
 

 

ધાર્મિક જ્ઞાનગગંા  

 

પ્રભનુો આભાર માનો કે ……… 

( Message on Thanks Giving - ર્િનોદ પટેલ – સાડંીયાગો, અંગે્રજીમાથંી ભાષાતંર) 
● પ્રભનુો આભાર માનો કે તમે જે કઈ જીિનમા ંઈચ્છયુ ંહોય એ બધુ ંજ તમને પ્રાપ્ત થયુ ંનથી. 
જો તમોને એ બધુ ંજ મળી ગયુ ંહોત તો મેળિિાન ુબાકી ન રહતેા ંમેળિિાનો જે આનદં હતો એ 
મળી નહી શકે. 
● પ્રભનુો આભાર માનો કે તમે જે કઈ જાણિા માગંો છો એ બધુ ંજ જાણતા નથી કેમ કે એ તમને 
જ્ઞાન પ્રાપ્પ્ત માટેની એક િધ ુતક પરૂી પાડે છે. 
● તમારા જીિનની મશુ્કેલ પરરસ્થથર્ત માટે પ્રભનુો આભાર માનો કેમ કે મશુ્કેલીઓના સમયમા ંજ 
તમારો સારો અને સાચો ર્િકાસ થતો હોય છે. 
● પ્રભનુો આભાર માનો કે તમારામા ંહજુ કેટલીક મયાાદાઓ રહી ગઈ છે, કેમ કે આિી મયાાદાઓ 
જ તમને તમારી જાતમા ંજરૂરી સધુારો કરિાની તકો પરૂી પાડે છે . 
● તમારા જીિનમા ંઆિતા દરેક નિા પડકાર માટે પ્રભનુો આભાર માનો, કેમ કે આિા પડકારો જ 
તમારામા ંનિી શસ્તત અને સાચા ચારરત્ર્ય(Character)નુ ંઘડકર કરશે. 
● તમારી ભલૂો માટે પ્રભનુો આભાર માનો કેમ કે તમારી ભલૂોમાથંી જ તમને તમારા જીિન માટેનો 
અમલુ્ય બોધપાઠ શીખિા મળશે. 
● તમે જ્યારે જીિનનો થાક અનભુિો અને અંદરથી ભાગંી પડયાની લાગણી અનભુિો એિે િખતે 
પ્રભનુો આભાર માનો કેમકે જીિનમા ંસારી િથતઓુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આભારી બનિાનુ ંતો સહલે ુ ં
હોય છે, પરંત ુજજિંદગીમા ંજ્યારે પીછેહઠ કરિાનો સમય આિે ત્યારે જ પ્રયત્નો કરીને તમારી જે 
ભાિનામય પણૂાતા શક્ય બનાિશો એનો તો આનદં જ અનેરો હોય છે. 
● તમારી આ પ્રકારની પ્રભ ુપ્રત્યેની આભારિશતા તમારી સિે નકારાત્મક દ્રષ્ટટ(Negative attitude 

)ને સકારાત્મક દ્રષ્ટટ(Positive attitude)મા ંપલટી નાખશે. તમારા જીિનની અડચણો અને 
મશુ્કેલીઓના સમયે પ્રયત્નશીલ બની પ્રભનુા આભારિશ બનિાના બધા જ રથતા શોધી કાઢો અને 
પછી જુઓ કે તમારા માટે એ છુપો આશીિાાદ બની રહ ેછે કે નહી ! 
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જ્યારે યરુ્ધષ્ટઠર ભીટમ ર્પતામહ પાસે પહોચ્યા... 
મહાભારતના યદુ્ધની બધી તૈયારીઓ થઇ ચકૂી હતી. કુરુકે્ષત્રમા ંબને્ન તરફ કૌરિો અને પાણ્ડિોની 
સેનાઓ ગોઠિાઇ ગઇ હતી. બધા રણભેરી િાગિાની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. ત્યા ંબધાએ જોયુ ંતો 
ધમારાજ યરુ્ધષ્ટઠર એમના અસ્ત્ર- શસ્ત્ર, કિચ િગેરે રથમા ંજ મકૂીને ચાલતા ચાલતા કૌરિોની 
છાિણી તરફ જઇ રહ્યા છે ! આને કારણે પાણ્ડિો અને કૌરિો બને્ન પકે્ષ જાતજાતના તકા ર્િતકો 
થિા લાગ્યા. પાણ્ડિોને પણ સમજાયુ ંનહી કે યરુ્ધષ્ટઠર આવુ ંકેમ કરી રહ્યા છે ? અજુ ાને એમને 
પછૂિાનુ ંર્િચાયુું પણ પછી એમ કરિાને બદલે તે એમની પાછળ જ ચાલી નીકળ્યો. એ સાથે 
ભીમ, સહદેિ, નકુળ અને કૃટણ પણ એની પાછળ ગયા. કૌરિોમાથંી કેટલાક એવુ ંર્િચારિા લાગ્યા 
કે યરુ્ધષ્ટઠર સરં્ધપ્રથતાિ લઇને ક્ષમા માગંીને યદુ્ધ ન કરિાની ર્િનતંી કરિા આિતા હશે તો 
કેટલાક તેને કોઇ રાજનીર્તની ચાલ સમજિા લાગ્યા. ભીમસેને યરુ્ધષ્ટઠર પાસે પહોંચીને પછૂયુ ંપણ 
ખરંુ- મહારાજ, તમે આ શુ ંકરી રહ્યા છો ?' પણ યરુ્ધષ્ટઠરે કોઇ જિાબ આપ્યો નહી. શ્રીકૃટણે ભીમને 
શાતં રહિેાનો ઇશારો કયો અને કહ્ુ-ં 'ધમારાજ યરુ્ધષ્ટઠર હંમેશા ધમાને અનકુળૂ કાયા કરે છે. અત્યારે 
પણ તે એવુ ંજ કાયા કરતા હશે.' 
યરુ્ધષ્ટઠર ત્યાથંી આગળ િધી કૌરિોની સેનાના મધ્યમા ંરહલેા ભીટમ ર્પતામહ પાસે પહોચ્યા. 
અત્યતં આદરપિૂાક એમના ચરણોમા ંમથતક નમાિી પ્રણામ કયાા અને બને્ન હાથ જોડી પ્રાથાના 
પિૂાક કહિેા લાગ્યા- ર્પતામહ, એિો અિસર આિી ગયો છે કે અમારે આપની સાથે યદુ્ધ કરવુ ંપડે 
એમ છે. આપ અમને આપના આશીિાાદ સાથે આજ્ઞાાા આપો.' ભીટમ ર્પતામહ ેઉત્તર આપતા ંકહ્ુ-ં 
'યરુ્ધષ્ટઠર ! તમે સાચેસાચ ધમારાજ છો. કેિળ તમારા મખુમા ંજ આિા શબ્દો આિી શકે. તમે 
ભારતીય સથંકૃર્ત અને સથંકારની પરંપરાને જાળિી છે. તમે આ રીતે નમ્રતાપિૂાક મારી અનમુર્ત 
લેિા ન આિત તો મને અિશ્ય ક્ષોભ થાત અને તમારા પરાજય માટે પ્રયત્ન કરત. પરંત ુતમે 
ર્િિેક દાખિીને મારુ મન જીતી લીધુ ંછે. હું તમને યદુ્ધ- ર્િજયના આર્શષ આપુ ંછંુ. દુયોધનનુ ંઅન્ન 
ગ્રહણ કરતો રહ્યો છંુ. એટલે મારે એના તરફથી લડવુ ંપડે છે અને અધમાનો સાથ આપિો પડે છે. 
હું એના તરફથી યદુ્ધના લડંુ એ ર્સિાય તમે મારી પાસેથી જે સહાયતા માગો તે આપિા તૈયાર છંુ. 
ભીટમની આ ઉદારતા જોઇ યરુ્ધષ્ટઠર કહિેા લાગ્યા- 'પજૂ્ય ! આપ સિાશે્રટઠ યોદ્ધા છો. આપની સામે 
યદુ્ધ કરીને અમે કેિી રીતે ર્િજય મેળિી શકિાના છીએ ? આપને યદુ્ધમા ંહરાિિાની કોઇનામાયં 
શસ્તત નથી. ભીટમે તેમને કહ્ુ-ં 'ફરી એકિાર તમે મારી પાસે આિજો. હું તમને એનુ ંરહથય કહીશ. 
એ રીતે તમે મને મારી શકશો. તે પછી ત્યાથંી યરુ્ધષ્ટઠર દ્રોણાચાયા પાસે પહોચ્યા. તેમને દંડિત 
પ્રણામ કરીને એમની પાસેથી પણ યદુ્ધની આજ્ઞાાા માગંી. તેમણે પણ ભીટમ ર્પતામહની જેમ જ 
દુયોધન તરફથી પોતાને લડવુ ંપડે છે. તે લાચારી દશાાિી તેમને ર્િજય શ્રી પ્રાપ્ત થિાના 



 

 

આશીિાાદ આપ્યા. આ જોઇને યરુ્ધષ્ટઠરે નમ્રતા અને ર્શટટતાપિૂાક કહ્ુ-ં 'ગરુુદેિ ! આપની સામે 
અમારે લડિાનુ ંછે. તો અમને ર્િજય ક્યાથંી પ્રાપ્ત થઇ શકિાનો છે ? આપને અમે કદી હરાિી 
શકીએ એમ નથી. ગરુુ દ્રોણાચાયે જિાબ આપતા કહ્ુ-ં એ િાત સાચી છે કે મારી પાસે  અસ્ત્ર- શસ્ત્ર 
હોય ત્યા ંસધુી મને મારી શકિાનુ ંસભંિ નથી પણ મારા ર્નકટના કોઇ સગાના મરણના સમાચાર 
મને મળે ત્યારે હું અથિથથ બનીને શસ્ત્ર મકૂી દઉ છંુ.તે સમયે મને મારી શકાય છે. તમને ર્િજય 
મળે એ માટે આ રહથયની િાત કેિળ તમને જ કહું છંુ.' 
તે પછી યરુ્ધષ્ટઠર કુળગરુુ કૃપાચાયા પાસે ગયા. તેમને પણ સાટટાગં પ્રણામ કરી તેમની પાસેથી 
યદુ્ધની પરિાનગી માગંી. તેમણે પણ યરુ્ધષ્ટઠરના ર્નયમ અને ર્િિેકથી પ્રસન્ન થઇ યદુ્ધમા ંર્િજયી 
બનિાના આર્શષ પ્રદાન કયાા. એમની સામે યદુ્ધમા ંજીત કેિી રીતે મેળિિી તે પછૂિા જતા હતા 
ત્યા ંજ તેમણે સામેથી એમના મનના ર્િચાર જાણી લઇને કહ્ુ-ં 'ધમારાજ ! યદુ્ધમા ંમને કોઇ મારી 
તો શકે એમ છે જ નહી. પણ હું તમને ર્િજય મળે એ માટે અનકુળૂ થઇશ. એમા ંિચ્ચે બાધક 
નહી. બન ુઇશ્વરને પણ પ્રાથાના કરીશ કે તે તમને જ ર્િજયલક્ષ્મી પ્રદાન કરે.' તે પછી યરુ્ધષ્ટઠર 
મામા શલ્ય પાસે ગયા અને તેમને પણ પ્રણામ કરી યદુ્ધ માટે સમંર્ત માગંી. મામા શલ્યે પણ 
તેમને ર્િજય પ્રાપ્ત કરિાના આશીિાાદ આપ્યા. તેમણે યરુ્ધષ્ટઠરને કહ્ુ-ં હું તમને સીધી રીતે તો 
નહી પણ આડકતરી રીતે મદદ કરીશ. હું યદુ્ધ િખતે કણાને કઠોર શબ્દો કહીને હતોત્સાહ કરતો 
રહીશ. એની નાની અમથી નબળાઇઓને પણ બહુ મોટી બતાિીને એને માનર્સક રીતે નબળો 
પાડતો રહીશ.છેિટે શ્રીકૃટણે યદુ્ધ માટે હું પણ બધ ુઅનકુળૂ કરી દઇશ એવુ ંસાતં્િન આપ્યુ ંઅને 
સમય આવ્યે આ રહથયો જાણીને એને અનરૃુપ યોજના કરીને પાણ્ડિોને ર્િજય પ્રાપ્ત કરિા સહાય 
રૃપ બન્યા. આમ, યરુ્ધષ્ટઠરે એમના ર્િનય અને ર્િિેકથી ભીટમ, દ્રોણાચાયા, કૃપાચાયા અને શલ્ય 
જેિા મહારથીઓના હૃદયમા ંથથાન પ્રાપ્ત કરી એિી સહાનભુરૂ્ત પ્રાપ્ત કરી કે જેથી તે 
મહારથીઓએ પોતાનો પરાજય જ નહી, પણ પોતાના પ્રાણ પણ કેિી રીતે લઇ શકાય તેના રહથયો 
ખલુ્લા ંકરી દીધા. આ ર્સિાય પાણ્ડિો માટે યદુ્ધમા ંર્િજય મેળિિો. 
 

ગ્લાર્ન – ફાધર િાલેસ 

રાજાએ ભરેલા દરબારમા ંરાજગરુુને પ્રશ્ન કયો : ‘જૂના જમાનામા ંપ્રજામા ંધમાનુ ંબળ હત ુ ંતે 
અત્યારે કેમ નથી ?’ રાજગરુુએ જિાબ તો આપ્યો નરહ, પણ બધાનંી આગળ એક મોટા િાસણમા ં
તેલ ભરી દીધુ,ં અને દરબારમા ંઊભેલા હતા એ દરેકના હાથમા ંએવુ ંએક ખાલી િાસણ મકૂીને 
સૌને આજ્ઞા કરી કે તેલિાળં િાસણ લઈને એની બાજુની વ્યસ્તતના હાથમા ંખાલી રહલેા િાસણમા ં



 

 

બધુ ંતેલ રેડી આપે, અને એ િળી એ તેલ લઈને બાજુિાળાના ખાલી રહલેા િાસણમા ંરેડે અને 
એમ બધા ંકરતા ંજાય. 
એમ એક એક પોતાના પાત્રમા ંતેલ લે અને બીજાના પાત્રમા ંરેડ,ે અને ક્રમે ક્રમે દરબારનુ ંઆખુ ં
ચક્ર પરંુૂ થયુ ંઅને છેલ્લા દરબારીએ પોતાના પાત્રમાનં ુ ંતેલ રાજાના હાથમા ંરહલેા પાત્રમા ંરેડી 
દીધુ.ં રાજાએ જોયુ ંતો થોડાકં જ ટીપા ંએના પાત્રમા ંપડયા.ં અને સૌએ પણ રાજાની સાથે એ જોયુ.ં 
તેલ ઘણુ ંહત ુ.ં પણ િાસણે િાસણે એ ચોંટત ુ ંજાય એટલે શરૂઆતમા ંખાસ ફેર દેખાતો નથી પણ 
એનુ ંપ્રમાણ ઓછંુ થત ુ ંજાય, અને આખરે રાજાના હાથમા ંથોડા ંજ ટીપા ંઆિી જાય. 
રાજા સમજી ગયા. 
બધા ંસમજી ગયા.ં 
ધમાના અનભુિને બદલે ધમાનુ ંર્શક્ષણ આિે ત્યારે ધમાની ગ્લાર્ન આિે. (‘પ્રસન્નતાની પાખંડીઓ’ 

પથુતકમાથંી સાભાર.) 
િાણીમા ંકટુતા ન હોય ત્યારે જીિનમા ંપે્રમ પ્રગટ થાય છે 

મોરારીબાપ ુ 
- પે્રમ જ ઇશ્વરની જાર્ત છે, પે્રમ જ ઇશ્વરનો રંગ છે અને પે્રમ જ ઇશ્વર પ્રાપ્પ્તનુ ંસરનામુ ંછે. આપણા 
ઘરમા ંપે્રમ હોય તો હરર આપણા ઘરમા ંપ્રગટ થાય છે 

રામચરરતમાનસમા ંતલુસીદાસજી પે્રમ ર્િષયકની ચચાા ખબૂ જ કરે છે. તલુસીદાસજી પે્રમના 
ર્િષયમા ંએટલુ ંજ કહ ેછે કે કોઇપણ વ્યસ્તતના હૃદયમા ંપે્રમ પ્રગટ થઇ જાય પછી જીિનમા ંકંઇ 
બાકી રહતે ુ ંનથી. હિે પે્રમ કેિી રીતે પ્રગટ થાય એ િાત આપણે બધાએ ર્િચારિી જોઇએ. 
ચાલતા જતા ંહોઇએ અને પે્રમ પ્રગટ થાય એ તો નાશ્વત પે્રમ છે, એને પે્રમ કહિેો કે કેમ એ મોટો 
પ્રશ્ન છે. પે્રમ તો અમકુ કસોટીમાથંી પાર ઊતરીએ પછી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તલુસીદાસજી દોહાિલી 
રામાયણમા ંપે્રમ પ્રગટ થિાની કેટલીક ર્િદ્યાઓનુ ંદશાન કરાિ છે જે દોહાનુ ંદશાન કરીએ, 

'સધેુ મન સધેૂ બચન સધૂી સબ કરતરૂ્ત 

તલુસી સધૂી સકલ બબર્ધ રઘબુર પે્રમ પ્રસરુ્ત’ 

દરેક વ્યસ્તતના જીિનમાં, એક સાધકના જીિનમા ંપે્રમ કેિી રીતે પ્રગટ થાય છે? પે્રમનો જન્મ કેિી 
રીતે થાય છે? એ ર્િષયમા ંતલુસીદાસજી દોહાિલી રામાયણમા ંકેટલાકં સતૂ્રો આપ્યા ંછે. એ સતૂ્રોને 
આધારે હું તમારી સમક્ષ પે્રમની િાત મકંુૂ છંુ. પે્રમનો ક્યારેય અંત આિતો જ નથી. પે્રમ તો શાશ્વત 
છે પણ પે્રમની ચચાા ચાલે છે ત્યારે એટલુ ંજ કહીશ કે એક િાર અકબરના દરબારમા ંઘણા બધા 
ર્િદ્વાન પરંડતો બેઠા હતા. બધા પોતપોતાની રીતે અકબરને િાત સભંળાિી રહ્યા હતા. એિા સમયે 
અકબર ર્િદ્વાન પરંડતોને એક સિાલ કરે છે. તમે બધા આજે મને બતાિો કે અલ્લાહની જાર્ત કઇ 



 

 

છે? અકબરનો પ્રશ્ન સાભંળીને બધા થોડીિાર મૌન થઇ ગયા. હિે અકબરના દરબારમા ંતો 
નિરત્નો પણ હતા. 
એ નિરત્નો તો બદુ્ધદ્ધશાળી હતા. અકબરે નિરત્ન સમાન પરંડતોને પછૂ્ુ ંકે તમે બતાિો કે 
અલ્લાહની જાર્ત કઇ છે? નિરત્ન સમાન પરંડતો પણ જિાબ આપી શકતા નથી. ફરી પાછા 
અકબર બીજો પ્રશ્ન કરે છે કે અલ્લાહનો રંગ કેિો છે? આનો જિાબ પણ કોઇ પરંડત પાસે નથી. 
િળી ફરી પાછા અકબર પ્રશ્ન કરે છે કે અલ્લાહનુ ંસરનામુ ંશુ ંછે? એક પણ પરંડત બોલિા માટે 
તૈયાર નથી. છેલ્લે અકબર ફરી એક પ્રશ્ન કરે છે કે ઓ પરંડતો, અલ્લાહનો આકાર કેિો હોય છે? 

આમ તો ઇથલામમા ંકોઇ આકાર નથી. સફૂીિાદમા ંબધુ ંજ થિીકાયા છે એટલે એ ધમામા ંકબરને 
પજૂિામા ંઆિે છે. હિે અકબરના પ્રશ્નો સાભંળીને એક પણ પરંડત જિાબ આપિા માટે તૈયાર 
નથી. 
અંતે અકબર થાકીને એક ફકીર પાસે જાય છે. ફકીર એક સાદડી બબછાિીને એક વકૃ્ષની નીચે 
માટીમા ંબેઠા છે. અકબર ફકીરને પ્રણામ કરે છે. અકબરને જોયા પછી ફકીર કહ ેછે કે 'શહનેશાહ 
આપ શુ ંકામે મારી પાસે આવ્યા છો? ફકીરની િાત સાભંળીને અકબર કહિેા લાગ્યા કે હું આપની 
પાસે એક જજજ્ઞાસા લઇને આવ્યો છંુ. કૃપા કરીને એને પરીક્ષા ન સમજતા પણ એક અજ્ઞાનીને 
બાળક જાણીને મનમા ંજે શકંા પડી છે એને દૂર કરજો. મારી એક જજજ્ઞાસા છે જે આ પ્રમાણે છે, કૃપા 
કરીને જણાિજો. મને અમકુ પ્રશ્નો સતાિે છે. જેનો જિાબ કોઇ પરંડતો પણ આપિા માટે તૈયાર 
નથી, માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છંુ. ફકીર હસતા હસતા કહિેા લાગ્યા, 'હ ેશહનેશાહ જણાિો 
તમારા પ્રશ્નો.’ 
અકબર હાથ જોડીને કહિેા લાગ્યા કે મારો પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે અલ્લાહની જાર્ત કઇ છે? બીજો પ્રશ્ન 
એ છે કે અલ્લાહનો રંગ કેિો છે? આગળના પ્રશ્નો એિા છે કે અલ્લાહનુ ંસરનામુ ંકયુ ંછે? અને 
અલ્લાહનો આકાર કેિો છે? બસ આટલા પ્રશ્નો મને સતત સતાિે છે. આનો જિાબ કોઇ વ્યસ્તત 
આપિા માટે તૈયાર નથી. માટે મારી જજજ્ઞાસાને આપ પણૂા કરો. રાજાની િાત સાભંળીને ફકીર 
હસતા-હસતા કહિેા લાગ્યા કે, હ ેરાજા, સાભંળો તમારા પ્રશ્નોના જિાબ. તમારો પહલેો પ્રશ્ન એિો 
હતો કે અલ્લાહની જાર્ત કઇ છે? પણ તમારા જેટલા પ્રશ્નો છે એ બધાનો જિાબ એક જ છે. 
 

અલ્લાહની જાર્ત પે્રમ છે. નરજાર્ત, નારીજાર્ત, નાન્યતરજાર્ત એિી કોઇપણ પ્રકારની અલ્લાહની 
જાર્ત નથી. પે્રમ જ પરમાત્માની જાર્ત છે. પે્રમ જ અલ્લાહનો રંગ છે. હું ઊછળ-કદૂિાળા ઇશ્કની 
િાત કરતો નથી. તમે પે્રમનો ગલત અથા કરો તો એ તમારી જિાબદારી છે. હું કઢંગા પે્રમની ચચાા 
કરતો નથી પણ જે પે્રમથી પ્રભ ુથિય ંપ્રગટ થાય એિા પે્રમની ચચાા હું તમારી સાથે કરી રહ્યો છંુ. 



 

 

અહીંયા ંર્િષયીપે્રમની ચચાા નથી અહીંયા ંતો ર્િશ્વાસપેુ્રમની ચચાા છે. તો પે્રમ જ ઇશ્વરની જાર્ત છે, 

પે્રમ જ ઇશ્વરનો રંગ છે અને પે્રમ જ ઇશ્વર પ્રાપ્પ્તનુ ંસરનામુ ંછે. તલુસીદાસજી તો 
રામચરરતમાનસમા ંબહુ થપટટ લખે છે કે, 

'હરર વ્યાપક સિાત્ર સમાના 
પે્રમ તે પ્રગટ હોરહ  મે જાના’ 
જ્યા ંપે્રમ છે ત્યા ંથિય ંહરર પ્રગટે છે. આપણા ઘરમા ંપે્રમ હોય તો હરર આપણા ઘરમા ંપ્રગટ થાય 
છે. મારી તો દરેકને પ્રાથાના છે કે પરરિારમા ંપે્રમથી વ્યિહાર કરજો. દ્વષે, ઇષ્ર્યા, કંકાસ છોડીને 
પે્રમની ગગંામા ંથનાન કરજો, જીિન ધન્ય બની જશે. ઘરમા ંપજૂા થાય તો કરો, માળા થાય તો જ 
કરો, સેિા થાય તો કરો પણ પે્રમ બધાને કરજો. પે્રમ જ ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરિાનુ ંસરનામુ ંછે. 
તલુસીદાસજી દોહાિલી રામાયણમા ંપે્રમ પ્રગટ થિાના ંઅમકુ સાધનો બતાવ્યા ંછે જે આ પ્રમાણે 
છે. 
૧. સધેૂ મન: 'સધેૂમનનો અથા થાય કે જેનુ ંનામ સીધુસંાદંુ છે જેનુ ંમન બબલકુલ સરળ છે એિા 
વ્યસ્તતમા ંપે્રમ પ્રગટ થાય છે. તલુસીદાસજી એમ કહ ેછે સીધુસંાદંુ મન તો આપણે ત્યા ંનાના ં
બાળકોનુ ંહોય છે. હા કોઇ સાધક પરુુષ હોય, કોઇ સદ્ગુરુ હોય તો મન સરળ હોય છે. આપણા 
મહાપરુુષોનુ ંમન હંમેશા ંબાળક જેવુ ંહોય છે માટે તો સતત પે્રમ એમની પાસેથી િહ્યા કરે છે. 
આિા જ વ્યસ્તતઓ પાસે પે્રમ પ્રગટે છે જેનુ ંજીિન સરળ હશે એને ત્યા ંપે્રમનુ ંપ્રાગટય અિશ્ય 
થશે. જીિનને સરળ બનાિિાના પ્રયત્નો કરો.’ 
૨. સધેૂ બચન: તલુસીદાસજી પે્રમના ંદશાન કરાિતા કહ ેછે કે જેની િાણીમા ંકટુતા ન હોય, જેની 
બોલીમા ંકોઇ પ્રપચં ન હોય, ક્યારે બોલવુ,ં કેમ બોલવુ,ં કોની સામે બોલવુ ંએનો ર્િિેક હોય. જેના ં
િચનો બબલકુલ સીધા-ંસાદા ંહોય, િાણીમા ંસાધતુા પડી હોય એિી િાણીથી પે્રમ પ્રગટ થાય છે. 
િાણીને ર્િિેકપણૂા બોલિી જોઇએ. જે વ્યસ્તતને િાણી ઉપર સયંમ આિી જશે એ વ્યસ્તત જીિનમા ં
બીજાને પે્રમ પણ કરી શકશે અને પે્રમ પ્રાપ્ત પણ કરી શકશે. 
૩. સધૂી સબ કરતરૂ્ત: આપણુ ંમન બહુ જ નાનુ ંછે છતા ંકેટલી બધી િથતઓુ એમા ંસમાય છે. આ 
બધી જ િથતઓુ જેિી કે કપટતા, કુરટલતા, દ્વષે, ઇષ્ર્યા વ્યસ્તતના વ્યિહારના આધારે થથાન પ્રાપ્ત 
કરે છે. માટે બધુ ંજ છોડીને કેિળ શદુ્ધ વ્યિહાર રાખિામા ંઆિે તો પે્રમનો જન્મ થાય છે. જય 
સીયારામ' 

 

પ્રભ ુર્પ્રય ભતતોના ંલક્ષણો 
(શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા અનસુાર) 



 

 

શ્રીમદ્ ભગિદગીતાના બારમા અધ્યાયમા ંશ્ર્લોકઃ૧૩ થી ૧૯મા ંર્સદ્ધાિથથાને પ્રાપ્ ત થયેલા પ્રભ ુ
ર્પ્રય ભતતોના ં૩૬ લક્ષણોનુ ંિણાન છે.ભતત એટલે જે ર્િભતત નથી તે ! ભતત જ્ઞાનથી મધરુ 
ભાિિાન હ્રદય..કમાથી મક્કમ અને પે્રમનો ભીનો હોય છે.ભસ્તત એટલે મન..બદુ્ધદ્ધ પ્રભનેુ અપાણ 
કરિા.ંભસ્તત એ મનનુ ંથનાન છે.જગતમા ંઆિીને જે આ ૩૬ ગણુો મેળિે છે તે પ્રભનેુ ગમે છે અને 
િાથતિમા ંજ ભતત છે. 
અદ્વટેટા સિાભતૂાના ંમૈત્રઃ કરુણ એિ ચ | ર્નમામો ર્નરહંકારઃ સમદુઃખસખુઃ ક્ષમી || 13 || 
સતંટુટઃ સતત ંયોગી યતાત્મા દૃઢર્નશ્ચયઃ | મય્યર્પિતમનોબદુ્ધદ્ધયો મ્ભકતતઃ સ મે ર્પ્રયઃ || 14 || 
યથમાન્નોદ્ધદ્વજતે લોકો લોકાન્નોદ્ધદ્વજતે ચ યઃ | હષાામષાભયોદ્વગૈેમુાતતો યઃ સ ચ મે ર્પ્રયઃ || 15 || 
અનપેક્ષઃ શબુચદાક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ | સિાારમ્ભપરરત્યાગી યો મ્ભકતતઃ સ મે ર્પ્રયઃ || 16 || 
યો ન હૃટયર્ત ન દ્વષે્ટટ ન શોચર્ત ન કાક્ષતિર્ત | શભુાશભુપરરત્યાગી ભસ્તતમાન્યઃ સ મે ર્પ્રયઃ || 17 || 
સમઃ શત્રૌ ચ ર્મતે્ર ચ તથા માનાપમાનયોઃ | શીતોટણસખુદુઃખેષ ુસમઃ સઙ્ગર્િિજિતઃ || 18 || 
તલુ્યર્નન્દાથતરુ્તમૌની સતંટુટો યેન કેનબચત | અર્નકેતઃ સ્થથરમર્તભાસ્તતમાન્મે ર્પ્રયો નરઃ || 19 || 
1) અદ્વેટ ટા સિાભતૂાના.ં.. 
પ્રાણીમાત્રના પ્રત્યે દ્વષેનો અભાિ.. ધન..મોટાઇ..આદર..સત્કાર િગેરેની પ્રાર્પ્ તમા ંકોઇ ગમે તેિા ં
ર્િઘ્ન પેદા કરે..શરીર..મન..બદુ્ધદ્ધ.. ઇપ્ન્િયો અને ર્સદ્ધાતંને પ્રર્તકળૂ કોઇ ગમે તેિો વ્યિહાર 
કરે..ઇટ ટની પ્રાર્પ્ તમા ંર્િઘ્ન નાખે.. કોઇ૫ણ પ્રકારની આર્થિક અને શારીરરક હાની ૫હોચાડ,ેપરંત ુ
ભતતના હ્રદયમા ંતેના પ્રત્યે ક્યારેય સહજે૫ણ દ્વષે થતો નથી,કારણ કેઃ તે પ્રાણીમાત્રમા ંપોતાના 
પ્રભનેુ જ વ્યા૫ક દેખે છે.આિી સ્થથર્તમા ંતે કોનો ર્િરોધ કરે...? "ર્નજ પ્રભમુય દેખરહિં જગત કેહી 
સન કરરહિં ર્િરોધ" (રામાયાણઃ૭/૧૧૨-ખ) 
તે અર્નટ ટ કરિાિાળાઓની બધી રક્રયાઓને ૫ણ પ્રભનુુ ંકૃપાપણૂા..મગંલમય ર્િધાન જ માને છે. 
પ્રાણી માત્ર થિરૂ૫થી પ્રભનુો જ અંશ છે,તેથી કોઇ૫ણ પ્રાણીના પ્રત્યે દ્વષેભાિ રહિેો એ પ્રભ ુપ્રત્યે 
જ દ્વષે છે.ઘણીિાર ભતત કોઇનો દ્વષે ના કરતો હોિા છતા ં૫ણ કેટલાક લોકો તેમનો દ્વષે કરે છે. 
આિા અજ્ઞાનીઓનો ભતત દ્વષે કરતા નથી ૫ણ તેમના અજ્ઞાનનો તે દ્વષે કરે છે અને અજ્ઞાન કાઢી 
નાખે છે. ભતત થિા માટે અંતઃકરણને શદુ્ધ કરવુ ં૫ડ ેછે.અદ્વટે ટામા ંતટથથ ના રહતેા ંભતૂમાત્ર ઉ૫ર 
પે્રમ કરિાનો છે. 
2) મૈત્ર... 
ભતતના અંતઃકરણમા ંપ્રાણીમાત્ર સાથે મૈત્રી તથા દયાનો વ્યિહાર હોય છે.તે બીજા માટે જે કંઇ કરે 
છે તે કતાવ્ય તરીકે નહી,પરંત ુથનેહથી કરે છે.પોતાનુ ંઅર્નટ ટ કરિાિાળા પ્રત્યે ૫ણ ભતત 



 

 

ર્મત્રતાનો વ્યિહાર કરે છે.ભતત માને છે કેઃમારંૂ અર્નટ ટ કરિાિાળો..અર્નટ ટમા ંર્નર્મત્ત બનીને 
મારા પિૂામા ંકરેલા પા૫કમોનો નાશ કરી રહ્યા છે તેથી તે ર્િશેષરૂપે આદરને પાત્ર છે. 
પાતજંલ યોગદશાનમા ંબચત્તશદુ્ધદ્ધના ંચાર સાધનો બતાિિામા ંઆવ્યા ંછેઃ સખુીઓ પ્રત્યે મૈત્રી.. 
દુઃખીઓ પ્રત્યે કરૂણા..પણુ્યાત્માઓ પ્રત્યે મરુદતા(પ્રસન્નતા) અને પાપાત્માઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષાના ભાિથી 
બચત્તમા ંર્નમાળતા આિે છે. 
3) કરૂણા... 
કરૂણા હોિી. ર્સદ્ધ ભતતોનો સખુીઓ પ્રત્યે તથા પણુ્યાત્માઓ પ્રત્યે મૈત્રીનો ભાિ તથા દુઃખીઓ અને 
પાપાત્માઓના પ્રત્યે કરૂણાનો ભાિ રહ ેછે.ભગિાન તેજોમય..જ્ઞાનમય..પે્રમમય અને કરૂણામય 
છે.કરૂણામા ંદયા..આજત્મયતા અને કૃર્તશીલતા...આ ત્રણ િાતો આિે છે. સાધક અિથથામા ંપોતાના 
ઉ૫ર કરૂણા લાિો અને ર્િચારો કે...પ્રભએુ મને આટલી સરસ બદુ્ધદ્ધ આપી પણ...! મેં શુ ંકયુું ? 
માનિજીિનનો ઉિેશ્ય શુ ં? હું કોન ? મને પ્રભએુ કેમ મોકલ્યો ? જે કામ માટે ચૌરાશી લાખ 
યોર્નઓમા ંશે્રટ ઠ માનિ શરીર આપ્ યુ ંછે તો જે કાયા કરિા માટે આપ્ યુ ંછે તે કાયા કયુું છે ખરંૂ ? કે 
ફતત આહાર..ર્નિા..ભય..મૈથનુમા ંજ જીિન િેડફી નાખયુ ં? આમ, સાધક અિથથામા ંપોતાના માટે 
અને ર્સદ્ધાિથથામા ંલોકો માટે કરૂણા ઉ૫જિી જોઇએ.પ્રભ ુઆપણા માટે કેટલી મહનેત કરે છે,પરંત ુ
એક૫ણ માણસ ભગિાનને યશ આ૫તો નથી..પ્રભનુી કદર કરતો નથી..એ જોઇને ભતતનુ ંહ્રદય 
કરૂણાથી ભરાઇ આિે છે. ભતહૃરી કહ ેછે કેઃ હ ેપરંડતો ! સ્ત્રીસગંના ક્ષણભગંરુ સખુથી ર્િરામ પામો 
અને સ્ત્રીસગંની ઇચ્છા હોય તો કરૂણા..મૈત્રી અને પ્રજ્ઞારૂપી સ્ત્રીનો સગં કરો.પ્રત્યેક ચાર સ્ત્રીઓ 
(કરૂણા..મૈત્રી..પ્રજ્ઞા અને સ્ત્રી) સાથે ૫રણવુ ંજોઇએ,કારણ કેઃ હારયતુત ભારે થતન મડંલ કે મણીની 
મેખલાથી રૂમઝુમ થતા ર્નતબંનો ભાર કંઇ નરકમા ંશરણ (તારનાર) થનાર નથી. 
4) ર્નમામ... 
ભતતનો પ્રાણીમાત્રના પ્રત્યે પે્રમ..મૈત્રી અને કરૂણાનો ભાિ રહ ેછે તો ૫ણ તેમની કોઇના પ્રત્યે 
સહજે૫ણ "મમતા’’ હોતી નથી.પ્રાણીઓ અને ૫દાથોમા ંમમતા (મારા૫ણાનો ભાિ) અને અહમ ્જ 
મનટુ યને સસંારમા ંબાધંિાિાળી થાય છે.ભતત આ મમતાથી રહીત હોય છે.તેમની પોતાના 
શરીર..ઇપ્ન્િયો..મમન અને બદુ્ધદ્ધમા ં૫ણ મમતા હોતી નથી. આ જગતમા ંમારંૂ કંઇ જ નથી ૫ણ બધુ ં
ભગિાનનુ ંછે. 
5) ર્નરહંકાર... 
શરીર ઇપ્ન્િયો..િગેરે જડ ૫દાથોને પોતાનુ ંથિરૂ૫ માનિાથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે.ભતતની 
પોતાના શરીર..િગેરે પ્રત્યે સહજે૫ણ અહમ ્બદુ્ધદ્ધ ના હોિાથી તથા પ્રભ ુસાથે પોતાનો ર્નત્ય 



 

 

સબધંનો અનભુિ થઇ જિાથી તેના અંતઃકરણમા ંઆપોઆ૫ શે્રટ ઠ..રદવ્ય અને અલૌકીક ગણુો 
પ્રગટ થિા લાગે છે.આ ગણુોને ૫ણ તે પોતાના ગણુો માનતો નથી,પરંત ુદૈિી સ૫ંર્ત્ત હોિાથી 
પ્રભનુા જ માને છે.સત ્(૫રમાત્મા)ના હોિાથી જ આ ગણુ સદગણુ કહિેાય છે.આિી દશામા ંભતત 
તેમને પોતાના માની જ કેિી રીતે શકે ? એટલા માટે તે અહંકારથી સિાથા રહીત હોય છે. 
6) સખુ-દુઃખમા ંસમતા... 
ભતત સખુ-દુઃખની પ્રાર્પ્ તમા ંસમાન રહ ેછે,એટલે કેઃઅનકુળૂતા-પ્રર્તકળૂતા તેમના હ્રદયમા ંરાગ-
દ્વષે..હષા-શોક...િગેરે પેદા કરી શકતા ંનથી.અનકુળૂ-પ્રર્તકળૂ ૫રરસ્થથર્ત આિતા ંપોતાનામા ંહષા-
શોક િગેરે ર્િકારો ના આિિા જોઇએ..કારણ કેઃસખુ જેને મોકલ્યુ ંછે તેને જ દુઃખ મોકલ્યુ ંછે.સખુ 
૫ણ ર્શિ અને દુઃખ ૫ણ ર્શિ (કલ્યાણ) છે. ગરુૂદેિ હરદેિ (ર્નરંકારી બાબા) આ િાત સમજાિતા ં
કહ ેછે કેઃ !! જૈસી ભી હો ૫રરસ્થથર્ત એકરસ રહ ેમનઃસ્થથર્ત !!  
ગમે તેિી ૫રરસ્થથર્ત ર્નમાાણ થાય છતા ંજેના મનની સ્થથર્ત એકરસ રહ ેતે ભતત...! અજ્ઞાની 
મનટુ યને સખુની પ્રાપ ્ ર્તમા ંહષા અને દુઃખમા ંદ્વષે થાય છે..એટલે કેઃ તેનો શોક કરે છે ૫ણ જ્ઞાની 
ભતતનો સખુ-દુઃખમા ંસમભાિ હોિાથી કોઇ૫ણ અિથથામા ંતેના અંતઃકરણમા ંહષા શોક..િગેરે 
ર્િકારો આિતા નથી. 
7) ક્ષમી... 
પોતાનો કોઇ૫ણ જાતનો અ૫રાધ કરિાિાળાને કોઇ૫ણ પ્રકારનો દંડ ન આપિાની ઇચ્છા રાખીને 
ક્ષમા કરી દેિાિાળાને "ક્ષમી’’ કહિેામા ંઆિે છે.અ૫રાધ કરિાિાળાને ર્શક્ષા કરિાનુ ંસામર્થયા હોિા 
છતા ં૫ણ તેના અ૫રાધને સહન કરી લેિો અને તેને માફ કરી દેિો એ ક્ષમા’’ છે. જો મનટુ ય 
પોતાના માટે કોઇની પાસેથી કોઇપણ પ્રકારની સખુની આશા ન રાખે અને પોતાના ઉ૫ર અ૫કાર 
કરિાિાળાનુ ંખરાબ ન ઇચ્છે તો તેનામા ંક્ષમાભાિ પ્રગટ થાય છે. 
8) સતંટુ ટ... 
ભગિાનનો ભતત ખબૂ જ સતંોષી હોય છે.પોતે ર્નત્ય હોિાના કારણે જીિને ર્નત્ય પરમાત્માની 
અનભુરૂ્તથી જ િાથતર્િક અને થથાઇ સતંોષ થાય છે. શ્રીમદ્ ભાગિત(્૭/૧૫/૧૭) મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ 
જેિી રીતે ૫ગમા ંજોડા ૫હરેીને ચાલિાિાળાને કાકંરા અને કાટંાનો કોઇ ભય હોતો નથી,તેિી જ 
રીતે જેના મનમા ંસતંોષ છે તેના માટે હંમેશા ંબધી જગ્યાએ સખુને સખુ જ છે..દુઃખ છે જ નહી ! 
ભતતોને મન બધી િથતઓુની રકિંમત હોતી નથી અને યોગ્ય સમયે મને મળશે તેની ખાત્રી તેમને 
હોય છે તેથી તે સતંટુ ટ હોય છે. 



 

 

"કબીરદાસજી"એ કહ્ુ ંછે કેઃ ગોધન ગજધન બાજીધન ઔર રતનધન ખાણ, જબ આિે સતંોષ ધન 
સબ ધન ધરુર સમાન....! અિતારિાણીમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ ધીરજ સયંમને સમિર્ટ ટ, સતંોના આભષૂણ 
છે, શૃગંાર હરરના જનનો,  હરર ઇચ્છામા ંજીિન છે... (અિતારિાણીઃ૨૮) 
9) સતત યોગી... 
ભસ્તતયોગ દ્વારા ૫રમાત્માને પ્રાપ્ ત (ર્નત્ય ર્નરંતર ૫રમાત્મા સાથે સયંતુત) પરુૂષનુ ંનામ "યોગી’’ 
છે.િાથતિમા ંકોઇ૫ણ મનટુ યનો ૫રમાત્માથી ક્યારેય ર્િયોગ થયો નથી..છે નહી..થઇ શકતો નથી 
અને સભંિ પણ નથી.આ િાથતર્િકતાનો જેને અનભુિ કયો તે યોગી. આિો ભતત ૫રમાનદંના 
અક્ષય..અનતં ભડંાર પ્રભ-ુ૫રમાત્માની પ્રત્યક્ષ અનભુરૂ્ત કરી લે છે તેથી સદાય તે સતંટુ ટ રહ ે
છે.સસંારી મનટુ યને જે સતંોષ થાય છે તેની ખાત્રી થતા ંઅસતંોષ ઉત્ પન્ન થાય છે તેથી તે હંમેશા ં
સતંટુ ટ રહી શકતો નથી.  
10) યતાત્મા... 
જેનો મન..બદુ્ધદ્ધ અને ઇપ્ન્િયો સહીત શરીર ઉ૫ર પણૂા અર્ધકાર છે તે "યતાત્મા’’ છે.જ્ઞાની ભતતોના ં
મન..બદુ્ધદ્ધ અને ઇપ્ન્િયો સહીત શરીર હંમેશા ંતેના િશમા ંરહ ેછે.તે ક્યારેય મન..બદુ્ધદ્ધ અને 
ઇપ્ન્િયોના િશમા ંથતા નથી.જેથી તેનામા ંકોઇ૫ણ પ્રકારના દુગુાણ-દુરાચારની સભંાિના હોતી 
નથી. 
11) િઢ ર્નશ્ચયી.. 
જેને બદુ્ધદ્ધ દ્વારા ૫રમાત્માના થિરૂ૫નો ર્નશ્ચય કરી લીધો છે.જેને સિાત્ર ભગિાનનુ ંજ પ્રત્યક્ષ દશાન 
થાય છે તથા જેની બદુ્ધદ્ધ..ગણુ..કમા અને દુઃખ..િગેરેના કારણે ૫રમાત્માના થિરૂ૫થી ક્યારેય 
ર્િચબલત થતી નથી તેિો િઢ ર્નશ્ચયી ભતત પ્રભનેુ ર્પ્રય હોય છે. 
12) મય્યઅર્પિતમનોબદુ્ધદ્ધ... 
ભતત ર્નત્ય ર્નરંતર મનથી ભગિાનના થિરૂ૫નુ ંબચિંતન અને બદુ્ધદ્ધથી તેમનો ર્નશ્ચય કરતા ંકરતા ં
તેના ંમન અને બદુ્ધદ્ધ ભગિાનના થિરૂ૫મા ંકાયમના માટે તન્મય થઇ જાય છે. 
ભગિાનને તો બધા ર્પ્રય હોય છે,પરંત ુભતતનો પે્રમ ભગિાન ર્સિાય બીજે ક્યાયં હોતો નથી તેથી 
ભગિાનને ૫ણ ભતત ર્પ્રય હોય છે.જેનો ભગિાનમા ંઅહૈતકુ અને અનન્ય પે્રમ છે,તેથી ભગિાનના 
થિરૂ૫મા ંઅટલ સ્થથર્ત છે જેનો ક્યારેય પ્રભ ુ૫રમાત્માથી ર્િયોગ થતો નથી.જેને મન બદુ્ધદ્ધ 
ભગિાનને અપાણ કયાા છે,ભગિાન જ જેનુ ંજીિન..ધન..પ્રાણ તથા સિાથિ છે..જે ભગિાનના 
હાથની કઠપતૂળી છે એિા જ્ઞાની ભતતોને ભગિાન ર્પ્રય બનાિે છે.. 
13) અનદુ્ધદ્વગ્નતા... 



 

 

ભતત સિાત્ર અને સિામા ંપોતાના ૫રમ ર્પ્રય પ્રભનેુ જ જુિે છે.આથી તેની િર્ટ ટમા ંમન..િાણી અને 
શરીરથી થિાિાળી તમામ રક્રયાઓ પ્રભનુી પ્રસન્નતા માટે જ થાય છે,એિી અિથથામા ંભતત 
કોઇપણ પ્રાણીને ઉદ્વગે કેિી રીતે ૫હોચાડી શકે...? 
14) અન્ય કોઇ પ્રાણીથી ઉદ્ધદ્વગ્ન ન થવુ.ં.. 
બ્રહ્મદશાન ૫છી જ્ઞાની ભતતનો તમામમા ંસમભાિ થઇ જાય છે.જેના લીધે તે જાણી જોઇને પોતાના 
તરફથી કોઇપણ એવુ ંકાયા કરતો નથી જેનાથી તેનો કોઇ દ્વષે કરે..તેથી બીજા લોકો ૫ણ તેને દુઃખ 
૫હોચાડનારી કોઇપણ ચેટ ટા કરતા નથી.જ્ઞાની ભતતને ૫ણ પ્રારબ્ધ અનસુાર ૫રેચ્છાથી દુઃખનુ ં
ર્નર્મિત પ્રાપ્ ત થાય છે,૫રંત ુતેમા ંરાગ..દ્વષેનો અભાિ હોય છે,તેથી મોટામા ંમોટા દુઃખની પ્રાર્પ્ તમા ં
૫ણ તે ર્િચબલત થતો નથી. 
15) હષા-અમષા-ભય-ઉદ્વેગથી મતુત... 
હષાથી મતુત થિાનો અથા છે કેઃ ર્સદ્ધ ભતત તમામ પ્રકારના હષા..િગેરે ર્િકારોથી રહીત હોય 
છે..પરંત ુતેનો આશય એિો નથી કે તે હષારહીત (પ્રસન્નતાશનૂ્ય) હોય છે.ઉલ્ટાની તેની પ્રસન્નતા તો 
ર્નત્ય..એકરસ..ર્િલક્ષણ અને અલૌરકક હોય છે.તેની પ્રસન્નતા સાસંારીક ૫દાથોના સયંોગ-ર્િયોગથી 
ઉત્પન્ન ક્ષબણક..નાશિાન અને િધિા ઘટિાિાળી હોતી નથી.સિાત્ર ભગિદ્ બદુ્ધદ્ધ રહિેાથી તે 
સિાવ્યા૫ક પ્રભનેુ જોઇને તે સદાય પ્રસન્ન રહ ેછે.. અમષા...એટલે કોઇના ઉત્કષા (ઉન્નર્ત્ત)ને સહન 
કરિો.બીજા લોકોને પોતાના સમાન કે પોતાનાથી અર્ધક સખુ 
સરુ્િધાઓ..ધન..ર્િદ્યા..મરહમા..આદર સત્કાર પ્રાપ્ ત થયેલા જોઇને સાધારણ મનટુ યના અંતઃકરણમા ં
તેમના પ્રત્યે ઇટ યાા થિા લાગે છે,કારણ કેઃ તેનાથી બીજાનો ઉત્કષા સહન થતો નથી.કેટલીકિાર 
સાધકો (સામાન્ય ભગતો)ના અંતઃકરણમા ં૫ણ બીજા સાધકોની આધ્યાજત્મક ઉન્નર્ત્ત તથા પ્રસન્નતા 
જોઇને..સાભંળીને..ઇટ યાાનો ભાિ પેદા થાય છે..૫રંત ુ"ભતત’’ આ ર્િકારથી રહીત હોય છે..કેમકેઃ 
તેમની િર્ટ ટમા ંપોતાના ર્પ્રય પ્રભનુા ર્સિાય અન્ય કોઇની થિતતં્ર સત્તા રહતેી જ નથી પછી કોના 
પ્રત્યે અમષા કરે અને શા માટે કરે...? ઇટ ટના ર્િયોગ અને અર્નટ ટના સયંોગની આશકંાથી 
થિાિાળા ર્િકારને "ભય’’ કહ ેછે. 
ભય બે પ્રકારથી થાય છે. 
(૧)બહારના કારણોથી...જેમકે ર્સિંહ..સા૫..ચોર..ડાકુ..િગેરેથી અર્નટ ટ થિાની અથિા કોઇ પ્રકારની 
સાસંારીક હાર્ન ૫હોચિાની આશકંાથી થિાિાળો ભય અને... 
(ર)આંતરીક કારણોથી...જેમકે ચોરી..રહિંસા..જૂઠ..કપટ..વ્યબભચાર..િગેરે શાસ્ત્ર ર્િરૂદ્ધ ર્નર્ષદ્ધ કમોથી 
થિાિાળો ભય... સૌથી મોટો ભય મોતનો હોય છે.ર્િિેકશીલ કહિેાનારા પરુૂષોને ૫ણ મોતનો ભય 



 

 

રહ્યા કરે છે. સાધકને ૫ણ સત્સગં..ભજન..ધ્યાન..િગેરે સાધનોથી શરીર કૃશ થિા િગેરેનો ભય રહ ે
છે.આ બધા ભય ફતત શરીર (જડતા)ના આશ્રયથી જ પેદા થાય છે.ભતત હંમેશા ંભગિદ્ ચરણોનો 
આર્શ્રત રહ ેછે એટલા માટે તે હંમેશા ંભયરહીત હોય છે.સાધક ૫ણ જ્યાસંધુી ભગિદ્ચરણોમા ં
આર્શ્રત થતો નથી ત્યાસંધુી ભય રહ ેછે.ર્સદ્ધ ભતત (બ્રહ્મદશી) ને તો હંમેશા ંસિાત્ર પોતાના ર્પ્રય 
પ્રભ ુજ દેખાય છે ૫છી તેનામા ંભય કેિી રીતે પેદા થઇ શકે ? 
મનનુ ંએકરૂ૫ ન રહતેા ંહલચલયતુત થઇ જવુ ંએ "ઉદ્વગે’’ કહિેાય છે. ગીતાના અધ્યાયઃ૧૨/૧૫મા 
શ્લોકમા ં"ઉદ્વગે’’ શબ્દ ત્રણિાર આવ્યો છે.૫હલેીિાર ઉદ્વગેની િાત કહીને ભગિાને બતાવ્યુ ંછે કેઃ 
ભતતની કોઇ૫ણ રક્રયા તેના તરફથી કોઇ મનટુ યના ઉદ્વગેનુ ંકારણ બનતી નથી...બીજીિાર ઉદ્વગેની 
િાત કહીને એ બતાવ્યુ ંછે કેઃ બીજા મનટુ યની કોઇ૫ણ રક્રયાથી ભતતના અંતઃકરણમા ંઉદ્વગે થતો 
નથી.આ ર્સિાય ૫ણ બીજા કેટલાક કારણોથી ૫ણ મનટુ યને ઉદ્વગે થાય છે..જેમકેઃ િારંિાર પ્રયત્ન 
કરિા છતા ં૫ણ પોતાનુ ંકાયા ના થવુ.ં.કાયાન ુ ંઇચ્છાનસુાર ફળ ના મળવુ.ં.અર્નચ્છાએ ઋત ુ
૫રીિતાન..ધરતીકં૫..પરૂ..િગેરે ઘટના બનિી..પોતાની કામના.. માન્યતા..ર્સદ્ધાતં અથિા 
સાધનમા ંર્િઘ્ન ૫ડવુ.ં.િગેરે. ભતત આ બધા પ્રકારના ઉદ્વગેોથી મતુત હોય છે. આ બતાિિા માટે 
ઉદ્વગેની ત્રીજીિાર િાત કરિામા ંઆિી છે.ટૂંકમા ંજે ભતત હોય છે તેના અંતઃકરણમા ંઉદ્વગે નામની 
કોઇ ચીજ રહતેી નથી. ઉદ્વગે થિામા ંઅજ્ઞાનજર્નન ઇચ્છા અને આસરુી થિભાિ જ કારણ 
છે.ભતતમા ંઅજ્ઞાનનો અભાિ હોિાથી કોઇ થિતતં્ર ઇચ્છા જ રહતેી નથી..૫છી આસરુી થિભાિ તો 
સાધનાિથથામા ંજ નટ ટ થઇ જાય છે.ભગિાનની ઇચ્છા જ ભતતની ઇચ્છા હોય છે. 
મતુત એટલે ર્િકારોથી છૂટેલો.. અંતઃકરણમા ંસસંાર હોિાથી તથા ૫રમાત્મામા ંપણૂા૫ણે મન-બદુ્ધદ્ધ ન 
લાગિાથી જ હષા..અમષા..ભય..ઉદ્વગે..િગેરે ર્િકારો ઉત્પન્ન થાય છે..૫રંત ુભતતની િર્ટ ટમા ંએક 
પ્રભ ુ૫રમાત્મા ર્સિાય અન્ય કોઇની સત્તા અને મહત્તા ન રહિેાથી તેનામા ંઆ ર્િકારો ઉત્પન્ન થતા 
જ નથી. ભતત આ તમામ દુગુાણ દુરાચારોથી રહીત હોય છે.ગણુોનુ ંઅબભમાન થિાથી દુગુાણો 
આપોઆ૫ આિી જાય છે.િાથતિમા ંગણુોના અબભમાનમા ંગણુ ઓછા અને દુગુાણ (અબભમાન) 
િધારે હોય છે.અબભમાનથી દુગુાણોની વદૃ્ધદ્ધ થાય છે કેમકેઃ બધા દુગુાણ દુરાચાર અબભમાનના જ 
આર્શ્રત રહ ેછે. ભતતને ખબર ૫ણ નથી હોતી કે મારામા ંકોઇ ગણુ છે ! જો એમને પોતાનામા ંક્યારે 
કોઇ ગણુ દેખાય છે તો તે તેને પ્રભનુો જ માને છે..પોતાનો નહી ! આ રીતે ગણુોનુ ંઅબભમાન ન 
હોિાથી ભતત બધા દુગુાણ દુરાચારોથી અને ર્િકારોથી મતુત હોય છે.ભતતનો જીિન વ્યિહાર કેિો 
હોિો જોઇએ તે હિે ૫છી ના છ લક્ષણોમા ંબતાિિામા ંઆવ્યુ ંછે... 
16) અનપેક્ષ.... 



 

 

અનપેક્ષ એટલે તેને કંઇ૫ણ અપેક્ષા નહી.ભતત ભગિાનને જ સિાશે્રટ ઠ માને છે.તેમની િર્ટ ટમા ં
ભગિદપ્રાર્પ્ ત (પ્રભનુી પ્રત્યક્ષ અનભુરૂ્ત..આત્મસાક્ષાત્કાર)થી િધીને બીજો કોઇ લાભ હોતો નથી. 
આથી સસંારની કોઇ૫ણ િથતમુા ંતેનુ ંસહજે૫ણ ખેંચાણ હોત ુ ંનથી..એટલુ ંજ નહી પોતાના ંકહિેાતા ં
શરીર..ઇપ્ન્િયો..મન અને બદુ્ધદ્ધમા ં૫ણ તેને પોતાપણુ ંહોત ુ ંનથી,પરંત ુતેને ભગિાનના ંજ માને 
છે.આથી તેને શરીરર્નિાાહની પણ બચિંતા હોતી નથી..૫છી તે બીજી કંઇ િાતની અપેક્ષા રાખે..? 
નાશિાન ૫દાથો રહિેાના નથી અને અર્િનાશી ૫રમાત્માથી ક્યારેય ર્િયોગ થતો જ નથી...આ 
િાથતર્િકતા જાણિાના લીધે ભતતમા ંથિાભાર્િક જ નાશિાન ૫દાથોની ઇચ્છા પેદા થતી 
નથી.ફતત ઇચ્છા કરિાથી શરીર ર્નિાાહના ૫દાથો મળતા હોય અને ઇચ્છા ન કરિાથી ન મળતા 
હોય...એિો કોઇ ર્નયમ નથી.િાથતિમા ંશરીર ર્નિાાહની આિશ્યક સામગ્રી આ૫મેળે પ્રાપ્ ત થાય 
છે..કેમકે જીિમાત્રના શરીરર્નિાાહની આિશ્યક સામગ્રીનો પ્રબધં પ્રભ ુતરફથી ૫હલેાથંી જ થયેલો 
રહ ેછે.જીિનર્નિાાહની આિશ્યક િથતઓુ ર્િના માગ્યે આપોઆ૫ મળે છે, આથી િથતઓુની ઇચ્છા 
કરિી એ ફતત મખૂાતા અને ર્િના કારણે દુઃખ પામવુ ંછે.ર્સદ્ધ..બ્રહ્મજ્ઞાની ભતતને તો પોતાના 
શરીરની ૫ણ અપેક્ષા હોતી નથી..એટલા માટે તે હંમેશા ંર્નરપેક્ષ હોય છે.. 
શ્રીમદ્ ભાગિતમા(ં૧૧/૧૪/૧૬) કહ્ુ ંછે કેઃ "જે ર્નરપેક્ષ (કોઇની અપેક્ષા ન રાખિાિાળો)..ર્નરંતર 
મારંૂ મનન કરિાિાળો..શાતં..દ્વષેરહીત અને બધાના પ્રત્યે સમાનિર્ટ ટ રાખિાિાળો છે તે 
મહાત્માની પાછળ પાછળ હું સદા એવુ ંર્િચારીને ઘમુ્યા કરંૂ છંુ કેઃ તેમની ચરણરજ મારા ઉ૫ર ૫ડી 
જાય અને હું ૫ર્િત્ર થઇ જાઉં છંુ.’’ કોઇ૫ણ િથતનુી ઇચ્છાને લીધે ભગિાનની ભસ્તત કરિાિાળો 
મનટુ ય િથતતુઃ એ ઇચ્છીત િથતનુો જ ભતત થઇ જાય છે કેમકેઃ િથતનુી તરફ લક્ષ્ ય રહિેાથી તે 
િથતનુા માટે જ ભગિાનની ભસ્તત કરે છે..ભગિાનના માટે નહી ! ૫રંત ુભગિાનની એ ઉદારતા છે 
કેઃ તેને ૫ણ પોતાનો ભતત માને છે (ગીતાઃ૭/૧૬) કેમકે તે ઇપ્ચ્છત િથતનુા માટે કોઇ બીજા ઉ૫ર 
ભરોસો ન રાખીને ફતત ભગિાન ઉપર ભરોસો રાખીને ભસ્તત કરે છે,એટલુ ંજ નહી ભગિાન પણ 
ભતત ધ્રિુની જેમ તે અથાથી ભતતની ઇચ્છા પરુી કરીને તેને સિાથા ર્નઃથપહૃ ૫ણ બનાિી દે છે.. 
17) શબુચ.... 
અંદર બહારની શદુ્ધદ્ધનુ ંનામ શૌચ છે.જળ..માટી..િગેરેથી શરીરની શદુ્ધદ્ધ થાય છે અને દયા..ક્ષમા.. 
ઉદારતા તથા અંતઃકરણમા ંરાગ-દ્વષે..હષા-શોક..કામ-ક્રોધ..િગેરે ર્િકારો ન હોિાથી અંતઃકરણ શદુ્ધ 
અને ૫ર્િત્ર થાય છે.૫રમ રહતકારી સત્ય િચનો બોલિા.ં.કોઇના રદલને દુઃખ થાય તેવુ ંના 
બોલવુ.ં.એ િાણીની ૫ર્િત્રતા છે.ભતત શદુ્ધ હોય..તેનુ ંપ્રત્યેક કમા શદુ્ધ હોય. શરીરમા ંઅહંતા.. 
મમતા (હું મારા૫ણુ)ં ન હોિાથી ભતતનુ ંશરીર અત્યતં ૫ર્િત્ર હોય છે.એિા ભતતના ંદશાન..થપશા 
િાતાાલા૫ અને બચિંતનથી બીજા લોકો ૫ણ ૫ર્િત્ર થઇ જાય છે.તીથો લોકોને પર્િત્ર કરે છે,૫રંત ુ



 

 

આિા ભતતો તીથોને તીથાત્િ પ્રદાન કરે છે,એટલે કેઃ તીથા ૫ણ એમના ચરણથપશાથી પર્િત્ર થઇ 
જાય છે.(૫રંત ુભતતના મનમા ંએિો અહંકાર હોતો નથી) એિા ભતતો પોતાના હ્રદયમા ંર્િરાજીત 
"૫ર્િત્રાણા ં૫ર્િત્રમ ્’’ પ્રભનુા પ્રભાિથી તીથોને ૫ણ મહાતીથા બનાિતા રહીને ર્િચરણ કરે છે... 
18) દક્ષ... 
દક્ષતા એટલે ચતરુતા.જેનામા ંદક્ષતા હોય તેને કોઇ છેતરી ના શકે..તે ખબુજ કૌશલ્યિાન હોય. જે 
ઉિેશ્યની સફળતા માટે મનટુ ય શરીર મળ્યુ ંછે તે ઉિેશ્યની પ્રાર્પ્ ત કરિી એ જ ચતરુતા (દક્ષતા) 
છે.અનન્ય ભસ્તત દ્વારા એક પ્રભ ુ૫રમાત્માની પ્રત્યક્ષ અનભુરૂ્ત..૫રમાત્માની પ્રાર્પ્ ત કરી લેિી એ જ 
મનટુ યજન્મનો મખુય ઉિેશ્ય છે.  
ભગિાન કહ ેછે કેઃ ર્િિેકીઓના ર્િિેક અને ચતરુોની ચતરુાઇની ૫રાકાટ ટા તેમા ંજ છે કે તેઓ આ 
ર્િનાશી અને અસત્ય શરીરના દ્વારા મારા અર્િનાશી તેમજ સત્ય તત્િને પ્રાપ્ ત કરી લે.’’ (શ્રીમદ 
ભાગિદઃ૧૧/૨૯/૨૨) 
19) ઉદાસીન... 
ઉદાસીન એટલે ઉત+્આસીન..એટલે કે ઉ૫ર બેઠેલો..તટથથ..૫ક્ષપાતથી રહીત.ર્િિાદ કરિાિાળી 
બે વ્યસ્તતઓ પ્રત્યે જેનો હંમેશા ંતટથથભાિ રહ ેછે તેને ઉદાસીન’’ કહિેાય છે. ઉદાસીન શબ્દ 
ર્નબલિપ્ તતાનો ઘોતક છે.કોઇ૫ણ અિથથા..ઘટના..૫રરસ્થથર્ત..િગેરેની ભતત ઉ૫ર કોઇ અસર પડતી 
નથી.તે હંમેશા ંર્નબલિપ્ ત રહ ેછે.ભતતના અંતઃકરણમા ંપોતાની થિતતં્રતા સત્તા રહતેી નથી તે શરીર 
સરહત તમામ સસંારને ૫રમાત્માનો માને છે એટલા માટે તેનો વ્યિહાર ૫ક્ષપાતથી રહીત થાય છે. 
20) ગતવ્યથ... 
ભતતને વ્યથા ના હોય..જે કંઇ મળે કે ના મળે..કંઇ૫ણ આિે કે ચાલ્ય ુજાય..જેના બચત્તમા ંદુઃખ.. 
બચિંતા..શોકરૂપી હલચલ ક્યારેય થતી જ નથી.વ્યથા એટલે દુઃખ એકલુ ંનહી..અનકુળૂતાની પ્રાર્પ્ ત 
થતા ંબચત્તમા ંબખન્નતાની જે હલચલ થાય છે તે ૫ણ વ્યથા છે.ભતતને અનકુળૂતા તથા પ્રર્તકળૂતાની 
પ્રાર્પ્ ત થતા ંઅંતઃકરણમા ંથિાિાળા રાગ-દ્વષે,હષા-શોક..િગેરે ર્િકારોનો હંમેશા ંઅભાિ હોય છે. 
21) સિાારમ્ભ૫રીત્યાગી.... 
ભોગ અને સગં્રહના ઉિેશ્યથી નિા ંનિા ંકમા કરિાને આરંભ’’ કહ ેછે.ભતત ભોગ અને સગં્રહના માટે 
કરિામા ંઆિનારા ંતમામ કમોનો સિાથા ત્યાગી હોય છે.જેનો ઉિેશ્ય સસંારનો છે અને જે 
િણા..આશ્રમ..ર્િદ્યા..યોગ્યતા..૫દ..અર્ધકારી..િગેરેને લીધે પોતાનામા ંર્િશેષતા જુિે છે તે ભતત 
હોતો નથી.ભતત ભગિદ્ ર્નટ ઠ હોય છે આથી તેના કહિેાતા શરીર..મન..ઇપ્ન્િયો..બદુ્ધદ્ધ..રક્રયા..ફળ 
િગેરે ભગિાનને અર્પિત હોય છે.િાથતિમા ંઆ શરીર િગેરેના માબલક ભગિાન જ છે.પ્રકૃર્ત અને 



 

 

પ્રકૃર્તનુ ંકાયામાત્ર ભગિાનનુ ંછે આથી ભતત એક ભગિાન ર્સિાય કોઇને ૫ણ પોતાના ંમાનતો 
નથી.તે પોતાને માટે ક્યારેય કંઇ કરતો નથી..તેના દ્વારા થિાિાળા તમામ કમો ભગિાનની 
પ્રસન્નતાના માટે જ હોય છે.ધન..સપંર્ત્ત..સખુ..આરામ..માન..મોટાઇ માટે કરિામા ંઆિતા કમો 
તેના દ્વારા ક્યારેય થતા નથી.આમ,બદુ્ધદ્ધમા ંસકંલ્પરહીતતા આિે ત્યારે જ આરંભ છૂટે છે.જેના 
હૈયામા ં૫રમાત્માતત્િની પ્રાર્પ્ તની..બ્રહ્મદશાનની લગની લાગી છે તે ભલે કોઇ૫ણ માગાનો કેમ ના 
હોય ! ભોગ ભોગિિા અને સગં્રહ કરિાના ઉિેશ્યથી તે ક્યારેય નિા ંકમાનો આરંભ કરતો નથી. 
 
ભગિાનમા ંથિભાિીક જ એટલુ ંમહાન આકષાણ હોય છે કે ભતત આ૫મેળે તેમના તરફ ખેચાઇ 
જાય છે..એમનો પે્રમી બની જાય છે. શ્રીમદ્ ભાગિતમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ જ્ઞાન દ્વારા જેમની બચત્તગ્રરં્થઓ 
કપાઇ ગઇ છે એિા આત્મારામ મરુ્નગણ ૫ણ ભગિાનની ર્નટ કામ ભસ્તત કયાા કરે છે,કેમ 
કેઃભગિાનના ગણુ જ એિા છે કે તેઓ પ્રાણીઓને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. કાયાનો આરંભ બે 
કારણોથી થાય છે. કાયાની શરૂઆત આ૫ણે બદુ્ધદ્ધથી કરીએ છીએ અને કેટલાક કાયો ગયા 
જન્મારાના કમો આ૫ણને દબાણ કરીને કરાિે છે..તો ૫છી કાયાનો આરંભ છોડિો કેિી રીતે ? 
સપંણૂા શરણાગર્ત ર્િના સિાારંભ૫રરત્યાગી થિાત ુ ંનથી.આજે આ૫ણે 
સત્કમો..સેિા..સરુ્મરણ..સત્સગં બીજાને દેખાડિા કરીએ છીએ,પોતે કરેલા ંસત્કમો ગરુૂ અને પ્રભ ુ
પાસે જ કહિેાના ંહોય અને આ બે ર્સિાય બીજાની પાસે કહનેારા માણસને પ્રર્સદ્ધદ્ધની અપેક્ષા હોય 
છે.સિાારંભ૫રરત્યાગી થિા માટે ફળ..કમા અને સકંલ્પ પ્રભનેુ અપાણ કરિાનો હોય છે.. 
22) યોનહ્રટ યર્ત...  હર્ષિત થતો નથી. 
ઇટ ટિથતનુી પ્રાર્પ્ તમા ંઅને અર્નટ ટના ર્િયોગથી હષા થાય છે.ભતતના માટે સિાશસ્તતમાન 
૫રમાત્મા જ ૫રમ ર્પ્રય િથત ુછે અને તેમની ભતતએ અંગસગં અનભુરૂ્ત કરેલ હોય છે એટલે તે 
હંમેશા ં૫રમાનદંમા ંસ્થથત રહ ેછે.સસંારની કોઇ૫ણ િથતમુા ંતેનો સહજે૫ણ રાગ-દ્વષે હોતો નથી, 
તેથી લોકિર્ટ ટથી થનાર કોઇ૫ણ ર્પ્રય િથતનુા સયંોગથી કે ર્િયોગથી તેના અંતઃકરણમા ંક્યારેય 
સહજે૫ણ હષાનો ર્િકાર થતો નથી. જે હર્ષિત થતો નથી તે ભતત પ્રભનેુ ગમે છે.ઇપ્ન્િયોનો ર્િષયો 
સાથે સબધં થતા ંજ સખુનો અનભુિ થાય છે,પરંત ુસખુનો અનભુિ ભોગવ્યા ૫છી માણસમા ંજે 
ગાડં૫ણ આિે છે તેને હષા’’ કહ ેછે.હષા કતાવ્યની ર્િથમરૃ્ત લાિે છે.આમ,જ્યારે સખુનો અનભુિ 
આ૫ણને કતાવ્યની અને ભાિની ર્િથમરૃ્ત કરાિે ત્યારે સમજી લેિાનુ ંકેઃ આ૫ણને હષા થયો.સખુ 
૫ચે તેિા ંમન અને બદુ્ધદ્ધ તૈયાર કરિા ંજોઇએ.બચત્ત એકાગ્ર કરીને ભસ્તત કરિી અને 
સેિા..સરુ્મરણ..સત્સગં કરિા.ંજીિનમા ંસખુ દુઃખ આિિાના ંજ..તેના લીધે આ૫ણા ર્નશ્ચયો 
બદલાિિા ન જોઇએ. અિતારિાણી’’મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ હોઇ ભલે કોઇ રાજા છતા ંતે, દુઃખોથી ના છૂટી 



 

 

શકતો, પ્રભનુા ભેદને જાણીને સતં, હર૫લ પ્રસન્ન રહી શકતો.. િૈભિ હોય સિા પ્રકારે, છતા ંતપૃ્ ત 
ના થાિાનો, પ્રભનેુ જાણ્યા માણ્યા ર્િના, ર્િશ્વાસ કરદ ના થાિાનો... (અિતારિાણીઃ૩૯) 
23) દ્વેષ કરતો નથી... 
ભગિાનનો ભતત સપંણૂા જગતને ભગિાનનુ ંથિરૂ૫ સમજે છે તેથી તેનો કોઇ૫ણ ્  િથત ુપ્રાણીમા ં
ક્યારેય કોઇ૫ણ કારણથી દ્વષે હોતો નથી.તે સિા જગતને ર્સયારામમય જુિે છે. ર્સયારામમય સબ 
જગ જાની, કરઉં પ્રણામ જોરી જુગ પાની... (રામાયણ) અિતારિાણીમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ કણકણમા ંછે 
તારી જ્યોર્ત, પાન પાન ૫ર તારંૂ નામ, જ્યા ંજોઉં ત્યા ંસિા રદશામા,ં જોઇ રહ્યો છંુ તારંૂ ધામ.. 
(અિતારિાણીઃ૨) આ૫ણે થિને ભલુી ગયા છીએ તેથી બીજાઓનો દ્વષે કરીએ છીએ. જેના 
ર્િચારોની બેઠક દ્વષેના આધારે હોય તેને તત્િજ્ઞા..તત્િદશાન થઇ શકત ુ ંનથી.’’ હષા-શોક બને્ન રાગ-
દ્વષેના ંજ ૫રીણામ છે.જેના પ્રત્યે રાગ છે તેના સયંોગથી અને જેના પ્રત્યે દ્વષે છે તેના ર્િયોગથી 
હષા થાય છે.ર્સદ્ધ ભતત રાગ-દ્વષે જેિા ર્િકારોથી રહીત હોય છે. 
24) શોક કરતો નથી... 
ભગિાનના ભતતમા ંશોકનો ર્િકાર હોતો નથી.અર્નટ ટ િથતનુી પ્રાર્પ્ તમા ંઅને ઇટ ટના ર્િયોગથી 
શોક થાય છે.પ્રભનુી લીલામાનંા ર્િધાન અનસુાર ભતતને ક્યારેય પ્રર્તકળૂતાનો અનભુિ થતો 
નથી.પ્રભનુી લીલાના રહથયને તે સમજતો હોિાથી તે દરેક સમયે સિાવ્યા૫ક પ્રભનુા થિરૂ૫મા ં
મગ્ન રહ ેછે..પછી તેને શોક કેિી રીતે થઇ શકે ? હષા અને શોકના પ્રસગંમા ંજે બદુ્ધદ્ધ અને મનનુ ં
સમતોલ૫ણુ ંગમુાિતા નથી તે ભતત ભગિાનને ગમે છે.. 
25) આકાકં્ષા (કામના) કરતો નથી... 
ભગિાનથી ર્િમખુ અને સસંારથી સન્મખુ થિાથી શરીર ર્નિાાહ અને સખુના માટે અનકુળૂ 
૫દાથા..૫રરસ્થથર્ત..િગેરે મેળિિાની કામના થાય છે,તેમના મળિાથી હષા થાય છે અને તેની 
પ્રાર્પ્ તમા ંર્િઘ્ન ૫હોચાડિાિાળા પ્રત્યે દ્વષે કે ક્રોધ થાય છે અને ન મળિાથી કેિી રીતે મળે ? 
એિી બચિંતા થાય છે,૫રંત ુજેને પરમાત્માની પ્રાર્પ્ ત (બ્રહ્માનભુરૂ્ત) થઇ ગઇ છે તેનામા ંઆ ર્િકારો 
રહતેા નથી.બદુ્ધદ્ધ અને મન પ્રભનેુ અપાણ કરી દેિામા ંઆિે તો જ તે બદલાઇ જાય છે અને 
ત્યારબાદ જ આ સ્થથર્ત પ્રાપ્ ત થાય છે. 
26) શભુાશભુ ૫રરત્યાગી... 
યજ્ઞ..દાન..ત૫..સેિા..સરુ્મરણ..સત્સગં તથા િણાાશ્રમ અનસુાર જીર્િકા તથા શરીર ર્નિાાહ માટે 
કરિામા ંઆિતા ંશાસ્ત્રર્િરહત કમોને શભુ તથા જૂઠ..ક૫ટ..ચોરી..રહિંસા..વ્યબભચાર..િગેરે પા૫ કમાને 
અશભુ કમા કહિેામા ંઆિે છે.ભગિાનનો જ્ઞાની ભતત આ બનેં્ન પ્રકારના કમોનો ત્યાગી હોય 



 

 

છે,કારણ કે તેના શરીર ઇપ્ન્િયો અને મન દ્વારા થતા ંતમામ શભુ કમોને તે ભગિાનને સમર્પિત 
કરી દે છે તેમા ંતેની સહજે૫ણ મમતા..આસસ્તત કે ફલેચ્છા હોતી નથી અને રાગ..દ્વષેનો તેનામા ં
અભાિ હોિાથી પા૫કમો તેના દ્વારા થતા ંજ નથી,એટલે તેને શભુાશભુપરરત્યાગી’’ કહ ેછે. 
મનષુ ્ યને કમો નથી બાધંતા,ં૫રંત ુકમોમા ંરાગ-દ્વષે જ બાધેં છે.શરૂઆતમા ંમાણસ અશભુ કમોનો 
ત્યાગ કરે ત્યારબાદ તે શભુકમોનો ત્યાગ કરે ! જ્યા ંસધુી આ૫ણે શભુ કમો છોડતા નથી ત્યાસંધુી 
અશભુ કમો ૫ણ છૂટતા ંનથી.જે શભુ અને અશભુ બને્ન કમો છોડે તેની જિાબદારી ભગિાન ઉપાડે 
છે,તેનાથી શભુની આસસ્તત નહી અને અશભુની ઘણૃા નરહ ! 
27) અને (૨૮) 
28) સમઃશત્રો ચ ર્મતે્ર ચ..... (શત્ર ુઅને ર્મત્રમા ંસમાન) 
ભતતની િર્ટ ટમા ંતેનો કોઇ શત્ર ુકે ર્મત્ર હોતો નથી,તેમછતા ંલોકો પોત પોતાની ભાિના અનસુાર 
મખૂાતાિશ ભતત દ્વારા પોતાનુ ંઅર્નટ ટ થાય છે તેમ સમજીને..ભતતનો થિભાિ તેમને અનકુળૂ ન 
દેખાતો હોિાથી અથિા ઇટ યાાિશ ભતતમા ંશત્રભુાિનો આરો૫ લગાિે છે.આિી જ રીતે અન્ય લોકો 
પોતાની ભાિના અનસુાર ભતતમા ંર્મત્રતાનો ભાિ કરી લે છે,પરંત ુજગતમા ંસિાત્ર પ્રભનુા ંદશાન 
કરિાિાળા ભતતનો તમામમા ંસમભાિ જ રહ ેછે..તેમની િર્ટ ટમા ંશત્ર-ુર્મત્રનો સહજે૫ણ ભેદ હોતો 
નથી,તે તો હંમેશા ંતમામની સાથે પે્રમનો જ વ્યિહાર કરે છે.તમામને પ્રભનુુ ંજ થિરૂ૫ સમજીને 
સમભાિથી તમામની સેિા કરિી એ જ તેમનો થિભાિ બની જાય છે. અિતારિાણીમા ંગરુૂદેિ 
ર્નરંકારી બાબાએ કહ્ુ ંછે કેઃ દશે રદશામા ંપ્રભનેુ જોિો, એથી ઉત્તમ ધમા નથી, સતંજનોની સેિા 
કરિી, એથી ઉંચ ુકમા નથી.. સતંોની સેિા કરિામા,ં તન મન ધન જે લ ૂટંાિે છે, સાચુ ંમાનો મેલ 
હ્રદયનો, આ૫ મેળે ધોિાયે છે.. સદગરુૂના ઉ૫દેશથી િધીને, જગમા ંબીજી િાણી નથી... 
(અિતારિાણીઃ૧૫૪) 
29) માન-અ૫માનમા ંસમતા... 
માન-અ૫માન ૫રકૃત રક્રયા છે.જે શરીર પ્રત્યે થાય છે.ભતતની પોતાના કહિેાતા શરીરમા ંઅહંતા 
મમતા ન હોિાથી શરીરનુ ંમાન-અ૫માન થિા છતા ં૫ણ ભતતના અંતઃકરણમા ંકોઇ હષા-શોકનો 
ર્િકાર પેદા થતો નથી,તે ર્નત્ય ર્નરંતર સમતામા ંજ સ્થથત રહ ેછે. 
30) ર્શતોટ ણ સખુ-દુઃખેષ ુસમ.... 
(ઠંડી-ગરમી અને સખુ-દુઃખના દ્વનં્દ્વોમા ંસમાન..) ર્શતોટ ણ શબ્દ તમામ ઇપ્ન્િયોના ર્િષયોનો િાચક 
છે.પ્રત્યેક ઇપ્ન્િયનો પોતપોતાના ર્િષયની સાથે સયંોગ થતા ંભતતને એ (અનકુળૂ કે પ્રર્તકળૂ) 
ર્િષયોનુ ંજ્ઞાન તો થાય છે,પરંત ુતેના અંતઃકરણમા ંહષા-શોક..િગેરે ર્િકારો થતા નથી,તે હંમેશા ં



 

 

સમાન રહ ેછે.સાધારણ મનટુ ય ધન.. ભૌર્તક સ૫ંર્ત્ત..િગેરે અનકુળૂ ૫દાથોની પ્રાર્પ્ તમા ંસખુ અને 
પ્રર્તકળૂ ૫દાથોની પ્રાર્પ્ તમા ંદુઃખનો અનભુિ કરે છે,૫રંત ુતે જ ૫દાથો પ્રાપ્ ત થતા ંઅથિા ન થતા ં
ર્સદ્ધ ભતતના અંતઃકરણમા ંહષા- શોક..િગેરે ર્િકારો થતા નથી તે હંમેશા ંસમાન રહ ેછે. દુઃખ આિે 
તો ભતત ર્િચારે છે કેઃ મારી મક્કમતા િધારિા આવ્યુ ંછે અને સખુ આિે તો મને ચૈતન્ય અને 
ઉત્સાહ આપિા માટે આવ્ય ુછે. 
31) સગંર્િિાજજત... 
સગં શબ્દનો અથા સબધં (સયંોગ) તથા આસસ્તત થાય છે.મનટુ યના માટે થિરૂ૫થી બધા ૫દાથોનો 
સગં (સબધં) છોડિાનુ ંશક્ય નથી,કેમકે જ્યાસંધુી મનટુ ય જીર્િત છે ત્યાસંધુી શરીર.. મન..બદુ્ધદ્ધ 
અને ઇપ્ન્િયો તેની સાથે જ રહ ેછે.શરીરથી બભન્ન કેટલાક ૫દાથોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરી શકાય 
છે,૫રંત ુતેના અંતઃકરણમા ંતેમના પ્રત્યે સહજે૫ણ આસસ્તત ચાલ ુરહી હોય તો તે પ્રાણી ૫દાથોથી 
દૂર રહિેા છતા ં૫ણ િાથતિમા ંતેનો તેમની સાથે સબધં ચાલ ુરહલેો જ છે.બીજી બાજુ જો 
અંતઃકરણમા ંપ્રાણી ૫દાથોમા ંસહજે૫ણ આસસ્તત ના હોય તો પાસે રહિેા છતા ં૫ણ તેમની સાથે 
સબધં હોતો નથી.જો ૫દાથોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરિાથી જ મસુ્તત થાત તો મરિાિાળી દરેક 
વ્યસ્તત મતુત થઇ જાત ! કેમકે તેણે તો પોતાના શરીરનો ૫ણ ત્યાગ કરી દીધો ! ૫રંત ુએિી િાત 
નથી.અંતઃકરણમા ંઆસસ્તત રહિેાથી શરીરનો ત્યાગ કરિા છતા ંસસંારનુ ંબધંન ચાલ ુજ રહ ે
છે.આથી મનટુ યને સાસંારીક આસસ્તત જ બાધંિાિાળી છે..સાસંારીક પ્રાણી ૫દાથોનો થિરૂ૫થી 
સબધં નહી. આસસ્તત દૂર કરિા માટે ૫દાથોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરિો એ ૫ણ એક સાધન થઇ શકે 
છે,પરંત ુખાસ જરૂર આસસ્તતનો સિાથા ત્યાગ કરિાથી જ થાય છે.સસંાર પ્રત્યે જો સહજે૫ણ 
આસસ્તત હોય તો તેનુ ંબચિંતન અિશ્ય થશે,આ કારણે તે આસસ્તત સાધકને ક્રમશઃ 
કામના..ક્રોધ..મઢૂતા.. િગેરે પ્રાપ્ ત કરાિતી રહીને તેને ૫તનના ખાડામા ંપાડિાનુ ંસાધન બની 
શકે છે. (ગીતાઃ૨/૬૨-૬૩) ૫રમાત્માના શદુ્ધ અંશ ચેતનમા ંકે જડપ્રકૃર્તમા ંઆસસ્તત નથી હોતી,૫ણ 
જડ અને ચેતનના સબધંરૂપી હું’’ ૫ણાની માન્યતામા ંછે..તે જ આસસ્તત મન..બદુ્ધદ્ધ..ઇપ્ન્િયો અને 
ર્િષયો (૫દાથો) મા ંપ્રર્તત થાય છે. આસસ્તતનુ ંકારણ અર્િિેક છે.પોતાના અંશી પ્રભથુી ર્િમખુ 
થઇને ભલૂથી સસંારને પોતાનો માની લેિાથી સસંારમા ંરાગ થઇ જાય છે અને રાગ થિાથી 
સસંારમા ંઆસસ્તત થઇ જાય છે.સસંાર સાથે માનેલુ ંપોતાપણુ ંસિાથા દૂર થઇ જિાથી બદુ્ધદ્ધ સમ 
થઇ જાય છે..બદુ્ધદ્ધ સમ થતા ંપોતે આસસ્તત રહીત થઇ જાય છે. માણસ આધ્યાજત્મક િર્ટ ટએ એિી 
સ્થથર્ત ઉ૫ર ૫હોચિો જોઇએ કેઃ વ્યસ્તત કે િથતનુા સગંની તેના ઉપર અસર ના થાય.જે સબધંથી 
માણસની બદુ્ધદ્ધ અને વરૃ્ત્ત બદલાય તેને જ સગં કહિેાય. િથત.ુ.વ્યસ્તત અને ર્િચાર આ૫ણી પાસે 
હોિા છતા ંઆ૫ણી બદુ્ધદ્ધ અને વરૃ્ત્તમા ંબદલાિ ના થાય તો તે સગંર્િિજીત સ્થથર્ત કહિેાય. 



 

 

32) તલુ્ય ર્નિંદાથતરુ્ત...    
જે ર્નિંદા-થતરુ્તને સમાન સમજે છે. બીજાના મનમાથંી અમકુ માણસ ઉતરી જાય એિો પ્રયત્ન કરિો 
એ "ર્નિંદા" કહિેાય. થિાથા રહીત િણાનને (િખાણને) પ્રસશંા કહિેાય. થિાથા સરહત િણાનને થતરુ્ત 
કહિેાય છે. જે માણસ ર્નિંદા-થતરુ્તથી ૫ર થયો હોય તેની જિાબદારી ભગિાન ઉપાડે 
છે.ભગિાનના ભતતનો પોતાના નામ અને શરીરમા ંસહજે૫ણ અબભમાન કે મમત્િ હોત ુ ંનથી..તેથી 
તેને થતરુ્તથી હષા કે ર્નિંદાથી કોઇ૫ણ પ્રકારનો શોક થતો નથી..તેનો બનેં્નમા ંસમભાિ રહ ેછે.ભતત 
દ્વારા અશભુ કમો તો થઇ શકતા ંજ નથી અને શભુ કમો થિામા ંતે ફતત ભગિાનને કારણ માને 
છે.છતા ં૫ણ તેની કોઇ ર્નિંદા કે થતરુ્ત કરે તો તેના બચત્તમા ંર્િકાર પેદા થતા નથી.જો કે માનિના 
જીિનમા ંપ્રાથર્મક અિથથામા ંર્નિંદા-થતરુ્તની આિશ્યકતા છે. 
33) મૌની... 
આપણે બોલિાનુ ંબધં કરીએ તે મૌન નથી..Silence છે.મૌનમા ંમાણસની બધી ઇપ્ન્િયોની પ્રવરૃ્ત 
આત્મા સાથે જોડાિિી જોઇએ.િાસના અને કામના બધં કરિા ંએ મન અને બદુ્ધદ્ધનુ ંમૌન છે.ર્સદ્ધ 
ભતત દ્વારા આપોઆ૫ થિાભાર્િક ભગિત્થિરૂ૫નુ ંમનન થતુ ંરહ ેછે એટલા માટે તેને "મૌની" એટલે 
કેઃ મનનશીલ કહિેામા ંઆવ્યો છે.અંતઃકરણમા ંઆિિાિાળી પ્રત્યેક વરૃ્તમા ંતેને ભગિાન જ 
દેખાય છે,એટલા માટે તેના દ્વારા ર્નરંતર ભગિાનનુ ંજ મનન થાય છે.ટૂંકમા ંમૌની એટલે 
ભગિાનના થિરૂ૫નુ ંમનન કરિાિાળો...! 
34) સતંટુ ટો યેન કેનબચત... 
બીજા લોકોને ભતત પ્રારબ્ધ અનસુાર શરીર ર્નિાાહના માટે જે કંઇ મળે તેમા ંજ સતંટુ ટ દેખાય 
છે,પરંત ુિાથતિમા ંભતતના સતંોષનુ ંકારણ કોઇ સાસંારીક ૫દાથા કે પરરસ્થથર્ત હોત ુ ંનથી. એકમાત્ર 
ભગિાનમા ંજ પે્રમ હોિાના લીધે તે ર્નત્યર્નરંતર ભગિાનમા ંજ સતંટુ ટ રહ ેછે.આ સતંોષના કારણે 
તે સસંારની પ્રત્યેક અનકુળૂ પ્રર્તકળૂ ૫રરસ્થથર્તમા ંસમ રહ ેછે કારણ કેઃ તેના અનભુિમા ંપ્રત્યેક 
અનકુળૂ પ્રર્તકળૂ ૫રરસ્થથર્ત ભગિાનના મગંલમય ર્િધાનથી જ આિે છે.આ રીતે પ્રત્યેક 
પરરસ્થથર્તમા ંર્નત્ય ર્નરંતર સતંટુ ટ રહિેાના કારણે તેને સતંટુ ટો યેન કેનબચત કહિેામા ંઆિે છે. 
35) અર્નકેત... 
જેમનુ ંકોઇ ર્નકેત એટલે કે િાસ થથાન નથી તે જ અર્નકેત હોય તેિી િાત નથી.ભલે ગહૃથથ હોય 
કે સાધ ુસનં્યાસી..જેમની પોતાના રહિેાના થથાનમા ંમમતા કે આસસ્તત નથી તે બધા અર્નકેત’’ 
છે.ભતતને રહિેાના થથાનમા ંકે શરીર(થથલૂ..સકૂ્ષ્ મ..કારણ શરીર)મા ંલેશમાત્ર ૫ણ પોતાપણુ ંતથા 



 

 

આસસ્તત હોતી નથી એટલા માટે તેને અર્નકેત કહિેામા ંઆિે છે.અર્નકેત સ્થથર્ત લાિિા માટે 
મમત્િ તથા આસસ્તત આઘા ંકરિા ંજોઇએ.. 
36) સ્થથરમર્ત... 
ભતતને ભગિાનના ંપ્રત્યક્ષ દશાન થયા ંહોિાથી તેના તમામ સશંય નટ ટ થઇ જાય છે.. ભગિાનમા ં
તેનો િઢ ર્િશ્વાસ થઇ જાય છે..તેનો ર્નશ્ચય અટલ અને ર્નશ્ચલ હોય છે તેથી તે સાધારણ મનટુ યની 
જેમ કામ..ક્રોધ..લોભ..મોહ કે ભય િગેરે..ર્િકારોના િશમા ંઆિીને ધમાથી કે ભગિાનના થિરૂ૫થી 
ક્યારેય ર્િચબલત થતો નથી તેથી તેને "સ્થથર બદુ્ધદ્ધ" કહ્યો છે. સ્થથર બદુ્ધદ્ધ થિામા ંકામનાઓ જ 
બાધક થાય છે આથી કામનાઓના ત્યાગથી જ સ્થથર બદુ્ધદ્ધ થઇ શકે છે. ઉ૫રોતત ૩૬ લક્ષણોમા ં
રાગ-દ્વષે અને હષા-શોકનો અભાિ બતાિિામા ંઆવ્યો છે..અંતમા ંભગિાને કહ્ુ ંછે કેઃ "જેઓ 
મારામા ંશ્રદ્ધા રાખિાિાળા અને મારા પરાયણ થયેલા ભતતો ઉ૫ર કહલેા આ ધમામય અમતૃનુ ં
સારી રીતે સેિન કરે છે તેઓ મને અત્યતં ર્પ્રય છે." (ગીતાઃ૧૨/૨૦) મન થિથથ..શદુ્ધ..૫ર્િત્ર અને 
સથંકારી બનાિિા માટે ભસ્તત એ ભગિાને આપેલ ઉત્કૃટ ટ સાધન છે તે આ૫ણે બધા અ૫નાિીએ 
એિી પ્રાથાના.....!! 
સકંલનઃ ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી "ર્નરંકારી" 
     

પ્રભ ુ૫રમાત્ માની અલૌરકક લીલા 
પ્રભ ુ૫રમાત્ મા જયારે પોતાની અહૈતકુી કલ્ યાણમયી રદવ્ ય લીલામા ંસલંગ્ ન થાય છે ત્ યારે તે 
ઘરતી,મરહસરુ એટલે કે બ્રહ્મજ્ઞાની,સાઘસુતંો,ભકતો અને દેિતાઓના રહતાથે લૌરકક નરરૂ૫મા ં
સમય સમય ૫ર અિતાર ઘારણ કરે છે. 
ભગિાન શ્રી કૃટ ણ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા (અધ્યાયઃ૪/૭-૮)મા ંકહ ેછે કેઃ 
યદા યદા રહ ધમાથય ગ્લાર્નભિર્ત ભારત, અભ્યતુ્થાનમધમાથય તદાત્માન ંસજૃામ્યહમ.્.(૭) 
૫રરત્રાણાય સાધનૂા ંર્િનાશાય ચ દુટ કૃતામ,્ ધમાસથંથા૫નાથાાય સમ્ભિામી યગેુ યગેુ..(૮) 
જ્યારે જ્યારે ધમાની હાની થાય છે અને દુટ ટોની વપૃ્ધ્ધ થાય છે ત્યારે ત્યારે ભગિાન અિતાર 
લઇને સાધઓુની રક્ષા કરે છે અને પાપીઓનો સહંાર કરે છે.યગુ યગુમા ં૫રમાત્માના અિતાર 
લેિાનો આ જ ઉદેશ્ય છે.આ જ િાતને થપટ ટ કરતા ંગોથિામી તલુસીદાસજી મહારાજ કહ ેછે કેઃ 
ભગત હતે ુભગિાન પ્રભ ુરામ ધરેઉં તન ુભ૫ૂ, રકયે ચરીત પાિન ૫રમ પ્રાકતૃ નશ અનરુુપ.. 
(રામચરીત માનસઃ૭/૭૨/ક) સિા સાધારણને સમજાિિા માટે તેઓ થપટ ટરૂપે કહ ેછે કેઃ જથા અનેક 



 

 

બેષ ધરી નતૃ્ય કરઇ નટ કોઇ, સોઇ સોઇ ભાિ દેખાિઇ આપનુ હોઇ ન સોઇ... (રામચરીત 
માનસઃ૭/૭૨/ખ) 
પરબ્રહ્મનુ ંલૌરકક અિતરણ તેમની અલૌરકક લીલાનુ ંજ ૫રીણામ છે.હિે અહી સમજિાની િાત એ 
છે કેઃ ધમાની રક્ષા તથા દુટ ટોના સહંાર માટે જે મનટુ યરૂ૫ અથિા અન્ય રૂપોને પ્રભ ુધારણ કરે છે તે 
થિરૂ૫તઃ કેિા ંછે..? તેમની થિાભાર્િક લીલા કેિી હોય છે..? તે લીલા કેિી રીતે થઇ રહી છે..? 
િથતતુઃ તે લીલાને કોઇ ચમાચક્ષથુી કે રદવ્યિર્ટ ટથી જોઇ શકતા નથી,પરંત ુઆત્મિર્ટ ટથી જ જાણી 
શકાય છે.ભગિાને કોઇપણ રૂ૫ ધારણ કરીને તે જાગર્તક લીલા કરી તે લીલાને ઘણાઓએ તે 
સમયે ચમાચક્ષઓુથી જોઇ હતી તે પ્રસગંોને સદગ્રથંોમા ંલખયા છે,જેિા કેઃ ભગિાન ર્િટ ણનુા રૂ૫મા ં
દાનિોનો સહંાર કરિા માટે જે લીલા કરી તેનુ ંર્િથતતૃ િણાન પરુાણોમા ંમળે છે.તે્રતાયગુમા ં
પરુૂષોત્તમ ભગિાન શ્રી રામની લીલાઓનુ ંિણાન રામાયણમા ંિણાિેલ છે.તેિી જ રીતે દ્રા૫રયગુમા ં
ભગિાન શ્રી કૃટ ણના રૂ૫મા ંઅિતાર લઇને જે લીલા કરી તેનુ ંિણાન મહાભારત તથા શ્રીમદ્ 
ભાગિત ્મહાપરુાણમા ંઆિે છે, પરંત ુસિાકાળમા ંઅહર્નિશ ૫રમર્પતા ૫રમાત્માની જે થિાભાર્િક 
લીલાઓ થઇ રહી છે તેને કોઇ ર્િરલા વ્યસ્તતઓ જ અથિા ઋર્ષમરુ્નઓ કે સતં મહાત્માઓ જ જાણે 
છે.. શ્રી રામચરીત માનસમા ંખબૂ જ મહત્િપણૂા પ્રસગં આિે છે કેઃભગિાન શ્રી રામ જ્યારે 
બચત્રકટૂના જગંલમા ંિાપ્લ્મકીજીના આશ્રમમા ં૫ધારે છે ત્યારે િાપ્લ્મકી મરુ્નને ભગિાન શ્રી રામ 
પછેૂ છે કેઃ આ જગંલમા ંએવુ ંકોઇ થથાન બતાિો કે જ્યા ંહું ર્નિાસ કરંૂ..? િાપ્લ્મકીજી જિાબમા ં
ર્નિેદન કરે છે કેઃ !! પ ૂછેંહું મોરહ રક રહાું કહાું મૈં પછૂત સકુચાઇ,જહા ંન હોહું તહું દેહું કરહ તમુ્હરહ 
દેખાિાું કાઉં !! ભગિાનને કંઇક કહિેામા ંિાલ્મીકીજીને સકંોચ થાય છે, તેમછતા ંપ્રશ્ન કરે છે કેઃ 
આપ તે થથાન બતાિો કે જ્યા ંઆ૫ ના હો..તો હું ૫ણ આ૫ને રહિેાનુ ંથથાન બતાવુ.ં અહી થપટ ટ 
થાય છે કેઃ ભગિાન શ્રી રામ થિરૂ૫તઃ ર્નગુાણ ર્નરાકાર છે.મહર્ષિ િાપ્લ્મકીજી આ િાત સમજાિતા ં
કહ ેછે કેઃ !! રામ સરૂ૫ તમુ્હાર બચન અગોચર બપુ્ધ્ધ ૫ર,અબબગત અકથ અપાર નેર્ત નેર્ત ર્નગમ 
કહ ે!! રામના થિરૂ૫ને મન..બપુ્ધ્ધ..િાણી અથિા ઇષ્ન્દ્રયોથી જાણી શકાત ુ ંનથી.િેદ ૫ણ તેના 
સબધંમા ંનેર્ત નેર્ત કહીને પોકારે છે,તે રામ પોતાના થિરૂ૫થી સસંારની તમામ લીલાઓને જુિે છે 
તથા બ્રહ્મા..ર્િટ ણ ુઅને શકંરને ૫ણ નાચ નચાિે છે તે િાતને પ્રમાબણત કરતા ંગોથિામી 
તલુસીદાસજી કહ ેછે કેઃ 
!! જગ ુપેખન તમુ્હ દેઅર્નહારે, ર્િર્ધ હરર શભં ુનચાિર્નહારે !! 
ફરીથી તેનાથી ૫ણ ર્િર્શટ ટતમ ્માર્મિક તર્થય સમજાિતા ંકહ ેછે કેઃ 
!! તેઉં ન જાનરહિં મમા તમુ્હારા, ઔસ તમુ્હરહ કો જાનર્નહારા !! િાપ્લ્મકીજી કહ ેછે કેઃ હ ેરામ..! 
આપના થિરૂ૫ને ર્ત્રદેિ ૫ણ જાણી શકતા નથી તો ૫છી અન્ય લોકો આ૫ને કેિી રીતે જાણી શકે..?  



 

 

આપના થિરૂ૫ને તે જ જાણી શકે છે જેને આ૫ થિયમ ્જણાિી દો છો અને આમ,જે આ૫ને તત્િથી 
જાણી લે છે તે આ૫ને જાણીને આ૫થી ર્નભેદ બની જાય છે. !! સોઇ જાનઇ જેરહ દેહું જનાઇ, જાનત 
તમુ્હરહ તમુ્હઇ હોઇ જાઇ !! ભગિાનના વ્યતતરૂ૫ને જાણીને કોઇ ર્નભેદ બની શકતા નથી,પરંત ુ
મોરહત થઇ જાય છે.રામાયણમા ંઅનેક થથાનો ૫ર તેનુ ંિણાન છે.ભગિાન શકંરની સમક્ષ જ સર્તને 
મોહ થાય છે..નારદજી જેિા ઋર્ષશે્રટ ઠ ૫ણ મોરહત થાય છે..લકંામા ંભગિાનને નાગપાશમા ં
બધંાયેલા જોઇને ગરૂડજીને ૫ણ મોહ થાય છે,પરંત ુગોથિામી તલુસીદાસજી થપટ ટ કહ ેછે કેઃ 
ભગિાન રામનુ ંથિરૂ૫ બચદાનદંરૂ૫ છે..ર્નમાલ છે..ર્નરાકાર છે..સિાવ્યાપક છે..ર્નત્ય અને અર્િનાશી 
છે ત્યા ંમોહ નથી. 
સોઇ સચ્ચ્ચદાનદં ઘન રામા, અજ બબગ્નાન રૂ૫ બલ ધામા, વ્યાપક વ્યાપ્ ત અખડં અનતંા, અબખલ 
અમોઘ શસ્તત ભગિતંા, અગણુ અદભ્ર બગરા ગોતીતા,સબદરસી અનિધ અજીતા, ર્નમામ ર્નરાકાર 
ર્નરમોહા,ર્નત્ય ર્નરંજન સખુ સદેંહા, પ્રકૃર્ત પાર પ્રભ ુસબ ઉર બાસી,બ્રહ્મ ર્નરીહ બબરજ અર્િનાશી, 
ઇહાું એહ કર કારણ નારહ,રર્િ સન્મખુ તમ કબહુું રક જારહિં... (રામચરીત માનસઃ૭/૭૨/૩-૮) ર્િનય 
૫ર્ત્રકામા ંગોથિામીજી લખે છે કેઃ 
શોક મોહ ભયહરણ રદિસ ર્નર્સ દેશ કાળ તહાું નારહિં  તલુસીદાસ યહી દશાહીન સશંય ર્નમ ૂાલ ન 
જારહિં... (ર્િનયપર્ત્રકા) સતં કબીરદાસજી ૫ણ રામના આ થિરૂ૫નુ ંિણાન કરતા ંકહ ેછે કેઃ રામ 
માયા રરહત અને સમગ્ર સસંાર માયાનો પ્રસાર છે...  
!! રામ ર્નરંજન ન્યારા રે,અંજન સકલ પસારા રે !! થિરૂ૫ના િણાનમા ંકબીર સાહબેની િાણી ખબુ 
જ ર્િચારણીય છે.આગળ તે કહ ેછે કેઃ જ્યા ંસધુી પ્રભ ુ૫રમાત્મા થિરૂ૫તઃ સ્થથત છે ત્યા ંનથી રદિસ 
કે રાત..ત્યા ંનથી સયૂા કે ચદં્ર..ત્યા ંતારા નથી કે નથી ધરતી, આકાશ..પિન..પાણી..એટલુ ંજ નહી 
ત્યા ંતો કાળની સત્તા ૫ણ ૫હોંચતી નથી..ત્યા ંધ૫ૂ છાિં ૫ણ નથી, તેને તે જ જાણી શકે છે જેની 
ત્યા ંિર્ટ ટ ૫હોંચે છે.તે થિરૂ૫ સિાથી બભન્ન છે..અરદ્રર્તય છે. આ સ્થથર્તમા ંતે રદવ્યતમ લીલા થિરૂ૫નુ ં
દશાન કેિી રીતે થાય..? ત્યા ંકોન ૫હોંચી શકે..? તેના માટે સાધન શુ.ં.? આનુ ંસમાધાન પ્રથતતુ 
કરતા ંકહ ેછે કેઃ 
ન જોગી જોગસે ધ્યાિે,ન તપસી દેહ જરિાિૈ, સહજમેં ધ્યાનસે પાિૈ,સરૂર્તકા ખેલ જેરહ આિૈ, 
સોહંગમ નાદ નરહ ભાઇ,ન બાજૈ શખં શહનાઇ, ર્નહચ્છર જા૫ તહાું જાપૈ,ઉતત ધનૂ સનુ્નસે આપૈ, 
મરંદરમેં દી૫ બહુ બારી,નયન બબન ુભઇ અંર્ધયારી, કબીર દેશ હૈ ન્યારા,લખૈ કોઇ રામકા પ્ યારા... 
!! મહાયોગી ગોરખનાથજી મહારાજની િાણીમા ં૫ણ ઇશ્વરના થિરૂ૫નુ ંિણાન જોિા મળે છે.. બથતી 
ન શનૂ્ય ંશનૂ્ય ંન બથતી,અગમ અગોચર ઐસા, ગગન ર્શખર મરહિં બાલક બોલરહિં,િાકંા આંિ ધરહું 



 

 

મૈં કૈસમ...!! એટલે કે જ્યા ં૫રમાત્મા થિરૂ૫તઃ છે ત્યા ંકોઇ ગામ કે ઘર કે શનૂ્ય ૫ણ નથી,તેને 
સમજવુ ંખબૂ જ કરઠન ૫ણ છે કારણ કેઃ૫રમાત્મા બપુ્ધ્ધથી તથા ઇપ્ન્િયોથી ૫ર છે. 
ભગિાન શ્રીકૃટ ણ ગીતામા ંકહ ેછે કે : જયા ંમારંૂ ૫રમઘામ છે તેને સયૂા,ચદં્ર કે અસ્ગ્ન ૫ણ પ્રકાર્શત 
કરી શકતા ંનથી અને જેને પ્રાપ્ ત થઇને જીિ ફરીથી સસંારમા ંઆિતો નથી તે જ મારંુ પરમધામ 
છે.(ગીતા:૧૫/૬) 
ગરુૂ નાનકદેિજી મહારાજ પ્રભ ુપરમાત્ માના થ િરૂ૫ના ર્િશે કહ ેછે કે: ૫રમાત્ મા અલખ છે, અપાર 
છે, ઇર્ન્ દ્રયગ્રાહય નથી, ત્યા ંકાળ કે કમા નથી, કોઇ જાર્ત કે યોર્ન નથી-આિા ૫રમાત્ મા ઉ૫ર 
પોતાને ન્ યોછાિર કરો. આ રામ સિાવ્ યાપી એટલે કે સિામા ંરમણ કરનાર સિાશરકમાન છે તે 
પોતાની લીલા માત્રથી મચ્ છરને બ્રહ્મા અને બ્રહ્માને મચ્છરથી ૫ણ હીન બનાિી શકે છે, જે પ્રભ ુ
જડને ચેતન અને ચેતનને જડ બનાિી શકે છે તેમના થ િરૂ૫ને અને તેમની અલૌરકક લીલાને સિા 
સાઘારણ માનિ જાણી શકતા નથી એટલે ઉ૫ર્નષદમા ંકહયુ ંછે કે : ૫રમાત્ મા ઘણા બઘા ગ્રનં્ થોના 
અઘ્ યયનથી કે પ્રિચનથી અથિા ઘણુ ંબઘુ ંસાભંળિાથી પ્રાપ્ ત થતા નથી. જેમકે :  
 નાયમાત્ મા પ્રિચનેન ભિચ્ભ્ યો, ન મેઘયા ન બહુના શ્રતેુન, 
    યમેિૈષ ભાન્ તમનભુાર્ત સિા,તથ ય ભાસા સિાર્મદં ર્િભાર્ત !! કઠો૫ર્નષદ:૧/ર/ર૩ !! 
એટલે કે: આ આત્મા િેદાઘ્ યન દ્વારા પ્રાપ્ત થઇ શકતા નથી અને ઘારણા શરકત કે અર્ઘક શ્રિણથી 
૫ણ પ્રાપ્ ત થઇ શકતા નથી. સાધક જે આત્ માનુ ંિરણ કરે છે તે આત્ માથી જ પ્રાપ્ ત કરી શકાય છે, 
તેના પ્રત્ યે આ આત્ મા પોતાના થ િરૂ૫ને અબભવ્ યકત કરી દે છે. ગરુુદેિ ર્નરંકારી બાબા પોતાના 
પ્રર્સઘ્ ઘ પથુ તક ''અિતારિાણી'' મા ંકહ ેછે કે: 
 " રંગ રૂ૫ આકારથી ન્ યારા,મન બરુ્ઘ્ ઘ બચિંતનથી ૫રછો,તમને કોરટ પ્રણામ કરૂ " 
આત્ મા દ્રારા ૫રમાત્ માની પ્રાર્પ્ ત કેિી રીતે થાય ? તેના માટે સિા પ્રથમ મનને એકાગ્ર કરીને 
પોતાના ઇટ ટદેિ(ગરુૂદેિ)નુ ંમાનર્સક ઘ્ યાન કરવુ ંજોઇએ. ત્યારબાદ દ્રર્ટ ટયોગની સાધના આિે છે, 
જે સકૂ્ષ્મ સાધના છે.દ્રર્ટ ટયોગને બબન્દુ ધ્યાન અથિા શનૂ્ય ધ્યાન ૫ણ કહિેામા ંઆિે છે.આ ઘ્ યાન 
સાઘનાની ર્િિેચનામા ંશ્રીમદભાગિતમા ંભગિાન શ્રીકૃટણ ઉઘ્ ઘિજીને ઉ૫દેશ આ૫તા ંકહ ેછે કેઃ 
'' ૫હલેા ંમારા સિાુંગ શરીરનુ ંધ્યાન કરો,૫છી મખુારર્િિંદનુ ંધ્યાન કરો,૫છી શનુ્ યનુ ંઘ્ યાન કરો.'' 
ગોથ િામી તલુસીદાસજી મહારાજ રામચરીતમાનસમા ંપ્રભનુી આ લીલાનુ ંિણાન કરતા ંકહ ેછે:- 
બબન ુ૫દ ચલઇ સનુઇ બબન ુકાના,કર બબન ુકરમ કરઇ ર્િર્ઘ નાના, 
આનન રરહત સકલ રસ ભોગી,બબન ુબાની િકતા બડ જોગી, 
તન બબન ુ૫રસ નયન બબન ુદેખા,ગ્રહઇ ઘ્રાણ બબન ુબાસ અસેષા, 
અર્સ સબ ભ્રારં્ન્ ત અલૌરકક કરની, મરહમા જાસ ુજાઇ નરહિં બરની...  



 

 

(રામતરીત માનસ : ૧/૧૧૮/૫-૮) 
આમ તો ભગિાનના ર્િરાટરૂ૫ના ંદશાન િણાન સાઘારણ દ્રર્ટ ટથી થઇ શકતા ંનથી.ભગિાન શ્રીકૃટ ણ 
જયારે મહાભારતના યઘુ્ ઘના મેદાનમા ંઅજુ ાનને ર્િરાટરૂ૫ના ંદશાન કરાિે છે ત્ યારે સ ્ ૫ટ ટરૂ૫મા ંકહ ે
છે કેઃ 
'ન ત ુમા ંશકયસે દ્રટ ટુમનેનૈિ થ િચક્ષષુા, રદવ્ ય દદાર્મ તે ચક્ષ:ુ૫શ્ ય મે યોગમેશ્ િરમર્'  
||ગીતા:૧૧/૧૮|| 
એટલે કે, મને ત ુ ંપોતાના ંઆ પ્રાકૃત નેત્રો દ્રારા જોિામા ંર્ન:સદેંહ સમથા નથી,એટલે હું તને રદવ્ ય 
અથાાત ્અલૌરકક ચક્ષ ુપ્રદાન કરંૂ છુ જેનાથી ત ુ ંમારી ઇશ્ર્િરીય યોગશરકતને જો. આ જ તો પ્રભનુી 
અલૌરકક લીલા છે જેમા ંતે પોતાના ભકતને થ િ-થ િરૂ૫નુ ંજ્ઞાન કરાિિા માટે પોતે જ તેનો સગુમ 
માગા બતાિે છે.માગા જ નહી,૫રંત ુથ િત: તેને પોતાના ૫રમઘામમા ંખેંચી લાિે છે.આ અલૌરકક 
થ િરૂ૫નુ ંજ્ઞાન અલૌરકક લીલાથી જ સભંિ છે.લૌરકક દ્રર્ટ ટએ તો આ શરકત જ કહિેાય ? એટલે 
રદવ્ યદ્રર્ટ ટની પ્રાર્પ્ ત કેિી રીતે થાય છે ? તેના માટે ગોથ િામી તલુસીદાસજી મહારાજ ગરુૂ રૂ૫નુ ં
(પ્રભ ુ૫રમાત્ માનુ)ં ઘ્ યાનનુ ંમાઘ્ યમ બતાિે છે.આ પ્રકારનુ ંઘ્ યાન કરિાથી જ રદવ્ યદ્રર્ટ ટની પ્રાર્પ્ ત 
થાય છે. રદવ્ યદ્રર્ટ ટની પ્રાર્પ્ તમા ંઅંત:પ્રકાશ હોય છે.જેનાથી મોહરૂપી અંઘકારનો ર્િનાશ થાય છે 
અને સસંારના તમામ દોષ દુ:ખ દુર થઇ જાય છે એ જ ભગિાન શ્રી રામની ગપુ્ ત અથિા પ્રગટ 
લીલા જોઇ શકે છે.ભગિાનની આ લીલા ભલે ૫હાડોમા,ંજગંલોમા,ંપરૃ્થ િી ૫ર કે અંતરમા ંકેમ ના 
થાય ? એટલે પ્રભ ુ૫રમાત્ માની રદવ્ ય અને અલૌરકક લીલા જોિા માટે થ થળૂ અને સકુ્ષ્ મ બનેં 
પ્રકારની ઉપાસના કરિી જોઇએ. સગણુરૂ૫ ઉપાસના અને અરૂ૫,ર્નગુાણ ર્નરાકારની ઉપાસના કરીને 
૫રમાત્ માની અલૌરકક લીલાને જાણી શકાય છે,આિો ઋર્ષઓ અને સતંોનો મત છે....!! 
સકંલનઃ ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી "ર્નરંકારી") 

 
કલ્ યાણ પ્રાર્પ્ તનો સરળ ઉપાય.. 
ભગિાનના નામની મરહમા અપાર છે.ફતત નામ સરુ્મરણના પ્રભાિથી કલ્ યાણ થઇ શકે છે,એટલે 
મરણ પયુંત જો ભગિાનને ના ભલુીએ,ર્નત્ ય ર્નરંતર ભજન-ધ્ યાન,સેિા,સમુીરણ,સત્ સગં કરતા 
રહીએ તો આ૫ણુ ંકલ્ યાણ થતા ંિાર લાગતી નથી.  
ભગિાન શ્રીકૃટ ણ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંકહ ેછે કેઃ                                                     
અનન્ યચેતાઃ સતત ંયો મા ંથ મરર્ત ર્નત્ યશઃ ! તથ યાહં સલુભઃ પાથા ર્નત્ યયતુતથ ય યોબગનઃ !! 
(ગીતાઃ૮/૧૪) 



 

 

(અનન્ ય બચત્તિાળો જે મનટુ ય મારામા ંમજુ પરુૂષોત્તમનુ ંર્નત્ ય ર્નરંતર થ મરણ કરે છે તે ર્નત્ ય 
ર્નરંતર મારામા ંજોડાયેલા યોગીને માટે હું સલુભ છંુ એટલે કેઃતેને સલુભતાથી પ્રાપ્ ત થઇ જાઉં છંુ.) 
જો આ૫ણને શકંા થાય કે ભગિાન સલુભ છે,પરંત ુતેમનુ ંબચિંતન સલુભ નથી,પરંત ુએિી િાત 
નથી કારણ કેઃજયારે આ૫ણને ર્નરંતર બચિંતનથી ભગિાનની સલુભતાનો અનભુિ થઇ જાય છે તો 
બચિંતન ૫ણ સરલ બની જશે અને જો બચિંતન ના થાય તો સમજિાનુ ંકેઃ આ૫ણામા ંશ્રધ્ ધાની ખામી 
છે. 
નામની મહીમા જે શાથ ત્રોમા ંિણાિી છે તે અલ ્ ૫ છે.નામની મહીમા તેનાથી અર્ધક છે.નામની 
મહીમાનુ ંજેટલુ ંિણાન કરિામા ંઆિે તે ઓછંુ જ છે.અમો ક્યારેક ર્િચારીએ છીએ કેઃઅમે ભજન 
કરીએ છીએ ૫ણ પાપોનો નાશ થયો નથી,તો આમા ંઆ૫ણી માન્ યતા પાપોનો નાશ થયો નથી જ 
કારણભતૂ છે.જો અમે એિી શ્રધ્ ધા રાખીએ કેઃભજનથી પાપોનો નાશ થઇ રહ્યો છે તો જુિો ! કેટલો 
ફાયદો થાય છે.સતં મહાપરુૂષો શાથ ત્રો મા ંકહ ેછે કેઃકબળયગુમા ંર્નટ કામ કમાના થોડા ઘણા સાધનથી 
ઉધ્ ધાર થઇ જાય છે.પરમાત્ મામા ંથોડોક પે્રમ થઇ જાય તો તે આપોઆ૫ િધીને ઉધ્ ધાર કરાિી દે 
છે.મહાત્ માઓના,શાથ ત્રોના આ િચનો ઉ૫ર અમારે શ્રધ્ ધા રાખિાની જરૂર છે.ભગિાન શ્રીકૃટ ણ 
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંકહ ેછે કેઃ  
અર્પ ચેત્ સદુુરાચારો ભજતે મામનન્ યભાક્ !  
સાધરેુિ સ મન્ તવ્ યઃ સમ્ યગ્ વ્ યિર્સતો રહ સે !!  
બક્ષપ્ર ંભિર્ત ધમાાત્ મા શશ્ર્િચ્ છાર્ન્ ત ંર્નગચ્ છર્ત ! 
કૌન્ તેય પ્રર્તજાનીરહ ન મે ભતત પ્રણશ્ યર્ત !!  (ગીતાઃ૯/૩૦-૩૧) 
(જો કોઇ અત્ યતં દુરાચારી ૫ણ અનન્ ય ભતત બનીને મને ભજે છે તો તેને સાધ ુજ માનિાયોગ્ ય 
છે,કેમકેઃ તેણે ખબૂ સારી રીતે દ્રઢ ર્નશ્ ચય કરી લીધો છે,એ સત્ િરે એ જ ક્ષણે ધમાાત્ મા થઇ જાય છે 
અને સદા રહનેારી પરમશારં્તને પામે છે,તમે મારી પ્રર્તજ્ઞા જાણો કે મારા ભતતનો ર્િનાશ(૫તન) 
થતો નથી.) 
હિે શકંા એ થાય છે કેઃ એિો દુરાચારી અનન્ યભાિથી ભગિાનના ભજનમા ંકેિી રીતે લાગશે ? 
તેના લાગિામા ંકેટલાક કારણો છે,જેમકેઃતે કોઇ આફતમા ંપડી જાય અને તેને કયાયંથી સહજેપણ 
સહારો ના મળે,એિામા ંઅચાનક તેને પિેુ સાભંળેલી િાત યાદ આિી જાય કેઃભગિાન બધાના 
સહાયક છે અને એમના શરણમા ંજિાથી બધુ ંકામ સારંુ થઇ જાય છે... 
 તે કયારેક કોઇ એિા કોઇ િાય ુમડંળમા ંચાલ્ યો જાય,જ્યા ંમોટા મોટા સતં મહાપરુૂષો થયા 

હોય અને િતામાનમા ં૫ણ હોય તો તેમના પ્રભાિથી ભગિાનમા ંરૂબચ પેદા થઇ જાય છે... 



 

 

 િાર્લ્ મકી,અજાર્મલ,સદન કસાઇ...િગેરે પાપીઓ ૫ણ ભગિાનના ભતતો બની ચકૂ્યા છે 
અને ભજનના પ્રભાિથી તેઓમા ંર્િલક્ષણતા આિી છે - એિી કોઇ કથા સાભંળીને પિૂાનો કોઇ 
સારો સથં કાર જાગી ઉઠે.. 
 કોઇ પ્રાણી એિી આફતમા ંઆિી ગઇ જ્યા ંતેને બચિાની કોઇ સભંાિના જ ન હતી,પરંત ુ

તે બચી ગયુ,ંએિી ઘટના ર્િશેષને જોઇને તેના હયેામા ંએ ભાિ પૈદા થઇ જાય કે કોઇ એિી 
ર્િલક્ષણ શસ્તત છે,જે આિી આફતથી બબચાિે છે... 
 તેને કોઇ સતંના ંદશાન થઇ જાય અને તેના ં૫તન કરિાિાળા ંદુટ કમોને જોઇને તેના ઉ૫ર 

સતંની કૃપા થઇ જાય. 
અનન્ યભાિ થિામા ંખાસ િાત એ છે કેઃ હું ભગિાનનો છંુ અને ભગિાન મારા છે.આ રીતે પોતાની 
અહંતાને બદલી દેિી.અહંતા પરરિતાનથી જેટલી જલ્ દી શરુ્ધ્ ધ આિે છે,એટલી શરુ્ધ્ ધ 
જ૫,ત૫,યજ્ઞ,દાન િગેરે રક્રયાઓથી આિતી નથી.આ અહંતાના પરરિતાનના ર્િષયમા ંત્રણ િાતો 
છે. 
 અહંતાને દૂર કરિી :   -જ્ઞાનયોગથી અહંતા દૂર થાય છે. 
 અહંતાને શધુ્ ધ કરિી :  -કમાયોગથી અહંતા શધુ્ ધ થાય છે.  
 અહંતાનુ ંપરરિતાન કરવુ ં: -ભસ્તતયોગથી અહંતા બદલાઇ જાય છે.  

 ભસ્તતયોગની દૃર્ટ ટએ તમામ દુગુાણ દુરાચારો ભગિાનની ર્િમખુતા ઉ૫ર જ ટકી રહ ે
છે,જ્યારે પ્રાણી અનન્ યભાિથી ભગિાનની સન્ મખુ થઇ જાય છે ત્ યારે તમામ દુગુાણો દુરાચારો દૂર 
થઇ જાય છે અને તત્ કાળ તે ધમાાત્ મા થઇ જાય છે,મહાન પર્િત્ર બની જાય છે,કારણ કેઃ આ જીિ 
પોતે પરમાત્ માનો અંશ છે અને જયારે તેનો ઉિેશ ૫ણ ૫રમાત્ માની પ્રાર્પ્ ત કરિાનો થઇ ગયો તો 
હિે તેને ધમાાત્ મા થિામા ંશુ ંિાર લાગિાની ? હિે તે પાપાત્ મા કેિી રીતે રહશેે ? જીિ માત્ર 
૫રમાત્ માનો અંશ હોિાથી તત્ િતઃ ર્નદોષ છે.સસંારની આસસ્તતને કારણે જ તેનામા ંઆગતંકુ દોષ 
આિી જાય છે.દુરાચરી ૫ણ જ્યારે ભતત થઇ શકે છે તો ૫છી ભતત થયા બાદ તે ફરીથી દુરાચારી 
૫ણ થઇ શકે છે એમ ન્ યાય કહ ેછે,પરંત ુભતત થયા બાદ તેમનુ ંફરીથી ૫તન થઇ શકત ુ ં
નથી.આમ, ભગિાને બધાના ઉધ્ ધાર માટે રથ તો બતાવ્ યો છે.ભગિાન શ્રીકૃટ ણ શ્રીમદ્ ભગિદ્ 
ગીતામા ંકહ ેછે કેઃ 
અન્ યે ત્ િેિમજાનન્ તઃશ્રતુ્ િાન્ યેભ્ ય ઉપાસતે !તેઅર્પ ચાર્તતરન્ ત્ યેિ મતૃ્ યુ ંશ્રરુ્ત૫રાયણા !!  
(ગીતાઃ૧૩/૨૫) 



 

 

(બીજા મનટુ યો આ રીતે ધ્ યાનયોગ,સાખં યયોગ,કમાયોગ..િગેરે સાધનોને નથી જાણતા,ફકત 
જીિન્ મતુત મહાપરુૂષો પાસેથી સાભંળીને ઉપાસના કરે છે એિા તેઓ સાભંળિાને ૫રાયણ થયેલા 
મનટુ યો ૫ણ મતૃ્ યનેુ તરી જાય છે) 
સતં મહાપરુૂષોની આજ્ઞાનુ ંપાલન કરિાથી એમના મનની કે સકેંતની આજ્ઞાનસુાર તત ્ ૫રતાપિૂાક 
ચાલિાથી મનટુ ય આ૫મેળે એ પરમાત્ માતત્ િને પ્રાપ્ ત થઇ જાય છે.શરીરની સાથે સબધં રાખિાથી 
જ મતૃ્ ય ુથાય છે.જે મનટુ યો મહાપરુૂષોની આજ્ઞાને પરાયણ થઇ જાય છે એમનો શરીર સાથે માનેલો 
સબધં છુટી જાય છે આથી તેઓ મતૃ્ યનેુ તરી જાય છે. ભગિાન માનિા અને જાણિા ઉ૫ર િધારે 
જોર આપે છે.સાભંળિાની અપેક્ષાએ માનવુ ંઉત્તમ છે અને માનિાની અપેક્ષાએ તત્ િથી જાણી લેવુ ં
ઉત્તમ છે,જેમ કેઃ એક બાળકને અમે કહીએ કેઃઆ તારી મા છે,આ ર્પતા છે,કાકા છે તો તે સાભંળીને 
તેમને માની લે છે,પછી આગળ જતા ંતેને ખબર પડે છે કેઃતેનો અથા શુ ંથાય છે.આમ,અમે ૫ણ 
સાભંળેલી િાતોને માની લઇએ છીએ. 
ભગિાન કહ ેછે કેઃ 
જ્ઞાત્ િા મા ંશારં્તમચૃ્ છર્ત (ગીતાઃ૫/૨૯) 
જે મને તત્ િતઃ જાણી લે છે તે શારં્તને પ્રાપ્ ત થાય છે.  
ભગિાનની આ િાતને અમે સાભંળીએ છીએ પરંત ુતેને માનતા નથી અને માની લઇએ તો અમારંુ 
કામ થઇ જાય. 
ભગિાને ગીતામા ંજાણિા ઉ૫ર ર્િશેષ બળ આપ્ યુ ંછે.િાથ તિમા ંજે કામ મનથી થાય છે તેની જ 
રકિંમત છે.કોઇ૫ણ રક્રયામા ંજો મનમા ંકોઇ થ િાથા છે તો તે નીચા દજાાનુ ંછે. રક્રયામા ંત્રણ િાત મખુ ય 
છે.રક્રયા કા ંતો થ િાથાથી થાય છે અથિા પરમાથાથી અથિા આ બનેંથી રરહત.જ્યા ંથ િાથા અને 
૫રમાથા બનેં નથી તે રક્રયાઓને ત્ યાગ કરી દેિો જોઇએ.પ્રમાદ અને આળસથી બચવુ ંજઇએ.સમગ્ર 
સમય ભગિાનની તરફ લગાિવુ ંજોઇએ.જેમ અમોને ખબર હોય કેઃઅહી ખાડો છે અને તેમા ં૫ડીશુ ં
તો પ્રાણનાશ થઇ જશે તો અમે તેની પાસે ૫ણ નથી તેિી જ રીતે જો અમે પાપોને સમજી લઇશુ ં
તો અમારાથી કયારેય પાપ નહી થાય,કેમકેઃ 
ભગિાન કહ ેછે કેઃ અધો ગચ્ છર્ન્ ત તામસાઃ 
તામસી વ્ યસ્તત અધોલોકમા ંજાય છે,આ સમજ્યા ૫છી કોઇ૫ણ દુગુાણ દુરાચાર અમારામા ંઆિી 
શકતા જ નથી.જો લૌરકક થ િાથાન ુ ંબચિંતન ૫ણ હાનીકારક માલમૂ ૫ડે તો તેનાથી છૂટકારો થઇ શકે 
છે,પરમાથા ર્િષય જ સૌથી ઉચ્ ચકોટીની ચીજ છે. ઉપરોકત કહલેી િાતોને એકાતંમા ંબેસીને 
િારંિાર ર્િચાર કરિો જોઇએ.ભલે સિાથ િનો નાશ થઇ જાય પરંત ુજેનાથી ચૌરાશી લાખ 
યોર્નયોમા ંભટકવુ ં૫ડે તે કામ અમો નહી કરીએ.આિી રીતે દૃઢતાથી ર્િચારિાથી અમે િાથ તિમા ં



 

 

સખુી બની જઇએ છીએ.આવુ ંસમજિાથી અન્ ય કામ ગૌણ બની જાય છે.જો અમે આ િાતોને 
સમજી લઇએ તો અમોને અન્ ય કામ ખતરનાક દેખાય છે અને અમે સૌથી પહલેા ંભજન જ કરિા 
લાગીએ છીએ.હજુ તો માન્ યતામા ંજ ખામી છે પછી જાણિાની િાત તો ખબૂ દૂરની િાત છે.િથ તનુા 
તત્ િનુ ંજ્ઞાન થિાથી તો ૫છી અન ્ ય કામ ખતમ થઇ જાય છે.અમારે અમારા ર્નત્ ય કમાની સાથે 
સાથે પાચં ર્મર્નટ આ ર્િચારને ર્નત્ યકમામા ંસામેલ કરી લેિા ંજોઇએ.જો અમારા શરીરનો નાશ થઇ 
જાય તો અમારંુ શુ ંનકુશાન થિાનુ ંછે? કારણ કેઃઆ સિા તો નાશિાન છે જ.મનટુ યયોર્ન ર્સિાય 
અન્ ય યોર્નયોમા ંઆત્ મ કલ્ યાણના માટે આગળ આિી શકતા ંનથી,એટલા માટે આ મનટુ યશરીરને 
પામીને પોતાનો ઉદેશ્ ય સફળ કરી લેિો જોઇએ. 
શાથ ત્ર કહ ેછે કેઃ   !! ઉર્ત્તટ ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ ત િરાર્ન્ નબોધત !! 
ઉઠો,જાગો અને આત્ મકલ્ યાણકારી શે્રટ ઠ િચનોને સાભંળીને,જાણીને લક્ષ્ યની પ્રાર્પ્ ત માટે આગળ 
િધો.આપણે આધ્ યાર્ત્ મક ર્િષયમા ંસઇૂ રહ્યા હોઇએ તો તેનાથી આગળ િધીએ.ઉઠો,જાગો અને તે 
તત્ િને સમજો,પરંત ુઅમે તો મોહ માયારૂપી મરદરા પીને નશામા ંચરૂ છીએ.અમારે ર્િચારવુ ંજોઇએ 
કેઃ પાપીથી અધીક પાપી પણ જો હોય અને આજે જ મરણ પામનાર હોય તો તેનુ ં૫ણ કલ્ યાણ થઇ 
શકત ુ ંહોય તો ૫છી અમારી પાસે તો હજુ ઘણો સમય છે,તેમ છતા ંજો અમે પોતાનુ ંઆત્ મકલ્ યાણ 
નહી કરીએ તો અમારા જેિો મખૂા બીજો કોઇ નથી.અમે નહી માનીએ તો શાથ ત્રો અને સતંોને તો 
કોઇ નકુશાન થિાનુ ંનથી,નકુશાન તો અમારંુ જ થિાનુ ંછે,એટલે અમારે ર્િચાર કરિો જોઇએ 
કેઃઅમારંુ જેમા ં૫રમરહત છે તે કામ ના માટે પ્રાણ૫યાન્ ત પ્રયત્ ન કરિો જોઇએ.તેના માટે મરવુ ં
ર્મટવુ ંજોઇએ.લોકો તો ધન અને માન-બડાઇના માટે મરી જાય છે,જેલ જાય છે તેનાથી તેમને માન 
મળે છે પણ...તેમનુ ંકલ્ યાણ થત ુ ંનથી.િથ તતુઃ કલ્ યાણના માટે મરવુ ંજ અસલી ચીજ છે.માનિ મરે 
તો એિી રીતે મરે કે ફરીથી મરવુ ંના પડે..ધમાના માટે મરે...!! 
સકંલનઃ ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી "ર્નરંકારી" 

 
અનમોલ મનટુ ય જીિનનો ઉિેશ્યઃ પ્રભદુશાન 
સરૃ્ટ ટના તમામ પ્રાણીઓ સખુ અને શારં્ત ઇચ્છે છે.તે ઇચ્છે છેઃ મને રોટી..ક૫ડા ંઅને મકાન મળે.. 
મારી આસપાસનુ ંિાતાિરણ શાતં અને સખુમય હોય.કોઇ૫ણ મનટુ ય અશારં્તમા ંરહિેાનુ ં૫સદં 
કરતો નથી..તો ૫છી કયુ ંકારણ છે કેઃ સરૃ્ટ ટનો સૌથી િધ ુબદુ્ધદ્ધમાન પ્રાણી મનટુ ય આજે સખુના ં
તમામ સાધનો હોિા છતા ંદુઃખી કેમ છે ? પ્રત્યેક િથત ુપોતાના મળૂથી અલગ થિાથી દુઃખ પામે 
છે.જ્યા ંસધુી તેને તે સ્ત્રોત મળતો નથી ત્યાસંધુી ભટકતી રહ ેછે.અનેક સરૃ્ટ ટ ૫દાથોમા ંસખુની શોધ 



 

 

કરતા ંચૌરાશી લાખ યોર્નઓમા ંભ્રમણ કરિા છતા ંતેને સખુ મળતુ ંનથી..કારણ કેઃ સસંારનો 
કોઇ૫ણ સબધં-૫દાથો માનિને કાયમી સખુ આપતા ંનથી.જ્યારે તેનો અભાિ થાય છે ત્યારે માનિ 
દુઃખી થાય છે, જેમ કેઃ સુદંર સ્ત્રી..સુદંર મકાન..સુદંર કાર..બાળકો િગેરે તમામ ર્પ્રય લાગે છે,પરંત ુ
આ સખુના ંસાધન થથાઇ હોતા ંનથી.જે આજે છે તે કાલે જૂના ંથઇ જાય છે અને ૫રમ રદિસે રહતેા ં
નથી.કોઇ િથત ુઅધિચ્ચે જ ર્િદાય લઇ લે તો માનિ દુઃખી થઇ જાય છે.આ કુચક્રથી પણૂા સતં 
જીિને મતુત કરે છે.પણૂા સતં સમજાિે છે કેઃ આ બધા ંસાધનો જીિનનો આધાર જરૂરી છે,પરંત ુ
જીિનનુ ંલક્ષ્ ય નથી.મનટુ ય જીિનનુ ંલક્ષ્ ય તેના મળૂ સ્ત્રોતને પામીને તેમા ંભળિાનુ ંછે.(મસુ્તત 
પામિાનુ ંછે) આિા પ્રકારનો િર્ટ ટકોણ પ્રત્યેક યગુમા ંઅિતારી પરુૂષોએ સસંારને પ્રદાન કયો 
છે.આજ કાયા આજે સતં ર્નરંકારી ર્મશન કરી રહ્ુ ંછે. સસંારને ભિસાગર કહિેામા ંઆિે છે,તેને 
કોઇ છલાગં મારીને પાર કરી શકાતો નથી.પ્રત્યેક પ્રાણીએ તેની િચ્ચેથી ૫સાર થવુ ં૫ડે છે.સખુ 
દુઃખ ભોગિતા ંભોગિતા ંમસુ્તત સધુી ૫હોંચવુ ંએ જીિનનુ ંલક્ષ્ ય છે.આ૫ણે જોઇએ છીએ કેઃ 
સામાન્ય જળાશયને પાર કરિા માટે ૫ણ કોઇ નાિ કે કેિટની જરૂર ૫ડતી જ હશે ને ? આ જ 
િાત સતં મહાપરુૂષો પોકારી પોકારીને કહ ેછે કેઃ સદગરુૂ જ નામ ધન આપીને ભિસાગરમાથંી પાર 
કરાિી દે છે.સદગરુૂ જજજ્ઞાસઓુને સમજાિે છે કેઃ નામ ધન કોઇ મતં્ર નથી કે જેનુ ંકોઇ એકાતં 
જગ્યાએ જઇને આંખો બધં કરીને થમરણ કરિામા ંઆિે કે જેનાથી ભગસાગર પાર કરી શકાય ! 
કેિી નિાઇની િાત છે ! જો અમે આંખો બધં કરીને રથતો ઓળંગિાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શુ ંતે 
શક્ય છે ? આમ કરિાથી અકથમાત થઇ શકે છે, તો ૫છી આટલા મોટા ભિસાગરને પાર કરિા 
ફતત પો૫ટની જેમ રટન કરિાથી કેિી રીતે પાર ઉતરી શકાય ? એટલે ફતત નામ લેિાથી..ફતત 
એકલા મતં્રજા૫થી કામ થઇ શકત ુ ંનથી. જેમ કાગળ ઉ૫ર લખેલ દિાના 
ર્પ્રષ્થક્ર૫શન(Prescription)ને િાચંિા માત્રથી આરામ થતો નથી.ર્પ્રષ્થક્ર૫શનમા ંલખેલી દિા 
ખરીદીને ખાિી ૫ડે છે..તેિી જ રીતે નામ લેિાનો અથા છેઃ જાણકારી પ્રાપ્ ત કરિી. જ્યારે અમોને 
જાણકારી પ્રાપ્ ત થાય છે ૫છી પ્રાથાના કરી શકાય છે અને સાભંળી શકાય છે.જો અમારે નોકરી 
મેળિિી હોય તો તેના માટે પ્રાથાના-૫ત્ર(અરજી) લખીને મોકલવુ ં૫ડે છે.હિે પ્રાથાના-૫ત્ર 
લખયુ.ં.૫રંત ુનોકરી આપનારનુ ંસરનામુ ંઅમને ખબર નથી તો ફતત પ્રાથાના-૫ત્ર નોકરી આપી 
શકત ુ ંનથી.આિી જ હાલત સદગરુૂ ર્િનાના માનિની છે કે તે સદગરુૂ ર્િના સદ્ ગ્રન્થોના 
અધ્યયયનથી મસુ્તત મેળિિા ઇચ્છે છે કે જેને આજસધુી કોઇ મેળિી શક્યો નથી.સતં ર્નરંકારી 
ર્મશન આજે પ્રભ ુ૫રમાત્માની જાણકારી કરાિીને પ્રાથાના કરાિી રહ્ુ ંછે અને માનિ મસુ્તતનુ ં
સાધન બની રહ્ુ ંછે. 



