ુ રાતી આધ્યાત્મિક દર્શન
ગજ

સંકલનઃ વિનોદભાઇ િાછી (વનરં કારી)

 િનનો વનરોધ કરિાનો ઉપાય
 પણ્ુ ય કાયશન કાલ ઉ૫
ઉ૫ર ના છોડવ.ંુ ..
 ગરૂુ પ ૂર્ણિિાનો િહિિા
ુ િ િાર્શ દર્શકઃ સદગરૂુ ..
 અન૫
 અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રય અન તિના ૨૪ ગરૂુ ઓ
 દુઃખ વનિારણનો ઉપાયઃ સદગરૂુ ની ર્રણાર્વત
 સદગરૂુ ના ચરણોની િહિિા
 ગરૂુ િચનામ ૃત
 સંર્વતન ંુ ફળઃિિવષિ સૌભરીન ંુ જીિન ચરીત્ર
 દે િવષિ નારદ ભક્તત સ ૂત્ર
 ભિબંધન મતુ ત સિદ્દષ્ટા સંતોના લષણો
 િાિકં ર્રણં વ્રજ
 ગરૂુ િચનામ ૃત
 જ્ઞાન કિશિાં આિી જાય તો જીિનનો શૃર્
ં ાર બન
 અષ્ટાિર મ
ટાિર મ મવુ નન ંુ જીિન
જીિન ચરીત્ર તથા જનક અષ્ટાિર મ
ટાિર મ સંિાદ
 િાનિજીિનની સાથશકતા
 િાનિ જીિનિાં તિાિ સિસ્યાઓન ંુ કારણ િન છ..!
ુ ાર િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મ ૂલા
 રાિચરીત િાનસ અનસ
 નિસ્કાર એક સદ
ંુ ર પ્રહર મયા છ
 પ્રભ ુ નાિ સવુ િરણનો િહિિા
ુ સીદાસનાં ૫મની રમનાિલીએ સ્ત્રીઓન આપલ ઉ૫
 તલ
ઉ૫દે ર્
 વિષયો વિ૫
વિ૫વત્તન ંુ ઘર છ
ુ ર્શન
 અનિોલ િનષ્ુ ય જીિનનો ઉદ્દ્યઃ પ્રભદ
ુ ની પ્રાવતના
 સખ
તના ઉપાય
 ઇવ્િય
િય સંયિ જ િોષન ંુ િાર છ
 ઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી
 કલયાણ પ્રાવતનો
તનો સરળ
સરળ ઉપાય
 જેવ ંુ અન્ન તવ ંુ િન
 આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ

ભાર્ભાર્-૧

 આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ

ભાર્ભાર્-૨

 ધિશન ંુ કાિ જોડિાન ંુ છ,તોડિાન ંુ નિીં
ુ ાર પ્રભ ુ વપ્રય ભતતોનાં લષણો
 શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતા અનસ
 યવુ ધવષ્િર
િર અન સપશ સંિાદ
 રાિાયણિાં િણશિલ જીિન ઉ૫
ઉ૫યોર્ી િાતો
 રાિણની િર ભક્તત

 અખાત્રીજઅખાત્રીજ-અષયત ૃવતયાનું આધ્યાત્મિક દર્શન
 િૈભિિાં નિી,ઇ્િર
િર ૃૃપાથી જ આનંદની પ્રાપવત સંભિ
 ર્ૌનકજીનો ધિશરાજા યવુ ધષ્ષ્િરન ઉપદે ર્
 સફળ જીિન જીિિા િાટેનાં નીવતસ ૂત્રો
ુ ાર ગણ
ુ ાતીત િિાપરૂુ ષોનાં લષણો
 શ્રીિદ ભર્િદર્ીતા અનસ
 સાચી ભક્તત
ુ વનરાકાર ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન
 વનગશણ
ુ પાિિા આિો કેટલાક સંકલ્પો કરીએ
 પ્રભન
 રાિાયણિાં િણશિલ જીિન ઉ૫
ઉ૫યોર્ી િાતો
ુ ાન ચહરત્ર.....
ુ રખિારે
 િનિ
રાિ દુઆરે તિ
ચહરત્ર.....રાિ
 આિો કેટલીક રાિચરીત િાનસિાંની ચોપાઇઓ તરફ નજર નાખીએ
 આ જર્તિાં ચૌદ પ્રકારના િનષ્ુ યો..
જોિા િળ છ
યો..જોિા
 િર્ણરમનિાળા
 િનષ્ુ ય ન ઇ્છતો િોિા છતાં પાપન ંુ આચરણ કેિ કરે છ ?
 આહદ ગરૂુ ર્ંકરાચાયશજીની સંસારન ચતિણી
 સવુ િચાર
.......................................................................................................................................
..........
.................................................................................................................................................
િનનો વનરોધ કરિાનો ઉપાય
એક બોધ કથા છ કેઃએક વ્યક્તત રૂિિાં બસીન હદિાલ ઉ૫
ઉ૫ર લટકાિલ ઘડીયાળિાંથી વનરં તર
આિતો ટક ટક અિાજ અિાજ
અિાજ સાંભળી રહ્યો િતો,એટલાિાં ફળીયાિાંથી જ જોરર્ોરથી બ્ડ િાજાંનો
અિાજ કાન પડયો.જેથી તિની ઘડીયાળની ટક ટક સંભળાિિાની બંધ થઇ ર્ઇ.ભયભીત થઇન તિન
નોકરન બોલાિીન પ ૂછ્ું કેઃઆ ઘડીયાળની ટક ટક સંભળાતી બંધ કેિ થઇ ર્ઇ છ? તપાસ કરો કે ત ચાલ ુ
છ કે બંધ પડી ર્ઇ છ? નોકરે
નોકરે ધ્યાનથી ઘડીયાળ તરફ જોઇન કહ્ ં ુ કેઃ ઘડીયાળ તો ચાલ ુ છ પરં ત ુ બિાર
ઘણો જ ઘોઘાટ િોિાથી ઘડીયાળની ટક ટક તિોન સંભળાતી નથી.
આ બોધકથાિાંન ંુ રૂિ એ આપણ ંુ િન છ, તની અંદર પરિામિાની ધ્િવન વનરં તર ચાલ ુ જ છ,પરં ત ુ
ુ
ત ધ્િવનન બિારની ઇ્છાઓ અન િાસનાઓના િાજાંના અિાજે
અિાજે દબાિી દીધી છ.અંદરનાં ૫ટ મયારે જ ખલ
છ કે જ્યારે બિારના પટ બંધ થાય છ.બિારના પટનો અથશ છઃ વિષયોનો પરીમયાર્,ઇ્છા રહિત જીિન કે
જે સિજિાં પ્રાત થત ંુ નથી,કારણ કે,આ ઇ્છાઓનો સબંધ અનક િાસનાઓની સાથ છ.આ િાસનાઓ જ
કિશન ંુ મ ૂળ છ.
ઉ૫વનષદ કિે છ કેઃ !! જ્િા્તરર્તાભ્યસ્તા વિથ્યાસંસારિાસના !!
!! સા ર્ચર અભ્યાસયોર્ન વિના ન ર્ષયત કવિત !!
અનક જ્િોની અધ ૂરી રિેલી આ સંસારની વિથ્યા િાસનાઓ લાંબા સિયના અભ્યાસ વિના ષીણ
ુ ી િાસનાઓ છ મયાંસધ
ુ ી કિશ ચાલ ુ રિે છ.કિોન
થતી નથી અન જ્યાંસધ
.કિોન સિાત કરિાં િોય તો િાસનાન
િારિી પડે છ અન ત ભર્િાનન ંુ નાિ લિાથી જ િરે છ.તથી જ સકુ રાત ભર્િાનન પ્રાથશના કરે છ કેઃ હું

ુ સરુ ત બન.ંુ અંદરથી ખબ
ુ સરુ ત બનિાનો અથશ છ કે-િનન વનવિિષય બનાિવ ંુ તથા ર્િઅંદરથી ખબ
ર્િ-વિચારવિચારસંતોષ અન સમસંર્- આ ચારન ંુ પ્રયમનપ
પ્રયમનપ ૂિશક સિન કરવ.ંુ આ ચાર િોષના િારપાળ છ.
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં ભર્િાન કિે છ કેઃ
ુ ,અચળ,પ્રવતષ્િાિાળા
જેિ બધી બાજુ ંથી ભરપર
િાિાળા સમિુ િાં અનક નદીઓના પાણી તન વિચર્લત કયાશ
વિના જ સિાઇ જાય છ ત જ પ્રિાણ સિશ ભોર્ો જે ક્સ્થતપ્રજ્ઞ પરૂુ ષિાં કોઇપણ પ્રકારનો વિકાર ઉમપન્ન કયાશ
વિના જ સિાઇ જાય છ ત જ પરૂુ ષ પરિ ર્ાંવતન પાિ છ. (ર્ીતાઃ૨/૭૦)
(ર્ીતાઃ૨/૭૦)
િાનિીની તિાિ એષણાઓ આમિકાિ આમિસ્િરૂ૫
આમિસ્િરૂ૫િાં વિર્લન થઇ જાય છ મયારે જ પરિ ર્ાંવતની પ્રાવત
થાય છ.
અિ સંસારિાં રિીએ પરં ત ુ સંસાર અિારા િનિાં ના રિે તિો પ્રયમન કરિો જોઇએ.
!! િન એિમ િનષ્ુ યાણાં
યાણાંમ કારણ બંધ િોષયો !! િન જ િનષ્ુ યના
યના બંધન અન િોષન ંુ કારણ
છ.વિષયાસતત િન બધ્ધ અન વનવિિષય િન જ મતુ ત િાનિાિાં આિ છ.
ર્ંકરાચાયશજી કિે છ કેઃ જેન િનન જીતી લીધ ંુ છ તન જર્તન જીતી લીધ.ંુ િનનો પ ૂણશ વનરોધ
કરિાિાં વિષયવિહિન િન જ સિથશ િોય છ.િનની ર્ક્તત વિશ્રાિ નિી,પરં ત ુ અભ્યાસ છ.જેિી રીત
પ્રાતઃકાળ સ ૂયોદય થતાં જ અધકાર
અધકાર દૂ ર થઇ જાય છ,તિી જ રીત િનની પ્રસન્નતાથી તિાિ બાધાઓ ર્ાંત
થઇ જાય છ.
િનના બ પ્રકારના દોષ િાનિાિાં આિ છઃ સ્થાઇ અન આિર્ જ્ય..
લોભલોભ-િોિિોિ-આસક્તત અન િાન િળિિાની ઇ્છા એ સ્થાઇ
સ્થાઇ દોષ છ.ત વનરં તર િનિાં રિેલા િોય છ.વિિકકિરાગ્ય અન સમસંર્ના દ્વારા તન દૂ ર કરી ર્કાય છ.
કાિ અન ર મોધ આિર્જ્ય દોષ છ.રોર્િાં તથા વ ૃધ્ધાિસ્થાિાં કાિિર્ સિાત થઇ જાય છ.જ્યાં
ભય િોય મયાં ર મોધ આિતો નથી.કાિ અન ર મોધ ક્યારે ઉમપન્ન થઇ જાય તની ખબર પડતી નથી.આિી ર્યા
પછી જો બધ્ુ ધ્ધથી સાિધાની રાખીએ તો તન દબાિિાનો પ્રયમન કરી ર્કાય છ.કાિ.કાિ-ર મોધન આિિા જ ના
દે િાય તિી અર્ાઉથી કોઇ વ્યિસ્થા કરિી સંભિ નથી.આપણ જો સ્થાઇ દોષો ઉ૫
ઉ૫ર િધ ુ ધ્યાન આપીએ તો
તન ંુ ઉ્મ ૂલન કરી દઇએ તો આિર્જ્ય દોષો આપણ ંુ કશ ંુ જ બર્ાડી ર્કતા નથી.
નથી.
વિદૂ રજીએ
જીએ કહ્ ં ુ છ કેઃ !! િિમિં પરિં દુઃખિ..!! િિતા એ જ સૌથી િોટંુ દુઃખ છ. િિાભારતિાં
િિાભારતિાં
િિતાનો સિશથા મર્ાર્ કરિાન ંુ કહ્ ં ુ છ. !! મયતતોવ્યો િિકારઃ !! સાથ સાથ એવ ંુ કહ્ ં ુ છ કેઃ જો િિતા
કરિી જ િોય તો તન વ્યાપક બનાિો કે જેનાથી....
!! વસયારાિિય સબ જર્
જર્ જાની,કરઉં પ્રણાિ જોહર જુર્ પાની !!
સંત વનરં કારી વિર્નના પ્રવસધ્ધ ગ્રંથ અિતારિાણીઅિતારિાણી-િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
પ ૂત્ર-પમનીની આર્ા ના રાખો, ના કોઇ કિશ કિાણી પર,
રિતા રાિનો રાખો ભરોસો, આ જર્નો ના જરા વિશ્વાસ..
રાખ અિતાર ગરૂુ પર આર્ા, કણ કણિાં છ જેનો િાસ,
ુ િર ઘટ અંદર,સૌ િાનિથી પ્રિ કરો,
સિજી પ્રભન
ુ િર ઘટ અંદર,આદર ન સમકાર કરો,
સિજી પ્રભન
ુ એ કેિળ એકના ર્ાય, એક તણો આધાર ધરે ..... અિતારિાણીઃ૨૨૮
ગણ
અિતારિાણીઃ૨૨૮

શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં ભર્િાન કિે છ કેઃ
ુ પરિશ્વરન વનરં તર ર્ચિંતન કરતાં વનષ્કાિભાિ
જે અન્ય પ્રિી ભતતજનો મજ
કાિભાિ ભજે છ, એ વનરં તર
િારૂં ર્ચિંતન કરનારા ભતતોના યોર્ષિન ંુ હું પોત િિન કરૂં છં..
................................................................................................................................
................................................................................................................................
પણ્ુ ય કાયશન કાલ ઉ૫
ઉ૫ર ના છોડવ.ંુ ..
ધિશરાજા યવુ ધવષ્િર
િર પાસ એક બ્રાહ્મણ યાચના કરિા િાટે આવ્યા.િિારાજ
યા.િિારાજ યવુ ધવષ્િર
િર ત સિય રાજ્યના
કાયશિાં અમયંત વ્યસ્
યસ્ત િતા.તિન ન્રતતાપ ૂિશક બ્રાહ્મણન કહ્ ં ુ કેઃભર્િન ! આ૫ આિતી કાલ
૫ધારજો.આ૫
ધારજો.આ૫શ્રીન ઇવ્છત
છત િસ્ત ુ પ્રદાન કરિાિાં આિર્.બ્રાહ્મણ તો ચાલ્યા ર્યા, પરં ત ુ આ સાંભળીન
ભીિસન રાજસભાના િાર ઉ૫
ઉ૫ર રાખિાિાં આિલ દુ્દુર્ભ િર્ાડિા લાગ્યા અન સિકોન ૫ણ િંર્લ િાધ
ુ ્ ંુ કેઃ આજે આ
િર્ાડિા િાટે આજ્ઞા કરી.કસિય િંર્લ િાધ િાર્િાનો અિાજ સાંભળીન ધિશરાજાએ પછ
સિય િંર્લ િાધ કેિ િર્ાડિાિાં આિ રહ્યાં છ ? સિકોએ તપાસ કહ્ ં ુ કેઃ ભીિસનજીએ િંર્લલ-િાધ
િર્ાડિાની આજ્ઞા આપી છ અન ત પોત પણ દુ્દુર્ભ િર્ાડી રહ્યા છ. ભીિસનજીન બોલાિિાિાં આવ્યા
તો તિન કહ્ ં ુ કેઃ િિારાજ યવુ ધવષ્િરે
િરે કાળન જીતી લીધો છ, આનાથી િંર્ળ અિસર બીજો કયો િોય !
યવુ ધવષ્િરએ
િરએ આ્ચયશ
ચયશચક્તત થઇન પ ૂછ્ું કેઃ િ કાળન કેિી રીત જીતી લીધો ? ભીિસન સ્પષ્
પષ્ટતા
ટતા કરતાં કહ્ ં ુ
કેઃ િિારાજ ! સિગ્ર વિશ્ર્િ જાણ છ કેઃ આ૫
આ૫ િંસી િઝાકિાં ૫ણ જૂિી િાત બોલતા નથી.આ૫
નથી.આ૫શ્રીએ યાચક
ુ ી તો આ૫
બ્રાહ્મણન ઇવ્છત
છત દાન આિતી કાલ આ૫
આ૫િાન ંુ કહ્ ં ુ છ, તથી ઓછાિાં ઓછં કાલ સધ
આ૫શ્રીનો કાળ
ઉ૫ર અવધકાર રિેિાનો જ છ. ત સિય જ યવુ ધવષ્
ધવષ્િરએ
િરએ પોતાની ભ ૂલનું ભાન થય.ંુ યવુ ધવષ્િરએ
િરએ કહ્ ં ુ કેઃ
ભીિસનભાઇ.. તિ િન આજે સાિધાન કરી દીધો.પુ
દીધો.પણ્ુ ય કાયશ તમકાલ
કાલ કરવ ંુ જોઇએ તન કાલ ઉ૫
ઉ૫ર ટાળી દે વ ંુ
ુ છ ત યાચક બ્રાહ્મણ દે િતાન િિણાં જ બોલાિી તિન ઇવ્છત
એ ભલ
છત દાન આપીએ.
ુ તિજ નાર્િાન બતાવ્ય ંુ છ.એક ષણ પછી
વિિાનોએ આ ર્રીરન પાણીના પરપોટા
પરપોટા જેવ ંુ ષણભંગર
આ જીિન રિેર્ કે કેિ ? તન ંુ કોઇ પ્રિાણ નથી, એટલ કેઃતિાિ પ્રાણીઓન ંુ જીિન પ્રવતષણ વિનાર્ની
તરફ જઇ રહ્ ં ુ છ, એટલ િનષ્ુ યએ
યએ વનરં તર પ્રભ ુ પરિામિાનુ
િાન ંુ જ ર્ચિંતન કરવ.ંુ ધિશકાયશ-સમકાયશ
કાયશન કાલ ઉ૫
ઉ૫ર
ુ ંુ
કયારે ય ના છોડવ.ંુ કાલ કરિાન ંુ કાિ આજે જ કરી નાખવ,ંુ કારણ કેઃ મ ૃમય ુ એ નથી જોત ંુ કે તન ંુ કાિ િજુ પં 
થયલ નથી.િાનિ ભાવિ આયોજનો કરતો રિે છ અન િૌત તન લઇન ચાલ્ય ંુ જાય છ.િન અમયંત ચંચળ
છ.આ ષણ ત જે વિચાર કરે છ, બીજી જ ષણ ત બદલાઇ જાય છ, એટલ જે ષણ
ષણ સારો વિચાર આિ તન
ત જ ષણ કાયશં ુ૫ આપી સં૫્ન કરિાનો યથાર્ક્તત પ્રયમન કરિો જોઇએ.
ુ તા સિજીન સમસંકલ્પન
િનની ચંચળતા અન જીિનની ષણભંગર
કલ્પન તમકાળ
કાળ જ પ ૂરો કરી દે િો,કારણ
ુ ી સાથ જેન વિત્રતા કરી લીધી છ અન જેન અમ ૃતપાન કરીન અિરતા
કેઃ કાલનો કોઇ ભરોસો નથી.મ ૃમયની
ન
પ્રાત કરી લીધી છ ત જ કિી ર્કે છ કેઃ આ કાિ હું કાલ કરીર્.પ્રવતષણ વિનાર્ની તરફ જઇ રિેલા
જીિનની પ્રમયક ષણનો સદઉપયોર્ કરિો જોઇએ.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
વ્યાસપ ૂજા
ગરૂુ પ ૂર્ણિિાનો િહિિા

ગરૂુ પ ૂર્ણિિા એટલ સદગરૂુ ના પ ૂજનનું ૫િશ. સદગરૂુ નો આદર એ કોઇ વ્યક્તતનો આદર નથી ૫રં ત ુ સદગરૂુ ના
દે િની અંદર જે વિદે િી આમિાઆમિા-૫રબ્રહ્મ ૫રિામિા છ તિનો આદર છ..જ્ઞાનનો આદર છ.. જ્ઞાનન ંુ પ ૂજન
છ..બ્રહ્મજ્ઞાનન ંુ પ ૂજન છ.
સદગરૂુ સિેશ્વરનો સાષામકાર કરાિીન વર્ષ્યન
યન જ્િજ્િ-િરણના બંધનથી મતુ ત કરે છ,તથી સંસારિાં
સદગરૂુ ન ંુ સ્થાન વિર્ષ િિમિન ંુ છ.િિવષિ
.િિવષિ ૫રાર્રની ૃૃપાથી ભર્િાન િદવ્યાસન ંુ અિતરણ આ ભારત
ુ -પ ૂર્ણિિાના હદિસ થય ંુ િત.ંુ બદરીકાશ્રિિાં બોર ઉ૫
િસ્ુ ધરા ઉ૫
ઉ૫ર અષાઢ સદ
ઉ૫ર િનયાપન કરિાના કારણ
તિન ંુ એક નાિ “બાદનારાયણ’’
બાદનારાયણ’’ ૫ણ કિેિાિાં આિ છ.વ્યાસદ્વદ્વ૫િાં પ્રર્ટ થયા એટલ તિન ંુ નાિ
“દ્વૈપાયન’’
ાયન’’ ૫ડ્.ંુ ૃૃષ્ણ (કાળા) િતા તથી તિન “ૃૃષ્ણદ્વૈ
ણદ્વૈપાયન’’
ાયન’’ ૫ણ કિેિાિાં આિ છ.તિન િદોનો વિસ્તાર
કયો એટલ તિન ંુ નાિ “િદ વ્યાસ’’
વ્યાસ’’ ૫ડ્.ંુ જ્ઞાનના અવસિ સાર્ર.. ભક્તતના આચાયશ..વિદ્વતાની ૫રીકાષ્િા
અન અથાિ કવિમિ ર્ક્તત ધરાિનાર ભર્િાન િદ વ્યાસથી િોટા કોઇ કવિ િળિા મ્ુ કેલ છ.
આ વ્યાસપ ૂર્ણિિાન સૌથી િોટી પ ૂર્ણિિા િાનિાિાં આિ છ,કારણ કેઃ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન અન
ુ ી િનષ્ુ યન
૫રિામિાની તરફ લઇ જનારી આ પ ૂર્ણિિા છ તન વ્યાસપ ૂર્ણિિા ૫ણ કિેિાિાં આિ છ.જ્યાં સધ
યન
ુ ી આિા વ્યાસ પરૂુ ષોન.ંુ .બ્રહ્મજ્ઞાની સંત િિાપરૂુ ષો આદર પ ૂજન થત ંુ
સમય જ્ઞાનની ત્જજ્ઞાસા રિેર્ મયાં સધ
રિેર્.વ્યાસપ ૂર્ણિિાના અિસર ૫ર સમસંર્ સિારોિોન ંુ ભવ્ય આયોજન
આયોજન કરિાિાં આિ છ.ભર્િાન િદવ્યાસ
િદોના વિભાર્ કયાશ..બ્રહ્મસ ૂત્રોની રચના કરી..પાંચિો િદ િિાભારત તથા ભક્તત ગ્રંથ “શ્રીિદ ભર્િદ
ુ ાણો લખ્યા. વિશ્વિાં જેટલા ૫ણ ધિશગ્રથ
ર્ીતા’’
ની રચના કરી તથા આ વસિાય અ્ય ૧૮ પર
ં ો છ,પછી ભલ
ર્ીતા’’ની
ત કોઇ૫
કોઇ૫ણ ધિશ..પંથના િોય તિાં જે કં ઇ સાત્મિક અન કલ્યાણકારી િાતો લખિાિાં આિી છ ત તિાિ
સીધી કે આડકતરી રીત ભર્િાન િદ વ્યાસના ર્ાસ્ત્રોિાંથી જ લિાિાં આિી છ એટલા િાટે “વ્યાસોહરછષ્ટં
જર્મસિશમ’’ કિેિાિાં આિ છ.
વ્યાસ એ સિગ્ર િાનિજાવતન સાચો કલ્યાણનો રસ્તો બતાવ્યો છ.િદવ્યાસની ૃૃપા તિાિ સાધકોના
સાધકોના
ુ ૂવત અન વનષ્િા જોિા
ર્ચત્તિાં ર્ચરસ્થાઇ રિે છ.જેના જેના અંતઃકરણિાં આિા વ્યાસન ંુ જ્ઞાન..તિની અનભ
િળ છ તિા પરૂુ ષો િજુ ં ૫ણ જે ઉંચા આસન ઉ૫
ઉ૫ર બસ છ ત પીિન આજે ૫ણ “વ્યાસપીિ’’
વ્યાસપીિ’’ કિેિાિાં આિ
છ.વ્યાસપીિ ઉ૫
ઉ૫રથી વ્યાસન અિા્ય એિો એક ૫ણ વિચાર કિી ર્કાય નિી તથી વ્યાસપીિ ઉ૫
ઉ૫ર
ુ ાિત કરી
બસનારે વ્યાસ સાહિમયનો ઉંડો અભ્યાસ કરિો જોઇએ.વ્યાસપીિ ૫રથી કોઇની ખોટી વન્દા કે ખર્
ર્કાય નિી,તિની િાણી સરળ..સ્પષ્ટ..ઉંડી
ટ..ઉંડી અન સિાજની ઉન્નવત્ત કરાિનારી િોિી જોઇએ.
િદવ્યાસના ર્ાસ્ત્ર શ્રિણ વિના ભારત તો શ ંુ વિશ્વનો કોઇ૫
કોઇ૫ણ વ્યક્તત આધ્યાત્મિક
આધ્યાત્મિક ઉ૫
ઉ૫દે ર્ક બની ર્કતો
નથી.િદવ્યાસન ંુ આવ ંુ અર્ાદ્ય જ્ઞાન છ.જે િિાપરૂુ ષોએ કિોર પરીશ્રિ કરીન અિારા િાટે જે કં ઇ કયું ુ છ ત
ુ િિાનો અિસર.. ઋવષઓની પ્રરણા અન
િિાપરૂુ ષોના પ્રમય ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અિસર..ઋવષ ઋણ ચક
આવર્િિાદ પાિિાનો અિસર છ...વ્યાસ પ ૂર્ણિિા..!!
િા..!!
ભર્િાન શ્રી રાિ ૫ણ પોતાના ગરૂુ ના દ્વારે જતા િતા અન િાતાવપતા તથા ગરૂુ દે િના શ્રીચરણોિાં
વિનયપ ૂિશક નિન કરતા િતા...
ુ ાથા..િાત ુ વપતા ગરૂુ નાિહિિં િાથા’’
!! “પ્રાતઃકાળ
“પ્રાતઃકાળ ઉિી કૈ રઘન
િાથા’’ !!
ગરૂુ જનો..શ્રષ્િજનો
િજનો તથા પોતાનાથી િોટાઓ(િડીલો)ના પ્રમય અર્ાદ્ય શ્ર્ાનુ
શ્ર્ાન ંુ આ પિશ ભારતીય સનાતન
સંસ્ૃૃવતન ંુ વિવર્ષ્ટ ૫િશ છ.આિ,ગરૂુ પ ૂર્ણિિાએ ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અન ત૫..
વ્રત.. સાધનાિાં આર્ળ
ત૫..વ્રત..
ુ શ તથા જીિતાં જીિ િધર
ુ જીિનની હદર્ા બતાિનાર
િધિાનો આ તિેિાર છ.સંયિ..સિજતા..ર્ાંવત..િાધય

ુ રી હદર્ા બતાિનાર તિેિાર છઃ
પ ૂર્ણિિા એટલ...ગરૂુ પ ૂર્ણિિા. ઇશ્વરની પ્રાવતની
તની સિજ..સાધ્ય..સાફ સથ
ગરૂુ પ ૂર્ણિિા. આ આસ્થાન ંુ ૫િશ છ..શ્ર્ાન ંુ પિશ છ..સિપશણન ંુ ૫િશ છ.
જેિી રીત જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિના િોષ થઇ ર્કતો નથી તિી જ રીત સદગરૂુ ની અનકુ ં પા વિના જ્ઞાનની પ્રાવત
થઇ ર્કતી નથી.સદગુ
નથી.સદગરૂુ આ સંસાર સાર્રિાંથી પાર ઉતારનાર નાવિક અન તિના દ્વારા આપિાિાં આિત ંુ
જ્ઞાન નૌકા સિાન છ.િનષ્ુ ય આ જ્ઞાન પ્રાત કરીન ભિસાર્રથી પાર ઉતરી ર્કે છ.
ુ સીદાસજી િિારાજ રાિચરીત િાનસના આરં ભિાં ગરૂુ ની િંદના કરતાં લખ છ કેઃ
ર્ોસ્િાિી તલ
!! “બં
ં ૂ જાસ ુ બચન રવિ કર વનકર’’
“બંદઉં ગરૂુ ૫દ કં જ ૃૃપા વસ્ધ ુ નરરૂપ િહર ! િિાિોિ
િિાિોિ તિ પજ
વનકર’’ !!
!! રાિચરીત િાનસ !!
(જે ૃૃપાના સાર્ર છ અન નરરૂ૫
નરરૂ૫િાં શ્રી િરી છ તથા જેિનાં િચન િિા િોિરૂ૫
િોિરૂ૫ ઘોર અંધકારનો નાર્ કરિા
ુ સિાન છ એિા ગરૂુ િિારાજના ચરણકિળની હું િંદના કરૂં છં)
િાટે સ ૂયશનાં હકરણોના સમિ
ગરૂુ ર્બ્દની વ્યાખ્યા અનક રીત કરિાિાં આિ છ.
 જે વર્ષ્યના
યના કાનિાં જ્ઞાનરૂપી અમ ૃતનું વસિંચન કરે છ ત ગરૂુ છ..
 જે પોતાના સદઉ૫
સદઉ૫દે ર્ના િાધ્યિથી વર્ષ્યનુ
યન ંુ અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નષ્ટ કરે છ ત ગરૂુ છ.
 જે વર્ષ્યના
યના પ્રમય ધિશ..િર્રે જ્ઞાતવ્ય તથ્યોનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આપ ત ગરૂુ છ.
 જે િદ િર્રે ..ર્ાસ્ત્રોના
.ર્ાસ્ત્રોના રિસ્યન સિજાિી દે ત ગરૂુ છ.
ુ ઉ૫
ુ લ્ુ ય બનલા િાનિન
 જેિ જડ િસ્તન
ઉ૫ર ફેંકિા ચતનની જરૂર ૫ડે છ તિ જીિિીન અન પશત
દે િમિ તરફ િોકલિા જીિંત વ્યક્તતની આિ્યકતા રિે છ.આ વ્યક્તત એટલ ગરૂુ .
ુ ગરૂુ બનાિ છ..જીિનન િનના િર્િાં ના જિા દે ,પરં ત ુ જે િનનો
 જે લઘ ુ નથી અન જે લઘન
સ્િાિી છ ત ગરૂુ છ.
ર્ાસ્ત્રોિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ િ નિઃ !!
ગરૂુ બ્રહ્મા ગરૂુ વિષ્ણ ુ ગરૂુ દે િો િિેશ્વર,ગરૂુ સાષાત ૫રબ્રહ્મ તસ્િૈ શ્રી ગર
ુ ોના સર્જક..વિષ્ણની
ુની જેિ સદવ ૃવત્તના પાલક અન િિાદે િની જેિ દુગશણ
ુ ો અન
(બ્રહ્માની જેિ સદગણ
દશુ વ ૃવત્તઓના સંિારક તિજ જીિજીિ-વર્િન ંુ વિલન કરાિનાર ગરૂુ એ સાષાત પરબ્રહ્મ ૫રિામિા સિાન છ) ગરૂુ
કેિા િોિા જોઇએ ? તના વિર્ લખ્ય ંુ છ કેઃ
ુ દં કેિલં જ્ઞાનમ ૂવતિ,
બ્રહ્માનંદં ૫રિસખ
દ્વં્દ્વાતીતં ર્ર્નસિર્ં તમિિસ્યાહદલક્ષ્યમ
યમ !
એકમ વનમયમ વિિલિચલમ સિાશ વધસાષીભ ૂતમ,
ુ રિીતમ સદગરૂુ તમ નિાવિ !!
ભાિાવતતમ વત્રગણ
!!
ુ આ૫
ુ -દુઃખ..િર્રે દ્વં્દ્વો થી
(બ્રહ્મના આનંદરૂ૫..
વર્ષ્યોન
રૂ૫..વર્ષ્
યોન ૫રિ સખ
આ૫નાર..કૈ િલ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ જ્ઞાનની મ ૂવતિ.. સખ
મતુ ત..આકાર્ જેિા વનલે૫ અન ર્ંભીર..તમિિવસ’’
ીર..તમિિવસ’’ િર્રે ..િંત્રો જેન ંુ લક્ષ્ય છ એિા એક સ્િરૂ૫..
સ્િરૂ૫..
ુ વિનાના (ગણ
ુ ાતીત) એિા
વનમય..વનિશળ..અચળ..સિશ
સિશભાિોથી મતુ ત અન ત્રણ ગણ
..અચળ..સિશની બદ્વુ ્ના સાષીરૂ૫..
સાષીરૂ૫..સિશ
શ્રી સદગરૂુ ન હું નિન કરૂં છં)
જેિન જીિનિાં ભોર્િાં ૫ણ ભાિ જોયો..તિના શ્રીચરણોિાં ર્યા ૫છી ભિની ભીવત(જ્િભીવત(જ્િ-િરણનો ભય)
ચાલી જાય ત સદગરૂુ છ.ત જ્ઞાનની મ ૂવતિ િોય છ.જ્ઞાન એટલ પ્રકાર્. જેની પાસ પ્રકાર્..ઉમસાિ..ચૈત્ય અન
ુ દુઃખિાં સિાન રિે છ.આકાર્ જેિ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છ છતાં વનલે૫ રિે
સ્ુવતિ છ ત જ્ઞાની..ત સખ

ુ ીુ ીિાં જાય..શ્રીિંત-ર્રીબોિાં જાય તિ છતાં વનલે૫
છ,આિી રીત જ ત િિાપરૂુ ષ બધાિાં ફરે ..સદગણ
ી-દુગશણ
રિે છ.
તમિિવસના
તમિિવસના ત્રણ અથશ છઃતના લીધ ત ં ૂ છ..તનો ત ં ૂ છ..અન ત જ ત ં ૂ છ.
આ િિાપરૂુ ષન ંુ કં ઇ લક્ષ્ય િર્ તો ત “તમિિવસ’’
તમિિવસ’’ છ.જેની પાસ ર્યા ૫છી આ૫
આ૫ણ ંુ િન એક ૫રિામિાિાં
ચોંટી જાય..કોઇ૫
જાય..કોઇ૫ણ અિસ્થાિાં િોઇશ.ંુ .આ૫
.આ૫ણ આ૫
આ૫ણ ંુ પાપ ૫ણ તિની સાિ ઓંકીશ ંુ તો ૫ણ ત આ૫
આ૫ણાથી
ુ અન અચલ િોય છ. સત્તા..સંપવત્ત..કીવતિ કે સ્ત્રીના
નારાજ થઇ નફરત
નફરત કરતા નથી ત ગરૂુ ..! ત વિિલ શ્
ુ ોથી ૫ર િોય છ..આિા
ઝંઝાિતી ૫િનો તન િલાિી ર્કતા નથી..ત ભાિથી અવતત િોય છ..ત ત્રણ ગણ
ુ ાનસા સદગરૂુ ના શ્રી ચરણોિાં નિન થાય છ..
તનિ
િાનિન ડર્લન પર્લ ગરૂુ ની આિ્યકતા પડે છ.િતશિાન સિયિાં સાત પ્રકારના ગરૂુ ઓ જોિા િળ છ.
(૧) સ ૂચક ગરૂુ ઃ ફતત ધિશગ્રથ
ં ોની સ ૂચના આપ છ.
(ર) િાચક ગરૂુ ઃ િણાશ શ્રિ..ધિશ-અધિશ ઉ૫
ઉ૫ર વ્યાખ્યાન આપ છ.
(૩) બોધક ગરૂુ ઃ ફતત િંત્ર આપ છ.
(૪) વનવષધ્ધ ગરૂુ ઃ સંિોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્રે ત્ુ છ િંત્રોન ંુ જ્ઞાન
જ્ઞાન આપ છ.
(૫) વિહિત ગરૂુ ઃ સંસારિાંના દુઃખ અન નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ છ.
(૬) કારણ ગરૂુ ઃ િિાિંત્રનો આદે ર્ આપીન સાંસારીક રોર્ દૂ ર કરે છ.
(૭) પરિ ગરૂુ ઃ પરિામિાનાં અંર્સંર્ દર્શન કરાિી દે છ.જે અિંકાર શ ૂ્ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ
િોય છ.આિા ગરૂુ એ આપલ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્યનુ
યન ંુ કલ્યાણ થાય છ.ઘણા જ્િોના પણ્ુ યોથી આિા પરિ ગરૂુ
િળ છ.જેન આિા ગરૂુ િળ છ ત જ્િજ્િ-િરણના ચક્કરિાંથી મતુ ત થાય છ.
આ બધી િાતો િાંચી પ્રશ્ન થાય કેઃ શ ંુ આપની િવષ્િિાં
િિાં એિો કોઇ ગરૂુ છ જે સમય પરિામિાની સાથ જોડે
અન િન લષચૌરાર્ીના આિાર્િનથી મતુ ત કરી ર્કે,જેિના ચરણોની ભક્તત કરિાથી િારૂં જીિન સાથશક
થાય ? જો આિી ત્જજ્ઞાસા િોય તો સં૫કશ કરજો,આપ ત્જજ્ઞાસા અન વિશ્વાસન ંુ પ્રિાણ આપવ ંુ
૫ડર્.ર્ંકરાચાયશજીએ ત્જજ્ઞાસાન િરાગ્ય કહ્યો છ.િૈરાગ્ય અન વિશ્વાસની બ પાંખોથી ઉંડીન સદગરૂુ ના શ્રી
ચરણોિાં પિોચી ર્કાય છ.....
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ુ િ િાર્શ દર્શકઃ સદગરૂુ ..
અન૫
ુ ાતન યર્
ુ ીન ર્ાસ્ત્રીય
ગરૂુ ર્બ્દ પ્રાર્ચન અધ્યામિની ધરોિર છ.સંત િિામિાઓએ ગરૂુ ન પર
ત્રીય અથોથી
ુ ાર ગરૂુ ફતત અધ્યા૫
અલર્ અલર્ સ્િરૂપ
િરૂપ અ૫
અ૫નાવ્યાં છ.તિના િત અનસ
અધ્યા૫ક કે િાર્શ દર્શક જ નિી,પરં ત ુ
પરિવપતા ૫રિામિાના અંર્ના વનવિિત િોય છ.જેની કલ૫ના પૌરાર્ણક વિચાર ૫ધ્ધવતએ
ધવતએ અિતાર ધારણા
ની પહરભાષાિાં કરી છ. ત દે િધારી દે ખાિા છતાં દે િધારી નિી પરં ત ુ ર્બ્દ િોય છ. સ્િયં
િયં ૫રિામિા
પોતાના જીિોની રષા િાટે તિનાિાં ર્બ્દની સ્થા૫
થા૫ના કરે છ અન ત ર્બ્દન ંુ રિસ્યોદ્ઘાટન ત ત્રસ્ત
ુ રાખીન તિન ર્ાંવત ૫િોચાડે છ.પ્રસ્તત
ુ વિચારધારા અનસ
ુ ાર ગરૂુ ન ંુ િાસ્તવિક રૂ૫
જનતાની સ્મખ
રૂ૫ ર્બ્દ
રૂ૫
રૂ૫ છ અન ત પોત ૫રિામિાનુ
રિામિાન ંુ તમિ છ જેન ંુ પ્રિાણ છઃ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાઃ ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ણ કિે છ કેઃ"જ્યારે જ્યારે ધિશની િાની અન અધિશની વ ૃધ્ધ્ધ થાય છ મયારે મયારે હું પોતાની જાતન સાકારરૂપ પ્રર્ટ કરૂં
ુ
છં. સાધઓ
(ભતતો)ની રષા કરિા િાટે,પા૫
પા૫ કિશ કરિાિાળાઓનો વિનાર્ કરિા િાટે
િાટે અન ધિશની સારી
ુ યર્
ુ િાં પ્રર્ટ થયા કરૂં છં."(ર્ીતાઃ૪/૭
રીત સ્થા૫
થા૫ના કરિાન િાટે હું યર્
"(ર્ીતાઃ૪/૭--૮)

ુ સીદાસજી લખ છ કેઃરાિચરીત િાનસિાનસ-િાં ર્ોસ્િાિી
િાિી તલ
"જબ જબ િોઇ ધિશકી િાની, બાઢિીં અસરુ અધિ અર્ભિાની,
કરિીં અનીવત જાઇ નિીં બરની, સીદિીં વિપ્ર ધન ુ સરુ ધરની,
તબ તબ
તબ પ્રભ ુ ધરી ર્બર્બધ ર્રીરા, િરિીં ૃૃપાવનવધ સજ્જન પીરા.."
(રાિચરીત િાનસઃ૧/૧૨૦
ઘ/૩
૩-૪)
િાનસઃ૧/૧૨૦ઘ/
જ્યારે જ્યારે ધિશની િાની થાય છ અન નીચ..અર્ભિાની તથા અસરુ ોની વ ૃધ્ધ્ધ થાય છ અન જ્યારે તઓ
િણશિી ના ર્કાય તિી અનીવત કરે અન બ્રાહ્મણો..ર્ાયો..દે િતાઓ તથા પ ૃથ્િી ખદ પાિ મયારે મયારે
ૃૃપાવનવધ પ્રભ ુ વિવિધ ર્રીરો ધારણ કરીન સજ્જનોની પીડાન ંુ િરણ કરે છ.
સંસારિાં સાધારણિાં સાધારણ કાયશ ર્ીખિા િાટે અિારે તના જાણકાર ગરૂુ ન ંુ ર્રણ ંુ લવ ંુ ૫ડે
છ.એિા વ્યક્તતની ર્ોધ કરિી ૫ડે છ કે જે ૫િેલાંથી જ ત ષત્રનો જાણકાર િોય છ,તિી જ રીત આધ્યાત્મિક
આધ્યાત્મિક
ષત્રિાં ૫ણ ર્ાંવત પ્રાત કરિા િાટે કોઇ ૫રિ પરૂુ ષની ર્રણાર્વત અવત આિ્યક છ.જેિી રીત પ્રકાર્
વિના અંધકાર દૂ ર થતો નથી, જ્ઞાની વિના જ્ઞાન પ્રાવત ફતત કલ્પના જ છ,નાવિક વિના નૈયા પાર ઉતરી
ર્કાત ંુ નથી,વર્ષક વિના વર્ષણ પ્રાત થત ંુ નથી,તિી જ રીત ગરૂુ ના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ વિના િાયાનો
અંધકાર દૂ ર થઇ ર્કતો નથી.ગરૂુ જ્ઞાન વિના રિસ્ય રિસ્ય જ રિી જાય છ.
િાનસકાર કિે છ કેઃ"ગરૂુ ર્બન ભિવનવધ તરઇ ન કોઇ, જો ર્બરં ચી ર્ંકર સિ િોઇ" (રાિાયણ)
ગરૂુ ની આિ્યકતાની સાથ સાથ અિી કેટલાક પ્રશ્નો ઉ૫
ઉ૫વસ્થત
થત થાય છ કેઃજો ગરૂુ િળી
િળી જાય તો
ુ વ ંુ ? તિની પાસથી શ ંુ વર્ખવ ંુ ? ગરૂુ કેિી રીત િળ ? જિાબ સ્પષ્
તિન શ ંુ પછ
પષ્ટ છ કેઃજે ત્જજ્ઞાસાવ ૃવત્તની
ર્ાંવતના િાટે િનષ્ુ યન
યન ગરૂુ ની ગરૂુ ની આિ્યકતા ૫ડી ત સિસ્યાન ંુ વનરાકરણ ગરૂુ પાસથી િળિવ ંુ
ુ દુઃખના ર્ોરખધંધાથી અસંતષ્ુ િ વ્યક્તત ગરૂુ પાસથી સંતવુ ષ્િ જ ઇ્છર્. આધવુ નક
જોઇએ.સંસારચર મિાં સખ
િૈજ્ઞાવનક િક્સ્તસ્ક તકશ ષત્રિાં અસફળ રહ્યો છ.તથી ગરૂુ ર્રણિાં શ્રધ્ધાન અ૫
અ૫નાિર્.
ુ ંુ નાિ સવુ િરણ કરી રહ્યા છ.કોઇ રાિ રાિ..કોઇ
સિગ્ર દુવનયાના િાનિો પોતપોતાની રીત પ્રભન
િહર ૐ..કોઇ અલ્લાિ..કોઇ િાિેગરૂુ તો કોઇ
કોઇ GOD..એક જ િાર્લક પ્રભ ુ ૫રિામિાનાં જે અનક નાિ છ તનો
ુ િથી પ્રદાન કરે છ.
બોધ કરાિિા િાટે ગરૂુ તનો પરીચય વ્યક્તતર્ત અનભ
" તરુ ં ત વિલાિ રાિસ ઉ્િે વિલ જો કોઇ "
ુ ી સાથ
જે ૫ણ તિન િળ છ તિન રાિની સાથ કે જે ઘટઘટિાં રિી રહ્યા છ.ત જ્યોવતસ્િરૂ
૫ પ્રભન
િરૂ૫
સાથ જોડી દે
છ.ગરૂુ ર્બ્દનો અથશ ૫ણ એ જ છ કેઃ જે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂ ર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ પ્રદાન કરે .ગરૂુ
સમયનો બોધ કરાિ છ કે જેનાથી અંતરન ંુ અજ્ઞાનરૂપી અંધારૂં દૂ ર થાય છ.તિા જ ગરૂુ ન ધારણ કરો કે જે
ુ િ કરાિી દે .
સમયની પ્રતીવત કરાિી દે .જે અકથ છ..અિણશનીય છ..તનો અિોન અનભ
કબીર સાિેબ કિે છ કેઃસાધો સો સદગરૂુ િોિે ભાિ,૫
,૫રદા દૂ ર કરે આંખનકા વનજ દર્શન હદખલાિ.
ુ જ્યોવતનો અનભ
ુ િ કરાિ
ગરૂુ ન ંુ આ જ કાિ છ.ગરૂુ તો ત છ જે અજ્ઞાનતાનો ૫ડદો િટાિીન અંતશમખ
ુ બ ચાલ છ,તન પોતાનો
છ.િહરનાિન ંુ અમ ૂલ્ય રમન પ ૂણશ ગરૂુ ની પાસ િોય છ.જે તિના આદે ર્ મજ
ુ િ કરાિી દે છ.સિય સિય અનક િિાન વિભ ૂવતઓ વિશ્વિાં અિતરીત થતી રિે છ.પ ૃથ્િી
વ્યક્તતર્ત અનભ
૫ર અિતરીત થિા છતાં ઇશ્વર સાથ તિનો સબંધ અત ૂટ રિે છ.આ વિભ ૂવતઓ ઇશ્વરના પ્રવતવનવધના રૂ૫
રૂ૫િાં

આિ છ,ત આ વિશ્વના વિથ્યા રં ર્ તિાર્ાઓિાં ભાર્ લિા છતાં ૫ણ તનાથી અર્લત રિીન પોતાના પ્રભ ુ
૫રિામિાની યાદિાં તલ્લીન રિે છ અન જે પોત ૫રિામિાિાં લીન િર્ ત જ સંસારના નરકિાં બળતા
જીિોન પોતાના જેિી લીનતાનો િાર્શ બતાિી ર્કે છ.આિી વ્યા૫
વ્યા૫ક આમિાઓની ર્ોધની આિ્યકતા
છ.ગરૂુ ની ર્ોધ..ત્જજ્ઞાસા..ઉમસુ
ર્ોધ..ત્જજ્ઞાસા..ઉમસકુ તા..ની ઉગ્ર વસ્થવત
થવત સાધકની પ્રથિ અન અંવતિ સીડી છ.કબીર સાિેબના
ર્બ્દોિાં.....
!! ત્જન ઢૂંઢા વતન પાઇયા, ર્િરે પાની પૈિ, િૈં બાિરી ડુબવન ડરી,રિી હકનારે બૈિ !!
ર્ોધની સમયતાન ંુ આ પ્રિાણ છ.જે ર્ોધ કરે નિી,ઉંડાણિાં ઉતરર્ નિી ત શ ંુ પ્રાત કરી ર્કર્? ત તો
ુ ાિી દે િાનો ! ગરૂુ ની પ્રાવતના
હકનારા ઉ૫
ઉ૫ર બસીન જ જીિનની અનિોલ ઘડીઓન ગિ
તના િાટે હું અન
ુ New Testament
િારાપણાનો મયાર્
યાર્ તથા અર્ભિાન રહિત વનષ્કપટ
કપટ ર્ોધની આિ્યકતા છ.િિામિા ઇસએ
િાં ઉ૫દે ર્ આ૫
ંુ ર ર્બ્દોિાં આ િાતનો સંકેત આયો છ કેઃ"સાચા હદલથી િાંર્ો તો િળર્
આ૫તાં સદ
િળર્,સાચા
ુ ર્."
ભાિથી ર્ોધો તો પ્રાત થર્, સત પથ ઉ૫
ઉ૫ર આચરણ કરતાં તિન ંુ દ્વારા ખટખટાિર્ો તો અિ્ય ખલ
િોષિોષ-પ્રદાતા ગરૂુ ન ત જ પ્રાત કરી ર્કે છ કે જેન ંુ પ્રારબ્ધ ઉ્ચકોહટનુ
ચકોહટન ંુ છ અન જે સંસારિાં
ુ ોની ખાણ બનીન જીિનના ચરિ લક્ષ્યની
સદગણ
યની પ્રાવતના
તના િાટે પ્રયમન
પ્રયમન કરે છ.પ્રભ ુ ૫રિામિાની ૫રિૃૃપા
ુ ન ગરૂુ સાથ ભટો કરાિ છ.ત્જજ્ઞાસ ુ ભાિથી યાચના કરનારન િહરદાન આ૫
ુ ૂવત
જ ત્જજ્ઞાસઓ
આ૫નાર,બ્રહ્માનભ
કરાિનાર ભ ૂલલા ભટકેલા પ્રાણીઓન ૫રિતમિિાં લીન કરિા તથા િાયા્ધ વ્યક્તતન વિિક નત્ર પ્રદાન
કરી કાળની સીિાથી બિાર ૫રિવપતા ૫રિામિા
રિામિા સાથ સબંધ જોડી આ૫
આ૫નાર ર્ક્તતન ંુ નાિ ગરૂુ છ.
ભારતીય વિચારધારા જ્િજ્િ-િરણના ચર મની યથાશ થતાિાં વિશ્વાસ રાખ છ તિાંથી ગરૂુ મતુ ત કરી ર્કે
છ.ત્રણ લોકિાં ગરૂુ વસિાય કોઇ મક્ુ તતન ંુ સાધન નથી.તિની પ્રરણા અન િાર્શ દર્શનથી જ જીિ પ્રભ ુ ભક્તત
કરી ર્કે છ તથા રાત
રાત હદિસ તનાિાં િગ્ન રિીન પોતાની િાનવસક તથા આધ્યાત્મિક ભ ૂખ ર્ાંત કરી ર્કે
છ.ગરૂુ પોત એક વતથશ છ.તિના ચરણોિાં બસિા િાત્રથી પાપો ધોિાઇ જાય છ.ત સંતોષનો ભંડાર િોય
છ.ગરૂુ ર્ચર વનિશલ જળનો સંચાર કરનાર સ્ત્રોત
ત્રોત છ,જેનાથી દુર્શ વતનો િલ ધોિાઇ જાય છ.િાસ્તિિાં જો ગરૂુ
પ ૂણશ િોય તો ૫શ ુ સિાન ૫વતત અન ૃુ હટલ િનષ્ુ યન
યન ૫ણ દે િમિિ-૫દ પ્રાત કરે છ.તિના ૃદદયિાંથી િંિર્ાં
ુ ધ
ુ વં ધત કરે છ.આિા િિાિાનિના ચરણોિાં વર્ર્ ઝુકાિિાથી
નીકળતી બ્રહ્મજ્ઞાનની સર્
ં ી વિશ્વ પ્રૃૃવતન સર્
અિ્ય કલ્યાણની પ્રાવત થાય છ.સદગરૂુ સિાજના દરે ક વ્યક્તતન
વ્યક્તતન બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરીન પોતાના મ ૂળ
સ્િરૂ
૫ ૫રિામિાનો
િરૂ૫
૫રિામિાનો સાષામકાર કરાિીન વ્યક્તત તથા સિાજન સ્િર્યય
િર્યય આનંદ પ્રદાન કરે છ.
િિ સિજિાં જ પ્રશ્ન થાય કેઃમક્ુ તતદાતા,જીિતતદાતા,જીિ-બ્રહ્મિાં એકમિ સ્થાવપત
થાવપત કરનાર તથા સંસારના વિષયવિષયવિકારોિાંથી મક્ુ તત અપાિનાર ગરૂુ ક્યાંના
ના વનિાસી િોય છ? ર્ારીહરક રૂ૫
રૂ૫િાં ત ભલ દુવનયાદારી
દે ખાય,પરં ત ુ િાસ્તિિાં
તિિાં ત આ વિલાસી જર્તના િોતા નથી,ત દુવનયાના નરકિાં તડ૫
તડ૫તી િાનિતાના
િસીિા ભૌવતકરૂ૫
ભૌવતકરૂ૫ લઇન આિ છ,તિછતાં ત સ્િયમ
િયમ ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિાના પ્રવતવનવધ િોય છ.ગરૂુ દે િિાં જ
ુ ી અર્ભ્ન િોય છ,ત સાકાર િોિા છતાં૫ણ વનરાકાર િોય છ,ત જીિોન ંુ કલ્યાણ
વસ્થત
થત િોતા નથી,ત પ્રભથ
કરિા િાટે દે િ ધારણ કરતા િોય છ.તિાિ સદગ્રંથોએ તિની િિીિાન ંુ િણશન કયું ુ છ.ગરૂુ અિારી જેિ
ુ ી અર્ભ્ન િોય છ.આ
િાનિીય આકારિાં િોય છ.તિન ંુ ર્રીર સંસારિાં કાિ કરત ંુ દે ખાય છ,૫
,૫રં ત ુ ત પ્રભથ
ુ િોકલલ દૂ ત છ.જે સંસારના કલ્યાણના િાટે પ્રભથ
ુ ી
જર્તના કોઇ બંધન તિન િોતા નથી.ગરૂુ એ પ્રભએ
વિખ ૂટા ૫ડેલ જીિોન ૫રિામિાની સાથ જોડિા િાટે આિ છ.

ુ ના કોઇની સાથ કરી ર્કાતી નથી.દુવનયાના
ગરૂુ અન વર્ષ્યનો
યનો સબંધ પ્રર્ાઢ િોય છ.જેની તલ
તિાિ સબંધો સ્િાથશ
િાથશથી બંધાયલ છ,જ્યારે ગરૂુ -વર્ષ્યનો
યનો સબંધ વનઃસ્િાથશ
િાથશ િોય છ.ગરૂુ વર્ષ્યન
યન િન અન
ઇષ્્િયોન વસ્થર
થર કરિાન ંુ સાધન બતાિતા િોય છ.પોતાની ૃૃપા દૃવષ્ટથી
ટથી વર્ષ્યન
યન બધ્ુ ધ્ધની વનિશળતા પ્રદાન
કરે છ,કેિ કે ૫રિાથશિાં િન,ઇવ્િયો
િયો તથા બવુ ધ્ધની
ધની વસ્થરતા
થરતા વનતા્ત આિ્યક
આિ્યક છ.સદગરૂુ વર્ષ્યના
યના તિાિ
ુ ાર ભોર્િિાના દુઃખોન પોતાની ર્ક્તતથી િલકા બનાિી દે છ અન
રોર્રોર્-સંતા૫
ા૫ દૂ ર કરી દે છ.પ્રારબ્ધ અનસ
દુઃખ સિન કરિાની ર્ક્તત આપ છ.
જ્યો જનની સ ૂત જન પાલતી રખતી નજર િંઝાર,મયોં સદગરૂુ વર્ષ્યકો
યકો રખતા િહર વપ્રત યાર..
યાર..
ૂ પ્રિથી ગરૂુ વર્ષ્યની
એટલ કેઃ િાતાથી િધ ુ અવધક
અવધક અટટ
યની પાલના કરે છ.ત નાિનાિ-સમયજ્ઞાનન ંુ ભોજન
જિાડી વર્ષ્યનુ
યન ંુ પાલન પોષણ કરે છ,ત પ્રિની રોટી,જીિન અમ ૃત વર્ષ્યન
યન આપ છ.ગરૂુ નો અદૃ્ય િાથ
ઘણો લાંબો િોય છ.તિના સાવિય કે દુર િસિાથી કોઇ ફરક ૫ડતો નથી,તિાં કારણકારણ-કરણ પ્રભ ુ સત્તા કાિ
કરતી િોય છ.
િિ પ્રશ્ન થાય કેઃ ગરૂુ ૫ણ અિારી જેિ જ િાનિ છ તો ૫છી તિન વિર્ષતા કેિ આ૫
આ૫િાિાં આિ
છ? તનો જિાબ એ છ કેઃગરૂુ નો અિારી જેિ જ િાનિ દે િ િોય છ,પરં ત ુ તિનાિાં ૫રિામિા પ્રર્ટ રૂ૫
રૂ૫િાં
િોય છ.૫
.૫રિામિા દરે કિાં છ જ,પરં ત.ુ ......
સબ ઘટ િરા સાશઇયા સ ૂની સજ ના કોઇ, બર્લિારી વતસ ઘટકી જા ઘટ પ્રર્ટ િોય......
ગરૂુ િાં જે સત્તા પ્રર્ટ છ ત બીજાઓિાં ૫ણ પ્રર્ટ કરતા િોય છ,એટલા િાટે જ ત િાનિ ર્રીરન અિ
વિર્ષ િાનીએ છીએ,તિની પ ૂજા કરીએ છીએ.
ુ ારના જીિનભારતીય વિચારધારા કિશ અનસ
જીિન-િરણિરણ-આિાર્િનના વસધ્ધાંતન
તન સ્િીકારે
િીકારે છ.ર્ાસ્ત્રોિાં
.ર્ાસ્ત્રોિાં
ચૌરાર્ી લાખ યોવનયો(ઇંડજ..વપિંડજ..સ્િદજ અન ઉદર્ભજ)ન ંુ િણશન છ તથા દે િ દુલશભ િનષ્ુ ય જ્િની
પ્રાવત ઘણા જ સમકિોન ંુ પ્રવતક છ એિ કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ.સ ૃવષ્ટના
ટના વિકાસર મિિાં ઉત્તરોત્તર ઉન્નવતનો
ઉપાસક િાનિ તિાિ જીિોિાં િોટો કિેિાય છ,કારણ કેઃતની પાસ બવુ ધ્ધ,વિિ
ધ,વિિક,મ ૂલ્યાંકન કરિાની તથા
િાસ્તવિકતા
તવિકતા ર્ોધી કાઢિાની ર્ક્તત તનાિાં છ.આ ર્ક્તતના આધારે ત પોતાના જીિન લક્ષ્યના
યના વિર્
ુ ાં
વિચારી ર્કે છ તથા જીિન રિસ્યની ર્ોધ કરી છલ્લ આિાર્િનના ચક્કરિાંથી છટકારો િળિીન પ્રભિ
લીન થઇ ર્કે છ અન આ જ િનષ્ુ યજીિનની
યજીિનની સાથશકતા છ.પ્રભ ુ ૫રિામિાની ર્ોદિાં સ્થાન
થાન પ્રાત કરી
ુ ોસાંસાહરક ભોર્ોભોર્ો-સખ
ો-આકષશણોો-વિકષશણોથી મક્ુ તત િળ છ અન િાયાના અંધકાર પાર કરી વિિકરૂપી હદ૫
હદ૫ક
લઇ પોતાનો િાસ્તવિક
તવિક િાર્શ ર્ોધી લિો.ભિસાર્રિાં ર્ોથાં ખાિા કરતાં સમયબોધ પ્રાત કરી અલૌહકક
ુ ો કરી નિસરથી
આનંદ પ્રાત કરિો
કરિો તથા જીિતાં રિીન પોતાનાં પ્રારબ્ધ કિોનો હિસાબ પર
સદવિચારી..સિવ્યિિારી તથા ૫રકલ્યાણકારી જીિન વિતાિવ ંુ – એ જ િાસ્તિિાં િનષ્ુ ય જીિનન ંુ લક્ષ્ય
છ, ૫રં ત ુ આ ક્યારે ર્ક્ય બન ? સંસારિાં જ્િ લતાં જ િનષ્ુ ય િાયાિી ર્ોરખધંધાિાં એિો ફસાઇ જાય છ
કેઃઆધ્યાવમિક
િક જ્ઞાનનો હદ૫
હદ૫ક અવિિકરૂપી ભયંકર અંધકારિાં પોતાનો પ્રકાર્ ફેલાિી ર્કતો નથી.દી૫
નથી.દી૫થી
દી૫
દી૫ પ્રર્ટાિિાનો વસધ્ધાંત પ્રવસધ્ધ છ,એટલ જ્ઞાનરૂપી હદ૫
હદ૫કન ગરૂુ ની સિાયતાથી પ્રકાવર્ત કરી ર્કાય
છ,એટલ સિશપ્રથિ િનષ્ુ યએ
યએ પોતાના જીિન લષન પ્રાત કરિા,જ્િકરિા,જ્િ-િરણના ચક્કરિાંથી મતુ ત થિા કોઇ
સાચા ગરૂુ ની ર્ોધ કરિી જોઇએ.
ુ વસ્થવતિાં
ગરૂુ એક એિી ર્ક્તત છ જેિની અન૫
થવતિાં િનષ્ુ ય પાસ બધ ંુ જ િોિાછતાં ૫ણ શ ૂ્ય છ,ત
ુ ધ
કસ્તરુ ી મ ૃર્ની જેિ પોતાની અંદરથી જ આિતી સર્
ં ન જ ંર્લોિાં,૫િાડો,વતથોિાં ર્ોધતો ફરે છ,તન કોઇ

િાસ્તવિકતા સિજાિી દે તો તન કેટલી અલૌહકક ર્ાંવત િળ ! સિશત્ર સાષાત બ્રહ્મ વિધિાન છ તિની
ુ ધ
સર્
ં ી એટલ કેઃ િાયા કે પ્રૃૃવત ચારે હદર્ાિાં ફેલાયલ છ,પરં ત ુ ગરૂુ રૂપી સોપાન વિના આ વસ્થવતન
થવતન પ્રાત
કરિી અસંભિ છ.ગરૂુ સમયસમય-અસમયનો િા૫
િા૫દં ડ છ.સંસાર સાર્રથી પાર કરાિનાર નાવિક તથા િિાનતિ
તીથશ છ,જેના દર્શન કરિાથી અડસિ તીથોન ંુ પણ્ુ ય પ્રાત થાય છ.
ુ બ આચરણ કરનાર ઇશ્વરનો સાષામકાર
સદગરૂુ ના આદે ર્-ઉ૫દે ર્ન િાનનાર,તિના આદે ર્ મજ
ુ ી સદગરૂુ ની
કરીન તિાં લીન થઇ જાય છ.ગરૂુ િચનોની સિાયતાથી તન કાળનો ભય રિેતો નથી.જ્યાંસધ
ુ ી પ્રભ ુ વિલનની િાતો ફતત કોરી કલ૫ના જ છ.
ર્રણાર્વત લિાિાં આિતી નથી મયાંસધ
આમિા જ્યારે પોતાન ંુ અલર્ અવસ્તમ
તમિ નથી –એવ ંુ સિજી ઇશ્વરિાં લીન થઇ જાય છ એટલ કેઃઅંર્
ુ ઃજ્િ લિો ૫ડતો નથી.બ્રહ્મિાં લીન થયા ૫છી તન ંુ
અંર્ીિાં સિાઇ જાય છ તો િનષ્ુ યન
યન સંસારિાં પન
અલર્ વ્યક્તતમ
યક્તતમિ રિેત ંુ નથી,તન જ િોષ કિેિાિાં આિ છ.ગરૂુ િાર્શ -પ્રદર્શક જ્યોવત છ તના વિના
અવિિકના અંધકારિાં રસ્તાની
તાની ર્ોધ કરિી અસંભિ છ.ગરૂુ અન ૫રિામિાિાં િોટંુ કોન? આ પ્રશ્ન ઉ૫
ઉ૫ર
ુ ાતન કાળથી વિચારો થઇ રહ્યા છ.શ ંુ આ બંન્ન એક છ? શ ંુ બંન્નિાં અંતર છ? આ પ્રશ્ન ૫ણ આ સંદભશ
પર
દભશિાં
વિચારણીય છ.અદ્વતિાદી વિચારક બંન્નના એકમિ વસધ્ધ કરિા િાટે વનઃસંકોચ કિી ઉિે છ કેઃ-ગરૂુ બ્રહ્મા ગરૂુ વિષ્ણ ુ ગરૂુ દે િો િિેશ્વરઃ
ુ િ નિઃ !!
ગરૂુ સાષાત પરબ્રહ્મ તસ્િૈઃ શ્રી ગર
એટલ કેઃ ગરૂુ જ બ્રહ્મા છ,ગરૂુ જ વિષ્ણ ુ છ અન ગરૂુ જ ર્ંકર ભર્િાન
ભર્િાન છ,ગરૂુ જ સાષાત ૫રબ્રહ્મન ંુ રૂ૫
રૂ૫
છ,એટલ કેઃસંસારિાં ઉત૫વત્ત,પોષણ અન ર્ાંત કરિાિાળી ત્રણ ર્ક્તતઓ ગરૂુ િાં િોય છ.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રય અન તિના ૨૪ ગરૂુ ઓ......
ભારતીય ઇવતિાસિાં એક િિાન ઋવષ થઇ ર્યા,જેિન ંુ નાિ િત ંુ : ગરૂુ દત્તાત્રય.એકિાર
ય.એકિાર યાદિ ૃળ
ૂ ના
ુ યદુ િિારાજ તિન િળિા આવ્યા અન પ્ર્ન પછ
ુ યો કેઃિિામિાજી
પ્રમખ
િાજી ! આ૫
આ૫ આટલા િિાન જ્ઞાની,

વ્યિિાર
યિિાર ૃુ ર્ળ અન દરે ક પ્રકારે જીિનિાં સફળ કેિી રીત બ્યા?
યા? આ ભયાનક ખટપટથી ભરે લા સંસારિાં
ુ તા,દષતા અન તજસ્િીતા
રિીન તિારી બવુ ધ્ધિત્તા,કિશ
ધિત્તા,કિશવનપણ
િીતા કેિી રીત ટકી રિી?કાિ,ર મોધિાં બળિાિાળી
આ દુવનયાિાં રિીન સિાધાની,ત ૃત,સં
ત,સંત ૃષ્ટ અન પ્રસ્ન તિ કેિી રીત રિી ર્કો છો?
અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રય ઋવષએ સિજાવ્ય ંુ કેઃ િે રાજા ! િ બ ૃવધ્ધના
ધના વિકાસ િાટે તથા વિશ્ર્િિાં પોતાન
સરુ ર્ષત અન સફળ બનાિિા ૃુ લ ૨૪ જીિો તથા ૫દાથોની પાસથી તિન ગરૂુ િાનીન તિની પાસથી
ુ ઉપવસ્થત
ુ ોન સિજીન તન જીિનિાં
બોધ પ્રાત કયો છ.પોતાની
.પોતાની સ્મખ
થત તિાિ ૫દાથોના વિર્ષ ગણ
અ૫નાિી લિા,તનાિાંથી વર્ષણ પ્રાત કરવ ંુ એ જ િાસ્તવિક
તવિક વર્ષ્યભાિ
યભાિ છ.ઘણા લોકો એક જ ગરૂુ કે એક
જ પ્રકારન ંુ વિર્ષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છ તિની પાસથી જ્ઞાન પ્રાત કરિાન ંુ ઇ્છ છ,પરં ત ુ ઋવષએ સિજાવ્ય ંુ
ુ ી પ ૂણશતઃ જ્ઞાન પ્રાત ના થાય મયાં સધ
ુ ી અલર્ અલર્ વિષયોના ગરૂુ ઓન ધારણ કરતા રિો.
કેઃ જયાં સધ
ુ લીધો
1) પ ૃથ્િીઃ પ ૃથ્િીન
િીનસિશપ્રથિ ગરૂુ િાનીન િ તનાિાંથી સિનર્ીલતાનો તથા ષિાર્ીલતાનો ગણ
છ.પ ૃથ્િીના
િીના એક ભાર્ન ૫િશત કિેિાિાં આિ છ.૫
.૫િશતિાંથી નીકળતી નદીઓ અન વ ૃષો પાસથી
િન ૫રો૫
રો૫કાર કેિી રીત કરિો? તનો બોધ િળ્યો છ.
2) જળતમિઃપાણી
િઃપાણી પાસથી િ સિતા,વર્તળતા,વનરિંકારીતા અન ર્વતર્ીલતાનો બોધ લીધો છ. પાણી
પાસ અલૌહકક સિતા છ,ત ર્રીબ શ્રીિંત બધાન પાસ છ,ત બધાના જીિનિાં ઉમસાિ
સાિ આપ

છ.ઉંઘિાંથી ઉિયા ૫છી આંખ ઉપર પાણી છાંટતાં જ વર્તળતા,સ્ુવતિ
ુવતિ અન ઉમસાિ
સાિ આપ છ,ત બધી
બધી
જગ્યાએ
યાએ જાય છ તથી વનરિંકારી છ.૫
.૫મથરની
થરની િાફક પાણી વસ્થર
થર નથી,તિ આ૫
આ૫ણ ંુ જીિન ૫ણ
ર્વતર્ીલ િોવ ંુ જોઇએ.
3) અવગ્નઃ િારા ત્રીજા ગરૂુ અવગ્ન છ.અવગ્નિાં
૫રપીડાવનિારકતા,૫
નિાં તજસ્િીતા,
િીતા,૫
રપીડાવનિારકતા,૫હરગ્રિશ ૂ્યતા,
યતા,
ુ ો જીિનિાં
વનિશળતા, પાિકતા અન લોકસંગ્રિ છ.સાધના કરિી િોય તો આ બધા ગણ
જીિનિાં લાિિા
૫ડર્.અવગ્ન લાકડાિાં ગુ ત રિે છ તિ સાધકે ૫ણ પોતાની આધ્યાવમ
યાવમિક
િક

ર્ક્તત ગુ ત રાખિી

જોઇએ. પોતાની ર્ક્તત ગુ ત રાખિાનો બોધ સાધકે અવગ્ન પાસથી લિાનો છ.
4) િાયઃુ

િાય ુ િારો ચોથાગુ
ચોથાગરૂુ છ, તની પાસથી હું સંગ્રિ ન કરિો,ર્વત, વનર્લિ૫તા અન અપરીગ્રિતા
અપરીગ્રિતા

ની િાતો વર્ખ્યો છં.િાય ુ એટલ અંદર રિેિાિાળો પ્રાણિાય ુ અન બિાર ફરિાિાળો િાય.ુ .અંદર
રિેિાિાળો પ્રાણિાય ુ જેટલાથી ર્રીર ચાલ તટલો જ િાય ુ ઉપાડે છ,તિી જ રીત જીિનિાં જરૂરી
િોય તટલા જ વિષયભોર્ લિા જોઇએ.આિ,સંગ્રિ ના કરિો, એ એક પ્રકારનો વિકાસ છ- ત હું
િાય ુ પાસથી વર્ખ્યો છં.બિાર ફરિાિાળો

ુ ધ
િાય ુ ુલની સર્
ં તથા દશુ ર્ંધ બંન લઇન આિ

ુ ધ
છ. સર્
ં તથા દશુ ર્ંધ બંનન આશ્રય આપીન પોત અર્લત રિે છ. વનર્લિ૫તા અન અપરીગ્રિતાઅપરીગ્રિતા-આ
બ િાતો હું િાય ુ પાસથી વર્ખ્યો છં.
5) આકાર્ઃજીિનિાં
આકાર્ઃજીિનિાં આકાર્ના જેિી વ્યા૫
યા૫કતાકતા-વિર્ાળતા િોિી જોઇએ,
જોઇએ, ત હું આકાર્ પાસથી વર્ખ્યો
છં. આકાર્ બધાન પટિાં રાખ છ તિ િારે ૫ણ આર્ળ િધવ ંુ િર્ તો બધ ંુ પટિાં રાખવ ંુ ૫ડર્.
જીિન આકાર્ જેવ ંુ િોવ ંુ જોઇએ.આકાર્ કાલાતીત છ.આ૫
.આ૫ણ ૫ણ ત્રણ કાળિાંથી જિાન ંુ
છ.ભ ૂતકાળની ર્ચિંતા નિી,ભવિષ્યના
યના િનોરથો નિી અન િતશિાનકાળન ર્ચિંટકેલા નિી.ભ
નિી.ભ ૂતકાળ
આ૫ણા ઉ૫
ઉ૫ર પરીણાિ કરે છ.ભવિષ્યકાળ
યકાળ આ૫
આ૫ણન પ્રરણા આપ છ અન િતશિાનકાળિાં આ૫
આ૫ણ
રિેિાન ંુ છ.આ ત્રણય કાળથી અવતત બનિાન ંુ છ.િતશિાન સારો િોય તો તની આસક્તત નિી,
ખરાબ િોય તો તનો વતરસ્કાર
કાર નિી.આિ, આકાર્ જેિા વનિશળ,વનઃસંર્,વ્યા૫
યા૫ક અન વનલે૫ થવ ંુ
જોઇએ
જોઇએ-ત હું આકાર્ પાસથી વર્ખ્યો છં.
6) ચંિઃ

િારા છઠ્ઠા ગરૂુ ચંિ છ.ચંિિાની કળા િધ છ અન ઘટે છ તિ આ ર્રીરની અિસ્થા અવસ્થ

જાયત વિ૫
વિ૫હરણિિત અ૫
અ૫ષી૫
ષી૫ત અન ન્યવત
યવત - આ ર મિ છ. ચંિ પાસથી િન દે િની ક્ષુિતા અન
ુ ી
આમિાની
િાની અિરતાન ંુ વર્ષણ િળ્ય ંુ છ.િારે ક્યાં અન ક્યારે િરિાન ંુ ત ખબર નથી,એટલ જ્યાંસધ
ુ ી પ્રભન
ુ ંુ કાયશ કરી લવ,ંુ સમકિશ
આ ર્રીર છ મયાંસધ
કિશ કરવ ંુ િોય તો આજે જ કરી લો, આિતી કાલ
ુ લ ૫ષિાં બધા ચંિ તરફ જુિ છ ૫રં ત ુ ૃૃષ્ણ ૫ષિાં એના તરફ કોઇ જોત ંુ
ઉ૫ર ના છોડવ.ંુ શક
નથી,છતાં ત એટલો જ ર્ાંત,સિસ્થ અન સિાધાની છ.આ૫
.આ૫ણા જીિનિાં ૫ણ એક હદિસ એિો
ુ ર્ ૫ણ નિી,આ૫
આિર્ કેઃજયારે આ૫
આ૫ણી કોઇન જરૂર નિી િોય,કોઇ આ૫
આ૫ણન પછ
નિી,આ૫ણા અવસ્તમ
તમિની
િની
કોઇ નોંધ ૫ણ નિી લ,તિછતાં ત િખત તિી જ ર્ાંત અન સિાધાની વ ૃવત્તથી જીિિાન ંુ વર્ષણ
ચંિ પાસથી લિાન ંુ છ.
7) સ ૂયશઃ

સ ૂયશ પાસથી તજ તથા પોતાની ચિકથી બીજાઓન જીવિત રાખિા એ બોધ િળ છ.સ ૂયશ

ુ ો છ.આ૫
પાસ ઉ૫
ઉ૫કારકતાકારકતા-પ્રકાર્િયતાપ્રકાર્િયતા-વનલે૫તા અન વનષ્કાિતા..જેિા
કાિતા..જેિા ગણ
.આ૫ણા જીિનિાં ૫ણ આ
ુ ો આિિા જોઇએ.આજનો િાનિ રાર્ગણ
રાર્-િેષ-િમસર
સર-હદનતા..િર્રે ના અંધકારિાં ફસાયલો
છ.તિની પાસ આર્ાઆર્ા-ઉલ્લાસ
લાસ અન પ્રિનો પ્રકાર્ લઇ જિાનો છ, એ જ સાચી

સ ૂયશ

ઉપાસના

છ.સ ૂયશ પાસ વનલે૫તા છ.ચોિાસાિાં િાદળ આિ છ..ધ ૂળ ઉડે છ..તનાથી ઢં કાઇ જિા છતાં સ ૂયશ
વનલે૫ રિે છ.આ૫
.આ૫ણ ૫ણ જર્તિાં ફરિાન ંુ છ તથી કચરો આિિાનો જ ! ૫રં ત ુ સ ૂયશ પાસથી આિી
વનલે૫તા લિાની છ.ઉ૫
.ઉ૫કાર કરિો જોઇએ અન તન ંુ સાતમય ટકવ ંુ જોઇએ.
8) કબ ૂતરઃ કબ ૂતર પાસથી એિો બોધ લીધો કેઃ િાનિજીિનન ૫હરિારના સદસ્યોના
યોના પાલન પોષણ
ુ ી વસવિત ના રાખવ,ંુ નિી તો તિના િાટે જ િોિાઇ જવ ંુ ૫ડર્.અમયંત સ્નિથીસધ
િથી-આસક્તતથી
બવુ ધ્ધનુ
ધન ંુ સ્િાતં
િાતંર્ય ય ખતિ થઇ જાય છ,બવુ ધ્ધ વિચારી ર્કતી જ નથી..આ િાત
િાત કબ ૂતર પાસથી
વર્ખિાની છ.એક કબ ૂતર ફરત ંુ િત.ંુ મયાં એક કબ ૂતરી આિી.ત બ્ન સાથ રિેિા લાગ્યાં.બ્
.બ્ચાં પદા
થયાં,સાથ રિેિાથી પ્રિ િધ્યો.એકબીજા
યો.એકબીજા ઉ૫
ઉ૫ર અમયંત િિાલ કરિા લાગ્યાં.બ્
.બ્ચાંન પાંખો આિતાં
ઉડિા લાગ્યાં.બં
.બંન બ્ચાંના
ના પાલન પોષણિાં આનંદ િાનિા લાગ્
લાગ્યાં.કબ
.કબ ૂતરન જોઇ તની
ુ થઇ ર્ઇ અન કબ ૂતરીન ખર્
ુ રાખિી એ જ િારૂં કતશવ્ય છ એિ કબ ૂતરન
િાદા(કબ ૂતરી) ખર્
લાગ્ય.એક
.ંુ એક હદિસ લોભાવિષ્ટ થઇન બ્ચાં પારધીની જાળિાં ફસાઇ ર્યાં,તિન બચાિિા જતાં
કબ ૂતરી ૫ણ જાળિાં ફસાઇ ર્ઇ,મયાં કબ ૂતર આિીન બ.ું.પોતાના આખા ૃુ ટુંબન જાળિાં ફસાયલ ંુ
જોઇન કબ ૂતર િતાર્ થઇ ર્ય.ંુ કબ ૂતરન લાગ્ય ંુ કેઃ પમની અન બ્ચાંઓ વિના િારૂં જર્તિાં કોણ?
િિ િારે ર્ા િાટે જીિવ?ંુ હું ૫ણ કેિ િરી ના ર્યો? આ રીત કબ ૂતર મયાં રડિા લાગ્ય.ંુ આ િાનિ
ુ અન કતશવ્ય્
ુ
પહરિાર ન ંુ ર્ચત્ર છ.જે કબ ૂતર રૂપ સિજાવ્ય ંુ છ.ર્ોક અન દુઃખથી
ઃખથી િાનિ ધિશ્યત
ય્યત
બન છ.પમની અન બાળકો િરી જિાથી કબ ૂતરન પોતાન ંુ જીિન અત ૃતત-અૃૃતાથશ અન વ્યથશ
યથશ
લાગ્ય,ત
,ંુ તથી ત પોત ૫ણ જાળિાં ૫ડી િરી ર્ય.ંુ અિીં પ્ર્ન ઉભો થાય કેઃહું ર્ા િાટે જ્્યો?
યો? શ ંુ હું
ફતત ૃુ ટુંબ િાટે જ છં? િારે જીિનિાં
જીિનિાં શ ંુ કરિાન ંુ છ? જીવિત કોન કિેિાય?િનષ્ુ ય જીિનનો ઉદે ્ય
શ?ંુ હું ક્યાંથી આવ્યો?
યો? કેિ આવ્યો?
યો? ક્યાં જિાનો?જિાનો?- આ બાબતો વિર્ જે વિચાર કરતો નથી તની
ખ ૂબ જ ખરાબ દર્ા થાય છ.પમની અન બાળકોન ંુ પાલનપોષણ કરવ ંુ જ જોઇએ,પરં ત ુ અવતર્ય પ્રિ
અન આસક્તતિાં જોખિ છ, તના લીધ િનષ્ુ ય પોતાન ંુ કતશવ્ય ભ ૂલી જાય છ. આ જર્તિાં િારૂં
ૂ ? િારે કોના િાટે જીિિાન?ંુ િન પ્રભએ
ુ િાનિજ્િ આયો
કોન? િન જ્િ આ૫
આ૫નારો કે ૃુ ટં બ
છ.ચૌરાર્ી લાખ યોવનયોિાં સૌથી શ્રષ્િ બવુ ધ્ધર્ાળી
ધર્ાળી બનાવ્યો છ તો આમિકલ્
િકલ્યાણના
યાણના િાટે કાયશ કરવ ંુ
જોઇએ. આધ જર્તગરૂુ ર્ંકરાચાયશજી ર્તશ્ર્લોકીઃશ્ર્લોકઃપ િાં કિે છ કેઃ"દે િ,સ્ત્રી,પ
ત્રી,પ ૂત્ર,વિત્ર, સિક,
ુ રાખિાિાં એટલ કેઃ િાંસવિિાંસા પાછળ જ દરે ક જણ પોતાન ંુ આયષ્ુ ય
ઘોડા,બળદ..િર્રે ન ખર્
ુ ાિ છ.જયારે વ્યિિાર
ગિ
યિિાર ૃુ ર્ળ ચતરુ જન જેનાથી પોતાન સૌભાગ્યિં
યિંત િાન છ,તના િાટે જીિ
છ,પરં
,પરં ત ુ પ્રાણના અધીર્ સિા, અંતર્શ ત અમ ૃતરૂ૫ આમિતમ
િતમિની
િની વિિાંસા કોઇ કરત ંુ નથી."નથી."ભર્િાનન ઓળખિા એ બ્રહ્મવિધા છ.આમિાનુ
િાન ંુ ઉ્નવતકરણ
નવતકરણ કરીન ઉ૫
ઉ૫ર લઇ જિો એ આમિજ્ઞાન
િજ્ઞાન
છ.કબ ૂતર પાસથી એ વર્ખિા િળ્ય ંુ છ કેઃ િારે "હું" ન ભ ૂલિો જ જોઇએ.
9) અજર્રઃસાધકન
અજર્રઃસાધકન વિના િાંર્,ઈ્છા કયાશ
કયાશ વિના આપો આપ જ અનાયાસ જે કં ઇ િળી જાય ત ભલ
ુ ંુ િોય કે ભલ ખ ૂબ જ
રૂખ ંુ સખ

ુ અન સ્િાહદષ્
િધર
િાહદષ્ટ િોઇ,થોડું િોય કે િધ ુ બવુ ધ્ધિાન
ધિાન સાધકે

અજર્રની જેિ ખાઇન જીિન વનિાશ િ કરી લિો તથા પ્રાત થયલ ભોજનિાં જ સંતષ્ુ ટ રિેવ.ંુ િધ ુ
િળિિા ઉતાિળા ન થવ,ંુ કારણ કેઃ િાનિ
િાનિ જીિન ફતત ભોજન િાટે,કિાિિા િાટે જ િળ્ય ુ નથી.
હું અજર્ર પાસથી આગ્રિશ ૂ્ય જીિન ર્ીખ્યો.આગ્રિશ
યો.આગ્રિશ ૂ્ય જીિન એટલ જે િળ તનો
સ્િીકાર.અજર્ર
િીકાર.અજર્ર કં ઇ િળિિા પોતાની ર્ક્તત િા૫
િા૫રતો નથી,તના િોઢાિાં આિીન ૫ડે છ ત જ

ખાય છ.તો ૫છી કં ઇ કરિાન ંુ જ નિી? ભોર્ો િાટે ઉદાવસનતા અન ભક્તતના િાટે ર્ક્તત
િા૫
િા૫રિી.િનષ્ુ યન
યન િનોબળિનોબળ-ઇ્િવયબળ
િવયબળ અન દે િ બળબળ- આ ત્રણ ર્ક્તતઓ િળલી છ તન
ભર્િાનના કાિિાં િા૫
િા૫રિી જોઇએ.
10) સમિુ ઃ સમિુ પાસથી િ વર્ખ્ય ંુ છ કેઃસાધકે િંિર્ાં િયાશ દાિાં રિી પ્રસ્ન અન ર્ંભીર રિેવ.ંુ સાર્ર
પોતાની િયાશ દા છોડતો નથી.સાર્ર બિારથી પ્રસ્ન અન અંદરથી ર્ંભીર છ.સાર્ર દુસ્તર
તર અન
અનંત છ.તિ સાધકે ૫ણ બિારથી પ્રસ્ન અન અંદરથી ર્ંભીર રિેવ ંુ જોઇએ.જીિન વિકાસ િાટે
ુ ાં નદીઓિાં પર
ુ આિિાથી ત િધતો નથી અન ઉનાળાિાં પાણી
પ્રસ્નતા
નતા િોિી જોઇએ.િષાશઋતિ
િરાળ બનીન ઉડી જિા છતાં ત ઘટતો નથી,તિી જ રીત ભર્િત૫રાયણ સાધકે સાંસારીક
૫દાથોની પ્રાવતથી
તથી પ્રુવલ્લત
લત ના થવ ુ તથા વિ૫
વિ૫વત્તિાં ઉદાસ ના થવ.ંુ
" જીિનિાં ર્િ તિી ૫હરવસ્થવત
થવત વનિાશ ણ થાય તિ છતાં િનઃવસ્થવત
થવત એકરસ રિેિી જોઇએ. "
11) પતંર્ર્યઃુ ૫તંર્ર્યા પાસથી એ બોધ પ્રાત કયો કેઃજેિ ૫તંર્ર્ય ંુ રૂ૫
રૂ૫િાં િોહિત થઇન આર્િાં ૃદ
ૂ ી
૫ડે છ અન બળી િરે છ તિી જ રીત પોતાની ઇવ્િયોન
િયોન િર્િાં ન રાખિાિાળો પરૂુ ષ જયારે

ુ જુિ છ તો તના તરફ આકવષિત થઇ જાય છ અન ઘોર
િાયાની કોઇ પણ આકષશક િસ્તન
અંધકારિાં, નરકિાં ૫ડીન પોતાન ંુ સમયાનાર્
યાનાર્ કરી દે છ.જે મ ૂઢ વ્યક્તત
યક્તત કં ચન,ઘરે
ન,ઘરે ણાં,ક૫
ક૫ડાં..િર્રે
નાર્િાન િાવયક ૫દાથોિાં ફસાઇન પોતાની તિાિ ર્ચત્તવ ૃવત્તઓ તના ઉ૫
ઉ૫ભોર્ના િાટે જ િા૫
િા૫રે છ
ત પોતાની વિિક બવુ ધ્ધ ખોઇન ૫તંર્ર્યાની જેિ નષ્ટ થઇ જાય છ.ઇવ્િયોનો
િયોનો સારો ઉ૫
ઉ૫યોર્
કરિાિાં આિ તો ૫વિત્ર અન તનો ઉ૫
ઉ૫ભોર્ િાટે જ ઉ૫
ઉ૫યોર્ કરિાિાં આિ તો ત
ુ ી વિભ ૂવત છ,૫
અ૫વિત્ર.સદ
ંુ રતા એ પ્રભન
,૫રં ત ુ જયાં પાવિર્ય ય છ મયાં િાસના ઉભી થતી નથી.િંિર્ાં
ુ વત રસ્તા
ભોર્િાં સૌદયશનો નાર્ થાય છ અન ભક્તતિાં સૌદયશન ંુ સાતમય છ. એકાદ સદ
ંુ ર યિ
ઉ૫રથી જતી િોય તો તન જોઇન ૃત
ંુ ર સ્ત્રીન
ત્રીન જોઇન
ૂ રાન િાસના થતી નથી.તિી જ રીત સદ
ુ ાં િાસના
બાળકન કે વ ૃધ્ધના
ધના િનિાં ૫ણ િાસના વનિાશ ણ થતી નથી,એનો અથશ એ છ કેઃ િસ્તિાં
િ
નથી, જોનારની દૃવષ્ટથી
ટથી િાસના વનિાશ ણ થાય છ.જે ઈવ્િયાસક્તતથી
િયાસક્તતથી જોિાિાં આિ તો તન ભોર્
કિેિાિાં આિ છ.જે ૃદદયાસક્તતથી જોિાિાં આિ તિાં ભાિ પ્રર્ટે છ.સદ
ંુ ર િસત ુ તરફ બધા જુિ
છ,પરં ત ુ ત કં ઇ દૃવષ્ટથી
ટથી જુિ છ ત અર્મયનુ
યન ંુ છ.િાનિ ભક્તત નિી કરે તો સૌદયશની પાછળ
૫તંર્ર્યાની જેિ િરી જર્,એટલ કેઃિનષ્ુ ય ર્રીર ચાલ્ય ંુ જર્.આ િાટે દરે ક િાનિ સાિધાન
રિેિાન ંુ છ.સ ૃવષ્ટનુ
ટન ંુ સૌદયશ ષર્ણક છ,ખરાબ છ,ન્િર
િર છ..એવ ંુ ફતત બોલીન
બોલીન નિી ચાલ એ િકીકત
નથી સ ૃવષ્ટ સદ
ંુ ર છ એ િકીકત છ તન ખરાબ િરાિીન ભાર્વ ંુ એ ૫યાલનિાદ છ.જીિનની દૃવષ્ટ
બદલિી જોઇએ અન આ કાિ ભક્તતથી જ સંભિ છ.
12) ભિરોઃ ભિરો વિર્ભ્ન પષ્ુ પોિાં
પોિાંથી ભલ ત નાન ંુ િોય કે િોટંુ તનો સાર ગ્રિણ કરે છ,તિી જ રીત
જે વિિાન છ,પંહડત
ડત છ,બવુ ધ્ધિાન
ધિાન છ ત પરૂુ ષ નાના િોટા તિાિ ર્ાસ્ત્રોિાં
ત્રોિાંથી તનો સાર વનચોડ
ગ્રિણ કરિો જોઇએ.
ુ ાખીઃિધુ
ુ ાખી પાસથી એ બોધ િળ્યો કેઃસાધકે બીજા હદિસના િાટે ર્ભષાનો સંગ્રિ ના
13) િધિ
ાખીઃિધિ
કરિો.તની પાસ ર્ભષા લિાન ંુ કોઇ પાત્ર િોય તો બ િાથ અન ભગ ંુ કરી રાખિાન ંુ કોઇ પાત્ર િોય
તો ત પોતાન ંુ પટ છ.જે ધન િળ્ય ંુ છ તન િા૫
િા૫રો અન બીજાન આપો,તનો ફતત સંચય ના કરો,નિી
તો સંગ્રિેલ ંુ ધન બીજા ઉપાડી જર્.જે ખાય છ અન ખિડાિ છ ત જ ખરો ખાનદાન છ.ર્ાસ્ત્રોિાં
ત્રોિાં

ધનની ત્રણ ર્વતઓ બતાિી છઃદાન,ભોર્ અન નાર્.દાન આ૫
આ૫િાિાં આ૫
આ૫નારન સિાધાન અન
ુ િળ છ,જે આ૫
લનારન સંતોષ િળ છ.ભોર્િિાિાં ભોર્િનારન જ સખ
આ૫તો નથી અન ભોર્િતો
૫ણ નથી તના ધનનો નાર્ થાય છ.એક પ્રાર્ચન ભજનની પંક્તત છ કેઃ
ધન િળ્ય ુ ૫ણ િોજ ન િાણી કહું કરિની કિાણી રે ,
કાં તો ભાગ્ય બીજાન ંુ ભળ્ય,ંુ કાં તો ખોટી કિાણી િારા સંતો...જૂના ધરિ લ્યો જાણી રે ...
14) િાથીઃ

અિધ ૂત જોય ંુ કેઃિાથી િાથણના સ્પર્શ
પર્શ પાછળ ર્ાંડો થાય છ,તન િાથણ સિશસ્િ લાર્ છ,

ુ ની નબળાઇ િાનિ સિજે
તના સ૫ર્શ સખ
સિજે છ તથી તનો સદઉ૫
સદઉ૫યોર્ કરીન ર્ક્તતર્ાળીન ૫ણ ૫કડી
લ છ.વર્કારી એક ખાડો કરીન તના ઉ૫
ઉ૫ર િાંસની ૫ટ્ટીઓ ર્ોિિી દે છ,તના ઉ૫
ઉ૫ર ઘાસ પાથરીન
ુ ના િાટે
જિીન જેવ ંુ બનાિી દે છ.ખાડાની બીજી તરફ િાથણન ઉભી રાખિાિાં આિ છ.સ૫ર્શસખ
ુ ી
પાર્લ બનીન િાથી દોડતો આિ છ અન ખાડાિાં સ૫ડાઇ જાય છ.િાથીન કેટલાક હદિસો સધ
ુ ની
ભ ૂખ્યોયો-તરસ્યો રાખિાિાં આિ છ,૫
,૫છી વર્કારી તન પોતાના તાબાિાં લઇ લ છ.સ૫ર્શ સખ
ુ ાિી બસ છ.ર્ક્તતર્ાળી િાથી ૫ણ સ્ત્રી સ૫ર્શિાં
પાછળ ર્ાંડો થિાથી િાથી પોતાન ંુ સ્િાતં
િાતંર્ય ય ગિ
પાર્લ બનીન બંધનિાં ૫ડે છ.જર્તિાં સ્ત્રી અન પરૂુ ષ ભર્િાન વનવિિત છ તથી સ્ત્રીન
ત્રીન મયાજ્ય
યાજ્ય
સિજીન તની વનિંદા કરિાની નથી.જેના પટથી આ૫
આ૫ણો જ્િ થયો,જેન ંુ સ્તનપાન
તનપાન કરીન આ૫
આ૫ણ
ુ ત િતશન કરિાનો ર્ાસ્ત્રિાં
ુ ત િતશન
િોટા થયા તની સાથ ૫શિ
ત્રિાં વનષધ કયો છ.સ્ત્રી તરફ ૫શિ
ુ ની િવષ્ટથી
ુ િાનવસક,બૌવધક કે આવમિક
ુ ની િવષ્ટ
એટલ સ્ત્રી તરફ ઇવ્િય
િય સખ
ટથી જ જોવ.ંુ ૫શન
િક સખ
ુ ની જ ખબર િોય છ.િાણસ ૫ણ ત જ િવષ્ટથી
િોતી જ નથી,તન ફતત ર્ારીહરક સખ
ટથી જુિ તો ત
ુ ત
૫શિ

ુ ષ સાથ અન ઉ૫
િવષ્ટ છ.સ્ત્રી પર
ઉ૫ભોર્ કરે તો તિાં કોઇ ખરાબી નથી,૫
નથી,૫રં ત ુ સ્ત્રીિાં
ત્રીિાં

પાવિર્ય ય વનિાશણ કરો અન તના િાટે ભક્તતની જરૂર છ.ભર્િાન તિાિનાં ર્રીર બનાવ્યાં
છ,ભર્િાન જ તિાિનાં ર્રીરન ચલાિ છ.આ ર્રીરની અંદર ભર્િાન જ બિા છ તથી આ ર્રીર
૫વિત્ર છ,બીજાન ંુ ર્રીર ૫વિત્ર િાનિા િાટે આ ત્રણ િાતો ઘણી જ અર્મયની
યની છ.
15) િરણઃ

એક વર્કારી િરણનો વર્કાર કરતો િતો.અિધ
િતો.અિધ ૂત ત જોય.ંુ િરણ અવતર્ય ચ૫
ચ૫ળ િત,ંુ તથી

વર્કારી તન ૫કડી ર્કતો ન િતો.વર્કારીન િરણની નબળાઇની ખબર િતી.િરણ ર્ાયનર્ાયન-સંર્ીતથી
લોભાય છ.સંર્ીત િર્ાડિાથી િરણ લોભાર્ તિ વિચારી વર્કારીએ ર્ાયન ર્રૂ કયું ુ અન િરણ
સંર્ીત સાંભળિા ઉભ ંુ રહ્ ં ુ ત લાર્ જોઇન વર્કારીએ તનો વર્કાર કયો.આ
કયો.આ ઘટના જોયા ૫છી
ભાર્િતકારે તના ઉ૫
ઉ૫ર એક િાતાશ લખી છઃ અયોધ્યા નર્રી ઉ૫
ઉ૫ર આ૫
આ૫વત્ત આિી િતી.તિાંથી
અયોધ્યાની
ં ઋવષન અયોધ્યાિાં
યાની રષા કરિી િોય તો ઋષ્યશૃ
યશૃર્
યાિાં લાિિા ૫ડે.રાજાએ વિચાર કરીન
િ્યાઓન
યાઓન

ઋષ્યશૃ
ં
યશૃર્

ઋવષન

લાિિાન ંુ

કાિ

સોય.ઋવષ
.ંુ ઋવષ

ત૫
ત૫

કરતા

િતા

ત

સ્થળ
થળ

િ્યાઓ(ન
યાઓ(ન ૃમયાંર્નાઓ)
ર્નાઓ) ૫િોચી ર્ઇ.મયાં તિન ર્ાયનર્ાયન-ન ૃમય ર્રૂ કયું.ુ તિના િાિ,ભાિ,ન ૃમય..િર્
ય..િર્રે
ુ ી તિન સ્ત્રીન
જોઇન ઋષ્યશૃ
ં
ઋવષ તિન અનૃુ ળ
થઇ ર્યા.અમયાર
યશૃર્
યાર સધ
ત્રીન જોઇ જ ન
ૂ

િતી.ર્રૂઆતિાં તો તિન લાગ્ય ંુ કેઃઆ પ્રાણી કોન છ ? િિાન ત૫
ં ઋવષ
ત૫સ્િી િોિા છતાં ઋષ્યશૃ
યશૃર્
લબ્ુ ધ થયા.આિાં ભાર્િતકાર સિજાિ છ કેઃજેન જીિન વિકાસ કરિો િોય તિન ર્ાયન,ન ૃમયના
યના
ુ બનાિી તકલીફ આ૫
નાદિાં ના ૫ડવ,ંુ ત ૫થ્યત
આ૫ર્.અન જે ૫રતંત્ર બવુ ધ્ધનો
ધનો છ ત જીિન વિકાસ
કેિ કરી ર્કે?જીિન વિકાસ કરિો િોય તો સ્િતં
િતંત્ર બવુ ધ્ધ જોઇએ.જીિન વિકાસના િાટે બવધ્
વુ ધ્ધ

બર્ડિી ના જોઇએ.કપાળ વતલક કરીન આ૫
આ૫ણ બવુ ધ્ધની
ધની પ ૂજા કરીએ છીએ,કારણ કેઃબવુ ધ્ધ બર્ડે તો
વિચાર અન કિશ ૫ણ બર્ડે છ.
16) િાછલીઃ અિધ ૂત િાછલી પાસથી એિો બોધ ગ્રિણ કયો કેઃજેન જીિન વિકાસ કરિો િોય તન
ૂ ડો રાખીન િાછલીન ફસાિ છ,તિી રીત
રસના નો િોિ છોડિો ૫ડર્.િાછીિાર કાંટાિાં િાંસનો ટક
સ્િાદના
િાદના લોભી દશુ બવુ ધ્ધ િનષ્ુ ય ૫ણ પોતાના િનન િંથન કરનારી જીભન િર્ થઇ જાય છ અન
િાયો જાય છ.વિિકી પરૂુ ષ ભોજનન છોડીન બીજી ઇવ્િયો
િયો ઉ૫
ઉ૫ર તો ખ ૂબ જ જલ્દીથી
દીથી વિજ્ય પ્રાત
કરી લ છ,પરં ત ુ તનાથી રસના ઇવ્િય(જીભ)
િય(જીભ) િર્િાં થતી નથી.
17) હટિંટોડીઃ અિધ ૂત એકિાર ટીંટોડીન જુિ છ.તની ચોંચિાં િાંસનો ટુકડો િતો,તના લીધ બીજા બધા
૫ષીઓ તની પાછળ ૫ડયા િતા.છિટે ટીંટોડીએ િાંસનો ટુકડો ફેંકી દીધો કે તરુ ં ત જ બધા િેરાન
કરિાિાળા ચાલ્યા ર્યા અન િેરાર્વત દૂ ર થઇ.આના ઉ૫
ઉ૫રથી અિધ ૂત કિે છ કેઃઅ૫
અ૫સંગ્રિના લીધ
િેરાનર્વત થાય છ, ત છોડી દો તો તકલીફ દૂ ર થાય છ.અિી િાંસના ટુકડાનો અથશ થાય
છઃઉ૫
ઃઉ૫ભોગ્ય િસ્ત.કવિએ
.ુ કવિએ કહ્ ં ુ છ કેઃજે છડે એન કોઇ છોડત ંુ નથી અન જે છોડે તન કોઇ છડત ંુ નથી.
18) વપિંર્લા િ્યાઃ દત્તાત્રય વપિંર્લા નાિની િ્યા પાસથી ૫ણ જ્ઞાન િળવ્ય ંુ છ.શ્રીિદ ભાર્િત િાં
તની કથા આિ છ કેઃ વિદે િ નર્રી વિવથલા નર્રીિાં એક નાચિા ર્ાિાિાળી વપિંર્લા નાિની
ુ તન સદ
િ્યા રિેતી િતી,ત ધનની લોભી િતી.પ્રભએ
ંુ રતા આપી િતી,પરં ત ુ તનો ત દું ૫યોર્
કરતી િતી.ધનિાન અન લાલચ ુ પરૂુ ષોન લોભાિીન ત તિની પાસથી ધન ૫ડાિતી િતી,૫
િતી,૫રં ત ુ
ુ ાની અસ્ત થતાં ધનિાન પરૂુ ષો તની પાસ આિિાના બંધ થઇ ર્યા.એક હદિસ ત ગ્રાિક
તની યિ
ર્ોધ છ અન તિાં વનષ્ફળ
ફળ જાય છ,તથી ત ૫શ્ર્યાતા૫
શ્ર્યાતા૫ કરે છ કેઃ આ િારો દે િ વિલાસાથશ
નથી.વપિંર્લા સ્ત્રી િોિા છતાં સ્ત્રી ર્રીરની વનિંદા કરે છ.તન કાિિાસના વિર્ નફરત ઉભી કરી
છ.કોઇની કાિના પ ૂવતિના િાટે પોતાન ંુ ર્રીર િા૫
િા૫યશ,ુ તથી ત જીિનથી કં ટાળી ર્ઇ,છિટે તન વિચાર
કયો કેઃિારાથી સૌથી નજીકિાં નજીક, િારા ૃદદયિાં જ િારા સાચા સ્િાિી
િાિી ભર્િાન વિરાજિાન છ
ુ અન ૫રિાથશન ંુ સાચ ંુ ધન આ૫
કે જે િાસ્તવિક
તવિક પ્રિ,સખ
આ૫નાર છ.જર્તના પરૂુ ષો અવનમય છ અન
ુ ી
એક પ્રભ ુ જ વનમય છ તિન છોડીન િ ત્ુ છ િનષ્ુ યોનુ
યોન ંુ સિન કયશ?ુ કે જે િારી એક ૫ણ કાિના પર
કરી ર્કે તિ ન િતા,તિન િન ફતત દુઃખઃખ-ભય-ભય--વ્વ્યાવધ
યાવધ--ર્ોક અન િોિ જ આયાં છ.આિાં િારી
મ ૂખશતાની િદ છ કેઃહું તિન ંુ સિન કરતી રિી..ખરે ખર ધનની લાલચ અન આર્ા ઘણી ખરાબ છ.
િનષ્ુ ય આર્ાની ફાંસી ઉ૫
ઉ૫ર લટકી રહ્યો છ તન તલિારથી કા૫
કા૫િાિાળી કોઇ િસ્ત ુ િોય તો ત ફતત
િૈરાગ્ય છ.જેના જીિનિાં િૈરાગ્ય આિતો નથી ત અજ્ઞાની પરૂુ ષ િિતા છોડિાની ઇ્છા કરતો નથી
તિ ર્રીર અન તના બંધનથી મતુ ત થિાન ંુ ઇ્છતો
છતો નથી.વપિંર્લાએ
ર્લાએ પોતાન જ સિજાવ્ય ંુ કેઃહું
ઇવ્િયોના
િયોના આવધન બની ર્ઇ ! િ ખ ૂબ જ વન્દનીય
દનીય આજીવિકાનો આશ્રય લીધો ! િારૂ ર્રીર િચાઇ
ર્ય ંુ !લં૫ટ લોભી અન વનિંદનીય િનષ્ુ યોએ
યોએ તન ખરીદી લીધ ંુ અન હું એટલી મ ૂખશ છં કેઃઆ ર્રીરના
બદલાિાં ધન ઇ્છતી
છતી રિી ! િન વધક્કાર છ ! આ ર્રીર એક ઘટ છ તિાં આડા ઉભા િાંસની જેિ
િાડકાં ર્ોિિાયલાં છ.ચાિડી,રોિ અન નખથી ઢં કાયલ ંુ છ,તિાં દર્ દરિાજા છ કે જેિાંથી િળિળ-મ ૂત્ર
નીકળતા જ રિે છ,તિાંથી જો કોઇ સંર્ચત સં૫વત્ત િોય તો િળિળ-મ ૂત્ર છ.િારા વસિાઇ એિી કં ઇ સ્ત્રી િર્
ૂ ર્રીરન પોતાન ંુ વપ્રય
કે જે આ સ્થળ
વપ્રય સિજીન તન ંુ સિન કરે ? આ વિવથલાનર્રી વિદે િીઓ અન
જીિ્મતત
તુ ત િિાપરૂુ ષોની નર્રી છ અન તિાં એકિાત્ર હું જ મ ૂખશ અન દુષ્ટ છં,કારણ કેઃઆમિદાની
િદાની--

અવિનાર્ી ૫રિવપ્રય ૫રિામિાન
િાન છોડીન બીજા પરૂુ ષોની અર્ભલાષા કરૂં છં.િારા ૃદદયિાં વિરાજિાન
પ્રભ ુ તિાિ પ્રાણીઓના ૫રિ હિતૈષી,વપ્રયતિ સ્િાિી
િાિી અન આમિા છ.િે િારા મ ૂખશ ર્ચત્ત ! ત ં ૂ બતાિ તો
ુ આય ંુ ? અરે ! ત પોત
ખરૂં કેઃજર્તના વિષયભોર્ોએ અન તન આ૫
આ૫િાિાળા પરૂુ ષોએ તન કેટલ ંુ સખ
ુ કેિી રીત આપી ર્કિાના િતા ? િિ ખરે ખર િારા કોઇ
જ જ્િિ-િરણધિય િોય ત તન ર્ાશ્ર્િત સખ
ુ કિશ
શભ
કિશના ફળસ્િરૂપ
િરૂપ િારા પ્રભ ુ િારી ઉ૫
ઉ૫ર પ્રસ્ન થયા છ,તથી જ તો આ દુરાર્ાથી િન િૈરાગ્યનો
યનો
ુ આ૫
ભાિ થયો છ અન આ િૈરાગ્ય જ િન સખ
આ૫ર્.િિ હું ભર્િાનનો આ ઉ૫
ઉ૫કાર આદરપ ૂિશક વર્ર્
ઝુકાિીન સ્િીકાર
િીકાર કરૂં છં અન વિષયભોર્ોની દુરાર્ાન છોડીન જર્દીશ્ર્િરની ર્રણ ગ્રિણ કરૂં છં.િિ
.િિ િન
ુ ાર જે કં ઇ પ્રાત થર્ તનાથી િારો જીિન વનિાશ િ કરી લઇર્ અન ઘણા જ સંતોષ અન
પ્રારબ્ધ અનસ
ુ ી
શ્રધ્ધાથી
૫ પ્રભન
ધાથી બાકીન ંુ જીિન જર્તના કોઇ૫
કોઇ૫ણ પરૂુ ષની તરફ ન જોતાં િારા ૃદદય્િર
િર આમિસ્
િસ્િરૂ
િરૂ૫
સંર્ વિિાર કરીર્.
જે સિય જીિ તિાિ વિષયોથી વિરતત બની જાય છ ત સિય ત પોત જ પોતાની રષા કરી લ
છ,એટલ ખ ૂબ જ સાિધાનીની સાથ એ જોતા રિેવ ંુ જોઇએ કેઃસિગ્ર જર્ત કાળરૂપી અજર્રથી
ભયગ્રસ્ત છ.અિધ ૂત દત્તત્રય કિે છ કેઃિાસ્તિિાં
તિિાં વિષયોથી મક્ુ તત થઇ જિાથી જ િાનિ િાસ્તિિાં
તિિાં
મતુ ત થઇ જાય છ ત િ વપિંર્લા પાસથી વર્ખ્ય ંુ તથા જેન પોતાના ર્રીરન પોતાની અન બીજની
કાિનાપ ૂવતિ િાટે િા૫
િા૫યું ુ છ તન ર્રીરન અ૫
અ૫િાવનત કયું ુ ર્ણાય છ.ધનની ર્ચિંતા અન ધનન ંુ ર્ચિંતન એ
જ સિશસ્િ નથી, ફતત િાસનાપ ૂવતિ િાટે જ િાનિર્રીર િળ્ય ંુ નથી,ક્ષુિ પરૂુ ષોની સિા કરિાથી કં ઇ
િળત ંુ નથી.....આ પાંચ િાતોથી અિધ ૂત દત્તાત્ર
દત્તાત્રયએ ગ્રિણ કરી.
19) અભશકઃ અભશક એટલ નાન ંુ બાળક. અિધ ૂત દત્તાત્રય નાના બાળક પાસથી ૫ણ જ્ઞાન પ્રાત કયું.ુ
નાના બાળકન િાન કે અ૫
અ૫િાનન ંુ ધ્યાન
યાન િોત ંુ નથી અન ઘર તથા ૫રીિારજનોની કોઇ ર્ચિંત્તા િોતી
નથી.ત પોતાના આમિાિાં
િાિાં જ રિણ કરે છ- ત વર્ષણ િ નાના બાળક
બાળક પાસથી લીધલ છ.આ
ુ ાવતત
જર્તિાં બ જ વ્યક્
યક્તત વનવ્ચંત અન ૫રિાનંદિાં િગ્ન રિે છ.નાન ંુ બાળક અન જે પરૂુ ષ ગણ
બની ર્યો છ ત. બાળકન િાન અ૫
અ૫િાનની કલ૫ના નથી,જયારે આ૫
આ૫ણન એક જ કાિના રિે છ કે ઃ
લોકો અિોન સારા કિે.િાણસની ૮૦ ટકા ર્ક્તત લોક આરાધનાિાં ખચાશ ઇ જાય છ.નાન ંુ બાળક
ુ ી ર્ચિંતા છ મયાંસધ
ુ ી વ્યથા
વનવ્ચંત છ તિ િાણસ ર્ચિંતા છોડી દે િી જોઇએ.જયાં સધ
યથા રિેિાની જ !
ુ ાવષતકાર કિે છ કેઃ"ર્ચ્તા ર્ચત્તા સિાનાવસ્ત"
સભ
ત" ર્ચત્તા િાણસન િરી ર્યા ૫છી બાળ છ ૫ણ
ર્ચ્તા તો િાણસન જીિતાં જ બાળ છ.શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતા કિે છ કેઃ ભ ૂતકાળની ર્ચિંતા છોડી દો,
ભવિષ્યકાળની
યકાળની લાલસા છોડી દો અન િતશિાનન ૫કડો.ભર્િાન
કડો.ભર્િાન વિસ્મવત
વૃ ત ના રાખી િોત તો
ભ ૂતકાળિાં થયલી ભ ૂલો, ભોર્િલા દુઃખો યાદ કરીન િાણસ િરી જાત.આ ર્ચિંતા દૂ ર કરિાનો
ઉપાય છઃખરાબિાં ખરાબ સ્િીકારિાની
િીકારિાની તૈયારી રાખો,જેથી િાનવસક ર્ાંવત િળર્.ર્ચિંતાનુ
ાન ંુ બીજુ ં
ુ િણ. Confusion is the chief cause of worry.િાણસ નિરો િોય મયારે
કારણ છઃમઝ
યારે ર્ચિંતા કયાશ કરે છ
િાટે કાિિાં સતત વ્યસ્
યસ્ત રિો.બીજુ ં ૃુ વિચારથી ર્ચિંતા ઉભી થાય છ.ક્ષુિ,દુબશળ વિચારો સાંભળિાથી
ર્ચિંતા થર્,૫
,૫રં ત ુ જે બીજાની ર્ચિંતા કરિા લાર્ છ તના િન ઉ૫
ઉ૫ર ર્ચિંતાની
તાની ખરાબ અસર થતી
ુ ના બદલ આવમિક
નથી.નાના બાળકન જોઇન અિધ ૂત દત્તાત્રયન એ કલ૫ના આિી કેઃવિષય સખ
િક
ુ ની ઇ્છા કરિી, િાન અ૫
સખ
અ૫િાનથી દૂ ર રિેવ ંુ અન ર્ચિંતા છોડી દે િી.

