
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દશર્ન તો કરીએદશર્ન તો કરીએ, , પણ પણ આ રીતેઆ રીત ે 

દશર્નદશર્ન  માટેમાટે  દેવ થાનોએદેવ થાનોએ  

જનારાઓનીજનારાઓની સખં્યાસખં્યા બહબહ મોટીમોટી છેછે..જનારાઓનીજનારાઓની  સ યાસ યા  બહુબહુ મોટીમોટી છછ..

દશર્નદશર્ન  ((ફીલોસોફીફીલોસોફી) ) 
સમજવાસમજવા  માટેમાટે  આઆ  પુ તકનોપુ તકનો  
વાધ્યાયવાધ્યાય સૌસૌ દશર્નાથીર્ઓએદશર્નાથીર્ઓએવા યાયવા યાય  સૌસૌ  દશનાથીર્ઓએદશનાથીર્ઓએ
કરવોકરવો  અનેઅને  કરાવવોકરાવવો  જોઈએજોઈએ..

જાતેજાતે  લાભલાભ  મેળવેમેળવે  અનેઅને  
બીજાબીજા અનેકોઅનેકો સધીસધી આઆ રોશનીરોશનીબીજાબીજા  અનકોઅનકો  સધુીસધુી  આઆ રોશનીરોશની

પર્કાશનેપર્કાશન ે ફેલાવેફેલાવે..

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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દશર્ન તો કરીએ, પણ આ રીતે 

આપણા સમાજમા ંદશર્નનો ખબ મિહમા છે  દેવમિંદરોમા ંતેમજ તીથ ના દશર્ન કરવા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આપણા સમાજમા દશનનો ખબૂ મિહમા છ. દવમિદરોમા તમજ તીથ ના દશન કરવા 
માટે લોકો ખબૂ ક ટ વેઠીને, ઘણુ ંખચર્ કરીને જાય છે અને દશર્ન કરીન ેઘણો સતંોષ 
પામે છે. વળી કહ ે છે, કે અમારા ભાગ્યમા ંઆવો સઅુવસર લખ્યો હતો ના લીધે 
અમકુ તીથર્ કે દેવમિંદરોમા ંદશર્ન થઈ શક્યા.ં આવી જ રીતે કોઈ સતં, મહાત્મા, 
િ ે ો ે ો ો ો ો ી ે ે ે ે ે ેિવ ાન કે મહાપરુુષ જોવા માટે પણ લોકો દોડાદોડીને જાય છે અને માન ે છે કે 
દશર્નનુ ંપણુ્યફળ તમેને મળી ગયુ.ં આપણા દેશમા ંઆ માન્યતા ખબૂ ઊંડે સધુી ઘર 
કરી જાય છે. દશર્નના લાભો િવશે લોકોની માન્યતા ચરમસીમા સધુી પહ ચી ગઈ છે. 
કેટલાક લોકો તો દશર્નને ક યાણને એકમાતર્ ઉપાય માની લે છે. કંુભના મેળામા ં
લાખો યિક્તઓ એટલા માટે જાય છે, કે ત્યા ં જવાથી તીથર્ થાન ઉપરાતં સતં-
મહાત્માઓના ંપણ દશર્ન થશે, નાથી તેમના ંપાપો ધોવાઈ જશે અને પણુ્યનો લાભ 
મળશે. 

અિતરેક ન કરવામા ંઆવે: અિતરક ન કરવામા આવ: 

મહાત્મા ગાધંીના દશર્ન માટે લાખો લોકો જતા હતા. તેઓ જ્યાથંી પસાર થતા હતા, 
ત્યાનંા ટેશનો પર બહુ ભીડ જમા થતી હતી અને દશર્ન માટે આગર્હ કરતી હતી. 
આખા િદવસના કઠોર મથી થાકી ગયા હોવાથી રાતર્ ેતેઓ ગાડીમા ંસતૂા હોય ત્યારે 
પણ લોકો તેમને જગાડવા અને તેમને દશર્ન  કરવાનો આગર્હ કરતા હતા. તેમન ે
આરામ ન મળવાથી ક ટ થશે, બીમાર પડી જશે, એવી કોઈને પરવા ન હતી, તેમન ે
તો બસ ગમે તેમ દશર્ન કરવા હતા.ં જો કે લોકોના િદલના મહાત્મા ગાધંી પર્ત્યે ા-
ભાવના પણ હતી, પરંત ુસાથેસાથે દશર્નથી પણુ્ય મળવાનો લોભ પણ ઓછો ન હતો. ુ ુ
જો માતર્ ા જ હોત અને તેની સાથે િવવેકનુ ંિનયતંર્ણ પણ હોત તો સતત કાયર્થી 
થાકેલા એક વયોવુ  પરમા થીર્ સત્પરુુષને રાતર્ે જગાડવાનો આગર્હ શા માટે કરત? 
આવી િ થિતમા ંલોકો પોતાની ાને પોતાના અંત:કરણ સધુી િસિમત રાખી શક્તા 
હતા અન ે દશર્ન કયાર્ િસવાય પણ કામ ચલાવી શક્તા હતા પરંત જ્યા ં દશર્નનો હતા અન દશન કયા િસવાય પણ કામ ચલાવી શક્તા હતા પરત ુ યા દશનનો 
પણુ્યલાભ જ લુટંવો હોય ત્યારે કોઈને તકલીફ પડશે, બીમાર પડી જશે,  
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તેને િચતંા કરવાની શુ ંજ ર હોય? 

આ દશર્નના પણ્યફળ અંગેની માન્યતાનો અિતરેક છે  અિતની મયાર્દાએ પહ ચ્યા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ દશનના પણુ્યફળ અંગની માન્યતાનો અિતરક છ. અિતની મયાદાએ પહ ચ્યા 
પછી અમતૃ પણ િવષ બની જાય છે. ા જ્યારે િવવેકની િસમાઓનુ ંઉ લઘંન કરે 
છે, ત્યારે તે અંધ ા કહવેાય છે અને તેનાથી લાભ કરતા નકુશાન જ થાય છે. ા 
જ્યા ંઆત્માને ઊંચો ઉઠાવે છે, ઈ ર સધુી લઈ જાય છે, ત્યા ંઅંધ ા માણસન ે
અિવવેક  અનાચાર  તથા અંધ પતનની ખાઈમા ંધકેલી દે છે  અિવવક, અનાચાર, તથા અંધ:પતનની ખાઈમા ધકલી દ છ. 

અંધ ાનુ ંશોષણ કરીને અને ધતુારા લોકો બીચારી ભોળી જનતાનુ ંખરાબ રીતે 
શોષણ કરે છે. આ શોષણ બનંે પક્ષો માટે અિહતકર છે. શોષણકતાર્ વધનુ ે વધ ુ
દુ ટતા પર્ ઊતરી આવે છે અને શોિષત રો રોજ વધનુ ેવધ ુદીન-હીન થતો જાય ુ ્ ુ ુ
છે. 

આથી જ આપણા શા મા ંએક બાજુ ાની પર્સશંા કરવામા ંઆવી છે, તો બીજી 
બાજુ અંધ ાની ભારોભાર ટીકા પણ કરવામા ંઆવી છે. દશર્નનો લાભ ઘણો છે ને 

ી ે ી ં ે ે ી ં એ ો ોનકારી શકાય તેમ નથી, પરંત ુ ત્યારે તેની બાબતમા ં એટલો બધો ઉત્સાહ 
બતાવવામા ંઆવે કે  અંધ ા સધુી પહ ચી જાય ત્યારે માનવુ ંજોઈએ, કે હવે 
તેનાથી લાભ ઓછો અને નકુશાન વધ ુથવાની સભંાવના છે. 

દશર્ન એક એવો પર્ાથિમક પર્યાસ છે નાથી કોઈ િવશેની જાણકારી મળે છે  દશન એક એવો પર્ાથિમક પર્યાસ છ નાથી કોઈ િવશની જાણકારી મળ છ. 
જાણકારીથી ા વધે છે ાથી તેનુ ંતથ્ય સમજવા માટેનો ઉત્સાહ વધે છે. તથ્યન ે
અપનાવવાનો પર્યત્ન કરવાથી તે અભ્યાસમા ંઆવે છે. અભ્યાસ પરીપક્વ થવાથી 
તેની િવશષેતાના કારણે જ ઈિચ્છત લાભ મળે છે. 

દશર્નો વા તિવક લાભ આટલી મિંજલ પાર કયાર્ પછી જ મળે છે જોવા માતર્થી જ 
ઈિચ્છત ઉ ેશ પરૂો થઈ જશે એમ માનવુ ંભલૂ ભરેલુ ંછે. 
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શાળાના ંદશર્ન તો કરીએ, પણ આ રીતે :

કોઈકે સાભં ય ં કે અમક પર્ાથિમક શાળામા ં વચ્છતા  યવ થા તથા િશક્ષણ ૫ િત 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કોઈક સાભ ય ુક અમકુ પર્ાથિમક શાળામા વચ્છતા, યવ થા તથા િશક્ષણ ૫ િત 
ઘણી સારી છે. તેમા ંબાળકોન ેભણવા મકૂ્વા સારા.ં ઈચ્છા થઈ કે શાળાના દશર્ન 
કરવા ંજઈએ. ત્યા ંગયા, જોયુ ંતો વુ ંજાણવા મ યુ ંહત ુ ંતેવુ ંજ હત ુ.ં શાળાનુ ંમકાન 
ખબૂ મોટંુ તથા સાફસથૂરંુ, હવા-ઉજાસની સારી યવ થા, બેસવાની સિુવધાજનક 
યવ થા  ઓછી ફી  સયોગ્ય િશક્ષકો  દર વષેર્ ૫રીક્ષાન ંસતંોષજનક ૫િરણામ વગેરે  યવ થા, ઓછી ફી, સયુોગ્ય િશક્ષકો, દર વષ ૫રીક્ષાન ુસતોષજનક ૫િરણામ વગર. 

આમ, શાળાના દશર્ન કરવાથી આટલી પર્ાથિમક જાણકારી મળી અને મન પર્સ  થયુ,ં 
ા વધી. આ ા ારા િજ ાસા ઉત્પ  થઈ કે આ શાળામા ંક્યા ક્યા િવષયો 

ભણાવવામા ંઆવે છે, આ૫ણા ંબાળકોને ક્યા િવષયો ભણાવવા યોગ્ય રહશેે, તેમા ં
ભણવાથી કઈ સિુવધા-અસિુવધા રહશેે, આ શાળામા ંપર્વેશ મેળવવા માટે િવ ાથીર્એ 
કઈ શરતો પરૂી કરવી ૫ડશે, વગેરે. ત્યાર ૫છી શાળાના અિધકારીઓને પછૂયુ ંતો 
તેમણે બધી માિહતી સતંોષજનક રીતે આપી. હવે બાળકને શાળામા ંદાખલ કરવામા ં
આ યો. િવચાયર્ હત ં કે તેને ડોકટર બનાવવો છે,આથી તેને Ôજીવિવ ાનÕ નો િવષય આ યો. િવચાય ુહત ુક તન ડોકટર બનાવવો છ,આથી તન જીવિવ ાન  નો િવષય 
૫ણ ભણતા રહવે ુ ંજોઈએ. ભણવાનુ ંશ  થયુ.ં 

બાળકે ૫િર મપવૂર્ક ભણવાનુ ંશ  કયુર્. ઈન્ટર કક્ષાની ૫રીક્ષા સધુી તેણે પોતાની 
મહનેત જાળવી રાખી. સારા ગણુથી ઉ ીણર્ થયો. ત્યારબાદ મેિડકલ કોલેજમા ંદાખલ 
થયો, પાચં વષર્ સ રી વગેરેમા ંઅભ્યાસ કય , ૫રીક્ષા આપી, પાસ થયો. 

આ રીત ે એક પર્ાથિમક શાળામા ં દાખલ થવાથી માડંીને ડોકટર બનવા 
સધુીની  પર્િકર્યા પરૂી કયાર્ ૫છી જ તે કોઈ દવાખાનામા ંડોકટરની ખરુશી શોભાવી 
શક્યો  બાળકન ે પર્ાથિમક શાળામા ંદાખલ કરાવતા ં૫હલેા ંતેન ં  દશર્ન કરા ય ંહત ંશક્યો. બાળકન  પર્ાથિમક શાળામા દાખલ કરાવતા ૫હલા તન ુ  દશન કરા ય ુહત ુ
તે ફળદાયી નીવડ ુ.ં બાળકને ડોકટર બનાવવા માટે ભણાવવો હતો. એટલે સારી 
શાળાની શોધખોળ હતી. સાભં યા પર્માણે યોગ્ય શાળાની જાણકારી મળી તો તેના ં
પર્ત્યક્ષ દશર્ન કયાર્. દશર્નનુ ંઈિચ્છત ફળ ૫ણ મળયુ.ં સમયાનસુર બાળકે ડોકટર 
બનવામાં સફળતા ૫ણ મેળવી આમ દશર્નન ં પર્ યેક્ષ પણ્યફળ મળી ગય ંબનવામા સફળતા ૫ણ મળવી. આમ દશર્નન ુપર્ત્યક્ષ પણુ્યફળ મળી ગય.ુ 
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હવે કોઈ યિક્ત િવચારે કે, “અમકુ સારી પર્ાથિમક શાળાની કૃપાથી ઘણા બાળકો 
ડોકટર થઈ ગયા ંછે. માટે આ૫ણે ૫ણ તેનો લાભ લઈએ.” આ લાભ મેળવવા માટે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

તેને માતર્ એટલુ ંજ જ રી લાગે છે કે  ”આ શાળાના ંદશર્ન કરી લઈએ, તેની ૫િરકર્મા 
લગાવી દઈએ, દંડવત્  પર્ણામ કરી લઈએ અને થોડા સમયમા ંથોડો ખચર્ કરીને આ 
કમર્કાડં પરૂો કયાર્ એટલે ઘરે આવી જોઈએ.” બસ, માતર્ આટલુ ંકરવાથી બાળકને 
ડોકટર બનવાનુ ંપણુ્યફળ મળી જશે. જ્યારે ઘણા બધા ંબાળકો આ શાળાની કૃપાથી 
ડોકટર બન્યા ંછે તો અમારંુ બાળક કેમ નિહ થાય ? આ રીતે િવચારનારની ા ભલે 
ગમે તેટલી અગાધ હોય અને એ શાળા પર્ત્યે ગમે તેટલો ઊંચો આદર ધરાવતા હોય 
તો ૫ણ પોતાના બાળકને ડોકટર બનાવવામા ંસફળ થઈ શકે નિહ. કારણ એટલુ ંજ 
છે કે દશર્ન અને ઈિચ્છત સફળતા આ બનંેની વચ્ચેની  લાબંી મિંજલ છે તેના પર્ત્ય ેફ
આંખ આડા કાન કરે છે. કેટલી મહનેત કયાર્ ૫છી, કેટલો સમય લગા યા ૫છી કેટલા ં
અસાધનો એકઠા ંકયાર્ ૫છી શાળાનો િવ ાથીર્ ડોકટર બને છે. આ બધી બાબતોની 
ઉપેક્ષા કરવામા ંઆવે તે ઉિચત નથી. માતર્ શાળાના ંદશર્ન કરવાથી ડોકટર બનવાનુ ં
વરદાન મળી જવાની આશા રાખવી એ નથી ઉિચત, નથી િવવેક સમંત. તે પરી થઈ વરદાન મળી જવાની આશા રાખવી એ નથી ઉિચત, નથી િવવક સમત. ત પરૂી થઈ 
૫ણ કેવી રીતે શકે.?