 

 

આજે ર્િશ્વની િથતી ખબૂ જ ઝડ૫થી િધી રહી છે.તેના કારણે બેકારી..ભખૂમરો..જેિી સમથયાઓ 
ઉભી થઇ છે.યિુાિગા ૫થભ્રટ ટ થઇ ર્િનાશકારી કાયોમા ંલાગી જાય છે.આિી ભયાિહ સ્થથર્ત 
સસંારમા ંવ્યાપ્ ત છે.સતં આિી અિથથામા ંએિા સમાજિાદની થથાપના કરિાનુ ંઇચ્છે છે જેમા ં
તમામ મનટુ યો અંદરો અંદર સખુ દુઃખ િહેંચે.જેની પાસે પોતાની જરૂરીયાત કરતા ંિધ ુછે તે 
જરૂરતમદંોને િહેંચી દે. સતં પોતાના ર્શટ યોને એવુ ંર્શક્ષણ આપે છે કેઃ જરૂરતમદંોને મદદ કરિી.. 
યિુાશસ્તતને યોગ્ય રદશા પ્રદાન કરી માનિ રહતના કાયોમા ંલગાિિી.યિુાશસ્તત પ્રત્યેક ર્મશન.. 
સપં્રદાયમા ંહોય છે,૫રંત ુસતં ર્નરંકારી ર્મશનના યિુકો શારં્ત..પે્રમ અને ભાઇચારો થથાર્પત 
કરિામા ંરદિસ રાત પ્રયત્નશીલ છે,જે આજના ઉગ્ર િાતાિરણમા ંશારં્ત થથાપિાનુ ંએક કદમ છે. 
આજે દરેક ઘરમા ંતલેશ..િડીલોનો ર્નરાદર..જીિન મલૂ્યોનો હ્રાસ..સ્ત્રીઓનુ ંશોષણ અને દુદાશા 
જોિામા ંઆિે છે,પરંત ુર્નરંકારી ૫રીિારોમા ંગરુૂદેિ હરદેિના ઉ૫દેશ દ્વારા જે શારં્ત અને પે્રમની 
િષાા થઇ રહી છે તે બાકીના જગતના માટે અનકુરણીય છે. 
જ્યારે ૫ણ ધમામા ંપાખડં,ર્મર્થયાચાર..અંધ ર્િશ્વાસ િધી જાય છે.સતં ર્નરંકારી ર્મશન આ તમામને 
જીિનમાથંી કાઢી નાખિા અને એક ૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા કે જે સમગ્ર સરૃ્ટ ટના કતાા છે..સિાવ્યા૫ક 
તથા સિાશસ્તતમાન છે તેમને જાણીને ર્િશ્વના માનિને ધમાનો સાચો મમા પ્રદાન કરે છે. આજે 
ર્િશ્વમા ંજાર્તિાદ..પ્રારં્તયિાદ..ધમોની સરંકણાતા માનિને ભિસાગર તરિામા ંર્િઘ્ન બનીને અધ ્
િચ્ચે જ ડુબાડી રહી છે..૫રંત ુજે માનિતાિાદી સદગરુૂની શરણાગર્ત લઇ લે છે તેના માટે મસુ્તત 
સરળ બની જાય છે.મસુ્તત મેળિિા માટે કોઇ ખચા કરિો ૫ડતો નથી..િેશભષૂા બદલિી ૫ડતી 
નથી.તેના માટે ગણુ-અિગણુ,ઉંચ-નીચનો પ્રશ્ન હોતો નથી. ગરુૂની શરણમા ંઆિીને ફતત ચરણોમા ં
ર્શશ ઝુકાિીને શરણાગર્ત થિીકારિાથી સદગરુૂ આગળ આિીને ર્શટ યની તમામ પ્રકારની 
જિાબદારીઓ ર્નભાિીને ર્શટ યના રક્ષક બની જાય છે,એટલે કે દરેક માનિે આિા સતં (ક્ષોર્ત્રય 
બ્રહ્મર્નટ ઠ સદગરુૂ)ની શરણમા ંઆિી મસુ્તત ૫થના રાહી બની જવુ ંજોઇએ. કેટલીક બાહ્ય િાતોને 
ધ્યાન ઉ૫ર લાિિામા ંના આિે તો મનટુ યમાત્ર  ૫છી તે ગમે પ્રાતં કે રાજ્યનો હોય..દરેકનુ ંશરીર 
પાચં તત્િનુ ંએક સરખુ ંજ હોય છે... તો ૫છી માનિ માનિ સાથે કેમ ઝઘડે છે ?  
તમામ જીિ નર અને માદા જ્યારે એક જ જ્યોર્ત(બ્રહ્મ)થી બનેલા છે અને એક તેમનો ર્નમાાતા 
છે..એક જ ૫રમાત્માની સરૃ્ટ ટ શરીર ૫ણ તમામના ંએક સરખા ંજ છે તો ૫છી આ જાત-પાતંના ભેદ 
અને બ્રાહ્મણ..ક્ષર્ત્રય..શિૂ..િૈશ્યના ચાર િણા તથા લોકાચાર..િગેરેના ર્િિાદ કેમ ઉભા કરિામા ં
આિે છે ?  



 

 

તમામ જાર્તઓની જેમ તથાકર્થક ધમા અને સપં્રદાયો સાથે સબરં્ધત વ્યસ્તતઓ ૫ણ એક જ 
૫રમાત્માના ંસતંાન છે તો ૫છી એમને માનિ સમજીને સમાનરૂ૫થી પે્રમ કરિામા ંકેમ નથી 
આિતો ?  
ભલે કોઇ સારો હોય કે ખરાબ ! જ્યારે તમામ માનિ એક બ્રહ્મના ંજ રૂ૫ છે તો ૫છી તેમના ંસારા 
ખોટાની કલ્પના જ ર્મર્થયા છે.તમામ માનિોને આ૫િામા ંઆિતી ધાર્મિક િાતો (ર્શક્ષણ)મા ં૫ણ 
તમામ ધમાગ્રથંો કહ ેછે કેઃ  
“માનિ બનો’’ ૫રો૫કાર..ત્યાગ..તમામના ભલાઇની કામના વ્યતત કરો. 
તમામ ધાર્મિક ગ્રથંોમા ંફતત ભાષાનુ ંજ અંતર છે.તમામ પીર..પયગંબરો.. અિતારોએ યગુની 
આિશ્યકતાઓને ધ્યાનમા ંરાખીને માનિમાત્રને સાચા માનિ બનિાની પે્રરણા આપી છે.સમય 
બદલાતા ંયગુ બદલિા છતા ંસતંો કે ૫યગંબરોના ઉ૫દેશ બદલાતા નથી..હા..! ૫યગંબરોના 
ર્શટ યોના ંનામ અલગ અલગ મળે છે જેિા કેઃ આયા..બૌદ્ધ..જેન..મસુલમાન..ખાલસા..િગેરે. જો આ 
શબ્દોના શબ્દાથાની િાથતર્િકતાની ખબર ૫ડે તો તમામ ભ્રારં્તઓ દૂર થાય છે. આયા શબ્દ ઉચ્ચ 
શદુ્ધ વ્યસ્તત એિો અથા સચૂિે છે. 
બૌદ્ધ નો અથા છેઃ એિો જ્ઞાની કે જેને પ્રભનુી જાણકારી થઇ ગઇ છે. મસુલમાન શબ્દ બે શબ્દોને 
ભેગા કરીને બનાિેલ છે. મસુલમ ્+ ઇમાન..એટલે કે જે ખદુાને જાણે અને તેના ૫ર યકીન 
(ર્િશ્વાસ) કરે છે. જૈન શબ્દ જજન (ઇષ્ન્દ્રયો)નો ર્નગ્રહ એટલે કેઃ ઇપ્ન્િયો ઉ૫ર જેને કાબ ૂમેળિી લીધો 
છે એિા વ્યસ્તત માટે િ૫રાય છે. ખાલસા શબ્દ ખાલીશ એટલે કે શદુ્ધ જીિનિાળો એિો થાય છે. 
ઉ૫રોતત શબ્દ ભલે અલગ અલગ સમય ઉ૫ર બન્યા,પરંત ુઆ તમામનો શાષ્બ્દક અથા એક સમાન 
છે.આ તમામ શબ્દો શદુ્ધ..સદાચારી..બ્રહ્મજ્ઞાની સતંનો અથા પ્રગટ કરે છે..તેમછતા ંમાનિ મનમા ં
દરાર કેમ ? અિશ્ય અમોને કોઇ ગેરસમજમા ંફસાવ્યા છે.આિી ભલૂ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે અમે 
શબ્દના સાચા અથાને છોડીને શબ્દના અનથા કરીએ છીએ,જેમ કેઃ મોહમ્મદ સાહબે ૫છી કેટલાક 
શાસકોએ મસુલમાનોને જ્ઞાની અને બાકીનાઓને "કારફર’’ કહ્યા.િાથતિમા ંકારફર શબ્દ તેમના માટે 
જ િ૫રાય છે કે જે ખદુાને જાણતા નથી..જે સિાત્ર હાજરાહજૂર છે.હિે પેલા શાસકોએ બાકીના 
માનિોનો નરસહંાર..કત્લેઆમ કયો ! તો શુ ંતેમનામા ંખદુાનુ ંનરૂ નહોત ુ ં? આિા પ્રકારની અનેક 
ભલૂો માનિજાર્ત કરતી આિી છે. માનિ એક બીજાને ધાર્મિક થતર ઉ૫ર નાનો મોટો સમજે 
છે.રહન્દુ મસુલમાનને..ઇસાઇ રહન્દંુને પોતાનાથી તચુ્છ સમજે છે.તમામ ધાર્મિક થથાનો ૫ર જે ધાર્મિક 
શાસ્ત્રોનો પાઠ કરિામા ંઆિે છે તેમા ંિણાિેલ છે કેઃ ર્િશ્વના તમામ પ્રાણીઓ એક જ પરમાત્માની 
સતંાન છે... 



 

 

તેમછતા ંએક ભાઇ બીજાથી દૂર જઇ રહ્યો છે.આજે ર્િશ્વમા ંભાષાઓના ૫ણ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા 
છે.ઉંડાણપિૂાક ર્િચાર કરિામા ંઆિે તો... ભાષા તો ફતત ર્િચાર વ્યતત કરિાનુ ંએક માત્ર સાધન 
છે.જે ભાષાને તમે ઉત્તમ સમજો છો તે ભાષામા ંકોઇને ગાળ બોલિામા ંઆિે તો સાભંળિાિાળાનુ ં
લોહી ગરમ ના થઇ જાય ? અને જે ભાષાને તમે હલકટ સમજો છો તે ભાષામા ંકોઇને મીઠા શબ્દો 
કહિેામા ંઆિે તો શુ ંતેને ર્શતળતા નથી મળતી ? કોઇ૫ણ ભાષા સારી કે ખરાબ નથી.જો તેનાથી 
ગાળ બોલિામા ંઆિે તો ખરાબ અન્યથા પે્રમની જ ભાષા છે એટલે ભાષાઓના ઝઘડાઓ ૫ણ 
વ્યથા છે. ખબૂ જ સમજિા લાયક િાત છેઃ ઇશ્વરના ંરૂ૫..મરૂ્તિઓ..બચત્ર તથા પજૂનના ંબચન્હ ! આ 
રૂપો તો ૫યગંમ્બર..અિતારોના ંછે, જે સમય સમય ૫ર અિતરીત થયા હતા..એટલા માટે તે બધા 
પજૂનીય છે,કારણ કેઃ તેમના ઉ૫દેશ સમથત માનિતાની ભલાઇ માટેના હતા..એટલે તે ૫ણ 
પથૃકિાદી તત્િ નથી,તો ૫છી પ્રભ ુ૫રમાત્મા કે જે ર્નગુાણ ર્નરાકાર છે તે શુ ંઅલગ અલગ 
માનિના અલગ અલગ છે ? શુ ંતેમને પ્રત્યેક માનિે જોયા છે કે જે સમગ્ર સરૃ્ટ ટના સિનહાર.. 
પાલનકતાા તથા સહંારકતાા છે ? બસ...! આ એક ભલૂને કારણે જ આજનો માનિ પ્રભ ુ૫રમાત્માને 
ઉ૫ર કે કોઇ એક થથાનમા ંસ્થથત સીર્મત માનીને લડાઇ ઝઘડા કરી રહ્યો છે. આજના ૫રીિેશમા ં
સતં ર્નરંકારી ર્મશન માનિ એકતાના માટે ર્નઃસદેંહ પ્રશસંનીય કાયા કરી રહ્ુ ંછે.તેના પાચં ર્સદ્ધાતં 
કે જે માનિને અહંકાર રહીત ર્િશાળતા પ્રદાન કરે છે..ભાઇચારો..પે્રમ..પ્રીર્ત ર્શખિે છે.તે "જીિો 
અને જીિિા દો’’ નો પાઠ ભણાિે છે.સાથે સાથે ર્નરાકાર પ્રભ ુ૫રમાત્મા કે જે ઘટ ઘટમા ંવ્યા૫ક 
છે.શરણમા ંઆિનાર માનિને તેમના ંદશાન (અનભુરૂ્ત) કરાિી મસુ્તતના અર્ધકારી બનાિે છે. 
આિો...! સતં ર્નરંકારી ર્મશનના પાચં ર્સદ્ધાતં ર્િશે ર્િથતતૃ ચચાા કરીએ.....!! ર્સદ્ધાતંઃ ૦૧ અર્તકૃપા 
ભગિાને કરીને, આપી સુદંર કાયા છે, આ તો થાપણ છે ઇશ્વરની, જેને સહુને બનાવ્યા છે.. મનનુ ં
માનીને ત ૂ ંમરુખ, વ્યથા જ કટ ટ ઉઠાિે છે, મારંૂ મારંૂ કહીને મરૂખ, ખોટો અહમ ્િધારે છે.. 
ભવ્ય ઇમારત કુટંુબ-૫રીિાર, આ તો સઘળી માયા છે, િશ્યમાના છે સકળ ર્િનાશી, હરતી ફરતી 
છાયા છે.. જે જે િથત ુછે જગમાહંી, પ્રભ ુતણી જે માને છે, એ જ કમળિત ્ર્નલે૫ રહીને, સાર આ 
જગનો જાણે છે.. જેનુ ંછે તન એનુ ંસમજો, આ બધુ ંસિનહારનુ ંછે, કહ ેઅિતાર’’ આ પહલેી 
પ્રર્તજ્ઞા, તન મન ધન ર્નરાકારનુ ંછે....!! અિતારિાણી !! 
માનિનુ ંશરીર જ પ્રભ ુદ્વારા માનિને આ૫િામા ંઆિેલ સિાશે્રટ ઠ ઉ૫હાર છે..એટલે આ દેહને 
પ્રભનુી અમાનત અને પારકો માલ સમજીને તેનો પ્રયોગ કરિો જોઇએ,એટલે કે દેહમા ં૫ણ 
આત્મભાિ ના કરિો.મનથી અહંકાર અને અહંકારથી અનેક પ્રકારના ંદુઃખ પેદા થાય છે..કારણ કેઃ 
મન જેને મારંૂ મારંૂ કહ ેછે તે ક્યારેય પોતાનુ ંથત ુ ંનથી અને જે પોતાનુ ંછે તેની ખબર નથી.ચલ 
અચલ સ૫ંર્ત્ત અને ૫રીિાર જે દેખાય છે તે સાકાર િથતઓુ છાયાની જેમ અસત્ય અને જૂઠી 



 

 

(અસ્થતત્િહીન) છે.પ્રભનુી આપેલ આ િથતઓુનો પ્રભનુી આજ્ઞાથી..પ્રભનુા માટે સમર્પિતભાિથી 
ભોગ કરિાથી અહંકારનો રોગ દૂર થઇ આનદંનો અનભુિ થાય છે.આ તન..મન..ધન તથા તેનાથી 
પેદા થયેલા સબધંો જેના છે ર્નર્િિિાદરૂ૫થી પ્રભનુા સમજિા.તન..મન..ધનમા ંપોતાપણાનો ત્યાગ 
અહંકારને ઓછો કરી ર્િનમ્રતામા ંવદૃ્ધદ્ધ કરશે.તન..મન..ધનનો અબભપ્રાય..તેનાથી પેદા થયેલ 
સબધંો છે જેમ કેઃ તનના સબધંઃ માતા..ર્પતા..પતૂ્ર..૫ત્ની..ભાઇ..૫રીિાર...િગેરે મનનો સબધંઃ 
પોતાનો..પારકો..શત્ર.ુ.ર્મત્ર..ઉદાસીન...િગેરે ધનના સબધંઃ 
નાનો..મોટો..થિામી..સેિક..અમીર..ગરીબ..ઘર..જમીન..રૂર્પયા...િગેરે જો તન..મન..ધન જ પોતાના ં
નથી તો તેના ઉ૫ર ટકેલા સબધંો અને ૫દાથો આ૫ણા કેિી રીતે હોઇ શકે ? કારણ કેઃ આધાર 
ર્િના આધારીત રહતેા ંનથી.આ પ્રર્તજ્ઞા દ્વારા સમજાિિામા ંઆવ્યુ ંછે કેઃ િટ યમાન તમામ માયા છે. 
ગો ગોચર જહં લબગ મન જાઇ, સો સબ માયા જાનહું ભાઇ...!     !! રામચરીત માનસ !! જગતમા ં
સિા કંઇ પ્રભ ુ૫રમાત્મા છે એટલે તેમની આજ્ઞાથી તેનો ઉ૫ભોગ કરો અને કોઇના ધન ઉ૫ર 
લલચાવુ ંનહી.િશ્યમાન જગત માયા છે..તે ક્ષણભગંરુ છે..અથથાઇ છે.તેનો ત્યાગભાિથી પ્રભનુા ં
માનીને ઉ૫ભોગ કરો.બ્રહ્મજ્ઞાન બાદ જો જગત સત્ય લાગે તો સમજો કે..ર્નમાલ બ્રહ્મજ્ઞાન થયુ ં
નથી.જો થિપ્ ન સત્ય લાગે તો સમજો કેઃ હજુ જાગ્યા જ નથી.થિપ્ ન અને જગતમા ંફરક જ 
નથી..જીિનો સકંલ્પ થિપ્ નુ ંછે અને બ્રહ્મનો સકંલ્પ આ જગત છે.આ બનેં્નમા ંફકા  એટલો જ છે કે 
થિપ્ ન ત્યારે પરુૂ થાય છે જ્યારે આંખ ખલેુ છે અને જગત ત્યારે ખતમ થાય છે જ્યારે આંખો બધં 
થાય છે.જગત ૫ણ થિપ્ નની જેમ જુુંું  છે.આનુ ંિણાન કરતા ંગોથિામી તલુસીદાસજી કહ ેછે કેઃ મોહ 
ર્નશા જગ સોિન હારા, દેખરહ સ૫ન અનેક પ્રકારા, 
એરહ જગ જાર્મર્ન જાગરહિં જોગી, ૫રમારથી પ્રપચં ર્િયોગી, જાર્નએ જબરહિં જીિ જગ જાગા, જબ 
સબ ર્િષય ર્િલાસ બબરાગા...!! રામચરીત માનસ !! 
સમગ્ર સસંાર મોહરાર્ત્રમા ંદેખાત ુ ંએક થિપ્ ન છે.આ થિપ્ ન જીિ જોઇ રહ્યો છે.૫રમાથાના માગા ૫ર 
ચાલનાર જીિ ગરુૂકૃપાથી જાગે છે..તેનો આ પ્રપચં (જગતરૂપી થિપ્ ન) થી છુટકારો થઇ જાય છે. 
જાગ્યો છે તેની ઓળખાણ એ છે કેઃ ર્િષય ર્િલાસ જે અસત્ય છે તે તેને આકર્ષિત કરતી 
નથી.જગત ફતત નામ અને રૂ૫નો સમહુ છે. તમામ નામ કપ્લ્પત છે અને રૂ૫ ૫રીિતાનશીલ 
છે..ર્મર્થયા છે..અસત્ય છે.તન..મન..ધનને ૫રમાત્માની દેન માનનાર સાકાર સરૃ્ટ ટમા ં૫ણ ર્નરાકારનુ ં
દશાન કરતા ંકરતા ંર્નબલિપ્ ત રહીને કતાવ્યકમા કરતો રહ ેછે. 
ર્સદ્ધાતંઃ ૦૨ એક તત્િ છે સહુની અંદર, ભલે એ નર કે નારી છે, બ્રાહ્મણ..ક્ષર્ત્રય..િૈશ્યને શિૂ, 
પ્રભનુી રચના સઘળી છે. એક તત્િ છે સહુ માનિમા,ં એક જ સરખી કાયા છે, 
રહન્દુ..મથુલીમ..શીખ..ઇસાઇ, િાદ-ર્િિાદ નકામા ંછે. દરેક માનિ પ્રભનુા માનિ, સહુ માનિનો 



 

 

એક જ દેશ, સમિર્ટ ટથી સરખા જાણો, ભલે ઉજળો કાળો િેશ. નર-નારીમા ંએક જ ઇશ્વર, સૌ પ્રાણી 
છે એક સમાન, જે જે નદીઓ ભળે ગગંામા,ં એ સૌને ત ૂ ંગગંા જાણ. સૌ માનિને સરખા માની, સૌનુ ં
સૌ સન્માન કરો, કહ ે"અિતાર" આ બીજી પ્રર્તજ્ઞા, જાર્ત-િણાનુ ંછોડો માન...!! અિતારિાણી-૯/ખ 
!! 
આ ૫દમા ંપ્રાબચન..િૈરદક કે સનાતન ધમાની િણાવ્યિથથાનો ર્િરોધ નથી,કારણ કેઃ િણાવ્યિથથા 
એક તત્કાબલન સામાજીક માન્યતા હતી.અિતારિાણી એક આધ્યાજત્મક ગ્રથં છે તેને આધ્યાજત્મક 
િર્ટ ટથી જોિો જોઇએ.િૈરદક સારહત્યના આધ્યાજત્મક પ્રસગંમા ં૫ણ તમામ િણોમા ંસમિર્ટ ટ 
રાખિાનો આદેશ છે. શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા કહ ેછે કેઃ "જ્ઞાનીજનો ર્િદ્યા અને ર્િનયશીલ બ્રાહ્મણમા ં
તથા ગાય કતૂરા અને ચાડંાલમા ં૫ણ સમાન િર્ટ ટિાળા હોય છે." (ગીતાઃ૫/૧૮) રામાયણમા ંકહ ેછે 
કેઃ તલુસી મમતા રામ સો, સમતા સબ સસંાર, રાગ ન રોષ ન દોષ દુઃખ, દાસ ભયે 
ભિપાર...(રામાયણ) આ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત કરીને વ્યસ્તત બ્રહ્મથિરૂ૫ બની જાય છે. !! બ્રહ્મર્િદ્ 
બ્રહ્મોિ ભિર્ત !! બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મ જ હોય છે. (ઉ૫ર્નષદ) બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન એટલુ ં૫ર્િત્ર છે કે તે અસ્ગ્નની 
જેમ તમામ પાપોને નટ ટ કરીને પર્તતને પાિન અને દાનિને માનિ બનાિી દે છે. સતં 
સરૂદાસજી પોતાના ૫દમા ંલખે છે કેઃ એક નદી ઇક નાર કહાિત મૈલો નરી ભરો, 
જબ દોઉં ર્મબલ એક બરન ભયે સરુસરી નામ ૫રો, ઇક લોહા પજૂામેં રાખત ઇક ઘર બર્ધક ૫રો, 
પારસ ગનુ અિગણુ નહી બચિંતિૈ કંચન કરત ખરો...!! ઋગ્િેદમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ "કોઇ નાનુ ંનથી કે કોઇ 
મોટંુ નથી.તમામ એક ઇશ્વરના ંજ સતંાન છે..ભાઇ ભાઇ છે.બધા ભેગા મળીને સફળતાના માટે 
આગળ િધો." (ઋગ્િેદ-૫/૬૦/૫) કબીરજી કહ ેછે કેઃ !! જાર્ત પારં્ત પછેૂ નહી કોઇ, હરર કો ભજે સો 
હરરકા હોઇ !! 
ટૂંકમા ંઅહી જાર્ત-પારં્ત,િણા-આશ્રમ...િગેરેથી સબરં્ધત અહંકારને છોડિાની પે્રરણા આપી છે. 
ર્સદ્ધાતંઃ ૦૩ જુદી જુદી ઋતઓુ છે જગમા,ં સમય સમય ૫ર આિે છે, ઋત ુઋતમુા ંજગના પ્રાણી 
મનથી ખાયને પીિે છે.. પ્રભ ુર્નર્મિત આ ખાિા પીિાની, નીર્ત અને રીર્ત નથી, ખાન પાન આધાર 
છે તનનો, આત્મા ખાતી પીતી નથી.. શાતં બચત્તથી હ ેમન મરૂખ ! કરી લે એનો ઉંડો ર્િચાર, 
શરીરનો પોષક છે કેિળ, શુ ંધોતીને શુ ંસલિાર ? ૫ર ઉ૫દેશક બની જગતમા,ં એની ના લે ત ૂ ં
તકરાર, કહ ેઅિતાર’’ પ્રભ ુમળે છે, મનનો અહમ ્ગમુાિીને, ત્રીજી પ્રર્તજ્ઞા ઘણૃા ના કરિી, કોઇના 
ખાિા પીિા ૫ર.... (અિતારિાણીઃ૯/ગ) કોઇપણ વ્યસ્તતના ખાનપાન અને િસ્ત્રો કેિા હોિા જોઇએ 
તે અધ્યાત્મનો નહી,પરંત ુબચરકત્સાનો ર્િષય છે.શરીરના ભોગોથી આત્મા ર્નબલિપ્ ત છે કારણ કેઃ " 
જીિ અને ઇશ્વર આ બનેં્ન સુદંર પાખંોિાળા બે પક્ષી ૫રથપર ર્મત્ર છે અને આ શરીર રૂપી વકૃ્ષ ઉ૫ર 



 

 

બેઠેલા છે.આ બનેં્નમાથંી જીિ આ વકૃ્ષના ફળનો થિાદ સખુ અને દુઃખનો ભોગ કરે છે.બીજો 
સચ્ચ્ચદાનદં ૫રમાત્મા ફતત સાક્ષીભાિથી જોઇ રહ્યો છે." (શે્વતાશ્વર ઉ૫ર્નષદઃ૪૬) 
આનાથી ર્સદ્ધ થાય છે કેઃ બ્રહ્મનુ ંખાન..પાન..ભોગ...િગેરેથી કોઇ સબધં નથી.એ તો સાક્ષી..માત્ર 
િટ ટા છે.ખાન પાન મસુ્તતમા ંબાધક થતા ંનથી કેમકે........ ગીધ અધમ અર્ત આર્મષ ભોગી, ગર્ત 
રદન્હ જેહી જાચત જોગી.............(રામાયણ) 
એટલે કે આર્મષ(માસં) ભોગી ગીધને ૫ણ તે જ મસુ્તત મળી કે જે યોગીઓ અને તપથિીઓને મળે 
છે કારણ કેઃ રામરહ કેિલ પે્રમ ર્પયારા, જાન લેહું જો જાનન હારા !! રામાયણ !! આ ૫દમા ંગરુૂદેિ 
ર્નરંકારી બાબાએ કોઇ૫ણ પ્રકારના ભોજન કે િસ્ત્રોની અિહલેના કે પે્રરણા આપી નથી,પરંત ુ
આદેશ આપ્ યો છે કેઃ તમે જે કંઇ ખાતા પીતા ૫હરેતા હો..પરંત ુકોઇ અન્ય વ્યસ્તતના ખાનપાન 
િસ્ત્ર ૫રીધાનના આધારે તેમની ઘણૃા ના કરિી. શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંભગિાન કહ ેછે કેઃ 
ભોજન પણ સૌને પોતપોતાના થિભાિ અનસુાર ત્રણ પ્રકારનુ ંગમતુ ંહોય છે. (ગીતાઃ૧૭/૭) 
આયટુ ય..બદુ્ધદ્ધ..બળ..આરોગ્ય..સખુ અને પ્રીર્ત િધારનારા..રસયતુત..સ્થનગ્ધ..સ્થથર રહનેારા (જે 
૫દાથોનો સાર લાબંા સમય સધુી સ્થથર રહી શકે એિા ઓજ ઉત્પન્ન કરનારા ૫દાથો) અને 
થિાભાર્િક રીતે જ મનને ગમે તેિા ંભોજન સાજત્િક માણસોને ગમતા ંહોય છે. 
કડિા..ખાટા..ખારા..ઘણા ગરમ..તીખા..ભ ૂજંેલા..દાહ જન્માિનારા અને દુઃખ..બચિંતા તથા રોગોને 
જન્માિનારા આહાર રાજસી માણસોને ગમે છે. જે ભોજન અડધુ ંપાકેલુ ંઅને અડધુ ંકાચુ.ં.સકૂાઇ 
ગયેલા રસનુ.ં.થિભાિે જ દુગુંધિાળં..િાસી અને એુંું  છે તથા જે અપર્િત્ર છે એ ભોજન તામસી 
માણસને ગમતુ ંહોય છે. (ગીતાઃ૧૭/૮ થી ૧૦) માસં..ઇંડા જેિા રહિંસામય ૫દાથો કે જે થિભાિે જ 
અપર્િત્ર છે તેમજ અન્યાય અને અધમાથી ઉપાજીત અસત ્ધનથી મેળિેલ આહાર ૫ણ અપર્િત્ર 
કહિેાય છે. ર્સદ્ધાતંઃ ૦૪ ત્યાગી ઘરને કુટંુબ ૫રીિાર, જગંલમા ંતમે જાિો નહી, રહો જગતમા ંબની 
ગહૃથથી, િેશ કોઇ બનાિો નહી.. બની બાિાને ભીખ માગંિી, એ સાચો વ્યિહાર નથી, કમા કરો 
સેિા અ૫નાિો, બનો પરૃ્થિી ૫ર ભાર નહી.. પ્રભ ુઇચ્છાને શભુ માનીને, મન પોતાનુ ંબહકેાિો નહી, 
કહ ેઅિતાર’’ ગહૃથથ અર્ત ઉત્તમ, ત્યાગી િનમા ંજાઓ નહી... (અિતારિાણીઃ૯/ઘ) પ્રાચીન અને 
અિાાચીન ભારતીય સથંકૃર્તમા ંક્યાયં ગહૃથથનો ત્યાગ કરી સમાજ ૫ર બોજારૂ૫ બનિાનુ ંકહ્ુ ંનથી. 
!! દેિથય સર્િતઃુ સિે કમાકૃણ્િન્ત ુ ંમાનષુ !!  (અથિાિેદઃ૬/૨૩/૩) 
એટલે કે "તમામના ર્નમાાતા જ્યોર્ત થિરૂ૫ ૫રમાત્માની સરૃ્ટ ટમા ંતમામ મનટુ યે પોતપોતાના ંકમો 
કરિા.ં.કોઇ પ્રાણી અકમાણ્ય ન રહ.ે.’’ 
યજુ ાિેદ (૪૦/૨) મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ "માનિે કમા કરતા ંકરતા ં૧૦૦ િષા સધુી જીિિાની ઇચ્છા 
કરિી..તેના ર્સિાય અન્ય કોઇ માગા નથી.માનિ કમાથી નહી,પરંત ુકમાફળથી બલપ્ ત થાય છે.’’ 



 

 

ગોથિામી તલુસીદાસજીના મત અનસુાર ભગિાનની ભસ્તતમા ંગહૃથથ નહી,પરંત ુઆસસ્તત જ 
બાધક છે. "ઘર રકન્હ ેઘર જાત હૈ, ઘર છાડંે ઘર જાઇ,  તલુસી ઘર બન બબચહીં રામ પે્રમ પરુ 
છાઇ..’’ 
"ઘર કરિાથી (ગહૃથથમા ંરહિેાથી) પોતાના અસલી ઘર (૫રલોક) નટ ટ થાય છે અને ઘર છોડિાથી 
(સનં્યાસ ધારણ કરિાથી) અહીનુ ંઘર (પોતાનુ ંગહૃથથ) નટ ટ થાય છે..એટલા માટે ત ૂ ંઘર અને 
િનની િચ્ચે જ એટલે કે ઘરમા ંજ ગહૃત્યાગની જેમ રહીને શ્રી રામજીના પે્રમનુ ંનગર િસાિ.’’ 
ગહૃથથ ત્યાગ કરીને બાહ્ય થિાગં સાધનુો ધારણ કરીને મનમા ંર્િષયભોગનુ ંબચન્તન કરનારને 
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંર્મર્થયાચારી (પાખડંી) કહ્યો છે. "જે કમેપ્ન્િયોને (બધી ઇપ્ન્િયોને) બળ પિૂાક 
રોકીને મનથી ઇપ્ન્િયોના ર્િષયોનુ ંબચિંતન કરતો રહ ેછે તે મઢૂ બદુ્ધદ્ધિાળો મનટુ ય ર્મર્થયા આચરણ 
કરિાિાળો કહિેાય છે.’’ (ગીતાઃ૩/૬) 
આ જ સદંભામા ંભગિાન આગળ કહ ેછે કેઃ જે મનટુ ય મનથી ઇપ્ન્િયો ઉ૫ર ર્નયતં્રણ રાખીને 
આસસ્તત રહીત થઇને ર્નટ કામ ભાિથી તમામ ઇપ્ન્િયો દ્વારા કમાયોગનુ ંઆચરણ કરે છે તે જ શે્રટ ઠ 
છે. શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાનો મખુય મિુો એ છે કેઃ અજુ ાન જ્યારે કમા છોડીને ભાગિાની િાત કરિા 
લાગ્યો તો ભગિાન શ્રી કૃટ ણજીએ સમજાવ્યુ ંકેઃ ગહૃથથનો..કમાકે્ષત્ર (કુરૂકે્ષત્ર) તો તારે જીતવુ ંજ 
૫ડશે અને ૫રમ તત્િને જાણીને જીિન્મસુ્તત પ્રાપ્ ત કરિી એ ૫ણ તારંૂ કતાવ્ય છે.ગહૃથથાશ્રમમા ં
રહીને જ ભગિાને અજુ ાનને ર્નરાકાર બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન આપીને મસુ્તત અને પ્રથમ સસંારથી અનાસતત 
કરી દીધો હતો. ભગિાન શ્રી રામ..જનકજી..સપ્ તઋર્ષઓ..િગેરે તમામ ગહૃથથી હતા અને 
ભગિાનના ઉચ્ચ કોટીના ભતત બની પ્રભ ુથિરૂ૫ બની ગયા હતા. સતં ગગંાદાસજી કહ ેછે કેઃ !! 
મન રંગા નહી ઉસ રંગમેં, ક્યા હં કપડે રંગનેમેં !! 
ગરુૂદેિ કહ ેછે કેઃ "પ્રભ ુઇચ્છામા ંજીિન પસાર કરિાનુ ંછે.ગહૃથથ આશ્રમ સૈથી ઉત્તમ આશ્રમ છે 
તેને છોડીને પ્રભ ુપ્રાર્પ્ તના માટે િનમા ંજિાની જરૂર નથી." મન ુમહારાજે ગહૃથથાશ્રમ ર્િશે કહ્ુ ંછે 
કેઃ "તમામ પ્રાણ ધારી િાયનુો આશ્રય લઇને જીર્િત રહ ેછે તેિી જ રીતે તમામ આશ્રમીઓ 
ગહૃથથમા ંઆશ્રય લે છે.’’ (મનથુમરૃ્તઃ૭/૭૭) 
બાહ્ય િેશભષૂા..આડંબરો ર્િશે તલુસીદાસજી લખે છે કેઃ જાકે નખ અરૂ જટા ર્િશાલા,સોઇ તાપસ 
પ્રર્સદ્ધ કબલકાલા, ર્મર્થયારંભ દંભ રત જોઇ, તાકો સતં કહૈ સબ કોઇ, અશભુ બેષ ભષૂણ ધરે, 
ભચ્છાભચ્છ જે ખારહિં, તેઇ જોગી તેઇ ર્સદ્ધ નર પજૂ્ય તે કબલયગુ મારહિં    !! રામચરીત 
માનસઃઉત્તરકાડંઃ૯૭-૯૮ !! 
જેને પોતાના નખ તથા જટા િધાયાા હોય તેને તપથિી ગણિામા ંઆિે છે.. 
જે માણસ ખોટા ંકમો શરૂ કરિામા ંતથા દંભમા ંતત્પર હોય તેને જ તમામ લોકો સતં કહ ેછે. 



 

 

જે માણસ અશભુ િેશને તથા ખો૫રી..િગેરે અશભુ ભષૂણોને ધારણ કરે છે તથા ભોજનમા ંભક્ષ્ ય કે 
અભક્ષ્ યનો ર્િિેક કરતો નથી તે માણસ કબળયગુમા ંયોગી તથા ર્સદ્ધજન તરીકે પજૂાય છે. ર્નરંકારી 
સતંો જ્ઞાન અને કમા ઉ૫ર ર્િશેષ ભાર મકેૂ છે.સાદંુ જીિન અને ઉચ્ચ ર્િચાર રાખીને 
સેિા..સરુ્મરણ..સત્સગંથી જ ૫રમાત્માની પ્રાર્પ્ ત થાય છે. ર્સદ્ધાતંઃ ૦૫ બેસી જઇ સોનીની દુકાને 
ઘરેણા ંઘડી શકાય નરહ, 
ર્િદ્યાથી હોય ઘણો જ લાયક ર્શક્ષક એ કહિેાય નરહ. પોતે જ જ્યારે હોય ર્િદ્યાથી ર્શક્ષણ એ શુ ં
ભણાિી શકે ? ભણી ગણીને પાસ થાય તો ર્શક્ષક બનીને ભણાિી શકે.. ભેદ પ્રભનુો જે બતલાવ્યો 
તેમાથંી તમે ડગો નરહ, કહ ે"અિતાર’’ આ પાચંમી પ્રર્તજ્ઞા ગરુૂ આજ્ઞા ર્િના જ્ઞાન ખોલો નરહ... 
(અિતારિાણી) 
આ ૫દના ત્રણ પ્રયોજન છે... 
1. અનાર્ધકારી ગરુૂ દ્વારા જ્ઞાન આ૫િામા ંના આિે.. 
2. અનાર્ધકારી ગરુૂ માયા સચંય િગેરે..ના માટે જ્ઞાનનો દુરપયોગ ના કરે તથા જ્ઞાનનો 
અહંકાર ના કરિા લાગે.. 
3. અનાર્ધકારી ર્શટ યને બ્રહ્મજ્ઞાન જેિી ૫ર્િત્ર ર્િદ્યા ન મળે,કારણ કે તેનાથી સમાજની હાની 
થિાનો ભય હોય છે.અર્ધકારી ગરુૂ (પરમ ગરુૂ) જ જાણી શકે છે કેઃ કયુ ંપાત્ર ૫રાર્િદ્યાનો અર્ધકારી 
છે અને કોન નથી ! હિે આ ર્િશે ર્િગતિાર ચચાા કરીએ.. 
િતામાન સમયમા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા મળે છેઃ 
1. સચૂક ગરુૂઃ િણોની જાળયતુત લૌરકક બાહ્ય શાસ્ત્રમા ંર્નપણુ હોય છે.તે ફતત ધમાગ્રથંોની 
સચૂના આપે છે. 
2. િાચક ગરુૂઃ િણાાશ્રમ..ધમા-અધમા ઉ૫ર વ્યાખયાન આપે છે. 
3. બોધક ગરુૂઃ ફતત મતં્ર આપે છે.પચંાક્ષરી..િગેરે મતં્રોના ઉ૫દ્વટે ટા હોય છે. 
4. ર્નર્ષધ્ધ ગરુૂઃ સમંોહન..મારન..િશીકરણ..િગેરે તચુ્છ તતં્ર મતં્રના ર્િષયનુ ંજ્ઞાન આપે છે. 
5. ર્િરહત ગરુૂઃ સસંારમાનંા દુઃખ અને નશ્વરતા સમજાિી િૈરાગ્યનો માગા બતાિે છે. 
6. કારણ ગરુૂઃ મહામતં્રનો આદેશ આપીને સાસંારીક રોગ દૂર કરે છે. 
7. પરમ ગરુૂઃ (કારણ ગરુૂ) મહામતં્રનો આદેશ આપીને સાસંારીક રોગ..િગેરે દૂર કરનાર..ચાર 
િેદોનો એક મહામતં્ર મળીને ચાર પ્રર્સદ્ધ મહામતં્ર કહિેાય છે. અયમાત્મા બ્રહ્મઃ આ આત્મા એ જ 
બ્રહ્મ છે.. (અથિાિેદ) પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મઃ જ્ઞાન એ જ બ્રહ્મ છે.. (ઋગ્િેદ) તત્િમર્સઃ તે બ્રહ્મ ત ુ ંજ છે... 
(સામિેદ) અહં બ્રહ્માસ્થમઃ હું જ બ્રહ્મ છંુ.. (યજુ ાિેદ) 



 

 

િેદોના મહામતં્રોનો આદેશ આપનાર ગરુૂ ૫ણ કારણ ગરુૂ કહિેાય છે. બધામા ંસિાશે્રટ ઠ ૫રમગરુૂ 
(સદગરુૂ) હોય છે જે પરમાત્માના ંઅંગસગં દશાન કરાિી દે છે એટલે કે બ્રહ્મની ૫રોક્ષ અનભુરૂ્ત 
કરાિે છે તથા જે અહંકાર શનૂ્ય તથા શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ હોય છે.આિા ૫રમગરુૂએ આપેલ જ્ઞાનથી 
જ ર્શટ યનુ ંકલ્યાણ થાય છે.ઘણા જન્મોના પણુ્યોથી આિા પરમ ગરુૂ મળે છે.જેને આિા ગરુૂ મળે છે 
તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાથંી મતુત થાય છે. 
સદગરુૂ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ ત કરી લેિા માત્રથી કોઇ જ્ઞાનિાન બની જતો નથી તેમજ બીજાને જ્ઞાન 
પ્રદાન કરિાનો અર્ધકારી બની શકતો નથી..કારણ કે, બ્રહ્મજ્ઞાનના ંત્રણ સોપાન છે. બ્રહ્મતત્િને 
જાણવુ.ં.તેને જીિનમા ંતારવુ.ં. અને બ્રહ્મમય બની જવુ.ં. આ ત્રીજી અિથથા જ જીિનમસુ્તત ની 
અિથથા છે કે જેને પ્રાપ્ ત કરીને જ બીજા કોઇ૫ણ જજજ્ઞાસનેુ ૫રાર્િદ્યાની કૃપા િરસાિી શકાય છે.. 
જીિનમા ંબ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત કયાા પછી ૫ણ ધ્યાન અને પે્રમ (ભસ્તત)ની ૫રમ આિશ્યકતા છે.. કારણ 
કે, રામચિંકે ભજન બબન ુજો ચહ ૫દ ર્નિાાણ, જ્ઞાનિતં અર્પ સો નર પશ ુબબન પ ૂછં ર્િષાન... 
એટલે કે પ્રભનુા ધ્યાન અને ભસ્તત ર્િના જ્ઞાની ૫ણ પ ૂછંડા અને ર્શિંગડા ર્િનાનો ૫શ ુજ છે જ. 
બીજાને કેિી રીતે જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે ? બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંનાટક બતાિીને ધન હરણ કરનારા ગરુૂ 
સામાજીક હાર્નના ૫હોચાડે એટલા માટે આ પ્રણની ૫રમ આિશ્યકતા છે. ગરુૂગીતામા ંકહ્ુ ંછે કેઃ 
ર્શટ યનુ ંધન હરણ કરનારા ગરુૂઓ તો ઘણા હોય છે પરંત ુર્શટ યના દુઃખને દૂર કરનાર ગરુૂ દુલાભ 
છે. ૫રમગરુૂ પોતે જીિન્મતુત હોય છે અને તે જ જાણી શકે છે કેઃબ્રહ્મ ર્િદ્યાનો સાચો અર્ધકારી કોન 
છે ? અનાર્ધકારીને બ્રહ્મજ્ઞાન ન આ૫િાની શાસ્ત્રાજ્ઞા છે. શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંભગિાન કહ ેછે 
કેઃ આ ગહુ્યત્તમ જ્ઞાન એિા વ્યસ્તતને ના કહવે ુ ંકે જે તપથિી ના હોય..ભતત ના હોય..જે સાભંળિા 
ઇચ્છતો ના હોય અને જે મારામા ંદોષિર્ટ ટ કરે છે. (ગીતાઃ૧૮/૬૭) પોતાના કતાવ્યનુ ંપાલન કરતા ં
થિાભાર્િક જે કટ ટ આિી જાય તેને પ્રસન્નતાપિૂાક સહન કરિાનુ ંનામ તપ છે.તપના ર્િના 
અંતઃકરણમા ં૫ર્િત્રતા આિતી નથી અને ૫ર્િત્રતા આવ્યા ર્િના સારી િાતો ગ્રહણ થતી નથી.જે 
ભસ્તતથી રહીત છે..જેનો ભગિાન ઉ૫ર ભરોસો..શ્રદ્ધા.. ર્િશ્વાસ નથી તેમજ રૂચી ર્િના 
જબરજથતીથી સભંળાિિાથી તે આિી ઉત્તમ બ્રહ્મર્િદ્યાનો ર્તરથકાર કરી દે છે.સત્યનો ર્િિેક 
કરનારી બ્રહ્મર્િદ્યા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસે હોય છે.આ ર્િદ્યાને નાસ્થતકોથી..ર્નિંદક..ઇટ યાાળ..ઇપ્ન્િયાર્ધન 
(ભોગોમા ંબલપ્ ત) અસાિધાન અને કપટી મનટુ યોને નહી આ૫િાનુ ંર્િધાન છે. અધ્યાત્મ રામાયણ 
(૧૧/૧૫૨) મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ " હ ેર્નટ પાપ હનમુાન ! આ ૫રમ રહથય (બ્રહ્મજ્ઞાન) મજુ આત્મથિરૂ૫ 
રામનુ ંહ્રદય છે અને સાક્ષાત મેં તને સમજાવ્યુ ંછે.જો તને ઇન્િલોકના રાજ્યથી ૫ણ િધ ુધન કોઇ 
આપી દે તો ૫ણ આ જ્ઞાનનો ભેદ ખોલિો નરહ.’’ 
સકંલનઃ ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી "ર્નરંકારી" 



 

 

 
ક્રોધ સાક્ષાત યમરાજા છે  
માનિ જીિનમા ંઅનેક મનોર્િકાર છે.આ પૈકી સૌથી પ્રબળ મનોર્િકાર ક્રોધ’’ છે કે જેનાથી અમારા 
કમો સૌથી િધ ુપ્રભાર્િત થાય છે,પરંત ુક્રોધ કેમ આિે છે ? આ પ્રશ્ન ઘણો જ ગભંીર છે તથા તેનો 
જિાબ ૫ણ એટલો જ ગભંીર છે.આ૫ણા જીિનમા ંએિી કેટલીય ઘટનાઓ બને છે કે અમારે ક્ષબણક 
ક્રોધના કારણે ગભંીર ૫રીણામો ભોગિિા ૫ડે છે.આવુ ંબનિાનુ ંપ્રથમ કારણ છેઃર્િિેકની ખામી. 
જેમ પ્રકાશ અને અંધકાર એકબીજાના ર્િરોધી છે તેમ ક્રોધ અને ર્િિેક ૫ણ એકબીજાના ર્િરોધી 
છે.જેમ પ્રકાશના એક રકરણથી અંધકાર દૂર થઇ જાય છે તેમ ર્િિેકની ગેરહાજરીના કારણે 
મનટુ યને ક્રોધ આિી જાય છે.જ્યારે મનટુ યનો ર્િિેક નટ ટ થઇ જાય છે ત્યારે ક્રોધી વ્યસ્તતને 
સારાસારનો તથા કેિી િાત કહિેી અને કેિી િાત ના કહિેી તેનો ખયાલ રહતેો નથી. શ્રીમદ્ 
ભગિદ્ ગીતામા ં(૨/૬૨) કહ્ુ ંછે કેઃ 
ધ્યાયતો ર્િષયાન્પસુઃ સગંથતેષ૫ૂજાયતે ! સગંાત્સજંાયતે સમં્મોહઃ સમં્મોહાત્થમરૃ્તર્િભ્રમઃ !! ૨/૬૨ !! 
" ર્િષયોનુ ંબચિંતન કરનાર મનટુ યની તે ર્િષયમા ંઆસસ્તત જન્મે છે,આસસ્તતથી કામના ઉત્પન્ન 
થાય છે, કામનામા ંર્િઘ્ન આિિાથી ક્રોધ જન્મે છે,ક્રોધથી મોહ(મઢૂતા) આિે છે,મઢૂતાથી થમરૃ્ત 
નટ ટ થઇ જાય છે. થમરૃ્ત નટ ટ થિાથી બદુ્ધદ્ધ અથાાત ્ર્િિેક નાશ પામે છે.બદુ્ધદ્ધનો નાશ થિાથી 
મનટુ યનુ ં૫તન થાય છે.’’ 
ભગિાનનુ ંબચિંતન નહી થિાથી ર્િષયોનુ ંજ બચિંતન થાય છે,કારણ કે જીિની એક તરફ ૫રમાત્મા 
છે અને બીજી તરફ સસંાર છે.જ્યારે આ૫ણે ૫રમાત્માનો આશ્રય છોડી દઇએ છીએ ત્યારે સસંારનો 
આશ્રય લઇને સસંારનુ ંજ બચિંતન કરીએ છીએ,કેમકે સસંાર ર્સિાય બચિંતનનો બીજો કોઇ ર્િષય 
રહતેો નથી.આ રીતે બચિંતન કરતા ંકરતા ંમનટુ યની તે ર્િષયમા ંઆસસ્તત,રાગ અને પ્રીર્ત ઉત્પન્ન 
થઇ જાય છે.આસસ્તત પેદા થિાથી મનટુ ય તે ર્િષયનુ ંસેિન કરે છે.ર્િષયોનુ ંસેિન ૫છી ભલે તે 
માનર્સક હોય કે શારીરરક હોય, તેનાથી જે સખુ થાય છે તેનાથી ર્િષયોમા ંપ્રીર્ત પેદા થાય 
છે.પ્રીર્તથી તે ર્િષયોનુ ંિારંિાર બચિંતન થિા લાગે છે. ર્િષયોમા ંરાગ પેદા થિાથી તે 
ર્િષયોને(ભોગોને) પ્રાપ્ ત કરિાની કામના પેદા થઇ જાય છે કે તે ભોગો.. િથતઓુ મને મળે ! 
કામનાને અનકુળૂ ૫દાથો મળતા રહિેાથી લોભ પેદા થઇ જાય છે અને કામના પરુ્તિની સભંાિના 
થઇ રહી હોય,પરંત ુતેમા ંકોઇ ર્િઘ્ન નાખે તો તેના ઉ૫ર ક્રોધ આિી જાય છે. 
અમારી ઇચ્છાનસુાર જ્યારે કોઇ કાયા ના થાય ત્યારે મનમા ંતનાિ..કંુઠા..સઘંષા તથા અસતંોષની 
સ્થથર્ત પેદા થાય છે.આ સ્થથર્તને શાતં કરિા અમકુ હદ સધુી અમારો ર્િિેક પ્રયાસ કરે છે,પરંત ુ



 

 

જ્યારે ર્િિેકનુ ંર્નયતં્રણ રહતે ુ ંનથી ત્યારે ક્રોધ ભભકૂી ઉઠે છે.ક્રોધ અને રહિંસાના પ્રભાિમા ંવ્યસ્તત 
પેશાર્નક ભાિનાથી પે્રરાઇને ન કરિાના ંકાયા(અનથા) કરી બેસે છે.ઘણીિાર ર્િિેકની ખામીના 
કારણે અમારી અંદર િૈમનથય..ર્િરોધ..કટુતા.. ઇષાા..શત્રતુા..બદલાની ભાિના..િગેરે રહિંસાના ં
સકુ્ષ્ મરૂ૫ અમારી અંદર અંકુરના રૂ૫મા ંહોય છે તે ૫ણ ક્રોધનુ ંરૂ૫ ધારણ કરી લે છે.અમારી અંદર 
તામર્સક તત્િની ઉગ્રતાના કારણે બદુ્ધદ્ધ ભ્રટ ટ થઇ જાય છે અને તેથી કોઇનુ ં૫ણ અર્નટ ટ કરિામા ં
કોઇ ક્ષોભ થતો નથી.જો ૫શતુાની જગ્યાએ પે્રમ..દ્વષેની જગ્યાએ આજત્મયતા ભાિ હોય તો ક્રોધ 
ઓછો થઇ જાય છે.જ્યા ંસધુી અમારી અંદર રહિંસાની ભાિના રહશેે ત્યા ંસધુી ગમે તે રૂ૫મા ંક્રોધ 
પ્રગટ રૂ૫મા ંરહ ેછે.ફતત ક્રોધને દબાિિાથી જ ક્રોધ શાતં થતો નથી,પરંત ુએક ભયાનક મનઃસ્થથર્ત 
બની જાય છે.દૈર્નક જીિનમા ં૫ણ ઘણીિાર રહનતાની ભાિનાના કારણે ક્રોધ આિી જાય છે. 
પોતાની કોઇ હીન ભાિનાને છુપાિિા માટે ૫ણ લોકો ક્રોધનો સહારો લે છે કે જેથી પોતાની શે્રટ ઠતા 
ર્સદ્ધ કરી શકાય. ભગિાન શ્રી કૃટ ણએ ગીતામા(ં૧૬/૨૧) ક્રોધને નરકનુ ંદ્વાર કહ્ુ ંછે... 
ર્ત્રર્િધ ંનરકથયેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ 
કામઃ ક્રોધથતથા લોભથતથમાદેત્ ત્રય ંત્યજેત  !! ગીતાઃ૧૬/૨૧ !! "કામ..ક્રોધ અને લોભ..આ ત્રણ 
નરકના દરિાજા જીિાત્માનુ ં૫તન કરનારા છે,એટલા માટે આ ત્રણેનો ત્યાગ કરી દેિો જોઇએ..’’ 
ક્રોધ આિે ત્યારે અમે જો થોડા સમય માટે તેને ટાળી દઇએ તો ક્રોધથી બચી જિાય છે.જ્યારે ૫ણ 
કોઇ સારંૂ કામ કરિાનો ર્િચાર આિે તો તરંુત જ કરી લેવુ ંજોઇએ અને ખરાબ ર્િચાર આિે તો 
તેને ટાળી દેવુ ંજોઇએ.આ કાયા કઠીન છે પરંત ુપ્રયાસ કરિાથી તેમા ંસફળતા મળે છે,પરંત ુઆ 
કાયા તે જ કરી શકે છે કે જે પોતાની ઇપ્ન્િયો ઉ૫ર કાબ ુરાખિામા ંસક્ષમ છે.જેનામા ંઆત્મબળ 
છે..બદુ્ધદ્ધ ૫ર ર્િશ્વાસ છે..થિભાિ શાતં અને ગભંીર છે.પે્રમપિૂાક વ્યિહાર કરિાથી બદુ્ધદ્ધનો 
ર્િકાસ..ર્નણાય લેિાની ક્ષમતા અને સમાજમા ંપ્રર્તટ ઠા િધે છે. મનથુમરૃ્તમા ંઅક્રોધને ધમાના ંદશ 
લક્ષણોમાનં ુ ંએક માનિામા ંઆવ્યુ ંછે. 
દ્યરૃ્તઃ ક્ષમા દમોસથતેય ંશૌચર્મપ્ન્િય ર્નગ્રહઃ દ્યી ર્િદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધમા લક્ષણમ ્.. 
(મનથુમરૃ્તઃ૬/૯૨) 
દ્યરૃ્તઃ ધન િગેરે..ના નાશ થિા છતા ંબચત્તમા ંધૈયા બનેલુ ંરહ.ે.શરૂ કરેલા કમામા ંર્િધ્ન અને દુઃખ 
 આિિા છતા ંઉદ્ધદ્વગ્ન ના થવુ.ં.સતંોષ રાખિો..પોતાના ધમાથી થખબલત ના થવુ.ં.પોતાના 
ધમાને ક્યારેય ના છોડિો એ દ્યરૃ્ત છે. 
ક્ષમાઃ ર્િના કારણે અ૫રાધ કરિાિાળાને દંડ આપિાનુ ંસામર્થયા હોિા છતા ંતેમના અ૫રાધને 
સહન કરી માફી આપી દેિી તે ક્ષમા છે. 



 

 

દમઃ ઇપ્ન્િયોને ર્િષયોમાથંી હટાિિી એ દમ છે.મનને ર્નર્િિકાર રાખવુ.ં.મનને રોકવુ.ં.મનને 
મનમાની ના કરિા દેિી. 
અથતેયઃ ચોરી ના કરિી..બીજાઓની િથતઓુમા ંથપહૃા ન થિી..અન્યાયથી ૫રધન િગેરે..ગ્રહણ ન    
 કરિા.ં.પારકા ધનને પત્થર તલુ્ય સમજવુ ંતે અથતેય છે. 
શૌચ - બાહ્યાતં્તરની શપુ્ધ્ધનુ ંનામ શૌચ છે.જળ..માટી..િગેરેથી શરીરની શપુ્ધ્ધ થાય છે અને 
દયા..ક્ષમા..ઉદારતાથી અંતઃકરણની શપુ્ધ્ધ થાય છે.રાગદ્વષે અને તટૃ ણા રહીત શધુ્ધ મન 
 બનાિવુ ંજોઇએ.ખાિા-પીિામા ં૫ર્િત્ર સાજત્િક ચીજોનો ઉ૫યોગ કરિો જોઇએ. 
ઇપ્ન્િય ર્નગ્રહઃ ઇપ્ન્િયોને ર્િષયોમા ંપ્રવતૃ ના કરિી..જજતેપ્ન્િય બનવુ.ં. 
દ્યીઃ બપુ્ધ્ધમત્તા..પ્રર્ત૫ક્ષના સશંયને દુર કરિા..શાસ્ત્રજ્ઞાન..અપરાર્િદ્યા પ્રાપ્ ત કરિી..આત્મ 
ઉપાસના કરિી..ર્નર્ષધ્ધકમામા ં લજ્જજા આિિી..શાસ્ત્રના તાત્પયાને સમજવુ.ં.પોતાને 
 અકતાવ્યથી બચાિિા.. 
ર્િદ્યાઃ આત્મા-અનાત્મા ર્િષયક ર્િચાર..બહુશ્રતુ થવુ.ં.આત્મા ઉપાસના કરિી.. સત્યઃ ર્મર્થયા અને 
અરહતકારી િચનો ન બોલિા.ં.િાથતર્િક સત્ય જ બોલવુ.ં.પોતાની જાણકારી  અનસુાર 
યોગ્ય બોલવુ.ં. 
અક્રોધઃ ક્ષમા કરિા છતા ં૫ણ કોઇ અપકાર કરે તેમ છતા ંક્રોધ ના કરિો..દૈિિશ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય 
 તો ૫ણ તેને રોકિો..પોતાના મનોરથોમા ંર્િધ્ન નાખનાર પ્રત્યે ૫ણ બચત્ત ર્નર્િિકાર રાખવુ.ં. 
આિા વ્યિહારથી મન અને િાણી ઉ૫ર ર્નયતં્રણ રહ ેછે,એટલા માટે કહ્ુ ંછે કેઃ અક્રોધેન 
જયેત્ક્રોધમ.્..’’ ક્રોધને શારં્તથી જીતો.ક્રોધએ ૫તન અને ૫રાભિનુ ંકારણ છે,એટલે તેનાથી બચવુ ં
શે્રયથકર છે.ક્રોધ અનેક મહાપરુૂષોના ૫રાભિનુ ંકારણ બન્યો છે.મહર્ષિ દુિાાસાએ ભગિાન શકંરના 
અંશાિતાર અને મહાન જ્ઞાની હતા,પરંત ુથિભાિતઃ ક્રોધી હોિાના કારણે તેમને રાજા અંબરીષને 
ત્યા ંર્િ૫ર્ત્તનો સામનો કરિો ૫ડયો હતો અને ક્રોધ જ તેમના ૫રાભિનુ ંકારણ હતો.તેિી જ રીતે 
ભગૃશેુ્રટ ઠ ભગિાન ૫રશરુામજી ૫ણ ર્શિ ધનટુ યભગંના પ્રસગંમા ંક્રોધના કારણે જ ૫રાભતૂ થયા 
હતા તથા તેમને તપથયાથી પ્રાપ્ ત પણુ્ય ગમુાિવુ ં૫ડ્ુ ંહત ુ.ં િથતતુઃ ક્રોધના મળૂમા ંકામ છે.કામના 
થિી કે કામના કરિી એ મનનુ ંકાયા છે.મનથી ર્િ૫રીત થતા ંજ ક્રોધ આિી જાય છે.મનનો 
થિભાિ અત્યતં ચચંળ છે અને તેની પ્રકૃર્ત સકંલ્પ-ર્િકલાત્મક છે.મનના લીધેલ ર્નણાયો બદુ્ધદ્ધથી 
ર્િ૫રીત ૫ણ હોઇ શકે છે એટલા માટે મનની ઉ૫ર બદુ્ધદ્ધનુ ંર્નયતં્રણ હોવુ ંખબુ જ જરૂરી છે.બદુ્ધદ્ધના 
ર્નયતં્રણથી ર્િચારોમા ંસાજત્િકતા આિે છે અને રજોગણુ તથા તમોગણુનો ભાિ દબાઇ જાય છે. 
ક્રોધ થિાથી અર્િિેક ઉત્ પન્ન થાય છે અને તેથી થમરૃ્તભ્રમ થઇ જાય છે.થમરૃ્તના નાશ થઇ જિાથી 
બદુ્ધદ્ધ નટ ટ થઇ જાય છે અને બદુ્ધદ્ધનાશ એ ર્િનાશનો મળૂ હતે ુછે... "બદુ્ધદ્ધનાશાત પ્રણશ્યર્ત’’ 



 

 

અનાસતત ભાિથી રહિેાથી કામ..ક્રોધ રહતેા નથી.શાસ્ત્રોમા ંક્રોધને સાક્ષાત યમરાજા કહ્યો છે તથા 
તેનાથી બચિાની સલાહ આ૫િામા ંઆિી છે...!  
સકંલનઃ ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી "ર્નરંકારી" 

 
ગણપતી ઉપાસનાનુ ંઆધ્યાજત્મક રહથય 
ભાદરિા સદુ ચોથ એ ગણેશ ચતથુી કહિેાય છે.મોરેશ્વર નામના ગણપર્તના એક ભતત થઇ ગયા, 
તેમની ભસ્તતના કારણે પ્રભ ુસાથે તેમનુ ંનામ જોડાઇ ગયુ,ંતેથી આ રદિસોમા ં"ગણપર્ત બાપા 
મોરીયા" ના અિાજોથી િાતાિરણ ગુજંી ઉઠે છે.ભારતીય સથંકૃર્તના ઋર્ષઓએ ગણપર્તને ખબુ જ 
મહત્િ આપ ્ યુ ંછે.પ્રત્યેક શભુ કાયામા ંતેમનુ ંપ્રથમ પજૂન કરિામા ંઆિે છે. 
પરુાણોમા ંકથા આિે છે કેઃમાતા પાિાતીજીને થનાન કરિાની ઇચ્છા થઇ,તેમને પોતાના શરીર 
ઉ૫રથી મેલ ઉતારીને તેનુ ંપતૂળં બનાવ્યુ ંઅને તેમા ંપ્રાણ પયૂો,તે જીિતુ ંથયુ.ંતે બાળકને બહાર 
પહરેો ભરિા ઉભો રાખયો અને જણાવ્યુ ંકેઃ કોઇપણ વ્યસ્તત આિે તો અંદર આિિા દેિો નહી.હું 
થનાન કરિા બેસુ ંછંુ.આમ કહી પાિાતીજી થનાન કરિા બેઠા.ંબરાબર તે જ સમયે કૈલાશ (રકલ + 
આસ  જેની પ્રર્સધ્ધ સત્તા રહલેી હોય તે ૫રમાત્મા રકલાસ કહિેાય અને રકલાસને રહિેાની જગ્યાનુ ં
નામ કૈલાસ)મા ંર્શિજીની સમાર્ધ (મહા પ્રલયકાળનુ ંઐકાસં્ન્તક થથાન) ખલુી, હાથમા ંર્ત્રશળૂ લઇને 
તેઓ પોતાના ઘેર તરફ ઉ૫ડયા.ઘેર આિીને જુિે છે તો એક બાળક પહરેો ભરી રહ્યો હોય છે જે 
ર્શિજીને અંદર જિા દેતો નથી..અટકાિે છે.પોતાના ઘરમા ંજ પોતાને પ્રિેશ કરતા ંઅટકાિનાર 
કોન..? ર્શિજીને ક્રોધ ચડયો અને ક્રોધના આિેશમા ંતેમને ર્ત્રશળૂ માયુું એવુ ંપેલા બાળકનુ ંમથતક 
કપાઇ ગયુ.ંઅંતરાય દૂર થતા ંલોહીિાળં ર્ત્રશળૂ લઇને ર્શિજી અંદર ગયા.પાિાતીજી પછેૂ છે કેઃ તમે 
આ શુ ંકરીને આવ્યા..? તો ર્શિજીએ કહ્ુ ંકેઃ દ્વાર ૫ર એક બાળક મને અંદર આિિા દેતો ન હતો 
તેથી મેં તેનો ર્શરચ્છેદ કરીને અંદર આવ્યો છંુ.આ સાભંળીને માતા પાિાતીજીને ઘણો જ આઘાત 
લાગે છે.પાિાતીજીને ખશુ કરિા ભગિાન ર્શિજી પોતાના પાષાદોને ર્શશ(મથતક) શોધી લાિિા 
મોકલે છે.સેિકો રથતામાથંી ૫સાર થતા એક હાથીના બચ્ચાનુ ંમથતક કાપીને લઇ આિે છે.જેને 
કપાયેલા ધડ ઉ૫ર ચોટાડી દેિામા ંઆિે છે તે ગણપર્ત..! ત્યારબાદ ભગિાન સદાર્શિ આર્શિિાદ 
આપે છે કેઃઆજથી કોઇપણ શભુ કાયામા ંમારા તથા અન્ય તમામ દેિો ૫હલેા ંતમારી પજૂા કરિામા ં
આિશે.ત્યારથી દરેક શભુ કાયોની શરૂઆતમા ંગણપર્તજીની પ્રથમ પજૂા કરિામા ંઆિે છે. 
આ બધી િાતો રૂ૫કાત્મક છે.ખરેખર આિી કોઇ ઘટના બનેલી જ નથી,પરંત ુબપુ્ધ્ધશાળીઓએ 
તેમાથંી સારગ્રહી ગઢૂતત્િનો ભેદ સમિજો જોઇએ.આ કથામા ંશકંા થાય કેઃમાતા પાિાતીજી થનાન 



 

 

કરિા બેઠા ંત્યારે તેમના શરીર ઉ૫ર એટલો બધી મેલ જમા થયો હશે કે જેનુ ંએક પતુળં થઇ 
જાય..? ભગિાન સદાર્શિ તો સિાજ્ઞ છે તો તેમને ખબર પડી જિી જોઇએ કે આ મારો છોકરો છે..! 
તેમછતા ંતેમને એક અજ્ઞાનીની જેમ ક્રોધના આિેશમા ંકતાવ્ય બજાિી રહલેા છોકરાનો ર્શરચ્છેદ 
કરી નાખયો..? જે ર્શિજી હાથીના કાપેલા મથતકને ચોટાડી શકે તે શુ ંગણપર્તના કપાયેલા 
મથતકને ના ચોટાડી શકે..? બબચારા ર્નદોષ પ્રાણીની હત્યા કેમ કરાિી..? અને માણસના ધડ ઉપર 
ક્યારેય હાથીનુ ંમથતક ફીટ થાય ખરંૂ..? 
આ બધી ઘટનાઓ િાથતિમા ંબનેલી ઘટનાઓ નથી પરંત ુસતંો મહાપરુૂષો આ રૂપકના દ્વારા 
આપણને આધ્યાજત્મક જ્ઞાન પીરસે છે કેઃ પરાત્પર ર્નગુાણ ર્નરાકાર બ્રહ્મને જ્યારે સરૃ્ટ િ રચિાનો 
સકંલ્પ થયો ત્યારે સૌ પ્રથમ મહતત્િની રચના કરી.આ મળૂ પ્રકૃર્ત કે જેને આપણે શસ્તત કહીએ 
છીએ..પરુાણો તેને જ પાિાતી કે સતી કહ ેછે.આ મળૂ પ્રકૃર્તમાથંી પ્રથમ જે ર્િકૃર્ત-ર્િકાર થયો તે 
મહતત્િ(બપુ્ધ્ધ)..તેમાથંી અહંકાર અને શબ્દ..થપશા..રૂ૫..રસ અને ગધં...આ પાચં તન્માત્રાઓ અને 
તેમાથંી પાચં મહાભતૂો (પરૃ્થિી..પાણી..અસ્ગ્ન..િાય ુઅને આકાશ)..પાચં જ્ઞાનેપ્ન્િયો 
(આંખ..કાન..નાક..જીભ અને ત્િચા)..પાચં કમેપ્ન્િયો (હાથ..૫ગ..મખુ..ગદુા અને ઉ૫થથ) અને મન. 
આમ,પ્રકૃર્ત સાથે ચોિીસ તત્િો અને પચ્ચીસમો પરુૂષ છે.આ બધામા ંસૌ પ્રથમ મહતત્િ(બપુ્ધ્ધ)નુ ં
ર્નમાાણ કરે છે.આ બપુ્ધ્ધ તે પેલો છોકરો. ગણપર્ત (બપુ્ધ્ધ)નુ ંપ્રથમ મથતક પ્રકૃર્તનુ ંબનેલ છે જે 
ભોગપ્રધાન હોય છે તેની વરૃ્ત્તઓ ભોગ તરફ જ હોય છે તેને હટાિીને ભગિાન સદાર્શિ ર્નર્મિત 
નવુ ંમથતક ગોઠિે છે.ગણપર્તનુ ંમથતક હાથીનુ ંજ બતાવ્યુ ંછે કારણ કેઃ હાથી એ તમામ 
પ્રાણીઓમા ંસૌથી બપુ્ધ્ધશાળી પ્રાણી છે.પ્રાકૃર્તક બપુ્ધ્ધ ઇષ્ન્દ્રયોની દાસ હોય છે..ઇષ્ન્દ્રયો જેમ નચાિે 
છે તેમજ નાચતી હોય છે. યોગિર્શટ ઠ રામાયણમા ંબે મન બતાિિામા ંઆવ્યા ંછેઃ એક જે 
વ્યિહાર કરી રહ્ુ ંછે તે અને બીજુ ંમન મછૂાાિથથામા ં૫ડ્ુ ંછે તે.. તે મનને જો જગાડી દેિામા ં
આિે તો તે ગણેશ થઇ જાય છે. 
 ગણપર્તના માટે નિા મથતક તરીકે બીજા કોઇનુ ંમથતક ન લેતા ંહાથીનુ ંજ મથતક શા માટે 
લીધુ.ં.? બપુ્ધ્ધનુ ંથિરૂ૫ સમજાિિા માટે હાથીના મોટા કાન..લાબંી સઢૂ..ઝીણી આંખો..મોટંુ પેટ..મોટંુ 
માથુ.ં.િગેરે અંગો તથા તેમનુ ંિાહન ઉંદર દ્વારા ઋર્ષઓએ આપણને આધ્યાજત્મક અથા સમજાિે 
છે.. 
ઝીણી આંખોઃ ઝીણી આંખો સકૂ્ષ્ મ અિલોકન કરિાની ક્ષમતા તથા માનિીને જીિનમા ંસકૂ્ષ્ મ દ્રર્ટ િ 
  રાખિા પે્રરણા આપે છે.પોતાની દ્રર્ટ િ સકૂ્ષ્ મ રાખી આપણને ખબર ના પડે તે રીતે  
  આપણામા ંઘસુતા દોષોને અટકાિિા જોઇએ. 



 

 

મોટંુ નાકઃ મોટંુ નાક દૂર સધુીની સગુધં-દુગાધને ઓળખી શકિાની ક્ષમતા દશાાિે છે.તત્િિેત્તા  
  જ્ઞાનીમા ંદૂરદશીપણુ ંહોવુ ંજોઇએ.પ્રત્યેક િાતની ગધં તેમને પ્રથમથી જ આિી જિી 
  જોઇએ.કુકમાના ઉકરડા ઉ૫ર કેટલાક લોકો સત્કમાનુ ંમખમલ પાથરી ભભકાદાર 
રોનક   બનાિતા હોય છે તેમને જોઇ સામાન્ય માનિ તો અંજિાઇ જાય છે પરંત ુગણેશ 
જેિા   તત્િિેત્તા મહાપરુૂષો ઓળખી જતા હોય છે. 
મોટા કાનઃ મોટા કાન બહુશ્રતુ..ઘણુ ંબધ ુસાભંળીને જેને જ્ઞાનર્નર્ધ િધારી છે તેમછતા ંિધ ુ
સાભંળિા તૈયાર રહ ેછે તેનુ ંસચૂક છે.તેમના કાન સ૫ૂડા જેિા છે.સ૫ૂડાનો ગણુ છેઃ સારને ગ્રહણ 
કરી લેિો અને ફોતરાને ફેંકી દેિા.િાતો બધાની સાભંળિી ૫ણ એમાનંો સારગ્રહણ કરી બાકીની 
િાતો ફોતરાનંી જેમ ઉડાડી દેિી.. 
બે દાતંઃ ગણપર્તને બે દાતં છે. એક આખો અને બીજો અડધો.આખો દાતં શ્રધ્ધાનો છે અને 
તટેૂલો દાતં બપુ્ધ્ધનો છે.જીિન ર્િકાસના માટે આત્મશ્રધ્ધા અને ઇશશ્રધ્ધા પણૂા હોિી જોઇએ.બપુ્ધ્ધ 
કદાચ ઓછી હશે તો ચાલશે પરંત ુપ્રભ ુપરમાત્મા ઉપર પણૂા ર્િશ્વાસ હોિો જોઇએ.પ્રભ ુપરમાત્માએ 
માનિને બે ખબુ અમલૂ્ય ભેટ આપી છેઃ શ્રધ્ધા અને બપુ્ધ્ધ.. આ બનેં્નનો સમન્િય હોય તો જ જીિન 
ર્િકાસ થાય છે.માનિીની બપુ્ધ્ધ ર્સર્મત હોિાથી આખરે તેને શ્રધ્ધાનો સહારો લેિો ૫ડે છે. ખરંડત 
દાતં એ બપુ્ધ્ધની મયાાદાનુ ંપ્રર્તક છે અને પણૂા દાતં એ અખટૂ શ્રધ્ધાનુ ંપ્રર્તક છે.. 
ચાર હાથઃ ગણપર્તને ચાર હાથ છે.તેમા ંઅનકુ્રમે અંકુશ..પાશ..મોદક અને આર્શિિાદ આપતો 
હાથ છે. અંકુશ- એ િાસના ર્િકારો ઉ૫ર સયંમ જરૂરી છે તેમ બતાિે છે.પાશ- એ જરૂર ૫ડય ે
ઇષ્ન્દ્રયોને ર્શક્ષા કરિાનુ ંસામર્થયા ૫ણ તત્િિેત્તાઓમા ંહોવુ ંજોઇએ તેમ દશાાિે છે. 
 મોદક - જે મોદ(આનદં) કરાિે તે..મહાપરુૂષોનો આહાર આનદં અને સતંોષ પ્રાપ્ ત થાય 
તેિો સાજત્િક હોિો જોઇએ તેમ દશાાિે છે.ચોથો આર્શિિાદ આપતો હાથ બતાવ્યો છે.એક હાથમા ં
મોદક રાખીને પોતાના લાડલા રદકરાઓ(ભતતો)ને ખિડાિિા માટે બોલાિી રહ્યા છે.. 
ર્િશાળ પેટઃ બધી િાતો પચાિિાની ક્ષમતા દશાાિે છે.સમદુ્રમા ંજેમ બધુ ંસમાઇ જાય છે તેમ 
મહાપરુૂષોના પેટમા ંબધી િાતો સમાઇ જાય છે.ખોબા જેટલુ ંપેટ હોય તો તે ઉલ્ટી કરી નાખે 
છે.કહિેા ન કહિેા જેિી બધી િાતો જ્યા ંત્યા ંકહતેો ફરે તેથી તેને અર્નટ ટ પ્રાપ્ ત થાય છે.બધાની 
સાભંળેલી િાતો પોતાના ર્િશાળ પેટમા ંસમાિી દેિી એનુ ંસચૂન કરે છે.તત્િિેત્તાની પાસે સૌ કોઇ 
આિીને પોતાનુ ંહૃદય ઠાલિે છે..પોતાની આત્મકથા કહતેા હોય છે.હિે આ િાતો જો મહાપરુૂષો 
પેટમા ંના રાખે તો કદાચ પેલાની જીંદગી બરબાદ થઇ જાય અને બીજો કોઇ આ મહાપરુૂષની ઉ૫ર 
ર્િશ્વાસ ના રાખે. તે સાગરની જેમ પોતાના પેટમા ંઅનતં િાતોને સમાિિાની શસ્તત ધરાિતો 
હોિો જોઇએ.. 



 

 

૫ગઃ તેમના ૫ગ નાના છે.નાના ૫ગ "ઉતાિળા સો બાિરા ધીરા સો ગભંીર"- એ કહિેતનો સાર 
સમજાિી રહ્યા છે.પોતાના કાયામા ંધીરે ધીરે આગળ િધનારનુ ંકાયા સિુઢ અને સફળ બનતુ ંજાય 
છે- તે તત્િિેત્તાઓએ ધ્યાન રાખવુ ંજોઇએ.નાના ટૂંકા ૫ગ એ બપુ્ધ્ધમત્તાનુ ંલક્ષણ છે એટલે કે તે 
પોતે જ દોડયા કરતા નથી,પરંત ુબપુ્ધ્ધથી બીજાને દોડાિે છે. 
િાહનઃ ઉંદરઃ તેમનુ ંિાહન ઉંદર છે.મહાપરુૂષોના ંસાધનો નાના અને થિભાિ નમ્ર હોિો જોઇએ કે 
જેથી કરીને તે તમામના ઘરમા ંપ્રિેશ પામી શકે. બીજી એક વ્યિહારીક નીર્ત ૫ણ ઉંદર પાસેથી 
શીખિા જેિી છે કે જ્યારે તે કરડે છે ત્યારે ફંક મારીને કરડે છે તેથી કોઇને ખબર પણ પડતી 
નથી.તત્િિેત્તા કોઇને કાન પકડાિે એવુ ંકડવુ ંકહ ેપણ એિી ર્મઠાસથી કહ ેકે સાભંળનારને ખરાબ 
કે ખોટંુ ના લાગે અને પોતાનુ ંકાયા પણ થાય. બીજુ ંઉંદર એ ચૌયાવરૃ્ત્તનુ ંપ્રર્તક છે..જે સારંૂ હોય તે 
ચોરી લેવુ.ં.તેનો ઉ૫ભોગ કરી લેિો.. આપણી ઇષ્ન્દ્રયોનો થિભાિ છે કે સારી અને સુદંર ચોજોનો 
ભોગ કરિાની વરૃ્ત્ત તેનામા ંથઇ જાય છે.તત્િિેત્તા મહાપરુૂષો આ ઇષ્ન્દ્રયો ઉ૫ર અસિાર થઇને 
તેની આ ચૌયાવરૃ્ત્તને સયંમમા ંરાખે છે. 
ર્િિેકબપુ્ધ્ધની ગર્તનો આધાર તકા છે.તકા  ર્િના બપુ્ધ્ધનો ર્િકાસ શક્ય નથી.આ તકા જો ર્નરંકુશ 
હોય તો ઉંદરની માફક ર્નરથાક કાપક૫ૂ કયાા કરે છે,એટલા માટે તેના ઉ૫ર ગણપર્તનુ ંભારે 
(ર્િિેકાત્મક) શરીર ગોઠવ્યુ ંછે.કાપકુ૫ કરનારો ઉંદર જ તકારૂપી બપુ્ધ્ધનો ર્િકાસ કરનારો થઇ જાય 
છે.આ તકા એ જ આપણો ગરુૂ છે.કોઇપણ પરરસ્થથર્તને આપણે તારકિક િર્ટ િએ મલૂિીશુ ંતો તેનુ ં
ર્નરાકરણ પામી શકીશુ ંએટલે તકાન ુ ંપ્રર્તક ઉંદર છે.તકા ર્િના શાસ્ત્રના અથા ૫ણ યોગ્ય રીતે થઇ 
શકતા નથી,માટે બપુ્ધ્ધ ર્િકાસમા ંતકાની અર્ત આિશ્યકતા છે. આ તકા કુતકા  ના થાય તેની 
સાિધાની માટે કોરો તકા નહી, પરંત ુગણેશ (બપુ્ધ્ધ)ના ભાર સાથેનો તકા હોિો જોઇએ.. 
 ઉંદર એ માયાનુ ંપ્રર્તક છે.ઉંદરની માફક માયા ૫ણ માનિને ફંકી ફંકીને કરડ ેછે.આ 
માયાને તત્િિેત્તાઓ જ અંકુશમા ંરાખી શકે છે. 
 ગણપર્તને દુિાા(દાભ) ઘણી જ ર્પ્રય છે.લોકોને મન જેની કોઇ રકિંમત નથી એિા ઘાસને 
પણ તેમને પોતાનુ ંમાન્યુ ંછે અને તેની રકિંમત િધારી છે.તત્િિેત્તાઓ જેનુ ંકોઇ મહત્િ નથી, જેને 
કોઇ રાખત ુ ંનથી એિાને આશરો આપે છે,તેમનામા ંઆત્મર્િશ્વાસ ર્નમાાણ કરીને જીિન જીિિાની 
પે્રરણા આપે છે.આ દુિાાને કોઇ રંગ કે સગુધં નથી.મહાપરુૂષોની પાસે જે કોઇ જે ૫ણ ભાિનાથી 
આિે,તેમને જે કંઇ પે્રમથી આપે તે તેમને ગમવુ ંજોઇએ - એવુ ંદુિાાન ુ ંસચૂન છે. 
 ગણપર્તને લાલ ફલ ર્પ્રય છે.લાલ રંગ ક્રાસં્ન્તનો સચૂક છે.તત્િિેત્તા મહાપરુૂષોને દૈિી 
ક્રાસ્ન્ત ર્પ્રય હોય છે. 



 

 

 ગણપર્તની ઉ૫ર આપણે ચોખા (અક્ષત) ચઢાિીએ છીએ.અક્ષત એટલે જેનામા ંઘા નથી..જે 
ખડંીત નથી પણ અખડં છે.મહાપરુૂષોની ૫ણ જીિન ધ્યેય માટે..પ્રભ ુમાટે અખડં અને અનન્ય 
ભસ્તત હોિી જોઇએ. 
 ગણ૫ર્તને િક્રત ુડં કહ ેછે.રરપ્ધ્ધ ર્સપ્ધ્ધથી મખુ મરડીને ઉભા રહનેારને જ રરપ્ધ્ધ ર્સપ્ધ્ધ 
સા૫ંડે છે.િાકંા-ચ ૂકંા ચાલિાિાળાને..આડે અિડે રથતે જનારને જે દંડ આપે તે િક્રત ુસં.. 
 દરેક કાયાની ર્સપ્ધ્ધ માટે ગણ૫ર્તનુ ંસિાપ્રથમ પજૂન કરિામા ંઆિે છે.તત્િિેત્તાઓ અને 
શે્રટ ઠ મહાપરુૂષો સમાજના ગણ૫ર્તઓ છે.કોઇપણ કાયાની ર્સપ્ધ્ધના માટે સિાપ્રથમ શે્રટ ઠ પરુૂષોનુ ં
પજૂન કરિાથી..તેમને બોલાિિાથી..તેમનો સત્કાર કરિાથી તેમનુ ંમાગાદશાન સતત મળતુ ંરહ ેછે 
અને કાયા ર્સધ્ધ થાય છે.આધ્યાજત્મક િર્ટ િએ જોઇએ તો આપણી ઇષ્ન્દ્રયોનો એક ગણ(સમહુ) છે.આ 
ગણનો ૫ર્ત મન છે.કોઇપણ કાયાને ર્સધ્ધ કરવુ ંહોય તો આપણો આ ગણપર્ત (મન) ઠેકાણે હોિો 
જોઇએ,એટલે મનને કાયાના પ્રારંભ ૫હલેા ંમન શાતં અને સ્થથર કરવુ ંજોઇએ,જેથી કોઇ ર્િઘ્નો ઉભા 
થાય જ નહી અને કાયા સરળ રીતે પાર પાડી શકાય. 
ગણેશ ચતથુીના રદિસે જે ગણ૫ર્તને લાિીને થથાપના કયાા ૫છી દશ રદિસ સધુી તેમનુ ંપજૂન 
અચાન કયાા બાદ તે ગણ૫ર્તનુ ંઅનતં ચતદુશીના રદિસે જળમા ંકેમ ર્િસિન કરિામા ંઆિે છે...? 
જે શાતં છે તેને અનતંમા.ં.સાકારને ર્નરાકારમા ંઅને સગણુને ર્નગુાણમા ંર્િબલન કરીએ છીએ..સાકાર 
ભગિાન મરૂ્તિમા ંછે તો ર્નરાકાર ૫રમાત્મા સિાવ્યા૫ક છે.જીિનમા ં૫ણ વ્યસ્તત પજૂાથી શરૂઆત 
કરી તત્િપજૂામા ંતે આરંભનુ ં૫યાિસન કરીએ છીએ.અંર્તમ પ્રમાણ આપણે તત્િને જ માન્યુ ં
છે.ટૂંકમા ંગણ૫ર્તનુ ંર્િસિન એટલે ર્િરાટની પજૂાનો આરંભ..બધા ૫રમાત્માના જ છે તેથી મારા 
ભાઇઓ છે..આપણુ ંસૌનુ ંદૈિી સગ૫ણ છે એટલુ ંસમજિાનુ ંછે. 
સાિાજર્નક ગણેશ ઉત્ સિ એ એકતા અને સગંઠનની ભાિનાનુ ંપ્રર્તક છે. 
ર્નજ મરંદરમા ંબેઠેલા ભગિાન પોતાની પાસે આિનારને કહ ેછે કેઃ તારે જો મારી પ્રાર્પ્ ત કરિી 
હોય તો પ્રથમ તારી પ્રાકરૃ્તક બપુ્ધ્ધનો ર્િચ્છેદ કરીને તેની જગ્યાએ શધુ્ધ શૈિ બપુ્ધ્ધની થથાપના 
કર..િાસના નહી..પરંત ુઆ શધુ્ધ બપુ્ધ્ધ જ ર્શિ(૫રમાત્મા)ને પમાડે છે તે બતાિિા ર્શિાલયમા ં
૫ણ ગણ૫ર્તની પ્રર્તમા મકુિામા ંઆિે છે. 
ર્શિ એટલે કલ્યાણ...ર્શિ પોતે અજન્મા..ર્નગુાણ ર્નરાકાર અવ્યતત બ્રહ્મ છે....!!! 
શ્રી ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી (ર્નરંકારી) 
 
  
 



 

 

  
 
 
 
 
 

રાિણની િેર ભસ્તત 
રામચરીત માનસમા ંભગિાન શકંર માતા પાિાતીજીને કહ ેછે કેઃહ ેઉમા ! ભગિાન શ્રી રામચિંજીનુ ં
બચત્ત મદુૃલ છે તે ખબૂ જ કરૂણાશીલ છે.નર માસં ખાનાર દાનિોને ૫ણ તે ગર્ત પ્રદાન કરે છે.. 
જેની યાચના યોગીઓ કરે છે તથા જે ર્નર્શચર િેરભાિથી થમરણ કરે છે તેમને ૫ણ પરમ૫દ 
પ્રદાન કરે છે.જે આિા પ્રભનેુ ભ્રમરહીત બની ભજતા નથી તે મદંમર્ત અત્યતં અભાગી છે. 
ભગિાન શકંરના આ ઉ૫દેશ અનસુાર રાક્ષસ રાજ રાિણે ૫ણ પોતાની સ્થથર્તને અનકુળૂ ભગિાન 
શ્રી રામ સાથે િેરભાિના દ્વારા ૫રમ ૫દ પ્રાપ્ ત કરિાનો િઢ સકંલ્પ કયો હતો. રામચરીત 
માનસમા ંભગિાનશ્રી રામને જન્મ લેિાના ંપાચં કારણો બતાવ્યા ંછે, તેમા ં૫હલે ુ ંકારણ ભગિાન 
ર્િટ ણનુા દ્વારપાળો જય અને ર્િજ્યને મળેલો શ્રાપ છે.આ બનેં્ન દ્વારપાળો ચોકી કરતા હતા.એકિાર 
સનતકુમારો ભગિાનના ંદશાન કરિા માટે આિે છે.મહાત્માઓને એમ કે અમારે કોની રજા લેિાની 
? તેથી તેઓ સીધે સીધા અંદર જિા લાગ્યા.તે સમયે આ દ્વારપાળોએ તેમને અટકાવ્યા કે ભગિાન 
અત્યારે શયન કરે છે તેથી આ૫ અંદર નહી જઇ શકો ! તેથી ગથુસામા ંઆિી મહાત્માઓએ શ્રાપ 
આપ્ યો કેઃ "તમે અમોને ભગિાનના ંદશાન કરતા અટકાિો છો માટે બનેં્ન જણ ભયકંર રાક્ષસ બની 
જાઓ.’’ આ કોલાહલથી ભગિાન જાગી જાય છે.ભગિાને મહાત્માઓને સમજાવ્યા કેઃ "દ્વારપાળોએ 
તમોને અટકાવ્યા એ તેમની ભલૂ છે,પરંત ુઆપે તેમને શ્રા૫ આપ્ યો તે બરાબર નથી કયુું.ગમે તેમ 
૫ણ એ દ્વારપાળો છે તેથી આ૫ શ્રાપમા ંકાઇંક ફેરફાર કરો.’’ મહાત્માઓ કહ ેછે કેઃ "શ્રા૫ મળ્યો છે 
એટલે તેમને રાક્ષસ તો થવુ ંજ ૫ડશે ૫ણ...એક ફેરફાર કરીએ છીએ કેઃ રાક્ષસ બન્યા ૫છી તમારી 
સાથે ભસ્તતભાિ રાખશે તો તેમને સાત જન્મ ૫છી મસુ્તત મળશે અને જો તમારી સાથે િેર બાધંશે 
તો તમારા હાથે મરી ત્રણ જન્મે મસુ્તત પામશે.’’ આ દ્વારપાળોએ ર્નશ્ચય કયો કેઃ ભગિાનનુ ંભજન 
કરીએ તો સાત જન્મે મસુ્તત મળે એના કરતા ંભગિાન સાથે િેર બાધંી ત્રણ જન્મે મસુ્તત મળે તેવુ ં
કરીએ.. આ બનેં્ન દ્વારપાળો સતયગુમા ંરહરણ્યાક્ષ અને રહરણ્યકશ્ય૫ બન્યા..તેમને મારિા(તારિા) 
૫રમાત્માએ બે અિતાર લેિા ૫ડયાઃ િરાહ અને નરૃ્સિંહ !! તે્રતાયગુમા ંતે રાિણ અને કંુભકણા બને 
છે..તેમને મારિા ૫રમાત્માએ "રામ’’ અિતાર લેિો ૫ડયો. દ્વા૫રયગુમા ંતે દંતિક્ર અને ર્શશપુાળ 



 

 

બન્યા, એમને મારિા (ઉદ્ધાર કરિા) માટે ભગિાને કૃટ ણાિતાર લેિો ૫ડયો હતો.’’  રામાયણમા ં
અનેક એિા પ્રસગંો આિે છે જેમા ંભગિાન શ્રી રામને ભગિાનનો અિતાર બતાિીને િારંિાર 
રાિણને ભગિાનની શરણાગર્ત થિીકારિા કહિેામા ંઆવ્યુ ંછે, જેનાથી રાિણનો સકંલ્પ હટિાના 
બદલે િધ ુિધતો ગયેલો જણાય છે, તેનુ ંરદગ્દશાન અહી કરિાનો પ્રયાસ કરિામા ંઆવ્યો છે.. 
નાક..કાન ર્િનાની સ૫ૂણાખા રાિણની પાસે ફરીયાદ કરિા જાય છે ત્યારે તે શ્રી રામચિંજીનો 
૫રીચય આપતા ંકહ ેછે કેઃ  
હ ેરાિણ ! રાત રદિસ ત ૂ ંમરદરાથી મથત થઇને રહ ેછે..તારે માથે શત્ર ુજાગ્યો છે તેની તને ખબર 
નથી.નીર્ત િગરનુ ંરાજ ટકત ુ ંનથી..ધમા િગરનુ ંધન ટકત ુ ંનથી..ઇશ્વરને અપાણ ન કરે તો 
માનિીના ંસત્કાયા ટકતા ંનથી..ર્િિેક ના આિે તો ર્િદ્યા ટકતી નથી..ખરાબ સગં કરે તો 
સનં્યાસીઓનો સનં્યાસ ટકતો નથી અને અહંકાર કરે તો માનિીનુ ંજ્ઞાન ટકત ુ ંનથી..શરાબ પીિે તો 
માનિીની ખાનદાની ટકતી નથી..ખરાબ મત લે તો રાજિીનુ ંરાજ્ય ટકત ુ ંનથી.  
રાિણ ! સાિધાન થઇ જા..! આ જગતમા ંત ૂ ંબધાને નાના ગણે છે, પરંત ુશત્ર.ુ.રોગ..અસ્ગ્ન.. પા૫.. 
રાજા..પ્રભ ુઅને સા૫..તેમને ક્યારેય નાના ન ગણિા જોઇએ.અયોધ્યાના રાજા દશરથના બે પતૂ્રો કે 
જેઓ પરુૂષોમા ંર્સિંહ તલુ્ય છે તેઓ િનમા ંર્શકાર ખેલિા આવ્યા છે.તેમનુ ંકતાવ્ય મારા જાણિામા ં
આવ્યુ ંછે કેઃ તેઓ પરૃ્થિીને રાક્ષસો િગરની કરિાના છે. હ ેરાિણ !  ઋર્ષ મરુ્નઓ તેમની 
ભજૂાઓના બળનો આશ્રય પામીને િનમા ંર્નભાય રીતે ફરિા લાગ્યા છે.તેઓ જોિામા ંતો બાળક 
જેિા લાગે છે ૫ણ કાળ સમાન છે..૫રમ ધીર છે...૫રમ ધીર છે...મોટા ધનુાધારી અને અનેક 
ગણુિાળા છે.આ બે ભાઇ અતબુલત બળ અને પ્રતા૫િાળા..ખલોનો િધ કરિામા ંલાગેલા અને 
મરુ્નઓને સખુ દેનારા છે. 
શ૫ૂણાખાની આિી ઉ૫રોતત િાતોથી રામાયણમા ંિણાિેલ અિતારનો હતે ુથપટ ટ થાય છે. " જબ 
જબ હોઇ ધરમકી હાની, બાઢરહિં અસરુ અધમ અબભમાની, કરરહિં અનીર્ત જાઇ નહી બરની, સીદરહિં 
ર્િપ્ર ધેન ુસરુ ધરની, તબ તબ પ્રભ ુધરી ર્િર્િધ શરીરા, હરરહિં કૃપાર્નર્ધ સજ્જજન પીરા...!’’ 
(બાલકાડંઃ૧૨૦/ઘ/૨) રાિણ આખી િાત સમજી ગયો.સનં્ધ્યા સમયે પોતાના રાજભિનમા ંસતૂો 
હતો,પરંત ુઉંઘ આિતી નથી.તે ર્િચાર કરે છે કેઃ " સરુ..નર..અસરુ..નાગ અને ૫ક્ષીઓ..િગેરે કોઇ 
મારા અનચુરો સમાન ૫ણ બળિાન નથી.ખર અને દૂષણ તો મારા સમાન બળિાન હતા.તેમને 
ભગિાન ર્સિાય બીજો કોઇ૫ણ મારી શકે નહી.જો પ્રભએુ દેિતાઓને રાજી કરિા અને પરૃ્થિીનો 
ભાર ઉતારિા માટે અિતાર ધારણ કયો હોય તો હું જઇને તેમની સાથે િેર તથા હઠ કરંૂ અને 
પ્રભનુા બાણથી પ્રાણ ત્યજીને સસંારથી તરી જાઉં.આ તામસી રાક્ષસી શરીરથી ભજન થઇ શકિાનુ ં



 

 

નથી,માટે પ્રભ ુસામે મન.. િચન..કમાથી િેર કરીને તેમના હાથથી મરણ પામીને તરી જાઉં.’’ એ જ 
મારો િઢ ર્નશ્ચય છે. 
 આનાથી થપટ ટ થાય છે કેઃ રાિણ અિતારિાદને માનતા હતા,પરંત ુતે સશંયિાદી હતો, 
એટલે તેનો ર્િચાર એ ૫ણ હતો કેઃ...એ રામ જો સામાન્ય માનિ..રાજકુમાર જ હશે તો તેને તથા 
તેના ભાઇને રણમા ંજીતીને તેમની સાથેની સ્ત્રીનુ ંહરણ કરીશ.’’  રાિણ મહા ર્િદ્વાન અને 
નીર્તમાન હોિાના કારણે પોતાના કલ્યાણની પ્રાર્પ્ તના માટે જે િઢ સકંલ્પ કયો હતો..તેનાથી 
ર્િચબલત થયો નહી. જો કે તેને ર્િચબલત કરિાના અનેક પ્રસગંો ઉ૫સ્થથત થયા હતા...તેની ઉ૫ર 
નજર નાખીએ !! 
પ્રભનુા બાણથી મરીને સસંારથી તરી જિાનો ર્િચાર કરી રાિણ મારીચ પાસે જાય છે અને 
પોતાનો તમામ વતૃ્તાતં સભંળાિે છે કેઃ "ત ૂ ંમાયાિી છળ કરનારો મગૃ થા કે જે ગોઠિણથી હું એ 
રાજાની સ્ત્રીને હરી લાવુ.ં’’ તેના જિાબમા ંરાિણને મારીચે અનેક રીતે સમજાવ્યો કેઃ હ ેરાિણ ! 
સાભંળ..! એ રામ મનટુ ય નથી, ૫રંત ુમનટુ યના રૂ૫મા ં૫રમેશ્વર અિતરેલા છે.િેર અને પે્રમ 
સમાનની સાથે હોય અસમાન સાથે ના હોય. આમ કરિાથી સફળતા ના મળે.રામ કાળનાય કાળ 
છે.મદંોદરીનો ચડૂલો અમર રાખિો હોય તો અહીંથી પાછો જતો રહ.ેબાલ્યાિથથામા ંરામ 
ર્િશ્વાર્મત્રના યજ્ઞના રક્ષણ કરિા માટે આવ્યા હતા. તે સમયે તેમને મને ફણા િગરનુ ંબાણ માયુું 
હત ુ,ં જેનાથી એક ૫ળમા ંસો યોજન દૂર આિી ૫ડયો હતો. તેમની સાથે િેર બાધંિાથી ૫રીણામ 
સારંૂ નહી આિે.જેમ ભમરીએ ૫કડીને છોડી દીધેલ કીડો જ્યા ંત્યા ંભમરીને જ જુિે છે, તેમ રામે 
૫રાથત કરીને છોડી દીધેલ હું જ્યા ંરામ-લક્ષ્ મણને જોઉં છંુ. ભયના સથંકારના કારણે મારી બદુ્ધદ્ધ 
ભમરીએ ૫કડીને છોડી દીધેલ કીડા જેિી થઇ ગઇ છે.તેમને તાડકા..સબુાહું..ખર..દૂષણ તથા 
ર્ત્રર્શરાનો િધ કરેલ છે તે રામ સામાન્ય મનુટ્ ય નથી..!  આિા ંયસુ્તતપિૂાકના ંિાક્યો દ્વારા 
મારીચે રાિણને સમજાિિા છતા ંતેને મારીચની તમામ િાતોને ઉડાિી દેતા ંકહ્ુ ંકેઃ હ ેમઢૂ મારીચ 
! ત ૂ ંગરુૂની જેમ મને બોધ આ૫િા બેઠો છે ? ત ૂ ંએ બતાિ કેઃ આ તમામ જગતમા ંમારા જેિો કયો 
યોદ્ધો છે ! મારા આદેશનુ ંપાલન નહી કરે તો હમણા ંજ તારો ર્શરચ્છેદ કરીશ.મારીચ સમજી ગયો 
કેઃ નહી જાઉં તો રાિણ મારી નાખશે અને જઇશ તો રામ મારશે અને તલુસીદાસજીએ લખી દીધુ ંકેઃ 
સમજદાર માણસે નિ જણાની સાથે ર્િરોધ ના કરિો. શસ્ત્રીઃ શસ્ત્ર િા૫રિામા ંપારંગત હોય.. મમીઃ 
આ૫ણા અંદરના ભેદને જે જાણતો હોય.. પ્રભઃુ ઇશ્વરની સાથે ર્િરોધ ના કરિો.. શઠઃ શઠની સાથે 
ર્િરોધ ના કરાય..જેનામા ંલચુ્ચાઇ ભરી હોય..મખુાામી ભરી હોય... ધનિાનઃ ધનિાનની સાથે ૫ણ 
ર્િરોધ ના કરિો..આજે રૂર્પયાથી બધુ ંખરીદાય છે,માનિીનુ ંઇમાન 



 

 

   ૫ણ ખરીદાય છે..ર્િજય સત્યનો જ થાય છે ૫ણ રૂર્પયામા ંબધા ગણુો આિી જાય છે. બદંીજનઃ 
કર્િ..ભાટ..ચારણ... િૈદ્યઃ ડાાકટરની સાથે  ર્િરોધ ના કરાય.. ભાનસઃ રસોઇઓ..તેની સાથે ૫ણ 
ર્િરોધ ના કરિો.. ગણુિાનઃ જેનામા ંધીરતા..ગભંીરતા અને સદગણુો હોય એિા સજ્જજનોની સાથે 
ર્િરોધ ના કરિો.. 
ઉ૫રોતત નિની સાથે ર્િરોધ કરિાથી ફાયદો થતો નથી.ઉ૫રોતત િાતો ઉ૫રથી થપટ ટ થાય છે કેઃ 
રાિણે પોતાના કલ્યાણના માટે જે િઢ સકંલ્પ કયો હતો તેનાથી સહજે૫ણ હટિા ઇચ્છતો ન હતો, 
તેથી તો મારીચના ઉ૫દેશની તેને અિહલેના કરી હતી..  કેટલાક લોકોનો મત છે કેઃ રાિણે ર્િચાર 
કયો હતો કેઃ જો ભગિાને નરરૂ૫મા ંઅિતાર લીધો હશે તો યદુ્ધના મેદાનમા ંતેમના હાથે મરી 
ભિસાગર તરી જઇશ અને જો અિતાર નહી હોય તો રણમેદાનમા ંતેમને જીતી તેમની સ્ત્રીને 
ઉપાડી લાિીશ અને આ ર્િચારની ૫રીક્ષા કરિા માટે રાિણે મારીચને કપટમગૃ બનિાની ર્િનતંી 
કરી હતી.આમા ંરાિણનુ ંતાત્પયા એ હત ુ ંકેઃ જો અંતયાામી ભગિાન નરરૂ૫મા ંહશે તો માયાને 
ઓળખી લેશે અને જો માયામગૃને ન જાણી શકે તો હું સમજી લઇશ કે તે મનટુ ય છે.આમ જ્યારે 
મારીચને રાિણ કપટમગૃ બનાિીને મોકલ્યો તો તેને મારિા શ્રી રામ પાછળ દોડયા તો રાિણે 
નક્કી કયુું કેઃ આ અંતયાામી ભગિાન નહી ૫રંત ુસાધારણ મનટુ ય જ માનિા લાગ્યો અને તેના 
લીધે જ રાિણ ઉ૫ર કોઇના ઉ૫દેશની અસર ના થઇ. ૫રંત.ુ.. આ મત યોગ્ય નથી, કારણ કેઃ આ 
મતનુ ંખડંન મારીચ િધના પ્રસગંમા ંથઇ જાય છે,જ્યારે શ્રી રામચિંજી માયામગૃની પાછળ દૂર 
સધુી ચાલ્યા જાય છે તેમની પાછળ થોડા સમય ૫છી લક્ષ્ મણ ૫ણ શ્રી રામની શોધમા ંનીકળી જાય 
છે ત્યારે ૫ણાકુટીમા ંસીતાજીને એકલા જોઇને યર્ત (સાધ)ુના િેશમા ંઆિીને નીર્ત ર્પ્રર્ત તથા ભય 
બતાિીને અનેક પ્રકારની િાતો સીતાજીને કહિેા લાગ્યો.(માણસની આંખ અને િાણી સતંત્િ છે કે 
ધોખેબાજ છે તેની ખબર આપી દે છે) જેને સાભંળી !! કહ સીતા સનુ જર્ત ગોસાઇ, બોલેહું િચન 
દુટ ટ કી નાઇ !! 
ત્યારે રાિણે પોતાનુ ંભયકંર રૂ૫ બતાવ્યુ ંત્યારે સીતાજીએ કહ્ુ ંકેઃ અરે ખલ ! ત ૂ ંઉભો રહજેે..! 
રામચિંજી હમણા ંઆિી ૫હોચશે. હ ેરાક્ષસોના રાજા ! જેમ સસલો ર્સિંહની સ્ત્રીની ઇચ્છા કરે તેમ ત ૂ ં
મારી ઇચ્છા કરે છે, માટે ત ુ ંસસલાની જેમ કાળને જ િશ થયો છે એમ લાગે છે.આિા ંિચનો 
સાભંળીને રાિણે ઉ૫રથી ક્રોધ દેખાડયો પરંત.ુ.. રાિણ મનથી સીતાજીના ચરણોમા ંપ્રણામ કરીને 
સખુનો અનભુિ કરિા લાગ્યો.. 
રાિણના આિા ભાિથી સમગ્ર ભેદ ખલુી જાય છે,તે પોતાના િઢ સકંલ્પ અનસુાર િેરભાિને 
સાચિી રાખિા માટે બહારથી ક્રોર્ધત થાય છે તથા પોતાના આંતરીક ર્નશ્ચયના દ્વારા શ્રી સીતાજીને 
જગતજગની સમજીને તેમની ચરણિદંના કરે છે તથા ભગિાનની આ આહ્લારદની ૫રાશસ્તતનો 



 

 

આશ્રયથી આજે મારા કલ્યાણનો માગા ખલુ્લો થયો છે તેમ સમજી આનરંદત થાય છે. 
અશોકિાટીકામાથંી જ્યારે મેઘનાદ શ્રી હનમુાનજીને નાગપાશમા ંબાધંીને રાિણની સભામા ંલઇ 
જાય છે તો શ્રી હનમુાનજી રાિણને સમજાિતા ંકહ ેછે કેઃ.... " હ ેરાિણ ! માયા જેની આજ્ઞાથી 
તમામ બ્રહ્માડંોનુ ંસિન કરે છે એ ૫રાત્પર બ્રહ્મ ભગિાન શ્રી રામનો હું દૂત છંુ.મારી મા-નુ ંત ૂ ં
અ૫હરણ કરી લાવ્યો છે એટલે હું તને રહતના બે શબ્દો કહિેા માટે આવ્યો છંુ. હ ેરાિણ ! જે બદુ્ધદ્ધ 
અને સ૫ંર્ત્તના મળૂમા ંબ્રહ્મભાિ નહી હોય તો અમકુ સમય સધુી જ રહશેે ૫છી થપાટ મારીને જતા ં
રહશેે.ગમે તેટલા ંઆભષૂણો ૫હરેે ૫ણ સ્ત્રી િસ્ત્ર ના ૫હરેે તો આ આભષૂણ નકામા.ં.પાણી ર્િનાની 
નદી નકામી..ચિં ર્િનાની રાત નકામી..સયૂા ર્િનાનો રદિસ નકામો..લાગણી ર્િનાનો ર્મત્ર 
નકામો..થનેહ ર્િનાનો સગો નકામો..અને જેની િાણી ભગિાનનુ ંનામ બોલતી નથી એ િાણી 
શોભતી નથી. હ ેરાિણ ! હાથ જોડીને અરજ કરંૂ છંુ માટે અબભમાન છોડી દઇને મારી ર્શખામણ 
સાભંળો.તમે પોતાના કુળનો ર્િચાર કરો. ભ્રમને છોડી દઇને ભતતોના ભયને દૂર કરનાર શ્રી 
રામચિંજીનુ ંભજન કરો..સરુ-અસરુ, ચર-અચરને જે ખાઇ જાય છે તે કાળ ૫ણ જેમનાથી ખબુ ડરે 
છે એિાની સામે િેર ક્યારેય ના બાધંવુ ંમાટે જાનકીજીને સોંપી દો. રામચિંજીના ચરણકમળોને 
હ્રદયમા ંધરો..લકંાનુ ંઅર્િચળ રાજ કરો.તમે રામથી ર્િમખુ રહીને જે કાઇં સ૫ંર્ત્ત અને પ્રભતુાઇ 
મેળિી છે તથા મેળિશો તે તમામ જતી રહશેે. હ ેદશાનન ! હું પ્રર્તજ્ઞા પિૂાક કહું છંુ કેઃ જે પરુૂષ 
રામથી ર્િમખુ હોય તેનો કોઇ૫ણ રક્ષક થતો નથી.તમારંૂ રામની સાથે િેર થશે તો હજાર 
શકંર..ર્િટ ણ ુતથા બ્રહ્મા ૫ણ તમોને બચાિી શકશે નહી.અબભમાન કે જે મોહરૂપી મળૂિાળં તથા 
ખબુ પીડા આપનારંૂ છે તેને છોડી દો અને કૃપાના સાગર..મોટા ઐશ્વયારૂ૫ રઘનુાયક શ્રી રામચિંજીનુ ં
ભજન કરો..’’ 
શ્રી હનમુાનજીના યસુ્તતપિૂાક ઉ૫દેશોને સાભંળીને રાિણે તેના ઉ૫ર કોઇ૫ણ જાતનો ર્િચાર કયાા 
ર્િના બબલ્કુલ કોરો જિાબ આપ્ યો કેઃ ર્મલા હમરહિં કર્પ ગરુૂ બડ જ્ઞાની, 
મતૃ્ય ુર્નકટ આઇ ખલ તોરહ,  
લાગેર્સ અધમ ર્શખાિન મોરહ ! 
જુઓ તો ખરા ! આજે મને આ િાનર મોટો જ્ઞાની ગરુૂ મળ્યો છે..અરે મખૂા િાનર ! તારંૂ મતૃ્ય ુ
સમી૫મા ંઆવ્યુ ંલાગે છે તેથી જ ત ૂ ંનીચ હોિા છતા ંમને ર્શખામણ આપિા લાગ્યો છે..! તારી 
બદુ્ધદ્ધમા ંભ્રમ થયો છે. ઉ૫રોતત જિાબથી એ થપટ ટ ખબર ૫ડે છે કેઃ રાિણે જે પોતાનો ર્નશ્ચય 
સકંલ્પ કયો હતો તેનાથી ર્િ૫રીત તે એક ૫ણ શબ્દ સાભંળિા ઇચ્છતો ન હતો. ર્િબભષણ-રાિણના 
સિંાદમા ંર્િબભષણ રાિણને સમજાિતા ંકહ ેછે કેઃ મોટાભાઇ ! સમુર્ત અને કુમર્ત બધાના હૈયામા ં
હોય છે, જ્યા ંસમુર્ત હશે ત્યા ંશારં્ત..સ૫ંર્ત્ત રહશેે અને જ્યા ંકુમર્ત હશે ત્યા ંર્િ૫ર્ત્ત..મશુ્કેલીઓ 



 

 

આિશે. હ ેથિામી ! જો આ૫ કલ્યાણ..સયુશ..સમુર્ત.. શભુગર્ત અને અનેક પ્રકારના ંસખુ ઇચ્છતા 
હો તો ૫રસ્ત્રીના મખુના દશાનને ચોથના ચિંના દશાનની પેઠે છોડી દો.જે ચૌદ બ્રહ્માડંનો એકમાત્ર 
થિામી હોય તે ૫ણ જો પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરિા લાગે તો લાબંાકાળ સધુી ટકે નહી.જે પરુૂષ ગણુોના 
સમિુરૂ૫ અને ચતરુ હોય તે ૫ણ જો જરા૫ણ ખરાબ ર્િષયમા ંલોભ રાખે તો કોઇ તેને સારો કહતેા 
નથી. હ ેનાથ ! કામ..ક્રોધ..મદ..લોભ..આ બધા ંનરકના માગારૂ૫ છે માટે એ સિેને છોડી દઇને 
રઘનુાથજીના ચરણોનુ ંભજન કરો.શ્રી રામ કંઇ મનટુ યના જ રાજા નથી, પરંત ુતમામ બ્રહ્માડંોના 
ઇશ્વર છે..કાળના ૫ણ કાળરૂ૫ છે..પરબ્રહ્મ ૫રમાત્મા છે..ર્નદોષ..અજન્મા તેમજ સિા 
ઐશ્વયાિાળા..અજીત..અનારદ અને અનતં છે. ત્યાર ૫છી જ્યારે માલ્યિાને ૫ણ આ યસુ્તતપિૂાકના 
િાક્યોને અનમુોદન આ૫તા ંકહ્ુ ંકેઃ " હ ેતાત ! હ ેમહારાજ રાિણ ! આપનો નાનો ભાઇ ર્િબભષણ 
નીર્તના શણગાર જેિો છે માટે તે જે િાતો કરે છે તે િાતોને હ્રદયમા ંધારણ કરો...’’ 
ર્િબભષણ તથા માલ્યિાનનુ ંઆવુ ંબોલવુ ંસાભંળી રાિણ બોલ્યો કેઃ હ ેરાક્ષસો ! આ બનેં્ન લચુ્ચા છે 
અને શત્રનુી મોટાઇ કરી રહ્યા છે માટે તમો શા માટે તેમને અહીથી દૂર નથી કરતા ? અહી ધ્યાન 
આપિા જેિી બાબત એ છે કેઃ રાિણ એિો ના સમજ ન હતો કે ર્િબભષણના િેદશાસ્ત્ર.. પરુાન 
સમંત િચનોને સમજીને તેના ઉ૫ર ર્િચાર કરિામા ંઅસમથા હોય ! ૫રંત ુમળૂ િાત એ હતી કેઃ તે 
પોતાના સકંલ્પ િઢ રહિેાના કારણે તે સત ઉ૫દેશ આપનારનો ૫ણ ર્નરાદર કરતો રહ્યો.જ્યારે 
ર્િબભષણને પોતાની યસુ્તત અને નીર્તને સફળ થતી ના જોઇ તો પ્રીર્ત અને મમત્િરૂપી અસ્ત્રનો 
પ્રયોગ કયો, કારણ કેઃ યસુ્તત અને પ્રમાણો કરતા ંપ્રીર્ત અને મમત્િરૂપી િચનોનો િધ ુપ્રભાિ ૫ડે 
છે, પરંત ુરાિણ પોતાના િઢ સકંલ્પથી ર્િચલીત થનાર ન હતો.એટલે જ જ્યારે ર્િબભષણે એમ 
કહ્ુ ંકેઃ હ ેતાત ! મારી ર્િનતંી માનો..મારા ઉ૫રનો આપનો પે્રમ સદાય રાખો અને રામને સીતાજી 
પાછા સોંપી દો, આમ કરિાથી તમારૂ હીત જ થશે. રાિણે ર્િચાયુું કેઃ ર્િબભષણ મારા કલ્યાણના 
માગામા ંબાધક છે એને દૂર હટાિિો જ શે્રયકર છે તેમ માનીને કહ્ુ ંકેઃ હ ેશઠ ! ત ૂ ંમારા નગરમા ં
રહીને જ તપથિીઓની સાથે પ્રીર્ત કરે છે ? માટે જતો રહ ેઅને તેમને મળીને આ તારી નીર્તની 
િાતો સભંળાિજે..! જા એમ કહીને રાિણે ર્િબભષણને લાત મારી, કારણ કેઃ ર્િબભષણના નજીક 
રહિેાથી શક્ય છે કેઃ તેમના ંપ્રીર્ત અને મમત્િપણૂા િચનોથી પ્રભાર્િત થઇને તે પોતાના 
કલ્યાણમાગાથી દૂર ન થાય. આમ,ર્િબભષણ સિંાદથી રાિણનો પોતાના કલ્યાણના માગાનો સકંલ્પ 
િઢ થતો જોિા મળે છે. ર્િબભષણના પ્રભ ુશ્રી રામના શરણમા ંગયા ૫છી રાિણે પોતાનો દૂત શકુને 
શ્રી રામજીની સેનાને જોિા માટે મોકલે છે, તે દૂત લક્ષ્ મણજીનો ૫ત્ર લઇને રાિણની સભામા ંઆિે 
છે તથા રાિણને શ્રી રામના શરણમા ંજિા માટે અનેક રીતે સમજાિે છે.અહી રાિણ અને ગપુ્ તચર 
દૂતના િચ્ચે જે િાતાાલાપ થયો હતો તે ખબુ જ મહત્િનો છે.રાિણ પછેૂ છે કેઃ "રામ-લક્ષ્ મણ બે 



 

 

ત૫થિીઓની િાત કરો કેઃ જેઓના હ્રદયમા ંમારો ભારે ત્રાસ વ્યાપી રહ્યો છે.તારી તેમની સાથે ભેટ 
થઇ હતી ? તેઓ મારા ૫રાક્રમને સાભંળીને પાછા ફરી ગયા ? ત ૂ ંશત્રનુા સૈન્યના તેજની અને 
બળની િાતો કેમ કહતેો નથી ?’’ અહીયા ંસજ્જજનવ ૃદં ર્િચાર કરી શકે છે કેઃ રાિણની આ િાતો 
દૂતોને ઠગિાિાળી નથી ? કારણ કેઃ રાિણે રામને ક્યારે ત્રાસ આપ્ યો હતો ? ફરીથી જ્યારે દૂત 
ભગિાન શ્રી રામના ઉત્કષાની િાતો કરતા ંકહ ેછે કેઃ શ્રી રામ સો સમિુને પોતાના બાણથી સકુિી 
શકે તો ૫ણ પોતે નીર્તમા ંચતરુ હોિાથી તમારા ભાઇને સમિુ તરિાનો ઉપાય પછૂયો..એિા રામ 
તમારા ભાઇના કહિેાથી સમિુ પાસે માગાની માગંણી કરે છે કેમકે એમના મનમા ંસમિુ ઉ૫ર દયા 
છે. શકુના ંિચનો સાભંળી રાિણ હાુંસી કરીને બોલ્યો કેઃ જેની બદુ્ધદ્ધ કંગાળ છે અને જેને િાનરોની 
સહાય છે તેનાથી કશુ ંજ થિાનુ ંનથી. અહી રાિણની ચતરુપિૂાક દૂતોને ગેરમાગે દોરિાની ચેટ ટા 
જણાય છે. 
અંગદ-રાિણના સિંાદમા ંઅંગદ રાિણ સાથે િાદ કરતા ંશરૂઆતથી જ પ્રભનુા અદભતુ ઐશ્વયાના 
િખાણ કરતા ંઉ૫દેશ આ૫િા લાગે છે,પરંત ુતેની અિગણના કરતા ંઅંગદના વ્યસ્તતત્િ ઉ૫ર 
આકે્ષ૫ કરતા ંતેનો ઉ૫હાસ કરતા ંકહ ેછે કેઃ અરે નીચ િાનર ! તારંૂ અને તારા બા૫નુ ંનામ તો 
બતાિ ? કયા સબધંના લીધે હું તારી ર્મત્રતા માનુ ં? ૫રંત ુરાિણને અંગદે યસુ્તતપિૂાક જિાબ 
આ૫તા ંતેન ર્નરૂત્તર કરી દીધો તથા "સનુ ુરાિણ ૫રરહરર ચતરુાઇ, ભજર્સ ન કૃપાર્સિંધ ુરઘરુાઇ...’’ 
િગેરે િાક્યો દ્વારા રાિણને ઉ૫દેશ આ૫િા લાગ્યા,પરંત ુરાિણે જોયુ ંકેઃ અંગદ પોતાની ચતરુાઇથી 
તેના કલ્યાણ માગામા ંબાધક થાય તેમ છે તેથી અંગદને રફટકાર આપતા ંકહ ેછે કેઃ અરે મરુખ ! 
િાદંરાઓની સેના એકઠી કરી સમિુને બાધં્યો એટલી જ રામમા ંપ્રભતુા છે. હ ેમરુખ કર્પ ! સાભંળી 
લે.. અનેક ૫ક્ષીઓ ૫ણ સમિુને ઉલ્લઘેં છે ૫ણ તેથી તે શરૂ હોતા ંનથી. ત ૂ ંિારંિાર જેના ગણુોનુ ં
િણાન કરે છે તે તારો થિામી જો યદુ્ધિીર હોય તો તેને ર્િર્ટ ટ શા માટે મોકલી છે ? અને તેને 
શત્રનુી સાથે પ્રીર્ત કરિામા ંલાજ કેમ આિતી નથી ? (લકંાકાડંઃ૬/૨૭/૨) ઉ૫રોતત ઉતે્તજનાપિૂાકના 
શબ્દોથી એ થપટ ટ થાય છે કેઃ રાિણ સરં્ધ કરિા ઇચ્છતો ન હતો, તેમછતા ંઅંગદ તેને સમજાિીને 
રથતા ઉ૫ર લાિિાની ચેટ ટા કરતા ંકહ ેછે કેઃ હ ેખલ ! હિે િધારે નાહકની ચઢાઉતરી રહિેા દે 
અને માન છોડી દઇને મારંૂ કહવે ુ ંસાભંળ...હ ેરાિણ ! હું ર્િર્ટ ટ કરિા નથી આવ્યો,૫રંત ુશ્રી 
રામજીએ બીજા ર્િચારથી જ મોકલ્યો છે.કૃપાળ રામજી તો િારંિાર એમ કહતેા હતા કેઃ ર્શયાળને 
મારિાથી ર્સિંહને રકતી મળતી નથી..’’ આમ, અંગદને આગળ િધતો જોઇ પોતાના ઉિેશ્યની 
સફળતામા ંપ્રબળ ર્િઘ્નરૂ૫ સમજીને રાિણે ખલુ્લા શબ્દોમા ંપ્રભનુી ર્નિંદા કરી. આ ર્નિંદાથી 
રાક્ષસરાજનો અબભપ્રાય અંગદના દ્વારા શ્રી રામને યદુ્ધના માટે ઉતે્તજીત કરિાનો હતો, કારણ કેઃ 
રાિણને ખબર હતી કે યદુ્ધના દ્વારા જ તેને કલ્યાણ૫દની પ્રાર્પ્ ત થિાની હતી.આ પ્રસગંમા ં



 

 

રાિણના તમામ જિાબોને જોતા ંતેની સકંલ્પ િઢતા થપટ ટ થાય છે.     મદંોદરી-રાિણ સિંાદમા ં
જ્યારે પ્રથમિાર મદંોદરી રાિણને સમજાિતા ંકહ ેછે કેઃ "હ ેનાથ ! ભગિાનની સામે શત્રતુા ના 
બાધંો અને મારા ંિચન હ્રદયમા ંરહતરૂ૫ ગણીને ધારણ કરો.રામના દૂતના સમાચાર સાભંળતા ંજ 
રાક્ષસોની સ્ત્રીઓના ગભા સ્ત્રિી જાય છે. " હ ેનાથ ! સીતાને પાછી આપ ્ યા ર્સિાય સદાર્શિ તથા 
બ્રહ્મા ૫ણ તમારંૂ કલ્યાણ કરિા ધારશે તો તે ૫ણ બની શકશે નહી.’’ 
ત્યારે રાિણ આ યસુ્તત અને પ્રમાણ સગંત િાતોને અનસનૂી કરી હસતા ંહસતા ંકહ ેછે કેઃ સ્ત્રીઓનો 
થિભાિ મળેૂ જ બબકણ હોય છે..એ િાત સાચી છે અને તેથી જ સ્ત્રીઓને પોતાના બબકણ૫ણાના 
લીધે મગંળમા ં૫ણ અમગંળ જ િતાાય છે.જો િાનરોનુ ંસૈન્ય અહી આિશે તો બબચારા રાક્ષસો તે 
િાનરોને ખાઇ ખાઇને જીિતા રહશેે.જેના ત્રાસથી લોકપાલ..દેિતાઓ ૫ણ કાપેં છે એની ૫ત્ની 
બીજા લોકોથી ભય પામે ! એ મોટી હસિા જેિી િાત છે ! 
અહી િાચંકો...ર્િચાર કરો કેઃ હનમુાનજી જેિા િાનરને ખાિાની કયા રાક્ષસે રહિંમત કરી હતી ? 
આખી લકંા બળી ગઇ..ચારે બાજુ ંહા..હા..કાર મચી ગયો.તમામ ર્નર્શચર ત્રારહ મામ ્કરિા લાગ્યા. 
િાથતિમા ંમદંોદરીના ઉ૫દેશને ટાળી દઇને રાિણ પોતાના સકંલ્પ (૫રમ ૫દ) ઉ૫ર િઢ રહિેાનુ ં
એકમાત્ર લક્ષ્ ય હત ુ.ં 
શ્રી રામજીના સેના સહીત સમિુ પાર કયાા ૫છી બીજીિાર મદંોદરી રાિણને ફરીથી સમજાિતા ંકહ ે
છે કેઃ  "હ ેનાથ ! િેર તો તેની સાથે બાધંવુ ંજોઇએ જેને બદુ્ધદ્ધ કે બળથી જીતી શકીએ તેમ હોય.સયૂા 
અને આબગયા િચ્ચે કેટલો તફાિત છે તેટલો જ તફાિત તમારામા ંઅને શ્રી રામજીમા ંછે.જેને મહા 
બળિાન મધ ુઅને કૈટભ નામના બે દૈત્યોને સહંાયાા છે જેને બબલરાજાને બાધં્યો હતો અને જેને એક 
હજાર હાથિાળા સહસ્ત્રાજુ ાન રાજાને માયો હતો તે જ પ્રભ ુપરૃ્થિીનો ભાર ઉતારિા રામરૂપે અિતયાા 
છે.. હ ેનાથ ! જગતને ખાઇ જનારો કાળ..જગતને બાધંનારા ંકમા અને બાધંિામા ંરજ્જજુરૂ૫ થતા 
ગણુ ૫ણ જેના હાથમા ંછે તેનો ર્િરોધ ન કરિો જોઇએ.’’ (લકંાકાડંઃ૬/૫/૩) અહીયા ંધ્યાન આપિા 
જેિી િાત એ છે કેઃ રાિણ-મદંોદરી સિંાદમા ંમદંોદરીએ શ્રી રામને સાક્ષાત ભગિાન સબૂચત 
કરિામા ંકોઇ કસર મકુી નથી,તેમ છતા ંતેના ઉ૫ર ર્િચાર ના કરતા ંમદંોદરીને િાતોમા ંબહકેાિી 
દઇને રાિણ કહ ેછે કેઃ હ ેવ્હાલી ! સાભંળ..! ત ૂ ંતમામ ખોટી ધાથતીઓ રાખીને ડરી રહી છે.આ 
જગતમા ંમારા જેિો બીજો ક્યો યોદ્ધો છે.િરૂણ..કુબેર..૫િન..યમ તથા સિે રદકપાળોને ૫ણ હું મારી 
ભજૂાઓના બળથી જીત્યો છંુ.દેિતાઓ..દૈત્યો અને મનટુ યો એ સિે મારા િશમા ંછે,તેમછતા ંતને શા 
કારણથી ભય ઉત્પન્ન થયો છે ? આ પ્રસગંથી થપટ ટ થાય છે કેઃ મદંોદરીએ કહ્ુ ંકેઃ શ્રી રામ સાક્ષાત 
ભગિાનનો અિતાર છે..તેનો રાિણ કોઇ જિાબ આ૫તો નથી, કારણ કેઃ રાિણને તો તેમા ંિઢ 
ર્નશ્ચય થઇ ગયો હતો કેઃ શ્રી રામ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મ છે,પરંત ુમદંોદરીના હ્રદયમા ંશ્રી રામજીની 



 

 

સાથેના યદુ્ધના ૫રીણામ ર્િશે જે ભય ઉત્પન્ન થયો હતો તેને દૂર કરિા રાિણ પોતાની ર્િરતાની 
રડિંગ હાકંતો હતો તેનાથી રાિણના આંતરીક સકંલ્પની િઢતા થપટ ટ સબૂચત થાય છે. જટાય ુયદુ્ધના 
પ્રસગંમા ંજોઇએ તો... !! સીતરહિં જાન ચઢાઇ બહોરી, ચલા ઉતાઇલ ત્રાસ ન થોરી..!! 
(૫છી રાિણ સીતાજીને બીજા આકાશચારી િાહનમા ંચઢાિી ખબુ જ ત્રાસના લીધે ઉતાિળથી 
ચાલ્યો) 
દૂત પ્રસગંમા ંલખયુ ંછે કેઃ  
!! સનુત સભય મન મખુ ુમસુકુાઇ, કહત દશાનન સબરહિં સનુાઇ !! 
(રાિણ આ બચઠ્ઠી િાચંીને મનમા ંતો ભય પામ્યો...૫ણ મખુ હસત ુ ંરાખીને સિા કોઇને સભંળાિતો 
હોય એ રીતે બોલ્યો કે....) સેતબુધંના સમાચાર સાભંળીને... સનુત શ્રિણ બારરર્ધ બધંાના, દશમખુ 
બોલી ઉઠા અકુલાના, 
ર્નજ બબકલતા બબચારી બહોરી, બબહુંર્સ ગયઉ ગહૃ કરી ભય ભોરી...! (રાિણ સમિુ બધંાયાની િાત 
સાભંળતા ંજ ગભરાયો,રાિણ હતો તો દશમખુિાળો ૫ણ િાતચીત તો એક જ મખેુથી કરતો 
હતો,પરંત ુજ્યારે રામજી નજીક આવ્યાની િાત સાભંળી ત્યારે તે વ્યાકુળ થઇ ઉઠયો અને વ્યાકુળ 
થઇને બોલ્યો કે..) 
૫છી પોતાની વ્યાકુળતા સમજી..હસીને મનમા ંઉત્પન્ન થયેલા ભયને કાઇંક ઓછો કરીને પોતાના 
મહલેમા ંગયો. ઉ૫રોતત ચોપાઇથી થપટ ટ સબૂચત થાય છે કેઃ રાિણ જો શ્રી રામને ભગિાનનો 
સાક્ષાત અિતાર ન માનતો હોત તો...ફતત મનટુ યમાત્ર સમજીને રાિણના હ્રદયમા ંઆિા પ્રકારનો 
ભય કે વ્યાકુળતા ન થતી ! રાિણ કોઇ મનટુ યથી ભયભીત થાય તેવુ ંઅનમુાન કરવુ ંખોટંુ છે. 
આમ, રામાયણમા ંઅનેક પ્રસગંો આિે છે જેના માર્મિક રહથય ઉ૫ર ર્િચાર કરિાથી થપટ ટ થાય છે 
કેઃ રાિણ િેરભાિથી હંમેશા ંભગિાનનુ ંથમરણ કરતો હતો અને પોતાના કલ્યાણના માટે રાિણે 
િઢ સકંલ્પ કયો હતો કેઃ પ્રભ ુસર પ્રાણ તજ ેં ભિ તરઉં, હોઇરહિં ભજનુ ંન તામસ દેહા, મન ક્રમ 
બચન મતં્ર િઢ એહા...!! 
સકંલનઃ ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી "ર્નરંકારી" 
 

અટ ટાિક્ર મરુ્નનુ ંજીિન ચરીત્ર તથા જનક અટ ટાિક્ર સિંાદ 
ઉદાલક મરુ્નના પતૂ્ર શે્વતકેત ુઆ પરૃ્થિીભરમા ંમતં્રશાસ્ત્રમા ંપારંગત સમજિામા ંઆિતા હતા.આ 
ઉદાલક મરુ્નના "કહોડ’’ નામથી પ્રર્સદ્ધ ર્શટ ય હતા,તેમને પોતાના ગરુૂદેિની ઘણી જ સેિા કરી 
હતી.જેનાથી પ્રસન્ન થઇને ગરુૂએ તેમને ઘણા જ થોડા સમયમા ંતમામ િેદ-િેદાગં ભણાિી દીધા 
હતા અને પોતાની કન્યા સજુાતાનો ર્િિાહ તેમની સાથે કયો હતો.થોડો સમય ર્િત્યા ૫છી સજુાતા 



 

 

ગભાિતી બને છે.અટટાિક્ર જ્યારે માતાના ગભામા ંહતા ત્યારે તેમની માતા સજુાતા, તેમના પર્ત 
કહોડ અને ર્પતા ઉિાલક િચ્ચેનો જ્ઞાનસિંાદ સાભંળતી જેથી અટટાિક્ર માતાના ગભામાજં 
મતં્રોચ્ચાર ર્શખી ગયા હતા.આ ગભા અસ્ગ્નની સમાન તેજથિી હતો.એક રદિસ કહોડ મરુ્ન િેદ પાઠ 
કરી રહ્યા હતા.તેમના ર્પતા અશદુ્ધ પાઠ કરી રહ્યા હતા તેથી ગભાથથ બાળકે કહ્ુ ંકેઃ ર્પતાજી ! આ૫ 
અશદુ્ધ િેદપાઠ કરી રહ્યા છો.પોતાના ર્શટ યોની હાજરીમા ંઆિા પ્રકારનો આકે્ષ૫ કરિાથી તેમના 
ર્પતાજીને ઘણો જ ક્રોધ આવ્યો અને તેમને ઉદથથ બાળકને શ્રાપ આપ્ યો કેઃ "ત ુ ંપેટમા ંજ આિી 
ટેઢી ટેઢી િાતો કરે છે એટલા માટે ત ૂ ંઆઠ જગ્યાએથી િક્ર (ટેઢો-િાકંો) ઉત્પન્ન થઇશ.’’ જ્યારે 
અટ ટાિક્ર પેટમા ંિધિા લાગ્યા ત્યારે તેમની માતા સજુાતાને ઘણી જ પીડા થિા લાગી.તે સમયે 
તેમને પોતાના ર્નધાન પર્તને ધન લાિિા માટે ર્િનતંી કરી.કહોડ મરુ્ન ધન લેિા માટે રાજા 
જનકની પાસે જાય છે તે રદિસોમા ંરાજા જનકના દરબારમા ંબરંદનામનો પરુોહીત આવ્યા 
હતા.તેમને એિો ર્નયમ બનાવ્યો હતો કે જે મારી સાથે શાસ્ત્રાથામા ંહારી જશે તેમને હું જળમા ં
ડુબાડી દઇશ.  ઘણા મોટા મોટા ર્િદ્વાનો..પડંીતો આિતા હતા અને તેમની સામે શાસ્ત્રાથામા ંહારી 
જતા હતા.હારી જતા ર્િદ્વાનો..પડંીતોને આ પરુોહીત જળમા ંડુબાડી દેતા હતા.અટ ટાિક્રજીના 
ર્પતાજી કે જે ધનની પ્રાર્પ્ તના અથે રાજા જનકના દરબારમા ંગયા હતા તેઓ આ પરુોહીતની સામે 
શાસ્ત્રાથામા ંહારી ગયા અને શાસ્ત્રાથાના ર્નયમો અનસુાર તેમને ૫ણ પાણીમા ંડુબાડી દેિામા ં
આવ્યા.અટ ટાિક્રજીના મામા...િગેરેને ૫ણ આિી રીતે જ પાણીમા ંડુબાડી દેિામા ંઆવ્યા 
હતા.જ્યારે ઉદાલકને આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેમને પોતાની પતૂ્રી સજુાતાની પાસે જઇને તમામ 
િાતોથી સજુાતાને િાકેફ કરી અને કહ્ુ ંકેઃ તમારે આ ર્િશે અટ ટાિક્રજીને કોઇ િાત કરિી 
નહી.અટ ટાિક્રજીના જન્મ ૫છી તેમના ર્પતાના ર્િશે કોઇએ કોઇ જાણકારી ન આ૫િાથી તે 
ઉદાલક(દાદા)ને જ પોતાના ર્પતા સમજતા હતા અને તેમના પતૂ્ર શે્વતકેત(ૂમામા)ને જ પોતાના 
ભાઇ સમજતા હતા. એક રદિસ જ્યારે અટ ટાિક્રજીની ઉંમર બાર િષાની હતી ત્યારે તે ઉદાલકના 
ખોળામા ંબેઠા હતા તે જ સમયે ત્યા ંશે્વતકેત ૂઆિે છે અને પોતાના ર્પતાના ખોળામાથંી 
અટ ટાિક્રજીને ખેંચી લઇને કહ ેછે કેઃ આ તારા બા૫ની ગોદ(ખોળો) નથી.શે્વતકેતનૂી આિી કટસૂ્તતથી 
અટ ટાિક્રજીના બચત્ર ઉ૫ર આઘાત લાગ્યો, તેથી તેમને ઘેર જઇને તેમની માતાને પછૂ્ુ ંકેઃ મારા 
ર્પતાજી ક્યા ંગયા છે ? આ સાભંળીને સજુાતાને ગભરામણ થાય છે અને શ્રાપના ભયથી બધી જ 
સત્ય િાતો જણાિી દે છે.તમામ રહથયની િાતો સાભંળીને અટ ટાિક્રજી રાત્રીના સમયે પોતાના 
મામા શે્વતકેતનેૂ મળીને બનેં્ન મામા-ભાણેજ રાજા જનકના યજ્ઞમા ંજિાનુ ંનક્કી કરે છે.યજ્ઞશાળાના 
દ્વાર ૫ર પહોંચીને જ્યારે તેઓ અંદર જિા લાગ્યા તે સમયે દ્વારપાળે કહ્ુ ંકેઃ આપ લોકોને મારા 
પ્રણામ ! અમે તો આજ્ઞાનુ ંપાલન કરિાિાળા છીએ.રાજા જનકના આદેશ અનસુાર અમે ર્નિેદન 



 

 

કરીએ છીએ કેઃયજ્ઞશાળામા ંબાળકોને જિાની ૫રિાનગી નથી.ફતત વદૃ્ધ અને ર્િદ્વાનોને જ પ્રિેશ 
આ૫િામા ંઆિે છે, ત્યારે અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ દ્વારપાલજી ! મનટુ ય િધ ુઉંમરનો હોિાથી..િાળ 
ધોળા થઇ જિાથી..ધનથી અથિા ર્િશાળ કુટંુબથી તે મોટો કહિેાતો નથી.બ્રાહ્મણોમા ં૫ણ તે જ 
મોટો છે જે િેદોનો િતતા છે આિો ઋર્ષઓએ ર્નયમ બનાવ્યો છે. અમે રાજસભામા ંઆિેલ 
પરુોહીતને મળિા ઇચ્છીએ છીએ,એટલા માટે આપ અમારા તરફથી આ ર્િનતંી મહારાજને 
૫હોચાડી દો.આજે તમે અમોને ર્િદ્વાન પરુોહીતની સાથે શાસ્ત્રાથા કરતા જોશો અને િાદ િધી જતા ં
પરુોહીતને મારાથી પરાજીત થતા ંતમે જોશો.. 
દ્વારપાળે કહ્ુ ંકેઃ હું ગમે તે ઉપાય કરીને આપશ્રીને સભામા ંલઇ જિાનો પ્રયાસ કરંૂ છંુ..૫રંત ુત્યા ં
જઇને આપશ્રીએ ર્િદ્વાનોને શોભે તેવુ ંકાયા કરવુ ં૫ડશે.આવુ ંકહીને દ્વારપાળ તેમને રાજા જનકની 
પાસે લઇ જાય છે, ત્યા ંજઇને અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ રાજન ! આપ જનક િશંમા ંમખુય થથાન 
ધરાિો છો અને આ૫ ચક્રિતી રાજા છો.મે સાભંળ્યુ ંછે કેઃ આ૫ની સભામા ંએક પરુોહીત આવ્યા છે 
? તે બ્રાહ્મણોને શાસ્ત્રાથામા ં૫રાથત કરીને પછી હારેલા બ્રાહ્મણો..પડંીતો..ર્િદ્વાનોને પાણીમા ંડુબાડી દે 
છે ? આ િાત સાભંળીને હું અદ્વતેબ્રહ્મ ર્િષય ૫ર તેમની સાથે શાસ્ત્રાથા કરિા માટે આવ્યો છંુ..તે 
રાજ પરુોહીત ક્યા ંછે ? હું તેમને મળિા ઇચ્છંુ છંુ. 
 રાજા જનકે કહ્ુ ંકેઃ પરુોહીત બદંીનો પ્રભાિ ઘણા બધા િેદિેત્તા બ્રાહ્મણો જોઇ ચકુ્યા છે, 
તમે તેમની શસ્તતને ન જાણતા હોિાથી જ તેમને જીતિાની આશા કરી રહ્યા છો. આ ૫હલેા ં
કેટલાય ર્િદ્વાન બ્રાહ્મણો આવ્યા,પરંત ુસયૂાની આગળ તારાઓ ફીક્કા ૫ડી જાય છે તેિી જ રીતે 
તમામ તેમની સામે હતપ્રભ બની ગયા છે...આવુ ંસાભંળીને અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ હજુ સધુી તેનો 
મારા જેિાની સાથે સામનો થયો નથી તેથી જ તે ર્સિંહની જેમ ર્નભાય બનીને આિી િાતો કરે છે. 
અટ ટાિક્રજીની િાતો સાભંળીને તેમની પરીક્ષા કરિાના ર્િચારથી જનકરાજાએ કહ્ુ ંકેઃ  
"જે પરુૂષ ત્રીસ અિયિ..બાર અંશ..ચોિીસ ૫િા અને ફતત આરોિાળા ૫દાથાને જાણે છે તે મોટો 
ર્િદ્વાન છે.’’  
આ સાભંળીને અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ જેનામા ં૫ક્ષરૂ૫ ૨૪ ૫િા..ઋતરુૂ૫ ૬ નાબભ..માસરૂ૫ બાર 
અંશ..રદિસો રૂ૫ ૩૬૫ આરાઓ છે તે ર્નરંતર ફરનારા સિંત્સરરૂ૫ કાળ ચક્ર આપની રક્ષા કરે.’’ 
આિો જિાબ સાભંળી રાજા જનકે પ્રશ્ન પછૂયો કેઃ સતૂી િખતે આંખ કોન બધં કોન કરત ુ ંનથી ? 
જન્મ લીધા પછી કોનામા ંગર્ત હોતી નથી ? અને િેગથી કોન આિે છે ? 
અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ "માછલી સતૂી િખતે આંખ બધં કરતી નથી..ઇડંુ ઉત્પન્ન થિા છતા ંચેટ ટા 
કરત ુ ંનથી..૫ત્થરમા ંહ્રદય હોત ુ ંનથી અને નદી િેગથી િહ ેછે.’’ 



