ધાર્મિક જ્ઞાનગંગા
ુ ો આભાર માનો કે ………
પ્રભન
( Message on Thanks Giving - ર્િનોદ પટે લ – સાંડીયાગો, અંગ્રેજીમાંથી ભાષાંતર)
ુ ો આભાર માનો કે તમે જે કઈ જીિનમાં ઈચ્છય ંુ હોય એ બધ ંુ જ તમને પ્રાપ્ત થય ંુ નથી.
● પ્રભન
જો તમોને એ બધ ંુ જ મળી ગય ંુ હોત તો મેળિિાન ુ બાકી ન રહેતાં મેળિિાનો જે આનંદ હતો એ
મળી નહી શકે.
ુ ો આભાર માનો કે તમે જે કઈ જાણિા માંગો છો એ બધ ંુ જ જાણતા નથી કેમ કે એ તમને
● પ્રભન
જ્ઞાન પ્રાપ્પ્ત માટેની એક િધ ુ તક પ ૂરી પાડે છે .
ુ ો આભાર માનો કેમ કે મશ્ુ કેલીઓના સમયમાં જ
● તમારા જીિનની મશ્ુ કેલ પરરસ્થથર્ત માટે પ્રભન
તમારો સારો અને સાચો ર્િકાસ થતો હોય છે .
ુ ો આભાર માનો કે તમારામાં હજુ કેટલીક મયાા દાઓ રહી ગઈ છે , કેમ કે આિી મયાા દાઓ
● પ્રભન
ુ ારો કરિાની તકો પ ૂરી પાડે છે .
જ તમને તમારી જાતમાં જરૂરી સધ
ુ ો આભાર માનો, કેમ કે આિા પડકારો જ
● તમારા જીિનમાં આિતા દરે ક નિા પડકાર માટે પ્રભન
તમારામાં નિી શસ્તત અને સાચા ચારરત્ર્ય(Character)ન ંુ ઘડકર કરશે.
ુ ો આભાર માનો કેમ કે તમારી ભ ૂલોમાંથી જ તમને તમારા જીિન માટે નો
● તમારી ભ ૂલો માટે પ્રભન
અમલ્ુ ય બોધપાઠ શીખિા મળશે.
ુ િો અને અંદરથી ભાંગી પડયાની લાગણી અનભ
ુ િો એિે િખતે
● તમે જ્યારે જીિનનો થાક અનભ
ુ ો આભાર માનો કેમકે જીિનમાં સારી િથતઓ
ુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આભારી બનિાન ંુ તો સહેલ ં ુ
પ્રભન
હોય છે , પરં ત ુ જજિંદગીમાં જ્યારે પીછે હઠ કરિાનો સમય આિે ત્યારે જ પ્રયત્નો કરીને તમારી જે
ભાિનામય પ ૂણાતા શક્ય બનાિશો એનો તો આનંદ જ અનેરો હોય છે .
● તમારી આ પ્રકારની પ્રભ ુ પ્રત્યેની આભારિશતા તમારી સિે નકારાત્મક દ્રષ્ટટ(Negative attitude
)ને સકારાત્મક દ્રષ્ટટ(Positive attitude)માં પલટી નાખશે. તમારા જીિનની અડચણો અને
ુ ા આભારિશ બનિાના બધા જ રથતા શોધી કાઢો અને
મશ્ુ કેલીઓના સમયે પ્રયત્નશીલ બની પ્રભન
પછી જુઓ કે તમારા માટે એ છુપો આશીિાા દ બની રહે છે કે નહી !

ર્િચાર-િીર્થકા - દે િેશ મહેતા

જ્યારે યર્ુ ધષ્ટઠર ભીટમ ર્પતામહ પાસે પહોચ્યા...
ુ ની બધી તૈયારીઓ થઇ ચ ૂકી હતી. કુ રુક્ષેત્રમાં બન્ને તરફ કૌરિો અને પાણ્ડિોની
મહાભારતના યદ્ધ
સેનાઓ ગોઠિાઇ ગઇ હતી. બધા રણભેરી િાગિાની રાહ જોઇ રહ્યા હતા. ત્યાં બધાએ જોય ંુ તો
ધમારાજ યર્ુ ધષ્ટઠર એમના અસ્ત્ર- શસ્ત્ર, કિચ િગેરે રથમાં જ મ ૂકીને ચાલતા ચાલતા કૌરિોની
છાિણી તરફ જઇ રહ્યા છે ! આને કારણે પાણ્ડિો અને કૌરિો બન્ને પક્ષે જાતજાતના તકા ર્િતકો
થિા લાગ્યા. પાણ્ડિોને પણ સમજાય ંુ નહી કે યર્ુ ધષ્ટઠર આવ ંુ કેમ કરી રહ્યા છે ? અજુ ાને એમને
પ ૂછિાન ંુ ર્િચાયું ુ પણ પછી એમ કરિાને બદલે તે એમની પાછળ જ ચાલી નીકળ્યો. એ સાથે
ભીમ, સહદે િ, નકુ ળ અને કૃટણ પણ એની પાછળ ગયા. કૌરિોમાંથી કેટલાક એવ ંુ ર્િચારિા લાગ્યા
ુ ન કરિાની ર્િનંતી કરિા આિતા હશે તો
કે યર્ુ ધષ્ટઠર સંર્ધપ્રથતાિ લઇને ક્ષમા માંગીને યદ્ધ
કેટલાક તેને કોઇ રાજનીર્તની ચાલ સમજિા લાગ્યા. ભીમસેને યર્ુ ધષ્ટઠર પાસે પહોંચીને પ ૂછય ંુ પણ
ખરં ુ - મહારાજ, તમે આ શંુ કરી રહ્યા છો ?' પણ યર્ુ ધષ્ટઠરે કોઇ જિાબ આપ્યો નહી. શ્રીકૃટણે ભીમને
શાંત રહેિાનો ઇશારો કયો અને કહ્-ં ુ 'ધમારાજ યર્ુ ધષ્ટઠર હંમેશા ધમાને અનકુ ળ
ૂ કાયા કરે છે . અત્યારે
પણ તે એવ ંુ જ કાયા કરતા હશે.'
યર્ુ ધષ્ટઠર ત્યાંથી આગળ િધી કૌરિોની સેનાના મધ્યમાં રહેલા ભીટમ ર્પતામહ પાસે પહોચ્યા.
અત્યંત આદરપ ૂિાક એમના ચરણોમાં મથતક નમાિી પ્રણામ કયાા અને બન્ને હાથ જોડી પ્રાથાના
ુ કરવ ંુ પડે
પ ૂિાક કહેિા લાગ્યા- ર્પતામહ, એિો અિસર આિી ગયો છે કે અમારે આપની સાથે યદ્ધ
એમ છે . આપ અમને આપના આશીિાા દ સાથે આજ્ઞાાા આપો.' ભીટમ ર્પતામહે ઉત્તર આપતાં કહ્-ં ુ
ુ માં જ આિા શબ્દો આિી શકે. તમે
'યર્ુ ધષ્ટઠર ! તમે સાચેસાચ ધમારાજ છો. કેિળ તમારા મખ
ુ ર્ત
ભારતીય સંથકૃર્ત અને સંથકારની પરં પરાને જાળિી છે . તમે આ રીતે નમ્રતાપ ૂિાક મારી અનમ
લેિા ન આિત તો મને અિશ્ય ક્ષોભ થાત અને તમારા પરાજય માટે પ્રયત્ન કરત. પરં ત ુ તમે
ુ - ર્િજયના આર્શષ આપ ંુ છું. દુયોધનન ંુ અન્ન
ર્િિેક દાખિીને મારુ મન જીતી લીધ ંુ છે . હું તમને યદ્ધ
ગ્રહણ કરતો રહ્યો છું. એટલે મારે એના તરફથી લડવ ંુ પડે છે અને અધમાનો સાથ આપિો પડે છે .
ુ ના લડું એ ર્સિાય તમે મારી પાસેથી જે સહાયતા માગો તે આપિા તૈયાર છું.
હું એના તરફથી યદ્ધ
ભીટમની આ ઉદારતા જોઇ યર્ુ ધષ્ટઠર કહેિા લાગ્યા- 'પ ૂજ્ય ! આપ સિાશ્રેટઠ યોદ્ધા છો. આપની સામે
ુ કરીને અમે કેિી રીતે ર્િજય મેળિી શકિાના છીએ ? આપને યદ્ધ
ુ માં હરાિિાની કોઇનામાંય
યદ્ધ
શસ્તત નથી. ભીટમે તેમને કહ્-ં ુ 'ફરી એકિાર તમે મારી પાસે આિજો. હું તમને એન ંુ રહથય કહીશ.
એ રીતે તમે મને મારી શકશો. તે પછી ત્યાંથી યર્ુ ધષ્ટઠર દ્રોણાચાયા પાસે પહોચ્યા. તેમને દં ડિત
ુ ની આજ્ઞાાા માંગી. તેમણે પણ ભીટમ ર્પતામહની જેમ જ
પ્રણામ કરીને એમની પાસેથી પણ યદ્ધ
દુયોધન તરફથી પોતાને લડવ ંુ પડે છે . તે લાચારી દશાા િી તેમને ર્િજય શ્રી પ્રાપ્ત થિાના

ુ ુ દેિ ! આપની સામે
આશીિાાદ આપ્યા. આ જોઇને યર્ુ ધષ્ટઠરે નમ્રતા અને ર્શટટતાપ ૂિાક કહ્-ં ુ 'ગર
અમારે લડિાન ંુ છે . તો અમને ર્િજય ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઇ શકિાનો છે ? આપને અમે કદી હરાિી
ુ ુ દ્રોણાચાયે જિાબ આપતા કહ્-ં ુ એ િાત સાચી છે કે મારી પાસે અસ્ત્ર- શસ્ત્ર
શકીએ એમ નથી. ગર
ુ ી મને મારી શકિાન ંુ સંભિ નથી પણ મારા ર્નકટના કોઇ સગાના મરણના સમાચાર
હોય ત્યાં સધ
મને મળે ત્યારે હું અથિથથ બનીને શસ્ત્ર મ ૂકી દઉ છું.તે સમયે મને મારી શકાય છે . તમને ર્િજય
મળે એ માટે આ રહથયની િાત કેિળ તમને જ કહું છું.'
ુ ુ કૃપાચાયા પાસે ગયા. તેમને પણ સાટટાંગ પ્રણામ કરી તેમની પાસેથી
તે પછી યર્ુ ધષ્ટઠર કુ ળગર
ુ ની પરિાનગી માંગી. તેમણે પણ યર્ુ ધષ્ટઠરના ર્નયમ અને ર્િિેકથી પ્રસન્ન થઇ યદ્ધ
ુ માં ર્િજયી
યદ્ધ
ુ માં જીત કેિી રીતે મેળિિી તે પ ૂછિા જતા હતા
બનિાના આર્શષ પ્રદાન કયાા . એમની સામે યદ્ધ
ુ માં મને કોઇ મારી
ત્યાં જ તેમણે સામેથી એમના મનના ર્િચાર જાણી લઇને કહ્-ં ુ 'ધમારાજ ! યદ્ધ
તો શકે એમ છે જ નહી. પણ હું તમને ર્િજય મળે એ માટે અનકુ ળ
ૂ થઇશ. એમાં િચ્ચે બાધક
નહી. બન ુ ઇશ્વરને પણ પ્રાથાના કરીશ કે તે તમને જ ર્િજયલક્ષ્મી પ્રદાન કરે .' તે પછી યર્ુ ધષ્ટઠર
ુ માટે સંમર્ત માંગી. મામા શલ્યે પણ
મામા શલ્ય પાસે ગયા અને તેમને પણ પ્રણામ કરી યદ્ધ
તેમને ર્િજય પ્રાપ્ત કરિાના આશીિાા દ આપ્યા. તેમણે યર્ુ ધષ્ટઠરને કહ્-ં ુ હું તમને સીધી રીતે તો
ુ િખતે કણાને કઠોર શબ્દો કહીને હતોત્સાહ કરતો
નહી પણ આડકતરી રીતે મદદ કરીશ. હું યદ્ધ
રહીશ. એની નાની અમથી નબળાઇઓને પણ બહુ મોટી બતાિીને એને માનર્સક રીતે નબળો
ુ માટે હું પણ બધ ુ અનકુ ળ
પાડતો રહીશ.છે િટે શ્રીકૃટણે યદ્ધ
ૂ કરી દઇશ એવ ંુ સાંત્િન આપ્ય ંુ અને
સમય આવ્યે આ રહથયો જાણીને એને અનરુ ૃપ યોજના કરીને પાણ્ડિોને ર્િજય પ્રાપ્ત કરિા સહાય
રૃપ બન્યા. આમ, યર્ુ ધષ્ટઠરે એમના ર્િનય અને ર્િિેકથી ભીટમ, દ્રોણાચાયા, કૃપાચાયા અને શલ્ય
ુ ૂર્ત પ્રાપ્ત કરી કે જેથી તે
જેિા મહારથીઓના હૃદયમાં થથાન પ્રાપ્ત કરી એિી સહાનભ
મહારથીઓએ પોતાનો પરાજય જ નહી, પણ પોતાના પ્રાણ પણ કેિી રીતે લઇ શકાય તેના રહથયો
ુ માં ર્િજય મેળિિો.
ખલ્ુ લાં કરી દીધા. આ ર્સિાય પાણ્ડિો માટે યદ્ધ

ગ્લાર્ન – ફાધર િાલેસ
ુ ુ ને પ્રશ્ન કયો : ‘જૂના જમાનામાં પ્રજામાં ધમાન ંુ બળ હત ંુ તે
રાજાએ ભરે લા દરબારમાં રાજગર
ુ ુ એ જિાબ તો આપ્યો નરહ, પણ બધાંની આગળ એક મોટા િાસણમાં
અત્યારે કેમ નથી ?’ રાજગર
તેલ ભરી દીધ,ંુ અને દરબારમાં ઊભેલા હતા એ દરે કના હાથમાં એવ ંુ એક ખાલી િાસણ મ ૂકીને
સૌને આજ્ઞા કરી કે તેલિાળં િાસણ લઈને એની બાજુની વ્યસ્તતના હાથમાં ખાલી રહેલા િાસણમાં

બધ ંુ તેલ રે ડી આપે, અને એ િળી એ તેલ લઈને બાજુિાળાના ખાલી રહેલા િાસણમાં રે ડે અને
એમ બધાં કરતાં જાય.
એમ એક એક પોતાના પાત્રમાં તેલ લે અને બીજાના પાત્રમાં રે ડ,ે અને ક્રમે ક્રમે દરબારન ંુ આખ ંુ
ચક્ર પ ૂરં ુ થય ંુ અને છે લ્લા દરબારીએ પોતાના પાત્રમાંન ંુ તેલ રાજાના હાથમાં રહેલા પાત્રમાં રે ડી
દીધ.ંુ રાજાએ જોય ંુ તો થોડાંક જ ટીપાં એના પાત્રમાં પડયાં. અને સૌએ પણ રાજાની સાથે એ જોય.ંુ
તેલ ઘણંુ હત.ંુ પણ િાસણે િાસણે એ ચોંટત ંુ જાય એટલે શરૂઆતમાં ખાસ ફેર દે ખાતો નથી પણ
એન ંુ પ્રમાણ ઓછું થત ંુ જાય, અને આખરે રાજાના હાથમાં થોડાં જ ટીપાં આિી જાય.
રાજા સમજી ગયા.
બધાં સમજી ગયાં.
ુ િને બદલે ધમાન ંુ ર્શક્ષણ આિે ત્યારે ધમાની ગ્લાર્ન આિે. (‘પ્રસન્નતાની પાંખડીઓ’
ધમાના અનભ
પથુ તકમાંથી સાભાર.)

િાણીમાં કટુતા ન હોય ત્યારે જીિનમાં પ્રેમ પ્રગટ થાય છે
મોરારીબાપ ુ
- પ્રેમ જ ઇશ્વરની જાર્ત છે , પ્રેમ જ ઇશ્વરનો રં ગ છે અને પ્રેમ જ ઇશ્વર પ્રાપ્પ્તન ંુ સરનામ ંુ છે . આપણા
ઘરમાં પ્રેમ હોય તો હરર આપણા ઘરમાં પ્રગટ થાય છે
ુ સીદાસજી પ્રેમ ર્િષયકની ચચાા ખ ૂબ જ કરે છે . તલ
ુ સીદાસજી પ્રેમના
રામચરરતમાનસમાં તલ
ર્િષયમાં એટલ ં ુ જ કહે છે કે કોઇપણ વ્યસ્તતના હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટ થઇ જાય પછી જીિનમાં કં ઇ
બાકી રહેત ંુ નથી. હિે પ્રેમ કેિી રીતે પ્રગટ થાય એ િાત આપણે બધાએ ર્િચારિી જોઇએ.
ચાલતા જતાં હોઇએ અને પ્રેમ પ્રગટ થાય એ તો નાશ્વત પ્રેમ છે , એને પ્રેમ કહેિો કે કેમ એ મોટો
ુ કસોટીમાંથી પાર ઊતરીએ પછી જ પ્રાપ્ત થાય છે . તલ
ુ સીદાસજી દોહાિલી
પ્રશ્ન છે . પ્રેમ તો અમક
રામાયણમાં પ્રેમ પ્રગટ થિાની કેટલીક ર્િદ્યાઓન ંુ દશાન કરાિ છે જે દોહાન ંુ દશાન કરીએ,
ુ ે મન સ ૂધે બચન સ ૂધી સબ કરત ૂર્ત
'સધ
ુ સી સ ૂધી સકલ બબર્ધ રઘબ
ુ ર પ્રેમ પ્રસર્ુ ત’
તલ
દરે ક વ્યસ્તતના જીિનમાં, એક સાધકના જીિનમાં પ્રેમ કેિી રીતે પ્રગટ થાય છે ? પ્રેમનો જન્મ કેિી
ુ
રીતે થાય છે ? એ ર્િષયમાં તલસીદાસજી
દોહાિલી રામાયણમાં કેટલાંક સ ૂત્રો આપ્યાં છે . એ સ ૂત્રોને
આધારે હું તમારી સમક્ષ પ્રેમની િાત મ ૂકું છું. પ્રેમનો ક્યારે ય અંત આિતો જ નથી. પ્રેમ તો શાશ્વત
છે પણ પ્રેમની ચચાા ચાલે છે ત્યારે એટલ ં ુ જ કહીશ કે એક િાર અકબરના દરબારમાં ઘણા બધા
ર્િદ્વાન પંરડતો બેઠા હતા. બધા પોતપોતાની રીતે અકબરને િાત સંભળાિી રહ્યા હતા. એિા સમયે
અકબર ર્િદ્વાન પંરડતોને એક સિાલ કરે છે . તમે બધા આજે મને બતાિો કે અલ્લાહની જાર્ત કઇ

છે ? અકબરનો પ્રશ્ન સાંભળીને બધા થોડીિાર મૌન થઇ ગયા. હિે અકબરના દરબારમાં તો
નિરત્નો પણ હતા.
એ નિરત્નો તો બદ્ધુ દ્ધશાળી હતા. અકબરે નિરત્ન સમાન પંરડતોને પ ૂછ્ ં ુ કે તમે બતાિો કે
અલ્લાહની જાર્ત કઇ છે ? નિરત્ન સમાન પંરડતો પણ જિાબ આપી શકતા નથી. ફરી પાછા
અકબર બીજો પ્રશ્ન કરે છે કે અલ્લાહનો રં ગ કેિો છે ? આનો જિાબ પણ કોઇ પંરડત પાસે નથી.
િળી ફરી પાછા અકબર પ્રશ્ન કરે છે કે અલ્લાહન ંુ સરનામ ંુ શંુ છે ? એક પણ પંરડત બોલિા માટે
તૈયાર નથી. છે લ્લે અકબર ફરી એક પ્રશ્ન કરે છે કે ઓ પંરડતો, અલ્લાહનો આકાર કેિો હોય છે ?
આમ તો ઇથલામમાં કોઇ આકાર નથી. સ ૂફીિાદમાં બધ ંુ જ થિીકાયા છે એટલે એ ધમામાં કબરને
પ ૂજિામાં આિે છે . હિે અકબરના પ્રશ્નો સાંભળીને એક પણ પંરડત જિાબ આપિા માટે તૈયાર
નથી.
અંતે અકબર થાકીને એક ફકીર પાસે જાય છે . ફકીર એક સાદડી બબછાિીને એક વ ૃક્ષની નીચે
માટીમાં બેઠા છે . અકબર ફકીરને પ્રણામ કરે છે . અકબરને જોયા પછી ફકીર કહે છે કે 'શહેનશાહ
આપ શંુ કામે મારી પાસે આવ્યા છો? ફકીરની િાત સાંભળીને અકબર કહેિા લાગ્યા કે હું આપની
પાસે એક જજજ્ઞાસા લઇને આવ્યો છું. કૃપા કરીને એને પરીક્ષા ન સમજતા પણ એક અજ્ઞાનીને
બાળક જાણીને મનમાં જે શંકા પડી છે એને દૂ ર કરજો. મારી એક જજજ્ઞાસા છે જે આ પ્રમાણે છે , કૃપા
ુ પ્રશ્નો સતાિે છે . જેનો જિાબ કોઇ પંરડતો પણ આપિા માટે તૈયાર
કરીને જણાિજો. મને અમક
નથી, માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. ફકીર હસતા હસતા કહેિા લાગ્યા, 'હે શહેનશાહ જણાિો
તમારા પ્રશ્નો.’
અકબર હાથ જોડીને કહેિા લાગ્યા કે મારો પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે અલ્લાહની જાર્ત કઇ છે ? બીજો પ્રશ્ન
એ છે કે અલ્લાહનો રં ગ કેિો છે ? આગળના પ્રશ્નો એિા છે કે અલ્લાહન ંુ સરનામ ંુ કય ંુ 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 પ ૂણા કરો. રાજાની િાત સાંભળીને ફકીર
હસતા-હસતા કહેિા લાગ્યા કે, હે રાજા, સાંભળો તમારા પ્રશ્નોના જિાબ. તમારો પહેલો પ્રશ્ન એિો
હતો કે અલ્લાહની જાર્ત કઇ છે ? પણ તમારા જેટલા પ્રશ્નો છે એ બધાનો જિાબ એક જ છે .
અલ્લાહની જાર્ત પ્રેમ છે . નરજાર્ત, નારીજાર્ત, નાન્યતરજાર્ત એિી કોઇપણ પ્રકારની અલ્લાહની
જાર્ત નથી. પ્રેમ જ પરમાત્માની જાર્ત છે . પ્રેમ જ અલ્લાહનો રં ગ છે . હું ઊછળ-કદ
ૂ િાળા ઇશ્કની
િાત કરતો નથી. તમે પ્રેમનો ગલત અથા કરો તો એ તમારી જિાબદારી છે . હું કઢં ગા પ્રેમની ચચાા
કરતો નથી પણ જે પ્રેમથી પ્રભ ુ થિયં પ્રગટ થાય એિા પ્રેમની ચચાા હું તમારી સાથે કરી રહ્યો છું.

ુ ેમની ચચાા છે . તો પ્રેમ જ ઇશ્વરની જાર્ત છે ,
અહીંયાં ર્િષયીપ્રેમની ચચાા નથી અહીંયાં તો ર્િશ્વાસપ્ર
ુ સીદાસજી તો
પ્રેમ જ ઇશ્વરનો રં ગ છે અને પ્રેમ જ ઇશ્વર પ્રાપ્પ્તન ંુ સરનામ ંુ છે . તલ
રામચરરતમાનસમાં બહુ થપટટ લખે છે કે ,
'હરર વ્યાપક સિાત્ર સમાના
પ્રેમ તે પ્રગટ હોરહ મે જાના’
જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં થિયં હરર પ્રગટે છે . આપણા ઘરમાં પ્રેમ હોય તો હરર આપણા ઘરમાં પ્રગટ થાય
છે . મારી તો દરે કને પ્રાથાના છે કે પરરિારમાં પ્રેમથી વ્યિહાર કરજો. દ્વેષ, ઇષ્ર્યા, કં કાસ છોડીને
પ્રેમની ગંગામાં થનાન કરજો, જીિન ધન્ય બની જશે. ઘરમાં પ ૂજા થાય તો કરો, માળા થાય તો જ
કરો, સેિા થાય તો કરો પણ પ્રેમ બધાને કરજો. પ્રેમ જ ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરિાન ંુ સરનામ ંુ છે .
ુ સીદાસજી દોહાિલી રામાયણમાં પ્રેમ પ્રગટ થિાનાં અમક
ુ સાધનો બતાવ્યાં છે જે આ પ્રમાણે
તલ
છે .
૧. સ ૂધે મન: 'સ ૂધેમનનો અથા થાય કે જેન ંુ નામ સીધસ
ંુ ાદું છે જેન ંુ મન બબલકુ લ સરળ છે એિા
ુ સીદાસજી એમ કહે છે સીધસ
વ્યસ્તતમાં પ્રેમ પ્રગટ થાય છે . તલ
ંુ ાદું મન તો આપણે ત્યાં નાનાં
બાળકોન ંુ હોય છે . હા કોઇ સાધક પરુ ુ ષ હોય, કોઇ સદ્ગુરુ હોય તો મન સરળ હોય છે . આપણા
મહાપરુ ુ ષોન ંુ મન હંમેશાં બાળક જેવ ંુ હોય છે માટે તો સતત પ્રેમ એમની પાસેથી િહ્યા કરે છે .
આિા જ વ્યસ્તતઓ પાસે પ્રેમ પ્રગટે છે જેન ંુ જીિન સરળ હશે એને ત્યાં પ્રેમન ંુ પ્રાગટય અિશ્ય
થશે. જીિનને સરળ બનાિિાના પ્રયત્નો કરો.’
ુ સીદાસજી પ્રેમનાં દશાન કરાિતા કહે છે કે જેની િાણીમાં કટુતા ન હોય, જેની
૨. સ ૂધે બચન: તલ
બોલીમાં કોઇ પ્રપંચ ન હોય, ક્યારે બોલવ,ંુ કેમ બોલવ,ંુ કોની સામે બોલવ ંુ એનો ર્િિેક હોય. જેનાં
ુ ા પડી હોય એિી િાણીથી પ્રેમ પ્રગટ થાય છે .
િચનો બબલકુ લ સીધાં-સાદાં હોય, િાણીમાં સાધત
િાણીને ર્િિેકપ ૂણા બોલિી જોઇએ. જે વ્યસ્તતને િાણી ઉપર સંયમ આિી જશે એ વ્યસ્તત જીિનમાં
બીજાને પ્રેમ પણ કરી શકશે અને પ્રેમ પ્રાપ્ત પણ કરી શકશે.
ુ એમાં સમાય છે . આ
૩. સ ૂધી સબ કરત ૂર્ત: આપણંુ મન બહુ જ નાન ંુ છે છતાં કેટલી બધી િથતઓ
ુ જેિી કે કપટતા, કુ રટલતા, દ્વેષ, ઇષ્ર્યા વ્યસ્તતના વ્યિહારના આધારે થથાન પ્રાપ્ત
બધી જ િથતઓ
ુ વ્યિહાર રાખિામાં આિે તો પ્રેમનો જન્મ થાય છે . જય
કરે છે . માટે બધ ંુ જ છોડીને કેિળ શદ્ધ
સીયારામ'

પ્રભ ુ ર્પ્રય ભતતોનાં લક્ષણો
ુ ાર)
(શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા અનસ

શ્રીમદ્ ભગિદગીતાના બારમા અધ્યાયમાં શ્ર્લોકઃ૧૩ થી ૧૯માં ર્સદ્ધાિથથાને પ્રાપ્ત થયેલા પ્રભ ુ
ુ
ર્પ્રય ભતતોનાં ૩૬ લક્ષણોન ંુ િણાન છે .ભતત એટલે જે ર્િભતત નથી તે ! ભતત જ્ઞાનથી મધર
ુ ે અપાણ
ભાિિાન હ્રદય..કમાથી મક્કમ અને પ્રેમનો ભીનો હોય છે .ભસ્તત એટલે મન..બદ્ધુ દ્ધ પ્રભન
ુ ો મેળિે છે તે પ્રભન
ુ ે ગમે છે અને
કરિાં.ભસ્તત એ મનન ંુ થનાન છે .જગતમાં આિીને જે આ ૩૬ ગણ
િાથતિમાં જ ભતત છે .
ુ ઃ ક્ષમી || 13 ||
અદ્વેટટા સિાભ ૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એિ ચ | ર્નમામો ર્નરહંકારઃ સમદુઃખસખ
સંતટુ ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢર્નશ્ચયઃ | મય્યર્પિતમનોબદ્ધુ દ્ધયો મ્ભકતતઃ સ મે ર્પ્રયઃ || 14 ||
યથમાન્નોદ્ધદ્વજતે લોકો લોકાન્નોદ્ધદ્વજતે ચ યઃ | હષાા મષાભયોદ્વેગૈમાતુ તો યઃ સ ચ મે ર્પ્રયઃ || 15 ||
અનપેક્ષઃ શબુ ચદા ક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ | સિાા રમ્ભપરરત્યાગી યો મ્ભકતતઃ સ મે ર્પ્રયઃ || 16 ||
ુ ાશભ
ુ પરરત્યાગી ભસ્તતમાન્યઃ સ મે ર્પ્રયઃ || 17 ||
યો ન હૃટયર્ત ન દ્વેષ્ટટ ન શોચર્ત ન કાક્ષતિર્ત | શભ
ુ દુઃખેષ ુ સમઃ સઙ્ગર્િિજિતઃ || 18 ||
સમઃ શત્રૌ ચ ર્મત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ | શીતોટણસખ
ુ
તલ્ુ યર્નન્દાથતર્તમૌની
સંતટુ ટો યેન કેનબચત | અર્નકેતઃ સ્થથરમર્તભાસ્તતમાન્મે ર્પ્રયો નરઃ || 19 ||
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અદ્વેટટા સિાભ ૂતાનાં...

પ્રાણીમાત્રના પ્રત્યે દ્વેષનો અભાિ.. ધન..મોટાઇ..આદર..સત્કાર િગે રેની પ્રાર્પ્તમાં કોઇ ગમે તેિાં
ર્િઘ્ન પેદા કરે ..શરીર..મન..બદ્ધુ દ્ધ.. ઇપ્ન્િયો અને ર્સદ્ધાંતને પ્રર્તકળ
ૂ કોઇ ગમે તેિો વ્યિહાર
કરે ..ઇટટની પ્રાર્પ્તમાં ર્િઘ્ન નાખે.. કોઇ૫ણ પ્રકારની આર્થિક અને શારીરરક હાની ૫હોચાડે,પરં ત ુ
ભતતના હ્રદયમાં તેના પ્રત્યે ક્યારે ય સહેજ૫ણ દ્વેષ થતો નથી,કારણ કેઃ તે પ્રાણીમાત્રમાં પોતાના
ુ ે જ વ્યા૫ક દે ખે છે .આિી સ્થથર્તમાં તે કોનો ર્િરોધ કરે ...? "ર્નજ પ્રભમ
ુ ય દે ખરહિં જગત કેહી
પ્રભન
સન કરરહિં ર્િરોધ" (રામાયાણઃ૭/૧૧૨-ખ)
ુ ંુ કૃપાપ ૂણા..મંગલમય ર્િધાન જ માને છે .
તે અર્નટટ કરિાિાળાઓની બધી રક્રયાઓને ૫ણ પ્રભન
ુ ો જ અંશ છે ,તેથી કોઇ૫ણ પ્રાણીના પ્રત્યે દ્વેષભાિ રહેિો એ પ્રભ ુ પ્રત્યે
પ્રાણી માત્ર થિરૂ૫થી પ્રભન
જ દ્વેષ છે .ઘણીિાર ભતત કોઇનો દ્વેષ ના કરતો હોિા છતાં ૫ણ કેટલાક લોકો તેમનો દ્વેષ કરે છે .
આિા અજ્ઞાનીઓનો ભતત દ્વેષ કરતા નથી ૫ણ તેમના અજ્ઞાનનો તે દ્વેષ કરે છે અને અજ્ઞાન કાઢી
ુ કરવ ંુ ૫ડે છે .અદ્વેટટામાં તટથથ ના રહેતાં ભ ૂતમાત્ર ઉ૫ર
નાખે છે . ભતત થિા માટે અંતઃકરણને શદ્ધ
પ્રેમ કરિાનો છે .
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મૈત્ર...

ભતતના અંતઃકરણમાં પ્રાણીમાત્ર સાથે મૈત્રી તથા દયાનો વ્યિહાર હોય છે .તે બીજા માટે જે કં ઇ કરે
છે તે કતાવ્ય તરીકે નહી,પરં ત ુ થનેહથી કરે છે .પોતાન ંુ અર્નટટ કરિાિાળા પ્રત્યે ૫ણ ભતત

ર્મત્રતાનો વ્યિહાર કરે છે .ભતત માને છે કેઃમારૂં અર્નટટ કરિાિાળો..અર્નટટમાં ર્નર્મત્ત બનીને
મારા પ ૂિામાં કરે લા પા૫કમોનો નાશ કરી રહ્યા છે તેથી તે ર્િશેષરૂપે આદરને પાત્ર છે .
ુ ીઓ પ્રત્યે મૈત્રી..
પાતંજલ યોગદશાનમાં બચત્તશદ્ધુ દ્ધનાં ચાર સાધનો બતાિિામાં આવ્યાં છે ઃ સખ
દુઃખીઓ પ્રત્યે કરૂણા..પણ્ુ યાત્માઓ પ્રત્યે મરુ દતા(પ્રસન્નતા) અને પાપાત્માઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષાના ભાિથી
બચત્તમાં ર્નમાળતા આિે છે .
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કરૂણા...

ુ ીઓ પ્રત્યે તથા પણ્ુ યાત્માઓ પ્રત્યે મૈત્રીનો ભાિ તથા દુઃખીઓ અને
કરૂણા હોિી. ર્સદ્ધ ભતતોનો સખ
પાપાત્માઓના પ્રત્યે કરૂણાનો ભાિ રહે છે .ભગિાન તેજોમય..જ્ઞાનમય..પ્રેમમય અને કરૂણામય
છે .કરૂણામાં દયા..આજત્મયતા અને કૃર્તશીલતા...આ ત્રણ િાતો આિે છે . સાધક અિથથામાં પોતાના
ુ મને આટલી સરસ બદ્ધુ દ્ધ આપી પણ...! મેં શંુ કયું ુ ?
ઉ૫ર કરૂણા લાિો અને ર્િચારો કે...પ્રભએ
ુ કેમ મોકલ્યો ? જે કામ માટે ચૌરાશી લાખ
માનિજીિનનો ઉિે શ્ય શંુ ? હું કોન ? મને પ્રભએ
યોર્નઓમાં શ્રેટઠ માનિ શરીર આપ્ય ંુ છે તો જે કાયા કરિા માટે આપ્ય ંુ છે તે કાયા કયું ુ છે ખરૂં ? કે
ુ માં જ જીિન િેડફી નાખય ંુ ? આમ, સાધક અિથથામાં પોતાના માટે
ફતત આહાર..ર્નિા..ભય..મૈથન
અને ર્સદ્ધાિથથામાં લોકો માટે કરૂણા ઉ૫જિી જોઇએ.પ્રભ ુ આપણા માટે કેટલી મહેનત કરે છે ,પરં ત ુ
ુ ી કદર કરતો નથી..એ જોઇને ભતતન ંુ હ્રદય
એક૫ણ માણસ ભગિાનને યશ આ૫તો નથી..પ્રભન
ુ સખ
ુ થી ર્િરામ પામો
કરૂણાથી ભરાઇ આિે છે . ભત ૃહરી કહે છે કેઃ હે પંરડતો ! સ્ત્રીસંગના ક્ષણભંગર
અને સ્ત્રીસંગની ઇચ્છા હોય તો કરૂણા..મૈત્રી અને પ્રજ્ઞારૂપી સ્ત્રીનો સંગ કરો.પ્રત્યેક ચાર સ્ત્રીઓ
(કરૂણા..મૈત્રી..પ્રજ્ઞા અને સ્ત્રી) સાથે ૫રણવ ંુ જોઇએ,કારણ કેઃ હારયતુ ત ભારે થતન મંડલ કે મણીની
મેખલાથી રૂમઝુમ થતા ર્નતંબનો ભાર કં ઇ નરકમાં શરણ (તારનાર) થનાર નથી.
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ર્નમામ...

ભતતનો પ્રાણીમાત્રના પ્રત્યે પ્રેમ..મૈત્રી અને કરૂણાનો ભાિ રહે છે તો ૫ણ તેમની કોઇના પ્રત્યે
સહેજ૫ણ "મમતા’’ હોતી નથી.પ્રાણીઓ અને ૫દાથોમાં મમતા (મારા૫ણાનો ભાિ) અને અહમ ્ જ
મનટુ યને સંસારમાં બાંધિાિાળી થાય છે .ભતત આ મમતાથી રહીત હોય છે .તેમની પોતાના
શરીર..ઇપ્ન્િયો..મમન અને બદ્ધુ દ્ધમાં ૫ણ મમતા હોતી નથી. આ જગતમાં મારૂં કં ઇ જ નથી ૫ણ બધ ંુ
ભગિાનન ંુ છે .

5)

ર્નરહંકાર...

શરીર ઇપ્ન્િયો..િગેરે જડ ૫દાથોને પોતાન ંુ થિરૂ૫ માનિાથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે .ભતતની
પોતાના શરીર..િગે રે પ્રત્યે સહેજ૫ણ અહમ ્ બદ્ધુ દ્ધ ના હોિાથી તથા પ્રભ ુ સાથે પોતાનો ર્નત્ય

ુ િ થઇ જિાથી તેના અંતઃકરણમાં આપોઆ૫ શ્રેટઠ..રદવ્ય અને અલૌકીક ગણ
ુ ો
સબંધનો અનભ
ુ ોને ૫ણ તે પોતાના ગણ
ુ ો માનતો નથી,પરં ત ુ દૈ િી સં૫ર્ત્ત હોિાથી
પ્રગટ થિા લાગે છે .આ ગણ
ુ ા જ માને છે .સત ્ (૫રમાત્મા)ના હોિાથી જ આ ગણ
ુ સદગણ
ુ કહેિાય છે .આિી દશામાં ભતત
પ્રભન
તેમને પોતાના માની જ કેિી રીતે શકે ? એટલા માટે તે અહંકારથી સિાથા રહીત હોય છે .

6)

ુ -દુઃખમાં સમતા...
સખ

ુ -દુઃખની પ્રાર્પ્તમાં સમાન રહે છે ,એટલે કેઃઅનકુ ળ
ભતત સખ
ૂ તા-પ્રર્તકળ
ૂ તા તેમના હ્રદયમાં રાગદ્વેષ..હષા-શોક...િગે રે પેદા કરી શકતાં નથી.અનકુ ળ
ૂ -પ્રર્તકળ
ૂ ૫રરસ્થથર્ત આિતાં પોતાનામાં હષાુ જેને મોકલ્ય ંુ છે તેને જ દુઃખ મોકલ્ય ંુ છે .સખ
ુ
શોક િગેરે ર્િકારો ના આિિા જોઇએ..કારણ કેઃસખ
૫ણ ર્શિ અને દુઃખ ૫ણ ર્શિ (કલ્યાણ) છે . ગરૂુ દે િ હરદે િ (ર્નરં કારી બાબા) આ િાત સમજાિતાં
કહે છે કેઃ !! જૈસી ભી હો ૫રરસ્થથર્ત એકરસ રહે મનઃસ્થથર્ત !!
ગમે તેિી ૫રરસ્થથર્ત ર્નમાાણ થાય છતાં જેના મનની સ્થથર્ત એકરસ રહે તે ભતત...! અજ્ઞાની
ુ ની પ્રાપર્તમાં
મનટુ યને સખ
હષા અને દુઃખમાં દ્વેષ થાય છે ..એટલે કેઃ તેનો શોક કરે છે ૫ણ જ્ઞાની
્
ુ -દુઃખમાં સમભાિ હોિાથી કોઇ૫ણ અિથથામાં તેના અંતઃકરણમાં હષા શોક..િગે રે
ભતતનો સખ
ર્િકારો આિતા નથી.

7)

ક્ષમી...

પોતાનો કોઇ૫ણ જાતનો અ૫રાધ કરિાિાળાને કોઇ૫ણ પ્રકારનો દં ડ ન આપિાની ઇચ્છા રાખીને
ક્ષમા કરી દે િાિાળાને "ક્ષમી’’ કહેિામાં આિે છે .અ૫રાધ કરિાિાળાને ર્શક્ષા કરિાન ંુ સામર્થયા હોિા
છતાં ૫ણ તેના અ૫રાધને સહન કરી લેિો અને તેને માફ કરી દે િો એ ક્ષમા’’ છે . જો મનટુ ય
ુ ની આશા ન રાખે અને પોતાના ઉ૫ર અ૫કાર
પોતાના માટે કોઇની પાસેથી કોઇપણ પ્રકારની સખ
કરિાિાળાન ંુ ખરાબ ન ઇચ્છે તો તેનામાં ક્ષમાભાિ પ્રગટ થાય છે .

8)

સંતટુ ટ...

ભગિાનનો ભતત ખ ૂબ જ સંતોષી હોય છે .પોતે ર્નત્ય હોિાના કારણે જીિને ર્નત્ય પરમાત્માની
ુ ૂર્તથી જ િાથતર્િક અને થથાઇ સંતોષ થાય છે . શ્રીમદ્ ભાગિત(્ ૭/૧૫/૧૭) માં કહ્ં ુ છે કેઃ
અનભ
જેિી રીતે ૫ગમાં જોડા ૫હેરીને ચાલિાિાળાને કાંકરા અને કાંટાનો કોઇ ભય હોતો નથી,તેિી જ
ુ ને સખ
ુ જ છે ..દુઃખ છે જ નહી !
રીતે જેના મનમાં સંતોષ છે તેના માટે હંમેશાં બધી જગ્યાએ સખ
ુ ની રકિંમત હોતી નથી અને યોગ્ય સમયે મને મળશે તેની ખાત્રી તેમને
ભતતોને મન બધી િથતઓ
હોય છે તેથી તે સંતટુ ટ હોય છે .

"કબીરદાસજી"એ કહ્ં ુ છે કેઃ ગોધન ગજધન બાજીધન ઔર રતનધન ખાણ, જબ આિે સંતોષ ધન
સબ ધન ધરુ ર સમાન....! અિતારિાણીમાં કહ્ં ુ છે કેઃ ધીરજ સંયમને સમિર્ટટ, સંતોના આભ ૂષણ
છે , શૃગ
ં ાર હરરના જનનો, હરર ઇચ્છામાં જીિન છે ... (અિતારિાણીઃ૨૮)

9)

સતત યોગી...

ભસ્તતયોગ દ્વારા ૫રમાત્માને પ્રાપ્ત (ર્નત્ય ર્નરં તર ૫રમાત્મા સાથે સંયતુ ત) પરૂુ ષન ંુ નામ "યોગી’’
છે .િાથતિમાં કોઇ૫ણ મનટુ યનો ૫રમાત્માથી ક્યારે ય ર્િયોગ થયો નથી..છે નહી..થઇ શકતો નથી
ુ િ કયો તે યોગી. આિો ભતત ૫રમાનંદના
અને સંભિ પણ નથી.આ િાથતર્િકતાનો જેને અનભ
ુ ૂર્ત કરી લે છે તેથી સદાય તે સંતટુ ટ રહે
અક્ષય..અનંત ભંડાર પ્રભ-ુ ૫રમાત્માની પ્રત્યક્ષ અનભ
છે .સંસારી મનટુ યને જે સંતોષ થાય છે તેની ખાત્રી થતાં અસંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે હંમેશાં
સંતટુ ટ રહી શકતો નથી.

10)

યતાત્મા...

જેનો મન..બદ્ધુ દ્ધ અને ઇપ્ન્િયો સહીત શરીર ઉ૫ર પ ૂણા અર્ધકાર છે તે "યતાત્મા’’ છે .જ્ઞાની ભતતોનાં
મન..બદ્ધુ દ્ધ અને ઇપ્ન્િયો સહીત શરીર હંમેશાં તેના િશમાં રહે છે .તે ક્યારે ય મન..બદ્ધુ દ્ધ અને
ુ -દુરાચારની સંભાિના હોતી
ઇપ્ન્િયોના િશમાં થતા નથી.જેથી તેનામાં કોઇ૫ણ પ્રકારના દુગાણ
નથી.

11)

િઢ ર્નશ્ચયી..

જેને બદ્ધુ દ્ધ દ્વારા ૫રમાત્માના થિરૂ૫નો ર્નશ્ચય કરી લીધો છે .જેને સિાત્ર ભગિાનન ંુ જ પ્રત્યક્ષ દશાન
ુ ..કમા અને દુઃખ..િગે રેના કારણે ૫રમાત્માના થિરૂ૫થી ક્યારે ય
થાય છે તથા જેની બદ્ધુ દ્ધ..ગણ
ુ ે ર્પ્રય હોય છે .
ર્િચબલત થતી નથી તેિો િઢ ર્નશ્ચયી ભતત પ્રભન

12)

મય્યઅર્પિતમનોબદ્ધુ દ્ધ...

ભતત ર્નત્ય ર્નરં તર મનથી ભગિાનના થિરૂ૫ન ંુ બચિંતન અને બદ્ધુ દ્ધથી તેમનો ર્નશ્ચય કરતાં કરતાં
તેનાં મન અને બદ્ધુ દ્ધ ભગિાનના થિરૂ૫માં કાયમના માટે તન્મય થઇ જાય છે .
ભગિાનને તો બધા ર્પ્રય હોય છે ,પરં ત ુ ભતતનો પ્રેમ ભગિાન ર્સિાય બીજે ક્યાંય હોતો નથી તેથી
ભગિાનને ૫ણ ભતત ર્પ્રય હોય છે .જેનો ભગિાનમાં અહૈતકુ અને અનન્ય પ્રેમ છે ,તેથી ભગિાનના
થિરૂ૫માં અટલ સ્થથર્ત છે જેનો ક્યારે ય પ્રભ ુ ૫રમાત્માથી ર્િયોગ થતો નથી.જેને મન બદ્ધુ દ્ધ
ભગિાનને અપાણ કયાા છે ,ભગિાન જ જેન ંુ જીિન..ધન..પ્રાણ તથા સિાથિ છે ..જે ભગિાનના
હાથની કઠપ ૂતળી છે એિા જ્ઞાની ભતતોને ભગિાન ર્પ્રય બનાિે છે ..

13)

અનદ્ધુ દ્વગ્નતા...

ુ ે જ જુિે છે .આથી તેની િર્ટટમાં મન..િાણી અને
ભતત સિાત્ર અને સિામાં પોતાના ૫રમ ર્પ્રય પ્રભન
ુ ી પ્રસન્નતા માટે જ થાય છે ,એિી અિથથામાં ભતત
શરીરથી થિાિાળી તમામ રક્રયાઓ પ્રભન
કોઇપણ પ્રાણીને ઉદ્વેગ કેિી રીતે ૫હોચાડી શકે...?

14)

અન્ય કોઇ પ્રાણીથી ઉદ્ધદ્વગ્ન ન થવ.ંુ ..

બ્રહ્મદશાન ૫છી જ્ઞાની ભતતનો તમામમાં સમભાિ થઇ જાય છે .જેના લીધે તે જાણી જોઇને પોતાના
તરફથી કોઇપણ એવ ંુ કાયા કરતો નથી જેનાથી તેનો કોઇ દ્વેષ કરે ..તેથી બીજા લોકો ૫ણ તેને દુઃખ
ુ ાર ૫રે ચ્છાથી દુઃખન ંુ
૫હોચાડનારી કોઇપણ ચેટટા કરતા નથી.જ્ઞાની ભતતને ૫ણ પ્રારબ્ધ અનસ
ર્નર્મિત પ્રાપ્ત થાય છે ,૫રં ત ુ તેમાં રાગ..દ્વેષનો અભાિ હોય છે ,તેથી મોટામાં મોટા દુઃખની પ્રાર્પ્તમાં
૫ણ તે ર્િચબલત થતો નથી.

15)

હષા-અમષા-ભય-ઉદ્વેગથી મતુ ત...

હષાથી મતુ ત થિાનો અથા છે કેઃ ર્સદ્ધ ભતત તમામ પ્રકારના હષા..િગેરે ર્િકારોથી રહીત હોય
છે ..પરં ત ુ તેનો આશય એિો નથી કે તે હષારહીત (પ્રસન્નતાશ ૂન્ય) હોય છે .ઉલ્ટાની તેની પ્રસન્નતા તો
ર્નત્ય..એકરસ..ર્િલક્ષણ અને અલૌરકક હોય છે .તેની પ્રસન્નતા સાંસારીક ૫દાથોના સંયોગ-ર્િયોગથી
ઉત્પન્ન ક્ષબણક..નાશિાન અને િધિા ઘટિાિાળી હોતી નથી.સિાત્ર ભગિદ્ બદ્ધુ દ્ધ રહેિાથી તે
ુ ે જોઇને તે સદાય પ્રસન્ન રહે છે .. અમષા...એટલે કોઇના ઉત્કષા (ઉન્નર્ત્ત)ને સહન
સિાવ્યા૫ક પ્રભન
ુ
કરિો.બીજા લોકોને પોતાના સમાન કે પોતાનાથી અર્ધક સખ
સર્ુ િધાઓ..ધન..ર્િદ્યા..મરહમા..આદર સત્કાર પ્રાપ્ત થયેલા જોઇને સાધારણ મનટુ યના અંતઃકરણમાં
તેમના પ્રત્યે ઇટયાા થિા લાગે છે ,કારણ કેઃ તેનાથી બીજાનો ઉત્કષા સહન થતો નથી.કેટલીકિાર
સાધકો (સામાન્ય ભગતો)ના અંતઃકરણમાં ૫ણ બીજા સાધકોની આધ્યાજત્મક ઉન્નર્ત્ત તથા પ્રસન્નતા
જોઇને..સાંભળીને..ઇટયાા નો ભાિ પેદા થાય છે ..૫રં ત ુ "ભતત’’ આ ર્િકારથી રહીત હોય છે ..કેમકેઃ
ુ ા ર્સિાય અન્ય કોઇની થિતંત્ર સત્તા રહેતી જ નથી પછી કોના
તેમની િર્ટટમાં પોતાના ર્પ્રય પ્રભન
પ્રત્યે અમષા કરે અને શા માટે કરે ...? ઇટટના ર્િયોગ અને અર્નટટના સંયોગની આશંકાથી
થિાિાળા ર્િકારને "ભય’’ કહે છે .

ભય બે પ્રકારથી થાય છે .
(૧)બહારના કારણોથી...જેમકે ર્સિંહ..સા૫..ચોર..ડાકુ ..િગેરેથી અર્નટટ થિાની અથિા કોઇ પ્રકારની
સાંસારીક હાર્ન ૫હોચિાની આશંકાથી થિાિાળો ભય અને...
(ર)આંતરીક કારણોથી...જેમકે ચોરી..રહિંસા..જૂઠ..કપટ..વ્યબભચાર..િગે રે શાસ્ત્ર ર્િરૂદ્ધ ર્નર્ષદ્ધ કમોથી
થિાિાળો ભય... સૌથી મોટો ભય મોતનો હોય છે .ર્િિેકશીલ કહેિાનારા પરૂુ ષોને ૫ણ મોતનો ભય

રહ્યા કરે છે . સાધકને ૫ણ સત્સંગ..ભજન..ધ્યાન..િગે રે સાધનોથી શરીર કૃશ થિા િગે રેનો ભય રહે
છે .આ બધા ભય ફતત શરીર (જડતા)ના આશ્રયથી જ પેદા થાય છે .ભતત હંમેશાં ભગિદ્ ચરણોનો
ુ ી ભગિદ્ચરણોમાં
આર્શ્રત રહે છે એટલા માટે તે હંમેશાં ભયરહીત હોય છે .સાધક ૫ણ જ્યાંસધ
ુ ી ભય રહે છે .ર્સદ્ધ ભતત (બ્રહ્મદશી) ને તો હંમેશાં સિાત્ર પોતાના ર્પ્રય
આર્શ્રત થતો નથી ત્યાંસધ
પ્રભ ુ જ દે ખાય છે ૫છી તેનામાં ભય કેિી રીતે પેદા થઇ શકે ?
મનન ંુ એકરૂ૫ ન રહેતાં હલચલયતુ ત થઇ જવ ંુ એ "ઉદ્વેગ’’ કહેિાય છે . ગીતાના અધ્યાયઃ૧૨/૧૫મા
શ્લોકમાં "ઉદ્વેગ’’ શબ્દ ત્રણિાર આવ્યો છે .૫હેલીિાર ઉદ્વેગની િાત કહીને ભગિાને બતાવ્ય ંુ છે કેઃ
ભતતની કોઇ૫ણ રક્રયા તેના તરફથી કોઇ મનટુ યના ઉદ્વેગન ંુ કારણ બનતી નથી...બીજીિાર ઉદ્વેગની
િાત કહીને એ બતાવ્ય ંુ છે કેઃ બીજા મનટુ યની કોઇ૫ણ રક્રયાથી ભતતના અંતઃકરણમાં ઉદ્વેગ થતો
નથી.આ ર્સિાય ૫ણ બીજા કેટલાક કારણોથી ૫ણ મનટુ યને ઉદ્વેગ થાય છે ..જેમકેઃ િારં િાર પ્રયત્ન
ુ ાર ફળ ના મળવ.ંુ .અર્નચ્છાએ ઋત ુ
કરિા છતાં ૫ણ પોતાન ંુ કાયા ના થવ.ંુ .કાયાન ંુ ઇચ્છાનસ
૫રીિતાન..ધરતીકં ૫..પ ૂર..િગે રે ઘટના બનિી..પોતાની કામના.. માન્યતા..ર્સદ્ધાંત અથિા
સાધનમાં ર્િઘ્ન ૫ડવ.ંુ .િગેરે. ભતત આ બધા પ્રકારના ઉદ્વેગોથી મતુ ત હોય છે . આ બતાિિા માટે
ઉદ્વેગની ત્રીજીિાર િાત કરિામાં આિી છે .ટૂંકમાં જે ભતત હોય છે તેના અંતઃકરણમાં ઉદ્વેગ નામની
કોઇ ચીજ રહેતી નથી. ઉદ્વેગ થિામાં અજ્ઞાનજર્નન ઇચ્છા અને આસરુ ી થિભાિ જ કારણ
છે .ભતતમાં અજ્ઞાનનો અભાિ હોિાથી કોઇ થિતંત્ર ઇચ્છા જ રહેતી નથી..૫છી આસરુ ી થિભાિ તો
સાધનાિથથામાં જ નટટ થઇ જાય છે .ભગિાનની ઇચ્છા જ ભતતની ઇચ્છા હોય છે .
મતુ ત એટલે ર્િકારોથી છૂટેલો.. અંતઃકરણમાં સંસાર હોિાથી તથા ૫રમાત્મામાં પ ૂણા૫ણે મન-બદ્ધુ દ્ધ ન
લાગિાથી જ હષા..અમષા..ભય..ઉદ્વેગ..િગે રે ર્િકારો ઉત્પન્ન થાય છે ..૫રં ત ુ ભતતની િર્ટટમાં એક
પ્રભ ુ ૫રમાત્મા ર્સિાય અન્ય કોઇની સત્તા અને મહત્તા ન રહેિાથી તેનામાં આ ર્િકારો ઉત્પન્ન થતા
ુ દુરાચારોથી રહીત હોય છે .ગણ
ુ ોન ંુ અબભમાન થિાથી દુગાણ
ુ ો
જ નથી. ભતત આ તમામ દુગાણ
ુ ોના અબભમાનમાં ગણ
ુ ઓછા અને દુગાણ
ુ (અબભમાન)
આપોઆ૫ આિી જાય છે .િાથતિમાં ગણ
ુ ોની વ ૃદ્ધદ્ધ થાય છે કેમકેઃ બધા દુગાણ
ુ દુરાચાર અબભમાનના જ
િધારે હોય છે .અબભમાનથી દુગાણ
ુ છે ! જો એમને પોતાનામાં ક્યારે
આર્શ્રત રહે છે . ભતતને ખબર ૫ણ નથી હોતી કે મારામાં કોઇ ગણ
ુ દે ખાય છે તો તે તેને પ્રભન
ુ ો જ માને છે ..પોતાનો નહી ! આ રીતે ગણ
ુ ોન ંુ અબભમાન ન
કોઇ ગણ
ુ દુરાચારોથી અને ર્િકારોથી મતુ ત હોય છે .ભતતનો જીિન વ્યિહાર કેિો
હોિાથી ભતત બધા દુગાણ
હોિો જોઇએ તે હિે ૫છી ના છ લક્ષણોમાં બતાિિામાં આવ્ય ંુ છે ...
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અનપેક્ષ....

અનપેક્ષ એટલે તેને કં ઇ૫ણ અપેક્ષા નહી.ભતત ભગિાનને જ સિાશ્રેટઠ માને છે .તેમની િર્ટટમાં
ુ ી પ્રત્યક્ષ અનભ
ુ ૂર્ત..આત્મસાક્ષાત્કાર)થી િધીને બીજો કોઇ લાભ હોતો નથી.
ભગિદપ્રાર્પ્ત (પ્રભન
ુ તેન ંુ સહેજ૫ણ ખેંચાણ હોત ંુ નથી..એટલ ં ુ જ નહી પોતાનાં કહેિાતાં
આથી સંસારની કોઇ૫ણ િથતમાં
શરીર..ઇપ્ન્િયો..મન અને બદ્ધુ દ્ધમાં ૫ણ તેને પોતાપણંુ હોત ંુ નથી,પરં ત ુ તેને ભગિાનનાં જ માને
છે .આથી તેને શરીરર્નિાાહની પણ બચિંતા હોતી નથી..૫છી તે બીજી કં ઇ િાતની અપેક્ષા રાખે..?
નાશિાન ૫દાથો રહેિાના નથી અને અર્િનાશી ૫રમાત્માથી ક્યારે ય ર્િયોગ થતો જ નથી...આ
િાથતર્િકતા જાણિાના લીધે ભતતમાં 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.િાથતિમાં શરીર ર્નિાાહની આિશ્યક સામગ્રી આ૫મેળે પ્રાપ્ત થાય
છે ..કેમકે જીિમાત્રના શરીરર્નિાા હની આિશ્યક સામગ્રીનો પ્રબંધ પ્રભ ુ તરફથી ૫હેલાંથી જ થયેલો
ુ ર્િના માગ્યે આપોઆ૫ મળે છે , આથી િથતઓની
ુ
રહે છે .જીિનર્નિાાહની આિશ્યક િથતઓ
ઇચ્છા
કરિી એ ફતત મ ૂખાતા અને ર્િના કારણે દુઃખ પામવ ંુ છે .ર્સદ્ધ..બ્રહ્મજ્ઞાની ભતતને તો પોતાના
શરીરની ૫ણ અપેક્ષા હોતી નથી..એટલા માટે તે હંમેશાં ર્નરપેક્ષ હોય છે ..
શ્રીમદ્ ભાગિતમાં(૧૧/૧૪/૧૬) કહ્ં ુ છે કેઃ "જે ર્નરપેક્ષ (કોઇની અપેક્ષા ન રાખિાિાળો)..ર્નરં તર
મારૂં મનન કરિાિાળો..શાંત..દ્વેષરહીત અને બધાના પ્રત્યે સમાનિર્ટટ રાખિાિાળો છે તે
મહાત્માની પાછળ પાછળ હું સદા એવ ંુ ર્િચારીને ઘમ્ુ યા કરૂં છું કેઃ તેમની ચરણરજ મારા ઉ૫ર ૫ડી
ુ ી ઇચ્છાને લીધે ભગિાનની ભસ્તત કરિાિાળો
જાય અને હું ૫ર્િત્ર થઇ જાઉં છું.’’ કોઇ૫ણ િથતન
ુ ઃ એ ઇચ્છીત િથતનો
ુ જ ભતત થઇ જાય છે કેમકેઃ િથતન
ુ ી તરફ લક્ષ્ય રહેિાથી તે
મનટુ ય િથતત
ુ માટે જ ભગિાનની ભસ્તત કરે છે ..ભગિાનના માટે નહી ! ૫રં ત ુ ભગિાનની એ ઉદારતા છે
િથતના
ુ માટે કોઇ બીજા ઉ૫ર
કેઃ તેને ૫ણ પોતાનો ભતત માને છે (ગીતાઃ૭/૧૬) કેમકે તે ઇપ્ચ્છત િથતના
ભરોસો ન રાખીને ફતત ભગિાન ઉપર ભરોસો રાખીને ભસ્તત કરે છે ,એટલ ં ુ જ નહી ભગિાન પણ
ુ ની જેમ તે અથાથી ભતતની ઇચ્છા પરુ ી કરીને તેને સિાથા ર્નઃથપ ૃહ ૫ણ બનાિી દે છે ..
ભતત ધ્રિ
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શબુ ચ....

અંદર બહારની શદ્ધુ દ્ધન ંુ નામ શૌચ છે .જળ..માટી..િગે રેથી શરીરની શદ્ધુ દ્ધ થાય છે અને દયા..ક્ષમા..
ુ
ઉદારતા તથા અંતઃકરણમાં રાગ-દ્વેષ..હષા-શોક..કામ-ક્રોધ..િગે રે ર્િકારો ન હોિાથી અંતઃકરણ શદ્ધ
અને ૫ર્િત્ર થાય છે .૫રમ રહતકારી સત્ય િચનો બોલિાં..કોઇના રદલને દુઃખ થાય તેવ ંુ ના
ુ હોય..તેન ંુ પ્રત્યેક કમા શદ્ધ
ુ હોય. શરીરમાં અહંતા..
બોલવ.ંુ .એ િાણીની ૫ર્િત્રતા છે .ભતત શદ્ધ
મમતા (હું મારા૫ણ)ંુ ન હોિાથી ભતતન ંુ શરીર અત્યંત ૫ર્િત્ર હોય છે .એિા ભતતનાં દશાન..થપશા
િાતાાલા૫ અને બચિંતનથી બીજા લોકો ૫ણ ૫ર્િત્ર થઇ જાય છે .તીથો લોકોને પર્િત્ર કરે છે ,૫રં ત ુ

આિા ભતતો તીથોને તીથાત્િ પ્રદાન કરે છે ,એટલે કેઃ તીથા ૫ણ એમના ચરણથપશાથી પર્િત્ર થઇ
જાય છે .(૫રં ત ુ ભતતના મનમાં એિો અહંકાર હોતો નથી) એિા ભતતો પોતાના હ્રદયમાં ર્િરાજીત
ુ ા પ્રભાિથી તીથોને ૫ણ મહાતીથા બનાિતા રહીને ર્િચરણ કરે છે ...
"૫ર્િત્રાણાં ૫ર્િત્રમ ્ ’’ પ્રભન
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દક્ષ...

ુ
ુ જ કૌશલ્યિાન હોય. જે
દક્ષતા એટલે ચતરતા.જેનામાં
દક્ષતા હોય તેને કોઇ છે તરી ના શકે..તે ખબ
ઉિે શ્યની સફળતા માટે મનટુ ય શરીર મળ્ય ંુ છે તે ઉિે શ્યની પ્રાર્પ્ત કરિી એ જ ચતરુ તા (દક્ષતા)
ુ ૂર્ત..૫રમાત્માની પ્રાર્પ્ત કરી લેિી એ જ
છે .અનન્ય ભસ્તત દ્વારા એક પ્રભ ુ ૫રમાત્માની પ્રત્યક્ષ અનભ
ુ ય ઉિે શ્ય છે .
મનટુ યજન્મનો મખ
ભગિાન કહે છે કેઃ ર્િિેકીઓના ર્િિેક અને ચતરુ ોની ચતરુ ાઇની ૫રાકાટટા તેમાં જ છે કે તેઓ આ
ર્િનાશી અને અસત્ય શરીરના દ્વારા મારા અર્િનાશી તેમજ સત્ય તત્િને પ્રાપ્ત કરી લે.’’ (શ્રીમદ
ભાગિદઃ૧૧/૨૯/૨૨)
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ઉદાસીન...

ઉદાસીન એટલે ઉત+્ આસીન..એટલે કે ઉ૫ર બેઠેલો..તટથથ..૫ક્ષપાતથી રહીત.ર્િિાદ કરિાિાળી
બે વ્યસ્તતઓ પ્રત્યે જેનો હંમેશાં તટથથભાિ રહે છે તેને ઉદાસીન’’ કહેિાય છે . ઉદાસીન શબ્દ
ર્નબલિપ્તતાનો ઘોતક છે .કોઇ૫ણ અિથથા..ઘટના..૫રરસ્થથર્ત..િગે રેની ભતત ઉ૫ર કોઇ અસર પડતી
નથી.તે હંમેશાં ર્નબલિપ્ત રહે છે .ભતતના અંતઃકરણમાં પોતાની થિતંત્રતા સત્તા રહેતી નથી તે શરીર
સરહત તમામ સંસારને ૫રમાત્માનો માને છે એટલા માટે તેનો વ્યિહાર ૫ક્ષપાતથી રહીત થાય છે .
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ગતવ્યથ...

ભતતને વ્યથા ના હોય..જે કં ઇ મળે કે ના મળે ..કં ઇ૫ણ આિે કે ચાલ્ય ુ જાય..જેના બચત્તમાં દુઃખ..
બચિંતા..શોકરૂપી હલચલ ક્યારે ય થતી જ નથી.વ્યથા એટલે દુઃખ એકલ ં ુ નહી..અનકુ ળ
ૂ તાની પ્રાર્પ્ત
થતાં બચત્તમાં બખન્નતાની જે હલચલ થાય છે તે ૫ણ વ્યથા છે .ભતતને અનકુ ળ
ૂ તા તથા પ્રર્તકળ
ૂ તાની
પ્રાર્પ્ત થતાં અંતઃકરણમાં થિાિાળા રાગ-દ્વેષ,હષા-શોક..િગે રે ર્િકારોનો હંમેશાં અભાિ હોય છે .
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સિાારમ્ભ૫રીત્યાગી....

ભોગ અને સંગ્રહના ઉિે શ્યથી નિાં નિાં કમા કરિાને આરં ભ’’ કહે છે .ભતત ભોગ અને સંગ્રહના માટે
કરિામાં આિનારાં તમામ કમોનો સિાથા ત્યાગી હોય છે .જેનો ઉિે શ્ય સંસારનો છે અને જે
િણા..આશ્રમ..ર્િદ્યા..યોગ્યતા..૫દ..અર્ધકારી..િગેરેને લીધે પોતાનામાં ર્િશેષતા જુિે છે તે ભતત
હોતો નથી.ભતત ભગિદ્ ર્નટઠ હોય છે આથી તેના કહેિાતા શરીર..મન..ઇપ્ન્િયો..બદ્ધુ દ્ધ..રક્રયા..ફળ
િગેરે ભગિાનને અર્પિત હોય છે .િાથતિમાં આ શરીર િગે રેના માબલક ભગિાન જ છે .પ્રકૃર્ત અને

પ્રકૃર્તન ંુ કાયામાત્ર ભગિાનન ંુ છે આથી ભતત એક ભગિાન ર્સિાય કોઇને ૫ણ પોતાનાં માનતો
નથી.તે પોતાને માટે ક્યારે ય કં ઇ કરતો નથી..તેના દ્વારા થિાિાળા તમામ કમો ભગિાનની
ુ ..આરામ..માન..મોટાઇ માટે કરિામાં આિતા કમો
પ્રસન્નતાના માટે જ હોય છે .ધન..સંપર્ત્ત..સખ
તેના દ્વારા ક્યારે ય થતા નથી.આમ,બદ્ધુ દ્ધમાં સંકલ્પરહીતતા આિે ત્યારે જ આરં ભ છૂટે છે .જેના
હૈયામાં ૫રમાત્માતત્િની પ્રાર્પ્તની..બ્રહ્મદશાનની લગની લાગી છે તે ભલે કોઇ૫ણ માગા નો કેમ ના
હોય ! ભોગ ભોગિિા અને સંગ્રહ કરિાના ઉિે શ્યથી તે ક્યારે ય નિાં કમાનો આરં ભ કરતો નથી.
ભગિાનમાં થિભાિીક જ એટલ ં ુ મહાન આકષાણ હોય છે કે ભતત આ૫મેળે તેમના તરફ ખેચાઇ
જાય છે ..એમનો પ્રેમી બની જાય છે . શ્રીમદ્ ભાગિતમાં કહ્ં ુ છે કેઃ જ્ઞાન દ્વારા જેમની બચત્તગ્રંર્થઓ
કપાઇ ગઇ છે એિા આત્મારામ મર્ુ નગણ ૫ણ ભગિાનની ર્નટકામ ભસ્તત કયાા કરે છે ,કેમ
ુ જ એિા છે કે તેઓ પ્રાણીઓને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે . કાયાનો આરં ભ બે
કેઃભગિાનના ગણ
કારણોથી થાય છે . કાયાની શરૂઆત આ૫ણે બદ્ધુ દ્ધથી કરીએ છીએ અને કેટલાક કાયો ગયા
જન્મારાના કમો આ૫ણને દબાણ કરીને કરાિે છે ..તો ૫છી કાયાનો આરં ભ છોડિો કેિી રીતે ?
સંપ ૂણા શરણાગર્ત ર્િના સિાારંભ૫રરત્યાગી થિાત ંુ નથી.આજે આ૫ણે
સત્કમો..સેિા..સર્ુ મરણ..સત્સંગ બીજાને દે ખાડિા કરીએ છીએ,પોતે કરે લાં સત્કમો ગરૂુ અને પ્રભ ુ
પાસે જ કહેિાનાં હોય અને આ બે ર્સિાય બીજાની પાસે કહેનારા માણસને પ્રર્સદ્ધદ્ધની અપેક્ષા હોય
ુ ે અપાણ કરિાનો હોય છે ..
છે .સિાારંભ૫રરત્યાગી થિા માટે ફળ..કમા અને સંકલ્પ પ્રભન
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યોનહ્રટયર્ત... હર્ષિત થતો નથી.

ુ પ્રાર્પ્તમાં અને અર્નટટના ર્િયોગથી હષા થાય છે .ભતતના માટે સિાશસ્તતમાન
ઇટટિથતની
ુ ૂર્ત કરે લ હોય છે એટલે તે
૫રમાત્મા જ ૫રમ ર્પ્રય િથત ુ છે અને તેમની ભતતએ અંગસંગ અનભ
ુ ાં તેનો સહેજ૫ણ રાગ-દ્વેષ હોતો નથી,
હંમેશાં ૫રમાનંદમાં સ્થથત રહે છે .સંસારની કોઇ૫ણ િથતમ
ુ ા સંયોગથી કે ર્િયોગથી તેના અંતઃકરણમાં ક્યારે ય
તેથી લોકિર્ટટથી થનાર કોઇ૫ણ ર્પ્રય િથતન
ુ ે ગમે છે .ઇપ્ન્િયોનો ર્િષયો
સહેજ૫ણ હષાનો ર્િકાર થતો નથી. જે હર્ષિત થતો નથી તે ભતત પ્રભન
ુ નો અનભ
ુ િ થાય છે ,પરં ત ુ સખ
ુ નો અનભ
ુ િ ભોગવ્યા ૫છી માણસમાં જે
સાથે સબંધ થતાં જ સખ
ુ નો અનભ
ુ િ
ગાંડ૫ણ આિે છે તેને હષા’’ કહે છે .હષા કતાવ્યની ર્િથમર્ૃ ત લાિે છે .આમ,જ્યારે સખ
ુ
આ૫ણને કતાવ્યની અને ભાિની ર્િથમર્ૃ ત કરાિે ત્યારે સમજી લેિાન ંુ કેઃ આ૫ણને હષા થયો.સખ
૫ચે તેિાં મન અને બદ્ધુ દ્ધ તૈયાર કરિાં જોઇએ.બચત્ત એકાગ્ર કરીને ભસ્તત કરિી અને
ુ દુઃખ આિિાનાં જ..તેના લીધે આ૫ણા ર્નશ્ચયો
સેિા..સર્ુ મરણ..સત્સંગ કરિાં.જીિનમાં સખ
બદલાિિા ન જોઇએ. અિતારિાણી’’માં કહ્ં ુ છે કેઃ હોઇ ભલે કોઇ રાજા છતાં તે, દુઃખોથી ના છૂટી

ુ ા ભેદને જાણીને સંત, હર૫લ પ્રસન્ન રહી શકતો.. િૈભિ હોય સિા પ્રકારે , છતાં ત ૃપ્ત
શકતો, પ્રભન
ુ ે જાણ્યા માણ્યા ર્િના, ર્િશ્વાસ કરદ ના થાિાનો... (અિતારિાણીઃ૩૯)
ના થાિાનો, પ્રભન
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દ્વેષ કરતો નથી...

ભગિાનનો ભતત સંપ ૂણા જગતને ભગિાનન ંુ થિરૂ૫ સમજે છે તેથી તેનો કોઇ૫ણ્ િથત ુ પ્રાણીમાં
ક્યારે ય કોઇ૫ણ કારણથી દ્વેષ હોતો નથી.તે સિા જગતને ર્સયારામમય જુિે છે . ર્સયારામમય સબ
જગ જાની, કરઉં પ્રણામ જોરી જુગ પાની... (રામાયણ) અિતારિાણીમાં કહ્ં ુ છે કેઃ કણકણમાં છે
તારી જ્યોર્ત, પાન પાન ૫ર તારૂં નામ, જ્યાં જોઉં ત્યાં સિા રદશામાં, જોઇ રહ્યો છું તારૂં ધામ..
ુ ી ગયા છીએ તેથી બીજાઓનો દ્વેષ કરીએ છીએ. જેના
(અિતારિાણીઃ૨) આ૫ણે થિને ભલ
ર્િચારોની બેઠક દ્વેષના આધારે હોય તેને તત્િજ્ઞા..તત્િદશાન થઇ શકત ંુ નથી.’’ હષા-શોક બન્ને રાગદ્વેષનાં જ ૫રીણામ છે .જેના પ્રત્યે રાગ છે તેના સંયોગથી અને જેના પ્રત્યે દ્વેષ છે તેના ર્િયોગથી
હષા થાય છે .ર્સદ્ધ ભતત રાગ-દ્વેષ જેિા ર્િકારોથી રહીત હોય છે .

24)

શોક કરતો નથી...

ુ ી પ્રાર્પ્તમાં અને ઇટટના ર્િયોગથી
ભગિાનના ભતતમાં શોકનો ર્િકાર હોતો નથી.અર્નટટ િથતન
ુ ી લીલામાંના ર્િધાન અનસ
ુ ાર ભતતને ક્યારે ય પ્રર્તકળ
ુ િ થતો
શોક થાય છે .પ્રભન
ૂ તાનો અનભ
ુ ી લીલાના રહથયને તે સમજતો હોિાથી તે દરે ક સમયે સિાવ્યા૫ક પ્રભન
ુ ા થિરૂ૫માં
નથી.પ્રભન
મગ્ન રહે છે ..પછી તેને શોક કેિી રીતે થઇ શકે ? હષા અને શોકના પ્રસંગમાં જે બદ્ધુ દ્ધ અને મનન ંુ
ુ ાિતા નથી તે ભતત ભગિાનને ગમે છે ..
સમતોલ૫ણંુ ગમ

25)

આકાંક્ષા (કામના) કરતો નથી...

ુ અને સંસારથી સન્મખ
ુ થિાથી શરીર ર્નિાા હ અને સખ
ુ ના માટે અનકુ ળ
ભગિાનથી ર્િમખ
ૂ
૫દાથા..૫રરસ્થથર્ત..િગેરે મેળિિાની કામના થાય છે ,તેમના મળિાથી હષા થાય છે અને તેની
પ્રાર્પ્તમાં ર્િઘ્ન ૫હોચાડિાિાળા પ્રત્યે દ્વેષ કે ક્રોધ થાય છે અને ન મળિાથી કેિી રીતે મળે ?
ુ ૂર્ત) થઇ ગઇ છે તેનામાં આ ર્િકારો
એિી બચિંતા થાય છે ,૫રં ત ુ જેને પરમાત્માની પ્રાર્પ્ત (બ્રહ્માનભ
ુ ે અપાણ કરી દે િામાં આિે તો જ તે બદલાઇ જાય છે અને
રહેતા નથી.બદ્ધુ દ્ધ અને મન પ્રભન
ત્યારબાદ જ આ સ્થથર્ત પ્રાપ્ત થાય છે .
26)

ુ ાશભ
ુ ૫રરત્યાગી...
શભ

ુ ાર જીર્િકા તથા શરીર ર્નિાા હ માટે
યજ્ઞ..દાન..ત૫..સેિા..સર્ુ મરણ..સત્સંગ તથા િણાા શ્રમ અનસ
ુ તથા જૂઠ..ક૫ટ..ચોરી..રહિંસા..વ્યબભચાર..િગે રે પા૫ કમાને
કરિામાં આિતાં શાસ્ત્રર્િરહત કમોને શભ
ુ કમા કહેિામાં આિે છે .ભગિાનનો જ્ઞાની ભતત આ બંન્ને પ્રકારના કમોનો ત્યાગી હોય
અશભ

ુ કમોને તે ભગિાનને સમર્પિત
છે ,કારણ કે તેના શરીર ઇપ્ન્િયો અને મન દ્વારા થતાં તમામ શભ
કરી દે છે તેમાં તેની સહેજ૫ણ મમતા..આસસ્તત કે ફલેચ્છા હોતી નથી અને રાગ..દ્વેષનો તેનામાં
ુ ાશભ
ુ પરરત્યાગી’’ કહે છે .
અભાિ હોિાથી પા૫કમો તેના દ્વારા થતાં જ નથી,એટલે તેને શભ
ુ યને
ુ કમોનો
મનષ
કમો નથી બાંધતાં,૫રં ત ુ કમોમાં રાગ-દ્વેષ જ બાંધે છે .શરૂઆતમાં માણસ અશભ
્
ુ કમોનો ત્યાગ કરે ! જ્યાં સધ
ુ ી આ૫ણે શભ
ુ કમો છોડતા નથી ત્યાંસધ
ુ ી
ત્યાગ કરે ત્યારબાદ તે શભ
ુ કમો ૫ણ છૂટતાં નથી.જે શભ
ુ અને અશભ
ુ બન્ને કમો છોડે તેની જિાબદારી ભગિાન ઉપાડે
અશભ
ુ ની આસસ્તત નહી અને અશભ
ુ ની ઘ ૃણા નરહ !
છે ,તેનાથી શભ
27)

અને (૨૮)

28)

સમઃશત્રો ચ ર્મત્રે ચ..... (શત્રુ અને ર્મત્રમાં સમાન)

ુ ાર
ભતતની િર્ટટમાં તેનો કોઇ શત્રુ કે ર્મત્ર હોતો નથી,તેમછતાં લોકો પોત પોતાની ભાિના અનસ
મ ૂખાતાિશ ભતત દ્વારા પોતાન ંુ અર્નટટ થાય છે તેમ સમજીને..ભતતનો થિભાિ તેમને અનકુ ળ
ૂ ન
ુ ાિનો આરો૫ લગાિે છે .આિી જ રીતે અન્ય લોકો
દે ખાતો હોિાથી અથિા ઇટયાા િશ ભતતમાં શત્રભ
ુ ાર ભતતમાં ર્મત્રતાનો ભાિ કરી લે છે ,પરં ત ુ જગતમાં સિાત્ર પ્રભન
ુ ાં દશાન
પોતાની ભાિના અનસ
કરિાિાળા ભતતનો તમામમાં સમભાિ જ રહે છે ..તેમની િર્ટટમાં શત્ર-ુ ર્મત્રનો સહેજ૫ણ ભેદ હોતો
ુ ંુ જ થિરૂ૫ સમજીને
નથી,તે તો હંમેશાં તમામની સાથે પ્રેમનો જ વ્યિહાર કરે છે .તમામને પ્રભન
સમભાિથી તમામની સેિા કરિી એ જ તેમનો થિભાિ બની જાય છે . અિતારિાણીમાં ગરૂુ દે િ
ુ ે જોિો, એથી ઉત્તમ ધમા નથી, સંતજનોની સેિા
ર્નરં કારી બાબાએ કહ્ં ુ છે કેઃ દશે રદશામાં પ્રભન
કરિી, એથી ઉંચ ુ કમા નથી.. સંતોની સેિા કરિામાં, તન મન ધન જે લટૂં ાિે છે , સાચ ંુ માનો મેલ
હ્રદયનો, આ૫ મેળે ધોિાયે છે .. સદગરૂુ ના ઉ૫દે શથી િધીને, જગમાં બીજી િાણી નથી...
(અિતારિાણીઃ૧૫૪)

29)

માન-અ૫માનમાં સમતા...

માન-અ૫માન ૫રકૃત રક્રયા છે .જે શરીર પ્રત્યે થાય છે .ભતતની પોતાના કહેિાતા શરીરમાં અહંતા
મમતા ન હોિાથી શરીરન ંુ માન-અ૫માન થિા છતાં ૫ણ ભતતના અંતઃકરણમાં કોઇ હષા-શોકનો
ર્િકાર પેદા થતો નથી,તે ર્નત્ય ર્નરં તર સમતામાં જ સ્થથત રહે છે .

30)

ુ -દુઃખેષ ુ સમ....
ર્શતોટણ સખ

ુ -દુઃખના દ્વંન્દ્વોમાં સમાન..) ર્શતોટણ શબ્દ તમામ ઇપ્ન્િયોના ર્િષયોનો િાચક
(ઠં ડી-ગરમી અને સખ
છે .પ્રત્યેક ઇપ્ન્િયનો પોતપોતાના ર્િષયની સાથે સંયોગ થતાં ભતતને એ (અનકુ ળ
ૂ કે પ્રર્તકળ
ૂ )
ર્િષયોન ંુ જ્ઞાન તો થાય છે ,પરં ત ુ તેના અંતઃકરણમાં હષા-શોક..િગે રે ર્િકારો થતા નથી,તે હંમેશાં

ુ અને
સમાન રહે છે .સાધારણ મનટુ ય ધન.. ભૌર્તક સં૫ર્ત્ત..િગેરે અનકુ ળ
ૂ ૫દાથોની પ્રાર્પ્તમાં સખ
ુ િ કરે છે ,૫રં ત ુ તે જ ૫દાથો પ્રાપ્ત થતાં અથિા ન થતાં
પ્રર્તકળ
ૂ ૫દાથોની પ્રાર્પ્તમાં દુઃખનો અનભ
ર્સદ્ધ ભતતના અંતઃકરણમાં હષા- શોક..િગે રે ર્િકારો થતા નથી તે હંમેશાં સમાન રહે છે . દુઃખ આિે
ુ આિે તો મને ચૈતન્ય અને
તો ભતત ર્િચારે છે કેઃ મારી મક્કમતા િધારિા આવ્ય ંુ છે અને સખ
ઉત્સાહ આપિા માટે આવ્ય ુ છે .

31)

સંગર્િિાજજત...

સંગ શબ્દનો અથા સબંધ (સંયોગ) તથા આસસ્તત થાય છે .મનટુ યના માટે થિરૂ૫થી બધા ૫દાથોનો
ુ ી મનટુ ય જીર્િત છે ત્યાંસધ
ુ ી શરીર.. મન..બદ્ધુ દ્ધ
સંગ (સબંધ) છોડિાન ંુ શક્ય નથી,કેમકે જ્યાંસધ
અને ઇપ્ન્િયો તેની સાથે જ રહે છે .શરીરથી બભન્ન કેટલાક ૫દાથોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરી શકાય
છે ,૫રં ત ુ તેના અંતઃકરણમાં તેમના પ્રત્યે સહેજ૫ણ આસસ્તત ચાલ ુ રહી હોય તો તે પ્રાણી ૫દાથોથી
દૂ ર રહેિા છતાં ૫ણ િાથતિમાં તેનો તેમની સાથે સબંધ ચાલ ુ રહેલો જ છે .બીજી બાજુ જો
અંતઃકરણમાં પ્રાણી ૫દાથોમાં સહેજ૫ણ આસસ્તત ના હોય તો પાસે રહેિા છતાં ૫ણ તેમની સાથે
સબંધ હોતો નથી.જો ૫દાથોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરિાથી જ મસ્ુ તત થાત તો મરિાિાળી દરે ક
વ્યસ્તત મતુ ત થઇ જાત ! કેમકે તેણે તો પોતાના શરીરનો ૫ણ ત્યાગ કરી દીધો ! ૫રં ત ુ એિી િાત
નથી.અંતઃકરણમાં આસસ્તત રહેિાથી શરીરનો ત્યાગ કરિા છતાં સંસારન ંુ બંધન ચાલ ુ જ રહે
છે .આથી મનટુ યને સાંસારીક આસસ્તત જ બાંધિાિાળી છે ..સાંસારીક પ્રાણી ૫દાથોનો થિરૂ૫થી
સબંધ નહી. આસસ્તત દૂ ર કરિા માટે ૫દાથોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરિો એ ૫ણ એક સાધન થઇ શકે
છે ,પરં ત ુ ખાસ જરૂર આસસ્તતનો સિાથા ત્યાગ કરિાથી જ થાય છે .સંસાર પ્રત્યે જો સહેજ૫ણ
આસસ્તત હોય તો તેન ંુ બચિંતન અિશ્ય થશે,આ કારણે તે આસસ્તત સાધકને ક્રમશઃ
કામના..ક્રોધ..મ ૂઢતા.. િગેરે પ્રાપ્ત કરાિતી રહીને તેને ૫તનના ખાડામાં પાડિાન ંુ સાધન બની
ુ અંશ ચેતનમાં કે જડપ્રકૃર્તમાં આસસ્તત નથી હોતી,૫ણ
શકે છે . (ગીતાઃ૨/૬૨-૬૩) ૫રમાત્માના શદ્ધ
જડ અને ચેતનના સબંધરૂપી હું’’ ૫ણાની માન્યતામાં છે ..તે જ આસસ્તત મન..બદ્ધુ દ્ધ..ઇપ્ન્િયો અને
ુ ી ર્િમખ
ુ
ર્િષયો (૫દાથો) માં પ્રર્તત થાય છે . આસસ્તતન ંુ કારણ અર્િિેક છે .પોતાના અંશી પ્રભથ
થઇને ભ ૂલથી સંસારને પોતાનો માની લેિાથી સંસારમાં રાગ થઇ જાય છે અને રાગ થિાથી
સંસારમાં આસસ્તત થઇ જાય છે .સંસાર સાથે માનેલ ં ુ પોતાપણંુ સિાથા દૂ ર થઇ જિાથી બદ્ધુ દ્ધ સમ
થઇ જાય છે ..બદ્ધુ દ્ધ સમ થતાં પોતે આસસ્તત રહીત થઇ જાય છે . માણસ આધ્યાજત્મક િર્ટટએ એિી
ુ ા સંગની તેના ઉપર અસર ના થાય.જે સબંધથી
સ્થથર્ત ઉ૫ર ૫હોચિો જોઇએ કેઃ વ્યસ્તત કે િથતન
માણસની બદ્ધુ દ્ધ અને વ ૃર્ત્ત બદલાય તેને જ સંગ કહેિાય. િથત.ુ .વ્યસ્તત અને ર્િચાર આ૫ણી પાસે
હોિા છતાં આ૫ણી બદ્ધુ દ્ધ અને વ ૃર્ત્તમાં બદલાિ ના થાય તો તે સંગર્િિજીત સ્થથર્ત કહેિાય.

32)

ુ
ુ
તલ્ય
ર્નિંદાથતર્ત...

ુ
ુ માણસ ઉતરી જાય એિો પ્રયત્ન કરિો
જે ર્નિંદા-થતર્તને
સમાન સમજે છે . બીજાના મનમાંથી અમક
એ "ર્નિંદા" કહેિાય. થિાથા રહીત િણાનને (િખાણને) પ્રસંશા કહેિાય. થિાથા સરહત િણાનને થતર્ુ ત
ુ
કહેિાય છે . જે માણસ ર્નિંદા-થતર્તથી
૫ર થયો હોય તેની જિાબદારી ભગિાન ઉપાડે
છે .ભગિાનના ભતતનો પોતાના નામ અને શરીરમાં સહેજ૫ણ અબભમાન કે મમત્િ હોત ંુ નથી..તેથી
ુ
તેને થતર્તથી
હષા કે ર્નિંદાથી કોઇ૫ણ પ્રકારનો શોક થતો નથી..તેનો બંન્નેમાં સમભાિ રહે છે .ભતત
ુ કમો તો થઇ શકતાં જ નથી અને શભ
ુ કમો થિામાં તે ફતત ભગિાનને કારણ માને
દ્વારા અશભ
ુ કરે તો તેના બચત્તમાં ર્િકાર પેદા થતા નથી.જો કે માનિના
છે .છતાં ૫ણ તેની કોઇ ર્નિંદા કે થતર્ત
જીિનમાં પ્રાથર્મક અિથથામાં ર્નિંદા-થતર્ુ તની આિશ્યકતા છે .

33)

મૌની...

આપણે બોલિાન ંુ બંધ કરીએ તે મૌન નથી..Silence છે .મૌનમાં માણસની બધી ઇપ્ન્િયોની પ્રવ ૃર્ત
આત્મા સાથે જોડાિિી જોઇએ.િાસના અને કામના બંધ કરિાં એ મન અને બદ્ધુ દ્ધન ંુ મૌન છે .ર્સદ્ધ
ભતત દ્વારા આપોઆ૫ થિાભાર્િક ભગિત્થિરૂ૫ન ંુ મનન થત ંુ રહે છે એટલા માટે તેને "મૌની" એટલે
કેઃ મનનશીલ કહેિામાં આવ્યો છે .અંતઃકરણમાં આિિાિાળી પ્રત્યેક વ ૃર્તમાં તેને ભગિાન જ
દે ખાય છે ,એટલા માટે તેના દ્વારા ર્નરં તર ભગિાનન ંુ જ મનન થાય છે .ટૂંકમાં મૌની એટલે
ભગિાનના થિરૂ૫ન ંુ મનન કરિાિાળો...!

34)

સંતટુ ટો યેન કેનબચત...

ુ ાર શરીર ર્નિાા હના માટે જે કં ઇ મળે તેમાં જ સંતટુ ટ દે ખાય
બીજા લોકોને ભતત પ્રારબ્ધ અનસ
છે ,પરં ત ુ િાથતિમાં ભતતના સંતોષન ંુ કારણ કોઇ સાંસારીક ૫દાથા કે પરરસ્થથર્ત હોત ંુ નથી. એકમાત્ર
ભગિાનમાં જ પ્રેમ હોિાના લીધે તે ર્નત્યર્નરં તર ભગિાનમાં જ સંતટુ ટ રહે છે .આ સંતોષના કારણે
ુ િમાં પ્રત્યેક
તે સંસારની પ્રત્યેક અનકુ ળ
ૂ પ્રર્તકળ
ૂ ૫રરસ્થથર્તમાં સમ રહે છે કારણ કેઃ તેના અનભ
અનકુ ળ
ૂ પ્રર્તકળ
ૂ ૫રરસ્થથર્ત ભગિાનના મંગલમય ર્િધાનથી જ આિે છે .આ રીતે પ્રત્યેક
પરરસ્થથર્તમાં ર્નત્ય ર્નરં તર સંતટુ ટ રહેિાના કારણે તેને સંતટુ ટો યેન કેનબચત કહેિામાં આિે છે .

35)

અર્નકેત...

જેમન ંુ કોઇ ર્નકેત એટલે કે િાસ થથાન નથી તે જ અર્નકેત હોય તેિી િાત નથી.ભલે ગૃહથથ હોય
કે સાધ ુ સંન્યાસી..જેમની પોતાના રહેિાના થથાનમાં મમતા કે આસસ્તત નથી તે બધા અર્નકેત’’
છે .ભતતને રહેિાના થથાનમાં કે શરીર(થથ ૂલ..સ ૂક્ષ્મ..કારણ શરીર)માં લેશમાત્ર ૫ણ પોતાપણંુ તથા

આસસ્તત હોતી નથી એટલા માટે તેને અર્નકેત કહેિામાં આિે છે .અર્નકેત સ્થથર્ત લાિિા માટે
મમત્િ તથા આસસ્તત આઘાં કરિાં જોઇએ..

36)

સ્થથરમર્ત...

ભતતને ભગિાનનાં પ્રત્યક્ષ દશાન થયાં હોિાથી તેના તમામ સંશય નટટ થઇ જાય છે .. ભગિાનમાં
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 િગે રે..ર્િકારોના િશમાં આિીને ધમાથી કે ભગિાનના થિરૂ૫થી
ક્યારે ય ર્િચબલત થતો નથી તેથી તેને "સ્થથર બદ્ધુ દ્ધ" કહ્યો છે . સ્થથર બદ્ધુ દ્ધ થિામાં કામનાઓ જ
બાધક થાય છે આથી કામનાઓના ત્યાગથી જ સ્થથર બદ્ધુ દ્ધ થઇ શકે છે . ઉ૫રોતત ૩૬ લક્ષણોમાં
રાગ-દ્વેષ અને હષા-શોકનો અભાિ બતાિિામાં આવ્યો છે ..અંતમાં ભગિાને કહ્ં ુ છે કેઃ "જેઓ
ૃ ન ંુ
મારામાં શ્રદ્ધા રાખિાિાળા અને મારા પરાયણ થયેલા ભતતો ઉ૫ર કહેલા આ ધમામય અમત
ુ ..૫ર્િત્ર અને
સારી રીતે સેિન કરે છે તેઓ મને અત્યંત ર્પ્રય છે ." (ગીતાઃ૧૨/૨૦) મન થિથથ..શદ્ધ
સંથકારી બનાિિા માટે ભસ્તત એ ભગિાને આપેલ ઉત્કૃટટ સાધન છે તે આ૫ણે બધા અ૫નાિીએ
એિી પ્રાથાના.....!!
સંકલનઃ ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી "ર્નરં કારી"

પ્રભ ુ ૫રમાત્માની અલૌરકક લીલા
ુ કલ્યાણમયી રદવ્ય લીલામાં સંલગ્ન થાય છે ત્યારે તે
પ્રભ ુ ૫રમાત્મા જયારે પોતાની અહૈતકી
ુ ત
ઘરતી,મરહસરુ એટલે કે બ્રહ્મજ્ઞાની,સાઘસ
ં ો,ભકતો અને દે િતાઓના રહતાથે લૌરકક નરરૂ૫માં
સમય સમય ૫ર અિતાર ઘારણ કરે છે .
ભગિાન શ્રી કૃટણ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા (અધ્યાયઃ૪/૭-૮)માં કહે છે કેઃ
યદા યદા રહ ધમાથય ગ્લાર્નભિર્ત ભારત, અભ્યત્ુ થાનમધમાથય તદાત્માનં સ ૃજામ્યહમ.્ .(૭)
ુ ે યગ
ુ ે ..(૮)
૫રરત્રાણાય સાધ ૂનાં ર્િનાશાય ચ દુટકૃતામ,્ ધમાસથં થા૫નાથાાય સમ્ભિામી યગ
જ્યારે જ્યારે ધમાની હાની થાય છે અને દુટટોની વ ૃપ્ધ્ધ થાય છે ત્યારે ત્યારે ભગિાન અિતાર
ુ ની રક્ષા કરે છે અને પાપીઓનો સંહાર કરે છે .યગ
ુ યગ
ુ માં ૫રમાત્માના અિતાર
લઇને સાધઓ
ુ સીદાસજી મહારાજ કહે છે કેઃ
લેિાનો આ જ ઉદે શ્ય છે .આ જ િાતને થપટટ કરતાં ગોથિામી તલ
ભગત હેત ુ ભગિાન પ્રભ ુ રામ ધરે ઉં તન ુ ભ ૂ૫, રકયે ચરીત પાિન ૫રમ પ્રાકત
ૃ નશ અનરુ ુ પ..
(રામચરીત માનસઃ૭/૭૨/ક) સિા સાધારણને સમજાિિા માટે તેઓ થપટટરૂપે કહે છે કેઃ જથા અનેક

ુ હોઇ ન સોઇ... (રામચરીત
બેષ ધરી ન ૃત્ય કરઇ નટ કોઇ, સોઇ સોઇ ભાિ દે ખાિઇ આપન
માનસઃ૭/૭૨/ખ)
પરબ્રહ્મન ંુ લૌરકક અિતરણ તેમની અલૌરકક લીલાન ંુ જ ૫રીણામ છે .હિે અહી સમજિાની િાત એ
છે કેઃ ધમાની રક્ષા તથા દુટટોના સંહાર માટે જે મનટુ યરૂ૫ અથિા અન્ય રૂપોને પ્રભ ુ ધારણ કરે છે તે
થિરૂ૫તઃ કેિાં છે ..? તેમની થિાભાર્િક લીલા કેિી હોય છે ..? તે લીલા કેિી રીતે થઇ રહી છે ..?
ુ તે લીલાને કોઇ ચમાચક્ષુથી કે રદવ્યિર્ટટથી જોઇ શકતા નથી,પરં ત ુ આત્મિર્ટટથી જ જાણી
િથતતઃ
શકાય છે .ભગિાને કોઇપણ રૂ૫ ધારણ કરીને તે જાગર્તક લીલા કરી તે લીલાને ઘણાઓએ તે
ુ ા રૂ૫માં
સમયે ચમાચક્ષુઓથી જોઇ હતી તે પ્રસંગોને સદગ્રંથોમાં લખયા છે ,જેિા કેઃ ભગિાન ર્િટણન
ુ માં
દાનિોનો સંહાર કરિા માટે જે લીલા કરી તેન ંુ ર્િથત ૃત િણાન પરુ ાણોમાં મળે છે .ત્રેતાયગ
ુ માં
પરૂુ ષોત્તમ ભગિાન શ્રી રામની લીલાઓન ંુ િણાન રામાયણમાં િણાિેલ છે .તેિી જ રીતે દ્રા૫રયગ
ભગિાન શ્રી કૃટણના રૂ૫માં અિતાર લઇને જે લીલા કરી તેન ંુ િણાન મહાભારત તથા શ્રીમદ્
ભાગિત ્ મહાપરુ ાણમાં આિે છે , પરં ત ુ સિાકાળમાં અહર્નિશ ૫રમર્પતા ૫રમાત્માની જે થિાભાર્િક
લીલાઓ થઇ રહી છે તેને કોઇ ર્િરલા વ્યસ્તતઓ જ અથિા ઋર્ષમર્ુ નઓ કે સંત મહાત્માઓ જ જાણે
છે .. શ્રી રામચરીત માનસમાં ખ ૂબ જ મહત્િપ ૂણા પ્રસંગ આિે છે કેઃભગિાન શ્રી રામ જ્યારે
બચત્રકટ
ૂ ના જ ંગલમાં િાપ્લ્મકીજીના આશ્રમમાં ૫ધારે છે ત્યારે િાપ્લ્મકી મર્ુ નને ભગિાન શ્રી રામ
પ ૂછે છે કેઃ આ જ ંગલમાં એવ ંુ કોઇ થથાન બતાિો કે જ્યાં હું ર્નિાસ કરૂં..? િાપ્લ્મકીજી જિાબમાં
ર્નિેદન કરે છે કેઃ !! પછ
ૂં ે હંુ મોરહ રક રહાું કહાું મૈં પ ૂછત સકુ ચાઇ,જહાં ન હોહું તહું દે હંુ કરહ તમ્ુ હરહ
દે ખાિાું કાઉં !! ભગિાનને કં ઇક કહેિામાં િાલ્મીકીજીને સંકોચ થાય છે , તેમછતાં પ્રશ્ન કરે છે કેઃ
આપ તે થથાન બતાિો કે જ્યાં આ૫ ના હો..તો હું ૫ણ આ૫ને રહેિાન ંુ થથાન બતાવ.ંુ અહી થપટટ
ુ ર્નરાકાર છે .મહર્ષિ િાપ્લ્મકીજી આ િાત સમજાિતાં
થાય છે કેઃ ભગિાન શ્રી રામ થિરૂ૫તઃ ર્નગાણ
કહે છે કેઃ !! રામ સરૂ૫ તમ્ુ હાર બચન અગોચર બપ્ુ ધ્ધ ૫ર,અબબગત અકથ અપાર નેર્ત નેર્ત ર્નગમ
કહે !! રામના થિરૂ૫ને મન..બપ્ુ ધ્ધ..િાણી અથિા ઇષ્ન્દ્રયોથી જાણી શકાત ંુ નથી.િેદ ૫ણ તેના
સબંધમાં નેર્ત નેર્ત કહીને પોકારે છે ,તે રામ પોતાના થિરૂ૫થી સંસારની તમામ લીલાઓને જુિે છે
તથા બ્રહ્મા..ર્િટણ ુ અને શંકરને ૫ણ નાચ નચાિે છે તે િાતને પ્રમાબણત કરતાં ગોથિામી
ુ સીદાસજી કહે છે કેઃ
તલ
!! જગ ુ પેખન તમ્ુ હ દે અર્નહારે , ર્િર્ધ હરર શંભ ુ નચાિર્નહારે !!
ફરીથી તેનાથી ૫ણ ર્િર્શટટતમ ્ માર્મિક તર્થય સમજાિતાં કહે છે કેઃ
!! તેઉં ન જાનરહિં મમા તમ્ુ હારા, ઔસ તમ્ુ હરહ કો જાનર્નહારા !! િાપ્લ્મકીજી કહે છે કેઃ હે રામ..!
આપના થિરૂ૫ને ર્ત્રદે િ 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 દે હંુ જનાઇ, જાનત
તમ્ુ હરહ તમ્ુ હઇ હોઇ જાઇ !! ભગિાનના વ્યતતરૂ૫ને જાણીને કોઇ ર્નભેદ બની શકતા નથી,પરં ત ુ
મોરહત થઇ જાય છે .રામાયણમાં અનેક થથાનો ૫ર તેન ંુ િણાન છે .ભગિાન શંકરની સમક્ષ જ સર્તને
મોહ થાય છે ..નારદજી જેિા ઋર્ષશ્રેટઠ ૫ણ મોરહત થાય છે ..લંકામાં ભગિાનને નાગપાશમાં
ુ સીદાસજી થપટટ કહે છે કેઃ
બંધાયેલા જોઇને ગરૂડજીને ૫ણ મોહ થાય છે ,પરં ત ુ ગોથિામી તલ
ભગિાન રામન ંુ થિરૂ૫ બચદાનંદરૂ૫ છે ..ર્નમાલ છે ..ર્નરાકાર છે ..સિાવ્યાપક છે ..ર્નત્ય અને અર્િનાશી
છે ત્યાં મોહ નથી.
સોઇ સચ્ચ્ચદાનંદ ઘન રામા, અજ બબગ્નાન રૂ૫ બલ ધામા, વ્યાપક વ્યાપ્ત અખંડ અનંતા, અબખલ
ુ અદભ્ર બગરા ગોતીતા,સબદરસી અનિધ અજીતા, ર્નમામ ર્નરાકાર
અમોઘ શસ્તત ભગિંતા, અગણ
ુ સંદેહા, પ્રકૃર્ત પાર પ્રભ ુ સબ ઉર બાસી,બ્રહ્મ ર્નરીહ બબરજ અર્િનાશી,
ર્નરમોહા,ર્નત્ય ર્નરં જન સખ
ુ તમ કબહુું રક જારહિં... (રામચરીત માનસઃ૭/૭૨/૩-૮) ર્િનય
ઇહાું એહ કર કારણ નારહ,રર્િ સન્મખ
૫ર્ત્રકામાં ગોથિામીજી લખે છે કેઃ
ુ
શોક મોહ ભયહરણ રદિસ ર્નર્સ દે શ કાળ તહાું નારહિં તલસીદાસ
યહી દશાહીન સંશય ર્નમલ
ૂા ન
જારહિં... (ર્િનયપર્ત્રકા) સંત કબીરદાસજી ૫ણ રામના આ થિરૂ૫ન ંુ િણાન કરતાં કહે છે કેઃ રામ
માયા રરહત અને સમગ્ર સંસાર માયાનો પ્રસાર છે ...
ુ
!! રામ ર્નરં જન ન્યારા રે ,અંજન સકલ પસારા રે !! થિરૂ૫ના િણાનમાં કબીર સાહેબની િાણી ખબ
ુ ી પ્રભ ુ ૫રમાત્મા થિરૂ૫તઃ સ્થથત છે ત્યાં નથી રદિસ
જ ર્િચારણીય છે .આગળ તે કહે છે કેઃ જ્યાં સધ
કે રાત..ત્યાં નથી સ ૂયા કે ચંદ્ર..ત્યાં તારા નથી કે નથી ધરતી, આકાશ..પિન..પાણી..એટલ ં ુ જ નહી
ત્યાં તો કાળની સત્તા ૫ણ ૫હોંચતી નથી..ત્યાં ધ ૂ૫ છાંિ ૫ણ નથી, તેને તે જ જાણી શકે છે જેની
ત્યાં િર્ટટ ૫હોંચે છે .તે થિરૂ૫ સિાથી બભન્ન છે ..અરદ્રર્તય છે . આ સ્થથર્તમાં તે રદવ્યતમ લીલા થિરૂ૫ન ંુ
ુ
દશાન કેિી રીતે થાય..? ત્યાં કોન ૫હોંચી શકે..? તેના માટે સાધન શ.ંુ .? આન ંુ સમાધાન પ્રથતત
કરતાં કહે છે કેઃ
ન જોગી જોગસે ધ્યાિે,ન તપસી દે હ જરિાિૈ, સહજમેં ધ્યાનસે પાિૈ,સ ૂરર્તકા ખેલ જેરહ આિૈ,
ુ સે આપૈ,
સોહંગમ નાદ નરહ ભાઇ,ન બાજૈ શંખ શહનાઇ, ર્નહચ્છર જા૫ તહાું જાપૈ,ઉતત ધ ૂન સન્ન
મંરદરમેં દી૫ બહુ બારી,નયન બબન ુ ભઇ અંર્ધયારી, કબીર દે શ હૈ ન્યારા,લખૈ કોઇ રામકા પ્યારા...
!! મહાયોગી ગોરખનાથજી મહારાજની િાણીમાં ૫ણ ઇશ્વરના થિરૂ૫ન ંુ િણાન જોિા મળે છે .. બથતી
ન શ ૂન્યં શ ૂન્યં ન બથતી,અગમ અગોચર ઐસા, ગગન ર્શખર મરહિં બાલક બોલરહિં,િાંકા આંિ ધરહું

મૈં કૈ સમ...!! એટલે કે જ્યાં ૫રમાત્મા થિરૂ૫તઃ છે ત્યાં કોઇ ગામ કે ઘર કે શ ૂન્ય ૫ણ નથી,તેને
સમજવ ંુ ખ ૂબ જ કરઠન ૫ણ છે કારણ કેઃ૫રમાત્મા બપ્ુ ધ્ધથી તથા ઇપ્ન્િયોથી ૫ર છે .
ભગિાન શ્રીકૃટણ ગીતામાં કહે છે કે : જયાં મારૂં ૫રમઘામ છે તેને સ ૂયા,ચંદ્ર કે અસ્ગ્ન ૫ણ પ્રકાર્શત
કરી શકતાં નથી અને જેને પ્રાપ્ત થઇને જીિ ફરીથી સંસારમાં આિતો નથી તે જ મારં ુ પરમધામ
છે .(ગીતા:૧૫/૬)
ગરૂુ નાનકદે િજી મહારાજ પ્રભ ુ પરમાત્માના થિરૂ૫ના ર્િશે કહે છે કે: ૫રમાત્મા અલખ છે , અપાર
છે , ઇર્ન્દ્રયગ્રાહય નથી, ત્યાં કાળ કે કમા નથી, કોઇ જાર્ત કે યોર્ન નથી-આિા ૫રમાત્મા ઉ૫ર
પોતાને ન્યોછાિર કરો. આ રામ સિાવ્યાપી એટલે કે સિામાં રમણ કરનાર સિાશરકમાન છે તે
પોતાની લીલા માત્રથી મચ્છરને બ્રહ્મા અને બ્રહ્માને મચ્છરથી ૫ણ હીન બનાિી શકે છે , જે પ્રભ ુ
જડને ચેતન અને ચેતનને જડ બનાિી શકે છે તેમના થિરૂ૫ને અને તેમની અલૌરકક લીલાને સિા
સાઘારણ માનિ જાણી શકતા નથી એટલે ઉ૫ર્નષદમાં કહય ંુ છે કે : ૫રમાત્મા ઘણા બઘા ગ્રંન્થોના
અઘ્યયનથી કે પ્રિચનથી અથિા ઘણંુ બઘ ંુ સાંભળિાથી પ્રાપ્ત થતા નથી. જેમકે :
ુ ે ન,
નાયમાત્મા પ્રિચનેન ભિચ્ભ્યો, ન મેઘયા ન બહુના શ્રત
ુ ાર્ત સિા,તથય ભાસા સિાર્મદં ર્િભાર્ત !! કઠો૫ર્નષદ:૧/ર/ર૩ !!
યમેિૈષ ભાન્તમનભ
એટલે કે: આ આત્મા િેદાઘ્યન દ્વારા પ્રાપ્ત થઇ શકતા નથી અને ઘારણા શરકત કે અર્ઘક શ્રિણથી
૫ણ પ્રાપ્ત થઇ શકતા નથી. સાધક જે આત્માન ંુ િરણ કરે છે તે આત્માથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે ,
ુ ુ દેિ ર્નરં કારી બાબા પોતાના
તેના પ્રત્યે આ આત્મા પોતાના થિરૂ૫ને અબભવ્યકત કરી દે છે . ગર
પ્રર્સઘ્ઘ પથુ તક ''અિતારિાણી'' માં કહે છે કે:
" રં ગ રૂ૫ આકારથી ન્યારા,મન બર્ુ ઘ્ઘ બચિંતનથી ૫રછો,તમને કોરટ પ્રણામ કરૂ "
આત્મા દ્રારા ૫રમાત્માની પ્રાર્પ્ત કેિી રીતે થાય ? તેના માટે સિા પ્રથમ મનને એકાગ્ર કરીને
પોતાના ઇટટદે િ(ગરૂુ દે િ)ન ંુ માનર્સક ઘ્યાન કરવ ંુ જોઇએ. ત્યારબાદ દ્રર્ટટયોગની સાધના આિે છે ,
જે સ ૂક્ષ્મ સાધના છે .દ્રર્ટટયોગને બબન્દુ ધ્યાન અથિા શ ૂન્ય ધ્યાન ૫ણ કહેિામાં આિે છે .આ ઘ્યાન
સાઘનાની ર્િિેચનામાં શ્રીમદભાગિતમાં ભગિાન શ્રીકૃટણ ઉઘ્ઘિજીને ઉ૫દે શ આ૫તાં કહે છે કેઃ
ુ ારર્િિંદન ંુ ધ્યાન કરો,૫છી શન્ુ યન ંુ ઘ્યાન કરો.''
'' ૫હેલાં મારા સિાુંગ શરીરન ંુ ધ્યાન કરો,૫છી મખ
ુ
ુ ી આ લીલાન ંુ િણાન કરતાં કહે છે :ગોથિામી તલસીદાસજી
મહારાજ રામચરીતમાનસમાં પ્રભન
ુ ઇ બબન ુ કાના,કર બબન ુ કરમ કરઇ ર્િર્ઘ નાના,
બબન ુ ૫દ ચલઇ સન
આનન રરહત સકલ રસ ભોગી,બબન ુ બાની િકતા બડ જોગી,
તન બબન ુ ૫રસ નયન બબન ુ દે ખા,ગ્રહઇ ઘ્રાણ બબન ુ બાસ અસેષા,
અર્સ સબ ભ્રાંર્ન્ત અલૌરકક કરની, મરહમા જાસ ુ જાઇ નરહિં બરની...

