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ધમર્ધારણાને આચરણમાં ઉતારવી જોઈએ
દે વીઓ અને ભાઈઓ,
નીિતનુ ં વચન છે કે શા નો અભ્યાસ કરીને ૫ણ લોકો મ ૂખર્ હોય છે . શા નો જાણકાર
તેના આદે શોનુ ં પાલન કરે છે . ઔષિધના ગુણોની પર્શંસા કરવાથી

તો તે છે

રોગમક્ત
રોગમુ
ક્ત થવાત ું નથી.
નથી એ માટ
માટે તો તનુ
તેન ં સવન
સેવન કરવાથી જ લાભ થશ.
થશે
વાધ્યાય અને સત્સંગનુ ં મહત્વ એ માટે

વીકારવામાં આ યું છે કે વાંચેલાં

શા વચનો અને સાંભળે લા સ ઉ૫દે શોને આત્મસાત ્ કરીને મનુ ય પોતાની
ખામીઓને સુધારીને સન્માગેર્ ચાલવાની પર્ેરણા મેળવે. મુખ્ય હેત ુ કોઈ પુ તકનાં
પાનાં ફેરવવા કે કોઈના મુખમાંથી નીકળતા વચનોને સાંભળવાનુ ં નથી, આ તો
પુણ્યફળ મેળવવાનુ ં સાધ્ય છે , સાધન નથી, શા ોનો પાઠ પુણ્ય ૫ણ હોઈ શકે છે ,
૫રં ત ુ તેવ ું ત્યારે બનશે કે જ્યારે તેના ઉ૫યોગી અંશને જીવનકર્મમાં ઉતારવામાં
આવે.
જો એવું કાંઈ બનશે નહીં, માતર્ અક્ષરોને જ વાંચી, લેવામાં આ યા, તો તે એક સમય
યતીત કરવા પ ૂરત ું છે . મધની અનેક પર્કારની ચચાર્ સાંભળવાનો ત્યારે લાભ મળી
શકે છે , જ્યારે તેને પર્ાપ્ત કરીને સેવન કરવામાં આવે. જો માતર્ મધના ગુણ દશાર્વતા

ે નથીી પર્ાપ્ય લાભ કેેવી રીતે
પુ તકનેે વાંચ્ં યું હોય
ો તોો ભલા મધના સેવ
ી ે મળીી શકેે ?

કોઈ ધમશ
ર્ ા ના પાઠનુ ં ગમે તેટલું મહત્વ બતાવવામાં આ યું હોય, તે સાચું ત્યારે
પુરવાર

થશે,

જ્યારે

તેની

પર્ેરણા

જીવનકર્મને

ઉત્કૃ ટતાની

િદશામાં વધારે

ૂવક
તત્પરતાપવ
તત્પરતાપ
પર્ેરણા આપી શક.
શકે
ર્ક આગળ વધવાની પર્રણા
આ જ વાત કોઈ સંત કે મહાપુરુષનાં દશન
ર્ કરવા અને તેમના પર્વચનને સાંભળવા
૫ર લાગુ ૫ડે છે . કોઈ કેટલોય મોટો યોગી કે સંત ભલેને ન હોય, છતાં તેના દશર્ન
માંથી કોઈને કાંઈ૫ણ લાભ મળી શકતો નથી કે નથી કાનના ૫રદા સાથે અથડાઈને
હવામાં ઉડી જતા પર્વચન કોઈ પુણ્યફળ આપી શકતા. દશન
ર્ અથવા

વણને પ ૂણર્

માની બેસવું બહુ મોટી ભ ૂલ છે .
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તે જીવન ઉત્કષર્ની િદશામાં પર્ેરણા આપી શકે છે અને જો

યિકતત્વનુ ં અનુકરણ

અથવા સ ૫રામથન
ર્ ુ ં અનુસરણ થઈ શકત ું હોય તો કથન

વણનાં

વણર્ન તથા પુણ્યફળ દશાર્ યું છે તે મળી શકે. સત્સંગનો હેત ુ એ છે કે

માહાત્મ્યનુ ં
ે ઠ લોકોએ

પોતાના યિકતત્વને ઢાળવામાં અને કતત્ર્ ૃ વને પર્ખર બનાવવામાં શા માટે અને કેવી
રીતે પર્યત્નો કયાર્ છે તેમને નજીકથી અધ્યયન અન્વેષણ
પર્યત્ન કરવો જોઈએ.
મોતી મેળ યાં છે ,

ારા આત્મસાત ્ કરવાનો

મણે સમુદર્ના ઊંડાણમાં ઊતરીને પર્વેશ કય છ, તેમણે જ
િકનારા ૫ર બેસીને સમુદર્નુ ં દશર્ન કરે છે તેમણે સમુદર્ના

