ુ રાતી કલ્ચરલ સોસાઇટી
સીઆટલ ગજ
એટલે ... સમાજ અને સંસ્કૃતિનો સમન્વય
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bringing culture and community together
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SGCS આયોજીત - ઉજાણી સાથેન ંુ આનંદપયયટન
વોલીબોલ, ડિકેટ, ખો, પકડદાવ, શેકેલા મકાઈ, તરબ ૂચ , નાના છોકરાઓ માટે ની
રમતો વગેરે વાંચતાજ આપણને ઉનાળાની યાદ આવે અને એમાં પણ
SGCSની નપકનનક તો અચ ૂક યાદ આવેજ...ખરં ુ ને?
ચાલો ત્યારે આપણે બધા ભેગા મળી ને SGCSની નપકનનક ઉજવીએ
અને ખ ૂબ આનંદ કરીએ.
જોજો ......તારીખ, સ્થળ અને સમય ભ ૂલતા નડહ.... તમારી રાહ જોઈશુ.ં
SGCS બધા માટે અલ્પાહાર અને ઠં ડા પીણા નનિઃશુલ્ક રાખશે
SGCS will provide FREE Snacks and soft drinks to all.

Treasurer
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Directors
બ્રિજન બાદશાહ
Brijan Badshah
(425) 208-2889
ફાલ્ગુન શાહ
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Picnic
તારીખ: ૭ જુલાઈ - ૨૦૧૨, શનનવાર
સમય: સવારે ૧૧ થી સાંજના ૪
Date: July 7, 2012, Saturday
Time: 11:00 am to 4:00 pm
Venue: Lake Wilderness Park (Shelter #2)
Address: 22500 SE 248th St. Maple valley, WA 98038

આપણા ગુજરાતી સમાજને અલગ
અલગ કાયયિમને લગતા
સ્વયંસેવકોની ખ ૂબ જરૂર છે .
ગુજરાતી સમાજમાં જોડાવવા માટે
આપ SGCSના કોઈ પણ સભ્યનો
સંપકય કરી શકો છો.

Directions From 405:
Take the Enumclaw Exit #4.
Follow the Enumclaw/Maple Valley Route 169 East.
Drive approximately 11 miles on Maple valley highway.
Turn right at the light (at 7-11 Store) onto Witte Roadand proceed approximately 1 mile.
Turn left onto SE 248th Street and proceed for 2/10 mile.
Follow SGCS signs and look for the park entrance.

Tentative dates for Navratri/Dandia
Oct 2012 - 19, 20 and 26, 27
Location: TBD
નવરાતિ/દાંડિયાની સંભતવિ િારીખો

િા: ૧૯/૨૦ અને ૨૬/૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૨
સ્થળ: નક્કી કરવાન ં બાકી છે



વધુ નવગત અમારી વેબસાઈટ પરથી
મળી શકશે. SGCSની નવી વેબ સાઈટ
નોંધ કરવા ખાસ નવનંતી છે .

www.seattlegujaratis.org

Tentative dates for Diwali Dinner
November 17th.
Location: TBD
ડદવાળીના સાંસ્કૃતિક કાયયક્રમ/ભોજનની સંભતવિ િારીખ

િા: ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૨
સ્થળ: નક્કી કરવાન ં બાકી છે

!!Please make a note of our new web site.!!

www.seattlegujaratis.org
Registered 501(c) (3), Non Profit Organization. Tax ID # 91-1598223, P.O. BOX 6361, Bellevue, WA. 98008.

www.seattlegujaratis.org
Serving The Seattle Area Community Since 1993.
SGCS 2012 PICNIC - HVV