(રામતરીત માનસ : ૧/૧૧૮/૫-૮)
આમ તો ભગિાનના ર્િરાટરૂ૫નાં દશાન િણાન સાઘારણ દ્રર્ટટથી થઇ શકતાં નથી.ભગિાન શ્રીકૃટણ
જયારે મહાભારતના યઘ્ુ ઘના મેદાનમાં અજુ ાનને ર્િરાટરૂ૫નાં દશાન કરાિે છે ત્યારે સ૫ટ
્ ટરૂ૫માં કહે
છે કેઃ
'ન ત ુ માં શકયસે દ્રટટુમનેનૈિ થિચક્ષુષા, રદવ્ય દદાર્મ તે ચક્ષુ:૫શ્ય મે યોગમેશ્િરમર્ '
||ગીતા:૧૧/૧૮||
એટલે કે, મને ત ંુ પોતાનાં આ પ્રાકૃત નેત્રો દ્રારા જોિામાં ર્ન:સંદેહ સમથા નથી,એટલે હું તને રદવ્ય
ુ ી
અથાાત ્ અલૌરકક ચક્ષુ પ્રદાન કરૂં છુ જેનાથી ત ંુ મારી ઇશ્ર્િરીય યોગશરકતને જો. આ જ તો પ્રભન
ુ મ
અલૌરકક લીલા છે જેમાં તે પોતાના ભકતને થિ-થિરૂ૫ન ંુ જ્ઞાન કરાિિા માટે પોતે જ તેનો સગ
માગા બતાિે છે .માગા જ નહી,૫રં ત ુ થિત: તેને પોતાના ૫રમઘામમાં ખેંચી લાિે છે .આ અલૌરકક
થિરૂ૫ન ંુ જ્ઞાન અલૌરકક લીલાથી જ સંભિ છે .લૌરકક દ્રર્ટટએ તો આ શરકત જ કહેિાય ? એટલે
ુ સીદાસજી મહારાજ ગરૂુ રૂ૫ન ંુ
રદવ્યદ્રર્ટટની પ્રાર્પ્ત કેિી રીતે થાય છે ? તેના માટે ગોથિામી તલ
(પ્રભ ુ ૫રમાત્માન)ંુ ઘ્યાનન ંુ માઘ્યમ બતાિે છે .આ પ્રકારન ંુ ઘ્યાન કરિાથી જ રદવ્યદ્રર્ટટની પ્રાર્પ્ત
થાય છે . રદવ્યદ્રર્ટટની પ્રાર્પ્તમાં અંત:પ્રકાશ હોય છે .જેનાથી મોહરૂપી અંઘકારનો ર્િનાશ થાય છે
અને સંસારના તમામ દોષ દુ:ખ દુર થઇ જાય છે એ જ ભગિાન શ્રી રામની ગપ્ુ ત અથિા પ્રગટ
લીલા જોઇ શકે છે .ભગિાનની આ લીલા ભલે ૫હાડોમાં,જ ંગલોમાં,પ ૃર્થિી ૫ર કે અંતરમાં કેમ ના
થાય ? એટલે પ્રભ ુ ૫રમાત્માની રદવ્ય અને અલૌરકક લીલા જોિા માટે થથ ૂળ અને સક્ષ્ુ મ બંને
ુ રૂ૫ ઉપાસના અને અરૂ૫,ર્નગાણ
ુ ર્નરાકારની ઉપાસના કરીને
પ્રકારની ઉપાસના કરિી જોઇએ. સગણ
૫રમાત્માની અલૌરકક લીલાને જાણી શકાય છે ,આિો ઋર્ષઓ અને સંતોનો મત છે ....!!
સંકલનઃ ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી "ર્નરં કારી")

કલ્યાણ પ્રાર્પ્તનો સરળ ઉપાય..
ભગિાનના નામની મરહમા અપાર છે .ફતત નામ સર્ુ મરણના પ્રભાિથી કલ્યાણ થઇ શકે છે ,એટલે
ુ ીએ,ર્નત્ય ર્નરં તર ભજન-ધ્યાન,સેિા,સમ
ુ ીરણ,સત્સંગ કરતા
મરણ પયુંત જો ભગિાનને ના ભલ
રહીએ તો આ૫ણંુ કલ્યાણ થતાં િાર લાગતી નથી.
ભગિાન શ્રીકટૃ ણ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં કહે છે કેઃ
ુ ભઃ પાથા ર્નત્યયતુ તથય યોબગનઃ !!
અનન્યચેતાઃ સતતં યો માં થમરર્ત ર્નત્યશઃ ! તથયાહં સલ
(ગીતાઃ૮/૧૪)

ુ પરૂુ ષોત્તમન ંુ ર્નત્ય ર્નરં તર થમરણ કરે છે તે ર્નત્ય
(અનન્ય બચત્તિાળો જે મનટુ ય મારામાં મજ
ુ ભ છું એટલે કેઃતેને સલ
ુ ભતાથી પ્રાપ્ત થઇ જાઉં છું.)
ર્નરં તર મારામાં જોડાયેલા યોગીને માટે હું સલ
ુ ભ છે ,પરં ત ુ તેમન ંુ બચિંતન સલ
ુ ભ નથી,પરં ત ુ એિી િાત
જો આ૫ણને શંકા થાય કે ભગિાન સલ
ુ ભતાનો અનભ
ુ િ થઇ જાય છે તો
નથી કારણ કેઃજયારે આ૫ણને ર્નરં તર બચિંતનથી ભગિાનની સલ
બચિંતન ૫ણ સરલ બની જશે અને જો બચિંતન ના થાય તો સમજિાન ંુ કેઃ આ૫ણામાં શ્રધ્ધાની ખામી
છે .
નામની મહીમા જે શાથત્રોમાં િણાિી છે તે અલ૫
્ છે .નામની મહીમા તેનાથી અર્ધક છે .નામની
મહીમાન ંુ જેટલ ં ુ િણાન કરિામાં આિે તે ઓછું જ છે .અમો ક્યારે ક ર્િચારીએ છીએ કેઃઅમે ભજન
કરીએ છીએ ૫ણ પાપોનો નાશ થયો નથી,તો આમાં આ૫ણી માન્યતા પાપોનો નાશ થયો નથી જ
કારણભ ૂત છે .જો અમે એિી શ્રધ્ધા રાખીએ કેઃભજનથી પાપોનો નાશ થઇ રહ્યો છે તો જુિો ! કેટલો
ુ માં ર્નટકામ કમાના થોડા ઘણા સાધનથી
ફાયદો થાય છે .સંત મહાપરૂુ ષો શાથત્રો માં કહે છે કેઃકબળયગ
ઉધ્ધાર થઇ જાય છે .પરમાત્મામાં થોડોક પ્રેમ થઇ જાય તો તે આપોઆ૫ િધીને ઉધ્ધાર કરાિી દે
છે .મહાત્માઓના,શાથત્રોના આ િચનો ઉ૫ર અમારે શ્રધ્ધા રાખિાની જરૂર છે .ભગિાન શ્રીકૃટણ
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં કહે છે કેઃ
ુ ુ રાચારો ભજતે મામનન્યભાક્ !
અર્પ ચેત્સદ

સાધરુ ે િ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યિર્સતો રહ સે !!
બક્ષપ્રં ભિર્ત ધમાા ત્મા શશ્ર્િચ્છાર્ન્તં ર્નગચ્છર્ત !
કૌન્તેય પ્રર્તજાનીરહ ન મે ભતત પ્રણશ્યર્ત !! (ગીતાઃ૯/૩૦-૩૧)
(જો કોઇ અત્યંત દુરાચારી ૫ણ અનન્ય ભતત બનીને મને ભજે છે તો તેને સાધ ુ જ માનિાયોગ્ય
છે ,કેમકેઃ તેણે ખ ૂબ સારી રીતે દ્રઢ ર્નશ્ચય કરી લીધો છે ,એ સત્િરે એ જ ક્ષણે ધમાાત્મા થઇ જાય છે
અને સદા રહેનારી પરમશાંર્તને પામે છે ,તમે મારી પ્રર્તજ્ઞા જાણો કે મારા ભતતનો ર્િનાશ(૫તન)
થતો નથી.)
હિે શંકા એ થાય છે કેઃ એિો દુરાચારી અનન્યભાિથી ભગિાનના ભજનમાં કેિી રીતે લાગશે ?
તેના લાગિામાં કેટલાક કારણો છે ,જેમકેઃતે કોઇ આફતમાં પડી જાય અને તેને કયાંયથી સહેજપણ
ુ ે સાંભળે લી િાત યાદ આિી જાય કેઃભગિાન બધાના
સહારો ના મળે ,એિામાં અચાનક તેને પિ
સહાયક છે અને એમના શરણમાં જિાથી બધ ંુ કામ સારં ુ થઇ જાય છે ...
તે કયારે ક કોઇ એિા કોઇ િાય ુ મંડળમાં ચાલ્યો જાય,જ્યાં મોટા મોટા સંત મહાપરૂુ ષો થયા
હોય અને િતામાનમાં ૫ણ હોય તો તેમના પ્રભાિથી ભગિાનમાં રૂબચ પેદા થઇ જાય છે ...

િાર્લ્મકી,અજાર્મલ,સદન કસાઇ...િગે રે પાપીઓ ૫ણ ભગિાનના ભતતો બની ચ ૂક્યા છે
અને ભજનના પ્રભાિથી તેઓમાં ર્િલક્ષણતા આિી છે - એિી કોઇ કથા સાંભળીને પ ૂિાનો કોઇ
સારો સંથકાર જાગી ઉઠે..
કોઇ પ્રાણી એિી આફતમાં આિી ગઇ જ્યાં તેને બચિાની કોઇ સંભાિના જ ન હતી,પરં ત ુ
તે બચી ગય,ંુ એિી ઘટના ર્િશેષને જોઇને તેના હેયામાં એ ભાિ પૈદા થઇ જાય કે કોઇ એિી
ર્િલક્ષણ શસ્તત છે ,જે આિી આફતથી બબચાિે છે ...
તેને કોઇ સંતનાં દશાન થઇ જાય અને તેનાં ૫તન કરિાિાળાં દુટકમોને જોઇને તેના ઉ૫ર
સંતની કૃપા થઇ જાય.
અનન્યભાિ થિામાં ખાસ િાત એ છે કેઃ હું ભગિાનનો છું અને ભગિાન મારા છે .આ રીતે પોતાની
અહંતાને બદલી દે િી.અહંતા પરરિતાનથી જેટલી જલ્દી શર્ુ ધ્ધ આિે છે ,એટલી શર્ુ ધ્ધ
જ૫,ત૫,યજ્ઞ,દાન િગેરે રક્રયાઓથી આિતી નથી.આ અહંતાના પરરિતાનના ર્િષયમાં ત્રણ િાતો
છે .
અહંતાને દૂ ર કરિી :

-જ્ઞાનયોગથી અહંતા દૂ ર થાય છે .

અહંતાને શધ્ુ ધ કરિી :

-કમાયોગથી અહંતા શધ્ુ ધ થાય છે .

અહંતાન ંુ પરરિતાન કરવ ંુ :

-ભસ્તતયોગથી અહંતા બદલાઇ જાય છે .

ુ દુરાચારો ભગિાનની ર્િમખ
ુ તા ઉ૫ર જ ટકી રહે
ભસ્તતયોગની દૃર્ટટએ તમામ દુગાણ
ુ થઇ જાય છે ત્યારે તમામ દુગાણ
ુ ો દુરાચારો દૂ ર
છે ,જ્યારે પ્રાણી અનન્યભાિથી ભગિાનની સન્મખ
થઇ જાય છે અને તત્કાળ તે ધમાાત્મા થઇ જાય છે ,મહાન પર્િત્ર બની જાય છે ,કારણ કેઃ આ જીિ
પોતે પરમાત્માનો અંશ છે અને જયારે તેનો ઉિે શ ૫ણ ૫રમાત્માની પ્રાર્પ્ત કરિાનો થઇ ગયો તો
હિે તેને ધમાા ત્મા થિામાં શંુ િાર લાગિાની ? હિે તે પાપાત્મા કેિી રીતે રહેશે ? જીિ માત્ર
૫રમાત્માનો અંશ હોિાથી તત્િતઃ ર્નદોષ છે .સંસારની આસસ્તતને કારણે જ તેનામાં આગંતકુ દોષ
આિી જાય છે .દુરાચરી ૫ણ જ્યારે ભતત થઇ શકે છે તો ૫છી ભતત થયા બાદ તે ફરીથી દુરાચારી
૫ણ થઇ શકે છે એમ ન્યાય કહે છે ,પરં ત ુ ભતત થયા બાદ તેમન ંુ ફરીથી ૫તન થઇ શકત ંુ
નથી.આમ, ભગિાને બધાના ઉધ્ધાર માટે રથતો બતાવ્યો છે .ભગિાન શ્રીકૃટણ શ્રીમદ્ ભગિદ્
ગીતામાં કહે છે કેઃ
અન્યે ત્િેિમજાનન્તઃશ્રત્ુ િાન્યેભ્ય ઉપાસતે !તેઅર્પ ચાર્તતરન્ત્યેિ મત્ૃ ય ંુ શ્રર્ુ ત૫રાયણા !!
(ગીતાઃ૧૩/૨૫)

(બીજા મનટુ યો આ રીતે ધ્યાનયોગ,સાંખયયોગ,કમાયોગ..િગે રે સાધનોને નથી જાણતા,ફકત
જીિન્મતુ ત મહાપરૂુ ષો પાસેથી સાંભળીને ઉપાસના કરે છે એિા તેઓ સાંભળિાને ૫રાયણ થયેલા
ુ ે તરી જાય છે )
મનટુ યો ૫ણ મત્ૃ યન
ુ ાર તત૫રતાપ
સંત મહાપરૂુ ષોની આજ્ઞાન ંુ પાલન કરિાથી એમના મનની કે સંકેતની આજ્ઞાનસ
ૂિાક
્
ચાલિાથી મનટુ ય આ૫મેળે એ પરમાત્માતત્િને પ્રાપ્ત થઇ જાય છે .શરીરની સાથે સબંધ રાખિાથી
જ મ ૃત્ય ુ થાય છે .જે મનટુ યો મહાપરૂુ ષોની આજ્ઞાને પરાયણ થઇ જાય છે એમનો શરીર સાથે માનેલો
ુ ે તરી જાય છે . ભગિાન માનિા અને જાણિા ઉ૫ર િધારે
સબંધ છુટી જાય છે આથી તેઓ મ ૃત્યન
જોર આપે છે .સાંભળિાની અપેક્ષાએ માનવ ંુ ઉત્તમ છે અને માનિાની અપેક્ષાએ તત્િથી જાણી લેવ ંુ
ઉત્તમ છે ,જેમ કેઃ એક બાળકને અમે કહીએ કેઃઆ તારી મા છે ,આ ર્પતા છે ,કાકા છે તો તે સાંભળીને
તેમને માની લે છે ,પછી આગળ જતાં તેને ખબર પડે છે કેઃતેનો અથા શંુ થાય છે .આમ,અમે ૫ણ
સાંભળે લી િાતોને માની લઇએ છીએ.
ભગિાન કહે છે કેઃ
જ્ઞાત્િા માં શાંર્તમ ૃચ્છર્ત (ગીતાઃ૫/૨૯)
જે મને તત્િતઃ જાણી લે છે તે શાંર્તને પ્રાપ્ત થાય છે .
ભગિાનની આ િાતને અમે સાંભળીએ છીએ પરં ત ુ તેને માનતા નથી અને માની લઇએ તો અમારં ુ
કામ થઇ જાય.
ભગિાને ગીતામાં જાણિા ઉ૫ર ર્િશેષ બળ આપ્ય ંુ છે .િાથતિમાં જે કામ મનથી થાય છે તેની જ
રકિંમત છે .કોઇ૫ણ રક્રયામાં જો મનમાં કોઇ થિાથા છે તો તે નીચા દજાાન ંુ છે . રક્રયામાં ત્રણ િાત મખુ ય
છે .રક્રયા કાં તો થિાથાથી થાય છે અથિા પરમાથાથી અથિા આ બંનેથી રરહત.જ્યાં થિાથા અને
૫રમાથા બંને નથી તે રક્રયાઓને ત્યાગ કરી દે િો જોઇએ.પ્રમાદ અને આળસથી બચવ ંુ જઇએ.સમગ્ર
સમય ભગિાનની તરફ લગાિવ ંુ જોઇએ.જેમ અમોને ખબર હોય કેઃઅહી ખાડો છે અને તેમાં ૫ડીશંુ
તો પ્રાણનાશ થઇ જશે તો અમે તેની પાસે ૫ણ નથી તેિી જ રીતે જો અમે પાપોને સમજી લઇશંુ
તો અમારાથી કયારે ય પાપ નહી થાય,કેમકેઃ
ભગિાન કહે છે કેઃ અધો ગચ્છર્ન્ત તામસાઃ
ુ દુરાચાર અમારામાં આિી
તામસી વ્યસ્તત અધોલોકમાં જાય છે ,આ સમજ્યા ૫છી કોઇ૫ણ દુગાણ
શકતા જ નથી.જો લૌરકક થિાથાન ંુ બચિંતન ૫ણ હાનીકારક માલ ૂમ ૫ડે તો તેનાથી છૂટકારો થઇ શકે
છે ,પરમાથા ર્િષય જ સૌથી ઉચ્ચકોટીની ચીજ છે .

ઉપરોકત કહેલી િાતોને એકાંતમાં બેસીને

િારં િાર ર્િચાર કરિો જોઇએ.ભલે સિાથિનો નાશ થઇ જાય પરં ત ુ જેનાથી ચૌરાશી લાખ
યોર્નયોમાં ભટકવ ંુ ૫ડે તે કામ અમો નહી કરીએ.આિી રીતે દૃઢતાથી ર્િચારિાથી અમે િાથતિમાં

ુ ી બની જઇએ છીએ.આવ ંુ સમજિાથી અન્ય કામ ગૌણ બની જાય છે .જો અમે આ િાતોને
સખ
સમજી લઇએ તો અમોને અન્ય કામ ખતરનાક દે ખાય છે અને અમે સૌથી પહેલાં ભજન જ કરિા
ુ ા
લાગીએ છીએ.હજુ તો માન્યતામાં જ ખામી છે પછી જાણિાની િાત તો ખ ૂબ દૂ રની િાત છે .િથતન
તત્િન ંુ જ્ઞાન થિાથી તો ૫છી અનય
્ કામ ખતમ થઇ જાય છે .અમારે અમારા ર્નત્ય કમાની સાથે
સાથે પાંચ ર્મર્નટ આ ર્િચારને ર્નત્યકમામાં સામેલ કરી લેિાં જોઇએ.જો અમારા શરીરનો નાશ થઇ
જાય તો અમારં ુ શંુ નકુ શાન થિાન ંુ છે ? કારણ કેઃઆ સિા તો નાશિાન છે જ.મનટુ યયોર્ન ર્સિાય
અન્ય યોર્નયોમાં આત્મ કલ્યાણના માટે આગળ આિી શકતાં નથી,એટલા માટે આ મનટુ યશરીરને
પામીને પોતાનો ઉદે શ્ય સફળ કરી લેિો જોઇએ.
શાથત્ર કહે છે કેઃ

!! ઉર્ત્તટઠત જાગ્રત પ્રાપ્ત િરાર્ન્નબોધત !!

ઉઠો,જાગો અને આત્મકલ્યાણકારી શ્રેટઠ િચનોને સાંભળીને,જાણીને લક્ષ્યની પ્રાર્પ્ત માટે આગળ
િધો.આપણે આધ્યાર્ત્મક ર્િષયમાં સ ૂઇ રહ્યા હોઇએ તો તેનાથી આગળ િધીએ.ઉઠો,જાગો અને તે
તત્િને સમજો,પરં ત ુ અમે તો મોહ માયારૂપી મરદરા પીને નશામાં ચ ૂર છીએ.અમારે ર્િચારવ ંુ જોઇએ
કેઃ પાપીથી અધીક પાપી પણ જો હોય અને આજે જ મરણ પામનાર હોય તો તેન ંુ ૫ણ કલ્યાણ થઇ
શકત ંુ હોય તો ૫છી અમારી પાસે તો હજુ ઘણો સમય છે ,તેમ છતાં જો અમે પોતાન ંુ આત્મકલ્યાણ
નહી કરીએ તો અમારા જેિો મ ૂખા બીજો કોઇ નથી.અમે નહી માનીએ તો શાથત્રો અને સંતોને તો
કોઇ નકુ શાન થિાન ંુ નથી,નકુ શાન તો અમારં ુ જ થિાન ંુ છે ,એટલે અમારે ર્િચાર કરિો જોઇએ
કેઃઅમારં ુ જેમાં ૫રમરહત છે તે કામ ના માટે પ્રાણ૫યાન્ત પ્રયત્ન કરિો જોઇએ.તેના માટે મરવ ંુ
ર્મટવ ંુ જોઇએ.લોકો તો ધન અને માન-બડાઇના માટે મરી જાય છે ,જેલ જાય છે તેનાથી તેમને માન
ુ કલ્યાણના માટે મરવ ંુ જ અસલી ચીજ છે .માનિ મરે
મળે છે પણ...તેમન ંુ કલ્યાણ થત ંુ નથી.િથતતઃ
તો એિી રીતે મરે કે ફરીથી મરવ ંુ ના પડે..ધમાના માટે મરે ...!!
સંકલનઃ ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી "ર્નરં કારી"

ુ શાન
અનમોલ મનટુ ય જીિનનો ઉિે શ્યઃ પ્રભદ
ુ અને શાંર્ત ઇચ્છે છે .તે ઇચ્છે છે ઃ મને રોટી..ક૫ડાં અને મકાન મળે ..
સ ૃર્ટટના તમામ પ્રાણીઓ સખ
ુ મય હોય.કોઇ૫ણ મનટુ ય અશાંર્તમાં રહેિાન ંુ ૫સંદ
મારી આસપાસન ંુ િાતાિરણ શાંત અને સખ
ુ નાં
કરતો નથી..તો ૫છી કય ંુ કારણ છે કેઃ સ ૃર્ટટનો સૌથી િધ ુ બદ્ધુ દ્ધમાન પ્રાણી મનટુ ય આજે સખ
તમામ સાધનો હોિા છતાં દુઃખી કેમ છે ? પ્રત્યેક િથત ુ પોતાના મ ૂળથી અલગ થિાથી દુઃખ પામે
ુ ી તેને તે સ્ત્રોત મળતો નથી ત્યાંસધ
ુ ી ભટકતી રહે છે .અનેક સ ૃર્ટટ ૫દાથોમાં સખ
ુ ની શોધ
છે .જ્યાં સધ

ુ મળત ંુ નથી..કારણ કેઃ સંસારનો
કરતાં ચૌરાશી લાખ યોર્નઓમાં ભ્રમણ કરિા છતાં તેને સખ
ુ આપતાં નથી.જ્યારે તેનો અભાિ થાય છે ત્યારે માનિ
કોઇ૫ણ સબંધ-૫દાથો માનિને કાયમી સખ
દુઃખી થાય છે , જેમ કેઃ સદ
ંુ ર સ્ત્રી..સદ
ંુ ર મકાન..સદ
ંુ ર કાર..બાળકો િગેરે તમામ ર્પ્રય લાગે છે ,પરં ત ુ
ુ નાં સાધન થથાઇ હોતાં નથી.જે આજે છે તે કાલે જૂનાં થઇ જાય છે અને ૫રમ રદિસે રહેતાં
આ સખ
નથી.કોઇ િથત ુ અધિચ્ચે જ ર્િદાય લઇ લે તો માનિ દુઃખી થઇ જાય છે .આ કુ ચક્રથી પ ૂણા સંત
જીિને મતુ ત કરે છે .પ ૂણા સંત સમજાિે છે કેઃ આ બધાં સાધનો જીિનનો આધાર જરૂરી છે ,પરં ત ુ
જીિનન ંુ લક્ષ્ય નથી.મનટુ ય જીિનન ંુ લક્ષ્ય તેના મ ૂળ સ્ત્રોતને પામીને તેમાં ભળિાન ંુ છે .(મસ્ુ તત
ુ માં અિતારી પરૂુ ષોએ સંસારને પ્રદાન કયો
પામિાન ંુ છે ) આિા પ્રકારનો િર્ટટકોણ પ્રત્યેક યગ
છે .આજ કાયા આજે સંત ર્નરં કારી ર્મશન કરી રહ્ં ુ છે . સંસારને ભિસાગર કહેિામાં આિે છે ,તેને
ુ
કોઇ છલાંગ મારીને પાર કરી શકાતો નથી.પ્રત્યેક પ્રાણીએ તેની િચ્ચેથી ૫સાર થવ ંુ ૫ડે છે .સખ
ુ ી ૫હોંચવ ંુ એ જીિનન ંુ લક્ષ્ય છે .આ૫ણે જોઇએ છીએ કેઃ
દુઃખ ભોગિતાં ભોગિતાં મસ્ુ તત સધ
સામાન્ય જળાશયને પાર કરિા માટે ૫ણ કોઇ નાિ કે કેિટની જરૂર ૫ડતી જ હશે ને ? આ જ
િાત સંત મહાપરૂુ ષો પોકારી પોકારીને કહે છે કેઃ સદગરૂુ જ નામ ધન આપીને ભિસાગરમાંથી પાર
ુ ને સમજાિે છે કેઃ નામ ધન કોઇ મંત્ર નથી કે જેન ંુ કોઇ એકાંત
કરાિી દે છે .સદગરૂુ જજજ્ઞાસઓ
જગ્યાએ જઇને આંખો બંધ કરીને થમરણ કરિામાં આિે કે જેનાથી ભગસાગર પાર કરી શકાય !
કેિી નિાઇની િાત છે ! જો અમે આંખો બંધ કરીને રથતો ઓળં ગિાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શંુ 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 મંત્રજા૫થી કામ થઇ શકત ંુ નથી. જેમ કાગળ ઉ૫ર લખેલ દિાના
ર્પ્રષ્થક્ર૫શન(Prescription)ને િાંચિા માત્રથી આરામ થતો નથી.ર્પ્રષ્થક્ર૫શનમાં લખેલી દિા
ખરીદીને ખાિી ૫ડે છે ..તેિી જ રીતે નામ લેિાનો અથા છે ઃ જાણકારી પ્રાપ્ત કરિી. જ્યારે અમોને
જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છે ૫છી પ્રાથાના કરી શકાય છે અને સાંભળી શકાય છે .જો અમારે નોકરી
મેળિિી હોય તો તેના માટે પ્રાથાના-૫ત્ર(અરજી) લખીને મોકલવ ંુ ૫ડે છે .હિે પ્રાથાના-૫ત્ર
લખય.ંુ .૫રં ત ુ નોકરી આપનારન ંુ સરનામ ંુ અમને ખબર નથી તો ફતત પ્રાથાના-૫ત્ર નોકરી આપી
શકત ંુ નથી.આિી જ હાલત સદગરૂુ ર્િનાના માનિની છે કે તે સદગરૂુ ર્િના સદ્ ગ્રન્થોના
ુ ી કોઇ મેળિી શક્યો નથી.સંત ર્નરં કારી
અધ્યયયનથી મસ્ુ તત મેળિિા ઇચ્છે છે કે જેને આજસધ
ર્મશન આજે પ્રભ ુ ૫રમાત્માની જાણકારી કરાિીને પ્રાથાના કરાિી રહ્ં ુ છે અને માનિ મસ્ુ તતન ંુ
સાધન બની રહ્ં ુ છે .

આજે ર્િશ્વની િથતી ખ ૂબ જ ઝડ૫થી િધી રહી છે .તેના કારણે બેકારી..ભ ૂખમરો..જેિી સમથયાઓ
ુ ાિગા ૫થભ્રટટ થઇ ર્િનાશકારી કાયોમાં લાગી જાય છે .આિી ભયાિહ સ્થથર્ત
ઉભી થઇ છે .યિ
સંસારમાં વ્યાપ્ત છે .સંત આિી અિથથામાં એિા સમાજિાદની થથાપના કરિાન ંુ ઇચ્છે છે જેમાં
ુ દુઃખ િહેંચે.જેની પાસે પોતાની જરૂરીયાત કરતાં િધ ુ છે તે
તમામ મનટુ યો અંદરો અંદર સખ
જરૂરતમંદોને િહેંચી દે . સંત પોતાના ર્શટયોને એવ ંુ ર્શક્ષણ આપે છે કેઃ જરૂરતમંદોને મદદ કરિી..
ુ ાશસ્તતને યોગ્ય રદશા પ્રદાન કરી માનિ રહતના કાયોમાં લગાિિી.યિ
ુ ાશસ્તત પ્રત્યેક ર્મશન..
યિ
ુ કો શાંર્ત..પ્રેમ અને ભાઇચારો થથાર્પત
સંપ્રદાયમાં હોય છે ,૫રં ત ુ સંત ર્નરં કારી ર્મશનના યિ
કરિામાં રદિસ રાત પ્રયત્નશીલ છે ,જે આજના ઉગ્ર િાતાિરણમાં શાંર્ત થથાપિાન ંુ એક કદમ છે .
આજે દરે ક ઘરમાં તલેશ..િડીલોનો ર્નરાદર..જીિન મ ૂલ્યોનો હ્રાસ..સ્ત્રીઓન ંુ શોષણ અને દુદા શા
જોિામાં આિે છે ,પરં ત ુ ર્નરં કારી ૫રીિારોમાં ગરૂુ દે િ હરદે િના ઉ૫દે શ દ્વારા જે શાંર્ત અને પ્રેમની
િષાા થઇ રહી છે તે બાકીના જગતના માટે અનકુ રણીય છે .
જ્યારે ૫ણ ધમામાં પાખંડ,ર્મર્થયાચાર..અંધ ર્િશ્વાસ િધી જાય છે .સંત ર્નરં કારી ર્મશન આ તમામને
જીિનમાંથી કાઢી નાખિા અને એક ૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા કે જે સમગ્ર સ ૃર્ટટના કતાા છે ..સિાવ્યા૫ક
તથા સિાશસ્તતમાન છે તેમને જાણીને ર્િશ્વના માનિને ધમાનો સાચો મમા પ્રદાન કરે છે . આજે
ર્િશ્વમાં જાર્તિાદ..પ્રાંર્તયિાદ..ધમોની સંરકણાતા માનિને ભિસાગર તરિામાં ર્િઘ્ન બનીને અધ ્
િચ્ચે જ ડુબાડી રહી છે ..૫રં ત ુ જે માનિતાિાદી સદગરૂુ ની શરણાગર્ત લઇ લે છે તેના માટે મસ્ુ તત
સરળ બની જાય છે .મસ્ુ તત મેળિિા માટે કોઇ ખચા કરિો ૫ડતો નથી..િેશભ ૂષા બદલિી ૫ડતી
ુ -અિગણ
ુ ,ઉંચ-નીચનો પ્રશ્ન હોતો નથી. ગરૂુ ની શરણમાં આિીને ફતત ચરણોમાં
નથી.તેના માટે ગણ
ર્શશ ઝુકાિીને શરણાગર્ત થિીકારિાથી સદગરૂુ આગળ આિીને ર્શટયની તમામ પ્રકારની
જિાબદારીઓ ર્નભાિીને ર્શટયના રક્ષક બની જાય છે ,એટલે કે દરે ક માનિે આિા સંત (ક્ષોર્ત્રય
બ્રહ્મર્નટઠ સદગરૂુ )ની શરણમાં આિી મસ્ુ તત ૫થના રાહી બની જવ ંુ જોઇએ. કેટલીક બાહ્ય િાતોને
ધ્યાન ઉ૫ર લાિિામાં ના આિે તો મનટુ યમાત્ર ૫છી તે ગમે પ્રાંત કે રાજ્યનો હોય..દરે કન ંુ શરીર
પાંચ તત્િન ંુ એક સરખ ંુ 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 ર્નમાા તા
છે ..એક જ ૫રમાત્માની સ ૃર્ટટ શરીર ૫ણ તમામનાં એક સરખાં જ છે તો ૫છી આ જાત-પાંતના ભેદ
અને બ્રાહ્મણ..ક્ષર્ત્રય..શ ૂિ..િૈશ્યના ચાર િણા તથા લોકાચાર..િગે રેના ર્િિાદ કેમ ઉભા કરિામાં
આિે છે ?

તમામ જાર્તઓની જેમ તથાકર્થક ધમા અને સંપ્રદાયો સાથે સબંર્ધત વ્યસ્તતઓ ૫ણ એક જ
૫રમાત્માનાં સંતાન છે તો ૫છી એમને માનિ સમજીને સમાનરૂ૫થી પ્રેમ કરિામાં કેમ નથી
આિતો ?
ભલે કોઇ સારો હોય કે ખરાબ ! જ્યારે તમામ માનિ એક બ્રહ્મનાં જ રૂ૫ છે તો ૫છી તેમનાં સારા
ખોટાની કલ્પના જ ર્મર્થયા છે .તમામ માનિોને આ૫િામાં આિતી ધાર્મિક િાતો (ર્શક્ષણ)માં ૫ણ
તમામ ધમાગ્રથ
ં ો કહે છે કેઃ
“માનિ બનો’’ ૫રો૫કાર..ત્યાગ..તમામના ભલાઇની કામના વ્યતત કરો.
ુ ની
તમામ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ફતત ભાષાન ંુ જ અંતર છે .તમામ પીર..પયંગબરો.. અિતારોએ યગ
આિશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને માનિમાત્રને સાચા માનિ બનિાની પ્રેરણા આપી છે .સમય
ુ બદલિા છતાં સંતો કે ૫યંગબરોના ઉ૫દે શ બદલાતા નથી..હા..! ૫યંગબરોના
બદલાતાં યગ
ુ લમાન..ખાલસા..િગે રે. જો આ
ર્શટયોનાં નામ અલગ અલગ મળે છે જેિા કેઃ આયા..બૌદ્ધ..જેન..મસ
શબ્દોના શબ્દાથાની િાથતર્િકતાની ખબર ૫ડે તો તમામ ભ્રાંર્તઓ દૂ ર થાય છે . આયા શબ્દ ઉચ્ચ
ુ વ્યસ્તત એિો અથા સ ૂચિે છે .
શદ્ધ
ુ ી જાણકારી થઇ ગઇ છે . મસ
ુ લમાન શબ્દ બે શબ્દોને
બૌદ્ધ નો અથા છે ઃ એિો જ્ઞાની કે જેને પ્રભન
ુ લમ ્ + ઇમાન..એટલે કે જે ખદ
ુ ાને જાણે અને તેના ૫ર યકીન
ભેગા કરીને બનાિેલ છે . મસ
(ર્િશ્વાસ) કરે છે . જૈન શબ્દ જજન (ઇષ્ન્દ્રયો)નો ર્નગ્રહ એટલે કેઃ ઇપ્ન્િયો ઉ૫ર જેને કાબ ૂ મેળિી લીધો
ુ જીિનિાળો એિો થાય છે .
છે એિા વ્યસ્તત માટે િ૫રાય છે . ખાલસા શબ્દ ખાલીશ એટલે કે શદ્ધ
ઉ૫રોતત શબ્દ ભલે અલગ અલગ સમય ઉ૫ર બન્યા,પરં ત ુ આ તમામનો શાષ્બ્દક અથા એક સમાન
ુ ..સદાચારી..બ્રહ્મજ્ઞાની સંતનો અથા પ્રગટ કરે છે ..તેમછતાં માનિ મનમાં
છે .આ તમામ શબ્દો શદ્ધ
દરાર કેમ ? અિશ્ય અમોને કોઇ ગેરસમજમાં ફસાવ્યા છે .આિી ભ ૂલ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે અમે
શબ્દના સાચા અથાને છોડીને શબ્દના અનથા કરીએ છીએ,જેમ કેઃ મોહમ્મદ સાહેબ ૫છી કેટલાક
ુ લમાનોને જ્ઞાની અને બાકીનાઓને "કારફર’’ કહ્યા.િાથતિમાં કારફર શબ્દ તેમના માટે
શાસકોએ મસ
ુ ાને જાણતા નથી..જે સિાત્ર હાજરાહજૂર છે .હિે પેલા શાસકોએ બાકીના
જ િ૫રાય છે કે જે ખદ
ુ ાન ંુ ન ૂર નહોત ંુ ? આિા પ્રકારની અનેક
માનિોનો નરસંહાર..કત્લેઆમ કયો ! તો શંુ તેમનામાં ખદ
ભ ૂલો માનિજાર્ત કરતી આિી છે . માનિ એક બીજાને ધાર્મિક થતર ઉ૫ર નાનો મોટો સમજે
ુ લમાનને..ઇસાઇ રહન્દુંને પોતાનાથી તચ્ુ છ સમજે છે .તમામ ધાર્મિક થથાનો ૫ર જે ધાર્મિક
છે .રહન્દુ મસ
શાસ્ત્રોનો પાઠ કરિામાં આિે છે તેમાં િણાિેલ છે કેઃ ર્િશ્વના તમામ પ્રાણીઓ એક જ પરમાત્માની
સંતાન છે ...

તેમછતાં એક ભાઇ બીજાથી દૂ ર જઇ રહ્યો છે .આજે ર્િશ્વમાં ભાષાઓના ૫ણ ઝઘડાઓ થઇ રહ્યા
છે .ઉંડાણપ ૂિાક ર્િચાર કરિામાં આિે તો... ભાષા તો ફતત ર્િચાર વ્યતત કરિાન ંુ એક માત્ર સાધન
છે .જે ભાષાને તમે ઉત્તમ સમજો છો તે ભાષામાં કોઇને ગાળ બોલિામાં આિે તો સાંભળિાિાળાન ંુ
લોહી ગરમ ના થઇ જાય ? અને જે ભાષાને તમે હલકટ સમજો છો તે ભાષામાં કોઇને મીઠા શબ્દો
કહેિામાં આિે તો શંુ તેને ર્શતળતા નથી મળતી ? કોઇ૫ણ ભાષા સારી કે ખરાબ નથી.જો તેનાથી
ગાળ બોલિામાં આિે તો ખરાબ અન્યથા પ્રેમની જ ભાષા છે એટલે ભાષાઓના ઝઘડાઓ ૫ણ
વ્યથા છે . ખ ૂબ જ સમજિા લાયક િાત છે ઃ ઇશ્વરનાં રૂ૫..મ ૂર્તિઓ..બચત્ર તથા પ ૂજનનાં બચન્હ ! આ
રૂપો તો ૫યંગમ્બર..અિતારોનાં છે , જે સમય સમય ૫ર અિતરીત થયા હતા..એટલા માટે તે બધા
પ ૂજનીય છે ,કારણ કેઃ તેમના ઉ૫દે શ સમથત માનિતાની ભલાઇ માટે ના હતા..એટલે તે ૫ણ
ુ ર્નરાકાર છે તે શંુ અલગ અલગ
પ ૃથકિાદી તત્િ નથી,તો ૫છી પ્રભ ુ ૫રમાત્મા કે જે ર્નગાણ
માનિના અલગ અલગ છે ? શંુ તેમને પ્રત્યેક માનિે જોયા છે કે જે સમગ્ર સ ૃર્ટટના સિનહાર..
પાલનકતાા તથા સંહારકતાા છે ? બસ...! આ એક ભ ૂલને કારણે જ આજનો માનિ પ્રભ ુ ૫રમાત્માને
ઉ૫ર કે કોઇ એક થથાનમાં સ્થથત સીર્મત માનીને લડાઇ ઝઘડા કરી રહ્યો છે . આજના ૫રીિેશમાં
સંત ર્નરં કારી ર્મશન માનિ એકતાના માટે ર્નઃસંદેહ પ્રશંસનીય કાયા કરી રહ્ં ુ છે .તેના પાંચ ર્સદ્ધાંત
કે જે માનિને અહંકાર રહીત ર્િશાળતા પ્રદાન કરે છે ..ભાઇચારો..પ્રેમ..પ્રીર્ત ર્શખિે છે .તે "જીિો
અને જીિિા દો’’ નો પાઠ ભણાિે છે .સાથે સાથે ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્મા કે જે ઘટ ઘટમાં વ્યા૫ક
ુ ૂર્ત) કરાિી મસ્ુ તતના અર્ધકારી બનાિે છે .
છે .શરણમાં આિનાર માનિને તેમનાં દશાન (અનભ
આિો...! સંત ર્નરં કારી ર્મશનના પાંચ ર્સદ્ધાંત ર્િશે ર્િથત ૃત ચચાા કરીએ.....!! ર્સદ્ધાંતઃ ૦૧ અર્તકૃપા
ભગિાને કરીને, આપી સદ
ંુ ર કાયા છે , આ તો થાપણ છે ઇશ્વરની, જેને સહુને બનાવ્યા છે .. મનન ંુ
ુ ખ, વ્યથા જ કટટ ઉઠાિે છે , મારૂં મારૂં કહીને મ ૂરખ, ખોટો અહમ ્ િધારે છે ..
માનીને ત ૂં મર
ભવ્ય ઇમારત કુ ટંુ બ-૫રીિાર, આ તો સઘળી માયા છે , િશ્યમાના છે સકળ ર્િનાશી, હરતી ફરતી
છાયા છે .. જે જે િથત ુ છે જગમાંહી, પ્રભ ુ તણી જે માને છે , એ જ કમળિત ્ ર્નલે૫ રહીને, સાર આ
જગનો જાણે છે .. જેન ંુ છે તન એન ંુ સમજો, આ બધ ંુ સિનહારન ંુ છે , કહે અિતાર’’ આ પહેલી
પ્રર્તજ્ઞા, તન મન ધન ર્નરાકારન ંુ છે ....!! અિતારિાણી !!
માનિન ંુ શરીર જ પ્રભ ુ દ્વારા માનિને આ૫િામાં આિેલ સિાશ્રેટઠ ઉ૫હાર છે ..એટલે આ દે હને
ુ ી અમાનત અને પારકો માલ સમજીને તેનો પ્રયોગ કરિો જોઇએ,એટલે કે દે હમાં ૫ણ
પ્રભન
આત્મભાિ ના કરિો.મનથી અહંકાર અને અહંકારથી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પેદા થાય છે ..કારણ કેઃ
મન જેને મારૂં મારૂં કહે છે તે ક્યારે ય પોતાન ંુ થત ંુ નથી અને જે પોતાન ંુ છે તેની ખબર નથી.ચલ
ુ છાયાની જેમ અસત્ય અને જૂઠી
અચલ સં૫ર્ત્ત અને ૫રીિાર જે દે ખાય છે તે સાકાર િથતઓ

ુ ી આપેલ આ િથતઓ
ુ નો પ્રભન
ુ ી આજ્ઞાથી..પ્રભન
ુ ા માટે સમર્પિતભાિથી
(અસ્થતત્િહીન) છે .પ્રભન
ુ િ થાય છે .આ તન..મન..ધન તથા તેનાથી
ભોગ કરિાથી અહંકારનો રોગ દૂ ર થઇ આનંદનો અનભ
ુ ા સમજિા.તન..મન..ધનમાં પોતાપણાનો ત્યાગ
પેદા થયેલા સબંધો જેના છે ર્નર્િિિાદરૂ૫થી પ્રભન
અહંકારને ઓછો કરી ર્િનમ્રતામાં વ ૃદ્ધદ્ધ કરશે.તન..મન..ધનનો અબભપ્રાય..તેનાથી પેદા થયેલ
સબંધો છે જેમ કેઃ તનના સબંધઃ માતા..ર્પતા..પ ૂત્ર..૫ત્ની..ભાઇ..૫રીિાર...િગે રે મનનો સબંધઃ
પોતાનો..પારકો..શત્ર.ુ .ર્મત્ર..ઉદાસીન...િગે રે ધનના સબંધઃ
નાનો..મોટો..થિામી..સેિક..અમીર..ગરીબ..ઘર..જમીન..રૂર્પયા...િગે રે જો તન..મન..ધન જ પોતાનાં
નથી તો તેના ઉ૫ર ટકેલા સબંધો અને ૫દાથો આ૫ણા કેિી રીતે હોઇ શકે ? કારણ કેઃ આધાર
ર્િના આધારીત રહેતાં નથી.આ પ્રર્તજ્ઞા દ્વારા સમજાિિામાં આવ્ય ંુ છે કેઃ િટયમાન તમામ માયા છે .
ગો ગોચર જહં લબગ મન જાઇ, સો સબ માયા જાનહું ભાઇ...!

!! રામચરીત માનસ !! જગતમાં

સિા કં ઇ પ્રભ ુ ૫રમાત્મા છે એટલે તેમની આજ્ઞાથી તેનો ઉ૫ભોગ કરો અને કોઇના ધન ઉ૫ર
ુ છે ..અથથાઇ છે .તેનો ત્યાગભાિથી પ્રભન
ુ ાં
લલચાવ ંુ નહી.િશ્યમાન જગત માયા છે ..તે ક્ષણભંગર
માનીને ઉ૫ભોગ કરો.બ્રહ્મજ્ઞાન બાદ જો જગત સત્ય લાગે તો સમજો કે..ર્નમાલ બ્રહ્મજ્ઞાન થય ંુ
નથી.જો થિપ્ન સત્ય લાગે તો સમજો કેઃ હજુ જાગ્યા જ નથી.થિપ્ન અને જગતમાં ફરક જ
નથી..જીિનો સંકલ્પ થિપ્ન ંુ છે અને બ્રહ્મનો સંકલ્પ આ જગત છે .આ બંન્નેમાં ફકા એટલો જ છે કે
ુ ે છે અને જગત ત્યારે ખતમ થાય છે જ્યારે આંખો બંધ
થિપ્ન ત્યારે પરૂુ થાય છે જ્યારે આંખ ખલ
ુ સીદાસજી કહે છે કેઃ મોહ
થાય છે .જગત ૫ણ થિપ્નની જેમ જુું ું છે .આન ંુ િણાન કરતાં ગોથિામી તલ
ર્નશા જગ સોિન હારા, દે ખરહ સ૫ન અનેક પ્રકારા,
એરહ જગ જાર્મર્ન જાગરહિં જોગી, ૫રમારથી પ્રપંચ ર્િયોગી, જાર્નએ જબરહિં જીિ જગ જાગા, જબ
સબ ર્િષય ર્િલાસ બબરાગા...!! રામચરીત માનસ !!
સમગ્ર સંસાર મોહરાર્ત્રમાં દે ખાત ંુ એક થિપ્ન છે .આ થિપ્ન જીિ જોઇ રહ્યો છે .૫રમાથાના માગા ૫ર
ચાલનાર જીિ ગરૂુ કૃપાથી જાગે છે ..તેનો આ પ્રપંચ (જગતરૂપી થિપ્ન) થી છુટકારો થઇ જાય છે .
જાગ્યો છે તેની ઓળખાણ એ છે કેઃ ર્િષય ર્િલાસ જે અસત્ય છે તે તેને આકર્ષિત કરતી
ુ છે . તમામ નામ કપ્લ્પત છે અને રૂ૫ ૫રીિતાનશીલ
નથી.જગત ફતત નામ અને રૂ૫નો સમહ
છે ..ર્મર્થયા છે ..અસત્ય છે .તન..મન..ધનને ૫રમાત્માની દે ન માનનાર સાકાર સ ૃર્ટટમાં ૫ણ ર્નરાકારન ંુ
દશાન કરતાં કરતાં ર્નબલિપ્ત રહીને કતાવ્યકમા કરતો રહે છે .
ર્સદ્ધાંતઃ ૦૨ એક તત્િ છે સહુની અંદર, ભલે એ નર કે નારી છે , બ્રાહ્મણ..ક્ષર્ત્રય..િૈશ્યને શ ૂિ,
ુ ી રચના સઘળી છે . એક તત્િ છે સહુ માનિમાં, એક જ સરખી કાયા છે ,
પ્રભન
ુ ા માનિ, સહુ માનિનો
રહન્દુ..મથુ લીમ..શીખ..ઇસાઇ, િાદ-ર્િિાદ નકામાં છે . દરે ક માનિ પ્રભન

એક જ દે શ, સમિર્ટટથી સરખા જાણો, ભલે ઉજળો કાળો િેશ. નર-નારીમાં એક જ ઇશ્વર, સૌ પ્રાણી
છે એક સમાન, જે જે નદીઓ ભળે ગંગામાં, એ સૌને ત ં ૂ ગંગા જાણ. સૌ માનિને સરખા માની, સૌન ંુ
સૌ સન્માન કરો, કહે "અિતાર" આ બીજી પ્રર્તજ્ઞા, જાર્ત-િણાન ંુ છોડો માન...!! અિતારિાણી-૯/ખ
!!
આ ૫દમાં પ્રાબચન..િૈરદક કે સનાતન ધમાની િણાવ્યિથથાનો ર્િરોધ નથી,કારણ કેઃ િણાવ્યિથથા
એક તત્કાબલન સામાજીક માન્યતા હતી.અિતારિાણી એક આધ્યાજત્મક ગ્રંથ છે તેને આધ્યાજત્મક
િર્ટટથી જોિો જોઇએ.િૈરદક સારહત્યના આધ્યાજત્મક પ્રસંગમાં ૫ણ તમામ િણોમાં સમિર્ટટ
રાખિાનો આદે શ છે . શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા કહે છે કેઃ "જ્ઞાનીજનો ર્િદ્યા અને ર્િનયશીલ બ્રાહ્મણમાં
તથા ગાય કત
ૂ રા અને ચાંડાલમાં ૫ણ સમાન િર્ટટિાળા હોય છે ." (ગીતાઃ૫/૧૮) રામાયણમાં કહે છે
ુ સી મમતા રામ સો, સમતા સબ સંસાર, રાગ ન રોષ ન દોષ દુઃખ, દાસ ભયે
કેઃ તલ
ભિપાર...(રામાયણ) આ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને વ્યસ્તત બ્રહ્મથિરૂ૫ બની જાય છે . !! બ્રહ્મર્િદ્
બ્રહ્મોિ ભિર્ત !! બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મ જ હોય છે . (ઉ૫ર્નષદ) બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન એટલ ં ુ ૫ર્િત્ર છે કે તે અસ્ગ્નની
જેમ તમામ પાપોને નટટ કરીને પર્તતને પાિન અને દાનિને માનિ બનાિી દે છે . સંત
સ ૂરદાસજી પોતાના ૫દમાં લખે છે કેઃ એક નદી ઇક નાર કહાિત મૈલો નરી ભરો,
જબ દોઉં ર્મબલ એક બરન ભયે સરુ સરી નામ ૫રો, ઇક લોહા પ ૂજામેં રાખત ઇક ઘર બર્ધક ૫રો,
ુ અિગણ
ુ નહી બચિંતિૈ કં ચન કરત ખરો...!! ઋગ્િેદમાં કહ્ં ુ છે કેઃ "કોઇ નાન ંુ નથી કે કોઇ
પારસ ગન
મોટંુ નથી.તમામ એક ઇશ્વરનાં જ સંતાન છે ..ભાઇ ભાઇ છે .બધા ભેગા મળીને સફળતાના માટે
આગળ િધો." (ઋગ્િેદ-૫/૬૦/૫) કબીરજી કહે છે કેઃ !! જાર્ત પાંર્ત પ ૂછે નહી કોઇ, હરર કો ભજે સો
હરરકા હોઇ !!
ટૂં કમાં અહી જાર્ત-પાંર્ત,િણા-આશ્રમ...િગે રેથી સબંર્ધત અહંકારને છોડિાની પ્રેરણા આપી છે .
ુ છે જગમાં, સમય સમય ૫ર આિે છે , ઋત ુ ઋતમ
ુ ાં જગના પ્રાણી
ર્સદ્ધાંતઃ ૦૩ જુદી જુદી ઋતઓ
મનથી ખાયને પીિે છે .. પ્રભ ુ ર્નર્મિત આ ખાિા પીિાની, નીર્ત અને રીર્ત નથી, ખાન પાન આધાર
છે તનનો, આત્મા ખાતી પીતી નથી.. શાંત બચત્તથી હે મન મ ૂરખ ! કરી લે એનો ઉંડો ર્િચાર,
શરીરનો પોષક છે કેિળ, શંુ ધોતીને શંુ સલિાર ? ૫ર ઉ૫દે શક બની જગતમાં, એની ના લે ત ં ૂ
ુ ાિીને, ત્રીજી પ્રર્તજ્ઞા ઘ ૃણા ના કરિી, કોઇના
તકરાર, કહે અિતાર’’ પ્રભ ુ મળે છે , મનનો અહમ ્ ગમ
ખાિા પીિા ૫ર.... (અિતારિાણીઃ૯/ગ) કોઇપણ વ્યસ્તતના ખાનપાન અને િસ્ત્રો કેિા હોિા જોઇએ
તે અધ્યાત્મનો નહી,પરં ત ુ બચરકત્સાનો ર્િષય છે .શરીરના ભોગોથી આત્મા ર્નબલિપ્ત છે કારણ કેઃ "
જીિ અને ઇશ્વર આ બંન્ને સદ
ંુ ર પાંખોિાળા બે પક્ષી ૫રથપર ર્મત્ર છે અને આ શરીર રૂપી વ ૃક્ષ ઉ૫ર

ુ અને દુઃખનો ભોગ કરે છે .બીજો
બેઠેલા છે .આ બંન્નેમાંથી જીિ આ વ ૃક્ષના ફળનો થિાદ સખ
સચ્ચ્ચદાનંદ ૫રમાત્મા ફતત સાક્ષીભાિથી જોઇ રહ્યો છે ." (શ્વેતાશ્વર ઉ૫ર્નષદઃ૪૬)
આનાથી ર્સદ્ધ થાય છે કેઃ બ્રહ્મન ંુ ખાન..પાન..ભોગ...િગે રેથી કોઇ સબંધ નથી.એ તો સાક્ષી..માત્ર
િટટા છે .ખાન પાન મસ્ુ તતમાં બાધક થતાં નથી કેમકે........ ગીધ અધમ અર્ત આર્મષ ભોગી, ગર્ત
રદન્હ જેહી જાચત જોગી.............(રામાયણ)
એટલે કે આર્મષ(માંસ) ભોગી ગીધને ૫ણ તે જ મસ્ુ તત મળી કે જે યોગીઓ અને તપથિીઓને મળે
છે કારણ કેઃ રામરહ કેિલ પ્રેમ ર્પયારા, જાન લેહંુ જો જાનન હારા !! રામાયણ !! આ ૫દમાં ગરૂુ દે િ
ર્નરં કારી બાબાએ કોઇ૫ણ પ્રકારના ભોજન કે િસ્ત્રોની અિહેલના કે પ્રેરણા આપી નથી,પરં ત ુ
આદે શ આપ્યો છે કેઃ તમે જે કં ઇ ખાતા પીતા ૫હેરતા હો..પરં ત ુ કોઇ અન્ય વ્યસ્તતના ખાનપાન
િસ્ત્ર ૫રીધાનના આધારે તેમની ઘ ૃણા ના કરિી. શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં ભગિાન કહે છે કેઃ
ુ ાર ત્રણ પ્રકારન ંુ ગમત ંુ હોય છે . (ગીતાઃ૧૭/૭)
ભોજન પણ સૌને પોતપોતાના થિભાિ અનસ
ુ અને પ્રીર્ત િધારનારા..રસયતુ ત..સ્થનગ્ધ..સ્થથર રહેનારા (જે
આયટુ ય..બદ્ધુ દ્ધ..બળ..આરોગ્ય..સખ
ુ ી સ્થથર રહી શકે એિા ઓજ ઉત્પન્ન કરનારા ૫દાથો) અને
૫દાથોનો સાર લાંબા સમય સધ
થિાભાર્િક રીતે જ મનને ગમે તેિાં ભોજન સાજત્િક માણસોને ગમતાં હોય છે .
કડિા..ખાટા..ખારા..ઘણા ગરમ..તીખા..ભજે
ં ૂ લા..દાહ જન્માિનારા અને દુઃખ..બચિંતા તથા રોગોને
જન્માિનારા આહાર રાજસી માણસોને ગમે છે . જે ભોજન અડધ ંુ પાકેલ ં ુ અને અડધ ંુ કાચ.ંુ .સ ૂકાઇ
ગયેલા રસન.ંુ .થિભાિે જ દુગું ધિાળં ..િાસી અને એું ું છે તથા જે અપર્િત્ર છે એ ભોજન તામસી
માણસને ગમત ંુ હોય છે . (ગીતાઃ૧૭/૮ થી ૧૦) માંસ..ઇંડા જેિા રહિંસામય ૫દાથો કે જે થિભાિે જ
અપર્િત્ર છે તેમજ અન્યાય અને અધમાથી ઉપાજીત અસત ્ ધનથી મેળિેલ આહાર ૫ણ અપર્િત્ર
કહેિાય છે . ર્સદ્ધાંતઃ ૦૪ ત્યાગી ઘરને કુ ટંુ બ ૫રીિાર, જ ંગલમાં તમે જાિો નહી, રહો જગતમાં બની
ગૃહથથી, િેશ કોઇ બનાિો નહી.. બની બાિાને ભીખ માંગિી, એ સાચો વ્યિહાર નથી, કમા કરો
ુ માનીને, મન પોતાન ંુ બહેકાિો નહી,
સેિા અ૫નાિો, બનો પ ૃર્થિી ૫ર ભાર નહી.. પ્રભ ુ ઇચ્છાને શભ
કહે અિતાર’’ ગૃહથથ અર્ત ઉત્તમ, ત્યાગી િનમાં જાઓ નહી... (અિતારિાણીઃ૯/ઘ) પ્રાચીન અને
અિાાચીન ભારતીય સંથકૃર્તમાં ક્યાંય ગૃહથથનો ત્યાગ કરી સમાજ ૫ર બોજારૂ૫ બનિાન ંુ કહ્ં ુ નથી.
ુ !! (અથિાિેદઃ૬/૨૩/૩)
!! દે િથય સર્િતઃુ સિે કમાકૃણ્િન્ત ંુ માનષ
એટલે કે "તમામના ર્નમાાતા જ્યોર્ત થિરૂ૫ ૫રમાત્માની સ ૃર્ટટમાં તમામ મનટુ યે પોતપોતાનાં કમો
કરિાં..કોઇ પ્રાણી અકમાણ્ય ન રહે..’’
ુ ી જીિિાની ઇચ્છા
યજુ ાિેદ (૪૦/૨) માં કહ્ં ુ છે કેઃ "માનિે કમા કરતાં કરતાં ૧૦૦ િષા સધ
કરિી..તેના ર્સિાય અન્ય કોઇ માગા નથી.માનિ કમાથી નહી,પરં ત ુ કમાફળથી બલપ્ત થાય છે .’’

ુ
ુ ાર ભગિાનની ભસ્તતમાં ગૃહથથ નહી,પરં ત ુ આસસ્તત જ
ગોથિામી તલસીદાસજીના
મત અનસ
ુ
બાધક છે . "ઘર રકન્હે ઘર જાત હૈ, ઘર છાંડે ઘર જાઇ, તલસી
ઘર બન બબચહીં રામ પ્રેમ પરુ
છાઇ..’’
"ઘર કરિાથી (ગૃહથથમાં રહેિાથી) પોતાના અસલી ઘર (૫રલોક) નટટ થાય છે અને ઘર છોડિાથી
(સંન્યાસ ધારણ કરિાથી) અહીન ંુ ઘર (પોતાન ંુ ગૃહથથ) નટટ થાય છે ..એટલા માટે ત ૂં ઘર અને
િનની િચ્ચે જ એટલે કે ઘરમાં જ ગૃહત્યાગની જેમ રહીને શ્રી રામજીના પ્રેમન ંુ નગર િસાિ.’’
ુ ો ધારણ કરીને મનમાં ર્િષયભોગન ંુ બચન્તન કરનારને
ગૃહથથ ત્યાગ કરીને બાહ્ય થિાંગ સાધન
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં ર્મર્થયાચારી (પાખંડી) કહ્યો છે . "જે કમેપ્ન્િયોને (બધી ઇપ્ન્િયોને) બળ પ ૂિાક
રોકીને મનથી ઇપ્ન્િયોના ર્િષયોન ંુ બચિંતન કરતો રહે છે તે મ ૂઢ બદ્ધુ દ્ધિાળો મનટુ ય ર્મર્થયા આચરણ
કરિાિાળો કહેિાય છે .’’ (ગીતાઃ૩/૬)
આ જ સંદભામાં ભગિાન આગળ કહે છે કેઃ જે મનટુ ય મનથી ઇપ્ન્િયો ઉ૫ર ર્નયંત્રણ રાખીને
આસસ્તત રહીત થઇને ર્નટકામ ભાિથી તમામ ઇપ્ન્િયો દ્વારા કમાયોગન ંુ આચરણ કરે છે તે જ શ્રેટઠ
ુ ય મિુ ો એ છે કેઃ અજુ ાન જ્યારે કમા છોડીને ભાગિાની િાત કરિા
છે . શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાનો મખ
લાગ્યો તો ભગિાન શ્રી કૃટણજીએ સમજાવ્ય ંુ કેઃ ગૃહથથનો..કમાક્ષેત્ર (કુ રૂક્ષેત્ર) તો તારે જીતવ ંુ જ
૫ડશે અને ૫રમ તત્િને જાણીને જીિન્મસ્ુ તત પ્રાપ્ત કરિી એ ૫ણ તારૂં કતાવ્ય છે .ગૃહથથાશ્રમમાં
રહીને જ ભગિાને અજુ ાનને ર્નરાકાર બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન આપીને મસ્ુ તત અને પ્રથમ સંસારથી અનાસતત
કરી દીધો હતો. ભગિાન શ્રી રામ..જનકજી..સપ્તઋર્ષઓ..િગેરે તમામ ગૃહથથી હતા અને
ભગિાનના ઉચ્ચ કોટીના ભતત બની પ્રભ ુ થિરૂ૫ બની ગયા હતા. સંત ગંગાદાસજી કહે છે કેઃ !!
મન રં ગા નહી ઉસ રં ગમેં, ક્યા હં કપડે રં ગનેમેં !!
ગરૂુ દે િ કહે છે કેઃ "પ્રભ ુ ઇચ્છામાં જીિન પસાર કરિાન ંુ છે .ગૃહથથ આશ્રમ સૈથી ઉત્તમ આશ્રમ છે
તેને છોડીને પ્રભ ુ પ્રાર્પ્તના માટે િનમાં જિાની જરૂર નથી." મન ુ મહારાજે ગૃહથથાશ્રમ ર્િશે કહ્ં ુ છે
ુ ો આશ્રય લઇને જીર્િત રહે છે તેિી જ રીતે તમામ આશ્રમીઓ
કેઃ "તમામ પ્રાણ ધારી િાયન
ગૃહથથમાં આશ્રય લે છે .’’ (મનથુ મર્ૃ તઃ૭/૭૭)
ુ
બાહ્ય િેશભ ૂષા..આડં બરો ર્િશે તલસીદાસજી
લખે છે કેઃ જાકે નખ અરૂ જટા ર્િશાલા,સોઇ તાપસ
ુ બેષ ભ ૂષણ ધરે ,
પ્રર્સદ્ધ કબલકાલા, ર્મર્થયારં ભ દં ભ રત જોઇ, તાકો સંત કહૈ સબ કોઇ, અશભ
ુ મારહિં
ભચ્છાભચ્છ જે ખારહિં, તેઇ જોગી તેઇ ર્સદ્ધ નર પ ૂજ્ય તે કબલયગ

!! રામચરીત

માનસઃઉત્તરકાંડઃ૯૭-૯૮ !!
જેને પોતાના નખ તથા જટા િધાયાા હોય તેને તપથિી ગણિામાં આિે છે ..
જે માણસ ખોટાં કમો શરૂ કરિામાં તથા દં ભમાં તત્પર હોય તેને જ તમામ લોકો સંત કહે છે .

ુ િેશને તથા ખો૫રી..િગેરે અશભ
ુ ભ ૂષણોને ધારણ કરે છે તથા ભોજનમાં ભક્ષ્ય કે
જે માણસ અશભ
ુ માં યોગી તથા ર્સદ્ધજન તરીકે પ ૂજાય છે . ર્નરં કારી
અભક્ષ્યનો ર્િિેક કરતો નથી તે માણસ કબળયગ
સંતો જ્ઞાન અને કમા ઉ૫ર ર્િશેષ ભાર મ ૂકે છે .સાદું જીિન અને ઉચ્ચ ર્િચાર રાખીને
સેિા..સર્ુ મરણ..સત્સંગથી જ ૫રમાત્માની પ્રાર્પ્ત થાય છે . ર્સદ્ધાંતઃ ૦૫ બેસી જઇ સોનીની દુકાને
ઘરે ણાં ઘડી શકાય નરહ,
ર્િદ્યાથી હોય ઘણો જ લાયક ર્શક્ષક એ કહેિાય નરહ. પોતે જ જ્યારે હોય ર્િદ્યાથી ર્શક્ષણ એ શંુ
ુ ો જે બતલાવ્યો
ભણાિી શકે ? ભણી ગણીને પાસ થાય તો ર્શક્ષક બનીને ભણાિી શકે.. ભેદ પ્રભન
તેમાંથી તમે ડગો નરહ, કહે "અિતાર’’ આ પાંચમી પ્રર્તજ્ઞા ગરૂુ આજ્ઞા ર્િના જ્ઞાન ખોલો નરહ...
(અિતારિાણી)
આ ૫દના ત્રણ પ્રયોજન છે ...
1.

અનાર્ધકારી ગરૂુ દ્વારા જ્ઞાન આ૫િામાં ના આિે..

2.

અનાર્ધકારી ગરૂુ માયા સંચય િગે રે..ના માટે જ્ઞાનનો દુરપયોગ ના કરે તથા જ્ઞાનનો

અહંકાર ના કરિા લાગે..
3.

અનાર્ધકારી ર્શટયને બ્રહ્મજ્ઞાન જેિી ૫ર્િત્ર ર્િદ્યા ન મળે ,કારણ કે તેનાથી સમાજની હાની

થિાનો ભય હોય છે .અર્ધકારી ગરૂુ (પરમ ગરૂુ ) જ જાણી શકે છે કેઃ કય ંુ પાત્ર ૫રાર્િદ્યાનો અર્ધકારી
છે અને કોન નથી ! હિે આ ર્િશે ર્િગતિાર ચચાા કરીએ..
િતામાન સમયમાં સાત પ્રકારના ગરૂુ ઓ જોિા મળે છે ઃ
1.

ુ હોય છે .તે ફતત ધમાગ્રથ
સ ૂચક ગરૂુ ઃ િણોની જાળયતુ ત લૌરકક બાહ્ય શાસ્ત્રમાં ર્નપણ
ં ોની

સ ૂચના આપે છે .
2.

િાચક ગરૂુ ઃ િણાા શ્રમ..ધમા-અધમા ઉ૫ર વ્યાખયાન આપે છે .

3.

બોધક ગરૂુ ઃ ફતત મંત્ર આપે છે .પંચાક્ષરી..િગે રે મંત્રોના ઉ૫દ્વેટટા હોય છે .

4.

ર્નર્ષધ્ધ ગરૂુ ઃ સંમોહન..મારન..િશીકરણ..િગે રે તચ્ુ છ તંત્ર મંત્રના ર્િષયન ંુ જ્ઞાન આપે છે .

5.

ર્િરહત ગરૂુ ઃ સંસારમાંના દુઃખ અને નશ્વરતા સમજાિી િૈરાગ્યનો માગા બતાિે છે .

6.

કારણ ગરૂુ ઃ મહામંત્રનો આદે શ આપીને સાંસારીક રોગ દૂ ર કરે છે .

7.

પરમ ગરૂુ ઃ (કારણ ગરૂુ ) મહામંત્રનો આદે શ આપીને સાંસારીક રોગ..િગે રે દૂ ર કરનાર..ચાર

િેદોનો એક મહામંત્ર મળીને ચાર પ્રર્સદ્ધ મહામંત્ર કહેિાય 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 છું.. (યજુ ાિેદ)

િેદોના મહામંત્રોનો આદે શ આપનાર ગરૂુ ૫ણ કારણ ગરૂુ કહેિાય છે . બધામાં સિાશ્રેટઠ ૫રમગરૂુ
ુ ૂર્ત
(સદગરૂુ ) હોય છે જે પરમાત્માનાં અંગસંગ દશાન કરાિી દે છે એટલે કે બ્રહ્મની ૫રોક્ષ અનભ
કરાિે છે તથા જે અહંકાર શ ૂન્ય તથા શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ હોય છે .આિા ૫રમગરૂુ એ આપેલ જ્ઞાનથી
જ ર્શટયન ંુ કલ્યાણ થાય છે .ઘણા જન્મોના પણ્ુ યોથી આિા પરમ ગરૂુ મળે છે .જેને આિા ગરૂુ મળે છે
તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાંથી મતુ ત થાય છે .
સદગરૂુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેિા માત્રથી કોઇ જ્ઞાનિાન બની જતો નથી તેમજ બીજાને જ્ઞાન
પ્રદાન કરિાનો અર્ધકારી બની શકતો નથી..કારણ કે, બ્રહ્મજ્ઞાનનાં ત્રણ સોપાન છે . બ્રહ્મતત્િને
જાણવ.ંુ .તેને જીિનમાં તારવ.ંુ . અને બ્રહ્મમય બની જવ.ંુ . આ ત્રીજી અિથથા જ જીિનમસ્ુ તત ની
ુ ે ૫રાર્િદ્યાની કૃપા િરસાિી શકાય છે ..
અિથથા છે કે જેને પ્રાપ્ત કરીને જ બીજા કોઇ૫ણ જજજ્ઞાસન
જીિનમાં બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કયાા પછી ૫ણ ધ્યાન અને પ્રેમ (ભસ્તત)ની ૫રમ આિશ્યકતા છે .. કારણ
કે, રામચંિકે ભજન બબન ુ જો ચહ ૫દ ર્નિાાણ, જ્ઞાનિંત અર્પ સો નર પશ ુ બબન પછ
ૂં ર્િષાન...
ુ ા ધ્યાન અને ભસ્તત ર્િના જ્ઞાની ૫ણ પછ
એટલે કે પ્રભન
ૂં ડા અને ર્શિંગડા ર્િનાનો ૫શ ુ જ છે જ.
બીજાને કેિી રીતે જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે ? બ્રહ્મજ્ઞાનન ંુ નાટક બતાિીને ધન હરણ કરનારા ગરૂુ
સામાજીક હાર્નના ૫હોચાડે એટલા માટે આ પ્રણની ૫રમ આિશ્યકતા છે . ગરૂુ ગીતામાં કહ્ં ુ છે કેઃ
ર્શટયન ંુ ધન હરણ કરનારા ગરૂુ ઓ તો ઘણા હોય છે પરં ત ુ ર્શટયના દુઃખને દૂ ર કરનાર ગરૂુ દુલાભ
છે . ૫રમગરૂુ પોતે જીિન્મતુ ત હોય છે અને તે જ જાણી શકે છે કેઃબ્રહ્મ ર્િદ્યાનો સાચો અર્ધકારી કોન
છે ? અનાર્ધકારીને બ્રહ્મજ્ઞાન ન આ૫િાની શાસ્ત્રાજ્ઞા છે . શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં ભગિાન કહે છે
ુ ત્તમ જ્ઞાન એિા વ્યસ્તતને ના કહેવ ંુ કે જે તપથિી ના હોય..ભતત ના હોય..જે સાંભળિા
કેઃ આ ગહ્ય
ઇચ્છતો ના હોય અને જે મારામાં દોષિર્ટટ કરે છે . (ગીતાઃ૧૮/૬૭) પોતાના કતાવ્યન ંુ પાલન કરતાં
થિાભાર્િક જે કટટ આિી જાય તેને પ્રસન્નતાપ ૂિાક સહન કરિાન ંુ નામ તપ છે .તપના ર્િના
અંતઃકરણમાં 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 સંભળાિિાથી તે આિી ઉત્તમ બ્રહ્મર્િદ્યાનો ર્તરથકાર કરી દે છે .સત્યનો ર્િિેક
કરનારી બ્રહ્મર્િદ્યા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પાસે હોય છે .આ ર્િદ્યાને નાસ્થતકોથી..ર્નિંદક..ઇટયાા ળ..ઇપ્ન્િયાર્ધન
(ભોગોમાં બલપ્ત) અસાિધાન અને કપટી મનટુ યોને નહી આ૫િાન ંુ ર્િધાન છે . અધ્યાત્મ રામાયણ
ુ ાન ! આ ૫રમ રહથય (બ્રહ્મજ્ઞાન) મજ
ુ આત્મથિરૂ૫
(૧૧/૧૫૨) માં કહ્ં ુ છે કેઃ " હે ર્નટપાપ હનમ
રામન ંુ હ્રદય છે અને સાક્ષાત મેં તને સમજાવ્ય ંુ છે .જો તને ઇન્િલોકના રાજ્યથી ૫ણ િધ ુ ધન કોઇ
આપી દે તો ૫ણ આ જ્ઞાનનો ભેદ ખોલિો નરહ.’’
સંકલનઃ ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી "ર્નરં કારી"

ક્રોધ સાક્ષાત યમરાજા છે
માનિ જીિનમાં અનેક મનોર્િકાર છે .આ પૈકી સૌથી પ્રબળ મનોર્િકાર ક્રોધ’’ છે કે જેનાથી અમારા
કમો સૌથી િધ ુ પ્રભાર્િત થાય છે ,પરં ત ુ ક્રોધ કેમ આિે છે ? આ પ્રશ્ન ઘણો જ ગંભીર છે તથા તેનો
જિાબ ૫ણ એટલો જ ગંભીર છે .આ૫ણા જીિનમાં એિી કેટલીય ઘટનાઓ બને છે કે અમારે ક્ષબણક
ક્રોધના કારણે ગંભીર ૫રીણામો ભોગિિા ૫ડે છે .આવ ંુ બનિાન ંુ પ્રથમ કારણ છે ઃર્િિેકની ખામી.
જેમ પ્રકાશ અને અંધકાર એકબીજાના ર્િરોધી છે તેમ ક્રોધ અને ર્િિેક ૫ણ એકબીજાના ર્િરોધી
છે .જેમ પ્રકાશના એક રકરણથી અંધકાર દૂ ર થઇ જાય છે તેમ ર્િિેકની ગે રહાજરીના કારણે
મનટુ યને ક્રોધ આિી જાય છે .જ્યારે મનટુ યનો ર્િિેક નટટ થઇ જાય છે ત્યારે ક્રોધી વ્યસ્તતને
સારાસારનો તથા કેિી િાત કહેિી અને કેિી િાત ના કહેિી તેનો ખયાલ રહેતો નથી. શ્રીમદ્
ભગિદ્ ગીતામાં (૨/૬૨) કહ્ં ુ છે કેઃ
ુ ઃ સંગથતેષ ૂ૫જાયતે ! સંગાત્સંજાયતે સંમ્મોહઃ સંમ્મોહાત્થમર્ૃ તર્િભ્રમઃ !! ૨/૬૨ !!
ધ્યાયતો ર્િષયાન્પસ
" ર્િષયોન ંુ બચિંતન કરનાર મનટુ યની તે ર્િષયમાં આસસ્તત જન્મે છે ,આસસ્તતથી કામના ઉત્પન્ન
થાય છે , કામનામાં ર્િઘ્ન આિિાથી ક્રોધ જન્મે છે ,ક્રોધથી મોહ(મ ૂઢતા) આિે છે ,મ ૂઢતાથી થમર્ૃ ત
નટટ થઇ જાય છે . થમ ૃર્ત નટટ થિાથી બદ્ધુ દ્ધ અથાાત ્ ર્િિેક નાશ પામે છે .બદ્ધુ દ્ધનો નાશ થિાથી
મનટુ યન ંુ ૫તન થાય છે .’’
ભગિાનન ંુ બચિંતન નહી થિાથી ર્િષયોન ંુ જ બચિંતન થાય છે ,કારણ કે જીિની એક તરફ ૫રમાત્મા
છે અને બીજી તરફ સંસાર છે .જ્યારે આ૫ણે ૫રમાત્માનો આશ્રય છોડી દઇએ છીએ ત્યારે સંસારનો
આશ્રય લઇને સંસારન ંુ જ બચિંતન કરીએ છીએ,કેમકે સંસાર ર્સિાય બચિંતનનો બીજો કોઇ ર્િષય
રહેતો નથી.આ રીતે બચિંતન કરતાં કરતાં મનટુ યની તે ર્િષયમાં આસસ્તત,રાગ અને પ્રીર્ત ઉત્પન્ન
થઇ જાય છે .આસસ્તત પેદા થિાથી મનટુ ય તે ર્િષયન ંુ સેિન કરે છે .ર્િષયોન ંુ સેિન ૫છી ભલે તે
ુ થાય છે તેનાથી ર્િષયોમાં પ્રીર્ત પેદા થાય
માનર્સક હોય કે શારીરરક હોય, તેનાથી જે સખ
છે .પ્રીર્તથી તે ર્િષયોન ંુ િારં િાર બચિંતન થિા લાગે છે . ર્િષયોમાં રાગ પેદા થિાથી તે
ુ મને મળે !
ર્િષયોને(ભોગોને) પ્રાપ્ત કરિાની કામના પેદા થઇ જાય છે કે તે ભોગો.. િથતઓ
કામનાને અનકુ ળ
ૂ ૫દાથો મળતા રહેિાથી લોભ પેદા થઇ જાય છે અને કામના પર્ુ તિની સંભાિના
થઇ રહી હોય,પરં ત ુ તેમાં કોઇ ર્િઘ્ન નાખે તો તેના ઉ૫ર ક્રોધ આિી જાય છે .
ુ ાર જ્યારે કોઇ કાયા ના થાય ત્યારે મનમાં તનાિ..કું ઠા..સંઘષા તથા અસંતોષની
અમારી ઇચ્છાનસ
ુ હદ સધ
ુ ી અમારો ર્િિેક પ્રયાસ કરે છે ,પરં ત ુ
સ્થથર્ત પેદા થાય છે .આ સ્થથર્તને શાંત કરિા અમક

જ્યારે ર્િિેકન ંુ ર્નયંત્રણ રહેત ંુ નથી ત્યારે ક્રોધ ભભ ૂકી ઉઠે છે .ક્રોધ અને રહિંસાના પ્રભાિમાં વ્યસ્તત
પેશાર્નક ભાિનાથી પ્રેરાઇને ન કરિાનાં કાયા(અનથા) કરી બેસે છે .ઘણીિાર ર્િિેકની ખામીના
ુ ા..બદલાની ભાિના..િગે રે રહિંસાનાં
કારણે અમારી અંદર િૈમનથય..ર્િરોધ..કટુતા.. ઇષાા ..શત્રત
સક્ષ્ુ મરૂ૫ અમારી અંદર અંકુ રના રૂ૫માં હોય છે તે ૫ણ ક્રોધન ંુ રૂ૫ ધારણ કરી લે છે .અમારી અંદર
તામર્સક તત્િની ઉગ્રતાના કારણે બદ્ધુ દ્ધ ભ્રટટ થઇ જાય છે અને તેથી કોઇન ંુ ૫ણ અર્નટટ કરિામાં
ુ ાની જગ્યાએ પ્રેમ..દ્વેષની જગ્યાએ આજત્મયતા ભાિ હોય તો ક્રોધ
કોઇ ક્ષોભ થતો નથી.જો ૫શત
ુ ી અમારી અંદર રહિંસાની ભાિના રહેશે ત્યાં સધ
ુ ી ગમે તે રૂ૫માં ક્રોધ
ઓછો થઇ જાય છે .જ્યાં સધ
પ્રગટ રૂ૫માં રહે છે .ફતત ક્રોધને દબાિિાથી જ ક્રોધ શાંત થતો નથી,પરં ત ુ એક ભયાનક મનઃસ્થથર્ત
બની જાય છે .દૈ ર્નક જીિનમાં ૫ણ ઘણીિાર રહનતાની ભાિનાના કારણે ક્રોધ આિી જાય છે .
પોતાની કોઇ હીન ભાિનાને છુપાિિા માટે ૫ણ લોકો ક્રોધનો સહારો લે છે કે જેથી પોતાની શ્રેટઠતા
ર્સદ્ધ કરી શકાય. ભગિાન શ્રી કૃટણએ ગીતામાં(૧૬/૨૧) ક્રોધને નરકન ંુ દ્વાર કહ્ં ુ છે ...
ર્ત્રર્િધં નરકથયેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ
કામઃ ક્રોધથતથા લોભથતથમાદે ત્ત્રયં ત્યજેત !! ગીતાઃ૧૬/૨૧ !! "કામ..ક્રોધ અને લોભ..આ ત્રણ
નરકના દરિાજા જીિાત્માન ંુ ૫તન કરનારા છે ,એટલા માટે આ ત્રણેનો ત્યાગ કરી દે િો જોઇએ..’’
ક્રોધ આિે ત્યારે અમે જો થોડા સમય માટે તેને ટાળી દઇએ તો ક્રોધથી બચી જિાય છે .જ્યારે ૫ણ
કોઇ સારૂં કામ કરિાનો ર્િચાર આિે તો તરંુ ત જ કરી લેવ ંુ જોઇએ અને ખરાબ ર્િચાર આિે તો
તેને ટાળી દે વ ંુ જોઇએ.આ કાયા કઠીન છે પરં ત ુ પ્રયાસ કરિાથી તેમાં સફળતા મળે છે ,પરં ત ુ આ
કાયા તે જ કરી શકે છે કે જે પોતાની ઇપ્ન્િયો ઉ૫ર કાબ ુ રાખિામાં સક્ષમ છે .જેનામાં આત્મબળ
છે ..બદ્ધુ દ્ધ ૫ર ર્િશ્વાસ છે ..થિભાિ શાંત અને ગંભીર છે .પ્રેમપ ૂિાક વ્યિહાર કરિાથી બદ્ધુ દ્ધનો
ર્િકાસ..ર્નણાય લેિાની ક્ષમતા અને સમાજમાં પ્રર્તટઠા િધે છે . મનથુ મ ૃર્તમાં અક્રોધને ધમાનાં દશ
લક્ષણોમાંન ંુ એક માનિામાં આવ્ય ંુ છે .
દ્ય ૃર્તઃ ક્ષમા દમોસથતેયં શૌચર્મપ્ન્િય ર્નગ્રહઃ દ્યી ર્િદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધમા લક્ષણમ ્ ..
(મનથુ મ ૃર્તઃ૬/૯૨)
દ્ય ૃર્તઃ

ધન િગેરે..ના નાશ થિા છતાં બચત્તમાં ધૈયા બનેલ ં ુ રહે..શરૂ કરે લા કમામાં ર્િધ્ન અને દુઃખ
આિિા છતાં ઉદ્ધદ્વગ્ન ના થવ.ંુ .સંતોષ રાખિો..પોતાના ધમાથી થખબલત ના થવ.ંુ .પોતાના

ધમાને ક્યારે ય ના છોડિો એ દ્ય ૃર્ત છે .
ક્ષમાઃ ર્િના કારણે અ૫રાધ કરિાિાળાને દં ડ આપિાન ંુ સામર્થયા હોિા છતાં તેમના અ૫રાધને
સહન કરી માફી આપી દે િી તે ક્ષમા છે .

દમઃ

ઇપ્ન્િયોને ર્િષયોમાંથી હટાિિી એ દમ છે .મનને ર્નર્િિકાર રાખવ.ંુ .મનને રોકવ.ંુ .મનને

મનમાની ના કરિા દે િી.
ુ માં થપ ૃહા ન થિી..અન્યાયથી ૫રધન િગે રે..ગ્રહણ ન
અથતેયઃ ચોરી ના કરિી..બીજાઓની િથતઓ
કરિાં..પારકા ધનને પત્થર તલ્ુ ય સમજવ ંુ તે અથતેય છે .
શૌચ - બાહ્યાંત્તરની શપ્ુ ધ્ધન ંુ નામ શૌચ છે .જળ..માટી..િગે રેથી શરીરની શપ્ુ ધ્ધ થાય છે અને
દયા..ક્ષમા..ઉદારતાથી અંતઃકરણની શપ્ુ ધ્ધ થાય છે .રાગદ્વેષ અને ત ૃટણા રહીત શધ્ુ ધ મન
બનાિવ ંુ જોઇએ.ખાિા-પીિામાં ૫ર્િત્ર સાજત્િક ચીજોનો ઉ૫યોગ કરિો જોઇએ.
ઇપ્ન્િય ર્નગ્રહઃ ઇપ્ન્િયોને ર્િષયોમાં પ્રવ ૃત ના કરિી..જજતેપ્ન્િય બનવ.ંુ .
દ્યીઃ બપ્ુ ધ્ધમત્તા..પ્રર્ત૫ક્ષના સંશયને દુર કરિા..શાસ્ત્રજ્ઞાન..અપરાર્િદ્યા પ્રાપ્ત કરિી..આત્મ
ઉપાસના કરિી..ર્નર્ષધ્ધકમામાં લજ્જજા આિિી..શાસ્ત્રના તાત્પયાને સમજવ.ંુ .પોતાને
અકતાવ્યથી બચાિિા..
ુ થવ.ંુ .આત્મા ઉપાસના કરિી.. સત્યઃ ર્મર્થયા અને
ર્િદ્યાઃ આત્મા-અનાત્મા ર્િષયક ર્િચાર..બહુશ્રત
અરહતકારી િચનો ન બોલિાં..િાથતર્િક સત્ય જ બોલવ.ંુ .પોતાની જાણકારી

ુ ાર
અનસ

યોગ્ય બોલવ.ંુ .
અક્રોધઃ ક્ષમા કરિા છતાં ૫ણ કોઇ અપકાર કરે તેમ છતાં ક્રોધ ના કરિો..દૈ િિશ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય
તો ૫ણ તેને રોકિો..પોતાના મનોરથોમાં ર્િધ્ન નાખનાર પ્રત્યે ૫ણ બચત્ત ર્નર્િિકાર રાખવ.ંુ .
આિા વ્યિહારથી મન અને િાણી ઉ૫ર ર્નયંત્રણ રહે છે ,એટલા માટે કહ્ં ુ છે કેઃ અક્રોધેન
જયેત્ક્રોધમ.્ ..’’ ક્રોધને શાંર્તથી જીતો.ક્રોધએ ૫તન અને ૫રાભિન ંુ કારણ છે ,એટલે તેનાથી બચવ ંુ
શ્રેયથકર છે .ક્રોધ અનેક મહાપરૂુ ષોના ૫રાભિન ંુ કારણ બન્યો છે .મહર્ષિ દુિાા સાએ ભગિાન શંકરના
અંશાિતાર અને મહાન જ્ઞાની હતા,પરં ત ુ થિભાિતઃ ક્રોધી હોિાના કારણે તેમને રાજા અંબરીષને
ત્યાં ર્િ૫ર્ત્તનો સામનો કરિો ૫ડયો હતો અને ક્રોધ જ તેમના ૫રાભિન ંુ કારણ હતો.તેિી જ રીતે
ુ ામજી ૫ણ ર્શિ ધનટુ યભંગના પ્રસંગમાં ક્રોધના કારણે જ ૫રાભ ૂત થયા
ભ ૃગુશ્રેટઠ ભગિાન ૫રશર
ુ ાિવ ંુ ૫ડ્ ં ુ હત.ંુ િથતત
ુ ઃ ક્રોધના મ ૂળમાં કામ છે .કામના
હતા તથા તેમને તપથયાથી પ્રાપ્ત પણ્ુ ય ગમ
થિી કે કામના કરિી એ મનન ંુ કાયા છે .મનથી ર્િ૫રીત થતાં જ ક્રોધ આિી જાય છે .મનનો
થિભાિ અત્યંત ચંચળ છે અને તેની પ્રકૃર્ત સંકલ્પ-ર્િકલાત્મક છે .મનના લીધેલ ર્નણાયો બદ્ધુ દ્ધથી
ુ જ જરૂરી છે .બદ્ધુ દ્ધના
ર્િ૫રીત ૫ણ હોઇ શકે છે એટલા માટે મનની ઉ૫ર બદ્ધુ દ્ધન ંુ ર્નયંત્રણ હોવ ંુ ખબ
ુ તથા તમોગણ
ુ નો ભાિ દબાઇ જાય છે .
ર્નયંત્રણથી ર્િચારોમાં સાજત્િકતા આિે છે અને રજોગણ
ક્રોધ થિાથી અર્િિેક ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી થમ ૃર્તભ્રમ થઇ જાય છે .થમર્ૃ તના નાશ થઇ જિાથી
બદ્ધુ દ્ધ નટટ થઇ જાય છે અને બદ્ધુ દ્ધનાશ એ ર્િનાશનો મ ૂળ હેત ુ છે ... "બદ્ધુ દ્ધનાશાત પ્રણશ્યર્ત’’

અનાસતત ભાિથી રહેિાથી કામ..ક્રોધ રહેતા નથી.શાસ્ત્રોમાં ક્રોધને સાક્ષાત યમરાજા કહ્યો છે તથા
તેનાથી બચિાની સલાહ આ૫િામાં આિી છે ...!
સંકલનઃ ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી "ર્નરં કારી"

ગણપતી ઉપાસનાન ંુ આધ્યાજત્મક રહથય
ુ ચોથ એ ગણેશ ચતથ
ુ ી કહેિાય છે .મોરે શ્વર નામના ગણપર્તના એક ભતત થઇ ગયા,
ભાદરિા સદ
તેમની ભસ્તતના કારણે પ્રભ ુ સાથે તેમન ંુ નામ જોડાઇ ગય,ંુ તેથી આ રદિસોમાં "ગણપર્ત બાપા
ુ જ
મોરીયા" ના અિાજોથી િાતાિરણ ગજી
ં ુ ઉઠે છે .ભારતીય સંથકર્ૃ તના ઋર્ષઓએ ગણપર્તને ખબ
ુ કાયામાં તેમન ંુ પ્રથમ પ ૂજન કરિામાં આિે છે .
મહત્િ આપય
્ ંુ છે .પ્રત્યેક શભ
ુ ાણોમાં કથા આિે છે કેઃમાતા પાિાતીજીને થનાન કરિાની ઇચ્છા થઇ,તેમને પોતાના શરીર
પર
ઉ૫રથી મેલ ઉતારીને તેન ંુ પ ૂતળં બનાવ્ય ંુ અને તેમાં પ્રાણ પ ૂયો,તે જીિત ંુ થય.ંુ તે બાળકને બહાર
પહેરો ભરિા ઉભો રાખયો અને જણાવ્ય ંુ કેઃ કોઇપણ વ્યસ્તત આિે તો અંદર આિિા દે િો નહી.હું
થનાન કરિા બેસ ંુ છું.આમ કહી પાિાતીજી થનાન કરિા બેઠાં.બરાબર તે જ સમયે કૈ લાશ (રકલ +
આસ જેની પ્રર્સધ્ધ સત્તા રહેલી હોય તે ૫રમાત્મા રકલાસ કહેિાય અને રકલાસને રહેિાની જગ્યાન ંુ
ુ ી, હાથમાં ર્ત્રશ ૂળ લઇને
નામ કૈ લાસ)માં ર્શિજીની સમાર્ધ (મહા પ્રલયકાળન ંુ ઐકાંસ્ન્તક થથાન) ખલ
તેઓ પોતાના ઘેર તરફ ઉ૫ડયા.ઘેર આિીને જુિે છે તો એક બાળક પહેરો ભરી રહ્યો હોય છે જે
ર્શિજીને અંદર જિા દે તો નથી..અટકાિે છે .પોતાના ઘરમાં જ પોતાને પ્રિેશ કરતાં અટકાિનાર
કોન..? ર્શિજીને ક્રોધ ચડયો અને ક્રોધના આિેશમાં તેમને ર્ત્રશ ૂળ માયું ુ એવ ંુ પેલા બાળકન ંુ મથતક
કપાઇ ગય.ંુ અંતરાય દૂ ર થતાં લોહીિાળં ર્ત્રશ ૂળ લઇને ર્શિજી અંદર ગયા.પાિાતીજી પ ૂછે છે કેઃ તમે
આ શંુ કરીને આવ્યા..? તો ર્શિજીએ કહ્ં ુ કેઃ દ્વાર ૫ર એક બાળક મને અંદર આિિા દે તો ન હતો
તેથી મેં તેનો ર્શરચ્છે દ કરીને અંદર આવ્યો છું.આ સાંભળીને માતા પાિાતીજીને ઘણો જ આઘાત
ુ કરિા ભગિાન ર્શિજી પોતાના પાષાદોને ર્શશ(મથતક) શોધી લાિિા
લાગે છે .પાિાતીજીને ખશ
મોકલે છે .સેિકો રથતામાંથી ૫સાર થતા એક હાથીના બચ્ચાન ંુ મથતક કાપીને લઇ આિે છે .જેને
કપાયેલા ધડ ઉ૫ર ચોટાડી દે િામાં આિે છે તે ગણપર્ત..! ત્યારબાદ ભગિાન સદાર્શિ આર્શિિાદ
ુ કાયામાં મારા તથા અન્ય તમામ દે િો ૫હેલાં તમારી પ ૂજા કરિામાં
આપે છે કેઃઆજથી કોઇપણ શભ
ુ કાયોની શરૂઆતમાં ગણપર્તજીની પ્રથમ પ ૂજા કરિામાં આિે છે .
આિશે.ત્યારથી દરે ક શભ
આ બધી િાતો રૂ૫કાત્મક છે .ખરે ખર આિી કોઇ ઘટના બનેલી જ નથી,પરં ત ુ બપ્ુ ધ્ધશાળીઓએ
તેમાંથી સારગ્રહી ગ ૂઢતત્િનો ભેદ સમિજો જોઇએ.આ કથામાં શંકા થાય કેઃમાતા પાિાતીજી થનાન

ુ ળં થઇ
કરિા બેઠાં ત્યારે તેમના શરીર ઉ૫ર એટલો બધી મેલ જમા થયો હશે કે જેન ંુ એક પત
જાય..? ભગિાન સદાર્શિ તો સિાજ્ઞ છે તો તેમને ખબર પડી જિી જોઇએ કે આ મારો છોકરો છે ..!
તેમછતાં તેમને એક અજ્ઞાનીની જેમ ક્રોધના આિેશમાં કતાવ્ય બજાિી રહેલા છોકરાનો ર્શરચ્છે દ
કરી નાખયો..? જે ર્શિજી હાથીના કાપેલા મથતકને ચોટાડી શકે તે શંુ ગણપર્તના કપાયેલા
મથતકને ના ચોટાડી શકે..? બબચારા ર્નદોષ પ્રાણીની હત્યા કેમ કરાિી..? અને માણસના ધડ ઉપર
ક્યારે ય હાથીન ંુ મથતક ફીટ થાય ખરૂં..?
આ બધી ઘટનાઓ િાથતિમાં બનેલી ઘટનાઓ નથી પરં ત ુ સંતો મહાપરૂુ ષો આ રૂપકના દ્વારા
ુ ર્નરાકાર બ્રહ્મને જ્યારે સ ૃર્ટિ રચિાનો
આપણને આધ્યાજત્મક જ્ઞાન પીરસે છે કેઃ પરાત્પર ર્નગાણ
સંકલ્પ થયો ત્યારે સૌ પ્રથમ મહતત્િની રચના કરી.આ મ ૂળ પ્રકૃર્ત કે જેને આપણે શસ્તત કહીએ
છીએ..પરુ ાણો તેને જ પાિાતી કે સતી કહે છે .આ મ ૂળ પ્રકૃર્તમાંથી પ્રથમ જે ર્િકૃર્ત-ર્િકાર થયો તે
મહતત્િ(બપ્ુ ધ્ધ)..તેમાંથી અહંકાર અને શબ્દ..થપશા..રૂ૫..રસ અને ગંધ...આ પાંચ તન્માત્રાઓ અને
તેમાંથી પાંચ મહાભ ૂતો (પ ૃર્થિી..પાણી..અસ્ગ્ન..િાયુ અને આકાશ)..પાંચ જ્ઞાનેપ્ન્િયો
ુ ..ગદ
ુ ા અને ઉ૫થથ) અને મન.
(આંખ..કાન..નાક..જીભ અને ત્િચા)..પાંચ કમેપ્ન્િયો (હાથ..૫ગ..મખ
આમ,પ્રકૃર્ત સાથે ચોિીસ તત્િો અને પચ્ચીસમો પરૂુ ષ છે .આ બધામાં સૌ પ્રથમ મહતત્િ(બપ્ુ ધ્ધ)ન ંુ
ર્નમાાણ કરે છે .આ બપ્ુ ધ્ધ તે પેલો છોકરો. ગણપર્ત (બપ્ુ ધ્ધ)ન ંુ પ્રથમ મથતક પ્રકૃર્તન ંુ બનેલ છે જે
ભોગપ્રધાન હોય છે તેની વ ૃર્ત્તઓ ભોગ તરફ જ હોય છે તેને હટાિીને ભગિાન સદાર્શિ ર્નર્મિત
નવ ંુ મથતક ગોઠિે છે .ગણપર્તન ંુ મથતક હાથીન ંુ જ બતાવ્ય ંુ છે કારણ કેઃ હાથી એ તમામ
પ્રાણીઓમાં સૌથી બપ્ુ ધ્ધશાળી પ્રાણી છે .પ્રાકૃર્તક બપ્ુ ધ્ધ ઇષ્ન્દ્રયોની દાસ હોય છે ..ઇષ્ન્દ્રયો જેમ નચાિે
છે તેમજ નાચતી હોય છે . યોગિર્શટઠ રામાયણમાં બે મન બતાિિામાં આવ્યાં છે ઃ એક જે
વ્યિહાર કરી રહ્ં ુ છે તે અને બીજુ ં મન મ ૂછાા િથથામાં ૫ડ્ ં ુ છે તે.. તે મનને જો જગાડી દે િામાં
આિે તો તે ગણેશ થઇ જાય છે .
ગણપર્તના માટે નિા મથતક તરીકે બીજા કોઇન ંુ મથતક ન લેતાં હાથીન ંુ જ મથતક શા માટે
લીધ.ંુ .? બપ્ુ ધ્ધન ંુ થિરૂ૫ સમજાિિા માટે હાથીના મોટા કાન..લાંબી સ ૂઢ..ઝીણી આંખો..મોટંુ પેટ..મોટંુ
માથ.ંુ .િગેરે અંગો તથા તેમન ંુ િાહન ઉંદર દ્વારા ઋર્ષઓએ આપણને આધ્યાજત્મક અથા સમજાિે
છે ..
ઝીણી આંખોઃ ઝીણી આંખો સ ૂક્ષ્મ અિલોકન કરિાની ક્ષમતા તથા માનિીને જીિનમાં સ ૂક્ષ્મ દ્રર્ટિ
રાખિા પ્રેરણા આપે છે .પોતાની દ્રર્ટિ સ ૂક્ષ્મ રાખી આપણને ખબર ના પડે તે રીતે
ુ તા દોષોને અટકાિિા જોઇએ.
આપણામાં ઘસ

મોટંુ નાકઃ

ુ ીની સગ
ુ ધ
મોટંુ નાક દૂ ર સધ
ં -દુગા ધને ઓળખી શકિાની ક્ષમતા દશાા િે છે .તત્િિેત્તા
જ્ઞાનીમાં દૂ રદશીપણંુ હોવ ંુ જોઇએ.પ્રત્યેક િાતની ગંધ તેમને પ્રથમથી જ આિી જિી
જોઇએ.કુ કમાના ઉકરડા ઉ૫ર કેટલાક લોકો સત્કમાન ંુ મખમલ પાથરી ભભકાદાર

રોનક

બનાિતા હોય છે તેમને જોઇ સામાન્ય માનિ તો અંજિાઇ જાય છે પરં ત ુ ગણેશ

જેિા

તત્િિેત્તા મહાપરૂુ ષો ઓળખી જતા હોય છે .

મોટા કાનઃ

ુ ..ઘણંુ બધ ુ સાંભળીને જેને જ્ઞાનર્નર્ધ િધારી છે તેમછતાં િધ ુ
મોટા કાન બહુશ્રત

ુ છે ઃ સારને ગ્રહણ
સાંભળિા તૈયાર રહે છે તેન ંુ સ ૂચક છે .તેમના કાન સ ૂ૫ડા જેિા છે .સ ૂ૫ડાનો ગણ
કરી લેિો અને ફોતરાને ફેંકી દે િા.િાતો બધાની સાંભળિી ૫ણ એમાંનો સારગ્રહણ કરી બાકીની
િાતો ફોતરાંની જેમ ઉડાડી દે િી..
બે દાંતઃ

ગણપર્તને બે દાંત છે . એક આખો અને બીજો અડધો.આખો દાંત શ્રધ્ધાનો છે અને

ત ૂટેલો દાંત બપ્ુ ધ્ધનો છે .જીિન ર્િકાસના માટે આત્મશ્રધ્ધા અને ઇશશ્રધ્ધા પ ૂણા હોિી જોઇએ.બપ્ુ ધ્ધ
કદાચ ઓછી હશે તો ચાલશે પરં ત ુ પ્રભ ુ પરમાત્મા ઉપર પ ૂણા ર્િશ્વાસ હોિો જોઇએ.પ્રભ ુ પરમાત્માએ
ુ અમ ૂલ્ય ભેટ આપી છે ઃ શ્રધ્ધા અને બપ્ુ ધ્ધ.. આ બંન્નેનો સમન્િય હોય તો જ જીિન
માનિને બે ખબ
ર્િકાસ થાય છે .માનિીની બપ્ુ ધ્ધ ર્સર્મત હોિાથી આખરે તેને શ્રધ્ધાનો સહારો લેિો ૫ડે છે . ખંરડત
દાંત એ બપ્ુ ધ્ધની મયાા દાન ંુ પ્રર્તક છે અને પ ૂણા દાંત એ અખ ૂટ શ્રધ્ધાન ંુ પ્રર્તક છે ..
ચાર હાથઃ

ગણપર્તને ચાર હાથ છે .તેમાં અનક્રુ મે અંકુ શ..પાશ..મોદક અને આર્શિિાદ આપતો

હાથ છે . અંકુ શ- એ િાસના ર્િકારો ઉ૫ર સંયમ જરૂરી છે તેમ બતાિે છે .પાશ- એ જરૂર ૫ડયે
ઇષ્ન્દ્રયોને ર્શક્ષા કરિાન ંુ સામર્થયા ૫ણ તત્િિેત્તાઓમાં હોવ ંુ જોઇએ તેમ દશાાિે છે .
મોદક - જે મોદ(આનંદ) કરાિે તે..મહાપરૂુ ષોનો આહાર આનંદ અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય
તેિો સાજત્િક હોિો જોઇએ તેમ દશાા િે છે .ચોથો આર્શિિાદ આપતો હાથ બતાવ્યો છે .એક હાથમાં
મોદક રાખીને પોતાના લાડલા રદકરાઓ(ભતતો)ને ખિડાિિા માટે બોલાિી રહ્યા છે ..
ર્િશાળ પેટઃ

બધી િાતો પચાિિાની ક્ષમતા દશાા િે છે .સમદ્રુ માં જેમ બધ ંુ સમાઇ જાય છે તેમ

મહાપરૂુ ષોના પેટમાં બધી િાતો સમાઇ જાય છે .ખોબા જેટલ ં ુ પેટ હોય તો તે ઉલ્ટી કરી નાખે
છે .કહેિા ન કહેિા જેિી બધી િાતો જ્યાં ત્યાં કહેતો ફરે તેથી તેને અર્નટટ પ્રાપ્ત થાય છે .બધાની
સાંભળે લી િાતો પોતાના ર્િશાળ પેટમાં સમાિી દે િી એન ંુ સ ૂચન કરે છે .તત્િિેત્તાની પાસે સૌ કોઇ
આિીને પોતાન ંુ હૃદય ઠાલિે છે ..પોતાની આત્મકથા કહેતા હોય છે .હિે આ િાતો જો મહાપરૂુ ષો
પેટમાં ના રાખે તો કદાચ પેલાની જીંદગી બરબાદ થઇ જાય અને બીજો કોઇ આ મહાપરૂુ ષની ઉ૫ર
ર્િશ્વાસ ના રાખે. તે સાગરની જેમ પોતાના પેટમાં અનંત િાતોને સમાિિાની શસ્તત ધરાિતો
હોિો જોઇએ..

૫ગઃ

તેમના ૫ગ નાના છે .નાના ૫ગ "ઉતાિળા સો બાિરા ધીરા સો ગંભીર"- એ કહેિતનો સાર

સમજાિી રહ્યા છે .પોતાના કાયામાં ધીરે ધીરે આગળ િધનારન ંુ કાયા સિુ ઢ અને સફળ બનત ંુ જાય
છે - તે તત્િિેત્તાઓએ ધ્યાન રાખવ ંુ જોઇએ.નાના ટૂંકા ૫ગ એ બપ્ુ ધ્ધમત્તાન ંુ લક્ષણ છે એટલે કે તે
પોતે જ દોડયા કરતા નથી,પરં ત ુ બપ્ુ ધ્ધથી બીજાને દોડાિે છે .
િાહનઃ ઉંદરઃ તેમન ંુ િાહન ઉંદર છે .મહાપરૂુ ષોનાં સાધનો નાના અને થિભાિ નમ્ર હોિો જોઇએ કે
જેથી કરીને તે તમામના ઘરમાં પ્રિેશ પામી શકે. બીજી એક વ્યિહારીક નીર્ત ૫ણ ઉંદર પાસેથી
શીખિા જેિી છે કે જ્યારે તે કરડે છે ત્યારે ફં ક મારીને કરડે છે તેથી કોઇને ખબર પણ પડતી
નથી.તત્િિેત્તા કોઇને કાન પકડાિે એવ ંુ કડવ ંુ કહે પણ એિી ર્મઠાસથી કહે કે સાંભળનારને ખરાબ
કે ખોટંુ ના લાગે અને પોતાન ંુ કાયા પણ થાય. બીજુ ં ઉંદર એ ચૌયાવ ૃર્ત્તનું પ્રર્તક છે ..જે સારૂં હોય તે
ચોરી લેવ.ંુ .તેનો ઉ૫ભોગ કરી લેિો.. આપણી ઇષ્ન્દ્રયોનો થિભાિ છે કે સારી અને સદ
ંુ ર ચોજોનો
ભોગ કરિાની વ ૃર્ત્ત તેનામાં થઇ જાય છે .તત્િિેત્તા મહાપરૂુ ષો આ ઇષ્ન્દ્રયો ઉ૫ર અસિાર થઇને
તેની આ ચૌયાવ ૃર્ત્તને સંયમમાં રાખે છે .
ર્િિેકબપ્ુ ધ્ધની ગર્તનો આધાર તકા છે .તકા ર્િના બપ્ુ ધ્ધનો ર્િકાસ શક્ય નથી.આ તકા જો ર્નરં કુશ
હોય તો ઉંદરની માફક ર્નરથાક કાપક૫
ૂ કયાા કરે છે ,એટલા માટે તેના ઉ૫ર ગણપર્તન ંુ ભારે
(ર્િિેકાત્મક) શરીર ગોઠવ્ય ંુ છે .કાપકુ ૫ કરનારો ઉંદર જ તકા રૂપી બપ્ુ ધ્ધનો ર્િકાસ કરનારો થઇ જાય
છે .આ તકા એ જ આપણો ગરૂુ છે .કોઇપણ પરરસ્થથર્તને આપણે તારકિક િર્ટિએ મ ૂલિીશંુ તો તેન ંુ
ર્નરાકરણ પામી શકીશંુ એટલે તકા ન ંુ પ્રર્તક ઉંદર છે .તકા ર્િના શાસ્ત્રના અથા ૫ણ યોગ્ય રીતે થઇ
શકતા નથી,માટે બપ્ુ ધ્ધ ર્િકાસમાં તકા ની અર્ત આિશ્યકતા છે . આ તકા કુ તકા ના થાય તેની
સાિધાની માટે કોરો તકા નહી, પરં ત ુ ગણેશ (બપ્ુ ધ્ધ)ના ભાર સાથેનો તકા હોિો જોઇએ..
ઉંદર એ માયાન ંુ પ્રર્તક છે .ઉંદરની માફક માયા ૫ણ માનિને ફં કી ફં કીને કરડે છે .આ
માયાને તત્િિેત્તાઓ જ અંકુ શમાં રાખી શકે છે .
ગણપર્તને દુિાા (દાભ) ઘણી જ ર્પ્રય છે .લોકોને મન જેની કોઇ રકિંમત નથી એિા ઘાસને
પણ તેમને પોતાન ંુ માન્ય ંુ છે અને તેની રકિંમત િધારી છે .તત્િિેત્તાઓ જેન ંુ કોઇ મહત્િ નથી, જેને
કોઇ રાખત ંુ નથી એિાને આશરો આપે છે ,તેમનામાં આત્મર્િશ્વાસ ર્નમાા ણ કરીને જીિન જીિિાની
ુ ધ
પ્રેરણા આપે છે .આ દુિાાને કોઇ રં ગ કે સગ
ં નથી.મહાપરૂુ ષોની પાસે જે કોઇ જે ૫ણ ભાિનાથી
આિે,તેમને જે કં ઇ પ્રેમથી આપે તે તેમને ગમવ ંુ જોઇએ - એવ ંુ દુિાાન ંુ સ ૂચન છે .
ગણપર્તને લાલ ફલ ર્પ્રય છે .લાલ રં ગ ક્રાંસ્ન્તનો સ ૂચક છે .તત્િિેત્તા મહાપરૂુ ષોને દૈ િી
ક્રાસ્ન્ત ર્પ્રય હોય છે .

