
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઋિષ િચતંનઋિષ િચતંન  
િવચારોમાંિવચારોમા ં અસાધારણઅસાધારણ  સામથ્યર્સામથ્યર્  હોયહોય  છેછે. . 

સ િવચારોનાસ િવચારોના  માઘ્યમથીમાઘ્યમથી  મહામાનવમહામાનવ  

આખીઆખી માનવમાનવ જાતનંજાતન ંમાગર્દશર્નમાગર્દશર્ન કરવામાંકરવામાંઆખીઆખી  માનવમાનવ  જાતનુજાતન ુ માગદશનમાગદશન કરવામાકરવામા
સફળસફળ  ર ાર ા  છેછે. . સમયેસમયે  સમયેસમય ે આવાઆવા  

મનીષીમનીષી  સમાજમાંસમાજમા ં જન્મજન્મ  લેતાલેતા  રહેરહ ે છેછે, , નીની  
િચંતનિચંતન ચેતનાચેતના જનમાનસનેજનમાનસને ઝટકોઝટકો ધક્કોધક્કોિચતનિચતન  ચતનાચતના  જનમાનસનજનમાનસન ઝટકોઝટકો ધક્કોધક્કો
મારેમારે  છેછે  અનેઅને  એમનોએમનો  કાયાક પકાયાક પ  કરીકરી  દેદે  છેછે. . 

આઆ  એએ  થાથા૫૫ણણ  છેછે, , નાના  આધારેઆધારે  તત્કાલીનતત્કાલીન  

સમાજનાસમાજના સાં કિતસાં કિત ઉત્થાનન ંઉત્થાનન ં નવાંનવાંસમાજનાસમાજના  સા કૃિતસા કૃિત  ઉત્થાનનુઉત્થાનનુ નવાનવા
મ ૂ યાકંનનુંમ ૂ યાકંનનુ ં િનધાર્રણિનધાર્રણ  કરીકરી  શકાયશકાય  છેછે..

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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અંધકારને દી૫કનો ૫ડકાર ! 

અંધકારને પોતાની તાકાત શિકત છે  એને અનકળ એવી રાત આવે છે  યારે જણાય 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

અંધકારન પોતાની તાકાત-શિકત છ. એન અનકૂુળ એવી રાત આવ છ, ત્યાર જણાય 
છે કે સઘળો સસંાર તેણે પોતાના પાલવમા ંલપેટી લીધો છે. એનો પર્ભાવ, પરુુષાથર્ 
જોવા વો છે. આંખો પોતાની જગ્યાએ અને વ તઓુ ૫ણ એની જગ્યાએ જ 
ગોઠવાયેલી હોવા છતા ંજોવા વી મ કરી એ છે કે હાથને હાથ દેખાતો નથી તેમજ 

ી ે ી ઓ ે ો ં ો ો ે ે૫ગની નજીક રહલેી વ તઓુ સાથે ઠોકર ખાવાના સજોગો બને છે. 

અંધકાર ભયકંર હોય છે. એને કારણે એકાકી૫ણાની અનભુિૂત થાય છે, દોરડીનો સા૫, 
ઝાડી-ઝાખંરાનં ુ ંભતૂ બનીને સામે આવી જાય છે. ખરેખર ! ઊંઘને ધન્યવાદ આ૫વો 
જોઇએ કે, તેને લીધે િવ મિત ઉત્પ  થાય છે, નહીં તો જાગવાથી પાસા ંઘસી ઘસીને જોઇએ ક, તન લીધ િવ મિૃત ઉત્પ  થાય છ, નહીં તો જાગવાથી પાસા ઘસી ઘસીન 
તે સમય ૫વર્ત ટલો ભારે ૫ડત ! 

આટલી બધી ભયકંરતાની સ ાનો વીકાર કરવા છતાયં ૫ણ દી૫કના ંવખાણ કરવા 
૫ડે છે. કેમ કે, જ્યારે તે પોતાની નાની સરખી જ્યોત પર્જ્વિલત કરે છે ત્યારે 
િ થિતમા ંકાયાક પ વુ ં૫િરવતર્ન થઈ જાય છે. એનો ઝાખંો પર્કાશ ૫ણ નજીકની 
૫િરિ થિત તથા વ તઓુ યવ થાની જાણકારી કરાવી દે છે. આમ જાણકારીની અડધી 
સમ યા ઊકલી જાય છે. 