 

 

આિો જિાબ સાભંળીને રાજા જનકે કહ્ુ ંકેઃ આ૫ તો દેિતાઓની સમાન પ્રભાિશાળી છો.હું આપને 
સામાન્ય માણસ સમજતો નથી.આ૫ બાળક ૫ણ નથી. હું તો આપશ્રીને જ્ઞાનવદૃ્ધ જ માનુ ંછંુ.િાદ-
ર્િિાદ કરિામા ંઆ૫ સમાન કોઇ નથી એટલા માટે આ૫શ્રીને બદંી પરુોહીત સાથે શાસ્ત્રાથા કરિા 
માટે સમંર્ત આપુ ંછંુ. 
જનક રાજાની રાજસભામા ંપ્રિેશ થતા ંજ અટ ટાિક્રજીના આઠ અંગ િાકંા હોિાથી આવુ ંબેડોળ 
શરીર જોઇને તમામ સભાસદો હસી ૫ડે છે અને જ્યારે સભાસદોએ જાણ્યુ ંકે આ અટ ટાિક્ર બાળક 
શાસ્ત્રાથા કરિા આવ્યા છે ત્યારે સભાસદો ખબુ જ ખડખડાટ હસી ૫ડે છે. 
અટ ટાિક્રજી કહ ેછે કેઃ અમે તો સમજતા હતા કે ર્િદેહ રાજા જનકની સભામા ંકેટલાય પડંીતો 
હશે,પરંત ુઅહીયા ંતો તમામ ચમારો જ જોિા મળે છે. 
અટ ટાિક્રજીનુ ંઆવુ ંકથન સાભંળીને સભામા ંઉ૫સ્થથત તમામ પરંડતો ર્િદ્વાનો એક બીજાની તરફ 
જોિા લાગ્યા.રાજા જનકે પછુ્ુ ંકેઃ બ્રહ્મણ ! આપે તમામ સભાસદોને ચમાર કેમ કહ્યા ? મારી 
સભામા ંતો મોટા મોટા ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ બ્રાહ્મણો અને પડંીતો ર્િદ્યમાન છે. 
અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ જુઓ..! આત્મા ર્નત્ય શદુ્ધ ર્નલે૫ અને ર્નર્િિકાર છે તેનામા ંકોઇ ર્િકાર કે 
દોષ નથી. જેને આત્મા-૫રમાત્માનુ ંજ્ઞાન છે તે જ બ્રહ્મજ્ઞાની કે પડંીત છે.જે આત્મા-૫રમાત્માને 
ઓળખતો નથી અને ફતત ચામડાથી ઢંકાયેલ આ અસ્થથ-માસંના શરીરને જોઇને હસે છે તેને 
આત્મજ્ઞાન નથી ફતત ચામડાનુ ંજ જ્ઞાન છે અને જેને ચામડાનુ ંજ્ઞાન હોય છે તે ચમાર જ છે. 
અટ ટાિક્રજીની આિી યસુ્તતયતુત િાતો સાભંળીને મહારાજ જનક તથા સમથત સભાસદોને ઘણો જ 
સતંોષ થયો.તેમને અટ ટાિક્રજીનુ ંઅબભિાદન કયુું..પજૂા કરી તથા સભામા ંઆિિાનુ ંકારણ પછુ્ુ.ં. 
અટ ટાિક્રજીએ કહ્ુ ંકેઃ હું આ૫ના તે પડંીતની સાથે શાસ્ત્રાથા કરિા ઇચ્છંુ છંુ કે જે પોતાની સાથેના 
શાસ્ત્રાથામા ંહારનાર પડંીતોને પાણીમા ંડુબાડી દે છે.મહારાજ જનકે તે પડંીત પરુોહીતની સાથે 
અટ ટાિક્રજીનો શાસ્ત્રાથા યોજ્યો..ત્યારે અટ ટાિક્રજીએ પડંીત પરુોહીતની તરફ ફરીને કહ્ુ ંકેઃ પોતાને 
અર્તિાદી માનનાર હ ેબદંી ! તમે પોતાની સામે હારી જનારને જળમા ંડબૂાડી દેિાની શરત રાખી 
છે,પરંત ુમારી સામે તમે જીતી શકિાના નથી.મારી સામે શાસ્ત્રાથામા ંતમારી િાદશસ્તત નટ ટ થઇ 
જશે.હિે તમે મારા પ્રશ્નોના જિાબ આપો અને હું તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપીશ. 
જ્યારે ભરી સભામા ંઅટ ટાિક્રજીએ શાસ્ત્રાથાના માટે લલકાર કયો ત્યારે બદંી પરુોહીતે કહ્ુ ંકેઃ 
અટ ટાિક્રજી ! એક જ અસ્ગ્ન અનેક પ્રકારથી પ્રકાર્શત થાય છે..એક જ સયૂા સમગ્ર જગતને પ્રકાર્શત 
કરી રહ્યો છે.. શત્રઓુનો નાશ કરનાર દેિરાજ ઇન્િ એક જ િીર છે તથા ર્પતરોના યમરાજા ૫ણ 
એક જ છે. 



 

 

અટ ટાિક્રજીઃ ઇન્િ અને અસ્ગ્ન...આ બે દેિતા છે..નારદ અને ૫િાત...આ દેિર્ષિ ૫ણ બે 
છે..અર્શ્વનીકુમારો ૫ણ બે છે..રથના ંપૈડા ં૫ણ બે જ છે અને ર્િધાતાએ ૫ર્ત-૫ત્ની...આ સહચર ૫ણ 
બે જ બનાવ્યા ંછે. 
બદંી પરુોહીતઃ આ તમામ પ્રજા કમાિશ ત્રણ પ્રકારથી જન્મ લે છે.તમામ કમોનુ ંપ્રર્તપાદન ૫ણ 
ત્રણ િેદ જ કરે છે.અધ્િયુાજનો ૫ણ પ્રાતઃ..મધ્યાન્હ અને સાજંે...આ ત્રણ સમયે યજ્ઞનુ ંઅનટુ ઠાન 
કરે છે.કમા અનસુાર પ્રાપ્ ત થનાર ભોગોના માટે થિગા..મતૃ્ય ુઅને નરક...આ ત્રણ લોક ૫ણ ત્રણ છે 
તથા કમાજન્ય જ્યોર્તઓ ૫ણ ત્રણ છે. 
અટ ટાિક્રજીઃ બ્રાહ્મણોના માટે આશ્રમ ચાર છે.(બ્રહ્મચયાાશ્રમ..ગહૃથથાશ્રમ..િાનપ્રથથાશ્રમ અને 
સનં્યાસાશ્રમ) ૐકારના અકાર..મકાર..ઉકાર અને અધામાત્રા...આ ચાર જ િણા છે અને મખુય 
રદશાઓ ૫ણ ચાર છે (પિૂા.. પર્શ્ચમ..ઉત્તર..દબક્ષણ) તથા ૫રા..૫શ્યસ્ન્ત..મધ્યમા અને િૈખરી...િાણી 
૫ણ ચાર પ્રકારની છે. બદંી પરુોહીતઃ યજ્ઞની અસ્ગ્નઓ પાચં છે.(ગાહા૫ત્ય,દબક્ષણાસ્ગ્ન,આહ્વર્નય,સભ્ય 
અને આિસર્થય)..પસં્તત છંદ ૫ણ પાચં ૫દોિાળા છે..યજ્ઞ ૫ણ પાચં પ્રકારના છે 
(અસ્ગ્નહોત્ર..દશા..પૌણામાસ..ચાત ુામાથય અને સોમ).. ઇપ્ન્િયો પાચં છે..િેદમા ંપચં શીખાિાળી 
અપ્ સરા ૫ણ પાચં છે તથા સસંારમા ંપ્રર્સદ્ધ નદીઓ ૫ણ પાચં છે. અટ ટાિક્રજીઃ કાલ ચક્રમા ંઋતઓુ 
છ છે..મન સરહત જ્ઞાનેપ્ન્િયો ૫ણ છ છે..કૃર્તકાઓ ૫ણ છ છે તથા તમામ િેદોમા ંસાધથક યજ્ઞ ૫ણ 
છ છે.. 
બરંદ પરુોહીતઃ ગ્રામ્ય ૫શ ુસાત છે..િન્ય પશ ુ૫ણ સાત છે..યજ્ઞને પણૂા કરનાર છન્દ ૫ણ સાત 
છે..ઋર્ષઓ ૫ણ સાત છે (મરીબચ..અર્ત્ર..અંબગરા..પલુથત્ય..પલુહ..ક્રત ુઅને િર્સટઠ)..માન આ૫િાના 
પ્રકાર ૫ણ સાત છે અને િીણાના તાર ૫ણ સાત છે. 
અટ ટાિક્રજીઃ સેકડો િથતઓુનો તોલ કરનાર શાણ(તોલ)ના ગણુ ૫ણ આઠ છે..ર્સિંહનો નાશ કરનાર 
શરભના ચરણ ૫ણ આઠ છે..દેિતાઓમા ંિસ ુનામના દેિતાઓ ૫ણ આઠ છે..તથા યજ્ઞમા ં
યજ્ઞથતભંના કોણ ૫ણ આઠ જ છે. 
બદંી પરુોહીતઃ ર્પતયૃજ્ઞ સર્મધા છોડિાના મતં્ર નિ કહિેામા ંઆિે છે..સરૃ્ટ િમા ંપ્રકૃર્તના ર્િભાગ 
૫ણ નિ કરિામા ંઆવ્યા છે (ઉ૫રઃ સયૂા..ચદં્ર..તારાઓ, નીચેઃધરતી..અસ્ગ્ન..પાણી, મધ્યમાઃ 
જીિ..આકાશ..િાય)ુ... બહૃર્ત છંદના અક્ષર ૫ણ નિ છે અને જેનાથી અનેક પ્રકારની સખંયા બને છે 
તેિા એકથી નિ અંક છે.. અટ ટાિક્રજીઃ સસંારમા ંરદશાઓ દશ છે..સહસ્ત્રની સખંયા ૫ણ સો ને 
દશિાર ગણુિાથી થાય છે..ગભાિતી સ્ત્રી દશ માસ ગભા ધારણ કરે છે..તત્િનો ઉ૫દેશ કરનારા ૫ણ 
દશ છે તથા પજૂન યોગ્ય ૫ણ દશ છે. 



 

 

બદંી પરુોહીતઃ ૫શઓુના શરીરોમા ંર્િકારોિાળી ઇપ્ન્િયો અબગયાર છે..યજ્ઞના થતભં અબગયાર શોય 
છે.. પ્રાણીઓમા ંર્િકાર ૫ણ અબગયાર છે તથા દેિતાઓમા ંરૂદ્ર ૫ણ અબગયાર છે.. 
અટ ટાિક્રજીઃ એક િષાના મહીના બાર હોય છે..જગતી છંદના ચરણોમા ંઅક્ષર બાર હોય છે..પ્રાકૃત 
યજ્ઞ બાર રદિસના કહિેાય છે અને ધીર પરુુષોએ આરદત્ય ૫ણ બાર કહ્યા 
છે..(ધાતા,ર્મત્ર,અયામા,શકુ્ર,િરુણ, અંશ કે અંશમુાન,ભગ,ર્િિથિાન,પષૂા, સર્િતા,ત્િટઠા અને ર્િટણ)ુ 
બદંી પરુોહીતઃ ર્તર્થઓમા ંત્રયોદશીને ઉત્તમ કહિેામા ંઆિે છે..અને પરૃ્થિી ૫ણ તેર દ્ધદ્વપોિાળી 
છે.......... આમ, બદંી પરુોહીત અડધો શ્લોક કહીને ચ૫ૂ થઇ ગયા..તેથી અટ ટાિક્રજીએ શેષ અડધો 
શ્ર્લોક પરુો કરતા ંકહ્ુ ંકેઃ અસ્ગ્ન..િાય ુઅને સયૂા...આ ત્રણેય દેિતાઓ તેર રદિસના યજ્ઞમા ંવ્યા૫ક 
છે અને િેદોમા ં૫ણ તેર આરદ અક્ષરોિાળા અર્તછંદ કહિેામા ંઆવ્યા છે. 
આટલુ ંસાભંળતા ંજ બદંીનુ ંમખુ નીચે થઇ ગયુ ંઅને ઉંડા ર્િચારમા ં૫ડી ગયા, પરંત ુ
અટ ટાિક્રજીના મખુમાથંી શબ્દોની હારમાળા ચાલ ુહતી.આ જોઇ સભામાનંા બ્રાહ્મણો હષા ધ્િર્ન 
કરતા ંકરતા ંઅટ ટાિક્રજીની પાસે જઇને તેમનુ ંસન્માન કરિા લાગ્યા. 
અટ ટાિક્રજીએ રાજા જનકને કહ્ુ ંકેઃ આ પડંીત મારી સાથેના શાસ્ત્રાથામા ંહારી ગયા છે તેમની સામે 
હારનાર અનેક બ્રાહ્મણોને તેમને પાણીમા ંડુબાડી દીધા છે તો હિે આ બદંી પરુોહીતની ૫ણ તેિી 
દશા થિી જોઇએ. 
પરુોહીતે કહ્ુ ંકેઃ મહારાજ ! હું જલાર્ધશ િરૂણનો પતૂ્ર છંુ.મારા ર્પતાને ત્યા ં૫ણ આ૫ની જેમ જ બાર 
િષે પણૂા થાય તેિો યજ્ઞ થઇ રહ્યો છે એટલા માટે મેં પાણીમા ંડુબાડી દેિાના બહાને ૫સદંગીના 
શે્રટ ઠ બ્રાહ્મણોને િરૂણલોક મોકલી આપ્ યા છે. અટ ટાિક્રજી મારા માટે પજૂનીય છે તેમની કૃપાથી 
પાણીમા ંડુબીને હું મારા ર્પતાજીના લોકમા ંઉ૫સ્થથત થઇશ.આ ચચાા ચાલતી હતી ત્યા ંજ પાણીમા ં
ડુબાડી દેિામા ંઆિેલ તમામ બ્રાહ્મણો િરૂણ દેિ દ્વારા સન્માર્નત થઇ પાણીમાથંી બહાર નીકળી 
રાજા જનકની સભામા ંઉ૫સ્થથત થયા.તે બ્રાહ્મણોમા ંકહોડ કે જે અટ ટાિક્રજીના ર્પતા હતા તેમને 
કહ્ુ ંકેઃ મનટુ ય આિા જ કામોના માટે પતૂ્રોની કામના કરે છે જે કામને હું ના કરી શક્યો તે મારા 
પતૂ્રએ કરી દેખાડ્ુ.ં રાજન ! ક્યારેક ક્યારેક દુબાળ મનટુ યને ૫ણ બળિાન અને મખૂાને ત્યા ં૫ણ 
ર્િદ્વાન પતૂ્ર ઉત્પન્ન થાય છે.ત્યારબાદ અટ ટાિક્રજીએ પોતાના ર્પતાનુ ંપજૂન કયુું તથા પોતાના 
મામા શે્વતકેત ુસહીત પોતાના આશ્રમમા ંગયા.આશ્રમમા ં૫હોચ્યા ૫છી કહોડ ેઅટ ટાિક્રજીને કહ્ુ ંકેઃ 
તમે સભગંા નદીમા ંથનાન કરો. અટ ટાિક્રજીએ સભગંા નદીમા ંડબૂકી લગાિી કે તરંુત જ તેમના ં
તમામ અંગો સીધા ંથઇ ગયા.ંઆમ,એક જ ધમાાત્મા સત્પરુૂષ ઉત્પન્ન થાય તો તે સમથત કળૂનો 
ઉદ્ધાર કરી દે છે. 
આ લેખમા ંઉભા થયેલા નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપશ્રીની પાસે છે ? 



 

 

* િેદમા ંપચં શીખાિાળી અપ્ સરા પાચં છે તે કઇ? 
* કૃર્તકાઓ છ છે કઇ?  
* ગ્રામ્ય ૫શ ુસાત છે કયા? 
* િન્ય પશ ુસાત છે કયા ? 
* માન આ૫િાના પ્રકાર સાત છે કયા?  
* તત્િનો ઉ૫દેશ કરનારા દશ છે કયા? 
* પજૂન યોગ્ય દશ છે કયા? 
* પ્રાણીઓમા ંર્િકાર અબગયાર છે કયા? 
* દેિતાઓમા ંરૂદ્ર અબગયાર છે કયા? 
* પરૃ્થિી તેર દ્ધદ્વપોિાળી છે કયા? 

ર્િશેષઃ 
અટટાિક્ર (अष्टवक्र) પ્રાબચન ભારતના મહાન ઋર્ષ હતા. તેઓ કહોડ ઋર્ષ અને સજુાતાના પતુ્ર 
હતા. તેમના આઠ અંગ (બે હાથ,બે પગ,બે ઘુટંણ,છાતી અને માથુ)ં િાકંા હોિાથી તેઓ અટટાિક્ર 
(અટટ= આઠ + િક્ર=િાકંા) તરીકે જાણીતા બન્યા. તેઓ રાજા જનક અને ઋર્ષ યાજ્ઞિલ્ક્યના ગરુૂ 
હતા. તેમણે રાજા જનકને આત્મા ર્િષે જે જ્ઞાન આપ્યુ ંએ અટટાિક્ર ગીતા તરીકે જાણીત ુ ંછે. 
ઋર્ષ ઉિાલક કે જેમનો ઉલેખ છાદંોગ્ય ઉપર્નષદમા ંછે, તેઓ િેદ જ્ઞાન આપિા આશ્રમ ચલાિતા 
હતા. આ આશ્રમમા ંઋર્ષ કહોડ અત્યતં યોગ્ય અને તેમના ર્પ્રય ર્શટય હતા. ઋર્ષ ઉિાલકે તેમની 
પતુ્રી સજુાતાના ંલગ્ન તેમના ર્શટય કહોડ સાથે કયાા. અટટાિક્ર જ્યારે માતાના ગભામા ંહતા ત્યારે 
તેમની માતા સજુાતા, તેમના પર્ત કહોડ અને ર્પતા ઉિાલક િચ્ચેનો જ્ઞાનસિંાદ સાભંળતી જેથી 
અટટાિક્ર માતાના ગભામાજં મતં્રોચ્ચાર ર્શખી ગયા હતા. 
એક િખત ઋર્ષ કહોડ મતં્રોચ્ચાર િખતે ખોટો ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા હતા, તો અટટાિક્ર માતાના 
ગભામાથંી હલચલ કરી ઉચ્ચારણ ખોટંુ છે એમ જણાિા પ્રયત્ન કયો. આનાથી તેમના ર્પતાને લાગ્યુ ં
કે બાળક અબભમાની છે અને ગથુસામા ંશ્રાપ આપ્યો કે બાળક આઠ અંગે િાકું જન્મે. 
અટટાિક્રના જન્મ બાદ, સજુાતાના આગ્રહના કારણે ઋર્ષ કહોડ રાજા જનકના દરબારમા ંગયા જ્યા ં
જનક રાજા પરંડતોની જ્ઞાન સભા બોલાિી તત્િજ્ઞાનની ચચાા કરાિતા. અનેક િખત આિી ચચાાઓ 
બભન્ન ર્િચારધારા િાળા પરંડતો િચ્ચે થપધાાન ુ ંથિરૂપ લઇ લેતી અને હારનાર પ્રર્તદ્વદં્વીને જીતેલા 
વ્યસ્તતની આકરી શરતોનુ ંપાલન કરવુ ંપડત ુ.ં ઋર્ષ કહોડે, િરુણપતુ્ર બદંી સાથે થપધાા કરી અને 
હારી ગયા. બદીની શરતો મજુબ તેમને ગગંા નદીમા ંજળસમાઘી લેિી પડી. અટટાિક્રનો ઉછેર 
ત્યારબાદ ઋર્ષ ઉિાલક પોતાના પતુ્રની જેમ કરિા લાગ્યા. ઋર્ષ ઉદાલકનો એક પતુ્ર શે્વતકેત ુ



 

 

અટટાિક્રની ઉંમરનો જ હતો. અટટાિક્ર એમજ સમજતા કે ઉિાલક તેમના ર્પતા છે અને શે્વતકેત ુ
તેમનો ભાઈ. જ્યારે અટટાિક્ર બાર િષાના હતા અને ઉિાલકના ખોળામા ંબેઠા હતા ત્યારે શે્વતકેતએુ 
તેમને ખેંચી નીચે ઉતાયાા અને કહ્ુ ંકે જઇને પોતાના ર્પતાના ખોળામા ંબેસે. આ ઘટના પછી તેમને 
પોતાની માતા પાસેથી ર્પતાની જળસમાધી ર્િષે જાણિા મળ્યુ.ં અટટાિક્રએ નક્કી કયુું કે તેઓ 
ર્પતાની હારનો બદલો પરંડત બદંી પાસેથી લેશે. 
અટટાિક્ર અને શે્વતકેત ુરાજા જનકના દરબારમા ંજાય છે. જયા ંઅટટાિક્ર બદંીને તકા ર્િિાદ માટે 
પડકારે છે. આ ચચાામા ંબને્ન પ્રર્તદ્વન્દ્વીઓએ એકથી શરુ કરી િારાફરતી અંકો પર ર્સઘ્ર છંદ રચના 
કરિાની હોય છે. આ છંદો અંકોના તત્િજ્ઞાન સબંધંી અથો માટે જાણીતા છે. તેરમા અંક માટે બદંી 
ફતત અડધો જ છંદ રચી શક્યા. આ અધરુા છંદને અટટાિક્રએ પરુો કરી બતાવ્યો અને થપધાા જીતી 
ગયા. થપધાાની શરત મજુબ બદંીએ અટટાિક્રની કોઇ પણ એક ઇચ્છા પરુી કરિાની હોય છે. 
અટટાિક્ર જણાિે છે કે તેમની ઇચ્છા બદંી જળસમાધી લે તેમ છે જેિી રીતે બદંીએ અટટાિક્રના 
ર્પતા કહોડ પાસે લેિડાિી હતી તેમ જ. આ સાભંળી બદંી એક રહથય ઉજાગર કરે છે કે તે જલ 
દેિતા િરૂણનો પતુ્ર છે અને તેના ર્પતા િરૂણના યજ્ઞ માટે યોગ્ય બ્રાહ્મણો પસદં કરિા આ રૂપ 
ધારણ કયુું હત ુ.ં કારણકે તે સમયે િરૂણનો યજ્ઞ પણ પરુો થયો હતો, બદંી અટટાિક્રના ર્પતા સહીત 
બધા બ્રાહ્મણોને મતુત કરી દે છે અને તેઓ રાજા જનકના દરબારમા ંહાજર થાય છે. અટટાિક્રના 
ર્પતા અટટાિક્ર અને શે્વતકેત ુસાથે આશ્રમ પાછા ફરે છે, ત્યા ંસજુાતાની હાજરીમા ંઅટટાિક્રને 
સામગં નદીમા ંથનાન કરિા જણાિે છે જેથી અટટાિક્રના અંગ સીધા થઇ જાય છે. 
બાદમા ંઅટટાિક્ર એક જાણીતા તત્િિેતા બને છે અને ર્મર્થલા જઇ રાજા જનકને આત્મા સબંધંી 
જ્ઞાન આપે છે. – સકંલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી (ર્નરંકારી) 
 

યરુ્ધર્ટ ઠર અને સપા સિંાદ: 
સકંલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી (ર્નરંકારી) 
બાર િષાના િનિાસ દરમ્યાન િીરિર પાડંિોએ ર્િશાળય૫ૂ નામના િનમા ંએક િષા આનદંપિૂાક 
ર્નિાસ કયો હતો.મહાભારતના િન૫િાના ૧૭૮મા અધ્યાયમા ંતેનુ ંિણાન કરિામા ંઆવ્યુ ંછે.આ 
િનમા ંર્નિાસ દરમ્યાન એક રદિસ ભીમ ૫િાતની કંદરામા ંએક મહાબલી અજગર કે જે મતૃ્ય ુ
સમાન ભયાનક અને પીરડત હતો.આ અજગરે ભીમના શરીરને લપેટી લીધુ.ં અજગરને મળેલા 
પ્રભાિથી તેનો થપશા થતા ંજ ભીમસેનની ચેતના લપુ્ ત થઇ ગઇ.ભીમની ભજુાઓમા ંદશ હજાર 
હાથોઓનુ ંબળ હોિા છતા ંતે તરફડિા લાગ્યો.ભીમસેને તેના પ્રબળ પાશમાથંી છુટિાના અનેક 
પ્રયાસ કયાા,પણ તેના તમામ પ્રયાસ ર્નટ ફળ ર્નિડયા ત્યારે તેને પછૂ્ુ ંકે આપ કોન છો ? અને શુ ં



 

 

કરિા માગંો છો ? તેના જિાબમા ંઅજગરે કહ્ુ ંકે હું ઘણા સમયથી ભખૂયો હોિાથી તને મારા ભક્ષ્ ય 
તરીકે તને મેળિીને મને ઘણો જ આનદં થયો છે.શરીરધારીઓમા ંપ્રાણ જ સૌથી િધ ુર્પ્રય હોય છે. 
ભીમસેનના પછૂિાથી અજગરે પોતાના પિૂા જન્મનો ૫રીચય આપ્ યો તથા શ્રા૫ અને િરદાનની 
િાત સભંળાિી. ભીમસેને ઘણો જ અનનુય ર્િનય કરિા છતા ંતે સપાના બધંનથી છુટકારો મેળિી 
શક્યો નહી.બીજી તરફ રાજા યરુ્ધર્ટ ઠર ઘણા જ ભયકંર ઉત્પાત જોઇને ગભરાઇ ગયા.તેમના 
આશ્રમની દબક્ષણ રદશાના િનમા ંભયાનક આગ લાગી અને તેથી ગભરાયેલ ગીધો અમગંળ સચૂક 
થિરમા ંદારૂણ બચત્કાર કરિા લાગ્યા.ંહિા પ્રચડં િેગથી િહિેા લાગી.રેત અને કાકંરાઓનો િરસાદ 
શરૂ થયો.યરુ્ધર્ટ ઠરનો ડાબો હાથ તથા આંખ ફરકિા લાગ્યા.ં આ બધા ંઅ૫શકુન જોઇને બદુ્ધદ્ધમાન 
રાજા યરુ્ધર્ટ ઠર સમજી ગયા કે અમારી ઉ૫ર કોઇ મહાન ભય ઉ૫સ્થથત થયો છે.તેમને દ્રો૫દીને 
પછૂ્ુ ંકેઃ ભીમસેન ક્યા ંછે ? દ્રો૫દીએ કહ્ુ ંકેઃ તેમને િનમા ંગયાને ઘણો જ સમય થયો છે.આ 
સાભંળીને યરુ્ધર્ટ ઠર ધૌમ્ય ઋર્ષને લઇને ભીમસેનને શોધિા માટે નીકળી ૫ડ ેછે.િનમા ંશોધતા ં
શોધતા ં૫િાતના દુગામ પ્રદેશમા ંજઇને તેમને જોયુ ંકે એક મહાન અજગરે ભીમસેનનો ભરડો લીધો 
છે તેથી તેઓ ર્નટ ચેટ ઠ બની ગયા હતા. 
યરુ્ધર્ટ ઠરે સપાને કહ્ુ ંકેઃ આયટુ યમાન ! તમે મારા આ ૫રાક્રમી ભાઇને છોડી દો.તમારી ભખુ 
મટાડિા હું તમોને બીજો આહાર આપીશ.સપે કહ્ુ ંકેઃ આ રાજકુમાર મારા મખુની પાસે થિયં 
આિીને આહારના રૂ૫મા ંપ્રાપ્ ત થયો છે.તમો અહીથી ચાલ્યા જાિ, અહી રોકાિામા ંઆપનુ ંકલ્યાણ 
નથી.જો તમો ૫ણ અહી રોકાઇ જશો તો કાલે તમે ૫ણ મારો આહાર બની જશો.  
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ હ ેસપા ! આપ કોઇ દેિતા..દૈત્ય છો કે િાથતિમા ંસપા છો ? આ૫ મને ભીમસેનના 
છુટકારા માટેનો ઉપાય બતાિો.સપાએ કહ્ુ ંકે હું ગયા જન્મમા ંતમારો પિૂાજ નહષૂ નામનો રાજા 
હતો.ચિંમાની પાચંમી પેઢીમા ંજે આપ નામના રાજા થઇ ગયા તેમનો પતૂ્ર હતો.મેં અનેક યજ્ઞો 
કયાા..તપથયા કરી..થિાધ્યાય..સત્કમો તથા પોતાના ૫રાક્રમથી મને ત્રણે લોકોનુ ંઐશ્વયા પ્રાપ્ ત થયુ.ં 
આ ઐશ્વયા પ્રાપ્ ત થતા ંમારો અહંકાર િધી ગયો.અહંકારમા ંમદોન્મત બનીને મેં બ્રાહ્મણો તથા 
ઋર્ષમરુ્નઓનુ ંઅ૫માન કયુું.મેં સહસ્ત્ર શે્રટ ઠ ઋર્ષઓ પાસે મારી પાલખી ઉચકાિી.મહર્ષિઓના આિા 
અસાધારણ અ૫માનથી કોપાયમાન થઇને મહર્ષિ અગત્થયજીએ મને શ્રાપ આ૫િાથી મારી આિી 
દશા થઇ છે.ખરેખર દૈિ ખબૂ જ બળિાન છે એ દેિના લીધે જ આ ભીમસેન મારી પાસે આિી 
૫હોચ્યો છે અને મારો િશંજ હોિા છતા ંહું તેને મારિા માટે તૈયાર થયો છંુ.થિગાલોકમાથંી શ્રાપના 
લીધે ભ્રટ ટ થઇને નીચે ૫ડતી િખતે મેં મહર્ષિ અગત્થયને શ્રાપના ર્નિારણ માટે પ્રાથાના કરતા ં
તેમને જણાિેલુ ંકેઃ ત ૂ ંથોડા િખત ૫છી આ શ્રાપમાથંી મતુત થઇશ. સત્ય-અસત્યના મમાને 
સમજનારો જે પરુૂષ તારા પ્રશ્નના જિાબો આ૫શે તે તારા શ્રાપમાથંી મતુતનુ ંકારણ બનશે.ત ુ ંજે 



 

 

૫ણ પ્રાણીને ૫કડશે તે તારા કરતા ંબળિાન હશે તો ૫ણ તે તરંુત જ ર્નબાળ તથા અસહાય બની 
જશે.મહર્ષિના અગત્થયના શ્રાપના લીધે હું પરૃ્થિી ૫ર ૫ડયો છંુ છતા ંમહર્ષિના અગત્થયની કૃપાથી 
આજરદન સધુી મારી પિૂાજન્મની થમરૃ્ત લપુ્ ત થઇ નથી.ઋર્ષના શ્રાપ અનસુાર રદિસના છઠ્ઠા 
ભાગમા ંઆ તમારો ભાઇ મને ભોજનના રૂ૫મા ંપ્રાપ્ ત થયેલ છે એટલે હું તેમને છોડીશ નહી,પરંત ુ
જો તમે મારા પછેૂલા પ્રશ્નોના જિાબ આ૫શો તો હું તમારા ભાઇ ભીમસેનને છોડી દઇશ. યરુ્ધર્ટ ઠરે 
કહ્ુ ંકેઃ હ ેસપા ! તમો ઇચ્છાનસુાર પ્રશ્ન પછૂો.જો મારાથી શક્ય બનશે તો તમારી પ્રસન્નતાના માટે 
અિશ્ય તમારા તમામ પ્રશ્નોના જિાબ આપીશ. 
સપે પછૂ્ુ ંકેઃ બ્રાહ્મણ કોન છે ? અને જાણિા યોગ્ય તત્િ શુ ંછે ? યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ હ ેનાગરાજ ! 
જેનામા ંસત્ય..દાન..ક્ષમા..સશુીલતા..ક્રૂરતાનો અભાિ..તપથયા અને દયા...આ સદગણુો જોિા મળે 
તે જ બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મજ્ઞાની સતં) છે.આિો થમરૃ્તઓનો ર્સદ્ધાતં છે અને જાણિા યોગ્ય તત્િ એક 
૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા જ છે કે જે સખુ-દુઃખથી ૫ર છે અને જ્યા ં૫હોંચીને..જેને જાણીને મનટુ ય શોકથી 
૫ર થઇ જાય છે. 
સપે પછૂ્ુ ંકેઃ  હ ેયરુ્ધટ ઠર ! બ્રહ્મ અને સત્ય તો ચારેય િણોના માટે રહતકર તથા પ્રમાણભતૂ છે 
તથા િેદોમા ંબતાિેલ સત્ય..દાન..ક્રોધનો અભાિ..ક્રૂરતાનો અભાિ..અરહિંસા અને દયા...િગેરે 
સદગણુો તો શદુ્રોમા ં૫ણ જોિા મળે છે એટલે તમારી માન્યતા અનસુાર તો શદૂ્ર ૫ણ બ્રાહ્મણ 
કહિેાય,તેના ર્સિાય તમોએ જે સખુ-દુઃખથી રરહત જાણિા યોગ્ય ૫દ(૫રબ્રહ્મ) ૫રમાત્મા બતાવ્યુ ં
છે તેમા ં૫ણ મને આ૫ર્ત્ત છે.મારા ર્િચારમા ંતો એવુ ંઆિે છે કે સખુ-દુઃખ બનેં્નથી રહીત કોઇ બીજુ ં
૫દ છે જ નહી. 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ જો શદૂ્રમા ંસત્ય..િગેરે ઉ૫રોતત લક્ષણો છે અને બ્રાહ્મણમા ંતે લક્ષણો ના હોય તો 
તે શદૂ્ર શદૂ્ર  નથી અને બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ નથી.હ ેસપા ! જેનામા ંઉ૫ર દશાાિેલ સત્ય...િગેરે લક્ષણો 
હોય તેને બ્રાહ્મણ સમજિો જોઇએ અને જેનામા ંતેનો અભાિ હોય તેને શદૂ્ર કહિેો જોઇએ તથા તમે 
કહ્ુ ંકેઃ સખુ અને દુઃખ બનેં્નથી રરહત કોઇ બીજુ ં૫દ છે જ નહી તે તમારો મત યોગ્ય છે.િાથતિમા ં
જે અપ્રાપ્ ત છે અને કમોથી પ્રાપ્ ત થનાર છે એવુ ં૫દ કોઇ૫ણ કેમ ના હોય તે સખુ દુઃખથી 
શનૂ્ય(રરહત) નથી..૫રંત ુજેિી રીતે ર્શતલ પાણીમા ંગરમી રહતેી નથી તથા ઉટ ણ થિભાિિાળા 
અસ્ગ્નમા ંર્શતળતા હોતી નથી,કારણ કેઃતેમા ંર્િરોધ છે,તેિી જ રીતે જે િેદ્ય ૫દ છે તેને ફતત 
અજ્ઞાનનુ ંઆિરણ દૂર કરીને પોતાનાથી બભન્ન સમજિાનુ ંછે,તેનો ક્યારેય અને ક્યાયં ૫ણ 
િાથતર્િક સખુ દુઃખથી સ૫ંકા  હોતો નથી. સપે કહ્ુ ંકેઃ રાજન ! જો તમે આચારથી જ બ્રાહ્મણની 
૫રીક્ષા કરતા હો તો ૫છી જ્યા ંસધુી તેના અનસુાર કમા ના હોય તો જાર્ત વ્યથા જ છે. 



 

 

યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ મારા ર્િચારથી તો મનટુ યમા ંજાર્તની ૫રીક્ષા કરિી એ ઘણુ ંજ કરઠન કામ 
છે,કારણ કેઃ િતામાન સમયમા ંતમામ િણાનુ ંઅંદરોઅંદર શકંર(સસ્મ્મશ્રણ) થઇ ગયુ ંછે.તમામ 
મનટુ યો તમામ જાર્તની સ્ત્રીઓથી સતંાનો પેદા કરી રહ્યા છે.બોલચાલ..મૈથનુમા ંપ્રવરૃ્ત તથા જન્મ-
મરણ...આ તમામ મનટુ યોમા ંએક સરખા ંજોિા મળે છે.જે તત્િદશી ર્િદ્વાન છે તે શીલ(સદાચાર) ને 
જ પ્રધાનતા આપે છે.જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે નાળ છેદનના ૫હલેા ંતેના જાતકમા 
સથંકાર કરિામા ંઆિે છે..તેમા ંમાતા સાર્િત્રી અને ર્પતા આચાયા કહિેામા ંઆિે છે.જ્યા ંસધુી 
બાળકના સથંકાર કરીને િેદાધ્યાન કરિા છતા ં૫ણ શીલ અને સદાચાર ના આિે તો તેનામા ં
પ્રબળ િણા શકંરતા છે...આિો ર્િચારપિૂાક ર્નશ્ચય કરિામા ંઆવ્યો છે.જેનામા ંસથંકારની સાથે શીલ 
અને સદાચારનો ર્િકાસ થયો હોય તે જ બ્રાહ્મણ છે. 
સપે પછૂ્ ુકેઃ સિા દેિો..મહર્ષિઓ ધમાની પ્રસશંા કરે છે તે ધમાનુ ંસકેં્ષ૫મા ંિણાન કરો.. યરુ્ધર્ટ ઠરે 
કહ્ુ ંકેઃ દ્યરૃ્તઃ..ક્ષમા..દમ..અથતેય..શૌચ..ઇપ્ન્િય ર્નગ્રહ..દ્યીઃ ર્િદ્યા..સત્ય અને અક્રોધ..એ સનાતન 
ધમાના ંલક્ષણ છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ સત્ય કોને કહિેાય ? તમે જે શમ કહ્યો તે કેિો હોય ? ઉત્તમ દયા કોને કહિેાય ? અને 
ધ્યાન કોને કહ ેછે ? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ પ્રાણીઓના રહતને સત્ય કહ્ુ ંછે.મનનો ર્નગ્રહને દમ, બચત્તની શારં્ત તે શમ, 
થિધમા પ્રમાણે િતાવુ ંતે ત૫, શકંરતાનો ત્યાગ તે શૌચ, નહી કરિા જેિા કાયાથી ર્નવરૃ્ત્ત તે હ્રી, 
ટાઢ-તા૫ િગેરે..દ્વન્દ્રો સહન કરિા તે ક્ષમા, બચત્તની સમતા તે આિિ, તત્િાથાનો બોધ તે જ્ઞાન, 
પ્રાણીઓના રહતની ઇચ્છા તે દયા અને મનની ર્નર્િિષયતા તેને ધ્યાન કહિેામા ંઆિે છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ પરુૂષોનો દુિય શત્ર ુકોન ? અને મહા અસાધ ુકોને કહિેાય ? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ કામ એ દુિય શત્ર ુછે..લોભ એ અનતંકાળનો વ્યાર્ધ છે..સિા પ્રાણીઓ ઉ૫ર દયા 
કરનારો તે સાધ ુઅને ર્નદાય મનટુ ય તે અસાધ ુછે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ મોહ કોને કહિેાય ? માન એટલે શુ ં? આળસ કોને કહિેાય ? અને શોક કોને કહ ેછે ? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ ધમા સબધંી મઢૂતા તેને મોહ કહ ેછે.પોતાના સબધંમા ંઅબભમાન તે માન..ધમાકૃત્ય 
ના કરિા તે આળસ..અને અજ્ઞાન જ શોક કહિેાય છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ થથૈયા કોને કહિેાય ? ધૈયા કોને કહ્ુ ંછે ? મખુય થનાન કયુ ંઅને દાન કોને કહિેાય છે ? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ થિધમામા ંસ્થથરતા તે થથૈયા..ઇષ્ન્દ્રયોનો ર્નગ્રહ તે ધૈયા..મનના મળનો ત્યાગ તે 
થનાન અને અભયદબક્ષણાને દાન કહિેાય છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ કયા પરુૂષને પડંીત કહિેાય છે ? મખૂા કોને કહિેો ? સસંારનુ ંકારણ શુ ં? મખુય તાપ 
કયા ? 



 

 

યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ ધમાાત્મા પરુૂષને પડંીત જાણિો..નાસ્થતકને મખૂા જાણિો..કામનાએ સસંારનો હતે ુછે 
અને અદેખાઇ એ જ હ્રદયમા ંથનારો મખુય તાપ છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃઅહંકાર કોને કહિેાય ? દંભ એટલે શુ ં? અસયૂા કોને કહિેાય અને પૈશનુ્ય એટલે શુ ં? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ મોહયતુત જ્ઞાન તે અહંકાર..ધમાનો ધ્િજ ફરકાિિો તે દંભ..ધમાનો દ્વષે તે અસયૂા.. 
અને પારકાને દૂષણ આ૫વુ ંતે પૈશનુ્ય છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃહ ેરાજા! ધમા..અથા અને કામ એ ૫રથપર ર્િરોધી છે તો તેમનો સયંોગ કેિી રીતે થાય ? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ જે કળૂમા ંભાયાાથી ભતાા અને ભતાાથી ભાયાા સતંટુ ટ રહ ેછે તે કુળમા ંર્નત્ય ધમા.. 
અથા અને કામ વદૃ્ધદ્ધ પામે છે.જ્યારે ભાયાા અને ભતાા ૫રથપર િશ થઇને અનકુળૂ રહ ેછે ત્યારે ત્યા ં
ધમા..અથા અને કામ એ ત્રણેનો મેળા૫ થાય છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ જાર્ત..કળૂ..આચાર..િેદાધ્યયન અને શાસ્ત્ર પઠન એ સિામાથંી શાના લીધે બ્રાહ્મણપણુ ં
આિે છે ? 
યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ હ ેતાત ! જાર્ત..કળૂ..થિાધ્યાય..શાસ્ત્ર૫ઠન..એ બ્રાહ્મણ૫ણા માટે કારણ નથી, ૫ણ 
આચાર જ મખુય કારણ છે.અનેક મરુ્નઓ ર્તયાક યોર્નઓમા ંઉત્પન્ન થયા હતા તો ૫ણ તેઓ 
થિધમાના આચરણમા ંતત્પર રહિેાથી આલોકમાથંી બ્રહ્મલોકમા ંગયા છે.જે ધમાાચાર પ્રમાણે િતે છે 
તેને ભણેલો અને પરંડત જાણિો.દુટ ટ આચરણિાળો સારા કળૂમા ંઉત્પન્ન થાય તેથી તે સારો 
ગણાતો નથી, માટે આચાર જ બ્રાહ્મણનુ ંલક્ષણ છે.ચાર િેદ ભણેલો બ્રાહ્મણ ૫ણ જો દુરાચારી હોય 
તો તેને શદૂ્ર કરતા ં૫ણ અર્ધક દૂર્ષત કહિેાય છે.જે અસ્ગ્નહોત્ર ૫રાયણ..જજતેપ્ન્િય..ર્નત્ય સતંટુ ટ.. 
શદુ્ધ..તપથિી અને િેદાધ્યયન ર્નટ ઠ હોય તેને દેિો બ્રાહ્મણ જાણે છે.જે ટાઢ..તાપ..િગેરે દ્વન્દ્રને 
સહન કરનારો..ધીર..સિા સગંથી રહીત..સિા પ્રાણીઓના હીતમા ંતત્પર અને ર્મત્ર ભાિનાિાળો 
હોય છે તેને દેિો બ્રાહ્મણ જાણે છે.જે હંમેશા ંપારકાના ગણુોને શોધનારો અને દોષોને ક્યારેય ના 
જુિે..દીન ઉ૫ર દયા કરનારો..સજ્જજનો પ્રત્યે પે્રમ રાખનારો અને પોતાની સ્ત્રી ઉ૫ર જ ર્પ્રર્તિાળો 
હોય તેને દેિો બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખે છે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ યરુ્ધર્ટ ઠર ! આપ જાણિા યોગ્ય બધુ ંજ જાણો છો.તમે મારા જે પ્રશ્નોના જિાબ આપ્ યા 
છે તેનાથી હું સતંટુ ઠ છંુ.હિે હું તમારા ભાઇ ભીમસેનને મતુત કરંૂ છંુ. 
સપાને તમામ પ્રશ્નોના જિાબ આપ્ યા ૫છી યરુ્ધર્ટ ઠરે પોતે સપાને પ્રશ્ન પછૂયો કેઃ સપારાજ ! તમો 
તમામ િેદ િેદાગંના જ્ઞાતા છો તો મને બતાિો કે... ક્યા કમાના આચરણથી સિોત્તમ ગર્ત પ્રાપ્ ત 
થાય છે ? 
સપે કહ્ુ ંકેઃ ભારત ! સત્પાત્રને દાન આપિાથી..સત્ય અને ર્પ્રય િચન બોલિાથી તથા અરહિંસા 
ધમામા ંતત્પર રહિેાથી મનટુ યને ઉત્તમ ગર્તની પ્રાર્પ્ ત થાય છે. 



 

 

યરુ્ધર્ટ ઠરે કહ્ુ ંકેઃ દાન અને સત્યમા ંમોટંુ કોન છે ? અરહિંસા અને ર્પ્રય ભાષણ... આમા ંકોનુ ંમહત્િ 
િધારે છે ? 
સપે જિાબ આપ્ યો કેઃ રાજન ! દાન..સત્ય..અરહિંસા અને ર્પ્રય ભાષણ...આ બધાનુ ંગૌરિ કાયાની 
મહત્તા અનસુાર જોિામા ંઆિે છે.કેટલાક દાનથી સત્યન ુમહત્િ િધી જાય છે અને કોઇક સત્ય 
ભાષણથી દાન અર્ધક કહિેાય છે..તેિી જ રીતે ક્યાકં તો ર્પ્રય બોલિાની અપેક્ષાએ અરહિંસાનુ ં
ગૌરિ િધ ુહોય છે અને ક્યાકં અરહિંસાથી િધ ુર્પ્રય ભાષણનુ ંમહત્િ િધ ુહોય છે.આમ, તેના ગૌરિ 
લાઘિનો ર્િચાર કાયાની અપેક્ષાથી હોય છે. 
યરુ્ધર્ટ ઠરે પછૂ્ુ ંકેઃ મતૃ્યકુાળમા ંમનટુ ય પોતાનુ ંશરીર તો અહીયા ંજ ત્યાગી દે છે તો ૫છી દેહ ર્િના 
તે થિગામા ંકેિી રીતે જાય છે ? અને કમોના અિશ્યામ્ભાિી ફળને તે કેિી રીતે ભોગિે છે ? 
સપે કહ્ુ ંકેઃ રાજન ! પોત પોતાના કમા અનસુાર જીિોની ત્રણ પ્રકારની ગર્ત કહિેામા ંઆિી 
છે.થિગાલોકની પ્રાર્પ્ ત..મનટુ ય યોર્નમા ંજન્મ લેિો અને ૫શ-ુ૫ક્ષી..િગેશે યોર્નઓમા ંજન્મ લેિો 
તેને જ ક્રમશઃ ઉધ્િગર્ત..મધ્યગર્ત અને અધોગર્ત કહિેાય છે.આ જ ત્રણ યોર્નઓ છે.આમાથંી જે 
જીિ મનટુ ય યોર્નમા ંઉત્પન્ન થાય છે તેમા ંજ આળસ અને પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને..અરહિંસાનુ ંપાલન 
કરીને દાન..િગેરે શભુ કમો કરે છે તો તેને પણુ્યની અર્ધકતાના કારણે થિગાલોકની પ્રાર્પ્ ત થાય 
છે..તેનાથી ર્િ૫રીત કારણ ઉ૫સ્થથત થતા ંમનટુ ય યોર્ન તથા ૫શ-ુ૫ક્ષી..િગેરે યોર્નઓમા ંજન્મ 
લેિો ૫ડે છે..પરંત ુકામ..ક્રોધ..લોભ અને રહિંસામા ંતત્પર થઇને જે જીિ માનિતાથી ભ્રટ ટ થઇ જાય 
છે..પોતાના મનટુ ય હોિાની યોગ્યતાને ૫ણ ખોઇ બેસે છે તે ર્તયાક યોર્નઓમા ંજન્મ પામે છે..૫છી 
સત્કમોનુ ંઆચરણ કરિા માટે ર્નર્મત્ત બનાિિા મનટુ ય યોર્નમા ંજન્મ લેિાના કારણે તેની ર્તયાક 
યોર્નથી ઉદ્ધાર થાય છે તેના પછી તે જગતના ભોગોથી ર્િરતત થઇ મતુત થઇ જાય છે. 
યરુ્ધર્ટ ઠરે પછૂ્ુ ંકેઃ શબ્દ..થપશા..રૂ૫..રસ અને ગધં..આનો આધાર શુ ંછે ? તેનુ ંયથાથા રીતથી િણાન 
કરો..આ૫ણે તમામ ર્િષયોને એક સાથે કેમ ગ્રહણ કરી શકતા નથી ? તેનુ ંરહથય બતાિો. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ રાજન ! જેને લોકો આત્મા કહ ેછે તે થથળૂ..સકુ્ષ્ મ શરીરરૂપી ઉપાર્ધનો થિીકાર કરિાના 
કારણે બદુ્ધદ્ધ..િગેરે અંતઃકરણથી યતુત બની જાય છે અને આ ઉપાર્ધ ર્િર્શટ ટ આત્મા જ ઇપ્ન્િયોના 
દ્વારા નાના પ્રકારના ભોગ ભોગિે છે.જ્ઞાનેપ્ન્િયો..બદુ્ધદ્ધ અને મન... એ જ આ શરીરમા ંતેના ંકરણ 
(ભોગ સાધન) છે.હ ેતાત ! ર્િષયોની આધારભતૂ જે ઇપ્ન્િયો છે તેનામા ંસ્થથત થયેલ મનના દ્વારા 
જ આ જીિાત્મા બાહ્યવરૃ્ત્ત દ્વારા બભન્ન બભન્ન ર્િષયોનો ભોગ કરે છે.ર્િષયોના ઉ૫ભોગના સમયે 
બદુ્ધદ્ધના દ્વારા આ મન કોઇ એક જ ર્િષયમા ંલાગી જાય છે એટલા માટે એક સાથે તેમના દ્વારા 
અનેક ર્િષયોને ગ્રહણ કરિા સભંિ નથી.જેને અમે બદુ્ધદ્ધ..ઇપ્ન્િયો અને મનથી યતુત થતા ં“ભોતતા’’ 
કહ ેછે, તે જ આત્મા કે અનાત્માના બચન્તનમા ંલાગેલા ઉત્તમ..અધમ બદુ્ધદ્ધને રૂપારદ ર્િષયોની તરફ 



 

 

પે્રરીત કરે છે.બદુ્ધદ્ધના ઉત્તરકાળમા ં૫ણ ર્િદ્વાન પરુૂષોને એક અનભુરૂ્ત દેખાય છે.જ્યા ંબદુ્ધદ્ધનો લય 
અને ઉદય થિો થપટ ટ સમજિામા ંઆિે છે આ જ્ઞાન જ આત્માનુ ંથિરૂ૫ છે અને તે જ તમામનો 
આધાર છે.રાજન ! બસ આ જ કે્ષત્રજ્ઞ આત્માને પ્રકાર્શત કરિાિાળી ર્િર્ધ છે. 
યરુ્ધર્ટ ઠરે પછૂ્ુ ંકેઃ હ ેસપા ! મને મન અને બદુ્ધદ્ધના ંલક્ષણો બતાિિાની કૃપા કરો.અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોના 
ર્િદ્વાનોએ તે જાણવુ ંઅત્યતં આિશ્યક બતાવ્યુ ંછે. 
સપે કહ્ુ ંકેઃ બદુ્ધદ્ધને આત્માને આર્શ્રત સમજિી જોઇએ, તેથી તે પોતાના અર્ધટ ઠાનભતૂ આત્માની 
ઇચ્છા કરતી રહ ેછે..નહી તો તે આધારના ર્િના ટકી શકતી નથી.ર્િષય અને ઇપ્ન્િયોના સયંોગથી 
બદુ્ધદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે અને મન તો ૫હલેાથંી જ ઉત્પન્ન હોય છે.બદુ્ધદ્ધ પોતે િાસનાિાળી નથી.. 
િાસનાિાળં તો મન જ માનિામા ંઆિે છે.મન અને બદુ્ધદ્ધમા ંઆટલો જ ભેદ છે. 
યરુ્ધર્ટ ઠરે પછૂ્ુ ંકેઃ આપનાથી પિૂાકાળમા ંબ્રાહ્મણોનુ ંઅ૫માન કેમ થયુ ં? 
સપે કહ ેછે કેઃ ધન અને સ૫ંર્ત્ત મોટા મોટા બદુ્ધદ્ધમાન અને શરૂિીર મનટુ યોને ૫ણ મોહમા ંનાખી દે 
છે. સખુ અને ર્િલાસનુ ંજીિન વ્યર્તત કરનારા તમામ મનટુ યો તેનાથી મોરહત થઇ જાય છે. 
 

જ્ઞાન કમામા ંઆિી જાય તો જીિનનો શ ૃગંાર બને 
ર્િનોદભાઈ મગંળભાઈ માછી(ર્નરંકારી)   
િતામાન સમયના સદગરુૂ બાબા હરદેિર્સિંહજી મહારાજ “ર્નરંકારી બાબા’’ માનિમાત્રને એક પ્રભ ુ

૫રમાત્માનુ ંજ્ઞાન કરાિીને જાત-પાતં,િેશભષૂા,ઘણૃા,નફરત,િેર ર્િરોધથી મતુત કરીને 
માનિીયતાનુ ંિસ્ત્ર ૫હરેાિે છે.બ્રહ્મજ્ઞાનનો નકશો..પે્રમ..નમ્રતા અને સમિર્ટ ટને જીિનનો આધાર 
બનાિી જીિન જીિવુ ંએ જ મનટુ યનુ ંકતાવ્ય છે.બ્રહ્મજ્ઞાન જ માનિને પોતાના ર્નજ થિરૂ૫નુ ંજ્ઞાન 
કરાિે છે કેઃ તમામ માનિ સમાન છે..તમામ જીિોમા ંએક જ આત્મા ર્નિાસ કરે છે.સપંણૂા સરૃ્ટ ટ 
૫રમાત્માનુ ંરૂ૫ છે. 
 હું કંઇ જ નથી અને કંઇ૫ણ કાયા કરી શકિા સમથા નથી..કરણકરાિનહાર પ્રભ ુ૫રમાત્મા 
છે.. આિી ભાિનાથી યતુત થઇને જ મનટુ યએ િતામાન સમયના સદગરુૂના માધ્યમથી એક ર્નગુાણ 
ર્નરાકાર ૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્માના જ્ઞાનને જાણીને તેને અનરુૂ૫ નેકીના માગા ઉ૫ર ચાલવુ ં

જોઇએ.માનિના જીિનમા ં“જ્ઞાનનો નકશો,અમલનો રંગ’’ કેિો ચઢિો જોઇએ તેના ર્િશે એક 
િટ ટાતં જોઇએ..... 



 

 

એક સતં મહાપરુૂષ રથતા ઉ૫ર જઇ રહ્યા હતા.તેમને પાચં બદમાશોએ ૫કડીને તેમની પાસેના પૈસા 

ઝુટંિી લીધા,ત્યારબાદ મારપીટ કરીને ભાગી ગયા.તે જ રથતે થઇને એક સજ્જજન વ્યસ્તત ૫સાર 
થઇ રહ્યા હતા.સતંની આિી હાલત જોઇને તેમને દયા આિી ગઇ.તેઓ સતંને દિાખાને લઇ જઇ 
દાખલ કરી ઉ૫ચાર કરાવ્યો.કેટલાક રદિસ ૫છી સતં મહાપરુૂષને હોંશ આિતા ંપેલા સજ્જજને પછૂ્ુ ં
કેઃ “મહારાજ ! શુ ંઆ૫ને યાદ છે કે આ૫ને મારપીટ કરનાર અને આપને લ ૂટંી લેનાર કોન 

હતા..?’’ અહીં દિાખાનામા ંઆ૫ને કોન લાગ્યુ ંહત ુ.ં.? તેના જિાબમા ંસતં મહાપરુૂષ કહ ેછે કેઃ 

“મને પરેુપરુૂ ભાન હત ુ ંકે તમે જ મને માર મારી લ ૂટંી લીધો હતો અને તમે જ મને અહી 

દિાખાનામા ંદાખલ કરી ઉ૫ચાર કરાવ્યો હતો.’’ પેલા સજ્જજને  મહાત્માને કહ્ુ ંકેઃ મહારાજ ! આપ 
જરા ર્િચાર કરીને બોલો ! મહાત્માએ કહ્ુ ંકેઃ હું સાચુ ંજ કહું છંુ કે તમે સાક્ષાત ર્નગુાણ ર્નરાકાર 
પરમેશ્વર આ મહાનભુાિના શરીરમા ંઆિીને મને પછૂી રહ્યા છો ! જ્યારે મને સજા આ૫િી હતી તો 
પાચં બદમાશોના આત્માના રૂ૫મા ંઆિીને તમે જ મને માયો.સજા આપ્ યા ૫છી તમે જ ર્િચાયુું કે 
આને જાનથી મારી નાખિો નથી એટલે આ સજ્જજનના રૂ૫મા ંઆિીને મારી તમામ પ્રકારની 
દેખભાળ કરાિી અને તમે જ મને પછૂી રહ્યા છો ! મારી િર્ટ ટમા ંતો જજધર દેખતા હું ત ૂ ંહી ત ૂ ંહૈ !! 
કહિેાનો ભાિ સતં મહાપરુૂષના હ્રદયમા ંસમયના સદગરુૂ દ્વારા આ૫િામા ંઆિેલ 
પે્રમ..નમ્રતા..સમિર્ટ ટરૂપી જ્ઞાનનો નકશો જેિી રીતે રેખાકંીત કયો હોય છે તેના અનરુૂ૫ જ તેમના 
જીિનમા ંકમારૂ૫મા ંરંગ ચઢયો હતો.ઇશ્વર સમહ્રદય છે.અમારે ૫ણ અમારા જીિનમા ંસમિર્ટ ટનો 
ભાિ ઉત્પન્ન કરીને ભૌર્તક તથા આધ્યાજત્મક બનેં્ન થતર ૫ર ઉન્નર્ત કરિાની છે તથા જ્ઞાનના નકશા 
ઉ૫ર અમલનો રંગ અમારા જીિનમા ંચઢાિિાનો છે.. 
સાચી માનિતાિાળં જીિન જીિન જીિિાની કામના કરનાર બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાર્પ્ ત પણૂા ક્ષોર્ત્રય 
બ્રહ્મર્નટ ઠ સદગરુૂના માધ્યમથી સબ ઘટિાસી અંતયાામી ર્નગુાણ ર્નરાકાર ૫રમાત્માનુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ ત 
થાય છે.જો પ્રત્યેક માનિ પોતાના િાથતર્િક થિરૂ૫ બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ ત કરી તે મજુબ જીિન 
જીિિાનુ ંશરૂ કરી દે તો અશારં્ત..િૈરમનથય..ચોરી અને વ્યબભચાર..અ૫રાધ તથા થિાથા 
૫રાયણતા..માનિ માનિનુ ંજે શોષણ કરે છે તે..લ ૂટંફાટ..ખનૂા મરકી જેિા અત્યારચારો બધં થઇ 
જાય તેમા ંકોઇ શકંા નથી. 
માનિતા એ જ માનિનો ધમા છે.જે માનિના હ્દયમા ંબ્રહ્મજ્ઞાનો નકશો રેખાકંીત રહ ેછે,તેમનામા ં
િગાભેદ..િણાભેદ હોતો નથી એટલે જ જ્ઞાનીજનો યગુના અિતાર િતામાન સમયના સદગરુૂની 
િાણીને ૫રમાત્માના સાર્નધ્યમા ંલઇ જનારી િાણી સમજીને પોતાના જીિનમા ંઅનસુરણ કરી 
અમલનો રંગ ચઢાિી ઇમાનદારીના રથતે ચાલે છે...! 



 

 

 
નમથકાર એક સુદંર પ્રરક્રયા છે  
રજુઆત : ર્િનોદભાઈ.મગંળભાઈ.માછી  
અમોને બ્રહ્મજ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) પ્રદાન કરીને સદગરુૂએ સહજ ભસ્તત સમજાિી છે.જીિનના ંતમામ 
કતાવ્યકમો કરતા ંકરતા ંપ્રભનુા યશોગાન કરતા રહીને ભસ્તત ૫થ પર આગળ િધિાનુ ંછે.જે 
પ્રભનેુ યાદ કરે છે તે યશ અને માનને સહજમા ંપામે છે.બ્રહ્મજ્ઞાન(સત્યની પ્રાર્પ્ ત) થિાના કારણે 
તેના તમામ ભ્રમો સમાપ્ ત થઇ જાય છે.િશ્યમાન જગતને સત્ય સમજિાનો ભ્રમ બ્રહ્મજ્ઞાનની રદવ્ય 
રોશનીથી દૂર થાય છે.ભસ્તતમા ંઅહંકારને કોઇ થથાન નથી..કારણ કેઃભસ્તતમા ંનમ્ર ભાિની મહત્તા 
હોય છે.અમારા અંતઃકરણમા ંપ્રભ-ુ૫રમાત્માનો ભાિ અહંકારની અન૫ુસ્થથર્તમા ંજ થાય છે. માનિ 
જેટલો નમ્ર બને છે એટલો તેનો અહંકાર ઓછો થાય છે.સદગરુૂદેિ આ૫ણને પોતાનાથી અર્ધક 
બીજાઓનો આદર સત્કાર કરિાનુ ંર્શખિે છે. નમથકાર(ચરણથપશા)નુ ંશુ ંમાહાત્મય છે ? તેના ર્િશે 
મનોર્િશ્લેષણ કરતા ંઅમે નીચેના ર્નટકષા ઉ૫ર ૫હોચ્યા છીએ... 
 નમથકાર(ચરણથપશા) એક સુદંર પ્રરક્રયા છે. 
 અમે જ્યારે સતંોના ચરણોમા ંનમથકાર કરીએ તે સમયે જો અમારંૂ અંતઃકરણ ર્િરોધ કરે તો 

સમજી લેવુ ંજોઇએ કે આ િાથતિમા ંઅહંકાર જ છે જે અમોને રોકી રહ્યો છે..કારણ કેઃ અહંકાર 
નમિાનુ ંનહી ૫રંત ુઅક્કડ રહિેાનુ ંજાણે છે.અમારા હ્દયમા ંઆિી ભાિના હોય તો તેને દૂર કરિી 
જોઇએ.અહંકાર ના આિે તેના માટે ર્નરંતર સતંોના ચરણોમા ંઝુકતા રહવે ુ ંજોઇએ... 
 બ્રહ્મની સાથે જોડાયેલા વ્યસ્તતઓમા ંપ્રભનુા તેજનો પ્રિાહ પ્રગટ હોય છે.જે ૫રમ સત્યની 

સાથે જોડાયેલા છે તેમનામા ંઆધ્યાજત્મક શસ્તતનો િાસ હોય છે.જ્યારે અમારંૂ મન બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના 
ચરણોમા ંઝુકે છે ત્યારે મનના ર્િકારો દૂર થાય છે..તે અમોને અનેક મશુ્કેલીઓમાથંી બચાિે છે. 
 ખરાબમા ંખરાબ વ્યસ્તત ૫ણ પોતાની સમક્ષ ઝુકેલા વ્યસ્તતના પ્રત્યે કરૂણાશીલ બની જાય 

છે. 
 બ્રહ્મજ્ઞાની મહાપરુૂષોના ચરણ સદગરુૂના ચરણ તલુ્ય જ છે..કારણ કેઃતન..મન..ધન.. સદગરુૂ 

૫રમાત્માની અમાનત છે એટલે આધ્યાજત્મક થતરે કોઇ નાનો મોટો નથી.તમામનુ ંશરીર પાચં 
તત્િોનુ ંબનેલુ ંછે તથા છઠં્ઠ તત્િ આત્મા ૫રમાત્માનો અંશ છે જે તમામમા ંસમાનરૂપે ર્િદ્યમાન છે. 
સતં ર્નરંકારી ર્મશનના પ્રર્સદ્ધ ગ્રથં "અિતારિાણી"મા ંકહ્ુ ંછે કે... 
જેને પ્રભનુા દશાન કીધા, એને તમે નમથકાર કરો, એમની અંદર પ્રભ ુબોલે છે, એમનો તમે સત્કાર 
કરો, નકલની અંદર અસલ છુપ્ યો છે, એ અસલથી પે્રમ કરો, આ જીિનના ધ્યેયને જાણો, જીિનના 



 

 

બેકાર કરો, ર્નરખી પ્રભનેુ માની લીધો, એ ૫ર િારી જાઉં હું, કહ ે"અિતાર"એ પ્રભ ુભતતને, ૫લ 
૫લ ર્શશ ઝુકાવુ ંહું........(અિતારિાણી-૩૧૭) એટલે કે શરીરને નહી,પરંત ુઆ ૫રમ શસ્તતને જ 
નમથકાર કરિામા ંઆિે છે..૫રંત ુઅહંકાર દૂર થયો છે કે નહી તેની ખબર તો ત્યારે જ ૫ડે છે કે 
જ્યારે અમે અમારાથી નાની ઉંમરની વ્યસ્તત સમક્ષ ૫ણ નમ્ર ભાિથી શરીરની શે્રટ ઠતાનો ત્યાગ 
કરીને કણકણમા ંવ્યા૫ક ૫રમ સત્તાનુ ંરૂ૫ સમજીને નમથકાર કરીએ.નમથકારમા ંશરીરથી િધ ુ
મનને ઝુકાિવુ ં૫ડે છે.જ્યારે શરીરમાથંી આત્મા (જીિ) નીકળી જાય છે તો તે શરીરને નમથકાર 
કરિામા ંઆિતા નથી..સાથે સાથે એ તર્થય ૫ણ ઉલ્લેખનીય છે કે નમથકાર તે જ કરે છે જેનામા ં
આત્મા છે ! 
"ઝુકતે હૈ િો જજસમે જાન હોતી હૈ..અક્કડ રહનેા મદેુકી ૫હચેાન હૈ" 
સતંિાણી કહ ેછે કેઃ સબ ઘટ મેરા સાઇંયા સનુી સેજ ના કોઇ, બબલહારી ઉસ ઘટકી જા ઘટ પ્રગટ 
હોઇ....! આનો અથા એ છે કેઃદરેક ઘટમા ં૫રમાત્માનો િાસ છે તેથી દરેક ઘટમા ં૫રમાત્માના ંદશાન 
કરીને નમથકાર કરિા જોઇએ,કારણ કે આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ૫રમાત્માની પજૂા થઇ શકતી નથી,તેમની 
પજૂા અમે સાકાર રૂ૫મા ંજ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે પ્રકાશની પજૂા ત્યારે જ થઇ શકે છે કે જ્યારે 
તેને પ્રગટ કરિાના ંસાધન દીિો અને િાટ હાજર હોય ! અમે જો પ્રકાશને પ્રગટ કરિાનુ ંઇચ્છતા 
હોઇએ તો રદ૫કનો સહારો લેિો ૫ડે છે..૫રંત ુપ્રકાશ અલગ છે..રદ૫ક અલગ છે.જેમકે આત્મા 
અલગ છે..શરીર અલગ છે.શરીરનુ ંમતૃ્ય ુથાય છે ૫રંત ુઆત્માનુ ંમતૃ્ય ુથત ુ ંનથી.જ્યારે અમે પ્રણામ 
કરીએ છીએ ત્યારે શરીરને નહી,પરંત ુઇશ્વરના અંશ આત્માને પ્રણામ કરીએ છીએ. ઇમાનદારી એક 
સારો ગણુ છે, તેની વ્યાખયા એક ઇમાનદાર વ્યસ્તત પાસેથી જ સમજી શકાય છે. ઇમાનદારીની 
પજૂા ઇમાનદાર વ્યસ્તતની પજૂા કરિાથી જ થાય છે.આ તર્થય સાકારની મહત્તાને પ્રગટ કરે 
છે.અજ્ઞાની માનિ લગભગ રોશનીની પજૂાને જ રદ૫કની પજૂા સમજી બેસે છે.આ જ અમારી ભલૂ 
છે. 
"હમ પજૂારી હૈ રોશની કે, સમજતી હૈ દુર્નયા રદયા પજૂતે હૈ" 
જો નમથકાર કરતી િખતે અમોને ભ્રમ થઇ જાય છે કે..અમે કોઇને નમથકાર કેમ કરીએ છીએ ? 
અથિા તો હું કેટલો મહાન છંુ કે લોકો મને નમથકાર(ચરણથપશા) કરી રહ્યા છે.આમ,આ બનેં્ન ભાિ 
અહંકારના સચૂક છે..તે અમોને અધઃ૫તન તરફ લઇ જનારા છે માટે આ ભાિથી બચવુ ંશે્રયથકર 
છે.ભલૂથી બચિા માટે પોતાની હથતીને સદગરુૂ ૫રમાત્માના શ્રીચરણોમા ંન્યોછાિર કરીને 
ભસ્તતમય જીિન જીિિાનુ ંછે અને આ જ ગરુૂ ભતતનુ ંલક્ષણ છે.કહ્ુ ંછે કેઃ ર્મટાદે અ૫ની હથતી કો 
અગર કુછ મતાબા ચાહ,ે કી દાના ખાકમેં ર્મલકર ગલુ એ ગલુઝાર હોતા હૈ 
 



 

 

પાપનુ ંમળૂ લોભ: 
રાજા સત્યર્પ્રય એક ધમાર્નટઠ શાસક હતો. એકિાર ન્યાય મરંદરમા ંન્યાય તોળતા ંમનમા ંએિો 
ર્િચાર જાગ્યો કે માનિી શામાટે પાપ કરિા ર્િિશ બની જતો હશે?  જો પાપના ંમળૂને નટટ 
કરીએ, તો પછી કોઇ પ્રવરૃ્ત્ત થાયજ નહી. આમ જો એ પાપથી અળગો રહ,ે તો કોઇને સજા કરિી 
પડે નહી અને સમાજ શારં્તર્પ્રય બની રહ.ે આથી રાજાએ ગરુુ સમક્ષ પોતાની આ ર્િષય પરત્િે 
જજજ્ઞાસા પ્રગટ કરી, ત્યારે ગરુુએ રાજાએ કહ્ુ,ં 'આનો ઉત્તર તો રાજ્યમા ંિસતી રૃપિાન અને 
ગણુિાન એિી ર્િદ્યામતી જ આપી શકશે.' 
રાજા ર્િદ્યામતી પાસે અને એણે પોતાના મનમા ંજાગેલી સમથયા પ્રગટ કરી ત્યારે ર્િદ્યામતી એ 
કહ્ુ,ં 'આનો જિાબ મેળિિા માટે તમારે થોડા રદિસ અહીં અર્તર્થ બનીને રહવે ુ ંપડશે.' 
રાજાએ તત્કાળ પોતાની અસમથાતા પ્રગટ કરતા ંકહ્ુ,ં 'અરે! હું તો આટલા મોટા ર્િશાળ રાજનો 
રાજા છંુ. બહોળો કારભાર મારે સભંાળિાનો હોય છે. હું તમારે ત્યા ંએક ક્ષણ પણ િધ ુકઇ રીતે રહી 
શકંુ?' 
ત્યારે ર્િદ્યામતીએ કહ્ુ,ં 'એ જે કંઇ હોય તે, પણ તમારે તમારી સમથયાનુ ંસમાધાન પ્રાપ્ત કરવુ ં
હોય, તો અહીં રહવે ુ ંઅર્નિાયા છે.' 
આખરે રાજાએ ર્િદ્યામતીને ત્યા ંરહિેાનુ ંનક્કી કયુું અને રાજ્યમા ંસચૂના મોકલાિીકે પોતે એક 
અર્ત આિશ્યક કાયાને માટે રાજા અન્ય પ્રદેશમા ંગયા છે. 
ર્િદ્યામતી રાત રદિસ રાજાની સભંાળ લેતી હતી. થિારદટટ ભોજન જમાડતી હતી અને એમની 
સાથે િેદ-ઉપર્નષદ ની ચચાા પણ કરતી હતી. 
સમય જતા ંરાજા એના પર આસતત બન્યો અને એક રદિસ મોરહતરાજા એ થિય ંએની સમક્ષ 
પોતાના પ્રણયનો એકરાર કયો. 
આ સાભંળીને ર્િદ્યામતીએ કહ્ુ,ં 'બસ, મહારાજ, હિે તમને તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો. તમે 
રાજમહલેમા ંર્નરાતેં પાછા જઇ શકો છો.' 
રાજાને ર્િદ્યામતીની િાત-િતાન સમજાયા નહી. હજી એમની સમથયાનુ ંસમાધાન મળ્યુ ંનહોત ુ.ં 
ર્િદ્યામતીએ કહ્ુ,ં 'મહારાજ, પાપનુ ંમળૂ કારણ લોભછે. આપ એના સકંજામા ંસપડાઇ ગયા છો. 
એક િખત આપ અહી એક ક્ષણ માટે િધ ુરહિેાને રાજી નહોતા અને આજે તમે મને રાણી 
બનાિિા માટે તૈયાર થયા છો. આ લોભજ માનિીને અિળે માગે લઇ જાય છે અને બદુ્ધદ્ધ ભ્રટટ કરે 
છે.' ર્િદ્યામતીનો ઉત્તર સાભંળી રાજા શરમાઇને બોલ્યો, 'તમે સાચુ ંકહો છો. લોભ જ માણસને 
ખોટેમાગે લઇ જાય છે. આજે હું એ જ અિળે માગે જઇ રહ્યો હતો.' રાજાએ ર્િદ્યામતીને નમથકાર 
કરીને ર્િદાય લીધી. 



 

 

 

ભગિદ્ ગીતામાનંો એક પણ અક્ષર નકામો કે કારણ ર્િનાનો નથી 
યે જો હૈ બઝિંદગી - ગીતા માણેક 
ભગિદ્ ગીતા સાથેનો મારો સબંધં કદાચ જન્મથી જ છે. બહુ નાની હતી ત્યારે એક િાર મારા 
ર્પતાને પછૂ્ુ ંહત ુ ંકે મારંુ આવુ ંજુનિાણી નામ કેમ રાખયુ ંછે? કોઈક સરસ મજાનુ ંમોડના નામ 
રાખવુ ંહત ુનેં! એ િખતે પહલેિહલેી િાર ભગિદ્ ગીતાનુ ંનામ સાભંળ્યુ.ં મારા પપ્પાએ મને શક્ય 
એટલા સરળ શબ્દોમા ંસમજાવ્યુ ંહત ુ ંકે ર્િશ્ર્િના સિાશે્રટઠ ગ્રથંોમા ંજેનુ ંનામ આિે છે, જેમા ંજીિન 
જીિિાના પાઠ છે, જે પોતાનામા ંજ એક સુદંર કાવ્ય છે અને થિય ંકૃટણનુ ંગીત છે એ ભગિદ્ 
ગીતા પરથી તારંુ નામ રાખયુ ંછે. ત્યારથી મને મારંુ નામ ખબૂ ગમિા માડં્ ુ.ં 
આ બધી પ્રથતાિના એટલા માટે કે આજે િાત કરિી છે ભગિદ્ ગીતાની. ભગિદ્ ગીતા મહાન 
ગ્રથં છે અને એ માટે એને આ લખનારના સરટિરફકેટની આિશ્યકતા લગરીકેય નથી કે ન તો એ 
મહાન ગ્રથં પર ટીકા-રટપ્પણી કરિાની મારી કોઈ પાત્રતા છે. ત્રણ-ચાર િાર ભગિદ્ ગીતા િાચંી 
છે અને એના પરના ંભાટયો પણ થોડાઘંણા ંિાચં્યા ંછે પણ દરેક િખતે ભગિદ્ ગીતા િાચંિાની 
શરૂ કરી ત્યારે એક પ્રશ્ર્ન મનમા ંઆિતો રહ્યો હતો. જેનો જિાબ હમણા ંમળ્યો એટલે એની િાત 
કરિી છે. 
ભગિદ્ ગીતાની શરૂઆત ધતૃરાટિના પ્રશ્ર્નથી થાય છે અને પહલેા અધ્યાયના શરૂઆતના 
શ્ર્લોકોમા ંબનેં પકે્ષ જે યોદ્ધાઓ છે, જે સેના છે એની િાત આિે છે એ તો નાનુ ંટાબરરયુયં જાણે છે. 
જ્યારે-જ્યારે ભગિદ્ ગીતા પાસે ગઈ છંુ ત્યારે ત્યારે એક પ્રશ્ર્ન મનમા ંથયો છે કે આટલા મહાન 
ગ્રથંની શરૂઆત, આજના યિુાનોના શબ્દોમા ંકહું તો આટલી બોરરિંગ કેમ છે? આ ગ્રથં જે એક 
ઉપર્નષદ છે. એમા ંએકપણ શબ્દ નકામો કે કારણ ર્િના લખાયો હોય એ િાત માન્યમા ંનહોતી 
આિતી. ભગિદ્ ગીતાને આધ્યાજત્મક કે ધાર્મિક ગ્રથં ન પણ ગણીએ તોય તે ઉત્તમ કક્ષાની 
સારહજત્યક કૃર્ત તો છે જ. આિી રચનાની શરૂઆતમા ંએના રચર્યતા કશુકં પણ લખિા ખાતર લખે 
એ થિીકાયા નહોત ુ ંઅને છતા ંએનો સતંોષજનક જિાબ મળતો નહોતો.  
કોઈ પણ પ્રશ્ર્ન જો હૃદયપિૂાક અને ગભંીરતાથી પછુાયો હોય તો એનો જિાબ યોગ્ય સમયે સામેથી 
આિીને મળતો હોય છે એિો આ લખનારનો અનભુિ રહ્યો છે. ભગિદ્ ગીતાના આરંભના શ્ર્લોક 
અંગેના પ્રશ્ર્નનો જિાબ પણ આ જ રીતે અચાનક આિી મળ્યો.  
‘ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ અ યોગી’ (જેનો ગજુરાતી અનિુાદ-યોગી કથામતૃના નામે ઉપલબ્ધ છે)ના 
લેખક અને સતં પરમહંસ યોગાનદં ર્િશે ઘણા િાચકો પરરબચત હશે. પરમહંસ યોગાનદંના ર્શટય 
થિામી રક્રયાનદંનુ ંપથુતક ‘ધ ભગિદ્ ગીતા-ભગિદ્ ગીતા કા સાર’ના નામે પ્રર્સદ્ધ થયુ ંછે. આ 



 

 

પથુતકમા ંથિામી રક્રયાનદેં તેમના ગરુુ પરમહંસ યોગાનદં દ્વારા ભગિદ્ ગીતા પર કરિામા ં
આિેલા ભાટયને પોતાના ંથમરણોના આધારે લખયુ ંછે. 
ભગિદ્ ગીતાના આરંભના શ્ર્લોક ર્િશેની સમજણ આ પથુતકમાથંી મળે છે જે ઘણા અંશે 
સમાધાનકારક છે. ભગિદ્ ગીતાને ઐર્તહાર્સક સદંભામા ંજોઈએ તો મહાભારતના યદુ્ધમા ંઅજુ ાન 
અને કૃટણ િચ્ચેનો સિંાદ છે પણ આ ગ્રથં આધ્યાજત્મક એટલે કે સાધક માટે રદશાસચૂન અને 
માગાદશાન કરનારો પણ છે. 
મહાભારતનુ ંયદુ્ધ ખરેખર થયુ ંહત ુ ંકે નહીં, આ રીતે યદુ્ધભરૂ્મ પર િચ્ચોિચ ઊભા રહીને અજુ ાન 
અને કૃટણ સિાલ-જિાબ કયાા હતા કે નહીં એનુ ંર્પટટપેષણ ઈર્તહાસકારોને કરિા દઈએ. આિી 
કોઈ ઘટના ખરેખર બની હોય કે ન પણ બની હોય પણ ભગિદ્ ગીતાને માનિીના 
જીિનસગં્રામમા ંરદશાસચૂન કરનારી ગણીને પરમહંસ યોગાનદેં સમજણ આપી છે.  
એક આડ િાત કે ઓશોએ યદુ્ધભરૂ્મ પર કૃટણ અને અજુ ાનના પ્રશ્ર્નોત્તર ચાલતા હતા ત્યારે બાકીના 
બધા શુ ંતેમનો સિંાદ પરૂો થાય એની રાહ જોતા ઊભા હતા એ મિુાને જે રીતે સમજાવ્યો છે એ 
પણ એક જુદો જ દૃષ્ટટકોણ છે. તેમણે કહ્ુ ંહત ુ ંકે અનેક િાર આપણે ર્િચારોમા ંઅમેરરકા કે આપણા 
ગામમા ંઅથિા જગતના કોઈ પણ ખણૂામા ંપહોંચી જઈએ છીએ. આ બધી જગ્યાએ જો ખરેખર 
પ્રિાસ કરીને જઈએ તો કેટલી તૈયારી જોઈએ અને કલાકો કે રદિસો પણ લાગી શકે પણ આપણા 
ર્િચારોમા ંઆપણને ત્યા ંપહોચતા ંકદાચ થોડીક ર્મર્નટો નહીં પણ ક્ષણ જ લાગે. હિે આપણા એ 
માનર્સક પ્રિાસ અને ર્િચારોમા ંઆપણે જે જોયુ ંકે અનભુવ્યુ ંએનુ ંિણાન કરિાનુ ંકહિેામા ંઆિે 
તો કદાચ પાનાઓં ભરાઈ જાય. ઓશો રજનીશ આ અંગે કહ ેછે કે કૃટણ અને અજુ ાનનો સિંાદ 
માનર્સક થતરે થયો છે અથિા ટેબલપથીની એમા ંબહુ મોટી ભરૂ્મકા રહી છે.  
આપણી મળૂ િાત પર પાછા આિીએ તો પરમહંસ યોગાનદેં ગીતાને ર્સમ્બોબલક એટલે કે 
પ્રતીકાત્મક ભાષામા ંિાત કરતો ગ્રથં પણ ગણાવ્યો છે. જે રીતે કોઈ ટેસ્તનકલ કે ભૌર્તક, 
રાસાયબણક, કમ્પ્યટુર કે એિા કોઈ પણ ર્િષયનુ ંપથુતક એક સારહત્યનો ર્િદ્યાથી કે પછી આ 
ર્િજ્ઞાનોની ટેસ્તનકલ ભાષા ન સમજતો િેપારી િાચેં તો એને એમા ંકંઈ ગડ ન પડે એ જ રીતે એક 
જાણીતા સતં આનદંમરૂ્તિ ગરુુમાના શબ્દોમા ંકહીએ તો આિા આધ્યાજત્મક ગ્રથં જાતે િાચંિાને 
બદલે કોઈ જ્ઞાની અને એ શબ્દો જેની િાત કરે છે એ અનભુિ થિય ંમેળિી ચકેૂલા મહાત્મા કે ગરુુ 
પાસે બેસીને સમજીએ તો જ એ શબ્દોમા ંછુપાયેલા ગઢૂાથા સધુી પહોંચી શકીએ. 
ભગિદ્ ગીતાને રીતસર મહાભારતના યદુ્ધમા ંથયેલા સિંાદ તરીકે ન જોઈએ અને આધ્યાજત્મક 
ગ્રથં તરીકે જોઈએ તો પરમહંસ યોગાનદેં આપેલી સમજણ અનસુાર શરૂઆતના શ્ર્લોકમા ંજે આિે 



 

 

છે એ બધા પ્રતીકાત્મક શબ્દો છે, જેમ કે દુયોધન પ્રતીક છે ભૌર્તક ઈચ્છાઓનુ,ં પાડંિો પ્રતીક છે 
એ ભૌર્તક ઈચ્છાઓના ર્િરોધમા ંઉન્નર્તની આકાકં્ષાનુ.ં 
ભગિદ્ ગીતાના દ્ધદ્વતીય શ્ર્લોકનુ ંગીતા પે્રસના પથુતકમા ંકરિામા ંઆિેલો અનિુાદ છે. સજંય 
બોલ્યો (ધતૃરાટિના પ્રશ્ર્નના જિાબમા)ં કે ‘તે િખતે રાજા દુયોધને વ્યહૂમા ંગોઠિાયેલી પાડંિોની 
સેનાને જોયા પછી દ્રોણાચાયા પાસે જઈને આ િચન કહ્ુ.ં’ એ પછીના શ્ર્લોકમા ંપાડંિોની સેનામા ં
ભીમ, અજુ ાન, સાત્યરક, ર્િરાટ, ધટૃટકેત,ુ ચેરકતાન, બળિાન કાશીરાજ, પરુુજજત, કુસ્ન્તભોજ અને 
પરુુષશે્રટઠ શૈબ્ય, પરાક્રમી યધુામન્ય ુતથા બળિાન ઉત્તમૌજા, સભુદ્રાપતુ્ર અબભમન્ય ુિગેરેના ંનામ 
આિે છે. 
ભગિદ્ ગીતાના આરંભના શ્ર્લોકમા ંજ આિી નામની યાદી આપિા પાછળ એના રચર્યતાનુ ંશુ ં
પ્રયોજન હશે? આિી શરૂઆત શા માટે કરી હશે? એ પ્રશ્ર્નનો જિાબ પરમહંસ યોગાનદં કંઈક એિો 
આપે છે કે આ બધા ંનામ ઐર્તહાર્સક ઘટનાના સદંભામા ંજુઓ તો સામસામે લડિા ઉત્સકુ થયેલા 
યોદ્ધાઓના ંછે. પણ આધ્યાજત્મક પે્રરરપ્રક્ષ્યમા ંજુઓ તો દુયોધન જે ભૌર્તક િાસનાઓનુ ંપ્રતીક છે તે 
દ્રોણાચાયા જે આદતો, પિૂા સથંકાર અથિા માનર્સક અબભગમના પ્રર્તક છે તે પોતાના ‘ગરુુ’ને પછૂી 
રહ્યો છે. મતલબ કે ભૌર્તક િાસનાઓ આપણી આદતો અને સથંકારો પે્રરરત હોય છે. સાિ સાદંુ 
ઉદાહરણ આપીએ તો જે ઘરમા ંપૈસાને જ પરમેશ્ર્િર ગણિામા ંઆિતો હોય એ ઘરના ંસતંાનો 
િધ ુસપંર્ત્તની િાસના ધરાિતા ંહોય એિી શક્યતા હોય છે, કારણ કે તેમને પૈસા કમાિા એ જ 
જીિનનો ઉિેશ્ય છે એિી સમજણ અથિા સથંકાર મળ્યા હોય છે. 
ત્યાર પછીના શ્ર્લોકમા ંભીમ, અજુ ાન, ર્િરાટ િગેરેના ંજે નામ આિે છે એ પણ પ્રતીકાત્મક જ છે. 
જેમ કે, ભીમ શારીરરક ક્ષમતા અને ઊજાાનુ ંતો અજુ ાન જ્િલતં સયંમ, ર્િરાટ એ ભાિોન્માદભયુું 
વ્યસ્તતત્િ તો દ્રપુદ પ્રતીક છે ઈષ્ન્દ્રય દ્વારા મળતા આનદં પ્રત્યે ર્ન:થપહૃતાનુ,ં ધટૃટકેત ુગમે એિા ં
પ્રલોભનો સામે સયંમને ટકાિી રાખનાર, ચેરકતાન જેમનામા ંઆધ્યાજત્મક અનભુિની થમરૃ્ત 
ધરબાયેલી છે, કાશીરાજ જેમનામા ંઊધ્િાગમન તરફ લઈ જતો ભેદ અથિા તફાિતની સમજણ છે, 
પરુુજજત પ્રતીક છે એિા મનનુ ંજે પોતાની ચેતનાને ભીતર તરફ િાળી શકે છે જેને પાતજંબલ 
પ્રત્યાહાર કહ ેછે, કુન્તીભોજ ટટ્ટાર અને સ્થથર શરીરનુ ંપ્રતીક છે જેને યોગ આસન કહીને સબંોધે છે, 
શૈબલ્ય જેનામા ંર્શથત અથિા જેને પાતજંબલ ર્નયમ કહ ેછે એનુ ંપ્રતીક છે.  
આ યાદી બહુ લાબંી છે અને આ દરેક વ્યસ્તત જે ગણુો કે અિગણુોનુ ંપ્રતીક છે એને સમજિાનો 
પ્રયાસ કરીએ તો એના પર એક આખુ ંભાટય તૈયાર થઈ શકે, પરંત ુઆપણા જેિા આમઆદમી 
માટે જો ટૂંકમા ંકહવે ુ ંહોય તો આ આખી યાદી પ્રતીકાત્મક છે જે દશાાિે છે કે જીિન સગં્રામમા ં
અસત ્પર ર્િજયી થિા માટે પાડંિોના પકે્ષ આ બધુ ંહત ુ ંઅને કૌરિોના પકે્ષ જે વ્યસ્તતઓ અથિા 



 

 

પ્રતીકાત્મક અથામા ંજોઈએ તો જે અિગણુો હતા એ દરેક વ્યસ્તતમા ંઓછાિત્તા અંશે હોય છે. બીજા 
શબ્દોમા ંભગિદ્ ગીતા બહારની લડાઈની નહીં પણ ભીતરના યદુ્ધની િાત કરે છે. આપણામા ંપણ 
સારી અને નરસી બાજુ છે મતલબ કે પાડંિો અને કૌરિો આપણી ભીતર પણ િસે છે. આ બનેં 
િચ્ચે હરહંમેશ યદુ્ધ ચાલત ુ ંરહ ેછે.  
સતં તકુારામના શબ્દોમા ંકહીએ તો ‘રાર્ત્ર રદિસ આમ્હા યદુ્ધાચા પ્રસગં’ મતલબ કે અમારે માટે 
રાતરદિસ જાણે યદુ્ધટાણુ-ંસદ્ અસદ્ બદુ્ધદ્ધ િચ્ચે ચાલતો રહતેો સઘંષા. 
ભગિદ્ ગીતાની શરૂઆત આપણી ભીતર જે કૌરિો અને પાડંિો છે એની િાતથી શરૂ થાય છે. 
આપણા આ યદુ્ધમા ંઆપણા સારર્થ તરીકે કૃટણ-કૃટણ ચેતના છે. જો આપણે એ કૃટણ ચેતનાના 
હાથમા ંઆપણા રથની લગામ આપી દઈએ, તેના માગાદશાનમા ંચાલીએ તો આપણા આ યદુ્ધમા ં
આપણી જીત ર્નપ્શ્ર્ચત છે.  
ભગિદ્ ગીતાના ંઆ રહથયો જેમ-જેમ નજર સામે ઊઘડતા જાય એમ-એમ આ ગ્રથંને શા માટે 
આટલો મહાન ગણિામા ંઆિે છે એની સમજ આિતી જાય અને ર્િશેષત: આ ગ્રથંમાનંો એકપણ 
શબ્દ કે અક્ષર નકામો તો નહીં જ પણ સકારણ અને ગબભિત અથા ધરાિે છે એની ખાતરી થતી 
જાય છે.  
આ ગ્રથંની ર્િશેષતા એ જ છે કે એને જેટલી િાર િાચંો અને સમજિાનો પ્રયાસ કરો એટલી િાર 
એ આપણા માટે નિા-નિા ખજાનાઓથી ભરેલી કોશ આપણા માટે ઉઘાડતો જાય છે. દરેક િખતે 
તે આપણી આંતરરક સમદૃ્ધદ્ધમા ંઉમેરો કરતો જાય છે. જ્ઞાનનો આ એક એિો કિૂો છે જેમાથંી જેટલુ ં
ઉલેચી શકાય એટલુ ંઉલેચો. 
અમારો એક પરરબચત સાઈરકર્યારિથટે ભગિદ્ ગીતાના કૃટણને ર્િશ્ર્િના સૌપ્રથમ કાઉન્સેલર કહ્યા 
છે જે રડપે્રશ્ડ એટલે કે ર્િષાદમા ંપડેલા અજુ ાનનુ ંકાઉન્સેબલિંગ કરે છે. તેમણે કૃટણને સૌપ્રથમ 
કાઉન્સેલર ગણાિતી ર્થર્સસ લખીને પી.એચ.ડી. મેળવ્યુ ંછે તો એક જગ્યાએ એવુ ંિાચ્યુ ંહત ુ ંકે 
ભગિદ્ ગીતાના શ્ર્લોકના શદુ્ધ ઉચ્ચારણથી જે ધ્િર્ન તરંગો સજાાય છે એ વ્યસ્તતના શારીરરક અને 
માનર્સક રોગને સાજા કરિામા ંમહત્ત્િની ભરૂ્મકા ભજિી શકે છે. આ ર્િષય પર પણ ુંડંુ સશંોધન 
થયુ ંછે.  
 
 

આપણે મનને ભાગંી ના નાખવુ ંજોઈએ 
દાદાિાણી-ડીસેમ્બર ૨૦૧૨     



 

 

આપણે મનને ભાગંી ના નાખવુ ંજોઈએ. મન નાિડંુ આ બાજુ િળે તો મોકે્ષ જાય ને આ બાજુ િળે 
તો સસંારમા ંભટકે.સસંારમા ંુંધે રથતેય લઈ જનારંુ આ મન છે અને સદરથતેય લઈ જનારંુ આ છે. 
માટે જ્યા ંસધુી રકનારે ના પહોંચાય ત્યા ંસધુી આ મનને ભાગંી ના નાખીશ.   
આ બધી ઇષ્ન્દ્રયોના જેવુ ંમન પણ કામ કરી રહ્ુ ંછે. એનો પોતાનો ધમા બજાિી રહ્ુ ંછે. આપણે 
મનનો ધમા જ પોતે લઈ લઈએ છે કે ‘હું જ કરંુ છંુ. આ મને જ ર્િચાર આિે છે.’ એટલે જ છે તે આ 
સસંાર ઊભો થાય છે. સકંલ્પ-ર્િકલ્પ ઊભા ંથાય છે. આત્માનો થિભાિ શુ?ં મનના ધમાને જોયા 
કરે, બદુ્ધદ્ધના ધમાને જોયા કરે, બધાના ધમાને જોવુ.ં કોણ કયો ધમા કેિી રીતે બજાિી રહ્ુ ંછે એ 
જોવુ,ં એનુ ંનામ આત્માનો ધમા. 
 
પ્રશ્નકતાા : મનમા ંર્િચારો ઘણી જાતના આિે છે. મન તિન શનૂ્ય તો થત ુ ંનથી. ર્િચારો તો 
આવ્યા જ કરે છે.   
દાદાશ્રી : ર્િચાર એ તો એવુ ંછે ને, આ મન છે તે તમને ઇન્ફોમા (જાણ) કરે છે. આ સારંુ છે, આ 
ભયિાળં છે, આ આમ છે, તેમ છે, એવુ ંએ એનો ધમા બજાિે છે. નહીં તો એ ભયની જગ્યાએ ના 
ઇન્ફોમા કરે તો એને માટે ગનેુગાર ગણાય. એમા ંજેટલુ ંતમારે ગ્રહણ કરિા જેવુ ંલાગે એટલુ ંગ્રહણ 
કરવુ ંને બીજુ ંછોડી દેિાનુ.ં મન તો (એનો) ધમા બજાિે છે.મન કેવુ ંછે? રડારની પેઠે કામ કરી રહ્ુ ં
છે. જે એને નજદીકમા ંભય દેખાય, તો બમૂાબમૂ કરી મેલે. મનનો થિભાિ ર્િચાર કરિાનો છે. 
આપણે ના કહીએ તોય ર્િચાર કરે. આપણે કહીએ, ‘આિા ર્િચાર કેમ કરે છે ?’ ત્યારે કહ,ે ‘ના, 
મારે આિા ંર્િચાર કરિા છે.’ જેમ સાસ ુખરાબ મળી હોય, તે સાસનુી અથડામણમા ંના આિવુ ં
હોય તો છેટા રહીએ, એવુ ંમન જોડે છેટા રહવે ુ.ં એને કહીએ, ‘તુ ંતારી મેળે બમૂો પાડયા 
કર.’ર્િચારોને કહી દઈએ કે ‘તમારી િાત તમે જાણો, અમે તમારા પક્ષમા ંનથી.’ એટલે તમે 
ભગિાનના (આત્માના) પક્ષમા ંબેઠા. 
જ્ઞાન એક જ એિી િથત ુછે કે જ્ઞાનથી મન બધંાઈ જાય. ‘હું શદુ્ધાત્મા છંુ’ એ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી 
મન જે કદૂાકદૂ કરત ુ ંહોય ને, તે તો આપણે જોિાનુ ંને જાણિાનુ.ં પછી એમા ંડખો રહ્યો જ નહીંને ! 
પછી એને મન મશુ્કેલીમા ંમકેૂ નહીં અને જ્ઞાન મળ્યા પછી મન એતઝોથટ (ખાલી) થત ુ ંજાય. મન 
કોઈ દહાડો કંિોલમા ંરહી શકે નહીં, એ ર્મકેર્નકલ (યારં્ત્રક) િથત ુછે. છતા ંએ જ્ઞાનથી બધંાય એવુ ં
છે. એમ કરત ુ ંકરત ુ ંદહાડ ેદહાડે મન એતઝોથટ (ખાલી) થયા કરે, એટલે છેિટે એ ખલાસ થઈ 
જિાનુ.ં નિી શસ્તત મળતી નથી, જૂની શસ્તતઓ ર્િખરાયા કરે. તે મન પછી ખલાસ થઈ જિાનુ.ં 
  



 

 

પ્રશ્નકતાા : મન અને આત્મા એકાકાર થાય તો સસંાર, અને મન અને આત્મા બને્ન જુદા રહ ેતો 
સસંાર ખલાસ થઈ ગયો? 
દાદાશ્રી : હા, એ જ મોક્ષ. એનો સસંાર ખલાસ થઈ ગયો, પછી આ મન છે તે ફેરફાર થઈ અને 
નાશ થત ુ ંજાય. (હિે આપણે) જોયા કરિાનુ ંકે મન શુ ંર્િચાર કરે છે. મન ખરાબ ર્િચાર કરે, સારા 
ર્િચાર કરે તોય બસ જોયા કરિાનુ ંર્નરીક્ષણ કરિાનુ ંછે ફતત. બીજુ ંકંઈ આપણે કરિાનુ ંનથી. 
ર્િચાર એ આપણી શસ્તત નથી. એ શસ્તતને પોતાની માનિાથી જ આ સસંાર ઊભો થયો છે. મને 
એમ કેમ ર્િચાર આિે છે, એવુ ંના હોય હિે આપણને. કારણ કે આપણે એના માબલક જ નથી, 
હતાય નહીં અને આ જેમ છે તેમ જાણી ગયા. પછી હિે છૂટા થઈ ગયા. 
મનને એવુ ંકશુ ંનથી કે આમ જ બોલવુ ંછે. તમે િાકંા થાિ તો એ િાકંું છે. એટલે નોટેડ ઇટ્સ 
કન્ટેન્ટસ ્(ર્િગતોની નોંધ કરી) એવુ ંકહિેાનુ.ં હા, નહીં તો કહશેે, ‘મારંુ માન નથી રાખતા. આ 
પ્રમાણે નોટેડ (નોંધ લીધી) કહજેો. તે પછી કશુ ંનહીં. પછી બીજી સારી િાત કરશે. કારણ કે આ 
શરીરમા ંમન એક જ ચીજ એિી છે જે સપંણૂા ર્િરોધાભાસી છે. દરેક રીતે ર્િરોધાભાસી હોય તો 
મન છે. મનમા ંજે ભાિો છે તે ભાિ પ્રગટ થયા િગર રહ ેનહીં. કારણ કે મન છે એ બોલ્યા િગર 
રહ ેનહીં. એ બોલે તો આપણે કામનુ ંહોય તો સાભંળવુ.ં ના કામનુ ંહોય તો ‘તમારી િાત ખરી છે, 
હિે અમે ચેતિણી લઈશુ’ં, કહીએ. મનને ખસેડિાની જરૂર નથી, મારિાનીયે જરૂર નથી. કોઈને 
મારશો અને તમે મોકે્ષ જશો એ ક્યારેય નહીં બને. મનને કહીએ, ‘તુ ંતારી મેળે જીિ.’ અમે અમારી 
જગ્યાએ અમારા થથાનમા ંછીએ, તુ ંતારા થથાનમા ંછે. 
  
પ્રશ્નકતાા : ર્િચારો આિતા હોય અને ગમતા હોય તો ? 
દાદાશ્રી : આપણે તો જાગરૃ્ત જોિા માગીએ છીએ કે બહુ ર્િચાર આિે પણ તે ચદુંભાઈના છે, 
તમારે લેિાદેિા નહીં. સારા ર્િચાર આિે છે, એ મન ર્િચાર કરે છે ને તમે ચોંટી પડો છો કે ‘મને 
ર્િચાર આવ્યા, મને ર્િચાર આવ્યા!’ ન્હોય તારા, આ તો મનના છે. 
આપણે તો સારા આિે છે કે ખોટા આિે છે, બેઉ િોસરાિી દીધુ.ં આપણે ને એને લેિાદેિા નહીં. 
ર્િચાર તો શુ ંના આિે ? જરાક તબબયત નરમ થઈ ત્યારે કહશેે, મરી જિાશે કે શુ ં? એય ર્િચાર 
આિે. આિે કે ના આિે ? એ બધા િોસરાિી દેિાના.માદંા પડયા હોય ને, તો મહીં એમ ચેતિેય 
ખરંુ કે ‘મરી જિાશે તો ?’ ત્યારે આપણે કહીએ કે ‘ભાઈ, હા. અમેય હિે બરોબર રેગ્યલુર 
(ર્નયર્મત) રહીશુ ંએ બાબતમા.ં હિે બીજી િાત કરો.’ પછી મન બીજી િાત કરે. પણ આ અજ્ઞાની 
મનટુયોનો થિભાિ કેિો ? મનને જે ર્િચાર આવ્યો તેની મહીં તન્મયાકાર થઈ જાય. એટલે પછી 
આગળની િાત કહિેાની રહી ગઈ, બધુ ંએમા ંડબૂી મરે. 



 

 

 
અજ્ઞાનતા શુ ંના કરે? તન્મયાકાર થઈ જાય. એ કહતેા પહલેા જ તન્મયાકાર થઈ જાય. 
ર્િચારો ખરી રીતે ર્િચારો કહિેાતા જ નથી, એ છે તો એતઝોથટ થયા કરે છે. મન એ કોઠી ફૂટે એમ 
ફૂટયા કરે છે ને મહીં જાત જાતના ઝળકાટ થાય છે, તેને જોિાનુ.ં પોતે જ માલ ભરેલો. મનનુ ંબધુ ં
જ ર્મર્નિંગલેસ છે. એ રડથચાિ થતી િથત ુછે. એમા ંચાિ હોય એ ર્મર્નિંગિાળં, રડથચાિ એ બધુ ં
ર્મર્નિંગલેસ. 
  
પ્રશ્નકતાા : મન જ્યારે ર્મર્નિંગલેસ િાત પર ચઢી ગયુ ંહોય તો શુ ંકરવુ ંજોઈએ ? 
દાદાશ્રી : આપણે એમા ંતન્મયાકાર નહીં થિાનુ.ં અજ્ઞાન દશામા ંતન્મયાકાર થતા હતા. હિે 
તન્મયાકાર નહીં થિાનુ.ં   
આ અમે સાતંાક્રુઝથી અહીં આગળ ટેક્ષીમા ંઆિતા હોય ને કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગાડીઓની 
અથડામણ થયેલી હોય ને, તો અમારંુ મનેય કહ ેકે ‘આગળ એસ્તસડન્ટ થાય એવુ ંછે.’ ત્યારે મેં કહ્ુ,ં 
‘ભઈ, અમે નોંધ લીધી. તારી િાત બરોબર છે. અમારે જાગતૃ રહવે ુ ંજોઈએ.’ પછી બીજો ર્િચાર 
આિે કે ‘એવુ ંકશુ ંનથી કે જે તમને એસ્તસડન્ટ કરાિે.’ ત્યારે આપણે એમ કહવે ુ ંકે ‘એ અમે નોંધ 
કરી.’ કોઈક જગ્યાએ એસ્તસડન્ટ થયેલા હોય, એિી જગ્યાએથી જિાનુ ંથયુ ંતો ત્યા ંમન આપણને 
કહશેે કે ‘એસ્તસડન્ટ થશે તો ?’ તો આપણે જાણવુ ંકે અત્યારે મન-રડાર આવુ ંબતાડે છે. એટલે ‘હું 
શદુ્ધાત્મા છંુ, હું શદુ્ધાત્મા છંુ’ એમ આપણે શદુ્ધાત્મામા ંપેસી જવુ ંઅંદર. 
મન ર્િરોધાભાસી છે. એમા ંએક પ્રકારનુ ંનથી. અને જે બાજુ મોઢંુ ફેરિી આપોને તો એ બાજુ 
ચાલિા જ માડંે. તમને ફેરિી આપતા ંઆિડવુ ંજોઈએ. એને મારી-ઠોકીને કહીએ, ‘તુ ંફર, તુ ંફર.’ 
ત્યારે એ નહીં ફરે. તમે એને ફેરિી આપો ને ! મનનો થિભાિ એિો છે, એને ઓળખીને કામ લેવુ ં
પડે. એના સામા થિામા ંફાયદો નહીં. 
જેનો ઉપાય ના હોય તે બાજુ મન બધં કરી દેવુ,ં જગત આખુયં જ્યા ંઉપાય નથી ત્યા ંઆગળ 
બચતરામણ કરે છે. એકનો એક છોકરો મરી ગયો ત્યાયં બબનજરૂરી બચતરામણ બધુયં ! ખોટ ગઈ, 
એનો ઉપાય કોઈ જાતનો નથી તોય બબનજરૂરી બચતરામણ! 
કોઇને લકિો થયો હોય તો તેને જોઇ આિીએ ને પછી ર્િચાર આિે કે આપણને આમ લકિો થશે 
તો ? એ અિળા ર્િચાર કહિેાય. એને પેસિા જ ના દેિાય. મહીં કોઇ અિળો ર્િચાર આિે તો 
તેને પેસિા જ ના દેિો, નહીં તો ઘર કરી જાય. આ ઑરફસમા ંચોર જેિો કોઇ આિે, તે એને 
પછૂીએ કે ‘તુ ંકોણ છે? તારો વ્યિસાય શો છે ?’ એને તો પેસિા જ ના દેિાય. આ ‘આપણી’ 



 

 

થિતતં્ર રૂમમા ંકોઇને પેસિા ના દેિાય. પેસિા દેવુ ંએ જોખમકારી છે, એનાથી તો સસંાર ઊભો છે. 
અનતં પ્રકારના ર્િચાર આિે તો કહી દઇએ કે ‘ગેટ આઉટ (બહાર નીકળો).’ 
 
પ્રશ્નકતાા : ઇચ્છા ના હોય છતાયેં સાસંારરક ર્િચાર આિતા હોય ત્યા ંશુ ંકરિાનુ ં? 
દાદાશ્રી : આિતા હોય તો એમને કહીએ, ‘ટાઈમ થઈ ગયો છે, ગેટ આઉટ. હિે અમારા 
દિાખાનાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. માટે હિે તમે બહાર જતા રહો.’ 
 
પ્રશ્નકતાા : તમે કહો ગેટ આઉટ, તોય બનતુ ંનથી.   
દાદાશ્રી : એ એક ફેરો ના પતે, પાચં-પચાસ િખત, સો િખત કહો, ત્યાર પછી બધં થઈ જાય. 
ઘણા કાળનુ ંટેિાયેલુ ંએકદમ જાય નહીં. આ અંદર મન રફબઝકલ ખરંુ પણ એ જીિતા ંજેવુ ંછે. 
પાિરિાળં તો છે જ. આમ મરી ગયેલુ ંછે, પણ આપણે કહિેાની જરૂર એને. 
દાદાશ્રી : મનને ર્નરોધ કરિા તો શુ ંકરિાનુ ંકહ્ુ ંછે કે ચપેં ના ચઢિા દેશો. એને િહતે ુ ંના મકૂો. 
સારી લાગી હોય તોય આપણે કહીએ કે આ તો ‘ચીજ ખરાબ છે’ એવુ ંપાચં િખત બોલોને, તો એ 
િથત ુનહીં અડે તમને. આ િથતનુો, ચીજનો થિભાિ એિો છે કે જો તમે ખરાબ બોલો તો અડે નહીં. 
સારી બોલો તો ચોંટયા િગર રહ ેનહીં. આ જડ િથતનુો થિભાિ છે એિો. એ પણ આટલુ ંબધુ ંમાન 
રાખે છે. 
  
પ્રશ્નકતાા : મનનુ ંપણ અપમાન કરવુ ંજોઈએ કે આ (ચીજ) નથી સારી. 
દાદાશ્રી : હા, તમે ઇન્સલ્ટ કરો. પછી ખસી ગયા પછી તમારે એમ કહવે ુ,ં આપણને અડતુ ંના હોય 
ત્યાર પછી કહવે ુ ંકે ‘મેં આજ ઇન્સલ્ટ કયુું હત ુ ંપણ તમારી માફી માગુ ંછંુ. હિે ફરી નહીં કરંુ 
ઇન્સલ્ટ.’ ફરી જમે કરી દેિડાિવુ.ં હા, નહીં તો એ દરેક તલેઈમ (દાિો) રાખે છે પોતે. 
 
પ્રશ્નકતાા : એક િખતે આપે મનને મારિા માટે કીર્મયો બતાવ્યો હતો કે મન કહ ેકે આજે (િેનમા)ં 
થડા તલાસમા ંજવુ ંછે, તો ફથટા  તલાસમા ંજવુ.ં   
દાદાશ્રી : હા, બરોબર. મનનુ ંચલણ ના ચાલિા દઈએ ત્યારે મન સમજી જાય કે હિે આ સાહબે 
આપણા કાબમૂા ંનથી અને પછી એ જોરે નહીં કરે, જુલમ નહીં કરે. િખતે જોર કરશે પણ જુલમ 
નહીં કરે. એ જાણે કે આ કાબમૂા ંછે તો ત્યા ંસધુી જુલમ કરશે. માટે ગાઠંવુ ંજ નહીં. એ આમ કરે તો 
આપણે એથી ુંચુ ંકરવુ.ં એનુ ંનામ ર્િિેક કહિેાય. 
 



 

 

પ્રશ્નકતાા : જ્ઞાની પણ મનને છેતરે? 
દાદાશ્રી : મનને ખશુ રાખિાનુ.ં ત્યાગીઓ શુ ંકરે ? અડિા ના દે. એટલે પેલુ ંમન રરસાય 
પછી.આપણે એને ત્યાગ કરાિતા નથી, કશુ ંતોફાન નથી કરાિતા. નહીં તો બહુ ત્યાગ કરાવ્યો 
હોય ને ત્યારે બચડાયેલુ ંહોય. હા, બહુ બચડાયેલુ ંહોય, આપણા બોલતા પહલેા બચકંુ ભરી લે. તે 
ચ ૂટંી ખણીએ ને તે ઘડીએ બચકંુ ભરી લે. કારણ કે બચડાયેલુ ંમન તે શુ ંથાય? આ તો જરાય 
બચડાયેલુ ંનથી, ઉશ્કેરાટ છે જ નહીં મનમા.ં અને ઉશ્કેરેલુ ંકતૂરંુ કેવુ ંહોય? બચકંુ ભરી લે. તે મનેય 
એવુ ંજ છે, બળ્યુ.ં એને ‘આ ત્યાગ થાય, આ ત્યાગ થાય’, તે કંટાળી જાય પછી. 
  
પ્રશ્નકતાા : આ બધી ગ્રરં્થઓ ઉખેડિા માટે હું શુ ંકરંુ, જેથી કરીને મારી ગાઠંો નીકળી જાય? 
દાદાશ્રી : ર્િચારો આિે એટલે મહીં ગ્રરં્થ હોય તો જ ર્િચાર આિે અને િધારે ર્િચાર આિે એટલે 
એ ગાઠં મોટી છે. કોઈ માણસ રોજ બ્રાડંી પીતો હોય તો એને બ્રાડંી દહાડામા ંબે-ત્રણ િખત યાદ 
આિે એટલે આપણે જાણીએ કે ગાઠં આિી મોટી છે. છૂટતા ંછૂટતા ંઘણો િખત લાગશે. નહીં તો 
ગાઠં નાની હોય ને, તો ચાર-પાચં ર્િચારમા ંતો ખલાસ થઈ જાય પછી. કારણ કે બધં પડતો નથી 
એિી એ ર્નિરી રહી છે. એટલે ખલાસ થઈ જાય. તમને કોઈ પણ ર્િચાર આિે તો એ ગ્રરં્થ મહીં 
છે જ. એને કહીએ, ‘જય સચ્ચ્ચદાનદં! આિો.’ આ સારી છે ને આ ખોટી છે, એની ભાજંગડમા ંનહીં 
પડિાનુ.ં ભરેલો માલ છે એટલે એનો ર્િચાર આવ્યો. 
ગ્રરં્થઓ ટાઈમ થાય એટલે ફૂટે જ. એનો ટાઈર્મિંગ હોય કે અમકુ ટાઈમે આ ઊગી નીકળિાની. 
એટલે ફૂટે ત્યારે આપણે એની મહીં તન્મયાકાર નહીં થવુ,ં એને જોયા કરવુ.ં એટલે એ ગાઠં ગઈ. 
અને િખતે તન્મયાકાર થાય એિી ગાઠં હોય એટલે એ ખાયે ખરંુ તો ખાનારાને પણ જોિો. એટલે 
એ ગાઠં ગઈ બધી. બનતા ંસધુી થિોંગ (મજબતૂ) રહવે ુ.ં કહીએ કે ‘એય ! ખાિાનુ ંનહીં.’ છતાયં 
આમ થઈ જાય તો પછી એય જોવુ.ં એટલે ગાઠં બધી છૂટી જાય. હિે ગાઠંો છૂટિા માડંશે. મન 
એટલે પાછલા અિતારનો માલ, તે અિતારમા ંઆપણે ગાડંા હોય કે ઘેલા હોય, જેિો ભરેલો એ 
આ ફેરે નીકળે છે. 
જગત જીતિાનુ ંછે. જો મન જીતે તો જગત જીતાય. મન િશનો રથતો શો છે કે ‘આપણે કોણ 
છીએ, આ બધુ ંશુ ંછે, શા માટે છે’, એવુ ંથોડંુઘણુ ંઆપણને સમજાય તો મન િશ થાય. ગમે એટલા 
મનના ર્િચાર આિતા હોય, એ જે્ઞય છે ને હું જ્ઞાતા છંુ એવુ ંબોલે તો પરરણામ બબલકુલ શાતં થઈ 
જાય. જાગરૃ્ત તો કોને કહિેાય કે ર્િચાર આિતા પહલેા ંસમજાય કે આ તો જે્ઞય છે ને હું જ્ઞાતા છંુ. 
મનના જ્ઞાતા-દ્રટટા રહિેાય ત્યા ંસધુી જાગરૃ્ત લઈ જિાની છે. પછી એ જાગરૃ્ત, જાગરૃ્તનુ ંસભંાળી 



 

 

લે. મન િશ થઈ જાય તો જ આ સસંારમા ંજીત્યા કહિેાય, નહીં તો મન િશ ના થાય તો જીત્યા 
નહીં. 
જ્યા ંસધુી જરૂરરયાત હોય ત્યા ંસધુી મન સસંારમા ંરાખે છે અને તમારી જરૂરરયાત બધં થઈ જાય, 
એટલે તમને મોકે્ષ પણ એ લઈ જાય છે. એટલે સસંાર સાગરમા ંનાિડારૂપે છે એ. તે જ્યારે તમને 
મોકે્ષ જવુ ંહશે ને ત્યારે રકનારા પર પહોંચાડે. રકનારે આવ્યાપછી એને છોડી દેિાનુ,ં અલર્િદા 
આપી દેિાની. ઊતયાા પછી કહીએ કે ‘જય સચ્ચ્ચદાનદં.’ તુ ંને હું જુદા ! 
 

ગરુૂપબૂણિમાનો મરહમા - વ્યાસપજૂા 
ગરુૂપબૂણિમા એટલે સદગરુૂના પજૂનનુ ં૫િા. સદગરુૂનો આદર એ કોઇ વ્યસ્તતનો આદર નથી ૫રંત ુ
સદગરુૂના દેહની અંદર જે ર્િદેહી આત્મા-૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા છે તેમનો આદર છે..જ્ઞાનનો આદર છે.. 
જ્ઞાનનુ ંપજૂન છે..બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંપજૂન છે.   સદગરુૂ સિેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરાિીને ર્શટ યને જન્મ-
મરણના બધંનથી મતુત કરે છે,તેથી સસંારમા ંસદગરુૂનુ ંથથાન ર્િશેષ મહત્િનુ ંછે.મહર્ષિ ૫રાશરની 
કૃપાથી ભગિાન િેદવ્યાસનુ ંઅિતરણ આ ભારત િસનુ્ધરા ઉ૫ર અષાઢ સદુ-પબૂણિમાના રદિસે 
થયુ ંહત ુ.ંબદરીકાશ્રમમા ંબોર ઉ૫ર િનયાપન કરિાના કારણે તેમનુ ંએક નામ “બાદનારાયણ’’ 
૫ણ કહિેામા ંઆિે છે.વ્યાસદ્ધદ્વ૫મા ંપ્રગટ થયા એટલે તેમનુ ંનામ “દ્વપૈાયન’’ ૫ડ્ુ.ં કૃટ ણ (કાળા) 
હતા તેથી તેમને “કૃટ ણદ્વપૈાયન’’ ૫ણ કહિેામા ંઆિે છે.તેમને િેદોનો ર્િથતાર કયો એટલે તેમનુ ં
નામ “િેદ વ્યાસ’’ ૫ડ્ુ.ંજ્ઞાનના અર્સમ સાગર.. ભસ્તતના આચાયા..ર્િદ્વતાની ૫રીકાટ ઠા અને અથાહ 
કર્િત્િ શસ્તત ધરાિનાર ભગિાન િેદ વ્યાસથી મોટા કોઇ કર્િ મળિા મશુ્કેલ છે. 
આ વ્યાસપબૂણિમાને સૌથી મોટી પબૂણિમા માનિામા ંઆિે છે,કારણ કેઃ૫રમાત્માનુ ંજ્ઞાન અને 
૫રમાત્માની તરફ લઇ જનારી આ પબૂણિમા છે તેને વ્યાસપબૂણિમા ૫ણ કહિેામા ંઆિે છે.જ્યા ંસધુી 
મનટુ યને સત્ય જ્ઞાનની જજજ્ઞાસા રહશેે ત્યા ંસધુી આિા વ્યાસ પરુૂષોનુ.ં.બ્રહ્મજ્ઞાની સતં મહાપરુૂષો 
આદર પજૂન થત ુ ંરહશેે.વ્યાસપબૂણિમાના અિસર ૫ર સત્સગં સમારોહોનુ ંભવ્ય આયોજન કરિામા ં
આિે છે.ભગિાન િેદવ્યાસે િેદોના ર્િભાગ કયાા..બ્રહ્મસતૂ્રોની રચના કરી..પાચંમો િેદ મહાભારત 
તથા ભસ્તત ગ્રથં “શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા’’ની રચના કરી તથા આ ર્સિાય અન્ય ૧૮ પરુાણો લખયા. 
ર્િશ્વમા ંજેટલા ૫ણ ધમાગ્રથંો છે,પછી ભલે તે કોઇ૫ણ ધમા..પથંના હોય તેમા ંજે કંઇ સાજત્િક અને 
કલ્યાણકારી િાતો લખિામા ંઆિી છે તે તમામ સીધી કે આડકતરી રીતે ભગિાન િેદ વ્યાસના 
શાસ્ત્રોમાથંી જ લેિામા ંઆિી છે એટલા માટે “વ્યાસોરરછટ ટં જગત્સિામ’્’ કહિેામા ંઆિે છે. વ્યાસ 
એ સમગ્ર માનિજાર્તને સાચો કલ્યાણનો રથતો બતાવ્યો છે.િેદવ્યાસની કૃપા તમામ સાધકોના 
બચત્તમા ંબચરથથાઇ રહ ેછે.જેના જેના અંતઃકરણમા ંઆિા વ્યાસનુ ંજ્ઞાન..તેમની અનભુરૂ્ત અને ર્નટ ઠા 



 

 

જોિા મળે છે તેિા પરુૂષો હજુ ં૫ણ જે ઉંચા આસન ઉ૫ર બેસે છે તે પીઠને આજે ૫ણ “વ્યાસપીઠ’’ 
કહિેામા ંઆિે છે.વ્યાસપીઠ ઉ૫રથી વ્યાસને અમાન્ય એિો એક ૫ણ ર્િચાર કહી શકાય નહી તેથી 
વ્યાસપીઠ ઉ૫ર બેસનારે વ્યાસ સારહત્યનો ઉંડો અભ્યાસ કરિો જોઇએ.વ્યાસપીઠ ૫રથી કોઇની 
ખોટી ર્નન્દા કે ખશુામત કરી શકાય નહી,તેમની િાણી સરળ..થપટ ટ..ઉંડી અને સમાજની ઉન્નર્ત્ત 
કરાિનારી હોિી જોઇએ. િેદવ્યાસના શાસ્ત્ર શ્રિણ ર્િના ભારત તો શુ ંર્િશ્વનો કોઇ૫ણ વ્યસ્તત 
આધ્યાજત્મક ઉ૫દેશક બની શકતો નથી.િેદવ્યાસનુ ંઆવુ ંઅગાદ્ય જ્ઞાન છે.જે મહાપરુૂષોએ કઠોર 
પરીશ્રમ કરીને અમારા માટે જે કંઇ કયુું છે તે મહાપરુૂષોના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો 
અિસર..ઋર્ષ ઋણ ચકુિિાનો અિસર.. ઋર્ષઓની પે્રરણા અને આર્શિિાદ પામિાનો અિસર 
છે...વ્યાસ પબૂણિમા..!!  
ભગિાન શ્રી રામ ૫ણ પોતાના ગરુૂના દ્વારે જતા હતા અને માતાર્પતા તથા ગરુૂદેિના શ્રીચરણોમા ં
ર્િનયપિૂાક નમન કરતા હતા...  
!! “પ્રાતઃકાળ ઉઠી કૈ રઘનુાથા..માત ુર્પતા ગરુૂ નાિરહિં માથા’’ !! ગરુૂજનો..શે્રટ ઠજનો તથા 
પોતાનાથી મોટાઓ(િડીલો)ના પ્રત્યે અગાદ્ય શ્રદ્ધાનુ ંઆ પિા ભારતીય સનાતન સથંકૃર્તનુ ંર્િર્શટ ટ 
૫િા છે.આમ,ગરુૂપબૂણિમાએ કૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અને ત૫..વ્રત.. સાધનામા ંઆગળ િધિાનો 
આ તહિેાર છે.સયંમ..સહજતા..શારં્ત..માધયુા તથા જીિતા ંજીિ મધરુ જીિનની રદશા બતાિનાર 
પબૂણિમા એટલે...ગરુૂપબૂણિમા. ઇશ્વરની પ્રાર્પ્ તની સહજ..સાધ્ય..સાફ સથુરી રદશા બતાિનાર તહિેાર 
છેઃ ગરુૂપબૂણિમા. આ આથથાનુ ં૫િા છે..શ્રદ્ધાનુ ંપિા છે..સમપાણનુ ં૫િા છે. જેિી રીતે જ્ઞાન ર્િજ્ઞાન 
ર્િના મોક્ષ થઇ શકતો નથી તેિી જ રીતે સદગરુૂની અનકંુપા ર્િના જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ ત થઇ શકતી 
નથી.સદગરુૂ આ સસંાર સાગરમાથંી પાર ઉતારનાર નાર્િક અને તેમના દ્વારા આપિામા ંઆિતુ ં
જ્ઞાન નૌકા સમાન છે.મનટુ ય આ જ્ઞાન પ્રાપ્ ત કરીને ભિસાગરથી પાર ઉતરી શકે છે. 
ગોથિામી તલુસીદાસજી મહારાજ રામચરીત માનસના આરંભમા ંગરુૂની િદંના કરતા ંલખે છે કેઃ !! 
“બદંઉં ગરુૂ ૫દ કંજ કૃપા ર્સન્ધ ુનરરૂપ હરર ! મહામોહ તમ પ ૂજં જાસ ુબચન રર્િ કર ર્નકર’’ !! 
!! રામચરીત માનસ !! 
(જે કૃપાના સાગર છે અને નરરૂ૫મા ંશ્રી હરી છે તથા જેમના ંિચન મહા મોહરૂ૫ ઘોર અંધકારનો 
નાશ કરિા માટે સયૂાના ંરકરણોના સમહુ સમાન છે એિા ગરુૂ મહારાજના ચરણકમળની હું િદંના 
કરંૂ છંુ) 
ગરુૂ શબ્દની વ્યાખયા અનેક રીતે કરિામા ંઆિે છે. 
 જે ર્શટ યના કાનમા ંજ્ઞાનરૂપી અમતૃનુ ંર્સિંચન કરે છે તે ગરુૂ છે.. 
 જે પોતાના સદઉ૫દેશના માધ્યમથી ર્શટ યનુ ંઅજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નટ ટ કરે છે તે ગરુૂ છે. 



 

 

 જે ર્શટ યના પ્રત્યે ધમા..િગેરે જ્ઞાતવ્ય તર્થયોનો ઉ૫દેશ આપે તે ગરુૂ છે. 
 જે િેદ િગેરે..શાસ્ત્રોના રહથયને સમજાિી દે તે ગરુૂ છે. 
 જેમ જડ િથતનેુ ઉ૫ર ફેંકિા ચેતનની જરૂર ૫ડે છે તેમ જીિહીન અને પશતુલુ્ય બનેલા 

માનિને દેિત્િ તરફ મોકલિા જીિતં વ્યસ્તતની આિશ્યકતા રહ ેછે.આ વ્યસ્તત એટલે ગરુૂ. 
 જે લઘ ુનથી અને જે લઘનેુ ગરુૂ બનાિે છે..જીિનને મનના િશમા ંના જિા દે,પરંત ુજે 

મનનો થિામી છે તે ગરુૂ છે. 
શાસ્ત્રોમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ ગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ ર્િટ ણ ુગરુૂ દેિો મહશે્વર,ગરુૂ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મ તથમૈ શ્રી ગરુિે નમઃ 
!! (બ્રહ્માની જેમ સદગણુોના સિક..ર્િટ ણનુી જેમ સદવરૃ્ત્તના પાલક અને મહાદેિની જેમ દુગુાણો 
અને દુાવરૃ્ત્તઓના સહંારક તેમજ જીિ-ર્શિનુ ંર્મલન કરાિનાર ગરુૂ એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ૫રમાત્મા 
સમાન છે) ગરુૂ કેિા હોિા જોઇએ ? તેના ર્િશે લખયુ ંછે કેઃ 
બ્રહ્માનદંં ૫રમસખુદં કેિલ ંજ્ઞાનમરૂ્તિ, 
દ્વનં્દ્વાતીત ંગગનસદ્રશ ંતત્િમથયારદલક્ષ્ યમ ્! 
એકમ ્ર્નત્યમ ્ર્િમલમચલમ ્સિાાર્ધસાક્ષીભતૂમ,્ 
ભાિાર્તતમ ્ર્ત્રગણુરહીતમ ્સદગરુૂ તમ ્નમાર્મ !! 
(બ્રહ્મના આનદંરૂ૫..ર્શટ યોને ૫રમ સખુ આ૫નાર..કૈિલ થિરૂ૫ જ્ઞાનની મરૂ્તિ.. સખુ-દુઃખ..િગેરે દ્વનં્દ્વો 
થી મતુત..આકાશ જેિા ર્નલે૫ અને ગભંીર..તત્િમર્સ’’ િગેરે..મતં્રો જેનુ ંલક્ષ્ ય છે એિા એક થિરૂ૫.. 
ર્નત્ય..ર્નમાળ..અચળ..સિાની બદુ્ધદ્ધના સાક્ષીરૂ૫..સિાભાિોથી મતુત અને ત્રણ ગણુ ર્િનાના 
(ગણુાતીત) એિા શ્રી સદગરુૂને હું નમન કરંૂ છંુ) જેમને જીિનમા ંભોગમા ં૫ણ ભાિ જોયો..તેમના 
શ્રીચરણોમા ંગયા ૫છી ભિની ભીર્ત(જન્મ-મરણનો ભય) ચાલી જાય તે સદગરુૂ છે.તે જ્ઞાનની મરૂ્તિ 
હોય છે.જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ. જેની પાસે પ્રકાશ..ઉત્સાહ..ચૈતન્ય અને થફર્તિ છે તે જ્ઞાની..તે સખુ 
દુઃખમા ંસમાન રહ ેછે.આકાશ જેમ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે છતા ંર્નલે૫ રહ ેછે,આિી રીતે જ તે 
મહાપરુૂષ બધામા ંફરે..સદગણુી-દુગુાણીમા ંજાય..શ્રીમતં-ગરીબોમા ંજાય તેમ છતા ંર્નલે૫ રહ ેછે. 
તત્િમર્સના ત્રણ અથા છેઃતેના લીધે ત ૂ ંછે..તેનો ત ૂ ંછે..અને તે જ ત ૂ ંછે. આ મહાપરુૂષનુ ંકંઇ લક્ષ્ ય 
હશે તો તે “તત્િમર્સ’’ છે.જેની પાસે ગયા ૫છી આ૫ણુ ંમન એક ૫રમાત્મામા ંચોંટી જાય..કોઇ૫ણ 
અિથથામા ંહોઇશુ.ં.આ૫ણે આ૫ણુ ંપાપ ૫ણ તેમની સામે ઓંકીશુ ંતો ૫ણ તે આ૫ણાથી નારાજ થઇ 
નફરત કરતા નથી તે ગરુૂ..! તે ર્િમલ શદુ્ધ અને અચલ હોય છે. સત્તા..સપંર્ત્ત..કીર્તિ કે સ્ત્રીના 
ઝઝંાિતી ૫િનો તેને હલાિી શકતા નથી..તે ભાિથી અર્તત હોય છે..તે ત્રણ ગણુોથી ૫ર હોય 
છે..આિા તનમુાનસા સદગરુૂના શ્રી ચરણોમા ંનમન થાય છે.. 



 

 

માનિને ડગલેને પગલે ગરુૂની આિશ્યકતા પડે છે.િતામાન સમયમા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા 
મળે છે. (૧) સચૂક ગરુૂઃ ફતત ધમાગ્રથંોની સચૂના આપે છે. (ર) િાચક ગરુૂઃ િણાાશ્રમ..ધમા-
અધમા ઉ૫ર વ્યાખયાન આપે છે. (૩) બોધક ગરુૂઃ  ફતત મતં્ર આપે છે. (૪) ર્નર્ષધ્ધ ગરુૂઃ 
સમંોહન..મારન..િશીકરણ..િગેરે તચુ્છ મતં્રોનુ ંજ્ઞાન આપે છે. (૫) ર્િરહત ગરુૂઃ સસંારમાનંા દુઃખ 
અને નશ્વરતા સમજાિી િૈરાગ્યનો માગા બતાિે છે. (૬) કારણ ગરુૂઃ મહામતં્રનો આદેશ આપીને 
સાસંારીક રોગ દૂર કરે છે. (૭) પરમ ગરુૂઃ પરમાત્માના ંઅંગસગં દશાન કરાિી દે છે.જે અહંકાર 
શનૂ્ય તથા શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ  
હોય છે.આિા ગરુૂએ આપેલ જ્ઞાનથી જ ર્શટ યનુ ંકલ્યાણ થાય છે.ઘણા જન્મોના પણુ્યોથી આિા 
પરમ ગરુૂ મળે છે.જેને આિા ગરુૂ મળે છે તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાથંી મતુત થાય છે. આ બધી 
િાતો િાચંી પ્રશ્ન થાય કેઃ શુ ંઆપની દ્રર્ટ િમા ંએિો કોઇ ગરુૂ છે જે સત્ય પરમાત્માની સાથે જોડે 
અને મને લક્ષચૌરાશીના આિાગમનથી મતુત કરી શકે,જેમના ચરણોની ભસ્તત કરિાથી મારંૂ જીિન 
સાથાક થાય ? જો આિી જજજ્ઞાસા હોય તો સ૫ંકા  કરજો,આપે જજજ્ઞાસા અને ર્િશ્વાસનુ ંપ્રમાણ આપવુ ં
૫ડશે.શકંરાચાયાજીએ જજજ્ઞાસાને િેરાગ્ય કહ્યો છે.િૈરાગ્ય અને ર્િશ્વાસની બે પાખંોથી ઉંડીને 
સદગરુૂના શ્રી ચરણોમા ંપહોચી શકાય છે..... 
સકંલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી (ર્નરંકારી) 
ફોનઃ ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫ (મો) - E-mail: vinodmachhi@gmail.com 

 
 

આરદ ગરુૂ શકંરાચાયાજીની સસંારને ચેતિણી 
!!...ભજ ગોર્િિંદમ ્મઢૂમતે...!! 
  

" ભજ ગોર્િિંદમ.્..ભજ ગોર્િિંદમ.્..ભજ ગોર્િિંદમ.્..મઢૂમતે..." આ આરદ શકંરાચાયાજી મહારાજનુ ં
પ્રર્સધ્ધ સ્ત્રોત છે.એકિાર એક વ્યસ્તત મતૃ્યથુી બચિા માટે આ મતં્રનો જપ કરી રહ્યો 
હતો.આચાયાશ્રી ત્યાથંી પસાર થઇ રહ્યા હતા..તો તેમને સમજાવ્યુ ંકેઃ હ ેમરુખ ! મતં્રથી ક્યારેય 
મતૃ્યનુો ભય દૂર થતો નથી. ત ુ ંએક ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્મા બ્રહ્મ ગોર્િિંદને ભજ ત્યારે જ 
યમરાજાના ચુગંલુમાથંી બચી શકીશ.  

 

મતૃ્ય ુર્નકટ આિીને જ્યારે તારા પ્રાણને, 

ડુકૃંજ કરણે ધાત ુત્યા ંતને ના બચાિી, 
એટલે વ્યોમોહ છોડીને સનુ આ રહથય ગ ૂઢં,      



 

 

ભજ ગોર્િન્દમ ્ભજ ગોર્િન્દમ ્ભજ ગોર્િન્દમ.્.." 
 

જે માનિ સત્યને છોડીને અસત્યમા ંલાગેલા છે,જેને માયા ઠગીનીએ ઠગ્યા છે,જે અપરીિતાનશીલને 
ભલુીને પરીિતાનશીલમા ંભટકે છે. ક્ષણભગંરુના નામમા ંઅટકી ગયા છે, જે ર્શતલ જળથી પોતાની 
તરસ છીપાિિાના બદલે પાણીને એકત્ર કરિામા ંવ્યથત છે, થિપ્ નમા ંમથત છે અને મતૃ્યથુી ત્રથત 
છે..એિા માનિો માટે શકંરાચાયાજીએ મઢૂ શબ્દનો પ્રયોગ કયો છે.આરદ શકંરાચાયાજી એક ર્નરાકાર 
બ્રહ્મને જાણતા તથા માનતા હતા.સસંારમા ંઆજસધુી જેટલા પણ બ્રહ્મજ્ઞાની તત્િદ્રટ ટા ર્સધ્ધ 
મહાપરુૂષો થઇ ગયા તે તમામ એક ર્નગુાણ ર્નરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક હતા.ભગિાન શ્રી રામ અને 
ભગિાન શ્રી કૃટ ણ પણ પોતાના સમયના ર્નગુાણ ર્નરાકાર બ્રહ્મને માનિાિાળા હતા,કારણ કેઃ 
રામાયણમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ ર્સયારામ મય સબ જગ જાની,કરહું પ્રણામ જોરી જુગ પાની...!!! 
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંભગિાન કહ ેછે કેઃ પ્રકૃર્ત અને પરુૂષનો થિામી પરબ્રહ્મ સિા તરફ હાથ-
પગ ધરાિનાર,સિા તરફ આંખ,મથતક અને મખુ ધરાિનાર અને સિા તરફ કાન ધરાિનાર 
છે,કેમકે સસંારમા ંએ સૌને વ્યાપીને સ્થથત છે.. (ગીતાઃ૧૩/૧૩) પરંત ુઆરદ ગરુૂ શકંરાચાયાજી તો 
ભગિાન ર્િટ ણનેુ માનતા હતા કેઃજેમના ચાર હાથ હતા.આ સબધંમા ંતેમના જ આ સ્ત્રોતના ૨૪મા 
શ્ર્લોકનુ ંઅનિુાદ જોઇએ..  ""મારા તારા અને અન્યમા ંવ્યાપ્ ત એક જ ર્િટ ણ,ુતેથી વથૃા ત ુ ં
ક્રોર્ધત થાય છે મજુ ૫ર અસરહટ ણ.ુ. આત્મરૂ૫ પરમેશ્વરને જ ત ૂ ંસૌ જીિોમા ંજાણ,હિેથી ત ૂ ંસિાત્ર 
ત્યાગી દે ભેદભાિનુ ંજ્ઞાન.." આનાથી ર્સધ્ધ થાય છે કેઃ જગતગરુૂ શકંરાચાયાજીએ આિશ્યકતાઓ 
ઉ૫ર ભાર મકુ્યો છે.પરમાત્માને ફતત માનિાથી કામ ચાલત ુ ંનથી.માનવુ ંએ કલ્પના હોય 
છે.અસત્ય હોય છે અને જાણવુ ંએ જ્ઞાન હોય છે, િાથતર્િકતા હોય છે.આજે સૌથી િધ ુપ્રમાણમા ં
લોકો પરમાત્માને જાણીને નહી,પરંત ુમાનીને ચાલે છે. જ્યારે તલુસીદાસજી જેિા મર્નષીઓએ 
થપટ ટરૂ૫મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ-  "" જાને બબન ુન હોઇ પરતીર્ત, બબન ુપરતીર્ત હોઇ નરહ પ્રીર્ત " 
જાણ્યા ર્િના ર્િશ્વાસ આિતો નથી, ર્િશ્વાસ પ્રાપ્ ત થાય ર્િના પ્રીર્ત થતી નથી અને પ્રીર્ત પ્રાપ્ ત 
થયા ર્િના ભસ્તતમા ંદ્રઢતા થતી નથી.  અથિા ર્સયારામ મય બસ જગ જાની કરહું પ્રણામ જોરી 
જુગ પાની... તેમને "જાની" ના બદલે "માની" નથી લખયુ.ં. કેમ? કારણ કેઃ તે જાણતા હતા કેઃ 
જાણિામા ંઅને માનિામા ંસત્ય-અસત્ય, રદિસ-રાત અને આકાશ-પાતાળ જેટલુ ંઅંતર 
છે.શકંરાચાયાજી પોતાના સમયના બ્રહ્મજ્ઞાની હતા,પરંત ુઆજે શકંરાચાયાજીના નામધારી અનેક 
લોકો આપણને મળશે,જે તમામને બ્રહ્મજ્ઞાની સમજી લેિાની ભલૂ ના કરીએ. સતં ર્નરંકારી 
ર્મશનના પ્રર્સધ્ધ ગ્રથં "અિતારિાણી"મા ંગરુૂદેિ ર્નરંકારી બાબા કહ ેછે કેઃ ર્િના દેખે મન ના 



 

 

માને, મન માન્યા ર્િના પે્રમ નહી, પે્રમ ર્િના ના ભસ્તત થાયે, ભસ્તત ર્િના ઉધ્ધાર નહી.. ગરુૂ દેખાડે 
ગરુૂ મનાિે, ગરુૂ જ પે્રમ ર્શખિાડે છે, ગરુૂ ર્િનાની ભસ્તત નકામી, જીિન વ્યથા ગમુાિે છે.. 
સદગરુૂના ચરણોમા ંઆિી, ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો, "અિતાર" ગરુૂની કૃપાળ દ્રર્ટ િ, જીિનનુ ંકલ્યાણ 
કરે... (અિતારિાણી-૭૮) લોકો માને છે કેઃ હું ગગંાજી...િગેરે ર્તથો ૫ર જઇને વ્રત કરંૂ છંુ..જે ભસ્તત 
છે, પરંત ુઆરદ ગરુૂ શકંરાચાયાજીએ તેની અનાિશ્યકતાઓનો ઉલ્લેખ કયો છે.તેમના મત અનસુાર 
જો આપણને જ્ઞાન ના થાય તો આ તમામ નાટક વ્યથા છે.તેમને મોહ મગુદૃરના ૧૭મા શ્ર્લોકમા ં
લખયુ ંછે કેઃ કોઇ તો કરે ગગંાસાગર માટે જ પ્રથથાન, કોઇ વ્રતનુ ંપાલન કરે અથિા દે છે દાન.. 
છતા ંસૌનો એક મત છે, જે રહ ેજ્ઞાન ર્િહીન, સો જન્મમા ં૫ણ ના પામે મસુ્તત-૫દ િો દીન... 
(ભાિાનિુાદ) એનો અથા એ થયો કેઃઆપણે આજરદન સધુી વ્યથાના કાયોમા ંફસાઇ રહ્યા ? 

હા..આપણે નદીના રકનારે ખ ૂટેં બાધેંલ નાિની રથસી તો છોડી જ નહી અને નાિને ચલાિિા 
લાગ્યા, ખબૂ હલેસા ંમાયાા, પરસેિે રેઝબેઝ થઇ ગયા..!! અને પાછંુ જોયુ ંતો નાિ ત્યાનંી ત્યા ંજ..!! 
જેમ ઘાચંીનો બળદ સેંકડો મીલની મસુાફરી કરે છે છતા ંત્યાનંો ત્યા ંજ..!! આિી જ હાલત ફતત 
કમાકાડંમા ંફસાયેલા રહ ેછે તે સૌની છે. અિતારિાણી-મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ 
ગગંા યમનુા સરથિતીમા,ં ન્હાિાથી જો જાતા ંપાપ, તો તો બધા ંજ જળચર પ્રાણી, તરી જતા ંએ 
આપોઆપ.. કમાકાડંમા ંફસાઇ માનિ, પોતાનુ ંજીિન ગમુાિે છે, ગયો સમય પછી હાથ ના આિે, 

પછી એ નર પથતાયે છે.. સતંની સેિા સરખુ ંઉચુ,ં કોઇ બીજુ ંકમા નથી, કહ ે"અિતાર" જ્ઞાનથી ઉંચો, 
કોઇ જગતમા ંધમા નથી.. જપ-તપથી ના જાણી શકાતો, કમા ધમાથી ઘણો જ દૂર, કહ ે"અિતાર" 
મળે જો સદગરુૂ, હટાિી પડદો દેખાડે નરૂ... (અિતારિાણી) હિે પ્રશ્ન થાય કેઃ તો પછી જ્ઞાન મળે 
ક્યાથંી? આ ર્િષયમા ંશકંરાચાયાજી પોતાના ગ્રથંોમા ંબતાવ્યુ ંછે કેઃ કોઇ શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ સદગરુૂની 
શોધ કરો. એિા ગરુૂ કે જે આપણને ર્િનમ્રતા ર્શખિાડીને પ્રભ ુપરમાત્માના ંદશાન કરાિે.ત્યારબાદ 
પોતાના ગરુૂના ચરણ કમલોના ભતત બની જઇએ, કેમ કેઃ જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ ત થયા બાદ જ ભસ્તતનો 
ઉદય થાય છે. બ્રહ્મની પ્રાર્પ્ ત થયા બાદ જ ભ્રમોની સમાર્પ્ ત થાય છે. કલ્યાણની પ્રાર્પ્ ત માટે સતં 
સેિા અને પોતાના ગરુૂની આજ્ઞાનુ ંપાલન પરમ આિશ્યક છે.  