ગણપર્તની ઉ૫ર આપણે ચોખા (અક્ષત) ચઢાિીએ છીએ.અક્ષત એટલે જેનામાં ઘા નથી..જે
ખંડીત નથી પણ અખંડ છે .મહાપરૂુ ષોની ૫ણ જીિન ધ્યેય માટે ..પ્રભ ુ માટે અખંડ અને અનન્ય
ભસ્તત હોિી જોઇએ.
ુ મરડીને ઉભા રહેનારને જ રરપ્ધ્ધ ર્સપ્ધ્ધ
ગણ૫ર્તને િક્રતડંુ કહે છે .રરપ્ધ્ધ ર્સપ્ધ્ધથી મખ
સાં૫ડે છે .િાંકા-ચક
ં ૂ ા ચાલિાિાળાને..આડે અિડે રથતે જનારને જે દં ડ આપે તે િક્રતસંુ ..
દરે ક કાયાની ર્સપ્ધ્ધ માટે ગણ૫ર્તન ંુ સિાપ્રથમ પ ૂજન કરિામાં આિે છે .તત્િિેત્તાઓ અને
શ્રેટઠ મહાપરૂુ ષો સમાજના ગણ૫ર્તઓ છે .કોઇપણ કાયાની ર્સપ્ધ્ધના માટે સિાપ્રથમ શ્રેટઠ પરૂુ ષોન ંુ
પ ૂજન કરિાથી..તેમને બોલાિિાથી..તેમનો સત્કાર કરિાથી તેમન ંુ માગા દશાન સતત મળત ંુ રહે છે
ુ ) છે .આ
અને કાયા ર્સધ્ધ થાય છે .આધ્યાજત્મક િર્ટિએ જોઇએ તો આપણી ઇષ્ન્દ્રયોનો એક ગણ(સમહ
ગણનો ૫ર્ત મન છે .કોઇપણ કાયાને ર્સધ્ધ કરવ ંુ હોય તો આપણો આ ગણપર્ત (મન) ઠેકાણે હોિો
જોઇએ,એટલે મનને કાયાના પ્રારં ભ ૫હેલાં મન શાંત અને સ્થથર કરવ ંુ જોઇએ,જેથી કોઇ ર્િઘ્નો ઉભા
થાય જ નહી અને કાયા સરળ રીતે પાર પાડી શકાય.
ુ
ુ ી તેમન ંુ પ ૂજન
ગણેશ ચતથીના
રદિસે જે ગણ૫ર્તને લાિીને થથાપના કયાા ૫છી દશ રદિસ સધ
ુ શીના રદિસે જળમાં કેમ ર્િસિન કરિામાં આિે છે ...?
અચાન કયાા બાદ તે ગણ૫ર્તન ંુ અનંત ચતદ
ુ ને ર્નગાણ
ુ માં ર્િબલન કરીએ છીએ..સાકાર
જે શાંત છે તેને અનંતમાં..સાકારને ર્નરાકારમાં અને સગણ
ભગિાન મ ૂર્તિમાં છે તો ર્નરાકાર ૫રમાત્મા સિાવ્યા૫ક છે .જીિનમાં ૫ણ વ્યસ્તત પ ૂજાથી શરૂઆત
કરી તત્િપ ૂજામાં તે આરં ભન ંુ ૫યાિસન કરીએ છીએ.અંર્તમ પ્રમાણ આપણે તત્િને જ માન્ય ંુ
છે .ટૂંકમાં ગણ૫ર્તન ંુ ર્િસિન એટલે ર્િરાટની પ ૂજાનો આરં ભ..બધા ૫રમાત્માના જ છે તેથી મારા
ભાઇઓ છે ..આપણંુ સૌન ંુ દૈ િી સગ૫ણ છે એટલ ં ુ સમજિાન ંુ છે .
સાિાજર્નક ગણેશ ઉત્સિ એ એકતા અને સંગઠનની ભાિનાન ંુ પ્રર્તક છે .
ર્નજ મંરદરમાં બેઠેલા ભગિાન પોતાની પાસે આિનારને કહે છે કેઃ તારે જો મારી પ્રાર્પ્ત કરિી
હોય તો પ્રથમ તારી પ્રાકર્ૃ તક બપ્ુ ધ્ધનો ર્િચ્છે દ કરીને તેની જગ્યાએ શધ્ુ ધ શૈિ બપ્ુ ધ્ધની થથાપના
કર..િાસના નહી..પરં ત ુ આ શધ્ુ ધ બપ્ુ ધ્ધ જ ર્શિ(૫રમાત્મા)ને પમાડે છે તે બતાિિા ર્શિાલયમાં
ુ િામાં આિે છે .
૫ણ ગણ૫ર્તની પ્રર્તમા મક
ુ ર્નરાકાર અવ્યતત બ્રહ્મ છે ....!!!
ર્શિ એટલે કલ્યાણ...ર્શિ પોતે અજન્મા..ર્નગાણ
શ્રી ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (ર્નરં કારી)

રાિણની િેર ભસ્તત
રામચરીત માનસમાં ભગિાન શંકર માતા પાિાતીજીને કહે છે કેઃહે ઉમા ! ભગિાન શ્રી રામચંિજીન ંુ
બચત્ત મ ૃદુલ છે તે ખ ૂબ જ કરૂણાશીલ છે .નર માંસ ખાનાર દાનિોને ૫ણ તે ગર્ત પ્રદાન કરે છે ..
જેની યાચના યોગીઓ કરે છે તથા જે ર્નર્શચર િેરભાિથી થમરણ કરે છે તેમને ૫ણ પરમ૫દ
ુ ે ભ્રમરહીત બની ભજતા નથી તે મંદમર્ત અત્યંત અભાગી છે .
પ્રદાન કરે છે .જે આિા પ્રભન
ુ ાર રાક્ષસ રાજ રાિણે ૫ણ પોતાની સ્થથર્તને અનકુ ળ
ભગિાન શંકરના આ ઉ૫દે શ અનસ
ૂ ભગિાન
શ્રી રામ સાથે િેરભાિના દ્વારા ૫રમ ૫દ પ્રાપ્ત કરિાનો િઢ સંકલ્પ કયો હતો. રામચરીત
માનસમાં ભગિાનશ્રી રામને જન્મ લેિાનાં પાંચ કારણો બતાવ્યાં છે , તેમાં ૫હેલ ં ુ કારણ ભગિાન
ુ ા દ્વારપાળો જય અને ર્િજ્યને મળે લો શ્રાપ છે .આ બંન્ને દ્વારપાળો ચોકી કરતા હતા.એકિાર
ર્િટણન
સનતકુ મારો ભગિાનનાં 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 ગથુ સામાં આિી મહાત્માઓએ શ્રાપ
આપ્યો કેઃ "તમે અમોને ભગિાનનાં દશાન કરતા અટકાિો છો માટે બંન્ને જણ ભયંકર રાક્ષસ બની
જાઓ.’’ આ કોલાહલથી ભગિાન જાગી જાય છે .ભગિાને મહાત્માઓને સમજાવ્યા કેઃ "દ્વારપાળોએ
તમોને અટકાવ્યા એ તેમની ભ ૂલ છે ,પરં ત ુ આપે તેમને શ્રા૫ આપ્યો તે બરાબર નથી કય.ું ુ ગમે તેમ
૫ણ એ દ્વારપાળો છે તેથી આ૫ શ્રાપમાં કાંઇક ફેરફાર કરો.’’ મહાત્માઓ કહે છે કેઃ "શ્રા૫ મળ્યો છે
એટલે તેમને રાક્ષસ તો થવ ંુ જ ૫ડશે ૫ણ...એક ફેરફાર કરીએ છીએ કેઃ રાક્ષસ બન્યા ૫છી તમારી
સાથે ભસ્તતભાિ રાખશે તો તેમને સાત જન્મ ૫છી મસ્ુ તત મળશે અને જો તમારી સાથે િેર બાંધશે
તો તમારા હાથે મરી ત્રણ જન્મે મસ્ુ તત પામશે.’’ આ દ્વારપાળોએ ર્નશ્ચય કયો કેઃ ભગિાનન ંુ ભજન
કરીએ તો સાત જન્મે મસ્ુ તત મળે એના કરતાં ભગિાન સાથે િેર બાંધી ત્રણ જન્મે મસ્ુ તત મળે તેવ ંુ
ુ માં રહરણ્યાક્ષ અને રહરણ્યકશ્ય૫ બન્યા..તેમને મારિા(તારિા)
કરીએ.. આ બંન્ને દ્વારપાળો સતયગ
ુ માં તે રાિણ અને કું ભકણા બને
૫રમાત્માએ બે અિતાર લેિા ૫ડયાઃ િરાહ અને ન ૃર્સિંહ !! ત્રેતાયગ
ુ માં તે દં તિક્ર અને ર્શશપ
ુ ાળ
છે ..તેમને મારિા ૫રમાત્માએ "રામ’’ અિતાર લેિો ૫ડયો. દ્વા૫રયગ

બન્યા, એમને મારિા (ઉદ્ધાર કરિા) માટે ભગિાને કૃટણાિતાર લેિો ૫ડયો હતો.’’ રામાયણમાં
અનેક એિા પ્રસંગો આિે છે જેમાં ભગિાન શ્રી રામને ભગિાનનો અિતાર બતાિીને િારં િાર
રાિણને ભગિાનની શરણાગર્ત થિીકારિા કહેિામાં આવ્ય ંુ છે , જેનાથી રાિણનો સંકલ્પ હટિાના
બદલે િધ ુ િધતો ગયેલો જણાય છે , તેન ંુ રદગ્દશાન અહી કરિાનો પ્રયાસ કરિામાં આવ્યો છે ..
નાક..કાન ર્િનાની સ ૂ૫ણાખા રાિણની પાસે ફરીયાદ કરિા જાય છે ત્યારે તે શ્રી રામચંિજીનો
૫રીચય આપતાં કહે છે કેઃ
હે રાિણ ! રાત રદિસ ત ૂં મરદરાથી મથત થઇને રહે છે ..તારે માથે શત્રુ જાગ્યો છે તેની તને ખબર
નથી.નીર્ત િગરન ંુ રાજ ટકત ંુ નથી..ધમા િગરન ંુ ધન ટકત ંુ નથી..ઇશ્વરને અપાણ ન કરે તો
માનિીનાં સત્કાયા ટકતાં નથી..ર્િિેક ના આિે તો ર્િદ્યા ટકતી નથી..ખરાબ સંગ કરે તો
સંન્યાસીઓનો સંન્યાસ ટકતો નથી અને અહંકાર કરે તો માનિીન ંુ જ્ઞાન ટકત ંુ નથી..શરાબ પીિે તો
માનિીની ખાનદાની ટકતી નથી..ખરાબ મત લે તો રાજિીન ંુ રાજ્ય ટકત ંુ નથી.
રાિણ ! સાિધાન થઇ જા..! આ જગતમાં ત ં ૂ બધાને નાના ગણે છે , પરં ત ુ શત્ર.ુ .રોગ..અસ્ગ્ન.. પા૫..
રાજા..પ્રભ ુ અને સા૫..તેમને ક્યારે ય નાના ન ગણિા જોઇએ.અયોધ્યાના રાજા દશરથના બે પ ૂત્રો કે
જેઓ પરૂુ ષોમાં ર્સિંહ તલ્ુ ય છે તેઓ િનમાં ર્શકાર ખેલિા આવ્યા છે .તેમન ંુ કતાવ્ય મારા જાણિામાં
આવ્ય ંુ છે કેઃ તેઓ પ ૃર્થિીને રાક્ષસો િગરની કરિાના છે . હે રાિણ ! ઋર્ષ મર્ુ નઓ તેમની
ભ ૂજાઓના બળનો આશ્રય પામીને િનમાં ર્નભાય રીતે ફરિા લાગ્યા છે .તેઓ જોિામાં તો બાળક
જેિા લાગે છે ૫ણ કાળ સમાન છે ..૫રમ ધીર છે ...૫રમ ધીર છે ...મોટા ધનધ
ા ુ ારી અને અનેક
ુ િાળા છે .આ બે ભાઇ અતબલત
ુ
ગણ
બળ અને પ્રતા૫િાળા..ખલોનો િધ કરિામાં લાગે લા અને
ુ દે નારા છે .
મર્ુ નઓને સખ
શ ૂ૫ણાખાની આિી ઉ૫રોતત િાતોથી રામાયણમાં િણાિેલ અિતારનો હેત ુ થપટટ 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...!’’
(બાલકાંડઃ૧૨૦/ઘ/૨) રાિણ આખી િાત સમજી ગયો.સંન્ધ્યા સમયે પોતાના રાજભિનમાં સ ૂતો
હતો,પરં ત ુ ઉંઘ આિતી નથી.તે ર્િચાર કરે છે કેઃ " સરુ ..નર..અસરુ ..નાગ અને ૫ક્ષીઓ..િગે રે કોઇ
ુ રો સમાન ૫ણ બળિાન નથી.ખર અને દૂ ષણ તો મારા સમાન બળિાન હતા.તેમને
મારા અનચ
ુ દે િતાઓને રાજી કરિા અને પ ૃર્થિીનો
ભગિાન ર્સિાય બીજો કોઇ૫ણ મારી શકે નહી.જો પ્રભએ
ભાર ઉતારિા માટે અિતાર ધારણ કયો હોય તો હું જઇને તેમની સાથે િેર તથા હઠ કરૂં અને
ુ ા બાણથી પ્રાણ ત્યજીને સંસારથી તરી જાઉં.આ તામસી રાક્ષસી શરીરથી ભજન થઇ શકિાન ંુ
પ્રભન

નથી,માટે પ્રભ ુ સામે મન.. િચન..કમાથી િેર કરીને તેમના હાથથી મરણ પામીને તરી જાઉં.’’ એ જ
મારો િઢ ર્નશ્ચય છે .
આનાથી થપટટ થાય છે કેઃ રાિણ અિતારિાદને માનતા હતા,પરં ત ુ તે સંશયિાદી હતો,
એટલે તેનો ર્િચાર એ ૫ણ હતો કેઃ...એ રામ જો સામાન્ય માનિ..રાજકુ માર જ હશે તો તેને તથા
તેના ભાઇને રણમાં જીતીને તેમની સાથેની સ્ત્રીન ંુ હરણ કરીશ.’’

રાિણ મહા ર્િદ્વાન અને

નીર્તમાન હોિાના કારણે પોતાના કલ્યાણની પ્રાર્પ્તના માટે જે િઢ સંકલ્પ કયો હતો..તેનાથી
ર્િચબલત થયો નહી. જો કે તેને ર્િચબલત કરિાના અનેક પ્રસંગો ઉ૫સ્થથત થયા હતા...તેની ઉ૫ર
નજર નાખીએ !!
ુ ા બાણથી મરીને સંસારથી તરી જિાનો ર્િચાર કરી રાિણ મારીચ પાસે જાય છે અને
પ્રભન
ૃ થા કે જે ગોઠિણથી હું એ
પોતાનો તમામ વ ૃત્તાંત સંભળાિે છે કેઃ "ત ં ૂ માયાિી છળ કરનારો મગ
રાજાની સ્ત્રીને હરી લાવ.ંુ ’’ તેના જિાબમાં રાિણને મારીચે અનેક રીતે સમજાવ્યો કેઃ હે રાિણ !
સાંભળ..! એ રામ મનટુ ય નથી, ૫રં ત ુ મનટુ યના રૂ૫માં ૫રમેશ્વર અિતરે લા છે .િેર અને પ્રેમ
સમાનની સાથે હોય અસમાન સાથે ના હોય. આમ કરિાથી સફળતા ના મળે .રામ કાળનાય કાળ
છે .મંદોદરીનો ચ ૂડલો અમર રાખિો હોય તો અહીંથી પાછો જતો રહે.બાલ્યાિથથામાં રામ
ર્િશ્વાર્મત્રના યજ્ઞના રક્ષણ કરિા માટે આવ્યા હતા. તે સમયે તેમને મને ફણા િગરન ંુ બાણ માયું ુ
હત,ંુ જેનાથી એક ૫ળમાં સો યોજન દૂ ર આિી ૫ડયો હતો. તેમની સાથે િેર બાંધિાથી ૫રીણામ
સારૂં નહી આિે.જેમ ભમરીએ ૫કડીને છોડી દીધેલ કીડો જ્યાં ત્યાં ભમરીને જ જુિે છે , તેમ રામે
૫રાથત કરીને છોડી દીધેલ હું જ્યાં રામ-લક્ષ્મણને જોઉં છું. ભયના સંથકારના કારણે મારી બદ્ધુ દ્ધ
ુ ાહું..ખર..દૂ ષણ તથા
ભમરીએ ૫કડીને છોડી દીધેલ કીડા જેિી થઇ ગઇ છે .તેમને તાડકા..સબ
ર્ત્રર્શરાનો િધ કરે લ છે તે રામ સામાન્ય મનટ્ ુ ય નથી..!

આિાં યસ્ુ તતપ ૂિાકનાં િાક્યો દ્વારા

મારીચે રાિણને સમજાિિા છતાં તેને મારીચની તમામ િાતોને ઉડાિી દે તાં કહ્ં ુ કેઃ હે મ ૂઢ મારીચ
! ત ૂં ગરૂુ ની જેમ મને બોધ આ૫િા બેઠો છે ? ત ં ૂ એ બતાિ કેઃ આ તમામ જગતમાં મારા જેિો કયો
યોદ્ધો છે ! મારા આદે શન ંુ પાલન નહી કરે તો હમણાં જ તારો ર્શરચ્છે દ કરીશ.મારીચ સમજી ગયો
ુ સીદાસજીએ લખી દીધ ંુ કેઃ
કેઃ નહી જાઉં તો રાિણ મારી નાખશે અને જઇશ તો રામ મારશે અને તલ
સમજદાર માણસે નિ જણાની સાથે ર્િરોધ ના કરિો. શસ્ત્રીઃ શસ્ત્ર િા૫રિામાં પારં ગત હોય.. મમીઃ
આ૫ણા અંદરના ભેદને જે જાણતો હોય.. પ્રભઃુ ઇશ્વરની સાથે ર્િરોધ ના કરિો.. શઠઃ શઠની સાથે
ુ ાામી ભરી હોય... ધનિાનઃ ધનિાનની સાથે ૫ણ
ર્િરોધ ના કરાય..જેનામાં લચ્ુ ચાઇ ભરી હોય..મખ
ર્િરોધ ના કરિો..આજે રૂર્પયાથી બધ ંુ ખરીદાય છે ,માનિીન ંુ ઇમાન

ુ ો આિી જાય છે . બંદીજનઃ
૫ણ ખરીદાય છે ..ર્િજય સત્યનો જ થાય છે ૫ણ રૂર્પયામાં બધા ગણ
કર્િ..ભાટ..ચારણ... િૈદ્યઃ ડાાકટરની સાથે ર્િરોધ ના કરાય.. ભાનસઃ રસોઇઓ..તેની સાથે ૫ણ
ુ િાનઃ જેનામાં ધીરતા..ગંભીરતા અને સદગણ
ુ ો હોય એિા સજ્જજનોની સાથે
ર્િરોધ ના કરિો.. ગણ
ર્િરોધ ના કરિો..
ઉ૫રોતત નિની સાથે ર્િરોધ કરિાથી ફાયદો થતો નથી.ઉ૫રોતત િાતો ઉ૫રથી થપટટ થાય છે કેઃ
રાિણે પોતાના કલ્યાણના માટે જે િઢ સંકલ્પ કયો હતો તેનાથી સહેજ૫ણ હટિા ઇચ્છતો ન હતો,
તેથી તો મારીચના ઉ૫દેશની તેને અિહેલના કરી હતી.. કેટલાક લોકોનો મત છે કેઃ રાિણે ર્િચાર
ુ ના મેદાનમાં તેમના હાથે મરી
કયો હતો કેઃ જો ભગિાને નરરૂ૫માં અિતાર લીધો હશે તો યદ્ધ
ભિસાગર તરી જઇશ અને જો અિતાર નહી હોય તો રણમેદાનમાં તેમને જીતી તેમની સ્ત્રીને
ઉપાડી લાિીશ અને આ ર્િચારની ૫રીક્ષા કરિા માટે રાિણે મારીચને કપટમ ૃગ બનિાની ર્િનંતી
કરી હતી.આમાં રાિણન ંુ તાત્પયા એ હત ંુ કેઃ જો અંતયાા મી ભગિાન નરરૂ૫માં હશે તો માયાને
ૃ ને ન જાણી શકે તો હું સમજી લઇશ કે તે મનટુ ય છે .આમ જ્યારે
ઓળખી લેશે અને જો માયામગ
મારીચને રાિણ કપટમ ૃગ બનાિીને મોકલ્યો તો તેને મારિા શ્રી રામ પાછળ દોડયા તો રાિણે
નક્કી કયું ુ કેઃ આ અંતયાામી ભગિાન નહી ૫રં ત ુ સાધારણ મનટુ ય જ માનિા લાગ્યો અને તેના
લીધે જ રાિણ ઉ૫ર કોઇના ઉ૫દે શની અસર ના થઇ. ૫રં ત.ુ .. આ મત યોગ્ય નથી, કારણ કેઃ આ
ૃ ની પાછળ દૂ ર
મતન ંુ ખંડન મારીચ િધના પ્રસંગમાં થઇ જાય છે ,જ્યારે શ્રી રામચંિજી માયામગ
ુ ી ચાલ્યા જાય છે તેમની પાછળ થોડા સમય ૫છી લક્ષ્મણ ૫ણ શ્રી રામની શોધમાં નીકળી જાય
સધ
છે ત્યારે ૫ણાકુટીમાં સીતાજીને એકલા જોઇને યર્ત (સાધ)ુ ના િેશમાં આિીને નીર્ત ર્પ્રર્ત તથા ભય
બતાિીને અનેક પ્રકારની િાતો સીતાજીને કહેિા લાગ્યો.(માણસની આંખ અને િાણી સંતત્િ છે કે
ુ જર્ત ગોસાઇ, બોલેહંુ િચન
ધોખેબાજ છે તેની ખબર આપી દે છે ) જેને સાંભળી !! કહ સીતા સન
દુટટ કી નાઇ !!
ત્યારે રાિણે પોતાન ંુ ભયંકર રૂ૫ બતાવ્ય ંુ ત્યારે સીતાજીએ કહ્ં ુ કેઃ અરે ખલ ! ત ં ૂ ઉભો રહેજે..!
રામચંિજી હમણાં આિી ૫હોચશે. હે 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 .આિાં િચનો
સાંભળીને રાિણે ઉ૫રથી ક્રોધ દે ખાડયો પરં ત.ુ .. રાિણ મનથી સીતાજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને
ુ નો અનભ
ુ િ કરિા લાગ્યો..
સખ
ુ ી જાય છે ,તે પોતાના િઢ સંકલ્પ અનસ
ુ ાર િેરભાિને
રાિણના આિા ભાિથી સમગ્ર ભેદ ખલ
સાચિી રાખિા માટે બહારથી ક્રોર્ધત થાય છે તથા પોતાના આંતરીક ર્નશ્ચયના દ્વારા શ્રી સીતાજીને
જગતજગની સમજીને તેમની ચરણિંદના કરે છે તથા ભગિાનની આ આહ્લારદની ૫રાશસ્તતનો

આશ્રયથી આજે મારા કલ્યાણનો માગા ખલ્ુ લો થયો છે તેમ સમજી આનંરદત થાય છે .
ુ ાનજીને નાગપાશમાં બાંધીને રાિણની સભામાં લઇ
અશોકિાટીકામાંથી જ્યારે મેઘનાદ શ્રી હનમ
ુ ાનજી રાિણને સમજાિતાં કહે છે કેઃ.... " હે રાિણ ! માયા જેની આજ્ઞાથી
જાય છે તો શ્રી હનમ
તમામ બ્રહ્માંડોન ંુ સિન કરે છે એ ૫રાત્પર બ્રહ્મ ભગિાન શ્રી રામનો હું દૂ ત છું.મારી મા-ન ંુ ત ં ૂ
અ૫હરણ કરી લાવ્યો છે એટલે હું તને રહતના બે શબ્દો કહેિા માટે આવ્યો છું. હે રાિણ ! જે બદ્ધુ દ્ધ
ુ ી જ રહેશે ૫છી થપાટ મારીને જતાં
અને સં૫ર્ત્તના મ ૂળમાં બ્રહ્મભાિ નહી હોય તો અમકુ સમય સધ
રહેશે.ગમે તેટલાં આભ ૂષણો ૫હેરે ૫ણ સ્ત્રી િસ્ત્ર ના ૫હેરે તો આ આભ ૂષણ નકામાં..પાણી ર્િનાની
નદી નકામી..ચંિ ર્િનાની રાત નકામી..સ ૂયા ર્િનાનો રદિસ નકામો..લાગણી ર્િનાનો ર્મત્ર
નકામો..થનેહ ર્િનાનો સગો નકામો..અને જેની િાણી ભગિાનન ંુ નામ બોલતી નથી એ િાણી
શોભતી નથી. હે રાિણ ! હાથ જોડીને અરજ કરૂં છું માટે અબભમાન છોડી દઇને મારી ર્શખામણ
સાંભળો.તમે પોતાના કુ ળનો ર્િચાર કરો. ભ્રમને છોડી દઇને ભતતોના ભયને દૂ ર કરનાર શ્રી
ુ ડરે
રામચંિજીન ંુ ભજન કરો..સરુ -અસરુ , ચર-અચરને જે ખાઇ જાય છે તે કાળ ૫ણ જેમનાથી ખબ
છે એિાની સામે િેર ક્યારે ય ના બાંધવ ંુ માટે જાનકીજીને સોંપી દો. રામચંિજીના ચરણકમળોને
ુ રહીને જે કાંઇ સં૫ર્ત્ત અને પ્રભત
ુ ાઇ
હ્રદયમાં ધરો..લંકાન ંુ અર્િચળ રાજ કરો.તમે રામથી ર્િમખ
મેળિી છે તથા મેળિશો તે તમામ જતી રહેશે. હે દશાનન ! હું પ્રર્તજ્ઞા પ ૂિાક કહું છું કેઃ જે પરૂુ ષ
ુ હોય તેનો કોઇ૫ણ રક્ષક થતો નથી.તમારૂં રામની સાથે િેર થશે તો હજાર
રામથી ર્િમખ
શંકર..ર્િટણ ુ તથા બ્રહ્મા ૫ણ તમોને બચાિી શકશે નહી.અબભમાન કે જે મોહરૂપી મ ૂળિાળં તથા
ુ પીડા આપનારૂં છે તેને છોડી દો અને કૃપાના સાગર..મોટા ઐશ્વયારૂ૫ રઘન
ુ ાયક શ્રી રામચંિજીન ંુ
ખબ
ભજન કરો..’’
ુ ાનજીના યસ્ુ તતપ ૂિાક ઉ૫દે શોને સાંભળીને રાિણે તેના ઉ૫ર કોઇ૫ણ જાતનો ર્િચાર કયાા
શ્રી હનમ
ર્િના બબલ્કુ લ કોરો જિાબ આપ્યો કેઃ ર્મલા હમરહિં કર્પ ગરૂુ બડ જ્ઞાની,
મ ૃત્યુ ર્નકટ આઇ ખલ તોરહ,
લાગેર્સ અધમ ર્શખાિન મોરહ !
જુઓ તો ખરા ! આજે મને આ િાનર મોટો જ્ઞાની ગરૂુ મળ્યો છે ..અરે મ ૂખા િાનર ! તારૂં મત્ૃ ય ુ
સમી૫માં આવ્ય ંુ લાગે છે તેથી જ ત ં ૂ નીચ હોિા છતાં મને ર્શખામણ આપિા લાગ્યો છે ..! તારી
બદ્ધુ દ્ધમાં ભ્રમ થયો છે . ઉ૫રોતત જિાબથી એ થપટટ ખબર ૫ડે છે કેઃ રાિણે જે પોતાનો ર્નશ્ચય
સંકલ્પ કયો હતો તેનાથી ર્િ૫રીત તે એક ૫ણ શબ્દ સાંભળિા ઇચ્છતો ન હતો. ર્િબભષણ-રાિણના
ુ ર્ત અને કુ મર્ત બધાના હૈયામાં
સંિાદમાં ર્િબભષણ રાિણને સમજાિતાં કહે છે કેઃ મોટાભાઇ ! સમ
ુ ર્ત હશે ત્યાં શાંર્ત..સં૫ર્ત્ત રહેશે અને જ્યાં કુ મર્ત હશે ત્યાં ર્િ૫ર્ત્ત..મશ્ુ કેલીઓ
હોય છે , જ્યાં સમ

ુ શ..સમ
ુ ર્ત.. શભ
ુ ગર્ત અને અનેક પ્રકારનાં સખ
ુ ઇચ્છતા
આિશે. હે થિામી ! જો આ૫ કલ્યાણ..સય
ુ ના દશાનને ચોથના ચંિના દશાનની પેઠે છોડી દો.જે ચૌદ બ્રહ્માંડનો એકમાત્ર
હો તો ૫રસ્ત્રીના મખ
ુ ી ટકે નહી.જે પરૂુ ષ ગણ
ુ ોના
થિામી હોય તે ૫ણ જો પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરિા લાગે તો લાંબાકાળ સધ
સમિુ રૂ૫ અને ચતરુ હોય તે ૫ણ જો જરા૫ણ ખરાબ ર્િષયમાં લોભ રાખે તો કોઇ તેને સારો કહેતા
નથી. હે નાથ ! કામ..ક્રોધ..મદ..લોભ..આ બધાં નરકના માગા રૂ૫ છે માટે એ સિેને છોડી દઇને
ુ ાથજીના ચરણોન ંુ ભજન કરો.શ્રી રામ કં ઇ મનટુ યના જ રાજા નથી, પરં ત ુ તમામ બ્રહ્માંડોના
રઘન
ઇશ્વર છે ..કાળના ૫ણ કાળરૂ૫ છે ..પરબ્રહ્મ ૫રમાત્મા છે ..ર્નદોષ..અજન્મા તેમજ સિા
ઐશ્વયાિાળા..અજીત..અનારદ અને અનંત છે . ત્યાર ૫છી જ્યારે માલ્યિાને ૫ણ આ યસ્ુ તતપ ૂિાકના
ુ ોદન આ૫તાં કહ્ં ુ કેઃ " હે તાત ! હે મહારાજ રાિણ ! આપનો નાનો ભાઇ ર્િબભષણ
િાક્યોને અનમ
નીર્તના શણગાર જેિો છે માટે તે જે િાતો કરે છે તે િાતોને હ્રદયમાં ધારણ કરો...’’
ર્િબભષણ તથા માલ્યિાનન ંુ આવ ંુ બોલવ ંુ સાંભળી રાિણ બોલ્યો કેઃ હે રાક્ષસો ! આ બંન્ને લચ્ુ ચા છે
ુ ી મોટાઇ કરી રહ્યા છે માટે તમો શા માટે તેમને અહીથી દૂ ર નથી કરતા ? અહી ધ્યાન
અને શત્રન
આપિા જેિી બાબત એ છે કેઃ રાિણ એિો ના સમજ ન હતો કે ર્િબભષણના િેદશાસ્ત્ર.. પરુ ાન
સંમત િચનોને સમજીને તેના ઉ૫ર ર્િચાર કરિામાં અસમથા હોય ! ૫રં ત ુ મ ૂળ િાત એ હતી કેઃ તે
પોતાના સંકલ્પ િઢ રહેિાના કારણે તે સત ઉ૫દે શ આપનારનો ૫ણ ર્નરાદર કરતો રહ્યો.જ્યારે
ર્િબભષણને પોતાની યસ્ુ તત અને નીર્તને સફળ થતી ના જોઇ તો પ્રીર્ત અને મમત્િરૂપી અસ્ત્રનો
પ્રયોગ કયો, કારણ કેઃ યસ્ુ તત અને પ્રમાણો કરતાં પ્રીર્ત અને મમત્િરૂપી િચનોનો િધ ુ પ્રભાિ ૫ડે
છે , પરં ત ુ રાિણ પોતાના િઢ સંકલ્પથી ર્િચલીત થનાર ન હતો.એટલે જ જ્યારે ર્િબભષણે એમ
કહ્ં ુ કેઃ હે તાત ! મારી ર્િનંતી માનો..મારા ઉ૫રનો આપનો પ્રેમ સદાય રાખો અને રામને સીતાજી
પાછા સોંપી દો, આમ કરિાથી તમારૂ હીત જ થશે. રાિણે ર્િચાયું ુ કેઃ ર્િબભષણ મારા કલ્યાણના
માગામાં બાધક છે એને દૂ ર હટાિિો જ શ્રેયકર છે તેમ માનીને કહ્ં ુ કેઃ હે શઠ ! ત ં ૂ મારા નગરમાં
રહીને જ તપથિીઓની સાથે પ્રીર્ત કરે છે ? માટે જતો રહે અને તેમને મળીને આ તારી નીર્તની
િાતો સંભળાિજે..! જા એમ કહીને રાિણે ર્િબભષણને લાત મારી, કારણ કેઃ ર્િબભષણના નજીક
રહેિાથી શક્ય છે કેઃ તેમનાં પ્રીર્ત અને મમત્િપ ૂણા િચનોથી પ્રભાર્િત થઇને તે પોતાના
કલ્યાણમાગાથી દૂ ર ન થાય. આમ,ર્િબભષણ સંિાદથી રાિણનો પોતાના કલ્યાણના માગા નો સંકલ્પ
ુ ને
િઢ થતો જોિા મળે છે . ર્િબભષણના પ્રભ ુ શ્રી રામના શરણમાં ગયા ૫છી રાિણે પોતાનો દૂ ત શક
શ્રી રામજીની સેનાને જોિા માટે મોકલે છે , તે દૂ ત લક્ષ્મણજીનો ૫ત્ર લઇને રાિણની સભામાં આિે
છે તથા રાિણને શ્રી રામના શરણમાં જિા માટે અનેક રીતે સમજાિે છે .અહી રાિણ અને ગપ્ુ તચર
ુ જ મહત્િનો છે .રાિણ પ ૂછે છે કેઃ "રામ-લક્ષ્મણ બે
દૂ તના િચ્ચે જે િાતાાલાપ થયો હતો તે ખબ

ત૫થિીઓની િાત કરો કેઃ જેઓના હ્રદયમાં મારો ભારે ત્રાસ વ્યાપી રહ્યો છે .તારી તેમની સાથે ભેટ
ુ ા સૈન્યના તેજની અને
થઇ હતી ? તેઓ મારા ૫રાક્રમને સાંભળીને પાછા ફરી ગયા ? ત ં ૂ શત્રન
બળની િાતો કેમ કહેતો નથી ?’’ અહીયાં સજ્જજનવદ
ં ૃ ર્િચાર કરી શકે છે કેઃ રાિણની આ િાતો
દૂ તોને ઠગિાિાળી નથી ? કારણ કેઃ રાિણે રામને ક્યારે ત્રાસ આપ્યો હતો ? ફરીથી જ્યારે દૂ ત
ભગિાન શ્રી રામના ઉત્કષાની િાતો કરતાં કહે છે કેઃ શ્રી રામ સો સમિુ ને પોતાના બાણથી સકુ િી
શકે તો ૫ણ પોતે નીર્તમાં ચતરુ હોિાથી તમારા ભાઇને સમિુ તરિાનો ઉપાય પ ૂછયો..એિા રામ
તમારા ભાઇના કહેિાથી સમિુ પાસે માગા ની માંગણી કરે છે કેમકે એમના મનમાં સમિુ ઉ૫ર દયા
ુ નાં િચનો સાંભળી રાિણ હાું સી કરીને બોલ્યો કેઃ જેની બદ્ધુ દ્ધ કં ગાળ છે અને જેને િાનરોની
છે . શક
ુ ૂિાક દૂ તોને ગેરમાગે દોરિાની ચેટટા
સહાય છે તેનાથી કશંુ જ થિાન ંુ નથી. અહી રાિણની ચતરપ
જણાય છે .
ુ ા અદભત
ુ ઐશ્વયાના
અંગદ-રાિણના સંિાદમાં અંગદ રાિણ સાથે િાદ કરતાં શરૂઆતથી જ પ્રભન
િખાણ કરતાં ઉ૫દે શ આ૫િા લાગે છે ,પરં ત ુ તેની અિગણના કરતાં અંગદના વ્યસ્તતત્િ ઉ૫ર
આક્ષે૫ કરતાં તેનો ઉ૫હાસ કરતાં કહે છે કેઃ અરે નીચ િાનર ! તારૂં અને તારા બા૫ન ંુ નામ તો
બતાિ ? કયા સબંધના લીધે હું તારી ર્મત્રતા માન ંુ ? ૫રં ત ુ રાિણને અંગદે યસ્ુ તતપ ૂિાક જિાબ
ુ ુ રાિણ ૫રરહરર ચતરુ ાઇ, ભજર્સ ન કૃપાર્સિંધ ુ રઘરુ ાઇ...’’
આ૫તાં તેન ર્નરૂત્તર કરી દીધો તથા "સન
િગેરે િાક્યો દ્વારા રાિણને ઉ૫દે શ આ૫િા લાગ્યા,પરં ત ુ રાિણે જોય ંુ કેઃ અંગદ પોતાની ચતરુ ાઇથી
ુ ખ!
તેના કલ્યાણ માગા માં બાધક થાય તેમ છે તેથી અંગદને રફટકાર આપતાં કહે છે કેઃ અરે મર
ુ ા છે . હે મર
ુ ખ કર્પ ! સાંભળી
િાંદરાઓની સેના એકઠી કરી સમિુ ને બાંધ્યો એટલી જ રામમાં પ્રભત
ુ ોન ંુ
લે.. અનેક ૫ક્ષીઓ ૫ણ સમિુ ને ઉલ્લંઘે છે ૫ણ તેથી તે શ ૂર હોતાં નથી. ત ં ૂ િારં િાર જેના ગણ
ુ િીર હોય તો તેને ર્િર્ટટ શા માટે મોકલી છે ? અને તેને
િણાન કરે છે તે તારો થિામી જો યદ્ધ
ુ ી સાથે પ્રીર્ત કરિામાં લાજ કેમ આિતી નથી ? (લંકાકાંડઃ૬/૨૭/૨) ઉ૫રોતત ઉત્તેજનાપ ૂિાકના
શત્રન
શબ્દોથી એ થપટટ થાય છે કેઃ રાિણ સંર્ધ કરિા ઇચ્છતો ન હતો, તેમછતાં અંગદ તેને સમજાિીને
રથતા ઉ૫ર લાિિાની ચેટટા કરતાં કહે છે કેઃ હે ખલ ! હિે િધારે નાહકની ચઢાઉતરી રહેિા દે
અને માન છોડી દઇને મારૂં કહેવ ંુ સાંભળ...હે રાિણ ! હું ર્િર્ટટ કરિા નથી આવ્યો,૫રં ત ુ શ્રી
રામજીએ બીજા ર્િચારથી જ મોકલ્યો છે .કૃપાળ રામજી તો િારં િાર એમ કહેતા હતા કેઃ ર્શયાળને
મારિાથી ર્સિંહને રકતી મળતી નથી..’’ આમ, અંગદને આગળ િધતો જોઇ પોતાના ઉિે શ્યની
ુ ી ર્નિંદા કરી. આ ર્નિંદાથી
સફળતામાં પ્રબળ ર્િઘ્નરૂ૫ સમજીને રાિણે ખલ્ુ લા શબ્દોમાં પ્રભન
ુ ના માટે ઉત્તેજીત કરિાનો હતો, કારણ કેઃ
રાક્ષસરાજનો અબભપ્રાય અંગદના દ્વારા શ્રી રામને યદ્ધ
ુ ના દ્વારા જ તેને કલ્યાણ૫દની પ્રાર્પ્ત થિાની હતી.આ પ્રસંગમાં
રાિણને ખબર હતી કે યદ્ધ

રાિણના તમામ જિાબોને જોતાં તેની સંકલ્પ િઢતા થપટટ થાય છે .

મંદોદરી-રાિણ સંિાદમાં

ુ ા ના
જ્યારે પ્રથમિાર મંદોદરી રાિણને સમજાિતાં કહે છે કેઃ "હે નાથ ! ભગિાનની સામે શત્રત
બાંધો અને મારાં િચન હ્રદયમાં રહતરૂ૫ ગણીને ધારણ કરો.રામના દૂ તના સમાચાર સાંભળતાં જ
રાક્ષસોની સ્ત્રીઓના ગભા સ્ત્રિી જાય છે . " હે નાથ ! સીતાને પાછી આપયા
્ ર્સિાય સદાર્શિ તથા
બ્રહ્મા ૫ણ તમારૂં કલ્યાણ કરિા ધારશે તો તે ૫ણ બની શકશે નહી.’’
ત્યારે રાિણ આ યસ્ુ તત અને પ્રમાણ સંગત િાતોને અનસ ૂની કરી હસતાં હસતાં કહે છે કેઃ સ્ત્રીઓનો
થિભાિ મ ૂળે જ બબકણ હોય છે ..એ િાત સાચી છે અને તેથી જ સ્ત્રીઓને પોતાના બબકણ૫ણાના
લીધે મંગળમાં ૫ણ અમંગળ જ િતાા ય છે .જો િાનરોન ંુ સૈન્ય અહી આિશે તો બબચારા રાક્ષસો તે
િાનરોને ખાઇ ખાઇને જીિતા રહેશે.જેના ત્રાસથી લોકપાલ..દે િતાઓ ૫ણ કાંપે છે એની ૫ત્ની
બીજા લોકોથી ભય પામે ! એ મોટી હસિા જેિી િાત છે !
ુ ાનજી જેિા િાનરને ખાિાની કયા રાક્ષસે રહિંમત કરી હતી ?
અહી િાંચકો...ર્િચાર કરો કેઃ હનમ
આખી લંકા બળી ગઇ..ચારે બાજુ ં હા..હા..કાર મચી ગયો.તમામ ર્નર્શચર ત્રારહ મામ ્ કરિા લાગ્યા.
િાથતિમાં મંદોદરીના ઉ૫દે શને ટાળી દઇને રાિણ પોતાના સંકલ્પ (૫રમ ૫દ) ઉ૫ર િઢ રહેિાન ંુ
એકમાત્ર લક્ષ્ય હત.ંુ
શ્રી રામજીના સેના સહીત સમિુ પાર કયાા ૫છી બીજીિાર મંદોદરી રાિણને ફરીથી સમજાિતાં કહે
છે કેઃ "હે નાથ ! િેર તો તેની સાથે બાંધવ ંુ જોઇએ જેને બદ્ધુ દ્ધ કે બળથી જીતી શકીએ તેમ હોય.સ ૂયા
અને આબગયા િચ્ચે કેટલો તફાિત છે તેટલો જ તફાિત તમારામાં અને શ્રી રામજીમાં છે .જેને મહા
બળિાન મધ ુ અને કૈ ટભ નામના બે દૈ ત્યોને સંહાયાા છે જેને બબલરાજાને બાંધ્યો હતો અને જેને એક
હજાર હાથિાળા સહસ્ત્રાજુ ાન રાજાને માયો હતો તે જ પ્રભ ુ પ ૃર્થિીનો ભાર ઉતારિા રામરૂપે અિતયાા
છે .. હે નાથ ! જગતને ખાઇ જનારો કાળ..જગતને બાંધનારાં કમા અને બાંધિામાં રજ્જજુરૂ૫ થતા
ુ ૫ણ જેના હાથમાં છે તેનો ર્િરોધ ન કરિો જોઇએ.’’ (લંકાકાંડઃ૬/૫/૩) અહીયાં ધ્યાન આપિા
ગણ
જેિી િાત એ છે કેઃ રાિણ-મંદોદરી સંિાદમાં મંદોદરીએ શ્રી રામને સાક્ષાત ભગિાન સ ૂબચત
ુ ી નથી,તેમ છતાં તેના ઉ૫ર ર્િચાર ના કરતાં મંદોદરીને િાતોમાં બહેકાિી
કરિામાં કોઇ કસર મક
દઇને રાિણ કહે છે કેઃ હે વ્હાલી ! સાંભળ..! ત ં ૂ તમામ ખોટી ધાથતીઓ રાખીને ડરી રહી છે .આ
જગતમાં મારા જેિો બીજો ક્યો યોદ્ધો છે .િરૂણ..કુ બેર..૫િન..યમ તથા સિે રદકપાળોને ૫ણ હું મારી
ભ ૂજાઓના બળથી જીત્યો છું.દે િતાઓ..દૈ ત્યો અને મનટુ યો એ સિે મારા િશમાં છે ,તેમછતાં તને શા
કારણથી ભય ઉત્પન્ન થયો છે ? આ પ્રસંગથી થપટટ થાય છે કેઃ મંદોદરીએ કહ્ં ુ કેઃ શ્રી રામ સાક્ષાત
ભગિાનનો અિતાર છે ..તેનો રાિણ કોઇ જિાબ આ૫તો નથી, કારણ કેઃ રાિણને તો તેમાં િઢ
ર્નશ્ચય થઇ ગયો હતો કેઃ શ્રી રામ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મ છે ,પરં ત ુ મંદોદરીના હ્રદયમાં શ્રી રામજીની

ુ ના ૫રીણામ ર્િશે જે ભય ઉત્પન્ન થયો હતો તેને દૂ ર કરિા રાિણ પોતાની ર્િરતાની
સાથેના યદ્ધ
ુ ના
રડિંગ હાંકતો હતો તેનાથી રાિણના આંતરીક સંકલ્પની િઢતા થપટટ સ ૂબચત થાય છે . જટાય ુ યદ્ધ
પ્રસંગમાં જોઇએ તો... !! સીતરહિં જાન ચઢાઇ બહોરી, ચલા ઉતાઇલ ત્રાસ ન થોરી..!!
ુ જ ત્રાસના લીધે ઉતાિળથી
(૫છી રાિણ સીતાજીને બીજા આકાશચારી િાહનમાં ચઢાિી ખબ
ચાલ્યો)
દૂ ત પ્રસંગમાં લખય ંુ છે કેઃ
ુ ત સભય મન મખ
ુ ુ મસ
ુ કુ ાઇ, કહત દશાનન સબરહિં સન
ુ ાઇ !!
!! સન
ુ હસત ંુ રાખીને સિા કોઇને સંભળાિતો
(રાિણ આ બચઠ્ઠી િાંચીને મનમાં તો ભય પામ્યો...૫ણ મખ
ુ ધ
ુ ત શ્રિણ બારરર્ધ બંધાના, દશમખ
ુ
હોય એ રીતે બોલ્યો કે....) સેતબ
ં ના સમાચાર સાંભળીને... સન
બોલી ઉઠા અકુ લાના,
ર્નજ બબકલતા બબચારી બહોરી, બબહું ર્સ ગયઉ ગૃહ કરી ભય ભોરી...! (રાિણ સમિુ બંધાયાની િાત
ુ િાળો ૫ણ િાતચીત તો એક જ મખ
ુ ેથી કરતો
સાંભળતાં જ ગભરાયો,રાિણ હતો તો દશમખ
હતો,પરં ત ુ જ્યારે રામજી નજીક આવ્યાની િાત સાંભળી ત્યારે તે વ્યાકુ ળ થઇ ઉઠયો અને વ્યાકુ ળ
થઇને બોલ્યો કે..)
૫છી પોતાની વ્યાકુ ળતા સમજી..હસીને મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા ભયને કાંઇક ઓછો કરીને પોતાના
મહેલમાં ગયો. ઉ૫રોતત ચોપાઇથી થપટટ સ ૂબચત થાય છે કેઃ રાિણ જો શ્રી રામને ભગિાનનો
સાક્ષાત અિતાર ન માનતો હોત તો...ફતત મનટુ યમાત્ર સમજીને રાિણના હ્રદયમાં આિા પ્રકારનો
ુ ાન કરવ ંુ ખોટંુ છે .
ભય કે વ્યાકુ ળતા ન થતી ! રાિણ કોઇ મનટુ યથી ભયભીત થાય તેવ ંુ અનમ
આમ, રામાયણમાં અનેક પ્રસંગો આિે છે જેના માર્મિક રહથય ઉ૫ર ર્િચાર કરિાથી થપટટ થાય છે
કેઃ રાિણ િેરભાિથી હંમેશાં ભગિાનન ંુ થમરણ કરતો હતો અને પોતાના કલ્યાણના માટે રાિણે
િઢ સંકલ્પ કયો હતો કેઃ પ્રભ ુ સર પ્રાણ તજ ેં ભિ તરઉં, હોઇરહિં ભજન ંુ ન તામસ દે હા, મન ક્રમ
બચન મંત્ર િઢ એહા...!!
સંકલનઃ ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી "ર્નરં કારી"

અટટાિક્ર મર્ુ નન ંુ જીિન ચરીત્ર તથા જનક અટટાિક્ર સંિાદ
ઉદાલક મર્ુ નના પ ૂત્ર શ્વેતકેત ુ આ પ ૃર્થિીભરમાં મંત્રશાસ્ત્રમાં પારં ગત સમજિામાં આિતા હતા.આ
ઉદાલક મર્ુ નના "કહોડ’’ નામથી પ્રર્સદ્ધ ર્શટય હતા,તેમને પોતાના ગરૂુ દે િની ઘણી જ સેિા કરી
હતી.જેનાથી પ્રસન્ન થઇને ગરૂુ એ તેમને ઘણા જ થોડા સમયમાં તમામ િેદ-િેદાંગ ભણાિી દીધા
ુ તાનો ર્િિાહ તેમની સાથે કયો હતો.થોડો સમય ર્િત્યા ૫છી સજા
ુ તા
હતા અને પોતાની કન્યા સજા

ુ તા, તેમના પર્ત
ગભાિતી બને છે .અટટાિક્ર જ્યારે માતાના ગભામાં હતા ત્યારે તેમની માતા સજા
કહોડ અને ર્પતા ઉિાલક િચ્ચેનો જ્ઞાનસંિાદ સાંભળતી જેથી અટટાિક્ર માતાના ગભામાંજ
મંત્રોચ્ચાર ર્શખી ગયા હતા.આ ગભા અસ્ગ્નની સમાન તેજથિી હતો.એક રદિસ કહોડ મર્ુ ન િેદ પાઠ
ુ પાઠ કરી રહ્યા હતા તેથી ગભાથથ બાળકે કહ્ં ુ કેઃ ર્પતાજી ! આ૫
કરી રહ્યા હતા.તેમના ર્પતા અશદ્ધ
ુ િેદપાઠ કરી રહ્યા છો.પોતાના ર્શટયોની હાજરીમાં આિા પ્રકારનો આક્ષે૫ કરિાથી તેમના
અશદ્ધ
ર્પતાજીને ઘણો જ ક્રોધ આવ્યો અને તેમને ઉદથથ બાળકને શ્રાપ આપ્યો કેઃ "ત ંુ પેટમાં જ આિી
ટેઢી ટેઢી િાતો કરે છે એટલા માટે ત ં ૂ આઠ જગ્યાએથી િક્ર (ટે ઢો-િાંકો) ઉત્પન્ન થઇશ.’’ જ્યારે
ુ તાને ઘણી જ પીડા થિા લાગી.તે સમયે
અટટાિક્ર પેટમાં િધિા લાગ્યા ત્યારે તેમની માતા સજા
તેમને પોતાના ર્નધાન પર્તને ધન લાિિા માટે ર્િનંતી કરી.કહોડ મર્ુ ન ધન લેિા માટે રાજા
જનકની પાસે જાય છે તે રદિસોમાં રાજા જનકના દરબારમાં બંરદનામનો પરુ ોહીત આવ્યા
હતા.તેમને એિો ર્નયમ બનાવ્યો હતો કે જે મારી સાથે શાસ્ત્રાથામાં હારી જશે તેમને હું જળમાં
ડુબાડી દઇશ. ઘણા મોટા મોટા ર્િદ્વાનો..પંડીતો આિતા હતા અને તેમની સામે શાસ્ત્રાથામાં હારી
જતા હતા.હારી જતા ર્િદ્વાનો..પંડીતોને આ પરુ ોહીત જળમાં ડુબાડી દે તા હતા.અટટાિક્રજીના
ર્પતાજી કે જે ધનની પ્રાર્પ્તના અથે રાજા જનકના દરબારમાં ગયા હતા તેઓ આ પરુ ોહીતની સામે
ુ ાર તેમને ૫ણ પાણીમાં ડુબાડી દે િામાં
શાસ્ત્રાથામાં હારી ગયા અને શાસ્ત્રાથાના ર્નયમો અનસ
આવ્યા.અટટાિક્રજીના મામા...િગેરેને ૫ણ આિી રીતે જ પાણીમાં ડુબાડી દે િામાં આવ્યા
ુ તાની પાસે જઇને તમામ
હતા.જ્યારે ઉદાલકને આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેમને પોતાની પ ૂત્રી સજા
ુ તાને િાકેફ કરી અને કહ્ં ુ કેઃ તમારે આ ર્િશે અટટાિક્રજીને કોઇ િાત કરિી
િાતોથી સજા
નહી.અટટાિક્રજીના જન્મ ૫છી તેમના ર્પતાના ર્િશે કોઇએ કોઇ જાણકારી ન આ૫િાથી તે
ઉદાલક(દાદા)ને જ પોતાના ર્પતા સમજતા હતા અને તેમના પ ૂત્ર શ્વેતકેત ૂ(મામા)ને જ પોતાના
ભાઇ સમજતા હતા. એક રદિસ જ્યારે અટટાિક્રજીની ઉંમર બાર િષાની હતી ત્યારે તે ઉદાલકના
ખોળામાં બેઠા હતા તે જ સમયે ત્યાં શ્વેતકેત ૂ આિે છે અને પોતાના ર્પતાના ખોળામાંથી
અટટાિક્રજીને ખેંચી લઇને કહે છે કેઃ આ તારા બા૫ની ગોદ(ખોળો) નથી.શ્વેતકેત ૂની આિી કટૂસ્તતથી
અટટાિક્રજીના બચત્ર ઉ૫ર આઘાત લાગ્યો, તેથી તેમને ઘેર જઇને તેમની માતાને પ ૂછ્ ં ુ કેઃ મારા
ુ તાને ગભરામણ થાય છે અને શ્રાપના ભયથી બધી જ
ર્પતાજી ક્યાં ગયા છે ? આ સાંભળીને સજા
સત્ય િાતો જણાિી દે છે .તમામ રહથયની િાતો સાંભળીને અટટાિક્રજી રાત્રીના સમયે પોતાના
મામા શ્વેતકેત ૂને મળીને બંન્ને મામા-ભાણેજ રાજા જનકના યજ્ઞમાં જિાન ંુ નક્કી કરે છે .યજ્ઞશાળાના
દ્વાર ૫ર પહોંચીને જ્યારે તેઓ અંદર જિા લાગ્યા તે સમયે દ્વારપાળે કહ્ં ુ કેઃ આપ લોકોને મારા
ુ ાર અમે ર્નિેદન
પ્રણામ ! અમે તો આજ્ઞાન ંુ પાલન કરિાિાળા છીએ.રાજા જનકના આદે શ અનસ

કરીએ છીએ કેઃયજ્ઞશાળામાં બાળકોને જિાની ૫રિાનગી નથી.ફતત વ ૃદ્ધ અને ર્િદ્વાનોને જ પ્રિેશ
આ૫િામાં આિે છે , ત્યારે અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ દ્વારપાલજી ! મનટુ ય િધ ુ ઉંમરનો હોિાથી..િાળ
ધોળા થઇ જિાથી..ધનથી અથિા ર્િશાળ કુ ટંુ બથી તે મોટો કહેિાતો નથી.બ્રાહ્મણોમાં ૫ણ તે જ
મોટો છે જે િેદોનો િતતા છે આિો ઋર્ષઓએ ર્નયમ બનાવ્યો છે . અમે રાજસભામાં આિેલ
ુ ોહીતને મળિા ઇચ્છીએ છીએ,એટલા માટે આપ અમારા તરફથી આ ર્િનંતી મહારાજને
પર
૫હોચાડી દો.આજે તમે અમોને ર્િદ્વાન પરુ ોહીતની સાથે શાસ્ત્રાથા કરતા જોશો અને િાદ િધી જતાં
ુ ોહીતને મારાથી પરાજીત થતાં તમે જોશો..
પર
દ્વારપાળે કહ્ં ુ કેઃ હું ગમે તે ઉપાય કરીને આપશ્રીને સભામાં લઇ જિાનો પ્રયાસ કરૂં છું..૫રં ત ુ ત્યાં
જઇને આપશ્રીએ ર્િદ્વાનોને શોભે તેવ ંુ કાયા કરવ ંુ ૫ડશે.આવ ંુ કહીને દ્વારપાળ તેમને રાજા જનકની
ુ ય થથાન
પાસે લઇ જાય છે , ત્યાં જઇને અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ રાજન ! આપ જનક િંશમાં મખ
ધરાિો છો અને આ૫ ચક્રિતી રાજા છો.મે સાંભળ્ય ંુ છે કેઃ આ૫ની સભામાં એક પરુ ોહીત આવ્યા છે
? તે બ્રાહ્મણોને શાસ્ત્રાથામાં ૫રાથત કરીને પછી હારે લા બ્રાહ્મણો..પંડીતો..ર્િદ્વાનોને પાણીમાં ડુબાડી દે
છે ? આ િાત સાંભળીને હું અદ્વેતબ્રહ્મ ર્િષય ૫ર તેમની સાથે શાસ્ત્રાથા કરિા માટે આવ્યો છું..તે
રાજ પરુ ોહીત ક્યાં છે ? હું તેમને મળિા ઇચ્છું છું.
ુ ા છે ,
રાજા જનકે કહ્ં ુ કેઃ પરુ ોહીત બંદીનો પ્રભાિ ઘણા બધા િેદિેત્તા બ્રાહ્મણો જોઇ ચક્ય
તમે તેમની શસ્તતને ન જાણતા હોિાથી જ તેમને જીતિાની આશા કરી રહ્યા છો. આ ૫હેલાં
કેટલાય ર્િદ્વાન બ્રાહ્મણો આવ્યા,પરં ત ુ સ ૂયાની આગળ તારાઓ ફીક્કા ૫ડી જાય છે તેિી જ રીતે
ુ ી તેનો
તમામ તેમની સામે હતપ્રભ બની ગયા છે ...આવ ંુ સાંભળીને અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ હજુ સધ
મારા જેિાની સાથે સામનો થયો નથી તેથી જ તે ર્સિંહની જેમ ર્નભાય બનીને આિી િાતો કરે છે .
અટટાિક્રજીની િાતો સાંભળીને તેમની પરીક્ષા કરિાના ર્િચારથી જનકરાજાએ કહ્ં ુ કેઃ
"જે પરૂુ ષ ત્રીસ અિયિ..બાર અંશ..ચોિીસ ૫િા અને ફતત આરોિાળા ૫દાથાને જાણે છે તે મોટો
ર્િદ્વાન છે .’’
આ સાંભળીને અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ જેનામાં ૫ક્ષરૂ૫ ૨૪ ૫િા..ઋતરૂુ ૫ ૬ નાબભ..માસરૂ૫ બાર
અંશ..રદિસો રૂ૫ ૩૬૫ આરાઓ છે તે ર્નરં તર ફરનારા સંિત્સરરૂ૫ કાળ ચક્ર આપની રક્ષા કરે .’’
આિો જિાબ સાંભળી રાજા જનકે પ્રશ્ન પ ૂછયો કેઃ સ ૂતી િખતે આંખ કોન બંધ કોન કરત ંુ નથી ?
જન્મ લીધા પછી કોનામાં ગર્ત હોતી નથી ? અને િેગથી કોન આિે છે ?
અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ "માછલી સ ૂતી િખતે આંખ બંધ કરતી નથી..ઇડું ઉત્પન્ન થિા છતાં ચેટટા
કરત ંુ નથી..૫ત્થરમાં હ્રદય હોત ંુ નથી અને નદી િેગથી િહે છે .’’

આિો જિાબ સાંભળીને રાજા જનકે કહ્ં ુ કેઃ આ૫ તો દે િતાઓની સમાન પ્રભાિશાળી છો.હું આપને
સામાન્ય માણસ સમજતો નથી.આ૫ બાળક ૫ણ નથી. હું તો આપશ્રીને જ્ઞાનવ ૃદ્ધ જ માન ંુ છું.િાદર્િિાદ કરિામાં આ૫ સમાન કોઇ નથી એટલા માટે આ૫શ્રીને બંદી પરુ ોહીત સાથે શાસ્ત્રાથા કરિા
માટે સંમર્ત આપ ંુ છું.
જનક રાજાની રાજસભામાં પ્રિેશ થતાં જ અટટાિક્રજીના આઠ અંગ િાંકા હોિાથી આવ ંુ બેડોળ
શરીર જોઇને તમામ સભાસદો હસી ૫ડે છે અને જ્યારે સભાસદોએ જાણ્ય ંુ કે આ અટટાિક્ર બાળક
ુ જ ખડખડાટ હસી ૫ડે છે .
શાસ્ત્રાથા કરિા આવ્યા છે ત્યારે સભાસદો ખબ
અટટાિક્રજી કહે છે કેઃ અમે તો સમજતા હતા કે ર્િદે હ રાજા જનકની સભામાં કેટલાય પંડીતો
હશે,પરં ત ુ અહીયાં તો તમામ ચમારો જ જોિા મળે છે .
અટટાિક્રજીન ંુ આવ ંુ કથન સાંભળીને સભામાં ઉ૫સ્થથત તમામ પંરડતો ર્િદ્વાનો એક બીજાની તરફ
ુ ્ ં ુ કેઃ બ્રહ્મણ ! આપે તમામ સભાસદોને ચમાર કેમ કહ્યા ? મારી
જોિા લાગ્યા.રાજા જનકે પછ
સભામાં તો મોટા મોટા ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ બ્રાહ્મણો અને પંડીતો ર્િદ્યમાન છે .
ુ ર્નલે૫ અને ર્નર્િિકાર છે તેનામાં કોઇ ર્િકાર કે
અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ જુઓ..! આત્મા ર્નત્ય શદ્ધ
દોષ નથી. જેને આત્મા-૫રમાત્માન ંુ જ્ઞાન છે તે જ બ્રહ્મજ્ઞાની કે પંડીત છે .જે આત્મા-૫રમાત્માને
ઓળખતો નથી અને ફતત ચામડાથી ઢં કાયેલ આ અસ્થથ-માંસના શરીરને જોઇને હસે છે તેને
આત્મજ્ઞાન નથી ફતત ચામડાન ંુ જ જ્ઞાન છે અને જેને ચામડાન ંુ જ્ઞાન હોય છે તે ચમાર જ છે .
અટટાિક્રજીની આિી યસ્ુ તતયતુ ત િાતો સાંભળીને મહારાજ જનક તથા સમથત સભાસદોને ઘણો જ
ુ ્.ં ુ .
સંતોષ થયો.તેમને અટટાિક્રજીન ંુ અબભિાદન કય.ું ુ .પ ૂજા કરી તથા સભામાં આિિાન ંુ કારણ પછ
અટટાિક્રજીએ કહ્ં ુ કેઃ હું આ૫ના તે પંડીતની સાથે શાસ્ત્રાથા કરિા ઇચ્છું છું કે જે પોતાની સાથેના
શાસ્ત્રાથામાં હારનાર પંડીતોને પાણીમાં ડુબાડી દે છે .મહારાજ જનકે તે પંડીત પરુ ોહીતની સાથે
અટટાિક્રજીનો શાસ્ત્રાથા યોજ્યો..ત્યારે અટટાિક્રજીએ પંડીત પરુ ોહીતની તરફ ફરીને કહ્ં ુ કેઃ પોતાને
અર્તિાદી માનનાર હે બંદી ! તમે પોતાની સામે હારી જનારને જળમાં ડૂબાડી દે િાની શરત રાખી
છે ,પરં ત ુ મારી સામે તમે જીતી શકિાના નથી.મારી સામે શાસ્ત્રાથામાં તમારી િાદશસ્તત નટટ થઇ
જશે.હિે તમે મારા પ્રશ્નોના જિાબ આપો અને હું તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપીશ.
જ્યારે ભરી સભામાં અટટાિક્રજીએ શાસ્ત્રાથાના માટે લલકાર કયો ત્યારે બંદી પરુ ોહીતે કહ્ં ુ કેઃ
અટટાિક્રજી ! એક જ અસ્ગ્ન અનેક પ્રકારથી પ્રકાર્શત થાય છે ..એક જ સ ૂયા સમગ્ર જગતને પ્રકાર્શત
ુ નો નાશ કરનાર દે િરાજ ઇન્િ એક જ િીર છે તથા ર્પતરોના યમરાજા ૫ણ
કરી રહ્યો છે .. શત્રઓ
એક જ છે .

અટટાિક્રજીઃ ઇન્િ અને અસ્ગ્ન...આ બે દે િતા છે ..નારદ અને ૫િાત...આ દે િર્ષિ ૫ણ બે
છે ..અર્શ્વનીકુ મારો ૫ણ બે છે ..રથનાં પૈડાં ૫ણ બે જ છે અને ર્િધાતાએ ૫ર્ત-૫ત્ની...આ સહચર ૫ણ
બે જ બનાવ્યાં છે .
બંદી પરુ ોહીતઃ આ તમામ પ્રજા કમાિશ ત્રણ પ્રકારથી જન્મ લે છે .તમામ કમોન ંુ પ્રર્તપાદન ૫ણ
ત્રણ િેદ જ કરે છે .અધ્િયજ
ા ુ નો ૫ણ પ્રાતઃ..મધ્યાન્હ અને સાંજે...આ ત્રણ સમયે યજ્ઞન ંુ અનટુ ઠાન
ુ ાર પ્રાપ્ત થનાર ભોગોના માટે થિગા ..મ ૃત્યુ અને નરક...આ ત્રણ લોક ૫ણ ત્રણ છે
કરે છે .કમા અનસ
તથા કમાજન્ય જ્યોર્તઓ ૫ણ ત્રણ છે .
અટટાિક્રજીઃ બ્રાહ્મણોના માટે આશ્રમ ચાર છે .(બ્રહ્મચયાા શ્રમ..ગૃહથથાશ્રમ..િાનપ્રથથાશ્રમ અને
ુ ય
સંન્યાસાશ્રમ) ૐકારના અકાર..મકાર..ઉકાર અને અધામાત્રા...આ ચાર જ િણા છે અને મખ
રદશાઓ ૫ણ ચાર છે (પ ૂિા.. પર્શ્ચમ..ઉત્તર..દબક્ષણ) તથા ૫રા..૫શ્યસ્ન્ત..મધ્યમા અને િૈખરી...િાણી
ુ ોહીતઃ યજ્ઞની અસ્ગ્નઓ પાંચ છે .(ગાહા ૫ત્ય,દબક્ષણાસ્ગ્ન,આહ્વર્નય,સભ્ય
૫ણ ચાર પ્રકારની છે . બંદી પર
અને આિસર્થય)..પંસ્તત છંદ ૫ણ પાંચ ૫દોિાળા છે ..યજ્ઞ ૫ણ પાંચ પ્રકારના છે
(અસ્ગ્નહોત્ર..દશા..પૌણામાસ..ચાતમ
ા ુ ાથય અને સોમ).. ઇપ્ન્િયો પાંચ છે ..િેદમાં પંચ શીખાિાળી
ુ
અપ્સરા ૫ણ પાંચ છે તથા સંસારમાં પ્રર્સદ્ધ નદીઓ ૫ણ પાંચ છે . અટટાિક્રજીઃ કાલ ચક્રમાં ઋતઓ
છ છે ..મન સરહત જ્ઞાનેપ્ન્િયો ૫ણ છ છે ..કૃર્તકાઓ ૫ણ છ છે તથા તમામ િેદોમાં સાધથક યજ્ઞ ૫ણ
છ છે ..
બંરદ પરુ ોહીતઃ ગ્રામ્ય ૫શ ુ સાત છે ..િન્ય પશ ુ ૫ણ સાત છે ..યજ્ઞને પ ૂણા કરનાર છન્દ ૫ણ સાત
ુ થત્ય..પલ
ુ હ..ક્રત ુ અને િર્સટઠ)..માન આ૫િાના
છે ..ઋર્ષઓ ૫ણ સાત છે (મરીબચ..અર્ત્ર..અંબગરા..પલ
પ્રકાર ૫ણ સાત છે અને િીણાના તાર ૫ણ સાત છે .
ુ નો તોલ કરનાર શાણ(તોલ)ના ગણ
ુ ૫ણ આઠ છે ..ર્સિંહનો નાશ કરનાર
અટટાિક્રજીઃ સેકડો િથતઓ
શરભના ચરણ ૫ણ આઠ છે ..દે િતાઓમાં િસ ુ નામના દે િતાઓ ૫ણ આઠ છે ..તથા યજ્ઞમાં
યજ્ઞથતંભના કોણ ૫ણ આઠ જ છે .
બંદી પરુ ોહીતઃ ર્પત ૃયજ્ઞ સર્મધા છોડિાના મંત્ર નિ કહેિામાં આિે છે ..સ ૃર્ટિમાં પ્રકૃર્તના ર્િભાગ
૫ણ નિ કરિામાં આવ્યા છે (ઉ૫રઃ સ ૂયા..ચંદ્ર..તારાઓ, નીચેઃધરતી..અસ્ગ્ન..પાણી, મધ્યમાઃ
જીિ..આકાશ..િાય)ુ ... બ ૃહર્ત છં દના અક્ષર ૫ણ નિ છે અને જેનાથી અનેક પ્રકારની સંખયા બને છે
તેિા એકથી નિ અંક છે .. અટટાિક્રજીઃ સંસારમાં રદશાઓ દશ છે ..સહસ્ત્રની સંખયા ૫ણ સો ને
ુ િાથી થાય છે ..ગભાિતી સ્ત્રી દશ માસ ગભા ધારણ કરે છે ..તત્િનો ઉ૫દે શ કરનારા ૫ણ
દશિાર ગણ
દશ છે તથા પ ૂજન યોગ્ય ૫ણ દશ છે .

ુ ના શરીરોમાં ર્િકારોિાળી ઇપ્ન્િયો અબગયાર છે ..યજ્ઞના થતંભ અબગયાર શોય
બંદી પરુ ોહીતઃ ૫શઓ
છે .. પ્રાણીઓમાં ર્િકાર ૫ણ અબગયાર છે તથા દે િતાઓમાં રૂદ્ર ૫ણ અબગયાર છે ..
અટટાિક્રજીઃ એક િષાના મહીના બાર હોય છે ..જગતી છં દના ચરણોમાં અક્ષર બાર હોય છે ..પ્રાકૃત
યજ્ઞ બાર રદિસના કહેિાય છે અને ધીર પરુ ુ ષોએ આરદત્ય ૫ણ બાર કહ્યા
ુ ,િરુણ, અંશ કે અંશમ
ુ ાન,ભગ,ર્િિથિાન,પ ૂષા, સર્િતા,ત્િટઠા અને ર્િટણ)ુ
છે ..(ધાતા,ર્મત્ર,અયામા,શક્ર
બંદી પરુ ોહીતઃ ર્તર્થઓમાં ત્રયોદશીને ઉત્તમ કહેિામાં આિે છે ..અને પ ૃર્થિી ૫ણ તેર દ્ધદ્વપોિાળી
ુ ોહીત અડધો શ્લોક કહીને ચ ૂ૫ થઇ ગયા..તેથી અટટાિક્રજીએ શેષ અડધો
છે .......... આમ, બંદી પર
શ્ર્લોક પરુ ો કરતાં કહ્ં ુ કેઃ અસ્ગ્ન..િાય ુ અને સ ૂયા...આ ત્રણેય દે િતાઓ તેર રદિસના યજ્ઞમાં વ્યા૫ક
છે અને િેદોમાં ૫ણ તેર આરદ અક્ષરોિાળા અર્તછં દ કહેિામાં આવ્યા છે .
ુ નીચે થઇ ગય ંુ અને ઉંડા ર્િચારમાં ૫ડી ગયા, પરં ત ુ
આટલ ં ુ સાંભળતાં જ બંદીન ંુ મખ
ુ માંથી શબ્દોની હારમાળા ચાલ ુ હતી.આ જોઇ સભામાંના બ્રાહ્મણો હષા ધ્િર્ન
અટટાિક્રજીના મખ
કરતાં કરતાં અટટાિક્રજીની પાસે જઇને તેમન ંુ સન્માન કરિા લાગ્યા.
અટટાિક્રજીએ રાજા જનકને કહ્ં ુ કેઃ આ પંડીત મારી સાથેના શાસ્ત્રાથામાં હારી ગયા છે તેમની સામે
હારનાર અનેક બ્રાહ્મણોને તેમને પાણીમાં ડુબાડી દીધા છે તો હિે આ બંદી પરુ ોહીતની ૫ણ તેિી
દશા થિી જોઇએ.
ુ ોહીતે કહ્ં ુ કેઃ મહારાજ ! હું જલાર્ધશ િરૂણનો પ ૂત્ર છું.મારા ર્પતાને ત્યાં ૫ણ આ૫ની જેમ જ બાર
પર
િષે પ ૂણા થાય તેિો યજ્ઞ થઇ રહ્યો છે એટલા માટે મેં પાણીમાં ડુબાડી દે િાના બહાને ૫સંદગીના
શ્રેટઠ બ્રાહ્મણોને િરૂણલોક મોકલી આપ્યા છે . અટટાિક્રજી મારા માટે પ ૂજનીય છે તેમની કૃપાથી
પાણીમાં ડુબીને હું મારા ર્પતાજીના લોકમાં ઉ૫સ્થથત થઇશ.આ ચચાા ચાલતી હતી ત્યાં જ પાણીમાં
ડુબાડી દે િામાં આિેલ તમામ બ્રાહ્મણો િરૂણ દે િ દ્વારા સન્માર્નત થઇ પાણીમાંથી બહાર નીકળી
રાજા જનકની સભામાં ઉ૫સ્થથત થયા.તે બ્રાહ્મણોમાં કહોડ કે જે અટટાિક્રજીના ર્પતા હતા તેમને
કહ્ં ુ કેઃ મનટુ ય આિા જ કામોના માટે પ ૂત્રોની કામના કરે છે જે કામને હું ના કરી શક્યો તે મારા
પ ૂત્રએ કરી દે ખાડ્.ંુ રાજન ! ક્યારે ક ક્યારે ક દુબાળ મનટુ યને ૫ણ બળિાન અને મ ૂખાને ત્યાં ૫ણ
ર્િદ્વાન પ ૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે .ત્યારબાદ અટટાિક્રજીએ પોતાના ર્પતાન ંુ પ ૂજન કયું ુ તથા પોતાના
મામા શ્વેતકેત ુ સહીત પોતાના આશ્રમમાં ગયા.આશ્રમમાં ૫હોચ્યા ૫છી કહોડે અટટાિક્રજીને કહ્ં ુ કેઃ
તમે સભંગા નદીમાં થનાન કરો. અટટાિક્રજીએ સભંગા નદીમાં ડૂબકી લગાિી કે તરુ ં ત જ તેમનાં
તમામ અંગો સીધાં થઇ ગયાં.આમ,એક જ ધમાા ત્મા સત્પરૂુ ષ ઉત્પન્ન થાય તો તે સમથત કળ
ૂ નો
ઉદ્ધાર કરી દે છે .

આ લેખમાં ઉભા થયેલા નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપશ્રીની પાસે છે ?

* િેદમાં પંચ શીખાિાળી અપ્સરા પાંચ છે તે કઇ?
* કૃર્તકાઓ છ છે કઇ?
* ગ્રામ્ય ૫શ ુ સાત છે કયા?
* િન્ય પશ ુ સાત છે કયા ?
* માન આ૫િાના પ્રકાર સાત છે કયા?
* તત્િનો ઉ૫દે શ કરનારા દશ છે કયા?
* પ ૂજન યોગ્ય દશ છે કયા?
* પ્રાણીઓમાં ર્િકાર અબગયાર છે કયા?
* દે િતાઓમાં રૂદ્ર અબગયાર છે કયા?
* પ ૃર્થિી તેર દ્ધદ્વપોિાળી છે કયા?

ર્િશેષઃ

ુ તાના પત્ર
ુ
અટટાિક્ર (अष्टवक्र) પ્રાબચન ભારતના મહાન ઋર્ષ હતા. તેઓ કહોડ ઋર્ષ અને સજા
હતા. તેમના આઠ અંગ (બે હાથ,બે પગ,બે ઘટ
ંુ ણ,છાતી અને માથ)ંુ િાંકા હોિાથી તેઓ અટટાિક્ર
(અટટ= આઠ + િક્ર=િાંકા) તરીકે જાણીતા બન્યા. તેઓ રાજા જનક અને ઋર્ષ યાજ્ઞિલ્ક્યના ગરૂુ
હતા. તેમણે રાજા જનકને આત્મા ર્િષે જે જ્ઞાન આપ્ય ંુ એ અટટાિક્ર ગીતા તરીકે જાણીત ંુ છે .
ઋર્ષ ઉિાલક કે જેમનો ઉલેખ છાંદોગ્ય ઉપર્નષદમાં છે , તેઓ િેદ જ્ઞાન આપિા આશ્રમ ચલાિતા
હતા. આ આશ્રમમાં ઋર્ષ કહોડ અત્યંત યોગ્ય અને તેમના ર્પ્રય ર્શટય હતા. ઋર્ષ ઉિાલકે તેમની
ુ ી સજા
ુ તાનાં લગ્ન તેમના ર્શટય કહોડ સાથે કયાા. અટટાિક્ર જ્યારે માતાના ગભામાં હતા ત્યારે
પત્ર
ુ તા, તેમના પર્ત કહોડ અને ર્પતા ઉિાલક િચ્ચેનો જ્ઞાનસંિાદ સાંભળતી જેથી
તેમની માતા સજા
અટટાિક્ર માતાના ગભામાંજ મંત્રોચ્ચાર ર્શખી ગયા હતા.
એક િખત ઋર્ષ કહોડ મંત્રોચ્ચાર િખતે ખોટો ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા હતા, તો અટટાિક્ર માતાના
ગભામાંથી હલચલ કરી ઉચ્ચારણ ખોટંુ છે એમ જણાિા પ્રયત્ન કયો. આનાથી તેમના ર્પતાને લાગ્ય ંુ
કે બાળક અબભમાની છે અને ગથુ સામાં શ્રાપ આપ્યો કે બાળક આઠ અંગે િાંકુ જન્મે.
ુ તાના આગ્રહના કારણે ઋર્ષ કહોડ રાજા જનકના દરબારમાં ગયા જ્યાં
અટટાિક્રના જન્મ બાદ, સજા
જનક રાજા પંરડતોની જ્ઞાન સભા બોલાિી તત્િજ્ઞાનની ચચાા કરાિતા. અનેક િખત આિી ચચાાઓ
બભન્ન ર્િચારધારા િાળા પંરડતો િચ્ચે થપધાા ન ંુ થિરૂપ લઇ લેતી અને હારનાર પ્રર્તદ્વંદ્વીને જીતેલા
ુ બંદી સાથે થપધાા કરી અને
વ્યસ્તતની આકરી શરતોન ંુ પાલન કરવ ંુ પડત.ંુ ઋર્ષ કહોડે, િરુણપત્ર
ુ બ તેમને ગંગા નદીમાં જળસમાઘી લેિી પડી. અટટાિક્રનો ઉછે ર
હારી ગયા. બદીની શરતો મજ
ુ ની જેમ કરિા લાગ્યા. ઋર્ષ ઉદાલકનો એક પત્ર
ુ શ્વેતકેત ુ
ત્યારબાદ ઋર્ષ ઉિાલક પોતાના પત્ર

અટટાિક્રની ઉંમરનો જ હતો. અટટાિક્ર એમજ સમજતા કે ઉિાલક તેમના ર્પતા છે અને શ્વેતકેત ુ
ુ
તેમનો ભાઈ. જ્યારે અટટાિક્ર બાર િષાના હતા અને ઉિાલકના ખોળામાં બેઠા હતા ત્યારે શ્વેતકેતએ
તેમને ખેંચી નીચે ઉતાયાા અને કહ્ં ુ કે જઇને પોતાના ર્પતાના ખોળામાં બેસે. આ ઘટના પછી તેમને
પોતાની માતા પાસેથી ર્પતાની જળસમાધી ર્િષે જાણિા મળ્ય.ંુ અટટાિક્રએ નક્કી કયું ુ કે તેઓ
ર્પતાની હારનો બદલો પંરડત બંદી પાસેથી લેશે.
અટટાિક્ર અને શ્વેતકેત ુ રાજા જનકના દરબારમાં જાય છે . જયાં અટટાિક્ર બંદીને તકા ર્િિાદ માટે
પડકારે છે . આ ચચાામાં બન્ને પ્રર્તદ્વન્દ્વીઓએ એકથી શરુ કરી િારાફરતી અંકો પર ર્સઘ્ર છંદ રચના
કરિાની હોય છે . આ છંદો અંકોના તત્િજ્ઞાન સંબધ
ં ી અથો માટે જાણીતા છે . તેરમા અંક માટે બંદી
ફતત અડધો જ છંદ રચી શક્યા. આ અધરુ ા છં દને અટટાિક્રએ પરુ ો કરી બતાવ્યો અને થપધાા જીતી
ુ બ બંદીએ અટટાિક્રની કોઇ પણ એક ઇચ્છા પરુ ી કરિાની હોય છે .
ગયા. થપધાાની શરત મજ
અટટાિક્ર જણાિે છે કે તેમની ઇચ્છા બંદી જળસમાધી લે તેમ છે જેિી રીતે બંદીએ અટટાિક્રના
ર્પતા કહોડ પાસે લેિડાિી હતી તેમ જ. આ સાંભળી બંદી એક રહથય ઉજાગર કરે છે કે તે જલ
ુ છે અને તેના ર્પતા િરૂણના યજ્ઞ માટે યોગ્ય બ્રાહ્મણો પસંદ કરિા આ રૂપ
દે િતા િરૂણનો પત્ર
ધારણ કયું ુ હત.ંુ કારણકે તે સમયે િરૂણનો યજ્ઞ પણ પરુ ો થયો હતો, બંદી અટટાિક્રના ર્પતા સહીત
બધા બ્રાહ્મણોને મતુ ત કરી દે છે અને તેઓ રાજા જનકના દરબારમાં હાજર થાય છે . અટટાિક્રના
ુ તાની હાજરીમાં અટટાિક્રને
ર્પતા અટટાિક્ર અને શ્વેતકેત ુ સાથે આશ્રમ પાછા ફરે છે , ત્યાં સજા
સામંગ નદીમાં થનાન કરિા જણાિે છે જેથી અટટાિક્રના અંગ સીધા થઇ જાય છે .
બાદમાં અટટાિક્ર એક જાણીતા તત્િિેતા બને છે અને ર્મર્થલા જઇ રાજા જનકને આત્મા સંબધ
ં ી
જ્ઞાન આપે છે . – સંકલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (ર્નરં કારી)

યર્ુ ધર્ટઠર અને સપા સંિાદ:
સંકલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (ર્નરં કારી)
બાર િષાના િનિાસ દરમ્યાન િીરિર પાંડિોએ ર્િશાળય ૂ૫ નામના િનમાં એક િષા આનંદપ ૂિાક
ર્નિાસ કયો હતો.મહાભારતના િન૫િાના ૧૭૮મા અધ્યાયમાં તેન ંુ િણાન કરિામાં આવ્ય ંુ છે .આ
િનમાં ર્નિાસ દરમ્યાન એક રદિસ ભીમ ૫િાતની કં દરામાં એક મહાબલી અજગર કે જે મત્ૃ ય ુ
સમાન ભયાનક અને પીરડત હતો.આ અજગરે ભીમના શરીરને લપેટી લીધ.ંુ અજગરને મળે લા
ુ ઓમાં દશ હજાર
પ્રભાિથી તેનો થપશા થતાં જ ભીમસેનની ચેતના લપ્ુ ત થઇ ગઇ.ભીમની ભજા
હાથોઓન ંુ બળ હોિા છતાં તે તરફડિા લાગ્યો.ભીમસેને તેના પ્રબળ પાશમાંથી છુટિાના અનેક
પ્રયાસ કયાા,પણ તેના તમામ પ્રયાસ ર્નટફળ ર્નિડયા ત્યારે તેને પ ૂછ્ ં ુ કે આપ કોન છો ? અને શંુ

કરિા માંગો છો ? તેના જિાબમાં અજગરે કહ્ં ુ કે હું ઘણા સમયથી ભ ૂખયો હોિાથી તને મારા ભક્ષ્ય
તરીકે તને મેળિીને મને ઘણો જ આનંદ થયો છે .શરીરધારીઓમાં પ્રાણ જ સૌથી િધ ુ ર્પ્રય હોય છે .
ભીમસેનના પ ૂછિાથી અજગરે પોતાના પ ૂિા જન્મનો ૫રીચય આપ્યો તથા શ્રા૫ અને િરદાનની
ુ ય ર્િનય કરિા છતાં તે સપાના બંધનથી છુટકારો મેળિી
િાત સંભળાિી. ભીમસેને ઘણો જ અનન
શક્યો નહી.બીજી તરફ રાજા યર્ુ ધર્ટઠર ઘણા જ ભયંકર ઉત્પાત જોઇને ગભરાઇ ગયા.તેમના
આશ્રમની દબક્ષણ રદશાના િનમાં ભયાનક આગ લાગી અને તેથી ગભરાયેલ ગીધો અમંગળ સ ૂચક
થિરમાં દારૂણ બચત્કાર કરિા લાગ્યાં.હિા પ્રચંડ િેગથી િહેિા લાગી.રે ત અને કાંકરાઓનો િરસાદ
ુ ન જોઇને બદ્ધુ દ્ધમાન
શરૂ થયો.યર્ુ ધર્ટઠરનો ડાબો હાથ તથા આંખ ફરકિા લાગ્યાં. આ બધાં અ૫શક
રાજા યર્ુ ધર્ટઠર સમજી ગયા કે અમારી ઉ૫ર કોઇ મહાન ભય ઉ૫સ્થથત થયો છે .તેમને દ્રો૫દીને
પ ૂછ્ ંુ કેઃ ભીમસેન ક્યાં છે ? દ્રો૫દીએ કહ્ં ુ કેઃ તેમને િનમાં ગયાને ઘણો જ સમય થયો છે .આ
સાંભળીને યર્ુ ધર્ટઠર ધૌમ્ય ઋર્ષને લઇને ભીમસેનને શોધિા માટે નીકળી ૫ડે છે .િનમાં શોધતાં
શોધતાં ૫િાતના દુગામ પ્રદે શમાં જઇને તેમને જોય ંુ કે એક મહાન અજગરે ભીમસેનનો ભરડો લીધો
છે તેથી તેઓ ર્નટચેટઠ બની ગયા હતા.
ુ
યર્ુ ધર્ટઠરે સપાને કહ્ં ુ કેઃ આયટુ યમાન ! તમે મારા આ ૫રાક્રમી ભાઇને છોડી દો.તમારી ભખ
ુ ની પાસે થિંય
મટાડિા હું તમોને બીજો આહાર આપીશ.સપે કહ્ં ુ કેઃ આ રાજકુ માર મારા મખ
આિીને આહારના રૂ૫માં પ્રાપ્ત થયો છે .તમો અહીથી ચાલ્યા જાિ, અહી રોકાિામાં આપન ંુ કલ્યાણ
નથી.જો તમો ૫ણ અહી રોકાઇ જશો તો કાલે તમે ૫ણ મારો આહાર બની જશો.
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ હે સપા ! આપ કોઇ દે િતા..દૈ ત્ય છો કે િાથતિમાં સપા છો ? આ૫ મને ભીમસેનના
છુટકારા માટે નો ઉપાય બતાિો.સપાએ કહ્ં ુ કે હું ગયા જન્મમાં તમારો પ ૂિાજ નહષ
ૂ નામનો રાજા
હતો.ચંિમાની પાંચમી પેઢીમાં જે આપ નામના રાજા થઇ ગયા તેમનો પ ૂત્ર હતો.મેં અનેક યજ્ઞો
કયાા..તપથયા કરી..થિાધ્યાય..સત્કમો તથા પોતાના ૫રાક્રમથી મને ત્રણે લોકોન ંુ ઐશ્વયા પ્રાપ્ત થય.ંુ
આ ઐશ્વયા પ્રાપ્ત થતાં મારો અહંકાર િધી ગયો.અહંકારમાં મદોન્મત બનીને મેં બ્રાહ્મણો તથા
ઋર્ષમર્ુ નઓન ંુ અ૫માન કય.ું ુ મેં સહસ્ત્ર શ્રેટઠ ઋર્ષઓ પાસે મારી પાલખી ઉચકાિી.મહર્ષિઓના આિા
અસાધારણ અ૫માનથી કોપાયમાન થઇને મહર્ષિ અગત્થયજીએ મને શ્રાપ આ૫િાથી મારી આિી
દશા થઇ છે .ખરે ખર દૈ િ ખ ૂબ જ બળિાન છે એ દે િના લીધે જ આ ભીમસેન મારી પાસે આિી
૫હોચ્યો છે અને મારો િંશજ હોિા છતાં હું તેને મારિા માટે તૈયાર થયો છું.થિગા લોકમાંથી શ્રાપના
લીધે ભ્રટટ થઇને નીચે ૫ડતી િખતે મેં મહર્ષિ અગત્થયને શ્રાપના ર્નિારણ માટે પ્રાથાના કરતાં
તેમને જણાિેલ ં ુ કેઃ ત ં ૂ થોડા િખત ૫છી આ શ્રાપમાંથી મતુ ત થઇશ. સત્ય-અસત્યના મમાને
સમજનારો જે પરૂુ ષ તારા પ્રશ્નના જિાબો આ૫શે તે તારા શ્રાપમાંથી મતુ તન ંુ કારણ બનશે.ત ંુ જે

૫ણ પ્રાણીને ૫કડશે તે તારા કરતાં બળિાન હશે તો ૫ણ તે તરુ ં ત જ ર્નબાળ તથા અસહાય બની
જશે.મહર્ષિના અગત્થયના શ્રાપના લીધે હું પ ૃર્થિી ૫ર ૫ડયો છું છતાં મહર્ષિના અગત્થયની કૃપાથી
ુ ી મારી પ ૂિાજન્મની થમર્ૃ ત લપ્ુ ત થઇ નથી.ઋર્ષના શ્રાપ અનસ
ુ ાર રદિસના છઠ્ઠા
આજરદન સધ
ભાગમાં આ તમારો ભાઇ મને ભોજનના રૂ૫માં પ્રાપ્ત થયેલ છે એટલે હું તેમને છોડીશ નહી,પરં ત ુ
જો તમે મારા પ ૂછે લા પ્રશ્નોના જિાબ આ૫શો તો હું તમારા ભાઇ ભીમસેનને છોડી દઇશ. યર્ુ ધર્ટઠરે
ુ ાર પ્રશ્ન પ ૂછો.જો મારાથી શક્ય બનશે તો તમારી પ્રસન્નતાના માટે
કહ્ં ુ કેઃ હે સપા ! તમો ઇચ્છાનસ
અિશ્ય તમારા તમામ પ્રશ્નોના જિાબ આપીશ.
સપે પ ૂછ્ ંુ કેઃ બ્રાહ્મણ કોન છે ? અને જાણિા યોગ્ય તત્િ શંુ છે ? યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ હે નાગરાજ !
ુ ીલતા..ક્રૂરતાનો અભાિ..તપથયા અને દયા...આ સદગણ
ુ ો જોિા મળે
જેનામાં સત્ય..દાન..ક્ષમા..સશ
તે જ બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મજ્ઞાની સંત) છે .આિો થમર્ૃ તઓનો ર્સદ્ધાંત છે અને જાણિા યોગ્ય તત્િ એક
ુ -દુઃખથી ૫ર છે અને જ્યાં ૫હોંચીને..જેને જાણીને મનટુ ય શોકથી
૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા જ છે કે જે સખ
૫ર થઇ જાય છે .
સપે પ ૂછ્ ંુ કેઃ હે યર્ુ ધટઠર ! બ્રહ્મ અને સત્ય તો ચારે ય િણોના માટે રહતકર તથા પ્રમાણભ ૂત છે
તથા િેદોમાં બતાિેલ સત્ય..દાન..ક્રોધનો અભાિ..ક્રૂરતાનો અભાિ..અરહિંસા અને દયા...િગે રે
ુ ો તો શદ્રુ ોમાં ૫ણ જોિા મળે છે એટલે તમારી માન્યતા અનસ
ુ ાર તો શ ૂદ્ર ૫ણ બ્રાહ્મણ
સદગણ
ુ -દુઃખથી રરહત જાણિા યોગ્ય ૫દ(૫રબ્રહ્મ) ૫રમાત્મા બતાવ્ય ંુ
કહેિાય,તેના ર્સિાય તમોએ જે સખ
ુ -દુઃખ બંન્નેથી રહીત કોઇ બીજુ ં
છે તેમાં ૫ણ મને આ૫ર્ત્ત છે .મારા ર્િચારમાં તો એવ ંુ આિે છે કે સખ
૫દ છે જ નહી.
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ જો શ ૂદ્રમાં સત્ય..િગે રે ઉ૫રોતત લક્ષણો છે અને બ્રાહ્મણમાં તે લક્ષણો ના હોય તો
તે શ ૂદ્ર શ ૂદ્ર નથી અને બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ નથી.હે સપા ! જેનામાં ઉ૫ર દશાા િેલ સત્ય...િગે રે લક્ષણો
હોય તેને બ્રાહ્મણ સમજિો જોઇએ અને જેનામાં તેનો અભાિ હોય તેને શ ૂદ્ર કહેિો જોઇએ તથા તમે
ુ અને દુઃખ બંન્નેથી રરહત કોઇ બીજુ ં ૫દ છે જ નહી તે તમારો મત યોગ્ય છે .િાથતિમાં
કહ્ં ુ કેઃ સખ
ુ દુઃખથી
જે અપ્રાપ્ત છે અને કમોથી પ્રાપ્ત થનાર છે એવ ંુ ૫દ કોઇ૫ણ કેમ ના હોય તે સખ
શ ૂન્ય(રરહત) નથી..૫રં ત ુ જેિી રીતે ર્શતલ પાણીમાં ગરમી રહેતી નથી તથા ઉટણ થિભાિિાળા
અસ્ગ્નમાં ર્શતળતા હોતી નથી,કારણ કેઃતેમાં ર્િરોધ છે ,તેિી જ રીતે જે િેદ્ય ૫દ છે તેને ફતત
અજ્ઞાનન ંુ આિરણ દૂ ર કરીને પોતાનાથી બભન્ન સમજિાન ંુ છે ,તેનો ક્યારે ય અને ક્યાંય ૫ણ
ુ દુઃખથી સં૫કા હોતો નથી. સપે કહ્ં ુ કેઃ રાજન ! જો તમે આચારથી જ બ્રાહ્મણની
િાથતર્િક સખ
ુ ી તેના અનસ
ુ ાર કમા ના હોય તો જાર્ત વ્યથા જ છે .
૫રીક્ષા કરતા હો તો ૫છી જ્યાં સધ

યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ મારા ર્િચારથી તો મનટુ યમાં જાર્તની ૫રીક્ષા કરિી એ ઘણંુ જ કરઠન કામ
છે ,કારણ કેઃ િતામાન સમયમાં તમામ િણાન ંુ અંદરોઅંદર શંકર(સસ્મ્મશ્રણ) થઇ ગય ંુ છે .તમામ
ુ માં પ્રવ ૃર્ત તથા જન્મમનટુ યો તમામ જાર્તની સ્ત્રીઓથી સંતાનો પેદા કરી રહ્યા છે .બોલચાલ..મૈથન
મરણ...આ તમામ મનટુ યોમાં એક સરખાં જોિા મળે છે .જે તત્િદશી ર્િદ્વાન છે તે શીલ(સદાચાર) ને
જ પ્રધાનતા આપે છે .જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે નાળ છે દનના ૫હેલાં તેના જાતકમા
ુ ી
સંથકાર કરિામાં આિે છે ..તેમાં માતા સાર્િત્રી અને ર્પતા આચાયા કહેિામાં આિે છે .જ્યાં સધ
બાળકના સંથકાર કરીને િેદાધ્યાન કરિા છતાં ૫ણ શીલ અને સદાચાર ના આિે તો તેનામાં
પ્રબળ િણા શંકરતા છે ...આિો ર્િચારપ ૂિાક ર્નશ્ચય કરિામાં આવ્યો છે .જેનામાં સંથકારની સાથે શીલ
અને સદાચારનો ર્િકાસ થયો હોય તે જ બ્રાહ્મણ છે .
સપે પ ૂછ્ ુ કેઃ સિા દે િો..મહર્ષિઓ ધમાની પ્રસંશા કરે છે તે ધમાન ંુ સંક્ષે૫માં િણાન કરો.. યર્ુ ધર્ટઠરે
કહ્ં ુ કેઃ દ્ય ૃર્તઃ..ક્ષમા..દમ..અથતેય..શૌચ..ઇપ્ન્િય ર્નગ્રહ..દ્યીઃ ર્િદ્યા..સત્ય અને અક્રોધ..એ સનાતન
ધમાનાં લક્ષણ છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃ સત્ય કોને કહેિાય ? તમે જે શમ કહ્યો તે કેિો હોય ? ઉત્તમ દયા કોને કહેિાય ? અને
ધ્યાન કોને કહે છે ?
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ પ્રાણીઓના રહતને સત્ય કહ્ં ુ છે .મનનો ર્નગ્રહને દમ, બચત્તની શાંર્ત તે શમ,
થિધમા પ્રમાણે િતાવ ંુ તે ત૫, શંકરતાનો ત્યાગ તે શૌચ, નહી કરિા જેિા કાયાથી ર્નવ ૃર્ત્ત 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 કહેિામાં આિે છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃ પરૂુ ષોનો દુિય શત્રુ કોન ? અને મહા અસાધ ુ કોને કહેિાય ?
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ કામ એ દુિય શત્રુ છે ..લોભ એ અનંતકાળનો વ્યાર્ધ છે ..સિા પ્રાણીઓ ઉ૫ર દયા
કરનારો તે સાધ ુ અને ર્નદા ય મનટુ ય તે અસાધ ુ છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃ મોહ કોને કહેિાય ? માન એટલે શંુ ? આળસ કોને કહેિાય ? અને શોક કોને કહે છે ?
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ ધમા સબંધી મ ૂઢતા તેને મોહ કહે છે .પોતાના સબંધમાં અબભમાન તે માન..ધમાકૃત્ય
ના કરિા તે આળસ..અને અજ્ઞાન જ શોક કહેિાય છે .
ુ ય થનાન કય ંુ અને દાન કોને કહેિાય છે ?
સપે કહ્ં ુ કેઃ થથૈયા કોને કહેિાય ? ધૈયા કોને કહ્ં ુ છે ? મખ
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ થિધમામાં સ્થથરતા તે થથૈયા..ઇષ્ન્દ્રયોનો ર્નગ્રહ તે ધૈયા..મનના મળનો ત્યાગ તે
થનાન અને અભયદબક્ષણાને દાન કહેિાય છે .
ુ ય તાપ
સપે કહ્ં ુ કેઃ કયા પરૂુ ષને પંડીત કહેિાય છે ? મ ૂખા કોને કહેિો ? સંસારન ંુ કારણ શંુ ? મખ
કયા ?

યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ ધમાા ત્મા પરૂુ ષને પંડીત જાણિો..નાસ્થતકને મ ૂખા જાણિો..કામનાએ સંસારનો હેત ુ છે
ુ ય તાપ છે .
અને અદે ખાઇ એ જ હ્રદયમાં થનારો મખ
સપે કહ્ં ુ કેઃઅહંકાર કોને કહેિાય ? દં ભ એટલે શંુ ? અસ ૂયા કોને કહેિાય અને પૈશન્ુ ય એટલે શંુ ?
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ મોહયતુ ત જ્ઞાન તે અહંકાર..ધમાનો ધ્િજ ફરકાિિો તે દં ભ..ધમાનો દ્વેષ તે અસ ૂયા..
અને પારકાને દૂ ષણ આ૫વ ંુ તે પૈશન્ુ ય છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃહે રાજા! ધમા..અથા અને કામ એ ૫રથપર ર્િરોધી છે તો તેમનો સંયોગ કેિી રીતે થાય ?
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ જે કળ
ૂ માં ભાયાા થી ભતાા અને ભતાા થી ભાયાા સંતટુ ટ રહે છે તે કુ ળમાં ર્નત્ય ધમા..
અથા અને કામ વ ૃદ્ધદ્ધ પામે છે .જ્યારે ભાયાા અને ભતાા ૫રથપર િશ થઇને અનકુ ળ
ૂ રહે છે ત્યારે ત્યાં
ધમા..અથા અને કામ એ ત્રણેનો મેળા૫ થાય છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃ જાર્ત..કળ
ૂ ..આચાર..િેદાધ્યયન અને શાસ્ત્ર પઠન એ સિામાંથી શાના લીધે બ્રાહ્મણપણંુ
આિે છે ?
યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ હે તાત ! જાર્ત..કળ
ૂ ..થિાધ્યાય..શાસ્ત્ર૫ઠન..એ બ્રાહ્મણ૫ણા માટે કારણ નથી, ૫ણ
ુ ય કારણ છે .અનેક મર્ુ નઓ ર્તયાક યોર્નઓમાં ઉત્પન્ન થયા હતા તો ૫ણ તેઓ
આચાર જ મખ
થિધમાના આચરણમાં તત્પર રહેિાથી આલોકમાંથી બ્રહ્મલોકમાં ગયા છે .જે ધમાા ચાર પ્રમાણે િતે છે
તેને ભણેલો અને પંરડત જાણિો.દુટટ આચરણિાળો સારા કળ
ૂ માં ઉત્પન્ન થાય તેથી તે સારો
ગણાતો નથી, માટે આચાર જ બ્રાહ્મણન ંુ લક્ષણ છે .ચાર િેદ ભણેલો બ્રાહ્મણ ૫ણ જો દુરાચારી હોય
તો તેને શ ૂદ્ર કરતાં ૫ણ અર્ધક દૂ ર્ષત કહેિાય છે .જે અસ્ગ્નહોત્ર ૫રાયણ..જજતેપ્ન્િય..ર્નત્ય સંતટુ ટ..
ુ ..તપથિી અને િેદાધ્યયન ર્નટઠ હોય તેને દે િો બ્રાહ્મણ જાણે છે .જે ટાઢ..તાપ..િગે રે દ્વન્દ્રને
શદ્ધ
સહન કરનારો..ધીર..સિા સંગથી રહીત..સિા પ્રાણીઓના હીતમાં તત્પર અને ર્મત્ર ભાિનાિાળો
ુ ોને શોધનારો અને દોષોને ક્યારે ય ના
હોય છે તેને દે િો બ્રાહ્મણ જાણે છે .જે હંમેશાં પારકાના ગણ
જુિે..દીન ઉ૫ર દયા કરનારો..સજ્જજનો પ્રત્યે પ્રેમ રાખનારો અને પોતાની સ્ત્રી ઉ૫ર જ ર્પ્રર્તિાળો
હોય તેને દે િો બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખે છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃ યર્ુ ધર્ટઠર ! આપ જાણિા યોગ્ય બધ ંુ જ જાણો છો.તમે મારા જે પ્રશ્નોના જિાબ આપ્યા
છે તેનાથી હું સંતટુ ઠ છું.હિે હું તમારા ભાઇ ભીમસેનને મતુ ત કરૂં છું.
સપાને તમામ પ્રશ્નોના જિાબ આપ્યા ૫છી યર્ુ ધર્ટઠરે પોતે સપાને પ્રશ્ન પ ૂછયો કેઃ સપારાજ ! તમો
તમામ િેદ િેદાંગના જ્ઞાતા છો તો મને બતાિો કે... ક્યા કમાના આચરણથી સિોત્તમ ગર્ત પ્રાપ્ત
થાય છે ?
સપે કહ્ં ુ કેઃ ભારત ! સત્પાત્રને દાન આપિાથી..સત્ય અને ર્પ્રય િચન બોલિાથી તથા અરહિંસા
ધમામાં તત્પર રહેિાથી મનટુ યને ઉત્તમ ગર્તની પ્રાર્પ્ત થાય છે .