ભલે દી૫ક નાનો છે  નજીવી િકમંતનો છે  ૫રંત તે પર્કાશનો જ અંશ હોવાન ેકારણે ભલ દી૫ક નાનો છ – નજીવી િકમતનો છ, ૫રત ુત પર્કાશનો જ અંશ હોવાન કારણ 
૫ડકાર ઝીલે છે અને િનરાશાના વાતાવરણને આશા તેમજ ઉત્સાહથી ભરે દે છે. આને 
કહવેાય છે – નેતતૃ્વ !

 ગળશે, તે ઉગશે. 

િવકાસ અને ૫તનની બાબતમા ંજીવાત્માની સરખામણી બીજ સાથે કરી શકાય છે. 
બીજ ની તર્ણ જ ગિત હોય છે. ૫હલેી એ કે તે ગળતા એટલે કે િન ફળ થતા ંશીખે 
અને િવકિસત બને. છોડ ના ૫મા ં જાતે બદલાઈ ને િવધાતા ની “એકોડહ ં

િ ો ે ી ે ે ી િ એ ે ે ે ઈ ેબહુ યાિમ“ઘોષણા મજુબ અનેક બીજને જન્મ આપે બીજી ગિત એ છે કે તે દળાઈ ને 
લોટ બની જાય,  
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ખોરાક ના ૫મા ંજીવધાિરયોના ઉ૫યોગમા ંઆવ ેઅને છેવટે મળ બનીને ઉપેિક્ષત 
ખાતર બની જાય. તર્ીજી ગિત એ છે કે, તે બીકણ વાથીર્ બનીને હરહમેશ પોતાન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બચાવવાની વાત િવચારત ુ ંરહ ેઅને છેવટે સડીન ેનાશ પામે. 

આજ રીત ેમનુ યની ૫ણ તર્ણ ગિત ઓ હોય છે. ગળી જઈ ૫રમાથર્ કાય મા ંજોડાઈ 
અનેક ની મદદમા ંઆવે, જાતે યશ વી જીવન જીવે અને અનેકોને તે ઉંચા ઉઠાવે. 
બીજી ગિત છે પોતાના શરીર અને કટંબ ના વતર્ળમા ંજ જોડાઈ જઈ  પેટ પર્જનનની બીજી ગિત છ પોતાના શરીર અન કુટુબ ના વતળુમા જ જોડાઈ જઈ, પટ-પર્જનનની 
જ સમ યાઓની પિૂતર્ મા ં ય ત રહ,ે જાનવર વી જીંદગી િવતાવે અને ઘણૃા પદ 
િ થિતને પર્ાપ્ત કરે. તર્ીજી ગિત છે – સકુંિચતતા અને વાથર્ ૫રાયણતા કે નાથી ન 
તો વાથર્ િસ  થાય છે કે ન ૫રમાથર્, આવી કંજૂસ, ખબૂ જ વાથર્ બિુઘ્ધવાળી 
િ ઓ ે ે ી ોિ ે ે ેયિક્તઓ છેવટે હીન યોિન ને પર્ાપ્ત કરે છે. 

માનવ જીવનની સાથર્કતા મળેલ ક્ષમતાની પર્સશંા ત્યારે છે, જ્યારે તે પર્થમ ગિત ને 
૫સદં કરી દેવ માનવ બનવાનો પર્યાસ કરે. ગળી ને ફાલે લે અને અનેક ને 
સન્માગર્ તરફ ચાલતા કરે. તર્ણેય ર તા ખ લા છે. ન ે  ૫સદં કરે તેન ે તે સ માગ તરફ ચાલતા કર. તર્ણય ર તા ખુ લા છ. ન  ૫સદ કર તન ત 
વીકારીન ેપોતાની ગિત પર્ાપ્ત કરી શકે છે. હરહમેશ દરરોજના યવહારમા ંઆ જ 
આ૫ણે જોઇએ છીએ. 