20) ૃુ િારીકાઃ એક િખત અિધ ૂત ફરતા િતા.ત એક ઘરિાં ર્યા તો એક ૃું િારી ક્યા એકલી જ ઘર
િતી.ઘરના તિાિ
તિાિ સદસ્યો બિાર ર્યા િતા.ઓર્ચિંતા િર ૫ષના લોકો ઘર આવ્યા.ઘરિાં
યા.ઘરિાં બીજુ ં કોઇ
િત ંુ નિી.છોકરીએ વિચાયું ુ કેઃ ઘરિાં ચોખા નથી તો શ ંુ કરવ ંુ ? આિલા િિેિાનો બિારના રૂિિાં
બિા િતા.ત અંદરના રૂિિાં ડાંર્ર ખાંડિા બિી તો બંર્ડીઓનો અિાજ થિા લાગ્યો.ૃ
યો.ૃુ િ
ુ ારીકાએ
બંર્ડીઓનો અિાજ
અિાજ ના થાય ત િાટે બંન િાથિાં એક એક બંર્ડી જ રાખી તના લીધ અિાજ બંધ
થઇ ર્યો.અિધ ૂતન લાગ્ય ંુ કેઃજ્યાં િધારે લોકો ભર્ા થાય મયાં ઝઘડો થર્,અિાજ થર્, બ લોકો
ભર્ા થાય તો સંિાદ થાય.આનો અથશ િાણસ એકલા રિેવ ંુ જોઇએ,તો જ ત ર્ાંવતથી વિચાર કરી
ર્કે.ઘણા લોકો સાથ બસીન
સીન પ્રાથશના કરી ર્કે,પ્રાથશના અન પ ૂજાિાં અંતર છ.પ ૂજા િંિર્ાં એકલા
બસીન જ થાય છ.આિ,ત૫
.આિ,ત૫ એકલાએ જ કરવ ંુ અન અધ્યયન
યયન--અભ્યાસ
યાસ બ જણાએ સાથ િળીન
ુ તિણ ૃુ િારીકા પાસથી જાણિા િળ્યો.
કરિોકરિો- આ ગણ
21) સા૫
સા૫ : સા૫
સા૫ પાસથી અિધ ૂત એ વર્ખ્યા કેઃ સં્યાસીએ
યાસીએ સા૫
સા૫ની િાફક એકલા જ વિચરણ કરવ.ંુ તન
િંડળ કે િિ બાંધિો જોઇએ નિી.જનસંગ્રિ ખોટો છ,ઘર રાખવ ંુ ખોટું છ.સા૫
.સા૫ બોલતો નથી તિ
િાણસ ૫ણ િૌનન ંુ િિમિ સિજીન િૌન રાખવ ંુ જોઇએ.સા૫
જોઇએ.સા૫ છૂપાઇન ચાલ છ... આ પાંચ િાતો
સં્યાસી
યાસી પાસ િોિી જોઇએ, ત સ્યાસી
યાસી િાટે પંચામ ૃત છ.
22) ર્રૃૃત : ર્રૃૃત એટલ બાણ
બાણ બનાિનાર.બાણ બનાિનાર પોતાના કાિિાં એટલો બધો તલ્લીન
લીન
િતો કેઃત જ સિય રસ્તા ઉ૫
ઉ૫રથી રાજાની સિારી મયાંથી
થી ૫સાર થઇ ર્ઇ, ત સિારીિાં િાત્જત્રોિાત્જત્રોઢોલઢોલ-ર્રણાઇ..િર્રે નો ઘણો જ અિાજ થતો િતો, તિછતાં બાણ બનાિનાર એટલો પોતાના
કાિિાં એકાગ્ર િતો કેઃઉ૫
ઉ૫ર સધ્ુ ધાં જોય ંુ નિી.આ જોઇન
જોઇન અિધ ૂતન લાગ્ય ંુ કેઃ જર્તિાં ઘણા અિાજો
આિર્,પરં ત ુ જીિન વિકાસ સાધિાનો પ્રયમન કરનારે પોતાના કાયશિાં એકાગ્ર રિેવ ંુ જોઇએ.આસન
અન પ્રાણાયાિ િડે પ્રાણન જીતીન અભ્યાસ
યાસ અન િૈરાગ્યના
યના િારા પોતાના િનન િર્િાં કરી લવ ંુ
અન ૫છી પોતાના લક્ષ્ય સ્િ૫િાં લર્ાિવ.ંુ જયારે ૫રિાનંદ સ્િરૂ
૫ ૫રિામ
િ-સ્િરૂ
િરૂ૫
િરૂ૫
૫રિામિાિાં
િાિાં િન વસ્થર
થર થઇ
જાય છ તો મયાર
યાર ૫છી ધીરે ધીરે િાસનાઓની ધ ૂળ ધોિાઇ જાય છ.જેિ ઇંધન વિના અવગ્ન ર્ાંત
ુ ની વ ૃવધ્ધ થિાથી રજોગણ
ુ અન તિોગણ
ુ ી વ ૃવત્તઓનો મયાર્
૫ડી જાય છ તિ સમિગુ
િગણ
યાર્ થિાથી િન
ર્ાંત બની જાય છ.
23) કીટક: (ભિરી) જેિી રીત ભિરી એક કીડાન લાિીન હદિાલિાં પોતાના બનાિલ ઘરિાં બંધ
કરીન ડંખ િાયાશ કરે છ.કીડાન ભય િોય છ કેઃભિરી િન ખાઇ જર્, આિા ભયથી ત સતત
ભિરીન ંુ જ ર્ચિંતન કરે છ, આિ,સતત ર્ચિંતનથી કીડો પોતાના ૫િેલાંના ર્રીરનો મયાર્
યાર્ કયાશ વિના
જ ભિરી બની જાય છ.અિધ ૂત દત્તાત્ર
દત્તાત્રય આ કીટક પાસથી બોધ લીધો કેઃ"જો પ્રાણી સ્નિથીિથી-િેષથી
અથિા ભયથી ૫ણ જો જાણી જોઇન એકાગ્રરૂ૫
એકાગ્રરૂ૫થી પોતાન ંુ િન તિાં લર્ાિી દે તો તન ર્ચિંતન
ુ ાર ત િસ્ત,વ્
અનસ
૫ પ્રાત થઇ જાય છ.જીિનિાં ર્ચિંતન ઘણ ંુ જ િિમિનુ
,ુ વ્યક્તતનુ
યક્તતન ંુ સ્િરૂ
િરૂ૫
િન ંુ છ.જેવ ંુ
ર્ચિંતન કરીશ ંુ તના જેિા
જેિા થઇ જઇશ.ંુ આ ર્ચિંતનિાં આ૫
આ૫ણ કોન ંુ અન કેટલ ંુ ર્ચિંતન કરીએ છીએ ત
અર્મયનુ
યન ંુ છ.૫
.૫વિત્ર િાતોન ંુ ર્ચિંતન કરિાથી જીિન બદલાય છ.
24) કરોર્ળયો : જેિ કરોર્ળયો પોતાની લાળથી જાળ બનાિ છ તિાં વિિાર કરે છ અન ૫છી તન ર્ળી
જાય છ, તિી જ રીત તિાિના પ્રકાર્ક અન અંતયાશ િી સિશર્ક્તતિાન
ર્ક્તતિાન ૫રિશ્ર્િર પ ૂિશકલ૫િાં
અ્ય કોઇની સિાયતા વિના પોતાની િાયાથી આ જર્તન પોતાનાિાંથી ઉમપ્
પ્ન કરે છ, તિાં

જીિરૂ૫
જીિરૂ૫િાં વિિાર કરે છ અન કલ૫ના અંતિાં કાળર્ક્તતના િારા વિશ્ર્િન પોતાનાિાં જ લીન કરી
લ છ.
આિ, િ ૨૪ ગરૂુ ઓ પાસથી જે વર્ષણ િળવ્ય ંુ ત િ બતાવ્ય.ંુ િિ િ પોતાના ર્રીર પાસથી જે કં ઇ
વર્ખ્યો છં ત બતાવ ંુ છં.આ ર્રીર ૫ણ િારો ગરૂુ છ કારણ કેઃ ત િન વિિક અન િૈરાગ્યનુ
યન ંુ વર્ષણ આપ
છ.આમિાની
િાની અિરતા અન દે િની ક્ષુિતા સિજાિ છ. આ ર્રીરન ક્યારે ય પોતાન ંુ સિજવ ંુ નિી, ૫રં ત ુ
એિો વનશ્ર્ચય કરિો કેઃતન એક હદિસ વર્યાળ કે ૃત
નના િિાલ કરી
ૂ રાં ખાઇ જાય છ અથિા અવગ્નના
દે િાિાં આિર્, એટલ તનાથી અસંર્ બનીન વિચરણ કરવ.ંુ

ુ ી રાખિા અનક પ્રકારની કાિનાઓ અન કિશ કરે છ તથા સ્ત્રીજીિ જે ર્રીરન સખ
ત્રી-પ ૂત્ર-ધનધનદૌલતદૌલત-ભૌતીક સં૫વત્તવત્ત-સર્ાં િિાલાંનો વિસ્તાર
તાર કરીન તના પાલન પોષણિાં લાર્લો રિે છ, ઘણી
મ્ુ કેલીઓ
લીઓ િિીન ધનનો સંચય કરે છ.આયષ્ુ ય પરૂુ થતાં જ ર્રીર નષ્ટ થઇ જાય છ અન વ ૃષની જેિ
બીજા ર્રીરના િાટે બીજ આરોપીન બીજાઓના િાટે ૫ણ દુઃખની વ્યિસ્
યિસ્થા કરીન જાય છ.
જેિ ઘણી બધી સ્ત્રીઓ(
૫્મનીઓ)
ત્રીઓ(૫
નીઓ) એક પવતન પોતાની તરફ
તરફ ખચ છ તિી જ રીત જીિન
પાંચ જ્ઞાનવ્િયો
િયો અન પાંચ કિેવ્િયો
િયો પોત પોતાના વિષયો તરફ ખચ છ.૫
.૫રિામિાએ
િાએ િનષ્ુ ય ર્રીરની
રચના એિી બવુ ધ્ધથી
ધથી કરી છ કેઃજે બ્રહ્મસાષામકાર
કાર કરી ર્કે છ.જો કે આ િનષ્ુ ય ર્રીર અવનમય છ,પરં ત ુ
તનાથી ૫રિ પરૂુ ષાથશની પ્રાવ
પ્રાવત ૫ણ થઇ ર્કે છ.મ ૃમય ુ તનો દરે ક ૫ળ પીછો કરી રહ્ ં ુ છ િાટે અનક
જ્િો ૫છી િળલો આ અમયંત દુલશભ િનષ્ુ ય જ્િ પાિીન બવુ ધ્ધિાન
ધિાન પરૂુ ષોએ જેટલ ંુ બની ર્કે તટલ ંુ
િિેલ,ંુ મ ૃમય ુ ૫િેલાં િોષ િાટે પ્રયમન કરિો જોઇએ.વિષયભોર્ તો અ્ય તિાિ યોવનઓિાં પ્રાત થાય
છ જ, પરં ત ુ િોષ િાટે ફતત િનષ્ુ ય જ્િ જ છ, િાટે વિષયભોર્ોિાં અમ ૂલ્ય જીિન ખોવ ંુ ના જોઇએ.
આ વિચારોથી િન જર્તિાંથી િૈરાગ્ય થયો.િારા ૃદદયિાં જ્ઞાન વિજ્ઞાનની જ્યોવત જાર્િા
લાર્ી.િિ િન કર્ાયિાં આસક્તત કે અિંકાર નથી.િિ હું સ્િછં
િછંદરૂ૫
રૂ૫થી પ ૃથ્િી ઉ૫
ઉ૫ર વિચરણ કરૂં છં.ફતત
ગરૂુ પાસથી જ્ઞાનની પ્રાવત કરી લિા િાત્રથી કોઇ એિ વિચારે કેઃ હું ભિસાર્ર પાર થઇ જઇર્ તો ત
િનષ્ુ યની
યની િોટી ભ ૂલ છ, કારણ કેઃ પોતાની બવુ ધ્ધથી
ધથી વિચાર કરીન પોતાના કિોથી ત જ્ઞાનિાર્શ ન
અ૫નાિિાિાં ના આિ તો ત વર્ષ્ય ગરૂુ ૃૃપાનો પાત્ર બની ર્કતો નથી.ઋવષઓએ એક જ અદ્વદ્વવતય
બ્રહ્મન ંુ અનક પ્રકારથી િણશન કયું ુ છ.

ુ બનો ઉ૫
આિ, ર્ંભીર બવુ ધ્ધિાળા
ધિાળા અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રય રાજા યદુન ઉ૫
ઉ૫ર મજ
ઉ૫દેર્ આયો

િતો. રાજા યદુ અિધ ૂત દત્તાત્રયની આિી િાતો સાંભળીન તિાિ આસક્તતઓથી છૂટકારો િળિીન
સિદર્ય બની ર્યા, તિી જ રીત આ૫
આ૫ણ ૫ણ તિાિ આસક્તતઓનો ૫રીમયાર્
યાર્ કરી સિદર્ય બનિાન ંુ
છ, આ િાટે પ્રભ ુ ૫રિામિા આ૫
આ૫ણ સૌન ર્ક્તત પ્રદાન કરે .....
.........................................................................................................................................
...........
....................................................................................................................................................
દુઃખ વનિારણનો ઉપાયઃ સદગરૂુ ની ર્રણાર્વત...
આજના વિજ્ઞાન િોટાિાં િોટી નદીઓ..ઉંચા ૫િશતો..વિર્ાળ સાર્ર અન લાંબી ૫િોળી ધરતીન
િાપી લીધી છ,૫
,૫રં ત ુ િાપી ર્ક્ું નથી આ એક વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાન ! િાસ્તિિાં
તિિાં કિશ કરે છ કોઇ(ઇશ્વર)
અન િાિ ! િાિ ! લ છ કોઇ બીજો (અિ). અનાિ્યક કતાશ ૫ણાના બોજાથી દબાયલ િાનિન દુઃખિાં
ુ થઇ જાય છ અન વનષ્ફળતા
જીિિાની ટેિ ૫ડી ર્ઇ છ.તન સફળતા િળ તો ખર્
ફળતા િળ તો વનરાર્ થઇ જાય
છ.િાસ્તિિાં
તિિાં ત િાથા ઉ૫
ઉ૫ર બોજો લઇન ફરે છ.બોજો કોઇ બીજાનો અન ઉપાડે છ કોઇ બીજો ! બોજો છ આ

વનરાકાર પ્રભુ
પ્રભ ુ ૫રિામિાના કતાશ ૫ણાનો, ૫રં ત ુ ઉપાડી રહ્યા છીએ અિ! તના લીધ જ સફળતા િળતાં
અિારાિાં અિંકાર આિ છ અન વનષ્ફળતા
ફળતા િળતાં વનરાર્ થઇ જઇએ છીએ.
ુ વ ંુ ના જોઇએ કેઃઆસક્તતન ંુ ૫રીણાિ જ વિ૫
અિારે ર્િ તિી િાલતિાં એ ભલ
વિ૫વત્ત છ.જ્ઞાન એ
િાનિન ંુ ર્ૌરિ છ અન ધ્યાન..ધારણા ભર્િાનનાં
ભર્િાનનાં કરિાનાં છ.સૌથી િોટંુ આશ્ર્ચયશ તો મયારે જ થાય છ કે
જ્યારે અિ કિીએસાંભળીય છીએ કેઃ હું ના િોત તો આ કાિ ના થઇ ર્કત ંુ ! વિચારણીય વિષય એ છ કેઃ
આજે કે કાલ અિારે આ દુવનયા છોડીન જિાન ંુ છ.અિારા પ ૂિશજો જઇ ચ ૂક્યાશ છ તિછતાં આ દુવનયા ચાલી
રિી છ.તિજ ૫િેલાંના કરતાં િધ ુ પ્રર્વત કરી છ.આજનો િાનિ િંર્ળ ગ્રિ ઉ૫
ઉ૫ર જિાની તૈયારી કરી રહ્યો
છ.આિા સિય એિ કિેવ ંુ કેઃહું ના િોત તો આ ના થાત.! એ ર્બલ્ૃુ લ અસંર્ત િાત છ.આપણન પ્રભ ુ
પરિામિાએ આ િિાયજ્ઞિાં કં ઇક જિાબદારીઓ વનભાિિાની તક આપી છ ત િાટે આ પ્રભ ુ ૫રિામિાનો
ૃદદયથી આભાર વ્યતત
યતત કરિો જોઇએ.
જેિન આ જિાબદારી અિોન આપી છ ત પ્રભ ુ ૫રિામિાન જાણિા એ આપણી ફરજ છ.તિન
જાણ્યા વિના કરિાિાં આિલ તિાિ કિશ દુઃખનાં કારણ છ.અિારૂં ખાવ-ંુ પીવ,ંુ ૫િેરવ-ંુ ઓઢવ ંુ તથા ૃુ ટુંબ૫રીિાર..િર્રે તિાિ વધક્કારલાયક છ કે જો અિોન આ વનરાકાર પ્રભુ
પ્રભ-ુ ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન પ્રાત ના કય.ું ુ .!
ુ પરૂુ ષ બાબા અિતાવસિંિજી િિારાજે પોતાના પ્રવસધ્ધ ગ્રંથ અિતારિાણી િાં લખ્ય ંુ છ કેઃએટલા િાટે જ યર્
અવતૃૃપા ભર્િાન કરીન,આપી સદ
ંુ ર કાયા છ,
આ તો થા૫
થા૫ણ છ ઇશ્વરની,જેન સહુન બનાવ્યા છ,
િનન ંુ િાનીન ત ં ૂ મ ૂરખ,વ્યથશ જ કષ્
કષ્ટ ઉિાિ છ,
િારૂં િારૂં કિીન મ ૂરખ,ખોટો અિમ િધારે છ,
ભવ્ય ઇિારત,ૃુ ટુંબ-૫રીિાર,આ તો સઘળી િાયા છ,
િ્યિાન છ સકળ વિનાર્ી,િરતી ફરતી છાયા છ,
જે જે િસ્ત ુ છ જર્િાંિી,પ્રભ ુ તણી જે િાન છ,
એ જ કિળિત વનલે૫ રિીન,સાર આ જર્નો જાણ છ,
જેન ંુ છ તન તન ંુ જ સિજો,આ બધ ંુ સર્જનિારન ંુ છ,
કિે અિતાર આ ૫િેલી પ્રવતજ્ઞા,તનપ્રવતજ્ઞા,તન-િનિન-ધન વનરાકાર(પ્રભ)ુ ન ંુ છ....
(અિતારિાણીઃ૯/
ક)
(અિતારિાણીઃ૯/ક)
આ જ જ્ઞાન છ અન આ જ્ઞાનનો અભાિ એ જ દુઃખ છ.િાનિના દુઃખન ંુ બીજુ ં કોઇ કારણ નથી.આ દુઃખન
દૂ ર કરિાનો ઉપાય બતાિતાં સંતોએ કહ્ ં ુ છ કેઃ
!! જ્ઞાન અંજન ગરૂુ દીયા,અજ્ઞાન અંધર વિનાર્ !!
ુ વનરાકારની સાથ વિલા૫
િહર પ્રભ-ુ ૫રિામિા વનગશણ
વિલા૫ થિો એ જ અજ્ઞાનતાનો વિનાર્ છ અન અજ્ઞાનતાનો
વિનાર્ એ જ દુઃખનો અંત છ.આિ,દુઃખોથી છટકારો િળિિાનો એકિાત્ર ઉપાય ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ સદગરૂુ
બાબા િરદે િવસિંિજી િિારાજ(વનરં કારી બાબા)ના ર્રણિાં
ર્રણિાં જઇ અજ્ઞાનતાનો ૫દાશ ફાર્ કરિો તિાિના િાટે
જરૂરી છ કે જેથી ભૌવતકતાની આંધળી દોટના ૫હરણાિ સ્િરૂ
૫ પ્રાત થનાર દુઃખોથી છટકારો િળિી ર્કાય.
િરૂ૫
દરે ક સડક તથા ચાર રસ્તાઓ
તાઓ ઉ૫
ઉ૫ર હક.િી. દર્ાશ િત ંુ બોડશ કે ૫મથર લર્ાિલ િોય છ.જે અિોન ત
ુ ી ૫િોંચી
િાર્શ ની વસ્થવત
થવત દર્ાશ િ છ.જો આ વનહદિ ષ્ટ હદર્ાિાં ચાલિાન ંુ ર્રૂ કરી દઇએ તો અિ લક્ષ્ય સધ

જઇએ છીએ.
ુ પરૂુ ષ બાબા અિતારવસિંિજી િિારાજ કિે છ કેઃસંપ ૂણશ અિતારિાણીઅિતારિાણી-િાં યર્
ુ યર્
ુ િાં ભંડાર ભરે ,
ત્રણ લોકનો િાર્લક સ્િાિી,યુ
િાિી,યર્
ઉ૫જે દયા તો આિી જર્િાં,પાપીઓન પાર કરે ..
સ્િયં
િયં બનાિી સ્િયં
િયં જુિ છ,જર્તનો સર્જનિાર આ,
આ રાજા છ નભનભ-ધરતીનો,સાચી છ સરકાર આ..
તન જ પ્રભ ુ પ્રણાિ છ િારા,ત ં ૂ દે િાવધ દે િ િારો,
ુ યર્
ુ એક િર્ તારો..... (અિતારિાણીઃ૩૦)
અિતાર ગરૂુ ના િરે ના જ્િ,યર્
(અિતારિાણીઃ૩૦)
આ ૫દિાં સદગરૂુ ની િાસ્તવિકતાનો
તવિકતાનો સંકેત કરિાિાં આવ્યો છ.વિચારિાની િાત એ છ કેઃ શ ંુ અિ આ
સંકેતન સિજી ર્ક્યા છીએ...?
સંસારિાં જેટલા ૫ણ ધાવિિક ગ્રંથો છ ત તિાિ િાનિિાત્રના િાટે હક.િી.ના ૫મથર (Milestone)
જેિા છ.તિાિ ગ્રંથો િાનિિાત્રન સિજાિ છ કેઃ- જીિનની સફળતાના િાટે સદગરૂુ ની ર્રણિાં આિવ ંુ
ુ ૂવત પ્રાપત કરિી આિ્યક છ,૫
અન તિની ૃૃપાથી બ્રહ્માનભ
,૫રં ત ુ િાનિ લર્ભર્ આ હદર્ાિાં ચાલતો નથી
અન ર્બ્દો તથા ગ્રંથોની પ ૂજાિાં જ લાર્ી જાય છ.ધાવિિક ગ્રંથો તથા ર્બ્દોના સ્િાનના િાટે િોટા િોટા
આડંબરો અન આયોજનો કરે છ,પરં ત ુ વનહદિ ષ્ટ હદર્ાન ંુ અનકુ રણ કરતો નથી તથી ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિાં
ભટકતો ફરે છ.
સંસારની
સારની આિી દયનીય િાલત જોઇન ૃદદય િવિત થઇ ઉિે છ એટલ જ સિયસિય-સિય ૫ર ગરૂુ પીર
૫યંર્બર અિતાર આિીન િાનિન િાયાના અંધૃ૫
ત૫થ ૫ર આર્ળ િધારિાનો
ૂ િાંથી બચાિીન મક્ુ તત૫
ુ રણ કરિાના બદલ બાહ્યપ ૂજા સધ
ુ ી જ સીવિત
પ્રયમન કરે છ,પરં ત ુ આજનો િાનિ તિન ંુ અનકુ રણ અનસ

રિી જાય છ.૫
.૫હરવસ્
હરવસ્થવત
થવત અિોન વિિર્ કરી રિી છ કેઃ-આપણ બધાએ એક ષણ થોભાઇન વિચારિાન ંુ છ કેઃશ ંુ અિ અિારા સદગરૂુ િારા વનહદષ્ટ હદર્ાિાં ચાલી રહ્યા છીએ...?
ુ ી ૫િોંચી
અિારે વિચારવ ંુ જોઇએ કેઃ હક.િી.દર્ાશ િતા ૫મથરની વિ૫
વિ૫રીત હદર્ાિાં ચાલિાથી લક્ષ્ય સધ
ર્કાત ંુ નથી.અિારા િનિાંથી
થી એ ભ્રિ કાઢી નાખિાનો છ કેઃ ગરૂુ દે િ જે િનિવતિાળા અન સાકત પરૂુ ષોની
િાતો કરે છ ત અ્ય કોઇના િાટે કિે છ ! ૫રં ત ુ વનષ૫ષરૂ૫
ષરૂ૫થી આમિઆમિ-વિ્લષણ કરિાન ંુ છ કેઃ અિ
ુ ?
ગરૂુ ભતત છીએ કે િનમખ
જેિી રીત િાછલીન ંુ જીિન પાણી છ,વ ૃષની ર્ોભા ફળફળ-પાન છ.નાવિક વિના નાિ િિમિિીન છ,પંખી પાંખો
વિના ઉડી ર્કતાં નથી,આમિા વિના ર્રીર િાટી જ છ, તિી જ રીત બ્રહ્મજ્ઞાન વિના િાનિજીિન અથશિીન
છ.
સમયનો િાર્શ છોડીન આજનો િાનિ ખ ૂબ જ ખરાબ રીત બ ૂરાઇઓિાં ફસાઇ ર્યો છ. પાપોના
બંધનિાં જકડાઇન ભયભીત છ,જીિન ૫થ ઉ૫
ઉ૫ર ડર્િર્ી રહ્યો છ.પોતાની જ અજ્ઞાનતા તન ઘ ૃણા, હિિંસા
ુ ોનો ભાર્ીદાર બન
તથા અનૈવતક કાયો કરિા પ્રહરત કરે છ.ત અજ્ઞાનતાના કારણ જ આ અિગણ
છ.િનષ્ુ યનુ
૫ન જાણિાનો
યન ંુ દુભાશ ગ્ય છ કેઃ ત પોતાના િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ન ઓળખતો નથી તથા પોતાના સ્િરૂ
િરૂ૫
પ્રયમન ૫ણ કરતો નથી...! ઇશ્ર્િરીય જ્ઞાનન જાણ્યા વિના િાનિજીિન અધ ૂરૂં છ.પ ૂણશ િાનિ બનિા બ્રહ્મન ંુ
જ્ઞાન ૫રિ આિ્યક છ.૫
.૫રિામિાન ન જાણિાના કારણ જ િાનિ આલોક તથા ૫રલોક બંન્નિાં કષ્ટ
ભોર્િ છ.

ુ ય ઉદે ્ય સિશવ્યાપી..સિશ
િાનિજીિનનો મખ્
યાપી..સિશજ્ઞ..સિશ ર્ક્તતિાન..વનરાકાર પ્રભ ુ ૫રિામિાન જાણિા
ુ ી બનાિ
તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત કરિાનો છ.આ હદવ્યજ્ઞાન િાનિજીિનિાં સિરસતા લાિ છ, જીિનન સખ
છ,૫
,૫રિાનંદ પ્રદાન કરે છ.ગરૂુ દે િ િરદે િવસિંિજી િિારાજ (વનરં કારી બાબા) આ હદવ્યજ્ઞાનન સિજતાથી સરળ
વિવધથી ઉ૫
ઉ૫લબ્ધ કરાિ છ.
બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરિા િાટે કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારના કિશકાંડની આિ્યકતા
આિ્યકતા નથી.વિર્ભન્ન પ્રકારના
ુ ૂવતની િાત કરે છ.સંત વનરં કારી વિર્ન તિાિ ધારણાઓ તથા
કિશકાંડિાં લાર્લા લોકોન ગરૂુ દે િ બ્રહ્માનભ
તિના વસધ્ધાંતોન ંુ સ્િાન કરે છ તથા તિાિ ધારણાઓના સારતમિ ભાઇચારાની ભાિના િાં વિશ્વાસ રાખ
ૂ િાં તિાિ ધારણાઓની
છ.બંધમુ િન િિમિ આપ છ. ટં ક
ધારણાઓની મ ૂળ ભાિના આ૫
આ૫સી સદભાિ છ.ગરૂુ દે િ િરદે િજી
િિારાજ કિે છ કેઃ ઇશ્વર એક છ તથા એક જ ધિશ છઃ િાનિતા. આ ધિશન ંુ મ ૂળ છઃ પ્રિ અન ન્રતતા.
સદભાિના તનાં પષ્ુ પો છ. સદગરૂુ િાસ્તવિક
તવિક સમયન અર્ભવ્યતત કરે છ.પ્રમયક િાનિન સાથશક જીિન
જીિિાની કળા વર્ખિાડીન તની વ ૃવત્ત આધ્યાવમિક
િક બનાિ છ.જીિન એવ ંુ િોવ ંુ જોઇએ કેઃજેિાં હદવ્યજ્ઞાનની
જ્યોવત

િોય,વિન્રતતાિોય,વિન્રતતા-કરૂણાકરૂણા-સિનર્ીલતાસિનર્ીલતા-સંિદનર્ીલતાની

ભાિનાથી

રં ર્ાયલ

િોય,ઇશ્વરના

પ્રમય

આસ્થાિાન
થાિાન િોય, બ્રહ્મજ્ઞાનિાં વનષ્િા િોય.
ુ ા,સંિદનર્ીલતા,સિરસતા,પ્ર
ર્ાંત સ્િભાિ,સરળ
િભાિ,સરળ જીિન,સિનર્ીલતા,સહિષ્ણતા,સં
ત
દનર્ીલતા,સિરસતા,પ્રિ,ન્રતતા અન સિિવષ્ટ
ુ ો ભતત િોિાનાં પ્રિાણ છ.
િર્રે ..ગણ
ધીરજધીરજ-સંયિન સિદૃવષ્ટ,સં
ટ,સંતોનાં આભ ૂષણ છ,
અન શૃર્
ં ાર િહરના જનનો,િહર ઇ્છાિાં જીિન છ.

(અિતારિાણીઃ૨૮)
(અિતારિાણીઃ૨૮)

સદગરૂુ સંપ ૂણશ િાનિજાવતન મક્ુ તત(િોષ) અપાિિા અિતરીત થાય છ.સદગરૂુ ત જ છ જે સિશ વ્યાપી
યાપી
ુ ન સાંસારીક
વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાની િાસ્તવિકતાન
તવિકતાન અર્ભવ્યતત
યતત કરે છ.સદગરૂુ એ છ જે ત્જજ્ઞાસઓ
િિાસાર્રની પ્રજ્િવલ્લત
લત અવગ્નથી
નથી બચાિીન સાંસારીક િોિિોિ-િાયાના બંધનોિાંથી છટકારો અપાિ છ.
વનરાકાર પ્રમયષ દે ખાડે, એ સદગરૂુ કિેિાય છ,
સદગરૂુ ૃૃપા કરી સિકની,નૌકા પાર લર્ાિ છ... અિતારિાણીઃ૧૦૧
અિતારિાણીઃ૧૦૧
સદગરૂુ ના હદવ્યજ્ઞાનની ઝલક િાત્રથી ૃદદય શધ્ુ ધ થઇ જાય છ.િાનિની િૈરિનસ્યતા
યતા દૂ ર થાય
છ.સદગરૂુ ના ચરણકિલોની રજ િાથ લર્ાિિાથી તિાિ િાનવસક બાધાઓ નષ્ટ થાય છ.
ગરૂુ દર્શનન ંુ ફળ છ ઉત્તિ, િનન અવત ૫વિત્ર કરે ,
ગરૂુ ચરણોની રજન પાિ, િનના િલન દૂ ર કરે ,
ુ ા ગણ
ુ ર્ાઇ ર્કે,
જેન ગરૂુ ની સંર્ત િળતી, એ પ્રભન
વનરાકાર(પ્રભ)ુ ના પાિન ઘરિાં, એ નર વનિાસ પાિી ર્કે... (અિતારિાણીઃ૧૦૮)
(અિતારિાણીઃ૧૦૮)
સદગરૂુ ની િહિિા જાણિાથી સાચા ભતતના વ્યક્
યક્તતમિિાં
િિાં વનખાર આિ છ.ભાષા સરળ,િધરુ તથા ઓજસ્િી
બન છ,ત બીજાઓન પ્રભાવિત કરીન પોતાની તરફ આૃૃષ્િ કરે છ.તિા સંતના ચિરા ઉ૫
ઉ૫ર વિર્ષ પ્રકારની
લાર્લિા દૃવષ્ટર્ોચર
ટર્ોચર થાય છ.
સદગરૂુ ની િહિિા ર્ાિાથી કલિકલિ-કલર્ દૂ ર થાય છ,િનની અંદર ન ૂર થાય,િનિાં વર્તળતા
આિ,પમથરિાં ૫ણ કોિળતા આિ છ,પાપી ૫ણ પાિન થાય છ,અિરમિની પ્રાવત થાય છ. સંતજનો ની
ૃૃપાથી ગરૂુ ની િહિિા ર્ાિો જેથી જર્તની ત ૃષ્ણા છૂટે છ.
સદગરૂુ ની ર્રણિાં જિાથી િારા િનિાં વ્યા
યાત સંદેિ-ભ્રિોભ્રિો-ભ્રાક્્તઓ દૂ ર થઇ જાય છ.સદગરૂુ ની

ર્રણિાં જિાથી િારા દુઃખો તથા ૫રે ર્ાનીઓ દૂ ર થયાં છ.સદગરૂુ ની ૃૃપાથી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત થયા ૫છી
ુ ી ૃૃપાથી પા૫
દરે ક સ્થાન
થાન ૫ર, દરે ક ષણ,૫
,૫લ ૫લ આ વનરાકાર પ્રભ ુ ૫રિામિાનાં દર્શન કરૂં છં.આ પ્રભન
પા૫
તથા દુઃખોથી છટકારો િળ્યો છ તથી આત્મિક ર્ાંવત પ્રાત થઇ છ.આિી વસ્થવત
થવત પ્રાત થયા પછી સંત કોઇ
અ્યની ર્રણિાં જિાની આિ્યકતા નથી.સંતન સદગરૂુ ની ૃૃપા તથા અનકુ ં પા ઉ૫
ઉ૫ર પ ૂણશ વિશ્વાસ િોય
છ.સદગરૂુ ની ૃૃપા થિાથી જ્િજ્િ-િરણના ચક્કરિાંથી છટકારો િળી જાય છ.સાચો ભતત હદિસ રાત દરે ક
સિય સદગરૂુ ની િહિિા ર્ાિાિાં વનિગ્ન રિે છ,ત સિવપિત ભાિથી પ ૂણશ શ્રધ્ધા,વિશ્વાસ તથા આસ્થાથી
ુ પરૂુ ષ બાબા અિતારવસિંિજી િિારાજ કિે છ
સદગરૂુ ના પ્રમય વનષ્િાિાન
િાિાન િોય છ.આ ભાિ વ્યતત કરતાં યર્પ
ર્
કેઃ-સદગરૂુ ના ર્રણ આવ્યો તો, ભ્રિ ભ્રાંવત થઇ ર્યાં દૂ ર,
ર્ચ્તા િનની િટી ર્ઇ છ, જ્યાં જોઉં મયાં તારૂં જ ન ૂર..... (અિતારિાણીઃ૨૭૦)
(અિતારિાણીઃ૨૭૦)
ુ ાં દર્શન કયાશ વિના તિની પ્રર્ંસા તથા િહિિાનાં ર્ાન કરિાં એ
સિશર્ક્તતિાન સિશવ્યાપી
યાપી વનરાકાર પ્રભન
પાણીિાં આર્ લર્ાિિા સિાન વનષ્ફળ
ફળ જ છ.
િર્ર ઓળખ પ્રભ ુ યર્ ર્ાિો, આકાર્ અડિા જેવ ંુ છ,
િર્ર ઓળખ પ્રભ ુ યર્ ર્ાિો, અજાણ રસ્ત જિા જેવ ંુ છ,
વનજ આંખ વનરખી યર્ ર્ાિો, એ જ અસલ િોટાઇ છ,
ુ ા,એન જ દૃવષ્ટ પાિી છ..... (અિતારિાણીઃ૧૪૪)
અિતાર િળ્યા જેન સદગરૂુ પર
(અિતારિાણીઃ૧૪૪)
ુ ર્ાય છ,
વનરાકારન જાણી જે નર, િાર્લકના ગણ
જ્િ િરણિાં કહદ ના જાતો, મક્ુ તત ૫દન પાિ છ,
વિના દે ખ પ ૂજા અચશન, ભ ૂલી રહ્યો છ સૌ સંસાર,
અિતાર ગરૂુ જો ૃૃપા કરે નિી,તો ના દે ખ વનરં કાર.....(અિતારિાણીઃ૧૪૬)
ાર.....(અિતારિાણીઃ૧૪૬)
ુ ી ઓળખાણ કરી લીધી છ અન મયારબાદ
ુ ી િહિિાન ંુ ર્ાન કરે છ ત
જે સાચા ભતતો એ પ્રભન
મયારબાદ પ્રભન
યોવનચર મથી બચી જાય છ, ત િંિર્ના િાટે મતુ ત થઇ જાય છ.
ઇશ્વર પ્રભ ુ ૫રિામિાન ંુ કોઇ રૂ૫
રૂ૫ રં ર્ આૃૃવત કે આકાર નથી તથી સ૫ષ્ટ છ કેઃપ્રભ ુ વનરાકાર છ. આ
વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાનાં દર્શન ફતત સદગરૂુ જ કરાિી ર્કે છ.સંસારિાં લાખો દાની છ ૫રં ત ુ સદગરૂુ જેિો
કોઇ દાતા નથી.સદગરૂુ ૃૃપા વિના િહર વિલન સંભિ નથી.અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ- િાનિ ઇશ્વરન
ર્ોધિાિાં પોતાન ંુ જીિન વ્યથશ
યથશ બરબાદ કરે છ,તિછતાં ઇશ્વરની પ્રાવત કરી ર્કતો નથી.સદગરૂુ સિથશ િોય
ુ ી
તો ત ષણભરિાં વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાનો
પરિામિાનો બોધ કરાિી દે છ.જ્યારે સદગરૂુ ની ૃૃપા થાય છ તો પ્રભન
ુ ી સાથ પ્રીવત થાય છ.
પ્રતીવત થાય છ,પ્રતીવત ૫છી જ પ્રભન
આપો આ૫
આ૫ પ્રિ ના ઉ૫
ઉ૫જે, પ્રભ ુ ચાિે તો થાય છ,
િનનો હદ૫
હદ૫ક ગરૂુ પ્રર્ટાિ, તો પ્રજ્િર્લત થાય છ,
પ ૂરા ગરૂુ ની ૃૃપા વિનાનો, કોઇ જ થાતો પાર નથી,
લાખ
ં ાર નથી,
લાખ કરે ૫ણ વિના ૫વતનો, નારીનો શૃર્
ુ ા છ,
સમય પરૂુ ષન જે બતલાિ, એ જ સદગરૂુ પર
જે િંત્ર આપ છ કેિળ, એિા ગરૂુ અધ ૂરા છ,

શ ંુ કરિા છ એિા ગરૂુ ન, જેઓ ભ્રિ વિટાિ નિી,
ર્ાના જ્ઞાની ધ્યાની ર્ાના,જો જ્ઞાની સિ કિશ નિી,
ુ ા સદગરૂુ એક જ ષણિાં રાિની સંર્ વિલાિ
પર
વિલાિ છ,
િારં િાર "અિતાર" ગરૂુ ૫ર, િાહર િાહર જાય છ.... (અિતારિાણીઃ૧૬૮)
(અિતારિાણીઃ૧૬૮)
ુ ો જ વનિાસ
સિશવ્યાપી
યાપી વનરાકાર પ્રભ ુ જ સમય છ.સમય એ જ ૫રિામિા છ.િાનિના અંતઃકરણિાં આ પ્રભન
ુ િ સત્તાની ઝલક સદગરૂુ ન પ્રસન્ન કયાશ વિના
છ.આમિા ૫રિામિાનો જ સનાતન અંર્ છ.આ િિાનતિ અન૫
િળતી નથી.જેિી રીત હદ૫
હદ૫ક વિના અંધકાર દૂ ર થતો નથી,ર્ંદાં ક૫
ક૫ડાં સાબ ુ વિના સાફ થતાં નથી,અધ્યા૫
નથી,અધ્યા૫ક
ુ ી પિોચી ર્કાત ંુ નથી, જેિી રીત
વિના વર્ષણ પ્રાત થઇ ર્કત ંુ નથી.િાર્શ દર્શક વિના ર્્તવ્
તવ્ય સ્થાન
થાન સધ
ર્રીરન સ્િ્છ
િ્છ બનાિિા િાટે સ્નાન
નાન કરવ ંુ આિ્યક છ તિી જ રીત હદવ્યજ્ઞાનની
હદવ્યજ્ઞાનની પ્રાવતના
તના િાટે સદગરૂુ ની
ર્રણિાં જવ ંુ પરિ આિ્યક છ.
ભ્રિોથી બચિા િાટે બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન જરૂરી છ. તના િાટે ફતત ધિશગ્રથ
ં ોન ંુ ૫િનિન-પાિન સિાધાન
નથી.ધિશગ્રથ
ં ોિાં જે કં ઇ લખ્ય ંુ છ તના અનરૂુ ૫ આચરણ કરવ ંુ ૫ડર્ જ...!!
ગરૂુ દે િ કિે છ કેઃતારી ચારે બાજુ ં વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિા વિધિાન છ,ત ૫િેલાં ૫ણ તારી સાથ
િતા.આજે પણ તારી સાથ છ અન િંિર્ા તારી સાથ જ રિેિાના છ તિછતાં ગરૂુ ની ૃૃપા વિના ત ં ૂ તન
પાિી ર્કતો નથી.જેિી રીત દપશણિાં ચિેરો અન દૂ ધિાં ઘી સિાયલ ંુ છ.તિી જ રીત આ વનરાકાર પ્રભ ુ
૫રિામિા આ સવષ્
વૃ ષ્ટિાં
ટિાં સિાયલા છ.તના િાટે સદગરૂુ ની ૃૃપાથી જ્ઞાનદૃવષ્ટ પ્રાત કરિાની જરૂરી છ અન આ
જ દુઃખ વનિારણનો સાચો ઉપાય છ.
........................................................................................................................................
.................
.........................................................................................................................................................
સદગરૂુ ના ચરણોની િહિિા
સદગરૂુ ની િહિિા સાંભળીન વનરઅિંકારી િનષ્ુ ય અિોભાિથી ઓતપ્રોત બની જાય છ અન તની અંદર એક
પ્રકારની અમ ૃતિષાશ િરસિાની ર્રૂ થઇ જાય છ,પરં ત ુ અિંકારી વ્યક્તતન સદગરૂુ ની િહિિા સાંભળીન દુઃખ
થાય છ કારણ કેઃ સદગરૂુ ની િહિિાનો અથશ છ પોત પોતાન વિટાિી દે વ.ંુ . પોતાન ંુ અક્સ્તમિ ભ ૂલી જવ,ંુ
ુ ી િનષ્ુ યિાં
ુ ી સદગરૂુ દ્વારા પ્રદત્ત તમિજ્ઞાન તનાિાં ઉતરત ંુ
કારણ કે જ્યાં સધ
યિાં અિંકારની િાજરી છ મયાં સધ
નથી.સદગરૂુ પ્રદત્ત જ્ઞાનન િાનિાથી..જીિનિાં ઉતારિાથી જ અિંકારિાંથી મક્ુ તત િળ છ.
સદગરૂની
રૂુ ની િિીિા સાંભળિાથી િાનિ િનિાં રિેલા અિંકાર ઉ૫
ઉ૫ર આઘાત થાય છ જ કારણ કેઃ િાનિ
કોઇની આર્ળ નતિસ્તક થિા તૈયાર નથી.તનાિાં પોતાનાથી શ્રષ્િની
િની પાસથી કં ઇ૫ણ ર્ીખિાની ભાિના
નથી,તથી ત સદગરૂુ ના શ્રીચરણોિાં નતિસ્તક બની વર્ષ્યમિ
યમિ ગ્રિણ કરિા ૫ણ તૈયાર થતો નથી.િનષ્ુ યનો
યનો
અિંકાર િનષ્ુ યન
યન ખોટંુ િાર્શ દર્શન આપ છ કેઃ જીિનિાં સદગરૂુ ની આિ્યકતા છ..૫
..૫રં ત ુ િાસ્તવિકતા એ છ
કેઃ પ ૂણશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ તમિદર્ય સદગરૂુ ના વિના પોતાની િળ કં ઇ જ ર્ીખી ર્કતો નથી.આજનો િાનિ
અિંકારિાં િસ્ત બની આધ્યાત્મિકતાન પ્રાત કરિાન ંુ ઇ્છ તો છ ૫રં ત ુ તના િાટે કોઇ સંત-સદગરૂુ ની
સિષ નતિસ્તક થિા તૈયાર નથી. સદગરૂુ ની િિીિાનો અથશ છ િનષ્ુ ય એ વર્ષ્ય બનીન જીિન જીિિાની
કળા ર્ીખી લિી. િનષ્ુ યિાં
યિાં કતાશ ૫ણાનો ભાિ દૂ ર થાય..િનષ્ુ યના
યના અંતરિાં સાષીભાિ વનિાશ ણ થાય..આના
િાટે સદગરૂુ ના િચનોન િાનીન જીિનિાં ઉતારિા ખ ૂબ જ જરૂરી છ.
પ્રવસ્ ગ્રંથ સંપ ૂણશ અિતારિાણીિાં ગરૂુ દે િ વનરં કારી બાબા કિે છ કેઃ

િાનીએ જો અિ િચન ગરૂુ ના..ગરૂુ ની િિીિા થાય છ,
આપ િળ થઇ જાત ંુ સવુ િરણ..િનનો િલ દૂ ર થાય છ... (અિતારિાણી)
સદગરૂુ ની િિીિાન ંુ રસાયણ એ છ કેઃ સદગરૂુ ની ઉપાસનાની ઝલક વર્ષ્
વર્ષ્યના
યના કિોિાં દે ખાિિી
જોઇએ.તનાિાં શ્ર્ા..વિિક..સિનર્ીલતા..૫
ક..સિનર્ીલતા..૫રો૫
રો૫કાર..વિન્રતતા..સાચી પ્રાથશના અન સંતવુ ષ્ટ..જેિા
ટ..જેિા દૈ િી
ુ ોની સર્
ુ ધ
ગણ
ં દે ખાિી જોઇએ.ત ઉ૫
ઉ૫રાંત વર્ષ્યિાં
યિાં ત ૃષ્ણા..કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ
ણા..કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ અન અિંકારરૂપી અક્ગ્નની
જ્િાળાઓ ર્ાંત થયલી જોિા િળિી જોઇએ,એટલ
જોઇએ,એટલ કે વર્ષ્યના
યના જીિનિાં રૂપાંતરણ જોિા િળવ ંુ
જોઇએ.આિા સદગરૂુ ના ર્રણિાં જિાથી િનષ્ુ યના
યના તિાિ કલિકલિ-તલર્.. વિકારો દૂ ર થઇ જાય છ.
પ્રવસ્ ગ્રંથ સંપ ૂણશ અિતારિાણીિાં ગરૂુ દે િ વનરં કારી બાબા કિે છ કેઃ
ગરૂુ નો િિીિા ર્ાિાથી જ, કલિકલિ-તલર્ સૌ થાય દૂ ર,
ગરૂુ નો િિીિા ર્ાિાથી
ર્ાિાથી જ, િનની અંદર થાય ન ૂર,
ગરૂુ નો િિીિા ર્ાિાથી જ, િનિાં આિ વર્તળતા,
ગરૂુ નો િિીિા ર્ાિાથી જ, ૫મથર ધારે વર્તળતા,
ગરૂુ નો િિીિા ર્ાિાથી જ, પાપી ૫ણ પવુ નત થાય,
ુ પાિી જતા,
ગરૂુ નો િિીિા ર્ાિાથી જ, અિર િસ્તન
કિે અિતાર ગરૂુ ૃૃપાથી જર્ ત ૃષ્ણા છટે િન થકી...’’
થકી...’’ (અિતારિાણી)
િાસ્તિિાં સંત િિામિાઓના આ કથનિાં ખ ૂબ ગ ૂઢાથશ છપાયલો છ કે એિી અલૌહકક વિભ ૂવત જેના દર્શન
કરિાથી ૫રિામિાની યાદ આિી જાય તન સદગરૂુ કિેિાિાં આિ છ અન જેન જોઇન સદગરૂુ ની િિીિા
ુ ) કિેિાિાં આિ છ.
યાદ આિી જાય તન સાચો વર્ષ્ય(ગુ
ય(ગરૂુ મખ
કોઇ એક ગ ૂફાિાં િજારો િષશથી
થી અંધકાર િોય અન આ૫
આ૫ણ તિાં એક બાકોરૂં પાડી દઇએ અન તિાં સ ૂયશના
હકરણોનો પ્રિર્ થઇ જાય તો ત ગ ૂફાિાં ત જ ષણ અંધકાર દૂ ર થઇ જાય છ.ગ ૂફાિાં િજારો િષશથી રિેનારો
અંધકાર એવ ંુ નથી કિેિાનો કેઃ હું અિીયાં આટલા િષોથી આવ્યો છં તો ધીરે ધીરે જઇર્..! જેિો પ્રકાર્
પ્રકાર્ થાય
છ કે તરુ ં ત જ અંધકાર વિર્લન થઇ જાય છ,તિી જ રીત હ્રદયિાં ભર્િાનની હદવ્ય જ્યોવતના ઉદય થતાં જ
ુ િ થાય છ.
અનાહદકાળન ંુ અજ્ઞાન ૫ણ નષ્ટ થઇ જાય છ અન અિોન સિશત્ર ભર્િાનની સત્તાનો જ અનભ
જર્તના લોકોન એિો ભ્રિ ભરાઇ ર્યો છ કે િનષ્ુ ય જે જ્િ જ્િા્તરથી પાપી છ તો તનો ઉ્ાર કેિી
રીત થઇ ર્કે ? સંતો ઉ૫
ઉ૫રોતત િાતો સિજાિીન અિારો ભ્રિ દૂ ર કરે છ અન કિે છ કેઃ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતાં
જ િનષ્ુ ય ઉજ્જિલ બની જાય છ.આ જ િાત અજુ શનન સિજાિતાં ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણએ
ણએ કહ્ ં ુ છ કેઃ કિોની
સીિા તો જ્ઞાન છ.આ જ્ઞાન પ્રાત કરિાની
કરિાની પ્રચર્લત પ્રણાલીન ંુ િણશન કરતાં ભર્િાન કિે છ કેઃ
“તિાિ કિો જ્ઞાનિાં સિાવતન
તન પાિ છ એ જ્ઞાનન ત ં ૂ તમિદર્ય જ્ઞાની જનો પાસ જઇન જાણી લ. એિન
યોગ્ય રીત દં ડિત પ્રણાિ કરિાથી..એિની સિા કરિાથી તિજ કપટ છોડીન સરળભાિ પ્રશ્ન પ ૂછિાથી
૫રિામિાતમિન બરાબર
બરાબર ઓળખનારાએ જ્ઞાની િિામિાજનો તન એ તમિજ્ઞાનનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આ૫
આ૫ર્.જ્ઞાનના આ
ુ વનરાકાર સ્િરૂ૫
િાધ્યિથી ત ંુ તિાિ ભ ૂતોિાં વનઃર્ષભાિથી ૫િેલાં પોતાનાિાં અન ૫છી િારા વનગશણ
સ્િરૂ૫િાં
જોઇર્.’’
જોઇર્.’’
સદગરૂુ ની ૃૃપાથી જ િનિાં વિદ્યિાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂ ર થાય છ અન આ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતાં તિાિ
ભ ૂલો-સંર્યો દૂ ર થાય છ અન આ જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતાં તિાિ ભ ૂલો-સંર્યો દૂ ર થાય છ.ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ
તમિદર્ય સદગરૂુ વિના ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન પ્રાત થઇ ર્કત ંુ નથી.

જેિી રીત લાકડાનો વિર્ાળ ઢર્ એકિાત્ર ર્ચનર્ારીથી કોલસો બની જાય છ..તિી જ રીત કોઇ ર્િ તટલો
પાપી કેિ ના િોય જ્ઞાનરૂપી જ્યોવતના જાગ્રત થતાં જ તના તિાિ પાપો નષ્ટ થઇ જાય છ.શ્રીિદ ભર્િદ
ર્ીતા કિે છ કેઃજે રીત ભડભડતો અક્ગ્ન ઘણા બધા ઇંધણોન ભસ્િીભ ૂત કરી નાખ છ તિી જ રીત જ્ઞાનરૂપી
અક્ગ્ન સિગ્ર કિોન ભસ્િીભ ૂત કરી નાખ છ.
ઉ૫રોતત િાતોથી એ નક્કી થાય છ કેઃ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત થતાં તિાિ ભ્રિો સિાત થઇ જાય છ.. િાનિ
૫વિત્ર બની જાય છ અન સંસારરૂપી ભિસાર્રથી પાર ઉતરી જાય છ.ઘણા લોકો એિો ભ્રાિક અન વિથ્યા
ુ ી કરી ર્કાતો નથી..
પ્રચાર કરે છ કે િનષ્ુ યન
યન એક ષણિાં જ્ઞાન કરાિીન સખ
સંસાર છ તો તની સત્તા છ,કારણ કેઃ અિ ૫ણ સંસાર એટલ કે સ ૃવષ્િનુ
િન ંુ અંર્ છીએ એટલ અિારી સત્તા ૫ણ
ત જ છ કે જે સિગ્ર સ ૃવષ્ટની
ંૂ
ટની સત્તા છ.આિ,આ પ્રભ ુ ૫રિામિા અિારી તથા સિગ્ર સ ૃવષ્ટની
ટની સત્તા છ.અિ બદ
છીએ અન પ્રભ ુ ૫રિામિા સાર્ર છ.બદ
ં ૂ જ્યારે સાર્રિાં ભળી જાય છ તો પછી ત બદ
ં ૂ ક્યાં રિે છ ! બદ
ંૂ
ુ ી બની જાય છ..મતુ ત બની જાય છ..સાર્ર બની જાય છ, એટલ જ લખ્ય ંુ છ કેઃ
સખ
બદ
ં ૂ થી રોતી ફીરતી જર્િ, સાર્રસ િો ર્ઇથી જુદા,
બદ
ં ૂ બનાદી સાર્ર ઇસન, ઝુક ઝુક કરતી િૈ સજદા...!!
આિ,સાર્ર ૫ણ છ અન બદ
ં ૂ ૫ણ છ તથી બદ
ં ૂ ની મક્ુ તત વનવિત છ.આ િાટે બદ
ં ૂ ભાિ(જીિભાિ)નો સબંધ
સાર્ર ૫રિામિાની સાથ જોડી દે િો ૫રિ આિ્યક છ.આના િાટે પ્રભ ુ ૫રિામિાના જ્ઞાનની આિ્યકતા
છ.પ ૂણશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ તમિદર્ય સિરથ સદગરૂુ ના ચરણોિાં નતિસ્તક થિાથી આ જ્ઞાનની પ્રાવત થાય
છ.જે સિય આિા સદગરૂુ ની ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાના દર્શન થઇ જાય છ, મયારે

સાધકિાં

ુ ો પ્રર્ટ થાય છ.
વિર્ાળતા..પ્રિ..ન્રતતા..સિદ્દવષ્િ..
૫રો૫
િ..૫
રો૫કાર..ભાઇચારાની ભાિના...િર્રે ગણ
આિ,પ ૂણશ સદગરૂુ િળી જાય તો એક ષણિાં પ્રભ ુ ૫રિામિાના હદદાર થઇ જાય છ.જ્િ જ્િા્તરથી કરોડો
ુ ના ભ્રિો
પાપોથી એક ષણિાં છટકારો િળી જાય છ.જર્તિાં
.જર્તિાંના ખોટા પાખંડી ગરૂુ ઓના કારણ જ ત્જજ્ઞાસઓ
દૂ ર થતા નથી..િાસ્તવિકતાનો બોધ થતો નથી.ગરૂુ દે િ વનરં કારી બાબા પ્રવસ્ ગ્રંથ અિતારિાણીિાં કિે છ
કેઃ
ુ કરાિ છ,
બની ગરૂુ ન ર્ાદીએ બસ, દં ડિત ખબ
ુ ી, ર્િ ત રાિ બતાિ છ,
રાિ પ ૂછ જો કોઇ પ્રભન
ુ ર્ ફસાિી ચલા, િાલ િફતનો આય છ,
સાધિ
ચલાઓન લઇ સંર્ાથ, પોત ૫ણ ડૂબી જાય છ,
આિાર્િનના ચક્કરિાં ૫ડી, રોઇન બ ૂિો પાડે છ,
ુ ાિ છ....(અિતારિાણી)
કિે “અિતાર’’
અિતાર’’ િાનિતન િોઘ,ંુ મ ૂરખ વ્યથશ ગિ
િાસ્તવિકતા તો એ છ કે પ ૂણશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ તમિદર્ય સદગરૂુ ની ૃૃપા થતાં જ પ્રભુ
પ્રભ ુ ૫રિામિાના દર્શન
થઇ જાય છ.અિતારિાણીિાં
.અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
પ્રભ ુ િસ છ અંર્સંર્ િારી, હું એનાિાં િાસ કરૂં,
ુ ી,ર્િ ત રાિ બતાિ છ,
રાિ પ ૂછ જો કોઇ પ્રભન
સાધ ુ િર્ ફરાિી ચલા,િાલ િફતનો ખાય છ,
ચલાઓન લઇ સંર્ાથ,પોત ૫ણ ડૂબી જાય છ,
આિાર્િનના ચક્કરિાં પડી,રોઇન બ ૂિો પાડે છ,

ુ ાિ છ...(અિતારિાણી)
કિે “અિતાર’’
અિતાર’’ િાનિતન િોંઘ,ુ મ ૂરખ વ્યથશ ગિ
િાસ્તવિકતા તો એ છ કેઃપ ૂણશ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ તમિદર્ય સદગરૂુ ની ૃૃપા થતાં જ પ્રભ ુ પરિામિાનાં દર્શન
થઇ જાય છ.
અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
પ્રભ ુ િસ છ અંર્સંર્ િારી,હું એનાિાં િાસ કરૂં,
એિાં જ ખાવ-ંુ પીવ-ુ ૫િેરૂં,એિાં જ િસ ુ વિલાસ કરૂં,
શ્વાસ શ્વાસ કરૂં સવુ િરણ,એ સંર્ાથ પ્રિ કરૂં,
પ્રવતષણ રિેતો આંખની આર્ળ,દર્શન િારં િાર કરૂં,
લાખ લાખ આભાર ગરૂુ નો,જેન સમય િાત સિજાિી છ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ પ્રભ ુ વિલાિી,યિથી જાન છોડાિી છ....(અિતારિાણી)
....(અિતારિાણી)
ખરે ખર પ ૂણશ સદગરૂુ િળતાં જ સિશસ્િ િળી જાય છ,કારણ કેઃપ ૂણશ સદગરૂુ પોત પ્રભ ુ ૫રિામિાન ંુ સાકાર
સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ િોય છ.
ુ ,ંુ જ્યાં સધ
ુ ી ગરૂુ દે ખાડે ના,
સિજે ના કોઇ રૂ૫
રૂ૫ પ્રભન
ુ ી સાિ આિ ના,
િાયાનો ઘઘ
ંુ ટ ના િટાિ,મયાં સધ
ુ ી ગરૂુ સિજાિ ના,
િાત ન સિજી ર્કત ંુ કોઇ,જ્યાં સધ
ુ ી દયા ૃૃપાળુ,કોઇ૫
ુ પાિ ના,
કરે ના જ્યાં સધ
ાળુ,કોઇ૫ણ પ્રભન
પ્રભ ુ િાયાની ઓઢી ચદ
ંુ ડી,સદગરૂુ બનીન આિ છ,
કિે “અિતાર’’
૫રિામિા સાથ આમિાન ંુ વિલન કરાિ છ... (અિતારિાણી)
અિતાર’’૫
ઘણા લોકોના િનિાં એિો ભ્રિ િોય છ કે પ્રભ ુ ૫રિામિાના પ્રમયષ દર્શન ષણિાં થઇ ર્કતા નથી. મક્ુ તત
િળતી નથી.આ િાતો વનરાધાર અન ભ્રાિક છ.િનષ્ુ યના
યના ઉત્તિ ભાગ્ય િોય તો સિરથ સદગરૂુ િળી જાય
ુ ા હદદાર થઇ જાય છ.
છ અન તિની ૃૃપાથી પ્રભન
જ્ઞાન પ્રાવત ૫છીની અિસ્થા વિર્ કહ્ ં ુ છ કેઃ
ગરૂુ ની આજ્ઞા િાની િનથી,સિા કરે ત સિક છ,
સાચી લર્નન તનતન-િનિન-ધનથી,સિા કરે ત સિક છ,
સિા કરીન ગરૂુ રીઝિિા,એ જ કાિ છ સિકન,ંુ
પ્રિ વનભાિિો ગરૂુ સંર્ાથ,એ જ કાિ છ સિકન,ંુ
ુ ી બાંધ જીિન દોર,
િાયાથી જે વપ્રત કરે ના,પ્રભથ
ુ ચારે કોર.....(અિતારિાણી)
કિે “અિતાર’’
અિતાર’’ એ પ ૂરો જ્ઞાની,દે ખ પ્રભન
કોર.....(અિતારિાણી)
ુ ા પ્રમય
સદગરૂુ પાસથી જ્ઞાન પ્રાત કયાશ બાદ જે ગરૂુ ભતત આ જ્ઞાનન જીિનિાં ઉતારે છ અન પ્રભન
ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરે છ ત જ સાચો ગરૂુ ભતત છ.જ્ઞાન પ્રાવત પછી વર્ષ્યિાં
યિાં પોતાના સદગરૂુ અન ૫રિામિા
ઉ૫ર વિશ્વાસ આિી જાય છ.સદગરૂુ જે કઇ કિે છ ત સમય છ અન પ્રભ ુ ૫રિામિા જે કં ઇ કરે છ તિાં અિારૂં
ુ ો જ જુિ છ અન ર્િ તિી
હિત સિાયલ ંુ િોય છ.તિનો દ્દવષ્ટકોણ
ટકોણ એિો બની જાય છ કેઃત દરે કિાં સદગણ
પહરક્સ્થવત વનિાશ ણ થાય તિાં પોતાની િનઃક્સ્થવત એક સરખી રાખી પ્રભ ુ પ્રમય ૃૃતજ્ઞતા વ્યતત કરે છ.િંિર્ાં
પ્રસન્ન રિે છ.એકિાર ગરૂુ દે િ એક દ્દષ્ટાંત સંભળાવ્ય ંુ િત ંુ કેઃ
એક ર્ચત્રકાર પોતાના વર્ષ્યન
યન ર્ચત્ર બનાિિાની કળા વર્ખિાડી ત સિય ગરૂુ ૫ણ ર્ચત્રો બનાિતા િતા.ગરૂુ

વર્ષ્ય બંન્નના બનાિલા ર્ચત્રો બજારિાં િચતા િતા.તિાં વર્ષ્યના
યના બનાિલા ર્ચત્રના રૂ. ૩.૦૦ ઉ૫જતા િતા
અન ગરૂુ ના બનાિલ ર્ચત્રના ફતત રૂ.૨.૦૦
રૂ.૨.૦૦ ઉ૫જતા િતા.ગરૂુ જી જ્યારે પોતાના વર્ષ્યન
યન તના ર્ચત્રિાં િધ ુ
ુ ારા કરિા િાટે િંતવ્ય આ૫
સધ
આ૫તા િતા મયારે એકએક-બ િાર વર્ષ્યએ
યએ િાત િાની લીધી,પરં ત ુ અિંકારના
ુ ાર િાટે સઝ
ુ ાિ આપી રહ્યા િતા, મયારે વર્ષ્યએ
કારણ એકિાર ગરૂુ જી ર્ચત્રના સધ
યએ કિી દીધ ંુ કે ગરૂુ જી ! આપ
ુ ાિ આપો છો ! તિારૂં
િન શ ંુ સઝ
તિારૂં બનાિલ ર્ચત્ર બજારિાં ફતત બ રૂવપયાિાં િચાય છ જ્યારે િારૂં બનાિલ
ર્ચત્ર ત્રણ રૂવપયાિાં િચાય છ..! આ સાંભળી ગરૂુ જીએ સિજાવ્ય ંુ કેઃ બટા ! િ ૫ણ ભ ૂતકાળિાં આિી તારા
ુ ી બ રૂવપયાિાં જ િચાય છ.ત
જેિી જ ભ ૂલ કરી િતી અન જેના ૫રીણાિ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ િારૂં ર્ચત્ર આજહદન સધ
સિય િારૂ બનાિલ ર્ચત્ર બ રૂવપયાિાં િચાત ંુ િત ંુ અન િારા ગરૂુ જીન ંુ બનાિલ ર્ચત્ર એક રૂવપયાિાં િચાત ંુ
િત.ંુ િારા ગરૂુ જી િન સિજાિતા િતા મયારે િ ૫ણ ત આયો તિો જ જિાબ આયો િતો અન તના
૫રીણાિ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ હું આર્ળ િધી ર્ક્યો નથી અન તથી જ હું નથી ઇ્છતો કે તારૂં ર્ચત્ર ૫ણ ફતત ત્રણ
ુ ારામિક િંતવ્ય આપી રહ્યો છં.
રૂવપયાિાં િચાય,તથી હું તન સધ
આિ,ગરૂુ દે િ િંિર્ાં આ૫
આ૫ણી ભલાઇના િાટે જ વિચારતા િોય છ અન આ૫
આ૫ણ પોતાના અિંકારના કારણ
આપણી પોતાની િાની જ કરી બસીએ છીએ.
ઇશ્વરની ઓળખાણની વિવધ બતાિતાં સંપ ૂણશ અિતારિાણીિાં
અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
વિના દે ખ િન ના િાન, િન િા્યા વિના પ્રિ નિી,
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ગરૂુ વિનાની ભક્તત નકાિી,જીિન વ્યથશ ગિ
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ગરૂુ િચનામ ૃત
ુ કિશ અન કપટ રહિત વ્યિિાર
 ઉ્ચ વિચાર..શભ
વ્યિિાર ચરીત્ર વનિાશ ણનો મ ૂળ આધાર છ અન તની
પ્રર્વતના િાટે સમસંર્ ખ ૂબ જ જરૂરી છ.
 જે વ્યક્તત પોતાના વ્યિિારથી કે પોતાની િાણીની કડિાર્થી બીજાન ંુ હદલ દુભાિ છ તના

જીિનિાં અંધકાર ભરાઇ જાય છ.
 કતાશ ભાિનો મયાર્ કરીન કરિાિાં આિલ કિશ જ સાચો આનંદ આપ છ.

ુ ાિીન છોડન િારં િાર ઉપાડી નાખિાથી તનો વિકાસ થતો નથી,તિી જ રીત
 જેિી રીત
રીત ધીરજ ગિ
ભક્તતિાં ધીરજ ના રાખિાથી વિકાસ રૂંધાય છ.
 જ્યારે િચન અન કિશિાં અંતર આિી જાય છ મયારે સંકોચ આિ છ.

ુ ી ક્યારે ય પા૫
ુ ારી
 પસ્તાિાના આંસથ
પા૫ ધોિાતા નથી,પરં ત ુ તના કારણ થયલ વિનાર્ન ફરીથી સધારી
ધ
લવ.ંુ .એ જ સાચ ંુ પ્રાયવિત છ.
 જેનાિાં અર્ભિાન છ..અિંકાર છ તન િિાન િાનિાિાં આિતા નથી.િિાન ત છ કે જેનાિાં દાસ

ભાિના છ..વિન્રતતા છ..જેના હ્રદયિાં વિિાસ છ..જેન શધ્ુ ધ વ્યિિાર કયો છ.

ુ ંુ જ્ઞાન.
 સંતવુ ષ્ટ અન ત ૃવતનો
તનો એકિાત્ર રસ્તો છઃ પ્રભન
 ન્રતતાન
ન્રતતાન અ૫
અ૫નાિિાથી જ િાનિતાન ંુ કલ્યાણ સંભિ છ.
 સંતવુ ષ્ટ..કરૂણા..દયા
ટ..કરૂણા..દયા અન પ્રિની ભાિના ભતતના જીિનિાં દે ખાિિી જોઇએ.

ુ છ.
 સિનર્ીલતા અન ષિા િાનિનો સૌથી િોટો ગણ
ુ ાિ લોકોની િમયા કરિાિાં આિ છ અન સ્િર્શ એ છ કે જ્યાં સંત
 નરક એ છ કે જ્યાં બગન
ુ ર્ાન કરે છ અન આ બન્ન આ ધરતી ૫ર જ વિધિાન છ.
૫રિવપતા ૫રિામિાના
રિામિાના ગણ
ુ ાઇ કરનારન ંુ ભલ ંુ કરનાર
 સંસારિાં ભલાઇ કરનારની ભલાઇ કરનાર તો અનક િળ છ,પરં ત ુ બર
િાનિ દુલશભ િોય છ.
ુ ી થઇ ર્કિાના
 જો અિારા હ્રદયિાં િર..નફરત..ઇષાશ તથા અર્ભિાનની ભાિના છ તો અિ સખ
નથી,કારણ કેઃ આ ભાિના સળર્તા
સળર્તા કોલસા જેિી છ જે પોત બળ છ અન બીજાન ૫ણ બાળ છ.
ુ કિો કરિાથી જ શભ
ુ કાિનાઓ સાથશક થાય છ.
 શભ
 ઘ ૃણા અન હિિંસાએ પ્રમયક સંપ્રદાય..સિાજ અન રાષ્ટન
ટન ઘરી લીધલ છ અન તથી જ એકબીજાન

સિજિાની િાત તો દુર રિી,પરસ્પર વિશ્વાસ કરિા િાટે ૫ણ કોઇ તૈયાર નથી.આિી વિચારધારા
વિચારધારા
િાનિની અજ્ઞાનતા તથા કેટલાક અસાિાજીક તમિો દ્વારા ર્ોષણ કરિાના કારણ છ અન ત
આધ્યાત્મિક જાર્રૂકતા દ્વારા જ દૂ ર કરી ર્કાય છ.અિ જાણી ર્કીએ છીએ કેઃ પ્રમયક િાનિ એક જ
૫રિવપતા ૫રિામિાની સંતાન છ,તનાથી અિારાિાં ભાઇચારો તથા સિાનતાની ભાિના જાગ્રત
થાય છ.
ુ િાં આવ્યા..તિન િંિર્ાં સંસારના ભલા િાટે જ કાિના કરી છ અન
 ભતત ભલ ર્િ ત યર્
પોતાનો એક એક શ્વાસ આ કાયશ િાટે સિવપિત કયો છ.તિન પોતાન ંુ જીિન સિજતા..પ્રિ અન
ુ દભાિથી વ્યવતત કયું ુ છ.આવ ંુ જીિન જીિીન તિન સંસારન િાર્શ દર્શન આય.સં
સખ
.ંુ સંસારના
િાનિોન
િાનિોન જીિન જીિિાની રીત ર્ીખિી.
 જે િાતો સાંભળીએ..તન જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીએ અન જ્યારે િાની લઇએ મયાર ૫છી જ

દ્દઢતા આિ છ.
 પ્રિની ભાષા સિોત્તિ ભાષા છ.

ુ ી વસવિત ના િોય તો ચોક્કસ અિ અિારૂં િાનિીય સ્િરૂ૫
 જો અિારી ભક્તત પ ૂજા પાિ સધ
સ્િરૂ૫ જોઇ
ર્ક્યા િોત.િાનિ પ ૂજા તો ભર્િાનની કરે છ,પરં ત ુ તિના આદર્શ િાનતા નથી.ભર્િાન શ્રી રાિ
ર્બરીના આશ્રિિાં સાિથી ર્યા,પરં ત ુ આજે અિ જાવતઓની હદિાલ િોટી કરી રહ્યા છીએ.જો
િાનિ િાનિની ર્ોંદિાં જ્િ લઇન િાનિની સિા ન કરી ર્કે તો ત ભર્િાનની સિા કેિી રીત
ુ ાન એક જ િાનીએ છીએ
કરી ર્કિાનો છ..?૫
..?૫રિામિા એક જ છ.જ્યારે અિ ભર્િાન રાિ અન ખદ
તો તિનો ૫રીિાર અલર્ કેિી રીત િોઇ ર્કે..? જ્યારે અિ એકન જાણીશ ંુ તો જ એકતા સંભિ છ.
 જો િનન સદ
ંુ ર બનાિવ ંુ છ..આ િનન આનંદ પ્રદાન કરિો છ તો અિારે પા૫
પા૫ કિોથી બચિાન ંુ છ.

જો અિ ઘ ૃણા અન નફરત જેિા પા૫
પા૫ કિોથી મતુ ત છીએ
છીએ તો અિારા જીિનિાં ર્ાંવત અિ્ય
આિર્.

ુ ..ર્ાંવત..આનંદ અન પ્રિ ઇ્છતા િો તો આ પ્રભ ુ ૫રિામિા સાથ સબંધ જોડિો ૫ડર્.
 જીિનિાં સખ
જે આમિા ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન િળિી તની સાથ જોડાઇ ર્યા તિન જ્િ િરણના બંધનિાંથી મક્ુ તત
િળી જાય છ.
ુ ાફરી કરતા સિય કોઇ ભદભાિ
 નિાઇની િાત તો એ છ કેઃિોટલો..વસનિાઘરો..તથા ર્ાડીઓિાં મસ
રાખિાિાં આિતો નથી,પરં ત ુ ભક્તતિાં ભદભાિ રાખિાિાં આિ છ.
 સિજદાર જ્ઞાની ભતતો િિાપરૂુ ષોની સંર્ત કરી..સિા,સવુ િરણ,સમસંર્ કરી પોતાનો ઉધ્ધાર કરે છ

તથા તિન જે કં ઇ પ્રિની દૌલત િળી િોય છ ત બીજાઓન િિેંચી..િાર્શ ભ ૂલલાઓન..
જીિનયાત્રાના અંજાન લોકોન સદિાર્શ ઉ૫
ઉ૫ર લાિી ૫રોપકારન ંુ કાયશ કરે છ.
 ભતતજનો ૫રોપકારી િોય છ,ત િાનિિાત્રન સંદેર્ આપ છ કેઃ િે િાનિ..! આ સમય ૫રિામિાનો

બોધ કરી લ..તિન જાણીન..િાનનીન ભક્તત કરી લ..તન ંુ જ ન ૂર ઘટ ઘટિાં સિાયલ ંુ જોઇ..
નફરતની
નફરતની તિાિ હદિાલો પાડી દે અન ભાઇચારાની ભાિનાથી યતુ ત બની એક િાનિ ૫રીિારન ંુ
અંર્ બનીન રિે.
ુ િોિા છતાં..ખ ૂબ જ વિદ્વાન િોિા છતાં ત તન..િન..ધનન ંુ કે પોતાની
 ભતત ધન દૌલતથી ભરપર
વિદ્વતાન ંુ અર્ભિાન કરતા નથી.તિનાિાં વિન્રતભાિ..દાસભાિના ભરે લી િોય છ.
 ભતતના જીિનિાં િાનિાન-સ્િાન..યર્ હકવતિની કોઇ લાલસા િોતી નથી.
 અિારા સારા કિોન ંુ ફળ બીજાન િળિાન ંુ નથી અન અિારા પા૫
પા૫ કિોની વર્ષા બીજુ ં કોઇ

ભોર્િિાન ંુ નથી,આ બન્ન ભોર્િિા િાટે અિારે પોત તૈયાર રિેિાન ંુ છ.
 પૈસાથી બધ ુ ખરીદી ર્કાય છ,પરં ત ુ પ્રિ..ન્રતતા..સિનર્ીલતા ખરીદી ર્કાતી નથી..ત તો સંત

િિામિાઓના સાવનધ્યથી જ પ્રાત થાય છ.
ુ સવુ િધાઓ િતી,પરં ત ુ નાિધન
 એક તરફ િિેલોિાં રિેનાર કં ર્ાલ િોય છ.જેિની પાસ તિાિ સખ
થી િંર્ચત િતા.બીજી તરફ ઝું૫ડીઓિાં રિેનાર નાિધન ન હ્રદયિાં િસાિી િાલાિાલ રિે છ.
 જેિી રીત પષી જે વ ૃષની ઉ૫
ઉ૫ર બસ છ તન ત વ ૃષનાં જ ફળ પ્રાત થાય છ,તિી જ રીત િનની

અિસ્થા ૫ણ તિી જ િોય છ.જેિી સંર્ત િળ છ તિો જ તના ઉ૫
ઉ૫ર પ્રભાિ ૫ડે છ.
 ભતત સંપ ૂણશ િાનિજાવતના પ્રમય સદભાિ રાખ છ.
 ભતતો પરહિતના િાટે ફતત પ્રાથશના જ નથી કરતા,પરં ત ુ પ્રયમનો ૫ણ કરે છ.પ્રાથશનાની સાથ
સાથ તના

અનરૂુ ૫ કિશ આિ્યક છ.
 ધીરજ અન સંતોષની અિસ્થા ધારણ કરનારના જીિનિાં આનંદ પ્રાત થાય છ.જ્યારે પ્રભ ુ

હ્રદયિાં િસી જાય તો વિન્રતતાનો ભાિ સિજિાં જ આિી જાય છ.
ુ ોના સ્િાિી છ. તિાંનો એક ગણ
ુ વનિશલ પાિન છ.િનન વનિશલ બનાિિા
 ૫રિામિા અનક ગણ
ુ ૂવત કરિી જોઇએ.
દરે કે ૫રિામિાની
રિામિાની અનભ
 ધરતીન સ્િર્શ બનાિિી િોય તો સદ
ંુ ર ભાિ..સદ
ંુ ર ચાલ અન વ્યિિારીક જીિન ૫ણ સદ
ંુ ર િોવ ંુ

જોઇએ.
 આજે તિાિ વ્યક્તતઓ ૫રિામિાની ચચાશ તો કરે છ,પરં ત ુ ૫રિામિાન જાણ્યા વિના ભક્તત કરી રહ્યા

છ,ત ૫રિામિાન જાણીન પ ૂજા કરે તો ભક્તતનો આનંદ આિ
આિ છ.

 બ્રહ્મિત્તા સદગરૂુ ની ઓળખાણ..વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાનો બોધ પ્રાત કરિો..સદગરૂુ ૫રિામિાની

ઉ૫ર િઢ વિશ્વાસ રાખિો..સદગરૂુ સિષ પ ૂણશ સિપશણ કરવ.ંુ .સદગરૂુ ની આજ્ઞાન ંુ િન,િચન,કિશથી
હકિંત ુ પરં ત ુ કયાશ વિના પાલન કરવ.ંુ .સાંસારીક ભોર્ોની આસક્તતનો મયાર્ કરિો..િાયાનો
કરિો..િાયાનો સકારામિક
પ્રયોર્ તથા લોભનો મયાર્..ન્રતતા..દયા..કરૂણા..વિર્ાળતા.. સિનર્ીલતા..૫
સિનર્ીલતા..૫રો૫
રો૫કાર.. ઇષ્ટ ર્ચ્તન..
ુ ો િનિાં િસાિિા..મ ૃદુિાણી..સમય િચન..પરગણ
ુ િણશન..પ્રભ ુ ચચાશ ..િર્રે
િર્રે સકારામિક ગણ
ુ
દ્વારા સકારામિક કાયશ કરિાં... સિા..સવુ િરણ..સમસંર્ દ્વારા ઇષ્્િયોન ંુ સંતલન..
આ ભક્તતિાર્શ ની
૫ર્દં ડીઓ છ.
 જ્ઞાન અન કિશના સંર્િથી જ પ ૃથ્િી સ્િર્શ બનર્.
 એક બનો...નક બનો.

ુ છ.
 નદીના હકનારે ઉભલા વ ૃષની જેિ જીિનની ક્સ્થવત ૫ણ ષણભંગર
 ભોર્ી સંસારન જ ૫રિામિા સિજી લ છ અન જે ૫રિામિા છ તનો મયાર્ કરી દે છ.યોર્ી

૫રિામિાન સંસારથી વિ૫
વિ૫રીત સિજે છ તથી ત સંસારનો મયાર્ કરી દે છ.
 યોર્ અન ભોર્ન ંુ વિલન છઃ ભક્તત.
 િતશિાન સિયના િાનિીની સાિ િોટાિાં િોટી ચાહરવત્રક સિસ્યા છ.િાનિીની ૫દાથશિાદી

ુ ત ંુ
વિચારધારાન તન એટલો સંૃુર્ચત બનાિી દીધો છ કેઃ તન પોતાના વનજી સ્િાથશ વસિાઇ કં ઇ સઝ
ુ િય બનાિિા તન આધ્યાત્મિક રૂ૫
જ નથી.િાનિના જીિનન સખ
રૂ૫િાં જાગૃત કરિાની જરૂર છ.
 આજનો િાનિ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ તથા અિંકારની જાળિાં ફસાયલો છ તન જે કં ઇ ર્ક્તત પ્રાત

ુ ી કરિા વિનાર્ તથા ૫રપીડાનો અકલ્પનીય ખલ
થાય છ તથી પોતાની ૃુ ત્મસત ઇ્છાઓન પર
ખલી રહ્યો છ.
 સિા કાયશ ફતત સિા ભાિથી જ કરો.સિા કાયશિાં જ્યારે અિમ તથા કતાશ ભાિ આિી જાય છ મયારે

ુ -આનંદ િળતાં નથી.
સખ
ુ ા બનાિલ િાનિોની સાથ પ્રિ કરે છ ત જ સાચા અથશિાં પ્રભન
ુ ી સાથ પ્રિ કરે છ.
 જે પ્રભન
ભતતજનો તપ અન મયાર્ની ભાિનાથી,વિન્રતતા અન વનિશલતાના ભાિિાં રિી પ્રિન જ િિત્તા
આપ છ.
 ધિશની ઓળખાણ િાનિતા છ..િાનિિાં િાનિતા છ તો જ ત ધાવિિક કિેિાય છ.અનક પ્રકારના

ુ નથી તો ત
કિશકાંડિાં ફસાયલો િાનિ કિશકાંડોન જ ધિશ િાન છ,પરં ત ુ તનાિાં િાનિતાના ગણ
ધાવિિક કિેિાતો નથી.
 ૫રીિતશન સંસારનો વનયિ છ.અિ જે કં ઇ જોઇ રહ્યા છીએ તિાં િર૫
િર૫લ ૫હરિતશન થઇ રહ્ ં ુ છ.

એકરસ રિેિાિાળી આ એક ૫રિ સત્તા ઇશ્વર છ.તની સાથ સબંધ જોડીન એકરસ જીિન જીિિાિાં
જ જીિનની સાથશકતા છ.
 સદભાિના િર્ તો જ સદવ્યિિાર થર્.
 પ્રિ..ન્રતતા..સિિવષ્ટ..સિનર્ીલતાન
ટ..સિનર્ીલતાન જીિનનો આધાર બનાિો.
બનાિો.
 ધિશન ંુ કાિ જોડિાન ંુ છ,તોડિાન ંુ નિીનિી- આ ફતત સ ૂત્ર નથી,પરં ત ુ િતશિાન સિયની આિ્યકતા છ.
 ભક્તતની ર્રૂઆત ભર્િાનન જાણ્યા ૫છી જ થાય છ.જે સમયનો િારર્ અપનાિ છ,જર્ત તની

સાથ િર કરે છ.િહરના સંતો કષ્ટ ઉિાિીન િંિર્ાં અિર રિે છ.સ્િાથય લોકો પોતાના સ્િાથશના
ના

કારણ સંતની સાથ િાદિાદ-વિિાદ કરે છ..િાર્શ ભ ૂલલા અજ્ઞાનીઓ સંતની વનિંદા કરે છ,પરં ત ુ જેની
રષા ભર્િાન કરે છ તનો કોઇ િાળ િાંકો કરી ર્કતો નથી.દે િદુલશભ િાનિ ર્રીર કોહટ જ્િના
ુ ન િર્ થઇન અવિદ્યાની પ્રરણાથી અનક યોવનઓિાં
પણ્ુ યથી િળ્યો છ,કાળ,કાળ-કિશ-સ્િભાિ તથા ગણ
ભટકતા જીિન પ્રભ ુ ૃૃપા કરી આ સિોત્તિ િનષ્ુ ય દે િ આપ છ,જે િોષના દ્વારરૂ૫
દ્વારરૂ૫ છ ત પ્રાત
ુ ારતા નથી ત પાછળથી ૫સ્તાય છ અન પોતાની જ ભ ૂલથી
કરીન જેઓ પોતાના ૫રલોકન સધ
થયલ ખરાબ ફળ િાટે કાળ,કિશ કે ઇશ્વર ૫ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ છ.
 સદગરૂુ ની ૃૃપાથી ૫રિવપતા ૫રિામિાન જાણીન તિની સાથ પ્રિ કરિાથી..ભજન કરિાથી

ુ ો થાય છ..જેિી રીત િાછીિાર િાછલીઓન ૫કડિા નદીિાં જાળ નાખ છ
આિાર્િનનો ચક્કર પર
તો જાળની અંદર આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ ૫કડાઇ જાય છ,પરં ત ુ જે િાછલી જાળ
નાખિાિાળાના ચરણો પાસ આિી જાય છ ત ૫કડાતી નથી,તિી જ રીત
રીત ભર્િાનની િાયા
(સંસાર)િાં િિતા કરીન જીિો ફસાય છ અન જ્િ િરણના ચક્કરિાં ફસાઇ જાય છ,પરં ત ુ જે જીિો
િાયા૫
િાયા૫વત ૫રિામિાન જાણીન િાનીન તિના ર્રણિાં આિી જાય છ તઓ િાયાન તરી જાય
ુ
છ.૫
.૫રિામિાની પ્રાવત અન તન અંર્સંર્ જાણિા એ જ િાનિ જીિનન ંુ લક્ષ્ય છ.ઉ્ચ વિચાર,શભ
કિશ અન કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્રવનિાશ ણનો મ ૂળ આધાર છ અન તની પ્રર્વતના િાટે સમસંર્
ુ ાફરીના સિય કોઇ ભદ રાખિાિાં
ખ ૂબ જ જરૂરી છ.આજે િોટલો..વસનિાઘરો તથા ર્ાડીઓિાં મસ
આિતો નથી,પરં ત ુ ભક્તતિાં ભદભાિ રાખિાિાં આિ છ.
 જીિનિાં જે િાતો સાંભળીએ..તન જોઇએ..વિચારીએ
જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીન અન જ્યારે િાની લઇએ મયાર

ુ ,ર્ાંવત તથા િઢતા આિ છ.
પછી પ ૂણશ વિશ્વાસ આિિાથી જ સખ
 બીજો શ ંુ કરે છ ત ના જુિો.પોતાના ૫રીિારના સદસ્યોિાં ૫ણ પ્રભ ુ દર્શન કરો.બાળકોન સારા

સંસ્કાર અન વર્ષણ આપો.
ુ લી ચાલ ુ રિી તો ભક્તતનો આનંદ નિી િળ.
 બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવત ૫છી ૫ણ િર..નફરત..વનિંદા..ચ
દા..ચર્
ુ િ કરિાની છ.વનષ્કાિભાિથી
૫રિામિા અંર્સંર્ છ..આિ્યકતા તના અક્સ્તમિનો અનભ
કાિભાિથી ભક્તત
કરો..સ્િાથશ રહિત સવુ િરણ કરો..યર્કરો..યર્-અપયર્,િાનઅપયર્,િાન-અપિાનની અર્ભલાષા છોડી દે િી.
 િનષ્ુ ય જ્િ કરોડો જ્િના પણ્ુ ય કિોન ંુ ફળ છ.આ જ્િિાં પ્રભુ
પ્રભ ુ ૫રિામિાન જાણિા એ િનષ્ુ યનુ
યન ંુ

૫રિ કતશવ્ય છ.
(ગરૂુ દે િ િરદે િજી િિા.(વનરં કારી બાબા)ના પ્રિચનિાંથી સાભાર...)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
જ્ઞાન કિશિાં આિી જાય તો જીિનનો શૃર્
ં ાર બન
િતશિાન સિયના સદગરૂુ બાબા િરદે િવસિંિજી િિારાજ “વનરં કારી બાબા’’
બાબા’’ િાનિિાત્રન એક પ્રભ ુ
૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન કરાિીન જાતજાત-પાંત,િર્ભ ૂષા,ઘ ૃણા,નફરત,િર વિરોધથી મતુ ત કરીન િાનિીયતાન ંુ િસ્ત્ર
૫િેરાિ છ.બ્રહ્મજ્ઞાનનો
.બ્રહ્મજ્ઞાનનો નકર્ો..પ્રિ..ન્રતતા અન સિદ્દવષ્ટન
ટન જીિનનો આધાર બનાિી જીિન જીિવ ંુ એ જ
િનષ્ુ યનુ
યન ંુ કતશવ્ય છ.બ્રહ્મજ્ઞાન જ િાનિન પોતાના વનજ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ન ંુ જ્ઞાન કરાિ છ કેઃ તિાિ િાનિ સિાન
છ..તિાિ જીિોિાં એક જ આમિા વનિાસ કરે છ.સંપ ૂણશ સ ૃવષ્ટ ૫રિામિાન ંુ રૂ૫
રૂ૫ છ.

હું કં ઇ જ નથી અન કં ઇ૫ણ કાયશ કરી ર્કિા સિથશ નથી..કરણકરાિનિાર પ્રભ ુ ૫રિામિા છ.. આિી
ુ વનરાકાર ૫રબ્રહ્મ
ભાિનાથી યતુ ત થઇન જ િનષ્ુ યએ
યએ િતશિાન સિયના સદગરૂુ ના િાધ્યિથી એક વનગશણ
૫રિામિાના જ્ઞાનન જાણીન તન અનરૂુ ૫ નકીના િાર્શ ઉ૫
ઉ૫ર ચાલવ ંુ જોઇએ.િાનિના જીિનિાં “જ્ઞાનનો
જ્ઞાનનો
નકર્ો,અિલનો રં ર્’’ કેિો ચઢિો જોઇએ તના વિર્ એક દ્દષ્ટાંત જોઇએ.....
જોઇએ.....
એક સંત િિાપરૂુ ષ રસ્તા ઉ૫
ઉ૫ર જઇ રહ્યા િતા.તિન પાંચ બદિાર્ોએ ૫કડીન તિની પાસના પૈસા ઝુંટિી
લીધા,મયારબાદ િારપીટ કરીન ભાર્ી ર્યા.ત જ રસ્ત થઇન એક સજ્જન વ્યક્તત ૫સાર થઇ રહ્યા
િતા.સંતની આિી િાલત જોઇન તિન દયા આિી ર્ઇ.તઓ સંતન દિાખાન લઇ જઇ દાખલ કરી ઉ૫
ઉ૫ચાર
કરાવ્યો.કેટલાક હદિસ ૫છી સંત િિાપરૂુ ષન િોંર્ આિતાં પલા સજ્જન પ ૂછ્ું કેઃ “િિારાજ ! શ ંુ આ૫
આ૫ન યાદ
છ કે આ૫
ં ૂ ી લનાર કોન િતા..?’’
આ૫ન િારપીટ કરનાર અન આપન લટ
િતા..?’’ અિીં દિાખાનાિાં આ૫
આ૫ન કોન લાગ્ય ંુ
િત.ંુ .? તના જિાબિાં સંત િિાપરૂુ ષ કિે છ કેઃ “િન પરુ ે પરૂુ ભાન િત ંુ કે તિ જ િન િાર િારી લટ
ં ૂ ી લીધો
િતો અન તિ જ િન અિી દિાખાનાિાં દાખલ કરી ઉ૫
ઉ૫ચાર કરાવ્યો િતો.’’
િતો.’’ પલા સજ્જન િિામિાન કહ્ ં ુ
ુ
કેઃ િિારાજ ! આપ જરા વિચાર કરીન બોલો ! િિામિાએ કહ્ ં ુ કેઃ હું સાચ ંુ જ કહું છં કે તિ સાષાત વનગશણ
ુ ાિના ર્રીરિાં આિીન િન પ ૂછી રહ્યા છો ! જ્યારે િન સજા આ૫
વનરાકાર પરિશ્વર આ િિાનભ
આ૫િી િતી તો
પાંચ બદિાર્ોના આમિાના રૂ૫
રૂ૫િાં આિીન તિ જ િન િાયો.સજા આયા ૫છી તિ જ વિચાયું ુ કે આન
જાનથી િારી નાખિો નથી એટલ આ સજ્જનના
સજ્જનના રૂ૫
રૂ૫િાં આિીન િારી તિાિ પ્રકારની દે ખભાળ કરાિી અન
તિ જ િન પ ૂછી રહ્યા છો ! િારી દ્દવષ્ટિાં
ટિાં તો ત્જધર દે ખતા હું ત ં ૂ િી ત ં ૂ િૈ !! કિેિાનો ભાિ સંત િિાપરૂુ ષના
હ્રદયિાં સિયના સદગરૂુ દ્વારા આ૫
આ૫િાિાં આિલ પ્રિ..ન્રતતા..સિદ્દવષ્ટરૂપી
ટરૂપી જ્ઞાનનો નકર્ો જેિી રીત
રે ખાંકીત
કીત કયો િોય છ તના અનરૂુ ૫ જ તિના જીિનિાં કિશરૂ૫િાં રં ર્ ચઢયો િતો.ઇશ્વર સિહ્રદય છ.અિારે
૫ણ અિારા જીિનિાં સિદ્દવષ્ટનો
ટનો ભાિ ઉમપન્ન કરીન ભૌવતક તથા આધ્યાત્મિક બંન્ન સ્તર ૫ર ઉન્નવત
કરિાની છ તથા જ્ઞાનના નકર્ા ઉ૫
ઉ૫ર અિલનો રં ર્ અિારા જીિનિાં ચઢાિિાનો છ..
સાચી
સાચી િાનિતાિાળું જીિન જીિન જીિિાની કાિના કરનાર બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવત પ ૂણશ ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ
ુ વનરાકાર ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન પ્રાત થાય છ.જો પ્રમયક
સદગરૂુ ના િાધ્યિથી સબ ઘટિાસી અંતયાશ િી વનગશણ
ુ બ જીિન જીિિાન ંુ ર્રૂ કરી દે તો
િાનિ પોતાના િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ બ્રહ્મજ્ઞાનન પ્રાત કરી ત મજ
અર્ાંવત..િૈરિનસ્ય..ચોરી અન વ્યર્ભચાર..અ૫
વ્યર્ભચાર..અ૫રાધ તથા સ્િાથશ ૫રાયણતા..િાનિ િાનિન ંુ જે ર્ોષણ કરે
છ ત..લટ
ં ૂ ફાટ..ખ ૂના િરકી જેિા અમયારચારો બંધ થઇ જાય તિાં કોઇ ર્ંકા નથી.
િાનિતા એ જ િાનિનો ધિશ છ.જે િાનિના હ્દયિાં બ્રહ્મજ્ઞાનો નકર્ો રે ખાંકીત રિે છ,તિનાિાં
ુ ના અિતાર િતશિાન સિયના સદગરૂુ ની િાણીન
િર્શ ભદ..િણશભદ િોતો નથી એટલ જ જ્ઞાનીજનો યર્
ુ રણ કરી અિલનો રં ર્ ચઢાિી
૫રિામિાના સાવનધ્યિાં લઇ જનારી િાણી સિજીન પોતાના જીિનિાં અનસ
ઇિાનદારીના રસ્ત ચાલ છ...!
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
અષ્ટાિર મ
ટાિર મ મવુ નન ંુ જીિન ચરીત્ર તથા જનક અષ્ટાિર મ
ટાિર મ સંિાદ
ઉદાલક મવુ નના પ ૂત્ર શ્વતકેત ુ આ પ ૃથ્િીભરિાં િંત્રર્ાસ્ત્રિાં પારં ર્ત સિજિાિાં આિતા િતા.આ
િતા.આ ઉદાલક
મવુ નના "કિોડ’’
"કિોડ’’ નાિથી પ્રવસ્ વર્ષ્ય િતા,તિન પોતાના ગરૂુ દે િની ઘણી જ સિા કરી િતી.જેનાથી પ્રસન્ન
થઇન ગરૂુ એ તિન ઘણા જ થોડા સિયિાં તિાિ િદદ-િદાંર્ ભણાિી દીધા િતા અન પોતાની ક્યા
ુ તાનો
ુ તા ર્ભશિતી
સજા
તાનો વિિાિ તિની સાથ કયો િતો.થોડો સિય વિમયા ૫છી સજા
િતી બન છ.અષ્ટાિર મ
.અષ્ટાિર મ જ્યારે

ુ તા,
િાતાના ર્ભશિાં િતા મયારે તિની િાતા સજા
તા, તિના પવત કિોડ અન વપતા ઉદ્દાલક િ્ચનો જ્ઞાનસંિાદ
સાંભળતી જેથી અષ્ટાિર મ િાતાના ર્ભશિાંજ િંત્રો્ચાર વર્ખી ર્યા િતા.આ
િતા.આ ર્ભશ અક્ગ્નની સિાન તજસ્િી
ુ પાિ કરી રહ્યા િતા તથી ર્ભશસ્થ
િતો.એક હદિસ કિોડ મવુ ન િદ પાિ કરી રહ્યા િતા.તિના વપતા અશ્
ુ િદપાિ કરી રહ્યા છો.પોતાના વર્ષ્યોની
બાળકે કહ્ ં ુ કેઃ વપતાજી ! આ૫
આ૫ અશ્
યોની િાજરીિાં આિા પ્રકારનો
આષ૫ કરિાથી તિના વપતાજીન ઘણો જ ર મોધ આવ્યો અન તિન ઉદસ્થ બાળકન શ્રાપ આયો કેઃ "ત ંુ
પટિાં જ આિી ટેઢી
ઢી ટેઢી િાતો કરે છ એટલા િાટે ત ં ૂ આિ જગ્યાએથી િર મ (ટેઢોો-િાંકો) ઉમપન્ન થઇર્.’’
થઇર્.’’
ુ તાન
જ્યારે અષ્ટાિર મ
ટાિર મ પટિાં િધિા લાગ્યા મયારે તિની િાતા સજા
તાન ઘણી જ પીડા થિા લાર્ી.ત સિય
તિન પોતાના વનધશન પવતન ધન લાિિા િાટે વિનંતી કરી.કિોડ મવુ ન ધન લિા િાટે રાજા જનકની પાસ
ુ ોિીત આવ્યા િતા.તિન એિો વનયિ
જાય છ ત હદિસોિાં રાજા જનકના દરબારિાં બંહદનાિનો પર
બનાવ્યો િતો કે જે િારી સાથ ર્ાસ્ત્રાથશિાં િારી જર્ તિન હું જળિાં ડુબાડી દઇર્.
ઘણા િોટા િોટા વિદ્વાનો..પંડીતો આિતા િતા અન તિની સાિ ર્ાસ્ત્રાથશિાં િારી જતા િતા.િારી
ુ ોિીત જળિાં ડુબાડી દે તા િતા.અષ્ટાિર મજીના
જતા વિદ્વાનો..પંડીતોન આ પર
ટાિર મજીના વપતાજી કે જે ધનની પ્રાવતના
તના
ુ ોિીતની સાિ ર્ાસ્ત્રાથશિાં િારી ર્યા અન ર્ાસ્ત્રાથશના
અથે રાજા જનકના દરબારિાં ર્યા િતા તઓ આ પર
ુ ાર તિન ૫ણ પાણીિાં ડુબાડી દે િાિાં આવ્યા.અષ્ટાિ
વનયિો અનસ
ટાિર મજીના િાિા...િર્રે ન ૫ણ આિી રીત
જ પાણીિાં ડુબાડી દે િાિાં આવ્યા િતા.જ્યારે ઉદાલકન આ સિાચાર િળ્યા મયારે તિન પોતાની પ ૂત્રી
ુ તાની પાસ જઇન તિાિ િાતોથી સજા
ુ તાન િાકેફ કરી અન કહ્ ં ુ કેઃ તિારે આ વિર્ અષ્ટાિર મજીન
સજા
ટાિર મજીન કોઇ
િાત કરિી નિી.અષ્ટાિર મજીના
ટાિર મજીના જ્િ ૫છી તિના વપતાના વિર્ કોઇએ કોઇ જાણકારી ન આ૫
આ૫િાથી ત
ૂ
ઉદાલક(દાદા)ન
જ પોતાના ભાઇ
ઉદાલક(દાદા)ન જ પોતાના વપતા સિજતા િતા અન તિના પ ૂત્ર શ્વતકેત(િાિા)ન
સિજતા િતા.
એક હદિસ જ્યારે અષ્ટાિર મજીની
ટાિર મજીની ઉંિર બાર િષશની િતી મયારે ત ઉદાલકના ખોળાિાં બિા િતા ત જ સિય
મયાં શ્વતકેત ૂ આિ છ અન પોતાના વપતાના ખોળાિાંથી અષ્ટાિર મજીન
ટાિર મજીન ખચી લઇન કિે છ કેઃ આ તારા
બા૫
બા૫ની ર્ોદ(ખોળો) નથી.શ્વતકેત ૂની આિી કટક્ૂ તતથી અષ્ટાિર મજીના
ટાિર મજીના ર્ચત્ર ઉ૫
ઉ૫ર આઘાત લાગ્યો, તથી તિન
ુ તાન ર્ભરાિણ થાય
ઘર જઇન તિની િાતાન પ ૂછ્ું કેઃ િારા વપતાજી ક્યાં ર્યા છ ? આ સાંભળીન સજા
છ અન શ્રાપના ભયથી બધી જ સમય િાતો જણાિી દે છ.તિાિ રિસ્યની િાતો સાંભળીન અષ્ટાિર મજી
ટાિર મજી
રાત્રીના સિય પોતાના િાિા શ્વતકેત ૂન િળીન બંન્ન િાિાિાિા-ભાણજ રાજા જનકના યજ્ઞિાં જિાન ંુ નક્કી કરે
છ.યજ્ઞર્ાળાના દ્વાર ૫ર પિોંચીન જ્યારે તઓ અંદર જિા લાગ્યા ત સિય દ્વારપાળ કહ્ ં ુ કેઃ આપ લોકોન
ુ ાર અિ વનિદન
િારા પ્રણાિ ! અિ તો આજ્ઞાન ંુ પાલન કરિાિાળા છીએ.રાજા જનકના આદે ર્ અનસ
કરીએ છીએ કેઃયજ્ઞર્ાળાિાં બાળકોન જિાની ૫રિાનર્ી નથી.ફતત વ ૃ્ અન વિદ્વાનોન જ પ્રિર્ આ૫
આ૫િાિાં
આિ છ, મયારે અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ દ્વારપાલજી ! િનષ્ુ ય િધ ુ ઉંિરનો િોિાથી..િાળ ધોળા થઇ
જિાથી..ધનથી અથિા વિર્ાળ ૃુ ટુંબથી ત િોટો કિેિાતો નથી.બ્રાહ્મણોિાં ૫ણ ત જ િોટો છ જે િદોનો
ુ ોિીતન િળિા ઇ્છીએ
િતતા છ આિો ઋવષઓએ વનયિ બનાવ્યો છ. અિ રાજસભાિાં આિલ પર
છીએ,એટલા િાટે આપ અિારા તરફથી આ વિનંતી િિારાજન ૫િોચાડી દો.આજે તિ અિોન વિદ્વાન
ુ ોિીતની સાથ ર્ાસ્ત્રાથશ કરતા જોર્ો અન િાદ િધી જતાં પર
ુ ોિીતન િારાથી પરાજીત થતાં તિ જોર્ો..
પર
દ્વારપાળ કહ્ ં ુ કેઃ હું ર્િ ત ઉપાય કરીન આપશ્રીન સભાિાં લઇ જિાનો પ્રયાસ કરૂં છં..૫
.૫રં ત ુ મયાં
જઇન આપશ્રીએ વિદ્વાનોન
વિદ્વાનોન ર્ોભ તવ ંુ કાયશ કરવ ંુ ૫ડર્.આવ ંુ કિીન દ્વારપાળ તિન રાજા જનકની પાસ લઇ

ુ ય સ્થાન ધરાિો છો અન આ૫
જાય છ, મયાં જઇન અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ રાજન ! આપ જનક િંર્િાં મખ્
આ૫
ુ ોિીત આવ્યા છ ? ત બ્રાહ્મણોન ર્ાસ્ત્રાથશિાં
ચર મિતય રાજા છો.િ સાંભળ્ય ંુ છ કેઃ આ૫
આ૫ની સભાિાં એક પર
૫રાસ્ત કરીન પછી િારે લા બ્રાહ્મણો..પંડીતો..વિદ્વાનોન પાણીિાં ડુબાડી દે છ ? આ િાત સાંભળીન હું
ુ ોિીત ક્યાં છ ? હું તિન
અદ્વતબ્રહ્મ વિષય ૫ર તિની સાથ ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા િાટે આવ્યો છં..ત રાજ પર
િળિા ઇ્છં છં.
ુ ોિીત
ુ ા છ, તિ તિની
રાજા જનકે કહ્ ં ુ કેઃ પર
ોિીત બંદીનો પ્રભાિ ઘણા બધા િદિત્તા બ્રાહ્મણો જોઇ ચક્ય
ર્ક્તતન ન જાણતા િોિાથી જ તિન જીતિાની આર્ા કરી રહ્યા છો. આ ૫િેલાં કેટલાય વિદ્વાન બ્રાહ્મણો
આવ્યા,પરં ત ુ સ ૂયશની આર્ળ તારાઓ ફીક્કા ૫ડી જાય છ તિી જ રીત તિાિ તિની સાિ િતપ્રભ બની
ુ ી તનો િારા જેિાની સાથ સાિનો થયો નથી તથી
ર્યા છ...આવુ
...આવ ંુ સાંભળીન અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ િજુ સધ
જ ત વસિંિની જેિ વનભશય બનીન આિી િાતો કરે છ.
અષ્ટાિર મજીની
ટાિર મજીની િાતો સાંભળીન તિની પરીષા કરિાના વિચારથી જનકરાજાએ કહ્ ં ુ કેઃ
"જે પરૂુ ષ ત્રીસ અિયિ..બાર અંર્..ચોિીસ ૫િશ અન ફતત આરોિાળા ૫દાથશન જાણ છ ત િોટો વિદ્વાન છ.’’
.’’
આ સાંભળીન અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ જેનાિાં ૫ષરૂ૫
ષરૂ૫ ૨૪ ૫િશ
૫િશ..ઋતરૂુ ૫ ૬ નાર્ભ..િાસરૂ૫
..િાસરૂ૫ બાર અંર્..હદિસો રૂ૫
રૂ૫
૩૬૫ આરાઓ છ ત વનરં તર ફરનારા સંિમસરરૂ૫
મસરરૂ૫ કાળ ચર મ આપની રષા કરે .’’
આિો જિાબ સાંભળી રાજા જનકે પ્રશ્ન
પ્રશ્ન પ ૂછયો કેઃ સ ૂતી િખત આંખ કોન બંધ કોન કરત ંુ નથી ? જ્િ લીધા
પછી કોનાિાં ર્વત િોતી નથી ? અન િર્થી કોન આિ છ ?
અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ "િાછલી સ ૂતી િખત આંખ બંધ કરતી નથી..ઇડું ઉમપન્ન થિા છતાં ચષ્ટા કરત ંુ
નથી..૫
નથી..૫મથરિાં હ્રદય િોત ંુ નથી અન નદી િર્થી િિે છ.’’
.’’
વિિચકોએ એનો જે આધ્યાત્મિક અથશ કરે લો છ તન પણ વિચારી લઇએ.
ુ ુ ષન િિાિમસ્યની ઉપિા આપી છ. જેિ િિાિમસ્ય નદીના બંન
પ્રથિ ચરણનો અથશઃ શ્રવુ તિાં ચૈત્ય પં 
ુ ુ ષ પણ જાગ્રત અિસ્થાિાં અન સ્િનાિસ્થાિાં, આ લોક
હકનારાિાં ફરિાથી થાકી જાય છ તિ ચૈત્ય પં 
ુ ધ્ુ ત પાિ છ. પરં ત ુ એ સષ
ુ ધ્ુ ત તથા પ્રલયિાં, કાયશ તથા
તથા પરલોકિાં, ભ્રિણ કરિાથી થાકીન સષ
ુ ુષ
કારણસમ ૂિની જ્યારે િલનચલનાહદ ર્ક્તત સંપ ૂણશ રીત ઉપરાિ પાિી જાય છ મયારે , આ એક ચૈત્ય પં 
જ જેની દૃષ્ટાપણાની ર્ક્તત નાર્ ના પાિી િોય એિા રિે છ. એ સંબધ
ં િાં શ્રવુ ત પણ કિે છ કે દૃષ્ટાની
દૃષ્ષ્ટનો લોપ થતો જ નથી,
નથી, કારણ કે ત અવિનાર્ી છ. જો દૃષ્ટાની દૃષ્ષ્ટનો લોપ સ્િીકારીએ તો કરે લાંનો
ુ સ ૂતો િતો " એવ ંુ જ્ઞાન
નાર્ અન નહિ કરે લાંની પ્રાધ્તરૂપી દોષ પ્રાત થાય અન " હું આટલો િખત સખ
ુ િ કરનારાના અભાિિાં થાય નહિ,
ુ ુ ષન ંુ જ્ઞાન અખંડ છ અન ત અવિનાર્ી છ,
પણ અનભ
નહિ, તથી ચૈત્ય પં 
િાટે અજ્િા છ. આ પ્રથિ ચરણનો અથશ છ.
બીજા ચરણનો અથશઃ ઉમપન્ન થયલ ંુ ઇંડું એટલ આ અર્ખલ બ્રહ્માંડ. ઉમપન્ન થયા પછી પણ પોતાની િળ
ુ ુ ષ જ ર્વતિાન કરે છ.
િલનચલન કરત ંુ નથી,
નથી, પરં ત ુ તન ચૈત્ય પં 
ત્રીજા ચરણનો અથશ ::- અ્િન
અ્િન એટલ પાષાણ અન યાસ્ક મવુ નએ ્િન નો અથશ ર્રીર કરે લો છ. એટલ
્િનરહિત ત અ્િન - અથાશ ત ર્રીરરહિતર્રીરરહિત-દે િાર્ભિાનરહિત એિા યોર્ીન ંુ ૃદદય ર્ોકન ંુ સ્થાન િોત ંુ નથી.
શ્રવુ ત પણ એિ જ કિે છ કે ર્રીરાર્ભિાનરહિત યોર્ીન વપ્રય તથા અવપ્રયનો સ્પર્શ થતો નથી. દે િાર્ભિાન
ર્ળી જાય
જાય છ મયારે યોર્ીના ૃદદયના સિશ ર્ોકોન તરી જાય છ. અથાશ ત િનરહિત જીિનમતુ ત થાય છ.