સંગાથનો છીછરો સંતોષ ભલે મળી જાય, ૫ણ કાંઈ કહેવા લાયક પર્ાિપ્ત તેમના
હાથમાં આવશે નહીં.
ધ ર્ની સાથક
ધમ
ધ
અથવા િન
િ ઠામા ં છેે .
ર્ તા ધારણા

િ
િકર્યાકમ
ર્ આ૫ણનેે સન્માગેર્ેર્ આગળ

વધવાની પર્ેરણા આપી શકે તેને સાથર્ક કહેવામાં આવશે. ધાિમર્ક કમર્કાંડનુ ં એકમાતર્
તાત્પયર્ એ છે કે તેને પ ૂણર્ કરવાની સાથે

ઉચ્ચ ભાવનાઓ તે પર્યોજનની સાથે

સંકળાયેલી છે , તેમને મનની એકાગર્તાથી સમજવામાં આવે અને તેમનો િન ઠાપ ૂવર્ક

ે કરવામાંં આવે.ે
જીવનનીી પર્વિૃિ ઓ
ઓમાંં સમાવેશ

સમ ત કમક
ર્ ાંડનુ ં િવધાન આ એક ઉ ે શને માટે થયું છે . સચ્ચાઈના ઊંડાણમાં ન
ઊતરતાં જો છીછરી સમજથી એ માની લેવામાં આવે કે તે િકર્યાકમર્ જ પુણ્યફળની
ૂલ જ હશ.
પર્ાિપ્ત કરાવી શક
શકે છ,
છે તો એ ભયકર
ભયંકર ભ
ભલ
હશે ભોજન બનાવવાનુ
બનાવવાન ં િકર્યાકમર્ કટલુ
કેટલં
યવિ થત કેમ ન હોય, ૫ણ તેનો લાભ ત્યારે જ થાય છે , જ્યારે રાંધવામાં આવેલી
રસોઈને ખાવામાં ૫ણ આવે. વાનગીઓનુ ં પર્દશર્ન જોઈને અથવા

પશથ
ર્ ી ભ ૂખ

સંતોષી શકાતી નથી અને ધમક
ર્ મ ની િવિધ યવ થા કરવા માતર્થી આિત્મ ક પર્ગિત
ૂણર્ થત ું નથી.
અથવા આત્મશાિતનુ
આ મશાંિતન ં લ ય પ
પણ
નથી મુ
મખ્ય
ખ્ય લાભ તો આચરણનો છ.
છે તની
તેની
પર્ેરણા આ૫વા માટે સત્સંગ વાધ્યાય, સંતદશર્ન, કથા પર્વચન તેમજ િવિવધ િવિધ
તથા ધમર્કમ ની જોગવાઈ કરી છે .
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તેગીતામાં કહયું છે કે કમર્ અકમર્નો િનણય
ર્ કરવા માટે શા
છે કે કયા શા

પર્માણ છે , ૫રં ત ુ પર્

એ

ારા િનણર્ય કરવામાં આવે, કયાથી નહીં ? પર્ત્યેક મત અને

િવચારધારા માટે અલગ અલગ શા

છે . યહદ
ૂ ીઓ માટે બાઈબલનો પ ૂવાર્ધર્

'ઓ ડટે ટામેન્ટ' અપૌરુષેય છે તો િખર્ તીઓ માટે તેનો ઉ રાધર્ 'ન્ય ૂટે ટામેન્ટ'
બર્ વાકય છે .

નો માટે

નગમ-સુ , બૌ ોને માટે 'િતર્૫િટક' અને આ રીતે િહંદુ

ુ ાયીઓ માટે પોતાનો ધમર્ગર્થ
ં સવર્ ે ઠ છે . િહંદુઓમાં ૫ણ વળી
વગેરે અન્ય ધમાર્નય
અનેક મતમતાંતરો છે .
આ

ં માં િવરોધી તત્વોની જ િવપુલતા થઈ ગઈ છે . ૫િરણામે તેમાં
ધમત
ર્ તર્

િવકૃિતઓની વ ૃિ

થતી રહી છે . ધમાર્ધ્યક્ષનુ ં ૫ ધારણ કરીને પોતાનો વાથર્ પ ૂરા

કરવાનીી ચાલાકીી જયા ં ત્યા ં શ

થઈ
ઈ છેે . આના કારણેે સમાજના

મ, ધન,
ધ
અનેે

સન્માનનુ ં
શોષણ થઈ રહયું છે . બદલામાં સામાન્ય માનવીને

મળે છે તેમાં હાિન જ હાિન થઈ

ૂઢ મા
રહી છ.
છે . ક પના લોકના
લોકનાં િનરથ
િનરથક
ક
મઢ
માન્યતાઓ,
યતાઓ, અંધિવ ાસ વગે
વગર
રે જ લોકો
ર્ ઉડયનો, મ
મેળવી શકે છે .ભાગ્યવાદ, દે વવાદ, ૫લાયનવાદ ઉપેક્ષાવાદ

ની હાિનકારક

આદશવ
ર્ ાદી દૃિ ટકોણની શુિ

માન્યતાઓ જ તે ક્ષેતર્માં સામાન્ય માનવીને મળે છે .