બધંનમિુક્તનો રાજમાગર્ : 

સદેંહ, ભર્મ, મોહની િવપલુતા કારણે આ સસંારને માયા કહવેામા ંઆવે છે.  વુ ંછે 
તેવુ ંતે જણાત ુ ંનથી. અહીં દરેક પર્સગંમા ંકબીરજીની ઉલટવાિસયોની િવપલુતા છે. 
સમ યાઓ ઉકેલનારની મ દરેક વાત ઉ૫ર િવચારવુ ં૫ડે છે. એ બધા ગોરખધધંા 
બિ  ૫ર અસાધારણ જોર કયાર્ િસવાય સમજી શકતા નથી  આ જાદઈ ઇમારતમા ંબિુ  ૫ર અસાધારણ જોર કયા િસવાય સમજી શકતા નથી. આ જાદૂઈ ઇમારતમા 
ભલુભલુામણી જ ભરેલ છે. આંખ-િમચંામણીની રમત કોઈ જાદુગર અહીં રમતો-
રમાડતો ર ો છે. આ ૫િરિ થિતઓને ભાગ્યની મ કરી, િવધાતાની ઠગાઈ ૫ણ કહી 
શકાય, ૫રંત ુ ગભંીરતાપવૂર્ક િવચારતા જણાય આવે છે કે, મનુ યની બિુ મ ા 
પારખવા માટે એ હોિશયાર િચતર્કારે ડગલે અને ૫ગલે કસોટીઓ ગોઠવી દીધેલી છેપારખવા માટે એ હોિશયાર િચતર્કારે ડગલ અન ૫ગલ કસોટીઓ ગોઠવી દીધલી છ 
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માથંી ૫સાર થવા વાળાના તરનુ ંમા૫ નીકળત ુ ંરહ.ે લાગે છે કે ઈ રે પોતાના 
યવુરાજ માટે કર્મશઃ વધારેને વધારે અનદુાન આ૫વાની યવ થા બનાવેલી છે અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

યોગ્ય અિધકારીને યોગ્ય જવાબદારીઓ સ ૫તા જવાની યોજના બનાવેલી છે. 
દૂરદશીર્ અને અદૂરદશીર્ ની જાણકારી આ સમ યાને ઉકેલી કે ન ઉકેલી શકવાથી 
જાણી શકાય છે, સાચો વાથીર્, કોણ છે અને કોણ નથી તે જણાય આવે છે. બાધક 
માતર્ એકજ ઠગાઈ હોય છે કે, સામે આવેલો આકષર્ણોમા ંઆ ચચંળ મન એટલુ ંબધુ ં
ઓતપર્ોત બની જાય છે કે, બિુ ને તેની પરૂી કસોટી કરવાની તકનો પર્સગં જ પર્ાપ્ત 
થતો નથી. ભાથામાથંી તીર નીકળી ગયા ૫છી જ ખબર ૫ડે છે કે િનશાન જ્યા ં
લાગવુ ં જોઇએ ત્યા ં ન લાગતા બી  ચા યુ ં ગયુ ં છે. સફળતા અને અસફલતાનુ ં
િનધાર્રણ અહીં જ થઈ જાય છે. યવહાર બિુ નો સાથ લેનાર દૂરદશીર્ આ કસોટીમાથંી ુ ૂ
પાર ઊતરે છે અન ેમાયાપર્પચંથી બચીને સફળતાની સાથે આિત્મક પર્ગિતના માગર્ 
૫ર સવાર થતા ંજોઈ શકાય છે. 

ત૫મા ંઆળસ ન કરો. 

ત૫થી બર્ ાએ આ સિૃ ટ રચી. સયૂર્ તપ્યો અને સસંારને તપાવવામા ંસમથર્ બન્યો. 
ત૫ના બળથી જ શેષનાગ પથૃ્વીનુ ંવજન ઉઠાવે છે. શિક્ત અને વૈભવનો ઉદય 
ત૫થી જ થાય છે. 

તપાવવાથી જ ધાતઓુના સાધનો- વાસણો બને છે – ઢળે છે, સોનાના દાગીના બને 
છે. િકમંતી રસ, ભ મ વગેરે તપાવવાથી જ અમતૃ વા ગણુો બતાવે છે. 