 

અિતારિાણી-મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ પ્રભ ુમળેના ર્તરથ ભ્રમણથી, મળેના ભથમ લગાિેથી, જપ-તપ 
કરિાથી ના મળતો, મળે ના પાઠ કરાવ્યેથી, પરુા ગરુૂના શરણમા ંઆિી, શીશ ઝુકાિે મળે છે નામ, 

કહ ે"અિતાર" ગરુૂના શરણે, ક્ષણમા ંમળે છે રમતો રામ.. ભગિાન શ્રી રામ અને ભગિાન 
શ્રીકૃટ ણ..િગેરે પોતાના સમયના ગરુૂ જ હતા અને તેમની ભસ્તત કરિાથી જ ભતતોનુ ંકલ્યાણ થયુ ં
હત ુ.ં આપણે પણ ગરુૂ પાસેથી જ્ઞાન લઇ પ્રભ ુપરમાત્માના ંકણકણમા ંદશાન કરિાના છે..જ્યા ંસધુી 



 

 

ગરુૂના શાષ્બ્દક અથાનો સબધં છે.આ બે શબ્દો "ગ"ુ અને "રૂ" ની સરં્ધ છે. "ગ"ુ નો અથા છે -અંધકાર 
અને "રૂ" નો અથા છેઃ પ્રકાશ. અજ્ઞાનને નટ ટ કરનાર જે બ્રહ્મરૂ૫ પ્રકાશ છે તે ગરુૂ છે.ગરુૂ એ 
આધ્યાજત્મક અજ્ઞાન દૂર કરનાર આચાયા છે. જે અંધકારમાથંી પ્રકાશમા ંલાિે અથિા જે આજત્મક 
અજ્ઞાનતાને દૂર કરી આજત્મક બોધ,થિયંમનુ ંજ્ઞાન કરાિે તેમને ગરુૂ કહિેામા ંઆિે છે.. િતામાન 
સમયમા ંગરુૂ માટે સદગરુૂનો શબ્દ પ્રયોગ કરિામા ંઆિે છે.જ્યારે પરુાતન ગ્રથંોમા ંગરુૂ શબ્દનો જ 
પ્રયોગ કરિામા ંઆિેલ છે,તેનુ ંકારણ એ છે કેઃ જેમ અમારા પિૂાજો દેશી ઘી ને જ ઘી કહતેા હતા, 
પરંત ુજ્યારથી બનાિટી ઘી બજારમા ંઆવ્યુ ંછે ત્યારથી ઘી શબ્દની આગળ દેશી ઘી કહવે ુ ં
આિશ્યક બન્યુ ંછે.જેથી બનાિટી ઘી અને દેશી ઘી ની ઓળખાણ થઇ શકે.તેિી જ રીતે જ્યારથી 
બનાિટી પાખડંી ગરુૂઓ ફટી ર્નકળ્યા છે ત્યારથી ગરુૂની આગળ સત ્ શબ્દ લગાિિો આિશ્યક 
થઇ ગયુ ંછે.સદગરુૂ એટલે સત ્(પરમાત્મા) ને જાણિાિાળા હોય અને શરણે આિેલા જજજ્ઞાસ ુ
ભતતોને સત્ય પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાિી દે.સત(્પરમાત્મા) સાથે જોડે તે સદગરુૂ કહિેાય છે. જે 
ફતત કોઇ મતં્ર,ર્તથા,હિન,પથુતક,થથાન,મરૂ્તિ..િગેરે નાશિાન િથતઓુની સાથે જોડે છે તેમને 
સદગરુૂ કહિેામા ંઆિતા નથી,તેમને તો ગરુૂ ઘટંાલ જ સમજિા જોઇએ.. હરરભજન દ્વારા ઇશ્વરનો 
સાક્ષાત્કાર કરિો એ જ માનિ જીિનનો િાથતર્િક ઉદેશ્ય છે. સતં કબીરજીએ સસંાર ને ચેતિણી 
આપી છે કેઃ આયે થે હરરમજનકો ઓટન લગે કપાસ...(કબીરિાણી) ઇશ્વરે અમોને મનટુ ય જન્મ પ્રભ ુ
ભસ્તતના માટે જ આપ્ યો છે,પરંત ુઅમો આ સસંારમા ંઆિીને અહીના સાસંારીક કાયોમા ંપોતાને 
એટલા બધા લીન કરી બેઠા છીએ કેઃ જીિનના િાથતર્િક ઉદેશ્ય સેિા-સરુ્મરણ-સત્સગં-ભજનના 
માધ્યમથી ઇશ્વરની પ્રાર્પ્ ત કરિાનુ ંભલુી ગયા છીએ.. ઇશ્વરે મનટુ યને જીિ રચનાનો ર્શરોમણી 
બનાિીને તેને બપુ્ધ્ધ-ર્િિેક તથા અંતરાત્મા જેિી અનમોલ િથત ુપ્રદાન કરીને ઇશ્વર તેની દ્રર્ટ િથી 
ઓજલ બની ર્નરાકાર રૂપમા ંમનટુ યની અંદર બબરાજમાન થયેલ છે, પરંત ુસદગરુૂ કૃપા તથા 
સહાયતા ર્િના પ્રભ ુપરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થિો અસભંિ છે. 
 

અિતારિાણી-મા ંકહ્ુ ંછે કેઃ 
કરી પ્રયત્નો હજાર જોયા પણ દ્રર્ટ િમા ંઆવ્યો નહી, કહ ે"અિતાર" ગરુૂએ જ્યા ંસધુી ભેદ અમોને 
સમજાવ્યો નહી, સદગરુૂ પરુાની એ જ ર્નશાની, પલમા ંદેખાડે અંગસગં રામ, કહ ે"અિતાર" એ 
બ્રહ્મજ્ઞાની છે જે દેખાડે બ્રહ્મનુ ંધામ... (અિતારિાણી) 
સતં કબીરજી તો ગરુૂનુ ંમહાત્મય બીજા જ ઢંગથી રજૂ કરતા ંકહ ેછે કેઃ- 
ગરુૂ ગોર્િિંદ દોનો ખડે કાકે લાગ ૂ ંપાય, બબલહારી ગરુૂ આપની, જજન ગોર્િિંદ રદયો બતાય... ઇશ્વર 
અને સદગરુૂ બનેં્ન મારી સમક્ષ ર્િધમાન છે,પરંત ુમારા પ્રથમ નમન સદગરુૂના ચરણોમા ંજ થશે,કે 



 

 

જેમની અપાર કૃપાથી જ હું ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકિામા ંસમથા બન્યો છંુ.સદગરુૂ આ ધરતી 
ઉ૫ર ઇશ્વરનો દૈિી પ્રર્તર્નર્ધ હોય છે,કે જેના માધ્યમથી જ અમો જેિા અજ્ઞાની જીિો અમારા 
આત્માને ઇશ્વરરૂપી સાગરમા ંલીન કરી શકીએ છીએ.આધ્યાજત્મક જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ તના માટે સમયના 
સદગરુૂના શરણમા ંજવુ ંઅર્નિાયા છે.મનટુ ય ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે તેમ છતા ંસદગરુૂ કૃપા ર્િના 
આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત થત ુ ંનથી. આ સસંારમા ંફતત ગરુૂ ર્શટ યનો સબધં જ પણૂાતયા ર્નઃથિાથા 
હોય છે.સદગરુૂ પોતે પણૂા હોય છે તથા ડગલે ને પગલે અમારી સહાયતા તથા માગાદશાન થિાથા 
ર્િના જ કરતા હોય છે.સદગરુૂ અમારંૂ ઉત્તરદાર્યત્િ પોતાના ર્શરે લઇ અમોને કાળના ક્રૂર પજંામાથંી 
છોડાિી અમારી આત્માને પોતાનુ ંર્નરાકાર રૂ૫ પ્રદાન કરતા હોય છે.સદગરુૂ કૃપાથી પ્રભ ુ
પરમાત્માના ંદશાન કરી માનિજીિનનો ઉદેશ્ય પ્રાપ્ ત કરી આ અસાર સસંાર(ભિસાગર)મા ંસદગરુૂ 
રૂપી કુશળ નાર્િકની નૌકામા ંઅિતરણ કરી જન્મ-મરણના આિાગમનથી છુટકારો મેળિી મોક્ષ 
પ્રાપ્ ત કરી શકીએ છીએ. આિા પરમગરુૂના ચરણોમા ંલાગીને તલુસીદાસજીની જેમ ગાિાનુ ંછે કેઃ- 
જાઉં કહા ંતજી ચરણ ર્તહારો... 
જ્યા ંચરણની િાત આિે છે ત્યા ંસમજી લેિાનુ ંકેઃ તે િાત સદગરુૂના માટે જ કહિેામા ંઆિી છે, 

કારણ કેઃ રામ(બ્રહ્મ) તો... બબનુ ં૫દ ચલઇ સનુઇ બબનુ ંકાના, કર બબન ુકરમ કરઇ બબર્ધ નાના, 
આનન રરહત સકલ રસ ભોગી, બબન બાની બતતા બડ જોગી...!! (રામચરીત માનસઃ૧૧૭/૩) 
આવુ ંતેમનુ ંથિરૂ૫ છે...!! 
અિતારિાણીમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ- કાન ર્િના પ્રભ ુસૌનુ ંસાભંળે, હાથ ર્િના કારભાર કરે, પગ ર્િના પ્રભ ુ
હરતા ફરતા, અને પિાતને પાર કરે.. નાક ર્િના પ્રભ ુસઘૂીં શકતા, જીભ ર્િના રાગ ગાય છે, આંખ 
ર્િના પ્રભ ુદેખે સઘળં, મોઢા ર્િના ૫ણ ખાયે છે.. આમ તો આનુ ંરૂ૫ નથી પણ, રૂ૫ લઇને આિે છે, 

કહ ે"અિતાર" અલખની ઓળખ, સદગરુૂ પોતે કરાિે છે.. (અિતારિાણી-૨૫૬) 
આ િાત શકંરાચાયાજીએ ૩૨ મા શ્લોકમા ંકહી છે કેઃ ગરુૂ ચરણામ્બજુ ર્નભાર ભતત... તેનુ ંગજુરાતી 
ભાિાનિુાદ જોઇએ.. શ્રી ગરુૂદેિ ચરણ પકંજનો બની ર્નભાર ભતત, આ અસાર સસંારથી ત ૂ ંબન 
અર્િલબં ર્િમતુત, ઇષ્ન્દ્રયયતુ મનનુ ંર્નયમન કર આ પ્રકાર, જોઇ શકીશ હ્ર્દય સ્થથત ઇશ્વરને 
અર્નિાાર.. ધમાશાસ્ત્રમા ંજ્ઞાન પ્રાર્પ્ તના આઠ અંતરંગ સાધનોના માધ્યમથી જ્ઞાન પ્રાર્પ્ તની પ્રચબલત 
પ્રરક્રયાનુ ંિણાન કરિામા ંઆિેલ છે. (૧) ર્િિેકઃ સત ્અને અસત ્ને અલગ-અલગ જાણિા એ 
ર્િિેક છે. (ર) િૈરાગ્યઃ સત ્અને અસત ્ને અલગ અલગ જાણીને અસત ્નો ત્યાગ કરિો,એટલે 
કેઃસસંારથી ર્િમખુ થવુ ંએ િેરાગ્ય છે. (૩) શમ..િગેરે ષટ્સપંર્ત્ત..શમ..દમ..શ્રધ્ધા..ઉ૫રર્ત..ર્તર્તક્ષા 
અને સમાધાન.. મન અને ઇષ્ન્દ્રયોઓને ર્િષયોમાથંી હટાિિી એ દમ છે. ઇશ્વર..શાસ્ત્ર..િગેરે ઉ૫ર 



 

 

પજૂ્ય ભાિપિૂાક પ્રત્યક્ષથી પણ િધારે ર્િશ્વાસ રાખિો એ શ્રધ્ધા છે. વરૃ્ત્તઓનુ ંસસંાર તરફથી હટી 
જવુ ંએ ઉ૫રર્ત છે.. 
શરદી-ગરમી,સખુ-દુઃખ,માન-અપમાન...િગેરે દ્રનં્દ્રોને સહન કરિા ંતેમની ઉપેક્ષા કરિી તે ર્તર્તક્ષા 
છે. 
અંતઃકરણમા ંશકંાઓ ના રહિેી એ સમાધાન છે..  

(૪) મમુકુ્ષતાઃ સસંારથી છુટિાની ઇચ્છાને મમુકુ્ષતા કહ ેછે. 
(૫) શ્રિણઃ મમુકુ્ષતા જાગતૃ થાય બાદ પદાથો અને કમોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરીને શ્રોર્ત્રય 
બ્રહ્મર્નટ ઠ  ગરુૂની પાસે ર્નિાસ કરતા રહીને,શાસ્ત્રોને સાભંળીને તેના તાત્પયાનો ર્નણાય કરિો 
તથા તેને ધારણ  કરિો તેને શ્રિણ કહ ેછે.શ્રિણથી પ્રમાણગત સશંય દુર થાય છે.  

(૬) મનનઃ પરમાત્માનુ ંયસુ્તત-પ્રયસુ્તતઓથી બચન્તન કરવુ ંએ મનન છે.મનનથી પ્રમેયગત સશંય 
દૂર થાય  છે. 
(૭) ર્નરદધ્યાસનઃ સસંારની સત્તાને માનિી અને પરમાત્માની સત્તાને ના માનિી એ ર્િપરીત 
ભાિના  કહિેાય છે.ર્િ૫રીત ભાિના હટાિિી એ ર્નરદધ્યાસન છે. 
(૮) તત્િ પદાથા સશંોધનઃ પ્રાકૃત પદાથા માત્ર સાથે સબધં ર્િચ્છેદ થઇ જાય અને ફતત એક 
બચન્મય તત્િ  શેષ રહી જાય એ તત્િપદાથા સશંોધન છે. 
આ પરમતત્િને પ્રાપ્ ત કરિાની ર્િર્ધ બતાિતા ંભગિાન શ્રી કૃટ ણજી ગીતા(૪/૩૪)મા ંકહ ેછે કેઃ 
તમામ કમો જ્ઞાનમા ંસમાર્પ્ તને પામે છે એ જ્ઞાનને ત ૂ ંતત્િદશી જ્ઞાનીજનો પાસે જઇને જાણી 
લે.એમને યોગ્ય રીતે દંડિત ્પ્રણામ કરિાથી,તેમની સેિા કરિાથી તેમજ કપટ છોડીને સરળ ભાિે 
પ્રશ્ન પછૂિાથી પરમાત્મા તત્િને બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની મહાત્માજનો તને એ તત્િજ્ઞાનનો 
ઉ૫દેશ આપશે.જ્ઞાનના આ માધ્યમથી ત ૂ ંતમામ ભતૂોમા ંર્નઃશેષ ભાિથી પહલેા ંપોતાનામા ંઅને 
પછી મારા ર્નગુાણ ર્નરાકાર થિરૂ૫મા ંજોઇશ.. (શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાઃ૪/૩૪) 
 

સદગરુૂની કૃપાથી જ મનમા ંર્િધમાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતા ં
તમામ ભ્રમો-સશંયો દૂર થાય છે.સદગરુૂ ર્િના પરમાત્માનુ ંજ્ઞાન પ્રાપ્ ત થઇ શકત ુ ંનથી એ િાતનુ ં
પ્રમાણ ધમાગ્રથંોમા ંમળે છેઃ નારદજી જ્યારે િૈકંુઠમા ંગયા તો તેમને અંદર જિાની પરિાનગી ના 
મળી,કારણ કેઃ નારદજીને કોઇ ગરુૂ ન હતા,જ્યારે તેમને ગરુૂ ધારણ કયાા ત્યારે તેમને િેકંુઠમા ં
પ્રિેશ મળ્યો. િેદ વ્યાસજીના પતૂ્ર શકુદેિજીને માતાના ગભામાથંી જ બ્રહ્મજ્ઞાન હત ુ,ં એટલા માટે 
તેમને ગરુૂ ધારણ કયાા ન હતા,તેથી તેમને ૫ણ િૈકંુઠમા ંજિાની પરિાનગી મળી ન 
હતી.પરમર્પતા પરમાત્માના રહથયની જાણકારીના માટે તેમને રાજા જનકને ગરુૂ ધારણ કયાા 



 

 

હતા.આમ, ગરુૂ તમામના માટે અત્યતં આિશ્યક છે.  ભગિાન ર્િટ ણનુા અિતાર શ્રી રામચદં્રજીએ 
૫ણ બ્રહ્મર્ષિ િર્શટ ઠજીને ગરુૂ તરીકે ધારણ કયાા હતા. પણૂા પરુૂષોત્તમ ભગિાન શ્રી કૃટ ણજીએ 
મહાત્મા સારંદપનીજીને ગરુૂ તરીકે ધારણ કયાા હતા.અજુ ાનને ભગિાન શ્રી કૃટ ણજીએ..થિામી 
ર્િિેકાનદંજીને રામકૃટ ણ પરમહંસજીએ બ્રહ્મજ્ઞાન આપ્ યુ ંહત ુ.ં ગોથિામી તલુસીદાસજી રામચરીત 
માનસમા ંલખે છે કેઃ !! ગરુૂ બબન ભિર્નર્ધ તરરહિં ન કોઇ, જો બબરંચી શકંર સમ હોઇ...!! 
આ સસંાર એક તોફાની સાગર છે તેને પાર કરિા માટે સદગરુૂ જહાજ છે તથા કપ્ તાન છે.સદગરુૂ 
ર્િના કોઇ ભિસાગર પાર ઉતરી શકતો નથી.તેમની કૃપાથી જ અમે પરમાત્માના ંદશાન કરી 
શકીએ છીએ.તમામ શાસ્ત્રો આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાનની ચચાા કરે છે પરંત ુસદગરુૂ ર્િના ધમાશાસ્ત્રોનો 
ઉ૫દેશ સમજમા ંઆિતો નથી. સદગરુૂ એ માતા-ર્પતા-થિામી તથા પરમેશ્વર છે.સખુ પ્રદાન કરનાર 
સાચા ર્મત્ર છે.જે ક્યારેય સાથ છોડતા નથી.ગરુૂ તમામ પાપોનો નાશ કરનાર પર્તત પાિન 
છે.સદગરુૂનો મતં્ર હરરનો મતં્ર છે.જેના જપિાથી જીિનો ઉધ્ધાર થાય છે.સદગરુૂ મળ્યા પછી તેમની 
આજ્ઞા અને ઇચ્છામા ંચાલવુ ંર્શટ યના માટે અર્ત આિશ્યક છે.ગરુૂની મરહમાનુ ંપણૂા િણાન 
િેદ..આરદ ધમાશાસ્ત્રો પણ કરી શકતા નથી.ગરુૂને િેદોમા ંઇશ્વરનુ ંરૂ૫ માન્યુ ંછે. ગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ ર્િટ ણ ુ
ગરુૂ દેિો મહશે્વર, ગરુૂ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તથમૈ શ્રી ગરુિે નમઃ !! ગરુૂગીતામા ંકહ્ુ ંછે કેઃ ગરુૂથી અર્ધક 
તત્િ અથાાત ્ઇશ્વર નથી,ગરુૂથી અર્ધક કોઇ તપ નથી અને ગરુૂથી અર્ધક કોઇ જ્ઞાની નથી. 
ગરુૂદેિના કૃપા પ્રસાદથી બ્રહ્મની પ્રાર્પ્ ત થાય છે.જેિી રીતે થિેચ્છાચારી સ્ત્રી પોતાના પે્રમી પરુૂષનુ ં
બચન્તન કરે છે તેિી રીતે હંમેશા ંપોતાના ગરુૂદેિનુ ંધ્યાન કરવુ ંજોઇએ. માનિને ડગલેને પગલે 
ગરુૂની આિશ્યકતા પડે છે.િતામાન સમયમા ંસાત પ્રકારના ગરુૂઓ જોિા મળે છે. (૧) સચૂક ગરુૂઃ 
ફતત ધમાગ્રથંોની સચૂના આપે છે. (ર) િાચક ગરુૂઃ િણાાશ્રમ..ધમા-અધમા ઉ૫ર વ્યાખયાન આપે છે. 
(૩) બોધક ગરુૂઃ ફતત મતં્ર આપે છે. (૪) ર્નર્ષધ્ધ ગરુૂઃ સમંોહન..મારન..િશીકરણ..િગેરે તચુ્છ 
મતં્રોનુ ંજ્ઞાન આપે છે. (૫) ર્િરહત ગરુૂઃ સસંારમાનંા દુઃખ અને નશ્વરતા સમજાિી િૈરાગ્યનો માગા 
બતાિે છે. (૬) કારણ ગરુૂઃ મહામતં્રનો આદેશ આપીને સાસંારીક રોગ દૂર કરે છે. (૭) પરમ ગરુૂઃ 
પરમાત્માના ંઅંગસગં દશાન કરાિી દે છે.જે અહંકાર શનૂ્ય તથા શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ હોય છે.  આિા 
ગરુૂએ આપેલ જ્ઞાનથી જ ર્શટ યનુ ંકલ્યાણ થાય છે.ઘણા જન્મોના પણુ્યોથી આિા પરમ ગરુૂ  મળે 
છે.જેને આિા ગરુૂ મળે છે તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાથંી મતુત થાય છે. આ બધી િાતો િાચંી પ્રશ્ન 
થાય કેઃ શુ ંઆપની દ્રર્ટ િમા ંએિો કોઇ ગરુૂ છે જે સત્ય પરમાત્માની સાથે જોડે અને મને 
લક્ષચૌરાશીના આિાગમનથી મતુત કરી શકે,જેમના ચરણોની ભસ્તત કરિાથી મારંૂ જીિન સાથાક 
થાય ? જો આિી જજજ્ઞાસા હોય તો સ૫ંકા  કરજો,આપે જજજ્ઞાસા અને ર્િશ્વાસનુ ંપ્રમાણ આપવુ ં



 

 

૫ડશે.શકંરાચાયાજીએ જજજ્ઞાસાને િેરાગ્ય કહ્યો છે.િૈરાગ્ય અને ર્િશ્વાસની બે પાખંોથી ઉંડીને 
સદગરુૂના શ્રી ચરણોમા ંપહોચી શકાય છે..... 
સકંલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી (ર્નરંકારી) 
ફોનઃ ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫ (મો) - E-mail: vinodmachhi@gmail.com 

 

દુઃખ ર્નિારણનો ઉપાયઃ સદગરુૂની શરણાગર્ત... 
આજના ર્િજ્ઞાને મોટામા ંમોટી નદીઓ..ઉંચા ૫િાતો..ર્િશાળ સાગર અને લાબંી ૫હોળી ધરતીને 
માપી લીધી છે,૫રંત ુમાપી શક્ુ ંનથી આ એક ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્માને ! િાથ તિમા ંકમા કરે છે 
કોઇ(ઇશ્વર) અને િાહ ! િાહ ! લે છે કોઇ બીજો (અમે). અનાિશ્યક કતાા૫ણાના બોજાથી દબાયેલ 
માનિને દુઃખમા ંજીિિાની ટેિ ૫ડી ગઇ છે.તેને સફળતા મળે તો ખશુ થઇ જાય છે અને ર્નટ ફળતા 
મળે તો ર્નરાશ થઇ જાય છે.િાથ તિમા ંતે માથા ઉ૫ર બોજો લઇને ફરે છે.બોજો કોઇ બીજાનો અને 
ઉપાડે છે કોઇ બીજો ! બોજો છે આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ૫રમાત્માના કતાા૫ણાનો, ૫રંત ુઉપાડી રહ્યા છીએ 
અમે! તેના લીધે જ સફળતા મળતા ંઅમારામા ંઅહંકાર આિે છે અને ર્નટ ફળતા મળતા ંર્નરાશ થઇ 
જઇએ છીએ. 
 
અમારે ગમે તેિી હાલતમા ંએ ભલુવુ ંના જોઇએ કેઃઆસસ્તતનુ ં૫રીણામ જ ર્િ૫ર્ત્ત છે.જ્ઞાન એ 
માનિનુ ંગૌરિ છે અને ધ્યાન..ધારણા ભગિાનના ંકરિાના ંછે.સૌથી મોટંુ આશ્ર્ચયા તો ત્યારે જ 
થાય છે કે જ્યારે અમે કહીએસાભંળીયે છીએ કેઃ હું ના હોત તો આ કામ ના થઇ શકત ુ ં! ર્િચારણીય 
ર્િષય એ છે કેઃ આજે કે કાલે અમારે આ દુર્નયા છોડીને જિાનુ ંછે.અમારા પિૂાજો જઇ ચકૂ્યાા છે 
તેમછતા ંઆ દુર્નયા ચાલી રહી છે.તેમજ ૫હલેાનંા કરતા ંિધ ુપ્રગર્ત કરી છે.આજનો માનિ મગંળ 
ગ્રહ ઉ૫ર જિાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.આિા સમયે એમ કહવે ુ ંકેઃહું ના હોત તો આ ના થાત.! એ 
બબલ્ કુલ અસગંત િાત છે.આપણને પ્રભ ુપરમાત્માએ આ મહાયજ્ઞમા ંકંઇક જિાબદારીઓ 
ર્નભાિિાની તક આપી છે તે માટે આ પ્રભ ુ૫રમાત્માનો હૃદયથી આભાર વ્ યતત કરિો જોઇએ. 
જેમને આ જિાબદારી અમોને આપી છે તે પ્રભ ુ૫રમાત્માને જાણિા એ આપણી ફરજ છે.તેમને 
જાણ્યા ર્િના કરિામા ંઆિેલ તમામ કમા દુઃખના ંકારણ છે.અમારંૂ ખાવુ-ંપીવુ,ં૫હરેવુ-ંઓઢવુ ંતથા 
કુટંુબ-૫રીિાર..િગેરે તમામ ર્ધક્કારલાયક છે કે જો અમોને આ ર્નરાકાર પ્રભ-ુ૫રમાત્માનુ ંજ્ઞાન 
પ્રાપ્ ત ના કયુું..! એટલા માટે જ યગુપરુૂષ બાબા અિતાર્સિંહજી મહારાજે પોતાના પ્રર્સધ્ ધ ગ્રથં  
 
અિતારિાણી મા ંલખયુ ંછે કેઃ- 



 

 

અર્તકૃપા ભગિાને કરીને,આપી સુદંર કાયા છે, 
આ તો થા૫ણ છે ઇશ્વરની,જેને સહુને બનાવ્યા છે, 
મનનુ ંમાનીને ત ૂ ંમરૂખ,વ્યથા જ કટ ટ ઉઠાિે છે, 
મારંૂ મારંૂ કહીને મરૂખ,ખોટો અહમ ્િધારે છે, 
ભવ્ય ઇમારત,કુટંુબ-૫રીિાર,આ તો સઘળી માયા છે, 
દ્રશ્યમાન છે સકળ ર્િનાશી,હરતી ફરતી છાયા છે, 
જે જે િથ ત ુછે જગમાહંી,પ્રભ ુતણી જે માને છે, 
એ જ કમળિત ્ર્નલે૫ રહીને,સાર આ જગનો જાણે છે, 
જેનુ ંછે તન તેનુ ંજ સમજો,આ બધુ ંસિનહારનુ ંછે, 
કહ ેઅિતાર આ ૫હલેી પ્રર્તજ્ઞા,તન-મન-ધન ર્નરાકાર(પ્રભ)ુનુ ંછે....  
(અિતારિાણીઃ૯/ક) 
 
આ જ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાનનો અભાિ એ જ દુઃખ છે.માનિના દુઃખનુ ંબીજુ ંકોઇ કારણ નથી.આ 
દુઃખને દૂર કરિાનો ઉપાય બતાિતા ંસતંોએ કહ્ુ ંછે કેઃ 
!! જ્ઞાન અંજન ગરુૂ દીયા,અજ્ઞાન અંધેર ર્િનાશ !! 
 
હરર પ્રભ-ુ૫રમાત્મા ર્નગુાણ ર્નરાકારની સાથે ર્મલા૫ થિો એ જ અજ્ઞાનતાનો ર્િનાશ છે અને 
અજ્ઞાનતાનો ર્િનાશ એ જ દુઃખનો અંત છે.આમ,દુઃખોથી છુટકારો મેળિિાનો એકમાત્ર ઉપાય 
ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ સદગરુૂ બાબા હરદેિર્સિંહજી મહારાજ(ર્નરંકારી બાબા)ના શરણમા ંજઇ 
અજ્ઞાનતાનો ૫દાાફાશ કરિો તમામના માટે જરૂરી છે કે જેથી ભૌર્તકતાની આંધળી દોટના ૫રરણામ 
થ િરૂ૫ પ્રાપ્ ત થનાર દુઃખોથી છુટકારો મેળિી શકાય.  દરેક સડક તથા ચાર રથ તાઓ ઉ૫ર રક.મી. 
દશાાિત ુ ંબોડા કે ૫ત્થર લગાિેલ હોય છે.જે અમોને તે માગાની ર્થ થર્ત દશાાિે છે.જો આ ર્નરદિટ ટ 
રદશામા ંચાલિાનુ ંશરૂ કરી દઇએ તો અમે લક્ષ્ ય સધુી ૫હોંચી જઇએ છીએ.  સપંણૂા અિતારિાણી-
મા ંયગુપરુૂષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ કહ ેછે કેઃ- 
 
ત્રણે લોકનો માબલક થ િામી,યગુ યગુમા ંભડંાર ભરે, ઉ૫જે દયા તો આિી જગમા,ંપાપીઓને પાર 
કરે.. થ િય ંબનાિી થ િય ંજુિે છે,જગતનો સિનહાર આ, આ રાજા છે નભ-ધરતીનો,સાચી છે 
સરકાર આ.. તને જ પ્રભ ુપ્રણામ છે મારા,ત ૂ ંદેિાર્ધ દેિ મારો, અિતાર ગરુૂ ના મરે ના જન્મે,યગેુ 
યગેુ એક િેશ તારો..... (અિતારિાણીઃ૩૦) 



 

 

 
આ ૫દમા ંસદગરુૂની િાથ તર્િકતાનો સકેંત કરિામા ંઆવ્યો છે.ર્િચારિાની િાત એ છે કેઃ શુ ંઅમે 
આ સકેંતને સમજી શક્યા છીએ...? 
સસંારમા ંજેટલા ૫ણ ધાર્મિક ગ્રથંો છે તે તમામ માનિમાત્રના માટે રક.મી.ના ૫ત્થર (Milestone) 
જેિા છે.તમામ ગ્રથંો માનિમાત્રને સમજાિે છે કેઃ- જીિનની સફળતાના માટે સદગરુૂની શરણમા ં
આિવુ ંઅને તેમની કૃપાથી બ્રહ્માનભુરૂ્ત પ્રાપ્ ત કરિી આિશ્યક છે,૫રંત ુમાનિ લગભગ આ 
રદશામા ંચાલતો નથી અને શબ્દો તથા ગ્રથંોની પજૂામા ંજ લાગી જાય છે.ધાર્મિક ગ્રથંો તથા 
શબ્દોના સન્માનના માટે મોટા મોટા આડંબરો અને આયોજનો કરે છે,પરંત ુર્નરદિટ ટ રદશાનુ ં
અનકુરણ કરતો નથી તેથી ચૌરાશી લાખ યોર્નઓમા ંભટકતો ફરે છે.  સસંારની આિી 
દયનીય હાલત જોઇને હૃદય દ્રર્િત થઇ ઉઠે છે એટલે જ સમય-સમય ૫ર ગરુૂ પીર ૫યગંબર 
અિતાર આિીને માનિને માયાના અંધક૫ૂમાથંી બચાિીને મસુ્તત૫થ ૫ર આગળ િધારિાનો 
પ્રયત્ન કરે છે,પરંત ુઆજનો માનિ તેમનુ ંઅનકુરણ અનસુરણ કરિાના બદલે બાહ્યપજૂા સધુી જ 
સીર્મત રહી જાય છે.૫રરર્થ થર્ત અમોને ર્િિશ કરી રહી છે કેઃ-આપણે બધાએ એક ક્ષણ થોભાઇને 
ર્િચારિાનુ ંછે કેઃ- શુ ંઅમે અમારા સદગરુૂ દ્રારા ર્નરદટ ટ રદશામા ંચાલી રહ્યા છીએ...?  અમારે 
ર્િચારવુ ંજોઇએ કેઃ રક.મી.દશાાિતા ૫ત્થરની ર્િ૫રીત રદશામા ંચાલિાથી લક્ષ્ ય સધુી ૫હોંચી શકાત ુ ં
નથી.અમારા મનમાથંી એ ભ્રમ કાઢી નાખિાનો છે કેઃ ગરુૂદેિ જે મનમર્તિાળા અને સાકત 
પરુૂષોની િાતો કરે છે તે અન્ય કોઇના માટે કહ ેછે ! ૫રંત ુર્નષ ્ ૫ક્ષરૂ૫થી આત્મ-ર્િશ્લેષણ કરિાનુ ં
છે કેઃ અમે ગરુૂભતત છીએ કે મનમખુ ? 
 
જેિી રીતે માછલીનુ ંજીિન પાણી છે,વકૃ્ષની શોભા ફળ-પાન છે.નાર્િક ર્િના નાિ મહત્િહીન 
છે,પખંી પાખંો ર્િના ઉડી શકતા ંનથી,આત્મા ર્િના શરીર માટી જ છે, તેિી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન ર્િના 
માનિજીિન અથાહીન છે.  સત્યનો માગા છોડીને આજનો માનિ ખબૂ જ ખરાબ રીતે 
બરૂાઇઓમા ંફસાઇ ગયો છે. પાપોના બધંનમા ંજકડાઇને ભયભીત છે,જીિન ૫થ ઉ૫ર ડગમગી 
રહ્યો છે.પોતાની જ અજ્ઞાનતા તેને ઘણૃા, રહિંસા તથા અનૈર્તક કાયો કરિા પે્રરરત કરે છે.તે 
અજ્ઞાનતાના કારણે જ આ અિગણુોનો ભાગીદાર બને છે.મનટુ યનુ ંદુભાાગ્ય છે કેઃ તે પોતાના 
િાથતર્િક થિરૂ૫ને ઓળખતો નથી તથા પોતાના થ િરૂ૫ને જાણિાનો પ્રયત્ન ૫ણ કરતો નથી...! 
ઇશ્ર્િરીય જ્ઞાનને જાણ્યા ર્િના માનિજીિન અધરંૂૂ છે.પણૂા માનિ બનિા બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન ૫રમ 
આિશ્યક છે.૫રમાત્માને ન જાણિાના કારણે જ માનિ આલોક તથા ૫રલોક બનેં્નમા ંકટ ટ ભોગિે 
છે. માનિજીિનનો મખુય ઉદેશ્ય સિાવ્ યાપી..સિાજ્ઞ..સિા શસ્તતમાન..ર્નરાકાર પ્રભ ુ૫રમાત્માને 



 

 

જાણિા તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત કરિાનો છે.આ રદવ્યજ્ઞાન માનિજીિનમા ંસમરસતા લાિે છે, 
જીિનને સખુી બનાિે છે,૫રમાનદં પ્રદાન કરે છે.ગરુૂદેિ હરદેિર્સિંહજી મહારાજ (ર્નરંકારી બાબા) 
આ રદવ્યજ્ઞાનને સહજતાથી સરળ ર્િર્ધથી ઉ૫લબ્ધ કરાિે છે. 
  
બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરિા માટે કોઇ૫ણ પ્રકારના કમાકાડંની આિશ્યકતા નથી.ર્િબભન્ન પ્રકારના 
કમાકાડંમા ંલાગેલા લોકોને ગરુૂદેિ બ્રહ્માનભુરૂ્તની િાત કરે છે.સતં ર્નરંકારી ર્મશન તમામ 
ધારણાઓ તથા તેમના ર્સધ્ધાતંોનુ ંસન્માન કરે છે તથા તમામ ધારણાઓના સારતત્િ ભાઇચારાની 
ભાિના મા ંર્િશ્વાસ રાખે છે.બધંતુ્િને મહત્િ આપે છે. ટૂંકમા ંતમામ ધારણાઓની મળૂ ભાિના 
આ૫સી સદભાિ છે.ગરુૂદેિ હરદેિજી મહારાજ કહ ેછે કેઃ ઇશ્વર એક છે તથા એક જ ધમા છેઃ 
માનિતા. આ ધમાનુ ંમળૂ છેઃ પે્રમ અને નમ્રતા. સદભાિના તેના ંપટુ પો છે. સદગરુૂ િાથ તર્િક 
સત્યને અબભવ્યતત કરે છે.પ્રત્યેક માનિને સાથાક જીિન જીિિાની કળા ર્શખિાડીને તેની વરૃ્ત્ત 
આધ્યાર્ત્ મક બનાિે છે.જીિન એવુ ંહોવુ ંજોઇએ કેઃજેમા ંરદવ્યજ્ઞાનની જ્યોર્ત હોય,ર્િનમ્રતા-કરૂણા-
સહનશીલતા-સિેંદનશીલતાની ભાિનાથી રંગાયેલ હોય,ઇશ્વરના પ્રત્યે આથ થાિાન હોય, 
બ્રહ્મજ્ઞાનમા ંર્નટ ઠા હોય. 
 
શાતં થ િભાિ,સરળ જીિન,સહનશીલતા,સરહટ ણતુા,સિેંદનશીલતા,સમરસતા,પે્રમ,નમ્રતા અને 
સમદ્રર્ટ ટ િગેરે..ગણુો ભતત હોિાના ંપ્રમાણ છે. 
ધીરજ-સયંમને સમદૃર્ટ ટ,સતંોના ંઆભષૂણ છે, અને શૃગંાર હરરના જનનો,હરર ઇચ્છામા ંજીિન છે.   
(અિતારિાણીઃ૨૮) 
 
સદગરુૂ સપંણૂા માનિજાર્તને મસુ્તત(મોક્ષ) અપાિિા અિતરીત થાય છે.સદગરુૂ તે જ છે જે 
સિાવ્ યાપી ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્માની િાથ તર્િકતાને અબભવ્ યતત કરે છે.સદગરુૂ એ છે જે 
જજજ્ઞાસઓુને સાસંારીક મહાસાગરની પ્રજ્િર્લ્ લત અર્ગ્ નથી બચાિીને સાસંારીક મોહ-માયાના 
બધંનોમાથંી છુટકારો અપાિે છે.  ર્નરાકાર પ્રત્યક્ષ દેખાડે, એ સદગરુૂ કહિેાય છે,  
 
સદગરુૂ કૃપા કરી સેિકની,નૌકા પાર લગાિે છે... અિતારિાણીઃ૧૦૧ સદગરુૂના રદવ્યજ્ઞાનની 
ઝલક માત્રથી હૃદય શધુ્ધ થઇ જાય છે.માનિની િૈરમનથ યતા દૂર થાય છે.સદગરુૂના 
ચરણકમલોની રજ માથે લગાિિાથી તમામ માનર્સક બાધાઓ નટ ટ થાય છે.  ગરુૂદશાનનુ ંફળ 
છે ઉત્તમ, મનને અર્ત ૫ર્િત્ર કરે, ગરુૂ ચરણોની રજને પામે, મનના મેલને દૂર કરે,  જેને ગરુૂની 



 

 

સગંત મળતી, એ પ્રભનુા ગણુ ગાઇ શકે,  ર્નરાકાર(પ્રભ)ુના પાિન ઘરમા,ં એ નર ર્નિાસ પામી 
શકે... (અિતારિાણીઃ૧૦૮) 
 
સદગરુૂની મરહમા જાણિાથી સાચા ભતતના વ્ યસ્તતત્ િમા ંર્નખાર આિે છે.ભાષા સરળ,મધરુ તથા 
ઓજથ િી બને છે,તે બીજાઓને પ્રભાર્િત કરીને પોતાની તરફ આકૃટ ઠ કરે છે.તેિા સતંના ચેહરા 
ઉ૫ર ર્િશેષ પ્રકારની લાબલમા દૃર્ટ ટગોચર થાય છે.   સદગરુૂની મરહમા ગાિાથી કલહ-કલેશ દૂર 
થાય છે,મનની અંદર નરૂ થાય,મનમા ંર્શતળતા આિે,પત્થરમા ં૫ણ કોમળતા આિે છે,પાપી ૫ણ 
પાિન થાય છે,અમરત્િની પ્રાર્પ્ ત થાય છે. સતંજનો ની  કૃપાથી ગરુૂની મરહમા ગાિો જેથી 
જગતની તટૃ ણા છૂટે છે. સદગરુૂની શરણમા ંજિાથી મારા મનમા ંવ્ યાપ્ ત સદેંહ-ભ્રમો-ભ્રાસ્ન્તઓ દૂર 
થઇ જાય છે.સદગરુૂની શરણમા ંજિાથી મારા દુઃખો તથા ૫રેશાનીઓ દૂર થયા ંછે.સદગરુૂની કૃપાથી 
બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત થયા ૫છી દરેક થ થાન ૫ર, દરેક ક્ષણે,૫લ ૫લ આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ૫રમાત્માના ં
દશાન કરંૂ છંુ.આ પ્રભનુી કૃપાથી પા૫ તથા દુઃખોથી છુટકારો મળ્યો છે તેથી આજત્મક શારં્ત પ્રાપ્ ત 
થઇ છે.આિી ર્થ થર્ત પ્રાપ્ ત થયા પછી સતેં કોઇ અન્યની શરણમા ંજિાની આિશ્યકતા નથી.સતંને 
સદગરુૂની કૃપા તથા અનકંુપા ઉ૫ર પણૂા ર્િશ્વાસ હોય છે.સદગરુૂની કૃપા થિાથી જન્મ-મરણના 
ચક્કરમાથંી છુટકારો મળી જાય છે.સાચો ભતત રદિસ રાત દરેક સમયે સદગરુૂની મરહમા ગાિામા ં
ર્નમગ્ન રહ ેછે,તે સમર્પિત ભાિથી પણૂા શ્રધ્ધા,ર્િશ્વાસ તથા આથથાથી સદગરુૂના પ્રત્યે ર્નટ ઠાિાન 
હોય છે.આ ભાિ વ્યતત કરતા ંયગુપરુૂષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ કહ ેછે કેઃ--  સદગરુૂના 
શરણે આવ્યો તો, ભ્રમ ભ્રારં્ત થઇ ગયા ંદૂર,  બચન્તા મનની મટી ગઇ છે, જ્યા ંજોઉં ત્ યા ંતારંૂ જ 
નરૂ..... (અિતારિાણીઃ૨૭૦) સિાશસ્તતમાન સિાવ્ યાપી ર્નરાકાર પ્રભનુા ંદશાન કયાા ર્િના તેમની 
પ્રશસંા તથા મરહમાના ંગાન કરિા ંએ પાણીમા ંઆગ લગાિિા સમાન ર્નટ ફળ જ છે.  િગર 
ઓળખે પ્રભ ુયશ ગાિો, આકાશે અડિા જેવુ ંછે, િગર ઓળખે પ્રભ ુયશ ગાિો, અજાણ રથતે જિા 
જેવુ ંછે, ર્નજ આંખે ર્નરખી યશ ગાિો, એ જ અસલ મોટાઇ છે, અિતાર મળ્યા જેને સદગરુૂ 
પરુા,એને જ દૃર્ટ ટ પામી છે..... (અિતારિાણીઃ૧૪૪) ર્નરાકારને જાણી જે નર, માબલકના ગણુ ગાયે 
છે, જન્મ મરણમા ંકરદ ના જાતો, મસુ્તત ૫દને પામે છે, ર્િના દેખે પજૂા અચાન, ભલૂી રહ્યો છે સૌ 
સસંાર, અિતાર ગરુૂ જો કૃપા કરે નહી,તો ના દેખે ર્નરંકાર.....(અિતારિાણીઃ૧૪૬) 
જે સાચા ભતતો એ પ્રભનુી ઓળખાણ કરી લીધી છે અને ત્યારબાદ પ્રભનુી મરહમાનુ ંગાન કરે છે તે 
યોર્નચક્રથી બચી જાય છે, તે હંમેશના માટે મતુત થઇ જાય છે. ઇશ્વર પ્રભ ુ૫રમાત્માનુ ંકોઇ રૂ૫ રંગ 
આકૃર્ત કે આકાર નથી તેથી સ ્ ૫ટ ટ છે કેઃપ્રભ ુર્નરાકાર છે. આ ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્માના ંદશાન 
ફતત સદગરુૂ જ કરાિી શકે છે.સસંારમા ંલાખો દાની છે ૫રંત ુસદગરુૂ જેિો કોઇ દાતા નથી.સદગરુૂ 



 

 

કૃપા ર્િના હરર ર્મલન સભંિ નથી.અિતારિાણીમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ- માનિ ઇશ્વરને શોધિામા ંપોતાનુ ં
જીિન વ્ યથા બરબાદ કરે છે,તેમછતા ંઇશ્વરની પ્રાર્પ્ ત કરી શકતો નથી.સદગરુૂ સમથા હોય તો તે 
ક્ષણભરમા ંર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્માનો બોધ કરાિી દે છે.જ્યારે સદગરુૂની કૃપા થાય છે તો પ્રભનુી 
પ્રતીર્ત થાય છે,પ્રતીર્ત ૫છી જ પ્રભનુી સાથે પ્રીર્ત થાય છે. આપો આ૫ પે્રમ ના ઉ૫જે, પ્રભ ુચાહ ે
તો થાયે છે, 
 
મનનો રદ૫ક ગરુૂ પ્રગટાિે, તો પ્રજ્િબલત થાય છે, પરૂા ગરુૂની કૃપા ર્િનાનો, કોઇ જ થાતો પાર 
નથી, લાખ કરે ૫ણ ર્િના ૫ર્તનો, નારીનો શ ૃગંાર નથી, સત્ય પરુૂષને જે બતલાિે, એ જ સદગરુૂ 
પરુા છે, જે મતં્ર આપે છે કેિળ, એિા ગરુૂ અધરૂા છે, શુ ંકરિા છે એિા ગરુૂને, જેઓ ભ્રમ ર્મટાિે 
નહી, શાના જ્ઞાની ધ્યાની શાના,જો જ્ઞાની સમ કમા નહી, 
 
પરુા સદગરુૂ એક જ ક્ષણમા ંરામની સગેં ર્મલાિે છે, િારંિાર "અિતાર" ગરુૂ ૫ર, િારર િારર જાયે 
છે.... (અિતારિાણીઃ૧૬૮) 
 
સિાવ્ યાપી ર્નરાકાર પ્રભ ુજ સત્ય છે.સત્ય એ જ ૫રમાત્મા છે.માનિના અંતઃકરણમા ંઆ પ્રભનુો જ 
ર્નિાસ છે.આત્મા ૫રમાત્માનો જ સનાતન અંશ છે.આ મહાનતમ અન૫ુમ સત્તાની ઝલક સદગરુૂને 
પ્રસન્ન કયાા ર્િના મળતી નથી.જેિી રીતે રદ૫ક ર્િના અંધકાર દૂર થતો નથી,ગદંા ંક૫ડા ંસાબ ુ
ર્િના સાફ થતા ંનથી,અધ્યા૫ક ર્િના ર્શક્ષણ પ્રાપ્ ત થઇ શકત ુ ંનથી.માગાદશાક ર્િના ગન્ તવ્ ય 
થ થાન સધુી પહોચી શકાત ુ ંનથી, જેિી રીતે શરીરને થ િચ્છ બનાિિા માટે થ નાન કરવુ ંઆિશ્યક છે 
તેિી જ રીતે રદવ્યજ્ઞાનની પ્રાર્પ્ તના માટે સદગરુૂની શરણમા ંજવુ ંપરમ આિશ્યક છે.  ભ્રમોથી 
બચિા માટે બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન જરૂરી છે. તેના માટે ફતત ધમાગ્રથંોનુ ં૫ઠન-પાઠન સમાધાન 
નથી.ધમાગ્રથંોમા ંજે કંઇ લખયુ ંછે તેના અનરુૂ૫ આચરણ  કરવુ ં૫ડશે જ...!!  ગરુૂદેિ કહ ેછે કેઃતારી 
ચારે બાજુ ંર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્મા ર્િધમાન છે,તે ૫હલેા ં૫ણ તારી સાથે હતા.આજે પણ તારી 
સાથે છે અને હંમેશા તારી સાથે જ રહિેાના છે તેમછતા ંગરુૂની કૃપા ર્િના ત ૂ ંતેને પામી શકતો 
નથી.જેિી રીતે દપાણમા ંચહરેો અને દૂધમા ંઘી સમાયેલુ ંછે.તેિી જ રીતે આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ
૫રમાત્મા આ સરૃ્ટ ટમા ંસમાયેલા છે.તેના માટે સદગરુૂની કૃપાથી જ્ઞાનદૃર્ટ ટ પ્રાપ્ ત કરિાની જરૂરી છે 
અને આ જ દુઃખ ર્નિારણનો સાચો ઉપાય છે. 
સકંલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મગંળભાઇ માછી (ર્નરંકારી) , ફોનઃ ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫ (મો), E-mail: 
vinodmachhi@gmail.com 



 

 

 
અિધતૂ ગરુૂ દત્તાતે્રય અને તેમના ૨૪ ગરુૂઓ...... 
ભારતીય ઇર્તહાસમા ંએક મહાન ઋર્ષ થઇ ગયા,જેમનુ ંનામ હત ુ ં: ગરુૂ દત્તાતે્રય.એકિાર યાદિ 
કળૂના પ્રમખુ યદુ મહારાજ તેમને મળિા આવ્ યા અને પ્રશ્ ન પછુયો કેઃમહાત્ માજી ! આ૫ આટલા 
મહાન જ્ઞાની, વ્ યિહાર કુશળ અને દરેક પ્રકારે જીિનમા ંસફળ કેિી રીતે બન્ યા? આ ભયાનક 
ખટપટથી ભરેલા સસંારમા ંરહીને તમારી બરુ્ધ્ ધમત્તા,કમાર્નપણુતા,દક્ષતા અને તેજથ િીતા કેિી રીતે 
ટકી રહી?કામ,ક્રોધમા ંબળિાિાળી આ દુર્નયામા ંરહીને સમાધાની,તપૃ્ ત,સતંટૃ ટ અને પ્રસન્ ન તમે 
કેિી રીતે રહી શકો છો? 
 
અિધતૂ ગરુૂ દત્તાતે્રય ઋર્ષએ સમજાવ્ યુ ંકેઃ હ ેરાજા ! મેં બરૃ્ધ્ ધના ર્િકાસ માટે તથા ર્િશ્ર્િમા ં
પોતાને સરુબક્ષત અને સફળ બનાિિા કુલ ૨૪ જીિો તથા ૫દાથોની પાસેથી તેમને ગરુૂ માનીને 
તેમની પાસેથી બોધ પ્રાપ્ ત કયો છે.પોતાની સન્ મખુ ઉપર્થ થત તમામ ૫દાથોના ર્િશેષ ગણુોને 
સમજીને તેને જીિનમા ંઅ૫નાિી લેિા,તેનામાથંી ર્શક્ષણ પ્રાપ્ ત કરવુ ંએ જ િાથ તર્િક ર્શટ યભાિ 
છે.ઘણા લોકો એક જ ગરુૂ કે એક જ પ્રકારનુ ંર્િશેષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે તેમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ ત 
કરિાનુ ંઇચ્ છે છે,પરંત ુઋર્ષએ સમજાવ્ યુ ંકેઃ જયા ંસધુી  પણૂાતઃ જ્ઞાન પ્રાપ્ ત ના થાય ત્ યા ંસધુી 
અલગ અલગ ર્િષયોના ગરુૂઓને ધારણ કરતા રહો. 
1) પરૃ્થ િીઃ પરૃ્થ િીનેસિાપ્રથમ ગરુૂ માનીને મેં તેનામાથંી સહનશીલતાનો તથા ક્ષમાશીલતાનો 
ગણુલીધો છે.પરૃ્થ િીના એક ભાગને ૫િાત કહિેામા ંઆિે છે.૫િાતમાથંી નીકળતી નદીઓ અને વકૃ્ષો 
પાસેથી મને ૫રો૫કાર કેિી રીતે કરિો? તેનો બોધ મળ્યો છે. 
2) જળતત્ િઃપાણી પાસેથી મેં સમતા,ર્શતળતા,ર્નરહંકારીતા અને ગર્તશીલતાનો બોધ લીધો 
છે. પાણી પાસે અલૌરકક સમતા છે,તે ગરીબ શ્રીમતં બધાને પાસે છે,તે બધાના જીિનમા ંઉત્ સાહ 
આપે છે.ઉંઘમાથંી ઉઠયા ૫છી આંખ ઉપર પાણી છાટંતા ંજ ર્શતળતા,થ ફર્તિ અને ઉત્ સાહ આપે છે,તે 
બધી જગ્ યાએ જાય છે તેથી ર્નરહંકારી છે.૫ત્ થરની માફક પાણી ર્થ થર નથી,તેમ આ૫ણુ ંજીિન ૫ણ 
ગર્તશીલ હોવુ ંજોઇએ. 
3) અર્ગ્ નઃ મારા ત્રીજા ગરુૂ  અર્ગ્ ન છે.અર્ગ્ નમા ંતેજથ િીતા,૫રપીડાર્નિારકતા,૫રરગ્રહશનૂ્ યતા, 
ર્નમાળતા, પાિકતા અને લોકસગં્રહ છે.સાધના કરિી હોય તો આ બધા ગણુો જીિનમા ંલાિિા 
૫ડશે.અર્ગ્ ન લાકડામા ંગપુ્ ત રહ ેછે તેમ સાધકે ૫ણ પોતાની આધ્ યાર્ત્ મક  શસ્તત ગપુ્ ત રાખિી 
જોઇએ. પોતાની શસ્તત ગપુ્ ત રાખિાનો બોધ સાધકે અર્ગ્ ન પાસેથી લેિાનો છે. 



 

 

4) િાયઃુ િાય ુમારો ચોથાગરુૂ છે, તેની પાસેથી હું સગં્રહ ન કરિો,ગર્ત, ર્નબલિ૫તા અને 
અપરીગ્રહતા ની િાતો ર્શખ યો છંુ.િાય ુએટલે અંદર રહિેાિાળો પ્રાણિાય ુઅને બહાર ફરિાિાળો 
િાય.ુ.અંદર રહિેાિાળો પ્રાણિાય ુજેટલાથી શરીર ચાલે તેટલો જ િાય ુઉપાડે છે,તેિી જ રીતે 
જીિનમા ંજરૂરી હોય તેટલા જ ર્િષયભોગ લેિા જોઇએ.આમ,સગં્રહ ના કરિો, એ એક પ્રકારનો 
ર્િકાસ છે- તે હું િાય ુપાસેથી ર્શખ યો છંુ.બહાર ફરિાિાળો  િાય ુફલની સગુધંતથા દુાગધં બનેં 
લઇને આિે છે. સગુધં તથા દુાગધં બનેંને આશ્રય આપીને પોતે અબલપ્ ત રહ ેછે. ર્નબલિ૫તા અને 
અપરીગ્રહતા-આ બે િાતો હું િાય ુપાસેથી ર્શખ યો છંુ. 
5) આકાશઃજીિનમા ંઆકાશના જેિી વ્ યા૫કતા-ર્િશાળતા હોિી જોઇએ, તે હું આકાશ પાસેથી 
ર્શખ યો છંુ. આકાશ બધાને પેટમા ંરાખે છે તેમ મારે ૫ણ આગળ િધવુ ંહશે તો બધુ ંપેટમા ં રાખવુ ં
૫ડશે. જીિન આકાશ જેવુ ંહોવુ ંજોઇએ.આકાશ કાલાતીત છે.આ૫ણે ૫ણ ત્રણ કાળમાથંી જિાનુ ં
છે.ભતૂકાળની બચિંતા નહી,ભર્િટ યના મનોરથો નહી અને િતામાનકાળને બચિંટકેલા નહી.ભતૂકાળ 
આ૫ણા ઉ૫ર પરીણામ કરે છે.ભર્િટ યકાળ આ૫ણને પે્રરણા આપે છે અને િતામાનકાળમા ંઆ૫ણે 
રહિેાનુ ંછે.આ ત્રણેય કાળથી અર્તત બનિાનુ ંછે.િતામાન સારો હોય તો તેની આસસ્તત નહી, 
ખરાબ હોય તો તેનો ર્તરથ કાર નહી.આમ, આકાશ જેિા ર્નમાળ,ર્નઃસગં,વ્ યા૫ક અને  ર્નલ૫ે  થવુ ં
જોઇએ-તે હું આકાશ પાસેથી ર્શખ યો છંુ. 
6) ચદં્રઃ મારા છઠ્ઠા ગરુૂ ચદં્ર છે.ચદં્રમાની કળા િધે છે અને ઘટે છે તેમ આ શરીરની અિથ થા 
અર્થ થ જાયતે ર્િ૫રરણમમતે અ૫ક્ષી૫તે અને નશ્ યર્ત - આ ક્રમ છે. ચદં્ર પાસેથી મને દેહની ક્ષદુ્રતા 
અને આત્ માની અમરતાનુ ંર્શક્ષણ મળ્યુ ંછે.મારે ક્યા ંઅને ક્યારે મરિાનુ ંતે ખબર નથી,એટલે 
જ્યાસંધુી આ શરીર છે ત્ યાસંધુી પ્રભનુ ુ ંકાયા કરી લેવુ,ંસત્ કમા કરવુ ંહોય તો આજે જ કરી લો, 
આિતી કાલ ઉ૫ર ના છોડવુ.ંશકુલ ૫ક્ષમા ંબધા ચદં્ર તરફ જુિે છે ૫રંત ુકૃટ ણ ૫ક્ષમા ંએના તરફ 
કોઇ જોત ુ ંનથી,છતા ંતે એટલો જ શાતં,થ િથ થ અને સમાધાની છે.આ૫ણા જીિનમા ં૫ણ એક રદિસ 
એિો આિશે કેઃજયારે આ૫ણી કોઇને જરૂર નહી હોય,કોઇ આ૫ણને પછુશે ૫ણ નહી,આ૫ણા 
અર્થ તત્ િની કોઇ નોંધ ૫ણ નહી લે,તેમછતા ંતે િખતે તેિી જ શાતં અને સમાધાની વરૃ્ત્તથી 
જીિિાનુ ંર્શક્ષણ ચદં્ર પાસેથી લેિાનુ ંછે. 
7) સયૂાઃ સયૂા પાસેથી તેજ તથા પોતાની ચમકથી બીજાઓને જીર્િત રાખિા એ બોધ મળે 
છે.સયૂા પાસે ઉ૫કારકતા-પ્રકાશમયતા-ર્નલ૫ેતા અને ર્નટ કામતા..જેિા ગણુો છે.આ૫ણા જીિનમા ં
૫ણ આ ગણુો આિિા જોઇએ.આજનો માનિ રાગ-દ્રષે-મત્ સર-રદનતા..િગેરેના અંધકારમા ં
ફસાયેલો છે.તેમની પાસે આશા-ઉલ્ લાસ અને પે્રમનો પ્રકાશ લઇ જિાનો છે, એ જ સાચી  સયૂા 
ઉપાસના છે.સયૂા પાસે ર્નલે૫તા છે.ચોમાસામા ંિાદળ આિે છે..ધળૂ ઉડે છે..તેનાથી ઢંકાઇ જિા 



 

 

છતા ંસયૂા ર્નલે૫ રહ ેછે.આ૫ણે ૫ણ જગતમા ંફરિાનુ ંછે તેથી કચરો આિિાનો જ ! ૫રંત ુસયૂા 
પાસેથી આિી ર્નલે૫તા લેિાની છે.ઉ૫કાર કરિો જોઇએ અને તેનુ ંસાતત્ ય ટકવુ ંજોઇએ. 
8) કબતૂરઃ કબતૂર પાસેથી એિો બોધ લીધો કેઃ માનિજીિનને ૫રરિારના સદથ યોના પાલન 
પોષણ સધુી ર્સર્મત ના રાખવુ,ંનહી તો તેમના માટે જ હોમાઇ જવુ ં૫ડશે.અત્ યતં થ નેહથી-
આસસ્તતથી બરુ્ધ્ ધનુ ંથ િાતતં્ર્ય ખતમ થઇ જાય છે,બરુ્ધ્ ધ ર્િચારી શકતી જ નથી..આ િાત કબતૂર 
પાસેથી ર્શખિાની છે.એક કબતૂર ફરત ુ ંહત ુ.ંત્ યા ંએક કબતૂરી આિી.તે બન્ ને સાથે રહિેા 
લાગ્ યા.ંબચ્ ચા ંપેદા થયા,ંસાથે રહિેાથી પે્રમ િધ્ યો.એકબીજા ઉ૫ર અત્ યતં િહાલ કરિા 
લાગ્ યા.ંબચ્ ચાનેં પાખંો આિતા ંઉડિા લાગ્ યા.ંબનેં બચ્ ચાનંા પાલન પોષણમા ંઆનદં માનિા 
લાગ્ યા.ંકબતૂરને જોઇ તેની માદા(કબતૂરી) ખશુ થઇ ગઇ અને કબતૂરીને ખશુ રાખિી એ જ મારંૂ 
કતાવ્ ય છે એમ કબતૂરને લાગ્ યુ.ંએક રદિસ લોભાર્િટ ટ થઇને બચ્ ચા ંપારધીની જાળમા ંફસાઇ 
ગયા,ંતેમને બચાિિા જતા ંકબતૂરી ૫ણ જાળમા ંફસાઇ ગઇ,ત્ યા ંકબતૂર આિીને બેુંું .પોતાના 
આખા કુટંુબને જાળમા ંફસાયેલુ ંજોઇને કબતૂર હતાશ થઇ ગયુ.ંકબતૂરને લાગ્ યુ ંકેઃ પત્ ની અને 
બચ્ ચાઓં ર્િના મારંૂ જગતમા ંકોણ? હિે મારે શા માટે જીિવુ?ં હું ૫ણ કેમ મરી ના ગયો? આ રીતે 
કબતૂર ત્ યા ંરડિા લાગ્ યુ.ં આ માનિ પરરિાર નુ ંબચત્ર છે.જે કબતૂર રૂપે સમજાવ્ યુ ંછે.શોક અને 
દુઃખથી માનિ ધમાચ્ યતુ અને કતાવ્ યચ્ યતુ બને છે.પત્ ની અને બાળકો મરી જિાથી કબતૂરને 
પોતાનુ ંજીિન અતપૃ્ ત-અકૃતાથા અને વ્ યથા લાગ્ યુ,ંતેથી તે પોતે ૫ણ જાળમા ં૫ડી મરી ગયુ.ંઅહીં 
પ્રશ્ ન ઉભો થાય કેઃહું શા માટે જન્ મ્ યો? શુ ંહું ફતત કુટંુબ માટે જ છંુ? મારે જીિનમા ંશુ ંકરિાનુ ંછે? 
જીર્િત કોને કહિેાય?મનટુ ય જીિનનો ઉદેશ્ ય શુ?ં હું ક્યાથંી આવ્ યો? કેમ આવ્ યો? ક્યા ંજિાનો?- 
આ બાબતો ર્િશે જે ર્િચાર કરતો નથી તેની ખબૂ જ ખરાબ દશા થાય છે.પત્ ની અને બાળકોનુ ં
પાલનપોષણ કરવુ ંજ જોઇએ,પરંત ુઅર્તશય પે્રમ અને આસસ્તતમા ંજોખમ છે, તેના લીધે મનટુ ય 
પોતાનુ ંકતાવ્ ય ભલૂી જાય છે. આ જગતમા ંમારંૂ કોન? મને જન્ મ આ૫નારો કે કુટૂંબ? મારે કોના 
માટે જીિિાનુ?ં મને પ્રભએુ માનિજન્ મ આપ્ યો છે.ચૌરાશી લાખ યોર્નયોમા ંસૌથી શે્રટ ઠ બરુ્ધ્ ધશાળી 
બનાવ્ યો છે તો આત્ મકલ્ યાણના માટે કાયા કરવુ ંજોઇએ. આધ જગતગરુૂ શકંરાચાયાજી 
શતશ્ર્લોકીઃશ્ર્લોકઃપ મા ંકહ ેછે કેઃ"દેહ,થ ત્રી,પતૂ્ર,ર્મત્ર, સેિક, ઘોડા,બળદ..િગેરેને ખશુ રાખિામા ં
એટલે કેઃ માસંર્મમાસંા પાછળ જ દરેક જણ પોતાનુ ંઆયટુ ય ગમુાિે છે.જયારે વ્ યિહાર કુશળ 
ચતરુજન જેનાથી પોતાને સૌભાગ્ યિતં માને છે,તેના માટે જીિે છે,પરંત ુપ્રાણના અધીશ સમા, 
અંતગાત અમતૃરૂ૫ આત્ મતત્ િની ર્મમાસંા કોઇ કરત ુ ંનથી."- ભગિાનને ઓળખિા એ બ્રહ્મર્િધા 
છે.આત્ માનુ ંઉન્ નર્તકરણ કરીને ઉ૫ર લઇ જિો એ આત્ મજ્ઞાન છે.કબતૂર પાસેથી એ ર્શખિા મળ્યુ ં
છે કેઃ મારે "હું" ને ભલૂિો જ જોઇએ. 



 

 

9) અજગરઃસાધકને ર્િના માગેં,ઈચ્ છા કયાા ર્િના આપો આપ જ અનાયાસે જે કંઇ મળી જાય 
તે ભલે રૂખુ ંસખુ ુ ંહોય કે ભલે ખબૂ જ  મધરુ અને થ િારદટ ટ હોઇ,થોડંુ હોય કે િધ ુબરુ્ધ્ ધમાન સાધકે 
અજગરની જેમ ખાઇને જીિન ર્નિાાહ કરી લેિો તથા પ્રાપ્ ત થયેલ ભોજનમા ંજ સતંટુ ટ રહવે ુ.ંિધ ુ
મેળિિા ઉતાિળા ન થવુ,ંકારણ કેઃ માનિ જીિન ફતત ભોજન માટે,કમાિિા માટે જ મળ્ય ુનથી. 
હું અજગર પાસેથી આગ્રહશનૂ્ ય જીિન શીખ યો.આગ્રહશનૂ્ ય જીિન એટલે જે મળે તેનો 
થ િીકાર.અજગર કંઇ મેળિિા પોતાની શસ્તત િા૫રતો નથી,તેના મોઢામા ંઆિીને ૫ડે છે તે જ 
ખાય છે.તો ૫છી કંઇ કરિાનુ ંજ નહી? ભોગો માટે ઉદાર્સનતા અને ભસ્તતના માટે શસ્તત 
િા૫રિી.મનટુ યને મનોબળ-ઇન્ દ્રર્યબળ અને દેહ બળ- આ ત્રણ શસ્તતઓ મળેલી છે તેને 
ભગિાનના કામમા ંિા૫રિી જોઇએ. 
10) સમદુ્રઃ સમદુ્ર પાસેથી મેં ર્શખ યુ ંછે કેઃસાધકે હંમેશા ંમયાાદામા ંરહી પ્રસન્ ન અને ગભંીર 
રહવે ુ.ંસાગર પોતાની મયાાદા છોડતો નથી.સાગર બહારથી પ્રસન્ ન અને અંદરથી ગભંીર છે.સાગર 
દુથ તર અને અનતં છે.તેમ સાધકે ૫ણ બહારથી પ્રસન્ ન અને અંદરથી ગભંીર રહવે ુ ંજોઇએ.જીિન 
ર્િકાસ માટે પ્રસન્ નતા હોિી જોઇએ.િષાાઋતમુા ંનદીઓમા ંપરુ આિિાથી તે િધતો નથી અને 
ઉનાળામા ંપાણી િરાળ બનીને ઉડી જિા છતા ંતે ઘટતો નથી,તેિી જ રીતે ભગિત ્ ૫રાયણ સાધકે 
સાસંારીક ૫દાથોની પ્રાર્પ્ તથી પ્રફર્લ્ લત ના થવ ુતથા ર્િ૫ર્ત્તમા ંઉદાસ ના થવુ.ં  
 " જીિનમા ંગમે તેિી ૫રરર્થ થર્ત ર્નમાાણ થાય તેમ છતા ંમનઃર્થ થર્ત એકરસ રહિેી જોઇએ. 
" 
11) પતબંગયઃુ ૫તબંગયા પાસેથી એ બોધ પ્રાપ્ ત કયો કેઃજેમ ૫તબંગયુ ંરૂ૫મા ંમોરહત થઇને 
આગમા ંકદૂી ૫ડે છે અને બળી મરે છે તેિી જ રીતે પોતાની ઇર્ન્ દ્રયોને િશમા ંન રાખિાિાળો 
પરુૂષ જયારે માયાની કોઇ પણ આકષાક િથ તનેુ જુિે છે તો તેના તરફ આકર્ષિત થઇ જાય છે અને 
ઘોર અંધકારમા,ં નરકમા ં૫ડીને પોતાનુ ંસત્ યાનાશ કરી દે છે.જે મઢૂ વ્ યસ્તત 
કંચન,ઘરેણા,ંક૫ડા.ં.િગેરે નાશિાન માર્યક ૫દાથોમા ંફસાઇને પોતાની તમામ બચત્તવરૃ્ત્તઓ તેના 
ઉ૫ભોગના માટે જ િા૫રે છે તે પોતાની ર્િિેક બરુ્ધ્ ધ ખોઇને ૫તબંગયાની જેમ નટ ટ થઇ જાય 
છે.ઇર્ન્ દ્રયોનો સારો ઉ૫યોગ કરિામા ંઆિે તો ૫ર્િત્ર અને તેનો ઉ૫ભોગ માટે જ ઉ૫યોગ કરિામા ં
આિે તો તે અ૫ર્િત્ર.સુદંરતા એ પ્રભનુી ર્િભરૂ્ત છે,૫રંત ુજયા ંપાર્િત્ર્ય છે ત્ યા ંિાસના ઉભી થતી 
નથી.હંમેશા ંભોગમા ંસૌદયાનો નાશ થાય છે અને ભસ્તતમા ંસૌદયાનુ ંસાતત્ ય છે. એકાદ સુદંર યિુર્ત 
રથ તા ઉ૫રથી જતી હોય તો તેને જોઇને કતૂરાને િાસના થતી નથી.તેિી જ રીતે સુદંર થ ત્રીને 
જોઇને બાળકને કે વધૃ્ ધના મનમા ં૫ણ િાસના ર્નમાાણ થતી નથી,એનો અથા એ છે કેઃ િથ તમુા ં
િાસના નથી, જોનારની દૃર્ટ ટથી િાસના ર્નમાાણ થાય છે.જે ઈર્ન્ દ્રયાસસ્તતથી જોિામા ંઆિે તો તેને 



 

 

ભોગ કહિેામા ંઆિે છે.જે હૃદયાસસ્તતથી જોિામા ંઆિે તેમા ંભાિ પ્રગટે છે.સુદંર િથ ત ુતરફ બધા 
જુિે છે,પરંત ુતે કંઇ દૃર્ટ ટથી જુિે છે તે અગત્ યનુ ંછે.માનિ ભસ્તત નહી કરે તો સૌદયાની પાછળ 
૫તબંગયાની જેમ મરી જશે,એટલે કેઃમનટુ ય શરીર ચાલ્ યુ ંજશે.આ માટે દરેક માનિે સાિધાન 
રહિેાનુ ંછે.સરૃ્ટ ટનુ ંસૌદયા ક્ષબણક છે,ખરાબ છે,નશ્ િર છે..એવુ ંફતત બોલીને નહી ચાલે એ હકીકત 
નથી સરૃ્ટ ટ સુદંર છે એ હકીકત છે તેને ખરાબ ઠરાિીને ભાગવુ ંએ ૫યાલનિાદ છે.જીિનની દૃર્ટ ટ 
બદલિી જોઇએ અને આ કામ ભસ્તતથી જ સભંિ છે. 
12) ભમરોઃ ભમરો ર્િબભન્ ન પટુ પોમાથંી ભલે તે નાનુ ંહોય કે મોટંુ તેનો સાર ગ્રહણ કરે છે,તેિી 
જ રીતે જે ર્િદ્રાન છે,પરંડત છે,બરુ્ધ્ ધમાન છે તે પરુૂષે નાના મોટા તમામ શાથ ત્રોમાથંી તેનો સાર 
ર્નચોડ ગ્રહણ કરિો જોઇએ. 
13) મધમુાખીઃમધમુાખી પાસેથી એ બોધ મળ્યો કેઃસાધકે બીજા રદિસના માટે બભક્ષાનો સગં્રહ 
ના કરિો.તેની પાસે બભક્ષા લેિાનુ ંકોઇ પાત્ર હોય તો બે હાથ અને ભેગુ ંકરી રાખિાનુ ંકોઇ પાત્ર 
હોય તો તે પોતાનુ ંપેટ છે.જે ધન મળ્યુ ંછે તેને િા૫રો અને બીજાને આપો,તેનો ફતત સચંય ના 
કરો,નહી તો સગં્રહલે ુ ંધન બીજા ઉપાડી જશે.જે ખાય છે અને ખિડાિે છે તે જ ખરો ખાનદાન  
છે.શાથ ત્રોમા ંધનની ત્રણ ગર્તઓ બતાિી છેઃદાન,ભોગ અને નાશ.દાન આ૫િામા ંઆ૫નારને 
સમાધાન અને લેનારને સતંોષ મળે છે.ભોગિિામા ંભોગિનારને જ સખુ મળે છે,જે આ૫તો નથી 
અને ભોગિતો ૫ણ નથી તેના ધનનો નાશ થાય છે.એક પ્રાબચન ભજનની પસં્તત છે કેઃ                                                                         
 ધન મળ્ય ુ૫ણ મોજ ન માણી કહું કરમની કહાણી રે,                                                      
 કા ંતો ભાગ્ ય બીજાનુ ંભળ્યુ,ં કા ંતો ખોટી કમાણી મારા સતંો...જૂના ધરમ લ્ યો જાણી રે... 
14) હાથીઃ અિધતેૂ જોયુ ંકેઃહાથી હાથણના થ પશા પાછળ ગાડંો થાય છે,તેને હાથણ સિાથ િ 
લાગે છે, તેના સ ્ ૫શા સખુની નબળાઇ માનિ સમજે છે તેથી તેનો સદઉ૫યોગ કરીને શસ્તતશાળીને 
૫ણ ૫કડી લે છે.ર્શકારી એક ખાડો કરીને તેના ઉ૫ર િાસંની ૫ટ્ટીઓ ગોઠિી દે છે,તેના ઉ૫ર ઘાસ 
પાથરીને જમીન જેવુ ંબનાિી દે છે.ખાડાની બીજી તરફ હાથણને ઉભી રાખિામા ંઆિે 
છે.સ ્ ૫શાસખુના માટે પાગલ બનીને હાથી દોડતો આિે છે અને ખાડામા ંસ૫ડાઇ જાય છે.હાથીને 
કેટલાક રદિસો સધુી ભખૂ યો-તરથ યો રાખિામા ંઆિે છે,૫છી ર્શકારી તેને પોતાના તાબામા ંલઇ લે 
છે.સ ્ ૫શા સખુની પાછળ ગાડંો થિાથી હાથી પોતાનુ ંથ િાતતં્ર્ય ગમુાિી બેસે છે.શસ્તતશાળી હાથી ૫ણ 
થ ત્રી સ ્ ૫શામા ંપાગલ બનીને બધંનમા ં૫ડે છે.જગતમા ંથ ત્રી અને પરુૂષ ભગિાન ર્નર્મિત છે તેથી 
થ ત્રીને ત્ યાજ્ય સમજીને તેની ર્નિંદા કરિાની નથી.જેના પેટથી આ૫ણો જન્ મ થયો,જેનુ ંથ તનપાન 
કરીને આ૫ણે મોટા થયા તેની સાથે ૫શિુત ્િતાન કરિાનો શાથ ત્રમા ંર્નષેધ કયો છે.થ ત્રી તરફ 
૫શિુત ્ િતાન એટલે થ ત્રી તરફ ઇર્ન્ દ્રય સખુની દ્રર્ટ ટથી જ જોવુ.ં૫શનેુ માનર્સક,બૌર્ધક કે આર્ત્ મક 



 

 

સખુની દ્રર્ટ ટ હોતી જ નથી,તેને ફતત શારીરરક સખુની જ ખબર હોય છે.માણસ ૫ણ તે જ દ્રર્ટ ટથી 
જુિે તો તે ૫શિુત ્ દ્રર્ટ ટ છે.થ ત્રી પરુષ સાથે અને ઉ૫ભોગ કરે તો તેમા ંકોઇ ખરાબી નથી,૫રંત ુ
થ ત્રીમા ંપાર્િત્ર્ય ર્નમાાણ કરો અને તેના માટે ભસ્તતની જરૂર છે.ભગિાને તમામના ંશરીર બનાવ્ યા ં
છે,ભગિાન જ તમામના ંશરીરને ચલાિે છે.આ શરીરની અંદર ભગિાન જ બેઠા છે તેથી આ શરીર 
૫ર્િત્ર છે,બીજાનુ ંશરીર ૫ર્િત્ર માનિા માટે આ ત્રણ િાતો ઘણી જ અગત્ યની છે. 
15) હરણઃ એક ર્શકારી હરણનો ર્શકાર કરતો હતો.અિધતેૂ તે જોયુ.ંહરણ અર્તશય ચ૫ળ 
હત ુ,ંતેથી ર્શકારી તેને ૫કડી શકતો ન હતો.ર્શકારીને હરણની નબળાઇની ખબર હતી.હરણ ગાયન-
સગંીતથી લોભાય છે.સગંીત િગાડિાથી હરણ લોભાશે તેમ ર્િચારી ર્શકારીએ ગાયન શરૂ કયુું અને 
હરણ સગંીત સાભંળિા ઉભુ ંરહ્ુ ંતે લાગ જોઇને ર્શકારીએ તેનો ર્શકાર કયો.આ ઘટના જોયા ૫છી 
ભાગિતકારે તેના ઉ૫ર એક િાતાા લખી છેઃ અયોધ્ યા નગરી ઉ૫ર આ૫ર્ત્ત આિી હતી.તેમાથંી 
અયોધ્ યાની રક્ષા કરિી હોય તો ઋષ ્ યશૃગં ઋર્ષને અયોધ્ યામા ંલાિિા ૫ડ.ેરાજાએ ર્િચાર કરીને 
િેશ્ યાઓને ઋટ યશૃગં ઋર્ષને લાિિાનુ ંકામ સોપ્ યુ.ંઋર્ષ ત૫ કરતા હતા તે થ થળે 
િેશ્ યાઓ(નતૃ્ યાગંનાઓ) ૫હોચી ગઇ.ત્ યા ંતેમને ગાયન-નતૃ્ ય શરૂ કયુું.તેમના હાિ,ભાિ,નતૃ્ ય..િગેરે 
જોઇને ઋટ યશૃગં ઋર્ષ તેમને અનકુળૂ થઇ ગયા.અત્ યાર સધુી તેમને થ ત્રીને જોઇ જ ન 
હતી.શરૂઆતમા ંતો તેમને લાગ્ યુ ંકેઃઆ પ્રાણી કોન છે ? મહાન ત૫થ િી હોિા છતા ંઋટ યશૃગં ઋર્ષ 
લબુ્ ધ થયા.આમા ંભાગિતકાર સમજાિે છે કેઃજેને જીિન ર્િકાસ કરિો હોય તેમને ગાયન,નતૃ્ યના 
નાદમા ંના ૫ડવુ,ં તે ૫થચ્ યતુ બનાિી તકલીફ આ૫શે.અને જે ૫રતતં્ર બરુ્ધ્ ધનો છે તે જીિન 
ર્િકાસ કેમ કરી શકે?જીિન ર્િકાસ કરિો હોય તો થ િતતં્ર બરુ્ધ્ ધ જોઇએ.જીિન ર્િકાસના માટે 
બરુ્ધ્ ધ બગડિી ના જોઇએ.કપાળે ર્તલક કરીને આ૫ણે બરુ્ધ્ ધની પજૂા કરીએ છીએ,કારણ કેઃબરુ્ધ્ ધ 
બગડે તો ર્િચાર અને કમા ૫ણ બગડે છે. 
16) માછલીઃ અિધતેૂ માછલી પાસેથી એિો બોધ ગ્રહણ કયો કેઃજેને જીિન ર્િકાસ કરિો હોય 
તેને રસના નો મોહ છોડિો ૫ડશે.માછીમાર કાટંામા ંમાસંનો ટકૂડો રાખીને માછલીને ફસાિે છે,તેિી 
રીતે થ િાદના લોભી દુાબરુ્ધ્ ધ મનટુ ય ૫ણ પોતાના મનને મથંન કરનારી જીભને િશ થઇ જાય છે 
અને માયો જાય છે.ર્િિેકી પરુૂષ ભોજનને છોડીને બીજી ઇર્ન્ દ્રયો ઉ૫ર તો ખબૂ જ જલ્ દીથી ર્િજ્ય 
પ્રાપ્ ત કરી લે છે,પરંત ુતેનાથી રસના ઇર્ન્ દ્રય(જીભ) િશમા ંથતી નથી. 
17) રટિંટોડીઃ  અિધતૂ એકિાર ટીંટોડીને જુિે છે.તેની ચોંચમા ંમાસંનો ટુકડો હતો,તેના લીધે 
બીજા બધા ૫ક્ષીઓ તેની પાછળ ૫ડયા હતા.છેિટે ટીંટોડીએ માસંનો ટુકડો ફેંકી દીધો કે તરંુત જ 
બધા હરેાન કરિાિાળા ચાલ્ યા ગયા અને હરેાગર્ત દૂર થઇ.આના ઉ૫રથી અિધતૂ કહ ેછે 
કેઃઅ૫સગં્રહના લીધે હરેાનગર્ત થાય છે, તે છોડી દો તો તકલીફ દૂર થાય છે.અહી માસંના ટુકડાનો 



 

 

અથા થાય છેઃઉ૫ભોગ્ ય િથ ત.ુકર્િએ કહ્ુ ંછે કેઃજે છેડે એને કોઇ છોડત ુ ંનથી અને જે છોડે તેને કોઇ 
છેડત ુ ંનથી. 
18) ર્પિંગલા િેશ્ યાઃ દત્તાતે્રય ર્પિંગલા નામની િેશ્ યા પાસેથી ૫ણ જ્ઞાન મેળવ્ યુ ંછે.શ્રીમદ્ 
ભાગિત ્મા ંતેની કથા આિે છે કેઃ ર્િદેહ નગરી ર્મર્થલા નગરીમા ંએક નાચિા ગાિાિાળી 
ર્પિંગલા નામની િેશ્ યા રહતેી હતી,તે ધનની લોભી હતી.પ્રભએુ તેને સુદંરતા આપી હતી,પરંત ુતેનો 
તે દુર્૫યોગ કરતી હતી.ધનિાન અને લાલચ ુપરુૂષોને લોભાિીને તે તેમની પાસેથી ધન ૫ડાિતી 
હતી,૫રંત ુતેની યિુાની અથ ત થતા ંધનિાન પરુૂષો તેની પાસે આિિાના બધં થઇ ગયા.એક 
રદિસ તે ગ્રાહક શોધે છે અને તેમા ંર્નટ ફળ જાય છે,તેથી તે ૫શ્ર્યાતા૫ કરે છે કેઃ આ મારો દેહ 
ર્િલાસાથા નથી.ર્પિંગલા થ ત્રી હોિા છતા ંથ ત્રી શરીરની ર્નિંદા કરે છે.તેને કામિાસના ર્િશે નફરત 
ઉભી કરી છે.કોઇની કામના પરૂ્તિના માટે પોતાનુ ંશરીર િા૫યુા,તેથી તે જીિનથી કંટાળી ગઇ,છેિટે 
તેને ર્િચાર કયો કેઃમારાથી સૌથી નજીકમા ંનજીક, મારા હૃદયમા ંજ મારા સાચા થ િામી ભગિાન 
ર્િરાજમાન છે કે જે િાથ તર્િક પે્રમ,સખુ અને ૫રમાથાનુ ંસાચુ ંધન આ૫નાર છે.જગતના પરુૂષો 
અર્નત્ ય છે અને એક પ્રભ ુજ ર્નત્ ય છે તેમને છોડીને મેં તચુ્ છ મનટુ યોનુ ંસેિન કયુા? કે જે મારી એક 
૫ણ કામના પરુી કરી શકે તેમ ન હતા,તેમને મને ફતત દુઃખ-ભય--વ્ યાર્ધ-શોક અને મોહ જ આપ્ યા ં
છે.આમા ંમારી મખૂાતાની હદ છે કેઃહું તેમનુ ંસેિન કરતી રહી..ખરેખર ધનની લાલચ અને આશા 
ઘણી ખરાબ છે. 
 
મનટુ ય આશાની ફાસંી ઉ૫ર લટકી રહ્યો છે તેને તલિારથી કા૫િાિાળી કોઇ િથ ત ુહોય તો તે ફતત 
િૈરાગ્ ય છે.જેના જીિનમા ંિૈરાગ્ ય આિતો નથી તે અજ્ઞાની પરુૂષ મમતા છોડિાની ઇચ્ છા કરતો 
નથી તેમ શરીર અને તેના બધંનથી મતુત થિાનુ ંઇચ્ છતો નથી.ર્પિંગલાએ પોતાને જ સમજાવ્ યુ ં
કેઃહું ઇર્ન્ દ્રયોના આર્ધન બની ગઇ ! મેં ખબૂ જ ર્નન્ દનીય આજીર્િકાનો આશ્રય લીધો ! મારૂ શરીર 
િેચાઇ ગયુ ં!લ૫ંટ લોભી અને ર્નિંદનીય મનટુ યોએ તેને ખરીદી લીધુ ંઅને હું એટલી મખૂા છંુ કેઃઆ 
શરીરના બદલામા ંધન ઇચ્ છતી રહી ! મને ર્ધક્કાર છે ! આ શરીર એક ઘટ છે તેમા ંઆડા ઉભા 
િાસંની જેમ હાડકા ંગોઠિાયેલા ંછે.ચામડી,રોમ અને નખથી ઢંકાયેલુ ંછે,તેમા ંદશ દરિાજા છે કે 
જેમાથંી મળ-મતૂ્ર નીકળતા જ રહ ેછે,તેમાથંી જો કોઇ સબંચત સ૫ંર્ત્ત હોય તો મળ-મતૂ્ર છે.મારા 
ર્સિાઇ એિી કંઇ થ ત્રી હશે કે જે આ થ થળૂ શરીરને પોતાનુ ંર્પ્રય સમજીને તેનુ ંસેિન કરે ? આ 
ર્મર્થલાનગરી ર્િદેહીઓ અને જીિન્ મતુત મહાપરુૂષોની નગરી છે અને તેમા ંએકમાત્ર હું જ મખૂા 
અને દુટ ટ છંુ,કારણ કેઃઆત્ મદાની-અર્િનાશી ૫રમર્પ્રય ૫રમાત્ માને છોડીને બીજા પરુૂષોની 
અબભલાષા કરંૂ છંુ.મારા હૃદયમા ંર્િરાજમાન પ્રભ ુતમામ પ્રાણીઓના ૫રમ રહતૈષી,ર્પ્રયતમ થ િામી 



 

 

અને આત્ મા છે.હ ેમારા મખૂા બચત્ત ! ત ૂ ંબતાિ તો ખરંૂ કેઃજગતના ર્િષયભોગોએ અને તેને 
આ૫િાિાળા પરુૂષોએ તને કેટલુ ંસખુ આપ્ યુ ં? અરે ! તે પોતે જ જન્ મ-મરણધમી હોય તે તને 
શાશ્ર્િત સખુ કેિી રીતે આપી શકિાના હતા ? હિે ખરેખર મારા કોઇ શભુ કમાના ફળથ િરૂપે મારા 
પ્રભ ુમારી ઉ૫ર પ્રસન્ ન થયા છે,તેથી જ તો આ દુરાશાથી મને િૈરાગ્ યનો ભાિ થયો છે અને આ 
િૈરાગ્ ય જ મને સખુ આ૫શે.હિે હું ભગિાનનો આ ઉ૫કાર આદરપિૂાક ર્શશ ઝુકાિીને થ િીકાર કરંૂ 
છંુ અને ર્િષયભોગોની દુરાશાને છોડીને જગદીશ્ર્િરની શરણ ગ્રહણ કરંૂ છંુ.હિે મને પ્રારબ્ ધ 
અનસુાર જે કંઇ પ્રાપ્ ત થશે તેનાથી મારો જીિન ર્નિાાહ કરી લઇશ અને ઘણા જ સતંોષ અને 
શ્રધ્ ધાથી બાકીનુ ંજીિન જગતના કોઇ૫ણ પરુૂષની તરફ ન જોતા ંમારા હૃદયેશ્ િર આત્ મથ િરૂ૫ 
પ્રભનુી સગં ર્િહાર કરીશ. 
 
જે સમયે જીિ તમામ ર્િષયોથી ર્િરતત બની જાય છે તે સમયે તે પોતે જ પોતાની રક્ષા કરી લે 
છે,એટલે ખબૂ જ સાિધાનીની સાથે એ જોતા રહવે ુ ંજોઇએ કેઃસમગ્ર જગત કાળરૂપી અજગરથી 
ભયગ્રસ ્ ત છે.અિધતૂ દત્તતે્રય કહ ેછે કેઃિાથ તિમા ંર્િષયોથી મસુ્તત થઇ જિાથી જ માનિ 
િાથ તિમા ંમતુત થઇ જાય છે તે મેં ર્પિંગલા પાસેથી ર્શખ યુ ંતથા જેને પોતાના શરીરને પોતાની 
અને બીજની કામનાપરૂ્તિ માટે િા૫યુું છે તેને શરીરને અ૫માર્નત કયુું ગણાય છે.ધનની બચિંતા અને 
ધનનુ ંબચિંતન એ જ સિાથ િ નથી, ફતત િાસનાપરૂ્તિ માટે જ માનિશરીર મળ્યુ ંનથી,ક્ષદુ્ર પરુૂષોની 
સેિા કરિાથી કંઇ મળતુ ંનથી.....આ પાચં િાતોથી અિધતૂ દત્તાતે્રયએ ગ્રહણ કરી. 
19) અભાકઃ અભાક એટલે નાનુ ંબાળક. અિધતૂ દત્તાતે્રયે નાના બાળક પાસેથી ૫ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ ત 
કયુું. નાના બાળકને માન કે અ૫માનનુ ંધ્ યાન હોત ુ ંનથી અને ઘર તથા ૫રીિારજનોની કોઇ બચિંત્તા 
હોતી નથી.તે પોતાના આત્ મામા ંજ રમણ કરે છે- તે ર્શક્ષણ મેં નાના બાળક પાસેથી લીધેલ છે.આ 
જગતમા ંબે જ વ્ યસ્તત ર્નર્શ્ ચતં અને ૫રમાનદંમા ંમગ્ ન રહ ેછે.નાનુ ંબાળક અને જે પરુૂષ ગણુાર્તત 
બની ગયો છે તે. બાળકને માન અ૫માનની કલ ્ ૫ના નથી,જયારે આ૫ણને એક જ કામના રહ ેછે 
કેઃ લોકો અમોને સારા કહ.ેમાણસની ૮૦ ટકા શસ્તત લોક આરાધનામા ંખચાાઇ જાય છે.નાનુ ંબાળક 
ર્નર્શ્ ચતં છે તેમ માણસે બચિંતા છોડી દેિી જોઇએ.જયા ંસધુી બચિંતા છે ત્ યાસંધુી વ્ યથા રહિેાની જ ! 
સભુાર્ષતકાર કહ ેછે કેઃ"બચન્ તા બચત્તા સમાનાર્થ ત" બચત્તા માણસને મરી ગયા ૫છી બાળે છે ૫ણ 
બચન્ તા તો માણસને જીિતા ંજ બાળે છે.શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા કહ ેછે કેઃ ભતૂકાળની બચિંતા છોડી દો, 
ભર્િટ યકાળની લાલસા છોડી દો અને િતામાનને ૫કડો.ભગિાને ર્િથ મરૃ્ત ના રાખી હોત તો 
ભતૂકાળમા ંથયેલી ભલૂો, ભોગિેલા દુઃખો યાદ કરીને માણસ મરી જાત.આ બચિંતા દૂર કરિાનો 
ઉપાય છેઃખરાબમા ંખરાબ થ િીકારિાની તૈયારી રાખો,જેથી માનર્સક શારં્ત મળશે.બચિંતાનુ ંબીજુ ં



 

 

કારણ છેઃમઝુિણ. Confusion is the chief cause of worry.માણસ નિરો હોય ત્ યારે બચિંતા કયાા 
કરે છે માટે કામમા ંસતત વ્ યથ ત રહો.બીજુ ંકુર્િચારથી બચિંતા ઉભી થાય છે.ક્ષદુ્ર,દુબાળ ર્િચારો 
સાભંળિાથી બચિંતા થશે,૫રંત ુજે બીજાની બચિંતા કરિા લાગે છે તેના મન ઉ૫ર બચિંતાની ખરાબ 
અસર થતી નથી.નાના બાળકને જોઇને અિધતૂ દત્તાતે્રયને એ કલ ્ ૫ના આિી કેઃર્િષય સખુના 
બદલે આર્ત્ મક સખુની ઇચ્ છા કરિી, માન અ૫માનથી દૂર રહવે ુ ંઅને બચિંતા છોડી દેિી. 
20) કુમારીકાઃ એક િખત અિધતૂ ફરતા હતા.તે એક ઘરમા ંગયા તો એક કંુિારી કન્ યા એકલી 
જ ઘેર હતી.ઘરના તમામ સદથ યો બહાર ગયા હતા.ઓબચિંતા િર ૫ક્ષના લોકો ઘેર આવ્ યા.ઘરમા ં
બીજુ ંકોઇ હત ુ ંનહી.છોકરીએ ર્િચાયુું કેઃ ઘરમા ંચોખા નથી તો શુ ંકરવુ ં? આિેલા મહમેાનો 
બહારના રૂમમા ંબેઠા હતા.તે અંદરના રૂમમા ંડાગંર ખાડંિા બેઠી તો બગંડીઓનો અિાજ થિા 
લાગ્ યો.કુમારીકાએ બગંડીઓનો અિાજ ના થાય તે માટે બનેં હાથમા ંએક એક બગંડી જ રાખી 
તેના લીધે અિાજ બધં થઇ ગયો.અિધતૂને લાગ્ યુ ંકેઃજ્યા ંિધારે લોકો ભેગા થાય ત્ યા ંઝઘડો 
થશે,અિાજ થશે, બે લોકો ભેગા થાય તો સિંાદ થાય.આનો અથા માણસે એકલા રહવે ુ ંજોઇએ,તો જ 
તે શારં્તથી ર્િચાર કરી શકે.ઘણા લોકો સાથે બેસીને પ્રાથાના કરી શકે,પ્રાથાના અને પજૂામા ંઅંતર 
છે.પજૂા હંમેશા ંએકલા બેસીને જ થાય છે.આમ,ત૫ એકલાએ જ કરવુ ંઅને અધ્ યયન-અભ્ યાસ બે 
જણાએ સાથે મળીને કરિો- આ ગણુ તેમણે કુમારીકા પાસેથી જાણિા મળ્યો. 
21) સા૫ : સા૫ પાસેથી અિધતૂ એ ર્શખ યા કેઃ સનં્ યાસીએ સા૫ની માફક એકલા જ ર્િચરણ 
કરવુ.ંતેને મડંળ કે મઠ બાધંિો જોઇએ નહી.જનસગં્રહ ખોટો છે,ઘર રાખવુ ંખોટંુ છે.સા૫ બોલતો 
નથી તમે માણસે ૫ણ મૌનનુ ંમહત્ િ સમજીને મૌન રાખવુ ંજોઇએ.સા૫ છૂપાઇને ચાલે છે... આ 
પાચં િાતો સનં્ યાસી પાસે હોિી જોઇએ, તે સન્ યાસી માટે પચંામતૃ છે. 
22) શરકૃત : શરકૃત એટલે બાણ બનાિનાર.બાણ બનાિનાર પોતાના કામમા ંએટલો બધો 
તલ્ લીન હતો કેઃતે જ સમયે રથ તા ઉ૫રથી રાજાની સિારી ત્ યાથંી ૫સાર થઇ ગઇ, તે સિારીમા ં
િાજજત્રો-ઢોલ-શરણાઇ..િગેરેનો ઘણો જ અિાજ થતો હતો, તેમછતા ંબાણ બનાિનાર એટલો 
પોતાના કામમા ંએકાગ્ર હતો કેઃઉ૫ર સધુ્ ધા ંજોયુ ંનહી.આ જોઇને અિધતૂને લાગ્ યુ ંકેઃ જગતમા ં
ઘણા અિાજો આિશે,પરંત ુજીિન ર્િકાસ સાધિાનો પ્રયત્ ન કરનારે પોતાના કાયામા ંએકાગ્ર રહવે ુ ં
જોઇએ.આસન અને પ્રાણાયામ િડે પ્રાણને જીતીને અભ્ યાસ અને િૈરાગ્ યના દ્રારા પોતાના મનને 
િશમા ંકરી લેવુ ંઅને ૫છી પોતાના લક્ષ્ ય થ િ-થ િરૂ૫મા ંલગાિવુ.ંજયારે ૫રમાનદં થ િરૂ૫ 
૫રમાત્ મામા ંમન ર્થ થર થઇ જાય છે તો ત્ યાર ૫છી ધીરે ધીરે િાસનાઓની ધળૂ ધોિાઇ જાય 
છે.જેમ ઇંધન ર્િના અર્ગ્ ન શાતં ૫ડી જાય છે તેમ સત્ િગણુની વરૃ્ધ્ ધ થિાથી રજોગણુ અને 
તમોગણુી વરૃ્ત્તઓનો ત્ યાગ થિાથી મન શાતં બની જાય છે. 



 

 

23) કીટક: (ભમરી) જેિી રીતે ભમરી એક કીડાને લાિીને રદિાલમા ંપોતાના બનાિેલ ઘરમા ં
બધં કરીને ડંખ માયાા કરે છે.કીડાને ભય હોય છે કેઃભમરી મને ખાઇ જશે, આિા ભયથી તે સતત 
ભમરીનુ ંજ બચિંતન કરે છે, આમ,સતત બચિંતનથી કીડો પોતાના ૫હલેાનંા શરીરનો ત્ યાગ કયાા ર્િના 
જ ભમરી બની જાય છે.અિધતૂ દત્તાતે્રયે આ કીટક પાસેથી બોધ લીધો કેઃ"જો પ્રાણી થ નેહથી-દ્રષેથી 
અથિા ભયથી ૫ણ જો જાણી જોઇને એકાગ્રરૂ૫થી પોતાનુ ંમન તેમા ંલગાિી દે તો તેને બચિંતન 
અનસુાર તે િથ ત,ુવ્ યસ્તતનુ ંથ િરૂ૫ પ્રાપ્ ત થઇ જાય છે.જીિનમા ંબચિંતન ઘણુ ંજ મહત્ િનુ ંછે.જેવુ ં
બચિંતન કરીશુ ંતેના જેિા થઇ જઇશુ.ંઆ બચિંતનમા ંઆ૫ણે કોનુ ંઅને કેટલુ ંબચિંતન કરીએ છીએ તે 
અગત્ યનુ ંછે.૫ર્િત્ર િાતોનુ ંબચિંતન કરિાથી જીિન બદલાય છે. 
24) કરોબળયો : જેમ કરોબળયો પોતાની લાળથી જાળ બનાિે છે તેમા ંર્િહાર કરે છે અને ૫છી 
તેને ગળી જાય છે, તેિી જ રીતે તમામના પ્રકાશક અને અંતયાામી સિાશસ્તતમાન ૫રમેશ્ર્િર 
પિૂાકલ ્ ૫મા ંઅન્ ય કોઇની સહાયતા ર્િના પોતાની માયાથી આ જગતને પોતાનામાથંી ઉત્ પન્ ન કરે 
છે, તેમા ંજીિરૂ૫મા ંર્િહાર કરે છે અને કલ ્ ૫ના અંતમા ંકાળશસ્તતના દ્રારા ર્િશ્ર્િને પોતાનામા ંજ 
લીન કરી લે છે. 
આમ, મેં ૨૪ ગરુૂઓ પાસેથી જે ર્શક્ષણ મેળવ્ યુ ંતે મેં બતાવ્ યુ.ં હિે મેં પોતાના શરીર પાસેથી જે કંઇ 
ર્શખ યો છંુ તે બતાવુ ંછંુ.આ શરીર ૫ણ મારો ગરુૂ છે કારણ કેઃ તે મને ર્િિેક અને િૈરાગ્ યનુ ંર્શક્ષણ 
આપે છે.આત્ માની અમરતા અને દેહની ક્ષદુ્રતા સમજાિે છે. આ શરીરને ક્યારેય પોતાનુ ંસમજવુ ં
નહી, ૫રંત ુએિો ર્નશ્ર્ચય કરિો કેઃતેને એક રદિસ ર્શયાળ કે કતૂરા ંખાઇ જાય છે અથિા અર્ગ્ નના 
હિાલે કરી દેિામા ંઆિશે, એટલે તેનાથી અસગં બનીને ર્િચરણ કરવુ.ં 
 જીિ જે શરીરને સખુી રાખિા અનેક પ્રકારની કામનાઓ અને કમા કરે છે તથા થ ત્રી-પતૂ્ર-
ધન-દૌલત-ભૌતીક સ૫ંર્ત્ત-સગા ંિહાલાનંો ર્િથ તાર કરીને તેના પાલન પોષણમા ંલાગેલો રહ ેછે, 
ઘણી મશુ્ કેલીઓ િેઠીને ધનનો સચંય કરે છે.આયટુ ય પરુૂ થતા ંજ શરીર નટ ટ થઇ જાય છે અને 
વકૃ્ષની જેમ બીજા શરીરના માટે બીજ આરોપીને બીજાઓના માટે ૫ણ દુઃખની વ્ યિથ થા કરીને જાય 
છે. 
 જેમ ઘણી બધી થ ત્રીઓ(૫ન્ત્ નીઓ) એક પર્તને પોતાની તરફ ખેંચે છે તેિી જ રીતે જીિને 
પાચં જ્ઞાનેર્ન્ દ્રયો અને પાચં કમેર્ન્ દ્રયો પોત પોતાના ર્િષયો તરફ ખેંચે છે.૫રમાત્ માએ મનટુ ય 
શરીરની રચના એિી બરુ્ધ્ ધથી કરી છે કેઃજે બ્રહ્મસાક્ષાત્ કાર કરી શકે છે.જો કે આ મનટુ ય શરીર 
અર્નત્ ય છે,પરંત ુતેનાથી ૫રમ પરુૂષાથાની પ્રાર્પ્ ત ૫ણ થઇ શકે છે.મતૃ્ ય ુતેનો દરેક ૫ળે પીછો કરી 
રહ્ુ ંછે માટે અનેક જન્ મો ૫છી મળેલો આ અત્ યતં દુલાભ મનટુ ય જન્ મ પામીને બરુ્ધ્ ધમાન પરુૂષોએ 
જેટલુ ંબની શકે તેટલુ ંિહલે ુ,ં મતૃ્ ય ુ૫હલેા ંમોક્ષ માટે પ્રયત્ ન કરિો જોઇએ.ર્િષયભોગ તો અન્ ય 



 

 

તમામ યોર્નઓમા ંપ્રાપ્ ત થાય છે જ, પરંત ુમોક્ષ માટે ફતત મનટુ ય જન્ મ જ છે, માટે 
ર્િષયભોગોમા ંઅમલૂ્ ય જીિન ખોવુ ંના જોઇએ. 
આ ર્િચારોથી મને જગતમાથંી િૈરાગ્ ય થયો.મારા હૃદયમા ંજ્ઞાન ર્િજ્ઞાનની જ્યોર્ત જાગિા 
લાગી.હિે મને કશાયમા ંઆસસ્તત કે અહંકાર નથી.હિે હું થ િછંદરૂ૫થી પરૃ્થ િી ઉ૫ર ર્િચરણ કરંૂ 
છંુ.ફતત ગરુૂ પાસેથી જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ ત કરી લેિા માત્રથી કોઇ એમ ર્િચારે કેઃ હું ભિસાગર પાર થઇ 
જઇશ તો તે મનટુ યની મોટી ભલૂ છે, કારણ કેઃ પોતાની બરુ્ધ્ ધથી ર્િચાર કરીને પોતાના કમોથી તે 
જ્ઞાનમાગાને અ૫નાિિામા ંના આિે તો તે ર્શટ ય ગરુૂકૃપાનો પાત્ર બની શકતો નથી.ઋર્ષઓએ એક 
જ અદ્ધદ્વર્તય બ્રહ્મનુ ંઅનેક પ્રકારથી િણાન કયુું છે. 
 
આમ, ગભંીર બરુ્ધ્ ધિાળા અિધતૂ ગરુૂ દત્તાતે્રયે રાજા યદુને ઉ૫ર મજુબનો ઉ૫દેશ આપ્ યો હતો. 
રાજા યદુ અિધતૂ દત્તાતે્રયની આિી િાતો સાભંળીને તમામ આસસ્તતઓથી છૂટકારો મેળિીને 
સમદશી બની ગયા, તેિી જ રીતે આ૫ણે ૫ણ તમામ આસસ્તતઓનો ૫રીત્ યાગ કરી સમદશી 
બનિાનુ ંછે, આ માટે પ્રભ ુ૫રમાત્ મા આ૫ણે સૌને શસ્તત પ્રદાન કરે..... 
ર્િનોદભાઇ એમ.માછી "ર્નરંકારી") - ફોન:૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫(મો) - e-
mail:vinodmachhi@gmail.com 
 

અન૫ુમ માગાદશાક - સદગરુૂ 
ગરુૂ શબ્દ પ્રાબચન અધ્યાત્મની ધરોહર છે.સતં મહાત્માઓએ ગરુૂને પરુાતન યગુીન શાથ ત્રીય અથોથી 
અલગ અલગ થ િરૂપે અ૫નાવ્યા ંછે.તેમના મત અનસુાર ગરુૂ ફતત અધ્યા૫ક કે માગાદશાક જ 
નહી,પરંત ુપરમર્પતા ૫રમાત્માના અંશના ર્નર્મિત હોય છે.જેની કલ ્ ૫ના પૌરાબણક ર્િચાર 
૫ધ્ ધર્તએ અિતાર ધારણા ની પરરભાષામા ંકરી છે. તે દેહધારી દેખાિા છતા ંદેહધારી નહી પરંત ુ
શબ્દ હોય છે. થ િય ં૫રમાત્મા પોતાના જીિોની રક્ષા માટે તેમનામા ંશબ્દની થ થા૫ના કરે છે અને 
તે શબ્દનુ ંરહથયોદ્ઘાટન તે ત્રથત જનતાની સન્મખુ રાખીને તેમને શારં્ત ૫હોચાડે છે.પ્રથ તતુ 
ર્િચારધારા અનસુાર ગરુૂનુ ંિાથતર્િક રૂ૫ શબ્દ રૂ૫ છે અને તે પોતે ૫રમાત્માનુ ંતત્િ છે જેનુ ં
પ્રમાણ છેઃ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાઃ ભગિાન શ્રીકૃટ ણ કહ ેછે કેઃ- "જ્યારે જ્યારે ધમાની હાની અને 
અધમાની વપૃ્ધ્ધ થાય છે ત્યારે ત્યારે હું પોતાની જાતને સાકારરૂપે પ્રગટ કરંૂ છંુ. સાધઓુ (ભતતો)ની 
રક્ષા કરિા માટે,પા૫ કમા કરિાિાળાઓનો ર્િનાશ કરિા માટે અને ધમાની સારી રીતે થ થા૫ના 
કરિાને માટે હું યગુ યગુમા ંપ્રગટ થયા કરંૂ છંુ."(ગીતાઃ૪/૭-૮) 
 



 

 

રામચરીત માનસ-મા ંગોથ િામી તલુસીદાસજી લખે છે કેઃ-  
"જબ જબ હોઇ ધમાકી હાની, બાઢહીં અસરુ અધમ અબભમાની,    
કરહીં અનીર્ત જાઇ નહીં બરની, સીદહીં ર્િપ્ર ધેન ુસરુ ધરની, 
તબ તબ પ્રભ ુધરી બબબબધ શરીરા, હરહીં કૃપાર્નર્ધ સજ્જજન પીરા.." 
(રામચરીત માનસઃ૧/૧૨૦ઘ/૩-૪) 
 
જ્યારે જ્યારે ધમાની હાની થાય છે અને નીચ..અબભમાની તથા અસરુોની વપૃ્ધ્ધ થાય છે અને જ્યારે 
તેઓ િણાિી ના શકાય તેિી અનીર્ત કરે અને બ્રાહ્મણો..ગાયો..દેિતાઓ તથા પરૃ્થિી ખેદ પામે 
ત્યારે ત્યારે કૃપાર્નર્ધ પ્રભ ુર્િર્િધ શરીરો ધારણ કરીને સજ્જજનોની પીડાનુ ંહરણ કરે છે. સસંારમા ં
સાધારણમા ંસાધારણ કાયા શીખિા માટે અમારે તેના જાણકાર ગરુૂનુ ંશરણુ ંલેવુ ં૫ડે છે.એિા 
વ્યસ્તતની શોધ કરિી ૫ડ ેછે કે જે ૫હલેાથંી જ તે કે્ષત્રનો જાણકાર હોય છે,તેિી જ રીતે આધ્યાજત્મક 
કે્ષત્રમા ં૫ણ શારં્ત પ્રાપ્ ત કરિા માટે કોઇ ૫રમ પરુૂષની શરણાગર્ત અર્ત આિશ્યક છે.જેિી રીતે 
પ્રકાશ ર્િના અંધકાર દૂર થતો નથી, જ્ઞાની ર્િના જ્ઞાન પ્રાર્પ્ ત ફતત કલ્પના જ છે,નાર્િક ર્િના 
નૈયા પાર ઉતરી શકાત ુ ંનથી,ર્શક્ષક ર્િના ર્શક્ષણ પ્રાપ્ ત થત ુ ંનથી,તેિી જ રીતે ગરુૂના જ્ઞાનરૂપી 
પ્રકાશ ર્િના માયાનો અંધકાર દૂર થઇ શકતો નથી.ગરુૂજ્ઞાન ર્િના રહથય રહથય જ રહી જાય છે.  
માનસકાર કહ ેછે કેઃ-"ગરુૂ બબન ભિર્નર્ધ તરઇ ન કોઇ, જો બબરંચી શકંર સમ હોઇ"(રામાયણ) 
 
ગરુૂની આિશ્યકતાની સાથે સાથે અહી કેટલાક પ્રશ્નો ઉ૫ર્થ થત થાય છે કેઃજો ગરુૂ મળી જાય તો 
તેમને શુ ંપછુવુ ં? તેમની પાસેથી શુ ંર્શખવુ ં? ગરુૂ કેિી રીતે મળે ? જિાબ થ પટ ટ છે કેઃજે 
જજજ્ઞાસાવરૃ્ત્તની શારં્તના માટે મનટુ યને ગરુૂની ગરુૂની આિશ્યકતા ૫ડી તે સમથયાનુ ંર્નરાકરણ ગરુૂ 
પાસેથી મેળિવુ ંજોઇએ.સસંારચક્રમા ંસખુ દુઃખના ગોરખધધંાથી અસતંટુ ઠ વ્યસ્તત ગરુૂ પાસેથી 
સતંરુ્ટ ઠ જ ઇચ્છશે. આધરુ્નક િૈજ્ઞાર્નક મસ્થતથ ક તકાકે્ષત્રમા ંઅસફળ રહ્યો છે.તેથી ગરુૂ શરણમા ં
શ્રધ્ધાને અ૫નાિશે. સમગ્ર દુર્નયાના માનિો પોતપોતાની રીતે પ્રભનુ ુ ંનામ સરુ્મરણ કરી રહ્યા 
છે.કોઇ રામ રામ..કોઇ હરર ૐ..કોઇ અલ્લાહ..કોઇ િાહગેરુૂ તો કોઇ GOD..એક જ માબલક પ્રભ ુ
૫રમાત્માના ંજે અનેક નામ છે તેનો બોધ કરાિિા માટે ગરુૂ તેનો પરીચય વ્યસ્તતગત અનભુિથી 
પ્રદાન કરે છે. " તરંુત ર્મલાિે રામસે ઉન્હ ેર્મલે જો કોઇ " જે ૫ણ તેમને મળે છે તેમને રામની 
સાથે કે જે ઘટઘટમા ંરમી રહ્યા છે.તે જ્યોર્તથ િરૂ૫ પ્રભનુી સાથે જોડી દે છે.ગરુૂ શબ્દનો અથા ૫ણ 
એ જ છે કેઃ જે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ પ્રદાન કરે.ગરુૂ સત્યનો બોધ કરાિે છે 



 

 

કે જેનાથી અંતરનુ ંઅજ્ઞાનરૂપી અંધારંૂ દૂર થાય છે.તેિા જ ગરુૂને ધારણ કરો કે જે સત્યની પ્રતીર્ત 
કરાિી દે.જે અકથ છે..અિણાનીય છે..તેનો અમોને અનભુિ કરાિી દે.          
 
કબીર સાહબે કહ ેછે કેઃ- 
 સાધો સો સદગરુૂ મોહ ેભાિે,૫રદા દૂર કરે આંખનકા ર્નજ દશાન રદખલાિે. 
  
ગરુૂનુ ંઆ જ કામ છે.ગરુૂ તો તે છે જે અજ્ઞાનતાનો ૫ડદો હટાિીને અંતામખુ જ્યોર્તનો અનભુિ 
કરાિે છે.હરરનામનુ ંઅમલૂ્ય રત્ન પણૂા ગરુૂની પાસે હોય છે.જે તેમના આદેશ મજુબ ચાલે છે,તેને 
પોતાનો વ્યસ્તતગત અનભુિ કરાિી દે છે.સમય સમયે અનેક મહાન ર્િભરૂ્તઓ ર્િશ્વમા ંઅિતરીત 
થતી રહ ેછે.પરૃ્થિી ૫ર અિતરીત થિા છતા ંઇશ્વર સાથે તેમનો સબધં અતટૂ રહ ેછે.આ ર્િભરૂ્તઓ 
ઇશ્વરના પ્રર્તર્નર્ધના રૂ૫મા ંઆિે છે,તે આ ર્િશ્વના ર્મર્થયા રંગ તમાશાઓમા ંભાગ લેિા છતા ં૫ણ 
તેનાથી અબલપ્ ત રહીને પોતાના પ્રભ ુ૫રમાત્માની યાદમા ંતલ્લીન રહ ેછે અને જે પોતે ૫રમાત્મામા ં
લીન હશે તે જ સસંારના નરકમા ંબળતા જીિોને પોતાના જેિી લીનતાનો માગા બતાિી શકે 
છે.આિી વ્યા૫ક આત્માઓની શોધની આિશ્યકતા છે.ગરુૂની શોધ..જજજ્ઞાસા..ઉત્સકુતા..ની ઉગ્ર 
ર્થ થર્ત સાધકની પ્રથમ અને અંર્તમ સીડી છે. 
કબીર સાહબેના શબ્દોમા.ં.... 
!! જજન ઢૂંઢા ર્તન પાઇયા, ગહરે પાની પૈઠ, મૈં બાિરી ડુબર્ન ડરી,રહી રકનારે બૈઠ !! 
 
શોધની સત્યતાનુ ંઆ પ્રમાણ છે.જે શોધ કરે નહી,ઉંડાણમા ંઉતરશે નહી તે શુ ંપ્રાપ્ ત કરી શકશે? તે 
તો રકનારા ઉ૫ર બેસીને જ જીિનની અનમોલ ઘડીઓને ગમુાિી દેિાનો ! ગરુૂની પ્રાર્પ્ તના માટે હું 
અને મારાપણાનો ત્ યાગ તથા અબભમાન રરહત ર્નટ કપટ શોધની આિશ્યકતા છે.મહાત્મા ઇસએુ 
New Testament મા ંઉ૫દેશ આ૫તા ંસુદંર શબ્દોમા ંઆ િાતનો સકેંત આપ્ યો છે કેઃ"સાચા રદલથી 
માગંો તો મળશે,સાચા ભાિથી શોધો તો પ્રાપ્ ત થશે, સત ્પથ ઉ૫ર આચરણ કરતા ંતેમનુ ંદ્વારા 
ખટખટાિશો તો અિશ્ય ખલુશે." 
મોક્ષ-પ્રદાતા ગરુૂને તે જ પ્રાપ્ ત કરી શકે છે કે જેનુ ંપ્રારબ્ધ ઉચ્ ચકોરટનુ ંછે અને જે સસંારમા ં
સદગણુોની ખાણ બનીને જીિનના ચરમ લક્ષ્ યની પ્રાર્પ્ તના માટે પ્રયત્ન કરે છે.પ્રભ ુ૫રમાત્માની 
૫રમકૃપા જ જજજ્ઞાસઓુને ગરુૂ સાથે ભેટો કરાિે છે.જજજ્ઞાસ ુભાિથી યાચના કરનારને હરરદાન 
આ૫નાર,બ્રહ્માનભુરૂ્ત કરાિનાર ભલેૂલા ભટકેલા પ્રાણીઓને ૫રમતત્િમા ંલીન કરિા તથા માયાન્ધ 
વ્યસ્તતને ર્િિેક નેત્ર પ્રદાન કરી કાળની સીમાથી બહાર ૫રમર્પતા ૫રમાત્મા સાથે સબધં જોડી 



 

 

આ૫નાર શસ્તતનુ ંનામ ગરુૂ છે. ભારતીય ર્િચારધારા જન્મ-મરણના ચક્રની યથાાથતામા ંર્િશ્વાસ 
રાખે છે તેમાથંી ગરુૂ મતુત કરી શકે છે.ત્રણે લોકમા ંગરુૂ ર્સિાય કોઇ મસુ્તતનુ ંસાધન નથી.તેમની 
પે્રરણા અને માગાદશાનથી જ જીિ પ્રભ ુભસ્તત કરી શકે છે તથા રાત રદિસ તેનામા ંમગ્ન રહીને 
પોતાની માનર્સક તથા આધ્યાજત્મક ભખૂ શાતં કરી શકે છે.ગરુૂ પોતે એક ર્તથા છે.તેમના ચરણોમા ં
બેસિા માત્રથી પાપો ધોિાઇ જાય છે.તે સતંોષનો ભડંાર હોય છે.ગરુૂ બચર ર્નમાલ જળનો સચંાર 
કરનાર થ ત્રોત છે,જેનાથી દુગાર્તનો મેલ ધોિાઇ જાય છે.િાથતિમા ંજો ગરુૂ પણૂા હોય તો ૫શ ુસમાન 
૫ર્તત અને કુરટલ મનટુ યને ૫ણ દેિત્ િ-૫દ પ્રાપ્ ત કરે છે.તેમના હૃદયમાથંી હંમેશા ંનીકળતી 
બ્રહ્મજ્ઞાનની સગુધંી ર્િશ્વ પ્રકૃર્તને સગુરં્ધત કરે છે.આિા મહામાનિના ચરણોમા ંર્શશ ઝુકાિિાથી 
અિશ્ય કલ્યાણની પ્રાર્પ્ ત થાય છે.સદગરુૂ સમાજના દરેક વ્યસ્તતને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરીને પોતાના 
મળૂ થ િરૂ૫ ૫રમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાિીને વ્યસ્તત તથા સમાજને થ િગીય આનદં પ્રદાન કરે છે. 
 
હિે સહજમા ંજ પ્રશ્ન થાય કેઃમસુ્તતદાતા,જીિ-બ્રહ્મમા ંએકત્િ થ થાર્પત કરનાર તથા સસંારના ર્િષય-
ર્િકારોમાથંી મસુ્તત અપાિનાર ગરુૂ ક્યાનંા ર્નિાસી હોય છે? શારીરરક રૂ૫મા ંતે ભલે દુર્નયાદારી 
દેખાય,પરંત ુિાસ ્ તિમા ંતે આ ર્િલાસી જગતના હોતા નથી,તે દુર્નયાના નરકમા ંતડ૫તી 
માનિતાના મસીહા ભૌર્તકરૂ૫ લઇને આિે છે,તેમછતા ંતે થ િયમ ્ ૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્માના પ્રર્તર્નર્ધ 
હોય છે.ગરુૂ દેહમા ંજ ર્થ થત હોતા નથી,તે પ્રભથુી અબભન્ ન હોય છે,તે સાકાર હોિા છતા૫ંણ ર્નરાકાર 
હોય છે,તે જીિોનુ ંકલ્યાણ કરિા માટે દેહ ધારણ કરતા હોય છે.તમામ સદગ્રથંોએ તેમની મહીમાનુ ં
િણાન કયુું છે.ગરુૂ અમારી જેમ માનિીય આકારમા ંહોય છે.તેમનુ ંશરીર સસંારમા ંકામ કરત ુ ંદેખાય 
છે,૫રંત ુતે પ્રભથુી અબભન્ ન હોય છે.આ જગતના કોઇ બધંન તેમને હોતા નથી.ગરુૂ એ પ્રભએુ 
મોકલેલ દૂત છે.જે સસંારના કલ્યાણના માટે પ્રભથુી ર્િખટૂા ૫ડેલ જીિોને ૫રમાત્માની સાથે જોડિા 
માટે આિે છે. 
ગરુૂ અને ર્શટ યનો સબધં પ્રગાઢ હોય છે.જેની તલુના કોઇની સાથે કરી શકાતી નથી.દુર્નયાના 
તમામ સબધંો થ િાથાથી બધંાયેલ છે,જ્યારે ગરુૂ-ર્શટ યનો સબધં ર્નઃથ િાથા હોય છે.ગરુૂ ર્શટ યને મન 
અને ઇષ્ન્દ્રયોને ર્થ થર કરિાનુ ંસાધન બતાિતા હોય છે.પોતાની કૃપા દૃર્ટ ટથી ર્શટ યને બપુ્ધ્ધની 
ર્નમાળતા પ્રદાન કરે છે,કેમ કે ૫રમાથામા ંમન,ઇર્ન્ દ્રયો તથા બરુ્ધ્ ધની ર્થ થરતા ર્નતાન્ત આિશ્યક 
છે.સદગરુૂ ર્શટ યના તમામ રોગ-સતંા૫ દૂર કરી દે છે.પ્રારબ્ધ અનસુાર ભોગિિાના દુઃખોને પોતાની 
શસ્તતથી હલકા બનાિી દે છે અને દુઃખ સહન કરિાની શસ્તત આપે છે. 
જ્યો જનની સતૂ જન પાલતી રખતી નજર મઝંાર,ત્યોં સદગરુૂ ર્શટ યકો રખતા હરર ર્પ્રત પ્ યાર.. 
 



 

 

એટલે કેઃ માતાથી િધ ુઅર્ધક અટટૂ પે્રમથી ગરુૂ ર્શટ યની પાલના કરે છે.તે નામ-સત્યજ્ઞાનનુ ં
ભોજન જમાડી ર્શટ યનુ ંપાલન પોષણ કરે છે,તે પે્રમની રોટી,જીિન અમતૃ ર્શટ યને આપે છે.ગરુૂનો 
અદૃશ્ય હાથ ઘણો લાબંો હોય છે.તેમના સાર્મપ્ ય કે દુર િસિાથી કોઇ ફરક ૫ડતો નથી,તેમા ં
કારણ-કરણ પ્રભ ુસત્તા કામ કરતી હોય છે. 
 
હિે પ્રશ્ન થાય કેઃ ગરુૂ ૫ણ અમારી જેમ જ માનિ છે તો ૫છી તેમને ર્િશેષતા કેમ આ૫િામા ંઆિે 
છે? તેનો જિાબ એ છે કેઃગરુૂનો અમારી જેમ જ માનિ દેહ હોય છે,પરંત ુતેમનામા ં૫રમાત્મા પ્રગટ 
રૂ૫મા ંહોય છે.૫રમાત્મા દરેકમા ંછે જ,પરંત.ુ...... 
સબ ઘટ મેરા સાાઇયા સનૂી સેજ ના કોઇ, બબલહારી ર્તસ ઘટકી જા ઘટ પ્રગટ હોય...... ગરુૂમા ંજે 
સત્તા પ્રગટ છે તે બીજાઓમા ં૫ણ પ્રગટ કરતા હોય છે,એટલા માટે જ તે માનિ શરીરને અમે 
ર્િશેષ માનીએ છીએ,તેમની પજૂા કરીએ છીએ. 
 
ભારતીય ર્િચારધારા કમા અનસુારના જીિન-મરણ-આિાગમનના ર્સધ્ ધાતંને થ િીકારે છે.શાસ્ત્રોમા ં
ચૌરાશી લાખ યોર્નયો(ઇંડજ..ર્પિંડજ..થ િેદજ અને ઉદબભજ)નુ ંિણાન છે તથા દેિ દુલાભ મનટુ ય 
જન્મની પ્રાર્પ્ ત ઘણા જ સત્કમોનુ ંપ્રર્તક છે એમ કહિેામા ંઆવ્યુ ંછે.સરૃ્ટ ટના ર્િકાસક્રમમા ંઉત્તરોત્તર 
ઉન્નર્તનો ઉપાસક માનિ તમામ જીિોમા ંમોટો કહિેાય છે,કારણ કેઃતેની પાસે 
બરુ્ધ્ ધ,ર્િિેક,મલૂ્યાકંન કરિાની તથા િાથ તર્િકતા શોધી કાઢિાની શસ્તત તેનામા ંછે.આ શસ્તતના 
આધારે તે પોતાના જીિન લક્ષ્ યના ર્િશે ર્િચારી શકે છે તથા જીિન રહથયની શોધ કરી છેલ્લે 
આિાગમનના ચક્કરમાથંી છુટકારો મેળિીને પ્રભમુા ંલીન થઇ શકે છે અને આ જ મનટુ યજીિનની 
સાથાકતા છે.પ્રભ ુ૫રમાત્માની ગોદમા ંથ થાન પ્રાપ્ ત કરી સાસંારરક ભોગો-સખુો-આકષાણો-ર્િકષાણોથી 
મસુ્તત મળે છે અને માયાના અંધકાર પાર કરી ર્િિેકરૂપી રદ૫ક લઇ પોતાનો િાથ તર્િક માગા શોધી 
લેિો.ભિસાગરમા ંગોથા ંખાિા કરતા ંસત્યબોધ પ્રાપ્ ત કરી અલૌરકક આનદં પ્રાપ્ ત કરિો તથા 
જીિતા ંરહીને પોતાના ંપ્રારબ્ધ કમોનો રહસાબ પરુો કરી નિેસરથી સદર્િચારી..સમવ્યિહારી તથા 
૫રકલ્યાણકારી જીિન ર્િતાિવુ ં– એ જ િાથતિમા ંમનટુ ય જીિનનુ ંલક્ષ્ ય છે, ૫રંત ુઆ ક્યારે 
શક્ય બને ? સસંારમા ંજન્મ લેતા ંજ મનટુ ય માયાિી ગોરખધધંામા ંએિો ફસાઇ જાય છે 
કેઃઆધ્યાર્ત્ મક જ્ઞાનનો રદ૫ક અર્િિેકરૂપી ભયકંર અંધકારમા ંપોતાનો પ્રકાશ ફેલાિી શકતો 
નથી.દી૫થી દી૫ પ્રગટાિિાનો ર્સધ્ ધાતં પ્રર્સધ્ ધ છે,એટલે જ્ઞાનરૂપી રદ૫કને ગરુૂની સહાયતાથી 
પ્રકાર્શત કરી શકાય છે,એટલે સિાપ્રથમ મનટુ યએ પોતાના જીિન લક્ષને પ્રાપ્ ત કરિા,જન્મ-
મરણના ચક્કરમાથંી મતુત થિા કોઇ સાચા ગરુૂની શોધ કરિી જોઇએ.  ગરુૂ એક એિી શસ્તત 



 

 

છે જેમની અન૫ુર્થ થર્તમા ંમનટુ ય પાસે બધુ ંજ હોિાછતા ં૫ણ શનૂ્ય છે,તે કથતરુી મગૃની જેમ 
પોતાની અંદરથી જ આિતી સગુધંને જગંલોમા,ં૫હાડો,ર્તથોમા ંશોધતો ફરે છે,તેને કોઇ 
િાથતર્િકતા સમજાિી દે તો તેને કેટલી અલૌરકક શારં્ત મળે ! સિાત્ર સાક્ષાત બ્રહ્મ ર્િધમાન છે 
તેમની સગુધંી એટલે કેઃ માયા કે પ્રકૃર્ત ચારે રદશામા ંફેલાયેલ છે,પરંત ુગરુૂરૂપી સોપાન ર્િના આ 
ર્થ થર્તને પ્રાપ્ ત કરિી અસભંિ છે.ગરુૂ સત્ય-અસત્યનો મા૫દંડ છે.સસંાર સાગરથી પાર કરાિનાર 
નાર્િક તથા મહાનતમ તીથા છે,જેના દશાન કરિાથી અડસઠ તીથોનુ ંપણુ્ય પ્રાપ્ ત થાય છે.  
 
સદગરુૂના આદેશ-ઉ૫દેશને માનનાર,તેમના આદેશ મજુબ આચરણ કરનાર ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર 
કરીને તેમા ંલીન થઇ જાય છે.ગરુૂ િચનોની સહાયતાથી તેને કાળનો ભય રહતેો નથી.જ્યાસંધુી 
સદગરુૂની શરણાગર્ત લેિામા ંઆિતી નથી ત્યાસંધુી પ્રભ ુર્મલનની િાતો ફતત કોરી કલ ્ ૫ના જ 
છે. આત્મા જ્યારે પોતાનુ ંઅલગ અર્થ તત્ િ નથી –એવુ ંસમજી ઇશ્વરમા ંલીન થઇ જાય છે એટલે 
કેઃઅંશ અંશીમા ંસમાઇ જાય છે તો મનટુ યને સસંારમા ંપનુઃજન્મ લેિો ૫ડતો નથી.બ્રહ્મમા ંલીન 
થયા ૫છી તેનુ ંઅલગ વ્ યસ્તતત્ િ રહતે ુ ંનથી,તેને જ મોક્ષ કહિેામા ંઆિે છે.ગરુૂ માગા-પ્રદશાક 
જ્યોર્ત છે તેના ર્િના અર્િિેકના અંધકારમા ંરથ તાની શોધ કરિી અસભંિ છે.ગરુૂ અને ૫રમાત્મામા ં
મોટંુ કોન? આ પ્રશ્ન ઉ૫ર પરુાતન કાળથી ર્િચારો થઇ રહ્યા છે.શુ ંઆ બનેં્ન એક છે? શુ ંબનેં્નમા ં
અંતર છે? આ પ્રશ્ન ૫ણ આ સદંભામા ંર્િચારણીય છે.અદ્વતેિાદી ર્િચારક બનેં્નના એકત્િ ર્સધ્ ધ 
કરિા માટે ર્નઃસકંોચ કહી ઉઠે છે કેઃ-- ગરુૂ બ્રહ્મા ગરુૂ ર્િટ ણ ુગરુૂ દેિો મહશે્વરઃ  ગરુૂ સાક્ષાત 
પરબ્રહ્મ તથ મૈઃ શ્રી ગરુિે નમઃ !! એટલે કેઃ ગરુૂ જ બ્રહ્મા છે,ગરુૂ જ ર્િટ ણ ુછે અને ગરુૂ જ શકંર 
ભગિાન છે,ગરુૂ જ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મનુ ંરૂ૫ છે,એટલે કેઃસસંારમા ંઉત ્ ૫ર્ત્ત,પોષણ અને શાતં 
કરિાિાળી ત્રણે શસ્તતઓ ગરુૂમા ંહોય છે. 
લેખક : ર્િનોદભાઈ.મગંલભાઈ.માછી – ઇમેલ- vinodmachhi@gmail.com 
ફોન: ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫(મો) 
 

 
માનિ જીિનમા ંતમામ સમથયાઓનુ ંકારણ મન છે..! 
માનિ જીિનમા ંતમામ સમથયાઓ..દુઃખો અને તકલીફોનુ ંપ્રમખુ કારણ મન 
છે,કારણ કેઃમનટુ યની તમામ ઇપ્ન્િયોમા ંમન જ મખુય છે.આમ તો કમા કરિા માટે 



 

 

પાચં કમેષ્ન્દ્રયો(હાથ..પગ..મખુ..ગદુા અને ઉ૫થથ) તથા કોઇ ૫ણ જાણકારી મેળિિા 
પાચં જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો(આંખ..કાન..નાક..જીભ અને ત્િચા) આ૫િામા ંઆિેલ છે,પરંત ુ
કોઇપણ કમેષ્ન્દ્રય કે જ્ઞાનેષ્ન્દ્રય મનના આદેશ ર્િના કામ કરી શકતી નથી.ક્યારેક 
એવુ ંબને છે કેઃકોઇ વ્યસ્તત અમારી નજરની સામે જ ૫સાર થાય તેમછતા ંઅમે તેને 
જોઇ શકતા નથી..કોઇ વ્યસ્તત અમોને બોલાિે છે તેમ છતા ંઅમે સાભંળતા 
નથી,ત્યારે અમોને પછૂિામા ંઆિે તો અમો કહીએ છીએ કે મેં તે વ્યસ્તતને જોયો જ 
નથી કે મેં તેની બમૂ સાભંળી જ નથી.આનુ ંકારણ એ છે કેઃ આંખો દ્વારા જોિા છતા ં
તથા કાનો દ્વારા સાભંળિા છતા ંઅમારંૂ ધ્યાન અન્યત્ર હોિાના કારણે જોઇ કે સાભંળી 
શકતા નથી.આનો અથા એ થયો કેઃમન જ જુિે છે અને મન જ સાભંળે છે,ઇષ્ન્દ્રયો તો 
ર્નર્મત્તમાત્ર છે.માનિ શરીરમા ંમન જ સમ્રાટ છે.શરીરના તમામ અિયિો મનના 
ઇશારે જ કામ કરે છે.  એકિાર એક વ્યસ્તત પજૂા કરી રહ્યો હતો..તેના હાથમા ં
માળા ફરી રહી હતી..જીભથી પ્રભ ુનામનો જપ થઇ રહ્યો હતો,તેની બબલ્કુલ સામે 
તેના ફાટેલા બટૂ ૫ડયા હતા,રસોડામા ંતેની પતૂ્રી રસોઇ બનાિી રહી હતી કે જે 
બ્રહ્મજ્ઞાની હતી,તે જ સમયે તેના ર્પતાશ્રીને મળિા કોઇ આગતંકુ આિે છે અને તેના 
ર્પતાશ્રીના ર્િશે પછૂતા ંપતૂ્રીએ જિાબ આપ્ યો કેઃ મારા ર્પતાશ્રી તો ઘેર નથી તેઓ 
મોચીને ત્યા ંતેમના ફાટેલા બટૂ રીપેર કરાિિા માટે ગયા છે,તે આગતંકુના ગયા 
બાદ પજૂા પરુી થતા ંતેના ર્પતાશ્રી ગથુસામા ંઆિી પતૂ્રીને કહ ેછે કેઃ ત ૂ ંજુુંું  કેમ 
બોલી ? હું તો પજૂાખડંમા ંપજૂા કરી રહ્યો હતો.પતૂ્રીએ નમ્રતાપિૂાક જિાબ આપ્ યો કેઃ 
ર્પતાશ્રી ! આપનુ ંશરીર ભલે પજૂાખડંમા ંહત ુ ંપરંત ુઆપનુ ંમન ફાટી ગયેલા બટૂને 
રીપેર કરાિિા મોચીને ત્યા ંગયુ ંહત ુ ંતો પછી હું જુુંું  ક્યા ંબોલી ! એટલે જ 
કબીરજીએ લખયુ ંછે કેઃ માલા તો કરમેં રફરે..જીભ રફરે મખુ માહંી, મનઆુ તો દશો 
રદશામેં રફરે..યહ તો સરુ્મરણ નાહીં....૧ 
માલા ફેરત જુગ ભયા..ગયા ન મનકા ફેર, કરકા મનકા ડારી દે મનકા મણકા 
ફેર....૨ 



 

 

મનનો થિભાિ છેઃ અિગણુોની તરફ દોડવુ.ં.કોઇની ર્નન્દા કરિાની હોય..કોઇને 
નકુશાન થાય તેિી યોજના બનાિિાની હોય..વ્યબભચારની િાતો થતી હોય ત્યા ંમન 
ઘણુ ંજ રસપિૂાક સાભંળત ુ ંહોય છે, એટલે જ તો લોકો પોતાની પ્રસશંા કરિામા ંઅને 
સાભંળિામા.ં.બીજાના અિગણુોની ચચાા કરિામા.ં.ગપ્ પા ંમારિામા.ં. પોતાની મહત્તા 
િધારિામા ંવ્યથત જોિા મળે છે,પરંત ુજો સત્સગંમા ંજિાનુ ંહોય..પ્રભનુી ચચાા 
કરિાની હોય તો તેમની પાસે સમય હોતો નથી.. મનની આ જ મઢૂતા છે કે પ્રભ ુ
ભસ્તતને છોડીને અથથાયી અને ર્નમ્ન કોટીના કામોમા ંઆનદં પ્રાપ્ ત કરિા ઇચ્છે છે. 
મન જ પ્રાણીઓના ભર્િટ યનુ ંર્નમાાણ કરે છે. !! આશા ત્યા ંિાસા અને સરૂતા ત્યા ં
મકૂામ !!  
મતૃ્યનુા સમયે મન જેમા ંલાગે છે તેિી જ ગર્ત થાય છે.સારંૂ કમા હોય કે ખરાબ કમા 
હોય..જેમા ંમન લાગી જાય છે તે બધંનનુ ંકારણ બને છે.જો મનને િશ કરી લેિામા ં
આિે તો વ્યસ્તત બધંનમતુત થઇ જાય છે..એટલે કે મોક્ષને પ્રાપ્ ત થઇ શકે છે તેના 
માટે ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ સદગરુૂ ૫રમાત્માના ચરણકમળમા ંધ્યાન લગાિિાની 
આિશ્યકતા છે.મન ક્યારેક શાતં તો ક્યારેક અશાતં રહ ેછે. ૫રરસ્થથર્ત અનકુળૂ અને 
પ્રર્તકળૂ બનેં્ન અથથાયી છે.જે અનકુળૂતાની રાહ જુિે છે તે સામાન્ય માનિ કહિેાય 
છે.જે પ્રર્તકળૂતાને અનકુળૂ બનાિિાની રહિંમત રાખે છે તે મહાન કહિેાય 
છે.ક્ષણભગંરુ જીિનમા ંઅનકુળૂતા આિિાની રાહ જોયા ર્િના જે પ્રાપ્ ત થયેલ છે 
તેનો ઉ૫યોગ કરિો ૫ડતો હોય છે અને આિી જ રીતે જીિનચક્ર ચાલત ુ ંરહ ેછે.અમે 
જ્યા ંસધુી જાગીએ છીએ ત્યા ંસધુી લગભગ દોડતા જ રહીએ છીએ.દુર્નયાના તમામ 
માનિો ભૌર્તક ૫દાથો ભેગા કરિાની પ્રર્તયોબગતામા ંદોડી રહ્યા છે,તેમની િર્ટ િ 
પોતાનાથી આગળ િધી રહલેાઓની ઉ૫ર હોય છે અને તેઓ ર્િચારતા હોય છે કેઃહું 
તેનાથી કેિી રીતે આગળ નીકળં...?  સતુી િખતે લગભગ આ૫ણે શાતં હોઇએ 
છીએ,પરંત ુદરેક સતેૂલો વ્યસ્તત શાતં જ હોય છે તેિો દાિો કરી શકાતો નથી.જેમ 
જાગિાિાળાઓની દુર્નયા છે તેિી જ રીતે ઉંઘિાિાળાઓની ૫ણ દુર્નયા હોય 
છે.જ્યારે થિપ્ ન પ્રર્તકળૂ હોય છે તો બબથતર ગમે તેટલો નરમ કેમ ના હોય..મન 



 

 

અશાતં જ રહ ેછે.જાગનાર ૫ણ અશાતં અને ઉંઘનાર ૫ણ અશાતં ! તો ૫છી શારં્ત 
ક્યાથંી મળે ? નિજાત બાળકથી માડંીને વદૃ્ધાિથથાએ ૫હોચેલા તમામ શારં્તની શોધ 
કરી રહ્યા છે.આ બનેં્નને પોતપોતાના કારણો છે.નિજાત ર્શશનેુ હજુ ભાર્િ જીિન 
જીિિાનુ ંછે એટલે તેમની ઉ૫લપ્બ્ધઓનો કટોરો ખાલી છે.વદૃ્ધ જીિન જીિી ચકુ્યા 
છે,પરંત ુપામવુ ં(+) અને ખોવુ ં(-) તેનુ ં૫રીણામ શનૂ્ય છે. ગબણતના આ ખેલમા ં
એકનો અર્નશ્ચય અને બીજાના જીિનમા ંર્નરાશા છે.જે કાલે રડી રહ્યો હતો તે આજે 
૫ણ રડી રહ્યો છે.રડવુ ંએ તર્થયનુ ં૫રીયાચક છે કે બનેં્નને શારં્ત મળી નથી...!  
 સદીઓથી બદુ્ધદ્ધજીિીઓ બચન્તન કરી રહ્યા છે..િતતા ભાષણ આપી રહ્યા 
છે..મોટા મોટા સમેંલનો..મોટી મોટી જાહરે ખબરો...આ બધુ ંઅર્િરત૫ણે ચાલી રહ્ુ ં
છે તેમછતા ંશારં્ત મળતી નથી.આ બહું મોટી સમથયા છે.તમામ સમથયાઓ મનની 
છે.મનને ઠેકાણુ ંજોઇએ. બચિંતન..મનન.. ભાષણ..સમેંલન...તમામ મબુારક છે કે જો 
મન આત્માને આર્ધન હોય..   મન અને આત્મા જીિનરૂપી વકૃ્ષ ઉ૫ર બેઠેલા બે 
૫ક્ષીઓ છે.તફાિત એટલો છે કેઃમન ફળ ખાિાની ઇચ્છા રાખયા કરે છે અને આત્મા 
ફળની ઇચ્છાથી રહીત હોય છે.આત્માની ઇચ્છા છેઃ ૫રમાત્મા કે જે આત્માનુ ંમળૂ 
થિરૂ૫ છે.આત્મા ૫રમાત્માની સાથે જોડાઇ જાય તો ૫રમ શાતં થઇ જાય છે.આ 
અિથથામા ંમન આત્માની આર્ધનતા થિીકારી લે તો મન ૫ણ શાતં બની જાય છે. 
સમથયા અંદરની છે તો સમાધાન ૫ણ અંદરથી જ કરવુ ં૫ડશે.સમાધાન એક જ છે કેઃ 
આત્માનુ ં૫રમાત્માની સાથે ર્મલન.આ જ આધ્યાજત્મકતાનુ ંર્શખર છે.ર્િશ્વના દરેક 
મનટુ યનો આત્મા ૫રમાત્માની સાથે જોડાઇ જાય તો જ ર્િશ્વ શારં્ત સભંિ છે.શારં્ત 
જોઇએ તો આ કદમ ઉપાડવુ ંજ ૫ડશે....તો આિો આ૫ણે સૌ આગળ િધીએ.....!!! 
અમારા અંતઃકરણ ચતટુ િયના ચાર ભાગ છેઃ મન..બદુ્ધદ્ધ..બચત્ત અને અહંકાર. મનમા ં
સકંલ્પ-ર્િકલ્પ થાય છે.બચત્ત તેના ઉપર બચન્તન કરે છે,ત્યારબાદ બદુ્ધદ્ધ તેના સબધંમા ં
ર્નણાય કરે છે..અહંકારથી કતતૃ્િભાિ ઉત્પન્ન થાય છે..આમ,મન અમારા સકંલ્પ-
ર્િકલ્પોનુ ંઉદગમ થથાન છે.મન અમારી ઇષ્ન્દ્રયોનુ ંપે્રરક તથા ર્નયતં્રક છે.મનને 
કેષ્ન્દ્રત કયાા ર્સિાય કોઇપણ કાયા સપંણૂાપણે સપંાદન થઇ શકત ુ ંનથી.અમે જે કંઇ 



 

 

શભુ-અશભુ કમા કરીએ છીએ તેની રૂ૫રેખા પ્રથમ અમારા મનમા ંજ બને છે અને તે 
મજુબ જ અમારી કમેષ્ન્દ્રયો તેને કાયાાસ્ન્િત કરે છે.આમ,અમારા તમામ શભુ-અશભુ 
કમોનુ ંપ્રધાન કારણ અમારંૂ મન જ છે. 
ઉ૫ર્નષદમા ંકહિેામા ંઆવ્યુ ંછે કેઃ !! મન એિમ ્મનટુ યાણામ ્બધંન કારણ મોક્ષયો 
!! 
મન જ અમારા બધંન અને મોક્ષનુ ંકારણ છે.આ ર્સિાય અમારા જીિનમા ંસફળતા 
અને ર્નટ ફળતાઓમા ં૫ણ અમારંૂ મનોબળનુ ંમહત્િપણૂા યોગદાન હોય છે.મનમા ં
ઉત્સાહ હોય તો કઠીન કાયા ૫ણ સગુમતાપિૂાક સ૫ંન્ન થાય છે,પરંત ુઉત્સાહહીન 
અધરૂા મનથી કરેલ કાયામા ંઅસફળતા જ મળે છે,એટલે ર્િજ્ય-૫રાજયનુ ંકારણ ૫ણ 
અમારંૂ મનોબળ છે. 
!! મનકે હારે હાર હૈ ! મનકે જીતે જીત !! 
મનની આ ચચંળતાનુ ંકારણ મનનો ર્િષય ઇષ્ન્દ્રયોની સાથેનો સયંોગ છે. ઇષ્ન્દ્રયો 
ર્િષયોના સયંોગથી મનને પોતાનુ ંઅનગુામી બનાિી લઇ મનને સ્થથર થિા દેત ુ ં
નથી.જો કે મનને ઇષ્ન્દ્રયોથી શે્રટ ઠ..સબળ અને સકુ્ષ્ મ કહિેામા ંઆવ્યુ ંછે. 
શ્રીમદ્ ભગિદગીતામા ંભગિાન શ્રીકૃટ ણ કહ ેછે કેઃ 
“ઇષ્ન્દ્રયોને થથળૂ શરીર કરતા ં૫ર (શે્રટ ઠ..સબળ..પ્રકાશક..વ્યાપક તેમજ સકૂ્ષ્ મ) કહ ે
છે.ઇષ્ન્દ્રયોથી ૫ર મન છે..મનથી ૫ર બદુ્ધદ્ધ છે અને જે બદુ્ધદ્ધથી ૫ણ ૫ર છે તે કામ છે.’’ 
!! (ગીતાઃ૩/૪૨) 
થથળૂ શરીર ર્િષય છે..ઇષ્ન્દ્રયો બરહઃકરણ છે અને મન..બદુ્ધદ્ધ અંતઃકરણ છે.થથળૂ 
શરીરથી ઇષ્ન્દ્રયો ૫ર છે તથા ઇષ્ન્દ્રયોથી ૫ર બદુ્ધદ્ધ છે.બદુ્ધદ્ધથી ૫ર અહં છે જે કતાા 
છે.આ અહં(કતાા)મા ંકામ એટલે કેઃ લૌકીક ઇચ્છા રહ ેછે.સાધકના હ્રદયમા ંરહલેી 
તમામ કામનાઓ જ્યારે સમળુગી નટ ટ થઇ જાય છે ત્યારે મરણધમી મનટુ ય અમર 
થઇ જાય છે અને અહી મનટુ ય શરીરમા ંજ બ્રહ્મનો સારી રીતે અનભુિ કરી લે છે.જે 
સમયે મનટુ ય પોતાના મનમા ંરહિેાિાળી તમામ કામનાઓનો ૫રીત્યાગ કરી દે છે 
તે જ સમયે તે ભગિત્થિરૂ૫ને પ્રાપ્ ત કરી લે છે. 