ચોથા ચરણનો અથશ : નદી એટલ ર્ચત્તરૂપી નદી સિજિી. યોર્ી જ્યારે સિાવધિાંથી ઊિે છ અથાશ ત બાહ્ય
પ્રપંચિાં દૃષ્ષ્ટ કરે છ મયારે તની ર્ચત્તરૂપી નદી,
નદી, સિશ પ્રપંચરૂપી િર્થી િધી જાય છ. અથાશ ત યોર્ીની
દૃષ્ષ્ટએ વ્યાિિાહરક પ્રપંચ પણ સ્િનના પ્રપંચની પિે દૃષ્ષ્ટના સિકાળિાં જ ઉમપન્ન થાય છ.
એ આખા ્લોકિાં સંષપિાં દર્ાશ વ્ય ંુ છ કે દૃષ્ટાની દૃષ્ષ્ટનો લોપ થતો નથી,
નથી, દૃષ્ય પદાથશ જડ છ, દે િનો સંર્
ના કરનારાની મક્ુ તત થાય છ, અન સંસાર િનોિય છ.
આિો જિાબ સાંભળીન રાજા જનકે કહ્ ં ુ કેઃ આ૫
આ૫ તો દે િતાઓની સિાન પ્રભાિર્ાળી છો.હું આપન સાિા્ય
િાણસ સિજતો નથી.આ૫
નથી.આ૫ બાળક ૫ણ નથી. હું તો આપશ્રીન જ્ઞાનવ ૃ્ જ િાન ંુ છં.િાદિાદ-વિિાદ કરિાિાં
ુ ોિીત સાથ ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા િાટે સંિવત
આ૫ સિાન કોઇ નથી એટલા િાટે આ૫
આ૫શ્રીન બંદી પર
િવત આપ ંુ છં.
જનક રાજાની રાજસભાિાં પ્રિર્ થતાં જ અષ્ટાિર મજીના
ટાિર મજીના આિ અંર્ િાંકા િોિાથી આવ ંુ બડોળ ર્રીર જોઇન
તિાિ સભાસદો િસી ૫ડે છ અન જ્યારે સભાસદોએ જાણ્ય ંુ કે આ અષ્ટાિર મ
ટાિર મ બાળક ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા આવ્યા છ
ુ જ ખડખડાટ િસી ૫ડે છ.
મયારે સભાસદો ખબ
અષ્ટાિર મજી
ટાિર મજી કિે છ કેઃ અિ તો સિજતા િતા કે વિદે િ રાજા જનકની સભાિાં કેટલાય પંડીતો િર્,પરં ત ુ
અિીયાં તો તિાિ ચિારો જ જોિા િળ છ.
અષ્ટાિર મજીનુ
ટાિર મજીન ંુ આવ ંુ કથન સાંભળીન સભાિાં ઉ૫
ઉ૫ક્સ્થત તિાિ પંહડતો વિદ્વાનો એક બીજાની તરફ જોિા
ુ ્ ંુ કેઃ બ્રહ્મણ ! આપ તિાિ સભાસદોન
લાગ્યા.રાજા જનકે પછ
સભાસદોન ચિાર કેિ કહ્યા ? િારી સભાિાં તો િોટા
િોટા ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ બ્રાહ્મણો અન પંડીતો વિદ્યિાન છ.
ુ વનલે૫ અન વનવિિકાર છ તનાિાં કોઇ વિકાર કે દોષ નથી.
અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ જુઓ..! આમિા વનમય શ્
જેન આમિાઆમિા-૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન છ ત જ બ્રહ્મજ્ઞાની
બ્રહ્મજ્ઞાની કે પંડીત છ.જે આમિાઆમિા-૫રિામિાન ઓળખતો નથી અન
ફતત ચાિડાથી ઢં કાયલ આ અક્સ્થઅક્સ્થ-િાંસના ર્રીરન જોઇન િસ છ તન આમિજ્ઞાન નથી ફતત ચાિડાન ંુ જ
જ્ઞાન છ અન જેન ચાિડાન ંુ જ્ઞાન િોય છ ત ચિાર જ છ.
અષ્ટાિર મજીની
ટાિર મજીની આિી યક્ુ તતયતુ ત િાતો સાંભળીન િિારાજ જનક તથા સિસ્ત
સિસ્ત સભાસદોન ઘણો જ સંતોષ
ુ ્.ંુ .
થયો.તિન અષ્ટાિર મજીનુ
ટાિર મજીન ંુ અર્ભિાદન કય.ું ુ .પ ૂજા કરી તથા સભાિાં આિિાન ંુ કારણ પછ
અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ કહ્ ં ુ કેઃ હું આ૫
આ૫ના ત પંડીતની સાથ ર્ાસ્ત્રાથશ કરિા ઇ્છં છં કે જે પોતાની સાથના ર્ાસ્ત્રાથશિાં
ુ ોિીતની સાથ અષ્ટાિર મજીનો
િારનાર પંડીતોન પાણીિાં ડુબાડી દે છ.િિારાજ જનકે ત પંડીત પર
ટાિર મજીનો ર્ાસ્ત્રાથશ
ુ ોિીતની તરફ ફરીન કહ્ ં ુ કેઃ પોતાન અવતિાદી િાનનાર િે બંદી !
યોજ્યો..મયારે અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ પંડીત પર
તિ પોતાની સાિ િારી જનારન જળિાં ડૂબાડી દે િાની ર્રત રાખી છ,પરં ત ુ િારી સાિ તિ જીતી ર્કિાના
નથી.િારી સાિ ર્ાસ્ત્રાથશિાં તિારી િાદર્ક્તત નષ્ટ થઇ જર્.િિ તિ િારા પ્રશ્નોના જિાબ આપો અન હું
તિારા પ્રશ્નોના જિાબ આપીર્.
ુ ોિીત કહ્ ં ુ કેઃ અષ્ટાિર મજી
જ્યારે ભરી સભાિાં અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ ર્ાસ્ત્રાથશના િાટે લલકાર કયો મયારે બંદી પર
ટાિર મજી !
એક જ અક્ગ્ન અનક પ્રકારથી
પ્રકારથી પ્રકાવર્ત થાય છ..એક
..એક જ સ ૂયશ સિગ્ર જર્તન પ્રકાવર્ત કરી રહ્યો છ..
ુ નો નાર્ કરનાર દે િરાજ ઇ્દ્દ એક જ િીર છ તથા વપતરોના યિરાજા ૫ણ એક જ છ.
ર્ત્રઓ
અષ્ટાિર મજીઃ
ટાિર મજીઃ ઇ્દ્દ અન અક્ગ્ન...આ બ દે િતા છ..નારદ અન ૫િશત...આ દે િવષિ ૫ણ બ છ..અવશ્વનીૃુ િારો ૫ણ
બ છ..રથનાં પૈડાં ૫ણ બ જ છ અન વિધાતાએ ૫વતવત-૫મની...આ સિચર ૫ણ બ જ બનાવ્યાં છ.
ુ ોિીતઃ આ તિાિ પ્રજા કિશિર્ ત્રણ પ્રકારથી જ્િ લ છ.તિાિ કિોન ંુ પ્રવતપાદન ૫ણ ત્રણ િદ જ
બંદી પર
ુ નો ૫ણ પ્રાતઃ..િધ્યા્િ અન સાંજે...આ ત્રણ સિય યજ્ઞન ંુ અનષ્ુ િાન
ુ ાર
કરે છ.અધ્િયશજ
િાન કરે છ.કિશ અનસ

પ્રાત થનાર ભોર્ોના િાટે સ્િર્શ ..મ ૃમયુ અન નરક...આ ત્રણ લોક ૫ણ ત્રણ છ તથા કિશજ્ય જ્યોવતઓ ૫ણ
ત્રણ છ.
અષ્ટાિર મજીઃ
ગૃિસ્થાશ્રિ..
િાનપ્રસ્થાશ્રિ અન સં્યાસાશ્રિ)
ટાિર મજીઃ બ્રાહ્મણોના િાટે આશ્રિ ચાર છ.(
.(બ્રહ્મચયાશ શ્રિ..
િ..ગૃ
સ્થાશ્રિ..િાનપ્રસ્થાશ્રિ
યાસાશ્રિ)
ુ ય હદર્ાઓ ૫ણ ચાર છ (પ ૂિશ....
ૐકારના અકાર..િકાર..ઉકાર અન અધશ
અધશિાત્રા...આ ચાર જ િણશ છ અન મખ્
પવિિ..
ઉત્તર..
..દર્ષણ
દર્ષણ)) તથા ૫રા..૫
પવિિ..ઉત્તર
રા..૫્યક્્ત..િધ્યિા અન િૈખરી...િાણી ૫ણ ચાર પ્રકારની છ.
ુ ોિીતઃ યજ્ઞની અક્ગ્નઓ પાંચ છ.(ર્ાિશ
બંદી પર
.(ર્ાિશ ૫મય,દર્ષણાક્ગ્ન,આહ્વવનય,સભ્ય અન આિસથ્ય)..પં
આિસથ્ય)..પંક્તત છંદ
૫ણ પાંચ ૫દોિાળા
શ ુ ાસ્ય અન સોિ)..
દોિાળા છ..યજ્ઞ ૫ણ પાંચ પ્રકારના છ (અક્ગ્નિોત્ર..દર્શ..પૌણશિાસ..ચાતિ
સોિ)..
ઇધ્્દ્દયો પાંચ છ..િદિાં પંચ ર્ીખાિાળી અસરા
સરા ૫ણ પાંચ છ (ર્રીરના આકારિાં પહરણાિ પાિલાં
ુ રનારી અસરા ર્ચતર્ક્તત છ. એન પ્રિાણ,
જળપ્રધાન પ્રાણીઓિાં અનસ
પ્રિાણ,વિપયશય,વનિા,
વનિા,સ્મ ૃવત નાિની તથા
વિકલ્પ નાિની પાંચ વ ૃવત્તઓ પાંચ વર્ખાઓ છ) તથા સંસારિાં પ્રવસ્ નદો ૫ણ પાંચ છ.(
.(પાંચ
વિષયપ્રિાિનો સમ ૂિ પાંચ નદો કિેિાય છ.)
ુ
અષ્ટાિર મજીઃ
છ છ..િન સહિત જ્ઞાનધ્્દ્દયો ૫ણ છ છ..ૃૃવતકાઓ ૫ણ છ છ તથા તિાિ
ટાિર મજીઃ કાલ ચર મિાં ઋતઓ
િદોિાં સાદ્યસ્ક નાિના યજ્ઞ ૫ણ છ છ..
ુ ોિીતઃ ગ્રા્ય ૫શ ુ સાત છ..િ્ય પશ ુ ૫ણ સાત છ..યજ્ઞન પ ૂણશ કરનાર છ્દ ૫ણ સાત છ..ઋવષઓ
બંહદ પર
ુ સ્મય..
ુ િ..
૫ણ સાત છ (િરીર્ચ..
અવત્ર..
..અંર્ર્રા
અંર્ર્રા..
..પુ
પલ
પલ
ર મત ુ અન િવસષ્િ)
િરીર્ચ..અવત્ર
સ્મય..પુ
િ..ર મતુ
િવસષ્િ)..િાન આ૫
આ૫િાના પ્રકાર ૫ણ સાત છ
અન િીણાના તાર ૫ણ સાત છ.
ુ નો તોલ કરનાર ર્ાણ(તોલ)ના ગણ
ુ ૫ણ આિ છ..વસિંિનો નાર્ કરનાર ર્રભના
અષ્ટાિર મજીઃ
ટાિર મજીઃ સકડો િસ્તઓ
ચરણ ૫ણ આિ છ..દે િતાઓિાં િસ ુ નાિના દે િતાઓ ૫ણ આિ છ..તથા યજ્ઞિાં યજ્ઞસ્તંભના કોણ ૫ણ
આિ જ છ.
ુ ોિીતઃ વપત ૃયજ્ઞ સવિધા છોડિાના િંત્ર નિ કિેિાિાં આિ છ..સ ૃવષ્િિાં
બંદી પર
િિાં પ્રૃૃવતના વિભાર્ ૫ણ નિ
કરિાિાં આવ્યા
આવ્યા છ (ઉ૫
(ઉ૫રઃ સ ૂયશ..ચંિ..તારાઓ, નીચઃધરતી..અક્ગ્ન..પાણી, િધ્યિાઃ જીિ..આકાર્..િાય)ુ ...
બ ૃિવત છંદના અષર ૫ણ નિ છ અન જેનાથી અનક પ્રકારની સંખ્યા બન છ તિા એકથી નિ અંક છ..
ુ િાથી થાય છ..ર્ભશિતી સ્ત્રી
અષ્ટાિર મજીઃ
ટાિર મજીઃ સંસારિાં હદર્ાઓ દર્ છ..સિસ્ત્રની સંખ્યા ૫ણ સો ન દર્િાર
દર્િાર ગણ
દર્ િાસ ર્ભશ ધારણ કરે છ..તમિનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ કરનારા ૫ણ દર્ છ તથા પ ૂજન યોગ્ય ૫ણ દર્ છ.
ુ ોિીતઃ ૫શઓ
ુ ના ર્રીરોિાં વિકારોિાળી ઇધ્્દ્દયો અર્ર્યાર છ..યજ્ઞના સ્તંભ અર્ર્યાર ર્ોય છ..
બંદી પર
પ્રાણીઓિાં વિકાર ૫ણ અર્ર્યાર છ તથા દે િતાઓિાં રૂિ ૫ણ અર્ર્યાર છ..
અષ્ટાિર મજીઃ
ટાિર મજીઃ એક િષશના િિીના બાર િોય છ..જર્તી છંદના ચરણોિાં અષર બાર િોય છ..પ્રાૃૃત યજ્ઞ બાર
ુ ુ ષોએ આહદમય ૫ણ બાર કહ્યા છ..(
ુ ,િં ુણ, અંર્ કે
હદિસના કિેિાય છ અન ધીર પં 
..(ધાતા,
ધાતા,વિત્ર,
વિત્ર,અયશિા,
ા,શર મ
ુ ાન,ભર્
અંશિ
ાન,ભર્,,વિિસ્િાન,
વિિસ્િાન,પ ૂષા, સવિતા,
સવિતા,મિષ્િા અન વિષ્ણ)ુ
ુ ોિીતઃ વતવથઓિાં
બંદી પર
વતવથઓિાં ત્રયોદર્ીન
ત્રયોદર્ીન ઉત્તિ કિેિાિાં આિ છ..અન પ ૃથ્િી ૫ણ તર દ્વદ્વપોિાળી છ..........
ુ ોિીત અડધો ્લોક કિીન ચ૫
ુ ો કરતાં
ૂ થઇ ર્યા..તથી અષ્ટાિર મજીએ
આિ, બંદી પર
ટાિર મજીએ ર્ષ અડધો શ્ર્લોક પર
કહ્ ં ુ કેઃ અક્ગ્ન..િાય ુ અન સ ૂયશ...આ ત્રણય દે િતાઓ તર હદિસના યજ્ઞિાં વ્યા૫
વ્યા૫ક છ અન િદોિાં ૫ણ તર
આહદ અષરોિાળા અવતછંદ કિેિાિાં આવ્યા છ.

ુ નીચ થઇ ર્ય ંુ અન ઉંડા વિચારિાં ૫ડી ર્યા, પરં ત ુ અષ્ટાિર મજીના
આટલ ંુ સાંભળતાં જ બંદીન ંુ મખ
ટાિર મજીના
ુ િાંથી ર્બ્દોની િારિાળા ચાલ ુ િતી.આ જોઇ સભાિાંના બ્રાહ્મણો િષશ ધ્િવન કરતાં કરતાં અષ્ટાિર મજીની
મખ
ટાિર મજીની
પાસ જઇન તિન ંુ સ્િાન કરિા લાગ્યા.
અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ રાજા જનકન કહ્ ં ુ કેઃ આ પંડીત િારી સાથના ર્ાસ્ત્રાથશિાં િારી ર્યા છ તિની સાિ િારનાર
ુ ોિીતની ૫ણ તિી દર્ા થિી જોઇએ.
અનક બ્રાહ્મણોન તિન પાણીિાં ડુબાડી દીધા છ તો િિ આ બંદી પર
ુ ોિીત કહ્ ં ુ કેઃ િિારાજ ! હું જલાવધર્
પર
જલાવધર્ િરૂણનો પ ૂત્ર છં.િારા વપતાન મયાં ૫ણ આ૫
આ૫ની જેિ જ બાર િષે
પ ૂણશ થાય તિો યજ્ઞ થઇ રહ્યો છ એટલા િાટે િ પાણીિાં ડુબાડી દે િાના બિાન ૫સંદર્ીના શ્રષ્િ બ્રાહ્મણોન
િરૂણલોક િોકલી આયા છ. અષ્ટાિર મજી
ટાિર મજી િારા િાટે પ ૂજનીય છ તિની ૃૃપાથી પાણીિાં ડુબીન હું િારા
વપતાજીના લોકિાં ઉ૫
ઉ૫ક્સ્થત થઇર્.આ
થઇર્.આ ચચાશ ચાલતી િતી મયાં જ પાણીિાં ડુબાડી દે િાિાં આિલ તિાિ
બ્રાહ્મણો િરૂણ દે િ દ્વારા સ્િાવનત થઇ પાણીિાંથી બિાર નીકળી રાજા જનકની સભાિાં ઉ૫
ઉ૫ક્સ્થત થયા.ત
બ્રાહ્મણોિાં કિોડ કે જે અષ્ટાિર મજીના
ટાિર મજીના વપતા િતા તિન કહ્ ં ુ કેઃ િનષ્ુ ય આિા જ કાિોના િાટે પ ૂત્રોની કાિના
કરે છ જે કાિન હું ના કરી ર્ક્યો ત િારા પ ૂત્રએ કરી દે ખાડ્.ંુ રાજન ! ક્યારે ક ક્યારે ક દુબશળ િનષ્ુ યન
યન ૫ણ
બળિાન અન મ ૂખશન મયાં ૫ણ વિદ્વાન પ ૂત્ર ઉમપન્ન થાય છ.મયારબાદ અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ પોતાના વપતાન ંુ પ ૂજન
કયું ુ તથા પોતાના
પોતાના િાિા શ્વતકેત ુ સિીત પોતાના આશ્રિિાં ર્યા.આશ્રિિાં ૫િો્યા ૫છી કિોડે અષ્ટાિર મજીન
ટાિર મજીન
કહ્ ં ુ કેઃ તિ સભંર્ા નદીિાં સ્નાન કરો. અષ્ટાિર મજીએ
ટાિર મજીએ સભંર્ા નદીિાં ડૂબકી લર્ાિી કે તરુ ં ત જ તિનાં
તિાિ અંર્ો સીધાં થઇ ર્યાં.આિ,એક જ ધિાશમિા સમપરૂુ ષ ઉમપન્ન થાય તો ત સિસ્ત ૃળ
ૂ નો ઉ્ાર કરી દે
છ.
લખિાં ઉભા થયલા નીચના પ્રશ્નોના જિાબ આપશ્રીની
આપશ્રીની પાસ છ ?
 િદિાં પંચ ર્ીખાિાળી અસરા
સરા પાંચ છ ત કઇ ?
 ૃૃવતકાઓ છ છ કઇ ?
 ગ્રા્ય ૫શ ુ સાત છ કયા ?
 િ્ય પશ ુ સાત છ કયા ?
 િાન આ૫
આ૫િાના પ્રકાર સાત છ કયા ?
 તમિનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ કરનારા દર્ છ કયા ?
 પ ૂજન યોગ્ય દર્ છ કયા ?
 પ્રાણીઓિાં વિકાર અર્ર્યાર છ કયા ?
 દે િતાઓિાં રૂિ અર્ર્યાર છ કયા ?
 પ ૃથ્િી તર દ્વદ્વપોિાળી છ કયા ?

વિર્ષઃ

ુ તાના પત્ર
ુ િતા. તિના
અષ્ટાિર મ (अषटवक्र)
्टवक्र) પ્રાર્ચન ભારતના િિાન ઋવષ િતા. તઓ કિોડ ઋવષ અન સજા
આિ અંર્ (બ િાથ,
ંુ ણ,
િાથ,બ પર્,
પર્,બ ઘટ
ણ,છાતી અન
અન િાથ)ંુ િાંકા િોિાથી તઓ અષ્ટાિર મ (અષ્ટ= આિ +
િર મ=િાંકા) તરીકે જાણીતા બ્યા. તઓ રાજા જનક અન ઋવષ યાજ્ઞિલ્ક્યના ગરૂુ િતા. તિણ રાજા જનકન
આમિા વિષ જે જ્ઞાન આય ંુ એ અષ્ટાિર મ ર્ીતા તરીકે જાણીત ંુ છ.
ઋવષ ઉદ્દાલક કે જેિનો ઉલખ છાંદોગ્ય ઉપવનષદિાં છ, તઓ િદ જ્ઞાન આપિા આશ્રિ ચલાિતા
ુ ી
િતા. આ આશ્રિિાં ઋવષ કિોડ અમયંત યોગ્ય અન તિના વપ્રય વર્ષ્ય િતા. ઋવષ ઉદ્દાલકે તિની પત્ર

ુ તાનાં લગ્ન તિના વર્ષ્ય કિોડ સાથ કયાશ . અષ્ટાિર મ જ્યારે િાતાના ર્ભશિાં િતા મયારે તિની િાતા
સજા
ુ તા,
સજા
તા, તિના પવત કિોડ અન વપતા ઉદ્દાલક
ઉદ્દાલક િ્ચનો જ્ઞાનસંિાદ સાંભળતી જેથી અષ્ટાિર મ િાતાના
ર્ભશિાંજ િંત્રો્ચાર વર્ખી ર્યા િતા.
એક િખત ઋવષ કિોડ િંત્રો્ચાર િખત ખોટો ઉ્ચારણ કરી રહ્યા િતા,
િતા, તો અષ્ટાિર મ િાતાના ર્ભશિાંથી
િલચલ કરી ઉ્ચારણ ખોટંુ છ એિ જણાિા પ્રયમન કયો. આનાથી તિના વપતાન લાગ્ય ંુ કે બાળક
અર્ભિાની છ અન ગસ્ુ સાિાં શ્રાપ આયો કે બાળક આિ અંર્ િાંૃુ જ્િ.
ુ તાના આગ્રિના કારણ ઋવષ કિોડ રાજા જનકના દરબારિાં ર્યા જ્યાં
અષ્ટાિર મના જ્િ બાદ,
બાદ, સજા
જનક રાજા પંહડતોની જ્ઞાન સભા બોલાિી તમિજ્ઞાનની ચચાશ કરાિતા. અનક િખત આિી ચચાશઓ ર્ભન્ન
વિચારધારા િાળા
િાળા પંહડતો િ્ચ સ્પધાશ ન ંુ સ્િરૂપ લઇ લતી અન િારનાર પ્રવતદ્વંદ્વીન જીતલા વ્યક્તતની આકરી
ુ બંદી સાથ સ્પધાશ કરી અન િારી ર્યા. બદીની ર્રતો
ર્રતોન ંુ પાલન કરવ ંુ પડત.ંુ ઋવષ કિોડે, િં ુણપત્ર
ુ બ તિન ર્ંર્ા નદીિાં જળસિાઘી લિી પડી. અષ્ટાિર મનો ઉછર મયારબાદ ઋવષ ઉદ્દાલક પોતાના પત્ર
ુ ની
મજ
ુ શ્વતકેત ુ અષ્ટાિર મની ઉંિરનો જ િતો. અષ્ટાિર મ એિજ
જેિ કરિા લાગ્યા. ઋવષ ઉદાલકનો એક પત્ર
સિજતા કે ઉદ્દાલક તિના વપતા છ અન શ્વતકેત ુ તિનો ભાઈ. જ્યારે અષ્ટાિર મ બાર િષશના િતા અન
ુ તિન ખચી નીચ ઉતાયાશ અન કહ્ ં ુ કે જઇન પોતાના વપતાના
ઉદ્દાલકના ખોળાિાં બિા િતા મયારે શ્વતકેતએ
ખોળાિાં બસ. આ ઘટના પછી તિન પોતાની િાતા પાસથી વપતાની જળસિાધી વિષ જાણિા િળ્ય.ંુ
અષ્ટાિર મએ નક્કી કયું ુ કે તઓ વપતાની િારનો બદલો પંહડત બંદી પાસથી લર્.
અષ્ટાિર મ અન શ્વતકેત ુ રાજા જનકના દરબારિાં જાય છ. જયાં અષ્ટાિર મ બંદીન તકશ વિિાદ િાટે
પડકારે છ. આ ચચાશ િાં બન્ન પ્રવતદ્વ્દ્વીઓએ એકથી ર્ં ુ કરી િારાફરતી અંકો પર વસઘ્ર છંદ રચના કરિાની
િોય છ. આ છંદો અંકોના તમિજ્ઞાન સંબધ
ં ી અથો િાટે જાણીતા છ. તરિા અંક િાટે બંદી ફતત અડધો જ છંદ
ુ ા છંદન
ુ ો કરી બતાવ્યો અન સ્પધાશ જીતી ર્યા. સ્પધાશ ની ર્રત મજ
ુ બ
રચી ર્ક્યા. આ અધર
દન અષ્ટાિર મએ પર
ુ ી કરિાની િોય છ. અષ્ટાિર મ જણાિ છ કે તિની ઇ્છા બંદી
બંદીએ અષ્ટાિર મની કોઇ પણ એક ઇ્છા પર
જળસિાધી લ તિ છ જેિી રીત બંદીએ અષ્ટાિર મના વપતા કિોડ પાસ લિડાિી િતી તિ જ. આ સાંભળી
ુ છ અન તના વપતા િરૂણના યજ્ઞ િાટે યોગ્ય
બંદી
દી એક રિસ્ય ઉજાર્ર કરે છ કે ત જલ દે િતા િરૂણનો પત્ર
ુ ો થયો િતો,
બ્રાહ્મણો પસંદ કરિા આ રૂપ ધારણ કયું ુ િત.ંુ કારણકે ત સિય િરૂણનો યજ્ઞ પણ પર
િતો, બંદી
અષ્ટાિર મના વપતા સિીત બધા બ્રાહ્મણોન મતુ ત કરી દે છ અન તઓ રાજા જનકના
જનકના દરબારિાં િાજર થાય
ુ તાની િાજરીિાં અષ્ટાિર મન
છ. અષ્ટાિર મના વપતા અષ્ટાિર મ અન શ્વતકેત ુ સાથ આશ્રિ પાછા ફરે છ, મયાં સજા
સાિંર્ નદીિાં સ્નાન કરિા જણાિ છ જેથી અષ્ટાિર મના અંર્ સીધા થઇ જાય છ.
બાદિાં અષ્ટાિર મ એક જાણીતા તમિિતા બન છ અન વિવથલા જઇ રાજા
ં ી જ્ઞાન આપ
રાજા જનકન આમિા સંબધ
છ.

.............................................................................................................................................
િાનિજીિનની સાથશકતા

ુ તન ુ પાિા,સરુ દુલશભ સબ ગ્રંથિી ર્ાિા,
બડે ભાગ્ય િાનષ
સાધન ધાિ િોષ કર દ્વારા,પાઇ ન જેહિિં ૫રલોક સુંિારા..(રાિાયણઃ
૭/૪૨/૪)
ારા..(રાિાયણઃ૭/૪૨/૪)
અિારા ધિશર્ાસ્ત્રોિાં િાનિજીિનન અદ્વદ્વવતય..દે િ દુલશભ કહ્યો છ.
ુ સીદાસજી કિે છ કે આ િનષ્ુ ય જ્િ િોટા ભાગ્યના યોર્થી જ િળતો િોય છ અન
ર્ોસ્િાિી તલ
ુ ાણ..િર્રે સદગ્રંથો
દે િતાઓન ૫ણ દુલશભ છ એિ િદ..પર
થો ૫ણ કિે છ.આ િનષ્ુ ય જ્િ જે સાધનોના

ુ ારતા નથી ત બધા પાછળથી
ધાિરૂ૫
ધાિરૂ૫ છ અન િોષ દ્વારરૂ૫
દ્વારરૂ૫ છ તન પ્રાત કરી જેઓ પોતાના ૫રલોકન સધ
ુ ાિી ધણ
ુ ાિીન ૫સ્તાય છ અન પોતાની જ ભ ૂલથી થયલા ફળ િાટે કાળ..કિશ કે
દુઃખ પાિ છ..િાથ ંુ ધણ
ુ
ઈશ્વર ઉ૫
ઉ૫ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ છ.આ સિોત્તિ એિા િનષ્ુ ય ર્રીરની પ્રાવત થયાન ંુ ફળ વિષયભોર્ન ંુ સખ
ુ ૫ણ નથી, કેિકે આ લોકિાં વિષયભોર્ન ંુ સખ
ુ અન ૫રલોકિાં સ્િર્શ ન ંુ સખ
ુ
નથી અન સ્િર્શ ન ંુ સખ
ુ ી જ રિે છ અન ૫રીણાિ દુઃખદાયી જ વનિડે છ.જે લોકો િનષ્ુ ય ર્રીર પાિીન વિષયોિાં િન
અલ્પકાળ સધ
ુ ાિીન ચણોિી લ તિન
લર્ાિ છ તઓ મ ૂખશતાથી અમ ૃતના બદલ વિષ ગ્રિણ કરે છ.જેઓ પારસિણીન ગિ
ક્યારે ય

લોકો

ડાહ્યા

કિેતા

નથી.આ

અવિનાર્ી

જીિ

ચૌરાર્ી

લાખ

યોવનઓિાં

ભ્યા

કરે

ુ ન િર્ થઇન અવિદ્યાની પ્રરણાથી ત અનક યોવનઓિાં ભ્યા કરે
છ..કાળ..કિશ..સ્િભાિ અન ગણ
ુ ન િર્ થઇન અવિદ્યાની પ્રરણાથી ત અનક યોવનઓિાં ભટકતા જીિન
છ.કાળ..કિશ..સ્િભાિ
..સ્િભાિ અન ગણ
ુ ા અનગ્ર
ુ િરૂપી
વનષ્કારણ..સ્ન
કારણ..સ્નિી ઈશ્વર કોઇ િખત કરૂણા કરીન આ સિોત્તિ િનષ્ુ ય ર્રીર આપ છ.પ્રભન
અનૃુ ળ
ૂ ૫િન પ્રરે લ ંુ અન જેિાં સદગરૂુ રૂપી ખલાસી િળી ર્કે છ એવ ંુ આ સંસારરૂપી સમદ્દુ ન તરિાન ંુ અવત
ુ ભરૂપ િળ્યા છતાં જે પરૂુ ષ સંસારરૂપી સમદ્દુ ન તરે નિીં ત પરૂુ ષ
દુલશભ િનષ્ુ ય ર્રીરરૂપી દ્દઢ િિાણ સલ

િંદબદ્વુ ્િાળો છ..ઇશ્વરે કરે લા ઉ૫
ઉ૫કારની વનિંદા કરનારો છ અન પોતાના િાથ કરીન પોતાના આમિાની
ુ ીના અિારા ઋવષઓ,સંતો
ખરાબી કરનારાઓની ર્વતન પ્રાત થાય છ એટલ િદોથી લઇન આજહદન સધ
અન આચાયોએ ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આયો છ કેઃ આ ર્રીર પાિીન અિ અિારા એ િિાન લક્ષ્યન
યન પ્રાત કરીએ કે
જેના િાટે અિોન આ હદવ્ય િનષ્ુ ય ર્રીર િળ્ય ંુ છ.
કેનો૫
િાં િિવષિની ઘોષણા છ કેઃ આ િનષ્ુ યિાં
ો૫વનષદ(૨/૫)
વનષદ(૨/૫)િાં
યિાં ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિાન જાણી લિા એ જ
ુ ી તન જાણી લિાિાં ન આિ તો િિાવિનાર્ છ ! આવ ંુ વિચારીન બદ્વુ ્િાન
ૃુ ર્ળતા છ.આ ર્રીર છ મયાંસધ
પરૂુ ષ પ્રાણીિાત્રિાં એ ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિાન સિજીન આલોકિાંથી પ્રયાણ કરીન અિર થઇ જાય છ. કિેિાનો
ુ જ દુલશભ છ તન પાિીન જે િનષ
ુ ય ૫રિામિાની પ્રાવતના
ભાિ એ છ કેઃ િાનિજ્િ ખબ
તના સાધનિાં
ુ જ િોટી ભ ૂલ કરે છ એટલ જ્યાંસધ
ુ ી આ દુલશભ િાનિર્રીર વિદ્યિાન
તમપરતાથી નથી લાગ્યા ત ખબ
ુ ી બન તટલ ંુ િળાસર ૫રિામિાન જાણી
છ..ભર્િાનની ૃૃપાથી ભૌવતક સાધન સાિગ્રી ઉ૫
ઉ૫લબ્ધ છ મયાંસધ
લિા જોઇએ,નિીં તો િારં િાર સંસારના પ્રિાિિાં િિેવ ંુ ૫ડર્..!
ધિશર્ાસ્ત્રોિાં અનક દ્દષ્ટાંતો
તો દ્વારા િાનિજીિનની અદ્વદ્વવતયતા અન દુલશભતાન ંુ િણશન કરીન એ
બતાિિાનો પ્રયમન કરિાિાં આવ્યો છ કે િાનિજીિનન ંુ એકિાત્ર લક્ષ્ય બ્રહ્મપ્રાવત..ભર્િત
ત..ભર્િત પ્રાવત છ
અન બ્રહ્મની પ્રાવત ભ્રિોની સિાવત થયા વિના થતી નથી.િિાભારતિાં
નથી.િિાભારતિાં આ દુલશભ િનષ્ુ ય જીિનન સ્િર્શ ન ંુ
સોપાન કહ્ ં ુ છ.
ુ ૂત્ર શક
ુ દે િજી િિારાજન િૈરાગ્ય અન ધિશપ ૂણશ ઉ૫
િિવષિ વ્યાસ પોતાના સપ
ઉ૫દે ર્ આ૫
આ૫તાં કિે છ કેઃ આ દુલશભ
િાનિ ર્રીર સ્િર્શ લોકિાં ૫િોચિાની સીડી સિાન છ.િનષ્ુ ય બ્રહ્માંડન ંુ શ્રષ્િતિ
િતિ પ્રાણી છ.િિવષિ વ્યાસ કિે
ુ જ ગુ ત િાત બતાિી રહ્યો છં ! સાંભળો ! િનષ્ુ ય યોવનથી ઉત્તિ
છ કેઃ આ સિય તિ લોકોન એક ખબ
કોઇ યોવન નથી...! (િિાભારતઃર્ાંવત૫
ત૫િશઃ૨૯૯/૨૦)
ુ િન વ્યતત કરતાં સિજાવ્ય ંુ છ કેઃ
અિારા પ ૂિશજ ઋવષમવુ નઓએ ર્ચિંતન..િનન દ્વારા પ્રાત અનભ
િાનિજીિનની સાથશકતા ભર્િતપ્રાવતિાં
તિાં જ છ અન ભર્િતપ્રાવત ધિશિય જીિન જીિિાથી જ સંભિ
છ. બીજા ર્બ્દોિાં કિીએ તો બ્રહ્મ સાષામકાર જ આ િાનિજીિનન ંુ એકિાત્ર લક્ષ્ય છ ૫રં ત ુ અિ આ
ુ
અમ ૃતતુલ્ય જીિનન ર્ાસ્ત્રવનષધ આચરણો અન ૃુ કિોથી નરક બનાિી રહ્યા છીએ.અિોએ સાંસારીક સખ

ુ ન જ અિારા જીિનન ંુ લક્ષ્ય બનાિી લીધ ંુ છ
ભોર્ોન જ અિારૂં એકિાત્ર સાધ્ય િાની લીધ ંુ છ.વિષય સખ
એ કેટલો અનર્ુ ચત..િાસ્યાસ્પદ અન મ ૂખશતાપ ૂણશ દ્દવષ્ટકોણ
ટકોણ છ !
ુ સીદાસજી િિારાજ કિે છ કે.....
તલ
એિી તન કર ફલ વિષય ન ભાઇ, સ્િર્શ ઉ સ્િલ્પ અંત દુઃખદાયી,
ુ ા ત ર્િ િીષ લિીં,
નર તન ંુ પાઇ વિષય
વિષય િન દે િી, ૫લહટ સધ
તાહિ કબહુું ભલ કિઇ ન કલઇ, ગજા
ંુ ગ્રિઇ ૫રસ િવન ખોઇ !! રાિચરીત િાનસઃ૭/૪૪..૧
િાનસઃ૭/૪૪..૧--૩)
ુ ૫ણ સ્િલ્પ સિયિાળું તથા નાર્િાન છ અન અંતિાં
િે ભાઇ ! આ ર્રીરન ંુ ફળ વિષય નથી..સ્િર્શ ન ંુ સખ
દુઃખ આ૫
આ૫નારૂં છ.જે િનષ્ુ ય ર્રીર પાિીન વિષયોિાં િન લર્ાિી દે છ ત મ ૂખશ અમ ૃતના બદલ વિષન
પ્રાત કરે છ.જે િાનિ પારસિણીન છોડીન ૫થરાન ૫કડે છ તન કોઇ સિજદાર કિેત ંુ નથી...!
ુ િાનીએ છીએ ત દુઃખ છ. આ
િાસ્તિિાં અિ જેન ભોર્ સિજીએ છીએ ત ભયંકર રોર્ છ..જેન અિ સખ
ુ નથી,પરં ત ુ બ્રહ્મ સખ
ુ છ.
િાનિ જીિનન ંુ ફળ વિષય સખ
મડ
ંુ કો૫
િાં એક રૂ૫
કો૫વનષદ(૨/૨/૪)
વનષદ(૨/૨/૪)િાં
રૂ૫ક દ્વારા િાનિજીિનના લક્ષ્યન
યન સિજાિતાં કહ્ ં ુ છ કેઃ ઓંિકાર ધનષ્ુ ય છ..
આમિા જ બાણ છ..૫
..૫રબ્રહ્મ ૫રિશ્વર જ તન ંુ લક્ષ્ય છ..તન પ્રિાદરિીત િનષ્ુ ય જ વિિંધી ર્કે છ તન વિિંધીન
બાણની જેિ ત્િય થઇ જવ ંુ ૫ડે છ.
જે િનષ્ુ ય પોતાના હદવ્ય જીિનનો ઉ૫
ઉ૫યોર્ આ સંસાર સાર્રિાંથી પાર ઉતરિા િાટે કરતો નથી તન
ર્ાસ્ત્રોિાં

આમિઘાતી કિેિાિાં આવ્યો છ.આમિઘાતી સાિા્ય અથશ છઃ આમિિમયા કરનાર.. ૫રં ત ુ ર્ાસ્ત્રો

ુ ભોર્ોિાં
અન ધિશગ્રથ
ં ોિાં જે પોતાના જીિનનો ઉ૫
ઉ૫યોર્ ભર્િદ ભક્તતિાં ન કરતાં સાંસારીક સખ
ભોર્ોિાં જ કરે છ
તન આમિઘાતી કહ્યો છ.
ઇર્ાિાસ્ય ઉ૫
ઉ૫વનષદના ત્રીજા િંત્રિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
અસરુ ોના પ્રવસ્ નાના પ્રકારના નરકરૂ૫
નરકરૂ૫ લોક અન યોવનઓ છ ત તિાિ અજ્ઞાન અન દુઃખ તલર્રૂ૫
ર્રૂ૫ િિાન
અંધકારથી આ્છાહદત છ.જે કોઇ આમિઘાતી છ ત િયાશ ૫છી ત ભયંકર નરકોની યાતના ભોર્િ
ભોર્િ છ.
રાિાયણિાં (૭/૪૪(૭/૪૪-૬..૮)િાં
૬..૮)િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
આ હદવ્ય નર તન જીિન ભર્િાન અવતૃૃપા કરીન જ્િજ્િ-મ ૃમયુરૂ૫ સંસાર સાર્ર તરિા િાટે પ્રદાન કરે લ
છ. િાનિર્રીરરૂપી આ સદ્દુ ઢ નૌકાન જો અિ ભિાધ્બ્ધ તરિાન.ંુ .પાર ઉતરિાન ંુ સાધન નિીં બનાિીએ તો
ત િાનિજીિન વ્યથશ છ.નાિ કે જિાજ
જિાજ પ્રાવતની
તની સાથશકતા સાર્ર પાર કરિાિાં જ છ..િ્ચ ક્સ્થત રિીન
ુ ના
ચંચલ લિેરોના ષર્ણક સૌદયશન જોિા િાટે નથી.જો અિ આ સદ્દુ ઢ િાનિર્રીરરૂપી નૌકાન વિષયસખ
ઘાટ ઉ૫
ઉ૫ર જ બાંધી રાખીશ ંુ તો મ ૃમયુપાર્થી મતુ ત થઇ ર્કીશ ંુ નિીં...
નિીં...
શ્વતાશ્વરો૫
તાશ્વરો૫વનષદિાં ઋવષ સ્પષ્ટ કિે છ કેઃ
૫રિશ્વરન જાણીન જ િનષ્ુ ય મ ૃમયુન ંુ ઉલ્લંઘન કરી ર્કે છ એટલ કે મ ૃમયુના બંધનથી છટકારો િળિી ર્કે
છ તના વસિાય ૫રિ૫
રિ૫દ પ્રાવતનો
તનો બીજો કોઇ િાર્શ નથી..’’
નથી..’’
ુ દે િજીન ઉ૫
દે િવષિ નારદજી શ્રી શક
ઉ૫દે ર્ આ૫
આ૫તાં કિે છ કેઃ
આ સંસાર એક નદી સિાન છ.જેન ંુ ઉપાદાન કે ઉદર્મ સમય છ..રૂ૫
..રૂ૫ તનો હકનારો છ..િન સ્ત્રોત.. સ્પર્શ દ્વદ્વ૫
અન રસ એ પ્રિાિ છ.ર્ંધ એ નદીનો હકનારો છ..ર્બ્દ જળ અન સ્િર્શ રૂ૫ દુર્શ િ ઘાટ છ. ર્રીરરૂપી નૌકાની
સિાયથી તન પાર કરી ર્કાય છ.ષિા તન િિન કરનારી ડાંડી અન ધિશ તન ક્સ્થર રાખનારી રસ્સી છ.જો
મયાર્રૂપી અનૃુ ળ
ૂ ૫િનનો સિારો િળ તો આ વર્ઘ્રર્ાવિની નદીન પાર કરી ર્કાય છ..તન પાર કરિા

ુ ભોર્ોિાંથી
અિ્ય પ્રયમન કરિો જોઇએ.એટલ જો અિારે આમિઘાતી બનવ ંુ ના િોય તો સાંસારીક સખ
વિરતત બનવ ંુ ૫ડર્.સંસાર સાર્રનાં ભયાનક િોજા પાર કરીન..જ્િ..જ્િ-િરણના ભયંકર પાર્ન કાપીન
આર્ળ િધવ ંુ ૫ડર્ તથા ૫રિામિાન ંુ સાંવનધ્ય પ્રાત કરીન પોતાના હદવ્ય િાનિર્રીરન સાથશક કરિાન ંુ
ુ રણ કરે છ અન મ ૃમયુના બંધનિાં ૫ડે છ..૫
છ.આ જર્તિાં મ ૂખશ િનષ્ુ ય જ બાહ્ય ભોર્ોન ંુ અનસ
..૫રં ત ુ બદ્વુ ્િાન
િનષ્ુ ય વિિક દ્વારા વનમય અિર ૫દન જાણીન જર્તના અવનમય ભોર્ો તરફ જોતા ૫ણ નથી.
આ ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન પ્રાત કરિાની વિવધ બતાિતાં ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
કિે છ કેઃ
તમિજ્ઞાનન સિજિા િાટે તમિન જાણિાિાળા તમિદર્ય જ્ઞાની િિાપરૂુ ષોની પાસ વનષ્કપટભાિ
કપટભાિ જઇ તિન
ુ િાથી ત તમિદર્ય જ્ઞાની
સાષ્ટાંર્ દં ડિત કરિાથી..તિની સિા કરિાથી અન સરળતાપ ૂિશક પ્રશ્ન પછ
િિાપરૂુ ષ તન તમિજ્ઞાનનો ઉ૫
૪/૩૪)
ઉ૫દે ર્ કરર્..(ર્ીતાઃ
..(ર્ીતાઃ૪/૩૪)
આધ્યાત્મિક રાિાયણિાં આ િાત સિજાિતાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
સૌથી ૫િેલાં પોત પોતાના િણશ અન આશ્રિના િાટે ર્ાસ્ત્રોિાં િણશિલ હર મયાઓન ંુ યથાિત પાલન કરીન
ુ થયા ૫છી ત હર મયાઓનો મયાર્ કરી દે િો..૫
ર્ચત્ત શ્
ો..૫છી ર્િ (િારં િાર દોષદ્દવષ્ટ કરિાથી વિષયોિાંથી
વિરતત થઇ ર્ચત્ત પોતાના લક્ષ્યિાં
યિાં ક્સ્થર થઇ જાય તન ર્િ કિેિાિાં આિ છ) દિ (કિેધ્્દ્દયો અન
જ્ઞાનધ્્દ્દયો તિના વિષયોિાંથી ખચી પોતાના ર્ોલકોિાં ક્સ્થર કરિી તન દિ કિે છ)..િર્રે સાધનોથી
સં૫ન્ન થઇન આમિજ્ઞાનની પ્રાવતના
તના િાટે સદગરૂુ ના ર્રણિાં જવ.ંુ .
(આધ્યામિ રાિાયણઃ૫/૭)
રાિાયણઃ૫/૭)
ુ તિનાથી ર્રૂ થતી ૫રં પરાિાં સદગુ
અધ્યામિજ્ઞાનનો િાર્શ કહિન છ તથી ભર્િાન આ૫
આ૫ણન ખદ
સદગરૂુ ના ચરણ
ુ ુ થઇ ર્કે.કોઇ૫
સિિાની ર્ીખ આપ છ કારણ કેઃ ૫રં ૫રાનો પરૂુ ષ જ સાચો ગં 
કોઇ૫ણ િનષ્ુ ય પોત ઉભી કરે લી
રીત અધ્યામિ(પ્રભ)ુ નો સાષામકાર કરી ર્કે નિીં..આજકાલ પાખંડીઓની ફેર્ન થઇ ર્ઇ છ.
ભાર્િત કિે છ કેઃ
!! ધિશ િી સાષાત ભર્િમપ્રણીતિ !!
ુ ુ ચરણ બસવ ંુ જોઇએ.ગરૂુ નો સ્િીકાર
ધિશ સ્િયં ભર્િાન પ્રબોધ્યો
પ્રબોધ્યો છ.જ્ઞાન િળિિા િાટે િનષ્ુ યએ
યએ ગં 
સંપ ૂણશ ર્રણભાિથી કરિો જોઇએ અન પ્રવતષ્િાનો
િાનો ખોટો ખ્યાલ રાખ્યા વસિાય ઘરઘાટીની જેિ તિની સિા
ુ ોર્ સંયોર્ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનન ંુ અંર્
ચાકરી કરિી જોઇએ.જીજ્ઞાસા અન ર્રણભાિ(ન્રતતા) આ બંન્નનો સય
બન છ.િનષ્ુ યએ
યએ ગરૂુ નો બોધ ન્રતતાપ ૂિશક સાંભળિો જોઇએ તથા શ્ર્ાથી વિિકથી..ન્રતતાથી..જીજ્ઞાસાથી
અન સિાથી તિની પાસથી જ્ઞાન િળિવ ંુ જોઇએ..
સંત વનરં કારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રંથ અિતારિાણીિાં લખ્ય ંુ છ કે....
ચતરુ ાઇ અન િાન મયજીન, જે જન ગરૂુ ના ર્રણ જાય,
કિે અિતાર ગરૂુ ૃૃપા કરે તો, ભદ આનો એ સિજી જાય..
કરી પ્રયમનો િજાર જોયા, ૫ણ દ્દવષ્ટિાં
ટિાં આવ્યો નિીં,
ુ ી, ભદ અિન સિજાવ્યો નિીં...
કિે અિતાર ગરૂુ એ જ્યાં સધ
જ૫-ત૫થી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂ ર,
કિે અિતાર િળ જો સદગરૂુ , િટાિી ૫ડદો દે ખાડે ન ૂર..

લખનથી ના લખી ર્કે લખક, જીહ્વાથી ના બોલી ર્કે,
ુ ુ વિના કોઇના ખોલી ર્કે..
કિે અિતાર આ ઘરન ંુ તાળું , ગં 
કરે ૃૃપા જો સ્િંય ૃૃપાળુ, સ્િંયન ંુ રૂ૫
રૂ૫ બતાિ છ,
ુ ુ િળ જો પર
ુ ા, ષણિાં રાિ બતાિ છ..
અિતાર ગં 
સંતન િળીન રાિ જે જાણ, એન ંુ જર્િાં થાય નાિ,
કિે અિતાર કે ભતત િહરનો, મ ૃમયુ ૫છી જાય વનજધાિ....(અિતારિાણી)
વનજધાિ....(અિતારિાણી)
આિો ! અિ ૫ણ અિારા જીિનન મ ૂલ્યિાન બનાિીએ..િહર ભજનથી જ્િજ્િ-િરણના તલર્ન દૂ ર
કરીએ.ભક્તતના વર્તળ જળથી સંસારના તાપન દૂ ર કરીએ.
ુ ડ
ુ િ કિેતાં કિે છ કે....
કાલજયી કાકભશ
ંુ ીજી ર્રૂડન પોતાનો અનભ
િે િાનિ ! ઉતાિળ કર ! નિીં તો પાછળથી પસ્તાવ ંુ ૫ડર્..જ્યારે વ ૃ્ાિસ્થા આિર્ મયારે ભજન થર્
નિીં..આંખોની રોર્ની િંદ ૫ડર્..૫
..૫ર્ ડર્િર્ાર્..કાનિાં બિેરાર્ આિર્..દાંત ત ૂટી જર્..ર્રીર જર્જરીત
બનર્. િાટે િે અભાર્ી ! િિણાં જ િહરભજન કર ! તથી તારો બડો પાર થઇ જાય...!!
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
િાનિ જીિનિાં તિાિ સિસ્યાઓન ંુ કારણ િન છ..!
ુ કારણ િન છ,કારણ કેઃિનષ્ુ યની
િાનિ જીિનિાં તિાિ સિસ્યાઓ..દુઃખો અન તકલીફોન ંુ પ્રમખ
યની તિાિ
ુ ય છ.આિ તો કિશ કરિા િાટે પાંચ કિેષ્્િયો(િાથ..પર્..મખ
ુ ..ગદ
ુ ા અન ઉ૫
ઇધ્્દ્દયોિાં િન
િન જ મખ્
ઉ૫સ્થ) તથા
કોઇ ૫ણ જાણકારી િળિિા પાંચ જ્ઞાનષ્્િયો(આંખ..કાન..નાક..જીભ અન મિચા) આ૫
આ૫િાિાં આિલ છ,પરં ત ુ
કોઇપણ કિેષ્્િય કે જ્ઞાનષ્્િય િનના આદે ર્ વિના કાિ કરી ર્કતી નથી.ક્યારે
નથી.ક્યારે ક એવ ંુ બન છ કેઃકોઇ વ્યક્તત
અિારી નજરની સાિ જ ૫સાર થાય તિછતાં અિ તન જોઇ ર્કતા નથી..કોઇ વ્યક્તત અિોન બોલાિ છ
તિ છતાં અિ સાંભળતા નથી,મયારે અિોન પ ૂછિાિાં આિ તો અિો કિીએ છીએ કે િ ત વ્યક્તતન જોયો
જ નથી કે િ તની બ ૂિ સાંભળી જ નથી.આન ંુ કારણ એ છ કેઃ આંખો દ્વારા જોિા છતાં તથા કાનો દ્વારા
સાંભળિા છતાં અિારૂં ધ્યાન અ્યત્ર િોિાના કારણ જોઇ કે સાંભળી ર્કતા નથી.આનો અથશ એ થયો કેઃિન
જ જુિ છ અન િન જ સાંભળ છ,ઇષ્્િયો તો વનવિત્તિાત્ર છ.િાનિ ર્રીરિાં િન જ સ્રતાટ છ.ર્રીરના
તિાિ અિયિો િનના ઇર્ારે જ કાિ કરે
કરે છ.
એકિાર એક વ્યક્તત પ ૂજા કરી રહ્યો િતો..તના િાથિાં િાળા ફરી રિી િતી..જીભથી પ્રભ ુ નાિનો જપ થઇ
રહ્યો િતો,તની ર્બલ્ૃુ લ સાિ તના ફાટેલા બ ૂટ ૫ડયા િતા,રસોડાિાં તની પ ૂત્રી રસોઇ બનાિી રિી િતી કે જે
બ્રહ્મજ્ઞાની િતી,ત જ સિય તના વપતાશ્રીન િળિા કોઇ આર્ંતકુ આિ છ અન તના વપતાશ્રીના વિર્ પ ૂછતાં
પ ૂત્રીએ જિાબ આયો કેઃ િારા વપતાશ્રી તો ઘર નથી તઓ િોચીન મયાં તિના ફાટેલા બ ૂટ રીપર કરાિિા
ુ ી થતાં તના વપતાશ્રી ગસ્ુ સાિાં આિી પ ૂત્રીન કિે છ કેઃ ત ં ૂ
િાટે ર્યા છ,ત આર્ંતકુ ના ર્યા બાદ પ ૂજા પર
જુ.ું કેિ બોલી ? હું તો પ ૂજાખંડિાં પ ૂજા કરી રહ્યો િતો.પ ૂત્રીએ ન્રતતાપ ૂિશક જિાબ આયો કેઃ વપતાશ્રી !
આપન ંુ ર્રીર ભલ પ ૂજાખંડિાં િત ંુ પરં ત ુ આપન ંુ િન ફાટી ર્યલા બ ૂટન રીપર કરાિિા િોચીન મયાં ર્ય ંુ
િત ંુ તો પછી હું જુ.ું ક્યાં બોલી ! એટલ જ કબીરજીએ લખ્ય ંુ છ કેઃ
ુ િાંિી,
િાલા તો કરિ હફરે ..જીભ હફરે મખ
ુ તો દર્ો હદર્ાિ હફરે ..યિ તો સવુ િરણ નાિીં....૧
િનઆ
નાિીં....૧

િાલા ફેરત જુર્ ભયા..ર્યા ન િનકા ફેર,
કરકા િનકા ડારી દે િનકા િણકા ફેર....૨
....૨
ુ ોની તરફ દોડવ.ંુ .કોઇની વન્દા કરિાની િોય..કોઇન નકુ ર્ાન થાય તિી
િનનો સ્િભાિ છઃ અિગણ
યોજના બનાિિાની િોય..વ્યર્ભચારની
િોય..વ્યર્ભચારની િાતો થતી િોય મયાં િન ઘણ ંુ જ રસપ ૂિશક સાંભળત ંુ િોય છ, એટલ
ુ ોની ચચાશ કરિાિાં..ર્પાં
જ તો લોકો પોતાની પ્રસંર્ા કરિાિાં અન સાંભળિાિાં..બીજાના અિગણ
ુ ી ચચાશ
િારિાિાં.. પોતાની િિત્તા િધારિાિાં વ્યસ્ત જોિા િળ છ,પરં ત ુ જો સમસંર્િાં જિાન ંુ િોય..પ્રભન
કરિાની િોય તો તિની પાસ સિય િોતો નથી.. િનની આ જ મ ૂઢતા છ કે પ્રભ ુ ભક્તતન છોડીન અસ્થાયી
અન વન્ન કોટીના કાિોિાં આનંદ પ્રાત કરિા ઇ્છ છ.
િન જ પ્રાણીઓના ભવિષ્યનુ
યન ંુ વનિાશ ણ કરે છ.
!! આર્ા મયાં િાસા અન સ ૂરતા મયાં મ ૂકાિ !!
મ ૃમયુના સિય િન જેિાં લાર્ છ તિી જ ર્વત થાય છ.સારૂં કિશ િોય કે ખરાબ કિશ િોય..જેિાં િન લાર્ી
જાય છ ત બંધનન ંુ કારણ બન છ.જો િનન િર્ કરી લિાિાં આિ તો વ્યક્તત બંધનમતુ ત થઇ જાય
છ..એટલ કે િોષન પ્રાત થઇ ર્કે છ તના િાટે ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ સદગરૂુ ૫રિામિાના ચરણકિળિાં ધ્યાન
લર્ાિિાની આિ્યકતા છ.િન ક્યારે ક ર્ાંત તો ક્યારે ક અર્ાંત રિે છ. ૫હરક્સ્થવત અનૃુ ળ
ૂ અન પ્રવતૃળ
ૂ
બંન્ન અસ્થાયી છ.જે અનૃુ ળ
ૂ તાની રાિ જુિ છ ત સાિા્ય િાનિ કિેિાય છ.જે પ્રવતૃળ
ૂ તાન અનૃુ ળ
ૂ

ુ જીિનિાં અનૃુ ળ
બનાિિાની હિિંિત રાખ છ ત િિાન કિેિાય છ.ષણભંગર
આિિાની રાિ જોયા વિના
ૂ તા આિિાની
જે પ્રાત થયલ છ તનો ઉ૫
ઉ૫યોર્ કરિો ૫ડતો િોય છ અન આિી જ રીત જીિનચર મ ચાલત ંુ રિે છ.અિ

ુ ી જાર્ીએ છીએ મયાં સધ
ુ ી લર્ભર્ દોડતા જ રિીએ છીએ.દુવનયાના તિાિ િાનિો ભૌવતક ૫દાથો
જ્યાં સધ
ભર્ા કરિાની પ્રવતયોર્ર્તાિાં દોડી રહ્યા છ,તિની દ્દવષ્િ પોતાનાથી
પોતાનાથી આર્ળ િધી રિેલાઓની ઉ૫
ઉ૫ર િોય છ
અન તઓ વિચારતા િોય છ કેઃહું તનાથી કેિી રીત આર્ળ નીકળું ...?
ુ ી િખત લર્ભર્ આ૫
સત
આ૫ણ ર્ાંત િોઇએ છીએ,પરં ત ુ દરે ક સ ૂતલો વ્યક્તત ર્ાંત જ િોય છ તિો
દાિો કરી ર્કાતો નથી.જેિ જાર્િાિાળાઓની દુવનયા છ તિી જ રીત ઉંઘિાિાળાઓની ૫ણ દુવનયા
વનયા િોય
છ.જ્યારે સ્િન પ્રવતૃળ
ૂ િોય છ તો ર્બસ્તર ર્િ તટલો નરિ કેિ ના િોય..િન અર્ાંત જ રિે છ.જાર્નાર
૫ણ અર્ાંત અન ઉંઘનાર ૫ણ અર્ાંત ! તો ૫છી ર્ાંવત ક્યાંથી િળ ? નિજાત બાળકથી િાંડીન
ુ
વ ૃ્ાિસ્થાએ ૫િોચલા તિાિ ર્ાંવતની ર્ોધ કરી રહ્યા છ.આ બંન્નન પોતપોતાના કારણો
કારણો છ.નિજાત વર્શન
ુ ા છ,પરં ત ુ
િજુ ભાવિ જીિન જીિિાન ંુ છ એટલ તિની ઉ૫
ઉ૫લધ્બ્ધઓનો કટોરો ખાલી છ.વ ૃ્ જીિન જીિી ચક્ય
પાિવ ંુ (+) અન ખોવ ંુ (-) તન ંુ ૫રીણાિ શ ૂ્ય છ. ર્ર્ણતના આ ખલિાં એકનો અવનિય અન બીજાના
જીિનિાં વનરાર્ા છ.જે કાલ રડી રહ્યો િતો ત આજે ૫ણ રડી રહ્યો
રહ્યો છ.રડવ ંુ એ તથ્યન ંુ ૫રીયાચક છ કે
બંન્નન ર્ાંવત િળી નથી...!
સદીઓથી બદ્વુ ્જીિીઓ ર્ચ્તન કરી રહ્યા છ..િતતા ભાષણ આપી રહ્યા છ..િોટા િોટા
સંિલનો..િોટી િોટી જાિેર ખબરો...આ બધ ંુ અવિરત૫
અવિરત૫ણ ચાલી રહ્ ં ુ છ તિછતાં ર્ાંવત િળતી નથી.આ બહું
િોટી સિસ્યા છ.તિાિ
.તિાિ સિસ્યાઓ
સિસ્યાઓ િનની છ.િનન િેકાણ ંુ જોઇએ. ર્ચિંતન..િનન.. ભાષણ..સંિલન...તિાિ
ુ ારક છ કે જો િન આમિાન આવધન િોય..
મબ
િોય..
િન અન આમિા જીિનરૂપી વ ૃષ ઉ૫
ઉ૫ર બિેલા બ ૫ષીઓ છ.તફાિત એટલો છ કેઃિન ફળ ખાિાની
ઇ્છા રાખ્યા કરે છ અન આમિા ફળની ઇ્છાથી રિીત િોય છ.આમિાની ઇ્છા છઃ ૫રિામિા કે જે આમિાન ંુ

મ ૂળ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ છ.આમિા ૫રિામિાની સાથ જોડાઇ જાય તો ૫રિ ર્ાંત થઇ જાય છ.આ અિસ્થાિાં િન
આમિાની આવધનતા સ્િીકારી લ તો િન ૫ણ ર્ાંત બની જાય છ. સિસ્યા અંદરની છ તો સિાધાન ૫ણ
અંદરથી જ કરવ ંુ ૫ડર્.સિાધાન એક જ છ કેઃ આમિાન ંુ ૫રિામિાની સાથ
સાથ વિલન.આ જ આધ્યાત્મિકતાન ંુ
વર્ખર છ.વિશ્વના દરે ક િનષ્ુ યનો
યનો આમિા ૫રિામિાની સાથ જોડાઇ જાય તો જ વિશ્વ ર્ાંવત સંભિ છ.ર્ાંવત
જોઇએ તો આ કદિ ઉપાડવ ંુ જ ૫ડર્....તો આિો આ૫
આ૫ણ સૌ આર્ળ િધીએ.....!!!
અિારા અંતઃકરણ ચતષ્ુ િયના
િયના ચાર ભાર્ છઃ િન..બદ્વુ ્..ર્ચત્ત અન અિંકાર.
િનિાં સંકલ્પલ્પ-વિકલ્પ થાય છ.ર્ચત્ત તના ઉપર ર્ચ્તન કરે છ,મયારબાદ બદ્વુ ્ તના સબંધિાં વનણશય કરે
છ..અિંકારથી કત ૃમિભાિ ઉમપન્ન થાય છ..આિ,િન અિારા સંકલ્પલ્પ-વિકલ્પોન ંુ ઉદર્િ સ્થાન છ.િન અિારી
ઇષ્્િયોન ંુ પ્રરક તથા વનયંત્રક છ.િનન કેષ્્િત કયાશ વસિાય કોઇપણ કાયશ સંપ ૂણશપણ સંપાદન થઇ ર્કત ંુ
ુ -અશભ
ુ કિશ કરીએ છીએ તની રૂ૫
ુ બ
નથી.અિ જે કં ઇ શભ
રૂ૫રે ખા પ્રથિ અિારા િનિાં જ બન છ અન ત મજ
ુ -અશભ
ુ કિોન ંુ પ્રધાન કારણ અિારૂં
જ અિારી કિેષ્્િયો તન કાયાશ ક્્િત કરે છ.આિ,અિારા તિાિ શભ
િન જ છ.
ઉ૫વનષદિાં
વનષદિાં કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ કેઃ !! િન એિમ િનષ્ુ યાણામ
યાણામ બંધન કારણ િોષયો !!
િન જ અિારા બંધન અન િોષન ંુ કારણ છ.આ વસિાય અિારા જીિનિાં સફળતા અન વનષ્ફળતાઓિાં
ફળતાઓિાં
ુ િતાપ ૂિશક
૫ણ અિારૂં િનોબળન ંુ િિમિપ ૂણશ યોર્દાન િોય છ.િનિાં ઉમસાિ િોય તો કિીન કાયશ ૫ણ સર્
સં૫ન્ન થાય છ,પરં ત ુ ઉમસાિિીન અધ ૂરા િનથી કરે લ કાયશિાં અસફળતા જ િળ છ,એટલ વિજ્યવિજ્ય-૫રાજયન ંુ
કારણ ૫ણ અિારૂં િનોબળ છ.
!! િનકે િારે િાર િૈ ! િનકે જીત જીત !!
િનની આ ચંચળતાન ંુ કારણ િનનો વિષય ઇષ્્િયોની સાથનો સંયોર્ છ. ઇષ્્િયો વિષયોના સંયોર્થી
ુ ાિી બનાિી લઇ િનન ક્સ્થર થિા દે ત ંુ નથી.જો કે િનન ઇષ્્િયોથી શ્રષ્િ..સબળ
િનન પોતાન ંુ અનર્
િ..સબળ અન
સક્ષ્ુ િ કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ.
શ્રીિદ ભર્િદર્ીતાિાં ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ણ કિે છ કેઃ
“ઇષ્્િયોન સ્થ ૂળ ર્રીર કરતાં ૫ર (શ્રષ્િ..સબળ..પ્રકાર્ક..વ્યાપક
િ..સબળ..પ્રકાર્ક..વ્યાપક તિજ સ ૂક્ષ્િ)
િ) કિે છ.ઇષ્્િયોથી ૫ર િન
છ..િનથી ૫ર બદ્વુ ્ છ અન જે બદ્વુ ્થી ૫ણ ૫ર છ ત કાિ છ.’’
.’’ !! (ર્ીતાઃ૩/૪૨)
(ર્ીતાઃ૩/૪૨)
સ્થ ૂળ ર્રીર વિષય છ..ઇષ્્િયો બહિઃકરણ છ અન િન..બદ્વુ ્ અંતઃકરણ છ.સ્થ ૂળ ર્રીરથી ઇષ્્િયો ૫ર છ
તથા ઇષ્્િયોથી ૫ર બદ્વુ ્ છ.બદ્વુ ્થી ૫ર અિં છ જે કતાશ છ.આ અિં(કતાશ )િાં કાિ એટલ કેઃ લૌકીક ઇ્છા રિે
ુ ર્ી નષ્ટ થઇ જાય છ મયારે િરણધિય િનષ્ુ ય
છ.સાધકના હ્રદયિાં રિેલી તિાિ કાિનાઓ જ્યારે સમળ
ુ િ કરી લ છ.જે સિય િનષ્ુ ય
અિર થઇ જાય છ અન અિી િનષ્ુ ય ર્રીરિાં જ બ્રહ્મનો સારી રીત અનભ
પોતાના િનિાં રિેિાિાળી તિાિ કાિનાઓનો ૫રીમયાર્ કરી દે છ ત જ સિય ત ભર્િમસ્િરૂ
૫ન પ્રાત
ભર્િમસ્િરૂ૫
કરી લ છ.
શ્રીિદ ર્ીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયિાં અજુ શન ભર્િાનન પોતાની વિિર્તા વ્યતત કરતાં કહ્ ં ુ કેઃ
ુ ૂદન..! આપ સિતાયતુ ત જે યોર્નો ઉ૫
“િે િધસ
ઉ૫દે ર્ આયો છ..િનની ચંચળતાના કારણ યોર્ની ક્સ્થર
ક્સ્થવત જોતો નથી.’’
નથી.’’ (ર્ીતાઃ૬/૩૪)
(ર્ીતાઃ૬/૩૪)
સાંસારીક ૫દાથોની પ્રાપવતવત-અપ્રાવતિાં
તિાં ર્ચત્તની સિતા રિેિી જોઇએ.આ સિતાથી િનષ્ુ યનુ
યન ંુ કલ્યાણ થાય

ુ ી િનની ચંચળતા દૂ ર થાય નિી મયાં સધ
ુ ી ધ્યાનયોર્ વસ્ થતો નથી અન ધ્યાનયોર્ વસ્
છ.જ્યાં સધ
થયા વિના સિતાની પ્રાવત થતી નથી.
અજુ શનના આ કથનની સિિતી વ્યતત કરતાં ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણજીએ
ણજીએ િનોવનગ્રિના
િનોવનગ્રિના બ ઉપાય બતાિતાં કહ્ ં ુ
કેઃ
“આ િન ઘણ ંુ જ ચંચળ છ તિજ મ્ુ કેલીથી િર્ થનારૂં છ.આ તારૂં કિેવ ંુ ર્બલ્ૃુ લ બરાબર છ..છતાં ૫ણ એ
અભ્યાસ અન િૈરાગ્ય િડે િર્િાં થાય છ.’’
(ર્ીતાઃ૬/૩૫)
૬/૩૫)
.’’(ર્ીતાઃ
િનન િારં િાર ધ્યયિાં લર્ાડિાન અભ્યાસ કિે છ.આ અભ્યાસની વસદ્વ્ વનરં તર સિય આ૫
આ૫િાથી થાય
છ.સિય ૫ણ વનરં તર કાઢિો જોઇએ..દરરોજ કાઢિો જોઇએ.ક્યારે ક અભ્યાસ કયો અન ક્યારે ક ન
કયો...આિ ન કરવ.ંુ અભ્યાસના બ પ્રકાર છઃ
(૧) પોતાન ંુ જે લક્ષ્ય કે ધ્યય છ તિાં િનોવ ૃવત્ત લર્ાડિી અન બીજી વ ૃવત્ત આિી જાય એટલ કેઃ બીજુ ં
ર્ચ્તન આિી જાય તની ઉપષા કરી દે િી..તનાથી ઉદાસીન થઇ જવ.ંુ
(ર) જ્યાં જ્યાં િન ચાલ્ય ંુ જાય મયાં મયાં પોતાના લક્ષ્ય ૫રિામિાન જ જોિા..
અભ્યાસની અંદર સ્િાધ્યાય..ધ્યાન..સિા..સવુ િરણ..સમસંર્...િર્રે સાધન આિ છ.ધાવિિક સદગ્રં્થો ન ંુ
ુ ાર ધ્યાન કરિાનો તથા
અધ્યયન કરવ ંુ તથા ર્ચિંતન..િનન કરિાનો અભ્યાસ કરિો.મયારબાદ
કરિો.મયારબાદ ત અનસ
ુ િોય છ તથી િનન વિષયોિાંથી િટાિીન
નાિ સવુ િરણ કરિાનો અભ્યાસ કરિો.િનની પ્રવ ૃવત્ત વિષયો્મખ
ુ કરવ.ંુ િનન ૫રિામિાિાં લર્ાડવ ંુ એ અભ્યાસ છ.
ઇશ્વરો્મખ
ઉ૫રોતત બ સાધનો વસિાય િન લર્ાડિાના બીજા કેટલાક ઉપાય છ જેિા કે.....
 ૫રિામિા
રિામિા તમિન જાણીન તિની સાથ સબંધ જોડીન નાિન ંુ સવુ િરણ કરવ.ંુ .
 જ્યારે ધ્યાન કરિા બસીએ મયારે સૌથી ૫િેલાં બ ચાર શ્વાસ બિાર કાઢીન એિી ભાિના કરિી કે િ
િનથી સંસારન સિશથા કાઢી નાખ્યો છ,િિ િારૂં િન સંસારન ંુ નિી ૫રં ત ુ ૫રિામિાન ંુ જ ર્ચિંતન
કરર્ અન ર્ચિંતનિાં જે કં ઇ૫ણ આિર્ ત ૫રિામિાન ંુ જ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ િર્..
િૈરાગ્યનો અથશ છઃસાંસારીક વિષયોના પ્રમય દોષદ્દવષ્િ અ૫
અ૫નાિીન તિના પ્રમય અનાસક્તત અન
ઉદાસીનતાનો ભાિ પદા કરિો.વિષયોિાં દોષદર્શન અન વિષયાસક્તતના ૃુ -૫રીણાિના ર્ચિંતનથી
ુ િન વિષયોના પ્રમય વિરતત થઇ જાય છ.આ પ્રસંર્િાં રાજવષિ ભત ૃિરી લર્ખત શ્ર્લોક ઘણો જ
વિષયો્મખ
ઉ૫યોર્ી છ.
“ભોર્િાં રોર્ થિાનો ભય...ૃુ લાર્ભિાનથી ૫તનનો ભય...ધનથી રાજાનો ભય...િૌનિાં દીનતાનો
ુ ો ભય...સદ
ભય...બળિાન િોિાિાં ર્ત્રન
ંુ રતાિાં વ ૃ્ાિસ્થાનો ભય...ર્ાસ્ત્રજ્ઞ િોિાિાં િાદિાદ-વિિાદ (વિરોધ)નો
ુ િાન િોિાિાં દુષ્ટોનો
ભય...ગણ
ટોનો ભય અન ર્રીરિાં મ ૃમયુનો ભય બનલો રિે છ...ફતત િૈરાગ્યિાં જ
અભય(ભયમતુ ત) નો ભાિ છ.’’
.’’ (િૈરાગ્ય ર્તકઃ૩૫)
ર્તકઃ૩૫)
અભ્યાસની સિાય િાટે “િૈરાગ્ય’’
ાગ્ય’’ ની જરૂર છ,કારણ કેઃસંસારના ભોર્ોથી જેટલો રાર્ દૂ ર થર્ તટલ ંુ જ િન
૫રિામિાિાં લાર્ર્..
િૈરાગ્ય લાિિાના કેટલાક
ટલાક ઉપાય છ...!!
 સંસાર પ્રવતષણ બદલાય છ અન પોતાન ંુ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ ક્યારે ય અન કોઇપણ ષણ બદલાત ંુ નથી,આથી
સંસાર આ૫
આ૫ણી સાથ નથી અન આપણ સંસારની સાથ નથી...આિો વિચાર કરિાથી સંસારથી
િરાગ્ય થાય છ.

 પોતાના કિેિાિાળા જેટલા ૃુ ટુંબીજનો અન સબંધીઓ છ તઓ આ૫
આ૫ણી પાસ અનૃુ ળ
ૂ તાની ઇ્છા
ુ ાર તિની ્યાયયતુ ત
રાખતા િોય છ તથી આ૫
આ૫ણી ર્ક્તત..સાિથ્યશ..યોગ્યતા અન સિજ અનસ

ુ ી કરી દે િી અન ૫રીશ્રિ કરીન તિની સિા કરિી,પરં ત ુ તિની પાસથી પોતાની
ઇ્છા પર
અનૃુ ળ
ૂ તાની તથા કં ઇ લિાની ઇ્છાનો મયાર્ કરિો..આિ કરિાથી સ્િાભાવિક જ િૈરાગ્ય આિી
જાય
જાય છ.
ુ ની અનભ
ુ ૂવત થાય છ ત ષર્ણક અન ૫રીણાિિાં વિષ
 વિષયો અન ઇષ્્િયોના સંયોર્થી જે સખ
બરાબર છ આ સમયન હ્રદયિાં ઉતારી લિાથી િનિાં વિષયોના પ્રમય િૈરાગ્યનો ભાિ આિી જાય
છ..
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં િણશિલ ઉ૫
ઉ૫રોતત બ ઉપાયો (અભ્યાસ અન િૈરાગ્ય) િાં પ્રથિ બતાિ
બતાિલ અભ્યાસ
ુ બનાિવ ંુ ભક્તતથી જ
એ ભતત૫
ભતત૫રક છ અન િૈરાગ્ય જ્ઞાન૫
જ્ઞાન૫રક છ.િનન
.િનન વિષયોિાંથી િટાિીન ઇશ્વરો્મખ
સંભિ બન છ.ત
.તના િાટે ઇશ્વરની ર્રણાર્વત અપર્ષત છ.વિષયોિાં દોષદર્શન જ્ઞાનિાર્શ ની સાધનાથી
સંભિ બન છ.જ્ઞાની અસતનો મયાર્ કરીન સતન ગ્રિણ કરે છ. સંસાર અન
અન તના તિાિ ૫દાથો અસત અન
ુ થિા દે તા નથી.
અવનમય છ એવ ંુ િાનીન જ્ઞાની પોતાના િનન વિષયો્મખ
નથી.
ભારતીય દર્શનોિાં એક યોર્દર્શન છ.તના પ્રણતા “િિવષિ પાતંજલી’’
લી’’ છ.આ દર્શનિાં યિ..વનયિ..
આસન..પ્રાણાયાિ..પ્રમયાિાર..ધારણા..ધ્યાન અન સિાવધ...િર્
સિાવધ...િર્રે ના અભ્યાસ દ્વારા
દ્વારા િન અન ઇષ્્િયોન
વનયંવત્રત કરીન સિાવધની ક્સ્થવત પ્રાત કરિાન ંુ કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ.
પાતંજલી યોર્દર્શનન ંુ બીજુ ં સ ૂત્ર છઃ યોર્વિત્તવ ૃવત્ત વનરોધઃ
એટલ કેઃ ર્ચત્ત(િન)ની વ ૃવત્તઓનો વનરોધ એ જ યોર્ છ.ર્ચત્તવ ૃવત્તઓનો વનરોધ કરિાનો અથશ છ િનની
ચંચળતાન રોકિી.આ વનરોધ કેિી રીત થાય ? આ સબંધિાં િિવષિ પાતંજલીએ ૫ણ બ સાધનોનો ઉલ્લખ
કયો છ કે જે શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં ૫ણ કિેિાિાં આવ્યો છ.
યોર્દર્શનન ંુ બારમ ંુ સ ૂત્ર છઃ અભ્યાસિૈરાગ્યાભ્યાં તવન્નરોધઃ
૫રં ત ુ જો આ બ ઉપાયો કરિા છતાં સફળતા ના િળ..એટલ કે િનની ચંચળતા દૂ ર ના થાય તો શ ંુ કરવ ંુ ?
આન ંુ સિાધાન કરતાં િિવષિ પાતંજલીએ આર્ળના સ ૂત્રિાં લખ્ય ંુ છ કે...................
!! ઇશ્વરપ્રર્ણધાનાદ્વો !! (સિાવધપાદઃ સ ૂત્ર-૨૩)
ુ અન
ઇશ્વર પ્રર્ણધાનનો અથશ છ...ઇશ્વરની ર્રણાર્વત. ઇશ્વરની ર્રણાર્વત સ્િીકારી તિના નાિ..રૂ૫..
નાિ..રૂ૫.. ગણ
લીલાન ંુ શ્રિણ..હકતશ
શ્રિણ..હકતશન અન ર્ચિંતન..િનન કરવ ંુ તથા તિાિ કિો ભર્િાનન સિવપિત કરી દે િાં.ઇશ્વર સિશ
ુ ાર તિાિ સખ
ુ ો પ્રદાન કરે
સિથશ છ ત પોતાના ર્રણાર્ત ભતત ઉ૫
ઉ૫ર પ્રસન્ન થઇન તિના ભાિ અનસ
છ.ઇશ્વરિાં િન લર્ાડિાથી ચ;ચળતા આપોઆપ સિાત થઇ જાય છ.આના િાટે ભર્િમૃૃપાન ંુ અિલંબન
લવ ંુ ૫ડે છ કારણ કે વ્યક્તતની બદ્વુ ્..ર્ક્તત..પ્રયમન અન પરૂુ ષાથશ વસવિત છ.વસવિત સાધનોથી અવસવિતન
કેિી રીત િળિી ર્કાય !! એટલ પરૂુ ષાથશની સાથ સાથ ભર્િાનની ૃૃપાનો આશ્રય ગ્રિણ કરિો આિ્યક
ુ પ્રાથશના કરિી જોઇએ..
છ.ભર્િાનના ર્રણાર્ત થઇન પ્રભન
જેિી રીત ઢીિર(િાછીિાર)
ઢીિર(િાછીિાર) િાછલીઓન ૫કડિા િાટે નદીિાં જાળ નાખ છ, તો જાળની અંદર
આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ ૫કડાઇ જાય છ, ૫રં ત ુ જે િાછલી જાળ નાખિાિાળા િાછીિારના ચરણોની
પાસ આિી જાય છ ત ૫કડાતી નથી, તિી જ રીત ભર્િાનની િાયા(સંસાર)િાં િિતા કરીન જીિો ફસાઇ
જાય છ અન જ્િિ-િરણના ચક્કરિાં
ચક્કરિાં ફરતા રિે છ, પરં ત ુ જે જીિો િાયાપવત ૫રિામિાન
િાન જાણીન,િાનીન

તિના ર્રણિાં આિી જાય છ તઓ િાયાન તરી જાય છ.
ુ સીદાસજી િિારાજ વિનય ૫વત્રકાિાં િનની ચંચળતા વિર્ લખતાં કિે છ કે........
ર્ોસ્િાિી તલ
ુ ાઉં વનજૈ !!
િરો િન િહરજુ િિ ન તજે !! વનસહદન નાથ દે ઉં વર્ખ બહું ર્બવધ કરત સભ
િે િરી ! િારૂં િન િિ છોડત ંુ નથી.િે નાથ ! હું હદિસ રાત તન અનક પ્રકારથી સિજાવ ંુ છં,પરં ત ુ િન
ુ ાર જ કરે છ.હું અનક પ્રકારના ઉપાયો કરી કરીન થાકી ર્યો છં,પરં ત ુ આ િન
પોતાના સ્િભાિ અનસ
ુ
અમયંત બળિાન અન અજય છ.તલસીદાસજી
કિે છ કેઃ િારૂં િન મયારે
મયારે જ િર્િાં આિર્ કે જ્યારે પ્રરણા
કરનાર ૫રિામિા પોત જ તન રોકે !!!
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ુ ાર િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મ ૂલા
રાિચરીત િાનસ અનસ
ુ ા િાસ્તવિક જ્ઞાનનો અભાિ. આ અિસ્થાિાં બ પ્રકારની ક્સ્થવતઓ ઉમપન્ન થાય છ.
િોિનો અથશ છ િસ્તન
ુ િસ્ત ુ િાની લઇએ છીએ,જેિ કેઃદોરડાન સાપ સિજી લિો..તન ભ્રિ કિેિાિાં આિ
પ્રથિિાં અિ અિસ્તન
ુ ી યથાશ થતાના સબંધિાં સંદેિ રિે છ કેઃ દોરડું છ કે સા૫
છ.બીજાિાં િસ્તન
સા૫ ! િોિ અિારી આંખોની સાિ
ુ ા િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
એવ ંુ આિરણ લાિી દે છ કે જેના કારણ અિ િસ્તન
સ્િરૂ૫ન જોઇ ર્કતા નથી.આ િોિ િાયાની
ુ ય ર્ક્તત છ. ૫રિામિાએ િોિન ંુ સર્જન એક વિર્ષ ઉદ્દ્યના િાટે કયું ુ છ.િાયાનો સિારો લઇન જ
મખ્
૫રિામિા સ ૃવષ્ટની
ટની રચના કરે છ તન જ અવિદ્યાઅવિદ્યા-િાયા કિેિાિાં આિ છ. જે સમયની ઉ૫
ઉ૫ર એવ ંુ આિરણ
લાિી દે છ કે જેથી િનષ્ુ ય સમયન ંુ િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ જોઇ ર્કતો નથી.િાયાન ંુ આ બીજુ ં રૂ૫
રૂ૫ િોિ છ તના
કારણ જ િનષ્ુ ય પોતાન ંુ િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ ભ ૂલી જાય છ.ત ભ ૂલી ર્યો છ કે ત દે િ નથી ૫રં ત ુ આમિા
છ.િાસ્તિિાં
.િાસ્તિિાં જીિએ ૫રિામિાનો અંર્ છ.ભ્રિિર્
.ભ્રિિર્ ત દે િન જ પોતાન ંુ િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ િાનીન અનક
ુ સીદાસજી રાિચરીત િાનસિાં
પ્રકારના કષ્ટ ભોર્િ છ.ર્ોસ્િાિી
.ર્ોસ્િાિી તલ
િાનસિાં કિે છ કેઃ
ુ રાર્ી,
ઇશ્વર અંર્ જીિ અવિનાર્ી, ચતન અિલ સિજ સખ
સો િાયા બસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ધ્યો કીટ િરકટ કી નાઇ,
જડ ચતનહિ ગ્રંથ ૫હર ર્ઇ, જદવપ મ ૃષા છૂટત કહિનાઇ,
ુ ારી.... (રાિચરીત િાનસઃ૧૧૬/
તબ ત જીિ ભયઉ સંસારી, છૂટ ન ગ્રંવથ ન િોઇ સખ
ખ/૧
૧-૨-૩)
િાનસઃ૧૧૬/ખ/
ુ નો રાર્ી છ, ત
જીિ ઇશ્વરનો અંર્ છ અન તથી જ ત અવિનાર્ી..ચૈત્યરૂ૫..
વનિશળ અન સિજરૂપ સખ
્યરૂ૫..વનિશ
િાયાન િર્ થઇન પોપટની જેિ કે િાંદરાની િાફક બંધાઇ રહ્યો છ.આ રીત જડ અન ચતનિાં ર્ાંિ ૫ડીન
ત એકરૂ૫
એકરૂ૫ થઇ ર્યાં છ.જો કે ત ર્ાંિ વિથ્યા જ છ,પરં ત ુ તના છૂટિાની િાત કિન સિજિી અન એ ર્ાંિ
ુ પ્રાત
૫ડિાથી જીિ જ્િીન િરનારો સંસારી બની ર્યો.િિ નથી તો ત ર્ાંિ છૂટતી કે નથી તન સખ
ુ ાણોએ તન ઉપાય બતાવ્યા
થત.ંુ િદો અન પર
બતાવ્યા િોિા છતાં ૫ણ ત ર્ાંિ છૂટતી નથી,૫
નથી,૫રં ત ુ િધારે ન િધારે
િજબ ૂત બનતી જાય છ.જીિોના હ્રદયિાં િોિરૂપી અંધકાર વિર્ષ િોિાથી તિન આ ર્ાંિ નજરે ૫ડતી
નથી મયારે છૂટિાની તો કેિી રીત િતી ? જો ઇશ્વર એિો સંયોર્ ઉ૫
ઉ૫ક્સ્થત કરે મયારે જ કદાચ ત ર્ાંિ છૂટે
એિી સંભાિના ખરી !
આ િોિના મ ૂળિાં અજ્ઞાન છ.જે જ્ઞાનની આંખથી સમયના િાસ્તવિક સ્િરૂપન જોઇ ર્કે છ ત િોિિાં ૫ડતા
નથી.જ્ઞાનરૂ૫
નથી.જ્ઞાનરૂ૫ હદ૫
હદ૫કથી જીિનનો અંધકાર દૂ ર થાય છ.
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં જ્ઞાનન સૌથી ૫વિત્ર કિેિાિાં આવ્ય ંુ છઃ
!! ન હિ જ્ઞાનન સદ્દર્ં ૫વિત્રવિિ વિદ્યત !!

અજ્ઞાનજવનન િોિિાં
િોિિાં પડેલો વ્યક્તત પોતાના કષ્ટના
ટના કારણોન સિજી ર્કતો નથી.
ુ સીદાસજીએ િનષ્ુ યની
ર્ોસ્િાિી તલ
ંુ ર વિિચન કયું ુ છ.
યની આ દયનીય ક્સ્થવતન ંુ સદ
સંસારના તિાિ વ્યક્તતઓ ર્બિાર છ ત અનક રોર્ોથી ગ્રસ્ત છ અન આ રોર્ોના કારણ ત અનક પ્રકારના
કષ્ટો ભોર્િ છ.આ રોર્ ર્ારીહરક નિી ૫રં ત ુ િાનવસક છ.આ એિો રોર્ છ જેના લષણો બિારથી દે ખાતાં
નથી તિછતાં િનષ્ુ યના
યના આચરણોથી તનો ૫રીચય િળિી ર્કાય છ.
આ રોર્ છઃકાિ..ર મોધ..લોભ િર્રે વિષયોની આસક્તત..િિતા..ઇષાશ..િષશ..વિિાદિાં ડૂબલા રિેવ.ંુ . િનની
ૃુ ટીલતા..અિંકાર,દં ભ, ક૫
ક૫ટ,િદ,િાન,ત ૃષ્ણા,વત્રવિધ
ણા,વત્રવિધ એષણાઓ (પ ૂત્રષણા..વિતૈષણા તથા લોકેષ્ણા)
ણા) િમસર
અન અવિિક !
ુ સીદાસજીએ રાિચરીત િાનસિાં
ર્ોસ્િાિી તલ
િાનસિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મ ૂલા, વત્િ ત પવુ ન ઉ૫
ઉ૫જહિિં બહુ શ ૂલા,
કાિ..િાત..કફ..લોભ અપારા, ર મોધ વપત્ત વનત છાતી જારા,
વપ્રવત કરિીં જૌ તીવનઉં ભાઇ, ઉ૫
ઉ૫જઇ સ્યપાત
સ્યપાત દુઃખ દાઇ,
વિષય િનોરથ દુર્શ િ નાના, ત સબ શ ૂલ નાિકો જાના,
િિતા દાદૂ કં ડુ ઇરષઇ, િરષ વિષાદ ર્રિ બહુતાઇ,
ુ દે ખી જરવન સોઇ છઇ, ૃુ ષ્ટ દુષ્ટતા
૫રસખ
ટતા િન ૃુ હટલાઇ,
અિંકાર અવત દુઃખદ ડિરૂઆ, દં ભ ક૫
ક૫ટ િદ િાન નિરૂઆ,
ત ૃષ્ણા ઉદર વ ૃદ્વ્ અવત ભારી, વત્રવિધ ઇષના તરૂણ વતજારી,
વતજારી,
જુર્ ર્બવધ જિર િમસર અવિિકા, કિું લર્ર્ કિો ૃુ રોર્ અનકા !! (રાિચરીત િાનસઃ૭/૧૨૦/
ખ/૧૫
૧૫--ઇ)
િાનસઃ૭/૧૨૦/ખ/
બધા જ રોર્ોન ંુ મ ૂળ એક િાત્ર િોિ(અજ્ઞાન) જ છ.આ એક વ્યાવધના લીધ બીજી અનક પ્રકારની તકલીફો
તથા અનક નાનાં િોટાં શ ૂળ જાર્ છ.કાિ િાત છ..લોભ અપાર(ઘણો જ િધી ર્યલો) કફ છ..ર મોધ
..ર મોધ વપત્ત
છ..જે િંિર્ાં છાતીિાં પીડા ઉમપન્ન કરતો રિે છ..બળતરા કરે છ.જો કોઇિાર આ ત્રણ ભાઇઓ (િાત..કફ
અન વપત્ત) પ્રિ કરી લ..એકબીજા સાથ િળી જાય તો ૫છી િિા મ્ુ કેલી થાય છ,તનાથી દુઃખદાયક એિો
સવન્નપાત રોર્ ઉમપન્ન થાય છ.ઘણી મ્ુ કેલીથી પ ૂણશ થઇ ર્કે એિા વિષયોના િનોરથો છ ત બધા જ શ ૂળ
ઉમપન્ન કરે છ.(કષ્ટદાયક
ટદાયક રોર્ છ) તિનાં પ ૂરાં નાિ તો ભલા કોન જાણ છ ? એટલ કે તિનો કોઇ પાર
નથી..ત અસંખ્ય છ.િિતા દાદર છ..ઇષ્યાશ ખસ છ.. દુષ્ટતા
ટતા અન ૃુ હટલતા કોઢ છ..િષશ અન વિષાદ ર્ળાના
ુ ન જોઇન જે બળતરા થાય છ ત ષય છ..તિી જ રીત
રોર્ છ(ર્લર્ંડન કં િિાળા જેિા રોર્)
રોર્) પારકાના સખ
દુષ્ટતા
ટતા અન િનની ૃુ હટલતાન જ કોઢ જાણિી.અિંકારન ઘણ ંુ દુઃખ આ૫
આ૫નાર ડકરૂં એટલ કેઃ ર્ાંિનો રોર્
જાણો..દં ભ.. કપટ..િદ અન અર્ભિાનન િાળો તથા નસોનો રોર્ જાણજો..ત ૃષ્ણા એ તો િિાભયંકર ઉદર
વ ૃદ્વ્ એટલ કે જળોધર
નો રોર્ છ.ત્રણ પ્રકારની(પ ૂત્ર..ધન અન િાન) એષણા સિિી એ તો એકાંતહરયો
જળોધરનો
તાિરૂ૫
તાિરૂ૫ છ.આ ઉ૫
ઉ૫રાંત િમસર તથા અવિિક બ પ્રકારના દોષોથી ઉમપન્ન થયલા જિર છ.આિા િાનવસક
રોર્ો અનક પ્રકારના છ.
િાણસ એક રોર્થી જ અિસાન પાિતો િોય છ મયારે આ તો રોર્ોનો પાર નથી અન િળી અસાધ્ય ૫ણ છ
િાટે તિના વિર્ શ ંુ કિેવ ંુ ? આ રોર્ોના લીધ જ સદાય પીડાતો િોય છ ત િાણસ ઇશ્વરન ંુ ધ્યાન કેિી રીત
કરી

ર્કિાનો

િતો

?

અન

તથી

તન

ુ
સખ

૫ણ

કેિી

રીત

િળી

ર્કિાન ંુ

િત ંુ

?

વનયિ..ધિશ..આચાર..ત૫..
જ્ઞાન..યજ્ઞ..એ બધાં રૂપી કરોડો ઔષધો કરિા છતાં ૫ણ આ રોર્ો ટળ તિા
.આચાર..ત૫..જ્ઞાન..યજ્ઞ..એ

નથી.આ પ્રિાણ જર્તના તિાિ જીિો રોર્થી વપડાય છ કે જે રોર્ોની પાછળ ર્ોક..િષશ..ભય..વપ્રવત તથા
વિયોર્...આ બધાં લાર્લાં જ છ.આ બધા રોર્ોન ઓળખનારા તો કોઇ વિરલા જ િોય છ.લોકોન ૫રીતાપ
ૂશ તો થતા જ નથી.આ દુષ્ટ રોર્ો
આપનારા આ દુષ્ટ રોર્ો ઓળખાયા ૫છી કં ઇક ઓછા થાય છ, પરં ત ુ વનમળ
વિષયોરૂપી ૃુ ૫થ્યના સંયોર્ના લીધ અંૃુ હરત થાય છ.
જો ભર્િાનની ૃૃપા થાય..સદગુ
થાય..સદગરૂુ રૂપી િૈદ્યના િચનો ૫ર પ ૂરો વિશ્વાસ રાખિાિાં આિ..વિષયોના પ્રમય
ૂશ થઇ જાય છ.
આસક્તત ઓછી થાય તથા િનિાં પાૃું ૫થ્ય પાળિાિાં આિ તો તિાિ રોર્ વનમળ
ુ ાતની સાથ પાળિાિાં આિ તો જ એ
ભર્િાનની ભક્તતરૂપી અમ ૃત ઔષધ..અવત
ંુ ર શ્ર્ારૂપી અનપ
ઔષધ..અવત સદ
ૂશ થાય છ.િનષ્ુ યન
તિાિ દુષ્ટ રોર્ો વનમળ
યન રોર્ મતુ ત મયારે જ જાણિો જ્યારે તન ંુ ર્ચત્ત તિાિ પ્રકારના
વિકારોથી રિીત થઇન ર્ાંત અન ક્સ્થર બની જાય..ત
જાય..ત રાર્રાર્-િેષ..ઇ્છા..િષશ અન વિષાદના બંધનોથી મતુ ત
ુ ..ર્ચ્િય સ્િરૂ૫
થઇન ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ સદગરૂુ ની ૃૃપાથી પોતાના શ્
સ્િરૂ૫નો સાષામકાર કરી લ.આ
.આ વસિાય
ુ વતરૂપી ક્ષુધા..વનમય
કરોડો ઉપાય કરિાથી ૫ણ આ રોર્ો ટળતા નથી.જ્યારે િનિાં િૈરાગ્યરૂપી બળ..સિ
ુ ે પર
ુ ી ટળી જાય મયારે જાણવ ંુ કેઃ િન રોર્ મતુ ત થય ંુ છ.આિી
દુબશળતા પર
.આિી રીત બધા રોર્ોિાંથી મતુ ત થઇન
જ્યારે િનષ્ુ ય વનિશળ જ્ઞાનરૂપી જળિાં સ્નાન કરી લ છ મયારે જ તના હ્રદયિાં પ્રભ ુ ૫રિામિાની ભક્તતનો
ુ િળવ ંુ અર્ક્ય છ.જે
ઉદય થાય છ.પ્રભ ુ ૫રિામિાની ભક્તત વસિાય બીજા કોઇ િાર્ે સખ
.જે િાનિ પ્રભ ુ
૫રિામિાન ભજે છ તઓ જ આ અવત દુસ્તર સંસારન સફળતાપ ૂિશક તરી જાય છ.
ુ િાં કાિ અન ર મોધન શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં સૌથી પ્રબળ
કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ અન અિંકાર..િર્રે ર્ત્રઓ
કહ્યા છ.અજુ શન ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણજીન
ણજીન પ ૂછ્ું કેઃ ક્યા કારણોસર િનષ્ુ ય ન ઇ્છતો િોિા છતાં ૫ણ પા૫
પા૫ન ંુ
આચરણ કરે છ ? તનો જિાર
જિાર આપતાં ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણ કિે છ કેઃ
ુ થી ઉમપન્ન આ કાિ એટલ કે કાિના જ તિાિ પા૫
"રજોગણ
પા૫ન ંુ કારણ છ..આ કાિ જ ર મોધિાં રૂપાંતર થાય
છ..આ ઘણ ંુ ખાનારો અન િિા પાપી છ.આ બાબતિાં ત ં ૂ આન િૈરી જાણ.’’
જાણ.’’ (ર્ીતાઃ૩/૩૭)
(ર્ીતાઃ૩/૩૭)
િારૂં િનર્િત ંુ થાઓ...આ જ કાિના છ.ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ િડ
િડ ૫દાથોના સંગ્રિની ઇ્છા.. સંયોર્જ્ય
ુ ની ઇ્છા..સખ
ુ ની આસક્તત...આ બધાં કાિનાં જ રૂપો છ.ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ ૫દાથોની કાિના..વપ્રવત
સખ
અન આકષશણ જ તિાિ પાપોન ંુ મ ૂળ છ.કાિનાિાં વિઘ્ન આિતાં કાિ જ ર મોધિાં ૫રીણિ છ.કાિનાની પ ૂવતિ
થતાં લોભ ઉમપન્ન થાય છ અન કાિનાિાં
કાિનાિાં વિઘ્ન ૫િોચાડનારા ઉ૫
ઉ૫ર ર મોધ ઉમપન્ન થાય છ.જો વિઘ્ન
ુ
૫િોચાડિાિાળો પોતાનાથી િધ ુ બળિાન િોય તો ભય ઉમપન્ન થાય છ.કાિનાયતુ ત વ્યક્તતન જાગ્રતિાં સખ
ુ િળત ંુ નથી.
િળિાન ંુ તો દૂ ર રહ્ ં ુ ! સ્િનિાં
નિાં ૫ણ ક્યારે ય સખ
ુ સપનહુું નાહિ !! (રાિચરીત િાનસઃ૭/૯૦/૧)
રાિચરીત િાનસ કિે છ કેઃ !! કાિ અછત સખ
િાનસઃ૭/૯૦/૧)

જે ઇ્છ છ ત ના થાય અન જે નથી ઇ્છતા ત થઇ જાય તન દુઃખ કિે છ.નાર્િાન ૫દાથોની ઇ્છા જ
કાિના છ.આપણન ર્ંકા થાય કેઃ કાિના વિના સંસારનાં કાયો કેિી રીત ચાલર્ ? આન ંુ સિાધાન એ છ કેઃ
ુ થી અન હર મયાઓથી ચાલ છ.િસ્તઓ
ુ નો સબંધ કિોની
સાંસારીક કાયો િનની કાિનાથી નિી ૫રં ત ુ િસ્તઓ
સાથ િોય છ.કાિનાના કારણ કિો થાય છ અન કાિનાની વ ૃદ્વ્ થિાથી વિકિો થાય છ.કાિનાના કારણ જ
અસતિાં આસક્તત દ્દઢ થાય છ.કાિના ના રિેિાથી અસતથી સબંધ વિ્છદ થાય છ.જો િનષ્ુ ય નિી
ુ ી થઇન અન ક્યારે ક પર
ુ ી ના થઇન આપિળ દૂ ર થઇ જાય છ.
કાિના ના કરે તો જુની કાિના ક્યારે ક પર
કાિનાઓના ચાર ભદ છ....
ુ ી કરી દે િી.
(૧) ર્રીર વનિાશ િિાત્રની આિ્યક કાિનાઓ પર

આિી કાિનાઓિાં ચાર િાતોન ંુ િોવ ંુ આિ્યક છ.



જે કાિના િતશિાનિાં ઉમપન્ન િોય..જેિી કેઃ ભ ૂખ લાર્તાં ભોજનની કાિના..
કાિના..



જેની પ ૂવતિની સાધન સાિગ્રી િતશિાનિાં ઉ૫
ઉ૫લબ્ધ િોય..



જેની પ ૂવતિ કયાશ વિના જીવિત રિેવ ંુ સંભિ ના િોય..



જેની પ ૂવતિથી પોતાન ંુ તથા બીજાન ંુ કોઇન ંુ ૫ણ અિીત ના થત ંુ િોય..

ુ ી કરિાન ંુ આ૫
(ર) જે કાિના વ્યક્તતર્ત તિજ ્યાયયતુ ત િોય અન જેન પર
આ૫ણા સાિથ્યશની બિાર િોય
િોય તન
ભર્િાનન અપશણ કરીન દુર કરી દે િી.
ુ ી કરી દે િી જે ્યાયયતુ ત અન હિતકારી િોય અન જેન પર
ુ ી કરિાન ંુ સાિથ્યશ
(૩) બીજાઓની ત કાિના પર
આ૫ણાિાં િોય..
(૪) ઉ૫રોતત ત્રણય કાિનાઓ વસિાયની બીજી બધી કાિનાઓન વિચાર દ્વારા દૂ ર કરી દે િી..કોઇ િરી એિો
ુ ય અથિા વિનયથી ર્ાંત થઇ જાય છ,પરં ત ુ કાિ એિો િરી છ જે
િોય છ જે ભટપ ૂજા અથિા અનન
કર્ાયથી ૫ણ ર્ાંત થતો નથી.આ કાિની ક્યારે ય ત ૃવત થતી નથી.
ુ સીદાસજી વિનય ૫વત્રકાિાં લખ છ કેઃ
તલ
ુ ન કાિ અક્ગ્ન તલ
ુ સી કહુું..વિષયભોર્ બહુ ઘી ત ’’
" બઝ
જેિી રીત ધન િળતાં ધનની કાિના િધતી જ જાય
જાય છ..તિી જ રીત જેિ જેિ ભોર્ િળતા જાય
છ તિ તિ કાિના િધતી જ જાય છ.કાિના જ તિાિ પાપોન ંુ કારણ છ.કાિના ઉમપન્ન થતાં જ િનષ્ુ ય
ુ થઇ જાય છ અન નાર્િાન સંસારની સ્મખ
ુ
પોતાના કતશવ્યથી..પોતાના સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી અન ભર્િાનથી વિમખ
ુ થિાથી પાપો થાય છ અન પાપોના ફળ સ્િરૂપ નરકોની તથા નીચ
થઇ જાય છ.નાર્િાનના સ્મખ
યોવનઓની પ્રાવત થાય છ.કાિનાન નષ્ટ કરિાનો સરળ ઉપાય છઃ
ુ ૫િોચાડવ.ંુ .!!
બીજાઓની સિા કરિી..તિન સખ
.!!
કાિ અન ર મોધની જેિ રાર્ અન દ્વષ ૫ણ િનષ્ુ યના
યના ર્ત્રુ છ.આના કારણ ત વિષયોના બંધનોિાં બંધાઇ
જાય છ.
ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં કિે છ કેઃ
"ઇધ્્દ્દયોના વિષયના અથશિાં એટલ કેઃ પ્રમયક ઇધ્્દ્દયના પ્રમયક વિષયિાં િનષ્ુ યના
યના રાર્ અન દ્વષ
વ્યિસ્થાથી અનૃુ ળ
યએ બંન્નના િર્િાં ના થવ ંુ જોઇએ,કેિકે ત
ૂ તા અન પ્રવતૃળ
ૂ તાન લઇન ક્સ્થત છ.િનષ્ુ યએ
ુ
બંન્નય એના કલ્યાણિાર્શ િાં
છ.’’
િાં વિઘ્ન નાખનારા ર્ત્રઓ
.’’

(શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાઃ૩/૩૪)
ર્ીતાઃ૩/૩૪)

પ્રમયક ઇધ્્દ્દય(શ્રોત..મિચા..નત્ર..રસના અન ઘ્રાણ)ના પ્રમયક વિષય(ર્બ્દ..સ્પર્શ..રૂ૫..
રસ અન ર્ંધ) િાં
.રૂ૫..રસ
અનૃુ ળ
યના રાર્ દ્વષ ક્સ્થર રિે છ.ઇધ્્દ્દયોના વિષયિાં અનૃુ ળ
ૂ તા પ્રવતૃળ
ૂ તાની િા્યતાન લીધ િનષ્ુ યના
ૂ તાનો

ભાિ થિાથી િનષ્ુ યનો
યનો ત વિષયિાં દ્વષ થઇ જાય છ.રાર્ દ્વષ િાનલા અિમ(હું૫ણા) િાં રિે છ.રાર્ દ્વષન ંુ
જ સ્થ ૂળરૂ૫ કાિ ર મોધ છ.ઇધ્્દ્દયો દ્વારા વિષયોન ગ્રિણ ન કરિાિાળા પરૂુ ષના વિષયો તો વનવ ૃત થઇ જાય
છ..૫
..૫રં ત ુ તઓિાં રિેિાિાળો તનો રાર્ વનવ ૃત થતો નથી.આ
નથી.આ રાર્ ૫રિામિાનો સાષામકાર થતાં વનવ ૃત થઇ
જાય છ.
જ્યારે આ૫
આ૫ણ સંસારન ંુ કાયશ છોડીન ભજનિાં લાર્ીએ મયારે સંસારની અનક સારી અન ખરાબ સ્ુરણાઓ
ઉમપન્ન થિા લાર્ છ જેનાથી ર્ભરાિવ ંુ જોઇએ નિી.સંસારન ંુ કાયશ છોડતાં જ તક િળિાથી જૂના સંસ્કારો
ુ ી ર્રીર પ્રમય િિતા રિે છ
સ્ુરણાના રૂ૫
રૂ૫િાં બિાર
બિાર નીકળિા લાર્ છ.ર્રીર સ ૃવષ્ટનો
ટનો એક અંર્ છ.જ્યાં સધ

ુ ી રાર્ દ્વષ થાય છ.
મયાં સધ
ુ સવુ િધાઓિાળું જીિન જીિિા ઇ્છ છ.તિની
વિષયોન ંુ આકષશણ અમયંત પ્રબળ છ.પ્રમયક વ્યક્તત સખ
ઇ્છાઓ અનંત છ જેની પ ૂવતિ કરિા િાટે ત અનક મવુ સબતોિાં ફસાય જાય છ અન તન આમિસાષામકાર
કરિાનો

િાર્શ

ુ તો
સઝ

નથી.િાનિ

જ્િ

દુલશભ

છ

તન

વિષય

ભોર્ોિાં

નષ્ટ

ના

કરિો.યોર્..તપ..જ્ઞાન..િર્રે ..આ રોર્ોથી મક્ુ તતનાં જેટલાં ૫ણ સાધન છ ત અમયંત કહિન છ અન તના
િાર્શ િાં અનક મ્ુ કેલીઓ આિ છ.આ તિાિ સાધનો ભક્તત વિના વનરથશ
વનરથશક છ.િાસ્તિિાં આ તિાિ
સાધનોન ંુ ફળ ભક્તત છ.
ુ ના િનષ્ુ યોન
ુ સીદાસજીનો આદે ર્ છ કેઃ
ભાવતકિાદના રોર્થી ગ્રસ્ત િતશિાન યર્
યોન ર્ોસ્િાિી તલ
વિષયોની આસક્તતથી ઉ૫
ઉ૫ર ઉિીન પોતાન પ ૂણશ િનષ્ુ યના
યના રૂ૫
રૂ૫િાં વિકવસત કરિાનો પ્રયાસ કરિો જોઇએ,
તના િાટે આધ્યાત્મિકના વિરાટ ષત્રિાં
ત્રિાં પ્રિર્ કરિો આિ્યક છ.
સંતિાણી કિે છ કેઃ
નારાયણ િહર ભજનિ યિ પાંચો ન સિુ ાત,
વિષય ભોર્, વન્દા િું સી, જર્ત વપ્રવત બહુ બાત...!!
...............................................................
.........................................................................................
...........................
.............................................................................................................................
નિસ્કાર એક સદ
ંુ ર પ્રહર મયા છ
અિોન બ્રહ્મજ્ઞાન (આમિજ્ઞાન) પ્રદાન કરીન સદગરૂુ એ સિજ ભક્તત સિજાિી છ.જીિનનાં તિાિ
ુ ા યર્ોર્ાન કરતા રિીન ભક્તત ૫થ પર આર્ળ િધિાન ંુ છ.જે પ્રભન
ુ
કતશવ્યકિો કરતાં કરતાં પ્રભન
યાદ કરે છ ત યર્ અન િાનન સિજિાં પાિ છ.બ્રહ્મજ્ઞાન(સમયની પ્રાવત)
ત) થિાના કારણ તના તિાિ
ભ્રિો સિાત થઇ જાય છ.દ્દ્યિાન જર્તન સમય સિજિાનો ભ્રિ બ્રહ્મજ્ઞાનની હદવ્ય રોર્નીથી દૂ ર
થાય છ.ભક્તતિાં અિંકારન કોઇ સ્થાન નથી..કારણ કેઃભક્તતિાં ન્રત ભાિની િિત્તા િોય છ.અિારા
ુ ક્સ્થવતિાં જ થાય છ.
અંતઃકરણિાં પ્રભ-ુ ૫રિામિાનો ભાિ અિંકારની અન૫
િાનિ જેટલો ન્રત બન છ એટલો તનો અિંકાર ઓછો થાય છ.સદગરૂુ દે િ આ૫
આ૫ણન પોતાનાથી અવધક
બીજાઓનો આદર સમકાર કરિાન ંુ વર્ખિ છ. નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ)ન ંુ શ ંુ િાિામિય છ ? તના વિર્
િનોવિ્લષણ કરતાં અિ નીચના વનષ્કષશ
વનષ્કષશ ઉ૫
ઉ૫ર ૫િો્યા છીએ...


નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ) એક સદ
ંુ ર પ્રહર મયા છ.



અિ જ્યારે સંતોના ચરણોિાં નિસ્કાર કરીએ ત સિય જો અિારૂં અંતઃકરણ વિરોધ કરે તો સિજી
લવ ંુ જોઇએ કે આ િાસ્તિિાં અિંકાર જ છ જે અિોન રોકી રહ્યો છ..કારણ કેઃ અિંકાર નિિાન ંુ નિી
૫રં ત ુ અક્કડ રિેિાનુ
ાન ંુ જાણ છ.અિારા હ્દયિાં આિી ભાિના િોય તો તન દૂ ર કરિી જોઇએ.અિંકાર
ના આિ તના િાટે વનરં તર સંતોના ચરણોિાં ઝુકતા રિેવ ંુ જોઇએ...



ુ ા તજનો પ્રિાિ પ્રર્ટ િોય છ.જે ૫રિ સમયની સાથ
બ્રહ્મની સાથ જોડાયલા વ્યક્તતઓિાં પ્રભન
જોડાયલા છ તિનાિાં આધ્યાત્મિક ર્ક્તતનો િાસ િોય છ.જ્યારે અિારૂં િન બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના
ચરણોિાં ઝુકે છ મયારે િનના વિકારો દૂ ર થાય છ..ત અિોન અનક મ્ુ કેલીઓિાંથી બચાિ છ.



ખરાબિાં ખરાબ વ્યક્તત ૫ણ પોતાની સિષ ઝુકેલા વ્યક્તતના પ્રમય કરૂણાર્ીલ બની જાય છ.



ુ
બ્રહ્મજ્ઞાની િિાપરૂુ ષોના ચરણ સદગરૂુ ના ચરણ તલ્ય
જ છ..કારણ કેઃતન..િન..ધન.. સદગરૂુ
૫રિામિાની અિાનત છ એટલ આધ્યાત્મિક સ્તરે કોઇ નાનો િોટો નથી.તિાિન ંુ ર્રીર પાંચ
તમિોન ંુ બનલ ંુ છ તથા છઠ્ઠં તમિ આમિા ૫રિામિાનો અંર્ છ જે તિાિિાં સિાનરૂપ વિદ્યિાન છ.

