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ધમર્ધારણાને આચરણમા ંઉતારવી જોઈએ 
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દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

નીિતનુ ંવચન છે કે શા નો અભ્યાસ કરીને ૫ણ લોકો મખૂર્ હોય છે. શા નો જાણકાર 
તો તે છે  તેના આદેશોનુ ં પાલન કરે છે. ઔષિધના ગણુોની પર્શસંા કરવાથી 
રોગમક્ત થવાત ંનથી  એ માટે તો તેન ંસેવન કરવાથી જ લાભ થશે  રોગમકુ્ત થવાત ુનથી. એ માટ તો તન ુસવન કરવાથી જ લાભ થશ. 

વાધ્યાય અને સત્સગંનુ ં મહત્વ એ માટે વીકારવામા ં આ યુ ં છે કે વાચેંલા ં
શા વચનો અને સાભંળેલા સ ઉ૫દેશોને આત્મસાત ્ કરીને મનુ ય પોતાની 
ખામીઓન ે સધુારીન ે સન્માગેર્ ચાલવાની પર્ેરણા મેળવે. મખુ્ય હતે ુ કોઈ પુ તકના ં
પાના ં ફેરવવા કે કોઈના મખુમાથંી નીકળતા વચનોને સાભંળવાનુ ં નથી, આ તો 
પણુ્યફળ મેળવવાનુ ંસાધ્ય છે, સાધન નથી, શા ોનો પાઠ પણુ્ય ૫ણ હોઈ શકે છે, 
૫રંત ુ તવેુ ં ત્યારે બનશે કે જ્યારે તેના ઉ૫યોગી અંશને જીવનકર્મમા ં ઉતારવામા ં
આવે. 

જો એવુ ંકાઈં બનશે નહીં, માતર્ અક્ષરોને જ વાચંી, લેવામા ંઆ યા, તો તે એક સમય 
યતીત કરવા પરૂત ુ ંછે. મધની અનેક પર્કારની ચચાર્ સાભંળવાનો ત્યારે લાભ મળી 
શકે છે, જ્યારે તેને પર્ાપ્ત કરીને સેવન કરવામા ંઆવે. જો માતર્ મધના ગણુ દશાર્વતા 

ે ં ં ો ો ે ી ે ી ી ે ી ેપ ુ તકને વાચં્યુ ંહોય તો ભલા મધના સવેનથી પર્ાપ્ય લાભ કેવી રીતે મળી શકે ? 

કોઈ ધમર્શા ના પાઠનુ ંગમે તેટલુ ંમહત્વ બતાવવામા ંઆ યુ ંહોય, તે સાચુ ં ત્યારે 
પરુવાર થશે, જ્યારે તેની પર્ેરણા જીવનકર્મને ઉત્કૃ ટતાની િદશામા ં વધારે 
તત્પરતાપવર્ક આગળ વધવાની પર્ેરણા આપી શકે  તત્પરતાપવૂક આગળ વધવાની પર્રણા આપી શક. 

આ જ વાત કોઈ સતં કે મહાપરુુષના ંદશર્ન કરવા અને તેમના પર્વચનને સાભંળવા 
૫ર લાગ ુ૫ડે છે. કોઈ કેટલોય મોટો યોગી કે સતં ભલેને ન હોય, છતા ંતેના દશર્ન 
માથંી કોઈને કાઈં૫ણ લાભ મળી શકતો નથી કે નથી કાનના ૫રદા સાથે અથડાઈન ે
હવામા ંઉડી જતા પર્વચન કોઈ પણુ્યફળ આપી શકતા. દશર્ન અથવા વણને પણૂર્ 
માની બેસવુ ંબહુ મોટી ભલૂ છે.  
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તે જીવન ઉત્કષર્ની િદશામા ંપર્ેરણા આપી શકે છે અને જો યિકતત્વનુ ંઅનકુરણ 
અથવા સ ૫રામથર્નુ ંઅનસુરણ થઈ શકત ુ ં હોય તો કથન વણના ં  માહાત્મ્યનુ ં
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વણર્ન તથા પણુ્યફળ દશાર્ ય ુ ંછે તે મળી શકે. સત્સગંનો હતે ુએ છે કે ે ઠ લોકોએ 
પોતાના યિકતત્વન ેઢાળવામા ંઅને કત ૃર્ત્વને પર્ખર બનાવવામા ંશા માટે અને કેવી 
રીતે પર્યત્નો કયાર્ છે તેમને નજીકથી અધ્યયન અન્વેષણ ારા આત્મસાત ્કરવાનો 
પર્યત્ન કરવો જોઈએ. મણે સમદુર્ના ઊંડાણમા ંઊતરીને પર્વેશ કય  છ, તેમણે જ 
મોતી મેળ યા ં છે,  િકનારા ૫ર બેસીને સમદુર્નુ ં દશર્ન કરે છે તેમણે સમદુર્ના 
સગંાથનો છીછરો સતંોષ ભલે મળી જાય, ૫ણ કાઈં કહવેા લાયક પર્ાિપ્ત તમેના 
હાથમા ંઆવશે નહીં. 