 

 

શ્રીમદ્ ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમા ંઅજુ ાને ભગિાનને પોતાની ર્િિશતા વ્યતત કરતા ં
કહ્ુ ંકેઃ “હ ેમધસુદૂન..! આપે સમતાયતુત જે યોગનો ઉ૫દેશ આપ્ યો છે..મનની 
ચચંળતાના કારણે યોગની સ્થથર સ્થથર્ત જોતો નથી.’’ (ગીતાઃ૬/૩૪) સાસંારીક 
૫દાથોની પ્રાર્પ્ ત-અપ્રાર્પ્ તમા ંબચત્તની સમતા રહિેી જોઇએ.આ સમતાથી મનટુ યનુ ં
કલ્યાણ થાય છે.જ્યા ંસધુી મનની ચચંળતા દૂર થાય નહી ત્યા ંસધુી ધ્યાનયોગ ર્સદ્ધ 
થતો નથી અને ધ્યાનયોગ ર્સદ્ધ થયા ર્િના સમતાની પ્રાર્પ્ ત થતી નથી. 
અજુ ાનના આ કથનની સહમતી વ્યતત કરતા ંભગિાન શ્રી કૃટ ણજીએ મનોર્નગ્રહના બે 
ઉપાય બતાિતા ંકહ્ુ ંકેઃ 
“આ મન ઘણુ ંજ ચચંળ છે તેમજ મશુ્કેલીથી િશ થનારંૂ છે.આ તારંૂ કહવે ુ ંબબલ્કુલ 
બરાબર છે..છતા ં૫ણ એ અભ્યાસ અને િૈરાગ્ય િડે િશમા ંથાય છે.’’(ગીતાઃ૬/૩૫) 
મનને િારંિાર ધ્યેયમા ંલગાડિાને અભ્યાસ કહ ેછે.આ અભ્યાસની ર્સદ્ધદ્ધ ર્નરંતર 
સમય આ૫િાથી થાય છે.સમય ૫ણ ર્નરંતર કાઢિો જોઇએ..દરરોજ કાઢિો 
જોઇએ.ક્યારેક અભ્યાસ કયો અને ક્યારેક ન કયો...આમ ન કરવુ.ંઅભ્યાસના બે 
પ્રકાર છેઃ (૧) પોતાનુ ંજે લક્ષ્ ય કે ધ્યેય છે તેમા ંમનોવરૃ્ત્ત લગાડિી અને બીજી વરૃ્ત્ત 
આિી જાય એટલે કેઃ બીજુ ંબચન્તન આિી જાય તેની ઉપેક્ષા કરી દેિી..તેનાથી 
ઉદાસીન થઇ જવુ.ં (ર) જ્યા ંજ્યા ંમન ચાલ્યુ ંજાય ત્યા ંત્યા ંપોતાના લક્ષ્ ય 
૫રમાત્માને જ જોિા.. અભ્યાસની અંદર 
થિાધ્યાય..ધ્યાન..સેિા..સરુ્મરણ..સત્સગં...િગેરે સાધન આિે છે.ધાર્મિક સદગ્રનં્થો નુ ં
અધ્યયન કરવુ ંતથા બચિંતન..મનન કરિાનો અભ્યાસ કરિો.ત્યારબાદ તે અનસુાર 
ધ્યાન કરિાનો તથા નામ સરુ્મરણ કરિાનો અભ્યાસ કરિો.મનની પ્રવરૃ્ત્ત 
ર્િષયોન્મખુ હોય છે તેથી મનને ર્િષયોમાથંી હટાિીને ઇશ્વરોન્મખુ કરવુ.ંમનને 
૫રમાત્મામા ંલગાડવુ ંએ અભ્યાસ છે. ઉ૫રોતત બે સાધનો ર્સિાય મન લગાડિાના 
બીજા કેટલાક ઉપાય છે જેિા કે..... 
 ૫રમાત્મા તત્િને જાણીને તેમની સાથે સબધં જોડીને નામનુ ંસરુ્મરણ કરવુ.ં. 



 

 

 જ્યારે ધ્યાન કરિા બેસીએ ત્યારે સૌથી ૫હલેા ંબે ચાર શ્વાસ બહાર કાઢીને 
એિી ભાિના કરિી કે મેં મનથી સસંારને સિાથા કાઢી નાખયો છે,હિે મારંૂ મન 
સસંારનુ ંનહી ૫રંત ુ૫રમાત્માનુ ંજ બચિંતન કરશે અને બચિંતનમા ંજે કંઇ૫ણ આિશે તે 
૫રમાત્માનુ ંજ થિરૂ૫ હશે.. 
િૈરાગ્યનો અથા છેઃસાસંારીક ર્િષયોના પ્રત્યે દોષિર્ટ િ અ૫નાિીને તેમના પ્રત્યે 
અનાસસ્તત અને ઉદાસીનતાનો ભાિ પેદા કરિો.ર્િષયોમા ંદોષદશાન અને 
ર્િષયાસસ્તતના કુ-૫રીણામના બચિંતનથી ર્િષયોન્મખુ મન ર્િષયોના પ્રત્યે ર્િરતત 
થઇ જાય છે.આ પ્રસગંમા ંરાજર્ષિ ભતહૃરી લેબખત શ્ર્લોક ઘણો જ ઉ૫યોગી છે. 
“ભોગમા ંરોગ થિાનો ભય...કુલાબભમાનથી ૫તનનો ભય...ધનથી રાજાનો 
ભય...મૌનમા ંદીનતાનો ભય...બળિાન હોિામા ંશત્રનુો ભય...સુદંરતામા ં
વદૃ્ધાિથથાનો ભય...શાસ્ત્રજ્ઞ હોિામા ંિાદ-ર્િિાદ (ર્િરોધ)નો ભય...ગણુિાન હોિામા ં
દુટ ટોનો ભય અને શરીરમા ંમતૃ્યનુો ભય બનેલો રહ ેછે...ફતત િૈરાગ્યમા ંજ 
અભય(ભયમતુત) નો ભાિ છે.’’ (િૈરાગ્ય શતકઃ૩૫) 
અભ્યાસની સહાય માટે “િૈરાગ્ય’’ ની જરૂર છે,કારણ કેઃસસંારના ભોગોથી જેટલો રાગ 
દૂર થશે તેટલુ ંજ મન ૫રમાત્મામા ંલાગશે.. િૈરાગ્ય લાિિાના કેટલાક ઉપાય છે...!! 
 સસંાર પ્રર્તક્ષણ બદલાય છે અને પોતાનુ ંથિરૂ૫ ક્યારેય અને કોઇપણ ક્ષણે 
બદલાત ુ ંનથી, આથી સસંાર આ૫ણી સાથે નથી અને આપણે સસંારની સાથે 
નથી...આિો ર્િચાર કરિાથી સસંારથી િેરાગ્ય થાય છે. 
 પોતાના કહિેાિાળા જેટલા કુટંુબીજનો અને સબધંીઓ છે તેઓ આ૫ણી પાસે 
અનકુળૂતાની ઇચ્છા રાખતા હોય છે તેથી આ૫ણી શસ્તત..સામર્થયા..યોગ્યતા અને 
સમજ અનસુાર તેમની ન્યાયયતુત ઇચ્છા પરુી કરી દેિી અને ૫રીશ્રમ કરીને તેમની 
સેિા કરિી,પરંત ુતેમની પાસેથી પોતાની અનકુળૂતાની તથા કંઇ લેિાની ઇચ્છાનો 
ત્યાગ કરિો..આમ કરિાથી થિાભાર્િક જ િૈરાગ્ય આિી જાય છે. 



 

 

 ર્િષયો અને ઇષ્ન્દ્રયોના સયંોગથી જે સખુની અનભુરૂ્ત થાય છે તે ક્ષબણક અને 
૫રીણામમા ંર્િષ બરાબર છે આ સત્યને હ્રદયમા ંઉતારી લેિાથી મનમા ંર્િષયોના 
પ્રત્યે િૈરાગ્યનો ભાિ આિી જાય છે.. 
શ્રીમદ ભગિદ્ ગીતામા ંિણાિેલ ઉ૫રોતત બે ઉપાયો (અભ્યાસ અને િૈરાગ્ય) મા ં
પ્રથમ બતાિેલ અભ્યાસ એ ભતત૫રક છે અને િૈરાગ્ય જ્ઞાન૫રક છે.મનને 
ર્િષયોમાથંી હટાિીને ઇશ્વરોન્મખુ બનાિવુ ંભસ્તતથી જ સભંિ બને છે.તેના માટે 
ઇશ્વરની શરણાગર્ત અપેબક્ષત છે.ર્િષયોમા ંદોષદશાન જ્ઞાનમાગાની સાધનાથી સભંિ 
બને છે.જ્ઞાની અસતનો ત્યાગ કરીને સતને ગ્રહણ કરે છે. સસંાર અને તેના તમામ 
૫દાથો અસત ્અને અર્નત્ય છે એવુ ંમાનીને જ્ઞાની પોતાના મનને ર્િષયોન્મખુ થિા 
દેતા નથી. 
ભારતીય દશાનોમા ંએક યોગદશાન છે.તેના પ્રણેતા “મહર્ષિ પાતજંલી’’ છે.આ દશાનમા ં
યમ..ર્નયમ.. આસન..પ્રાણાયામ..પ્રત્યાહાર..ધારણા..ધ્યાન અને સમાર્ધ...િગેરેના 
અભ્યાસ દ્વારા મન અને ઇષ્ન્દ્રયોને ર્નયરં્ત્રત કરીને સમાર્ધની સ્થથર્ત પ્રાપ્ ત કરિાનુ ં
કહિેામા ંઆવ્યુ ંછે. 
પાતજંલી યોગદશાનનુ ંબીજુ ંસતૂ્ર છેઃ યોગર્શ્ચત્તવરૃ્ત્ત ર્નરોધઃ એટલે કેઃ બચત્ત(મન)ની 
વરૃ્ત્તઓનો ર્નરોધ એ જ યોગ છે.બચત્તવરૃ્ત્તઓનો ર્નરોધ કરિાનો અથા છે મનની 
ચચંળતાને રોકિી.આ ર્નરોધ કેિી રીતે થાય ? આ સબધંમા ંમહર્ષિ પાતજંલીએ ૫ણ 
બે સાધનોનો ઉલ્લેખ કયો છે કે જે શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ં૫ણ કહિેામા ંઆવ્યો છે. 
યોગદશાનનુ ંબારમુ ંસતૂ્ર છેઃ અભ્યાસિૈરાગ્યાભ્યા ંતર્ન્નરોધઃ ૫રંત ુજો આ બે ઉપાયો 
કરિા છતા ંસફળતા ના મળે..એટલે કે મનની ચચંળતા દૂર ના થાય તો શુ ંકરવુ ં? 
આનુ ંસમાધાન કરતા ંમહર્ષિ પાતજંલીએ આગળના સતૂ્રમા ંલખયુ ંછે કે................... 
!! ઇશ્વરપ્રબણધાનાદ્વો !! (સમાર્ધપાદઃ સતૂ્ર-૨૩) ઇશ્વર પ્રબણધાનનો અથા છે...ઇશ્વરની 
શરણાગર્ત. ઇશ્વરની શરણાગર્ત થિીકારી તેમના નામ..રૂ૫.. ગણુ અને લીલાનુ ં
શ્રિણ..રકતાન અને બચિંતન..મનન કરવુ ંતથા તમામ કમો ભગિાનને સમર્પિત કરી 
દેિા.ંઇશ્વર સિા સમથા છે તે પોતાના શરણાગત ભતત ઉ૫ર પ્રસન્ન થઇને તેમના 



 

 

ભાિ અનસુાર તમામ સખુો પ્રદાન કરે છે.ઇશ્વરમા ંમન લગાડિાથી ચ;ચળતા 
આપોઆપ સમાપ્ ત થઇ જાય છે.આના માટે ભગિત્કપૃાનુ ંઅિલબંન લેવુ ં૫ડે છે 
કારણ કે વ્યસ્તતની બદુ્ધદ્ધ..શસ્તત..પ્રયત્ન અને પરુૂષાથા ર્સર્મત છે.ર્સર્મત સાધનોથી 
અર્સર્મતને કેિી રીતે મેળિી શકાય !! એટલે પરુૂષાથાની સાથે સાથે ભગિાનની 
કૃપાનો આશ્રય ગ્રહણ કરિો આિશ્યક છે.ભગિાનના શરણાગત થઇને પ્રભનેુ 
પ્રાથાના કરિી જોઇએ.. 
જેિી રીતે ઢીમર(માછીમાર) માછલીઓને ૫કડિા માટે નદીમા ંજાળ નાખે છે, તો 
જાળની અંદર આિિાિાળી તમામ માછલીઓ ૫કડાઇ જાય છે, ૫રંત ુજે માછલી 
જાળ નાખિાિાળા માછીમારના ચરણોની પાસે આિી જાય છે તે ૫કડાતી નથી, તેિી 
જ રીતે ભગિાનની માયા(સસંાર)મા ંમમતા કરીને જીિો ફસાઇ જાય છે અને જન્ મ-
મરણના ચક્કરમા ંફરતા રહ ેછે, પરંત ુજે જીિો માયાપર્ત ૫રમાત્ માને 
જાણીને,માનીને તેમના શરણમા ંઆિી જાય છે તેઓ માયાને તરી જાય છે. ગોથિામી 
તલુસીદાસજી મહારાજ ર્િનય ૫ર્ત્રકામા ંમનની ચચંળતા ર્િશે લખતા ંકહ ેછે કે........ 
મેરો મન હરરજુ હઠ ન તજે !! ર્નસરદન નાથ દેઉં ર્શખ બહું બબર્ધ કરત સભુાઉં ર્નજૈ 
!! હ ેહરી ! મારંૂ મન હઠ છોડત ુ ંનથી.હ ેનાથ ! હું રદિસ રાત તેને અનેક પ્રકારથી 
સમજાવુ ંછંુ,પરંત ુમન પોતાના થિભાિ અનસુાર જ કરે છે.હું અનેક પ્રકારના ઉપાયો 
કરી કરીને થાકી ગયો છંુ,પરંત ુઆ મન અત્યતં બળિાન અને અજય 
છે.તલુસીદાસજી કહ ેછે કેઃ મારંૂ મન ત્યારે જ િશમા ંઆિશે કે જ્યારે પે્રરણા કરનાર 
૫રમાત્મા પોતે જ તેને રોકે !!! 
સકંલન: ર્િનોદભાઈ.મગંલભાઈ.માછી – ઇમેલ- vinodmachhi@gmail.com 
ફોન: ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫(મો) 
  

  

રહિંદુ ધમામા ંિેદ અને અટકો: 



 

 

રાત રહ ેજાહરે પાછલી ખટ ઘડી 
સાધ ુપરુુષને સઇૂ ન રહવે ુ;ં 
ર્નદ્રાને પરહરી, સમરિા શ્રી હરર, 

‘એક ત ુ’ં ‘એક ત ુ’ં એમ કહવે ુ ં 

જોબગયા હોય તેણે જોગ સભંાળિા, 
ભોબગયા હોય તેણે ભોગ તજિા; 
િેરદયા હોય તેણે િેદ ર્િચારિા, 
િૈટણિ હોય તેણે કૃટણ ભજિા  

આજે નરર્સિંહ મહતેાની આ રચના યાદ આિી. આમા સાતમી પસં્તતની આજે િાત 
કરિી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રહન્દુ ધમામા ંચાર િેદ છે. જેણે જેટલા િેદનો 
અભ્યાસ કયો હોય તે પોતાની અટક (સરનેઈમ) દ્વારા અન્ય લોકોને જણાિે છે. દા.ત. 
જેમણે એક જ િેદ નો અભ્યાસ કયો હોય તે ‘િેદ’ (ભારટયા કોમમા મળસે) અથિા 
બેદી (પજંાબીઓમા)ં જેમણે બે િેદનો અભ્યાસ કયો હોય તે દ્ધદ્વિેદી અને દિે. 
જેમણે ત્રણ િેદનો અભ્યાસ કયો હોય તે ર્ત્રિેદી જેમને ચારે િેદનો અભ્યાસ કયો 
હોય તે ચતિેુદી અથિા ચોબે મારા ર્મત્રોમા ંિેદ, દિે અને ર્ત્રિેદી છે, ચતિેુદી કે 
ચોબેજીની રાહ જોઉં છંુ. મળૂ પ્રશ્ન એ છે કે આમાના કેટલા િેરદયા સાતમી લીટીમા 
નરર્સિંહ મહતેાએ આપેલી ર્શખામણ પાળે છે? સારંૂ છે નરર્સિંહ મહતેાએ દાિડાને 
કંઈપણ કરિાનુ ંકહ્ુ ંનથી. 
પી.કે.દાિડા  

 

ઘર એક મરંદર: પારરિારરક શારં્ત સાચા સખુનો આધાર 
જીિન અને િહિેારમા ંધમા જેટલો ઊતરિો જોઈએ તેટલો ઊતયો નથી. ધમાના પ્રભાિની સાથે 
જીિન જે રીતે ખીલવુ ંજોઈએ તે ખીલ્યુ ંનથી. ધમાના રંગે રંગાયેલા માણસોના ચહરેાઓ 
મરુઝાયેલા કેમ? માણસ મરંદરમા ંજેિો દેખાય છે તેિો ઘરમા ંબની રહ ેતો ઘર નદંનિન બની 
જાય. ધમા એ જીિન જીિિાની કલા છે, પણ આપણે તેને સાચી રીતે સમજતા નથી 



 

 

જીિન દશાન - મહને્દ્ર પનુાતર  
ધમાનો પ્રભાિ ચોમેર િધ્યો છે. મરંદરો, દેરાસરો, હિેલીઓ, ઉપાશ્રયો અને ધમાથથાનકોમા ંલોકોની 
ભીડ િધી છે. કથાઓ, વ્યાખયાનો, આધ્યાજત્મક ર્શબબરો અને પ્રિચનોમા ંમોટી સખંયામા ંલોકો 
ઊભરાય છે. મોટા ભાગના લોકો નતમથતકે ધ્યાનપિૂાક સાભંળતા હોય એવુ ંલાગે છે. જીિન અને 
ધમા અંગે જાણિાની લોકોની જજજ્ઞાસા િધી છે. આમ છતા ંધમાની જીિન પર જે અસર થિી 
જોઈએ તે થતી નથી. િતામાનમા ંકોઈ પણ માણસ સાચા અથામા ંસખુી નથી. ધમાના પ્રભાિની 
સાથે જીિન જે રીતે ખીલવુ ંજોઈએ તે ખીલ્યુ ંનથી. પારરિારરક શારં્ત સાચા સખુનો આધાર છે. 
તેમા ંઠેર ઠેર ગાબડા ંપડયા ંછે. ધાર્મિક માણસ િધ ુશાતં, સરળ અને સહજ હોિો જોઈએ. તેનુ ંઘર 
શારં્તનુ ંમરંદર બનવુ ંજોઈએ. ધમાના રંગે રંગાયેલો માણસ પણ આટલો દુ:ખી અને વ્યર્થત કેમ? 
ધમાનો પ્રભાિ છતા ંસમાજ ખોખલો કેમ બનતો જાય છે? સપં્રદાયો, ધમાના ઝઘડાઓ અને 
િાદર્િિાદો કેમ િધતા જાય છે? આ બધા પ્રશ્ર્નોનો જિાબ એટલો સરળ નથી પણ એક િાત 
ચોક્કસ છે કે જીિન અને િહિેારમા ંધમા જેટલો ઊતરિો જોઈએ તેટલો ઊતયો નથી. ધમા એ 
જીિન જીિિાની કળા છે, પરંત ુધમાને આપણે સાચી રીતે સમજતા નથી. આપણે આપણી રીતે 
તેનુ ંઅથાઘટન કરીએ છીએ. ધમાની િાત સાભંળિી સારી લાગે છે, પણ તેનુ ંઅનશુરણ થઈ શકત ુ ં
નથી. આપણા થિભાિ અને િલણમા ંકાઈંક પાયાની ખામી છે. ધમા જીિન જીિિાનો સાચો માગા 
બતાિે છે, પણ આપણે આડેપાટે ચડી ગયા છીએ. આપણે ધમાને આપણા ચોકઠામા ંરફટ કરી દીધો 
છે. આપણે જે કાઈં કહીએ અને કરીએ તે જ સાચુ,ં બીજુ ંબધુ ંખોટંુ એમ માનીએ છીએ એટલે સાચી 
રદશા સઝૂતી નથી અને તેના ંઘણા ંકારણો છે. દંભ અને દેખાિ િધ્યો છે. આપણે જે કાઈં છીએ 
તેના કરતા ંજુદંુ જીિીએ છીએ. બહારનુ ંઅને અંદરનુ ંજીિન અલગ છે. ધમાનુ ંમહોરંુ પહરેી લીધુ ંછે 
પણ િહિેાર એટલો શદુ્ધ જણાતો નથી. થિાથા આિે ત્યારે માણસ જૂઠ અને કપટ આચરતા ં
અચકાતો નથી. ક્રોધ, લોભ અને મોહ છૂટતો નથી. પે્રમ, દયા અને કરુણાના ંઝરણાઓં જે િહિેા ં
જોઈએ તે રદલમા ંિહતેા ંનથી. બહારથી માણસ સદાચારી લાગે છે, પરંત ુભીતરનુ ંજીિન ધમાથી 
તિન ર્િમખુ છે. ધમાાત્માઓનુ ંજીિન અને આચરણ પણ જુદંુ ભાસે છે. તેઓ જોઈએ તેટલો 
પે્રરણાનો સ્ત્રોત બની શક્યા નથી. 
બીજુ ંકારણ છે માણસ જાણ્યે-અજાણ્યે રહિંસામા ંપ્રવતૃ્ત છે. આપણે રોજબરોજ થથળૂ અને સકૂ્ષ્મ રહિંસા 
આચરતા રહીએ છીએ. રહિંસા દૂર થાય નહીં ત્યા ંસધુી પે્રમ પ્રગટ થઈ શકે નહીં. ક્રોધ, લોભ અને 
મોહ પણ રહિંસાના ંસકૂ્ષ્મ થિરૂપો છે. આ ત્રણે એકબીજા સાથે સકંળાયેલા ંછે. તેમા ંમાણસ પોતે શુ ં
કરે છે તેનુ ંભાન રહતે ુ ંનથી, ન કરિાનુ ંકરી બેસે છે. પ્રગટ, અપ્રગટ રહિંસાના ભાિો દૂર થાય નહીં 
ત્યા ંસધુી મૈત્રીભાિના ર્િકર્સત થઈ શકે નહીં. 



 

 

ત્રીજુ ંકારણ છે મરંદરનો ધમા ઘર અને દુકાન સધુી પહોંચતો નથી, પરંત ુદુકાનો મરંદર સધુી પહોંચી 
ગઈ છે. મરંદરમા ંઅને દેરાસરમા ંમાણસ પ્રભ ુસામે બે હાથ જોડીને ઊભો હોય ત્યારે તેના ભાિો 
જોઈને આપણને એમ લાગે કે આ માણસ હિે જીિનમા ંકદી ખોટંુ કરશે નહીં, પરંત ુમરંદરના ં
પગર્થયા ંઊતરતાનંી સાથે જ ધમા િીસરાઈ જાય છે અને દુકાનો સધુી પહોંચ્યા પછી ધમા ધમા 
રહતેો નથી, પણ પાકો િહિેાર બની જાય છે. માણસ મરંદરમા ંજેિો દેખાય છે તેિો ઘરમા ંરહ ેતો 
ઘર નદંનિન બની જાય, પરંત ુઆવુ ંબનતુ ંનથી. કૌટંુબબક ર્િખિાદ, થિાથાના આટાપાટા, આ તારંુ 
અને આ મારંુ, હું કહું એ જ સાચુ,ં પૈસાનો લોભ, આ બધાના કારણે જીિન કલરૂ્ષત બની ગયુ ંછે. 
જેની પાસે છે અને જેની પાસે નથી એ બનેંની સ્થથર્ત સરખી છે. ધમા પોથીમાનંા ંરીંગણા ંજેિો બની 
ગયો છે. 
ચોથુ ંકારણ આપણે અહંકારમા ંજીિી રહ્યા છીએ. ચોમેર બહોશી, કેફ અને નશો છે. કોઈને તનનુ,ં 
કોઈને ધનનુ ંતો કોઈને પદ-પ્રર્તટઠાનુ ંઅબભમાન છે. આપણો અહંકાર જ આપણુ ંનકુસાન કરે છે. 
સખેુથી રહિેા દેતો નથી. 
એક સફૂી સતં પાસે એક માણસ આવ્યો અને તેના ંિખાણ કરિા લાગ્યો. તેણે કહ્ુ,ં ‘આપ સાક્ષાત ્
ભગિાન છો. આપના ંદશાનથી હું ધન્ય થઈ ગયો. આપ સિા વ્યાપી, પરમ જ્ઞાર્ન, મહાન આત્મા 
છો. દુ:ખી અને ગરીબોના બેલી છો.’ આવુ ંબધુ ંઆ માણસ બોલતો રહ્યો અને સતં સાભંળતા રહ્યા 
પણ કશુ ંબોલ્યા નહીં. 
આ માણસ ગયા પછી તરુત બીજો એક માણસ આવ્યો. તેને સતં સાથે કાઈં િાકંું પડ્ુ ંહશે. 
આિતાનંી સાથે તે ગમેતેમ બોલિા લાગ્યો. તેણે સતંને લચુ્ચા, લફંગા, ધતુારા કહ્યા અને ગાળો 
આપી. છેિટે થાક્યો એટલે બમૂબરાડા પાડીને ચાલ્યો ગયો. 
આ માણસ ગયા પછી ત્યા ંબેઠેલા ર્શટયોએ સતંને કહ્ુ,ં ‘આ માણસ આટલો બધો બકિાસ કરી 
ગયો અને તમે કશુ ંબોલ્યા નહીં...’ 
સતેં કહ્ુ,ં ‘તેણે કશુ ંખોટંુ કયુંાુ નથી. હું તેનો ઉપકારી છંુ. મારંુ સતંલુન ડગી ગયુ ંહત ુ ંતેણે ઠીક કરી 
દીધુ ંછે. આ પહલેા આિેલા માણસે મારી ભારોભાર પ્રશસંા કરીને મારા અહંકારના પારાને ુંચે 
ચડાિી દીધો હતો. આ માણસે આિીને તેને નીચે ઉતારી દીધો છે. હિે હું મળૂ સ્થથર્ત પર પાછો 
આિી ગયો છંુ.’ 
પ્રશસંા, ખશુામત ભલભલાને ડગમગાિી નાખે છે. એક િખત તેનો નશો ચડયા પછી ઊતરતો 
નથી. તે માણસને ખિુાર કરી નાખે છે. 



 

 

પાચંમુ ંકારણ છે મોહ અને આસસ્તત. ઈચ્છાઓ અનતં છે. તે કદી પરૂી થતી નથી. બધાની ખશુીનુ ં
અંતર એક કદમ દૂર છે. ગમે તેટલુ ંમળ્યા પછી પણ એક કદમ દૂર જ રહ ેછે. માણસને જીિનમા ં
જે કાઈં મળ્યુ ંછે તેમા ંરાજી નથી. જે નથી મળ્યુ ંતે આંખમા ંખટકે છે. 
મોહનો અથા છે આપણે આપણામા ંનહીં, પરંત ુબીજી કોઈ િથતમુા ંજીિી રહ્યા છીએ. કોઈને પતુ્રમા,ં 
કોઈને પત્નીમા ંતો કોઈને ર્તજોરીમા ંમોહ રહલેો હોય છે. તેના િગર તેને જીિન અધરંુૂ લાગે છે. 
જેના પ્રત્યે મોહ હોય તેના પ્રત્યે માણસ આસતત બની જાય છે. કોઈને ર્તજોરી લ ૂટંાઈ જાય કે 
કોઈની ખરુશી ખેંચાઈ જાય તો મોહને િશ થયેલો તે માણસ ખતમ થઈ જશે, કારણ કે તેનો જીિ 
તેમા ંચોંટેલો હતો. આ મોહ સસંાર છે. જ્યા ંઆપણે જીિ રાખી દીધો તેના દાસ બનીને રહવે ુ ંપડશે. 
જે િથતનેુ આપણે પકડીશુ ંતેના ગલુામ બની જઈશુ.ં તેના િગર આપણને નહીં ચાલે. અને જે 
િથતનેુ જોરથી પકડી રાખીશુ ંતે પકડ ઢીલી થઈ જતા ંછટકી જશે અને તેને ગમુાિિાનો િારો 
આિશે ત્યારે દુ:ખ અને પીડાનો પાર નહીં રહ.ે કોઈ પણ િથત ુપ્રત્યે મમત્િ ઓછંુ થશે તો મોહ 
ધીરે ધીરે ખતમ થઈ જશે. પછી કોઈ ચીજ પ્રત્યે આસસ્તત નહીં રહ.ે ઉંમરની સાથે સસંારના ંસખુો 
બદલાયા કરે છે. આપણી અંદર જે િથત ુજોર કરતી હોય તે સસંાર બની જાય છે.. આપણે તેને 
રંગોથી ભરી દઈએ છીએ. રાગનો અથા છે આસસ્તત. જેના પ્રત્યે રાગ અને આસસ્તત હોય તે આપણે 
મન સુદંર બની જાય છે અને આપણે તેનાથી મોરહત બની જઈએ છીએ. 
ધમા જીિનમા ંઊતરતો નથી તેનુ ંછઠં્ઠ કારણ છે થનેહ અને પે્રમનો અભાિ. જીિનમા ંપે્રમના ં
ઝરણાઓં સકુાઈ ગયા ંછે. તેમા ંરાગ-દ્વષેનુ ંપ્રદૂષણ ફેલાઈ ગયુ ંછે. માણસ ર્િકસિાના બદલે 
સકુંબચત બની રહ્યો છે. પે્રમને આપણે ઘરમા ંકેદ કરી દીધો છે. એકદમ નજીકના માણસો ર્સિાય 
કોઈના પ્રત્યે પે્રમભાિના રહી નથી. પે્રમનુ ંઆ ફલક ર્િથતરિાના બદલે સકંોચાઈ ગયુ ંછે. હિે 
તેનો ર્િથતાર પત્ની અને સતંાનો પરૂતો સીર્મત બની ગયો છે. માત-ર્પતા, ભાઈ-બહનેો પણ 
આમાથંી બાકાત થતા ંજાય છે. પે્રમ ર્િના દુર્નયા ર્નધાન છે. પે્રમ જીિનનુ ંઅમતૃ છે. પે્રમ હોય ત્યા ં
રહિંસા સભંર્િત નથી. બીજાને દુખ આપિાનો ર્િચાર પણ આિી શકે નહીં. સામાનુ ંદુ:ખ આપણુ ં
દુ:ખ બની જાય.. પે્રમમા ંમાત્ર ફરજ અને કતાવ્ય નહીં, પરંત ુસપંણૂા સમપાણ હોય છે. 
મનટુય જીિન દુલાભ છે, પરંત ુતેનો બોધ થતો નથી. જીિનની યથાથાતા સમજાય એ પહલેા ં
જીિન િેડફાઈ જાય છે. જે િથત ુહાથમા ંહોય છે ત્યા ંસધુી ખયાલ આિતો નથી, પરંત ુહાથમાથંી 
છટકી જાય છે ત્યારે તેની રકિંમત સમજાય છે. જીિનમા ંપણ આવુ ંબને છે. મોત જ્યારે દરિાજો 
ખટખટાિે છે ત્યારે જીિનનુ ંમલૂ્ય સમજાય છે. માણસ આિતી કાલનો િધ ુર્િચાર કરે છે. સમગ્ર 
જીિન ભર્િટય પર ર્નભાર છે. આિતી કાલની બચિંતાઓ, ઈચ્છાઓ અને િાસના કેડો છોડતી નથી. 
અસ્થતત્િ િતામાનમા ંહોય છે અને િતામાનમા ંરહ ેછે. જીિનમા ંઆજની ક્ષણ મહત્ત્િની છે. માણસ 



 

 

આજને માણી શતતો નથી. ભર્િટયની બચિંતામા ંઆજના ંસખુોને ગમુાિી દે છે. ધમા હંમેશા ં
િતામાનમા ંરહ ેછે. આજે જે જામી જાય છે તેને આિતી કાલ સધુી રાહ જોિાની જરૂર નથી. 
જીિનને આજની સાથે જોડી દઈને અને તેની ક્ષણેક્ષણ માણીએ તો જીિન ખદુ ધમા બની જાય 

 
દુર્નયાની ભીડમા ંઅલગારી મથત ફકીરો 
માણસ સમહૂમા ંજીિિા ટેિાયેલો છે પણ સમહૂજીિન ક્યારે ભીડજીિન બની જાય છે તેનો 
આપણને ખયાલ રહતેો નથી. દુર્નયામા ંએિા અનેક લોકો છે કે જેઓ ધમધમતી જીિનશૈલી 
છોડીને પોતાની મથતીમા ંએકલા જીિે છે 
સઘળં છોડીને સનં્યાસ લઈને એકાતં સેિતા સતં- ફકીરોની પરંપરા તો ભારતમા ંસદીઓ પરુાણી 
છે. દેશમા ંએિા કેટલાય કમાશીલો પણ છે જે ધોમધખતી કારરકદી છોડીને બબલકુલ એકાતંમા ંકોઈ 
ધ્યેયને સમર્પિત થઈને જીિતા હોય. 'એકલતા' અને 'એકાતં' એિા બે શબ્દો છે. એકલતા માણસને 
કોરી ખાય છે, જ્યારે એકાતં માણસ એન્જોય કરે છે. એકાતં એટલે એિી પરરસ્થથર્ત જ્યા ંમાણસ 
પોતાની જાતની િધ ુર્નકટ પહોંચે છે. ર્િશ્વમા ંએિા કેટલાય અલગારી જીિો છે જેમણે ધમધમતી 
કારરકદી છોડીને કોઈ એકાતંિાસમા ંધણૂી ધખાિી છે. ઇટલીના ર્મલાન શહરેમા ંિસતા ફોટોગ્રાફર 
અને ડોક્મેુન્ટરી રફલ્મમેકર કાલો બેર્િલેતિાએ દુર્નયાને ખણેૂખાચંરે િસેલા આિા લોકોની 
તસિીરો ઝડપી અને દુર્નયાને તેની ઝાખંી કરાિી હતી. ચાલો, દુર્નયાની ભીડને છોડીને પોતાની 
આગિી દુર્નયા િસાિનારા એકાતંર્પ્રય લોકોના જીિનમા ંડોરકયુ ંકરિા. 
 
ુંચી મેડી રે મારા સતંની રે : મેસ્તસમ 
જ્યોજિયા નામના દેશમા ંચ્યતરુા જજલ્લો આિેલો છે. ત્યા ંકત્સખી નામની એક ટેકરી છે. ૧૩૦ ફૂટ 
ુંચાઈ પર એક મઢલૂી બાધંીને મેસ્તસમ નામનો માણસ રહ ેછે. મેસ્તસમ બિથતી સતં છે. ૧૯૯૫થી 
તે અહીં રહિેા આવ્યો છે. મેસ્તસમ પરંપરાિાદી જ્યોજિયન સતં છે. ચોથી સદીમા ંબિથતી ધમા 
જ્યોજિયામા ંઆવ્યો હતો અને છઠ્ઠીથી આઠમી સદી દરમ્યાન આ ટેકરી પર ચચા બન્યુ ંહત ુ.ં બિથતી 
ધમામા ં'થટાઇલાઇટ્સ' નામનો એક સપં્રદાય છે. એ મળેૂ ગ્રીક શબ્દ છે. જેનો અથા થાય છે પીલર. 
આ સપં્રદાયના લોકો પીલર પાસે ઊભા રહીને પ્રાથાના કરે છે. 
ફાધર મેસ્તસમ કહ ેછે કે, "હું જ્યારે યિુાન હતો ત્યારે પીલરની ટોચ પર રહિેાની ઇચ્છા હતી. મારી 
અંદર એક થટાઇલાઇટ્સ જીિતો હતો. હું જ્યારે મારા દોથતો સાથે ટેકરી પર આિતો ત્યારે િષો 
અગાઉ આ પીલર પર રહતેા સતંો ર્િષે કલ્પના કરીને રોમાબંચત થઇ ઊઠતો હતો." 



 

 

૧૯૯૩મા ંમેસ્તસમ સતંની જેમ ટેકરીની ટોચે જઇને િથયો. ત્યા ંતેણે એક ચચા પણ બનાવ્યુ ંછે. 
મેસ્તસમે ભસ્તતની નિી ુંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે જેની ટોચ પર એકાતં બબરાજે છે. 
 
ધણૂી રે ધખાિી : થિામી અજતાનદં પરુી 
'ધણૂી રે ધખાિી બેલી અમે તારા નામની....' આ ભજન આ ભરૂરયા સાધએુ સાભંળ્યુ ંનહીં હોય, 
પરંત ુપોતાના વ્યસ્તતત્િમા ંતે એ ભજનની મથતી લઈને જીિે છે. થિામી અજતાનદં પરુી મળેૂ 
રોમાર્નયાના છે. ભારત આવ્યા એટલે તેમના રોમેરોમમા ંઅધ્યાત્મની લગની ઊઠી. ૧૯૯૭થી 
૨૦૧૨ સધુી આખુ ંભારત ફયાા.અંતે અરુણાચલ ર્તરુિન્નામલાઈના પિાતો પર મન ઠયુું. દીક્ષા 
લઈને થિામી અજતાનદં પરુી નામ ધારણ કયુું. આસન જમાવ્યુ.ંઅજતાનદં પરુી રમણ મહર્ષિની 
િેદાતં રફલસફૂીના ર્શટય છે. પોતે િેદાતં રફલસફૂી ભણ્યા છે. એકલા જીિે છે. શાસ્ત્રો િાચેં છે. 
થટુડન્ટ્સને િેદાતં, રફલસફૂી ભણાિે છે. હાલ તેઓ રોમાર્નયા ગયા છે. તેમણે રોમાર્નયામા ં'ઓમ 
એસોર્સયેશન' શરૂ કયુું છે. 'ગાલેન્ડ ઓફ અદ્વરૈ્તક ર્િઝડમ' નામનુ ંપથુતક લખયુ ંછે. 
 
આત્મખોજને મારગે : મારરયો ડયરુ્મની 
કોઈ સતં થઈને એકાતં ગાળે છે તો કોઈ રૂરઢચથુત સપં્રદાયોથી બચિા એકાતં ગાળે છે. મારરયો 
ડયરુ્મની આમાનંો જ એક છે. 
શારં્તર્પ્રય મારરયો ડયરુ્મની રોમની પાસે આિેલી એક નાનકડી ગફુામા ંજીિે છે. ધમા ર્િષે તેણે 
આત્મખોજનો માગા અપનાવ્યો એટલે તેને દુન્યિી જગતમા ંઅદેખો કરી દેિામા ંઆવ્યો. તે 
િેરટકનની બખલાફ છે અને એના ર્િષે સમીક્ષા કરિામા ંતેણે ક્યારેય પાછી પાની કરી નથી. 
િેરટકનથી તે અંતર રાખે છે. િેરટકન સામે ર્િરોધનો સરૂ વ્યતત કરતા ંતેના ંપોથટરો રોમની 
ગલીઓમા ંજોિા મળી જાય છે. મારરયો ડયરુ્મની ગફુામા ંએકદમ એકાતંમા ંજજિંદગી જીિે છે. 
મારરયો ડયરુ્મની અમેરરકામા ંજન્મેલા ઇટાબલયન ફાર્સથટ અમેરરગો ડયરુ્મનીનો પતુ્ર છે. ઇટાબલયન 
સોશ્યાબલથટ પોબલરટશ્યન જ્યેકોમો મેટયોટ્ટીનુ ંઅમેરરગો ડયરુ્મનીએ ખનૂ કયુું હત ુ.ં 
 
ગ્લેમર િલ્ડાથી િનિગડામા ં: પામેલા 
ધમધમતુ ંરફલ્ડ છોડીને સાિ એકાતંિાસમા ંરહિેાનુ ંપસદં કરનારાઓમા ંપામેલા પણ સામેલ છે. 
પામેલા ગ્લેમરના ચળકાટભયાા કે્ષત્રમાથંી સનં્યાસ લઇને સકૂા રણમા ંએકલી જીિે છે, મોજથી જીિે 
છે. પામેલા હોબલવડૂની થક્રીન રાઇટર તેમજ પ્રોડયસુર હતી. એક તબકે્ક બધુ ંછોડીને તે અમેરરકાના 



 

 

રણમા ંએક ભાગેંલી-તટેૂલી થકલૂ બસમા ંઘર બનાિીને રહ ેછે. પોતાની જરૂર પરૂતી ઘરિખરી તેણે 
બસમા ંસઘંરી છે. બચત્રો દોરે છે અને પોતાની મથતીમા ંરહ ેછે. હોબલવડૂમા ંકામ કરિાના ંસપના ં
જોનારાઓની સખંયા લાખોમા ંહશે. િાથતર્િકતાને પામિા પામેલા જેિા લોકો સપનાઓંની દુર્નયા 
છોડીને િનિગડામા ંિસે છે. પામેલા પોતાના હાલના જીિનથી એકદમ ખશુ છે. 
 
રણ લાગે છે પોતીકંુ : માકો 
માત્ર સનં્યાસ લઇને ધમાાબભમખુ થિા માટે જ લોકો એકાતં નથી ગાળતા. કેટલાક મોજથી એકાતં 
પસદ કરે છે તો કેટલાક લોકો પોતાના અંગત જીિનથી કંટાળીને એકાતં પસદં કરે છે. કોઈ વ્યસ્તત 
એપ્ન્જર્નયરીંગના કે્ષત્રમા ંહોય અને જીિનના એક તબકે્ક બધુ ંછોડીને સાિ ર્નિન એકાતં રણમા ં
રહિેા જતી રહ ેએવુ ંબની શકે ખરંુ ? માકો નામના એપ્ન્જર્નયરના જીિનમા ંઆવુ ંજ થયુ ંછે. 
જમાનીનો માકો એપ્ન્જર્નયર છે. ઘણા ંિષો સધુી તેણે ઇ-કોમસાની િેબસાઇટમા ંએટલે કે 
ઓનલાઇન શોર્પિંગની સગિડ પરૂી પાડતી િેબસાઇટમા ંપ્રોગ્રામર તરીકે કામ કયુું હત ુ.ં દરમ્યાન 
પત્ની સાથે છૂટાછેડા થયા અને તેણે પોતાની લાઇફથટાઇલ જ બદલી નાખી. બધુ ંછોડીને તે એકલો 
કેબલફોર્નિયાના રણમા ંરહ ેછે. 
 
અર્નિાયા છે એકાતં : રાચેલ ડેન્ટન 
"એકાતંમા ંરહવે ુ ંએ મારા માટે જીિિાની અર્નિાયા બાબત છે. હું એકાતંમા ંન રહું તો જીિી ન 
શકંુ." એકાતંને આકંઠ માણનારી વ્યસ્તત જ આ િાત કહી શકે. ઇંગ્લેન્ડમા ંબલિંકનશાયરમા ંરહતેી ૪૯ 
િર્ાષની રાચેલ ડેન્ટનના આ શબ્દો છે. રાચેલબહને કેથબલક પરરિારમાથંી આિે છે. સાધ્િી જેવુ ં
જીિન જીિે છે. સરળતા, એકાતં અને શારં્ત આ ત્રણ તેમના જીિનના માપદંડો અને તે ૨૦૦૬થી 
તે પ્રમાણે જ જીિે છે. તેની રદનચયાા જુઓ. િહલેી સિારે બે કલાક પ્રાથાના કરિાની. ત્યારબાદ 
પોતાના કોટેજ ગાડાનમા ંકામ કરિાનુ.ં સાજંે ફરી પ્રાથાના કરિાની. સાજંે ચાલિા જિાનુ.ં માત્ર 
રર્િિારે જ્યારે ચચાની સામરૂહક પ્રાથાના થાય ત્યારે જ તે લોકોને મળે છે. એ ર્સિાય માત્ર ને માત્ર 
ર્નજમથતીમા ંજ રહિેાનુ.ં પોતાને સનં્યાસી ગણાિતા ંરાચેલબહને સાયન્સની ટીચર રહી ચકૂ્યા ંછે. 
અંતરરયાળ ગામડામા ંએક કોટેજ બાધંીને એકલા રહવે ુ ંઅને શાકભાજી તેમજ ફળફળાદી ઉગાડિા 
એ મારા જીિનની મહત્ત્િપણૂા ઇચ્છા હતી. ૨૦૦૨મા ંહું બલિંકનશાયરમા ંરહિેા આિી ગઇ. મારા ં
માતાર્પતા િષે એક િખત મને મળિા આિે છે. આ પ્રકારનુ ંજીિન જીિવુ ંસહલે ુ ંનથી. એકાતં 
અને શારં્તની િચ્ચે હું નૈર્તક રીતે ઉત્તરોત્તર ર્િકસી રહી છંુ એવુ ંરાચેલબહને કહ ેછે. 



 

 

 
હરરયાળીનો સિક : ગથા બોવ્લ્સ 
એકલો માણસ કેટલુ ંકરી શકે એની ક્ષમતાનો અંદાજ કદાચ ગથા બોવ્લ્સ પરથી આિી શકે છે. 
અમેરરકામા ંકેબલફોર્નિયા નજીક આિેલા પાયર્નયર ટાઉનમા ંગથાભાઈ એકલા રહ ેછે. છેલ્લા ં૩૦ 
િષામા ંતેમણે ત્યાનંા ઉજ્જજડ િગડામા ંથોડી હરરયાળી ફેલાિી છે. િેરાન ભરૂ્મમા ંતેણે આઠ તળાિ 
તૈયાર કયાું છે, વકૃ્ષો ઉછેયાું છે. પયાાિરણને રદલોજાનથી ચાહતો ગથા ખબૂ મહનેતકશ છે. ૬૫ 
િષેય તેની મહનેતમા ંજુિાની ટપકે છે. તેણે કેટલાકં પ્રાણીઓ પણ પાળ્યા ંછે. તે કહ ેછે કે 
"જમીનને નકુસાન પહોંચાડયા િગર તેની સાથે પે્રમથી જીિી શકાય છે એિો મારે એક દાખલો 
પરૂો પાડિો હતો. મારી ઇચ્છા એક એિો કોમ્યરુ્નટી ગાડાન તૈયાર કરિાની છે જે બાળકોના ર્શક્ષણ 
માટે એક મહત્ત્િપણૂા રરસોસા બને.' ગથાભાઈ ખલુ્લામા ંજ રહ ેછે, જમીન પર સિેુ છે અને આસપાસ 
વકૃ્ષો પર હરખથી ઝૂલે છે. 
 
િન્યપ્રાણીઓનો પરરિાર : ગ્યાન્ની મેનીચેટ્ટી 
છેલ્લા ં૪૧ િષાથી આ માણસ દુર્નયાથી અબલપ્ત કુદરતની િચ્ચે જીિે છે. તેનો પરરિાર મોટો છે 
અને એમા ંકતૂરા,ં મરઘા ંસરહતના ંપશપુક્ષીઓ સામેલ છે. ગ્યાન્ની ઇટલીમા ંઆિેલી િાઇલ્ડ 
કેન્યનની િનરાજીમા ંજીિે છે. 
િન્યજીિન અભયારણ્યને ડેિલપરોથી બચાિિા માટે તેણે લડાઈ આદરી છે. ગ્યાન્ની પોતે કર્િ છે, 
રફલસફૂ છે અને કમાશીલ છે. ઓથિેબલયન આરટિથટ િાલી મેયસાનો ગ્યાન્નીને સપોટા  મળ્યો હતો. 
િાલી સારી ડાન્સર તેમજ એતટર હતી. કોઈ બધંનો િગર જીિનને ફ્રી સ્થપરરટથી જીિિામા ંમાનતી 
હતી. િાલી ઇટલીના એ અભયારણ્યમા ંરહતેી હતી. િાલી પાસેથી ગ્યાન્ની જીિનના ઘણા પાઠ 
ભણ્યો. બનેંએ એકબીજાને ભરપરૂ પે્રમ કયો. ૧૨ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૦૩ના રોજ કેન્સરની બીમારીથી 
િાલી મેયસાનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં ગ્યાન્નીએ 'િાલી મેયસા અ મેમોર' નામનુ ંપથુતક પણ િાલીની યાદમા ં
લખયુ ંછે. િન્યજીિન અભયારણ્યને ઊની આંચ ન આિે એ માટે િાલીએ જે ર્મશન શરૂ કયુું હત ુ ં
એની મશાલ ગ્યાન્નીએ સળગતી રાખી છે. ગ્યાન્ની ઇટલીમા ંલીલી િનરાજી અને પ્રાણીઓ િચ્ચે 
એકાતંમા ંભરપરૂ જીિન જીિે છે. એક રસપ્રદ િાત એ છે કે ગ્યાન્ની કાલી માતાનો ભતત છે. 

 
 



 

 

દાનથી પરીગ્રહ િીચ્છેદ સધુી 
(અપરીગ્રહની અિાથતિીકતા) –મરુજી ગડા 
કોઈપણ પરીક્ષામા ંપાસ થિા માટે એમા ંસમાિેલા બધા જ િીષયોમા ંપાસ થવુ ંજરુરી હોય છે. 
જેને દરેક િીષયમા ં100માથંી 40-50 માકાસ મળે તે પાસ ગણાય છે. પછી ભલેને બીજાઓની 
સરખામણીમા ંએનો નબંર ઘણો પાછળ હોય ! જેને એક િીષયમા ં100માથંી 100ની નજદીકના 
માકાસ મળે; પણ બીજા િીષયમા ંફતત 2 કે 4 માકાસ મળે તે નાપાસ ગણાય છે. 
જો આ નીયમ ધામીકતાને લાગ ુપાડિામા ંઆિે તો મોટા ભાગના ધામીકો એમની ધામીકતાના 
દાિામા ંનાપાસ થતા દેખાશે. 
જૈન ધમા એક એિો ધમા છે જેમા ંઅપરીગ્રહને ખબુ મહત્ત્િનુ ંથથાન આપિામા ંઆવ્યુ ંછે. જ્યારે 
એક સમદુાય તરીકે જૈનેતરની સરખામણીમા ંજૈનો િધ ુસાધનસમ્પન્ન (પરીગ્રહી) હોિાનુ ંદેખાય છે. 
ઘણા જૈન િેપારી હોિાથી એમની વતૃ્તી અને પ્રવતૃ્તી થિાભાિીકપણે િધ ુસમ્પત્તી ભેગી કરિાની 
હોય છે. એને જ સફળતાનો માપદંડ માનિામા ંઆિતો હોિાથી સમાજમા ંસમ્પત્તી પ્રમાણે 
વ્યતતીનુ ંથથાન નક્કી થાય છે. ધનસચંય સીિાયની અન્ય સીદ્ધીઓને એટલુ ંમહત્ત્િ નથી અપાત ુ.ં 
(ડૉતટરની કાબેલીયત કરતા ંતે કેટલા પૈસા કમાય છે એની ચચાા િધ ુથાય છે.) જે કોઈ વ્યતતી 
સન્તોષ માની કે પછી પ્રામાણીકતા જાળિિા પોતાની આથીક પ્રવતૃ્તીઓ મયાાદીત રાખે તો તેને 
નીચી નજરે જોિામા ંઆિે છે. 
અફસોસ એ િાતનો છે કે આ સિાવ્યાપી િાથતિીકતાને અિગણી, અપરીગ્રહના આદશાને આગવુ ં
થથાન આપી એની ફતત િાતો જ કયાા કરિાનો દમ્ભ આપણે છોડતા નથી. આટલી સરળ િાતમા ં
પણ આપણે પ્રામાણીક નથી બની શક્યા. 
ભારતીયો પશ્વીમી સથંકૃતીને ભોગિાદી ગણે છે. ભૌતીકતાને સથંકૃતી કરતા ંમનોભાિના સાથે િધ ુ
સમ્બન્ધ છે. હકીકતમા ંઆપણે પણ એટલા જ ભોગિાદી છીએ. આપણી પાસે ભૌતીક સગિડના ં
સાધનો ઓછા ંહતા;ં કારણ કે તે અહીં મળતા ંનહોતા.ં હિે જ્યારે મળિા લાગ્યા ંછે ત્યારે જેને પણ 
પોષાય છે એમની પાસે ભરપરુ પ્રમાણમા ંછે. એટલુ ંજ નહીં; આપણી સમદુ્ધીનુ ંપ્રદશાન કરિામા ં
આપણે જરાયે પાછળ પડતા નથી. લગ્ન પ્રસગંો, ધામીક તેમ જ અન્ય ઉજિણીઓના આના 
દાખલા છે. ખદુ ભગિાનની મતુી પર અલકંારો ચઢાિી એમને પરાણે પરીગ્રહી બનાિાય છે. 
ભૌતીકતાની સાચી વ્યાખયા કોઈની પાસે કેટલી િથતઓુ કે સમ્પત્તી છે તે નહીં; પણ એમના માટે 
એનો લગાિ કેટલો છે તે છે. આપણને જરુર ન હોય; છતા ંબીજા પાસે છે, માટે ભેગી કરિી; 
િથતઓુ ન હોિાનો અફસોસ કરિો િગેરે ભૌતીકિાદી માનસીકતાની નીશાની છે. આપણા 
આધ્યાત્મીકપણાના દાિામા ંતર્થય કરતા ંદમ્ભ િધારે છે. 



 

 

આપણી રોજબરોજની પ્રવતૃ્તીને આસાન બનાિતા ંસગિડના ંસાધનો િાપરિામા ંકંઈ ખોટંુ નથી. 
એના લીધે બીજંા અગત્યના ંકામ માટે િધ ુસમય ફાળિી શકાય છે. સગિડ િીરોધી િાતો અને 
િતાન કરિાથી આધ્યાત્મિાદી નહીં; પણ અગિડિાદી થઈ જિાય છે. બધી બાબતોની જેમ અહીં 
પણ બને્ન બાજુનો અતીરેક નકુસાનકારક જ છે. 
અપરીગ્રહની પ્રચલીત વ્યાખયા ભૌતીક સમ્પત્તી ભેગી ન કરિાની છે. ગહૃથથી માટે એ વ્યિહારુ 
નથી. આથીક રીતે થિતતં્ર (સધ્ધર) ન હોય એિી વ્યતતીને ઘણી બાધંછોડ કરિી પડે છે. એમને 
વ્યતતીગત થિતતં્રતાના મળુભતુ હક્ક જાળિિા અઘરા પડે છે. કોઈના મતે અપરીગ્રહ એ 
સાસંારીક જિાબદારીમાથંી છટકી જિાનો એક પ્રકારનો પલાયનિાદ છે. 
 
આપણે આિકના ંજે પણ સાધન િીકસાવ્યા ંહોય એને આગળ િધારિામા ંકંઈ ખોટંુ નથી. બીજા જે 
પણ આપણી પ્રવતૃ્તી સાથે સકંળાયેલા હોય એ બધાના હીત માટે પણ એ જરુરી છે. એકમાત્ર શરત 
આપણા ધન્ધા–વ્યિસાયમા ંસમ્પણુા પ્રામાણીકતા જાળિિાની છે. 
દેશમા ંજેટલી સમ્પત્તી િધી રહી છે તે તો િધિાની જ છે. આપણે નહીં તો બીજા કોઈ, એ ભેગી 
કરી એનો દુરુપયોગ કરી શકે છે. સારા માણસોના હાથમા ંપ્રામાણીકપણે આિેલી સમ્પત્તીનો કેટલો 
સદુપયોગ થઈ શકે એ િાત આગળ આિે છે. 
કોઈ આ ભાગદોડથી દુર રહિેા માગંતા હોય તો એમા ંકંઈ ખોટંુ નથી. એનાથી શાન્તી, સન્તોષ 
અને તનાિમતુતી મળે છે. છતા ંજે સાસંારીક જિાબદારીઓ થિીકારી છે તેને પરુી કરિાની ફરજ 
તો રહ ેજ છે. 
અપરીગ્રહ ઉપદેશતા સમાજમા ં(ધમામા)ં સામાજીક અને ધામીક પ્રસગંોએ ધનિાનોને (પરીગ્રહીને) 
આગવુ ંમહત્ત્િ આપિામા ંઆિે છે. કારણ કે એમના ંજ દાનને લીધે બધી ધામીક અને સામાજીક 
સથંથાઓ અને પ્રવતૃ્તીઓ ચાલતી હોય છે. આમા ંપણ કંઈ ખોટંુ નથી. તટથથ રીતે જોઈએ તો 
દાનની િાથતિીકતાએ અપરીગ્રહના આદશાને પરાજીત કરેલ છે. 
આટલી લાબંી રજુઆતનો આશય અપરીગ્રહને સદન્તર ભલુી જિાનો નથી. િાથતિમા ંઆપણે 
અપરીગ્રહ (સમ્પણુા ત્યાગ) કરતા ંદાનનો (આંશીક ત્યાગ) અમલ કરીએ છીએ. આ દાન અને 
અપરીગ્રહ ઉપરાતં ત્રીજો િીકલ્પ પણ છે. એમા ંસમ્પત્તી ભેગી કરિાનો બાધ નથી; છતા ંએ 
ભાિનાગત રીતે પરીગ્રહ નથી થતો. 
આ િીકલ્પ છે ભેગી કરેલી સમ્પત્તીના માલીક નહીં; પણ િથટી બની રહિેાનુ.ં અહીં િથટીપણાનો 
અથા થોડો જુદો છે. આપણી સમ્પત્તીનો બધો િહીિટ આપણા હાથમા ંહોિા છતા;ં તે ફતત આપણા 



 

 

અંગત ઉપભોગ (Wants) માટે નહીં; પણ બીજા ઘણાના ઉપયોગ (Needs) માટે પણ િપરાય. આ 
નવુ ંનથી. 
અતી ધનાઢય લોકો એમની સમ્પત્તીને લીધે અિારનિાર સમાચારોમા ંચમકે છે. શ્રીમતંોની િાષીક 
યાદી પ્રગટ કરિાની ફેશન થઈ ગઈ છે. જોકે દુનીયાની અતી ધનાઢય બે વ્યતતીઓ જુદા 
કારણસર સમાચારોમા ંચમકે છે. 
બીલ ગેટસ ્અને િૉરન બફેટ, બને્નએ પોતાની મોટા ભાગની મીલ્કતનુ ંિથટ બનાિી એને 
સમાજકલ્યાણ માટે િાપરિાની જાહરેાત કરી છે. (દરેકની સમ્પત્તી ત્રણ લાખ કરોડ રુપીયા જેટલી 
છે.) એમની પ્રવતૃ્તી શીક્ષણ અને આરોગ્ય કે્ષતે્ર પરેુપરુી દુનીયાને આિરી લેિાની છે. સો િરસ 
પહલેા ંઅમેરીકાના થટીલ ઉદ્યોગના પ્રણેતા એન્્્ ુકાનેગીએ પણ આવુ ંજ કયુું હત ુ.ં ભારતમા ં
અઝીમ પે્રમજીએ આવ ુકયાાન ુ ંિાચંિામા ંઆવ્યુ ંછે. 
આ લોકો પાસે પટુકળ સમ્પત્તી હોિાથી એ સમાચાર માધ્યમોમા ંચમકે છે. બીજા પણ કેટલાક એિા 
હશે જેમણે આવુ ંજ કયુું હોય. જાહરેમા ંનોંધ ન લેિાયાથી એમની ભાિના કે કાયાન ુ ંમહત્ત્િ જરાય 
ઓછંુ થત ુ ંનથી. 
આ બધી વ્યતતીઓ સમાજ પાસેથી રળેલી સમ્પત્તી સમાજને પાછી સોંપે છે. અપરીગ્રહની ભાિનાને 
જાળિી રાખી એના અવ્યિહારુપણાનો આ શે્રટઠ િીકલ્પ છે. અઢળક સમ્પત્તી કમાયા પછી પણ 
એના માલીક મટી, િથટી બનીને શુ ંકરી શકાય તે આ વ્યતતીઓની કરણીમા ંજોઈ શકાય છે. 
આ મહાનભુિોની િીશીટટતા એ છે કે એમણે પોતાના બધા જ િારસદારોને મળીને મીલકતના 10 
થી 15 ટકા જેટલી જ રકમ આપી છે. િશંજોને શે્રટઠ શીક્ષણ આપી, એમના વ્યિસાય માટે જરુરી 
મદદ કયાા પછી, એમની કાબેલીયત પર છોડી દીધા છે. પોતે આપબળે સમદૃ્ધ થયા હોિાથી પતુ્રો, 
પૌત્રોને થિાિલબંી બનિાની ફરજ પાડી છે. બીજુ ંકંઈ નહીં તો ઘણા કીથસામા ંબને છે તેમ, એમના 
િશંજો કુપાત્ર બનિાની શક્યતા ઘટે છે. 
 
બધા િારસદાર હમ્મેશા ંકાબેલ કે સપુાત્ર હોય એ જરુરી નથી. િારસાગત રીતે ચાલતા ઘણા 
ઉદ્યોગગહૃો અને શ્રીમતં કુટંુબો બીજી કે ત્રીજી પેઢીએ પડી ભાગંતા જોયા છે. 
િૉરન બફેટ તો પહલેેથી જ સાચા અથામા ંઅપરીગ્રહી રહ્યા છે. આટલી સમ્પત્તી મેળવ્યા છતા;ં 
તેઓ 55 િરસથી એક જ ઘરમા ં(એટલે એ જ પડોશમા)ં રહ ેછે. 75 િષાની ઉંમરે પોતાની ગાડી 
જાતે ચલાિીને ઑફીસે જાય છે. 
અપરીગ્રહનો પ્રચલીત અથા કશુ ંભેગુ ંન કરિાનો થાય છે. ત્યાગનો અથા ભેગુ ંકરેલુ ંબધુ ંછોડી 
દેિાનો કે આપી દેિાનો થાય છે. આમના કીથસાઓમા ંસમ્પત્તીનો ત્યાગ છે; પણ જિાબદારી 



 

 

જાળિી રાખેલ છે. આના માટે િધ ુયોગ્ય શબ્દ ન મળે ત્યા ંસધુી આપણે એને પરીગ્રહ–િીચ્છેદ 
કહીશુ.ં  આિો પરીગ્રહ–િીચ્છેદ એ પાછલી ઉંમરે કરેલ આંધળો નહીં; પણ જાગતૃ ત્યાગ છે. 
આંધળા ત્યાગમા ંપાછળ શુ ંથાય છે એની દરકાર નથી હોતી. જાગતૃ ત્યાગમા ંસમ્પત્તી યોગ્ય માગે 
િપરાય એ જિાબદારી જાળિી રાખિામા ંઆિે છે. સત્તાની જેમ સમ્પત્તી પણ જ્યારે અયોગ્ય 
હાથમા ંજાય છે ત્યારે ઘણુ ંનકુસાન કરી શકે છે. 
સમ્પત્તી પોતે ગણુ કે દોષ િગરની છે. એ વ્યતતીના મળુભતુ થિભાિમા ંરહલેી સારી અને ખરાબ 
બને્ન ખાસીયતો બહાર લાિે છે. એ થોડા લોકોને નમ્ર અને ઉદાર બનાિે છે; જ્યારે મોટાભાગના 
કીથસામા ંએ વ્યતતીને ઘમડંી બનાિે છે. એટલે જ કદાચ જૈન િીચારધારામા ંઅપરીગ્રહને આટલુ ં
મહત્ત્િ આપિામા ંઆવ્યુ ંહશે. કમનસીબે એ વ્યિહારુ સાબીત નથી થયુ.ં 
આિો પરીગ્રહ–િીચ્છેદ જેની પણ ઈચ્છા હોય એના માટે શક્ય છે. પોતાની સમ્પત્તીના માલીક મટી 
ભાિનાગત રીતે િથટી બનવુ ંઅઘરંુ નથી; પણ િીશાળ અથામા ંએને નભાિવુ ંઅઘરંુ છે. કૌટુમ્બીક 
ધોરણે આપણે એનો અમલ કરીએ જ છીએ. આપણી કમાયેલી મીલકત કુટુમ્બના અન્ય સભ્યોના 
ઉપયોગ માટે હોય જ છે. એ સહજ છે. પરીગ્રહ–િીચ્છેદમા ંકુટુમ્બનો વ્યાપ બને તેટલો િીશાળ 
બનાિિાનો થાય છે. આપણા સમ્પકામા ંઆિતી તેમ જ અન્ય જરુરતમન્દ વ્યતતીઓની મદદનો 
એમા ંસમાિેશ થાય છે. લોહીના સમ્બન્ધથી આગળ જિામા ંજ ઉદારતા સમાયેલી છે. જનહીતાથે 
ચાલતી સથંથાઓને આપેલુ ંદાન આનો એક પયાાય છે. પરીગ્રહ–િીચ્છેદ એ સાસંારીક 
જિાબદારીઓ પરુી કયાા પછી અપરીગ્રહી બનિાની બીજી તક છે. 
િથટી શબ્દ સામાન્ય રીતે સમાજની જાહરે સથંથાઓ અને મીલકતનુ ંસચંાલન કરનારા માટે 
િપરાય છે. એ જુદી જાતનુ ંિથટીપણુ ંછે. એમા ંસમાજને િથટીઓની િહીિટી કુશળતાનો લાભ મળે 
છે; એમની સમ્પત્તીનો નહીં. 
દાનેશ્વરી તરીકે પ્રસીદ્ધી પામેલા કે લોકહીતાથે કાયા કરનારા રાજાઓ આિા સથંથાકીય િથટીઓથી 
િધારે નહોતા. એમની સમ્પત્તી જાતમહનેત કે કુનેહથી મેળિેલી નહોતી. પ્રજા પાસેથી કરિેરા દ્વારા 
ભેગી કરેલી હતી. 
ઘણી મોટી કમ્પનીઓ અને શ્રીમન્ત કુટુમ્બો પોતાની આંશીક સમ્પત્તીના િથટ બનાિી ઘણા ંઉત્તમ 
સામાજીક કાયો કરે છે. આિા બધા િથટ પરીગ્રહ–િીચ્છેદ નહીં; પણ દાનના વ્યાપમા ંઆિે છે. 
ભતુકાળમા ંભામાશા, જગડુશા િગેરે નામો આપણે ત્યા ંપ્રસીદ્ધી પામેલા ંછે. એ મોટા દાનેશે્વરી હતા. 
રાજાને કે પ્રજાને મસુીબત પ્રસગેં મોટી મદદ કરિી અને થિેચ્છાએ જનહીતાથે સથંથાઓ ઉભી 
કરિી એમા ંઘણો ફરક છે. સથંથાઓ સક્રીય (Pro-active) હોય છે. જ્યારે પ્રસગંોપાત્ત કરેલી મદદ 
પ્રતીક્રીય (Reactive) હોય છે. 



 

 

બીજી બધી ધામીક િીચારધારાઓમા ંઅપરીગ્રહની નહીં; પણ દાનની િાત કરિામા ંઆિી છે. 
દાનનો મહીમા ંિણાિતા ંગીતામા ંકહિેાયુ ંછે કે, ‘સો હાથે કમાઓ અને હજાર હાથે આપો’ આ કથન 
દાન કરતા ંઆપણી પરીગ્રહ–િીચ્છેદની ભાિનાને િધ ુમળતુ ંઆિે છે અને િધારે િાથતિીક પણ 
છે. 
 
દાન અને પરીગ્રહ–િીચ્છેદ િચ્ચે ભેદરેખા દોરિી અઘરી છે. એ દરેકની કૌટુમ્બીક અને આથીક 
થથીતી પર આધાર રાખે છે. આનો સીધો અને શે્રટઠ ઉકેલ િીથતી ધમામા ંિણાિિામા ંઆિેલા 
દાનની માત્રામાથંી મળે છે. “GIVE UNTIL IT HURTS.” ‘તમને પોતા માટે કમી મહસેસુ થાય ત્યા ં
સધુી આપો.’ આ િાત પણ દાનથી આગળ િધી પરીગ્રહ–િીચ્છેદ સધુી પહોંચી જાય છે. 
ધામીક દૃટટાન્ત કથાઓમા,ં ગરીબના નાનકડા દાનને ધનિાનના મોટા દાન કરતા ંિધારે 
મહત્ત્િનુ ંગણિામા ંઆિે છે. કારણ, ગરીબને દાન કરિા માટે પોતાની જરુરીયાતો પર કાપ મકુિો 
પડે છે. શ્રીમતંોની જીન્દગીમા ંમોટા દાનથી પણ જરાય ફરક પડતો નથી. 
ભખુયાને ખિડાિવુ ંએ ની:શકં સત્કાયા છે. જ્યારે કોઈને પગભર કરિો એ િધારે મોટંુ સત્કાયા છે. 
એનાથી એના આખા કુટુમ્બને લાબંા સમય સધુી લાભ મળે છે. આ દૃટટીએ જોઈએ તો સદાવ્રત 
કરતા ંશીક્ષણ અને આરોગ્ય સથંથાઓ િધારે સારી ગણાય. આિી ધધંાદારી કે બીનધધંાદારી 
સથંથાઓનુ ંઅન્તીમ લક્ષ્ય એક હોિા છતા ંએમની ભાિનામા ંઘણો ફરક હોય છે. ધધંાદારી સથંથા 
સચંાલકો માટે પરીગ્રહલક્ષી છે જ્યારે બીજી પરીગ્રહ–િીચ્છેદ લક્ષી છે. 
ધામીક થથળોએ કે પ્રસગંોએ થતા દાન િીશે કેટલાક લોકો એિી માન્યતા ધરાિે છે કે જેટલુ ં
આપીએ છીએ એનાથી ઘણુ ંિધારે મળિાનુ ંછે. આિી ભાિના દાનને એક સોદા કે રોકાણમા ં
બદલી નાખેં છે. એમા ંપરીગ્રહ િધારિાની ભાિના ઉપરાન્ત પોતાના ઈશ્વરને છેતરિાપણુ ંિધારે 
લાગે છે. દુ:ખની િાત એ છે કે સૌથી િધ ુદાન આ કે્ષતે્ર થાય છે; પણ જરુરીયાતિાળા સધુી 
એમાનં ુ ંસાિ ઓછંુ પહોંચે છે. આ બાબતમા ંદેખાદેખી છોડી પોતાની િીિેકબદુ્ધી પ્રમાણેનુ ંિતાન 
બધાના હીતમા ંરહશેે. 
પરીગ્રહ–િીચ્છેદ એ અપરીગ્રહ નથી. એ નીટક્રીય અને આંધળો ત્યાગ પણ નથી. કરેલા પરીગ્રહથી 
િીમખુ થિાની એ પ્રક્રીયા છે. કુદરત અને માનિ સમદુાય પાસેથી મેળિેલુ ંપાછંુ આપિાની 
આપણને તક પરુી પાડે છે. મખુયત્િે પાછલી ઉમ્મરે કૌટુમ્બીક જિાબદારીઓ પરુી થયા પછી શરુ 
થતી આ પ્રક્રીયા છે. એ Abandonment નથી;  Detachment છે. 
આ પરીગ્રહ–િીચ્છેદ સમ્પત્તી ઉપરાન્ત પ્રવતૃ્તી અને સમ્બન્ધોને પણ લાગ ુપડે છે. આનો અથા 
પ્રવતૃ્તી કે સમ્બન્ધોને છોડી દેિાનો નથી; પણ એમને નિો િળાકં આપિાનો છે. માલીકીભાિ અને 



 

 

અનરુાગ છોડી કતાવ્યભાિ અપનાિિાનો છે, અનાસતતી કેળિિાની છે. એમા ંમોટા ંથયેલા ં
સતંાનોને સમ્પણુા થિતતં્રતા આપિાની િાત છે. કૌટુમ્બીક તેમ જ અન્યો પરના અંકુશો અને 
બન્ધનો ઢીલા ંકરિાના ંછે. એમા ંનીટક્રીયતા નહીં; પણ પ્રવતૃ્તીઓ પાછળની ભાિનાને ઉમદા 
કરિાની િાત છે. પક્ષપાત છોડી નેકી (Fairness) અપનાિિાની િાત છે. 
િૈદીક સથંકૃતીની િણાવ્યિથથાએ ઘણા અનથો સજ્યાા છે. જ્યારે એની આશ્રમવ્યિથથામા ંઘણુ ંિજુદ 
રહલે ુ ંછે. ગહૃથથાશ્રમ પછી િણાિાયેલ િાનપ્રથથાશ્રમ આ પરીગ્રહ–િીચ્છેદની ભાિનાને મળતો 
આિે છે. એ સમ્પત્તી, સમ્બન્ધો, સત્તા, પ્રવતૃ્તી િગેરે બધાને નિી દૃટટીએ જોઈ અલીપ્તતા 
કેળિિાનુ ંકહ ેછે. 
પનુિન્મમા ંમાનતા લોકો ભિના ફેરામાથંી છુટકારો મેળિિા કંઈ કેટલીયે ધામીક પ્રવતૃ્તીઓ કરતા 
હોય છે. પણ આ જનમમા ંકેળિેલા અને મેળિેલા અંકુશો તેમ જ પરીગ્રહો છોડી શકતા નથી. 
આપણી ચારેકોર દેખાતી આ એક મોટી કરુણતા છે. 
અપરીગ્રહ બાબતે આપણી પાસે ત્રણ િીકલ્પો છે: (1) પરમ્પરાથી ચાલ્યો આિતો અપરીગ્રહનો 
આદશા રાખી, કથની અને કરણીના િીરોધાભાસનો દમ્ભ ચલાિે રાખિાનો; (2) થિીકારી લીધેલા 
આદશાનુ ંપાલન ન થિાથી  જાત પ્રત્યે અપરાધભાિ અનભુિિાનો; કે પછી (3) િાથતિીકતાને 
થિીકારી, અપરીગ્રહને નવુ ંનામ આપી નિી નજરે જોિાનુ.ં જે આદશા કોઈ પાળત ુ ંનથી કે 
પાળિાની ઈચ્છા પણ રાખત ુ ંનથી એની િાતો કયાા કરિાથી બીજા એક આદશા ‘સત્ય’નો ભગં થાય 
છે. 
સામાજીક થતરે આિી િીચારસરણી િીકસાિિા માટે સમાજના આગેિાનોની ઈચ્છા અને 
ઈચ્છાશતતી જરુરી છે. સમાજના સાચા આગેિાન કથાકાર–સાધ–ુસન્તગણ છે. જનમાનસ પર સૌથી 
િધારે પ્રભાિ એમના કહિેાનો થાય છે. એમણે પોતાના િીચાર/પ્રચારને નિી દીશા આપિાની 
જરુર છે. 
 

દુર્નયાની ભીડમા ંઅલગારી મથત ફકીરો 
માણસ સમહૂમા ંજીિિા ટેિાયેલો છે પણ સમહૂજીિન ક્યારે ભીડજીિન બની જાય છે તેનો 
આપણને ખયાલ રહતેો નથી. દુર્નયામા ંએિા અનેક લોકો છે કે જેઓ ધમધમતી જીિનશૈલી 
છોડીને પોતાની મથતીમા ંએકલા જીિે છે 
સઘળં છોડીને સનં્યાસ લઈને એકાતં સેિતા સતં- ફકીરોની પરંપરા તો ભારતમા ંસદીઓ પરુાણી 
છે. દેશમા ંએિા કેટલાય કમાશીલો પણ છે જે ધોમધખતી કારરકદી છોડીને બબલકુલ એકાતંમા ંકોઈ 
ધ્યેયને સમર્પિત થઈને જીિતા હોય. 'એકલતા' અને 'એકાતં' એિા બે શબ્દો છે. એકલતા માણસને 



 

 

કોરી ખાય છે, જ્યારે એકાતં માણસ એન્જોય કરે છે. એકાતં એટલે એિી પરરસ્થથર્ત જ્યા ંમાણસ 
પોતાની જાતની િધ ુર્નકટ પહોંચે છે. ર્િશ્વમા ંએિા કેટલાય અલગારી જીિો છે જેમણે ધમધમતી 
કારરકદી છોડીને કોઈ એકાતંિાસમા ંધણૂી ધખાિી છે. ઇટલીના ર્મલાન શહરેમા ંિસતા ફોટોગ્રાફર 
અને ડોક્મેુન્ટરી રફલ્મમેકર કાલો બેર્િલેતિાએ દુર્નયાને ખણેૂખાચંરે િસેલા આિા લોકોની 
તસિીરો ઝડપી અને દુર્નયાને તેની ઝાખંી કરાિી હતી. ચાલો, દુર્નયાની ભીડને છોડીને પોતાની 
આગિી દુર્નયા િસાિનારા એકાતંર્પ્રય લોકોના જીિનમા ંડોરકયુ ંકરિા. 
ુંચી મેડી રે મારા સતંની રે : મેસ્તસમ 
જ્યોજિયા નામના દેશમા ંચ્યતરુા જજલ્લો આિેલો છે. ત્યા ંકત્સખી નામની એક ટેકરી છે. ૧૩૦ ફૂટ 
ુંચાઈ પર એક મઢલૂી બાધંીને મેસ્તસમ નામનો માણસ રહ ેછે. મેસ્તસમ બિથતી સતં છે. ૧૯૯૫થી 
તે અહીં રહિેા આવ્યો છે. મેસ્તસમ પરંપરાિાદી જ્યોજિયન સતં છે. ચોથી સદીમા ંબિથતી ધમા 
જ્યોજિયામા ંઆવ્યો હતો અને છઠ્ઠીથી આઠમી સદી દરમ્યાન આ ટેકરી પર ચચા બન્યુ ંહત ુ.ં બિથતી 
ધમામા ં'થટાઇલાઇટ્સ' નામનો એક સપં્રદાય છે. એ મળેૂ ગ્રીક શબ્દ છે. જેનો અથા થાય છે પીલર. 
આ સપં્રદાયના લોકો પીલર પાસે ઊભા રહીને પ્રાથાના કરે છે. 
ફાધર મેસ્તસમ કહ ેછે કે, "હું જ્યારે યિુાન હતો ત્યારે પીલરની ટોચ પર રહિેાની ઇચ્છા હતી. મારી 
અંદર એક થટાઇલાઇટ્સ જીિતો હતો. હું જ્યારે મારા દોથતો સાથે ટેકરી પર આિતો ત્યારે િષો 
અગાઉ આ પીલર પર રહતેા સતંો ર્િષે કલ્પના કરીને રોમાબંચત થઇ ઊઠતો હતો." 
૧૯૯૩મા ંમેસ્તસમ સતંની જેમ ટેકરીની ટોચે જઇને િથયો. ત્યા ંતેણે એક ચચા પણ બનાવ્યુ ંછે. 
મેસ્તસમે ભસ્તતની નિી ુંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે જેની ટોચ પર એકાતં બબરાજે છે. 
ધણૂી રે ધખાિી : થિામી અજતાનદં પરુી 
'ધણૂી રે ધખાિી બેલી અમે તારા નામની....' આ ભજન આ ભરૂરયા સાધએુ સાભંળ્યુ ંનહીં હોય, 
પરંત ુપોતાના વ્યસ્તતત્િમા ંતે એ ભજનની મથતી લઈને જીિે છે. થિામી અજતાનદં પરુી મળેૂ 
રોમાર્નયાના છે. ભારત આવ્યા એટલે તેમના રોમેરોમમા ંઅધ્યાત્મની લગની ઊઠી. ૧૯૯૭થી 
૨૦૧૨ સધુી આખુ ંભારત ફયાા.અંતે અરુણાચલ ર્તરુિન્નામલાઈના પિાતો પર મન ઠયુું. દીક્ષા 
લઈને થિામી અજતાનદં પરુી નામ ધારણ કયુું. આસન જમાવ્યુ.ંઅજતાનદં પરુી રમણ મહર્ષિની 
િેદાતં રફલસફૂીના ર્શટય છે. પોતે િેદાતં રફલસફૂી ભણ્યા છે. એકલા જીિે છે. શાસ્ત્રો િાચેં છે. 
થટુડન્ટ્સને િેદાતં, રફલસફૂી ભણાિે છે. હાલ તેઓ રોમાર્નયા ગયા છે. તેમણે રોમાર્નયામા ં'ઓમ 
એસોર્સયેશન' શરૂ કયુું છે. 'ગાલેન્ડ ઓફ અદ્વરૈ્તક ર્િઝડમ' નામનુ ંપથુતક લખયુ ંછે. 
આત્મખોજને મારગે : મારરયો ડયરુ્મની 



 

 

કોઈ સતં થઈને એકાતં ગાળે છે તો કોઈ રૂરઢચથુત સપં્રદાયોથી બચિા એકાતં ગાળે છે. મારરયો 
ડયરુ્મની આમાનંો જ એક છે. 
શારં્તર્પ્રય મારરયો ડયરુ્મની રોમની પાસે આિેલી એક નાનકડી ગફુામા ંજીિે છે. ધમા ર્િષે તેણે 
આત્મખોજનો માગા અપનાવ્યો એટલે તેને દુન્યિી જગતમા ંઅદેખો કરી દેિામા ંઆવ્યો. તે 
િેરટકનની બખલાફ છે અને એના ર્િષે સમીક્ષા કરિામા ંતેણે ક્યારેય પાછી પાની કરી નથી. 
િેરટકનથી તે અંતર રાખે છે. િેરટકન સામે ર્િરોધનો સરૂ વ્યતત કરતા ંતેના ંપોથટરો રોમની 
ગલીઓમા ંજોિા મળી જાય છે. મારરયો ડયરુ્મની ગફુામા ંએકદમ એકાતંમા ંજજિંદગી જીિે છે. 
મારરયો ડયરુ્મની અમેરરકામા ંજન્મેલા ઇટાબલયન ફાર્સથટ અમેરરગો ડયરુ્મનીનો પતુ્ર છે. ઇટાબલયન 
સોશ્યાબલથટ પોબલરટશ્યન જ્યેકોમો મેટયોટ્ટીનુ ંઅમેરરગો ડયરુ્મનીએ ખનૂ કયુું હત ુ.ં 
ગ્લેમર િલ્ડાથી િનિગડામા ં: પામેલા 
ધમધમતુ ંરફલ્ડ છોડીને સાિ એકાતંિાસમા ંરહિેાનુ ંપસદં કરનારાઓમા ંપામેલા પણ સામેલ છે. 
પામેલા ગ્લેમરના ચળકાટભયાા કે્ષત્રમાથંી સનં્યાસ લઇને સકૂા રણમા ંએકલી જીિે છે, મોજથી જીિે 
છે. પામેલા હોબલવડૂની થક્રીન રાઇટર તેમજ પ્રોડયસુર હતી. એક તબકે્ક બધુ ંછોડીને તે અમેરરકાના 
રણમા ંએક ભાગેંલી-તટેૂલી થકલૂ બસમા ંઘર બનાિીને રહ ેછે. પોતાની જરૂર પરૂતી ઘરિખરી તેણે 
બસમા ંસઘંરી છે. બચત્રો દોરે છે અને પોતાની મથતીમા ંરહ ેછે. હોબલવડૂમા ંકામ કરિાના ંસપના ં
જોનારાઓની સખંયા લાખોમા ંહશે. િાથતર્િકતાને પામિા પામેલા જેિા લોકો સપનાઓંની દુર્નયા 
છોડીને િનિગડામા ંિસે છે. પામેલા પોતાના હાલના જીિનથી એકદમ ખશુ છે. 
રણ લાગે છે પોતીકંુ : માકો 
માત્ર સનં્યાસ લઇને ધમાાબભમખુ થિા માટે જ લોકો એકાતં નથી ગાળતા. કેટલાક મોજથી એકાતં 
પસદ કરે છે તો કેટલાક લોકો પોતાના અંગત જીિનથી કંટાળીને એકાતં પસદં કરે છે. કોઈ વ્યસ્તત 
એપ્ન્જર્નયરીંગના કે્ષત્રમા ંહોય અને જીિનના એક તબકે્ક બધુ ંછોડીને સાિ ર્નિન એકાતં રણમા ં
રહિેા જતી રહ ેએવુ ંબની શકે ખરંુ ? માકો નામના એપ્ન્જર્નયરના જીિનમા ંઆવુ ંજ થયુ ંછે. 
જમાનીનો માકો એપ્ન્જર્નયર છે. ઘણા ંિષો સધુી તેણે ઇ-કોમસાની િેબસાઇટમા ંએટલે કે 
ઓનલાઇન શોર્પિંગની સગિડ પરૂી પાડતી િેબસાઇટમા ંપ્રોગ્રામર તરીકે કામ કયુું હત ુ.ં દરમ્યાન 
પત્ની સાથે છૂટાછેડા થયા અને તેણે પોતાની લાઇફથટાઇલ જ બદલી નાખી. બધુ ંછોડીને તે એકલો 
કેબલફોર્નિયાના રણમા ંરહ ેછે. 
અર્નિાયા છે એકાતં : રાચેલ ડેન્ટન 



 

 

"એકાતંમા ંરહવે ુ ંએ મારા માટે જીિિાની અર્નિાયા બાબત છે. હું એકાતંમા ંન રહું તો જીિી ન 
શકંુ." એકાતંને આકંઠ માણનારી વ્યસ્તત જ આ િાત કહી શકે. ઇંગ્લેન્ડમા ંબલિંકનશાયરમા ંરહતેી ૪૯ 
િર્ાષની રાચેલ ડેન્ટનના આ શબ્દો છે. રાચેલબહને કેથબલક પરરિારમાથંી આિે છે. સાધ્િી જેવુ ં
જીિન જીિે છે. સરળતા, એકાતં અને શારં્ત આ ત્રણ તેમના જીિનના માપદંડો અને તે ૨૦૦૬થી 
તે પ્રમાણે જ જીિે છે. તેની રદનચયાા જુઓ. િહલેી સિારે બે કલાક પ્રાથાના કરિાની. ત્યારબાદ 
પોતાના કોટેજ ગાડાનમા ંકામ કરિાનુ.ં સાજંે ફરી પ્રાથાના કરિાની. સાજંે ચાલિા જિાનુ.ં માત્ર 
રર્િિારે જ્યારે ચચાની સામરૂહક પ્રાથાના થાય ત્યારે જ તે લોકોને મળે છે. એ ર્સિાય માત્ર ને માત્ર 
ર્નજમથતીમા ંજ રહિેાનુ.ં પોતાને સનં્યાસી ગણાિતા ંરાચેલબહને સાયન્સની ટીચર રહી ચકૂ્યા ંછે. 
અંતરરયાળ ગામડામા ંએક કોટેજ બાધંીને એકલા રહવે ુ ંઅને શાકભાજી તેમજ ફળફળાદી ઉગાડિા 
એ મારા જીિનની મહત્ત્િપણૂા ઇચ્છા હતી. ૨૦૦૨મા ંહું બલિંકનશાયરમા ંરહિેા આિી ગઇ. મારા ં
માતાર્પતા િષે એક િખત મને મળિા આિે છે. આ પ્રકારનુ ંજીિન જીિવુ ંસહલે ુ ંનથી. એકાતં 
અને શારં્તની િચ્ચે હું નૈર્તક રીતે ઉત્તરોત્તર ર્િકસી રહી છંુ એવુ ંરાચેલબહને કહ ેછે. 
હરરયાળીનો સિક : ગથા બોવ્લ્સ 
એકલો માણસ કેટલુ ંકરી શકે એની ક્ષમતાનો અંદાજ કદાચ ગથા બોવ્લ્સ પરથી આિી શકે છે. 
અમેરરકામા ંકેબલફોર્નિયા નજીક આિેલા પાયર્નયર ટાઉનમા ંગથાભાઈ એકલા રહ ેછે. છેલ્લા ં૩૦ 
િષામા ંતેમણે ત્યાનંા ઉજ્જજડ િગડામા ંથોડી હરરયાળી ફેલાિી છે. િેરાન ભરૂ્મમા ંતેણે આઠ તળાિ 
તૈયાર કયાું છે, વકૃ્ષો ઉછેયાું છે. પયાાિરણને રદલોજાનથી ચાહતો ગથા ખબૂ મહનેતકશ છે. ૬૫ 
િષેય તેની મહનેતમા ંજુિાની ટપકે છે. તેણે કેટલાકં પ્રાણીઓ પણ પાળ્યા ંછે. તે કહ ેછે કે 
"જમીનને નકુસાન પહોંચાડયા િગર તેની સાથે પે્રમથી જીિી શકાય છે એિો મારે એક દાખલો 
પરૂો પાડિો હતો. મારી ઇચ્છા એક એિો કોમ્યરુ્નટી ગાડાન તૈયાર કરિાની છે જે બાળકોના ર્શક્ષણ 
માટે એક મહત્ત્િપણૂા રરસોસા બને.' ગથાભાઈ ખલુ્લામા ંજ રહ ેછે, જમીન પર સિેુ છે અને આસપાસ 
વકૃ્ષો પર હરખથી ઝૂલે છે. 
િન્યપ્રાણીઓનો પરરિાર : ગ્યાન્ની મેનીચેટ્ટી 
છેલ્લા ં૪૧ િષાથી આ માણસ દુર્નયાથી અબલપ્ત કુદરતની િચ્ચે જીિે છે. તેનો પરરિાર મોટો છે 
અને એમા ંકતૂરા,ં મરઘા ંસરહતના ંપશપુક્ષીઓ સામેલ છે. ગ્યાન્ની ઇટલીમા ંઆિેલી િાઇલ્ડ 
કેન્યનની િનરાજીમા ંજીિે છે. 
િન્યજીિન અભયારણ્યને ડેિલપરોથી બચાિિા માટે તેણે લડાઈ આદરી છે. ગ્યાન્ની પોતે કર્િ છે, 
રફલસફૂ છે અને કમાશીલ છે. ઓથિેબલયન આરટિથટ િાલી મેયસાનો ગ્યાન્નીને સપોટા  મળ્યો હતો. 
િાલી સારી ડાન્સર તેમજ એતટર હતી. કોઈ બધંનો િગર જીિનને ફ્રી સ્થપરરટથી જીિિામા ંમાનતી 



 

 

હતી. િાલી ઇટલીના એ અભયારણ્યમા ંરહતેી હતી. િાલી પાસેથી ગ્યાન્ની જીિનના ઘણા પાઠ 
ભણ્યો. બનેંએ એકબીજાને ભરપરૂ પે્રમ કયો. ૧૨ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૦૩ના રોજ કેન્સરની બીમારીથી 
િાલી મેયસાનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં ગ્યાન્નીએ 'િાલી મેયસા અ મેમોર' નામનુ ંપથુતક પણ િાલીની યાદમા ં
લખયુ ંછે. િન્યજીિન અભયારણ્યને ઊની આંચ ન આિે એ માટે િાલીએ જે ર્મશન શરૂ કયુું હત ુ ં
એની મશાલ ગ્યાન્નીએ સળગતી રાખી છે. ગ્યાન્ની ઇટલીમા ંલીલી િનરાજી અને પ્રાણીઓ િચ્ચે 
એકાતંમા ંભરપરૂ જીિન જીિે છે. એક રસપ્રદ િાત એ છે કે ગ્યાન્ની કાલી માતાનો ભતત છે. 

 
ભગિાન, થિગા, નરક અને પનુિન્મ  
એક આસ્થતક માણસ તેની જોડે ર્િમાનમા ંબેઠેલી એક નાનકડી છોકરીને ધાર્મિક પથુતક િાચંતા 

જોઈને પછેૂ છે ભગિાન, થિગા, નરક કે મરીગયા પછી પનુિન્મ જેિી િથતઓુનુ ંઅથતીત્િ જ નથી. 

એટલે પેલી છોકરીએ તેણે કહ્ુ ંકે ઘોડો, ગાય અને બકરી ઘાસ જ ખાય છે છતા ંઘોડો લાદ કાઢે છે, 

ગાય પોદળો કાઢે છે અને બકરી લીંડી કાઢે છે તેનુ ંકારણ શુ?ં પેલો નાસ્થતક નાની છોકરીની 

ડહાપણભરી િાત સાભંળીને ચોંકી ગયો અને તેને કહ્ુ ંમને તેની કોઈ ખબર નથી. એટલે પેલી 

છોકરીએ જિાબ આપ્યો જો આ િથતનુી તમને ખબર નથી તો તમને ભગિાન, થિગા, નરક કે 

પનુિન્મની કોઈ ખબર નથી તો ક્યા ંઆધારે ખોટી દલીલ કરો છો?  

 
રોજ આ પાચંનુ ંદશાન થોડીિાર કરો, થશો સફળઃ પ.ૂ મોરારીબાપ ુ
પ.ૂ મોરારી બાપ ુજેમને કદાચ ઈશ્વરે રામકથા કરિા જ આ દુર્નયામા ંબોલાવ્યા હશે. કોઈ એિો 
વ્યસ્તત નહીં થયો હોય જે સાત સો જેટલી િાર માત્ર એક કથા કરે અને લાખોની તાદાતમા ંલોકો 
ઉમટી પડે. તેમની કેટલીક નાની િાતો પણ જીિનમા ંએક રાહ બતાિી જાય છે. કારણ કે તેમણે 
સમય સાથે બદલીને યિુાનો માટે પોતાની િાત કરિાનો આગ્રહ રાખયો છે. 
 
- આદર બધાને આપો. આત્મા કોઈ એકને આપો. 
- ગરુુ અને િેદાતંના િાક્યોમા ંર્િશ્વાસ કરિો તે જ શ્રદ્ધા છે. 
- આપણે આપણી ખોજ કરીએ, બીજાની સેિા કરીએ અને પરમતત્િથી પે્રમ કરીએ તો ઘણી 
સમથયા ઉકેલાઈ જાય. 



 

 

- રોજ આ પાચંનુ ંદશાન થોડા ંસમય માટે કરો – દેિ દશાન, પ્રકૃર્ત દશાન, સતં દશાન, શાસ્ત્ર દશાન, 
ર્નજ હૃદય દશાન. 
- ર્શિ ર્િશ્વની ઔષર્ધ છે. આપણા બધા ઈલાજ કરનાર દેિતા છે. 
- લક્ષ્ય પ્રાપ્પ્ત માટે એક ડગલુ ંઆગળ ભરો, બીજુ ંપરમાત્મા ભરાિશે. 
- થિાથર્થય સભંાળો, પણ ડરો નહીં, ભય તમારી ભીતરી વ્યિથથાને િધારે બગાડી દેશે. 
- વ્યસ્તતનુ ંજીિન ત્યાગ અને પ્રમે િગર અધરંુુ છે. 
- પે્રમમા ંકામ અને લોભ ર્િઘ્ન રૂપ નથી થતા,ં પે્રમના પ્રગટીકરણમા ંક્રોધ ર્િઘ્નરૂપ થાય છે. 
- પ્રામાબણક પે્રમ પ્રસન્નતાની જનેતા છે. 
- કેટલીક િાતો જોિામા ંનાની લાગે છે, એક મતં્ર, એક નામ નાનુ ંએવુ ંહોય છે અને કેટલુ ંમોટંુ 
કામ કરી દે છે. 

 
 
 



 

 

 
 

દરેક ધમા પ્રકૃર્તની સરુક્ષાની શીખ આપે છે..... 
અલાહાબાદ હાઇકોટે પ્રર્તબધં લાદ્યો હોિા છતા ં૨૦૧૩ના કંુભમેળામા ંઆિનારા શ્રદ્ધાળઓ, સાધ ુ
મહાત્માઓ, થથાર્નકો અને દશાનાથીઓ થમોકોલ તથા પ્લાષ્થટક, પોબલથીનમાથંી બનેલા સામાનનો 
બેરોકટોક ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. પરમેશ્વરે પરૃ્થિીના થિરૃપને અનરૃુપ નર અને નારી જેિા 
મનટુયની રચના કરી પ્રદૂર્ષત પાણીને યોગ્ય િીટમેન્ટ આપ્યા બાદ નદીઓમા ંછોડાત ુ ંનથી પણ 
તળાિમા ંછોડી દેિાય છે અથિા ખેતી માટે ઉપયોગમા ંલેિાય છે, જેથી ખાતરની ક્ષમતા પણ િધે 
છે તથા ભરૂ્મગત જળના થતરને ઘટત ુ ંઅટકાિી શકાય છે, નહીંતર આિનારા ભર્િટયમા ંપીિાના 
પાણીની સમથયા ઉત્પન્ન થશે. મહાકંુભ એ માત્ર ધાર્મિક આયોજન અથિા પ્રયોજન જ નથી, પણ તે 
ર્િશ્વના ર્િશાળ સામાજજક-સાથંકૃર્તક બચિંતન અને સકંલ્પને ઉત્પન્ન કરનારા ંઅનટુઠાન પૈકીનુ ંએક છે. 
શા માટે મહાકંુભમા ંર્ત્રિેણીના તીરે જ માનિ સસંાર ઊમટી પડે છે? જ્યા ંસધુી પ્રકૃર્તનુ ંસમતલુન 
યથાિત ્છે ત્યા ંસધુી સષૃ્ટટ છે, જીિન છે. દરેક ધમામા ંપ્રકૃર્તની સરુક્ષાનુ ંર્િધાન છે. 



 

 

અલાહાબાદ હાઇકોટે પ્રર્તબધં લાદ્યો હોિા છતા ં૨૦૧૩ના કંુભમેળામા ંઆિનારા શ્રદ્ધાળઓ, સાધ ુ
મહાત્માઓ, થથાર્નકો અને દશાનાથીઓ થમોકોલ તથા પ્લાષ્થટક, પોબલથીનમાથંી બનેલા સામાનનો 
બેરોકટોક ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. પરમેશ્વરે પરૃ્થિીના થિરૃપને અનરૃુપ નર અને નારી જેિા 
મનટુયની રચના કરી. સાથોસાથ પરમેશ્વરે સમદુ્રની માછલીઓ, આકાશના ંપક્ષીઓ અને ઘરેલ ુ
પશઓુ તથા આખી પરૃ્થિી પર ર્િહરતા ંજતંઓુનુ ંપણ સિન કયુું છે. જ્યા ંસધુી આ પરૃ્થિી પર 
પ્રકૃર્ત અકબધં રહશેે ત્યા ંસધુી માનિજાર્ત પાગંરતી જ રહશેે. 
ઋગ્િેદમા ંકહિેામા ંઆવ્યુ ંછે કે 'ઓમ ્દ્યો શાતં હો, અંતરરક્ષ શાતં હો, પરૃ્થિી શાતં હો, જલ શાતં 
હો, ઔષર્ધયા ંશાતં હો, િનથપર્તયા ંશાતં હો, ર્િશ્વ કે સમથત દેિતા શાતં હો, બ્રહ્મ શાતં હો, સભી 
શાતં હો, શારં્ત હી શારં્ત હો, અશારં્ત કભી ન હો.'  લોકો આ મતં્રનો ઉચ્ચાર કરીને શભુ કાયાનો 
આરંભ કરે છે. ગીતામા ંપણ પયાાિરણના સરંક્ષણ માટે ર્નદેશ આપિામા ંઆવ્યો છે કે 
'લોકસગં્રહમેિાર્પ સપં્શ્યન્કત ુામહાર્સ'. ગરુુ નાનકદેિજીએ પણ ગરુુ ગ્રથંસારહબના માધ્યમથી ર્નદેશ 
આપ્યો છે કે, ''મનટુય જેની રચના નથી કરી શકતો તેને બરબાદ કરિાનો તેને કોઈ અર્ધકાર 
નથી.'' બાઇબલમા ંપણ કહિેાયુ ંછે કે, ''હરરત ઔષર્ધ જેિી તમામ િથતઓુ મેં તમને પ્રદાન કરી 
છે.'' ઋગ્િેદમા ંઉલ્લેખ છે કે 'જો તમે જીિનફળ અને આનદંનો સેંકડો અને હજારો િષા સધુી 
ઉપભોગ કરિા ચાહતા હો તો સરુ્નયોજજત રીતે વકૃ્ષારોપણ કરો.' કંુભનગરીમા ંમાતા ર્ત્રિેણીના તટ 
પર ઊમટનારા મહાત્માઓ, સનં્યાસીઓ અને સાધઓુ, શ્રદ્ધાળઓ અને સમાજસેિી સથંથાઓએ 
લોકોને સકંલ્પ લેિડાિિો જોઈએ કે તેઓ જ્યા ંપણ રહ ેએ જગ્યાએ િહતેી નદીને પ્રદૂર્ષત થતી 
અટકાિે અને દરરોજ પોતાના જીિનનો એક કલાક અથિા એક ઘડી નદીની સફાઈ તથા પ્રદૂષણ 
હટાિિા માટે આપે. નદીઓમા ંસદાય ર્નમાળ પાણી ખલખલ િહતે ુ ંરહ ેતે આપણા સૌ માટે જરૃરી 
છે. જરા ર્િચારો કે જો શદુ્ધ પીિાલાયક પાણી જ નહીં હોય તો માનિજાર્તનુ ંશુ ંથશે? પ્રકૃર્તની 
જાળિણી થશે તો જ માનિજાર્તનુ ંઅસ્થતત્િ રહી શકશે એ િાત દીિા જેિી થપટટ છે. 
 

ગાયત્રી મતં્રનુ ંઅનટુઠાન 

ગાયત્રી મતં્રનુ ંઅનટુઠાન કે ર્નયર્મત ગાયત્રી મતં્રનો જાપ જે તે મનટુય, સાધક કે ઉપાસકના 
જીિનને ખબૂ જ ઉત્તમ તથા પ્રકાશમય બનાિે છે. જે સાધક કે ઉપાસક ગાયત્રી મતં્રની ઉપાસના 
કરે છે તે સાધક કે ઉપાસકની ઉત્તમોત્તમ પ્રગર્ત થાય છે. ગાયત્રી મહામતં્ર અસ્ગ્નમખુી છે, તેથી 
તેને જળમા ંઊભા રહી કદી ન જપાય. ગાયત્રી મતં્ર જપિા માટે રુદ્રાક્ષની માળા ઉત્તમ છે. થફરટકની 



 

 

માળા પણ શે્રટઠ છે. ગાયત્રી મતં્ર દ્વારા ત્િરરત પરરણામ મેળિવુ ંહોય તો ઉપાસકે શદુ્ધ અને 
સાપ્ત્ત્િક જીિન જીિવુ ંજોઈએ અને ર્નયર્મત ગાયત્રી મતં્રોચ્ચાર કરિા જોઈએ. ગાયત્રી મતં્રમા ં
બદુ્ધદ્ધને પ્રકાર્શત કરિાની ક્ષમતા છે. 

 

ગાયત્રી મતં્રમા ંકહિેામા ંઆવ્યુ ંછે કે ર્ધયો યોનઃ પ્રચોદયાત ્અથાાત ્હ ેપરમાત્મા, તમે અમારી 
બદુ્ધદ્ધને પ્રકાર્શત કરો. આપણે મારી બદુ્ધદ્ધને નહીં, પરંત ુઅમારી બદુ્ધદ્ધને એવુ ંકહીએ છીએ. આપણે 
ભગિાન પાસે તમામ પ્રાથાના કરીએ છીએ, પરંત ુઆજકાલની પ્રાથાના આજની મનોવરૃ્ત્તનો 
પરરચય આપે છે. સખુ સપંર્ત્ત ઘર આિે, કટટ ર્મટે તન કા. જોકે આપણા ંએિા ંદૃષ્ટટ કે ર્િચાર 
ક્યારેય નથી રહ્યા ંકે મારા ઘરમા ંસખુ સપંર્ત્ત આિે, બીજાઓનુ ંજે થિાનુ ંહોય તે થાય. ભગિાન 
સૌનુ ંભલુ ંકરો. બસ, આમા ંસૌના ભલા-કલ્યાણની િાછંના ભગિાન પાસે કરિાની છે. એવુ ંનથી 
કહિેાનુ ંકે ભગિાન સૌનુ ંભલુ ંકરો અને શરૃઆત મારાથી કરો. 

 

સમગ્ર સમાજનો ર્િકાસ થાય, સમષ્ટટગત જીિનનો ર્િકાસ થાય તેિી જ અમારી પ્રાથાના છે. 
'થિ'નો ર્િકાસ પણ સમષ્ટટના ર્િકાસથી આપોઆપ થતો જ રહશેે. આપણી ભરૂ્મમા ંએિા 
મહાપરુુષો જન્મ્યા છે કે જેમણે 'થિ'થી ઉપર ઊઠીને સમાજ, રાટિ, દેશ અને સમગ્ર ર્િશ્વની સાથે 
એકતાના તાર જોડયા છે. જેમણે સમગ્ર ર્િશ્વની એક પરરિાર તરીકેની કલ્પના કરી છે.  સમગ્ર 
સમાજ સખુી થાય તેિી આકાકં્ષા આપણામા ંછે. આપણા પ્રાચીન સારહત્યમા ંભગિાનને જેટલી 
પ્રાથાના કરિામા ંઆિી છે તે તમામ પ્રાથાનામા ંસમાજના કલ્યાણની જ િાત કરિામા ંઆિી છે. 
ગાયત્રી મતં્ર ઉપરાતં ઉપર્નષદમા ંપણ સમાજના કલ્યાણ માટે સુદંર શ્લોક છે કે 'સિા ભિન્ત ુ
સખુીનઃ સિે સન્ત ુર્નરામયાઃ સિે ભદ્રાણી પશ્યન્ત ુમા કર્શ્ચત દુઃખ ભાગ ભિેત.' 

 

 ઋર્ષમરુ્નઓએ એિી શોધ કરી છે કે સચરાચર ર્િશ્વમા ંએક આત્મા અથિા તો પરમાત્મા હોઈ તે 
સઘળામા ંવ્યાપ્ત છે. આત્મા અજર, અમર, અર્િનાશી તત્ત્િ છે. જે પરમ ચેતન થિરૃપ છે. જે દરેક 
દેહધારી પ્રાણીમા ંસમાયેલ છે. જે આત્મા આપણી અંદર છે તે આત્મા સમગ્ર ર્િશ્વમા ંહું શરીર નથી 
એટલે આપણી સથંકૃર્તનુ ંઅંર્તમ લક્ષ્ય આત્મા-પરમાત્મા જ આપણી અંદર છે તેની પ્રતીર્ત કરિી, 



 

 

વ્યિહારમા ંતેની અબભવ્યરકત કરિી અને પરમાત્માના ંદશાન બીજામા ંકરિા.ં આ ધારણ કરિાથી 
પણ થિર્િકાસના બદલે સમાજ અને દેશના ર્િકાસની ધારણા આપોઆપ મજબતૂ બનતી જાય છે. 

 

દીપાિલી અને તેનુ ંમહત્િ: 
ઉપર્નષદમા ંકહ્ુ ંછે કે  ... “તમસો મા જ્યોર્તગામય “  અથાાત ્પ્રકાશ તરફ જાઓ. ઉપર્નષદની આ 
િાત દીપાિલીનો તહિેાર યથાથા કરે છે.  દીપાિલીનો અથા છે દીપોની પસં્તત.  દીપાિલી શબ્દમા ં
બે શબ્દની સરં્ધથી બનેલો છે.  દીપ અથાાત ્દીિો અને આિલી અથાાત ્પસં્તત, અથાાત દીિાઓની 
પસં્તત દીપાિલી. 
  

ર્િશ્વભરમા ંિસેલા રહન્દુઑ માટે આ તહિેારનુ ંસામાજજક અને ધાર્મિક મહત્િ છે. લકંાથી લકંાપર્ત 
રાિણ પર ર્િજય કરીને અયોધ્યા પધારેલા રાજા રામના આગમન પર અયોધ્યાિાસીઓએ 
હષાાપ્ન્ન્િત થઈ ઘી ના દીિાઓ કયાા અને આ દીિાઓની પસં્તતઓ બનાિી આખા અયોધ્યાનગરને 
દીપાિલીઑ દ્વારા સશુોબભત અને પ્રકાશમાન કયુું તે સમયથી આજ સધુી આસોિદની અમાસે 
દીપાિલી (દીપોની પસં્તતઓ દ્વારા) દીપાિલીનો ઉત્સિ ઉજિિામા ંઆિે છે. 
  

દીપાિલી એ અંધારામાથંી અજિાળામા ંજિાનુ ંપ્રર્તક છે. આ તહિેાર અસત્ય પર સત્યના ં
ર્િજયનુ ંપણ પ્રર્તક છે.  દીપાિલીનો તહિેાર અસતો મા સદગમ્ય:, તમસો મા જ્યોર્તિગમય ના 
ઉિેશ્યને ઉજાગર કરે છે, અથાાત ્થિચ્છતા અને પ્રકાશનુ ંપ્રર્તક છે. દીપાિલી એ પાચં રદિસનો 
ઉત્સિ છે જે ધમા અને સમાજના ંપાચં તત્િોને ઉજાગર કરે છે. 
  

• ધનતેરસ-ધનત્રયોદશી:- દીપાિલીના ંઆ તહિેારનો પ્રથમ રદિસ ધનતેરસ છે જે રદિસે અથા 
વ્યિથથાનુ ંનવુ ંિષા શરૂ થાય છે. આ તહિેારની શરૂઆત ધનત્રયોદશીથી થાય છે. આ રદિસે 
પરંપરાગત રીતે સિુણા અને ચાદંીના આભષૂણો તેમજ િાસણોની ખરીદી કરિાનો રરિાજ છે. 
સધં્યા સમયે ઘરના ંમખુયદ્વાર પર દીપ પ્રગટાિિામા ંઆિે છે. આ રદિસે ભગિાન ગણપર્ત અને 
લક્ષ્મીજીનુ ંપજૂન કરિામા ંઆિે છે. 
  

• કાળીચૌદશ- નરક ચતદુાશી-રૂપ ચતદુાશી:- બીજો રદિસ તે નરક ચતદુાશી છે, આ રદિસને રૂપ 
ચતદુાશી તરીકે પણ ઓળખિામા ંઆિે છે. તે રદિસે દ્વાપર યગુમા ંભગિાન શ્રીકૃટણએ ભદેૂિીના ં
પતુ્ર નરકાસરુનો સત્યભામા દ્વારા િધ કરાવ્યો અને ૧૬૦૦૦ રાજકન્યાઓને નરકાસરુની કેદમાથંી 
છોડાિી તેમની સાથે ર્િિાહ કરી સમાજમા ંતેમને ઉચ્ચ થથાન પ્રદાન કયુું હત ુ.ં ભગિાન શ્રી 



 

 

કૃટણના આ કાયાથી પ્રસન્ન થઈ દ્વારરકાની નારીઓએ દીપ પ્રગટાિી પોતાનો આનદં વ્યકત કયો 
હતો. આમ બરુાઈ પર સારાઈની જીત થઈ હતી. તારં્ત્રકો આ રદિસની રાત્રીએ કાબલકા માતાની 
ઉપાસના કરતા ંહોિાથી આ રદિસને કાલી ચૌદશના નામે પણ ઓળખે છે. 
  

• રદપાિલી:- ત્રીજો રદિસ તે અમાિથયા છે આ રદિસ િામન અિતારમા ંિામન રૂપે આિેલા 
ભગિાન ર્િટણનુી રાજા બલી પર ર્િજય મેળિિા પર મનાિિામા ંઆિે છે આ રદિસે લક્ષ્મીજીના ં
દશાન કરિામા ંઆિે છે. રદિાળી બાદના ંપ્રથમ રદિસે બલીરાજા પાતાળમા ંગયા ંઅને ત્યા ંજઈ 
નિા રાજ્યની સવુ્યિથથા કરી. િષાનો અંર્તમ રદિસ હોિાથી આ રદિસે લક્ષ્મી, ગણપર્ત અને 
સરથિતીનુ ંપજૂન કરિામા ંઆિે છે. આ રદિસે શેરડીના ંસાઠા ંપર સકૂા નાબળયેરનો િાટકો મકૂી 
મેરાયુ ંબનાિિામા ંઆિે છે અને આ મેરાયામા ંદીપ પ્રગટાિિામા ંઆિે છે. આ રદિસથી ખેડતૂો 
ફસલની કાપણી કરિાની શરૂઆત કરે છે. 
  

દીપાિલીના રદિસો દરમ્યાન દીપ પ્રગટાિિા પાછળ ર્િર્િધ માન્યતાઓ અને અમકુ કારણો 
રહલેા છે જે પ્રાચીન અિાાચીન યગુને એકઠા કરે છે. 
  

• એક માન્યતા એિી પણ છે કે રદિાળીના રદિસે ભગિાન નરૃ્સિંહ ેરાક્ષસ રહરણ્યકર્શપનુો િધ કયો 
હતો. 
  

• અન્ય એક માન્યતા અનસુાર આ રદિસો દરમ્યાન દેિો અને દાનિો સમદુ્રમથંન કરી રહ્યા ંહતા ં
તે સમયે લક્ષ્મીજી અને ધનિતંરી દેિનુ ંપણ પ્રાગટય થયુ ંહત ુ.ં 
  

• જૈન ધમા અનસુાર દીપાિલીનો રદિસ તેમના તીથુંકર ભગિાન મહાિીરનો ર્નિાાણનો પણ 
રદિસ છે. 
  

• શીખ લોકો માટે પણ દીપાિલીનુ ંઅનેરંુ મહત્િ છે તેના બે કારણ છે પ્રથમ કારણ એ છે કે આ 
રદિસે અમતૃસાર સ્થથત સિુણામરંદરમા ંર્શલાન્યાસ થયો હતો, અને બીજુ ંકારણ એ છે કે આ રદિસે 
શીખોના છઠ્ઠા ગરુુ હરગોર્િિંદર્સિંહ ૧૬૧૯મા ંજેલમાથંી મતુત થયા હતા.ં 
  

• દીપાિલીનો રદિસ નેપાળી લોકો માટે પણ મહત્તમ થથાન ધરાિે છે કારણ કે આ રદિસથી 
નેપાળીલોકોનુ ંનવુ ંસિતંત્સર શરૂ થાય છે. 
• આ રદિસ પજંાબમા ંજન્મેલ થિામી રામતીથાના ંર્શટયો માટે પણ એક યાદગાર રદિસ છે કારણ 



 

 

કે આ રદિસે થિામી રામતીથા જન્મયા ંહતા ંઅને આજ રદિસે તેઓએ ગગંારકનારે સમાર્ધ લીધેલી 
હતી. 
  

• આ રદિસ આયાસમાજીઑ માટે પણ અર્ત મલૂ્યિાન છે કારણ કે આ જ રદિસે થિામી દયાનદં 
સરથિતીએ આયાસમાજની થથાપના કરી હતી. 
  

• ઇર્તહાસ સાક્ષી છે કે રદલ્હીપર્ત બાદશાહ અકબરે દીપાિલીનો ઉત્સિ ધામધમુથી ઉજિિાની 
શરૂઆત કરી હતી. બાદશાહ અકબરે શરૂ કરેલ આ પ્રથા મઘુલ િશંના અંર્તમ બાદશાહ 
બહાદુરશાહ ઝફર સધુી ચાલી હતી. અકબર બાદ જહાગંીર, શાહજહા ંિગેરે આ ઉત્સિ અર્ત 
શાનોશેંશાહપિૂાક ઊજિતા ંહતા ંપરંત ુઔરંગઝેબે આ પ્રથા લગભગ બધં કરાિેલી પરંત ુ
ઔરંગઝેબ પછીના થયેલા મઘુલ બાદશાહોએ ફરી દીપાિલીના ંત્યોહારને નાના મોટા પાયા પર 
ઉજિિાનુ ંચાલ ુકયુું હત ુ,ં જેમા ંરહન્દુઑ અને મસુ્થલમો બનેં પ્રજા સાથે મળીને આ ઉત્સિ ઉજિતી 
હતી અને આ સમય દરમ્યાન શહરેની સાથે સાથે તેમના મહલેોમા ંપણ દીપોની પસં્તતઓ 
લગાિિામા ંઆિતી હતી. 
  

• અન્નકટૂ- બેસત ુ ંિષા- ગોિધાન પજૂા:- રદપાિલી પરૂી થયા બાદ પ્રથમ રદિસ તે બેસત ુ ંિષા છે. 
આ રદિસે અન્નકટૂ ઉત્સિ ઉજિિામા ંઆિે છે. આ રદિસે પષુ્ટટમાગીય હિેલીઓમા ંગોબરના 
ભાિાત્મક બગરરરાજજી બનાિિામા ંઆિે છે અને તે બગરરરાજજીનુ ંભાિપિૂાક પજૂન કરાય છે. આ 
રદિસે હિેલીઓમા ંગાયોને શણગારાય છે. આ રદિસે ખેડતૂો પોતાના ઔજારોનુ ંપજૂન કરે છે. આ 
રદિસ દેિોના ંર્શલ્પી ર્િશ્વકમાાને અર્પિત કરાયો છે. 
  

• ભાઈબીજ- યમદ્ધદ્વતીયા:- આ રદિસ રદપાિલીના ંતહિેારનો અંર્તમ રદિસ છે. આ રદિસ ભાઈના ં
કત ૃાત્િને અને બહનેના ંપે્રમને અર્પિત કરાયો છે. આ રદિસે યમનુાથનાનનુ ંઅર્ધક મહત્િ રહલે ુ ંછે, 

તેમાયેં ખાસ કરીને ભાઈ-બહને એક સાથે યમનુા થનાન કરે છે તેને તો અર્ત ઉત્તમ માનિામા ં
આવ્યુ ંછે. 
અંધકાર પર પ્રકાશના ંર્િજયની પતાકા ફરકાિનાર આ તહિેારને ર્િશ્વભરમા ંફેલાયેલ પ્રત્યેક રહન્દુ 
સમાજ ધામધમૂથી ઉજિે છે ત્યારે ચારે રદશામા ંઉલ્લાસ, પ્રસન્નતા અને પે્રમનો સદેંશો ફેલાઈ જાય 
છે. 
 
 



 

 

સુદંર છે હ ેભગિાન ! 
 

હ ેભગિાન ! જગતને તજુ સધુારજે પણ એની શરૂઆત મારાથી કરજે. 
જીન્દગીમા ંજે માગંીએ છીએ તે બધુજં નથી મળતુ ં
અને મળે છે તેમાનુ ંઘણુજં માગેંલ ુપણ નથી હોત ુ ં
પોતાની જિાબદારીઓમાથંી છટકી શકાય પણ પરરણામોથી નથી છટકી શકાત ુ ં
નીર્ત કપડા સમાન છે અને ધમા દાગીના સમાન 

જેમ કપડા ર્િના ઘરેણા શોભતા નથી તેમ નીર્ત િગરનો ધમા સારો લાગતો નથી. 
શરીરને માત્ર સખુી કરિા જતા આત્મા દુખી ના થઇ જાય તેનો ખયાલ રાખિો. 
બે રદિસની મસુાફરી કરિા માટે કેટલીયે તૈયારી કરનારો માણસ, 

કાયમની મસુાફરી કરિા માટે કેમ કંઈજ તૈયારી કરતો નથી? 

આંખમા ંઅમી તો દુર્નયા ગમે, જીભમા ંઅમી તો દુર્નયા નમે. 
એક િાર ખાય તે યોગી, બે િાર ખાય તે ભોગી, 
ત્રણિાર ખાય તે રોગી અને અનેક િાર ખાય તેની બરબાદી. 
જેમ શરીરને સાફ રાખિા નીયમીત થનાન કરવુ ંપડે છે, 

તેમ અંતકરણને થિચ્છ રાખિા નીયમીત પ્રાથાના કરિી પડે છે. 
પગ લપસિાથી થયેલા ઘા રૂજાઇ જશે, 

પણ જીભ લપસિાથી થયેલા ઘા રૂઝાતા ંબહુ િાર લાગે છે. 
 
 

મહાન લોકોના અનભુિની ૧૬ િાતો… 

1-ગણુઃ-નહોયતોરૂપવ્યથાછે. 

2-ર્િનમ્રતા-નહોયતોર્િદ્યાવ્યથાછે. 

3-ઉપયોગ-નઆિેતોધનવ્યથાછે. 

4-સાહસ-નહોયતોહર્થયારવ્યથાછે. 



 

 

5-ભખૂ-નહોયતોભોજનવ્યથાછે. 

6- હોશ-નહોયતોજોશવ્યથાછે. 

7- પરોપકાર-નકરનારાઓનુંજીિનવ્યથાછે. 

8-ગથુસો-અકલનેખાઈજાયછે. 

9-અંહકાર-મનનેખાઈજાયછે. 

10-બચિંતાઃ-આયનેુખાઈજાયછે. 

11-રરશ્વત-ઇન્સાફનેખાઈજાયછે. 

12-લાલચ-ઇમાનનેખાઈજાયછે. 

13-દાન-કરિાથીદરરદ્રતાનોઅંતથઈજાયછે. 

14-સુદંરતા-લજ્જજા(લાજ િગરનીસુદંરતાવ્યથાછે. 

15-દોથત-બચડાતોદોથતહસતાદુશ્મનકરતાસારોછે. 

16-ચહરેો-માણસનીરકમતતેનીસરૂતથીનહીંપણસીરત અથાાતગણુોથીલગાિિીજોઈએ. 

 
માણસોને મદદરૂપ થવુ ંએ મોટી પ્રાથાના છે 

ચાઇનીઝ સાધ ુમાત્સ ુઅને તેમના ગરુુની િચ્ચે થયેલો સિંાદ 

ચીનમા ંમાત્સ ુનામના એક મહાન સાધ ુહતા. તેમણે ભગિાનને પામિા માટે આકરી સાધના શરૂ 
કરી હતી. તેઓ પોતાનુ ંશહરે છોડીને ર્નિન થથળે રહિેા ચાલ્યા ગયા હતા. ત્યા ંતેમણે એક 
નાનકડી ઝૂપંડી બાધંી હતી. તેમણે સતત ઈશ્ર્િરની સાધના શરૂ કરી અને તમામ લોકો સાથે સબંધં 
કાપી નાખયો. 

એક સાધક તરીકે તેમના નામની િાહિાહ બોલાિા લાગી. જોકે માત્સનેુ એિી િાહિાહની પરિા 
નહોતી. તેઓ તો પોતાની સાધનામા ંમથત હતા. 

એક રદિસ માત્સનુા ગરુુ માત્સનેુ મળિા જઈ પહોંચ્યા. તેમના સધુી પણ માત્સનુી િાહિાહ પહોંચી 
હતી. માત્સનુા ગરુુ માત્સથુી જુદી પ્રકૃર્તના હતા. તેઓ લોકો િચ્ચે ફરતા રહતેા હતા અને સાથે 
સાથે સમય મળે ત્યારે સાધના પણ ચાલ ુરાખતા હતા. 



 

 

માત્સનુા ગરુુ માત્સ ુપાસે જઈને ઊભા રહ્યા પણ માત્સ ુસાધનામા ંએટલા રત હતા કે તેમને ગરુુના 
આગમનની પણ ખબર પડી નહીં. 

ગરુુએ માત્સનેુ સાધનામા ંરહિેા દીધા. ખાથસી િાર થઈ પણ માત્સનેુ ગરુુની હાજરીની ખબર પડી 
નહીં. છેિટે ગરુુએ એક ઈંટ ઉપાડી અને એ ઈંટ એક પર્થથર ઉપર ઘસિા માડંી. માત્સએુ 
સાધનામાથંી જાગતૃ થઈને જોયુ ંત્યારે તેમના ગરુુજી પર્થથર ઉપર ઇંટ ઘસી રહ્યા હતા. 

માત્સએુ એ જોઈને આશ્ર્ચયા સાથે સિાલ કયો કે, ‘ગરુુજી તમે નાના બાળકની જેમ આ શુ ંકરી રહ્યા 
છો?’ ગરુુએ શારં્તથી પર્થથર ઉપર ઈંટ ઘસતા ઘસતા કહ્ુ ંકે ‘આ પર્થથર ઉપર ઈંટ ઘસીને હું તેનો 
અરીસો બનાિીશ.’ 

આ સાભંળીને માત્સનેુ હસવુ ંઆવ્યુ.ં તેમણે કહ્ુ ંકે, ‘તમે આ કેિી િાત કરો છો? ઈંટ કદી આયનો 
બને? તમે તો મખૂા જેિી િાત કરો છો!’ ગરુુએ કહ્ુ,ં ‘મખૂા હું નહી ત ુ ંછે.’ માત્સ ુકહ ેકે, ‘હું સમજયો 
નહીં.’ 

ગરુુએ કહ્ુ,ં ‘ભલા માણસ ત ુ ંતારા મનરૂપી ઈંટને સતત ખાલી પ્રાથાના અને સાધના રૂપી પર્થથર 
પર ઘથયા કરે છે. પણ એથી શુ ંતારંુ મન દપાણ બનશે ખરંુ? અહીં ર્નિન થથળે પ્રાથાના સાધના 
કરિાને બદલે લોકોને ઉપયોગી થાય એિા કામ કર. લોકોને મદદરૂપ બનિાની કોર્શશ કર. 
લોકોની સેિા કરતા મોટી કોઇ સાધના નથી. દુખી અને જરૂરતમદં લોકોને મદદ કર એ જ સાચી 
સાધના છે.’ 

માત્સનુા ગળે એ િાત ઊતરી ગઇ અને તેમણે ર્નિન થથળ છોડીને લોકોની િચ્ચે િસિાનુ ંનક્કી 
કયુું. એ પછીની જજિંદગી તેમણે લોકોને મદદરૂપ બનિામા ંકાઢી . 

ચાઇનીઝ સાધ ુમાત્સનુા જીિન પરથી એ પે્રરણા લેિા જેિી છે કે મરંદરોમા ંઅને આશ્રમોમા ં
ભટકિાને બદલે આપણી આજુબાજુના માણસોને  મદદરૂપ થઇએ તો એ સાચી સાધના કે ભસ્તત 
છે. દેખાડો કરિા માટે લાખો રૂર્પયાનુ ંદાન કરિાને બદલે આપણી આજુબાજુના માણસોને 
ઉપયોગી થવુ ંએ ભગિાન સધુી પહોંચિાનો સરળ રથતો છે. સૌજન્ય- મુબંઈ સમાચાર 

 

Mðøko yLku LkhfLke Ãkrh¼k»kk þwt Au? 

Ëw:¾ yuf {kLkrMkf fÕÃkLkk Au. fkuE ÃkËkÚko, ÔÞÂõík yÚkðk r¢Þk yu õÞkhuÞ Ëw:¾ nkuíke LkÚke. 

MktMkkhLkk ík{k{ Lkk{-YÃk økËo¼-nkÚke, Mºke-Ãkwhw»k, Ãkþw-Ãkûke, ð]ûk-÷íkk ðøkuhu çkÄkt fwËhíkLkkt 



 

 

h{fzkt {kºk s Au. òu ykÃkýu ÃkkuíkkLku fuð¤ h{fzwt  s {kLkeþwt íkku ykÃkýLku ÃkkuíkkLke òík «íÞu 

Ëw:¾Lke ÷køkýe Mkòoþu, Ãkhtíkw òu ykÃkýu MðÞtLku Mkwðýo, {qÕÞÄkíkw íkhefu òuEþwt íkku ykÃkýLke 

Lksh{kt ykÃkýwt þheh yu {kLkðËun {kºk s Lknª hnu. ykÃkýu MðÞt rðhkx Aeyu, Mkkûkkík çkúñ 

Aeyu. su {Lkw»Þ yk søkíkLkk «Ãkt[Lku MkíÞ {kLku Au, íku {kÞkLkkt çktÄLk{k tçktÄkÞu÷ku Au. su ðMíkw fu su 

þheh Ãknu÷k Lknkuíkwt, yu ¼rð»Þ{kt Ãký Lknª s hnu. ðå[uLkk Úkkuzk Mk{Þøkk¤k Ãkqhíkwt ykÃkýwt þheh 

yÂMíkíð Ähkðu Au. yk ûký¼tøkwh þhehLku MkðoMð Mk{síkk {kurník {Lkw»Þ ¼kiríkõíkkÚke ¼hÃkqh 

ÔÞðnkh{kt s SðLk ðeíkkðe Lkk¾u Au. ykðk ÷kufkuyu íkíð¿kkLk{kt zkurfÞwt fhðkLke sYh Au. su 

Ëu¾kÞ Au íkuLku Ëu¾kðk Ëku, su çkË÷kÞ Au íkuLku çkË÷kðk Ëku, su ykð-ò fhu Au íkuLku ykððk-sðk Ëku. 

yk çkÄku {kºk fwËhíkLkku òËwLkku ¾u÷ s Au. ‘Þu rn MktMÃkþoò ¼kuøkk Ëw:¾ÞkuLkÞ yuð íku. ykãLíkðLík: 

fkiLíkuÞ Lk íku»kw h{íku çkwÄ:’  Ãkwhkýku{kt yuf fÚkkLkwt ðýoLk {¤u Au. {nkhkò sLkfLkk SðLk{kt yuf 

¼q÷ ÚkE níke. {]íÞw çkkË íkuykuLku  Þ{÷kuf{kt sðwt Ãkzâwt. íÞkt íku{Lku Lkhf{kt sðk fnuðk{kt ykÔÞwt. 

{nkhkò sLkf íkku çkúñ¿kkLke níkk. íku{Lkk {kxu íkku þwt Lkhf yLku þwt Mðøko. íkuyku hkS¾wþeÚke [kÕÞk 

økÞk. Lkhf{kt «ðuþíkktLke MkkÚku s íku{Lke [kuíkhVÚke Ãkkufkhku QXâk fu ‘‘{nkhkò sLkfS! shk ynª 

hkufkòu.’’ {nkhks sLkfu ÃkqAâwt, “yk fuðku þçË Au?” Þ{Ëqíkkuyu sýkÔÞwt fu yk LkhfLkkt «kýeyku 

r[Õ÷kE hÌkkt Au. sLkfu Vhe ÃkqAâwt “yk ÷kufku þwt fnu Au?” Þ{Ëqík çkkuÕÞk, “yu ÷kufku ík{Lku hkufðk 

{køku Au.” sLkf ykùÞo{kt Ãkze økÞk. “yk ÷kufku {Lku hkufðk {køku Au?”. Þ{Ëqík çkkuÕÞk : “yk 

ÃkkÃke «kýeyku ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ÃkkÃkf{kuoLku ÷eÄu ynª ËkYý ÞkíkLkk ¼kuøkðe hÌkk Au. íku{Lku ¾qçk Ãkezk 

Úkíke níke. ynª ðnuíkku ÃkðLk ík{khk þhehLku MÃkþeoLku íku{Lkk MkwÄe ÃknkUåÞku íkku íku{Lke Ãkezk Ëqh ÚkE 

økE. ykLkkÚke íku{Lku ¾wçk þktrík {¤e.” yk Mkkt¼¤e sLkfS çkkuÕÞk, “òu  {khk ynª hnuðkÚke yk 

çkÄkLku þktrík {¤íke nkuÞ, íku{Lkwt Ëw:¾ ½xíkwt nkuÞ íkku nwt ynª s hneþ.” íku ÃkAe sLkf rðËune íÞkt 

Úkkuzeðkh Q¼k hÌkk. suÚke ÃkðLk íÞktÚke ÃkMkkh Úkíkkt ík{k{ Sð þktrík ÃkkBÞk. suLkk fkhýu sLkf 

hkòLkwt ÃkwÛÞ ðÄe økÞwt yLku íku{Lkku LkfoðkMk Ãký Ëqh ÚkÞku. fnuðkLkku yÚko Võík yux÷ku s Au fu ¼÷ku 

{kýMk òu Lkhf{kt ÃknkU[þu íkku Lkhf Ãký Mðøko çkLke sþu yLku òu ¾hkçk {kýMk Mðøko{kt ÃknkU[þu íkku 

MðøkoLku Ãký Lkhf çkLkkðe Ëuþu. ykÚke ykÃkýu nt{uþkt ÃkkuíkkLkkt f{kuo «íÞu Mkòøk hnuðwt òuEyu y™u 

ykÃkýk r[¥k{kt Lkhf Lknª Ãký Mðøko ¼hðwt òuEyu. ßÞkhu ík{Lku yk¾wt rðï ÃkkuíkkLkk ykí{k{kt 

sýkÞ, íÞkhu hkuøk-îu»k, Mkt½»ko-®nMkk ík{khe Lksh{kt ûkwÕ÷f ÚkE sþu yLku ík{khk {Lk{kt MðøkoLkwt 

rLk{koý Úkþu.  

 



 

 

Mkw¾-Ëw:¾{kt Mk{kLk ¼kð Äkhý fhku 

siLk Ä{o{kt Mk{íkk (Mk{kLk ¼kð)Lkwt ¾qçk {n¥ð Au. ykLkku yÚko ÚkkÞ Au fu Mkw¾ yLku Ëw:¾ yu çktLku 

«fkhLke yðMÚkk{kt yrMÚkh çkLkðwt Lknª, MkkBÞ ¼kð hk¾ðku. ©{ý þçË «kf]ík ¼k»kkLkk 

Mk{ý{ktÚke çkLku÷ku Au, suLkku yÚko ÚkkÞ Au fu Mk{íkk Äkhý fhku. ‘Mk{ýku Mk{ Mkw¾ ËwfT¾ku’ yux÷u fu su 

Mkw¾ yLku Ëw:¾{kt Mk{kLk hnu yu s ©{ý Au. 23{k íkeÚkOfh ÃkkïoLkkÚkLkk SðLk{ktÚke fü{kt Ãký 

Mk{íkk ¼kð Äkhý fhðkLke þe¾ {¤u Au. çkkðeMk{k íkeÚkOfh ¼økðkLk Lkur{LkkÚkLkkt 83,750 ð»ko 

çkkË fkþe (çkLkkhMk)Lkk f~ÞÃk økkuºkLkk hkò rðïMkuLk yïMkuLk íkÚkk hkýe ðk{kËuðeLkk ½hu  

ÃkkïoLkkÚkLkku sL{ ÚkÞku níkku. ÃkkïoLkkÚkLkk þhehLke fktrík yLkksLkk LkkLkk Akuz suðe ÷e÷k htøkLke 

níke. yuf {kLÞíkk «{kýu ÃkkïoLkkÚk ÃkqðosL{{kt çkúkñýÃkwºk {hw¼qrík níkk yLku íku{Lkk {kuxk ¼kE 

f{Xu îu»kðþ rþ÷k Ãkh ÃkAkzeLku íku{Lke níÞk fhe níke. yk s f{X rðrðÄ sL{{kt ÃkkïoLkkÚk 

ÃkkMkuÚke ðuh ðMkq÷íkku hÌkku, Ãký ÃkkïoLkkÚku  yuf Ãký  sL{{kt íkuLkku «ríkfkh Lk fÞkuo yLku Ëhuf rðÃkr¥k 

ÄiÞoÃkqðof MknLk fhíkk hÌkk. ytrík{ ¼ð{kt ÃkkïoLkkÚkLkku sL{ yuf hks Ãkrhðkh{kt ÚkÞku. hkò {kxu 

íÞkt MktMkkhLku ¼kuøkððkLke Ëhuf [es níke, Ãký íku ðehõík ÃkkïoLkkÚkLku ykMkõík Lk fhe þfe. ºkeMk 

ð»koLke ÞwðkLkðÞu íkuyku ðihkøke çkLke økÞk.  yuf fÚkk «{kýu yuf rËðMk íkuyku ËuðËkhLkk ð]ûk Lke[u 

æÞkLk{kt çkuXk níkk íÞkhu ykfkþ {køkuo sE hnu÷k f{Xu  (su yk sL{{kt þtçkh Lkk{Lkku yMkwh níkku) 

íku{Lku æÞkLk fhíkkt òuÞk. f{Xu {nkøksoLkk yLku yríkð]r»x fhe íÞkhu LkkøkËtÃkíke ÄhýuLÿ yLku 

ÃkÈkðíkeLkk YÃk{kt {nkÞkuøke ÃkkïoLkkÚkLke hûkk {kxu ykÔÞwt yLku ÃkkuíkkLke Vuý Vu÷kðeLku f{XLke 

ykÃkr¥kykuÚke  ÃkkïoLkkÚkLke hûkk fhe. yk çkÄe ½xLkkyku nkuðk Aíkkt ðehõík ÃkkïoLkkÚk íkÃkMÞk{ktÚke 

zøÞk Lknª yLku íku{Lku fiðÕÞ ¿kkLkLke «krÃík ÚkE økE. fiðÕÞ ¿kkLkLke «krÃík çkkË íku{ýu ¼khíkLkk 

rðrðÄ MÚk¤u Ä{oMk¼kLkk {kæÞ{Úke ÷kufkuLku ykí{fÕÞkýLkku {køko çkíkkÔÞku. íku{ýu ÷øk¼øk 17 ð»ko 

rðnkh fÞkouu. ytík{kt rçknkh{kt ykðu÷ Mk{uíkrþ¾h Ãkh «rík¼kÞkuøk Äkhý fhe rçkhks{kLk ÚkÞk y™u 

íÞkt s íku{Lku {kuûkLke «krÃík ÚkE. siLk ÃkhtÃkhkLke {kLÞíkk yLkwMkkh su yrhntík ykX f{o{ktÚke [kh 

f{o Mk{kÃík fhe Ëu íku Ãkh{kí{k çkLke òÞ Au. íkeÚkOfh Ä{oíkeÚkoLkwt Mkt[k÷Lk fhu Au yLku ík{k{ SðLku 

ykí{fÕÞkýLkku {køko çkíkkðu Au. ¼khík{kt ÃkkïoLkkÚkLkkt {trËhku nòhkuLke MktÏÞk{kt Au, íku{Lke yku¤¾ 

MkÃkoLke Vuý îkhk ÚkE þfu Au. ykÃkýu Úkkuze ¾wþeÚke Ãký Vw÷kELku Vheyu Aeyu yLku Úkkuzwtf Ëw:¾ 

ykÃkýLku n[{[kðe {qfu Au. íkeÚkOfh ÃkkïoLkkÚkLkk SðLk ÃkhÚke ykÃkýLku «uhýk {¤u Au fu ykÃkýu fü 

yLku rðÃkr¥k{kt Ãký Ëw:¾ Mkk{u rLk:MÃk]n çkLkeLku hne þfeyu Aeyu. ykÃkýu íkeÚkOfh ÃkkïoLkkÚkLkk 

SðLkÚke Mkw¾-Ëw:¾{kt Mk{íkkLke «uhýk {u¤ðe þfeyu Aeyu. 