સંત વનરં કારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રંથ "અિતારિાણી"
અિતારિાણી"િાં કહ્ ં ુ છ કે...
ુ ા દર્શન કીધા, એન તિ નિસ્કાર કરો,
જેન પ્રભન
એિની અંદર પ્રભ ુ બોલ છ, એિનો તિ સમકાર કરો,
નકલની અંદર અસલ છયો છ, એ અસલથી પ્રિ કરો,
આ જીિનના ધ્યયન જાણો, જીિનના બકાર કરો,
ુ િાની લીધો, એ ૫ર િારી જાઉં હું,
વનરખી પ્રભન
કિે "અિતાર"એ
"અિતાર"એ પ્રભ ુ ભતતન, ૫લ ૫લ વર્ર્ ઝુકાવ ંુ હું........(અિતારિાણી
.......(અિતારિાણી--૩૧૭)
એટલ કે ર્રીરન નિી,પરં ત ુ આ ૫રિ ર્ક્તતન જ નિસ્કાર કરિાિાં આિ છ..૫
..૫રં ત ુ અિંકાર દૂ ર થયો છ કે
નિી તની ખબર તો મયારે જ ૫ડે છ કે જ્યારે અિ અિારાથી નાની ઉંિરની વ્યક્તત સિષ ૫ણ ન્રત ભાિથી
ર્રીરની શ્રષ્િતાનો
િતાનો મયાર્ કરીન કણકણિાં વ્યા૫
વ્યા૫ક ૫રિ સત્તાન ંુ રૂ૫
રૂ૫ સિજીન નિસ્કાર કરીએ.નિસ્કારિાં
ર્રીરથી િધ ુ િનન ઝુકાિવ ંુ ૫ડે છ.જ્યારે ર્રીરિાંથી આમિા (જીિ) નીકળી જાય છ તો ત ર્રીરન
નિસ્કાર કરિાિાં આિતા નથી..સાથ સાથ એ તથ્ય ૫ણ ઉલ્લખનીય છ કે નિસ્કાર ત જ કરે છ જેનાિાં
જેનાિાં
આમિા છ !
ુ ે કી ૫િેચાન િૈ"
"ઝુકત િૈ િો ત્જસિ જાન િોતી િૈ..અક્કડ રિેના મદ
સંતિાણી કિે છ કેઃ
ુ ી સજ ના કોઇ,
સબ ઘટ િરા સાંઇયા સન
બર્લિારી ઉસ ઘટકી જા ઘટ પ્રર્ટ િોઇ....!
આનો અથશ એ છ કેઃદરે ક ઘટિાં ૫રિામિાનો િાસ છ તથી દરે ક ઘટિાં ૫રિામિાનાં દર્શન કરીન
કરીન નિસ્કાર
કરિા જોઇએ,કારણ કે આ વનરાકાર પ્રભ ુ ૫રિામિાની પ ૂજા થઇ ર્કતી નથી,તિની પ ૂજા અિ સાકાર રૂ૫
રૂ૫િાં
જ કરી ર્કીએ છીએ, જેિ કે પ્રકાર્ની પ ૂજા મયારે જ થઇ ર્કે છ કે જ્યારે તન પ્રર્ટ કરિાનાં સાધન દીિો
અન િાટ િાજર િોય ! અિ જો પ્રકાર્ન પ્રર્ટ કરિાન ંુ ઇ્છતા િોઇએ તો હદ૫
હદ૫કનો સિારો લિો ૫ડે
છ..૫
..૫રં ત ુ પ્રકાર્ અલર્ છ..હદ૫
..હદ૫ક અલર્ છ.જેિકે આમિા અલર્ છ..ર્રીર અલર્ છ.ર્રીરન ંુ મ ૃમયુ થાય છ
૫રં ત ુ આમિાન ંુ મ ૃમયુ થત ંુ નથી.જ્યારે અિ પ્રણાિ કરીએ છીએ મયારે ર્રીરન નિી,પરં ત ુ ઇશ્વરના અંર્
આમિાન પ્રણાિ કરીએ છીએ.
ુ છ, તની વ્યાખ્યા એક ઇિાનદાર વ્યક્તત પાસથી જ સિજી ર્કાય છ.
ઇિાનદારી એક સારો ગણ
ઇિાનદારીની પ ૂજા ઇિાનદાર વ્યક્તતની પ ૂજા કરિાથી જ થાય છ.આ તથ્ય સાકારની િિત્તાન પ્રર્ટ કરે
છ.અજ્ઞાની િાનિ લર્ભર્ રોર્નીની પ ૂજાન જ હદ૫
હદ૫કની પ ૂજા સિજી બસ છ.આ જ અિારી ભ ૂલ છ.
"િિ પ ૂજારી િૈ રોર્ની કે, સિજતી
સિજતી િૈ દુવનયા હદયા પ ૂજત િૈ"
જો નિસ્કાર કરતી િખત અિોન ભ્રિ થઇ જાય છ કે..અિ કોઇન નિસ્કાર કેિ કરીએ છીએ ? અથિા તો
હું કેટલો િિાન છં કે લોકો િન નિસ્કાર(ચરણસ્પર્શ) કરી રહ્યા છ.આિ,આ બંન્ન ભાિ અિંકારના સ ૂચક
છ..ત અિોન અધઃ૫
અધઃ૫તન તરફ લઇ જનારા છ િાટે આ ભાિથી
ભાિથી બચવ ંુ શ્રયસ્કર છ.ભ ૂલથી બચિા િાટે
પોતાની િસ્તીન સદગરૂુ ૫રિામિાના શ્રીચરણોિાં ્યોછાિર કરીન ભક્તતિય જીિન જીિિાન ંુ છ અન આ

જ ગરૂુ ભતતન ંુ લષણ છ.કહ્ ં ુ છ કેઃ
વિટાદે અ૫
અ૫ની િસ્તી કો અર્ર ૃુ છ િતશબા ચાિે,
ુ એ ગલ
ુ ઝાર િોતા િૈ
કી દાના ખાકિ વિલકર ગલ
પ્રભ ુ નાિ સવુ િરણનો િહિિા
ુ ા નાિન ંુ જીભથી િારં િાર રટન કરવ ંુ તન સવુ િરણ કિેિાત ંુ નથી.
કોઇ૫
કોઇ૫ણ ર્બ્દ કે પ્રભન
કબીરજીએ કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ િાંિી,
િાલા તો કરિ ફીરે , જીભ હફરે મખ
ુ ા તો ચહું હદર્ા હફરે યિ તો સવુ િરણ નાિી...!
િનિ
િાથિાં િાળાના િણકા ફરી રહ્યા છ અન જીભથી રટન થઇ રહ્ ં ુ છ,પરં ત ુ િન તો બીજે ક્યાંક ભટકી રહ્ ં ુ
ુ જ નથી,પરં ત ુ સદગરૂુ દ્વારા પ્રદત્ત
િોય તો તન સવુ િરણ કિેિાત ંુ નથી.સવુ િરણ કોઇ ર્બ્દ કે ર્બ્દોનો સમિ
ુ કારી છ.સિશ
સિશિર્
ં લકારી િિાિાક્ય છ,જેન ંુ સવુ િરણ વત્રવિધ દુઃખિારી તથા સિશ સખ
.સિશવ્યાપક,સિશર્ક્તતિાન
પ્રભ ુ ૫રિામિાન
રિામિાન સદગરૂુ પાસથી દ્દવષ્િ પ્રાત કરીન સિશત્ર જોિા એ "જ્ઞાન’’
"જ્ઞાન’’ છ અન જોયા(દર્શન કયાશ ) ૫છી
તિન યાદ કરિા એ "સવુ િરણ’’
િરણ’’ છ.જ્ઞાન
.જ્ઞાન એ ગુ ત વનવધ છ.સદગરૂુ જ તન પ્રર્ટ કરે છ ૫રં ત ુ સવુ િરણના
િાટે સદગરૂુ ના દ્વારા આ૫
આ૫િાિાં આિલ િંત્ર એ ર્ોપનીય નિી,પરં ત ુ પ્રર્ટ છ.િહર ૫રિામિાન જાણ્યા વિના
સવુ િરણનો કોઇ સાર નથી.િહર ૫રિામિાન જાણ્યા વિના ભક્તત કે સવુ િરણ થઇ ર્કત ંુ નથી.
ુ સીદાસજીએ સવુ િરણની અવત િિત્તા સિજાિતાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
રાિચરીત િાનસિાં ર્ોસ્િાિી તલ
ુ કેિલ નાિ આધારા, સવુ િર સવુ િર નર ઉતરત ભિપારા...’’
"કલયર્
ભિપારા...’’
સવુ િરણનો અથશ છઃ ૫રિ જ્યોવત સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ ૫રિામિા
૫રિામિા તથા સાકાર સદગરૂુ ના પાિન ચરણો તથા સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ન ંુ
ુ વ્ય ંુ નથી ત વ્યક્તત..િસ્ત ુ કે
સવુ િરણ કરવ.ંુ જે વ્યક્તત િસ્ત ુ કે સ્થાનન અિ જોય ંુ નથી..ઓળખ્ય ંુ નથી..અનભ
સ્થાનન ંુ અિ ર્િ તટલીિાર નાિ લઇએ તિછતાં ત ક્યારે ય અિારી કલ્પના કે સવુ િરણિાં આિત ંુ
નથી.યાદ િંિર્ાં તની જ આિ છ કે જેન અિ જાણીએ છીએ..જેન અિ જોઇ િોય..જેની સાિ અિારી
ઓળખાણ િોય ત િસ્ત ુ કે વ્યક્તતન ંુ નાિ લતાં જ તનો ચિેરો તથા સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ અિારા િાનસ ૫ટલ ૫ર
ચલર્ચત્રની જેિ અંહકત થઇ જાય છ.કિેિાનો ભાિ એ છ કેઃ જે સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ની યાદ િંિર્ાં બનલી રિે તન જ
સવુ િરણ કિેિાિાં આિ છ...
જ્યોં વતહરયા પીિર બસ, ધ્યાન રિે વપય િાંિીં,
િૈસ ભર્ત જર્તિ, િહરકો ભ ૂલત નાિીં...!
જે છોકરીન ંુ લગ્ન થઇ ર્ય ંુ છ ત ભલ પોતાના િાતાિાતા-વપતાના ઘર આિી જાય,પરં ત ુ મયાં આિીન ૫ણ ત
ુ તી નથી ૫છી ભલ ત વપયરિાં આિીન પોતાના પવતન ંુ નાિ ના લ.. િાતચીતિાં ૫ણ
પોતાના ૫વતન ભલ
ક્યારે ય પોતાના પવતની ચચાશ ના કરે તિછતાં િાનવસક રીત પોતાના ૫વતની યાદ િંિર્ાં બનલી રિે
છ,તિી જ રીત જે જ્ઞાની ભતત િોય છ જેિન સદગરૂુ ની ૃૃપાથી પ્રભ ુ ૫રિામિાની ઓળખાણ કરી લીધી િોય
છ ત આ જર્તિાં રિેિા છતાં ર્રીરના િાધ્યિથી પ્રભ ુ ૫રિામિાના ધ્યાનિાં િગ્ન રિેતા િોય છ.
સવુ િરણકી સવુ ધ યોં કરો, જ્યો ર્ાર્ર પાવનિાર,
િાલ ડોલ સ ૂરતિ, કિે કબીર વિચાર.....(કબીરિાણી)
વિચાર.....(કબીરિાણી)
જેિ બિેનો પાણી ભરિા િાટે નદી..તળાિ કે ૃિ
ઉ૫ર જાય છ મયારે પાણી ભરે લ ંુ િાટલ ંુ િાથા ઉ૫
ઉ૫ર િોય
ૂ ા ઉ૫
છ મયારે ચાલતાં ચાલતાં સિેલીઓ સાથ િાતચીત કરે છ..રસ્તાની આસપાસનાં દ્દ્યોન ંુ અિલોકન કરે

છ.આ બધાં કાયો કરિા છતાં તિન ંુ ધ્યાન સક્ષ્ુ િ રીત પાણી ભરે લા િાટલાિાં જ રિે છ અન તથી ડર્લન
ુ ન બનલ ંુ રિે અન િાથા ઉ૫
૫ર્લ સંભાળીન ચાલ છ જેથી ર્રીરન ંુ સંતલ
ઉ૫રન ંુ િાટલ ંુ ૫ડી ના જાય..પ્રભ ુ
સવુ િરણિાં ૫ણ આિી અિસ્થા િોય છ કે તિાિ કાયો કરિા છતાં ૫ણ ધ્યાન પ્રભ ુ ૫રિામિાિાં જ લાર્લ ંુ
રિે છ..
આ વિર્ રાિચરીત િાનસિાં
િાનસિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
"કરસ કરિ કરો વિવધ નાના, સરુ ત રખો જિાં ૃૃપા વનધાના....’’
વનધાના....’’
એટલ કે સંસારનાં તિાિ કાયો કરિા છતાં ધ્યાન
ધ્યાન એક પ્રભ ુ પરિામિાિાં લાર્લ ંુ રિે, તન જ સાચ ંુ સવુ િરણ
કિેિાિાં આિ છ.આિા જ સવુ િરણન પોતાના જીિનન ંુ અવનિાયશ અંર્ બનાિિાની આિ્યકતા
છ.ઘણીિાર અિ પોતાન ભર્િાનન ંુ નાિ ઉ્ચારિાન ંુ વર્ખિીએ છીએ અન પો૫
પો૫ટ વસતારાિવસતારાિ-વસતારાિ
બોલ્યા જ કરે છ ત રાત હદિસ નાિન ંુ રટન કયાશ
ંુ ર બનાિી
કયાશ જ કરે છ તિછતાં ત પોતાના જીિનન સદ
ર્કતો નથી..પોતાન ભતત બનાિી ર્કતો નથી,કારણ કેઃ તના સવુ િરણિાં ર્બ્દ જ્ઞાનનો બોધ કે િનનો
યોર્ િોતો નથી, એટલા િાટે સંતો કિે છ કેઃ
"અલ્લાિ બોલીએ ચાિે રાિ બોલીએ, ૫િેલ ૫િચાનકે હફર નાિ બોલીએ’’
બોલીએ’’
ુ ારિા
િનષ્ુ ય જીિનન સધ
ારિા િાટે સવુ િરણ એ ર્ાસ્ત્ર છ.જેનાથી તિાિ સંકટો દૂ ર થાય છ.પ્રભ ુ સવુ િરણથી
ુ નો સ્ત્રોત છ
કેટલાય ૫વતત આમિાઓ પાિન થયા છ,તિનો ઉ્ાર થયો છ, કારણ કેઃ પ્રભ ુ સવુ િરણ જ સખ
ુ ભલ
ુ ી જિા એ જ દુઃખ છ.
અન પ્રભન
રાિચરીત િાનસિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ત
" કિે િનિ
ં વિ૫
વિ૫વત્ત પ્રભ ુ સોઇ, જબ તિ સવુ િરણ ભજન ન િોઇ ’’
ુ ી કહ્ ં ુ છ કેઃ
કબીરજીએ તો એટલ સધ
ુ િ કરે ના કોઇ,
"દુઃખિ સવુ િરણ સબ કરે , સખ
ુ િ સવુ િરણ કરે , દુઃખ કાિે કો િોય...’’
જો સખ
િોય...’’
ુ યાદ કયાશ
િો૫
િો૫દીએ સવુ િરણ કરિાથી ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણએ
ણએ આિીન તની લાજ બચાિી..પ્ર્ાદે જ્યારે પ્રભન
તો િોર્લકા ભસ્િ થઇ ર્ઇ અન પ્ર્ાદની રષા થઇ...વનભાડાિાં રાખલાં ર્બલાડીનાં બ્ચાંની રષા ૫ણ પ્રભ ુ
સવુ િરણના કારણ જ થઇ િતી.સવુ િરણનો પ્રભાિ તિાિ વસિાઓથી ૫ર િોય છ..ત િોનીન અનિોનીિાં
બદલી ર્કે છ.પ ૂણશ સિપશણથી કરિાિાં આિલ સવુ િરણની ર્ક્તત કલ્પનાથી ૫ર િોય છ.સવિરણથી
વુ િરણથી
અિંકાર..િોિાર..િોિ-િાયા..ર મોધ..વનિંદાા-નફરત..લોભનફરત..લોભ-દ્વષ...િર્રે દોષો દૂ ર થાય છ.
સવુ િરણ કરિા િાટે કોઇ સ્થાન કે સિયની સીિા િોતી નથી.સ ૂતાં-જાર્તાં,ઉિતાં-બસતાં,ખાતાં-પીતાં, િરતાંુ -દુઃખ...િર્રે ર્િ મયારે પ્રભ ુ સવુ િરણ કરી ર્કાય
ફરતાં,રાત્ર-હદિસ, નિાતાં-ધોતાં,સખ
ર્કાય છ.
સંતિાણી કિે છ કેઃ
ઉિત બૈિત િર ભજો, સાધ ુ સંર્ વપ્રત,
નાનક દુરિવત છૂહટ ર્ઇ, પારબ્રહ્મ બસ ર્ચત્ત...’’
ત્ત...’’
ુ પાક પવિત્ર ભાિથી
સવુ િરણના િાટે કોઇ પથ્ય..૫
પથ્ય..૫રિેજ કે વિવધની ૫ણ આિ્યકતા નથી.નાિી ધોઇન..શ્
ુ જ
જ ઉત્તિ સવુ િરણ થાય છ ત પણ એક ભ્રાંત િા્યતા છ.સવુ િરણિાં િનનુ
િનન ંુ સક્્િર્લત થવ ંુ એ ખબ
આિ્યક

છ.અિારા

િનન

કાબ ૂિાં

રાખિા

િાટે

અિારે

અિારા

ગરૂુ દે િની

છબી

પોતાની

આંખોિાં..ધ્યાનિાં..િનિાં િસાિિાની છ,તિના િચનો(પ્રણો)ન અિારી જીિન યાત્રાિાં સંર્ી બનાિી

આચરણિાં લાિી અિારૂં કલ્યાણ કરિાન ંુ છ.
ધન ધન રાજા જનક, ત્જન વસિરણ હકયા વિિક,
એક ઘડી કે વસિરણસ, પાપી તરે અનક.....!
વનરાકાર પરબ્રહ્મ ૫રિામિા સાકાર (દ્દ્ય) રૂ૫
રૂ૫િાં એટલ કેઃ સદગરૂુ ના રૂ૫
રૂ૫િાં અિતાર લઇન આવ્યા છ,તિની
વનરાળી િહિિાનો ભદ ઓળખિાિાં ભતત જ સફળ થાય છ અન આ જ સંદેર્ ધિશગ્રથ
ં ો ૫ણ આપ છ
કે.........
ધ્યાનમ ૂલં ગરૂુ મવતિ
વૂ તિ, પ ૂજા મ ૂલં ગરૂુ ૫દં ,
િંત્ર મ ૂલં ગરૂુ િાક્ય, િોષ મ ૂલં ગરૂુ ૃૃપા !!
ુ
સદગરૂુ એ આપણન જ્ઞાનરૂપી નત્ર પ્રદાન કરીન સિજાવ્ય ંુ છ કેઃ તિાિ દ્દ્યિાન િસ્તઓ
નાર્િંત છ,
િંિર્ાં ર્ાશ્વત રિેનાર એક પ્રભ ુ ૫રિામિા જ છ,તિન ંુ ધ્યાન કરો.તિન એ કિશ બતાવ્ય ંુ છ કે.... સંતોની સિા
કરો..સંતોની ચરણરજ બનીન રિો અન પ્રભ ુ પરિામિાન ંુ સવુ િરણ કરો..કે િે પ્રભ ુ ૫રિામિા ! તિોન ક્યારે ય
ુ િાથી દુઃખ જ દુઃખ છ..અરે ! સખ
ુ ૫ણ દુઃખ બની જાય છ.જો હું તિોન ના
ના ભ ૂલું કારણ કેઃ તિોન ભલ
ુ ં ૂ તો દુઃખની શ ંુ તાકાત છ કે ત િારી નજીક આિી ર્કે ? સંતોનો સંર્ કરીન જે સદગરૂુ ૫રિામિાન ંુ
ભલ
ધ્યાન કરે છ તિન ંુ િન જેિ અ૫
અ૫વિત્રથી અપવિત્રથી જળ જેિ ર્ંર્ાિાં ભળીન ર્ંર્ાજળ બની જાય છ તિ
ુ જે િંિર્ાં અંર્સંર્ સિજીન તિન ંુ સવુ િરણ કરે છ તિના ચરણોિાં
વિકારોથી રિીત થઇ જાય છ.પ્રભન
ુ ો આિી જાય છ..િનની તષ્ૃ ણાઓ
તિાિ સખ
ણાઓ ર્ાંત થઇ જાય છ.
સિા..સવુ િરણ..સમસંર્ આ ત્રણ કિશ ૫રિામિા બોધ બાદ અ૫
અ૫નાિિાન ંુ સદગરૂુ કિે છ.આ ત્રણન
ુ ો આિી જાય છ.ભક્તતિાર્શ િાં સિાઅ૫નાિિાથી જીિનિાં અનંત સદગણ
િા-સવુ િરણિરણ-સમસંર્િાંથી એક૫
એક૫ણ દૂ ર
ુ ૂવતથી દૂ ર જિાય છ.સવુ િરણ દાનિન ંુ િાનિ તથા િાનિન દે િમિની તરફ લઇ
થઇ જાય તો આનંદાનભ
જાય છ.ગરૂુ પાસથી પ્રાત ઇર્ારા બાદ રમનાકર ડાૃુ સવુ િરણના પ્રભાિથી િિાન સંત બની ર્યા.
કહ્ ં ુ છ કેઃ
!! ઉલ્ટા નાિ જપ જર્ જાના, િાધ્લ્િકી ભય બ્રહ્મ સિાના !!
ુ ૂવત ત ભતતન જ થાય છ કે જેન પોતાના સદર્રૂની ૃૃપાથી
સવુ િરણની હદવ્ય ર્ક્તતની અનભ
ાથી આમિ
ુ િ કરે છ..
સાષામકાર કયો છ અન જે દરે ક સિય પ્રભ ુ ૫રિામિાનો અંર્સંર્ અનભ
િસ્તકુ ે ર્બના નાિકા કોઇ કાિ નિી િોતા,
વસફશ નાિસ દુવનયાકા કોઇ કાિ નિી િોતા,
રોર્ીકો લાત્જિ િૈ દિાઇ ઔર િકીિ દોનો,
નસ્ુ ખોકી ઇબાદતસ તો આરાિ નિી િોતા.......!!!

ુ સીદાસનાં ૫મની રમનાિલીએ સ્ત્રીઓન આપલ ઉ૫
તલ
ઉ૫દે ર્
ુ િચન ૫ણ સિય આિ ઝર સાથ િળીન ત ઝર રૂપ થાય છ અન સારા સંર્થી રમન જેવ ંુ કાિ
 શભ
આપ છ.

ુ ર્
 પોતાના અનષ
ં ી સાથ ૫ણ વિચારીન િચન વિલાસ કરિો.
 ૫વત વિયોર્ન ંુ કિણ દુઃખ સાધારણ સ્ત્રીઓ ના જાણી ર્કે.
 ત સ્ત્રી સદભાર્ી છ જેનો વપ્રય ૫વત તની પાસ છ..જેન વનમય વનરખીન ત નત્ર વર્તળ કરે છ અન
િૈયાિાં ઉલ્લાસ ભરે છ.
 ભોજન..િસ્ત્ર..ઘરે ણાં અન ઘર..એ સૌ પવત વિના ર્િતાં નથી..જીિન ભારરૂ૫
ભારરૂ૫ બની જાય છ અન ૫ળ
૫ળ જીિ અકળાય છ.
 ૫વત એ જ ર્વત છ..૫
..૫વત જ ધન છ..૫
..૫વત વિત્ર છ..૫
..૫વત જ ગરૂુ છ અન ૫વત જ દે િતા છ.
ુ ન જે સખ
ુ િાન છ..૫
 ૫વતના સખ
..૫વતન ંુ દુઃખ જોઇન જે દુઃખી થાય છ ત સ્ત્રી ધ્ય છ..ત સ્ત્રી ધ્ય છ જે
ુ ીન બધ ંુ ૫વતરૂ૫
દ્વતભાિ મક
વતરૂ૫ જ જુિ છ.
 તિાિ રસો કરતાં એક બ્રહ્મરસ િીિો લાર્ છ,પરં ત ુ ૫વત પ્રિનો રસ સૌથી િધારે િીિો
િીિો છ.
ુ ી કં ઇ ૫ણ રૂચીકર નથી જ્યાં સધ
ુ ી ૫વતનો સ્નિરૂપી રાિરસ (લિણ)
 સ્ત્રી જીિનિાં તના િનન મયાં સધ
તિાં ભળતો નથી,કેિકે ભોજન િસાલદાર િોિા છતાં િીિા વિના હફક્કુ લાર્ છ.
 સ્ત્રી િાટે ૫વત સાચો ર્ણર્ાર છ..૫
..૫વત વિના બધા ર્ણર્ાર નકાિા છ.
 સ્નિ..ર્ીલ..સદાચાર અન ધનથી
ધનથી રિીત કાિી ૫વત િોય તો ૫ણ ત નારીના િાટે પ ૂજ્ય દે િતા સિાન
છ.
ુ ખ ૫વત િોય તો ૫ણ ત નારી ભલા િાટે પ ૂજ્ય દે િતા
 આંધળો..લ ૂલો..રોર્ી..દે િાદાર..દહરિ અન મર
સિાન છ.
ુ ખ ૫વત િળિા છતાં સ્ત્રીએ દુભાવ ંુ નિી,પરં ત ુ સતીએ તનો
 ક્રુર..ૃુ ટીલ..રોર્ી..દે િાદાર..દહરિ અન મર
વનભાિ
વનભાિ કરિો.
 િનિાં રિેનારી િાઘણ િાંસ ખાય છ અન ઘણીિાર ભ ૂખી રિેિા છતાં ઘાસ ખાતી નથી તિી જ રીત
ુ િાટે પા૫
સતી દુઃખ સિન કરીન ૫ણ સખ
પા૫ની કિાણી (વ્યર્ભચાર) કરતી નથી.
 દુઃખરૂપી કસોટી ઉ૫
ઉ૫ર કસિાથી જેન ંુ ચારીત્ર િધ ુ વનિશળ જણાય છ ત સ્ત્રી જર્તિાં િખાણિા યોગ્ય છ.
 સતી બનિાિાં
બનિાિાં આખ ંુ જીિન લાર્ી જાય છ ૫ણ અસતી(વ્યર્ભચારી) બનિાિાં જરાય િાર લાર્તી
નથી..નીચ ૫ડિાિાં શ ંુ િાર લાર્ ?
ુ ારિો જોઇએ..નહિતર િોટા થયા ૫છી ત કિણ થઇ ૫ડે
 બાળ૫
બાળ૫ણથી દયા..ધિશ..ૃળ
ૂ અન વ્યિિારન સધ
છ.
ુ ધ
 નાચવ.ંુ .વિષયરસની િાતો..ર્ીત..સર્
ં ી દ્વવ્ય સિન..ઘરે ણાં ૫િેરી બિાર ફરવ.ંુ .ર્રીર ૫ર વપ્રવત..
આળસ...આ બધી િાતો ક્યાઓના હિતની નથી.
 િાતા વપતા સંતાનિાં બાળ૫
બાળ૫ણથી જેિા સંસ્કાર આપ છ ત િોટા થયા ૫છી છોડાવ્યા છટતા નથી.
 છોકરાઓ સાથ રિવ.ંુ .િસવ.ંુ .એકાંત બસવ.ંુ ..આ બધી બાબતો ક્યાના ચાહરર્ય ય અન ર્ીલન િરિાિાળી
છ.
 ક્યાઓએ પોતાના નત્ર..િસ્ત્ર અન િચન વનિશલ અન નીચાં ઢળતાં રાખિાં જોઇએ.
 િાંસી..ખાંસી..િેડકી..છીંક ખાિી..અંર્ િોડવ.ંુ .ઉંચા અિાજે બોલવ.ંુ ..આ બધી િાતો પોતાનાથી િોટાની
સાિ ન કરિી તથા ગરૂુ જનોની સાિ ઉંચા આસન ન બસવ ંુ અન નત્ર ૫ણ ઉંચા ન કરિા.

ુ સડ,અન્ન..દાન..ધિશ..ઉ૫
 પોતાના ઘરનો ભદ..ર્રીર..ધન..સંજોર્..સુ
ોર્..સઓ
.ઉ૫કાર...આ બધી િાતો ગુ ત
રાખિી.
 સંસારિાં અનક રમન છ,પરં ત ુ ર્ીલ સિાન કોઇ રમન નથી.
 ૫વત ઘર ના િોય મયારે સ્ત્રીએ િસવ.ંુ .પારકા ઘર જવ.ંુ .નાચર્ાન જોિા જવ.ંુ .ર્ણર્ાર સજીન રં ર્ારં ર્
ઉમસિિાં સાિલ થવ.ંુ ..આનાથી સ્ત્રીન ંુ ૫તન થાય છ.
 ઝરૂખાિાં બસીન જોવ.ંુ .ઘરના ઉંિરા ઉ૫
ઉ૫ર બસવ.ંુ .િાતો કરતાં િોટેથી િસવ.ંુ ..આ બધી િાતો સ્ત્રીઓ િાટે
કલંકરૂ૫
રૂ૫ છ.
 ક્યારે ય એકલા સંત પાસ ૫ણ ના જવ.ંુ .કારણ કેઃ સ્ત્રીન એકલી જોઇન સંતોન ંુ જ્ઞાન ૫ણ િિાિાં ઉડી જાય
છ.
 ઘર ઘર ફરિાિાળી સ્ત્રીઓ સાથ િાત ન કરિી તિજ બહુ વપ્રવત ૫ણ ના રાખિી તથા ઘરનો ભદ ના
ખોલિો.
ુ ોથી સારી સ્ત્રીન ંુ ૫ણ ૫તન થાય છ.
 ર મોધ..જુર્ાર..વ્યર્ભચાર..લોભ..ચોરી..દારૂ પીિો...આ બધા દુગશણ
 બહુ િસનારી..બહુ બોલનારી ઘણી િાચાળ..સ્િાદ કરનારી અન બટકબોલી સ્ત્રીઓ ભારે કલંહકત થઇ
દુઃખ પાિ છ.
 ઉતરે લી (૫વતત
(૫વતત વ્યર્ભચારી) સ્ત્રીઓ
સ્ત્રીઓ સાથ ક્યારે ય િર કે સ્નિ ના કરિો, કારણ કેઃ ત બંન્ન રીત કલંહકત
કરે છ.
 ફેરો ફરનારો અન ર્ભખારીઓનો ક્યારે ય વિશ્વાસ ના કરિો..િર્ લોકો એવ ંુ રૂ૫
રૂ૫ ધરીન સ્ત્રીઓન ભરિાિી
દે છ.
 અજાણ્યા િાણસોનો ક્યારે ય ભરોસો ના કરિો કે તની આપલી કોઇ ચીજ ના ખાિી તથા ઘરિાં તિન
રિેિા ના દે િા.
ુ તી જ િાત કરિી..બહુ બોલિાથી ત વનષ્.ુર બની જાય છ.
 ઘરના નોકર સાથ ૫ણ કાિ પર
 જુ.ું બોલવ ંુ અન િાયા રચિી છોડી દો,કારણ કેઃિાયા રચિાથી અન જુ.ું બોલિાથી ભર્િાન ર્ંકરે ૫ણ
સતી(પોતાની સ્ત્રી)નો મયાર્ કયો િતો.
 સાિસથી ક્યારે ય ૫વતની આજ્ઞા વિરૂ્ કોઇ૫
કોઇ૫ણ કાયશ ન કરવ.ંુ
 આળસ મયજીન યથા સિય કાિ કરી લવ.ંુ .િિણાં કરિાન ંુ કાયશ િિણાં જ કરી લવ.ંુ
 સૌના ૫િેલાં જાર્ીન ઘરન ંુ કાિ કરી લવ.ંુ .ઘરના સૌ સ ૂઇ જાય મયાર ૫છી ઘરકાિ ૫રિારીન ૫છી સ ૂઇ
જવ.ંુ
ુ આ૫
 સ્ત્રી લક્ષ્િી સિાન સખ
આ૫નારી..ર્ારદા જેિી જ્ઞાનધારી અન દુષ્ટોનો
ટોનો નાર્ કરિાના સિય કાર્લકા
બની ર્કે છ.આિ,સ્ત્રીઓિાં લક્ષ્િી..ર્ારદા
િી..ર્ારદા અન કાર્લકાની ર્ક્તતઓ િૌજૂદ છ.
 સ્ત્રીએ પ્રભાત િિેલા ઉિીન સાસ.ુ .સસરા અન ૫વતના ચરણ નિીન આદર અન સ્નિથી તિની સિા
કરિી.
 સાસ.ુ .સસરા અન ૫વતના ચરણકિળોની સિા સ્ત્રીના િાટે તીથશરૂ૫ છ..તની સિાથી ત સંસારિાં યર્
ુ ૫વિત્ર દે િલોકન પ્રાત કરે છ.
અન મ ૃમયુ બાદ શભ
 િાતાિાતા-વપતા..સાસ-ુ સસરા..નણંદ અન ૫વતના કડિા બોલ ૫ણ કડિી દિાની િાફક ૫ચાિી દે િાથી
સંતાપો નાર્ પાિ છ.

ુ ાન િોય તો તઓની સાથ ૫ણ ક્યારે ય
 જો પોતાના વપતા..જિાઇ..પ ૂત્ર..સસરા..હદયર અન ભાઇ યિ
એકાંતિાં િાત ન કરિી.
 પોતાના પવત વસિાયના જેટલા પરૂુ ષો છ તિાંના નાનાન પોતાની સિાન..સરખાન ભાઇ સિાન અન
િોટાન વપતા સિાન સિજિા જોઇએ.
 તન..િન..િસ્ત્ર..િાસણ..ભોજન અન ઘરન જે ૫વિત્ર રાખ છ ત સ્ત્રીનાં સ્િર્શ િાં દે િતાઓ ૫ણ િખાણ
કરે છ.
 જે પોતાની આિક પ્રિાણ યોગ્ય
યોગ્ય ખચશ ન કરતાં વ્યથશ ધન ઉડાડે છ ત પાછળથી ૫સ્તાય છ અન
ર્રીબીન ંુ દુઃખ ભોર્િ છ.
 તનતન-િનથી જે ૫વતની સિાિાં રિે છ..જે ૫વતન જોઇન પ્રસન્ન થાય છ.જે એકિાત્ર પોતાના ૫વતન જ
પરૂુ ષ િાન છ ત સંત વર્રોિણી કિેિાય છ.
ુ ાનીિાં ૫વતન આવધન..િૈ
 બાળપણિાં વપતાન આવધન..યિ
આવધન..િૈધવ્ય કે વ ૃ્ાિસ્થાિાં પ ૂત્રન આવધન
રિેવ.ંુ .કારણ કેઃ જે સ્િાવધન રિે છ ત ૫વતત પાપી વ્યર્ભચારી થઇ જાય છ.
 વપતા..૫
વપતા..૫વત અન પ ૂત્રના ૃળ
ૂ થી જે જુદી રિે છ ત સ્ત્રીન ંુ કલ્યાણ થત ંુ નથી ત ૫વતત બનીન બંન્ન ૃળ
ૂ ોન ંુ
િાન ખોઇ બસ છ.
 જેિ નાની ર્ચનર્ારી કપાસનો ઢર્લો બાળી દે છ તિ એક નાનો ૃુ સર્
ં ૫ણ સ્ત્રીના ૫વતવ્રતા ધિશનો
નાર્ કરી દે છ.
 સતી સ્ત્રીએ ષણ િાત્ર ૫ણ ૃુ લટા સ્ત્રીનો સંર્ ના કરિો.
 જે સ્ત્રી ૫રપરૂુ ષન ંુ સિન કરે છ તન વધક્કાર છ તિજ સંસાર તની વનિંદા કરે છ..તનો આલોક અન
૫રલોક બંન્ન બર્ડી જાય છ અન ત જ્િોજ્િ
જ્િોજ્િ વિધિા થાય છ.
 જર્દાધાર ઇશ્વર એક છ તિ સ્ત્રીનો ૫વત ૫ણ એક જ છ.જે સ્ત્રી પોતાના િનિાં પારકા પરૂુ ષ વિર્
ુ ી નરકિાં િાસ કરી ૃત
વ્યર્ભચારનો વિચાર સરખો કરે છ ત કરોડો કલ્પો સધ
ૂ રીનો જ્િ પાિ છ.

 પારકા પરૂુ ષ સાથ પ્રીવત કરિાિાળી સ્ત્રી ધિશ..ધન..ઘર..સંતાન..ચાહરર્ય ય
ાન..ચાહરર્ય ય અન ૃળ
ૂ નો નાર્ કરે છ.

 સ્ત્રી ઘી થી ભરે લો ઘડો છ..પરૂુ ષ સળર્તો અંર્ારો છ િાટે ઘી અન અક્ગ્નનો સંર્ કરિો યોગ્ય નથી.
 જે સ્ત્રી સંતાનની કાિનાથી ૫રપરૂુ ષ સાથ સંભોર્ કરે છ ત નરકિાં ૫ડે છ.
 પોતાના ૫વતન ંુ અ૫
અ૫િાન કરીન તિન ંુ િન દૂ વષત ન કરવ.ંુ .કારણ કેઃ ૫વતના અ૫
અ૫િાનથી ભર્િાનન ંુ
અ૫િાન થાય છ.
 ૫વતન જ્યારે અનાચાર તથા ધનનો નાર્ કરતા જોઇએ મયારે તન તક જોઇન એકાંત િીિાં િચનોથી
ુ ન ર્ાિા.
સિજાિિો..પરં ત ુ તિન ંુ અ૫
અ૫િાન ના કરવ ંુ તથા બીજાઓની આર્ળ પોતાના ૫વતના અિગણ
 જે પોતાના ૫વતના િીતિાં લાર્ી તિના િન પ્રિાણ િતે છ તથા સ્િનિાં
નિાં ૫ણ પોતાના પવત વસિાય
પારકા પરૂુ ષન જોતી નથી ત બન્ન ૃળ
ૂ ોન તારે છ.
 સ્ત્રી વિત્રની જેિ સલાિકાર..િાતા સિાન સ્નિ કરે છ..દાસીની જેિ સિા કરે છ આિી સ્ત્રીન ધ્યિાદ !!
 િે સ્ત્રી ! આ ર્રીર તો તારા ૫વતન ંુ થય ંુ તિાં તારો ર્ો અવધકાર ? િાટે ત ં ૂ પવતની સાથ..૫
વતની પાછળ
..૫વતની
પાછળ તિના િન પ્રિાણ ચાલ !
 અ૫યર્ ઝર જેિો છ અન યર્ અમ ૃત સિાન છ.
 દુષ્ટ નારી..ર્િ વિત્ર..સાિ બોલનાર સિક અન સા૫
સા૫િાળા ઘરિાં રિેવ.ંુ ..એ મ ૃમયુન નોતરૂ દે િા જેવ ંુ છ.

ુ સંપવત્ત જોઇન તો ઘણાય સ્નિાર્ાર (સર્ા)
 જે દુઃખના સિય સ્નિ આપ ત જ ખરો સ્નિી (સર્ો) છ.સખ
બની જાય છ.
ુ થી નીકળલ ંુ િચન ૫ણ સખ
ુ -દુઃખન ંુ કારણ બન છ.િીિા િચનો બોલિાથી હ્રદયિાં સખ
ુ ઉ૫
 મખ
ઉ૫જે છ
અન કડવ ંુ િચન દુઃખ ઉમપન્ન કરે છ.
ુ ી ના બન..હદન પ્રવતહદન ગણ
ુ ોની વ ૃદ્વ્ થાય એન ંુ નાિ
 બાળકોન એિા સંસ્કાર આપો કે જેથી ત અિગણ
જ સાચો પ્રિ છ.
 ર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િાજાં
ર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િાજાં..ધોડા..િચન..સ્ત્રી...એ અ્ય પરૂુ ષન િળતાં અયોગ્ય બની જાય છ.
 વિષયોનો ઉ૫
ઉ૫ભોર્ કરિાથી ર્ાંવત િળતી નથી ૫ણ અક્ગ્નિાં ઘી નાખીએ તિ જ્િાળાઓ િધતી જ
જાય છ.
 ઘણા સ્ત્રી પરૂુ ષો બોર જેિા િોય છ, જે ઉ૫
ઉ૫રથી િનોિર લાર્ છ,પરં ત ુ હ્રદયિાં કાિરૂપી િળીયો જ િોય
છ.કેટલાક નારીયલ જેિા ઉ૫
ઉ૫રથી કિોર લાર્,પરં ત ુ અંદરથી કોિળ િોય છ.કોઇક સ્ત્રી પરૂુ ષ િાષ જેિા
બાહ્ય ર્ભતર એક સરખાં િોય છ.
ુ ાની..િોટાઇ..પષ્ુ કળ
 યિ
કળ ધન અન અવિિક..આ દરે ક અનથશ કારક છ તો પછી આ ચારે ય ભર્ા થાય
૫છી કિેવ ંુ જ શ ંુ ?
ુ ખાઓની િ્ચ રિીન પવતવ્રતા ધિશની રષા કરે છ ત પવતવ્રતા
 પોતાની યક્ુ તતથી જે દુષ્ટો અન મર
સ્ત્રીના ચરણરજ બનિાિાં િન ર્િશ થાય છ.
 પોતાન ંુ કતશવ્ય સિજીન ૫વતની વનષ્કાિ
કાિ સિા કરે છ તન તપ..વતથશ અન વ્રતન ંુ સંપ ૂણશ ફળ ઘર બિાં જ
િળી જાય છ.
ુ ંુ ભજન કરે છ અન સ્ત્રી ત ૫વતન ંુ સિન કરે છ.આિ, ૫વતના ભજનિાં સ્ત્રીનો ધિશ
 તારો ૫વત વનમય પ્રભન
સિાઇ જાય છ િાટે િનિાં ભદભાિ રાખિો નિી.
 ૫વતના ચરણારવિિંદના સબંધ વિનાના બાકીના તિાિ સબંધ વ ૃથા છ.
 િન..િચન અન ર્રીરથી પવતના જ ચરણોિાં પ્રિ કરિો..એ સ્ત્રીના િાટે બસ એક જ ધિશ છ.. આ એક
જ વ્રત છ.
ુ ાિસ્થાિાં જ વિધિા
 જે સ્ત્રી પવતની વિરૂ્ ચાલ..પ્રવતૃ
..પ્રવતૃળ
ૂ રિે..તિી સ્ત્રી જ્યાં જ્યાં જ્િ લ મયાં મયાં યિ
બન છ.
ુ ર્વત પાિ છ.
 સ્ત્રી જાવત જે સિજ રીત અપવિત્ર છ ત ૫વતની સિા કરિાથી શભ
ુ (સંભોર્) િાણ
 ૫વતન િર્ીન વિશ્વાસઘાત કરનારી સ્ત્રી..જે પારકા પરૂુ ષ સાથ પ્રિ કરે છ અન ર્રીર સખ
ુ ી "રૌરિ’’
છ ત સો કલ્પો સધ
"રૌરિ’’ નાિના નરકિાં ૫ડે છ.
 વિષયોન ંુ સિન કરિાથી કાિ..ભોર્ ભોર્િિાની િિે્છા હદિસ હદિસ િધારે ન િધારે જાગ્રત થાય છ.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
વિષયો વિ૫
વિ૫વત્તન ંુ ઘર છ
આ૫ણન પ્રશ્ન થાય કેઃ તિાિ િનષ્ુ યો એ જાણ છ કેઃ વિષયો વિ૫
વિ૫વત્તઓન ંુ ઘર છ તિ છતાં તઓ ૃત
ૂ રાં..
ર્ધડાં અન બકરાંઓની જેિ દુઃખ ભોર્િીન ૫ણ વિષયોન ભોર્િ છ તન ંુ કારણ શ ંુ ?

અજ્ઞાની પોતાના હ્રદયિાં "હું’’’’ અન "િારૂં’’’’ આિી વિથ્યા આસક્તત કરી લ છ ત જ તિના દુઃખન ંુ કારણ છ.
ુ છ,પરં ત ુ અિંતાિાસ્તિિાં િન સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી સમિપ્રધાન િોિાથી સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી શ્
ા-િિતાના કારણ તન ઘોર

ુ ઘરી લ છ ૫છી રજોગણ
ુ દ્વારા ઢં કાયલ ંુ િન અનક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ કરિા િાંડે છ..વનરં તર
રજોગણ
ુ ોન ંુ ર્ચિંતન થાય છ તનાથી કાિના ઉમપન્ન થાય છ..બદ્વુ ્ દૂ વષત થાય છ.આ પ્રિાણ દૂ વષત બદ્વુ ્િાળો
ત ગણ
ુ ાિી બસ છ. કાિનાઓના િર્િાં થઇન તથા રજોગણ
ુ ના િર્થી િોહિત
પોતાની ઇધ્્દ્દયો ૫રનો કાબ ૂ ગિ
થયલો િનષ્ુ ય એિાં કિોિાં ફસાઇ જાય છ કે જેન ંુ ૫રીણાિ િાત્ર દુઃખ જ દુઃખ છ.
ુ અન તિોગણ
ુ થી ચર્લત થાય છ4પરં ત ુ ત સાિધાની પ ૂિશક િનન ભર્િાનિાં
વિદ્વાનોની ૫ણ બદ્વુ ્ રજોગણ
જોડીન ત કિો પ્રમય દોષદ્દવષ્ટ કરીન તિાં આસતત થતા નથી.કલ્યાણની કાિનાિાળા િનષ્ુ યોએ
યોએ સાિધાન
રિેવ ંુ જોઇએ.ર મિર્ઃ અભ્યાસ
અભ્યાસ દ્વારા િનન પરિામિાિાં ૫રોિી સાધનાિાં ધીરજ રાખી પ્રયાસ કરતા
રિેવ.ંુ .પ્રાણ અન આસન ઉ૫
ઉ૫ર કાબ ૂ રાખિો..બધા જ વિષયોિાંથી િનન સારી રીત ખચી લિાથી વનવિિષય
બનલ ંુ િન ૫રિામિાિાં દ્દઢતાથી ક્સ્થર થઇ જાય છ.
ુ ી જાય છ.આ વિષયો ર્ચત્ત દ્વારા સંકલ્પ
િારં િાર વિષયોન ંુ સિન કરતા રિેિાથી ર્ચત્ત ત વિષયિાં ઘસ
વિકલ્પ કરિાથી જ પૈદા થાય છ.સાધકે ૫રિામિાિાં ત્િય થઇન ર્ચત્તન ક્સ્થર કરવ ંુ અન વિષયોન ંુ ર્ચિંતન
ુ બની જવ ંુ જોઇએ.
ન કરવ.ંુ સાધકે ત ૃષ્ણારિીત
ણારિીત થઇન વિષયો ૫રથી દ્દવષ્ટન
ટન િટાિીન અંતમશખ
તિાિ એ િાતન ંુ ધ્યાન રાખવ ંુ જોઇએ કેઃ જે લોકો વિષયોના સિન અન ઉદર પોષણિાં જ લાર્લા છ
તિા અજ્ઞાની િનષ્ુ યોનો
યોનો ક્યારે ય સંર્ ના કરિો.સ્ત્રીએ જેન ંુ િન િરી લીધ ંુ છ તન ંુ જ્ઞાન વ્યથશ છ..તની
તપસ્યા..મયાર્ ર્ાસ્ત્રોના અભ્યાસથી કોઇ લાભ થતો નથી.આિા િનષ્ુ યનો
યનો એકાંતિાસ અન િૌન ૫ણ વ ૃથા
છ.જેિ આહવૂ તઓ
તઓ આ૫
આ૫િાથી અક્ગ્ન ત ૃત થતો નથી તિી જ રીત પોતાનાિાં ઉમપન્ન થનારો કાિ ૫ણ ત ૃત

થતો નથી.પોતાન ંુ િીત ઇ્છનારા વિિકી િનષ્ુ ય સ્ત્રીઓ તથા સ્ત્રી લં૫ટ પરૂુ ષોનો સંર્ ના કરિો.વિષયો
અન ઇધ્્દ્દયોના સંયોર્થી જ િનિાં વિકાર પદા થાય છ.જે લોકો વિષયો અન ઇધ્્દ્દયોનો સંયોર્ થિા દે તા
નથી તિન ંુ આ૫
ં મયજીન સમપરૂુ ષોનો સંર્ કરિો
આ૫િળ વનિળ થઇ ર્ાંત થઇ જાય છ.બદ્વુ ્િાન પરૂુ ષ ૃુ સર્
જોઇએ. તઓ પોતાના સદઉ૫
સદઉ૫દે ર્થી િનની આસક્તત દૂ ર કરી દે છ.સંત િિાપરૂુ ષોન ંુ ર્ચત્ત ૫રિામિાિાં
ુ ી ત ૃષ્ણા િોતી નથી.તિન ંુ અંતઃકરણ સિશથા ર્ાંત િોય છ.તઓ સિશિાં
જોડાયલ ંુ િોિાથી બીજી કર્ી િસ્તન
ુ -દુઃખ..િર્રે દ્વ્િો
અન સિશત્ર ૫રિામિાન જુિ છ.િિતા અન અિંકારથી તઓ ૫ર િોય છ.િં ડીી-ર્રિી,સખ
તિન સ્પર્ય ર્કતા નથી અન તઓ કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારનો સંગ્રિ કરતા નથી.
જેન િોષની ઇ્છા છ ત પરૂુ ષ ભોર્ી પ્રાણીઓનો સંર્ છોડી દે િો અન એક ષણ િાટે ૫ણ પોતાની ઇધ્્દ્દયો
ુ થિા દે િી જોઇએ નિી.એકાંતિાં પોતાના ર્ચત્તન સિશર્ક્તતિાન ૫રિામિાિાં જ ૫રોિી દે વ.ંુ જો સંર્
બહિિમખ
કરિાની જરૂર જણાય તો ભર્િાનના અન્ય પ્રિી વનષ્િાિાન
િાિાન િિામિાઓનો જ સંર્ કરિો.ક્યાં
કરિો.ક્યાંય કોઇની
૫ણ સાથ વિર્ષ સ્નિ અથિા આસક્તત કરિી જોઇએ નિી....!
આજનો સવુ િચાર


કીિત પાણીની નહિ તરસની થાય છ...હકિંિત મ ૃમયુની નહિ શ્વાસની થાય છ,



સમય બોલિાનો સૌથી િોટો લાભ એ છ કે, આપણ એ યાદ નથી રાખવ ંુ ૫ડત ંુ કે િ પિેલાં શ ંુ કહ્ ં ુ
િત.ંુ



ુ ી છ: એક બાળક અન બીજો ર્ાંડો…
આ પ ૃથ્િી પર બ જણા સખ
ો…! તિાં ં ુ લક્ષ્ય વસ્ કરિા ર્ાંડા
બનો અન પછી તિારી પાસ જે કઈ છ ત િાણિા બાળક બનો.
બનો.



અર્ભિાનથી િાનિી ુલાઈ ર્કે છ...ફે
...ફેલાઈ ર્કતો નથી.
નથી.



તિારા કદીય વનષ્ફળ ન જનારા વિત્રોિાં પસ્ુ તકો સૌથી િોખરે છ.



વિિક એ િનષ્ુ યની જીિનરૂપી ર્ાડીની ‘િેડલાઈટ’
લાઈટ’ છ. એના અજિાળ જ અંધકારરૂપી વિપરીત
વિપરીત
પહરક્સ્થવતઓિાં િાર્શ કાપી ર્કાય છ. ‘ઓિરટેઈક’
ક’ કરિાની ષિતા પ્રાત થાય મયારે વિિક ચ ૂકિો
ન જોઈએ. વિિકનો ઉપયોર્ કરીન િાનિીએ ન્રતતાપ ૂિશક જીિનિાં આર્ળ િધવ ંુ જોઈએ.
જોઈએ.



અજ્ઞાની વ્યક્તત દુઃખન ંુ કારણ ર્ોધ છ, જયારે જ્ઞાની વ્યક્તત દુખન ંુ વનિારણ ર્ોધ છ.



ુ ી આપણ
ુ ી બીજાન આપીએ છીએ તનો
જે ખર્
આપણ પ્રાત કરીએ છીએ તનો શ્રિ લાર્ છ પણ જે ખર્
શ્રિ ક્યારે ય લાર્તો નથી.
નથી.



ક્યારે ક નાના વનણશયો પણ જીિનિાં કાયિ િાટે પહરિતશન લાિી દે તા િોય છ.



મ ૃમયુ એ િાસ્તિિાં મ ૃમયુ નથી િોત ુ એ તો જીિન પછીના જીિનની િ્ચનો િાત્ર એક પડદો િોય
છ.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ુ ર્શન
અનિોલ િનષ્ુ ય જીિનનો ઉદ્દ્યઃ પ્રભદ

ુ અન ર્ાંવત ઇ્છ છ.ત ઇ્છ છઃ િન રોટી..ક૫
સ ૃવષ્ટના
ટના તિાિ પ્રાણીઓ સખ
રોટી..ક૫ડાં અન િકાન િળ.. િારી
ુ િય િોય.કોઇ૫
આસપાસન ંુ િાતાિરણ ર્ાંત અન સખ
િોય.કોઇ૫ણ િનષ્ુ ય અર્ાંવતિાં રિેિાન ંુ ૫સંદ કરતો નથી..તો
ુ નાં તિાિ સાધનો િોિા છતાં
૫છી કય ંુ કારણ છ કેઃ સ ૃવષ્ટનો
ટનો સૌથી િધ ુ બદ્વુ ્િાન પ્રાણી િનષ્ુ ય આજે સખ
દુઃખી કેિ છ ?
ુ ી તન ત સ્ત્રોત િળતો નથી મયાંસધ
ુ ી
પ્રમયક િસ્ત ુ પોતાના મ ૂળથી અલર્ થિાથી દુઃખ પાિ છ.જ્યાં
.જ્યાં સધ
ુ ની ર્ોધ કરતાં ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિાં ભ્રિણ કરિા છતાં તન
ભટકતી રિે છ.અનક સ ૃવષ્ટ ૫દાથોિાં સખ
ુ િળત ંુ નથી..કારણ કેઃ સંસારનો કોઇ૫
ુ આપતાં નથી.જ્યારે તનો
સખ
કોઇ૫ણ સબંધ-૫દાથો િાનિન કાયિી સખ
અભાિ થાય છ મયારે િાનિ દુઃખી
ંુ ર સ્ત્રી..સદ
ંુ ર િકાન..સદ
ંુ ર કાર..બાળકો િર્રે તિાિ
ઃખી થાય છ, જેિ કેઃ સદ
ુ નાં સાધન સ્થાઇ િોતાં નથી.જે આજે છ ત કાલ જૂનાં થઇ જાય છ અન ૫રિ
વપ્રય લાર્ છ,પરં ત ુ આ સખ
હદિસ રિેતાં નથી.કોઇ િસ્ત ુ અધિ્ચ જ વિદાય લઇ લ તો િાનિ દુઃખી થઇ જાય છ.આ ૃુ ચર મથી પ ૂણશ
સંત જીિન મતુ ત કરે છ.પ ૂણશ સંત સિજાિ છ કેઃ આ બધાં સાધનો જીિનનો આધાર જરૂરી છ,પરં ત ુ જીિનન ંુ
લક્ષ્ય નથી.િનુ
નથી.િનષ્ુ ય જીિનન ંુ લક્ષ્ય તના મ ૂળ સ્ત્રોતન પાિીન તિાં ભળિાન ંુ છ.(મુ
.(મક્ુ તત પાિિાન ંુ છ) આિા
ુ િાં અિતારી પરૂુ ષોએ સંસારન
પ્રકારનો દ્દવષ્ટકોણ
ટકોણ પ્રમયક યર્
ારન પ્રદાન કયો છ.આજ કાયશ આજે સંત વનરં કારી
વિર્ન કરી રહ્ ં ુ છ.
સંસારન ભિસાર્ર કિેિાિાં આિ છ,તન કોઇ છલાંર્ િારીન પાર કરી ર્કાતો નથી.પ્રમયક પ્રાણીએ તની
ુ દુઃખ ભોર્િતાં ભોર્િતાં મક્ુ તત સધ
ુ ી ૫િોંચવ ંુ એ જીિનન ંુ લક્ષ્ય છ.આ૫
િ્ચથી ૫સાર થવ ંુ ૫ડે છ.સખ
.આ૫ણ
જોઇએ
જોઇએ છીએ કેઃ સાિા્ય જળાર્યન પાર કરિા િાટે ૫ણ કોઇ નાિ કે કેિટની જરૂર ૫ડતી જ િર્ ન ? આ
જ િાત સંત િિાપરૂુ ષો પોકારી પોકારીન કિે છ કેઃ સદગરૂુ જ નાિ ધન આપીન ભિસાર્રિાંથી પાર
ુ ન સિજાિ છ કેઃ નાિ ધન કોઇ િંત્ર નથી કે જેન ંુ કોઇ એકાંત જગ્યાએ જઇન
કરાિી દે છ.સદગુ
.સદગરૂુ ત્જજ્ઞાસઓ
આંખો બંધ કરીન સ્િરણ કરિાિાં આિ કે જેનાથી ભર્સાર્ર પાર કરી ર્કાય ! કેિી નિાઇની િાત છ !
જો અિ આંખો બંધ કરીન રસ્તો ઓળં ર્િાનો પ્રયમન કરીએ તો શ ંુ ત ર્ક્ય છ ? આિ કરિાથી અકસ્િાત
થઇ ર્કે છ, તો ૫છી આટલા િોટા ભિસાર્રન પાર કરિા ફતત પો૫
પો૫ટની જેિ રટન કરિાથી
કરિાથી કેિી રીત
પાર ઉતરી ર્કાય ? એટલ ફતત નાિ લિાથી..ફતત એકલા િંત્રજા૫
જા૫થી કાિ થઇ ર્કત ંુ નથી. જેિ કાર્ળ
ઉ૫ર લખલ દિાના વપ્રષ્સ્ર મ૫
વપ્રષ્સ્ર મ૫ર્ન(
ર્ન(Prescription)ન િાંચિા િાત્રથી આરાિ થતો નથી.વપ્રષ્સ્ર મ૫
નથી.વપ્રષ્સ્ર મ૫ર્નિાં લખલી

દિા ખરીદીન ખાિી ૫ડે છ..તિી જ રીત નાિ લિાનો અથશ છઃ જાણકારી
જાણકારી પ્રાત કરિી. જ્યારે અિોન
જાણકારી પ્રાત થાય છ ૫છી પ્રાથશના કરી ર્કાય છ અન સાંભળી ર્કાય છ.જો અિારે નોકરી િળિિી િોય
તો તના િાટે પ્રાથશનાા-૫ત્ર(અરજી) લખીન િોકલવ ંુ ૫ડે છ.િિ પ્રાથશનાા-૫ત્ર લખ્ય.ંુ .૫
.૫રં ત ુ નોકરી આપનારન ંુ
સરનામ ંુ અિન ખબર નથી તો ફતત પ્રાથશનાા-૫ત્ર નોકરી આપી ર્કત ંુ નથી.આિી જ િાલત સદગરૂુ વિનાના
ુ ી કોઇ
િાનિની છ કે ત સદગરૂુ વિના સદ ગ્ર્થોના અધ્યયયનથી મક્ુ તત િળિિા ઇ્છ છ કે જેન આજસધ
િળિી ર્ક્યો નથી.સં
નથી.સંત વનરં કારી વિર્ન આજે પ્રભ ુ ૫રિામિાની જાણકારી કરાિીન પ્રાથશના કરાિી રહ્ ં ુ છ
અન િાનિ મક્ુ તતન ંુ સાધન બની રહ્ ં ુ છ.
આજે વિશ્વની િસ્તી ખ ૂબ જ ઝડ૫
ઝડ૫થી િધી રિી છ.તના કારણ બકારી..ભ ૂખિરો..જેિી સિસ્યાઓ ઉભી થઇ
ુ ાિર્શ ૫થભ્રષ્ટ થઇ વિનાર્કારી કાયોિાં લાર્ી જાય છ.આિી ભયાિિ ક્સ્થવત સંસારિાં વ્યાત છ.સંત
છ.યિ
ુ
આિી અિસ્થાિાં એિા સિાજિાદની સ્થાપના
સ્થાપના કરિાન ંુ ઇ્છ છ જેિાં તિાિ િનષ્ુ યો અંદરો અંદર સખ
દુઃખ િિેંચ.જેની પાસ પોતાની જરૂરીયાત કરતાં િધ ુ છ ત જરૂરતિંદોન િિેંચી દે . સંત પોતાના વર્ષ્યોન
યોન
ુ ાર્ક્તતન યોગ્ય હદર્ા પ્રદાન કરી િાનિ હિતના
એવ ંુ વર્ષણ આપ છ કેઃ જરૂરતિંદોન િદદ કરિી.. યિ
ુ ાર્ક્તત પ્રમયક વિર્ન.. સંપ્રદાયિાં િોય છ,૫
ુ કો
કાયોિાં લર્ાિિી.યુ
લર્ાિિી.યિ
,૫રં ત ુ સંત વનરં કારી વિર્નના યિ
ર્ાંવત..પ્રિ અન ભાઇચારો સ્થાવપત કરિાિાં હદિસ રાત પ્રયમનર્ીલ છ,જે આજના ઉગ્ર િાતાિરણિાં ર્ાંવત
સ્થાપિાન ંુ એક કદિ છ.
આજે દરે ક ઘરિાં તલર્..િડીલોનો વનરાદર..જીિન મ ૂલ્યોનો હ્રાસ..સ્ત્રીઓનુ
હ્રાસ..સ્ત્રીઓન ંુ ર્ોષણ અન દુદશ ર્ા જોિાિાં આિ
છ,પરં ત ુ વનરં કારી ૫રીિારોિાં ગરૂુ દે િ િરદે િના ઉ૫
ઉ૫દે ર્ દ્વારા જે ર્ાંવત અન પ્રિની િષાશ થઇ રિી છ ત
બાકીના જર્તના િાટે અનકુ રણીય છ.
જ્યારે ૫ણ ધિશિાં પાખંડ,વિથ્યાચાર..અંધ વિશ્વાસ િધી જાય છ.સંત વનરં કારી વિર્ન આ તિાિન
જીિનિાંથી કાઢી નાખિા અન એક ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિા કે જે સિગ્ર સ ૃવષ્ટના
ટના કતાશ છ..સિશવ્યા૫
યા૫ક તથા
સિશર્ક્તતિાન છ તિન જાણીન વિશ્વના િાનિન ધિશનો સાચો િિશ પ્રદાન કરે છ.
આજે વિશ્વિાં જાવતિાદ..પ્રાંવતયિાદ..ધિોની સંહકણશતા િાનિન ભિસાર્ર તરિાિાં વિઘ્ન બનીન અધ
િ્ચ જ ડુબાડી રિી છ..૫
..૫રં ત ુ જે િાનિતાિાદી સદગરૂુ ની ર્રણાર્વત લઇ લ છ તના િાટે મક્ુ તત સરળ
બની જાય છ.મુ
.મક્ુ તત િળિિા િાટે કોઇ ખચશ કરિો ૫ડતો નથી..િર્ભ ૂષા બદલિી ૫ડતી નથી.તના િાટે
ુ -અિગણ
ુ ,ઉંચગણ
,ઉંચ-નીચનો પ્રશ્ન િોતો નથી.
ગરૂુ ની ર્રણિાં આિીન ફતત ચરણોિાં વર્ર્ ઝુકાિીન
ઝુકાિીન ર્રણાર્વત સ્િીકારિાથી સદગરૂુ આર્ળ આિીન
વર્ષ્યની
યની તિાિ પ્રકારની જિાબદારીઓ વનભાિીન વર્ષ્યના
યના રષક બની જાય છ,એટલ કે દરે ક િાનિ આિા
સંત (ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ સદગરૂુ )ની ર્રણિાં આિી મક્ુ તત ૫થના રાિી બની જવ ંુ જોઇએ.
કેટલીક બાહ્ય િાતોન ધ્યાન ઉ૫
ઉ૫ર લાિિાિાં ના આિ તો િનષ્ુ યિાત્ર
યિાત્ર

૫છી ત ર્િ પ્રાંત કે રાજ્યનો

િોય..દરે કન ંુ ર્રીર પાંચ તમિન ંુ એક સરખ ંુ જ િોય છ...
તો ૫છી િાનિ િાનિ સાથ કેિ ઝઘડે છ ?
તિાિ જીિ નર અન િાદા જ્યારે એક જ જ્યોવત(બ્રહ્મ)થી બનલા છ અન એક તિનો વનિાશ તા છ..એક જ
૫રિામિાની સ ૃવષ્ટ ર્રીર ૫ણ તિાિનાં એક સરખાં જ છ તો ૫છી આ જાતજાત-પાંતના ભદ અન
બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..શ ૂદ્દ..િૈ્યના ચાર િણશ તથા લોકાચાર..િર્રે ના વિિાદ કેિ ઉભા કરિાિાં આિ છ ?

તિાિ જાવતઓની જેિ તથાકવથક ધિશ અન સંપ્રદાયો સાથ સબંવધત વ્યક્તતઓ ૫ણ એક જ ૫રિામિાનાં
સંતાન છ તો ૫છી એિન િાનિ સિજીન સિાનરૂ૫
સિાનરૂ૫થી પ્રિ કરિાિાં કેિ નથી આિતો ?
ભલ કોઇ સારો િોય કે ખરાબ ! જ્યારે તિાિ િાનિ એક બ્રહ્મનાં જ રૂ૫
રૂ૫ છ તો ૫છી તિનાં સારા ખોટાની
કલ્પના જ વિથ્યા છ.તિાિ િાનિોન આ૫
ં ો કિે
આ૫િાિાં આિતી ધાવિિક િાતો (વર્ષણ)િાં ૫ણ તિાિ ધિશગ્રથ
છ કેઃ
“િાનિ બનો’’
બનો’’ ૫રો૫
રો૫કાર..મયાર્..તિાિના ભલાઇની કાિના વ્યતત કરો.
ુ ની
તિાિ ધાવિિક ગ્રંથોિાં ફતત ભાષાન ંુ જ અંતર છ.તિાિ પીર..પયંર્બરો.. અિતારોએ યર્
આિ્યકતાઓન ધ્યાનિાં રાખીન િાનિિાત્રન સાચા િાનિ બનિાની પ્રરણા આપી છ.સિય બદલાતાં
ુ બદલિા છતાં સંતો કે ૫યંર્બરોના ઉ૫
યર્
ઉ૫દે ર્ બદલાતા
બદલાતા નથી..િા..! ૫યંર્બરોના વર્ષ્યોનાં
યોનાં નાિ અલર્
ુ લિાન..ખાલસા..િર્રે . જો આ ર્બ્દોના ર્બ્દાથશની
અલર્ િળ છ જેિા કેઃ આયશ..બૌ્..જેન..મસ
િાસ્તવિકતાની ખબર ૫ડે તો તિાિ ભ્રાંવતઓ દૂ ર થાય છ.
ુ વ્યક્તત એિો અથશ સ ૂચિ છ.
આયશ ર્બ્દ ઉ્ચ શ્
ુ ી જાણકારી થઇ ર્ઇ છ.
બૌ્ નો અથશ છઃ એિો જ્ઞાની કે જેન પ્રભન
ુ લિાન ર્બ્દ બ ર્બ્દોન ભર્ા કરીન બનાિલ છ. મસ
ુ લમ + ઇિાન..એટલ
ુ ાન જાણ અન તના
મસ
ઇિાન..એટલ કે જે ખદ
૫ર યકીન (વિશ્વાસ) કરે છ.
જૈન ર્બ્દ ત્જન (ઇષ્્િયો)નો વનગ્રિ એટલ કેઃ ઇધ્્દ્દયો ઉ૫
ઉ૫ર જેન કાબ ૂ િળિી લીધો છ એિા વ્યક્તત િાટે
િ૫રાય છ.
ુ જીિનિાળો એિો થાય છ.
ખાલસા ર્બ્દ ખાલીર્ એટલ કે શ્
ઉ૫રોતત ર્બ્દ ભલ અલર્ અલર્ સિય ઉ૫
ઉ૫ર બ્યા,પરં ત ુ આ તિાિનો ર્ાષ્બ્દક અથશ એક સિાન છ.આ
ુ ..સદાચારી..બ્રહ્મજ્ઞાની સંતનો અથશ પ્રર્ટ કરે છ..તિછતાં િાનિ િનિાં દરાર કેિ ?
તિાિ ર્બ્દો શ્
અિ્ય અિોન કોઇ ર્રસિજિાં ફસાવ્યા છ.આિી ભ ૂલ મયારે જ થાય છ જ્યારે અિ ર્બ્દના સાચા અથશન
ુ લિાનોન જ્ઞાની અન
છોડીન ર્બ્દના અનથશ કરીએ છીએ,જેિ કેઃ િોિ્િદ સાિેબ ૫છી કેટલાક ર્ાસકોએ મસ
ુ ાન જાણતા નથી..જે
બાકીનાઓન "કાહફર
"કાહફર’’’’ કહ્યા.િાસ્તિિાં કાહફર ર્બ્દ તિના િાટે જ િ૫
િ૫રાય છ કે જે ખદ
સિશત્ર િાજરાિજૂર છ.િિ
.િિ પલા ર્ાસકોએ બાકીના િાનિોનો નરસંિાર..કમલઆિ કયો ! તો શ ંુ તિનાિાં
ુ ાન ંુ ન ૂર નિોત ંુ ? આિા પ્રકારની અનક ભ ૂલો િાનિજાવત કરતી આિી છ.
ખદ
ુ લિાનન..ઇસાઇ હિ્દુંન પોતાનાથી
િાનિ એક બીજાન ધાવિિક સ્તર ઉ૫
ઉ૫ર નાનો િોટો સિજે છ.હિ્દુ મસ
ત્ુ છ સિજે છ.તિાિ ધાવિિક સ્થાનો ૫ર જે ધાવિિક ર્ાસ્ત્રોનો પાિ કરિાિાં આિ છ તિાં િણશિલ છ કેઃ
વિશ્વના તિાિ પ્રાણીઓ એક જ પરિામિાની સંતાન છ...
તિછતાં એક ભાઇ બીજાથી દૂ ર જઇ રહ્યો છ.આજે વિશ્વિાં ભાષાઓના ૫ણ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા
છ.ઉંડાણપ ૂિશક વિચાર કરિાિાં આિ તો...
ભાષા
ભાષા તો ફતત વિચાર વ્યતત કરિાન ંુ એક િાત્ર સાધન છ.જે ભાષાન તિ ઉત્તિ સિજો છો ત ભાષાિાં
કોઇન ર્ાળ બોલિાિાં આિ તો સાંભળિાિાળાન ંુ લોિી ર્રિ ના થઇ જાય ? અન જે ભાષાન તિ િલકટ
સિજો છો ત ભાષાિાં કોઇન િીિા ર્બ્દો કિેિાિાં આિ તો શ ંુ તન વર્તળતા નથી િળતી ? કોઇ૫
કોઇ૫ણ ભાષા
સારી કે ખરાબ નથી.જો તનાથી ર્ાળ બોલિાિાં આિ તો ખરાબ અ્યથા પ્રિની જ ભાષા છ એટલ
ભાષાઓના ઝઘડાઓ ૫ણ વ્યથશ છ.

ખ ૂબ જ સિજિા લાયક િાત છઃ ઇશ્વરનાં રૂ૫..
મ ૂવતિઓ..ર્ચત્ર તથા પ ૂજનનાં ર્ચ્િ !
રૂ૫..મ
આ રૂપો તો ૫યંર્્બર..અિતારોનાં છ, જે સિય સિય ૫ર અિતરીત થયા િતા..એટલા
િતા..એટલા િાટે ત બધા
પ ૂજનીય છ,કારણ કેઃ તિના ઉ૫
ઉ૫દે ર્ સિસ્ત િાનિતાની ભલાઇ િાટેના િતા..એટલ ત ૫ણ પ ૃથકિાદી તમિ
ુ વનરાકાર છ ત શ ંુ અલર્ અલર્ િાનિના અલર્ અલર્ છ ? શ ંુ
નથી,તો ૫છી પ્રભ ુ ૫રિામિા કે જે વનગશણ
તિન પ્રમયક િાનિ જોયા છ કે જે સિગ્ર સ ૃવષ્ટના
ટના સર્જનિાર.. પાલનકતાશ તથા સંિારકતાશ છ ? બસ...! આ
એક ભ ૂલન કારણ જ આજનો િાનિ પ્રભ ુ ૫રિામિાન ઉ૫
ઉ૫ર કે કોઇ એક સ્થાનિાં ક્સ્થત સીવિત િાનીન
લડાઇ ઝઘડા કરી રહ્યો છ.
આજના ૫રીિર્િાં સંત વનરં કારી વિર્ન િાનિ એકતાના િાટે વનઃસંદેિ પ્રર્ંસનીય કાયશ કરી રહ્ ં ુ છ.તના
પાંચ વસ્ાંત કે જે િાનિન અિંકાર રિીત વિર્ાળતા પ્રદાન કરે છ..ભાઇચારો..પ્રિ..પ્રીવત વર્ખિ છ.ત
"જીિો અન જીિિા દો’’
દો’’ નો પાિ ભણાિ છ.સાથ સાથ વનરાકાર પ્રભ ુ ૫રિામિા કે જે ઘટ ઘટિાં વ્યા૫
વ્યા૫ક
ુ ૂવત) કરાિી મક્ુ તતના અવધકારી બનાિ છ.
છ.ર્રણિાં આિનાર િાનિન તિનાં દર્શન (અનભ
આિો...! સંત વનરં કારી વિર્નના પાંચ વસ્ાંત વિર્ વિસ્ત ૃત ચચાશ કરીએ.....!!
વસ્ાંતઃ ૦૧
અવતૃૃપા ભર્િાન કરીન, આપી સદ
ંુ ર કાયા છ,
આ તો થાપણ છ ઇશ્વરની, જેન સહુન બનાવ્યા છ..
ુ ખ, વ્યથશ જ કષ્ટ ઉિાિ છ,
િનન ંુ િાનીન ત ં ૂ મર
િારૂં િારૂં કિીન મ ૂરખ, ખોટો અિમ િધારે
િધારે છ..
ભવ્ય ઇિારત ૃુ ટુંબ-૫રીિાર, આ તો સઘળી િાયા છ,
દ્દ્યિાના છ સકળ વિનાર્ી, િરતી ફરતી છાયા છ..
જે જે િસ્ત ુ છ જર્િાંિી, પ્રભ ુ તણી જે િાન છ,
એ જ કિળિત વનલે૫ રિીન, સાર આ જર્નો જાણ છ..
જેન ંુ છ તન એન ંુ સિજો, આ બધ ંુ સર્જનિારન ંુ છ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ આ પિેલી
લી પ્રવતજ્ઞા, તન િન ધન વનરાકારન ંુ છ....!!
....!! અિતારિાણી !!
ુ ી
િાનિન ંુ ર્રીર જ પ્રભ ુ દ્વારા િાનિન આ૫
આ૫િાિાં આિલ સિશશ્રષ્િ ઉ૫
ઉ૫િાર છ..એટલ આ દે િન પ્રભન
અિાનત અન પારકો િાલ સિજીન તનો પ્રયોર્ કરિો જોઇએ,એટલ કે દે િિાં ૫ણ આમિભાિ ના
કરિો.િનથી અિંકાર અન અિંકારથી અનક પ્રકારનાં દુઃખ પદા થાય છ..કારણ કેઃ િન જેન િારૂં િારૂં કિે છ
ત ક્યારે ય પોતાન ંુ થત ંુ નથી અન જે પોતાન ંુ છ તની ખબર નથી.ચલ અચલ સં૫વત્ત અન ૫રીિાર જે
ુ
ુ ી આપલ આ
દે ખાય છ ત સાકાર િસ્તઓ
છાયાની જેિ અસમય અન જૂિી (અક્સ્તમિિીન) છ.પ્રભન
ુ નો પ્રભન
ુ ી આજ્ઞાથી..પ્રભન
ુ ા િાટે સિવપિતભાિથી ભોર્ કરિાથી અિંકારનો રોર્ દૂ ર થઇ આનંદનો
િસ્તઓ
ુ િ થાય છ.આ તન..િન..ધન તથા તનાથી પદા થયલા સબંધો જેના છ વનવિિિાદરૂ૫
ુ ા
અનભ
ાદરૂ૫થી પ્રભન
સિજિા.તન..િન..ધનિાં પોતાપણાનો મયાર્ અિંકારન ઓછો કરી વિન્રતતાિાં વ ૃદ્વ્ કરર્.તન..િન..ધનનો
અર્ભપ્રાય..ત
અર્ભપ્રાય..તનાથી પદા થયલ સબંધો છ જેિ કેઃ
તનના સબંધઃ િાતા..વપતા..પ ૂત્ર..૫મની..ભાઇ..૫
મની..ભાઇ..૫રીિાર...િર્રે
િનનો સબંધઃ પોતાનો..પારકો..ર્ત્ર.ુ .વિત્ર..ઉદાસીન...િર્રે
ધનના સબંધઃ નાનો..િોટો..સ્િાિી..સિક..અિીર..ર્રીબ..ઘર..જિીન..રૂવપયા...િર્રે

જો તન..િન..ધન જ પોતાનાં નથી તો તના ઉ૫
ઉ૫ર ટકેલા સબંધો અન ૫દાથો આ૫
આ૫ણા કેિી રીત િોઇ ર્કે ?
કારણ કેઃ આધાર વિના આધારીત રિેતાં નથી.આ પ્રવતજ્ઞા દ્વારા સિજાિિાિાં આવ્ય ંુ છ કેઃ દ્દષ્યિાન
યિાન તિાિ
િાયા છ.
ર્ો ર્ોચર જિં લર્ર્ િન જાઇ,
સો સબ િાયા જાનહું ભાઇ...!

!! રાિચરીત િાનસ !!

જર્તિાં સિશ કં ઇ પ્રભ ુ ૫રિામિા છ એટલ તિની આજ્ઞાથી તનો ઉ૫
ઉ૫ભોર્ કરો અન કોઇના ધન ઉ૫
ઉ૫ર
ુ છ..અસ્થાઇ છ.તનો મયાર્ભાિથી પ્રભન
ુ ાં િાનીન
લલચાવ ંુ નિી.દ્દ્યિાન જર્ત િાયા છ..ત ષણભંગર
ઉ૫ભોર્ કરો.બ્રહ્મજ્ઞાન બાદ જો જર્ત સમય લાર્ તો સિજો કે..વનિશલ બ્રહ્મજ્ઞાન થય ંુ નથી.જો સ્િન સમય
લાર્ તો સિજો કેઃ િજુ જાગ્યા જ નથી.સ્િન અન જર્તિાં ફરક જ નથી..જીિનો સંકલ્પ સ્િન ંુ છ અન
ુ છ
બ્રહ્મનો સંકલ્પ આ જર્ત છ.આ બંન્નિાં ફકશ એટલો જ છ કે સ્િન મયારે પરૂુ થાય છ જ્યારે આંખ ખલ
અન જર્ત મયારે ખતિ થાય છ જ્યારે આંખો બંધ થાય છ.જર્ત ૫ણ સ્િ
સ્િનની
નની જેિ જુ.ું છ.આન ંુ િણશન
ુ સીદાસજી કિે છ કેઃ
કરતાં ર્ોસ્િાિી તલ
િોિ વનર્ા જર્ સોિન િારા, દે ખહિ સ૫
સ૫ન અનક પ્રકારા,
એહિ જર્ જાવિવન જાર્હિિં જોર્ી, ૫રિારથી પ્રપંચ વિયોર્ી,
જાવનએ જબહિિં જીિ જર્ જાર્ા, જબ સબ વિષય વિલાસ ર્બરાર્ા...!!
ર્બરાર્ા...!! રાિચરીત િાનસ !!
સિગ્ર સંસાર િોિરાવત્રિાં
િોિરાવત્રિાં દે ખાત ંુ એક સ્િન છ.આ સ્િન જીિ જોઇ રહ્યો છ.૫
.૫રિાથશના િાર્શ ૫ર ચાલનાર
જીિ ગરૂુ ૃૃપાથી જાર્ છ..તનો આ પ્રપંચ (જર્તરૂપી સ્િન)
ન) થી છટકારો થઇ જાય છ. જાગ્યો છ તની
ઓળખાણ એ છ કેઃ
ુ છ. તિાિ
વિષય વિલાસ જે અસમય છ ત તન આકવષિત કરતી નથી.જર્ત ફતત નાિ અન રૂ૫
રૂ૫નો સમિ
નાિ કધ્લ્પત છ અન રૂ૫
રૂ૫ ૫રીિતશ
૫રીિતશનર્ીલ છ..વિથ્યા છ..અસમય છ.તન..િન..ધનન ૫રિામિાની દે ન િાનનાર
સાકાર સ ૃવષ્ટિાં
ટિાં ૫ણ વનરાકારન ંુ દર્શન કરતાં કરતાં વનર્લિત રિીન કતશવ્યકિશ કરતો રિે છ.
વસ્ાંતઃ ૦૨
એક તમિ છ સહુની અંદર, ભલ એ નર કે નારી છ,
ુ ી રચના સઘળી છ.
બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..િૈ્યન શ ૂદ્દ, પ્રભન
એક તમિ છ સહુ િાનિિાં, એક જ સરખી કાયા છ,
હિ્દુ..મસ્ુ લીિ..ર્ીખ..ઇસાઇ, િાદિાદ-વિિાદ નકાિાં છ.
ુ ા િાનિ, સહુ િાનિનો એક જ દે ર્,
દરે ક િાનિ પ્રભન
સિદ્દવષ્ટથી
ટથી સરખા જાણો, ભલ ઉજળો કાળો િર્.
નરનર-નારીિાં એક જ ઇશ્વર,
ઇશ્વર, સૌ પ્રાણી છ એક સિાન,
જે જે નદીઓ ભળ ર્ંર્ાિાં, એ સૌન ત ં ૂ ર્ંર્ા જાણ.
સૌ િાનિન સરખા િાની, સૌન ંુ સૌ સ્િાન કરો,
કિે "અિતાર"
"અિતાર" આ બીજી પ્રવતજ્ઞા, જાવતજાવત-િણશન ંુ છોડો િાન...!!
િાન...!! અિતારિાણીઅિતારિાણી-૯/ખ
૯/ખ !!
આ ૫દિાં પ્રાર્ચન..િૈહદક કે સનાતન ધિશની િણશવ્યિસ્થાનો વિરોધ નથી,કારણ કેઃ િણશવ્યિસ્થા એક
તમકાર્લન સાિાજીક િા્યતા િતી.અિતારિાણી એક આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છ તન આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ટથી
ટથી જોિો
જોઇએ.િૈહદક સાહિમયના આધ્યાત્મિક પ્રસંર્િાં ૫ણ તિાિ િણોિાં સિદ્દવષ્ટ રાખિાનો આદે ર્ છ.

શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતા કિે છ કેઃ
"જ્ઞાનીજનો વિદ્યા અન વિનયર્ીલ
વિનયર્ીલ બ્રાહ્મણિાં તથા ર્ાય ૃત
ટિાળા િોય
ૂ રા અન ચાંડાલિાં ૫ણ સિાન દ્દવષ્ટિાળા
છ."
." (ર્ીતાઃ૫/૧૮)
(ર્ીતાઃ૫/૧૮)
રાિાયણિાં કિે છ કેઃ
ુ સી િિતા રાિ સો, સિતા સબ સંસાર,
તલ
રાર્ ન રોષ ન દોષ દુઃખ, દાસ ભય ભિપાર...
(રાિાયણ)
ભિપાર...(રાિાયણ)
આ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત કરીન વ્યક્તત બ્રહ્મસ્િરૂ૫
બ્રહ્મસ્િરૂ૫ બની જાય છ.
!! બ્રહ્મવિદ
બ્રહ્મવિદ બ્રહ્મોિ ભિવત !! બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મ જ િોય છ. (ઉ૫
(ઉ૫વનષદ)
બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન એટલ ંુ ૫વિત્ર છ કે ત અક્ગ્નની જેિ તિાિ પાપોન નષ્ટ કરીન પવતતન પાિન અન દાનિન
િાનિ બનાિી દે છ.
સંત સ ૂરદાસજી પોતાના ૫દિાં લખ છ કેઃ
એક નદી ઇક નાર કિાિત િૈલો નરી ભરો,
જબ દોઉં
દોઉં વિર્લ એક બરન ભય સરુ સરી નાિ ૫રો,
ઇક લોિા પ ૂજાિ રાખત ઇક ઘર બવધક ૫રો,
ુ અિગણ
ુ નિી ર્ચિંતિૈ કં ચન કરત ખરો...!!
પારસ ગન
ઋગ્િદિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
"કોઇ નાન ંુ નથી કે કોઇ િોટું નથી.તિાિ એક ઇશ્વરનાં જ સંતાન છ..ભાઇ ભાઇ છ.બધા ભર્ા િળીન
સફળતાના િાટે આર્ળ િધો." (ઋગ્િદ-૫/૬૦/૫)
કબીરજી કિે છ કેઃ
!! જાવત પાંવત પ ૂછ નિી કોઇ, િહર કો ભજે સો િહરકા િોઇ !!
ૂ િાં અિી જાવતટં ક
જાવત-પાંવત,િણશ-આશ્રિ...િર્રે થી સબંવધત અિંકારન છોડિાની પ્રરણા આપી છ.
વસ્ાંતઃ ૦૩
ુ છ જર્િાં, સિય સિય ૫ર આિ છ,
જુદી જુદી ઋતઓ
ુ ાં જર્ના પ્રાણી િનથી ખાયન
ઋત ુ ઋતિ
ખાયન પીિ છ..
પ્રભ ુ વનવિિત આ ખાિા પીિાની, નીવત અન રીવત નથી,
ખાન પાન આધાર છ તનનો, આમિા ખાતી પીતી નથી..
ર્ાંત ર્ચત્તથી િે િન મ ૂરખ ! કરી લ એનો ઉંડો વિચાર,
ર્રીરનો પોષક છ કેિળ, શ ંુ ધોતીન શ ંુ સલિાર ?
૫ર ઉ૫
ઉ૫દે ર્ક બની જર્તિાં, એની ના લ ત ં ૂ તકરાર,
ુ ાિીન,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ પ્રભુ
પ્રભ ુ િળ છ, િનનો અિમ ગિ
ત્રીજી પ્રવતજ્ઞા ઘ ૃણા ના કરિી, કોઇના ખાિા પીિા ૫ર.... (અિતારિાણીઃ૯/
ર્)
(અિતારિાણીઃ૯/ર્)
કોઇપણ વ્યક્તતના ખાનપાન અન િસ્ત્રો કેિા િોિા જોઇએ ત અધ્યામિનો નિી,પરં ત ુ ર્ચહકમસાનો વિષય
છ.ર્રીરના ભોર્ોથી આમિા વનર્લિત છ કારણ કેઃ
" જીિ અન ઇશ્વર આ બંન્ન સદ
ંુ ર પાંખોિાળા બ પષી ૫રસ્પર વિત્ર છ અન આ ર્રીર રૂપી વ ૃષ ઉ૫
ઉ૫ર બિેલા

ુ અન દુઃખનો ભોર્ કરે છ.બીજો સચ્્ચદાનંદ ૫રિામિા
છ.આ બંન્નિાંથી જીિ આ વ ૃષના ફળનો સ્િાદ સખ
ફતત સાષીભાિથી જોઇ રહ્યો છ."
." (શ્વતાશ્વર ઉ૫
ઉ૫વનષદઃ૪૬)
વનષદઃ૪૬)
આનાથી વસ્ થાય છ કેઃ બ્રહ્મનુ
બ્રહ્મન ંુ ખાન..પાન..ભોર્...િર્રે થી કોઇ સબંધ નથી.એ તો સાષી..િાત્ર દ્દષ્ટા
છ.ખાન પાન મક્ુ તતિાં બાધક થતાં નથી કેિકે........
ર્ીધ અધિ અવત આવિષ ભોર્ી,
ર્વત હદ્િ જેિી જાચત જોર્ી.............(રાિાયણ)
જોર્ી.............(રાિાયણ)
એટલ કે આવિષ(િાંસ) ભોર્ી ર્ીધન ૫ણ ત જ મક્ુ તત િળી કે જે યોર્ીઓ અન તપસ્િીઓન
તપસ્િીઓન િળ છ કારણ
કેઃ
રાિહિ કેિલ પ્રિ વપયારા, જાન લહું જો જાનન િારા !! રાિાયણ !!
આ ૫દિાં ગરૂુ દે િ વનરં કારી બાબાએ કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારના ભોજન કે િસ્ત્રોની અિિેલના કે પ્રરણા આપી
નથી,પરં ત ુ આદે ર્ આયો છ કેઃ તિ જે કં ઇ ખાતા પીતા ૫િેરતા િો..પરં ત ુ કોઇ અ્ય વ્યક્તતના ખાનપાન
િસ્ત્ર ૫રીધાનના આધારે તિની ઘ ૃણા ના કરિી.
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં ભર્િાન કિે છ કેઃ
ુ ાર ત્રણ પ્રકારન ંુ ર્િત ંુ િોય છ. (ર્ીતાઃ૧૭/૭)
ભોજન પણ સૌન પોતપોતાના સ્િભાિ અનસ
(ર્ીતાઃ૧૭/૭)
ુ અન પ્રીવત િધારનારા..રસયતુ ત..ક્સ્નગ્ધ..ક્સ્થર રિેનારા (જે ૫દાથોનો સાર
આયષ્ુ ય..બુ
ય..બદ્વુ ્..બળ..આરોગ્ય..સખ
ુ ી ક્સ્થર રિી ર્કે એિા ઓજ ઉમપન્ન કરનારા ૫દાથો) અન સ્િાભાવિક રીત જ િનન ર્િ
લાંબા સિય સધ
તિાં ભોજન સાત્મિક િાણસોન ર્િતાં િોય છ.
કડિા..ખાટા..ખારા..ઘણા ર્રિ..તીખા..ભજે
ં ૂ લા..દાિ જ્િાિનારા અન દુઃખ..ર્ચિંતા તથા રોર્ોન જ્િાિનારા
આિાર રાજસી િાણસોન
િાણસોન ર્િ છ.
જે ભોજન અડધ ંુ પાકેલ ંુ અન અડધ ંુ કાચ.ંુ .સ ૂકાઇ ર્યલા રસન.ંુ .સ્િભાિ જ દુર્ું ધિાળું ..િાસી અન એ.ું છ
તથા જે અપવિત્ર છ એ ભોજન તાિસી િાણસન ર્િત ંુ િોય છ. (ર્ીતાઃ૧૭/૮
(ર્ીતાઃ૧૭/૮ થી ૧૦)
િાંસ..ઇંડા જેિા હિિંસાિય ૫દાથો કે જે સ્િભાિ જ અપવિત્ર છ તિજ અ્યાય અન અધિશથી ઉપાજયત
અસત ધનથી િળિલ આિાર ૫ણ અપવિત્ર કિેિાય છ.
વસ્ાંતઃ ૦૪
મયાર્ી ઘરન ૃુ ટુંબ ૫રીિાર, જ ંર્લિાં તિ જાિો નિી,
રિો જર્તિાં બની ગૃિસ્થી, િર્ કોઇ બનાિો નિી..
બની બાિાન ભીખ િાંર્િી, એ સાચો વ્યિિાર નથી,
કિશ કરો સિા અ૫
અ૫નાિો, બનો પ ૃથ્િી ૫ર ભાર નિી..
ુ િાનીન, િન પોતાન ંુ બિેકાિો નિી,
પ્રભ ુ ઇ્છાન શભ
કિે અિતાર’’
ઘ)
અિતાર’’ ગૃિસ્થ અવત ઉત્તિ, મયાર્ી િનિાં જાઓ નિી... (અિતારિાણીઃ૯/
(અિતારિાણીઃ૯/ઘ)
પ્રાચીન અન અિાશ ચીન ભારતીય સંસ્ૃૃવતિાં ક્યાંય ગૃિસ્થનો મયાર્ કરી સિાજ ૫ર બોજારૂ૫
બોજારૂ૫ બનિાન ંુ કહ્ ં ુ
નથી.
ુ !! (અથિશિદઃ૬/૨૩/૩)
!! દે િસ્ય સવિતઃુ સિે કિશૃણ્ૃ િ્ત ંુ િાનષ
દઃ૬/૨૩/૩)
એટલ કે "તિાિના વનિાશતા જ્યોવત સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ ૫રિામિાની
૫રિામિાની સ ૃવષ્ટિાં
ટિાં તિાિ િનષ્ુ ય પોતપોતાનાં કિો
કરિાં..કોઇ પ્રાણી અકિશણ્ય ન રિે..’’
.’’

યજુ શિદ (૪૦/૨) િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ી જીિિાની ઇ્છા કરિી..તના વસિાય અ્ય કોઇ િાર્શ નથી.િાનિ
"િાનિ કિશ કરતાં કરતાં ૧૦૦ િષશ સધ
કિશથી નિી,પરં ત ુ કિશફળથી ર્લત થાય છ.’’
.’’
ુ સીદાસજીના
ુ ાર ભર્િાનની ભક્તતિાં ગૃિસ્થ નિી,પરં ત ુ આસક્તત જ બાધક છ.
ર્ોસ્િાિી તલ
સીદાસજીના િત અનસ
"ઘર હક્િે ઘર જાત િૈ, ઘર છાંડે ઘર જાઇ,
ુ સી ઘર બન ર્બચિીં રાિ પ્રિ પર
ુ છાઇ..’’
તલ
છાઇ..’’
"ઘર કરિાથી (ગૃિસ્થિાં
સ્થિાં રિેિાથી) પોતાના અસલી ઘર (૫રલોક)
(૫રલોક) નષ્ટ થાય છ અન ઘર છોડિાથી
(સં્યાસ ધારણ કરિાથી) અિીન ંુ ઘર (પોતાન ંુ ગૃિસ્થ) નષ્ટ થાય છ..એટલા િાટે ત ં ૂ ઘર અન િનની િ્ચ
જ એટલ કે ઘરિાં જ ગૃિમયાર્ની જેિ રિીન શ્રી રાિજીના પ્રિન ંુ નર્ર િસાિ.’’
િસાિ.’’
ુ ો ધારણ કરીન િનિાં વિષયભોર્ન ંુ ર્ચ્તન કરનારન શ્રીિદ
ગૃિસ્થ મયાર્ કરીન બાહ્ય સ્િાંર્ સાધન
ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં વિથ્યાચારી (પાખંડી) કહ્યો છ.
"જે કિેધ્્દ્દયોન (બધી ઇધ્્દ્દયોન) બળ પ ૂિશક રોકીન િનથી ઇધ્્દ્દયોના વિષયોન ંુ ર્ચિંતન કરતો રિે છ ત મ ૂઢ
બદ્વુ ્િાળો િનષ્ુ ય વિથ્યા આચરણ કરિાિાળો કિેિાય છ.’’
.’’ (ર્ીતાઃ૩/૬)
(ર્ીતાઃ૩/૬)
આ જ સંદભશિાં ભર્િાન આર્ળ કિે છ કેઃ
જે િનષ્ુ ય િનથી ઇધ્્દ્દયો ઉ૫
ઉ૫ર વનયંત્રણ રાખીન આસક્તત રિીત થઇન વનષ્કાિ
કાિ ભાિથી તિાિ ઇધ્્દ્દયો
દ્વારા કિશયોર્ન ંુ આચરણ કરે છ ત જ શ્રષ્િ છ.
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાનો મખ્ુ ય મદ્દુ ો એ છ કેઃ અજુ શન જ્યારે
જ્યારે કિશ છોડીન ભાર્િાની િાત કરિા લાગ્યો તો
ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણજીએ
ણજીએ સિજાવ્ય ંુ કેઃ
ગૃિસ્થનો..કિશષત્ર (ૃુ રૂષત્ર) તો તારે જીતવ ંુ જ ૫ડર્ અન ૫રિ તમિન જાણીન જીિ્મક્ુ તત પ્રાત કરિી એ
૫ણ તારૂં કતશવ્ય છ.ગૃિસ્થાશ્રિિાં રિીન જ ભર્િાન અજુ શનન વનરાકાર બ્રહ્મનુ
બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન આપીન મક્ુ તત અન
પ્રથિ સંસારથી અનાસતત કરી દીધો િતો.
ભર્િાન શ્રી રાિ..જનકજી..સતઋવષઓ..િર્
તઋવષઓ..િર્રે તિાિ ગૃિસ્થી િતા અન ભર્િાનના ઉ્ચ કોટીના ભતત
બની પ્રભ ુ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ બની ર્યા િતા.
સંત ર્ંર્ાદાસજી કિે છ કેઃ
!! િન રં ર્ા નિી ઉસ રં ર્િ, ક્યા િં કપડે રં ર્નિ !!
ગરૂુ દે િ કિે છ કેઃ "પ્રભ ુ ઇ્છાિાં જીિન પસાર કરિાન ંુ છ.ગૃિસ્થ આશ્રિ સૈથી ઉત્તિ આશ્રિ છ તન છોડીન
પ્રભ ુ પ્રાવતના
તના િાટે િનિાં જિાની જરૂર નથી."
નથી."
િન ુ િિારાજે ગૃિસ્થાશ્રિ વિર્ કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ો આશ્રય લઇન જીવિત રિે છ તિી જ રીત તિાિ આશ્રિીઓ ગૃિસ્થિાં આશ્રય
"તિાિ પ્રાણ ધારી િાયન
લ છ.’’
.’’ (િનસ્ુ મ ૃવતઃ૭/૭૭)
ુ સીદાસજી લખ છ કેઃ
બાહ્ય િર્ભ ૂષા..આડંબરો વિર્ તલ
જાકે નખ અરૂ જટા વિર્ાલા,સોઇ તાપસ પ્રવસ્ કર્લકાલા,
વિથ્યારં ભ દં ભ રત જોઇ, તાકો સંત કિૈ સબ કોઇ,
ુ બષ ભ ૂષણ ધરે , ભ્છાભ્છ જે ખાહિિં,
અશભ
ુ િાહિિં
તઇ જોર્ી તઇ વસ્ નર પ ૂજ્ય ત કર્લયર્

!! રાિચરીત િાનસઃઉત્તરકાંડઃ૯૭
ઃ૯૭--૯૮ !!

જેન પોતાના નખ તથા જટા િધાયાશ િોય તન તપસ્િી ર્ણિાિાં આિ છ..
જે િાણસ ખોટાં કિો ર્રૂ કરિાિાં તથા દં ભિાં તમપર િોય તન જ તિાિ લોકો સંત કિે છ.
ુ િર્ન તથા ખો૫
ુ ભ ૂષણોન ધારણ કરે છ તથા ભોજનિાં ભક્ષ્ય કે
જે િાણસ અશભ
ખો૫રી..િર્રે અશભ
ુ િાં યોર્ી તથા વસ્જન તરીકે પ ૂજાય છ.
અભક્ષ્યનો
યનો વિિક કરતો નથી ત િાણસ કર્ળયર્
વનરં કારી સંતો જ્ઞાન અન કિશ ઉ૫
ઉ૫ર વિર્ષ ભાર મ ૂકે છ.સાદું જીિન અન ઉ્ચ વિચાર રાખીન
સિા..સવુ િરણ..સમસંર્થી જ ૫રિામિાની પ્રાવત થાય છ.
વસ્ાંતઃ ૦૫
બસી જઇ સોનીની દુકાન ઘરે ણાં ઘડી ર્કાય નહિ,
વિદ્યાથય િોય ઘણો જ લાયક વર્ષક એ કિેિાય નહિ.
પોત જ જ્યારે િોય વિદ્યાથય વર્ષણ એ શ ંુ ભણાિી ર્કે ?
ભણી ર્ણીન પાસ થાય તો વર્ષક બનીન ભણાિી ર્કે..
ુ ો જે બતલાવ્યો તિાંથી તિ ડર્ો નહિ,
ભદ પ્રભન
કિે "અિતાર’’
"અિતાર’’ આ પાંચિી
ચિી પ્રવતજ્ઞા ગરૂુ આજ્ઞા વિના જ્ઞાન ખોલો નહિ... (અિતારિાણી)
આ ૫દના ત્રણ પ્રયોજન છ...
1. અનાવધકારી ગરૂુ દ્વારા જ્ઞાન આ૫
આ૫િાિાં ના આિ..
2. અનાવધકારી ગરૂુ િાયા સંચય િર્રે ..ના િાટે જ્ઞાનનો દુરપયોર્ ના કરે તથા જ્ઞાનનો અિંકાર ના
કરિા લાર્..
3. અનાવધકારી વર્ષ્યન
યન બ્રહ્મજ્ઞાન
બ્રહ્મજ્ઞાન જેિી ૫વિત્ર વિદ્યા ન િળ,કારણ કે તનાથી સિાજની િાની થિાનો
ભય િોય છ.અવધકારી ગરૂુ (પરિ ગરૂુ ) જ જાણી ર્કે છ કેઃ કય ંુ પાત્ર ૫રાવિદ્યાનો અવધકારી છ અન
કોન નથી ! િિ આ વિર્ વિર્તિાર ચચાશ કરીએ..
િતશિાન સિયિાં સાત પ્રકારના ગરૂુ ઓ જોિા િળ છઃ
ુ િોય છ.ત ફતત ધિશગ્રથ
1. સ ૂચક ગરૂુ ઃ િણોની
ં ોની સ ૂચના આપ
િણોની જાળયતુ ત લૌહકક બાહ્ય ર્ાસ્ત્રિાં વનપણ
છ.
2. િાચક ગરૂુ ઃ િણાશ શ્રિ..ધિશ-અધિશ ઉ૫
ઉ૫ર વ્યાખ્યાન આપ છ.
3. બોધક ગરૂુ ઃ ફતત િંત્ર આપ છ.પંચાષરી..િર્રે િંત્રોના ઉ૫
ઉ૫દ્વષ્ટા િોય છ.
4. વનવષધ્ધ ગરૂુ ઃ સંિોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્રે ત્છ
્ુ છ તંત્ર િંત્રના વિષયન ંુ જ્ઞાન આપ છ.
5. વિહિત ગરૂુ ઃ સંસારિાંના દુઃખ અન નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ છ.
6. કારણ ગરૂુ ઃ િિાિંત્રનો આદે ર્ આપીન સાંસારીક રોર્ દૂ ર કરે છ.
7. પરિ ગરૂુ ઃ (કારણ ગરૂુ ) િિાિંત્રનો આદે ર્ આપીન સાંસારીક રોર્..િર્રે દૂ ર કરનાર..ચાર િદોનો
એક િિાિંત્ર િળીન ચાર પ્રવસ્ િિાિંત્ર કિેિાય છ.
અયિામિા બ્રહ્મઃ આ આમિા એ જ બ્રહ્મ છ.. (અથિશિદ)
પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મઃ જ્ઞાન એ જ બ્રહ્મ છ.. (ઋગ્િદ)
તમિિવસઃ ત બ્રહ્મ ત ંુ જ છ... (સાિિદ)
અિં બ્રહ્માક્સ્િઃ હું જ બ્રહ્મ છં.. (યજુ શિદ)

િદોના િિાિંત્રોનો
ોનો આદે ર્ આપનાર ગરૂુ ૫ણ કારણ ગરૂુ કિેિાય છ.
બધાિાં સિશશ્રષ્િ ૫રિગરૂુ (સદગરૂુ ) િોય છ જે પરિામિાનાં અંર્સંર્ દર્શન કરાિી દે છ એટલ કે
ુ ૂવત કરાિ છ તથા જે અિંકાર શ ૂ્ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ િોય છ.આિા
બ્રહ્મની ૫રોષ અનભ
૫રિગરૂુ એ આપલ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્યનુ
યન ંુ કલ્યાણ થાય છ.ઘણા જ્િોના પણ્ુ યોથી આિા પરિ ગરૂુ િળ
છ.જેન આિા ગરૂુ િળ છ ત જ્િજ્િ-િરણના ચક્કરિાંથી મતુ ત થાય છ.
સદગરૂુ પાસથી જ્ઞાન પ્રાત કરી લિા િાત્રથી કોઇ જ્ઞાનિાન બની જતો નથી તિજ બીજાન જ્ઞાન
પ્રદાન કરિાનો અવધકારી બની ર્કતો નથી..કારણ કે,
બ્રહ્મજ્ઞાનનાં
બ્રહ્મજ્ઞાનનાં ત્રણ સોપાન છ.
બ્રહ્મતમિન જાણવ.ંુ .તન જીિનિાં તારવ.ંુ . અન બ્રહ્મિય બની જવ.ંુ .
ુ
આ ત્રીજી અિસ્થા જ જીિનમક્ુ તત ની અિસ્થા છ કે જેન પ્રાત કરીન જ બીજા કોઇ૫
કોઇ૫ણ ત્જજ્ઞાસન
૫રાવિદ્યાની ૃૃપા િરસાિી ર્કાય છ..
જીિનિાં બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત કયાશ પછી ૫ણ ધ્યાન અન પ્રિ (ભક્તત)ની ૫રિ આિ્યકતા છ.. કારણ કે,
રાિચંદ્દકે ભજન ર્બન ુ જો ચિ ૫દ વનિાશ ણ,
જ્ઞાનિંત અવપ સો નર પશ ુ ર્બન પછ
ં ૂ વિષાન...
ુ ા ધ્યાન અન ભક્તત વિના જ્ઞાની ૫ણ પછ
એટલ કે પ્રભન
ં ૂ ડા અન વર્િંર્ડા વિનાનો ૫શ ુ જ છ જ. બીજાન
કેિી રીત જ્ઞાન પ્રદાન કરી ર્કે ?
બ્રહ્મજ્ઞાનન ંુ નાટક બતાિીન ધન િરણ કરનારા ગરૂુ સાિાજીક િાવનના ૫િોચાડે એટલા િાટે આ પ્રણની
૫રિ આિ્યકતા છ.
ગરૂુ ર્ીતાિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
વર્ષ્યનુ
યન ંુ ધન િરણ કરનારા ગરૂુ ઓ તો ઘણા િોય છ પરં ત ુ વર્ષ્યના
યના દુઃખન દૂ ર કરનાર ગરૂુ દુલશભ છ.
૫રિગરૂુ પોત જીિ્મતુ ત િોય છ અન ત જ જાણી ર્કે છ કેઃબ્રહ્મ વિદ્યાનો સાચો અવધકારી કોન છ ?
અનાવધકારીન બ્રહ્મજ્ઞાન ન આ૫
આ૫િાની ર્ાસ્ત્રાજ્ઞા છ.
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં ભર્િાન કિે છ કેઃ
ુ ત્તિ જ્ઞાન એિા વ્યક્તતન ના કિેવ ંુ કે જે તપસ્િી ના િોય..ભતત ના િોય..જે સાંભળિા ઇ્છતો
આ ગહ્ય
ના િોય અન જે િારાિાં દોષદ્દવષ્ટ કરે છ. (ર્ીતાઃ૧૮/૬૭)
(ર્ીતાઃ૧૮/૬૭)
પોતાના કતશવ્યન ંુ પાલન કરતાં સ્િાભાવિક જે કષ્ટ આિી જાય તન પ્રસન્નતાપ ૂિશક સિન કરિાન ંુ નાિ
તપ છ.તપના વિના અંતઃકરણિાં ૫વિત્રતા આિતી નથી અન ૫વિત્રતા આવ્યા વિના સારી િાતો ગ્રિણ
થતી નથી.જે ભક્તતથી રિીત છ..જેનો ભર્િાન ઉ૫
ઉ૫ર ભરોસો..શ્ર્ા.. વિશ્વાસ નથી તિજ રૂચી વિના
જબરજસ્તીથી સંભળાિિાથી ત આિી ઉત્તિ બ્રહ્મવિદ્યાનો વતરસ્કાર કરી દે છ.સમયનો વિિક કરનારી
બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસ િોય છ.આ વિદ્યાન નાક્સ્તકોથી..વનિંદક..ઇષ્યાશ ળુ..ઇધ્
ળુ..ઇધ્્દ્દયાવધન (ભોર્ોિાં
ર્લત)
ત) અસાિધાન
અસાિધાન અન કપટી િનષ્ુ યોન
યોન નિી આ૫
આ૫િાન ંુ વિધાન છ.
અધ્યામિ રાિાયણ (૧૧/૧૫૨) િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ાન ! આ ૫રિ રિસ્ય (બ્રહ્મજ્ઞાન) મજ
ુ આમિસ્િરૂ૫
" િે વનષ્પાપ
પાપ િનિ
આમિસ્િરૂ૫ રાિન ંુ હ્રદય છ અન સાષાત િ
તન સિજાવ્ય ંુ છ.જો તન ઇ્દ્દલોકના રાજ્યથી ૫ણ િધ ુ ધન કોઇ આપી દે તો ૫ણ આ જ્ઞાનનો ભદ
ખોલિો નહિ.’’
નહિ.’’

................................................................................................................................
................................................................................................................................
ુ ની પ્રાવતના
સખ
તના ઉપાય
1) વનમય પ્રાતઃકાળ ઈશ્વર સવુ િરણ કરવ.ંુ ..
2) જીિનના દરે ક પ્રસંર્ોએ વિનયપ ૂિશક વ્યિિાર
વ્યિિાર કરિો...
3) આપણી સાથ સં૫કશ િાં આિતા દરે ક િનષ્ુ યોની
યોની સાથ ર મોધરિીત..પ્રિભયો િાતાશલા૫
ા૫ કરિો...
4) પ્રવતૃળ
ૂ પ્રસંર્ોિાં ર્િ તિી પરીક્સ્થવત વનિાશ ણ થાય તો ૫ણ ર્ભરાયા વિના ધીરજ રાખિી..
5) આપણા ૫રીચયિાં આિનારા તિાિ િનષ્ુ યોન
યોન આદર ભાિ આપિો...
6) પોતાની પમનીન ગૃિલક્ષ્િીનુ
િીન ંુ સ્થાન આપી તિન સ્િાન આ૫
આ૫વ.ંુ .
ુ ર આ૫
7) કોઇ જ્યારે બોલાિ મયારે સ્િાનસ ૂચક ર્બ્દિાં પ્રમયત્ત
આ૫િો..
8) િાતાિાતા-વપતાન દે િતલ્ુ ય િાની તિની આજ્ઞાન ંુ પાલન કરવ.ંુ .
ુ વ.ંુ .
9) દરે ક સિય વ્યિિારીક કાયો કરતી િખત ૫ણ ઈશ્વર સવુ િરણ ના ભલ
10) દરે ક પ્રસંર્ોએ સમય બોલવ ંુ અન સમયન ંુ જ આચરણ કરવ.ંુ .
ુ ારી આધ્યાત્મિક ઉન્નવત્તના િાટે પ્રયાસ કરિો..
11) પોતાન ંુ ચાહરર્ય ય સધ
12) વિચારર્ક્તતની રોજેરોજ વ ૃદ્વ્ થાય તિા પ્રયાસો કરિા..
13) કોઇ૫
કોઇ૫ણ કાિ કરવ ંુ િારા િાટે અર્ક્ય નથી ત કાિ હું કરીન જ જ ંપીર્ એિો દ્દઢ વનિય રાખિો.
ુ ોન ંુ અનકુ રણુ રણ કરવ.ંુ .
14) બ્રહ્મજ્ઞાની સંત-િિાપરૂુ ષોનો સંર્ કરી તિના ઉત્તિ ગણ
રણ-અનસ
15) આરોગ્ય સારૂં રાખિા પ્રાૃૃવતક ઉપાય તરીકે દરરોજ ખલ્ુ લી િિાિાં િરવ ંુ ફરવ.ંુ ..
ુ િ કરિો...
16) આમિાિાં ક્સ્થત અખંડ આનંદનો અનભ
17) દરરોજ એકાદ કલાક ઉત્તિ પસ્ુ તકોન ંુ િાંચન કરવ.ંુ .
18) જીિનિાં ર્િ ત સિય ર્િ તિી ૫હરક્સ્થવત વનિાશણ થાય તિ છતાં સંતોષ રાખિો..
19) પ્રારબ્ધન દોષ ન આપતાં પ્રયમનર્ીલ બનવ.ંુ .
ુ પ્રાત થત ંુ નથી,પરં ત ુ ધન જ દુઃખન ંુ કારણ છ.
20) ફતત ધનથી જ સખ
ુ પ્રાત થાય છ..
21) િનની વ ૃવત્તઓ ક્સ્થર કરિાથી જ સંતોષ અન સખ
22) સંસારના વિથ્યા પ્રલોભનોિાં ફસાયા વિના ફતત સમયન ંુ પાલન કરી તિાિિાં ઇશ્વરનાં દર્શન
કરિાં.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ઇવ્િય
િય સંયિ જ િોષન ંુ િાર છ
જીિના કલ્યાણનુ
યાણન ંુ સાધન છ:ત૫,
:ત૫, અન તન ંુ મ ૂળ છ: ર્િ(િનોવનગ્રિ)
ર્િ(િનોવનગ્રિ) તથા દિ(ઇવ્િય
િય સંયિ). િનષ્ુ ય
િનિાંવછત જે જે પદાથોન િળિિા ઇ્છ છ ત તિાિન ત ત૫
ત૫ િારા પ્રાત કરી લ છ. તપનો અથશ
છ:ઇવ્િયોનો
િયોનો વનગ્રિ. ર્ચત તથા ઇવ્િયોન
િયોન જર્તની તરફથી ખચીન ૫રિામિાની
િાની તરફ લર્ાિિાન ંુ નાિ તપ
છ. બવુ ધ્ધિાન
ધિાન તથા ધીર િનષ્ુ યએ
યએ બવુ ધ્ધન
ધન પોતાના િર્િાં કરિી, પછી બવુ ધ્ધના
ધના િારા િનન અન િનના
િારા પોતાની ઇવ્િયોન
િયોન વિષયોની તરફથી રોકીન પોતાના આધીન કરિી. શધ્ુ ધ િન જ જીિામિાન
િાન
ુ ી કરે છ અન સંસાર સાર્રથી તનો ઉધ્ધાર
બ્રહ્માર્ભમખ
ધાર કરે છ.આિ, જેન ઇવ્િયોન
િયોન િર્િાં કરીન
કરીન િનન
પોતાના િર્િાં કરી લીધ ંુ છ, આ અિસ્થાિાં
થાિાં િન ઇશ્ર્િરની તરફ પ્રવ ૃત થાય છ. ઇવ્િયોના
િયોના વિષયોનો પાર
પાિિો કહિન છ.જે િનષ્ુ ય તિાં આસતત થાય છ ત દુઃખ ભોર્િતો રિે છ અન જે તનાિાં આસતત થતો

નથી ત પરિર્વતન પ્રાત થાય છ.
બવુ ધ્ધના
ધના િારા

િનન સંયવિત
યવિત કરી તિાિ પ્રાણીઓિાં વસ્થત
થત ૫રિામિાિાં
િાિાં લર્ાિવ.ંુ વિથ્યા

૫દાથોન ંુ ર્ચિંતન ન કરવ.ંુ િન અન ઇવ્િયોની
િયોની એકાગ્રતા જ સૌથી િોટી ત૫
ત૫સ્યા છ.િન સહિત ઇવ્િયોન
િયોન
રોકિી એ જ યોર્ છ.આ જ તપસ્યાનુ
યાન ંુ મ ૂળ છ અન ઇવ્િયોન
િયોન પોતાના આવધન ન રાખિી એ જ નરકિાં
જિાનો રસ્
રસ્તો છ. જેની િાણી અન િન સરુ ર્ષત બનીન િંિર્ાં તિાિ પ્રકારથી પરિામિાિાં
િાિાં લાર્લ ંુ રિે છ
ત િદાધ્યાન,
યાન, તપ અન મયાર્
યાર્-- આ તિાિ ફળન પાિ છ.
જેન ંુ િન ઇવ્િયોના
િયોના િર્િાં િોય છ ત િનષ્ુ ય વિિક ર્ક્તત ખોઇ બસ છ અન પોતાન કાિ,ર મોધ
ુ ના િાથિાં સોંપીન અધોર્વત પ્રાત કરે છ,એટલ તિાિ પ્રકારના સંકલ્પોનો
િર્રે ર્ત્રઓ
પોનો નાર્ કરીન
ર્ચત્તન શક્ષ્ુ િ બવુ ધ્ધિાં
ધિાં લીન કરવ.ંુ કાિ,ર મોધ,લોભ,િોિ,િમસર,િદ
સર,િદ અન િમસર
સર - આ િનિાં વનમય રિેિાિાળા
ુ
ુ ુ ષ પા૫
ર્ત્રઓ
છ, આન જે િર્િાં કરી લ છ ત જીતવ્િય
િય પં 
પા૫િાં ર્લત થતો નથી.ધ્યાન,
યાન,
અધ્યયન,દાન,સમ
યયન,દાન,સમય,લાજ,
ય,લાજ, સરળતા, ષિા, અંદર બિારની પવિત્રતા, આિાર શવુ ધ્ધ અન ઇવ્િયોનો
િયોનો સંયિિઆ યોર્નાં સાધન છ.વિધા,ત૫,
ઇવ્િય
.વિધા,ત૫,ઇવ્
િય વનગ્રિ અન લોભ મયાર્
યાર્-- આ ર્ાંવત પ્રાવતના
તના ઉપાય છ.કાિ
ુ ુષ
સંકલ૫થી ઉત૫્ન થાય છ, તન ંુ સિન કરિાિાં આિ તો ત િધ છ અન
અન જયારે બવુ ધ્ધના
ધના િારા પં 
તનાથી વિરતત બની જાય છ મયારે
યારે ત કાિ તમકાળ
કાળ નષ્િ થઇ જાય છ. િૈરાગ્યથી
યથી િનષ્ુ યન
યન આમિતમ
િતમિની
િની
જીજ્ઞાસા થાય છ.જીજ્ઞાસાથી ર્ાસ્ત્રોના
ત્રોના અધ્યયનિાં
યયનિાં િન લાર્ છ.
પ્રભ ુ ૫રિામિાના
િાના ચરણારવિિંદિાં અિિ અન િિમિ ન ંુ સિપશણ કરીન િનની શવુ ધ્ધ અન ભાિ
શવુ ધ્ધ િારા જે એકિાત્ર પ્રભ ુ પરિામિાનો
િાનો આશ્રય લ છ તના હ્રદયિાં પ્રભ ુ ૫રિામિા વિરાજે છ.જેના આચાર
ુ ો છ ત
વિચાર શધ્ુ ધ અન અંતઃકરણ વનિશળ છ,જેની કાિનાઓ શધ્ુ ધ છ તથા જે ભોર્ોથી વિરતત થઇ ચક્ય
ુ ુ ષ તિાિ કિોનો મયાર્
આમિજ્ઞાની
િજ્ઞાની પં 
યાર્ કરીન આલોકિાં સ્િાવનત
િાવનત થઇન ૫રલોકિાં જઇ બ્રહ્મભાિન પાિ
છ.
િન અવત ચંચળ છ અન વિષયોની તરફ દોડત ંુ રિે છ,તના ઉ૫
ઉ૫ર સતત નજર રાખીન જયારે
જયારે ત સાંસારીક પ્રપંચની તરફ જાય મયારે
યારે તન મયાંથી
થી િટાિીન પ્રભ ુ ૫રિામિાના
િાના ર્ચિંતનિાં લર્ાડવ ંુ
જોઇએ.વિષયોન ંુ ર્ચિંતન કરિાથી વિષયોિાં આસક્તત થઇ જાય છ, આસક્તતના કારણ જીિ પ્રભ ુ ૫રિામિાથી
િાથી
ુ બની જાય છ.
વિમખ
િનન િર્ીભ ૂત કરિાનો ઉપાય બતાિતાં ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ણ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં કિે છ કેઃ
અસંર્ય િિાબાિો િનો દુવનિગ્રિ ચલમ
અભ્યાસ
યાસન ત ુ કૌ્તય િૈરાગ્યણ ગૃહ્યત

(ર્ીતાઃ૬/૩૫)
(ર્ીતાઃ૬/૩૫)

આ િન ઘણ ંુ ચંચળ છ તિજ મ્ુ કેલીથી
લીથી િર્ થનાં ં ુ છ, આ તાં ં ુ કિેવ ંુ બરાબર છ છતાં૫ણ
અભ્યાસ
યાસ અન િૈરાગ્ય િડે િર્િાં થાય છ.
િનન િારં િાર ધ્યયિાં લર્ાડિાન અભ્યાસ
યાસ

કિે છ.આ અભ્યાસની
યાસની વસવધ્ધ વનરં તર સિય

આ૫િાથી થાય છ. સિય ૫ણ વનરં
વનરં તર કાઢિો જોઇએ,દરરોજ કાઢિો જોઇએ.કયારે ક અભ્યાસ
યાસ કયો અન
કયારે ક ના કયોકયો- આિ ન કરવ ંુ તથા પોતાના ધ્યયિાં િિમિ અન આદર બવુ ધ્ધ િોિાં જોઇએ.
અભ્યાસના
યાસના બ પ્રકાર છઃ
 પોતાન ંુ જે લક્ષ્ય કે ધ્યય ૫રિામિાિાં
િાિાં છ તિાં િનોવ ૃવત લર્ાડિી અન બીજી વ ૃવત આિી જાય

એટલ કે બીજુ ં કં ઇ૫ણ ર્ચિંતન આિી જાય તની ઉપષા કરી દે િી,તનાથી ઉદાવસન થઇ જવ.ંુ

 જ્યાં જ્યાં િન ચાલ્ય ંુ જાય મયાં મયાં પોતાના લક્ષ્ય(
ય(૫રિામિા)ન
િા)ન જ જોિા.

