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ગણપતી ઉપાસનાન ું આધ્યાત્મિક રહસ્યગણપતી ઉપાસનાન ું આધ્યાત્મિક રહસ્ય  

ભાદરિા સ દ ચોથ એ ગણેશ ચત થી કહિેાય છે.િોરેશ્વર નાિના ગણપવતના એક ભક્ત થઇ ગયા,ભાદરિા સ દ ચોથ એ ગણેશ ચત થી કહિેાય છે.િોરેશ્વર નાિના ગણપવતના એક ભક્ત થઇ ગયા,  
તેિની ભક્ક્તતેિની ભક્ક્તના કારણે પ્રભ  સાથે તેિન ું નાિ જોડાઇ ગય ું,તેથી આ દદિસોિાુંના કારણે પ્રભ  સાથે તેિન ું નાિ જોડાઇ ગય ું,તેથી આ દદિસોિાું  ""ગણપવત બાપા િોરીયાગણપવત બાપા િોરીયા""  
ના અિાજોથી િાતાિરણ ગ ુંજી ઉઠે છે.ના અિાજોથી િાતાિરણ ગ ુંજી ઉઠે છે.ભારતીય સુંસ્કૃવતના ઋવિઓએભારતીય સુંસ્કૃવતના ઋવિઓએ  ગણપવતને ખ બ જ િહમિ આપ ય ુંગણપવતને ખ બ જ િહમિ આપ ય ું  
છે.પ્રમયેક શ ભ કાયયિાું તેિન ું પ્રથિ પજૂન કરિાિાું આિે છે.છે.પ્રમયેક શ ભ કાયયિાું તેિન ું પ્રથિ પજૂન કરિાિાું આિે છે.  
પ રાણોિાુંપ  રાણોિાું  કથાકથા  આિેઆિે  છેછે  કેઃકેઃિાતાિાતા  પાિયતીજીને સ્નાન કરિાની ઇચ્છા થઇ,તિેને પોતાના શરીર ઉપાિયતીજીને સ્નાન કરિાની ઇચ્છા થઇ,તિેને પોતાના શરીર ઉ૫૫રથી રથી 
િેલ ઉતારીને તેન ું પતૂળું બનાવય ું અને તેિાું પ્રાણ પયૂોિેલ ઉતારીને તેન ું પતૂળું બનાવય ું અને તેિાું પ્રાણ પયૂો,તે જીિત ું થય ું.તે બાળક,તે જીિત ું થય ું.તે બાળકનેને  બહાર પહરેો ભરિા બહાર પહરેો ભરિા 
ઉભો રાખ્યો અને જણાવય ું કેઃ કોઇપણ વયક્ક્ત આિે તો અંદર આિિા દેિો નહી.હ ું સ્નાન કરિા બેસ ું ઉભો રાખ્યો અને જણાવય ું કેઃ કોઇપણ વયક્ક્ત આિે તો અંદર આિિા દેિો નહી.હ ું સ્નાન કરિા બેસ ું 
છું.છું.આિ કહી પાિયતીજી સ્નાન કરિા બેઠાું.બરાબર તે જ સિયે કૈલાશ આિ કહી પાિયતીજી સ્નાન કરિા બેઠાું.બરાબર તે જ સિયે કૈલાશ (દકલ(દકલ  ++  આસઆસ    જેની પ્રવસધ્ધ સત્તા જેની પ્રવસધ્ધ સત્તા 
રહલેી હોય તે રહલેી હોય તે ૫૫રિામિા દકલાસ કહિેાય અને દકલાસને રહિેાની જગ્યારિામિા દકલાસ કહિેાય અને દકલાસને રહિેાની જગ્યાન ું નાિ કૈલાસ)ન ું નાિ કૈલાસ)િાું વશિજીની િાું વશિજીની 
સિાવધસિાવધ  (િહા પ્રલયકાળન ું ઐકાુંક્તતક સ્થાન)(િહા પ્રલયકાળન ું ઐકાુંક્તતક સ્થાન)  ખ લીખ લી, હાથિાું વિશળૂ લઇને તેઓ પોતાના ઘેર તરફ , હાથિાું વિશળૂ લઇને તેઓ પોતાના ઘેર તરફ 
ઉઉ૫૫ડયા.ઘેર આિીને જ િે છે તો એક બાળક પહરેો ભરી રહ્યો હોય છે જે વશિજીને અંદર જિા દેતો ડયા.ઘેર આિીને જ િે છે તો એક બાળક પહરેો ભરી રહ્યો હોય છે જે વશિજીને અંદર જિા દેતો 
નથી..અટકાિે છે.પોતાના ઘરિાું જ પોતાને પ્રિેશ કરતાું અટકાિનાર કોનથી..અટકાિે છે.પોતાના ઘરિાું જ પોતાને પ્રિેશ કરતાું અટકાિનાર કોન..?ન..?  વશિજીને ક્રોધ ચડયો વશિજીને ક્રોધ ચડયો 
અને ક્રોધનાઅને ક્રોધના  આિેશિાું તેિને વિશળૂ િાય ું એવ ું પેલા બાળકન ું િસ્તક કપાઇ ગય ું.અંતરાય દૂર થતાું આિેશિાું તેિને વિશળૂ િાય ું એવ ું પેલા બાળકન ું િસ્તક કપાઇ ગય ું.અંતરાય દૂર થતાું 
