૧૦.ર નવું વર્ષ- નવું જીવન, એક શભ સુંદેશ (બેસતું વર્ષ)
‘નૂતન વરસ, જીવન વીતે સરસ’
‘લ્યો આવયું આ નવું વરસ, ફરી ઉલ્લાસથી છલકાત,ું ’ ‘સાલ મબારક’ કહેતા સહનું મખડું મસ્કાતું મલકાત,ું
સ્નેહના કાચા તાુંતણા કેરા, વજ્ર સરીખાું છે બુંધન,‘ગમા-અણગમા’ વવસરી કહેજો...
‘નૂતન વર્ાષવભનુંદન...’
માનવ જીવનમાું ગમતાું રુંગો, ગમતાું પદાથો, ગમતા આનુંદો, અુંગ-અુંગમાું ભરી દેવાું જાત-જાતના
પ્રયત્નો યગોથી થતાું આવયાું છે . માનવ સ્વભાવની એક ખાસીયત એ છે કે તેને કશુંક નવીન, કશીક
વવવવધતા કે કશુંક આશ્ચયષકારી લાગે કે મળે તો તેની ચેતના હર્ષથી વયાપી જાય છે . શરીરમાું સ્ફષવ ત
અનભવે છે . ઈવરિયો દોડવા લાગે છે . મન ખશીથી છલકાઈ જાય છે કારણ ?
જીવને કોઈક પ્રસુંગમાું નવો ડ્રેસ કે કપડાું પહેરવા મળે તો રાજી થઈ જાય છે . મનગમતાું, તીખા,
મસાલેદાર ભોજન કે ભાવતી મીઠાઈ ખાવા મળે તો આનુંદદત થઈ જાય છે . નવા જ નક્કોર રૂપ-ગેથી
સજજ થયેલા આવલશાન-વૈભવી મકાનમાું રહેવાનું મળે તો જીવન સફળ થયેલું માને છે . તેમાું પણ ફ્રેશ
ર્ફષનચર, લેટેસ્ટ દડઝાઈનવાળી ભોગ-સખની બધી ફેવસવલટીવાળી સાધન-સુંપવિ મળી જાય તો પોતાને
કૃતકૃત્ય માને છે .
ક્રાઉડ પવલલકથી છલકાતાું મહત્વના સમારુંભની વચ્ચે પહેલીવાર પ્રમખના હોદ્દા પર બેસવાનું મળે તો
ધરયાવતધરયતાનો અનભવ થતો જણાય છે . આમ. નૂતન વરસમાું નવા કપડાું, નવો ડ્રેસ, નવું (ભાવતું)
ભોજન, નવું મકાન, નવી ફ્રેરડસ, નવું વપકચર, નવો પ્રવાસ, નવો (લેટેસ્ટ) મોબાઈલ, નવી ગમતી બધી
વસ્તઓ મળી જાય તો રાજી-રાજી થઈ જતો માણસ, જૂ નું ઘણું બધું કાઢી નાખવાનો અને તાકાત હશે તો
નવું ઘણું બધું વસાવવાનો પણ એક ચીજ નવી વસાવવાનું ભૂલી જાય છે અને તે છે મુંગલ સ્વભાવ,
વનમષળ સ્વભાવ, કે સહજ સ્વભાવ.

