
 

 

બ્દ સરૂને મેલે - રાજે વ્યાસ 'મમસ્કીન 

(ગજુરાત સમાચાર તદ magazine 11-12-2013) 

આત્માના મદંદર એળા રીરને...સ ુદંર, સબ, મળમ કરીએ... 

આત્માન ું મ ુંદદદરય ું... 
આત્માન ું મ ુંદદદરય ું તન આ !                                    

સ ુંદર શબ વળમ કરીએ, 

તનની મનની વનબબલતા શૌ,  

પ્રબલ પ્રબોધે રષરીએ.... આત્માન ું... 

બથી જબ, બથી તબ,  

બથી મરે જીળન દરમ, 

બથી જીળનશાગર તરળા, 
તાતાું ત અળ આદરીએ.... આત્માન ું.... 

બથી શ ધ્ધધ, બથી બ ધ્ધધ, 

બથી સષૃ્ટિ તણી શમધૃ્ધધ, 

બથી શકી વશધ્ધધ શજળા, 
બશાગર રણ ું ધરીએ... આત્માન ું... 

બ મ જ શુંધ , બ અભિનુંદ ું, 
બથી વળશ્વવતને ળુંદ ું, 

બથી વળશ્વ ેશળે બુંધ  

બનીને સ્ળગબ શરશ શજીએ... આત્માન ું... 
- મનસ ખરામ જોબન ત્રા 

જે ાલામાું પ્રાથબનાને અને વ્યાયામને મષત્ળ નથી અાત  ું તે ાલાના બાલકોનો શળાાંગી વળકાશ નથી થતો. 

ધમબએ િે રીરને ળખોડય ું ષોય, આત્માને અમર કષી-કષીને િે ઘણાએ રીરની વનિંદા કરી ષોય રુંત   એક 
ળાત સ્ટિ છે કે રીરે સ ખી તે સ ખી શળબળાતે. આત્માને પ્રગિ થળા માિે આકારની-રીરની જરૃર ડે જ છે. 

આત્માનો વળકાશ ષોય કે જીળનનો વળકાશ ષોય રીર ળગર ક્ય જ નથી. આત્મા એ જ રમાત્મા છે. એ રમ 



 

 

ચૈતન્ય આણા રીરમાું રષલે  ું છે એિા માિે રીરની દકિંમત છે તો છી એ રીરની અળગણના ા માિે 

કરળાની ષોય ? એિા માિે જ આત્માન ું મુંદદરય ું તન આ સ ુંદર શબ વળમ કરીએ... 
 

 

 

આ ક્ષણે યાદ આળી ર્ ું છે સ ુંદરમ ્ન ું ઘ કાવ્ય. 
હ ું ચાહ ું સ  ુંદર ચીજ સષૃ્ટિની, 

અને ળલી જે રષી અસ ુંદર 

તેને કર ું સ  ુંદર ચાષી-ચાષી. 

આ જગતમાું કોઈ કદરૃ ું નથી. બધ ું જ સ ુંદર છે. માત્ર આણે આણી દ્રષ્ટિ બદળાની છે. જે અસ ુંદર ાગે છે, 

જે કદરૃ ું ાગે છે તેને ચાષી-ચાષીને સ ુંદર કરળાન ું છે. આણે કોઈને ચાષળાની રૃઆત કરીએ છીએ અને તેના 

શદ્ગુણો દેખાય છે. તેની સ ુંદરતા દેખાળા મુંડે છે. જે મુંદદરમાું આત્મા રષ ેછે એ રીરને સ ુંદર બનાળવ ું છે. બલળાન 
બનાળવ ું છે, વનમબલ બનાળવ ું છે. એળો ચાો શુંકલ્ કરીએ. સ ુંદર, શબલ અને વળમ બનાળળા માિે કોઈ ચોક્કશ 

જ ઉંમર ષોય છે એવ ું નથી. કોઈ ણ ઉંમરે રીરમાું સ ુંદરતા ાછી ાળી કાય છે. કોઇ ણ ઉંમરે રીરને 
બલળાન બનાળી કાય છે. કોઇ ણ ઉંમરે રીરને વનમબલ બનાળી કાય છે. ચાો એ શુંકલ્ કરીએ. આ 

કવળતાનો મ ખ્ય સરૂ આ છે. 