લોહીિાળું વિશળૂ લઇને વશિજી અંદર ગયા.પાિયતીજી પછેૂ છે કેઃ તિે આ શ ું કરીને આવયા..? તો લોહીિાળું વિશળૂ લઇને વશિજી અંદર ગયા.પાિયતીજી પછેૂ છે કેઃ તિે આ શ ું કરીને આવયા..? તો 
વશિજીએ કહ્ ું કેઃ દ્વાર વશિજીએ કહ્ ું કેઃ દ્વાર ૫૫ર એક બાળક િને અંદર આિિા દેર એક બાળક િને અંદર આિિા દેતો ન હતો તેથી િેં તેનો વશરચ્છેદ કરીન ેતો ન હતો તેથી િેં તેનો વશરચ્છેદ કરીન ે
અંદર આવયો છું.આ સાુંભળીને િાતા પાિયતીજીને ઘણો જ આઘાત લાગે છે.પાિયતીજીને ખ શ કરિા અંદર આવયો છું.આ સાુંભળીને િાતા પાિયતીજીને ઘણો જ આઘાત લાગે છે.પાિયતીજીને ખ શ કરિા 
ભગિાન વશિજી પોતાના પાિયદોનેભગિાન વશિજી પોતાના પાિયદોને  વશશ(િસ્તક) શોધી લાિિા િોકલે છે.સેિકો રસ્તાિાુંથી વશશ(િસ્તક) શોધી લાિિા િોકલે છે.સેિકો રસ્તાિાુંથી ૫૫સાર સાર 
થતા એક હાથીના બચ્ચાન ું િસ્તક કાપીને લઇ આિે છે.જેને કથતા એક હાથીના બચ્ચાન ું િસ્તક કાપીને લઇ આિે છે.જેને કપાયેલા ધડ ઉપાયેલા ધડ ઉ૫૫ર ચોટાડી દેિાિાું આિે ર ચોટાડી દેિાિાું આિે 
છે તે ગણપવત..! મયારબાદ ભગિાન સદાવશિ આવશિિાદ આપે છે કેઃઆજથી કોઇપણ શ ભ કાયયિાું િારા છે તે ગણપવત..! મયારબાદ ભગિાન સદાવશિ આવશિિાદ આપે છે કેઃઆજથી કોઇપણ શ ભ કાયયિાું િારા 
તથા અતય તિાિ દેિો તથા અતય તિાિ દેિો ૫૫હલેાું તિારી પજૂા કરિાિાું આિશે.મયારથી દરેક શ ભ કાયોની શરૂઆતિાું હલેા ું તિારી પજૂા કરિાિાું આિશે.મયારથી દરેક શ ભ કાયોની શરૂઆતિાું 
ગણપવતજીની પ્રથિ પજૂા કરિાિાું આિે છે.ગણપવતજીની પ્રથિ પજૂા કરિાિાું આિે છે.  
આ બધી િાતોઆ બધી િાતો  રૂરૂ૫૫કાકામિક છે.ખરેખર આિી કોઇ ઘટના બનેલી જ નથી,પરુંત   બ ધ્ધ્ધશાળીઓએ તેિાુંથી મિક છે.ખરેખર આિી કોઇ ઘટના બનેલી જ નથી,પરુંત   બ ધ્ધ્ધશાળીઓએ તેિાુંથી 
સારગ્રહી ગઢૂતસારગ્રહી ગઢૂતમિનો ભેદ સિિજો જોઇએ.આ કથાિાું શુંમિનો ભેદ સિિજો જોઇએ.આ કથાિાું શુંકા થાય કેઃકા થાય કેઃિાતા પાિયતીજી સ્નાન કરિા બેઠાું િાતા પાિયતીજી સ્નાન કરિા બેઠાું 
મયારે તેિના શરીર ઉમયારે તેિના શરીર ઉ૫૫ર એટલો બધી િેલ જિા થયો હશે કે જેન ું એક પ તળું થઇ જાય..? ભગિાન ર એટલો બધી િેલ જિા થયો હશે કે જેન ું એક પ તળું થઇ જાય..? ભગિાન 
સદાવશિ તો સિયજ્ઞ છે સદાવશિ તો સિયજ્ઞ છે તો તેિને ખબર પડી જિી જોઇએ કે આ િારો છોકરો છે..! તેિછતાું તેિને એક તો તેિને ખબર પડી જિી જોઇએ કે આ િારો છોકરો છે..! તેિછતાું તેિને એક 
અજ્ઞાનીની જેિ ક્રોધના આિેશિાું કતયવય બજાિી રહલેા છોકરાનો વશરચ્છેદ કરી નાખ્યો..? જે વશિજી અજ્ઞાનીની જેિ ક્રોધના આિેશિાું કતયવય બજાિી રહલેા છોકરાનો વશરચ્છેદ કરી નાખ્યો..? જે વશિજી 
હાથીના કાપેલા િસ્તકને ચોટાડી શકે તે શ ું ગણપવતના કપાયેલા િસ્તકને ના ચોટાડી શકે..? બબચારા હાથીના કાપેલા િસ્તકને ચોટાડી શકે તે શ ું ગણપવતના કપાયેલા િસ્તકને ના ચોટાડી શકે..? બબચારા 
વનદોિ પ્રાણીવનદોિ પ્રાણીની હમયા કેિ કરાિી..? અને િાણસના ધડ ઉપર ક્યારેય હાથીન ું િસ્તક ફીટ થાય ખરૂું..?ની હમયા કેિ કરાિી..? અને િાણસના ધડ ઉપર ક્યારેય હાથીન ું િસ્તક ફીટ થાય ખરૂું..?  