દવાખાનાના દશર્નની ઝલક :

આ૫ણ ંશરીર બીમાર છે  સાભં ય ંછે કે અમક દવાખાનામા ંઆ રોગનો સારો ઇલાજ આ૫ણ ુશરીર બીમાર છ. સાભ ય ુછ, ક અમકુ દવાખાનામા આ રોગનો સારો ઇલાજ 
થાય છે. ઘણા દદ ઓને સારંુ થઈ ગયુ ંછે. ા વધી. સાચી િ થિત જાણવા માટે ત્યા ં
ગયા. જોયુ ંકે દવાખાનામા ંખરેખર સારી યવ થા છે. દદ ઓની સિુવધાનુ ંપરંુૂ ઘ્યાન 
રાખવામા ંઆવે છે. ડોકટરો સયુોગ્ય અને સેવાભાગી છે. આ રોગના િન ણાત છે. ઘણા 

ઓ ઈ ે ી ી ી ધી ે ધ િ ીદદ ઓ સાજા થઈ જાય છે, આવી જાણકારી મળવાથી ા વધી. હવે વધ ુમાિહતી 
મેળવવા માટે ઉત્કંઠા વધી. શુ ંઉ૫ચાર કરવામા ંઆવે છે, કેટલો સમય લાગે છે, કઈ 
શરતો પરૂી કરવી ૫ડે છે, કેટલુ ંખચર્ કરવુ ં૫ડે છે, વગેરે િજ ાસાઓના સમાધાન 
િવશે અિધકારીઓને પછૂવામા ંઆવતા ંતેમણે બધુ ંસતંોષકારક રીતે જણાવી દીધુ.ં 
પરૂી જાણકારી મેળ યા ૫છી દવાખાનામા ંદાખલ થયા. 
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ડોકટરોએ ટલા િદવસ  કરવા માટે, વી રીતે રહવેા માટે,  ૫રેજી પાળવા માટે 
ક ુ ંહત ુ ંતવેી રીતે ર ા. સારવાર ચાલતી રહી, રોગ ઘટતો ગયો, એક સમય આ યો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કે રોગ સપંણૂર્ મટી ગયો. દવાખાનાના ંવખાણ કરતા કરતા ઘરે આવી ગયા. ૫હલેા 
િદવસે દવાખાનાના ંદશર્ન કરવા  કામના લઈને ગયા હતા તે પણૂર્ થઈ ગઈ. વુ ં
જાણવા મ યુ ંહત ુ,ં વુ ંસાભં યુ ંહત ુ ંતે અક્ષરશઃ સાચુ ંનીક યુ.ં 

એક બીજો માણસ આ જ રોગનો દદ  હતો  તે આ દવાખાનાની પર્શસંા સાભંળે છે  એક બીજો માણસ આ જ રોગનો દદ  હતો. ત આ દવાખાનાની પર્શસા સાભળ છ, 
ત્યા ંજાય છે, દશર્ન કરે છે. ત્યારબાદ ૫િરકર્મા કરે છે. દંડવત પર્ણામ કરે છે. દરવાજા 
૫ર લહાર સમિપર્ત કરે છે, દીવો સળગાવે છે. દવાખાનાની તિુત ગાય છે અને ઘરે 
ચા યો જાય છે. િવચારે છે કે તેનુ ંદશર્ન – પજૂય રોગમિુક્તની ઇિચ્છત મનોકામના 
ી ી ે ે ી િ ે ી ે ે ે ી ેપરૂી કરી દેશે. આવી યિક્ત મજાકને પાતર્ બની જશે, કારણ કે તે શ આતની અને 

અંતની પર્િકર્યાથી જ ૫િરિચત છે. તેને ફકત એટલી જ જાણકારી  કે આ દવાખાને 
જનાર બધા રોગમકુ્ત થઈ જાય છે, ૫ણ િબચારાનંે એ ખબર નથી કે આિદ અને 
અંતની વચ્ચે Ôમધ્યÕ ૫ણ એક તથ્ય હોય છે. કામના અને તેની પિૂતર્ વચ્ચે એક 

િલાબંો અવરોધ ૫ણ હોય છે, ન ેલાબંી મિંજલની મ કર્મબ  રીતે પાર કરવો ૫ડે 
છે. આ મધ્યવતીર્ સાધનાકર્મની ઉપેક્ષા કરવાથી ઈિચ્છત ઉ ે ય કેવી રીતે પરૂો થઈ 
શકે ? આ કડવુ ંસત્ય િબચારો ભાવકુ માણસ સમજી જ શકતો નથી. દવાખાનાના 
દશર્ન કરવાથી રોગમિુકતની આશા રાખીને બેસી રહ ે છે. તેની ા ભલેને ગમે 
તેટલી પર્બળ કેમ ન હોય, સારવારનુ ં ક ટસાધ્ય લાબુ ં આયોજન કયાર્ વગર 
દવાખાના ારા મળી શકનાર લાભ કોઈને ૫ણ કેવી રીતે મળી શકે ? 

બજારના દશર્નથી ધન-લાભ : 

કોઈની પાસેથી સાભં યુ ં કે બજારમા ંઘણાબધા લોકો જઈન ેખરીદ-વેચાણનો વેપાર 
કરે છે અને ધન કમાય છે. બજારમા ંરોજ જતા-આવતા, તેના સ૫ંકર્મા ંરહતેા િનત્ય 
દશર્ન કરનારા લોકો ધનવાન વેપારી બની જાય છે. હવે આવી ચચાર્ સાભંળીને એક 
બેકારી દૂર કરવા માટે ઇચ્ ક યિક્ત બજારમા ંજાય છે. ત્યાનંા રંગ-ઢંગ જુએ છે.  ૂ ુ
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તે ત્યા ંઘણાબધાને ખરીદ-વેચાણ કરતા અને નફો  રળતા જુએ છે. તેની ા વધી 
કે વાત તો સાચી છે. અહીં બેકારી દૂર કરવાના ં તથા કમાણી કરવાના ં સાધનો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઉ૫લબ્ધ છે. હવે તે ત્યાનંા માણસો સાથે પછૂ૫રછ કરે છે કે મારી િ થિતને અનુ ૫ 
અહીં કયુ ંકામ કરવુ ંમારા માટે સભંવ છે.  સચૂનો સમજાયા તેને અ૫નાવતો ગયો. 
સતત ૫િર મ કરે છે, ભલૂો સધુારે છે, ધીરેધીરે વપેાર વધતો જાય છે અને છેવટે તે 
ખબૂ ધનવાન વેપારી બની જાય છે. બીજા મોટા વેપારીઓની મ બગંલો-ગાડી 
વસાવી લે છે.  કોઈ પછેૂ તેની આગળ બજારની પર્શસંા કરે છે અન ેકહ ેછે કે આ 
બજાર જ સૌભાગ્ય વિૃ નુ ંવરદાન છે.  તેના ંદશર્ન કરે છે તે અમીર બની જાય છે. 
તેની વાત અક્ષરશઃ સાચી અને અનભુવલેી ૫ણ છે. 

ી િ ધ ી ં ે ે ે ં ં ીબીજી યિક્ત બજાર ારા ધનવાન બનવાની વાત સાભળે છે, તેન ુમાહાત્મ્ય સાભળી 
લલચાઈ ઊઠે છે. પર્ાતઃકાળે નાન કરી, ચદંન લગાવી, હાથમા ંઅગરબ ી, દીવો, 
પર્સાદ, લ ચોખા વગેરે લઈને ૫હ ચી જાય છે. બજાર દેવતાની માનતા માન ે છે, 
તિુત કરે છે, પજૂા-ઉ૫હાર સમિપર્ત કરે છે, પર્દિક્ષણા કરે છે, સા ટાગં પર્ણામ કરે છે 
અને ઘેર ચા યો આવે છે. વારંવાર યાકુળતાપવૂર્ક રાહ જુએ છે લ૧મીજી ક્યારે આવે, 
ક્યારે મોટરગાડી-બગંલો ખરીદી લઉં ,, આ રીતે પર્તીક્ષા કરનારને બિુઘ્ધમાન ન કહી 
શકાય, કારણ કે તેણે બજાર ારા લ૧મી પર્ાપ્ત થવાની ચચાર્ માતર્ સાભંળી છે, ૫ણ 
પરંુૂ તથ્ય સમજવાનો પર્યત્ન કય  નથી. જો તેણે સાચી વ તિુ થિત જાણવાનો પર્યત્ન 
કય  હોત તો પર્તીિત થાત કે બજારના ંદશર્ન તો એક શભુ આરંભ માતર્ છે. અહીંથી 
એક લાબંી શૃખંલા પર્ારંભ થાય છે, ની સાથે કઠોર ૫િર મ, અિવચળ ધૈયર્, ૫યાર્પ્ત 
પર્માણમા ંસમય, આવ યક સઝૂબજૂ તથા કઠોર સઘંષર્ના તાણાવાણા વણાયેલાછે. આ 
લાબંી મિંજલને  સાહસપવૂર્ક પાર કરી શકે છે, ત ેજ લ મીને પામવાનો અિધકારી 
બની શકે છે. કદાચ આ તથ્ય જો તેને ખબર હોત, તો બજારના ંદશર્ન માતર્થી લ મી 
પર્ાિપ્તનુ ંવરદાન મેળવવા માટે તલપા૫ડ થઈ બેસી ન રહતે. 
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દશર્નનો ઉ ે ય અને પર્યોજન : 

શાળાના ંદશર્ન ડૉક્ટરની ૫દવી આ૫વામા ંદવાખાનાના ંદશર્ન રોગમક્ત કરાવવામા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

શાળાના દશન ડૉક્ટરની ૫દવી આ૫વામા દવાખાનાના દશન રોગમકુ્ત કરાવવામા 
અને બજારના ંદશર્ન લ મીની પર્ાિપ્તમા ંિનિ ત રીતે સમથર્ છે. 

આથી દશર્નની કદાચ પર્શસંા કરવામા ં આવે, ઉ૫યોિગતા બતાવવામા ં આવ,ે 
આવ યકતા પર્િતપાિદત કરવામા ંઆવે તો તે યોગ્ય જ છે. એમા ંજરાય અિતશયોિક્ત 
નથી, ૫રંત ુએ ભલૂવુ ં ન જોઈએ કે દશર્નથી ઇિચ્છત મનોકામનાઓની પિૂતર્, ના 
પર્િતપાદન પાછળ એક લાબં ુ ંÔિકતં-ુ૫રંતÕુ લાગેલુ ંછે. અને એ એટલુ ંકડવુ ંસત્ય છે કે 
તેની ઉપેક્ષા કરવાથી પર્િતપાદનની આખી દીવાલ જ હચમચીને તટૂી ૫ડે છે. ત્યાર 
૫છી કોરી ક પનાઓ િસવાય તેનુ ંબીજુ ંકોઈ વ ૫ રહતે ુ ંનથી. ુ ુ ુ

બદનામ શેખચ લીની મજાક ફક્ત એટલા ંમાટે જ ઉડાવવામા ંઆવે છે કે તે પોતાના 
માથા ૫ર મકેૂલા ઘીના ઘડામાથંી મળનારી મજૂરીના અમકુ પૈસામાથંી તેના લગ્ન 
થવાની, બાળકો થવાની તથા તેમની મનોરંજન કરવા સધુીની મનોકામના ંથોડીક જ 

ો ં ં ં ો ે ે ં ે એ ી ો ે ો ી ેક્ષણોમા ંપણૂર્ થવાના ંસ૫ના ંજોઈ લે છે. ૫રંત ુતે એ ભલૂી ગયો કે ઘડો ઉપાડીને લઈ 
જવાની મજૂરી મ યા ૫છી તણેે કેટલા મનોયોગપવૂર્ક સાધના કરવી ૫ડશે, ત્યારે તે 
પૈસાથી મરઘી, મરઘીમાથંી ગાય, ગાયમાથંી ભેંસ, ભેંસ ૫છી લગ્ન લગ્ન ૫છી 
બાળકોનો કર્િમક િવકાસ થયા ૫છી જ તેમની સાથ ેમનોરંજનનો લાભ મળશે. જો આ 
લાબંી મિંજલ પરૂી કરી શકવાને શિક્તમાન ન બની શકે, તો તેનાથી માતર્ ક પનાના 
ગ્ગા ઉડાવવા િબલકુલ િનરથર્ક છે. 