 

 

 

ર્િજ્ઞાન અને ઈશ્વર– ડૉ. પ્રદીપ પડંયા 
 

એક કૉલેજમા ંએક પ્રોફેસર રફલોસોફી પર પ્રિચન આપી રહ્યા હતા. ર્િષય હતો – ‘ર્િજ્ઞાન અને 
ઈશ્વર િચ્ચેના પ્રશ્નો.’ 
પ્રોફેસર : તો તમે ઈશ્વર – અલ્લા – ગોડમા ંમાનો છો ? 

ર્િદ્યાથી : ચોક્કસ સર. 
પ્રોફેસર : શુ ંઈશ્વર સરસ છે ? 

ર્િદ્યાથી : ચોક્કસ 

પ્રોફેસર : શુ ંઈશ્વર સિાશસ્તતમાન છે ? 

ર્િદ્યાથી : હા 
પ્રોફેસર : મારો ભાઈ કેન્સરમા ંમતૃ્ય ુપામ્યો હતો. મેં ઈશ્વરને પ્રાથાના કરી હતી. મોટા ભાગની 
વ્યસ્તતઓ માદંગી સમયે ઈશ્વરને પ્રાથાના કરે છે. તેને મદદ ન કરી. તો પછી આ ઈશ્વરને સારો કેમ 
કહી શકાય ? 

ર્િદ્યાથી : (ચપૂ) 
પ્રોફેસર : શુ ંસેતાન સારો છે ? 

ર્િદ્યાથી : ના 
પ્રોફેસર : સેતાન ક્યાથંી આિે છે ? 

ર્િદ્યાથી : ઈશ્વર પાસેથી. 
પ્રોફેસર : સાચી િાત છે. હિે મને કહ,ે શુ ંર્િશ્વમા ંખરાબ તત્િ છે ? 

ર્િદ્યાથી : હા 
પ્રોફેસર : ખરાબ તત્િો સિાવ્યાપી છે, બરાબર ? અને ઈશ્વર જ બધુ ંસિન કરે છે, બરાબર ? 

ર્િદ્યાથી : હા 
પ્રોફેસર : તો પછી ખરાબ તત્િનુ ંસિન કોણે કયુું ? 

ર્િદ્યાથી : (ઉત્તર આપતો નથી.) 
પ્રોફેસર : શુ ંબબમારી છે ? દદો છે ? મતૃ્ય ુ? ઘણૃા-ર્ધક્કાર ? ગદંકી ? આ બધી જ ભયકંર િથતઓુ 
ર્િશ્વમા ંછે – બરાબર ? 

ર્િદ્યાથી : હા 
પ્રોફેસર : તો પછી આ બધુ ંકોણે બનાવ્યુ ં? 



 

 

ર્િદ્યાથી : (ચપૂ રહ ેછે.) 
પ્રોફેસર : ર્િજ્ઞાન કહ ેછે કે શરીરમા ંપાચં ઈષ્ન્દ્રયો છે જેને તમે ઓળખી શકો છો અને ર્િશ્વમા ંજોઈ 
શકો છો. મને હિે કહ ેકે તે ઈશ્વર-અલ્લાને જોયો છે? 

ર્િદ્યાથી : ના, સાહબે 

પ્રોફેસર : મને કહ ેકે તેં તારા ઈશ્વરને કોઈ રદિસ સાભંળ્યો છે ? 

ર્િદ્યાથી : ના 
પ્રોફેસર : શુ ંતેં ક્યારેય ઈશ્વરનો થપશા કયો છે ? થિાદ માણ્યો છે ? સગુધં માણી છે ? શુ ંતને કદી 
પણ તેનો અનભુિ થયો છે ? 

ર્િદ્યાથી : ના સાહબે, આમાથંી કંઈ પણ મેં અનભુવ્યુ ંનથી. 
પ્રોફેસર : આમ છતા ંપણ ત ુ ંઈશ્વરમા ંમાને છે ? 

ર્િદ્યાથી : હા 
પ્રોફેસર : અત્યારના પ્રમાણો પદ્ધર્તઓ બચિંતન જોતા ંર્િજ્ઞાન કહ ેછે કે ઈશ્વરનુ ંઅસ્થતત્િ શક્ય નથી. 
આને માટે તારે શુ ંકહવે ુ ંછે ? 

ર્િદ્યાથી : કંઈ જ નરહિં, મારી પાસે ફતત શ્રદ્ધા છે. 
પ્રોફેસર : શ્રદ્ધા ? ર્િજ્ઞાનને આ જ પ્રશ્ન મુઝંિે છે. 
ર્િદ્યાથી : સર, ઉટમા, ગરમી, જેિી કોઈ િથત ુછે ? 

પ્રોફેસર : હા 
ર્િદ્યાથી : અને ઠંડી જેિી પણ કોઈ િથત ુછે ? 

પ્રોફેસર : હા 
ર્િદ્યાથી : ના સાહબે, એિી કોઈ િથત ુનથી. (આખો િગા થતબ્ધ બનીને આ િાતચીત સાભંળી રહ્યો 
હતો. બનાિો બદલાતા જતા હતા.) 
ર્િદ્યાથી : સર, તમારી પાસે ગરમી છે, તેની માત્રાઓ છે. સપુરહીટ, મેગાહીટ, શે્વત ગરમી, ગરમી 
નરહ. પરંત ુઆપણે જેને ઠંડક કહીએ છે, તે નથી. આપણે 458 અંશ થી િધ ુનીચે જઈ શકીએ છીએ 
પરંત ુતે પછી ? કંઈ જ નહીં. ઠંડક જેવુ ંછે જ નરહ. ગરમી-ઉટમાનો અભાિ એટલે ઠંડી. ઠંડી તે 
ગરમીની ર્િરુદ્ધ નથી, તેનો અભાિ છે. 
(હોલમા ંટાકંણી પડે તેિી શારં્ત પથરાઈ ગઈ હતી.) 
ર્િદ્યાથી : સર, અંધકાર એટલે શુ ં? શુ ંઅંધકાર જેિી કોઈ િથત ુછે ? 

પ્રોફેસર : હા. રાત્રી તે અંધકાર નરહ તો બીજુ ંશુ ંછે ? 



 

 

ર્િદ્યાથી : ફરી તમે ખોટા છો. અંધકાર એ કોઈક િથતનુો અભાિ છે. તમારી પાસે આછો પ્રકાશ, પણૂા 
પ્રકાશ, સામાન્ય પ્રકાશ, ર્િજળી ર્િ છે. પરંત ુપ્રકાશનો સપંણૂાપણે અભાિ હોય તો તે અંધકાર છે. 
બરાબર ? 

પ્રોફેસર : હા પણ ત ુ ંકહિેા શુ ંમાગેં છે ? 

ર્િદ્યાથી : મારો મિુો તે છે કે તમારી રફલોસોફી – બચિંતન ખોટંુ છે. 
પ્રોફેસર : ખોટંુ છે ? કઈ રીતે ? 

ર્િદ્યાથી : સર, તમે હંમેશા ‘બે’ નો ઉપયોગ કરો છો. તમે કહો છો કે જજિંદગી છે તો મતૃ્ય ુછે, સારો 
ઈશ્વર અને ખરાબ ઈશ્વર. તમે ઈશ્વરને એક સીમા છે તે રીતે જુઓ છો. જેને માપી શકાય. સર 
ર્િજ્ઞાન – એક ર્િચાર આિે છે તેને પણ સમજાિી શકત ુ ંનથી. તે ર્િજળી અને ચ ૂબંકીયતાનો 
ઉપયોગ કરે છે, જેને તમે કદાપી જોયા નથી કે થોડાક પણ સમજ્યા નથી. મતૃ્ય ુતે જજિંદગીની ર્િરુદ્ધ 
છે, તેમ કહવે ુ ંતે અજ્ઞાનતા છે. કારણકે જજિંદગી િગર મતૃ્ય ુશક્ય નથી. મતૃ્ય ુતે જજિંદગીની ર્િરુદ્ધ 
નથી, ફતત તેનો અભાિ છે. હિે પ્રોફેસર – સર, મને કહો કે તમે ઉત્ક્રારં્ત શીખિો છો ને કે માનિીનો 
ઉિભિ િાદંરામાથંી થયો છે ? 

પ્રોફેસર : ત ુ ંજો કુદરતી ઉત્ક્રારં્તનો ર્િચાર કરતો હોય તો ઉત્તર હા મા ંછે. 
ર્િદ્યાથી : શુ ંતમે, તમારી નરી આંખે ઉત્ક્રારં્ત જોઈ છે ? (પ્રોફેસરે સ્થમત સહ ના પાડી, હિે તેઓને 
લાગતુ ંહત ુ ંકે આ ર્િદ્યાથી કઈ રદશામા ંઆગળ િધી રહ્યો છે.) 
ર્િદ્યાથી : જો તમે કદાપી ઉત્ક્રારં્તને જોઈ ન હોય અને તે પણ સાબબત કરી શકતા ન હોય કે તે એ 
જ રીતે આગળ િધે છે, તો પછી તમે િૈજ્ઞાર્નક નથી પરંત ુએક ઉપદેશક છો – બરાબર ? 

(સમગ્ર િગામા ંઉહાપોહ થાય છે.) 
ર્િદ્યાથી : શુ ંઆ િગામા ંકોઈ પણ એિી વ્યસ્તત છે જેણે પ્રોફેસરનુ ંમગજ જોયુ ંછે ? 

(સમગ્ર િગામા ંહાથયનુ ંમોજુ ંફરી િળ્યુ.ં) 
ર્િદ્યાથી : શુ ંકોઈએ પ્રોફેસરના મગજને સાભંળ્યુ ંછે ? અનભુવ્યુ ંછે ? થપશા કયો છે ? સગુધં માણી 
છે ? કોઈએ પણ એનો અનભુિ કયો નથી, તો પછી તમાર જ પ્રમાણોને લઈને કહી શકાય કે 
તમારામા ંમગજ જ નથી. તો પછી મને માનપિૂાક કહિેા દો કે શુ ંઅમારે તમારા પ્રિચનો પર 
ર્િશ્વાસ રાખિો જોઈએ ? (િગામા ંશારં્ત પણૂા હતી. પ્રોફેસરે ર્િદ્યાથી સામે જોયુ)ં 
પ્રોફેસર : મને લાગે છે કે તમારે તે િાત શ્રદ્ધાથી લેિી જોઈએ. 
ર્િદ્યાથી : સર, મારે તમને એ જ કહવે ુ ંછે. માનિી અને ઈશ્વર િચ્ચેની સાકંળ શ્રદ્ધા છે, તે જ સમગ્ર 
ર્િશ્વને ચેતનિતં ુરાખે છે. 
– અને તે ર્િદ્યાથી હતો ભારતના રાટિપર્ત એ.પી. જે. કલામ 



 

 

જલનમાતરીનો આ શેર એટલે જ અિભતુ બની જાય છે : 
શ્રદ્ધાનો જો હોય ર્િષય તો 
પરુાિાની ક્યા ંજરૂર છે 

કુરાનમા ંક્યાયં પયગબંરની સહી નથી. 
તે સાથે મારંુ એક મતુતક છે….. 

હું બદ્રી-કેદાર ને નમન કરતો જ નથી 
પણ, જે શ્રદ્ધાથી માનિી, 
બદ્રી-કેદારને નમન કરે છે 

તે શ્રદ્ધાને, હું નમન કરંુ છંુ. 
 

þhehLkk yuÂLsLk{kt  ¼ÂõíkLkwt ÷wrçkúfuþLk 

Äkhe ÷ku fu ík{u yuf {þeLk Aku. ykÃkýe ÃkkMku þheh Ãký Au yLku {øks Ãký Au, {ík÷çk fu yuf RLxur÷sLx {þeLk 

íkhefu ík{khe ÃkkMku çkÄtw s Au. íÞkhçkkË ík{u suLku EïhLke f]Ãkk fnku Aku íku [efýk ÷wrçkúfLx suðe Au. yuÂLsLk ¼÷u 

øk{u íkux÷wt {sçkqík nkuÞ, Ãký ÷wrçkúfuþLk ðøkh íku yxfe sþu. yk Ãk]Úðe Ãkh yLkuf ÷kufku çkwrØ{kLk yLku ûk{íkkðkLk 

Au, Ãkhtíkw íkuyku SðLkLkk Ëhuf ð¤ktfu yxfe òÞ Au, fu{ fu íku{Lke ÃkkMku Eïhf]ÃkkYÃk ÷wrçkúfuþLk nkuíkwt LkÚke. fux÷kf 

÷kufkuLkk SðLk{kt ¼hÃkqh f]Ãkk nkuÞ Au yLku íku{Lkwt SðLk ykLktË{Þ nkuÞ Au, ßÞkhu y{wf ÷kufku LkkLke-LkkLke [eòu 

{kxu Ãký Mkt½»ko fhíkk nkuÞ Au.  ykÃkýu SðLkLke MkVhLku ykLktË{Þ çkLkkððk {kxu EïhLke f]Ãkk «kÃík fhðe Ãkzþu 

yLku íkuLku {u¤ððkLkku MkkiÚke Mkh¤ {køko ¼ÂõíkLkku Au, Ãkhtíkw çkwrØ çknw [k÷kf Au, íku fkuELke ¼õík çkLke þfu Lknª. 

ykÃk ¼ÂõíkLkkt økeík økkE þfku Aku, Ãký ykÃkLke çkwrØ íkfo ÷zkðu Au, rnMkkçk ÷økkðu Au. yuf {ík÷çke çkwrØ õÞkhuÞ 

¼Âõík fhe þfu Lknª. ykðk{kt ¼õík çkLkðkLkku «ÞíLk fhðku yu Mk{Þ íkÚkk SðLk çktLku çkhçkkË fhðk Mk{kLk Au. 

ykÃkýu SðLk{kt ½ýeðkh ¼ÂõíkMktøkeík Mkkt¼éÞwt nþu. ðkMíkð{kt íku{kt fkuE ¼Âõík nkuíke LkÚke, íku{kt EïhLkk Lkk{u 

Úkíkk ðuÃkkhLke Íkt¾e òuðk {¤u Au. fkuE Mkk[ku ¼õík fkuE ÔÞÂõík yÚkðk Ëuðíkk rðþu»kLkku ¼õík nkuíkku LkÚke. ¼Âõík 

íkku yuf økwý Au. fkuE rËþk yÚkðk ÷ûÞLku ÃkkuíkkLke òík 100 xfk Mk{ŠÃkík fhe ËuðkLku ¼Âõík fnuðkÞ Au. òu ykÃk 

rLkhtíkh yuf s rËþk{kt furLÿík hnku Aku íkku ík{u yuf ¼õík Aku. ßÞkhu fkuE ÔÞÂõík, íkuLkkt rð[kh-¼kðLkk yLku 

ík{k{ RrLÿÞku yufkøkú ÚkE òÞ íÞkhu íku f]ÃkkLku Ãkkºk çkLke òÞ Au yLku íkuLkk WÃkh f]Ãkk Úkðe Mðk¼krðf çkLke òÞ 

Au. ßÞkt ¼õík Au íÞkt Eïh yð~Þ rLkðkMk fhu Au. ¼ÂõíkLke þÂõík ¾wË òíku s EïhLku þkuÄe ÷u Au. íkkŠff çkwrØLku 

nt{uþkt ¼ÂõíkÚke yu÷So s nkuÞ Au, fkhý fu fnuðkíkk ¼õíkku nt{uþkt ¼ÂõíkLkk Lkk{u ÃkkuíkkLke {q¾oíkkLkwt «ËþoLk fhíkk 

nkuÞ Au. yk ÷kufku nt{uþkt ¼ÞLku ¼ÂõíkLkk YÃk{kt hsq fhíkk nkuÞ Au. fux÷kf ÃkkuíkkLke fwrx÷íkkLku ¼ÂõíkLkk YÃk{kt 

hsq fhu Au. yuf ¿kkLke {kýMk s ¼ÂõíkLkku ykLktË Mk{S þfu Au, {q¾o Lknª. ¼ÂõíkLk u ¼kðLkkí{f heíku yLkw¼ððe 

y÷øk ðkík Au yLku íkuLku SðLkLkk Ãkh{ ykLktËfkhe ÷ûÞLkk YÃk{kt yku¤¾ðe yu íkÆLk swËe ðkík Au. ¼ÂõíkLku 



 

 

¼kðLkkLkk YÃk{kt òýðkÚke ík{khwt SðLk fËk[ {Äwh çkLke sþu, Ãký ¼ÂõíkLkku WÆuþ SðLkLku {Äwh çkLkkððk Ãkqhíkku 

s Mker{ík LkÚke. ¼Âõík ík{khwt Mk{økú SðLk çkË÷e þfu Au. ¼Âõík ykí{MkwÄkhLkwt MkkÄ™ LkÚke. ¼Âõík MðÞtLku 

Ãkh{kí{k{kt ÷eLk fhðk {kxu Au, su ¾wËLku ÷eLk fhðk {kxu íkiÞkh nkuÞ Au yu s Mkk[ku ¼õík Au. - સૌજન્ય:મેિો 

yæÞkí{ SðLk{kt WíkkhðkLke [es Au 

ºký ÞwðkLkkuyu Ä{o yLku yæÞkí{Lkku Ÿzku yÇÞkMk fÞkuo. y½hk{kt y½hk &÷kuf yLku LkeríkMkqºk ftXMÚk 

fÞkO. yuf rËðMk íkuyku õÞktf síkk níkk. hMíkk{kt íku{ýu yuf ¼qÏÞk yLku çke{kh {kýMkLku òuÞku. 

ºkýuÞ ÃkkMku ¼kusLk níkwt. yk ÷kufku Ãku÷k ¼qÏÞk {kýMkLku ¼kusLk ykÃkðk síkk níkk íkuðk{kt yuf MkkÄw 

ykÔÞk yLku çkkuÕÞk, “ík{u ykðe heíku ykLku ¼kusLk fhkðe Lknª þfku. ík{u ºký Aku yLku Ãku÷ku yuf÷ku 

Au. ík{u ºkýuÞ WÃkfkh fheLku ÃkwÛÞ f{kððk {køkku Aku. yk {kxu ÃkwÛÞLkku yðMkh {u¤ððk ík{khu yuf 

Ãkheûkk ykÃkðe Ãkzþu.” MkkÄwyu Úkkuzu Ëqh yuf {trËh íkhV yktøk¤e [ªÄíkkt fÌkwt fu, “ík{u yk {trËh{kt 

sE Ëuðe{ktLkk ykþeðkoË ÷ku yLku yuf f÷kf æÞkLk Ähku. yk økk¤k{kt ík{khk Ãkife suLkk {Lk{kt 

Mkðo©u»X rð[kh ykðþu íku ÔÞÂõíkLku s MkuðkLkku yðMkh {¤þu.” MkkÄwLke ðkík Mkkt¼¤e ºkýuÞ {trËh 

íkhV [k÷ðk ÷køÞk. Úkkuzk Mk{Þ çkkË ºkýuÞ MkkÄw ÃkkMku ykÔÞk. Ãknu÷ku Þwðf çkkuÕÞku, “æÞkLk 

Ëhr{ÞkLk {U yLkw¼ÔÞwt fu {U yæÞkí{Lkku {køko yÃkLkkððk {kxu MkðoMðLkku íÞkøk fÞkuo Au, íkuÚke yu 

¼qÏÞkLke Mkuðk fhðkLkku yrÄfkh {Lku s Au.” çkeòu çkkuÕÞku, “{U æÞkLk Ëhr{ÞkLk òuÞwt fu nwt s økwhw Awt 

yLku {khu s MkkiLkwt {køkoËþoLk fhðkLkwt Au. ykÚke ¼qÏÞkLke MkuðkLkku ykht¼ {khu fhðku òuEyu”. 

MkkÄwyu ºkeò ÞwðfLke Mkk{wt òuÞwt íÞkhu yu çkkuÕÞku, “{nkhks! {khwt {Lk s Lk ÷køÞwt. {khk {Lk{kt yu 

¼q¾e yLku çke{kh ÔÞÂõík s AðkÞu÷ níke yux÷k {kxu nwt {trËhÚke ÃkkAku ykðe økÞku. òu ykÃkýu 

Mk{ÞMkh fkuELke íkf÷eV {xkze Lk þfíkk nkuRyu íkku yuðk ÃkwÛÞLkku VkÞËku s þwt? yk {kxu {U ÃkkAk 

ykðeLku yuLkk ½k Ãkh {÷{Ãkèku ÷økkÔÞku. {U æÞkLk fÞwO s LkÚke.” yk Mkkt¼¤e MkkÄw çkkuÕÞk: 

“ðkMíkð{kt Ä{o, yæÞkí{ yLku {kuûkLku yuf{kºk íkwt s Mk{S þõÞku Au. ¿kkLk yLku yæÞkí{Lkku ÷k¼ 

íÞkhu {¤u fu ßÞkhu íkuLku ÔÞðnkh{kt WíkkhkÞ. þw¼ {wnqíko yLku þw¼ rËLk òuELku fhkíkkt ÃkwÛÞf{oÚke 

ÃkwÛÞ {¤íkwt LkÚke. ÃkwÛÞ nt{uþkt rLk:MðkÚko ¼kð îkhk fhkÞu÷k fk{{ktÚke {¤u Au.” MkkÄwLkku ð uþ ÄheLku 

VhðkÚke yæÞkí{ yLku ¿kkLkLke ÃkeÃkkMkk þktík LkÚke Úkíke. ¿kkLk sux÷wt ðÄw ðnU[kÞ yux÷wt s ©u»X Au. 

ßÞkhu ík{u ÔÞðnkrhf SðLk{kt MkËT¼kðLkk yLku «k{krýfíkk ðzu çkeò {kxu yæÞkí{Lkku WÃkÞkuøk fhku 

íÞkhu s ík{u yæÞkí{{kt Ÿzk Qíkhe þfku. ÃkkuíkkLkk SðLk{kt R{kLkËkhe yLku {nuLkík ðzu fk{ fhíkk 

Mkki fkuELku þõÞ yux÷e ík{k{ {ËË fhLkkhk {kýMkÚke {kuxku ykæÞkÂí{f Þkuøke çkeòu fkuE LkÚke. 

yæÞkí{Lku ÔÞðnkh{kt WíkkhLkkh ÔÞÂõík s ykËhLku Ãkkºk nkuÞ Au. çknw ykuAk ÷kufku yæÞkí{Lku 



 

 

ÔÞðnkh{kt Wíkkhe þfu Au. yuf Mkk{kLÞ ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkk «ÞkMkku ðzu ykæÞkÂí{f çkLke þfu Au. ¼sLk 

økkðkt fu f{ofktz fhðkt yu s ykæÞkÂí{fíkk LkÚke - સૌજન્ય:મેિો 

 

Eïh MkkÚkuLkku MktçktÄ Mk{òu 

ßÞkhu Ãkh{økwhw {kÄð økkuMðk{e {nkhks [iíkLÞ {nk«¼wLke ðkýeLkk «[kh-«Mkkh{kt hík níkk íÞkhu 

yuf ðkh íkuyku Ãktòçk hkßÞLkk ò÷tÄh þnuh{kt «[kh {kxu økÞk. íkuyku «ríkrËLk Mkðkhu yuf {trËh{kt 

¼køkðíkþkMºkLkk {kæÞ{Úke «ð[Lk ykÃkíkk níkk. ynª Ëhhkus yuf ð]Ø {rn÷k Ãký íku{Lkkt «ð[Lk 

Mkkt¼¤ðk ykðíke níke. yuf rËðMk íkuýu økkuMðk{eSLku fÌkwt fu íku Ãk[kMk ð»koÚke Mkeíkkhk{ {trËh{kt 

ykðu Au, yuf rËðMk Ãký Ãkkzâku LkÚke. «ríkrËLk XkfkuhSLkkt ykhíke-ËþoLk, {trËh-Ãkrh¢{k yLku 

nrhLkk{ feíkoLk fhwt Awt. fkuE ¼õíksLk òu økeíkk, ¼køkðík yLku hk{kÞý ðøkuhuLkku ÃkkX fhíkk nkuÞ íkku 

íkuLkwt Ãký ©ðý fhu Au. ykx÷wt rððhý ykÃÞk çkkË ð]Økyu fÌkwt fu Ãk[kMk ð»ko{kt nwt ½hze ÚkE økE 

Awt. Ãký Mkeíkkhk{S MkkÚku ÷uþ{kºk «u{ ÚkÞku LkÚke. Q÷xkLkwt {khkt Ãkwºk-Ãkwºke yLku Ãkkiºk-Ëkurnºkeyku{kt 

{khe ykMkÂõík ðÄe økE Au. ykLkwt fkhý þwt? òu ¼økðkLk MkkÚku «u{ Lk ÚkÞku nkuÞ íkku   yk ík{k{ 

MkkÄLkkuLkwt V¤  þwt {¤u? Mkðk÷ Mkkt¼¤eLku økkuMðk{eSyu {kíkkSLku ÃkqAâwt fu þwt ík{u õÞkhuÞ Mkeíkk-

hk{SLkk MðYÃk, ÃkkuíkkLkk MðYÃk, søkíkLkk MðYÃk yLku íkuLke MkkÚku ÃkkuíkkLkk MktçktÄ rðþu òýðkLke 

rs¿kkMkk ÔÞõík fhe Au? fu ÃkAe Ëhhkus økkzrhÞk «ðknLkku yuf ¼køk çkLkeLku {trËh{kt ykðku Aku? yk 

rð»kÞkuLke rs¿kkMkk fhðkLke õÞkhuÞ sYh yLkw¼ðe Au ¾he? økkuMðk{eSyu ÔÞkÏÞk fhíkkt sýkÔÞwt fu 

ßÞkt MkwÄe MktçktÄLkwt ¿kkLk Lk nkuÞ íÞkt MkwÄe ¼økðkLk MkkÚku «eík Lk ÚkE þfu. MktçktÄ ¿kkLk îkhk s «erík 

ÚkkÞ Au. Mkk{kLÞ heíku ykÃkýku Ãkrh[Þ ÃkwAkÞ íÞkhu ykÃkýu ÃkkuíkkLkku MkktMkkrhf Ãkrh[Þ ykÃkeyu 

Aeyu-su{ fu yk {khk rÃkíkk Au, yk {khe {kíkk Au,  nwt ykLkku Ãkwºk, Ãkrík fu ÃkíLke Awt. økkuMðk{eSLkk 

fnuðk «{kýu yk s MkktMkkrhf MktçktÄkuLkwt ¿kkLk ÷ELku ykÃkýu {trËh{kt ykðeyu Aeyu. ynª ykÃkýu 

XkfkuhSLkkt ËþoLk fheyu Aeyu yLku nrhfÚkk Mkkt¼¤eyu Aeyu, Ãkhtíkw XkfkuhS MkkÚkuLkk ykÃkýk 

MktçktÄLke ykÃkýLku ¾çkh s nkuíke LkÚke. ykÃkýLku {kºk ykÃkýk MkktMkkrhf MktçktÄkuLke s ¾çkh Au, íkuÚke 

s {trËh ykÔÞk çkkË Ãký ykÃkýLku XkfkuhS{kt ykMkÂõík Úkíke LkÚke. Q÷xkLke MktMkkh{kt ykMkÂõík 

ðÄu Au. ykÃkýu MkktMkkrhf MktçktÄkuLku fkhýu s XkfkuhS ÃkkMku ykðeyu Aeyu-fkuR MkwtËh ÃkíLke {u¤ððk 

ykðu Au, fkuE ÃkwºkLke MkV¤íkk {kxu yLku  fkuE {k-çkkÃkLkk ÷ktçkk ykÞw»Þ {kxu ykðu Au. {trËh{kt 

ykÃkýu yk Mkki ÷kufku {kxu yLkw»XkLk fheyu Aeyu, suLku ík{u Ä{o fne þfku, Ãký ¼Âõík Lk fne þfku. 



 

 

ykÃkýu {X fu {trËh{kt Ãký MkktMkkrhf MðkÚkoLke rMkrØ {kxu s ykðeyu Aeyu, ¼økðkLk {kxu Lknª. 

ßÞkhu ík{u Mk{sþku fu ík{u ¼økðkLkLkk Aku yLku ¼økðkLk MkkÚku s ykÃkýku MktçktÄ Au, ¼økðËT«krÃík 

MkkiÚke {kuxe ykð~Þõíkk Au íÞkhu  ík{u Mðk¼krðf heíku ¼økðkLk {kxu fkÞo fhþku. yk «fkhLke 

yðMÚkk{kt s ¼økðkLk MkkÚku «eík ÚkE þfþu. Rïh MkkÚkuLkk MktçktÄ òýðk «íÞu æÞkLk ykÃkku. 
સૌજન્ય:મેિો 

 

¾wþe {kxu Mkfkhkí{f  rð[khÄkhk sYhe Au 

 yíÞkhu íknuðkhkuLke {kuMk{ [k÷u Au. Ëhuf íkhV WíMkknLkku {knku÷ Au. íknuðkhkuLke Í÷f ½hÚke ÷ELku 

çkòh{kt òuðk {¤e hne Au, Ãkhtíkw ½ýk ÷kufkuLkk [nuhk íknuðkhku{kt WËkMk s nkuÞ Au. ykðwt fu{? 

Mkíkík ðÄe hnu÷e {kU½ðkhe yLku çkufkheLke ÂMÚkrík{kt ÷kufkuLkk [nuhkLkwt Lkqh AeLkðkÞwt Au. þwt fhu? 

øksðk{kt ÃkiMkk nkuÞ íkku íknuðkh {kýu Lku? Lkkufhe òu {¤u íkku ÷ktçkku Mk{Þ xfu Lknª! yLku òu xfu íkku 

AxýeLke ík÷ðkh íkku {kÚku ÷xfíke s nkuÞ. çkeS çkksw ½hLkku ¾[o ðÄíkku s òÞ Au. ÷kufku rçk[khk 

fhu íkku Ãký fhu þwt? yk rMÚkrík ËuþLkk ÷øk¼øk ík{k{ ÞwðkLkkuLke Au. LkkufheLke þkuÄ{kt ¼xfíkk 

÷kufkuLke íkku nk÷ík ÃkqAðe s Lknª! yLku Lkkufhe fhLkkhkyku Ãký {w~fu÷eÚke rËðMkku fkZe hÌkk Au. 

rfM{íkLku Ëku»k ËuðkÚke {w~fu÷eLkku ytík Lknª ykðu. hkuS-hkuxe yLku ½h-Ãkrhðkh [÷kððk {kxu {nuLkík 

fhðe Ãkzu íÞkt rfM{ík fLkufTþLk Lk [k÷u. su [es ykÃkLkk ðþ{kt LkÚke íku{kt ¼uswt VkuzðkÚke ftE 

ð¤ðkLkwt LkÚke. ík{u ÔÞðnkrhf heíku su fk{ fhe þfíkk nku yu{kt {nuLkík fhku. yk {w~fu÷ 

ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke çknkh Lkef¤ðk {kxu ík{khu hMíkku þkuÄðku Ãkzþu. nkÚk Ãkh nkÚk {qfeLku rfM{íkLku Ëku»k 

ykÃkLkkhk ÷kufkuLke «økrík ¾qçk Äe{e nkuÞ Au. ð¾íkMkh òøke sELku {nuLkík þY fhðk{kt s ¼÷kE  

Au. ykÃkýu ÃkkuíkkLke yktíkrhf QòoLku «ßßðr÷ík fhðkLke ykð~Þõíkk Au. ykLkkÚke ík{khe ytËh 

hnu÷ku ykí{rðïkMk òøkþu yLku rðÃkheík ÃkrhrMÚkríkLkku Mkk{Lkku fhðkLkwt ykí{çk¤ ÃkuËk Úkþu. ykÃk 

níkkþ fu rLkhkþ Úkþku Lknª. yk þw¼ Mk{Þøkk¤k yLku WíMkðe {knku÷{kt ík{u ÃkkuíkkLke Mkfkhkí{f 

rð[khÄkhk îkhk ÃkkuíkkLke MkkÚku Mk{økú ÃkrhðkhLkku {knku÷ ¾wþe{Þ çkLkkðe þfku Aku. yk {kxu ík{khu 

æÞkLk{øLk ÚkELku ÃkkuíkkLke ûk{íkk ytøku rð[kh fhðku Ãkzþu. yk ð¾íku rLk»V¤íkkLkku rð[kh þwØkt fhðku 

Lknª. {kºk yLku {kºk ÃkkuíkkLkk Mkk{ÚÞo rðþu s rð[khku. yufkøkú ÚkELku rð[kh fhku fu ík{khk{kt MkkiÚke 

©u»X f÷k fE Au? Ãknu÷k «ÞkMk{kt ík{khwt æÞkLk rð[r÷ík ÚkE òÞ yu þõÞ Au, Ãkhtíkw Äehs økw{kÔÞk 

rðLkk yk yr¼ÞkLk [k÷w s hk¾òu. yk {kxu ÃkqòÃkkX fhðk s òuEyu yu sYhe LkÚke. Äe{u Äe{u 



 

 

ík{Lku hMíkk ykÃkkuykÃk MkqÍðk ÷køkþu. ykÃkLke ûk{íkk yLkwMkkh ykÃkLku sux÷k Ãký rðfÕÃk MkqÍu íku 

ÃkifeLkk çku-ºkýLku y÷øk íkkhðku. çkufkheLkk Mk{ÞLku ÃkkuíkkLke f{òuheyku Ëqh fhðk{kt rðíkkððku 

òuEyu. Äe{u Äe{u ík{khk {LkÃkMktË rðfÕÃkLke rËþk{kt {nuLkík fhku. yk økk¤k{kt su ftE íkf {¤u íkuLku 

yku¤¾ðkLkku «ÞkMk fhku. ½ýeðkh fkuE ûkuºk{kt ÷ktçkku ð¾ík rðíkkÔÞk çkkË Ãký ykÃkýLku MkV¤íkk 

{¤íke nkuíke LkÚke. nðuLkku Mk{Þ yuf s ûkuºkLku [eÃkfe hnuðkLkku LkÚke. {kLkðeyu ÷fehLkk Vfeh 

çkLkðkLkk çkË÷u ÃkkuíkkLku Mk{Þ MkkÚku çkË÷íkkt hnuðwt òuEyu. ík{khk ðíko{kLk fk{{kt æÞkLk ykÃkðkLke 

MkkÚkkuMkkÚk Lkðk hMíkk þkuÄku yLku íkuLkk Ãkh y{÷ fhku yLku ÞkË hk¾ku fu hMíkk yLku yðMkh þkuÄðk 

{kxuLke Ãknu÷ ík{khu s fhðe Ãkzþu. સૌજન્ય:મેિો 

 

ÓËÞLkk îkh ¾ku÷íkkt s EïheÞ MkwøktÄ «Mkhþu 

Ëhuf ÔÞÂõíkLku þktrík òuEyu Au, Ãkhtíkw þktrík Au õÞkt? þktrík RïhLke MkwøktÄ Mk{kLk Au. ßÞkhu 

Ãkh{rÃkíkk Ãkh{uïh ík{khe LkSf{kt nkuÞ, íÞkhu ík{Lku íkuLke ¾wþçkq yLkw¼ððk {¤u Au. ßÞkhu ík{u 

yuLkku yLkw¼ð fhku íÞkhu ík{khwt ÓËÞ Lkk[e QXu Au yLku yu ð¾íku SðLk MktÃkqýo ÷køku Au. þktrík yu 

{Äwh Mktøkeík Au fu suLku ykÃkýwt {Lk ðkhtðkh Mkkt¼¤ðk RåAu Au. y{wf ÷kufku Ä{oLke Mk{MÞkyku rðþu 

ðkík fhíkk òuðk {¤u Au. ðkMíkð{kt Eïh õÞkhuÞ Mk{MÞk nkuíkku s LkÚke, RïheÞ Ãkrh¼k»kk s 

Mk{MÞk nkuÞ Au. òu ík{u SðLk{kt þktrík {u¤ððk {køkíkk nku íkku yu fkuE MktÞkuøk LkÚke. SðLk{kt 

Ãkqýoíkk yu fkuE MktÞkuøk LkÚke. þktrík yu fkuE Mkk{kLÞ ½xLkk nkuíke LkÚke. y{wf ÷kufku íkku ð¤e yu{ ÃkqAu 

Au fu þktrík fuðe heíku þõÞ Au? Mkk[e ðkík íkku yu Au fu {kýMk ÃkkMku þktrík {u¤ÔÞk rMkðkÞ fkuE rðfÕÃk 

s LkÚke. þktrík yu fkuE fkÕÃkrLkf ðMíkw LkÚke, íku yuf ðkMíkrðõíkk Au. SðLk{kt þktrík Mkt¼ð Au. 

¼rð»Þ{kt ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe  ík{khk SðLk{kt þktrík hne þfu Au. Ãkhtíkw þktrík yux÷u þwt? Mktíkku»k yux÷u 

þwt? ynª su þktríkLke ðkík ÚkE hne Au yu þktrík ykÃkýk ÓËÞLke ytËh s AwÃkkÞu÷e Au. ykÃkýu su 

rð[kheyu Aeyu yu SðLkLke ðkMíkrðõíkk nkuíke LkÚke.  SðLk yu þwt Au? SðLk yu Ãkh{kí{kyu 

ykÃku÷e yuf yý{ku÷ ¼ux Au. Ãkh{kí{k yuf yuðe þÂõík Au fu suLkwt ðýoLk fhðwt ¾wçk {w~fu÷ Au. 

Rïh yðýoLkeÞ Au. þwt ík{u ÃkkuíkkLkk ïkMk{kt SðLkËkíkkLke MkwøktÄ™ku yLkw¼ð fÞkuo Au? þwt ík{u íkuLkku 

yLkw¼ð fhðk {køkku Aku? þwt ïkMk{kt AwÃkkÞu÷e þktríkLkku yLkw¼ð fhðkÚke ík{Lku fkuE Vhf Ãkzþu? 

ík{khwt ÓËÞ ykLktrËík ÚkkÞ íkku ík{Lku Vhf Ãkzþu ¾hku? þwt çkk¤Mkns rLkËkuo»kíkk MkkÚku yk MktMkkhLku 

òuðkÚke fkuE Vhf Ãkzþu? «&™ku s Lknª, Ãký sðkçkLku Mk{sðkÚke fkuE Vhf Ãkzþu? yíÞkh MkwÄe ík{u 



 

 

{kºk Mkðk÷k u s Mk{ßÞk Au. ík{khe ÃkkMku yu Mkðk÷kuLkk W¥kh LkÚke. ík{Lku «&™ku Mk{sðkLkwt økkihð 

Au, Ãký íkuLkk sðkçkku ík{khe ÃkkMku Au? þwt ík{u ÃkkuíkkLkk SðLk{kt þktríkLkku yLkw¼ð fÞkuo Au? çkwrØ ðzu 

Lknª ÓËÞÃkqðof þktrík {kýe Au? SðLk yu Ãkrh¼k»kkykuLke ÔÞkÏÞk LkÚke fu fkuE W¾kýwt LkÚke. su 

rËðMku ík{u SðLkLke yíÞtík {Äwh ðkMíkrðõíkkykuLkku Mðefkh fhðkLkwt þY fhku yu rËðMkÚke ík{Lku 

þktríkLkwt {níð Mk{òðk ÷køkþu. ík{khe ytËh yuf ¼ÔÞ þktrík Au. ík{khu þktrík «kÃík fhðk Ä{o, 

Ãkrhðkh fu Lkkufhe AkuzðkLke sYh LkÚke. yu þktrík íkku ík{khe ytËh Ãknu÷uÚke Au s. ÓËÞLkkt îkh ¾ku÷ku 

yLku swyku. òu Mkk[k ÓËÞ MkkÚku þkuÄðk{kt ykðu íkku ík{Lku yu ¼ÔÞ RïheÞ MkwøktÄ sYh {kýðk 

{¤þu. ykÃkýu ½h{kt MkwøktÄ «Mkhkððk ÄqÃk-çk¥ke «fxkðeyu Aeyu, Ãkhtíkw ykÃkýk þhehYÃke ½h{kt 

Ãknu÷uÚke s rËÔÞ MkwøktÄ ðkMk fhe hne Au, íkuLku Ãknu÷k yku¤¾ku. સૌજન્ય:મેિો 

 

Mkw¾ {kxu MLkun-MkL{kLk yLku Mðíktºkíkk sYhe  

yksu MktÞwõík Ãkrhðkh rð¾uhkE hÌkk Au. yuf÷ Ãkrhðkh Ãký íkýkð{kt Au. çkË÷kíkk {knku÷{kt 

Ãkkrhðkrhf MkkinkËoLkku økúkV Mkíkík Lke[u Qíkhe hÌkku Au. ykLkkÚke ÃkrhðkhLkk {q¤ ykÄkh yuðk 

MLkun{kt Ãký ríkhkz Ãkze òÞ Au. yk Mk{MÞk ykrËfk¤Úke [k÷e ykðu Au, Ãkhtíkw íku nsw MkwÄe yfçktÄ 

Au, fkhý fu yrÄfktþ Ãkrhðkhkuyu yk Mk{MÞkLkk yríkMkh¤ WÃkkÞku Ãkh õÞkhuÞ rð[kh s LkÚke fÞkuo. 

MLkun-MkL{kLk yLku MðíktºkíkkLkwt Mkqºk s Mk{kÄkLkLkku {q¤{tºk Au. yk ºkýuÞLkku ÃkkhMÃkrhf MktçktÄ 

Mk{SLku òu ykÃkýu íkuLku yk[hý{kt Wíkkhe þfeyu íkku ½h Mkk[k yÚko{kt ‘Mðøko’ çkLke sþu. 

ËwrLkÞk¼hLkkt Ä™ yLku MktÃkr¥k yu ÷køkýe Lknª ykÃke þfu fu su MLkun yLku MkL{kLkLkku {Äwh ¼kð 

ykÃku Au. MkkMkw-ðnwLkk MktçktÄ{kt s Lknª, Ãký rÃkíkk-Ãkwºk yLku {k-Ëefhe, LkýtË-¼kuòE, ¼kE-¼kE 

ðøkuhu suðk MktçktÄ{kt Ãký yk ðkík yufMkh¾e s ÷køkw ÚkkÞ Au. ykÃk Mkk{uLke ÔÞÂõíkLku MLkun yLku 

MkL{kLk ykÃkþku íkku ík{Lku çkË÷k{kt yu s {¤þu. Ãkkrhðkrhf Mkw¾ yLku þktrík YrZ[wMíkíkk fhíkkt ðÄw 

{n¥ðÃkqýo Au. Ãknu÷ktÚke [k÷e ykðíke heík Ãkh [k÷ðkÚke su Au yu Ãký òu [kÕÞwt òÞ íkku yu heík-

rLkÞ{Lkku {ík÷çk s þwt? yuf sqLke fnuðík Au fu ‘suðwt ðkðku íkuðwt ÷ýku’. Mkkze yLku {kÚku ÷ks 

fkZðkLkku rLkÞ{, Ãkrík Mkrník ½hLkk ík{k{ MkËMÞ Ãkqðuo ¼kusLk Lk fhðkLke szíkk, MkkMkw-MkMkhk MkkÚku 

nMkeLku Lk çkku÷ðkLkku rLkÞ{, LkýtË yLku rËÞhLkkt LkkLkkt çkk¤fkuLku Ãký ‘ík{u’ fnuðkLke ykiÃk[krhfíkk, 

ÃkríkLkk rLkýoÞku{kt fþwt Lk çkku÷ðkLke [wMíkíkk ðzu yksLkk Þwøk{kt fkuE ÔÞÂõík fu Ãkrhðkh {nkLk 

WÃk÷rçÄ «kÃík fhe þfu Lknª.  ykÞwðuoË{kt Lkehkuøke fkÞk {kxu suðe heíku ðkík, rÃk¥k yLku fVLkwt 



 

 

Mktíkw÷Lk sYhe økýkððk{kt ykÔÞwt Au yuðe s heíku Ãkkrhðkrhf Mkw¾ yLku þktrík {kxu MLkun-MkL{kLk 

yLku MðíktºkíkkLkwt Mktíkw÷Lk sYhe Au. ‘suðwt ðkðku yuðwt ÷ýku’ fnuðíkLkk ykÄkhu fne þfkÞ fu ík{u çkeò 

ÃkkMkuÚke su ðíkoLkLke yÃkuûkk hk¾ku yuðwt ðíkoLk ík{khu Ãký fhðwt òuEyu íÞkhu s ík{u ‘Mkw¾’ {kýe 

þfþku. Mkw¾Ë Ãkkrhðkrhf SðLk {kxu MktMfkh yLku Mkrn»ýwíkk sYhe Au. øk]nMÚk Mk{ks{kt Mkw¾e 

øk]nMÚk SðLk rðíkkððk {kxu Mkrn»ýwíkkLke çknw sYh nkuÞ Au, su nðu ½xíke òÞ Au. nðu yuðwt ÷køku 

Au fu ykÃkýk{kt MknLkþÂõík Lkk{Lke fkuE [es s LkÚke. çkÄk ÷kufku{kt Mkrn»ýwíkk ½xe økE Au. nðu 

ÔÞÂõík ÃkkuíkkLkk ¼kE, Ãkwºk, rÃkíkkLku fu yuf Ãkkzkuþe çkeò ÃkkzkuþeLku MknLk s LkÚke fhe þfíkk. 

{kýMkLke yku¤¾ íkuLkk MktMfkh ðzu ÚkkÞ Au. MktMfkh ykÃkýk SðLkLke þÂõík Au. {kýMku Mkrn»ýw 

çkLkíkkt Ãkqðuo MktMfkhðkLk çkLkðkLke ¾qçk sYh Au. સૌજન્ય:મેિો  

 

Eïh «íÞuLkwt ykf»koý s «u{ Au 

yuf fÚkk Au fu hk{-÷û{ý nkuze{kt çkuMke øktøkk LkËe Ãkkh fhe hÌkk níkk. íkuyku nkuze{ktÚke QíkÞko íÞkhu 

Lkkrðfu òuÞwt fu ¼økðkLk hk{Lkk [hýMÃkþoÚke nkuze MkkuLkkLke ÚkR økR Au. yk òuRLku Lkkrðf ÃkkuíkkLkk 

½hu Ëkuze økÞku yLku íkuýu íkuLke ÃkíLkeLku fÌkwt fu òu íkku øksçk ÚkR økÞku. ¼økðkLk hk{[tÿLkk 

[hýMÃkþoÚke nkuze MkkuLkkLke ÚkR økR íÞkhu LkkrðfLke ÃkíLkeyu þwt fÞwO? ½h{kt sux÷ku Ãký ÷kfzkLkku 

Mkk{kLk níkku íku ðu÷ý, ykzýe yLku Ãkkx÷e-yk ík{k{ ðMíkwyku ÷RLku íku hk{[tÿ ÃkkMku Ëkuze økR yLku 

hk{[tÿLkk [hý{kt íku su Ãký ðMíkw yzfkzíke íku MkkuLkkLke ÚkR síke  níke. ík{u òýku Aku fu ÷kfzkLkk 

Mkk{kLk fhíkkt MkkuLkwt ¾qçk ¼khu nkuÞ Au. íku ÷kðíkk Mk{Þu íkku  ¾qçk Mkh¤íkkÚke Mkk{kLk ÷R ykðe níke, 

Ãkhtíkw yk Mkk{kLk Ãkhík ÷R sðk{kt íkuLku ÃkeX{kt ËËo Úkðk ÷køÞwt. nðu íku Mkk{kLk fuðe heíku ÷R òÞ?  

Lkkrðfu fÌkwt fu yhu! íkwt íkku ¾qçk {q¾o Au. su hk{[tÿLkk [hýMÃkþoÚke ÷kfzwt MkkuLkwt çkLku Au íku [hýLku íkwt 

ÃkkuíkkLkk ½h{kt fu{ LkÚke hk¾e ÷uíke? íkkhe sux÷e RåAk nkuÞ íkux÷wt MkkuLkwt çkLkkðe ÷u, {q¾oíkk Lkk fh. 

¼õík õÞkhuÞ Ãký yk «fkhLke {q¾oíkk LkÚke fhíkku. ¼õík òýu Au fu Rïh íku{Lke su Ãký RåAk nkuÞ 

íku ykÃke þfu Au. ¼økðkLkLku ík{khe ytËh hk¾ku, íku{Lku fkuRLkk ½hu þkuÄðk sðkLke sYh LkÚke. ík{u 

su RåAþku íku {u¤ðe þfþku. íkuLku  ÃkkuíkkLkk ytík:fhý{kt s þkuÄku. su ÃkkhMk{rýLku Ãkh{ ÄLk 

{kLkðk{kt ykðu Au íkuLkkÚke su òuRyu íku {u¤ðe þfkÞ Au, Ãkhtíkw ykðk íkku fux÷kÞ {rý 

“®[íkk{rý”Lkk ½hLke Mkk{u Ãkzu÷k Au. suLke ÃkkMku ík{k{ ðMíkw Au íkuLke ÃkkMku yLÞ ðMíkw þwt fk{ 

{køkðe òuRyu?  þwt {køkðwt òuRyu ¼økðkLk ÃkkMku? ¼õík fnu Au fu nu Rïh,  nwt ík{Lku [kntw Awt, 



 

 

Ãkhtíkw Rïh þwt fnu Au ¼õíkLku? íku RåAu Au fu íkwt ÃkkuíkkLkwt {Lk {Lku ykÃke Ëu. çkkfeLke ðMíkwyku íkkhe 

ÃkkMku s  hk¾. yk íkku yu{ s ÚkÞwt fu ½hLke ík{k{ ðMíkw ík{khe hne, Ãkhtíkw íkk¤wt yLku [kðe {khkt 

yux÷u fu ßÞkhu ¼økðkLk fnu Au fu íkwt ÃkkuíkkLkwt {Lk {Lku ykÃke Ëu, çkkfe çkÄwt íkkhwt hnuþu. ßÞkhu ík{u 

¼økðkLkLku ík{khwt {Lk s ykÃke ËeÄwt íkku ÃkAe çkkfe þwt hÌkwt? «u{ þwt Au? ßÞkt fkuR LkkLkk ÷k¼ «íÞu 

ykf»kotý LkÚke, ykf»koý {kºk yLktík Mk¥kkLkwt Au, íku s ykf»koýLkwt ykæÞkÂí{f Lkk{ «u{ Au. ¼Âõík 

yLku «u{ yuf s ðMíkw Au. suLke ÃkkMku ¼Âõík Au íkuLkk ÓËÞ{kt «u{ Au. suLke ÃkkMku «u{ Au íkuLke ÃkkMku 

¼Âõík Au. çktLku yuf s ðMíkw Au, çktLku{kt fkuR ytíkh LkÚke. «u{ Au Rïh «íÞuLkwt ykf»koý. ßÞkt MkwÄe 

yk «u{¼kð søkík{kt hnu Au íÞkt MkwÄe {Lkw»Þ íkuLku Mk{S þfu Au. ßÞkhu {Lkw»Þ RïhLku ÃkkuíkkLkwt {Lk 

LkÚke ykÃke þfíkku íÞkhu Rïh íkuLkk íkhVÚke {w¾ Vuhðe ÷u Au, Ãkhtíkw ^fík {kuZwt VuhðeLku Rïh LkÚke 

hne þfíkk, fu{ fu Sð íku{Lku yíÞtík r«Þ Au. {kºk {trËh{kt sRLku RïhLke {qŠík Mkk{u nkÚk òuzeLku 

Lk{Lk fhðkÚke ík{Lku su òuRyu íku {¤íkwt LkÚke, Ãkhtíkw Rïh «íÞu Mk{ÃkoýLke ¼kðLkk yLku ©Øk 

hk¾ðkÚke s ykÃkýLku Rïh«krÃík ÚkkÞ Au. સૌજન્ય:મેિો 

 
 
ભગિાન બદુ્ધ 
એક ગામમા ંભગિાન બદુ્ધનો ર્નિાસ હતો. કમાકાડં માટે બીજે ગામ જતી િખતે બ્રાહ્નણે પત્નીને 
કહ્ુ:ં ‘જો એ શ્રમણ આપણે ઘેર બભક્ષા માટે આિી ચડે તો કશુયં આપતી નહીં.’ એ જમાનામા ંકોઇ 
પત્નીની મગદૂર છે કે પર્તની આિી કડક સચૂનાનો અનાદર કરે? બીજે રદિસે સિારે તથાગત 
બભક્ષા માટે આંગણામા ંઆિીને ઊભા ત્યારે બ્રાહ્નણની પત્નીએ ર્િનય અને ર્િનમ્રતાપિૂાક કહ્ુ:ં 
‘ભગિન!્ આજ હમારે ઘર મેં આપકો દેને કે બલયે કુછ નહીં હૈ. ક્ષમા કરે.’ ત્રણ રદિસ સધુી બદુ્ધ 
બભક્ષા માટે ઘરે આવ્યા અને પત્નીનો ર્િિેકપણૂા જિાબ સાભંળીને ચાલી ગયા. ચોથે રદિસે બદુ્ધ 
આવ્યા ત્યારે બ્રાહ્નણ પર્ત ઘરમા ંહતો. એણે ઓટલે આિીને તથાગત પર ગથુસો ઠાલવ્યો અને કહ્ુ:ં 
‘મેરી પત્ની બાર બાર ના કહતી રહી રફર ભી આપ યહા ંકયુું રોજ ચલે આતે હૈ?’ ભગિાન બદેુ્ધ 
પ્રસન્ન બચતે્ત બ્રાહ્નણને કહ્ુ:ં ‘જજસ ર્િનમ્રતાસે, જજસ માધયુાસે ઔર જજસ આબભજાત્યસે તેરી પત્ની 
મઝેુ ના કહતી થી ઉસ ના સનુને કે બલએ મૈં આતા થા.’ આપણી પરંપરાનો અત્યતં મધરુ શબ્દ 
‘તથાગત’ (તથ+આ+ગત) છે. જે આ પ્રમાણે આિે અને આ પ્રમાણે ચાલી જાય તે ‘તથાગત’ 
ગણાય. One who comes and goes thus. ભગિાન બદુ્ધ પિૂાાશ્રમમા ંરાજકુમાર ર્સદ્ધાથા હતા. 
જેના જીિનનો અથા ર્સદ્ધ થયો તે ‘ર્સદ્ધાથા’. આપણે માટે પણ એમ બને તે અશક્ય નથી. 



 

 

 
શ્રાદ્ધમા ંશા માટે કાગડાઓને કરાિિામા ંઆિે છે ભોજન? 

 

શ્રાદ્ધ પક્ષ ર્પતઓૃને પ્રસન્ન કરિાનો એક ઉત્સિ છે. 
આ એક એિો અિસર છે જ્યારે આપણે ખીર-પરૂી િગેરે પકિાન બનાિી તેનો ભોગ આપણા 
ર્પતઓૃને અર્પિત કરીએ છીએ. જેથી ર્પતઓૃ તપૃ્ત થઇને આર્શિિાદ આપે છે. શ્રાદ્ધ પક્ષ સાથે 
જોડાયેલી પરંપરાઓ પણ આપણા સમાજમા ંપ્રચબલત છે. એિી જ એક પરંપરા છે જેમા ંકાગડાને 
આમરં્ત્રત કરી તેમને શ્રાદ્ધનુ ંભોજન કરાિિામા ંઆિે છે. 
  

તેનુ ંએક કારણ એ છે કે રહન્દુ પરુાણોમા ંકાગડાને દેિપતુ્ર માનિામા ંઆિે છે. એિી માન્યતા છે કે 
ઇન્દ્રના પતુ્ર જયતેં જ સૌથી પહલેા કાગડાનુ ંરૂપ ધારણ કયુું હત ુ.ં આ કથા તે્રતા યગુની છે જ્યારે 
ભગિાન શ્રીરામે અિતાર લીધો અને જયતેં કાગડો બની માતા સીતાને ઘાયલ કયાા હતા.ં ત્યારે 
ભગિાન શ્રીરામે ઘાસના તણખલાથી બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાિી જયતંની એક આંખ ફોડી નાખંી હતી. જ્યારે 
કાગડાના રૂપમા ંઆિેલા જયતેં માફી માગંી તો રામે િરદાન આપ્યુ ંકે તને અર્પિત કરેલુ ંભોજન 
ર્પતઓૃને મળશે. ત્યારથી શ્રાદ્ધમા ંકાગડાઓને ભોજન કરાિિાની પરંપરા ચાલી આિી રહી છે. 
આ જ કારણ છે કે શ્રાદ્ધ પક્ષમા ંકાગડાઓને જ પહલેા ભોજન કરાિિામા ંઆિે છે. 

«kÚkoLkk rstËøke Mkk{uLkk støk {kxu {kýMkLku íkiÞkh fhu Au 

{kýMku ßÞkhÚke Ãkt[ík¥ðLke þÂõíkLku òýe íÞkhÚke «kÚkoLkkLkku sL{ ÚkÞku yLku íÞkhÚke «kÚkoLkk 

{kLkðòíkLke MkVhLke yuf MkkÚke çkLke økE Au. «kÚkoLkkLkk [knfkuyu íkuLku su{ Þkuøke ftX{kt {k¤k 

Äkhý fhu íkuðe heíku yÃkLkkðe ÷eÄe. {kýMku õÞkhuf «f]ríkLkk fkuÃkÚke çk[ðk nkÚk òuzâk íkku õÞkhuf 

ykøk, nðk fu ÃkkýeLkk   íkktzð Mkk{u. Mk{Þ MkkÚku {kýMkLke ykMÚkk ðÄíke økE. yk þÂõík fkuý Au, 

fuðe Au, õÞkt Au? rLkhkfkh Au fu Mkkfkh, íku fkuE LkÚke òýíkwt. çkMk, ÷kufkuLku ykMÚkk Au yux÷u «kÚkoLkk 

fhu Au. rð¿kkLk Ãký «kÚkoLkkLke þÂõíkLku fçkq÷ fhe [qfÞwt Au. «Þkuøkku{kt yu Mkkrçkík ÚkÞwt Au fu «kÚkoLkk 

ðzu yuf Lkðe Mkfkhkí{f QòoLkku Mkt[kh ÚkkÞ Au. ßÞkhu fkuE «kÚkoLkk {kxu nkÚk òuzu yÚkðk WXkðu fu 

ÃkAe {trËh, {ÂMsË  økwhwîkhk fu [[o{kt þeþ Lk{kðu íÞkhu íku Ëw:¾Úke Awxfkhku {u¤ððkLke fk{Lkk fhu 

Au. yuf heíku {kýMk MðÞtLku ¼eíkhÚke MktòuøkkuLkku Mkk{Lkku fhðk {kxu íkiÞkh fhu Au. «kÚkoLkkÚke 

{kýMk{kt yuf rðïkMk ÃkuËk Úkðk ÷køku Au. íkuLku ÷køku Au fu nðu rstËøke{ktÚke {wMkeçkíkku ykuAe ÚkE sþu 

yLku Mkkhku Mk{Þ þY ÚkE sþu. ykðwt rð[khíkkt íkuLku ÃkkuíkkLke ¼eíkh Lkðe ykæÞkrí{f þÂõíkLkku 



 

 

ynuMkkMk ÚkkÞ Au.   yk Mkfkhkí{f ¼kðLkk {kýMk{kt Mk{Þ yLku Mktòuøkku Mkk{u ÷zðkLke Lkðe 

þÂõíkLkwt MksoLk fhu Au.  «kÚkoLkkÚke {kýMk{kt su ÃkrhðíkoLk ykðu Au íkuLku rstËøke Mkk{uLkk støk {kxu 

íkiÞkh fhu Au.  yuf WÂõík Au fu òu fkuE nkuze íkkuVkLke Mk{wÿ{kt MkÃkzkE nkuÞ íkku íkuLku {Õ÷kn s çknkh 

fkZe þfu. ykðe s heíku ykÃkýe rstËøkeLke nk÷ík íkkuVkLk{kt VMkkÞu÷e yuf Lkkð suðe Au, suLkk 

{Õ÷kn s ykÃkýu Ãkkuíku s Aeyu. «kÚkoLkk ykÃkýLku íkkuVkLk Mkk{u ÷zðkLke þÂõík ykÃku Au. «kÚkoLkkLke 

ÃkØrík Ëhuf Ä{o yLku Mkt«ËkÞ{kt y÷øk y÷øk Au, Ãkhtíkw íkuLkku nuíkw yuf s Au-Mkkhwt ÚkðkLke fk{Lkk. 

«kÚkoLkk ÃkkuíkkLkk {kxu s Lknª, çkeòLku {kxu Ãký nkuÞ Au.  «kÚkoLkk Mkkðo¼kir{f Au. MktÃkqýo Mk]r»x {kxu 

Au.  òÃkkLkLke MkwLkk{e nk÷ík çkkË Ëuþ yLku ËwrLkÞk{kt yMktÏÞ «kÚkoLkkMk¼k ÞkuòE [qfe Au. ½ýe 

ðkh {ËË ykÃkðk {kxu Ãký «kÚkoLkkLkku Mknkhku ÷uðk{kt ykðu Au. yk¾hu {kýMkLke Ãký yuf Mke{k 

nkuÞ Au yuðk Mk{Þu «kÚkoLkk s fk{ ykðu Au. ËwrLkÞk{kt yuðk yMktÏÞ ÷kufku ÚkE økÞk fu suLku 

{kLkðòrík ¼økðkLk {kLku Au. su ÷kufkuyu ÃkkuíkkLkwt SðLk {kLkðíkkLke Mkuðk yLku «¼wLke «kÚkoLkk{kt 

÷økkÔÞwt íku{Lke Ëwyk sYh fçkq÷ ÚkkÞ Au. «kÚkoLkkLkk {kæÞ{Úke òu fkuELku {ËË fhðe nkuÞ íkku íkuLkk 

{kxu «k{krýf EhkËku nkuðku sYhe Au. ßÞkhu {kýMk yuðk Mktòuøkku ðå[u VMkkE òÞ fu ßÞkt fkuE 

{kLkðeLke {ËË fk{ LkÚke ÷køkíke íÞkhu «kÚkoLkk s fk{ ykðu Au. ½ýeðkh zkufxhku Ãký yu{ fnu Au fu 

Ëðk MkkÚku ËwykLke Ãký sYh Au. સૌજન્ય:મેિો 

 

MktLÞkMke çkLkðk rLk»fk{ {Lk sYhe 

çku çkkiØ r¼ûkw Ãkðoík Ãkh ykðu÷k ÃkkuíkkLkk {Xu sE hÌkk níkk. hMík{kt yuf Qtzwt Lkk¤wt ykðíkwt níkwt. 

Lkk¤kLkk rfLkkhu yuf Þwðíke çkuXe níke, su Lkk¤wt Ãkkh fheLku {XLke Ãku÷e çkksw ykðu÷ ÃkkuíkkLkk økk{u 

sðk {køkíke níke, Ãkhtíkw ¼khu ðhMkkËLkk fkhýu Lkk¤k{kt Ãkqh ykðe økÞwt níkwt yLku Þwðíke ÄMk{Mkíkk 

Ãkkýe{kt [k÷eLku Lkk¤wt Ãkkh fhíkk øk¼hkíke níke. çkLLku r¼ûkw ÃkifeLkku yuf ÞwðkLk níkku. íkuýu ÞwðíkeLku 

ÃkkuíkkLkk ¾¼u çkuMkkze yLku Lkk¤wt Ãkkh fheLku íkuLku Wíkkhe ËeÄe. Þwðíke ÃkkuíkkLkk økk{ íkhV [k÷e økE 

yLku r¼ûkwyku ÃkkuíkkLkk {X íkhV [kÕÞk. ÞwðíkeLku ¾¼u çkuMkkzLkkh ÞwðkLk r¼ûk wLke MkkÚkuLkku yLÞ r¼ûkw 

yk çkÄwt òuE hÌkku níkku. íkuýu ÃkkuíkkLkk MkkÚkeLku fÌkwt fu  ykÃkýk Mkt«ËkÞ{kt íkku MºkeLku òuðkLke Ãký 

{LkkE Au. Ãký ík{u íkku yu ÞwðkLk MºkeLku ¾¼u çkuMkkzeLku Lkk¤wt Ãkkh fhkÔÞwt. yk ¾qçk þh{Lke ðkík Au. 

yk Mkkt¼¤eLku ÞwðkLk r¼ûkw çkkuÕÞku, “{U íkku yu MºkeLku Lkk¤wt Ãkkh fheLku Wíkkhe ËeÄe níke, Ãký ÷køku Au 

fu ík{u yk ðkíkLkku çkkus nsw MkwÄe Ÿ[fe hkÏÞku Au. fkuELke Mkuðk fu MknkÞíkkLkku íÞkøk fhðku yu 



 

 

MktLÞkMkLkku yÚko LkÚke. MktLÞkMk yux÷u {Lk{ktÚke ðkMkLkk yLku rðfkhkuLkk u íÞkøk fhðku.”  yk árüyu yu 

ÞwðíkeLku ¾¼u çkuMkkzeLku Lkk¤wt Ãkkh fhkðLkkh r¼ûkw s Mkk[ku MktLÞkMke Au. çkeò r¼ûkwLkwt {Lk íkku 

rðfkhkuÚke ¼hu÷wt níkwt. ykÃkýu ÃkkuíkkLkk {Lk{kt hnu÷k rðfkhku yLku ðkMkLkk Ãkh rLkÞtºký {u¤ðe ÷Eyu 

íkku ykÃkýu øk]nMÚk nkuðk Aíkkt Ãký MktLÞkMke çkLke þfeyu. MktMkkh{kt hnuíkku fkuE Ãký {Lkw»Þ  RåAu íkku 

MktLÞkMkeLkwt SðLk Sðe þfu Au. íkuLkk {kxu {Lk rLk{o¤ yLku fÃkxhrník nkuðwt òuEyu. hkøk-îu»k, Ä]ýk 

ykrË Lkfkhkí{f ¼kð íkku ½hLku Ãký Lkhf çkLkkðe {qfu Au, íkku {LkLku fuðe heíku rLk{o¤ hnuðk Ëuþu? 

ykÃkýk yLkuf {nkLk MkkÄw-Mktík øk]nMÚk s níkk. Mktík frð ríkhwðÕ÷wðh yLku fçkeh, hrðËkMk, 

Lkk{Ëuð, rLkMkøkoË¥k {nkhks øk]nMÚk s níkk yLku yÚkkuoÃkksoLk {kxu ðýkxfk{, ËhSfk{, 

{ku[efk{, Ãkh[qhýLke ËwfkLk suðe «ð]r¥k Ãký fhíkk níkk. MkktMkkrhf {w~fu÷eykuÚke øk¼hkELku 

Ãk÷kÞLk fhLkkh {kýMk ¼÷u ÃkkuíkkLkk çkkÌk þheh Ãkh ¼økðk Äkhý fhe ÷u yÚkðk {X{kt hnuðk 

÷køku, Ãký Mknsíkk-Mkh¤íkk yLku {LkLke rLk{o¤íkk rðLkk íku Mktík fu ykæÞkÂí{f çkLke þfu Lknª. f{o 

Ãký yuf MkkÄLkk Au yLku f{oÞkuøkLkku MkkÄf rLk»fk{ f{o îkhk ykæÞkí{Lku yLkwMkhu Au. ÔÞðMkkÞ{kt 

R{kLkËkhe yLku Mkuðk{kt fíkoÔÞrLk»Xk yuf «fkhLke ykæÞkÂí{õíkk s Au. fkuE Ãký «fkhLkwt ði[krhf 

çktÄLk ykæÞkÂí{õíkkLke «krÃík{kt çkkÄkYÃk nkuÞ Au. {Lkw»ÞLkk {Lkku¼kð s íkuLkwt MkkiÚke {kuxwt çktÄLk nkuÞ 

Au. çkkfe ½h-Ãkrhðkh yLku MktMkkh çktÄLkfíkko nkuíkk s LkÚke. MktMkkh{kt hneLku ík{u Ëw¼koðLkkLkku íÞkøk 

fhe s þfku Aku yLku su Ëw¼koðLkkLkku íÞkøk fhe þfu íku s Mkk[k yÚko{kt MktLÞkMke fnuðkÞ Au. 
સૌજન્ય:મેિો 

{kýMk ÃkkuíkkLke ytËh yuf÷ku hne þfíkku LkÚke 

Lkð÷fÚkkfkh ßnkuLk MxkELkçkufu yuf søÞkyu fÌkwt Au fu, Auðxu {kýMk ÃkkMku ytíkfk¤u ykðeLku Q¼ku 

hnuíkku Mkðk÷ yuf s nkuÞ Au- çkeòykuLkwt ftE ¼÷wt fÞwO fu Lk fÞwO, Ãký ykÃkýk ÃkkuíkkLkk {kLku÷k 

{kýMkkuLku Ãký ykÃkýu ÃkqhuÃkqhk [kÌkk Au ¾hk? yk Ãký [kuxËkh Mkðk÷ Au. ykÃkýu çkeò fkuELkwt ÍkÍwt 

¼÷wt fhe þfeyu fu Lk fhe þfeyu, çkeò fkuELkwt fþwt fÕÞký fhðkLke ºkuðz ykÃkýk{kt Lk nkuÞ yuðwt 

Ãký çkLku, Ãký ykÃkýu [kne sYh þfeyu Aeyu! fkuE Ãký {kýMk ÃkkuíkkLke ÃkkMku þwt þwt LkÚke íkuLke 

÷ktçke ÞkËe çkLkkðe þfu Au, Ãký fkuE {kýMk yuðwt íkku fne s Lknª þfu fu {khu ÓËÞ s LkÚke yLku 

{khk{kt fkuELku [knðkLke þÂõík LkÚke! {kýMk çkeò fkuELku Lknª íkku Auðxu ÃkkuíkkLkk ykÃíksLkku íkÚkk 

r{ºkkuLku [kne þfu Au, Ãký {kuxk ¼køku íkuyku ÃkkuíkkLke yk ‘÷køkýe’ Mkk{e ÔÞÂõíkLku ÃknkU[kze þfíkk 

LkÚke! [knðwt yux÷wt s çkMk LkÚke, suLku [knku íkuLku ík{khk MLkunLke «íkerík Ãký Úkðe òuEyu! yk s 

{n¥ðLkwt yLku y½hwt fk{ Au. {kýMk [kÌkk ðøkh íkku hne þfíkku LkÚke. Auðxu çkeò fkuELku Lknª íkku 



 

 

ÃkkuíkkLkk fqíkhkLku Ãký [knðku Ãkzu Au! {nkLk s{oLk rV÷MkqV þkuÃkLknkuh Mkøke {kíkkLku rÄ¬khíkku níkku, 

Ãký íkuLkk fqíkhkLku sYh [kníkku níkku! yuýu ÃkkuíkkLkk fqíkhkLkwt Lkk{ ‘ykí{k’ hkÏÞwt níkwt! þkuÃkLknkuh 

{nkrðîkLk níkku, Ãký yuýu fËe ÃkkuíkkLkwt rË÷ ¾kuÕÞwt s Lknª nkuÞ íku{ ÷køku Au. fu{ fu íkuýu ®sËøke{kt 

fËe fkuE LkkheLku [kne nkuÞ yuðwt Ëu¾kíkwt LkÚke- íkuLkkt ÷¾kýku{kt Lkkhe rðþuLkk çkÄk s WÕ÷u¾ku ®LkËkLkk 

s Au. õÞktf çkwrØLkku yMkkÄkhý rðfkMk òuðk {¤u yLku ÓËÞLkku {wÆ÷ rðfkMk s Lk ÚkÞku nkuÞ íkuðwt 

Ãký sYh òuðk {¤u Au! Ãký Mkk{kLÞ çkwrØLkk Mkhuhkþ {kýMkLke ðkík fheyu íÞkhu íkku ykðku Ëhuf 

{kýMk ðÄw ftE Lknª íkku ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLku, rLkfxLkkt Mkøkktðnk÷ktLku yLku fkuE Lku fkuE r{ºkkuLku [kníkku 

nkuÞ Au, Ãký Ãkkuíku íku{Lku [knu Au íku nfefíkLke ¾kíkhe Ãku÷e ÔÞÂõíkykuLku Lk ÚkkÞ íkku Mkkhwt, yuðe fktEf 

{Lkkuð]r¥k Ähkðíkku nkuÞ Au. yuf rÃkíkk íkuLkk ÃkwºkLku ¾qçk [kníkk níkk, Ãký çknkhÚke fXkuh ðnuðkh 

fhíkk níkk. íku{Lku «&™ ÃkqAâku fu yk{ fu{? ËefhkLku [knku Aku, ‘íkku’ íkuLke fçkq÷kík fu{ fhe þfíkk 

LkÚke! rÃkíkkyu sðkçk ykÃÞku fu, ‘ËefhkLku [knwt Awt- íku rðLkk íkku hne s Lk þfwt, Ãký òu ËefhkLku 

¾çkh Ãkze òÞ fu, nwt íkuLku fux÷ku çkÄku [knwt Awt íkku íku {khe Lkçk¤kE òýe òÞ! íkuLku ¾çkh Ãkze òÞ fu 

nwt fux÷ku ÷k[kh Awt!’ yk heíku ½ýk çkÄk {kýMkku rð[khu Au- íku{Lkku ÏÞk÷ yuðku Au fu ykÃkýe ÷køkýe 

yu ykÃkýe Lkçk¤kE Au-Mkk{e ÔÞÂõíkLku íkuLke ¾çkh Ãkze òÞ íkku íku ykÃkýLku Ëçkkðu- fkuE Lku fkuE ðkh 

ykÃkýe EåAk rðhwØ ÃkkuíkkLkwt ÄkÞwO fhkðe òÞ! yuf rÃkíkk íkhefu, yuf Ãkrík íkhefu, yuf Ãkwºk íkhefu, 

yuf r{ºk íkhefu ‘Lkçk¤k’ Lknª Ëu¾kðk {kxu s fux÷kf ÃkkuíkkLke ÷køkýeLku ‘økwÃík’ hk¾u Au, Ãký íku{Lku 

¾çkh LkÚke nkuíke fu yk{ fhðkÚke yuf MkwtËh MktçktÄ{kt ÃkhMÃkh ðnuðkhLkku {køko s YtÄkÞu÷ku hnu Au 

yLku yuf økkZ MLkunMktçktÄLke su økwtòþ nkuÞ Au íku ÃkqhuÃkqhe çku{ktÚke yufÃký ÔÞÂõík Ãkk{e þfíke LkÚke. 

su{ Ÿzkt {q¤ rðLkk øk{u íkuðwt {kuxwt fu LkkLkwt ð]ûk xfe þfíkwt LkÚke, LkkLkk fu {kuxk ÍtÍkðkík{kt Mk÷k{ík 

hne þfíkwt LkÚke íku{ {kýMk Ãký MktçktÄkuLkkt Ÿzkt {q¤ rðLkk xfe þfíkku LkÚke. ÃkAe íku ¼÷u ÃkkuíkkLkk 

Mkk{ÚÞoLke ®f{ík øk{u íkux÷e yktfíkku nkuÞ. fux÷kf {kýMkku yuðwt {kLku Au fu, çkÄk MktçktÄku YrÃkÞkLkk s 

nkuÞ Au- MðkÚkoLkk s Au, Ãký ykðwt {kLkLkkhk fux÷kf {kýMkkuLku çknw s fzðk yLkw¼ð Úkíkk nkuÞ Au. 

yu{Lke ÃkkMku YrÃkÞk nkuÞ yLku Aíkkt [f÷wt Ãký yu{Lke LkSf Lk Vhfu, þYþY{kt yu yuðwt {kLku Au fu nw t 

MktÃkqýo Mk÷k{ík Awt, fkhýfu nwt {khk YrÃkÞkLke [kufe fhíkku yuf÷ku çkuXku Awt yLku {khu fkuELkwt þwt fk{ 

Au? {khe ÃkkMku çkÄwt s Au- yLLk, ð†, ½h, Mk÷k{íke, ykŠÚkf rLk®ùíkíkk- ÃkAe þwt òuEyu? ÃkAe 

íkuLku ÚkkÞ Au fu {kýMk ðøkh {kýMk Sðe þfíkku LkÚke. støk÷{kt yuf÷wt íkku Íkz Ãký Lk nòu! 

Mk÷k{íkeLkk Lkk{u {kýMk ¼÷u øk{u íkuðku rfÕ÷ku h[u, íku ÃkkuíkkLke ytËh yuf÷ku hne þfíkku LkÚke- íku 

MktðkË rðLkk Sðe þfíkku LkÚke. {kýMkLku {kýMkLkk yðks rðLkk [k÷íkwt LkÚke. yuf Ëkõíkhu íkksuíkh{kt 

yuf rfMMkk{kt yuðwt rLkËkLk fÞwO níkwt fu, ‘yk swðkLk þnuh-{kLkððMkíkeÚke Ëqh yufktík{kt íkÆLk yuf÷ku 

yLku Mkkuçkík ðøkh hÌkku nkuðkÚke íku ykðku {qtøkku yLku WËkMk çkLke økÞku Au. íku nsw ðÄw ð¾ík ykðk 



 

 

yufktík{kt hÌkku nkuík íkku fËk[ {kLkrMkf Mk{íkw÷k Ãký økw{kðe çkuXku nkuík!’ hrþÞLk ðkíkkofkh yuLxLk 

[u¾kuðLke yuf ðkíkko{kt yuf yufkfe {kýMk íkuLkk ½kuzkLke ÃkkMku ÃkkuíkkLkwt Ëw¾ økkÞ Au. {kýMkLku Ëw¾ íkku 

fkuELku fnuðwt s Ãkzu Au yLku Mkw¾Lke ðkík Ãký íku fkuELku fÌkk rðLkk hne þfíkku LkÚke! {U {khe yuf 

yktøk¤e WÃkh Mkk[k nehkLke ðªxe Ãknuhe nkuÞ, Ãký íkuLke ðkík {khu fkuELkk æÞkLk WÃkh {qfðe s Ãkzu 

Au. {kUyuÚke Lk çkku÷wt íkku Auðxu {khu íkuLku çkíkkððe íkku Ãkzu s Au! {khk rMkðkÞ òu fkuE íkuLke LkkUÄ ÷uLkkh 

s Lk nkuÞ íkku {Lku {kºk nehkLke ðªxe {khe ÃkkMku nkuðkLkku ykLktË Ãký yÄqhku s ÷køku Au! સૌજન્ય:મેિો 

 
ઈશ્વરનુંઅથતીત્િમાનિતામાંછે. 
 
અત્યારસધુીનાંમારાંગજુરાતીલખાણોકરતાંકાઈંકજુદાપ્રકારનુંજલખાણલખિાનીમને
ઘણાસમયથીઅંતરનાઉંડાણમાંતમન્નાહતી.તેનેન્યાયઆપિાઅનેએકસામાજીક
પ્રદુષણનોનાશકરિામારેઆજેઆંતરમનોિેદના, આથથા, શ્રદ્ધાઅનેઈશ્વરઅંગેનોમારો
પોતાનોથિતતં્રથપટટઅભીપ્રાયપ્રથતતુકરિોછે.જોરાિરનગરનાભાઈશ્રી.જમનાદાસ
કોટેચાએતેમાટેમનેઈજનઅનેતકઆપ્યાંછેતેનેિધાિીલઈમારીિાતકરંુછંુ.
જીિનનીસત્યઅનભુિેલીથથીતી–પરીથથીતીનુંમારંુઆતારણછે. 
 
ભગિાન, પરમેશ્વર, ઈશ્વરઅંગેમાનિસમાજનાબેભાગઆદીકાળથીજપડેલાછે.એમાંત્રીજો
એકિીભાગછેલ્લા૫૦૦િરસથીઉમેરાયોછે.તેછે‘ઈશ્વરછેઅનેનથી…’ ઈશ્વરનથી; છતાં
છેપરપરમ્પરાગતમાન્યતાઓનેથિીકારીજીિનારોત્રીજોિગા.‘ધોબીનોકુતરોનઘરનો; ન
ઘાટનો’ એિીદશામાંતેઓજીિેછે; છતાંદમ્ભઅન્તરનેસખુલેિાદેતોનથીએટલેઆથતીક
અનેનાથતીકએબને્નપ્રકારનાલોકોનેઅિગણેછે, તીરથકારેછે, સતતઅસન્તોષનીઆગમાં
બળતારહેછે. 
 
તોમારેએબાબતકાઈંકઅલગજકહવે ુંછે.મેંગજુરાતી, હીન્દી, સથંકૃતઅનેઅંગે્રજીભાષામાં
ઘણાઉત્તમગ્રથંોિાચં્યાછે.િેદોનોતલથપશીઅભ્યાસકરિાનોનમ્રપ્રયાસકયોછે.િીશ્વના
૧૨મોટાસમ્પ્રદાયોકહિેાયછેતેનાદરેકપિીત્રગ્રથંનોઅભ્યાસ– અનિુાદકરાિીનેપણ– 
કયોછે.ક્યાયંઈશ્વરકોઈનેપ્રત્યક્ષમળ્યોહોયતેિોએકપણદાખલોનથી, પરુાિોનથી.હા, 
જીિઈશ્વરનોઅંશછે, જીિમાત્રસમાનગણુધમાધરાિેછે, તેિૈજ્ઞાનીકસીદ્ધાન્તોદ્વારા



 

 

જીિશાસ્ત્રીઓએસાબીતકયુુંછે.માનિકેઅન્યજીિનીઉત્પત્તીએશરીરિીજ્ઞાનનીએકક્રીયાનું
જપરીણામછે.તેમાંઈશ્વરકાઈંકરતોજનથી.છતાંઆપણેઈશ્વરનાફોટા, મતુી, છબીઓ, 
ધપુ–દીપ, માળા, પજુા, મદંીર, આરતીિગેરેઈશ્વરિીશેમાત્રનેમાત્રકલ્પનાથીલખાયેલી
િાતાાઓકેધમાગ્રથંોનીપરુાણીદૃટટાન્તકથાઓનેઆધારેજકયાાકરીએછીએ.આપણે
આગળનીિાતપછીકરીએ.પરૃ્થિીનીરચનાથયાપછીમાનિનીઉત્પત્તીનોઈતીહાસઆજેસૌ
જાણેછે.શેિાળથીમાડંીઆજસધુીનામાનિપ્રગતીનાઈતીહાસમાંઈશ્વરેકોઈકામકયુુંહોય
અથિાકોઈપણમાનિનેકેજીિનેતેરુબરુમળ્યાહોયતેવુંબન્યુંનથી, બનિાનુંપણનથી; 
છતાંજેઅન્ધશ્રદ્ધાપણુામાન્યતાઓજછેતેનેસત્યમાની, આપણેજીિનનોઘણોકીમતીસમય
કમાકાડં, દોરા–ધાગા, પજુા–જાપ, મતં્ર–તતં્ર, ભતુ–ભિુા, ગ્રહોનીપીડાિગેરેમાંિેડફીરહ્યાછીએ.
આબધુંખોટંુછે, સત્યથીિેગળંછે.જેનેતમેભગિાન, ઈશ્વરકેપરમેશ્વરમાનોછોતેતત્ત્િ
નીમાળસત્યછે.આનીરંજન–નીરાકારપરમતત્ત્િસાથેઆજનીઆપણીઘોરઅન્ધશ્રદ્ધા–
ગેરસમજોનેકોઈનાતોનથીઅનેઆપણેકાળાદોરડાનેઅન્ધારામાંસાપમાનીડરીને, 
અજ્ઞાનતાથીકાઈંપણિીચારકયાાિગર, આંખોમીંચીઈશ્વરનેનામેથતાંપાખડંો, ભ્રટટાચારો, 
વ્યભીચારોનેપોષણઆપીએછીએએભયકંરપાપછે.આઆપણુંસામાજીકપ્રદુષણછેજે
કેન્સરટી.બી.કેઅસાધ્યરોગબનીમાનિજાતનેભયકંરનકુસાનકરીરહ્ુંછે. 
 
અનભુિઅનેઅભ્યાસનેઆધારેમારીથપટટમાન્યતાછેકેજ્યોતીષ, ગ્રહો, દોરા, જાપઅને
કમાકાડંીિીધીિીધાનથીસખુ, સન્તોષ, સમ્પત્તી, સન્તાનમળેછેતેહળાહળખોટંુછે.માત્રભ્રમ
ઉભોકરીકહિેાતા‘પાખડંીલોકોનેપેટભરિાનોજાહરેધધંો’ છેજેખલુ્લેઆમલુટંસીિાય
બીજુંકશુંનથી.મારાપીતાઅમનેિારસામાંજેઆપીગયાછેતેનેઅણમોલશીખામણકહો
કેઈશ્વરિીશેનીસત્યવ્યાખયાકહો, તેપ્રમાણેઆજે૭૫િરસેહુંનીડરપણેમારોસત્ય
અભીપ્રાયજાહરેમાંઆપિાસક્ષમછંુ.કારણબહુજથપટટછે, મનેધમાગ્રથંો, સાહીત્યનીઉત્તમ
કૃતીઓ, મહાનગણાતાસન્તો–મહન્તો, આચાયો, પડંીતોનીિાણીતેમજ૭૫િરસનીલાબંી
જીિનયાત્રામાંઈશ્વરનોસાક્ષાત્કાર, પ્રત્યક્ષઅનભુિકરેલહોયએવુંકોઈજમળ્યુંનથી.તેમજ
અગાઉકોઈનેમળ્યાહોયતેિોએકપણદાખલોજગતભરમાંનથીતેસાબીતકરિાનીમારી
તૈયારીછે. 
 
હિેિાચંોમારીિાત: 



 

 

 
છેલ્લીસાતપેઢીથીઅમારાપરીિારનોકમાકાડંનોતિનબનાિટનો, લોકોનેલુટંિાનો, લોકોને
જાહરેમાંમખુાબનાિીરોટલોરળિાનોધધંોરહ્યો.એકરનારઅમારાિડીલોએજેમરતાં
મરતાંઅમનેકહ્ુંછેતેઆપનેકહિેામાગંુછંુ.તેમણેકહ્ુ,ં  ‘‘અમેઓછંુભણેલાબ્રાહ્મણના
દીકરાએટલેબીજીકોઈમહનેત– મજુરીકરીનશકિાનેકારણેકથા, િાતાા, જ્યોતીષ, યજ્ઞ, 
દોરા–ધાગા, સરિણીિગેરેિીધીકરિાનાથોડાકચાલુમતં્રોપથુતકોમાથંીગોખીનેશીખીલીધા.
પછીગાડંુચાલ્યુ.ંનાણા,ં માન, િસ્ત્રોઅનેસારાંમકાનપણઅમેઆકમાકાડંનાગોરખધધંાિડે
પ્રાપ્તકરીજીવ્યાછીએ. 
 
‘‘પણઆપણીપતુ્રીઓ, પતુ્રો, િહુઓ, બાળકોઆઅનીતીભરીઆિકનેકારણેસખુીથયાંનથી.
રોગ, ગાડંપણકુસથંકારનાભોગબન્યાંછે.અમારાિડિાઓપણછેલ્લેદુ:ખીથઈનેમયાાછે.
કારણકેમાનિજાતનેઅમેમાનિથઈનેછેતરીછે.દગોદીધોછે.માનિમાત્રઈશ્વરનોઅંશ
છે.દરેકજીિમાંઈશ્વરનુંઅથતીત્િઅનભુિીશકાયછે.જોિેદના– સમ્િેદનાકેહૃદયમાંથતી
લાગણીનોઅનભુિથાયતોએજઈશ્વરછેએમમાનીકરુણા, થનેહ, પે્રમ, હુંફઆપીમાનિમાં
રહલેાઈશ્વરનેરાજીકરજો.એસીિાયમફતનુંખાવુ,ં મફતનુંલેવુ,ં બ્રાહ્મણછીએમાટેમફત
ભોજન, દાન–દક્ષીણાલેિાનોહક્કકાયમમાટેત્યાગીનેનાત–જાતછોડીનેસમગ્રમાનિપ્રત્યે
સમજણપિુાકસમાનિાણીઅનેિહિેારરાખીિતાનકરજોએઈશ્વરનીખરીપજુાછે.’’ 
 
છેલ્લેમરણનીછેલ્લીપળેમારાથિ.પીતાજીએમારામાતશુ્રીનેહાથમાંપાણીલેિડાિીપ્રતીજ્ઞા
કરાિીહતીકે, 
 
‘‘આપણાંસન્તાનોનેઆકમાકાડંનોધન્ધોનહીંકરાિીશ.ભીક્ષાવતૃ્તીનોત્યાગકરાિીશ.મફતનું
ભોજન, અન્ન, િથત–ુ સીધુસંામાન–દાનદક્ષીણાકદાપીલેિાદઈશનહીં.પેટનભરાયતોફોડી
નાખજો.’’ 
 
મારાથિ.માતશુ્રી૨૬િરસનીઉમ્મરેિીધિાથયા.ંઅમેચારસન્તાનોઅનેપોતેએમ
પાચંનુંભરણપોષણ, ખડિાઢીને, જીિનભરઅજાચકબનીજીિિાનાઉત્તમસથંકારોઅમને
આપ્યા.આજસધુીમાંમન્ત્ર, તન્ત્ર, જન્માક્ષર, સમય–િાર, ચોઘડીયાંકેગ્રહોકોઈક્યાયંઅમને



 

 

નડયાંનથી.દરેકસન્તાન૧૮િષાનીઉમ્મરેકામેલાગીજાય.અનેઆપસૌનેનિાઈલાગશે
કે૮૧િરસનીઉમ્મરેમારાંપજુ્યમાતશુ્રીથિગાિાસીથયાંત્યારેશીક્ષણ, સથંકાર, સમ્પત્તીઅને
સાચીસમજણસાથેઅમનેજીિતાજોઈનેપરમસન્તોષસાથેઆશીિાાદઆપીનેગયા.ં
તેઓએએજકહ્ુંકે,  
 
‘આપણીઅજાચકવ્રતનીિારસાગતમડુીસાચિજો.માનિમન્દીરમાંરહલેઈશ્વરનેિન્દનકરી
નમ્રતા, સરળતાઅનેસહજજીિનજીિજો…’ 
 
આસત્યહકીકતમેંએટલામાટેરજુકરીછેકેસમાજમાંઅત્યારેવ્યાપીરહલેીઅન્ધશ્રદ્ધા, 
ભતુ, ભારાડી, ધમાનેનામેચાલતાંઆશ્રમો, મદંીરોકેજેનોમાત્રનાણાંકમાિાસીિાયકોઈ
હતેુનથીતેમાંપડવુંનહીં.કદાચતેનેપડકારકરિાકેતેખોટંુછેતેમકહિેાનીહીમ્મત, 
છાતી, તાકાતનહોયતોભલે; પણતેનાથીદુરતોરહિેાયને? મારેપણઆથતીક, નાથતીક
કેિચ્ચેનાકોઈમાનિસમાજનીપ્રવતૃ્તીઓ–ધન્ધા, સાચા, ખોટામાંપડવુંનથી; પણઆબધાથી
દુરરહીનેખબુસારીરીતેજીિાયછેતેિોમારોપોતાનોજાતઅનભુિછે.હુંશીક્ષણનોમાણસ
છંુ.માણસબનીનેજમાનિતૈયારકરિાનનુંકામમેંઅનેમારાંપત્નીએ૩૫િરસકયુુંછે.
ગામડામંા,ં શહરેમા,ં ગલી, પોળમાંકેદુનીયાનાઅન્યદેશોમાંક્યાયંઅમેમાનિતાચકુતાં
નથી.અન્ધશ્રદ્ધાકેદમ્ભીદેિદશાનકરીદાન–દક્ષીણાલેતાતોનથીજ; પણક્યારેયએકપણ
પૈસોમન્દીરમા,ં સન્તનેકેતેનાઆશ્રમનેઆપતાનથી.મન્દીર, હિેલીકેઅન્યધમાથથળોની
આજુબાજુજેગરીબ, ભખુયાંલોકોટળિળતાહોયતેનીતપાસકરી, તેમનેઘરેબોલાિીએ
છીએ.તેમનાંઝુપંડાઓંમાંજઈનેકપડા,ં અનાજ, રુપીયા, પથુતકો, બાળકોનેભણિાનીફી
આપીએછીએ.અમારાંપેન્શનનીરકમદરમહીને૨૦થી૨૫હજારઆિેછે.કોઈપણ
જાતનીપ્રસીદ્ધીકયાાિીનાછેલ્લાં૧૦િરસથીિડોદરાશહરેમાંરહીનેઆિીમદદઆપ્યાજ
કરીએછીએ.અમેબને્નપ્રાથમીકશાળાનાનીવતૃ્તશીક્ષક–દમ્પતીછીએ.ઈશ્વરનુંઅથતીત્િઅમે
માનિમાંજોયુંછે.અનેમાનિસેિાએજઈશ્વરસેિાછેતેમદૃઢપણેમાનીએછીએ.બાકીબધો
દમ્ભછે, ધતીંગછે, ખોટંુછે, છેતરિાનાગોરખધધંાછે.લોકોનીલાચારી, ગરીબી, નીરક્ષરતા, 
બેકારીનોલાભલેતીઆિીવ્યતતીઓ, સથંથાઓકેઆશ્રમોનેખલુ્લાંપાડીસત્યસમજાયતેવું
સામાજીકપરીિતાનકોઈએતોકરવુંજપડશે. 
 



 

 

છેલ્લેએટલુંકહુંકેકાદિનાખાડાનેતમેપરુીશકોતેમનહો; તોપણતેનાથીદુરતોરહી
શકાયછેને? 
 
શીક્ષીતવ્યતતીઆટલુંસમજીપોતાનાપરુતોનીણાયકરીજીિેતોપણઘણુંબધુંકામથાય…’ 
 
લેખકડૉ.પ્રતાપપડંયા, િડોદરા 
 

çkeòLkwt Mkw¾ òuELku  õÞkhuÞ Ëw:¾e Lkk Úkðwt 

{nkðehu fÌkwt Au fu ík{u su ÃkkuíkkLkk {kxu RåAíkk nku íkuðwt s çkeò {kxu Ãký RåAku yLku su ík{u ÃkkuíkkLkk 

{kxu Lkk RåAíkk nku íku çkeò {kxu Ãký Lkk RåAþku. yk s siLk þkMkLk Au. Mkk{kLÞ heíku ík{u su 

ÃkkuíkkLkk {kxu RåAíkk nku íku çkeò {kxu RåAíkk LkÚke, fu{ fu ÃkkuíkkLkk {kxu fkuE ðMíkwLke RåAk fhðkLkku 

fkuE yÚko s hnuíkku LkÚke. ykÃkýu ÃkkuíkkLkk suðku {nu÷ çkeswt fkuE Lk çkLkkðe þfu yuðwt yòýíkkt s 

RåAíkk nkuEyu Aeyu. ykÃkýu yuðwt rð[kheyu Aeyu fu òu ËhufLkku {nu÷ ykÃkýk {nu÷Lke suðku s 

çkLke òÞ íkku ykÃkýe {nu÷Lke rMkrØ þk fk{Lke? òu ík{u fkuE MkwtËh Mºke fu Ãkwhw»kLku [kníkk nku íkku ík{u 

{Lkku{Lk fËk[ yuðwt RåAþku fu ykðku MkwtËh MkkÚke çkeò fkuELku Lk {¤ðku òuEyu. òu çkeò fkuELku 

ykðku MkkÚke {¤u íkku ykÃkýu {Lkku{Lk zt¾ yLkw¼ðeyu Aeyu. “MktMkkh{kt su MkðkorÄf MkwtËh nkuÞ íku 

{Lku yLku {kºk {Lku s {¤ðwt òuEyu” yuðku ykÃkýk ÃkifeLkk ½ýktLkku {ík nkuÞ Au. MºkeLke MkwtËhíkk{kt 

Ãký ykÃkýu ÃkkuíkkLkk yntfkhLkwt Íuh ¼he ËEyu Aeyu.  {kýMk ÃkkuíkkLkk suðwt çkeò {kxu õÞkhuÞ 

RåAíkku LkÚke. ÃkkuíkkLkk {kxu Mkw¾ yLku çkeò {kxu Ëw:¾. yíÞkhu SðLkLkku yÚko {kºk Lku {kºk nheVkR, 

 MÃkÄko, {n¥ðkfktûkk, økktzÃký, [e÷ÍzÃk yLku øk¤kfkÃk Mkt½»ko Ãkqhíkku s Mker{ík ÚkE økÞku Au. nðu 

çkeòLkk Ëw:¾{kt ykÃkýu ÃkkuíkkLkwt Mkw¾ òuíkk ÚkE økÞk Aeyu. ykÃkýe «MkLLkíkk çkeò fkuELkk WËkMk 

[nuhk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au. ykÃkýwt ÄLk çkeòLke rLkÄoLkíkk{kt ÄhçkkÞu÷wt Ãkzâwt nkuÞ Au. ík{u ¼÷u øk{u 

íkux÷ku [nuhku WËkMk hk¾ku, Ãký çkeòu ßÞkhu Ëw:¾e ÚkkÞ íÞkhu ík{u  ¼eíkh{kt Ÿzu Ÿzu nh¾kíkk nku 

Aku. ík{khe MknkLkw¼qrík{kt Ãký Mkw¾ A÷fkÞ Au.   ík{u õÞkhuÞ MknkLkw¼qrík ÔÞõík fhíke ð¾íku 

ÃkkuíkkLkku [nuhku òuÞku Au? fkuELkwt Ëuðk¤wt Lkef¤u íÞkhu ík{u Ëw:¾ ÔÞõík fhðk òyku Aku. ßÞkhu fkuELku 

÷kuxhe ÷køku íÞkhu ík{u Mkw¾ «økx fhðk økÞk Aku ¾hk? çkeòLkwt ßÞkhu Mkkhwt ÚkkÞ íÞkhu ykÃkýLku 

{Lk{kt hnu÷e E»kko sfze hk¾u Au. ík{u fËk[ yuðwt Ãký fne çkuMkku Aku fu, “yu {kýMk íkku çkuE{kLk Au, 

Ëøkkçkks Au.” ík{u Ãkh{kí{kLku VrhÞkË Ãký fhku Aku fu, “íkkhk MktMkkh{kt yk þwt ÚkE hÌkwt Au? 



 

 

MktMkkh{kt ÃkkÃke yLku ÔÞr¼[khe MkkiÚke ðÄw  Mkw¾e Au yLku {khk suðku ÃkwÛÞkí{k Ëw:¾ ¼kuøkðu Au.” 

ÃkwÛÞkí{k yux÷u ykÃkýu? çkeòLkk Mkw¾{kt ykÃkýu çkuR{kLke, A¤fÃkx yLku fÃkx þkuÄíkk Vheyu 

Aeyu. {nkðeh yux÷k {kxu s fne økÞk Au fu su ík{u ÃkkuíkkLkk {kxu Lkk RåAíkk nku íku çkeò {kxu Ãký 

Lkk RåAþku. ÷kufku ÃkkuíkkLkk {kxu Mðøko yLku çkeò {kxu Lkhf s EåAíkk nkuÞ Au. «ríkMÃkÄko yLk u 

{n¥ðkfktûkk rðLkkLkwt SðLk ¾qçk Mkw¾e nkuÞ Au. સૌજન્ય:મેિો 

 

‘Mð’Lku çkË÷ðk áZ MktfÕÃk sYhe  

yuf ÃkhuþkLk Þwðfu yuf {nkí{kLku ÃkqAÞwt fu, “SðLkLkwt hnMÞ þwt Au?” {nkí{kyu fÌkwt fu, “çkksw{kt 

yuf Ä{oþk¤k Au. íÞkt yuf [kufeËkh fk{ fhu Au íkuLke ÃkkMku sELku hnu yLku íÞktÚke s íkLku SðLkLkwt 

hnMÞ «kÃík ÚkE þfþu.” Þwðf íkuLke ÃkkMku sE rËðMkku MkwÄe hneLku íkuLke rËLk[Þko òuíkku hÌkku. Ãký 

íkuLku ftE Mk{òÞwt Lknª. ÃkAe yuf rËðMku íkuýu [kufeËkhLku MkeÄu MkeÄwt ÃkqAe s ÷eÄwt fu, “ík{u yk¾ku 

rËðMk þwt fhku Aku?  [kufeËkhu fÌkwt fu rðþu»k ftE Lknª Ãký hkºku ðkMký MkkV fheLku MkqE òô Awt yLku 

hkºku ðkMký Ãkh ò{u÷e Äq¤Lku Mkðkhu MkkV fhwt Awt.” [kufeËkhLke ðkík Mkkt¼¤eLku Þwðf ÃkkAku {nkí{k 

ÃkkMku ykðeLku çkkuÕÞku fu, “ík{u íkku fnuíkk níkk fu íkuLke ÃkkMkuÚke SðLkLkwt hnMÞ òýðk {¤þu. {Lku íkku 

yuðwt ftE Lk Ëu¾kÞwt.” {nkí{kyu nMkíkkt nMkíkkt fÌkwt fu, “íkLku òuðk {éÞwt s níkwt, Ãkhtíkw íkwt Mk{S 

þõÞku Lknª. yu [kufeËkh hkíku ðkMký MkkV fheLku MkqE òÞ Au yLku Mkðkhu ðkMký Ãkh ò{u÷e Äq¤ Vhe 

MkkV fhu Au. yk s Mk{sðk suðe ðkík Au. hkºku {LkLku ðkMkýLke su{ MkkV fhku yLku {Lk{kt òu fkuE 

rðfkh ykðu íkku Mkðkhu Vhe MkkV fhku. ÃkkuíkkLkk ¿kkLkYÃke Ãkkýe ðzu rð[khkuLku MkËkÞ MkkV fhíkk hnku. 

MktfÕÃk ÷ku yLku íkuLku fkÞkorLðík fhku. ßÞkhu MktfÕÃk fhðkLke yLku íkuLku y{÷{kt {qfðkLke heík Mk{òE 

sþu íÞkhu SðLkLke Ëhuf {qtÍðýLkku Wfu÷ {¤e sþu.” ðkMíkð{kt {Lkw»Þ{kt þÂõíkLke f{e nkuíke 

LkÚke.  MktfÕÃkLke f{e nkuÞ Au. siLk MkkÄLkk{kt yuf {n¥ðÃkqýo Äkhýk yuðe Au fu MktfÕÃk îkhk ¼køÞLku 

çkË÷e þfkÞ Au. fËk[ ðíko{kLk Mk{Þ {kxuLkwt yk MkkiÚke {n¥ðLkwt Mkqºk Au. òu ík{u MktfÕÃk fhe ÷ku íkku 

ÃkkuíkkLke sL{fwtz¤e, nkÚkLke hu¾kykuLku Ãký çkË÷e þfku Aku. MktfÕÃk ðzu yk ßÞkurík»keLke ðkýeLku 

¾kuxe Mkkrçkík fhe þfku Aku. {LkwM{]rík{kt fnuðkÞwt Au fu MktfÕÃk EåAkLkwt {q¤ Au. Þ¿k MktfÕÃkkuÚke s ÚkkÞ 

Au. ík{k{ ðúík, Ä{o ðøkuhu MktfÕÃk ðzu s ÚkkÞ Au.  yuf z[ ËkþorLkf ÚkE økÞku. suLkwt Lkk{ rMÃkLkkuò 

níkwt. íkuýu {Lkw»ÞLke íkw÷k huþ{Lkk fezk MkkÚku fhe níke. yuLkwt fnuðwt níkwt fu huþ{Lkku fezku su{ ÃkkuíkkLke 

[kuíkhV ÃkkuíkkLkwt ½h çkLkkðu Au yLku Ãkkuíku íkuLke ð[{kt çkuMke hnu Au. yu s «fkhu «íÞuf {kýMk ÃkkuíkkLke 



 

 

ykMkÃkkMk rð[khku, ¼kðLkkyku, {kLÞíkkyku, fÕÃkLkkyku íkÚkk rðïkMkLkwt yuf yá~Þ ðkíkkðhý h[u 

Au. íku yk ðkíkkðhýLku ÞÚkkðík hk¾ðkLke fkurþþ fhu Au, Ãký Ãkkuíku íkuLkku yLkw¼ð fhíkku LkÚke. 

ykÃkýu ÃkkuíkkLkk Mkk{ÚÞo yLkwMkkh MktfÕÃk fhðku òuEyu. MktfÕÃk MkkÚku Ãkrðºk ÷ûÞ òuzkÞu÷wt nkuðwt 

òuEyu. MktfÕÃk fhku íkku íkuLku Mkkfkh fhðkLke Ãký íkiÞkhe hk¾ðe òuEyu. yík]Ãík ykfktûkkLku Mktíkwr÷ík 

fhðk íkÚkk MðÞt{kt çkË÷kð {kxu MktfÕÃkLke MkkÄLkk fhðe sYhe Au. MktfÕÃk sux÷ku {sçkqík MkV¤íkk 

yux÷e ðÄw. સૌજન્ય:મેિો 

 

«kÚkoLkk EåAkLke ÃkqŠík {kxu Lkk nkuðe òuEyu 

EïhLku su «kÚkoLkk fhðk{kt ykðu Au íkuLkk çku «fkh nkuÞ Au. «kÚkoLkkLkk Ãknu÷k «fkh{kt ÷kufku «¼w 

ÃkkMku ftRf Lku ftRf {køkíkk nkuÞ Au yLku çkeò «fkh{kt ÷kufku ÃkkuíkkLkkt ¾hkçk f{kuoLkkt Ãkrhýk{Úke 

çk[ðk {kxu ykhkÄLkk fhu Au. yuf †e fkuR Ä{oMÚk¤u ÃknkU[e. íkuýu òuÞwt fu ÷kufku òíkòíkLkk ÃkqòÃkkX 

yLku f{ofktz fhe hÌkk Au. íkuýu ÷kufkuLke «kÚkoLkk Mkkt¼¤eLku fÌkwt fu yku ¼kR, ík{u ÷kufku fkuR Lku fk uR 

«ÞkusLkÚke Ãkh{kí{kLku «kÚkoLkk fhe hÌkk Aku íku LkhfÚke çk[ðk {kxu yÚkðk Mðøko {u¤ððk {kxu fhe 

hÌkk Aku! íÞkhu ÷kufkuyu ÃkqAâwt fu «kÚkoLkkLkku çkeòu þku nuíkw nkuR þfu? yk Mkkt¼¤eLku †e çkku÷e fu {khk 

{kxu «kÚkoLkk yu Ãkh{kí{kLkk yÂMíkíð{kt «ðuþ fhðk {kxuLkwt yLku Ãkh{kí{k MkkÚku yiõÞ MÚkkrÃkík 

fhðkLkwt MkkÄLk Au. ÞtºkðíkT fhkíke «kÚkoLkkykuÚke Ãkh{kí{kLkku hkSÃkku «kÃík fhe þfkÞ Lknª. yuf çknw 

{kuxk MkqVe Mktíku ÃkkuíkkLke «kÚkoLkk{kt fÌkwt níkwt fu nu «¼w, ykÃk {Lku su MkktMkkrhf ÃkËkÚko yLku Mkw¾ 

ykÃkðk {køkku Aku íku ykÃkLke ®LkËk fhLkkhk ÷kufkuLku ykÃke Ëku. ykÃk {Lku Mðøko{kt su ðhËkLk 

ykÃkðkLkk Aku íku ykÃkLku «u{ fhLkkhk ÷kufkuLku ykÃke Ëku. nu «¼w, {khk {kxu íkku yuf÷k ykÃk s Ãkqhíkk 

Aku. «¼wLke ykhkÄLkk MkktMkkrhf ÃkËkÚkkuo fu MðøkoLke RåAk fu fk{Lkk MkkÚku Lkk fhðe òuRyu. «¼wLkk 

rËÔÞ YÃkLkkt ËþoLk yLku {u¤kÃk fhðkLke yuf{kºk fk{Lkk ykÃkkuykÃk Mkw¾Lkk Ëhðkò ¾ku÷e Lkk¾u Au. 

ËwrLkÞkLke árüyu òuRyu íkku su{ ykÃkýLku fkuRLke MkkÚku «u{ ÚkR òÞ Au íku{ «¼wLku «u{ fhku. su{ 

ykÃkýLku r«ÞsLkLku {¤eLku Ÿzku Mktíkku»k ÚkkÞ Au íkuðku Mktíkku»k «¼w MkkÚkuLkk r{÷Lk{ktÚke {u¤ðku.  

ykÃkýLku ßÞkhu fkuR r«ÞsLk ðMíkw {køkðkLkwt fnu íÞkhu ykÃkýu fneyu Aeyu fu {khu fþwt s LkÚke 

òuRíkwt, íkwt {khe MkkÚku Au Lku íku çkMk Au. ykðe s fkuR ¼kðLkk ykÃkýu Eïh «íÞu Ãký hk¾e þfeyu. 

suLku Eïh MkkÚku «u{ ÚkkÞ Au íku yuf rËÔÞ ykLktËLke {Míke{kt zqçku÷ku hnu Au. ykðk ÷kufku «¼wLkk 

ykLktËËkÞf «u{{kt yux÷k ÷eLk ÚkR òÞ Au fu íku{Lku «¼w ÃkkMku çkeswt fktE {køkðkLke sYh hnuíke s 



 

 

LkÚke. ykðk ÷kufkuLku Lkkþðtík [eòu, Lkk{, Þþ, Mk¥kk {køkðk øk{íkkt s LkÚke.  yu MkqVe MktíkLke 

¼kðLkk fux÷e Ÿ[e níke íku nðu Mk{Syu. íku{ýu ÃkkuíkkLkk rnMMkkLkk MkktMkkrhf ÃkËkÚkkuo Ãkh{kí{kLke 

®LkËk fhLkkhk ÷kufkuLku ykÃkðkLkwt yux÷k {kxu fÌkwt fu íku òýíkk níkk fu «¼wÚke rð{w¾ ÚkR [qfu÷k ÷kufku 

ykLkkÚke f]ík¿kíkkLku ðþ ÚkRLku «¼w «íÞu ykf»kkoþu. yk Mktík RåAíkk níkk fu Mkki fkuR Ãkh{kí{kLku 

yku¤¾u. òu fkuR MkktMkkrhf ÃkËkÚko çkeòLku ykÃkðkÚke yu ÷kufku{kt «¼w «íÞu «u{ òøkíkku nkuÞ íkku Mktík 

ÃkkuíkkLkk rnMMkkLkk MkktMkkrhf ÃkËkÚkoLkku íÞkøk fhðk {kxu íkíÃkh níkk. yk Mktík ÃkkuíkkLkk {kxu ftR s 

RåAíkk Lknkuíkk, íkuÚke s íkuyku ÃkkuíkkLkk rnMMkkLkkt ðhËkLk Ãký yLÞLku ykÃke Ëuðk {køkíkk níkk. 

íku{Lkk {kxu íkku «¼wLke [kník s MkðoMð níke. «¼wLku Ãkk{ðk {kxu ykhkÄLkk fhLkkhk ÷kufku çknw 

ykuAk Au. સૌજન્ય:મેિો 

 

 

ûk{k¼kðLkk {LkLku Mktíkwr÷ík çkLkkðu Au 

ykÃkýu {nkðehLku íkku òuÞk LkÚke, Ãký yrntMkk yLku økktÄeLku íkku ykÃkýu òuE yLku Mkkt¼¤e [qõÞk 

Aeyu. økktÄeSyu ÃkkuíkkLke òíkLkk WËknhý îkhk ûk{kLku {kLk¼Þkuo Ëhßòu yÃkkÔÞku níkku. ßÞkhu 

íkuyku Ërûký ykr£fk{kt fk{ fhíkk níkk íÞkhu íku{ýu ÞwØLkk Lkk{u ðMkq÷kíkku yuf xufMk [qfððkLke Lkk 

Ãkkze ËeÄe níke, fkhý fu økktÄeS íkuLku yLÞkÞÃkqýo {kLkíkk níkk. Lkk Ãkkzðk çkË÷ sLkh÷ M{xTMku 

íku{Lku su÷{kt Lkk¾e ËeÄk níkk. økktÄeSyu su÷{ktÚke AqxíkktLke MkkÚku s sLkh÷ M{xTMkLku yuf òuze 

MkuLz÷ ¼ux{kt ykÃÞkt níkkt. yk MkuLz÷ økktÄeSyu su÷{kt òíku çkLkkÔÞkt níkkt. økktÄeSLke 

ûk{k¼kðLkkLkwt ßð÷tík WËknhý íku{Lkk SðLkLke ytrík{ ûkýku{kt òuðk {¤e þfu Au. íku{ýu ÃkkuíkkLke 

níÞk fhLkkhLku ûk{k fhðk sýkÔÞwt níkwt. økktÄeS {kLkíkk níkk fu ykt¾Lkk çkË÷u ykt¾Lkk LÞkÞÚke 

yk¾e ËwrLkÞk yktÄ¤e ÚkE sþu. ¢kuÄLku íÞkøkeLku ÃkkuíkkLkk MðYÃk{kt rMÚkh hnuðwt íku s ûk{k Au. {kuxkt 

þnuhku{kt ðknLk zkçke çkkswyu ntfkhðkLkku rLkÞ{ nkuÞ Au, ÷k÷çk¥ke Ãkh hkufkE sðkLkku rLkÞ{ nkuÞ 

Au. yk rLkÞ{ku ykÃkýe ykÍkËeLku çkkrÄík fhu Au, Ãkhtíkw yk yuf «fkhLke ûk{k s Au, fu{ fu íku 

ykÃkýLku çkeS fux÷ef Ëw½oxLkkykuÚke çk[kðu Au. ûk{kLke ¼kðLkk ykÃkýLku {kLkrMkf Mktíkw÷Lk «ËkLk 

fhu Au. siLk Mk{wËkÞ ÃkÞwo»ký Ãkðo Ëhr{ÞkLk ûk{k, {kËoð, þki[, MkíÞ, MktÞ{, íkÃk, íÞkøk, yrft[Lk 

yLku çkúñ[Þo yk ËMk Ä{uo ykí{MkkíkT fÞko çkkË ÃkðoLkk Mk{kÃkLk ð¾íku ûk{kÃkLkLkku fkÞo¢{ Qsðu Au. 



 

 

ûk{k {køkeLku ykÃkýu ÃkkuíkkLkk rþhu hnu÷ku çkkus n¤ðku fhe þfeyu Aeyu. fkuELku ûk{k ykÃkðkÚke 

ykÃkýwt {Lk rLk{o¤ çkLku Au. Mkk{kLÞ heíku fkuE yr«Þ yÚkðk ðýòuEíke ½xLkk «íÞu ¢kuÄ Lk fhðku 

yu s ûk{k Au. Qf¤íkwt ËqÄ þeík¤ ÃkkýeLkk AktxkÚke þktík ÚkkÞ Au. ûk{k ykÃkðkÚke Mktnkh yLku 

ykí{hûkk{kt ykÃkýe þÂõík ðuzVkíke yxfu Au, suLkku ykÃkýu økheçke yLku çkuhkusøkkhe suðe srx÷ 

Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxu WÃkÞkuøk fhe þfeyu Aeyu. ûk{kÚke yrntMkkLkku rðfkMk ÚkkÞ Au. ûk{k s 

Mkk[k Mk{ksðkËLke ykÄkhþe÷k Au. ûk{kÚke ykÃkýLku MknLkþe÷íkkÚke hnuðkLke «uhýk {¤u Au. ûk{k 

yu fkuE rð[kh LkÚke fu íkuLkku þk†{kt fkuE WÕ÷u¾ LkÚke. ûk{k ytíkhtøk yLku yk[hý MktçktrÄík ðMíkw 

Au, íku ykí{kLkku Mðk¼krðf økwý Au. {kºk Ãkkýe þçË çkku÷ðkÚke fkuELke íkhMk AeÃkíke LkÚke. yuðe s 

heíku {kºk nkÚk òuzðkÚke fu {kVeLkk çku þçË fnuðkÚke ûk{k Ä{oLkwt ðnLk Úkíkwt LkÚke. ykÃkýk 

ÔÞðnkhÚke, fxw ð[LkÚke fu yr¼{kLkÚke fkuELku Ëw:¾ fu XuMk ÃknkU[e nkuÞ íkku íkuLkk u WÃk[kh fhðku yu 

Ãký ûk{kLkku yuf ¼køk s Au. સૌજન્ય:મેિો 

 

Eïh fkuE hks{nu÷{kt çkuXu÷ku {LkMðe þkMkf LkÚke 

MktMkkh suLku Mðk{e rððufkLktËLkk Lkk{u yku¤¾u Au yu LkhuLÿLkkÚk Ë¥k ßÞkhu yufðeMk ð»koLkk ÞwðkLk níkk 

íÞkhu íku{Lkk fwxwtçk WÃkh yku®[íke yuf {kuxe ykVík Qíkhe ykðe. LkhuLÿLkkÚk MLkkíkf ÚkÞk níkk yLku 

fkÞËkLkku yÇÞkMk fhðk {køkíkk níkk. íku{Lkk rÃkíkk rðïLkkÚk fku÷fkíkk nkEfkuxo{kt yuf MkV¤ 

yuxLkeo-yux-÷kì níkk. fwxwtçkLkk yu yuf{kºk f{kLkkhk MkÇÞ níkk. yu yuf rËðMk yku®[íkk 

ÓËÞhkuøkLkk nw{÷kÚke {]íÞw ÃkkBÞk. LkhuLÿLkkÚkLkwt fwxwtçk Ëkhwý økheçkeLkk ¾ÃÃkh{kt ykðe Ãkzâwt. rÃkíkk 

WËkh {kýMk níkk. íku{ýu ½ýkt çkÄkt MkøkktMktçktÄeykuLku {ËË fhe níke, Ãký ßÞkhu yu{Lkk {]íÞw ÃkAe 

yu{Lkwt fwxwtçk økheçkeLkku Mkk{Lkku fhðkLke ÂMÚkrík{kt {wfkE økÞwt íÞkhu íku{Lkkt fkuE MkøkktMktçktÄe fþe s 

{ËË fhðk ykÔÞkt Lknª. ÷uýËkhku hkus íkfkËku fhíkk. su {fkLk{kt íkuyku hnuíkk níkk íku {fkLk{ktÚke 

íku{Lku nktfe fkZðk Mkøkktðnk÷kt íkiÞkh ÚkE økÞkt! nðu fwxwtçkLkk ¼hý Ãkku»kýLke çkÄe s sðkçkËkhe 

LkhuLÿLkkÚkLkk rþhu ykðe Ãkze. Mðk{e rððufkLktËu ÃkkuíkkLke ®sËøkeLkk yk MkkiÚke rðfx Mk{ÞLkwt ðýoLk 

fÞwO Au. rððufkLktËu fÌkwt Au: ‘rÃkíkkLkk {]íÞwLkk þkufLkku Mk{Þ Ãkqhku ÚkkÞ íku Ãknu÷kt s {khu íkku LkkufheLke 

þkuÄ{kt sðwt Ãkzâwt níkwt. nwt hkus çkÃkkuhLkk íkkÃk{kt yuf nkÚk{kt yhS ÷ELku yuf ÃkAe yuf ËVTíkh- 

f[uhe{kt ¼xõÞk fhíkku níkku. {khk yufçku rLkfxLkk r{ºkkuLku {khk «íÞu MknkLkw¼qrík níke. LkkufheLke 

þkuÄ{kt nwt Lkef¤íkku íÞkhu fkuE fkuE ðkh yk yufçku r{ºkku {khe MkkÚku ykðíkk, Ãký Ëhuf søÞkyu {khk 



 

 

{kxu çkkhýkt çktÄ s níkkt. ®sËøkeLke ðkMíkrðfíkk MkkÚkuLkku yk {khku «Úk{ Ãkrh[Þ níkku yLku {Lku 

÷køÞwt fu yk ËwrLkÞk{kt rLk:MðkÚko MknkLkw¼qrík yuf Ëw÷o¼ [es Au. rLkçko¤, rLkÄoLk yLku Ëw¾e {kýMk 

{kxu õÞktÞ søÞk s LkÚke. {U òuÞwt fu Úkkuzkf Ënkzk Ãknu÷kt s su ÷kufku {Lku {ËËYÃk Úkðk{kt økkihð 

yLkw¼ðíkk níkk íku nðu òýu {khkÚke {kU Mktíkkzíkk níkk. {Lku {ËË fhðk {kxu íku{Lke ÃkkMku Ãkqhíkkt 

MkkÄLkku níkkt. yk çkÄwt òuELku {Lku fkuE fkuE ðkh yuðwt ÷køkíkwt fu yk ËwrLkÞk Eïhu Lknª, þÞíkkLku 

çkLkkðu÷e ÷køku Au!’ Mðk{e rððufkLktËLku su Mkðk÷ òøÞku yu Mkðk÷ yksu Ãký ÷k¾ku swðkLkkuLku òøku 

Au, Ãký Mðk{e rððufkLktË íkku yuf yðíkkhfkÞoLkk ykí{k níkk. yuðwt ¼køÞ íkku ËhufLkwt fu fkuE Ãký 

yufLkwt nkuE Lk þfu, Ãký nhuf {kýMk suLku yuðwt ÷køku fu Eïh Au Aíkkt MktMkkh{kt ykx÷e Ãkezk yLku 

yLÞkÞ fu{? íkku íkuýu Mðk{e rððufkLktËLke ðkík Mk{sðk suðe Au. Mðk{e rððufkLktËu fk÷e {kíkk ÃkkMku 

ÃkkuíkkLkk {kxu fþwt {køÞwt Lknª- ºký ðkh ËþoLk ÚkÞkt, ÃkkuíkkLke {kíkk yLku ¼kEyku {kxu ðÄw ftE Lknª 

íkku Ëk¤hkuxeLkwt Mkw¾ {køkðkLkwt {Lk íku{Lku ÚkÞwt níkwt, Ãký íku  ykðwt {køke þõÞk Lknª. ykx÷e ûkqÿ 

{køkýe yLku íku søkíkLke {kíkk ÃkkMku fhðkLke? yuf ðkh íkku íku{ýu hk{f]»ý Ãkh{ntMkLku rðLktíke fhe- 

‘{k ÃkkMku {khk {kxu ftEf {køkkuLku!’ hk{f]»ý Ãkh{ntMku fÌkwt: ‘LkhuLk, íkwt s òíku {køke ÷u Lku. {kLku íkwt 

òýu Au. {k íkLku òýu Au.’ Ãký Mðk{e rððufkLktËu ÃkkuíkkLke Ëw¾e {kíkk fu ¼ktzwyku {kxu ftE {køÞwt 

Lknª. Mðk{e rððufkLktËLkku MktËuþku yu Au fu rLkçko¤íkk Akuzku yLku Ëhuf {kýMkLku Ãkux Au íku ¾hwt nkuðk 

Aíkkt {kºk ÃkuxLkk økw÷k{ Lk çkLkku. EïhLku {kºk {qŠík{kt Lk swyku- {qŠík{kt Eïh Au yLku 

Sðíkkòøkíkk {kýMk{kt Eïh LkÚke? Eïh íkku Mkðoºk Au- Ëhuf {kýMk EïhLkku s ytþ Au yLku 

EïhLke Mkk[e ¼Âõík íku {kýMkLke Mkuðk Au. Ëw¾e {kýMkLku MkktíðLk yLku MknkÞ ykÃkðk ík{u s 

EïhLkk Ëqík çkLkku. yk yk¾wt rðï- Mk{økú çkúñktz- EïhLkku s ykrð»fkh Au. Eïh õÞktÞ swËku 

fkuEf hks{nu÷{kt MktíkkELku çkuXu÷ku {LkMðe þkMkf LkÚke. Mðk{e rððufkLktË {kLkðeLke fhwýk{kt Ãký 

EïhLke fhwýk swyu Au yLku yu{kt s EïhLkku Mkkûkkífkh yLku [{ífkh çktLku swyu Au. Mðk{e 

rððufkLktË MÃkü fnu Au fu, ‘{kýMk òu {kýMkLkwt Ëw¾ Mk{su, íkuLku {ËË fhu íkku yk Ãk]Úðe ÃkhÚke ½ýkt 

çkÄkt Ëw¾ku yá~Þ ÚkE òÞ.’ ykÚke Q÷xwt, ykÃkýu òuEyu Aeyu fu {kýMkku EïhLkwt Lkk{ ÷ELku 

{kýMkLku Ãkezk ykÃku Au, sw÷{ fhu Au, hkòLkwt Lkk{ ykøk¤ fheLku yíÞk[kh fhíkk hkòLkk 

fkh¼kheLke su{. સૌજન્ય:મેિો 

 

©kØf{o{kt ©ØkLkwt {n¥ð Mkrðþu»k Au 



 

 

©Øk yu ©kØf{oLkwt {q¤ ík¥ð Au. ©kØLkk {kæÞ{Úke ðtþs ÃkkuíkkLkk Ãkqðoòu «íÞuLke f]ík¿kíkk Ëþkoðu Au. 

©kØ Ãkðo ykÃkýLku Ãkqðoòu íkÚkk ðze÷kuLkk rËþkrLkËuoþ {kLkðkLkku yLku íku{Lke ðkíkku Ãkh y{÷ fhðkLkku 

íkÚkk íku{Lkwt MkL{kLk fhðkLkku yðMkh ykÃku Au. rËðtøkík ÚkE [qfu÷kt MðsLkkuLke MkkÚkkuMkkÚk ykÃkýk 

Srðík ðze÷kuLku Ãký ykÃkýu Ãkqhíkwt MkL{kLk ykÃkðwt yLku íku{Lkk økwýkuLku ò¤ðe hk¾ðk fu SðLk{kt 

Wíkkhðk yuLku s Ãkqðoòu «íÞuLkku ©Øk¼kð fnuðkÞ. ykÃkýe MktMf]rík{kt ¼kiríkf søkíkLke MkkÚkkuMkkÚk 

Ãkh÷kufLkwt ®[íkLk Ãký fhkÞwt Au. Ãkwhkýku{kt ©kØ yLku íkÃkoý rðþuLkwt rðMík]ík rððhý WÃk÷çÄ Au. 

çkúñÃkwhký{kt fnuðkÞwt Au fu su ÔÞÂõík rðÄkLkÃkqðof ©kØ fhu íku {kºk ÃkkuíkkLkk rÃkík]ykuLku s Lknª, Ãký 

MktÃkqýo çkúñktzLku ík]Ãík fhu Au. ðkÞwÃkwhký yLku Ãkw÷íMÞM{]rík{kt ©kØ þçËLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt fnuðkÞwt 

Au fu yíÞtík ©Øk MkkÚku Úkíkwt nkuðkLkk fkhýu s ykLku ©kØ fnuðkÞ Au. {ík÷çk fu rÃkík]yku «íÞuLkku 

©Øk¼kð ÔÞõík fhðk {kxu fhkíkk f{oLku ©kØLkk Lkk{Úke yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ¼khíkeÞ Mk{ks{kt 

yuðe {kLÞíkk Au fu {]íÞwÚke {kºk MÚkq¤ þhehLkku Lkkþ ÚkkÞ Au, Mkqû{ þheh (ykí{k)Lkku Lkkþ Úkíkku 

LkÚke. ©e{ËT ¼økðËTøkeíkk{kt ykí{kLku rLkíÞ, ysL{, ysh yLku y{h {kLkðk{kt Au. økeíkkLkk 

çkeò yæÞkÞ{kt fnuðkÞwt Au fu  {Lkw»Þ su heíku sqLkkt ð†kuu íÞkøkeLku Lkðkt ð†ku Äkhý fhu Au íkuðe s 

heíku Sðkí{k sqLkk þhehLku íÞkøkeLku Lkðwt þheh «kÃík fhu Au. {]íÞw{kt {kºk þhehLkwt yðMkkLk ÚkkÞ Au. 

{hýkuÃkhktík Sðkí{k ÃkkuíkkLkk f{o yLkwMkkh sL{ ÷RLku Mkw¾ fu Ëw:¾ ¼kuøkðu Au. MkLkkíkLk Ä{o{kt 

{kLkLkkhk  {]ík {kíkk-rÃkíkk, ËkËk-ËkËe, ÃkhËkËk-ÃkhËkËe ðøkuhu MktçktÄeykuLkk rLkÄLkLke ríkrÚkLkk 

rËðMku íku{Lkk rLkr{¥ku ©kØ fhu Au. çkË÷kíkk Mk{Þ MkkÚku nðu ÷kufkuyu ©kØLkku {ík÷çk {kºk 

çkúñ¼kusLk Ãkqhíkku Mker{ík fhe ËeÄku Au. ©kØ f{o{kt ®ÃkzËkLk yLku íkÃkoýLke MkkÚkkuMkkÚk Ãkqðoòu «íÞuLkk 

{Lk{kt hnu÷k ©Øk¼kðLku Ãký {n¥ð ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. Ér»k-{wrLkykuyu MktðíMkhLkwt yuf 

Ãk¾ðkrzÞwt rÃkík]ykuLkk Lkk{u Mk{ŠÃkík fhe ËeÄwt Au, suLku ykÃkýu rÃkík]Ãkûk íkhefu yku¤¾eyu Aeyu. 

¼kËhðk {kMkLkk ðË ÃkûkLku rÃkík]ykuLkk ©kØ yLku íkÃk oý {kxu rLkrùík fhðk{kt ykÔÞku Au. þk†ku 

yLkwMkkh øk]nMÚku ÃkkuíkkLkk ÃkqðosLke {]íÞwríkrÚkLkk rËðMkLkk ºkeò «nh{kt ©kØ fhðwt òuRyu. 

økhwzÃkwhký yLku yÂøLkÃkwhký{kt fnuðkÞwt Au fu rÃkík]Ãkûk{kt ©kØ fhLkkhLku Ëe½koÞw, ÄLk, MktÃkr¥k, 

Mktíkrík, Mk{]rØ yLku MðøkoLke «krÃík ÚkkÞ Au. {íMÞÃkwhký yLku ðkÞwÃkwhký{kt ©kØ fhíke ð¾íku 

çkku÷kíkk &÷kufLkwt ðýoLk Au. rð»ýwÃkwhký yLkwMkkh òu fkuR {kýMkLke ykŠÚkf ÂMÚkrík ©kØ fhe þfkÞ 

íkuðe Lk nkuÞ íkku íku økkÞLku ½kMk Ãký ¾ðzkðe þfu Au. સૌજન્ય:મેિો 

 

©Øk rðLkkLkku Ä{o yu fLÞk rðLkkLkk ÷øLk suðku Au 



 

 

©Øk rðLkk Ä{o yMkíÞ Au. Ä{oLkku yÚko Au ftEf Äkhý fhðwt yLku Ä{o Äkhý fhðk {kxu ©Øk nkuðe 

ykð~Þf Au. yksLkk s{kLkk{kt ©ØkLkk ¼kðLkku ËwhwÃkÞkuøk ÚkE hÌkku Au. ©Øk {Lk{kLke fhðk 

{kxuLkwt yuf nrÚkÞkh çkLke økE Au. ÷kufku Lkk{ ©ØkLkwt ÷u Au yLku íkuLke ykz{kt ÃkkuíkkLke ÷k÷Mkk 

Mktíkku»kðk EåAu Au. y{wf ÷kufkuLkk {ík {wsçk ykMÚkk, rLk»Xk yLku ©Øk MkkiLkku yuf s yÚko Lkef¤u Au, 

Ãkhtíkw ©Øk yux÷u þwt? yMk÷{kt ©Øk yux÷u ÓËÞLke yuf yLkw¼qrík. ykÃkýe ykí{[uíkLkkLkwt nkËo 

yux÷u ©Øk. yLkuf rMÚkríkyku{kt rðïkMk½kík ÚkE þfu Au. y{wf rMÚkríkyku{kt rðïkMk rLk»V¤ Ãký 

sE þfu Au, Ãkhtíkw ©Øk fkuE Ãký rMÚkrík{kt rLk»V¤ síke LkÚke. íku yuf ÃknkzLke su{ yzøk nkuÞ Au.  

©Øk{kt rðïkMk½kík ÚkðkLke Mkt¼kðLkk nkuíke LkÚke. ykðwt fu{? ykLkku W¥kh ¼økðkLk ©ef]»ýyu 

økeíkkLkk 17{k yæÞkÞ{kt ykÃÞku Au. íku{ýu fÌkwt Au fu,  ‘nu yswoLk, yk {Lkw»Þ ©Øk{Þ Au. ©Øk íkku 

ÃkkuíkkLkwt MðYÃk Au. fkuE Mºke fu Ãkwhw»k ÃkkuíkkLke òík MkkÚku fuðe heíku rðïkMk½kík fhe þfu? ¼økðkLku 

©ØkLkkt ºkýuÞ YÃkLku ÔÞõík fheLku fÌkwt Au fu þk†eÞ MktMfkhkuÚke hrník {kºk Mð¼kðÚke WíÃkLLk ©Øk 

ºký «fkhLke nkuÞ Au. hksMke, íkk{Mke yLku Mkkr¥ðf. íkk{Mke ©Øk þheh{kt ¼xfLkkhe nkuÞ Au. 

Ëk.ík. nwt MkwtËh Awt, nwt ¿kkLke Aw. yk «fkhLkk {Lkw»Þ SðLk{kt ykLktË {kýe þfíkk LkÚke. ykðe ©Øk 

Úkfe fhkíke Ãkqò þheh fuLÿe nkuÞ Au. YÃk {kxu, ðktfrzÞk ðk¤ {kxu fu [{fe÷e íð[k {kxu ykðe Ãkqò 

Úkíke nkuÞ Au.  hksMke ©Øk yux÷u [eòu{kt ÃkkuíkkÃkýkLkku ¼kð {qfðkuu. ûký¼tøkwh [eòu{ktÚke {¤Lkkhk 

Mkw¾{kt ©Øk hk¾Lkkhk ÷kufku hksMke ©Øk Ähkðu Au yu{ fne þfkÞ. Mkkr¥ðf ©Øk Ähkðíkk ÷kufku 

MkËk[kh yLku ¼kð{kt ©Øk hk¾u Au. ykðe ©Øk ÔÞÂfík yLku Mk{ks çktLkuLkwt fÕÞký fhu Au. Ëhuf 

ÔÞÂfík ÃkkuíkkLke ©ØkLku yLkwYÃk ¿kkLk {u¤ðu Au yLku íkuLku yLkwYÃk Ä{oLkwt yk[hý fhu Au.  økeíkk{kt 

¼økðkLku fÌkwt Au fu ©Øk rðLkk fhkÞu÷ku nðLk, yÃkkÞu÷wt ¿kkLk íkÚkk fhkÞu÷wt íkÃk íkÚkk yLÞ ík{k{ 

«fkhLkwt þw¼ fkÞo yMkíÞ Au. íku {kýMkLku Sðíkkt íkku fk{ LkÚke ÷køkíkwt, {Þko çkkË Ãký fk{ LkÚke 

÷køkíkwt. þtfhk[kÞo fne økÞk Au fu su «fkhu Ãk]Úðe rðLkk Ãkw»Ãk{kt MkwøktÄ ÃkuËk ÚkE þfu Lknª íku «fkhu 

©Øk rðLkkLkku Ä{o fÕÞkýfkhe yLku V¤ËkÞe nkuE þfu Lknª. ©Øk rðLkkLkku Ä{o yu fLÞk rðLkkLkk 

÷øLk suðku Au. ©Øk íkku Ä{oLkku «ký Au. ©ØkLkk çk¤Úke s ¼fík ftfh{kt þtfhLku «økx fhe þfu Au. 

ÿkuýk[kÞo su yuf÷ÔÞLku rðãk ykÃke þõÞk Lknª íku yuf÷ÔÞu ÃkkuíkkLke ©ØkLkk Mknkhu ÿkuýk[kÞoLke 

{kxeLke {qŠík çkLkkðeLku rðãk þe¾e ÷eÄe. økwhw LkkLkf{kt ©Øk hk¾ðkLkk fkhýu ÷nLkkrMktn þe¾Lkk 

çkeò økwhw ytøkËËuðLkk YÃk{kt «ríkr»Xík ÚkÞk. ©Øk fkuE Ãký [es{kt nkuE þfu Au. {tºk{kt, økwhw{kt, 

þk†{kt yLku rðîkLk{kt, suLke suðe ©Øk nkuÞ Au íkuðe s rMkrØ «kÃík ÚkkÞ Au. સાભાર: મેિો  
 



 

 

ytÄrðïkMk{kt ÷kufkuLku rðïkMk fu{ Au? 

yuf ÃktrzíkS Ëhhkus Mkðkhu Ãkqò fÞko çkkË þt¾ ðøkkzíkk níkk. yk yðks Mkkt¼¤eLku ÃkzkuþLkku økËo¼ 

ÃkkuíkkLkk fkuR ¼kRçktÄwLkku yðks Mk{SLku nkU[e...nkU[e... fhðk ÷køkíkku níkku. ÃktrzíkS yuðwt 

rð[khíkk fu fËk[ yk økËo¼ ÃkqðosL{{kt fkuR {kuxku íkÃkMðe fu ¼õík nþu yLku {Lkku{Lk {÷fkíkk. 

yuf rËðMk økËo¼Lkku yðks Mkt¼¤kÞku Lknª. ÃktrzíkSyu íkÃkkMk fhe íkku òýðk {éÞwt fu íku {he økÞku 

níkku. Ãktrzíku íku økËo¼Lkwt rðrÄðíkT íkÃkoý fÞwO yLku ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt {wtzkðe ËeÄwt. Mkktsu Ãktrzík ðkrýÞkLke 

ËwfkLku ftRf ¾heËðk økÞk. ðrýfLku þtfk síkkt íkuýu ÃkqAâwt fu {nkhks yksu fu{ ykÃkLkwt {kÚkwt MkVk[x 

Au? Ãktrzík çkkuÕÞk, yhu ¼kR!  þt¾hksLke SðLk÷e÷k Mk{kÃík ÚkR økR. ðrýf ðuÃkkhe ÃktrzíkLkku 

Þs{kLk níkku. íkuýu Ãký ÃkkuíkkLkwt {kÚkwt {wtzkðe LkkÏÞwt. ðkík sux÷k ÷kufku MkwÄe ÃknkU[e íku çkÄkyu {kÚkwt 

{wtzkðe LkkÏÞwt. Äe{u Äe{u yk ðkíkLkku «Mkkh fkuR [uÃke hkuøkLke su{ ÚkÞku. yuf rMkÃkkR ðrýf ðuÃkkheLku 

íÞkt ykÔÞku. íkuLku òýðk {éÞwt fu þt¾hksS {nkhks Ëuð ÚkÞk Au. íkku íkuýu Ãký {kÚkwt {wtzkðe LkkÏÞwt. 