આઆ  બધી ઘટનાઓ િાસ્તિિાું બનેલી ઘટનાઓ નથી પરુંત   સુંતો િહાપ રૂિો આ બધી ઘટનાઓ િાસ્તિિાું બનેલી ઘટનાઓ નથી પરુંત   સુંતો િહાપ રૂિો આ રૂપકરૂપકના દ્વારા આપણને ના દ્વારા આપણને 
આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પીરસે છે કેઃ પરામપર વનગ યણ વનરાકાર બ્રહ્મને જ્યારે સવૃ્ િઆધ્યાત્મિક જ્ઞાન પીરસે છે કેઃ પરામપર વનગ યણ વનરાકાર બ્રહ્મને જ્યારે સવૃ્ િ રચિાનો સુંકથપ થયો રચિાનો સુંકથપ થયો  
મયારે સૌ પ્રથિ િહતમિની રચના કરી.આ મળૂ પ્રકૃવત કે જેને આપણે મયારે સૌ પ્રથિ િહતમિની રચના કરી.આ મળૂ પ્રકૃવત કે જેને આપણે શક્ક્તશક્ક્ત  કહીએ છીએ..પ રાણો તેનેકહીએ છીએ..પ રાણો તેને  
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જ જ પાિયતીપાિયતી  કે કે સતીસતી  કહ ેછે.આ મળૂ પ્રકૃવતિાુંથી પ્રથિ જે વિકૃવતકહ ેછે.આ મળૂ પ્રકૃવતિાુંથી પ્રથિ જે વિકૃવત--વિકારવિકાર  થયો તે િહતમિ(બ ધ્ધ્ધ)..તેિાુંથી થયો તે િહતમિ(બ ધ્ધ્ધ)..તેિાુંથી 
અહુંકાર અને શઅહુંકાર અને શબ્દ..સ્પશય..રૂબ્દ..સ્પશય..રૂ૫..૫..રસ અને ગુંધ...રસ અને ગુંધ...આ પાુંચ તતિાિાઓ અને તેિાુંઆ પાુંચ તતિાિાઓ અને તેિાુંથીથી  પાુંચ િહાભતૂો પાુંચ િહાભતૂો 
(પથૃ્િી..પાણી..અક્ગ્ન..િાય  અને આકાશ)..પાુંચ જ્ઞાનેધ્તિયો(પથૃ્િી..પાણી..અક્ગ્ન..િાય  અને આકાશ)..પાુંચ જ્ઞાનેધ્તિયો  ((આંખ..કાન..નાક..જીભ અને મિચા)..આંખ..કાન..નાક..જીભ અને મિચા)..પાુંચ પાુંચ 
કિેધ્તિયોકિેધ્તિયો  (હાથ..(હાથ..૫૫ગ..મ ખ..ગ દા અને ઉગ..મ ખ..ગ દા અને ઉ૫૫સ્થ) અને િન. આિ,પ્રકૃવત સાથે ચોિીસ તમિો અને સ્થ) અને િન. આિ,પ્રકૃવત સાથે ચોિીસ તમિો અને 
પચ્ચીસિો પ રૂિ છે.આ બધાિાું સૌ પ્રથિ િહતમિ(બ ધ્ધ્ધ)ન ું વનિાયપચ્ચીસિો પ રૂિ છે.આ બધાિાું સૌ પ્રથિ િહતમિ(બ ધ્ધ્ધ)ન ું વનિાયણ કરે છે.આ બ ધ્ધ્ધ તે પેલો છોકરો. ણ કરે છે.આ બ ધ્ધ્ધ તે પેલો છોકરો. 
ગણપવત (બ ધ્ધ્ધ)ન ું પ્રથિ િસ્તક પ્રકૃવતન ું બનેલ છે જે ભોગપ્રધાન હોય છે તેની વવૃત્તઓ ભોગ તરફ જ ગણપવત (બ ધ્ધ્ધ)ન ું પ્રથિ િસ્તક પ્રકૃવતન ું બનેલ છે જે ભોગપ્રધાન હોય છે તેની વવૃત્તઓ ભોગ તરફ જ 
હોય છે તેને હટાિીને ભગિાન સદાવશિહોય છે તેને હટાિીને ભગિાન સદાવશિ  વનવિિત નવ ું િસ્તક ગોઠિે છે.ગણપવતન ું િસ્તક હાથીન ું જ વનવિિત નવ ું િસ્તક ગોઠિે છે.ગણપવતન ું િસ્તક હાથીન ું જ 
બતાવય ું છે કારણ કેઃ હાથી એ તિાિ પ્રાણીઓિાું બતાવય ું છે કારણ કેઃ હાથી એ તિાિ પ્રાણીઓિાું સૌથી બ ધ્ધ્ધશાળી પ્રાણી છે.પ્રાકૃવતક બ ધ્ધ્ધ ઇન્દ્તિયોની સૌથી બ ધ્ધ્ધશાળી પ્રાણી છે.પ્રાકૃવતક બ ધ્ધ્ધ ઇન્દ્તિયોની 
દાસ હોય છે..ઇન્દ્તિયો જેિ નચાિે છે તેિજ નાચતી હોય છે. યોગિવશ્ ઠદાસ હોય છે..ઇન્દ્તિયો જેિ નચાિે છે તેિજ નાચતી હોય છે. યોગિવશ્ ઠ રાિાયણિાું બે િન  રાિાયણિાું બે િન 
બતાિિાિાું આવયાું છેઃબતાિિાિાું આવયાું છેઃ  એક જે વયિહાર કરી રહ્ ું છે તે અને બીજ ું િન મછૂાયિસ્થાિાું એક જે વયિહાર કરી રહ્ ું છે તે અને બીજ ું િન મછૂાયિસ્થાિાું ૫૫ડ્ ું છે તે.. તે ડ્ ું છે તે.. તે 
િનને જો જગાડી દેિાિાું િનને જો જગાડી દેિાિાું આિે તો તે ગણેશ થઇ જાય છે.આિે તો તે ગણેશ થઇ જાય છે.  
  ગણપવતના િાટેગણપવતના િાટે  નિા િસ્તક તરીકે બીજા કોઇન ું િસ્તક ન લેતાું હાથીન ું જ િસ્તક શા િાટે નિા િસ્તક તરીકે બીજા કોઇન ું િસ્તક ન લેતાું હાથીન ું જ િસ્તક શા િાટે 
લીધ ું..? બ ધ્ધ્ધન ું સ્િરૂલીધ ું..? બ ધ્ધ્ધન ું સ્િરૂ૫ ૫ સિજાિિા િાટે હાથીના િોટા કાન..લાુંબી સઢૂ..ઝીણી આંખો..િોટ ું પેટ..િોટ ું સિજાિિા િાટે હાથીના િોટા કાન..લાુંબી સઢૂ..ઝીણી આંખો..િોટ ું પેટ..િોટ ું 
િાથ ું..િગેરે અંગો તથા તેિન ું િાહન ઉંદર દ્વારા ઋવિઓએ આપણિાથ ું..િગેરે અંગો તથા તેિન ું િાહન ઉંદર દ્વારા ઋવિઓએ આપણને આધ્યાત્મિક અથય સિજાિે છે..ને આધ્યાત્મિક અથય સિજાિે છે..  