આ૫ણે ભલે ગમે ત ેિવચારતા રહી, ૫ણ મળશે કશુ ંજ નિહ. શેખચ લી િમયા ંએ આ 
કડવા સત્યને સમજી લીધ ંહોત તો સભંવતઃ તેમની યોજના અનભવી  યવહારબિ  કડવા સત્યન સમજી લીધ ુહોત તો સભવતઃ તમની યોજના અનભુવી, યવહારબિુ  
અને િવવકેશીલ લોકો ટલી જ લાબંી અને િવ તતૃ હોત. તો ૫છી તેની પિૂતર્મા ંકોઈ 
મુ કેલી ન ૫ડત. દુિનયામા ંઅસખં્ય માણસો એવા થયા ૫ણ છે કે મને ઓછામા ં
ઓછા ંસાધનોની મદદથી પર્ગિતના ંઉચ્ચતમ િશખરો સર કરવામા ંસફળતા મેળવી 
છે શેખચ લી ૫ણ એવં કરી શક્યો હોત તો તેની ન તો મ કરી થાત ન બદનામીછ. શખચ લી ૫ણ એવ ુકરી શક્યો હોત તો તની ન તો મ કરી થાત, ન બદનામી 
થાત, ઊલટંુ તેની યોજનાના ંવખાણ થાત. 
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માતર્ જોઈએ જ નિહ િવચારીએ ૫ણ ખરા 

Ôદશર્નÕ શબ્દ જોવાના અથર્મા ંવ૫રાય છે  આ શબ્દનો બીજો અથર્ -િવવેચના અથવા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દશન  શબ્દ જોવાના અથમા વ૫રાય છ. આ શબ્દનો બીજો અથ -િવવચના અથવા 
િવચારણા ૫ણ થાય છે. શભુદશર્ન કરવુ ંએ એક ઉ મ વાત છે, ૫રંત ુતેની ઉ મતા 
પાછળ એક િવવેચના અથવા િવચારણા સમાયલેી છે. આ૫ણે તનેા ઉ૫ર ઘ્યાન 
આ૫વુ ંજોઈએ. તે તથ્યના આધારે ÔજોવાÕ વી એક અત્યતં નાની િકર્યાન ેઆટલુ ં
મહ વ મ ય ં છે તેની બાબતમા ંઆ૫ણે અ૫િરિચત ન રહવે ંજોઈએ  નિહતર ૫છી મહત્વ મ ય ુછ તની બાબતમા આ૫ણ અ૫િરિચત ન રહવ ુજોઈએ, નિહતર ૫છી 
દેવ-પર્િતમાઓથી માડંીને સતં-મહાત્માઓ સઘુ્ધાનંા દશર્નનુ ંકોઈ મ ૂ ય નિહ રહ.ે 

આ૫ણે ગીતા, રામાયણ, વેદ-શા ોનુ ંદશર્ન કરીએ એ ઘણી સારી વાત છે, ૫રંત ુ
દશર્ન કયાર્ ૫છી તેમા ંસમાયેલી પર્ેરણાઓને ૫ણ જાણવી સમજવી જોઈએ. એટલુ ંજ ુ
નિહ, એ પર્ેરણાઓન ેકાયાર્િન્વત કરવી જોઈએ.  આટલુ ંકરી શકે તેને જ ઉ૫યુર્ક્ત 
ગર્થંો-પુ તકો ેય પર્દાન કરી શકશે,  માહાત્મ્ય જણા યુ ં છે તનેે ૫ણ પર્ત્યક્ષ 
પર્માિણત કરી શકશે. ૫રંત ુઆ દશર્ન કરવા પરૂતી જ વાતને શા ોના લાભનો 
આધાર માની લેવામા ંઆવશ ેતો આટલી તચ્છ િકર્યાથી, શા ોના માધ્યમથી મળી આધાર માની લવામા આવશ તો આટલી તુ છ િકર્યાથી, શા ોના મા યમથી મળી 
શકત ુ ંપણુ્ય ક્યારેય નિહ મળી શકે. 

પુ તક િવકેર્તાઓના ગોદામમા ંિકમંતી ગર્થંરત્નનો અનાજના કોથળીઓની મ ભરેલા 
૫ડયા હોય છે, તેઓ તેને મકેૂ છે, ઉપાડે છે, દેખભાળ કરે છે, ૫રંત ુતેનાથી નથી 
તેમની ાનવિૃ મા ંકોઈ મદદ મળતી, નથી તેના ારા મળનારા પણુ્યનુ ંપર્યોજન 
િસ  થતુ.ં પર્ેસવાળાઓને ત્યા ંતો પુ તકોનો જન્મ જ થાય છે. તેઓ પુ તકો કંપોઝ 
કરવા, છા૫વા તથા બાઈન્ડીંગ કરવા સધુીની બધી િકર્યાઓ કરે છે. ગીતાના પર્વક્તા 
ભલે ીકૃ ણ હોય, છદંબ  ભલે યાસજી કરી હોય, પરંત ુપુ તકને મતૂર્ ૫ આ૫વાનુ ં
ેય તો પર્ેસવાળાને જાય છે. તેમને ૫ણ ીકૃ ણ તથા યાસજી ૫છી તર્ીજા નબંરના 

ગીતાના ઉ ાતા કહવેામા ંઆવે તો કોઈ અિતશયોિક્ત ન ગણાય. તેમ છતા ંગીતા, 
વેદ-શા  વગેરેના અધ્યયનથી  લાભ મળવાની આશા રાખવામા ંઆવે છે તે આવા 
પુ તકિવકેર્તા કે પર્ેસવાળાઓન ેમળી શકશે ? ુ
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ભાવનાઓ  જ મળૂ આધાર છે : 

મિંદરોમા ં થાિપત મિતઓ મિતર્કારોની કલા અને મહનેતન ં ૫િરણામ છે  તઓે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મિદરોમા થાિપત મિૂતઓ મિૂતકારોની કલા અન મહનતન ુ ૫િરણામ છ. તઓ 
પોતાના જીવનમા ંઅનેક દેવી-દેવતાઓ મિૂતર્ઓ બનાવતા રહ ે છે, ૫રંત ુમીરાનંે  
લાભ Ôિગરધર ગોપાલÕની નાની મિૂતર્એ આપ્યો હતો તે લાભ શુ ંઆ મિૂતર્કારને મળે 
છે ? કારણ પ ટ છે, કે મિૂતર્કાર માતર્ ૫થ્થરને ખોદે છે, ચીરે છે, કાપે છે, ઘસે છે. 
તેની કાયર્૫ િત અહીં સધી જ સીિમત છે  દેવતાને દયમા ં બેસાડવા તથા એ તની કાય૫ િત અહીં સધુી જ સીિમત છ. દવતાન દયમા બસાડવા તથા એ 
ભાવનાઓને અનુ ૫ જીવનન ેબદલવા સાથે તેને કોઈ લેવા-દેવા નથી, ૫િરણામે 
તેને એ લાભ નથી મળતો  એક ભાવકુ ભક્તને એ જ મિૂતર્ના માધ્યમથી મળે છે. 
આ જ વાત બકુસેલરો અને પર્સેવાળાઓને ૫ણ લાગ ુ૫ડે છે. તેઓ પુ તકોનો માતર્ 

ે ે એ ે ે િ ં ી ો ે એયવસાય કરે છે. એક શાકભાજી વેચનારને મન  િકમત બટાકાની હોય છે, એ જ 
િકમંત આ લોકોની દૃિ ટએ ગર્થંોની હોય છે. આવી િ થિતમા ં વાધ્યાય ારા જીવન-
િનમાર્ણના પર્યત્નમા ંલાગેલા ાન સાધકોની મ તેમને લાભ મળી ૫ણ કેવી રીતે 
શકે? 

જયા ંસધુી દશર્નનુ ં Ôતત્વદશર્નÕ ૫ણ આ૫ણે દયગંમ કરવા તત્પર ન થઈએ ત્યા ં
સધુી દશર્ન અધરંુૂ છે. તીથ મા,ં મિંદરોમા ંઅસખં્ય લોકો દેવદશર્ન માટે જાય છે. માતર્ 
મિૂતર્ઓને િનહાળે છે. હાથ જોડી કે એક બે પૈસા ચઢાવી દીધા અથવા લ પર્સાદ 
વગેરે નાનો મોટો ઉ૫હાર આપી દીધો  માતર્ આટલ ંકરવાથી જ તેઓ એવી આશા વગર નાનો મોટો ઉ૫હાર આપી દીધો, માતર્ આટલ ુકરવાથી જ તઓ એવી આશા 
રાખે છે કે તેમના આવવાથી દેવતાઓ પર્સ  થઈ જશે, આભાર માનશ ે અને 
બદલામા ંમનોકામના ંપણૂર્ કરી દેશે. મોટા ભાગના દશર્નાથીર્ઓની લગભગ આ જ 
માન્યતા હોય છે, ૫ણ આ૫ણે એ િવચારીએ કે શુ ંઆ માન્યતા સાચી છે ? શુ ંઆની 
પાછળ કોઈ તથ્ય ૫ણ છે કે ૫છી એક ભર્મ ૫રં૫રાથી ભર્િમત થઈ લોકો આમતેમ પાછળ કોઈ તથ્ય ૫ણ છ ક ૫છી એક ભર્મ-૫ર૫રાથી ભર્િમત થઈ લોકો આમતમ 
અમ તા ંજ ભટક્યા કરે છે ? 

ઈ ર એક છે, સવર્તર્ યાપ્ત છે. તેની ઉ૫િ થિત કણ-કણમા ંરહલેી છે. કોઈ થળે તે 
વધારે નથી કે ઓછો નથી. ભાવનાપવુર્ક જયા ં૫ણ તનેે શોધવામા ંઆવશ ેત્યા ંહાજર ુ
હશે અને ભાવના નિહ હોય ત્યા ંતેનો અિ તત્વનો અનભુવ નહી થાય.  
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૫રંત ુ ન ેગગંાની િદ યશિક્ત પર્ત્યે આ થા નથી તે ગગંામા ંનહાતા ંનહાતા ં૫ણ જૂઠંુ 
બોલતા હોય છે, તેમા ંતેમને કોઈ ખચકાટ થતો નથી. ગગંા નાન કરવા-કરાવવાનો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યવસાય કરનારા લોકો આખો િદવસ ગગંાિકનારા ૫ર જ આડેધડ જૂઠંુ બોલતા હોય 
છે તેમને પેલા ગર્ામીણની મ કોઈ સકંોચ થતો નથી, કે  શીશીમા ંભરેલુ ંથોડુકં 
ગગંાજળ હાથમા ંરાખીને જરા ટલુ ંઅસત્ય બોલતા ૫ણ ગભરાય છે. ગગંાનુ ંમહત્વ 
એટલુ ંનથી, ટલુ ંઆ થાનુ ંછે. આ થા ન હોય તો પાણીનુ ંકોઈ મહત્વ નથી. કેટલીક 
નહરેો અને તળાવોમા ંગગંાજળ ભરેલુ ંહોય છે, ૫ણ આ થાના અભાવ એ જળ કોઈ 
ધાિમર્ક પર્યોજન િસ  કરી શકત ુ ંનથી. ગગંાજળના દશર્ન તો તેમા ંનાવ ચલાવનારા 
અને અન ેમાછલા ં૫કડનારા ૫ણ કરે છે, ૫રંત ુજયા ંસધુી જળદશર્નની સાથે સાથ ે
ભાવદશર્ન ૫ણ જોડાય નિહ, ત્યા ંસધુી તેમન ેતે પણુ્ય લાભ કેવી રીત ેમળશે ? , ુ ુ

સત્પરુુષો અને તેમના ંદશર્ન : 

યિક્તઓના દશર્નમા ં૫ણ આ જ વાત લાગ ુ૫ડે છે. કોઈ સતં, મહાત્મા, ાનીના 
શરીરન ં દશર્ન ત્યારે જ ઉ૫યોગી નીવડે છે જ્યારે તેમને જોયા ૫છી તેમન ેશરીરન ુ દશન ત્યાર જ ઉ૫યોગી નીવડ છ યાર તમન જોયા ૫છી તમન 
સાભંળવાનો, સમજવાનો અને િવચારવાનો ૫ણ પર્યત્ન કરવામા ંઆવે. સત્પરુુષના 
શરીર દશર્નથી  પર્ેરણા મળે છે, તેને એક ડગલુ ંઆગળ વધારવી જોઈએ. તેમની 
મહ મ ક્યા ંકારણો, ક્યા ંગણુોના લીધે છે તે સમજવુ ંજોઈએ. 

 સ ગણુોએ,  આદશએ, હાડમાસંના એક યિક્તને બીજા લોકો કરતા ં વધારે 
ે ઠ, સન્માિનત બના યો છે તેને વધારે ા, વધારે ભાવના, વધારે તન્મયતાથી 

જોવા જોઈએ. એટલુ ંજ નિહ, એ ે ઠતા પોતાની અંદર ૫ણ ઓતપર્ોત થવાનુ ંએક 
ભાવપણૂર્ ક પનાિચતર્ દયગંમ કરવુ ંજોઈએ. શરીરદશર્ન તેમજ ગણુિચતંનથી  
પર્ેરણા પર્ાપ્ત થાય તેના આધારે જ પોતાને આગળ વધારવાની િદશા િનધાર્િરત 
કરવી જોઈએ. જો આટલુ ંકામ થઈ શ ુ ંતો સમજવુ ંકે દશર્ન સાથર્ક થયુ ંછે. મન ે
આ પર્માણનેી માનિસક િ થિતમા ંમહાપરુુષોના ંદશર્ન કયાર્ છે, તેઓ ધન્ય થઈ ગાય. 
તેમને એ લાભ મળી ગયો  દશર્નથી મળવો જોઈએ. ૫રંત ુ મણે આંખોની ૫લક ુ
માતર્ ખોલીને બા  કલેવર જોયુ,ં 
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તેમને કંઈ ૫ણ મ યુ ંનિહ, તઓે ખાલી હાથ જ રહી ગયા. 