‘પ ૂણયત્વ’ પ્રાપ્તત પછી પરમ શાંનત મળે છે
પ્રભ કોઈનો તિરસ્કાર કરિો નથી. પ્રભ દયાળુ છે . શ્રદ્ધાયક્િ બનીને જો િેની પાસે પહોંચી જઈએ-િેની ભક્ક્િ દ્વારા, િો િે િમારો અચ ૂક સ્વીકાર
કરે છે . શ્રીમદ ભગવદ ગીિાના ૪ થા અઘ્યાયમાં શ્વ્લોક-૩૬માં કૃષ્ણન ં આપણને મોટં આશ્વાસન સ્પષ્ટ જણાય છે . કૃષ્ણ કહે છે ઃ ‘જો ત ં બધા
પાપીઓથી પણ વધારે પાપ કરનારો હોઈશ, િો પણ જ્ઞાનરૂપી વહાણ વિે સવય પાપ (રૂપી સમદ્ર)ને િરી જઈશ.’ આ આશ્વાસન ખ ૂબ મોટં
આશ્વાસન છે . જે આપણને શ્રેય માગયની ડદશા બિાવે છે . જ્ઞાનનો અથય અહીં આત્મજ્ઞાન સમજવાનો છે . સ્વને ઓળખ્યા તવના આ માગે આગળ ન
વધાય. અને ઓળખવા જે પરૂષાથય કરીએ િે જ સાચો પરૂષાથય છે ... જે જીવને પરમ શાંતિ અપે.
આ સંદભયમાં આપણી ૠતષ પરં પરાના મહાન સંિ ્યાસજીન ં નામ ખ ૂબ પ્રચલલિ છે . જે વેદાંિના તવદ્વાન હિા. ્યાસમતન ખ ૂબ પતવિ પરૂષ હિા.
એમના તપિાજીએ પ ૂણયત્વ પ્રાપ્િ કરવાનો પ્રયત્ન કરે લો, પણ િેઓ િેમાં સફળ ન થયા. એમના દાદા પણ સફળ નડહ થયેલા. અરે , એમણે પણ
આ ડદશામા ઃંખ ૂબ પ્રયત્ન કરે લો, પણ એમને પણ સફળિા મળી નડહ.. ‘પ ૂણયત્વ’ પ્રાપ્િ કરવ ં િે ખરે જ કડિન છે , પણ એમનો પિ શક જન્મથી
જ જ્ઞાની (આત્મજ્ઞાની) િરીકે જન્મ્યો. ્યાસજીએ પિની કક્ષા જાણેલી અને િેની પાિિા પ્રમાણે ્યાસજીએ પિ શકની ‘સત્ય’ સ્વરૂપન ં સાચ ં
જ્ઞાન પણ આપ્ય ં. (ણર્ય નીગયીર ક ઃઃેઃાતઃર)પિ શકે િો ગભયમાં જ આત્મજ્ઞાન મેળવેલ,ં છિાં ્યાસજીએ એને જનક તવદે હીને ત્યાં, એમના
દરબાદમાં મોકલ્યા. જનક રાજા સદાય માનિા કે િેઓ સ્વયં આત્મા છે - શરીર નથી. આવી એમની માનતસક ક્સ્થતિ હિી. િેઓ સદાય આત્મીય
ભાવમાં જ ક્સ્થર હિા અને પોિાની રાજા િરીકે ની ફરજો તનદે પભાવે અદા કરિા. આવા જ્ઞાની રાજાની િે યગમાં ખ ૂબ પ્રતિષ્િા હિી. એમના
આત્મજ્ઞાન માટે , અષ્ટાવક્ર મતન જેવા એવા એમના ગરૂ હિા. એમના દરબારમાં સદાય જ્ઞાન ચચાય થિી. આવા જ્ઞાની રાજા જનકના દરબારમાં
શકદે વ આ્યા. જનક રાજાને ખબર હિી કે પિને જ્ઞાનબદ્ધ કરવા માટે જ ્યાસજીએ એમના દરબાર મોકલ્યા છે . િેથી એમણે તવચારીને પરીક્ષા
કરવાના હેતથી બધી િૈયારી કરી હિી. શકદે વ રાજદરબારના દ્વારે આવી ઉભા, પણ કોઈએ દરબારી ચોકીદારે કોઈ ઘ્યાન પણ ન આપ્ય ં. ફક્િ
એમને ત્યાં બેસવાની જગ્યા બિાવી. ત્યાં િેઓ િણ ડદવસ સધી બેિા રહ્યા, પણ કોઈએ કંઈ પ ૂછય ં નડહ કે િેઓ ત્યાં કે મ આ્યા છે . ક્ાંથી
આ્યા અને શા માટે આ્યા િે પણ કોઈએ પ ૂછય ં નડહ. આવિા મોટા મહાન જ્ઞાની તપિાનો પિ, જેના તપિા એક સંિ હિા, િેની કોઈએ દરકાર
પણ ન કરી...? આ િો િપ હત ં... શકદે વ માન-અપમાનથી પર હિા. એમની દશા શ્રેષ્િ કક્ષાની હિી. િેઓ બધાથી ઉપરામ હિા. અને પછી િો
જનકરાજાના દરબારીઓ આ્યા અને એમન ં ખ ૂબ બર્માન કરીને ત્યાં રહેવા માટે સ ંદર ્યવસ્થા કરી. જયાં બધી સ્વગય જેવી ્યવસ્થા હિી.
આવી સ્વગીય ્યવસ્થાની અસર શકદે વ પર ન પિી. એમના મનન ં સમત્વ એકદમ ક્સ્થર હત ં. ‘ક્સ્થિપ્રજ્ઞ’ સ્વરૂપ. કહેવાની જરૂર નથી કે શકદે વ
સાચા અથયમાં પ્રજ્ઞાવદી બ્રહ્મજ્ઞાની હિા. હજ પરીક્ષા બાકી હિી. અંિે શકદે વને રાજદરબારમાં માન સાથે બોલા્યા. આજબાજ સ ંદર નિયકીઓ