નૂતન વરસે પણ અપેક્ષા પ્રમાણે સામાવાળાનું વતષન ન જોતા. આવી જતો આવેશ, મામલી
પ્રવતકૂળતામાુંય લેવાઈ જતું મન, ઈવરિયોને ગમતા પદાથો મળી જતાું નાચી ઉઠતું હૃદય, કે સ્વાથષ ઘવાતાું
ભાગી છૂ ટતો અુંતરનો ભાવ, વચિને સતત સુંકલેશમાું રાખે છે . પરોપકાર કે પ્રેમની ભાર્ા સમજવા દેતું
નથી. વનસગષનો આનુંદ અનભવવા દેતો નથી, સતત કલેશ કે સખત રીતે સુંજ્ઞાને આધીન બનેલું મન નવા
વરસે’ય ભાુંગી જાય છે . તૂટી જાય છે . ક્યાું તો ફુગ્ગામાું ભરેલી હવાની જે મ ફુલાઈને ક્યારે ખાલી થઈ જાય
કે ફટી જાય તે કહી શકાતું નથી, આવા વવવચત્ર સ્વભાવને, વવર્મ પ્રકૃવતને, આજની નવલી પ્રભાતે બદલી
નાખવાનો સુંકલ્પ કયાષ વવના ચાલે તેમ નથી. તે માગષ પર ચાલવાનું બળ મળે તે માટે સાવ નાના, પણ
અસરકારક કેટલાક વનયમો જીવનમાું ઉમેરતા જઈએ તો ચોક્કસપણે આપણું જીવન જૂ નું વાસી, ગુંધાતું
ન રહેતા, સાચા અથષમાું મસ્કાન, મલકાટ, ખશી, આનુંદ, પ્રસરનતાના બારમાસી પષ્પોથી મઘમઘાયમાન
સગુંધથી ખીલી ઉઠશે. અને ન ખીલી ઊઠયું તો...
જે મ સાકર વવનાની મીઠાઈ ન ભાવે, નમક વવનાનું ફરસાણ ન ચાલે, નફો ન મળતો હોય તો ધુંધો ન
કરીએ તો સાચા અથષમાું ખશી, હર્ષ, મસ્કાન, ઉલ્લાસ, ઉમુંગ, આનુંદ કે પ્રસરનતા ન મળે તો નૂતન વરસ
કેવી રીતે ઉજવયું ગણાય ?
નૂતન વરસે કપડાું, મકાન, ર્ફષનચર, ફેશન વગેરે બદલીએ પણ પોતાના ભાવ-સ્વભાવ કે પ્રકૃવતને ન બદલી
શક્યાું તો ઉપરની એકેય ચીજ મનને શાુંવત-શાતા કે પ્રસરનતા નવહ આપી શકે. તે માટે આજે જ અરે
અત્યારે જ. તમને કહું છું ... હાું... હાું... તમને કહું છું આટલું ધ્યાનમાું રાખી મનને કુંટ્રોલમાું રાખજો .ે
બવધધને વશમાું રાખજો... અને સામા જીવનો હૃદયથી, સ્વીકાર કરવામાું માનજો.
‘તો... વરસ સફળ બનશે...’
૧. રોજ સવારે વહેલાું ઊઠીને મા-બાપને પગે લાગી. નવ નવકાર ગણશો તો...
ર. બા ! તને કેમ છે ? બાપજી કુંઈ કામકાજ છે ? પ્રેમથી બાજમાું બેસીને પછશો તો...
૩. ઘરમાું દરેક સભ્યોને ‘પ્રણામ’, ‘જય વજનેરિ’ કહી હસીને (વસ્મતથી) વાત કરશો તો...

૪. સગા-સુંબુંધી કે પડોશમાું કારણ વવના ખપમાું આવશો કે દુઃખમાું ભાગીદાર બનશો તો...
પ. તમારા સખમાું કોઈકને રોજ ભાગીદાર બનાવશો તો...
૬. નોકર-ચાકર કે ર્સષવસમેન કામકાજ કરીને આવે એને ‘થેંક ય...’ કહેશો તો...
૭. પૂજય સાધ-સાધ્વીજી ભગવુંતોને વહોરાવવાનો લાભ લેશો તો...
૮. ગસ્સાના અવસરે મૌન રાખી કે ગમ ખાઈ જશો તો...
૯. આખા દદવસમાું ફાવે ત્યારે ઘરના બધા સભ્યો ભેગાું મળી ધાષવ મક કે સાવત્વક વવચારો કરશો તો...
૧૦. ચાલશે, ગમશે, ભાવશે અને ફાવશે આ મહામુંત્રને જીવનમાું અપનાવતાું જશો તો...
૧૧. સાચા મનથી સાચું ભજન અને સાદું ભોજન લેવાનો પ્રયત્ન કરશો તો...
૧ર. રોજ એક નવું સત્કાયષ કે પણ્યની પ્રવૃવિ ચાલ રાખશો તો...