ગાધંીજીન ં ભાવદશર્ન કરનાર નહરે  સરદાર ૫ટેલ  િવનોબા રા ન્દર્પર્સાદ વા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગાધીજીન ુ ભાવદશન કરનાર નહરુ, સરદાર ૫ટલ, િવનોબા રા ન્દર્પર્સાદ વા 
યિક્તત્વો ધન્ય થઈ ગયા.ં તઓેએ ગાધંી દશર્નનુ ંપર્ત્યક્ષ પણુ્યફળ પર્ાપ્ત કરી લીધુ,ં 
૫ણ  લોકો કેવળ તેમના શરીરને જ જોતા ર ા, માતર્ જોતા જ નહી, તેમના 
શરીરની સેવા માટે નાયી, ધોબી, ડર્ાઈવર, રસોઇયો, નોકર વા ંકામો વષ થી કરતા 
ર ા   તેમનામા ંકોઈ ર ીભાર ૫ણ ફરક ૫ડયો નિહ  તેમને ૫ગાર પેટે કમર્ચારીઓને ર ા,  તમનામા કોઈ ર ીભાર ૫ણ ફરક ૫ડયો નિહ. તમન ૫ગાર પટ કમચારીઓન 
મળતા સાધારણ અથર્ -લાભ િસવાય વધારાનો કોઈ લાભ મ યો નિહ. 

િવનોબાજીએ ગાધંીજીના ૫ગ દબાવવા, માિલશ કરવી, હજામત બનાવવી વા ં
કાય થી િનકટતમ દશર્ન ભલે ન કયાર્ હોય, ૫ણ તેમણ ે ગાધંીજીના તત્વ ાનન ે
ઝીણવટથી જોયુ,ં શીખ્યા અને જીવનમા ં અ૫ના યુ.ં  લોકો ગાધંીજીની િનત્ય 
શારીિરક સેવા તથા સરસભંાળ કરતા હતા અને રાતિદવસ તેમની આજુબાજુ જ 
વળગી રહતેા હતા, તેમનો કોઈ ૫ ો જ નથી. જો શરીર દશર્નથી કંઈક લાભ થયો 
હોત તો સતત ગાધંીજીની સાથે જ રહતેા લોકો નહરુે, ૫ટેલ, િવનોબા વગેરે કરતા ંહોત તો સતત ગાધીજીની સાથ જ રહતા લોકો નહરુ, ૫ટલ, િવનોબા વગર કરતા 
ચોક્કસ વધારે ઉચ્ચ કોિટના મહાપરુુષ બની ગયા હોત 

પર્ેરણા જ રી તો છે ૫ણ પરૂતી નથી : 

પર્ારંિભક પર્ેરણાના ૫મા ં થળ દશર્ન એટલે કે શરીર અથવા મિતર્ના દશર્ન એક હદ પર્ારિભક પર્રણાના ૫મા થળૂ દશન એટલ ક શરીર અથવા મિૂતના દશન એક હદ 
સધુી ઉ૫યોગી થઈ શકે છે. દેવ થાનમા ંજવાથી આિ તકતાનો ભાવ પેદા થાય છે. 
ભૌિતક જીવન તરફથી આધ્યાિત્મકતા તરફ કાવ આવે છે. ઈ રનુ ં મરણ થઈ 
આવે છે. આ એક પર્ાથિમક સકેંત લાભ છે. માતર્ આટલુ ંપણુ્ય તો છે, ૫ણ છે રતીભર 
જ  મશાનમા ંજવાથી થોડી ક્ષણો માટે વૈરાગ્યનો ભાવ પદેા થાય છે  ૫રંત પીઠ જ. મશાનમા જવાથી થોડી ક્ષણો માટ વરાગ્યનો ભાવ પદા થાય છ, ૫રત ુપીઠ 
ફેરવતા ંજ તે િવલીન થઈ જાય છે. ઘણા િદવસો ૫છી ફરી મશાન જવામા ંઆવે તો 
તે ભાવ ફરી ૫ણ ઓછી-વ ી માતર્ામા ંપેદા થાય છે, ૫રંત ુજો પોતાના ખેતરમા ં
જવાનો ર તો મશાન પાસથેી જ ૫સાર થતો હોય અને વારંવાર તનેે જોવાની તક 
મળતી હોય તો તે વૈરાગ્ય ભાવ જાગવાનો ૫ણ બધં થઈ જાય છે  મળતી હોય તો ત વરાગ્ય ભાવ જાગવાનો ૫ણ બધ થઈ જાય છ. 
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તીથ મા ં બહારના લોકો ા -ભિક્તપવૂર્ક જાય છે અને મિંદરોના ં દશર્ન કરી 
ભાવિવભોર થાય છે, ૫રંત ુ ઓ મિંદરની આજુબાજુ રહ ે છે, તેમના મનમા ં કોઈ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આકષર્ણ પેદા થતુ ંનથી. કાયમ માટે આંખો આગળ રહવેાથી તેમને સાધારણ વ ત ુ
વુ ંજ લાગે છે. જો થળૂ દશર્નમા ંજ કોઈ િવશેષતા અથવા મહ ા રહતેી હોત તો 

મિંદરની નજીક રહનેારા, તીથ મા ં િનવાસ કરનારા અથવા સત્પરુુષોના સાથી તરીકે 
રહનેારાઓના જીવનકર્મમા ંકોઈ િવશષે ે ઠતા જ ર ઉત્પ  થાત, ૫રંત ુવા તવમા ં
આવુ ં િબલકુલ જોવા મળતુ ં નથી. મશાનમા ં જો વૈરાગ્ય ઉત્પ  કરવાની ક્ષમતા 
રહતેી હોત, તો ત્યાથંી ૫સાર થનાર યિક્તઓ ચોક્કસ જ વૈરાગી બની ગયા હોત. 

ભગવાન બુ ે જીવનમા ંપર્થમ વાર જ એક રોગી, એક વ ૃ  તથા એક લાશના દશર્ન 
ર્ ે ે ર્ ઊં ધી ઊ ી િ ે ે ે ો ીકયાર્ અને તે જીવન દશર્નના ઊંડાણ સધુી ઊતરી ગયા. ૫િરણામે તેમને પોતાની 

િવચાર-૫ િત અને કાયર્પર્ણાિલમા ંભારે ફેરફાર કરવો ૫ડયો. રાજમહલે છોડીન ેતઓે 
ધોર જગંલમા ંચા યા ગયા. ભોગિવલાસનો ત્યાગ કરી કઠોર ત૫ કરવા લાગ્યા. 

દશર્નની સાથર્કતા એમા ંજ છે. આવ ંજ દશર્ન પણ્યફળદાયક નીવડે છે. ભલે તીથર્ના દશનની સાથકતા એમા જ છ. આવ ુજ દશન પણુ્યફળદાયક નીવડ છ. ભલ તીથના 
દશર્ન કરવામા ંઆવે, ભલે દેવ પર્િતમાઓના કે સતંપરુુષોના દશર્ન કરવામા ંઆવે, 
૫ણ તેને આંખોથી માતર્ જોઈ લેવાને જ પરૂત ુ ંન માનવુ ંજોઈએ. 

બા  કલેવરને જોવુ ંએ ઘ્યાનાકિષર્ત કરવાનો પર્ાથિમક ઉ૫ચાર હોઈ શકે છે, ૫ણ 
આટલી સીમામા ંજ બધંાઈ ન રહવે ુ ંજોઈએ. જો આટલાનંે જ ૫યાર્પ્ત માની લેવામા ં
આવે, આટલાથંી જ ભરપરૂ ફળપર્ાિપ્તની આશા બાધંી લેવામા ંઆવે તો સમજવુ ં
જોઈએ કે સાચી વ તિુ થિતને સમજવામા ંઆવી નથી. જો કોઈ બાળક હાથમા ંપાટી-
પેન ૫કડતા ંવેંત જ એક એક ધોરણ પાસ થયા ૫છી  લાભ મળે છે, 

તેને તાત્કાિલક મેળવવાની આશા રાખવા લાગે અને એક એક ધોરણ સધુી ભણવાની 
ક ટસાધ્ય પર્િકર્યાન ેભલુાવી દે, તો તનેે તે બાળકની અણસમજ જ કહવેી જોઈએ. 
આ૫ણામાથંી મોટા ભાગના દશર્નાથીર્ઓ લગભગ આવી જ અણસમજ કરતા રહ ેછે. 
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ફળ માટે કમર્ આવ યક : 

આ૫ણે જાણવ ંજોઈએ કે કોઈ પર્યોજન કમર્ ારા જ િસ  થાય છે  કમર્ની પર્ેરણા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ૫ણ જાણવ ુજોઈએ ક કોઈ પર્યોજન કમ ારા જ િસ  થાય છ. કમની પર્રણા 
પર્ખર િવચારોથી જ મળે છે, િવચારોનો િવકાસ વાધ્યાય તમે જ સત્સગંથી થાય છે 
અને આવુ ંવાતાવરણ જયા ં૫ણ હોય, ત્યા ંતે યિક્તઓ, થાનો, સતંો અને તીથ ને 
જોવા જવા માટેની અિભરુિચ અથવા સિુવધા ઉત્પ  કરે છે, નાથી વાધ્યાય-
સ સગંનો લાભ મળી શકે  પર્ાચીનકાળમા ંતીથ ન ં િનમાર્ણ આ જ ઉ ે યથી થય ંહત ં  સત્સગનો લાભ મળી શક. પર્ાચીનકાળમા તીથ ન ુ િનમાણ આ જ ઉ યથી થય ુહત.ુ 
ત્યા ં ઋિષ મનીષીઓનો િનવાસ રહતેો હતો અને બહારથી આવતા િજ ાસઓુ, 
તીથર્યાતર્ીઓને તેઓ પર્ેરણા, િશક્ષણ તથા માગર્દશર્ન આ૫તા હતા. નાથી અભાવ 
ક ટ તથા ઉ ગેથી ભરેલુ ં જીવન સખુ-શાિંત, પર્ગિત તથા સમિૃ ની િદશામા ં
િ િ ર્ ઈ ે િ ી ં ી૫િરવિતર્ત થઈ શકે. આ પર્િશક્ષણ જ તીથ ના પર્ાણ સમાન હત.ુ આવા પનુીત 
થળોએ ભગવાનના ંમિંદરો ૫ણ હોવા જોઈએ અન ેહતા ં૫ણ ખરા.ં સૌને સત્સગંમાથંી 
પર્ેરણા મળતી હતી. કેટલા િદવસ આ બદલાયેલા વાતાવરણમા ં રહીને લોકો  
પર્કાશ પામતા હતા, તેનાથી તેમની કાયર્૫ િત જ બદલાઈ જતી હતી. જયા ં

િ િ િ િ િજીવનકર્મ બદલાય ત્યા ં ૫િરિ થિતઓનુ ંબદલાવુ ં ૫ણ વાભાિવક છે. શભુ િદશાનુ ં
૫િરવતર્ન મનુ ય માટે ક યાણકારક જ હોય છે. તીથ મા ંજઈને ણે આ લાભ પર્ાપ્ત 
કરી લીધો, તે આ પણુ્યફળનો અિધકારી બની જ ગયો. તેને સત્પિરણામો તેમ જ 
વગર્ પર્ાિપ્તનો સતંોષ મળવામા ંકોઈ શકંા ખરી ? 

દેવદશર્ન સાથે ભાવનાનો સમન્વય :- 

દેવદશર્નની સાથેસાથે એવી ભાવના અિવિચ્છ  રીતે જોડાયેલી રહવેી જોઈએ કે 
િદ યતા જ ા તેમ જ સન્માનની અિધકાિરણી છે. આ૫ણ ેદેવ-પર્િતમાના માધ્યમથી 
િવ યાપી િદ યતાની સમક્ષ આ૫ણુ ં મ તક કાવીએ, તેનો પર્કાશ પોતાના 
અંતઃકરણમા ં ધારણ કરીએ અને જીવનનો કણકણ િદ યતાથી ઓતપર્ોત કરીએ. 
દેવતાનો અથર્ છે – િદ યતાનો પર્તીક-પર્િતિનિધ. આદશર્વાદ  દેવતા છે, કતર્ ય 
દેવતા છે, પર્ેમ દેવતા છે, સાહસ દેવતા છે, સયંમ દેવતા છે, દાન દેવતા છે, કારણ 
કે તેની પાછળ િદ યતાની અનતં પર્ેરણા િવ માન રહલેી છે.  
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ભલે માણસ હોય કે નદી, તળાવ હોય કે દેવ-પર્િતમા, આ૫ણે મા ં૫ણ િદ યતા 
જોઈશુ ં તમેા ં દેવત્વ ૫ણ ૫િરલિક્ષત થશે અને જયા ં દેવત્વ હોય તેનુ ં ાપણૂર્ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સન્માન તમે જ અિભવાદન થવુ ંજ જોઈએ. દેવ -પર્િતમાન ેજ્યારે ઈ રની પર્તીક કે 
પર્િતિનિધ માનવમા ંઆવે ત્યારે તેની આગળ મ તક કી જ જશે. જ્યારે કણ-કણમા ં
ઈ ર સમાયેલો છે, તો દેવ પર્િતમાવાળો ૫થ્થર ૫ણ તેની સ ાથી રિહત હોઈ શકે 
નિહ. 