યર્ુ ધર્ટઠરે કહ્ં ુ કેઃ દાન અને સત્યમાં મોટંુ કોન છે ? અરહિંસા અને ર્પ્રય ભાષણ... આમાં કોન ંુ મહત્િ
િધારે છે ?
સપે જિાબ આપ્યો કેઃ રાજન ! દાન..સત્ય..અરહિંસા અને ર્પ્રય ભાષણ...આ બધાન ંુ ગૌરિ કાયાની
ુ ાર જોિામાં આિે છે .કેટલાક દાનથી સત્યન ુ મહત્િ િધી જાય છે અને કોઇક સત્ય
મહત્તા અનસ
ભાષણથી દાન અર્ધક કહેિાય છે ..તેિી જ રીતે ક્યાંક તો ર્પ્રય બોલિાની અપેક્ષાએ અરહિંસાન ંુ
ગૌરિ િધ ુ હોય છે અને ક્યાંક અરહિંસાથી િધ ુ ર્પ્રય ભાષણન ંુ મહત્િ િધ ુ હોય છે .આમ, તેના ગૌરિ
લાઘિનો ર્િચાર કાયાની અપેક્ષાથી હોય છે .
યર્ુ ધર્ટઠરે પ ૂછ્ ંુ કેઃ મ ૃત્યુકાળમાં મનટુ ય પોતાન ંુ શરીર તો અહીયાં જ ત્યાગી દે છે તો ૫છી દે હ ર્િના
તે થિગામાં કેિી રીતે જાય છે ? અને કમોના અિશ્યામ્ભાિી ફળને તે કેિી રીતે ભોગિે છે ?
ુ ાર જીિોની ત્રણ પ્રકારની ગર્ત કહેિામાં આિી
સપે કહ્ં ુ કેઃ રાજન ! પોત પોતાના કમા અનસ
છે .થિગાલોકની પ્રાર્પ્ત..મનટુ ય યોર્નમાં જન્મ લેિો અને ૫શ-ુ ૫ક્ષી..િગેશે યોર્નઓમાં જન્મ લેિો
તેને જ ક્રમશઃ ઉધ્િગર્ત..મધ્યગર્ત અને અધોગર્ત કહેિાય છે .આ જ ત્રણ યોર્નઓ છે .આમાંથી જે
જીિ મનટુ ય યોર્નમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં જ આળસ અને પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને..અરહિંસાન ંુ પાલન
ુ કમો કરે છે તો તેને પણ્ુ યની અર્ધકતાના કારણે થિગાલોકની પ્રાર્પ્ત થાય
કરીને દાન..િગેરે શભ
છે ..તેનાથી ર્િ૫રીત કારણ ઉ૫સ્થથત થતાં મનટુ ય યોર્ન તથા ૫શ-ુ ૫ક્ષી..િગેરે યોર્નઓમાં જન્મ
લેિો ૫ડે છે ..પરં ત ુ કામ..ક્રોધ..લોભ અને રહિંસામાં તત્પર થઇને જે જીિ માનિતાથી ભ્રટટ થઇ જાય
છે ..પોતાના મનટુ ય હોિાની યોગ્યતાને ૫ણ ખોઇ બેસે છે તે ર્તયાક યોર્નઓમાં જન્મ પામે છે ..૫છી
સત્કમોન ંુ આચરણ કરિા માટે ર્નર્મત્ત બનાિિા મનટુ ય યોર્નમાં જન્મ લેિાના કારણે તેની ર્તયાક
યોર્નથી ઉદ્ધાર થાય છે તેના પછી તે જગતના ભોગોથી ર્િરતત થઇ મતુ ત થઇ જાય છે .
યર્ુ ધર્ટઠરે પ ૂછ્ ંુ કેઃ શબ્દ..થપશા..રૂ૫..રસ અને ગંધ..આનો આધાર શંુ છે ? તેન ંુ યથાથા રીતથી િણાન
કરો..આ૫ણે તમામ ર્િષયોને એક સાથે કેમ ગ્રહણ કરી શકતા નથી ? તેન ંુ રહથય બતાિો.
સપે કહ્ં ુ કેઃ રાજન ! જેને લોકો આત્મા કહે છે તે થથ ૂળ..સક્ષ્ુ મ શરીરરૂપી ઉપાર્ધનો થિીકાર કરિાના
કારણે બદ્ધુ દ્ધ..િગે રે અંતઃકરણથી યતુ ત બની જાય છે અને આ ઉપાર્ધ ર્િર્શટટ આત્મા જ ઇપ્ન્િયોના
દ્વારા નાના પ્રકારના ભોગ ભોગિે છે .જ્ઞાનેપ્ન્િયો..બદ્ધુ દ્ધ અને મન... એ જ આ શરીરમાં તેનાં કરણ
(ભોગ સાધન) છે .હે તાત ! ર્િષયોની આધારભ ૂત જે ઇપ્ન્િયો છે તેનામાં સ્થથત થયેલ મનના દ્વારા
જ આ જીિાત્મા બાહ્યવ ૃર્ત્ત દ્વારા બભન્ન બભન્ન ર્િષયોનો ભોગ કરે છે .ર્િષયોના ઉ૫ભોગના સમયે
બદ્ધુ દ્ધના દ્વારા આ મન કોઇ એક જ ર્િષયમાં લાગી જાય છે એટલા માટે એક સાથે તેમના દ્વારા
અનેક ર્િષયોને ગ્રહણ કરિા સંભિ નથી.જેને અમે બદ્ધુ દ્ધ..ઇપ્ન્િયો અને મનથી યતુ ત થતાં “ભોતતા’’
કહે છે , તે જ આત્મા કે અનાત્માના બચન્તનમાં લાગે લા ઉત્તમ..અધમ બદ્ધુ દ્ધને રૂપારદ ર્િષયોની તરફ

ુ ૂર્ત દે ખાય છે .જ્યાં બદ્ધુ દ્ધનો લય
પ્રેરીત કરે છે .બદ્ધુ દ્ધના ઉત્તરકાળમાં ૫ણ ર્િદ્વાન પરૂુ ષોને એક અનભ
અને ઉદય થિો થપટટ સમજિામાં આિે છે આ જ્ઞાન જ આત્માન ંુ થિરૂ૫ છે અને તે જ તમામનો
આધાર છે .રાજન ! બસ આ જ ક્ષેત્રજ્ઞ આત્માને પ્રકાર્શત કરિાિાળી ર્િર્ધ છે .
યર્ુ ધર્ટઠરે પ ૂછ્ ંુ કેઃ હે સપા ! મને મન અને બદ્ધુ દ્ધનાં લક્ષણો બતાિિાની કૃપા કરો.અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોના
ર્િદ્વાનોએ તે જાણવ ંુ અત્યંત આિશ્યક બતાવ્ય ંુ છે .
સપે કહ્ં ુ કેઃ બદ્ધુ દ્ધને આત્માને આર્શ્રત સમજિી જોઇએ, તેથી તે પોતાના અર્ધટઠાનભ ૂત આત્માની
ઇચ્છા કરતી રહે છે ..નહી તો તે આધારના ર્િના ટકી શકતી નથી.ર્િષય અને ઇપ્ન્િયોના સંયોગથી
બદ્ધુ દ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે અને મન તો ૫હેલાંથી જ ઉત્પન્ન હોય છે .બદ્ધુ દ્ધ પોતે િાસનાિાળી નથી..
િાસનાિાળં તો મન જ માનિામાં આિે છે .મન અને બદ્ધુ દ્ધમાં આટલો જ ભેદ છે .
યર્ુ ધર્ટઠરે પ ૂછ્ ંુ કેઃ આપનાથી પ ૂિાકાળમાં બ્રાહ્મણોન ંુ અ૫માન કેમ થય ંુ ?
સપે કહે છે કેઃ ધન અને સં૫ર્ત્ત મોટા મોટા બદ્ધુ દ્ધમાન અને શ ૂરિીર મનટુ યોને ૫ણ મોહમાં નાખી દે
ુ અને ર્િલાસન ંુ જીિન વ્યર્તત કરનારા તમામ મનટુ યો તેનાથી મોરહત થઇ જાય છે .
છે . સખ

જ્ઞાન કમામાં આિી જાય તો જીિનનો શૃગ
ં ાર બને
ર્િનોદભાઈ મંગળભાઈ માછી(ર્નરં કારી)

િતામાન સમયના સદગરૂુ બાબા હરદે િર્સિંહજી મહારાજ

“ર્નરં કારી બાબા’’

માનિમાત્રને એક પ્રભ ુ

૫રમાત્માન ંુ જ્ઞાન કરાિીને જાત-પાંત,િેશભ ૂષા,ઘ ૃણા,નફરત,િેર ર્િરોધથી મતુ ત કરીને
માનિીયતાન ંુ િસ્ત્ર ૫હેરાિે છે .બ્રહ્મજ્ઞાનનો નકશો..પ્રેમ..નમ્રતા અને સમિર્ટટને જીિનનો આધાર
બનાિી જીિન જીિવ ંુ એ જ મનટુ યન ંુ કતાવ્ય છે .બ્રહ્મજ્ઞાન જ માનિને પોતાના ર્નજ થિરૂ૫ન ંુ જ્ઞાન
કરાિે છે કેઃ તમામ માનિ સમાન છે ..તમામ જીિોમાં એક જ આત્મા ર્નિાસ કરે છે .સંપ ૂણા સ ૃર્ટટ
૫રમાત્માન ંુ રૂ૫ છે .
હું કં ઇ જ નથી અને કં ઇ૫ણ કાયા કરી શકિા સમથા નથી..કરણકરાિનહાર પ્રભ ુ ૫રમાત્મા
ુ
છે .. આિી ભાિનાથી યતુ ત થઇને જ મનટુ યએ િતામાન સમયના સદગરૂુ ના માધ્યમથી એક ર્નગાણ
ર્નરાકાર ૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્માના જ્ઞાનને જાણીને તેને અનરૂુ ૫ નેકીના માગા ઉ૫ર ચાલવ ંુ
જોઇએ.માનિના જીિનમાં
િટટાંત જોઇએ.....

“જ્ઞાનનો નકશો,અમલનો રં ગ’’

કેિો ચઢિો જોઇએ તેના ર્િશે એક

એક સંત મહાપરૂુ ષ રથતા ઉ૫ર જઇ રહ્યા હતા.તેમને પાંચ બદમાશોએ ૫કડીને તેમની પાસેના પૈસા
ઝુંટિી લીધા,ત્યારબાદ મારપીટ કરીને ભાગી ગયા.તે જ રથતે થઇને એક સજ્જજન વ્યસ્તત ૫સાર
થઇ રહ્યા હતા.સંતની આિી હાલત જોઇને તેમને દયા આિી ગઇ.તેઓ સંતને દિાખાને લઇ જઇ
દાખલ કરી ઉ૫ચાર કરાવ્યો.કેટલાક રદિસ ૫છી સંત મહાપરૂુ ષને હોંશ આિતાં પેલા સજ્જજને પ ૂછ્ ં ુ
કેઃ

“મહારાજ ! શંુ આ૫ને યાદ છે

કે આ૫ને મારપીટ કરનાર અને આપને લટૂં ી લેનાર કોન

હતા..?’’ અહીં દિાખાનામાં આ૫ને કોન લાગ્ય ંુ હત.ંુ .? તેના જિાબમાં સંત મહાપરૂુ ષ કહે છે કેઃ

“મને

પરુ ે પરૂુ ભાન હત ંુ કે તમે જ મને માર મારી લટૂં ી લીધો હતો અને તમે જ મને અહી

દિાખાનામાં દાખલ કરી ઉ૫ચાર કરાવ્યો હતો.’’ પેલા સજ્જજને મહાત્માને કહ્ં ુ કેઃ મહારાજ ! આપ
ુ ર્નરાકાર
જરા ર્િચાર કરીને બોલો ! મહાત્માએ કહ્ં ુ કેઃ હું સાચ ંુ જ કહું છું કે તમે સાક્ષાત ર્નગાણ
ુ ાિના શરીરમાં આિીને મને પ ૂછી રહ્યા છો ! જ્યારે મને સજા આ૫િી હતી તો
પરમેશ્વર આ મહાનભ
પાંચ બદમાશોના આત્માના રૂ૫માં આિીને તમે જ મને માયો.સજા આપ્યા ૫છી તમે જ ર્િચાયું ુ કે
આને જાનથી મારી નાખિો નથી એટલે આ સજ્જજનના રૂ૫માં આિીને મારી તમામ પ્રકારની
દે ખભાળ કરાિી અને તમે જ મને પ ૂછી રહ્યા છો ! મારી િર્ટટમાં તો જજધર દે ખતા હું ત ૂં હી ત ં ૂ હૈ !!
કહેિાનો ભાિ સંત મહાપરૂુ ષના હ્રદયમાં સમયના સદગરૂુ દ્વારા આ૫િામાં આિેલ
પ્રેમ..નમ્રતા..સમિર્ટટરૂપી જ્ઞાનનો નકશો જેિી રીતે રે ખાંકીત કયો હોય છે તેના અનરૂુ ૫ જ તેમના
જીિનમાં કમારૂ૫માં રં ગ ચઢયો હતો.ઇશ્વર સમહ્રદય છે .અમારે ૫ણ અમારા જીિનમાં સમિર્ટટનો
ભાિ ઉત્પન્ન કરીને ભૌર્તક તથા આધ્યાજત્મક બંન્ને થતર ૫ર ઉન્નર્ત કરિાની છે તથા જ્ઞાનના નકશા
ઉ૫ર અમલનો રં ગ અમારા જીિનમાં ચઢાિિાનો છે ..
સાચી માનિતાિાળં જીિન જીિન જીિિાની કામના કરનાર બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાર્પ્ત પ ૂણા ક્ષોર્ત્રય
ુ ર્નરાકાર ૫રમાત્માન ંુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત
બ્રહ્મર્નટઠ સદગરૂુ ના માધ્યમથી સબ ઘટિાસી અંતયાા મી ર્નગાણ
ુ બ જીિન
થાય છે .જો પ્રત્યેક માનિ પોતાના િાથતર્િક થિરૂ૫ બ્રહ્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી તે મજ
જીિિાન ંુ શરૂ કરી દે તો અશાંર્ત..િૈરમનથય..ચોરી અને વ્યબભચાર..અ૫રાધ તથા થિાથા
૫રાયણતા..માનિ માનિન ંુ જે શોષણ કરે છે તે..લટૂં ફાટ..ખ ૂના મરકી જેિા અત્યારચારો બંધ થઇ
જાય તેમાં કોઇ શંકા નથી.
માનિતા એ જ માનિનો ધમા છે .જે માનિના હ્દયમાં બ્રહ્મજ્ઞાનો નકશો રે ખાંકીત રહે છે ,તેમનામાં
ુ ના અિતાર િતામાન સમયના સદગરૂુ ની
િગાભેદ..િણાભેદ હોતો નથી એટલે જ જ્ઞાનીજનો યગ
ુ રણ કરી
િાણીને ૫રમાત્માના સાર્નધ્યમાં લઇ જનારી િાણી સમજીને પોતાના જીિનમાં અનસ
અમલનો રં ગ ચઢાિી ઇમાનદારીના રથતે ચાલે છે ...!

નમથકાર એક સદ
ંુ ર પ્રરક્રયા છે
રજુઆત : ર્િનોદભાઈ.મંગળભાઈ.માછી
અમોને બ્રહ્મજ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) પ્રદાન કરીને સદગરૂુ એ સહજ ભસ્તત સમજાિી છે .જીિનનાં તમામ
ુ ા યશોગાન કરતા રહીને ભસ્તત ૫થ પર આગળ િધિાન ંુ છે .જે
કતાવ્યકમો કરતાં કરતાં પ્રભન
ુ ે યાદ કરે છે તે યશ અને માનને સહજમાં પામે છે .બ્રહ્મજ્ઞાન(સત્યની પ્રાર્પ્ત) થિાના કારણે
પ્રભન
તેના તમામ ભ્રમો સમાપ્ત થઇ જાય છે .િશ્યમાન જગતને સત્ય સમજિાનો ભ્રમ બ્રહ્મજ્ઞાનની રદવ્ય
રોશનીથી દૂ ર થાય છે .ભસ્તતમાં અહંકારને કોઇ થથાન નથી..કારણ કેઃભસ્તતમાં નમ્ર ભાિની મહત્તા
ુ સ્થથર્તમાં જ થાય છે . માનિ
હોય છે .અમારા અંતઃકરણમાં પ્રભ-ુ ૫રમાત્માનો ભાિ અહંકારની અન૫
જેટલો નમ્ર બને છે એટલો તેનો અહંકાર ઓછો થાય છે .સદગરૂુ દે િ આ૫ણને પોતાનાથી અર્ધક
બીજાઓનો આદર સત્કાર કરિાન ંુ ર્શખિે છે . નમથકાર(ચરણથપશા)ન ંુ શંુ માહાત્મય છે ? તેના ર્િશે
મનોર્િશ્લેષણ કરતાં અમે નીચેના ર્નટકષા ઉ૫ર ૫હોચ્યા છીએ...
નમથકાર(ચરણથપશા) એક સદ
ંુ ર પ્રરક્રયા છે .
અમે જ્યારે સંતોના ચરણોમાં નમથકાર કરીએ તે સમયે જો અમારૂં અંતઃકરણ ર્િરોધ કરે તો
સમજી લેવ ંુ જોઇએ કે આ િાથતિમાં અહંકાર જ છે જે અમોને રોકી રહ્યો છે ..કારણ કેઃ અહંકાર
નમિાન ંુ નહી ૫રં ત ુ અક્કડ રહેિાન ંુ જાણે છે .અમારા હ્દયમાં આિી ભાિના હોય તો તેને દૂ ર કરિી
જોઇએ.અહંકાર ના આિે તેના માટે ર્નરં તર સંતોના ચરણોમાં ઝુકતા રહેવ ંુ જોઇએ...
ુ ા તેજનો પ્રિાહ પ્રગટ હોય છે .જે ૫રમ સત્યની
બ્રહ્મની સાથે જોડાયેલા વ્યસ્તતઓમાં પ્રભન
સાથે જોડાયેલા છે તેમનામાં આધ્યાજત્મક શસ્તતનો િાસ હોય છે .જ્યારે અમારૂં મન બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના
ચરણોમાં ઝુકે છે ત્યારે મનના ર્િકારો દૂ ર થાય છે ..તે અમોને અનેક મશ્ુ કેલીઓમાંથી બચાિે છે .
ખરાબમાં ખરાબ વ્યસ્તત ૫ણ પોતાની સમક્ષ ઝુકેલા વ્યસ્તતના પ્રત્યે કરૂણાશીલ બની જાય
છે .
બ્રહ્મજ્ઞાની મહાપરૂુ ષોના ચરણ સદગરૂુ ના ચરણ તલ્ુ ય જ છે ..કારણ કેઃતન..મન..ધન.. સદગરૂુ
૫રમાત્માની અમાનત છે એટલે આધ્યાજત્મક થતરે કોઇ નાનો મોટો નથી.તમામન ંુ શરીર પાંચ
તત્િોન ંુ બનેલ ં ુ છે તથા છઠ્ઠં તત્િ આત્મા ૫રમાત્માનો અંશ છે જે તમામમાં સમાનરૂપે ર્િદ્યમાન છે .
સંત ર્નરં કારી ર્મશનના પ્રર્સદ્ધ ગ્રંથ "અિતારિાણી"માં કહ્ં ુ છે કે...
ુ ા દશાન કીધા, એને તમે નમથકાર કરો, એમની અંદર પ્રભ ુ બોલે છે , એમનો તમે સત્કાર
જેને પ્રભન
કરો, નકલની અંદર અસલ છુપ્યો છે , એ અસલથી પ્રેમ કરો, આ જીિનના ધ્યેયને જાણો, જીિનના

ુ ે માની લીધો, એ ૫ર િારી જાઉં હું, કહે "અિતાર"એ પ્રભ ુ ભતતને, ૫લ
બેકાર કરો, ર્નરખી પ્રભન
૫લ ર્શશ ઝુકાવ ંુ હું........(અિતારિાણી-૩૧૭) એટલે કે શરીરને નહી,પરં ત ુ આ ૫રમ શસ્તતને જ
નમથકાર કરિામાં આિે છે ..૫રં ત ુ અહંકાર દૂ ર થયો છે કે નહી તેની ખબર તો ત્યારે જ ૫ડે છે કે
જ્યારે અમે અમારાથી નાની ઉંમરની વ્યસ્તત સમક્ષ ૫ણ નમ્ર ભાિથી શરીરની શ્રેટઠતાનો ત્યાગ
કરીને કણકણમાં વ્યા૫ક ૫રમ સત્તાન ંુ રૂ૫ સમજીને નમથકાર કરીએ.નમથકારમાં શરીરથી િધ ુ
મનને ઝુકાિવ ંુ ૫ડે છે .જ્યારે શરીરમાંથી આત્મા (જીિ) નીકળી જાય છે તો તે શરીરને નમથકાર
કરિામાં આિતા નથી..સાથે સાથે એ તર્થય ૫ણ ઉલ્લેખનીય છે કે નમથકાર તે જ કરે છે જેનામાં
આત્મા છે !
ુ ે કી ૫હેચાન હૈ"
"ઝુકતે હૈ િો જજસમે જાન હોતી હૈ..અક્કડ રહેના મદ
ુ ી સેજ ના કોઇ, બબલહારી ઉસ ઘટકી જા ઘટ પ્રગટ
સંતિાણી કહે છે કેઃ સબ ઘટ મેરા સાંઇયા સન
હોઇ....! આનો અથા એ છે કેઃદરે ક ઘટમાં ૫રમાત્માનો િાસ છે તેથી દરે ક ઘટમાં ૫રમાત્માનાં દશાન
કરીને નમથકાર કરિા જોઇએ,કારણ કે આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્માની પ ૂજા થઇ શકતી નથી,તેમની
પ ૂજા અમે સાકાર રૂ૫માં જ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે પ્રકાશની પ ૂજા ત્યારે જ થઇ શકે છે કે જ્યારે
તેને પ્રગટ કરિાનાં સાધન દીિો અને િાટ હાજર હોય ! અમે જો પ્રકાશને પ્રગટ કરિાન ંુ ઇચ્છતા
હોઇએ તો રદ૫કનો સહારો લેિો ૫ડે છે ..૫રં ત ુ પ્રકાશ અલગ છે ..રદ૫ક અલગ છે .જેમકે આત્મા
અલગ છે ..શરીર અલગ છે .શરીરન ંુ મત્ૃ ય ુ થાય છે ૫રં ત ુ આત્માન ંુ મત્ૃ ય ુ થત ંુ નથી.જ્યારે અમે પ્રણામ
કરીએ છીએ ત્યારે શરીરને નહી,પરં ત ુ ઇશ્વરના અંશ આત્માને પ્રણામ કરીએ છીએ. ઇમાનદારી એક
ુ છે , તેની વ્યાખયા એક ઇમાનદાર વ્યસ્તત પાસેથી જ સમજી શકાય છે . ઇમાનદારીની
સારો ગણ
પ ૂજા ઇમાનદાર વ્યસ્તતની પ ૂજા કરિાથી જ થાય છે .આ તર્થય સાકારની મહત્તાને પ્રગટ કરે
છે .અજ્ઞાની માનિ લગભગ રોશનીની પ ૂજાને જ રદ૫કની પ ૂજા સમજી બેસે છે .આ જ અમારી ભ ૂલ
છે .
"હમ પ ૂજારી હૈ રોશની કે, સમજતી હૈ દુર્નયા રદયા પ ૂજતે હૈ"
જો નમથકાર કરતી િખતે અમોને ભ્રમ થઇ જાય છે કે..અમે કોઇને નમથકાર કેમ કરીએ છીએ ?
અથિા તો હું કેટલો મહાન છું કે લોકો મને નમથકાર(ચરણથપશા) કરી રહ્યા છે .આમ,આ બંન્ને ભાિ
અહંકારના સ ૂચક છે ..તે અમોને અધઃ૫તન તરફ લઇ જનારા છે માટે આ ભાિથી બચવ ંુ શ્રેયથકર
છે .ભ ૂલથી બચિા માટે પોતાની હથતીને સદગરૂુ ૫રમાત્માના શ્રીચરણોમાં ન્યોછાિર કરીને
ભસ્તતમય જીિન જીિિાન ંુ છે અને આ જ ગરૂુ ભતતન ંુ લક્ષણ છે .કહ્ં ુ છે કેઃ ર્મટાદે અ૫ની હથતી કો
ુ એ ગલ
ુ ઝાર હોતા હૈ
અગર કુ છ મતાબા ચાહે, કી દાના ખાકમેં ર્મલકર ગલ

પાપન ંુ મ ૂળ લોભ:
રાજા સત્યર્પ્રય એક ધમાર્નટઠ શાસક હતો. એકિાર ન્યાય મંરદરમાં ન્યાય તોળતાં મનમાં એિો
ર્િચાર જાગ્યો કે માનિી શામાટે પાપ કરિા ર્િિશ બની જતો હશે? જો પાપનાં મ ૂળને નટટ
કરીએ, તો પછી કોઇ પ્રવ ૃર્ત્ત થાયજ નહી. આમ જો એ પાપથી અળગો રહે, તો કોઇને સજા કરિી
ુ ુ સમક્ષ પોતાની આ ર્િષય પરત્િે
પડે નહી અને સમાજ શાંર્તર્પ્રય બની રહે. આથી રાજાએ ગર
ુ ુ એ રાજાએ કહ્,ં ુ 'આનો ઉત્તર તો રાજ્યમાં િસતી રૃપિાન અને
જજજ્ઞાસા પ્રગટ કરી, ત્યારે ગર
ુ િાન એિી ર્િદ્યામતી જ આપી શકશે.'
ગણ
રાજા ર્િદ્યામતી પાસે અને એણે પોતાના મનમાં જાગે લી સમથયા પ્રગટ કરી ત્યારે ર્િદ્યામતી એ
કહ્,ં ુ 'આનો જિાબ મેળિિા માટે તમારે થોડા રદિસ અહીં અર્તર્થ બનીને રહેવ ંુ પડશે.'
રાજાએ તત્કાળ પોતાની અસમથાતા પ્રગટ કરતાં કહ્,ં ુ 'અરે ! હું તો આટલા મોટા ર્િશાળ રાજનો
રાજા છું. બહોળો કારભાર મારે સંભાળિાનો હોય છે . હું તમારે ત્યાં એક ક્ષણ પણ િધ ુ કઇ રીતે રહી
શકું ?'
ત્યારે ર્િદ્યામતીએ કહ્,ં ુ 'એ જે કં ઇ હોય તે, પણ તમારે તમારી સમથયાન ંુ સમાધાન પ્રાપ્ત કરવ ંુ
હોય, તો અહીં રહેવ ંુ અર્નિાયા છે .'
આખરે રાજાએ ર્િદ્યામતીને ત્યાં રહેિાન ંુ નક્કી કયું ુ અને રાજ્યમાં સ ૂચના મોકલાિીકે પોતે એક
અર્ત આિશ્યક કાયાને માટે રાજા અન્ય પ્રદે શમાં ગયા છે .
ર્િદ્યામતી રાત રદિસ રાજાની સંભાળ લેતી હતી. થિારદટટ ભોજન જમાડતી હતી અને એમની
સાથે િેદ-ઉપર્નષદ ની ચચાા પણ કરતી હતી.
સમય જતાં રાજા એના પર આસતત બન્યો અને એક રદિસ મોરહતરાજા એ થિયં એની સમક્ષ
પોતાના પ્રણયનો એકરાર કયો.
આ સાંભળીને ર્િદ્યામતીએ કહ્,ં ુ 'બસ, મહારાજ, હિે તમને તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો. તમે
રાજમહેલમાં ર્નરાંતે પાછા જઇ શકો છો.'
રાજાને ર્િદ્યામતીની િાત-િતાન સમજાયા નહી. હજી એમની સમથયાન ંુ સમાધાન મળ્ય ંુ નહોત.ંુ
ર્િદ્યામતીએ કહ્,ં ુ 'મહારાજ, પાપન ંુ મ ૂળ કારણ લોભછે . આપ એના સકં જામાં સપડાઇ ગયા છો.
એક િખત આપ અહી એક ક્ષણ માટે િધ ુ રહેિાને રાજી નહોતા અને આજે તમે મને રાણી
બનાિિા માટે તૈયાર થયા છો. આ લોભજ માનિીને અિળે માગે લઇ જાય છે અને બદ્ધુ દ્ધ ભ્રટટ કરે
છે .' ર્િદ્યામતીનો ઉત્તર સાંભળી રાજા શરમાઇને બોલ્યો, 'તમે સાચ ંુ 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 ગીતામાંનો એક પણ અક્ષર નકામો કે કારણ ર્િનાનો નથી
યે જો હૈ બઝિંદગી - ગીતા માણેક
ભગિદ્ ગીતા સાથેનો મારો સંબધ
ં કદાચ જન્મથી જ છે . બહુ નાની હતી ત્યારે એક િાર મારા
ર્પતાને પ ૂછ્ ં ુ હત ંુ કે મારં ુ આવ ંુ જુનિાણી નામ કેમ રાખય ંુ છે ? કોઈક સરસ મજાન ંુ મોડના નામ
રાખવ ંુ હતન
ંુ ે! એ િખતે પહેલિહેલી િાર ભગિદ્ ગીતાન ંુ નામ સાંભળ્ય.ંુ મારા પપ્પાએ મને શક્ય
એટલા સરળ શબ્દોમાં સમજાવ્ય ંુ હત ંુ કે ર્િશ્ર્િના સિાશ્રેટઠ ગ્રંથોમાં જેન ંુ નામ આિે છે , જેમાં જીિન
જીિિાના પાઠ છે , જે પોતાનામાં જ એક સદ
ંુ ર કાવ્ય છે અને થિયં કૃટણન ંુ ગીત છે એ ભગિદ્
ગીતા પરથી તારં ુ નામ રાખય ંુ છે . ત્યારથી મને મારં ુ નામ ખ ૂબ ગમિા માંડ્.ં ુ
આ બધી પ્રથતાિના એટલા માટે કે આજે િાત કરિી છે ભગિદ્ ગીતાની. ભગિદ્ ગીતા મહાન
ગ્રંથ છે અને એ માટે એને આ લખનારના સરટિરફકેટની આિશ્યકતા લગરીકેય નથી કે ન તો એ
મહાન ગ્રંથ પર ટીકા-રટપ્પણી કરિાની મારી કોઈ પાત્રતા છે . ત્રણ-ચાર િાર ભગિદ્ ગીતા િાંચી
છે અને એના પરનાં ભાટયો પણ થોડાંઘણાં િાંચ્યાં છે પણ દરે ક િખતે ભગિદ્ ગીતા િાંચિાની
શરૂ કરી ત્યારે એક પ્રશ્ર્ન મનમાં આિતો રહ્યો હતો. જેનો જિાબ હમણાં મળ્યો એટલે એની િાત
કરિી છે .
ભગિદ્ ગીતાની શરૂઆત ધ ૃતરાટિના પ્રશ્ર્નથી થાય છે અને પહેલા અધ્યાયના શરૂઆતના
શ્ર્લોકોમાં બંને પક્ષે જે યોદ્ધાઓ છે , જે સેના છે એની િાત આિે છે એ તો નાન ંુ ટાબરરયય
ંુ જાણે છે .
જ્યારે -જ્યારે ભગિદ્ ગીતા પાસે ગઈ છું ત્યારે ત્યારે એક પ્રશ્ર્ન મનમાં થયો છે કે આટલા મહાન
ુ ાનોના શબ્દોમાં કહું તો આટલી બોરરિંગ કેમ છે ? આ ગ્રંથ જે એક
ગ્રંથની શરૂઆત, આજના યિ
ઉપર્નષદ છે . એમાં એકપણ શબ્દ નકામો કે કારણ ર્િના લખાયો હોય એ િાત માન્યમાં નહોતી
આિતી. ભગિદ્ ગીતાને આધ્યાજત્મક કે ધાર્મિક ગ્રંથ ન પણ ગણીએ તોય તે ઉત્તમ કક્ષાની
સારહજત્યક કૃર્ત તો છે જ. આિી રચનાની શરૂઆતમાં એના રચર્યતા કશક
ંુ પણ લખિા ખાતર લખે
એ થિીકાયા નહોત ંુ અને છતાં એનો સંતોષજનક જિાબ મળતો નહોતો.
ુ ાયો હોય તો એનો જિાબ યોગ્ય સમયે સામેથી
કોઈ પણ પ્રશ્ર્ન જો હૃદયપ ૂિાક અને ગંભીરતાથી પછ
ુ િ રહ્યો છે . ભગિદ્ ગીતાના આરં ભના શ્ર્લોક
આિીને મળતો હોય છે એિો આ લખનારનો અનભ
અંગેના પ્રશ્ર્નનો જિાબ પણ આ જ રીતે અચાનક આિી મળ્યો.
ુ રાતી અનિ
ુ ાદ-યોગી કથામ ૃતના નામે ઉપલબ્ધ છે )ના
‘ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ અ યોગી’ (જેનો ગજ
લેખક અને સંત પરમહંસ યોગાનંદ ર્િશે ઘણા િાચકો પરરબચત હશે. પરમહંસ યોગાનંદના ર્શટય
થિામી રક્રયાનંદન ંુ પથુ તક ‘ધ ભગિદ્ ગીતા-ભગિદ્ ગીતા કા સાર’ના નામે પ્રર્સદ્ધ થય ંુ છે . આ

ુ ુ પરમહંસ યોગાનંદ દ્વારા ભગિદ્ ગીતા પર કરિામાં
પથુ તકમાં થિામી રક્રયાનંદે તેમના ગર
આિેલા ભાટયને પોતાનાં થમરણોના આધારે લખય ંુ છે .
ભગિદ્ ગીતાના આરં ભના શ્ર્લોક ર્િશેની સમજણ આ પથુ તકમાંથી મળે છે જે ઘણા અંશે
ુ માં અજુ ાન
સમાધાનકારક છે . ભગિદ્ ગીતાને ઐર્તહાર્સક સંદભામાં જોઈએ તો મહાભારતના યદ્ધ
અને કૃટણ િચ્ચેનો સંિાદ છે પણ આ ગ્રંથ આધ્યાજત્મક એટલે કે સાધક માટે રદશાસ ૂચન અને
માગાદશાન કરનારો પણ છે .
ુ ખરે ખર થય ંુ હત ંુ કે નહીં, આ રીતે યદ્ધ
ુ ભ ૂર્મ પર િચ્ચોિચ ઊભા રહીને અજુ ાન
મહાભારતન ંુ યદ્ધ
અને કૃટણ સિાલ-જિાબ કયાા હતા કે નહીં એન ંુ ર્પટટપેષણ ઈર્તહાસકારોને કરિા દઈએ. આિી
કોઈ ઘટના ખરે ખર બની હોય કે ન પણ બની હોય પણ ભગિદ્ ગીતાને માનિીના
જીિનસંગ્રામમાં રદશાસ ૂચન કરનારી ગણીને પરમહંસ યોગાનંદે સમજણ આપી છે .
ુ ભ ૂર્મ પર કૃટણ અને અજુ ાનના પ્રશ્ર્નોત્તર ચાલતા હતા ત્યારે બાકીના
એક આડ િાત કે ઓશોએ યદ્ધ
બધા શંુ તેમનો સંિાદ પ ૂરો થાય એની રાહ જોતા ઊભા હતા એ મિુ ાને જે રીતે સમજાવ્યો છે એ
પણ એક જુદો જ દૃષ્ટટકોણ છે . તેમણે કહ્ં ુ હત ંુ કે અનેક િાર આપણે ર્િચારોમાં અમેરરકા કે આપણા
ગામમાં અથિા જગતના કોઈ પણ ખ ૂણામાં પહોંચી જઈએ છીએ. આ બધી જગ્યાએ જો ખરે ખર
પ્રિાસ કરીને જઈએ તો કેટલી તૈયારી જોઈએ અને કલાકો કે રદિસો પણ લાગી શકે પણ આપણા
ર્િચારોમાં આપણને ત્યાં પહોચતાં કદાચ થોડીક ર્મર્નટો નહીં પણ ક્ષણ જ લાગે . હિે આપણા એ
ુ વ્ય ંુ એન ંુ િણાન કરિાન ંુ કહેિામાં આિે
માનર્સક પ્રિાસ અને ર્િચારોમાં આપણે જે જોય ંુ કે અનભ
તો કદાચ પાનાંઓ ભરાઈ જાય. ઓશો રજનીશ આ અંગે કહે છે કે કૃટણ અને અજુ ાનનો સંિાદ
માનર્સક થતરે થયો છે અથિા ટે બલપથીની એમાં બહુ મોટી ભ ૂર્મકા રહી છે .
આપણી મ ૂળ િાત પર પાછા આિીએ તો પરમહંસ યોગાનંદે ગીતાને ર્સમ્બોબલક એટલે કે
પ્રતીકાત્મક ભાષામાં િાત કરતો ગ્રંથ પણ ગણાવ્યો છે . જે રીતે કોઈ ટે સ્તનકલ કે ભૌર્તક,
રાસાયબણક, કમ્પ્યટુ ર કે એિા કોઈ પણ ર્િષયન ંુ પથુ તક એક સારહત્યનો ર્િદ્યાથી કે પછી આ
ર્િજ્ઞાનોની ટેસ્તનકલ ભાષા ન સમજતો િેપારી િાંચે તો એને એમાં કં ઈ ગડ ન પડે એ જ રીતે એક
ુ ુ માના શબ્દોમાં કહીએ તો આિા આધ્યાજત્મક ગ્રંથ જાતે િાંચિાને
જાણીતા સંત આનંદમ ૂર્તિ ગર
ુ િ થિયં મેળિી ચ ૂકેલા મહાત્મા કે ગર
ુ ુ
બદલે કોઈ જ્ઞાની અને એ શબ્દો જેની િાત કરે છે એ અનભ
ુ ી પહોંચી શકીએ.
પાસે બેસીને સમજીએ તો જ એ શબ્દોમાં છુપાયેલા ગ ૂઢાથા સધ
ુ માં થયેલા સંિાદ તરીકે ન જોઈએ અને આધ્યાજત્મક
ભગિદ્ ગીતાને રીતસર મહાભારતના યદ્ધ
ુ ાર શરૂઆતના શ્ર્લોકમાં જે આિે
ગ્રંથ તરીકે જોઈએ તો પરમહંસ યોગાનંદે આપેલી સમજણ અનસ

છે એ બધા પ્રતીકાત્મક શબ્દો છે , જેમ કે દુયોધન પ્રતીક છે ભૌર્તક ઈચ્છાઓન,ંુ પાંડિો પ્રતીક છે
એ ભૌર્તક ઈચ્છાઓના ર્િરોધમાં ઉન્નર્તની આકાંક્ષાન.ંુ
ુ ાદ છે . સંજય
ભગિદ્ ગીતાના દ્ધદ્વતીય શ્ર્લોકન ંુ ગીતા પ્રેસના પથુ તકમાં કરિામાં આિેલો અનિ
બોલ્યો (ધ ૃતરાટિના પ્રશ્ર્નના જિાબમાં) કે ‘તે િખતે રાજા દુયોધને વ્ય ૂહમાં ગોઠિાયેલી પાંડિોની
સેનાને જોયા પછી દ્રોણાચાયા પાસે જઈને આ િચન કહ્.ં ુ ’ એ પછીના શ્ર્લોકમાં પાંડિોની સેનામાં
ભીમ, અજુ ાન, સાત્યરક, ર્િરાટ, ધ ૃટટકેત,ુ ચેરકતાન, બળિાન કાશીરાજ, પરુ ુ જજત, કુ સ્ન્તભોજ અને
ુ ુ ષશ્રેટઠ શૈબ્ય, પરાક્રમી યધ
ુ ામન્ય ુ તથા બળિાન ઉત્તમૌજા, સભ
ુ દ્રાપત્ર
ુ અબભમન્ય ુ િગે રેનાં નામ
પર
આિે છે .
ભગિદ્ ગીતાના આરં ભના શ્ર્લોકમાં જ આિી નામની યાદી આપિા પાછળ એના રચર્યતાન ંુ શંુ
પ્રયોજન હશે? આિી શરૂઆત શા માટે કરી હશે? એ પ્રશ્ર્નનો જિાબ પરમહંસ યોગાનંદ કં ઈક એિો
આપે છે કે આ બધાં નામ ઐર્તહાર્સક ઘટનાના સંદભામાં જુઓ તો સામસામે લડિા ઉત્સકુ થયેલા
યોદ્ધાઓનાં છે . પણ આધ્યાજત્મક પ્રેરરપ્રક્ષ્યમાં જુઓ તો દુયોધન જે ભૌર્તક િાસનાઓન ંુ પ્રતીક છે તે
ુ ુ ’ને પ ૂછી
દ્રોણાચાયા જે આદતો, પ ૂિા સંથકાર અથિા માનર્સક અબભગમના પ્રર્તક છે તે પોતાના ‘ગર
રહ્યો છે . મતલબ કે ભૌર્તક િાસનાઓ આપણી આદતો અને સંથકારો પ્રેરરત હોય છે . સાિ સાદું
ઉદાહરણ આપીએ તો જે ઘરમાં પૈસાને જ પરમેશ્ર્િર ગણિામાં આિતો હોય એ ઘરનાં સંતાનો
િધ ુ સંપર્ત્તની િાસના ધરાિતાં હોય એિી શક્યતા હોય છે , કારણ કે તેમને પૈસા કમાિા એ જ
જીિનનો ઉિે શ્ય છે એિી સમજણ અથિા સંથકાર મળ્યા હોય છે .
ત્યાર પછીના શ્ર્લોકમાં ભીમ, અજુ ાન, ર્િરાટ િગેરેનાં જે નામ આિે છે એ પણ પ્રતીકાત્મક જ છે .
જેમ કે, ભીમ શારીરરક ક્ષમતા અને ઊજાાન ંુ તો અજુ ાન જ્િલંત સંયમ, ર્િરાટ એ ભાિોન્માદભયું ુ
ુ
વ્યસ્તતત્િ તો દ્રપદ
પ્રતીક છે ઈષ્ન્દ્રય દ્વારા મળતા આનંદ પ્રત્યે ર્ન:થપ ૃહતાનુ,ં ધ ૃટટકેત ુ ગમે એિાં
ુ િની થમર્ૃ ત
પ્રલોભનો સામે સંયમને ટકાિી રાખનાર, ચેરકતાન જેમનામાં આધ્યાજત્મક અનભ
ધરબાયેલી છે , કાશીરાજ જેમનામાં ઊધ્િાગમન તરફ લઈ જતો ભેદ અથિા તફાિતની સમજણ છે ,
ુ ુ જજત પ્રતીક છે એિા મનન ંુ જે પોતાની ચેતનાને ભીતર તરફ િાળી શકે છે જેને પાતંજબલ
પર
પ્રત્યાહાર કહે છે , કુ ન્તીભોજ ટટ્ટાર અને સ્થથર શરીરન ંુ પ્રતીક છે જેને યોગ આસન કહીને સંબોધે છે ,
શૈબલ્ય જેનામાં ર્શથત અથિા જેને પાતંજબલ ર્નયમ કહે છે એન ંુ પ્રતીક છે .
ુ ો કે અિગણ
ુ ોન ંુ પ્રતીક છે એને સમજિાનો
આ યાદી બહુ લાંબી છે અને આ દરે ક વ્યસ્તત જે ગણ
પ્રયાસ કરીએ તો એના પર એક આખ ંુ ભાટય તૈયાર થઈ શકે, પરં ત ુ આપણા જેિા આમઆદમી
માટે જો ટૂં કમાં કહેવ ંુ હોય તો આ આખી યાદી પ્રતીકાત્મક છે જે દશાા િે છે કે જીિન સંગ્રામમાં
અસત ્ પર ર્િજયી થિા માટે પાંડિોના પક્ષે આ બધ ંુ હત ંુ અને કૌરિોના પક્ષે જે વ્યસ્તતઓ અથિા

ુ ો હતા એ દરે ક વ્યસ્તતમાં ઓછાિત્તા અંશે હોય છે . બીજા
પ્રતીકાત્મક અથામાં જોઈએ તો જે અિગણ
ુ ની િાત કરે છે . આપણામાં પણ
શબ્દોમાં ભગિદ્ ગીતા બહારની લડાઈની નહીં પણ ભીતરના યદ્ધ
સારી અને નરસી બાજુ છે મતલબ કે પાંડિો અને કૌરિો આપણી ભીતર પણ િસે છે . આ બંને
ુ ચાલત ંુ રહે છે .
િચ્ચે હરહંમેશ યદ્ધ
ુ
ુ ાચા પ્રસંગ’ મતલબ કે અમારે માટે
સંત તકારામના
શબ્દોમાં કહીએ તો ‘રાર્ત્ર રદિસ આમ્હા યદ્ધ
ુ ટાણ-ંુ સદ્ અસદ્ બદ્ધુ દ્ધ િચ્ચે ચાલતો રહેતો સંઘષા.
રાતરદિસ જાણે યદ્ધ
ભગિદ્ ગીતાની શરૂઆત આપણી ભીતર જે કૌરિો અને પાંડિો છે એની િાતથી શરૂ થાય છે .
ુ માં આપણા સારર્થ તરીકે કૃટણ-કૃટણ ચેતના છે . જો આપણે એ કૃટણ ચેતનાના
આપણા આ યદ્ધ
ુ માં
હાથમાં આપણા રથની લગામ આપી દઈએ, તેના માગા દશાનમાં ચાલીએ તો આપણા આ યદ્ધ
આપણી જીત ર્નપ્શ્ર્ચત છે .
ભગિદ્ ગીતાનાં આ રહથયો જેમ-જેમ નજર સામે ઊઘડતા જાય એમ-એમ આ ગ્રંથને શા માટે
આટલો મહાન ગણિામાં આિે છે એની સમજ આિતી જાય અને ર્િશેષત: આ ગ્રંથમાંનો એકપણ
શબ્દ કે અક્ષર નકામો તો નહીં જ પણ સકારણ અને ગબભિત અથા ધરાિે છે એની ખાતરી થતી
જાય છે .
આ ગ્રંથની ર્િશેષતા એ જ છે કે એને જેટલી િાર િાંચો અને સમજિાનો પ્રયાસ કરો એટલી િાર
એ આપણા માટે નિા-નિા ખજાનાઓથી ભરે લી કોશ આપણા માટે ઉઘાડતો જાય છે . દરે ક િખતે
તે આપણી આંતરરક સમદ્ધૃ દ્ધમાં ઉમેરો કરતો જાય છે . જ્ઞાનનો આ એક એિો કિ
ૂ ો છે જેમાંથી જેટલ ં ુ
ઉલેચી શકાય એટલ ં ુ ઉલેચો.
અમારો એક પરરબચત સાઈરકર્યારિથટે ભગિદ્ ગીતાના કૃટણને ર્િશ્ર્િના સૌપ્રથમ કાઉન્સેલર કહ્યા
છે જે રડપ્રેશ્ડ એટલે કે ર્િષાદમાં પડેલા અજુ ાનન ંુ કાઉન્સેબલિંગ કરે છે . તેમણે કૃટણને સૌપ્રથમ
કાઉન્સેલર ગણાિતી ર્થર્સસ લખીને પી.એચ.ડી. મેળવ્ય ંુ છે તો એક જગ્યાએ એવ ંુ િાચ્ય ંુ હત ંુ કે
ુ ઉચ્ચારણથી જે ધ્િર્ન તરં ગો સજાાય છે એ વ્યસ્તતના શારીરરક અને
ભગિદ્ ગીતાના શ્ર્લોકના શદ્ધ
માનર્સક રોગને સાજા કરિામાં મહત્ત્િની ભ ૂર્મકા ભજિી શકે છે . આ ર્િષય પર પણ ુંડું સંશોધન
થય ંુ છે .

આપણે મનને ભાંગી ના નાખવ ંુ જોઈએ
દાદાિાણી-ડીસેમ્બર ૨૦૧૨

આપણે મનને ભાંગી ના નાખવ ંુ જોઈએ. મન નાિડું આ બાજુ િળે તો મોક્ષે જાય ને આ બાજુ િળે
તો સંસારમાં ભટકે.સંસારમાં ુંધે રથતેય લઈ જનારં ુ આ મન છે અને સદરથતેય લઈ જનારં ુ આ છે .
ુ ી રકનારે ના પહોંચાય ત્યાં સધ
ુ ી આ મનને ભાંગી ના નાખીશ.
માટે જ્યાં સધ
આ બધી ઇષ્ન્દ્રયોના જેવ ંુ મન પણ કામ કરી રહ્ં ુ છે . એનો પોતાનો ધમા બજાિી રહ્ં ુ છે . આપણે
મનનો ધમા જ પોતે લઈ લઈએ છે કે ‘હું જ કરં ુ છું. આ મને જ ર્િચાર આિે છે .’ એટલે જ છે તે આ
સંસાર ઊભો થાય છે . સંકલ્પ-ર્િકલ્પ ઊભાં થાય છે . આત્માનો થિભાિ શ?
ંુ મનના ધમાને જોયા
કરે , બદ્ધુ દ્ધના ધમાને જોયા કરે , બધાના ધમાને જોવ.ંુ કોણ કયો ધમા કેિી રીતે બજાિી રહ્ં ુ છે એ
જોવ,ંુ એન ંુ નામ આત્માનો ધમા.
પ્રશ્નકતાા : મનમાં ર્િચારો ઘણી જાતના આિે છે . મન તિન શ ૂન્ય તો થત ંુ નથી. ર્િચારો તો
આવ્યા જ કરે છે .
દાદાશ્રી : ર્િચાર એ તો એવ ંુ છે ને, આ મન છે તે તમને ઇન્ફોમા (જાણ) કરે છે . આ સારં ુ છે , આ
ભયિાળં છે , આ આમ છે , તેમ છે , એવ ંુ એ એનો ધમા બજાિે છે . નહીં તો એ ભયની જગ્યાએ ના
ુ ેગાર ગણાય. એમાં જેટલ ં ુ તમારે ગ્રહણ કરિા જેવ ંુ લાગે એટલ ં ુ ગ્રહણ
ઇન્ફોમા કરે તો એને માટે ગન
કરવ ંુ ને બીજુ ં છોડી દે િાન.ંુ મન તો (એનો) ધમા બજાિે છે .મન કેવ ંુ છે ? રડારની પેઠે કામ કરી રહ્ં ુ
છે . જે એને નજદીકમાં ભય દે ખાય, તો બ ૂમાબ ૂમ કરી મેલે. મનનો થિભાિ ર્િચાર કરિાનો છે .
આપણે ના કહીએ તોય ર્િચાર કરે . આપણે કહીએ, ‘આિા ર્િચાર કેમ કરે છે ?’ ત્યારે કહે, ‘ના,
ુ ી અથડામણમાં ના આિવ ંુ
મારે આિાં ર્િચાર કરિા છે .’ જેમ સાસ ુ ખરાબ મળી હોય, તે સાસન
હોય તો છે ટા રહીએ, એવ ંુ મન જોડે છે ટા રહેવ.ંુ એને કહીએ, ‘ત ંુ તારી મેળે બ ૂમો પાડયા
કર.’ર્િચારોને કહી દઈએ કે ‘તમારી િાત તમે જાણો, અમે તમારા પક્ષમાં નથી.’ એટલે તમે
ભગિાનના (આત્માના) પક્ષમાં બેઠા.
ુ ાત્મા છું’ એ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી
જ્ઞાન એક જ એિી િથત ુ છે કે જ્ઞાનથી મન બંધાઈ જાય. ‘હું શદ્ધ
મન જે કદ
ૂ ાકદ
ૂ કરત ંુ હોય ને, તે તો આપણે જોિાન ંુ ને જાણિાન.ંુ પછી એમાં ડખો રહ્યો જ નહીંને !
પછી એને મન મશ્ુ કેલીમાં મ ૂકે નહીં અને જ્ઞાન મળ્યા પછી મન એતઝોથટ (ખાલી) થત ંુ જાય. મન
કોઈ દહાડો કં િોલમાં રહી શકે નહીં, એ ર્મકેર્નકલ (યાંર્ત્રક) િથત ુ છે . છતાં એ જ્ઞાનથી બંધાય એવ ંુ
છે . એમ કરત ંુ કરત ંુ દહાડે દહાડે મન એતઝોથટ (ખાલી) થયા કરે , એટલે છે િટે એ ખલાસ થઈ
જિાન.ંુ નિી શસ્તત મળતી નથી, જૂની શસ્તતઓ ર્િખરાયા કરે . તે મન પછી ખલાસ થઈ જિાન.ંુ

પ્રશ્નકતાા : મન અને આત્મા એકાકાર થાય તો સંસાર, અને મન અને આત્મા બન્ને જુદા રહે તો
સંસાર ખલાસ થઈ ગયો?
દાદાશ્રી : હા, એ જ મોક્ષ. એનો સંસાર ખલાસ થઈ ગયો, પછી આ મન છે તે ફેરફાર થઈ અને
નાશ થત ંુ જાય. (હિે આપણે) જોયા કરિાન ંુ કે મન શંુ ર્િચાર કરે છે . મન ખરાબ ર્િચાર કરે , સારા
ર્િચાર કરે તોય બસ જોયા કરિાન ંુ ર્નરીક્ષણ કરિાન ંુ છે ફતત. બીજુ ં કં ઈ આપણે કરિાન ંુ નથી.
ર્િચાર એ આપણી શસ્તત નથી. એ શસ્તતને પોતાની માનિાથી જ આ સંસાર ઊભો થયો છે . મને
એમ કેમ ર્િચાર આિે છે , એવ ંુ 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 એવ ંુ કશંુ નથી કે આમ જ બોલવ ંુ છે . તમે િાંકા થાિ તો એ િાંકંુ છે . એટલે નોટે ડ ઇટ્સ
કન્ટેન્ટસ ્ (ર્િગતોની નોંધ કરી) એવ ંુ કહેિાન.ંુ હા, નહીં તો કહેશ,ે ‘મારં ુ માન નથી રાખતા. આ
પ્રમાણે નોટેડ (નોંધ લીધી) કહેજો. તે પછી કશંુ નહીં. પછી બીજી સારી િાત કરશે. કારણ કે આ
શરીરમાં મન એક જ ચીજ એિી છે જે સંપ ૂણા ર્િરોધાભાસી છે . દરે ક રીતે ર્િરોધાભાસી હોય તો
મન છે . મનમાં જે ભાિો છે તે ભાિ પ્રગટ થયા િગર રહે નહીં. કારણ કે મન છે એ બોલ્યા િગર
રહે નહીં. એ બોલે તો આપણે કામન ંુ હોય તો સાંભળવ.ંુ ના કામન ંુ હોય તો ‘તમારી િાત ખરી છે ,
હિે અમે ચેતિણી લઈશ’ંુ , કહીએ. મનને ખસેડિાની જરૂર નથી, મારિાનીયે જરૂર નથી. કોઈને
મારશો અને તમે મોક્ષે જશો એ ક્યારે ય નહીં બને. મનને કહીએ, ‘ત ંુ તારી મેળે જીિ.’ અમે અમારી
જગ્યાએ અમારા થથાનમાં છીએ, ત ંુ તારા થથાનમાં છે .
પ્રશ્નકતાા : ર્િચારો આિતા હોય અને ગમતા હોય તો ?
દાદાશ્રી : આપણે તો જાગૃર્ત જોિા માગીએ છીએ કે બહુ ર્િચાર આિે પણ તે ચંદુભાઈના છે ,
તમારે લેિાદે િા 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 દીધ.ંુ આપણે ને એને લેિાદે િા નહીં.
ર્િચાર તો શંુ ના આિે ? જરાક તબબયત નરમ થઈ ત્યારે કહેશ,ે મરી જિાશે કે શંુ ? એય ર્િચાર
આિે. આિે કે ના આિે ? એ બધા િોસરાિી દે િાના.માંદા પડયા હોય ને, તો મહીં એમ ચેતિેય
ુ ર
ખરં ુ કે ‘મરી જિાશે તો ?’ ત્યારે આપણે કહીએ કે ‘ભાઈ, હા. અમેય હિે બરોબર રે ગ્યલ
(ર્નયર્મત) રહીશંુ એ બાબતમાં. હિે બીજી િાત કરો.’ પછી મન બીજી િાત કરે . પણ આ અજ્ઞાની
મનટુ યોનો થિભાિ કેિો ? મનને જે ર્િચાર આવ્યો તેની મહીં તન્મયાકાર થઈ જાય. એટલે પછી
આગળની િાત કહેિાની રહી ગઈ, બધ ંુ એમાં ડૂબી મરે .

અજ્ઞાનતા શંુ ના કરે ? તન્મયાકાર થઈ જાય. એ કહેતા પહેલા જ તન્મયાકાર થઈ જાય.
ર્િચારો ખરી રીતે ર્િચારો કહેિાતા 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 જોિાન.ંુ પોતે જ માલ ભરે લો. મનન ંુ બધ ંુ
જ ર્મર્નિંગલેસ છે . એ રડથચાિ થતી િથત ુ છે . એમાં ચાિ હોય એ ર્મર્નિંગિાળં , રડથચાિ એ બધ ંુ
ર્મર્નિંગલેસ.
પ્રશ્નકતાા : મન જ્યારે ર્મર્નિંગલેસ િાત પર ચઢી ગય ંુ હોય તો શંુ કરવ ંુ જોઈએ ?
દાદાશ્રી : આપણે એમાં તન્મયાકાર નહીં થિાન.ંુ અજ્ઞાન દશામાં તન્મયાકાર થતા હતા. હિે
તન્મયાકાર નહીં થિાન.ંુ
આ અમે સાંતાક્રુઝથી અહીં આગળ ટે ક્ષીમાં આિતા હોય ને કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગાડીઓની
અથડામણ થયેલી હોય ને, તો અમારં ુ મનેય કહે કે ‘આગળ એસ્તસડન્ટ થાય એવ ંુ છે .’ ત્યારે મેં કહ્,ં ુ
‘ભઈ, અમે નોંધ લીધી. તારી િાત બરોબર છે . અમારે જાગૃત રહેવ ંુ જોઈએ.’ પછી બીજો ર્િચાર
આિે કે ‘એવ ંુ કશંુ નથી કે જે તમને એસ્તસડન્ટ કરાિે.’ ત્યારે આપણે એમ કહેવ ંુ કે ‘એ અમે નોંધ
કરી.’ કોઈક જગ્યાએ એસ્તસડન્ટ થયેલા હોય, એિી જગ્યાએથી જિાન ંુ થય ંુ તો ત્યાં મન આપણને
કહેશે કે ‘એસ્તસડન્ટ થશે તો ?’ તો આપણે જાણવ ંુ કે અત્યારે મન-રડાર આવ ંુ બતાડે છે . એટલે ‘હું
ુ ાત્મા છું, હું શદ્ધ
ુ ાત્મા છું’ એમ આપણે શદ્ધ
ુ ાત્મામાં પેસી જવ ંુ અંદર.
શદ્ધ
મન ર્િરોધાભાસી છે . એમાં એક પ્રકારન ંુ નથી. અને જે બાજુ મોઢું ફેરિી આપોને તો એ બાજુ
ચાલિા જ માંડે. તમને ફેરિી આપતાં આિડવ ંુ જોઈએ. એને મારી-ઠોકીને કહીએ, ‘ત ંુ ફર, ત ંુ ફર.’
ત્યારે એ નહીં ફરે . તમે એને ફેરિી આપો ને ! મનનો થિભાિ એિો છે , એને ઓળખીને કામ લેવ ંુ
પડે. એના સામા થિામાં ફાયદો નહીં.
જેનો ઉપાય ના હોય તે બાજુ મન બંધ કરી દે વ,ંુ જગત આખય
ંુ જ્યાં ઉપાય નથી ત્યાં આગળ
બચતરામણ કરે છે . એકનો એક છોકરો મરી ગયો ત્યાંય બબનજરૂરી બચતરામણ બધય
ંુ ! 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 કહેિાય. એને પેસિા જ ના દે િાય. મહીં કોઇ અિળો ર્િચાર આિે તો
તેને પેસિા જ ના દે િો, નહીં તો ઘર કરી જાય. આ ઑરફસમાં ચોર જેિો કોઇ આિે, તે એને
પ ૂછીએ કે ‘ત ંુ કોણ છે ? તારો વ્યિસાય શો છે ?’ એને તો પેસિા જ ના દે િાય. આ ‘આપણી’

થિતંત્ર રૂમમાં કોઇને પેસિા ના દે િાય. પેસિા દે વ ંુ એ જોખમકારી છે , એનાથી તો સંસાર ઊભો છે .
અનંત પ્રકારના ર્િચાર આિે તો કહી દઇએ કે ‘ગે ટ આઉટ (બહાર નીકળો).’
પ્રશ્નકતાા : ઇચ્છા ના હોય છતાંયે સાંસારરક ર્િચાર આિતા હોય ત્યાં શંુ કરિાન ંુ ?
દાદાશ્રી : આિતા હોય તો એમને કહીએ, ‘ટાઈમ થઈ ગયો છે , ગે ટ આઉટ. હિે અમારા
દિાખાનાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે . માટે હિે તમે બહાર જતા રહો.’
પ્રશ્નકતાા : તમે કહો ગે ટ આઉટ, તોય બનત ંુ નથી.
દાદાશ્રી : એ એક ફેરો ના પતે, પાંચ-પચાસ િખત, સો િખત કહો, ત્યાર પછી બંધ થઈ જાય.
ઘણા કાળન ંુ ટેિાયેલ ં ુ એકદમ જાય નહીં. આ અંદર મન રફબઝકલ ખરં ુ પણ એ જીિતાં જેવ ંુ છે .
પાિરિાળં તો છે જ. આમ મરી ગયેલ ં ુ છે , પણ આપણે કહેિાની જરૂર એને.
દાદાશ્રી : મનને ર્નરોધ કરિા તો શંુ કરિાન ંુ કહ્ં ુ છે કે ચંપે ના ચઢિા દે શો. એને િહેત ંુ ના મ ૂકો.
સારી લાગી હોય તોય આપણે કહીએ કે આ તો ‘ચીજ ખરાબ છે ’ એવ ંુ પાંચ િખત બોલોને, તો એ
ુ ો, ચીજનો થિભાિ એિો છે કે જો તમે ખરાબ બોલો તો અડે નહીં.
િથત ુ નહીં અડે તમને. આ િથતન
ુ ો થિભાિ છે એિો. એ પણ આટલ ં ુ બધ ંુ માન
સારી બોલો તો ચોંટયા િગર રહે નહીં. આ જડ િથતન
રાખે છે .
પ્રશ્નકતાા : મનન ંુ પણ અપમાન કરવ ંુ જોઈએ કે આ (ચીજ) નથી સારી.
દાદાશ્રી : હા, તમે ઇન્સલ્ટ કરો. પછી ખસી ગયા પછી તમારે એમ કહેવ,ંુ આપણને અડત ંુ ના હોય
ત્યાર પછી કહેવ ંુ કે ‘મેં આજ ઇન્સલ્ટ કયું ુ હત ંુ પણ તમારી માફી માગં ુ છું. હિે ફરી નહીં કરં ુ
ઇન્સલ્ટ.’ ફરી જમે કરી દે િડાિવ.ંુ હા, નહીં તો એ દરે ક તલેઈમ (દાિો) રાખે છે પોતે.
પ્રશ્નકતાા : એક િખતે આપે મનને મારિા માટે કીર્મયો બતાવ્યો હતો કે મન કહે કે આજે (િે નમાં)
થડા તલાસમાં જવ ંુ છે , તો ફથટા તલાસમાં જવ.ંુ
દાદાશ્રી : હા, બરોબર. મનન ંુ ચલણ ના ચાલિા દઈએ ત્યારે મન સમજી જાય કે હિે આ સાહેબ
આપણા કાબ ૂમાં નથી અને પછી એ જોરે નહીં કરે , જુલમ નહીં કરે . િખતે જોર કરશે પણ જુલમ
ુ ી જુલમ કરશે. માટે ગાંઠવ ંુ જ નહીં. એ આમ કરે તો
નહીં કરે . એ જાણે કે આ કાબ ૂમાં છે તો ત્યાં સધ
આપણે એથી ુંચ ંુ કરવ.ંુ એન ંુ નામ ર્િિેક કહેિાય.

પ્રશ્નકતાા : જ્ઞાની પણ મનને છે તરે ?
ુ રાખિાન.ંુ ત્યાગીઓ શંુ કરે ? અડિા ના દે . એટલે પેલ ં ુ મન રરસાય
દાદાશ્રી : મનને ખશ
પછી.આપણે એને ત્યાગ કરાિતા નથી, કશંુ તોફાન નથી કરાિતા. નહીં તો બહુ ત્યાગ કરાવ્યો
હોય ને ત્યારે બચડાયેલ ં ુ હોય. હા, બહુ બચડાયેલ ં ુ હોય, આપણા બોલતા પહેલા બચકું ભરી લે. તે
ચટૂં ી ખણીએ ને તે ઘડીએ બચકું ભરી લે. કારણ કે બચડાયેલ ં ુ મન તે શંુ થાય? આ તો જરાય
બચડાયેલ ં ુ નથી, ઉશ્કેરાટ છે જ નહીં મનમાં. અને ઉશ્કેરેલ ં ુ કત
ૂ રં ુ કેવ ંુ હોય? બચકું ભરી લે. તે મનેય
એવ ંુ જ છે , બળ્ય.ંુ એને ‘આ ત્યાગ થાય, આ ત્યાગ થાય’, તે કં ટાળી જાય પછી.
પ્રશ્નકતાા : આ બધી ગ્રંર્થઓ ઉખેડિા માટે હું શંુ કરં ુ , જેથી કરીને મારી ગાંઠો નીકળી જાય?
દાદાશ્રી : ર્િચારો આિે એટલે મહીં ગ્રંર્થ હોય તો જ ર્િચાર આિે અને િધારે ર્િચાર આિે એટલે
એ ગાંઠ મોટી છે . કોઈ માણસ રોજ બ્રાંડી પીતો હોય તો એને બ્રાંડી દહાડામાં બે-ત્રણ િખત યાદ
આિે એટલે આપણે જાણીએ કે ગાંઠ આિી મોટી છે . છૂટતાં છૂટતાં ઘણો િખત લાગશે. નહીં તો
ગાંઠ નાની હોય ને, તો ચાર-પાંચ ર્િચારમાં તો ખલાસ થઈ જાય પછી. કારણ કે બંધ પડતો નથી
એિી એ ર્નિરી રહી છે . એટલે ખલાસ થઈ જાય. તમને કોઈ પણ ર્િચાર આિે તો એ ગ્રંર્થ મહીં
છે જ. એને કહીએ, ‘જય સચ્ચ્ચદાનંદ! આિો.’ આ સારી છે ને આ ખોટી છે , એની ભાંજગડમાં નહીં
પડિાન.ંુ ભરે લો માલ છે એટલે એનો ર્િચાર આવ્યો.
ુ ટાઈમે આ ઊગી નીકળિાની.
ગ્રંર્થઓ ટાઈમ થાય એટલે ફૂટે જ. એનો ટાઈર્મિંગ હોય કે અમક
એટલે ફૂટે ત્યારે આપણે એની મહીં તન્મયાકાર નહીં થવ,ંુ એને જોયા કરવ.ંુ એટલે એ ગાંઠ ગઈ.
અને િખતે તન્મયાકાર થાય એિી ગાંઠ હોય એટલે એ ખાયે ખરં ુ તો ખાનારાને પણ જોિો. એટલે
ુ ી થિોંગ (મજબ ૂત) રહેવ.ંુ કહીએ કે ‘એય ! ખાિાન ંુ નહીં.’ છતાંય
એ ગાંઠ ગઈ બધી. બનતાં સધ
આમ થઈ જાય તો પછી એય જોવ.ંુ એટલે ગાંઠ બધી છૂટી જાય. હિે ગાંઠો છૂટિા માંડશે. મન
એટલે પાછલા અિતારનો માલ, તે અિતારમાં આપણે ગાંડા હોય કે ઘેલા હોય, જેિો ભરે લો એ
આ ફેરે નીકળે છે .
જગત જીતિાન ંુ છે . જો મન જીતે તો જગત જીતાય. મન િશનો રથતો શો છે કે ‘આપણે કોણ
છીએ, આ બધ ંુ શંુ છે , શા માટે છે ’, એવ ંુ થોડુંઘણંુ આપણને સમજાય તો મન િશ થાય. ગમે એટલા
મનના ર્િચાર આિતા હોય, એ જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા છું એવ ંુ બોલે તો પરરણામ બબલકુ લ શાંત થઈ
જાય. જાગૃર્ત તો કોને કહેિાય કે ર્િચાર આિતા પહેલાં સમજાય કે આ તો જ્ઞેય છે ને હું જ્ઞાતા છું.
ુ ી જાગૃર્ત લઈ જિાની છે . પછી એ જાગૃર્ત, જાગૃર્તન ંુ સંભાળી
મનના જ્ઞાતા-દ્રટટા રહેિાય ત્યાં સધ

લે. મન િશ થઈ જાય તો જ આ સંસારમાં જીત્યા કહેિાય, નહીં તો મન િશ ના થાય તો જીત્યા
નહીં.
ુ ી જરૂરરયાત હોય ત્યાં સધ
ુ ી મન સંસારમાં રાખે છે અને તમારી જરૂરરયાત બંધ થઈ જાય,
જ્યાં સધ
એટલે તમને મોક્ષે પણ એ લઈ જાય છે . એટલે સંસાર સાગરમાં નાિડારૂપે છે એ. તે જ્યારે તમને
મોક્ષે જવ ંુ હશે ને ત્યારે રકનારા પર પહોંચાડે. રકનારે આવ્યાપછી એને છોડી દે િાન,ંુ અલર્િદા
આપી દે િાની. ઊતયાા પછી કહીએ કે ‘જય સચ્ચ્ચદાનંદ.’ ત ંુ ને હું જુદા !

ગરૂુ પ ૂબણિમાનો મરહમા - વ્યાસપ ૂજા
ગરૂુ પ ૂબણિમા એટલે સદગરૂુ ના પ ૂજનન ંુ ૫િા. સદગરૂુ નો આદર એ કોઇ વ્યસ્તતનો આદર નથી ૫રં ત ુ
સદગરૂુ ના દે હની અંદર જે ર્િદે હી આત્મા-૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્મા છે તેમનો આદર છે ..જ્ઞાનનો આદર છે ..
જ્ઞાનન ંુ પ ૂજન છે ..બ્રહ્મજ્ઞાનન ંુ પ ૂજન છે .

સદગરૂુ સિેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરાિીને ર્શટયને જન્મ-

મરણના બંધનથી મતુ ત કરે છે ,તેથી સંસારમાં સદગરૂુ ન ંુ થથાન ર્િશેષ મહત્િન ંુ છે .મહર્ષિ ૫રાશરની
ુ -પ ૂબણિમાના રદિસે
કપ
ૃ ાથી ભગિાન િેદવ્યાસન ંુ અિતરણ આ ભારત િસન્ુ ધરા ઉ૫ર અષાઢ સદ
થય ંુ હત.ંુ બદરીકાશ્રમમાં બોર ઉ૫ર િનયાપન કરિાના કારણે તેમન ંુ એક નામ “બાદનારાયણ’’
૫ણ કહેિામાં આિે છે .વ્યાસદ્ધદ્વ૫માં પ્રગટ થયા એટલે તેમન ંુ નામ “દ્વૈપાયન’’ ૫ડ્.ં ુ કૃટણ (કાળા)
હતા તેથી તેમને “કૃટણદ્વૈપાયન’’ ૫ણ કહેિામાં આિે છે .તેમને િેદોનો ર્િથતાર કયો એટલે તેમન ંુ
નામ “િેદ વ્યાસ’’ ૫ડ્.ંુ જ્ઞાનના અર્સમ સાગર.. ભસ્તતના આચાયા..ર્િદ્વતાની ૫રીકાટઠા અને અથાહ
કર્િત્િ શસ્તત ધરાિનાર ભગિાન િેદ વ્યાસથી મોટા કોઇ કર્િ મળિા મશ્ુ કેલ છે .
આ વ્યાસપ ૂબણિમાને સૌથી મોટી પ ૂબણિમા માનિામાં આિે છે ,કારણ કેઃ૫રમાત્માન ંુ જ્ઞાન અને
ુ ી
૫રમાત્માની તરફ લઇ જનારી આ પ ૂબણિમા છે તેને વ્યાસપ ૂબણિમા ૫ણ કહેિામાં આિે છે .જ્યાં સધ
ુ ી આિા વ્યાસ પરૂુ ષોન.ંુ .બ્રહ્મજ્ઞાની સંત મહાપરૂુ ષો
મનટુ યને સત્ય જ્ઞાનની જજજ્ઞાસા રહેશે ત્યાં સધ
આદર પ ૂજન થત ંુ રહેશે.વ્યાસપ ૂબણિમાના અિસર ૫ર સત્સંગ સમારોહોન ંુ ભવ્ય આયોજન કરિામાં
આિે છે .ભગિાન િેદવ્યાસે િેદોના ર્િભાગ કયાા ..બ્રહ્મસ ૂત્રોની રચના કરી..પાંચમો િેદ મહાભારત
તથા ભસ્તત ગ્રંથ “શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા’’ની રચના કરી તથા આ ર્સિાય અન્ય ૧૮ પરુ ાણો લખયા.
ર્િશ્વમાં જેટલા ૫ણ ધમાગ્રથ
ં ો છે ,પછી ભલે તે કોઇ૫ણ ધમા..પંથના હોય તેમાં જે કં ઇ સાજત્િક અને
કલ્યાણકારી િાતો લખિામાં આિી છે તે તમામ સીધી કે આડકતરી રીતે ભગિાન િેદ વ્યાસના
શાસ્ત્રોમાંથી જ લેિામાં આિી છે એટલા માટે “વ્યાસોરરછટટં જગત્સિામ’્ ’ કહેિામાં આિે છે . વ્યાસ
એ સમગ્ર માનિજાર્તને સાચો કલ્યાણનો રથતો બતાવ્યો છે .િેદવ્યાસની કૃપા તમામ સાધકોના
ુ ૂર્ત અને ર્નટઠા
બચત્તમાં બચરથથાઇ રહે છે .જેના જેના અંતઃકરણમાં આિા વ્યાસન ંુ જ્ઞાન..તેમની અનભ

જોિા મળે છે તેિા પરૂુ ષો હજુ ં ૫ણ જે ઉંચા આસન ઉ૫ર બેસે છે તે પીઠને આજે ૫ણ “વ્યાસપીઠ’’
કહેિામાં 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
ુ ામત કરી શકાય નહી,તેમની િાણી સરળ..થપટટ..ઉંડી અને સમાજની ઉન્નર્ત્ત
ખોટી ર્નન્દા કે ખશ
કરાિનારી હોિી જોઇએ. િેદવ્યાસના શાસ્ત્ર શ્રિણ ર્િના ભારત તો શંુ ર્િશ્વનો કોઇ૫ણ વ્યસ્તત
આધ્યાજત્મક ઉ૫દે શક બની શકતો નથી.િેદવ્યાસન ંુ આવ ંુ અગાદ્ય જ્ઞાન છે .જે મહાપરૂુ ષોએ કઠોર
પરીશ્રમ કરીને અમારા માટે જે કં ઇ કયું ુ છે તે મહાપરૂુ ષોના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો
અિસર..ઋર્ષ ઋણ ચકુ િિાનો અિસર.. ઋર્ષઓની પ્રેરણા અને આર્શિિાદ પામિાનો અિસર
છે ...વ્યાસ પ ૂબણિમા..!!
ભગિાન શ્રી રામ ૫ણ પોતાના ગરૂુ ના દ્વારે જતા હતા અને માતાર્પતા તથા ગરૂુ દે િના શ્રીચરણોમાં
ર્િનયપ ૂિાક નમન કરતા હતા...
ુ ાથા..માત ુ ર્પતા ગરૂુ નાિરહિં માથા’’ !! ગરૂુ જનો..શ્રેટઠજનો તથા
!! “પ્રાતઃકાળ ઉઠી કૈ રઘન
પોતાનાથી મોટાઓ(િડીલો)ના પ્રત્યે અગાદ્ય શ્રદ્ધાન ંુ આ પિા ભારતીય સનાતન સંથકૃર્તન ંુ ર્િર્શટટ
૫િા છે .આમ,ગરૂુ પ ૂબણિમાએ કૃતજ્ઞતા વ્યતત કરિાનો અને ત૫..વ્રત.. સાધનામાં આગળ િધિાનો
ુ ા તથા જીિતાં જીિ મધરુ જીિનની રદશા બતાિનાર
આ તહેિાર છે .સંયમ..સહજતા..શાંર્ત..માધય
ુ રી રદશા બતાિનાર તહેિાર
પ ૂબણિમા એટલે...ગરૂુ પ ૂબણિમા. ઇશ્વરની પ્રાર્પ્તની સહજ..સાધ્ય..સાફ સથ
છે ઃ ગરૂુ પ ૂબણિમા. આ આથથાન ંુ ૫િા છે ..શ્રદ્ધાન ંુ પિા છે ..સમપાણન ંુ ૫િા છે . જેિી રીતે જ્ઞાન ર્િજ્ઞાન
ર્િના મોક્ષ થઇ શકતો નથી તેિી જ રીતે સદગરૂુ ની અનકુ ં પા ર્િના જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ત થઇ શકતી
નથી.સદગરૂુ આ સંસાર સાગરમાંથી પાર ઉતારનાર નાર્િક અને તેમના દ્વારા આપિામાં આિત ંુ
જ્ઞાન નૌકા સમાન છે .મનટુ ય આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભિસાગરથી પાર ઉતરી શકે છે .
ુ
ગોથિામી તલસીદાસજી
મહારાજ રામચરીત માનસના આરં ભમાં ગરૂુ ની િંદના કરતાં લખે છે કેઃ !!
“બંદઉં ગરૂુ ૫દ કં જ કૃપા ર્સન્ધ ુ નરરૂપ હરર ! મહામોહ તમ પજ
ં ૂ જાસ ુ બચન રર્િ કર ર્નકર’’ !!
!! રામચરીત માનસ !!
(જે કૃપાના સાગર છે અને નરરૂ૫માં શ્રી હરી છે તથા જેમનાં િચન મહા મોહરૂ૫ ઘોર અંધકારનો
ુ સમાન છે એિા ગરૂુ મહારાજના ચરણકમળની હું િંદના
નાશ કરિા માટે સ ૂયાનાં રકરણોના સમહ
કરૂં છું)
ગરૂુ શબ્દની વ્યાખયા અનેક રીતે કરિામાં આિે છે .
ૃ ન ંુ ર્સિંચન કરે છે તે ગરૂુ છે ..
જે ર્શટયના કાનમાં જ્ઞાનરૂપી અમત
જે પોતાના સદઉ૫દે શના માધ્યમથી ર્શટયન ંુ અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નટટ કરે છે તે ગરૂુ છે .

જે ર્શટયના પ્રત્યે ધમા..િગે રે જ્ઞાતવ્ય તર્થયોનો ઉ૫દે શ આપે તે ગરૂુ છે .
જે િેદ િગેરે..શાસ્ત્રોના રહથયને સમજાિી દે તે ગરૂુ છે .
ુ ઉ૫ર ફેંકિા ચેતનની જરૂર ૫ડે છે તેમ જીિહીન અને પશત
ુ લ્ુ ય બનેલા
જેમ જડ િથતને
માનિને દે િત્િ તરફ મોકલિા જીિંત વ્યસ્તતની આિશ્યકતા રહે છે .આ વ્યસ્તત એટલે ગરૂુ .
ુ ે ગરૂુ બનાિે છે ..જીિનને મનના િશમાં ના જિા દે ,પરં ત ુ જે
જે લઘ ુ નથી અને જે લઘન
મનનો થિામી છે તે ગરૂુ છે .
ુ િે નમઃ
શાસ્ત્રોમાં કહ્ં ુ છે કેઃ ગરૂુ બ્રહ્મા ગરૂુ ર્િટણ ુ ગરૂુ દે િો મહેશ્વર,ગરૂુ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મ તથમૈ શ્રી ગર
ુ ોના સિક..ર્િટણન
ુ ી જેમ સદવ ૃર્ત્તના પાલક અને મહાદે િની જેમ દુગાણ
ુ ો
!! (બ્રહ્માની જેમ સદગણ
અને દુાવ ૃર્ત્તઓના સંહારક તેમજ જીિ-ર્શિન ંુ ર્મલન કરાિનાર ગરૂુ એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ૫રમાત્મા
સમાન છે ) ગરૂુ કેિા હોિા જોઇએ ? તેના ર્િશે લખય ંુ છે કેઃ
ુ દં કેિલં જ્ઞાનમ ૂર્તિ,
બ્રહ્માનંદં ૫રમસખ
દ્વંન્દ્વાતીતં ગગનસદ્રશં તત્િમથયારદલક્ષ્યમ ્ !
એકમ ્ ર્નત્યમ ્ ર્િમલમચલમ ્ સિાાર્ધસાક્ષીભ ૂતમ,્
ુ રહીતમ ્ સદગરૂુ તમ ્ નમાર્મ !!
ભાિાર્તતમ ્ ર્ત્રગણ
ુ આ૫નાર..કૈ િલ થિરૂ૫ જ્ઞાનની મ ૂર્તિ.. સખ
ુ -દુઃખ..િગે રે દ્વંન્દ્વો
(બ્રહ્મના આનંદરૂ૫..ર્શટયોને ૫રમ સખ
થી મતુ ત..આકાશ જેિા ર્નલે૫ અને ગંભીર..તત્િમર્સ’’ િગે રે..મંત્રો જેન ંુ લક્ષ્ય છે એિા એક થિરૂ૫..
ુ ર્િનાના
ર્નત્ય..ર્નમાળ..અચળ..સિાની બદ્ધુ દ્ધના સાક્ષીરૂ૫..સિાભાિોથી મતુ ત અને ત્રણ ગણ
ુ ાતીત) એિા શ્રી સદગરૂુ ને હું નમન કરૂં છું) જેમને જીિનમાં ભોગમાં ૫ણ ભાિ જોયો..તેમના
(ગણ
શ્રીચરણોમાં ગયા ૫છી ભિની ભીર્ત(જન્મ-મરણનો ભય) ચાલી જાય તે સદગરૂુ છે .તે જ્ઞાનની મ ૂર્તિ
ુ
હોય છે .જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ. જેની પાસે પ્રકાશ..ઉત્સાહ..ચૈતન્ય અને થફર્તિ છે તે જ્ઞાની..તે સખ
દુઃખમાં સમાન રહે છે .આકાશ જેમ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે છતાં ર્નલે૫ રહે છે ,આિી રીતે જ તે
ુ ી-દુગાણ
ુ ીમાં જાય..શ્રીમંત-ગરીબોમાં જાય તેમ છતાં ર્નલે૫ રહે છે .
મહાપરૂુ ષ બધામાં ફરે ..સદગણ
તત્િમર્સના ત્રણ અથા છે ઃતેના લીધે ત ં ૂ છે ..તેનો ત ં ૂ છે ..અને તે જ ત ં ૂ છે . આ મહાપરૂુ ષન ંુ કં ઇ લક્ષ્ય
હશે તો તે “તત્િમર્સ’’ છે .જેની પાસે ગયા ૫છી આ૫ણંુ મન એક ૫રમાત્મામાં ચોંટી જાય..કોઇ૫ણ
અિથથામાં હોઇશ.ંુ .આ૫ણે આ૫ણંુ પાપ ૫ણ તેમની સામે ઓંકીશંુ તો ૫ણ તે આ૫ણાથી નારાજ થઇ
ુ અને અચલ હોય છે . સત્તા..સંપર્ત્ત..કીર્તિ કે સ્ત્રીના
નફરત કરતા નથી તે ગરૂુ ..! તે ર્િમલ શદ્ધ
ુ ોથી ૫ર હોય
ઝંઝાિતી ૫િનો તેને હલાિી શકતા નથી..તે ભાિથી અર્તત હોય છે ..તે ત્રણ ગણ
ુ ાનસા સદગરૂુ ના શ્રી ચરણોમાં નમન થાય છે ..
છે ..આિા તનમ

માનિને ડગલેને પગલે ગરૂુ ની આિશ્યકતા પડે છે .િતામાન સમયમાં સાત પ્રકારના ગરૂુ ઓ જોિા
મળે છે . (૧) સ ૂચક ગરૂુ ઃ

ફતત ધમાગ્રથ
ં ોની સ ૂચના આપે છે . (ર) િાચક ગરૂુ ઃ

અધમા ઉ૫ર વ્યાખયાન આપે છે . (૩) બોધક ગરૂુ ઃ

િણાાશ્રમ..ધમા-

ફતત મંત્ર આપે છે . (૪) ર્નર્ષધ્ધ ગરૂુ ઃ

સંમોહન..મારન..િશીકરણ..િગે રે તચ્ુ છ મંત્રોન ંુ જ્ઞાન આપે છે . (૫) ર્િરહત ગરૂુ ઃ સંસારમાંના દુઃખ
અને નશ્વરતા સમજાિી િૈરાગ્યનો માગા બતાિે છે . (૬) કારણ ગરૂુ ઃ મહામંત્રનો આદે શ આપીને
સાંસારીક રોગ દૂ ર કરે છે . (૭) પરમ ગરૂુ ઃ પરમાત્માનાં અંગસંગ દશાન કરાિી દે છે .જે અહંકાર
શ ૂન્ય તથા શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ
હોય છે .આિા ગરૂુ એ આપેલ જ્ઞાનથી જ ર્શટયન ંુ કલ્યાણ થાય છે .ઘણા જન્મોના પણ્ુ યોથી આિા
પરમ ગરૂુ મળે છે .જેને આિા ગરૂુ મળે છે તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાંથી મતુ ત થાય છે . આ બધી
િાતો િાંચી પ્રશ્ન થાય કેઃ શંુ આપની દ્રર્ટિમાં એિો કોઇ ગરૂુ છે જે સત્ય પરમાત્માની સાથે જોડે
અને મને લક્ષચૌરાશીના આિાગમનથી મતુ ત કરી શકે,જેમના ચરણોની ભસ્તત કરિાથી મારૂં જીિન
સાથાક થાય ? જો આિી જજજ્ઞાસા હોય તો સં૫કા કરજો,આપે જજજ્ઞાસા અને ર્િશ્વાસન ંુ પ્રમાણ આપવ ંુ
૫ડશે.શંકરાચાયાજીએ જજજ્ઞાસાને િેરાગ્ય કહ્યો છે .િૈરાગ્ય અને ર્િશ્વાસની બે પાંખોથી ઉંડીને
સદગરૂુ ના શ્રી ચરણોમાં પહોચી શકાય છે .....
સંકલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (ર્નરં કારી)
ફોનઃ ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫ (મો) - E-mail: vinodmachhi@gmail.com

આરદ ગરૂુ શંકરાચાયાજીની સંસારને ચેતિણી
!!...ભજ ગોર્િિંદમ ્ મ ૂઢમતે...!!
" ભજ ગોર્િિંદમ.્ ..ભજ ગોર્િિંદમ.્ ..ભજ ગોર્િિંદમ.્ ..મ ૂઢમતે..." આ આરદ શંકરાચાયાજી મહારાજન ંુ
ુ ી બચિા માટે આ મંત્રનો જપ કરી રહ્યો
પ્રર્સધ્ધ સ્ત્રોત છે .એકિાર એક વ્યસ્તત મત્ૃ યથ
ુ ખ ! મંત્રથી ક્યારે ય
હતો.આચાયાશ્રી ત્યાંથી પસાર થઇ રહ્યા હતા..તો તેમને સમજાવ્ય ંુ કેઃ હે મર
મ ૃત્યુનો ભય દૂ ર થતો નથી. ત ંુ એક ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મા બ્રહ્મ ગોર્િિંદને ભજ ત્યારે જ
ુ માંથી બચી શકીશ.
યમરાજાના ચગ
ંુ લ
મ ૃત્યુ ર્નકટ આિીને જ્યારે તારા પ્રાણને,
ડુકં જ
ૃ કરણે ધાત ુ ત્યાં તને ના બચાિી,
ુ આ રહથય ગઢ
એટલે વ્યોમોહ છોડીને સન
ૂં ,

ભજ ગોર્િન્દમ ્ ભજ ગોર્િન્દમ ્ ભજ ગોર્િન્દમ.્ .."
જે માનિ સત્યને છોડીને અસત્યમાં લાગે લા છે ,જેને માયા ઠગીનીએ ઠગ્યા છે ,જે અપરીિતાનશીલને
ુ ીને પરીિતાનશીલમાં ભટકે છે . ક્ષણભંગર
ુ ના નામમાં અટકી ગયા છે , જે ર્શતલ જળથી પોતાની
ભલ
ુ ી ત્રથત
તરસ છીપાિિાના બદલે પાણીને એકત્ર કરિામાં વ્યથત છે , થિપ્નમાં મથત છે અને મત્ૃ યથ
છે ..એિા માનિો માટે શંકરાચાયાજીએ મ ૂઢ શબ્દનો પ્રયોગ કયો છે .આરદ શંકરાચાયાજી એક ર્નરાકાર
ુ ી જેટલા પણ બ્રહ્મજ્ઞાની તત્િદ્રટટા ર્સધ્ધ
બ્રહ્મને જાણતા તથા માનતા હતા.સંસારમાં આજસધ
ુ ર્નરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક હતા.ભગિાન શ્રી રામ અને
મહાપરૂુ ષો થઇ ગયા તે તમામ એક ર્નગાણ
ુ ર્નરાકાર બ્રહ્મને માનિાિાળા હતા,કારણ કેઃ
ભગિાન શ્રી કટૃ ણ પણ પોતાના સમયના ર્નગાણ
રામાયણમાં કહ્ં ુ છે કેઃ ર્સયારામ મય સબ જગ જાની,કરહું પ્રણામ જોરી જુગ પાની...!!!
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં ભગિાન કહે છે કેઃ પ્રકર્ૃ ત અને પરૂુ ષનો થિામી પરબ્રહ્મ સિા તરફ હાથુ ધરાિનાર અને સિા તરફ કાન ધરાિનાર
પગ ધરાિનાર,સિા તરફ આંખ,મથતક અને મખ
છે ,કેમકે સંસારમાં એ સૌને વ્યાપીને સ્થથત છે .. (ગીતાઃ૧૩/૧૩) પરં ત ુ આરદ ગરૂુ શંકરાચાયાજી તો
ુ ે માનતા હતા કેઃજેમના ચાર હાથ હતા.આ સબંધમાં તેમના જ આ સ્ત્રોતના ૨૪મા
ભગિાન ર્િટણન
ુ ાદ જોઇએ..
શ્ર્લોકન ંુ અનિ

""મારા તારા અને અન્યમાં વ્યાપ્ત એક જ ર્િટણ,ુ તેથી વ ૃથા ત ંુ

ુ ૫ર અસરહટણ.ુ . આત્મરૂ૫ પરમેશ્વરને જ ત ૂં સૌ જીિોમાં જાણ,હિેથી ત ં ૂ સિાત્ર
ક્રોર્ધત થાય છે મજ
ત્યાગી દે ભેદભાિન ંુ જ્ઞાન.." આનાથી ર્સધ્ધ થાય છે કેઃ જગતગરૂુ શંકરાચાયાજીએ આિશ્યકતાઓ
ુ ો છે .પરમાત્માને ફતત માનિાથી કામ ચાલત ંુ નથી.માનવ ંુ એ કલ્પના હોય
ઉ૫ર ભાર મક્ય
છે .અસત્ય હોય છે અને જાણવ ંુ એ જ્ઞાન હોય છે , િાથતર્િકતા હોય છે .આજે સૌથી િધ ુ પ્રમાણમાં
ુ સીદાસજી જેિા મર્નષીઓએ
લોકો પરમાત્માને જાણીને નહી,પરં ત ુ માનીને ચાલે છે . જ્યારે તલ
થપટટરૂ૫માં કહ્ં ુ છે કેઃ-

"" જાને બબન ુ ન હોઇ પરતીર્ત, બબન ુ પરતીર્ત હોઇ નરહ પ્રીર્ત "

જાણ્યા ર્િના ર્િશ્વાસ આિતો નથી, ર્િશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય ર્િના પ્રીર્ત થતી નથી અને પ્રીર્ત પ્રાપ્ત
થયા ર્િના ભસ્તતમાં દ્રઢતા થતી નથી. અથિા ર્સયારામ મય બસ જગ જાની કરહું પ્રણામ જોરી
જુગ પાની... તેમને "જાની" ના બદલે "માની" નથી લખય.ંુ . કેમ? કારણ કેઃ તે જાણતા હતા કેઃ
જાણિામાં અને માનિામાં સત્ય-અસત્ય, રદિસ-રાત અને આકાશ-પાતાળ જેટલ ં ુ અંતર
છે .શંકરાચાયાજી પોતાના સમયના બ્રહ્મજ્ઞાની હતા,પરં ત ુ આજે શંકરાચાયાજીના નામધારી અનેક
લોકો આપણને મળશે,જે તમામને બ્રહ્મજ્ઞાની સમજી લેિાની ભ ૂલ ના કરીએ. સંત ર્નરં કારી
ર્મશનના પ્રર્સધ્ધ ગ્રંથ "અિતારિાણી"માં ગરૂુ દે િ ર્નરં કારી બાબા કહે છે કેઃ ર્િના દે ખે મન ના

માને, મન માન્યા ર્િના પ્રેમ નહી, પ્રેમ ર્િના ના ભસ્તત થાયે, ભસ્તત ર્િના ઉધ્ધાર નહી.. ગરૂુ દે ખાડે
ુ ાિે છે ..
ગરૂુ મનાિે, ગરૂુ જ પ્રેમ ર્શખિાડે છે , ગરૂુ ર્િનાની ભસ્તત નકામી, જીિન વ્યથા ગમ
સદગરૂુ ના ચરણોમાં આિી, ઇશ્વરની ઓળખાણ કરો, "અિતાર" ગરૂુ ની કૃપાળ દ્રર્ટિ, જીિનન ંુ કલ્યાણ
કરે ... (અિતારિાણી-૭૮) લોકો માને છે કેઃ હું ગંગાજી...િગે રે ર્તથો ૫ર જઇને વ્રત કરૂં છું..જે ભસ્તત
ુ ાર
છે , પરં ત ુ આરદ ગરૂુ શંકરાચાયાજીએ તેની અનાિશ્યકતાઓનો ઉલ્લેખ કયો છે .તેમના મત અનસ
ુ દૃરના ૧૭મા શ્ર્લોકમાં
જો આપણને જ્ઞાન ના થાય તો આ તમામ નાટક વ્યથા છે .તેમને મોહ મગ
લખય ંુ છે કેઃ કોઇ તો કરે ગંગાસાગર માટે જ પ્રથથાન, કોઇ વ્રતન ંુ પાલન કરે અથિા દે છે દાન..
છતાં સૌનો એક મત છે , જે રહે જ્ઞાન ર્િહીન, સો જન્મમાં ૫ણ ના પામે મસ્ુ તત-૫દ િો દીન...
ુ ાદ) એનો અથા એ થયો કેઃઆપણે આજરદન સધ
ુ ી વ્યથાના કાયોમાં ફસાઇ રહ્યા ?
(ભાિાનિ
હા..આપણે નદીના રકનારે ખટ
ં ૂ ે બાંધેલ નાિની રથસી તો છોડી જ નહી અને નાિને ચલાિિા
લાગ્યા, ખ ૂબ હલેસાં માયાા , પરસેિે રે ઝબેઝ થઇ ગયા..!! અને પાછું જોય ંુ તો નાિ ત્યાંની ત્યાં જ..!!
ુ ાફરી કરે છે છતાં ત્યાંનો ત્યાં જ..!! આિી જ હાલત ફતત
જેમ ઘાંચીનો બળદ સેંકડો મીલની મસ
કમાકાંડમાં ફસાયેલા રહે છે તે સૌની છે . અિતારિાણી-માં કહ્ં ુ છે કેઃ
ુ ા સરથિતીમાં, ન્હાિાથી જો જાતાં પાપ, તો તો બધાં જ જળચર પ્રાણી, તરી જતાં એ
ગંગા યમન
ુ ાિે છે , ગયો સમય પછી હાથ ના આિે,
આપોઆપ.. કમાકાંડમાં ફસાઇ માનિ, પોતાન ંુ જીિન ગમ
પછી એ નર પથતાયે છે .. સંતની સેિા સરખ ંુ ઉચ,ંુ કોઇ બીજુ ં કમા નથી, કહે "અિતાર" જ્ઞાનથી ઉંચો,
કોઇ જગતમાં ધમા નથી.. જપ-તપથી ના જાણી શકાતો, કમા ધમાથી ઘણો જ દૂ ર, કહે "અિતાર"
મળે જો સદગરૂુ , હટાિી પડદો દે ખાડે ન ૂર... (અિતારિાણી) હિે પ્રશ્ન થાય કેઃ તો પછી જ્ઞાન મળે
ક્યાંથી? આ ર્િષયમાં શંકરાચાયાજી પોતાના ગ્રંથોમાં બતાવ્ય ંુ છે કેઃ કોઇ શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ સદગરૂુ ની
શોધ કરો. એિા ગરૂુ કે જે આપણને ર્િનમ્રતા ર્શખિાડીને પ્રભ ુ પરમાત્માનાં દશાન કરાિે.ત્યારબાદ
પોતાના ગરૂુ ના ચરણ કમલોના ભતત બની જઇએ, કેમ કેઃ જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ત થયા બાદ જ ભસ્તતનો
ઉદય થાય છે . બ્રહ્મની પ્રાર્પ્ત થયા બાદ જ ભ્રમોની સમાર્પ્ત થાય છે . કલ્યાણની પ્રાર્પ્ત માટે સંત
સેિા અને પોતાના ગરૂુ ની આજ્ઞાન ંુ પાલન પરમ આિશ્યક છે .
અિતારિાણી-માં કહ્ં ુ છે કેઃ પ્રભ ુ મળે ના ર્તરથ ભ્રમણથી, મળે ના ભથમ લગાિેથી, જપ-તપ
કરિાથી ના મળતો, મળે ના પાઠ કરાવ્યેથી, પરુ ા ગરૂુ ના શરણમાં આિી, શીશ ઝુકાિે મળે છે નામ,
કહે "અિતાર" ગરૂુ ના શરણે, ક્ષણમાં મળે છે રમતો રામ.. ભગિાન શ્રી રામ અને ભગિાન
શ્રીકૃટણ..િગે રે પોતાના સમયના ગરૂુ જ હતા અને તેમની ભસ્તત કરિાથી જ ભતતોન ંુ કલ્યાણ થય ંુ
ુ ી
હત.ંુ આપણે પણ ગરૂુ પાસેથી જ્ઞાન લઇ પ્રભ ુ પરમાત્માનાં કણકણમાં દશાન કરિાના છે ..જ્યાં સધ

ગરૂુ ના શાષ્બ્દક અથાનો સબંધ છે .આ બે શબ્દો "ગ"ુ અને "રૂ" ની સંર્ધ છે . "ગ"ુ નો અથા છે -અંધકાર
અને "રૂ" નો અથા છે ઃ પ્રકાશ. અજ્ઞાનને નટટ કરનાર જે બ્રહ્મરૂ૫ પ્રકાશ છે તે ગરૂુ છે .ગરૂુ એ
આધ્યાજત્મક અજ્ઞાન દૂ ર કરનાર આચાયા છે . જે અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાિે અથિા જે આજત્મક
અજ્ઞાનતાને દૂ ર કરી આજત્મક બોધ,થિંયમન ંુ જ્ઞાન કરાિે તેમને ગરૂુ કહેિામાં આિે છે .. િતામાન
સમયમાં ગરૂુ માટે સદગરૂુ નો શબ્દ પ્રયોગ કરિામાં આિે છે .જ્યારે પરુ ાતન ગ્રંથોમાં ગરૂુ શબ્દનો જ
પ્રયોગ કરિામાં આિેલ છે ,તેન ંુ કારણ એ છે કેઃ જેમ અમારા પ ૂિાજો દે શી ઘી ને જ ઘી કહેતા હતા,
પરં ત ુ જ્યારથી બનાિટી ઘી બજારમાં આવ્ય ંુ છે ત્યારથી ઘી શબ્દની આગળ દે શી ઘી કહેવ ંુ
આિશ્યક બન્ય ંુ છે .જેથી બનાિટી ઘી અને દે શી ઘી ની ઓળખાણ થઇ શકે.તેિી જ રીતે જ્યારથી
બનાિટી પાખંડી ગરૂુ ઓ ફટી ર્નકળ્યા છે ત્યારથી ગરૂુ ની આગળ સત ્ શબ્દ લગાિિો આિશ્યક
થઇ ગય ંુ છે .સદગરૂુ એટલે સત ્ (પરમાત્મા) ને જાણિાિાળા હોય અને શરણે આિેલા જજજ્ઞાસ ુ
ભતતોને સત્ય પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાિી દે .સત(્ પરમાત્મા) સાથે જોડે તે સદગરૂુ કહેિાય છે . જે
ુ
ફતત કોઇ મંત્ર,ર્તથા,હિન,પથુ તક,થથાન,મ ૂર્તિ..િગે રે નાશિાન િથતઓની
સાથે જોડે છે તેમને
સદગરૂુ કહેિામાં આિતા નથી,તેમને તો ગરૂુ ઘંટાલ જ સમજિા જોઇએ.. હરરભજન દ્વારા ઇશ્વરનો
સાક્ષાત્કાર કરિો એ જ માનિ જીિનનો િાથતર્િક ઉદે શ્ય છે . સંત કબીરજીએ સંસાર ને ચેતિણી
આપી છે કેઃ આયે થે હરરમજનકો ઓટન લગે કપાસ...(કબીરિાણી) ઇશ્વરે અમોને મનટુ ય જન્મ પ્રભ ુ
ભસ્તતના માટે જ આપ્યો છે ,પરં ત ુ અમો આ સંસારમાં આિીને અહીના સાંસારીક કાયોમાં પોતાને
એટલા બધા લીન કરી બેઠા છીએ કેઃ જીિનના િાથતર્િક ઉદે શ્ય સેિા-સર્ુ મરણ-સત્સંગ-ભજનના
ુ ી ગયા છીએ.. ઇશ્વરે મનટુ યને જીિ રચનાનો ર્શરોમણી
માધ્યમથી ઇશ્વરની પ્રાર્પ્ત કરિાન ંુ ભલ
બનાિીને તેને બપ્ુ ધ્ધ-ર્િિેક તથા અંતરાત્મા જેિી અનમોલ િથત ુ પ્રદાન કરીને ઇશ્વર તેની દ્રર્ટિથી
ઓજલ બની ર્નરાકાર રૂપમાં મનટુ યની અંદર બબરાજમાન થયેલ છે , પરં ત ુ સદગરૂુ કૃપા તથા
સહાયતા ર્િના પ્રભ ુ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થિો અસંભિ છે .
અિતારિાણી-માં કહ્ં ુ છે કેઃ
ુ ી ભેદ અમોને
કરી પ્રયત્નો હજાર જોયા પણ દ્રર્ટિમાં આવ્યો નહી, કહે "અિતાર" ગરૂુ એ જ્યાં સધ
સમજાવ્યો નહી, સદગરૂુ પરુ ાની એ જ ર્નશાની, પલમાં દે ખાડે અંગસંગ રામ, કહે "અિતાર" એ
બ્રહ્મજ્ઞાની છે જે દે ખાડે બ્રહ્મન ંુ ધામ... (અિતારિાણી)
સંત કબીરજી તો ગરૂુ ન ંુ મહાત્મય બીજા જ ઢં ગથી રજૂ કરતાં કહે છે કેઃગરૂુ ગોર્િિંદ દોનો ખડે કાકે લાગ ૂં પાય, બબલહારી ગરૂુ આપની, જજન ગોર્િિંદ રદયો બતાય... ઇશ્વર
અને સદગરૂુ બંન્ને મારી સમક્ષ ર્િધમાન છે ,પરં ત ુ મારા પ્રથમ નમન સદગરૂુ ના ચરણોમાં જ થશે,કે

જેમની અપાર કૃપાથી જ હું ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકિામાં સમથા બન્યો છું.સદગરૂુ આ ધરતી
ઉ૫ર ઇશ્વરનો દૈ િી પ્રર્તર્નર્ધ હોય છે ,કે જેના માધ્યમથી જ અમો જેિા અજ્ઞાની જીિો અમારા
આત્માને ઇશ્વરરૂપી સાગરમાં લીન કરી શકીએ છીએ.આધ્યાજત્મક જ્ઞાનની પ્રાર્પ્તના માટે સમયના
સદગરૂુ ના શરણમાં જવ ંુ અર્નિાયા છે .મનટુ ય ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે તેમ છતાં સદગરૂુ કૃપા ર્િના
આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થત ંુ નથી. આ સંસારમાં ફતત ગરૂુ ર્શટયનો સબંધ જ પ ૂણાતયા ર્નઃથિાથા
હોય છે .સદગરૂુ પોતે પ ૂણા હોય છે તથા ડગલે ને પગલે અમારી સહાયતા તથા માગા દશાન થિાથા
ર્િના જ કરતા હોય છે .સદગરૂુ અમારૂં ઉત્તરદાર્યત્િ પોતાના ર્શરે લઇ અમોને કાળના ક્રૂર પંજામાંથી
છોડાિી અમારી આત્માને પોતાન ંુ ર્નરાકાર રૂ૫ પ્રદાન કરતા હોય છે .સદગરૂુ કૃપાથી પ્રભ ુ
પરમાત્માનાં દશાન કરી માનિજીિનનો ઉદે શ્ય પ્રાપ્ત કરી આ અસાર સંસાર(ભિસાગર)માં સદગરૂુ
રૂપી કુ શળ નાર્િકની નૌકામાં અિતરણ કરી જન્મ-મરણના આિાગમનથી છુટકારો મેળિી મોક્ષ
ુ સીદાસજીની જેમ ગાિાન ંુ છે કેઃપ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આિા પરમગરૂુ ના ચરણોમાં લાગીને તલ
જાઉં કહાં તજી ચરણ ર્તહારો...
જ્યાં ચરણની િાત આિે છે ત્યાં સમજી લેિાન ંુ કેઃ તે િાત સદગરૂુ ના માટે જ કહેિામાં આિી છે ,
ુ ઇ બબન ંુ કાના, કર બબન ુ કરમ કરઇ બબર્ધ નાના,
કારણ કેઃ રામ(બ્રહ્મ) તો... બબન ંુ ૫દ ચલઇ સન
આનન રરહત સકલ રસ ભોગી, બબન બાની બતતા બડ જોગી...!! (રામચરીત માનસઃ૧૧૭/૩)
આવ ંુ તેમન ંુ થિરૂ૫ છે ...!!
અિતારિાણીમાં કહ્ં ુ છે કેઃ- કાન ર્િના પ્રભ ુ સૌન ંુ સાંભળે , હાથ ર્િના કારભાર કરે , પગ ર્િના પ્રભ ુ
હરતા ફરતા, અને પિાતને પાર કરે .. નાક ર્િના પ્રભ ુ સ ૂઘીં શકતા, જીભ ર્િના રાગ ગાય છે , આંખ
ર્િના પ્રભ ુ દે ખે સઘળં , મોઢા ર્િના ૫ણ ખાયે છે .. આમ તો આન ંુ રૂ૫ નથી પણ, રૂ૫ લઇને આિે છે ,
કહે "અિતાર" અલખની ઓળખ, સદગરૂુ પોતે કરાિે છે .. (અિતારિાણી-૨૫૬)
ુ ર્નભાર ભતત... તેન ંુ ગજ
ુ રાતી
આ િાત શંકરાચાયાજીએ ૩૨ મા શ્લોકમાં કહી છે કેઃ ગરૂુ ચરણામ્બજ
ુ ાદ જોઇએ.. શ્રી ગરૂુ દે િ ચરણ પંકજનો બની ર્નભાર ભતત, આ અસાર સંસારથી ત ં ૂ બન
ભાિાનિ
ુ મનન ંુ ર્નયમન કર આ પ્રકાર, જોઇ શકીશ હ્ર્દય સ્થથત ઇશ્વરને
અર્િલંબ ર્િમતુ ત, ઇષ્ન્દ્રયયત
અર્નિાાર.. ધમાશાસ્ત્રમાં જ્ઞાન પ્રાર્પ્તના આઠ અંતરં ગ સાધનોના માધ્યમથી જ્ઞાન પ્રાર્પ્તની પ્રચબલત
પ્રરક્રયાન ંુ િણાન કરિામાં 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
ુ થવ ંુ એ િેરાગ્ય છે . (૩) શમ..િગેરે ષટ્સંપર્ત્ત..શમ..દમ..શ્રધ્ધા..ઉ૫રર્ત..ર્તર્તક્ષા
કેઃસંસારથી ર્િમખ
અને સમાધાન.. મન અને ઇષ્ન્દ્રયોઓને ર્િષયોમાંથી હટાિિી એ દમ છે . ઇશ્વર..શાસ્ત્ર..િગે રે ઉ૫ર

પ ૂજ્ય ભાિપ ૂિાક પ્રત્યક્ષથી પણ િધારે ર્િશ્વાસ રાખિો એ શ્રધ્ધા છે . વ ૃર્ત્તઓનું સંસાર તરફથી હટી
જવ ંુ એ ઉ૫રર્ત છે ..
ુ -દુઃખ,માન-અપમાન...િગે રે દ્રંન્દ્રોને સહન કરિાં તેમની ઉપેક્ષા કરિી તે ર્તર્તક્ષા
શરદી-ગરમી,સખ
છે .
અંતઃકરણમાં શંકાઓ ના રહેિી એ સમાધાન છે ..
ુ ક્ષ
ુ તાઃ સંસારથી છુટિાની ઇચ્છાને મમ
ુ ક્ષ
ુ તા કહે છે .
(૪) મમ
ુ ક્ષ
ુ તા જાગૃત થાય બાદ પદાથો અને કમોનો થિરૂ૫થી ત્યાગ કરીને શ્રોર્ત્રય
(૫) શ્રિણઃ મમ
બ્રહ્મર્નટઠ

ગરૂુ ની પાસે ર્નિાસ કરતા રહીને,શાસ્ત્રોને સાંભળીને તેના તાત્પયાનો ર્નણાય કરિો

તથા તેને ધારણ

કરિો તેને શ્રિણ કહે છે .શ્રિણથી પ્રમાણગત સંશય દુર થાય છે .

(૬) મનનઃ પરમાત્માન ંુ યસ્ુ તત-પ્રયસ્ુ તતઓથી બચન્તન કરવ ંુ એ મનન છે .મનનથી પ્રમેયગત સંશય
દૂ ર થાય

છે .

(૭) ર્નરદધ્યાસનઃ સંસારની સત્તાને માનિી અને પરમાત્માની સત્તાને ના માનિી એ ર્િપરીત
ભાિના

કહેિાય છે .ર્િ૫રીત ભાિના હટાિિી એ ર્નરદધ્યાસન છે .