ઝીણી આંખોઃઝીણી આંખોઃ  ઝીણી આંખો સકૂ્ષ્ િઝીણી આંખો સકૂ્ષ્ િ અિલોકન કરિાની ્ષમિતા તથા િાનિીન ેજીિનિાું સકૂ્ષ્ િ અિલોકન કરિાની ્ષમિતા તથા િાનિીન ેજીિનિાું સકૂ્ષ્ િ િવ્ િ િવ્ િ  
    રાખિા પ્રેરણા આપે છે.પોતાની િવ્ િરાખિા પ્રેરણા આપે છે.પોતાની િવ્ િ સકૂ્ષ્ િ સકૂ્ષ્ િ રાખી આપણને ખબર ના પડે તે રીતે  રાખી આપણને ખબર ના પડે તે રીતે   
    આપણાિાું આપણાિાું ઘ સતા દોિોને અટકાિિા જોઇએ.ઘ સતા દોિોને અટકાિિા જોઇએ.  
િોટ ું નાકઃિોટ ું નાકઃ  િોટ ુંિોટ ું  નાક દૂર સ ધીની સ ગુંધનાક દૂર સ ધીની સ ગુંધ--દ ગયધને ઓળખી શકિાની ્ષમિતા દશાયિે છે.તમિિેત્તા દ ગયધને ઓળખી શકિાની ્ષમિતા દશાયિે છે.તમિિેત્તા   
    જ્ઞાનીિાું દૂરદશીપણ ું હોવ ું જોઇએ.પ્રમયેક િાતની ગુંધ તેિને પ્રથિથી જ આિી જિી જ્ઞાનીિાું દૂરદશીપણ ું હોવ ું જોઇએ.પ્રમયેક િાતની ગુંધ તેિને પ્રથિથી જ આિી જિી 
    જોઇએ.જોઇએ.ક કિયના ઉકરડા ઉક કિયના ઉકરડા ઉ૫૫ર કેટલાક લોકો સમકિયન ું િખિલ પાથરી ભભકાદાર રોનક ર કેટલાક લોકો સમકિયન ું િખિલ પાથરી ભભકાદાર રોનક 
    બનાિતા હોય છે તેિને જોઇ સાિાતયબનાિતા હોય છે તેિને જોઇ સાિાતય િાનિ તો અંજિાઇ જાય છે પરુંત   ગણેશ જેિા  િાનિ તો અંજિાઇ જાય છે પરુંત   ગણેશ જેિા 
    તમિિેત્તા િહાપ રૂિો ઓળખી જતા હોય છે.તમિિેત્તા િહાપ રૂિો ઓળખી જતા હોય છે.  
િોટા કાનઃિોટા કાનઃ  િોટા કાન બહ શ્ર  ત..ઘણ ું બધ  સાુંભળીને જેને જ્ઞાનવનવધ િધારી છે તેિછતાું િધ  િોટા કાન બહ શ્ર  ત..ઘણ ું બધ  સાુંભળીને જેને જ્ઞાનવનવધ િધારી છે તેિછતાું િધ  

સાુંભળિાસાુંભળિા  તૈયાર રહ ે છે તેન ું સચૂક છે.તેિના કાન સ ૂતૈયાર રહ ે છે તેન ું સચૂક છે.તેિના કાન સ૫ૂ૫ડા જેિા છે.સ ૂડા જેિા છે.સ૫ૂ૫ડાનો ગ ણ છેઃ ડાનો ગ ણ છેઃ 
સારને ગ્રહણ કરી લેસારને ગ્રહણ કરી લેિો અને ફોતરાને ફેંકી દેિા.િાતો બધાની સાુંભળિી િો અને ફોતરાને ફેંકી દેિા.િાતો બધાની સાુંભળિી ૫૫ણ એિાુંનો ણ એિાુંનો 
સારગ્રહણ કરી બાકીની િાતો ફોતરાુંની જેિ ઉડાડી દેિી..સારગ્રહણ કરી બાકીની િાતો ફોતરાુંની જેિ ઉડાડી દેિી..  

બે દાુંતઃબે દાુંતઃ  ગણપવતને બે દાુંત છે. એક આખો અન ે બીજો અડધો.ગણપવતને બે દાુંત છે. એક આખો અન ે બીજો અડધો.આખો દાુંત શ્રધ્ધાનો છે અન ેઆખો દાુંત શ્રધ્ધાનો છે અન ે
તટેૂલો દાુંત બ ધ્ધ્ધનો છે.જીિન વિકાસના િાટે આમિશ્રધ્ધા અને ઇશશ્રધ્ધા પણૂયતટેૂલો દાુંત બ ધ્ધ્ધનો છે.જીિન વિકાસના િાટે આમિશ્રધ્ધા અને ઇશશ્રધ્ધા પણૂય  હોિી હોિી 
જોઇએ.જોઇએ.બ ધ્ધ્ધ કદાચ ઓછી હશે તો ચાલશે પરુંત   પ્રભ  પરિામિા ઉપર પણૂય વિશ્વાસ હોિો બ ધ્ધ્ધ કદાચ ઓછી હશે તો ચાલશે પરુંત   પ્રભ  પરિામિા ઉપર પણૂય વિશ્વાસ હોિો 
જોઇએ.પ્રભ  પરિામિાએ િાનિને બે ખ બ અમથૂય ભેટ આપી છેઃ શ્રધ્ધા અને બ ધ્ધ્ધ.. આ જોઇએ.પ્રભ  પરિામિાએ િાનિને બે ખ બ અમથૂય ભેટ આપી છેઃ શ્રધ્ધા અને બ ધ્ધ્ધ.. આ 
બુંન્નેનો સિતિય હોય તો જ જ જીિનબુંન્નેનો સિતિય હોય તો જ જ જીિન  વિકાસ થાય છે.િાનિીની બ ધ્ધ્ધ વસવિત હોિાથી વિકાસ થાય છે.િાનિીની બ ધ્ધ્ધ વસવિત હોિાથી 
આખરે તેને શ્રધ્ધાનો સહાઆખરે તેને શ્રધ્ધાનો સહારો લેિો રો લેિો ૫૫ડે છે. ખુંદડત દાુંત એ બ ધ્ધ્ધની િયાયદાન ું પ્રવતક છે ડે છે. ખુંદડત દાુંત એ બ ધ્ધ્ધની િયાયદાન ું પ્રવતક છે 
અને પણૂય દાુંત એ અખટૂ શ્રધ્ધાન ું પ્રવતક છે..અને પણૂય દાુંત એ અખટૂ શ્રધ્ધાન ું પ્રવતક છે..  