નાચગાન કરિી અને સંગીિ પણ ચાલી રહ્ ં હત ં. આવા સ ંદર સ્વગીય વાિાવરણમાં શકદે વ ક્સ્થર મને ઉભા. જનક રાજાએ શકદે વને દૂ ધથી
ભરે લો-છલોછલ પ્યાલો આપ્યો અને કહ્,ં ‘આ પ્યાલામાંથી એક પણ ટીપ ં જમીન પર પિવ ં ન જોઈએ..જાવ, િમે આ દરબાર હોલની ચારે બાજ
સાિ આંટા મારો... યાદ રાખજો કે પ્યાલામાંથી એક પણ ટીપ ં બહાર જમીન પર પિવ ં ન જોઈએ.’ શકદે વની આ છે લ્લી કસોટી છે . િેમના
આત્મજ્ઞાનની... ચારે બાજ સ ંદર સ્ત્રીઓ છે . નાચગાન ચાલી રહ્ ં છે અને આવા મઘર વાિાવરણમાં શકદે વ ભરે લા પ્યાલા સાથે પ્રદલક્ષણા શરૂ
કરી. અજ યનની માફક એમન ં મન ફક્િ માછલીની આંખની કીકી પર જ હત ં. એક લચત્તે પ્રદલક્ષણા પ ૂણય થઈ. એક પણ બંતઃદ જમીન પર ન પિ્ ં
અને શકદે વ મતનની અંતિમ જ્ઞાન યાિા સફળ થઈ. આત્મજ્ઞાની જનક તવદે હી બોલ્યા, ‘શકદે વ, િમારા જ્ઞાની તપિા પાસેથી િમે જે આત્મજ્ઞાન
શીખ્યા િે િમે પચા્ય ં છે . ફક્િ િમે જે જ્ઞાન અહીં સૌને બિા્ય ં...’ અંિે જનક રાજાએ કહ્,ં
- ‘િમે પરમ સત્ય જાણી લીઘ ં છે ,’ જનક રાજાએ ખ ૂબ માનપ ૂવયક શકદે વને ભ્ય તવદાય આપી. જેણે મનને જીત્ય ં છે , િેણે બઘ ં જીત્ય ં છે . આપણા
દ ખસખન ં કારણ મન જ છે . જેણે મન નથી જીત્ય ં િે દતનયાને એની દ્રષ્ષ્ટએ મ ૂલવે છે . અને કહે છે કે ‘બધે ખરાબ જ છે ’ અને જેણે મનને
સંયતમિ કય ું છે િેને દતનયા જીવવા જેવી સારી લાગે છે . યાદ રહે કે દતનયામાં સારં અને નરસ ં બન્ને જ છે . બે ની વચ્ચે જ આપણે રહેવાન ં છે .
આપણી દ્રષ્ષ્ટ પર સખદ ખનો આધાર છે . રાવણ રાજયમાં પણ યાદ રાખો કે તવભીષણ હિો, જે રામભક્િ હિો અને કૌરવકળમાં દષ્ટ વ ૃતત્તનો
દ શાસન હિો અને જ્ઞાની સંિ મહાત્મા તવદર પણ હિા. આવા તવશ્વમાં જ આપણે જીવી રહ્યા છીએ... યાદ રહે, સમગ્ર તવશ્વને હજ સધી કોઈ
સંપ ૂણય સધારી શક્ ં નથી. મ ૂળ વાિ િે છે કે િમે સધરો અને િમારાથી જે કંઈ ધમયકાયય થાય િે કરો. જે માગય િમને યોગ્ય જણાય િે માગય
ગ્રહણ કરો અને િમારી જીવનયાિામાં આગળ ધપો. ચાહે િે જ્ઞાન માગય હોય, કમયમાગય હોય કે ભક્ક્િમાગય. િણે માગય પોિપોિાની રીિે પ ૂણય જ
છે . િેમાં કોઈ સંઘષય કે ભેદ નથી. ઘ્યેય નક્કી કરીને આગળ વધવ ં. આપણી ૠતષ પરં પરાનો આ જ સંદેશ છે . યાદ રહે, આ માગય ધમયમાગય છે .
ધમયનો અથય ફરજ પણ થાય. િમારે ભાગે જે કંઈ ફરજ બજાવવાની આવે િેને િમે સ્વીકારો અને ધમય માગે આગળ વધો. કસોટી અચ ૂક થશે જ,
પણ અંિે સત્યનો જ તવજય થાય છે . યાદ રાખો, અજ યનને જે તવષાદ થયો, ખોટી સ ૂઝ-સમજને લીધે, િેથી કૃષ્ણ પરમાત્માને િેનો ક્ષતિય ધમય
સમજાવવા ‘ગીિા’ આપવ ં પિ્.ં . અજ યનને અંિે કૃષ્ણકૃપા થઈ અને જ્ઞાન થય ં... અને િે શ્રદ્ધાપ ૂવયક ધમયયદ્ધ લિયો અને તવજયી થયો.
- યાદ રાખો કે ‘મોક્ષ’ માગય ભલે િમને જદા જણાય, પણ િેનો ‘ઘ્યેય’ એક જ છે . નરસંતઃહ કહે છે , ‘અંિે િો હેમન ં હેમ હોય...’ ઘાટ ભલે જદા
હોય, પણ મ ૂળ સ્વરૂપે િો સોન ં જ છે .. જેન ં મ ૂલ્ય ઉંચ ં છે . યાદ રાખો પરમ સત્ય જાણ્યા પછી કંઈ જાણવાન ં બાકી રહેત ં નથી. મહાસાગરમાં બધી
નદીઓન ં અક્સ્િત્વ એકરૂપ બની જાય છે ... આજ પ ૂણયત્વ.
- શતશકાંિ લ. વૈદ્ય