આ રીતે દેવ-પર્િતમામા ંઈ રની માન્યતા થાિપત કરીને ાપવૂર્ક તેની આગળ 
મ તક કાવવામા ં કોઈવાધંો નથી, લાભ જ છે.  ભાવ આખા િદવસ દરિમયાન 
અન્ય પર્સગંોએ બની શકતો નથી તે દેવદશર્નના માધ્યમથી થોડીક વાર માટે તો 

ઈ ે િ એ ો એ ઉ ે ં ં ે ેપર્ાપ્ત થઈ જ જાય છે. આ દૃિ ટએ તો એ ઉ મ જ છે, ૫રત ુભલૂ ત્યા થાય છે કે 
આ૫ણે માતર્ એટલી પર્ારંિભક િકર્યાને જ લ ય પિૂતર્નો આધાર માની લઈએ છીએ. 
આ તો એવી વાત થઈ કે જાણે કોઈ દવાખાનાના દશર્નથી રોગમિુક્ત, શાળાના 
દશર્નથી નાતકની ઉપાિધ મળવાની આશા રાખવી. 

જો કે દવાખાના ંરોગમકુ્ત કરે છે અને શાળાઓ કૉલેજો નાતકો તૈયાર કરે છે એમા ં
કોઈ બે મત નથી ૫રંત ુલાબંા સમય સધુી એક કર્મબ  આચરણ કરવુ ં૫ડે છે, ત્યારે 
તે લાભ મળવો સભંવ બને છે. 

આ રીતે દેવદશર્નથી  પર્ારંિભક ઉત્સાહ તથા ઘ્યાનાકષર્ણ થાય છે, તેને સતત 
જાળવી રાખીને જો આત્મિનમાર્ણની મિંજલ ૫ર ચાલતા ં રહવેામા ં આવે, તો 
સમયાનસુાર એ િદવસ જ ર આવશે, જ્યારે ઈ ર-દશર્ન, વગર્-મિુક્ત વગેરે 
મનોકામનાઓ પરૂી થશે, ૫ણ કોઈ તીથર્ કે દેવમિંદરની મિૂતર્ન ેઆંખોથી જોવાથી કે 
પૈસા  ચઢાવી દેવા માતર્ની િકર્યા કરીને એવી આશા રાખવી કે Ôહવે અમે ધન્ય થઈ 
ગયા, અમારી સાધના પરૂી થઈ ગઈÕ એ િબલકુલ ઉ૫હાસા પદ છે. 

આ  લાખો તીથર્યાતર્ીઓ આવા જ લાભની આશાથી જુદા ંજુદા ં  તીથ ની યાતર્ાઓ 
કરે છે જીવન સાધનાની ત૫ યાર્ ારા આ મિનમાર્ણન ં પર્યોજન પરં થયા ૫છી જકરે છ,  જીવન સાધનાની ત૫ યાર્ ારા આત્મિનમાર્ણન ુપર્યોજન પરુૂ થયા ૫છી જ 
મળી શકવો સભંવ બને છે. 
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ઘોડો લાકડાનો નિહ, પર્ાણવાન હોવો જોઈએ : 

નાના ં બાળકો લાકડાની કાઠીનો ઘોડો બનાવી તનેા ઉ૫ર સવાર થાય છે અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નાના બાળકો લાકડાની કાઠીનો ઘોડો બનાવી તના ઉ૫ર સવાર થાય છ અન 
ઘોડેસવારીનો અનભુવ કરે છે. આ રીતે તેઓ પોતાનુ ંમન મનાવી શકે છે, ૫રંત ુશુ ં
ખરેખર ઘોડો મ યાનો લાભ મળી શકે ખરો ? સારો ઘોડો બજારમા ંવેચવાથી કોઈ 
તેના હજારો િપયા આપી શકે છે, ૫ણ બાળકને આ લાકડાના ઘોડાના સો િપયા ૫ણ 
મળશે નિહ  ઉ મ ઘોડા ૫ર સવાર થઈને એકાદ કલાકમા ંતો આઠ દસ ગાઉ જઈ મળશ નિહ. ઉ મ ઘોડા ૫ર સવાર થઈન એકાદ કલાકમા તો આઠ-દસ ગાઉ જઈ 
શકાય છે, ૫રંત ુલાકડાનો ઘોડો તો થોડે દૂર સધુી ૫ણ ભાર વહન કરી શકતો નથી, 
ઊલટંુ બાળકે જ હાથમા ં૫કડીને તેને ઢસડવો ૫ડે છે. મનને ફોસલાવવાની વાત 
જુદી છે. તે તો સ તામા ંસ તા ંસાધન ારા ૫ણ થઈ  શકે છે. નાટકમા ંકોઈ સામાન્ય 
િ ી ે ે ં ં ે ી ે ો િયિક્ત ૫ણ રાજા બની શકે છે. રાજા વા ક૫ડા ૫હરેીને, રાજા વો  અિભનય 

કરીને થોડી વાર માટે કોઈ પોતાને રાજા અનભુવી શકે છે, ૫ણ વ તિુ થિત તો 
વ તિુ થિત જ રહશેે. આ રીતે નાટકનો રાજા બનવાથી કોઈ રાજ-પાટનો અિધકારી 
બની શકતો નથી કે નથી તનેે એવી સખુ-સિુવધા મળી શકતી,  અસલી રાજાઓ 

ે ો ેપાસે હોય છે. 

દેવદશર્ન કરવાથી વગર્-મિુક્ત પર્ાપ્ત થવાની આશા રાખવી એ લાકડીના ઘોડા ૫ર 
ચઢેલા ઘોડેસવાર વી મન મનાવવાની ભાવભરી ક પના તો છે, ૫ણ તેમા ંકોઈ 
તથ્ય છે કે નિહ એ વાત જદી છે  તેનો જવાબ મેળવવા માટે આ૫ણે એ િવચારવ ંતથ્ય છ ક નિહ એ વાત જુદી છ. તનો જવાબ મળવવા માટ આ૫ણ એ િવચારવ ુ
૫ડશે કે, જ્યારે નાના નાના સાસંાિરક લાભો માટે જીવનભર તનતોડ મહનેત કરી 
૫રસેવો પાડવો ૫ડે છે, ત્યારે આધ્યાિત્મક લાભ, કે  ભૌિતક લાભ કરતા ંઅનેકગણો 
મહત્વપણૂર્ તેમ જ અઘરો છે, તે શુ ં પર્િતમા-દશર્ન વા અિતશય સરળ સાધનો 
ારા  મળી જશે ? જો તે આટલો સ તો જ હોત તો વગર્ મિક્ત વા લાભોની કોઈ ારા  મળી જશ ? જો ત આટલો સ તો જ હોત તો વગ-મિુક્ત વા લાભોની કોઈ 
ખાસ િકમંત ન રહતે. દેવ-પર્િતમાઓ સવર્તર્ હોય છે. લગભગ દરેક યિક્ત ક્યાકં ને 
ક્યાકં કોઈ દેવ-પર્િતમાને કોઈ ને કોઈ ઉ ે યથી જોઈ લે જ છે. ૫ણ જો દશર્ન માતર્થી 
મિુક્ત સભંવ બનતી હોત, તો દુિનયાના મોટા ભાગના લોકોન ેતે અનાયાસે જ મળી 
ઈ ો ે ી ોઈએ ં ે ં ી ોઈગઈ હોત અને ૫છી કોઈએ ત૫, ત્યાગ, સયમ, સવેા વા અઘરા કાય  કરવાની કોઈ 

આવ યકતા કે ઉ૫યોિગતા જ ન રહતે. 
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સારંુ તો એ છે કે આ૫ણે બાળિવનોદની આદત છોડીએ અને દરેક વાતના ઊંડાણમા ં
ઊતરીને તેની વા તિવકતા સમજવાનો પર્યત્ન કરીએ. આ જ બિુ મ ાનો માગર્ છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આનાથી કંઈક પર્યોજન િસ  થાય છે. સૌ ઈ રના પતુર્ો છે, પરંત ુતેનો અનગુર્હ 
તેમને જ પર્ાપ્ત થાય છે, ઓ પોતાની પાતર્તા િસ  કરે છે. 

ગણુ, કમર્ અને વભાવને ઉત્કૃ ટ તેમ જ આદશર્વાદી બનાવીને પોતાનામા ં દેવત્વ 
વધારે છે અને જયા ં દેવ વ હોય છે યા ંજ દેવતાઓ અનગર્હ વરસાવે છે  જયા ંવધાર છ અન જયા દવત્વ હોય છ ત્યા જ દવતાઓ અનગુર્હ વરસાવ છ. જયા 
સગુિંધત લો હોય છે, ત્યા ંભર્મર જ આવે છે. 

ગદંા કાદવમા ંકોઈ ભમરો શુ ંકરવા આવશે ? દેવતાની અનકંુપા એવા આત્માઓને જ 
પર્ાપ્ત થાય છે,  પોતાની અંદર દેવત્વ જાગતૃ કરે છે. આત્માને ૫રમાત્મા સધુી ૃ ુ
૫હ ચાડવા માટે આ મિંજલ કોઈ ૫ણ િહસાબે પાર કરવી જ ૫ડશે. તેની ઉપેક્ષા કરી 
શકાય તેમ નથી. 

આ મિંજલ પરૂી કરવા માટે અનેક ધાિમર્ક કમર્કાડં, અનુ ઠાન તેમજ આયોજનની 
ે ે ં ં એ ં એ ં ો ે ો ે ે ોઆવ યકતા રહ ેછે. આમાનં ુ ંએક નાનુ ંએવુ ંઆયોજન દેવદશર્ન ૫ણ હોઈ શકે છે. જો 

દેવદશર્ન કયાર્ ૫છી મન બદલાય અને અસરુતાથી િવમખુ થવાની અન ેદેવત્વ તરફ 
ચાલવાની પર્ેરણા મળે તો દેવદશર્ન સાથર્ક થયુ ંએમ સમજવુ ંજોઈએ અને જો એવુ ં
માની લેવામા ંઆવે કે Ôદશર્નથી અત્યાર સધુીના ંપાપો કપાઈ ગયા,ં હ ેઆગળ બીજા ં
નવા ંપાપો ભેગા ંથશે, તો ફરી પા  ંથોડુ ંભાડુ ંખચીર્ દશર્ન કરી જઈશુÕં, તો એમ 
માનવુ ંજઈએ કે આવુ ંદશર્ન ઊલટાનુ ંભર્મ ઉત્પ  કરનારંુ નીવડશે, કારણ કે પા૫ના 
દંડમાથંી બચવાની સરળ યિુક્ત મળી જવાથી માણસ તે બાજુથી િનભર્ય તથા િનઃશકં 
બની જશે. 

આ રીતે ણે એવુ ંમાની લીધુ ં કે, Ôદેવતાના ં દશર્ન કરી તેમની સાથે દો તી કરી 
લઈએ અને એ દો તીના આધારે વગર્-મિુક્ત વી સિુવધા કોઈ ૫ણ મ ૂ ય ચકૂ યા 
વગર પર્ાપ્ત કરી લઈશુ.ં તો ૫ણ એવુ ંજ કહવે ુ ં૫ડશે, કે આવા દેવદશર્નને આ૫ણને 
એવી ભર્ાિ તમાં ધકેલી દીધા ક્યારેય સભંવ થઈ શકે તેમ નથીએવી ભર્ાિન્તમા ધકેલી દીધા,  ક્યારેય સભવ થઈ શકે તમ નથી. 
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ગોળ ચસૂણી ચસૂવાથી શુ ંમળશે ? 

નાના ંબાળકો જ્યારે રડે છે  ત્યારે તેમન ેદધ આ૫વાન ંન હોય તો િગ્લસરીન ભરેલી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નાના બાળકો જ્યાર રડ છ, ત્યાર તમન દૂધ આ૫વાન ુન હોય તો િગ્લસરીન ભરલી 
ગોળ ચસૂણી તેના મ મા મકૂી દેવામા ંઆવે છે. બાળક તેને ચસૂત ુ ંરહ ેછે અને એવો 
અનભુવ કરે છે કે જાણે તે દૂધ પી ર ુ ંછે. બાળકનુ ંમન બદલાઈ જાય છે અને ત ે
રડવાનુ ંબધં કરી દે છે. જો કે તેનુ ંપેટ ભરવાની કોઈ વાત આ ચસૂણીમા ંહોતી નથી. 
તેનો હતે એટલો જ હોય છે કે બાળકની તડ૫ન આકાકં્ષા થોડીવાર શાતં થઈ જાય  તનો હત ુએટલો જ હોય છ ક બાળકની તડ૫ન -આકાક્ષા થોડીવાર શાત થઈ જાય. 
આવો જ ઉ ે ય આ ટાછવાયા ધાિમર્ક િકર્યાકાડંથી ૫ણ પરૂો થાય છે,  કરવામા ં
અિતશય સરળ હોય છે. થોડો ઘણો સમય અને થોડા ઘણા પૈસા ખચીર્ને કોઈ ૫ણ 
તેને પરૂા ંકરી શકે છે. આ િકર્યાકૃત્યોનુ ંમહત્વ એટલુ ંબધુ ંવધારીને બતાવવામા ંઆવે 
ે ે િ ો ો ં જ ર થી ો ી ો ી શ ઓ ધંી ેછે કે બાળક – બિુ ના લોકો માતર્ આટલ ુજ કરવાથી મોટી મોટી આશાઓ બાધી દે 
છે. 

દરેક યિક્તની અંદર એક આંતિરક તડ૫ન રહતેી હોય છે, કે તે ે ઠતા પર્ાપ્ત કરી 
ઊંચો ઊઠે અને આિત્મક િવભિતઓનો આનદં ઉઠાવે. વી રીતે ભખ અને કામવાસના ઊંચો ઊઠ અન આિત્મક િવભિૂતઓનો આનદ ઉઠાવ. વી રીત ભખૂ અન કામવાસના 
શરીરને ઉિ ગ્ન કરે છે, તેવી જ રીતે આત્માને ઉત્કૃ ટતાની ભખૂ સતાવતી રહ ે છે. 
ઈ રિમલન, બર્ િનવાર્ણ, આત્મિવકાસ વગેરે આ આકાકં્ષાના ંજ નામ છે. આ કોઈ 
જાદુ મતંર કે િકર્યા કલા૫ માતર્થી જ પરૂી થઈ શકતી નથી, ૫રંત ુએક એક ડગલુ ં
ચાલી પોતાના દોષદગર્ણોનો ૫િર કાર કરતા ંકરતાં  િદ ય તત્વોનો અભ્યાસ કરતા ંચાલી પોતાના દોષદુગણુોનો ૫િર કાર કરતા કરતા, િદ ય તત્વોનો અભ્યાસ કરતા 
કરતા ંપર્ાપ્ત કરી શકાય છે. 