Äe{uÄe{u yk¾k MkiLÞyu {kÚkwt {wtzkðe LkkÏÞwt. MkuLkkÃkríkLku ykLkwt ykùÞo ÚkÞwt. íkuýu íkÃkkMk fhe yLku 

ðkíkLkwt {q¤ þkuÄíkku þkuÄíkku íku ÃktrzíkLkk ½h MkwÄe ÃknkUåÞku. íÞkt økÞk ÃkAe íkuLku ¾çkh Ãkze fu þt¾hks 

yu fkuR {kýMkLkwt Lknª Ãký hkus Mkðkhu ¼kUfLkkhk Ãku÷k økËo¼Lkwt Lkk{ níkwt. yk ðkík òýeLku sux÷kÞu 

{kÚkwt {wtzkÔÞwt níkwt íku çkÄkLkk {Míkf þh{Úke Íwfe økÞk. ykÃkýk Mk{ks{kt ykðk fux÷kÞ ytÄrðïkMk 

«ðíkuo Au, suLkkt {q¤ rðþu fkuRLkuÞ ¾çkh LkÚke. Ä{o ÃkhtÃkhkðkËe LkÚke. MkíÞLke «rík»Xk {kxu Au. su 

MkwÄkh yLku Mk{LðÞLkku {køko nkuÞ íkuLku s {Lkw»Þyu Mðefkhðku òuRyu. ykÃkýk ËuþLke yuf çknw 

rðr[ºk ¾krMkÞík Au fu ynª yuf íkhV Ÿ[k Ÿ[k çkkirØf rMkØktíkkuLke [[koyku Mkkt¼¤ðk {¤u Au. íkku 

çkeS çkksw ytÄrðïkMkÚke ¼hu÷kt á~Þku Ãký òuðk {¤u Au. ykÃkýku Ëuþ ¿kkLkLke Ähíke økýkÞ Au, Ãký 

ynª {kuxk {kuxk Ãktrzíkku Ãký yuf Aªf ykððkLku ÷eÄu yÚkðk fk¤e rçkÕ÷e Ëu¾kðkLkk ÷eÄu hkufkR 

síkk òuðk {¤u Au.  ËuþLkk ÷øk¼øk ík{k{ Ä{oLkk ÷kufkuLku yÄtrðïkMk{kt rðïkMk Au. ykÄwrLkf 

rþûký {u¤ðLkkhk yLku Lkðe ÃkuZeLkk fnuðkíkk ÷kufku Ãký ytÄrðïkMk{ktÚke çkkfkík LkÚke. {kíkk-

rÃkíkkLkk ytÄrðïkMk yLku ðnu{Lku òuRLku çkk¤fku Ãký ¼ehw çkLku Au. ½ýk ÷kufku LkkLkk-{kuxk fk{ {kxu 

þw¼ {wnqíko fZkððk Ãktrzík ÃkkMku òuze òÞ Au. †eyku{kt òËw xkuLkk, {tºk-íktºk, Lksh Wíkkhðk suðkt 

÷ûkýku Úkkuzk ðÄkhu «{ký{kt òuðk {¤u Au. ½ýe ðkh †eyku fkuR çke{kheLku Ëqh fhðk {kxu Lksh 

WíkkheLku [kh hMíku {qfe ykðu Au. yk{ {q¾oíkkLku fkhýu Lksh íkku LkÚke Qíkhíke Ãký çke{khe ðÄe òÞ 

Au. સાભાર: મેિો  
 



 

 

કાગિાસ શામાટે? 

ykÃkýk Mk{ks{kt ÃkhkÃkqðoÚke ©kØ Ãk©{kt fkøkðkþ fhðkLkku rhðks Au. yk þk {kxu Au? íkuLke {kuxk¼køkLkk ÷kufkuLku 

¾çkh LkÚke. Ãkhtíkw ykÃkýk Ãkqðoòuyu su fktE Lkerík rLkÞ{ çkLkkÔÞk Au íku fkuE ¾kMk nuíkwMkh s çkLkkÔÞk Au. íkuLke 

ÃkkA¤ fkuE rðÄkLk yÚkðk fkuE rðrþü nuíkw Mk{kÞu÷ku Au. su{ fhý ðøkh fkhý Mkt¼ð nkuíkwt LkÚke. su{ Äw{kzkLke 

ÃkkA¤ yÂøLk AwÃkkÞu÷ nkuÞ Au íku{ fkøkðkþ ÃkkA¤Lkku Ãký ½ýku s rðrþü {rn{k Au. ykðku ykÃkýu íku òýeyu. 

¼kËhðk MkwË ÃkqLk{Úke ¼kËhðk ðË y{kMk MkwÄeLkk 16 rËðMkLku ©kØ Ãkûk fu {nk÷Þk fnuðkÞ Au. íkuÚke ©kØ{kt 

yLÞ rðrÄyku MkkÚku fkøkðkþ fhðkLkku Ãký {rn{k Au. yuf {kLÞíkk yLkwMkkh Mðøko{ktÚke Ãk]Úðe WÃkh ykðíkk Ãkqðoòu 

fkøkMðYÃku yk søkík{kt ykðu Au. íkuÚke ©kØ ÃkûkLkk 16 rËð Ëhr{ÞkLk fkøkzkLkkt {kLkÃkkLk ðÄe òÞ Au. fkøkzk 

rÃkík]Lkk «íkef Au. íku{ fne þfkÞ. òufu fkøkzkLke ffoþðkýe fkuELkuÞ øk{íke LkÚke. ©kØLkk rËðMkku{kt su íku Ãkqðos 

ÃkkA¤ ÷øk¼øk Ëhuf rnLËw íku{Lkk ÃkqðosLke su íku ríkrÚkyu su fktE r{»xkLk ÃkkuíkkLkk rÃkík] {kxu çkLkkÔÞwt nkuÞ Au íku{ktÚke 

Úkkuzwt íku{Lkk rLkr{¥kLkwt r{»xkLk ÷ELku ½hLkkt AkÃkhkt WÃkh fu yøkkþe{kt sELku fkøkzkLku çkku÷kðe fkøkðkþ fhu Au. yk 

{kxu su íku ½hLke ðze÷ ÔÞÂõík yÚkðk yk ËkuzÄk{ðk¤k Þwøk{kt suLku Mk{Þ {¤u íku ÃkifeLke fkuEÃký ÔÞÂõík þwØ 

½kuÞu÷kt ðMºk Ãknuhe yuf nkÚk{kt ÷kuxk{kt s¤ íkÚkk çkeò nkÚk{kt r{»xkLkLke ðkxfe ÷E yøkkþe fu Äkçku fu AkÃkhu 

sE s¤Lkwt fwtzk¤wt fhe ºký ð¾ík fkøkðkþ, fkøkðkþ, fkøkðkþLkku Wå[kh fhe su íku r{»xkLk fkøkzk ykÔÞk nkuÞ íkku 

íkuLku {qfe Ëu Au. yÚkðk íku ðkxfe Äkçku {qfeLku rÃkík]ykuLku Ãkøku ÷køke Lke[u ykðe òÞ Au. íku ÃkAe s ½hLkkt LkkLkk {kuxk 

ík{k{ MkÇÞ rÃkík]Lkwt M{hý fhe ¼kusLk fhu Au. fnuðkÞ Au fu [ku{kMkkLkk [kh {kMk Ëhr{ÞkLk òík òíkLkkt Sðstíkw 

Mk]rü WÃkh ÚkE òÞ Au. íku çkÄkLkwt fkøkzk íkÚkk yLÞ çkeòt Ãkûke íkuLkwt ¼ûký fhíkkt nkuÞ Au. ykðkt Sðstíkw{kt fux÷ktf 

Íuhe Sðstíkw Ãký nkuÞ Au. íkuLku ¾kðkÚke fkøkzkLkk þheh{kt rÃk¥k ÚkE òÞ Au. nðu ËqÄ Ãkqhe rÃk¥kLkkþf nkuðkÚke 

fkøkðkþ fhðkÚke su íku fkøkzkLku Íuhe Sðstíkw ¾kðkÚke su rÃk¥k WíÃkLLk ÚkÞwt nkuÞ íku Ëqh ÚkE òÞ Au. swyku, swyku 

ykÃkýk Ãkqðoòu íkÚkk ðze÷kuLkku fux÷ku Mkqû{ rð[kh ynª fk{ fhu Au íku ?  

fkfkMke Þ{ËqíkkuMke økúnýçkr÷ W¥k{{T >  

Þ{îkhu økíku «uíku yÞkÞrÃk íkw {nŠ»k >> 

yÚkkoík [tÿ÷kuf yux÷u fu rÃkík]÷kufLkk yrÄckíkk Þ{Ëuð Au. hknw økúnLkku «ríkrLkrÄ fkøkzku Au. fuíkwLkku «ríkrLkrÄ fqíkhku 

økýkÞ Au. ykÃkýu su ©kØ fheyu Aeyu, ®ÃkzËkLk fheyu Aeyu íku fkøkzkLkk {kæÞ{Úke rÃkík]÷kuf{kt ÃknkU[u Au. suÚke 

©kØ{kt ¾eh, ËqÄÃkkf yÚkðk su fktE r{»xkLk çkLkkÔÞtw nkuÞ Au íku ykÃkýu ykÃkýk rÃkík]MðYÃke fkøkzkLku ¾ðzkððk 

fkøkðkþ fhíkk nkuEyu Aeyu.  સાભાર: મેિો  

 

 

rÃkík]Éý{ktÚke {wõík Úkðk ©ØkÃkqðof fhku ÃkqðoòuLkwt ©kØ 



 

 

©k Ø yux÷u ykÃkýk Ãkqðoòu yÚkðk rÃkík]ykuLke su íku ríkrÚkyu fhkíkwt íkÃkoý. ©kØ Ãkûk Ëh ð»koLkk ¼kËhðk MkwË 

ÃkqLk{Úke ¼kËhðk ðË y{kMk yu{ 16 rËðMk nkuÞ Au. ykÃkýk rÃkík] ykÃkýk íkÚkk ÃkrhðkhLkk Wíf»ko {kun 

SðLk¼h {nuLkík fhe ykÃkýLku Mkw¾ MktÃkr¥k yÃkkððk {kxu ¾wË ÃkkuíkkLkkt Mkw¾ Mk{]rØLkku ¼kuøk ykÃkíkk nkuÞ Au. 

íkuÚke íku{Lkkt fÕÞkýkÚkuo íkuyku su ríkrÚkyu Mðøkuo rMkÄkÔÞk nkuÞ íku ríkrÚk ÞkË fhe íku{Lku Ãkqò rðrÄ îkhk íkÃkoý ykÃke 

íku{Lkk fÕÞkýkÚkuo r{ükLLk yÚkkoíkT ËqÄ Ãkqhe fu ¾eh Ãkqhe íkÚkk yLÞ VhMkký ðøkuhu çkLkkðe çkÃkkuhu 12Úke yuf 

Ëhr{ÞkLk ½hLkk Äkçku, AkÃkhu fkøkðkþ fhe íku r{ükLLk íku{Lku ©ØkÚke yÃkoý fhðwt. yk{ fhðkÚke Mkqû{YÃku ykÃkýk 

½hLke ykMkÃkkMk Vhíkk ykÃkýk rÃkík] ík]Ãík ÚkkÞ Au íkuyku ík]Ãík Úkíkkt ykÃkýLku ykrþ»k ykÃke ÃkkAk ÃkkuíkkLkk 

rÃkík]÷kuf{kt [kÕÞk òÞ Au. íku su ykrþ»k ykÃku Au íkuLkk Úkfe ykÃkýwt íkÚkk ykÃkýu fwxwtçkLkwt fÕÞký ÚkkÞ Au. ykÃkýk 

rÃkík] fu ÃkqðosLku ykÃkýu ©kØ îkhk su yæÞo ykÃkeyu Aeyu íkuLkku yÚko ½ýku s rðþk¤ ÚkkÞ Au. su íku ¼õíku ÃkkuíkkLkk 

rÃkík] ÃkkA¤ {kºk ©kØ s LkÚke fhðkLkwt Ãkhtíkw íkuLke MkkÚku MkkÚku íku{Lke «ríkck Ãký ò¤ððkLke Au. íku{Lkk nkuÞ íkuðk 

yk[khrð[kh ò¤ððkLke Ãký MktÃkqýo fkurþþ fhðe. íku{Lke ykçkhwLku fkuE XuMk Lk ÃknkU[u íku Ãký ò¤ððkLkwt nkuÞ Au. 

©kØLkk rËðMku ykÃkýu ykÃkýe òíkLkwt Ãký rLkrhûký fhðkLkwt nkuÞ Au. ð»ko¼h ykÃkýu fuðkt fuðkt fkÞkuo fÞko yLku fuðk 

f{kuo fhðkLke sYh níke ? òu fkuE ¼q÷ ÚkE nkuÞ íkku ykÃkýu ykÃkýk ÃkqðoòuÚke {kVe {køke þfkÞ yux÷kt Mkíf{o 

fhðkt. yk{ íkku ©kØ Ãkûk 16 rËðMkLkku nkuÞ Au, Ãkhtíkw ykÃkýwt SðLk yLkuf f{kuoÚke çktÄkÞu÷ Au. ykÃkýe WÃkh 

EïhLkwt Ãký Éý Au. Ëuðku Ér»k íkÚkk MkíÃkwhw»kkuLkwt Ãký Éý Au. íkuÚke ©kØLkk yk Mkku¤ rËðMk ykÃkýu yufË{ 

MkkËøke íkÚkk Lkircf heíku Sððwt. MkL{køkuo [k÷ðwt. ËuðkuLkwt Éý [qfððk su íku ËuðLke ykhkÄLkk fhðe. Ér»kykuyu 

íku{Lkwt SðLk ykÃkýu Mkw¾e ÚkEyu íku {kxu økkéÞwt nkuðkÚke ykÃkýu íku{Lkk Ãký Éýe nkuðkÚke ykÃkýu ykÃkýkt Mkíf{kuo 

îkhk íku{Lkwt Ãký Éý WíkkhðkLke þõÞ yux÷e fkurþþ fhðe. ßÞkurík»k fnu Au fu MkqÞo hknw MkkÚku nkuÞ íkku rÃkík]Ëku»k 

ÚkkÞ Au. íkuÚke íku{Lke þktrík {kxu ykÃkýe fwtz¤e{kt hknw MkqÞo ¼uøkk nkuÞ íkku íku{Lkk rLkr{¥ku ©kØ yð~Þ fhðwt. òu 

ykÃkýk rÃkík] õÞkhu {]íÞw ÃkkBÞk íku ríkrÚkLkwt ykÃkýLku M{hý Lk nkuÞ íkku íku{Lkwt ©kØ ykÃkýu ¼kËhðk {kMkLke y{kMku 

fhðwt. fkhý yk y{MkkLkwt s yuf Lkk{ MkðorÃkík] yLkkMk Au íkuÚke suLke ríkrÚk ¾çkh LkÚke íkuðk rÃkík]Lkk ©uÞkÚkuo MkÃkorÃkík] 

y{kMku íku{Lkk rLkr{¥ku çkLkkðu÷wt r{ükLLk íku{Lku íkÃkoý fhðwt. íkÃkoý fhðk {kxu Akýkt yÚkðk fku÷Mkk çkk¤e rÃkík] 

 rLkr{¥ku su fktE çkLkkÔÞwt nkuÞ íku{ktÚke Úkkuzwt Úkkuzwt ÷E íku yÂøLk{kt nku{ðwt íku áÔÞkLLk çk¤eLku fku÷Mkku ÚkkÞ íÞkt MkwÄe íkuLku 

ËøÄðwt. íku{kt Úkkuzkt þwØ ½e økku¤ W{uhðk. su íku rÃkík]Lku ÞkË fhe íku{Lku yknTðkLk ykÃke íku{Lkwt {Lkku{Lk r[tíkLk fhe 

íku{Lkk ©uÞkÚkuo íku ¼kusLkLku fkøkðkþ fhðw.t ÃkqðoòuLku íkÃkoý fu fkøkðkMk Ërûký íkhV {kU hk¾eLku s  ykÃkku. Ërûký 

rËþk s rÃkík] rËþk Au. {Lkw»Þ ßÞkhu {]íÞw Ãkk{u íÞkhu Þ{hks fu Þ{Ëqík íku{Lkk ykí{kLku Ërûký rËþkÚke ÷E 

ÃkkuíkkLkku Þ{÷kuf fu su ËrûkýkÞLk Au íÞkt su íku ykí{kLku ÷E òÞ Au. rÃkík] íkÃkoý fÞko ÃkAe rÃkík]ykuLku {Lkku{Lk fnuðwt 

fu, ‘‘nu Ãkqðoòu, nu rÃkík]yku, nðu ykÃk ykÃkLkk MÚkkLku ÃkÄkhku. y{khwt fÕÞký fhku.’’ સાભાર: મેિો  

 

 
 



 

 

સદા પ્રસન્ન રહવે ુ ંએ પણ ઈશ્વરની ભસ્તત છે 
 
ફૂલમાંસગુધં, તલમાંતેલ, લાકડામાંઅસ્ગ્ન, દૂધમાંઘી, શેરડીમાંગોળ– આરીતેમનટુયના
મનમાંસરુ્િચારોસમાયેલાહોયછે.સારામાણસનીપરીક્ષાએનીબોલીથી, એનાર્િચારોથી
અનેએનાિતાનથીથાયછે.......!!!!! કશુંભલૂિાનોપ્રયત્નકરોત્યારેતમને ખબરપડેછે કે
તમારીયાદશસ્તતકેટલીતીવ્રછે. 
 
જેનાર્િચારોઉત્તમછેતેઉત્તમકાયાજકરશેઅનેજેનાકાયાઉત્તમહશેતેનાચરણોમાંસખુ
શારં્તહશે. સબધંોએિારાખોકેજેથીતમનેએવુનાલાગેકેતમનેસૌથીસારીવ્યસ્તતમળી
છે, પણએવ્યસ્તતનેએવલુાગેકેતેનેતમારાથીસારીએકેયવ્યસ્તતનહીમળે. 
 
"દરેકશબ્દમાંબહુફરકહોયછે, ટૂંકાિાક્યોનેપણઘણાઅથાહોયછે, એકપણસિાલ
સહલેોહોતોનથી, અનેઆપેલાજિાબમાંપણપ્રશ્નાથાહોયછે." 
 
સદાપ્રસન્નરહવે ુંએપણઈશ્વરનીભસ્તતછે. માનિજાતનીએકખાર્સયતછેકેહાજરિથતનુો
આનદંલેતીનથીપરંતુગેરહાજરિથતઓુમાટેિલખાંમારેછે........!!!!!! 
 
ગથુસાનીએકક્ષણઉપરજોતમેર્નયતં્રણરાખીશકો, તોપથતાિાનાસોરદિસબચાિીશકો. 
સફળતામેળિિામાટેઅંગે્રજીભાષાનાઆત્રણ'C' યાદરાખિાજેિાછે: ચોઈસ, ચાન્સઅને
ચેન્જ. તમારેજીિનમાંજોપરરિતાન(ચેન્જ જોઈત ુંહોયતોકઈતક(ચાન્સ ક્યારેબરાબર
ઝડપીલેિીએનીપસદંગી(ચોઈસ કરતાંઆિડવુંજોઈએ! 
 
તમારોકોઈર્મત્રભલૂકરેતોએનેટેકોઆપજો, પણએટલુંયાદરાખજોકેતમારોટેકોમાત્ર
ર્મત્રનેજહોિોજોઈએ, એનીભલૂનેનહીં. સામાજજકજીિનનીઅર્નિાયાતાહોયછેસબંધં, 
સમપાણઅનેસાથ-સહકાર. કહિેાયછેકેમાણસએતલોરહીશતતોનથી અનેક્યારેકબીજા
માણસનેસહનપણકરીશતતોનથી. 

þkïík Mkw¾ íkku ÃkkuíkkLkk Mð{kt Au 



 

 

yk MktMkkh{kt {Lkw»Þkuyu þu{kt þu{kt Mkw¾ {kLÞwt Au? {kýMkLku LkkLke {kuxe MkV¤íkk {¤u íÞkhu íkuLku íku{kt 

Mkw¾ ÷køku Au. MkV¤íkk  {¤u Lku hkºku MkqðkLkwt {¤u fu Lk {¤u fu hkºku ¾kðkLkwt fu ÃkeðkLkwt {¤u fu Lk {¤u 

íkuLku Mkw¾ fnuðkÞ ? òu ík{u fuhe ¾k ¾k fhku yLku ÃkAe ík{Lku íkuLkkÚke yu÷So ÚkR òÞ Lku íku ÃkAe 

ík{Lku Ëw¾ ÚkkÞ. ftxk¤ku ykðu. yux÷u su Mkw¾Lkwt «{ký ðÄe òÞ fu ½xe òÞ íkuÚke Ëw¾ s {éÞwt 

fnuðkÞ. íku{kt Mkw¾ õÞktÚke {éÞwt fnuðkÞ? ykÃkýu yk Ëw¾{ktÚke þkuÄ¾ku¤ þuLke fhðkLke? MkLkkíkLk 

Mkw¾Lke. yk Mkw¾ íkku ½ýwt ¼kuøkÔÞwt. yuLkkÚke Mktíkku»k ÚkkÞ Ãký ík]rÃík Lk ÚkkÞ.Mkðo Ëw¾Úke {wÂõík fuðe 

heíku {¤u? íku òýðk {kxu s SðLk SððkLkwt Au. søkík{kt çkÄk s Mkw¾ þkuÄu Au. Ãkhtíkw Mkw¾Lke ÔÞkÏÞk 

s fkuR ÃkkMku LkÚke. Mkw¾ yuðwt nkuðwt òuRyu fu su {u¤ÔÞk ÃkAe õÞkhuÞ Ëw¾ Lk ykðu. yuðwt yuf Ãký 

Mkw¾ yk søkík{kt íkku Au s Lknª. nkuÞ íkku òð ¾ku¤e fkZku.þkïík Mkw¾ íkku ÃkkuíkkLkk Mð{kt Au. Ãkkuíku s 

yLku íku  Mkw¾Lkwt Äk{ Au yLku ÷kufku íku Lkkþðtík [eòu{kt ¾ku¤u Au.  yk MktMkkheykuLkkt Mkw¾ fuðkt Au?. 

rþÞk¤kLkku rËðMk nkuÞ,yøkkMkeLkku {nu{kLk nkuÞ, ÷¬rzÞk rn{Lke þYykík nkuÞ, xqtfe hòR nkuÞ, 

MkwLkkhku ÷tçkw nkuÞ, {kÚkwt Zktfu íkku Ãkøk çknkh ykðu. ykðwt íkku MktMkkhLkwt Mkw¾ Au. nfefík{kt yk MktMkkh{kt  

Mkw¾ suðe fkuR ðMíkw s LkÚke. Ëw¾ íkku fkuR ðMíkw suðwt Au s Lknª. íku íkku fÕÃkLkkÚke Q¼wt fhu÷wt Au. 

s÷uçke{kt  Ëw¾ Au íkuðe fÕÃkLkk fhku íkku íku{kt Ãký Ëw¾ ÷køku. òu íku{kt Mkw¾ Au íkuðe fÕÃkLkk fhku íkku 

íku{kt ík{Lku Mkw¾ ÷køku. su Mkw¾ Au íku íkku çkÄkLku ÷køkðwt s òuRyu. Ãkhtíkw {Lku su{kt Mkw¾ ÷køku Au íku{kt 

òu Ëw¾ nkuÞ íkku íku Mkkhe çkkçkík íkku Lk s fnuðkÞ. yk søkík Ãký yuðwt s Au. MktMkkh{kt hnuðwt yLku 

þktríkÃkqðof Sððwt. íku {kxu çku hMíkk Au. yuf íkku ÔÞðnkh{kt «k{krýfíkk òuRyu. çkeswt yu fu þõÞ 

yux÷wt ËkLk ÃkwÛÞ fhku. nðu MktMkkh{kt fkuR MktÃkqýoÃkýu íkku «k{krýf íkku hne s Lk þfu. fkuR Ãký SðLku 

®fr[ík {kºkk{kt Ãký Ëw¾ Lk ykÃkþku. çkMk íÞkhu ík{Lku fkuR fnuþu fu fkuRfu {Lku økk¤ku ËeÄe íkku. òu 

íkuýu ËeÄu÷e økk¤ku ík{Lku øk{íke nkuÞ íkku ík{u Ãký íkuLku yuðe s økk¤ku ykÃkku yLku íkuLke MkkÚku økk¤kuLkku 

ÔÞðnkh [k÷w hk¾ku. òu ík{Lku íku ÔÞðnkh øk{íkku s Lk nkuÞ íkku íku ÔÞðnkh çktÄ s fhe Ëku. òu ík{khu 

hkík rËðMk Mkw¾ s òuRíkwt nkuÞ íkku ÷kufkuLku hkík rËðMk Mkw¾ s ykÃÞk fhku. su heíku çkLk u íku heíku. 

ðkýeÚke, ðíkoLkÚke fu ÃkAe øk{u íku heíku ík{u íkuLku Mkw¾ ykÃkku.  su çkeskLku Mkw¾ ykÃku Au íkuLkkÚke íkuLku 

ÃkwÛÞ çktÄkÞ Au. ÃkwÛÞ fhLkkhLku íkuLkku Mkw¾Ë çkË÷ku ¼økðkLk ykÃkíkku s nkuÞ Au. su fkuR çkeòLku Ëw¾ 

ykÃku Au íkuLku Mkk{wt Ãký Ëw¾ s «kÃík ÚkkÞ Au. òu ík{khkÚke fkuRLku Ëw¾ yÃkkþu íkku íkuLkku íkku {kuûk 

yxfþu s MkkÚkuMkkÚku ík{khku Ãký {kuûk yxfðkLkku s.ík{u íkku {kºk yux÷wt s rð[khku fu {khkÚke 

søkíkLkk fkuR Ãký SðLku Ëw¾ Lk yÃkkÞ. sku ík{u fkuRLku Mknus Ãký Ëw¾ ykÃkþku íkku ík{u MknusÃký 

Mkw¾e ÚkR þfþku s Lknª.  ËkLk ykÃkðwt yux÷u çkeòLku Mkw¾ ykÃkðwt. {Lkw»Þ nkuÞ fu çkeòt òLkðh 

nkuÞ. çkÄkLku Mkw¾ ykÃkðwt íku ËkLk Au. íku s søkíkLkku {kuxk{kt {kuxku Ä{o Au. ÷kufkuLku ík{u òx÷wt Mkw¾ 



 

 

ykÃkþku íkux÷wt íkuLkwt heyuõþLk ykðþu yLku ík{u íkhík Mkw¾e Úkþku. òu ík{u Mkw¾e Lknª nku íkku Ãký Mkw¾ 

ík{Lku þkuÄíkwt þkuÄíkwt ík{khe ÃkkMku ykðþu s. સૌજન્ય:મેિો 

 
રાધાનુ ંહૈય ુ ંએટલે માધિ  
s økík{kt MkkiÚke «Úk{ rËÔÞ, y÷kirff «u{ hkÄk-f]»ýLkku. hkÄkS ©ef]»ýLkk ÃkÞkoÞ çkLke økÞkt níkkt. 

fËk[ yux÷u s yksu Ãký f]»ý-hkÄk LkÚke fnuðkLkwt Ãkhtíkw hkÄu-f]»ý, hkÄuf]»ý-hkÄuf]»ý fnuðkÞ Au. 

¼økðkLk ©ef]»ýLkku sL{ ©kðý ðË ykX{Lke {Ähkºku {ÚkwhkLke fk¤{ªZ su÷{kt ¼khu Ãknuhk ðå[u 

ÚkÞu÷ku. ßÞkhu hkÄkSLkku sL{ ÃktËh rËðMk ÃkAe yux÷u fu ¼kËhðk MkwË ykX{Lke {æÞknTLku ðús ÃkkMku 

ykðu÷k. çkhMkkLkk LkSf ykðu÷k hkð÷ økk{{kt ð]»k¼kLkwLku ½hu f÷kðíkeLku fq¾u ÚkÞku. hkÄk ðøkh 

~Þk{ yÄqhk yLku ~Þk{ ðøkh hkÄk yÄqhk. ¼økðkLk ©ef]»ýLku 16,108 hkýeyku. ykX 

Ãkxhkýeyku yLku ykx÷e çkÄk hkýeyku, ËhufLku ËMk çkk¤fku. îkhfkLkku ykx÷ku {kuxku fkh¼kh søkík 

yk¾kLkwt fÕÞký fhðkLke ¾uðLkk. yk çkÄk s ðå[u Ãký yk søkíkLkwt fkuE ík¥ð hkÄkSLku ¼økðkLk 

©ef]»ýLkk rË÷{ktÚke nxkðe þõÞwt LkÚke. Mkðo ©u»X Mk¾íð yux÷u hkÄkS. ¼økðkLk ©ef]»ýLkk niÞkLke 

ÄzfLk yux÷u ©e hkÄkS. hkÄkSLkk rËÔÞ¿kkLkLkku LkkË Mkkt¼¤ðku nkuÞ íkku ÃknkU[e òð ð]tËkðLk 

Äk{{kt. ð]tËkðLkLke çkÄe s økkuÃkeyku ‘‘nwt ©ef]»ý Awt.’’ yuðwt yuf çkeSLku fnuíke. ßÞkhu hkÄkS  íkku 

ïkMku ïkMku f]»ý-f]»ý sÃkíkkt yufktík{kt MkqLk{qLk çkuXk nkuÞ. yuf ð¾ík Þ{wLkk rfLkkhu {kÄð Vhíkk 

níkk. hkÄkS økkuÃkeyku MkkÚku s¤ ¼hðk Þ{wLkk íkehu ykÔÞk níkk. ©ef]»ýLku òuíkkt s hkÄkS yLkLÞ 

«u{ðþkík çkuþwØ ÚkE økÞk. Mk¾eyku, hkÄkSLkkt {kíkk-rÃkíkk, økk{ ÷kufku xku¤u ðéÞk. þwt ÚkÞwt 

hkÄkSLku ? Mkðk÷ MkkiLkk nkuXu [tÿ¼køkk yLku ÷r÷íkk hkÄkSLke r«Þ Mk¾eyku. íku{ýu hkÄkSLkk 

{kíkkLku fÌkwt fu, ‘‘òu hkÄkSLku nkuþ{kt ÷kððk nkuÞ íkku {kÄðLku çkku÷kðku. {kÄð Lkk{ Mkkt¼¤íkkt s 

hkÄkLkk fkLk [{õÞk. ð¤e ÃkkAk {kÄð hkÄkLkk [ûkw Mk{ûk ykÔÞk. íku{Lku òuðkÚke su íkkÃk ÚkÞku 

níkku. íku{Lkwt Lkk{ Mkkt¼¤ðkÚke íku íkkÃk þ{e økÞku. ykðku rËÔÞ «u{ hkÄkS íkÚkk ©ef]»ýLkku Au. Úkkuzk 

rËðMk ÃkAe ð]sðkMkeyku íkÚkk ð]»k¼kLkw, sþkuËk, f÷kðíke, LktËSLke Mkt{ríkÚke çktLkuLkk rððkn ÚkÞk. 

su{ Mkeíkk hk{Lke òuze yrðLkkþe Au. íku{s hkÄkf]»ýLke òuze Ãký yrðLkkþe Au. ©ef]»ý {Úkwhk 

økÞk Au. íku{Lkk ykððkLkk fkuE ¾çkh LkÚke.yux÷k{kt WØðS ©ef]»ýLkku MktËuþku ÷ELku ykðu Au. 

WØðS íkku hkÄkLke Ëþk òuELku Ëtøk ÚkE økÞk. hkÄkS WØðSLku fnu Au fu ík{khk yk MktËuþkÚke {Lku 

þktrík {¤u. ©ef]»ýLku nwt yuf ûký Ãký ¼q÷e þfwt íku{ LkÚke. {khk ïkMkuïkMk{kt f]»ý Au. hkÄkLke yk 

Ëþk òuE yuf yuf Ãkûke íkÚkk ð]ûk hzðk ÷køÞk. hkÄkSLkk {w¾{ktÚke ßÞkhu WåAðkMk Lkef¤íkku íÞkhu 



 

 

íÞkhu ¼{hk íku{Lkk {w¾ ÃkkMku ykðe síkk. íkuÚke hkÄkS ¼{hkLku Ãký f]»ý fk¤k yLku íkwt Ãký fk¤ku 

yu{ fne XÃkfku ykÃku Au. yu &÷kufkuLku ‘¼ú{høkeík’ fnu Au.  ©ef]»ý «íÞuLkku «u{ çkíkkððk hkÄkS 

WØðSLkk nkÚk{ktÚke ðktMk¤e ÷u Au íkku ðktMk¤e{ktÚke yku®[íkku hkÄu økku®ðË, hkÄu økku®ðË yuðku {Äwh 

æðrLk Lkef¤u Au. íku æðrLkLkk LkkËÚke økkuÃkeyku f]»ý feíkoLk{kt íkL{Þ çkLke òÞ Au. ßÞkhu ©ef]»ý 

{ÚkwhkÚke Ëkuzíkk Lkk ykÔÞk nkuÞ ? WØðS íkku hkÄkf]»ýLkku rËÔÞ «u{ òuELku Af ÚkE økÞk. hkÄkSLke 

¼Âõík «u{÷ûkýk ¼Âõík níke. ©ef]»ý Lk ykÔÞk íkuÚke WØðS MkkÚku hkÄkyu ðktMk¤e íkÚkk fk{¤e Ãký 

ÃkkAk {kuf÷kðe ËeÄkt. સૌજન્ય:મેિો   

fhu÷kt f{kuo ¼kuøkðíkkt çkef þuLke? 

{ Lkw»Þ f{o fhíke ð¾íku sux÷ku LkÚke VVzíkku íkuLkkÚke yLkuf økýku íku f{oLkku ¼kuøkðxku ykðu 

íÞkhu VVzíkku nkuÞ Au. òu {Lkw»Þ íkuLkkt f{o AwÃkkðíkku nkuÞ íkku Ãký fwËhík íkku íkuLkku Ãkkfku 

rnMkkçk hk¾íke s nkuÞ Au. fËk[ {Lkw»Þ AÈðuþu Ãký òu y½kuh f]íÞ fhu íkku Ãký íkuLku íkuLkwt  

f{o  su{ nòh økkÞLkkt xku¤kt{kt ðkAhzwt íkuLke {kíkkLku þkuÄe fkZu Au íku{ íkuLku  þkuÄeLku íkuLke 

ÃkkMku ÃknkU[e òÞ Au. nðu ßÞkhu íku f{o ßÞkhu ¼køÞ çkLkeLku {Lkw»ÞLke Mkk{u rðfhk¤ 

MðYÃku ykðíkwt nkuÞ Au. íÞkhu {Lkw»Þ ¾qçk s VVzíkku nkuÞ Au. ík{u su fk{ nMkíkkt nMkíkkt 

fÞwO nkuÞ Au íku f{oLkku ¼kuøkðxku ykðu íÞkhu hzðwt fu LkkMkðwt þk {kxu Ãkzu Au.? þk {kxu 

{Lkw»Þ ¾kuxkt fwf{o fhe ÃkAe ÃkkuíkkLkwt {kU AwÃkkðíkku Vhu Au? íkuLke fkuRLku Mk{s Ãkzíke LkÚke 

yLku ßÞkhu f{kuoLkk ¼kuøkðxk ykðu Au íÞkhu hzu Au. nðu ík{u ¾ktzrýÞk{kt {kÚkwt {qõÞwt s Au 

íkku Mkktçku÷wt òuhÚke {khu fu Äe{uÚke. ðkøkðkLkwt íkku {kÚkwt {qfLkkhLku s Au Lku? su f{o nMkíkkt 

nMkíkkt fÞwO Au íku f{o hzíkkt hzíkkt ¼kuøkððkLkwt s Au íku ík{u ÷¾e hk¾ku. fËk[ yksu  Lknª 

íkku fk÷u íkuLkwt V¤ ík{khu ¼kuøkððkLkwt s Au. fux÷kf ÷kufku yu{ {kLkíkk nkuÞ Au fu nwt su f{o 

fheþ íkuLkwt V¤ {khu s ¼kuøkððkLkwt Au íkku ÃkAe nwt fkuRLkkÚke þk {kxu zhwt?  ík{u øk{u íkux÷k 

nkurþÞkh nku Ãkhtíkw ík{u fhu÷kt f{kuoLkwt V¤ ík{khu s ¼kuøkððkLkwt Au íku ík{u ÷¾e hk¾ku. ík{u 

òu fkuR ¾kuxkt f{kuo fÞkO nþu íkku òu ík{u ÃkiMkkðk¤k nþku íkku ík{u ík{khk ÃkiMkkLkk òuhu fËk[ 

ynªLke yËk÷ík{ktÚke Aqxe sþku.Ãkhtíkw RïhLkk yÆ÷ RLMkkV{ktÚke Mknus Ãký Aqxe Lknª 

þfku. ík{u fuxfux÷kt f{kuo fhku Aku íkuLkku ík{u fËe rnMkkçk hkÏÞku Au ¾hku? Lkk. ík uíkku þõÞ 

s LkÚke.ík{u su fktR fhþku íku ík{khu ynªLku ynª s ¼kuøkððwt Ãkzþu. fhu÷kt f{kuoLkku 



 

 

¼kuøkðxku ykðu Lku íÞkhu ík{u nMkíku {kUyu íkuLkku ¼kuøkðxku Mðefkhe ÷uòu. f{oLkk 

rnMkkçk{ktÚke òu ík{u AxfðkLke fkurþþ fhþku íkku yk Lknet íkku ykðíkk fu ÃkAe íkuLkk 

ÃkAeLkk  ¼ð{kt íku ¼kuøkðxku ík{khu ¼kuøkððku s Ãkzþu. íku{kt ík{u ÷k¾ ðkLkkt  fhþku íkku 

Ãký íku{ktÚke ík{u Axfe Lknª þfku.  òu ík{Lku fkuR Mºke «íÞu yk sLk{{kt yËT¼wík ÷økkð 

ÚkkÞ yLku ík{u íkuLku yk ¼ð{kt òu Ãkk{e Lk þfku íkku ík{u íkuLkkt Mkíkík ®[íkLk{kt fËk[ yk 

yk¾ku sLk{khku fkZe Lkk¾ku. íkuðwt  Ãký çkLku Ãkrhýk{u ík{khk ¼kð søkík{kt ík{u yuf Lk 

òuR þfkÞ íkuðk ËkuhÚke çktÄkR sþku.Ãkrhýk{u ík{khku fkuRf sLk{{kt íku Mºke MkkÚku 

y[kLkf s {u¤kÃk ÚkR sþu. íkuLke {kxu ík{u «ÞíLk Lknª fÞkuo nkuÞ Aíkkt íku ík{Lku yLkkÞMku 

s «kÃík Úkþu. yk çkÄwt Ëþkoðu Au fu ík{u fhu÷wt f{o ík{khu s ¼kuøkððwt Ãkzþu. સૌજન્ય:મેિો 

 

{LkLku ykí{k MkkÚku òuzu íku s Mkk[wt ¿kkLk 

 yuf ðkh çku {kuxk Ãktrzíkku ðå[u rððkË AuzkÞku fu yðks Ãknu÷kt ykðu Au fu ðes¤e Ãknu÷kt  Ëu¾kÞ Au? 

{rnLkkyku MkwÄe ðkËrððkË [kÕÞku, Ãkhtíkw fkuR rLkýoÞ ÚkR þõÞku Lknª. íÞkhçkkË yk ÷kufkuyu rLkýoÞ 

fÞkuo fu hkºku ðhMkkË Ãkzíkku nkuÞ íÞkhu fkuR ð]ûkLke Lke[u Q¼k hneLku òuR ÷Ryu fu ðkMíkrðfíkk þe 

Au? yðks Ãknu÷kt ykðu Au fu ðes¤e Ãknu÷kt Ëu¾kÞ Au? ykøk÷e Mkðkhu økk{Lkk ÷kufku ßÞkhu ÃktrzíkkuLku 

þkuÄðk LkeféÞk íÞkhu íku{ýu òuÞwt fu çktLku Ãktrzíkku ðes¤e ÃkzðkLku ÷eÄu {he økÞk níkk. çktLku Ãktrzíkku 

¿kkLkLke þkuÄ fhíkk Lknkuíkk. íkuyku ¿kkLke Ãký Lknkuíkk. íkuyku ¿kkLke nkuðkLkk ¼ú{{kt Sðíkk níkk. ¿kkLk 

þwt Au? çkkÌk rð»kÞkuLku ykí{MkkíkT fhðk yu s ¿kkLk. ¿kkLk ÔÞÂõíkLku MÚkq¤íkkÚke Mkqû{íkk íkhV ÷R òÞ 

Au. ¿kkLkLkku ykÄkh þwt Au? òu ¿kkLk ¼kiríkf nkuÞ íkku íkuLkku ykÄkh {Lk Au yLku òu ¿kkLk ykæÞkÂí{f 

nkuÞ íkku íkuLkku ykÄkh ykí{k Au. ¿kkLk {LkLku ykí{kLke MkkÚku òuzu Au. yk ¿kkLkLke {kuxk{kt {kuxe 

rðþu»kíkk Au. su {LkLku ykí{k MkkÚku òuzu Lknª íku ¿kkLk LkÚke, çk÷fu ¿kkLkLkku ¼ú{ Au. íkÚkkfrÚkík ¿kkLk 

ðzu {Lk{kt yntfkh ÃkuËk ÚkkÞ Au. ík{u ßÞkhu fkuR yntfkhe ÔÞÂõíkLku swyku íÞkhu Mk{S ÷uðwt fu yk 

ÔÞÂõík{kt ¿kkLk LkÚke çk÷fu íku ¿kkLk nkuðkLkk ¼ú{{kt Sðe hne Au. fkihðku yLku Ãkktzðku ðå[u ÞwØLkk 

Mk{Þu fkihðkuLku ÞwØLkk Ãkrhýk{Úke ðkfuV fhkððk {kxu ¾qçk «ÞkMkku fhðk{kt ykÔÞk. ÞwrÄrchu yk 

÷kufkuLkk ¼kð{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxu ¼økðkLkLku «kÚkoLkk Ãký fhe níke, Ãkhtíkw szíkk nkuðkLkk fkhýu 

fkihðku íku Mk{S þõÞk Lknª, Ãký fkihðku yswoLkLkk økktrzðLkku xtfkh Mkh¤íkkÚke Mk{S þõÞk níkk. 



 

 

yrðfrMkík {Lk ¼kiríkfíkk ðzu A÷kuA÷ nkuÞ Au. MkktMkkrhf ¿kkLk ºký «fkhLkwt nkuÞ Au. MkkiÚke Ãknu÷wt 

¿kkLk ¼kiríkf-{kLkrMkf nkuÞ Au. ykÃkýu ¼kiríkf ðMíkwLke òýfkhe MkkiÚke Ãknu÷kt {u¤ðeyu Aeyu. 

íÞkhçkkË yk ¿kkLk {kLkrMkf çkLke òÞ Au. ÃkËkÚko ík{khe Mkk{u nkuÞ fu Lk nkuÞ, Ãký íkuLke òýfkhe 

ík{khk {Lk{kt nkuÞ Au. yk ¿kkLkLkku ßÞkhu ykÃkýu ÃkwLk: ¼kiríkf søkík{kt WÃkÞkuøk fheyu íÞkhu 

{kLkrMkf ¿kkLk ¼kiríkf ¿kkLk çkLke òÞ Au. ykÃkýk ¼kiríkf-{kLkrMkf ¿kkLkLkwt SðLk{kt ðÄw {n¥ð 

LkÚke. íkuLkwt {qÕÞ çkË÷kíkwt hnu Au. yksu ÷kufr«ÞíkkLkk rþ¾hu rçkhksíkku rMkØktík ykðíke fk÷u sqLkku 

ÚkR òÞ Au. ¿kkLk þkïík nkuðwt òuRyu. yMk÷e ¿kkLk þwt Au? su ¿kkLkLku Ëuþ, Mk{Þ yLku ÔÞÂõík{kt 

ÚkLkkhkt ÃkrhðíkoLkkuÚke fkuR Vhf Lk Ãkzíkku nkuÞ íku s Mkk[wt ¿kkLk Au. yk søkík{kt ík{k{ [eòu ÃkkA¤ 

yuf fkhý Au. fkÞo yu fkhýLkwt Ãkrhýk{ Au yLku fkhýLkwt Ãkrhýk{ fkÞo nkuÞ Au. ËwrLkÞk yk heíku s 

[k÷u Au. yuf Míkh Ãkh Úkíkwt fkÞo çkeò Míkhu fkhý çkLke òÞ Au. yk ¿kkLk yÚkðk íkuLkk MkúkuíkkuLke 

òýfkhe ðzu fkuR ¿kkLke Lk çkLke þfu. su {kLkrMkf ¿kkLkLkwt yk¾he [hý ykæÞkÂí{f ¿kkLk nkuÞ íku s 

Mkk[wt ¿kkLk Au yLku yu s ¿kkLkLkk {kæÞ{Úke {Lkw»Þ ÃkkuíkkLkk ðkMíkrðf ÷ûÞ MkwÄe ÃknkU[e þfu Au. 
સૌજન્ય:મેિો 

 

ßÞkt {{íð ykÔÞwt íÞkt hkøk WíÃkLLk ÚkkÞ 

yk MktMkkh {kun{kÞkÚke WíÃkLLk ÚkÞku Au. MktMkkhLkku Ëhuf Sð {khwt-íkkhwt fheLku íkuLku ÃkkuíkkLkku çkLkkððk 

{Úku Au. ßÞkt {kun-{kÞk ykÔÞkt íÞkt hkøk WíÃkLLk ÚkkÞ Au. hkøk yk MktMkkhLku yMkkh çkLkkðu Au, òufu 

MktMkkhe íkku íkuLku s MktMkkh íkhðkLkwt MkV¤ MkkÄLk {kLku Au, Ãký yk ¾kuxwt Au. ßÞkt {{íð ykÔÞwt íÞkt 

hkøk WíÃkLLk ÚkkÞ Au,  suLkkÚke {Lk hkøk{wõík ÚkkÞ Au, {iºke¼kð ðÄu Au. íkuLku s ¿kkLk fnu Au. ík{khe 

ÃkkMku su ¿kkLk Au íkuLkku WÃkÞk uøk fhíkkt ík{Lku Lk ykðzu íkku ík{khwt ¿kkLk ÔÞÚko Au íkku ÃkAe «&™ yu Au fu 

hkøk þwt Au? hkøkLkku yÚko yu Au fu fkuR Ãký ÔÞÂõík fu ðMíkw «íÞu {{íðLkku ¼kð hk¾ðku. yk {khwt 

{fkLk Au. r[tíkkLkku yÚko Au-ykÃkýe ÃkkMku su LkÚke íkuLku ÃkkuíkkLkwt çkLkkððkLke RåAk. ßÞkhu hkøkLkku yÚko 

Au-su {¤e økÞwt Au íkuLku ÃkkuíkkLkwt {kLkðkLke ð]r¥k. {khwt {fkLk, {khe ÃkíLke, {khe çknuLk, {khku 

¼kR...ßÞkt {{íð ykÔÞwt íÞkt hkøk WíÃkLLk ÚkkÞ Au. hkøk çktÄLk Au. su yk çkkçkíkLku òýu Au íku yk 

{khwt þheh Au. yu{ fnuðkLkk çkË÷u þheh íkku Ãk]ÚðeLkwt ½h Au. Ãkt[¼qíkkuLkku çkLku÷ku Ëun Au. nwt Lk níkku 

íÞkhu Ãký þheh níkwt,  nwt Lknª nkuô íÞkhu Ãký hnuþu. {khwt fktR s LkÚke. {khkÃkýkLkku ¼kð sux÷ku 

ðÄíkku sþu íkux÷e s ÔÞÂõík ¿kkLk{ktÚke ytÄfkh íkhV síke hnuþu. su{ su{ {khkÃkýkLkku ¼kð Ëqh Úkíkku 



 

 

sþu íku{ íku{ MkkiLkku yLkw¼ð Úkþu. nwt fkuý Awt? {khwt fkÞo þwt Au? íkuLkwt ¿kkLk Úkþu. fkuR ÔÞÂõík ík{Lku 

ÃkqAu fu ík{khe yku¤¾ þe? íkku íku fnuþu fu nwt V÷kýkLkku Ãkwºk Awt, nwt zkuõxh Awt, nwt rntËw Awt, nwt 

{wMk÷{kLk Awt, nwt siLk Awt. yk ík{khe yku¤¾  LkÚke. ÃkkuíkkLkkÃkýk{ktÚke çknkh ykððwt {w~fu÷ Au, 

Ãkhtíkw Mkt½»ko íkku fhðku s Ãkzu. yu ÷kufku ¼køÞþk¤e Au, suyku yk ¼kðLkk{ktÚke {wõík ÚkR þfu Au. 

ÃkkuíkkLkkÃkýkLke ¼kðLkk{ktÚke {wõík Úkíkkt SðLk ÄLÞ çkLke òÞ Au. {nkðeh fnu Au fu þYykík{kt su 

ðMíkw {eXe ÷køku Au íku ðMíkw ytík{kt Ãký {eXe nþu íku sYhe LkÚke yLku su ðMíkw þYykík{kt fzðe nkuÞ 

íku ytík{kt Ãký fzðe nkuÞ íku sYhe LkÚke. yki»krÄ fzðe nkuðk AíkktÞ íku íkrçkÞík  {kxu ÷k¼ËkÞf nkuÞ 

Au. fux÷ef {eXkRyku {LkLku ÷÷[kðu Aíkkt íku íkrçkÞík {kxu nkrLkfkhf Lkeðzu Au, ykÚke {Lkw»Þyu 

©uc ðMíkwLke ÃkMktËøke fhðe òuRyu. ykðe  ÃkMktËøke  fhíke ð¾íku rððuf-ÄiÞo sYhe Au. {kºk 

ykf»kkoRLku fu rË÷Lke ðkík Mkkt¼¤eLku ÃkMktËøke fhðe ÞkuøÞ LkÚke. suLkkÚke ©uÞMk ðÄu Au íku {kºk ¿kkLk 

Au, suLkkÚke «u{ yLku r{ºkíkk ðÄu Au. íku ¿kkLk Au. ÃktÂõíkLkwt ¿kkLk «u{Lku ðÄkhíkwt LkÚke.{wÕ÷k-{wÕ÷eLkwt 

¿kkLk «u{Lku ½xkzíkwt LkÚke, Ãkhtíkw ðÄkhu Au. rntËw-{wÂM÷{ yufçkeòLku LkVhík fhu Au íku ¿kkLk LkÚke. ¿kkLk 

{kºk òuzðkLkwt fkÞo fhu Au, íkkuzðkLkwt Lknª. સૌજન્ય:મેિો 

 
પનુિન્મ 

પનુિન્મર્િષેનોઆલેખઘણાછીંડાઓનેખલુ્લોકરેછે,પનુાજન્મમાંમાનનારાઓનો 
આપણાંસમાજમાંતટૂોનથી, ભારતનાસરુ્શબક્ષતથીમાડંીનેઅભણિગાનાલોકોમાં
સદીઓથીપરમ્પરાગતઘરકરીગયોછે, આિળગાડનોકેડોછોડિોમશુ્કેલછે.
આજનાઅપાતાર્શક્ષણમાંધરમળૂથીકોઈફેરફારથાયતોજર્િચારધારાબદલે
પણથથાર્પતહતક્કોઆવુંરોકિાનેમરણીયોપ્રયત્નકરતારહશેે, તેમનીપાસે
આર્થિક, સત્તાકીયઅનેધાર્મિકબાણોનોજર્થથોભરપરુછે. આલેખમાંસારીએિી
છણાિટકરિામાંઆિીછે, િાચંિાથીઘણાર્િચારોનુંમનનથશે. 
By Courtsey of Govind Maru 
  

પનુિન્મનુંિાથતિીકથિરુપ – મરુજીગડા 



 

 

મીડલઈથટકહિેાતાપશ્વીમએશીયામાંપાગંરેલાિીથતી, ઈથલામતેમજઅન્યધમા
પનુિન્મમાંમાનતાનથી.જ્યારેઉત્તરભારતમાંઉદ્ભિેલહીન્દુ, બૌદ્ધ, જૈન, શીખધમા
પનુિન્મમાંમાનેછે.(આનીપાછળનાંકારણોનીચચાાઅલગિીષયછે. પ્રચલીતમાન્યતા
પ્રમાણેનોપનુિન્મશક્યહોયઅથિાનપણહોય, જેિાતનેદુનીયાનીઅડધાથીિધુપ્રજા
થિીકારતીનહોયતેિીષય, બીજુંકંઈનહીંતોયે, િધુિીચારઅિશ્યમાગીલેછે. 
પનુિન્મનીપ્રચલીતમાન્યતાસામેબીજોપડકારઆવ્યોછેઉત્ક્રાન્તીિાદતરફથી.
ઉત્ક્રાન્તીિાદએકોઈમાન્યતાકેહાયપોથીસીસનથી. 
સૌપહલેાંઆપણેપ્રચલીતમાન્યતાનાંછીંડાંતપાસીએ, એમાન્યતાનીશરુઆતપાછળનાં
કારણજાણીએઅનેપછીિાથતિીકતાશીછેએનીચચાાથશે. 
પનુિન્મનાસમથાનમાંકરિામાંઆિતીસૌથીપહલેીદલીલછેકેકોઈશ્રીમન્તનેત્યાંજન્મે
છે; તોકોઈગરીબનેત્યા.ંએનીપાછળપિુાજન્મનાંકમોસીિાયબીજુંકંઈહોઈનશકે.
ધામીકવ્યાખયાનોમાંસમ્પત્તીનેતચુ્છકહિેામાંઆિેછે.જ્યારેશ્રીમન્તનેત્યાંજન્મિાથીજીિન
સગિડીયુંતોથાય; પણજાણેસાથાકથતુંહોયએિોઉપરનાિીધાનનોછુપોઅથાછે. 
જન્મિીશેસિાલપછુિોજહોયતોએછેકેગરીબહોય, શ્રીમન્તહોય, હીન્દુહોયકે
મથુલીમહોય:એમનાંબાળકોએમનેત્યાંનજન્મેતોબીજાકોનેત્યાંજન્મે? પ્રચલીત
માન્યતાપ્રમાણેજન્મનારબાળકનોઆત્માજન્મક્યાંલેિોતેનક્કીકરેછે.િાથતિીકતાએછે
કેનિાજન્મનોનીણાયજન્મનારનીઈચ્છાપરનહીં; પણજન્મઆપનારમાતા–પીતાના
હાથમાંહોયછે.સજીિોનોજન્મએકબાયોલૉજીકલઘટનામાત્રછે, એનાથીિીશેષકંઈનથી. 
એકકાલ્પનીકદાખલોલઈએ.દુનીયામાંદરિષે15-17કરોડમાનિબાળજન્મેછે.(આ
િાથતિીકછે. માનીલોકેદુનીયાનાંપખુતિયનાંબધાંસ્ત્રી–પરુુષએકિષામાટેસમ્પણુા
બ્રહ્મચયાપાળેતોમનટુયતરીકેજન્મલેિાયોગ્યઆ15-17કરોડસમભિીતઆત્માક્યાં
અનેકેિીરીતેજન્મલેશે? આબ્રહ્મચયાનુંવ્રતજોબધાલાબંોસમયપાળેતોશુંથઈજાય
? 
થોડાંિષોથીશહરેમાંચકલીઓઓછીથઈરહીછે.નીટણાતોનુંમાનવુંછેકેએમનાંખોરાકમા,ં 
પાણીમાંકેહિામાનમાંઆિેલફેરફારનેલીધેએમનુંપ્રજનનતતં્રખોરિાઈગયુંછે.આિીજ
રીતેકોઈનવુંકાતીલરસાયણકેનિાંિાયરસઆપણાપ્રજનનતન્ત્રનેખોરિીદેએશક્યતા
નકારીનશકાય.આિાસજંોગોમાંકોઈપણઆત્મામનટુયયોનીમાંજન્મનલઈશકે.બધા
માટેમોક્ષઅશક્યથઈજાય. 



 

 

બેત્રણપેઢીપહલેાનાંદંપતીનેઆઠ– દસબાળકોહોિાંસામાન્યબાબતહતી.હિે
મોટાભાગનાલોકોબેત્રણબાળકોથીસન્તોષમાનેછે.િધુબાળકોનેજન્મનઆપિાનો
નીણાયમાતા–પીતાનોહોયછે, જેિૈજ્ઞાનીકશોધોનેલીધેશક્યબન્યુંછે.આબધાંદૃટટાન્તોથી
જન્મનોનીણાયકોનેઆધીનહોયછેએનોિીિાદશમીજાયછે. 
પનુિન્મનીતરફેણમાંકરિામાંઆિતીબીજીદલીલછેઅિારનિારછાપામાંચમકતા
પિુાજન્મનીયાદ(થમરણ નાદાિા.આિાદાિાઓનીપોકળતાએછેકેતેહમ્મેશાંકોઈદુરના
ગામમાંજથતાહોયછે.આપણાશહરેનાકોઈનેક્યારેયપણપોતાનાપિુાજન્મનીયાદઆિી
હોયએવુંિાચંિામાંઆવ્યુંનથી. 
અમેરીકામાંપણએકિખતઆિોબનાિબન્યોહોિાનુંિાચં્યુંહત ુ.ંકુતહુલિશ, ત્યાનંીમોટી
પબ્લીકલાયબે્રરી, જ્યાંબધાંમોટાંશહરેોનાંછાપાંઆિતાંહોયત્યાંજઈકથીતગામની
નજીકનાંશહરેોનાંછાપાંઉથલાિીજોયા.ંમાત્રએદીિસનાજનહીં; પણએની
આગળપાછળના4-5દીિસનાંછાપાંજોયા;ં પરન્તુક્યાયંપણએગામનાઆિાબનાિ
િીશેનોઉલ્લેખનહોતો. 
એશહરેોમાંપણક્યારેકપિુાજન્મનીયાદનાદાિાછપાતાહશે.એદાિાઓએમનાશહરેના
નહીં; પણઅન્યકોઈશહરેનાહશે.ક્યારેકકોઈદુરનાશહરેનાછાપામાંમમુ્બઈમાંકોઈને
પિુાજન્મનીયાદનાસમાચારઆવ્યાહશે.તેમછતાંતેિેળાનામમુ્બઈનાંએકપણછાપામાં
એનોઉલ્લેખનહીંહોય. 
છાપાઓંનોમખુયહતેુપોતાનુંિેચાણિધારિાનોહોયછે.સનસનાટીભયાાસમાચારએમાંમદદ
કરેછે.એિાબધાસમાચારસાચાહોિાનુંમાનીનલેિાય. 
પનુિન્મનીયાદનીબીજીપણએકખાસીયતછે.જેનેપણઆિીયાદઆિીહોયતેકોઈ
દુરનાપ્રદેશનાકોઈકુટુમ્બનાસભ્યહોિાનુંકહ.ેકોઈનેપણપોતેિાદંો, સાપ, મચ્છરકે
ગટરમાંપડયારહતેાડુક્કરહોિાનુંયાદનથીઆિતુ.ંશામાટે? 
જાણીતાલોકોનેહીપ્નોટીઝમથીભતુકાળમાંલઈજઈપિુાજન્મનીયાદતાજીકરાિતીએક
સીરીયલથોડાસમયપહલેાંટીિીપરબતાિાતીહતી.ટંુકસમયમાંજએનેબન્ધકરિીપડી.
અન્ધશ્રદ્ધાથીભરપરુદેશમાંપણએચાલીશકીનહીં, તેબાબતપોતેજઘણુંકહીજાયછે. 
એમાન્યછેકેકોઈનેપણપિુાજન્મનીયાદનહોિી; એપનુિન્મનહોિાનીનક્કરસાબીતી
નગણાય.એજરીતેછુટાછિાયાએકલદોકલકહિેાતાદાિાઓનેપિુાજન્મહોિાનીસાબીતી



 

 

પણનજગણાયને? પનુિન્મનીમાન્યતામાંઆટલાંછીંડાંહોય, દુનીયાનીઅડધાથીિધુ
પ્રજાએમાંમાનતીનહોયછતાયેંભારતમાંતેઆટલીકેમથિીકારાઈછે? 
પ્રાચીનિૈદીકિીચારધારામાંપાપોનો(ખોટાંકાયોનો નાશકરિાનોસાિસહલેોઉપાય
બતાિિામાંઆવ્યોહતો.પજુાપાઠ, વ્રત, હિન, ચોક્કસદીિસેનદીમાંથનાનિગેરેકરિાથી
પાપોમાથંીમતુતીમળે.બીજીરીતેજોઈએતોઆિીગોઠિણથીખોટંુકરિાનોપરિાનોમળી
જતો.મનફાિેતેમિતોઅનેઅમકુક્રીયાકાડંકરીખોટંુકયાાનાપરીણામભોગિિામાથંી
છુટકારોમેળિો.આમાટેજરુરીક્રીયાકાડંકરનારબ્રાહ્મણોનોધન્ધોખબુફલ્યોફાલ્યો.આ
ગોઠિણેપરમાત્માનેઆજનાભ્રટટસરકારીઅધીકારીનીસમકક્ષલાિીદીધા.ફાિેતેમ
કાયદાનોભગંકરોઅનેલાગતાિળગતાઅધીકારીનેપૈસાઆપોએટલેતેજિાદે. 
પરમાત્માનેથોડીલાલચઆપીકેખશુામતકરીમનાિીલેિાનોઆઉકેલકેટલાક
િીદ્વાનિીચારકોનેિાજબીલાગ્યોનહીં.સમાજમાંવ્યિથથાઅનેજાહરેશાન્તીમાટેમાણસોને
ખોટંુકરતાંઅટકાિવુંજરુરીહત ુ.ંએનાિીકલ્પરુપેએમણેએકનિોનીયમશોધ્યો, બનાવ્યો. 
આનિાનીયમઅનસુારસારાંકમો(પણુ્ય નુંસારંુફળજરુરમળે; પણએનાથીખરાબ
કમો(પાપ નોનાશથાયનહીં.ખરાબકમોનુંફળપણભોગિવુંજપડે.આનીયમકમાના
સીદ્ધાન્તતરીકેજાણીતોથયો. 
કમાનાસીદ્ધાન્તનીલોકમાનસપરથોડીઅસરથઈખરી; પણસાથેસાથેઆસીદ્ધાન્તમાંપણ
છીંડાંદેખાિાંલાગ્યા.ંબધાનોરોજબરોજનોઅનભુિકંઈકજુદોજહતો.ખોટંુકરનારામોજ
કરતાહતા, જ્યારેસારંુકરનારનેઘણીમશુ્કેલીઓનોસામનોકરિોપડતોહતો.આ
િીટમ્બણાનોએકમાત્રઉકેલહતો, કમાનાફળમાટેનીસમયમયાાદાિધારિાનો.દરેકસારાકે
ખરાબકમાનુંફળભોગિવુંજપડેછે.આભિમાંનબનેતોઆિતાભિમાંઅથિાતો
પછીનાકોઈપણભિમાંભોગિવુંતોપડેજ.આહતીપનુિન્મનીમાન્યતાનીશરુઆત. 
પ્રાચીનભારતમાંકમાનોસીદ્ધાન્તઅનેપનુિન્મનોખયાલફેલાિિાનોબીજો(કદાચ
િધુઅગત્યનો હતેુિૈદીકસમયનીિણાવ્યિથથાનેકાયમીબનાિિાનોહતો.નીચલાિણોના
માનસમાંએમનાઉતરતાદરજ્જજાનોખયાલઠસાિિામાટેપનુિન્મનીકલ્પનાઆબાદકારગત
નીિડી.જેથીએનાપ્રચારઅનેપ્રસારમાટેકમાકાડંીઓનોમોટોઉદ્યોગખીલીનીકળ્યો.કોઈ
એકલદોકલવ્યકતીએનીિાથતિીકતાિીશેપ્રશ્નકરેતોથથાપીતહીતોએનેતરુન્તદબાિી
દેતા.આિીમાન્યતાઓનેલીધેત્યારથીચાલીઆિતીિણાવ્યિથથાએનાિીકૃતથિરુપેઆજ



 

 

સધુીટકીરહીછે.(બદુ્ધઅનેમહાિીરેિણાવ્યિથથાનોિીરોધકયોઅનેપનુિન્મનેપણમાન્ય
રાખયોતેથીિણાવ્યિથથાનેઅટકાિીશક્યાનહીં  
પનુિન્મનેથિીકાયાબનાિિાઆત્માનેશરીરથીઅલગઅનેઅમરબતાિિોજરુરી
હતો.આનાથીમાણસનીઅમરથિાનીજન્મજાતઅભીલાષાપણસન્તોષાતીહતી.આતોએક
પથંનેદોકાજજેવુંથયું!ભાિતુ’ંતુંએિૈદેબતાવ્યું!લોકમાનસનેઅમરઆત્માનીકલ્પના
એટલીગમીગઈકેએનીસાથેસકંળાયેલુંબધુંજએમણેસહષાથિીકારીલીધુ.ં 
પનુિન્મમાંનમાનતીપ્રજામાંપણઅમરત્િનીપ્રબળઈચ્છાહોયછે.આઈચ્છા
સન્તોષિાપ્રાચીનઈજીપ્તમાંમતૃશરીરનેમમી(Mummy) બનાિીસાચિીરાખતાહતા.
આજેપશ્વીમનાદેશોમાંમમીબનાિિાનેબદલેશબનેકોફીનમાંસાચિીનેજમીનમાંદટાયછે. 
 
શરીરથીથિતન્ત્રએિોઅમરઆત્મા, પનુિન્મઅનેકમાનોસીદ્ધાન્તએકબીજાસાથે
ગાઢરીતેસકંળાયેલાછે.જોએકનેપ્રચલીતમાન્યતાપ્રમાણેથિીકારીએતોબાકીનાબેને
પણએિાજઅથામાંથિીકારિાપડ.ેએજરીતેજોએકનીપ્રચલીતમાન્યતાનેનકારીએના
િીકલ્પનેથિીકારીએતોબાકીનાિીકલ્પપણશોધિાપડે. 
આલેખમાળામાંશરીરથીથિતતં્રએિાઆત્માનાથિરુપનેનકાયુુંછે.(તારીખ:4–
03–2011નીપોથટ:િૈજ્ઞાનીકદૃટટીએઆત્માનુંથિરુપ એનાિીકલ્પરુપે, સજીિોને
નીજીિથીઅલગપાડત ુંતત્ત્િજેઆપણાDNAમાંઅંકીતમાહીતીછેએનેઆપણીચેતના
કહીછે.આચેતનાઆપણામાતા–પીતામાથંીઆપણામાંઆિેછેઅનેઆપણાદ્વારાઆપણા
બાળકોમાંઉતરેછે.બીજેક્યાયંથીનથીઆિતી.બીજાશબ્દોમાંકહીએતોઆચેતનાપેઢી
દરપેઢીનવુંશરીરધારણકરેછે, એટલેકેપનુિન્મપામેછે. 
એવુંમાનિામાંઆિેછેકેઆગલાભિમાંકરેલકમોનેલીધેઆભિમાંમનટુય
અિતારમળ્યોછેતેમજઉચ્ચધમાઅનેજ્ઞાતીમળ્યાછે.(બધાનેપોતાનાધમાઅનેજ્ઞાતી
સિોત્તમલાગેછે. આકહિેાનોઅથાએથયોકેકોઈપ્રાણીનોઆત્માઆપણામાંઆવ્યોછે.
આમાન્યતાથીમાતા–પીતાનાિારસાનીઘોરઅિહલેનાથાયછે.બીજોપણએકસિાલછે.
િાદંા, મચ્છર, સાપકેડુક્કરેએિાંકયાં“પણુ્ય” કયાાહશેજેનેલીધેએમનેમનટુયઅિતાર
મળ્યોહોય!દરિષેકરોડોનાહીસાબેિધતીિથતીજોતાંએટલુંકહીશકાયકેકાંતો
પ્રાણીઓખબુ“સત્કમી” બન્યાછેઅથિાઆમાન્યતાસાિપોકળછે. 



 

 

મોટાભાગનાલોકોધમાનોઉપયોગિધુસમ્પત્તીઅનેસખુસગિડમેળિિાનાસાધન
તરીકેકરેછે.એસમ્પત્તીતેઓસાથેનથીલઈજિાના; બલકેસન્તાનોમાટેછોડીજિાનાછે.
િળીએપણતેઓજાણેછે, સમજેછેઅનેપરોક્ષરીતેથિીકારેછેકેએમનું“અમરત્િ” 
પિુાજન્મદ્વારાનહીં; પણસન્તાનોદ્વારાજળિાિાનુંછે.પ્રચલીતપનુિન્મમાંજોપરુોિીશ્વાસ
હોતતોપોતાનીમોટાભાગનીસમ્પત્તીસત્કાયોમાંિાપરીઆિતાભિનુંભાથુંબાધંત.તે
ઉપરાન્તપોતાનાિાનપ્રથથાશ્રમનોસમયિધુઅથોપાિનનેબદલેપોતાનેગમતાંસત્કાયોમાં
કરત.પ્રચલીતમાન્યતા, આદશોઅનેિાથતિીકતાિચ્ચેનાઆિીરોધાભાસનેકેમ
નજરઅંદાજકરિામાઆિેછે!કેમહાસંીયામાંધકેલીદેિામાંઆિેછે? 
હિેિાતરહીકમાનાસીદ્ધાન્તની.જેરીતેઆપણીચેતનાઆપણાસન્તાનોમાંઉતરી
આિેછેએજરીતેઆપણાંસારા–ંનરસાંકમોનાંફળપણતેઓભોગિેછે.ગરીબનેત્યાં
જન્મનારનેશરુઆતથીજસઘંષોકરિાપડેછે.એનેદુભાાગ્યગણવુંકેજીિનઘડતરની
પાઠશાળાગણિીતેદરેકનાદૃટટીકોણપરઆધારરાખેછે.આઉપરાન્તબધાપોતાનાંકમોનાં
ફળએકયાબીજાથિરુપેઆજન્મમાંજભોગિેછે. 
એટલુંસાચુંછેકેચેતના, પનુિન્મઅનેકમાનોસીદ્ધાન્તએકબીજાસાથેઅિશ્ય
સકંળાયેલાછે.ફરકએટલોછેકેતેશરીરથીથિતતં્રએિાઆત્માનેલીધેનહીં; પણસજીિોની
પોતાનોિશંિેલોઆગળિધારિાનીમળુભતુવતૃ્તીનેલીધેછે.એટલામાટેજતોયોગ્યસમયે
પ્રજનનતતં્રનોિીકાસઆપમેળેથાયછે.(શરીરનાંબીજાંબધાંતતં્રોપોતાનુંઅથતીત્િટકાિી
રાખિામાટેછે. નેશનલજ્યોગ્રાફીજેિીચેનલજોનારે, પોતાનોિશંિેલોિધારિા
જીિસટોસટનીલડાઈકરતાપ્રાણીઓજોયાહશે.આપણેથોડાસથંકારીઅનેસયંમીહોિાથીએ
રીતેઝઘડતાનથીછતાંકુદરતીરીતેતોપ્રાણીજછીએ. 
ઉત્ક્રાન્તીિાદઅનેસિનિાદિચ્ચેમખુયફરકએછેકેઉત્ક્રાન્તીિાદપ્રમાણેસજીિોની
પ્રજાતીઓકુદરતીપરીબળોનેઆધીનધીરેધીરેિીકસીછે.જ્યારેસિનિાદપ્રમાણેબધુંએક
સાથેએકસમયેસજાાયુંછે, સહતેકુસિિામાંઆવ્યુંછે.સિનિાદિીશેકેટલાકપ્રશ્નોછે.
એમાથંીઅત્યારેબેપ્રશ્નોિીશેિીચારીએ. 
સિનમાટેસિકનીજરુરપડેછે.સિકક્યારેપણપોતાનાસિનનીઅન્દરહોતો
નથી.તેસિનનીબહારહોયછે.આકીથસામાંસિનનીબહારએટલેતારામડંળોઅનેઅિકાશ
સહીતસમથતબ્રહ્માડંનીબહારહોવુંજરુરીછે.બ્રહ્માડંનીબહારશુંહોઈશકેએનીહજીસધુી
કોઈનેકલ્પનાસધુ્ધાંનથી.કંઈપણહોયતોિળીએનાસિકિીશેપણઆજપ્રશ્નઉભોરહે



 

 

છે.સિનિાદમાંમાનતીબધીિીચારધારાઓસિકનેપરૃ્થિીફરતાિાદળોનીઉપરહોિાનુંકહે
છે.બ્રહ્માડંનીસરખામણીએપરૃ્થિીએકરજકણમાત્રછે.આપણાસીિાયબીજાકોઈમાટેએનું
કશુંમહત્ત્િનથી.િાદળોનીઉપરથોડાઅન્તરમાટેપાતળંિાતાિરણછે, પરૃ્થિીનુંચમુ્બકીય
કે્ષત્રછેઅનેમાનિસજીતઉપગ્રહોપરૃ્થિીનીપ્રદક્ષીણાકરેછે.ત્યાંબીજુંકંઈનથી.જોસિકના
અથતીત્િનેથિીકારીએતોએકનિોપ્રશ્નઉભોથાયછે.સિકનેકોણેસજ્યો? જોસિક
થિયમ્ભુહોયતોબ્રહ્માડંથિયમ્ભુકેમનહોઈશકે? 
બીજોપ્રશ્નસિનનાહતેુિીશેછે.આિીષયમાંક્યાયંથપટટમાહીતીનથી.
સિનનાસમયિીશેપણમતમતાન્તરછે.એકિીચારધારાપ્રમાણેબધુંઆશરેસાતહજાર
િરસપહલેાંસજાાયુંછે.જ્યારેબીજીિીચારધારાઅનન્તકાળનીિાતોકરેછે. 
અંગે્રજીસાહીત્યનીએકપરીકથાપ્રમાણેમેઘધનટુયનેછેડેસોનાનોચરુહોયછે.કોઈ
વ્યતતીજ્યારેઅિાથતિીકખિાબજોતીહોયત્યારેતેઆકાલ્પનીકસોનાનાચરુપાછળદોડી
રહીછેએવુંકહિેાયછે.આચરુમાત્રએકપરીકલ્પનાહોિાથીક્યારેપણકોઈનેમળ્યોનથી.
(મેઘધનષુિાતાિરણમાંરચાયછે.એપરુોગોળહોિાથીએનેછેડોનથી.એક્યાંપણ
જમીનનેથપશાતોનથી.  
પનુિન્મ, થિગા, મોક્ષિગેરેનીમાન્યતાઓપણઆસોનાનાચરુજેિીહોઈશકેછે.મોક્ષને
જીિનનુંઅંતીમધ્યેયગણીએદીશામાંપવતૃ્તરહિેાકરતાંપરૃ્થિીપરનીસજીિ–નીજીિસટૃટીના
સારાભિીટયમાટેપ્રવતૃ્તીકરિીિધુિહિેારુછે. 
ઉત્ક્રાન્તીમાંઅત્યારેમનટુયછેલ્લોછે; પણઅંતીમનથી.આપણાથીિધુિીકસીતપ્રજાતીકેિી
હશેએનીકલ્પનાઘણાએકરીછેપણખબરકોઈનેનથી.ત્રીકાળજ્ઞાનીકોઈથયુંનથીઅને
થવુંશક્યનથી.ત્રીકાળજ્ઞાનપણએકકલ્પનામાત્રછે.ભિીટયજાણીશકનારનેભતુકાળની
ખબરહોિીજજોઈએ.ભતુકાળઅનેત્યારનાભિીટયિીષેનીઘણીપરુાણીમાન્યતાઓખોટી
સાબીતથઈછે, જેત્રીકાળજ્ઞાનનીભ્રામકતાપરુિારકરેછે. 
સત્યક્યારેકસરળહોયછેતોક્યારેકઅટપટંુઅનેકડવુંપણહોયછે.લોકોનેએગમતુંન
હોિાથીએનાથીદુરભાગેછે.કેટલાકલોકોપોતાનીમાન્યતાઓનેએટલાપપંાળતાહોયછેકે
નિોિીચારસાભંળિાકેસમજિાપણમાગતાનથી.એનાિીશેિીચારિાનીતેમજગમેતો
થિીકારિાનીિાતતોદુરરહી.એકબીજાથીિીરોધીિીચારોનુંિાચનકરીએતોમનોમન્થનનું
િલોણુંથાયઅનેએમાથંીસત્યઉભરીઆિે.ઘણીિીચારધારાઓશરુઆતમાંસમ્પણુાસત્ય
જેિીલાગતીહોયછે.સમયજતાંએમાંત્રટુીઓદેખાિાલાગેછેએટલેએનાિીકલ્પશોધાય



 

 

છે.એરીતેનિીિીચારધારાઓઅથતીત્િમાંઆિેછે.આથીકહોય, રાજકીયહોયકેધામીક
હોય, કોઈપણકે્ષત્રનીઆજસધુીનીએકપણિીચારધારાસિામાન્યથઈશકીનથી.દરેકકે્ષત્રમાં
નિાિીચારનોઅિકાશછે. 
પરુાણીમાન્યતોનેક્યાંસધુીિળગીરહીશું? અણગમતાંસત્યોક્યારેથિીકારતાથઈશું? 
–મરુજીગડા 
 

 

માળા એટલે શુ ં? તેમા ં108 મણકા કેમ રખાય છે ? 
 

સસંારની આંટીઘ ૂટંી, જીિનર્નિાાહ માટેની દોડધામ અને ક્યારેક આળસના લીધે મનટુય રદિસમા ં
એક િાર પણ પરમકૃપાળ પરમાત્માનુ ંથમરણ કરતો નથી હોતો. આિી પરરસ્થથર્તથી આપણા 
પિૂાજો અજાણ ન હતા. ઋર્ષમરુ્નઓ આિા વ્યથત મનટુયોને રદિસમા ંએક િાર પ્રભથુમરણ 
કરિાની પે્રરણા આપતા હતા. જે આગળ િધતા પાચં િાર અને પછી અબગયાર િાર નામથમરણ 
કરિા કહતેા. પ્રભથુમરણ માટે પોતે આપેલ મતં્ર જપિા માટે જ્યારે ચોક્કસ ગણતરીની જરૂરત 
ઊભી થઈ ત્યારે મણકાિાળી માળાનો જન્મ થયો હોિો જોઈએ તેમ માનિામા ંઆિે છે. 
 

બહુ જ સાદા અથામા ંકહીએ તો મતં્ર-માળાની ગણતરીની સાનકુળૂતા માટેનુ ંસાધન એટલે માળા. 
આ માળા 108 મણકાની બનાિિામા ંઆિી તે પાછળનુ ંરહથય જાણિા જેવુ ંછે. મનટુયની 
શારીરરક રચના મજુબ તે 1 ર્મર્નટમા ં15 િાર શ્વાસ લે છે. આ ગણતરી પ્રમાણે મનટુય 24 
કલાકમા ં21,600 િાર શ્વાસ લે છે. આપણા શાસ્ત્રોમા ંપણ તેની નોંધ છે. રાર્ત્રના 12 કલાક જો 
બાદ કરી લઈએ તો રદિસના 12 કલાકમા ંમનટુય 10,800 િાર શ્વાસ લે છે. થિાભાર્િક છે કે દરેક 
શ્વાસે ભગિાનનુ ંથમરણ ન થઈ શકે. પરંત ુજો ર્િર્ધપિૂાક મતં્રનો જાપ કરિામા ંઆિે તો પ્રત્યેક 
મતં્રજાપનુ ં100ગણુ ંફળ મળે છે. ઋર્ષમરુ્નઓના આ ર્િધાન મજુબ રદિસ દરમ્યાન જો 108 િાર 
મતં્રનો ર્િર્ધપિૂાક જાપ થાય તો તેનુ ં100ગણુ ંફળ મળે. તે ગણતરીએ (108 x 100 = 10800) 

માળામા ં108 મણકા પરોિિામા ંઆવ્યા હતા. 108 મણકાની એક માળા મતં્રજાપ કરી ફેરિિાથી 
શ્વાસેશ્વાસે ભજન કયુું ગણાય. આમ રદિસમા ંએક માળા ફેરિિી એ પ્રભભુજનનુ ંપહલે ુ ંપગર્થયુ ં
ગણાય છે. 
 

108 મણકા માટેનો બીજો મત ખગોળશાસ્ત્રીય છે. ખગોળશાસ્ત્ર પ્રમાણે સયૂા-ચદં્રના આધારે પરૃ્થિી 
ઉપર ઋતચુક્ર ચાલે છે. સયૂાના માગાને પ્રાચીન ઋર્ષ-િૈજ્ઞાર્નકોએ 27 ર્િભાગોમા ંિહેંચીને પ્રત્યેક 



 

 

ર્િભાગમા ંરહલેા તારાઓના સમહૂને ‘નક્ષત્ર’ સજં્ઞા આપી છે. આ નક્ષત્ર માળાના આધારે આપણી 
માળાની કલ્પના કરિામા ંઆિી છે. પ્રત્યેક નક્ષત્રના ચાર ચરણ હોય છે. આથી 27 નક્ષત્રોના 
મળીને કુલ 108 ચરણ થાય છે તેથી માળાના મણકાની સખંયા 108 રખાઈ છે તેમ આપણા 
પિૂાજોનુ ંમાનવુ ંછે. બ્રહ્માડંની નક્ષત્રમાળા જેને કેન્દ્રમા ંરાખીને ફરે છે તે થથાનને ‘સમેુરુ પિાત’ 

નામથી શાસ્ત્રમા ંિણાિિામા ંઆવ્યુ ંછે. આથી માળાના બનેં છેડા જ્યા ંમળે છે તે થથાનને અને તે 
મણકાને ‘સમેુરુ’ કહિેામા ંઆિે છે જે અપભ્રશં થઈ મેરુ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે માળા ગણતા ં
મેરુનો મણકો આિે છે ત્યારે 108 મતં્રજાપ પરૂા થયાનો સકેંત મળે છે અને ભાર્િકો તે સમયે મેરુને 
આંખે અડકાડે છે. મેરુના મણકાને રેશમના દોરાના ગચુ્છાથી પરોિિામા ંઆિે છે. 
 

માળાના આ મણકાઓ ર્િર્િધ પ્રકારની િથતઓુમાથંી બનાિિામા ંઆિે છે, પરંત ુશાસ્ત્રોતત રીતે 
આ મણકા સખુડના લાકડાના કે સાદા લાકડાના હોય તે પસદં કરિામા ંઆિે છે. ગળામા ં
પહરેિાની માળા તલુસીના લાકડામાથંી બનાિિામા ંઆિે છે જેનાથી કેટલાક રોગોમા ંરાહત થાય 
છે. મનટુયના પોતાના મનની શારં્ત માટે, પરમાત્માના ઉપકારોનુ ંઋણ અદા કરિા માટે માળા દ્વારા 
મતં્રજાપ કરે છે. 
 

 
મરંદરનીપ્રદબક્ષણાશામાટેકરિામાંઆિેછે? 

આપણે જ્યારે કોઈ મરંદરમા ંજઈએ ત્યારે ભગિાનના ંદશાન કયાા પછી આપણે મરંદરના ગભાાગારની 
પ્રદબક્ષણા કરીએ છીએ. લોકો સામાન્ય રીતે ત્રણ િાર પ્રદબક્ષણા કરતા હોય છે. ક્યાકં આ સખંયા 
એક, ત્રણ, સાત, અબગયાર હોય છે. મરંદર ર્સિાય િડ અને પીપળાના વકૃ્ષની પ્રદબક્ષણા કરિામા ં
આિે છે. ગણપર્તજીએ પણ માતા-ર્પતાની પ્રદબક્ષણા કરીને સમગ્ર બ્રહ્માડંની પ્રદબક્ષણા કરી લીધી 
હતી. જે િાત સૌ કોઈ જાણે છે. 

મધ્યબબિંદુ ર્િના િત ુાળ દોરી શકાત ુ ંનથી. ઈશ્વર આપણા જીિનનુ ંમધ્યબબિંદુ, ઉ્ભકિથથાન અને 
સારતત્ત્િ છે. તેને આપણા જીિનનુ ંમધ્યબબિંદુ ગણીને આપણે દૈર્નક કાયો કરતા હોઈએ છીએ. 

િળી, િતુાળ ઉપરનુ ંદરેક બબિંદુ કેન્દ્રથી સમાન અંતરે આિેલુ ંહોય છે. એનો અથા એિો છે કે આપણે 
જ્યા ંહોઈએ કે જે કંઈ પણ હોઈએ, આપણે સમાન રીતે ઈશ્વરની સમીપે જ છીએ. કોઈ પણ જાતના 
ભેદભાિ ર્િના તેની કૃપા આપણી તરફ િહતેી હોય છે. 



 

 

પ્રદબક્ષણા હંમેશા ંડાબેથી જમણી બાજુ કરિામા ંઆિતી હોય છે. તેવુ ંશા માટે તે જાણીએ. જ્યારે 
આપણે પ્રદબક્ષણા કરીએ છીએ ત્યારે ભગિાન હંમેશા ંઆપણી જમણી બાજુએ હોય છે. રહન્દુઓ 
જમણી બાજુને પર્િત્ર ગણે છે, તેથી આપણે પ્રદબક્ષણા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે સતત એ િાતનુ ં
થમરણ રાખવુ ંજોઈએ કે ધમાના અને ઈશ્વરના પક્ષમા ંરહીને આપણે પર્િત્ર અને નેક જીિન 
જીિિાનુ ંછે. ઈશ્વર શસ્તત અને મદદના ખબૂ જ જરૂરી મળૂ સ્ત્રોત છે, તે આપણા જીિનના સાચા 
પથદશાક છે, સાચા મદદગાર છે. આમ ર્િચારિાથી આપણે આપણી દુટપ્રવરૃ્ત્તઓ અને ભતૂકાળમા ં
કરેલા ંપાપ ફરીથી કરિામાથંી બચી જઈએ છીએ. 

આપણા ંશાસ્ત્રો આપણને બોધ આપે છે. માત ૃદેિો ભિ. એટલે કે માતાને દેિરૂપ માનો. ર્પત ૃદેિો 
ભિ. એટલે કે ર્પતાને દેિરૂપ માનો. આચાયા દેિો ભિ. એટલે કે આચાયાને દેિરૂપ માનો. આ 
િાતને ધ્યાનમા ંરાખીને આપણે આપણા ંમાતા, ર્પતા અને ગરુુની દેિોની જેમ પ્રદબક્ષણા કરેલી તે 
કથા જાણીતી છે. 

મરંદરમા ંપજૂા કયાા પછી આપણે મરંદરની પ્રદબક્ષણા કરીને આપણા અંતરમા ંિરેલા પરમાત્માને 
થિીકારીને આપણે તેમનુ ંથમરણ કરીએ છીએ. આપણે બહાર જેની મરૂ્તિથિરૂપે પજૂા કરીએ છીએ, તે 
જ પરમાત્મા આપણી અંદર છે - પરંપરા - સખુદેિ આચાયા 
 
 

ઇશ્ર્િર અંશ જીિ અર્િનાશી... 
સદગરુૂ બાબા હરદેિર્સિંહજી મહારાજ(ર્નરંકારી બાબા)એ પોતાના પ્રિચનોમા ંજણાવ્ યુ ંછે કેઃ ધાર્મિક 
ગ્રથંોને ફકત એકલા િાચંિાના નથી,પરંત ુતેને સમજિાની ૫ણ જરૂરત છે.સદગરુૂના મખુારર્િિંદથી 
નીકળેલો એક એક શબ્ દ ખબૂ જ ઉંડાણમા ંર્િચાર કરિા પે્રરે છે.ગરુૂભતતનુ ંકામ તો તેને અમલમા ં
લાિિાનુ ંહોય છે.સદગરુૂએ સિાવ્ યાપી ૫રમર્પતા ૫રમાત્ માના દશાન(અનભુરૂ્ત) કરાવ્ યા ંછે જે 
૫રરપણૂા, અભેદ અને અછેદ છે.૫રમર્પતા ૫રમાત્ મા કણ કણ અને ઘટ ઘટમા ંવ ્ યાપ્ ત છે,૫રંત ુકણ 
કણ અને ઘટ ઘટ ૫રમર્પતા ૫રમાત્ મા નથી.૫રમાત્ માનુ ંનરૂ બધામા ંછે,ભલે ૫છી તે જડ હોય કે 
ચેતન.આ સરૃ્ટ ટમા ંઅમે જે કંઇ જોઇ રહ્યા છીએ તે તમામમા ં૫રમાત્ માનુ ંનરૂ છે.કહ્ુ ંછે કેઃ 
   આદમકો ખદુા મત કહો,આદમ ખદુા નહી, લેરકન ખદુાકે નરૂસે,આદમ જુદા નહી... 
જીિ ઇશ્ર્િરનો જ અંશ છે,૫રંત ુઇશ્ર્િર નથી.જીિને ચૌરાશી લાખ યોર્નઓમાથંી મસુ્તત મેળિિી છે, 
એટલા માટે સતં મહાત્ માઓએ ૫રમાત્ માને ઓળખિાની િાત કહી છે.હિે સિાલ એ પેદા થાય કેઃ         
શુ ંપોતાના મળૂની ઓળખાણ થઇ ગયા ૫છી જીિ પોતાના મળૂ (ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્ મા)મા ં



 

 

ર્િબલન થઇ જાય છે? અથિા તેનુ ંપોતાનુ ંઅર્થ તત્ િ રહ ેછે? આ જાણતા ં૫હલેા ંજીિ શુ ંછે?તેને 
જાણવુ ંખબૂ જ જરૂરી છે.જીિ શુ ંછે? અને તેને મસુ્તત કેમ જોઇએ? 
ભતત ર્શરોમણી તલુસીદાસજીએ રામચરીત માનસમા ંકહ્ુ ંછે કેઃ 
   સનુહું તાત યહ અકથ કહાની,સમઝુત બનઇ ન જાઇ બખાની, 
   ઇશ્ર્િર અંશ જીિ અર્િનાશી,ચેતન અમલ સહજ સખુરાશી,(રામચરરત માનસઃ૧૧૬/ખ/૧) 
હ ેતાત ! આ કથનીય કથા તો સાભંળો ! જે સમજિાથી જ બને તેમ છે,૫ણ તે સપંણૂા રીતે િણાિી 
શકાય તેમ નથી.જીિ ઇશ્ર્િરનો અંશ છે અને તેથી જ તે અર્િનાશી,ચૈતન્ યરૂ૫,ર્નમાળ અને સહજરૂપે 
સખુનો રાર્શ છે.તે માયાને િશ થઇને પો૫ટની જેમ કે િાદંરાની માફક બધંાઇ રહ્યો છે.આ રીતે જડ 
અને ચેતનમા ંગાઠં પડીને તે એકરૂ૫ થઇ ગયા ંછે.જો કે તે ગાઠં ર્મર્થ યા જ છે,૫રંત ુતેના છુટિાની 
િાત કઠણ સમજિી. અને એ ગાઠં ૫ડિાથી જીિ સસંારી બની ગયો(જન્ મીને મરનારો).હિે નથી 
તો તે ગાઠં છૂટતી કે નથી તેને સખુ પ્રાપ્ ત થત ુ.ંિેદોએ તથા પરુાણોએ એને ઉપાયો બતાવ્ યા હોિા 
છતા ં૫ણ તે ગાઠં નથી છૂટતી ઉલ્ ટાની િધારેને િધારે મજબતૂ થતી જાય છે.જીિોના હ્રદયમા ં
મોહરૂપી અંધકાર ર્િશેષ હોિાથી તેમને આ ગાઠં નજરે ૫ડતી નથી ત્ યારે છૂટિાની તો કેિી રીતે 
હતી ? 
અર્િનાશી તે જ હોય છે જે ક્યારેય નટ ટ થતો નથી.જે નટ ટ થઇ જાય અથિા જેનુ ંઅર્થ તત્ િ 
સમાપ્ ત થઇ જાય તે અર્િનાશી ન કહિેાય.ર્િલય પછી તો અર્થ તત્ િ જ સમાપ્ ત થઇ જાય છે,જેમ 
નદી સમદુ્રમા ંભળી જાય છે તો તેના નામ તથા પોતાનુ ંઅર્થ તત્ િ જ સમાપ્ ત થઇ જાય છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
મન,બરુ્ધ્ ધ,બચત્ત,અહંકાર,પાચં જ્ઞાનેર્ન્ દ્રયો,પાચં કમેર્ન્ દ્રયો અને પાચં પ્રાણથી જીિ બને છે અને 
મસુ્તતની આિશ્ યકતા ૫ણ આ જીિને જ છે. "સત્ યાથા પ્રકાશ" અનસુાર જીિ 
બળ,પરાક્રમ,આકષાણ,પે્રરણા, ગર્ત, 
બભષણ,ર્િિેચન,રક્રયા,ઉત્ સાહ,સરુ્મરણ,ર્નશ્ર્ચય,ઇચ્ છા,પે્રમ,દ્રષે,સયંોગ-
ર્િયોગ,ર્િભાગ,સયંોજક,ર્િભાજક, શ્રિણ,થ પશા,દશાન,થ િાદન અને ગધંગ્રહણ- આ ર૪ પ્રકારના 
સામર્થ યાથી યકુત હોય છે. 
જીિ જયારે થ થળૂ શરીરને છોડે છે તો પાચં મહાભતૂ(પરૃ્થ િી,પાણી,અર્ગ્ ન,િાય,ુઆકાશ) પોતાના મળૂ 
તત્ િમા ંભળી જાય છે.શેષ રહ ેછેઃ જીિાત્ મા. જે અજર અમર છે.જીિ અને આત્ માનો એક પ્રકારનો 
સમિાય સબધં છે.આત્ મા ર્નરાકાર પરમાત્ માનુ ંજ સકુ્ષ્ મરૂ૫ છે.જયારે અમે ર્નરાકાર પ્રભ ુ
પરમાત્ માનુ ંર્િરાટરૂપ જોઇએ છીએ તો તેને પરમાત્ મા કહીએ છીએ અને સકુ્ષ્ મરૂ૫ જોઇએ છીએ તો 
આત્ મા કહીએ છીએ, જો કે ૫રમાત્ મા અને આત્ મા એક જ ૫રમસત્તાના ંબે અલગ અલગ નામ 



 

 

છે.આત્ મા એટલા માટે તમામ પ્રકારના બધંનોથી મતુત છે.કમોનુ ંબધંન તો જીિની સાથે છે,જે તેને 
િારંિાર ર્િબભન્ ન યોર્નઓમા ંજન્ મ લેિા માટે ર્િિશ કરે છે. 
અજામેકા ંલોરહતશકુલ કૃટ ણ, બહુ િીઃપ્રજા સજૃમાના ંસરૂપા, 
અજો હમકો જુષમાણોસનશેુને, જહાત્ યેનામંતુતભોગામજોઅન્ યાઃ (શ્ િેતાશ્ િર ઉ૫ર્નષદઃ૪/૫) 
એટલે કેઃપ્રકૃર્ત,જીિ અને પરમાત્ મા ત્રણે અજન્ મા છે,અથાાત ્ આ ત્રણે તમામ જગતના કારણરૂ૫ 
છે,તેમનુ ંકારણરૂ૫ કોઇ નથી.આ અનારદ પ્રકૃર્તનો ભોગ અનારદ જીિ કરીને ફસાય છે,૫ણ આમા ં
પરમાત્ મા ફસાતા નથી કે ભોગ ૫ણ કરતા નથી. 
જયારે માનિી ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટ ઠ તત્ િદશી સદગરુૂના શરણમા ંનતમથ તક થઇને પોતાને પણૂારૂપે 
સમર્પિત કરી દે છે તો સદગરુૂ તેને બ્રહ્મજ્ઞાન આપીને તમામ પ્રકારના બધંનોમાથંી મતુત કરી દે 
છે,ભલે પછી તે કમો પિૂાજન્ મોના હોય કે આ જન્ મના ંહોય.સદગરુૂ જ્ઞાનરૂપી અર્ગ્ નથી જીિના ં
તમામ કમો બાળી નાખે છે અને આ જન્ મ મરણના ચક્કરમાથંી મતુત થઇ જાય છે.જીિની મસુ્તત 
માનિયોર્નમા ંજ સભંિ છે.મનટુ ય યોર્નઓમા ંજ જીિ તમામ યોર્નઓથી િધ ુચેતન હોય 
છે,બાકીની તમામ યોર્નઓ ભોગ યોર્નઓ છે,ફતત માનિ યોર્ન જ એક માત્ર એિી યોર્ન છે જેમા ં
જીિને પિૂાજન્ મના કમોના ફળ ભોગિિાની સાથે સાથે નિા કમો કરિાની ૫ણ થ િતતં્રતા હોય 
છે.મનિયોર્નમા ંજ જીિ કમોના બધંનથી બધંાય છે.જેમ કીચડ પાણીથી જ બને છે અને જયારે 
કીચડથી ૫ગ બગડે છે ત્ યારે પાણી દ્રારા જ સાફ કરી શકાય છે-તેવુ ંજ માનિયોર્નનુ ંછે. 
આ એક મોટી ર્િડંબણા છે કેઃકેટલાક લોકો એવુ ંમાને છે કેઃ મતૃ્ ય ુબાદ મસુ્તત મળે છે.આ િાત 
પણૂાતઃ સાચી નથી,કારણ કેઃરાજા જનક જીિત જીિ જ ર્િદેહી કહિેાયા તથા સતં કબીરે ૫ણ કહ્ુ ં
છે કેઃ 
હમ ન મરૈ મરરહૈ સસંારા, હમકો ર્મલ્ યા જીયાિનહારા...... 
આધ્ યાર્ત્ મક દ્રર્ટ િમા ંમસુ્તત શબ્ દનો અથા થાય છેઃજીર્િત અિથ થામા ંજ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત કરીને 
તમામ પ્રકારના બધંનોથી મતુત થવુ.ંમરણ ૫છી તો આ અમલૂ્ ય માનિજન્ મથી જ મસુ્તત મળે 
છે,કોઇ૫ણ પ્રકારના બધંનથી નહી ! એકિાર આ માનિજન્ મ છૂટી ગયા ૫છી પનુઃ મળતો નથી. 
 
હિે મખુ ય ર્િષયની ચચાા કરીએ કે- જે જીિને સદગરુૂ દ્રારા બ્રહ્મજ્ઞાન નથી મળતુ ંતે તો પનુઃ 
લક્ષચૌરાશી યોનીઓમા ંચક્કર ફયાા જ કરે છે,પરંત ુજે જીિને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત થાય છે તે જીિ 
આિાગમનના ચક્કરમાથંી મતુત થઇ જાય છે.જો જીિનુ ંર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્ મામા ંર્િલય થઇ 
જાય તો ૫છી જીિ મતુતાિથ થાનો આનદં કેિી રીતે ભોગિે?મતુતાિથ થામા ંજ જીિ ૫રમાનદંના 
આનદંને કોઇ૫ણ પ્રકારની શ;કા,ભય,શોકથી રરહત થઇને ભોગિે છે,િાથ તિમા ંમતુત જીિની સાથે 



 

 

જ્ઞાનેર્ન્ દ્રયો તથા કમેર્ન્ દ્રયો રહતેી નથી,મતુત જીિ જયારે જેિી રીતે આનદંને ભોગિિાની કલ ્ ૫ના 
કરે છે તો તેના સકંલ ્ ૫માત્રથી તેને તે ઇર્ન્ દ્રય પ્રાપ્ ત થાય છે અને તે ઇર્ન્ દ્રય દ્રારા તે કર્લ્ પત 
આનદંને ભોગિી લે છે. 
જે સૌથી મખુ ય િાત છે તે ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્ માની પરરપણૂાતા. જો જીિનો ર્નરાકાર પ્રભ ુ
પરમાત્ મામા ંર્િલય થાય છે તો તેનો અથા એ થાય કેઃર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્ મા પણૂા નથી.પરમાત્ મા 
તો અભેદ અને અછેદ છે.કોઇ૫ણ િથ તનુો બીજી િથ તમુા ંર્િલય ત્ યારે જ સભંિે છે કે તેમા ંર્િલય 
થિા માટે જગ્ યા ખાલી હોય,જેમકેઃપાણીમા ંખાડં/મીુંું  ઓગળીને સમથ ત પાણીને મીુંું /ખારંુ બનાિી 
દે છે.હિામા ંખશુ્ બ(ુસગુધં)ભળી જાય છે,આકાશમા ંશબ્ દ ભળી જાય છે. એક ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્ મા 
ર્સિાય તમામમા ંર્િલય કરિા માટે જગ્ યા હોય છે.જો થોડો ઉંડાણપિૂાક ર્િચાર કરિામા ંઆિે તો 
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામા ંકહ્ુ ંછે તે પ્રમાણે 
આ આત્ માને શથ ત્રો છેદી શકતા ંનથી,આને અર્ગ્ ન બાળી શકતો નથી,આને પાણી બભિંજિી શકત ુ ં
નથી અને પિન આને સકુિી શકતો નથી.(ગીતાઃ૨/૨૩) એનુ ંકારણ એ છે કેઃ આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ
પરમાત્ મા એટલો પરરપણૂા છે કેઃ સોઇની અણી જેટલી જગ્ યા ૫ણ તેના ર્િના ખાલી નથી,જયારે 
તેના ર્િના કોઇ જગ્ યા જ ખાલી નથી તો શથ ત્ર ચલાિિા માટે જગ્ યા જ બચતી નથી તો ૫છી શથ ત્ર 
ચલાિશો કેિી રીતે? કારણ કેઃશથ ત્ર ચલાિિા માટે ૫ણ જગ્ યા જોઇએ,આવુ ંજ અર્ગ્ ન,હિા,પાણી 
૫ર લાગ ુપાડી શકાય. - ર્િનોદભાઇ એમ.માછી "ર્નરંકારી" 
 

અખાત્રીજ-અક્ષયતરૃ્તયાનુ ંઆધ્યાજત્મક દશાન 
 ભારત દેશ સથંકરૃ્ત પ્રધાન દેશ છે.રહન્દુ સથંકૃર્તમા ંવ્રતો અને તહિેારોનુ ંર્િશેષ મહત્િ છે.વ્રત અને તહિેારો 

નિી પે્રરણા અને થફર્તિન ુ ંસિંહન કરે છે,તેનાથી માનિીય મલૂ્યોની વપૃ્ધ્ધ થાય છે અને સથંકરૃ્તનુ ંર્નરંતર પરરપોષણ 
તથા સરંક્ષણ થાય છે.ભારતીય મનીર્ષયોએ વ્રત-૫િોનુ ંઆયોજન કરીને વ્યસ્તત અને સમાજને ૫થભ્રટ ટ થિાથી 
બચાવ્યા છે.અક્ષયતરૃ્તયાનુ ં૫િા િસતં અને બગટ મના સરં્ધકાળનો મહોત્સિ છે.ભારતીય સમયની ગણતરી અનસુાર 
ચાર ર્સદ્ધ અબભજજત મહુુાત છેઃ ચૈત્ર સદુ એકમ(ગડુી ૫ડિો), અખાત્રીજ, દશેરા અને રદિાળી ૫હલેાનંી પ્રદોષ ર્તર્થ.. 
 િૈશાખ સદુ-ત્રીજને અક્ષય તરૃ્તયા કે અખાત્રીજ ૫ણ કહિેામાં આિે છે.અક્ષય નો શાષ્બ્દક અથા છેઃ જેનો 
ક્યારેય નાશ(ક્ષય) ના થાય અથિા જે થથાઇ રહ.ે થથાઇ તે જ રહી શકે છે કે જે સત્ય છે.સત્ય ફતત ૫રમાત્મા(ઇશ્વર) જ 
છે કે જે અક્ષય,અખડં અને સિાવ્યા૫ક છે.આ અક્ષયતરૃ્તયા ર્તર્થ ઇશ્વર ર્તર્થ છે.આ અક્ષય ર્તર્થ ૫રશરુામજીનો 

જન્મરદિસ હોિાથી પરશરુામ ર્તર્થ ૫ણ કહિેામા ંઆિે છે.ચાર યગુો (સતયગુ,તે્રતાયગુ,દ્વાપરયગુ તથા કબળયગુ) માં 
તે્રતાયગુનો પ્રારંભ આ અખાત્રીજથી થાય છે. 
 અખાત્રીજથી ભગિાનશ્રી બિીનારાયણના ૫ટ ખલેુ છે,ત્યા ંદશાનાથીઓ તથા ભતતોની અપાર ભીડ રહ ે

છે.ભતતો દ્વારા આ રદિસે કરિામા ંઆિેલ પણુ્ય કાયો,ત્યાગ,દાન-દબક્ષણા,જપ-ત૫,હોમ-હિન..િગેરે કાયો અક્ષયની 



 

 

ગણતરીમા ંઆિી જાય છે.અખાત્રીજના રદિસે વદૃાિનમા ંશ્રી ર્િહારીજીના ચરણોના દશાન િષામા ંફતત એક જ િાર 
થતા હોય છે.દેશના ખણેૂ ખણેૂથી શ્રધ્ધાળ ભતત જનો ચરણ દશાનના માટે વદૃાિન ૫ધારતા હોય છે.આ રદિસે અમોને 
આત્માન્િેષણ,આત્મર્િિેચન તથા અિલોકન કરિાની પે્રરણા આપે છે.આ રદિસ ર્નજ મન મકુુર સધુારી નો રદિસ 
છે.આ રદિસે અમારે સમજિાનુ.ં.ર્િચારિાનુ ંકે ભૌર્તકરૂ૫થી દેખાત ુ ંઆ થથળૂ શરીર..સસંાર અને સસંારની તમામ 
િથતઓુ ક્ષયધમાા(નાશિાન) છે.નાશિાન િથતઓુ અસદભાિના..અસદર્િચાર..અહંકાર..થિાથા..કામ..ક્રોધ તથા લોભ 
પૈદા કરે છે.જેને ભગિાને શ્રીમદ ભગિદ ગીતામા(ં૧૬/૧૮) આસરુી વરૃ્ત્ત કહી છે.જ્યારે અક્ષયધમાા સકારાત્મક બચન્તન-
મનન અમોને દૈિી સપંર્ત્તની તરફ લઇ જાય છે,તેનાથી અમો ત્યાગ..પરોપકાર..મૈત્રી..કરૂણા અને પે્રમ પામીને ૫રમ 

શારં્ત પામીએ છીએ,એટલે કે અમોને રદવ્ય ગણુોની પ્રાર્પ્ ત થાય છે.આ િર્ટ િથી આ ર્તર્થ અમોને માનિીય મલૂ્યોને 
૫સદં કરિાનો સદેંશ આપે છે. 
 અખાત્રીજનો રદિસ સામાજીક ૫િાનો રદિસ છે.આ રદિસે બીજુ ંકોઇ મહુુાત ના જોતા ંથિય ંર્સધ્ધ અબભજજત 
શભુ મહુુાતના કારણે ર્િિાહોત્સિ..િગેરે માગંબલક કાયો કરિામા ંઆિે છે. અક્ષયગ્રથં ગીતાઃ ગીતા થિયંમ એક 
અક્ષય..અમરર્નર્ધ  ગ્રથં છે.જેનુ ં૫ઠન..પાઠન..મનન તથા થિાધ્યાય કરીને અમો જીિનની પણૂાતાને પામી શકીએ 
છીએ.જીિનની સાથાકતાને સમજી શકીએ છીએ અને અક્ષય તત્િ(૫રમાત્મા) ને પ્રાપ્ ત કરી શકીએ છીએ.  
અખાત્રીજ ર્તર્થ..સોમિાર અને રોરહણી નક્ષત્ર ત્રણેનો યોગ ઘણોજ શભુ માનિામાં આિે છે.િૈશાખ સદુ-અખાત્રીજે જો 
રોરહણી નક્ષત્ર ના હોય..પોષની અમાસે મળૂ નક્ષત્ર ના હોય..રક્ષાબધંનના રદિસે શ્રિણ અને કારતક સદુ પનુમના 
રદિસે કૃર્ત્તકા નક્ષત્ર ના હોય તો પરૃ્થિી ૫ર દુટ િોનુ ંબળ િધે છે અને તે િષે અનાજની ઉ૫જ ૫ણ સારી થતી નથી. 
અખાત્રીજની જેમ અમારો સકંલ્પ િઢ..શ્રધ્ધાપણૂા અને અમારી ર્નટ ઠા અતટૂ હોિી જોઇએ તો જ અમો વ્રતો૫િાસોનુ ં
સમગ્ર આધ્યાજત્મક ફળ પ્રાપ્ ત કરી શકીશુ.ં  
સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  

 

મહાનમહાન  ઉઉ૫૫દેશદેશ   

  

સતંિાણીમા ંઋર્ષઓસતંિાણીમા ંઋર્ષઓ--સતં મહાત્માઓએ લખયુ ંછે કેઃસતં મહાત્માઓએ લખયુ ંછે કેઃ  મનટુ યમનટુ યએ છ ચીજોનો આશ્રય લેિો જોઇએ.એ છ ચીજોનો આશ્રય લેિો જોઇએ.  
  ઇશ્વરીય ગ્રથંોનુ ંઅિલબંન..ઇશ્વરીય ગ્રથંોનુ ંઅિલબંન..  
  ઋર્ષ મરુ્નઓ દ્વારા પ્રચાર કરિામા ંઆિેલ ઇશ્વરની આજ્ઞાનુંઋર્ષ મરુ્નઓ દ્વારા પ્રચાર કરિામા ંઆિેલ ઇશ્વરની આજ્ઞાનુ ં પાલન કરવુ.ં.પાલન કરવુ.ં.  
  ખાન પાનની પર્િત્રતા..ખાન પાનની પર્િત્રતા..  
  આપણને દુઃખ આપનારા અને ર્નન્દા કરનારાઓને આપણને દુઃખ આપનારા અને ર્નન્દા કરનારાઓને ૫૫ણ દુઃખ ન આપવુ.ંતથા ર્નિંદા ન કરિી..ણ દુઃખ ન આપવુ.ંતથા ર્નિંદા ન કરિી..  
  ર્નર્ષધ્ધ કમોથી દૂર રહવે ુ.ં. અનેર્નર્ષધ્ધ કમોથી દૂર રહવે ુ.ં. અને  

  જે કંઇ આપિાનો ર્િચાર થાય તેનો તરંુત જ અમલ કરિો..જે કંઇ આપિાનો ર્િચાર થાય તેનો તરંુત જ અમલ કરિો..  
જ્યા ંસધુી અમારી જીિન યાત્રા ચાલે છે ત્યા ંસધુી અમારે કંઇને કંઇ તોજ્યા ંસધુી અમારી જીિન યાત્રા ચાલે છે ત્યા ંસધુી અમારે કંઇને કંઇ તો  કરવુ ંજ કરવુ ંજ ૫૫ડતુંડત ુ ં   હોય છે.અમે કંઇ જ ના હોય છે.અમે કંઇ જ ના 
કરીએ તો કરીએ તો ૫૫ણ અમારંૂ શરીરરૂપી યતં્ર તો કામ કરત ુ ંજ રહ ેછે.અમે અમારી પોતાની મરજીથી જે કંઇ કાયો કરીએ ણ અમારંૂ શરીરરૂપી યતં્ર તો કામ કરત ુ ંજ રહ ેછે.અમે અમારી પોતાની મરજીથી જે કંઇ કાયો કરીએ 
છીએ તેમાં ભલૂો થિાની સભંાિના રહ ે છે,અમારી શસ્તત ર્નરથાક જાય છે,પરંત ુ જો અમે અનભુિના આધારે છીએ તેમાં ભલૂો થિાની સભંાિના રહ ે છે,અમારી શસ્તત ર્નરથાક જાય છે,પરંત ુ જો અમે અનભુિના આધારે 
બોલેલા િચનો અનસુાર કાયો કરીએ બોલેલા િચનો અનસુાર કાયો કરીએ તો અમોને પરેુપરુો લાભ થાય છે અને અમારી શસ્તત નટ ટતો અમોને પરેુપરુો લાભ થાય છે અને અમારી શસ્તત નટ ટ થતી  થતી 
નથી.મનટુ યનથી.મનટુ ય માત્રએ બે િાતો ખાસ યાદ રાખિી જોઇએ કેઃ માત્રએ બે િાતો ખાસ યાદ રાખિી જોઇએ કેઃ  સસંાર ર્મર્થયા છે,તેને છોડીને એક રદિસ જિાનુ ં છે સસંાર ર્મર્થયા છે,તેને છોડીને એક રદિસ જિાનુ ં છે 



 

 

અને ક્યા ંજિાનુ ં છે તેની જાણકારી મેળિિા હંમેશા ંઉત્સકુ રહવે ુ ંજોઇએ.અને ક્યા ંજિાનુ ં છે તેની જાણકારી મેળિિા હંમેશા ંઉત્સકુ રહવે ુ ંજોઇએ.  અમારી સત્તા..અમારી િાથતર્િકતા તો અમારી સત્તા..અમારી િાથતર્િકતા તો 
પ્રભુપ્રભ ુ ૫૫રમાત્મા છે,તેમને અમારે જાણિાના છે.આના માટે  અમોએ સતંો મહાત્માઓ પાસેથી માગાદશાન મળે છે..રમાત્મા છે,તેમને અમારે જાણિાના છે.આના માટે  અમોએ સતંો મહાત્માઓ પાસેથી માગાદશાન મળે છે..  
      સતંો અમોને સમજાિે છે કેઃ જો આપણામાં પથુતકો તથા ગ્રથંો િાચંિાની ભાિના હોય તોસતંો અમોને સમજાિે છે કેઃ જો આપણામાં પથુતકો તથા ગ્રથંો િાચંિાની ભાિના હોય તો  ઇશ્વરીય ગ્રથંોનુ ંઇશ્વરીય ગ્રથંોનુ ં
અધ્યયન કરવુ ંજોઇએઅધ્યયન કરવુ ંજોઇએ,,કારણ કેઃઇશ્વરને જાણિા એ આપણુ ંમખુય લક્ષ્ યકારણ કેઃઇશ્વરને જાણિા એ આપણુ ંમખુય લક્ષ્ ય છે. છે.પ્રાબચન યગુમાં માતાપ્રાબચન યગુમાં માતા--ર્પતા બાળકોને ર્પતા બાળકોને 
ઋર્ષ મરુ્નઓની પાસે તેમના આશ્રમમા ંમોકલી આપતા હતા,કારણ કેઃ તેઓ સમજતા હતા કેઃ મનટુ યઋર્ષ મરુ્નઓની પાસે તેમના આશ્રમમા ંમોકલી આપતા હતા,કારણ કેઃ તેઓ સમજતા હતા કેઃ મનટુ યનુ ં મખુય નુ ં મખુય 
લક્ષ્ યલક્ષ્ ય તો ઇશ્વરને જાણિા એ છે.ત્યાં ખાિા પીિાની કોઇ કમી ન હતી. તમામ પ્રકારની સખુ સરુ્િધાઓ હોિા છતાં  તો ઇશ્વરને જાણિા એ છે.ત્યાં ખાિા પીિાની કોઇ કમી ન હતી. તમામ પ્રકારની સખુ સરુ્િધાઓ હોિા છતાં 
મનટુ યમનટુ યએ પોતાના લક્ષ્ યએ પોતાના લક્ષ્ યને ભલુવુ ંને ભલુવુ ં જોઇએ નહી.અન્ય પથુતકો િાચંિાથી મનટુ યજોઇએ નહી.અન્ય પથુતકો િાચંિાથી મનટુ ય પ્રકરૃ્તની સાથે જોડાય છે જ્યારે  પ્રકરૃ્તની સાથે જોડાય છે જ્યારે 
ઇશ્વરીય ગ્રથંો િાચંિાથી ભલે મનટુ યઇશ્વરીય ગ્રથંો િાચંિાથી ભલે મનટુ ય લક્ષ્ ય લક્ષ્ યની પ્રાર્પ્ તની પ્રાર્પ્ ત ના કરે, પરંત ુલક્ષ્ ય ના કરે, પરંત ુલક્ષ્ યની સાથે જોડાઇ રહ ેછે..ની સાથે જોડાઇ રહ ેછે..  
    બીજી િાતબીજી િાત  સતંો અમોને સમજાિે છે કેઃસતંો અમોને સમજાિે છે કેઃઋર્ષ મરુ્નઓ દ્વારા પ્રચાર કરિામા ંઆિેલ ઇશ્વરની આજ્ઞાનુંઋર્ષ મરુ્નઓ દ્વારા પ્રચાર કરિામા ંઆિેલ ઇશ્વરની આજ્ઞાનુ ં પાલન પાલન 
કરવુ ંજોઇએ.કરવુ ંજોઇએ.  કહિેામા ંઆિે છે કેઃઇશ્વર સતંોના મખુના માધ્યમથી બોલતા હોય છે.જ્યારે પ્રભ ુપરમાત્મા કોઇનુ ંકહિેામા ંઆિે છે કેઃઇશ્વર સતંોના મખુના માધ્યમથી બોલતા હોય છે.જ્યારે પ્રભ ુપરમાત્મા કોઇનુ ં
ભલુ ં કરિા ઇચ્છે છે તો તે સતંોના માધ્યમથી સસંારને સદેંશ આપે છે કેઃ આિા ંઆિા ં કમો કરો.આમ,સતંોના ભલુ ં કરિા ઇચ્છે છે તો તે સતંોના માધ્યમથી સસંારને સદેંશ આપે છે કેઃ આિા ંઆિા ં કમો કરો.આમ,સતંોના 
િચનોને જીિનમા ંકમારૂિચનોને જીિનમા ંકમારૂ૫૫માં અપનાિનાર સખુી જીિન જીિે છેમાં અપનાિનાર સખુી જીિન જીિે છે.તે તમામનુ ંભલુ ંઇચ્છે છે..ઇષાા.તે તમામનુ ંભલુ ંઇચ્છે છે..ઇષાા--ર્નિંદાર્નિંદા--ચગુલીથી દૂર ચગુલીથી દૂર 
રહ ેછે,હ્રદયમા ંબદલાની ભાિના રાખતા નથી,તેથી તે હંમેશાં પ્રસન્ન રહ ેછે.રહ ેછે,હ્રદયમા ંબદલાની ભાિના રાખતા નથી,તેથી તે હંમેશાં પ્રસન્ન રહ ેછે.  
  

  

યગુપરુૂષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ (ર્નરંકારી બાબા)યગુપરુૂષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ (ર્નરંકારી બાબા)  પોતાના પ્રર્સધ્ધ ગ્રથંપોતાના પ્રર્સધ્ધ ગ્રથં  અિતારિાણીઅિતારિાણીમા ંલખે છે કેઃમા ંલખે છે કેઃ  
જે ઇશ્વરને શોધે દુર્નયા, સતં હ્રદયમાંજે ઇશ્વરને શોધે દુર્નયા, સતં હ્રદયમાં  િાસ કરે,િાસ કરે,  
સતંની જજહ્વા ઉસતંની જજહ્વા ઉ૫૫ર બેસી, અમતૃિાણી રૂપે સરે.ર બેસી, અમતૃિાણી રૂપે સરે.  
સમય ગયા સમય ગયા ૫૫છી હાથ ના આિે, કમા કરો જે કરવુ ંછે,છી હાથ ના આિે, કમા કરો જે કરવુ ંછે,  
ભલૂીને સઘળી માન મોટાઇ, સતં ચરણ શીર ધરવુ ંછે.ભલૂીને સઘળી માન મોટાઇ, સતં ચરણ શીર ધરવુ ંછે.  
ધન્ય ધન્ય છે એ માનિને, જેને એવુ ંકામ કીધુ,ંધન્ય ધન્ય છે એ માનિને, જેને એવુ ંકામ કીધુ,ં  
િચન ગરુૂનુ ંધારી હ્રદયમા,ં જોઇ પ્રભનુ ુ ંધામ કીધુ.ંિચન ગરુૂનુ ંધારી હ્રદયમા,ં જોઇ પ્રભનુ ુ ંધામ કીધુ.ં  
પ્રભ ુર્પ્રતને જે લપ્રભ ુર્પ્રતને જે લઇ શકતો, એ ર્િરલો વ્યાપારી છે,ઇ શકતો, એ ર્િરલો વ્યાપારી છે,  
અિતાર નામના વ્યાપારી અિતાર નામના વ્યાપારી ૫૫ર િારંિાર બબલહારી છે...ર િારંિાર બબલહારી છે...  
            (અિતારિાણીઃ(અિતારિાણીઃ૫૫દઃદઃ૭૩)૭૩)  

ત્રીજી િાતત્રીજી િાત  સતંો અમોને સમજાિે છે કેઃસતંો અમોને સમજાિે છે કેઃ  ખાિા પીિામા ંપર્િત્રતા રાખો.ખાિા પીિામા ંપર્િત્રતા રાખો.જીિન જીિિા માટે ખાિો પીિો પરંત ુજીિન જીિિા માટે ખાિો પીિો પરંત ુ
ખાિા પીિા માટે જ ના જીિો.ખાિા પીિામા ંબનાિટ ના હોિી જોઇએ..લોભ ખાિા પીિા માટે જ ના જીિો.ખાિા પીિામા ંબનાિટ ના હોિી જોઇએ..લોભ અને દેખાડાઅને દેખાડા૫૫ણાનો ભાિ ના હોિો ણાનો ભાિ ના હોિો 
જોઇએ.ખાિા પીિામા ંજોઇએ.ખાિા પીિામા ં ૫૫ર્િત્રતાર્િત્રતા  ખબુ જ જરૂરી છે.મનટુ યખબુ જ જરૂરી છે.મનટુ યની જે થિાભાર્િકની જે થિાભાર્િક  વરૃ્ત્તવરૃ્ત્ત--સ્થથર્ત બને છે તેમા ંઆહાર સ્થથર્ત બને છે તેમા ંઆહાર ૫૫ણ ણ 
એક કારણ છે..કહિેત છે કેઃએક કારણ છે..કહિેત છે કેઃ  જેવુ ંખાય અન્ન તેવુ ંથાય મન..જેવુ ંખાય અન્ન તેવુ ંથાય મન..  આમ, સાજત્િક આહારથી સાજત્િક વરૃ્ત્ત બને છે.આમ, સાજત્િક આહારથી સાજત્િક વરૃ્ત્ત બને છે.  

ઉઉ૫૫ર્નષદ કહ ેછે કેઃર્નષદ કહ ેછે કેઃ  અન્નમય રહ સૌમ્યઅન્નમય રહ સૌમ્ય મન.. મન..(છાદંોગ્ય ઉ(છાદંોગ્ય ઉ૫૫ર્નષદ)ર્નષદ)  
જેવુ ંઅન્ન હોય છે તેવુ ંજ મન બને છે.અન્નની અસર મન ઉજેવુ ંઅન્ન હોય છે તેવુ ંજ મન બને છે.અન્નની અસર મન ઉ૫૫ર ર ૫૫ડે છે.અન્નના સકૂ્ષ્ મડે છે.અન્નના સકૂ્ષ્ મભાગથી મન (અંતઃકરણ) બને ભાગથી મન (અંતઃકરણ) બને 
છે,બીજા નબંરના ભાગથી ર્િયા,ત્રીજા ભાગથી લોહી અને ચોથા ભાગથી મળ બને છે.આથી મનને શધુ્ધ બનાિિા છે,બીજા નબંરના ભાગથી ર્િયા,ત્રીજા ભાગથી લોહી અને ચોથા ભાગથી મળ બને છે.આથી મનને શધુ્ધ બનાિિા 
માટે ભોજન શધુ્ધ માટે ભોજન શધુ્ધ ૫૫ર્િત્ર હોવુ ંજોઇએ.ર્િત્ર હોવુ ંજોઇએ.  

જ્યાંજ્યાં  ભોજન કરીએ છીએ ત્યાંન ુ ં થથાન,િાય ુ મડંળ..િશ્ય તથા જેના ઉભોજન કરીએ છીએ ત્યાંન ુ ં થથાન,િાય ુ મડંળ..િશ્ય તથા જેના ઉ૫૫ર બેસીને ભોજન કરીએ છીએ તે ર બેસીને ભોજન કરીએ છીએ તે 
આસન આસન ૫૫ણ શધુ્ધ પર્િત્ર હોવુ ં જોઇએ.ભોજન બનાિિાિાળાના ભાિો, ર્િચારો ણ શધુ્ધ પર્િત્ર હોવુ ં જોઇએ.ભોજન બનાિિાિાળાના ભાિો, ર્િચારો ૫૫ણ શધુ્ધ સાજત્િક હોિા ણ શધુ્ધ સાજત્િક હોિા 
જોઇએ.ભોજન કરતાં જોઇએ.ભોજન કરતાં ૫૫હલેાં હાથ પગ અને મખુ શધુ્ધ હલેાં હાથ પગ અને મખુ શધુ્ધ ૫૫ર્િત્ર જળથી ધોઇ લેિા.ં.ર્િત્ર જળથી ધોઇ લેિા.ં.૫૫છી પિૂા કે ઉત્તર રદછી પિૂા કે ઉત્તર રદશાની તરફ શાની તરફ 



 

 

મખુ રાખીને શધુ્ધ આસન ઉમખુ રાખીને શધુ્ધ આસન ઉ૫૫ર બેસીને ભોજનની તમામ ચીજોને ભગિાન ને અપાણ કરીને જ ભોજન શરૂ ર બેસીને ભોજનની તમામ ચીજોને ભગિાન ને અપાણ કરીને જ ભોજન શરૂ 
કરવુ.ંપ્રત્યેક કોબળયો મખુમા ંમકુ્યા પછીકરવુ.ંપ્રત્યેક કોબળયો મખુમા ંમકુ્યા પછી  બત્રીસિારબત્રીસિાર  ચાિિાથી જ તે ભોજન સપુાચ્ય અને આરોગ્યદાયક થાય છે.ચાિિાથી જ તે ભોજન સપુાચ્ય અને આરોગ્યદાયક થાય છે.  
ભોજન કરતી િેળાએ મનને શાતં તથા પ્રસન્ન રાખવુ ંજોઇએ.ભોજન કરતી િેળાએ મનને શાતં તથા પ્રસન્ન રાખવુ ંજોઇએ.  

શધુ્ધ નીર્તની શધુ્ધ નીર્તની કમાણીના પૈસાથી અનાજ..િગેરે પદાથો ખરીદિામા ંઆિે..રસોઇ કમાણીના પૈસાથી અનાજ..િગેરે પદાથો ખરીદિામા ંઆિે..રસોઇ ૫૫ર્િત્ર જગ્યાએ થિચ્છ િસ્ત્ર ર્િત્ર જગ્યાએ થિચ્છ િસ્ત્ર 
પહરેીને..પહરેીને..૫૫ર્િત્રતાપિૂાક બનાિિામા ંઆિે..ભોજન ભગિાનને અપાણ કરિામાં આિે અને ભગિાનનુ ંનામર્િત્રતાપિૂાક બનાિિામા ંઆિે..ભોજન ભગિાનને અપાણ કરિામાં આિે અને ભગિાનનુ ંનામ--બચન્તન બચન્તન 
કરતા ંકરતા ંપ્રસાદ બપુ્ધ્ધથી ભોજન ગ્રહણ કરિામા ંઆિે તો એવુ ંભોજનકરતા ંકરતા ંપ્રસાદ બપુ્ધ્ધથી ભોજન ગ્રહણ કરિામા ંઆિે તો એવુ ંભોજન  સાજત્િકસાજત્િક  ભોજન કહેભોજન કહેિાય છે.િાય છે.  
    

ચોથી િાત ચોથી િાત અમોને સતંો સમજાિે છે કેઃઅમોને સતંો સમજાિે છે કેઃઆપણને દુઃખ આપનારા અને ર્નન્દા કરનારાઓને આપણને દુઃખ આપનારા અને ર્નન્દા કરનારાઓને ૫૫ણ દુઃખ ના ણ દુઃખ ના 
આપવુ ંતથા તેમની ર્નિંદા ન કરિી. આપવુ ંતથા તેમની ર્નિંદા ન કરિી. અમોને જે દુઃખ આપી રહ્યા છે તે અમોને જે દુઃખ આપી રહ્યા છે તે ૫૫હલેાથંી જ અમારાથી િધ ુદુઃખી છે,જો અમે હલેાથંી જ અમારાથી િધ ુદુઃખી છે,જો અમે 
તેમને િધ ુ દુઃખ આપીશુ ં તો અમારામા ં બદલાની ભાિના આિી જશે..એટલે જેતેમને િધ ુ દુઃખ આપીશુ ં તો અમારામા ં બદલાની ભાિના આિી જશે..એટલે જે  અમોને દુઃખ આપે છે તેમને અમોને દુઃખ આપે છે તેમને 
ક્યારેય દુઃખ ના આપવુ ં અને જો અમારી ર્નિંદા થાય તો તેના અનસુાર અમારામા ં સધુારો કરિાનો પ્રયાસ ક્યારેય દુઃખ ના આપવુ ં અને જો અમારી ર્નિંદા થાય તો તેના અનસુાર અમારામા ં સધુારો કરિાનો પ્રયાસ 
કરિો,પરંત ુક્યારેય અમારી ર્નિંદા કરનારની ર્નિંદા ન કરિી..પરંત ુતેમનો આભાર માનિો,તેનાથી અમારી ઉન્નર્ત્ત કરિો,પરંત ુક્યારેય અમારી ર્નિંદા કરનારની ર્નિંદા ન કરિી..પરંત ુતેમનો આભાર માનિો,તેનાથી અમારી ઉન્નર્ત્ત 
થશે તેમા ંશકંા નથી.થશે તેમા ંશકંા નથી.  
  પાચંમી િાતપાચંમી િાત  સતંો સમજાિેસતંો સમજાિે  છે કેઃછે કેઃ  અમારે ર્નર્ષધ્ધ કમોથી દૂર રહિેાનુ ં છે.અમારે ર્નર્ષધ્ધ કમોથી દૂર રહિેાનુ ં છે.એિા કામો કે જે ન કરિાની સતં એિા કામો કે જે ન કરિાની સતં 
મહાપરુૂષોએ પે્રરણા આપી છે તે તથા જે કામો કરિાથી અમારી અિનર્ત થાય છે તેિા કામ ક્યારેય ન કરિા.દારૂ મહાપરુૂષોએ પે્રરણા આપી છે તે તથા જે કામો કરિાથી અમારી અિનર્ત થાય છે તેિા કામ ક્યારેય ન કરિા.દારૂ 
પીિો..અસત્ય ભાષણ..જુગાર રમિો..વ્યબભચાર..રહિંસા..અનીર્તની કમાણી..પીિો..અસત્ય ભાષણ..જુગાર રમિો..વ્યબભચાર..રહિંસા..અનીર્તની કમાણી..  િગેરે કમો ત્યજી દેિાંિગેરે કમો ત્યજી દેિાં....  
  છઠ્ઠી િાતછઠ્ઠી િાત  સતંો સમજાિે છે કેઃસતંો સમજાિે છે કેઃ  જે કંઇ દાન આપિાના શભુ સકંલ્પની થફરણા થાય તેનો તરંુત જ અમલ કરી જે કંઇ દાન આપિાના શભુ સકંલ્પની થફરણા થાય તેનો તરંુત જ અમલ કરી 
દેિો. દેિો. સામાન્ય રીતે મનટુ યસામાન્ય રીતે મનટુ યની પ્રકરૃ્ત જ એિી છે કેઃતે કોઇને ની પ્રકરૃ્ત જ એિી છે કેઃતે કોઇને ૫૫ણ કોઇપણ ચીજ આપિા ઇચ્છતો જ નથી..ણ કોઇપણ ચીજ આપિા ઇચ્છતો જ નથી..૫૫રંત ુરંત ુ
ક્યારેક કોઇને કંઇક્યારેક કોઇને કંઇ૫૫ણ આપિાની ભાિના જાગે તો આ કામ તરંુત જ કરી દેવુંણ આપિાની ભાિના જાગે તો આ કામ તરંુત જ કરી દેવુ.ં જીિનમાં આ. જીિનમાં આ૫૫ણે જે કંઇ ખાધુ ંણે જે કંઇ ખાધુ ં
પીધુ.ં.ભોગવ્યુ ંતેની કોઇ રકિંમત નથી.આપીધુ.ં.ભોગવ્યુ ંતેની કોઇ રકિંમત નથી.આ૫૫ણે બીજાને કેટલુ ંઆપ્ યુંણે બીજાને કેટલુ ંઆપ્ યુ.ં.? તેનુ ંજ મલૂ્ય છે...? તેનુ ંજ મલૂ્ય છે.  
સતંો મહાપરુૂષોએ અમોને જે કંઇ ઉસતંો મહાપરુૂષોએ અમોને જે કંઇ ઉ૫૫દેશ આપે છે,અમે હ્રદયથી તેનો અમલ કરીએ, કારણ કેઃતેમના ઉદેશ આપે છે,અમે હ્રદયથી તેનો અમલ કરીએ, કારણ કેઃતેમના ઉ૫૫દેશને દેશને 
જીિનમા ંઅપનાિિાથી જ અમારંૂ જીિન સખુી સમદુ્ધ અને આનદંથીજીિનમા ંઅપનાિિાથી જ અમારંૂ જીિન સખુી સમદુ્ધ અને આનદંથી  ભરપરૂ બને છે.....!ભરપરૂ બને છે.....!  

      સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  
      
 
 

સફળ જીિન જીિિા માટેના ંનીર્તસતૂ્રોસફળ જીિન જીિિા માટેના ંનીર્તસતૂ્રો--૧૧  

  સસંારમા ંમાણસની તમામ શસ્તત તેની બપુ્ધ્ધમા ંહોય છે.સસંારમા ંમાણસની તમામ શસ્તત તેની બપુ્ધ્ધમા ંહોય છે.  
  એકમાત્ર શસ્તતથી કામ થતુ ંનથીએકમાત્ર શસ્તતથી કામ થતુ ંનથી,,તેની સાતેની સાથે બદુ્ધદ્ધ..ચતરુાઇની થે બદુ્ધદ્ધ..ચતરુાઇની ૫૫ણ જરૂર ણ જરૂર ૫૫ડે છે.ડે છે.  
  ૫૫રીશ્રમ કરનારની જ ગરીબાઇ દૂર થાય છે.રીશ્રમ કરનારની જ ગરીબાઇ દૂર થાય છે.  
  ઝઘડો થતો હોય ત્યા ંક્યારેય ઉભા ન રહવે ુંઝઘડો થતો હોય ત્યા ંક્યારેય ઉભા ન રહવે ુ,ં,કારણ કેઃઘણી િખત ઝઘડામા ંર્નદોષ માયો જાય છે.કારણ કેઃઘણી િખત ઝઘડામા ંર્નદોષ માયો જાય છે.  
  પોતાની અંગત િાતો બીજાને કહનેાર લોકો દગો પામે છે.પોતાની અંગત િાતો બીજાને કહનેાર લોકો દગો પામે છે.  
  ૫૫ત્ની ત્ની (૫(૫ત્ની માટે ત્ની માટે ૫૫ર્ત)..ધન..અને ભોજન જેવુ ંર્ત)..ધન..અને ભોજન જેવુ ં૫૫ણ હોણ હોય..આ બધુ ંજો સમયસર મળી જાય તો જ ઉત્તમ છે.ય..આ બધુ ંજો સમયસર મળી જાય તો જ ઉત્તમ છે.  
  પથુતકને િાચં્યા ર્સિાય પોતાની પાસે રાખવુ ંતે યોગ્ય નથી જપથુતકને િાચં્યા ર્સિાય પોતાની પાસે રાખવુ ંતે યોગ્ય નથી જ,,તેના કરતા ંતો પથુતક ના રાખવુ ંિધારે સારંૂ.તેના કરતા ંતો પથુતક ના રાખવુ ંિધારે સારંૂ.  
  પોતાની આિક કરતા ંિધારે ખચા કરનાર ક્યારેય સખુી થતો નથી.પોતાની આિક કરતા ંિધારે ખચા કરનાર ક્યારેય સખુી થતો નથી.  
  શસ્તતશાળી દુશ્મન અને કમજોર ર્મત્ર હંમેશાં નકુશાનકતાા છે.શસ્તતશાળી દુશ્મન અને કમજોર ર્મત્ર હંમેશાં નકુશાનકતાા છે.  



 

 

  જે લોકો પોતાના મનનો..પોતાના હ્રદયનો સાદ સાભંળીને ચાલે છે તે હંમેશા ંસખુી થાય છે.જે લોકો પોતાના મનનો..પોતાના હ્રદયનો સાદ સાભંળીને ચાલે છે તે હંમેશા ંસખુી થાય છે.  
  ર્િશ્વમા ંદોષ િગરનો માનિી મળિો મશુ્કેલ છે.જો માત્ર દોષ શોધિામા ંઆિે તો ચારેબાજુ દોષ જ દેખાશે..ર્િશ્વમા ંદોષ િગરનો માનિી મળિો મશુ્કેલ છે.જો માત્ર દોષ શોધિામા ંઆિે તો ચારેબાજુ દોષ જ દેખાશે..  
  માણસના વ્યિહાર અને િતાન માણસના વ્યિહાર અને િતાન ૫૫રથી જ તેના િશંની ખબર રથી જ તેના િશંની ખબર ૫૫ડે છે.ભાષા ઉડે છે.ભાષા ઉ૫૫રથી તેના દેશની ખબર રથી તેના દેશની ખબર ૫૫ડે ડે 

છે.વ્યિહારથી કુળની અને શરીર જોિાથી તેના ખાનપાનની ખબર છે.વ્યિહારથી કુળની અને શરીર જોિાથી તેના ખાનપાનની ખબર ૫૫ડે છે.ડે છે.  
  દયા ર્િનાનો ધમા..ર્િદ્યા ર્િનાના ગરુૂ..ઝઘડાળ સ્ત્રી અને પે્રમ ર્િનાના સબધં...એ બધાનો ત્યાગ કરિો યોગ્ય દયા ર્િનાનો ધમા..ર્િદ્યા ર્િનાના ગરુૂ..ઝઘડાળ સ્ત્રી અને પે્રમ ર્િનાના સબધં...એ બધાનો ત્યાગ કરિો યોગ્ય 

છે.છે.  
  પ્રિાસમા ંર્િદ્યા ર્મત્ર છે..ઘરમાં પ્રિાસમા ંર્િદ્યા ર્મત્ર છે..ઘરમાં ૫૫ત્ની ર્મત્ર છે..ઔષઘ રોગીનો ર્મત્ર છે..ધમા મતૃકનો ર્મત્રત્ની ર્મત્ર છે..ઔષઘ રોગીનો ર્મત્ર છે..ધમા મતૃકનો ર્મત્ર  છે.છે.  
  જે જે ૫૫રીિારમાં રીિારમાં ૫૫ર્તર્ત--૫૫ત્ની િચ્ચે તલેશ કંકાશ થતો નથી તે ઘર સખુી અને સમદૃ્ધ બને છે.ત્ની િચ્ચે તલેશ કંકાશ થતો નથી તે ઘર સખુી અને સમદૃ્ધ બને છે.  
  મનટુ યમનટુ યની ઉંચાઇ તેના સદગણુોને આભારી છે.ઉચ્ચ થથાને બેસિાથી વ્યસ્તત ઉંચી થઇ જતી નથી.ની ઉંચાઇ તેના સદગણુોને આભારી છે.ઉચ્ચ થથાને બેસિાથી વ્યસ્તત ઉંચી થઇ જતી નથી.  
  સાહસ કયાા ર્સિાય મહત્િપણૂા કાયા થઇ શકતુ ંનથી.સાહસ કયાા ર્સિાય મહત્િપણૂા કાયા થઇ શકતુ ંનથી.  
  મીુંું  લાગે છતા ંઅરહતકારી ના હોય તેવુ ંિચમીુંું  લાગે છતા ંઅરહતકારી ના હોય તેવુ ંિચન ક્યારેય ના બોલવુ.ંન ક્યારેય ના બોલવુ.ં  
  માનિીનો સૌથી મોટો દુશ્મન તેનો અહંકાર છે.માનિીનો સૌથી મોટો દુશ્મન તેનો અહંકાર છે.  
  મયાાદાનુ ંઉલ્લઘંન કરનાર વ્યસ્તત ક્યારેય સખુી થઇ શકતી નથી.મયાાદાનુ ંઉલ્લઘંન કરનાર વ્યસ્તત ક્યારેય સખુી થઇ શકતી નથી.  
  સ્ત્રીનુ ંસાચુ ંઆભષૂણ લજ્જજા છે.સ્ત્રીનુ ંસાચુ ંઆભષૂણ લજ્જજા છે.  
  ખરાબ માણસનો સગં કરિો તેના કરતા ંસાખરાબ માણસનો સગં કરિો તેના કરતા ંસા૫૫નો સગં કરિો સારો.નો સગં કરિો સારો.  
  ર્િદ્યા એક ગપુ્ તર્િદ્યા એક ગપુ્ ત ધન છે ધન છે,,તેને કોઇ જોઇ શકે નહી..ચોરી તેને કોઇ જોઇ શકે નહી..ચોરી શકે નહી..લ ૂટંી શકે નહી.. તે ખોિાય નહી..તે બધી રીતે શકે નહી..લ ૂટંી શકે નહી.. તે ખોિાય નહી..તે બધી રીતે 

સરુબક્ષત હોય છે.સરુબક્ષત હોય છે.  
  દુટ ટદુટ ટ કમોથી દૂર રહનેાર મનટુ ય કમોથી દૂર રહનેાર મનટુ ય ઉ ઉ૫૫ર ભગિાનની પ્રસન્નતા રહ ેછે.ર ભગિાનની પ્રસન્નતા રહ ેછે.  
  સખુ અને દુઃખ િચ્ચેના અંતરને ઓળખો.સખુની પ્રાર્પ્ તસખુ અને દુઃખ િચ્ચેના અંતરને ઓળખો.સખુની પ્રાર્પ્ ત માટે દુઃખની મસુ્તત મેળિિી જરૂરી છે. માટે દુઃખની મસુ્તત મેળિિી જરૂરી છે.  
  જે સ્ત્રી પોતાના જે સ્ત્રી પોતાના ૫૫ર્ત ર્સિાય બીજાને જુિે ર્ત ર્સિાય બીજાને જુિે છે..બીજા પરુૂષની સાથે પે્રમ કરે છે તે ગમે ત્યારે દગાબાજ થઇ શકે છે..બીજા પરુૂષની સાથે પે્રમ કરે છે તે ગમે ત્યારે દગાબાજ થઇ શકે 

છે..તેિી સ્ત્રીઓથી હંમેશા ંદૂર રહો..તે કોઇ એકની બનીને રહી શકતી જ નથી.છે..તેિી સ્ત્રીઓથી હંમેશા ંદૂર રહો..તે કોઇ એકની બનીને રહી શકતી જ નથી.  
  પરુૂષની સરખામણીમા ં સ્ત્રીનુ ં ભોજન બેગણુ ં િધારે..શરમ ચાર ગણી િધારે..રહિંમત છ ગણી િધારે અને પરુૂષની સરખામણીમા ં સ્ત્રીનુ ં ભોજન બેગણુ ં િધારે..શરમ ચાર ગણી િધારે..રહિંમત છ ગણી િધારે અને 

કામિાસના આઠ ગણી િધારે હોય છે.કામિાસના આઠ ગણી િધારે હોય છે.  
  મોહમામોહમાયાની જાળમા ંફસાયેલ કોઇપણ વ્યસ્તતને શારં્ત મળતી નથી.યાની જાળમા ંફસાયેલ કોઇપણ વ્યસ્તતને શારં્ત મળતી નથી.  
  જો ધનનો સગં્રહ કરિામા ં આિે તો તે ર્નરથાક છે..જો ધનને દાનમા ં આજો ધનનો સગં્રહ કરિામા ં આિે તો તે ર્નરથાક છે..જો ધનને દાનમા ં આ૫૫િામા ં આિે તો તે લાભદાયી િામા ં આિે તો તે લાભદાયી 

છે.ધનને ખરાબ કામમા ંિાપરવુ ંએ પાછે.ધનને ખરાબ કામમા ંિાપરવુ ંએ પા૫ ૫ છે.છે.  
  કામના અને કામિાસના ખરાબ નથી તેનો અર્તરેક ભયકંર છે.કામના અને કામિાસના ખરાબ નથી તેનો અર્તરેક ભયકંર છે.  
  એકતારામાં સગંીત છેએકતારામાં સગંીત છે,,પરંત ુતેને પરંત ુતેને ખોલી નાખિાથી હાથમા ંકાઇં ના આિે ! ફલમા ંસગુધં છેખોલી નાખિાથી હાથમા ંકાઇં ના આિે ! ફલમા ંસગુધં છે,,પરંત ુતેને ર્િખેરી પરંત ુતેને ર્િખેરી 

નાખિાથી કંઇ પ્રાપ્ તનાખિાથી કંઇ પ્રાપ્ ત થતુ ંનથી.સુદંરતાને ભોગિો થતુ ંનથી.સુદંરતાને ભોગિો,,પરંત ુતે ક્યા ંછે તે શોધિાથી નહી મળે..પરંત ુતે ક્યા ંછે તે શોધિાથી નહી મળે..  
  થથાનના આધારે સ્થથર્ત ફરે..આથથાનના આધારે સ્થથર્ત ફરે..આ૫૫ણે સ્થથર્તના આધારે થથાનને ફેરિીએ તે જ ખરી મોટાઇ છે.ણે સ્થથર્તના આધારે થથાનને ફેરિીએ તે જ ખરી મોટાઇ છે.  
  કુસગંનો સગં ક્યારેય ના કુસગંનો સગં ક્યારેય ના કરિો..કરિો..  
  પારકા પાસે પોતાપણુ ંઅપાણ કરી પારકાને પોતાનો કરી લે તે શસ્તત સતંોમા ંહોય છે.પારકા પાસે પોતાપણુ ંઅપાણ કરી પારકાને પોતાનો કરી લે તે શસ્તત સતંોમા ંહોય છે.  
  જરૂર હોય તો જરૂર લેવુ.ં.જરૂર ના હોય તો જરાય ના લેવુ.ં.નહી તો જરૂરીયાત ઉભી થશે.જરૂર હોય તો જરૂર લેવુ.ં.જરૂર ના હોય તો જરાય ના લેવુ.ં.નહી તો જરૂરીયાત ઉભી થશે.  
  દેહ અને આત્માને જુદા પાડિાની પ્રરક્રયાનુ ંનામ જ મતૃ્યુ ંછે.દેહ અને આત્માને જુદા પાડિાની પ્રરક્રયાનુ ંનામ જ મતૃ્યુ ંછે.  
  ૫૫રીિારના માધ્યમથી રીિારના માધ્યમથી ૫૫ણ ણ ૫૫રમાત્મા સધુીરમાત્મા સધુી  ૫૫હોંચી શકાય છે.હોંચી શકાય છે.  



