભર ુ :ખ આપ ુ ંરહ તવેો આપણો યવહાર હોય છે.  એવો એક 

બોલ  સામેના માણસને વનભર કાટંાની મ ૂચંતો રહ છે.  બાવળનો કાટંો તો 

હ  ક ક સારો છે પરં  ુઆપણે કવા બની ગયા છ એ?  તેની ઉપમા આપવા માટ 

બી  કોઈ કાટંા નથી માટ બાવળનો કાટંો કહવો પડ છે.  બધા જ લોકો આવા 

યવહારથી ૂર ભાગે છે.  કોઈ વાત કરવા પણ તૈયાર થ ુ ંનથી પરં  ુપરમિપતા 

પરમા મા િુ મ સ ન છે.  નાથી બધા ૂર ભાગે છે એવા માણસને પણ 

ધુારવા ુ ંકામ પરમા મા કર છે.  રોજ ાન જળ ુ ંિસચન કર ને કાટંાની કડકાઈ 

ૂર કર  નરમાઈ આપે છે.  ગમે તેવા ોિધત ય તને પણ રોજ ાન જળ ુ ંિસચન 

કર ને નરમ બનાવે છે.  પરમા મા પોતે યારના સાગર છે તો યારના સાગરમા ં



આપણને ુબાડ  માણસન ેઅહસાસ કરાવે છે ક વા તવમા ં ોધ એ આપણો વભાવ 

નથી યાર એ જ આપણો વભાવ છે.  પરમા મા યાદના આધાર આપણી આ મા  

કાટંા વી બની ગઈ છે તે ધીર ધીર કળ  અને લ બનવા લાગ ેછે. 

            આમ જોઈએ તો કોઈ પણ કાટંો ગમે તે ુ ંપોષણ મેળવી લ ન બને 

પરં  ુઆપણે સૌ તો લ જ હતા અને કાટંા વા બની ગયા છ એ.  લ વો જ 

આપણો કોમળ વભાવ હતો.  ન કોઈને ુ :ખ આપતા હતા ક લતેા હતા.  સદા ખુ 

આપ ુ ંએવો આપણો વભાવ હતો પરં  ુકાટંા વા બની ગયા યાર ફર થી  ુ

આપણને યાદ અપાવ ેછે ક આપણે વા તવમા ંકાટંા નથી લ હતા.  આપ ુ ંકાય 

આ ૃ ટ પી ઉપવનમા ં ગુધં ફલાવવા ુ ંહ ુ.ં  આ ૃ ટ પી બગીચાને 

શોભાવવા ુ ંહ ુ.ં  આપણે ફર થી આપણા કત યને યાદ કર એ લૂી જઈએ આ 

અવ ણુોને છોડ  દઈએ, કાટંાળા વભાવન ે ઢ સકં પની ુહાડ થી કાપી દઈએ.  

બાવળના ઉગલેા ઝાડોને અને લગાવી દઈએ ફર થી લછોડની કલમ.  ુઓ  આ 

જગંલ ધીર ધીર બગીચો બની જશે.  આપણે ગાઢ િવરાટ જગંલ જોઇને હારવા ુ ં

નથી.  આપ ુ ંકામ છે એક એક કાટંાળા ઝાડને લો વા બનાવવા ુ ંછે અને સૌથી 

મોટ  જવાબદાર  તે છે ક ુ ંપોતે પહલા ચૈત ય લ બની અન ે ણુોની વુાસ 

ફલા ુ.ં  ચો સ એક એક ય ત બદલાતા બદલાતા આ િવ  ઉપવન ફર થી 

ગુિંધત બની શે અને સૌ કોઈ શુીમા ંનાચતા રહશે. 

          જગંલમા ંચાલતા હોઈએ યાર હમંશેા આપ ુ ં યાન નીચે હોય છે.  કદમ 

રાખતા પહલા ચકાસીએ છ એ કોઈ કાટંો તો નથી પડ ોને અને કાટંા છે તો તેને સાફ 

કર  પછ  કદમ રાખીએ છ એ.  તેમ વતમાન કાટંાળા જગંલમા ંપણ આપણે 

યવહારમા ંઆવીએ છ એ યાર કદમ કદમ પર કાટંા છે.  બૂ જ સાવધાનીથી 



કદમ કુવા પડ છે અને બગીચામા ંફર એ યાર કાટંો વાગશે તે ુ ં યાન રાખ ુ ં

પડ ુ ંનથી.  િનિ ત થઈને મૌજથી ફર એ છ એ. 

           આ િવ ને પણ આપણે ચૈત ય બગીચો બનાવવા માટ પોતે લ વા 

બનીએ.  ણુોની વુાસ ફલાવતા રહ એ.  કાટંાઓને ુ ાન અને પરમા મ 

યારથી ભ જવી દઈએ.  કાટંા પણ પોતાની કડકાઈ લૂી ય.  જો આપણે સૌ 

આવો ય ન કર ુ ંતો ચો સ આ િવ  ઉપવન બની જશે. 
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