બલીયાના બે િાગ. એ કષળેત પ્રમાણે બલળાનને ષુંમેા બમણો ાિ થતો ષોય છે. શમગ્ર સષૃ્ટિના અને 
જીળનના વળકાશમાું બલ- Power -  ક્તત - સ દ્રઢતા રષેી છે. આ જ ક્તતને ીધે જ અને ત ક્ય બને છે. 

આ બલને ીધે જ જીળનને નુંદનળન બનાળી કાય છે. દરમ એિે કે સ ગ ુંધથી િરી કાય છે. જો આણા 
બાળડામાું તાકાત નષીં ષોય તો આ જીળનનો શાગર કેળી રીતે તરી કીશ ું ? ચાો આજથી બલળાન બનળાન ું 

ત આદરીયે. 
બલ એિે માત્ર બાળડાની તાકાત નષીં. આણ ું બલ એ આણી દષિંમત, શ્રધધા, દ્રઢ શુંકલ્, મનોબલ, ક્ષમતા, 

પ્રવતિા અનેકરૃે પ્રગિત ું ષોય છે. બલને ીધે જ જીળનની શ ધ્ધધ ક્ય છે. બલ અને બ ધ્ધધ બે અગ નથી. 
ષન માનજી તો જેિા બલળાન છે એિા જ બ ધ્ધધમાન છે. એિા માિે જ તેમને બ ધ્ધધમતામ ્કહ્યા છે. 

બ બ ધ્ધધ વળદ્યા દેહ  મોષી ષરહ  કેશ વળકાર... 
બલથી જ બ ધ્ધધ અને બલ અને બ ધ્ધધના શમન્ળયથી જ જીળનના કેો અને વળકારો દૂર થઈ કે છે. આ શમગ્ર 

સષૃ્ટિની શમધૃ્ધધ જીળનબલને આિારી છે. બલથી જ તમામ વશધ્ધધ ક્ય છે. શ્રીમદ્ રાજચુંદ્ર ાશે તન ું બલ 

ષત  ું. ગાુંધીજી ાશે શત્યન ું બલ ષત  ું. પ્રત્યેક શદ્ગુણ એ બલ છે, ક્તત છે. માિે ચાો બલરૃી મષાશાગરના રણે 
જઈએ. બલના શદ્ગુણ દદરયા જેિા અાર છે. 

ળુંદન બલને કરળાના છે. અને જો બલ ષે તો જ આણ ેઈશ્વરને ણ ળુંદન કરી કીશ ું એ ળાત ભૂળી ન 



 

 

જોઈએ. બલળાન વ્યક્તતને આ શમગ્ર જગત ચાષત  ું ષોય છે. બલને ીધે શમગ્ર જગતને રક્ષણ આીને વળશ્વન ું 

રક્ષણ કરળાન ું છે. બધા જ જો બલળાન બની જઈશ ું તો મન વનમબલ ષે, બધે જ સ ુંદરતા ષે તો સ્ળગબન ું તો 
આોઆ શર્જન થળાન ું છે. માત્ર રીરથી બલળાન નથી થળાન ું, મનથી ણ બલળાન થળાન ું છે તેની આ 

પ્રાથબના છે. 
આ કવળતાના શર્જક છે શ્રી મ.જા. એિે મનસ ખરામ જોબન ત્રા. જે ોકોએ ોતાના વ્યક્તતત્ળને શમવિત કરી 

દીધ ું છે તે ોકોએ ોતાના સ્થલૂ નામને ણ ઓગાલી નાુંખ્ય ું છે. અષીં શષજ રામકૃટણ કથામતૃન ું આેખન 
કરનાર શ્રી મ.યાદ આળી જાય. તેમન ું નામ ષત  ું મષને્દ્રરામ ગ પ્ત. પ્રત્યેક 'મ' એ જાણ ેવળળેકાનુંદો જન્માવ્યા છે. 