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ચાર હાથઃચાર હાથઃ  ગણપવતને આર હાથ છે.તેિાું અન ક્રિે ગણપવતને આર હાથ છે.તેિાું અન ક્રિે અંક શ..પાશ..િોદક અને આવશિિાદ આપતો હાથઅંક શ..પાશ..િોદક અને આવશિિાદ આપતો હાથ  
છે. છે. અંક શઅંક શ--  એ િાસના વિકારો ઉએ િાસના વિકારો ઉ૫૫ર સુંયિ જરૂરી છે તેિ બતાિે છે.ર સુંયિ જરૂરી છે તેિ બતાિે છે.પાશપાશ--  એ જરૂર એ જરૂર ૫૫ડય ેડય ે
ઇન્દ્તિયોને વશ્ષમા કરિાન ું સાિથ્યય ઇન્દ્તિયોને વશ્ષમા કરિાન ું સાિથ્યય ૫૫ણ તમિિેત્તાઓિાું હોવ ું જોઇએ તેિ દશાયિે છે.ણ તમિિેત્તાઓિાું હોવ ું જોઇએ તેિ દશાયિે છે.  

  િોદક િોદક --  જે િોદ(આનુંદ) કરાિે તે..િહાપ રૂિોનો આહાર આનુંદ અને સુંતોિ પ્રાપ તજે િોદ(આનુંદ) કરાિે તે..િહાપ રૂિોનો આહાર આનુંદ અને સુંતોિ પ્રાપ ત થાય  થાય 
તેિો સાત્મિકતેિો સાત્મિક  હોિો જોઇએ તેિ દશાયિે છે.હોિો જોઇએ તેિ દશાયિે છે.ચોથો આવશિિાદ આપતો હાથચોથો આવશિિાદ આપતો હાથ  બતાવયો છે.એક બતાવયો છે.એક 
હાથિાું િોદક રાખીને હાથિાું િોદક રાખીને પોતાના લાડલા દદકરાઓ(ભક્તો)ને ખિડાિિા િાટે બોલાિી પોતાના લાડલા દદકરાઓ(ભક્તો)ને ખિડાિિા િાટે બોલાિી 
રહ્યા છે..રહ્યા છે..  

વિશાળ પેટઃવિશાળ પેટઃ  બધી િાતો પચાિિાની ્ષમિતા દશાયિે છે.સમ િિાું જેિ બધ ું સિાઇ જાય છે તેિ બધી િાતો પચાિિાની ્ષમિતા દશાયિે છે.સમ િિાું જેિ બધ ું સિાઇ જાય છે તેિ 
િહાપ રૂિોના પેટિાું બધી િાતો સિાઇ જાય છે.ખોબા જેટલ ું પેટ હોય તો તે ઉથટી કરી િહાપ રૂિોના પેટિાું બધી િાતો સિાઇ જાય છે.ખોબા જેટલ ું પેટ હોય તો તે ઉથટી કરી 
નાખે છે.કહિેા ન કહિેા જેિી બધી િાતો જ્યાુંનાખે છે.કહિેા ન કહિેા જેિી બધી િાતો જ્યાું મયાું કહતેો ફરે તેથી તેને અવન્ ટ મયાું કહતેો ફરે તેથી તેને અવન્ ટ પ્રાપ ત પ્રાપ ત  
થાય છે.બધાની સાુંભળેલી િાતો પોતાના વિશાળ પેટિાું સિાિી દેિી એન ું સચૂન કરે થાય છે.બધાની સાુંભળેલી િાતો પોતાના વિશાળ પેટિાું સિાિી દેિી એન ું સચૂન કરે 
છે.તમિિેત્તાછે.તમિિેત્તાની પાસે સૌ કોઇ આિીને પોતાન ું હૃદય ઠાલિે છે..પોતાની આમિકથા કહતેા ની પાસે સૌ કોઇ આિીને પોતાન ું હૃદય ઠાલિે છે..પોતાની આમિકથા કહતેા 
હોય છે.હિે આ િાતો જો િહાપ રૂિો પેટિાું ના રાખે તો કદાચ પેલાનીહોય છે.હિે આ િાતો જો િહાપ રૂિો પેટિાું ના રાખે તો કદાચ પેલાની  જીંદગી બરબાદ જીંદગી બરબાદ 
થઇ જાય અને બીજો કોઇ આ િહાપ રૂિની ઉથઇ જાય અને બીજો કોઇ આ િહાપ રૂિની ઉ૫૫ર વિશ્વાસ ના રાખે. તે સાગરની જેિ ર વિશ્વાસ ના રાખે. તે સાગરની જેિ 
પોતાના પેટિાું અનુંત િાતોને સિાિિાની શક્ક્ત ધરાિતો હોિો જોઇએ..પોતાના પેટિાું અનુંત િાતોને સિાિિાની શક્ક્ત ધરાિતો હોિો જોઇએ..  

૫૫ગઃગઃ  તેિના તેિના ૫૫ગ નાના છે.નાના ગ નાના છે.નાના ૫૫ગ ગ ""ઉતાિળા સો બાિરા ધીરા સો ગુંભીરઉતાિળા સો બાિરા ધીરા સો ગુંભીર""--  એ કહિેતનો એ કહિેતનો 
સાર સિજાિી રહ્યા છે.પોતાના કાયયિાું ધીરે સાર સિજાિી રહ્યા છે.પોતાના કાયયિાું ધીરે ધીરે આગળ િધનારન ું કાયય સ િઢ અને ધીરે આગળ િધનારન ું કાયય સ િઢ અને 
સફળ બનત ું જાય છેસફળ બનત ું જાય છે--  તે તમિિેત્તાઓએ ધ્યાન રાખવ ું જોઇએ.નાના ટૂુંકા તે તમિિેત્તાઓએ ધ્યાન રાખવ ું જોઇએ.નાના ટૂુંકા ૫૫ગ એ ગ એ 
બ ધ્ધ્ધિત્તાન ું લ્ષમણ છે એટલે કે તે પોતે જ દોડયા કરતા નથી,પરુંત   બ ધ્ધ્ધથી બીજાને બ ધ્ધ્ધિત્તાન ું લ્ષમણ છે એટલે કે તે પોતે જ દોડયા કરતા નથી,પરુંત   બ ધ્ધ્ધથી બીજાને 
દોડાિે છે.દોડાિે છે.  