——
——
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– એચ. બી. વડરયા

કૃપા-ગણથી ‘હંસ’ પાસ થઈ જાય િો કહેવાય નહીં.

જીવન-પરીક્ષાના કોયિા, સાચા ઉકેલી શક્ો નથી,

િેના શત્રઓની યાદીમાં ર્ ં હોઉં િો કહેવાય નહીં.

મારા દોસ્િોની યાદીમાં જેઓનાં નામ મોખરે છે ,

શેિાન ત્યાં પણ છપાયેલો હોય િો કહેવાય નહીં.

મંડદર, મક્સ્જદ કે દે વળમાં હવે ર્ ં જિાં િરં છં,

કહેવાિા સજ્જનોનો ય હાથ હોય િો કહેવાય નહીં.

જમાનાની દદય શા માટે , જો કે દર્જનો જ તનિંદાય છે ,

િલળયે ક્ાંક શબ્દો પિયા હોય િો કહેવાય નહીં

આમ િો જજિંદગીનો દડરયો સાવ ખારો જ મળ્યો છે ,

સાચ-જૂિ અલગ પિી જાય િો કહેવાય નહીં.

કાષ્િ-હૃદયન ં વલોણ ં લાવ ને જરી ફેરવી જોઉં,

મહીં હળાહળ વલોવાત ં હોય િો કહેવાય નહીં.

આ કંપારી કલમની છે કે હાથની ખબર નથી,

લાગણી ધગીને લાવા થયો હોય િો કહેવાય નહીં.

આજ કલમ કંઈક ધખધખત ં લખવા કરે છે ,

….તો કહેવાય નહીં