આ કવળતાના મ. એિે કે મનસ ખરામ જોબન ત્રાાાએ ગ જરાતન ું ગૌરળ શમી ારદાગ્રામ શુંસ્થા જન્માળી. 
ોતાના માતાના ઘરેણાું ળેચીને ાલાનો પ્રારુંિ કરનાર મનસ ખરામ જોબન ત્રા માત્ર વક્ષણકાર જ નષીં એક 

કવળ ણ ષતા. શ્રધધા જ્યારે જીળનમાું પ્રગિે છે ત્યારે જીળનમાું અનેક ક્ષેતે્ર જ દા જ દા દરણામો આળે છે. 
ારદાગ્રામન ું જીળન એિે પ્રાથબનામય વક્ષણ પ્રાથબનામય જીળન િારતના ળૂબ રાટરવત ઝાકીર હ શેને આ 

શુંસ્થાન ેજોઈને ક્ ું ષત  ું કે ''આજ મ ઝે અના ખોયા હ આ ઘર વમ ગયા.'' શળારે પ્રાથબના, શાુંજે પ્રાથબના, બોરે 

િોજન તેા પ્રાથબના, રવળળારે શમષૂ પ્રાથબના. આમ વત્રકાલ શુંધયાની જેમ પ્રાથબના જીળનને ઘડનાર બની રષ ેછે તે 

મેં અન િવ્ય ું છે. 

બાલકને જો મષનેત, બલ અને શ્રધધાન ું મષત્ત્ળ ન શમજાળળામાું આળે તો આણ ેબાલકને અન્યાય કરીએ છીએ 
તેમ માનવ ું જોઇએ. મનસ ખરામ જોબન ત્રાને અમે બા જી કષતેા. અને ળવબમાું ચાર ળખત વ્યાયામોત્શળ 

ઉજળતા ષતા. તેમના જન્મદદળશે જે વ્યાયામોત્શળ ઉજળાય તેને 'બોાશના' કષતેા. માત્ર ચાદરત્ર્ય ઘડતર નષીં, 
બલળાન બનવ ું ણ અવનળાયબ છે. ચાદરત્ર્યળાન અને બલળાન વ્યક્તતમાું શ્રધધાની સ ગુંધ િલે છે ત્યારે ચમત્કારો 

શજાબય છે. બા જી અળારનળાર કષતેા કે હ ું શાળ સકૂામાું નાળડી તરતી મકૂ ું છું જેમાું ાણી ઈશ્વર મકેૂ છે. ઈશ્વર 
પ્રત્યેની આળી અતિૂ શ્રધધાએ ષજારો ય ળકોની, જીંદગી બદી નાુંખી છે. હ ું તેમાુંનો એક છું તેન ું મને ગૌરળ છે. 

માતતૃ્ળ વળેન ું તેમન ું જ એક અદ્ભૂત કાવ્ય જોઇએ. 
 

માતતૃ્ળને નમન 

નમન નમન ષો નમન જગતનાું માતતૃ્ળને નમન ! 
પ્રભ નાું અમી જ્યાું રેમછેે રૂણ રમાત્મન ્

નમન નમન ષો નમન ! 
ગષૃ ગષૃ ગ ુંજજત ગદૃષણીમાું અષો જગદુંબા-દબન 

ગષૃ ગષૃ ગદૃષણી જૂ્યા  દકત ામ્યે પ્રભ  રશન 

નમન નમન ષો નમન ! 



 

 

જનદષીણી જનતા જવનતા વતતા ઉરકુંદન 

દ દૈળી દભતા િભગનીનાું બનળાું િીડિુંજન 

નમન નમન ષો નમન ! 

મુંગલ પે્રમશદરત સ રશરી ાું ગૌરી કન્યકાવ ૃુંદ, 

શરસ્ળતી શાક્ષાત થકી ાું શદન શદન સ ષળુંત 

નમન નમન ષો નમન ! 