ધ ર્ ી ર્ ધ િ ં ે િ ર્ ે ેર્ધમર્ની સાથર્કતા ધારણા અથવા િન ઠામા છે.  િકર્યાકમર્ આ૫ણને સન્માગેર્ આગળ 
વધવાની પર્ેરણા આપી શકે તેને સાથર્ક કહવેામા ંઆવશે. ધાિમર્ક કમર્કાડંનુ ંએકમાતર્ 
તાત્પયર્ એ છે કે તેને પણૂર્ કરવાની સાથે  ઉચ્ચ ભાવનાઓ તે પર્યોજનની સાથે 
સકંળાયેલી છે, તેમન ેમનની એકાગર્તાથી સમજવામા ંઆવે અને તેમનો િન ઠાપવૂર્ક 

ી િ ઓ ં ે ં ેજીવનની પર્વિૃ ઓમા ંસમાવશે કરવામા ંઆવે. 

સમ ત કમર્કાડંનુ ં િવધાન આ એક ઉ ેશને માટે થયુ ં છે. સચ્ચાઈના ઊંડાણમા ં ન 
ઊતરતા ંજો છીછરી સમજથી એ માની લેવામા ંઆવે કે ત ે િકર્યાકમર્ જ પણુ્યફળની 
પર્ાિપ્ત કરાવી શકે છે  તો એ ભયકંર ભલ જ હશે  ભોજન બનાવવાન ંિકર્યાકમર્ કેટલ ંપર્ાિપ્ત કરાવી શક છ, તો એ ભયકર ભલૂ જ હશ. ભોજન બનાવવાન ુિકર્યાકમ કટલ ુ
યવિ થત કેમ ન હોય, ૫ણ તેનો લાભ ત્યારે જ થાય છે, જ્યારે રાધંવામા ંઆવલેી 
રસોઈને ખાવામા ં ૫ણ આવ.ે વાનગીઓનુ ં પર્દશર્ન જોઈને અથવા પશર્થી ભખૂ 
સતંોષી શકાતી નથી અને ધમર્કમ ની િવિધ યવ થા કરવા માતર્થી આિત્મ ક પર્ગિત 
અથવા આ મશાિંતન ંલ ય પણર્ થત ંનથી  મખ્ય લાભ તો આચરણનો છે  તેની અથવા આત્મશાિતન ુલ ય પણૂ થત ુનથી. મખુ્ય લાભ તો આચરણનો છ. તની 
પર્ેરણા આ૫વા માટે સત્સગં વાધ્યાય, સતંદશર્ન, કથા પર્વચન તેમજ િવિવધ િવિધ 
તથા ધમર્કમ ની જોગવાઈ કરી છે. 
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તેગીતામા ંકહયુ ંછે કે કમર્ અકમર્નો િનણર્ય કરવા માટે શા  પર્માણ છે, ૫રંત ુપર્  એ 
છે કે કયા શા  ારા િનણર્ય કરવામા ં આવે, કયાથી નહીં ? પર્ત્યકે મત અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

િવચારધારા માટે અલગ અલગ શા  છે. યહદૂીઓ માટે બાઈબલનો પવૂાર્ધર્ 
'ઓ ડટે ટામેન્ટ' અપૌરુષેય છે તો િખર્ તીઓ માટે તેનો ઉ રાધર્ 'ન્યટેૂ ટામેન્ટ' 
બર્ વાકય છે. નો માટે નગમ-સુ , બૌ ોને માટે 'િતર્૫િટક' અને આ રીતે િહદું 
વગેરે અન્ય ધમાર્નયુાયીઓ માટે પોતાનો ધમર્ગર્થં સવર્ ે ઠ છે. િહંદુઓમા ં૫ણ વળી 
અનેક મતમતાતંરો છે. 

આ  ધમર્તતંર્મા ં િવરોધી તત્વોની જ િવપલુતા થઈ ગઈ છે. ૫િરણામે તમેા ં
િવકૃિતઓની વિૃ  થતી રહી છે. ધમાર્ધ્યક્ષનુ ં ૫ ધારણ કરીને પોતાનો વાથર્ પરૂા 

ી ી ં ં ઈ ે ે ધ ેકરવાની ચાલાકી જયા ત્યા શ  થઈ છે. આના કારણે સમાજના મ, ધન, અને 
સન્માનનુ ં