આિત્મક દૃિ ટએ ે ઠ બનવા માટે સયંમ, ત્યાગ અને સેવાનો માગર્ અ૫નાવવો ૫ડે 
છે. આ અઘરંુ, સમયસાઘ્ય તેમજ મસાધ્ય છે. ડગલે ને ૫ગલે પોતાની જાત સાથ ે
સઘંષર્ કરવો ૫ડે છે. કુસ ં કારને કચડી નાખવા ૫ડે છે અને સત્પર્વિૃ ઓનો અભ્યાસ 
કેળવવા માટે સાધના કરવી ૫ડ ેછે. આ જ તો ત૫ યાર્નો,  ઈ રપર્ાિપ્તની સાધનાનો 
એક માતર્ માગર્ છે. પર્ાચીનકાળના ઋિષ-મિુન, મહાપરુુષ તેમ જ સ ગહૃ થ વગેરે આ 
જ સાધનામા ં િનરંતર લાગેલા રહીને આિત્મક લ ય પણૂર્ કરતા હતા.  માગર્ ૂ
પર્ાચીનકાળમા ંલાગેલા રહીને આિત્મક લ ય પણૂર્ કરતા હતા. 
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 માગર્ પર્ાચીનકાળમા ંહતો, તે આ  ૫ણ છે. તેનો કોઈ િવક પ નથી. જો કોઈ સરળ 
ર તો હોત, તો ઋિષઓને આજીવન આવી રીતે ક ટસાધ્ય સાધનાઓ ન કરવી ૫ડી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

હોત. તેઓ ૫ણ આ૫ણી મ જ કોઈ સ તા ઉપાડ શોધી લેત. તેઓ ૫ણ આ૫ણી 
મ ભૌિતકતામા ં ગળાડૂબ રહીને ૫ણ ઈ રપર્ાિપ્ત, વગર્પર્ાિપ્ત, મોક્ષ પર્ાિપ્તનો 

બેવડો લાભ મેળવાનુ ંશુ ંકામ ચકૂત ? તેઓ આ૫ણથી વધારે બિુ શાળી હતા, મખૂર્ 
નિહ. જો સ તા ઉપાયો કારગત નીવડતા હોત તો તેમણ ેઅવ ય શોધી જ કાઢયા 
હોત અને અ૫ના યા હોત, ૫રંત ુતઓે જાણતા હતા, કે ઈ રનો સનાતન િનયમ 
અ૫િરવતર્નીય છે. આત્મશોધન વગર, આત્મિનમાર્ણ વગર, આત્મિવકાસ વગર, 
આત્મક યાણ કદાિપ સભંવ થઈ શકશે નિહ. આ માન્યતાના આધારે પર્ાચીન ભારતનો 
દરેક નાનો મોટો નાગિરક પોતપોતાની રીતે જીવન િનમાર્ણની સાધનામા ંસલંગ્ન જી
રહતેો હતો અને આત્મક યાણનુ ંલ ય પર્ાપ્ત કરતો હતો.. 

આ૫ણી મખૂર્તાપણૂર્ બિુ માની : 

આ૫ણે પોતાની રીતના અનોખા ંબિ માન છીએ, કે મણે સ તામા ંસ તા મ યમા ંઆ૫ણ પોતાની રીતના અનોખા બિુ માન છીએ, ક મણ સ તામા સ તા મ ૂ યમા 
કીમતી ઉ૫લિબ્ધઓ પર્ાપ્ત કરવાની અનેક તરકીબો શોધી કાઢી છે. આ૫ણી માન્યતા 
છે, કે અમકુ તીથર્, દેવ-પર્િતમા કે સતંના દશર્ન કરી લેવા માતર્થી આત્મક યાણનુ ં
લ ય અત્યતં સરળતાપવુર્ક પર્ાપ્ત કરી શકાય છે. હવે િવચારણીય એ છે કે શુ ં
આ૫ણી આ માન્યતા સાચી હોઈ શકે છે ? આ૫ણી આ માન્યતા સાચી હોઈ શક છ ? 

િવવેકશીલ ઉ ર એક જ હોઈ શકે છે – ના, કદી ૫ણ નિહ. કાશીમા ંિનવાસ કરવાથી 
જો માણસ વગર્મા ંજતો હોત તો ત્યા ંરહનેારા દુ ટ દુરાચારીઓને ૫ણ સ ગિત મળી 
જાત. ૫છી કમર્ફળ વો કોઈ િસ ાતં જ બાકી ન રહતે, ત્યારે કોઈને સત્કમર્ કરવાની 
આવ યકતા ન સમજાત, ઈ રીય ન્યાય તેમજ યવ થા વી કોઈ વ ત ુ૫ણ આ 
સસંારમા ં ન હોત. ત્યારે ૫ક્ષપાતની ખેંચતાણની જ બોલબાલા રહતે. ભર્ ટાચારી 
પર્ધાનોના ંસગાસંબંધંીઓ અને નજીકના ંલોકો વો લાભ ઉઠાવતા રહ ે છે એવો જ 
લાભ કાશી૫િત સાથે મની ઓળખાણ થઈ ગઈ તેઓ કાશીમા ં રહવેાન ે કારણે 
ઉઠાવતા હોત.  
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તો માણસોને ૫ક્ષપાત કરવાથી દોષ કેવી રીતે દઈ શકાય ? 

જ્યારે દશર્ન કરવા માતર્થી દેવતાઓ એટલા ંપર્સ  થઈ જતા હોત કે થી જીવન 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જ્યાર દશન કરવા માતર્થી દવતાઓ એટલા પર્સ  થઈ જતા હોત ક થી જીવન 
િનમાર્ણની સાધનાના લાબંા ર તા ૫ર ચાલનારા કરતા ં૫ણ વધારે લાભ વાતવાતમા ં
આપી દેતા હોય, તો એવા લોકોની નજરમા ંદશર્ન કરતા ંમોટી વાત બીજી કઈ હોઈ 
શકે ? 

યવિ થત િવ નુ ંદરેક કાયર્ યવિ થત : 

આ િવ  સદુઢ ન્યાય તેમજ યવ થાના આધારે ચાલી ર ુ ં છે. ઈ ર જો એવો 
ઢચુ૫ંચુ ંહોય કે કમર્ફળના બદલે નાનાનંાના ં િકર્યાકૃત્યોને જ સવર્ વ માની બેસે તો 
તેની સ ા ઉ૫હાસા પદ બની જશે અહીં ૫હલેાં ૫ણ આવં બ ય ં નથી અને આગળતેની સ ા ઉ૫હાસા પદ બની જશે. અહીં ૫હલેા ૫ણ આવ ુબન્ય ુનથી અને આગળ 
૫ણ આવુ ંબનશે નિહ. િવ  ન્યાય અને યવ થા ૫ર આધાિરત છે. 

ઈ ર પોત ે૫ણ આ મયાર્દામા ંબધંાયેલો છે. જો રાજા પોતે જ કાયદો તોડશે, તો પર્જા 
પાસે તેનુ ંપાલન કયા મ ઢે કરાવી શકશે ? જો લોકો એવી આશા રાખતા હોય કે ુ હ
જીવનિનમાર્ણની સાધનામા ં વા તિવક અધ્યાત્મની ઉપેક્ષા કરીને દેવ-દશર્ન વા ં
નાના ંહિથયારથી મહાન લ યની પર્ાિપ્ત કરી લઈએ, એવા મનસબૂા સવેનારા લોકોન ે
બાળક બિુ  જ કહી શકાય. કાગળની હોડી ૫ર બેસીને કોઈ નદી પાર કરવી શક્ય 
નથી  રબરની ગોળ ચસણી ચસતા રહવેાથી બાળકન ં પટે ભરાઈ શકત ં નથી  નથી. રબરની ગોળ ચસૂણી ચસૂતા રહવાથી બાળકન ુ પટ ભરાઈ શકત ુ નથી. 
આત્માની આ મહત્વાકાકં્ષા તો પોતાને આદશર્ તથા ઉત્કૃ ટ બનાવનારી ગિતિવિધઓ 
અ૫નાવાથી જ તપૃ્ત થઈ શકે છે. જો આપે ધાિમર્ક કૃત્યોના વધ ુ૫ડતા માહાત્મ્યની 
ક પના કરી તેનાથી જૂઠો આત્મસતંોષ માનવા લાગીશુ ંતો એ એક આત્મપર્વચના જ 
કહવેાશે  કહવાશ. 

તીથર્યાતર્ા આ૫ણે કરવી જોઈએ, અવ ય કરવી જોઈએ, ૫રંત ુમનમા ંતેની પાછળનો 
હતે ુએટલો જ હોવો જોઈએ કે  વા તિવક છે. મનુ યની ાનવિૃ  થતી હોય, 
અનભુવ વધતો હોય, સસંારનુ ં વ ૫ સમજવામા ંમદદ મળતી હોય, તેવા ંસાધનો 
જ રી છે. એક જ ૫િરિ થિતમા ંરહી રહીન ે  કંટાળો આવવા લાગે છે, તે દૂર થાય છે. 
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નવાનવા પર્દેશો અને યિક્તઓનો સ૫ંકર્ વધે છે, ઐિતહાિસક થળો તથા યિક્તઓ 
ારા પર્ાપ્ત થનારી પર્ેરણાઓ મળે છે. જળવાયુ ં બદલાય છે. આમ મહત્વપણૂર્ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

થળોની યાતર્ા કરવાથી આવા અનેક લાભો મળે છે. યાતર્ાએ માનવજીવનનુ ં
મહત્વપણૂર્ મનોરંજન છે. અમીર-ગરીબ સૌ કોઈ પોતપોતાની રીત ેઅને સાધનોને 
અનુ ૫ યાતર્ા કરતા હોય છે અને કરવી ૫ણ જોઈએ, કે  વાભાિવક અને સભંવ છે. 
અિતશયોિક્તભયુર્ માહાત્મ્ય ઊભુ ં કરવુ ં અને જાદુઈ ૫િરણામ મળવાની માન્યતા 
ધરાવી લેવી એ બનંે અયોગ્ય છે. દૂધ પીવાથી વા થ્ય સધુરે છે, એ તો બરાબર છે, 
૫ણ કોઈ એમ કહ ે કે દૂધ પીવાથી વકીલ બની જવાય છે, તો તે વાત 
અિતશયોિક્તપણૂર્ છે. આ વાતમા ંકોઈ સગંિત હોઈ ૫ણ શકે, ૫રંત ુતે એવી રીતે હોય 
કે દૂધ પીવાથી વા થ્ય સારંુ થાય છે અને તેને અધ્યયનમા ંલગાવી રાખવાથી ૂ ુ
સમયાનસુાર વકીલ બની શકાય છે. અધ્યયન માટે મ ઉઠાવવાની વાત છોડી 
દઈએ, તો દૂધ પીવાથી વકીલ બની જવાની વાતનો મેળ ક્યાથંી બેસાડી શકાય ? 
યાતર્ાઓ કરવાથી મનુ યની આત્મો િત તથા વગર્ પર્ાિપ્ત વગેરે બાબતમા ંઆવી 
રીતે જ િવચારવ ંજોઈએ  રીત જ િવચારવ ુજોઈએ. 

દેવમિંદરો દશર્ન જોઈએ અને શીખીએ : 

દેવમિંદરોમા ંઆ૫ણે દશર્ન કરવા જઈએ અને ત્યા ં  દેવ-આત્માની મિૂતર્ હોય તેના 
સ ગણો તેમ જ સત્કમ ને પોતાની અંદર થાિપત તેમજ િવકિસત કરવાનો િવચાર સ ગણુો તમ જ સત્કમ ન પોતાની અંદર થાિપત તમજ િવકિસત કરવાનો િવચાર 
કરવો જોઈએ. આ િવચાર એટલો ભાવપણૂર્ અને પર્ેરક હોય કે દેવતાની િવશષેતાઓ 
જીવનમા ંઉતારવાની પર્ેરણા મળી શકે તો સમજવુ ંજોઈએ કે દેવદશર્ન સાથર્ક થયુ.ં 

હનમુાનજીના ંદશર્ન કરીને બર્ ચયર્, સત્ય૫ક્ષની િન: વાથર્ સહાયતા, દુ ટતાના દમન 
માટે પોતાના પર્ાણોની બાજી લગાવી દેવી વગેરે િવશષેતાઓ પોતાની અંદર 
વધારવી જોઈએ. ભગવાન રામના ંદશર્ન કરવા હોય તો માતા – િપતા પર્ત્યે ા, 
ભાઈઓ પર્ત્યે સૌહાદર્ , ૫ત્ની ૫ત્યે અનન્ય નહ,ે દુ ટતા સામે ઝ માવાનુ ંસાહસ 
વગેરે તથા ભગવાન કૃ ણના દશર્ન કરવાથી િમતર્તા િનભાવવી, અસરુતા સામે લડવુ,ં 
રથ હાકંવા વા ંકામને ૫ણ નાનુ ંન માનવુ,ં  

http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com



વા ં ે ઠ તત્વોને દયગંમ કરવા જોઈએ. 

ભગવાન શકંર પાસ ેસિહ ણતા  ઉદારતા  ત્યાગ ભાવના  સયર્ પાસેથી તેજ વી અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ભગવાન શકર પાસ સિહ ણતુા, ઉદારતા, ત્યાગ ભાવના, સયૂ પાસથી તજ વી અન 
ગિતશીલ રહવેાની, દુગાર્ પાસથેી પર્િતકળૂતાઓ સામે સાહસપવુર્ક ઝ મવુ,ં સર વતી 
પાસેથી ાનનો અિવરત િવ તાર કરવો વા ંગણુોની પર્ેરણા મેળવી શકાય છે. આ 
પર્ેરણાઓ ટલી પર્બળ હશે, એટલુ ંજ દેવદશર્ન સાથર્ક માનવામા ંઆવશે. 