ત૫ વી જ બળવાન, િવ ાન અને બિુ માન બને છે. ઓજસ, તેજસ ્અન ેવચર્સ ્પર્ાપ્ત 
કરવા માટે ત૫ યાર્નો જ સહારો લેવો ૫ડે છે િવલાસી  આળસ અને કાયર મરે છે  કરવા માટ ત૫ યાનો જ સહારો લવો ૫ડ છ. િવલાસી, આળસ ુઅન કાયર મર છ, 
પર્િતભા ગમુાવી બેસ ેછે. પર્માિણક ન રહવેાને કારણે લ મી તેને છોડીને ચાલી જાય 
છે. તે ગલુામની મ જીવે છે અને દીન- દુબર્ળની મ હા યા પદ બને છે. 

એટલા માટે ત૫ વી થવુ ંજોઇએ. ત૫મા ંઆળસ ન રાખવી જોઇએ. ત૫ વીને રોકશો 
નહીં. ત૫ વીને ડરાવશો નહીં. 
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૫રમાત્માની આનદંમયી સતા 

અંતરમાથંી ટી નીકળતા ઉત્સાહથી જ આધ્યાિત્મકતાનો પર્કાશ જોઈ શકાય છે  એને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

અંતરમાથી ટી નીકળતા ઉત્સાહથી જ આધ્યાિત્મકતાનો પર્કાશ જોઈ શકાય છ. એન 
હમંેશા દરેકના મખુ ૫ર ચમકતો જોઇ શકાય છે કે ને આત્મ ાન થઈ જાય છે. 
આત્માનુ ંસહજ ૫ ૫રમસ ાની મ જ આનદં મય છે. એટલા માટે િવ ાનોએ ક ુ ંછે 
-આઘ્યાિત્મક્તાનુ ં જ બીજુ ં નામ પર્સ તા છે.  પર્ લતાથી ટલો દૂર છે, તે 
ઈ રથી ૫ણ એટલો જ દર છે  તે ન તો આ માને જાણે છે ન તો ૫રમા માની સ ાન ેઈ રથી ૫ણ એટલો જ દૂર છ. ત ન તો આત્માન જાણ છ ન તો ૫રમાત્માની સ ાન 
! હમંેશા િચડાતા, િખજાતા અને આવેશ ગર્ ત રહવેા વાળા વગર્ને મનીષીઓએ 
નાિ તક ગણા યો છે. 

સસંાર પી આ જીવન સમરાગંણમા ં  પોતાન ે જ આનદંમય બનાવી રાખે છે, 
બીજાઓન ે૫ણ હસાવી શકે છે, એ જ ઈ રનો પર્કાશ ફેલાવી રહ ેછે. અહીં  કંઈ છે 
તે બધુ ંઆનિંદત રહવેા-બીજાઓને હસતા રાખવા માટે જ પેદા કરવામા ંઆ યુ ંછે. 

 કંઈ ખરાબ અથવા અશભુ છે.  તે બધ ુમનુ યને પર્ખર કરવા માટે જ હાજર છે. 
ીં ી ં ે ે ી ે ી િ ે ીઓ ંજીંદગીમા ં સમયે સમયે આવતી રહતેી પર્િતકળૂતા -મુ કેલીઓ મનુ યનુ ં સાહસ 

વધારવા ધીરજનો પાયો મજબતૂ કરવા અને શિક્ત સામથ્યર્ને િવકિસત કરવા માટે જ 
આવે છે.  એનાથી ડરીને રડી ૫ડે છે. 

તેની આઘ્યાિત્મક્તા ૫ર કોણ િવ ાસ કરશે ? જીંદગી સરળ તો હોય ૫ણ એ સરસ તની આઘ્યાિત્મક્તા ૫ર કોણ િવ ાસ કરશ ? જીંદગી સરળ તો હોય ૫ણ એ સરસ 
અને પર્ લતાથી ભરેલી હોવી જોઇએ. એમા ંસઘંષર્નુ ં૫ણ થાન હોવુ ંજોઇએ કારણ 
કે એના િસવાય દુિનયામા ંકોઈ૫ણ સફળતા પવૂર્ક જીવી શકત ુ ંનથી. 