ં ની થા૫નાનો ઉ ે શ હતો, તેન ુ ં સવર્થા િવ૫રીત પર્િશક્ષણ આ૫વામાં
કરવાનો ધમર્તતર્
ં કિટબ
આજન ં િવકત
આજનુ
િવકૃત ધમ
ધમતતર્
ત
ર્ તર્

બની ર ું છ.
છે નદી

કમર્કાંડથી પા૫નો દં ડ ભોગવવામાંથી

નાન દે
નાન,
દવદશન
વદશન
ર્

સહજ

ટક

ટકારો મળી જાય છે અને અમુક પ ૂજાિવિધથી

વગમ
ર્ િુ કતની, દે વકૃપાથી મનની ઇચ્છા પ ૂણર્ થવાની િસિ
માન્યતાએ અનૈિતકતા

વા

મળી શકે છે , આ

તેમજ અકમણ્ર્ યતાને ઉ ેજન આપ્યું છે . જો પા૫ની સજાથી

ટકારો મળી શક
શકે તો ૫છી દુ કમ થી ભરપ
ભરપરૂર લાભ શા માટ
માટે ન ઉઠાવવો જોઈએ

? જ્યારે અમુક કમર્કાંડ જ વગર્મિુ કત વગેરેનો લાભ આપી શકે છે તો આત્મોત્કષર્ને
માટે ચાિરતર્િન ઠા તેમજ ૫રમાથર્ ૫રાયણતાની ક ટસાધ્ય પર્િકર્યા શા માટે વીકારવી
જોઈએ ? આ

ધમર્ક્ષેતર્માં ધમાર્ન ુ ઠાનોનો

મિહ

મા આકાશપાતાળ

ટલો

બતાવવામા ં આવીી રહયોો છેે અનેે ધ
ધમર્તત્વના મુળ ૫ર તીક્ષણ
ી
કુઠારાઘાણ કરવામા ં
આવી રહયો છે .
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કેટલા દુઃખની વાત છે કે સામાન્ય માનવી પાસેથી અસીલ

ા અને પર્ચુર સં૫દા

ં બદલામાં તે ભર્મણાઓ આપી રહયો છે ,
પર્ાપ્ત કયાર્ ૫છી ૫ણ ધમર્તતર્

આત્મોકષર્ન ુ ં

પર્યોજન પ ૂણર્ કરવામાં મદદ ૫ થવી તો દૂર ઊલટાનુ ં િવઘ્ન ઉભાં કરે છે . "એન
ઇન્ટર્ોડક્શન ટુ ધી ફીલોસોફી ઑફ િરલીજન" માં રોબટર્ લીટ પૈટરસન લખે છે કે ં બનવું અને
"ધાિમર્ક હોવાનો અથર્ છે સ િવચારો તેમજ સ ભાવનાઓનો પુજ
િવશેષતાઓથી સારી રીતે સં૫

આ

છે , તે સાચા અથર્માં ધાિમર્ક છે ."

ઉ૫રોકત તથ્યથી ધમર્ન ુ ં યથાથર્ વ ૫ પ ટ થઈ જાય છે , ૫રં ત ુ એને િવ માનવનુ ં
દુભાર્ગ્ય જ કહેવ ું જોઈએ કે તેણે હંમેશા ધમર્ના અિવકિસત વ ૫ને જ િનહા યું અને
તેના અનુસરણથી જન્મેથી િવકૃિતઓને ધમર્ની િવકૃિત માની લીધી, જ્યારે ધમર્ન ુ ં
ં
વા તિવક
િ
મ ૂ યાકન
ઉત્કૃ ટ તથા શુ
ઉ

ુ ાયીઓના
ધમાર્નય
ધ
ીઓ
આચરણના પર્કાશ

ારા જ

કરવું જોઈએ, કારણ કે ધમર્ની િવરાટ ૫િરભાષાની અંતગર્ત ધમર્નો એક એવો િવ ાસ
કે આ થાના વ ૫માં વીકાર કરવામાં આવે છે ,

યિકતના આચરણમાં તથા તેની

િકર્યાઓમાં પર્િતિબંિબત થાય છે .

ાનય માં તમે પણ આહત
ુ ી આપો
સમ ત સંકટોનુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુિર્ .

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી

સ બુુ ી થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં. ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યુગની સમ યાના
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે
આજનો યુગધમર્ છે . પુ તક સ ૂિચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મંગાવો.
પર્ાિપ્ત થાન : ગાયતર્ી

ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.નં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨
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