જો આ રીતે કોઈ ગણુોનુ ં િચતંન કરવામા ંન આવ ે કે આ િવશેષતાઓને પોતાના 
જીવનમા ંવધારવા માટે કોઈ પર્યત્ન કરવામા ંન આવે, તો ૫છી કોઈ મિૂતર્ના દશર્ન 
માતર્થી વગર્મા ંજવાની કે મનોકામનાઓ પણૂર્ થવાની આશા રાખી બેસવુ ંઅસગંત 
જ ગણાશે. જોવાનો લાભ છે તો ખરો, ૫ણ લોકોએ ટલો સમજી લીધો છે એટલો 
બધો નથી. અત્યિુક્ત હમેશા ંઅયોગ્ય જ હોય છે. એ ૫છી ભલે અ પિવકિસત લોકોન ે
ધમર્ તરફ આગળ વધારવાના પર્ાથિમક પર્યાસ પ ેજ કેમ ન કરવામા ંઆવી હોય ! 
મનુ યોનુ ંદશર્ન ૫ણ બરાબર આવી જ રીતનુ ંછે. 

ો ી ં ી ે ં એ ે ેકોઈ ાની, સતં, ત્યાગી, મહાત્મા કે મહાપરુુષના ંદશર્ન કરવા એ તેમના પર્ત્યે ા, 
સ ભાવના હોવાનુ ંપર્ગટ કરે છે, ૫રંત ુએટલાથંી જ કંઈ કામ ચાલવાનુ ંનથી, તેથી 
આગળ ૫ણ કદમ ઉઠાવવામા ંજોઈએ, મના ંદશર્ન કરવામા ંઆ યા ં છે, તેમનામા ં
કોઈ ખાસ િવશેષતાઓ હોય, તો તેણે ગર્હણ કરવી જોઈએ. તેમના ઉચ્ચ આદશ  કે 
િસ ાતંોમાથંી કોઈ પોતાના માટે ઉ૫યોગી લાગે, તેણે ગર્હણ કરી યવહારમા ંલાવવા 
જોઈએ, તેમની સાથે આત્મીયતા વધારીને પર્ગિતની િદશામા ં સહયોગ મેળવવો 
જોઈએ. આમ કરવાથી જ તે દશર્ન લાભદાયક થશે, નિહતર આજકાલ  માન્યતાથી 
લોકો સાધ ુપરુુષોના ંદશર્ન કરવા જાય છે. તેમા ંતથ્ય ઓ  ંઅને ભર્ાિન્ત વધારે હોય 
છે. 

આ  તો લોકો દેવતાઓની મ મનુ યોના ંદશર્નથી ૫ણ એવી આશાઓ રાખે છે, કે 
દૂરથી ચાલીને દશર્ને આવવાથી તેઓ પોતાના તરફ કરવામા ંઆવેલો ઉ૫કાર માનશ ે
અને આ અહસેાનની કત તા બતાવવા બદલ આ૫ણી મનોકામનાઓ પરી કરી દેશેઅન આ અહસેાનની કૃત તા બતાવવા બદલ આ૫ણી મનોકામનાઓ પરૂી કરી દેશ.  
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આ આશા માતર્ દુરાશા જ છે, કારણ ક યાણ કમર્થી જ થાય છે. સત્કમ  માટેની પર્ેરણા 
પર્ાપ્ત કરવી એ જ તો દશર્નનો ઉ ે ય છે, પરંત ુપર્ેરણા મેળવવાની અને પોતાને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બદલવાની વાત મગજમા ંઘસૂે જ નિહ અને માતર્ જોવાથી જ બધુ ંમળી જવાની 
આશા રાખવામા ંઆવે તો એ કોઈ રીતે સભંવ થઈ શકે તેવી વાત નથી. 

દાશર્િનક દૃિ ટકોણની આવ યકતા : 

લોકો મોટે ભાગે ઐિતહાિસક, પર્ાકૃિતક, કલાપર્ધાન, પર્ગિતશીલ થળો જવા માટે, 
મનોરંજન મેળવવા માટે જતા હોય છે. યાતર્ા એ એક સારંુ મનોરંજન તો છે જ, 
સાથેસાથે તેનાથી ાન અને અનભુવ વધારાનો લાભ ૫ણ મળે છે. આથી ભારત જ 
નિહ, દુિનયાભરના લોકો પોતાની રુિચ અને શિક્ત પર્માણે થળોની યાતર્ા કરતા રહ ેુ ુ
છે અને ગતં ય થાન ૫ર  કંઈ જોવાલાયક હોય છે, તેન ેજોઈને પોતાનુ ં કુતહૂલ 
તથા િજ ાસાની તિૃપ્તનો લાભ મેળવે છે. આ ૫ણ એક પર્કારનુ ંદશર્ન જ છે. ભલે 
દેવદશર્ન નિહ તો પર્કૃિતદશર્ન, ઇિતહાસ દશર્ન, કળાદશર્ન, પર્ગિત દશર્ન. જયા ંકોઈ 
િવશેષતા દેખાય ત્યા ંજ લોકો જાય છે. જોઈને પાછા આવી જાય છે. પાછા આવીન ેિવશષતા દખાય ત્યા જ લોકો જાય છ. જોઈન પાછા આવી જાય છ. પાછા આવીન 
પોતે જોયલેા થળોના ંદશર્ન િવશે વજનો ૫િરજનોને સભંળાવે છે અને ત્યાનંી કોઈ 
ખાસ વ ત ુહોય તો તે લાવે છે. બસ, આટલાથંી જ તેમની યાતર્ાનો ઉ ે ય પરૂો થઈ 
જાય છે. 

જ્યારે આ૫ણે યાતર્ાના ંદ યો સાથે જોડાયેલી ભાવનાઓનો ૫ણ પશર્ કરીએ અને 
તેમાથંી સમિુચત પર્ેરણાઓ પર્ાપ્ત કરીએ ત્યારે જ યાતર્ાનો પરૂો લાભ મળે છે. પર્ત્યેક 
થળૂની સાથે એક સ ૂ મ ૫ણ જોડાયેલુ ંહોય છે. જડ ૫દાથ ની અંદર ૫ણ એક ચેતના 
રહલેી હોય છે. દાશર્િનકો આનદં જ દશર્ન કરીન ેધન્ય બને છે. પચંતત્વો, વકૃ્ષો, 
૫વર્તો, નદીઓ, સરોવરો, વન-ઉ૫વનો વગરેમા ંઆ દૃ ટાઓની સ ૂ મ દર્ િ ટ અને 
ઉત્કૃ ટ આત્માનુ ંદશર્ન કરે છે, દેવદશર્નનો આનદં લે છે અને ધન્ય બને છે. આ દૃિ ટ 
જો ન હોય તો  કંઈ થળૂ આંખોથી જોવામા ંઅવો છે, તે માતર્ જોવા પરૂત ુ ંજ, 
ક્ષિણક મનોરંજન માતર્ આપી શકે છે. ઈ ર ચામડાની આંખોથી નિહ, િદ ય ચ ઓુથી ુ
જ જોઈ શકાય છે,  
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એવી રીતે કોઈ િવશેષ થાનોના ંદશર્નનો ભાવનાત્મક તેમ જ પર્ેરણાત્મક લાભ એ 
વ તઓુ તથા થળોને દાશર્િનક દૃિ ટકોણથી જોવાથી જ પર્ાપ્ત થાય છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આવા થળો જોવા જ્યારે ૫ણ જઈએ ત્યારે ઊંડાણ સધુી પર્વેશ કરવાનો પર્યાસ 
કરીએ. એ થાન શુ ં દશાર્વે છે તથા સભંળાવે છે તે ઝીણવટથી જોઈએ તમેજ 
સાભંળીએ. ગાધંીજીએ બાળ૫ણમા ં એકવાર સત્યવાદી હિરશચદંર્ નાટક જોયુ ં હત ુ.ં 
જોઈને એટલા ંપર્ભાિવત થયા અને પર્િત ા કરી કે તેઓ હિરશચદંર્ બનીને જ  રહશેે જોઈન એટલા પર્ભાિવત થયા અન પર્િત ા કરી ક તઓ હિરશચદર્ બનીન જ  રહશ 
અને એવુ ં થયુ ં ૫ણ ખરંુ. કેટલાય છોકરાઓ રો રોજ જાતજાતના ખેલ તમાશા, 
િસનેમા,  નાટકો વગેરે જોતા હોય છે, એમા ંઘણી જગ્યાએ ધાિમર્ક પર્ેરણાઓ ૫ણ હોય 
છે, ૫રંત ુિદ ય દર્ િ ટના અભાવે તે સાભંળી સમજી શકતા નથી માતર્ મનોરંજન કરીને 

ે ે ં ો ં એ ૌ િ િ ે ો ેચા યા આવે છે. આવ ુજોવ ુએ માતર્ કૌતકુ જ ગણાય.  િવિશ ટન ેજોવા આ૫ણે 
જઈએ તનેી િવશેષતા, મહ ા પર્ેરણા તમે જ આત્માને ૫ણ જોવા સમજવાનો પર્યાસ 
કરીએ,  રીતે પાણીના ટીપામા ંરહલેા જીવાણુઓંને જોવા માટે સ ૂ મદશર્ક યતંર્ની 
જ ર ૫ડે છે, તેવી જ રીતે આ સસંારમા ં  િવિશ ટ છે તેનો પર્કાશ પર્ાપ્ત કરવા માટે 

િ િ િઆ૫ણે આ૫ણી અંદર દાશર્િનક દૃિ ટ ઉત્પ  કરવી ૫ડશે, ત્યારે જ દશર્નનો વા તિવક 
લાભ મળી શકશે. 

ઐિતહાિસક, પર્ાકૃિતક કે ધાિમર્ક કોઈ ૫ણ પણુ્ય થળના િવ ાન ત૫ વી યિક્તના ં
દશર્ન કરવા આ૫ણે જઈએ ત્યારે તેમની પાસેથી કંઈક શીખવા સમજવાનો  પર્ેરણા દશન કરવા આ૫ણ જઈએ ત્યાર તમની પાસથી કઈક શીખવા સમજવાનો, પર્રણા 
તથા પર્ોત્સાહન પર્ાપ્ત કરવાનો પર્યાસ કરવો જોઈએ. આ પર્ેરણા જો જીવનને સન્માગર્ 
તરફ પર્ેિરત કરનારી નીવડી, તો અવ ય દશર્નનો સમિુચત લાભ મળશે, ૫રંત ુજો 
ફક્ત જોવાનુ ં કુતહૂલ તપૃ્ત કરવા પરૂતી જ વાત સીિમત રહ ે તો સમજવુ ં કે એ 
દશર્નન ંપણ્ય માતર્ પર્ યક્ષ મનોરંજન ટલ ંજ ર ં  દશનન ુપણુ્ય માતર્ પર્ત્યક્ષ મનોરજન ટલ ુજ ર .ુ 

દશર્નનો લાભ ઘણો છે, ૫રંત ુએ ત્યારે જ મળે, જ્યારે તેનાથી મળનારી પર્ેરણાઓ 
૫ણ આ૫ણે પર્ાપ્ત કરીએ. િદ ય દશર્ન માટે આ૫ણે ઉત્સાહપવૂર્ક શભુ થાનો, િદ ય 
યિક્તઓ તથા મહત્વના ંઆયોજનોના સ૫ંકર્મા ંઆવતા રહવે ુ ંજોઈએ, ૫રંત ુસાથે ુ ુ
સાથે દશર્નના દશર્નન ે૫ણ સમજવુ ંજોઈએ.  
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દશર્નથી જો કોઈ પર્ેરણા મળે તો તેનાથી આ૫ણુ ંભલુ ંથશે. માતર્ થળૂ દશર્નની િકર્યા 
એક સામાન્ય શારીિરક આચરણ છે અન ેતેનો લાભ ૫ણ ટલા પર્માણમા ંનગણ્ય 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વો હોય છે. 

આ૫ણી ભાવના જ દેવતાઓને સામથ્યર્ પર્દાન કરે છે :- 

મિૂતર્ઓના ંદશર્ન, તીથ ની યાતર્ા, મહાપરુુષોના સાિંનધ્યમા ંજવાથી  લાભ મળે છે, 
તેમા ંમખુ્ય આધાર ભાવનાનો જ હોય છે એમા ંકોઈ શકંા નથી. જો આંતિરક ા, 
દઢ િવ ાસ, ક યાણ પર્ાપ્ત કરવાની સાચી અિભલાષા ન હોય તો ભલે રોજ દશર્ન 
કરવામા ંઆવે તો ૫ણ તેનાથી કોઈ િવશેષ હતે ુિસ  નિહ થાય. 

પિંડતો પજારીઓ હમેશાં મિંદરની અંદર જ રહતેા હોય છે અને મિતર્ઓનાપિડતો, પજૂારીઓ હમેશા મિદરની અંદર જ રહતેા હોય છે અને મિૂતઓના 
અંગપર્ત્યગંને ખબૂ નજીકથી બહુ સારી રીતે િનહાળતા હોય છે, તેમ છતા ં  એક 
ભાવકુ અને િવ ાસ ુદશર્નાથીર્ને દૂરથી ફક્ત બે-ચાર િમિનટ દશર્ન કરવાથી  પર્ેરણા 
મળે છે તે તેમને મળતી નથી. એટલુ ંજ નિહ, દશર્નાથીર્ઓમા ં૫ણ  વી ભાવના 

ી ે ે ે ે ે ે ં િ ે ે ો ો િરાખીને દશર્ને જાય છે, તેને તેવુ ંજ ૫િરણામ મળે છે. ઘણા બધા લોકો િનયમપાલન 
ખાતર િનત્ય મિંદરમા ંજઈ દશર્ન કરી આવે છે. પરંત ુતેમને વષ  સધુી આવુ ંકયાર્ 
૫છી ૫ણ કોઈ િવશષે આધ્યાિત્મક લાભ મળતો નથી. 