રડવુ ંએક ા૫ છે,  ફકત અિવવેકી અને નાિ તકોને જ શોભા આપે છે. હસવું – 
હસાવવુ ં એક એવુ ં વરદાન છે , વતર્માનમા ં સતંોષ અને ભિવ યની શભુ 
સભંાવનાઓની ક પનાઓને જન્માવી મનુ યનુ ંજીવવુ ંસાથર્ક બનાવી દે છે. આવો, 
આ૫ણે સાચા અથર્મા ંઆિ તક બનીએ આ૫ણા અનભુવોની બીજાને ૫ણ જાણકારી 
આપીએ અને સમગર્ વાતાવરણન ેપર્ લતાથી ઓતપર્ોત કરી દઈએ. 
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Ôપર્ ા’ – માનવીને મળેલી દૈવી ભેટ 

મન યને મળેલા ંસિવધા સાધનો િવ ાનની ભેટ છે   બીજી બાજ પર્િતભા  મળી છે  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મનુ યન મળલા સિુવધા સાધનો િવ ાનની ભટ છ.  બીજી બાજુ પર્િતભા  મળી છ, 
તે આઘ્યાત્મનુ ં વરદાન છે. પર્ગિત માગર્ ૫ર આગળ વધવા માટે બં ેની પોત 
પોતાની ઉ૫યોિગતા અને આવ યકતા છે. ૫દાથ ની કુ ૫તાન ેદૂર કરી તેને ઉ૫યોગી 
બનાવવામા ં િવ ાનની પોતાની ભિૂમકા છે. શરીર િનવાર્હ ઉદરપોષણ, પર્જનન, 
ઉમગંો અને સરંક્ષણ સિવધાના અનેકિવધ સાધનોને અ૫નાવવા આ આધાર ૫ર ઉમગો અન સરક્ષણ-સિુવધાના અનકિવધ સાધનોન અ૫નાવવા આ આધાર ૫ર 
સભંિવત થઈ શકે છે. જો મનુ ય શરીરમા ંજન્મ લેવાનો એકમાતર્ હતે ુશરીર યાતર્ા જ 
હોય તો આ બધી સગવડોથી સતંોષી રહી શકાય છે. 

િવધાતાએ મનુ યન ેઆટલી જ હદ સધુી બધંાઈ રહવેા માટે આ પથૃ્વી ૫ર મોક યો ુ ુ ૃ
નથી. શરીર યાતર્ાથી એક ડગલુ ંઆગળ વધીને આનદં, સતંોષ, સન્માન, ેય, કીિતર્, 
ઉત્કષર્, પર્ગિત વી કેટલીક ઉચ્ચ પર્કારની ઉ૫લિબ્ધઓ મળેવવી હોય તો આંતિરક 
વિર ઠતાનો સહારો લેવો ૫ડશે, ને પર્િતભા અને અધ્યાત્મની ભાષામા ં માનવી 
ગૌરવ કહવેામા ંઆવે છે. એનો સીધો સબંધં દૃિ ટકોણ- યવહારની એ ઉત્કૃ ટતા સાથ ેગૌરવ કહવામા આવ છ. એનો સીધો સબધ દૃિ ટકોણ યવહારની એ ઉત્કૃ ટતા સાથ 
છે, ને યિક્તત્વ કહવેામા ંઆવે છે. યિક્તત્વ સ૫ં  જ મહા માનવ કહવેાય છે, 
૫છી ભલેને તે સખુ સિુવધાઓની દૃિ ટની કંગાલ કેમ ન હોય  ! 

સિુવધા અને પર્િતભાના સમન્વયની, સમગર્તાના વ ૫ અન ેઆનદંની અનભુિૂત કરી 
શકાય તો સમજી લેવુ ં જોઇએ કે આત્મ બોધ સાચા અથર્મા ં થઈ ગયો. એનાથી 
દુ ૫યોગનુ ંસીમા બધંન, વભૈવનુ ંસિુનયોજન અને પર્િતભા ચાતયુર્ના સદુ૫યોગનુ ં
લ ય સધાય જાય છે. એટલા માટે કૌશ ય, પર્િતભા અને વૈભવ, સખુ-સિુવધાઓની 
સાથે ÔસમુિતÕ ની ૫ણ જ ર ૫ડે છે, ન ેસારી ભાષામા ં Ôપર્ ાÕ નામથી સબંોધવામા ં
આવે છે. 