ઉપરોકત બ સાધનો વસિાય િન લર્ાડિાના બીજા કેટલાક ઉપાય છ.
જેિા કે,૫રિામિા તમિન
િન જાણીન તિની સાથ સબંધ જોડીન નાિન ંુ સવુ િરણ કરવ.ંુ જ્યારે આ૫
આ૫ણ ધ્યાન
યાન
કરિા બસીએ મયારે
યારે સૌથી પિેલાં બ ચાર શ્ર્િાસ બિાર કાઢીન એિી ભાિના કરિી કે િ િનથી સંસારન
સિશથા કાઢી નાખ્યો છ, િિ િાં ં ુ િન સંસારન ંુ નિી,પરં ત ુ પરિામિાનુ
િાન ંુ જ ર્ચિંતન કરર્ અન ર્ચિંતનિાં જે કં ઇ
આિર્ ત ભર્િાનનુ
ભર્િાનન ંુ જ સ્િં 
િં ુ૫ િર્
અભ્યાસની
યાસની સિાયતા િાટે િૈરાગ્ય ની જં ુર પડે છ, કારણ કેઃ સંસારના ભોર્ોથી જેટલો રાર્ િટર્
તટલ ંુ િન ૫રિામિાિાં
િાિાં લાર્ર્.
િૈરાગ્ય થિાના કેટલાક ઉપાયો છઃ
 સંસાર પ્રવતષણ બદલાય છ અન સ્િં 
િં ુ૫ કયારે ય અન કોઇપણ ષણ બદલાત ંુ નથી.આથી સંસાર

આપણી સાથ નથી અન આ૫
આ૫ણ સંસારની સાથ નથી, આિો વિચાર કરિાથી સંસારથી િૈરાગ્ય થાય
છ.
 પોતાના કિેિાિાળા જેટલા આ૫
આ૫ણા ૃુ ટુંબીઓ અન સબંવધઓ છ તઓ આ૫
આ૫ણી પાસ અનૃુ ળ
ૂ તાની

ુ ાર તિની ્યાયયુ
ઇ્છા રાખતા િોય તો આ૫
આ૫ણી ર્ક્તત,સાિશ
ર્ક્તત,સાિશથ્ય,
ય,યોગ્યતા
યતા અન સિજ અનસ
યાયયતુ ત
ુ ી કરી દે િી
ઇ્છા પર
િી અન ૫રીશ્રિ કરીન તિની સિા કરિી,પરં ત ુ તિની પાસથી પોતાની
અનૃુ ળ
છાનો મયાર્
યાર્ કરી દે િો,એથી સ્િાભાવિક
િાભાવિક જ િૈરાગ્ય થઇ જાય છ
ૂ તાની તથા કં ઇ લિાની ઇ્છાનો
અન રાર્ દૂ ર થાય છ.
 જેટલા ૫ણ દોષ,પા૫
દોષ,પા૫ અન દુઃખ સંસારના રાર્થી પદા થાય છ,એિો વિચાર કરિાથી િૈરાગ્ય થઇ

જાય છ.
િનન પ્રભ ુ પરિામિાના
િાના ચરણારવિિંદિાં જોડીન વનરં તર નાિ સવુ િરણ કરતાં કરતાં સાંસારીક કાયો કરિાં
જોઇએ.પરિર્વત (િોષ) પ્રાત કરિા િાટે િંિર્ાં પ્રભ ુ ૫રિામિાનુ
િાન ંુ ર્ચિંતન જ શ્રષ્િ ઉપાય છ.
િનષ્ુ યનુ
યન ંુ આ ર્રીર જ રથ છ,આમિા સારથી છ,ઇવ્િયો
િયો ઘોડાઓ છ.જેિી
.જેિી રીત ૃુ ર્ળ સારથી
ુ પ ૂિશક યાત્રા કરે છ,તિી જ રીત સાિધાન િનષ્ુ ય ઇવ્િયોન
ઘોડાઓન પોતાન િર્િાં કરીન સખ
િયોન કાબ ૂિાં
ુ પ ૂિશક જીિનયાત્રા પસાર કરે છ.િનષ્ુ ય જે કં ઇ શભ
ુ અથિા અશભ
ુ કિશ કરે છ તન ંુ ફળ તન
રાખીન સખ
અિ્ય ભોર્િવ ંુ ૫ડે છ.
ુ ય
િન એિમ િનષ્ુ યાણાં
યાણાં કારણં બ્ધિોષયોઃ
ધિોષયોઃ િનષ્ુ યનુ
યન ંુ િન જ જર્તિાં બંધન અન િોષન ંુ મખ્
કારણ છ.વિષયાસતત િનથી બંધન થાય છ અન વિષયવ ૃવત રહિત િનથી મક્ુ તત થાય છ,એટલ મક્ુ તતની
ઇ્છા રાખનારાઓએ િંિર્ાં િનન વિષય રહિત બનાિવ ંુ જોઇએ.િન અન ઇવ્િયોનો
િયોનો સંયિ જ ર્ાસ્ત્રનુ
ત્રન ંુ
મ ૂળ છ.
ુ ી ર્યા
જયારે જયારે િનિાં અર્ાંવત થાય મયારે
યારે સિજવ ંુ જોઇએ કે, અિ પ્રભ ુ પરિામિાન
િાન ભલ
છીએ,એટલ

ત

સિય

પ્રભ ુ

પરિામિાનુ
િાન ંુ

સ્િરણ
િરણ

કરવ ંુ

જોઇએ.જીિનન ંુ

સાચ ંુ

ધન

તો

ધિશ,સિા,સવુ િરણ,સમસંર્,ભજન
ર્,ભજન છ.પ્રભ ુ પરિામિાના
િાના વસિાય આ જર્ત દુઃખની ખાણ છ.ઇવ્
.ઇવ્િય
િય સંયિ જ
િોષનુ
િોષન ંુ િાર છ.ઇવ્
.ઇવ્િયોન
િયોન ખરાબ વિષયોની તરફ ના જિા દે િી તથા િંિર્ાં તન પોતાના િર્િાં રાખીન
કલ્યાણકારી
યાણકારી વિષયોિાં લર્ાિવ ંુ એ જ ઇવ્િય
િય વનગ્રિ છ.જેના િનિાં આસક્તત છ તની કયારે ય મક્ુ તત થતી

ુ ુ ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાન
નથી.સદગં 
િાન જાણ્યા બાદ તિની ર્રણાર્વત લીધા
લીધા વિના,િનન પ્રભ ુ પરિામિાિાં
િાિાં
ુ અ્ય કોઇ૫
લીન કયાશ વસિાય જીિની આનંદની ભખ
કોઇ૫ણ ઉપાયથી દૂ ર થતી નથી. પ્રભ ુ પરિામિાની
િાની ઉ૫
ઉ૫ર
થોડો ઘણો પણ પ્રિ િોય તો િનિાં આનંદનો સંચાર થાય છ.
ુ ાર ૫વિત્ર કિોન ંુ
કિોપવનષદ(૧/૩/૮)
કિોપવનષદ(૧/૩/૮) િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ "ઇવ્િયોના
િયોના િારા જે પ્રભ ુ પરિામિાની
િાની આજ્ઞાનસાર
સ
વનષ્કાિભાિથી
કાિભાિથી આચરણ કરે છ તથા પ્રભ ુ પરિામિાન
િાન અપશણ કરે લ ભોર્ોન ંુ રાર્રાર્-િેષ રહિત બનીની
વનષ્કાિભાિથી
કાિભાિથી ર્રીર વનિાશિના િાટે ઉ૫
ઉ૫ભોર્ કરે છ ત પ્રભ ુ પરિામિાના
િાના ૫રિધાિન પ્રાત કરી લ છ,જયાં
ર્યા ૫છી પાછં સંસારિાં આિવ ંુ ૫ડત ંુ નથી."
નથી."
િનષ્ુ યએ
યએ અ્નદોષ
નદોષ અન રાર્દોષથી બચવ ંુ જોઇએ,તનાથી િન ઉ૫
ઉ૫ર વિર્ષ અસર ૫ડે છ અન આ
ુ ે પર
ુ ો બદલાઇ જાય છ.અ્ન અન જળના સ ૂક્ષ્િ અંર્થી િન બન છ.ર્ચત્તિાં જેિા સંસ્કાર
અસરથી િનષ્ુ ય પર
કાર
અન જેિી પ્રાણર્ક્તત િોય છ ત પ્રિાણ જ હર મયાઓ થાય છ.આ સંસ્કાર
કાર બ પ્રકારના િોય છઃિવ્
ઃિવ્ય સંસ્કાર
કાર
અન ભાિ સંસ્કાર.ખાનપાન
કાર.ખાનપાન િારા જે સંસ્કાર
કાર ઉમપ્
પ્ન થઇન ર્ચત્તન પ્રભાવિત કરે છ ત િવ્ય સંસ્કાર
કાર છ તથા
ુ િના િારા ર્ચત્તિાં જે સંસ્કાર
ઇવ્િયો
િયો અન િનના અનભ
કાર-ભાિના જાગૃત થાય છ ત ભાિ સંસ્કાર
કાર છ.આપણ
શધ્ુ ધ સાવમિક
િક આિાર, સિા,સુ
િા,સવુ િરણ, સમસંર્થી,પ્રભ
ર્થી,પ્રભુ પરિામિાની
િાની વનષ્કાિ
કાિ ભક્તતથી,પ્રભ ુ પરિામિાની
િાની કથા
શ્રિણથી, પરોપકાર, દાન, સ્િાધ્
િાધ્યાય..િર્
યાય..િર્રે થી સારા સંસ્કાર
કાર લાિિાનો િંિર્ાં પ્રયાસ કરિો જોઇએ.
પ્રાણીઓની ઉ૫
ઉ૫ર જ્િિ-જ્િાંત્તરના
ત્તરના કિોની િાસના ભરે લી પડી છ,તથી િંિર્ાં સમકિો
કિો કરિાની ચષ્ટા કરિી
જોઇએ.તિાિ પ્રાણીઓિાં પ્રભ ુ પરિામિાનો
િાનો િાસ છ, આિો વનશ્ર્ચય કરીન તિાિની સિા કરિાથી ર્રીર
૫વિત્ર બની જાય છ, દાન આ૫
આ૫િાથી ધન પવિત્ર બની જાય છ અન પ્રભ ુ પરિામિાનુ
િાન ંુ ભજન કરિાથી
અંતઃકરણ વનિશળ બની જાય છ.
તન પવિત્ર સિા હકય, ધન પવિત્ર કર દાન,
દાન,
િન પવિત્ર િહરભજન કરે , િોત વત્રવિધ કલ્યાણ.....
યાણ.....
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી...
સદગરૂુ બાબા િરદે િવસિંિજી િિારાજ(વનરં કારી બાબા)એ પોતાના
પોતાના પ્રિચનોિાં જણાવ્ય ંુ છ કેઃ ધાવિિક
ુ ારવિિંદથી નીકળલો
ગ્રંથોન ફકત એકલા િાંચિાના નથી,પરં ત ુ તન સિજિાની ૫ણ જરૂરત છ.સદગરૂુ ના મખ
એક એક ર્બ્દ ખ ૂબ જ ઉંડાણિાં વિચાર કરિા પ્રરે છ.ગરૂુ ભતતન ંુ કાિ તો તન અિલિાં લાિિાન ંુ િોય
ુ ૂવત) કરાવ્યાં છ જે ૫હરપ ૂણશ, અભદ અન અછદ
છ.સદગરૂુ એ સિશવ્યાપી
યાપી ૫રિવપતા ૫રિામિાના
િાના દર્શન(અનભ
છ.૫
.૫રિવપતા ૫રિામિા કણ કણ અન ઘટ ઘટિાં વ્યા
યાત છ,૫
,૫રં ત ુ કણ કણ અન ઘટ ઘટ ૫રિવપતા
૫રિામિા નથી.૫
નથી.૫રિામિાનુ
િાન ંુ ન ૂર બધાિાં છ,ભલ ૫છી ત જડ િોય કે ચતન.આ સ ૃવષ્ટિાં
ટિાં અિ જે કં ઇ જોઇ
રહ્યા છીએ ત તિાિિાં ૫રિામિાનુ
િાન ંુ ન ૂર છ.કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ા િત કિો,આદિ ખદ
ુ ા નિી, લહકન ખદ
ુ ાકે ન ૂરસ,આદિ જુદા નિી...
આદિકો ખદ
જીિ ઇશ્ર્િરનો જ અંર્ છ,૫
,૫રં ત ુ ઇશ્ર્િર નથી.જીિન ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિાંથી મક્ુ તત િળિિી છ,
એટલા િાટે સંત િિામિાઓએ
િાઓએ ૫રિામિાન
િાન ઓળખિાની િાત કિી છ.િિ
.િિ સિાલ એ પદા થાય કેઃ

શ ંુ

પોતાના મ ૂળની ઓળખાણ થઇ ર્યા ૫છી જીિ પોતાના મ ૂળ (વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિા)િાં
િા)િાં વિર્લન થઇ જાય
છ? અથિા તન ંુ પોતાન ંુ અવસ્તમ
તમિ રિે છ? આ જાણતાં ૫િેલાં જીિ શ ંુ છ?તન જાણવ ંુ ખ ૂબ જ જરૂરી છ.જીિ
શ ંુ છ? અન તન મક્ુ તત કેિ જોઇએ?

ુ સીદાસજીએ રાિચરીત િાનસિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ભતત વર્રોિણી તલ
ુ હું તાત યિ અકથ કિાની,સમઝ
ુ ત બનઇ ન જાઇ બખાની,
સન
ુ રાર્ી,(રાિચહરત િાનસઃ૧૧૬/
ઇશ્ર્િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી,ચતન અિલ સિજ સખ
ખ/૧)
૧)
િાનસઃ૧૧૬/ખ/
િે તાત ! આ કથનીય કથા તો સાંભળો ! જે સિજિાથી જ બન તિ છ,૫
,૫ણ ત સંપ ૂણશ રીત િણશિી
ુ નો
ર્કાય
૫,વનિશ
વનિશળ અન સિજરૂપ સખ
ર્કાય તિ નથી.જીિ ઇશ્ર્િરનો અંર્ છ અન તથી જ ત અવિનાર્ી,ચૈત્યરૂ
યરૂ૫,
રાવર્ છ.ત િાયાન િર્ થઇન પો૫
પો૫ટની જેિ કે િાંદરાની િાફક બંધાઇ રહ્યો છ.આ રીત જડ અન ચતનિાં
ર્ાંિ પડીન ત એકરૂ૫
એકરૂ૫ થઇ ર્યાં છ.જો કે ત ર્ાંિ વિથ્યા જ છ,૫
,૫રં ત ુ તના છટિાની
છટિાની િાત કિણ સિજિી.
અન એ ર્ાંિ ૫ડિાથી જીિ સંસારી બની ર્યો(જ્િીન
િીન િરનારો).િિ નથી તો ત ર્ાંિ છૂટતી કે નથી તન
ુ પ્રાત થત.ંુ િદોએ તથા પર
ુ ાણોએ એન ઉપાયો બતાવ્યા િોિા છતાં ૫ણ ત ર્ાંિ નથી છૂટતી ઉલ્ટાની
સખ
ટાની
િધારે ન િધારે િજબ ૂત થતી જાય છ.જીિોના હ્રદયિાં િોિરૂપી
િોિરૂપી અંધકાર વિર્ષ િોિાથી તિન આ ર્ાંિ
નજરે ૫ડતી નથી મયારે
યારે છૂટિાની તો કેિી રીત િતી ?
અવિનાર્ી ત જ િોય છ જે ક્યારે ય નષ્ટ થતો નથી.જે નષ્ટ થઇ જાય અથિા જેન ંુ અવસ્તમ
તમિ સિાત
ુ િાં
થઇ જાય ત અવિનાર્ી ન કિેિાય.વિલય પછી તો અવસ્તમ
તમિ જ સિાત થઇ જાય છ,જેિ નદી સમિિાં
િ
ભળી જાય છ તો તના નાિ તથા પોતાન ંુ અવસ્તમ
તમિ જ સિાત થઇ જાય છ.
િન,બવુ ધ્ધ,ર્ચત્ત,અિં
ધ,ર્ચત્ત,અિંકાર,પાંચ જ્ઞાનવ્િયો,પાં
િયો,પાંચ કિેવ્િયો
િયો અન પાંચ પ્રાણથી જીિ બન છ અન મક્ુ તતની
ુ ાર જીિ બળ,પરાર મિ,આકષશણ,પ્રરણા, ર્વત,
આિ્યકતા
યકતા ૫ણ આ જીિન જ છ. "સમયાથશ
યાથશ પ્રકાર્" અનસ
ર્ભષણ,વિિચન,હર મયા,ઉમસાિ,સુ
સાિ,સવુ િરણ,વનશ્ર્ચય,ઇ્છા,પ્ર
છા,પ્રિ,િેષ,સંયોર્ોર્-વિયોર્,વિભાર્,સંયોજક,વિભાજક,
ોજક,વિભાજક,
ુ ત િોય છ.
શ્રિણ,સ્પર્શ
પર્શ,દર્શન,સ્િાદન
િાદન અન ર્ંધગ્રિણગ્રિણ- આ ર૪
ર૪ પ્રકારના સાિથ્યશથી
થી યક
ૂ ર્રીરન છોડે છ તો પાંચ િિાભ ૂત(પ ૃથ્િી,પાણી,અવગ્
જીિ જયારે સ્થળ
િી,પાણી,અવગ્ન,િાયુ
ન,િાય,ુ આકાર્) પોતાના મ ૂળ
તમિિાં
િિાં ભળી જાય છ.ર્ષ રિે છઃ જીિામિા.
િા. જે અજર અિર છ.જીિ અન આમિાનો
િાનો એક પ્રકારનો
પ્રકારનો સિિાય
સબંધ છ.આમિા વનરાકાર પરિામિાનુ
૫ છ.જયારે અિ વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાનુ
િાન ંુ જ સક્ષ્ુ િરૂ
િરૂ૫
િાન ંુ વિરાટરૂપ જોઇએ
છીએ તો તન પરિામિા કિીએ છીએ અન સક્ષ્ુ િરૂ
૫ જોઇએ છીએ તો આમિા કિીએ છીએ, જો કે ૫રિામિા
િરૂ૫
અન આમિા એક જ ૫રિસત્તાનાં બ અલર્ અલર્ નાિ છ.આમ
.આમિા એટલા િાટે તિાિ પ્રકારના બંધનોથી
મતુ ત છ.કિોન ંુ બંધન તો જીિની સાથ છ,જે તન િારં િાર વિર્ભ્ન યોવનઓિાં જ્િ લિા િાટે વિિર્ કરે
છ.
ુ લ ૃૃષ્ણ,
અજાિકાં લોહિતશક
ણ, બહુ િીઃપ્રજા સ ૃજિાનાં સરૂપા,
ુ ન, જિામયનાંમતુ તભોર્ાિજોઅ્યાઃ (્િતા્િર
અજો િિકો જુષિાણોઙનર્
િર ઉ૫
ઉ૫વનષદઃ૪/૫)
વનષદઃ૪/૫)
એટલ કેઃપ્રૃૃવત,જીિ અન પરિામિા ત્રણ અજ્િા છ,અથાશ ત

આ ત્રણ તિાિ જર્તના કારણરૂ૫
કારણરૂ૫

છ,તિન ંુ કારણરૂ૫
કારણરૂ૫ કોઇ નથી.આ અનાહદ પ્રૃૃવતનો ભોર્ અનાહદ જીિ કરીન ફસાય છ,૫
,૫ણ આિાં પરિામિા
ફસાતા નથી કે ભોર્ ૫ણ કરતા નથી.
જયારે િાનિી ષોવત્રય બ્રહ્મવનષ્
બ્રહ્મવનષ્િ તમિદર્ય
િદર્ય સદગરૂુ ના ર્રણિાં નતિસ્તક
તક થઇન પોતાન પ ૂણશરૂપ
સિવપિત કરી દે છ તો સદગરૂુ તન બ્રહ્મજ્ઞાન આપીન તિાિ પ્રકારના બંધનોિાંથી મતુ ત કરી દે છ,ભલ
પછી ત કિો પ ૂિશજ્િોના
િોના િોય કે આ જ્િનાં
િનાં િોય.સદગરૂુ જ્ઞાનરૂપી અવગ્નથી
નથી જીિનાં તિાિ કિો બાળી
નાખ છ અન આ જ્િ િરણના ચક્કરિાંથી મતુ ત થઇ જાય છ.જીિની મક્ુ તત િાનિયોવનિાં જ સંભિ
છ.િનષ્ુ ય યોવનઓિાં જ જીિ તિાિ યોવનઓથી િધ ુ ચતન િોય છ,બાકીની તિાિ યોવનઓ ભોર્ યોવનઓ

છ,ફતત િાનિ યોવન જ એક િાત્ર એિી યોવન છ જેિાં જીિન પ ૂિશજ્િના
િના કિોના ફળ ભોર્િિાની
ભોર્િિાની સાથ
સાથ નિા કિો કરિાની ૫ણ સ્િતં
િતંત્રતા િોય છ.િનિયોવનિાં જ જીિ કિોના બંધનથી બંધાય છ.જેિ
કીચડ પાણીથી જ બન છ અન જયારે કીચડથી ૫ર્ બર્ડે છ મયારે
યારે પાણી િારા જ સાફ કરી ર્કાય છ-તવ ંુ
જ િાનિયોવનન ંુ છ.
આ એક િોટી વિડંબણા છ કેઃકેટલાક લોકો એવ ંુ િાન છ કેઃ મ ૃમય ુ બાદ મક્ુ તત િળ છ.આ િાત પ ૂણશતઃ
સાચી નથી,કારણ કેઃરાજા જનક જીિત જીિ જ વિદે િી કિેિાયા તથા સંત કબીરે ૫ણ કહ્ ં ુ છ કેઃ
િિ ન િરૈ િહરિૈ સંસારા, િિકો વિલ્યા જીયાિનિારા......
આધ્યાવમ
યાવમિક
િક િવષ્િિાં
િિાં મક્ુ તત ર્બ્દનો
દનો અથશ થાય છઃજીવિત અિસ્થાિાં
થાિાં જ બ્રહ્મજ્ઞાન
બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત કરીન તિાિ
પ્રકારના બંધનોથી મતુ ત થવ.ંુ િરણ ૫છી તો આ અમ ૂલ્ય િાનિજ્િથી
િથી જ મક્ુ તત િળ છ,કોઇ૫
,કોઇ૫ણ પ્રકારના
ુ ઃ િળતો નથી.
બંધનથી નિી ! એકિાર આ િાનિજ્િ છૂટી ર્યા ૫છી પન
ુ ય વિષયની ચચાશ કરીએ કે- જે જીિન સદગરૂુ િારા બ્રહ્મજ્ઞાન નથી િળતુ
ુ ઃ
િિ મખ્
િળત ંુ ત તો પન
લષચૌરાર્ી યોનીઓિાં ચક્કર ફયાશ જ કરે છ,પરં ત ુ જે જીિન બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત થાય છ ત જીિ
આિાર્િનના ચક્કરિાંથી મતુ ત થઇ જાય છ.જો જીિન ંુ વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાિાં
િાિાં વિલય થઇ જાય તો
૫છી જીિ મતુ તાિસ્થાનો
થાનો આનંદ કેિી રીત ભોર્િ?મતુ તાિસ્થાિાં
થાિાં જ જીિ ૫રિાનંદના આનંદન કોઇ૫
કોઇ૫ણ
પ્રકારની ર્;કા,ભય,ર્ોકથી રહિત થઇન ભોર્િ છ,િાસ્તિિાં
તિિાં મતુ ત જીિની સાથ જ્ઞાનવ્િયો
િયો તથા કિેવ્િયો
િયો
રિેતી નથી,મતુ ત જીિ જયારે જેિી રીત આનંદન ભોર્િિાની કલ૫ના કરે છ તો તના સંકલ૫િાત્રથી તન
ત ઇવ્િય
િય પ્રાત થાય છ અન ત ઇવ્િય
િય િારા ત કવલ્પત
પત આનંદન ભોર્િી લ છ.
ુ ય િાત છ ત વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાની
જે સૌથી મખ્
િાની પહરપ ૂણશતા. જો જીિનો વનરાકાર પ્રભ ુ
પરિામિાિાં
િાિાં વિલય થાય છ તો તનો અથશ એ થાય કેઃવનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિા પ ૂણશ નથી.પરિામિા તો
ુ ો બીજી િસ્તિાં
ુ ાં વિલય મયારે
અભદ અન અછદ છ.કોઇ૫
.કોઇ૫ણ િસ્તનો
ન
િ
યારે જ સંભિ છ કે તિાં વિલય થિા િાટે
જગ્યા ખાલી િોય,જેિકેઃપાણીિાં ખાંડ/િી.ું ઓર્ળીન સિસ્ત પાણીન િી.ું/ખાં ં ુ બનાિી દે છ.િિાિાં
ુ ધ
ખ્ુ બ(સ
ં )ભળી જાય છ,આકાર્િાં ર્બ્દ ભળી જાય છ. એક વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિા વસિાય તિાિિાં
(ુ સર્
વિલય કરિા િાટે જગ્યા િોય છ.જો થોડો ઉંડાણપ ૂિશક વિચાર કરિાિાં આિ તો શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં
કહ્ ં ુ છ ત પ્રિાણ
આ આમિાન
િાન ર્સ્ત્રો છદી ર્કતાં નથી,આન અવગ્ન બાળી ર્કતો નથી,આન પાણી ર્ભિંજિી ર્કત ંુ નથી
અન પિન આન સકુ િી ર્કતો નથી.(ર્ીતાઃ
૨/૨૩) એન ંુ કારણ એ છ કેઃ આ વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિા એટલો
નથી.(ર્ીતાઃ૨/૨૩)
પહરપ ૂણશ છ કેઃ સોઇની અણી જેટલી જગ્યા ૫ણ તના વિના ખાલી નથી,જયારે તના વિના કોઇ જગ્યા જ
ખાલી નથી તો ર્સ્ત્ર ચલાિિા િાટે જગ્યા જ બચતી નથી તો ૫છી ર્સ્ત્ર ચલાિર્ો કેિી રીત? કારણ
કેઃર્સ્ત્ર ચલાિિા િાટે ૫ણ જગ્યા જોઇએ,આવ ંુ જ અવગ્ન,િિા,પાણી
ન,િિા,પાણી ૫ર લાગ ુ પાડી ર્કાય.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
કલયાણ પ્રાવતનો
તનો સરળ
સરળ ઉપાય..
ભર્િાનના નાિની િહિિા અપાર છ.ફતત નાિ સવુ િરણના
િરણના પ્રભાિથી કલ્યાણ
યાણ થઇ ર્કે છ,એટલ િરણ
ુ ીએ,વનમય વનરં તર ભજનુ ીરણ,સમસંર્ કરતા રિીએ તો આ૫
પયુંત જો ભર્િાનન ના ભલ
ભજન-ધ્યાન,સ
યાન,સિા,સિ
આ૫ણ ંુ
કલ્યાણ
યાણ થતાં િાર લાર્તી નથી.
ભર્િાન શ્રીૃૃષણ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં કિે છ કેઃ

ુ ભઃ પાથશ વનમયયુ
અનનયચતાઃ સતતં યો િાં સ્િરવત
િરવત વનમયર્ઃ,તસ્
યર્ઃ,તસ્યાિં
યાિં સલ
યયતુ તસ્ય યોર્ર્નઃ ર્ીતાઃ૮/૧૪)
ર્ીતાઃ૮/૧૪)
ુ પરૂષોત્તિન
(અન્ય ર્ચત્તિાળો જે િનષ્ુ ય િારાિાં મજ
રૂુ ષોત્તિનંુ વનમય વનરં તર સ્િરણ
િરણ કરે છ ત વનમય વનરં તર
ુ ભ છં એટલ કેઃતન સલ
ુ ભતાથી પ્રાત થઇ જાઉં છં.)
િારાિાં જોડાયલા યોર્ીન િાટે હું સલ
ુ ભ છ,પરં ત ુ તિન ંુ ર્ચિંતન સલ
ુ ભ નથી,પરં ત ુ એિી િાત નથી
જો આ૫ણન ર્ંકા થાય કે ભર્િાન સલ
ુ ભતાનો અનભ
ુ િ થઇ જાય છ તો ર્ચિંતન ૫ણ
કારણ કેઃજયારે આ૫
આ૫ણન વનરં તર ર્ચિંતનથી ભર્િાનની સલ
સરલ બની જર્ અન જો ર્ચત
િં ન ના થાય તો સિજિાન ંુ કેઃ આ૫
આ૫ણાિાં શ્રધ્ધાની
ધાની ખાિી છ.
નાિની િિીિા જે ર્ાસ્ત્રોિાં
ત્રોિાં િણશિી છ ત અલ૫ છ.નાિની િિીિા તનાથી અવધક છ.નાિની િિીિાન ંુ
જેટલ ંુ િણશન કરિાિાં આિ ત ઓછં જ છ.અિો
.અિો ક્યારે ક વિચારીએ છીએ કેઃઅિ ભજન કરીએ છીએ ૫ણ
પાપોનો નાર્ થયો નથી,તો આિાં આ૫
આ૫ણી િા્યતા
યતા પાપોનો નાર્ થયો નથી જ કારણભ ૂત છ.જો અિ એિી
શ્રધ્ધા રાખીએ કેઃભજનથી પાપોનો નાર્ થઇ રહ્યો છ તો જુિો ! કેટલો ફાયદો થાય છ.સંત િિાપરૂષો
રૂુ ષો ર્ાસ્ત્રો
ુ િાં વનષ્કાિ
િાં કિે છ કેઃકર્ળયર્
કાિ કિશના થોડા ઘણા સાધનથી ઉધ્ધાર
ધાર થઇ જાય છ.પરિામિાિાં
િાિાં થોડોક પ્રિ
થઇ જાય તો ત આપોઆ૫
આપોઆ૫ િધીન ઉધ્ધાર
ધાર કરાિી દે છ.િિામિાઓના,ર્ાસ્
િાઓના,ર્ાસ્ત્રોના
ત્રોના આ િચનો ઉ૫
ઉ૫ર અિારે
શ્રધ્
શ્રધ્ધા રાખિાની જરૂર
જરૂર છ.ભર્િાન
.ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ણ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં કિે છ કેઃ
ુ ુ રાચારો ભજત િાિન્યભાૃ
અવપ ચતસદ
યભાૃ !
ુ ે િ સ િ્તવ્
સાધર
તવ્યઃ સ્યગ્
યગ્વ્યિવસતો
યિવસતો હિ સ !!
ર્ષપ્રં ભિવત ધિાશમિા ર્શ્ર્િ્છાવ્
છાવ્તં વનર્્છવત
છવત !
કૌનતય પ્રવતજાનીહિ
પ્રવતજાનીહિ ન િ ભતત પ્રણ્યવત
યવત !! (ર્ીતાઃ૯/૩૦
(ર્ીતાઃ૯/૩૦--૩૧)
(જો કોઇ અમયંત દુરાચારી ૫ણ અન્ય ભતત બનીન િન ભજે છ તો તન સાધ ુ જ િાનિાયોગ્ય છ,કેિકેઃ
તણ ખ ૂબ સારી રીત િઢ વન્ચય
ચય કરી લીધો છ,એ સમિરે
િરે એ જ ષણ ધિાશમિા થઇ જાય છ અન સદા
રિેનારી પરિર્ાંવતન પાિ છ,તિ િારી પ્રવતજ્ઞા જાણો કે િારા ભતતનો વિનાર્(૫
વિનાર્(૫તન) થતો નથી.)
િિ ર્ંકા એ થાય છ કેઃ એિો દુરાચારી અન્યભાિથી
યભાિથી ભર્િાનના ભજનિાં કેિી રીત લાર્ર્ ? તના
લાર્િાિાં કેટલાક કારણો છ,જેિકેઃત કોઇ આફતિાં પડી જાય અન તન કયાંયથી સિેજપણ સિારો ના
ુ ે સાંભળલી િાત યાદ આિી જાય કેઃભર્િાન બધાના સિાયક છ અન
િળ,એિાિાં અચાનક તન પિ
એિના ર્રણિાં જિાથી બધ ંુ કાિ સાં ં ુ થઇ જાય છ...
ત કયારે ક કોઇ એિા કોઇ િાય ુ િંડળિાં ચાલ્યો જાય,જ્યાં િોટા િોટા સંત િિાપરૂષો
રૂુ ષો થયા
િોય અન િતશિાનિાં ૫ણ િોય તો તિના પ્રભાિથી ભર્િાનિાં રૂર્ચ પદા થઇ જાય છ...
િાલવિકી,અજાવિલ,સદન
વિકી,અજાવિલ,સદન કસાઇ...િર્રે પાપીઓ ૫ણ ભર્િાનના ભતતો બની ચ ૂક્યા છ
અન ભજનના પ્રભાિથી તઓિાં વિલષણતા આિી છ - એિી કોઇ કથા સાંભળીન પ ૂિશનો
કોઇ સારો સંસ્કાર
કાર જાર્ી ઉિે..
કોઇ પ્રાણી એિી આફતિાં આિી ર્ઇ જ્યાં તન બચિાની કોઇ સંભાિના જ ન િતી,પરં ત ુ
ત બચી ર્ય,ંુ એિી ઘટના વિર્ષન જોઇન તના િેયાિાં એ ભાિ પૈદા થઇ જાય કે કોઇ
એિી વિલષણ ર્ક્તત છ,જે આિી આફતથી બબચાિ છ...
તન કોઇ સંતનાં દર્શન થઇ જાય અન તનાં ૫તન કરિાિાળાં દુષ્કિોન
કિોન જોઇન તના ઉ૫
ઉ૫ર
સંતની ૃૃપા થઇ જાય.

અનનયભાિ થિાિાં ખાસ િાત એ છ કેઃ હું ભર્િાનનો છં અન ભર્િાન િારા છ - આ રીત પોતાની
અિંતાન બદલી દે િી.અિંતા પહરિતશનથી જેટલી જલ્દી શવુ ધ્ધ આિ છ,એટલી શવુ ધ્ધ જ૫,
ત૫,ય
જ૫,ત
૫,ય૬,દાન
૬,દાન િર્રે
હર મયાઓથી આિતી નથી.આ અિંતાના પહરિતશનના વિષયિાં ત્રણ િાતો છ.
અિંતાન દૂ ર કરિી :

-જ્ઞાનયોર્થી અિંતા દૂ ર થાય છ.

અિંતાન શધ્ુ ધ કરિી :

-કિશયોર્થી અિંતા શધ્ુ ધ થાય છ.

અિંતાન ંુ પહરિતશન કરવ ંુ :

-ભક્તતયોર્થી અિંતા બદલાઇ જાય છ.

ુ દુરાચારો ભર્િાનની
ુ તા ઉ૫
ભક્તતયોર્ની દૃવષ્ટએ
ટએ તિાિ દુગશણ
ભર્િાનની વિમખ
ઉ૫ર જ ટકી રિે છ,જ્યારે પ્રાણી
ુ થઇ જાય છ મયારે
ુ ો દુરાચારો દૂ ર થઇ જાય છ અન તમકાળ
અન્યભાિથી
યભાિથી ભર્િાનની સ્મખ
યારે તિાિ દુગશણ
કાળ
ત ધિાશ મિા થઇ જાય છ,િિાન પવિત્ર બની જાય છ,કારણ કેઃ આ જીિ પોત પરિામિાનો
િાનો અંર્ છ અન
જયારે તનો ઉદૃ
ઉદૃર્ ૫ણ ૫રિામિાની
િાની પ્રાવત કરિાનો થઇ ર્યો તો િિ તન ધિાશ મિા થિાિાં શ ંુ િાર
લાર્િાની ? િિ ત પાપામિા કેિી રીત રિેર્ ? જીિ િાત્ર ૫રિામિાનો
િાનો અંર્ િોિાથી તમિતઃ
િતઃ વનદોષ
છ.સંસારની આસક્તતન કારણ જ તનાિાં આર્ંતકુ દોષ આિી જાય છ.દુ
.દુરાચરી ૫ણ જ્યારે ભતત થઇ ર્કે છ
તો ૫છી ભતત થયા બાદ ત ફરીથી દુરાચારી ૫ણ થઇ ર્કે છ એિ ્યાય
યાય કિે છ,પરં ત ુ ભતત થયા બાદ
તિન ંુ ફરીથી ૫તન થઇ ર્કત ંુ નથી.આિ, ભર્િાન બધાના ઉધ્ધાર
ધાર િાટે રસ્તો બતાવ્યો છ.ભર્િાન
.ભર્િાન
શ્રીૃૃષ્ણ શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં કિે છ કેઃ
અનય મિિિજાન્તઃશ્રુ
તઃશ્રમુ િા્
િા્યભ્ય ઉપાસત !ત
!તઅવપ ચાવતતર્મયિ મ ૃમય ંુ શ્રવુ ત૫
ત૫રાયણા
રાયણા !! (ર્ીતાઃ૧૩/૨૫)
(ર્ીતાઃ૧૩/૨૫)
(બીજા િનષ્ુ યો આ રીત ધ્યાનયોર્,સાં
યાનયોર્,સાંખ્યયોર્,કિશ
યયોર્,કિશયોર્..િર્રે સાધનોન નથી જાણતા,ફકત જીિ્મતત
તુ ત
ુ
િિાપરૂષો
રૂુ ષો પાસથી સાંભળીન ઉપાસના કરે છ એિા તઓ સાંભળિાન ૫રાયણ થયલા િનષ્ુ યો ૫ણ મ ૃમયન
તરી જાય છ)
ુ ાર તત૫રતાપ ૂિશક
સંત િિાપરૂષોની
રૂુ ષોની આજ્ઞાન ંુ પાલન કરિાથી એિના
એિના િનની કે સંકેતની આજ્ઞાનસ
ચાલિાથી િનષ્ુ ય આ૫
આ૫િળ એ પરિામિાતમ
િાતમિન
િન પ્રાત થઇ જાય છ.ર્રીરની સાથ સબંધ રાખિાથી જ મ ૃમય ુ
થાય છ.જે િનષ્ુ યો િિાપરૂષોની
રૂુ ષોની આજ્ઞાન પરાયણ થઇ જાય છ એિનો ર્રીર સાથ િાનલો સબંધ છટી જાય
ુ તરી જાય છ.
છ આથી તઓ મ ૃમયન

ભર્િાન

િાનિા

અન

જાણિા

ઉ૫
ઉ૫ર

િધારે

જોર

આપ

છ.સાંભળિાની અપષાએ િાનવ ંુ ઉત્તિ છ અન િાનિાની અપષાએ
ષાએ તમિથી
િથી જાણી લવ ંુ ઉત્તિ છ,જેિ કેઃ
એક બાળકન અિ કિીએ કેઃઆ તારી િા છ,આ વપતા છ,કાકા છ તો ત સાંભળીન તિન િાની લ છ,પછી
આર્ળ જતાં તન ખબર પડે છ કેઃતનો અથશ શ ંુ થાય છ.આિ,અિ ૫ણ સાંભળલી િાતોન િાની લઇએ
છીએ.
ભર્િાન કિે છ કેઃજ્ઞાતિા િાં ર્ાંવતમ ૃ્છવત
જે િન તમિતઃ
છવત (ર્ીતાઃ૫/૨૯)
(ર્ીતાઃ૫/૨૯)જે
િતઃ જાણી લ છ ત ર્ાંવતન પ્રાત થાય
છ. ભર્િાનની આ િાતન અિ સાંભળીએ છીએ પરં ત ુ તન િાનતા નથી અન િાની લઇએ તો અિાં ં ુ કાિ
થઇ જાય.
ભર્િાન ર્ીતાિાં જાણિા ઉ૫
ઉ૫ર વિર્ષ બળ આય ંુ છ.િાસ્તિિાં
તિિાં જે કાિ િનથી થાય છ તની જ
ુ ય છ.હર મયા
હકિંિત છ.કોઇ૫
.કોઇ૫ણ હર મયાિાં જો િનિાં કોઇ સ્િાથશ
િાથશ છ તો ત નીચા દજાશન ંુ છ. હર મયાિાં ત્રણ િાત મખ્
કાં તો સ્િાથશ
જ્યાં સ્િાથશ
િાથશથી થાય છ અથિા પરિાથશથી અથિા આ બંનથી રહિત.
રહિત.જ્યાં
િાથશ અન ૫રિાથશ બંન નથી ત
હર મયાઓન
હર મયાઓન મયાર્
યાર્ કરી દે િો જોઇએ.પ્રિાદ અન આળસથી બચવ ંુ જઇએ.સિગ્ર સિય ભર્િાનની તરફ
લર્ાિવ ંુ જોઇએ.જેિ અિોન ખબર િોય કેઃઅિી ખાડો છ અન તિાં ૫ડીશ ંુ તો પ્રાણનાર્ થઇ જર્ તો અિ

તની પાસ ૫ણ નથી તિી જ રીત જો અિ પાપોન સિજી
સિજી લઇશ ંુ તો અિારાથી કયારે ય પાપ નિી
થાય,કેિકેઃભર્િાન કિે છ કેઃ
ુ દુરાચાર
અધો ર્્છવ્
છવ્ત તાિસાઃતાિસી
તાિસાઃતાિસી વ્યક્તત
યક્તત અધોલોકિાં જાય છ,આ સિજ્યા ૫છી કોઇ૫
કોઇ૫ણ દુગશણ
અિારાિાં આિી ર્કતા જ નથી.જો લૌહકક સ્િાથશ
િં ન ૫ણ િાનીકારક િાલ ૂિ ૫ડે તો તનાથી છૂટકારો
િાથશન ંુ ર્ચત
થઇ ર્કે છ,પરિાથશ
,પરિાથશ વિષય જ સૌથી ઉ્ચકોટીની
ચકોટીની ચીજ છ. ઉપરોકત

કિેલી

િાતોન

એકાંતિાં

બસીન

િારં િાર વિચાર કરિો જોઇએ.ભલ
જોઇએ.ભલ સિશસ્િનો
િનો નાર્ થઇ જાય પરં ત ુ જેનાથી ચૌરાર્ી લાખ યોવનયોિાં ભટકવ ંુ
ુ ી બની જઇએ
૫ડે ત કાિ અિો નિી કરીએ.આિી
કરીએ.આિી રીત દૃઢતાથી વિચારિાથી અિ િાસ્તિિાં
તિિાં સખ
છીએ.આવ ંુ સિજિાથી
સિજિાથી અ્ય કાિ ર્ૌણ બની જાય છ.જો અિ આ િાતોન સિજી લઇએ તો અિોન અ્ય
કાિ ખતરનાક દે ખાય છ અન અિ સૌથી પિેલાં ભજન જ કરિા લાર્ીએ છીએ.િજુ તો િા્યતાિાં
યતાિાં જ
ુ ા તમિનુ
ખાિી છ પછી જાણિાની િાત તો ખ ૂબ દૂ રની િાત છ.િસ્તના
ન
િન ંુ જ્ઞાન થિાથી તો ૫છી અ્ય કાિ
ખતિ થઇ જાય છ.અિારે
.અિારે અિારા વનમય કિશની સાથ સાથ પાંચ વિવનટ આ વિચારન વનમયકિશ
યકિશિાં સાિલ
કરી લિાં જોઇએ.જો અિારા ર્રીરનો નાર્ થઇ જાય તો અિાં ં ુ શ ંુ નકુ ર્ાન થિાન ંુ છ? કારણ કેઃઆ સિશ તો
નાર્િાન છ જ.િનષ્ુ યયોવન
યયોવન વસિાય અ્ય યોવનયોિાં આમિ કલ્યાણના
યાણના િાટે આર્ળ આિી ર્કતાં
નથી,એટલા
નથી,એટલા િાટે આ િનષ્ુ યર્રીરન
યર્રીરન પાિીન પોતાનો ઉદે ્ય સફળ કરી લિો જોઇએ.ર્ાસ્ત્ર કિે છ કેઃ
!! ઉવત્તષ્િત
િત જાગ્રત પ્રાત િરાવ્નબોધત
નબોધત !!
ઉિો,જાર્ો
ઉિો,જાર્ો અન આમિકલ્
િકલ્યાણકારી
યાણકારી શ્રષ્િ િચનોન સાંભળીન,જાણીન લક્ષ્યની
યની પ્રાવત િાટે આર્ળ
િધો.આપણ આધ્યાવમ
યાવમિક
િક વિષયિાં સ ૂઇ રહ્યા
રહ્યા િોઇએ તો તનાથી આર્ળ િધીએ.ઉિો,જાર્ો અન ત તમિન
િન
સિજો,પરં ત ુ અિ તો િોિ િાયારૂપી
િાયારૂપી િહદરા પીન નર્ાિાં ચ ૂર છીએ.અિારે વિચારવ ંુ જોઇએ કેઃ પાપીથી
અધીક પાપી પણ જો િોય અન આજે જ િરણ પાિનાર િોય તો તન ંુ ૫ણ કલ્યાણ
યાણ થઇ ર્કત ંુ િોય તો ૫છી
અિારી પાસ તો િજુ ઘણો સિય છ,તિ છતાં જો અિ પોતાન ંુ આમિકલ્
િકલ્યાણ
યાણ નિી કરીએ તો અિારા જેિો
મ ૂખશ બીજો કોઇ નથી.અિ નિી િાનીએ તો ર્ાસ્ત્રો અન સંતોન તો કોઇ નકુ ર્ાન થિાન ંુ નથી,નકુ ર્ાન તો
અિાં ં ુ જ થિાન ંુ છ,એટલ અિારે વિચાર કરિો જોઇએ કેઃઅિાં ં ુ જેિાં ૫રિહિત છ ત કાિ ના િાટે
પ્રાણ૫
પ્રાણ૫યશ્ત પ્રયમ
પ્રયમન કરિો જોઇએ.તના િાટે િરવ ંુ વિટવ ંુ જોઇએ.લોકો તો ધન અન િાનિાન-બડાઇના િાટે િરી
ુ ઃ કલ્યાણના
જાય છ,જેલ જાય છ તનાથી તિન િાન િળ છ પણ...તિન ંુ કલ્યાણ
યાણ થત ંુ નથી.િસ્તતઃ
ત
યાણના િાટે
િરવ ંુ જ અસલી ચીજ છ.િાનિ િરે તો એિી રીત િરે કે ફરીથી િરવ ંુ ના પડે..ધિશના િાટે િરે ...!!
...!!
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
જેવ ંુ અન્ન તવ ંુ િન
િનષ્ુ યની
યની જે સ્િાભાવિક વ ૃવત્ત ક્સ્થવત ભાિ બન છ તના બનિાના કેટલાય કારણો િોય છ,તિાં આિાર ૫ણ
એક કારણ છ.કિેિત ૫ણ છ કે જેવ ંુ ખાય અન્ન તવ ંુ થાય િન..એટલ આિાર જેટલો સાત્મિક િોય
છ,િનષ્ુ યની
યની વ ૃવત્ત તટલી જ સાત્મિક બન છ..એટલ કે સાત્મિક વ ૃવત્ત બનિાિાં સાત્મિક આિારથી સિાયતા
િળ છ.
ઉ૫વનષદોિાં કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ કેઃ અન્નિયં હિ સૌ્ય િનઃ જેવ ંુ અન્ન િોય છ તવ ંુ જ િન બન છ.
(છાંદોગ્ય ઉ૫
ઉ૫વનષદ)
અન્નની અસર િન ઉ૫
ઉ૫ર ૫ડે છ.અન્નના સ ૂક્ષ્િભાર્થી
િભાર્થી િન (અંતઃકરણ) બન છ.બીજા નંબરના ભાર્થી
ુ
વિયશ..ત્રીજા ભાર્થી રતત અન ચોથાભાર્થી િળ બન છ કે જે બિાર નીકળી જાય છ.આથી િનન શ્

ુ ૫વિત્ર િોવ ંુ જોઇએ.ભોજનની શદ્વુ ્થી િન (અંતઃકરણ)ની શદ્વુ ્ થાય છ.
બનાિિા િાટે ભોજન શ્
ુ ો સમિશદ્વુ ્ઃ (છાંદોગ્ય ઉ૫
આિારશ્
ઉ૫વનષદઃ૨/૨૮/૨)
વનષદઃ૨/૨૮/૨)
ુ ડ
જ્યાં ભોજન કરીએ છીએ મયાંન ંુ સ્થાન..િાયિ
ં ળ..દ્દ્ય તથા તના ૫ર બસીન ભોજન કરીએ છીએ ત આસન
ુ ..૫
૫ણ શ્
..૫વિત્ર િોવ ંુ જોઇએ,કારણ કેઃ ભોજન કરતી િખત પ્રાણો જ્યારે
જ્યારે અન્ન ગ્રિણ કરે છ મયારે તઓ
ર્રીરના બધા જ રોિૃપ
ંુ ન ૫ણ ખચ છ..ગ્રિણ કરે છ, આથી મયાંન ંુ સ્થાન
ૂ ોથી આસપાસના ૫રિાણઓ
ુ ડ
ુ ાર જ િન બનર્.ભોજન
િાયિ
ં ળ..િર્રે જેિા િર્.પ્રાણો તિાં જ ૫રિાણઓ
ંુ
ખચર્ અન તઓના અનસ
ુ સાત્મિક િોિા જોઇએ.
બનાિિાિાળાના ભાિોભાિો-વિચારો ૫ણ શ્
ુ ...આ પાંચય શ્
ુ -૫વિત્ર જળથી ધોઇ લીધા છી
ભોજન કરતાં ૫િેલાં બંન્ન િાથ..બંન્ન ૫ર્ અન મખ
ુ રાખીન શ્
ુ આસન ૫ર બસીન ભોજનની તિાિ ચીજોન ભર્િાનન અપણશ
પ ૂિશ કે ઉત્તર હદર્ાની તરફ મખ
ુ િાં મક
ુ િો.પ્રમયક કોળીયો મખ
ુ િાં મક્ય
ુ ા ૫છી બત્રીસિાર
કરીન પ્રથિ કોળીયો ભર્િાનન ંુ નાિ લઇન જ મખ
ુ ા્ય અન આરોગ્યદાયક થાય છ તથા થોડા અન્નથી જ ત ૃવત થાય છ.ભોજન
ચાિિાથી ત ત ભોજન સપ
કરતી િખત દરે ક ગ્રાસ ભર્િાનન ંુ નાિ જ૫
જ૫િાથી અન્નદોષ દૂ ર થાય છ.
જે લોકો ઇષ્યાશ..ભય
..ભય અન ર મોધથી યતુ ત છ તથા લોભી છ અન રોર્ તથા દીનતાથી પીહડત
પીહડત છ તઓ
જે ભોજન કરે છ ત સારી રીત પચત ંુ નથી તનાથી અજીણશ થઇ જાય છ એટલા િાટે િનષ્ુ યએ
યએ ભોજન કરતી
િળાએ િનન ર્ાંત તથા પ્રસન્ન રાખવ ંુ જોઇએ.િનિાં કાિ,ર મોધ,લોભ,િોિ..િર્રે દોષોની વ ૃવત્તઓન આિિા
ન દે િી અન જો આિી જાય તો ત િળાએ ભોજન ન કરવ,ંુ કેિકે વ ૃવત્તઓની અસર ભોજન ૫ર પડે છ અન
ુ ાર અંતઃકરણ બન છ.
ત અનસ
ખરાબ વ્યક્તતની અથિા ભ ૂખ્યા ૃત
ૂ રાની દ્દવષ્િ ભોજન ૫ર ૫ડી જિાથી ભોજન અપવિત્ર બની જાય
છ.િિ ત ભોજન ૫વિત્ર કેિી રીત થાય ? ભોજન ૫ર તની દ્દવષ્ટ ૫ડી જાય તો તન દે ખીન િનિાં પ્રસન્ન
થઇ જવ ંુ જોઇએ કે ભર્િાન ૫ધાયાશ છ,આથી તન સૌથી ૫િેલાં થોડું અન્ન આપીન ભોજન કરાિી દે વ ંુ તન
ુ અન્નન પોત ગ્રિણ કરિાથી દ્દવષ્ટદોષ
આયા પછી િધલા શ્
ટદોષ િટી જાય છ અન ત અન્ન ૫વિત્ર થઇ જાય
છ.ભોજન કરિાિાળા તથા ભોજન કરાિિાિાળાના ભાિની ૫ણ ભોજન ૫ર અસર ૫ડે છ જેિકે...
(૧) ભોજન કરિાિાળાની
કરિાિાળાની અપષાએ ભોજન કરાિિાિાળાની જેટલી િધ ુ પ્રસન્નતા િર્ ત ભોજન તટલ ંુ જ
ઉત્તિ દરજ્જાન ંુ િાનિાિાં આિ છ.
(ર) ભોજન કરાિિાળો તો ઘણી જ પ્રસન્નતાથી ભોજન કરાિ છ પરં ત ુ ભોજન કરિાિાળો િફતિાં ભોજન
િળી ર્ય,ંુ િારા આટલા પૈસા બચી ર્યા..આનાથી િારાિાં બળ આિી જર્.. િર્રે સ્િાથશનો ભાિ રાખી લ
તો ત ભોજન િધ્યિ દરજ્જાન ંુ થઇ જાય છ..અન...
(૩) ભોજન કરાિિાિાળાનો એ ભાિ િોય કે આ ક્યાંથી િારા ઘર આિી ર્યો..આની પાછળ આટલો ખચો
કરિો ૫ડર્..િર્રે ભાિો તથા ભોજન કરિાિાળાિાં ૫ણ સ્િાથશભાિ િોય તો ત વનૃૃષ્ટ દરજ્જાન ંુ ભોજન
થઇ જાય છ.
ભોજનના ૫દાથો સાત્મિક િોિા છતાં ૫ણ જો ત ્યાયયતુ ત અન સાચી કિાણીના નિીં િોય,પરં ત ુ
વનવષ્ રીવતથી પદા કરે લા િર્ તો તન ંુ ૫રીણાિ સારૂ આિત ંુ નથી..ત
નથી..તનાિાં કં ઇન કં ઇ રાજસી..તાિસી
વ ૃવત્તઓ પદા થર્ જેથી પદાથોિાં રાર્ િધર્,વનિા,આળસ ૫ણ િધારે થર્ એટલ ભોજનના ૫દાથો સાત્મિક
િોય..સાચી કિાણીના િોય ૫વિત્રતાપ ૂિશક બનાિલ િોય અન ભર્િાનન ભોર્ લર્ાિી ર્ાંવતપ ૂિશક ઓછી
ુ જ સારૂં આિ છ.
િાત્રાિાં ખાિાિાં આિ તો તન ંુ પરીણાિ ખબ

રાજસ ભોજન ્યાયયતુ ત અન સાચી કિાણીન ંુ િોિા છતાં ૫ણ તમકાળ તો ભોજનની અસર થિાની
જ ! કારણ કેઃ ભોજ્ય પદાથોના ર્રીર સાથ િધારે સબંધ િોય છ ૫રં ત ુ ભોજન સાચી કિાણીન ંુ િોિાથી
૫રીણાિિાં વ ૃવત્તઓ સારી બનર્.
તાિસ ભોજન સાચી કિાણીન ંુ િોિા છતાં તાિસી વ ૃવત્તઓ બનર્ જ ! ૫રં ત ુ સાચી કિાણીન ંુ િોિાથી
ુ કિાણીના પૈસાથી અનાજ િર્રે િાંથી ૫દાથો ખરીદિાિાં
આ૫ણી વ ૃવત્તઓનું સ્થાવયમિ રિેર્ નિીં.શ્
આિ,રસોઇ ૫વિત્ર જગ્યાએ સ્િ્છ િસ્ત્ર ૫િેરીન ૫વિત્રતાપ ૂિશક બનાિિાિાં આિ..ભોજન ભર્િાનન અપશણ
કરિાિાં આિ અન ભર્િાનન ંુ ર્ચ્તન અન તિના નાિનો જ૫
જ૫ કરતાં કરતાં પ્રસાદ બદ્વુ ્થી ભોજન ગ્રિણ
કરિાિાં આિ તો એવ ંુ ભોજન સાત્મિક ભોજન કિેિાય છ.
સ્િાથશ અન અર્ભિાનની પ્રધાનતાના લીધ, સમયસમય-અસમયનો કોઇ વિચાર કયાશ વિના પૈસા
કિાિિાિાં આિ, સ્િાદસ્િાદ-ર્રીરની પ ૃવષ્ટ ભોર્ ભોર્િિાન ંુ સાિથ્યશ િધારિાનો ઉદ્દ્ય રાખીન ભોજનના
૫દાથો ખરીદિાિાં આિ,,જીભન સ્િાહદષ્ટ લાર્ અન દે ખિાિાં ૫ણ સદ
ંુ ર લાર્ એિી દ્દવષ્ટથી,રીતથી
ટથી,રીતથી તન
બનાિિાિાં આિ અન આસક્તતપ ૂિશક ખાિાિાં આિ એવ ંુ ભોજન તાિસ ભોજન િોય છ.
જૂિ-ક૫ટ-ચોરીં ૂ -દર્ાબાજી..િર્રે કોઇ રીત પૈસા કિાિિાિાં આિ,શદ્વુ ્-અશદ્વુ ્નો વિચાર કયાશ વિના
ચોરી-લટ
િાંસ-િાછલીિાછલી-ઇંડા..િર્રે ખરીદિાિાં આિ,વિવધ,વિવધ-વિધાનનો કોઇ ખ્યાલ રાખ્યા વિના ભોજન
ભોજન બનાિિાિાં
ુ િાયિ
ુ ડ
આિ અન િાથં ળિાં તન ખાિાિાં આિ તવ ંુ ભોજન
િાથ-૫ર્ ધોયા વિના અન ૫ર્રખાં ૫િેરીન અશ્
તાિસી ભોજન કિેિાય છ.
એક િિામિા રાજ્યગરૂુ િતા.અિારનિાર ત રાજિિેલિાં રાજાન ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આ૫
આ૫િા િાટે જતા
િતા.એક હદિસ ત રાજિિેલિાં ર્યા અન મયાં જ ભોજન ૫ણ લીધ.બપોરના
.ંુ બપોરના સિય તઓ એકલા આરાિ
કરી રહ્યા િતા.નજીકિાં જ ખીટીં ઉ૫
ઉ૫ર રાણીનો હકિંિતી િાર ભરાિલ િતો. િિામિાની નજર િાર ઉ૫
ઉ૫ર ૫ડતાં
જ તિના િનિાં લોભ જાર્ી ઉિયો.િિામિાજીએ િાર ઉતારીન પોતાની ઝોળીિાં નાખી દીધો અન સિય
થતાં પોતાની ૃુ ટીયા ઉ૫
ઉ૫ર આિી ર્યા.આ બાજુ ં રાજિિેલિાં િાર
િાર ન િળતાં તની ર્ોધખોળ ર્રૂ કરિાિાં
આિી.નોકરોની પ ૂછ૫રછ ર્રૂ કરિાિાં આિી.િિામિાજી ઉ૫
ઉ૫ર ર્ંકા કરિાનો તો કોઇ પ્રશ્ન જ ન િતો,પરં ત ુ
નોકરોની પ ૂછ૫રછ કરિાથી િારની ખબર કેિી રીત ૫ડિાની િતી ! કારણ કે તઓ તો ર્બચારા વનદોષ
િતા.પ ૂરા ચોિીસ કલાક વિવત ર્યા છતાં િારનો પત્તો ના િળ્યો.બીજી તરફ િિામિાનો િનોવિકાર દૂ ર
થયો,તિન પોતાના ૃૃમય ૫ર ઘણો જ ૫િાતા૫
િાતા૫ થયો.ત તરુ ં ત જ રાજદરબારિાં ૫િો્યા અન રાજાની સાિ
ુ ીન બોલ્યા કે ર્ઇકાલ હું જ આ િારન ચોરી લઇ ર્યો િતો.િારી બદ્વુ ્ બર્ડી ર્ઇ િતી..િારા
જ િાર મક
ુ ની ખબર ૫ડી િો િાર લઇન દોડતો આવ્યો
િનિાં લોભ આિી ર્યો િતો.આજે જ્યારે િન પોતાની ભલ
છં,૫રં ત ુ િન સૌથી િધ ુ દુઃખ એ િાતન ંુ છ કે ચોર હું િતો અન અિી ર્બચારા વનદોષ નોકરોની દર્ા ખરાબ
કરિાિાં આિી રિી છ.
રાજાએ િસીન કહ્ ં ુ કેઃ િિારાજ ! આ૫
આ૫ િાર લઇ જાઓ ! એ તો અસંભિ િાત છ.િન લાર્ છ કે જે
કોઇ િારની ચોરી કરી લઇ ર્યો િર્ ત આ૫
આ૫ની પાસ ૫િોચી ર્યો િર્ આપ રહ્યા દયાળુ એટલ તન
બચાિિા િાટે આ૫
આ૫ આ ચોરીનો અ૫
અ૫રાધ પોતાની ઉ૫
ઉ૫ર લઇ રહ્યા છો.
િિામિાજીએ ઘણી જ સિજાિીન રાજાજીન કહ્ ં ુ કેઃ િે રાજન ! હું જુ.ું બોલતો નથી.ખરે ખર િાર હું જ
લઇ ર્યો િતો,પરં ત ુ િારી વનઃસ્પ ૃિા વનલોભ
વનલોભ વ ૃવત્તિાં આ પા૫
પા૫ કેિી રીત આિી ર્ય ંુ તનો હું વનણશય કરી
ુ ી િન પાંચ િાર
ર્કતો નથી.આજે સિારે જ્યારે જ્યારે િન અવતસાર(ઝાડા) થઇ ર્યા અન અમયાર સધ

ુ ાન છ કે ર્ઇકાલ તિારે મયાં જે ભોજન જ્યો િતો તનો િારા વનિશલ િન
ઝાડા થઇ ર્યા,તથી િારૂં અનિ
ઉપર પ્રભાિ ૫ડયો િતો અન આજે અવતસાર થઇ જિાથી ત અન્નનો અવધકાંર્ ભાર્ િારી અંદરથી નીકળી
ર્યો છ મયારે િારો િનોવિકાર દૂ ર થયો છ.તિ ર્ોધખોળ કરીન િન બતાિો કે ર્ઇકાલ િન જે ભોજન
પીરસિાિાં આવ્ય ંુ િત ંુ ત કેવ ંુ િત ંુ અન ક્યાંથી આવ્ય ંુ િત ંુ ?
ુ જ સારી જાતના ચોખાની ચોરી કરી
રાજાએ તપાસ કરાિી તો ભંડારીએ બતાવ્ય ંુ કેઃ એક ચોરે ખબ
િતી.ચોરન અદાલતિાં સજા થઇ ૫રં ત ુ ફરીયાદી પોતાનો િાલ લિા અદાલતિાં િાજર ન િતો એટલા િાટે
ુ
આ િાલ રાજ્યના ખજાનાિાં જિા કરિાિાં આવ્યો અન મયાંથી રાજિિેલિાં લાિિાિાં આવ્યો.ચોખા ખબ
જ સારી જાતના અન હકિંિતી િતા એટલ િિામિાજીના
િિામિાજીના ભોજન િાટે ચોખાની ખીર બનાિિાિાં આિી
િતી.િિામિાજીએ કહ્ ં ુ કે એટલા િાટે જ રાજ્યના અન્નનો વનષધ કરિાિાં આવ્યો છ.જેિ ર્ારીરીક રોર્ના
સક્ષ્ુ િ િાનવસક ૫રિાણ ુ ફેલાઇન રોર્નો વિસ્તાર કરે છ તિી જ રીત સક્ષ્ુ િ િાનવસક ૫રિાણ ુ ૫ણ પોતાનો
પ્રભાિ ફેલાિ છ.ચોરીના પરિાણ ુ ચોખાિાં િતા તનાથી જ િારૂં િન ચંચળ બ્ય ંુ અન ભર્િાનની ૃૃપાથી
ુ થઇ
અવતસાર(ઝાડા) થિાથી જ્યારે તનો અવધકાંર્ ભાર્ િળ દ્વારા નીકળી ર્યો મયારે િારી બદ્વુ ્ શ્
ર્ઇ,એટલા િાટે આિાર શદ્વુ ્ની આિ્યકતા છ. કેિકે...
અન્નથી િન અન પાણીથી િાણી વનિાશ ણ થાય છ..!
િનષ્ુ યનુ
યન ંુ િન સ્િાભાવિક જ કયા ભોજનિાં લલચાય છ એટલ કે જે ભોજનની િાત સાંભળીન તન જોઇન
ુ ાર તની સાત્મિકી..રાજસી કે તાિસી વનષ્િા િાનિાિાં
અન તન ચાખીન િન આૃૃષ્ટ થાય છ તના અનસ
આિ છ.
સાત્મિકી િનષ્ુ યોની
યોની રૂર્ચ સાત્મિક ખાનપાન..રિેણીકરણી કાયશસિાજ વ્યક્તત..િર્
વ્યક્તત..િર્રે િાં િોય છ અન તઓનો જ
સંર્ કરિાનો તિન સારો લાર્ છ.રાજસી િનષ્ુ યોની
યોની ં ુર્ચ રાજસ ખાનપાન.. રિેણીીકરણી..કાયશસિાજ..વ્યક્તત..િર્રે િાં િોય છ અન તઓનો જ સંર્ તિન સારો લાર્ છ. તાિસી િનષ્ુ યોની
યોની
રૂર્ચ તાિસ ખાનપાન,રિેણીી-કરણી,કાયશસિાજ,વ્યક્તત િર્રે િાં તથા ર્ાસ્ત્ર
ર્ાસ્ત્ર વિરૂ્ આચરણો કરિાિાળા નીચ
િનષ્ુ યોની
યોની સાથ ઉિિા બસિા,ખાિા પીિા,િાતચીત કરિા, સાથ રિેિા,વિત્રતા કરિાિાં િોય છ.તઓનો જ
સંર્ તિન સારો લાર્ છ તથા તિાં જ આચરણોિાં તઓની પ્રવ ૃવત્ત થાય છ.
ુ ..બળ..આરોગ્ય સખ
ુ અન પ્રસન્નતા િધારિાિાળા હ્રદયન
આયષ્ુ ય..સમિગુ
ય..સમિગણ
હ્રદયન ર્ક્તત આપિાિાળા રસયતુ ત
તથા ર્ચકણા ભોજન કરિાના ૫દાથો સાત્મિક િનષ્ુ યન
યન વપ્રય િોય છ.
અવત કડિાકડિા-ખાટા,અવત ખારા,અવત ર્રિ,અવત તીખા,અવત સ ૂકા તથા અવત દાિકકારક આિાર રાજસી
િનષ્ુ યન
યન વપ્રય િોય છ કે જે દુઃખ, ર્ોક અન રોર્ોન આ૫
આ૫િાિાળા છ.
આિા ભોજન કયાશ ૫છી િનિાં પ્રસન્નતા
પ્રસન્નતા થતી નથી ૫રં ત ુ સ્િાભાવિક ર્ચિંતા રિે છ.આિા ભોજનથી રોર્ો
થાય છ.
જે ભોજન અડધ ંુ ૫કાિલ.ંુ .રસરહિત..દુર્ું ધયતુ ત િાસી અન એં.ું છ તથા જે િિાન અપવિત્ર છ ત તાિસી
ુ ો સિય િળ્યો નથી તિા અધાશ ચઢેલા..તા૫
િનષ્ુ યન
યન વપ્રય િોય છ.ચડિાના િાટે જેિન પર
ા..તા૫ િર્રે થી જેિનો
જેિનો
સ્િાભાવિક રસ સ ૂકાઇ ર્યો છ અથિા િર્ીન િર્રે થી જેિનો સાર ખચી લિાિાં આવ્યો છ તિા
દૂ ધ..દુર્ું ધિાળા..ડુર્ળી..લસણ િર્રે પાણી અન િી.ું ભળિીન બનાિલાં ર્ાક રોટલા..િર્રે ૫દાથો રાત્રી
વિતતાં િાસી કિેિાય છ. ભોજન ૫છી પાત્રિાં બચલ ંુ અથિા એિા િાથ લર્ાડેલ ંુ અન
અન જેન ર્ાય ર્બલાડીલાડીુ ષી જોઇ લ ત બધ ંુ એં.ું િાનિાિાં આિ છ.
ૃત
ૂ રૂં-કાર્ડો િર્રે ૫શપ

રજરજ-વિયશથી પદા થયલા િાંસ િાછલી ઇંડા િર્રે િિાન અપવિત્ર ૫દાથો જે િડદાં છ અન જેિન અડિા
િાત્રથી સ્નાન કરવ ંુ ૫ડે છ ત તાિસ ભોજન છ.
ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છ કે જો ર્રીર રિે
રિેર્ તો િનષ્ુ ય સાધન ભજન કરર્ તથી અભક્ષ્ય ભષણ કરિાથી જો
ર્રીર બચી જાય તો ર્ી િાની છ ? તનો જિાબ છ કે અભક્ષ્ય ભોજન કરિાથી ર્રીર બચી જાય,મ ૃમયુ ટળી
જાય એ કોઇ વનયિ નથી.જો આયષ્ુ ય ર્ષ િર્ તો ર્રીર બચી જર્ અન આયષ્ુ ય ર્ષ નિીં િોય તો ર્રીર
બચર્ નિીં કેિકે ર્રીરનુ
ર્રીરન ંુ બચવ ંુ કે ન બચવ ંુ પ્રારબ્ધન આવધન છ,િતશિાન કિોન આવધન નથી.અભક્ષ્ય
ભષણથી ર્રીર બચત ંુ નથી.ફતત ર્રીરની થોડીક પ ૃવષ્ટ જ થઇ ર્કે છ,પરં ત ુ અભષણન ંુ ભષણ કરિાથી જે
પા૫
પા૫ લાર્ છ તનો દં ડ તો ભોર્િિો જ ૫ડે છ.
આજકાલ કેટલાક લોકો જીિરિીત ઇંડા ખાિાિાં દોષ િાનતા
િાનતા નથી,પરં ત ુ ત ઉર્ચત નથી.જીિ રિીત િોિા
ુ નથી,પરં ત ુ િિાન અશ્
ુ છ કેિકે ત ઇડું િિાન અપવિત્ર રજ(રતત) અન
છતાં ૫ણ ત ર્ાકભાજીની જેિ શ્
િાંસથી જ બન છ.
િાતાઓ બિેનો જ્યારે રજસ્િલા(િાવસક ધિશિાં) થઇ જાય છ મયારે આ૫
આ૫ણ તિન અડકતા ૫ણ નથી,દૂ રથી
જ નિસ્કાર કરીએ છીએ કેિકે તિનો સ્પર્શ કરિાથી અપવિત્ર થિાય છ.રજસ્િલા સ્ત્રીનો ૫ડછાયો ડિાથી
ડિાથી
ુ પદા
સા૫
સા૫ આંધળો બની જાય છ અન પા૫
પા૫ડ કાળા ૫ડી જાય છ અન જળાર્યન અડકતાં તિાં જીિજ ંતઓ
ુ થઇ જાય છ
થઇ જાય છ કારણ કે રજસ્િલા સ્ત્રીના ર્રીરિાંથી ઝર નીકળ છ જેના નીકળી જિાથી ત શ્
આ રીત જે રજન અપવિત્ર િાનિાિાં આિ છ ત રજથી ઇડું બન છ એટલ ઇંડા ખાનારિાં ત અપવિત્રતા
આિર્ જ !!
આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ

ભાર્ભાર્-૧

 દે િતાઓ ૫ણ િનષ્ુ યનો
યનો અિતાર કેિ ઝંખ છ ?

સર્જનિાં િનષ્ુ ય અિતાર શ્રષ્િ છ કારણ કે તિાં ૨૪ તમિો છ.
પાંચ િિાભ ૂતઃ- પથ્િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાય
થ્ૃ િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાયુ અન આકાર્.
પાંચ જ્ઞાનષ્્િયોઃષ્્િયોઃ- આંખ,કાન,નાક,જીભ અન મિચા.
ુ ા અન ઉ૫
પાંચ કિેષ્્િયોઃ્િયોઃ- િાથ,પર્,િાણી,ગદ
ઉ૫સ્થ.
થ.
પાંચ ત્િાત્રાઓઃરસ અન ર્ંધ..
ત્િાત્રાઓઃ- ર્બ્દ,સ્પર્શ,રૂ૫,
રૂ૫,રસ
અંતઃકરણના ચાર ભાર્ઃ િન,બધ્ુ ધ્ધ,ર્ચત્ત અન અિંકાર..દે િોિાં પાંચ િિાભ ૂત નથી,િાત્ર બ તમિો જ
છ.િનષ્ુ યયોવન
યયોવન કિશયોવન છ,ભક્તત કરી નરિાંથી નારાયણ બનિાની ષિતા એકિાત્ર િનષ્ુ યિાં
યિાં જ
છ તથી દે િતા ૫ણ િનષ્ુ ય જ્િ ઇ્છ છ.
 બત્રીસ લષણો પરૂુ ષ કોન કિેિાય...

પાંચ લષણો િાનિીનાં ગ્રિણ કયાશ િોયઃિોયઃ- સ્િિાન,ધીરજ,િાતપટ
િિાન,ધીરજ,િાતપટુતા,ષિા અન સમય.
ુ િારિો,િધર
ુ બોલવ,ંુ
સાત લષણો
લષણો િોરલાનાં ગ્રિણ કયાશ િોયઃિોયઃ- ઉ્ચસ્
ચસ્થાન
થાન રિેવ,ંુ ર્ત્રન
ુ ડતા રાખિી અન યક્ુ તત
સ્િરૂપ
ંુ ર િોવ,ંુ સઘ
િરૂપ સદ
પ્રયક્ુ તત જાણિી અન એકલા રિેવ.ંુ
છ લષણો ૃત
િાિી
ૂ રાનાં ગ્રિણ કયાશ િોય...સંતોષ,અલ્પ વન્િા,તરત સિજી જવ,ંુ સ્િાિી
ભક્તત,સાિસ અન ૃૃતજ્ઞતા.

પાંચ લષણ કાર્ડાનાં ગ્રિણ કયાશ િોયઃ અવિશ્વાસ,લાજ,સિય પરીષા,ચંચળતા અન
પોતાનાં િોય તન સાથ રાખિાં.
ચાર લષણ ૃક
ૂ ડાનાં ગ્રિણ કયાશ િોયઃ િિેલા ઉિવ,ંુ યધ્ુ ધિાં અડર્ રિેવ,ંુ ૫રીિારન ંુ પોષણ
કરવ,ંુ સ્ત્રી ઉ૫
ઉ૫ર પ્રીવત રાખિી.

ત્રણ લષણ ર્ધડાનાં ગ્રિણ કરિાં...િિેનત કરિી,દુઃખન ર્ણકારવ ંુ નિી,સંતોષી રિેવ.ંુ
એક લષણ બર્લાન ંુ ગ્રિણ કરવ.ંુ .. ધ્યાન કરવ.ંુ
એક લષણ વસિંિન ંુ ગ્રિણ કરવ.ંુ .. ૫રાર મિ કરતા રિેવ.ંુ
 યોવનઓ કેટલા પ્રકારની અન કં ઇ કં ઇ છ ?

ચાર પ્રકારની યોવનઓ છ.
(૧) અંડજઃ ઇંડાિાંથી ઉમપન્ન થતા જીિો પષીઓ િર્રે ..આ યોવનઓિાં જ્ઞાનષ્્િયો
તથા કિેષ્્િયો વિકાસ પાિી િોય છ,૫
,૫રં ત ુ તન ંુ કાયશષત્ર ઘણ ંુ િયાશ હદત િોય છ.ઇષ્્િયો
સિજ પ્રવ ૃવતથી કાયાશ ક્્િત થાય છ તિાં વિચાર ર્ક્તત િોતી નથી.
ુ ) ૫શ ુ અન િનષ્ુ યનો
(ર) વપિંડજઃ (જરાયજ
યનો આ યોવનઓિાં સિાિર્ થાય છ.૫
.૫ષીઓ કરતાં
ુ િાં કિેષ્્િયો િધ ુ પ્રિાણિાં વિકવસત િોય છ.ભલ સંૃુર્ચતરૂ૫
૫શઓ
ચતરૂ૫િાં ૫ણ
બધ્ુ ધ્ધનો ઉ૫
ઉ૫યોર્ જોિા િળ છ,૫
,૫રં ત ુ ૫શ ુ િનનિનન-ર્ચિં્તન કરી ર્કત ંુ નથી કે એન
ુ
દૂ રન ંુ જોિાન ંુ કાળજ્ઞાન િોત ંુ નથી.૫
િનષ્ુ યની
નથી.૫શઓ
યની જેિ સિજી વિચારીન કોઇ કાયશ
કરતાં નથી.
(૩) સ્િદજઃ ૫રસિાિાંથી અથિા ર્ંદકીિાંથી ઉમપન્ન
પન્ન થિાિાળા જીિો. આિાં અનક
ુ નો સિાિર્ થાય છ,એિાં કિેષ્્િયો સહર મય બન છ અન
પ્રકારના જીિ જ ંતઓ
જ્ઞાનષ્્િયો ૫ણ િયાશ હદત ૫ણ કાિ કરે છ.
ુ ો
(૪) ઉદર્ભજ્જઃ પ ૃથ્િીન ફાળીન નીકળતાં વ ૃષ િનસ૫વત િર્રે .. એિાં કિેષ્્િયોનો પર
વિકાસ થતો િોતો નથી અન જ્ઞાનષ્્િયો અજ્ઞાનન આવધન િોય છ.
ુ હંુ ડજીન કયા સાત પ્રશ્નો પ ૂછ છ ?
 રાિાયણિાં
રાિાયણિાં ર્રૂડજી કાકભશ
(૧) સૌથી દુલશભ ર્રીર કય ંુ ?
િનષ્ુ ય ર્રીરથી ચડીયાત ંુ અ્ય કોઇ ર્રીર નથી.આિો દે િદુલશભ દે િ િળ્યા પછી ૫ણ જે
િાસનાના કાદિિાં રર્દોળાયા કરે છ તન િાત્ર દે િ જ િળ્યો છ-એિ િાનવ ંુ જોઇએ.
(ર) સૌથી િોટંુ દુઃખ કયુ
કય ંુ ?
અણસિજ..દહરિતા સિાન અ્ય કોઇ દુઃખ નથી.
ુ કય ંુ ?
(૩) સૌથી િોટંુ સખ
ુ નથી.
સાચી સિજ..સંતવિલન જેવ ંુ અ્ય કોઇ સખ
(૪) સંત અન અસંત િ્ચ ભદ શ ંુ છ ?
સંતનાં લષણઃિન..િચન અન ર્રીરથી અ્ય પ્રમય ઉ૫
ઉ૫કાર કરિો એ સંતોનો સિજ
સ્િભાિ
િભાિ િોય છ.સંત અ્યના િીત િાટે પોત કષ્ટ સિન કરે છ.
અસંતનાં લષણઃઅ્યન કષ્ટ આપ છ.કષ્ટ આપવ ંુ એ તનો સ્િભાિ
િભાિ બની જાય છ.
(૫) ૫રિધિશ
૫રિધિશ કોન કિેિાય ?

સ્િધિશ
િધિશન જાણીન ત પ્રિાણ િતશવ ંુ તથા અહિિંસા એ જ ૫રિધિશ છ.
(૬) સૌથી િોટંુ પા૫
પા૫ કય ંુ ?
કોઇન બોજારૂ૫
બોજારૂ૫ બનવ.ંુ .અ્યની વનિંદા કરિી
કરિી એ જ સૌથી િોટંુ પા૫
પા૫ છ.
(૭) વિપવત્તિાંથી નીકળિાનો િાર્શ કયો ?
વનરાર્ ન થવ.ંુ .હિિંિત રાખિી..ધૈયશ રાખવ.ંુ .કતશવ્યકિશ કયાશ કરવ ંુ – એ જ વિ૫
વિ૫વત્તિાંથી
બિાર નીકળિાનો િાર્શ છ.
 કોનો સંર્ ના કરિો ?

દુષ્િવ
િવ ૃવત્ત ધરાિનારાઓનો..ક૫
ધરાિનારાઓનો..ક૫ટી અન લ્ુ ચાઓનો..મ ૂખશ અન વ્યસ
યસનીઓનો સંર્ ના કરિો.
 ધિશનાં લષણ કયા કયા છ ?

ધૈયશ..ષિા..દિ..અસ્તય..ર્ૌચ..ઇવ્િયવનગ્રિ..બુ
િયવનગ્રિ..બધ્ુ ધ્ધ..વિધા..સમય અન અર મોધ.. આ ધિશનાં
દર્ લષણો છ.
 અવિધા કોન કિેિાય ? ત ૃુ ટુંબના સભ્યો કોન છ ?

જે અિિભાિન ંુ વનિાશ ણ કરે ..જે અસમય છ તન સમય િાન..અવનમયન
..અવનમયન વનમય િાન એટલ
કેઃિાયાન

ઇશ્વર

અન

ર્રીરન

આમિા

િાન

તન

કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ..ત ૃષ્ણા..િિમિ..િદ..િમસર..ર્ોક..ર્
ણા..િિમિ..િદ..િમસર..ર્ોક..ર્ચિંતા..િર્રે

અવિધા

કિે

અવિધાના

છ.

ૃુ ટુંબના

સભ્યો છ.
 ર્ચત્ત એટલ શ ંુ ? તની અિસ્થા કં ઇ કં ઇ છ ?

ર્ચત્ત

એટલ

ર્ચ્તન

કરિાની

અંતઃકરણની

વ ૃવત્ત..લાર્ણીઓના

ુ ન
સમિ

અન

સંગ્રિસ્થાનન
થાનન..જ્યાં કત ૃમિનું અર્ભિાન અન ભોર્િિાની વ ૃવત્તનો અભાિ પ્રિતે છ ત ર્ચત્ત
છ.
ુ ન)ંુ ...વનિતન અથિા વનિાિાં ૫ડેલ ંુ ર્ચત્ત.
મ ૂઢ ર્ચત્ત(૫
ર્ચત્ત(૫શઓ
ુ ન)ંુ ...અવનવિત અન ચંચલ ર્ચત્ત.
ર્ષત ર્ચત્તઃ(૫
ત્તઃ(૫શઓ
વિર્ષત ર્ચત્તઃ ક્યારે ક વનવિત
વનવિત અન ક્યારે ક અવનવિત.
એકાગ્ર ર્ચત્તઃ એકાગ્ર ર્ચત્ત અભ્યાસ દ્વારા પ્રાત થાય છ.આ વસ્થવતિાં
થવતિાં િન ફતત એક
જ પરિામિા તમિિાં એકાગ્ર થિાન ંુ ર્ીખી લ છ.
વનં ુધ્ધ ર્ચત્તઃ આ આ વસ્થવતિાં
થવતિાં તર્ાયન ંુ ર્ચ્તન રિેત ંુ નથી.
 પા૫
પા૫ના િાતા વપતા કોન છ ?

િિતા – પા૫
પા૫ની િાતા છ..લોભ – પા૫
પા૫નો વપતા છ.
 ર્રીરન રથની ઉ૫
ઉ૫િા કેિ આ૫
આ૫િાિાં આિ છ ?

જ્ઞાનીઓએ ર્રીરન રથ કહ્યો છ અન જીિન તનો સ્િાિી
િાિી કહ્યો છ.કાિ,ર મોધ,લોભ.. જેિા
ુ ન િણીન જીિ જીિનન ંુ ધ્યય સાધી ર્કે છ.
હરપઓ
ર્રીરર્રીર-રથ છ..ઇષ્્િયો..ઇષ્્િયો-અશ્વો છ.વિષયો.વિષયો-િાર્ો છ.િન.િન-લર્ાિ છ.બધ્ુ ધ્ધધ્ધ-સારથી છ.ર્ચત્ત.ર્ચત્તરાસ(દોરડાં) છ.પૈડાંની ધરીધરી-પ્રાણ છ.પૈડાં-ધિશ અધિશ છ.પ્રણિ.પ્રણિ-ધનષ્ુ ય છ.આમિા.આમિા-બાણ
ુ
છ.જ્ઞાનતથા લક્ષ્ય.જ્ઞાન-તલિાર છ.કાિ..ર મોધ..લોભ..િર્રે ર્ત્રઓ
ય-બ્રહ્મ પ્રાવત છ.
 ચાર િિાિાક્ય કયાં ?

પ્રજ્ઞાનબ્રહ્મ – પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ છઃ ઋગ્િદ.
ત ત ં ૂ જ છઃ

તમિિવસ -

સાિિદ.

અિં બ્રહ્માવસ્િ – હું બ્રહ્મ છં યજુ શિદ.
અયિામિા બ્રહ્મ – આ આમિા જ બ્રહ્મ છઃઅથિશિદ..
 સતવષિ
તવષિઓ અન ઋવષ પત્મનઓનાં નાિ શ ંુ ?

િવર્ષ્ટ – અરૂંધતી,

ભારદ્વાજ – પૈિનસી,

અવત્ર – અનસ ૂયા,

વિશ્ર્િાવિત્ર – િેિિતી,

ુ ા,
જિદક્ગ્ન – રે ણક

ર્ૌતિ
ર્ૌતિ – અિલ્યા,

અન

ક્ય૫
ક્ય૫ – અહદવત.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરીઃ
(૧)

ભાર્ભાર્-૨

િનષ્ુ યએ
યએ કઇ બાબતન નાની નજીિી ના ર્ણિી જોઇએ ?
૫રિામિાન..પા૫
..પા૫ન..રોર્ન..અવગ્નન
નન તથા ઝરના ટીંપાન નાન ંુ સિજવ ંુ જોઇએ નિી.

(ર)

િનષ્ુ યન
યન ર્ાનો ભય િધ ુ લાર્ છ ?
પોત કરે લા પા૫
પા૫નો..ભવિષ્યનો..આબરૂનો..વ
યનો..આબરૂનો..વ ૃધ્ધાિસ્થાનો..આવધ-વ્યાવધ
યાવધ--ઉપાવધનો..
અવતવનકટના સ્નિીજનોના કાયિી વિયોર્નો..મ ૃમયુનો..પોત જેન મ ૂલ્યિાન સિજે
સિજે છ તન
ુ ાિિાનો િનષ્ુ યન
ગિ
યન ભય લાર્ છ.

(૩)

ુ ઃજ્િન ંુ કારણ શ ંુ ?
પન
ુ ઃજ્િન ંુ કારણ છ.મ ૃમયુથી ભૌવતક ર્રીર નાર્ પાિ છ,પરં ત ુ સક્ષ્ુ િ સંસ્કારો
અત ૃત િાસનાઓ એ પન
કારો
ુ ઃજ્િન ંુ કારણ બન છ.સક્ષ્ુ િ ર્રીર અકબંધ રિે છ.જીિ પ્રારબ્ધ કિશ
ટકી રિે છ,એ સંસ્કારો
કારો જ પન
ુ ાર સક્ષ્ુ િ ર્રીર દ્વારા નિો જ્િ પાિ છ.
અનસ

(૪)

કં ઇ વ્યક્તતઓનો વિરોધ ના કરિો ?
ુ િાન
ગણ

સજ્જનોનો,ડાશ કટરોનો,લ્ુ ચા

લોકોનો,સંપવત્તિાનોનો

અન

પાલનપોષણ

કરનારનો,

ર્સ્ત્રધારીઓનો..રિસ્ય જાણનાર ૫ડોર્ીનો તથા કવિ અન પંહડતજનોનો વિરોધ ના કરિો.
(૫)

બ િાથ જોડીન પ્રણાિ
પ્રણાિ કરિા પાછળન ંુ કારણ શ ંુ િોઇ ર્કે ?
બ િાથ દ્વત સ ૂચિ છ.ભર્ા થાય મયારે અદ્વતનો સંકેત કરે છ અન સિશિાં એ અદ્વત તમિ જ રિેલ ુ
છ તન ંુ સ્િરણ
િરણ કરાિ છ.બ િાથ જોડાય છ મયારે અદ્વત વસ્થવત
થવત પ્રાત કરિાની છ તન ંુ સ્િરણ
િરણ થાય
છ અથિા બ િાથ ભર્ા થઇન અદ્વતના િહિિાનો સ્િીકાર
િીકાર કરે છ.દ્વતિાં અિિની િાજરી છ.બ િાથ
ભર્ા થઇ વ્યક્તત
યક્તત કે મ ૂવતિન પ્રણાિ કરે છ મયારે અિિ ઓર્ળિાની ર્રૂઆત થાય છ, ન્રતતાનો
પ્રારં ભ થાય છ.

(૬)

નિસ્કાર એટલ શ ંુ ?
ુ આ૫ણ આ૫
નિસ્કાર એટલ ન્રતતાન ંુ દર્શન..િિતા અન અિંકારની વનવ ૃવત્ત.જે િસ્તન
આ૫ની િાનીએ
છીએ ત ખરે ખર ભર્િાનની છ અન આ૫
આ૫ણ ૫ણ ભર્િાનના છીએ એિા ભાિ સહિતની િંદના.

(૭)

ર્ંખ..ચર મ..ર્દા અન ૫દ્મ શ ંુ સ ૂચિ છ ?
ુ ર્શન ચર મ – િવષ્ટની
ર્ંખ – િાણીની શધ્ુ ધ્ધ, સદ
ટની શધ્ુ ધ્ધ, ર્દા – કિશિાં અિંકારનો નાર્ કરતી ર્ક્તત
અન પદ્મ – ર્ચત્તન વનિશલ કરતી ર્ક્તત છ.

(૮)

કોનો સંર્ ના કરિો ?
દુષ્િવ
િવ ૃવત્ત ધરાિનારાઓનો..ક૫
ધરાિનારાઓનો..ક૫ટી અન લ્ુ ચાઓનો..મ ૂખશ અન વ્યસનીઓનો
યસનીઓનો સંર્ ના કરિો.

(૯)

આરતીન ંુ િિમિ શ ંુ છ ?
આરતી પાંચ િિાભ ૂતોનું સ્િરણ
િરણ કરાિી તિન પ્રણાિ કરે છ.આચિની જળતમિન ંુ પ્રવતક છ. િસ્ત્ર
ૂ િાય ુ તમિન ંુ પ્રવતક છ.હદ૫
પ ૃથ્િી તમિન ંુ પ્રવતક છ.ધ૫
.હદ૫ક તજતમિન ંુ પ્રવતક છ.ઘંટ આકાર્તમિન ંુ
ૂ
પ્રવતક છ.જ્ઞાનષ્્િયો ૫ણ આરતી દ્વારા ઇશ્ર્િરન અપશણ કરિાની છ.હદ૫
.હદ૫ક આંખન,ંુ ઘંટનાદ કાનન,ંુ ધ૫
નાકન,ંુ જળ જીભન ંુ અન િસ્ત્ર મિચાનુ
િચાન ંુ પ્રવતક છ.

(૧૦)

ચાર આયશવ ૃવત્તઓ કં ઇ છ ?
િૈત્રી..કરૂણા..મુ
ી..કરૂણા..મહુ દતા અન ઉપષા – આ ચાર આયશવ ૃવત્તઓ છ.
ુ સખ
ુ ી થિાનો ભાિ ત િૈત્રી..
સૌના પ્રમય સ્નિ..સૌન ંુ હિત કરિાનો ભાિ..અ્યના સખ
અ્યના દુઃખ દુઃખી થવ ંુ અન અ્યના દુઃખન દૂ ર કરિાનો ભાિ થિો ત કરૂણા..
અ્યની પ્રર્વતથી પ્રસન્ન થવ.ંુ .અ્યની ઉન્નવતની ઇષાશ ના જાર્િી એ મહુ દતા..
દુર્જનો પ્રમય દ્વષભાિ ના રાખિો..તિના પ્રમય રોષ ના કરિો..તિન ંુ બર્ાડવ ંુ નિી ત ઉપષા..

(૧૧)

અર્ભિાનના કેટલા પ્રકાર છ ? કયા કયા ?
ુ િી પરૂુ ષોએ અર્ભિાનના નિ પ્રકાર ર્ણાવ્યા છઃ
અનભ
ૃળ
અર્ભિાન..સત્તાન ંુ અર્ભિાન..
ૂ ન ંુ અર્ભિાન..સં૫વત્તન ંુ અર્ભિાન..બળન ંુ અર્ભિાન..સત્તાનુ

રૂ૫
રૂ૫ન ંુ અર્ભિાન..વિદ્વતાન ંુ અર્ભિાન..ચાહરર્ય યન ંુ અર્ભિાન..કતશવ્યન ંુ અર્ભિાન..
દર્મ ંુ અર્ભિાન ર્ણાવ્ય ંુ નથી ૫ણ ત અવત જોખિી છ ત એ કેઃિન અર્ભિાન આિત ંુ નથી અથિા
હું અર્ભિાનથી ૫ર છં એિા ભાિની િાજરી અથિા તો ન્રતતા દે ખાડિાનો પ્રયમન કરિો – ત દર્મ ંુ
અર્ભિાન
અર્ભિાન છ.
(૧૨)

બ્રહ્મજ્ઞાની અન બ્રહ્મવષિિાં શ ંુ ફરક છ ?
જેન બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન થઇ જાય તન બ્રહ્મજ્ઞાની કિેિાિાં આિ છ,૫
,૫રં ત ુ જે બ્રહ્મન વિજ્ઞાન અન જ્ઞાન દ્વારા
અ૫નાિીન પોતાના જીિનિાં ઢાળ છ અન જે વસધ્ધ કરી ર્કે તન બ્રહ્મ ઋવષ(બ્રહ્મવષિ) કિેિાિાં
આિ છ.જ્ઞાની જાણિાિાળાન ંુ નાિ છ તથા પ્રાવત વસધ્ધ કરનારન કિે છ.ખાંડ િીિી છ ત દરે ક
જાણ છ,પરં ત ુ કેિ િીિી છ? અન વિિાર્ શ ંુ છ? ત કોઇક જ જાણ છ.

(૧૩)

જ્યારે કોઇ િાણસન ંુ મ ૃમયુ થાય છ તો પાંચ તમિો(પ ૃથ્િી-પાણીપાણી-અક્ગ્નઅક્ગ્ન-િાય-ુ આકાર્) પોતપોતાના
સ્ત્રોતિાં
ત્રોતિાં ભળી જાય છ...જેિકે, સાર્રિાં પાણી ભરે લી ર્ાર્ર જ્યારે ત ૂટી જાય છ તો સાર્રન ંુ પાણી
સાર્ર બની જાય છ..આ ૫રિામિા ૫ણ સાર્ર જેિા છ અન તિાિ િાનિ(ર્ાર્ર) િટી જાય(ત ૂટી
જાય) તો તિાિ િાનિ (બ્રહ્મજ્ઞાની િોય કે અજ્ઞાની) ૫રિામિારૂપી સાર્રિાં િળી ૫રિામિા સ્િરૂ
૫
િરૂ૫
બની જિા જોઇએ...શુ
જોઇએ...શ ંુ આિ થાય છ ખરૂં ?
જી..િા.. ૫રં ત ુ આ ગ ૂઢ રિસ્યન સિજિા િાટે આ૫
આ૫શ્રીએ િદાંકીય ર્ાસ્ત્રોન ંુ અધ્યયન કરવ ંુ
૫ડર્.જેથી આ૫
૫ અન કાયશ સિજી
આ૫ વનરાકાર અન સાર્ર એટલ કે,જડ અન ચતનન ંુ િાસ્તવિક સ્િરૂ
િરૂ૫

ર્કો.સાધારણ રૂ૫
રૂ૫િાં એિ કિી ર્કાય કે, આમિાન ંુ ૫રિામિાિાં િળવ ંુ એક ભ્રિ
ભ્રિ છ. આમિા તો
ૂ તી કે િરતી નથી.જેિ
૫રિામિા સાથ સદૈ િ િળલી જ િોય છ.ર્રીર રિે કે ત ૂટે તનાથી આમિા ટટ
બલ્બ ત ૂટતાં કે ખરાબ થિાથી મ ૂળ વિજળીની લિેર ત ૂટતી નથી.વિજળી બલ્બ િોય તો ૫ણ અન
ના િોય તો ૫ણ પોતાના કે્િ સાથ જોડાયલી િોય છ.જીિના િન,બધ્ુ ધ્ધ,ર્ચત્ત અન અિંકાર..એટલ
કે,જીિન ંુ સ ૂક્ષ્િ ર્રીર જ જડ ર્રીરન ધારણ અથિા મયાર્નાર
યાર્નાર છ આમિા નિી.
(૧૪)

ુ વનરાકાર ૫રિામિાએ તિાિ તિાિ પિેલથી જ રચી(વનયત કરી) રાખ્ય ંુ છ ? જો એિ
શ ંુ વનગશણ
િોય તો િાનિીન કોઇ દૌડ ધ ૂપ કરિાની શ ંુ આિ્યકતા છ ?
ુ તિાિ તિાિ ૫િેલાંથી જ વનયત કરી રાખ્ય ંુ છ,૫
િાત તો તિારી સાચી છ કે પ્રભએ
,૫રં ત ુ ત
તિાિનો ઉ૫
ઉ૫ભોર્ અથિા ઉ૫
ઉ૫યોર્ કરિા િાટે અિારે ૫હરશ્રિ કરિો ૫ડે છ.જેિ આ૫
આ૫ જાણો છો
કે,રસોડાિાં ખાિાપીિાનો સાિાન િોય છ,પરં ત ુ તનો ઉ૫
ઉ૫ભોર્ કરિા િાટે પ્રયમન તો કરિો જ ૫ડે
છ.આ પ્રયમનન કિશ કિેિાિાં આિ છ અન કિશ કરિાિાં િનષ્ુ ય એિી જ રીત સ્િતં
િતંત્ર છ જેિી રીત
રસોઇ ઘરિાં દાળદાળ-ર્ાકર્ાક-પ ૂરીની ૫સંદર્ીિાં િિીલા...

(૧૫)

વનરાકાર (૫રિામિા)
(૫રિામિા) અન આકાર્િાં શ ંુ ફકશ છ ?
વનરાકારનો અથશ થાય છ જેનો કોઇ આકાર ના િોય..અન આકાર તો આકાર્નો ૫ણ િોતો
ુ િાળું િાનિાિાં આિ
નથી..આકાર્ સ ૃવષ્િ રચનાિાં પાંચ િિાભ ૂતોિાંન ંુ એક છ અન ર્બ્દ ગણ
છ.ર્બ્દાથશિાં અિ તન ૫ણ વનરાકાર કિી દઇએ છીએ..પરં ત ુ િાસ્તિિાં
તિિાં િનિન-બધ્ુ ધ્ધ દ્વારા જે જડ
ુ ૂવત છ
અન સક્ષ્ુ િનુ
િન ંુ જ્ઞાન થાય ત તિાિ આકાર રહિત િાનિા જોઇએ અન જે વિિક દ્વારા અનભ
ુ ી સંજ્ઞા
તન વનરાકાર સિજિો જોઇએ, એટલા િાટે ફતત સિશવ્યા૫
યા૫ક બ્રહ્મન જ વનરાકાર પ્રભન
ુ સહિત છ,તનો ગણ
ુ ર્બ્દ છ.જ્યારે બ્રહ્મ ગણ
ુ ાતીત છ.(ગણ
ુ ોના
આ૫િાિાં આિ છ.જો કે આકાર્ ગણ
ુ છ)..પાંચો તમિ(પ ૃથ્િી-પાણીજ્િદાતા િોિા છતાં વનગશણ
પાણી-અક્ગ્નઅક્ગ્ન-િાય-ુ આકાર્) ર્િ તટલાં વિર્ાળ
અન ર્ક્તતર્ાળી ભલ િોય,પરં ત ુ તિાિ
તિાિ વસિાબધ્ધ છ.જ્યારે બ્રહ્મ અવસિ છ.િૈજ્ઞાવનકોના િત
ુ ાર િાયિ
ુ ડ
અનસ
ં ળની ઉ૫
ઉ૫ર આકાર્ િંડળ છ જેન ત શ ૂ્ય અથિા ઇશ્ર્િર ૫ણ કિે છ,પરં ત ુ િજુ
તિન એ શ ૂ્ય જેિાં સિાય ંુ છ તની સંજ્ઞા આ૫
આ૫િાની બાકી છ.જ્યારે આધ્યાત્મિક દાર્શવનકોએ તન
બ્રહ્મન ંુ નાિ આપી દીધ ંુ છ.એટલ આ બંન્નિાં ફકશ સ૫ષ્ટ છ કે એક સિશર્ક્તતિાન છ અન બીજી
ુ વનધાન છ તો બીજુ ં વિર્ષ
ર્ક્તત..એક સિશવ્યા૫
યા૫ક છ તો બીજુ ં અવતવ્યા૫
યા૫ક છ.એક સિશગણ
ુ િાન.. ટં ક
ૂ િાં કિેવ ંુ િોય તો એક રચવયતા તો બીજી રચના છ.આ સંદભશિાં આપ દ્વદ્વવતય મડ
ગણ
ંુ ક
ઉ૫વનષદના પ્રથિ ખંડનો અભ્યાસ
અભ્યાસ કરિો જોઇએ,તના બીજા અન ત્રીજા શ્ર્લોકિાં જ આ૫
આ૫ના
પ્રશ્ર્નનો જિાબ આ૫
આ૫િાિાં આવ્યો છ.

(૧૬)

જ્ઞાન જીિન થાય છ કે આમિાન...? મતુ ત જીિ થાય છ કે આમિા...? જીિ અન આમિા િ્ચ શ ંુ
ુ ો અન ૫હરભાષા શ ંુ ?
સબંધ છ ? જીિના ગણ
જીિના વિર્ ધિશગ્રથ
ં ોિાં એટલી બધી પહરભાષા
પહરભાષા આ૫
આ૫િાિાં આિી છ કે તિાિન ંુ િણશન કરવ ંુ કહિન
છ,તિછતાં સારગ્રિી જે િાત અિ સિજી ર્ક્યા ત એ છ કેઃ- પાંચ જ્ઞાનષ્્િયો..પાંચ
કિેષ્્િયો..િન..બધ્ુ ધ્ધ..ર્ચત્ત અન અિંકાર.. આ ચૌદ સંવિર્લત થાય તન જીિ કિેિાિાં આિ છ એ
િાયાના ભ્રિિાં ૫ડીન પોતાના વનજ સ્િરૂપન
િરૂપન ભ ૂલી જાય છ.સાધનન જ સિશસ્િ સિજી બસ છ અન
તના િોિિાં આિાર્િનના ચક્કરિાં ફયાશ કરે છ,૫
૫ન ંુ જ્ઞાન
,૫રં ત ુ જ્યારે તના પોતાના વનજ સ્િરૂ
િરૂ૫

થાય છ મયારે પોતાના મ ૂળની સાથ જોડાઇન મતુ ત થઇ જાય છ,એટલા િાટે જીિન લર્ભર્
જીિામિાની સંજ્ઞા આપિાિાં આિ છ.
(૧૭)
(૧૭)

ુ કે પાંચ તમિ...?
સ ૃવષ્િના
િના રચવયતાએ સૌથી ૫િેલાં શ ંુ બનાવ્ય ંુ ત્રણ ગણ
ુ ાર સ ૃવષ્િ જેન ંુ નાિ છ ત પાંચ તમિોનો સંગ્રિ છ એટલા િાટે જ્યારે
ધિશર્ાસ્ત્રોિાં િણશવ્યા અનસ
સ ૃવષ્િ નાિ જ પાંચ તમિોન ંુ છ તો ૫છી ૫િેલાં કે ૫છીનો પ્રશ્ન જ કેિો ?

(૧૮)

ુ ો િોિા જોઇએ ?
એક ગરૂુ ભતતિાં કયા કયા ગણ
ુ પર
ુ તો છ એટલ કે પ ૂણશ સિપશણ.
એક જ ગણ

(૧૯)

િાનિી સ્િાન પ્રાત કરિા યોગ્ય ક્યારે બન છ ? તન સ્િાન પ્રાત કરિા શ ંુ કરવ ંુ જોઇએ ?
સ્િાન પ્રાત કરિાન ંુ એક જ સાધન છઃબીજાઓન ંુ સ્િાન કરો અન આિ કરિા િાટે ન્રતતા અન
સદભાિના િોિી અવનિાયશ છ, એટલ સ્િાન પ્રાત કરિા િાટે ન્રતતા અન વનઃસ્િાથશ
િાથશભાિથી
િાનિતાના ઉત્તિ વસધ્ધાંતો ૫ર આધાહરત વ્યિિાહરક
યિિાહરક જીિન જીિવ ંુ જોઇએ.