સાસંાિરક યવહારની દિ ટએ તેઓ વા સારા ખોટા ૫હલેા ં હતા  તેવા જ દશર્નો સાસાિરક યવહારની દૃિ ટએ તઓ વા સારા ખોટા ૫હલા હતા. તવા જ દશનો 
કરાવતા ર ા ૫છી ૫ણ રહતેા હોય  છે ાવણના િહડંોળા તહવેારોમા ં મિંદરોમા ં
હજારો યિક્તઓ મિંદરોમા ંસજાવટ અને રાસ લીલા વગેરે જોવા જાય છે. મિૂતર્ની 
સામે હાથ જોડીને ઉભા ર ા ૫છી ૫ણ તેમને તેના પર્ભાવ કે મહત્વનુ ંકોઈ ઘ્યાન 
હોત ં નથી  તેઓ ફક્ત રોશની  સજાવટની સામગર્ી  ખેલ તમાશા તથા ત્યાનંી હોત ુ નથી. તઓ ફક્ત રોશની, સજાવટની સામગર્ી, ખલ તમાશા તથા ત્યાની 
ભીડભાડમાથંી મનોરંજન મેળવીને ચા યા જાય છે. તેમને દેવમિૂતર્ના ંદશર્નથી કોઈ 
લાભ થતો હશે એવુ ંકોઈ ૫ણ રીતે માની શકાય એમ નથી. 

એટલુ ંજ શુ ંકામ કેટલાક લોકો તો મિંદરમા ંજઈ ત્યા ં દેવતાના ંદશર્ન કરીન ે કંઈક 
સ ભાવના કે આત્મક યાણનો િવચાર કરવાને બદલે ત્યા ં૫ણ રમતની મનોવિૃ  
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પર્ગટ કરવા લાગે છે. િશવરાિતર્ના મેળા દરિમયાન એક િશવમિંદરમા ંભીડના કારણે 
અંદર જઈને જળ ચઢાવવુ ંમુ કેલ લાગત ુ ંહોઈ, અનેક માણસો બહારથી પાણી ભરેલા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માટીના વાસણનો મિંદરના િશખર ૫ર ટો ઘા કરે છે. તેમાનંા ઘણાબધા લોકો તેન ે
પોતાની િવશેષતા સમ  છે, કે તેમનુ ંફેંકેલુ ંપાતર્ ઉ૫રના િશખર ૫ર જઈને બરાબર 
િનશાન લાગે. આવા લોકો ત્યા ંકલાકો સધુી ઊભા રહીને તમાશો જોતા રહ,ે કે કોનુ ં
પાતર્ િશખર ૫ર બરાબર લાગે છે. અને કોનુ ંભલૂથી બીજી બાજુ દૂર થઈ ૫ડે છે કે 
૫છી નીચ ેભટકાઈન ે ટી જાય છે. હવે આવુ ંમનોરંજન કરનારા એમ સમ  કે એમને 
િશવજીને જળ ચઢાવવાનુ ંપણુ્યફળ મળી ગય ુતો એને એક િવડબંણા કહવેી ૫ડશે. 

આ બધાનુ ં કારણ એ જ છે, કે ફળ તો ભાવનાનુ ંજ હોય છે. દેવ-મિૂતર્ તો કોઈ 
િ ી ધ ી ે ી ં ે ી ો ે ોઈિશ પકાર ારા ૫થ્થરની, ધાતનુી કે લાકડાની બનાવવામા આવેલી હોય છે. કોઈ 
મિંદરમા ં થાિપત કરી દેવાથી તે એક દેવની મ માનવામા ંઆવે છે અને હજારો 
લોકોને ફળ આ૫વા લાગે છે. નિહતર એ જ મિૂતર્ન ેકોઈ કલાપર્ેમી ખરીદીને પોતાના 
સગંર્હાલયમા ંમકૂી દે તો તેને નથી દેવતા માનવામા ંઆવતી નથી તમેા ંકોઈ પર્કારનુ ં

િ િ િફળ આ૫વાની શિક્ત જોવા મળતી, એટલુ ંજ નિહ, આજકાલ મિૂતર્ચોરો જ્યારે કોઈ 
મિંદરમા ં િનત્ય પજૂાતી પર્િતમા ંચોરીને િવદેશી અને િવ મીર્ યિક્તન ેવેચી દે છે, 
નો ઉ ે ય માતર્ તેના ારા પોતાની બેઠકને સજાવવાનો જ હોય છે, ત્યારે  મિૂતર્નો 

દૈવી પર્ભાવ અને શિક્ત ૫ણ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને તે મનોરંજન કરનારી માતર્ 
એક કલાકૃિત જ રહી જાય છે. છે લે આ ઉદાહરણોથી આ૫ણે મહાકિવ રવીન્દર્નાથની 
એ કિવતામા ંતાત્પયર્ને સત્ય સમજીએ, મા ંકહવેામા ંઆ યુ ંછે કે મિૂતર્ અથવા મિંદર 
કે તેની સાથે જોડાઈ રહલે સાધનોનુ ંકોઈ મહત્વ કે દૈવી શિક્ત હોવાનુ ંમાનવુ ંયોગ્ય 
નથી, ૫રંત ુ  કંઈ ચમત્કાર છે, તે સવર્તર્ યાપ્ત ૫રમાત્માનો જ છે. 

દેવદશર્નની પાછળ િદ યદૃિ ટ ૫ણ હોવી જોઈએ : 

પર્ત્યક્ષ દશર્ન માતર્થી વગર્, મોક્ષ, સખુ, શાિંત, સ૫ંિ  કે સમિૃ  વગેરેનો લાભ 
મળવાનો િવ ાસ રાખનારાઓની ાન ે િવવેક સમંત માની શકાય નિહ. તેમની આ 
અિત ા કે અિતિવ ાસ એક રીતે અ ાનજન્ય જ હોય છે,  
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ને અંધ ા કે અંધિવ ાસ એક રીતે અ ાનજન્ય જ હોય છે, ને અંધ ા કે 
અંધિવ ાસ ૫ણ કહી શકાય છે. ા એક બાજુ આત્માની ઉ િત કરે છે, મન 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મિ ત કને સસું કૃત તેમજ િ થર કરે છે, ઈ રપર્ાિપ્ત માટે યગર્ તથા િજ ાસ ુબનાવ ે
છે, તો બીજી બાજુ મઢૂ ા અથવા અંધિવ ાસ તેને અવા તિવકતાની અંધારી 
ખાઈમા ં ધકેલી દે છે. અંધિવ ાસઓુ કે અંધ ા ઓને પોતાની અિવવેકપણૂર્ 
ધારણાઓથી લાભ કરતા ં નકુસાન વધારે થાય છે. આ  ધમર્ના નામે  ધતૂર્તા 
દેખાય છે તેમા ંમોટે ભાગે આ અંધ ા ઓ જ જવાબદાર છે,  ઓ ધમર્ના સત્ય ૫ 
કે કમર્ની િવિધ અને તેનુ ં૫િરણામ જાણતા નથી. જનતાની અંધ ાના આધારે કોણ 
જાણે કેટલાય આડબંરી અને ધતુારા લોકો તેમના ધન અને આદરનો ગેરલાભ 
ઉઠા યા કરે છે. આ જ કારણે શા ોમા ંએક બાજુ ાની પર્શસંા કરવામા ંઆવી છે, ુ ,
તો બીજી બાજુ અંધ ાની િનદંા ૫ણ કરવામા ંઆવી છે. 

દશર્ન કરવાની બાબતમા ં ૫ણ ભોળા લોકોની આ અંધ ા તેમન ે દશર્નના મળૂ 
પર્યોજનથી તથા તેનાથી થનારા લાભથી વિંચત રાખે છે. લાખો, કરોડો લોકો દર વષેર્ 
તીથ  તથા તીથર્ પરુુષોના ંદશર્ન કરવા માટે દેશના ખણેૂ ખણેૂથી આવતા-જતા રહ ેછે. 
અનેક લોકો તો રો રોજ સવાર સાજં મિંદરોમા ં દેવ પર્િતમાના ંદશર્ને જતા હોય છે, 
૫રંત ુએ લોકોને ઇિચ્છત લાભ મળતો હશે કે કેમ, તે િવશે ચોક્કસ કહી શકાય તેમ 
નથી. તેમને આ બા  દશર્ન ારા એક ભર્ામક આત્મતિુ ટ િસવાય કંઈ જ મળતુ ંનથી. 

જો માતર્ દેવ પર્િતમા, દેવ થાન અથવા દેવપરુુષને જોવા માતર્થી, હાથ જોડવાથી, 
દંડવત કરવાથી, પૈસા કે પર્સાદ ચડાવી દેવાથી જ કોઈના ંપાપોનો મોક્ષ થતો હોત, 
દુઃખ દાિરદર્ય દૂર થતુ ંહોત, પણુ્ય, ૫રમાથર્, વગર્, મિુક્ત વગેરે મળી શકતા ંહોત, 
મન  બિ  આ માની ઉ િત થઈ શકતી હોત  જીવનમા ંતેજિ વતા  દેવ વ અથવા મન, બિુ , આત્માની ઉ િત થઈ શકતી હોત, જીવનમા તજિ વતા, દવત્વ અથવા 
િન ં તાનો સમાવેશ થતો હોત તો રાત િદવસ દેવ પર્િતમાઓની સભંાળ રાખનારા 
પજૂારીઓ, મિંદરની સફાઈ કરનાર સેવકોને આ બધા લાભો અનાયાસે જ મળી જાત. 
તેમના ંબધા ંદુઃખ ં  દુર થઈ જાત અને સખુ શાિંતપણૂર્ વગીર્ય જીવનના અિધકારી 

ી ં એ ં ો ં ી િં ે ો ે િ ીઓબની જાત, ૫રત ુએવ ુજોવા મળત ુનથી. મિદરના સેવકો અને પર્િતમાના પજૂારીઓ 
૫ણ અન્ય સામાન્ય માણસોની જમ જ બાકીના જીવનમા ં૫ડયા ૫ડયા દુઃખો, ં ો  
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તથા શોક – સતંાપોને સહન કરતા રહ ે છે. તેમની આખી િજદંગી દેવ પર્િતમાઓના ં
સાિંનધ્યમા ંતથા દેવ થાનની સેવા કરતા ં કરતા ંવીતી જાય છે, તેમ છતા ંતેમના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જીવનમા ંલેશ માતર્ ૫ણ ૫િરવતર્ન આવતુ ંનથી. 

અનેક લોકોની ધારણા હોય છે, કે દશર્ન કરી લેવાથી, લમાળા ચઢાવી દેવાથી, દીવો 
કરવાથી કે દંડવત પર્દિક્ષણા કરવા માતર્થી જ દેવતાઓ પર્સ  થઈને ઇિચ્છત 
મનોરથોન ે પરા કરી દેશે  આ પર્કારના ભર્ા ત િવ ાસઓ એ સમજાતા નથી  કે મનોરથોન પરૂા કરી દશ. આ પર્કારના ભર્ાન્ત િવ ાસઓુ એ સમજાતા નથી, ક 
૫રમાત્માના પર્િતિનિધ દેવતાઓ એવા હલકી કક્ષાના માણસો વા હોતા નથી,  
માતર્ હાજરી પરુાવી દેવાથી અથવા કોઈ ભેટ સોગાદ આ૫વાથી, પર્શસંા કે તવન 
વાકયોનુ ંઉચ્ચારણ કરી દેવાથી પર્સ  થઈ જાય અને પોતાની ખશુામત૫સદં ટેવન ે

ે ી ી ર્ ો એ ે ો ી ે ઈ ે ોકારણે ચમચાગીરી કરનારાના દુગુર્ણો ન જુએ અને પોતાનાની પાસે લઈ લે ! જો 
દેવતાઓની પર્કૃિત આવી જ રીતની હોત તો તેમનામા ંઅને સાધારણ માણસમા ંકોઈ 
ફરક ન રહતે, ખશુામત સાભંળીને કે કોઈ બીજી રીતે પર્સ  થઈને તેઓ ગમે તેની 
૫ર અનગુર્હ વરસાવી દેત. 

દેવતાઓની પર્સ તા, ખશુામત  ૫સદં લોભી યિક્તઓની મ સસતી હોતી નથી. 
તેમની અનકંુપા પર્ાપ્ત કરવા માટે આ૫ણે ડગલે ને ૫ગલે બનાવવુ ં૫ડશે. પોતાના 
મન, વચન અને કમર્મા ં દેવત્વનો સમાવેશ કરવો ૫ડશે. તનેા માટે આત્મ સયંમ, 
ત્યાગ તથા ત૫ યાર્પવર્ક જીવન સાધના કરવી ૫ડશે  િદ યતાની આ ઉ૫લિબ્ધ ત્યાગ તથા ત૫ યાપવૂક જીવન સાધના કરવી ૫ડશ. િદ યતાની આ ઉ૫લિબ્ધ 
મસાધ્ય તથા સમય સાઘ્ય છે, ને માતર્ તે જ યિક્ત પર્ાપ્ત કરી શકે છે,  

૫ળે૫ળ  પોતાના આચાર િવચાર તથા યવહારમા ંસાવધાન રહીને ચાલે છે. દેવ 
અનગુર્હની જ રી પાતર્તા મેળ યા િવના કોઈ ૫ણ યિક્ત કેવળ દેવ દશર્ન અથવા 
દિક્ષણા પર્દિક્ષણા ારા પોતાના મનોરથો િસ  કરી શકતી નથી  દિક્ષણા પર્દિક્ષણા ારા પોતાના મનોરથો િસ  કરી શકતી નથી. 
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