િાહનઃ ઉંદરઃિાહનઃ ઉંદરઃ  તેિન ું િાહન ઉંદર છે.િહાપ રૂિોનાું સાધનો નાના અને સ્િતેિન ું િાહન ઉંદર છે.િહાપ રૂિોનાું સાધનો નાના અને સ્િભાિ ન્ર  હોિો જોઇએ કે ભાિ ન્ર  હોિો જોઇએ કે 
જેથી કરીને તે તિાિના ઘરિાું પ્રિેશ પાિી શકે. બીજી એક વયિહારીક નીવત જેથી કરીને તે તિાિના ઘરિાું પ્રિેશ પાિી શકે. બીજી એક વયિહારીક નીવત ૫૫ણ ણ 
ઉંદર પાસેથી શીખિા જેિી છે કે જ્યારે તે કરડે છે મયારે ફુંક િારીને કરડે છે તેથી કોઇને ઉંદર પાસેથી શીખિા જેિી છે કે જ્યારે તે કરડે છે મયારે ફુંક િારીને કરડે છે તેથી કોઇને 
ખબર પણ પડતી નથી.તમિિેત્તા કોઇને કાન પકડાિે એવ ું કડવ ું કહ ે પણ એિી ખબર પણ પડતી નથી.તમિિેત્તા કોઇને કાન પકડાિે એવ ું કડવ ું કહ ે પણ એિી 
વિઠાસથી કહ ેવિઠાસથી કહ ે કે સાુંભળનારનેકે સાુંભળનારને  ખરાબ કે ખોટ ું ના લાગે અને પોતાન ું કાયય પણ થાય. ખરાબ કે ખોટ ું ના લાગે અને પોતાન ું કાયય પણ થાય. 
બીજ ું ઉંદર એ ચૌયયવવૃત્તન ું પ્રવતક છે..જે સારૂું હોય તે ચોરી લેવ ું..તેનો ઉબીજ ું ઉંદર એ ચૌયયવવૃત્તન ું પ્રવતક છે..જે સારૂું હોય તે ચોરી લેવ ું..તેનો ઉ૫૫ભોગ કરી ભોગ કરી 
લેિો.. આપણી ઇન્દ્તિયોનો સ્િભાિ છેલેિો.. આપણી ઇન્દ્તિયોનો સ્િભાિ છે  કે સારી અને સ ુંદર ચોજોનો ભોગ કરિાની વવૃત્ત કે સારી અને સ ુંદર ચોજોનો ભોગ કરિાની વવૃત્ત 
તેનાિાું થઇ જાય છે.તમિિેત્તા િહાપ રૂતેનાિાું થઇ જાય છે.તમિિેત્તા િહાપ રૂિો આ ઇન્દ્તિયો ઉિો આ ઇન્દ્તિયો ઉ૫૫ર અસિાર થઇને તેની આ ર અસિાર થઇને તેની આ 
ચૌયયવવૃત્તને સુંયિિાું રાખે છે.ચૌયયવવૃત્તને સુંયિિાું રાખે છે.  

વિિેકબ ધ્ધ્ધની ગવતનો આધાર તકય છે.તકય વિના બ ધ્ધ્ધનો વિકાસ શક્ય નથી.આ તકયવિિેકબ ધ્ધ્ધની ગવતનો આધાર તકય છે.તકય વિના બ ધ્ધ્ધનો વિકાસ શક્ય નથી.આ તકય  જો વનરુંક શ હોય  જો વનરુંક શ હોય 
તો ઉંદરની િાફકતો ઉંદરની િાફક  વનરથયક કાપકૂવનરથયક કાપકૂ૫ ૫ કયાય કરે છે,એટલા િાટે તેના ઉકયાય કરે છે,એટલા િાટે તેના ઉ૫૫ર ગણપવતન ું ભારે (વિિેકામિક) ર ગણપવતન ું ભારે (વિિેકામિક) 
શરીર ગોઠવય ુંશરીર ગોઠવય ું છે. છે.કાપક કાપક ૫ ૫ કરનારો ઉંદર જ તકયરૂપી બ ધ્ધ્ધનો વિકાસ કરનારો થઇ જાય છે.આ તકય એ જ કરનારો ઉંદર જ તકયરૂપી બ ધ્ધ્ધનો વિકાસ કરનારો થઇ જાય છે.આ તકય એ જ 
આપણો ગ રૂ છે.આપણો ગ રૂ છે.કોઇપણ પદરક્સ્થવતને કોઇપણ પદરક્સ્થવતને આપણે તાદકિક િવ્ િઆપણે તાદકિક િવ્ િએ મલૂિીશ ું તો તેન ું વનરાકરણ પાિી શકીશ ુંએ મલૂિીશ ું તો તેન ું વનરાકરણ પાિી શકીશ ું  
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એટલે તકયન  ું પ્રવતક ઉંદર છે.તકય વિના શાસ્ત્રના અથય એટલે તકયન  ું પ્રવતક ઉંદર છે.તકય વિના શાસ્ત્રના અથય ૫૫ણ યોગ્ય રીત ે થઇ શકતા નથી,િાણ યોગ્ય રીત ે થઇ શકતા નથી,િાટે બ ધ્ધ્ધ ટે બ ધ્ધ્ધ 
વિકાસિાું તકયની અવત આિશ્યકતા છે.વિકાસિાું તકયની અવત આિશ્યકતા છે.  આ તકય ક તકય ના થાય તેની સાિધાની િાટે કોરો તકય નહી, આ તકય ક તકય ના થાય તેની સાિધાની િાટે કોરો તકય નહી, 
પરુંત  પરુંત    ગણેશ (બ ધ્ધ્ધ)ના ભાર સાથેનો તકયગણેશ (બ ધ્ધ્ધ)ના ભાર સાથેનો તકય   હોિો જોઇએ..હોિો જોઇએ..  