(૮) તત્િ પદાથા સંશોધનઃ પ્રાકૃત પદાથા માત્ર સાથે સબંધ ર્િચ્છે દ થઇ જાય અને ફતત એક
બચન્મય તત્િ શેષ રહી જાય એ તત્િપદાથા સંશોધન છે .
આ પરમતત્િને પ્રાપ્ત કરિાની ર્િર્ધ બતાિતાં ભગિાન શ્રી કૃટણજી ગીતા(૪/૩૪)માં કહે છે કેઃ
તમામ કમો જ્ઞાનમાં સમાર્પ્તને પામે છે એ જ્ઞાનને ત ં ૂ તત્િદશી જ્ઞાનીજનો પાસે જઇને જાણી
લે.એમને યોગ્ય રીતે દં ડિત ્ પ્રણામ કરિાથી,તેમની સેિા કરિાથી તેમજ કપટ છોડીને સરળ ભાિે
પ્રશ્ન પ ૂછિાથી પરમાત્મા તત્િને બરાબર ઓળખનારા એ જ્ઞાની મહાત્માજનો તને એ તત્િજ્ઞાનનો
ઉ૫દે શ આપશે.જ્ઞાનના આ માધ્યમથી ત ં ૂ તમામ ભ ૂતોમાં ર્નઃશેષ ભાિથી પહેલાં પોતાનામાં અને
ુ ર્નરાકાર થિરૂ૫માં જોઇશ.. (શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાઃ૪/૩૪)
પછી મારા ર્નગાણ
સદગરૂુ ની કપ
ૃ ાથી જ મનમાં ર્િધમાન અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂ ર થાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતાં
તમામ ભ્રમો-સંશયો દૂ ર થાય છે .સદગરૂુ ર્િના પરમાત્માન ંુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ શકત ંુ નથી એ િાતન ંુ
પ્રમાણ ધમાગ્રથ
ં ોમાં મળે છે ઃ નારદજી જ્યારે િૈકંુ ઠમાં ગયા તો તેમને અંદર જિાની પરિાનગી ના
મળી,કારણ કેઃ નારદજીને કોઇ ગરૂુ ન હતા,જ્યારે તેમને ગરૂુ ધારણ કયાા ત્યારે તેમને િેકંુ ઠમાં
ુ દે િજીને માતાના ગભામાંથી જ બ્રહ્મજ્ઞાન હત,ંુ એટલા માટે
પ્રિેશ મળ્યો. િેદ વ્યાસજીના પ ૂત્ર શક
તેમને ગરૂુ ધારણ કયાા ન હતા,તેથી તેમને ૫ણ િૈકંુ ઠમાં જિાની પરિાનગી મળી ન
હતી.પરમર્પતા પરમાત્માના રહથયની જાણકારીના માટે તેમને રાજા જનકને ગરૂુ ધારણ કયાા

ુ ા અિતાર શ્રી રામચંદ્રજીએ
હતા.આમ, ગરૂુ તમામના માટે અત્યંત આિશ્યક છે . ભગિાન ર્િટણન
૫ણ બ્રહ્મર્ષિ િર્શટઠજીને ગરૂુ તરીકે ધારણ કયાા હતા. પ ૂણા પરૂુ ષોત્તમ ભગિાન શ્રી કૃટણજીએ
મહાત્મા સાંરદપનીજીને ગરૂુ તરીકે ધારણ કયાા હતા.અજુ ાનને ભગિાન શ્રી કૃટણજીએ..થિામી
ુ સીદાસજી રામચરીત
ર્િિેકાનંદજીને રામકૃટણ પરમહંસજીએ બ્રહ્મજ્ઞાન આપ્ય ંુ હત.ંુ ગોથિામી તલ
માનસમાં લખે છે કેઃ !! ગરૂુ બબન ભિર્નર્ધ તરરહિં ન કોઇ, જો બબરં ચી શંકર સમ હોઇ...!!
આ સંસાર એક તોફાની સાગર છે તેને પાર કરિા માટે સદગરૂુ જહાજ છે તથા કપ્તાન છે .સદગરૂુ
ર્િના કોઇ ભિસાગર પાર ઉતરી શકતો નથી.તેમની કૃપાથી જ અમે પરમાત્માનાં દશાન કરી
શકીએ છીએ.તમામ શાસ્ત્રો આત્મજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાનની ચચાા કરે છે પરં ત ુ સદગરૂુ ર્િના ધમાશાસ્ત્રોનો
ુ પ્રદાન કરનાર
ઉ૫દે શ સમજમાં આિતો નથી. સદગરૂુ એ માતા-ર્પતા-થિામી તથા પરમેશ્વર છે .સખ
સાચા ર્મત્ર છે .જે ક્યારે ય સાથ છોડતા નથી.ગરૂુ તમામ પાપોનો નાશ કરનાર પર્તત પાિન
છે .સદગરૂુ નો મંત્ર હરરનો મંત્ર છે .જેના જપિાથી જીિનો ઉધ્ધાર થાય છે .સદગરૂુ મળ્યા પછી તેમની
આજ્ઞા અને ઇચ્છામાં ચાલવ ંુ ર્શટયના માટે અર્ત આિશ્યક છે .ગરૂુ ની મરહમાન ંુ પ ૂણા િણાન
િેદ..આરદ ધમાશાસ્ત્રો પણ કરી શકતા નથી.ગરૂુ ને િેદોમાં ઇશ્વરન ંુ રૂ૫ માન્ય ંુ છે . ગરૂુ બ્રહ્મા ગરૂુ ર્િટણ ુ
ુ િે નમઃ !! ગરૂુ ગીતામાં કહ્ં ુ છે કેઃ ગરૂુ થી અર્ધક
ગરૂુ દે િો મહેશ્વર, ગરૂુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તથમૈ શ્રી ગર
તત્િ અથાાત ્ ઇશ્વર નથી,ગરૂુ થી અર્ધક કોઇ તપ નથી અને ગરૂુ થી અર્ધક કોઇ જ્ઞાની નથી.
ગરૂુ દે િના કૃપા પ્રસાદથી બ્રહ્મની પ્રાર્પ્ત થાય છે .જેિી રીતે થિેચ્છાચારી સ્ત્રી પોતાના પ્રેમી પરૂુ ષન ંુ
બચન્તન કરે છે તેિી રીતે હંમેશાં પોતાના ગરૂુ દે િન ંુ ધ્યાન કરવ ંુ જોઇએ. માનિને ડગલેને પગલે
ગરૂુ ની આિશ્યકતા પડે છે .િતામાન સમયમાં સાત પ્રકારના ગરૂુ ઓ જોિા મળે છે . (૧) સ ૂચક ગરૂુ ઃ
ફતત ધમાગ્રથ
ં ોની સ ૂચના આપે છે . (ર) િાચક ગરૂુ ઃ િણાા શ્રમ..ધમા-અધમા ઉ૫ર વ્યાખયાન આપે છે .
(૩) બોધક ગરૂુ ઃ ફતત મંત્ર આપે છે . (૪) ર્નર્ષધ્ધ ગરૂુ ઃ સંમોહન..મારન..િશીકરણ..િગે રે તચ્ુ છ
મંત્રોન ંુ જ્ઞાન આપે છે . (૫) ર્િરહત ગરૂુ ઃ સંસારમાંના દુઃખ અને નશ્વરતા સમજાિી િૈરાગ્યનો માગા
બતાિે છે . (૬) કારણ ગરૂુ ઃ મહામંત્રનો આદે શ આપીને સાંસારીક રોગ દૂ ર કરે છે . (૭) પરમ ગરૂુ ઃ
પરમાત્માનાં અંગસંગ દશાન કરાિી દે છે .જે અહંકાર શ ૂન્ય તથા શ્રોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ હોય છે . આિા
ગરૂુ એ આપેલ જ્ઞાનથી જ ર્શટયન ંુ કલ્યાણ થાય છે .ઘણા જન્મોના પણ્ુ યોથી આિા પરમ ગરૂુ મળે
છે .જેને આિા ગરૂુ મળે છે તે જન્મ-મરણના ચક્કરમાંથી મતુ ત થાય છે . આ બધી િાતો િાંચી પ્રશ્ન
થાય કેઃ શંુ આપની દ્રર્ટિમાં એિો કોઇ ગરૂુ છે જે સત્ય પરમાત્માની સાથે જોડે અને મને
લક્ષચૌરાશીના આિાગમનથી મતુ ત કરી શકે,જેમના ચરણોની ભસ્તત કરિાથી મારૂં જીિન સાથાક
થાય ? જો આિી જજજ્ઞાસા હોય તો સં૫કા કરજો,આપે જજજ્ઞાસા અને ર્િશ્વાસન ંુ પ્રમાણ આપવ ંુ

૫ડશે.શંકરાચાયાજીએ જજજ્ઞાસાને િેરાગ્ય કહ્યો છે .િૈરાગ્ય અને ર્િશ્વાસની બે પાંખોથી ઉંડીને
સદગરૂુ ના શ્રી ચરણોમાં પહોચી શકાય છે .....
સંકલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (ર્નરં કારી)
ફોનઃ ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫ (મો) - E-mail: vinodmachhi@gmail.com

દુઃખ ર્નિારણનો ઉપાયઃ સદગરૂુ ની શરણાગર્ત...
આજના ર્િજ્ઞાને મોટામાં મોટી નદીઓ..ઉંચા ૫િાતો..ર્િશાળ સાગર અને લાંબી ૫હોળી ધરતીને
માપી લીધી છે ,૫રં ત ુ માપી શક્ું નથી આ એક ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્માને ! િાથતિમાં કમા કરે છે
કોઇ(ઇશ્વર) અને િાહ ! િાહ ! લે છે કોઇ બીજો (અમે). અનાિશ્યક કતાા ૫ણાના બોજાથી દબાયેલ
ુ થઇ જાય છે અને ર્નટફળતા
માનિને દુઃખમાં જીિિાની ટે િ ૫ડી ગઇ છે .તેને સફળતા મળે તો ખશ
મળે તો ર્નરાશ થઇ જાય છે .િાથતિમાં તે માથા ઉ૫ર બોજો લઇને ફરે છે .બોજો કોઇ બીજાનો અને
ઉપાડે છે કોઇ બીજો ! બોજો છે આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્માના કતાા ૫ણાનો, ૫રં ત ુ ઉપાડી રહ્યા છીએ
અમે! તેના લીધે જ સફળતા મળતાં અમારામાં અહંકાર આિે છે અને ર્નટફળતા મળતાં ર્નરાશ થઇ
જઇએ છીએ.
ુ વ ંુ ના જોઇએ કેઃઆસસ્તતન ંુ ૫રીણામ જ ર્િ૫ર્ત્ત છે .જ્ઞાન એ
અમારે ગમે તેિી હાલતમાં એ ભલ
માનિન ંુ ગૌરિ છે અને ધ્યાન..ધારણા ભગિાનનાં કરિાનાં છે .સૌથી મોટંુ આશ્ર્ચયા તો ત્યારે જ
થાય છે કે જ્યારે અમે કહીએસાંભળીયે છીએ કેઃ હું ના હોત તો આ કામ ના થઇ શકત ંુ ! ર્િચારણીય
ર્િષય એ છે કેઃ આજે કે કાલે અમારે આ દુર્નયા છોડીને જિાન ંુ છે .અમારા પ ૂિાજો જઇ ચ ૂક્યાા છે
તેમછતાં આ દુર્નયા ચાલી રહી છે .તેમજ ૫હેલાંના કરતાં િધ ુ પ્રગર્ત કરી છે .આજનો માનિ મંગળ
ગ્રહ ઉ૫ર જિાની તૈયારી કરી રહ્યો છે .આિા સમયે એમ કહેવ ંુ કેઃહું ના હોત તો આ ના થાત.! એ
બબલ્કુ લ અસંગત િાત છે .આપણને પ્રભ ુ પરમાત્માએ આ મહાયજ્ઞમાં કં ઇક જિાબદારીઓ
ર્નભાિિાની તક આપી છે તે માટે આ પ્રભ ુ ૫રમાત્માનો હૃદયથી આભાર વ્યતત કરિો જોઇએ.
જેમને આ જિાબદારી અમોને આપી છે તે પ્રભ ુ ૫રમાત્માને જાણિા એ આપણી ફરજ છે .તેમને
જાણ્યા ર્િના કરિામાં આિેલ તમામ કમા દુઃખનાં કારણ છે .અમારૂં ખાવ-ંુ પીવ,ંુ ૫હેરવ-ંુ ઓઢવ ંુ તથા
કુ ટંુ બ-૫રીિાર..િગે રે તમામ ર્ધક્કારલાયક છે કે જો અમોને આ ર્નરાકાર પ્રભ-ુ ૫રમાત્માન ંુ જ્ઞાન
ુ પરૂુ ષ બાબા અિતાર્સિંહજી મહારાજે પોતાના પ્રર્સધ્ધ ગ્રંથ
પ્રાપ્ત ના કય.ું ુ .! એટલા માટે જ યગ
અિતારિાણી માં લખય ંુ છે કેઃ-

અર્તકૃપા ભગિાને કરીને,આપી સદ
ંુ ર કાયા છે ,
આ તો થા૫ણ છે ઇશ્વરની,જેને સહુને બનાવ્યા છે ,
મનન ંુ માનીને ત ં ૂ મ ૂરખ,વ્યથા જ કટટ ઉઠાિે છે ,
મારૂં મારૂં કહીને મ ૂરખ,ખોટો અહમ ્ િધારે છે ,
ભવ્ય ઇમારત,કુ ટંુ બ-૫રીિાર,આ તો સઘળી માયા છે ,
દ્રશ્યમાન છે સકળ ર્િનાશી,હરતી ફરતી છાયા છે ,
જે જે િથત ુ છે જગમાંહી,પ્રભ ુ તણી જે માને છે ,
એ જ કમળિત ્ ર્નલે૫ રહીને,સાર આ જગનો જાણે છે ,
જેન ંુ છે તન તેન ંુ જ સમજો,આ બધ ંુ સિનહારન ંુ છે ,
કહે અિતાર આ ૫હેલી પ્રર્તજ્ઞા,તન-મન-ધન ર્નરાકાર(પ્રભ)ુ ન ંુ છે ....
(અિતારિાણીઃ૯/ક)
આ જ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાનનો અભાિ એ જ દુઃખ છે .માનિના દુઃખન ંુ બીજુ ં કોઇ કારણ નથી.આ
દુઃખને દૂ ર કરિાનો ઉપાય બતાિતાં સંતોએ કહ્ં ુ છે કેઃ
!! જ્ઞાન અંજન ગરૂુ દીયા,અજ્ઞાન અંધેર ર્િનાશ !!
ુ ર્નરાકારની સાથે ર્મલા૫ થિો એ જ અજ્ઞાનતાનો ર્િનાશ છે અને
હરર પ્રભ-ુ ૫રમાત્મા ર્નગાણ
અજ્ઞાનતાનો ર્િનાશ એ જ દુઃખનો અંત છે .આમ,દુઃખોથી છુટકારો મેળિિાનો એકમાત્ર ઉપાય
ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ સદગરૂુ બાબા હરદે િર્સિંહજી મહારાજ(ર્નરં કારી બાબા)ના શરણમાં જઇ
અજ્ઞાનતાનો ૫દાાફાશ કરિો તમામના માટે જરૂરી છે કે જેથી ભૌર્તકતાની આંધળી દોટના ૫રરણામ
થિરૂ૫ પ્રાપ્ત થનાર દુઃખોથી છુટકારો મેળિી શકાય. દરે ક સડક તથા ચાર રથતાઓ ઉ૫ર રક.મી.
દશાાિત ંુ બોડા કે ૫ત્થર લગાિેલ હોય છે .જે અમોને તે માગા ની ર્થથર્ત દશાા િે છે .જો આ ર્નરદિ ટટ
ુ ી ૫હોંચી જઇએ છીએ. સંપ ૂણા અિતારિાણીરદશામાં ચાલિાન ંુ શરૂ કરી દઇએ તો અમે લક્ષ્ય સધ
ુ પરૂુ ષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ કહે છે કેઃમાં યગ
ુ યગ
ુ માં ભંડાર ભરે , ઉ૫જે દયા તો આિી જગમાં,પાપીઓને પાર
ત્રણે લોકનો માબલક થિામી,યગ
કરે .. થિયં બનાિી થિયં જુિે છે ,જગતનો સિનહાર આ, આ રાજા છે નભ-ધરતીનો,સાચી છે
ુ ે
સરકાર આ.. તને જ પ્રભ ુ પ્રણામ છે મારા,ત ં ૂ દે િાર્ધ દે િ મારો, અિતાર ગરૂુ ના મરે ના જન્મે,યગ
ુ ે એક િેશ તારો..... (અિતારિાણીઃ૩૦)
યગ

આ ૫દમાં સદગરૂુ ની િાથતર્િકતાનો સંકેત કરિામાં આવ્યો છે .ર્િચારિાની િાત એ છે કેઃ શંુ અમે
આ સંકેતને સમજી શક્યા છીએ...?
સંસારમાં જેટલા ૫ણ ધાર્મિક ગ્રંથો છે તે તમામ માનિમાત્રના માટે રક.મી.ના ૫ત્થર (Milestone)
જેિા છે .તમામ ગ્રંથો માનિમાત્રને સમજાિે છે કેઃ- જીિનની સફળતાના માટે સદગરૂુ ની શરણમાં
ુ ૂર્ત પ્રાપ્ત કરિી આિશ્યક છે ,૫રં ત ુ માનિ લગભગ આ
આિવ ંુ અને તેમની કૃપાથી બ્રહ્માનભ
રદશામાં ચાલતો નથી અને શબ્દો તથા ગ્રંથોની પ ૂજામાં જ લાગી જાય છે .ધાર્મિક ગ્રંથો તથા
શબ્દોના સન્માનના માટે મોટા મોટા આડં બરો અને આયોજનો કરે છે ,પરં ત ુ ર્નરદિ ટટ રદશાન ંુ
અનકુ રણ કરતો નથી તેથી ચૌરાશી લાખ યોર્નઓમાં ભટકતો ફરે છે .

સંસારની આિી

દયનીય હાલત જોઇને હૃદય દ્રર્િત થઇ ઉઠે છે એટલે જ સમય-સમય ૫ર ગરૂુ પીર ૫યંગબર
અિતાર આિીને માનિને માયાના અંધક૫
ૂ માંથી બચાિીને મસ્ુ તત૫થ ૫ર આગળ િધારિાનો
ુ રણ કરિાના બદલે બાહ્યપ ૂજા સધ
ુ ીજ
પ્રયત્ન કરે છે ,પરં ત ુ આજનો માનિ તેમન ંુ અનકુ રણ અનસ
સીર્મત રહી જાય છે .૫રરર્થથર્ત અમોને ર્િિશ કરી રહી છે કેઃ-આપણે બધાએ એક ક્ષણ થોભાઇને
ર્િચારિાન ંુ છે કેઃ- શંુ અમે અમારા સદગરૂુ દ્રારા ર્નરદટટ રદશામાં ચાલી રહ્યા છીએ...?

અમારે

ુ ી ૫હોંચી શકાત ંુ
ર્િચારવ ંુ જોઇએ કેઃ રક.મી.દશાા િતા ૫ત્થરની ર્િ૫રીત રદશામાં ચાલિાથી લક્ષ્ય સધ
નથી.અમારા મનમાંથી એ ભ્રમ કાઢી નાખિાનો છે કેઃ ગરૂુ દે િ જે મનમર્તિાળા અને સાકત
પરૂુ ષોની િાતો કરે છે તે અન્ય કોઇના માટે કહે છે ! ૫રં ત ુ ર્નષ૫ક્ષરૂ૫થી
આત્મ-ર્િશ્લેષણ કરિાન ંુ
્
ુ ?
છે કેઃ અમે ગરૂુ ભતત છીએ કે મનમખ
જેિી રીતે માછલીન ંુ જીિન પાણી છે ,વ ૃક્ષની શોભા ફળ-પાન છે .નાર્િક ર્િના નાિ મહત્િહીન
છે ,પંખી પાંખો ર્િના ઉડી શકતાં નથી,આત્મા ર્િના શરીર માટી જ છે , તેિી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન ર્િના
માનિજીિન અથાહીન છે .

સત્યનો માગા છોડીને આજનો માનિ ખ ૂબ જ ખરાબ રીતે

બ ૂરાઇઓમાં ફસાઇ ગયો છે . પાપોના બંધનમાં જકડાઇને ભયભીત છે ,જીિન ૫થ ઉ૫ર ડગમગી
રહ્યો છે .પોતાની જ અજ્ઞાનતા તેને ઘ ૃણા, રહિંસા તથા અનૈર્તક કાયો કરિા પ્રેરરત કરે છે .તે
ુ ોનો ભાગીદાર બને છે .મનટુ યન ંુ દુભાા ગ્ય છે કેઃ તે પોતાના
અજ્ઞાનતાના કારણે જ આ અિગણ
િાથતર્િક થિરૂ૫ને ઓળખતો નથી તથા પોતાના થિરૂ૫ને જાણિાનો પ્રયત્ન ૫ણ કરતો નથી...!
ઇશ્ર્િરીય જ્ઞાનને જાણ્યા ર્િના માનિજીિન અધ ૂરૂં છે .પ ૂણા માનિ બનિા બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન ૫રમ
આિશ્યક છે .૫રમાત્માને ન જાણિાના કારણે જ માનિ આલોક તથા ૫રલોક બંન્નેમાં કટટ ભોગિે
ુ ય ઉદે શ્ય સિાવ્યાપી..સિાજ્ઞ..સિા શસ્તતમાન..ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્માને
છે . માનિજીિનનો મખ

જાણિા તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરિાનો છે .આ રદવ્યજ્ઞાન માનિજીિનમાં સમરસતા લાિે છે ,
ુ ી બનાિે છે ,૫રમાનંદ પ્રદાન કરે છે .ગરૂુ દે િ હરદે િર્સિંહજી મહારાજ (ર્નરં કારી બાબા)
જીિનને સખ
આ રદવ્યજ્ઞાનને સહજતાથી સરળ ર્િર્ધથી ઉ૫લબ્ધ કરાિે છે .
બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરિા માટે કોઇ૫ણ પ્રકારના કમાકાંડની આિશ્યકતા નથી.ર્િબભન્ન પ્રકારના
ુ ૂર્તની િાત કરે છે .સંત ર્નરં કારી ર્મશન તમામ
કમાકાંડમાં લાગેલા લોકોને ગરૂુ દે િ બ્રહ્માનભ
ધારણાઓ તથા તેમના ર્સધ્ધાંતોન ંુ સન્માન કરે છે તથા તમામ ધારણાઓના સારતત્િ ભાઇચારાની
ભાિના માં ર્િશ્વાસ રાખે છે .બંધત્ુ િને મહત્િ આપે છે . ટૂંકમાં તમામ ધારણાઓની મ ૂળ ભાિના
આ૫સી સદભાિ છે .ગરૂુ દે િ હરદે િજી મહારાજ કહે છે કેઃ ઇશ્વર એક છે તથા એક જ ધમા છે ઃ
માનિતા. આ ધમાન ંુ મ ૂળ છે ઃ પ્રેમ અને નમ્રતા. સદભાિના તેનાં પટુ પો છે . સદગરૂુ િાથતર્િક
સત્યને અબભવ્યતત કરે છે .પ્રત્યેક માનિને સાથાક જીિન જીિિાની કળા ર્શખિાડીને તેની વ ૃર્ત્ત
આધ્યાર્ત્મક બનાિે છે .જીિન એવ ંુ હોવ ંુ જોઇએ કેઃજેમાં રદવ્યજ્ઞાનની જ્યોર્ત હોય,ર્િનમ્રતા-કરૂણાસહનશીલતા-સંિેદનશીલતાની ભાિનાથી રં ગાયેલ હોય,ઇશ્વરના પ્રત્યે આથથાિાન હોય,
બ્રહ્મજ્ઞાનમાં ર્નટઠા હોય.
ુ ા,સંિેદનશીલતા,સમરસતા,પ્રેમ,નમ્રતા અને
શાંત થિભાિ,સરળ જીિન,સહનશીલતા,સરહટણત
ુ ો ભતત હોિાનાં પ્રમાણ છે .
સમદ્રર્ટટ િગે રે..ગણ
ધીરજ-સંયમને સમદૃર્ટટ,સંતોનાં આભ ૂષણ છે , અને શૃગ
ં ાર હરરના જનનો,હરર ઇચ્છામાં જીિન છે .
(અિતારિાણીઃ૨૮)
સદગરૂુ સંપ ૂણા માનિજાર્તને મસ્ુ તત(મોક્ષ) અપાિિા અિતરીત થાય છે .સદગરૂુ તે જ છે જે
સિાવ્યાપી ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્માની િાથતર્િકતાને અબભવ્યતત કરે છે .સદગરૂુ એ છે જે
ુ ને સાંસારીક મહાસાગરની પ્રજ્િર્લ્લત અર્ગ્નથી બચાિીને સાંસારીક મોહ-માયાના
જજજ્ઞાસઓ
બંધનોમાંથી છુટકારો અપાિે છે . ર્નરાકાર પ્રત્યક્ષ દે ખાડે, એ સદગરૂુ કહેિાય છે ,
સદગરૂુ કૃપા કરી સેિકની,નૌકા પાર લગાિે છે ... અિતારિાણીઃ૧૦૧ સદગરૂુ ના રદવ્યજ્ઞાનની
ઝલક માત્રથી હૃદય શધ્ુ ધ થઇ જાય છે .માનિની િૈરમનથયતા દૂ ર થાય છે .સદગરૂુ ના
ચરણકમલોની રજ માથે લગાિિાથી તમામ માનર્સક બાધાઓ નટટ થાય છે .

ગરૂુ દશાનન ંુ ફળ

છે ઉત્તમ, મનને અર્ત ૫ર્િત્ર કરે , ગરૂુ ચરણોની રજને પામે, મનના મેલને દૂ ર કરે , જેને ગરૂુ ની

ુ ા ગણ
ુ ગાઇ શકે,
સંગત મળતી, એ પ્રભન

ર્નરાકાર(પ્રભ)ુ ના પાિન ઘરમાં, એ નર ર્નિાસ પામી

શકે... (અિતારિાણીઃ૧૦૮)
સદગરૂુ ની મરહમા જાણિાથી સાચા ભતતના વ્યસ્તતત્િમાં ર્નખાર આિે છે .ભાષા સરળ,મધરુ તથા
ઓજથિી બને છે ,તે બીજાઓને પ્રભાર્િત કરીને પોતાની તરફ આકૃટઠ કરે છે .તેિા સંતના ચેહરા
ઉ૫ર ર્િશેષ પ્રકારની લાબલમા દૃર્ટટગોચર થાય છે . સદગરૂુ ની મરહમા ગાિાથી કલહ-કલેશ દૂ ર
થાય છે ,મનની અંદર ન ૂર થાય,મનમાં ર્શતળતા આિે,પત્થરમાં ૫ણ કોમળતા આિે છે ,પાપી ૫ણ
પાિન થાય છે ,અમરત્િની પ્રાર્પ્ત થાય છે . સંતજનો ની કૃપાથી ગરૂુ ની મરહમા ગાિો જેથી
જગતની ત ૃટણા છૂટે છે . સદગરૂુ ની શરણમાં જિાથી મારા મનમાં વ્યાપ્ત સંદેહ-ભ્રમો-ભ્રાસ્ન્તઓ દૂ ર
થઇ જાય છે .સદગરૂુ ની શરણમાં જિાથી મારા દુઃખો તથા ૫રે શાનીઓ દૂ ર થયાં છે .સદગરૂુ ની કૃપાથી
બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા ૫છી દરે ક થથાન ૫ર, દરે ક ક્ષણે,૫લ ૫લ આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્માનાં
ુ ી કૃપાથી પા૫ તથા દુઃખોથી છુટકારો મળ્યો છે તેથી આજત્મક શાંર્ત પ્રાપ્ત
દશાન કરૂં છું.આ પ્રભન
થઇ છે .આિી ર્થથર્ત પ્રાપ્ત થયા પછી સંતે કોઇ અન્યની શરણમાં જિાની આિશ્યકતા નથી.સંતને
સદગરૂુ ની કૃપા તથા અનકુ ં પા ઉ૫ર પ ૂણા ર્િશ્વાસ હોય છે .સદગરૂુ ની કૃપા થિાથી જન્મ-મરણના
ચક્કરમાંથી છુટકારો મળી જાય છે .સાચો ભતત રદિસ રાત દરે ક સમયે સદગરૂુ ની મરહમા ગાિામાં
ર્નમગ્ન રહે છે ,તે સમર્પિત ભાિથી પ ૂણા શ્રધ્ધા,ર્િશ્વાસ તથા આથથાથી સદગરૂુ ના પ્રત્યે ર્નટઠાિાન
ુ પરૂુ ષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ કહે છે કેઃ-- સદગરૂુ ના
હોય છે .આ ભાિ વ્યતત કરતાં યગ
શરણે આવ્યો તો, ભ્રમ ભ્રાંર્ત થઇ ગયાં દૂ ર, બચન્તા મનની મટી ગઇ છે , જ્યાં જોઉં ત્યાં તારૂં જ
ુ ાં દશાન કયાા ર્િના તેમની
ન ૂર..... (અિતારિાણીઃ૨૭૦) સિાશસ્તતમાન સિાવ્યાપી ર્નરાકાર પ્રભન
પ્રશંસા તથા મરહમાનાં ગાન કરિાં એ પાણીમાં આગ લગાિિા સમાન ર્નટફળ જ છે .

િગર

ઓળખે પ્રભ ુ યશ ગાિો, આકાશે અડિા જેવ ંુ છે , િગર ઓળખે પ્રભ ુ યશ ગાિો, અજાણ રથતે જિા
જેવ ંુ છે , ર્નજ આંખે ર્નરખી યશ ગાિો, એ જ અસલ મોટાઇ છે , અિતાર મળ્યા જેને સદગરૂુ
ુ ા,એને જ દૃર્ટટ પામી છે ..... (અિતારિાણીઃ૧૪૪) ર્નરાકારને જાણી જે નર, માબલકના ગણ
ુ ગાયે
પર
છે , જન્મ મરણમાં કરદ ના જાતો, મસ્ુ તત ૫દને પામે છે , ર્િના દે ખે પ ૂજા અચાન, ભ ૂલી રહ્યો છે સૌ
સંસાર, અિતાર ગરૂુ જો કૃપા કરે નહી,તો ના દે ખે ર્નરં કાર.....(અિતારિાણીઃ૧૪૬)
ુ ી ઓળખાણ કરી લીધી છે અને ત્યારબાદ પ્રભન
ુ ી મરહમાન ંુ ગાન કરે છે તે
જે સાચા ભતતો એ પ્રભન
યોર્નચક્રથી બચી જાય છે , તે હંમેશના માટે મતુ ત થઇ જાય છે . ઇશ્વર પ્રભ ુ ૫રમાત્માન ંુ કોઇ રૂ૫ રં ગ
આકૃર્ત કે આકાર નથી તેથી સ૫ટ
્ ટ છે કેઃપ્રભ ુ ર્નરાકાર છે . આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્માનાં દશાન
ફતત સદગરૂુ જ કરાિી શકે છે .સંસારમાં લાખો દાની છે ૫રં ત ુ સદગરૂુ જેિો કોઇ દાતા નથી.સદગરૂુ

કૃપા ર્િના હરર ર્મલન સંભિ નથી.અિતારિાણીમાં કહ્ં ુ છે કેઃ- માનિ ઇશ્વરને શોધિામાં પોતાન ંુ
જીિન વ્યથા બરબાદ કરે છે ,તેમછતાં ઇશ્વરની પ્રાર્પ્ત કરી શકતો નથી.સદગરૂુ સમથા હોય તો તે
ુ ી
ક્ષણભરમાં ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્માનો બોધ કરાિી દે છે .જ્યારે સદગરૂુ ની કૃપા થાય છે તો પ્રભન
ુ ી સાથે પ્રીર્ત થાય છે . આપો આ૫ પ્રેમ ના ઉ૫જે, પ્રભ ુ ચાહે
પ્રતીર્ત થાય છે ,પ્રતીર્ત ૫છી જ પ્રભન
તો થાયે છે ,
મનનો રદ૫ક ગરૂુ પ્રગટાિે, તો પ્રજ્િબલત થાય છે , પ ૂરા ગરૂુ ની કૃપા ર્િનાનો, કોઇ જ થાતો પાર
નથી, લાખ કરે ૫ણ ર્િના ૫ર્તનો, નારીનો શૃગ
ં ાર નથી, સત્ય પરૂુ ષને જે બતલાિે, એ જ સદગરૂુ
ુ ા છે , જે મંત્ર આપે છે કેિળ, એિા ગરૂુ અધ ૂરા છે , શંુ કરિા છે એિા ગરૂુ ને, જેઓ ભ્રમ ર્મટાિે
પર
નહી, શાના જ્ઞાની ધ્યાની શાના,જો જ્ઞાની સમ કમા નહી,
ુ ા સદગરૂુ એક જ ક્ષણમાં રામની સંગે ર્મલાિે છે , િારં િાર "અિતાર" ગરૂુ ૫ર, િારર િારર જાયે
પર
છે .... (અિતારિાણીઃ૧૬૮)
ુ ોજ
સિાવ્યાપી ર્નરાકાર પ્રભ ુ જ સત્ય છે .સત્ય એ જ ૫રમાત્મા છે .માનિના અંતઃકરણમાં આ પ્રભન
ુ મ સત્તાની ઝલક સદગરૂુ ને
ર્નિાસ છે .આત્મા ૫રમાત્માનો જ સનાતન અંશ છે .આ મહાનતમ અન૫
પ્રસન્ન કયાા ર્િના મળતી નથી.જેિી રીતે રદ૫ક ર્િના અંધકાર દૂ ર થતો નથી,ગંદાં ક૫ડાં સાબ ુ
ર્િના સાફ થતાં નથી,અધ્યા૫ક ર્િના ર્શક્ષણ પ્રાપ્ત થઇ શકત ંુ નથી.માગા દશાક ર્િના ગન્તવ્ય
ુ ી પહોચી શકાત ંુ નથી, જેિી રીતે શરીરને થિચ્છ બનાિિા માટે થનાન કરવ ંુ આિશ્યક છે
થથાન સધ
તેિી જ રીતે રદવ્યજ્ઞાનની પ્રાર્પ્તના માટે સદગરૂુ ની શરણમાં જવ ંુ પરમ આિશ્યક છે .

ભ્રમોથી

બચિા માટે બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન જરૂરી છે . તેના માટે ફતત ધમાગ્રથ
ં ોન ંુ ૫ઠન-પાઠન સમાધાન
નથી.ધમાગ્રથ
ં ોમાં જે કં ઇ લખય ંુ છે તેના અનરૂુ ૫ આચરણ કરવ ંુ ૫ડશે જ...!! ગરૂુ દે િ કહે છે કેઃતારી
ચારે બાજુ ં ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મા ર્િધમાન છે ,તે ૫હેલાં ૫ણ તારી સાથે હતા.આજે પણ તારી
સાથે છે અને હંમેશા તારી સાથે જ રહેિાના છે તેમછતાં ગરૂુ ની કૃપા ર્િના ત ં ૂ તેને પામી શકતો
નથી.જેિી રીતે દપાણમાં ચહેરો અને દૂ ધમાં ઘી સમાયેલ ં ુ છે .તેિી જ રીતે આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ
૫રમાત્મા આ સ ૃર્ટટમાં સમાયેલા છે .તેના માટે સદગરૂુ ની કૃપાથી જ્ઞાનદૃર્ટટ પ્રાપ્ત કરિાની જરૂરી છે
અને આ જ દુઃખ ર્નિારણનો સાચો ઉપાય છે .
સંકલનઃ શ્રી ર્િનોદભાઇ મંગળભાઇ માછી (ર્નરં કારી) , ફોનઃ ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫ (મો), E-mail:
vinodmachhi@gmail.com

અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રેય અને તેમના ૨૪ ગરૂુ ઓ......
ભારતીય ઇર્તહાસમાં એક મહાન ઋર્ષ થઇ ગયા,જેમન ંુ નામ હત ંુ : ગરૂુ દત્તાત્રેય.એકિાર યાદિ
ુ યદુ મહારાજ તેમને મળિા આવ્યા અને પ્રશ્ન પછ
ુ યો કેઃમહાત્માજી ! આ૫ આટલા
કળ
ૂ ના પ્રમખ
મહાન જ્ઞાની, વ્યિહાર કુ શળ અને દરે ક પ્રકારે જીિનમાં સફળ કેિી રીતે બન્યા? આ ભયાનક
ુ તા,દક્ષતા અને તેજથિીતા કેિી રીતે
ખટપટથી ભરે લા સંસારમાં રહીને તમારી બર્ુ ધ્ધમત્તા,કમાર્નપણ
ટકી રહી?કામ,ક્રોધમાં બળિાિાળી આ દુર્નયામાં રહીને સમાધાની,ત ૃપ્ત,સંત ૃટટ અને પ્રસન્ન તમે
કેિી રીતે રહી શકો છો?
અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રેય ઋર્ષએ સમજાવ્ય ંુ કેઃ હે રાજા ! મેં બ ૃર્ધ્ધના ર્િકાસ માટે તથા ર્િશ્ર્િમાં
પોતાને સરુ બક્ષત અને સફળ બનાિિા કુ લ ૨૪ જીિો તથા ૫દાથોની પાસેથી તેમને ગરૂુ માનીને
ુ ઉપર્થથત તમામ ૫દાથોના ર્િશેષ ગણ
ુ ોને
તેમની પાસેથી બોધ પ્રાપ્ત કયો છે .પોતાની સન્મખ
સમજીને તેને જીિનમાં અ૫નાિી લેિા,તેનામાંથી ર્શક્ષણ પ્રાપ્ત કરવ ંુ એ જ િાથતર્િક ર્શટયભાિ
છે .ઘણા લોકો એક જ ગરૂુ કે એક જ પ્રકારન ંુ ર્િશેષ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે તેમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત
ુ ી પ ૂણાતઃ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સધ
ુ ી
કરિાન ંુ ઇચ્છે છે ,પરં ત ુ ઋર્ષએ સમજાવ્ય ંુ કેઃ જયાં સધ
અલગ અલગ ર્િષયોના ગરૂુ ઓને ધારણ કરતા રહો.
1)

પ ૃર્થિીઃ પ ૃર્થિીનેસિાપ્રથમ ગરૂુ માનીને મેં તેનામાંથી સહનશીલતાનો તથા ક્ષમાશીલતાનો

ુ લીધો છે .પ ૃર્થિીના એક ભાગને ૫િાત કહેિામાં આિે છે .૫િાતમાંથી નીકળતી નદીઓ અને વ ૃક્ષો
ગણ
પાસેથી મને ૫રો૫કાર કેિી રીતે કરિો? તેનો બોધ મળ્યો છે .
2)

જળતત્િઃપાણી પાસેથી મેં સમતા,ર્શતળતા,ર્નરહંકારીતા અને ગર્તશીલતાનો બોધ લીધો

છે . પાણી પાસે અલૌરકક સમતા છે ,તે ગરીબ શ્રીમંત બધાને પાસે છે ,તે બધાના જીિનમાં ઉત્સાહ
આપે છે .ઉંઘમાંથી ઉઠયા ૫છી આંખ ઉપર પાણી છાંટતાં જ ર્શતળતા,થફર્તિ અને ઉત્સાહ આપે છે ,તે
બધી જગ્યાએ જાય છે તેથી ર્નરહંકારી છે .૫ત્થરની માફક પાણી ર્થથર નથી,તેમ આ૫ણંુ જીિન ૫ણ
ગર્તશીલ હોવ ંુ જોઇએ.
3)

અર્ગ્નઃ મારા ત્રીજા ગરૂુ અર્ગ્ન છે .અર્ગ્નમાં તેજથિીતા,૫રપીડાર્નિારકતા,૫રરગ્રહશ ૂન્યતા,

ુ ો જીિનમાં લાિિા
ર્નમાળતા, પાિકતા અને લોકસંગ્રહ છે .સાધના કરિી હોય તો આ બધા ગણ
૫ડશે.અર્ગ્ન લાકડામાં ગપ્ુ ત રહે છે તેમ સાધકે ૫ણ પોતાની આધ્યાર્ત્મક

શસ્તત ગપ્ુ ત રાખિી

જોઇએ. પોતાની શસ્તત ગપ્ુ ત રાખિાનો બોધ સાધકે અર્ગ્ન પાસેથી લેિાનો છે .

4)

િાયઃુ િાય ુ મારો ચોથાગરૂુ છે , તેની પાસેથી હું સંગ્રહ ન કરિો,ગર્ત, ર્નબલિ૫તા અને

અપરીગ્રહતા ની િાતો ર્શખયો છું.િાય ુ એટલે અંદર રહેિાિાળો પ્રાણિાય ુ અને બહાર ફરિાિાળો
િાય.ુ .અંદર રહેિાિાળો પ્રાણિાય ુ જેટલાથી શરીર ચાલે તેટલો જ િાય ુ ઉપાડે છે ,તેિી જ રીતે
જીિનમાં જરૂરી હોય તેટલા જ ર્િષયભોગ લેિા જોઇએ.આમ,સંગ્રહ ના કરિો, એ એક પ્રકારનો
ર્િકાસ છે - તે હું િાય ુ પાસેથી ર્શખયો છું.બહાર ફરિાિાળો

ુ ધ
િાય ુ ફલની સગ
ં તથા દુાગંધ બંને

ુ ધ
લઇને આિે છે . સગ
ં તથા દુાગંધ બંનેને આશ્રય આપીને પોતે અબલપ્ત રહે છે . ર્નબલિ૫તા અને
અપરીગ્રહતા-આ બે િાતો હું િાય ુ પાસેથી ર્શખયો છું.
5)

આકાશઃજીિનમાં આકાશના જેિી વ્યા૫કતા-ર્િશાળતા હોિી જોઇએ, તે હું આકાશ પાસેથી

ર્શખયો છું. આકાશ બધાને પેટમાં રાખે છે તેમ મારે ૫ણ આગળ િધવ ંુ હશે તો બધ ંુ પેટમાં રાખવ ંુ
૫ડશે. જીિન આકાશ જેવ ંુ હોવ ંુ જોઇએ.આકાશ કાલાતીત છે .આ૫ણે ૫ણ ત્રણ કાળમાંથી જિાન ંુ
છે .ભ ૂતકાળની બચિંતા નહી,ભર્િટયના મનોરથો નહી અને િતામાનકાળને બચિંટકેલા નહી.ભ ૂતકાળ
આ૫ણા ઉ૫ર પરીણામ કરે છે .ભર્િટયકાળ આ૫ણને પ્રેરણા આપે છે અને િતામાનકાળમાં આ૫ણે
રહેિાન ંુ છે .આ ત્રણેય કાળથી અર્તત બનિાન ંુ છે .િતામાન સારો હોય તો તેની આસસ્તત નહી,
ખરાબ હોય તો તેનો ર્તરથકાર નહી.આમ, આકાશ જેિા ર્નમાળ,ર્નઃસંગ,વ્યા૫ક અને ર્નલે૫ થવ ંુ
જોઇએ-તે હું આકાશ પાસેથી ર્શખયો છું.
6)

ચંદ્રઃ

મારા છઠ્ઠા ગરૂુ ચંદ્ર છે .ચંદ્રમાની કળા િધે છે અને ઘટે છે તેમ આ શરીરની અિથથા

અર્થથ જાયતે ર્િ૫રરણમમતે અ૫ક્ષી૫તે અને નશ્યર્ત - આ ક્રમ છે . ચંદ્ર પાસેથી મને દે હની ક્ષુદ્રતા
અને આત્માની અમરતાન ંુ ર્શક્ષણ મળ્ય ંુ છે .મારે ક્યાં અને ક્યારે મરિાન ંુ તે ખબર નથી,એટલે
ુ ી આ શરીર છે ત્યાંસધ
ુ ી પ્રભન
ુ ંુ કાયા કરી લેવ,ંુ સત્કમા કરવ ંુ હોય તો આજે જ કરી લો,
જ્યાંસધ
ુ લ ૫ક્ષમાં બધા ચંદ્ર તરફ જુિે છે ૫રં ત ુ કૃટણ ૫ક્ષમાં એના તરફ
આિતી કાલ ઉ૫ર ના છોડવ.ંુ શક
કોઇ જોત ંુ નથી,છતાં તે એટલો જ શાંત,થિથથ અને સમાધાની છે .આ૫ણા જીિનમાં ૫ણ એક રદિસ
ુ શે ૫ણ નહી,આ૫ણા
એિો આિશે કેઃજયારે આ૫ણી કોઇને જરૂર નહી હોય,કોઇ આ૫ણને પછ
અર્થતત્િની કોઇ નોંધ ૫ણ નહી લે,તેમછતાં તે િખતે તેિી જ શાંત અને સમાધાની વ ૃર્ત્તથી
જીિિાન ંુ ર્શક્ષણ ચંદ્ર પાસેથી લેિાન ંુ છે .
7)

સ ૂયાઃ

સ ૂયા પાસેથી તેજ તથા પોતાની ચમકથી બીજાઓને જીર્િત રાખિા એ બોધ મળે

ુ ો છે .આ૫ણા જીિનમાં
છે .સ ૂયા પાસે ઉ૫કારકતા-પ્રકાશમયતા-ર્નલે૫તા અને ર્નટકામતા..જેિા ગણ
ુ ો આિિા જોઇએ.આજનો માનિ રાગ-દ્રેષ-મત્સર-રદનતા..િગે રેના અંધકારમાં
૫ણ આ ગણ
ફસાયેલો છે .તેમની પાસે આશા-ઉલ્લાસ અને પ્રેમનો પ્રકાશ લઇ જિાનો છે , એ જ સાચી

સ ૂયા

ઉપાસના છે .સ ૂયા પાસે ર્નલે૫તા છે .ચોમાસામાં િાદળ આિે છે ..ધ ૂળ ઉડે છે ..તેનાથી ઢં કાઇ જિા

છતાં સ ૂયા ર્નલે૫ રહે છે .આ૫ણે ૫ણ જગતમાં ફરિાન ંુ છે તેથી કચરો આિિાનો જ ! ૫રં ત ુ સ ૂયા
પાસેથી આિી ર્નલે૫તા લેિાની છે .ઉ૫કાર કરિો જોઇએ અને તેન ંુ સાતત્ય ટકવ ંુ જોઇએ.
8)

કબ ૂતરઃ કબ ૂતર પાસેથી એિો બોધ લીધો કેઃ માનિજીિનને ૫રરિારના સદથયોના પાલન

ુ ી ર્સર્મત ના રાખવ,ંુ નહી તો તેમના માટે જ હોમાઇ જવ ંુ ૫ડશે.અત્યંત થનેહથીપોષણ સધ
આસસ્તતથી બર્ુ ધ્ધન ંુ થિાતંત્ર્ય ખતમ થઇ જાય છે ,બર્ુ ધ્ધ ર્િચારી શકતી જ નથી..આ િાત કબ ૂતર
પાસેથી ર્શખિાની છે .એક કબ ૂતર ફરત ંુ હત.ંુ ત્યાં એક કબ ૂતરી આિી.તે બન્ને સાથે રહેિા
લાગ્યાં.બચ્ચાં પેદા થયાં,સાથે રહેિાથી પ્રેમ િધ્યો.એકબીજા ઉ૫ર અત્યંત િહાલ કરિા
લાગ્યાં.બચ્ચાંને પાંખો આિતાં ઉડિા લાગ્યાં.બંને બચ્ચાંના પાલન પોષણમાં આનંદ માનિા
ુ થઇ ગઇ અને કબ ૂતરીને ખશ
ુ રાખિી એ જ મારૂં
લાગ્યાં.કબ ૂતરને જોઇ તેની માદા(કબ ૂતરી) ખશ
કતાવ્ય છે એમ કબ ૂતરને લાગ્ય.ંુ એક રદિસ લોભાર્િટટ થઇને બચ્ચાં પારધીની જાળમાં ફસાઇ
ગયાં,તેમને બચાિિા જતાં કબ ૂતરી ૫ણ જાળમાં ફસાઇ ગઇ,ત્યાં કબ ૂતર આિીને બેું ું.પોતાના
આખા કુ ટંુ બને જાળમાં ફસાયેલ ં ુ જોઇને કબ ૂતર હતાશ થઇ ગય.ંુ કબ ૂતરને લાગ્ય ંુ કેઃ પત્ની અને
બચ્ચાંઓ ર્િના મારૂં જગતમાં કોણ? હિે મારે શા માટે જીિવ?ંુ હું ૫ણ કેમ મરી ના ગયો? આ રીતે
કબ ૂતર ત્યાં રડિા લાગ્ય.ંુ આ માનિ પરરિાર ન ંુ બચત્ર છે .જે કબ ૂતર રૂપે સમજાવ્ય ંુ છે .શોક અને
ુ અને કતાવ્યચ્યત
ુ બને છે .પત્ની અને બાળકો મરી જિાથી કબ ૂતરને
દુઃખથી માનિ ધમાચ્યત
પોતાન ંુ જીિન અત ૃપ્ત-અકૃતાથા અને વ્યથા લાગ્ય,ંુ તેથી તે પોતે ૫ણ જાળમાં ૫ડી મરી ગય.ંુ અહીં
પ્રશ્ન ઉભો થાય કેઃહું શા માટે જન્મ્યો? શંુ હું ફતત કુ ટંુ બ માટે જ છું? મારે જીિનમાં શંુ કરિાન ંુ છે ?
જીર્િત કોને કહેિાય?મનટુ ય જીિનનો ઉદે શ્ય શ?
ંુ હું ક્યાંથી આવ્યો? કેમ આવ્યો? ક્યાં જિાનો?આ બાબતો ર્િશે જે ર્િચાર કરતો નથી તેની ખ ૂબ જ ખરાબ દશા થાય છે .પત્ની અને બાળકોન ંુ
પાલનપોષણ કરવ ંુ જ જોઇએ,પરં ત ુ અર્તશય પ્રેમ અને આસસ્તતમાં જોખમ છે , તેના લીધે મનટુ ય
ૂ ? મારે કોના
પોતાન ંુ કતાવ્ય ભ ૂલી જાય છે . આ જગતમાં મારૂં કોન? મને જન્મ આ૫નારો કે કુ ટં બ
ુ માનિજન્મ આપ્યો છે .ચૌરાશી લાખ યોર્નયોમાં સૌથી શ્રેટઠ બર્ુ ધ્ધશાળી
માટે જીિિાન?ંુ મને પ્રભએ
બનાવ્યો છે તો આત્મકલ્યાણના માટે કાયા કરવ ંુ જોઇએ. આધ જગતગરૂુ શંકરાચાયાજી
ુ રાખિામાં
શતશ્ર્લોકીઃશ્ર્લોકઃપ માં કહે છે કેઃ"દે હ,થત્રી,પ ૂત્ર,ર્મત્ર, સેિક, ઘોડા,બળદ..િગેરેને ખશ
ુ ાિે છે .જયારે વ્યિહાર કુ શળ
એટલે કેઃ માંસર્મમાંસા પાછળ જ દરે ક જણ પોતાન ંુ આયટુ ય ગમ
ુ
ચતરજન
જેનાથી પોતાને સૌભાગ્યિંત માને છે ,તેના માટે જીિે છે ,પરં ત ુ પ્રાણના અધીશ સમા,
ૃ રૂ૫ આત્મતત્િની ર્મમાંસા કોઇ કરત ંુ નથી."- ભગિાનને ઓળખિા એ બ્રહ્મર્િધા
અંતગાત અમત
છે .આત્માન ંુ ઉન્નર્તકરણ કરીને ઉ૫ર લઇ જિો એ આત્મજ્ઞાન છે .કબ ૂતર પાસેથી એ ર્શખિા મળ્ય ંુ
છે કેઃ મારે "હું" ને ભ ૂલિો જ જોઇએ.

9)

અજગરઃસાધકને ર્િના માંગે,ઈચ્છા કયાા ર્િના આપો આપ જ અનાયાસે જે કં ઇ મળી જાય

ુ ંુ હોય કે ભલે ખ ૂબ જ મધરુ અને થિારદટટ હોઇ,થોડું હોય કે િધ ુ બર્ુ ધ્ધમાન સાધકે
તે ભલે રૂખ ંુ સખ
અજગરની જેમ ખાઇને જીિન ર્નિાાહ કરી લેિો તથા પ્રાપ્ત થયેલ ભોજનમાં જ સંતટુ ટ રહેવ.ંુ િધ ુ
મેળિિા ઉતાિળા ન થવ,ંુ કારણ કેઃ માનિ જીિન ફતત ભોજન માટે ,કમાિિા માટે જ મળ્ય ુ નથી.
હું અજગર પાસેથી આગ્રહશ ૂન્ય જીિન શીખયો.આગ્રહશ ૂન્ય જીિન એટલે જે મળે તેનો
થિીકાર.અજગર કં ઇ મેળિિા પોતાની શસ્તત િા૫રતો નથી,તેના મોઢામાં આિીને ૫ડે છે તે જ
ખાય છે .તો ૫છી કં ઇ કરિાન ંુ જ નહી? ભોગો માટે ઉદાર્સનતા અને ભસ્તતના માટે શસ્તત
િા૫રિી.મનટુ યને મનોબળ-ઇન્દ્રર્યબળ અને દે હ બળ- આ ત્રણ શસ્તતઓ મળે લી છે તેને
ભગિાનના કામમાં િા૫રિી જોઇએ.
10)

સમદ્રુ ઃ સમદ્રુ પાસેથી મેં ર્શખય ંુ છે કેઃસાધકે હંમેશાં મયાા દામાં રહી પ્રસન્ન અને ગંભીર

રહેવ.ંુ સાગર પોતાની મયાાદા છોડતો નથી.સાગર બહારથી પ્રસન્ન અને અંદરથી ગંભીર છે .સાગર
દુથતર અને અનંત છે .તેમ સાધકે ૫ણ બહારથી પ્રસન્ન અને અંદરથી ગંભીર રહેવ ંુ જોઇએ.જીિન
ુ ાં નદીઓમાં પરુ આિિાથી તે િધતો નથી અને
ર્િકાસ માટે પ્રસન્નતા હોિી જોઇએ.િષાા ઋતમ
ઉનાળામાં પાણી િરાળ બનીને ઉડી જિા છતાં તે ઘટતો નથી,તેિી જ રીતે ભગિત૫રાયણ
સાધકે
્
સાંસારીક ૫દાથોની પ્રાર્પ્તથી પ્રફર્લ્લત ના થવ ુ તથા ર્િ૫ર્ત્તમાં ઉદાસ ના થવ.ંુ
" જીિનમાં ગમે તેિી ૫રરર્થથર્ત ર્નમાાણ થાય તેમ છતાં મનઃર્થથર્ત એકરસ રહેિી જોઇએ.
"
11)

પતંબગયઃુ ૫તંબગયા પાસેથી એ બોધ પ્રાપ્ત કયો કેઃજેમ ૫તંબગય ંુ રૂ૫માં મોરહત થઇને

આગમાં કદ
ૂ ી ૫ડે છે અને બળી મરે છે તેિી જ રીતે પોતાની ઇર્ન્દ્રયોને િશમાં ન રાખિાિાળો
ુ ે જુિે છે તો તેના તરફ આકર્ષિત થઇ જાય છે અને
પરૂુ ષ જયારે માયાની કોઇ પણ આકષાક િથતન
ઘોર અંધકારમાં, નરકમાં ૫ડીને પોતાન ંુ સત્યાનાશ કરી દે છે .જે મ ૂઢ વ્યસ્તત
કં ચન,ઘરે ણાં,ક૫ડાં..િગે રે નાશિાન માર્યક ૫દાથોમાં ફસાઇને પોતાની તમામ બચત્તવ ૃર્ત્તઓ તેના
ઉ૫ભોગના માટે જ િા૫રે છે તે પોતાની ર્િિેક બર્ુ ધ્ધ ખોઇને ૫તંબગયાની જેમ નટટ થઇ જાય
છે .ઇર્ન્દ્રયોનો સારો ઉ૫યોગ કરિામાં આિે તો ૫ર્િત્ર અને તેનો ઉ૫ભોગ માટે જ ઉ૫યોગ કરિામાં
ુ ી ર્િભ ૂર્ત છે ,૫રં ત ુ જયાં પાર્િત્ર્ય છે ત્યાં િાસના ઉભી થતી
આિે તો તે અ૫ર્િત્ર.સદ
ંુ રતા એ પ્રભન
ુ ર્ત
નથી.હંમેશાં ભોગમાં સૌદયાનો નાશ થાય છે અને ભસ્તતમાં સૌદયાન ંુ સાતત્ય છે . એકાદ સદ
ં ુ ર યિ
રથતા ઉ૫રથી જતી હોય તો તેને જોઇને કત
ંુ ર થત્રીને
ૂ રાને િાસના થતી નથી.તેિી જ રીતે સદ
ુ ાં
જોઇને બાળકને કે વ ૃધ્ધના મનમાં ૫ણ િાસના ર્નમાાણ થતી નથી,એનો અથા એ છે કેઃ િથતમ
િાસના નથી, જોનારની દૃર્ટટથી િાસના ર્નમાાણ થાય છે .જે ઈર્ન્દ્રયાસસ્તતથી જોિામાં આિે તો તેને

ભોગ કહેિામાં આિે છે .જે હૃદયાસસ્તતથી જોિામાં આિે તેમાં ભાિ પ્રગટે છે .સદ
ંુ ર િથત ુ તરફ બધા
જુિે છે ,પરં ત ુ તે કં ઇ દૃર્ટટથી જુિે છે તે અગત્યન ંુ છે .માનિ ભસ્તત નહી કરે તો સૌદયાની પાછળ
૫તંબગયાની જેમ મરી જશે,એટલે કેઃમનટુ ય શરીર ચાલ્ય ંુ જશે.આ માટે દરે ક માનિે સાિધાન
રહેિાન ંુ છે .સ ૃર્ટટન ંુ સૌદયા ક્ષબણક છે ,ખરાબ છે ,નશ્િર છે ..એવ ંુ ફતત બોલીને નહી ચાલે એ હકીકત
નથી સ ૃર્ટટ સદ
ંુ ર છે એ હકીકત છે તેને ખરાબ ઠરાિીને ભાગવ ંુ એ ૫યાલનિાદ છે .જીિનની દૃર્ટટ
બદલિી જોઇએ અને આ કામ ભસ્તતથી જ સંભિ છે .
12)

ભમરોઃ ભમરો ર્િબભન્ન પટુ પોમાંથી ભલે તે નાન ંુ હોય કે મોટંુ તેનો સાર ગ્રહણ કરે છે ,તેિી

જ રીતે જે ર્િદ્રાન છે ,પંરડત છે ,બર્ુ ધ્ધમાન છે તે પરૂુ ષે નાના મોટા તમામ શાથત્રોમાંથી તેનો સાર
ર્નચોડ ગ્રહણ કરિો જોઇએ.
13)

ુ ાખીઃમધમ
ુ ાખી પાસેથી એ બોધ મળ્યો કેઃસાધકે બીજા રદિસના માટે બભક્ષાનો સંગ્રહ
મધમ

ના કરિો.તેની પાસે બભક્ષા લેિાન ંુ કોઇ પાત્ર હોય તો બે હાથ અને ભેગં ુ કરી રાખિાન ંુ કોઇ પાત્ર
હોય તો તે પોતાન ંુ પેટ છે .જે ધન મળ્ય ંુ છે તેને િા૫રો અને બીજાને આપો,તેનો ફતત સંચય ના
કરો,નહી તો સંગ્રહેલ ં ુ ધન બીજા ઉપાડી જશે.જે ખાય છે અને ખિડાિે છે તે જ ખરો ખાનદાન
છે .શાથત્રોમાં ધનની ત્રણ ગર્તઓ બતાિી છે ઃદાન,ભોગ અને નાશ.દાન આ૫િામાં આ૫નારને
ુ મળે છે ,જે આ૫તો નથી
સમાધાન અને લેનારને સંતોષ મળે છે .ભોગિિામાં ભોગિનારને જ સખ
અને ભોગિતો ૫ણ નથી તેના ધનનો નાશ થાય છે .એક પ્રાબચન ભજનની પંસ્તત છે કેઃ
ધન મળ્ય ુ ૫ણ મોજ ન માણી કહું કરમની કહાણી રે ,
કાં તો ભાગ્ય બીજાન ંુ ભળ્ય,ંુ કાં તો ખોટી કમાણી મારા સંતો...જૂના ધરમ લ્યો જાણી રે ...
14)

હાથીઃ અિધ ૂતે જોય ંુ કેઃહાથી હાથણના થપશા પાછળ ગાંડો થાય છે ,તેને હાથણ સિાથિ

ુ ની નબળાઇ માનિ સમજે છે તેથી તેનો સદઉ૫યોગ કરીને શસ્તતશાળીને
લાગે છે , તેના સ૫શા
સખ
્
૫ણ ૫કડી લે છે .ર્શકારી એક ખાડો કરીને તેના ઉ૫ર િાંસની ૫ટ્ટીઓ ગોઠિી દે છે ,તેના ઉ૫ર ઘાસ
પાથરીને જમીન જેવ ંુ બનાિી દે છે .ખાડાની બીજી તરફ હાથણને ઉભી રાખિામાં આિે
ુ ના માટે પાગલ બનીને હાથી દોડતો આિે છે અને ખાડામાં સ૫ડાઇ જાય છે .હાથીને
છે .સ૫શા
્ સખ
ુ ી ભ ૂખયો-તરથયો રાખિામાં આિે છે ,૫છી ર્શકારી તેને પોતાના તાબામાં લઇ લે
કેટલાક રદિસો સધ
ુ ની પાછળ ગાંડો થિાથી હાથી પોતાન ંુ થિાતંત્ર્ય ગમ
ુ ાિી બેસે છે .શસ્તતશાળી હાથી ૫ણ
છે .સ૫શા
સખ
્
થત્રી સ૫શા
્ માં પાગલ બનીને બંધનમાં ૫ડે છે .જગતમાં થત્રી અને પરૂુ ષ ભગિાન ર્નર્મિત છે તેથી
થત્રીને ત્યાજ્ય સમજીને તેની ર્નિંદા કરિાની નથી.જેના પેટથી આ૫ણો જન્મ થયો,જેન ંુ થતનપાન
ુ ત ્ િતાન કરિાનો શાથત્રમાં ર્નષેધ કયો છે .થત્રી તરફ
કરીને આ૫ણે મોટા થયા તેની સાથે ૫શિ
ુ ત ્ િતાન એટલે થત્રી તરફ ઇર્ન્દ્રય સખ
ુ ની દ્રર્ટટથી જ જોવ.ંુ ૫શન
ુ ે માનર્સક,બૌર્ધક કે આર્ત્મક
૫શિ

ુ ની દ્રર્ટટ હોતી જ નથી,તેને ફતત શારીરરક સખ
ુ ની જ ખબર હોય છે .માણસ ૫ણ તે જ દ્રર્ટટથી
સખ
ુ ત ્ દ્રર્ટટ છે .થત્રી પરુ ષ સાથે અને ઉ૫ભોગ કરે તો તેમાં કોઇ ખરાબી નથી,૫રં ત ુ
જુિે તો તે ૫શિ
થત્રીમાં પાર્િત્ર્ય ર્નમાા ણ કરો અને તેના માટે ભસ્તતની જરૂર છે .ભગિાને તમામનાં શરીર બનાવ્યાં
છે ,ભગિાન જ તમામનાં શરીરને ચલાિે છે .આ શરીરની અંદર ભગિાન જ બેઠા છે તેથી આ શરીર
૫ર્િત્ર છે ,બીજાન ંુ શરીર ૫ર્િત્ર માનિા માટે આ ત્રણ િાતો ઘણી જ અગત્યની છે .
15)

હરણઃ એક ર્શકારી હરણનો ર્શકાર કરતો હતો.અિધ ૂતે તે જોય.ંુ હરણ અર્તશય ચ૫ળ

હત,ંુ તેથી ર્શકારી તેને ૫કડી શકતો ન હતો.ર્શકારીને હરણની નબળાઇની ખબર હતી.હરણ ગાયનસંગીતથી લોભાય છે .સંગીત િગાડિાથી હરણ લોભાશે તેમ ર્િચારી ર્શકારીએ ગાયન શરૂ કયું ુ અને
હરણ સંગીત સાંભળિા ઉભ ંુ રહ્ં ુ તે લાગ જોઇને ર્શકારીએ તેનો ર્શકાર કયો.આ ઘટના જોયા ૫છી
ભાગિતકારે તેના ઉ૫ર એક િાતાા લખી છે ઃ અયોધ્યા નગરી ઉ૫ર આ૫ર્ત્ત આિી હતી.તેમાંથી
અયોધ્યાની રક્ષા કરિી હોય તો ઋષયશૃ
ં ઋર્ષને અયોધ્યામાં લાિિા ૫ડે.રાજાએ ર્િચાર કરીને
્ ગ
િેશ્યાઓને ઋટયશૃગ
ં ઋર્ષને લાિિાન ંુ કામ સોપ્ય.ંુ ઋર્ષ ત૫ કરતા હતા તે થથળે
િેશ્યાઓ(ન ૃત્યાંગનાઓ) ૫હોચી ગઇ.ત્યાં તેમને ગાયન-ન ૃત્ય શરૂ કય.ું ુ તેમના હાિ,ભાિ,ન ૃત્ય..િગે રે
ુ ી તેમને થત્રીને જોઇ જ ન
જોઇને ઋટયશૃગ
ં ઋર્ષ તેમને અનકુ ળ
ૂ થઇ ગયા.અત્યાર સધ
હતી.શરૂઆતમાં તો તેમને લાગ્ય ંુ કેઃઆ પ્રાણી કોન છે ? મહાન ત૫થિી હોિા છતાં ઋટયશૃગ
ં ઋર્ષ
લબ્ુ ધ થયા.આમાં ભાગિતકાર સમજાિે છે કેઃજેને જીિન ર્િકાસ કરિો હોય તેમને ગાયન,ન ૃત્યના
ુ બનાિી તકલીફ આ૫શે.અને જે ૫રતંત્ર બર્ુ ધ્ધનો છે તે જીિન
નાદમાં ના ૫ડવ,ંુ તે ૫થચ્યત
ર્િકાસ કેમ કરી શકે?જીિન ર્િકાસ કરિો હોય તો થિતંત્ર બર્ુ ધ્ધ જોઇએ.જીિન ર્િકાસના માટે
બર્ુ ધ્ધ બગડિી ના જોઇએ.કપાળે ર્તલક કરીને આ૫ણે બર્ુ ધ્ધની પ ૂજા કરીએ છીએ,કારણ કેઃબર્ુ ધ્ધ
બગડે તો ર્િચાર અને કમા ૫ણ બગડે છે .
16)

માછલીઃ અિધ ૂતે માછલી પાસેથી એિો બોધ ગ્રહણ કયો કેઃજેને જીિન ર્િકાસ કરિો હોય

તેને રસના નો મોહ છોડિો ૫ડશે.માછીમાર કાંટામાં માંસનો ટૂકડો રાખીને માછલીને ફસાિે છે ,તેિી
રીતે થિાદના લોભી દુાબર્ુ ધ્ધ મનટુ ય ૫ણ પોતાના મનને મંથન કરનારી જીભને િશ થઇ જાય છે
અને માયો જાય છે .ર્િિેકી પરૂુ ષ ભોજનને છોડીને બીજી ઇર્ન્દ્રયો ઉ૫ર તો ખ ૂબ જ જલ્દીથી ર્િજ્ય
પ્રાપ્ત કરી લે છે ,પરં ત ુ તેનાથી રસના ઇર્ન્દ્રય(જીભ) િશમાં થતી નથી.
17)

રટિંટોડીઃ અિધ ૂત એકિાર ટીંટોડીને જુિે છે .તેની ચોંચમાં માંસનો ટુકડો હતો,તેના લીધે

બીજા બધા ૫ક્ષીઓ તેની પાછળ ૫ડયા હતા.છે િટે ટીંટોડીએ માંસનો ટુકડો ફેંકી દીધો કે તરુ ં ત જ
બધા હેરાન કરિાિાળા ચાલ્યા ગયા અને હેરાગર્ત દૂ ર થઇ.આના ઉ૫રથી અિધ ૂત કહે છે
કેઃઅ૫સંગ્રહના લીધે હેરાનગર્ત થાય છે , તે છોડી દો તો તકલીફ દૂ ર થાય છે .અહી માંસના ટુકડાનો

અથા થાય છે ઃઉ૫ભોગ્ય િથત.ુ કર્િએ કહ્ં ુ છે કેઃજે છે ડે એને કોઇ છોડત ંુ નથી અને જે છોડે તેને કોઇ
છે ડત ંુ નથી.
18)

ર્પિંગલા િેશ્યાઃ દત્તાત્રેય ર્પિંગલા નામની િેશ્યા પાસેથી ૫ણ જ્ઞાન મેળવ્ય ંુ છે .શ્રીમદ્

ભાગિત ્ માં તેની કથા આિે છે કેઃ ર્િદે હ નગરી ર્મર્થલા નગરીમાં એક નાચિા ગાિાિાળી
ુ તેને સદ
ર્પિંગલા નામની િેશ્યા રહેતી હતી,તે ધનની લોભી હતી.પ્રભએ
ંુ રતા આપી હતી,પરં ત ુ તેનો
તે દુર્ ૫યોગ કરતી હતી.ધનિાન અને લાલચ ુ પરૂુ ષોને લોભાિીને તે તેમની પાસેથી ધન ૫ડાિતી
ુ ાની અથત થતાં ધનિાન પરૂુ ષો તેની પાસે આિિાના બંધ થઇ ગયા.એક
હતી,૫રં ત ુ તેની યિ
રદિસ તે ગ્રાહક શોધે છે અને તેમાં ર્નટફળ જાય છે ,તેથી તે ૫શ્ર્યાતા૫ કરે છે કેઃ આ મારો દે હ
ર્િલાસાથા નથી.ર્પિંગલા થત્રી હોિા છતાં થત્રી શરીરની ર્નિંદા કરે છે .તેને કામિાસના ર્િશે નફરત
ઉભી કરી છે .કોઇની કામના પ ૂર્તિના માટે પોતાન ંુ શરીર િા૫ય,ા ુ તેથી તે જીિનથી કં ટાળી ગઇ,છે િટે
તેને ર્િચાર કયો કેઃમારાથી સૌથી નજીકમાં નજીક, મારા હૃદયમાં જ મારા સાચા થિામી ભગિાન
ુ અને ૫રમાથાન ંુ સાચ ંુ ધન આ૫નાર છે .જગતના પરૂુ ષો
ર્િરાજમાન છે કે જે િાથતર્િક પ્રેમ,સખ
અર્નત્ય છે અને એક પ્રભ ુ જ ર્નત્ય છે તેમને છોડીને મેં તચ્ુ છ મનટુ યોન ંુ સેિન કય?
ા ુ કે જે મારી એક
૫ણ કામના પરુ ી કરી શકે તેમ ન હતા,તેમને મને ફતત દુઃખ-ભય--વ્યાર્ધ-શોક અને મોહ જ આપ્યાં
છે .આમાં મારી મ ૂખાતાની હદ છે કેઃહું તેમન ંુ સેિન કરતી રહી..ખરે ખર ધનની લાલચ અને આશા
ઘણી ખરાબ છે .
મનટુ ય આશાની ફાંસી ઉ૫ર લટકી રહ્યો છે તેને તલિારથી કા૫િાિાળી કોઇ િથત ુ હોય તો તે ફતત
િૈરાગ્ય છે .જેના જીિનમાં િૈરાગ્ય આિતો નથી તે અજ્ઞાની પરૂુ ષ મમતા છોડિાની ઇચ્છા કરતો
નથી તેમ શરીર અને તેના બંધનથી મતુ ત થિાન ંુ ઇચ્છતો નથી.ર્પિંગલાએ પોતાને જ સમજાવ્ય ંુ
કેઃહું ઇર્ન્દ્રયોના આર્ધન બની ગઇ ! મેં ખ ૂબ જ ર્નન્દનીય આજીર્િકાનો આશ્રય લીધો ! મારૂ શરીર
િેચાઇ ગય ંુ !લં૫ટ લોભી અને ર્નિંદનીય મનટુ યોએ તેને ખરીદી લીધ ંુ અને હું એટલી મ ૂખા છું કેઃઆ
શરીરના બદલામાં ધન ઇચ્છતી રહી ! મને ર્ધક્કાર છે ! આ શરીર એક ઘટ છે તેમાં આડા ઉભા
િાંસની જેમ હાડકાં ગોઠિાયેલાં છે .ચામડી,રોમ અને નખથી ઢં કાયેલ ં ુ છે ,તેમાં દશ દરિાજા છે કે
જેમાંથી મળ-મ ૂત્ર નીકળતા જ રહે છે ,તેમાંથી જો કોઇ સંબચત સં૫ર્ત્ત હોય તો મળ-મ ૂત્ર છે .મારા
ર્સિાઇ એિી કં ઇ થત્રી હશે કે જે આ થથ ૂળ શરીરને પોતાન ંુ ર્પ્રય સમજીને તેન ંુ સેિન કરે ? આ
ર્મર્થલાનગરી ર્િદે હીઓ અને જીિન્મતુ ત મહાપરૂુ ષોની નગરી છે અને તેમાં એકમાત્ર હું જ મ ૂખા
અને દુટટ છું,કારણ કેઃઆત્મદાની-અર્િનાશી ૫રમર્પ્રય ૫રમાત્માને છોડીને બીજા પરૂુ ષોની
અબભલાષા કરૂં છું.મારા હૃદયમાં ર્િરાજમાન પ્રભ ુ તમામ પ્રાણીઓના ૫રમ રહતૈષી,ર્પ્રયતમ થિામી

અને આત્મા છે .હે મારા મ ૂખા બચત્ત ! ત ૂં બતાિ તો ખરૂં કેઃજગતના ર્િષયભોગોએ અને તેને
ુ આપ્ય ંુ ? અરે ! તે પોતે જ જન્મ-મરણધમી હોય તે તને
આ૫િાિાળા પરૂુ ષોએ તને કેટલ ં ુ સખ
ુ કેિી રીતે આપી શકિાના હતા ? હિે ખરે ખર મારા કોઇ શભ
ુ કમાના ફળથિરૂપે મારા
શાશ્ર્િત સખ
પ્રભ ુ મારી ઉ૫ર પ્રસન્ન થયા છે ,તેથી જ તો આ દુરાશાથી મને િૈરાગ્યનો ભાિ થયો છે અને આ
ુ આ૫શે.હિે હું ભગિાનનો આ ઉ૫કાર આદરપ ૂિાક ર્શશ ઝુકાિીને થિીકાર કરૂં
િૈરાગ્ય જ મને સખ
છું અને ર્િષયભોગોની દુરાશાને છોડીને જગદીશ્ર્િરની શરણ ગ્રહણ કરૂં છું.હિે મને પ્રારબ્ધ
ુ ાર જે કં ઇ પ્રાપ્ત થશે તેનાથી મારો જીિન ર્નિાા હ કરી લઇશ અને ઘણા જ સંતોષ અને
અનસ
શ્રધ્ધાથી બાકીન ંુ જીિન જગતના કોઇ૫ણ પરૂુ ષની તરફ ન જોતાં મારા હૃદયેશ્િર આત્મથિરૂ૫
ુ ી સંગ ર્િહાર કરીશ.
પ્રભન
જે સમયે જીિ તમામ ર્િષયોથી ર્િરતત બની જાય છે તે સમયે તે પોતે જ પોતાની રક્ષા કરી લે
છે ,એટલે ખ ૂબ જ સાિધાનીની સાથે એ જોતા રહેવ ંુ જોઇએ કેઃસમગ્ર જગત કાળરૂપી અજગરથી
ભયગ્રસત
્ છે .અિધ ૂત દત્તત્રેય કહે છે કેઃિાથતિમાં ર્િષયોથી મસ્ુ તત થઇ જિાથી જ માનિ
િાથતિમાં મતુ ત થઇ જાય છે તે મેં ર્પિંગલા પાસેથી ર્શખય ંુ તથા જેને પોતાના શરીરને પોતાની
અને બીજની કામનાપ ૂર્તિ માટે િા૫યું ુ છે તેને શરીરને અ૫માર્નત કયું ુ ગણાય છે .ધનની બચિંતા અને
ધનન ંુ બચિંતન એ જ સિાથિ નથી, ફતત િાસનાપ ૂર્તિ માટે જ માનિશરીર મળ્ય ંુ નથી,ક્ષુદ્ર પરૂુ ષોની
સેિા કરિાથી કં ઇ મળત ંુ નથી.....આ પાંચ િાતોથી અિધ ૂત દત્તાત્રેયએ ગ્રહણ કરી.
19)

અભાકઃ અભાક એટલે નાન ંુ બાળક. અિધ ૂત દત્તાત્રેયે નાના બાળક પાસેથી ૫ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત

કય.ું ુ નાના બાળકને માન કે અ૫માનન ંુ ધ્યાન હોત ંુ નથી અને ઘર તથા ૫રીિારજનોની કોઇ બચિંત્તા
હોતી નથી.તે પોતાના આત્મામાં જ રમણ કરે છે - તે ર્શક્ષણ મેં નાના બાળક પાસેથી લીધેલ છે .આ
ુ ાર્તત
જગતમાં બે જ વ્યસ્તત ર્નર્શ્ચંત અને ૫રમાનંદમાં મગ્ન રહે છે .નાન ંુ બાળક અને જે પરૂુ ષ ગણ
બની ગયો છે તે. બાળકને માન અ૫માનની કલ૫ના
નથી,જયારે આ૫ણને એક જ કામના રહે છે
્
કેઃ લોકો અમોને સારા કહે.માણસની ૮૦ ટકા શસ્તત લોક આરાધનામાં ખચાા ઇ જાય છે .નાન ંુ બાળક
ુ ી બચિંતા છે ત્યાંસધ
ુ ી વ્યથા રહેિાની જ !
ર્નર્શ્ચંત છે તેમ માણસે બચિંતા છોડી દે િી જોઇએ.જયાં સધ
ુ ાર્ષતકાર કહે છે કેઃ"બચન્તા બચત્તા સમાનાર્થત" બચત્તા માણસને મરી ગયા ૫છી બાળે છે ૫ણ
સભ
બચન્તા તો માણસને જીિતાં જ બાળે છે .શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતા કહે છે કેઃ ભ ૂતકાળની બચિંતા છોડી દો,
ભર્િટયકાળની લાલસા છોડી દો અને િતામાનને ૫કડો.ભગિાને ર્િથમર્ૃ ત ના રાખી હોત તો
ભ ૂતકાળમાં થયેલી ભ ૂલો, ભોગિેલા દુઃખો યાદ કરીને માણસ મરી જાત.આ બચિંતા દૂ ર કરિાનો
ઉપાય છે ઃખરાબમાં ખરાબ થિીકારિાની તૈયારી રાખો,જેથી માનર્સક શાંર્ત મળશે.બચિંતાન ંુ બીજુ ં

ુ િણ. Confusion is the chief cause of worry.માણસ નિરો હોય ત્યારે બચિંતા કયાા
કારણ છે ઃમઝ
કરે છે માટે કામમાં સતત વ્યથત રહો.બીજુ ં કુ ર્િચારથી બચિંતા ઉભી થાય છે .ક્ષુદ્ર,દુબાળ ર્િચારો
સાંભળિાથી બચિંતા થશે,૫રં ત ુ જે બીજાની બચિંતા કરિા લાગે છે તેના મન ઉ૫ર બચિંતાની ખરાબ
ુ ના
અસર થતી નથી.નાના બાળકને જોઇને અિધ ૂત દત્તાત્રેયને એ કલ૫ના
આિી કેઃર્િષય સખ
્
ુ ની ઇચ્છા કરિી, માન અ૫માનથી દૂ ર રહેવ ંુ અને બચિંતા છોડી દે િી.
બદલે આર્ત્મક સખ
20)

કુ મારીકાઃ એક િખત અિધ ૂત ફરતા હતા.તે એક ઘરમાં ગયા તો એક કું િારી કન્યા એકલી

જ ઘેર હતી.ઘરના તમામ સદથયો બહાર ગયા હતા.ઓબચિંતા િર ૫ક્ષના લોકો ઘેર આવ્યા.ઘરમાં
બીજુ ં કોઇ હત ંુ નહી.છોકરીએ ર્િચાયું ુ કેઃ ઘરમાં ચોખા નથી તો શંુ કરવ ંુ ? આિેલા મહેમાનો
બહારના રૂમમાં બેઠા હતા.તે અંદરના રૂમમાં ડાંગર ખાંડિા બેઠી તો બંગડીઓનો અિાજ થિા
લાગ્યો.કુ મારીકાએ બંગડીઓનો અિાજ ના થાય તે માટે બંને હાથમાં એક એક બંગડી જ રાખી
તેના લીધે અિાજ બંધ થઇ ગયો.અિધ ૂતને લાગ્ય ંુ કેઃજ્યાં િધારે લોકો ભેગા થાય ત્યાં ઝઘડો
થશે,અિાજ થશે, બે લોકો ભેગા થાય તો સંિાદ થાય.આનો અથા માણસે એકલા રહેવ ંુ જોઇએ,તો જ
તે શાંર્તથી ર્િચાર કરી શકે.ઘણા લોકો સાથે બેસીને પ્રાથાના કરી શકે,પ્રાથાના અને પ ૂજામાં અંતર
છે .પ ૂજા હંમેશાં એકલા બેસીને જ થાય છે .આમ,ત૫ એકલાએ જ કરવ ંુ અને અધ્યયન-અભ્યાસ બે
ુ તેમણે કુ મારીકા પાસેથી જાણિા મળ્યો.
જણાએ સાથે મળીને કરિો- આ ગણ
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સા૫ : સા૫ પાસેથી અિધ ૂત એ ર્શખયા કેઃ સંન્યાસીએ સા૫ની માફક એકલા જ ર્િચરણ

કરવ.ંુ તેને મંડળ કે મઠ બાંધિો જોઇએ નહી.જનસંગ્રહ ખોટો છે ,ઘર રાખવ ંુ ખોટંુ છે .સા૫ બોલતો
નથી તમે માણસે ૫ણ મૌનન ંુ મહત્િ સમજીને મૌન રાખવ ંુ જોઇએ.સા૫ છૂપાઇને ચાલે છે ... આ
પાંચ િાતો સંન્યાસી પાસે હોિી જોઇએ, તે સન્યાસી માટે પંચામ ૃત છે .
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શરકૃત : શરકૃત એટલે બાણ બનાિનાર.બાણ બનાિનાર પોતાના કામમાં એટલો બધો

તલ્લીન હતો કેઃતે જ સમયે રથતા ઉ૫રથી રાજાની સિારી ત્યાંથી ૫સાર થઇ ગઇ, તે સિારીમાં
િાજજત્રો-ઢોલ-શરણાઇ..િગે રેનો ઘણો જ અિાજ થતો હતો, તેમછતાં બાણ બનાિનાર એટલો
પોતાના કામમાં એકાગ્ર હતો કેઃઉ૫ર સધ્ુ ધાં જોય ંુ નહી.આ જોઇને અિધ ૂતને લાગ્ય ંુ કેઃ જગતમાં
ઘણા અિાજો આિશે,પરં ત ુ જીિન ર્િકાસ સાધિાનો પ્રયત્ન કરનારે પોતાના કાયામાં એકાગ્ર રહેવ ંુ
જોઇએ.આસન અને પ્રાણાયામ િડે પ્રાણને જીતીને અભ્યાસ અને િૈરાગ્યના દ્રારા પોતાના મનને
િશમાં કરી લેવ ંુ અને ૫છી પોતાના લક્ષ્ય થિ-થિરૂ૫માં લગાિવ.ંુ જયારે ૫રમાનંદ થિરૂ૫
૫રમાત્મામાં મન ર્થથર થઇ જાય છે તો ત્યાર ૫છી ધીરે ધીરે િાસનાઓની ધ ૂળ ધોિાઇ જાય
ુ ની વ ૃર્ધ્ધ થિાથી રજોગણ
ુ અને
છે .જેમ ઇંધન ર્િના અર્ગ્ન શાંત ૫ડી જાય છે તેમ સત્િગણ
ુ ી વ ૃર્ત્તઓનો ત્યાગ થિાથી મન શાંત બની જાય છે .
તમોગણ
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કીટક: (ભમરી) જેિી રીતે ભમરી એક કીડાને લાિીને રદિાલમાં પોતાના બનાિેલ ઘરમાં

બંધ કરીને ડં ખ માયાા કરે છે .કીડાને ભય હોય છે કેઃભમરી મને ખાઇ જશે, આિા ભયથી તે સતત
ભમરીન ંુ જ બચિંતન કરે છે , આમ,સતત બચિંતનથી કીડો પોતાના ૫હેલાંના શરીરનો ત્યાગ કયાા ર્િના
જ ભમરી બની જાય છે .અિધ ૂત દત્તાત્રેયે આ કીટક પાસેથી બોધ લીધો કેઃ"જો પ્રાણી થનેહથી-દ્રેષથી
અથિા ભયથી ૫ણ જો જાણી જોઇને એકાગ્રરૂ૫થી પોતાન ંુ મન તેમાં લગાિી દે તો તેને બચિંતન
ુ ાર તે િથત,વ્
ુ યસ્તતન ંુ થિરૂ૫ પ્રાપ્ત થઇ જાય છે .જીિનમાં બચિંતન ઘણંુ જ મહત્િન ંુ છે .જેવ ંુ
અનસ
બચિંતન કરીશંુ તેના જેિા થઇ જઇશ.ંુ આ બચિંતનમાં આ૫ણે કોન ંુ અને કેટલ ં ુ બચિંતન કરીએ છીએ તે
અગત્યન ંુ છે .૫ર્િત્ર િાતોન ંુ બચિંતન કરિાથી જીિન બદલાય છે .
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કરોબળયો : જેમ કરોબળયો પોતાની લાળથી જાળ બનાિે છે તેમાં ર્િહાર કરે છે અને ૫છી

તેને ગળી જાય છે , તેિી જ રીતે તમામના પ્રકાશક અને અંતયાા મી સિાશસ્તતમાન ૫રમેશ્ર્િર
પ ૂિાકલ૫માં
અન્ય કોઇની સહાયતા ર્િના પોતાની માયાથી આ જગતને પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન કરે
્
છે , તેમાં જીિરૂ૫માં ર્િહાર કરે છે અને કલ૫ના
અંતમાં કાળશસ્તતના દ્રારા ર્િશ્ર્િને પોતાનામાં જ
્
લીન કરી લે છે .
આમ, મેં ૨૪ ગરૂુ ઓ પાસેથી જે ર્શક્ષણ મેળવ્ય ંુ તે મેં બતાવ્ય.ંુ હિે મેં પોતાના શરીર પાસેથી જે કં ઇ
ર્શખયો છું તે બતાવ ંુ છું.આ શરીર ૫ણ મારો ગરૂુ છે કારણ કેઃ તે મને ર્િિેક અને િૈરાગ્યન ંુ ર્શક્ષણ
આપે છે .આત્માની અમરતા અને દે હની ક્ષુદ્રતા સમજાિે છે . આ શરીરને ક્યારે ય પોતાન ંુ સમજવ ંુ
નહી, ૫રં ત ુ એિો ર્નશ્ર્ચય કરિો કેઃતેને એક રદિસ ર્શયાળ કે કત
ૂ રાં ખાઇ જાય છે અથિા અર્ગ્નના
હિાલે કરી દે િામાં આિશે, એટલે તેનાથી અસંગ બનીને ર્િચરણ કરવ.ંુ
ુ ી રાખિા અનેક પ્રકારની કામનાઓ અને કમા કરે છે તથા થત્રી-પ ૂત્રજીિ જે શરીરને સખ
ધન-દૌલત-ભૌતીક સં૫ર્ત્ત-સગાં િહાલાંનો ર્િથતાર કરીને તેના પાલન પોષણમાં લાગે લો રહે છે ,
ઘણી મશ્ુ કેલીઓ િેઠીને ધનનો સંચય કરે છે .આયટુ ય પરૂુ થતાં જ શરીર નટટ થઇ જાય છે અને
વ ૃક્ષની જેમ બીજા શરીરના માટે બીજ આરોપીને બીજાઓના માટે ૫ણ દુઃખની વ્યિથથા કરીને જાય
છે .
જેમ ઘણી બધી થત્રીઓ(૫ન્ત્નીઓ) એક પર્તને પોતાની તરફ ખેંચે છે તેિી જ રીતે જીિને
પાંચ જ્ઞાનેર્ન્દ્રયો અને પાંચ કમેર્ન્દ્રયો પોત પોતાના ર્િષયો તરફ ખેંચે છે .૫રમાત્માએ મનટુ ય
શરીરની રચના એિી બર્ુ ધ્ધથી કરી છે કેઃજે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે .જો કે આ મનટુ ય શરીર
અર્નત્ય છે ,પરં ત ુ તેનાથી ૫રમ પરૂુ ષાથાની પ્રાર્પ્ત ૫ણ થઇ શકે છે .મત્ૃ ય ુ તેનો દરે ક ૫ળે પીછો કરી
રહ્ં ુ છે માટે અનેક જન્મો ૫છી મળે લો આ અત્યંત દુલાભ મનટુ ય જન્મ પામીને બર્ુ ધ્ધમાન પરૂુ ષોએ
જેટલ ં ુ બની શકે તેટલ ં ુ િહેલ,ં ુ મ ૃત્ય ુ ૫હેલાં મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરિો જોઇએ.ર્િષયભોગ તો અન્ય

તમામ યોર્નઓમાં પ્રાપ્ત થાય છે જ, પરં ત ુ મોક્ષ માટે ફતત મનટુ ય જન્મ જ છે , માટે
ર્િષયભોગોમાં અમ ૂલ્ય જીિન ખોવ ંુ ના જોઇએ.
આ ર્િચારોથી મને જગતમાંથી િૈરાગ્ય થયો.મારા હૃદયમાં જ્ઞાન ર્િજ્ઞાનની જ્યોર્ત જાગિા
લાગી.હિે મને કશાયમાં આસસ્તત કે અહંકાર નથી.હિે હું થિછંદરૂ૫થી પ ૃર્થિી ઉ૫ર ર્િચરણ કરૂં
છું.ફતત ગરૂુ પાસેથી જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ત કરી લેિા માત્રથી કોઇ એમ ર્િચારે કેઃ હું ભિસાગર પાર થઇ
જઇશ તો તે મનટુ યની મોટી ભ ૂલ છે , કારણ કેઃ પોતાની બર્ુ ધ્ધથી ર્િચાર કરીને પોતાના કમોથી તે
જ્ઞાનમાગા ને અ૫નાિિામાં ના આિે તો તે ર્શટય ગરૂુ કૃપાનો પાત્ર બની શકતો નથી.ઋર્ષઓએ એક
જ અદ્ધદ્વર્તય બ્રહ્મન ંુ અનેક પ્રકારથી િણાન કયું ુ છે .
ુ બનો ઉ૫દે શ આપ્યો હતો.
આમ, ગંભીર બર્ુ ધ્ધિાળા અિધ ૂત ગરૂુ દત્તાત્રેયે રાજા યદુને ઉ૫ર મજ
રાજા યદુ અિધ ૂત દત્તાત્રેયની આિી િાતો સાંભળીને તમામ આસસ્તતઓથી છૂટકારો મેળિીને
સમદશી બની ગયા, તેિી જ રીતે આ૫ણે ૫ણ તમામ આસસ્તતઓનો ૫રીત્યાગ કરી સમદશી
બનિાન ંુ છે , આ માટે પ્રભ ુ ૫રમાત્મા આ૫ણે સૌને શસ્તત પ્રદાન કરે .....
ર્િનોદભાઇ એમ.માછી "ર્નરં કારી") - ફોન:૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫(મો) - email:vinodmachhi@gmail.com

ુ મ માગા દશાક - સદગરૂુ
અન૫
ુ ીન શાથત્રીય અથોથી
ગરૂુ શબ્દ પ્રાબચન અધ્યાત્મની ધરોહર છે .સંત મહાત્માઓએ ગરૂુ ને પરુ ાતન યગ
ુ ાર ગરૂુ ફતત અધ્યા૫ક કે માગા દશાક જ
અલગ અલગ થિરૂપે અ૫નાવ્યાં છે .તેમના મત અનસ
નહી,પરં ત ુ પરમર્પતા ૫રમાત્માના અંશના ર્નર્મિત હોય છે .જેની કલ૫ના
પૌરાબણક ર્િચાર
્
૫ધ્ધર્તએ અિતાર ધારણા ની પરરભાષામાં કરી છે . તે દે હધારી દે ખાિા છતાં દે હધારી નહી પરં ત ુ
શબ્દ હોય છે . થિયં ૫રમાત્મા પોતાના જીિોની રક્ષા માટે તેમનામાં શબ્દની થથા૫ના કરે છે અને
ુ રાખીને તેમને શાંર્ત ૫હોચાડે છે .પ્રથતત
ુ
તે શબ્દન ંુ રહથયોદ્ઘાટન તે ત્રથત જનતાની સન્મખ
ુ ાર ગરૂુ ન ંુ િાથતર્િક રૂ૫ શબ્દ રૂ૫ છે અને તે પોતે ૫રમાત્માન ંુ તત્િ છે જેન ંુ
ર્િચારધારા અનસ
પ્રમાણ છે ઃ શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતાઃ ભગિાન શ્રીકૃટણ કહે છે કેઃ- "જ્યારે જ્યારે ધમાની હાની અને
ુ (ભતતો)ની
અધમાની વ ૃપ્ધ્ધ થાય છે ત્યારે ત્યારે હું પોતાની જાતને સાકારરૂપે પ્રગટ કરૂં છું. સાધઓ
રક્ષા કરિા માટે,પા૫ કમા કરિાિાળાઓનો ર્િનાશ કરિા માટે અને ધમાની સારી રીતે થથા૫ના
ુ યગ
ુ માં પ્રગટ થયા કરૂં છું."(ગીતાઃ૪/૭-૮)
કરિાને માટે હું યગ

ુ સીદાસજી લખે છે કેઃરામચરીત માનસ-માં ગોથિામી તલ
"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 અસરુ ોની વ ૃપ્ધ્ધ થાય છે અને જ્યારે
તેઓ િણાિી ના શકાય તેિી અનીર્ત કરે અને બ્રાહ્મણો..ગાયો..દે િતાઓ તથા પ ૃર્થિી ખેદ પામે
ત્યારે ત્યારે કૃપાર્નર્ધ પ્રભ ુ ર્િર્િધ શરીરો ધારણ કરીને સજ્જજનોની પીડાન ંુ હરણ કરે છે . સંસારમાં
સાધારણમાં સાધારણ કાયા શીખિા માટે અમારે તેના જાણકાર ગરૂુ ન ંુ શરણંુ લેવ ંુ ૫ડે છે .એિા
વ્યસ્તતની શોધ કરિી ૫ડે છે કે જે ૫હેલાંથી જ તે ક્ષેત્રનો જાણકાર હોય છે ,તેિી જ રીતે આધ્યાજત્મક
ક્ષેત્રમાં ૫ણ શાંર્ત પ્રાપ્ત કરિા માટે કોઇ ૫રમ પરૂુ ષની શરણાગર્ત અર્ત આિશ્યક છે .જેિી રીતે
પ્રકાશ ર્િના અંધકાર દૂ ર થતો નથી, જ્ઞાની ર્િના જ્ઞાન પ્રાર્પ્ત ફતત કલ્પના જ છે ,નાર્િક ર્િના
નૈયા પાર ઉતરી શકાત ંુ નથી,ર્શક્ષક ર્િના ર્શક્ષણ પ્રાપ્ત થત ંુ નથી,તેિી જ રીતે ગરૂુ ના જ્ઞાનરૂપી
પ્રકાશ ર્િના માયાનો અંધકાર દૂ ર થઇ શકતો નથી.ગરૂુ જ્ઞાન ર્િના રહથય રહથય જ રહી જાય છે .
માનસકાર કહે છે કેઃ-"ગરૂુ બબન ભિર્નર્ધ તરઇ ન કોઇ, જો બબરં ચી શંકર સમ હોઇ"(રામાયણ)
ગરૂુ ની આિશ્યકતાની સાથે સાથે અહી કેટલાક પ્રશ્નો ઉ૫ર્થથત થાય છે કેઃજો ગરૂુ મળી જાય તો
ુ વ ંુ ? તેમની પાસેથી શંુ ર્શખવ ંુ ? ગરૂુ કેિી રીતે મળે ? જિાબ થપટટ છે કેઃજે
તેમને શંુ પછ
જજજ્ઞાસાવ ૃર્ત્તની શાંર્તના માટે મનટુ યને ગરૂુ ની ગરૂુ ની આિશ્યકતા ૫ડી તે સમથયાન ંુ ર્નરાકરણ ગરૂુ
ુ દુઃખના ગોરખધંધાથી અસંતટુ ઠ વ્યસ્તત ગરૂુ પાસેથી
પાસેથી મેળિવ ંુ જોઇએ.સંસારચક્રમાં સખ
સંતર્ુ ટઠ જ ઇચ્છશે. આધર્ુ નક િૈજ્ઞાર્નક મસ્થતથક તકા ક્ષેત્રમાં અસફળ રહ્યો છે .તેથી ગરૂુ શરણમાં
ુ ંુ નામ સર્ુ મરણ કરી રહ્યા
શ્રધ્ધાને અ૫નાિશે. સમગ્ર દુર્નયાના માનિો પોતપોતાની રીતે પ્રભન
છે .કોઇ રામ રામ..કોઇ હરર ૐ..કોઇ અલ્લાહ..કોઇ િાહેગરૂુ તો કોઇ GOD..એક જ માબલક પ્રભ ુ
ુ િથી
૫રમાત્માનાં જે અનેક નામ છે તેનો બોધ કરાિિા માટે ગરૂુ તેનો પરીચય વ્યસ્તતગત અનભ
પ્રદાન કરે છે . " તરંુ ત ર્મલાિે રામસે ઉન્હે ર્મલે જો કોઇ " જે ૫ણ તેમને મળે છે તેમને રામની
ુ ી સાથે જોડી દે છે .ગરૂુ શબ્દનો અથા ૫ણ
સાથે કે જે ઘટઘટમાં રમી રહ્યા છે .તે જ્યોર્તથિરૂ૫ પ્રભન
એ જ છે કેઃ જે અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂ ર કરી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ પ્રદાન કરે .ગરૂુ સત્યનો બોધ કરાિે છે

કે જેનાથી અંતરન ંુ અજ્ઞાનરૂપી અંધારૂં દૂ ર થાય છે .તેિા જ ગરૂુ ને ધારણ કરો કે જે સત્યની પ્રતીર્ત
ુ િ કરાિી દે .
કરાિી દે .જે અકથ છે ..અિણાનીય છે ..તેનો અમોને અનભ
કબીર સાહેબ કહે છે કેઃસાધો સો સદગરૂુ મોહે ભાિે,૫રદા દૂ ર કરે આંખનકા ર્નજ દશાન રદખલાિે.
ુ જ્યોર્તનો અનભ
ુ િ
ગરૂુ ન ંુ આ જ કામ છે .ગરૂુ તો તે છે જે અજ્ઞાનતાનો ૫ડદો હટાિીને અંતામખ
ુ બ ચાલે છે ,તેને
કરાિે છે .હરરનામન ંુ અમ ૂલ્ય રત્ન પ ૂણા ગરૂુ ની પાસે હોય છે .જે તેમના આદે શ મજ
ુ િ કરાિી દે છે .સમય સમયે અનેક મહાન ર્િભ ૂર્તઓ ર્િશ્વમાં અિતરીત
પોતાનો વ્યસ્તતગત અનભ
થતી રહે છે .પ ૃર્થિી ૫ર અિતરીત થિા છતાં ઇશ્વર સાથે તેમનો સબંધ અત ૂટ રહે છે .આ ર્િભ ૂર્તઓ
ઇશ્વરના પ્રર્તર્નર્ધના રૂ૫માં આિે છે ,તે આ ર્િશ્વના ર્મર્થયા રં ગ તમાશાઓમાં ભાગ લેિા છતાં ૫ણ
તેનાથી અબલપ્ત રહીને પોતાના પ્રભ ુ ૫રમાત્માની યાદમાં તલ્લીન રહે છે અને જે પોતે ૫રમાત્મામાં
લીન હશે તે જ સંસારના નરકમાં બળતા જીિોને પોતાના જેિી લીનતાનો માગા બતાિી શકે
છે .આિી વ્યા૫ક આત્માઓની શોધની આિશ્યકતા છે .ગરૂુ ની શોધ..જજજ્ઞાસા..ઉત્સકુ તા..ની ઉગ્ર
ર્થથર્ત સાધકની પ્રથમ અને અંર્તમ સીડી છે .
કબીર સાહેબના શબ્દોમાં.....
!! જજન ઢૂંઢા ર્તન પાઇયા, ગહરે પાની પૈઠ, મૈં બાિરી ડુબર્ન ડરી,રહી રકનારે બૈઠ !!
શોધની સત્યતાન ંુ આ પ્રમાણ છે .જે શોધ કરે નહી,ઉંડાણમાં ઉતરશે નહી તે શંુ પ્રાપ્ત કરી શકશે? તે
ુ ાિી દે િાનો ! ગરૂુ ની પ્રાર્પ્તના માટે હું
તો રકનારા ઉ૫ર બેસીને જ જીિનની અનમોલ ઘડીઓને ગમ
ુ
અને મારાપણાનો ત્યાગ તથા અબભમાન રરહત ર્નટકપટ શોધની આિશ્યકતા છે .મહાત્મા ઇસએ
New Testament માં ઉ૫દે શ આ૫તાં સદ
ંુ ર શબ્દોમાં આ િાતનો સંકેત આપ્યો છે કેઃ"સાચા રદલથી
માંગો તો મળશે,સાચા ભાિથી શોધો તો પ્રાપ્ત થશે, સત ્ પથ ઉ૫ર આચરણ કરતાં તેમન ંુ દ્વારા
ુ શે."
ખટખટાિશો તો અિશ્ય ખલ
મોક્ષ-પ્રદાતા ગરૂુ ને તે જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જેન ંુ પ્રારબ્ધ ઉચ્ચકોરટન ંુ છે અને જે સંસારમાં
ુ ોની ખાણ બનીને જીિનના ચરમ લક્ષ્યની પ્રાર્પ્તના માટે પ્રયત્ન કરે છે .પ્રભ ુ ૫રમાત્માની
સદગણ
ુ ને ગરૂુ સાથે ભેટો કરાિે છે .જજજ્ઞાસ ુ ભાિથી યાચના કરનારને હરરદાન
૫રમકૃપા જ જજજ્ઞાસઓ
ુ ૂર્ત કરાિનાર ભ ૂલેલા ભટકેલા પ્રાણીઓને ૫રમતત્િમાં લીન કરિા તથા માયાન્ધ
આ૫નાર,બ્રહ્માનભ
વ્યસ્તતને ર્િિેક નેત્ર પ્રદાન કરી કાળની સીમાથી બહાર ૫રમર્પતા ૫રમાત્મા સાથે સબંધ જોડી

આ૫નાર શસ્તતન ંુ નામ ગરૂુ છે . ભારતીય ર્િચારધારા જન્મ-મરણના ચક્રની યથાાથતામાં ર્િશ્વાસ
રાખે છે તેમાંથી ગરૂુ મતુ ત કરી શકે છે .ત્રણે લોકમાં ગરૂુ ર્સિાય કોઇ મસ્ુ તતન ંુ સાધન નથી.તેમની
પ્રેરણા અને માગાદશાનથી જ જીિ પ્રભ ુ ભસ્તત કરી શકે છે તથા રાત રદિસ તેનામાં મગ્ન રહીને
પોતાની માનર્સક તથા આધ્યાજત્મક ભ ૂખ શાંત કરી શકે છે .ગરૂુ પોતે એક ર્તથા છે .તેમના ચરણોમાં
બેસિા માત્રથી પાપો ધોિાઇ જાય છે .તે સંતોષનો ભંડાર હોય છે .ગરૂુ બચર ર્નમાલ જળનો સંચાર
કરનાર થત્રોત છે ,જેનાથી દુગા ર્તનો મેલ ધોિાઇ જાય છે .િાથતિમાં જો ગરૂુ પ ૂણા હોય તો ૫શ ુ સમાન
૫ર્તત અને કુ રટલ મનટુ યને ૫ણ દે િત્િ-૫દ પ્રાપ્ત કરે છે .તેમના હૃદયમાંથી હંમેશાં નીકળતી
ુ ધ
ુ ર્ં ધત કરે છે .આિા મહામાનિના ચરણોમાં ર્શશ ઝુકાિિાથી
બ્રહ્મજ્ઞાનની સગ
ં ી ર્િશ્વ પ્રકૃર્તને સગ
અિશ્ય કલ્યાણની પ્રાર્પ્ત થાય છે .સદગરૂુ સમાજના દરે ક વ્યસ્તતને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રદાન કરીને પોતાના
મ ૂળ થિરૂ૫ ૫રમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાિીને વ્યસ્તત તથા સમાજને થિગીય આનંદ પ્રદાન કરે છે .
હિે સહજમાં જ પ્રશ્ન થાય કેઃમસ્ુ તતદાતા,જીિ-બ્રહ્મમાં એકત્િ થથાર્પત કરનાર તથા સંસારના ર્િષયર્િકારોમાંથી મસ્ુ તત અપાિનાર ગરૂુ ક્યાંના ર્નિાસી હોય છે ? શારીરરક રૂ૫માં તે ભલે દુર્નયાદારી
દે ખાય,પરં ત ુ િાસતિમાં
તે આ ર્િલાસી જગતના હોતા નથી,તે દુર્નયાના નરકમાં તડ૫તી
્
માનિતાના મસીહા ભૌર્તકરૂ૫ લઇને આિે છે ,તેમછતાં તે થિયમ ્ ૫રબ્રહ્મ ૫રમાત્માના પ્રર્તર્નર્ધ
ુ ી અબભન્ન હોય છે ,તે સાકાર હોિા છતાં૫ણ ર્નરાકાર
હોય છે .ગરૂુ દે હમાં જ ર્થથત હોતા નથી,તે પ્રભથ
હોય છે ,તે જીિોન ંુ કલ્યાણ કરિા માટે દે હ ધારણ કરતા હોય છે .તમામ સદગ્રંથોએ તેમની મહીમાન ંુ
િણાન કયું ુ છે .ગરૂુ અમારી જેમ માનિીય આકારમાં હોય છે .તેમન ંુ શરીર સંસારમાં કામ કરત ંુ દે ખાય
ુ ી અબભન્ન હોય છે .આ જગતના કોઇ બંધન તેમને હોતા નથી.ગરૂુ એ પ્રભએ
ુ
છે ,૫રં ત ુ તે પ્રભથ
ુ ી ર્િખ ૂટા ૫ડેલ જીિોને ૫રમાત્માની સાથે જોડિા
મોકલેલ દૂ ત છે .જે સંસારના કલ્યાણના માટે પ્રભથ
માટે આિે છે .
ુ
ગરૂુ અને ર્શટયનો સબંધ પ્રગાઢ હોય છે .જેની તલના
કોઇની સાથે કરી શકાતી નથી.દુર્નયાના
તમામ સબંધો થિાથાથી બંધાયેલ છે ,જ્યારે ગરૂુ -ર્શટયનો સબંધ ર્નઃથિાથા હોય છે .ગરૂુ ર્શટયને મન
અને ઇષ્ન્દ્રયોને ર્થથર કરિાન ંુ સાધન બતાિતા હોય છે .પોતાની કૃપા દૃર્ટટથી ર્શટયને બપ્ુ ધ્ધની
ર્નમાળતા પ્રદાન કરે છે ,કેમ કે ૫રમાથામાં મન,ઇર્ન્દ્રયો તથા બર્ુ ધ્ધની ર્થથરતા ર્નતાન્ત આિશ્યક
ુ ાર ભોગિિાના દુઃખોને પોતાની
છે .સદગરૂુ ર્શટયના તમામ રોગ-સંતા૫ દૂ ર કરી દે છે .પ્રારબ્ધ અનસ
શસ્તતથી હલકા બનાિી દે છે અને દુઃખ સહન કરિાની શસ્તત આપે છે .
જ્યો જનની સ ૂત જન પાલતી રખતી નજર મંઝાર,ત્યોં સદગરૂુ ર્શટયકો રખતા હરર ર્પ્રત પ્યાર..

એટલે કેઃ માતાથી િધ ુ અર્ધક અટૂટ પ્રેમથી ગરૂુ ર્શટયની પાલના કરે છે .તે નામ-સત્યજ્ઞાનન ંુ
ભોજન જમાડી ર્શટયન ંુ પાલન પોષણ કરે છે ,તે પ્રેમની રોટી,જીિન અમ ૃત ર્શટયને આપે છે .ગરૂુ નો
અદૃશ્ય હાથ ઘણો લાંબો હોય છે .તેમના સાર્મપ્ય કે દુર િસિાથી કોઇ ફરક ૫ડતો નથી,તેમાં
કારણ-કરણ પ્રભ ુ સત્તા કામ કરતી હોય છે .
હિે પ્રશ્ન થાય કેઃ ગરૂુ ૫ણ અમારી જેમ જ માનિ છે તો ૫છી તેમને ર્િશેષતા કેમ આ૫િામાં આિે
છે ? તેનો જિાબ એ છે કેઃગરૂુ નો અમારી જેમ જ માનિ દે હ હોય છે ,પરં ત ુ તેમનામાં ૫રમાત્મા પ્રગટ
રૂ૫માં હોય છે .૫રમાત્મા દરે કમાં છે જ,પરં ત.ુ ......
સબ ઘટ મેરા સાાઇયા સ ૂની સેજ ના કોઇ, બબલહારી ર્તસ ઘટકી જા ઘટ પ્રગટ હોય...... ગરૂુ માં જે
સત્તા પ્રગટ છે તે બીજાઓમાં ૫ણ પ્રગટ કરતા હોય છે ,એટલા માટે જ તે માનિ શરીરને અમે
ર્િશેષ માનીએ છીએ,તેમની પ ૂજા કરીએ છીએ.
ુ ારના જીિન-મરણ-આિાગમનના ર્સધ્ધાંતને થિીકારે છે .શાસ્ત્રોમાં
ભારતીય ર્િચારધારા કમા અનસ
ચૌરાશી લાખ યોર્નયો(ઇંડજ..ર્પિંડજ..થિેદજ અને ઉદબભજ)ન ંુ િણાન છે તથા દે િ દુલાભ મનટુ ય
જન્મની પ્રાર્પ્ત ઘણા જ સત્કમોન ંુ પ્રર્તક છે એમ કહેિામાં આવ્ય ંુ છે .સ ૃર્ટટના ર્િકાસક્રમમાં ઉત્તરોત્તર
ઉન્નર્તનો ઉપાસક માનિ તમામ જીિોમાં મોટો કહેિાય છે ,કારણ કેઃતેની પાસે
બર્ુ ધ્ધ,ર્િિેક,મ ૂલ્યાંકન કરિાની તથા િાથતર્િકતા શોધી કાઢિાની શસ્તત તેનામાં છે .આ શસ્તતના
આધારે તે પોતાના જીિન લક્ષ્યના ર્િશે ર્િચારી શકે છે તથા જીિન રહથયની શોધ કરી છે લ્લે
ુ ાં લીન થઇ શકે છે અને આ જ મનટુ યજીિનની
આિાગમનના ચક્કરમાંથી છુટકારો મેળિીને પ્રભમ
ુ ો-આકષાણો-ર્િકષાણોથી
સાથાકતા છે .પ્રભ ુ ૫રમાત્માની ગોદમાં થથાન પ્રાપ્ત કરી સાંસારરક ભોગો-સખ
મસ્ુ તત મળે છે અને માયાના અંધકાર પાર કરી ર્િિેકરૂપી રદ૫ક લઇ પોતાનો િાથતર્િક માગા શોધી
લેિો.ભિસાગરમાં ગોથાં ખાિા કરતાં સત્યબોધ પ્રાપ્ત કરી અલૌરકક આનંદ પ્રાપ્ત કરિો તથા
જીિતાં રહીને પોતાનાં પ્રારબ્ધ કમોનો રહસાબ પરુ ો કરી નિેસરથી સદર્િચારી..સમવ્યિહારી તથા
૫રકલ્યાણકારી જીિન ર્િતાિવ ંુ – એ જ િાથતિમાં મનટુ ય જીિનન ંુ લક્ષ્ય છે , ૫રં ત ુ આ ક્યારે
શક્ય બને ? સંસારમાં જન્મ લેતાં જ મનટુ ય માયાિી ગોરખધંધામાં એિો ફસાઇ જાય છે
કેઃઆધ્યાર્ત્મક જ્ઞાનનો રદ૫ક અર્િિેકરૂપી ભયંકર અંધકારમાં પોતાનો પ્રકાશ ફેલાિી શકતો
નથી.દી૫થી દી૫ પ્રગટાિિાનો ર્સધ્ધાંત પ્રર્સધ્ધ છે ,એટલે જ્ઞાનરૂપી રદ૫કને ગરૂુ ની સહાયતાથી
પ્રકાર્શત કરી શકાય છે ,એટલે સિાપ્રથમ મનટુ યએ પોતાના જીિન લક્ષને પ્રાપ્ત કરિા,જન્મમરણના ચક્કરમાંથી મતુ ત થિા કોઇ સાચા ગરૂુ ની શોધ કરિી જોઇએ.