(૨૦)

સ ૃવષ્િનુ
િન ંુ વનિાશ ણ ક્યારે .. અન કેિી રીત અન કેિ થય ંુ ?
આ વિર્ અલર્ અલર્ ધિશગ્રથ
ં ોિાં અલર્ અલર્ વિિરણ છ,એટલા િાટે આપ તિાિ િદાંવત્તક
ુ ાર સ ૃવષ્િની
ગ્રંથો િાંચિા જોઇએ.આયશ િા્યતા અનસ
િની રચના ૫રિામિાએ એક સ અનક િો જાઉંજાઉં-ના
સંકલ૫થી કરી છ.આ સંકલ૫ ક્યારે કયો? આ વિર્ કોઇ સિય વનવિત કરિો કહિન છ,કારણ કેઃઆ
વિર્ ગ્રંથો બતાિ છ કેઃલીલાધારીએ પોતાની લીલા જોિા િાટે જ આિ કરે લ છ.વિજ્ઞાન તો ઉજાશ

અન તની હર મયા પ્રહર મયાન સ ૃવષ્િ િાન છ અન તન ંુ કારણ ઉજાશની સ્િચાર્
િચાર્લત ર્વતન ૫હરણાિ સિજે
છ.
(૨૧)જેના
(૨૧)જેના િનન દુવનયા ડાિાડોલ કરી દે તો તન શ ંુ કરવ ંુ જોઇએ ?
દુવનયા િનન ડાિાડોલ કરતી નથી એ તો અિ પોત બીજાઓનો પ્રભાિ ગ્રિણ કરીન પોતાની
વસ્થવત
થવત બદલી લઇએ છીએ.અિારે યાદ રાખવ ંુ જોઇએ કે,િન વિચારોન ંુ નાિ છ.જો અિારા વિચારો
શધ્ુ ધ અન ૫વિત્ર છ અન અિોન તના ઉ૫
ઉ૫ર િઢ વિશ્વાસ છ તો ૫છી ત િલી ર્કતા નથી.
(૨૨)કિોના
(૨૨)કિોના ફળ કોન ભોર્િિા ૫ડે છ ? જ્યારે આમિા તો વનલે૫ િોય છ ?
પ્રશ્ન ખ ૂબ જ વિસ્તારથી
તારથી સિજિો ૫ડે...કારણ કેઃકિોન ંુ પોતાન ંુ એક વિધાન છ.જેન સ ૃવષ્િકતાશ
િકતાશ એ પોત
બનાવ્ય ંુ છ,૫
,૫રં ત ુ તિાં પોત(૫
(૫રિામિા)ર્લત થતા નથી.ચતન સત્તાની સિાયતાથી અિારૂં સ ૂક્ષ્િ
ર્રીર જડ ર્રીર દ્વારા કિો કરે છ અન તન જ ફળ ભોર્િિાં ૫ડે છ.જડ ર્રીરની કિેષ્્િયો અન
ુ દુઃખનો
જ્ઞાનષ્્િયો સાધન િોય છ,એટલા િાટે તિાં વિકાર આિી જિો સ્િાભાવિક
િાભાવિક છ,૫
,૫રં ત ુ સખ
અિેસાસ િાસ્તિિાં
તિિાં સ ૂક્ષ્િ ર્રીરન થાય છ.ર્ાસ્ત્રોિાં
ત્રોિાં સ ૂક્ષ્િ ર્રીર િન..બધ્ુ ધ્ધ..ર્ચત્ત..અિંકારના
વિશ્રણન કિે છ.ચતનસત્તા(આમિા)વનલે૫ છ,પરં ત ુ સક્ષ્ુ િ ર્રીર કાિ..ર મોધ..િર્રે ..પાંચ વિકારોથી
ુ દુઃખનો અનભ
ુ િ થાય છ.દા.ત..જેિ વિજળીની
ગ્રસ્ત છ,એટલા િાટે તન કિશફળ ભોર્િિાન.ંુ .સખ
સત્તાથી સ ૂક્ષ્િ પ્રકાર્ કોઇ િડ બલ્બ દ્વારા પ્રર્ટ થાય છ.સતત સળર્તો રિેિાથી બલ્બ
ુ તારોિાં િાજર િોય છ.વિજળીની સત્તા દરે ક
િર્રે ..ખરાબ થઇ જાય છ,પરં ત ુ સ ૂક્ષ્િ પ્રકાર્ વિધત્ત
વસ્થવતિાં
થવતિાં વનલે૫ રિે છ તવ ંુ સિજો...
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ધિશન ંુ કાિ જોડિાન ંુ છ,તોડિાન ંુ નિી
નિી

ધિશ દરે ક િાનિન િાનિ બનિાની પ્રરણા આપ છ તથા કં ઇક બનતાં ૫િેલાં િાનિ બનિાની ર્ીખ આપ
છ.િાનિ જ િાનિના દુઃખ દદશ ન સિજી ર્કે છ એટલ જ િાનિ કં ઇ૫ણ બનતાં ૫િેલાં ફતત િાનિ બન
તો સિાજની કાયાકલ્પ થઇ ર્કે છ.સિાજના તિાિ ઝઘડા.. તિાિ મવુ સબતોનો ઉકેલ નીકળી ર્કે
છ..કારણ
..કારણ કેઃએક સાચો િાનિ જ સાચો અવધકારી બની ર્કે છ..સાચો િાર્લક બની ર્કે છ..એક સાચો િાનિ
જ સાચો નોકર..સાચો િજદૂ ર બન છ.એક સાચા િાનિિાં અિંકાર, ઘ ૃણા..ઇષ્યાશ ..િ
..િર વિરોધની ભાિના
રિેતી નથી.ધિશન ંુ વર્ષણ અ૫
અ૫નાિિાથી તથા ૫રિવપતા ૫રિામિાન તમિરૂ૫
તમિરૂ૫િાં જાણિાથી જ િાનિ
િાનિ િાનિ
બની ર્કે છ અન આ જ િાનિિાત્રનો ધિશ છ.
ુ ાય"
ૃુ ર્ળ િાર્શ દર્શકના ૃુ ર્ળ નત ૃમિિાં આજે "બહ
"બહુજ
ાય" ની ભાિના સંત
ુ ન હિતાય..બહુજન સખ
વનરં કારી સિાજિાં સ્પષ્ટ ૫હરલર્ષત થાય છ.
સંત વનરં કારી વિર્નના િડા સદગરૂુ બાબા િરદે િવસિંિજી િિારાજ(વનરં કારી બાબા)નુ
બાબા)ન ંુ કથન છ કેઃ સંસારિાં
સારિાં
ુ પ્રાત થાય છ તો ત એિ જ સિજે છ કેઃ બસ ! હું જ સખ
ુ ી બનલો
કોઇ૫
કોઇ૫ણ િનષ્ુ યન
યન કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારન ંુ સખ
ુ ી રિે ! ૫રં ત ુ ભતતના હ્રદયિાં આિી ભાિના િોતી નથી.ભતત સિગ્ર
રહું અથિા િારો ૫રીિાર જ સખ
ુ ોની કાિના કરે છ.ભતતના હ્રદયિાં એિી ભાિના િોય છ કેઃ જેિી રીત િ આ આત્મિક
સંસારના િાટે સખ
ુ ન િળવ્ય ંુ છ.આ આત્મિક સખ
ુ સંસારિાં િસનાર તિાિ પ્રાણીઓ ૫ણ િળિ. આ આત્મિક સખ
ુ
સખ
૫રિામિાન જાણિાથી જ પ્રાત થાય છ અન મયારબાદ િાનિન દરે ક જગ્યાએ એક ૫રિામિાન ંુ ન ૂર જ
ુ ી જોિાની
નજરિાં આિ છ તથા િૈર વિરોધની, નફરતની ભાિના આપોઆપ દૂ ર થાય
થાય છ.િાનિિાત્રન સખ
સંતોિાં અદ્ય અર્ભલાષા િોય છ. સંતોન ંુ કિશ જ એ િોય છ કેઃ તિાિન મ ૂળ સમય(૫
સમય(૫રિામિા)ની સાથ
જોડિાિાં આિ.
સંત વનરં કારી વિર્નના િડા ગરૂુ દે િ િરદે િજી િિારાજ કિે છ કેઃ
"સંતોની એિી ભાિના િોય છ કે કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રાણી કે જેન િનષ્ુ ય જ્િ િળ્યો છ તિન મ ૂળ સમય
(૫રિામિા)ની
(૫રિામિા)ની સાથ જોડિાિાં આિ,જેનાથી તન ૫ણ આ સમયની સાથ િળીન અિર અિસ્થા પ્રાત થાય
અન આિાર્િનન ંુ ચર મ સિાત થાય તથા તના િનિાં પ્રિ અન ન્રતતાનો વનિાસ થાય."
થાય."
સંસારની તિાિ ર્ક્તતઓ અક્સ્થર છ.જો િાનિી આિી ર્ક્તતઓ ઉ૫
ઉ૫ર પોતાનો વિશ્વાસ
વિશ્વાસ રાખર્ તો તન ંુ
જીિન ૫ણ અક્સ્થર બનલ ંુ રિેર્.આિી પહરિતશનર્ીલ ર્ક્તતઓનો સિારો લિાથી િાનિ જીિનિાં ક્સ્થરતા
આિી ર્કતી નથી.જો અિારે પોતાના જીિનિાં ક્સ્થરતા પ્રાત કરિી િર્ તો સમય..સનાતન..ક્સ્થર
ુ ી એકરસ છ અન એકરસ રિેિાના
૫રિામિાની સાથ પોતાનો સબંધ જોડિો ૫ડર્ કે જે આહદથી અંત સધ
છ,તિાં કોઇ ૫રીિતશન થત ંુ નથી.
શ્રીિદ ભર્િદર્ીતા (૨/૨૩(૨/૨૩-૩૪) િાં આ ૫રિતમિના વિર્ કહ્ ં ુ છ કેઃ
"આ અર્રીરીન ર્સ્ત્રો છદી ર્કતાં નથી..અક્ગ્ન બાળી ર્કતો નથી..જળ ર્ભિંજિી ર્કત ંુ નથી અન િાય ુ સકુ િી
ર્કતો નથી."
નથી."
કારણ કેઃઆ વનમય રિેિાિાળો,બધાિાં ૫રીપ ૂણશ..અચળ..ક્સ્થર
..અચળ..ક્સ્થર સ્િભાિિાળો અન અનાહદ છ.આ વિર્ાળ
ર્ક્તત જ સિગ્ર સંસારન ચલાિનાર છ તન જાણીન જ િાનિ આનંદ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ બની ૫રિધાિન પ્રાત કરી
ર્કે છ.૫
.૫રિામિાની સાથ જોડાિવ ંુ એટલ ૫રિામિાન જાણીન..િાનીન..સિા સવુ િરણિરણ-સમસંર્િાં હદલથી
લાર્ી જવ.ંુ િરષણ આ પ્રભ ુ ૫રિામિાન
રિામિાન અંર્સંર્ જોઇન તિની પ્રાથશના.. સ્તવુ ત..સવુ િરણ કરિાં. અિારે અિીં
તિીં ભટકિાની જરૂર નથી.ઘણીિાર અિોન એ ર્ચિંતા થાય છ કે સંસારના ભયાનક કષ્ટો અિોન ૫રે ર્ાન

કરર્ ! આ દુવનયાના લડાઇ ઝઘડા અિોન જીિન જીિિા નિી દે ! ૫રં ત ુ અિ જ્યારે ૫રિામિાથી પોતાન
અલર્ સિજી બસીએ છીએ મયારે જ આિી ર્ચિંતા થાય છ.જો અિ પ ૂણશ રીત પ ૂણશભાિથી પ્રભ ુ ૫રિામિાન
અંર્સંર્ સિજીન તન ંુ ધ્યાન કરીએ તો કોઇ િાળ ૫ણ િાંકો થઇ ર્કતો નથી.અિારી અંદર તિાિ પ્રકારની
ુ ીબતો સિન કરિાની ર્ક્તત આિી જાય છ.
મસ
ુતા આિી જાય છ.ભતતની
ભક્તતથી જીિનિાં ન્રતતા અન સહિષ્ણતા
.ભતતની અપશણ ભાિનાના કારણ..બીજાના
દ્દવષ્ટકોણનો
ટકોણનો આદર કરિાના કારણ ભતતન ંુ પ્રિભયું ુ હદલ સિગ્ર જર્તન પોતાનો જ ૫રીિાર જુિ છ.
ુ ાર પોતાન ંુ જીિન બનાિી દરે કની સાથ વનઃસ્િાથશ પ્રિ કરે છ
િાસ્તિિાં ભતત પ્રાર્ચન સંતોના જીિન અનસ
અન તથી તિના જીિનિાં આનંદ આિ છ.આજે જર્તનો િાનિ ભૌવતક સાધનોના િાધ્યિથી આનંદની
પ્રાવત કરિા પ્રયમન કરે છ,૫
,૫રં ત ુ િાસ્તવિક સાચો આનંદ પોત પોતાન અદનો આદિી સિજિાથી,પોત
પોતાન અપશણ કરિાથી અન પોતાનાિાં દાસ ભાિના લાિિાથી જ આિ છ.અલર્ અલર્ ુલોની જેિ
સંસારિાં ર્ભન્ન ર્ભન્ન પ્રકારના સાિાજીક ૫રીિર્િાં જીિનાર લોકો િંિર્ાં રહ્યા છ અન રિેર્,તિનાિાં
ુલિારની જેિ એકતા કે સા્યભાિ બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ સંભિ છ.આ બ્રહ્મજ્ઞાન જ એક એવ ંુ િાધ્યિ છ કે
જેનાથી વિર્ભન્ન જાવતઓ..સંપ્રદાયો અન િા્યતા ના લોકોન િાનિતાની િાળાિાં પરોિી ર્કે છ અન એ જ
ુ ી છટાં િોય છ મયાં સધ
ુ ી
િાનિ સિાજની ર્ાન છ.સંસારિાં ઘણા જ પ્રકારના ુલો િોય છ.આ ુલો જ્યાં સધ
૫િન તિન ઉડાડીન દૂ ર દૂ ર ફેંકી દે છ,પરં ત ુ જો આ ુલોન સોઇસોઇ-દોરાની િદદથી એક ુલિારન ંુ રૂ૫
રૂ૫ આપી
દે િાિાં આિ તો ૫િન તન અલર્ કરી ર્કતો નથી,એિી જ રીત આ જ્ઞાનરૂપી દોરાથી જ્યારે િાનિોન
િાનિોન
૫રોિી દે િાિાં આિ તો ૫છી ત બધા એક બની જાય છ,પછી ર્ોરા કાળાની ભાિના,ઉંચ નીચના ભદની
ભાિના, જાવતપાવતની ભાિના તિનાિાં આિતી નથી અન ત જર્તન સદ
ંુ રતા પ્રદાન કરે છ, સંહકણશ
સાપ્રદાવયકતા નિી ! ૫રં ત ુ આજે સિાજની એ દુદશ ર્ા છ કેઃ ત સંપ્રદાયન જ ધિશ િાની બિો છ,િાટે ધિશના
િૌર્લક વસ્ાંતોન પ્રાથવિકતા આપિાની જરૂર છ.જો િાનિ ધિશના િિશન સિજે તો આંતરીક સંઘષશ તથા
તનાિ આપોઆ૫
આપોઆ૫ સિાત થઇ જાય છ.ધિશનો િિશ-ધિશ શ ંુ છ ? ધિશની િાસ્તવિકતા શ ંુ છ ત સિજાિતાં
ગરૂુ દે િ િરદે િવસિજી િિારાજ(વનરં કારી બાબા) કિે છ કેઃ
"ધિશ તો અ૫
અ૫નાિિાન ંુ નાિ છ,પડતાન ઉિાિિાન ંુ નાિ છ,ધિશ તો બીજાન બચાિિા િાટે પોત પોતાન
સિવપિત કરિાન ંુ નાિ છ,ધિશ અનક નથી, ધિશ એક જ છ કેઃ પોતાના સ્િાિી એક પરબ્રહ્મ ૫રિામિા કે જે
ુ વનરાકાર અવ્યતત છ તિન જાણિા અન િાનિિાત્રિાં તિન ંુ જ દર્શન કરવ.ંુ "
વનગશણ
આજે સંસારિાં િાનિ અનક ધિોન િાનિાની િાતો કરે છ,પરં ત ુ જે િાસ્તવિક ધિશ છ તનાથી દૂ ર નીકળી
ર્યો છ.િાનિ
.િાનિ ર્રીરની બનાિટ..તનો ૫િેરિર્ તથા તના ખાનખાન-પાનન જોઇન જ કિેિાિાં આિ છ કેઃ આ
ફલાણાનો ધિશ છ,પરં ત ુ સંત િિામિાઓએ આ બધી િાતોથી ૫ર જે અટલ ધિશની િાત કરી છ ત િાસ્તવિક
ધિશ છ.સંતોએ િાનિિાત્રન સંદેર્ આયો છ કેઃ િે િાનિ ! તન આ િાનિ જ્િ િળ્યો છ તો પોતાના
િાર્લક વનરાકાર ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિાની ઓળખાણ કરી લ અન મયાર ૫છી તિાિ િાનિોિાં તિન ંુ જ ન ૂર
જોઇન તિાિની સાથ પ્રિ કર..તિાિના ભલા િાટે કાિના કર...એ
કર...એ જ િાસ્તવિક ધિશ છ,તના વસિાય
અ્ય કોઇ ધિશ નથી.
સાંપ્રદાવયક લડાઇ ઝઘડાઓ તથા િૈરભાિના..દ્વષવ ૃવત્તના ૫ર ટીપણી
પણી કરતાં તથા તના વનદાન વિર્ િંતવ્ય
આ૫તાં ગરૂુ દે િ િરદે િવસિંિજી િિારાજ કિે છ કેઃ
"અિારા દે ર્િાં આજે જે લડાઇ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા છ તન ંુ મ ૂળ કારણ તંર્હદલી
હદલી અન સંૃુર્ચતતા છ. જ્યારે

અિ ધિશના િાસ્તવિક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ન સિજી લઇશ ંુ અન િાનિ એકતાની ભાિના જીિનિાં કિશરૂ૫િાં લાિીશ ંુ તો
જ આનો અંત આિર્.િાનિોએ એ સિજી લવ ંુ જોઇએ કેઃ
"ધિશન ંુ કાિ જોડિાન ંુ છ તોડિાન ંુ નહિ"
નહિ"
કોઇ૫
કોઇ૫ણ ગરૂુ -પીરપીર-પર્્બરોએ અંદરોઅંદર િર વિરોધ કરિાન ંુ વર્ષણ આય ંુ નથી.૫
નથી.૫રિામિા એક છ અન
તિાિ િનષ્ુ ય એક ૫રિામિાનાં જ સંતાન છ તથી સંસારના તિાિ િાનિ ભાઇ ભાઇ છ.
ુ ારો થઇ જર્.ઉ૫
જો િાનિ સમય ધિશની સાથ જોડાઇ જાય તો સિાજિાં અિ્ય સધ
.ઉ૫રોતત િાતોથી એ સ્પષ્ટ
થાય છ કેઃ આજે સંત વનરં કારી વિર્ન એક એિા સિાજન જ્િ આપી
આપી રહ્ ં ુ છ જેિાં તિાિ ધિાશ િલ્બી
કોઇ૫
કોઇ૫ણ ભદભાિ વિના િાનિતાની ધરાતલ ૫ર ભર્ા થઇ રહ્યા છ ત તિાિ પોતાની સાિાજીક જીંદર્ીન
પોતાની િા્યતાઓ..ધારણાઓ..૫
િા્યતાઓ..ધારણાઓ..૫રં પરાઓન અનરૂુ ૫ જીિિા િાટે સ્િતંત્ર છ.એક ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન તિન
આત્મિક એકતાના સ ૂત્રિાં બાંધ છ.સમય ધિશ બધાન
બધાન અંદરો અંદર જોડિાન ંુ કાિ કરે છ કેિકેઃ ધિશન ંુ કાિ
જોડિાન ંુ છ તોડિાન ંુ નહિ"
નહિ"
િતશિાન સિયિાં ધિશના નાિ ઉ૫
ઉ૫ર િાનિજાવતન ંુ વિભાજન થઇ રહ્ ં ુ છ.આજે અલર્ અલર્ સંપ્રદાય તથા
વિર્ભન્ન પ્રકારની પ ૂજા પ્વતઓના કારણ એકબીજાનો વિરોધ કરિાિાં આિી રહ્યો છ.સાકાર ઉપાસનાથી
ઉપાસ્યના અનક રૂ૫
રૂ૫ બનાિીન એક અખંડ ૫રિામિાના ૫ણ વિર્ભન્ન પ્રકારન અલર્ અલર્ રૂપોિાં પ્રર્ટ
કરિાિાં આવ્યા છ.િાનિસિાજની આ વિષિ પહરક્સ્થવતિાં સિાજના રોર્ન ંુ યોગ્ય વનદાન કરીન સંત
ુ ી
વનરં કારી વિર્નના િડા ગરૂુ દે િ િરદે િજી િિારાજે આરાધ્યદે િ અથિા ઉપાસ્યની જગ્યાએ એક પ્રભન
સ્થાપના કરી અન અનક ધિો તથા પંથોની જગ્યાએ એક િાનિધિશનો પ્રચાર કયો છ.સંત વનરં કારી
ુ િ કયો કેઃ ઉપાસ્યની દ્દવષ્ટથી
વિર્નના સંસ્થાપકોએ અનભ
ટથી જે ૫ણ ભદભાિ છ ત તિાિ સાકારિાં
ુ ની આિ્યકતાન
છ,પરિામિાના મ ૂળ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ વનરાકાર તમિિાં કોઇ ભદભાિ નથી,એટલ તિન યર્
આિ્યકતાન
ુ ંુ સિશશ્રષ્િ નાિ "વનરાકાર"
ધ્યાનિાં રાખીન પ્રભન
"વનરાકાર" ની ઘોષણા કરી છઃ
િિા આકાર્ આકાર્ની અંદર, વ્યાપી રહ્યો છ જે દાતાર,
સિયના િાર્લકે રાખ્ય ંુ છ, આન ંુ નાિ જ વનરાકાર.
જે કાંઇ દ્દ્યિાન છ જર્િાં, એ સૌ આનો જ છ વિસ્તાર,
દીનદીન-દુઃખીન ભતતોનો રષક, સ ૃવષ્િનો
િનો છ સર્જનિાર.
આ જ છ નૈયા, આ જ છ નાવિક, આ જ ઉતારે છ ભિપાર,
િદ ગ્રંથ સૌ કિી કિી થાક્યા, આ અનંત ન છ અપાર.
જપજપ-તપથી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂ ર,
કિે "અિતાર"
"અિતાર" િળ જો સદગરૂુ , િટાિી ૫ડદો દે ખાડે ન ૂર.

(અિતારિાણીઃ૫
(અિતારિાણીઃ૫દ-૧૧)

ુ ા એક નાિની જેિ જ અનક સંપ્રદાયો..પં
પ્રભન
પ્રદાયો..પંથો તથા ધિોના સ્થાન ફતત એક િાનિધિશની ઘોષણા
કરિાિાં આિી છ.હિ્દુ-મક્ુ સ્લિસ્લિ-ર્ીખર્ીખ-ઇસાઇ..કિેિડાિિાિાળા તિાિ િાનિ જ્યારે એક સિાન જ છ તો
૫છી આ લોકો પ્રિથી કેિ રિેતા નથી ? ર્ીતા..િદ..ૃુ રાન..બાઇબલ..િર્રે ધાવિિક ગ્રંથ જો એક જ
ુ ાયીઓ એક સ્થાન ૫ર બસીન ઉપાસના કેિ કરતા નથી ? જો
૫રિામિાન ંુ વનરૂ૫
વનરૂ૫ણ કરે છ તો તિના અનય
૫રિામિા િનષ્ુ યિાત્રના
યિાત્રના ૫રિવપતા છ તો પછી તિનાિાં અંદરો અંદર વિરોધ કેિ ?
હિ્દુ-મક્ુ સ્લિ, વર્ખવર્ખ-ઇસાઇ, સૌ િાનિ છ એક સિાન,
એક જ સહુ સિજણ આપ છ, ર્ીતાર્ીતા-િદ ન ગ્રંથ-ૃુ રાન.

એકન જાણી એકન િાનો, એક જ છ આ એક ભર્િાન,
ુ તાન.
િાંર્ી ખાય છ આની પાસ, િોટા િોટા જર્ સલ
એક જ સર્જનિાર આ જર્નો, સૌન નાચ નચાિ છ,
ુ ીન, ખલ આ ખબ
ુ રચાિ છ.
પ ૂતળા અંદર પ્રાણ મક
જર્ન પ્રકાવર્ત કરિા િાટે, ચંદ્દ-સ ૂરજ ચિકાિ છ,
આ એક જ છ પ્રભ ુ જર્કતાશ , સૌ ૫ર હુકિ ચલાિ છ.
કોન ખલાડી ખલ છ કોનો, જે િાનિન થાય જાણ,
ુ િિાન.. (અિતારિાણીઃ ૫દ-૧૮૦)
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ કે એ િાનિન, િળ જર્તિાં સખ
હિ્દુ-મક્ુ સ્લિસ્લિ-વર્ખવર્ખ-ઇસાઇઇસાઇ-જૈનજૈન-બૌ્બૌ્-પારસી..િર્રે વિર્ભન્ન િર્ોએ જો નાિ જ અલર્ રાખ્ય ંુ છ તો ૫છી
૫રસ્પર પ્રિનો અભાિ કેિ ? આ બધા પોતાની અલર્ અલર્ દુવનયા બનાિીન કેિ બસી ર્યા છ ?
અજ્ઞાનતા અન સ્િાથશના કારણ તિનાિાં ૫રસ્પર જે િર વિરોધ ઉમપન્ન થયલ છ તન જ તઓ ધિશપાલન
સિજિા લાગ્યા છ.આ િરની અક્ગ્ન એકમિનાં દર્શનમ ૂલક પ્રિ તથા િાનિધિશના પ્રસારથી જ ર્ક્ય બનર્
અન આ કાયશ ફતત શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ સંત (સદગરૂુ ) જ કરી ર્કે છ."
."અિતારિાણી"
અિતારિાણી"િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
કોઇ હિ્દુ કોઇ મક્ુ સ્લિ, કોઇ ર્ીખર્ીખ-ઇસાઇ છ,
ભાત ભાતની પોતાની દુવનયા, સૌએ અલર્ િસાિી છ.
સ્િાથશ પોતાનો િનિાં રાખી, કરતાં પ્રિની એ િાતો,
ુ ખ િાનિ આર્ જર્તની, આર્થી બજા
ુ િતા ચાિતો.
મર
ુ જાણ્યા વિના, એકતા કહદ૫
એક પ્રભન
કહદ૫ણ આિ નહિ,
કિે "અિતાર" વિના ગરૂુ પ ૂરા, બીજો કોઇ સિજાિ નહિ.. (અિતારિાણીઃ ૫દ-૩૧૮)
વિર્ભન્ન જાવતઓ અન િત..રૂહઢઓ અન ૫રં ૫રાઓ..િણશ..આશ્રિ..િર્રે ઇશ્વરૃૃત નિી,પરં ત ુ સિાજે બનાિલા
છ.અલર્ અલર્ જાવતઓના ટોળાં ૫ણ ઇશ્વરે બનાવ્યાં નથી.વિર્ભન્ન સંપ્રદાયો અન જાવતઓનાં જે બાહ્ય
ર્ચહ્નન કોઇ વ્યક્તત પોતાની સાથ લઇન જ્્યો નથી.ખાનનથી.ખાન-પાન..આિાસ..િર્રે ની વિર્ભન્નતા ૫ણ
૫રિામિાએ બનાિલ નથી એ િાત વનવિિિાદરૂ૫
ાદરૂ૫થી સમય છ કેઃ અિારો એકિાત્ર ધિશ "િાનિતા’’
િાનિતા’’ છ,જેિાં
તિાિ વિષિતાઓનો ૫હરમયાર્ કરીન આમિદર્શન કરવ ંુ આિ્યક છ.
જાવત િણશ હરિાજ જર્તના, પ્રભ ુ એ પોત બનાવ્યા નથી,
હિ્દુ-મક્ુ સ્લિસ્લિ-વર્ખવર્ખ-ઇસાઇ, પ્રભ ુ એ ભદ બનાવ્યા નથી.
ુ તન ૫િેરાિા, કોઇ સાથ આવ્યા નથી,
જનોઇજનોઇ-સન્ન
ુ ર્ચહ્ન લર્ાવ્યા નથી.
ખાનપાનન દે ર્-િર્ના, પ્રભએ
િાનિતા છ ધિશ અિારો, િાર્લકન બસ પાિવ ંુ છ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ તોડી બધાં બંધન, સદગરૂુ ર્રણિાં આિવ ંુ છ... (અિતારિાણીઃ ૫દ-૩૩૬)
જાવતજાવત-પાંવત,િણશ-આશ્રિઆશ્રિ-ધિશ..િર્રે ની તિાિ વિષિતાઓ આજના િાનિના ર્ળાિાં બંધન નાખી રહ્યા છ.
હિ્દુ-મક્ુ સ્લિસ્લિ-વર્ખવર્ખ-ઇસાઇ..૫
ઇસાઇ..૫િેલાં ફતત િાનિ છ.આ િર્ોએ વિર્ભન્ન પ્રકારના વિરોધ િાનિ હ્રદયિાં ઉમપન્ન
કરે લ છ.આ તિાિ વિષિતાઓ હ્રદયિાંથી કાઢી નાખિાથી જ વ્યક્તત વિિકનો અવધકારી બન છ..
ુ ી સિજ ના આિી છ,
જાતજાત-પાંત-િણોિાં રિીન, પ્રભન
ડૂબી જાય તિાં જર્ આખ,ંુ એિી ઉંડી આ ખાઇ છ.

હિ્દુ-મક્ુ સ્લિસ્લિ-વર્ખના ૫િેલાં, કેિળ એક ઇ્સાન છ ત,ં ૂ
ુ ચાિતો િોય ત.ં ૂ
િનથી િટાિ દ્વષ ન ઇષાશ , જો પ્રભન
પ્રભ ુ દાતાની ઓળખ વિના, આમિા ર્ાંવત પાિ નહિ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ વિના ગરૂુ પ ૂરા, િાત સિજિાં આિ નહિ... (અિતારિાણીઃ૫
(અિતારિાણીઃ૫દ-૩૫૫)
સદગરૂુ વનરં કારી બાબા તિાિ જાવતઓ અન ધિાશ િલંબીઓન હદષા આપીન આદર્શ િિામિાની જેિ
સિાજિાં એકતાનો સંદેર્ આપી રહ્યા છ.બાબા અિતારવસિજી િિારાજ સમસંર્ સભાિાં પોતાના પ્રિચનિાં
કિેતા િતા કેઃ
"આ ખલ્ુ લો દરબાર છ,અિી રાજારાજા-રં ક,ર્રીબ,ર્રીબ-તિંર્ર..કોઇ૫
ર..કોઇ૫ણ આિ ત તિાિન સિારો િળ છ.
ુ ન કિે છ કેઃ આિો િિારાજ ! કોઇ ર્ચિંતા ના કરો..આપન ંુ કાિ થઇ જર્. અિી
સદગરૂુ આિલ ત્જજ્ઞાસઓ
હિ્દુ-મક્ુ સ્લિનો ઝઘડો નથી.ચારે ય િણોન એક સરખો જ ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આપિાિાં આિ છ.’’
.’’
(અિતાર ઉ૫
ઉ૫દે ર્...પસ્ુ તકિાંથી ભાર્ભાર્-૧, પાનપાન-૧૧૦)
વનરં કારી વિચારધારાિાં કટ્ટરતાન કોઇ સ્થાન નથી.ધિશગ્રથ
ં "અિતારિાણી’’
"અિતારિાણી’’ ના રર્ચયતાએ િાનિિાત્રના
હ્રદયિાં ઘ ૂસલી કટ્ટરપંથી ભાિનાન લલકારતાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
િે િાનિ ! જ્યારે ત ં ૂ પદા થયો મયારે તારો કોઇ પંથ..ધિશ
..ધિશ કે વિશ્વાસ ન િતો.જ્યારે ત ં ૂ પ્રથિિાર આવ્યો
ુ ાં આિીન પ્રથિિાર શ્વાસ લીધો િતો
મયારે કોઇ કિશકાંડનો સાિાન તારી પાસ ન િતો..જ્યારે ત િિાિાયિ
મયારે તારા ર્ળાિાં જનોઇ કે હકરપાણ ન િત.ંુ .ર્ાન અન અર્ભિાનથી ત ં ૂ દૂ ર િતો.
આવ્યો તો જ્યારે ત ં ૂ જર્િાં, કોઇ ધિશ ઇિાન ન િતો,
આવ્યો તો જ્યારે ત ં ૂ જર્િાં, કિશકાંડ સાિાન ન િતો.
આવ્યો તો જ્યારે ત ં ૂ જર્િાં, કં ઇ૫ણ તારી ર્ાન ન િતી,
આવ્યો તો જ્યારે ત ં ૂ જર્િાં, તારો તજ
ં ૂ ન સાર ન િતો.
આવ્યો તો જ્યારે ત ં ૂ જર્િાં,િનિાં તારા અિંકાર ન િતો,
ુ ન કોઇથી ખાર ન િતો.
આવ્યો તો જ્યારે ત ં ૂ જર્િાં, તજ
પોત નાખી જ ંજાળ ર્ળાિાં, િાથ બોજો છ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ જો આિ દ્દવષ્ટ,
ટ, સઘળા ભરિથી છટયો છ... (અિતારિાણીઃ ૫દ-૧૭૮)
જ્યારે ત ં ૂ ઉમપન્ન થયો તો ત િખત તારો કોઇ વિત્ર કે ર્ત્રુ ન િતો.આ અનક જાવતજાવત-પાંવત અન સંપ્રદાયોના
ઝઘડા તથા વિર્ભન્ન પ્રકારની પ ૂજા પ્વતઓનો ફં દો ત જ તારા ર્ળાિાં ૫િેરી લીધો છ.તારે સિજી લવ ંુ
જોઇએ કે આ તિાિ સંસાર અસાર અન ભ્રાંવતિાન છ.
જ્યારે તિાિ િાનિ પાંચ જડ તમિો (ર્ષવત..જલ..પાિક..ર્ર્ન..સિીર)તથા છઠ્ઠા ચતન તમિિાંથી ઉમપન્ન
થયલ છ.તિાિના વનિાશ તા ૫ણ એક જ છ તો ૫છી તન વિર્ભન્ન સંપ્રદાયો અન ધિોિાં
ધિોિાં વિભાજીત થિાની
શ ંુ જરૂર છ ? આજના િાનિની બદ્વુ ્ના જ્ઞાનરૂપી પ્રકાર્ ૫ર અજ્ઞાનતાન ંુ આિરણ છિાઇ ર્ય ંુ છ તથી જ
તો ત અનક ધિો અન જાવતઓ બનાિીન બસી ર્યો છ.આજે સંસારિાં એિી ભ્રાંવત ફેલાઇ છ કેઃ પ્રમયષ
ુ જોઇન ૫ણ િાનિ આંખો બંધ કરીન બસી ર્યો છ.તિના નતા તથા અનય
ુ ાયી આંધળા બની ર્યા
િસ્તન
છ, જેિન પોતાની આંખોની સાિની ઉંડી ખાઇ દે ખાતી જ નથી અન જો કોઇ તની સાિ પ્રકાર્ની િાત કરે
તો ત તિનો વિશ્વાસ કરતો નથી.
પાંચ તમિના પ ૂતળા દે ખો, આ કેિા ઇ્સાન બ્યા ?

ુ લિાન બ્યા.
કોઇ હિ્દુ..વર્ખ..ઇસાઇ અન મસ
આ િાનિની બદ્વુ ્ ઉ૫
ઉ૫ર પડયા ૫ડદા અજ્ઞાનોના,
રાર્ અનૈવતક છડી રહ્યાં છ, િાનિ ધિશન જાતોના.
અવત ભ્રિિાં ૫ડયા જર્િાળા, પ્રમયષ છતાંના જોઇ ર્કે,
અંધો અંધન િાર્શ બતાિ, િારર્ એ શ ંુ જોઇ ર્કે ?
અંધાન જો હદિો બતાિ, કરતો ના વિશ્વાસ કહદ,
કિે "અિતાર"
"અિતાર" વિના ગરૂુ પરુ ા, થાતો ના આભાસ
આભાસ કહદ... (અિતારિાણીઃ૫
(અિતારિાણીઃ૫દ-૯૧)
વિર્ભન્ન તથાકવથત ધિોની સાથ સાથ વિર્ભન્ન ધાવિિક સ્થળ ૫ણ િાનિ એકતાિાં બાધક બની ર્યા છ અન
ુ લિાન કલિા િાંચી ર્કતો નથી..ગરૂુ દ્વારાિાં જઇ કોઇ હિ્દુ રાિ
ત જ કારણ આજે િંહદરિાં જઇ કોઇ મસ
ુ પોતાની
રાિનો જ૫
જ૫ કરી ર્કતો નથી..િસ્જીદિાં બસીન કોઇ ઇસાઇ ધિાશ િલ્બી God God કિીન પ્રભન
ભાષાિાં પોકારી ર્કતો નથી.કોઇ તમિદર્ય સંત જ િાનિન આ ઝંઝટિાંથી મતુ ત કરી ર્કે છ.
સંત વનરં કારી વિર્નના પ્રવસ્ ગ્રંથ "અિતારિાણી"
"અિતારિાણી" િાં આ િાત સિજાિતાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
િંહદરિાં જઇ કોઇ મક્ુ સ્લિ, કલિા ના સંભળાિી ર્કે,
હિ્દુ જઇન ગરૂુ દ્વારાિાં, રાિાયણ ના ર્ાઇ ર્કે.
િક્સ્જદ અંદર જઇન ર્ીખ કોઇ િાિેગરૂુ ના ભજી ર્કે,
આ ત્રણ સ્થાનોિાં જઇન ર્ખસ્તી, બાઇબલ ના સંભળાિી ર્કે.
પ ૂરા સદગરૂુ જાતપાતના, સૌ ઝઘડાન વિટાિ છ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ સદગરૂુ સૌન, એક સાથ બસાડે છ... (અિતારિાણીઃ ૫દ-૨૦૫)
જેિ સોનાિાં
સોનાિાંથી અનક આભ ૂષણો બનાવ્યા ૫છી અનક નાિોથી ઓળખિાિાં આિ છ,પરં ત ુ જ્યારે તિાિ
આભ ૂષણોન ભર્ાં કરીન ઓર્ાળી નાખિાિાં આિ તો ૫છી અનક આભ ૂષણોના નાિ અન રૂ૫
રૂ૫ રિેતાં
નથી,તિી જ રીત નાિરૂ૫
નાિરૂ૫િય જર્ત ૫ણ બ્રહ્મિાં વિથ્યારૂ૫
વિથ્યારૂ૫થી કધ્લ્પત છ.જેન ંુ અક્સ્તમિ ૫િેલાં ન િત ંુ અન
ભવિષ્યિાં
યિાં ૫ણ િર્ નિી,તિી રીત હિ્દુ..મક્ુ સ્લિ..વર્ખ..ઇસાઇ..િર્રે સંપ્રદાયો ની કલ્પના ૫ણ વિથ્યા
છ.આ બધા ૫િેલાં ૫ણ િાનિ િતા.અમયારે ૫ણ િાનિ છ અન આ બધાની પારિાવથિક સત્તા ફતત "બ્રહ્મ"
"બ્રહ્મ"
છ.િાનિ આ વિથ્યાન સમય િાનીન ખોટો વિિાદ ઉભો કયો છ.
લઇન લર્ડી સોનાની
સોનાની ન, ઘણાં ઘરે ણાં બનાિી લો,
િાર બંર્ડી કાનના એરીંર્, જે ઇ્છો ત ઘડાિી લો.
બધાં ઘરે ણાં કરી એકિાં, એન ફરી ર્ળાિી લો,
સોન ંુ અંત રિેર્ સોન,ંુ ઘાટ ઘણાં બદલાિી લો.
એિી રીત િાનિી હિ્દુ, મક્ુ સ્લિન ર્ીખ થઇ બિા,
કિે "અિતાર"
"અિતાર" આ મ ૂરખ િાનિ, વ્યથશનો ઝઘડો લઇ બિા... (અિતારિાણીઃ ૫દ-૨૧૧)
િાનિ ફતત સાંપ્રદાવયક િર્ોિાં વિભાજીત નથી,પરં ત ુ ખાન પાન અન ૫રીધાનન કારણ ૫ણ પોતાના
વિર્ભન્ન િર્શ બનાિી બિો છ.એક િર્શ પોતાના ખાન પાન અન પરીધાનન શ્રષ્િ િાન છ અન બીજા િર્શ થી
ઘ ૃણા કરે છ.જેનાથી સાિાજીક િૈિનસ્ય..ઇષ્યાશ ..દ્વ
..દ્વષ..િર્
ષ..િર્રે ની ભાિનાઓ સિાજિાં ુલીફાલી છ ત
ુ ી હકચડ આિી ર્યો છ.એક િાનિ બીજાન
જાવતપાંવતના હકચડિાં એટલો ઉંડો ઉતરી ર્યો છ કેઃ ઉ૫
ઉ૫ર સધ

જોઇન ઘ ૃણા કરે ત ર્બલ્ૃુ લ યોગ્ય નથી.બીજા ઉ૫
ઉ૫ર ઘ ૃણા કરીન વ્યક્તત પોત ઘ ૃર્ણત બની જાય છ અન તન ંુ
જીિન વ્યથશિાં જ નષ્ટ થઇ જાય છ.
અિતારિાણી
અિતારિાણી કિે છ કેઃ
૫િેરિર્ ન ખાનપાન ૫ર, ઘ ૃણા કોઇની કરતો કેિ ?
િધતો જોઇ કોઇન આર્ળ, િનની અંદર બળતો કેિ ?
જાતપાતના ૫ડી કીચડિાં, િન િલ ંુ ત ંુ કરતો કેિ ?
છોડી ઘરન જર્લિાં
ં
જઇ, દુવનયાથી ત ંુ ડરતો કેિ ?
નીચ કિશિાં ફસાઇ મ ૂરખ, કાળુ િોઢું કરતો કેિ ?
કિશન વનરખીન બીજાનુ
બીજાન,ંુ ઘર કાજળથી ભરતો કેિ ?
સમયની ધ ૂની છોડી મ ૂરખ, તન ૫ર રાખ લર્ાિ કેિ ?
કિશ-ધિશની નદીની અંદર, ત ં ૂ તણાતો જાય છ કેિ ?
િે િન મયાર્ી દે ચતરુ ાઇ, એથી જ િનની શદ્વુ ્ છ,
કિે અિતાર’’
અિતાર’’ િલોિ ના પાણી, સંત બતાિી વિવધ છ... (અિતારિાણીઃ૫
(અિતારિાણીઃ૫દ-૧૯૧)
સંત વનરં કારી વિર્નિાં સ્યકરૂ૫
સ્યકરૂ૫થી પ્રિર્ કરિા જ્યારે કોઇ ત્જજ્ઞાસ ુ આિ છ તો તન હદર્ષત કરતાં ૫િેલાં
તન પાંચ પ્રણો(પ્રવતજ્ઞા) લિડાિિાિાં આિ છ.તિાં બીજી પ્રવતજ્ઞા એ છ છ કેઃ જાવતજાવત- િણશના કારણ ઘ ૃણા
કરિી નિી.જાવતના આધાર ૫ર કોઇન ઉંચ નીચ સિજિા નિી.જાવત િૈિનસ્ય તો િીક ૫રં ત ુ તિન તો સ્ત્રી
પરૂુ ષિાં ૫ણ સિાનતા રાખિાની િાત કરી છ.તિાિિાં એક જ ર્ક્તત વિરાજિાન છ.ચારે િણશ એક પ્રભ ુ
ુ એકસરખ ંુ બનાવ્ય ંુ છ તો ૫છી જાવત પાંવતના વિિાદ
૫રિામિાન ંુ જ વનિાશ ણ છ.તિાિન ંુ ર્રીર ૫ણ પ્રભએ
અન લોકાચારિાં ર્ભન્નતા ર્ા િાટે ? તિાિ ધિાશ િલંબી અન તિાિ જાવતઓના િનષ્ુ યોન
યોન એક
૫રિવપતાએ બનાવ્યા છ તિન િાનિ સિજીન પ્રિ કરિો જોઇએ..
વનરં કારી બાબા િરદે િવસિજી િિારાજએ "આચાયશ જર્દગરૂુ ર્ંકરાચાયશ" ના અદ્વત વસ્ાંતન ંુ વ્યિિારીક રૂ૫
રૂ૫
પ્રદાન કરીન તન સાિાજીક જીિનિાં ઉતારિાનો સફળ પ્રયોર્ કયો છ.જે સમયનાં તિન દર્શ
દર્શન થયાં ત
સમયના તિાિ પ્રયોર્ તિન સિાજની પ્રયોર્ર્ાળાિાં રજૂ કયાશ છ.
તિાિ િતિતાંતરોના સાિા્ય વસ્ાંત..૫
..૫રીચય એ બતાિ છ કે આજે એક એિા િંચની આિ્યકતા છ કે
જ્યાં વિર્ભન્ન િર્શ ..સંપ્રદાય..પ્રાંત..જાવત..દે ર્..િર્..ભાષા..િર્રે સાથ સબંવધત વ્યક્તતઓ એક સાથ એકત્ર
એકત્ર
થઇ સૌિાદશ પ ૂણશ િાતાિરણિાં રિી ર્કે અન આ મયારે જ ર્ક્ય બનર્ કે જ્યારે આ ધિશ અથિા િંચ કોઇપણ
ુ ની એિી જ િાંર્ છ કેઃ િે વિર્ભન્ન ધિાશ િલંબીઓ ! એક િંચ ઉ૫
સંહકણશતાથી ગ્રવસત ના િોય ! આજે યર્
ઉ૫ર
આિો..
ુ ય ધરી આમિજ્ઞાન તથા સાધન
સંત વનરં કારી વિર્નના આ આદર્શ સિાજની મખ્
સાધન સમસંર્ છ.સમસંર્ દ્વારા જ
ુ ી થઇ ર્કે
આિા સિાજન ંુ ર્િન થઇ ર્કે છ.જેિાં વ્યક્તત વનવિત દુઃખ દહરદ્દથી મતુ ત..વિન્રત તથા પ ૂણશ સખ
છ.િનની

ત ૃષ્ણા

તથા

અસંતોષ

દૂ ર

થતાં

િાનિ

ત ૃવતની
તની

િાદક

િસ્તીિાં

ઝુિિા

લાર્

છ.કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ..િમસર..િર્રે િાનિના હ્રદયના એિા કાળા દાર્ છ જે િાનિન િાનિની સાથ
જોડતા નથી પરં ત ુ તોડે છ.
જો આમિજ્ઞાનના િાધ્યિથી િાનિ હ્રદયિાં પ્રિનો ઉદય ના થાય તો ત દુવનયાનો રાજા િોિા છતાં વ્યક્તત
વનિંદનીય છ.

ુ ી જેટલા ૫ણ તમિદર્ય િિાન સંત થયા ત તિાિ આદર્શ ગૃિસ્થ િતા. આદર્શ ગૃિસ્થી જ
આજહદન સધ
આદર્શ સંત બની ર્કે છ.સંતન ંુ પ્રથિ લષણ છ તિાિની સાથ પ્રિ કરિો અન ૫રીિાર તન ંુ પ્રારં ર્ભક
સ્થળ છ.
આધ્યાત્મિક સાધનાિાં પ્રાર્ચન કાળથી બ િાર્ો બતાવ્યા છ.વનવ ૃવતિાર્શ અન પ્રવ ૃવતિાર્શ .
વનવ ૃવતિાર્શ િાં વ્યક્તત ધન..દૌલત..૫
ધન..દૌલત..૫રીિાર અન સિાજનો મયાર્ કરીન િનોિાં..૫િશ
.૫િશતોિાં.. કં દરાઓિાં રિે
છ,સિાજિાં ર્ભષા િાંર્ીન જીિનયાપન કરે છ.
પ્રવ ૃવતિાર્શ િાં ૫રીિાર..સિાજ..િાયા..િર્રે ૫રીમયાર્ની આિ્યકતા નથી,પરં ત ુ તની આસક્તતના મયાર્
ુ િાિાં આિ છ.વનવ ૃવતિાર્શ િાં વિષયોનો સ્િરૂ૫
ઉ૫ર ભાર મક
સ્િરૂ૫થી મયાર્ છ,પરં ત ુ પ્રવ ૃવતિાર્શ િાં વિષયોનો
સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી મયાર્ નિી,૫
નિી,૫રં ત ુ વિષયોની આસક્તતનો િનથી મયાર્ કરિાનો િોય છ. જલકિલિત અનાસતત
રિેવ ંુ એ પ્રવ ૃવતિાર્શ છ.
શ્રીિદ ભર્િદર્ીતાિાં
ભર્િદર્ીતાિાં વનવ ૃવતના સ્થાન પ્રવ ૃવતિાર્શ ની સ્થાપના કરી છ.
કિધ્્દ્દયાર્ણ સંય્ય ય આસ્ત િનસા સ્િરન !
ઇધ્્દ્દયાથાશ ક્્િમ ૂઢામિા વિથ્યાચારઃ સ ઉ્ચત !! ૩/૬ !!
જે વ્યક્તત સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી તો ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનો મયાર્ કરી દે છ,પરં ત ુ િનથી તન ંુ ર્ચિંતન કરતો રિે છ ત
ક્યારે ય સં્યાસી કિેિાતો નથી ત તો વિથ્યાચારી અન દં ભી કિેિાય છ.
પ્રવ ૃવતિાર્શ ન ંુ સબળ સિથશન કરતાં શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
યધ્સ્મિધ્્દ્દયાર્ણ
યધ્સ્મિધ્્દ્દયાર્ણ િનસા વનય્યારભતઙજુ શન !
કિેષ્્િયૈઃ ૃૃિયોર્િસતતઃ સ વિવર્ષ્યત
યત !! ૩/૭ !!
જે સાધક િનથી ઇધ્્દ્દયોન િર્િાં કરીન અનાસતત થઇ તિાિ ઇધ્્દ્દયો દ્વારા કિશયોર્ન ંુ આચરણ કરે છ ત
જ શ્રષ્િ છ.
જ્ઞાની અન અજ્ઞાની, િાયાસતત અન અનાસતત બંન્ન પ્રકારના સાધક સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી તો એક જ પ્રકારના કિશ કરે
છ,પરં ત ુ તિના ર્ચિંતન અન લક્ષ્યિાં
યિાં અંતર િોય છ...!
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ર્ીતામ ૃતમ

ુ ાર પ્રભ ુ વપ્રય ભતતોનાં લષણો
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતા અનસ

શ્રીિદ ભર્િદર્ીતાના બારિા અધ્યાયિાં શ્ર્લોકઃ૧૩
શ્ર્લોકઃ૧૩ થી ૧૯િાં
૧૯િાં વસ્ાિસ્થાન પ્રાત થયલા પ્રભ ુ વપ્રય
ુ ભાિિાન
ભતતોનાં ૩૬ લષણોન ંુ િણશન છ.ભતત એટલ જે વિભતત નથી ત ! ભતત જ્ઞાનથી િધર
ુ અપશણ કરિાં.ભક્તત એ િનન ંુ
હ્રદય..કિશથી
થી િક્કિ અન પ્રિનો ભીનો િોય છ.ભક્તત એટલ િન..બદ્વુ ્ પ્રભન
ુ ો િળિ છ ત પ્રભન
ુ ર્િ છ અન િાસ્તિિાં જ ભતત છ.
સ્નાન છ.જર્તિાં આિીન જે આ ૩૬ ગણ
ુ ઃ ષિી || 13 ||
અદ્વષ્ટા સિશભ ૂતાનાં િૈત્રઃ કં ુણ એિ ચ | વનિશિો વનરિંકારઃ સિદુઃખસખ
સંતષ્ુ ટઃ સતતં યોર્ી યતામિા દૃઢવનિયઃ | િય્યવપિતિનોબદ્વુ ્યો િદ્ભતતઃ સ િ વપ્રયઃ || 14 ||
યસ્િાન્નોદ્વદ્વજત લોકો લોકાન્નોદ્વદ્વજત ચ યઃ | િષાશ િષશભયોદ્વર્ૈ મશતુ તો યઃ સ ચ િ વપ્રયઃ || 15 ||
અનપષઃ શર્ુ ચદશ ષ ઉદાસીનો ર્તવ્યથઃ | સિાશ ર્ભપહરમયાર્ી યો િદ્ભતતઃ સ િ વપ્રયઃ || 16 ||
ુ ાશભ
ુ પહરમયાર્ી ભક્તતિા્યઃ સ િ વપ્રયઃ || 17 ||
યો ન ૃદષ્યવત ન દ્વષ્ષ્ટ ન ર્ોચવત ન કાઙ્ક્ષવત | શભ
ુ દુઃખષ ુ સિઃ સઙ્ગવિિત્ર્જતઃ || 18 ||
સિઃ ર્ત્રૌ ચ વિત્ર ચ તથા િાનાપિાનયોઃ | ર્ીતોષ્ણસખ
તલ્ુ યવન્દાસ્તવુ તિૌની સંતષ્ુ ટો યન કેનર્ચત | અવનકેતઃ ક્સ્થરિવતભશક્તતિા્િ વપ્રયો નરઃ || 19 ||

1) અદ્વષ્ટા સિશભ ૂતાનાં...
પ્રાણીિાત્રના પ્રમય દ્વષનો અભાિ..
ધન..િોટાઇ..આદર..સમકાર િર્રે ની પ્રાવતિાં
તિાં કોઇ ર્િ તિાં વિઘ્ન પદા કરે ..ર્રીર..િન..બદ્વુ ્.. ઇધ્્દ્દયો
અન વસ્ાંતન પ્રવતૃળ
વ્યિિાર કરે ..ઇષ્ટની
ટની પ્રાવતિાં
તિાં વિઘ્ન નાખ.. કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારની
ૂ કોઇ ર્િ તિો વ્યિિાર
આવથિક અન ર્ારીહરક િાની ૫િોચાડે,પરં ત ુ ભતતના હ્રદયિાં તના પ્રમય ક્યારે ય સિેજ૫ણ દ્વષ થતો
ુ જ વ્યા૫
નથી,કારણ કેઃ ત પ્રાણીિાત્રિાં પોતાના પ્રભન
વ્યા૫ક દે ખ છ.આિી ક્સ્થવતિાં ત કોનો વિરોધ કરે ...?
ુ ય દે ખહિિં જર્ત કેિી સન કરહિિં વિરોધ"
"વનજ પ્રભિ
વિરોધ" (રાિાયાણઃ૭/૧૧૨
(રાિાયાણઃ૭/૧૧૨--ખ)
ુ ંુ ૃૃપાપ ૂણશ..િંર્લિય વિધાન જ િાન છ. પ્રાણી
ત અવનષ્ટ કરિાિાળાઓની બધી હર મયાઓન ૫ણ પ્રભન
ુ ો જ અંર્ છ,તથી કોઇ૫
િાત્ર સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી પ્રભન
કોઇ૫ણ પ્રાણીના પ્રમય દ્વષભાિ રિેિો એ પ્રભ ુ પ્રમય જ દ્વષ
છ.ઘણીિાર
.ઘણીિાર ભતત કોઇનો દ્વષ ના કરતો િોિા છતાં ૫ણ કેટલાક લોકો તિનો દ્વષ કરે છ. આિા
અજ્ઞાનીઓનો ભતત દ્વષ કરતા નથી ૫ણ તિના અજ્ઞાનનો ત દ્વષ કરે છ અન અજ્ઞાન કાઢી નાખ છ.
ુ કરવ ંુ ૫ડે છ.અદ્વષ્ટાિાં
ભતત થિા િાટે અંતઃકરણન શ્
ટાિાં તટસ્થ ના રિેતાં ભ ૂતિાત્ર ઉ૫
ઉ૫ર પ્રિ કરિાનો
છ.
2) િૈત્ર...
ભતતના અંતઃકરણિાં પ્રાણીિાત્ર સાથ િૈત્રી તથા દયાનો વ્યિિાર િોય છ.ત બીજા િાટે જે કં ઇ કરે છ ત
કતશવ્ય તરીકે નિી,પરં ત ુ સ્નિથી કરે છ.પોતાન ંુ અવનષ્ટ કરિાિાળા પ્રમય ૫ણ ભતત વિત્રતાનો વ્યિિાર
કરે છ.ભતત િાન છ કેઃિારૂં અવનષ્ટ કરિાિાળો..અવનષ્
કરિાિાળો..અવનષ્ટિાં
ટિાં વનવિત્ત બનીન િારા પ ૂિશિાં કરે લા પા૫
પા૫કિોનો
નાર્ કરી રહ્યા છ તથી ત વિર્ષરૂપ આદરન પાત્ર છ.
ુ ીઓ પ્રમય િૈત્રી.. દુઃખીઓ
પાતંજલ યોર્દર્શનિાં ર્ચત્તશદ્વુ ્નાં ચાર સાધનો બતાિિાિાં આવ્યાં છઃ સખ
પ્રમય કરૂણા..પણ્ુ યામિાઓ પ્રમય મહુ દતા(પ્રસન્નતા)
દતા(પ્રસન્નતા) અન પાપામિાઓ પ્રમય ઉપષાના ભાિથી ર્ચત્તિાં
વનિશળતા આિ છ.
3) કરૂણા...
ુ ીઓ પ્રમય તથા પણ્ુ યામિાઓ પ્રમય િૈત્રીનો ભાિ તથા દુઃખીઓ અન
કરૂણા િોિી. વસ્ ભતતોનો સખ
પાપામિાઓના પ્રમય કરૂણાનો ભાિ રિે છ.ભર્િાન તજોિય..જ્ઞાનિય..પ્રિિય અન કરૂણાિય
છ.કરૂણાિાં દયા..આત્મિયતા અન ૃૃવતર્ીલતા...આ ત્રણ િાતો આિ છ.
ુ િન આટલી સરસ બદ્વુ ્ આપી
સાધક અિસ્થાિાં પોતાના ઉ૫
ઉ૫ર કરૂણા લાિો અન વિચારો કે...પ્રભએ
ુ કેિ િોકલ્યો ? જે કાિ િાટે
પણ...! િ શ ંુ કયું ુ ? િાનિજીિનનો ઉદ્દ્ય શ ંુ ? હું કોન ? િન પ્રભએ
ચૌરાર્ી લાખ યોવનઓિાં
યોવનઓિાં શ્રષ્િ િાનિ ર્રીર આય ંુ છ તો જે કાયશ કરિા િાટે આય ંુ છ ત કાયશ કયું ુ છ
ુ િાં જ જીિન િડફી નાખ્ય ંુ ? આિ, સાધક અિસ્થાિાં પોતાના
ખરૂં ? કે ફતત આિાર..વનદ્દા..ભય..િૈથન
િાટે અન વસ્ાિસ્થાિાં લોકો િાટે કરૂણા ઉ૫
ઉ૫જિી જોઇએ.પ્રભ ુ આપણા િાટે કેટલી િિેનત કરે છ,પરં ત ુ
ુ ી કદર કરતો નથી..એ જોઇન ભતતન ંુ હ્રદય કરૂણાથી
એક૫
એક૫ણ િાણસ ભર્િાનન યર્ આ૫
આ૫તો નથી..પ્રભન
ભરાઇ આિ છ.
ભત ૃિરી કિે છ કેઃ
ુ સખ
ુ થી વિરાિ પાિો અન સ્ત્રીસંર્ની ઇ્છા િોય તો કરૂણા..િૈત્રી અન
િે પંહડતો ! સ્ત્રીસંર્ના ષણભંગર
પ્રજ્ઞારૂપી સ્ત્રીનો સંર્ કરો.પ્રમય
કરો.પ્રમયક ચાર સ્ત્રીઓ (કરૂણા..િૈત્રી..પ્રજ્ઞા અન સ્ત્રી) સાથ ૫રણવ ંુ જોઇએ,કારણ કેઃ

િારયતુ ત ભારે સ્તન િંડલ કે િણીની િખલાથી રૂિઝુિ થતા વનતંબનો ભાર કં ઇ નરકિાં ર્રણ
(તારનાર) થનાર નથી.
4) વનિશિ...
ભતતનો પ્રાણીિાત્રના પ્રમય પ્રિ..િૈત્રી અન કરૂણાનો ભાિ રિે છ તો ૫ણ તિની કોઇના પ્રમય સિેજ૫ણ
"િિતા’’
િિતા’’ િોતી નથી.પ્રાણીઓ અન ૫દાથોિાં િિતા (િારા૫
(િારા૫ણાનો ભાિ) અન અિમ જ િનષ્ુ યન
યન
સંસારિાં બાંધિાિાળી થાય છ.ભતત આ િિતાથી રિીત િોય છ.તિની પોતાના ર્રીર..ઇધ્્દ્દયો..િિન
અન બદ્વુ ્િાં ૫ણ િિતા િોતી નથી.
આ જર્તિાં િારૂં કં ઇ જ નથી ૫ણ બધ ંુ ભર્િાનન ંુ છ.
5) વનરિંકાર...
ર્રીર ઇધ્્દ્દયો..િર્રે જડ ૫દાથોન પોતાન ંુ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ િાનિાથી અિંકાર ઉમપન્ન થાય છ.ભતતની પોતાના
ુ િ
ર્રીર..િર્રે પ્રમય સિેજ૫ણ અિમ બદ્વુ ્ ના િોિાથી તથા પ્રભ ુ સાથ પોતાનો વનમય સબંધનો અનભ
ુ ો પ્રર્ટ થિા લાર્ છ.આ
થઇ જિાથી તના અંતઃકરણિાં આપોઆ૫
આપોઆ૫ શ્રષ્િ..હદવ્ય
િ..હદવ્ય અન અલૌકીક ગણ
ુ ોન ૫ણ ત પોતાના ગણ
ુ ો િાનતો નથી,પરં ત ુ દૈ િી સં૫વત્ત િોિાથી પ્રભન
ુ ા જ િાન છ.સત
ગણ
ુ સદગણ
ુ કિેિાય છ.આિી દર્ાિાં ભતત તિન પોતાના િાની જ કેિી
(૫રિામિા)ના
(૫રિામિા)ના િોિાથી જ આ ગણ
રીત ર્કે ? એટલા િાટે ત અિંકારથી સિશથા રિીત િોય છ.
ુ -દુઃખિાં સિતા...
6) સખ
ુ -દુઃખની પ્રાવતિાં
ભતત સખ
તિાં સિાન રિે છ,એટલ કેઃઅનૃુ ળ
તા-પ્રવતૃળ
રાર્-દ્વષ..િષશૂ તાૂ તા તિના હ્રદયિાં રાર્ર્ોક...િર્રે પદા કરી ર્કતાં નથી.અનૃુ ળ
ૂ -પ્રવતૃળ
ૂ ૫હરક્સ્થવત આિતાં પોતાનાિાં િષશ-ર્ોક િર્રે વિકારો

ુ જેન
ુ ૫ણ વર્િ અન દુઃખ ૫ણ
ના આિિા જોઇએ..કારણ કેઃસખ
જેન િોકલ્ય ંુ છ તન જ દુઃખ િોકલ્ય ંુ છ.સખ
વર્િ (કલ્યાણ) છ.
ગરૂુ દે િ િરદે િ (વનરં કારી બાબા) આ િાત સિજાિતાં કિે છ કેઃ
!! જૈસી ભી િો ૫હરક્સ્થવત એકરસ રિે િનઃક્સ્થવત !!
ર્િ તિી ૫હરક્સ્થવત વનિાશ ણ થાય છતાં જેના િનની ક્સ્થવત એકરસ રિે ત ભતત...!
ભતત...!
ુ ની પ્રાવતિાં
અજ્ઞાની િનષ્ુ યન
યન સખ
તિાં િષશ અન દુઃખિાં દ્વષ થાય છ..એટલ કેઃ તનો ર્ોક કરે છ ૫ણ જ્ઞાની
ુ -દુઃખિાં સિભાિ િોિાથી કોઇ૫
ભતતનો સખ
કોઇ૫ણ અિસ્થાિાં તના અંતઃકરણિાં િષશ ર્ોક..િર્રે વિકારો
આિતા નથી.
7) ષિી...
પોતાનો કોઇ૫
કોઇ૫ણ જાતનો અ૫
અ૫રાધ કરિાિાળાન કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારનો
પ્રકારનો દં ડ ન આપિાની ઇ્છા રાખીન ષિા
કરી દે િાિાળાન "ષિી’’
"ષિી’’ કિેિાિાં આિ છ.અ૫
.અ૫રાધ કરિાિાળાન વર્ષા કરિાન ંુ સાિથ્યશ િોિા છતાં ૫ણ
તના અ૫
અ૫રાધન સિન કરી લિો અન તન િાફ કરી દે િો એ ષિા’’
ષિા’’ છ. જો િનષ્ુ ય પોતાના િાટે કોઇની
ુ ની આર્ા ન રાખ
પાસથી કોઇપણ પ્રકારની સખ
રાખ અન પોતાના ઉ૫
ઉ૫ર અ૫
અ૫કાર કરિાિાળાન ંુ ખરાબ ન
ઇ્છ તો તનાિાં ષિાભાિ પ્રર્ટ થાય છ.
8) સંતષ્ુ ટ...
ટ...
ભર્િાનનો ભતત ખ ૂબ જ સંતોષી િોય છ.પોત વનમય િોિાના કારણ જીિન વનમય પરિામિાની
ુ ૂવતથી જ િાસ્તવિક અન સ્થાઇ સંતોષ થાય છ.
અનભ

શ્રીિદ ભાર્િત(૭/૧૫/૧૭)
(૭/૧૫/૧૭) િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
જેિી રીત ૫ર્િાં જોડા ૫િેરીન ચાલિાિાળાન કાંકરા અન કાંટાનો કોઇ ભય િોતો નથી,તિી જ રીત
ુ ન સખ
ુ જ છ..દુઃખ છ જ નિી ! ભતતોન િન
જેના િનિાં સંતોષ છ તના િાટે િંિર્ાં બધી જગ્યાએ સખ
ુ ની હકિંિત િોતી નથી અન યોગ્ય સિય િન િળર્ તની ખાત્રી તિન િોય છ તથી ત
બધી િસ્તઓ
સંતષ્ુ ટ િોય છ.
"કબીરદાસજી"
કબીરદાસજી"એ કહ્ ં ુ છ કેઃ
ર્ોધન ર્જધન બાજીધન ઔર રતનધન ખાણ,
જબ આિ સંતોષ ધન સબ ધન ધહુ ર સિાન....!
અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ધીરજ સંયિન સિદ્દવષ્ટ,
ટ, સંતોના આભ ૂષણ છ,
શૃર્
ં ાર િહરના જનનો, િહર ઇ્છાિાં જીિન છ... (અિતારિાણીઃ૨૮)
(અિતારિાણીઃ૨૮)
9) સતત યોર્ી...
ભક્તતયોર્ દ્વારા ૫રિામિાન પ્રાત (વનમય વનરં તર ૫રિામિા સાથ સંયતુ ત) પરૂુ ષન ંુ નાિ "યોર્ી’’
"યોર્ી’’
છ.િાસ્તિિાં કોઇ૫
કોઇ૫ણ િનષ્ુ યનો
યનો ૫રિામિાથી ક્યારે ય વિયોર્ થયો નથી..છ નિી..થઇ ર્કતો નથી અન
ુ િ કયો ત યોર્ી. આિો ભતત ૫રિાનંદના અષય..અનંત
સંભિ પણ નથી.આ િાસ્તવિકતાનો જેન અનભ
ુ ૂવત કરી લ છ તથી સદાય ત સંતષ્ુ ટ રિે છ.સંસારી િનષ્ુ યન
ભંડાર પ્રભ-ુ ૫રિામિાની પ્રમયષ અનભ
યન જે
સંતોષ થાય છ તની ખાત્રી થતાં અસંતોષ ઉમપન્ન
પન્ન થાય છ તથી ત િંિર્ાં સંતષ્ુ ટ રિી ર્કતો નથી.
10)

યતામિા...

જેનો િન..બદ્વુ ્ અન ઇધ્્દ્દયો સિીત
સિીત ર્રીર ઉ૫
ઉ૫ર પ ૂણશ અવધકાર છ ત "યતામિા’’
"યતામિા’’ છ.જ્ઞાની ભતતોનાં
િન..બદ્વુ ્ અન ઇધ્્દ્દયો સિીત ર્રીર િંિર્ાં તના િર્િાં રિે છ.ત ક્યારે ય િન..બદ્વુ ્ અન ઇધ્્દ્દયોના
ુ -દુરાચારની સંભાિના િોતી નથી.
િર્િાં થતા નથી.જેથી તનાિાં કોઇ૫
કોઇ૫ણ પ્રકારના દુગશણ
11)

દ્દઢ વનિયી..

જેન બદ્વુ ્ દ્વારા ૫રિામિાના સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫નો વનિય કરી લીધો છ.જેન સિશત્ર ભર્િાનન ંુ જ પ્રમયષ દર્શન થાય
ુ ..કિશ અન દુઃખ..િર્રે ના કારણ ૫રિામિાના સ્િરૂ૫
છ તથા જેની બદ્વુ ્..ગણ
સ્િરૂ૫થી ક્યારે ય વિચર્લત થતી
ુ વપ્રય િોય છ.
નથી તિો દ્દઢ વનિયી ભતત પ્રભન
12)

િય્યઅવપિતિનોબદ્વુ ્...

ભતત વનમય વનરં તર િનથી ભર્િાનના સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ન ંુ ર્ચિંતન અન બદ્વુ ્થી તિનો વનિય કરતાં કરતાં તનાં
િન અન બદ્વુ ્ ભર્િાનના સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫િાં કાયિના િાટે ત્િય થઇ જાય છ.
ભર્િાનન તો બધા વપ્રય િોય છ,પરં ત ુ ભતતનો પ્રિ ભર્િાન વસિાય બીજે ક્યાંય િોતો નથી તથી
ભર્િાનન ૫ણ ભતત વપ્રય િોય છ.જેનો ભર્િાનિાં અિૈતકુ અન અન્ય પ્રિ છ,તથી ભર્િાનના
સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫િાં અટલ ક્સ્થવત છ જેનો ક્યારે ય પ્રભ ુ ૫રિામિાથી વિયોર્ થતો નથી.જેન િન બદ્વુ ્ ભર્િાનન
અપશણ કયાશ છ,ભર્િાન જ જેન ંુ જીિન..ધન..પ્રાણ તથા સિશસ્િ છ..જે ભર્િાનના િાથની કિપ ૂતળી છ
એિા જ્ઞાની
જ્ઞાની ભતતોન ભર્િાન વપ્રય બનાિ છ..
13)

અનદ્વુ દ્વગ્નતા...

ુ જ જુિ છ.આથી તની દ્દવષ્ટિાં
ભતત સિશત્ર અન સિશિાં પોતાના ૫રિ વપ્રય પ્રભન
ટિાં િન..િાણી અન
ુ ી પ્રસન્નતા િાટે જ થાય છ,એિી અિસ્થાિાં ભતત કોઇપણ
ર્રીરથી થિાિાળી તિાિ હર મયાઓ પ્રભન
પ્રાણીન ઉદ્વર્ કેિી રીત ૫િોચાડી ર્કે...?
14)

અ્ય કોઇ પ્રાણીથી ઉદ્વદ્વગ્ન ન થવ.ંુ ..

બ્રહ્મદર્શન ૫છી જ્ઞાની ભતતનો તિાિિાં સિભાિ થઇ જાય છ.જેના લીધ ત જાણી જોઇન પોતાના
તરફથી કોઇપણ એવ ંુ કાયશ કરતો નથી જેનાથી તનો કોઇ દ્વષ કરે ..તથી બીજા લોકો ૫ણ તન દુઃખ
ુ ાર ૫રે ્છાથી દુઃખન ંુ વનવિિત
૫િોચાડનારી કોઇપણ ચષ્ટા કરતા નથી.જ્ઞાની ભતતન ૫ણ પ્રારબ્ધ અનસ
પ્રાત થાય છ,૫
,૫રં ત ુ તિાં રાર્..દ્વષનો અભાિ િોય છ,તથી િોટાિાં િોટા દુઃખની પ્રાવતિાં
તિાં ૫ણ ત
વિચર્લત થતો નથી.
15)

િષશ-અિષશ-ભયભય-ઉદ્વર્થી મતુ ત...

િષશથી મતુ ત થિાનો અથશ છ કેઃ વસ્ ભતત તિાિ પ્રકારના િષશ..િર્રે વિકારોથી રિીત િોય છ..પરં ત ુ
તનો આર્ય એિો નથી કે ત િષશરિીત (પ્રસન્નતાશ ૂ્ય) િોય છ.ઉલ્ટાની તની પ્રસન્નતા તો
વનમય..એકરસ..વિલષણ અન અલૌહકક િોય છ.તની પ્રસન્નતા સાંસારીક ૫દાથોના સંયોર્ોર્-વિયોર્થી
ઉમપન્ન ષર્ણક..નાર્િાન અન િધિા ઘટિાિાળી
ઘટિાિાળી િોતી નથી.સિશત્ર ભર્િદ બદ્વુ ્ રિેિાથી ત સિશવ્યા૫
યા૫ક
ુ જોઇન ત સદાય પ્રસન્ન રિે છ..
પ્રભન
અિષશ...એટલ કોઇના ઉમકષશ (ઉન્નવત્ત)ન સિન કરિો.બીજા
કરિો.બીજા લોકોન પોતાના સિાન કે પોતાનાથી અવધક
ુ સવુ િધાઓ..ધન..વિદ્યા..િહિિા..આદર સમકાર પ્રાત થયલા જોઇન સાધારણ િનુ
સખ
િનષ્ુ યના
યના અંતઃકરણિાં
તિના પ્રમય ઇષ્યાશ થિા લાર્ છ,કારણ કેઃ તનાથી બીજાનો ઉમકષશ સિન થતો નથી.કેટલીકિાર સાધકો
(સાિા્ય

ભર્તો)ના

અંતઃકરણિાં

૫ણ

બીજા

સાધકોની

આધ્યાત્મિક

ઉન્નવત્ત

તથા

પ્રસન્નતા

જોઇન..સાંભળીન..ઇષ્યાશ નો
નો ભાિ પદા થાય છ..૫
..૫રં ત ુ "ભતત’’
"ભતત’’ આ વિકારથી
વિકારથી રિીત િોય છ..કેિકેઃ તિની
ુ ા વસિાય અ્ય કોઇની સ્િતંત્ર સત્તા રિેતી જ નથી પછી કોના પ્રમય અિષશ
દ્દવષ્ટિાં
ટિાં પોતાના વપ્રય પ્રભન
કરે અન ર્ા િાટે કરે ...?
ઇષ્ટના
ટના વિયોર્ અન અવનષ્ટના
ટના સંયોર્ની આર્ંકાથી થિાિાળા વિકારન "ભય’’
"ભય’’ કિે છ.
ભય બ પ્રકારથી થાય છ.
(૧)બ
ચોર..ડાૃુ ુ..િર્રે થી અવનષ્ટ થિાની અથિા કોઇ પ્રકારની
(૧)બિારના કારણોથી...જેિકે વસિંિ..સા૫..
..સા૫..ચોર..ડાૃ
સાંસારીક િાવન ૫િોચિાની આર્ંકાથી થિાિાળો ભય અન...
(ર)આંતરીક કારણોથી...જેિકે ચોરી..હિિંસા..જૂિ..કપટ..વ્યર્ભચાર..િર્રે ર્ાસ્ત્ર વિરૂ્ વનવષ્ કિોથી
થિાિાળો ભય...
સૌથી િોટો ભય િોતનો િોય છ.વિિ
.વિિકર્ીલ કિેિાનારા પરૂુ ષોન ૫ણ િોતનો ભય રહ્યા કરે છ. સાધકન
૫ણ સમસંર્..ભજન..ધ્યાન..િર્રે સાધનોથી ર્રીર ૃૃર્ થિા િર્રે નો ભય રિે છ.આ બધા ભય ફતત
ર્રીર (જડતા)ના આશ્રયથી જ પદા થાય છ.ભતત િંિર્ાં ભર્િદ ચરણોનો આવશ્રત રિે છ એટલા િાટે
ુ ી ભર્િદ્ચરણોિાં આવશ્રત થતો નથી મયાંસધ
ુ ી ભય રિે
ત િંિર્ાં ભયરિીત
ભયરિીત િોય છ.સાધક ૫ણ જ્યાંસધ
છ.વસ્ ભતત (બ્રહ્મદર્ય) ન તો િંિર્ાં સિશત્ર પોતાના વપ્રય પ્રભ ુ જ દે ખાય છ ૫છી તનાિાં ભય કેિી રીત
પદા થઇ ર્કે ?

િનન ંુ એકરૂ૫
એકરૂ૫ ન રિેતાં િલચલયતુ ત થઇ જવ ંુ એ "ઉદ્વર્’’
ર્’’ કિેિાય છ.
ર્ીતાના અધ્યાયઃ૧૨/૧૫
િા ્લોકિાં "ઉદ્વર્’’
અધ્યાયઃ૧૨/૧૫િા
ર્’’ ર્બ્દ ત્રણિાર આવ્યો છ.૫
.૫િેલીિાર ઉદ્વર્ની િાત કિીન
ભર્િાન બતાવ્ય ંુ છ કેઃ ભતતની કોઇ૫
કોઇ૫ણ હર મયા તના તરફથી કોઇ િનષ્ુ યના
યના ઉદ્વર્ન ંુ કારણ બનતી
નથી...બીજીિાર ઉદ્વર્ની િાત કિીન એ બતાવ્ય ંુ છ કેઃ બીજા િનષ્ુ યની
યની કોઇ૫
કોઇ૫ણ હર મયાથી
હર મયાથી ભતતના
અંતઃકરણિાં ઉદ્વર્ થતો નથી.આ વસિાય ૫ણ બીજા કેટલાક કારણોથી ૫ણ િનષ્ુ યન
યન ઉદ્વર્ થાય
ુ ાર ફળ ના
છ..જેિકેઃ િારં િાર પ્રયમન કરિા છતાં ૫ણ પોતાન ંુ કાયશ ના થવ.ંુ .કાયશન ંુ ઇ્છાનસ
િળવ.ંુ .અવન્છાએ

ઋત ુ

૫રીિતશન..ધરતીકં ૫..પ
૫..પ ૂર..િર્રે

ઘટના

બનિી..પોતાની

કાિના..

િા્યતા..વસ્ાંત અથિા સાધનિાં વિઘ્ન ૫ડવ.ંુ .િર્રે . ભતત આ બધા પ્રકારના ઉદ્વર્ોથી મતુ ત િોય છ.
ૂ િાં જે ભતત િોય છ તના અંતઃકરણિાં
આ બતાિિા િાટે ઉદ્વર્ની ત્રીજીિાર િાત કરિાિાં આિી છ.ટં ક
ઉદ્વર્ નાિની કોઇ ચીજ રિેતી નથી.
ુ ી સ્િભાિ જ કારણ છ.ભતતિાં અજ્ઞાનનો અભાિ િોિાથી
ઉદ્વર્ થિાિાં અજ્ઞાનજવનન ઇ્છા અન આસરી
ર
કોઇ સ્િતંત્ર ઇ્છા જ રિેતી નથી..૫
નથી..૫છી આસરુ ી સ્િભાિ તો સાધનાિસ્થાિાં જ નષ્ટ થઇ જાય
છ.ભર્િાનની ઇ્છા જ ભતતની ઇ્છા િોય છ.
મતુ ત એટલ વિકારોથી છૂટેલો.. અંતઃકરણિાં સંસાર િોિાથી તથા ૫રિામિાિાં પ ૂણશ૫ણ િનિન-બદ્વુ ્ ન
લાર્િાથી જ િષશ..અિષશ..ભય..ઉદ્વર્..િર્રે વિકારો ઉમપન્ન થાય છ..૫
..૫રં ત ુ ભતતની દ્દવષ્ટિાં
ટિાં એક પ્રભ ુ
૫રિામિા વસિાય અ્ય કોઇની સત્તા અન િિત્તા ન રિેિાથી તનાિાં આ વિકારો ઉમપન્ન થતા જ નથી.
ુ દુરાચારોથી રિીત િોય છ.ગુ
ુ ોન ંુ અર્ભિાન થિાથી દુગશણ
ુ ો આપોઆ૫
ભતત આ તિાિ દુગશણ
.ગણ
આપોઆ૫ આિી
ુ ોના અર્ભિાનિાં ગણ
ુ ઓછા અન દુગશણ
ુ (અર્ભિાન) િધારે િોય છ.અર્ભિાનથી
જાય છ.િાસ્તિિાં
.િાસ્તિિાં ગણ
ુ ોની વ ૃદ્વ્ થાય છ કેિકેઃ બધા દુગશણ
ુ દુરાચાર અર્ભિાનના જ આવશ્રત રિે છ.
દુગશણ
ુ છ ! જો એિન પોતાનાિાં ક્યારે કોઇ
ુ દે ખાય છ
ભતતન ખબર ૫ણ નથી િોતી કે િારાિાં કોઇ ગણ
કોઇ ગણ
ુ ો જ િાન છ..પોતાનો નિી ! આ રીત ગણ
ુ ોન ંુ અર્ભિાન ન િોિાથી ભતત બધા દુગશણ
ુ
તો ત તન પ્રભન
દુરાચારોથી અન વિકારોથી મતુ ત િોય છ.ભતતનો
.ભતતનો જીિન વ્યિિાર કેિો િોિો જોઇએ ત િિ ૫છી ના છ
લષણોિાં બતાિિાિાં આવ્ય ંુ છ...
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અનપષ....

અનપષ એટલ તન કં ઇ૫ણ અપષા નિી.ભતત
નિી.ભતત ભર્િાનન જ સિશશ્રષ્િ િાન છ.તિની દ્દવષ્ટિાં
ટિાં
ુ ી પ્રમયષ અનભ
ુ ૂવત..આમિસાષામકાર)થી િધીન બીજો કોઇ લાભ િોતો નથી. આથી
ભર્િદપ્રાવત (પ્રભન
ુ ાં તન ંુ સિેજ૫ણ ખચાણ િોત ંુ નથી..એટલ ંુ જ નિી પોતાનાં કિેિાતાં
સંસારની કોઇ૫
કોઇ૫ણ િસ્તિ
ર્રીર..ઇધ્્દ્દયો..િન
ર્રીર..ઇધ્્દ્દયો..િન અન બદ્વુ ્િાં ૫ણ તન પોતાપણ ંુ િોત ંુ નથી,પરં ત ુ તન ભર્િાનનાં જ િાન છ.આથી
તન ર્રીરવનિાશ િની પણ ર્ચિંતા િોતી નથી..૫
નથી..૫છી ત બીજી કં ઇ િાતની અપષા રાખ..? નાર્િાન ૫દાથો
રિેિાના નથી અન અવિનાર્ી ૫રિામિાથી ક્યારે ય વિયોર્ થતો જ નથી...આ
નથી...આ િાસ્તવિકતા જાણિાના
જાણિાના
લીધ ભતતિાં સ્િાભાવિક જ નાર્િાન ૫દાથોની ઇ્છા પદા થતી નથી.ફતત ઇ્છા કરિાથી ર્રીર
વનિાશ િના ૫દાથો િળતા િોય અન ઇ્છા ન કરિાથી ન િળતા િોય...એિો કોઇ વનયિ નથી.િાસ્તિિાં
ર્રીર વનિાશ િની આિ્યક સાિગ્રી આ૫
આ૫િળ પ્રાત થાય છ..કેિકે જીિિાત્રના ર્રીરવનિાશ િની
િની આિ્યક
ુ વિના િાગ્ય
સાિગ્રીનો પ્રબંધ પ્રભ ુ તરફથી ૫િેલાંથી જ થયલો રિે છ.જીિનવનિાશ િની આિ્યક િસ્તઓ
ુ ની ઇ્છા કરિી એ ફતત મ ૂખશતા અન વિના કારણ દુઃખ પાિવ ંુ
આપોઆ૫
આપોઆ૫ િળ છ, આથી િસ્તઓ

છ.વસ્..બ્રહ્મજ્ઞાની ભતતન તો પોતાના ર્રીરની ૫ણ અપષા િોતી નથી..એટલા િાટે ત િંિર્ાં વનરપષ
િોય છ..
શ્રીિદ ભાર્િતિાં(૧૧/૧૪/૧૬) કહ્ ં ુ છ કેઃ
"જે વનરપષ (કોઇની અપષા ન રાખિાિાળો)..વનરં તર િારૂં િનન કરિાિાળો..ર્ાંત..દ્વષરિીત અન
બધાના પ્રમય સિાનદ્દવષ્ટ રાખિાિાળો છ ત િિામિાની પાછળ પાછળ હું સદા એવ ંુ વિચારીન ઘ્ુ યા કરૂં
છં કેઃ તિની ચરણરજ િારા ઉ૫
ઉ૫ર ૫ડી જાય અન હું ૫વિત્ર થઇ જાઉં છં.’’
ુ ી ઇ્છાન લીધ ભર્િાનની ભક્તત કરિાિાળો િનષ્ુ ય િસ્તત
ુ ઃ એ ઇ્છીત િસ્તન
ુ ો જ
કોઇ૫
કોઇ૫ણ િસ્તન
ુ ી તરફ લક્ષ્ય રિેિાથી ત િસ્તન
ુ ા િાટે જ ભર્િાનની ભક્તત કરે
ભતત થઇ જાય છ કેિકેઃ િસ્તન
છ..ભર્િાનના િાટે નિી ! ૫રં ત ુ ભર્િાનની એ ઉદારતા છ કેઃ તન ૫ણ પોતાનો ભતત િાન છ
ુ ા િાટે કોઇ બીજા ઉ૫
(ર્ીતાઃ૭/૧૬)
(ર્ીતાઃ૭/૧૬) કેિકે ત ઇધ્્છત િસ્તન
ઉ૫ર ભરોસો ન રાખીન ફતત ભર્િાન ઉપર
ુ ની જેિ ત અથાથય ભતતની ઇ્છા
ભરોસો રાખીન ભક્તત કરે છ,એટલ ંુ જ નિી ભર્િાન પણ ભતત ધ્રિ
ુ ી કરીન તન સિશથા વનઃસ્પ ૃિ ૫ણ બનાિી દે છ..
પર
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શર્ુ ચ....

અંદર બિારની શદ્વુ ્ન ંુ નાિ ર્ૌચ છ.જળ..િાટી..િર્
.જળ..િાટી..િર્રે થી ર્રીરની શદ્વુ ્ થાય છ અન દયા..ષિા..
ુ અન
ઉદારતા તથા અંતઃકરણિાં રાર્રાર્-દ્વષ..િષશ-ર્ોક..કાિર્ોક..કાિ-ર મોધ..િર્રે વિકારો ન િોિાથી અંતઃકરણ શ્
૫વિત્ર થાય છ.૫
.૫રિ હિતકારી સમય િચનો બોલિાં..કોઇના હદલન દુઃખ થાય તવ ંુ ના બોલવ.ંુ .એ િાણીની
ુ િોય..તન ંુ પ્રમયક કિશ શ્
ુ િોય. ર્રીરિાં અિંતા.. િિતા (હું િારા૫
૫વિત્રતા છ.ભતત શ્
િારા૫ણ)ંુ ન િોિાથી
ભતતન ંુ ર્રીર અમયંત ૫વિત્ર િોય છ.એિા ભતતનાં દર્શન..સ્પર્શ િાતાશ લા૫
ા૫ અન ર્ચિંતનથી બીજા લોકો
૫ણ ૫વિત્ર થઇ જાય છ.તીથો લોકોન પવિત્ર કરે છ,૫
,૫રં ત ુ આિા ભતતો તીથોન તીથશમિ પ્રદાન કરે
છ,એટલ કેઃ તીથશ ૫ણ એિના ચરણસ્પર્શથી પવિત્ર થઇ જાય છ.(૫
.(૫રં ત ુ ભતતના િનિાં એિો અિંકાર
ુ ા પ્રભાિથી તીથોન ૫ણ
િોતો નથી) એિા ભતતો પોતાના હ્રદયિાં વિરાજીત "૫વિત્રાણાં
"૫વિત્રાણાં ૫વિત્રમ ’’ પ્રભન
િિાતીથશ બનાિતા રિીન વિચરણ કરે છ...
18)

દષ...

ુ જ કૌર્લ્યિાન િોય. જે
દષતા એટલ ચતરુ તા.જેનાિાં
તા.જેનાિાં દષતા િોય તન કોઇ છતરી ના ર્કે..ત ખબ
ઉદ્દ્યની સફળતા િાટે િનષ્ુ ય ર્રીર િળ્ય ંુ છ ત ઉદ્દ્યની પ્રાવત કરિી એ જ ચતરુ તા (દષતા)
ુ ૂવત..૫રિામિાની પ્રાવત કરી લિી એ જ
છ.અન્ય ભક્તત દ્વારા એક પ્રભ ુ ૫રિામિાની પ્રમયષ અનભ
ુ ય ઉદ્દ્ય છ.
િનષ્ુ યજ્િનો
યજ્િનો મખ્
ભર્િાન કિે છ કેઃ વિિકીઓના વિિક અન ચતરુ ોની ચતરુ ાઇની ૫રાકાષ્ટા તિાં જ છ કે તઓ આ
વિનાર્ી અન અસમય ર્રીરના દ્વારા િારા અવિનાર્ી તિજ સમય તમિન પ્રાત કરી લ.’’
.’’ (શ્રીિદ
ભાર્િદઃ૧૧/૨૯/૨૨)
ભાર્િદઃ૧૧/૨૯/૨૨)
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ઉદાસીન...

ઉદાસીન એટલ ઉત+આસીન..એટલ કે ઉ૫
ઉ૫ર બિેલો..તટસ્થ..૫
ો..તટસ્થ..૫ષપાતથી રિીત.વિિાદ કરિાિાળી બ
વ્યક્તતઓ પ્રમય જેનો િંિર્ાં તટસ્થભાિ રિે છ તન ઉદાસીન’’
ઉદાસીન’’ કિેિાય છ. ઉદાસીન ર્બ્દ વનર્લિતતાનો
તતાનો
ઘોતક છ.કોઇ૫
.કોઇ૫ણ અિસ્થા..ઘટના..૫
અિસ્થા..ઘટના..૫હરક્સ્થવત..િર્રે ની ભતત ઉ૫
ઉ૫ર કોઇ અસર પડતી નથી.ત િંિર્ાં

વનર્લિત રિે છ.ભતતના અંતઃકરણિાં પોતાની સ્િતંત્રતા સત્તા રિેતી નથી ત ર્રીર સહિત તિાિ
સંસારન ૫રિામિાનો િાન છ એટલા િાટે તનો વ્યિિાર ૫ષપાતથી રિીત થાય છ.
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ર્તવ્યથ...

ભતતન વ્યથા ના િોય..જે કં ઇ િળ કે ના િળ..કં ઇ૫ણ આિ કે ચાલ્ય ુ જાય..જેના ર્ચત્તિાં દુઃખ..
ર્ચિંતા..ર્ોકરૂપી િલચલ ક્યારે ય થતી જ નથી.વ્યથા એટલ દુઃખ એકલ ંુ નિી..અનૃુ ળ
ૂ તાની પ્રાવત થતાં
ર્ચત્તિાં ર્ખન્નતાની જે િલચલ થાય છ ત ૫ણ વ્યથા છ.ભતતન અનૃુ ળ
ૂ તા તથા પ્રવતૃળ
ૂ તાની પ્રાવત
થતાં અંતઃકરણિાં થિાિાળા રાર્રાર્-દ્વષ,િષશ-ર્ોક..િર્રે વિકારોનો િંિર્ાં અભાિ િોય છ.
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સિાશ ર્ભ૫
્ભ૫રીમયાર્ી....

ભોર્ અન સંગ્રિના ઉદ્દ્યથી નિાં નિાં કિશ કરિાન આરં ભ’’ કિે છ.ભતત ભોર્ અન સંગ્રિના િાટે
કરિાિાં આિનારાં તિાિ કિોનો સિશથા મયાર્ી િોય છ.જેનો ઉદ્દ્ય સંસારનો છ અન જે
િણશ..આશ્રિ..વિદ્યા..યોગ્યતા..૫
.આશ્રિ..વિદ્યા..યોગ્યતા..૫દ..અવધકારી..િર્રે ન લીધ પોતાનાિાં વિર્ષતા જુિ છ ત ભતત િોતો
નથી.ભતત ભર્િદ વનષ્િ િોય છ આથી તના કિેિાતા ર્રીર..િન..ઇધ્્દ્દયો..બદ્વુ ્..હર મયા..ફળ િર્રે
ભર્િાનન અવપિત િોય છ.િાસ્તિિાં આ ર્રીર િર્રે ના િાર્લક ભર્િાન જ છ.પ્રૃૃવત અન પ્રૃૃવતન ંુ
કાયશિાત્ર ભર્િાનન ંુ છ આથી ભતત એક ભર્િાન વસિાય કોઇન ૫ણ પોતાનાં િાનતો નથી.ત પોતાન
િાટે ક્યારે ય કં ઇ કરતો નથી..તના દ્વારા થિાિાળા તિાિ કિો ભર્િાનની પ્રસન્નતાના િાટે જ િોય
ુ ..આરાિ..િાન..િોટાઇ િાટે કરિાિાં આિતા કિો તના દ્વારા ક્યારે ય થતા
છ.ધન..સંપવત્ત..સખ
નથી.આિ,બદ્વુ ્િાં સંકલ્પરિીતતા આિ મયારે જ આરં ભ છૂટે છ.જેના િૈયાિાં ૫રિામિાતમિની
પ્રાવતની..બ્રહ્મદર્શ
તની..બ્રહ્મદર્શનની લર્ની લાર્ી છ ત ભલ કોઇ૫
કોઇ૫ણ િાર્શ નો કેિ ના િોય ! ભોર્ ભોર્િિા અન
સંગ્રિ કરિાના ઉદ્દ્યથી ત ક્યારે ય નિાં કિશનો આરં ભ કરતો નથી.૮૪૬
નથી.૮૪૬
ભર્િાનિાં સ્િભાિીક જ એટલ ંુ િિાન આકષશણ િોય છ કે ભતત આ૫
આ૫િળ તિના તરફ ખચાઇ જાય
છ..એિનો પ્રિી બની જાય છ.
શ્રીિદ ભાર્િતિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
જ્ઞાન દ્વારા જેિની ર્ચત્તગ્રંવથઓ કપાઇ ર્ઇ છ એિા આમિારાિ મવુ નર્ણ ૫ણ ભર્િાનની વનષ્કાિ
કાિ ભક્તત
ુ જ એિા છ કે તઓ પ્રાણીઓન પોતાની તરફ ખચી લ છ.
કયાશ કરે છ,કેિ કેઃભર્િાનના ગણ
કાયશનો આરં ભ બ કારણોથી થાય છ.
કાયશની ર્રૂઆત આ૫
આ૫ણ બદ્વુ ્થી કરીએ છીએ અન કેટલાક કાયો ર્યા જ્િારાના કિો આ૫
આ૫ણન દબાણ
કરીન કરાિ છ..તો ૫છી કાયશનો આરં ભ છોડિો કેિી રીત ? સંપ ૂણશ ર્રણાર્વત વિના સિાશ રંભ૫હરમયાર્ી
થિાત ંુ નથી.આજે આ૫
આ૫ણ સમકિો..સિા..સવુ િરણ..સમસંર્ બીજાન દે ખાડિા કરીએ છીએ,પોત કરે લાં
સમકિો ગરૂુ અન પ્રભ ુ પાસ જ કિેિાનાં િોય અન આ બ વસિાય બીજાની પાસ કિેનારા િાણસન
ુ અપશણ કરિાનો િોય
પ્રવસદ્વ્ની અપષા િોય છ.સિાશ રંભ૫હરમયાર્ી થિા
થિા િાટે ફળ..કિશ અન સંકલ્પ પ્રભન
છ..
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યો ન હ્રષ્યવત...
યવત... િવષિત થતો નથી.

ુ ી પ્રાવતિાં
ઇષ્ટિસ્તુ
ટિસ્તન
તિાં અન અવનષ્ટના
ટના વિયોર્થી િષશ થાય છ.ભતતના િાટે સિશર્ક્તતિાન ૫રિામિા જ
ુ ૂવત કરે લ િોય છ એટલ ત િંિર્ાં ૫રિાનંદિાં
૫રિ વપ્રય િસ્ત ુ છ અન તિની ભતતએ અંર્સંર્ અનભ
ુ ાં તનો સિેજ૫ણ રાર્ક્સ્થત રિે છ.સંસારની કોઇ૫
કોઇ૫ણ િસ્તિ
રાર્-દ્વષ િોતો નથી, તથી લોકદ્દવષ્ટથી
ટથી થનાર

ુ ા સંયોર્થી કે વિયોર્થી તના અંતઃકરણિાં ક્યારે ય સિેજ૫ણ િષશનો વિકાર થતો
કોઇ૫
કોઇ૫ણ વપ્રય િસ્તન
નથી.
ુ ર્િ છ.ઇધ્્દ્દયોનો
ુ નો અનભ
ુ િ થાય
જે િવષિત થતો નથી ત ભતત પ્રભન
.ઇધ્્દ્દયોનો વિષયો સાથ સબંધ થતાં જ સખ
ુ નો અનભ
ુ િ ભોર્વ્યા ૫છી િાણસિાં જે ર્ાંડ૫ણ આિ છ તન િષશ’’’’ કિે છ.િષશ કતશવ્યની
છ,પરં ત ુ સખ
ુ નો અનભ
ુ િ આ૫
વિસ્મ ૃવત લાિ છ.આિ,જ્યારે સખ
આ૫ણન કતશવ્યની અન ભાિની વિસ્મ ૃવત કરાિ મયારે
ુ ૫ચ તિાં િન અન બદ્વુ ્ તૈયાર કરિાં જોઇએ.ર્ચત્ત એકાગ્ર
સિજી લિાન ંુ કેઃ આ૫
આ૫ણન િષશ થયો.સખ
ુ દુઃખ આિિાનાં જ..તના લીધ
કરીન ભક્તત કરિી અન સિા..સવુ િરણ..સમસંર્ કરિાં.જીિનિાં સખ
આ૫ણા વનિયો બદલાિિા ન જોઇએ.
અિતારિાણી’’
િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
અિતારિાણી’’િાં
િોઇ ભલ કોઇ રાજા છતાં ત, દુઃખોથી ના છૂટી ર્કતો,
ુ ા ભદન જાણીન સંત, િર૫
પ્રભન
િર૫લ પ્રસન્ન રિી ર્કતો..
િૈભિ િોય સિશ પ્રકારે , છતાં ત ૃત ના થાિાનો,
ુ જાણ્યા િાણ્યા વિના, વિશ્વાસ કહદ ના થાિાનો... (અિતારિાણીઃ૩૯)
પ્રભન
(અિતારિાણીઃ૩૯)
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દ્વષ કરતો નથી...

ભર્િાનનો ભતત સંપ ૂણશ જર્તન ભર્િાનન ંુ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ સિજે છ તથી તનો કોઇ૫
કોઇ૫ણ િસ્ત ુ પ્રાણીિાં ક્યારે ય
કોઇ૫
કોઇ૫ણ કારણથી દ્વષ િોતો નથી.ત સિશ જર્તન વસયારાિિય જુિ છ.
વસયારાિિય સબ જર્ જાની,
કરઉં પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની... (રાિાયણ)
અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
કણકણિાં છ તારી જ્યોવત, પાન પાન ૫ર તારૂં નાિ,
જ્યાં જોઉં મયાં સિશ હદર્ાિાં, જોઇ રહ્યો છં તારૂં ધાિ..
ધાિ.. (અિતારિાણીઃ૨)
(અિતારિાણીઃ૨)
ુ ી ર્યા છીએ તથી બીજાઓનો દ્વષ કરીએ છીએ.
આ૫ણ સ્િન ભલ
જેના વિચારોની બિક દ્વષના આધારે િોય તન તમિજ્ઞા..તમિદર્શન થઇ ર્કત ંુ નથી.’’
નથી.’’
િષશ-ર્ોક બન્ન રાર્રાર્-દ્વષનાં જ ૫રીણાિ છ.જેના પ્રમય રાર્ છ તના સંયોર્થી અન જેના પ્રમય દ્વષ છ તના
વિયોર્થી
વિયોર્થી િષશ થાય છ.વસ્ ભતત રાર્રાર્-દ્વષ જેિા વિકારોથી રિીત િોય છ.
24)

ર્ોક કરતો નથી...

ુ ી પ્રાવતિાં
ભર્િાનના ભતતિાં ર્ોકનો વિકાર િોતો નથી.અવનષ્ટ િસ્તન
તિાં અન ઇષ્ટના
ટના વિયોર્થી ર્ોક
ુ ી લીલાિાંના વિધાન અનસ
ુ ાર ભતતન ક્યારે ય પ્રવતૃળ
ુ િ થતો નથી.પ્રભની
ુ ી
થાય છ.પ્રભન
ન
ૂ તાનો અનભ
ુ ા સ્િરૂ૫
લીલાના રિસ્યન ત સિજતો િોિાથી ત દરે ક સિય સિશવ્યા૫
યા૫ક પ્રભન
સ્િરૂ૫િાં િગ્ન રિે છ..પછી તન

ુ ાિતા નથી ત
ર્ોક કેિી રીત થઇ ર્કે ? િષશ અન ર્ોકના પ્રસંર્િાં જે બદ્વુ ્ અન િનન ંુ સિતોલ૫
સિતોલ૫ણ ંુ ગિ
ભતત ભર્િાનન ર્િ છ..
25)

આકાંષા (કાિના) કરતો નથી...

ુ
ુ
ુ ના િાટે અનૃુ ળ
ભર્િાનથી વિમખ
અન સંસારથી સ્મખ
થિાથી ર્રીર વનિાશ િ અન સખ
ૂ
૫દાથશ..૫
.૫હરક્સ્થવત..િર્રે િળિિાની કાિના થાય છ,તિના િળિાથી િષશ થાય છ અન તની પ્રાવતિાં
તિાં
વિઘ્ન ૫િોચાડિાિાળા પ્રમય દ્વષ કે ર મોધ થાય છ અન ન િળિાથી કેિી રીત િળ ? એિી ર્ચિંતા થાય

ુ ૂવત) થઇ ર્ઇ છ તનાિાં આ વિકારો રિેતા નથી.બદ્વુ ્ અન િન
છ,૫
,૫રં ત ુ જેન પરિામિાની પ્રાવત (બ્રહ્માનભ
ુ અપશણ કરી દે િાિાં આિ તો જ ત બદલાઇ જાય છ અન મયારબાદ જ આ ક્સ્થવત પ્રાત થાય છ.
પ્રભન
26)

ુ ાશભ
ુ ૫હરમયાર્ી...
શભ

ુ ાર જીવિકા તથા ર્રીર વનિાશ િ િાટે કરિાિાં
યજ્ઞ..દાન..ત૫..
સિા..સવુ િરણ..સમસંર્ તથા િણાશ શ્રિ અનુ
યજ્ઞ..દાન..ત૫..સ
અનસ
ુ તથા જૂિ..ક૫
ુ કિશ
આિતાં ર્ાસ્ત્રવિહિત કિોન શભ
..ક૫ટ..ચોરી..હિિંસા..વ્યર્ભચાર..િર્રે પા૫
પા૫ કિશન અશભ
કિેિાિાં આિ છ.ભર્િાનનો જ્ઞાની ભતત આ બંન્ન પ્રકારના કિોનો મયાર્ી િોય છ,કારણ કે તના ર્રીર
ુ કિોન ત ભર્િાનન સિવપિત કરી દે છ તિાં તની સિેજ૫ણ
ઇધ્્દ્દયો અન િન દ્વારા થતાં તિાિ શભ
િિતા..આસક્તત કે ફલ્છા િોતી નથી અન રાર્..દ્વષનો તનાિાં અભાિ િોિાથી પા૫
પા૫કિો તના દ્વારા
ુ ાશભ
ુ પહરમયાર્ી’’
થતાં જ નથી,એટલ તન શભ
પહરમયાર્ી’’ કિે છ.
ુ કિોનો મયાર્
િનષ્ુ યન
યન કિો નથી બાંધતાં,૫રં ત ુ કિોિાં રાર્રાર્-દ્વષ જ બાંધ છ.ર્રૂઆતિાં િાણસ અશભ
ુ કિોનો મયાર્ કરે ! જ્યાં સધ
ુ ી આ૫
ુ કિો છોડતા નથી મયાંસધ
ુ ી અશભ
ુ કિો
કરે મયારબાદ ત શભ
આ૫ણ શભ
ુ અન અશભ
ુ બન્ન કિો છોડે તની જિાબદારી ભર્િાન ઉપાડે છ,તનાથી શભ
ુ ની
૫ણ છૂટતાં નથી.જે શભ
ુ ની ઘ ૃણા નહિ !
આસક્તત નિી અન અશભ
27)

અન (૨૮)

28)

સિઃર્ત્રો ચ વિત્ર ચ..... (ર્ત્રુ અન વિત્રિાં સિાન)

ુ ાર
ભતતની દ્દવષ્ટિાં
ટિાં તનો કોઇ ર્ત્રુ કે વિત્ર િોતો નથી,તિછતાં લોકો પોત પોતાની ભાિના અનસ
મ ૂખશતાિર્ ભતત દ્વારા પોતાન ંુ અવનષ્ટ થાય છ તિ સિજીન..ભતતનો સ્િભાિ તિન અનૃુ ળ
ૂ ન દે ખાતો

ુ ાિનો આરો૫
િોિાથી
િોિાથી અથિા ઇષ્યાશ િર્
િર્ ભતતિાં ર્ત્રભ
આરો૫ લર્ાિ છ.આિી જ રીત અ્ય લોકો પોતાની
ુ ાર ભતતિાં વિત્રતાનો ભાિ કરી લ છ,પરં ત ુ જર્તિાં સિશત્ર પ્રભન
ુ ાં દર્શન કરિાિાળા
ભાિના અનસ
ભતતનો તિાિિાં સિભાિ જ રિે છ..તિની દ્દવષ્ટિાં
ટિાં ર્ત્ર-ુ વિત્રનો સિેજ૫ણ ભદ િોતો નથી,ત તો િંિર્ાં
ુ ંુ જ સ્િરૂ૫
તિાિની સાથ પ્રિનો જ વ્યિિાર કરે છ.તિાિન પ્રભન
સ્િરૂ૫ સિજીન સિભાિથી તિાિની સિા
કરિી એ જ તિનો સ્િભાિ બની જાય છ.
અિતારિાણીિાં ગરૂુ દે િ વનરં કારી બાબાએ કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ જોિો, એથી ઉત્તિ ધિશ નથી,
દર્ હદર્ાિાં પ્રભન
સંતજનોની સિા કરિી, એથી ઉંચુ
ઉંચ ુ કિશ નથી..
સંતોની સિા કરિાિાં, તન િન ધન જે લટ
ં ૂ ાિ છ,
સાચ ંુ િાનો િલ હ્રદયનો, આ૫
આ૫ િળ ધોિાય છ..
સદગરૂુ ના ઉ૫
ઉ૫દે ર્થી િધીન, જર્િાં બીજી િાણી નથી... (અિતારિાણીઃ૧૫૪)
(અિતારિાણીઃ૧૫૪)
29)

િાનિાન-અ૫િાનિાં સિતા...

િાનિાન-અ૫િાન ૫રૃૃત હર મયા છ.જે ર્રીર પ્રમય થાય છ.ભતતની પોતાના કિેિાતા
ાતા ર્રીરિાં અિંતા િિતા
ન િોિાથી ર્રીરન ંુ િાનિાન-અ૫િાન થિા છતાં ૫ણ ભતતના અંતઃકરણિાં કોઇ િષશ-ર્ોકનો વિકાર પદા
થતો નથી,ત વનમય વનરં તર સિતાિાં જ ક્સ્થત રિે છ.
30)

ુ -દુઃખષ ુ સિ....(િં ડીુ -દુઃખના દ્વં્દ્વોિાં સિાન..)
વર્તોષ્ણ સખ
ી-ર્રિી અન સખ

વર્તોષ્ણ ર્બ્દ તિાિ ઇધ્્દ્દયોના
ઇધ્્દ્દયોના વિષયોનો િાચક છ.પ્રમયક ઇધ્્દ્દયનો પોતપોતાના વિષયની સાથ
સંયોર્ થતાં ભતતન એ (અનૃુ ળ
ૂ કે પ્રવતૃળ
ૂ ) વિષયોન ંુ જ્ઞાન તો થાય છ,પરં ત ુ તના અંતઃકરણિાં િષશ-

ર્ોક..િર્રે વિકારો થતા નથી,ત િંિર્ાં સિાન રિે છ.સાધારણ િનષ્ુ ય ધન.. ભૌવતક સં૫વત્ત..િર્રે
ુ અન પ્રવતૃળ
ુ િ કરે છ,૫
અનૃુ ળ
દાથોની પ્રાવતિાં
તિાં સખ
તિાં દુઃખનો અનભ
,૫રં ત ુ ત જ
ૂ ૫દાથોની
ૂ ૫દાથોની પ્રાવતિાં
૫દાથો પ્રાત થતાં અથિા ન થતાં વસ્ ભતતના અંતઃકરણિાં િષશ- ર્ોક..િર્રે વિકારો થતા નથી ત
િંિર્ાં સિાન રિે છ.
ુ આિ તો િન ચૈત્ય
દુઃખ આિ તો ભતત વિચારે છ કેઃ િારી િક્કિતા િધારિા આવ્ય ંુ છ અન સખ
અન ઉમસાિ આપિા િાટે આવ્ય ુ છ.
31)

સંર્વિિશત્જત...

સંર્ ર્બ્દનો અથશ સબંધ (સંયોર્) તથા આસક્તત થાય છ.િનષ્ુ યના
યના િાટે સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી બધા ૫દાથોનો સંર્
ુ ી િનષ્ુ ય જીવિત છ મયાંસધ
ુ ી ર્રીર.. િન..બદ્વુ ્ અન
(સબંધ) છોડિાન ંુ ર્ક્ય નથી,કેિકે જ્યાંસધ
અન ઇધ્્દ્દયો
તની સાથ જ રિે છ.ર્રીરથી ર્ભન્ન કેટલાક ૫દાથોનો સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી મયાર્ કરી ર્કાય છ,૫
,૫રં ત ુ તના
અંતઃકરણિાં તિના પ્રમય સિેજ૫ણ આસક્તત ચાલ ુ રિી િોય તો ત પ્રાણી ૫દાથોથી દૂ ર રિેિા છતાં ૫ણ
િાસ્તિિાં તનો તિની સાથ સબંધ ચાલ ુ રિેલો જ છ.બીજી બાજુ જો અંતઃકરણિાં
અંતઃકરણિાં પ્રાણી ૫દાથોિાં
સિેજ૫ણ આસક્તત ના િોય તો પાસ રિેિા છતાં ૫ણ તિની સાથ સબંધ િોતો નથી.જો ૫દાથોનો
સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી મયાર્ કરિાથી જ મક્ુ તત થાત તો િરિાિાળી દરે ક વ્યક્તત મતુ ત થઇ જાત ! કેિકે તણ તો
પોતાના ર્રીરનો ૫ણ મયાર્ કરી દીધો ! ૫રં ત ુ એિી િાત નથી.અંતઃકરણિાં આસક્તત રિેિાથી ર્રીરનો
મયાર્ કરિા છતાં સંસારન ંુ બંધન ચાલ ુ જ રિે છ.આથી િનષ્ુ યન
યન સાંસારીક આસક્તત જ બાંધિાિાળી
છ..સાંસારીક પ્રાણી ૫દાથોનો સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી સબંધ નિી.
આસક્તત દૂ ર કરિા િાટે ૫દાથોનો સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી મયાર્ કરિો એ ૫ણ એક સાધન થઇ ર્કે છ,પરં ત ુ ખાસ
જરૂર આસક્તતનો
તનો સિશથા મયાર્ કરિાથી જ થાય છ.સંસાર પ્રમય જો સિેજ૫ણ આસક્તત િોય તો તન ંુ
ર્ચિંતન અિ્ય થર્,આ કારણ ત આસક્તત સાધકન ર મિર્ઃ કાિના..ર મોધ..મ ૂઢતા.. િર્રે પ્રાત કરાિતી
રિીન તન ૫તનના ખાડાિાં પાડિાન ંુ સાધન બની ર્કે છ. (ર્ીતાઃ૨/૬૨
(ર્ીતાઃ૨/૬૨--૬૩)
ુ અંર્ ચતનિાં કે જડપ્રૃૃવતિાં આસક્તત નથી િોતી,૫
૫રિામિાના શ્
િોતી,૫ણ જડ અન ચતનના સબંધરૂપી હું’’’’
૫ણાની િા્યતાિાં છ..ત જ આસક્તત િન..બદ્વુ ્..ઇધ્્દ્દયો અન વિષયો (૫દાથો)
(૫દાથો) િાં પ્રવતત થાય છ.
ુ ી વિમખ
ુ થઇન ભ ૂલથી સંસારન પોતાનો િાની લિાથી
આસક્તતન ંુ કારણ અવિિક છ.પોતાના અંર્ી પ્રભથ
સંસારિાં
સારિાં રાર્ થઇ જાય છ અન રાર્ થિાથી સંસારિાં આસક્તત થઇ જાય છ.સંસાર સાથ િાનલ ંુ
પોતાપણ ંુ સિશથા દૂ ર થઇ જિાથી બદ્વુ ્ સિ થઇ જાય છ..બદ્વુ ્ સિ થતાં પોત આસક્તત રિીત થઇ જાય
છ.
ુ સંર્ની તના ઉપર
િાણસ આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ટએ
ટએ એિી ક્સ્થવત ઉ૫
ઉ૫ર ૫િોચિો જોઇએ કેઃ વ્યક્તત કે િસ્તના
ુ
અસર ના થાય.જે સબંધથી િાણસની બદ્વુ ્ અન વ ૃવત્ત બદલાય તન જ સંર્ કિેિાય. િસ્ત..વ્યક્
તત અન
વિચાર આ૫
આ૫ણી પાસ િોિા છતાં આ૫
આ૫ણી બદ્વુ ્ અન વ ૃવત્તિાં બદલાિ ના થાય તો ત સંર્વિિજયત ક્સ્થવત
કિેિાય.
32)

તલ્ુ ય વનિંદાસ્તવુ ત...

જે વનિંદાા-સ્તવુ તન સિાન સિજે છ.

ુ િાણસ ઉતરી જાય એિો પ્રયમન કરિો એ "વનિંદા"
બીજાના િનિાંથી અમક
ા" કિેિાય.
સ્િાથશ રિીત િણશનન (િખાણન) પ્રસંર્ા કિેિાય.
સ્િાથશ સહિત િણશનન સ્તવુ ત કિેિાય છ.

જે િાણસ વનિંદાા-સ્તવુ તથી ૫ર થયો િોય તની જિાબદારી ભર્િાન ઉપાડે છ.ભર્િાનના ભતતનો પોતાના
નાિ અન ર્રીરિાં સિેજ૫ણ અર્ભિાન કે િિમિ િોત ંુ નથી..તથી તન સ્તવુ તથી િષશ કે વનિંદાથી કોઇ૫
કોઇ૫ણ
ુ કિો તો થઇ ર્કતાં જ નથી
પ્રકારનો ર્ોક થતો નથી..તનો બંન્નિાં સિભાિ રિે છ.ભતત દ્વારા અશભ
ુ કિો થિાિાં ત ફતત ભર્િાનન કારણ િાન છ.છતાં ૫ણ તની કોઇ વનિંદા કે સ્તવુ ત કરે તો તના
અન શભ
ર્ચત્તિાં
ર્ચત્તિાં વિકાર પદા થતા નથી.જો કે િાનિના જીિનિાં પ્રાથવિક અિસ્થાિાં વનિંદાા-સ્તવુ તની આિ્યકતા
છ.
33)

િૌની...

આપણ બોલિાન ંુ બંધ કરીએ ત િૌન નથી..S
નથી..Silence છ.િૌનિાં િાણસની બધી ઇધ્્દ્દયોની પ્રવ ૃવત આમિા
સાથ જોડાિિી જોઇએ.િાસના અન કાિના બંધ કરિાં એ િન અન બદ્વુ ્ન ંુ િૌન છ.વસ્ ભતત દ્વારા
આપોઆ૫
આપોઆ૫ સ્િાભાવિક ભર્િમસ્િરૂ૫
ભર્િમસ્િરૂ૫ન ંુ િનન થત ંુ રિે છ એટલા િાટે તન "િૌની"
"િૌની" એટલ કેઃ િનનર્ીલ
કિેિાિાં આવ્યો છ.અંતઃકરણિાં આિિાિાળી પ્રમયક વ ૃવતિાં તન ભર્િાન જ દે ખાય છ,એટલા િાટે
ૂ િાં િૌની એટલ ભર્િાનના સ્િરૂ૫
તના દ્વારા વનરં તર ભર્િાનન ંુ જ િનન થાય છ.ટં ક
સ્િરૂ૫ન ંુ િનન
કરિાિાળો...!
34)

સંતષ્ુ ટો યન કેનર્ચત...

ુ ાર ર્રીર વનિાશ િના િાટે જે કં ઇ િળ તિાં જ સંતષ્ુ ટ દે ખાય છ,પરં ત ુ
બીજા લોકોન ભતત પ્રારબ્ધ અનસ
િાસ્તિિાં ભતતના સંતોષન ંુ કારણ કોઇ સાંસારીક ૫દાથશ કે પહરક્સ્થવત િોત ંુ નથી. એકિાત્ર ભર્િાનિાં જ
પ્રિ િોિાના
િોિાના લીધ ત વનમયવનરં તર ભર્િાનિાં જ સંતષ્ુ ટ રિે છ.આ સંતોષના કારણ ત સંસારની પ્રમયક
ુ િિાં પ્રમયક અનૃુ ળ
અનૃુ ળ
ૂ પ્રવતૃળ
ૂ ૫હરક્સ્થવતિાં સિ રિે છ કારણ કેઃ તના અનભ
ૂ પ્રવતૃળ
ૂ ૫હરક્સ્થવત
ભર્િાનના િંર્લિય વિધાનથી જ આિ છ.આ રીત પ્રમયક પહરક્સ્થવતિાં વનમય વનરં તર સંતષ્ુ ટ રિેિાના
કારણ તન સંતષ્ુ ટો યન કેનર્ચત કિેિાિાં આિ છ.
35)

અવનકેત...