  ઉંદર એ િાયાન ું પ્રવતક છે.ઉંદરની િાફક િાયા ઉંદર એ િાયાન ું પ્રવતક છે.ઉંદરની િાફક િાયા ૫૫ણ િાનિને ફુંકી ફુંકીને કરડે છે.આ િાયાને ણ િાનિને ફુંકી ફુંકીને કરડે છે.આ િાયાને 
તમિિેત્તાઓ જ અંક શિાું રાતમિિેત્તાઓ જ અંક શિાું રાખી શકે છે.ખી શકે છે.  
  ગણપવતને ગણપવતને દ િાયદ િાય(દાભ)(દાભ)  ઘણી જ વપ્રય છે.ઘણી જ વપ્રય છે.લોકોને િન જેની કોઇ દકિંિત નથી એિા ઘાસને પણ લોકોને િન જેની કોઇ દકિંિત નથી એિા ઘાસને પણ 
તેિને પોતાન ું િાતય ું છે અને તેની દકિંિત િધારી છે.તમિિેત્તાઓ જેન ું કોઇ િહમિ નથી, જેને કોઇ તેિને પોતાન ું િાતય ું છે અને તેની દકિંિત િધારી છે.તમિિેત્તાઓ જેન ું કોઇ િહમિ નથી, જેને કોઇ 
રાખત  ું નથી એિાને આશરો આપે છે,તેિનાિાું આમિવિશ્વાસ વનિાયણ કરીને જીિન જીિિાનીરાખત  ું નથી એિાને આશરો આપે છે,તેિનાિાું આમિવિશ્વાસ વનિાયણ કરીને જીિન જીિિાની  પ્રેરણા પ્રેરણા 
આપે છે.આ દ િાયને કોઇ રુંગઆપે છે.આ દ િાયને કોઇ રુંગ  કે સ ગુંધ નથી.િહાપ રૂિોની પાસે જે કોઇ જે કે સ ગુંધ નથી.િહાપ રૂિોની પાસે જે કોઇ જે ૫૫ણણ  ભાિનાથી આિે,તેિને જે ભાિનાથી આિે,તેિને જે 
કુંઇ પે્રિથી આપે તે તેિને ગિવ ું જોઇએ કુંઇ પે્રિથી આપે તે તેિને ગિવ ું જોઇએ --  એવ ું દ િાયન  ું સચૂન છે.એવ ું દ િાયન  ું સચૂન છે.  
  ગણપવતને ગણપવતને લાલ ફલલાલ ફલ  વપ્રય છે.લાલ રુંગ ક્રાુંક્તતનો સચૂક છે.તમિિેત્તા િહાપ રૂિોને દૈિી ક્રાક્તત વપ્રય છે.લાલ રુંગ ક્રાુંક્તતનો સચૂક છે.તમિિેત્તા િહાપ રૂિોને દૈિી ક્રાક્તત 
વપ્રવપ્રય હોય છે.ય હોય છે.  
  ગણપવતની ઉગણપવતની ઉ૫૫ર આપણે ર આપણે ચોખા (અ્ષમત)ચોખા (અ્ષમત)  ચઢાિીએ છીએ.અ્ષમત એટલે જેનાિાું ઘા નથી..જે ચઢાિીએ છીએ.અ્ષમત એટલે જેનાિાું ઘા નથી..જે 
ખુંડીત નથી પણ અખુંડ છે.િહાપ રૂિોની ખુંડીત નથી પણ અખુંડ છે.િહાપ રૂિોની ૫૫ણ જીિન ધ્યેય િાટે..પ્રભ  િાટે અખુંડ અને અનતય ભક્ક્ત ણ જીિન ધ્યેય િાટે..પ્રભ  િાટે અખુંડ અને અનતય ભક્ક્ત 
હોિી જોઇએ.હોિી જોઇએ.  
  ગણગણ૫૫વતને વતને િક્રત  ુંડ કિક્રત  ુંડ કહ ે છે.દરધ્ધ્ધ વસધ્ધ્ધથી મ ખ િરડીને ઉભા રહનેારને જ દરધ્ધ્ધ વસધ્ધ્ધહ ેછે.દરધ્ધ્ધ વસધ્ધ્ધથી મ ખ િરડીને ઉભા રહનેારને જ દરધ્ધ્ધ વસધ્ધ્ધ સાું સાું૫૫ડ ેડ ે
છે.િાુંકાછે.િાુંકા--ચ ૂુંકા ચાલિાિાળાને..આડે અિડે રસ્તે જનારને જે દુંડ આપે તે િક્રત  ુંઙ..ચ ૂુંકા ચાલિાિાળાને..આડે અિડે રસ્તે જનારને જે દુંડ આપે તે િક્રત  ુંઙ..  
  દરેક કાયયની વસધ્ધ્ધ િાટે ગણદરેક કાયયની વસધ્ધ્ધ િાટે ગણ૫૫વતન ું સિયપ્રથિ પજૂન કરિાિાું આિે છે.વતન ું સિયપ્રથિ પજૂન કરિાિાું આિે છે.તમિિેત્તાઓ અને શ્રે્ ઠતમિિેત્તાઓ અને શ્રે્ ઠ  
િહાપ રૂિો સિાજના ગણિહાપ રૂિો સિાજના ગણ૫૫વતઓ છે.કોઇપણ કાયયની વસધ્ધ્ધના િાટે સિયપ્રથિ શે્ર્ ઠવતઓ છે.કોઇપણ કાયયની વસધ્ધ્ધના િાટે સિયપ્રથિ શે્ર્ ઠ પ રૂિોન ું પ રૂિોન ું  પજૂન પજૂન 
કરિાથી..તેિને બોલાિિાથી..તેિનો સમકાર કરિાથી તેિન ું િાગયદશયન સતત િળત ું રહ ેછે અને કાયય કરિાથી..તેિને બોલાિિાથી..તેિનો સમકાર કરિાથી તેિન ું િાગયદશયન સતત િળત ું રહ ેછે અને કાયય 
વસધ્ધ થાય છે.આધ્યાત્મિક િવ્ િવસધ્ધ થાય છે.આધ્યાત્મિક િવ્ િએ જોઇએ તો આપણી ઇન્દ્તિયોનો એક ગણ(સમ હ) છે.આ ગણનો એ જોઇએ તો આપણી ઇન્દ્તિયોનો એક ગણ(સમ હ) છે.આ ગણનો ૫૫વતવત  
િન િન છે.કોઇપણ કાયયને વસધ્ધ કરવ ું હોય તો આપણો આ ગણપવત છે.કોઇપણ કાયયને વસધ્ધ કરવ ું હોય તો આપણો આ ગણપવત (િન)(િન)  ઠેકાણે હોિો જોઠેકાણે હોિો જોઇએ,એટલે ઇએ,એટલે 
િનને કાયયના પ્રારુંભ િનને કાયયના પ્રારુંભ ૫૫હલેાુંહલેા ું  િન િન શાુંત અને ક્સ્થર કરવ ું જોઇએ,જેથી કોઇ વિઘ્નો ઉભા થાય જ નહી શાુંત અને ક્સ્થર કરવ ું જોઇએ,જેથી કોઇ વિઘ્નો ઉભા થાય જ નહી 
અને કાયય સરળ રીતે પાર પાડી શકાય.અને કાયય સરળ રીતે પાર પાડી શકાય.  