ગરૂુ એક એિી શસ્તત

ુ ર્થથર્તમાં મનટુ ય પાસે બધ ંુ જ હોિાછતાં ૫ણ શ ૂન્ય છે ,તે કથતરી
ુ મ ૃગની જેમ
છે જેમની અન૫
ુ ધ
પોતાની અંદરથી જ આિતી સગ
ં ને જ ંગલોમાં,૫હાડો,ર્તથોમાં શોધતો ફરે છે ,તેને કોઇ
િાથતર્િકતા સમજાિી દે તો તેને કેટલી અલૌરકક શાંર્ત મળે ! સિાત્ર સાક્ષાત બ્રહ્મ ર્િધમાન છે
ુ ધ
તેમની સગ
ં ી એટલે કેઃ માયા કે પ્રકૃર્ત ચારે રદશામાં ફેલાયેલ છે ,પરં ત ુ ગરૂુ રૂપી સોપાન ર્િના આ
ર્થથર્તને પ્રાપ્ત કરિી અસંભિ છે .ગરૂુ સત્ય-અસત્યનો મા૫દં ડ છે .સંસાર સાગરથી પાર કરાિનાર
નાર્િક તથા મહાનતમ તીથા છે ,જેના દશાન કરિાથી અડસઠ તીથોન ંુ પણ્ુ ય પ્રાપ્ત થાય છે .
ુ બ આચરણ કરનાર ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર
સદગરૂુ ના આદે શ-ઉ૫દે શને માનનાર,તેમના આદે શ મજ
ુ ી
કરીને તેમાં લીન થઇ જાય છે .ગરૂુ િચનોની સહાયતાથી તેને કાળનો ભય રહેતો નથી.જ્યાંસધ
ુ ી પ્રભ ુ ર્મલનની િાતો ફતત કોરી કલ૫ના
સદગરૂુ ની શરણાગર્ત લેિામાં આિતી નથી ત્યાંસધ
જ
્
છે . આત્મા જ્યારે પોતાન ંુ અલગ અર્થતત્િ નથી –એવ ંુ સમજી ઇશ્વરમાં લીન થઇ જાય છે એટલે
ુ ઃજન્મ લેિો ૫ડતો નથી.બ્રહ્મમાં લીન
કેઃઅંશ અંશીમાં સમાઇ જાય છે તો મનટુ યને સંસારમાં પન
થયા ૫છી તેન ંુ અલગ વ્યસ્તતત્િ રહેત ંુ નથી,તેને જ મોક્ષ કહેિામાં આિે છે .ગરૂુ માગા -પ્રદશાક
જ્યોર્ત છે તેના ર્િના અર્િિેકના અંધકારમાં રથતાની શોધ કરિી અસંભિ છે .ગરૂુ અને ૫રમાત્મામાં
મોટંુ કોન? આ પ્રશ્ન ઉ૫ર પરુ ાતન કાળથી ર્િચારો થઇ રહ્યા છે .શંુ આ બંન્ને એક છે ? શંુ બંન્નેમાં
અંતર છે ? આ પ્રશ્ન ૫ણ આ સંદભામાં ર્િચારણીય છે .અદ્વેતિાદી ર્િચારક બંન્નેના એકત્િ ર્સધ્ધ
કરિા માટે ર્નઃસંકોચ કહી ઉઠે છે કેઃ-- ગરૂુ બ્રહ્મા ગરૂુ ર્િટણ ુ ગરૂુ દે િો મહેશ્વરઃ

ગરૂુ સાક્ષાત

ુ િે નમઃ !! એટલે કેઃ ગરૂુ જ બ્રહ્મા છે ,ગરૂુ જ ર્િટણ ુ છે અને ગરૂુ જ શંકર
પરબ્રહ્મ તથમૈઃ શ્રી ગર
ભગિાન છે ,ગરૂુ જ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મન ંુ રૂ૫ છે ,એટલે કેઃસંસારમાં ઉત૫ર્ત્ત,પોષણ
અને શાંત
્
કરિાિાળી ત્રણે શસ્તતઓ ગરૂુ માં હોય છે .

લેખક : ર્િનોદભાઈ.મંગલભાઈ.માછી – ઇમેલ- vinodmachhi@gmail.com
ફોન: ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫(મો)

માનિ જીિનમાં તમામ સમથયાઓન ંુ કારણ મન છે ..!
ુ કારણ મન
માનિ જીિનમાં તમામ સમથયાઓ..દુઃખો અને તકલીફોન ંુ પ્રમખ
ુ ય છે .આમ તો કમા કરિા માટે
છે ,કારણ કેઃમનટુ યની તમામ ઇપ્ન્િયોમાં મન જ મખ

ુ ..ગદ
ુ ા અને ઉ૫થથ) તથા કોઇ ૫ણ જાણકારી મેળિિા
પાંચ કમેષ્ન્દ્રયો(હાથ..પગ..મખ
પાંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રયો(આંખ..કાન..નાક..જીભ અને ત્િચા) આ૫િામાં આિેલ છે ,પરં ત ુ
કોઇપણ કમેષ્ન્દ્રય કે જ્ઞાનેષ્ન્દ્રય મનના આદે શ ર્િના કામ કરી શકતી નથી.ક્યારે ક
એવ ંુ બને છે કેઃકોઇ વ્યસ્તત અમારી નજરની સામે જ ૫સાર થાય તેમછતાં અમે તેને
જોઇ શકતા નથી..કોઇ વ્યસ્તત અમોને બોલાિે છે તેમ છતાં અમે સાંભળતા
નથી,ત્યારે અમોને પ ૂછિામાં આિે તો અમો કહીએ છીએ કે મેં તે વ્યસ્તતને જોયો જ
નથી કે મેં તેની બ ૂમ સાંભળી જ નથી.આન ંુ કારણ એ છે કેઃ આંખો દ્વારા જોિા છતાં
તથા કાનો દ્વારા સાંભળિા છતાં અમારૂં ધ્યાન અન્યત્ર હોિાના કારણે જોઇ કે સાંભળી
શકતા નથી.આનો અથા એ થયો કેઃમન જ જુિે છે અને મન જ સાંભળે છે ,ઇષ્ન્દ્રયો તો
ર્નર્મત્તમાત્ર છે .માનિ શરીરમાં મન જ સમ્રાટ છે .શરીરના તમામ અિયિો મનના
ઇશારે જ કામ કરે છે .

એકિાર એક વ્યસ્તત પ ૂજા કરી રહ્યો હતો..તેના હાથમાં

માળા ફરી રહી હતી..જીભથી પ્રભ ુ નામનો જપ થઇ રહ્યો હતો,તેની બબલ્કુ લ સામે
તેના ફાટે લા બ ૂટ ૫ડયા હતા,રસોડામાં તેની પ ૂત્રી રસોઇ બનાિી રહી હતી કે જે
બ્રહ્મજ્ઞાની હતી,તે જ સમયે તેના ર્પતાશ્રીને મળિા કોઇ આગંતકુ આિે છે અને તેના
ર્પતાશ્રીના ર્િશે પ ૂછતાં પ ૂત્રીએ જિાબ આપ્યો કેઃ મારા ર્પતાશ્રી તો ઘેર નથી તેઓ
ુ
મોચીને ત્યાં તેમના ફાટે લા બ ૂટ રીપેર કરાિિા માટે ગયા છે ,તે આગંતકના
ગયા
બાદ પ ૂજા પરુ ી થતાં તેના ર્પતાશ્રી ગથુ સામાં આિી પ ૂત્રીને કહે છે કેઃ ત ૂં જુું ું કેમ
બોલી ? હું તો પ ૂજાખંડમાં પ ૂજા કરી રહ્યો હતો.પ ૂત્રીએ નમ્રતાપ ૂિાક જિાબ આપ્યો કેઃ
ર્પતાશ્રી ! આપન ંુ શરીર ભલે પ ૂજાખંડમાં હત ંુ પરં ત ુ આપન ંુ મન ફાટી ગયેલા બ ૂટને
રીપેર કરાિિા મોચીને ત્યાં ગય ંુ હત ંુ તો પછી હું જુું ું ક્યાં બોલી ! એટલે જ
ુ માંહી, મનઆ
ુ તો દશો
કબીરજીએ લખય ંુ છે કેઃ માલા તો કરમેં રફરે ..જીભ રફરે મખ
રદશામેં રફરે ..યહ તો સર્ુ મરણ નાહીં....૧
માલા ફેરત જુગ ભયા..ગયા ન મનકા ફેર, કરકા મનકા ડારી દે મનકા મણકા
ફેર....૨

ુ ોની તરફ દોડવ.ંુ .કોઇની ર્નન્દા કરિાની હોય..કોઇને
મનનો થિભાિ છે ઃ અિગણ
નકુ શાન થાય તેિી યોજના બનાિિાની હોય..વ્યબભચારની િાતો થતી હોય ત્યાં મન
ઘણ ંુ જ રસપ ૂિાક સાંભળત ંુ હોય છે , એટલે જ તો લોકો પોતાની પ્રસંશા કરિામાં અને
ુ ોની ચચાા કરિામાં..ગપ્પાં મારિામાં.. પોતાની મહત્તા
સાંભળિામાં..બીજાના અિગણ
ુ ી ચચાા
િધારિામાં વ્યથત જોિા મળે છે ,પરં ત ુ જો સત્સંગમાં જિાન ંુ હોય..પ્રભન
કરિાની હોય તો તેમની પાસે સમય હોતો નથી.. મનની આ જ મ ૂઢતા છે કે પ્રભ ુ
ભસ્તતને છોડીને અથથાયી અને ર્નમ્ન કોટીના કામોમાં આનંદ પ્રાપ્ત કરિા ઇચ્છે છે .
મન જ પ્રાણીઓના ભર્િટયન ંુ ર્નમાાણ કરે છે . !! આશા ત્યાં િાસા અને સ ૂરતા ત્યાં
મ ૂકામ !!
મ ૃત્યુના સમયે મન જેમાં લાગે છે તેિી જ ગર્ત થાય છે .સારૂં કમા હોય કે ખરાબ કમા
હોય..જેમાં મન લાગી જાય છે તે બંધનન ંુ કારણ બને છે .જો મનને િશ કરી લેિામાં
આિે તો વ્યસ્તત બંધનમતુ ત થઇ જાય છે ..એટલે કે મોક્ષને પ્રાપ્ત થઇ શકે છે તેના
માટે ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ સદગરૂુ ૫રમાત્માના ચરણકમળમાં ધ્યાન લગાિિાની
આિશ્યકતા છે .મન ક્યારે ક શાંત તો ક્યારે ક અશાંત રહે છે . ૫રરસ્થથર્ત અનકુ ળ
ૂ અને
પ્રર્તકળ
ૂ બંન્ને અથથાયી છે .જે અનકુ ળ
ૂ તાની રાહ જુિે છે તે સામાન્ય માનિ કહેિાય
છે .જે પ્રર્તકળ
ૂ તાને અનકુ ળ
ૂ બનાિિાની રહિંમત રાખે છે તે મહાન કહેિાય
ુ જીિનમાં અનકુ ળ
છે .ક્ષણભંગર
ૂ તા આિિાની રાહ જોયા ર્િના જે પ્રાપ્ત થયેલ છે
તેનો ઉ૫યોગ કરિો ૫ડતો હોય છે અને આિી જ રીતે જીિનચક્ર ચાલત ંુ રહે છે .અમે
ુ ી જાગીએ છીએ ત્યાં સધ
ુ ી લગભગ દોડતા જ રહીએ છીએ.દુર્નયાના તમામ
જ્યાં સધ
માનિો ભૌર્તક ૫દાથો ભેગા કરિાની પ્રર્તયોબગતામાં દોડી રહ્યા છે ,તેમની િર્ટિ
પોતાનાથી આગળ િધી રહેલાઓની ઉ૫ર હોય છે અને તેઓ ર્િચારતા હોય છે કેઃહું
તેનાથી કેિી રીતે આગળ નીકળં ...?

ુ ી િખતે લગભગ આ૫ણે શાંત હોઇએ
સત

છીએ,પરં ત ુ દરે ક સ ૂતેલો વ્યસ્તત શાંત જ હોય છે તેિો દાિો કરી શકાતો નથી.જેમ
જાગિાિાળાઓની દુર્નયા છે તેિી જ રીતે ઉંઘિાિાળાઓની ૫ણ દુર્નયા હોય
છે .જ્યારે થિપ્ન પ્રર્તકળ
ૂ હોય છે તો બબથતર ગમે તેટલો નરમ કેમ ના હોય..મન

અશાંત જ રહે છે .જાગનાર ૫ણ અશાંત અને ઉંઘનાર ૫ણ અશાંત ! તો ૫છી શાંર્ત
ક્યાંથી મળે ? નિજાત બાળકથી માંડીને વ ૃદ્ધાિથથાએ ૫હોચેલા તમામ શાંર્તની શોધ
ુ ે હજુ ભાર્િ જીિન
કરી રહ્યા છે .આ બંન્નેને પોતપોતાના કારણો છે .નિજાત ર્શશન
ુ ા
જીિિાન ંુ છે એટલે તેમની ઉ૫લપ્બ્ધઓનો કટોરો ખાલી છે .વ ૃદ્ધ જીિન જીિી ચક્ય
છે ,પરં ત ુ પામવ ંુ (+) અને ખોવ ંુ (-) તેન ંુ ૫રીણામ શ ૂન્ય છે . ગબણતના આ ખેલમાં
એકનો અર્નશ્ચય અને બીજાના જીિનમાં ર્નરાશા છે .જે કાલે રડી રહ્યો હતો તે આજે
૫ણ રડી રહ્યો છે .રડવ ંુ એ તર્થયન ંુ ૫રીયાચક છે કે બંન્નેને શાંર્ત મળી નથી...!
સદીઓથી બદ્ધુ દ્ધજીિીઓ બચન્તન કરી રહ્યા છે ..િતતા ભાષણ આપી રહ્યા
છે ..મોટા મોટા સંમેલનો..મોટી મોટી જાહેર ખબરો...આ બધ ંુ અર્િરત૫ણે ચાલી રહ્ ં ુ
છે તેમછતાં શાંર્ત મળતી નથી.આ બહું મોટી સમથયા છે .તમામ સમથયાઓ મનની
ુ ારક છે કે જો
છે .મનને ઠેકાણ ંુ જોઇએ. બચિંતન..મનન.. ભાષણ..સંમેલન...તમામ મબ
મન આત્માને આર્ધન હોય..

મન અને આત્મા જીિનરૂપી વ ૃક્ષ ઉ૫ર બેઠેલા બે

૫ક્ષીઓ છે .તફાિત એટલો છે કેઃમન ફળ ખાિાની ઇચ્છા રાખયા કરે છે અને આત્મા
ફળની ઇચ્છાથી રહીત હોય છે .આત્માની ઇચ્છા છે ઃ ૫રમાત્મા કે જે આત્માન ંુ મ ૂળ
થિરૂ૫ છે .આત્મા ૫રમાત્માની સાથે જોડાઇ જાય તો ૫રમ શાંત થઇ જાય છે .આ
અિથથામાં મન આત્માની આર્ધનતા થિીકારી લે તો મન ૫ણ શાંત બની જાય છે .
સમથયા અંદરની છે તો સમાધાન ૫ણ અંદરથી જ કરવ ંુ ૫ડશે.સમાધાન એક જ છે કેઃ
આત્માન ંુ ૫રમાત્માની સાથે ર્મલન.આ જ આધ્યાજત્મકતાન ંુ ર્શખર છે .ર્િશ્વના દરે ક
મનટુ યનો આત્મા ૫રમાત્માની સાથે જોડાઇ જાય તો જ ર્િશ્વ શાંર્ત સંભિ છે .શાંર્ત
જોઇએ તો આ કદમ ઉપાડવ ંુ જ ૫ડશે....તો આિો આ૫ણે સૌ આગળ િધીએ.....!!!
અમારા અંતઃકરણ ચતટુ િયના ચાર ભાગ છે ઃ મન..બદ્ધુ દ્ધ..બચત્ત અને અહંકાર. મનમાં
સંકલ્પ-ર્િકલ્પ થાય છે .બચત્ત તેના ઉપર બચન્તન કરે છે ,ત્યારબાદ બદ્ધુ દ્ધ તેના સબંધમાં
ર્નણાય કરે છે ..અહંકારથી કત ૃત્િભાિ ઉત્પન્ન થાય છે ..આમ,મન અમારા સંકલ્પર્િકલ્પોન ંુ ઉદગમ થથાન છે .મન અમારી ઇષ્ન્દ્રયોન ંુ પ્રેરક તથા ર્નયંત્રક છે .મનને
કેષ્ન્દ્રત કયાા ર્સિાય કોઇપણ કાયા સંપ ૂણાપણે સંપાદન થઇ શકત ંુ નથી.અમે જે કં ઇ

ુ -અશભ
ુ કમા કરીએ છીએ તેની રૂ૫રે ખા પ્રથમ અમારા મનમાં જ બને છે અને તે
શભ
ુ બ જ અમારી કમેષ્ન્દ્રયો તેને કાયાાસ્ન્િત કરે છે .આમ,અમારા તમામ શભ
ુ -અશભ
ુ
મજ
કમોન ંુ પ્રધાન કારણ અમારૂં મન જ છે .
ઉ૫ર્નષદમાં કહેિામાં આવ્ય ંુ છે કેઃ !! મન એિમ ્ મનટુ યાણામ ્ બંધન કારણ મોક્ષયો
!!
મન જ અમારા બંધન અને મોક્ષન ંુ કારણ છે .આ ર્સિાય અમારા જીિનમાં સફળતા
અને ર્નટફળતાઓમાં ૫ણ અમારૂં મનોબળન ંુ મહત્િપ ૂણા યોગદાન હોય છે .મનમાં
ુ મતાપ ૂિાક સં૫ન્ન થાય છે ,પરં ત ુ ઉત્સાહહીન
ઉત્સાહ હોય તો કઠીન કાયા ૫ણ સગ
અધ ૂરા મનથી કરે લ કાયામાં અસફળતા જ મળે છે ,એટલે ર્િજ્ય-૫રાજયન ંુ કારણ ૫ણ
અમારૂં મનોબળ છે .
!! મનકે હારે હાર હૈ ! મનકે જીતે જીત !!
મનની આ ચંચળતાન ંુ કારણ મનનો ર્િષય ઇષ્ન્દ્રયોની સાથેનો સંયોગ છે . ઇષ્ન્દ્રયો
ુ ામી બનાિી લઇ મનને સ્થથર થિા દે ત ંુ
ર્િષયોના સંયોગથી મનને પોતાન ંુ અનગ
નથી.જો કે મનને ઇષ્ન્દ્રયોથી શ્રેટઠ..સબળ અને સક્ષ્ુ મ કહેિામાં આવ્ય ંુ છે .
શ્રીમદ્ ભગિદગીતામાં ભગિાન શ્રીકૃટણ કહે છે કેઃ
“ઇષ્ન્દ્રયોને થથ ૂળ શરીર કરતાં ૫ર (શ્રેટઠ..સબળ..પ્રકાશક..વ્યાપક તેમજ સ ૂક્ષ્મ) કહે
છે .ઇષ્ન્દ્રયોથી ૫ર મન છે ..મનથી ૫ર બદ્ધુ દ્ધ છે અને જે બદ્ધુ દ્ધથી ૫ણ ૫ર છે તે કામ છે .’’
!! (ગીતાઃ૩/૪૨)
થથ ૂળ શરીર ર્િષય છે ..ઇષ્ન્દ્રયો બરહઃકરણ છે અને મન..બદ્ધુ દ્ધ અંતઃકરણ છે .થથ ૂળ
શરીરથી ઇષ્ન્દ્રયો ૫ર છે તથા ઇષ્ન્દ્રયોથી ૫ર બદ્ધુ દ્ધ છે .બદ્ધુ દ્ધથી ૫ર અહં છે જે કતાા
છે .આ અહં(કતાા)માં કામ એટલે કેઃ લૌકીક ઇચ્છા રહે છે .સાધકના હ્રદયમાં રહેલી
ુ ગી નટટ થઇ જાય છે ત્યારે મરણધમી મનટુ ય અમર
તમામ કામનાઓ જ્યારે સમળ
ુ િ કરી લે છે .જે
થઇ જાય છે અને અહી મનટુ ય શરીરમાં જ બ્રહ્મનો સારી રીતે અનભ
સમયે મનટુ ય પોતાના મનમાં રહેિાિાળી તમામ કામનાઓનો ૫રીત્યાગ કરી દે છે
તે જ સમયે તે ભગિત્થિરૂ૫ને પ્રાપ્ત કરી લે છે .

શ્રીમદ્ ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અજુ ાને ભગિાનને પોતાની ર્િિશતા વ્યતત કરતાં
ુ ૂદન..! આપે સમતાયતુ ત જે યોગનો ઉ૫દે શ આપ્યો છે ..મનની
કહ્ ં ુ કેઃ “હે મધસ
ચંચળતાના કારણે યોગની સ્થથર સ્થથર્ત જોતો નથી.’’ (ગીતાઃ૬/૩૪) સાંસારીક
૫દાથોની પ્રાર્પ્ત-અપ્રાર્પ્તમાં બચત્તની સમતા રહેિી જોઇએ.આ સમતાથી મનટુ યન ંુ
ુ ી મનની ચંચળતા દૂર થાય નહી ત્યાં સધ
ુ ી ધ્યાનયોગ ર્સદ્ધ
કલ્યાણ થાય છે .જ્યાં સધ
થતો નથી અને ધ્યાનયોગ ર્સદ્ધ થયા ર્િના સમતાની પ્રાર્પ્ત થતી નથી.
અજુ ાનના આ કથનની સહમતી વ્યતત કરતાં ભગિાન શ્રી કટૃ ણજીએ મનોર્નગ્રહના બે
ઉપાય બતાિતાં કહ્ ં ુ કેઃ
“આ મન ઘણ ંુ જ ચંચળ છે તેમજ મશ્ુ કેલીથી િશ થનારૂં છે .આ તારૂં કહેવ ંુ બબલ્કુ લ
બરાબર છે ..છતાં ૫ણ એ અભ્યાસ અને િૈરાગ્ય િડે િશમાં થાય છે .’’(ગીતાઃ૬/૩૫)
મનને િારં િાર ધ્યેયમાં લગાડિાને અભ્યાસ કહે છે .આ અભ્યાસની ર્સદ્ધદ્ધ ર્નરં તર
સમય આ૫િાથી થાય છે .સમય ૫ણ ર્નરં તર કાઢિો જોઇએ..દરરોજ કાઢિો
જોઇએ.ક્યારે ક અભ્યાસ કયો અને ક્યારે ક ન કયો...આમ ન કરવ.ંુ અભ્યાસના બે
પ્રકાર છે ઃ (૧) પોતાન ંુ જે લક્ષ્ય કે ધ્યેય છે તેમાં મનોવ ૃર્ત્ત લગાડિી અને બીજી વ ૃર્ત્ત
આિી જાય એટલે કેઃ બીજુ ં બચન્તન આિી જાય તેની ઉપેક્ષા કરી દે િી..તેનાથી
ઉદાસીન થઇ જવ.ંુ (ર) જ્યાં જ્યાં મન ચાલ્ય ંુ જાય ત્યાં ત્યાં પોતાના લક્ષ્ય
૫રમાત્માને જ જોિા.. અભ્યાસની અંદર
થિાધ્યાય..ધ્યાન..સેિા..સર્ુ મરણ..સત્સંગ...િગે રે સાધન આિે છે .ધાર્મિક સદગ્રંન્થો ન ંુ
ુ ાર
અધ્યયન કરવ ંુ તથા બચિંતન..મનન કરિાનો અભ્યાસ કરિો.ત્યારબાદ તે અનસ
ધ્યાન કરિાનો તથા નામ સર્ુ મરણ કરિાનો અભ્યાસ કરિો.મનની પ્રવ ૃર્ત્ત
ુ હોય છે તેથી મનને ર્િષયોમાંથી હટાિીને ઇશ્વરોન્મખ
ુ કરવ.ંુ મનને
ર્િષયોન્મખ
૫રમાત્મામાં લગાડવ ંુ એ અભ્યાસ છે . ઉ૫રોતત બે સાધનો ર્સિાય મન લગાડિાના
બીજા કેટલાક ઉપાય છે જેિા કે.....
૫રમાત્મા તત્િને જાણીને તેમની સાથે સબંધ જોડીને નામન ંુ સર્ુ મરણ કરવ.ંુ .

જ્યારે ધ્યાન કરિા બેસીએ ત્યારે સૌથી ૫હેલાં બે ચાર શ્વાસ બહાર કાઢીને
એિી ભાિના કરિી કે મેં મનથી સંસારને સિાથા કાઢી નાખયો છે ,હિે મારૂં મન
સંસારન ંુ નહી ૫રં ત ુ ૫રમાત્માન ંુ જ બચિંતન કરશે અને બચિંતનમાં જે કં ઇ૫ણ આિશે તે
૫રમાત્માન ંુ જ થિરૂ૫ હશે..
િૈરાગ્યનો અથા છે ઃસાંસારીક ર્િષયોના પ્રત્યે દોષિર્ટિ અ૫નાિીને તેમના પ્રત્યે
અનાસસ્તત અને ઉદાસીનતાનો ભાિ પેદા કરિો.ર્િષયોમાં દોષદશાન અને
ુ મન ર્િષયોના પ્રત્યે ર્િરતત
ર્િષયાસસ્તતના કુ -૫રીણામના બચિંતનથી ર્િષયોન્મખ
થઇ જાય છે .આ પ્રસંગમાં રાજર્ષિ ભત ૃહરી લેબખત શ્ર્લોક ઘણો જ ઉ૫યોગી છે .
“ભોગમાં રોગ થિાનો ભય...કુ લાબભમાનથી ૫તનનો ભય...ધનથી રાજાનો
ુ ો ભય...સદ
ભય...મૌનમાં દીનતાનો ભય...બળિાન હોિામાં શત્રન
ંુ રતામાં
ુ િાન હોિામાં
વ ૃદ્ધાિથથાનો ભય...શાસ્ત્રજ્ઞ હોિામાં િાદ-ર્િિાદ (ર્િરોધ)નો ભય...ગણ
દુટટોનો ભય અને શરીરમાં મ ૃત્યુનો ભય બનેલો રહે છે ...ફતત િૈરાગ્યમાં જ
અભય(ભયમતુ ત) નો ભાિ છે .’’ (િૈરાગ્ય શતકઃ૩૫)
અભ્યાસની સહાય માટે “િૈરાગ્ય’’ ની જરૂર છે ,કારણ કેઃસંસારના ભોગોથી જેટલો રાગ
દૂર થશે તેટલ ં ુ જ મન ૫રમાત્મામાં લાગશે.. િૈરાગ્ય લાિિાના કેટલાક ઉપાય છે ...!!
સંસાર પ્રર્તક્ષણ બદલાય છે અને પોતાન ંુ થિરૂ૫ ક્યારે ય અને કોઇપણ ક્ષણે
બદલાત ંુ નથી, આથી સંસાર આ૫ણી સાથે નથી અને આપણે સંસારની સાથે
નથી...આિો ર્િચાર કરિાથી સંસારથી િેરાગ્ય થાય છે .
પોતાના કહેિાિાળા જેટલા કુ ટંુ બીજનો અને સબંધીઓ છે તેઓ આ૫ણી પાસે
અનકુ ળ
ૂ તાની ઇચ્છા રાખતા હોય છે તેથી આ૫ણી શસ્તત..સામર્થયા..યોગ્યતા અને
ુ ાર તેમની ન્યાયયતુ ત ઇચ્છા પરુ ી કરી દે િી અને ૫રીશ્રમ કરીને તેમની
સમજ અનસ
સેિા કરિી,પરં ત ુ તેમની પાસેથી પોતાની અનકુ ળ
ૂ તાની તથા કં ઇ લેિાની ઇચ્છાનો
ત્યાગ કરિો..આમ કરિાથી થિાભાર્િક જ િૈરાગ્ય આિી જાય છે .

ુ ની અનભ
ુ ૂર્ત થાય છે તે ક્ષબણક અને
ર્િષયો અને ઇષ્ન્દ્રયોના સંયોગથી જે સખ
૫રીણામમાં ર્િષ બરાબર છે આ સત્યને હ્રદયમાં ઉતારી લેિાથી મનમાં ર્િષયોના
પ્રત્યે િૈરાગ્યનો ભાિ આિી જાય છે ..
શ્રીમદ ભગિદ્ ગીતામાં િણાિેલ ઉ૫રોતત બે ઉપાયો (અભ્યાસ અને િૈરાગ્ય) માં
પ્રથમ બતાિેલ અભ્યાસ એ ભતત૫રક છે અને િૈરાગ્ય જ્ઞાન૫રક છે .મનને
ુ બનાિવ ંુ ભસ્તતથી જ સંભિ બને છે .તેના માટે
ર્િષયોમાંથી હટાિીને ઇશ્વરોન્મખ
ઇશ્વરની શરણાગર્ત અપેબક્ષત છે .ર્િષયોમાં દોષદશાન જ્ઞાનમાગાની સાધનાથી સંભિ
બને છે .જ્ઞાની અસતનો ત્યાગ કરીને સતને ગ્રહણ કરે છે . સંસાર અને તેના તમામ
ુ થિા
૫દાથો અસત ્ અને અર્નત્ય છે એવ ંુ માનીને જ્ઞાની પોતાના મનને ર્િષયોન્મખ
દે તા નથી.
ભારતીય દશાનોમાં એક યોગદશાન છે .તેના પ્રણેતા “મહર્ષિ પાતંજલી’’ છે .આ દશાનમાં
યમ..ર્નયમ.. આસન..પ્રાણાયામ..પ્રત્યાહાર..ધારણા..ધ્યાન અને સમાર્ધ...િગે રેના
અભ્યાસ દ્વારા મન અને ઇષ્ન્દ્રયોને ર્નયંર્ત્રત કરીને સમાર્ધની સ્થથર્ત પ્રાપ્ત કરિાન ંુ
કહેિામાં આવ્ય ંુ છે .
પાતંજલી યોગદશાનન ંુ બીજુ ં સ ૂત્ર છે ઃ યોગર્શ્ચત્તવ ૃર્ત્ત ર્નરોધઃ એટલે કેઃ બચત્ત(મન)ની
વ ૃર્ત્તઓનો ર્નરોધ એ જ યોગ છે .બચત્તવ ૃર્ત્તઓનો ર્નરોધ કરિાનો અથા છે મનની
ચંચળતાને રોકિી.આ ર્નરોધ કેિી રીતે થાય ? આ સબંધમાં મહર્ષિ પાતંજલીએ ૫ણ
બે સાધનોનો ઉલ્લેખ કયો છે કે જે શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં ૫ણ કહેિામાં આવ્યો છે .
યોગદશાનન ંુ બારમ ંુ સ ૂત્ર છે ઃ અભ્યાસિૈરાગ્યાભ્યાં તર્ન્નરોધઃ ૫રં ત ુ જો આ બે ઉપાયો
કરિા છતાં સફળતા ના મળે ..એટલે કે મનની ચંચળતા દૂર ના થાય તો શ ંુ કરવ ંુ ?
આન ંુ સમાધાન કરતાં મહર્ષિ પાતંજલીએ આગળના સ ૂત્રમાં લખય ંુ છે કે...................
!! ઇશ્વરપ્રબણધાનાદ્વો !! (સમાર્ધપાદઃ સ ૂત્ર-૨૩) ઇશ્વર પ્રબણધાનનો અથા છે ...ઇશ્વરની
ુ અને લીલાન ંુ
શરણાગર્ત. ઇશ્વરની શરણાગર્ત થિીકારી તેમના નામ..રૂ૫.. ગણ
શ્રિણ..રકતાન અને બચિંતન..મનન કરવ ંુ તથા તમામ કમો ભગિાનને સમર્પિત કરી
દે િાં.ઇશ્વર સિા સમથા છે તે પોતાના શરણાગત ભતત ઉ૫ર પ્રસન્ન થઇને તેમના

ુ ાર તમામ સખ
ુ ો પ્રદાન કરે છે .ઇશ્વરમાં મન લગાડિાથી ચ;ચળતા
ભાિ અનસ
આપોઆપ સમાપ્ત થઇ જાય છે .આના માટે ભગિત્કપ
ૃ ાન ંુ અિલંબન લેવ ંુ ૫ડે છે
કારણ કે વ્યસ્તતની બદ્ધુ દ્ધ..શસ્તત..પ્રયત્ન અને પરૂુ ષાથા ર્સર્મત છે .ર્સર્મત સાધનોથી
અર્સર્મતને કેિી રીતે મેળિી શકાય !! એટલે પરૂુ ષાથાની સાથે સાથે ભગિાનની
ુ ે
કૃપાનો આશ્રય ગ્રહણ કરિો આિશ્યક છે .ભગિાનના શરણાગત થઇને પ્રભન
પ્રાથાના કરિી જોઇએ..
જેિી રીતે ઢીમર(માછીમાર) માછલીઓને ૫કડિા માટે નદીમાં જાળ નાખે છે , તો
જાળની અંદર આિિાિાળી તમામ માછલીઓ ૫કડાઇ જાય છે , ૫રં ત ુ જે માછલી
જાળ નાખિાિાળા માછીમારના ચરણોની પાસે આિી જાય છે તે ૫કડાતી નથી, તેિી
જ રીતે ભગિાનની માયા(સંસાર)માં મમતા કરીને જીિો ફસાઇ જાય છે અને જન્મમરણના ચક્કરમાં ફરતા રહે છે , પરં ત ુ જે જીિો માયાપર્ત ૫રમાત્માને
જાણીને,માનીને તેમના શરણમાં આિી જાય છે તેઓ માયાને તરી જાય છે . ગોથિામી
ુ
તલસીદાસજી
મહારાજ ર્િનય ૫ર્ત્રકામાં મનની ચંચળતા ર્િશે લખતાં કહે છે કે........
ુ ાઉં ર્નજૈ
મેરો મન હરરજુ હઠ ન તજે !! ર્નસરદન નાથ દે ઉં ર્શખ બહું બબર્ધ કરત સભ
!! હે હરી ! મારૂં મન હઠ છોડત ંુ નથી.હે નાથ ! હું રદિસ રાત તેને અનેક પ્રકારથી
ુ ાર જ કરે છે .હું અનેક પ્રકારના ઉપાયો
સમજાવ ંુ છું,પરં ત ુ મન પોતાના થિભાિ અનસ
કરી કરીને થાકી ગયો છું,પરં ત ુ આ મન અત્યંત બળિાન અને અજય
ુ
છે .તલસીદાસજી
કહે છે કેઃ મારૂં મન ત્યારે જ િશમાં આિશે કે જ્યારે પ્રેરણા કરનાર
૫રમાત્મા પોતે જ તેને રોકે !!!
સંકલન: ર્િનોદભાઈ.મંગલભાઈ.માછી – ઇમેલ- vinodmachhi@gmail.com
ફોન: ૦૯૭૨૬૧૬૬૦૭૫(મો)

રહિંદુ ધમામાં િેદ અને અટકો:

રાત રહે જાહરે પાછલી ખટ ઘડી
સાધ ુ પરુ ુ ષને સ ૂઇ ન રહેવ;ંુ
ર્નદ્રાને પરહરી, સમરિા શ્રી હરર,
‘એક ત’ંુ ‘એક ત’ંુ એમ કહેવ ંુ
જોબગયા હોય તેણે જોગ સંભાળિા,
ભોબગયા હોય તેણે ભોગ તજિા;
િેરદયા હોય તેણે િેદ ર્િચારિા,
િૈટણિ હોય તેણે કૃટણ ભજિા
આજે નરર્સિંહ મહેતાની આ રચના યાદ આિી. આમા સાતમી પંસ્તતની આજે િાત
કરિી છે . આપણે જાણીએ છીએ કે રહન્દુ ધમામાં 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 (પંજાબીઓમાં) જેમણે બે િેદનો અભ્યાસ કયો હોય તે દ્ધદ્વિેદી અને દિે.
જેમણે ત્રણ િેદનો અભ્યાસ કયો હોય તે ર્ત્રિેદી જેમને ચારે િેદનો અભ્યાસ કયો
ુ દી અથિા ચોબે મારા ર્મત્રોમાં િેદ, દિે અને ર્ત્રિેદી છે , ચતિે
ુ દી કે
હોય તે ચતિે
ચોબેજીની રાહ જોઉં છું. મ ૂળ પ્રશ્ન એ છે કે આમાના કેટલા િેરદયા સાતમી લીટીમા
નરર્સિંહ મહેતાએ આપેલી ર્શખામણ પાળે છે ? સારૂં છે નરર્સિંહ મહેતાએ દાિડાને
કં ઈપણ કરિાન ંુ કહ્ ં ુ નથી.
પી.કે.દાિડા

ુ નો આધાર
ઘર એક મંરદર: પારરિારરક શાંર્ત સાચા સખ
જીિન અને િહેિારમાં ધમા જેટલો ઊતરિો જોઈએ તેટલો ઊતયો નથી. ધમાના પ્રભાિની સાથે
જીિન જે રીતે ખીલવ ંુ જોઈએ તે ખીલ્ય ંુ નથી. ધમાના રં ગે રં ગાયેલા માણસોના ચહેરાઓ
ુ ઝાયેલા કેમ? માણસ મંરદરમાં જેિો દે ખાય છે તેિો ઘરમાં બની રહે તો ઘર નંદનિન બની
મર
જાય. ધમા એ જીિન જીિિાની કલા છે , પણ આપણે તેને સાચી રીતે સમજતા નથી

ુ ાતર
જીિન દશાન - મહેન્દ્ર પન
ધમાનો પ્રભાિ ચોમેર િધ્યો છે . મંરદરો, દે રાસરો, હિેલીઓ, ઉપાશ્રયો અને ધમાથથાનકોમાં લોકોની
ભીડ િધી છે . કથાઓ, વ્યાખયાનો, આધ્યાજત્મક ર્શબબરો અને પ્રિચનોમાં મોટી સંખયામાં લોકો
ઊભરાય છે . મોટા ભાગના લોકો નતમથતકે ધ્યાનપ ૂિાક સાંભળતા હોય એવ ંુ લાગે છે . જીિન અને
ધમા અંગે જાણિાની લોકોની જજજ્ઞાસા િધી છે . આમ છતાં ધમાની જીિન પર જે અસર થિી
ુ ી નથી. ધમાના પ્રભાિની
જોઈએ તે થતી નથી. િતામાનમાં કોઈ પણ માણસ સાચા અથામાં સખ
ુ નો આધાર છે .
સાથે જીિન જે રીતે ખીલવ ંુ જોઈએ તે ખીલ્ય ંુ નથી. પારરિારરક શાંર્ત સાચા સખ
તેમાં ઠેર ઠેર ગાબડાં પડયાં છે . ધાર્મિક માણસ િધ ુ શાંત, સરળ અને સહજ હોિો જોઈએ. તેન ંુ ઘર
શાંર્તન ંુ મંરદર બનવ ંુ જોઈએ. ધમાના રં ગે રં ગાયેલો માણસ પણ આટલો દુ:ખી અને વ્યર્થત કેમ?
ધમાનો પ્રભાિ છતાં સમાજ ખોખલો કેમ બનતો જાય છે ? સંપ્રદાયો, ધમાના ઝઘડાઓ અને
િાદર્િિાદો કેમ િધતા જાય છે ? આ બધા પ્રશ્ર્નોનો જિાબ એટલો સરળ નથી પણ એક િાત
ચોક્કસ છે કે જીિન અને િહેિારમાં ધમા જેટલો ઊતરિો જોઈએ તેટલો ઊતયો નથી. ધમા એ
જીિન જીિિાની કળા છે , પરં ત ુ ધમાને આપણે સાચી રીતે સમજતા નથી. આપણે આપણી રીતે
ુ રણ થઈ શકત ંુ
તેન ંુ અથાઘટન કરીએ છીએ. ધમાની િાત સાંભળિી સારી લાગે છે , પણ તેન ંુ અનશ
નથી. આપણા થિભાિ અને િલણમાં કાંઈક પાયાની ખામી છે . ધમા જીિન જીિિાનો સાચો માગા
બતાિે છે , પણ આપણે આડેપાટે ચડી ગયા છીએ. આપણે ધમાને આપણા ચોકઠામાં રફટ કરી દીધો
છે . આપણે જે કાંઈ કહીએ અને કરીએ તે જ સાચ,ંુ બીજુ ં બધ ંુ ખોટંુ એમ માનીએ છીએ એટલે સાચી
રદશા સ ૂઝતી નથી અને તેનાં ઘણાં કારણો છે . દં ભ અને દે ખાિ િધ્યો છે . આપણે જે કાંઈ છીએ
તેના કરતાં જુદું જીિીએ છીએ. બહારન ંુ અને અંદરન ંુ જીિન અલગ છે . ધમાન ંુ મહોરં ુ પહેરી લીધ ંુ છે
ુ જણાતો નથી. થિાથા આિે ત્યારે માણસ જૂઠ અને કપટ આચરતાં
પણ િહેિાર એટલો શદ્ધ
અચકાતો નથી. ક્રોધ, લોભ અને મોહ છૂટતો નથી. પ્રેમ, દયા અને કરુણાનાં ઝરણાંઓ જે િહેિાં
જોઈએ તે રદલમાં િહેતાં નથી. બહારથી માણસ સદાચારી લાગે છે , પરં ત ુ ભીતરન ંુ જીિન ધમાથી
ુ છે . ધમાાત્માઓન ંુ જીિન અને આચરણ પણ જુદું ભાસે છે . તેઓ જોઈએ તેટલો
તિન ર્િમખ
પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બની શક્યા નથી.
બીજુ ં કારણ છે માણસ જાણ્યે-અજાણ્યે રહિંસામાં પ્રવ ૃત્ત છે . આપણે રોજબરોજ થથ ૂળ અને સ ૂક્ષ્મ રહિંસા
ુ ી પ્રેમ પ્રગટ થઈ શકે નહીં. ક્રોધ, લોભ અને
આચરતા રહીએ છીએ. રહિંસા દૂ ર થાય નહીં ત્યાં સધ
મોહ પણ રહિંસાનાં સ ૂક્ષ્મ થિરૂપો છે . આ ત્રણે એકબીજા સાથે સંકળાયેલાં છે . તેમાં માણસ પોતે શંુ
કરે છે તેન ંુ ભાન રહેત ંુ નથી, ન કરિાન ંુ કરી બેસે છે . પ્રગટ, અપ્રગટ રહિંસાના ભાિો દૂ ર થાય નહીં
ુ ી મૈત્રીભાિના ર્િકર્સત થઈ શકે નહીં.
ત્યાં સધ

ુ ી પહોંચતો નથી, પરં ત ુ દુકાનો મંરદર સધ
ુ ી પહોંચી
ત્રીજુ ં કારણ છે મંરદરનો ધમા ઘર અને દુકાન સધ
ગઈ છે . મંરદરમાં અને દે રાસરમાં માણસ પ્રભ ુ સામે બે હાથ જોડીને ઊભો હોય ત્યારે તેના ભાિો
જોઈને આપણને એમ લાગે કે આ માણસ હિે જીિનમાં કદી ખોટંુ કરશે નહીં, પરં ત ુ મંરદરનાં
ુ ી પહોંચ્યા પછી ધમા ધમા
પગર્થયાં ઊતરતાંની સાથે જ ધમા િીસરાઈ જાય છે અને દુકાનો સધ
રહેતો નથી, પણ પાકો િહેિાર બની જાય છે . માણસ મંરદરમાં જેિો દે ખાય છે તેિો ઘરમાં રહે તો
ઘર નંદનિન બની જાય, પરં ત ુ આવ ંુ બનત ંુ નથી. કૌટંુ બબક ર્િખિાદ, થિાથાના આટાપાટા, આ તારં ુ
અને આ મારં ુ , હું કહું એ જ સાચ,ંુ પૈસાનો લોભ, આ બધાના કારણે જીિન કલ ૂર્ષત બની ગય ંુ છે .
જેની પાસે છે અને જેની પાસે નથી એ બંનેની સ્થથર્ત સરખી છે . ધમા પોથીમાંનાં રીંગણાં જેિો બની
ગયો છે .
ચોથ ંુ કારણ આપણે અહંકારમાં જીિી રહ્યા છીએ. ચોમેર બહોશી, કેફ અને નશો છે . કોઈને તનન,ંુ
કોઈને ધનન ંુ તો કોઈને પદ-પ્રર્તટઠાન ંુ અબભમાન છે . આપણો અહંકાર જ આપણંુ નકુ સાન કરે છે .
ુ ેથી રહેિા દે તો નથી.
સખ
એક સ ૂફી સંત પાસે એક માણસ આવ્યો અને તેનાં િખાણ કરિા લાગ્યો. તેણે કહ્,ં ુ ‘આપ સાક્ષાત ્
ભગિાન છો. આપનાં દશાનથી હું ધન્ય થઈ ગયો. આપ સિા વ્યાપી, પરમ જ્ઞાર્ન, મહાન આત્મા
છો. દુ:ખી અને ગરીબોના બેલી છો.’ આવ ંુ બધ ંુ આ માણસ બોલતો રહ્યો અને સંત સાંભળતા રહ્યા
પણ કશંુ બોલ્યા નહીં.
આ માણસ ગયા પછી તરુ ત બીજો એક માણસ આવ્યો. તેને સંત સાથે કાંઈ િાંકંુ પડ્ ં ુ હશે.
ુ ારા કહ્યા અને ગાળો
આિતાંની સાથે તે ગમેતેમ બોલિા લાગ્યો. તેણે સંતને લચ્ુ ચા, લફં ગા, ધત
આપી. છે િટે થાક્યો એટલે બ ૂમબરાડા પાડીને ચાલ્યો ગયો.
આ માણસ ગયા પછી ત્યાં બેઠેલા ર્શટયોએ સંતને કહ્,ં ુ ‘આ માણસ આટલો બધો બકિાસ કરી
ગયો અને તમે કશંુ બોલ્યા નહીં...’
ુ ન ડગી ગય ંુ હત ંુ તેણે ઠીક કરી
સંતે કહ્,ં ુ ‘તેણે કશંુ ખોટંુ કયુંાુ નથી. હું તેનો ઉપકારી છું. મારં ુ સંતલ
દીધ ંુ છે . આ પહેલા આિેલા માણસે મારી ભારોભાર પ્રશંસા કરીને મારા અહંકારના પારાને ુંચે
ચડાિી દીધો હતો. આ માણસે આિીને તેને નીચે ઉતારી દીધો છે . હિે હું મ ૂળ સ્થથર્ત પર પાછો
આિી ગયો છું.’
ુ ામત ભલભલાને ડગમગાિી નાખે છે . એક િખત તેનો નશો ચડયા પછી ઊતરતો
પ્રશંસા, ખશ
ુ ાર કરી નાખે છે .
નથી. તે માણસને ખિ

ુ ીન ંુ
પાંચમ ંુ કારણ છે મોહ અને આસસ્તત. ઈચ્છાઓ અનંત છે . તે કદી પ ૂરી થતી નથી. બધાની ખશ
અંતર એક કદમ દૂ ર છે . ગમે તેટલ ં ુ મળ્યા પછી પણ એક કદમ દૂ ર જ રહે છે . માણસને જીિનમાં
જે કાંઈ મળ્ય ંુ છે તેમાં રાજી નથી. જે નથી મળ્ય ંુ તે આંખમાં ખટકે છે .
ુ ાં જીિી રહ્યા છીએ. કોઈને પત્ર
ુ માં,
મોહનો અથા છે આપણે આપણામાં નહીં, પરં ત ુ બીજી કોઈ િથતમ
કોઈને પત્નીમાં તો કોઈને ર્તજોરીમાં મોહ રહેલો હોય છે . તેના િગર તેને જીિન અધ ૂરં ુ લાગે છે .
જેના પ્રત્યે મોહ હોય તેના પ્રત્યે માણસ આસતત બની જાય છે . કોઈને ર્તજોરી લટૂં ાઈ જાય કે
કોઈની ખરુ શી ખેંચાઈ જાય તો મોહને િશ થયેલો તે માણસ ખતમ થઈ જશે, કારણ કે તેનો જીિ
તેમાં ચોંટેલો હતો. આ મોહ સંસાર છે . જ્યાં આપણે જીિ રાખી દીધો તેના દાસ બનીને રહેવ ંુ પડશે.
ુ આપણે પકડીશંુ તેના ગલ
ુ ામ બની જઈશ.ંુ તેના િગર આપણને નહીં ચાલે. અને જે
જે િથતને
ુ જોરથી પકડી રાખીશંુ તે પકડ ઢીલી થઈ જતાં છટકી જશે અને તેને ગમ
ુ ાિિાનો િારો
િથતને
આિશે ત્યારે દુ:ખ અને પીડાનો પાર નહીં રહે. કોઈ પણ િથત ુ પ્રત્યે મમત્િ ઓછું થશે તો મોહ
ુ ો
ધીરે ધીરે ખતમ થઈ જશે. પછી કોઈ ચીજ પ્રત્યે આસસ્તત નહીં રહે. ઉંમરની સાથે સંસારનાં સખ
બદલાયા કરે છે . આપણી અંદર જે િથત ુ જોર કરતી હોય તે સંસાર બની જાય છે .. આપણે તેને
રં ગોથી ભરી દઈએ છીએ. રાગનો અથા છે આસસ્તત. જેના પ્રત્યે રાગ અને આસસ્તત હોય તે આપણે
મન સદ
ંુ ર બની જાય છે અને આપણે તેનાથી મોરહત બની જઈએ છીએ.
ધમા જીિનમાં ઊતરતો નથી તેન ંુ છઠ્ઠં કારણ છે થનેહ અને પ્રેમનો અભાિ. જીિનમાં પ્રેમનાં
ઝરણાંઓ સકુ ાઈ ગયાં છે . તેમાં રાગ-દ્વેષન ંુ પ્રદૂ ષણ ફેલાઈ ગય ંુ છે . માણસ ર્િકસિાના બદલે
સંકુબચત બની રહ્યો છે . પ્રેમને આપણે ઘરમાં કેદ કરી દીધો છે . એકદમ નજીકના માણસો ર્સિાય
કોઈના પ્રત્યે પ્રેમભાિના રહી નથી. પ્રેમન ંુ આ ફલક ર્િથતરિાના બદલે સંકોચાઈ ગય ંુ છે . હિે
તેનો ર્િથતાર પત્ની અને સંતાનો પ ૂરતો સીર્મત બની ગયો છે . માત-ર્પતા, ભાઈ-બહેનો પણ
ૃ છે . પ્રેમ હોય ત્યાં
આમાંથી બાકાત થતાં જાય છે . પ્રેમ ર્િના દુર્નયા ર્નધાન છે . પ્રેમ જીિનન ંુ અમત
રહિંસા સંભર્િત નથી. બીજાને દુખ આપિાનો ર્િચાર પણ આિી શકે નહીં. સામાન ંુ દુ:ખ આપણંુ
દુ:ખ બની જાય.. પ્રેમમાં માત્ર ફરજ અને કતાવ્ય નહીં, પરં ત ુ સંપ ૂણા સમપાણ હોય છે .
મનટુ ય જીિન દુલાભ છે , પરં ત ુ તેનો બોધ થતો નથી. જીિનની યથાથાતા સમજાય એ પહેલાં
ુ ી ખયાલ આિતો નથી, પરં ત ુ હાથમાંથી
જીિન િેડફાઈ જાય છે . જે િથત ુ હાથમાં હોય છે ત્યાં સધ
છટકી જાય છે ત્યારે તેની રકિંમત સમજાય છે . જીિનમાં પણ આવ ંુ બને છે . મોત જ્યારે દરિાજો
ખટખટાિે છે ત્યારે જીિનન ંુ મ ૂલ્ય 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 િતામાનમાં હોય છે અને િતામાનમાં રહે છે . જીિનમાં આજની ક્ષણ મહત્ત્િની છે . માણસ

ુ ોને ગમ
ુ ાિી દે છે . ધમા હંમેશાં
આજને માણી શતતો નથી. ભર્િટયની બચિંતામાં આજનાં સખ
ુ ી રાહ જોિાની જરૂર નથી.
િતામાનમાં રહે છે . આજે જે જામી જાય છે તેને આિતી કાલ સધ
ુ ધમા બની જાય
જીિનને આજની સાથે જોડી દઈને અને તેની ક્ષણેક્ષણ માણીએ તો જીિન ખદ

દુર્નયાની ભીડમાં અલગારી મથત ફકીરો
માણસ સમ ૂહમાં જીિિા ટેિાયેલો છે પણ સમ ૂહજીિન ક્યારે ભીડજીિન બની જાય છે તેનો
આપણને ખયાલ રહેતો નથી. દુર્નયામાં એિા અનેક લોકો છે કે જેઓ ધમધમતી જીિનશૈલી
છોડીને પોતાની મથતીમાં એકલા જીિે છે
સઘળં છોડીને સંન્યાસ લઈને એકાંત સેિતા સંત- ફકીરોની પરં પરા તો ભારતમાં સદીઓ પરુ ાણી
છે . દે શમાં એિા કેટલાય કમાશીલો પણ છે જે ધોમધખતી કારરકદી છોડીને બબલકુ લ એકાંતમાં કોઈ
ધ્યેયને સમર્પિત થઈને જીિતા હોય. 'એકલતા' અને 'એકાંત' એિા બે શબ્દો છે . એકલતા માણસને
કોરી ખાય છે , જ્યારે એકાંત માણસ એન્જોય કરે છે . એકાંત એટલે એિી પરરસ્થથર્ત જ્યાં માણસ
પોતાની જાતની િધ ુ ર્નકટ પહોંચે છે . ર્િશ્વમાં એિા કેટલાય અલગારી જીિો છે જેમણે ધમધમતી
કારરકદી છોડીને કોઈ એકાંતિાસમાં ધ ૂણી ધખાિી છે . ઇટલીના ર્મલાન શહેરમાં િસતા ફોટોગ્રાફર
અને ડોક્ુમેન્ટરી રફલ્મમેકર કાલો બેર્િલેતિાએ દુર્નયાને ખ ૂણેખાંચરે િસેલા આિા લોકોની
તસિીરો ઝડપી અને દુર્નયાને તેની ઝાંખી કરાિી હતી. ચાલો, દુર્નયાની ભીડને છોડીને પોતાની
આગિી દુર્નયા િસાિનારા એકાંતર્પ્રય લોકોના જીિનમાં ડોરકય ંુ કરિા.

ુંચી મેડી રે મારા સંતની રે : મેસ્તસમ
જ્યોજિયા નામના દે શમાં ચ્યતરુ ા જજલ્લો આિેલો છે . ત્યાં કત્સખી નામની એક ટે કરી છે . ૧૩૦ ફૂટ
ુંચાઈ પર એક મઢૂલી બાંધીને મેસ્તસમ નામનો માણસ રહે છે . મેસ્તસમ બિથતી સંત છે . ૧૯૯૫થી
તે અહીં રહેિા આવ્યો છે . મેસ્તસમ પરં પરાિાદી જ્યોજિયન સંત છે . ચોથી સદીમાં બિથતી ધમા
જ્યોજિયામાં આવ્યો હતો અને છઠ્ઠીથી આઠમી સદી દરમ્યાન આ ટે કરી પર ચચા બન્ય ંુ હત.ંુ બિથતી
ધમામાં 'થટાઇલાઇટ્સ' નામનો એક સંપ્રદાય છે . એ મ ૂળે ગ્રીક શબ્દ છે . જેનો અથા થાય છે પીલર.
આ સંપ્રદાયના લોકો પીલર પાસે ઊભા રહીને પ્રાથાના કરે છે .
ુ ાન હતો ત્યારે પીલરની ટોચ પર રહેિાની ઇચ્છા હતી. મારી
ફાધર મેસ્તસમ કહે છે કે, "હું જ્યારે યિ
અંદર એક થટાઇલાઇટ્સ જીિતો હતો. હું જ્યારે મારા દોથતો સાથે ટે કરી પર આિતો ત્યારે િષો
અગાઉ આ પીલર પર રહેતા સંતો ર્િષે કલ્પના કરીને રોમાંબચત થઇ ઊઠતો હતો."

૧૯૯૩માં મેસ્તસમ સંતની જેમ ટે કરીની ટોચે જઇને િથયો. ત્યાં તેણે એક ચચા પણ બનાવ્ય ંુ છે .
મેસ્તસમે ભસ્તતની નિી ુંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે જેની ટોચ પર એકાંત બબરાજે છે .

ધ ૂણી રે ધખાિી : થિામી અજતાનંદ પરુ ી
ુ સાંભળ્ય ંુ નહીં હોય,
'ધ ૂણી રે ધખાિી બેલી અમે તારા નામની....' આ ભજન આ ભ ૂરરયા સાધએ
પરં ત ુ પોતાના વ્યસ્તતત્િમાં તે એ ભજનની મથતી લઈને જીિે છે . થિામી અજતાનંદ પરુ ી મ ૂળે
રોમાર્નયાના છે . ભારત આવ્યા એટલે તેમના રોમેરોમમાં અધ્યાત્મની લગની ઊઠી. ૧૯૯૭થી
ુ ી આખ ંુ ભારત ફયાા.અંતે અરુણાચલ ર્તરુિન્નામલાઈના પિાતો પર મન ઠય.ું ુ દીક્ષા
૨૦૧૨ સધ
લઈને થિામી અજતાનંદ પરુ ી નામ ધારણ કય.ું ુ આસન જમાવ્ય.ંુ અજતાનંદ પરુ ી રમણ મહર્ષિની
િેદાંત રફલસ ૂફીના ર્શટય છે . પોતે િેદાંત રફલસ ૂફી ભણ્યા છે . એકલા જીિે છે . શાસ્ત્રો િાંચે છે .
થટુડન્ટ્સને િેદાંત, રફલસ ૂફી ભણાિે છે . હાલ તેઓ રોમાર્નયા ગયા છે . તેમણે રોમાર્નયામાં 'ઓમ
એસોર્સયેશન' શરૂ કયું ુ છે . 'ગાલેન્ડ ઓફ અદ્વૈર્તક ર્િઝડમ' નામન ંુ પથુ તક લખય ંુ છે .

આત્મખોજને મારગે : મારરયો ડયર્ુ મની
કોઈ સંત થઈને એકાંત ગાળે છે તો કોઈ રૂરઢચથુ ત સંપ્રદાયોથી બચિા એકાંત ગાળે છે . મારરયો
ડયર્ુ મની આમાંનો જ એક છે .
ુ ામાં જીિે છે . ધમા ર્િષે તેણે
શાંર્તર્પ્રય મારરયો ડયર્ુ મની રોમની પાસે આિેલી એક નાનકડી ગફ
આત્મખોજનો માગા અપનાવ્યો એટલે તેને દુન્યિી જગતમાં અદે ખો કરી દે િામાં આવ્યો. તે
િેરટકનની બખલાફ છે અને એના ર્િષે સમીક્ષા કરિામાં તેણે ક્યારે ય પાછી પાની કરી નથી.
િેરટકનથી તે અંતર રાખે છે . િેરટકન સામે ર્િરોધનો સ ૂર વ્યતત કરતાં તેનાં પોથટરો રોમની
ુ ામાં એકદમ એકાંતમાં જજિંદગી જીિે છે .
ગલીઓમાં જોિા મળી જાય છે . મારરયો ડયર્ુ મની ગફ
ુ છે . ઇટાબલયન
મારરયો ડયર્ુ મની અમેરરકામાં જન્મેલા ઇટાબલયન ફાર્સથટ અમેરરગો ડયર્ુ મનીનો પત્ર
સોશ્યાબલથટ પોબલરટશ્યન જ્યેકોમો મેટયોટ્ટીન ંુ અમેરરગો ડયર્ુ મનીએ ખ ૂન કયું ુ હત.ંુ

ગ્લેમર િલ્ડા થી િનિગડામાં : પામેલા
ધમધમત ંુ રફલ્ડ છોડીને સાિ એકાંતિાસમાં રહેિાન ંુ પસંદ કરનારાઓમાં પામેલા પણ સામેલ છે .
પામેલા ગ્લેમરના ચળકાટભયાા ક્ષેત્રમાંથી સંન્યાસ લઇને સ ૂકા રણમાં એકલી જીિે છે , મોજથી જીિે
ુ ર હતી. એક તબક્કે બધ ંુ છોડીને તે અમેરરકાના
છે . પામેલા હોબલવ ૂડની થક્રીન રાઇટર તેમજ પ્રોડયસ

રણમાં એક ભાંગેલી-ત ૂટે લી થકલ
ૂ બસમાં ઘર બનાિીને રહે છે . પોતાની જરૂર પ ૂરતી ઘરિખરી તેણે
બસમાં સંઘરી છે . બચત્રો દોરે છે અને પોતાની મથતીમાં રહે છે . હોબલવ ૂડમાં કામ કરિાનાં સપનાં
જોનારાઓની સંખયા લાખોમાં હશે. િાથતર્િકતાને પામિા પામેલા જેિા લોકો સપનાંઓની દુર્નયા
ુ છે .
છોડીને િનિગડામાં િસે છે . પામેલા પોતાના હાલના જીિનથી એકદમ ખશ

રણ લાગે છે પોતીકું : માકો
ુ થિા માટે જ લોકો એકાંત નથી ગાળતા. કેટલાક મોજથી એકાંત
માત્ર સંન્યાસ લઇને ધમાા બભમખ
પસદ કરે છે તો કેટલાક લોકો પોતાના અંગત જીિનથી કં ટાળીને એકાંત પસંદ કરે છે . કોઈ વ્યસ્તત
એપ્ન્જર્નયરીંગના ક્ષેત્રમાં હોય અને જીિનના એક તબક્કે બધ ંુ છોડીને સાિ ર્નિન એકાંત રણમાં
રહેિા જતી રહે એવ ંુ બની શકે ખરં ુ ? માકો નામના એપ્ન્જર્નયરના જીિનમાં આવ ંુ જ થય ંુ છે .
ુ ી તેણે ઇ-કોમસાની િેબસાઇટમાં એટલે કે
જમાનીનો માકો એપ્ન્જર્નયર છે . ઘણાં િષો સધ
ઓનલાઇન શોર્પિંગની સગિડ પ ૂરી પાડતી િેબસાઇટમાં પ્રોગ્રામર તરીકે કામ કયું ુ હત.ંુ દરમ્યાન
પત્ની સાથે છૂટાછે ડા થયા અને તેણે પોતાની લાઇફથટાઇલ જ બદલી નાખી. બધ ંુ છોડીને તે એકલો
કેબલફોર્નિયાના રણમાં રહે છે .

અર્નિાયા છે એકાંત : રાચેલ ડેન્ટન
"એકાંતમાં રહેવ ંુ એ મારા માટે જીિિાની અર્નિાયા બાબત છે . હું એકાંતમાં ન રહું તો જીિી ન
શકું ." એકાંતને આકં ઠ માણનારી વ્યસ્તત જ આ િાત કહી શકે. ઇંગ્લેન્ડમાં બલિંકનશાયરમાં રહેતી ૪૯
િર્ા ષની રાચેલ ડેન્ટનના આ શબ્દો છે . રાચેલબહેન કેથબલક પરરિારમાંથી આિે છે . સાધ્િી જેવ ંુ
જીિન જીિે છે . સરળતા, એકાંત અને શાંર્ત આ ત્રણ તેમના જીિનના માપદં ડો અને તે ૨૦૦૬થી
તે પ્રમાણે જ જીિે છે . તેની રદનચયાા જુઓ. િહેલી સિારે બે કલાક પ્રાથાના કરિાની. ત્યારબાદ
પોતાના કોટે જ ગાડા નમાં કામ કરિાન.ંુ સાંજે ફરી પ્રાથાના કરિાની. સાંજે ચાલિા જિાન.ંુ માત્ર
રર્િિારે જ્યારે ચચાની સામ ૂરહક પ્રાથાના થાય ત્યારે જ તે લોકોને મળે છે . એ ર્સિાય માત્ર ને માત્ર
ર્નજમથતીમાં જ રહેિાન.ંુ પોતાને સંન્યાસી ગણાિતાં રાચેલબહેન સાયન્સની ટીચર રહી ચ ૂક્યાં છે .
અંતરરયાળ ગામડામાં એક કોટે જ બાંધીને એકલા રહેવ ંુ અને શાકભાજી તેમજ ફળફળાદી ઉગાડિા
એ મારા જીિનની મહત્ત્િપ ૂણા ઇચ્છા હતી. ૨૦૦૨માં હું બલિંકનશાયરમાં રહેિા આિી ગઇ. મારાં
માતાર્પતા િષે એક િખત મને મળિા આિે છે . આ પ્રકારન ંુ જીિન જીિવ ંુ સહેલ ં ુ નથી. એકાંત
અને શાંર્તની િચ્ચે હું નૈર્તક રીતે ઉત્તરોત્તર ર્િકસી રહી છું એવ ંુ રાચેલબહેન કહે છે .

હરરયાળીનો સિક : ગથા બોવ્લ્સ
એકલો માણસ કેટલ ં ુ કરી શકે એની ક્ષમતાનો અંદાજ કદાચ ગથા બોવ્લ્સ પરથી આિી શકે છે .
અમેરરકામાં કેબલફોર્નિયા નજીક આિેલા પાયર્નયર ટાઉનમાં ગથાભાઈ એકલા રહે છે . છે લ્લાં ૩૦
િષામાં તેમણે ત્યાંના ઉજ્જજડ િગડામાં થોડી હરરયાળી ફેલાિી છે . િેરાન ભ ૂર્મમાં તેણે આઠ તળાિ
તૈયાર કયાું છે , વ ૃક્ષો ઉછે યાું છે . પયાા િરણને રદલોજાનથી ચાહતો ગથા ખ ૂબ મહેનતકશ છે . ૬૫
િષેય તેની મહેનતમાં જુિાની ટપકે છે . તેણે કેટલાંક પ્રાણીઓ પણ પાળ્યાં છે . તે કહે છે કે
"જમીનને નકુ સાન પહોંચાડયા િગર તેની સાથે પ્રેમથી જીિી શકાય છે એિો મારે એક દાખલો
પ ૂરો પાડિો હતો. મારી ઇચ્છા એક એિો કોમ્યર્ુ નટી ગાડા ન તૈયાર કરિાની છે જે બાળકોના ર્શક્ષણ
ુ ે છે અને આસપાસ
માટે એક મહત્ત્િપ ૂણા રરસોસા બને.' ગથાભાઈ ખલ્ુ લામાં જ રહે છે , જમીન પર સિ
વ ૃક્ષો પર હરખથી ઝૂલે છે .

િન્યપ્રાણીઓનો પરરિાર : ગ્યાન્ની મેનીચેટ્ટી
છે લ્લાં ૪૧ િષાથી આ માણસ દુર્નયાથી અબલપ્ત કુ દરતની િચ્ચે જીિે છે . તેનો પરરિાર મોટો છે
ુ ક્ષીઓ સામેલ છે . ગ્યાન્ની ઇટલીમાં આિેલી િાઇલ્ડ
અને એમાં કત
ૂ રાં, મરઘાં સરહતનાં પશપ
કેન્યનની િનરાજીમાં જીિે છે .
િન્યજીિન અભયારણ્યને ડેિલપરોથી બચાિિા માટે તેણે લડાઈ આદરી છે . ગ્યાન્ની પોતે કર્િ છે ,
રફલસ ૂફ છે અને કમાશીલ છે . ઓથિે બલયન આરટિથટ િાલી મેયસાનો ગ્યાન્નીને સપોટા મળ્યો હતો.
િાલી સારી ડાન્સર તેમજ એતટર હતી. કોઈ બંધનો િગર જીિનને ફ્રી સ્થપરરટથી જીિિામાં માનતી
હતી. િાલી ઇટલીના એ અભયારણ્યમાં રહેતી હતી. િાલી પાસેથી ગ્યાન્ની જીિનના ઘણા પાઠ
ુ રી, ૨૦૦૩ના રોજ કેન્સરની બીમારીથી
ભણ્યો. બંનેએ એકબીજાને ભરપ ૂર પ્રેમ કયો. ૧૨ ફેબ્રઆ
િાલી મેયસાન ંુ મત્ૃ ય ુ થય.ંુ ગ્યાન્નીએ 'િાલી મેયસા અ મેમોર' નામન ંુ પથુ તક પણ િાલીની યાદમાં
લખય ંુ છે . િન્યજીિન અભયારણ્યને ઊની આંચ ન આિે એ માટે િાલીએ જે ર્મશન શરૂ કયું ુ હત ંુ
એની મશાલ ગ્યાન્નીએ સળગતી રાખી છે . ગ્યાન્ની ઇટલીમાં લીલી િનરાજી અને પ્રાણીઓ િચ્ચે
એકાંતમાં ભરપ ૂર જીિન જીિે છે . એક રસપ્રદ િાત એ છે કે ગ્યાન્ની કાલી માતાનો ભતત છે .

ુ ી
દાનથી પરીગ્રહ િીચ્છે દ સધ
ુ જી ગડા
(અપરીગ્રહની અિાથતિીકતા) –મર
કોઈપણ પરીક્ષામાં પાસ થિા માટે એમાં સમાિેલા બધા જ િીષયોમાં પાસ થવ ંુ જરુરી હોય છે .
જેને દરે ક િીષયમાં 100માંથી 40-50 માકા સ મળે તે પાસ ગણાય છે . પછી ભલેને બીજાઓની
સરખામણીમાં એનો નંબર ઘણો પાછળ હોય ! જેને એક િીષયમાં 100માંથી 100ની નજદીકના
માકા સ મળે ; પણ બીજા િીષયમાં ફતત 2 કે 4 માકા સ મળે તે નાપાસ ગણાય છે .
જો આ નીયમ ધામીકતાને લાગ ુ પાડિામાં આિે તો મોટા ભાગના ધામીકો એમની ધામીકતાના
દાિામાં નાપાસ થતા દે ખાશે.
ુ મહત્ત્િન ંુ થથાન આપિામાં આવ્ય ંુ છે . જ્યારે
જૈન ધમા એક એિો ધમા છે જેમાં અપરીગ્રહને ખબ
ુ ાય તરીકે જૈનેતરની સરખામણીમાં જૈનો િધ ુ સાધનસમ્પન્ન (પરીગ્રહી) હોિાન ંુ દે ખાય છે .
એક સમદ
ઘણા જૈન િેપારી હોિાથી એમની વ ૃત્તી અને પ્રવ ૃત્તી થિાભાિીકપણે િધ ુ સમ્પત્તી ભેગી કરિાની
હોય છે . એને જ સફળતાનો માપદં ડ માનિામાં આિતો હોિાથી સમાજમાં સમ્પત્તી પ્રમાણે
વ્યતતીન ંુ થથાન નક્કી થાય છે . ધનસંચય સીિાયની અન્ય સીદ્ધીઓને એટલ ં ુ મહત્ત્િ નથી અપાત.ંુ
(ડૉતટરની કાબેલીયત કરતાં તે કેટલા પૈસા કમાય છે એની ચચાા િધ ુ થાય છે .) જે કોઈ વ્યતતી
સન્તોષ માની કે પછી પ્રામાણીકતા જાળિિા પોતાની આથીક પ્રવ ૃત્તીઓ મયાા દીત રાખે તો તેને
નીચી નજરે જોિામાં આિે છે .
અફસોસ એ િાતનો છે કે આ સિાવ્યાપી િાથતિીકતાને અિગણી, અપરીગ્રહના આદશાને આગવ ંુ
થથાન આપી એની ફતત િાતો જ કયાા કરિાનો દમ્ભ આપણે છોડતા નથી. આટલી સરળ િાતમાં
પણ આપણે પ્રામાણીક નથી બની શક્યા.
ભારતીયો પશ્વીમી સંથકૃતીને ભોગિાદી ગણે છે . ભૌતીકતાને સંથકૃતી કરતાં મનોભાિના સાથે િધ ુ
સમ્બન્ધ છે . હકીકતમાં આપણે પણ એટલા જ ભોગિાદી છીએ. આપણી પાસે ભૌતીક સગિડનાં
સાધનો ઓછાં હતાં; કારણ કે તે અહીં મળતાં નહોતાં. હિે જ્યારે મળિા લાગ્યાં છે ત્યારે જેને પણ
ુ ીન ંુ પ્રદશાન કરિામાં
પોષાય છે એમની પાસે ભરપરુ પ્રમાણમાં છે . એટલ ં ુ જ નહીં; આપણી સમદ્ધ
આપણે જરાયે પાછળ પડતા નથી. લગ્ન પ્રસંગો, ધામીક તેમ જ અન્ય ઉજિણીઓના આના
ુ ભગિાનની મત
ુ ી પર અલંકારો ચઢાિી એમને પરાણે પરીગ્રહી બનાિાય છે .
દાખલા છે . ખદ
ુ કે સમ્પત્તી છે તે નહીં; પણ એમના માટે
ભૌતીકતાની સાચી વ્યાખયા કોઈની પાસે કેટલી િથતઓ
એનો લગાિ કેટલો છે તે છે . આપણને જરુર ન હોય; છતાં બીજા પાસે છે , માટે ભેગી કરિી;
ુ ન હોિાનો અફસોસ કરિો િગે રે ભૌતીકિાદી માનસીકતાની નીશાની છે . આપણા
િથતઓ
આધ્યાત્મીકપણાના દાિામાં તર્થય કરતાં દમ્ભ િધારે છે .

આપણી રોજબરોજની પ્રવ ૃત્તીને આસાન બનાિતાં સગિડનાં સાધનો િાપરિામાં કં ઈ ખોટંુ નથી.
એના લીધે બીજાં અગત્યનાં 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 બન્ને બાજુનો અતીરે ક નકુ સાનકારક જ છે .
અપરીગ્રહની પ્રચલીત વ્યાખયા ભૌતીક સમ્પત્તી ભેગી ન કરિાની છે . ગૃહથથી માટે એ વ્યિહારુ
નથી. આથીક રીતે થિતંત્ર (સધ્ધર) ન હોય એિી વ્યતતીને ઘણી બાંધછોડ કરિી પડે છે . એમને
ુ ભત
ુ હક્ક જાળિિા અઘરા પડે છે . કોઈના મતે અપરીગ્રહ એ
વ્યતતીગત થિતંત્રતાના મળ
સાંસારીક જિાબદારીમાંથી છટકી જિાનો એક પ્રકારનો પલાયનિાદ છે .
આપણે આિકનાં જે પણ સાધન િીકસાવ્યાં હોય એને આગળ િધારિામાં કં ઈ ખોટંુ નથી. બીજા જે
પણ આપણી પ્રવ ૃત્તી સાથે સંકળાયેલા હોય એ બધાના હીત માટે પણ એ જરુરી છે . એકમાત્ર શરત
ુ ા પ્રામાણીકતા જાળિિાની છે .
આપણા ધન્ધા–વ્યિસાયમાં સમ્પણ
દે શમાં 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 હાથમાં પ્રામાણીકપણે આિેલી સમ્પત્તીનો કેટલો
સદુપયોગ થઈ શકે એ િાત આગળ આિે છે .
કોઈ આ ભાગદોડથી દુર રહેિા માંગતા હોય તો એમાં કં ઈ ખોટંુ નથી. એનાથી શાન્તી, સન્તોષ
અને તનાિમતુ તી મળે છે . છતાં જે સાંસારીક જિાબદારીઓ થિીકારી છે તેને પરુ ી કરિાની ફરજ
તો રહે જ છે .
અપરીગ્રહ ઉપદે શતા સમાજમાં (ધમામાં) સામાજીક અને ધામીક પ્રસંગોએ ધનિાનોને (પરીગ્રહીને)
આગવ ંુ મહત્ત્િ આપિામાં આિે છે . કારણ કે એમનાં જ દાનને લીધે બધી ધામીક અને સામાજીક
સંથથાઓ અને પ્રવ ૃત્તીઓ ચાલતી હોય છે . આમાં પણ કં ઈ ખોટંુ નથી. તટથથ રીતે જોઈએ તો
દાનની િાથતિીકતાએ અપરીગ્રહના આદશાને પરાજીત કરે લ છે .
ુ ી જિાનો નથી. િાથતિમાં આપણે
આટલી લાંબી રજુઆતનો આશય અપરીગ્રહને સદન્તર ભલ
ુ ા ત્યાગ) કરતાં દાનનો (આંશીક ત્યાગ) અમલ કરીએ છીએ. આ દાન અને
અપરીગ્રહ (સમ્પણ
અપરીગ્રહ ઉપરાંત ત્રીજો િીકલ્પ પણ છે . એમાં સમ્પત્તી ભેગી કરિાનો બાધ નથી; છતાં એ
ભાિનાગત રીતે પરીગ્રહ નથી થતો.
આ િીકલ્પ છે ભેગી કરે લી સમ્પત્તીના માલીક નહીં; પણ િથટી બની રહેિાન.ંુ અહીં િથટીપણાનો
અથા થોડો જુદો છે . આપણી સમ્પત્તીનો બધો િહીિટ આપણા હાથમાં હોિા છતાં; તે ફતત આપણા

અંગત ઉપભોગ (Wants) માટે નહીં; પણ બીજા ઘણાના ઉપયોગ (Needs) માટે પણ િપરાય. આ
નવ ંુ નથી.
અતી ધનાઢય લોકો એમની સમ્પત્તીને લીધે અિારનિાર સમાચારોમાં ચમકે છે . શ્રીમંતોની િાષીક
યાદી પ્રગટ કરિાની ફેશન થઈ ગઈ છે . જોકે દુનીયાની અતી ધનાઢય બે વ્યતતીઓ જુદા
કારણસર સમાચારોમાં ચમકે છે .
બીલ ગેટસ ્ અને િૉરન બફેટ, બન્નેએ પોતાની મોટા ભાગની મીલ્કતન ંુ િથટ બનાિી એને
સમાજકલ્યાણ માટે િાપરિાની જાહેરાત કરી છે . (દરે કની સમ્પત્તી ત્રણ લાખ કરોડ રુપીયા જેટલી
છે .) એમની પ્રવ ૃત્તી શીક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે પરુ ે પરુ ી દુનીયાને આિરી લેિાની છે . સો િરસ
પહેલાં અમેરીકાના થટીલ ઉદ્યોગના પ્રણેતા એન્્્ ુ કાનેગીએ પણ આવ ંુ જ કયું ુ હત.ંુ ભારતમાં
અઝીમ પ્રેમજીએ આવ ુ કયાા ન ંુ િાંચિામાં આવ્ય ંુ છે .
આ લોકો પાસે પટુ કળ સમ્પત્તી હોિાથી એ સમાચાર માધ્યમોમાં ચમકે છે . બીજા પણ કેટલાક એિા
હશે જેમણે આવ ંુ જ કયું ુ હોય. જાહેરમાં નોંધ ન લેિાયાથી એમની ભાિના કે કાયાન ંુ મહત્ત્િ જરાય
ઓછું થત ંુ નથી.
આ બધી વ્યતતીઓ સમાજ પાસેથી રળે લી સમ્પત્તી સમાજને પાછી સોંપે છે . અપરીગ્રહની ભાિનાને
જાળિી રાખી એના અવ્યિહારુપણાનો આ શ્રેટઠ િીકલ્પ છે . અઢળક સમ્પત્તી કમાયા પછી પણ
એના માલીક મટી, િથટી બનીને શંુ કરી શકાય તે આ વ્યતતીઓની કરણીમાં જોઈ શકાય છે .
ુ િોની િીશીટટતા એ છે કે એમણે પોતાના બધા જ િારસદારોને મળીને મીલકતના 10
આ મહાનભ
થી 15 ટકા જેટલી જ રકમ આપી છે . િંશજોને શ્રેટઠ શીક્ષણ આપી, એમના વ્યિસાય માટે જરુરી
ુ ો,
ૃ થયા હોિાથી પત્ર
મદદ કયાા પછી, એમની કાબેલીયત પર છોડી દીધા છે . પોતે આપબળે સમદ્ધ
પૌત્રોને થિાિલંબી બનિાની ફરજ પાડી છે . બીજુ ં કં ઈ નહીં તો ઘણા કીથસામાં બને છે તેમ, એમના
િંશજો કુ પાત્ર બનિાની શક્યતા ઘટે છે .
ુ ાત્ર હોય એ જરુરી નથી. િારસાગત રીતે ચાલતા ઘણા
બધા િારસદાર હમ્મેશાં કાબેલ કે સપ
ઉદ્યોગગૃહો અને શ્રીમંત કુ ટંુ બો બીજી કે ત્રીજી પેઢીએ પડી ભાંગતા જોયા છે .
િૉરન બફેટ તો પહેલેથી જ સાચા અથામાં અપરીગ્રહી રહ્યા છે . આટલી સમ્પત્તી મેળવ્યા છતાં;
તેઓ 55 િરસથી એક જ ઘરમાં (એટલે એ જ પડોશમાં) રહે છે . 75 િષાની ઉંમરે પોતાની ગાડી
જાતે ચલાિીને ઑફીસે જાય છે .
અપરીગ્રહનો પ્રચલીત અથા કશંુ ભેગંુ ન કરિાનો થાય છે . ત્યાગનો અથા ભેગં ુ કરે લ ં ુ બધ ંુ છોડી
દે િાનો કે આપી દે િાનો થાય છે . આમના કીથસાઓમાં સમ્પત્તીનો ત્યાગ છે ; પણ જિાબદારી

ુ ી આપણે એને પરીગ્રહ–િીચ્છે દ
જાળિી રાખેલ છે . આના માટે િધ ુ યોગ્ય શબ્દ ન મળે ત્યાં સધ
કહીશ.ંુ આિો પરીગ્રહ–િીચ્છે દ એ પાછલી ઉંમરે કરે લ આંધળો નહીં; પણ જાગૃત ત્યાગ છે .
આંધળા ત્યાગમાં પાછળ શંુ થાય છે એની દરકાર નથી હોતી. જાગૃત ત્યાગમાં સમ્પત્તી યોગ્ય માગે
િપરાય એ જિાબદારી જાળિી રાખિામાં આિે છે . સત્તાની જેમ સમ્પત્તી પણ જ્યારે અયોગ્ય
હાથમાં જાય છે ત્યારે ઘણંુ નકુ સાન કરી શકે છે .
ુ કે દોષ િગરની છે . એ વ્યતતીના મળ
ુ ભત
ુ થિભાિમાં રહેલી સારી અને ખરાબ
સમ્પત્તી પોતે ગણ
બન્ને ખાસીયતો બહાર લાિે છે . એ થોડા લોકોને નમ્ર અને ઉદાર બનાિે છે ; જ્યારે મોટાભાગના
કીથસામાં એ વ્યતતીને ઘમંડી બનાિે છે . એટલે જ કદાચ જૈન િીચારધારામાં અપરીગ્રહને આટલ ં ુ
મહત્ત્િ આપિામાં આવ્ય ંુ હશે. કમનસીબે એ વ્યિહારુ સાબીત નથી થય.ંુ
આિો પરીગ્રહ–િીચ્છે દ જેની પણ ઈચ્છા હોય એના માટે શક્ય છે . પોતાની સમ્પત્તીના માલીક મટી
ભાિનાગત રીતે િથટી બનવ ંુ અઘરં ુ નથી; પણ િીશાળ અથામાં એને નભાિવ ંુ અઘરં ુ છે . કૌટુમ્બીક
ધોરણે આપણે એનો અમલ કરીએ જ છીએ. આપણી કમાયેલી મીલકત કુ ટુમ્બના અન્ય સભ્યોના
ઉપયોગ માટે હોય જ છે . એ સહજ છે . પરીગ્રહ–િીચ્છે દમાં કુ ટુમ્બનો વ્યાપ બને તેટલો િીશાળ
બનાિિાનો થાય છે . આપણા સમ્પકા માં આિતી તેમ જ અન્ય જરુરતમન્દ વ્યતતીઓની મદદનો
એમાં સમાિેશ થાય છે . લોહીના સમ્બન્ધથી આગળ જિામાં જ ઉદારતા સમાયેલી છે . જનહીતાથે
ચાલતી સંથથાઓને આપેલ ં ુ દાન આનો એક પયાા ય છે . પરીગ્રહ–િીચ્છે દ એ સાંસારીક
જિાબદારીઓ પરુ ી કયાા પછી અપરીગ્રહી બનિાની બીજી તક છે .
િથટી શબ્દ સામાન્ય રીતે સમાજની જાહેર સંથથાઓ અને મીલકતન ંુ સંચાલન કરનારા માટે
િપરાય છે . એ જુદી જાતન ંુ િથટીપણંુ છે . એમાં સમાજને િથટીઓની િહીિટી કુ શળતાનો લાભ મળે
છે ; એમની સમ્પત્તીનો નહીં.
દાનેશ્વરી તરીકે પ્રસીદ્ધી પામેલા કે લોકહીતાથે કાયા કરનારા રાજાઓ આિા સંથથાકીય િથટીઓથી
િધારે નહોતા. એમની સમ્પત્તી જાતમહેનત કે કુ નેહથી મેળિેલી નહોતી. પ્રજા પાસેથી કરિેરા દ્વારા
ભેગી કરે લી હતી.
ઘણી મોટી કમ્પનીઓ અને શ્રીમન્ત કુ ટુમ્બો પોતાની આંશીક સમ્પત્તીના િથટ બનાિી ઘણાં ઉત્તમ
સામાજીક કાયો કરે છે . આિા બધા િથટ પરીગ્રહ–િીચ્છે દ નહીં; પણ દાનના વ્યાપમાં આિે છે .
ુ કાળમાં ભામાશા, જગડુશા િગે રે નામો આપણે ત્યાં પ્રસીદ્ધી પામેલાં છે . એ મોટા દાનેશ્વેરી હતા.
ભત
ુ ીબત પ્રસંગે મોટી મદદ કરિી અને થિેચ્છાએ જનહીતાથે સંથથાઓ ઉભી
રાજાને કે પ્રજાને મસ
કરિી એમાં ઘણો ફરક છે . સંથથાઓ સક્રીય (Pro-active) હોય છે . જ્યારે પ્રસંગોપાત્ત કરે લી મદદ
પ્રતીક્રીય (Reactive) હોય છે .

બીજી બધી ધામીક િીચારધારાઓમાં અપરીગ્રહની નહીં; પણ દાનની િાત કરિામાં આિી છે .
દાનનો મહીમાં િણાિતાં ગીતામાં કહેિાય ંુ છે કે, ‘સો હાથે કમાઓ અને હજાર હાથે આપો’ આ કથન
દાન કરતાં આપણી પરીગ્રહ–િીચ્છે દની ભાિનાને િધ ુ મળત ંુ આિે છે અને િધારે િાથતિીક પણ
છે .
દાન અને પરીગ્રહ–િીચ્છે દ િચ્ચે ભેદરે ખા દોરિી અઘરી છે . એ દરે કની કૌટુમ્બીક અને આથીક
થથીતી પર આધાર રાખે છે . આનો સીધો અને શ્રેટઠ ઉકેલ િીથતી ધમામાં િણાિિામાં આિેલા
ુ થાય ત્યાં
દાનની માત્રામાંથી મળે છે . “GIVE UNTIL IT HURTS.” ‘તમને પોતા માટે કમી મહેસસ
ુ ી આપો.’ આ િાત પણ દાનથી આગળ િધી પરીગ્રહ–િીચ્છે દ સધ
ુ ી પહોંચી જાય છે .
સધ
ધામીક દૃટટાન્ત કથાઓમાં, ગરીબના નાનકડા દાનને ધનિાનના મોટા દાન કરતાં િધારે
ુ િો
મહત્ત્િન ંુ ગણિામાં આિે છે . કારણ, ગરીબને દાન કરિા માટે પોતાની જરુરીયાતો પર કાપ મક
પડે છે . શ્રીમંતોની જીન્દગીમાં મોટા દાનથી પણ જરાય ફરક પડતો નથી.
ુ યાને ખિડાિવ ંુ એ ની:શંક સત્કાયા છે . જ્યારે કોઈને પગભર કરિો એ િધારે મોટંુ સત્કાયા છે .
ભખ
ુ ી લાભ મળે છે . આ દૃટટીએ જોઈએ તો સદાવ્રત
એનાથી એના આખા કુ ટુમ્બને લાંબા સમય સધ
કરતાં શીક્ષણ અને આરોગ્ય સંથથાઓ િધારે સારી ગણાય. આિી ધંધાદારી કે બીનધંધાદારી
સંથથાઓન ંુ અન્તીમ લક્ષ્ય એક હોિા છતાં એમની ભાિનામાં ઘણો ફરક હોય છે . ધંધાદારી સંથથા
સંચાલકો માટે પરીગ્રહલક્ષી છે જ્યારે બીજી પરીગ્રહ–િીચ્છે દ લક્ષી છે .
ધામીક થથળોએ કે પ્રસંગોએ થતા દાન િીશે કેટલાક લોકો એિી માન્યતા ધરાિે છે કે જેટલ ં ુ
આપીએ છીએ એનાથી ઘણંુ િધારે મળિાન ંુ છે . આિી ભાિના દાનને એક સોદા કે રોકાણમાં
બદલી નાંખે છે . એમાં પરીગ્રહ િધારિાની ભાિના ઉપરાન્ત પોતાના ઈશ્વરને છે તરિાપણંુ િધારે
ુ ી
લાગે છે . દુ:ખની િાત એ છે કે સૌથી િધ ુ દાન આ ક્ષેત્રે થાય છે ; પણ જરુરીયાતિાળા સધ
ુ ી પ્રમાણેન ંુ િતાન
એમાંન ંુ સાિ ઓછું પહોંચે છે . આ બાબતમાં દે ખાદે ખી છોડી પોતાની િીિેકબદ્ધ
બધાના હીતમાં રહેશ.ે
પરીગ્રહ–િીચ્છે દ એ અપરીગ્રહ નથી. એ નીટક્રીય અને આંધળો ત્યાગ પણ નથી. કરે લા પરીગ્રહથી
ુ થિાની એ પ્રક્રીયા છે . કુ દરત અને માનિ સમદ
ુ ાય પાસેથી મેળિેલ ં ુ પાછું આપિાની
િીમખ
ુ યત્િે પાછલી ઉમ્મરે કૌટુમ્બીક જિાબદારીઓ પરુ ી થયા પછી શરુ
આપણને તક પરુ ી પાડે છે . મખ
થતી આ પ્રક્રીયા છે . એ Abandonment નથી; Detachment છે .
આ પરીગ્રહ–િીચ્છે દ સમ્પત્તી ઉપરાન્ત પ્રવ ૃત્તી અને સમ્બન્ધોને પણ લાગ ુ પડે છે . આનો અથા
પ્રવ ૃત્તી કે સમ્બન્ધોને છોડી દે િાનો નથી; પણ એમને નિો િળાંક આપિાનો છે . માલીકીભાિ અને

અનરુ ાગ છોડી કતાવ્યભાિ અપનાિિાનો છે , અનાસતતી કેળિિાની છે . એમાં મોટાં થયેલાં
ુ ા થિતંત્રતા આપિાની િાત છે . કૌટુમ્બીક તેમ જ અન્યો પરના અંકુ શો અને
સંતાનોને સમ્પણ
બન્ધનો ઢીલાં કરિાનાં છે . એમાં નીટક્રીયતા નહીં; પણ પ્રવ ૃત્તીઓ પાછળની ભાિનાને ઉમદા
કરિાની િાત છે . પક્ષપાત છોડી નેકી (Fairness) અપનાિિાની િાત છે .
િૈદીક સંથકૃતીની િણાવ્યિથથાએ ઘણા અનથો સજ્યાા છે . જ્યારે એની આશ્રમવ્યિથથામાં ઘણંુ િજુદ
રહેલ ં ુ છે . ગૃહથથાશ્રમ પછી િણાિાયેલ િાનપ્રથથાશ્રમ આ પરીગ્રહ–િીચ્છે દની ભાિનાને મળતો
આિે છે . એ સમ્પત્તી, સમ્બન્ધો, સત્તા, પ્રવ ૃત્તી િગે રે બધાને નિી દૃટટીએ જોઈ અલીપ્તતા
કેળિિાન ંુ કહે છે .
ુ િન્મમાં માનતા લોકો ભિના ફેરામાંથી છુટકારો મેળિિા કં ઈ કેટલીયે ધામીક પ્રવ ૃત્તીઓ કરતા
પન
હોય છે . પણ આ જનમમાં કેળિેલા અને મેળિેલા અંકુ શો તેમ જ પરીગ્રહો છોડી શકતા નથી.
આપણી ચારે કોર દે ખાતી 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
ુ િિાનો; કે પછી (3) િાથતિીકતાને
આદશાન ંુ પાલન ન થિાથી જાત પ્રત્યે અપરાધભાિ અનભ
થિીકારી, અપરીગ્રહને નવ ંુ નામ આપી નિી નજરે જોિાન.ંુ જે આદશા કોઈ પાળત ંુ નથી કે
પાળિાની ઈચ્છા પણ રાખત ંુ નથી એની િાતો કયાા કરિાથી બીજા એક આદશા ‘સત્ય’નો ભંગ થાય
છે .
સામાજીક થતરે આિી િીચારસરણી િીકસાિિા માટે સમાજના આગે િાનોની ઈચ્છા અને
ઈચ્છાશતતી જરુરી છે . સમાજના સાચા આગે િાન કથાકાર–સાધ–ુ સન્તગણ છે . જનમાનસ પર સૌથી
િધારે પ્રભાિ એમના કહેિાનો થાય છે . એમણે પોતાના િીચાર/પ્રચારને નિી દીશા આપિાની
જરુર છે .

દુર્નયાની ભીડમાં અલગારી મથત ફકીરો
માણસ સમ ૂહમાં જીિિા ટેિાયેલો છે પણ સમ ૂહજીિન ક્યારે ભીડજીિન બની જાય છે તેનો
આપણને ખયાલ રહેતો નથી. દુર્નયામાં એિા અનેક લોકો છે કે જેઓ ધમધમતી જીિનશૈલી
છોડીને પોતાની મથતીમાં એકલા જીિે છે
સઘળં છોડીને સંન્યાસ લઈને એકાંત સેિતા સંત- ફકીરોની પરં પરા તો ભારતમાં સદીઓ પરુ ાણી
છે . દે શમાં એિા કેટલાય કમાશીલો પણ છે જે ધોમધખતી કારરકદી છોડીને બબલકુ લ એકાંતમાં કોઈ
ધ્યેયને સમર્પિત થઈને જીિતા હોય. 'એકલતા' અને 'એકાંત' એિા બે શબ્દો છે . એકલતા માણસને

કોરી ખાય છે , જ્યારે એકાંત માણસ એન્જોય કરે છે . એકાંત એટલે એિી પરરસ્થથર્ત જ્યાં માણસ
પોતાની જાતની િધ ુ ર્નકટ પહોંચે છે . ર્િશ્વમાં એિા કેટલાય અલગારી જીિો છે જેમણે ધમધમતી
કારરકદી છોડીને કોઈ એકાંતિાસમાં ધ ૂણી ધખાિી છે . ઇટલીના ર્મલાન શહેરમાં િસતા ફોટોગ્રાફર
અને ડોક્ુમેન્ટરી રફલ્મમેકર કાલો બેર્િલેતિાએ દુર્નયાને ખ ૂણેખાંચરે િસેલા આિા લોકોની
તસિીરો ઝડપી અને દુર્નયાને તેની ઝાંખી કરાિી હતી. ચાલો, દુર્નયાની ભીડને છોડીને પોતાની
આગિી દુર્નયા િસાિનારા એકાંતર્પ્રય લોકોના જીિનમાં ડોરકય ંુ કરિા.

ુંચી મેડી રે મારા સંતની રે : મેસ્તસમ
જ્યોજિયા નામના દે શમાં ચ્યતરુ ા જજલ્લો આિેલો છે . ત્યાં કત્સખી નામની એક ટે કરી છે . ૧૩૦ ફૂટ
ુંચાઈ પર એક મઢૂલી બાંધીને મેસ્તસમ નામનો માણસ રહે છે . મેસ્તસમ બિથતી સંત છે . ૧૯૯૫થી
તે અહીં રહેિા આવ્યો છે . મેસ્તસમ પરં પરાિાદી જ્યોજિયન સંત છે . ચોથી સદીમાં બિથતી ધમા
જ્યોજિયામાં આવ્યો હતો અને છઠ્ઠીથી આઠમી સદી દરમ્યાન આ ટે કરી પર ચચા બન્ય ંુ હત.ંુ બિથતી
ધમામાં 'થટાઇલાઇટ્સ' નામનો એક સંપ્રદાય છે . એ મ ૂળે ગ્રીક શબ્દ છે . જેનો અથા થાય છે પીલર.
આ સંપ્રદાયના લોકો પીલર પાસે ઊભા રહીને પ્રાથાના કરે છે .
ુ ાન હતો ત્યારે પીલરની ટોચ પર રહેિાની ઇચ્છા હતી. મારી
ફાધર મેસ્તસમ કહે છે કે, "હું જ્યારે યિ
અંદર એક થટાઇલાઇટ્સ જીિતો હતો. હું જ્યારે મારા દોથતો સાથે ટેકરી પર આિતો ત્યારે િષો
અગાઉ આ પીલર પર રહેતા સંતો ર્િષે કલ્પના કરીને રોમાંબચત થઇ ઊઠતો હતો."
૧૯૯૩માં મેસ્તસમ સંતની જેમ ટે કરીની ટોચે જઇને િથયો. ત્યાં તેણે એક ચચા પણ બનાવ્ય ંુ છે .
મેસ્તસમે ભસ્તતની નિી ુંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે જેની ટોચ પર એકાંત બબરાજે છે .

ધ ૂણી રે ધખાિી : થિામી અજતાનંદ પરુ ી
ુ સાંભળ્ય ંુ નહીં હોય,
'ધ ૂણી રે ધખાિી બેલી અમે તારા નામની....' આ ભજન આ ભ ૂરરયા સાધએ
પરં ત ુ પોતાના વ્યસ્તતત્િમાં તે એ ભજનની મથતી લઈને જીિે છે . થિામી અજતાનંદ પરુ ી મ ૂળે
રોમાર્નયાના છે . ભારત આવ્યા એટલે તેમના રોમેરોમમાં અધ્યાત્મની લગની ઊઠી. ૧૯૯૭થી
ુ ી આખ ંુ ભારત ફયાા.અંતે અરુણાચલ ર્તરુિન્નામલાઈના પિાતો પર મન ઠય.ું ુ દીક્ષા
૨૦૧૨ સધ
લઈને થિામી અજતાનંદ પરુ ી નામ ધારણ કય.ું ુ આસન જમાવ્ય.ંુ અજતાનંદ પરુ ી રમણ મહર્ષિની
િેદાંત રફલસ ૂફીના ર્શટય છે . પોતે િેદાંત રફલસ ૂફી ભણ્યા છે . એકલા જીિે છે . શાસ્ત્રો િાંચે છે .
થટુડન્ટ્સને િેદાંત, રફલસ ૂફી ભણાિે છે . હાલ તેઓ રોમાર્નયા ગયા છે . તેમણે રોમાર્નયામાં 'ઓમ
એસોર્સયેશન' શરૂ કયું ુ છે . 'ગાલેન્ડ ઓફ અદ્વૈર્તક ર્િઝડમ' નામન ંુ પથુ તક લખય ંુ છે .

આત્મખોજને મારગે : મારરયો ડયર્ુ મની

કોઈ સંત થઈને એકાંત ગાળે છે તો કોઈ રૂરઢચથુ ત સંપ્રદાયોથી બચિા એકાંત ગાળે છે . મારરયો
ડયર્ુ મની આમાંનો જ એક છે .
ુ ામાં જીિે છે . ધમા ર્િષે તેણે
શાંર્તર્પ્રય મારરયો ડયર્ુ મની રોમની પાસે આિેલી એક નાનકડી ગફ
આત્મખોજનો માગા અપનાવ્યો એટલે તેને દુન્યિી જગતમાં અદે ખો કરી દે િામાં આવ્યો. તે
િેરટકનની બખલાફ છે અને એના ર્િષે સમીક્ષા કરિામાં તેણે ક્યારે ય પાછી પાની કરી નથી.
િેરટકનથી તે અંતર રાખે છે . િેરટકન સામે ર્િરોધનો સ ૂર વ્યતત કરતાં તેનાં પોથટરો રોમની
ુ ામાં એકદમ એકાંતમાં જજિંદગી જીિે છે .
ગલીઓમાં જોિા મળી જાય છે . મારરયો ડયર્ુ મની ગફ
ુ છે . ઇટાબલયન
મારરયો ડયર્ુ મની અમેરરકામાં જન્મેલા ઇટાબલયન ફાર્સથટ અમેરરગો ડયર્ુ મનીનો પત્ર
સોશ્યાબલથટ પોબલરટશ્યન જ્યેકોમો મેટયોટ્ટીન ંુ અમેરરગો ડયર્ુ મનીએ ખ ૂન કયું ુ હત.ંુ

ગ્લેમર િલ્ડા થી િનિગડામાં : પામેલા
ધમધમત ંુ રફલ્ડ છોડીને સાિ એકાંતિાસમાં રહેિાન ંુ પસંદ કરનારાઓમાં પામેલા પણ સામેલ છે .
પામેલા ગ્લેમરના ચળકાટભયાા ક્ષેત્રમાંથી સંન્યાસ લઇને સ ૂકા રણમાં એકલી જીિે છે , મોજથી જીિે
ુ ર હતી. એક તબક્કે બધ ંુ છોડીને તે અમેરરકાના
છે . પામેલા હોબલવ ૂડની થક્રીન રાઇટર તેમજ પ્રોડયસ
રણમાં એક ભાંગેલી-ત ૂટે લી થકલ
ૂ બસમાં ઘર બનાિીને રહે છે . પોતાની જરૂર પ ૂરતી ઘરિખરી તેણે
બસમાં સંઘરી છે . બચત્રો દોરે છે અને પોતાની મથતીમાં રહે છે . હોબલવ ૂડમાં કામ કરિાનાં સપનાં
જોનારાઓની સંખયા લાખોમાં હશે. િાથતર્િકતાને પામિા પામેલા જેિા લોકો સપનાંઓની દુર્નયા
ુ છે .
છોડીને િનિગડામાં િસે છે . પામેલા પોતાના હાલના જીિનથી એકદમ ખશ

રણ લાગે છે પોતીકું : માકો
ુ થિા માટે જ લોકો એકાંત નથી ગાળતા. કેટલાક મોજથી એકાંત
માત્ર સંન્યાસ લઇને ધમાા બભમખ
પસદ કરે છે તો કેટલાક લોકો પોતાના અંગત જીિનથી કં ટાળીને એકાંત પસંદ કરે છે . કોઈ વ્યસ્તત
એપ્ન્જર્નયરીંગના ક્ષેત્રમાં હોય અને જીિનના એક તબક્કે બધ ંુ છોડીને સાિ ર્નિન એકાંત રણમાં
રહેિા જતી રહે એવ ંુ બની શકે ખરં ુ ? માકો નામના એપ્ન્જર્નયરના જીિનમાં આવ ંુ જ થય ંુ છે .
ુ ી તેણે ઇ-કોમસાની િેબસાઇટમાં એટલે કે
જમાનીનો માકો એપ્ન્જર્નયર છે . ઘણાં િષો સધ
ઓનલાઇન શોર્પિંગની સગિડ પ ૂરી પાડતી િેબસાઇટમાં પ્રોગ્રામર તરીકે કામ કયું ુ હત.ંુ દરમ્યાન
પત્ની સાથે છૂટાછે ડા થયા અને તેણે પોતાની લાઇફથટાઇલ જ બદલી નાખી. બધ ંુ છોડીને તે એકલો
કેબલફોર્નિયાના રણમાં રહે છે .

અર્નિાયા છે એકાંત : રાચેલ ડેન્ટન

"એકાંતમાં રહેવ ંુ એ મારા માટે જીિિાની અર્નિાયા બાબત છે . હું એકાંતમાં ન રહું તો જીિી ન
શકું ." એકાંતને આકં ઠ માણનારી વ્યસ્તત જ આ િાત કહી શકે. ઇંગ્લેન્ડમાં બલિંકનશાયરમાં રહેતી ૪૯
િર્ા ષની રાચેલ ડેન્ટનના આ શબ્દો છે . રાચેલબહેન કેથબલક પરરિારમાંથી આિે છે . સાધ્િી જેવ ંુ
જીિન જીિે છે . સરળતા, એકાંત અને શાંર્ત આ ત્રણ તેમના જીિનના માપદં ડો અને તે ૨૦૦૬થી
તે પ્રમાણે જ જીિે છે . તેની રદનચયાા જુઓ. િહેલી સિારે બે કલાક પ્રાથાના કરિાની. ત્યારબાદ
પોતાના કોટે જ ગાડા નમાં કામ કરિાન.ંુ સાંજે ફરી પ્રાથાના કરિાની. સાંજે ચાલિા જિાન.ંુ માત્ર
રર્િિારે જ્યારે ચચાની સામ ૂરહક પ્રાથાના થાય ત્યારે જ તે લોકોને મળે છે . એ ર્સિાય માત્ર ને માત્ર
ર્નજમથતીમાં જ રહેિાન.ંુ પોતાને સંન્યાસી ગણાિતાં રાચેલબહેન સાયન્સની ટીચર રહી ચ ૂક્યાં છે .
અંતરરયાળ ગામડામાં એક કોટે જ બાંધીને એકલા રહેવ ંુ અને શાકભાજી તેમજ ફળફળાદી ઉગાડિા
એ મારા જીિનની મહત્ત્િપ ૂણા ઇચ્છા હતી. ૨૦૦૨માં હું બલિંકનશાયરમાં રહેિા આિી ગઇ. મારાં
માતાર્પતા િષે એક િખત મને મળિા આિે છે . આ પ્રકારન ંુ જીિન જીિવ ંુ સહેલ ં ુ નથી. એકાંત
અને શાંર્તની િચ્ચે હું નૈર્તક રીતે ઉત્તરોત્તર ર્િકસી રહી છું એવ ંુ રાચેલબહેન કહે છે .

હરરયાળીનો સિક : ગથા બોવ્લ્સ
એકલો માણસ કેટલ ં ુ કરી શકે એની ક્ષમતાનો અંદાજ કદાચ ગથા બોવ્લ્સ પરથી આિી શકે છે .
અમેરરકામાં કેબલફોર્નિયા નજીક આિેલા પાયર્નયર ટાઉનમાં ગથાભાઈ એકલા રહે છે . છે લ્લાં ૩૦
િષામાં તેમણે ત્યાંના ઉજ્જજડ િગડામાં થોડી હરરયાળી ફેલાિી છે . િેરાન ભ ૂર્મમાં તેણે આઠ તળાિ
તૈયાર કયાું છે , વ ૃક્ષો ઉછે યાું છે . પયાાિરણને રદલોજાનથી ચાહતો ગથા ખ ૂબ મહેનતકશ છે . ૬૫
િષેય તેની મહેનતમાં જુિાની ટપકે છે . તેણે કેટલાંક પ્રાણીઓ પણ પાળ્યાં છે . તે કહે છે કે
"જમીનને નકુ સાન પહોંચાડયા િગર તેની સાથે પ્રેમથી જીિી શકાય છે એિો મારે એક દાખલો
પ ૂરો પાડિો હતો. મારી ઇચ્છા એક એિો કોમ્યર્ુ નટી ગાડા ન તૈયાર કરિાની છે જે બાળકોના ર્શક્ષણ
ુ ે છે અને આસપાસ
માટે એક મહત્ત્િપ ૂણા રરસોસા બને.' ગથાભાઈ ખલ્ુ લામાં જ રહે છે , જમીન પર સિ
વ ૃક્ષો પર હરખથી ઝૂલે છે .

િન્યપ્રાણીઓનો પરરિાર : ગ્યાન્ની મેનીચેટ્ટી
છે લ્લાં ૪૧ િષાથી આ માણસ દુર્નયાથી અબલપ્ત કુ દરતની િચ્ચે જીિે છે . તેનો પરરિાર મોટો છે
ુ ક્ષીઓ સામેલ છે . ગ્યાન્ની ઇટલીમાં આિેલી િાઇલ્ડ
અને એમાં કત
ૂ રાં, મરઘાં સરહતનાં પશપ
કેન્યનની િનરાજીમાં જીિે છે .
િન્યજીિન અભયારણ્યને ડેિલપરોથી બચાિિા માટે તેણે લડાઈ આદરી છે . ગ્યાન્ની પોતે કર્િ છે ,
રફલસ ૂફ છે અને કમાશીલ છે . ઓથિે બલયન આરટિથટ િાલી મેયસાનો ગ્યાન્નીને સપોટા મળ્યો હતો.
િાલી સારી ડાન્સર તેમજ એતટર હતી. કોઈ બંધનો િગર જીિનને ફ્રી સ્થપરરટથી જીિિામાં માનતી

હતી. િાલી ઇટલીના એ અભયારણ્યમાં રહેતી હતી. િાલી પાસેથી ગ્યાન્ની જીિનના ઘણા પાઠ
ુ રી, ૨૦૦૩ના રોજ કેન્સરની બીમારીથી
ભણ્યો. બંનેએ એકબીજાને ભરપ ૂર પ્રેમ કયો. ૧૨ ફેબ્રઆ
િાલી મેયસાન ંુ મત્ૃ ય ુ થય.ંુ ગ્યાન્નીએ 'િાલી મેયસા અ મેમોર' નામન ંુ પથુ તક પણ િાલીની યાદમાં
લખય ંુ છે . િન્યજીિન અભયારણ્યને ઊની આંચ ન આિે એ માટે િાલીએ જે ર્મશન શરૂ કયું ુ હત ંુ
એની મશાલ ગ્યાન્નીએ સળગતી રાખી છે . ગ્યાન્ની ઇટલીમાં લીલી િનરાજી અને પ્રાણીઓ િચ્ચે
એકાંતમાં ભરપ ૂર જીિન જીિે છે . એક રસપ્રદ િાત એ છે કે ગ્યાન્ની કાલી માતાનો ભતત છે .