જેિન ંુ કોઇ વનકેત એટલ કે િાસ સ્થાન નથી ત જ અવનકેત િોય તિી િાત નથી.ભલ ગૃિસ્થ િોય કે
સાધ ુ સં્યાસી..જેિની પોતાના રિેિાના સ્થાનિાં િિતા કે આસક્તત નથી ત બધા અવનકેત’’ છ.ભતતન
રિેિાના સ્થાનિાં કે ર્રીર(સ્થ ૂલ..સ ૂક્ષ્િ..કારણ
િ..કારણ ર્રીર)િાં લર્િાત્ર ૫ણ પોતાપણ ંુ તથા આસક્તત િોતી
નથી એટલા િાટે તન અવનકેત કિેિાિાં આિ છ.અવનકેત ક્સ્થવત લાિિા િાટે િિમિ તથા આસક્તત
આઘાં કરિાં જોઇએ..
36)

ક્સ્થરિવત...

ભતતન ભર્િાનનાં પ્રમયષ દર્શન થયાં િોિાથી તના તિાિ સંર્ય નષ્ટ થઇ જાય છ.. ભર્િાનિાં તનો
દ્દઢ વિશ્વાસ થઇ જાય છ..તનો વનિય અટલ અન વનિલ િોય છ તથી ત સાધારણ િનષ્ુ યની
યની જેિ
કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ કે ભય િર્રે ..વિકારોના િર્િાં આિીન ધિશથી કે ભર્િાનના સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી ક્યારે ય
વિચર્લત થતો નથી તથી તન "ક્સ્થર બદ્વુ ્" કહ્યો છ.
ક્સ્થર બદ્વુ ્ થિાિાં કાિનાઓ જ બાધક થાય છ આથી કાિનાઓના મયાર્થી જ ક્સ્થર બદ્વુ ્ થઇ ર્કે છ.
ઉ૫રોતત ૩૬ લષણોિાં રાર્રાર્-દ્વષ અન િષશ-ર્ોકનો અભાિ બતાિિાિાં આવ્યો છ..અંતિાં ભર્િાન કહ્ ં ુ
છ કેઃ "જેઓ િારાિાં શ્ર્ા રાખિાિાળા અન િારા પરાયણ થયલા ભતતો ઉ૫ર કિેલા આ ધિશિય
અમ ૃતનું સારી રીત સિન કરે છ તઓ િન અમયંત વપ્રય છ."
." (ર્ીતાઃ૧૨/૨૦)
(ર્ીતાઃ૧૨/૨૦)

ુ ..૫
િન સ્િસ્થ..શ્
..૫વિત્ર અન સંસ્કારી બનાિિા િાટે ભક્તત એ ભર્િાન આપલ ઉમૃૃષ્ટ સાધન છ ત
આ૫ણ બધા અ૫
અ૫નાિીએ એિી પ્રાથશના.....!!
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
યવુ ધવષ્િર
િર અન સપશ સંિાદ
ૂ નાિના િનિાં એક િષશ આનંદપ ૂિશક વનિાસ
બાર િષશના િનિાસ દર્યાન િીરિર પાંડિોએ વિર્ાળય૫
કયો િતો.િિાભારતના
િતો.િિાભારતના િન૫
િન૫િશના ૧૭૮િા
૧૭૮િા અધ્યાયિાં
અધ્યાયિાં તન ંુ િણશન કરિાિાં આવ્ય ંુ છ.આ
.આ િનિાં વનિાસ
દર્યાન એક હદિસ ભીિ ૫િશતની કં દરાિાં એક િિાબલી અજર્ર કે જે મ ૃમયુ સિાન ભયાનક અન પીહડત
િતો.આ અજર્રે ભીિના ર્રીરન લપટી લીધ.ંુ અજર્રન િળલા પ્રભાિથી તનો સ્પર્શ થતાં જ ભીિસનની
ુ ઓિાં
ચતના લુ ત થઇ ર્ઇ.ભીિની ભજા
ઓિાં દર્ િજાર િાથોઓન ંુ બળ િોિા છતાં ત તરફડિા લાગ્યો.ભીિસન
તના પ્રબળ પાર્િાંથી છટિાના અનક પ્રયાસ કયાશ ,પણ તના તિાિ પ્રયાસ વનષ્ફળ
ફળ વનિડયા મયારે તન
પ ૂછ્ું કે આપ કોન છો ? અન શ ંુ કરિા િાંર્ો છો ? તના જિાબિાં અજર્રે કહ્ ં ુ કે હું ઘણા સિયથી ભ ૂખ્યો
િોિાથી તન િારા ભક્ષ્ય તરીકે તન િળિીન િન ઘણો જ આનંદ થયો છ.ર્રીરધારીઓિાં પ્રાણ જ સૌથી
િધ ુ વપ્રય િોય છ. ભીિસનના પ ૂછિાથી અજર્રે પોતાના પ ૂિશ જ્િનો ૫રીચય આયો તથા શ્રા૫
શ્રા૫ અન
ુ ય વિનય કરિા છતાં ત સપશના બંધનથી છટકારો
િરદાનની િાત સંભળાિી. ભીિસન ઘણો જ અનન
િળિી
ળિી ર્ક્યો નિી.બીજી તરફ રાજા યવુ ધવષ્િર
િર ઘણા જ ભયંકર ઉમપાત જોઇન ર્ભરાઇ ર્યા.તિના
આશ્રિની દર્ષણ હદર્ાના િનિાં ભયાનક આર્ લાર્ી અન તથી ર્ભરાયલ ર્ીધો અિંર્ળ સ ૂચક સ્િરિાં
દારૂણ ર્ચમકાર કરિા લાગ્યાં.િિા પ્રચંડ િર્થી િિેિા લાર્ી.રે ત અન કાંકરાઓનો િરસાદ ર્રૂ
ુ ન જોઇન બદ્વુ ્િાન રાજા યવુ ધવષ્િર
થયો.યવુ ધષહિરનો ડાબો િાથ તથા આંખ ફરકિા લાગ્યાં. આ બધાં અ૫
અ૫શક
િર
સિજી ર્યા કે અિારી ઉ૫
ઉ૫ર કોઇ િિાન ભય ઉ૫
ઉ૫ક્સ્થત થયો છ.તિન િો૫
િો૫દીન પ ૂછ્ું કેઃ ભીિસન ક્યાં છ ?
િો૫
િો૫દીએ કહ્ ં ુ કેઃ તિન િનિાં ર્યાન ઘણો જ સિય થયો છ.આ સાંભળીન યવુ ધવષ્િર
િર ધૌ્ય ઋવષન લઇન
ભીિસનન ર્ોધિા િાટે નીકળી ૫ડે છ.િનિાં ર્ોધતાં ર્ોધતાં ૫િશતના દુર્શ િ પ્રદે ર્િાં જઇન તિન જોય ંુ કે
એક િિાન અજર્રે ભીિસનનો ભરડો લીધો છ તથી તઓ વનષ્ચષ્િ બની ર્યા િતા.
ુ િટાડિા હું
યવુ ધવષ્િરે
િરે સપશન કહ્ ં ુ કેઃ આયષ્ુ યિાન
યિાન ! તિ િારા આ ૫રાર મિી ભાઇન છોડી
છોડી દો.તિારી ભખ
ુ ની પાસ સ્િંય આિીન આિારના રૂ૫
તિોન બીજો આિાર આપીર્.સપે કહ્ ં ુ કેઃ આ રાજૃુ િાર િારા મખ
રૂ૫િાં
પ્રાત થયો છ.તિો અિીથી ચાલ્યા જાિ, અિી રોકાિાિાં આપન ંુ કલ્યાણ નથી.જો તિો ૫ણ અિી રોકાઇ
જર્ો તો કાલ તિ ૫ણ િારો આિાર બની જર્ો.
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ િે સપશ ! આપ કોઇ દે િતા..દૈ મય છો કે િાસ્તિિાં સપશ છો ? આ૫
આ૫ િન ભીિસનના છટકારા
િાટેનો ઉપાય બતાિો.સપશએ કહ્ ં ુ કે હું ર્યા જ્િિાં તિારો પ ૂિશજ નહષ
ૂ નાિનો રાજા િતો.ચંદ્દિાની
પાંચિી પઢીિાં જે આપ નાિના રાજા થઇ ર્યા તિનો પ ૂત્ર િતો.િ અનક યજ્ઞો કયાશ..તપસ્યા
કરી..સ્િાધ્યાય..સમકિો તથા પોતાના ૫રાર મિથી િન ત્રણ લોકોન ંુ ઐશ્વયશ પ્રાત થય.ંુ આ ઐશ્વયશ પ્રાત થતાં
િારો અિંકાર િધી ર્યો.અિંકારિાં િદો્િત બનીન િ બ્રાહ્મણો તથા ઋવષમવુ નઓન ંુ અ૫
અ૫િાન કય.ું ુ િ સિસ્ત્ર
શ્રષ્િ ઋવષઓ પાસ િારી પાલખી ઉચકાિી.િિવષિ
ઉચકાિી.િિવષિઓના આિા અસાધારણ અ૫
અ૫િાનથી કોપાયિાન થઇન
િિવષિ અર્મસ્યજીએ િન શ્રાપ આ૫
આ૫િાથી િારી આિી દર્ા થઇ છ.ખરે ખર દૈ િ ખ ૂબ જ બળિાન છ એ
દે િના લીધ જ આ ભીિસન િારી પાસ આિી ૫િો્યો છ અન િારો િંર્જ િોિા છતાં હું તન િારિા િાટે
તૈયાર થયો છં.સ્િર્શ લોકિાંથી શ્રાપના લીધ ભ્રષ્ટ થઇન નીચ ૫ડતી િખત િ િિવષિ અર્મસ્યન શ્રાપના

વનિારણ િાટે પ્રાથશના કરતાં તિન જણાિલ ંુ કેઃ ત ં ૂ થોડા િખત ૫છી આ શ્રાપિાંથી મતુ ત થઇર્. સમયસમયઅસમયના િિશન સિજનારો જે પરૂુ ષ તારા પ્રશ્નના જિાબો આ૫
આ૫ર્ ત તારા શ્રાપિાંથી મતુ તન ંુ કારણ
બનર્.ત ંુ જે ૫ણ પ્રાણીન ૫કડર્ ત તારા કરતાં બળિાન િર્ તો ૫ણ ત તરુ ં ત જ વનબશળ તથા અસિાય
બની જર્.િિવષિના અર્મસ્યના શ્રાપના લીધ હું પ ૃથ્િી ૫ર ૫ડયો છં છતાં િિવષિના અર્મસ્યની ૃૃપાથી
ુ ી િારી પ ૂિશજ્િની સ્મ ૃવત લુ ત થઇ નથી.ઋવષના શ્રાપ અનસ
ુ ાર હદિસના છઠ્ઠા ભાર્િાં
આજહદન સધ
ભાર્િાં આ
તિારો ભાઇ િન ભોજનના રૂ૫
રૂ૫િાં પ્રાત થયલ છ એટલ હું તિન છોડીર્ નિી,પરં ત ુ જો તિ િારા પ ૂછલા
પ્રશ્નોના જિાબ આ૫
આ૫ર્ો તો હું તિારા ભાઇ ભીિસનન છોડી દઇર્.
ુ ાર પ્રશ્ન પ ૂછો.જો િારાથી ર્ક્ય બનર્ તો તિારી પ્રસન્નતાના
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ િે સપશ ! તિો ઇ્છાનસ
પ્રસન્નતાના િાટે
અિ્ય તિારા તિાિ પ્રશ્નોના જિાબ આપીર્.
સપે પ ૂછ્ું કેઃ બ્રાહ્મણ કોન છ ? અન જાણિા યોગ્ય તમિ શ ંુ છ ?
ુ ીલતા..ક્રૂરતાનો અભાિ..તપસ્યા અન દયા...આ
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ િે નાર્રાજ ! જેનાિાં સમય..દાન..ષિા..સર્
ુ ો જોિા િળ ત જ બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મજ્ઞાની
સદગણ
(બ્રહ્મજ્ઞાની સંત) છ.આિો સ્મ ૃવતઓનો વસ્ાંત છ અન જાણિા યોગ્ય તમિ
ુ -દુઃખથી ૫ર છ અન જ્યાં ૫િોંચીન..જેન જાણીન િનષ્ુ ય ર્ોકથી ૫ર
એક ૫રબ્રહ્મ ૫રિામિા જ છ કે જે સખ
થઇ જાય છ.
સપે પ ૂછ્ું કેઃ

િે યવુ ધષ્િર
િર ! બ્રહ્મ અન સમય તો ચારે ય િણોના િાટે હિતકર તથા પ્રિાણભ
પ્રિાણભ ૂત છ તથા

ુ ો તો શિ
ુ ોિાં
િદોિાં બતાિલ સમય..દાન..ર મોધનો અભાિ..ક્રૂરતાનો અભાિ..અહિિંસા અન દયા...િર્રે સદગણ
ુ ાર તો શ ૂિ ૫ણ બ્રાહ્મણ કિેિાય,તના વસિાય તિોએ જે
૫ણ જોિા િળ છ એટલ તિારી િા્યતા અનસ
ુ -દુઃખથી રહિત જાણિા યોગ્ય ૫દ(૫
સખ
દ(૫રબ્રહ્મ) ૫રિામિા બતાવ્ય ંુ છ તિાં ૫ણ િન આ૫
આ૫વત્ત છ.િારા
ુ -દુઃખ બંન્નથી રિીત કોઇ બીજુ ં ૫દ છ જ નિી.
વિચારિાં તો એવ ંુ આિ છ કે સખ
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ જો શ ૂિિાં સમય..િર્રે ઉ૫
ઉ૫રોતત લષણો છ અન બ્રાહ્મણિાં ત લષણો ના િોય તો ત શ ૂિ
શ ૂિ નથી અન બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ નથી.િે સપશ ! જેનાિાં ઉ૫
ઉ૫ર દર્ાશ િલ સમય...િર્રે લષણો િોય તન બ્રાહ્મણ
ુ અન દુઃખ
સિજિો જોઇએ અન જેનાિાં તનો અભાિ િોય તન શ ૂિ કિેિો જોઇએ તથા તિ કહ્ ં ુ કેઃ સખ
બંન્નથી રહિત કોઇ બીજુ ં ૫દ છ જ નિી ત તિારો િત યોગ્ય છ.િાસ્તિિાં જે અપ્રાત છ અન કિોથી
ુ દુઃખથી શ ૂ્ય(રહિત) નથી..૫
પ્રા
પ્રાત થનાર છ એવ ંુ ૫દ કોઇ૫
કોઇ૫ણ કેિ ના િોય ત સખ
નથી..૫રં ત ુ જેિી રીત વર્તલ
પાણીિાં ર્રિી રિેતી નથી તથા ઉષ્ણ સ્િભાિિાળા અક્ગ્નિાં વર્તળતા િોતી નથી,કારણ કેઃતિાં વિરોધ
છ,તિી જ રીત જે િદ્ય ૫દ છ તન ફતત અજ્ઞાનન ંુ આિરણ દૂ ર કરીન પોતાનાથી ર્ભન્ન
ર્ભન્ન સિજિાન ંુ છ,તનો
ુ દુઃખથી સં૫કશ િોતો નથી.
ક્યારે ય અન ક્યાંય ૫ણ િાસ્તવિક સખ
ુ ી તના અનસ
ુ ાર
સપે કહ્ ં ુ કેઃ રાજન ! જો તિ આચારથી જ બ્રાહ્મણની ૫રીષા કરતા િો તો ૫છી જ્યાં સધ
કિશ ના િોય તો જાવત વ્યથશ જ છ.
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ િારા વિચારથી તો િનષ્ુ યિાં
યિાં જાવતની ૫રીષા કરિી એ ઘણ ંુ જ કહિન કાિ છ,કારણ કેઃ
િતશિાન સિયિાં તિાિ િણશન ંુ અંદરોઅંદર ર્ંકર(સક્્િશ્રણ) થઇ ર્ય ંુ છ.તિાિ િનષ્ુ યો તિાિ જાવતની
ુ િાં પ્રવ ૃવત તથા જ્િસ્ત્રીઓથી સંતાનો પદા કરી રહ્યા છ.બોલચાલ..િૈથન
જ્િ-િરણ...આ તિાિ િનષ્ુ યોિાં
યોિાં એક
સરખાં જોિા િળ છ.જે તમિદર્ય વિદ્વાન છ ત ર્ીલ(સદાચાર) ન જ પ્રધાનતા આપ છ.જ્યારે બાળકનો
જ્િ થાય છ મયારે નાળ છદનના ૫િેલાં તના જાતકિશ સંસ્કાર કરિાિાં આિ છ..તિાં િાતા સાવિત્રી અન
ુ ી બાળકના સંસ્કાર કરીન િદાધ્યાન કરિા છતાં ૫ણ ર્ીલ અન
વપતા આચાયશ કિેિાિાં આિ છ.જ્યાં સધ

સદાચાર ના આિ તો તનાિાં પ્રબળ િણશ ર્ંકરતા છ...આિો વિચારપ ૂિશક વનિય કરિાિાં આવ્યો છ.જેનાિાં
સંસ્કારની સાથ ર્ીલ અન સદાચારનો વિકાસ થયો િોય ત જ બ્રાહ્મણ છ.
સપે પ ૂછ્ુ કેઃ સિશ દે િો..િિવષિઓ ધિશની પ્રસંર્ા કરે છ ત ધિશન ંુ સંષ૫િાં િણશન કરો..
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ દ્ય ૃવતઃ..ષિા..દિ..અસ્તય..ર્ૌચ..ઇધ્્દ્દય વનગ્રિ..દ્યીઃ
વનગ્રિ..દ્યીઃ વિદ્યા..સમય અન અર મોધ..એ સનાતન
ધિશનાં લષણ છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ સમય કોન કિેિાય ? તિ જે ર્િ કહ્યો ત કેિો િોય ? ઉત્તિ દયા કોન કિેિાય ? અન ધ્યાન
કોન કિે છ ?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ પ્રાણીઓના હિતન સમય કહ્ ં ુ છ.િનનો વનગ્રિન દિ, ર્ચત્તની ર્ાંવત ત ર્િ, સ્િધિશ પ્રિાણ
િતશવ ંુ ત ત૫,
ત૫, ર્ંકરતાનો મયાર્ ત ર્ૌચ, નિી કરિા જેિા કાયશથી વનવ ૃવત્ત ત હ્રી, ટાઢટાઢ-તા૫
તા૫ િર્રે ..દ્વ્િો સિન
કરિા ત ષિા, ર્ચત્તની સિતા ત આર્જિ, તમિાથશનો
નો બોધ ત જ્ઞાન, પ્રાણીઓના હિતની ઇ્છા ત દયા અન
િનની વનવિિષયતા તન ધ્યાન કિેિાિાં આિ છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ પરૂુ ષોનો દુર્જય ર્ત્રુ કોન ? અન િિા અસાધ ુ કોન કિેિાય ?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ કાિ એ દુર્જય ર્ત્રુ છ..લોભ એ અનંતકાળનો વ્યાવધ છ..સિશ પ્રાણીઓ ઉ૫
ઉ૫ર દયા કરનારો
ત સાધ ુ અન વનદશ ય િનષ્ુ ય ત અસાધ ુ છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ િોિ કોન કિેિાય ? િાન એટલ શ ંુ ? આળસ કોન કિેિાય ? અન ર્ોક કોન કિે છ ?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ ધિશ સબંધી મ ૂઢતા તન િોિ કિે છ.પોતાના સબંધિાં અર્ભિાન ત િાન..ધિશૃૃમય ના
કરિા ત આળસ..અન
આળસ..અન અજ્ઞાન જ ર્ોક કિેિાય છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ સ્થૈયશ કોન કિેિાય ? ધૈયશ કોન કહ્ ં ુ છ ? મખ્ુ ય સ્નાન કય ંુ અન દાન કોન કિેિાય છ ?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ સ્િધિશિાં ક્સ્થરતા ત સ્થૈયશ..ઇષ્્િયોનો વનગ્રિ ત ધૈયશ..િનના િળનો મયાર્ ત સ્નાન અન
અભયદર્ષણાન દાન કિેિાય છ.
ુ ય તાપ કયા ?
સપે કહ્ ં ુ કેઃ કયા પરૂુ ષન પંડીત કિેિાય છ ? મ ૂખશ કોન કિેિો ? સંસારન ંુ કારણ શ ંુ ? મખ્
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ ધિાશમિા પરૂુ ષન પંડીત જાણિો..નાક્સ્તકન મ ૂખશ જાણિો..કાિનાએ સંસારનો િેત ુ છ અન
ુ ય તાપ છ.
અદે ખાઇ એ જ હ્રદયિાં થનારો મખ્
સપે કહ્ ં ુ કેઃઅિંકાર કોન કિેિાય ? દં ભ એટલ શ ંુ ? અસ ૂયા કોન કિેિાય અન પૈશ્ુ ય એટલ શ ંુ ?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ િોિયતુ ત જ્ઞાન ત અિંકાર..ધિશનો ધ્િજ ફરકાિિો ત દં ભ..ધિશનો દ્વષ ત અસ ૂયા.. અન
પારકાન દૂ ષણ આ૫
આ૫વ ંુ ત પૈશ્ુ ય છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃિે રાજા! ધિશ..અથશ અન કાિ એ ૫રસ્પર વિરોધી છ તો તિનો સંયોર્ કેિી રીત થાય ?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ જે ૃળ
ૂ િાં ભાયાશ થી ભતાશ અન ભતાશ થી ભાયાશ સંતષ્ુ ટ રિે છ ત ૃુ ળિાં વનમય ધિશ.. અથશ અન

કાિ વ ૃદ્વ્ પાિ છ.જ્યારે ભાયાશ અન ભતાશ ૫રસ્પર િર્ થઇન અનૃુ ળ
રિે છ મયારે મયાં ધિશ..અથશ અન કાિ
ૂ રિે
એ ત્રણનો િળા૫
ળા૫ થાય છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ જાવત..ૃળ
ૂ ..આચાર..િદાધ્યયન અન ર્ાસ્ત્ર પિન એ સિશિાંથી ર્ાના લીધ બ્રાહ્મણપણ ંુ આિ છ
?
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ િે તાત ! જાવત..ૃળ
..સ્િાધ્યાય..ર્ાસ્ત્ર૫િન..એ બ્રાહ્મણ૫
બ્રાહ્મણ૫ણા િાટે કારણ નથી, ૫ણ આચાર જ
ૂ ..સ્િાધ્યાય..ર્ાસ્ત્ર૫

ુ ય કારણ છ.અનક મવુ નઓ વતયશક યોવનઓિાં ઉમપન્ન થયા િતા તો ૫ણ તઓ સ્િધિશના આચરણિાં
મખ્
તમપર રિેિાથી આલોકિાંથી બ્રહ્મલોકિાં ર્યા છ.જે ધિાશ ચાર પ્રિાણ િતે છ તન ભણલો અન પંહડત

જાણિો.દુષ્ટ આચરણિાળો સારા ૃળ
ર્ણાતો નથી, િાટે આચાર જ બ્રાહ્મણન ંુ
ૂ િાં ઉમપન્ન થાય તથી ત સારો ર્ણાતો
લષણ છ.ચાર િદ ભણલો બ્રાહ્મણ ૫ણ જો દુરાચારી િોય તો તન શ ૂિ કરતાં ૫ણ અવધક દૂ વષત કિેિાય
ુ ..તપસ્િી અન િદાધ્યયન વનષ્િ િોય તન દે િો
છ.જે અક્ગ્નિોત્ર ૫રાયણ..ત્જતધ્્દ્દય..વનમય સંતષ્ુ ટ..
ટ.. શ્
બ્રાહ્મણ જાણ છ.જે ટાઢ..તાપ..િર્
ટાઢ..તાપ..િર્રે દ્વ્િન સિન કરનારો..ધીર..સિશ સંર્થી રિીત..સિશ પ્રાણીઓના િીતિાં
ુ ોન ર્ોધનારો અન
તમપર અન વિત્ર ભાિનાિાળો િોય છ તન દે િો બ્રાહ્મણ જાણ છ.જે િંિર્ાં પારકાના ગણ
દોષોન ક્યારે ય ના જુિ..દીન ઉ૫
ઉ૫ર દયા કરનારો..સજ્જનો પ્રમય પ્રિ રાખનારો અન પોતાની સ્ત્રી ઉ૫
ઉ૫ર જ
વપ્રવતિાળો િોય તન દે િો બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખ છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ યવુ ધવષ્િર
િર ! આપ જાણિા યોગ્ય બધ ંુ જ જાણો છો.તિ િારા જે પ્રશ્નોના જિાબ આયા છ
તનાથી હું સંતષ્ુ િ છં.િિ હું તિારા ભાઇ ભીિસનન મતુ ત કરૂં છં.
સપશન તિાિ પ્રશ્નોના જિાબ આયા ૫છી યવુ ધવષ્િરે
િરે પોત સપશન પ્રશ્ન પ ૂછયો કેઃ સપશરાજ ! તિો તિાિ િદ
િદાંર્ના જ્ઞાતા છો તો િન બતાિો કે... ક્યા કિશના આચરણથી સિોત્તિ ર્વત પ્રાત થાય છ ?
સપે કહ્ ં ુ કેઃ ભારત ! સમપાત્રન દાન આપિાથી..સમય અન વપ્રય િચન બોલિાથી તથા અહિિંસા ધિશિાં
તમપર રિેિાથી િનષ્ુ યન
યન ઉત્તિ ર્વતની પ્રાવત થાય છ.
યવુ ધવષ્િરે
િરે કહ્ ં ુ કેઃ દાન અન સમયિાં િોટું કોન છ ? અહિિંસા અન વપ્રય ભાષણ... આિાં કોન ંુ િિમિ િધારે છ
?
સપે જિાબ આયો કેઃ રાજન ! દાન..સમય..અહિિંસા અન વપ્રય ભાષણ...આ બધાન ંુ ર્ૌરિ કાયશની િિત્તા
ુ ાર જોિાિાં આિ છ.કેટલાક દાનથી સમયન ુ િિમિ િધી જાય છ અન કોઇક સમય ભાષણથી દાન
અનસાર
સ
અવધક કિેિાય છ..તિી જ રીત ક્યાંક તો વપ્રય બોલિાની અપષાએ અહિિંસાન ંુ ર્ૌરિ િધ ુ િોય છ અન
ક્યાંક અહિિંસાથી િધ ુ વપ્રય ભાષણન ંુ િિમિ િધ ુ િોય છ.આિ, તના ર્ૌરિ લાઘિનો વિચાર કાયશની
અપષાથી િોય છ.
યવુ ધવષ્િરે
િરે પ ૂછ્ું કેઃ મ ૃમયુકાળિાં િનષ્ુ ય પોતાન ંુ ર્રીર તો અિીયાં જ મયાર્ી દે છ તો ૫છી દે િ વિના ત
સ્િર્શ િાં કેિી રીત જાય છ ? અન કિોના અિ્યા્ભાિી ફળન ત કેિી રીત ભોર્િ છ ?
ુ ાર જીિોની
સપે કહ્ ં ુ કેઃ રાજન ! પોત પોતાના કિશ અનસ
જીિોની ત્રણ પ્રકારની ર્વત કિેિાિાં આિી છ.સ્િર્શ લોકની
પ્રાવત..િનુ
ત..િનષ્ુ ય યોવનિાં જ્િ લિો અન ૫શ-ુ ૫ષી..િર્ર્ યોવનઓિાં જ્િ લિો તન જ ર મિર્ઃ
ઉધ્િર્વત..િધ્યર્વત અન અધોર્વત કિેિાય છ.આ જ ત્રણ યોવનઓ છ.આિાંથી જે જીિ િનષ્ુ ય યોવનિાં
ુ કિો
ઉમપન્ન થાય છ તિાં જ આળસ અન પ્રિાદનો મયાર્ કરીન..અહિિંસાન ંુ પાલન કરીન દાન..િર્રે શભ
કરે છ તો તન પણ્ુ યની અવધકતાના કારણ સ્િર્શ લોકની પ્રાવત થાય છ..તનાથી વિ૫
વિ૫રીત કારણ ઉ૫
ઉ૫ક્સ્થત
થતાં િનષ્ુ ય યોવન તથા ૫શ-ુ ૫ષી..િર્રે યોવનઓિાં જ્િ લિો ૫ડે છ..પરં ત ુ કાિ..ર મોધ..લોભ અન હિિંસાિાં
ાિાં
તમપર થઇન જે જીિ િાનિતાથી ભ્રષ્ટ થઇ જાય છ..પોતાના િનષ્ુ ય િોિાની યોગ્યતાન ૫ણ ખોઇ બસ છ
ત વતયશક યોવનઓિાં જ્િ પાિ છ..૫
..૫છી સમકિોન ંુ આચરણ કરિા િાટે વનવિત્ત બનાિિા િનષ્ુ ય યોવનિાં
જ્િ લિાના કારણ તની વતયશક યોવનથી ઉ્ાર થાય છ તના પછી ત જર્તના ભોર્ોથી વિરતત થઇ મતુ ત
થઇ જાય છ.
યવુ ધવષ્િરે
રસ અન ર્ંધ..આનો આધાર શ ંુ છ ? તન ંુ યથાથશ રીતથી િણશન
િરે પ ૂછ્ું કેઃ ર્બ્દ..સ્પર્શ..રૂ૫..
.રૂ૫..રસ
કરો..આ૫
કરો..આ૫ણ તિાિ વિષયોન એક સાથ કેિ ગ્રિણ કરી ર્કતા નથી ? તન ંુ રિસ્ય બતાિો.

સપે કહ્ ં ુ કેઃ રાજન ! જેન લોકો આમિા કિે છ ત સ્થ ૂળ..સુક્ષ્િ ર્રીરરૂપી ઉપાવધનો સ્િીકાર કરિાના કારણ
બદ્વુ ્..િર્રે અંતઃકરણથી યતુ ત બની જાય છ અન આ ઉપાવધ વિવર્ષ્ટ આમિા જ ઇધ્્દ્દયોના દ્વારા નાના
પ્રકારના ભોર્ ભોર્િ છ.જ્ઞાનધ્્દ્દયો..બદ્વુ ્ અન િન... એ જ આ ર્રીરિાં તનાં કરણ (ભોર્ સાધન) છ.િે
તાત ! વિષયોની આધારભ ૂત જે ઇધ્્દ્દયો છ તનાિાં ક્સ્થત થયલ િનના દ્વારા જ આ જીિામિા બાહ્યવ ૃવત્ત
દ્વારા ર્ભન્ન ર્ભન્ન વિષયોનો ભોર્ કરે છ.વિષયોના ઉ૫
ઉ૫ભોર્ના સિય બદ્વુ ્ના દ્વારા આ િન કોઇ એક જ
વિષયિાં લાર્ી જાય છ એટલા િાટે એક સાથ તિના દ્વારા અનક વિષયોન ગ્રિણ કરિા સંભિ નથી.જેન
અિ બદ્વુ ્..ઇધ્્દ્દયો અન િનથી યતુ ત થતાં “ભોતતા’’
ભોતતા’’ કિે છ, ત જ આમિા કે અનામિાના ર્ચ્તનિાં લાર્લા
ઉત્તિ..અધિ બદ્વુ ્ન રૂપાહદ વિષયોની તરફ પ્રરીત કરે છ.બદ્વુ ્ના ઉત્તરકાળિાં ૫ણ વિદ્વાન પરૂુ ષોન એક
ુ ૂવત દે ખાય છ.જ્યાં બદ્વુ ્નો લય અન ઉદય થિો સ્પષ્ટ સિજિાિાં આિ છ આ જ્ઞાન જ આમિાન ંુ
અનભ
સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ છ અન ત જ તિાિનો આધાર છ.રાજન ! બસ આ જ ષત્રજ્ઞ આમિાન પ્રકાવર્ત કરિાિાળી વિવધ છ.
યવુ ધવષ્િરે
િરે પ ૂછ્ું કેઃ િે સપશ ! િન િન અન બદ્વુ ્નાં લષણો બતાિિાની ૃૃપા કરો.અધ્યામિ ર્ાસ્ત્રોના
વિદ્વાનોએ ત જાણવ ંુ અમયંત આિ્યક બતાવ્ય ંુ છ.
સપે કહ્ ં ુ કેઃ બદ્વુ ્ન આમિાન આવશ્રત સિજિી જોઇએ, તથી ત પોતાના અવધષ્િાનભ
િાનભ ૂત આમિાની ઇ્છા
કરતી રિે છ..નિી તો ત આધારના વિના ટકી ર્કતી નથી.વિષય અન ઇધ્્દ્દયોના સંયોર્થી બદ્વુ ્ ઉમપન્ન
થાય છ અન િન તો ૫િેલાંથી જ ઉમપન્ન િોય છ.બદ્વુ ્ પોત િાસનાિાળી નથી.. િાસનાિાળું તો િન જ
િાનિાિાં આિ છ.િન અન બદ્વુ ્િાં આટલો જ ભદ છ.
યવુ ધવષ્િરે
િરે પ ૂછ્ું કેઃ આપનાથી પ ૂિશકાળિાં બ્રાહ્મણોન ંુ અ૫
અ૫િાન કેિ થય ંુ ?
ુ
સપે કિે છ કેઃ ધન અન સં૫વત્ત િોટા િોટા બદ્વુ ્િાન અન શ ૂરિીર િનષ્ુ યોન
યોન ૫ણ િોિિાં નાખી
નાખી દે છ. સખ
અન વિલાસન ંુ જીિન વ્યવતત કરનારા તિાિ િનષ્ુ યો તનાથી િોહિત થઇ જાય છ.
............................................................................................................................................
.............
.........................................................................................................................................................
રાિાયણિાં િણશિલ જીિન ઉ૫
ઉ૫યોર્ી િાતો
 આળસ મયજીન યથા સિય કાિ કરી લવ.ંુ .િિણાં કરિાન ંુ કાયશ િિણાં જ કરી દે વ.ંુ
 વિધાતાએ ૫ણ સ્ત્રીના હ્રદયની ર્વત જાણી નથી.
 સારા સ્િભાિથી જ સ્નિ િરતાઇ જાય છ.િર અન પ્રિ છપાવ્યાં છ૫
છ૫તાં નથી.
 કાિના(ઇ્છા) અન કાિિાસના ખરાબ નથી તનો અવતરે ક ભયંકર છ.

ુ -દુઃખ ભોર્િ છ.
 તિાિ જીિો પોતપોતાના કિો દ્વારા સખ
 ર્િ સિક..ૃૃ૫ણ રાજા..દુષ્ટ સ્ત્રી..ક૫
સ્ત્રી..ક૫ટી વિત્ર...આ ચાર શ ૂળી સિાન છ.

ુ િાં રાજી થઇ જાય છ અન દુઃખિાં ખદ પાિીન રડિા લાર્ છ ૫ણ ધીર પરૂુ ષો
 મ ૂખશ િાણસો સખ
બંન્ન ૫હરક્સ્થવતન એક સિાન ર્ણીન ચાલ છ.
 િનષ્ુ યનુ
યન ંુ જીિન શ્ર્ા અન વિિકથી ચાલ છ..વિિક ના િોય ૫રં ત ુ શ્ર્ા િોય તો બીજાના વિિકથી

લાભ ઉિાિી ર્કાય છ.બીજાના વિિકથી લાભ ઉિાિિાની યોગ્યતાન ંુ નાિ શ્ર્ા છ.
 જીિનિાં વનરં તર તાજર્ી અન અત ૂટ હદલચસ્પી મયારે જ િળ છ કે જ્યારે આંતરીક વિકાસ વનરં તર

થયો િોય.
 િનષ્ુ ય કેિી રીત િરે છ ત િિમિન ંુ નથી,પરં ત ુ િનષ્ુ ય જીિન કેિી રીત જીિ છ ત િિમિ છ.
 અમયાવધક વિરોધી ૫હરક્સ્થવતિાં જ િનષ્ુ યની
યની ૫રીષા થાય છ.

 પોતાની આિ્યકતાઓ ઓછી કરીન આ૫
આ૫ િાસ્તવિક ર્ાંવત પ્રાત કરી ર્કો છો.

ુ તિાિ જગ્યાએ
 દરે ક ૫િશતિાંથી િણી નીકળતા નથી..દરે ક િાથીિાં
િાથીિાં મતુ તાિણી િોતા નથી..સાધઓ
િળતા નથી..દરે ક જર્લિાં
ં
ચંદન િોત ંુ નથી..સારી સારી ચીજો વિર્ષ સ્થાનો ૫ર જ િળ છ.
 કહિનાઇઓ અિોન આમિજ્ઞાન કરાિ છ કેઃઅિ કં ઇ િાટીના બનલા છીએ.
 દુઃખન જો અિ ભર્િાનનો પ્રસાદ સિજીએ તો ખરે ખર જીિનિાં ચિક આિર્.
 ફતત ચાલિાથી
ચાલિાથી જ પ્રર્વત થતી નથી..હદર્ા ૫ણ જોિી ૫ડે છ.
 િાણસ જીભ ઉપર સંયિ રાખ તો અડધા ભાર્ના ઝઘડા સિાત થઇ જાય છ.
 ઓછં બોલવ.ંુ .સમય અન સદ
ંુ ર બોલવ.ંુ ભર્િાન તિાિ ઇષ્્િયો બ બ આપી છ જ્યારે જીભ ફતત

એક જ આપી છ.
 જેિી ભાિના િર્ તિી વસદ્વ્ િળ છ.
 જ્િથી કોઇ ખરાબ િોતુ
ં થી જ િાણસ બર્ડે છ.
િોત ંુ નથી..ૃુ સર્

ુ પ્રિિાં બીજાન સખ
ુ ી કરિાની ભાિના િોય છ.
 શ્
 ભગ ંુ કરીન નિી..ભર્ા િળીન ખાિાન ંુ છ.

ુ ી જીિ છ.
 િાણસ વિચારે અન વિચરે મયાંસધ
 જે કાિ કરીએ તિાં જ િન રાખીએ ત જ ધ્યાન છ.

ુ િ કિેિાય છ.
 થયલી ભ ૂલોથી િળલો સબક એન જ અનભ
ુ
 પ્રિાદ
છ.
પ્રિાદ અન આળસ િાણસના ર્ત્રઓ
 વિિક વિનાન ંુ જીિન બ્રક વિનાના િાિન જેવ ંુ છ.
 િાંચ અન વિચારે એના કરતાં જીિનિાં .તારે ત શ્રષ્િ છ.
 ફતત જાણલ ંુ કાિ આિર્ નિી,પણ જીિનિાં ઉતારે લ ંુ કાિ આિર્.

ુ ી ના આિ મયાંસધ
ુ ી પસ્ુ તકિાંન ંુ જ્ઞાન કાિ લાર્ર્ નિી.
 જીિનિાં સંયિ..સદાચાર જ્યાંસધ
 આ૫ણ વિતભાષી બનીશ ંુ તો જ સમયભાષી બની ર્કીશ.ંુ
 આંખ અન કાન એ ભર્િાનન હ્રદયિાં દાખલ કરિાના દે િના બ દરિાજા છ.
 ક્યારે ય બીજાની વન્દા ન કરિી.
 આમિસ્તવુ તથી િંિર્ાં બચવ ંુ અન કોઇનો ૫ણ અ૫
અ૫કાર ના કરિો.
 શ્રષ્િજનોનો
૫ ન કરવ.ંુ .અભક્ષ્ય ભષણ અન ૫રનારીર્િન
િજનોનો િોિ ન કરિો..િદ વન્દા ના કરિી..પા
કરિી..પા૫

ન કરવ.ંુ
 િાતાિાતા-વપતા અન ગરૂુ ની સિા કરિી.
 ર્રીબ..આંધળાઓન અન્ન..િસ્ત્ર આપી તિનો આદર સમકાર કરિો અન સમયન ક્યારે ય ન છોડવ.ંુ
 કોઇની ૫ણ સાથ ક૫
ક૫ટપ ૂણશ વ્યિિાર ન કરિો અન કોઇની ૫ણ આજીવિકાન નકુ ર્ાન ન ૫િોચાડવ ંુ

તથા ક્યારે ય કોઇના ૫ણ વિર્ િનિાં અહિત ન વિચારવ.ંુ
 દુર્જનોનો સંર્ ક્યારે ય ના કરિો.

ુ નો ઉ૫
 સખ
ઉ૫ભોર્ એકલા ના કરિો..તિાિની ઉ૫
ઉ૫ર વિશ્વાસ ના કરિો અન તિાિ ઉપર ર્ંકા ૫ણ ના
કરિી.

 રાર્ (આસક્તતત-િિમિ) તથા િેષ (ઇષાશ ભાિ) થી મતુ ત થવ.ંુ .તિાિ પ્રાણીઓના હિત (કલ્યાણ)િાં

કાયશરત રિેવ.ંુ .બ્રહ્મજ્ઞાન
.બ્રહ્મજ્ઞાન વિષયક બોધન દ્દઢ કરિો..ધૈયશિાન બનવ.ંુ ...આ ૫રિ૫
રિ૫દ પ્રાવતનાં
તનાં ચાર
સોપાન છ.
ુ ી બની જાય છ.
 જે પોતાની તિાિ કાિનાઓ ઉ૫
ઉ૫ર વિજ્ય પ્રાત કરી લ છ ત સદાયના િાટે સખ
 ગૃિસ્થોએ સદાય સમપરૂુ ષોની આચારનીવતન ંુ પાલન કરવ.ંુ ..પોતાની જ સ્ત્રીની સાથ પ્રિ કરિો...
કરિો...

ત્જતધ્્દ્દય રિેવ ંુ તથા પાંચ િિા યજ્ઞ કરિા.
ુ તન કરે ..તીથોિાં ભ્રિણ કરે ..ર્ાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે ..યજ્ઞો કરે
ૃ ૫
 કોઇ ભલ તપ કરે ..૫
.૫િશત ઉ૫
ઉ૫રથી ભગ
અથિા તકશ -વિતકો દ્વારા િાદ વિિાદ કરે ,પરં ત ુ પ્રભ ુ ૫રિામિાની ૃૃપા વિના કોઇપણ પ્રાણી મ ૃમયુ
ઉ૫ર વિજ્ય િળિી ર્કતો નથી.
નથી.
 જેન િિમિનો મયાર્ કયો છ તથા લોભ અન િોિન છોડી દીધા છ ત કાિ..ર મોધથી રિીત િાનિ

૫રિ૫
રિ૫દન પ્રાત કરે છ.
 આચરણિાં લાવ્યા વિનાના કોરા જ્ઞાનથી કોઇ ફાયદો થતો નથી.
 સમય એ જ સૌથી િોટો ધિશ છ અન અસમય એ જ સૌથી િોટુ પા૫
પા૫ છ..એટલ િન..િચન અન

કિશથી િંિર્ાં સમય વ્યિિાર કરિો જોઇએ.
 જીિ જેવ ંુ કિશ કરે છ તવ ંુ જ ફળ પાિ છ.

ુ નથી.
 ત ૃષ્ણા સિાન કોઇ દુઃખ નથી અન મયાર્ સિાન કોઇ સખ
 તિાિ કાિનાઓનો ૫રીમયાર્ કરીન િનષ્ુ ય બ્રહ્મજ્ઞાનન પ્રાત થાય છ.

ુ ી ઇ્છા ન કરિી.િંિર્ાં િધર
ુ
 િનષ્ુ ય એ િંિર્ાં જે િળ્ય ંુ છ તિાં સંતોષ રાખિો જોઇએ..િધન
િાણીનો જ ઉ૫
ઉ૫યોર્ કરિો..અભિ િચનો ક્યારે ય ન બોલિાં.કોઇપણ પ્રકારન ંુ અર્ભિાન ન કરવ.ંુ
 સંસાર અવનમય તથા દુઃખાલય છ.અિીના તિાિ ભોર્ો ષર્ણક તથા દુઃખદાયી છ તથી તિાંથી

િિમિ િટાિીન ભર્િદ ભતતો..સંતો િિાપરૂુ ષોનો સંર્ કરિો.
ુ ના િોય ત દે ર્િાં
 જે દે ર્િાં આજીવિકા..અભય..લાજ..સજ્જનતા
આજીવિકા..અભય..લાજ..સજ્જનતા અન ઉદારતા...આ પાંચ િસ્તઓ
ુ ાં ના મક
ુ િો જોઇએ.
૫ર્ સ્
 જે પ્રદે ર્િાં ધવનક..િૈદ..િદપાિી અન િીિા જળથી ભરે લી નદી...આ ચાર ના િોય મયાં રિેવ ંુ યોગ્ય

નથી.
ુ ાન..વ ૃ્ ર્િ ત િોય ૫ણ આ૫
 બાળક..યિ
આ૫ણ આંર્ણ આિીન ઉભા રિે એટલ તિનો સમકાર કરિો
જોઇએ.
 દુવનયાિાં ધનથી જ તિાિ િાણસો બળિાન બન છ.જેિની પાસ સં૫વત્ત છ એ જ બળિાન અન

વિદ્વાન છ.
 ધન જિાથી િનષ્ુ યની
યની બદ્વુ ્ ઘટી જાય છ.
 વનધશનતા અન મ ૃમયુ એ બંન્નિાં વનધશનતા વિર્ષ ખરાબ ર્ણાય છ.
 બદ્વુ ્િાનોએ ધનના વિનાર્ની..િનના સંતાપની..ઘરના ખરાબ આચરણની..િર્
આચરણની..િર્ વિદ્યાની અન

અ૫િાનની િાતો બીજાઓની પાસ કિેિી નિી..
 ધનિીન િાનિી પોતાન ંુ િાન ખોઇન લોભી િાણસ પાસ યાચના કરે તના કરતાં અક્ગ્નસ્નાન સારૂં.

 જૂિી િાત કરિી તના કરતાં િૌન રિેવ ંુ સારૂં..૫
ંુ ક િોવ ંુ સારૂં..
.૫રસ્ત્રી ર્િન કરવ ંુ તના કરતાં નપસ

ધ ૂતશની િાતોિાં લોભાવ ંુ તના કરતાં િરણ સારૂં અન પારકા ધનથી િીિા ભોજનનો સ્િાદ કરિો
તના કરતાં ભીખ િાંર્ીન ખાવ ંુ સારૂં..િૈ્યા સ્ત્રી સારી ૫રં ત ુ ૃળ
ૂ ની દુરાચારીણી િહુ સારી નિી તથા
પ્રાણ મયાર્ કરિો સારો ૫ણ દુષ્ટ િાનિીનો સંર્ સારો નિી..

 સિા િાનન..ચાંદની અંધારાન..વ ૃ્ાિસ્થા સદ
ંુ રતાન તથા ભર્િાનની કથા પાપોન િરે છ.

ુ ી ૫રદે ર્િાં રિેનાર..૫
 િંિર્નો રોર્ી..લાંબા સિય સધ
ાર..૫રાધીન પટ ભરનાર અન પારકાન ઘર સ ૂનાર
એ બધાન ંુ જીિન મ ૃમયું સિાન છ.
 લોભથી બદ્વુ ્ ચલાયિાન થાય છ.
 ધનનો લોભી..અપ્રસન્ન ર્ચત્તિાળો..અિર્ ઇષ્્િયોિાળો અન અસંતોષી...આટલાઓ િાટે જ્યાં જાય

મયાં આપવત્તઓ જ િોય છ.
ુ િાં દીનતાનાં િચનો
 જેન ધનીકના ઘર ચાકરી કરી નથી..િીરિન ંુ દુઃખ જોય ંુ નથી અન ક્યારે ય મખ
ઉ્ચાયાશ નથી તિન ંુ જીિન ધ્ય છ..
 ૃળ
.૫ણ જ્યારે ત બધા
ૂ િાટે એક િાનિીનો..ર્ાિ િાટે ૃળ
ૂ નો અન દે ર્ િાટે ર્ાિન છોડવ.ંુ .૫

ઉ૫રથી િન ઉિી જાય મયારે
મયારે સંસારન છોડી દે િાિાં જ કલ્યાણ છ.
 આ સંસારરૂપી વિષવ ૃષન બ િીિાં ફળ છઃ કાવ્યરૂપી અમ ૃતના રસનો સ્િાદ અન સજ્જનોનો સંર્.
 અિંકાર રિીત જ્ઞાન..ષિા સહિત ર્ૌયશ અન ધનપવત િોિા છતાં વિનયપ ૂિશક દાનર્ીલતા...આ ત્રણ

દુલશભ કિેિાય છ.
 ઇશ્વર કોઇન િારતો નથી..૫
નથી..૫રં ત ુ જળ..અક્ગ્ન..વિષ..ર્સ્ત્ર..ક્ષુધા..રોર્ અન ૫િશત ઉ૫
ઉ૫રથી ૫ડવ.ંુ ..

એિાંથી ર્િ ત એકાદ બિાન પ્રાણી િરણન ર્રણ થાય છ.
ુ ી ઇ્છા કરતા નથી..બની ર્યલી ઘટનાનો ર્ોક કરતા નથી અન
 બદ્વુ ્િાન િનષ્ુ યો દુલશભ િસ્તન
વિ૫
વિ૫વત્તિાં ર્ભરાતા નથી..
ુ ાયા િોઇએ તિાં સંતોષ િાનિાથી જ સખ
ુ િળ છ.
 જે ક્સ્થવતિાં મક
 રાજા..ૃળ
ૂ ની નારી..બ્રાહ્મણ..િંત્રી..સ્તન..દાંત..કેર્..નખ અન નર... આટલાં સ્થાનભ્રષ્ટ થિાથી

ર્ોભતાં નથી.
 ઉદ્યિી િનષ્ુ યની
યની પાસ તિાિ પ્રકારની સં૫વત્ત આપોઆ૫
આપોઆ૫ આિી જાય છ.
 જે િનષ્ુ ય સાિવસક..આળસ વિનાનો..કાયશની રીતનો જાણકાર..વનવ્યશસની..શ ૂરો તથા ઉ૫
ઉ૫કાર

િાનનાર િોય છ તથા જેન ઘણા વિત્રો િોય છ તની પાસ લક્ષ્િી પોતાની જાત જ સાિ ૫ર્લ
ચાલી આિ છ..
 િાનિીન ંુ ધનિાન અથિા તો ર્રીબ િોવ ંુ એ તો તની િનોદર્ા ઉપર આધાર રાખ છ.
 ધિશરૂપી જળથી ધનરૂપી કીચડન ધોિાનો પ્રયાસ કરિો..
 િાનિીન જેિ મ ૃમયુનો ભય લાર્ છ તિ ધનિાનન રાજાનો..જળનો..અક્ગ્નનો..ચોરનો તથા

પોતાના ૫રીિારનો ભય કાયિ રિે છ.
ુ ી જેટલી િધ ુ ઇ્છા કરતો જાય છ તટલી ત ઇ્છા િધતી જ જાય છ અન જ્યારે
 િાનિી જે િસ્તન
ત િસ્ત ુ પ્રાત થાય મયારે તની ઇ્છા દૂ ર થઇ જાય છ.

 ર મોધ િાત્ર ષણભર ટકે છ..વિયોર્ અલ્પ સિય લાર્ છ,પરં ત ુ િિામિાઓનો પ્રિ આજીિન ટકી રિે

છ.
 દુવનયાિાં ચાર પ્રકારના વિત્રો િોય છઃપ ૂત્રાહદ..બીજા વિિાિ િર્રે ..સબંધિાળા..ત્રીજા ૃુ ળના

સબંધીઓ અન ચોથા દુઃખિાંથી બચાિનાર..
 એક દુઃખ પીછો છોડે નિી એટલાિાં બીજુ ં આિીન આ૫
આ૫ણન ઘરી િળ છ.

ુ છોડીન દૂ રની િસ્ત ુ લિા જાય છ ત બંન્ન િસ્તન
ુ ગિ
ુ ાિી દે છ.
 જે પોતાના િાથિાંની
ની િસ્તન
 પોતાનાથી અવધક દરીિોન જોઇન કોઇન ંુ અર્ભિાન િધત ંુ નથી,પરં ત ુ જ્યારે િનષ્ુ ય પોતાના કરતાં

િધ ુ ધનિાનન જુિ છ મયારે સહુ પોતાન કં ર્ાળ સિજે છ.
 જેની પાસ ઘણ ંુ ધન િોય ત બ્રહ્મઘાતક િોય તો ૫ણ તનો આદર થાય છ અન જે વનધશન િોય ત

ચંિિાના જેિા ઉજળા િંર્િાં જ્્યો િોય તિ છતાં તન ંુ અ૫
અ૫િાન થાય છ.
ુ ી િાનીન ઉદ્યિ કરતો નથી તો
 જે િાણસની પાસ થોડી સં૫વત્ત િોય તટલાિાં ત પોતાન સખ
વિધાતા ૫ણ એની ર્ચિંતા છોડી દે છ.
ુ
 જેનાિાં સાિસ..ઉમસાિ અન ૫રાર મિ નથી તન જોઇન ર્ત્રઓ
િસ છ.
 ર્ાસ્ત્રિાં પારં ર્ત િોિા છતાં જે ધિશ કરતો નથી તન ંુ ભણતર વ ૃથા છ અન જ્ઞાની િોિા છતાં જે

ત્જતષ્્િય નથી તન વધક્કાર છ.
 િાણસ પોતાના સિયનો સદઉ૫
સદઉ૫યોર્ દાન આપિાિાં..પણ્ુ ય કાયશિાં અન ર્ાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરિાિાં

કરિો જોઇએ.
 બળિાનન કશ ંુ બોજારૂ૫
બોજારૂ૫ નથી..ઉદ્યિીન કશ ંુ દૂ ર નથી..વિદ્વાનન ક્યાંય વિદે ર્ નથી અન િીિા

બોલાન કોઇ ર્ત્રુ નથી.
 સંર્યિાં ૫ડિાથી બધાં કાિ અટકી જાય છ.
 પારકાનો તાબદાર બની િાનિી જેટલો િખત ટાઢ..તાપ અન િષાશ ની વિ૫
વિ૫વત્તઓ સિન કરે છ તના

ુ પ્રાત થાય છ.
એકસોિા ભાર્િાં ૫ણ જો ભર્િાનન ંુ નાિ લ તો તન અનક ર્ણ ંુ િધારે સખ
ુ દાં જેિા છ.
 સ્િાધીનોન ંુ જ જીવ્ય ંુ સફળ છઃ૫
ઃ૫રાધીન બનીન જેઓ જીિ છ તઓ મડ
 સિાધિશ એટલો કિીન છ કે યોર્ીઓ ૫ણ તન ંુ પાલન કરી ર્કતા નથી.
 સિજ્યા વિચાયાશ વિના કોઇ કાિિાં િાથ ંુ િારવ ંુ એ િિામ ૂખશતા છ..
 પોતાના આવશ્રતોન ંુ પાલન..સ્િાિીની
પાલન..સ્િાિીની સિા..ધિશ અન પ ૂત્ર જ્િ...એ કાયોિાં બીજાઓથી કાિ ચાલી

ર્કત ંુ નથી.
 પારકી પંચાતિાં ક્યારે ય પડવ ંુ નિીં.
 વિદ્યા..બળ અન યર્થી વિખ્યાવત િળિ છ તિન ંુ જીિન ષણભરન ંુ િોય તો ૫ણ સફળ છ.
 જેઓ પોતાના પ ૂત્ર..ગુરૂ..સિક અન ર્રીબ ૫રીિાર ઉ૫
ઉ૫ર દયા કરતા નથી તિન ંુ જીિન અફળ છ.
 જેિન ર્ાસ્ત્રન ંુ જ્ઞાન અન સારાસારનો વિચાર નથી..જે િાત્ર સારનો વિચાર નથી..જે િાત્ર પટ

ુ ય કતશવ્ય િાન છ તિા િનષ્ુ યિાં
ુ િાં કર્ો જ ફેર નથી.
ભરિાન જ જીિનન ંુ મખ્
યિાં અન પશઓ
ુ િોય છ તઓ િર્ર કહ્ય બીજાના િનોભાિ જાણી લ છ.
 જેઓ ચતર

 બીજાના ભાિ ઉ૫રથી એના િનની િાતો જાણિાન ંુ કાિ બદ્વુ ્િાનો જ કરી ર્કે છ.આકાર..ભાિ..

ુ ૫રના ભાિથી બીજાના િનની િાત જાણી
ચાલ..કાિ..બોલચાલ...િર્રે થી અન આંખો તથા મખ
ર્કાય છ.
 જે પ્રસંર્ન યોગ્ય િાત..પ્રિન યોગ્ય વિત્ર અન પોતાના સાિથયશન યોગ્ય ર મોધ...આ ત્રણ બાબતોન

સિજે છ ત જ વિદ્વાન કિેિાય છ.
 રાજા..સ્ત્રી અન બળદ એિન પાસ જે કોઇ રિે તની સાથ ત લપટાઇ જાય છ.

ુ બ ૃિસ્પવત કરે તો ૫ણ સારી લાર્તી નથી.
 સિય વિનાની િાત ખદ
 કોઇ ર્િ તટલો અનાદર કરે છતાં ધૈયશિાન િાનિીની બદ્વુ ્િાં ક્યારે ય ફેર ૫ડતો નથી.

ુ િાનની પાસ સારાં રિે છ,પરં ત ુ
 અશ્વ..ર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િીણા..િાણી..િનુ
અશ્વ..ર્સ્ત્ર..ર્ાસ્ત્ર..િીણા..િાણી..િનષ્ુ ય અન સ્ત્રી...આ બધાં ગણ
ુ ી પાસ જિાથી બર્ડી જાય છ.
વનગશણ
 બાળકની ૫ણ સારી િાત િાન ત ડાહ્યો િાણસ..
 બાંધિ..૫
િ..૫મની..સિક..પોતાની બદ્વુ ્ અન પોતાન ંુ બળ...આ પાંચની ૫રીષા કસોટી વિ૫
વિ૫વત્ત જ ર્ણાય

છ.
 કાિ કયાશ વસિાય કોઇની પાસ
પાસથી કાંઇ લવ ંુ નિી.
 ર્ત્રુ નાનો િોય અન ૫રાર મિથી ૫ણ ત િાથિાં આિતો ના િોય તો એની બરાબરીનો ઘાતક

લાિીન તન પલાની સાથ ર્ભડાિી દે િો જોઇએ.
 ર્બ્દના કારણન જાણ્યા વિના ડરવ ંુ નિી..િાત્ર અિાજ સાંભળીન ડરી જવ ંુ યોગ્ય નથી.
 ર્િ તિો ૃુ ળિાન િાણસ િોય ૫ણ ધન વિના એન કોઇ બોલાિત ંુ નથી.અરે ! વનધશન િાનિીનો તો

તની ૫મની ૫ણ મયાર્ કરે છ.
 બ્રાહ્મણ..ષવત્રય..સબંધી..ઉ૫
ી..ઉ૫કારી અન િંત્રી...એટલાન અવધકાર આ૫
આ૫િો નિી.
 અવત ધનની પ્રાવતથી
તથી િાનિી સ્િ્છાચારી બની જાય છ.

ુ
 ધન ઉ૫
અદલાઉ૫ર િાથ િારિો..િસ્તઓની
અદલા-બદલી કરિી..કાિિાં આળસ..બદ્વુ ્િીન બનવ.ંુ .૫
.૫રસ્ત્રીથી
વપ્રવત કરિી..રાજાના ધનન લટ
ંુ ાિવ.ંુ .રાજાની વનમય ૫રીષા કરિી..રાજાના પ ૂછયા વિના િિમિની
ુ ર્િ તન આ૫
િસ્તઓ
આ૫િી...આ બધાં િંત્રીઓના દોષ છ.
ુ િાણસો જ સાચાન જુ.ું અન જુિાન સાચ ંુ કરી બતાિ છ.
 ચતર
 જે યક્ુ તતથી થઇ ર્કે છ ત પરાર મિથી બની ર્કત ંુ નથી.
 દુષ્ટ ૫મની..મ ૂખશ વિત્ર..સાિો જિાબ આ૫
આ૫નાર નોકર અન સા૫
સા૫િાળા ઘરિાં વનિાસ..આ બધાં મ ૃમયુ

સિાન છ
 બદ્વુ ્ એ જ િાનિીન ંુ સાચ ંુ બળ છ.
 બોલાવ્યા વિના કોઇની પાસ જવ ંુ અન પ ૂછયા વિના િાત કરિી... ત નાદાની કિેિાય છ.

ુ પ્રાત થાય છ.
 વિષારી વ ૃષ..િાલતો દાંત અન દુષ્ટ િંત્રી..આ
ી..આ ત્રણન ઉખાડી નાખિાથી જ સખ
 સારી િાત ભલ કોઇન િાિી લાર્ તિ છતાં તનો અંત સારો જ આિ છ.
 જે દુષ્ટ છ ત ક્યારે ય પોતાનો જાવત સ્િભાિ છોડતો નથી.
 િલકા િાનિીન ર્િ તટલો ઉંચો બનાિો અન િાન આપો,પરં ત ુ છિટે ત દર્ો દીધા વિના રિેતો

નથી.

 વપ્રય
વપ્રય એ છ કે જે આજ્ઞા પ્રિાણ ચાલ..ચતરુ એ છ કે જેનો સજ્જનો સમકાર કરે ..સં૫દ એ છ કે જે

ુ ી એ છ કે જે લાલચ ંુ ના િોય..ખરો વિત્ર એ છ કે જે કપટ રિીત િોય અન
અિંકારના િધારે ..સખ
પરૂુ ષ એ કિેિાય કે જે ત્જતષ્્િય િોય.
 જે વ્યક્તત ભોર્વિલાસિાં ડૂબલો રિે છ તન પોતાન ંુ ભલ ંુ બરૂુ ં ૫ણ સિજાત ંુ નથી.

ુ
 િનષ્ુ યએ
યએ કાચા કાનના થવ ંુ ના ઘટે..કોઇના ચડાવ્યાથી કોઇન વર્ષા કરિી એ રાજનીવત નથી.ગણ
દોષની ખાત્રી કયાશ વિના કોઇની પ્રવતષ્િા કરિી કે દં ડ દે િો એ ઉર્ચત નથી.
 જે ભદ ખલ્ુ લો થઇ જાય ત કોડીની હકિંિતનો ૫ણ રિેતો નથી.િંત્ર(સલાિ)રૂપી બીજન
બીજન ગુ ત રાખવ ંુ

અન તન બીજાના કાનિાં ૫ડિા દે વ ંુ નિી.
 આ૫િાન.ંુ .લિાન ંુ અન કરિાન.ંુ ..એ કાિોિાં વિલંબ ના કરતાં તમકાળ કરી નાખિાં,કારણ કેઃ યોગ્ય

ુ ી જિાથી આખો ખલ બર્ડી જાય છ.
સિય ચક
 કોઇનો અ૫
અ૫રાધ જાણી લીધા ૫છી તન લક્ષ્યિાં
યિાં લીધા વિના અ૫
અ૫રાધીની સાથ િળ કરિો ત તો

ુ ંુ કાિ કરી ચક્ય
ુ ો િોય તની સાથ િળ
િધારે ખરાબ છ,કારણ કેઃ એક િખત વિત્ર બનીન જે ર્ત્રન
કરિો ત ચાલી ર્યલા મ ૃમયુન પાછં બોલાિિા જેવ ંુ છ.
 કાિ પડયા વિના કોઇના સાિશથ્યનો તાર્ કાઢી ર્કાતો નથી.
 જે િાણસોન પોતાના અન પારકાના બળાબળન ંુ જ્ઞાન િોય ત િાનિી વિ૫
વિ૫વત્તિાં ૫ણ દુઃખ પાિતો

નથી.
 જે અનર્ુ ચત કાિનો પ્રારં ભ..પોતાના ભાઇઓ સાથ લડાઇ..બળિાન સાથ બરાબરી અન સ્ત્રીઓ ઉ૫
ઉ૫ર

ભરોસો કરે છ ત િાથ કરીન મ ૃમયુન ંુ દ્વાર ખખડાિ છ.
ુ િાથી તો ઉલ્ટું દુઃખ િધ છ.
 િનની િાત િનિાં રાખી મક
 જેન ંુ ર્ચત્ત િેકાણ નથી એન ંુ ચરીત્ર ઘણ ંુ વિર્ચત્ર િોય છ.

ુ છ મયાં કોઇન કોઇ પ્રકારન ંુ વિઘ્ન અિ્ય િોય છ જ !
 જ્યાં સખ
 દુષ્ટો એિી િાયાિી રિત રિતા િોય છ જે આ૫
આ૫ણાથી સિજી ર્કાતી નથી.વિલન િખત દૂ રથી

જોતાં ઉંચો િાથ કરીન બોલાિ છ..પ્રિભરી આંખ જુિ છ..પોતાન ંુ અડધ ુ આસન ખાલી કરીન તની
ઉ૫ર પોતાની સાથ બસાડે છ..સારી રીત પ્રિથી િળ છ..સારી રીત િાતો કરાિ છ..જાત િીિી િીિી
િાતો કરે છ..છતાં ધીરે રિીન િં ડે કાળજે પટિાં છરી હુલાિ છ.
ુ ાિલી ભ ૂવિ પાછી િળિિી સિજ છ,પરં ત ુ ચતરુ તથા િફાદાર સિક પાછો િળી ર્કતો નથી.
 ગિ
 દયાિંત રાજા..સિશભષી બ્રાહ્મણ..કાિાતુ
બ્રાહ્મણ..કાિાતરુ નારી..દુષ્ટ પ્રૃૃવતનો વિત્ર..સાિ બોલનાર નોકર..

ુ કારી...તિનો મયાર્ કરિો જોઇએ.
અસાિધાન અવધકારી અન અન૫
 જેિ સા૫
સા૫ન દૂ ધ પીિડાિિાથી વિષ િધ છ તિ પંહડતોના ઉ૫
ઉ૫દે ર્થી મ ૂખોન ર્ાંવત થતી નથી,પરં ત ુ

ર મોધ િધ છ િાટે મ ૂખશન ક્યારે ય ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આપિો નિી.
ુ ન સબળ કે વનબશળ ધારી લઇન તિનો ખરે ખરો ભદ જાણી લતો નથી તન ર્ત્રુ
 જે પોતાના ર્ત્રુ
ર્ત્રઓ
િાયાશ વિના છોડતો નથી.
 સજ્જનના સંર્થી પ્રવતષ્િા િધ છ,પરં ત ુ દુર્જનના સંર્થી પ્રવતષ્િા િણાય છ.
 િાથી સ્પર્શ કરતાં જ..સાપ ડસતાં જ..રાજા રષણ કરતો િોિા છતાં અન દુષ્ટ િસતો િોય તો ૫ણ

િારી નાખ છ.

ુ ની ૫ણ ઇ્છા કરે
 રાજા..ર્ાંડો બાળક..અસાિધાન ધનિંત અન અિંકારી...આટલા અર્ક્ય િસ્તઓ
ુ ની ઇ્છા કરે તિાં તો નિાઇ જ શ ંુ !
છ..તો જે િળિી ર્ક્ય નથી તિી િસ્તઓ
 દુષ્ટ સાથ બસિાસિા-ઉિિાનો ય સં૫કશ રાખિો જોઇએ નિી..ભલ સકડો રૂવપયાન ંુ નકુ ર્ાન થાય તિ

છતાં લડાઇ
લડાઇ કરિી નિી...આ િત બદ્વુ ્િાનોનો છ અન વિના પ્રયોજન તલર્ ઉભો કરિો ત
મ ૂખાશ ઓન ંુ લષણ છ.
ુ િોય છ તઓ રૂ૫..
ુ ના િાિભાિથી બીજાના પટિાંની િાત જાણી
 જે ચતર
રં ર્..ચષ્ટા..ન
રૂ૫..રં
ટા..નત્ર અન મખ
લ છ.
ુ ી ૫િોંચ તનો તિાિ ભદ ખલ્ુ લો થઇ જાય છ.
 જે િાત છ કાન સધ
 સલાિ ગુ ત રાખિાથી
રાખિાથી કેટલાક હદિસ ૫છી તન ંુ ફળ િળ છ.
 િાણસ પોતાનાથી જે િોટો િોય તનાથી દૂ રથી જ ડરતા રિેવ ંુ જોઇએ,પરં ત ુ જો ત પાસ આિી જ

જાય તો ધીરજ રાખીન તન શ ૂરાતન બતાિવ ંુ કે જેથી ત આરં ભથી જ લડિાલડિા-ઝઘડિાની િાત ન
કરે ,કારણ કેઃ આરં ભ એકદિ ર્રિ થઇ જવ ંુ ત વિઘ્નની વનર્ાની છ.
 ર્િ તિો બદ્વુ ્િાન ૫ણ જે કાિ કરે લ ના િોય તવ ંુ નવ ંુ કાિ કરિાન ંુ આિ મયારે મઝ
ંુ ાય છ અન

તની બદ્વુ ્ ગચ
ંુ િાય જાય છ.
 બર્ળયાની સાથ બાથ ર્ભડિી એ શ ૂરિીરની વનર્ાની છ.
 પરૂુ ષ પોતાના િનનો ભદ કે પોતાની વનબશળતા કોઇની સિષ પ્રર્ટ ન કરિાં.

ુ ાડિો નિી.
 પોતાના ૫ષનો સાથ ક્યારે ય છોડિો નિી અન વિદે ર્ીન ક્યારે ય ઘરિાં ઘસ
 જે સભાિાં વ ૃ્ ના િોય ત સભા સભા કિેિાતી નથી..જે ધિશની િાત ના કિે ત વ ૃ્ કિેિાતો નથી..

જે સમય ના િોય ત ધિશ કિેિાતો નથી અન જેિાં છળ ભરે લ ંુ િોય ત સમય કિેિાત ંુ નથી.
 અસંતોષી બ્રાહ્મણ..સંતોષી રાજા..લજ્જાિાળી
રાજા..લજ્જાિાળી િ્યા અન વનલશજ્જ ૃુ ળિંતી... આ ચાર થોડા જ

હદિસોિાં નાર્ પાિ છ.
 જર..જિીન..સ્ત્રી..રાજા..વિત્ર અન ધન...આ બધાં લડાઇનાં મ ૂળ છ.
 જેિ ફતત દિાન ંુ નાિ લિાથી રોર્ીનો રોર્ િટતો નથી તિ ખાલી સલાિથી કોઇ કાયશ વસ્ થત ંુ

નથી.
 ધન આ૫
આ૫નારની પાસ ભલભલા ૫ણ ન્રતતા રાખ છ.

ુ ંુ નકુ ર્ાન િોય ત કાયશ કરિાં..એિાં જ ચતરુ ાઇ દે ખાય છ.
 જેિાં આ૫
આ૫ણો લાભ અન ર્ત્રન
 હિતકારી ર્ત્રુ ૫ણ વિત્ર છ અન અ૫
અ૫કારી ભાઇ ૫ણ ર્ત્રુ છ.
 દાતા િોિા છતાં િી.ું બોલ અન પાત્રન યોગ્ય જોઇન દાન કરે ..િીર િોિા છતાં પોતાના ર્ૌયશની

િાતો ના કરે અન સમયિાદી િોિા છતાં દયાિાન િોય...ત બધા વસ્ પરૂુ ષો કિેિાય..
 ભાગ્યિર્ાત એક િખત કોઇકના સબંધિાં એક િાત બની ર્ઇ ત ઉ૫
ઉ૫રથી એિ િાની લિાની જરૂર

નથી કે આ૫
આ૫ણ િાટે ૫ણ એિી ઘટના એ જ પ્રકારે બનર્..
ુ ખ િોય અન પોતાના શ ૂરિીર તિજ
 જે રાજા ક૫
ક૫ટી..લોભી..આળસ.ુ .જુિા..કાયર..અવધર તથા મર
િંત્રીઓન ંુ કિેવ ંુ િાન નિી તન સિજ િારી ર્કાય છ.

 જેિ વ ૃ્ાિસ્થા િાનિીના રૂ૫
રૂ૫ રં ર્નો નાર્ કરે છ તિ અિંકાર લક્ષ્િીનો
િીનો વિનાર્ કરી નાખ છ.જે

સિજદાર િર્ ત લક્ષ્િીન
િીન પ્રાત કરર્..જે િલૃું ભોજન કરર્ ત વનરોર્ી રિેર્ અન જે વનરોર્ી િર્
ુ થી રિેર્..
ત સખ
 જે અ૫
અ૫થ્ય ભોજન કરે તન રોર્ સતાિિાનો..જેની પાસ લક્ષ્િી િર્ તન અર્ભિાન અિ્ય થિાન.ંુ .

જેનો જ્િ થાય છ તન ંુ મ ૃમયું થિાન ંુ જ તથા જે ૫રસ્ત્રી(૫
રસ્ત્રી(૫રપરૂુ ષ) ના પ્રિિાં ફસાર્ તન દુઃખ
ભોર્િવ ંુ ૫ડિાન ંુ જ...!
ુ ખ છ તન ઉ૫
 જેિ આંધળાન આરસીન ંુ કશ ંુ પ્રયોજન નથી તિ જે મર
ઉ૫દે ર્ન ંુ કશ ંુ પ્રયોજન નથી..
તથી તિાઓન ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આપિો વ ૃથા છ.
 દે િતા..ગરૂુ ..ર્ાય..રાજા..બ્રાહ્મણ..બાળક..વ ૃ્ અન રોર્ી...આ બધાં ઉ૫
ઉ૫ર ગસ્ુ સો ના કરિો.
 જેન વિજ્ય િળિિો િોય તન આળસનો મયાર્ કરિો જોઇએ..

ુ ાર્..યર્વ ૃદ્વ્..વિત્રાદર..વપ્રય સ્ત્રી અન બંધઓ
ુ નાં ભોજન... આટલાં કાયોિાં
 વિિાિ..વિ૫
વિિાિ..વિ૫વત્ત..ર્ત્રન
િાપરે લ ંુ ધન વ ૃથા ર્ણાત ંુ નથી.
 જેન િષશ અન ર મોધ સરખાં છ...જેન ર્ાસ્ત્રિાં શ્ર્ા છ તથા સિકોની ઉ૫
ઉ૫ર પ્રિ અન વિશ્વાસ છ તન

જ પ ૃથ્િી ઉ૫
ઉ૫ર અવધક ધન િળ છ.
 આર મિણ..૫
આર મિણ..૫રાર મિ અન પીછિિ જે કાંઇ કરિાન ંુ િોય ત તમકાળ કરિાં.

ુ ડતાથી કરે લ કાિ ૫ણ બર્ડી જાય છ.
 ભાગ્ય ખરાબ િોય તો સઘ
 જ્યારે મ ૂખશ િાનિીની ખરાબ દર્ા આિ છ મયારે ત ભાગ્યન દોષ દીધા કરે છ,પરં ત ુ પોતાના

ુ થઇ િોય તનો વિચાર કરતો નથી.
કિોિાં ભલ
 આફત આિ તના ૫િેલાં ઉપાય કરિો જોઇએ..

ુ દુઃખ ભોર્િવુ
 જે હિતૈષીન ંુ કિેવ ંુ િાન નિી તન ખબ
ભોર્િવ ંુ ૫ડે છ.
ુ ા ઉ૫
ુ ાર િાણસ
 જે િાણસ ર્ત્રન
ઉ૫કારની અથિા પ્રિની પ્રતીવત કરી લ છ ત વ ૃષની ડાળી ઉ૫
ઉ૫ર સન
જેિ ભોંય ૫ર ૫ડછાયા ૫છી ૫સ્તાય ત રીત ૫સ્તાય છ.
 જે િાનિી આર્ળઆર્ળ-પાછળનો વિચાર ના કરે તન ઉ૫
ઉ૫દે ર્ કરિો ત ભ ૂસાન દળિા તલ્ુ ય વ્યથશ છ

તિજ િલકા િાનિી ઉ૫
ઉ૫ર ઉ૫
ઉ૫કાર કરિો
કરિો ત રે તીિાં વનર્ાન કરિા જેવ ંુ છ.
 નીચ જ્યારે ઉ્ચ ૫દ પ્રાત કરે છ મયારે ત પોતાના સ્િાિીન જ િારિાની ઇ્છા કરે છ.

ુ ી ભય પાસ આવ્યો ના િોય મયાં સધ
ુ ી તનાથી ડરવ ંુ ૫ણ જ્યારે ત સાિ આિીન ખડો થાય
 જ્યાં સધ
મયારે વનડર બની તનો સાિનો કરિો જોઇએ..
 સમયભાષી..ધિશ
સમયભાષી..ધિશર્ીલ..દુષ્ટ..અવધક
ટ..અવધક ભાઇઓિાળા..શ ૂરિીર અન અનક સંગ્રાિોિાં વિજ્ય પ્રાત કયો

િોય... એ સાત પ્રકારના િનષ્ુ યો સાથ િળ રાખિો..
 જે સાચ ુ બોલનારો અન ધિાશ મિા નથી તની સાથ ક્યારે ય િળ કરિો નિી..
 વિચારનાં પાંચ અંર્ઃ

ુ ાં કરિાં...િાનિીનો તથા
આરં ભલાં કાયો પર
તથા ધનનો સંચય કરિો...દે ર્-કાળનો વિિક
કરિો...વિ૫
કરિો...વિ૫વત્તઓન િારી િટાિિી અન કાયશ વસ્ કરવ.ંુ .
 ચાર યક્ુ તતઓઃ સાિ..દાિ..દં ડ અન ભદ.
 ચાર ર્ક્તતઓઃ ઉમસાિ ર્ક્તત..િંત્ર ર્ક્તત તથા પ્રભ ુ ર્ક્તત.

 પ્રાણ મયાર્ કરિાથી ૫ણ જે લક્ષ્િી િળતી નથી ત લક્ષ્િી જાત ચંચળ િોિા છતાં ૫ણ

નીવતિાનોના ઘર દોડતી જઇ ૫િોચ છ.
 ભય વિના પ્રીવત સંભિ નથી.
 સમયભાષી િાનિી જો સિજ્યા વિચાયાશ વિના સહુ કોઇન પોતાના જેિા જ સિજે તો સાિાિાળા

દુષ્ટ િાણસો તન િર્ી જાય છ.
 પોતાના કિોન ંુ ફળ અિ્ય ભોર્િવ ંુ ૫ડે છ...આ વિધાતાન ંુ વિધાન છ.
 જે સાષી કોઇપણ િાતન સાચી રીત જાણિા છતાં તન પ ૂછિાથી કં ઇક બીજુ ં જ (જુ.ું) બતાિ છ ત

પોતાની સાત પઢીઓનો નાર્ કરે છ..િૌન રિે છ ત ૫ણ પાપનો ભાર્ીદાર બન છ.
ુ ળ
 પ ૂત્રિાન વ્યક્તત આલોકિાં જે ઉત્તિર્વતન પ્રાત કરે છ તન ંુ ધિાશ નૃ
ત૫થી ૫ણ પ્રાત થત ંુ
ૂ ફળ ત૫
નથી.
 જે અ્ય પ્રાણીઓન
પ્રાણીઓન િાની ૫િોચાડે છ તિની ઉ૫
ઉ૫ર વિધાતા દ્વારા પ્રાણનાર્ક દં ડ આ૫
આ૫િાિાં આિ

છ.
 ક્યારે ક ઘિંડિાં આિીન બ્રહ્મિાદી િિામિાઓન ંુ અ૫
અ૫િાન..ઉ૫
િાન..ઉ૫િાસ ન કરિો,કારણ કેઃ તિની પાસ

િાણીરૂપી અિોઘ િજ િોય છ તથા વતક્ષ્ણ કો૫
કો૫િાળા િોય છ.
ુ થી પોતાના િખાણ કરતા
 સાધ ુ પરૂુ ષ સ્િ્છાથી ક્યારે ય પોતાના બળની સ્તવત
વુ ત અન પોતાના મખ
નથી.
 વપતાએ પોતાનો પ ૂત્ર િોટી અિસ્થાિાળો થઇ જિા છતાં િંિર્ાં સમકિોનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આપતા રિેવ ંુ

ુ િાન બન તથા િિાન યર્ન પ્રાત કરે ..
જોઇએ,જેનાથી ત ગણ
 ર મોધ ધિશનો નાર્ક છ..ર મોધ પ્રયમનર્ીલ સાધકન અમયંત દુઃખથી ઉપાત્ર્જત કરે લ ધિશનો નાર્ કરી દે

છ.
 ર્િ(િનોવનગ્રિ) જ ષિાર્ીલ સાધકોન વસદ્વ્ની પ્રાવત કરાિ છ.
 જે પાપામિા િોિા છતાં પોતાન ધિાશ મિા કિે છ ત મ ૂખશ પાપથી આવ ૃત ચોર તથા આમિિંચક છ.

ુ ાનીિાં ૫વત અન વ ૃ્ાિસ્થાિાં પ ૂત્ર રષણ કરે છ એટલ
 સ્ત્રીન ંુ ૃુ િારાિસ્થાિાં વપતા..યિ
એટલ સ્ત્રીન ક્યારે ય
સ્િતંત્ર ના રિેવ ંુ જોઇએ.
 જે ર્ભાશધાન દ્વારા ર્રીરન ંુ વનિાશ ણ કરે છ..જે અભયદાન આપીન પ્રાણોની રષા કરે છ અન જેન ંુ

અન્ન ખાિાિાં આિ છ... આ ત્રણય પ્રકારના પરૂુ ષન વપતા કિેિાિાં આિ છ.
 સતી સ્ત્રીઓના િાટે સિશપ્રથિ કતશવ્ય એ છ કેઃત િન..િાણી..ર્રીર અન ચષ્ટાઓ
ટાઓ દ્વારા વનરં તર

૫વતની સિા કરતી રિે..
 દે િતા..ગરૂુ ..ષવત્રય..સ્િાિી તથા સાધ ુ પરૂુ ષ...તિાિનો સંર્ હિતકારી છ.

ુ ન મયાં િધારે હદિસો સધ
ુ ી ના રિેવ.ંુ .તનાથી તિની કીવતિ..ર્ીલ તથા
 સ્ત્રીઓએ પોતાના ભાઇ બંધઓ
પાવતવ્રમય ધિશનો નાર્ થાય છ.
 જે ઘરિાં પવતપવત-૫મની બંન્ન એક બીજાનાં ધાવિિક તથા આધ્યાત્મિક હદર્ાનાં સિાયક બનતાં િોય ત
ુ નો પ્રભાિ આપોઆ૫
ઘરિાં કળીયર્
આપોઆ૫ ઓછો થઇ જાય છ.
 બધાનો ભરોસો કરજો ૫ણ િનનો ભરોસો ના કરર્ો.
ુ ી એકાંતિાં ના રિેવ.ંુ
 ર્ચ્તાતરુ ..કાિાતરુ તથા ભયાતરુ વ્યક્તતએ બન મયાં સધ

ુ યતઃ ત્રણ ખાડાઓ છઃકજોડું..અિફાદારી અન અસંતવત.
 દા્મય જીિનન
જીિનન ધ ૂળધાણી કરનારાં મખ્
 િનના ભાિોથી વિ૫
વિ૫રીત ચાલનારી ૫મની એટલ સ્થાઇ ઉપાવધ જ સિજી લિી.
 વિજાજીઓ..િિેિીઓ તથા િારં િાર અ૫
અ૫િાવનત કરનારાઓન લગ્નજીિનની વિિાર્ િળતી નથી.
ુ
ુ
૫વતના ર્ત્રઓ
સાથ ૫મની અથિા પમનીના ર્ત્રઓ
સાથ ૫વત સારો સબંધ રાખ તો લગ્નજીિનની
વિિાર્ સિાત થઇ જાય છ.
 પ્રસ ૃવત(સુિાિડ)ની િદના એ દારૂણ િદના છ.
 કાિાતરુ ન કદી ઉ૫
ઉ૫દે ર્ની અસર થતી નથી.
ુ ી જતી િોય છ.
 િતાર્ વ્યક્તત િાણીનો સંયિ ચક
ુ ી લાર્ણી ૫ણ જીતી લત ંુ િોય છ.
 ર્ીલ..ચારીત્ર..એક એિી િસ્ત ુ છ કે ત એકિાર ર્ત્રન
 પ્રિ..ર્ંકા અન વિશ્વાસના વિકલ્પોિાં ૫લ્ટી ખાધા કરતો િોય છ.
ુ ષણ તથા ર્ીલથી ત્રણ લોકનાં િન જીતી ર્કાતાં િોય છ.
 સલ
 પ્રિન ંુ પ્રિાણ િધારે ..એટલ ંુ િાસનાન ંુ પ્રિાણ ઓછં..
 ૫વતવત-૫મનીન સફળતાભયું ુ દા્મય આપનાર ત્રણ તમિો છઃવિશ્વાસ..પ્રિ અન સિજણ.
 ચારીત્રિીન
ચારીત્રિીન વ્યક્તત પોતાન ંુ પ્રવતર્બિંબ બધ વનિાળતી િોય છ..એટલ તન િંિર્ાં િિેિની ર્ંધ
આવ્યા જ કરતી િોય છ.
 ઘણી િાતો જાણિા છતાં ૫ણ ઢાંકી દે િાિાં કે ભ ૂલી જિાિાં જ કલ્યાણ િોય છ.સમય ૫ણ
કલ્યાણકારી િોય તો જ પ્રર્ટાિવ ંુ હિતકર છ.જે સમયના પ્રર્ટ થિાથી કોઇનાં જીિન રિેંસાઇ જતાં
િોય તિા સમયન પ્રર્ટ કરવ ંુ ત વિિકન ંુ ૫ર્લ ંુ ના કિેિાય..
 સ્ત્રીઓ િાટે નીચ બતાિલ િાતો ખ ૂબ જ જરૂરી છઃ
 ૫વતની ર્રિાજરીિાં અ્ય પરૂુ ષન બોલાિિો..બસાડિો..ર્પાં િારિાં ત યોગ્ય નથી.
 પોત કારણ વિના અથિા અલ્પ કારણ બીજાના ઘરિાં રખડયા કરવ ંુ ત િીક નથી.
 જેિનાં ર્ીલ અન ચારીર્ય ય ર્ંકાસ્પદ િોય તિની સાથ િધારે સબંધ ના રાખિો.

ુ ૫વતથી છપાિીન આપિી નિી.
 ઘરની િસ્તઓ
 કોઇ અ્ય પરૂુ ષનાં િધારે ૫ડતાં િખાણ પોતાના ૫વત આર્ળ ના કરિાં.
 ૫વતનો સાથ િંિર્ાં રિે તિી વ ૃવત્ત રાખિી.

ુ ની સાથ ક્યારે ય ૫ણ સારા સબંધો ના રાખિા.
 ૫વતના ર્ત્રઓ
રાખિા.
 ૫વતના વિત્રો સાથ ૫ણ સાિધાની રાખિી..િધ ુ ૫ડતા સબંધો ૫ણ ખતરનાક બનતા િોય

છ.
ુ નો મયાર્..બીજાના દોષોન િસતાં
 પ્રિથી ત્રણ ચીજો સિજ રીત થયા કરે છઃબીજાના િાટે સ્િસખ
િસતાં સિન કરિા..ભ ૂલી જિા કે દોષોન દોષો જ ના િાનિાની ઉદારતાપ ૂણશ વ ૃવત્ત..પોતાનું સિશસ્િ
સાિ
સાિની વ્યક્તત િાટે ્યોછાિર(અપશણ) કરી દે િાની તમપરતા.
 પ્રિનો સૌથી િોટો ર્ત્રુ સ્િાથશ છ અન સ્િાથશિાં સૌથી પ્રબળ સ્િાથશ ભોર્િાસના છ.
ુ દિેજિાં આપિા જેિી છઃપવતપ્રિ..પોતાના પવતના
 લગ્ન િખત ક્યાન િાતાિાતા-વપતાએ ત્રણ િસ્તઓ
ૃુ ટુંબ પ્રમય મયાર્ભાિના અન સિનર્ક્તત..!
સિનર્ક્તત..!

 િોઢે ચઢાિલી સ્ત્રી પ્રથિ પોતાના ૫વતન વનસ્તજ કરે છ ૫છી આવધન કરે છ અન મયારબાદ
કિપ ૂતળીની જેિ જેની સાથ લડાઇ ઝઘડો કરાિિો િોય તની સાથ ઝઘડો કરાિ છ.
 ૫વતન પોતાના પ્રમય આંધળો બનાિિો ત કાવિની સ્ત્રીનો વિજ્ય છ.
ુ એક તરફ મક
ુ ો અન બીજી તરફ પવતના સખ
ુ ન મક
ુ ો તો પવતન ંુ સખ
ુ વિર્ષ
 સંસારન ંુ સંપ ૂણશ સખ
ુ કરતાં ૫મનીન ંુ સખ
ુ વિર્ષ થાય છ.
થાય તિી જ રીત સંસારના સખ
 િાણસના ધૈયશની..ધિશની..વિત્રની અન ૫મનીની કસોટી(૫
કસોટી(૫રીષા) વિ૫
વિ૫વત્ત(દુઃખ)િાં જ થતી િોય છ.
 પ્રિ અન શ્ર્ાની પ્રબળતા િોય તો ભયંકરિાં ભયંકર કષ્િો ૫ણ કોિળ વ્યક્તત સિન કરતી િોય છ.
 ભર્િાન શ્રી રાિન તો પ્રિ જ િિાલો છ..જો જાણનાર િો તો જાણી લો !
 સ્ત્રી િોિરૂપી િનન પ્રુધ્લ્લત કરિાિાં િસંત ઋત ુ રૂ૫
રૂ૫ છ.
 જે વિત્રન ંુ દુઃખ જોઇન દુઃખ પાિતો નથી તન જોિાથી ૫ણ પા૫
પા૫ લાર્ છ..પોતાનાં ૫િશત જેિડાં
િોટાં દુઃખોન ૫ણ રજ સિાન ર્ણિાં અન વિત્રના રજ જેિડાં અલ્પ દુઃખન ૫િશત સિાન ર્ણિાં.
 સ્ત્રીઓનો સ્િભાિ મ ૂળ બીકણ િોય છ.
 જે ભર્િાન રચી રાખ્ય ંુ િર્ ત જ થર્..તકો કરીન ર્ોકની ર્ાખાઓ કોન િધારે ?
 જેિ જીિ વિનાનો દે િ ર્ોભતો નથી..પાણી વિનાની નદી ના ર્ોભ તિ પરૂુ ષ વિના સ્ત્રી ૫ણ ના
ર્ોભ !!
ુ -દુઃખનો ભોર્,િાની જ્િજ્િ-િરણ,સંયોર્ોર્-વિયોર્,સખ
ભોર્,િાની-લાભ,પ્રિીજનનો સંયોર્ોર્-વિયોર્... આ બધ ુ કાળ
અન કિશન આવધન છ અન હદિસ અન રાતની જેિ અિ્ય થયા જ કરે છ.
................................................................................................................................
....
....................................................................................................................................
ુ ાન ચહરત્ર
િનિ

ુ રખિારે
રાિ દુઆરે તિ

સંતિાણીિાં
િાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ન,
સંત બડે ભર્િંતસ કિ ર્ય સંત સજા
ુ ાન...!!
સત ુ બાંધ શ્રી રાિ ર્ય, લાંઘ ર્ય િનિ
ુ ાનજીના િાટે તો એટલ ંુ જ કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ કેઃ
પરં ત ુ િનિ
ુ રખિારે ,િોત ન આજ્ઞા ર્બન ંુ પૈસારે .."
ુ ાન ચાલીસા) એટલ કેઃ િે િનિ
ુ ાનજી..! આપ
"રાિ દુઆરે તિ
." (િનિ
રાિ દ્વારા ઉ૫
ઉ૫ર પ્રિરી બનીન ઉભા રિો છો.આપની આજ્ઞા વિના કોઇનો ૫ણ રાિ દ્વારિાં પ્રિર્ થઇ ર્કતો
નથી.આ પંક્તતિાં ઘણ ંુ િોટું રિસ્ય છ.ઘરના દ્વાર ઉ૫
ઉ૫ર પ્રિરી િોય તો તિની આજ્ઞા વિના ઘરિાં પ્રિર્ કરી
ુ ાનજી
ર્કાતો નથી,પરં ત ુ અિીયાં તો ઘરના દ્વાર ઉ૫
ઉ૫ર નિી પરં ત ુ રાિના દ્વાર ઉપર પ્રિરીના રૂપિાં િનિ
ઉભા છ એટલ તિની આજ્ઞા વિના રાિ(અવિનાર્ી બ્રહ્મ)િાં પ્રિર્ થઇ ર્કતો નથી.
ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણ ભર્િદ ર્ીતાિાં કિે છ કેઃ"ત ંુ િારાિાં િનન ક્સ્થર કર અન િારાિાં
િારાિાં જ બધ્ુ ધ્ધન
જોડ,આ પછી ત ંુ િારાિાં જ વનિાસ કરીર્ એિાં લર્િાત્ર સંર્ય નથી.. "(ર્ીતાઃ૧૨/૮)
(ર્ીતાઃ૧૨/૮)
એટલ કેઃ ભર્િાનિાં િાસ કરિાનો છ તિના ઘરિાં નિી,એટલા િાટે તો ભર્િાનન ંુ વિશ્વ વિખ્યાત નાિ
ુ ે િ" છ જેનો અથશ કરતાં આહદ ર્ંકરાચાયશજીએ કહ્ ં ુ છ કેઃ"જેિાં સિગ્ર સ ૃવષ્િ િાસ કરે છ ત િાસદ
ુ ેિ
"િાસદ
છ. "આિ પણ ભર્િાન અન ભર્િાનન ંુ ઘર બન્ન અલર્ અલર્ નથી,કારણ કેઃ ભર્િાન સ્િંયમ કહ્ ં ુ છ કેઃ
"ત પરિ પદન સ ૂયશ,ચંિિા કે અક્ગ્ન ૫ણ પ્રકાવર્ત કરી ર્કતા નથી અન જે પરિ પદન પાિીન િનષ્ુ યો

પાછા સંસારિાં આિતા નથી ત જ િારૂં પરિધાિ છ.. "(ર્ીતાઃ૧૫/૬)
ર્ીતાઃ૧૫/૬)
ુ ંુ દર્મ ંુ દ્વાર છ અન
એટલ કેઃ જ્યાં સ ૂરજ,ચંિિા,તારાઓ,અક્ગ્ન..િર્રે (નિ દ્વારો) નથી મયાં વનરાકાર પ્રભન
તિાં જ ભતતો રિે છ.આ રાિિાં પ્રિર્ કરિા િાટે િહરભતત કે િહરજનની ૃૃપા અવનિાયશ છ,એટલા િાટે જ
કબીરજીએ કહ્ ં ુ છ કેઃ
"િહરસ જવન ત ં ૂ િેત કર,
કર, િહરજનસ
હરજનસ કર િે,
ધન દૌલત િહર દે ત િૈ, િહરજન િહર િી દે ત.. "(કબીરિાણી)
એટલ કેઃ િે જીજ્ઞાસ ુ જીિ..! ત ંુ િહરથી નિી પરં ત ુ િહરજન(પ્રભ ુ ભતત) સાથ પ્રિ કર,કારણ કેઃિહર તો ધન
દૌલત,ભૌવત્તક સંપવત્ત આપર્ જ્યારે િહરના ભતતો તો િહરન જ આપ છ.
ુ ાનજી પ્રભન
ુ ા પરિ વપ્રય
િનિ
વપ્રય ભતત િતા એટલ તિના િાટે કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ કેઃઆપ જેિા ભતત
ુ ા દ્વારપાળ છો અન આપની આજ્ઞા વિના કોઇ પ્રભ ુ પરિામિાિાં પ્રિર્ કરી ભતત બની ર્કતો
જ પ્રભન
ુ જાણ છ,પરં ત ુ ભતત તો તિનાિાં વનિાસ કરે છ.જડ ચતનિય સિગ્ર સ ૃવષ્િન
નથી.જ્ઞાની તો પ્રભન
િન
બ્રહ્મિવષ્િએ
િએ જોનાર ભતત િાટે નારદભક્તત સ ૂત્રિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
"પ્રિી ભતત પ્રિન જ જુિ છ,પ્રિન જ સાંભળ છ,પ્રિન જ ખાય છ અન પ્રિન જ સાંભળ છ."
."
ુ ાનજી િતા કે જેિન રાિન હ્રદયિાં િસાિીન
બ્રહ્મજ્ઞાનીઓન ંુ ભોજન જ્ઞાન છ.આિા જ અન્ય ભતત િનિ
સિશત્ર રાિનાં જ દર્શન કરતા િતા.અંદર પણ રાિ અન બિાર ૫ણ રાિ..સિશત્ર રાિ જ રાિ..વનરાકાર ૫ણ
રાિ અન સકળ સંસારના તિાિ જડ ચતનિાં ૫ણ રાિ..તિાિન રાિરૂ૫
રાિરૂ૫ જાણીન તિાિના ભલા િાટેની
ુ ાનજીિાં જોિા િળ છ.
કાિના અન તિાિના પ્રમય દાસ્યભાિ એ જ અન્ય ભક્તતન ંુ િાસ્તવિક સ્િરૂપ િનિ
ુ ાનજીએ
અિી પ્રશ્ન એ થાય કેઃ આિા ભતત કે જે તિાિની ભલાઇના િાટે જ કાિના કરે છ તો િનિ
અષયૃુ િાર િધ..અર્ોકિાહટકાના િાળીઓ સાથ િારપીટ કરી..લંકાદિન..િર્રે કાયો કેિ કયાશ ..? એનો
જિાબ એ છ કેઃ તઓ સિિતશન કે વિષિિતશનનો આગ્રિ રાખતા નથી,પરં ત ુ તઓ તિાિની સાથ
ુ ા કાયો (સિા) કરિા િાટે તઓ કાળનો સાિનો કરતાં ૫ણ
યથાયોગ્ય
યથાયોગ્ય િતશન કરતા િોય છ.પોતાના પ્રભન
ુ ાબની ડાળખી આપણન િળી. તનાિાં
ખચકાતા નથી.આ િાતન આપણ એક ઉદાિરણથી સિજીએ..એક
સિજીએ..એક ગલ
ુ ાબ જ જાણીએ છીએ,કારણ કેઃત્રણય ગલ
ુ ાબનાં જ
કાંટા,ુલ અન પાન ત્રણય છ.આ ત્રણયન આપણ ગલ
ુ ાબન જોઇન સિદર્શન કરીએ છીએ,પરં ત ુ િતશનના સિય આપણ ુલન
અંર્
અંર્ છ,એટલ ત્રણયિાં આપણ ગલ
ુલદાનીિાં સજાિીએ છીએ,પાનન કચરાપટીિાં તથા કાંટાઓન ક્યાંક દૂ ર ફેકી દઇએ છીએ કે જેથી આિતા
ુ ાનજીએ
જતા કોઇ પવથકન િાર્ી ન જાય.આ
જાય.આ છ યથા યોગ્ય િતશન.. ભતત ૫ણ આિ જ કરે છ અન િનિ
ાનજીએ
ુ ી આજ્ઞા જ સિો૫
૫ણ આિ જ કયું ુ િત.ંુ તિના િાટે પ્રભન
સિો૫રી િતી અન આિા ભતતો જ રાિના દ્વારના
રખિાળ િોય છ અન તઓ જેની ૫ર ૃૃપા કરે છ તન રાિની સાથ વિલાિી દે છ.સાકાર રાિ ૫ણ પોતાના
પવતના મ ૃમયુન
ં ા સિય વિલાપ કરતી િાલી પમની તારાન અવિનાર્ી રાિની સાથ વિલાિીન
વિલાિીન કહ્ ં ુ કેઃ
"ર્ષવત જલ પાિક ર્ર્ન સિીરા પંચ રર્ચત અવત અધિ ર્રીરા...
ર્રીરા..." (રાિચરીત િાનસઃ૪/૧૦/૨)
િાનસઃ૪/૧૦/૨)
એટલ કેઃ િે તારા ! પ ૃથ્િી,પાણી,અક્ગ્ન,િાયુ અન આકાર્આકાર્-આ પાંચ તમિોથી બનલ ંુ આ ર્રીર અમયંત અધિ
એટલ કેઃ અપવિત્ર છ.આ ર્રીર ક્યાંય ર્ય ંુ નથી તારી સાિ જ પ્રમયષ પડેલ ંુ છ. છઠ્ઠં આમિ તમિ (વનરાકાર
બ્રહ્મ) અજર,અિર અન અવિનાર્ી છ અન સિશત્ર વિરાજિાન છ તો પછી ત ં ૂ કોના િાટે ર્ોક કરી રિી છ..?
"ઉ૫જા જ્ઞાન ચરણ તબ લાર્ી,
લાર્ી, ર્લ્િે
ર્લ્િેવસ ૫રિ ભર્વત બર િાંર્ી"
ી" (રાિચરીત િાનસ)
તારાન જ્યારે આમિજ્ઞાન થઇ ર્ય ંુ મયારે રડિાન ંુ બંધ થઇ ર્ય ંુ અન ભર્િાનના
ભર્િાનના ચરણનો સ્પર્શ કયો.જ્ઞાન

થઇ જાય તો ચરણસ્પર્શ કરિાિાં સંકોચ થતો નથી.તારાએ ૫ણ અન્ય ભક્તતન ંુ િરદાન િાંગ્ય ંુ તો
ુ ાં દર્શન
ભર્િાન તન અવિરલ ભક્તતન ંુ દાન આય.સાકાર
.ંુ સાકાર સદગરૂુ ,સંત કે ભતત વિનાર્ી અવિનાર્ી પ્રભન
ુ ાત્ર ત્જજ્ઞાસઓ
ુ ન પ્રભ ુ પરિામિાનો
થતાં નથી.ભતત એ જ ભર્િાનના દ્વારપાળ છ અન તઓ જ સપ
ુ ાનજીના િાટે કિેિાિાં આવ્ય ંુ છ કેઃ
સાષામકાર કરાિી દે છ એટલ જ તો િનિ
ુ રખિારે ,િોત ન આજ્ઞા ર્બન ંુ પૈસારે .."
ુ ાન ચાલીસા)
"રાિ દુઆરે તિ
." (િનિ
ુ છ કેઃ"અવિનાર્ી વનરાકાર બ્રહ્મન તો તિની ૃૃપાથી જ જાણી ર્કાય
ઘણીિાર કેટલાક લોકો પ્રશ્ન પછ
છ,સાકાર તો િાયા છ,એટલ સાકાર િાયાથી વનરાકાર બ્રહ્મન કેિી રીત જાણી ર્કાય..?
તનો જિાબ એ છ કેઃજેિી રીત ધરતી ઉ૫
ઉ૫ર પડેલા વ્યક્તતનો સિારો લીધા વિના ઉિાિી ર્કાતો નથી,તિી
ુ ી પિોંચાડી ર્કાય
જ રીત િાયાિાં ૫ડેલા જીિન ૫ણ િાયાનો સિારો લઇન જ બ્રહ્મ સધ
ર્કાય છ,એટલ સાકાર
સદગરૂુ ના િાધ્યિથી જ વનરાકાર બ્રહ્મની ભક્તત અન જ્ઞાન ઉ૫
ઉ૫લબ્ધ થાય છ.તિાિ સંતોનો..ગ્રંથોનો એ જ
િત છ કેઃ
"ગરૂુ ર્બન ર્ત નિી,સાિ ર્બન પત નહિ.."
નહિ.."
ુ (વિજળી)ની િાજરી (જ્ઞાન) સાકાર ટેસ્ટરથી જ જોઇ ર્કાય છ.સાકાર ર્રીરિાં રિેલો
જેિ વનરાકાર વિધત
વનરાકાર તાિ સાકાર થિોિીટરથી જ જોઇ ર્કાય છ,તિી જ રીત સાકાર સંસારિાં સિશત્ર રિેલા વનરાકાર
ુ ાનજી..અંર્દજી..િર્રે
પ્રભ ુ પરિામિાન ૫ણ સદગરૂુ પ્રદત્ત જ્ઞાનિવષ્િથી
િથી જોઇ ર્કાય છ.આિી જ રીત િનિ
એ સાકાર સદગરૂુ રૂ૫
રૂ૫ રાિજીના દ્વારા જ બ્રહ્મદર્શન કરીન અવિરલ ભક્તત પ્રાત કરી િતી અન સિવપિત
થઇન ભર્િાન રાિન કહ્ ં ુ કેઃ
ુ િોરે વપ્રય ગરૂુ વપત ુ િાતા,જાઉં કિાં તત્જ ૫દ જલદાતા.. "(રાિચરીત િાનસઃ૭/૧૧/
"તિ
ખ-૨)
િાનસઃ૭/૧૧/ખ
એટલ કેઃિે રાિ ! આપ જ અિારા વપ્રય ગરૂુ ,િાતા અન વપતા છો.હું આપના ચરણકિલોન છોડીન ક્યાં
જાઉં..?
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં ભર્િાન કિે
કિે છ કેઃ
"કાયરતારૂપી દોષોના લીધ વતરસ્કારન પાત્ર સ્િભાિિાળો તથા ધિશની બાબતિાં િોહિત ર્ચત્ત થયલો હું
ુ ં છં કેઃ જે વનવિતરૂ૫
આપન પછ
વનવિતરૂ૫થી કલ્યાણકારી િાત િોય ત િાત િારા િાટે કિો,કેિકેઃહું આપનો વર્ષ્ય
છં.આપન ર્રણ આિલા િન ઉ૫
૨/૭)
ઉ૫દે ર્ આપો..(ર્ીતાઃ
આપો..(ર્ીતાઃ૨/૭)
ુ ાનજી
એટલ િનિ
ાનજી જેિી અવિરલ ભક્તત પ્રાત કરિા િાટે સિકાર્લન સદગરૂુ (અિતારી પરૂુ ષ)ની ર્રણાર્વત
લિી ૫ડે છ,તના વિના કોઇ અ્ય ઉપાય નથી,કારણ કેઃઆમિદર્ય સંત જ રાિ દ્વારના દ્વારપાળ િોય છ...!!
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
આિો કેટલીક રાિચરીત િાનસિાંની ચોપાઇઓ તરફ નજર નાખીએ..
ુ તન ુ પાિા | સરુ દુલશભ સબ ગ્રંથષ્્િ ર્ાિા ||
બડે ભાર્ િાનષ
સાધન ધાિ િો્છ કર દ્વારા | પાઈ ન જેહિિં પરલોક સંિારા ||
ુ રાર્ી,
ઇશ્વર અંર્ જીિ અવિનાર્ી, ચતન અિલ સિજ સખ
સો િાયા બસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ધ્યો કીટ િરકટ કી નાઇ,
જડ ચતનહિ ગ્રંથ ૫હર ર્ઇ, જદવપ મ ૃષા છૂટત કહિનાઇ,
ુ ારી.... (રાિચરીત િાનસઃ૧૧૬/
તબ ત જીિ ભયઉ સંસારી, છૂટ ન ગ્રંવથ ન િોઇ સખ
ખ/૧
૧-૨-૩)
િાનસઃ૧૧૬/ખ/

િોિ સકલ વ્યાવધહ્ન કર મ ૂલા, વત્િ ત પવુ ન ઉ૫
ઉ૫જહિિં બહુ શ ૂલા,
કાિ..િાત..કફ..લોભ
કાિ..િાત..કફ..લોભ અપારા, ર મોધ વપત્ત વનત છાતી જારા,
વપ્રવત કરિીં જૌ તીવનઉં ભાઇ, ઉ૫
ઉ૫જઇ સ્યપાત દુઃખ દાઇ,
વિષય િનોરથ દુર્શ િ નાના, ત સબ શ ૂલ નાિકો જાના,
િિતા દાદૂ કં ડુ ઇરષઇ, િરષ વિષાદ ર્રિ બહુતાઇ,
ુ દે ખી જરવન સોઇ છઇ, ૃુ ષ્ટ દુષ્ટતા
૫રસખ
ટતા િન ૃુ હટલાઇ,
અિંકાર અવત દુઃખદ
ઃખદ ડિરૂઆ, દં ભ ક૫
ક૫ટ િદ િાન નિરૂઆ,
ત ૃષ્ણા ઉદર વ ૃદ્વ્ અવત ભારી, વત્રવિધ ઇષના તરૂણ વતજારી,
જુર્ ર્બવધ જિર િમસર અવિિકા, કિું લર્ર્ કિો ૃુ રોર્ અનકા !! (રાિચરીત િાનસઃ૭/૧૨૦/
ખ/૧૫
૧૫--ઇ)
િાનસઃ૭/૧૨૦/ખ/
ુ ન કાિ અક્ગ્ન તલ
ુ સી કહુું..વિષયભોર્ બહુ ઘી ત…
બઝ
જબ જબ િોઇ ધરિકી િાની, બાઢહિિં અસરુ અધિ અર્ભિાની,
કરહિિં અનીવત જાઇ નિી બરની, સીદહિિં વિપ્ર ધન ુ સરુ ધરની,
તબ તબ પ્રભ ુ ધરી વિવિધ ર્રીરા, િરહિિં ૃૃપાવનવધ સજ્જન પીરા...!’’
ઘ/૨)
૨)
પીરા...!’’ (બાલકાંડઃ૧૨૦/
ઃ૧૨૦/ઘ/
ુ ન,
સંત બડે ભર્િંતસ કિ ર્ય સંત સજા
ુ ાન...!!
સત ુ બાંધ શ્રી રાિ ર્ય, લાંઘ ર્ય િનિ
"ર્ષવત જલ પાિક ર્ર્ન સિીરા પંચ રર્ચત
રર્ચત અવત અધિ ર્રીરા...
ર્રીરા..." (રાિચરીત િાનસઃ૪/૧૦/૨)
િાનસઃ૪/૧૦/૨)
ુ રખિારે ,િોત ન આજ્ઞા ર્બન ંુ પૈસારે .."
"રાિ દુઆરે તિ
."
િોરે િન અસ વિશ્વાસા, રાિ ત અવધક રાિકર દાસા
સબ કર ફલ િહર ભર્વત સિુ ાઇ, સો ર્બન ુ સંત ન કાહ ૂ પાઇ...

રાિચંિકે ભજન ર્બન ુ જો યિ ૫દ વનિાશ ણ,જ્ઞાનિંત અવપ સો નર ૫શ ુ ર્બન ુ પછ
ં ૂ સિાન
જે અવસ ભર્વત જાવન પહરિરિીં, કેિલ ગ્યાન
યાન િેત ુ શ્રિ કરિીં,
ત જડ કાિધન ુ ગૃિ મયાર્ી,
યાર્ી, ખોજત આૃુ હફરિીં ૫ય લાર્ી,
ુ ુ ખર્સ િહર ભર્વત ર્બિાઇ, જે સખ
ુ ચાિહિિં આન ઉપાઇ,
સન
ત ર્િ િિાવસિંધ ુ ર્બન તરની, પૈરી પાર ચાિહિિં જડ કરની..... (રાિચરીત િાનસઃ૧૧૪/
ખ/૧
૧-૨)
િાનસઃ૧૧૪/ખ/
ુ હું તાત
સન
તાત યિ અકથ કિાની,સમ્ુ ત બનઇ ન જાઇ બખાની,
ુ રાર્ી,
ઇ્િર
િર અંર્ જીિ અવિનાર્ી,ચતન અિલ સિજ સખ
સો િાયાબસ ભયઉ ર્ોસાઇ, બં્ધ્યો કીટ િરકટકી નાઇ,
જડ ચતનહિ ગ્રંવથ ૫હર ર્ઇ, જદવપ મ ૃષા છૂટત કહિનાઇ !! (રાિચરીત
ખ/૧)
૧)
(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૬/
િાનસઃ૧૧૬/ખ/
રાિ ભર્વત ર્ચિંતાિણી સદ
ંુ ર, બસઇ ર્રૂડ જાકે ઉર અંતર,
૫રિ પ્રકાર્રૂ૫
ખ/૧
૧-૨)
પ્રકાર્રૂ૫ હદનરાતી, નિી કછ ચહિઅ હદઆ ધ ૃત બાતી !!(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૯/
િાનસઃ૧૧૯/ખ/
કિહુ ભર્વત પથ કિન પ્રયાસા | જોર્ ન િખ જપ તપ ઉપિાસા ||
ુ ાિ ન િન ૃુ હટલાઈ | જથા લાભ સંતોષ સદાઈ ||
સરલ સભ


યાત્રા ચાલ ુ િોય તો સિજજો કે ૫િો્યા નથી.



ઘણ ંુ જોય ંુ છતાં જોિાન ંુ બાકી રિી ર્ય.ંુ .ઘણ ંુ જાણ્યા છતાં જાણિાન ંુ બાકી છ.



િળિિાિાં આનંદ છ..િળિલ ંુ આપવ ંુ એિાં િિા આનંદ છ.



અજ્ઞાની કરતાં જ્ઞાની િધ ુ દુઃખી છ, કેિકેઃતિની પાસની સમય િાતો સ્િીકારિાની ષિતા નથી,તથી
જ્ઞાનીની કોઇ િાત િાનત ંુ નથી.



વનષ્ફળ
ફળ જાય છતાં ન છોડે ત વનષ્િા.
િા. વનષ્ફળતાનો
ફળતાનો સરિાળો
સરિાળો થાય મયાં સફળતા આિીન ઉભી રિે છ.



ત ૃવત થાય તો ત ૃષ્ણાનુ
ણાન ંુ મ ૃમયુ થાય છ.