ગણેશ ચત થીના દદિસે જે ગણગણેશ ચત થીના દદિસે જે ગણ૫૫વતને લાિીને વતને લાિીને સ્થાપનાસ્થાપના  કયાય કયાય ૫૫છી દશ દદિસ સ ધી તેિન ું પજૂન અચયન છી દશ દદિસ સ ધી તેિન ું પજૂન અચયન 
કયાય બાદ તે કયાય બાદ તે ગણગણ૫૫વતન ું અનુંત ચત દશીના દદવતન ું અનુંત ચત દશીના દદિસે જળિાું કેિ વિસર્જન કરિાિાું આિે છે...િસે જળિાું કેિ વિસર્જન કરિાિાું આિે છે...??  

જે શાુંત છે તેને અનુંતિાું..સાકારને વનરાકારિાું અને સગ ણને વનગ યણિાું વિબલન કરીએ છીએ..સાકાર જે શાુંત છે તેને અનુંતિાું..સાકારને વનરાકારિાું અને સગ ણને વનગ યણિાું વિબલન કરીએ છીએ..સાકાર 
ભગિાન મવૂતિિાું છે તો વનરાકાર ભગિાન મવૂતિિાું છે તો વનરાકાર ૫૫રિામિા સિયવયારિામિા સિયવયા૫૫ક છે.ક છે.જીિનિાું જીિનિાું ૫૫ણ વયક્ક્ત પજૂાથી શરૂઆત કરી ણ વયક્ક્ત પજૂાથી શરૂઆત કરી 
તમિપજૂાિાું તે આરુંભન ું તમિપજૂાિાું તે આરુંભન ું ૫૫યયિસન કરીએ છીયયિસન કરીએ છીએ.અંતીિ પ્રિાણ આપણે તમિને જ િાતય ું છે.એ.અંતીિ પ્રિાણ આપણે તમિને જ િાતય ું છે.ટૂુંકિાું ટૂુંકિાું 
ગણગણ૫૫વતન ું વિસર્જન એટલે વિરાટની પજૂાનો આરુંભ..બધા વતન ું વિસર્જન એટલે વિરાટની પજૂાનો આરુંભ..બધા ૫૫રિામિાના જ છે તેથી િારા ભાઇઓ રિામિાના જ છે તેથી િારા ભાઇઓ 
છે..આપણ ું સૌન ું દૈિી સગછે..આપણ ું સૌન ું દૈિી સગ૫૫ણ છે એટલ ું સિજિાન ું છે.ણ છે એટલ ું સિજિાન ું છે.  
સાિયજવનક ગણેશ ઉમ સસાિયજવનક ગણેશ ઉમ સિ એ એકતા અને સુંગઠનની ભાિનાન ું પ્રવતક છે.િ એ એકતા અને સુંગઠનની ભાિનાન ું પ્રવતક છે.  
વનજ િુંદદરિાું બેઠેલા વનજ િુંદદરિાું બેઠેલા ભગિાન પોતાની પાસે આિનારને કહ ેછે કેઃ તારે જો િારી પ્રાવપ તભગિાન પોતાની પાસે આિનારને કહ ેછે કેઃ તારે જો િારી પ્રાવપ ત કરિી હોય તો કરિી હોય તો  



 

ગણપતી ઉપાસનાન ું આધ્યાગણપતી ઉપાસનાન ું આધ્યાત્મિક રહસ્યત્મિક રહસ્ય            સુંકલનઃ વિનોદભાઇ િુંગળભાઇ િાછી સુંકલનઃ વિનોદભાઇ િુંગળભાઇ િાછી (૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫)(૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫)  ee--mmaaiill::  vviinnooddmmaacchhhhii@@ggmmaaiill..ccoomm  

 

5 

પ્રથિ તારી પ્રાકૃવતક બ ધ્ધ્ધનો વિચ્છેદ કરીને તેની જગ્યાએ શ ધ્ધ શૈિ બ ધ્ધ્ધની સ્થાપના કર..િાસના પ્રથિ તારી પ્રાકૃવતક બ ધ્ધ્ધનો વિચ્છેદ કરીને તેની જગ્યાએ શ ધ્ધ શૈિ બ ધ્ધ્ધની સ્થાપના કર..િાસના 
નહી..પરુંત   આ શ ધ્ધ બ ધ્ધ્ધ જ વશિ(નહી..પરુંત   આ શ ધ્ધ બ ધ્ધ્ધ જ વશિ(૫૫રિામિા)ને પિાડે છે તે બતાિિા વશિાલયિાું રિામિા)ને પિાડે છે તે બતાિિા વશિાલયિાું ૫૫ણ ગણણ ગણ૫૫વતની વતની 
પ્રવતિાપ્રવતિા  મ કિાિાું આિે છે.મ કિાિાું આિે છે.  
વશિ એટલે કથયાણ...વશિ પોતે અજતિા..વનગ યણ વનરાકાર અવયક્ત બ્રહ્મ છે....!!!વશિ એટલે કથયાણ...વશિ પોતે અજતિા..વનગ યણ વનરાકાર અવયક્ત બ્રહ્મ છે....!!!  
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