ુ િન્મ
ભગિાન, થિગા , નરક અને પન
એક આસ્થતક માણસ તેની જોડે ર્િમાનમાં બેઠેલી એક નાનકડી છોકરીને ધાર્મિક પથુ તક િાંચતા
ુ િન્મ જેિી િથતઓ
ુ ન ંુ અથતીત્િ જ નથી.
જોઈને પ ૂછે છે ભગિાન, થિગા , નરક કે મરીગયા પછી પન
એટલે પેલી છોકરીએ તેણે કહ્ં ુ કે ઘોડો, ગાય અને બકરી ઘાસ જ ખાય છે છતાં ઘોડો લાદ કાઢે છે ,
ગાય પોદળો કાઢે છે અને બકરી લીંડી કાઢે છે તેન ંુ કારણ શ?ંુ પેલો નાસ્થતક નાની છોકરીની
ડહાપણભરી િાત સાંભળીને ચોંકી ગયો અને તેને કહ્ં ુ મને તેની કોઈ ખબર નથી. એટલે પેલી
ુ ી તમને ખબર નથી તો તમને ભગિાન, થિગા , નરક કે
છોકરીએ જિાબ આપ્યો જો આ િથતન
ુ િન્મની કોઈ ખબર નથી તો ક્યાં આધારે ખોટી દલીલ કરો છો?
પન

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

- રોજ આ પાંચન ંુ દશાન થોડાં સમય માટે કરો – દે િ દશાન, પ્રકૃર્ત દશાન, સંત દશાન, શાસ્ત્ર દશાન,
ર્નજ હૃદય દશાન.
- ર્શિ ર્િશ્વની ઔષર્ધ છે . આપણા બધા ઈલાજ કરનાર દે િતા છે .
- લક્ષ્ય પ્રાપ્પ્ત માટે એક ડગલ ં ુ આગળ ભરો, બીજુ ં પરમાત્મા ભરાિશે.
- થિાથર્થય સંભાળો, પણ ડરો નહીં, ભય તમારી ભીતરી વ્યિથથાને િધારે બગાડી દે શે.
- વ્યસ્તતન ંુ જીિન ત્યાગ અને પ્રમે િગર અધરુ ં ુ છે .
- પ્રેમમાં કામ અને લોભ ર્િઘ્ન રૂપ નથી થતાં, પ્રેમના પ્રગટીકરણમાં ક્રોધ ર્િઘ્નરૂપ થાય છે .
- પ્રામાબણક પ્રેમ પ્રસન્નતાની જનેતા છે .
- કેટલીક િાતો જોિામાં નાની લાગે છે , એક મંત્ર, એક નામ નાન ંુ એવ ંુ હોય છે અને કેટલ ં ુ મોટંુ
કામ કરી દે છે .

દરે ક ધમા પ્રકર્ૃ તની સરુ ક્ષાની શીખ આપે છે .....
અલાહાબાદ હાઇકોટે પ્રર્તબંધ લાદ્યો હોિા છતાં ૨૦૧૩ના કું ભમેળામાં આિનારા શ્રદ્ધાળઓ, સાધ ુ
મહાત્માઓ, થથાર્નકો અને દશાનાથીઓ થમોકોલ તથા પ્લાષ્થટક, પોબલથીનમાંથી બનેલા સામાનનો
બેરોકટોક ઉપયોગ કરી રહ્યા છે . પરમેશ્વરે પ ૃર્થિીના થિરૃપને અનરુ ૃપ નર અને નારી જેિા
મનટુ યની રચના કરી પ્રદૂ ર્ષત પાણીને યોગ્ય િીટમેન્ટ આપ્યા બાદ નદીઓમાં છોડાત ંુ નથી પણ
તળાિમાં છોડી દે િાય છે અથિા ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેિાય છે , જેથી ખાતરની ક્ષમતા પણ િધે
છે તથા ભ ૂર્મગત જળના થતરને ઘટત ંુ અટકાિી શકાય છે , નહીંતર આિનારા ભર્િટયમાં પીિાના
પાણીની સમથયા ઉત્પન્ન થશે. મહાકું ભ એ માત્ર ધાર્મિક આયોજન અથિા પ્રયોજન જ નથી, પણ તે
ર્િશ્વના ર્િશાળ સામાજજક-સાંથકૃર્તક બચિંતન અને સંકલ્પને ઉત્પન્ન કરનારાં અનટુ ઠાન પૈકીન ંુ એક છે .
ુ ી પ્રકર્ૃ તન ંુ સમતલન
ુ
શા માટે મહાકું ભમાં ર્ત્રિેણીના તીરે જ માનિ સંસાર ઊમટી પડે છે ? જ્યાં સધ
ુ ી સ ૃષ્ટટ છે , જીિન છે . દરે ક ધમામાં પ્રકૃર્તની સરુ ક્ષાન ંુ ર્િધાન છે .
યથાિત ્ છે ત્યાં સધ

અલાહાબાદ હાઇકોટે પ્રર્તબંધ લાદ્યો હોિા છતાં ૨૦૧૩ના કું ભમેળામાં આિનારા શ્રદ્ધાળઓ, સાધ ુ
મહાત્માઓ, થથાર્નકો અને દશાનાથીઓ થમોકોલ તથા પ્લાષ્થટક, પોબલથીનમાંથી બનેલા સામાનનો
બેરોકટોક ઉપયોગ કરી રહ્યા છે . પરમેશ્વરે પ ૃર્થિીના થિરૃપને અનરુ ૃપ નર અને નારી જેિા
મનટુ યની રચના કરી. સાથોસાથ પરમેશ્વરે સમદ્રુ ની માછલીઓ, આકાશનાં પક્ષીઓ અને ઘરે લ ુ
ુ
ુ ન ંુ પણ સિન કયું ુ છે . જ્યાં સધ
ુ ી આ પ ૃર્થિી પર
પશઓ
તથા આખી પ ૃર્થિી પર ર્િહરતાં જ ંતઓ
ુ ી માનિજાર્ત પાંગરતી જ રહેશે.
પ્રકૃર્ત અકબંધ રહેશે ત્યાં સધ
ઋગ્િેદમાં કહેિામાં આવ્ય ંુ છે કે 'ઓમ ્ દ્યો શાંત હો, અંતરરક્ષ શાંત હો, પ ૃર્થિી શાંત હો, જલ શાંત
હો, ઔષર્ધયાં શાંત હો, િનથપર્તયાં શાંત હો, ર્િશ્વ કે સમથત દે િતા શાંત હો, બ્રહ્મ શાંત હો, સભી
ુ કાયાનો
શાંત હો, શાંર્ત હી શાંર્ત હો, અશાંર્ત કભી ન હો.' લોકો આ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરીને શભ
આરં ભ કરે છે . ગીતામાં પણ પયાા િરણના સંરક્ષણ માટે ર્નદે શ આપિામાં આવ્યો છે કે
ુ ુ નાનકદે િજીએ પણ ગર
ુ ુ ગ્રંથસારહબના માધ્યમથી ર્નદે શ
'લોકસંગ્રહમેિાર્પ સંપ્શ્યન્કતમ
ા ુ હા ર્સ'. ગર
આપ્યો છે કે, ''મનટુ ય જેની રચના નથી કરી શકતો તેને બરબાદ કરિાનો તેને કોઈ અર્ધકાર
ુ મેં તમને પ્રદાન કરી
નથી.'' બાઇબલમાં પણ કહેિાય ંુ છે કે, ''હરરત ઔષર્ધ જેિી તમામ િથતઓ
ુ ી
છે .'' ઋગ્િેદમાં ઉલ્લેખ છે કે 'જો તમે જીિનફળ અને આનંદનો સેંકડો અને હજારો િષા સધ
ઉપભોગ કરિા ચાહતા હો તો સર્ુ નયોજજત રીતે વ ૃક્ષારોપણ કરો.' કું ભનગરીમાં માતા ર્ત્રિેણીના તટ
ુ , શ્રદ્ધાળઓ અને સમાજસેિી સંથથાઓએ
પર ઊમટનારા મહાત્માઓ, સંન્યાસીઓ અને સાધઓ
લોકોને સંકલ્પ લેિડાિિો જોઈએ કે તેઓ જ્યાં પણ રહે એ જગ્યાએ િહેતી નદીને પ્રદૂ ર્ષત થતી
અટકાિે અને દરરોજ પોતાના જીિનનો એક કલાક અથિા એક ઘડી નદીની સફાઈ તથા પ્રદૂ ષણ
હટાિિા માટે આપે. નદીઓમાં સદાય ર્નમાળ પાણી ખલખલ િહેત ંુ રહે તે આપણા સૌ માટે જરૃરી
ુ પીિાલાયક પાણી જ નહીં હોય તો માનિજાર્તન ંુ શંુ થશે? પ્રકૃર્તની
છે . જરા ર્િચારો કે જો શદ્ધ
જાળિણી થશે તો જ માનિજાર્તન ંુ અસ્થતત્િ રહી શકશે એ િાત દીિા જેિી થપટટ છે .

ગાયત્રી મંત્રન ંુ અનટુ ઠાન
ગાયત્રી મંત્રન ંુ અનટુ ઠાન કે ર્નયર્મત ગાયત્રી મંત્રનો જાપ જે તે મનટુ ય, સાધક કે ઉપાસકના
જીિનને ખ ૂબ જ ઉત્તમ તથા પ્રકાશમય બનાિે છે . જે સાધક કે ઉપાસક ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના
ુ ી છે , તેથી
કરે છે તે સાધક કે ઉપાસકની ઉત્તમોત્તમ પ્રગર્ત થાય છે . ગાયત્રી મહામંત્ર અસ્ગ્નમખ
તેને જળમાં ઊભા રહી કદી ન જપાય. ગાયત્રી મંત્ર જપિા માટે રુદ્રાક્ષની માળા ઉત્તમ છે . થફરટકની

ુ અને
માળા પણ શ્રેટઠ છે . ગાયત્રી મંત્ર દ્વારા ત્િરરત પરરણામ મેળિવ ંુ હોય તો ઉપાસકે શદ્ધ
સાપ્ત્ત્િક જીિન જીિવ ંુ જોઈએ અને ર્નયર્મત ગાયત્રી મંત્રોચ્ચાર કરિા જોઈએ. ગાયત્રી મંત્રમાં
બદ્ધુ દ્ધને પ્રકાર્શત કરિાની ક્ષમતા છે .

ગાયત્રી મંત્રમાં કહેિામાં આવ્ય ંુ છે કે ર્ધયો યોનઃ પ્રચોદયાત ્ અથાા ત ્ હે પરમાત્મા, તમે અમારી
બદ્ધુ દ્ધને પ્રકાર્શત કરો. આપણે મારી બદ્ધુ દ્ધને નહીં, પરં ત ુ અમારી બદ્ધુ દ્ધને એવ ંુ કહીએ છીએ. આપણે
ભગિાન પાસે તમામ પ્રાથાના કરીએ છીએ, પરં ત ુ આજકાલની પ્રાથાના આજની મનોવ ૃર્ત્તનો
ુ સંપર્ત્ત ઘર આિે, કટટ ર્મટે તન કા. જોકે આપણાં એિાં દૃષ્ટટ કે ર્િચાર
પરરચય આપે છે . સખ
ુ સંપર્ત્ત આિે, બીજાઓન ંુ જે થિાન ંુ હોય તે થાય. ભગિાન
ક્યારે ય નથી રહ્યાં કે મારા ઘરમાં સખ
સૌન ંુ ભલ ં ુ કરો. બસ, આમાં સૌના ભલા-કલ્યાણની િાંછના ભગિાન પાસે કરિાની છે . એવ ંુ નથી
કહેિાન ંુ કે ભગિાન સૌન ંુ ભલ ં ુ 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 રહેશે. આપણી ભ ૂર્મમાં એિા
મહાપરુ ુ ષો જન્મ્યા છે કે જેમણે 'થિ'થી ઉપર ઊઠીને સમાજ, રાટિ, દે શ અને સમગ્ર ર્િશ્વની સાથે
એકતાના તાર જોડયા છે . જેમણે સમગ્ર ર્િશ્વની એક પરરિાર તરીકેની કલ્પના કરી છે . સમગ્ર
ુ ી થાય તેિી આકાંક્ષા આપણામાં છે . આપણા પ્રાચીન સારહત્યમાં ભગિાનને જેટલી
સમાજ સખ
પ્રાથાના કરિામાં આિી છે તે તમામ પ્રાથાનામાં સમાજના કલ્યાણની જ િાત કરિામાં આિી છે .
ગાયત્રી મંત્ર ઉપરાંત ઉપર્નષદમાં પણ સમાજના કલ્યાણ માટે સદ
ંુ ર શ્લોક છે કે 'સિા ભિન્ત ુ
ુ ીનઃ સિે સન્ત ુ ર્નરામયાઃ સિે ભદ્રાણી પશ્યન્ત ુ મા કર્શ્ચત દુઃખ ભાગ ભિેત.'
સખ

ઋર્ષમર્ુ નઓએ એિી શોધ કરી છે કે સચરાચર ર્િશ્વમાં એક આત્મા અથિા તો પરમાત્મા હોઈ તે
સઘળામાં વ્યાપ્ત છે . આત્મા અજર, અમર, અર્િનાશી તત્ત્િ છે . જે પરમ ચેતન થિરૃપ છે . જે દરે ક
દે હધારી પ્રાણીમાં સમાયેલ છે . જે આત્મા આપણી અંદર છે તે આત્મા સમગ્ર ર્િશ્વમાં હું શરીર નથી
એટલે આપણી સંથકૃર્તન ંુ અંર્તમ લક્ષ્ય આત્મા-પરમાત્મા જ આપણી અંદર છે તેની પ્રતીર્ત કરિી,

વ્યિહારમાં તેની અબભવ્યરકત કરિી અને પરમાત્માનાં દશાન બીજામાં કરિાં. આ ધારણ કરિાથી
પણ થિર્િકાસના બદલે સમાજ અને દે શના ર્િકાસની ધારણા આપોઆપ મજબ ૂત બનતી જાય છે .

દીપાિલી અને તેન ંુ મહત્િ:
ઉપર્નષદમાં કહ્ં ુ છે કે ... “તમસો મા જ્યોર્તગામય “ અથાાત ્ પ્રકાશ તરફ જાઓ. ઉપર્નષદની આ
િાત દીપાિલીનો તહેિાર યથાથા કરે છે . દીપાિલીનો અથા છે દીપોની પંસ્તત. દીપાિલી શબ્દમાં
બે શબ્દની સંર્ધથી બનેલો છે . દીપ અથાા ત ્ દીિો અને આિલી અથાા ત ્ પંસ્તત, અથાાત દીિાઓની
પંસ્તત દીપાિલી.
ર્િશ્વભરમાં િસેલા રહન્દુઑ માટે આ તહેિારન ંુ સામાજજક અને ધાર્મિક મહત્િ છે . લંકાથી લંકાપર્ત
રાિણ પર ર્િજય કરીને અયોધ્યા પધારે લા રાજા રામના આગમન પર અયોધ્યાિાસીઓએ
હષાાપ્ન્ન્િત થઈ ઘી ના દીિાઓ કયાા અને આ દીિાઓની પંસ્તતઓ બનાિી આખા અયોધ્યાનગરને
ુ ોબભત અને પ્રકાશમાન કયું ુ તે સમયથી આજ સધ
ુ ી આસોિદની અમાસે
દીપાિલીઑ દ્વારા સશ
દીપાિલી (દીપોની પંસ્તતઓ દ્વારા) દીપાિલીનો ઉત્સિ ઉજિિામાં આિે છે .
દીપાિલી એ અંધારામાંથી અજિાળામાં જિાન ંુ પ્રર્તક છે . આ તહેિાર અસત્ય પર સત્યનાં
ર્િજયન ંુ પણ પ્રર્તક છે . દીપાિલીનો તહેિાર અસતો મા સદગમ્ય:, તમસો મા જ્યોર્તિગમય ના
ઉિે શ્યને ઉજાગર કરે છે , અથાા ત ્ થિચ્છતા અને પ્રકાશન ંુ પ્રર્તક છે . દીપાિલી એ પાંચ રદિસનો
ઉત્સિ છે જે ધમા અને સમાજનાં પાંચ તત્િોને ઉજાગર કરે છે .
• ધનતેરસ-ધનત્રયોદશી:- દીપાિલીનાં આ તહેિારનો પ્રથમ રદિસ ધનતેરસ છે જે રદિસે અથા
વ્યિથથાન ંુ નવ ંુ િષા શરૂ થાય છે . આ તહેિારની શરૂઆત ધનત્રયોદશીથી થાય છે . આ રદિસે
ુ ણા અને ચાંદીના આભ ૂષણો તેમજ િાસણોની ખરીદી કરિાનો રરિાજ છે .
પરં પરાગત રીતે સિ
સંધ્યા સમયે ઘરનાં મખુ યદ્વાર પર દીપ પ્રગટાિિામાં આિે છે . આ રદિસે ભગિાન ગણપર્ત અને
લક્ષ્મીજીન ંુ પ ૂજન કરિામાં આિે છે .
ુ ા શી-રૂપ ચતદ
ુ ા શી:- બીજો રદિસ તે નરક ચતદ
ુ ા શી છે , આ રદિસને રૂપ
• કાળીચૌદશ- નરક ચતદ
ુ માં ભગિાન શ્રીકૃટણએ ભ ૂદે િીનાં
ચતદાુ શી તરીકે પણ ઓળખિામાં આિે છે . તે રદિસે દ્વાપર યગ
ુ નરકાસરુ નો સત્યભામા દ્વારા િધ કરાવ્યો અને ૧૬૦૦૦ રાજકન્યાઓને નરકાસરુ ની કેદમાંથી
પત્ર
છોડાિી તેમની સાથે ર્િિાહ કરી સમાજમાં તેમને ઉચ્ચ થથાન પ્રદાન કયું ુ હત.ંુ ભગિાન શ્રી

કૃટણના આ કાયાથી પ્રસન્ન થઈ દ્વારરકાની નારીઓએ દીપ પ્રગટાિી પોતાનો આનંદ વ્યકત કયો
હતો. આમ બરુ ાઈ પર સારાઈની જીત થઈ હતી. તાંર્ત્રકો આ રદિસની રાત્રીએ કાબલકા માતાની
ઉપાસના કરતાં હોિાથી આ રદિસને કાલી ચૌદશના નામે પણ ઓળખે છે .
• રદપાિલી:- ત્રીજો રદિસ તે અમાિથયા છે આ રદિસ િામન અિતારમાં િામન રૂપે આિેલા
ુ ી રાજા બલી પર ર્િજય મેળિિા પર મનાિિામાં આિે છે આ રદિસે લક્ષ્મીજીનાં
ભગિાન ર્િટણન
દશાન કરિામાં આિે છે . રદિાળી બાદનાં પ્રથમ રદિસે બલીરાજા પાતાળમાં ગયાં અને ત્યાં જઈ
નિા રાજ્યની સવ્ુ યિથથા કરી. િષાનો અંર્તમ રદિસ હોિાથી આ રદિસે લક્ષ્મી, ગણપર્ત અને
સરથિતીન ંુ પ ૂજન કરિામાં આિે છે . આ રદિસે શેરડીનાં સાઠાં પર સ ૂકા નાબળયેરનો િાટકો મ ૂકી
ૂ ો
મેરાય ંુ બનાિિામાં આિે છે અને આ મેરાયામાં દીપ પ્રગટાિિામાં આિે છે . આ રદિસથી ખેડત
ફસલની કાપણી કરિાની શરૂઆત કરે છે .
ુ કારણો
દીપાિલીના રદિસો દરમ્યાન દીપ પ્રગટાિિા પાછળ ર્િર્િધ માન્યતાઓ અને અમક
ુ ને એકઠા કરે છે .
રહેલા છે જે પ્રાચીન અિાાચીન યગ
ુ ો િધ કયો
• એક માન્યતા એિી પણ છે કે રદિાળીના રદિસે ભગિાન ન ૃર્સિંહ ે રાક્ષસ રહરણ્યકર્શપન
હતો.
ુ ાર આ રદિસો દરમ્યાન દે િો અને દાનિો સમદ્રુ મંથન કરી રહ્યાં હતાં
• અન્ય એક માન્યતા અનસ
તે સમયે લક્ષ્મીજી અને ધનિંતરી દે િન ંુ પણ પ્રાગટય થય ંુ હત.ંુ
ુ ાર દીપાિલીનો રદિસ તેમના તીથુંકર ભગિાન મહાિીરનો ર્નિાા ણનો પણ
• જૈન ધમા અનસ
રદિસ છે .
• શીખ લોકો માટે પણ દીપાિલીન ંુ અનેરં ુ મહત્િ છે તેના બે કારણ છે પ્રથમ કારણ એ છે કે આ
ુ ણામરં દરમાં ર્શલાન્યાસ થયો હતો, અને બીજુ ં કારણ એ છે કે આ રદિસે
ૃ સાર સ્થથત સિ
રદિસે અમત
ુ ુ હરગોર્િિંદર્સિંહ ૧૬૧૯માં જેલમાંથી મતુ ત થયા હતાં.
શીખોના છઠ્ઠા ગર
• દીપાિલીનો રદિસ નેપાળી લોકો માટે પણ મહત્તમ થથાન ધરાિે છે કારણ કે આ રદિસથી
નેપાળીલોકોન ંુ નવ ંુ સિંતત્સર શરૂ થાય છે .
• આ રદિસ પંજાબમાં જન્મેલ થિામી રામતીથાનાં ર્શટયો માટે પણ એક યાદગાર રદિસ છે કારણ

કે આ રદિસે થિામી રામતીથા જન્મયાં હતાં અને આજ રદિસે તેઓએ ગંગારકનારે સમાર્ધ લીધેલી
હતી.
• આ રદિસ આયાસમાજીઑ માટે પણ અર્ત મ ૂલ્યિાન છે કારણ કે આ જ રદિસે થિામી દયાનંદ
સરથિતીએ આયાસમાજની થથાપના કરી હતી.
ુ થી ઉજિિાની
• ઇર્તહાસ સાક્ષી છે કે રદલ્હીપર્ત બાદશાહ અકબરે દીપાિલીનો ઉત્સિ ધામધમ
ુ લ િંશના અંર્તમ બાદશાહ
શરૂઆત કરી હતી. બાદશાહ અકબરે શરૂ કરે લ આ પ્રથા મઘ
ુ ી ચાલી હતી. અકબર બાદ જહાંગીર, શાહજહાં િગે રે આ ઉત્સિ અર્ત
બહાદુરશાહ ઝફર સધ
શાનોશેંશાહપ ૂિાક ઊજિતાં હતાં પરં ત ુ ઔરં ગઝેબે આ પ્રથા લગભગ બંધ કરાિેલી પરં ત ુ
ુ લ બાદશાહોએ ફરી દીપાિલીનાં ત્યોહારને નાના મોટા પાયા પર
ઔરં ગઝેબ પછીના થયેલા મઘ
ઉજિિાન ંુ ચાલ ુ કયું ુ હત,ંુ જેમાં રહન્દુઑ અને મસ્ુ થલમો બંને પ્રજા સાથે મળીને આ ઉત્સિ ઉજિતી
હતી અને આ સમય દરમ્યાન શહેરની સાથે સાથે તેમના મહેલોમાં પણ દીપોની પંસ્તતઓ
લગાિિામાં આિતી હતી.
• અન્નકટ
ૂ - બેસત ંુ િષા- ગોિધાન પ ૂજા:- રદપાિલી પ ૂરી થયા બાદ પ્રથમ રદિસ તે બેસત ંુ િષા છે .
આ રદિસે અન્નકટ
ૂ ઉત્સિ ઉજિિામાં આિે છે . આ રદિસે પષ્ુ ટટમાગીય હિેલીઓમાં ગોબરના
ભાિાત્મક બગરરરાજજી બનાિિામાં આિે છે અને તે બગરરરાજજીન ંુ ભાિપ ૂિાક પ ૂજન કરાય છે . આ
ૂ ો પોતાના ઔજારોન ંુ પ ૂજન કરે છે . આ
રદિસે હિેલીઓમાં ગાયોને શણગારાય છે . આ રદિસે ખેડત
રદિસ દે િોનાં ર્શલ્પી ર્િશ્વકમાા ને અર્પિત કરાયો છે .
• ભાઈબીજ- યમદ્ધદ્વતીયા:- આ રદિસ રદપાિલીનાં તહેિારનો અંર્તમ રદિસ છે . આ રદિસ ભાઈનાં
ુ ાથનાનન ંુ અર્ધક મહત્િ રહેલ ં ુ છે ,
કતત્ૃા િને અને બહેનનાં પ્રેમને અર્પિત કરાયો છે . આ રદિસે યમન
ુ ા થનાન કરે છે તેને તો અર્ત ઉત્તમ માનિામાં
તેમાંયે ખાસ કરીને ભાઈ-બહેન એક સાથે યમન
આવ્ય ંુ છે .
અંધકાર પર પ્રકાશનાં ર્િજયની પતાકા ફરકાિનાર આ તહેિારને ર્િશ્વભરમાં ફેલાયેલ પ્રત્યેક રહન્દુ
સમાજ ધામધ ૂમથી ઉજિે છે ત્યારે ચારે રદશામાં ઉલ્લાસ, પ્રસન્નતા અને પ્રેમનો સંદેશો ફેલાઈ જાય
છે .

સદ
ંુ ર છે હે ભગિાન !
ુ સધ
ુ ારજે પણ એની શરૂઆત મારાથી કરજે.
હે ભગિાન ! જગતને તજ
જીન્દગીમાં જે માંગીએ છીએ તે બધજ
ંુ નથી મળત ંુ
અને મળે છે તેમાન ંુ ઘણજ
ંુ માંગેલ ુ પણ નથી હોત ંુ
પોતાની જિાબદારીઓમાંથી છટકી શકાય પણ પરરણામોથી નથી છટકી શકાત ંુ
નીર્ત કપડા સમાન છે અને ધમા દાગીના સમાન
જેમ કપડા ર્િના ઘરે ણા શોભતા નથી તેમ નીર્ત િગરનો ધમા સારો લાગતો નથી.
ુ ી કરિા જતા આત્મા દુખી ના થઇ જાય તેનો ખયાલ રાખિો.
શરીરને માત્ર સખ
ુ ાફરી કરિા માટે કેટલીયે તૈયારી કરનારો માણસ,
બે રદિસની મસ
ુ ાફરી કરિા માટે કેમ કં ઈજ તૈયારી કરતો નથી?
કાયમની મસ
આંખમાં અમી તો દુર્નયા ગમે, જીભમાં 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 કરવ ંુ પડે છે ,
તેમ અંતકરણને થિચ્છ રાખિા નીયમીત પ્રાથાના કરિી પડે છે .
પગ લપસિાથી થયેલા ઘા રૂજાઇ જશે,
પણ જીભ લપસિાથી થયેલા ઘા રૂઝાતાં બહુ િાર લાગે છે .

ુ િની ૧૬ િાતો…
મહાન લોકોના અનભ
ુ ઃ-નહોયતોરૂપવ્યથાછે .
1-ગણ

2-ર્િનમ્રતા-નહોયતોર્િદ્યાવ્યથાછે .
3-ઉપયોગ-નઆિેતોધનવ્યથાછે .
4-સાહસ-નહોયતોહર્થયારવ્યથાછે .

5-ભ ૂખ-નહોયતોભોજનવ્યથાછે .
6- હોશ-નહોયતોજોશવ્યથાછે .
7- પરોપકાર-નકરનારાઓનંુ જીિનવ્યથાછે .
8-ગથુ સો-અકલનેખાઈજાયછે .
9-અંહકાર-મનનેખાઈજાયછે .
ુ ેખાઈજાયછે .
10-બચિંતાઃ-આયન
11-રરશ્વત-ઇન્સાફનેખાઈજાયછે .
12-લાલચ-ઇમાનનેખાઈજાયછે .
13-દાન-કરિાથીદરરદ્રતાનોઅંતથઈજાયછે .
14-સદ
ંુ રતા-લજ્જજા(લાજ િગરનીસદ
ંુ રતાવ્યથાછે .
15-દોથત-બચડાતોદોથતહસતાદુશ્મનકરતાસારોછે .
ુ ોથીલગાિિીજોઈએ.
16-ચહેરો-માણસનીરકમતતેનીસ ૂરતથીનહીંપણસીરત અથાાતગણ

માણસોને મદદરૂપ થવ ંુ એ મોટી પ્રાથાના છે
ુ ુ ની િચ્ચે થયેલો સંિાદ
ચાઇનીઝ સાધ ુ માત્સ ુ અને તેમના ગર
ચીનમાં માત્સ ુ નામના એક મહાન સાધ ુ હતા. તેમણે ભગિાનને પામિા માટે આકરી સાધના શરૂ
કરી હતી. તેઓ પોતાન ંુ શહેર છોડીને ર્નિન થથળે રહેિા ચાલ્યા ગયા હતા. ત્યાં તેમણે એક
નાનકડી ઝૂંપડી બાંધી હતી. તેમણે સતત ઈશ્ર્િરની સાધના શરૂ કરી અને તમામ લોકો સાથે સંબધ
ં
કાપી નાખયો.
ુ ે એિી િાહિાહની પરિા
એક સાધક તરીકે તેમના નામની િાહિાહ બોલાિા લાગી. જોકે માત્સન
નહોતી. તેઓ તો પોતાની સાધનામાં મથત હતા.
ુ ા ગર
ુ ુ માત્સન
ુ ે મળિા જઈ પહોંચ્યા. તેમના સધ
ુ ી પણ માત્સન
ુ ી િાહિાહ પહોંચી
એક રદિસ માત્સન
ુ ા ગર
ુ ુ માત્સથ
ુ ી જુદી પ્રકૃર્તના હતા. તેઓ લોકો િચ્ચે ફરતા રહેતા હતા અને સાથે
હતી. માત્સન
સાથે સમય મળે ત્યારે સાધના પણ ચાલ ુ રાખતા હતા.

ુ ા ગર
ુ ુ માત્સ ુ પાસે જઈને ઊભા રહ્યા પણ માત્સ ુ સાધનામાં એટલા રત હતા કે તેમને ગર
ુ ુ ના
માત્સન
આગમનની પણ ખબર પડી નહીં.
ુ ુ એ માત્સન
ુ ે સાધનામાં રહેિા દીધા. ખાથસી િાર થઈ પણ માત્સન
ુ ે ગર
ુ ુ ની હાજરીની ખબર પડી
ગર
ુ ુ એ એક ઈંટ ઉપાડી અને એ ઈંટ એક પર્થથર ઉપર ઘસિા માંડી. માત્સએ
ુ
નહીં. છે િટે ગર
ુ ુ જી પર્થથર ઉપર ઇંટ ઘસી રહ્યા હતા.
સાધનામાંથી જાગૃત થઈને જોય ંુ ત્યારે તેમના ગર
ુ એ જોઈને આશ્ર્ચયા સાથે સિાલ કયો કે, ‘ગર
ુ ુ જી તમે નાના બાળકની જેમ આ શંુ કરી રહ્યા
માત્સએ
ુ ુ એ શાંર્તથી પર્થથર ઉપર ઈંટ ઘસતા ઘસતા કહ્ં ુ કે ‘આ પર્થથર ઉપર ઈંટ ઘસીને હું તેનો
છો?’ ગર
અરીસો બનાિીશ.’
ુ ે હસવ ંુ આવ્ય.ંુ તેમણે કહ્ં ુ કે, ‘તમે આ કેિી િાત કરો છો? ઈંટ કદી આયનો
આ સાંભળીને માત્સન
ુ ુ એ કહ્,ં ુ ‘મ ૂખા હું નહી ત ંુ છે .’ માત્સ ુ કહે કે, ‘હું સમજયો
બને? તમે તો મ ૂખા જેિી િાત કરો છો!’ ગર
નહીં.’
ુ ુ એ કહ્,ં ુ ‘ભલા માણસ ત ંુ તારા મનરૂપી ઈંટને સતત ખાલી પ્રાથાના અને સાધના રૂપી પર્થથર
ગર
પર ઘથયા કરે છે . પણ એથી શંુ તારં ુ મન દપાણ બનશે ખરં ુ ? 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 જરૂરતમંદ લોકોને મદદ કર એ જ સાચી
સાધના છે .’
ુ ા ગળે એ િાત ઊતરી ગઇ અને તેમણે ર્નિન થથળ છોડીને લોકોની િચ્ચે િસિાન ંુ નક્કી
માત્સન
કય.ું ુ એ પછીની જજિંદગી તેમણે લોકોને મદદરૂપ બનિામાં કાઢી .
ુ ા જીિન પરથી એ પ્રેરણા લેિા જેિી છે કે મંરદરોમાં અને આશ્રમોમાં
ચાઇનીઝ સાધ ુ માત્સન
ભટકિાને બદલે આપણી આજુબાજુના માણસોને મદદરૂપ થઇએ તો એ સાચી સાધના કે ભસ્તત
છે . દે ખાડો કરિા માટે લાખો રૂર્પયાન ંુ દાન કરિાને બદલે આપણી આજુબાજુના માણસોને
ુ ી પહોંચિાનો સરળ રથતો છે . સૌજન્ય- મબ
ઉપયોગી થવ ંુ એ ભગિાન સધ
ંુ ઈ 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 fÞkou. 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 પંડયા
એક કૉલેજમાં એક પ્રોફેસર રફલોસોફી પર પ્રિચન આપી રહ્યા હતા. ર્િષય હતો – ‘ર્િજ્ઞાન અને
ઈશ્વર િચ્ચેના પ્રશ્નો.’
પ્રોફેસર : તો તમે ઈશ્વર – અલ્લા – ગોડમાં માનો છો ?
ર્િદ્યાથી : ચોક્કસ સર.
પ્રોફેસર : શંુ ઈશ્વર સરસ છે ?
ર્િદ્યાથી : ચોક્કસ
પ્રોફેસર : શંુ ઈશ્વર સિાશસ્તતમાન છે ?
ર્િદ્યાથી : હા
પ્રોફેસર : મારો ભાઈ કેન્સરમાં મત્ૃ ય ુ પામ્યો હતો. મેં ઈશ્વરને પ્રાથાના કરી હતી. મોટા ભાગની
વ્યસ્તતઓ માંદગી સમયે ઈશ્વરને પ્રાથાના કરે છે . તેને મદદ ન કરી. તો પછી આ ઈશ્વરને સારો કેમ
કહી શકાય ?
ર્િદ્યાથી : (ચ ૂપ)
પ્રોફેસર : શંુ સેતાન સારો છે ?
ર્િદ્યાથી : ના
પ્રોફેસર : સેતાન ક્યાંથી આિે છે ?
ર્િદ્યાથી : ઈશ્વર પાસેથી.
પ્રોફેસર : સાચી િાત છે . હિે મને કહે, શંુ ર્િશ્વમાં ખરાબ તત્િ છે ?
ર્િદ્યાથી : હા
પ્રોફેસર : ખરાબ તત્િો સિાવ્યાપી છે , બરાબર ? અને ઈશ્વર જ બધ ંુ સિન કરે છે , બરાબર ?
ર્િદ્યાથી : હા
પ્રોફેસર : તો પછી ખરાબ તત્િન ંુ સિન કોણે કયું ુ ?
ર્િદ્યાથી : (ઉત્તર આપતો નથી.)
ુ
પ્રોફેસર : શંુ બબમારી છે ? દદો છે ? મ ૃત્યુ ? ઘ ૃણા-ર્ધક્કાર ? ગંદકી ? આ બધી જ ભયંકર િથતઓ
ર્િશ્વમાં છે – બરાબર ?
ર્િદ્યાથી : હા
પ્રોફેસર : તો પછી આ બધ ંુ કોણે બનાવ્ય ંુ ?

ર્િદ્યાથી : (ચ ૂપ રહે છે .)
પ્રોફેસર : ર્િજ્ઞાન કહે છે કે શરીરમાં પાંચ ઈષ્ન્દ્રયો છે જેને તમે ઓળખી શકો છો અને ર્િશ્વમાં જોઈ
શકો છો. મને હિે કહે કે તે ઈશ્વર-અલ્લાને જોયો છે ?
ર્િદ્યાથી : ના, સાહેબ
પ્રોફેસર : મને કહે કે તેં તારા ઈશ્વરને કોઈ રદિસ સાંભળ્યો છે ?
ર્િદ્યાથી : ના
ુ ધ
પ્રોફેસર : શંુ તેં ક્યારે ય ઈશ્વરનો થપશા કયો છે ? થિાદ માણ્યો છે ? સગ
ં માણી છે ? શંુ તને કદી
ુ િ થયો છે ?
પણ તેનો અનભ
ુ વ્ય ંુ નથી.
ર્િદ્યાથી : ના સાહેબ, આમાંથી કં ઈ પણ મેં અનભ
પ્રોફેસર : આમ છતાં પણ ત ંુ ઈશ્વરમાં માને છે ?
ર્િદ્યાથી : હા
પ્રોફેસર : અત્યારના પ્રમાણો પદ્ધર્તઓ બચિંતન જોતાં ર્િજ્ઞાન કહે છે કે ઈશ્વરન ંુ અસ્થતત્િ શક્ય નથી.
આને માટે તારે શંુ કહેવ ંુ છે ?
ર્િદ્યાથી : કં ઈ જ નરહિં, મારી પાસે ફતત શ્રદ્ધા છે .
પ્રોફેસર : શ્રદ્ધા ? ર્િજ્ઞાનને આ જ પ્રશ્ન મઝ
ંુ િે છે .
ર્િદ્યાથી : સર, ઉટમા, ગરમી, જેિી કોઈ િથત ુ છે ?
પ્રોફેસર : હા
ર્િદ્યાથી : અને ઠં ડી જેિી પણ કોઈ િથત ુ છે ?
પ્રોફેસર : હા
ર્િદ્યાથી : ના સાહેબ, એિી કોઈ િથત ુ નથી. (આખો િગા થતબ્ધ બનીને આ િાતચીત સાંભળી રહ્યો
હતો. બનાિો બદલાતા જતા હતા.)
ુ રહીટ, મેગાહીટ, શ્વેત ગરમી, ગરમી
ર્િદ્યાથી : સર, તમારી પાસે ગરમી છે , તેની માત્રાઓ છે . સપ
નરહ. પરં ત ુ આપણે જેને ઠં ડક કહીએ છે , તે નથી. આપણે 458 અંશ થી િધ ુ નીચે જઈ શકીએ છીએ
પરં ત ુ તે પછી ? કં ઈ જ નહીં. ઠં ડક જેવ ંુ છે જ નરહ. ગરમી-ઉટમાનો અભાિ એટલે ઠં ડી. ઠં ડી તે
ગરમીની ર્િરુદ્ધ નથી, તેનો અભાિ છે .
(હોલમાં ટાંકણી પડે તેિી શાંર્ત પથરાઈ ગઈ હતી.)
ર્િદ્યાથી : સર, અંધકાર એટલે શંુ ? શંુ અંધકાર જેિી કોઈ િથત ુ છે ?
પ્રોફેસર : હા. રાત્રી તે અંધકાર નરહ તો બીજુ ં શંુ છે ?

ુ ો અભાિ છે . તમારી પાસે આછો પ્રકાશ, પ ૂણા
ર્િદ્યાથી : ફરી તમે ખોટા છો. અંધકાર એ કોઈક િથતન
પ્રકાશ, સામાન્ય પ્રકાશ, ર્િજળી ર્િ છે . પરં ત ુ પ્રકાશનો સંપ ૂણાપણે અભાિ હોય તો તે અંધકાર છે .
બરાબર ?
પ્રોફેસર : હા પણ ત ંુ કહેિા શંુ માંગે છે ?
ર્િદ્યાથી : મારો મિુ ો 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 મ ૃત્યુ 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 ચબ
ં ૂ કીયતાનો
ઉપયોગ કરે છે , જેને તમે કદાપી જોયા નથી કે થોડાક પણ સમજ્યા નથી. મ ૃત્યુ તે જજિંદગીની ર્િરુદ્ધ
છે , તેમ કહેવ ંુ તે અજ્ઞાનતા છે . કારણકે જજિંદગી િગર મત્ૃ ય ુ શક્ય નથી. મત્ૃ ય ુ તે જજિંદગીની ર્િરુદ્ધ
નથી, ફતત તેનો અભાિ છે . હિે પ્રોફેસર – સર, મને કહો કે તમે ઉત્ક્રાંર્ત શીખિો છો ને કે માનિીનો
ઉિભિ િાંદરામાંથી થયો છે ?
પ્રોફેસર : ત ંુ જો કુ દરતી ઉત્ક્રાંર્તનો ર્િચાર કરતો હોય તો ઉત્તર હા માં છે .
ર્િદ્યાથી : શંુ તમે, તમારી નરી આંખે ઉત્ક્રાંર્ત જોઈ છે ? (પ્રોફેસરે સ્થમત સહ ના પાડી, હિે તેઓને
લાગત ંુ હત ંુ કે આ ર્િદ્યાથી કઈ રદશામાં આગળ િધી રહ્યો છે .)
ર્િદ્યાથી : જો તમે કદાપી ઉત્ક્રાંર્તને જોઈ ન હોય અને તે પણ સાબબત કરી શકતા ન હોય કે તે એ
જ રીતે આગળ િધે છે , તો પછી તમે િૈજ્ઞાર્નક નથી પરં ત ુ એક ઉપદે શક છો – બરાબર ?
(સમગ્ર િગામાં ઉહાપોહ થાય છે .)
ર્િદ્યાથી : શંુ આ િગામાં કોઈ પણ એિી વ્યસ્તત છે જેણે પ્રોફેસરન ંુ મગજ જોય ંુ છે ?
(સમગ્ર િગામાં હાથયન ંુ મોજુ ં ફરી િળ્ય.ંુ )
ુ વ્ય ંુ છે ? થપશા કયો છે ? સગ
ુ ધ
ર્િદ્યાથી : શંુ કોઈએ પ્રોફેસરના મગજને સાંભળ્ય ંુ છે ? અનભ
ં માણી
ુ િ કયો નથી, તો પછી તમાર જ પ્રમાણોને લઈને કહી શકાય કે
છે ? કોઈએ પણ એનો અનભ
તમારામાં મગજ જ નથી. તો પછી મને માનપ ૂિાક કહેિા દો કે શંુ અમારે તમારા પ્રિચનો પર
ર્િશ્વાસ રાખિો જોઈએ ? (િગામાં શાંર્ત પ ૂણા હતી. પ્રોફેસરે ર્િદ્યાથી સામે જોય)ંુ
પ્રોફેસર : મને લાગે છે કે તમારે તે િાત શ્રદ્ધાથી લેિી જોઈએ.
ર્િદ્યાથી : સર, મારે તમને એ જ કહેવ ંુ છે . માનિી અને ઈશ્વર િચ્ચેની સાંકળ શ્રદ્ધા છે , તે જ સમગ્ર
ર્િશ્વને ચેતનિંત ુ રાખે છે .
– અને તે ર્િદ્યાથી હતો ભારતના રાટિપર્ત એ.પી. જે. કલામ

ુ બની જાય છે :
જલનમાતરીનો આ શેર એટલે જ અિભત
શ્રદ્ધાનો જો હોય ર્િષય તો
ુ ાિાની ક્યાં જરૂર છે
પર
કુ રાનમાં ક્યાંય પયગંબરની સહી નથી.
તે સાથે મારં ુ એક મતુ તક છે …..
હું બદ્રી-કેદાર ને નમન કરતો જ નથી
પણ, જે શ્રદ્ધાથી માનિી,
બદ્રી-કેદારને નમન કરે છે
તે શ્રદ્ધાને, હું નમન કરં ુ છું.

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 nku íkku 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. ¼ÂõíkLku 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 ðuþ 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»ko Úke 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 Mkeíkkhk{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÷ku 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 heíkrLkÞ{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 બદ્ધ
ુ નો ર્નિાસ હતો. કમાકાંડ માટે બીજે ગામ જતી િખતે બ્રાહ્નણે પત્નીને
એક ગામમાં ભગિાન બદ્ધ
કહ્:ં ુ ‘જો એ શ્રમણ આપણે ઘેર બભક્ષા માટે આિી ચડે તો કશય
ંુ આપતી નહીં.’ એ જમાનામાં કોઇ
પત્નીની મગદૂ ર છે કે પર્તની આિી કડક સ ૂચનાનો અનાદર કરે ? બીજે રદિસે સિારે તથાગત
બભક્ષા માટે આંગણામાં આિીને ઊભા ત્યારે બ્રાહ્નણની પત્નીએ ર્િનય અને ર્િનમ્રતાપ ૂિાક કહ્:ં ુ
ુ ી બદ્ધ
ુ
‘ભગિન!્ આજ હમારે ઘર મેં આપકો દે ને કે બલયે કુ છ નહીં હૈ. ક્ષમા કરે .’ ત્રણ રદિસ સધ
ુ
બભક્ષા માટે ઘરે આવ્યા અને પત્નીનો ર્િિેકપ ૂણા જિાબ સાંભળીને ચાલી ગયા. ચોથે રદિસે બદ્ધ
આવ્યા ત્યારે બ્રાહ્નણ પર્ત ઘરમાં હતો. એણે ઓટલે આિીને તથાગત પર ગથુ સો ઠાલવ્યો અને કહ્:ં ુ
ુ ે
‘મેરી પત્ની બાર બાર ના કહતી રહી રફર ભી આપ યહાં કયું ુ રોજ ચલે આતે હૈ?’ ભગિાન બદ્ધ
ુ ાસે ઔર જજસ આબભજાત્યસે તેરી પત્ની
પ્રસન્ન બચત્તે બ્રાહ્નણને કહ્:ં ુ ‘જજસ ર્િનમ્રતાસે, જજસ માધય
ુ ે ના કહતી થી ઉસ ના સન
ુ ને કે બલએ મૈં આતા થા.’ આપણી પરં પરાનો અત્યંત મધરુ શબ્દ
મઝ
‘તથાગત’ (તથ+આ+ગત) છે . જે આ પ્રમાણે આિે અને આ પ્રમાણે ચાલી જાય તે ‘તથાગત’
ુ પ ૂિાા શ્રમમાં રાજકુ માર ર્સદ્ધાથા હતા.
ગણાય. One who comes and goes thus. ભગિાન બદ્ધ
જેના જીિનનો અથા ર્સદ્ધ થયો તે ‘ર્સદ્ધાથા’. આપણે માટે પણ એમ બને તે અશક્ય નથી.

શ્રાદ્ધમાં શા માટે કાગડાઓને કરાિિામાં આિે છે ભોજન?
શ્રાદ્ધ પક્ષ ર્પત ૃઓને પ્રસન્ન કરિાનો એક ઉત્સિ છે .
આ એક એિો અિસર છે જ્યારે આપણે ખીર-પ ૂરી િગે રે પકિાન બનાિી તેનો ભોગ આપણા
ર્પત ૃઓને અર્પિત કરીએ છીએ. જેથી ર્પત ૃઓ ત ૃપ્ત થઇને આર્શિિાદ આપે છે . શ્રાદ્ધ પક્ષ સાથે
જોડાયેલી પરં પરાઓ પણ આપણા સમાજમાં પ્રચબલત છે . એિી જ એક પરં પરા છે જેમાં કાગડાને
આમંર્ત્રત કરી તેમને શ્રાદ્ધન ંુ ભોજન કરાિિામાં આિે છે .
ુ માનિામાં આિે છે . એિી માન્યતા છે કે
તેન ંુ એક કારણ એ છે કે રહન્દુ પરુ ાણોમાં કાગડાને દે િપત્ર
ુ જયંતે જ સૌથી પહેલા કાગડાન ંુ રૂપ ધારણ કયું ુ હત.ંુ આ કથા ત્રેતા યગ
ુ ની છે જ્યારે
ઇન્દ્રના પત્ર
ભગિાન શ્રીરામે અિતાર લીધો અને જયંતે કાગડો બની માતા સીતાને ઘાયલ કયાા હતાં. ત્યારે
ભગિાન શ્રીરામે ઘાસના તણખલાથી બ્રહ્માસ્ત્ર ચલાિી જયંતની એક આંખ ફોડી નાંખી હતી. જ્યારે
કાગડાના રૂપમાં આિેલા જયંતે માફી માંગી તો રામે િરદાન આપ્ય ંુ કે તને અર્પિત કરે લ ં ુ ભોજન
ર્પત ૃઓને મળશે. ત્યારથી શ્રાદ્ધમાં કાગડાઓને ભોજન કરાિિાની પરં પરા ચાલી આિી રહી છે .
આ જ કારણ છે કે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં કાગડાઓને જ પહેલા ભોજન કરાિિામાં 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 r¼ûkwLke 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 rðfkhkuLkku 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. stø k÷{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
ઈશ્વરનંુ અથતીત્િમાનિતામાંછે .
ુ ીનાંમારાંગજ
ુ રાતીલખાણોકરતાંકાંઈકજુદાપ્રકારનંુ જલખાણલખિાનીમને
અત્યારસધ
ઘણાસમયથીઅંતરનાઉંડાણમાંતમન્નાહતી.તેનેન્યાયઆપિાઅનેએકસામાજીક

પ્રદુષણનોનાશકરિામારે આજેઆંતરમનોિેદના, આથથા, શ્રદ્ધાઅનેઈશ્વરઅંગે નોમારો
ુ કરિોછે .જોરાિરનગરનાભાઈશ્રી.જમનાદાસ
પોતાનોથિતંત્રથપટટઅભીપ્રાયપ્રથતત
કોટેચાએતેમાટેમનેઈજનઅનેતકઆપ્યાંછે તેનેિધાિીલઈમારીિાતકરં ુ છું.
ુ િેલીથથીતી–પરીથથીતીનંુ મારં ુ આતારણછે .
જીિનનીસત્યઅનભ

ભગિાન, પરમેશ્વર, ઈશ્વરઅંગેમાનિસમાજનાબેભાગઆદીકાળથીજપડેલાછે .એમાંત્રીજો
એકિીભાગછે લ્લા૫૦૦િરસથીઉમેરાયોછે .તેછે ‘ઈશ્વરછે અનેનથી…’ ઈશ્વરનથી; છતાં

છે પરપરમ્પરાગતમાન્યતાઓનેથિીકારીજીિનારોત્રીજોિગા .‘ધોબીનોકુ તરોનઘરનો; ન

ુ લેિાદે તોનથીએટલેઆથતીક
ઘાટનો’ એિીદશામાંતેઓજીિેછે ; છતાંદમ્ભઅન્તરનેસખ
અનેનાથતીકએબન્નેપ્રકારનાલોકોનેઅિગણેછે , તીરથકારે છે , સતતઅસન્તોષનીઆગમાં
બળતારહેછે .

ુ રાતી, હીન્દી, સંથકૃતઅનેઅંગ્રેજીભાષામાં
તોમારે એબાબતકાંઈકઅલગજકહેવંુ છે .મેંગજ
ઘણાઉત્તમગ્રંથોિાંચ્યાછે .િેદોનોતલથપશીઅભ્યાસકરિાનોનમ્રપ્રયાસકયોછે .િીશ્વના
ુ ાદકરાિીનેપણ–
૧૨મોટાસમ્પ્રદાયોકહેિાયછે તેનાદરે કપિીત્રગ્રંથનોઅભ્યાસ– અનિ

કયોછે .ક્યાંયઈશ્વરકોઈનેપ્રત્યક્ષમળ્યોહોયતેિોએકપણદાખલોનથી, પરુ ાિોનથી.હા,
ુ ધમાધરાિેછે , તેિૈજ્ઞાનીકસીદ્ધાન્તોદ્વારા
જીિઈશ્વરનોઅંશછે , જીિમાત્રસમાનગણ

જીિશાસ્ત્રીઓએસાબીતકયું ુ છે .માનિકેઅન્યજીિનીઉત્પત્તીએશરીરિીજ્ઞાનનીએકક્રીયાનંુ
ુ ી, છબીઓ,
જપરીણામછે .તેમાંઈશ્વરકાંઈકરતોજનથી.છતાંઆપણેઈશ્વરનાફોટા, મત

ુ –દીપ, માળા, પજા
ુ , મંદીર, આરતીિગેરેઈશ્વરિીશેમાત્રનેમાત્રકલ્પનાથીલખાયેલી
ધપ
િાતાાઓકેધમાગ્રથ
ં ોનીપરુ ાણીદૃટટાન્તકથાઓનેઆધારે જકયાા કરીએછીએ.આપણે

આગળનીિાતપછીકરીએ.પ ૃર્થિીનીરચનાથયાપછીમાનિનીઉત્પત્તીનોઈતીહાસઆજેસૌ
ુ ીનામાનિપ્રગતીનાઈતીહાસમાંઈશ્વરે કોઈકામકયું ુ હોય
જાણેછે .શેિાળથીમાંડીઆજસધ
અથિાકોઈપણમાનિનેકેજીિનેતેરુબરુમળ્યાહોયતેવંુ બન્યંુ નથી, બનિાનંુ પણનથી;

ુ ામાન્યતાઓજછે તેનેસત્યમાની, આપણેજીિનનોઘણોકીમતીસમય
છતાંજેઅન્ધશ્રદ્ધાપણ
ુ –જાપ, મંત્ર–તંત્ર, ભત
ુ –ભિ
ુ ા, ગ્રહોનીપીડાિગે રેમાંિેડફીરહ્યાછીએ.
કમાકાંડ, દોરા–ધાગા, પજા

આબધંુ ખોટંુ છે , સત્યથીિેગળં છે .જેનેતમેભગિાન, ઈશ્વરકેપરમેશ્વરમાનોછોતેતત્ત્િ
નીમાળસત્યછે .આનીરં જન–નીરાકારપરમતત્ત્િસાથેઆજનીઆપણીઘોરઅન્ધશ્રદ્ધા–
ગેરસમજોનેકોઈનાતોનથીઅનેઆપણેકાળાદોરડાનેઅન્ધારામાંસાપમાનીડરીને,
અજ્ઞાનતાથીકાંઈપણિીચારકયાા િગર, આંખોમીંચીઈશ્વરનેનામેથતાંપાખંડો, ભ્રટટાચારો,
વ્યભીચારોનેપોષણઆપીએછીએએભયંકરપાપછે .આઆપણંુ સામાજીકપ્રદુષણછે જે
કેન્સરટી.બી.કેઅસાધ્યરોગબનીમાનિજાતનેભયંકરનકુ સાનકરીરહ્ં ુ છે .

ુ િઅનેઅભ્યાસનેઆધારે મારીથપટટમાન્યતાછે કેજ્યોતીષ, ગ્રહો, દોરા, જાપઅને
અનભ

ુ , સન્તોષ, સમ્પત્તી, સન્તાનમળે છે તેહળાહળખોટંુ છે .માત્રભ્રમ
કમાકાંડીિીધીિીધાનથીસખ
ઉભોકરીકહેિાતા‘પાખંડીલોકોનેપેટભરિાનોજાહેરધંધો’ છે જેખલ્ુ લેઆમલટ
ં ુ સીિાય

બીજુ ંકશંુ નથી.મારાપીતાઅમનેિારસામાંજેઆપીગયાછે તેનેઅણમોલશીખામણકહો
કેઈશ્વરિીશેનીસત્યવ્યાખયાકહો, તેપ્રમાણેઆજે૭૫િરસેહુંનીડરપણેમારોસત્ય

અભીપ્રાયજાહેરમાંઆપિાસક્ષમછું.કારણબહુજથપટટછે , મનેધમાગ્રથ
ં ો, સાહીત્યનીઉત્તમ
કૃતીઓ, મહાનગણાતાસન્તો–મહન્તો, આચાયો, પંડીતોનીિાણીતેમજ૭૫િરસનીલાંબી

ુ િકરે લહોયએવંુ કોઈજમળ્યંુ નથી.તેમજ
જીિનયાત્રામાંઈશ્વરનોસાક્ષાત્કાર, પ્રત્યક્ષઅનભ
અગાઉકોઈનેમળ્યાહોયતેિોએકપણદાખલોજગતભરમાંનથીતેસાબીતકરિાનીમારી
તૈયારીછે .
હિેિાંચોમારીિાત:

છે લ્લીસાતપેઢીથીઅમારાપરીિારનોકમાકાંડનોતિનબનાિટનો, લોકોનેલટ
ં ુ િાનો, લોકોને
ુ ાબનાિીરોટલોરળિાનોધંધોરહ્યો.એકરનારઅમારાિડીલોએજેમરતાં
જાહેરમાંમખ
મરતાંઅમનેકહ્ં ુ છે તેઆપનેકહેિામાંગુ છું.તેમણેકહ્,ં ુ

‘‘અમેઓછુંભણેલાબ્રાહ્મણના

દીકરાએટલેબીજીકોઈમહેનત– મજુરીકરીનશકિાનેકારણેકથા, િાતાા , જ્યોતીષ, યજ્ઞ,
દોરા–ધાગા, સરિણીિગે રેિીધીકરિાનાથોડાકચાલુ મંત્રોપથુ તકોમાંથીગોખીનેશીખીલીધા.
પછીગાડુંચાલ્ય.ંુ નાણાં, માન, િસ્ત્રોઅનેસારાંમકાનપણઅમેઆકમાકાંડનાગોરખધંધાિડે
પ્રાપ્તકરીજીવ્યાછીએ.
ુ ીઓ, પત્ર
ુ ો, િહુઓ, બાળકોઆઅનીતીભરીઆિકનેકારણેસખ
ુ ીથયાંનથી.
‘‘પણઆપણીપત્ર
રોગ, ગાંડપણકુ સથં કારનાભોગબન્યાંછે .અમારાિડિાઓપણછે લ્લેદુ:ખીથઈનેમયાાછે .
કારણકેમાનિજાતનેઅમેમાનિથઈનેછે તરીછે .દગોદીધોછે .માનિમાત્રઈશ્વરનોઅંશ

ુ િીશકાયછે .જોિેદના– સમ્િેદનાકેહૃદયમાંથતી
છે .દરે કજીિમાંઈશ્વરનંુ અથતીત્િઅનભ
ુ િથાયતોએજઈશ્વરછે એમમાનીકરુણા, થનેહ, પ્રેમ, હુંફઆપીમાનિમાં
લાગણીનોઅનભ
રહેલાઈશ્વરનેરાજીકરજો.એસીિાયમફતનંુ ખાવ,ંુ મફતનંુ લેવ,ંુ બ્રાહ્મણછીએમાટે મફત

ભોજન, દાન–દક્ષીણાલેિાનોહક્કકાયમમાટે ત્યાગીનેનાત–જાતછોડીનેસમગ્રમાનિપ્રત્યે
ુ ાકસમાનિાણીઅનેિહેિારરાખીિતાનકરજોએઈશ્વરનીખરીપજા
ુ છે .’’
સમજણપિ

ુ ીનેહાથમાંપાણીલેિડાિીપ્રતીજ્ઞા
છે લ્લેમરણનીછે લ્લીપળે મારાથિ.પીતાજીએમારામાતશ્ર
કરાિીહતીકે,
‘‘આપણાંસન્તાનોનેઆકમાકાંડનોધન્ધોનહીંકરાિીશ.ભીક્ષાવ ૃત્તીનોત્યાગકરાિીશ.મફતનું
ભોજન, અન્ન, િથત–ુ સીધસ
ંુ ામાન–દાનદક્ષીણાકદાપીલેિાદઈશનહીં.પેટનભરાયતોફોડી
નાખજો.’’
ુ
મારાથિ.માતશ્રી૨૬િરસનીઉમ્મરે
િીધિાથયાં.અમેચારસન્તાનોઅનેપોતેએમ

પાંચનંુ ભરણપોષણ, ખડિાઢીને, જીિનભરઅજાચકબનીજીિિાનાઉત્તમસંથકારોઅમને

ુ ીમાંમન્ત્ર, તન્ત્ર, જન્માક્ષર, સમય–િાર, ચોઘડીયાંકેગ્રહોકોઈક્યાંયઅમને
આપ્યા.આજસધ

નડયાંનથી.દરે કસન્તાન૧૮િષાનીઉમ્મરે કામેલાગીજાય.અનેઆપસૌનેનિાઈલાગશે

ુ યમાતશ્ર
ુ ીથિગાિાસીથયાંત્યારે શીક્ષણ, સંથકાર, સમ્પત્તીઅને
કે૮૧િરસનીઉમ્મરે મારાંપજ્
સાચીસમજણસાથેઅમનેજીિતાજોઈનેપરમસન્તોષસાથેઆશીિાાદઆપીનેગયાં.
તેઓએએજકહ્ં ુ કે,

ુ ીસાચિજો.માનિમન્દીરમાંરહેલઈશ્વરનેિન્દનકરી
‘આપણીઅજાચકવ્રતનીિારસાગતમડ
નમ્રતા, સરળતાઅનેસહજજીિનજીિજો…’
આસત્યહકીકતમેંએટલામાટે રજુકરીછે કેસમાજમાંઅત્યારે વ્યાપીરહેલીઅન્ધશ્રદ્ધા,

ુ , ભારાડી, ધમાનેનામેચાલતાંઆશ્રમો, મંદીરોકેજેનોમાત્રનાણાંકમાિાસીિાયકોઈ
ભત
હેતુ નથીતેમાંપડવંુ નહીં.કદાચતેનેપડકારકરિાકેતેખોટંુ છે તેમકહેિાનીહીમ્મત,

છાતી, તાકાતનહોયતોભલે; પણતેનાથીદુરતોરહેિાયને? મારે પણઆથતીક, નાથતીક
કેિચ્ચેનાકોઈમાનિસમાજનીપ્રવ ૃત્તીઓ–ધન્ધા, સાચા, ખોટામાંપડવંુ નથી; પણઆબધાથી

ુ સારીરીતેજીિાયછે તેિોમારોપોતાનોજાતઅનભ
ુ િછે .હુંશીક્ષણનોમાણસ
દુરરહીનેખબ
છું.માણસબનીનેજમાનિતૈયારકરિાનનંુ કામમેંઅનેમારાંપત્નીએ૩૫િરસકયું ુ છે .
ગામડાંમાં, શહેરમાં, ગલી, પોળમાંકેદુનીયાનાઅન્યદે શોમાંક્યાંયઅમેમાનિતાચકુ તાં

નથી.અન્ધશ્રદ્ધાકેદમ્ભીદે િદશાનકરીદાન–દક્ષીણાલેતાતોનથીજ; પણક્યારે યએકપણ
પૈસોમન્દીરમાં, સન્તનેકેતેનાઆશ્રમનેઆપતાનથી.મન્દીર, હિેલીકેઅન્યધમાથથળોની
ુ યાંલોકોટળિળતાહોયતેનીતપાસકરી, તેમનેઘરે બોલાિીએ
આજુબાજુજેગરીબ, ભખ
છીએ.તેમનાંઝુંપડાંઓમાંજઈનેકપડાં, અનાજ, રુપીયા, પથુ તકો, બાળકોનેભણિાનીફી

આપીએછીએ.અમારાંપેન્શનનીરકમદરમહીને૨૦થી૨૫હજારઆિેછે .કોઈપણ

જાતનીપ્રસીદ્ધીકયાા િીનાછે લ્લાં૧૦િરસથીિડોદરાશહેરમાંરહીનેઆિીમદદઆપ્યાજ
કરીએછીએ.અમેબન્નેપ્રાથમીકશાળાનાનીવ ૃત્તશીક્ષક–દમ્પતીછીએ.ઈશ્વરનું અથતીત્િઅમે

માનિમાંજોયંુ છે .અનેમાનિસેિાએજઈશ્વરસેિાછે તેમદૃઢપણેમાનીએછીએ.બાકીબધો
દમ્ભછે , ધતીંગછે , ખોટંુ છે , છે તરિાનાગોરખધંધાછે .લોકોનીલાચારી, ગરીબી, નીરક્ષરતા,

બેકારીનોલાભલેતીઆિીવ્યતતીઓ, સંથથાઓકેઆશ્રમોનેખલ્ુ લાંપાડીસત્યસમજાયતેવંુ
સામાજીકપરીિતાનકોઈએતોકરવંુ જપડશે.

છે લ્લેએટલં ુ કહુંકેકાદિનાખાડાનેતમેપરુ ીશકોતેમનહો; તોપણતેનાથીદુરતોરહી
શકાયછે ને?

શીક્ષીતવ્યતતીઆટલં ુ સમજીપોતાનાપરુ તોનીણાયકરીજીિેતોપણઘણંુ બધંુ કામથાય…’
લેખકડૉ.પ્રતાપપંડયા, િ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 çkuM kku 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 yLku
{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 {q fðkLke 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 fkuR
«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 ðýòu Eíke 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 íkuLkku 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 ËVTíkhf[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 swy ku- {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 íkÃkoý {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. {kíkkrÃkíkkLkk 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 xkuL kk, {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
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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 રહેવ ંુ એ પણ ઈશ્વરની ભસ્તત છે
ુ ધ
ફૂલમાંસગ
ં , તલમાંતેલ, લાકડામાંઅસ્ગ્ન, દૂ ધમાંઘી, શેરડીમાંગોળ– આરીતેમનટુ યના
મનમાંસર્ુ િચારોસમાયેલાહોયછે .સારામાણસનીપરીક્ષાએનીબોલીથી, એનાર્િચારોથી

અનેએનાિતાનથીથાયછે .......!!!!! કશંુ ભ ૂલિાનોપ્રયત્નકરોત્યારે તમને ખબરપડેછે કે
તમારીયાદશસ્તતકેટલીતીવ્રછે .

ુ 
જેનાર્િચારોઉત્તમછે તેઉત્તમકાયાજકરશેઅનેજેનાકાયાઉત્તમહશેતેનાચરણોમાંસખ

શાંર્તહશે. સબંધોએિારાખોકેજેથીતમનેએવુ નાલાગે કેતમનેસૌથીસારીવ્યસ્તતમળી
ુ ાગેકેતેનેતમારાથીસારીએકેયવ્યસ્તતનહીમળે .
છે , પણએવ્યસ્તતનેએવલ
"દરે કશબ્દમાંબહુફરકહોયછે , ટૂંકાિાક્યોનેપણઘણાઅથાહોયછે , એકપણસિાલ
સહેલોહોતોનથી, અનેઆપેલાજિાબમાંપણપ્રશ્નાથાહોયછે ."
ુ ો
સદાપ્રસન્નરહેવંુ એપણઈશ્વરનીભસ્તતછે . માનિજાતનીએકખાર્સયતછે કેહાજરિથતન
ુ માટે િલખાંમારે છે ........!!!!!!
આનંદલેતીનથીપરં તુ ગેરહાજરિથતઓ

ગથુ સાનીએકક્ષણઉપરજોતમેર્નયંત્રણરાખીશકો, તોપથતાિાનાસોરદિસબચાિીશકો.

સફળતામેળિિામાટેઅંગ્રેજીભાષાનાઆત્રણ'C' યાદરાખિાજેિાછે : ચોઈસ, ચાન્સઅને
ચેન્જ. તમારે જીિનમાંજોપરરિતાન(ચેન્જ જોઈતંુ હોયતોકઈતક(ચાન્સ ક્યારે બરાબર
ઝડપીલેિીએનીપસંદગી(ચોઈસ કરતાંઆિડવંુ જોઈએ!
તમારોકોઈર્મત્રભ ૂલકરે તોએનેટે કોઆપજો, પણએટલં ુ યાદરાખજોકેતમારોટેકોમાત્ર
ર્મત્રનેજહોિોજોઈએ, એનીભ ૂલનેનહીં. સામાજજકજીિનનીઅર્નિાયાતાહોયછે સંબધ
ં ,

સમપાણઅનેસાથ-સહકાર. કહેિાયછે કેમાણસએતલોરહીશતતોનથી અનેક્યારે કબીજા
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 çkLku 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

રાધાન ંુ 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 {ku xku 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 WÃkÞkuøk 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
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ુ િન્મનીપ્રચલીતમાન્યતાસામેબીજોપડકારઆવ્યોછે ઉત્ક્રાન્તીિાદતરફથી.
પન
ઉત્ક્રાન્તીિાદએકોઈમાન્યતાકેહાયપોથીસીસનથી.

સૌપહેલાંઆપણેપ્રચલીતમાન્યતાનાંછીંડાંતપાસીએ, એમાન્યતાનીશરુઆતપાછળનાં
કારણજાણીએઅનેપછીિાથતિીકતાશીછે એનીચચાાથશે.

ુ િન્મનાસમથાનમાંકરિામાંઆિતીસૌથીપહેલીદલીલછે કેકોઈશ્રીમન્તનેત્યાંજન્મે
પન
ુ ાજન્મનાંકમોસીિાયબીજુ ંકં ઈહોઈનશકે.
છે ; તોકોઈગરીબનેત્યાં.એનીપાછળપિ

ધામીકવ્યાખયાનોમાંસમ્પત્તીનેતચ્ુ છકહેિામાંઆિેછે .જ્યારે શ્રીમન્તનેત્યાંજન્મિાથીજીિન
સગિડીયંુ તોથાય; પણજાણેસાથાકથતંુ હોયએિોઉપરનાિીધાનનોછુપોઅથાછે .

ુ િોજહોયતોએછે કેગરીબહોય, શ્રીમન્તહોય, હીન્દુહોયકે
જન્મિીશેસિાલપછ

મથુ લીમહોય:એમનાંબાળકોએમનેત્યાંનજન્મેતોબીજાકોનેત્યાંજન્મે? પ્રચલીત

માન્યતાપ્રમાણેજન્મનારબાળકનોઆત્માજન્મક્યાંલેિોતેનક્કીકરે છે .િાથતિીકતાએછે 
કેનિાજન્મનોનીણાયજન્મનારનીઈચ્છાપરનહીં; પણજન્મઆપનારમાતા–પીતાના

હાથમાંહોયછે .સજીિોનોજન્મએકબાયોલૉજીકલઘટનામાત્રછે , એનાથીિીશેષકં ઈનથી.
એકકાલ્પનીકદાખલોલઈએ.દુનીયામાંદરિષે15-17કરોડમાનિબાળજન્મેછે .(આ
ુ ા
િાથતિીકછે . માનીલોકેદુનીયાનાંપખુ તિયનાંબધાંસ્ત્રી–પરુ ુ ષએકિષામાટે સમ્પણ

બ્રહ્મચયાપાળે તોમનટુ યતરીકેજન્મલેિાયોગ્યઆ15-17કરોડસમભિીતઆત્માક્યાં

અનેકેિીરીતેજન્મલેશે? આબ્રહ્મચયાનંુ વ્રતજોબધાલાંબોસમયપાળે તોશંુ થઈજાય
?

થોડાંિષોથીશહેરમાંચકલીઓઓછીથઈરહીછે .નીટણાતોનંુ માનવંુ છે કેએમનાંખોરાકમાં,

પાણીમાંકેહિામાનમાંઆિેલફેરફારનેલીધેએમનંુ પ્રજનનતંત્રખોરિાઈગયંુ છે .આિીજ

રીતેકોઈનવંુ કાતીલરસાયણકેનિાંિાયરસઆપણાપ્રજનનતન્ત્રનેખોરિીદે એશક્યતા
નકારીનશકાય.આિાસંજોગોમાંકોઈપણઆત્મામનટુ યયોનીમાંજન્મનલઈશકે.બધા
માટેમોક્ષઅશક્યથઈજાય.

બેત્રણપેઢીપહેલાનાંદં પતીનેઆઠ– દસબાળકોહોિાંસામાન્યબાબતહતી.હિે

મોટાભાગનાલોકોબેત્રણબાળકોથીસન્તોષમાનેછે .િધુ બાળકોનેજન્મનઆપિાનો

નીણાયમાતા–પીતાનોહોયછે , જેિૈજ્ઞાનીકશોધોનેલીધેશક્યબન્યંુ છે .આબધાંદૃટટાન્તોથી
જન્મનોનીણાયકોનેઆધીનહોયછે એનોિીિાદશમીજાયછે .

ુ િન્મનીતરફેણમાંકરિામાંઆિતીબીજીદલીલછે અિારનિારછાપામાંચમકતા
પન

ુ ાજન્મનીયાદ(થમરણ નાદાિા.આિાદાિાઓનીપોકળતાએછે કેતેહમ્મેશાંકોઈદુરના
પિ
ુ ાજન્મનીયાદઆિી
ગામમાંજથતાહોયછે .આપણાશહેરનાકોઈનેક્યારે યપણપોતાનાપિ
હોયએવંુ િાંચિામાંઆવ્યંુ નથી.

ુ
અમેરીકામાંપણએકિખતઆિોબનાિબન્યોહોિાનંુ િાંચ્યંુ હત.ંુ કુ તહલિશ,
ત્યાંનીમોટી
પબ્લીકલાયબ્રેરી, જ્યાંબધાંમોટાંશહેરોનાંછાપાંઆિતાંહોયત્યાંજઈકથીતગામની
નજીકનાંશહેરોનાંછાપાંઉથલાિીજોયાં.માત્રએદીિસનાજનહીં; પણએની

ુ
આગળપાછળના4-5દીિસનાંછાપાંજોયાં; પરન્તક્યાં
યપણએગામનાઆિાબનાિ
િીશેનોઉલ્લેખનહોતો.

ુ ાજન્મનીયાદનાદાિાછપાતાહશે.એદાિાઓએમનાશહેરના
એશહેરોમાંપણક્યારે કપિ
નહીં; પણઅન્યકોઈશહેરનાહશે.ક્યારે કકોઈદુરનાશહેરનાછાપામાંમમ્ુ બઈમાંકોઈને

ુ ાજન્મનીયાદનાસમાચારઆવ્યાહશે.તેમછતાંતેિેળાનામમ્ુ બઈનાંએકપણછાપામાં
પિ
એનોઉલ્લેખનહીંહોય.

ુ યહેતુ પોતાનંુ િેચાણિધારિાનોહોયછે .સનસનાટીભયાાસમાચારએમાંમદદ
છાપાંઓનોમખ
કરે છે .એિાબધાસમાચારસાચાહોિાનંુ માનીનલેિાય.

ુ િન્મનીયાદનીબીજીપણએકખાસીયતછે .જેનેપણઆિીયાદઆિીહોયતેકોઈ
પન
દુરનાપ્રદે શનાકોઈકુ ટુમ્બનાસભ્યહોિાનંુ કહે.કોઈનેપણપોતેિાંદો, સાપ, મચ્છરકે
ગટરમાંપડયારહેતાડુક્કરહોિાનંુ યાદનથીઆિત.ંુ શામાટે ?

ુ કાળમાંલઈજઈપિ
ુ ાજન્મનીયાદતાજીકરાિતીએક
જાણીતાલોકોનેહીપ્નોટીઝમથીભત
સીરીયલથોડાસમયપહેલાંટીિીપરબતાિાતીહતી.ટંુ કસમયમાંજએનેબન્ધકરિીપડી.
અન્ધશ્રદ્ધાથીભરપરુ દે શમાંપણએચાલીશકીનહીં, તેબાબતપોતેજઘણંુ કહીજાયછે .

ુ ાજન્મનીયાદનહોિી; એપન
ુ િન્મનહોિાનીનક્કરસાબીતી
એમાન્યછે કેકોઈનેપણપિ

ુ ાજન્મહોિાનીસાબીતી
નગણાય.એજરીતેછુટાછિાયાએકલદોકલકહેિાતાદાિાઓનેપિ

ુ િન્મનીમાન્યતામાંઆટલાંછીંડાંહોય, દુનીયાનીઅડધાથીિધુ
પણનજગણાયને? પન
પ્રજાએમાંમાનતીનહોયછતાંયેભારતમાંતેઆટલીકેમથિીકારાઈછે ?

પ્રાચીનિૈદીકિીચારધારામાંપાપોનો(ખોટાંકાયોનો નાશકરિાનોસાિસહેલોઉપાય

ુ પાઠ, વ્રત, હિન, ચોક્કસદીિસેનદીમાંથનાનિગે રેકરિાથી
બતાિિામાંઆવ્યોહતો.પજા
પાપોમાંથીમતુ તીમળે .બીજીરીતેજોઈએતોઆિીગોઠિણથીખોટંુ કરિાનોપરિાનોમળી
ુ ક્રીયાકાંડકરીખોટંુ કયાાનાપરીણામભોગિિામાંથી
જતો.મનફાિેતેમિતોઅનેઅમક
ુ ફલ્યોફાલ્યો.આ
છુટકારોમેળિો.આમાટેજરુરીક્રીયાકાંડકરનારબ્રાહ્મણોનોધન્ધોખબ
ગોઠિણેપરમાત્માનેઆજનાભ્રટટસરકારીઅધીકારીનીસમકક્ષલાિીદીધા.ફાિેતેમ
કાયદાનોભંગકરોઅનેલાગતાિળગતાઅધીકારીનેપૈસાઆપોએટલેતેજિાદે .

ુ ામતકરીમનાિીલેિાનોઆઉકેલકેટલાક
પરમાત્માનેથોડીલાલચઆપીકેખશ
િીદ્વાનિીચારકોનેિાજબીલાગ્યોનહીં.સમાજમાંવ્યિથથાઅનેજાહેરશાન્તીમાટેમાણસોને
ખોટંુ કરતાંઅટકાિવંુ જરુરીહત.ંુ એનાિીકલ્પરુપે એમણેએકનિોનીયમશોધ્યો, બનાવ્યો.
ુ ારસારાંકમો(પણ્ુ ય નંુ સારં ુ ફળજરુરમળે ; પણએનાથીખરાબ
આનિાનીયમઅનસ

કમો(પાપ નોનાશથાયનહીં.ખરાબકમોનંુ ફળપણભોગિવંુ જપડે.આનીયમકમાના
સીદ્ધાન્તતરીકેજાણીતોથયો.

કમાનાસીદ્ધાન્તનીલોકમાનસપરથોડીઅસરથઈખરી; પણસાથેસાથેઆસીદ્ધાન્તમાંપણ
ુ િકં ઈકજુદોજહતો.ખોટંુ કરનારામોજ
છીંડાંદે ખાિાંલાગ્યાં.બધાનોરોજબરોજનોઅનભ
કરતાહતા, જ્યારે સારં ુ કરનારનેઘણીમશ્ુ કેલીઓનોસામનોકરિોપડતોહતો.આ

િીટમ્બણાનોએકમાત્રઉકેલહતો, કમાનાફળમાટે નીસમયમયાાદાિધારિાનો.દરે કસારાકે
ખરાબકમાનંુ ફળભોગિવંુ જપડેછે .આભિમાંનબનેતોઆિતાભિમાંઅથિાતો
ુ િન્મનીમાન્યતાનીશરુઆત.
પછીનાકોઈપણભિમાંભોગિવંુ તોપડેજ.આહતીપન

ુ િન્મનોખયાલફેલાિિાનોબીજો(કદાચ
પ્રાચીનભારતમાંકમાનોસીદ્ધાન્તઅનેપન

િધુ અગત્યનો હેતુ િૈદીકસમયનીિણાવ્યિથથાનેકાયમીબનાિિાનોહતો.નીચલાિણોના

ુ િન્મનીકલ્પનાઆબાદકારગત
માનસમાંએમનાઉતરતાદરજ્જજાનોખયાલઠસાિિામાટે પન
નીિડી.જેથીએનાપ્રચારઅનેપ્રસારમાટે કમાકાંડીઓનોમોટોઉદ્યોગખીલીનીકળ્યો.કોઈ

ુ
એકલદોકલવ્યકતીએનીિાથતિીકતાિીશેપ્રશ્નકરે તોથથાપીતહીતોએનેતરન્તદબાિી

દે તા.આિીમાન્યતાઓનેલીધેત્યારથીચાલીઆિતીિણાવ્યિથથાએનાિીકૃતથિરુપેઆજ

ુ ીટકીરહીછે .(બદ્ધ
ુ અનેમહાિીરે િણાવ્યિથથાનોિીરોધકયોઅનેપન
ુ િન્મનેપણમાન્ય
સધ
રાખયોતેથીિણાવ્યિથથાનેઅટકાિીશક્યાનહીં

ુ િન્મનેથિીકાયાબનાિિાઆત્માનેશરીરથીઅલગઅનેઅમરબતાિિોજરુરી
પન
હતો.આનાથીમાણસનીઅમરથિાનીજન્મજાતઅભીલાષાપણસન્તોષાતીહતી.આતોએક
પંથનેદોકાજજેવંુ થયંુ !ભાિત’ંુ તંુ એિૈદેબતાવ્યંુ !લોકમાનસનેઅમરઆત્માનીકલ્પના
એટલીગમીગઈકેએનીસાથેસંકળાયેલં ુ બધંુ જએમણેસહષાથિીકારીલીધ.ંુ

ુ િન્મમાંનમાનતીપ્રજામાંપણઅમરત્િનીપ્રબળઈચ્છાહોયછે .આઈચ્છા
પન

સન્તોષિાપ્રાચીનઈજીપ્તમાંમ ૃતશરીરનેમમી(Mummy) બનાિીસાચિીરાખતાહતા.

આજેપશ્વીમનાદે શોમાંમમીબનાિિાનેબદલેશબનેકોફીનમાંસાચિીનેજમીનમાંદટાયછે .
ુ િન્મઅનેકમાનોસીદ્ધાન્તએકબીજાસાથે
શરીરથીથિતન્ત્રએિોઅમરઆત્મા, પન
ગાઢરીતેસંકળાયેલાછે .જોએકનેપ્રચલીતમાન્યતાપ્રમાણેથિીકારીએતોબાકીનાબેને
પણએિાજઅથામાંથિીકારિાપડે.એજરીતેજોએકનીપ્રચલીતમાન્યતાનેનકારીએના
િીકલ્પનેથિીકારીએતોબાકીનાિીકલ્પપણશોધિાપડે.

આલેખમાળામાંશરીરથીથિતંત્રએિાઆત્માનાથિરુપનેનકાયું ુ છે .(તારીખ:4–
03–2011નીપોથટ:િૈજ્ઞાનીકદૃટટીએઆત્માનંુ થિરુપ એનાિીકલ્પરુપે, સજીિોને

નીજીિથીઅલગપાડતંુ તત્ત્િજેઆપણાDNAમાંઅંકીતમાહીતીછે એનેઆપણીચેતના

કહીછે .આચેતનાઆપણામાતા–પીતામાંથીઆપણામાંઆિેછે અનેઆપણાદ્વારાઆપણા
બાળકોમાંઉતરે છે .બીજેક્યાંયથીનથીઆિતી.બીજાશબ્દોમાંકહીએતોઆચેતનાપેઢી
ુ િન્મપામેછે .
દરપેઢીનવંુ શરીરધારણકરે છે , એટલેકેપન

એવંુ માનિામાંઆિેછે કેઆગલાભિમાંકરે લકમોનેલીધેઆભિમાંમનટુ ય

અિતારમળ્યોછે તેમજઉચ્ચધમાઅનેજ્ઞાતીમળ્યાછે .(બધાનેપોતાનાધમાઅનેજ્ઞાતી
સિોત્તમલાગે છે . આકહેિાનોઅથાએથયોકેકોઈપ્રાણીનોઆત્માઆપણામાંઆવ્યોછે .

આમાન્યતાથીમાતા–પીતાનાિારસાનીઘોરઅિહેલનાથાયછે .બીજોપણએકસિાલછે .
િાંદા, મચ્છર, સાપકેડુક્કરે એિાંકયાં“પણ્ુ ય” કયાા હશેજેનેલીધેએમનેમનટુ યઅિતાર
મળ્યોહોય!દરિષેકરોડોનાહીસાબેિધતીિથતીજોતાંએટલં ુ કહીશકાયકેકાંતો
ુ “સત્કમી” બન્યાછે અથિાઆમાન્યતાસાિપોકળછે .
પ્રાણીઓખબ

ુ સગિડમેળિિાનાસાધન
મોટાભાગનાલોકોધમાનોઉપયોગિધુ સમ્પત્તીઅનેસખ

તરીકેકરે છે .એસમ્પત્તીતેઓસાથેનથીલઈજિાના; બલકેસન્તાનોમાટે છોડીજિાનાછે .
િળીએપણતેઓજાણેછે , સમજેછે અનેપરોક્ષરીતેથિીકારે છે કેએમનંુ “અમરત્િ”

ુ ાજન્મદ્વારાનહીં; પણસન્તાનોદ્વારાજળિાિાનંુ છે .પ્રચલીતપન
ુ િન્મમાંજોપરુ ોિીશ્વાસ
પિ
હોતતોપોતાનીમોટાભાગનીસમ્પત્તીસત્કાયોમાંિાપરીઆિતાભિનંુ ભાથંુ બાંધત.તે

ઉપરાન્તપોતાનાિાનપ્રથથાશ્રમનોસમયિધુ અથોપાિનનેબદલેપોતાનેગમતાંસત્કાયોમાં
કરત.પ્રચલીતમાન્યતા, આદશોઅનેિાથતિીકતાિચ્ચેનાઆિીરોધાભાસનેકેમ
નજરઅંદાજકરિામાઆિેછે !કેમહાંસીયામાંધકેલીદે િામાંઆિેછે ?

હિેિાતરહીકમાનાસીદ્ધાન્તની.જેરીતેઆપણીચેતનાઆપણાસન્તાનોમાંઉતરી
આિેછે એજરીતેઆપણાંસારાં–નરસાંકમોનાંફળપણતેઓભોગિેછે .ગરીબનેત્યાં
જન્મનારનેશરુઆતથીજસંઘષોકરિાપડેછે .એનેદુભાાગ્યગણવંુ કેજીિનઘડતરની

પાઠશાળાગણિીતેદરે કનાદૃટટીકોણપરઆધારરાખેછે .આઉપરાન્તબધાપોતાનાંકમોનાં
ફળએકયાબીજાથિરુપેઆજન્મમાંજભોગિેછે .

ુ િન્મઅનેકમાનોસીદ્ધાન્તએકબીજાસાથેઅિશ્ય
એટલં ુ સાચંુ છે કેચેતના, પન

સંકળાયેલાછે .ફરકએટલોછે કેતેશરીરથીથિતંત્રએિાઆત્માનેલીધેનહીં; પણસજીિોની
ુ ભત
ુ વ ૃત્તીનેલીધેછે .એટલામાટે જતોયોગ્યસમયે
પોતાનોિંશિેલોઆગળિધારિાનીમળ
પ્રજનનતંત્રનોિીકાસઆપમેળેથાયછે .(શરીરનાંબીજાંબધાંતંત્રોપોતાનંુ અથતીત્િટકાિી
રાખિામાટેછે . નેશનલજ્યોગ્રાફીજેિીચેનલજોનારે , પોતાનોિંશિેલોિધારિા

જીિસટોસટનીલડાઈકરતાપ્રાણીઓજોયાહશે.આપણેથોડાસંથકારીઅનેસંયમીહોિાથીએ
રીતેઝઘડતાનથીછતાંકુ દરતીરીતેતોપ્રાણીજછીએ.

ુ યફરકએછે કેઉત્ક્રાન્તીિાદપ્રમાણેસજીિોની
ઉત્ક્રાન્તીિાદઅનેસિનિાદિચ્ચેમખ
પ્રજાતીઓકુ દરતીપરીબળોનેઆધીનધીરે ધીરે િીકસીછે .જ્યારે સિનિાદપ્રમાણેબધંુ એક
સાથેએકસમયેસજાાયંુ છે , સહેતકુ સિિામાંઆવ્યંુ છે .સિનિાદિીશેકેટલાકપ્રશ્નોછે .
એમાંથીઅત્યારે બેપ્રશ્નોિીશેિીચારીએ.

સિનમાટેસિકનીજરુરપડેછે .સિકક્યારે પણપોતાનાસિનનીઅન્દરહોતો
નથી.તેસિનનીબહારહોયછે .આકીથસામાંસિનનીબહારએટલેતારામંડળોઅનેઅિકાશ
ુ ી
સહીતસમથતબ્રહ્માંડનીબહારહોવંુ જરુરીછે .બ્રહ્માંડનીબહારશંુ હોઈશકેએનીહજીસધ

કોઈનેકલ્પનાસધ્ુ ધાંનથી.કં ઈપણહોયતોિળીએનાસિકિીશેપણઆજપ્રશ્નઉભોરહે

છે .સિનિાદમાંમાનતીબધીિીચારધારાઓસિકનેપ ૃર્થિીફરતાિાદળોનીઉપરહોિાનું કહે
છે .બ્રહ્માંડનીસરખામણીએપ ૃર્થિીએકરજકણમાત્રછે .આપણાસીિાયબીજાકોઈમાટે એનંુ

કશંુ મહત્ત્િનથી.િાદળોનીઉપરથોડાઅન્તરમાટે પાતળં િાતાિરણછે , પ ૃર્થિીનું ચમ્ુ બકીય

ક્ષેત્રછે અનેમાનિસજીતઉપગ્રહોપ ૃર્થિીનીપ્રદક્ષીણાકરે છે .ત્યાંબીજુ ંકં ઈનથી.જોસિકના
અથતીત્િનેથિીકારીએતોએકનિોપ્રશ્નઉભોથાયછે .સિકનેકોણેસજ્યો? જોસિક
થિયમ્ભુ હોયતોબ્રહ્માંડથિયમ્ભુ કેમનહોઈશકે?

બીજોપ્રશ્નસિનનાહેતુ િીશેછે .આિીષયમાંક્યાંયથપટટમાહીતીનથી.

સિનનાસમયિીશેપણમતમતાન્તરછે .એકિીચારધારાપ્રમાણેબધંુ આશરે સાતહજાર
િરસપહેલાંસજાાયંુ છે .જ્યારે બીજીિીચારધારાઅનન્તકાળનીિાતોકરે છે .

અંગ્રેજીસાહીત્યનીએકપરીકથાપ્રમાણેમેઘધનટુ યનેછે ડેસોનાનોચરુહોયછે .કોઈ

વ્યતતીજ્યારે અિાથતિીકખિાબજોતીહોયત્યારે તેઆકાલ્પનીકસોનાનાચરુપાછળદોડી
રહીછે એવંુ કહેિાયછે .આચરુમાત્રએકપરીકલ્પનાહોિાથીક્યારે પણકોઈનેમળ્યોનથી.
ુ િાતાિરણમાંરચાયછે .એપરુ ોગોળહોિાથીએનેછે ડોનથી.એક્યાંપણ
(મેઘધનષ
જમીનનેથપશાતોનથી.

ુ િન્મ, થિગા , મોક્ષિગે રેનીમાન્યતાઓપણઆસોનાનાચરુજેિીહોઈશકેછે .મોક્ષને
પન

જીિનનંુ અંતીમધ્યેયગણીએદીશામાંપવ ૃત્તરહેિાકરતાંપ ૃર્થિીપરનીસજીિ–નીજીિસ ૃટટીના
સારાભિીટયમાટેપ્રવ ૃત્તીકરિીિધુિહેિારુછે .

ઉત્ક્રાન્તીમાંઅત્યારે મનટુ યછે લ્લોછે ; પણઅંતીમનથી.આપણાથીિધુ િીકસીતપ્રજાતીકેિી
હશેએનીકલ્પનાઘણાએકરીછે પણખબરકોઈનેનથી.ત્રીકાળજ્ઞાનીકોઈથયંુ નથીઅને
ુ કાળની
થવંુ શક્યનથી.ત્રીકાળજ્ઞાનપણએકકલ્પનામાત્રછે .ભિીટયજાણીશકનારનેભત

ુ કાળઅનેત્યારનાભિીટયિીષેનીઘણીપરુ ાણીમાન્યતાઓખોટી
ખબરહોિીજજોઈએ.ભત
સાબીતથઈછે , જેત્રીકાળજ્ઞાનનીભ્રામકતાપરુ િારકરે છે .

સત્યક્યારે કસરળહોયછે તોક્યારે કઅટપટંુ અનેકડવંુ પણહોયછે .લોકોનેએગમતંુ ન

હોિાથીએનાથીદુરભાગે છે .કેટલાકલોકોપોતાનીમાન્યતાઓનેએટલાપંપાળતાહોયછે કે
નિોિીચારસાંભળિાકેસમજિાપણમાગતાનથી.એનાિીશેિીચારિાનીતેમજગમેતો
થિીકારિાનીિાતતોદુરરહી.એકબીજાથીિીરોધીિીચારોનંુ િાચનકરીએતોમનોમન્થનનંુ
ુ ાસત્ય
િલોણંુ થાયઅનેએમાંથીસત્યઉભરીઆિે.ઘણીિીચારધારાઓશરુઆતમાંસમ્પણ

ુ ીઓદે ખાિાલાગે છે એટલેએનાિીકલ્પશોધાય
જેિીલાગતીહોયછે .સમયજતાંએમાંત્રટ

છે .એરીતેનિીિીચારધારાઓઅથતીત્િમાંઆિેછે .આથીકહોય, રાજકીયહોયકેધામીક

ુ ીનીએકપણિીચારધારાસિામાન્યથઈશકીનથી.દરે કક્ષેત્રમાં
હોય, કોઈપણક્ષેત્રનીઆજસધ
નિાિીચારનોઅિકાશછે .

ુ ાણીમાન્યતોનેક્યાંસધ
ુ ીિળગીરહીશંુ ? અણગમતાંસત્યોક્યારે થિીકારતાથઈશંુ ?
પર
ુ જીગડા
–મર

માળા એટલે શ ંુ ? તેમાં 108 મણકા કેમ રખાય છે ?
સંસારની આંટીઘટ
ં ૂ ી, જીિનર્નિાા હ માટે ની દોડધામ અને ક્યારે ક આળસના લીધે મનટુ ય રદિસમાં
એક િાર પણ પરમકપ
ૃ ાળ પરમાત્માન ંુ થમરણ કરતો નથી હોતો. આિી પરરસ્થથર્તથી આપણા
પ ૂિાજો અજાણ ન હતા. ઋર્ષમર્ુ નઓ આિા વ્યથત મનટુ યોને રદિસમાં એક િાર પ્રભથુ મરણ
કરિાની પ્રેરણા આપતા હતા. જે આગળ િધતા પાંચ િાર અને પછી અબગયાર િાર નામથમરણ
કરિા કહેતા. પ્રભથુ મરણ માટે પોતે આપેલ મંત્ર જપિા માટે જ્યારે ચોક્કસ ગણતરીની જરૂરત
ઊભી થઈ ત્યારે મણકાિાળી માળાનો જન્મ થયો હોિો જોઈએ તેમ માનિામાં આિે છે .
બહુ જ સાદા અથામાં કહીએ તો મંત્ર-માળાની ગણતરીની સાનકુ ળ
ૂ તા માટે ન ંુ સાધન એટલે માળા.
આ માળા 108 મણકાની બનાિિામાં આિી તે પાછળન ંુ રહથય જાણિા જેવ ંુ છે . મનટુ યની
ુ બ તે 1 ર્મર્નટમાં 15 િાર શ્વાસ લે છે . આ ગણતરી પ્રમાણે મનટુ ય 24
શારીરરક રચના મજ
કલાકમાં 21,600 િાર શ્વાસ લે છે . આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ તેની નોંધ છે . રાર્ત્રના 12 કલાક જો
બાદ કરી લઈએ તો રદિસના 12 કલાકમાં મનટુ ય 10,800 િાર શ્વાસ લે છે . થિાભાર્િક છે કે દરે ક
શ્વાસે ભગિાનન ંુ થમરણ ન થઈ શકે. પરં ત ુ જો ર્િર્ધપ ૂિાક મંત્રનો જાપ કરિામાં આિે તો પ્રત્યેક
ુ બ રદિસ દરમ્યાન જો 108 િાર
મંત્રજાપન ંુ 100ગણંુ ફળ મળે છે . ઋર્ષમર્ુ નઓના આ ર્િધાન મજ
મંત્રનો ર્િર્ધપ ૂિાક જાપ થાય તો તેન ંુ 100ગણંુ ફળ મળે . તે ગણતરીએ (108 x 100 = 10800)
માળામાં 108 મણકા પરોિિામાં આવ્યા હતા. 108 મણકાની એક માળા મંત્રજાપ કરી ફેરિિાથી
ુ જનન ંુ પહેલ ં ુ પગર્થય ંુ
શ્વાસેશ્વાસે ભજન કયું ુ ગણાય. આમ રદિસમાં એક માળા ફેરિિી એ પ્રભભ
ગણાય છે .

108 મણકા માટેનો બીજો મત ખગોળશાસ્ત્રીય છે . ખગોળશાસ્ત્ર પ્રમાણે સ ૂયા-ચંદ્રના આધારે પ ૃર્થિી
ુ
ઉપર ઋતચક્ર
ચાલે છે . સ ૂયાના માગા ને પ્રાચીન ઋર્ષ-િૈજ્ઞાર્નકોએ 27 ર્િભાગોમાં િહેંચીને પ્રત્યેક

ર્િભાગમાં રહેલા તારાઓના સમ ૂહને ‘નક્ષત્ર’ સંજ્ઞા આપી છે . આ નક્ષત્ર માળાના આધારે આપણી
માળાની કલ્પના કરિામાં આિી છે . પ્રત્યેક નક્ષત્રના ચાર ચરણ હોય છે . આથી 27 નક્ષત્રોના
મળીને કુ લ 108 ચરણ થાય છે તેથી માળાના મણકાની સંખયા 108 રખાઈ છે તેમ આપણા
ુ ેરુ પિાત’
પ ૂિાજોન ંુ માનવ ંુ છે . બ્રહ્માંડની નક્ષત્રમાળા જેને કેન્દ્રમાં રાખીને ફરે છે તે થથાનને ‘સમ
નામથી શાસ્ત્રમાં િણાિિામાં આવ્ય ંુ છે . આથી માળાના બંને છે ડા જ્યાં મળે છે તે થથાનને અને તે
ુ ેરુ’ કહેિામાં આિે છે જે અપભ્રંશ થઈ મેરુ તરીકે ઓળખાય છે . જ્યારે માળા ગણતાં
મણકાને ‘સમ
મેરુનો મણકો આિે છે ત્યારે 108 મંત્રજાપ પ ૂરા થયાનો સંકેત મળે છે અને ભાર્િકો તે સમયે મેરુને
આંખે અડકાડે છે . મેરુના મણકાને રે શમના દોરાના ગચ્ુ છાથી પરોિિામાં આિે છે .
ુ માંથી બનાિિામાં આિે છે , પરં ત ુ શાસ્ત્રોતત રીતે
માળાના આ મણકાઓ ર્િર્િધ પ્રકારની િથતઓ
ુ ડના લાકડાના કે સાદા લાકડાના હોય તે પસંદ કરિામાં આિે છે . ગળામાં
આ મણકા સખ
ુ
પહેરિાની માળા તલસીના
લાકડામાંથી બનાિિામાં આિે છે જેનાથી કેટલાક રોગોમાં રાહત થાય
છે . મનટુ યના પોતાના મનની શાંર્ત માટે, પરમાત્માના ઉપકારોન ંુ ઋણ અદા કરિા માટે માળા દ્વારા
મંત્રજાપ કરે છે .

મંરદરનીપ્રદબક્ષણાશામાટેકરિામાંઆિેછે ?
આપણે જ્યારે કોઈ મંરદરમાં જઈએ ત્યારે ભગિાનનાં દશાન કયાા પછી આપણે મંરદરના ગભાાગારની
પ્રદબક્ષણા કરીએ છીએ. લોકો સામાન્ય રીતે ત્રણ િાર પ્રદબક્ષણા કરતા હોય છે . ક્યાંક આ સંખયા
એક, ત્રણ, સાત, અબગયાર હોય છે . મંરદર ર્સિાય િડ અને પીપળાના વ ૃક્ષની પ્રદબક્ષણા કરિામાં
આિે છે . ગણપર્તજીએ પણ માતા-ર્પતાની પ્રદબક્ષણા કરીને સમગ્ર બ્રહ્માંડની પ્રદબક્ષણા કરી લીધી
હતી. જે િાત સૌ કોઈ જાણે છે .
મધ્યબબિંદુ ર્િના િતળ
ા ુ દોરી શકાત ંુ નથી. ઈશ્વર આપણા જીિનન ંુ મધ્યબબિંદુ, ઉ્ભકિથથાન અને
સારતત્ત્િ છે . તેને આપણા જીિનન ંુ મધ્યબબિંદુ ગણીને આપણે દૈ ર્નક કાયો કરતા હોઈએ છીએ.
િળી, િતળ
ા ુ ઉપરન ંુ દરે ક બબિંદુ કેન્દ્રથી સમાન અંતરે આિેલ ં ુ હોય છે . એનો અથા એિો છે કે આપણે
જ્યાં હોઈએ કે જે કં ઈ પણ હોઈએ, આપણે સમાન રીતે ઈશ્વરની સમીપે જ છીએ. કોઈ પણ જાતના
ભેદભાિ ર્િના તેની કૃપા આપણી તરફ િહેતી હોય છે .