કતાશ ૫ણાનો ભાિ છોડી દઇએ તો કિશનો ડંખ રિેતો નથી..વનવિત્રિાત્ર બનીએ..પ્રભ ુ કરાિ છ તિ જ
હું કરૂં છં, આિ િોિા છતાં કરનકરાિનિાર પ્રભ ુ છ.



સરળતા..સિજતા જીિનિાં લાિિાથી ત સફળતાની ચાિી બન છ.



િજારો િષોિાં ન જાણી ર્કાય ત ૬૦ િષશના આયષ્ુ યિાં
યિાં જાણી ર્કાય છ.



પ્રભ ુ ૫રિામિા..સદગરૂુ ની અનકુ ં પાથી િોટી ઘાતથી બચી ર્કાય છ.



કાિના અન કાિ િાસના ખરાબ નથી તનો અવતરે ક ભયંકર છ.



ુ ોન જીિંત રાખિા િાનિ ર્રીરન િાધ્યિ બનાવ્ય ંુ છ.
દુગશણ



ુ છ ત પણ્ુ ય અન જેન ંુ ૫રીણાિ દુઃખ છ ત પા૫
જેન ંુ ૫રીણાિ
રીણાિ સખ
પા૫ !



જ્ઞાન જ અજ્ઞાનન જ્િ આપ છ.



ુ ધ
એકતારાિાં સંર્ીત છ,પરં ત ુ તન ખોલી નાખિાથી િાથિાં કાંઇ ના આિ ! ુલિાં સર્
ં છ ૫રં ત ુ
તન વિખરી નાખિિાં આિ તો કાંઇ પ્રાત થત ંુ નથી.સદ
ંુ રતાન ભોર્િો,પરં ત ુ ત ક્યાં છ ત
ર્ોધિાથી
ર્ોધિાથી નિી િળ.



પોત પોતાનો ૫રીચય િળિિો એ જ િિાન કાયશ છ.



દયા ૫ણ દુઃખની દે નારી છ.



સ્થાનના આધારે ક્સ્થવત ફરે ..આપણ ક્સ્થવતના આધારે સ્થાનન ફેરિીએ ત જ ખરી િોટાઇ છ.



ૃુ સર્
ં નો સંર્ ક્યારે ય ન કરિો.



ુ ાિતાં પોતા૫
પારકા પાસ પોતાપણ ંુ ન ગિ
પોતા૫ણ ંુ અપશણ કરી પારકાન પોતાનો કરી લ ત જ ર્ક્તત
સંતોિાં િોય છ.



જરૂર િોય તો જરૂર લવ.ંુ .જરૂર ના િોય તો જરાય ના લવ.ંુ ..નિી તો જરૂરીયાત ઉભી થર્.



વર્ખરની સલાિતી તળટીિાં છૂપાયલા પાયાિાં િોય છ.



િે િાનિી ! તારી િાનિતાિાં િિાનતાની િિેંક છપાયલી છ.



દે િ અન આમિાન જુદા પાડિાની પ્રહર મયા એ જ મ ૃમયુ..



ુ ૂવત નથી.
ર્બ્દોના આકારિાં..ર્બ્દોના સારિાં ર્બ્દાવતતની સિાનભ



સર્જન િાટે જેટલ ંુ જરૂરી તટલ ંુ વિસર્જન િાટે ૫ણ જરૂરી છ.



ુ ી ૫િોચી ર્કાય !
િાયાના િાધ્યિથી કાયાનો સદઉ૫
સદઉ૫યોર્ કરી છાયા સધ



ુ ી ૫િોચી ર્કાય છ.
૫રીિારના િાધ્યિથી ૫ણ ૫રિામિા સધ



સમય ૫ણ ર્બ્દોિાં નથી આિત.ંુ .સમય િાટે ર્બ્દ બનતો િોય તો તનો કોઇ અથશ નથી.



અજ્ઞાન ૫ણ ૫રિામિાની લીલાનો એક ભાર્ છ.અંધકાર જ ના િોય તો હદ૫
હદ૫કની ક્યાં જરૂર ૫ડે છ.



નાની ભ ૂલન ભ ૂલ ન સિજિી એ િોટાિાં િોટી ભ ૂલ છ.



ુ િ થાય તો કલંહકત દ્દ્યન વનિાળર્,પરં ત ુ સ્િીકારર્ નિી.
દ્દષ્ટાન
ટાન હદવ્યતાનો અનભ



અિા૫
અિા૫ (૫રિામિા)નુ
(૫રિામિા)ન ંુ િા૫
િા૫ કાઢિાિાં સદાય વનષ્ફળતા
ફળતા પાિનાર િાણસ વનરાર્ાનો જ્િદાતા બન
છ.



જ્િ અન જીિન િાટે જેટલાં પસ્ુ તકો લખાયાં છ તના કરતાં મ ૃમયુ િાટેન ંુ એક પસ્ુ તક ઉમૃૃષ્ટ
છ..આિા જ આ દે ર્િાંન આદે ર્િાં આદે ર્ િાની આદર્શ બની અદ્દ્ય થવ ંુ હિતકારી છ.



મ ૃમયુના િાધ્યિથી જ્યાં ૫િોચવ ંુ િોય મયાં ૫િોચી ર્કાય છ.



ુ નાિાં કં ઇ જ નથી આવ ંુ િાનનાર િિાન
ભારતભ ૂવિિાં કે વિશ્વિાં જે િિાન જ્ઞાનીઓ છ..જે િારી તલ
અજ્ઞાની છ.



ઇંટથી બનલ ઇિારત સલાિતી ઇ્છતી િોય તો અનંત કોષોથી બનલ કાયા ૫ણ સલાિતી િાંર્ી
ના ર્કે ?



સલાિિવત આ૫
આ૫િાની નિી,પરં ત ુ લિાની ત જ સાચી સલાિતી છ.



ુ ર્ોધિાની ૫િેલી ચાિી છ.
દુઃખની જાણ અન પીડાની ૫િેચાન સખ



પીડા વિના પ્રાથશના જ્િતી નથી..



ર્ાંવત ૫ણ બ અર્ાંવતઓની િ્ચન ંુ સ્થાન છ.



ુ જોઇન દુઃખી થાય છ.
િાનિી પોતાના દુઃખ દુઃખી નથી..બીજાન ંુ સખ



ુ ી નથી ૫િોચતો..પોત જ પતી જાય છ.
તમિર્ચ્તક તમિ સધ



તારે જે થવ ંુ છ ત ત ં ૂ જ છ..તારે જ્યાં ૫િોચવ ંુ છ મયાં તો ત ં ૂ ઉભો જ છ.



બીજાન સમય િાત સિજાિિા..જે નથી સિજતો તની પાસ હું ૫િો્યો છં..આન ંુ નાિ જ ગરૂુ ૫દ !
ગરૂુ િાયાએ અંધશ્ર્ાના બાંધલા પાટાન છોડિાછોડિા-તોડિા િાટેનો પ્રયાસ કરે છ.



ુ િ નથી..અનભ
ુ િનો અભ્યાસ કાિિાં લર્ાિિાનો છ.
અભ્યાસનો અનભ



તિ કિો અન હું િાની લઉ..એ િાત જુદી અન હું જાણી લઇ તિન કહું ત િાત ૫ણ જુદી છ.



ુ િ નથી (અજ્ઞાનતાના કારણ) અનિ
ુ ાન છ.
નિ િાસના ર્ભશના દુઃખનો અનભ



આવર્િિાદ આપનાર ગરૂુ -સંત આવર્િિાદ િાંર્નારન આળસ ુ બનાિ છ.



ચાલો ! આ૫
આ૫ણ આ૫
આ૫ણ ંુ જીિન િાંચીએ..! શ ંુ આધ્યાત્મિક દ્દવષ્ટએ
ટએ આ૫
આ૫ણ ગ ૂનર્ાર નથી ? ભલ
આ૫ણ ંુ જીિન બીજા કોઇ ના જાણી ર્કે, પરં ત ુ અંતરયાશ િીથી અજાણ્ય ંુ િોઇ ર્કે ખરૂં ?



વનિંદનીય િંદનીય મયારે જ બની ર્કે કે જ્યારે પ્રાિાર્ણકતાથી પોતાની ભ ૂલો..પાપોનું સંત સિષ
પ્રસારણ કરે !



દરે ક ર્ાિિાં સંત અન ર્ાહુકાર િોિા જ જોઇએ.



સિશ સાિા્ય િાનિી ૫િેલાં પટન ંુ (સ્િાથશન)ંુ ૫છી ર્િ (૫રિાથશ
(૫રિાથશ)ન ંુ અન િેિન ંુ (૫રિાથશ
(૫રિાથશન)ંુ કાયશ
કરતા િોય છ, જ્યારે સંતના જીિનિાં િેિ(૫
(૫રિાથશ)ન ંુ કાયશ પ્રથિ જોિા િળ છ.



સાચી શ્ર્ા અન ૫રિામિા ઉ૫
ઉ૫ર પ ૂણશ વિશ્વાસ િોય તો ર્િ તનાિાં બ્રહ્મતજ પ્રર્ટે છ.



પંહડતો..વિદ્યા વિનયર્ીલ બ્રાહ્મણિાં..ર્ાય..િાથી કે ચાંડાલિાં ૫ણ સિદર્શન કરે છ ત કર્ાયનો ર્ોક
કરતા નથી.



ભક્તત એટલ પોતાના સર્જક િાટે અંતરિાંથી પ્રર્ટેલો પ્રિ..



ભક્તત પ્રિ સ્િરૂપા છ.પ ૂણશ પ્રિ વિના ભક્તત થઇ ર્કતી
ર્કતી નથી.



ગરૂુ ની દયાથી થયલ સમયની જાણકારીિાં ર્ંકા કરિાથી..તકશ વિતકશ કરિાથી ગરૂુ વર્ષ્યના
યના સબંધોિાં
અવિશ્વાસ ઉભો થાય છ.ભિસાર્રિાંથી પાર ઉતરિા ગરૂુ ના િચનોિાં વિશ્વાસ ખ ૂબ જ જરૂરી છ.



૫રીણાિની રાિ જોયા વિના પ્રવતષા કરિી.



કોઇ નથી રહ્યા..! નથી રિેિાના..! જિાના તની તૈયારી કરો..! તન ંુ નાિ ભક્તત...!!



સિનર્ક્તત..પાલનર્ક્તત તથા સ્િીકારિાની ર્ક્તતથી િળલ ૫દ પ્રવતષ્િા જળિાય છ.



વર્ષ્ય થિાના અવધકારી બનો..ગરૂુ થવ ંુ સિેલ,ંુ પરં ત ુ ગરૂુ મિ પાિવ ંુ કહિન છ..િાનિિાં િાનિતાના
ુ ો વિકસાિિા કહિન છ.
ગણ



બધાનો વિશ્વાસ રાખજો પણ પોતાના િનનો વિશ્વાસ ના રાખર્ો..કસિય ફરી જાય..ફેરિી નાખ..!
કેટલાકન િન એ રિાડયા ! કેટલાક િનન રિાડે !!



ુ (િાયા) દુઃખ વિનાન ંુ િોત ંુ નથી.
સંસારન ંુ સખ



પોતાન ંુ જીિન તપાસજો કે ત વનિંદનીય છ કે િંદનીય !!



ુ કિશ અન કપટ રહિત વ્યિિાર ચરીત્ર વનિાશ ણનો મ ૂળ આધાર છ અન તની
ઉ્ચ વિચાર..શભ
પ્રર્વતના િાટે સમસંર્ ખ ૂબ જ જરૂરી છ.



જે વ્યક્તત પોતાના વ્યિિારથી કે પોતાની િાણીની કડિાર્થી બીજાન ંુ હદલ દુભાિ છ તના
જીિનિાં અંધકાર ભરાઇ જાય છ.



કતાશ ભાિનો મયાર્ કરીન કરિાિાં આિલ કિશ જ સાચો આનંદ આપ છ.



ુ ાિીન છોડન િારં િાર ઉપાડી નાખિાથી તનો વિકાસ થતો નથી,તિી જ રીત
જેિી રીત ધીરજ ગિ
ભક્તતિાં ધીરજ ના રાખિાથી વિકાસ રૂંધાય છ.



જ્યારે િચન અન કિશિાં અંતર આિી જાય છ મયારે સંકોચ આિ છ.



ુ ી ક્યારે ય પા૫
ુ ારી
પસ્તાિાના આંસથ
પા૫ ધોિાતા નથી,પરં ત ુ તના કારણ થયલ વિનાર્ન ફરીથી સધ
લવ.ંુ .એ જ સાચ ંુ પ્રાયવિત
પ્રાયવિત છ.



જેનાિાં અર્ભિાન છ..અિંકાર છ તન િિાન િાનિાિાં આિતા નથી.િિાન ત છ કે જેનાિાં દાસ
ભાિના છ..વિન્રતતા છ..જેના હ્રદયિાં વિિાસ છ..જેન શધ્ુ ધ વ્યિિાર કયો છ.



ુ ંુ જ્ઞાન.
સંતવુ ષ્ટ અન ત ૃવતનો
તનો એકિાત્ર રસ્તો છઃ પ્રભન



ન્રતતાન અ૫
અ૫નાિિાથી જ િાનિતાન ંુ કલ્યાણ સંભિ છ.



સંતવુ ષ્ટ..કરૂણા..દયા
ટ..કરૂણા..દયા અન પ્રિની ભાિના ભતતના જીિનિાં દે ખાિિી જોઇએ.



ુ છ.
સિનર્ીલતા અન ષિા િાનિનો સૌથી િોટો ગણ



ુ ાિ લોકોની િમયા કરિાિાં આિ છ અન સ્િર્શ એ છ કે જ્યાં સંત
નરક એ છ કે જ્યાં બગન
ુ ર્ાન કરે છ અન આ બન્ન આ ધરતી ૫ર જ વિધિાન છ.
૫રિવપતા ૫રિામિાના ગણ



ુ ાઇ કરનારન ંુ ભલ ંુ કરનાર
સંસારિાં ભલાઇ કરનારની ભલાઇ કરનાર તો અનક િળ છ,પરં ત ુ બર
િાનિ દુલશભ િોય છ.



ુ ી થઇ ર્કિાના
જો અિારા હ્રદયિાં િર..નફરત..ઇષાશ તથા અર્ભિાનની ભાિના છ તો અિ સખ
નથી,કારણ કેઃ આ ભાિના સળર્તા કોલસા જેિી છ જે પોત બળ
બળ છ અન બીજાન ૫ણ બાળ છ.



ુ કિો કરિાથી જ શભ
ુ કાિનાઓ સાથશક થાય છ.
શભ



ઘ ૃણા અન હિિંસાએ પ્રમયક સંપ્રદાય..સિાજ અન રાષ્ટન
ટન ઘરી લીધલ છ અન તથી જ એકબીજાન
સિજિાની િાત તો દુર રિી,પરસ્પર વિશ્વાસ કરિા િાટે ૫ણ કોઇ તૈયાર નથી.આિી વિચારધારા
િાનિની અજ્ઞાનતા તથા
તથા કેટલાક અસાિાજીક તમિો દ્વારા ર્ોષણ કરિાના કારણ છ અન ત
આધ્યાત્મિક જાર્રૂકતા દ્વારા જ દૂ ર કરી ર્કાય છ.અિ જાણી ર્કીએ છીએ કેઃ પ્રમયક િાનિ એક જ
૫રિવપતા ૫રિામિાની સંતાન છ,તનાથી અિારાિાં ભાઇચારો તથા સિાનતાની ભાિના જાગ્રત
થાય છ.



ુ િાં આવ્યા..ત
ભતત ભલ ર્િ ત યર્
આવ્યા..તિન િંિર્ાં સંસારના ભલા િાટે જ કાિના કરી છ અન
પોતાનો એક એક શ્વાસ આ કાયશ િાટે સિવપિત કયો છ.તિન પોતાન ંુ જીિન સિજતા..પ્રિ અન
ુ દભાિથી વ્યવતત કયું ુ છ.આવ ંુ જીિન જીિીન તિન સંસારન િાર્શ દર્શન આય.સં
સખ
.ંુ સંસારના
િાનિોન જીિન જીિિાની રીત ર્ીખિી.
ર્ીખિી.



જે િાતો સાંભળીએ..તન જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીએ અન જ્યારે િાની લઇએ મયાર ૫છી જ
દ્દઢતા આિ છ.



પ્રિની ભાષા સિોત્તિ ભાષા છ.



ુ ી વસવિત ના િોય તો ચોક્કસ અિ અિારૂં િાનિીય સ્િરૂ૫
જો અિારી ભક્તત પ ૂજા પાિ સધ
સ્િરૂ૫ જોઇ
ર્ક્યા િોત.િાનિ પ ૂજા તો ભર્િાનની કરે છ,પરં ત ુ તિના આદર્શ િાનતા નથી.ભર્િાન શ્રી રાિ
ર્બરીના આશ્રિિાં સાિથી ર્યા,પરં ત ુ આજે અિ જાવતઓની હદિાલ િોટી કરી રહ્યા છીએ.જો
િાનિ િાનિની ર્ોંદિાં જ્િ લઇન િાનિની સિા ન કરી ર્કે તો ત ભર્િાનની સિા કેિી રીત
ુ ાન એક જ િાનીએ છીએ
કરી ર્કિાનો છ..?૫
..?૫રિામિા એક જ છ.જ્યારે અિ ભર્િાન રાિ અન ખદ
તો તિનો ૫રીિાર અલર્ કેિી રીત િોઇ ર્કે..? જ્યારે અિ એકન જાણીશ ંુ તો જ એકતા સંભિ છ.



જો િનન સદ
ંુ ર બનાિવ ંુ છ..આ િનન આનંદ પ્રદાન કરિો છ તો અિારે પા૫
પા૫ કિોથી બચિાન ંુ છ.
જો અિ ઘ ૃણા અન નફરત જેિા પા૫
પા૫ કિોથી મતુ ત છીએ તો અિારા જીિનિાં ર્ાંવત અિ્ય
આિર્.



ુ ..ર્ાંવત..આનંદ અન પ્રિ ઇ્છતા િો તો આ પ્રભ ુ ૫રિામિા સાથ સબંધ જોડિો
જીિનિાં સખ
૫ડર્.જે આમિા ૫રિામિાન ંુ જ્ઞાન િળિી તની સાથ જોડાઇ ર્યા તિન જ્િ િરણના બંધનિાંથી
મક્ુ તત િળી જાય છ.



ુ ાફરી કરતા સિય કોઇ ભદભાિ
નિાઇની િાત તો એ છ કેઃિોટલો..વસનિાઘરો..તથા ર્ાડીઓિાં મસ
રાખિાિાં આિતો નથી,પરં ત ુ ભક્તતિાં ભદભાિ રાખિાિાં આિ છ.



સિજદાર જ્ઞાની ભતતો િિાપરૂુ ષોની સંર્ત કરી..સિા,સવુ િરણ,સમસંર્ કરી પોતાનો ઉધ્ધાર કરે છ
તથા

તિન

જે

કં ઇ

પ્રિની

દૌલત

િળી

િોય

છ

ત

બીજાઓન

િિેંચી..િાર્શ

ભ ૂલલાઓન..જીિનયાત્રાના અંજાન લોકોન સદિાર્શ ઉ૫
ઉ૫ર લાિી ૫રોપકારન ંુ કાયશ કરે છ.


ભતતજનો ૫રોપકારી િોય છ,ત િાનિિાત્રન સંદેર્ આપ છ કેઃ િે િાનિ..! આ સમય ૫રિામિાનો
બોધ કરી લ..તિન જાણીન..િાનનીન ભક્તત કરી લ..તન ંુ જ ન ૂર ઘટ ઘટિાં સિાયલ ંુ
જોઇ..નફરતની તિાિ હદિાલો પાડી દે અન ભાઇચારાની
ભાઇચારાની ભાિનાથી યતુ ત બની એક િાનિ
૫રીિારન ંુ અંર્ બનીન રિે.



ુ િોિા છતાં..ખ ૂબ જ વિદ્વાન િોિા છતાં ત તન..િન..ધનન ંુ કે પોતાની
ભતત ધન દૌલતથી ભરપર
વિદ્વતાન ંુ અર્ભિાન કરતા નથી.તિનાિાં વિન્રતભાિ..દાસભાિના ભરે લી િોય છ.



ભતતના જીિનિાં િાનિાન-સ્િાન..યર્ હકવતિની કોઇ લાલસા
લાલસા િોતી નથી.



અિારા સારા કિોન ંુ ફળ બીજાન િળિાન ંુ નથી અન અિારા પા૫
પા૫ કિોની વર્ષા બીજુ ં કોઇ
ભોર્િિાન ંુ નથી,આ બન્ન ભોર્િિા િાટે અિારે પોત તૈયાર રિેિાન ંુ છ.



પૈસાથી બધ ુ ખરીદી ર્કાય છ,પરં ત ુ પ્રિ..ન્રતતા..સિનર્ીલતા ખરીદી ર્કાતી નથી..ત તો સંત
િિામિાઓના સાવનધ્યથી
સાવનધ્યથી જ પ્રાત થાય છ.



ુ સવુ િધાઓ િતી,પરં ત ુ નાિધન
એક તરફ િિેલોિાં રિેનાર કં ર્ાલ િોય છ.જેિની પાસ તિાિ સખ
થી િંર્ચત િતા.બીજી તરફ ઝું૫ડીઓિાં રિેનાર નાિધન ન હ્રદયિાં િસાિી િાલાિાલ રિે છ.



જેિી રીત પષી જે વ ૃષની ઉ૫
ઉ૫ર બસ છ તન ત વ ૃષનાં જ ફળ પ્રાત થાય છ,તિી જ રીત િનની
અિસ્થા ૫ણ તિી જ િોય છ.જેિી સંર્ત િળ છ તિો જ તના ઉ૫
ઉ૫ર પ્રભાિ ૫ડે છ.



ભતત સંપ ૂણશ િાનિજાવતના પ્રમય સદભાિ રાખ છ.



ભતતો પરહિતના િાટે ફતત પ્રાથશના જ નથી કરતા,પરં ત ુ પ્રયમનો ૫ણ કરે છ.પ્રાથશનાની સાથ તના
અનરૂુ ૫ કિશ આિ્યક છ.



ધીરજ અન સંતોષની અિસ્થા ધારણ કરનારના જીિનિાં આનંદ પ્રાત થાય છ.જ્યારે પ્રભ ુ
હ્રદયિાં િસી જાય તો વિન્રતતાનો ભાિ સિજિાં જ આિી જાય છ.



ુ ોના સ્િાિી છ. તિાંનો એક ગણ
ુ વનિશલ પાિન છ.િનન વનિશલ બનાિિા
૫રિામિા અનક ગણ
ુ ૂવત કરિી જોઇએ.
દરે કે ૫રિામિાની અનભ



ધરતીન
ંુ ર ભાિ..સદ
ંુ ર ચાલ અન વ્યિિારીક જીિન ૫ણ સદ
ંુ ર િોવ ંુ
ધરતીન સ્િર્શ બનાિિી િોય તો સદ
જોઇએ.



આજે તિાિ વ્યક્તતઓ ૫રિામિાની ચચાશ તો કરે છ,પરં ત ુ ૫રિામિાન જાણ્યા વિના ભક્તત કરી રહ્યા
છ,ત ૫રિામિાન જાણીન પ ૂજા કરે તો ભક્તતનો આનંદ આિ છ.



બ્રહ્મિત્તા સદગરૂુ ની ઓળખાણ..વનરાકાર પ્રભ ુ પરિામિાનો બોધ પ્રાત કરિો..સદગરૂુ ૫રિામિાની
ઉ૫ર િઢ વિશ્વાસ રાખિો..સદગરૂુ સિષ પ ૂણશ સિપશણ કરવ.ંુ .સદગરૂુ ની આજ્ઞાન ંુ િન,િચન,કિશથી
હકિંત ુ પરં ત ુ કયાશ વિના પાલન કરવ.ંુ .સાંસારીક ભોર્ોની આસક્તતનો મયાર્ કરિો..િાયાનો સકારામિક
પ્રયોર્ તથા લોભનો મયાર્..ન્રતતા..દયા..કરૂણા..વિર્ાળતા.. સિનર્ીલતા..૫
સિનર્ીલતા..૫રો૫
રો૫કાર.. ઇષ્ટ
ુ ો િનિાં િસાિિા..મ ૃદુિાણી..સમય િચન..પરગણ
ુ
ર્ચ્તન..િર્રે સકારામિક ગણ
િણશન..પ્રભ ુ
ુ ન.. આ
ચચાશ ..િર્રે દ્વારા સકારામિક કાયશ કરિાં... સિા..સવુ િરણ..સમસંર્ દ્વારા ઇષ્્િયોન ંુ સંતલ
ભક્તતિાર્શ
ભક્તતિાર્શ ની ૫ર્દં ડીઓ છ.



જ્ઞાન અન કિશના સંર્િથી જ પ ૃથ્િી સ્િર્શ બનર્.



એક બનો...નક બનો.



ુ છ.
નદીના હકનારે ઉભલા વ ૃષની જેિ જીિનની ક્સ્થવત ૫ણ ષણભંગર



ભોર્ી સંસારન જ ૫રિામિા સિજી લ છ અન જે ૫રિામિા છ તનો મયાર્ કરી દે છ.યોર્ી
૫રિામિાન સંસારથી વિ૫
વિ૫રીત સિજે છ તથી ત સંસારનો મયાર્ કરી દે છ.



યોર્ અન ભોર્ન ંુ વિલન છઃ ભક્તત.



િતશિાન સિયના િાનિીની સાિ િોટાિાં િોટી ચાહરવત્રક સિસ્યા છ.િાનિીની ૫દાથશિાદી
ુ ત ંુ
વિચારધારાન તન એટલો સંૃુર્ચત બનાિી દીધો છ કેઃ તન પોતાના વનજી સ્િાથશ વસિાઇ કં ઇ સઝ
ુ િય બનાિિા તન આધ્યાત્મિક રૂ૫
જ નથી.િાનિના જીિનન સખ
રૂ૫િાં જાગૃત કરિાની જરૂર છ.



આજનો િાનિ કાિ..ર મોધ..લોભ..િોિ તથા અિંકારની જાળિાં ફસાયલો છ તન જે કં ઇ ર્ક્તત પ્રાત
ુ ી કરિા વિનાર્ તથા ૫રપીડાનો અકલ્પનીય ખલ
થાય છ તથી પોતાની ૃુ ત્મસત ઇ્છાઓન પર
ખલી રહ્યો છ.



સિા કાયશ ફતત સિા ભાિથી જ કરો.સિા કાયશિાં જ્યારે અિમ તથા કતાશ ભાિ આિી જાય છ મયારે
ુ -આનંદ િળતાં નથી.
સખ



ુ ા બનાિલ િાનિોની સાથ પ્રિ કરે છ ત જ સાચા અથશિાં પ્રભન
ુ ી સાથ પ્રિ કરે છ.
જે પ્રભન
ભતતજનો તપ અન મયાર્ની ભાિનાથી,વિન્રતતા અન વનિશલતાના ભાિિાં રિી પ્રિન જ િિત્તા
આપ છ.



ધિશની ઓળખાણ િાનિતા છ..િાનિિાં િાનિતા છ તો જ ત ધાવિિક કિેિાય છ.અનક પ્રકારના
ુ નથી તો ત
કિશકાંડિાં ફસાયલો િાનિ કિશકાંડોન જ ધિશ િાન છ,પરં ત ુ તનાિાં િાનિતાના ગણ
ધાવિિક કિેિાતો નથી.



૫રીિતશન સંસારનો વનયિ છ.અિ જે કં ઇ જોઇ રહ્યા છીએ તિાં િર૫
િર૫લ ૫હરિતશન થઇ રહ્ ં ુ છ.
એકરસ રિેિાિાળી આ એક ૫રિ સત્તા ઇશ્વર છ.તની સાથ સબંધ જોડીન એકરસ જીિન જીિિાિાં
જ જીિનની સાથશકતા છ.



સદભાિના િર્ તો જ સદવ્યિિાર થર્.



પ્રિ..ન્રતતા..સિિવષ્ટ..સિનર્ીલતાન
ટ..સિનર્ીલતાન જીિનનો આધાર બનાિો.



ધિશન ંુ કાિ જોડિાન ંુ છ,તોડિાનુ
,તોડિાન ંુ નિીનિી- આ ફતત સ ૂત્ર નથી,પરં ત ુ િતશિાન સિયની આિ્યકતા છ.



ભક્તતની ર્રૂઆત ભર્િાનન જાણ્યા ૫છી જ થાય છ.જે સમયનો િારર્ અપનાિ છ,જર્ત તની
સાથ િર કરે છ.િહરના સંતો કષ્ટ ઉિાિીન િંિર્ાં અિર રિે છ.સ્િાથય લોકો પોતાના સ્િાથશના
કારણ સંતની સાથ િાદિાદ-વિિાદ કરે છ..િાર્શ ભ ૂલલા અજ્ઞાનીઓ સંતની વનિંદા કરે છ,પરં ત ુ જેની
રષા ભર્િાન કરે છ તનો કોઇ િાળ િાંકો કરી ર્કતો નથી.દે િદુલશભ િાનિ ર્રીર કોહટ જ્િના
ુ ન િર્ થઇન અવિદ્યાની પ્રરણાથી અનક યોવનઓિાં
પણ્ુ યથી િળ્યો છ,કાળ,કાળ-કિશ-સ્િભાિ તથા ગણ
ભટકતા જીિન પ્રભ ુ ૃૃપા કરી આ સિોત્તિ િનષ્ુ ય દે િ આપ છ,જે િોષના દ્વારરૂ૫
દ્વારરૂ૫ છ ત પ્રાત
ુ ારતા નથી ત પાછળથી ૫સ્તાય છ અન પોતાની જ ભ ૂલથી
કરીન જેઓ પોતાના ૫રલોકન સધ
થયલ ખરાબ ફળ િાટે કાળ,કિશ કે ઇશ્વર ૫ર વિથ્યા દોષ લર્ાિ છ.



સદગરૂુ ની ૃૃપાથી ૫રિવપતા ૫રિામિાન જાણીન તિની સાથ પ્રિ કરિાથી..ભજન કરિાથી
ુ ો થાય છ..જેિી
આિાર્િનનો ચક્કર પર
..જેિી રીત િાછીિાર િાછલીઓન ૫કડિા નદીિાં જાળ નાખ છ
તો જાળની અંદર આિિાિાળી તિાિ િાછલીઓ ૫કડાઇ જાય છ,પરં ત ુ જે િાછલી જાળ
નાખિાિાળાના ચરણો પાસ આિી જાય છ ત ૫કડાતી નથી,ત
નથી,તિી જ રીત ભર્િાનની િાયા
(સંસાર)િાં િિતા કરીન જીિો ફસાય છ અન જ્િ િરણના ચક્કરિાં ફસાઇ જાય છ,પરં ત ુ જે જીિો
િાયા૫
િાયા૫વત ૫રિામિાન જાણીન િાનીન તિના ર્રણિાં આિી જાય છ તઓ િાયાન તરી જાય
ુ
છ.૫
.૫રિામિાની પ્રાવત અન તન અંર્સંર્ જાણિા એ જ િાનિ જીિનન ંુ લક્ષ્ય છ.ઉ્ચ વિચાર,શભ

કિશ અન કપટ રહિત વ્યિિાર
વ્યિિાર ચરીત્રવનિાશ ણનો મ ૂળ આધાર છ અન તની પ્રર્વતના િાટે સમસંર્
ુ ાફરીના સિય કોઇ ભદ રાખિાિાં
ખ ૂબ જ જરૂરી છ.આજે િોટલો..વસનિાઘરો તથા ર્ાડીઓિાં મસ
આિતો નથી,પરં ત ુ ભક્તતિાં ભદભાિ રાખિાિાં આિ છ.


જીિનિાં જે િાતો સાંભળીએ..તન જોઇએ..વિચારીએ તથા સિજીન અન જ્યારે
જ્યારે િાની લઇએ મયાર
ુ ,ર્ાંવત તથા િઢતા આિ છ.
પછી પ ૂણશ વિશ્વાસ આિિાથી જ સખ



બીજો શ ંુ કરે છ ત ના જુિો.પોતાના ૫રીિારના સદસ્યોિાં ૫ણ પ્રભ ુ દર્શન કરો.બાળકોન સારા
સંસ્કાર અન વર્ષણ આપો.



ુ લી ચાલ ુ રિી તો ભક્તતનો આનંદ નિી િળ.
બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાવત ૫છી ૫ણ િર..નફરત..વનિંદા..ચર્
ુ િ કરિાની છ.વનષ્કાિભાિથી
૫રિામિા અંર્સંર્ છ..આિ્યકતા તના અક્સ્તમિનો અનભ
કાિભાિથી ભક્તત
કરો..સ્િાથશ રહિત સવુ િરણ કરો..યર્કરો..યર્-અપયર્,િાનઅપયર્,િાન-અપિાનની અર્ભલાષા છોડી દે િી.
(ગરૂુ દે િ િરદે િજી િિા.(વનરં કારી બાબા)ના પ્રિચનિાંથી સાભાર...)

૫રિામિા તિાિ જગ્યાએ િોિાથી અિી ૫ણ છ.તિાિ સિય (ત્રણય કાળ) િોિાથી આજે છ.બધાિાં િોિાથી
આ૫ણાિાં છ અન તિાિના િોિાથી આપણા ૫ણ છ. આ દ્દવષ્ટથી
ટથી ૫રિામિા અિીં િોિાથી તન પ્રાત કરિા
િાટે બીજી કોઇ જગ્યાએ જિાની..આજે િોિાથી તન પ્રાત કરિા ભવિષ્યની
યની રાિ જોિાની...આ૫
જોિાની...આ૫ણાિાં
િોિાથી બિાર ર્ોધિાની અન આ૫
આ૫ણો િોિાથી તિના વસિાય બીજા કોઇન પોતાનો િાનિાની જરૂર
નથી.ત આપણા િોિાથી સ્િાભાવિક જ અમયંત વપ્રય લાર્ર્.
ુ શક જોડી
૫રિામિા સાથ આ૫
આ૫ણ કોઇ૫
કોઇ૫ણ રીત સબંધ જોડી લઇએ.જ્ઞાનથી જોડી લઇએ..અથિા િનિન-બદ્વુ ્પિ
લઇએ..અથિા છિટે જીભથી જોડી લઇએ.ફતત ભર્િાન નાિન ંુ ઉ્ચારણ કરીન ૫ણ સબંધ બાંધી લઇએ,
ુ િ છ.
જેથી આપણાં તિાિ કાિ સફળ થઇ જાય. આિો િારો વનિય અન અનભ
(સ્િાિી સંપ ૂણાશ નદ
ં જી િૌની ર્ભક્ષુ)
ુ િાં સમય બોલવ.ંુ .બ્રહ્મચયશન ંુ પાલન કરવ.ંુ .ચોરી ના કરિી..અપરીગ્રિ રાખિો બહુ જ કિન કાિ
કર્ળયર્
ુ ી ર્ચત્તવ ૃવત્તઓ ઉ૫
છ.લાંબા સિય સધ
ઉ૫ર વનયત્રણ કરવ ંુ અન વનયિન ંુ પાલન કરવ ંુ બહું અઘરૂં છ.
ુ ના ફળ છ.
િનનો અસંયિ..રોર્ન ંુ બાહુલ્ય અન આયષ્ુ યની
યની અવનવિતતા કર્ળયર્
ુ ના બાહુ છ.લોભ અન િોિ કર્ળયર્
ુ ના ૫ર્ છ.સંગ્રિ કર્ળયર્
ુ ન ંુ પટ છ.દં ભ
કાિ અન ર મોધ
ર મોધ કર્ળયર્
ુ નો આમિા છ.
કર્ળયર્
આ કાળન ંુ ૫રિ તમમિ રૂવપયો છ.સિશત્ર રૂવપયો રિી રહ્યો છ અન િાયાિી જીિોન રિાડી રહ્યો છ.રિત
થોડા સિયની છ ૫ણ સ્િાથશન ંુ અંધમિ અન કિશન ંુ બંધમિ કાયિી આિી જાય
જાય છ.
(િૌન બોલ છ...િાંથી સાભાર)
!! આ જર્તિાં ચૌદ પ્રકારના િનષ્ુ યો..
જોિા િળ છ...!!
યો..જોિા
 મ ૃવતકાઃ મ ૃવતકા(િાટી)
િાટી) જેિા િાનિી દૂ ધથી ૫લડે..પ
..પર્ાબથી ૫લડે તિજ ગ્રાિ કથા અન િહર કથા
બંન્નિાં સરખો રસ રાખ.
 ચાળણીઃ ચાળણી જેિા દોષગ્રિી સ્િભાિિાળા,
સ્િભાિિાળા,સાર સારનો મયાર્ કરી ૃચ
ૂ ાન ગ્રિણ કરે તિા
સ્િભાિિાળા.
સ્િભાિિાળા.
 પાડાઃ પાડા જેિા સ્િભાિિાળા,
સમસંર્
સ્િભાિિાળા,વનરં તર કથા સાંભળ ૫ણ જો િન િરડાય તો કથા..
કથા..સમસં
સંભળાિનારાઓનો ૫ણ ઘાણ કાઢી નાખ તિા સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..

 િંસઃ
દૂ ધ,પાણી ભગ ંુ િોય તો ૫ણ દૂ ધ લઇ લ અન પાણીનો મયાર્ કરી
સઃ િંસ જેિા સારગ્રિી સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..દૂ
ુ ોુ ોિાંથી સદગણ
ુ ોરૂપી દૂ ધ ગ્રિણ કરી લ..ત
દે ..સદગુ
..સદગણ
ો-દુગશણ
..તિાઓનો વનરં તર સંર્ કરિો જોઇએ.
જોઇએ.
 પોપટઃ

પો૫
સૌન વપ્રય લાર્ તિી િીિી િાણી બોલિાિાળા..
પો૫ટ જેિા સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..સૌન
બોલિાિાળા..

 ર્બલાડીઃ

ર્બલાડી
ર્બલાડી જેિા આંખો વિિંચી કથાકથા-િાતાશ -સમસંર્ સાંભળ,પરં ત ુ િન ર્િતો વિષય િળતો િોય

ુ ી તરત જ પોતાનો સ્િાથશ સાધિા લાર્ી જાય..
તો ધિશ-વનયિન બાજુ ં ૫ર મક
જાય..
 િ્છરઃ િ્છર જેિા..
કથા--િાતાશ -સમસંર્ સાંભળતા િોય,
જેિા..કથા
િોય,પરં ત ુ બીજાન િચનરૂપી ડંખ િારતા િોય છ..
 ચંિઃ ચંિ જેિા..
સૌન વર્તળ
જેિા..સૌન
વર્તળ ર્ાંત કરનારા સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..
 જળઃ જળ જેિા..
બીજાન શધ્ુ ધ કરિાના સ્િભાિિાળા,
જેિા..બીજાન
સ્િભાિિાળા,ર્િ તિો જીિ િોય તો ૫ણ તન સ્િાર્ે િાળિા
પ્રયમન કરતા િોય છ..
 ુટેલા ઘડાઃ ુટેલા ઘડા જેિા..
તિાં ર્િ તટલ ંુ પાણી ભરો તિાં ટકે જ નિી,
જેિા..ત
નિી,ત ર્િ તટલી કથાઓકથાઓિાતાશ ઓ સાંભળ,સમસંર્િાં જાય અન સાંભળ,પરં ત ુ તિના હ્ર્દયિાં ટકે જ નિી..
નિી..
 પશઃુ પશ ુ જેિા જડ િોય છ.તઓ ર્િ તટલી કથા િાતાશ સાંભળ તિ છતાં તિન સિેજ ૫ણ જ્ઞાન થત ંુ
નથી.
નથી.
 સાપઃસાપ
ર્િ તટલ ંુ દૂ ધ પીિડાિો તિ છતાં સિેજ પણ ર્ખિંજાય તો તરત જ
સાપઃસાપ જેિા ઝરી સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..ર્િ
દૂ ધ વપિડાિનારનો જ પ્રાણ લઇ લ છ.
 પમથરઃપમથર
પમથર ર્િ તટલો પાણીિાં રિે,પરં ત ુ બિાર કાઢતાં જ કોરો ન કોરો..!
પમથરઃપમથર જેિા સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..પમથર
કોરો..!
કાપો તો અક્ગ્ન ઝરે ..ર્િ
..ર્િ તટલી કથા સાંભળ ૫ણ સિેજ ૫ણ અસર ના થાય..
થાય..
 ઉંદરઃ ઉંદર જેિા બીજાન કોતરી ખાનારા સ્િભાિિાળા..
સ્િભાિિાળા..
ુ યોનો જ સંર્ કરિો જોઇએ.
ઉ૫રોતત પૈકી િંસ..પોપટ
..ચં
ચંિ અન જળ.
..પોપટ..
જળ..જેિા સ્િભાિિાળા
સ્િભાિિાળા િનષ
જોઇએ..
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
િર્ણરમનિાળા
 વિષયાસતત એ જ બંધાયલો કિેિાય છ.
 વિષયોિાં િૈરાગ્ય એ જ મક્ુ તત છ.
 દે િાસક્તત એ જ ભયાનક નરક છ.
 ત ૃષ્ણાનો
ણાનો ષય થિો એ જ સ્િર્શ
િર્શ છ.
 શ્ર ૃવતજવનન આમિજ્ઞાનથી સંસાર બંધન કપાય છ.
 પ ૂિોતત આમિજ્ઞાનએ મક્ુ તતનો િેત ુ છ.
 નારીનારી-એ નરકનો એકિાત્ર દરિાજો છ.
 જીિોની અહિિંસાથી સ્િર્શ
િર્શ ની પ્રાવત થાય છ.

ુ થી સિ
ુ છ.
 સિાવધવનષ્િ અન ૫રિામિાિાં વનરૂધ્
વનરૂધ્ધ ર્ચત્તિાળો સખ
 સત અન અસમનો વિિકી જ જાગૃત કિેિાય છ.
 પોતાની ઇષ્્િયો જ પોતાની ર્ત્રુ છ,પરં ત ુ એ જ ઇ્િયો જીતી લીધી ૫છી વિત્ર બની જાય છ.
 જેની ત ૃષ્ણાઓ
ણાઓ િધી ર્ઇ છ ત દહરિ છ.
 જે પ ૂણશ સંતોષી છ ત જ સાચો ધનિાન છ.
 ઉધિિીન જીિતાં જીિતાં િરે લો છ.

 જે ભોર્ોથી વનરાર્ છ તન જ જીવિત કિેિાય.
 િિતા અન અન અર્ભિાન – એ જ ફાંસી છ.
 નારી(કાિાસક્તત)નારી(કાિાસક્તત)- એ િહદરા જેિી િોહિત કરનારી છ.

ુ એ િિાન આંધળો છ.
 કાિાતર
 પોતાનો અ૫
અ૫યર્ એ મ ૃમયુ સિાન છ.
 જે હિતો૫
હિતો૫દે ર્ આપ ત ગરૂુ છ.

ુ ુ નો ભતત છ ત વર્ષ્ય કિેિાય છ.
 જે ગં 
 ભિરોર્ એ લાંબાિાં લાંબો રોર્ છ.
 સત – અસત નો વિચાર એ ભિરોર્ િટાડિાની દિા છ.
 સત ચરીત્ર એ ઉત્તિિાં ઉત્તિિાં ભ ૂષણ છ.
 પોતાન ંુ વિશધ્ુ ધધ-એ ૫રિ વતથશ છ.
 કાવિવન અન કં ચનની આસક્તત છોડિી જોઇએ.

ુ ુ નો ઉ૫
 સદગં 
ઉ૫દે ર્ અન િદિાક્યો િંિર્ાં સાંભળિાં જોઇએ.
 સમસંર્-દાનદાન-વિચાર અન
અન સંતોષ..આ બ્રહ્મપ્રાવતનાં
તનાં સાધન છ.
 તિાિ વિષયોિાં વિતરાર્ છ ત જ સંત છ..ત િોિ રહિત બ્રહ્મતમિિાં વનષ્િાિાન
િાિાન છ.
 ર્ચ્તા એ પ્રાણીઓનો જ્િર છ.
 વિિકિીનન મ ૂખશ કિેિાય છ.
 જે દોષરહિત જીિન છ ત જ જીિન છ.
 જે બ્રહ્મની પ્રાવત કરાિ ત જ વિધા છ.
 જે મતુ ત કરાિ ત જ જ્ઞાન કિેિાય છ.
 જેન િનન જીમય ંુ છ તન જ જર્તન જીમય ંુ કિેિાય છ.
 જે કાિબાણથી પીહડત નથી ત જ િિાિીર છ.
 જે લલના કટાષથી િોહિત થતો નથી ત સિતાિાન ધીર અન પ્રાજ્ઞ છ.
 તિાિ વિષયો એ વિષ સિાન છ.

ુ ાર્ી િંિર્ાં દુઃખી રિે છ.તિાિઅિસ્થાિાં
 વિષયાનર
થાિાં વિષયોિાં સ્નિ અન પા૫
પા૫ ન કરિા જોઇએ.
 વિદ્વાનોએ પ્રયમનપ ૂિશક ર્ાસ્ત્ર પાિન અન ધિશકાયશ કરિા જોઇએ.
 વિષયોની ર્ચ્તા એ સંસારન ંુ મ ૂળ છ.
 મ ૂખશ-પાપીપાપી-નીચ અન લ્ુ ચા િાણસોનો સંર્ ના કરિો તથા તિની સાથ વનિાસ ના કરિો.

ુ ક્ષ
ુ ુ વ્યક્તતઓએ
 મમ
યક્તતઓએ સમસંર્ર્-વનિશિતાતા- અન ઇશ્ર્િર ભક્તત કરિી જોઇએ.
 યાચના એ િીનતાન ંુ મ ૂળ છ.

ુ ઃજ્િ ના થાય તનો જ જ્િ સાથશક છ.
 જેનો પન
ુ
 કાિ,ર મોધ,અસમય,લોભ અન ત ૃષ્ણા – એ િિાર્ત્રઓ
છ.
 કાિી વ્યક્તત ક્યારે ય વિષયભોર્થી ત ૃત થતા નથી.
 િિતા એ દુઃખન ંુ કારણ છ.

ુ દાયક
 મ ૃમયુ નજીક આિ મયારે બધ્ુ ધ્ધિાન પરૂુ ષ તનતન-િનિન-િચનથી યિના ભયના વનિારણ કતાશ ,સખ
ુ ા ચરણકિળોન ંુ ધ્યાન કરવ ંુ જોઇએ.
પ્રભન
 જેન ંુ િન ૫વિત્ર છ એ જ ૫વિત્ર કિેિાય છ.
 ગરૂુ જનો તથા િોટા િડીલોન ંુ અ૫
અ૫િાન વિષતલ્ુ ય છ.
 સ્નિ એ િહદરાની સિાન િોિજનક છ.
 યૌિનયૌિન-ધન અન આયષ્ુ ય..કિળપત્ર
ય..કિળપત્ર ઉ૫
ઉ૫ર વસ્થત
થત જળની જેિ ચંચળ છ.
 સંત િિામિા ચંિ હકરણોની જેિ વનિશળ િોય છ.

ુ છ.
 તિાિ સંર્ોનો મયાર્ એ જ સખ
 જેના દ્વારા પ્રાણીઓન ંુ હિત થાય એ જ સમય છ.
 તિાિ પ્રાણીઓન પોતાના પ્રાણ વપ્રય િોય છ.
 કાિના રહિત દાન એ જ યથાથશ દાન છ.
 જે પા૫
પા૫ કિશથી દૂ ર લઇ જાય ત જ સાચો વિત્ર છ.
 ર્ીલ એ જ આભ ૂષણ છ.
 જે પોતાના હિતની િાત સાંભળતો નથી ત બિેરો છ.
 જે વપ્રય િચન બોલતો નથી ત ગર્
ં ૂ ો છ.
 મ ૂખશતા એ િરણ છ.

ુ ી ડંખ છ.
 ગુ ત પા૫
પા૫ મ ૃમયુના સિય સધ
 સત ચહરત્રિાન જ સાધ ુ કિેિાય છ.
 સમયવનષ્િ અન સિનર્ીલ(ષિાિાન) જર્તન જીતિાિાં સિથશ છ.
 નાવસ્તક
તક આંખો િોિા છતાં આંધળો
આંધળો છ.
 સદ બધ્ુ ધ્ધયતુ ત પરૂુ ષોએ પારકા દોષ અન વિથ્યા િાતો ન કરિી જોઇએ.

ુ
 જાગ્રતનો વ્યિિાર
છ.
યિિાર સ્િ
િનતુલ્ય
નતલ્ય
 િાતા એ પ્રમયષ દે િતા છ.
 વપતા એ સિશ દે િતા સ્િરૂ
૫ ,પ ૂજ્ય અન ગરૂુ છ.
િરૂ૫
 અવિધાની વનવ ૃવત્ત એ િોષ છ.
 ભર્િદ ભક્તતન ંુ ફળ છઃ ભર્િદ ધાિની પ્રાવત કે સ્િ૫નો સાષામકાર...
િ-સ્િરૂ
િરૂ૫

................................................................................................................................
................................................................................................................................

િનષ્ુ ય ન ઇ્છતો િોિા છતાં પાપન ંુ આચરણ કેિ કરે છ ?
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં અજુ શન ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણન
ણન પ્રશ્ન પ ૂછ છ કેઃ િનષ્ુ ય ન ઇ્છતો િોિા છતાં
જબરજસ્તીથી જોડાયલા િોય તિ કોનાથી પ્રરાઇન પાપન ંુ આચરણ કરે છ ? (ર્ીતાઃ૩/૩૬)
(ર્ીતાઃ૩/૩૬)
વિચારિાન પરૂુ ષ પા૫
પા૫ કરિા ઇ્છતો નથી કેિ કેઃ પાપન ંુ પહરણાિ દુઃખ િોય છ અન દુઃખન કોઇપણ
િનષ્ુ ય ઇ્છતો નથી,પરં ત ુ િૈયાિાં સાંસારીક
ારીક ભોર્ અન સંગ્રિની ઇ્છા જ તિાિ પાપોન ંુ મ ૂળ
છ.પાપવ ૃવત્તના ઉમપન્ન થિાથી વિચારર્ીલ પરૂુ ષ ત પાપન જાણતો િોિાથી તનાથી દુર રિેિા ઇ્છ છ,

છતાં ૫ણ ત એ પાપિાં એિી રીત લાર્ી જાય છ કે જેિી રીત કોઇ તન પાપિાં જોડી રહ્ ં ુ િોય ! આથી
એવ ંુ જણાય છ કેઃ પાપિાં લર્ાિિાિાળું કોઇ બળિાન કારણ છ.
દુયોધન કહ્ ં ુ છ કેઃ !! જાનાવિ ધિશ ન ચ િિ પ્રવ ૃવત્ત,જાનાવિ અધિશ ન ચ િિ વનવ ૃવત્ત !!
હું ધિશન સારી રીત જાણ ંુ છં પરં ત ુ તિાં િારી પ્રવ ૃવત્ત થતી નથી અન અધિશન ૫ણ જાણ ંુ છં પરં ત ુ તનાથી
િારી વનવ ૃવત્ત થતી નથી.િારા હ્રદયિાં
હ્રદયિાં રિેલો કોઇ દે િ જ છ કે જે િારી પાસ આવ ંુ કરાિડાિ છ,તવ ંુ જ હું
કરૂં છં. (ર્ર્શ સહં િતા અશ્વિઘઃ૫૦/૩૬)
ઘઃ૫૦/૩૬)
ુ ઃ "કાિ"
ુ ભોર્ અન સંગ્રિની કાિના છ. જેનાથી
દુયોધન દ્વારા કિેિાયલો એ "દે િ" િસ્તત
કાિ" એટલ કે સખ
િનષ્ુ ય વિચારપ ૂિશક જાણતો િોિા છતાં ૫ણ ધિશન ંુ પાલન અન અધિશ
અધિશનો મયાર્ કરી ર્કતો નથી.અજુ શનના
પ્રશ્નનો

અર્ભપ્રાય

એ

છ

કેઃ

અશ્રધ્ધા..અસ ૂયા..દુષ્ટ

ુ તા..પ્રૃૃવત
ર્ચત્તતા..મઢ

(સ્િભાિ)ની

પરિર્તા..રાર્..િેષ..સ્િધિશિાં અરૂર્ચ અન ૫રધિશિાં રૂર્ચ...આ પૈકી ક્ું કારણ છ કે જેના લીધ િનષ્ુ ય
વિચારપ ૂિશક ન ઇ્છતો િોિા છતાં ૫ણ પાપિાં
પાપિાં પ્રવ ૃત થાય છ..?
ુ થી ઉમપન્ન થયલો આ કાિ જ ર મોધ છ,એ
અજુ શનના આ પ્રશ્નનો જિાબ આપતાં ભર્િાન કિે છ કેઃ "રજોગણ
બહુ જ ખાિાિાળો અન િિાપાપી છ,એ વિષયિાં ત ંુ એન જ િૈરી જાણ..(ર્ીતાઃ
૩/૩૭)
જાણ..(ર્ીતાઃ૩/૩૭)
ુ દાયી િાનિાથી રાર્ ઉમપન્ન થાય છ,જેનાથી અંતઃકરણિાં તન ંુ િિમિ િઢ થઇ જાય
સાંસારીક પદાથોન સખ
ુ લિાની કાિના ઉમપન્ન થાય છ. ફરી કાિનાથી
છ,પછી એ જ પદાથોનો સંગ્રિ કરિાનો અન એના િડે સખ
ુ ી ચાલ છ મયાં સધ
ુ ી પાપકિોથી સિશથા વનવ ૃવત્ત થતી નથી.
પદાથોિાં રાર્ િધ છ.આ ર મિ જ્યાં સધ
િારૂં િનર્િત ંુ થાઓ..આ જ કાિના છ.ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ
વિનાર્ર્ીલ જડ પદાથોના સંગ્રિની ઇ્છા.. સંયોર્જ્ય
ુ ની ઇ્છા..સખ
ુ ની આસક્તત..આ બધા "કાિ"
સખ
કાિ" ના જ રૂ૫
રૂ૫ છ.પાપ કિશ ક્યાંક "ર મોધ"
ર મોધ" ન િર્ીભ ૂત થઇન
કરિાિાં આિલ ંુ દે ખાય છ.બન્નથી અલર્ અલર્ પાપો થાય છ.િાસ્તિિાં "કાિ"
કાિ" એટલ કેઃ ઉમપવત્ત
વિનાર્ર્ીલ પદાથોની કાિના..વપ્રવત અન આકષશણ જ તિાિ પાપોન ંુ મ ૂળ છ.કાિનાની પ ૂવતિ થતાં "લોભ"
લોભ"
ઉમપન્ન થાય છ. " ત્જવિ પ્રવત લાભ લોભ અવધકાઇ"
અવધકાઇ" (રાિચરીત િાનસઃ૧/૧૮૦)
િાનસઃ૧/૧૮૦) અન કાિનાિાં વિઘ્ન
પિોંચતાં વિઘ્ન પિોચાડનાર ઉપર "ર મોધ"
ર મોધ" ઉમપન્ન થાય છ.જો વિઘ્ન પિોચાડિાિાળો પોતાથી અવધક
બળિાન િોય તો ર મોધ ઉમપન્ન ન થતાં "ભય"
ભય" ઉમપન્ન થાય છ.
ુ ની અપષા રાખિી એ જ "કાિ"
પોતાની પાસ સાિથ્ય ન િોય અન યોગ્યતા ન િોય તિા સખ
કાિ" છ. કાિ બહુ
ુ ી ર્ય ંુ છ.કય ુ પા૫..?
ખાઉંધરો છ.ભર્િાન કિે છ કેઃત ં ૂ પાપથી ડરે છ,પણ પા૫
પા૫ તારાિાં ઘસ
પા૫..? ત ંુ બધ્ુ ધ્ધ
પોતાની છ તિ સિજ્યો આ પિેલ ંુ પા૫.
બધ્ુ ધ્ધ તારા
પા૫.બુ
તારા િનન આવધન થઇ એ બીજુ ં પાપ..િનન ઇષ્્િયો
ખચિા લાર્ી એ ત્રીજુ ં પાપ અન ચૈત્યરૂ૫
્યરૂ૫ ઇષ્્િયોન જડ વિષયો ખચ આ ચોથ ંુ પાપ..
ુ િળિાન ંુ તો દૂ ર
કાિના તિાિ પાપો..સંતાપો..દુઃખો િર્રે ની જડ છ.કાિનાિાળી વ્યક્તતન જાગૃતિાં સખ
ુ િળત ંુ નથી. "કાિ અછત સખ
ુ સપનહું નાહિ"
રહ્.ં ુ .સ્િનિાં
નિાં ૫ણ ક્યારે ય સખ
નાહિ" (રાિાયણઃ૭
(રાિાયણઃ૭-૯૦૯૦-૧) જે ઇ્છ
છ ત ના થાય અન જે નથી ઇ્છતા ત થઇ જાય એન દુઃખ કિે છ.નાર્િાન પદાથોની ઇ્છા જ કાિના
કિેિાય છ.પરિામિા પ્રાવતની
તની ઇ્છા િાસ્તિિાં જીિનની િાસ્તવિક આિ્યકતા(ભ ૂખ) છ. જીિન
આિ્યકતા તો પરિામિાની છ,પરં ત ુ વિિક દબાઇ જતાં ત નાર્િાન પદાથોની કાિના કરિા લાર્ છ.. તો
પછી કાિના વિના સંસારન ંુ કાયશ કેિી રીત ચાલર્..? કાિનાનો સબંધ ફળ (પદાથશ..પહરક્સ્થવત..િર્રે ) ની
પ્રાવતની
તની સાથ છ જ નિી..! જે િસ્ત ુ કિશન આવધન છ ત કાિના કરિાથી કેિી રીત પ્રાત થઇ ર્કર્.?
સંસારિાં જોઇએ જ છીએ કેઃ ધનની કાિના કરિા છતાં ૫ણ લોકોની દહરિતા િટતી નથી. જીિનમતુ ત

િિાપરૂુ ષો વસિાય બાકીની બધી જ વ્યક્તતઓ જીિિાની કાિના રાખતી રિીન જ િરે છ.કાિના કરો કે ના
કરો જે ફળ િળિાિાળું છ ત તો િળર્ જ..
ુ ની પણ િોય છ અન ભાવિ
ુ ની પણ િોય છ.ભોર્ અન સંગ્રિની ઇ્છા એ
કાિના તામકાર્લક સખ
ભાવિ સખ
ુ ની કાિના છ અન કિશફળ પ્રાવતની
ુ ની કાિના છ.આ બન્નય કાિનાઓ
તામકાર્લક સખ
તની ઇ્છા એ ભાવિ સખ
િાં દુઃખ જ દુઃખ છ.
કિશ અન વિકિશ (વનવષધ્ધ કિશ)-બન્નય કાિનાના કારણ થાય છ. કાિનાના કારણ "કિો"
કિો" થાય છ અન
કાિનાના અવધક િધિાથી "વિકિો"
વિકિો" થાય છ.કાિનાના

કારણ જ અસત િાં આસક્તત િઢ થાય છ.

ુ ી કોઇની થઇ નથી.આપણી તો િાત જ શ ંુ ભર્િાનના બાપ (દર્રથ
કાિનાઓની પ ૂવતિ સંસારિાં આજ સધ
રાજા)ની ૫ણ કાિના પ ૂરી નથી થઇ..!! આથી કાિનાઓની પ ૂવતિ થિી અસંભિ છ પરં ત ુ કાિનાઓનો મયાર્
કરિો અસંભિ નથી..
કાિનાઓના ચાર ભદ છઃ
(૧)

ુ ી કરી દે િી..એિી કાિનાિાં ચાર િાતોન ંુ િોવ ંુ
ર્રીર વનિાશ િ િાત્રની આિ્યક કાિનાઓન પર
આિ્યક છ.
* જે કાિના િતશિાનિાં ઉમપન્ન થઇ િોય, જેિ કેઃભ ૂખ લાર્તાં ભોજનની કાિના..
* જેની પ ૂવતિની સાધન સાિગ્રી િતશિાનિાં ઉ૫
ઉ૫લબ્ધ િોય..
* જેની
જેની પ ૂવતિ કયાશ વિના જીવિત રિેવ ંુ સંભિ ન િોય..
* જેની પ ૂવતિથી પોતાન ંુ તથા બીજાઓન ંુ કોઇન ંુ ૫ણ અહિત ન થત ંુ િોય..

(ર)

ુ ી કરિાન ંુ આપણા સાિથ્યની બિાર
જે કાિના વ્યક્તતર્ત તિજ ્યાયયતુ ત િોય અન જેન પર
િોય તન ભર્િાનન અપશણ કરીન દૂ ર કરિી..

(૩)

ુ ી કરી દે િી જે ્યાયયતુ ત અન હિતકારી િોય તથા જેન પર
ુ ી કરિાન ંુ
બીજાઓની ત કાિના
કાિના પર
સાિથ્ય આપણાિાં િોય..

(૪)

ઉ૫રોતત ત્રણ પ્રકારની કાિનાઓ વસિાયની બીજી બધી કાિનાઓન વિચાર દ્વારા દૂ ર કરી દે િી..

ુ ય વિનયથી ર્ાંત થઇ જાય,પરં ત ુ આ કાિ એિો િૈરી છ
કોઇ િૈરી એિો િોય છ જે ભટ પ ૂજા અથિા અનન
જે કર્ાયથી ર્ાંત થતો નથી..
ુ ન કાિ અક્ગ્ન તલ
ુ સી કહું વિષયભોર્ બહું ઘી ત" (વિનયપવત્રકાઃ૧૯૮)
"બઝ
(વિનયપવત્રકાઃ૧૯૮)
જેિી રીત ધન િળતાં ધનની કાિના િધતી જ જાય છ,તિી જ રીત જેિ જેિ ભોર્ િળતા જાય છ તિ
તિ કાિના

િધતી જ જાય છ.કાિના જ તિાિ પાપોન ંુ કારણ છ.ચોરી,લટ
ં ૂ ,હિિંસા..િર્
ા..િર્રે તિાિ પાપો

કાિનાથી જ થાય છ.કાિના ઉમપન્ન થતાં જ િનષ્ુ ય પોતાના કતશવ્યથી,પોતાના સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫થી અન પોતાના
ુ થઇ જાય છ અન નાર્િાન સંસારની સ્મખ
ુ થઇ જાય છ.નાર્િાનના સ્મખ
ુ
ઇષ્ટ(ભર્િાન)થી
ટ(ભર્િાન)થી વિમખ
થિાથી પાપો થાય છ અન પાપોના ફળ સ્િરૂપ નરકોની તથા નીચ યોવનયોની પ્રાવ
પ્રાવત થાય છ.સંયોર્જ્ય
ુ ની કાિનાથી સંસાર સમય પ્રવતત થાય છ.િાસ્તવિક તમિથી વિમખ
ુ થયા વિના કોઇ સાંસારીક ભોર્
સખ
ુ થઇ જ જાય
ભોર્િી જ ર્કતો નથી અન રાર્પ ૂિશક સાંસારીક ભોર્ ભોર્િિાથી િનષ્ુ ય પરિામિાથી વિમખ
ુ નો દુર
છ.ભોર્બધ્ુ ધ્ધથી સાંસારીક ભોર્ ભોર્િિાિાળો પરૂુ ષ પોતાન ંુ તો પતન
પતન કરે છ.ભોગ્ય િસ્તઓ
ઉ૫યોર્ કરીન તિનો નાર્ કરે છ.
ુ ય અન સરળ ઉપાય છઃબીજાઓની સિા કરિી,તિન સખ
ુ
કાિનાન નષ્ટ કરિાનો મખ્
પિોંચાડવ.ંુ

ુ િસ્તઓ
ુ
અિંતા(પોતાન
(ર્રીર..િર્રે પદાથોન પોતાના િાનિા) અન કાિના(અમુ
ા(પોતાન ર્રીર િાનવ)ંુ ,િિતા
,િિતા(ર્રીર..િર્
કાિના(અમક
િન જાય તિો ભાિ) - આ ત્રણ
ત્રણયથી જીિ સંસારિાં બંધાય છ.. "આ પાપ છ"-એવ ંુ જાણિા છતાં ૫ણ
િનષ્ુ ય પાપિાં પ્રવ ૃત થાય છ..તો આ જાણકારીનો પ્રભાિ આચરણિાં ન આિિાન ંુ કારણ શ ંુ ? તન ંુ
વિિચન કરતાં ભર્િાન કિે છ કેઃ
ુ ાડાથી અક્ગ્ન અન િલથી દપશણ ઢં કાઇ જાય છ તથા જેિી રીત ઓરથી ર્ભશ ઢં કાયલો રિે છ
"જેિી રીત ધિ
તિી જ રીત કાિના દ્વારા આ જ્ઞાન(વિિક) ઢં કાયલ ંુ રિે છ."
." (ર્ીતાઃ૩/૩૮)
(ર્ીતાઃ૩/૩૮)
વિિક બધ્ુ ધ્ધિાં પ્રર્ટ થાય છ.બુ
.બધ્ુ ધ્ધ ત્રણ પ્રકારની િોય છઃસાત્મિક,રાજસી અન તાિસી..
ુ ે પરૂુ ં જ્ઞાન િોય છ..
સાત્મિક બધ્ુ ધ્ધિાં કતશવ્યય-અકતશવ્યન ંુ પર
ુ ે પરૂુ ં જ્ઞાન િોત ંુ નથી.. અન
રાજસી બધ્ુ ધ્ધિાં કતશવ્યય-અકતશવ્યન ંુ પર
ુ
તાિસી બધ્ુ ધ્ધિાં સિશ િસ્તઓન
ંુ વિ૫
વિ૫રીત જ્ઞાન િોય છ..
ુ ાડાથી અક્ગ્નની જેિ ઢં કાઇ જાય છ,પછી રાજસી અન તાિસી
કાિના ઉમપન્ન થતાં સાત્મિક બધ્ુ ધ્ધ ૫ણ ધિ
બધ્ુ ધ્ધન ંુ તો કિેવ ંુ જ શ.ંુ .? કાિના િધતાં પારિાવથિક િાર્શ િાં અંધારૂ
અંધારૂ થઇ જાય છ.ઉમપવત્ત વિનાર્ર્ીલ જડ
ુ િાં પ્રીવત..િિત્તા..સખ
ુ રૂ૫
િસ્તઓ
ંુ રતા..વિર્ષતા..િર્રે દે ખાિાના કારણ જ તિની કાિના પદા થાય
રૂ૫તા..સદ
ુ
છ.આ કાિના જ મ ૂળિાં વિિકન ઢાંકિાિાળી છ.અ્ય ર્રીરોની તલનાિાં
િનષ્ુ ય ર્રીરિાં વિિક
વિર્ષરૂ૫
ષરૂ૫થી પ્રર્ટ છ.જડ પદાથોની કાિનાના
કાિનાના કારણ ત વિિક કાિ કરતો નથી.કાિના ઉમપન્ન
પન્ન થતાં જ
વિિક ધધ
ંુ ળો થઇ જાય છ.
ુ ી
કાિનાન નષ્ટ કરિાનો સરળ ઉપાય એ છ કેઃ કાિના ઉમપન્ન થતાં જ વિચાર કરિો કે આપણ જે િસ્તન
કાિના કરીએ છીએ ત િસ્ત ુ આપણી સાથ િંિર્ાં રિેિાિાળી નથી.ત િસ્ત ુ પિેલાં ૫ણ આપણી પાસ ન
ુ ો આપણાથી વનરં તર વિયોર્ થઇ
િતી અન પછી પણ આપણી સાથ નિી રિે તથા િચિાં ૫ણ ત િસ્તન
રહ્યો છ.આિો વિચાર કરિાથી કાિના રિેતી નથી.જે
િી રીત િલના ઢં કાઇ જિાથી દપશણિાં પ્રવતર્બિંબ
નથી.જેિી
દે ખાિાન ંુ બંધ થઇ જાય છ તિી જ રીત કાિનાનો િર્ િધતાં કતશવ્યય-અકતશવ્યન ંુ જ્ઞાન રિેત ંુ નથી.દપશ
નથી.દપશણ
ઉપર િલ ઢં કાઇ જિાથી પ્રવતર્બિંબ તો નથી દે ખાત,ંુ પરં ત ુ આ દપશણ છ એવ ંુ જ્ઞાન તો રિે છ, પરં ત ુ જેિ
ઓરથી ઢં કાયલ ર્ભશન એ ખબર પડતી જ નથી કે છોકરી છ કે છોકરો..? તિ કાિનાની ત ૃવતયાિસ્થાિાં
ુ ી રીત ઢં કાઇ જાય
કતશવ્યય-અકતશવ્યની ખબર જ પડતી નથી,એટલ કેઃવિિક પર
જાય છ.વિિક ઢં કાઇ જિાથી
કાિનાનો િધ િધતો જાય છ.
ુ ાર પરિામિાની પ્રાવતિાં
ર્ાસ્ત્રો અનસ
તિાં ત્રણ દોષ બાધક છઃ િળ..વિષપ અન આિરણ. આ દોષો અસત
(સંસાર)ના સબંધથી જ ઉમપન્ન થાય છ.અસત નો સબંધ કાિનાથી થાય છ.આથી મ ૂળ દોષ કાિનાનો જ
છ.કાિનાનો નાર્ થતાં જ અસત સાથ સબંધ વિ્છદ થઇ જાય છ અન વિિક પ્રર્ટ થઇ જાય છ.
ભર્િાન કિે છ કેઃ આ અક્ગ્નની સિાન કદી ત ૃત ન થિાિાળો અવિિકીઓના વનમય િૈરી આ કાિ દ્વારા
િનષ્ુ યનો
૩/૩૯) જેિી રીત અક્ગ્નિાં અનૃુ ળ
યનો વિિક ઢં કાયલો છ..(ર્ીતાઃ
..(ર્ીતાઃ૩/૩૯)
ૂ આહવૂ ત આપતા રિેિાથી અક્ગ્ન
ક્યારે ય ત ૃત થતો નથી ઉલ્ટાનો
ઉલ્ટાનો િધતો જ જાય છ તિી જ રીત કાિનાન અનૃુ ળ
ૂ ભોર્ ભોર્િતા રિેિાથી

ુ ી થતી
કાિના ક્યારે ય ત ૃત થતી નથી,ઉલ્ટાની િધતી જ રિે છ.ભોર્ અન સંગ્રિની કાિના ક્યારે ય પર
નથી.જેટલા ૫ણ ભોર્ અન પદાથો િળતા રિે છ તટલી જ તિની ભ ૂખ િધ છ,કારણ કેઃ કાિના જડની
િોય છ એટલા િાટે
િાટે જડના સબંધથી ત ક્યારે ય દૂ ર થતી જ નથી.
સંતિાણી કિે છ કેઃ

"કોહટ અરબ ખરબ અસંખ્ય,પ ૃથ્િીપવત િોનકી ચાિ જર્ર્ીં,
સ્િર્શ પાતાલકો રાજ કરૌ,ત ૃષ્ણા અધકો અવત આર્ લર્ર્ી,
સદ
ંુ ર એક સંતોષ ર્બના ર્િ,તરી તો ભ ૂખ કભી ન ભર્ૈ ર્ી... "
જેટલ ંુ ધન િળ છ તટલી જ દરીિતા (ધનની ભ ૂખ) િધ છ.િાસ્તિિાં દરીિતા તની જ દૂ ર થાય છ જેન
ધનની ભ ૂખ નથી.
ુ બપરિાિ, ત્જનકો કછં ન ચાહિએ સો ર્ાિન કા સાહું.."
"ચાિ ર્ઇ ર્ચ્તા વિટી િનઆ
."
ુ ની ઇ્છાન
િાસ્તિિાં ધન એટલ ંુ બાધક નથી,જેટલી બાધક તની કાિના છ.જડના સબંધથી થિાિાળી સખ
કાિ કિે છ.અપ્રાતન
તન પ્રાત કરિાની
કરિાની ઇ્છાએ કાિના છ.અંતઃકરણિાં જે અનક સક્ષ્ુ િ કાિનાઓ દબાયલી
ુ ની આિ્યકતા પ્રવતત થિી એ સ્પ ૃિા છ.િસ્તિ
ુ ાં ઉત્તિતા અન વપ્રતી
રિે છ તન િાસના કિે છ.િસ્તઓ
દે ખાિી એ આસક્તત છ.િસ્ત ુ િળિાની સંભાિના રાખિી એ આર્ા છ અન અવધક િસ્ત ુ િળી જાય એ લોભ
ુ ી ઇ્છા અવધક િધિાથી યાચના થાય છ.આ બધા કાિ ના જ રૂ૫
ુ ો
કે ત ૃષ્ણા છ.િસ્તન
રૂ૫ છ.કોઇપણ ર્ત્રન
નાર્ કરિા િાટે તના રિેિાના સ્થાનોની જાણકારી િોિી આિ્યક છ,એટલા િાટે ભર્િાન જ્ઞાનીઓના
વનમય િૈરી કાિ ના રિેિાના સ્થાન બતાિતાં કિે છ કેઃ
"ઇષ્્િયો,
ઇષ્્િયો, િન અન બધ્ુ ધ્ધન કાિ ના વનિાસસ્થાનો
વનિાસસ્થાનો કિેિાિાં આવ્યા છ.આ કાિ દે િાર્ભિાની િનષ્ુ યન
યન
િોિીત કરે છ. " (ર્ીતાઃ૩/૪૦)
(ર્ીતાઃ૩/૪૦)
કાિ પાંચ સ્થાનોિાં દે ખાય છ.પદાથોિાં
.પદાથોિાં, ઇષ્્િયોિાં, િનિાં, બધ્ુ ધ્ધિાં તથા િાનલા અિમ િાં જ રિે છ. આ
કાિના જીિન બાંધિાિાળી છ.
િિાભારતિાં
િિાભારતિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ "જર્તિાં કાિના જ એકિાત્ર બંધન છ,બીજુ ં કોઇ બંધન નથી.જે કાિનાના
બંધનથી છટી જાય છ ત બ્રહ્મભાિ પ્રાત કરિાિાં સિથશ બની જાય છ.. "(ર્ાંવતપિશઃ૨૫૧/૭)
ભર્િાન કાિન િારિાની રીત બતાિતા રિીન તન િારિાની આજ્ઞા આપતાં કિે છ કેઃ
"ત ં ૂ સૌથી પિેલાં ઇષ્્િયોન િર્િાં કરીન આ જ્ઞાન અન વિજ્ઞાનનો
વિજ્ઞાનનો નાર્ કરિાિાળા િિાન પાપી કાિન
ુ ર્રીર)થી ૫ર(શ્રષ્િ)
અિ્ય બળપ ૂિશક િારી નાખ...,ઇષ્્િયોન (સ્થળ
િ) સબળ પ્રકાર્ક વ્યાપક તથા સક્ષ્ુ િ)
િ) કિે
છ.ઇષ્્િયોથી પર િન છ.િનથી ૫ર બધ્ુ ધ્ધ છ અન જે બધ્ુ ધ્ધથી ૫ણ ૫ર છ ત આમિા છ. આ રીત બધ્ુ ધ્ધથી
ુ િારી નાખ.."
પર આમિાન જાણીન પોતાના
પોતાના દ્વારા પોતાની જાતન િર્ કરીન ત ંુ કાિરૂપી દુજ ેય ર્ત્રન
નાખ.."
(ર્ીતાઃ૩/૪૧
(ર્ીતાઃ૩/૪૧ થી ૪૩)
ુ થઇન સંસારની કાિના કરિી એ જ બધા પાપોન ંુ મખ્
ુ ય કારણ છ.કાિના આસક્તતથી
ભર્િાનથી વિમખ
ઉમપન્ન થાય છ.કાિના ના િોય તો પાપ થિાની સંભાિના જ રિેતી નથી.....
.............................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
!!...ભજ ર્ોવિિંદમ મ ૂઢિત...!!

આહદ ગરૂુ ર્ંકરાચાયશજીની સંસારન ચતિણી
"ભજ ર્ોવિિંદમ...ભજ ર્ોવિિંદમ...ભજ ર્ોવિિંદમ...મ ૂઢિત..."
..." આ આહદ ર્ંકરાચાયશજી િિારાજન ંુ પ્રવસધ્ધ સ્ત્રોત
છ.એકિાર એક વ્યક્તત મ ૃમયુથી બચિા િાટે આ િંત્રનો જપ કરી રહ્યો િતો.આચાયશશ્રી મયાંથી પસાર થઇ
ુ ખ ! િંત્રથી ક્યારે ય મ ૃમયુનો ભય દૂ ર થતો નથી. ત ંુ એક વનરાકાર
રહ્યા િતા..તો તિન સિજાવ્ય ંુ કેઃ િે મર

ુ િાંથી બચી ર્કીર્.
પ્રભ ુ પરિામિા બ્રહ્મ
ંુ લ
બ્રહ્મ ર્ોવિિંદન ભજ મયારે જ યિરાજાના ચગ
" મ ૃમયુ વનકટ આિીન જ્યારે તારા પ્રાણન,
ડુૃં જ
ૃ કરણ ધાત ુ મયાં તન ના બચાિી,
ુ આ રિસ્ય ગઢ
એટલ વ્યોિોિ છોડીન સન
ંૂ ,
ભજ ર્ોવિ્દમ ભજ ર્ોવિ્દમ ભજ ર્ોવિ્દમ..."
..."
ુ ીન
જે િાનિ સમયન છોડીન અસમયિાં
અસમયિાં લાર્લા છ,જેન િાયા િર્ીનીએ િગ્યા છ,જે અપરીિતશનર્ીલન ભલ
ુ ના નાિિાં અટકી ર્યા છ, જે વર્તલ જળથી પોતાની તરસ
પરીિતશનર્ીલિાં ભટકે છ. ષણભંગર
છીપાિિાના બદલ પાણીન એકત્ર કરિાિાં વ્યસ્ત છ, સ્િનિાં
નિાં િસ્ત છ અન મ ૃમયુથી ત્રસ્ત છ..એિા
િાનિો િાટે ર્ંકરાચાયશ
રાચાયશજીએ મ ૂઢ ર્બ્દનો પ્રયોર્ કયો છ.આહદ ર્ંકરાચાયશજી એક વનરાકાર બ્રહ્મન જાણતા
ુ ી જેટલા પણ બ્રહ્મજ્ઞાની તમિિષ્ટા વસધ્ધ િિાપરૂુ ષો થઇ ર્યા ત તિાિ
તથા િાનતા િતા.સંસારિાં આજસધ
ુ વનરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક િતા.ભર્િાન શ્રી રાિ અન ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણ પણ પોતાના
એક વનગશણ
પોતાના સિયના
ુ વનરાકાર બ્રહ્મન િાનિાિાળા િતા,કારણ કેઃ રાિાયણિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ વસયારાિ િય સબ જર્
વનગશણ
જાની,કરહું પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની...!!!
શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં ભર્િાન કિે છ કેઃ પ્રૃૃવત અન પરૂુ ષનો સ્િાિી પરબ્રહ્મ સિશ તરફ િાથિાથ-પર્
ુ ધરાિનાર અન સિશ તરફ કાન ધરાિનાર છ,કેિકે સંસારિાં એ
ધરાિનાર,સિશ તરફ આંખ,િસ્તક અન મખ
ુ િાનતા િતા
સૌન વ્યાપીન ક્સ્થત છ.. (ર્ીતાઃ
૧૩/૧૩)) પરં ત ુ આહદ ગરૂુ ર્ંકરાચાયશજી તો ભર્િાન વિષ્ણન
(ર્ીતાઃ૧૩/૧૩
ુ ાદ જોઇએ..
કેઃજેિના ચાર િાથ િતા.આ સબંધિાં તિના જ આ સ્ત્રોતના ૨૪િા
૨૪િા શ્ર્લોકન ંુ અનિ
ુ ૫ર અસહિષ્ણ..ુ..
""િારા તારા અન અ્યિાં
અ્યિાં વ્યાત એક જ વિષ્ણ,ત
,ુ તથી વ ૃથા ત ંુ ર મોવધત થાય છ મજ
આમિરૂ૫
આમિરૂ૫ પરિશ્વરન જ ત ં ૂ સૌ જીિોિાં જાણ,િિથી ત ં ૂ સિશત્ર મયાર્ી દે ભદભાિન ંુ જ્ઞાન.."
જ્ઞાન.." આનાથી વસધ્ધ
ુ ો છ.પરિામિાન ફતત િાનિાથી કાિ
થાય છ કેઃ જર્તગરૂુ ર્ંકરાચાયશજીએ આિ્યકતાઓ ઉ૫
ઉ૫ર ભાર મક્ય
ચાલત ંુ નથી.િાનવ ંુ એ કલ્પના િોય છ.અસમય િોય છ અન જાણવ ંુ એ જ્ઞાન િોય છ, િાસ્તવિકતા િોય
ુ સીદાસજી
છ.આજે સૌથી િધ ુ પ્રિાણિાં લોકો પરિામિાન જાણીન નિી,પરં ત ુ િાનીન ચાલ છ. જ્યારે તલ
જેિા િવનષીઓએ સ્પષ્ટરૂ
૫િાં કહ્ ં ુ છ કેઃટરૂ૫
"" જાન ર્બન ુ ન િોઇ પરતીવત,
પરતીવત, ર્બન ુ પરતીવત િોઇ નહિ પ્રીવત " જાણ્યા વિના વિશ્વાસ આિતો નથી,
વિશ્વાસ પ્રાત થાય વિના પ્રીવત થતી નથી અન પ્રીવત પ્રાત થયા વિના ભક્તતિાં િઢતા થતી નથી.
અથિા વસયારાિ િય બસ જર્ જાની કરહું પ્રણાિ જોરી જુર્ પાની... તિન "જાની"
જાની" ના બદલ "િાની"
િાની"
નથી લખ્ય.ંુ . કેિ?
િ? કારણ કેઃ ત જાણતા િતા કેઃ જાણિાિાં અન િાનિાિાં સમયસમય-અસમય, હદિસહદિસ-રાત અન
આકાર્આકાર્-પાતાળ જેટલ ંુ અંતર છ.ર્ંકરાચાયશજી પોતાના સિયના બ્રહ્મજ્ઞાની િતા,પરં ત ુ આજે ર્ંકરાચાયશજીના
નાિધારી અનક લોકો આપણન િળર્,જે તિાિન બ્રહ્મજ્ઞાની સિજી લિાની ભ ૂલ ના કરીએ.
સંત વનરં કારી વિર્નના પ્રવસધ્ધ ગ્રંથ "અિતારિાણી"
અિતારિાણી"િાં ગરૂુ દે િ વનરં કારી બાબા કિે છ કેઃ
વિના દે ખ િન ના િાન, િન િા્યા વિના પ્રિ નિી,
પ્રિ વિના ના ભક્તત થાય, ભક્તત વિના ઉધ્ધાર નિી..
ગરૂુ દે ખાડે ગરૂુ િનાિ, ગરૂુ જ પ્રિ વર્ખિાડે છ,
ુ ાિ છ..
ગરૂુ વિનાની ભક્તત નકાિી, જીિન વ્યથશ ગિ

સદગરૂુ ના ચરણોિાં આિી, ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો,
"અિતાર"
અિતાર" ગરૂુ ની ૃૃપાળુ િવષ્િ,
િ, જીિનન ંુ કલ્યાણ કરે ... (અિતારિાણી(અિતારિાણી-૭૮)
લોકો િાન છ કેઃ હું ર્ંર્ાજી...િર્રે વતથો ૫ર જઇન વ્રત કરૂં છં..જે ભક્તત છ, પરં ત ુ આહદ ગરૂુ
ુ ાર જો આપણન જ્ઞાન ના થાય
ર્ંકરાચાયશજીએ તની અનાિ્યકતાઓનો ઉલ્લખ કયો છ.તિના િત અનસ
ુ દૃરના ૧૭િા
તો આ તિાિ નાટક વ્યથશ છ.તિન િોિ મર્
૧૭િા શ્ર્લોકિાં
શ્ર્લોકિાં લખ્ય ંુ છ કેઃ
કોઇ તો કરે ર્ંર્ાસાર્ર િાટે જ પ્રસ્થાન,
કોઇ વ્રતન ંુ પાલન કરે અથિા દે છ દાન..
છતાં સૌનો એક િત છ, જે રિે જ્ઞાન વિિીન,
ુ ાદ)
સો જ્િિાં ૫ણ ના પાિ મક્ુ તતત-૫દ િો દીન... (ભાિાનિ
ુ ી વ્યથશના કાયોિાં ફસાઇ રહ્યા ? િા..આપણ નદીના હકનારે ખટ
એનો અથશ એ થયો કેઃઆપણ આજહદન સધ
ંૂ ે
બાંધલ નાિની રસ્સી તો છોડી જ નિી અન નાિન ચલાિિા લાગ્યા, ખ ૂબ િલસાં િાયાશ , પરસિ રે ઝબઝ
ુ ાફરી કરે છ
થઇ ર્યા..!! અન પાછં જોય ંુ તો નાિ
નાિ મયાંની મયાં જ..!! જેિ ઘાંચીનો બળદ સકડો િીલની મસ
છતાં મયાંનો મયાં જ..!! આિી જ િાલત ફતત કિશકાંડિાં ફસાયલા રિે છ ત સૌની છ.
અિતારિાણીઅિતારિાણી-િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ુ ા સરસ્િતીિાં, ્િાિાથી જો જાતાં પાપ,
ર્ંર્ા યમન
તો તો બધાં જ જળચર પ્રાણી, તરી જતાં એ આપોઆપ..
ુ ાિ છ,
કિશકાંડિાં ફસાઇ િાનિ, પોતાન ંુ જીિન ગિ
ર્યો સિય પછી િાથ ના આિ, પછી એ નર પસ્તાય છ..
સંતની સિા સરખ ંુ ઉચ,ંુ કોઇ બીજુ ં કિશ નથી,
કિે "અિતાર"
અિતાર" જ્ઞાનથી ઉંચો, કોઇ જર્તિાં ધિશ નથી..
જપજપ-તપથી ના જાણી ર્કાતો, કિશ ધિશથી ઘણો જ દૂ ર,
કિે "અિતાર"
અિતાર" િળ જો સદગરૂુ , િટાિી પડદો દે ખાડે ન ૂર... (અિતારિાણી)
િિ પ્રશ્ન થાય કેઃ તો પછી જ્ઞાન િળ ક્યાંથી? આ વિષયિાં ર્ંકરાચાયશજી પોતાના ગ્રંથોિાં બતાવ્ય ંુ છ કેઃ
કોઇ શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ સદગરૂુ ની ર્ોધ કરો. એિા ગરૂુ કે જે આપણન વિન્રતતા વર્ખિાડીન પ્રભ ુ પરિામિાનાં
દર્શન કરાિ.મયારબાદ પોતાના ગરૂુ ના ચરણ કિલોના ભતત બની જઇએ, કેિ કેઃ જ્ઞાનની પ્રાવત થયા બાદ
જ ભક્તતનો ઉદય થાય છ. બ્રહ્મની પ્રાવત થયા બાદ જ ભ્રિોની સિાવત થાય છ. કલ્યાણની પ્રાવત િાટે
સંત સિા અન પોતાના ગરૂુ ની આજ્ઞાન ંુ પાલન પરિ આિ્યક છ.
અિતારિાણીઅિતારિાણી-િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
પ્રભ ુ િળના વતરથ ભ્રિણથી, િળના ભસ્િ લર્ાિથી,
જપજપ-તપ કરિાથી ના િળતો, િળ ના પાિ કરાવ્યથી,
ુ ા ગરૂુ ના ર્રણિાં આિી, ર્ીર્ ઝુકાિ િળ છ નાિ,
પર
કિે "અિતાર"
અિતાર" ગરૂુ ના ર્રણ, ષણિાં િળ છ રિતો રાિ..
ભર્િાન શ્રી રાિ અન ભર્િાન શ્રીૃૃષ્ણ..િર્
ણ..િર્રે પોતાના સિયના ગરૂુ જ િતા અન તિની ભક્તત કરિાથી
જ ભતતોન ંુ કલ્યાણ થય ંુ િત.ંુ આપણ પણ ગરૂુ પાસથી જ્ઞાન લઇ પ્રભ ુ પરિામિાનાં કણકણિાં દર્શન
ુ ી ગરૂુ ના ર્ાષ્બ્દક અથશનો સબંધ છ.આ બ ર્બ્દો "ગ"ુ અન "રૂ"
કરિાના છ..જ્યાં સધ
રૂ" ની સંવધ છ. "ગ"ુ નો

અથશ છ -અંધકાર અન "રૂ"
રૂ" નો અથશ
અથશ છઃ પ્રકાર્. અજ્ઞાનન નષ્ટ કરનાર જે બ્રહ્મરૂ૫
બ્રહ્મરૂ૫ પ્રકાર્ છ ત ગરૂુ છ.ગરૂુ એ
આધ્યાત્મિક અજ્ઞાન દૂ ર કરનાર આચાયશ છ. જે અંધકારિાંથી પ્રકાર્િાં લાિ અથિા જે આત્મિક અજ્ઞાનતાન
દૂ ર કરી આત્મિક બોધ,સ્િંયિન ંુ જ્ઞાન કરાિ તિન ગરૂુ કિેિાિાં આિ છ..
ુ ાતન ગ્રંથોિાં ગરૂુ ર્બ્દનો જ
િતશિાન સિયિાં ગરૂુ િાટે સદગરૂુ નો ર્બ્દ પ્રયોર્ કરિાિાં આિ છ.જ્યારે પર
પ્રયોર્ કરિાિાં આિલ છ,તન ંુ કારણ એ છ કેઃ જેિ અિારા પ ૂિશજો દે ર્ી ઘી ન જ ઘી કિેતા િતા, પરં ત ુ
જ્યારથી બનાિટી ઘી બજારિાં આવ્ય ંુ છ મયારથી ઘી ર્બ્દની આર્ળ દે ર્ી ઘી કિેવ ંુ આિ્યક
આિ્યક બ્ય ંુ
છ.જેથી બનાિટી ઘી અન દે ર્ી ઘી ની ઓળખાણ થઇ ર્કે.તિી જ રીત જ્યારથી બનાિટી પાખંડી ગરૂુ ઓ
ુટી વનકળ્યા છ મયારથી ગરૂુ ની આર્ળ સત

ર્બ્દ લર્ાિિો આિ્યક થઇ ર્ય ંુ છ.સદગરૂુ એટલ સત

(પરિામિા) ન જાણિાિાળા િોય અન ર્રણ આિલા ત્જજ્ઞાસ ુ ભતતોન સમય પરિામિાનો
પરિામિાનો સાષામકાર કરાિી
દે .સત(પરિામિા) સાથ જોડે ત સદગરૂુ કિેિાય છ. જે ફતત કોઇ િંત્ર,વતથશ,િિન,પસ્ુ તક,સ્થાન,મ ૂવતિ..િર્રે
ુ ની સાથ જોડે છ તિન સદગરૂુ કિેિાિાં આિતા નથી,તિન તો ગરૂુ ઘંટાલ જ સિજિા
નાર્િાન િસ્તઓ
જોઇએ..
િહરભજન દ્વારા ઇશ્વરનો સાષામકાર કરિો એ જ િાનિ જીિનનો િાસ્તવિક ઉદે ્ય છ. સંત કબીરજીએ
કબીરજીએ
સંસાર ન ચતિણી આપી છ કેઃ આય થ િહરિજનકો ઓટન લર્ કપાસ...(કબીરિાણી)
ઇશ્વરે અિોન િનષ્ુ ય જ્િ પ્રભ ુ ભક્તતના િાટે જ આયો છ,પરં ત ુ અિો આ સંસારિાં આિીન અિીના
સાંસારીક કાયોિાં પોતાન એટલા બધા લીન કરી બિા છીએ કેઃ જીિનના િાસ્તવિક ઉદે ્ય સિાિા-સવુ િરણિરણુ ી ર્યા છીએ..
સમસંર્-ભજનના િાધ્યિથી ઇશ્વરની પ્રાવત કરિાન ંુ ભલ
ઇશ્વરે િનષ્ુ યન
યન જીિ રચનાનો વર્રોિણી બનાિીન તન બધ્ુ ધ્ધધ્ધ-વિિક તથા અંતરામિા જેિી અનિોલ િસ્ત ુ
પ્રદાન કરીન ઇશ્વર તની િવષ્િથી
િથી ઓજલ બની વનરાકાર રૂપિાં
રૂપિાં િનષ્ુ યની
યની અંદર ર્બરાજિાન થયલ છ, પરં ત ુ
સદગરૂુ ૃૃપા તથા સિાયતા વિના પ્રભ ુ પરિામિાનો સાષામકાર થિો અસંભિ છ.
અિતારિાણીઅિતારિાણી-િાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
કરી પ્રયમનો િજાર જોયા પણ િવષ્િિાં
િિાં આવ્યો નિી,
ુ ી ભદ અિોન સિજાવ્યો નિી,
કિે "અિતાર"
અિતાર" ગરૂુ એ જ્યાં સધ
ુ ાની
સદગરૂુ પર
ાની એ જ વનર્ાની, પલિાં દે ખાડે અંર્સંર્ રાિ,
કિે "અિતાર"
અિતાર" એ બ્રહ્મજ્ઞાની છ જે દે ખાડે બ્રહ્મન ંુ ધાિ... (અિતારિાણી)
સંત કબીરજી તો ગરૂુ ન ંુ િિામિય બીજા જ ઢં ર્થી રજૂ કરતાં કિે છ કેઃગરૂુ ર્ોવિિંદ દોનો ખડે કાકે લાગ ં ૂ પાય,
બર્લિારી ગરૂુ આપની, ત્જન ર્ોવિિંદ હદયો બતાય...
ઇશ્વર અન સદગરૂુ બંન્ન િારી સિષ વિધિાન છ,પરં ત ુ િારા પ્રથિ નિન સદગરૂુ ના ચરણોિાં જ થર્,કે
જેિની અપાર ૃૃપાથી જ હું ઇશ્વરનો સાષામકાર કરી ર્કિાિાં સિથશ બ્યો છં.સદગરૂુ આ ધરતી ઉ૫
ઉ૫ર
ઇશ્વરનો દૈ િી પ્રવતવનવધ િોય છ,કે જેના િાધ્યિથી જ અિો જેિા અજ્ઞાની જીિો અિારા આમિાન ઇશ્વરરૂપી
સાર્રિાં લીન કરી ર્કીએ છીએ.આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પ્રાવતના
તના િાટે સિયના સદગરૂુ ના ર્રણિાં જવ ંુ
અવનિાયશ છ.િનષ્ુ ય ર્િ તટલા પ્રયમનો કરે તિ છતાં સદગરૂુ ૃૃપા વિના આમિજ્ઞાનઆમિજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાત થત ંુ
નથી.
ૂ ત
આ સંસારિાં ફતત ગરૂુ વર્ષ્યનો
યનો સબંધ જ પણશ
ણ
શ યા વનઃસ્િાથશ િોય છ.સદગરૂુ પોત પ ૂણશ િોય છ તથા ડર્લ

ન પર્લ અિારી સિાયતા તથા િાર્શ દર્શન સ્િાથશ વિના જ કરતા િોય છ.સદગરૂુ અિારૂં ઉત્તરદાવયમિ
પોતાના વર્રે લઇ અિોન કાળના ક્રૂર પંજાિાંથી છોડાિી અિારી આમિાન પોતાન ંુ વનરાકાર રૂ૫
રૂ૫ પ્રદાન કરતા
િોય છ.સદગરૂુ ૃૃપાથી પ્રભ ુ પરિામિાનાં દર્શન કરી િાનિજીિનનો ઉદે ્ય પ્રાત કરી આ અસાર
સંસાર(ભિસાર્ર)િાં સદગરૂુ રૂપી ૃુ ર્ળ નાવિકની નૌકાિાં અિતરણ કરી જ્િજ્િ-િરણના આિાર્િનથી
છટકારો િળિી િોષ પ્રાત કરી ર્કીએ છીએ.
ુ સીદાસજીની
આિા પરિગરૂુ ના ચરણોિાં લાર્ીન તલ
સીદાસજીની જેિ ર્ાિાન ંુ છ કેઃ- જાઉં કિાં તજી ચરણ વતિારો...
જ્યાં ચરણની િાત આિ છ મયાં સિજી લિાન ંુ કેઃ ત િાત સદગરૂુ ના િાટે જ કિેિાિાં આિી છ, કારણ કેઃ
રાિ(બ્રહ્મ) તો...
ુ ઇ ર્બન ંુ કાના, કર ર્બન ુ કરિ કરઇ ર્બવધ નાના,
ર્બન ંુ ૫દ ચલઇ સન
આનન રહિત સકલ રસ ભોર્ી, ર્બન બાની બતતા બડ જોર્ી...!! (રાિચરીત
(રાિચરીત િાનસઃ૧૧૭/૩)
િાનસઃ૧૧૭/૩)
આવ ંુ તિન ંુ સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫ છ...!!
અિતારિાણીિાં
અિતારિાણીિાં કહ્ ં ુ છ કેઃકાન વિના પ્રભ ુ સૌન ંુ સાંભળ, િાથ વિના કારભાર કરે ,
પર્ વિના પ્રભ ુ િરતા ફરતા, અન પિશતન પાર કરે ..
નાક વિના પ્રભ ુ સ ૂઘીં ર્કતા, જીભ વિના રાર્ ર્ાય છ,
આંખ વિના પ્રભ ુ દે ખ સઘળું , િોઢા વિના ૫ણ ખાય છ..
આિ તો આન ંુ રૂ૫
રૂ૫ નથી પણ, રૂ૫
રૂ૫ લઇન આિ છ,
કિે "અિતાર"
અિતાર" અલખની ઓળખ, સદગરૂુ પોત કરાિ છ.. (અિતારિાણી(અિતારિાણી-૨૫૬)
આ િાત ર્ંકરાચાયશજીએ ૩૨ િા ્લોકિાં કિી છ કેઃ
ુ વનભશર ભતત... તન ંુ ગજ
ુ રાતી ભાિાનિ
ુ ાદ જોઇએ..
ગરૂુ ચરણા્બજ
શ્રી ગરૂુ દે િ ચરણ પંકજનો બની વનભશર ભતત,
આ અસાર સંસારથી ત ં ૂ બન અવિલંબ વિમતુ ત,
ુ િનન ંુ વનયિન કર આ પ્રકાર,
ઇષ્્િયયત
જોઇ ર્કીર્ હ્ર્દય ક્સ્થત ઇશ્વરન અવનિાશ ર..
ધિશર્ાસ્ત્રિાં જ્ઞાન પ્રાવતના
તના આિ અંતરં ર્ સાધનોના
સાધનોના િાધ્યિથી જ્ઞાન પ્રાવતની
તની પ્રચર્લત પ્રહર મયાન ંુ િણશન
કરિાિાં આિલ છ.
(૧) વિિકઃ સત અન અસત ન અલર્અલર્-અલર્ જાણિા એ વિિક છ.
ુ
(ર) િૈરાગ્યઃ સત અન અસત ન અલર્ અલર્ જાણીન અસત નો મયાર્ કરિો,એટલ કેઃસંસારથી વિમખ
થવ ંુ એ િરાગ્ય છ.
(૩) ર્િ..િર્
ર્િ..િર્રે ષટ્સંપવત્ત..ર્િ..દિ..શ્રધ્ધા..ઉ૫
વત્ત..ર્િ..દિ..શ્રધ્ધા..ઉ૫રવત..વતવતષા અન સિાધાન..
િન અન ઇષ્્િયોઓન વિષયોિાં
વિષયોિાંથી િટાિિી એ દિ છ.
ઇશ્વર..ર્ાસ્ત્ર..િર્રે ઉ૫
ઉ૫ર પ ૂજ્ય ભાિપ ૂિશક પ્રમયષથી પણ િધારે વિશ્વાસ રાખિો એ શ્રધ્ધા છ.
વ ૃવત્તઓનું સંસાર તરફથી િટી જવ ંુ એ ઉ૫
ઉ૫રવત છ..
ુ -દુઃખ,િાનર્રદીર્રદી-ર્રિી,સખ
ઃખ,િાન-અપિાન...િર્રે િં્િોન સિન કરિાં તિની ઉપષા કરિી ત વતવતષા છ.

અંતઃકરણિાં
અંતઃકરણિાં ર્ંકાઓ ના રિેિી એ સિાધાન છ..
ુ ષ
ુ તાઃ સંસારથી છટિાની ઇ્છાન મમ
ુ ષ
ુ તા કિે છ.
(૪) મમ
ુ ષ
ુ તા જાગૃત થાય બાદ પદાથો અન કિોનો સ્િરૂ૫
(૫) શ્રિણઃ મમ
સ્િરૂ૫થી મયાર્ કરીન શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ
ગરૂુ ની પાસ વનિાસ કરતા રિીન,ર્ાસ્ત્રોન સાંભળીન તના તામપયશનો
નો વનણશય કરિો તથા તન ધારણ
કરિો તન શ્રિણ કિે છ.શ્રિણથી પ્રિાણર્ત સંર્ય દુર થાય છ.
(૬) િનનઃ પરિામિાન ંુ યક્ુ તતતત-પ્રયક્ુ તતઓથી ર્ચ્તન કરવ ંુ એ િનન છ.િનનથી પ્રિયર્ત સંર્ય દૂ ર થાય
છ.
(૭) વનહદધ્યાસનઃ સંસારની સત્તાન િાનિી અન પરિામિાની સત્તાન ના િાનિી એ વિપરીત ભાિના
કિેિાય છ.વિ૫
.વિ૫રીત ભાિના િટાિિી એ વનહદધ્યાસન છ.
(૮) તમિ પદાથશ સંર્ોધનઃ પ્રાૃૃત પદાથશ િાત્ર સાથ સબંધ વિ્છદ થઇ જાય અન ફતત એક ર્ચ્િય તમિ
ર્ષ રિી જાય એ તમિપદાથશ સંર્ોધન છ.
આ પરિતમિન પ્રાત કરિાની વિવધ બતાિતાં ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણજી
િાં કિે છ કેઃ
ણજી ર્ીતા(૪/૩૪)
ર્ીતા(૪/૩૪)િાં
તિાિ કિો જ્ઞાનિાં સિાવતન
તન પાિ છ એ જ્ઞાનન ત ં ૂ તમિદર્ય જ્ઞાનીજનો પાસ જઇન જાણી લ.એિન
યોગ્ય રીત દં ડિત પ્રણાિ કરિાથી,તિની સિા કરિાથી તિજ કપટ છોડીન સરળ ભાિ પ્રશ્ન પ ૂછિાથી
પરિામિા તમિન બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની િિામિાજનો તન એ તમિજ્ઞાનનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ આપર્.જ્ઞાનના
ુ વનરાકાર
આ િાધ્યિથી ત ં ૂ તિાિ ભ ૂતોિાં વનઃર્ષ ભાિથી પિેલાં પોતાનાિાં અન પછી િારા વનગશણ
સ્િરૂ૫
સ્િરૂ૫િાં જોઇર્.. (શ્રીિદ ભર્િદ ર્ીતાઃ૪/૩૪)
ર્ીતાઃ૪/૩૪)
સદગરૂુ ની ૃૃપાથી જ િનિાં વિધિાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂ ર થાય છ અન જ્ઞાનનો પ્રકાર્ થતાં તિાિ
તિાિ
ભ્રિોભ્રિો-સંર્યો દૂ ર થાય છ.સદગરૂુ વિના પરિામિાન ંુ જ્ઞાન પ્રાત થઇ ર્કત ંુ નથી એ િાતન ંુ પ્રિાણ
ધિશગ્રથ
ં ોિાં િળ છઃ નારદજી જ્યારે િૈૃંુ િિાં ર્યા તો તિન અંદર જિાની પરિાનર્ી ના િળી,કારણ કેઃ
નારદજીન કોઇ ગરૂુ ન િતા,જ્યારે તિન ગરૂુ ધારણ કયાશ મયારે તિન િૃું િિાં પ્રિર્ િળ્યો. િદ વ્યાસજીના
ુ દે િજીન િાતાના ર્ભશિાંથી જ બ્રહ્મજ્ઞાન િત,ંુ એટલા િાટે તિન ગરૂુ ધારણ કયાશ ન િતા,તથી
પ ૂત્ર શક
તિન ૫ણ િૈૃંુ િિાં જિાની પરિાનર્ી િળી ન િતી.પરિવપતા પરિામિાના રિસ્યની જાણકારીના િાટે
તિન રાજા જનકન ગરૂુ ધારણ કયાશ િતા.આિ,
િતા.આિ, ગરૂુ તિાિના િાટે અમયંત આિ્યક છ.
ુના અિતાર શ્રી રાિચંિજીએ ૫ણ બ્રહ્મવષિ િવર્ષ્િજીન
ભર્િાન વિષ્ણના
િજીન ગરૂુ તરીકે ધારણ કયાશ િતા.
પ ૂણશ પરૂુ ષોત્તિ ભર્િાન શ્રી ૃૃષ્ણજીએ
ણજીએ િિામિા સાંહદપનીજીન ગરૂુ તરીકે ધારણ કયાશ િતા.અજુ શનન ભર્િાન
શ્રી ૃૃષ્ણજીએ..સ્િાિી
ણજીએ..સ્િાિી વિિકાનંદજીન રાિૃૃષ્ણ પરિિંસજીએ બ્રહ્મજ્ઞાન આય ંુ િત.ંુ
ુ સીદાસજી રાિચરીત િાનસિાં
ર્ોસ્િાિી તલ
િાનસિાં લખ છ કેઃ
!! ગરૂુ ર્બન ભિવનવધ તરહિિં ન કોઇ, જો ર્બરં ચી ર્ંકર સિ િોઇ...!!
આ સંસાર એક તોફાની સાર્ર છ તન પાર કરિા િાટે સદગરૂુ જિાજ છ તથા કતાન
તાન છ.સદગરૂુ વિના કોઇ
ભિસાર્ર
ભિસાર્ર પાર ઉતરી ર્કતો નથી.તિની ૃૃપાથી જ અિ પરિામિાનાં દર્શન કરી ર્કીએ છીએ.તિાિ
ર્ાસ્ત્રો આમિજ્ઞાનઆમિજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાનની ચચાશ કરે છ પરં ત ુ સદગરૂુ વિના ધિશર્ાસ્ત્રોનો ઉ૫
ઉ૫દે ર્ સિજિાં આિતો નથી.
ુ પ્રદાન કરનાર સાચા વિત્ર છ.જે ક્યારે ય સાથ છોડતા
સદગરૂુ એ િાતાિાતા-વપતાવપતા-સ્િાિી તથા પરિશ્વર છ.સખ
નથી.ગરૂુ તિાિ પાપોનો નાર્ કરનાર પવતત પાિન છ.સદગરૂુ નો િંત્ર િહરનો િંત્ર છ.જેના જપિાથી
જીિનો ઉધ્ધાર થાય છ.સદગરૂુ િળ્યા પછી તિની આજ્ઞા અન ઇ્છાિાં ચાલવ ંુ વર્ષ્યના
યના િાટે અવત

આિ્યક છ.ગરૂુ ની િહિિાન ંુ પ ૂણશ િણશન િદ..આહદ ધિશર્ાસ્ત્રો પણ કરી ર્કતા નથી.ગરૂુ ન િદોિાં ઇશ્વરન ંુ
રૂ૫
રૂ૫ િા્ય ંુ છ.
ગરૂુ બ્રહ્મા ગરૂુ વિષ્ણ ુ ગરૂુ દે િો િિેશ્વર,
ુ િ નિઃ !!
ગરૂુ સાષાત પરબ્રહ્મ તસ્િૈ શ્રી ગર
ગરૂુ ર્ીતાિાં
ર્ીતાિાં કહ્ ં ુ છ કેઃ
ગરૂુ થી અવધક તમિ અથાશ ત ઇશ્વર નથી,ગરૂુ થી અવધક કોઇ તપ નથી અન ગરૂુ થી અવધક કોઇ જ્ઞાની નથી.
નથી.
ગરૂુ દે િના ૃૃપા પ્રસાદથી બ્રહ્મની પ્રાવત થાય છ.જેિી રીત સ્િ્છાચારી સ્ત્રી પોતાના પ્રિી પરૂુ ષન ંુ ર્ચ્તન
કરે છ તિી રીત િંિર્ાં પોતાના ગરૂુ દે િન ંુ ધ્યાન કરવ ંુ જોઇએ.
િાનિન ડર્લન પર્લ ગરૂુ ની આિ્યકતા પડે છ.િતશિાન સિયિાં સાત પ્રકારના ગરૂુ ઓ જોિા િળ છ.
(૧) સ ૂચક ગરૂુ ઃ ફતત ધિશગ્રથ
ં ોની સ ૂચના આપ છ.
(ર) િાચક ગરૂુ ઃ િણાશ શ્રિ..ધિશ-અધિશ ઉ૫
ઉ૫ર વ્યાખ્યાન આપ છ.
(૩) બોધક ગરૂુ ઃ ફતત િંત્ર આપ છ.
(૪) વનવષધ્ધ ગરૂુ ઃ સંિોિન..િારન..િર્ીકરણ..િર્રે ત્ુ છ િંત્રોન ંુ જ્ઞાન આપ છ.
(૫) વિહિત ગરૂુ ઃ સંસારિાંના દુઃખ અન નશ્વરતા સિજાિી િૈરાગ્યનો િાર્શ બતાિ છ.
(૬) કારણ ગરૂુ ઃ િિાિંત્રનો આદે ર્ આપીન સાંસારીક રોર્ દૂ ર કરે છ.
(૭) પરિ ગરૂુ ઃ પરિામિાનાં અંર્સંર્ દર્શન કરાિી દે છ.જે અિંકાર શ ૂ્ય તથા શ્રોવત્રય બ્રહ્મવનષ્િ િોય છ.
આિા ગરૂુ એ આપલ જ્ઞાનથી જ વર્ષ્યનુ
યન ંુ કલ્યાણ થાય છ.ઘણા જ્િોના પણ્ુ યોથી આિા પરિ ગરૂુ
િળ છ.જેન આિા ગરૂુ િળ છ ત જ્િજ્િ-િરણના ચક્કરિાંથી મતુ ત થાય છ.
આ બધી િાતો િાંચી પ્રશ્ન થાય કેઃ શ ંુ આપની િવષ્િિાં
િિાં એિો કોઇ ગરૂુ છ જે સમય પરિામિાની સાથ જોડે
અન િન લષચૌરાર્ીના આિાર્િનથી મતુ ત કરી ર્કે,જેિના ચરણોની
ચરણોની ભક્તત કરિાથી િારૂં જીિન સાથશક
થાય ? જો આિી ત્જજ્ઞાસા િોય તો સં૫કશ કરજો,આપ ત્જજ્ઞાસા અન વિશ્વાસન ંુ પ્રિાણ આપવ ંુ
૫ડર્.ર્ંકરાચાયશજીએ ત્જજ્ઞાસાન િરાગ્ય કહ્યો છ.િૈરાગ્ય અન વિશ્વાસની બ પાંખોથી ઉંડીન સદગરૂુ ના શ્રી
ચરણોિાં પિોચી ર્કાય છ.....
........................................................................................................................................
....
............................................................................................................................................

સવુ િચાર


કીિત પાણીની નહિ તરસની થાય છ...હકિંિત મ ૃમયુની નહિ શ્વાસની થાય છ,



સમય બોલિાનો સૌથી િોટો લાભ એ છ કે, આપણ એ યાદ નથી રાખવુ
રાખવ ંુ ૫ડત ંુ કે િ પિેલાં શ ંુ કહ્ ં ુ
િત.ંુ



ુ ી છ: એક બાળક અન બીજો ર્ાંડો…
આ પ ૃથ્િી પર બ જણા સખ
ો…! તિાં ં ુ લક્ષ્ય વસ્ કરિા ર્ાંડા
બનો અન પછી તિારી પાસ જે કઈ છ ત િાણિા બાળક બનો.
બનો.



અર્ભિાનથી િાનિી ુલાઈ ર્કે છ...ફે
...ફેલાઈ ર્કતો નથી.
નથી.



તિારા કદીય વનષ્ફળ ન જનારા વિત્રોિાં
વિત્રોિાં પસ્ુ તકો સૌથી િોખરે છ.



વિિક એ િનષ્ુ યની જીિનરૂપી ર્ાડીની ‘િેડલાઈટ’
લાઈટ’ છ. એના અજિાળ જ અંધકારરૂપી વિપરીત
પહરક્સ્થવતઓિાં િાર્શ કાપી ર્કાય છ. ‘ઓિરટેઈક’
ક’ કરિાની ષિતા પ્રાત થાય મયારે વિિક ચ ૂકિો
ન જોઈએ. વિિકનો ઉપયોર્ કરીન િાનિીએ ન્રતતાપ ૂિશક જીિનિાં આર્ળ િધવ ંુ જોઈએ.
જોઈએ.



અજ્ઞાની વ્યક્તત દુઃખન ંુ કારણ ર્ોધ છ, જયારે જ્ઞાની વ્યક્તત દુખન ંુ વનિારણ ર્ોધ છ.



ુ ી આપણ પ્રાત કરીએ છીએ તનો શ્રિ લાર્ છ પણ જે ખર્
ુ ી બીજાન આપીએ છીએ તનો
જે ખર્
શ્રિ ક્યારે ય લાર્તો નથી.
નથી.



ક્યારે ક નાના વનણશયો પણ જીિનિાં કાયિ િાટે પહરિતશન લાિી દે તા િોય છ.



મ ૃમયુ એ િાસ્તિિાં મ ૃમયુ નથી િોત ુ એ તો જીિન પછીના જીિનની િ્ચનો િાત્ર એક પડદો િોય
છ.
સંકલનઃ
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