 

 

  નાની ભલૂને ભલૂ ન સમજિી...એ મોટામા ંમોટી ભલૂ છે.નાની ભલૂને ભલૂ ન સમજિી...એ મોટામા ંમોટી ભલૂ છે.  
  ઇંટથી બનાિેલ ઇમારત સલામતી ઇચ્છતી હોય તો અનતં કોષોથી બનેલી આ કાયા ઇંટથી બનાિેલ ઇમારત સલામતી ઇચ્છતી હોય તો અનતં કોષોથી બનેલી આ કાયા ૫૫ણ સલામતી માંગી ણ સલામતી માંગી 

શકે..શકે..  
  દુઃખની જાણ અને પીડાની દુઃખની જાણ અને પીડાની ૫૫હચેાન સખુ શોધિાની હચેાન સખુ શોધિાની ૫૫હલેી શરત છે.પીડા ર્િના પ્રાથાના જન્મતી નથી.હલેી શરત છે.પીડા ર્િના પ્રાથાના જન્મતી નથી.  
  શારં્ત શારં્ત ૫૫ણ બે અશારં્તણ બે અશારં્તઓની િચ્ચેનુ ંથથાન છે.ઓની િચ્ચેનુ ંથથાન છે.  
  માનિી પોતાના દુઃખે દુઃખી નથી..બીજાનુ ંસખુ જોઇને દુઃખી થાય છે.માનિી પોતાના દુઃખે દુઃખી નથી..બીજાનુ ંસખુ જોઇને દુઃખી થાય છે.  
  અભ્યાસનો અનભુિ નથી..અનભુિનો અભ્યાસ કામે લાગિાનો છે.અભ્યાસનો અનભુિ નથી..અનભુિનો અભ્યાસ કામે લાગિાનો છે.  
  તમે કહો અને હું માની લઉં એ િાત જુદી અને હું જાણી લઇ તમને કહું તે િાત તમે કહો અને હું માની લઉં એ િાત જુદી અને હું જાણી લઇ તમને કહું તે િાત ૫૫ણ જુદી છે.ણ જુદી છે.  
  અજ્ઞાનના કારણે નિ માસ દરમ્યાનના ગભાનાઅજ્ઞાનના કારણે નિ માસ દરમ્યાનના ગભાના  દુઃખનો અનભુિ નથી..અનમુાન છે.દુઃખનો અનભુિ નથી..અનમુાન છે.  
  ચાલો..!! આચાલો..!! આ૫૫ણે આણે આ૫૫ણુ ંજીિન િાચંીએ ! શુ ંઆધ્યાજત્મક િર્ટ િણુ ંજીિન િાચંીએ ! શુ ંઆધ્યાજત્મક િર્ટ િએ આએ આ૫૫ણે ગનેૂગાર નથી ણે ગનેૂગાર નથી ??  ભલે આભલે આ૫૫ણુ ંજીિન ણુ ંજીિન 

બીજુ ંકોઇ ના જાણી શકેબીજુ ંકોઇ ના જાણી શકે,,પરંત ુઅંતયાામીથી અજાણ્યુ ંહોઇ શકે ખરંૂ પરંત ુઅંતયાામીથી અજાણ્યુ ંહોઇ શકે ખરંૂ ??  
  ર્નિંદનીય િદંનીય ત્યારે જ બની શકેર્નિંદનીય િદંનીય ત્યારે જ બની શકે,,જ્યારે પ્રામાબણકતાથી પોતાની ભલૂો..જ્યારે પ્રામાબણકતાથી પોતાની ભલૂો..પાપોનુ ંસતં સમક્ષ પ્રસારણ કરે.પાપોનુ ંસતં સમક્ષ પ્રસારણ કરે.  
  ભસ્તત એટલે પોતાના સિક માટે અંતરમાંથી પ્રગટેલો પે્રમ. ભસ્તત પે્રમથિરૂપા છે.પણૂા પે્રમ ર્િના ભસ્તત થઇ ભસ્તત એટલે પોતાના સિક માટે અંતરમાંથી પ્રગટેલો પે્રમ. ભસ્તત પે્રમથિરૂપા છે.પણૂા પે્રમ ર્િના ભસ્તત થઇ 

શકતી નથી.શકતી નથી.  
  કોઇ નથી રહ્યા ! નથી રહિેાના ! જિાના તેની તૈયારી કરો..તેનુ ંનામ ભસ્તત !!કોઇ નથી રહ્યા ! નથી રહિેાના ! જિાના તેની તૈયારી કરો..તેનુ ંનામ ભસ્તત !!  
  ર્શટ યર્શટ ય થિાના અર્ધકારી બનો.ગરુૂ થવુ ં સહલે ું થિાના અર્ધકારી બનો.ગરુૂ થવુ ં સહલે ું  છેછે,,પરંત ુગરુૂત્િ પામવુ ં કઠીન છે..માનિમાં માનિતાના ગણુો પરંત ુગરુૂત્િ પામવુ ં કઠીન છે..માનિમાં માનિતાના ગણુો 

ર્િકસાિિા કઠીન છે.ર્િકસાિિા કઠીન છે.  
  બધાનો ર્િશ્વાસ રાખજોબધાનો ર્િશ્વાસ રાખજો,,પરંત ુ પોતાના મનનો ર્િશ્વાસ ના રાખશો ! ક્યા સમયે ફરી જાય.. ફેરિી નાખે ! પરંત ુ પોતાના મનનો ર્િશ્વાસ ના રાખશો ! ક્યા સમયે ફરી જાય.. ફેરિી નાખે ! 

કેટલાકને મન એ રમાડયા તો કેટલાક મનને રમારડે !!કેટલાકને મન એ રમાડયા તો કેટલાક મનને રમારડે !!  
  પોતાનુ ંજીિન તપાસીએ કે તે ર્નિંદનીય છે કે િદંનીપોતાનુ ંજીિન તપાસીએ કે તે ર્નિંદનીય છે કે િદંનીય છે ય છે ????  
  પોતાના ગનૂાઓની કબલૂાત કરિી એ જ થિચ્છ થિાની રીત છે.પોતાના ગનૂાઓની કબલૂાત કરિી એ જ થિચ્છ થિાની રીત છે.  
  પૈસાથી બધુ ં ખરીદી શકાય છેપૈસાથી બધુ ં ખરીદી શકાય છે,,પરંત ુ પે્રમ..નમ્રતા..સહનશીલતા ખરીદી શકાતી નથીપરંત ુ પે્રમ..નમ્રતા..સહનશીલતા ખરીદી શકાતી નથી,,તે તો સતં મહાત્માના તે તો સતં મહાત્માના 

સાર્નધ્યથી જ પ્રાપ્ તસાર્નધ્યથી જ પ્રાપ્ ત થાય છે. થાય છે.  
  જેિી રીતે જેિી રીતે ૫૫ક્ષી જે વકૃ્ષની ડાળ ઉક્ષી જે વકૃ્ષની ડાળ ઉ૫૫ર બેસે છે તેને તે વકૃ્ષના ંજ ફળ પ્રાપ્ તર બેસે છે તેને તે વકૃ્ષના ંજ ફળ પ્રાપ્ ત  થાય છેથાય છે,,  તેિી જ રીતે મનની તેિી જ રીતે મનની 

અિથથા અિથથા ૫૫ણ તેિી જ હોય છે..જેિી સગંત મળે છે તેિો જ તેના ણ તેિી જ હોય છે..જેિી સગંત મળે છે તેિો જ તેના ૫૫ર પ્રભાિ ર પ્રભાિ ૫૫ડે છે.ડે છે.  
  ધીરજ અને સતંોષની અિથથા ધારણ કરનારના જીિનમા ંઆનદં પ્રાપ્ તધીરજ અને સતંોષની અિથથા ધારણ કરનારના જીિનમા ંઆનદં પ્રાપ્ ત થાય છે થાય છે,,જ્યારે પ્રભ ુહ્દયમા ંિસી જ્યારે પ્રભ ુહ્દયમા ંિસી 

જાય તો ર્િનમ્રતાનો ભાિ સહજમા ંઆિી જાય છે.જાય તો ર્િનમ્રતાનો ભાિ સહજમા ંઆિી જાય છે.  
  ધરતીને થિગા બનાિિી હોય તોધરતીને થિગા બનાિિી હોય તો  સુદંર ભાિ..સુદંર ચાલ અને વ્યિહારીક જીિન સુદંર ભાિ..સુદંર ચાલ અને વ્યિહારીક જીિન ૫૫ણ સુદંર હોવુ ંજોઇએ.ણ સુદંર હોવુ ંજોઇએ.  
  નદી રકનારે ઉભેલા વકૃ્ષની જેમ જીિનની સ્થથર્ત નદી રકનારે ઉભેલા વકૃ્ષની જેમ જીિનની સ્થથર્ત ૫૫ણ ક્ષણભગંરુ છે.ણ ક્ષણભગંરુ છે.  
  નરકનો એક માત્ર દરિાજો અને મદીરા જેિી મોહીત કરનાર નારી છે (કામાસસ્તત)નરકનો એક માત્ર દરિાજો અને મદીરા જેિી મોહીત કરનાર નારી છે (કામાસસ્તત)  
  મખૂા..પાપી..નીચ અને લચુ્ચા માણસોનો સગં ના કરિો તથા તેમની સાથે ર્નમખૂા..પાપી..નીચ અને લચુ્ચા માણસોનો સગં ના કરિો તથા તેમની સાથે ર્નિાસ ના કરિો.િાસ ના કરિો.  
  ભલૂ કબલૂ કરતા ંશરમાિવુ ંનહીભલૂ કબલૂ કરતા ંશરમાિવુ ંનહી,,કારણ કેઃભલૂ કબલૂ કરિાનો સીધો અથા એ થાય છે કે ગઇકાલ કરતા ંઆજે કારણ કેઃભલૂ કબલૂ કરિાનો સીધો અથા એ થાય છે કે ગઇકાલ કરતા ંઆજે 

હું િધારે સારો થયો છંુ.હું િધારે સારો થયો છંુ.  
  મહલે ભલે ભવ્ય..! મહલે ભલે ભવ્ય..! ૫૫ણ એમાં કોઇ રહતે ુ ંના હોય તો તે ખડેંર જેિો લાગે..તેિી જ રીતે ચારીત્રહીન માણસ ણ એમાં કોઇ રહતે ુ ંના હોય તો તે ખડેંર જેિો લાગે..તેિી જ રીતે ચારીત્રહીન માણસ 

ગમે તેટલી ભૌર્તક સમદૃ્ધદ્ધિાળો હોય તો ગમે તેટલી ભૌર્તક સમદૃ્ધદ્ધિાળો હોય તો ૫૫ણ ખડેંર જેિો છે.ણ ખડેંર જેિો છે.  



 

 

        સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  
 
 
     

જીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રો...!!જીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રો...!!  ૨ !!૨ !!  
  તમારે ઘેર કોઇ આિતુ ંહોય તો ઇશ્વરનો આભાર માનજો.તમોને ઇનામમા ંિોફી કે ગોલ્ડ મેડલ તમારે ઘેર કોઇ આિતુ ંહોય તો ઇશ્વરનો આભાર માનજો.તમોને ઇનામમા ંિોફી કે ગોલ્ડ મેડલ 

મમળે,પરંત ુતે જોનાર ઘરમા ંકોઇ નહી હોય તો કોને બતાિશો ? રડિાનુ ંમન થાય ત્યારે કોઇના ળે,પરંત ુતે જોનાર ઘરમા ંકોઇ નહી હોય તો કોને બતાિશો ? રડિાનુ ંમન થાય ત્યારે કોઇના 
ખભા ઉખભા ઉ૫૫ર માથુ ંટેકિિાની જરૂર ર માથુ ંટેકિિાની જરૂર ૫૫ડ ેછે.ર્સનેમા કે નાટકમા ંજતી િખતે બે ટીકીટ લેિાની થતી ડ ેછે.ર્સનેમા કે નાટકમા ંજતી િખતે બે ટીકીટ લેિાની થતી 
હોય તો પણ માનજો કે તમે નસીબદાર છો.હોય તો પણ માનજો કે તમે નસીબદાર છો.  

  પૈસા આપણી સગિડોમા ંથોડો િધારો કરી શકે,પરંત ુસખુની ગેરન્ટી પૈસા આપણી સગિડોમા ંથોડો િધારો કરી શકે,પરંત ુસખુની ગેરન્ટી ના આપી શકે.સખુનુ ંઝરણુ ંતો ના આપી શકે.સખુનુ ંઝરણુ ંતો 
આપણી અંદર છે અને તે જ સખુનુ ંસાચુ ંસરનામુ ંછે.આપણી અંદર છે અને તે જ સખુનુ ંસાચુ ંસરનામુ ંછે.  

  માનિનુ ંબાળમાનિનુ ંબાળ૫૫ણ રમતમા ંઅને ઘડપણ ણ રમતમા ંઅને ઘડપણ ૫૫થતાિામા ંજત ુ ંહોય છે તેથી તે િખતે ઇશ્વરનુ ંથમરણ થતુ ંથતાિામા ંજત ુ ંહોય છે તેથી તે િખતે ઇશ્વરનુ ંથમરણ થતુ ં
નથી, માટે યિુાન અિથથામા ંજ પ્રભ ુભસ્તત,ધ્યાન,ભજન,સેિાનથી, માટે યિુાન અિથથામા ંજ પ્રભ ુભસ્તત,ધ્યાન,ભજન,સેિા--સરુ્મરણસરુ્મરણ--સત્સગં કરી લઇએ..સત્સગં કરી લઇએ..  

  દરેક મહાન કાયાનીદરેક મહાન કાયાની  શરૂઆતમા ંટીકાઓ અને નકારાત્મક િાતો સભંળાય છે,પરંત ુધીર પરુૂષો તેમના શરૂઆતમા ંટીકાઓ અને નકારાત્મક િાતો સભંળાય છે,પરંત ુધીર પરુૂષો તેમના 
ધ્યેય કાયાથી ચલીત થતા નથી.ફતત એક દાડંીકચેૂ આખા દેશની રદશા બદલી નાખી ! ધ્યેય કાયાથી ચલીત થતા નથી.ફતત એક દાડંીકચેૂ આખા દેશની રદશા બદલી નાખી !   
મેં અકેલા ચલા થા જાનીબે મઝંીલ,મગર લોગ સાથ આતે રહ ેઔર કારિાું બનતા ચલા !!મેં અકેલા ચલા થા જાનીબે મઝંીલ,મગર લોગ સાથ આતે રહ ેઔર કારિાું બનતા ચલા !!  

  આપણે બનાિટના િાઘા આપણે બનાિટના િાઘા ૫૫હરેીએ છીએ..બનાિટી સ્થમહરેીએ છીએ..બનાિટી સ્થમત કરીએ છીએ..કુદરતને ત કરીએ છીએ..કુદરતને ૫૫ણ બનાિિા ણ બનાિિા 
ફરીએ છીએ.. એવુ ંનથી લાગતુ ંઆપણે અદાિત..નપાિટ અને બનાિટ તરફ ઝડફરીએ છીએ.. એવુ ંનથી લાગતુ ંઆપણે અદાિત..નપાિટ અને બનાિટ તરફ ઝડ૫૫થી જઇ રહ્યા થી જઇ રહ્યા 
છીએ..!!છીએ..!!  

  સેિા રદલથી..ર્નટ કાસેિા રદલથી..ર્નટ કામ અને ર્નરઇપ્ચ્છત ભાિથી કરીએ..પ્રર્સદ્ધદ્ધ અને પોતાના અહમને સતંોષિા મ અને ર્નરઇપ્ચ્છત ભાિથી કરીએ..પ્રર્સદ્ધદ્ધ અને પોતાના અહમને સતંોષિા 
સેિા ના કરીએ !સેિા ના કરીએ !  

  તમારા પ્રત્યે લોકો સારંૂ િતાન ના દાખિે તો તેમનીતમારા પ્રત્યે લોકો સારંૂ િતાન ના દાખિે તો તેમની  સામે મોઢંુ ચઢાિીને કે ગથુસે થઇને િાત ના સામે મોઢંુ ચઢાિીને કે ગથુસે થઇને િાત ના 
કરશો.બધા લોકો આપણી સાથે સારો િતાાિ કરે તેિો અબાર્ધત ર્નયમ નથી,પરંત ુએક સજ્જજન કરશો.બધા લોકો આપણી સાથે સારો િતાાિ કરે તેિો અબાર્ધત ર્નયમ નથી,પરંત ુએક સજ્જજન 
તરીકે આપણે સારંૂ િતાન કરવુ ંજોઇએ.તરીકે આપણે સારંૂ િતાન કરવુ ંજોઇએ.  

  કોઇના િગર આ દુર્નયામા ંકશુ ંઅટકી જતુ ંનથી.થોડો િખત કદાચ કોઇની ગેરહાજરી કે ખોટ સાલે કોઇના િગર આ દુર્નયામા ંકશુ ંઅટકી જતુ ંનથી.થોડો િખત કદાચ કોઇની ગેરહાજરી કે ખોટ સાલે 
૫૫રંત ુકશુ ંઅટકતુ ંનથીરંત ુકશુ ંઅટકતુ ંનથી.તમારી આસપાસના લોકો, સગા ંસબધંી તમોને એકલા છોડી દે ત્યારે આ .તમારી આસપાસના લોકો, સગા ંસબધંી તમોને એકલા છોડી દે ત્યારે આ 
સમજી લેવુ ંજોઇએ.સમજી લેવુ ંજોઇએ.  

  જીંદગી ખબુ ટૂંકી છે તેને કુરૂકે્ષત્ર બનાિી િધારે ટૂંકી ના બનાિશો.જીંદગી ખબુ ટૂંકી છે તેને કુરૂકે્ષત્ર બનાિી િધારે ટૂંકી ના બનાિશો.  
  લાગણીઓ અને સિેંદનાઓ સમય સાથે િહી જશે.જેને તમે ખબૂ ચાહો છો તે લાગણીઓ અને સિેંદનાઓ સમય સાથે િહી જશે.જેને તમે ખબૂ ચાહો છો તે ૫૫ણ કદાચ તમોને ણ કદાચ તમોને 

ર્નરાશ કરે તો ર્નરાશ કરે તો ૫૫ણ શારં્ત રાખજો. િધારે ણ શારં્ત રાખજો. િધારે ૫૫ડડતી આસસ્તતને ખખેંરી નાખજો..તી આસસ્તતને ખખેંરી નાખજો..  
  જ્યારે તમે કંઇજ્યારે તમે કંઇ૫૫ણ કહો ત્યારે શબ્દો બહ ુકાળજી પિૂાક અને ર્િચારીને િાણ કહો ત્યારે શબ્દો બહ ુકાળજી પિૂાક અને ર્િચારીને િા૫૫રજો અને શબ્દોનુ ંમાન રજો અને શબ્દોનુ ંમાન 

રાખજો. તમે બીજા માટે કદાચ કંઇક સારંૂ કયુું હોય તો રાખજો. તમે બીજા માટે કદાચ કંઇક સારંૂ કયુું હોય તો ૫૫ણ બીજાએ તમારા માટે તે પ્રમાણે જ કરવુ ંણ બીજાએ તમારા માટે તે પ્રમાણે જ કરવુ ં
જોઇએ તેિી અપેક્ષા ના રાખશો..જોઇએ તેિી અપેક્ષા ના રાખશો..  



 

 

  જીંદગી તો લોટરીની ટીકીજીંદગી તો લોટરીની ટીકીટ જેિી છે.અહી ઇનામ લાગશે જ એવુ ંકહી શકાય નહી.સખત ટ જેિી છે.અહી ઇનામ લાગશે જ એવુ ંકહી શકાય નહી.સખત ૫૫રીશ્રમનો રીશ્રમનો 
કોઇ કોઇ ૫૫યાાય નથી.અહીં જીંદગીમા ંકશુ ંજ મફત મળતુ ંનથી..મથવુ ંયાાય નથી.અહીં જીંદગીમા ંકશુ ંજ મફત મળતુ ંનથી..મથવુ ં૫૫ડ ેછે.ડ ેછે.  

  ર્િજ્ય અને ર્િજ્ય અને ૫૫રાજયમા ંખેલરદલી બતાિજો. પ્રશસંા જાહરેમા ંકરજો અને ટીકા ખાનગીમા ંકરજો..રાજયમા ંખેલરદલી બતાિજો. પ્રશસંા જાહરેમા ંકરજો અને ટીકા ખાનગીમા ંકરજો..  
  પોતાની જાતને સધુારિા સતત પ્રયત્નો કરજો.પોતાની જાતને સધુારિા સતત પ્રયત્નો કરજો.  
  બધાનંી આગબધાનંી આગળ દુઃખ અને મશુ્કેલીઓની િાતો ના કરિી.કોઇની પાસે નમક હોય છે તો કોઇની પાસે ળ દુઃખ અને મશુ્કેલીઓની િાતો ના કરિી.કોઇની પાસે નમક હોય છે તો કોઇની પાસે 

મલમ..મલમ..  
  ઘરમા ંઉંચા સાદે બોલવુ ંનહી અને મોં બધં રાખશો તો ઝઘડા આપોઆપ બધં થઇ જશે..ઘરમા ંઉંચા સાદે બોલવુ ંનહી અને મોં બધં રાખશો તો ઝઘડા આપોઆપ બધં થઇ જશે..  
  ઘણૃા અને ર્તરથકારના ર્િચારો કરશો તો તે બમણી ઝડપે તમારી પાસે પાછા આિશે..ઘણૃા અને ર્તરથકારના ર્િચારો કરશો તો તે બમણી ઝડપે તમારી પાસે પાછા આિશે..  
  સારા પથુતકો િાચંતા રહવે ુ ંઅને દરરોસારા પથુતકો િાચંતા રહવે ુ ંઅને દરરોજ ડાયરી લખિી.જ ડાયરી લખિી.  
  જે લોકો પાસે ઉંચા અને ઉમદા ર્િચારો છે તેમની સાથે ર્મત્રતા કરિી..જે લોકો પાસે ઉંચા અને ઉમદા ર્િચારો છે તેમની સાથે ર્મત્રતા કરિી..  
  રોજ ર્નયર્મત થોડો સમય એકાતંમા ંઇશ્વર માટે ફાળિિો.રોજ ર્નયર્મત થોડો સમય એકાતંમા ંઇશ્વર માટે ફાળિિો.  
  માણસમાણસ  પોતાનીપોતાની  િષ ્િષ ્  રિરિ  ત્યજીત્યજી  બીજાની િર્ટ િબીજાની િર્ટ િથી જુિે તો અડધી દુર્નયા શાતં થઇ જાય.થી જુિે તો અડધી દુર્નયા શાતં થઇ જાય.  
  આ પરૃ્થિી આ પરૃ્થિી ૫૫ર આપણે એકલા નથી.સખેુથી જીિો અને જીિિા દોર આપણે એકલા નથી.સખેુથી જીિો અને જીિિા દો.વ્યસ્તત મટી આ.વ્યસ્તત મટી આ૫૫ણે ર્િશ્વ માનિ ણે ર્િશ્વ માનિ 

બનીએ.બનીએ.  
  સખુનુ ંબીજુ ંનામ સમજણ.સખુનુ ંબીજુ ંનામ સમજણ.  
  સખુ તો અત્તર જેવુ ંછે કોઇની ઉસખુ તો અત્તર જેવુ ંછે કોઇની ઉ૫૫ર જો છાટંશો તો થોડા ંટીપા ંતમારી ઉર જો છાટંશો તો થોડા ંટીપા ંતમારી ઉ૫૫ર ર ૫૫ણ ણ ૫૫ડશે.મહેંદી ડશે.મહેંદી 

મકુનારના હાથ આપોઆમકુનારના હાથ આપોઆ૫ ૫ લાલ થઇ જાય છે,કરિા નથી લાલ થઇ જાય છે,કરિા નથી ૫૫ડતા.આ દુર્નયામા ંક્યારેય આડતા.આ દુર્નયામા ંક્યારેય આ૫૫ણી ણી 
જાતની સરખામણી બીજા સાથે ન કરીએ.આમ કરિાથી આપજાતની સરખામણી બીજા સાથે ન કરીએ.આમ કરિાથી આપણે આણે આ૫૫ણી જાતનુ ંજ અણી જાતનુ ંજ અ૫૫માન કરીએ માન કરીએ 
છીએ..છીએ..  

  સદકાયો પૈસાના અભાિે અટકતા નથી.જો આસદકાયો પૈસાના અભાિે અટકતા નથી.જો આ૫૫ણી દાનત,ભાિના અને પ્રયત્નોમા ંખામી ના હોય ણી દાનત,ભાિના અને પ્રયત્નોમા ંખામી ના હોય 
તો તમે જે માગંશો તે જરૂરથી મળશે અને નહી માગંો તો નહી મળે.તો તમે જે માગંશો તે જરૂરથી મળશે અને નહી માગંો તો નહી મળે.  

  આઆ૫૫ણે જાણે અજાણ્યે જીિતા જાગતા માણસોને પે્રમ કરિાનુ ંભલુીને ર્નજીિ ચીજોને ગળે ણે જાણે અજાણ્યે જીિતા જાગતા માણસોને પે્રમ કરિાનુ ંભલુીને ર્નજીિ ચીજોને ગળે 
લગાિીએ લગાિીએ છીએ.ર્નજીિ ચીજો તો િાછીએ.ર્નજીિ ચીજો તો િા૫૫રિા માટે છે નહી કે પે્રમ કરિા. આપણને હિે સબધં કરતા ંરિા માટે છે નહી કે પે્રમ કરિા. આપણને હિે સબધં કરતા ં
૫૫ણ િધ ુસાધન િધારે અગત્યના ંલાગે છે.ણ િધ ુસાધન િધારે અગત્યના ંલાગે છે.  

  િાણી અને પાણી સભંાળીને િાિાણી અને પાણી સભંાળીને િા૫૫રિા ંજોઇએ.શબ્દો વદૃ્ધદ્ધ રિા ંજોઇએ.શબ્દો વદૃ્ધદ્ધ ૫૫ણ કરે અને ર્િનાશ ણ કરે અને ર્િનાશ ૫૫ણ કરે.શબ્દો જ મારે ણ કરે.શબ્દો જ મારે 
અને શબ્દો જ તારે છે.શબ્દો ઉઅને શબ્દો જ તારે છે.શબ્દો ઉ૫૫રનો સયંમ ઉત્તમ તપ અને ઉપાસના છેરનો સયંમ ઉત્તમ તપ અને ઉપાસના છે..  
િાણી ઐસી બોલીએ મનકા આપા ખોઇ,ઔરન કો ર્શતલ કરે આપકી ર્શતલ હોઇ..!િાણી ઐસી બોલીએ મનકા આપા ખોઇ,ઔરન કો ર્શતલ કરે આપકી ર્શતલ હોઇ..!  
શબ્દ સભંાળી બોલીયે,શબ્દકે હાથ ન પાિં, એક શબ્દ ઔષર્ધ કરે એક શબ્દ કરે ઘાિ..!શબ્દ સભંાળી બોલીયે,શબ્દકે હાથ ન પાિં, એક શબ્દ ઔષર્ધ કરે એક શબ્દ કરે ઘાિ..!  

  માણસ જ્યારે રૂર્પયાની નોટો ગણતો હોય છે ત્યારે કોઇ જગ્યાએ ધ્યાન આપતો નથી માણસ જ્યારે રૂર્પયાની નોટો ગણતો હોય છે ત્યારે કોઇ જગ્યાએ ધ્યાન આપતો નથી ૫૫ણ જ્યારે ણ જ્યારે 
સત્સગં ભજનમા ંબેઠો હોય છે ત્યારે બધે જસત્સગં ભજનમા ંબેઠો હોય છે ત્યારે બધે જ  ધ્યાન આપે છે.ધ્યાન આપે છે.  



 

 

  ઇશ્વર એકિારની ભલૂ માફ કરી શકે,પરંત ુએકની એક ભલૂ ફરી માફ ન કરી શકે.એકની એક ભલૂ ઇશ્વર એકિારની ભલૂ માફ કરી શકે,પરંત ુએકની એક ભલૂ ફરી માફ ન કરી શકે.એકની એક ભલૂ 
િારંિાર કરિી તે બેદરકારી છે.ઇશ્વર પાસે આપણે ભલૂો સધુારિા ભેજુ ંઅને તે થિીકારિા કલેજુ ંિારંિાર કરિી તે બેદરકારી છે.ઇશ્વર પાસે આપણે ભલૂો સધુારિા ભેજુ ંઅને તે થિીકારિા કલેજુ ં
માગંીએ..માગંીએ..  

  નાના સરખા બનાિથી ઘણીિાર આનાના સરખા બનાિથી ઘણીિાર આ૫૫ણે ઇશ્વરનો દોષ કાઢતા હોઇએ છીએ મનોમન ર્નરાશણે ઇશ્વરનો દોષ કાઢતા હોઇએ છીએ મનોમન ર્નરાશ  થઇ થઇ 
જઇએ છીએ,પણ કદાચ તે સારા માટે જઇએ છીએ,પણ કદાચ તે સારા માટે ૫૫ણ હોઇ શકે.ણ હોઇ શકે.  

  સતત સરખામણી અને ફરીયાદો કરિાની આસતત સરખામણી અને ફરીયાદો કરિાની આ૫૫ણને ટેિ ણને ટેિ ૫૫ડી ગઇ છે અને ડી ગઇ છે અને ૫૫છી દુઃખી થઇએ છીએ..છી દુઃખી થઇએ છીએ..  
  ઇશ્વર જ્યારે રથતો બતાિિા અને દોરિા માગેં છે ત્યારે ગમે તે રીતે થિપ્ નઇશ્વર જ્યારે રથતો બતાિિા અને દોરિા માગેં છે ત્યારે ગમે તે રીતે થિપ્ નમા ંમા ં૫૫ણ રથતો સઝુાડ ેણ રથતો સઝુાડ ે

છે.ભાિનાઓ શદુ્ધ હોય તો જીિનની રદશા બદલાઇ જાય છે.ભાિનાઓ શદુ્ધ હોય તો જીિનની રદશા બદલાઇ જાય છે.છે.  
  EEvveerryy  oonnee  tthhiinnkkss  ooff  CChhaannggiinngg  wwoorrlldd,,  bbuutt  nnoo  oonnee  tthhiinnkkss  ooff  CChhaannggiinngg  HHiimmsseellff....!!  

  સકુાયેલા ફલોમાથંી ફોરમ શોધતો હતો, તટેૂલા તારોમાથંી રણકાર શોધતો હતો, ભાગેલા હ્રદયમાથંી સકુાયેલા ફલોમાથંી ફોરમ શોધતો હતો, તટેૂલા તારોમાથંી રણકાર શોધતો હતો, ભાગેલા હ્રદયમાથંી 
હતે શોધતો હતો, ફાટેલા ધમાગ્રથંોમાથંી સસંારનો સાર શોધતો હતો, ર્િખટૂા હતે શોધતો હતો, ફાટેલા ધમાગ્રથંોમાથંી સસંારનો સાર શોધતો હતો, ર્િખટૂા ૫૫ડલેા ડલેા ૫૫રમાત્માથી રમાત્માથી 
આત્માઆત્માનુ ંર્મલન શોધતો હતો, જન્મોજન્મથી ચાલતી આ ખોજ હ ેસદગરુૂ બાબા ! તમારા ચરણોમા ંનુ ંર્મલન શોધતો હતો, જન્મોજન્મથી ચાલતી આ ખોજ હ ેસદગરુૂ બાબા ! તમારા ચરણોમા ં
આિિાથી પણૂા થઇ છે..!આિિાથી પણૂા થઇ છે..!  

        સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  
  

  

  

જીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રો...!જીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રો...!  
  માણસમાણસ  પોતાનીપોતાની  િષ ્િષ ્  રિરિ  ત્યજીત્યજી  બીજાની િર્ટ િબીજાની િર્ટ િથી જુિે તો અડધી દુર્નયા શાતં થઇ જાય.થી જુિે તો અડધી દુર્નયા શાતં થઇ જાય.  
  આ પરૃ્થિી આ પરૃ્થિી ૫૫ર આપણે એકલા નથી.સખેુથી જીિો અને જીિિા દો.વ્યસ્તત મટી આર આપણે એકલા નથી.સખેુથી જીિો અને જીિિા દો.વ્યસ્તત મટી આ૫૫ણે ર્િશ્વ માનિ ણે ર્િશ્વ માનિ 

બનીએ.બનીએ.  
  સખુનુ ંબીજુ ંનામ સમજણ.સખુનુ ંબીજુ ંનામ સમજણ.  
  સખુ તો અત્તર જેવુ ંછે કોઇની ઉસખુ તો અત્તર જેવુ ંછે કોઇની ઉ૫૫ર જો છાટંશો તો થોડા ંટીપા ંતમારી ઉર જો છાટંશો તો થોડા ંટીપા ંતમારી ઉ૫૫ર ર ૫૫ણ ણ ૫૫ડશે.મહેંડશે.મહેંદી દી 

મકુનારના હાથ આપોઆમકુનારના હાથ આપોઆ૫ ૫ લાલ થઇ જાય છે,કરિા નથી લાલ થઇ જાય છે,કરિા નથી ૫૫ડતા.આ દુર્નયામા ંક્યારેય આડતા.આ દુર્નયામા ંક્યારેય આ૫૫ણી ણી 
જાતની સરખામણી બીજા સાથે ન કરીએ.આમ કરિાથી આપણે આજાતની સરખામણી બીજા સાથે ન કરીએ.આમ કરિાથી આપણે આ૫૫ણી જાતનુ ંજ અણી જાતનુ ંજ અ૫૫માન કરીએ માન કરીએ 
છીએ..છીએ..  

  સદકાયો પૈસાના અભાિે અટકતા નથી.જો આસદકાયો પૈસાના અભાિે અટકતા નથી.જો આ૫૫ણી દાનત,ભાિના અને પ્રયત્નોમા ંખામી ના હોય ણી દાનત,ભાિના અને પ્રયત્નોમા ંખામી ના હોય 
તો તમે જે માગંશો તે જરૂતો તમે જે માગંશો તે જરૂરથી મળશે અને નહી માગંો તો નહી મળે.રથી મળશે અને નહી માગંો તો નહી મળે.  

  માણસ જ્યારે રૂર્પયાની નોટો ગણતો હોય છે ત્યારે કોઇ જગ્યાએ ધ્યાન આપતો નથી માણસ જ્યારે રૂર્પયાની નોટો ગણતો હોય છે ત્યારે કોઇ જગ્યાએ ધ્યાન આપતો નથી ૫૫ણ જ્યારે ણ જ્યારે 
સત્સગં ભજનમા ંબેઠો હોય છે ત્યારે બધે જ ધ્યાન આપે છે.સત્સગં ભજનમા ંબેઠો હોય છે ત્યારે બધે જ ધ્યાન આપે છે.  

  ઇશ્વર એકિારની ભલૂ માફ કરી શકે,પરંત ુએકની એક ભલૂ ફરી માફ ન કરી શકે.ઇશ્વર એકિારની ભલૂ માફ કરી શકે,પરંત ુએકની એક ભલૂ ફરી માફ ન કરી શકે.  
એકની એક ભલૂ િારંિાર એકની એક ભલૂ િારંિાર કરિી તે બેદરકારી છે.ઇશ્વર પાસે આપણે ભલૂો સધુારિા ભેજુ ંઅને તે કરિી તે બેદરકારી છે.ઇશ્વર પાસે આપણે ભલૂો સધુારિા ભેજુ ંઅને તે 
થિીકારિા કલેજુ ંમાગંીએ..થિીકારિા કલેજુ ંમાગંીએ..  



 

 

  નાના સરખા બનાિથી ઘણીિાર આનાના સરખા બનાિથી ઘણીિાર આ૫૫ણે ઇશ્વરનો દોષ કાઢતા હોઇએ છીએ મનોમન ર્નરાશ થઇ ણે ઇશ્વરનો દોષ કાઢતા હોઇએ છીએ મનોમન ર્નરાશ થઇ 
જઇએ છીએ,પણ કદાચ તે સારા માટે જઇએ છીએ,પણ કદાચ તે સારા માટે ૫૫ણ હોઇ શકે.ણ હોઇ શકે.  

  સતત સરખામણી અને ફરીયાદો કરિાની આસતત સરખામણી અને ફરીયાદો કરિાની આ૫૫ણને ટેિ ણને ટેિ ૫૫ડી ગઇ છે અને ડી ગઇ છે અને ૫૫છી દુઃખી થઇએ છીએ..છી દુઃખી થઇએ છીએ..  
  ઇશ્વર જ્યારે રથતો બતાિિા અને દોરિા માગેં છે ત્યારે ગમે તે રીતે થિપ્ નઇશ્વર જ્યારે રથતો બતાિિા અને દોરિા માગેં છે ત્યારે ગમે તે રીતે થિપ્ નમા ંમા ં૫૫ણ રથતો સઝુાડ ેણ રથતો સઝુાડ ે

છે.ભાિનાઓ શદુ્ધ હોય તો જીિનની રદશા બદલાઇ જાય છે.છે.ભાિનાઓ શદુ્ધ હોય તો જીિનની રદશા બદલાઇ જાય છે.  
  EEvveerryy  oonnee  tthhiinnkkss  ooff  CChhaannggiinngg  wwoorrlldd,,  bbuutt  nnoo  oonnee  tthhiinnkkss  ooff  CChhaannggiinngg  HHiimmsseellff....!!  

  સકુાયેલા ફલોમાથંી ફોસકુાયેલા ફલોમાથંી ફોરમ શોધતો હતો, તટેૂલા તારોમાથંી રણકાર શોધતો હતો, ભાગેલા હ્રદયમાથંી રમ શોધતો હતો, તટેૂલા તારોમાથંી રણકાર શોધતો હતો, ભાગેલા હ્રદયમાથંી 
હતે શોધતો હતો, ફાટેલા ધમાગ્રથંોમાથંી સસંારનો સાર શોધતો હતો, ર્િખટૂા હતે શોધતો હતો, ફાટેલા ધમાગ્રથંોમાથંી સસંારનો સાર શોધતો હતો, ર્િખટૂા ૫૫ડલેા ડલેા ૫૫રમાત્માથી રમાત્માથી 
આત્માનુ ંર્મલન શોધતો હતો, જન્મોજન્મથી ચાલતી આ ખોજ હ ેસદગરુૂ બાબા ! તમારા ચરણોમા ંઆત્માનુ ંર્મલન શોધતો હતો, જન્મોજન્મથી ચાલતી આ ખોજ હ ેસદગરુૂ બાબા ! તમારા ચરણોમા ં
આિિાથી પણૂા થઇ છે..!આિિાથી પણૂા થઇ છે..!  

  ભ ૂભખૂ લાગે ત્યારે ખાવુ ંતે પ્રકૃર્તખ લાગે ત્યારે ખાવુ ંતે પ્રકૃર્ત;;    ભખૂ ન લાગી હોય તોય ખાવુ ંતે ર્િકૃર્તભખૂ ન લાગી હોય તોય ખાવુ ંતે ર્િકૃર્ત  અનેઅને    ભખૂયા રહીને બીજાને ભખૂયા રહીને બીજાને 
ખિરાિવુ ંતે સથંકૃર્ત...ખિરાિવુ ંતે સથંકૃર્ત...            

  પર્થથર જેિો ક્રોધપર્થથર જેિો ક્રોધ  કોકનુ ંમાથુ ંફોડી નાખે છેકોકનુ ંમાથુ ંફોડી નાખે છે,,  પણ પાણી જેિી ક્ષમા લાબેં ગાળે પર્થથર જેિાપણ પાણી જેિી ક્ષમા લાબેં ગાળે પર્થથર જેિા  ક્રોધને ક્રોધને 
તોડી નાખે છે એ િાથતર્િકતા કયારેય ભલૂશો નરહતોડી નાખે છે એ િાથતર્િકતા કયારેય ભલૂશો નરહ          

  આપણે એવુ ં નહીંઆપણે એવુ ં નહીં  ર્િચારવુ ં કે ભગિાન અમારાર્િચારવુ ં કે ભગિાન અમારા    શભુ ફળ તરત કેમ નથી આપતાશભુ ફળ તરત કેમ નથી આપતા??  બલકે બલકે 
ભગિાનનો આભાર માનોભગિાનનો આભાર માનો  કે આપણનેકે આપણને    ભલૂની સજા તરત નથી આપતા.ભલૂની સજા તરત નથી આપતા.          

  ખાઈમા ંપડલેો માનિી બચી ને ઉપર આિીખાઈમા ંપડલેો માનિી બચી ને ઉપર આિી  શકે છેશકે છે,,  પરંત ુઅદેખાઈમા ંપડલેો માનિી ક્યારેય ઉપર પરંત ુઅદેખાઈમા ંપડલેો માનિી ક્યારેય ઉપર 
આિી શકતો નથી.આિી શકતો નથી.          

  દરરયોદરરયો  સમજે છે કે મારી પાસમજે છે કે મારી પાસે પાણી અપાર છેસે પાણી અપાર છે,,  પણ એ ક્યા ંજાણે છે કે આ તો નદીએ આપેલોપણ એ ક્યા ંજાણે છે કે આ તો નદીએ આપેલો  પે્રમ પે્રમ 
ઉધાર છે.ઉધાર છે.          

  ''ફૂલ ને ખીલિા દોફૂલ ને ખીલિા દો,,  મધમામધમાખી પોતાની જાતે જ તેની પાસેખી પોતાની જાતે જ તેની પાસે  આિશેઆિશે;;  ચારરત્ર્યશીલ બનોચારરત્ર્યશીલ બનો,,  ર્િર્િશ્વાસ જાતે શ્વાસ જાતે 
જ તમારા પર મગુ્ધ થઇ જશે.જ તમારા પર મગુ્ધ થઇ જશે.''            

  પ્રસાદ એટલે શુ ંપ્રસાદ એટલે શુ ં??  ''પ્રપ્ર''  એટલે પ્રભુએટલે પ્રભ ,ુ,    ''સાસા''  એટલે સાક્ષાતએટલે સાક્ષાત,,    ''દદ''  એટલેએટલે  દશાનદશાન  માટે જે આરોગિાથી પ્રભનુા માટે જે આરોગિાથી પ્રભનુા 
સાક્ષાતસાક્ષાત    દશાન થાય તે સાચો પ્રસાદદશાન થાય તે સાચો પ્રસાદ,,  અને પ્રસાદઅને પ્રસાદ  આરોગતી િેળાએ હૃદયમાંઆરોગતી િેળાએ હૃદયમાં    પ્રભનુા મખુારર્િિંદની પ્રભનુા મખુારર્િિંદની 
ઝાખંી થાય તે મહાપ્રસાદઝાખંી થાય તે મહાપ્રસાદ          

  ""ઈશ્વર માનિીને લાયકાત કરતાઈશ્વર માનિીને લાયકાત કરતા    િધારે સખુ આપતો નથી... તો સહનશસ્તત કરતાિધારે સખુ આપતો નથી... તો સહનશસ્તત કરતા  િધારે દુઃખ પણ િધારે દુઃખ પણ 
નથી આપતો.નથી આપતો.          

  પૈસા માટે તોપૈસા માટે તો  બધા પરસેિો પડ ેછે! પરબધા પરસેિો પડ ેછે! પર--સેિા માટેસેિા માટે  પરસેિો ના પડાય પરસેિો ના પડાય ??          

  કશુ ંના હોય ત્યારે "અભાિ" નડ ેછેકશુ ંના હોય ત્યારે "અભાિ" નડ ેછે,,  થોડંુ જ હોય ત્યારેથોડંુ જ હોય ત્યારે  ""ભાિ" નડ ેછેભાિ" નડ ેછે,,  જીિનનુ ંઆ એક કડવુ ંસત્ય જીિનનુ ંઆ એક કડવુ ંસત્ય 
છેછે,,  બધુ ંજ હોય ત્યારે "થિભાિ"બધુ ંજ હોય ત્યારે "થિભાિ"  નડ ેછે.નડ ેછે.          

  કોઈ રદિસ કંુભાર પણ મન મા ં ર્િચારતો હશેકોઈ રદિસ કંુભાર પણ મન મા ં ર્િચારતો હશે,,  કે "ટકોરા" મારીને મારાકે "ટકોરા" મારીને મારા  માટલાનેમાટલાને  ચકાસતો આ ચકાસતો આ 
માનિી આટલી જલ્દી કેમ તટૂી જાય છે માનિી આટલી જલ્દી કેમ તટૂી જાય છે ??            



 

 

  કોણ કહ ેછે કેકોણ કહ ેછે કે  ભગિાન નથી દેખાતાભગિાન નથી દેખાતા??  ખાલી એ જ તો દેખાય છે જ્યારે કંઇ નથી દેખાત ુ!ંખાલી એ જ તો દેખાય છે જ્યારે કંઇ નથી દેખાત ુ!ં            
  તારંુ કશુ ંન હોય તો છોડીને આિ તુંતારંુ કશુ ંન હોય તો છોડીને આિ તુ,ં,  તારંુ જ બધુ ંહોય તો છોડી બતાિતારંુ જ બધુ ંહોય તો છોડી બતાિ  તુ.ંત ુ.ં            
  સધુારી લેિા જેિી છે પોતાની ભલૂસધુારી લેિા જેિી છે પોતાની ભલૂ,,  ભલૂી જિા જેિી છેભલૂી જિા જેિી છે  બીજાની ભલૂબીજાની ભલૂ,,  આટલુ ંમાનિી કરે કબલુઆટલુ ંમાનિી કરે કબલુ,,  તો તો 

હરરોજ રદલમા ંઉગે સખુના ફલ.હરરોજ રદલમા ંઉગે સખુના ફલ.            
  કોણ કહ ે છે "સગંકોણ કહ ે છે "સગં  એિો રંગ" માણસ "ર્શયાળ" સાથે નથી રેહતો તોયે "લચૂ્ચો" છેએિો રંગ" માણસ "ર્શયાળ" સાથે નથી રેહતો તોયે "લચૂ્ચો" છે,,  માણસ "િાઘ" માણસ "િાઘ" 

સાથેસાથે  નથી રેહતો તોયે "ક્રૂર" છેનથી રેહતો તોયે "ક્રૂર" છે,,  અને માણસ "કુતરા" સાથે રહ ેછે તોયે "િફાદાર"અને માણસ "કુતરા" સાથે રહ ેછે તોયે "િફાદાર"  નથી.નથી.          
  ""માણસને પે્રમ કરો માણસને પે્રમ કરો િથતનેુ નહીિથતનેુ નહી,,  િથતનેુ િાપરો માણસને નહી...િથતનેુ િાપરો માણસને નહી...  
  સાચોસાચો  પે્રમ હોય તો એમા ંગાજિીજ ન હોય. પે્રમ એ અત્યતં સકૂ્ષ્મ િથત ુ છે. બેપે્રમ હોય તો એમા ંગાજિીજ ન હોય. પે્રમ એ અત્યતં સકૂ્ષ્મ િથત ુ છે. બે  વ્યરકત િરચેની વ્યરકત િરચેની 

અંગત િાત છે. એને જાહરે કરો એટલે એમા ં દશાન કરતાંઅંગત િાત છે. એને જાહરે કરો એટલે એમા ં દશાન કરતાં  પ્રદશાનનુ ં તત્ત્િ િધારે આિે. પે્રમને પ્રદશાનનુ ં તત્ત્િ િધારે આિે. પે્રમને 
દેખાડાની જરૂર નથી.દેખાડાની જરૂર નથી.  

  સફળતા એટલેસફળતા એટલે  એક ર્નટફળતાએક ર્નટફળતા  થી બીજી ર્નટફળતા તરફ ઉત્સાહ ગમુાવ્યા િગર િધવ.ુથી બીજી ર્નટફળતા તરફ ઉત્સાહ ગમુાવ્યા િગર િધવ.ુ                          
  આત્મ ર્િશ્વાસ એ સફળતાનુંઆત્મ ર્િશ્વાસ એ સફળતાનુ ં પ્રથમ પગથીય ુછે.પ્રથમ પગથીય ુછે.  SSeellff--ttrruusstt  iiss  tthhee  ffiirrsstt  sseeccrreett  ooff  ssuucccceessss..  

  સફળતામા ંસાથે મળીને તાળીઓ પાડતા અનેક હાથો કરતાસફળતામા ંસાથે મળીને તાળીઓ પાડતા અનેક હાથો કરતા,,  ર્નટફળતામા ંઆંસઓુ લછૂતો એક હાથ ર્નટફળતામા ંઆંસઓુ લછૂતો એક હાથ 
િધ ુમહત્િનો છે.િધ ુમહત્િનો છે.                                                                                                                                                                                                                                          

  થિપ્ન જુઓ તો એિા જુઓ કે તમે કાયમ માટે જીિિાના છોથિપ્ન જુઓ તો એિા જુઓ કે તમે કાયમ માટે જીિિાના છો,,  જીિો તો એિા જીિો કે તમે આજે જ જીિો તો એિા જીિો કે તમે આજે જ 
મરિાના છો.મરિાના છો.  

  બધાજ કાંબધાજ કાંઈને કાઈ મોટંુઈને કાઈ મોટંુ  મેળિિાની કોર્શશ કરે છે પણ તેઓને ખબર નથી કે જજમેળિિાની કોર્શશ કરે છે પણ તેઓને ખબર નથી કે જજન્દગી એ નાની ન્દગી એ નાની 
િથતઓુથી જ સમ્પણુા થાય છે.િથતઓુથી જ સમ્પણુા થાય છે.  

  બીજાઓને તેઓના સપના સાકાર કરિામાંબીજાઓને તેઓના સપના સાકાર કરિામાં  મદદ કરોમદદ કરો  અને તમે તમારા સપના સાકાર કરશો.અને તમે તમારા સપના સાકાર કરશો.                                
  થિપ્ન એ નથી કે જે તમે ઉંઘથિપ્ન એ નથી કે જે તમે ઉંઘમાંમાં  જુઓ છોજુઓ છો,,  પણ થિપ્ન એ છે કે જે તમને ઉંઘિા ના દે.પણ થિપ્ન એ છે કે જે તમને ઉંઘિા ના દે.  
  દરેક મશુ્કેલીમાંદરેક મશુ્કેલીમાં  એક તક રહલેી હોય છે.એક તક રહલેી હોય છે.  
  રહમ્મત કાયમ મોરહમ્મત કાયમ મોટેથી બોલિામાંટેથી બોલિામાં  નથીનથી,,  કોઈક િાર રહમ્મત એ રદિસના અંતે નીકળેલો ધીમો અિાજ કોઈક િાર રહમ્મત એ રદિસના અંતે નીકળેલો ધીમો અિાજ 

છે જે કહ ેછે "હ ુકાલે ફરી કોર્શશ કરીશ"છે જે કહ ેછે "હ ુકાલે ફરી કોર્શશ કરીશ"  
  ઝુકો પણ તટુો નહી...આ ર્િચાર િાસંના ઝાડ પાસે થી ર્શખિા જેિો છે ઝુકો પણ તટુો નહી...આ ર્િચાર િાસંના ઝાડ પાસે થી ર્શખિા જેિો છે ,,  તોફાનોતોફાનો  ના સમયમાંના સમયમાં  તે તે 

ઝુકે છે હાલે છે પણ તોફાનો શમતાંઝુકે છે હાલે છે પણ તોફાનો શમતાં  જ ફરીથી ઉન્નત ર્શરે ઉભા થઈજ ફરીથી ઉન્નત ર્શરે ઉભા થઈ  જાય છે.જાય છે.  
  િહાિહાણ દરરયા રકનારે હંણ દરરયા રકનારે હંમેમેશાંશાં  સલામત હોય છેસલામત હોય છે,,  પણ એ દરરયા રકનારે રહિેા માટેપણ એ દરરયા રકનારે રહિેા માટે  નથી સજાાયુનથી સજાાય.ુ . આ આ 

િાક્ય જીિનમાંિાક્ય જીિનમાં  જોખમો ખેડિાની સલાહ આપે છેજોખમો ખેડિાની સલાહ આપે છે,,જોખમો ઉઠાવ્યાજોખમો ઉઠાવ્યા  ર્સિાય સફળતાર્સિાય સફળતા  મળતીમળતી  નથીનથી..  
  એકલાએકલા    ઉભા રહિેાનો મતલબ એ નથી કે હું એકલો છંુઉભા રહિેાનો મતલબ એ નથી કે હું એકલો છંુ,,  એનો મતલબ એ છે કે હું મારી રીતે એનો મતલબ એ છે કે હું મારી રીતે 

પરરસ્થથર્તનો સામનો કરિાપરરસ્થથર્તનો સામનો કરિા  સક્ષમ છંુસક્ષમ છંુ..    
  જનસેિા એ જ પ્રભસેુિાજનસેિા એ જ પ્રભસેુિા  



 

 

  ૫૫રમેશ્વરમા ં શ્રધ્ધા.રમેશ્વરમા ં શ્રધ્ધા.૫૫રમેશ્વર જ્યારે જે ર્થ થરમેશ્વર જ્યારે જે ર્થ થર્તમા ં રાખે તે સહષા થ િીર્તમા ં રાખે તે સહષા થ િીકારિી.પોતાની જાતમા ંશ્રધ્ધા.. કારિી.પોતાની જાતમા ંશ્રધ્ધા.. 
જેમની સાથે હું કામ કરંૂ છંુ,જેમની જોડ ેહું જીવુ ં છંુ,જેમના માટે હું કામ કરંૂ છંુ એમા ંશ્રધ્ધા..સમગ્ર જેમની સાથે હું કામ કરંૂ છંુ,જેમની જોડ ેહું જીવુ ં છંુ,જેમના માટે હું કામ કરંૂ છંુ એમા ંશ્રધ્ધા..સમગ્ર 
માનિજાતમા ંશ્રધ્ધા...માનિજાતમા ંશ્રધ્ધા.......  

  ગઇકાલ કરતા ંઆજ સારી છે,આજ કરતા ંઆિતી કાલ િધ ુસારી આિિાની છે.ગઇકાલ કરતા ંઆજ સારી છે,આજ કરતા ંઆિતી કાલ િધ ુસારી આિિાની છે.  
  પ્રભ ુપાસે પાત્ર નરહ, પાત્રતા લઇને જઇએ.પ્રભ ુપાસે પાત્ર નરહ, પાત્રતા લઇને જઇએ.  
  હું પ્રભનુો,પ્રભ ુછે મમ રક્ષક, એહ ભરોસો જાય નરહ,જે પ્રભ ુકરશે તે મમ રહતનુ ંએ ર્નશ્ચય બદલાય હું પ્રભનુો,પ્રભ ુછે મમ રક્ષક, એહ ભરોસો જાય નરહ,જે પ્રભ ુકરશે તે મમ રહતનુ ંએ ર્નશ્ચય બદલાય 

નરહ.નરહ.  
  જીિનમા ંદુઃખો અર્નિાયા છે, દુઃખી થવુ ંઅર્નિાયા નથી.જીિનમા ંદુઃખો અર્નિાયા છે, દુઃખી થવુ ંઅર્નિાયા નથી.  
  રાત જીરાત જીતની ભી રંગીન હોગી, સબુહ ઉતની હી સગંીન હોગી..તની ભી રંગીન હોગી, સબુહ ઉતની હી સગંીન હોગી..  
  ર્નરાશા રથતા ઉપરના થ પીર્નરાશા રથતા ઉપરના થ પીડ બે્રકર જેિી હોય છે.થ પીડ બે્રકર જેિી હોય છે.થ પીડ બે્રકર ડ બે્રકર ૫૫ર લાબંો સમય રહવે ુ ંર લાબંો સમય રહવે ુ ં ૫૫ડતુ ં નથી, ડત ુ ં નથી, 

૫૫છીનો આગળનો રથતો મજાનો હોય છે.છીનો આગળનો રથતો મજાનો હોય છે.  
  નોકરી ઉનોકરી ઉ૫૫ર જાઓ છે ત્યા ં કોઇને કોઇ તકલીફ તો આિિાની જ ર જાઓ છે ત્યા ં કોઇને કોઇ તકલીફ તો આિિાની જ ૫૫ણ તેની સાથે ઘરના ણ તેની સાથે ઘરના 

સદથ યોસદથ યોને,ર્મત્રને શુંને,ર્મત્રને શું  લેિાદેિા ? સાજંે કામ ઉલેિાદેિા ? સાજંે કામ ઉ૫૫રથી આિો ત્યારે તે બધી તકલીફો ત્યા ંજ છોડીને રથી આિો ત્યારે તે બધી તકલીફો ત્યા ંજ છોડીને 
આિો.ઓરફસની તકલીફો ટેન્સનની િાતો ત્યા ંજ છોડીને આિો.સિારમા ંજોશો તો તેમાનંી ઘણીખરી આિો.ઓરફસની તકલીફો ટેન્સનની િાતો ત્યા ંજ છોડીને આિો.સિારમા ંજોશો તો તેમાનંી ઘણીખરી 
બીજા રદિસે સિારે ત્યા ંહોતી નથી.બીજા રદિસે સિારે ત્યા ંહોતી નથી.  

  અમાસની રાતે ચદં્ર નથી ના અફસોસમા ંર્િતે તો તારાનુ ંસૌદયા ક્યાથંી માણી શઅમાસની રાતે ચદં્ર નથી ના અફસોસમા ંર્િતે તો તારાનુ ંસૌદયા ક્યાથંી માણી શકાય ?કાય ?  

  િેદનાઓ િેલ બને ગીત એવુ ંગાજે..શોકને બનાિી શ્ર્લોક જીિનને શણગારજે.િેદનાઓ િેલ બને ગીત એવુ ંગાજે..શોકને બનાિી શ્ર્લોક જીિનને શણગારજે.  
  દુઃખ ભલે હો મેરંૂ સરખુ,ંરંજ એનો ના થાિા દેજો, રંજ સરખુ ં દુઃખ જોઇ બીજાનુ ંરોિાને બે આંસ ુદુઃખ ભલે હો મેરંૂ સરખુ,ંરંજ એનો ના થાિા દેજો, રંજ સરખુ ં દુઃખ જોઇ બીજાનુ ંરોિાને બે આંસ ુ

દેજે...દેજે...  
  આજે હું થ િીઆજે હું થ િીકારની ભરૂ્મકા અકારની ભરૂ્મકા અ૫૫નાિીશ.આજે હું મારી આસપાસની વ્ યનાિીશ.આજે હું મારી આસપાસની વ્ યસ્તતઓ,પરરર્થ થસ્તતઓ,પરરર્થ થર્ત,સજંોગો અને ર્ત,સજંોગો અને 

ઘઘટનાઓને જેિા હશે તેિા રૂટનાઓને જેિા હશે તેિા રૂ૫૫મા ંથ િીમા ંથ િીકારીશ.મારા જીિનમા ંઆિતી પરરર્થ થકારીશ.મારા જીિનમા ંઆિતી પરરર્થ થર્ત કે ઘટના માટે અન્ય ર્ત કે ઘટના માટે અન્ય 
ઉઉ૫૫ર દોષારોર દોષારો૫૫ણ નહી કરંૂ.ણ નહી કરંૂ.  

  આ જગતમાથંી હું એકિાર આ જગતમાથંી હું એકિાર ૫૫સાર થિાનો છંુ તેથી હું કશી મમતા બતાિી શકંુ તેમ હોઉં કે કોઇ સારૂ સાર થિાનો છંુ તેથી હું કશી મમતા બતાિી શકંુ તેમ હોઉં કે કોઇ સારૂ 
કામ કરી શકંુ તેમ હોઉં તો લાિ અત્યારે જ કરી લઉં..કામ કરી શકંુ તેમ હોઉં તો લાિ અત્યારે જ કરી લઉં..  

  આઆ૫૫ણુ ંધાયુુંણુ ંધાયુું  થાય તો એતે હરરકૃપા સમજિી...એ પ્રમાણે ના થાય તો હરરઇચ્છા સમજિી.થાય તો એતે હરરકૃપા સમજિી...એ પ્રમાણે ના થાય તો હરરઇચ્છા સમજિી.  
  એટલી સમજ મને એટલી સમજ મને ૫૫રિરરદગાર દે.. સખુ જ્યારે જ્યા ંમળે બધાનો ર્િચાર દે...રિરરદગાર દે.. સખુ જ્યારે જ્યા ંમળે બધાનો ર્િચાર દે...  
  ૫૫રમેશ્વર કોઇને કોઇ થ િરમેશ્વર કોઇને કોઇ થ િરૂપે આરૂપે આ૫૫ણી પાસે આિે છે..આણી પાસે આિે છે..આ૫૫ણે ના છૂટકે જરાક આપીએ છીએ અને ણે ના છૂટકે જરાક આપીએ છીએ અને 

આશા િધારેની રાખીએ છીએ..આશા િધારેની રાખીએ છીએ..  
  હમ ના સોચે હમે ક્યા ર્મહમ ના સોચે હમે ક્યા ર્મલા હૈ..હમ યે સોચે રકયા ક્યા હૈ અપાણ...લા હૈ..હમ યે સોચે રકયા ક્યા હૈ અપાણ...  
  સામટંુ આિેને ભલે જગનુ ંઅંધારંૂ તો યે હૈયાની હું રહિંમત ના હારંૂ...સામટંુ આિેને ભલે જગનુ ંઅંધારંૂ તો યે હૈયાની હું રહિંમત ના હારંૂ...  
  કોઇનો થ નેકોઇનો થ નેહ ક્યારેય ઓછો નથી હોતો,આહ ક્યારેય ઓછો નથી હોતો,આ૫૫ણી અપેક્ષાઓ જ િધારે હોય છે.ણી અપેક્ષાઓ જ િધારે હોય છે.  



 

 

  કોઇને કશુ ંજ આપી ન શકે અગર કોઇને માટે કશુ ંજ ના કરી શકે એટલો દરરદ્ર કે ર્નબાળ કોઇ કોઇને કશુ ંજ આપી ન શકે અગર કોઇને માટે કશુ ંજ ના કરી શકે એટલો દરરદ્ર કે ર્નબાળ કોઇ 
માણસમાણસ  હોતો જ નથી.હોતો જ નથી.  

  ૫૫રરર્થ થરરર્થ થર્ત બદલિાની નરહ દ્રર્ટ ટર્ત બદલિાની નરહ દ્રર્ટ ટ બદલિા પ્રાથાના કરિી. બદલિા પ્રાથાના કરિી.  
  જે ર્થ થજે ર્થ થર્ત હું બદલી શકતો નથી તેને થ િીર્ત હું બદલી શકતો નથી તેને થ િીકારિાની મર્ત આકારિાની મર્ત આ૫..૫..જે ર્થ થજે ર્થ થર્ત બદલી શકંુ છંુ તેને ર્ત બદલી શકંુ છંુ તેને 

બદલિાની શસ્તત આબદલિાની શસ્તત આ૫ ૫ અને એ બે પરરર્થ થઅને એ બે પરરર્થ થર્તનો ભેદ સમજિાની બપુ્ધ્ધ આર્તનો ભેદ સમજિાની બપુ્ધ્ધ આ૫...૫...  
  હું ક્યા ંકહું છંુ આપની હા હોિી જોઇએહું ક્યા ંકહું છંુ આપની હા હોિી જોઇએ  ૫૫ણ ણ ના કહો છો એમા ંવ્ યના કહો છો એમા ંવ્ યથા હોિી જોઇએ...થા હોિી જોઇએ...  
  જીિનમા ંભાગો નહી આજીિનમા ંભાગો નહી આ૫૫ણે જેટલા ભાગીશુ ંતેટલી જ મરુ્સબત આપણી પાછળ દોડશે, મરુ્સબતોનોણે જેટલા ભાગીશુ ંતેટલી જ મરુ્સબત આપણી પાછળ દોડશે, મરુ્સબતોનો 

રહિંમતથી સામનો કરો.રહિંમતથી સામનો કરો.  
        સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  

  

  

જીિનમા ંિણી લેિા જીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રોજેિા ંનીર્તસતૂ્રો  ––  ૧૦૧૦  
  ગરુૂની નજીક એ છે કે જે ગરુૂના િચનોની પાલના કરે છે.ગરુૂની નજીક એ છે કે જે ગરુૂના િચનોની પાલના કરે છે.  
  મનટુ યમનટુ યને ને ૫૫રમાત્ મારમાત્ માએ એિી શસ્તત પ્રદાન કરી છે કે જેનાથી માનિ પોતાના સારા નરસાનો એ એિી શસ્તત પ્રદાન કરી છે કે જેનાથી માનિ પોતાના સારા નરસાનો 

ર્િચાર ર્િચાર   કરી શકે અને ખરાબ કમોને છોડીને સારા કમોને અકરી શકે અને ખરાબ કમોને છોડીને સારા કમોને અ૫૫નાિીને પોતાના લોકને સખુી નાિીને પોતાના લોકને સખુી 
અને અને ૫૫રલોકને રલોકને   આનદંમય બનાિીઆનદંમય બનાિી  શકે.શકે.  

  સમગ્ર સરૃ્ટ ટસમગ્ર સરૃ્ટ ટનો થ િાનો થ િામી એક ર્નરાકાર મી એક ર્નરાકાર ૫૫રમાત્ મારમાત્ મા છે.સતં મહાપરુૂષો આ એક પરમાત્ મા છે.સતં મહાપરુૂષો આ એક પરમાત્ માના પ્રત્ યેના પ્રત્ યે  
  સમર્પિત થઇને પોતાનુ ંજીિન વ્ યસમર્પિત થઇને પોતાનુ ંજીિન વ્ યર્તત કરે છે.તન મન અને ધનને પ્રભનુી અમાનત માની ર્તત કરે છે.તન મન અને ધનને પ્રભનુી અમાનત માની 
  અબભમાન કરતા નથી.અબભમાન કરતા નથી.  

  બ્રહ્મજ્ઞાન સદગરુૂની કૃપાથી પ્રાપ્ તબ્રહ્મજ્ઞાન સદગરુૂની કૃપાથી પ્રાપ્ ત થાય છે,પરંત ુતેના ઉ થાય છે,પરંત ુતેના ઉ૫૫ર ર્િશ્ર્િાસર ર્િશ્ર્િાસ  સતં મહાપરુૂષોનો સગં સતં મહાપરુૂષોનો સગં 
  કરિાથી દ્રઢ થાય છે.જેમ જેમ અમો સતસગં કરીએ છીએ તેમ તેમ અમારૂ મન ર્થ થકરિાથી દ્રઢ થાય છે.જેમ જેમ અમો સતસગં કરીએ છીએ તેમ તેમ અમારૂ મન ર્થ થર અને ર અને 
શાતં શાતં   બનતુ ંજાય છે.બનતુ ંજાય છે.  

  જાતીઓ તથા ભાષાઓની બભન્ નજાતીઓ તથા ભાષાઓની બભન્ નતા હોિાછતા ંમાનિ ફતત માનિ છે.તા હોિાછતા ંમાનિ ફતત માનિ છે.  
  માનિમા ંમાનિતા નથી તો બાકીના તમામ ગણુો નકામા છે.માનિમા ંમાનિતા નથી તો બાકીના તમામ ગણુો નકામા છે.  
  જયારે માનિ માનિતાની ચાલ ચાલશે ત્ યાજયારે માનિ માનિતાની ચાલ ચાલશે ત્ યારેરે  જ તેનુ ંમાનિજીિન સાથાક થશે.જ તેનુ ંમાનિજીિન સાથાક થશે.  
  ઇશ્ર્િરને સીમાઓમા ંબાધંિા એ માનિની અજ્ઞાનતાનુ ંપ્રમાણ છે.ઇશ્ર્િરને સીમાઓમા ંબાધંિા એ માનિની અજ્ઞાનતાનુ ંપ્રમાણ છે.  
  બચિંતાઓ છોડી બચિંન્ તબચિંતાઓ છોડી બચિંન્ તન કરીશુ ંતો પ્રભ ુનજીક દેખાશે.ન કરીશુ ંતો પ્રભ ુનજીક દેખાશે.  
  સદગરુૂ સદગરુૂ ૫૫રમાત્ મારમાત્ મા પાસે પે્રમભસ્તતનુ ંદાન માગંો. પાસે પે્રમભસ્તતનુ ંદાન માગંો.  
  એકબીજાની સાથે ર્નઃથ િાએકબીજાની સાથે ર્નઃથ િાથાભાિે પે્રમ કરો,પે્રમમા ંલેિાનુ ંનરહ થાભાિે પે્રમ કરો,પે્રમમા ંલેિાનુ ંનરહ ૫૫રંત ુઅપારંત ુઅપાણ કરિાનુ ંહોય છે.ણ કરિાનુ ંહોય છે.  
  રદશા યોગ્ યરદશા યોગ્ ય હશે તો દશા અિશ્ ય હશે તો દશા અિશ્ ય સધુરશે. સધુરશે.  



 

 

  પ્રભનુો દરિાજો દરેક ધમાપ્રભનુો દરિાજો દરેક ધમા--જાર્ત અને િણાના મનટુ યજાર્ત અને િણાના મનટુ યના માટે ખલુ્ લોના માટે ખલુ્ લો છે.ધન,ર્િદ્વતા,શભુ  છે.ધન,ર્િદ્વતા,શભુ 
કમોનુ ંકમોનુ ં  અબભમાન કરનાર તેમાથંી પસાર થઇ શકતો નથી,કારણ કેઃ આ દરિાજામા ં ઝુકીને અબભમાન કરનાર તેમાથંી પસાર થઇ શકતો નથી,કારણ કેઃ આ દરિાજામા ં ઝુકીને 
૫૫સાર થવુ ંસાર થવુ ં૫૫ડે છે.ડે છે.  

  મનટુ યમનટુ ય  ૫૫રમાત્ મારમાત્ માની અદભુની અદભતુ સિાશે્રટ ઠત સિાશે્રટ ઠ કૃર્ત છે.મનટુ ય કૃર્ત છે.મનટુ યની એક મોટામા ંમોટી કમજોરી એ છે ની એક મોટામા ંમોટી કમજોરી એ છે 
કેઃતે કેઃતે   જોઇને..સાભંળીને..સમજીને જોઇને..સાભંળીને..સમજીને ૫૫ણ તેના અનરુૂણ તેના અનરુૂ૫ ૫ કમા કરતો નથી.કમા કરતો નથી.  

  જો માનિજીિનને સખુમય અને સાથાક બનાિવુ ંહોય તો સતંોની રદવ્ યજો માનિજીિનને સખુમય અને સાથાક બનાિવુ ંહોય તો સતંોની રદવ્ યિાણીનુ ંઅનકુરણ િાણીનુ ંઅનકુરણ 
અને અને   અનસુરણ આિશ્ યઅનસુરણ આિશ્ યક છે.જ્ઞાન અને કમા જીિન રથના ં બે પૈડા ં છેક છે.જ્ઞાન અને કમા જીિન રથના ં બે પૈડા ં છે.જીિનને ગર્તમય .જીિનને ગર્તમય 
બનાિિા માટે બનાિિા માટે   આ બનેંમા ંસતંલુન રાખવુ ંઅર્ત આિશ્ યઆ બનેંમા ંસતંલુન રાખવુ ંઅર્ત આિશ્ યક છે.ક છે.  

  જ્ઞાનના નકશામા ં ર્િબભન્ નજ્ઞાનના નકશામા ં ર્િબભન્ ન ભૌર્તક કમોના માધ્ ય ભૌર્તક કમોના માધ્ યમથી સુદંરરૂપ પ્રદાન કરિાનુ ં છે,તો જ મથી સુદંરરૂપ પ્રદાન કરિાનુ ં છે,તો જ 
જીિન જીિન   ભસ્તતભાિથી ભસ્તતભાિથી ૫૫રીપણૂા અને સગુધંમય બનશે.રીપણૂા અને સગુધંમય બનશે.  

  જ્ઞાનનો સયૂા ઉદય થતા ં પે્રમનો જન્ મજ્ઞાનનો સયૂા ઉદય થતા ં પે્રમનો જન્ મ થાય છે અને નફરત સમાપ્ ત થાય છે અને નફરત સમાપ્ ત થા થાય છે.જયારે ય છે.જયારે 
અબભમાનના અબભમાનના   કારણે ભસ્તત તથા સમુર્ત બનેં ખોઇ બેસીએ છીએ.કારણે ભસ્તત તથા સમુર્ત બનેં ખોઇ બેસીએ છીએ.  

  સેિાસેિા--સરુ્મરણસરુ્મરણ--સત્ સંસત્ સંગ ર્િના જીિનમા ંઆનદં આિી શકતો નથી.ગ ર્િના જીિનમા ંઆનદં આિી શકતો નથી.  
  નામદાન,બ્રહ્મજ્ઞાન,આત્ મનામદાન,બ્રહ્મજ્ઞાન,આત્ મજ્ઞાન,આત્ મજ્ઞાન,આત્ મપ્રકાશ,કંુડબલની જાગરણ પ્રકાશ,કંુડબલની જાગરણ --  આ બધા ં જ્ઞાનના પયાાય આ બધા ં જ્ઞાનના પયાાય 

શબ્ દોશબ્ દો છે. છે.  
  જ્ઞાન મજુબ આચરણ કરવુ ંજ્ઞાન મજુબ આચરણ કરવુ ં--  એ જ સતંની ઓળખાણ છે.એ જ સતંની ઓળખાણ છે.  
  જ્ઞાનીજ્ઞાનીજન હંમેશા ંધીરજજન હંમેશા ંધીરજ--સતંોષમા ંરહ ેછે,ગરુૂ ઉસતંોષમા ંરહ ેછે,ગરુૂ ઉ૫૫ર ર્િશ્ર્િાસ રાખે છે.ર ર્િશ્ર્િાસ રાખે છે.  
  જ્ઞાન જ્ઞાન એ ર્િદ્યા અને બરુ્ધ્ ધએ ર્િદ્યા અને બરુ્ધ્ ધનુ ંસકૂ્ષ્ મનુ ંસકૂ્ષ્ મરૂરૂ૫ ૫ છે,પે્રમ જ્ઞાનની માતા છે.છે,પે્રમ જ્ઞાનની માતા છે.  
  સાચા મનથી પજૂા કરિાથી જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ તસાચા મનથી પજૂા કરિાથી જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ ત થાય છે. થાય છે.  
  સખુનો આરંભ પોતાના ઘરથી કરો,દરેકનો સત્ કાસખુનો આરંભ પોતાના ઘરથી કરો,દરેકનો સત્ કાર કરો તથા િાણીમા ં ર્મઠાશનો પ્રયોગ ર કરો તથા િાણીમા ં ર્મઠાશનો પ્રયોગ 

કરો,દરેકરો,દરેકની કની   સાથે મીુંું  બોલો,પોતાના માતાસાથે મીુંું  બોલો,પોતાના માતા--ર્પતા,ભાઇર્પતા,ભાઇ--બહને તથા અન્ યબહને તથા અન્ ય સબરં્ધઓની  સબરં્ધઓની 
સાથે વ્ યસાથે વ્ યિહારમા ંખબૂ જ િહારમા ંખબૂ જ   નમ્રતા રાખો.નમ્રતા રાખો.  

  પોતાના માતાપોતાના માતા--ર્પતા સાથે સારો વ્ યર્પતા સાથે સારો વ્ યિહાર કરો,જો માતાિહાર કરો,જો માતા--ર્પતા ઘરડા ં થઇ ગયા ં હોય તો ર્પતા ઘરડા ં થઇ ગયા ં હોય તો 
તેમની તેમની   કડિી િાતને કડિી િાતને ૫૫ણ નમ્રતાથી સહન કરો.ણ નમ્રતાથી સહન કરો.  

  આજનો મનટુ યઆજનો મનટુ ય રત્તીભર કામ કરીને તેની  રત્તીભર કામ કરીને તેની ૫૫હાહાડ જેટલી ચચાા કરે છે,ડ જેટલી ચચાા કરે છે,  ભતત ભતત ૫૫હાડ જેટલુ ંકામ હાડ જેટલુ ંકામ 
કરીને રત્તીભર કરીને રત્તીભર ૫૫ણ ચચાા કરતા નથી.ણ ચચાા કરતા નથી.  

  ભતત પોતાની ર્િશ્ર્િાસની નૌકામા ંકોઇ છેદ થિા દેતા નથી.ભતત પોતાની ર્િશ્ર્િાસની નૌકામા ંકોઇ છેદ થિા દેતા નથી.  
  ભતત ફતત ગણુોના ગ્રાહક હોય છે.ભાિના જ ભતતની ઓળખાણ હોય છે.ર્શતળતા પ્રદાન ભતત ફતત ગણુોના ગ્રાહક હોય છે.ભાિના જ ભતતની ઓળખાણ હોય છે.ર્શતળતા પ્રદાન 

કરિી એ કરિી એ   ભતતનો થ િભતતનો થ િભાિ હોય છે.ભાિ હોય છે.  



 

 

  કોઇકોઇ૫૫ણ સતં મહાપરુૂષને અણ સતં મહાપરુૂષને અમે સાધારણ મનટુ યમે સાધારણ મનટુ ય ના સમજીએ. ના સમજીએ.  
  સત્ સંસત્ સંગથી ધમા,જ્ઞાન અને પે્રમનુ ંજીિન જીિિાની ર્શખ મળે છે, ધમા એ લેબલ નથી ફરજ ગથી ધમા,જ્ઞાન અને પે્રમનુ ંજીિન જીિિાની ર્શખ મળે છે, ધમા એ લેબલ નથી ફરજ 

છે.છે.  
  બીજાની આબરૂને પોતાની આબરૂથી િધ ુસમજો,બીજાની આબરૂનો પડદો બનીને રહો.બીજાની આબરૂને પોતાની આબરૂથી િધ ુસમજો,બીજાની આબરૂનો પડદો બનીને રહો.  
  જ્ઞાન અને કમાના સગંમથી જ ધરતી થ િજ્ઞાન અને કમાના સગંમથી જ ધરતી થ િગા બનશે.ગા બનશે.  
(ગરુૂદેિ હરદેિજી મહા.(ર્નરંકારી બા(ગરુૂદેિ હરદેિજી મહા.(ર્નરંકારી બાબા)ના પ્રિચનમાથંી સાભાર...)બા)ના પ્રિચનમાથંી સાભાર...)  

  

જીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રોજીિનમા ંિણી લેિા જેિા ંનીર્તસતૂ્રો  ––  ૧૧૧૧  

  ગરુૂ જ બ્રહ્મા છે,ગરુૂ જ ર્િટ ણુગરુૂ જ બ્રહ્મા છે,ગરુૂ જ ર્િટ ણ ુછે અને ગરુૂ જ શકંર ભગિાન છે,ગરુૂ જ સાક્ષાત  છે અને ગરુૂ જ શકંર ભગિાન છે,ગરુૂ જ સાક્ષાત ૫૫રબ્રહ્મનુ ંરૂરબ્રહ્મનુ ંરૂ૫ ૫ 

છે,એટલે કેઃસસંારમા ંઉત ્છે,એટલે કેઃસસંારમા ંઉત ્  ૫૫ર્ત્ત,પોષણ અને શાતં કરિાિાળી ત્રણે શસ્તતઓ ગરુૂમા ંહોય છે.ર્ત્ત,પોષણ અને શાતં કરિાિાળી ત્રણે શસ્તતઓ ગરુૂમા ંહોય છે.  

  આત્મા ર્િના શરીઆત્મા ર્િના શરીર માટી જ છે, તેિી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન ર્િના માનિજીિન અથાહીન છે.ર માટી જ છે, તેિી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન ર્િના માનિજીિન અથાહીન છે.  

  માનિજીિનનો મખુય ઉદેશ્ય સિાવ્ યામાનિજીિનનો મખુય ઉદેશ્ય સિાવ્ યાપી..સિાજ્ઞ..સિા શસ્તતમાન..ર્નરાકાર પ્રભ ુપી..સિાજ્ઞ..સિા શસ્તતમાન..ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫૫રમાત્માને રમાત્માને 

જાણિા તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ તજાણિા તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ ત કરિાનો છે.આ રદવ્યજ્ઞાન માનિજીિનમા ંસમરસતા લાિે  કરિાનો છે.આ રદવ્યજ્ઞાન માનિજીિનમા ંસમરસતા લાિે 

છે, જીિનને સખુી બનાિે છે,છે, જીિનને સખુી બનાિે છે,૫૫રમારમાનદં પ્રદાન કરે છે.ગરુૂદેિ હરદેિર્સિંહજી મહારાજ નદં પ્રદાન કરે છે.ગરુૂદેિ હરદેિર્સિંહજી મહારાજ 

(ર્નરંકારી બાબા) આ રદવ્યજ્ઞાનને સહજતાથી સરળ ર્િર્ધથી ઉ(ર્નરંકારી બાબા) આ રદવ્યજ્ઞાનને સહજતાથી સરળ ર્િર્ધથી ઉ૫૫લબ્ધ કરાિે છે.લબ્ધ કરાિે છે.  

  સદગરુૂ િાથ તસદગરુૂ િાથ તર્િક સત્યને અબભવ્યતત કરે છે.પ્રત્યેક માનિને સાથાક જીિન જીિિાની કળા ર્િક સત્યને અબભવ્યતત કરે છે.પ્રત્યેક માનિને સાથાક જીિન જીિિાની કળા 

ર્શખિાડીને તેની વરૃ્ત્ત આધ્યાર્ત્ મર્શખિાડીને તેની વરૃ્ત્ત આધ્યાર્ત્ મક બનાિે છે.જીિન એવુ ંહોવુ ંજોઇએક બનાિે છે.જીિન એવુ ંહોવુ ંજોઇએ  કેઃજેમા ંરદવ્યજ્ઞાનની કેઃજેમા ંરદવ્યજ્ઞાનની 

જ્યોર્ત હોય,ર્િનમ્રતાજ્યોર્ત હોય,ર્િનમ્રતા--કરૂણાકરૂણા--સહનશીલતાસહનશીલતા--સિેંદનશીલતાની ભાિનાથી રંગાયેલ સિેંદનશીલતાની ભાિનાથી રંગાયેલ 

હોય,ઇશ્વરના પ્રત્યે આથ થાહોય,ઇશ્વરના પ્રત્યે આથ થાિાન હોય, બ્રહ્મજ્ઞાનમા ંર્નટ ઠાિાન હોય, બ્રહ્મજ્ઞાનમા ંર્નટ ઠા હોય. હોય.  

  શાતં થ િશાતં થ િભાિ,સરળ જીિન,સહનશીલતા,સરહટ ણુભાિ,સરળ જીિન,સહનશીલતા,સરહટ ણતુા,સિેંદનશીલતા,સમરસતા,પે્રમ,નમ્રતા તા,સિેંદનશીલતા,સમરસતા,પે્રમ,નમ્રતા 

અને સમદ્રર્ટ ટઅને સમદ્રર્ટ ટ િગેરે..ગણુો ભતત િગેરે..ગણુો ભતત  હોિાના ંપ્રમાણ છે.હોિાના ંપ્રમાણ છે.  

  તારી ચારે બાજુ ં ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્મા ર્િધમાન છે,તે તારી ચારે બાજુ ં ર્નરાકાર પ્રભ ુપરમાત્મા ર્િધમાન છે,તે ૫૫હલેા ંહલેા ં૫૫ણ તારી સાથે હતા.આજે ણ તારી સાથે હતા.આજે 

પણ તારી સાથે છે અને હંમેશા તારી સાથે જ રહિેાના છે તેમછતા ંગરુૂની કૃપા ર્િના ત ૂ ંપણ તારી સાથે છે અને હંમેશા તારી સાથે જ રહિેાના છે તેમછતા ંગરુૂની કૃપા ર્િના ત ૂ ં

તેને પામી શકતો નથી.જેિી રીતે દપાણમા ંચહરેો અને દૂધમા ંઘી સમાયેલુ ંછે.તેિી જ તેને પામી શકતો નથી.જેિી રીતે દપાણમા ંચહરેો અને દૂધમા ંઘી સમાયેલુ ંછે.તેિી જ રીતે રીતે 



 

 

આ ર્નરાકાર પ્રભ ુઆ ર્નરાકાર પ્રભ ુ૫૫રમાત્મા આ સરૃ્ટ ટરમાત્મા આ સરૃ્ટ ટમા ંસમાયેલા છે.તેના માટે સદગરુૂની કપૃાથી જ્ઞાનદૃર્ટ ટમા ંસમાયેલા છે.તેના માટે સદગરુૂની કપૃાથી જ્ઞાનદૃર્ટ ટ  

પ્રાપ્ તપ્રાપ્ ત કરિાની જરૂરી છે અને આ જ દુઃખ ર્નિારણનો સાચો ઉપાય છે. કરિાની જરૂરી છે અને આ જ દુઃખ ર્નિારણનો સાચો ઉપાય છે.  

  સિાશસ્તતમાન સિાવ્ યાસિાશસ્તતમાન સિાવ્ યાપી ર્નરાકાર પ્રભનુા ંદશાન કયાા ર્િના તેમની પ્રશસંા તથા મરહમાના ંપી ર્નરાકાર પ્રભનુા ંદશાન કયાા ર્િના તેમની પ્રશસંા તથા મરહમાના ં

ગાન કરિા ંએ પાણીગાન કરિા ંએ પાણીમા ંઆગ લગાિિા સમાન ર્નટ ફમા ંઆગ લગાિિા સમાન ર્નટ ફળ જ છે.ળ જ છે.  

  ભ્રમોથી બચિા માટે બ્રહ્મનુ ં જ્ઞાન જરૂરી છે. તેના માટે ફતત ધમાગ્રથંોનુ ંભ્રમોથી બચિા માટે બ્રહ્મનુ ં જ્ઞાન જરૂરી છે. તેના માટે ફતત ધમાગ્રથંોનુ ં ૫૫ઠનઠન--પાઠન પાઠન 

સમાધાન નથી.ધમાગ્રથંોમા ંજે કંઇ લખયુ ંછે તેના અનરુૂસમાધાન નથી.ધમાગ્રથંોમા ંજે કંઇ લખયુ ંછે તેના અનરુૂ૫ ૫ આચરણ  કરવુ ંઆચરણ  કરવુ ં૫૫ડશે જ...!!ડશે જ...!!  

  ભલૂોભલૂો  કઈકઈ  રીતેરીતે  થઈથઈ  તેતે  સમજિામાંસમજિામાં  જેટલોજેટલો  સમયસમય  િેડફાયિેડફાય  છેછે  તેનાતેના  કરતાંકરતાં  ઓછાઓછા  સમયમાંસમયમાં,,એએ  ભલૂભલૂ  

સધુારીસધુારી  શકાયશકાય  છે.છે.  

  ભખૂભખૂ  લાગેલાગે  ત્યારેત્યારે  ખાવુંખાવુ ં તેતે  પ્રકૃર્તપ્રકૃર્ત,,ભખૂભખૂ  નન  લાગીલાગી  હોયહોય  તોયતોય  ખાવુંખાવુ ં તેતે  ર્િકૃર્તર્િકૃર્ત  અનેઅને  ભખૂયાભખૂયા  રહીનેરહીને  

બીજાનેબીજાને  ખિરાિવુંખિરાિવુ ં તેતે  સથંકૃર્તસથંકૃર્ત……  

  માનિીનામાનિીના  જ્ઞાનનેજ્ઞાનને  માપિામાપિા  માટેમાટે,,તેનીતેની  નમ્રતાનમ્રતા  અનેઅને  બધાનેબધાને  પે્રમપે્રમ  કરિાનીકરિાની  તેનીતેની  તાકાતનેતાકાતને  

તપાસિીતપાસિી  પડેછેપડેછે..  

  કોઈકોઈ  અક્ષરઅક્ષર  એિોએિો  નથીનથી,,જેમામંંજેમામંંત્રત્ર  નન  હોયહોય..કોઈકોઈ  મળૂમળૂ  એવુંએવુ ં નથીનથી,,  જેમાંજેમાં  ઔષધઔષધ  નન  હોયહોય..કોઈકોઈ  વ્યસ્તતવ્યસ્તત  

એિીએિી  નથીનથી,,જેજે  અયોગ્યઅયોગ્ય  હોયહોય..માત્રમાત્ર  એનેએને  પારખીનેપારખીને  એનોએનો  ઉપયોગઉપયોગ  કરનારકરનાર  દુલાભદુલાભ    છેછે..    

  ““જીિનમાંજીિનમાં  જેટલીજેટલી  રકિંમતીરકિંમતી  િથત ુિથત  ુ પ્રાપ્તપ્રાપ્ત  કરશોકરશો,,એટલુ ંજએટલુ ંજ  રકિંમતીરકિંમતી  એનુંએનુ ં ઋણઋણ  ચકુિવુંચકુિવુ ં પડશેપડશે““  

  પર્થથરપર્થથર  જેિોજેિો  ક્રોધક્રોધ  કોકનુંકોકનુ ં માથુંમાથુ ં ફોડીફોડી  નાખેનાખે  છેછે  એએ  િાતિાત  સાચીસાચી,,  પણપણ  પાણીપાણી  જેિીજેિી  ક્ષમાક્ષમા  લાબેંલાબેં  ગાળેગાળે  

પર્થથરપર્થથર  જેિાજેિા  ક્રોધનેક્રોધને  જજ  તોડીતોડી  નાખેછેનાખેછે  એએ  કયારેયકયારેય  ભલૂશોભલૂશો  નરહ.નરહ.  

  આપણીઆપણી  આિકઆિક,,એએ  આપણાઆપણા  પગરખાંપગરખાં  જેિીજેિી  છેછે..જોજો  ટૂંકીટૂંકી  હોયહોય  તોતો  ડંખેડંખે;;  પણપણ  િધુિધ ુ મોટીમોટી  હોયહોય,,  તોતો  

ગડથોબલયુંગડથોબલયુ ં જજ  ખિડાિેખિડાિે  ..      

  આપણેઆપણે  એવુંએવુ ં નહીંનહીં  ર્િચારવુર્િચારવ  ુ કેકે  ભગિાનભગિાન  અમારાઅમારા  શભુશભુ    ફળફળ  તરતતરત  કેમકેમ  નથીનથી  આપતાઆપતા,,  બલકેબલકે  

ભગિાનભગિાનનોનો  આભારઆભાર  માનોમાનો,,  કેકે  આપણનેઆપણને  ભલૂનીભલૂની  સજાસજા  નથીનથી  આપતા.આપતા.  



 

 

  સાદગીસાદગી  ઉત્તમઉત્તમ  સુદંરતાસુદંરતા  છેછે,,ક્ષમાક્ષમા  ઉત્તમઉત્તમ  બળબળ  છેછે,,નમ્રતાનમ્રતા  ઉત્તમઉત્તમ  તકાતકા   છેછે,,  અને ર્મત્રતાઅને ર્મત્રતા  ઉત્તમઉત્તમ  

સબંધંસબંધં  છેછે..  તેનેતેને  ધારણધારણ  કરીનેકરીને  જીિનનેજીિનને  ઉત્તમઉત્તમ  બનાિોબનાિો..    

  પૈસોપૈસો  આિેઆિે  છેછે  ત્યારેત્યારે  ખચાનાખચાના  લશ્કરનેલશ્કરને  લઇનેલઇને  આિેઆિે  છેછે,,એજએજ  પૈસોપૈસો  જયારેજયારે  જાયજાય  છેછે  ત્યારેત્યારે  એકલોએકલો  

જજ  જતોજતો  રહછેેરહછેે  પરંત ુપરંત .ુ...,,પેલુંપેલું  ખચાનુંખચાનુ ં લશ્કરલશ્કર  મકૂતોમકૂતો  જાયજાય  છે.છે.  

  ””ખાઈખાઈ””  માંમાં  પડેલોપડેલો  માનિીમાનિી  બચીનેબચીને  ઉપરઉપર  આિીઆિી  શકેશકે  છેછે,,પરંત.ુ.પરંત.ુ.,,  ““અદેખાઈઅદેખાઈ””  માંમાં  પડેલોપડેલો  માનિીમાનિી  

ક્યારેયક્યારેય  ઉપરઉપર  આિીઆિી  શકતોશકતો  નથીનથી    ………………..    

  તમેતમે  ર્નટફળર્નટફળ  થાિથાિ  તો તો પ્રયત્નપ્રયત્ન  કરોકરો  અનેઅને  સફળસફળ  થઇથઇ  જાઓજાઓ,,  તોતો  તમેતમે  સફળસફળ  થયાથયા  કહિેાયકહિેાય,,  કેકે  

ર્નટફળર્નટફળ  થયાથયા  કહિેાયકહિેાય??????????    

  દરરદરરયોયો  સમજેસમજે  છેછે  કેકે  મારીમારી  પાસેપાસે  પાણીપાણી  અપારઅપાર  છેછે,,  પણપણ  એએ  ક્યાંક્યાં  જાણેજાણે  છેછે  કેકે,,  તોતો  નદીએનદીએ  આપેલોઆપેલો  

પે્રમપે્રમ  ઉધારઉધાર  છેછે……..    

  જજદગીમાંજજદગીમાં  એવુંએવુ ં કશુકશ ુ જજ  મશુ્કેલમશુ્કેલ  નથીનથી  હોત ુંહોત ુ ં જેજે  આપણેઆપણે  ર્િચારિાનીર્િચારિાની  રહિંમતરહિંમત  નાના  કરીકરી  શકીએશકીએ,,  

હરકકતમાંહરકકતમાં  આપણેઆપણે,,  કશુકંકશુકં  જુદંુજુદંુ  જજ  કરિાનુંકરિાનુ ં ર્િચારિાનીર્િચારિાની  રહિંમતરહિંમત  નથીનથી  કરીકરી  શકતાશકતા..    

  ‘‘ફૂલનેફૂલને  ખીલિાખીલિા  દોદો,,  મધમધમાખીમાખી  પોતાનીપોતાની  જાતેજજાતેજ  તેનીતેની  પાસેપાસે  આિશેઆિશે;;ચારરત્ર્યશીલચારરત્ર્યશીલ  બનોબનો,,  ર્િશ્વાસર્િશ્વાસ  

જાતેજાતે  જજ  તમારાતમારા  પરપર  મગુ્ધમગુ્ધ  થઇથઇ  જશેજશે..’’    

  પ્રસાદપ્રસાદ,,  એટલેશુંએટલેશું??  પ્રપ્ર  ––  એટલેપ્રભુએટલેપ્રભ ,ુ,  સાસા  ––  એટલેસાક્ષાતએટલેસાક્ષાત,,  દદ  ––  એટલેદશાન.માટેએટલેદશાન.માટે  આરોગિાથીઆરોગિાથી,,  

પ્રભનુાપ્રભનુા  સાક્ષાતસાક્ષાત  દશાનદશાન  થાયથાય  તેતે  સાચોસાચો  પ્રસાદ.પ્રસાદ.  અનેઅને  પ્રસાદપ્રસાદ  આરોગતીઆરોગતી  િેળાએિેળાએ,,  હૃદયમાંહૃદયમાં  

પ્રભનુાપ્રભનુા  મુમખુારર્િિંદનીખારર્િિંદની  ઝાખંીઝાખંી  થાયથાય  તેતે  મહાપ્રસાદમહાપ્રસાદ..  

  ””ઈશ્વરઈશ્વર  માનિીનેમાનિીને  લાયકાતલાયકાત  કરતાકરતા  િધારેિધારે  સખુસખુ  આપતોઆપતો  નથીનથી……  તોતો  સહનશસ્તતસહનશસ્તત  કરતાકરતા  િધારેિધારે  

દુઃખદુઃખ  પણપણ  નથીનથી  આપતોઆપતો………………..    

  પૈસાપૈસા  માટેમાટે  તોતો  બધાબધા  પરસેિોપરસેિો  પડેપડે  છેછે, પણ , પણ પરપર--સેિાસેિા  માટેમાટે,,પરસેિોપરસેિો  નાના  પડાયપડાય  ??  



 

 

  કશુંકશું  નાના  હોયહોય  ત્યારેત્યારે  ““અભાિઅભાિ””  નડેનડે  છેછે,,  થોડંુથોડંુ  જજ  હોયહોય  ત્યારેત્યારે  ““ભાિભાિ””  નડેનડે  છેછે,,બધુંબધુ ં જજ  હોયહોય  નેને  ત્યારેત્યારે  

““થિભાિથિભાિ””  નડેનડે  છેછે....જીિનનુંજીિનનુ ં આઆ  એકએક  કડવુંકડવુ ં સત્યસત્ય  છેછે..  

  કોઈકોઈ  રદિસરદિસ  કંુભારકંુભાર  પણપણ  મનમાંમનમાં  ર્િચારર્િચાર  તોતો  હશેહશે....  કેકે  ““ટકોરાટકોરા””  મારીનેમારીને  મારામારા  માટલાનેમાટલાને  ચકાસતોચકાસતો  

આઆ  માનિીમાનિી,,  આટલીઆટલી  જલ્દીજલ્દી  કેમકેમ  તટૂીતટૂી  જાયજાય  છેછે??    

  કોણકોણ  કહેકહે  છેછે,,કેકે  ભગિાનભગિાન  નથીનથી  દેખાતાદેખાતા????  ખાલીખાલી,,  એજએજ  તોતો  દેખાયદેખાય  છેછે,,જ્યારેજ્યારે  કંઇકંઇ  નથીનથી  દેદેખાત ુંખાત ુ.ં...!!!!    

  તારંુતારંુ  કશુંકશું  નન  હોયહોય,,તોતો  છોડીનેછોડીને  આિ ત ુંઆિ ત ુ,ં,તારંુતારંુ  જજ  બધુંબધુ ં હોયહોય,,તોતો  છોડીછોડી  બતાિબતાિ  ત ુંત ુ…ં……………    

  અિગણનાઅિગણના  િચ્ચેિચ્ચે  જીિતુંજીિતુ ં બાળકબાળક,,  અપરાધઅપરાધ  શીખશેશીખશે..દુશ્મનાિટદુશ્મનાિટ  િચ્ચેિચ્ચે  જીિતુંજીિતુ ં બાળકબાળક,,લડાઇલડાઇ  

શીખશેશીખશે..  ઉપહાસઉપહાસ  િચ્ચેિચ્ચે  જીિતુંજીિતુ ં બાળકબાળક  શરમશરમ  શીખશેશીખશે..સહનશીલતાસહનશીલતા  િચ્ચેિચ્ચે  જીિતુંજીિતુ ં બાળકબાળક  ધૈયાધૈયા  

શીખશેશીખશે..  પ્રોત્સાહનપ્રોત્સાહન  િચ્ચેિચ્ચે  જીિતુંજીિતુ ં બાળકબાળક  ર્િશ્વાસર્િશ્વાસ  શીખશેશીખશે  મૈત્રીમૈત્રી  અનેઅને  આિકારઆિકાર  િચ્ચેિચ્ચે  જીિતુંજીિતુ ં બાળકબાળક  

જગતમાંજગતમાં  પે્રમપે્રમ  આપતાઆપતા  અનેઅને  મેળિતામેળિતા  શીખશેશીખશે....    

  સધુારીસધુારી  લેિાલેિા  જેિીજેિી  છેછે  પોતાનીપોતાની  ભલૂભલૂ,,ભલૂીભલૂી  જિાજિા  જેિીજેિી  છેછે  બીજાનીબીજાની  ભલૂભલૂ..,,..આટલુંઆટલું  માનિીમાનિી  કરેકરે  

કબલુકબલુ  તોતો  હરરોજહરરોજ  રદલમાંરદલમાં  ઉગેઉગે  સખુનાસખુના  ફલફલ  ……    

  કોણકોણ  કહેકહે  છેછે    ““સગંસગં  એિોએિો  રંગરંગ““,,માણસમાણસ  ““ર્શયાળર્શયાળ””  સાથેસાથે  નથીનથી  રેહતોરેહતો  તોયેતોયે  ““લચૂ્ચોલચૂ્ચો””  છેછે,,માણસમાણસ  

““િાઘિાઘ””  સાથેસાથે  નથીનથી  રહેરહેતોતો  તોતો  યય  ““ક્રૂરક્રૂર””  છેછે,,અનેઅને  માણસમાણસ  ““કુતરાકુતરા””  સાથેસાથે  રહેરહે  છેછે  તોયેતોયે  ““િફાદારિફાદાર””  

નથીનથી……....    

  માણસનેમાણસને  પે્રમપે્રમ  કરોકરો  િથતનેુિથતનેુ  નહીનહી,,િથતનેુિથતનેુ  િાપરોિાપરો  માણસનેમાણસને  નહીનહી..  

સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  

  
  

  

થિાર્ત બ ૂદંથિાર્ત બ ૂદં  

 મન બદલાય તો થિભાિ બદલાય છે.. ર્િચાર બદલાય છે..ર્િચાર બદલાય તો જીિન મન બદલાય તો થિભાિ બદલાય છે.. ર્િચાર બદલાય છે..ર્િચાર બદલાય તો જીિન 
જીિિાની રીત બદલાય છે.જીિનની રદશા યોગ્ય હોય તો જીિિાની રીત બદલાય છે.જીિનની રદશા યોગ્ય હોય તો ૫૫છી દશા આપોઆપ બદલાય છી દશા આપોઆપ બદલાય 
છે. દરેક પ્રાણીમાત્રમા ંએક પ્રભ ુછે. દરેક પ્રાણીમાત્રમા ંએક પ્રભ ુ૫૫રમાત્માના ંદશાન થાય છે.રમાત્માના ંદશાન થાય છે. 



 

 

 હંસીહંસી--મઝાક કરિી એ કોઇ ખરાબ િાત નથી,મઝાક કરિી એ કોઇ ખરાબ િાત નથી,પરંત ુહંસી મઝાક તેિી કરો કે સામાિાળાની પરંત ુહંસી મઝાક તેિી કરો કે સામાિાળાની 
આબરૂ િધે તે ધ્યાનમા ંરાખવુ.ંઆબરૂ િધે તે ધ્યાનમા ંરાખવુ.ં 

 અમે એવુ ંઇચ્છતા હોઇએ કે અમારા બાળકો સદગણુોને ધારણ કરે..તેમનુ ંચારીત્ર અને અમે એવુ ંઇચ્છતા હોઇએ કે અમારા બાળકો સદગણુોને ધારણ કરે..તેમનુ ંચારીત્ર અને 
આચરણ સારંૂ બને..િડીલોનો આદર સત્કાર કરે તો તે કામ આચરણ સારંૂ બને..િડીલોનો આદર સત્કાર કરે તો તે કામ ૫૫હલેા ંઆપણે પોતે કરિાનુ ંછે.હલેા ંઆપણે પોતે કરિાનુ ંછે. 

 બાળકોનુ ંજીિન ઇમાનદાર અને પર્િત્ર બનાબાળકોનુ ંજીિન ઇમાનદાર અને પર્િત્ર બનાિિા ઇચ્છતા હો તો બાળપણથી તેમને સેિા.. િિા ઇચ્છતા હો તો બાળપણથી તેમને સેિા.. 
સરુ્મરણ.. સત્સગંમા ંજોડિા જોઇએ.સરુ્મરણ.. સત્સગંમા ંજોડિા જોઇએ.  જ્યારે જ્યારે ૫૫ણ કોઇ સતં મહાત્માઓનુ ંઆપણા ઘેર ણ કોઇ સતં મહાત્માઓનુ ંઆપણા ઘેર 
આગમન થાય ત્યારે બાળકોના હાથે સતં મહાત્માઓનો આદર..સત્કાર..સેિા કરાિિાથી આગમન થાય ત્યારે બાળકોના હાથે સતં મહાત્માઓનો આદર..સત્કાર..સેિા કરાિિાથી 
બાળકોમા ંભસ્તતના રદવ્ય ગણુો આપોઆપ આિી જાય છે.બાળકોમા ંભસ્તતના રદવ્ય ગણુો આપોઆપ આિી જાય છે. 

  બાળકો એ અમારી સાચી દૌલત અને સપંબાળકો એ અમારી સાચી દૌલત અને સપંર્ત્ત છે.તેમાનામા ંસારા સથંકારોનુ ંર્સિંચન તથા ર્ત્ત છે.તેમાનામા ંસારા સથંકારોનુ ંર્સિંચન તથા 
યોગ્ય અને સારંૂ ર્શક્ષણ મળે તેનુ ંખાસ ધ્યાન રાખવુ ંજોઇએ.સારા સથંકાર અને ર્શક્ષણ યોગ્ય અને સારંૂ ર્શક્ષણ મળે તેનુ ંખાસ ધ્યાન રાખવુ ંજોઇએ.સારા સથંકાર અને ર્શક્ષણ 
આપિાથી દેશ સમાજ અને આપિાથી દેશ સમાજ અને ૫૫રીિારનુ ંકલ્યાણ થાય છે.રીિારનુ ંકલ્યાણ થાય છે.  

  ઘર..ધધંાનુ ંથથળ..સત્સગં સમારોહ કે સસંાર..દરેક જગ્યાએ અમારંૂ શભુ આચરણ તથા ઘર..ધધંાનુ ંથથળ..સત્સગં સમારોહ કે સસંાર..દરેક જગ્યાએ અમારંૂ શભુ આચરણ તથા 
ચોતખા વ્યિહાચોતખા વ્યિહારથી જ અમોને સખુ શારં્ત મળે છે.રથી જ અમોને સખુ શારં્ત મળે છે.  

  સેિા..સરુ્મરણ..અને સત્સગં જ સાચુ ંતપ અને ત્યાગ છે જેના દ્વારા જ ગરુૂભતત કતાાસેિા..સરુ્મરણ..અને સત્સગં જ સાચુ ંતપ અને ત્યાગ છે જેના દ્વારા જ ગરુૂભતત કતાા--
ભોતતાના ભાિથી બચી શકે છે.ભોતતાના ભાિથી બચી શકે છે.  

  અમારે સત્કમો..અમારે સત્કમો..૫૫રોરો૫૫કારના ંકાયો ફળની આશા રાખયા ર્િના પોતાનુ ંકતાવ્ય સમજીને કરિા ંકારના ંકાયો ફળની આશા રાખયા ર્િના પોતાનુ ંકતાવ્ય સમજીને કરિા ં
જોઇએ.જો કે શભુ કમોનુ ંફળ શભુ જ મળે જોઇએ.જો કે શભુ કમોનુ ંફળ શભુ જ મળે છે તે સનાતન સત્ય િાત છે.છે તે સનાતન સત્ય િાત છે.  

  રામરાજ્ય ફતત કહિેાથી..સપના જોિાથી..ભાિનાત્મક િાતો કરિાથી અથિા તો મોટા રામરાજ્ય ફતત કહિેાથી..સપના જોિાથી..ભાિનાત્મક િાતો કરિાથી અથિા તો મોટા 
મોટા ભાષણો કરિાથી આિિાનુ ંનથી,પરંત ુરામરાજ્યની થથાપના કરિા માટે ભગિાન શ્રી મોટા ભાષણો કરિાથી આિિાનુ ંનથી,પરંત ુરામરાજ્યની થથાપના કરિા માટે ભગિાન શ્રી 
રામના ર્સદ્ધાતંો અને ર્શક્ષાઓને જીિનમા ંઅપનાિિી રામના ર્સદ્ધાતંો અને ર્શક્ષાઓને જીિનમા ંઅપનાિિી ૫૫ડશે...ડશે...  

        સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  
  
  

ગરુૂિચનામતૃગરુૂિચનામતૃ  

  સતંરુ્ટ ટસતંરુ્ટ ટ અને તરૃ્પ્ ત અને તરૃ્પ્ તનો એકમાત્ર રથતો છેઃ પ્રભનુ ુ ંજ્ઞાન.નો એકમાત્ર રથતો છેઃ પ્રભનુ ુ ંજ્ઞાન.  
  શભુ કમો કરશભુ કમો કરિાથી જ શભુકામનાઓ સાથાક થાય છે.િાથી જ શભુકામનાઓ સાથાક થાય છે.  
  પે્રમની ભાષા સિોત્તમ ભાષા છે.પે્રમની ભાષા સિોત્તમ ભાષા છે.  
  ધરતીને થિગા બનાિિી હોય તો સુદંરધરતીને થિગા બનાિિી હોય તો સુદંર  ભાિ..સુદંર ચાલ અને વ્યિહારીક ભાિ..સુદંર ચાલ અને વ્યિહારીક 

જીિન જીિન ૫૫ણ સુદંર હોવુ ંજોઇએ.ણ સુદંર હોવુ ંજોઇએ.  



 

 

  જ્ઞાન અને કમાના સગંમથી જ પરૃ્થિી થિગા બનશે.જ્ઞાન અને કમાના સગંમથી જ પરૃ્થિી થિગા બનશે.  
  ગમે તે બનો મુગમે તે બનો મબુારક છે પણ તે બારક છે પણ તે ૫૫હલેા ંમાનિ બનો.હલેા ંમાનિ બનો.  
  બ્રહ્મજ્ઞાનના પ્રકાશમા ંરહનેાર જ ધરતીના માટે િરદાન બને છે.બ્રહ્મજ્ઞાનના પ્રકાશમા ંરહનેાર જ ધરતીના માટે િરદાન બને છે.  
  સત્યની અનભુ ૂસત્યની અનભુરૂ્તથી જ િાથતર્િક મસુ્તત સભંિ છે.ર્તથી જ િાથતર્િક મસુ્તત સભંિ છે.  
  સમિર્ટ િસમિર્ટ િને ને અપનાિિાથી જ જીિન ખશુહાલ બને છે.અપનાિિાથી જ જીિન ખશુહાલ બને છે.  
  માનિતાના રથતા માનિતાના રથતા ૫૫ર ચાલિાથી જ સુદંર ઘર સસંાર બને છે.ર ચાલિાથી જ સુદંર ઘર સસંાર બને છે.  
  માનિ માનિ બને એ જ સાચો ધમા છે.માનિ માનિ બને એ જ સાચો ધમા છે.  
  સખુ શારં્તથી જીિન જીિવુ ંહોય તો સહનશીલ બનો.સખુ શારં્તથી જીિન જીિવુ ંહોય તો સહનશીલ બનો.  
  માનિ ભામાનિ ભાઇચારાની ભાિનાથી સસંારને સજાિો.ઇચારાની ભાિનાથી સસંારને સજાિો.  
    માનિ કો માનિ હો પ્ યામાનિ કો માનિ હો પ્ યારા..એક દૂજે કા બને સહારા.રા..એક દૂજે કા બને સહારા.  
  ઉત્સઉત્સિ હૈ એકત્િકા પે્રમ ઔર અપનત્િકા..!િ હૈ એકત્િકા પે્રમ ઔર અપનત્િકા..!  
  પ્ યાપ્ યાર સજાતા હૈ ગલુશનકો ઔર નફરત ર્િરાન કરે...!ર સજાતા હૈ ગલુશનકો ઔર નફરત ર્િરાન કરે...!  
  ભેદભાિકી રદિાલે બગરાયે સમિર્ટ િભેદભાિકી રદિાલે બગરાયે સમિર્ટ િ અપનાયે...! અપનાયે...!  
  ના િૈર ના તકરાર કી આજ હૈ જરૂરત પ્ યાના િૈર ના તકરાર કી આજ હૈ જરૂરત પ્ યાર કી...!ર કી...!  
  અમન ચૈનસે રહનેા હૈ તો સહનશીલ બન જાયે..અમન ચૈનસે રહનેા હૈ તો સહનશીલ બન જાયે..  
  ધમા હૈ બસ ઇન્સાન હોના કોઇ ઔર ધમા ઇમાન નહી..ધમા હૈ બસ ઇન્સાન હોના કોઇ ઔર ધમા ઇમાન નહી..  

  સકંલનઃસકંલનઃ સરુ્મત્રાબેન ડી..ર્નરંકારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પચંમહાલ (ગજુરાત)  --  Sumi7875@gmail.com  
  

  

સતંિાણી સતંિાણી --૧૧  
  આપણા પિૂાજો પાસે એક એવુ ંજ્ઞાન હત ુંઆપણા પિૂાજો પાસે એક એવુ ંજ્ઞાન હત ુ,ં,એક એિી ર્િદ્યા હતીએક એિી ર્િદ્યા હતી,,એક એિી શસ્તત હતી કે જે એક એિી શસ્તત હતી કે જે 

એક ફંૂક માત્ર થી પણ યરુોપની સમથત પ્રચડં શસ્તતને પણ તણખલાની પેઠેએક ફંૂક માત્ર થી પણ યરુોપની સમથત પ્રચડં શસ્તતને પણ તણખલાની પેઠે  ઉડાિી દઈ ઉડાિી દઈ 
શકેશકે,,એ શસ્તત મેળિિા માટે ઉપાસનાનીએ શસ્તત મેળિિા માટે ઉપાસનાની--સાધનની જરૂર છેસાધનની જરૂર છે,,  પરંત ુઆપણે શસ્તતના નરહ પરંત ુઆપણે શસ્તતના નરહ 
સહજના ઉપાસક છીએ ને સાધના ર્િના શસ્તત શી રીતે પામી શકાયસહજના ઉપાસક છીએ ને સાધના ર્િના શસ્તત શી રીતે પામી શકાય??  આપણ પિૂાજોએ આપણ પિૂાજોએ 
બચિંતનનો મહાસાગર ડહોળીને મેળિેલ જ્ઞાન સહજમા ંશી રીતે પમાયબચિંતનનો મહાસાગર ડહોળીને મેળિેલ જ્ઞાન સહજમા ંશી રીતે પમાય  ??  

  આદશો એ અકથમાતો નથીઆદશો એ અકથમાતો નથી..લાબંી તપથયાનુ ંલાબંી તપથયાનુ ંઅઅને અનેકને અનેક  જન્મોનુ ંફળ છે.આદશો જેટલા જન્મોનુ ંફળ છે.આદશો જેટલા 
તીવ્ર હોયતીવ્ર હોય,,  જીિન એટલુ ંમહાન હોય. એક ર્િચારને ખાતર જીિી શકતા હોયજીિન એટલુ ંમહાન હોય. એક ર્િચારને ખાતર જીિી શકતા હોય  એિા એિા 



 

 

આત્માઓ ખરેખર ર્િરલ જ હોયઆત્માઓ ખરેખર ર્િરલ જ હોય,,  હિે જે યગુ ઉદય પામી રહ્યો છે તેમા ંભતૂકાળના હિે જે યગુ ઉદય પામી રહ્યો છે તેમા ંભતૂકાળના 
આદશોને બાજુ પર ફેકી દેિામા ંઆિશે નરહઆદશોને બાજુ પર ફેકી દેિામા ંઆિશે નરહ,,  પરંત ુહિે તો પ્રથમ િાર જ એમની સાચી પરંત ુહિે તો પ્રથમ િાર જ એમની સાચી 
સફળતા પ્રાપ્ત થશેસફળતા પ્રાપ્ત થશે..  

  આપણે જેમ જેમ ુંડાણમા ંદ્રષ્ટટ કરીશુ ંતેમ તેમ આપણને ખાત્રી થશે કે એક િથતનુી ખાસ આપણે જેમ જેમ ુંડાણમા ંદ્રષ્ટટ કરીશુ ંતેમ તેમ આપણને ખાત્રી થશે કે એક િથતનુી ખાસ 
ખામી છેખામી છે,,જે મેળિિા સૌથી પહલેો પ્રયત્ન કરિો જોઈએ અને એ છે શારીરરક જે મેળિિા સૌથી પહલેો પ્રયત્ન કરિો જોઈએ અને એ છે શારીરરક 
શસ્તતશસ્તત,,માનર્સક શસ્તતમાનર્સક શસ્તત,,  નૈર્તક શસ્તત અને એ બધા ઉપરાતં એ બધાનો અક્ષયનૈર્તક શસ્તત અને એ બધા ઉપરાતં એ બધાનો અક્ષય,,અર્િનાશી અર્િનાશી 
અને મળૂ સ્ત્રોત રૂપ આધ્યાજત્મક શસ્તતઅને મળૂ સ્ત્રોત રૂપ આધ્યાજત્મક શસ્તત..  આઆપણામા ંઆ શસ્તતઓ આિી હશે તો બાકીની પણામા ંઆ શસ્તતઓ આિી હશે તો બાકીની 
બધી િથતઓુ સહલેાઈથી બધી િથતઓુ સહલેાઈથી અઅને થિાભાર્િક રીતે આિી મળશેને થિાભાર્િક રીતે આિી મળશે,,  માટે શસ્તતની પ્રાપ્પ્ત માટે જ માટે શસ્તતની પ્રાપ્પ્ત માટે જ 
પ્રયત્ન કરીએ.પ્રયત્ન કરીએ.  

  આપણે એિો ડર રાખિાની જરૂર નથી કે રહન્દ મા ંકોઈ ફેરફાર થશે તો એ એક જરી આપણે એિો ડર રાખિાની જરૂર નથી કે રહન્દ મા ંકોઈ ફેરફાર થશે તો એ એક જરી 
પરુાના યરુોપ જેિો બની જશે. રહિંદુન ુ ંવ્યસ્તતત્િ એટલુ ંતો પ્રચંપરુાના યરુોપ જેિો બની જશે. રહિંદુન ુ ંવ્યસ્તતત્િ એટલુ ંતો પ્રચંડ છે કે એના માટે આિો કોઈ ડ છે કે એના માટે આિો કોઈ 
ર્િર્નપાત બનિાનો જ નથી. એનો આત્મા એટલો તો પ્રશાતં અને થિયંર્િર્નપાત બનિાનો જ નથી. એનો આત્મા એટલો તો પ્રશાતં અને થિયં--પણૂા છે કે તે આિી પણૂા છે કે તે આિી 
કોઈ શરણાગર્ત થિીકારશે જ નરહ. રહન્દ પોતે જ પોતાની પરરસ્થથર્તઓનુ ંસિન કરશેકોઈ શરણાગર્ત થિીકારશે જ નરહ. રહન્દ પોતે જ પોતાની પરરસ્થથર્તઓનુ ંસિન કરશે,,  
સમાજની વ્યિથથાનુ ંગપુ્ત રહથય એ શોધી લેશે ને જગત અને આત્માનો સસુિંાદ સમાજની વ્યિથથાનુ ંગપુ્ત રહથય એ શોધી લેશે ને જગત અને આત્માનો સસુિંાદ 
મેળિિાની મેળિિાની િાત પરૃ્થિીની પ્રજાને રૂડી રીતે શીખિશે.િાત પરૃ્થિીની પ્રજાને રૂડી રીતે શીખિશે.  

  જેટલુ ંબને એટલુ ંઅને બની શકે તો સપંણૂા શારં્તમય રહિેાની સાથે કોઈ દૈિી કૃપા પર જેટલુ ંબને એટલુ ંઅને બની શકે તો સપંણૂા શારં્તમય રહિેાની સાથે કોઈ દૈિી કૃપા પર 
અડગ ર્િશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખશો તો તમે જાતે જ સજંોગોને િધનેુ િધ ુશખુદ બનિાનો અડગ ર્િશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખશો તો તમે જાતે જ સજંોગોને િધનેુ િધ ુશખુદ બનિાનો 
અિસર આપી શકશો. તમને ભલે ગમે કે ન ગમે પણ સૌથી િધ ુશે્રટઠ ત્યારે અિસર આપી શકશો. તમને ભલે ગમે કે ન ગમે પણ સૌથી િધ ુશે્રટઠ ત્યારે જ બને છેજ બને છે,,  
અને તેમને જ સાપડે છેઅને તેમને જ સાપડે છે,,  જેમને પોતાનો સપંણૂા ર્િશ્વાસ માત્ર રદવ્ય શસ્તતમા ંમકૂી દીધો છે.જેમને પોતાનો સપંણૂા ર્િશ્વાસ માત્ર રદવ્ય શસ્તતમા ંમકૂી દીધો છે.  

  રહિંદુ ધમા સનાતન અને શાશ્વત ધમા છે. રહમાલય અને સાગરની િચ્ચે આિેલી રહન્દની રહિંદુ ધમા સનાતન અને શાશ્વત ધમા છે. રહમાલય અને સાગરની િચ્ચે આિેલી રહન્દની 
શાતં ભરૂ્મમા ંઆ ધમા વદૃ્ધદ્ધશાતં ભરૂ્મમા ંઆ ધમા વદૃ્ધદ્ધ  પામ્યો છે. કાપામ્યો છે. કાળળના ના અઅનતં પ્રિાહમા ંએને સરુબક્ષત રાખિા આ નતં પ્રિાહમા ંએને સરુબક્ષત રાખિા આ 
પરુાતપરુાતન અને પણુ્ય ભરૂ્મમા ંતે આયા પ્રજાને સોપાયેલ છે. પરંત ુએ ધમા કોઈ એક જ દેશની ન અને પણુ્ય ભરૂ્મમા ંતે આયા પ્રજાને સોપાયેલ છે. પરંત ુએ ધમા કોઈ એક જ દેશની 
સીમમા ંપરુાયેલો નથી. એ કોઈ પ્રદેશની આગિી ર્મલકત નથી એ તો બધા ધમાને સીમમા ંપરુાયેલો નથી. એ કોઈ પ્રદેશની આગિી ર્મલકત નથી એ તો બધા ધમાને 
પોતાનામા ંસમાિી લેનારો શાશ્વત અને વ્યાપક ધમા છે.પોતાનામા ંસમાિી લેનારો શાશ્વત અને વ્યાપક ધમા છે.  

  રહિંદુ ધમા એક એિો ધમા છે કે જેણે ભૌર્તક ર્િદ્યાની શોધખોળો તેમજ તરહિંદુ ધમા એક એિો ધમા છે કે જેણે ભૌર્તક ર્િદ્યાની શોધખોળો તેમજ તત્િજ્ઞાનના મતંવ્યોનુ ંત્િજ્ઞાનના મતંવ્યોનુ ં
થિરૂપ પહલેેથી પામી જઈને જડિાદ પર ર્િજય પામિાનુ ંસામર્થયા મેળિી લીધુ ંછે. પ્રભ ુથિરૂપ પહલેેથી પામી જઈને જડિાદ પર ર્િજય પામિાનુ ંસામર્થયા મેળિી લીધુ ંછે. પ્રભ ુ
આપનાથી કેટલો સમીપ છે તેની પ્રતીર્ત કરાિી છે અને પ્રભપુ્રાપ્પ્તના સિા માગોનો આપનાથી કેટલો સમીપ છે તેની પ્રતીર્ત કરાિી છે અને પ્રભપુ્રાપ્પ્તના સિા માગોનો 
પોતાનામા ંસમાિેશ કયો છે. આ ધમાજ સત્યને બદુ્ધદ્ધ દ્વારા સમજિામા ંઅને શ્રદ્ધા િપોતાનામા ંસમાિેશ કયો છે. આ ધમાજ સત્યને બદુ્ધદ્ધ દ્વારા સમજિામા ંઅને શ્રદ્ધા િડે ડે 
માનિામા ંસહાય કરે છે. અને સત્યનો સાક્ષાત્કાર પણ કરાિે છે.માનિામા ંસહાય કરે છે. અને સત્યનો સાક્ષાત્કાર પણ કરાિે છે.  



 

 

  જો તારા હૃદયને અંદરથી કટટ થત ુ ંહોયજો તારા હૃદયને અંદરથી કટટ થત ુ ંહોય,,જો લાબંા ગાળા સધુી ત ુ ંપ્રગર્ત કરતો ન હોયજો લાબંા ગાળા સધુી ત ુ ંપ્રગર્ત કરતો ન હોય,,જો જો 
તારંુ બળ મછૂાા પામત ુ ંહોય અને પશ્ચાતાપ અનભુિતુ ંહોય તો પણ ત ુ ંહમેશા આપણા પે્રમી તારંુ બળ મછૂાા પામત ુ ંહોય અને પશ્ચાતાપ અનભુિતુ ંહોય તો પણ ત ુ ંહમેશા આપણા પે્રમી 
અને થિામીની શાશ્વત િાણીને યાદ રાખઅને થિામીની શાશ્વત િાણીને યાદ રાખજે કે હું તને સિા પાપોમાથંી તથા અર્નટટો માથંી જે કે હું તને સિા પાપોમાથંી તથા અર્નટટો માથંી 
મતુત કરીશમતુત કરીશ,,  શોક ન કર.શોક ન કર.  

  આપણુ ંપહલે ુ ંધ્યેય છેઆપણુ ંપહલે ુ ંધ્યેય છે  --  માનિ જાર્તનુ ંઐક્ય સાધવુ.ં આપણુ ંબીજુ ંધ્યેય છેમાનિ જાર્તનુ ંઐક્ય સાધવુ.ં આપણુ ંબીજુ ંધ્યેય છે,,  માનિને માનિને 
પશતુામાથંી પાછો લાિી માનિતા િાળો બનાિિોપશતુામાથંી પાછો લાિી માનિતા િાળો બનાિિો,,  અથા પ્રધાનઅથા પ્રધાન,,  બદુ્ધી પ્રધાનબદુ્ધી પ્રધાન,,  ને કળા ને કળા 
પ્રધાન જીિનમાથંી આધ્યાજત્મક જીિનપ્રધાન જીિનમાથંી આધ્યાજત્મક જીિન  ભણી લઇ જિો. અને આપણુ ંત્રીજુ ંધ્યેય છેભણી લઇ જિો. અને આપણુ ંત્રીજુ ંધ્યેય છે,,  
આધ્યાજત્મક શસ્તતનુ ંમનટુયના શરીરમા ંઅને બચતમા ંઅિતરણ. આ અિતરણ થતા આધ્યાજત્મક શસ્તતનુ ંમનટુયના શરીરમા ંઅને બચતમા ંઅિતરણ. આ અિતરણ થતા 
માનિમાનિ,,  માનિત્િ ને ર્િકસાિી પરમ માનિીની કોરટને પ્રાપ્ત કરશે.માનિત્િ ને ર્િકસાિી પરમ માનિીની કોરટને પ્રાપ્ત કરશે.  

  અત્યારે આપણા માટે માતભૃરૂ્મ ર્સિાય કશુ ંજ મહત્િ નુ ંકે ર્પ્રય હોવુ ંન જોઈએ. અત્યારે આપણા માટે માતભૃરૂ્મ ર્સિાય કશુ ંજ મહત્િ નુ ંકે ર્પ્રય હોવુ ંન જોઈએ. 
માતભૃરૂ્મની સેિા મામાતભૃરૂ્મની સેિા માટે જ અભ્યાસ કરજો. તમારી જાતને મનને અને આત્માને તેની સેિા ટે જ અભ્યાસ કરજો. તમારી જાતને મનને અને આત્માને તેની સેિા 
માટે જ તૈયાર કરજો. તમારી આજીર્િકા પણ તેની સેિામા ંજીિિા માટે જ મેળિજો. ર્િદેશ માટે જ તૈયાર કરજો. તમારી આજીર્િકા પણ તેની સેિામા ંજીિિા માટે જ મેળિજો. ર્િદેશ 
જાઓ તો પણ તેની સેિા માટેનુ ંજ્ઞાન મેળિિા અને તેને સમદૃ્ધ બનાિિા માટે જ ર્િદેશ જાઓ તો પણ તેની સેિા માટેનુ ંજ્ઞાન મેળિિા અને તેને સમદૃ્ધ બનાિિા માટે જ ર્િદેશ 
જજો. એના રાજીપા માટેજ સહન કરજો.જજો. એના રાજીપા માટેજ સહન કરજો.  

  

  

સતંિાણીસતંિાણી  ––  ૨૨  

  જનસેિાજનસેિા  એએ  જજ  પ્રભસેુિાપ્રભસેુિા  
  ૫૫રમેશ્વરમાંરમેશ્વરમાં  શ્રધ્ધાશ્રધ્ધા..૫૫રમેશ્વરરમેશ્વર  જ્યારેજ્યારે  જેજે  સ ્સ ્  ર્થર્તમાંર્થર્તમાં  રાખેરાખે  તેતે  સહષાસહષા  સ ્સ ્  િીકારિીિીકારિી..  પોતાનીપોતાની  જાતમાંજાતમાં  

શ્રધ્ધાશ્રધ્ધા....જેમનીજેમની  સાથેસાથે  હુંહું  કામકામ  કરંૂકરંૂ  છંુછંુ,,જેમનીજેમની  જોડેજોડે  હુંહું  જીવુંજીવુ ં છંુછંુ,,  જેમનાજેમના  માટેમાટે  હુંહું  કામકામ  કરંૂકરંૂ  છંુછંુ  એમાંએમાં  
શ્રધ્ધાશ્રધ્ધા....સમગ્રસમગ્ર  માનિજાતમાંમાનિજાતમાં  શ્રધ્ધાશ્રધ્ધા..........  

  ગઇકાલગઇકાલ  કરતાંકરતાં  આજઆજ  સારીસારી  છેછે,,આજઆજ  કરતાંકરતાં  આિતીઆિતી  કાલકાલ  િધુિધ  ુ સારીસારી  આિિાનીઆિિાની  છેછે..  

  પ્રભુપ્રભ  ુ પાસેપાસે  પાત્રપાત્ર  નરહનરહ, , પાત્રતાપાત્રતા  લઇનેલઇને  જઇએજઇએ..  

  હુંહું  પ્રભનુોપ્રભનુો,,પ્રભુપ્રભ  ુ છેછે  મમમમ  રક્ષકરક્ષક, , એહએહ  ભરોસોભરોસો  જાયજાય  નરહનરહ,,જેજે  પ્રભુપ્રભ  ુ કરશેકરશે  તેતે  મમમમ  રહતનુંરહતનુ ં એએ  ર્નશ્ચયર્નશ્ચય  

બદલાયબદલાય  નરહનરહ..  

  જીિનમાંજીિનમાં  દુઃખોદુઃખો  અર્નિાયાઅર્નિાયા  છેછે, , દુઃખીદુઃખી  થવુંથવુ ં અર્નિાયાઅર્નિાયા  નથીનથી..  
  રાતરાત  જીતનીજીતની  ભીભી  રંગીરંગીનન  હોગીહોગી, , સબુહસબુહ  ઉતનીઉતની  હીહી  સગંીનસગંીન  હોગીહોગી....  
  ર્નરાશાર્નરાશા  રથતારથતા  ઉપરનાઉપરના  સ ્સ ્  પીડપીડ  બે્રકરબે્રકર  જેિીજેિી  હોયહોય  છેછે..સ ્સ ્  પીડપીડ  બે્રકરબે્રકર  ૫૫રર  લાબંોલાબંો  સમયસમય  રહવે ુંરહવે ુ ં ૫૫ડત ુંડત ુ ં નથીનથી, , 

૫૫છીનોછીનો  આગળનોઆગળનો  રથતોરથતો  મજાનોમજાનો  હોયહોય  છેછે..  



 

 

  નોકરીનોકરી  ઉઉ૫૫રર  જાઓજાઓ  છેછે  ત્યાંત્યાં  કોઇનેકોઇને  કોઇકોઇ  તકલીફતકલીફ  તોતો  આિિાનીઆિિાની  જજ  ૫૫ણણ  તેનીતેની  સાથેસાથે  ઘરનાઘરના  
સદસ ્સદસ ્  યોનેયોને,,ર્મત્રનેર્મત્રને  શુંશું  લેિાદેિાલેિાદેિા  ? ? સાજંેસાજંે  કામકામ  ઉઉ૫૫રથીરથી  આિોઆિો  ત્યારેત્યારે  તેતે  બધીબધી  તકલીફોતકલીફો  ત્યાંત્યાં  જજ  છોડીનેછોડીને  

આિોઆિો..ઓરફસનીઓરફસની  તકલીફોતકલીફો  ટેન્સનનીટેન્સનની  િાતોિાતો  ત્યાંત્યાં  જજ  છોડીનેછોડીને  આિોઆિો..સિારમાંસિારમાં  જોશોજોશો  તોતો  તેમાનંીતેમાનંી  
ઘણીખરીઘણીખરી  બીજાબીજા  રદિસેરદિસે  સિારેસિારે  ત્યાંત્યાં  હોતીહોતી  નથીનથી..  

  અમાસનીઅમાસની  રાતેરાતે  ચદં્રચદં્ર  નથીનથી  નાના  અફસોસમાંઅફસોસમાં  ર્િતેર્િતે  તોતો  તારાનુંતારાનુ ં સૌદયાસૌદયા  ક્યાથંીક્યાથંી  માણીમાણી  શકાયશકાય  ??  

  િેદનાઓિેદનાઓ  િેલિેલ  બનેબને  ગીતગીત  એવુંએવુ ં ગાજેગાજે....શોકનેશોકને  બનાિીબનાિી  શ્ર્લોકશ્ર્લોક  જીિનનેજીિનને  શણગારજેશણગારજે..  

  દુઃખદુઃખ  ભલેભલે  હોહો  મેરંૂમેરંૂ  સરખુંસરખુ,ં,રંજરંજ  એનોએનો  નાના  થાિાથાિા  દેજોદેજો, , રંજરંજ  સરખુંસરખુ ં દુઃખદુઃખ  જોઇજોઇ  બીજાનુંબીજાનુ ં રોિાનેરોિાને  બેબે  આંસુઆંસ  ુ 

દેજેદેજે......  

  આજેઆજે  હુંહું  સ ્સ ્  િીકારનીિીકારની  ભરૂ્મકાભરૂ્મકા  અઅ૫૫નાિીશનાિીશ..આજેઆજે  હુંહું  મારીમારી  આસપાસનીઆસપાસની  
વ ્વ ્  યસ્તતઓયસ્તતઓ,,પરરસ ્પરરસ ્  ર્થર્તર્થર્ત,,સજંોગોસજંોગો  અનેઅને  ઘટનાઓનેઘટનાઓને  જેિાજેિા  હશેહશે  તેિાતેિા  રૂરૂ૫૫માંમાં  સ ્સ ્  િીકારીશિીકારીશ..મારામારા  
જીિનમાંજીિનમાં  આિતીઆિતી  પરરસ ્પરરસ ્  ર્થર્તર્થર્ત  કેકે  ઘટનાઘટના  માટેમાટે  અન્યઅન્ય  ઉઉ૫૫રર  દોષારોદોષારો૫૫ણણ  નહીનહી  કરંૂકરંૂ..  

  આઆ  જગતમાથંીજગતમાથંી  હુંહું  એકિારએકિાર  ૫૫સારસાર  થિાનોથિાનો  છંુછંુ  તેથીતેથી  હુંહું  કશીકશી  મમતામમતા  બતાિીબતાિી  શકંુશકંુ  તેમતેમ  હોઉંહોઉં  કેકે  કોઇકોઇ  

સારૂસારૂ  કામકામ  કરીકરી  શકંુશકંુ  તેમતેમ  હોઉંહોઉં  તોતો  લાિલાિ  અત્યારેઅત્યારે  જજ  કરીકરી  લઉંલઉં....  

  આઆ૫૫ણુંણું  ધાયુુંધાયુું  થાયથાય  તોતો  એતેએતે  હરરકૃપાહરરકૃપા  સમજિીસમજિી,,એએ  પ્રમાણેપ્રમાણે  નાના  થાયથાય  તોતો  હરરઇચ્છાહરરઇચ્છા  સમજિીસમજિી..  
  એટલીએટલી  સમજસમજ  મનેમને  ૫૫રિરરદગારરિરરદગાર  દેદે.. .. સખુસખુ  જ્યારેજ્યારે  જ્યાંજ્યાં  મળેમળે  બધાનોબધાનો  ર્િચારર્િચાર  દેદે......  

  ૫૫રમેશ્વરરમેશ્વર  કોઇનેકોઇને  કોઇકોઇ  સ ્સ ્  િરૂપેિરૂપે  આઆ૫૫ણીણી  પાસેપાસે  આિેઆિે  છેછે....આઆ૫૫ણેણે  નાના  છૂટકેછૂટકે  જરાકજરાક  આપીએઆપીએ  છીએછીએ  અનેઅને  

આશાઆશા  િધારેનીિધારેની  રાખીએરાખીએ  છીએછીએ....  

  હમહમ  નાના  સોચેસોચે  હમેહમે  ક્યાક્યા  ર્મલાર્મલા  હૈહૈ....હમહમ  યેયે  સોસોચેચે  રકયારકયા  ક્યાક્યા  હૈહૈ  અપાણઅપાણ......  

  સામટંુસામટંુ  આિેનેઆિેને  ભલેભલે  જગનુંજગનુ ં અંધારંૂઅંધારંૂ  તોતો  યેયે  હૈયાનીહૈયાની  હુંહું  રહિંમતરહિંમત  નાના  હારંૂહારંૂ......  

  કોઇનોકોઇનો  સ ્સ ્  નેહનેહ  ક્યારેયક્યારેય  ઓછોઓછો  નથીનથી  હોતોહોતો,,આઆ૫૫ણીણી  અપેક્ષાઓઅપેક્ષાઓ  જજ  િધારેિધારે  હોયહોય  છેછે..  

  કોઇનેકોઇને  કશુંકશું  જજ  આપીઆપી  નન  શકેશકે  અગરઅગર  કોઇનેકોઇને  માટેમાટે  કશુંકશું  જજ  નાના  કરીકરી  શકેશકે  એટલોએટલો  દરરદ્રદરરદ્ર  કેકે  ર્નબાળર્નબાળ  કોઇકોઇ  

માણસમાણસ  હોતોહોતો  જજ  નથીનથી..  
  ૫૫રરસ ્રરસ ્  ર્થર્તર્થર્ત  બદલિાનીબદલિાની  નરહનરહ  દ્રષ ્દ્રષ ્  રટરટ  બદલિાબદલિા  પ્રાથાનાપ્રાથાના  કરિીકરિી..  
  જેજે  સ ્સ ્  ર્થર્તર્થર્ત  હુંહું  બદલીબદલી  શકતોશકતો  નથીનથી  તેનેતેને  સ ્સ ્  િીકારિાનીિીકારિાની  મર્તમર્ત  આઆ૫૫....જેજે  સ ્સ ્  ર્થર્તર્થર્ત  બદલીબદલી  શકંુશકંુ  છંુછંુ  તેનેતેને  

બદલિાનીબદલિાની  શસ્તતશસ્તત  આઆ૫૫  અનેઅને  એએ  બેબે  પરરસ ્પરરસ ્  ર્થર્તનોર્થર્તનો  ભેદભેદ  સમજિાનીસમજિાની  બપુ્ધ્ધબપુ્ધ્ધ  આઆ૫૫......  

  હુંહું  ક્યાંક્યાં  કહુંકહું  છંુછંુ  આપનીઆપની  હાહા  હોિીહોિી  જોઇએજોઇએ  ૫૫ણણ  નાના  કહોકહો  છોછો  એમાંએમાં  વ ્વ ્  યથાયથા  હોિીહોિી  જોઇએજોઇએ......  

  જીિનમાંજીિનમાં  ભાગોભાગો  નહીનહી  આઆ૫૫ણેણે  જેટલાજેટલા  ભાગીશુંભાગીશું  તેટલીતેટલી  જજ  મરુ્સબતમરુ્સબત  આપણીઆપણી  પાછળપાછળ  દોડશેદોડશે, , 

મરુ્સબતોનોમરુ્સબતોનો  રહિંમતથીરહિંમતથી  સામનોસામનો  કરોકરો..  
  

  



 

 

  

  

 