પ્રદબક્ષણા હંમેશાં ડાબેથી જમણી બાજુ કરિામાં આિતી હોય છે . તેવ ંુ શા માટે તે જાણીએ. જ્યારે
આપણે પ્રદબક્ષણા કરીએ છીએ ત્યારે ભગિાન હંમેશાં આપણી જમણી બાજુએ હોય છે . રહન્દુઓ
જમણી બાજુને પર્િત્ર ગણે છે , તેથી આપણે પ્રદબક્ષણા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે સતત એ િાતન ંુ
થમરણ રાખવ ંુ જોઈએ કે ધમાના અને ઈશ્વરના પક્ષમાં રહીને આપણે પર્િત્ર અને નેક જીિન
જીિિાન ંુ છે . ઈશ્વર શસ્તત અને મદદના ખ ૂબ જ જરૂરી મ ૂળ સ્ત્રોત છે , તે આપણા જીિનના સાચા
પથદશાક છે , સાચા મદદગાર છે . આમ ર્િચારિાથી આપણે આપણી દુટપ્રવ ૃર્ત્તઓ અને ભ ૂતકાળમાં
કરે લાં પાપ ફરીથી કરિામાંથી બચી જઈએ છીએ.
આપણાં શાસ્ત્રો આપણને બોધ આપે છે . માત ૃ દે િો ભિ. એટલે કે માતાને દે િરૂપ માનો. ર્પત ૃ દે િો
ભિ. એટલે કે ર્પતાને દે િરૂપ માનો. આચાયા દે િો ભિ. એટલે કે આચાયાને દે િરૂપ માનો. આ
ુ ુ ની દે િોની જેમ પ્રદબક્ષણા કરે લી તે
િાતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આપણાં માતા, ર્પતા અને ગર
કથા જાણીતી છે .
મંરદરમાં પ ૂજા કયાા પછી આપણે મંરદરની પ્રદબક્ષણા કરીને આપણા અંતરમાં િરે લા પરમાત્માને
થિીકારીને આપણે તેમન ંુ થમરણ કરીએ છીએ. આપણે બહાર જેની મ ૂર્તિથિરૂપે પ ૂજા કરીએ છીએ, તે
ુ દે િ આચાયા
જ પરમાત્મા આપણી અંદર છે - પરં પરા - સખ

ઇશ્ર્િર અંશ જીિ અર્િનાશી...
સદગરૂુ બાબા હરદે િર્સિંહજી મહારાજ(ર્નરં કારી બાબા)એ પોતાના પ્રિચનોમાં જણાવ્ય ંુ છે કેઃ ધાર્મિક
ુ ારર્િિંદથી
ગ્રંથોને ફકત એકલા િાંચિાના નથી,પરં ત ુ તેને સમજિાની ૫ણ જરૂરત છે .સદગરૂુ ના મખ
નીકળે લો એક એક શબ્દ ખ ૂબ જ ઉંડાણમાં ર્િચાર કરિા પ્રેરે છે .ગરૂુ ભતતન ંુ કામ તો તેને અમલમાં
ુ ૂર્ત) કરાવ્યાં છે જે
લાિિાન ંુ હોય છે .સદગરૂુ એ સિાવ્યાપી ૫રમર્પતા ૫રમાત્માના દશાન(અનભ
૫રરપ ૂણા, અભેદ અને અછે દ છે .૫રમર્પતા ૫રમાત્મા કણ કણ અને ઘટ ઘટમાં વયાપ્
્ ત છે ,૫રં ત ુ કણ
કણ અને ઘટ ઘટ ૫રમર્પતા ૫રમાત્મા નથી.૫રમાત્માન ંુ ન ૂર બધામાં છે ,ભલે ૫છી તે જડ હોય કે
ચેતન.આ સ ૃર્ટટમાં અમે જે કં ઇ જોઇ રહ્યા છીએ તે તમામમાં ૫રમાત્માન ંુ ન ૂર છે .કહ્ં ુ છે કેઃ
ુ ા મત કહો,આદમ ખદ
ુ ા નહી, લેરકન ખદ
ુ ાકે ન ૂરસે,આદમ જુદા નહી...
આદમકો ખદ
જીિ ઇશ્ર્િરનો જ અંશ છે ,૫રં ત ુ ઇશ્ર્િર નથી.જીિને ચૌરાશી લાખ યોર્નઓમાંથી મસ્ુ તત મેળિિી છે ,
એટલા માટે સંત મહાત્માઓએ ૫રમાત્માને ઓળખિાની િાત કહી છે .હિે સિાલ એ પેદા થાય કેઃ
શંુ પોતાના મ ૂળની ઓળખાણ થઇ ગયા ૫છી જીિ પોતાના મ ૂળ (ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મા)માં

ર્િબલન થઇ જાય છે ? અથિા તેન ંુ પોતાન ંુ અર્થતત્િ રહે છે ? આ જાણતાં ૫હેલાં જીિ શંુ છે ?તેને
જાણવ ંુ ખ ૂબ જ જરૂરી છે .જીિ શંુ છે ? અને તેને મસ્ુ તત કેમ જોઇએ?
ુ સીદાસજીએ રામચરીત માનસમાં કહ્ં ુ છે કેઃ
ભતત ર્શરોમણી તલ
ુ હું તાત યહ અકથ કહાની,સમઝ
ુ ત બનઇ ન જાઇ બખાની,
સન
ુ રાશી,(રામચરરત માનસઃ૧૧૬/ખ/૧)
ઇશ્ર્િર અંશ જીિ અર્િનાશી,ચેતન અમલ સહજ સખ
હે તાત ! આ કથનીય કથા તો સાંભળો ! જે સમજિાથી જ બને તેમ છે ,૫ણ તે સંપ ૂણા રીતે િણાિી
શકાય તેમ નથી.જીિ ઇશ્ર્િરનો અંશ છે અને તેથી જ તે અર્િનાશી,ચૈતન્યરૂ૫,ર્નમાળ અને સહજરૂપે
ુ નો રાર્શ છે .તે માયાને િશ થઇને પો૫ટની જેમ કે િાંદરાની માફક બંધાઇ રહ્યો છે .આ રીતે જડ
સખ
અને ચેતનમાં ગાંઠ પડીને તે એકરૂ૫ થઇ ગયાં છે .જો કે તે ગાંઠ ર્મર્થયા જ છે ,૫રં ત ુ તેના છુટિાની
િાત કઠણ સમજિી. અને એ ગાંઠ ૫ડિાથી જીિ સંસારી બની ગયો(જન્મીને મરનારો).હિે નથી
ુ પ્રાપ્ત થત.ંુ િેદોએ તથા પરુ ાણોએ એને ઉપાયો બતાવ્યા હોિા
તો તે ગાંઠ છૂટતી કે નથી તેને સખ
છતાં ૫ણ તે ગાંઠ નથી છૂટતી ઉલ્ટાની િધારે ને િધારે મજબ ૂત થતી જાય છે .જીિોના હ્રદયમાં
મોહરૂપી અંધકાર ર્િશેષ હોિાથી તેમને આ ગાંઠ નજરે ૫ડતી નથી ત્યારે છૂટિાની તો કેિી રીતે
હતી ?
અર્િનાશી તે જ હોય છે જે ક્યારે ય નટટ થતો નથી.જે નટટ થઇ જાય અથિા જેન ંુ અર્થતત્િ
સમાપ્ત થઇ જાય તે અર્િનાશી ન કહેિાય.ર્િલય પછી તો અર્થતત્િ જ સમાપ્ત થઇ જાય છે ,જેમ
નદી સમદ્રુ માં ભળી જાય છે તો તેના નામ તથા પોતાન ંુ અર્થતત્િ જ સમાપ્ત થઇ જાય છે .
મન,બર્ુ ધ્ધ,બચત્ત,અહંકાર,પાંચ જ્ઞાનેર્ન્દ્રયો,પાંચ કમેર્ન્દ્રયો અને પાંચ પ્રાણથી જીિ બને છે અને
ુ ાર જીિ
મસ્ુ તતની આિશ્યકતા ૫ણ આ જીિને જ છે . "સત્યાથા પ્રકાશ" અનસ
બળ,પરાક્રમ,આકષાણ,પ્રેરણા, ગર્ત,
બભષણ,ર્િિેચન,રક્રયા,ઉત્સાહ,સર્ુ મરણ,ર્નશ્ર્ચય,ઇચ્છા,પ્રેમ,દ્રેષ,સંયોગર્િયોગ,ર્િભાગ,સંયોજક,ર્િભાજક, શ્રિણ,થપશા,દશાન,થિાદન અને ગંધગ્રહણ- આ ર૪ પ્રકારના
સામર્થયાથી યકુ ત હોય છે .
જીિ જયારે થથ ૂળ શરીરને છોડે છે તો પાંચ મહાભ ૂત(પ ૃર્થિી,પાણી,અર્ગ્ન,િાય,ુ આકાશ) પોતાના મ ૂળ
તત્િમાં ભળી જાય છે .શેષ રહે છે ઃ જીિાત્મા. જે અજર અમર છે .જીિ અને આત્માનો એક પ્રકારનો
સમિાય સબંધ છે .આત્મા ર્નરાકાર પરમાત્માન ંુ જ સક્ષ્ુ મરૂ૫ છે .જયારે અમે ર્નરાકાર પ્રભ ુ
પરમાત્માન ંુ ર્િરાટરૂપ જોઇએ છીએ તો તેને પરમાત્મા કહીએ છીએ અને સક્ષ્ુ મરૂ૫ જોઇએ છીએ તો
આત્મા કહીએ છીએ, જો કે ૫રમાત્મા અને આત્મા એક જ ૫રમસત્તાનાં બે અલગ અલગ નામ

છે .આત્મા એટલા માટે તમામ પ્રકારના બંધનોથી મતુ ત છે .કમોન ંુ બંધન તો જીિની સાથે છે ,જે તેને
િારં િાર ર્િબભન્ન યોર્નઓમાં જન્મ લેિા માટે ર્િિશ કરે છે .
ુ લ કૃટણ, બહુ િીઃપ્રજા સ ૃજમાનાં સરૂપા,
અજામેકાં લોરહતશક
ુ ેને, જહાત્યેનાંમતુ તભોગામજોઅન્યાઃ (શ્િેતાશ્િર ઉ૫ર્નષદઃ૪/૫)
અજો હમકો જુષમાણોસનશ
એટલે કેઃપ્રકૃર્ત,જીિ અને પરમાત્મા ત્રણે અજન્મા છે ,અથાાત ્ આ ત્રણે તમામ જગતના કારણરૂ૫
છે ,તેમન ંુ કારણરૂ૫ કોઇ નથી.આ અનારદ પ્રકૃર્તનો ભોગ અનારદ જીિ કરીને ફસાય છે ,૫ણ આમાં
પરમાત્મા ફસાતા નથી કે ભોગ ૫ણ કરતા નથી.
જયારે માનિી ક્ષોર્ત્રય બ્રહ્મર્નટઠ તત્િદશી સદગરૂુ ના શરણમાં નતમથતક થઇને પોતાને પ ૂણારૂપે
સમર્પિત કરી દે છે તો સદગરૂુ તેને બ્રહ્મજ્ઞાન આપીને તમામ પ્રકારના બંધનોમાંથી મતુ ત કરી દે
છે ,ભલે પછી તે કમો પ ૂિાજન્મોના હોય કે આ જન્મનાં હોય.સદગરૂુ જ્ઞાનરૂપી અર્ગ્નથી જીિનાં
તમામ કમો બાળી નાખે છે અને આ જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી મતુ ત થઇ જાય છે .જીિની મસ્ુ તત
માનિયોર્નમાં જ સંભિ છે .મનટુ ય યોર્નઓમાં જ જીિ તમામ યોર્નઓથી િધ ુ ચેતન હોય
છે ,બાકીની તમામ યોર્નઓ ભોગ યોર્નઓ છે ,ફતત માનિ યોર્ન જ એક માત્ર એિી યોર્ન છે જેમાં
જીિને પ ૂિાજન્મના કમોના ફળ ભોગિિાની સાથે સાથે નિા કમો કરિાની ૫ણ થિતંત્રતા હોય
છે .મનિયોર્નમાં જ જીિ કમોના બંધનથી બંધાય છે .જેમ કીચડ પાણીથી જ બને છે અને જયારે
કીચડથી ૫ગ બગડે છે ત્યારે પાણી દ્રારા જ સાફ કરી શકાય છે -તેવ ંુ જ માનિયોર્નન ંુ છે .
આ એક મોટી ર્િડં બણા છે કેઃકેટલાક લોકો એવ ંુ માને છે કેઃ મત્ૃ ય ુ બાદ મસ્ુ તત મળે છે .આ િાત
પ ૂણાતઃ સાચી નથી,કારણ કેઃરાજા જનક જીિત જીિ જ ર્િદે હી કહેિાયા તથા સંત કબીરે ૫ણ કહ્ં ુ
છે કેઃ
હમ ન મરૈ મરરહૈ સંસારા, હમકો ર્મલ્યા જીયાિનહારા......
આધ્યાર્ત્મક દ્રર્ટિમાં મસ્ુ તત શબ્દનો અથા થાય છે ઃજીર્િત અિથથામાં જ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને
તમામ પ્રકારના બંધનોથી મતુ ત થવ.ંુ મરણ ૫છી તો આ અમ ૂલ્ય માનિજન્મથી જ મસ્ુ તત મળે
ુ ઃ મળતો નથી.
છે ,કોઇ૫ણ પ્રકારના બંધનથી નહી ! એકિાર આ માનિજન્મ છૂટી ગયા ૫છી પન
ુ ય ર્િષયની ચચાા કરીએ કે- જે જીિને સદગરૂુ દ્રારા બ્રહ્મજ્ઞાન નથી મળત ંુ તે તો પન
ુ ઃ
હિે મખ
લક્ષચૌરાશી યોનીઓમાં ચક્કર ફયાા જ કરે છે ,પરં ત ુ જે જીિને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જીિ
આિાગમનના ચક્કરમાંથી મતુ ત થઇ જાય છે .જો જીિન ંુ ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મામાં ર્િલય થઇ
જાય તો ૫છી જીિ મતુ તાિથથાનો આનંદ કેિી રીતે ભોગિે?મતુ તાિથથામાં જ જીિ ૫રમાનંદના
આનંદને કોઇ૫ણ પ્રકારની શ;કા,ભય,શોકથી રરહત થઇને ભોગિે છે ,િાથતિમાં મતુ ત જીિની સાથે

જ્ઞાનેર્ન્દ્રયો તથા કમેર્ન્દ્રયો રહેતી નથી,મતુ ત જીિ જયારે જેિી રીતે આનંદને ભોગિિાની કલ૫ના
્
કરે છે તો તેના સંકલ૫માત્રથી
તેને તે ઇર્ન્દ્રય પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ઇર્ન્દ્રય દ્રારા તે કર્લ્પત
્
આનંદને ભોગિી લે છે .
ુ ય િાત છે તે ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્માની પરરપ ૂણાતા. જો જીિનો ર્નરાકાર પ્રભ ુ
જે સૌથી મખ
પરમાત્મામાં ર્િલય થાય છે તો તેનો અથા એ થાય કેઃર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મા પ ૂણા નથી.પરમાત્મા
ુ બીજી િથતમ
ુ ાં ર્િલય ત્યારે જ સંભિે છે કે તેમાં ર્િલય
તો અભેદ અને અછે દ છે .કોઇ૫ણ િથતનો
થિા માટે જગ્યા ખાલી હોય,જેમકેઃપાણીમાં ખાંડ/મીું ું ઓગળીને સમથત પાણીને મીું ું/ખારં ુ બનાિી
ુ ધ
દે છે .હિામાં ખશ્ુ બ(ુ સગ
ં )ભળી જાય છે ,આકાશમાં શબ્દ ભળી જાય છે . એક ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મા
ર્સિાય તમામમાં ર્િલય કરિા માટે જગ્યા હોય છે .જો થોડો ઉંડાણપ ૂિાક ર્િચાર કરિામાં આિે તો
શ્રીમદ્ ભગિદ્ ગીતામાં કહ્ં ુ છે તે પ્રમાણે
આ આત્માને શથત્રો છે દી શકતાં નથી,આને અર્ગ્ન બાળી શકતો નથી,આને પાણી બભિંજિી શકત ંુ
નથી અને પિન આને સકુ િી શકતો નથી.(ગીતાઃ૨/૨૩) એન ંુ કારણ એ છે કેઃ આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ
પરમાત્મા એટલો પરરપ ૂણા છે કેઃ સોઇની અણી જેટલી જગ્યા ૫ણ તેના ર્િના ખાલી નથી,જયારે
તેના ર્િના કોઇ જગ્યા જ ખાલી નથી તો શથત્ર ચલાિિા માટે જગ્યા જ બચતી નથી તો ૫છી શથત્ર
ચલાિશો કેિી રીતે? કારણ કેઃશથત્ર ચલાિિા માટે ૫ણ જગ્યા જોઇએ,આવ ંુ જ અર્ગ્ન,હિા,પાણી
૫ર લાગ ુ પાડી શકાય. - ર્િનોદભાઇ એમ.માછી "ર્નરં કારી"

અખાત્રીજ-અક્ષયત ૃર્તયાનું આધ્યાજત્મક દશાન
ભારત દે શ સંથકૃર્ત પ્રધાન દે શ છે .રહન્દુ સંથકૃર્તમાં વ્રતો અને તહેિારોનું ર્િશેષ મહત્િ છે .વ્રત અને તહેિારો
નિી પ્રેરણા અને થફર્તિન ંુ સંિહન કરે છે ,તેનાથી માનિીય મ ૂલ્યોની વ ૃપ્ધ્ધ થાય છે અને સંથકૃર્તનું ર્નરં તર પરરપોષણ
તથા સંરક્ષણ થાય છે .ભારતીય મનીર્ષયોએ વ્રત-૫િોનું આયોજન કરીને વ્યસ્તત અને સમાજને ૫થભ્રટટ થિાથી
બચાવ્યા છે .અક્ષયત ૃર્તયાનું ૫િા િસંત અને બગટમના સંર્ધકાળનો મહોત્સિ છે .ભારતીય સમયની ગણતરી અનુસાર
ચાર ર્સદ્ધ અબભજજત મુહા ત
ુ છે ઃ ચૈત્ર સુદ એકમ(ગુડી ૫ડિો), અખાત્રીજ, દશેરા અને રદિાળી ૫હેલાંની પ્રદોષ ર્તર્થ..
િૈશાખ સુદ-ત્રીજને અક્ષય ત ૃર્તયા કે અખાત્રીજ ૫ણ કહેિામાં આિે છે .અક્ષય નો શાષ્બ્દક અથા છે ઃ જેનો
ક્યારે ય નાશ(ક્ષય) ના થાય અથિા જે થથાઇ રહે. થથાઇ તે જ રહી શકે છે કે જે સત્ય છે .સત્ય ફતત ૫રમાત્મા(ઇશ્વર) જ
છે કે જે અક્ષય,અખંડ અને સિાવ્યા૫ક છે .આ અક્ષયત ૃર્તયા ર્તર્થ ઇશ્વર ર્તર્થ છે .આ અક્ષય ર્તર્થ ૫રશુરામજીનો
જન્મરદિસ હોિાથી પરશુરામ ર્તર્થ ૫ણ કહેિામાં આિે છે .ચાર યુગો (સતયુગ,ત્રેતાયુગ,દ્વાપરયુગ તથા કબળયુગ) માં
ત્રેતાયુગનો પ્રારં ભ આ અખાત્રીજથી થાય છે .
અખાત્રીજથી ભગિાનશ્રી બિીનારાયણના ૫ટ ખુલે છે ,ત્યાં દશાનાથીઓ તથા ભતતોની અપાર ભીડ રહે
છે .ભતતો દ્વારા આ રદિસે કરિામાં આિેલ પુણ્ય કાયો,ત્યાગ,દાન-દબક્ષણા,જપ-ત૫,હોમ-હિન..િગે રે કાયો અક્ષયની

ગણતરીમાં આિી જાય છે .અખાત્રીજના રદિસે વ ૃદાિનમાં શ્રી ર્િહારીજીના ચરણોના દશાન િષામાં ફતત એક જ િાર
થતા હોય છે .દે શના ખ ૂણે ખ ૂણેથી શ્રધ્ધાળ ભતત જનો ચરણ દશાનના માટે વ ૃદાિન ૫ધારતા હોય છે .આ રદિસે અમોને
આત્માન્િેષણ,આત્મર્િિેચન તથા અિલોકન કરિાની પ્રેરણા આપે છે .આ રદિસ ર્નજ મન મુકુર સુધારી નો રદિસ
છે .આ રદિસે અમારે સમજિાનુ.ં .ર્િચારિાનું કે ભૌર્તકરૂ૫થી દે ખાતું આ થથ ૂળ શરીર..સંસાર અને સંસારની તમામ
િથતુઓ ક્ષયધમાા (નાશિાન) છે .નાશિાન િથતુઓ અસદભાિના..અસદર્િચાર..અહંકાર..થિાથા..કામ..ક્રોધ તથા લોભ
પૈદા કરે છે .જેને ભગિાને શ્રીમદ ભગિદ ગીતામાં(૧૬/૧૮) આસુરી વ ૃર્ત્ત કહી છે .જ્યારે અક્ષયધમાા સકારાત્મક બચન્તનમનન અમોને દૈ િી સંપર્ત્તની તરફ લઇ જાય છે ,તેનાથી અમો ત્યાગ..પરોપકાર..મૈત્રી..કરૂણા અને પ્રેમ પામીને ૫રમ
શાંર્ત પામીએ છીએ,એટલે કે અમોને રદવ્ય ગુણોની પ્રાર્પ્ત થાય છે .આ િર્ટિથી આ ર્તર્થ અમોને માનિીય મ ૂલ્યોને
૫સંદ કરિાનો સંદેશ આપે છે .
અખાત્રીજનો રદિસ સામાજીક ૫િાનો રદિસ છે .આ રદિસે બીજુ ં કોઇ મુહા ત
ુ ના જોતાં થિયં ર્સધ્ધ અબભજજત
શુભ મુહા ત
ુ ના કારણે ર્િિાહોત્સિ..િગે રે માંગબલક કાયો કરિામાં આિે છે . અક્ષયગ્રંથ ગીતાઃ ગીતા થિંયમ એક
અક્ષય..અમરર્નર્ધ ગ્રંથ છે .જેનું ૫ઠન..પાઠન..મનન તથા થિાધ્યાય કરીને અમો જીિનની પ ૂણાતાને પામી શકીએ
છીએ.જીિનની સાથાકતાને સમજી શકીએ છીએ અને અક્ષય તત્િ(૫રમાત્મા) ને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.
અખાત્રીજ ર્તર્થ..સોમિાર અને રોરહણી નક્ષત્ર ત્રણેનો યોગ ઘણોજ શુભ માનિામાં આિે છે .િૈશાખ સુદ-અખાત્રીજે જો
રોરહણી નક્ષત્ર ના હોય..પોષની અમાસે મ ૂળ નક્ષત્ર ના હોય..રક્ષાબંધનના રદિસે શ્રિણ અને કારતક સુદ પુનમના
રદિસે કૃર્ત્તકા નક્ષત્ર ના હોય તો પ ૃર્થિી ૫ર દુટિોનું બળ િધે છે અને તે િષે અનાજની ઉ૫જ ૫ણ સારી થતી નથી.
અખાત્રીજની જેમ અમારો સંકલ્પ િઢ..શ્રધ્ધાપ ૂણા અને અમારી ર્નટઠા અત ૂટ હોિી જોઇએ તો જ અમો વ્રતો૫િાસોનું
સમગ્ર આધ્યાજત્મક ફળ પ્રાપ્ત કરી શકીશુ.ં
સંકલનઃ સુર્મત્રાબેન ડી..ર્નરં કારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પંચમહાલ (ગુજરાત) - Sumi7875@gmail.com

મહાન ઉ૫દે શ
સંતિાણીમાં ઋર્ષઓઋર્ષઓ-સંત મહાત્માઓએ લખયું છે કેઃ મનુટયએ
યએ છ ચીજોનો આશ્રય લેિો જોઇએ.
 ઇશ્વરીય ગ્રંથોનું અિલંબન..
 ઋર્ષ મુર્નઓ દ્વારા પ્રચાર કરિામાં આિેલ ઇશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરવુ.ં .
 ખાન પાનની પર્િત્રતા..
 આપણને દુઃખ આપનારા અને ર્નન્દા કરનારાઓને ૫ણ દુઃખ ન આપવુ.ં તથા ર્નિંદા ન કરિી..
 ર્નર્ષધ્ધ કમોથી દૂ ર રહેવ.ંુ . અને
 જે કં ઇ આપિાનો ર્િચાર થાય તેનો તુરંત જ અમલ કરિો..
જ્યાં સુધી અમારી જીિન યાત્રા ચાલે છે ત્યાં સુધી અમારે કં ઇને કં ઇ તો કરવું જ ૫ડતું હોય છે .અમે કં ઇ જ ના
કરીએ તો ૫ણ અમારૂં શરીરરૂપી યંત્ર તો કામ કરતું જ રહે છે .અમે અમારી પોતાની મરજીથી જે કં ઇ કાયો કરીએ
છીએ તેમાં ભ ૂલો થિાની સંભાિના રહે છે ,અમારી શસ્તત ર્નરથાક જાય છે ,પરં ત ુ જો અમે અનુભિના આધારે
ુ ો લાભ થાય છે અને અમારી શસ્તત નટટ થતી
બોલેલા િચનો અનુસાર કાયો કરીએ તો અમોને પુરેપર
નથી.મનુટય માત્રએ બે િાતો ખાસ યાદ રાખિી જોઇએ કેઃ સંસાર ર્મર્થયા છે ,તેને છોડીને એક રદિસ જિાનું છે

અને ક્યાં જિાનું છે તેની જાણકારી મેળિિા હંમેશાં ઉત્સુક રહેવ ંુ જોઇએ. અમારી સત્તા..અમારી િાથતર્િકતા તો
પ્રભુ ૫રમાત્મા છે ,તેમને અમારે જાણિાના છે .આના માટે અમોએ સંતો મહાત્માઓ પાસેથી માગાદશાન મળે છે ..
સંતો અમોને સમજાિે છે કે ઃ જો આપણામાં પુથતકો તથા ગ્રંથો િાંચિાની ભાિના હોય તો ઇશ્વરીય ગ્રંથોનું
અધ્યયન કરવું જોઇએ,
જોઇએ,કારણ કેઃઇશ્વરને જાણિા એ આપણું મુખય લક્ષ્ય છે .પ્રાબચન યુગમાં માતામાતા-ર્પતા બાળકોને
ઋર્ષ મુર્નઓની પાસે તેમના આશ્રમમાં મોકલી આપતા હતા,કારણ કેઃ તેઓ સમજતા હતા કે ઃ મનુટયનુ
યનું મુખય
લક્ષ્ય તો ઇશ્વરને જાણિા એ છે .ત્યાં ખાિા પીિાની કોઇ કમી ન હતી. તમામ પ્રકારની સુખ સુર્િધાઓ હોિા છતાં
મનુટયએ
યએ પોતાના લક્ષ્યને
યને ભુલવું જોઇએ નહી.અન્ય પુથતકો િાંચિાથી મનુટય પ્રકૃર્તની સાથે જોડાય છે જ્યારે
ઇશ્વરીય ગ્રંથો િાંચિાથી ભલે મનુટય લક્ષ્યની
યની પ્રાર્પ્ત ના કરે , પરં ત ુ લક્ષ્યની
યની સાથે જોડાઇ રહે છે ..
બીજી િાત સંતો અમોને સમજાિે છે કે ઃઋર્ષ મુર્નઓ દ્વારા પ્રચાર કરિામાં આિેલ ઇશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન
કરવું જોઇએ. કહેિામાં આિે છે કે ઃઇશ્વર સંતોના મુખના માધ્યમથી બોલતા હોય છે .જ્યારે પ્રભુ પરમાત્મા કોઇનું
ભલું કરિા ઇચ્છે છે તો તે સંતોના માધ્યમથી સંસારને સંદેશ આપે છે કેઃ આિાં આિાં કમો કરો.આમ,સંતોના
િચનોને જીિનમાં કમારૂ૫માં અપનાિનાર સુખી જીિન જીિે છે .તે તમામનું ભલું ઇચ્છે છે ..ઇષાા -ર્નિંદાા-ચુગલીથી દૂ ર
રહે છે ,હ્રદયમાં બદલાની ભાિના રાખતા નથી,તેથી તે હંમેશાં પ્રસન્ન રહે છે .

યુગપુરૂષ બાબા અિતારર્સિંહજી મહારાજ (ર્નરં કારી બાબા) પોતાના પ્રર્સધ્ધ ગ્રંથ અિતારિાણીમાં
અિતારિાણીમાં લખે છે કે ઃ
જે ઇશ્વરને શોધે દુર્નયા, સંત હ્રદયમાં િાસ કરે ,
સંતની જજહ્વા ઉ૫
ઉ૫ર બેસી, અમ ૃતિાણી રૂપે સરે .
સમય ગયા ૫છી હાથ ના આિે, કમા કરો જે કરવું છે ,
ભ ૂલીને સઘળી માન મોટાઇ, સંત ચરણ શીર ધરવું છે .
ધન્ય ધન્ય છે એ માનિને, જેને એવું કામ કીધુ,ં
િચન ગુરૂનું ધારી હ્રદયમાં, જોઇ પ્રભુન ંુ ધામ કીધુ.ં
પ્રભુ ર્પ્રતને જે લઇ
લઇ શકતો, એ ર્િરલો વ્યાપારી છે ,
અિતાર નામના વ્યાપારી ૫ર િારં િાર બબલહારી છે ...
(અિતારિાણીઃ૫
(અિતારિાણીઃ૫દઃ૭૩)
દઃ૭૩)
ત્રીજી િાત સંતો અમોને સમજાિે છે કેઃ ખાિા પીિામાં પર્િત્રતા રાખો.જીિન
રાખો.જીિન જીિિા માટે ખાિો પીિો પરં ત ુ
ખાિા પીિા માટે જ ના જીિો.ખાિા પીિામાં બનાિટ ના હોિી જોઇએ..લોભ અને દે ખાડા૫
ાડા૫ણાનો ભાિ ના હોિો
જોઇએ.ખાિા પીિામાં ૫ર્િત્રતા ખુબ જ જરૂરી છે .મનુટયની
ૃર્ત્ત-સ્થથર્ત બને છે તેમાં આહાર ૫ણ
યની જે થિાભાર્િક વ ૃર્ત્તએક કારણ છે ..કહેિત છે કેઃ જેવું ખાય અન્ન તેવ ંુ થાય મન.. આમ, સાજત્િક આહારથી સાજત્િક વ ૃર્ત્ત બને છે .
ઉ૫ર્નષદ કહે છે કે ઃ અન્નમય રહ સૌમ્ય મન..(છાં
મન..(છાંદોગ્ય ઉ૫
ઉ૫ર્નષદ)
જેવું અન્ન હોય છે તેવ ંુ જ મન બને છે .અન્નની અસર મન ઉ૫
ઉ૫ર ૫ડે છે .અન્નના સ ૂક્ષ્મભાગથી
મભાગથી મન (અંતઃકરણ) બને
છે ,બીજા નંબરના ભાગથી ર્િયા,ત્રીજા ભાગથી લોહી અને ચોથા ભાગથી મળ બને છે .આથી મનને શુધ્ધ બનાિિા
માટે ભોજન શુધ્ધ ૫ર્િત્ર હોવું જોઇએ.
જ્યાં ભોજન કરીએ છીએ ત્યાંન ંુ થથાન,િાયુ મંડળ..િશ્ય તથા જેના ઉ૫
ઉ૫ર બેસીને ભોજન કરીએ છીએ તે
આસન ૫ણ શુધ્ધ પર્િત્ર હોવું જોઇએ.ભોજન બનાિિાિાળાના ભાિો, ર્િચારો ૫ણ શુધ્ધ સાજત્િક હોિા
જોઇએ.ભોજન કરતાં ૫હેલાં હાથ પગ અને મુખ શુધ્ધ ૫ર્િત્ર જળથી ધોઇ લેિાં..૫
.૫છી પ ૂિા કે ઉત્તર રદશાની
રદશાની તરફ

મુખ રાખીને શુધ્ધ આસન ઉ૫
ઉ૫ર બેસીને ભોજનની તમામ ચીજોને ભગિાન ને અપાણ કરીને જ ભોજન શરૂ
કરવુ.ં પ્રત્યેક કોબળયો મુખમાં મુક્યા પછી બત્રીસિાર ચાિિાથી જ તે ભોજન સુપાચ્ય અને આરોગ્યદાયક થાય છે .
ભોજન કરતી િેળાએ મનને શાંત તથા પ્રસન્ન રાખવું જોઇએ.
શુધ્ધ નીર્તની કમાણીના પૈસાથી અનાજ..િગેરે પદાથો ખરીદિામાં આિે..રસોઇ ૫ર્િત્ર જગ્યાએ થિચ્છ િસ્ત્ર
પહેરીને..૫
.૫ર્િત્રતાપ ૂિાક બનાિિામાં આિે..ભોજન ભગિાનને અપાણ કરિામાં આિે અને ભગિાનનું નામનામ-બચન્તન
કરતાં કરતાં પ્રસાદ બુપ્ધ્ધથી ભોજન ગ્રહણ કરિામાં આિે તો એવું ભોજન સાજત્િક ભોજન કહેિાય
િાય છે .
ચોથી િાત અમોને સંતો સમજાિે છે કે ઃઆપણને દુઃખ આપનારા અને ર્નન્દા કરનારાઓને ૫ણ દુઃખ ના
આપવું તથા તેમની ર્નિંદા ન કરિી. અમોને જે દુઃખ આપી રહ્યા છે તે ૫હેલાંથી જ અમારાથી િધુ દુઃખી છે ,જો અમે
તેમને િધુ દુઃખ આપીશું તો અમારામાં બદલાની ભાિના આિી જશે..એટલે જે અમોને દુઃખ આપે છે તેમને
ક્યારે ય દુઃખ ના આપવું અને જો અમારી ર્નિંદા થાય તો તેના અનુસાર અમારામાં સુધારો કરિાનો પ્રયાસ
કરિો,પરં ત ુ ક્યારે ય અમારી ર્નિંદા કરનારની ર્નિંદા ન કરિી..પરં ત ુ તેમનો આભાર માનિો,તેનાથી અમારી ઉન્નર્ત્ત
થશે તેમાં શંકા નથી.
પાંચમી િાત સંતો સમજાિે છે કે ઃ અમારે ર્નર્ષધ્ધ કમોથી દૂ ર રહેિાનું છે .એિા કામો કે જે ન કરિાની સંત
મહાપુરૂષોએ પ્રેરણા આપી છે તે તથા જે કામો કરિાથી અમારી અિનર્ત થાય છે તેિા કામ ક્યારે ય ન કરિા.દારૂ
પીિો..અસત્ય ભાષણ..જુગાર રમિો..વ્યબભચાર..રહિંસા..અનીર્તની કમાણી.. િગે રે કમો ત્યજી દે િાં....
છઠ્ઠી િાત સંતો સમજાિે છે કેઃ જે કં ઇ દાન આપિાના શુભ સંકલ્પની થફરણા થાય તેનો તુરંત જ અમલ કરી
દે િો. સામાન્ય રીતે મનુટયની
યની પ્રકૃર્ત જ એિી છે કે ઃતે કોઇને ૫ણ કોઇપણ ચીજ આપિા ઇચ્છતો જ નથી..૫
નથી..૫રં ત ુ
ક્યારે ક કોઇને કં ઇ૫ણ આપિાની ભાિના જાગે તો આ કામ તુરંત જ કરી દે વ.ંુ જીિનમાં આ૫
આ૫ણે જે કં ઇ ખાધું
પીધુ.ં .ભોગવ્યું તેની કોઇ રકિંમત નથી.આ૫
નથી.આ૫ણે બીજાને કેટલું આપ્યુ..?
.ં .? તેન ંુ જ મ ૂલ્ય છે .
સંતો મહાપુરૂષોએ અમોને જે કં ઇ ઉ૫
ઉ૫દે શ આપે છે ,અમે હ્રદયથી તેનો અમલ કરીએ, કારણ કેઃતેમના ઉ૫
ઉ૫દે શને
જીિનમાં અપનાિિાથી જ અમારૂં જીિન સુખી સમુદ્ધ અને આનંદથી ભરપ ૂર બને છે .....!
સંકલનઃ સુર્મત્રાબેન ડી..ર્નરં કારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પંચમહાલ (ગુજરાત) - Sumi7875@gmail.com

સફળ જીિન જીિિા માટે નાં નીર્તસ ૂત્રો-૧

 સંસારમાં માણસની તમામ શસ્તત તેની બુપ્ધ્ધમાં હોય છે .
 એકમાત્ર શસ્તતથી કામ થતું નથી,
નથી,તેની સાથે
સાથે બુદ્ધદ્ધ..ચતુરાઇની ૫ણ જરૂર ૫ડે છે .
 ૫રીશ્રમ કરનારની જ ગરીબાઇ દૂ ર થાય છે .
 ઝઘડો થતો હોય ત્યાં ક્યારે ય ઉભા ન રહેવ,ંુ કારણ કેઃઘણી િખત ઝઘડામાં ર્નદોષ માયો જાય છે .
 પોતાની અંગત િાતો બીજાને કહેનાર લોકો દગો પામે છે .
 ૫ત્ની (૫ત્ની
(૫ત્ની માટે ૫ર્ત)..ધન..અને ભોજન જેવું ૫ણ હોય..આ
હોય..આ બધું જો સમયસર મળી જાય તો જ ઉત્તમ છે .
 પુથતકને િાંચ્યા ર્સિાય પોતાની પાસે રાખવું તે યોગ્ય નથી જ,
જ,તેના કરતાં તો પુથતક ના રાખવું િધારે સારૂં.
 પોતાની આિક કરતાં િધારે ખચા કરનાર ક્યારે ય સુખી થતો નથી.
 શસ્તતશાળી દુશ્મન અને કમજોર ર્મત્ર હંમેશાં નુકશાનકતાા છે .

 જે લોકો પોતાના મનનો..પોતાના હ્રદયનો સાદ સાંભળીને ચાલે છે તે હંમેશાં સુખી થાય છે .
 ર્િશ્વમાં દોષ િગરનો માનિી મળિો મુશ્કેલ છે .જો માત્ર દોષ શોધિામાં આિે તો ચારે બાજુ દોષ જ દે ખાશે..
 માણસના વ્યિહાર અને િતાન ૫રથી જ તેના િંશની ખબર ૫ડે છે .ભાષા ઉ૫
ઉ૫રથી તેના દે શની ખબર ૫ડે
છે .વ્યિહારથી કુ ળની અને શરીર જોિાથી તેના ખાનપાનની ખબર ૫ડે છે .

 દયા ર્િનાનો ધમા..ર્િદ્યા ર્િનાના ગુરૂ..ઝઘડાળ સ્ત્રી અને પ્રેમ ર્િનાના સબંધ...એ બધાનો ત્યાગ કરિો યોગ્ય
છે .

 પ્રિાસમાં ર્િદ્યા ર્મત્ર છે ..ઘરમાં ૫ત્ની ર્મત્ર છે ..ઔષઘ રોગીનો ર્મત્ર છે ..ધમા મ ૃતકનો ર્મત્ર છે .
 જે ૫રીિારમાં ૫ર્તર્ત-૫ત્ની િચ્ચે તલેશ કં કાશ થતો નથી તે ઘર સુખી અને સમ ૃદ્ધ બને છે .
 મનુટયની
યની ઉંચાઇ તેના સદગુણોને આભારી છે .ઉચ્ચ થથાને બેસિાથી વ્યસ્તત ઉંચી થઇ જતી નથી.
 સાહસ કયાા ર્સિાય મહત્િપ ૂણા કાયા થઇ શકતું નથી.
 મીું ું લાગે છતાં અરહતકારી ના હોય તેવ ંુ િચન
િચન ક્યારે ય ના બોલવુ.ં
 માનિીનો સૌથી મોટો દુશ્મન તેનો અહંકાર છે .
 મયાાદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર વ્યસ્તત ક્યારે ય સુખી થઇ શકતી નથી.
 સ્ત્રીનું સાચું આભ ૂષણ લજ્જજા છે .
 ખરાબ માણસનો સંગ કરિો તેના કરતાં સા૫
સા૫નો સંગ કરિો સારો.
 ર્િદ્યા એક ગુપ્ત ધન છે ,તેને કોઇ જોઇ શકે નહી..ચોરી શકે નહી..લટૂં ી શકે નહી.. તે ખોિાય નહી..તે બધી રીતે
સુરબક્ષત હોય છે .

 દુટટ કમોથી દૂ ર રહેનાર મનુટય ઉ૫
ઉ૫ર ભગિાનની પ્રસન્નતા રહે છે .
 સુખ અને દુઃખ િચ્ચેના અંતરને ઓળખો.સુખની પ્રાર્પ્ત માટે દુઃખની મુસ્તત મેળિિી જરૂરી છે .
 જે સ્ત્રી પોતાના ૫ર્ત ર્સિાય બીજાને જુિે છે ..બીજા પુરૂષની સાથે પ્રેમ કરે છે તે ગમે ત્યારે દગાબાજ થઇ શકે
છે ..તેિી સ્ત્રીઓથી હંમેશાં દૂ ર રહો..તે કોઇ એકની બનીને રહી શકતી જ નથી.

 પુરૂષની સરખામણીમાં સ્ત્રીનું ભોજન બેગણું િધારે ..શરમ ચાર ગણી િધારે ..રહિંમત છ ગણી િધારે અને
કામિાસના આઠ ગણી િધારે હોય છે .

 મોહમાયાની
મોહમાયાની જાળમાં ફસાયેલ કોઇપણ વ્યસ્તતને શાંર્ત મળતી નથી.
 જો ધનનો સંગ્રહ કરિામાં આિે તો તે ર્નરથાક છે ..જો ધનને દાનમાં આ૫
આ૫િામાં આિે તો તે લાભદાયી
છે .ધનને ખરાબ કામમાં િાપરવું એ પા૫
પા૫ છે .

 કામના અને કામિાસના ખરાબ નથી તેનો અર્તરે ક ભયંકર છે .
 એકતારામાં સંગીત છે ,પરં ત ુ તેને ખોલી નાખિાથી હાથમાં કાંઇ ના આિે ! ફલમાં સુગધ
ં છે ,પરં ત ુ તેને ર્િખેરી
નાખિાથી કં ઇ પ્રાપ્ત થતું નથી.સુદ
ં રતાને ભોગિો,
ભોગિો,પરં ત ુ તે ક્યાં છે તે શોધિાથી નહી મળે ..

 થથાનના આધારે સ્થથર્ત ફરે ..આ૫
.આ૫ણે સ્થથર્તના આધારે થથાનને ફેરિીએ તે જ ખરી મોટાઇ છે .
 કુસગ
ં નો સંગ ક્યારે ય ના કરિો..
 પારકા પાસે પોતાપણું અપાણ કરી પારકાને પોતાનો કરી લે તે શસ્તત સંતોમાં હોય છે .
 જરૂર હોય તો જરૂર લેવ.ંુ .જરૂર ના હોય તો જરાય ના લેવ.ંુ .નહી તો જરૂરીયાત ઉભી થશે.
 દે હ અને આત્માને જુદા પાડિાની પ્રરક્રયાનું નામ જ મ ૃત્યું છે .
 ૫રીિારના માધ્યમથી ૫ણ ૫રમાત્મા સુધી ૫હોંચી શકાય છે .

 નાની ભ ૂલને ભ ૂલ ન સમજિી...એ મોટામાં મોટી ભ ૂલ છે .
 ઇંટથી બનાિેલ ઇમારત સલામતી ઇચ્છતી હોય તો અનંત કોષોથી બનેલી આ કાયા ૫ણ સલામતી માંગી
શકે..

 દુઃખની જાણ અને પીડાની ૫હેચાન સુખ શોધિાની ૫હેલી શરત છે .પીડા ર્િના પ્રાથાના જન્મતી નથી.
 શાંર્ત ૫ણ બે અશાંર્તઓની
તઓની િચ્ચેન ંુ થથાન છે .
 માનિી પોતાના દુઃખે દુઃખી નથી..બીજાનું સુખ જોઇને દુઃખી થાય છે .
 અભ્યાસનો અનુભિ નથી..અનુભિનો અભ્યાસ કામે લાગિાનો છે .
 તમે કહો અને હું માની લઉં એ િાત જુદી અને હું જાણી લઇ તમને કહું તે િાત ૫ણ જુદી છે .
 અજ્ઞાનના કારણે નિ માસ દરમ્યાનના ગભાના દુઃખનો અનુભિ નથી..અનુમાન છે .
 ચાલો..!! આ૫
આ૫ણે આ૫
આ૫ણું જીિન િાંચીએ ! શું આધ્યાજત્મક િર્ટિએ
િએ આ૫
આ૫ણે ગ ૂનેગાર નથી ? ભલે આ૫
આ૫ણું જીિન
બીજુ ં કોઇ ના જાણી શકે ,પરં ત ુ અંતયાા મીથી અજાણ્યું હોઇ શકે ખરૂં ?

 ર્નિંદનીય િંદનીય ત્યારે જ બની શકે ,જ્યારે પ્રામાબણકતાથી પોતાની ભ ૂલો..પાપોનુ
ૂલો..પાપોનું સંત સમક્ષ પ્રસારણ કરે .
 ભસ્તત એટલે પોતાના સિક માટે અંતરમાંથી પ્રગટે લો પ્રેમ. ભસ્તત પ્રેમથિરૂપા છે .પ ૂણા પ્રેમ ર્િના ભસ્તત થઇ
શકતી નથી.

 કોઇ નથી રહ્યા ! નથી રહેિાના ! જિાના તેની તૈયારી કરો..તેન ંુ નામ ભસ્તત !!
 ર્શટય થિાના અર્ધકારી બનો.ગુરૂ થવું સહેલ ં ુ છે ,પરં ત ુ ગુરૂત્િ પામવું કઠીન છે ..માનિમાં માનિતાના ગુણો
ર્િકસાિિા કઠીન છે .

 બધાનો ર્િશ્વાસ રાખજો,
રાખજો,પરં ત ુ પોતાના મનનો ર્િશ્વાસ ના રાખશો ! ક્યા સમયે ફરી જાય.. ફેરિી નાખે !
કેટલાકને મન એ રમાડયા તો કેટલાક મનને રમારડે !!

 પોતાનું જીિન તપાસીએ કે તે ર્નિંદનીય છે કે િંદનીય
નીય છે ??
 પોતાના ગ ૂનાઓની કબ ૂલાત કરિી એ જ થિચ્છ થિાની રીત છે .
 પૈસાથી બધું ખરીદી શકાય છે ,પરં ત ુ પ્રેમ..નમ્રતા..સહનશીલતા ખરીદી શકાતી નથી,
નથી,તે તો સંત મહાત્માના
સાર્નધ્યથી જ પ્રાપ્ત થાય છે .

 જેિી રીતે ૫ક્ષી જે વ ૃક્ષની ડાળ ઉ૫
ઉ૫ર બેસે છે તેને તે વ ૃક્ષનાં જ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે , તેિી જ રીતે મનની
અિથથા ૫ણ તેિી જ હોય છે ..જેિી સંગત મળે છે તેિો જ તેના ૫ર પ્રભાિ ૫ડે છે .

 ધીરજ અને સંતોષની અિથથા ધારણ કરનારના જીિનમાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ,જ્યારે પ્રભુ હ્દયમાં િસી
જાય તો ર્િનમ્રતાનો ભાિ સહજમાં આિી જાય છે .

 ધરતીને થિગા બનાિિી હોય તો સુદં ર ભાિ..સુદં ર ચાલ અને વ્યિહારીક જીિન ૫ણ સુદં ર હોવું જોઇએ.
 નદી રકનારે ઉભેલા વ ૃક્ષની જેમ જીિનની સ્થથર્ત ૫ણ ક્ષણભંગરુ છે .
 નરકનો એક માત્ર દરિાજો અને મદીરા જેિી મોહીત કરનાર નારી છે (કામાસસ્તત)
 મ ૂખા..પાપી..નીચ અને લુચ્ચા માણસોનો સંગ ના કરિો તથા તેમની સાથે ર્નિાસ
ર્નિાસ ના કરિો.
 ભ ૂલ કબ ૂલ કરતાં શરમાિવું નહી,
નહી,કારણ કે ઃભ ૂલ કબ ૂલ કરિાનો સીધો અથા એ થાય છે કે ગઇકાલ કરતાં આજે
હું િધારે સારો થયો છું.

 મહેલ ભલે ભવ્ય..! ૫ણ એમાં કોઇ રહેત ંુ ના હોય તો તે ખંડેર જેિો લાગે..તેિી જ રીતે ચારીત્રહીન માણસ
ગમે તેટલી ભૌર્તક સમ ૃદ્ધદ્ધિાળો હોય તો ૫ણ ખંડેર જેિો છે .



સંકલનઃ સુર્મત્રાબેન ડી..ર્નરં કારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પંચમહાલ (ગુજરાત) - Sumi7875@gmail.com

જીિનમાં િણી લેિા જેિાં નીર્તસ ૂત્રો...!! ૨ !!

 તમારે ઘેર કોઇ આિત ંુ હોય તો ઇશ્વરનો આભાર માનજો.તમોને ઇનામમાં િોફી કે ગોલ્ડ મેડલ
મળે ,પરં ત ુ તે જોનાર ઘરમાં કોઇ નહી હોય તો કોને બતાિશો ? રડિાન ંુ મન થાય ત્યારે કોઇના
ખભા ઉ૫
ઉ૫ર માથ ંુ ટેકિિાની જરૂર ૫ડે છે .ર્સનેમા કે નાટકમાં જતી િખતે બે ટીકીટ લેિાની થતી
હોય તો પણ માનજો કે તમે નસીબદાર છો.
ુ ની ગે રન્ટી ના આપી શકે.સખ
ુ ન ંુ ઝરણ ંુ તો
 પૈસા આપણી સગિડોમાં થોડો િધારો કરી શકે,પરં ત ુ સખ
ુ ન ંુ સાચ ંુ સરનામ ંુ છે .
આપણી અંદર છે અને તે જ સખ
 માનિન ંુ બાળ૫
બાળ૫ણ રમતમાં અને ઘડપણ ૫થતાિામાં જત ંુ હોય છે તેથી તે િખતે ઇશ્વરન ંુ થમરણ થત ંુ
ુ ાન અિથથામાં જ પ્રભ ુ ભસ્તત,ધ્યાન,ભજન,સેિાનથી, માટે યિ
ા-સર્ુ મરણમરણ-સત્સંગ કરી લઇએ..
 દરે ક મહાન કાયાની શરૂઆતમાં ટીકાઓ અને નકારાત્મક િાતો સંભળાય છે ,પરં ત ુ ધીર પરૂુ ષો તેમના
ધ્યેય કાયાથી ચલીત થતા નથી.ફતત એક દાંડીકચ
ૂ ે આખા દે શની રદશા બદલી નાખી !
મેં અકેલા ચલા થા જાનીબે મંઝીલ,મગર લોગ સાથ આતે રહે ઔર કારિાું બનતા ચલા !!
 આપણે બનાિટના િાઘા ૫હેરીએ છીએ..બનાિટી સ્થમત
સ્થમત કરીએ છીએ..કુ દરતને ૫ણ બનાિિા
ફરીએ છીએ.. એવ ંુ નથી લાગત ંુ આપણે અદાિત..નપાિટ અને બનાિટ તરફ ઝડ૫
ઝડ૫થી જઇ રહ્યા
છીએ..!!
 સેિા રદલથી..ર્નટકામ
કામ અને ર્નરઇપ્ચ્છત ભાિથી કરીએ..પ્રર્સદ્ધદ્ધ અને પોતાના અહમને સંતોષિા
સેિા ના કરીએ !
 તમારા પ્રત્યે લોકો સારૂં િતાન ના દાખિે તો તેમની સામે મોઢું ચઢાિીને કે ગથુ સે થઇને િાત ના
કરશો.બધા લોકો આપણી સાથે સારો િતાા િ કરે તેિો અબાર્ધત ર્નયમ નથી,પરં ત ુ એક સજ્જજન
તરીકે આપણે સારૂં િતાન કરવ ંુ જોઇએ.
 કોઇના િગર આ દુર્નયામાં કશ ંુ અટકી જત ંુ નથી.થોડો િખત કદાચ કોઇની ગે રહાજરી કે ખોટ સાલે
૫રં ત ુ કશ ંુ અટકત ંુ નથી.તમારી
નથી.તમારી આસપાસના લોકો, સગાં સબંધી તમોને એકલા છોડી દે ત્યારે આ
સમજી લેવ ંુ જોઇએ.
ુ ટં ક
ૂ ી છે તેને કુ રૂક્ષેત્ર બનાિી િધારે ટં ક
ૂ ી ના બનાિશો.
 જીંદગી ખબ
 લાગણીઓ અને સંિેદનાઓ સમય સાથે િહી જશે.જેને તમે ખ ૂબ ચાહો છો તે ૫ણ કદાચ તમોને
ર્નરાશ કરે તો ૫ણ શાંર્ત રાખજો. િધારે ૫ડતી આસસ્તતને ખંખેરી નાખજો..
 જ્યારે તમે કં ઇ૫ણ કહો ત્યારે શબ્દો બહુ કાળજી પ ૂિાક અને ર્િચારીને િા૫
િા૫રજો અને શબ્દોન ંુ માન
રાખજો. તમે બીજા માટે કદાચ કં ઇક સારૂં કયું ુ હોય તો ૫ણ બીજાએ તમારા માટે તે પ્રમાણે જ કરવ ંુ
જોઇએ તેિી અપેક્ષા ના રાખશો..

 જીંદગી તો લોટરીની ટીકીટ
ટીકીટ જેિી છે .અહી ઇનામ લાગશે જ એવ ંુ કહી શકાય નહી.સખત ૫રીશ્રમનો
કોઇ ૫યાા ય નથી.અહીં જીંદગીમાં કશ ંુ જ મફત મળત ંુ નથી..મથવ ંુ ૫ડે છે .
 ર્િજ્ય અને ૫રાજયમાં ખેલરદલી બતાિજો. પ્રશંસા જાહેરમાં કરજો અને ટીકા ખાનગીમાં કરજો..
ુ ારિા સતત પ્રયત્નો કરજો.
 પોતાની જાતને સધ
 બધાંની આગળ
આગળ દુઃખ અને મશ્ુ કેલીઓની િાતો ના કરિી.કોઇની પાસે નમક હોય છે તો કોઇની પાસે
મલમ..
 ઘરમાં ઉંચા સાદે બોલવ ંુ નહી અને મોં બંધ રાખશો તો ઝઘડા આપોઆપ બંધ થઇ જશે..
 ઘ ૃણા અને ર્તરથકારના ર્િચારો કરશો તો તે બમણી ઝડપે તમારી પાસે પાછા આિશે..
 સારા પથુ તકો િાંચતા રહેવ ંુ અને દરરોજ
દરરોજ ડાયરી લખિી.
 જે લોકો પાસે ઉંચા અને ઉમદા ર્િચારો છે તેમની સાથે ર્મત્રતા કરિી..
 રોજ ર્નયર્મત થોડો સમય એકાંતમાં ઇશ્વર માટે ફાળિિો.
 માણસ પોતાની િષ્રિ ત્યજી બીજાની િર્ટિથી
િથી જુિે તો અડધી દુર્નયા શાંત થઇ જાય.
ુ થ
ે ી જીિો અને જીિિા દો.વ્યસ્
 આ પ ૃર્થિી ૫ર આપણે એકલા નથી.સખ
દો.વ્યસ્તત મટી આ૫
આ૫ણે ર્િશ્વ માનિ
બનીએ.
ુ ન ંુ બીજુ ં નામ સમજણ.
 સખ
ુ તો અત્તર જેવ ંુ છે કોઇની ઉ૫
 સખ
ઉ૫ર જો છાંટશો તો થોડાં ટીપાં તમારી ઉ૫
ઉ૫ર ૫ણ ૫ડશે.મહેંદી
ુ નારના હાથ આપોઆ૫
મક
આપોઆ૫ લાલ થઇ જાય છે ,કરિા નથી ૫ડતા.આ દુર્નયામાં ક્યારે ય આ૫
આ૫ણી
જાતની સરખામણી બીજા સાથે ન કરીએ.આમ કરિાથી આપણે
આપણે આ૫
આ૫ણી જાતન ંુ જ અ૫
અ૫માન કરીએ
છીએ..
 સદકાયો પૈસાના અભાિે અટકતા નથી.જો આ૫
આ૫ણી દાનત,ભાિના અને પ્રયત્નોમાં ખામી ના હોય
તો તમે જે માંગશો તે જરૂરથી મળશે અને નહી માંગો તો નહી મળે .
ુ ીને ર્નજીિ ચીજોને ગળે
 આ૫ણે જાણે અજાણ્યે જીિતા જાગતા માણસોને પ્રેમ કરિાન ંુ ભલ
લગાિીએ છીએ.ર્નજીિ ચીજો તો િા૫
િા૫રિા માટે છે નહી કે પ્રેમ કરિા. આપણને હિે સબંધ કરતાં
૫ણ િધ ુ સાધન િધારે અગત્યનાં લાગે છે .
 િાણી અને પાણી સંભાળીને િા૫
િા૫રિાં જોઇએ.શબ્દો વ ૃદ્ધદ્ધ ૫ણ કરે અને ર્િનાશ ૫ણ કરે .શબ્દો જ મારે
અને શબ્દો જ તારે છે .શબ્દો ઉ૫
ઉ૫રનો સંયમ ઉત્તમ તપ અને ઉપાસના છે .
િાણી ઐસી બોલીએ મનકા આપા ખોઇ,ઔરન કો ર્શતલ કરે આપકી ર્શતલ હોઇ..!
શબ્દ સંભાળી બોલીયે,શબ્દકે હાથ ન પાંિ, એક શબ્દ ઔષર્ધ કરે એક શબ્દ કરે ઘાિ..!
 માણસ જ્યારે રૂર્પયાની નોટો ગણતો હોય છે ત્યારે કોઇ જગ્યાએ ધ્યાન આપતો નથી ૫ણ જ્યારે
સત્સંગ ભજનમાં બેઠો હોય છે ત્યારે બધે જ ધ્યાન આપે છે .

 ઇશ્વર એકિારની ભ ૂલ માફ કરી શકે,પરં ત ુ એકની એક ભ ૂલ ફરી માફ ન કરી શકે.એકની એક ભ ૂલ
ુ ારિા ભેજુ ં અને તે થિીકારિા કલેજુ ં
િારં િાર કરિી તે બેદરકારી છે .ઇશ્વર પાસે આપણે ભ ૂલો સધ
માંગીએ..
 નાના સરખા બનાિથી ઘણીિાર આ૫
આ૫ણે ઇશ્વરનો દોષ કાઢતા હોઇએ છીએ મનોમન ર્નરાશ થઇ
જઇએ છીએ,પણ કદાચ તે સારા માટે ૫ણ હોઇ શકે.
 સતત સરખામણી અને ફરીયાદો કરિાની આ૫
આ૫ણને ટેિ ૫ડી ગઇ છે અને ૫છી દુઃખી થઇએ છીએ..
ુ ાડે
 ઇશ્વર જ્યારે રથતો બતાિિા અને દોરિા માંગે છે ત્યારે ગમે તે રીતે થિપ્નમાં
નમાં ૫ણ રથતો સઝ
ુ હોય તો જીિનની રદશા બદલાઇ જાય છે .
છે .ભાિનાઓ શદ્ધ

 Every one thinks of Changing world, but no one thinks of Changing Himself..!
 સકુ ાયેલા ફલોમાંથી ફોરમ શોધતો હતો, ત ૂટેલા તારોમાંથી રણકાર શોધતો હતો, ભાગે લા હ્રદયમાંથી
હેત શોધતો હતો, ફાટેલા ધમાગ્રથ
ં ોમાંથી સંસારનો સાર શોધતો હતો, ર્િખ ૂટા ૫ડેલા ૫રમાત્માથી
આત્માનુ
આત્માન ંુ ર્મલન શોધતો હતો, જન્મોજન્મથી ચાલતી આ ખોજ હે સદગરૂુ બાબા ! તમારા ચરણોમાં
આિિાથી પ ૂણા થઇ છે ..!
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જીિનમાં િણી લેિા જેિાં નીર્તસ ૂત્રો...!

 માણસ પોતાની િષ્રિ ત્યજી બીજાની િર્ટિથી
િથી જુિે તો અડધી દુર્નયા શાંત થઇ જાય.
ુ ેથી જીિો અને જીિિા દો.વ્યસ્તત મટી આ૫
 આ પ ૃર્થિી ૫ર આપણે એકલા નથી.સખ
આ૫ણે ર્િશ્વ માનિ
બનીએ.
ુ ન ંુ બીજુ ં નામ સમજણ.
 સખ
ુ તો અત્તર જેવ ંુ છે કોઇની ઉ૫
 સખ
ઉ૫ર જો છાંટશો તો થોડાં ટીપાં તમારી ઉ૫
ઉ૫ર ૫ણ ૫ડશે.મહેંદી
દી
ુ નારના હાથ આપોઆ૫
મક
આપોઆ૫ લાલ થઇ જાય છે ,કરિા નથી ૫ડતા.આ દુર્નયામાં ક્યારે ય આ૫
આ૫ણી
જાતની સરખામણી બીજા સાથે ન કરીએ.આમ કરિાથી આપણે આ૫
આ૫ણી જાતન ંુ જ અ૫
અ૫માન કરીએ
છીએ..
 સદકાયો પૈસાના અભાિે અટકતા નથી.જો આ૫
આ૫ણી દાનત,ભાિના અને પ્રયત્નોમાં ખામી ના હોય
તો તમે જે માંગશો તે જરૂરથી
જરૂરથી મળશે અને નહી માંગો તો નહી મળે .
 માણસ જ્યારે રૂર્પયાની નોટો ગણતો હોય છે ત્યારે કોઇ જગ્યાએ ધ્યાન આપતો નથી ૫ણ જ્યારે
સત્સંગ ભજનમાં બેઠો હોય છે ત્યારે બધે જ ધ્યાન આપે છે .
 ઇશ્વર એકિારની ભ ૂલ માફ કરી શકે,પરં ત ુ એકની એક ભ ૂલ ફરી માફ ન કરી શકે.
ુ ારિા ભેજુ ં અને તે
એકની એક ભ ૂલ િારં િાર કરિી તે બેદરકારી છે .ઇશ્વર પાસે આપણે ભ ૂલો સધ
થિીકારિા કલેજુ ં માંગીએ..

 નાના સરખા બનાિથી ઘણીિાર આ૫
આ૫ણે ઇશ્વરનો દોષ કાઢતા હોઇએ છીએ મનોમન ર્નરાશ થઇ
જઇએ છીએ,પણ કદાચ તે સારા માટે ૫ણ હોઇ શકે.
 સતત સરખામણી અને ફરીયાદો કરિાની આ૫
આ૫ણને ટેિ ૫ડી ગઇ છે અને ૫છી દુઃખી થઇએ છીએ..
ુ ાડે
 ઇશ્વર જ્યારે રથતો બતાિિા અને દોરિા માંગે છે ત્યારે ગમે તે રીતે થિપ્નમાં
નમાં ૫ણ રથતો સઝ
ુ હોય તો જીિનની રદશા બદલાઇ જાય છે .
છે .ભાિનાઓ શદ્ધ

 Every one thinks of Changing world, but no one thinks of Changing Himself..!
 સકુ ાયેલા ફલોમાંથી ફોરમ
ફોરમ શોધતો હતો, ત ૂટેલા તારોમાંથી રણકાર શોધતો હતો, ભાગે લા હ્રદયમાંથી
હેત શોધતો હતો, ફાટેલા ધમાગ્રથ
ં ોમાંથી સંસારનો સાર શોધતો હતો, ર્િખ ૂટા ૫ડેલા ૫રમાત્માથી
આત્માન ંુ ર્મલન શોધતો હતો, જન્મોજન્મથી ચાલતી આ ખોજ હે સદગરૂુ બાબા ! તમારા ચરણોમાં
આિિાથી પ ૂણા થઇ છે ..!
ૂ લાગે ત્યારે ખાવ ંુ તે પ્રકૃર્ત;
 ભખ
ત; ભ ૂખ ન લાગી હોય તોય ખાવ ંુ તે ર્િકૃર્ત અને ભ ૂખયા રહીને બીજાને
ખિરાિવ ંુ તે સંથકૃર્ત...

 પર્થથર જેિો ક્રોધ કોકન ંુ માથ ંુ ફોડી નાખે છે , પણ પાણી જેિી ક્ષમા લાંબે ગાળે પર્થથર જેિા ક્રોધને
તોડી નાખે છે એ િાથતર્િકતા કયારે ય ભ ૂલશો નરહ
ુ
 આપણે એવ ંુ નહીં ર્િચારવ ંુ કે ભગિાન અમારા શભ
ફળ તરત કેમ નથી આપતા?
આપતા? બલકે
ભગિાનનો આભાર માનો કે આપણને ભ ૂલની સજા તરત નથી આપતા.

 ખાઈમાં
ખાઈમાં પડેલો માનિી બચી ને ઉપર આિી શકે છે , પરં ત ુ અદે ખાઈમાં પડેલો માનિી ક્યારે ય ઉપર
આિી શકતો નથી.

 દરરયો સમજે છે કે મારી પાસે
પાસે પાણી અપાર છે , પણ એ ક્યાં જાણે છે કે આ તો નદીએ આપેલો પ્રેમ
ઉધાર છે .

 'ફૂલ ને ખીલિા દો,
દો, મધમાખી
મધમાખી પોતાની જાતે જ તેની પાસે આિશે; ચારરત્ર્યશીલ બનો,
બનો, ર્િશ્વાસ
ર્િશ્વાસ જાતે
જ તમારા પર મગ્ુ ધ થઇ જશે.'
ુ ા
 પ્રસાદ એટલે શંુ ? 'પ્ર'
પ્ર' એટલે પ્રભ,ુ 'સા'
સા' એટલે સાક્ષાત,
સાક્ષાત, 'દ' એટલે દશાન માટે જે આરોગિાથી પ્રભન
ુ ા મખ
ુ ારર્િિંદની
સાક્ષાત દશાન થાય તે સાચો પ્રસાદ,
પ્રસાદ, અને પ્રસાદ આરોગતી િેળાએ હૃદયમાં પ્રભન
ઝાંખી થાય તે મહાપ્રસાદ
ુ આપતો નથી... તો સહનશસ્તત કરતા િધારે દુઃખ પણ
 " ઈશ્વર માનિીને લાયકાત કરતા િધારે સખ
નથી આપતો.

 પૈસા માટે તો બધા પરસેિો પડે છે ! પરપર-સેિા માટે પરસેિો ના પડાય ?
 કશંુ ના હોય ત્યારે "અભાિ" નડે છે , થોડું જ હોય ત્યારે "ભાિ" નડે છે , જીિનન ંુ આ એક કડવ ંુ સત્ય
છે , બધ ંુ જ હોય ત્યારે "થિભાિ" નડે છે .

 કોઈ રદિસ કુંભાર પણ મન માં ર્િચારતો હશે, કે "ટકોરા" મારીને મારા માટલાને ચકાસતો આ
માનિી આટલી જલ્દી કેમ ત ૂટી જાય છે ?

 કોણ કહે છે કે ભગિાન નથી દે ખાતા?
ાતા? ખાલી એ જ તો દે ખાય છે જ્યારે કં ઇ નથી દે ખાત!ંુ
 તારં ુ કશંુ ન હોય તો છોડીને આિ ત,ંુ તારં ુ જ બધ ંુ હોય તો છોડી બતાિ ત.ંુ
ુ ારી લેિા જેિી છે પોતાની ભ ૂલ, ભ ૂલી જિા જેિી છે બીજાની ભ ૂલ, આટલ ંુ માનિી કરે કબલ
ુ , તો
 સધ
ુ ના ફલ.
હરરોજ રદલમાં ઉગે સખ

 કોણ કહે છે "સંગ એિો રં ગ" માણસ "ર્શયાળ" સાથે નથી રે હતો તોયે "લ ૂચ્ચો" છે , માણસ "િાઘ"
સાથે નથી રે હતો તોયે "ક્રૂર" છે , અને માણસ "કુ તરા" સાથે રહે છે તોયે "િફાદાર" નથી.
ુ ે નહી,
ુ ે િાપરો માણસને નહી...
 " માણસને પ્રેમ કરો િથતન
નહી, િથતન

 સાચો પ્રેમ હોય તો એમાં ગાજિીજ ન હોય. પ્રેમ એ અત્યંત સ ૂક્ષ્મ િથત ુ છે . બે વ્યરકત િરચેની
અંગત િાત છે . એને જાહેર કરો એટલે એમાં દશાન કરતાં પ્રદશાનન ંુ તત્ત્િ િધારે આિે. પ્રેમને
દે ખાડાની જરૂર નથી.
ુ ાવ્યા િગર િધવ.ુ
 સફળતા એટલે એક ર્નટફળતા થી બીજી ર્નટફળતા તરફ ઉત્સાહ ગમ

 આત્મ ર્િશ્વાસ એ સફળતાન ંુ પ્રથમ પગથીય ુ છે . Self-trust is the first secret of success.
ુ લ ૂછતો એક હાથ
 સફળતામાં સાથે મળીને તાળીઓ પાડતા અનેક હાથો કરતા,
કરતા, ર્નટફળતામાં આંસઓ
િધ ુ મહત્િનો છે .

 થિપ્ન જુઓ તો એિા જુઓ કે તમે કાયમ માટે જીિિાના છો,
છો, જીિો તો એિા જીિો કે તમે આજે જ
મરિાના છો.

 બધાજ કાંઈને
ઈને કાઈ મોટું મેળિિાની કોર્શશ કરે છે પણ તેઓને ખબર નથી કે જજન્દગી
જજન્દગી એ નાની
ુ થી જ સમ્પણ
ુ ા થાય છે .
િથતઓ

 બીજાઓને તેઓના સપના સાકાર કરિામાં મદદ કરો અને તમે તમારા સપના સાકાર કરશો.
 થિપ્ન એ નથી કે જે તમે ઉંઘમાં
ઉંઘમાં જુઓ છો,
છો, પણ થિપ્ન એ છે કે જે તમને ઉંઘિા ના દે .
 દરે ક મશ્ુ કેલીમાં એક તક રહેલી હોય છે .
 રહમ્મત કાયમ મોટે
મોટેથી બોલિામાં નથી,
નથી, કોઈક િાર રહમ્મત એ રદિસના અંતે નીકળે લો ધીમો અિાજ
છે જે કહે છે "હુ કાલે ફરી કોર્શશ કરીશ"

 ઝુકો પણ તટુ ો નહી...આ ર્િચાર િાંસના ઝાડ પાસે થી ર્શખિા જેિો છે , તોફાનો ના સમયમાં તે
ઝુકે છે હાલે છે પણ તોફાનો શમતાં જ ફરીથી ઉન્નત ર્શરે ઉભા થઈ જાય છે .

 િહાણ
ેશાં સલામત હોય છે , પણ એ દરરયા રકનારે રહેિા માટે નથી સજાાય.ુ આ
િહાણ દરરયા રકનારે હંમે
મશાં
િાક્ય જીિનમાં જોખમો ખેડિાની સલાહ આપે છે ,જોખમો ઉઠાવ્યા ર્સિાય સફળતા મળતી નથી.
નથી.

 એકલા ઉભા રહેિાનો મતલબ એ નથી કે હું એકલો છું, એનો મતલબ એ છે કે હું મારી રીતે
પરરસ્થથર્તનો સામનો કરિા સક્ષમ છું.


ુ ેિા
જનસેિા એ જ પ્રભસ



૫રમેશ્વરમાં શ્રધ્ધા.૫
શ્રધ્ધા.૫રમેશ્વર જ્યારે જે ર્થથર્તમાં
થર્તમાં રાખે તે સહષા થિીકારિી.પોતાની
િીકારિી.પોતાની જાતમાં શ્રધ્ધા..
જેમની સાથે હું કામ કરૂં છું,જેમની જોડે હું જીવ ંુ છું,જેમના માટે હું કામ કરૂં છું એમાં શ્રધ્ધા..સમગ્ર
માનિજાતમાં શ્રધ્ધા.....
શ્રધ્ધા.....



ગઇકાલ કરતાં આજ સારી છે ,આજ કરતાં આિતી કાલ િધ ુ સારી આિિાની છે .



પ્રભ ુ પાસે પાત્ર નરહ, પાત્રતા લઇને જઇએ.



ુ ો,પ્રભ ુ છે મમ રક્ષક, એહ ભરોસો જાય નરહ,જે પ્રભ ુ કરશે તે મમ રહતન ંુ એ ર્નશ્ચય બદલાય
હું પ્રભન
નરહ.



જીિનમાં દુઃખો અર્નિાયા છે , દુઃખી થવ ંુ અર્નિાયા નથી.



ુ હ ઉતની હી સંગીન હોગી..
રાત જીતની
જીતની ભી રં ગીન હોગી, સબ



ર્નરાશા રથતા ઉપરના થપીડ
પીડ બ્રેકર જેિી હોય છે .થપીડ
પીડ બ્રેકર ૫ર લાંબો સમય રહેવ ંુ ૫ડત ંુ નથી,
૫છીનો આગળનો રથતો મજાનો હોય છે .



નોકરી ઉ૫
ઉ૫ર જાઓ છે ત્યાં કોઇને કોઇ તકલીફ તો આિિાની જ ૫ણ તેની સાથે ઘરના
સદથયોને
યોને,ર્મત્રને શ ંુ લેિાદે િા ? સાંજે કામ ઉ૫
ઉ૫રથી આિો ત્યારે તે બધી તકલીફો ત્યાં જ છોડીને
આિો.ઓરફસની તકલીફો ટેન્સનની િાતો ત્યાં જ છોડીને આિો.સિારમાં જોશો તો તેમાંની ઘણીખરી
બીજા રદિસે સિારે ત્યાં હોતી નથી.



અમાસની રાતે ચંદ્ર નથી ના અફસોસમાં ર્િતે તો તારાન ંુ સૌદયા ક્યાંથી માણી શકાય
શકાય ?



િેદનાઓ િેલ બને ગીત એવ ંુ ગાજે..શોકને બનાિી શ્ર્લોક જીિનને શણગારજે.



દુઃખ ભલે હો મેરૂં સરખ,ંુ રં જ એનો ના થાિા દે જો, રં જ સરખ ંુ દુઃખ જોઇ બીજાન ંુ રોિાને બે આંસ ુ
દે જે...



આજે હું થિીકારની
િીકારની ભ ૂર્મકા અ૫
અ૫નાિીશ.આજે હું મારી આસપાસની વ્યસ્તતઓ,પરરર્
યસ્તતઓ,પરરર્થથર્ત,સં
થર્ત,સંજોગો અને
ઘટનાઓને જેિા હશે તેિા રૂ૫
રૂ૫માં થિીકારીશ.મારા
િીકારીશ.મારા જીિનમાં આિતી પરરર્થથર્ત
થર્ત કે ઘટના માટે અન્ય
ઉ૫ર દોષારો૫
દોષારો૫ણ નહી કરૂં.



આ જગતમાંથી હું એકિાર ૫સાર થિાનો છું તેથી હું કશી મમતા બતાિી શકું તેમ હોઉં કે કોઇ સારૂ
કામ કરી શકું તેમ હોઉં તો લાિ અત્યારે જ કરી લઉં..



આ૫ણ ંુ ધાયું ુ થાય તો એતે હરરકૃપા સમજિી...એ પ્રમાણે ના થાય તો હરરઇચ્છા સમજિી.



ુ જ્યારે જ્યાં મળે બધાનો ર્િચાર દે ...
એટલી સમજ મને ૫રિરરદગાર દે .. સખ



૫રમેશ્વર કોઇને કોઇ થિરૂપે
િરૂપે આ૫
આ૫ણી પાસે આિે છે ..આ૫
.આ૫ણે ના છૂટકે જરાક આપીએ છીએ અને
આશા િધારે ની રાખીએ છીએ..



હમ ના સોચે હમે ક્યા ર્મલા
ર્મલા હૈ..હમ યે સોચે રકયા ક્યા હૈ અપાણ...



સામટંુ આિેને ભલે જગન ંુ અંધારૂં તો યે હૈયાની હું રહિંમત ના હારૂં...



કોઇનો થનેહ ક્યારે ય ઓછો નથી હોતો,આ૫
હોતો,આ૫ણી અપેક્ષાઓ જ િધારે હોય છે .



કોઇને કશ ંુ જ આપી ન શકે અગર કોઇને માટે કશ ંુ જ ના કરી શકે એટલો દરરદ્ર કે ર્નબાળ કોઇ
માણસ હોતો જ નથી.



૫રરર્થથર્ત
થર્ત બદલિાની નરહ દ્રર્ટટ બદલિા પ્રાથાના કરિી.



જે ર્થથર્ત
જે ર્થથર્ત
થર્ત હું બદલી શકતો નથી તેને થિીકારિાની
િીકારિાની મર્ત આ૫..
આ૫..જે
થર્ત બદલી શકું છું તેને
બદલિાની શસ્તત આ૫
આ૫ અને એ બે પરરર્થથર્તનો
થર્તનો ભેદ સમજિાની બપ્ુ ધ્ધ આ૫...
આ૫...



હું ક્યાં કહું છું આપની હા હોિી જોઇએ ૫ણ ના કહો છો એમાં વ્યથા
યથા હોિી જોઇએ...



જીિનમાં ભાગો નહી આ૫
આ૫ણે જેટલા ભાગીશ ંુ તેટલી જ મર્ુ સબત આપણી પાછળ દોડશે, મર્ુ સબતોનો
રહિંમતથી સામનો કરો.
સંકલનઃ સુર્મત્રાબેન ડી..ર્નરં કારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પંચમહાલ (ગુજરાત) - Sumi7875@gmail.com



જીિનમાં િણી લેિા જેિાં નીર્તસ ૂત્રો – ૧૦


ગરૂુ ની નજીક એ છે કે જે ગરૂુ ના િચનોની પાલના કરે છે .



મનટુ યને
યને ૫રમાત્માએ
માએ એિી શસ્તત પ્રદાન કરી છે કે જેનાથી માનિ પોતાના સારા નરસાનો
ર્િચાર

ુ ી
કરી શકે અને ખરાબ કમોને છોડીને સારા કમોને અ૫
અ૫નાિીને પોતાના લોકને સખ

અને ૫રલોકને


આનંદમય બનાિી શકે.

સમગ્ર સ ૃર્ટટનો
ટનો થિામી
િામી એક ર્નરાકાર ૫રમાત્મા છે .સંત મહાપરૂુ ષો આ એક પરમાત્માના
માના પ્રત્યે
ુ ી અમાનત માની
સમર્પિત થઇને પોતાન ંુ જીિન વ્યર્તત
યર્તત કરે છે .તન મન અને ધનને પ્રભન
અબભમાન કરતા નથી.



બ્રહ્મજ્ઞાન સદગરૂુ ની કપ
ઉ૫ર ર્િશ્ર્િાસ સંત મહાપરૂુ ષોનો સંગ
ૃ ાથી પ્રાપ્ત થાય છે ,પરં ત ુ તેના ઉ૫
કરિાથી દ્રઢ થાય છે .જેમ જેમ અમો સતસંગ કરીએ છીએ તેમ તેમ અમારૂ મન ર્થથર
થર અને
શાંત

બનત ંુ જાય છે .



જાતીઓ તથા ભાષાઓની બભન્નતા
નતા હોિાછતાં માનિ ફતત માનિ છે .



ુ ો નકામા છે .
માનિમાં માનિતા નથી તો બાકીના તમામ ગણ



જયારે માનિ માનિતાની ચાલ ચાલશે ત્યારે
યારે જ તેન ંુ માનિજીિન સાથાક થશે.



ઇશ્ર્િરને સીમાઓમાં બાંધિા એ માનિની અજ્ઞાનતાન ંુ પ્રમાણ છે .



બચિંતાઓ છોડી બચિંન્તન
તન કરીશંુ તો પ્રભ ુ નજીક દે ખાશે.



સદગરૂુ ૫રમાત્મા પાસે પ્રેમભસ્તતન ંુ દાન માંગો.



એકબીજાની સાથે ર્નઃથિાથા
િાથાભાિે પ્રેમ કરો,પ્રેમમાં લેિાન ંુ નરહ ૫રં ત ુ અપાણ કરિાન ંુ હોય છે .



ુ રશે.
રદશા યોગ્ય હશે તો દશા અિશ્ય સધ



ુ ો દરિાજો દરે ક ધમા-જાર્ત અને િણાના મનટુ યના
ુ
પ્રભન
યના માટે ખલ્ુ લો છે .ધન,ર્િદ્વતા,શભ
કમોન ંુ

અબભમાન કરનાર તેમાંથી પસાર થઇ શકતો નથી,કારણ કેઃ આ દરિાજામાં ઝુકીને

૫સાર થવ ંુ ૫ડે છે .



ુ સિાશ્રેટઠ કૃર્ત છે .મનટુ યની
મનટુ ય ૫રમાત્માની
માની અદભત
યની એક મોટામાં મોટી કમજોરી એ છે
કેઃતે



જોઇને..સાંભળીને..સમજીને ૫ણ તેના અનરૂુ ૫ કમા કરતો નથી.

ુ મય અને સાથાક બનાિવ ંુ હોય તો સંતોની રદવ્યિાણીનુ
જો માનિજીિનને સખ
યિાણીન ંુ અનકુ રણ
અને

ુ રણ આિશ્યક
અનસ
યક છે .જ્ઞાન અને કમા જીિન રથનાં બે પૈડાં છે .જીિનને ગર્તમય

બનાિિા માટે


જ્ઞાનના નકશામાં ર્િબભન્ન ભૌર્તક કમોના માધ્યમથી
ંુ રરૂપ પ્રદાન કરિાન ંુ છે ,તો જ
યમથી સદ
જીિન



ુ ન રાખવ ંુ અર્ત આિશ્યક
આ બંનેમાં સંતલન
લ
યક છે .

ુ ધ
ભસ્તતભાિથી ૫રીપ ૂણા અને સગ
ં મય બનશે.

જ્ઞાનનો સ ૂયા ઉદય થતાં પ્રેમનો જન્મ થાય છે અને નફરત સમાપ્ત થાય
થાય છે .જયારે
અબભમાનના

ુ ર્ત બંને ખોઇ બેસીએ છીએ.
કારણે ભસ્તત તથા સમ



સેિાા-સર્ુ મરણમરણ-સત્સંગ ર્િના જીિનમાં આનંદ આિી શકતો નથી.



નામદાન,બ્રહ્મજ્ઞાન,આત્મજ્ઞાન,આત્
મજ્ઞાન,આત્મપ્રકાશ,ક
મપ્રકાશ,કું ડ
ુ બલની જાગરણ - આ બધાં જ્ઞાનના પયાાય
શબ્દો છે .



ુ બ આચરણ કરવ ંુ - એ જ સંતની ઓળખાણ છે .
જ્ઞાન મજ



જ્ઞાનીજન
જ્ઞાનીજન હંમેશાં ધીરજધીરજ-સંતોષમાં રહે છે ,ગરૂુ ઉ૫
ઉ૫ર ર્િશ્ર્િાસ રાખે છે .



જ્ઞાન એ ર્િદ્યા અને બર્ુ ધ્ધનુ
૫ છે ,પ્રેમ જ્ઞાનની માતા છે .
ધન ંુ સ ૂક્ષ્મરૂ
મરૂ૫



સાચા મનથી પ ૂજા કરિાથી જ્ઞાનની પ્રાર્પ્ત થાય છે .



ુ નો આરં ભ પોતાના ઘરથી કરો,દરે કનો સત્કાર
સખ
કાર કરો તથા િાણીમાં ર્મઠાશનો પ્રયોગ
કરો,દરે કની
કની

સાથે મીું ું બોલો,પોતાના માતામાતા-ર્પતા,ભાઇર્પતા,ભાઇ-બહેન તથા અન્ય સબંર્ધઓની

સાથે વ્યિહારમાં
યિહારમાં ખ ૂબ જ નમ્રતા રાખો.


પોતાના માતામાતા-ર્પતા સાથે સારો વ્યિહાર
યિહાર કરો,જો માતામાતા-ર્પતા ઘરડાં થઇ ગયાં હોય તો
તેમની



કડિી િાતને ૫ણ નમ્રતાથી સહન કરો.

આજનો મનટુ ય રત્તીભર કામ કરીને તેની ૫હાડ
હાડ જેટલી ચચાા કરે છે , ભતત ૫હાડ જેટલ ં ુ કામ
કરીને રત્તીભર ૫ણ ચચાા કરતા નથી.



ભતત પોતાની ર્િશ્ર્િાસની નૌકામાં કોઇ છે દ થિા દે તા નથી.



ુ ોના ગ્રાહક હોય છે .ભાિના જ ભતતની ઓળખાણ હોય છે .ર્શતળતા પ્રદાન
ભતત ફતત ગણ
કરિી એ ભતતનો થિભાિ
િભાિ હોય છે .



કોઇ૫
કોઇ૫ણ સંત મહાપરૂુ ષને અમે
અમે સાધારણ મનટુ ય ના સમજીએ.



સત્સંગથી
ગથી ધમા,જ્ઞાન અને પ્રેમન ંુ જીિન જીિિાની ર્શખ મળે છે , ધમા એ લેબલ નથી ફરજ
છે .



બીજાની આબરૂને પોતાની આબરૂથી િધ ુ સમજો,બીજાની આબરૂનો પડદો બનીને રહો.



જ્ઞાન અને કમાના સંગમથી જ ધરતી થિગા
િગા બનશે.

(ગરૂુ દે િ હરદે િજી મહા.(ર્નરં કારી બાબા)ના
બાબા)ના પ્રિચનમાંથી સાભાર...)

જીિનમાં િણી લેિા જેિાં નીર્તસ ૂત્રો – ૧૧
 ગરૂુ જ બ્રહ્મા છે ,ગરૂુ જ ર્િટણ ુ છે અને ગરૂુ જ શંકર ભગિાન છે ,ગરૂુ જ સાક્ષાત ૫રબ્રહ્મન ંુ રૂ૫
રૂ૫
છે ,એટલે કેઃસંસારમાં ઉત૫
્ ર્ત્ત,પોષણ અને શાંત કરિાિાળી ત્રણે શસ્તતઓ ગરૂુ માં હોય છે .
 આત્મા ર્િના શરીર
શરીર માટી જ છે , તેિી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાન ર્િના માનિજીિન અથાહીન છે .
ુ ય ઉદે શ્ય સિાવ્યાપી..સિા
 માનિજીિનનો મખ
યાપી..સિાજ્ઞ..સિા શસ્તતમાન..ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્માને
જાણિા તથા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરિાનો છે .આ રદવ્યજ્ઞાન માનિજીિનમાં સમરસતા લાિે
ુ ી બનાિે છે ,૫રમાનં
છે , જીિનને સખ
રમાનંદ પ્રદાન કરે છે .ગરૂુ દે િ હરદે િર્સિંહજી મહારાજ
(ર્નરં કારી
કારી બાબા) આ રદવ્યજ્ઞાનને સહજતાથી સરળ ર્િર્ધથી ઉ૫
ઉ૫લબ્ધ કરાિે છે .
 સદગરૂુ િાથતર્િક
તર્િક સત્યને અબભવ્યતત કરે છે .પ્રત્યેક માનિને સાથાક જીિન જીિિાની કળા
ર્શખિાડીને તેની વ ૃર્ત્ત આધ્યાર્ત્મક
મક બનાિે છે .જીિન એવ ંુ હોવ ંુ જોઇએ કેઃજેમાં રદવ્યજ્ઞાનની
જ્યોર્ત

હોય,ર્િનમ્રતાહોય,ર્િનમ્રતા-કરૂણાકરૂણા-સહનશીલતાસહનશીલતા-સંિેદનશીલતાની

ભાિનાથી

રં ગાયેલ

હોય,ઇશ્વરના પ્રત્યે આથથાિાન
થાિાન હોય, બ્રહ્મજ્ઞાનમાં ર્નટઠા હોય.
 શાંત

થિભાિ,સરળ
િભાિ,સરળ

ુ ા,સંિેદનશીલતા,સમરસતા,પ્રેમ,નમ્રતા
જીિન,સહનશીલતા,સરહટણતા,સં
ત

ુ ો ભતત હોિાનાં પ્રમાણ છે .
અને સમદ્રર્ટટ િગે રે..ગણ
 તારી ચારે બાજુ ં ર્નરાકાર પ્રભ ુ પરમાત્મા ર્િધમાન છે ,તે ૫હેલાં ૫ણ તારી સાથે હતા.આજે
પણ તારી સાથે છે અને હંમેશા તારી સાથે જ રહેિાના છે તેમછતાં ગરૂુ ની કૃપા ર્િના ત ં ૂં ૂ
તેને પામી શકતો નથી.જેિી રીતે દપાણમાં ચહેરો અને દૂ ધમાં ઘી સમાયેલ ં ુ છે .તેિી જ રીતે

આ ર્નરાકાર પ્રભ ુ ૫રમાત્મા આ સ ૃર્ટટમાં
ટમાં સમાયેલા છે .તેના માટે સદગરૂુ ની કપ
ૃ ાથી જ્ઞાનદૃર્ટટ
પ્રાપ્ત કરિાની જરૂરી છે અને આ જ દુઃખ ર્નિારણનો સાચો ઉપાય છે .
ુ ાં દશાન કયાા ર્િના તેમની પ્રશંસા તથા મરહમાનાં
 સિાશસ્તતમાન સિાવ્યાપી
યાપી ર્નરાકાર પ્રભન
ગાન કરિાં એ પાણીમાં
પાણીમાં આગ લગાિિા સમાન ર્નટફળ
ફળ જ છે .
 ભ્રમોથી બચિા માટે બ્રહ્મન ંુ જ્ઞાન જરૂરી છે . તેના માટે ફતત ધમાગ્રથ
ં ોન ંુ ૫ઠનઠન-પાઠન
સમાધાન નથી.ધમાગ્રથ
ં ોમાં જે કં ઇ લખય ંુ છે તેના અનરૂુ ૫ આચરણ કરવ ંુ ૫ડશે જ...!!
 ભ ૂલો કઈ રીતે થઈ તે સમજિામાં જેટલો સમય િેડફાય છે તેના કરતાં ઓછા સમયમાં,એ ભ ૂલ
ુ ારી શકાય છે .
સધ
 ભ ૂખ લાગે ત્યારે ખાવ ંુ તે પ્રકૃર્ત,
ત,ભ ૂખ ન લાગી હોય તોય ખાવ ંુ તે ર્િકૃર્ત અને ભ ૂખયા રહીને
બીજાને ખિરાિવ ંુ તે સંથકૃર્ત…
ત…
 માનિીના જ્ઞાનને માપિા માટે,તેની નમ્રતા અને બધાને પ્રેમ કરિાની તેની તાકાતને
તપાસિી પડેછે.
 કોઈ અક્ષર એિો નથી,
ં ન હોય.
નથી,જેમાંમત્ર
હોય.કોઈ મ ૂળ એવ ંુ નથી,
નથી, જેમાં ઔષધ ન હોય.
હોય.કોઈ વ્યસ્તત
એિી નથી,
નથી,જે અયોગ્ય હોય.
હોય.માત્ર એને પારખીને એનો ઉપયોગ કરનાર દુલાભ છે .
 “જીિનમાં જેટલી રકિંમતી િથત ુ પ્રાપ્ત કરશો,
કરશો,એટલ ં ુ જ રકિંમતી એન ંુ ઋણ ચકુ િવ ંુ પડશે“
 પર્થથર જેિો ક્રોધ કોકન ંુ માથ ંુ ફોડી નાખે છે એ િાત સાચી,
સાચી, પણ પાણી જેિી ક્ષમા લાંબે ગાળે
પર્થથર જેિા ક્રોધને જ તોડી નાખેછે એ કયારે ય ભ ૂલશો નરહ.
 આપણી આિક,
આિક,એ આપણા પગરખાં જેિી છે .જો ટૂંકી હોય તો ડં ખે; પણ િધ ુ મોટી હોય,
હોય, તો
ગડથોબલય ંુ જ ખિડાિે .
ુ
 આપણે એવ ંુ નહીં ર્િચારવ ુ કે ભગિાન અમારા શભ

ફળ તરત કેમ નથી આપતા,
આપતા, બલકે

ભગિાનનો
ભગિાનનો આભાર માનો,
માનો, કે આપણને ભ ૂલની સજા નથી આપતા.

 સાદગી ઉત્તમ સદ
ંુ રતા છે ,ક્ષમા ઉત્તમ બળ છે ,નમ્રતા ઉત્તમ તકા છે , અને ર્મત્રતા ઉત્તમ
સંબધ
ં છે . તેને ધારણ કરીને જીિનને ઉત્તમ બનાિો.
બનાિો.
 પૈસો આિે છે ત્યારે ખચાના લશ્કરને લઇને આિે છે ,એજ પૈસો જયારે જાય છે ત્યારે એકલો
જ જતો રહેછે પરં ત.ુ .,પેલ ં ુ ખચાન ંુ લશ્કર મ ૂકતો જાય છે .
 ” ખાઈ”
ખાઈ” માં પડેલો માનિી બચીને ઉપર આિી શકે છે ,પરં ત.ુ .,
., “અદે ખાઈ”
ાઈ” માં પડેલો માનિી
ક્યારે ય ઉપર આિી શકતો નથી ……….
 તમે ર્નટફળ થાિ તો પ્રયત્ન કરો અને સફળ થઇ જાઓ,
જાઓ, તો તમે સફળ થયા કહેિાય,
ાય, કે
ર્નટફળ થયા કહેિાય?
ાય?????
 દરરયો
દરરયો સમજે છે કે મારી પાસે પાણી અપાર છે , પણ એ ક્યાં જાણે છે કે, તો નદીએ આપેલો
પ્રેમ ઉધાર છે ….
 જજદગીમાં એવ ંુ કશ ુ જ મશ્ુ કેલ નથી હોત ંુ જે આપણે ર્િચારિાની રહિંમત ના કરી શકીએ,
શકીએ,
હરકકતમાં આપણે, કશક
ંુ જુદું જ કરિાન ંુ ર્િચારિાની રહિંમત નથી કરી શકતા.
શકતા.
 ‘ ફૂલને ખીલિા દો,
દો, મધમાખી
મધમાખી પોતાની જાતેજ તેની પાસે આિશે;ચારરત્ર્યશીલ બનો,
બનો, ર્િશ્વાસ
જાતે જ તમારા પર મગ્ુ ધ થઇ જશે.’
 પ્રસાદ,
પ્રસાદ, એટલેશ?ંુ પ્ર – એટલેપ્રભ,ુ સા – એટલેસાક્ષાત,
ાક્ષાત, દ – એટલેદશાન.માટે આરોગિાથી,
આરોગિાથી,
ુ ા સાક્ષાત દશાન થાય તે સાચો પ્રસાદ. અને પ્રસાદ આરોગતી િેળાએ,
પ્રભન
ાએ, હૃદયમાં
ુ ા મખારર્િિં
ુ ારર્િિંદની ઝાંખી થાય તે મહાપ્રસાદ.
પ્રભન
ખ
મહાપ્રસાદ.
ુ આપતો નથી…
 ” ઈશ્વર માનિીને લાયકાત કરતા િધારે સખ
નથી… તો સહનશસ્તત કરતા િધારે
દુઃખ પણ નથી આપતો…
આપતો……….
 પૈસા માટે તો બધા પરસેિો પડે છે , પણ પરપર-સેિા માટે,પરસેિો ના પડાય ?

 કશંુ ના હોય ત્યારે “અભાિ”
અભાિ” નડે છે , થોડું જ હોય ત્યારે “ભાિ”
ભાિ” નડે છે ,બધ ંુ જ હોય ને ત્યારે
“થિભાિ”
થિભાિ” નડે છે ..જીિનન ંુ આ એક કડવ ંુ સત્ય છે .
 કોઈ રદિસ કું ભાર પણ મનમાં ર્િચાર તો હશે.. કે “ટકોરા”
ટકોરા” મારીને મારા માટલાને ચકાસતો
આ માનિી,
માનિી, આટલી જલ્દી કેમ ત ૂટી જાય છે ?
 કોણ કહે છે ,કે ભગિાન નથી દે ખાતા?
ાતા?? ખાલી,
ખાલી, એજ તો દે ખાય છે ,જ્યારે કં ઇ નથી દે ખાત
ખાત.ંુ .!!
 તારં ુ કશંુ ન હોય,
ંુ ……
હોય,તો છોડીને આિ ત,ંુ તારં ુ જ બધ ંુ હોય,
હોય,તો છોડી બતાિ ત…
 અિગણના િચ્ચે જીિત ંુ બાળક,
બાળક, અપરાધ શીખશે.દુશ્મનાિટ િચ્ચે જીિત ંુ બાળક,
બાળક,લડાઇ
શીખશે. ઉપહાસ િચ્ચે જીિત ંુ બાળક શરમ શીખશે.સહનશીલતા િચ્ચે જીિત ંુ બાળક ધૈયા
શીખશે. પ્રોત્સાહન િચ્ચે જીિત ંુ બાળક ર્િશ્વાસ શીખશે મૈત્રી અને આિકાર િચ્ચે જીિત ંુ બાળક
જગતમાં પ્રેમ આપતા અને મેળિતા શીખશે..
ુ ારી લેિા જેિી છે પોતાની ભ ૂલ,
 સધ
ૂલ,ભ ૂલી જિા જેિી છે બીજાની ભ ૂલ.
ૂલ.,.આટલ ં ુ માનિી કરે
ુ તો હરરોજ રદલમાં ઉગે સખ
ુ ના ફલ …
કબલ
 કોણ કહે છે “સંગ એિો રં ગ“,માણસ “ર્શયાળ”
ર્શયાળ” સાથે નથી રે હતો તોયે “લ ૂચ્ચો”
ૂચ્ચો” છે ,માણસ
“િાઘ”
િાઘ” સાથે નથી રહેતો
તો તો ય “ક્રૂર”
ક્રૂર” છે ,અને માણસ “કુ તરા”
રા” સાથે રહે છે તોયે “િફાદાર”
િફાદાર”
નથી…
નથી…..
ુ નહી,
ુ ે િાપરો માણસને નહી.
 માણસને પ્રેમ કરો િથતને
નહી,િથતન
નહી.
સંકલનઃ સુર્મત્રાબેન ડી..ર્નરં કારી - છક્કડીયા ચોકડી,તા.ગોધરા,જી.પંચમહાલ (ગુજરાત) - Sumi7875@gmail.com

થિાર્ત બદ
ંૂ
 મન બદલાય તો થિભાિ બદલાય છે .. ર્િચાર બદલાય છે ..ર્િચાર બદલાય તો જીિન
જીિિાની રીત બદલાય છે .જીિનની રદશા યોગ્ય હોય તો ૫છી દશા આપોઆપ બદલાય
છે . દરે ક પ્રાણીમાત્રમાં એક પ્રભ ુ ૫રમાત્માનાં દશાન થાય છે .

 હંસીી-મઝાક કરિી એ કોઇ ખરાબ િાત નથી,પરં
નથી,પરં ત ુ હંસી મઝાક તેિી કરો કે સામાિાળાની
આબરૂ િધે તે ધ્યાનમાં રાખવ.ંુ
ુ ોને ધારણ કરે ..તેમન ંુ ચારીત્ર અને
 અમે એવ ંુ ઇચ્છતા હોઇએ કે અમારા બાળકો સદગણ
આચરણ સારૂં બને..િડીલોનો આદર સત્કાર કરે તો તે કામ ૫હેલાં આપણે પોતે કરિાન ંુ છે .
 બાળકોન ંુ જીિન ઇમાનદાર અને પર્િત્ર બનાિિા
બનાિિા ઇચ્છતા હો તો બાળપણથી તેમને સેિા..
સર્ુ મરણ.. સત્સંગમાં જોડિા જોઇએ. જ્યારે ૫ણ કોઇ સંત મહાત્માઓન ંુ આપણા ઘેર
આગમન થાય ત્યારે બાળકોના હાથે સંત મહાત્માઓનો આદર..સત્કાર..સેિા કરાિિાથી
ુ ો આપોઆપ આિી જાય છે .
બાળકોમાં ભસ્તતના રદવ્ય ગણ
 બાળકો એ અમારી સાચી દૌલત અને સંપર્ત્ત છે .તેમાનામાં સારા સંથકારોન ંુ ર્સિંચન તથા
યોગ્ય અને સારૂં ર્શક્ષણ મળે તેન ંુ ખાસ ધ્યાન રાખવ ંુ જોઇએ.સારા સંથકાર અને ર્શક્ષણ
આપિાથી દે શ સમાજ અને ૫રીિારન ંુ કલ્યાણ થાય છે .
ુ આચરણ તથા
 ઘર..ધંધાન ંુ થથળ..સત્સંગ સમારોહ કે સંસાર..દરે ક જગ્યાએ અમારૂં શભ
ુ શાંર્ત મળે છે .
ચોતખા વ્યિહારથી
વ્યિહારથી જ અમોને સખ
 સેિા..સર્ુ મરણ..અને સત્સંગ જ સાચ ંુ તપ અને ત્યાગ છે જેના દ્વારા જ ગરૂુ ભતત કતાા ભોતતાના ભાિથી બચી શકે છે .
 અમારે સત્કમો..૫
સત્કમો..૫રો૫
રો૫કારનાં કાયો ફળની આશા રાખયા ર્િના પોતાન ંુ કતાવ્ય સમજીને કરિાં
ુ કમોન ંુ ફળ શભ
ુ જ મળે છે તે સનાતન સત્ય િાત છે .
જોઇએ.જો કે શભ
 રામરાજ્ય ફતત કહેિાથી..સપના જોિાથી..ભાિનાત્મક િાતો કરિાથી અથિા તો મોટા
મોટા ભાષણો કરિાથી આિિાન ંુ નથી,પરં ત ુ રામરાજ્યની થથાપના કરિા માટે ભગિાન શ્રી
રામના ર્સદ્ધાંતો અને ર્શક્ષાઓને જીિનમાં અપનાિિી ૫ડશે...
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ગરૂુ િચનામ ૃત
ુ ટ અને ત ૃર્પ્તનો એકમાત્ર રથતો છે ઃ પ્રભન
ુ ંુ જ્ઞાન.
 સંતર્ટ
ુ કમો કરિાથી જ શભ
ુ કામનાઓ સાથાક થાય છે .
 શભ
 પ્રેમની ભાષા સિોત્તમ ભાષા છે .
 ધરતીને થિગા બનાિિી હોય તો સદ
ંુ ર ભાિ..સદ
ંુ ર ચાલ અને વ્યિહારીક
જીિન ૫ણ સદ
ંુ ર હોવ ંુ જોઇએ.

 જ્ઞાન અને કમાના સંગમથી જ પ ૃર્થિી થિગા બનશે.
ુ ારક છે પણ તે ૫હેલાં માનિ બનો.
 ગમે તે બનો મબારક
બ
 બ્રહ્મજ્ઞાનના પ્રકાશમાં રહેનાર જ ધરતીના માટે િરદાન બને છે .
ુ ર્તથી
ૂ
 સત્યની અનભ
જ િાથતર્િક મસ્ુ તત સંભિ છે .
ુ હાલ બને છે .
 સમિર્ટિને અપનાિિાથી જ જીિન ખશ
 માનિતાના રથતા ૫ર ચાલિાથી જ સદ
ંુ ર ઘર સંસાર બને છે .
 માનિ માનિ બને એ જ સાચો ધમા છે .
ુ શાંર્તથી જીિન જીિવ ંુ હોય તો સહનશીલ બનો.
 સખ
 માનિ ભાઇચારાની ભાિનાથી સંસારને સજાિો.
 માનિ કો માનિ હો પ્યારા..એક દૂજે કા બને સહારા.
 ઉત્સિ હૈ એકત્િકા પ્રેમ ઔર અપનત્િકા..!
ુ શનકો ઔર નફરત ર્િરાન કરે ...!
 પ્યાર સજાતા હૈ ગલ
 ભેદભાિકી રદિાલે બગરાયે સમિર્ટિ અપનાયે...!
 ના િૈર ના તકરાર કી આજ હૈ જરૂરત પ્યાર કી...!
 અમન ચૈનસે રહેના હૈ તો સહનશીલ બન જાયે..


ધમા હૈ બસ ઇન્સાન હોના કોઇ ઔર ધમા ઇમાન નહી..
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સંતિાણી -૧
 આપણા પ ૂિાજો પાસે એક એવ ંુ જ્ઞાન હત,
ંુ એક એિી ર્િદ્યા હતી,
હતી,એક એિી શસ્તત હતી કે જે
ુ ોપની સમથત પ્રચંડ શસ્તતને પણ તણખલાની પેઠે ઉડાિી દઈ
એક ફૂં ક માત્ર થી પણ યર
શકે,એ શસ્તત મેળિિા માટે ઉપાસનાનીઉપાસનાની-સાધનની જરૂર છે , પરં ત ુ આપણે શસ્તતના નરહ
સહજના ઉપાસક છીએ ને સાધના ર્િના શસ્તત શી રીતે પામી શકાય?
શકાય? આપણ પ ૂિાજોએ
બચિંતનનો મહાસાગર ડહોળીને મેળિેલ જ્ઞાન સહજમાં શી રીતે પમાય ?
 આદશો એ અકથમાતો નથી.
નથી.લાંબી તપથયાન ંુ અને અનેક જન્મોન ંુ ફળ છે .આદશો જેટલા
તીવ્ર હોય,
હોય, જીિન એટલ ં ુ મહાન હોય. એક ર્િચારને ખાતર જીિી શકતા હોય એિા

ુ ઉદય પામી રહ્યો છે તેમાં ભ ૂતકાળના
આત્માઓ ખરે ખર ર્િરલ જ હોય,
હોય, હિે જે યગ
આદશોને બાજુ પર ફેકી દે િામાં આિશે નરહ,
નરહ, પરં ત ુ હિે તો પ્રથમ િાર જ એમની સાચી
સફળતા પ્રાપ્ત થશે.
ુ ી ખાસ
 આપણે જેમ જેમ ુંડાણમાં દ્રષ્ટટ કરીશંુ તેમ તેમ આપણને ખાત્રી થશે કે એક િથતન
ખામી છે ,જે મેળિિા સૌથી પહેલો પ્રયત્ન કરિો જોઈએ અને એ છે શારીરરક
શસ્તત,
શસ્તત,માનર્સક શસ્તત,
શસ્તત, નૈર્તક શસ્તત અને એ બધા ઉપરાંત એ બધાનો અક્ષય,
અક્ષય,અર્િનાશી
અને મ ૂળ સ્ત્રોત રૂપ આધ્યાજત્મક શસ્તત.
શસ્તત. આપણામાં આ શસ્તતઓ આિી હશે તો બાકીની
ુ સહેલાઈથી અને થિાભાર્િક રીતે આિી મળશે, માટે શસ્તતની પ્રાપ્પ્ત માટે જ
બધી િથતઓ
પ્રયત્ન કરીએ.
 આપણે એિો ડર રાખિાની જરૂર નથી કે રહન્દ માં કોઈ ફેરફાર થશે તો એ એક જરી
ુ ાના યરુ ોપ જેિો બની જશે. રહિંદુન ંુ વ્યસ્તતત્િ એટલ ં ુ તો પ્રચંડ છે કે એના માટે આિો કોઈ
પર
ર્િર્નપાત બનિાનો જ નથી. એનો આત્મા એટલો તો પ્રશાંત અને થિયં-પ ૂણા છે કે તે આિી
કોઈ શરણાગર્ત થિીકારશે જ નરહ. રહન્દ પોતે જ પોતાની પરરસ્થથર્તઓન ંુ સિન કરશે,
ુ િ
સમાજની વ્યિથથાન ંુ ગપ્ુ ત રહથય એ શોધી લેશે ને જગત અને આત્માનો સસ
ં ાદ
મેળિિાની િાત પ ૃર્થિીની પ્રજાને રૂડી રીતે શીખિશે.
 જેટલ ં ુ બને એટલ ં ુ અને બની શકે તો સંપ ૂણા શાંર્તમય રહેિાની સાથે કોઈ દૈ િી કૃપા પર
ુ ે િધ ુ શખ
ુ દ બનિાનો
અડગ ર્િશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખશો તો તમે જાતે જ સંજોગોને િધન
અિસર આપી શકશો. તમને ભલે ગમે કે ન ગમે પણ સૌથી િધ ુ શ્રેટઠ ત્યારે જ બને છે ,
અને તેમને જ સાપડે છે , જેમને પોતાનો સંપ ૂણા ર્િશ્વાસ માત્ર રદવ્ય શસ્તતમાં મ ૂકી દીધો છે .
 રહિંદુ ધમા સનાતન અને શાશ્વત ધમા છે . રહમાલય અને સાગરની િચ્ચે આિેલી રહન્દની
શાંત ભ ૂર્મમાં આ ધમા વ ૃદ્ધદ્ધ પામ્યો છે . કાળ
કાળના અનંત પ્રિાહમાં એને સરુ બક્ષત રાખિા આ
ુ ાતન
પર
ાતન અને પણ્ુ ય ભ ૂર્મમાં તે આયા પ્રજાને સોપાયેલ છે . પરં ત ુ એ ધમા કોઈ એક જ દે શની
સીમમાં પરુ ાયેલો નથી. એ કોઈ પ્રદે શની આગિી ર્મલકત નથી એ તો બધા ધમાને
પોતાનામાં સમાિી લેનારો શાશ્વત અને વ્યાપક ધમા છે .
 રહિંદુ ધમા એક એિો ધમા છે કે જેણે ભૌર્તક ર્િદ્યાની શોધખોળો તેમજ તત્િજ્ઞાનના
તત્િજ્ઞાનના મંતવ્યોન ંુ
થિરૂપ પહેલેથી પામી જઈને જડિાદ પર ર્િજય પામિાન ંુ સામર્થયા મેળિી લીધ ંુ છે . પ્રભ ુ
ુ ાપ્પ્તના સિા માગોનો
આપનાથી કેટલો સમીપ છે તેની પ્રતીર્ત કરાિી છે અને પ્રભપ્ર
પોતાનામાં સમાિેશ કયો છે . આ ધમાજ સત્યને બદ્ધુ દ્ધ દ્વારા સમજિામાં અને શ્રદ્ધા િડે
િડે
માનિામાં સહાય કરે છે . અને સત્યનો સાક્ષાત્કાર પણ કરાિે છે .

ુ ી ત ંુ પ્રગર્ત કરતો ન હોય,
 જો તારા હૃદયને અંદરથી કટટ થત ંુ હોય,
હોય,જો લાંબા ગાળા સધ
હોય,જો
ુ િત ંુ હોય તો પણ ત ંુ હમેશા આપણા પ્રેમી
તારં ુ બળ મ ૂછાા પામત ંુ હોય અને પશ્ચાતાપ અનભ
અને થિામીની શાશ્વત િાણીને યાદ રાખજે
રાખજે કે હું તને સિા પાપોમાંથી તથા અર્નટટો માંથી
મતુ ત કરીશ,
કરીશ, શોક ન કર.
 આપણંુ પહેલ ં ુ ધ્યેય છે - માનિ જાર્તન ંુ ઐક્ય સાધવ.ંુ આપણંુ બીજુ ં ધ્યેય છે , માનિને
ુ ામાંથી પાછો લાિી માનિતા િાળો બનાિિો,
ુ ી પ્રધાન,
પશત
બનાિિો, અથા પ્રધાન,
પ્રધાન, બદ્ધ
પ્રધાન, ને કળા
પ્રધાન જીિનમાંથી આધ્યાજત્મક જીિન ભણી લઇ જિો. અને આપણંુ ત્રીજુ ં ધ્યેય છે ,
આધ્યાજત્મક શસ્તતન ંુ મનટુ યના શરીરમાં અને બચતમાં અિતરણ. આ અિતરણ થતા
માનિ,
માનિ, માનિત્િ ને ર્િકસાિી પરમ માનિીની કોરટને પ્રાપ્ત કરશે.
 અત્યારે આપણા માટે માત ૃભ ૂર્મ ર્સિાય કશંુ જ મહત્િ ન ંુ કે ર્પ્રય હોવ ંુ ન જોઈએ.
માત ૃભ ૂર્મની સેિા માટે
માટે જ અભ્યાસ કરજો. તમારી જાતને મનને અને આત્માને તેની સેિા
માટે જ તૈયાર કરજો. તમારી આજીર્િકા પણ તેની સેિામાં જીિિા માટે જ મેળિજો. ર્િદે શ
ૃ બનાિિા માટે જ ર્િદે શ
જાઓ તો પણ તેની સેિા માટે ન ંુ જ્ઞાન મેળિિા અને તેને સમદ્ધ
જજો. એના રાજીપા માટેજ સહન કરજો.

સંતિાણી – ૨
ુ ેિા
 જનસેિા એ જ પ્રભસ
 ૫રમેશ્વરમાં શ્રધ્ધા.
રાખે તે સહષા સિીકારિી.
. પોતાની જાતમાં
શ્રધ્ધા.૫રમેશ્વર જ્યારે જે સર્થર્તમાં
િીકારિી
્
્
શ્રધ્ધા..
જેમની સાથે હું કામ કરૂં છું,જેમની જોડે હું જીવ ંુ છું, જેમના માટે હું કામ કરૂં છું એમાં
શ્રધ્ધા..જેમની
શ્રધ્ધા..
સમગ્ર માનિજાતમાં શ્રધ્ધા.....
શ્રધ્ધા..સમગ્ર
શ્રધ્ધા.....
 ગઇકાલ કરતાં આજ સારી છે ,આજ કરતાં આિતી કાલ િધ ુ સારી આિિાની છે .
 પ્રભ ુ પાસે પાત્ર નરહ,
નરહ, પાત્રતા લઇને જઇએ.
જઇએ.
ુ ો,
 હું પ્રભન
ો,પ્રભ ુ છે મમ રક્ષક,
રક્ષક, એહ ભરોસો જાય નરહ,
નરહ,જે પ્રભ ુ કરશે તે મમ રહતન ંુ એ ર્નશ્ચય
બદલાય નરહ.
નરહ.
 જીિનમાં દુઃખો અર્નિાયા છે , દુઃખી થવ ંુ અર્નિાયા નથી.
નથી.
ુ હ ઉતની હી સંગીન હોગી..
 રાત જીતની ભી રં ગીન
ીન હોગી,
હોગી, સબ
હોગી..
 ર્નરાશા રથતા ઉપરના સપીડ
બ્રેકર જેિી હોય છે .સપીડ
બ્રેકર ૫ર લાંબો સમય રહેવ ંુ ૫ડત ંુ નથી,
નથી,
્
્
૫છીનો આગળનો રથતો મજાનો હોય છે .

 નોકરી ઉ૫ર જાઓ છે ત્યાં કોઇને કોઇ તકલીફ તો આિિાની જ ૫ણ તેની સાથે ઘરના
સદસયોને
,ર્મત્રને શંુ લેિાદે િા ? સાંજે કામ ઉ૫રથી આિો ત્યારે તે બધી તકલીફો ત્યાં જ છોડીને
્
આિો.
આિો.ઓરફસની તકલીફો ટે ન્સનની િાતો ત્યાં જ છોડીને આિો.
આિો.સિારમાં જોશો તો તેમાંની
ઘણીખરી બીજા રદિસે સિારે ત્યાં હોતી નથી.
નથી.
 અમાસની રાતે ચંદ્ર નથી ના અફસોસમાં ર્િતે તો તારાન ંુ સૌદયા ક્યાંથી માણી શકાય ?
 િેદનાઓ િેલ બને ગીત એવ ંુ ગાજે..
શોકને બનાિી શ્ર્લોક જીિનને શણગારજે.
ગાજે..શોકને
શણગારજે.
 દુઃખ ભલે હો મેરૂં સરખ,ંુ રં જ એનો ના થાિા દે જો,
ો, રં જ સરખ ંુ દુઃખ જોઇ બીજાન ંુ રોિાને બે આંસ ુ
દે જે...
 આજે

હું

સિીકારની
્

ભ ૂર્મકા

અ૫નાિીશ.
નાિીશ.આજે

હું

મારી

આસપાસની

વયસ્તતઓ,
,સંજોગો અને ઘટનાઓને જેિા હશે તેિા રૂ૫
.મારા
ર્થર્ત
રૂ૫માં સિીકારીશ.
િીકારીશ
્યસ્તતઓ,પરરસર્થર્ત,
્
્
જીિનમાં આિતી પરરસર્થર્ત
કે ઘટના માટે અન્ય ઉ૫ર દોષારો૫
દોષારો૫ણ નહી કરૂં.
્
 આ જગતમાંથી હું એકિાર ૫સાર થિાનો છું તેથી હું કશી મમતા બતાિી શકું તેમ હોઉં કે કોઇ
સારૂ કામ કરી શકું તેમ હોઉં તો લાિ અત્યારે જ કરી લઉં..
લઉં..
 આ૫ણંુ ધાયું ુ થાય તો એતે હરરકૃપા સમજિી,
સમજિી,એ પ્રમાણે ના થાય તો હરરઇચ્છા સમજિી.
સમજિી.
ુ જ્યારે જ્યાં મળે બધાનો ર્િચાર દે ...
 એટલી સમજ મને ૫રિરરદગાર દે .... સખ
...
 ૫રમેશ્વર કોઇને કોઇ સિરૂપે
આ૫ણી પાસે આિે છે ..આ
..આ૫ણે ના છૂટકે જરાક આપીએ છીએ અને
્
આશા િધારે ની રાખીએ છીએ..
છીએ..
 હમ ના સોચે હમે ક્યા ર્મલા હૈ..હમ
..હમ યે સોચે
સોચે રકયા ક્યા હૈ અપાણ...
 સામટંુ આિેને ભલે જગન ંુ અંધારૂં તો યે હૈયાની હું રહિંમત ના હારૂં...
...
 કોઇનો સને
હોતો,આ૫ણી અપેક્ષાઓ જ િધારે હોય છે .
્ હ ક્યારે ય ઓછો નથી હોતો,
 કોઇને કશંુ જ આપી ન શકે અગર કોઇને માટે કશંુ જ ના કરી શકે એટલો દરરદ્ર કે ર્નબાળ કોઇ
માણસ હોતો જ નથી.
નથી.
 ૫રરસર્થર્ત
બદલિાની નરહ દ્રષરટ
કરિી.
્
્ બદલિા પ્રાથાના કરિી.
 જે સર્થર્ત
હું બદલી શકતો નથી તેને સિીકારિાની
મર્ત આ૫..જે
બદલી શકું છું તેને
..જે સર્થર્ત
્
્
્
બદલિાની શસ્તત આ૫ અને એ બે પરરસર્થર્તનો
ભેદ સમજિાની બપ્ુ ધ્ધ આ૫...
્
 હું ક્યાં કહું છું આપની હા હોિી જોઇએ ૫ણ ના કહો છો એમાં વયથા
હોિી જોઇએ...
જોઇએ...
્
 જીિનમાં ભાગો નહી આ૫ણે જેટલા ભાગીશંુ તેટલી જ મર્ુ સબત આપણી પાછળ દોડશે,
મર્ુ સબતોનો રહિંમતથી સામનો કરો.
કરો.