શોષણ થઈ રહયુ ંછે. બદલામા ંસામાન્ય માનવીને  મળે છે તેમા ંહાિન જ હાિન થઈ 
રહી છે. ક પના લોકના ંિનરથર્ક ઉડયનો, મઢ માન્યતાઓ, અંધિવ ાસ વગેરે જ લોકો રહી છ. ક પના લોકના િનરથક ઉડયનો, મઢૂ મા યતાઓ, અંધિવ ાસ વગર જ લોકો 
મેળવી શકે છે.ભાગ્યવાદ, દેવવાદ, ૫લાયનવાદ ઉપેક્ષાવાદ ની હાિનકારક 
માન્યતાઓ જ તે કે્ષતર્મા ંસામાન્ય માનવીને મળે છે.  આદશર્વાદી દૃિ ટકોણની શિુ  
કરવાનો ધમર્તતંર્ની થા૫નાનો ઉ ેશ હતો, તેનુ ંસવર્થા િવ૫રીત પર્િશક્ષણ આ૫વામા ં
આજન ં િવકત ધમર્તતંર્ કિટબ  બની ર  ં છે  નદી નાન  દેવદશર્ન વા ટક આજન ુ િવકૃત ધમતતર્ કિટબ  બની ર  ુ છ. નદી નાન, દવદશન વા ટક 
કમર્કાડંથી પા૫નો દંડ ભોગવવામાથંી ટકારો મળી જાય છે અને અમકુ પજૂાિવિધથી 
વગર્મિુકતની, દેવકૃપાથી મનની ઇચ્છા પણૂર્ થવાની િસિ  મળી શકે છે, આ 
માન્યતાએ અનૈિતકતા  તેમજ અકમર્ણ્યતાને ઉ ેજન આપ્યુ ંછે. જો પા૫ની સજાથી 
સહજ ટકારો મળી શકે તો ૫છી દ કમ થી ભરપર લાભ શા માટે ન ઉઠાવવો જોઈએ સહજ ટકારો મળી શક તો ૫છી દુ કમ થી ભરપરૂ લાભ શા માટ ન ઉઠાવવો જોઈએ 
? જ્યારે અમકુ કમર્કાડં જ વગર્મિુકત વગેરેનો લાભ આપી શકે છે તો આત્મોત્કષર્ને 
માટે ચાિરતર્િન ઠા તેમજ ૫રમાથર્ ૫રાયણતાની ક ટસાધ્ય પર્િકર્યા શા માટે વીકારવી 
જોઈએ ? આ  ધમર્કે્ષતર્મા ં ધમાર્ન ુ ઠાનોનો મિહ મા આકાશપાતાળ ટલો 

ં ી ો ે ે ધ ર્ ી ંબતાવવામા આવી રહયો છે અને ધમર્તત્વના મળુ ૫ર તીક્ષણ કુઠારાઘાણ કરવામા 
આવી રહયો છે.  
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કેટલા દુઃખની વાત છે કે સામાન્ય માનવી પાસથેી અસીલ ા અને પર્ચરુ સ૫ંદા 
પર્ાપ્ત કયાર્ ૫છી ૫ણ ધમર્તતંર્ બદલામા ંતે ભર્મણાઓ આપી રહયો છે,  આત્મોકષર્નુ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

પર્યોજન પણૂર્ કરવામા ંમદદ ૫ થવી તો દૂર ઊલટાનુ ં િવઘ્ન ઉભા ં કરે છે. "એન 
ઇન્ટર્ોડક્શન ટુ ધી ફીલોસોફી ઑફ િરલીજન" મા ંરોબટર્ લીટ પૈટરસન લખે છે કે - 
"ધાિમર્ક હોવાનો અથર્ છે સ િવચારો તેમજ સ ભાવનાઓનો પુજં બનવુ ંઅને  આ 
િવશેષતાઓથી સારી રીતે સ૫ં  છે, તે સાચા અથર્મા ંધાિમર્ક છે." 

ઉ૫રોકત તથ્યથી ધમર્નુ ંયથાથર્ વ ૫ પ ટ થઈ જાય છે, ૫રંત ુએન ેિવ માનવનુ ં
દુભાર્ગ્ય જ કહવે ુ ંજોઈએ કે તેણે હમંેશા ધમર્ના અિવકિસત વ ૫ને જ િનહા યુ ંઅને 
તેના અનસુરણથી જન્મથેી િવકૃિતઓન ે ધમર્ની િવકૃિત માની લીધી, જ્યારે ધમર્નુ ં

િ ં ઉ ધ ર્ ીઓવા તિવક મ ૂ યાકન ઉત્કૃ ટ તથા શુ  ધમાર્નયુાયીઓના આચરણના પર્કાશ ારા જ 
કરવુ ંજોઈએ, કારણ કે ધમર્ની િવરાટ ૫િરભાષાની અંતગર્ત ધમર્નો એક એવો િવ ાસ 
કે આ થાના વ ૫મા ં વીકાર કરવામા ંઆવે છે,  યિકતના આચરણમા ંતથા તેની 
િકર્યાઓમા ંપર્િતિબિંબત થાય છે. 

ાનય મા ંતમે પણ આહતુી આપો 

સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ને દૂર કરી 
સ બુ ી થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  ુ

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગુની સમ યાના 
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યા ંછે. આ પુ તકોને જન જનને વચંાવવા તે 
આજનો યગુધમર્ છે. પુ તક સિૂચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મગંાવો. 

પર્ાિપ્ત થાન :  ગાયતર્ી ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.ન.ં ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

પર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ 

ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ 

 E‐Mail : yugnirman@awgp.org.
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