પણૂર્ શિુ – પર્ગિતનુ ંપર્થમ ચરણ  : 

ખિનજ કોલસો એક િવશેષ િ થિતમા ં૫હ ચીને હીરાની ઉ૫મા મેળવી લે છે. આમ તો 
એનો ગમે તેમ ઉ૫યોગ કરવાવાળા તેને સગડીમા ંબાળીને ઓરડામા ંરાખે છે અને 
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સવાર થતા ૫હલેા ં જ ઝેરી ગેસને કારણે મરી જતા હોય છે. જ્યારે હીરા પર્ાપ્ત 
કરવાવાળા સસુ૫ં  અને ભાગ્યશાળી બને છે.  લોખડં, સીસુ ં વી સામાન્ય ખિનજોનુ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બજારુ મ ૂ ય ઘણુ ંઓ  ંહોય છે, ૫રંત ુતેમને જ્યારે ભ મ, રસાયણ બનાવીને લેવામા ં
આવે છે તો તે સજંીવની બટૂી વુ ંકામ કરે છે અને મોઘી િકમંતે વેચાય છે. પીવાના 
પાણીને વરાળ બનાવી જ્યારે Ôડી ટી ડÕ વોટર બનાવવામા ંઆવે છે ત્યારે તેની 
ગણતરી ઔષિધઓમા ંથાય છે અને તેનો કેટલીક રાસાયિણક િકર્યાઓ અને િમ ણોમા ં
ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવે છે. 

માનવ સમદુાયોને ૫ણ આ જ વાત લાગ ુ૫ડે છે. એ ૫ણ આમ તો ગલી-કુિચયોમા ં
ભીડ પેદા કરે છે અને ગદંકી ફેલાવતા જણાય છે, ૫રંત ુજો તેમન ેસસું કાિરતાની 
ધ ે ી ે ં ે ો ી ે િ ે ે ે ેસાધના વડે મહાન બનાવી દેવામા આવે તો ૫છી તે ઋિષ, દેવતા વગેરે ગણાય છે 

અને તેઓ પોતાની નાવમા ંબેસાડીને અસખં્ય માનવોને પાર ઉતારે. આ તરને શુ  
કરવાનુ ંઅને ઊંચે ઉઠાવવાનુ ંમહત્વ છે કે મા ં િબનઉ૫યોગી ધળૂ ૫ણ આ િવશેષ 
પર્િકર્યામાથંી ૫સાર થવાથી અણશુિક્ત બને છે અન ેપોતાની પર્ચડં ક્ષમતાનો ૫િરચય 

િઆપે છે. દરેક યિક્ત સાધારણ મનુ ય તરીકે જન્મે છે. કાળકર્મે એની જીવનસાધના 
એને એ ેય આપ ે છે ન ે માનવીના ગૌરવ બરાબર ગણવામા ં આવે છે. એ 
શકંારિહત છે કે, જન્મજન્માતંરોના સં કારોનુ ંપોતાનુ ંમહત્વ છે. એ સષુપુ્ત બીજોના 
૫મા ંહાજર તો રહ ે છે જ, ૫રંત ુ  એને જાગતૃ  કરે છે ઉભારે છે તે િનિ ત પ ે
પોતાની િ થિતથી ઊંચે આવી ધીમેધીમે મહામાનવનુ ં૫દ પર્ાપ્ત કરે છે. પોતાની પણૂર્ 
શિુ , ત૫-પર્િકર્યા વડે ભાવસં થાનના જાગિૃતકરણના ં૫ગિથયા ંપાર કરતા ંકરતા ંઆ 
૫દ થાન પર્ાપ્ત થાય છે કોઈ સમજુતીની એમા ંતક કે ગુજંાશ નથી. 

નીિતમ ા  એક અનશાસન  એક અનબધં  નીિતમ ા – એક અનશુાસન, એક અનબુધ : 

સહકારના આધારે જ મનુ ય બિુ વાન, ધનવાન ને બળવાન થયો છે. સહકારન ેજ 
માનવી પર્ગિતનુ ં ઉ ભવ કેન્દર્ માનવામા ંઆવે છે. િવચારણીય છે કે આખરે આ 
સહકાર છે શુ ં ? થોડુકં જ િવ લેષણ કરવાથી પ ટ બની જાય છે કે વાથર્ અને ુ ુ
૫રમાથર્નો સમન્વય એ જ સહકાર છે.  
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આ પર્િકર્યાને વીકારવાથી સમિૃ  અને પર્ગિતનુ ં વાતાવરણ બને છે. સહકારને 
સમાજની ઉ િત અને સં કૃિતની કરોડરજ્જુ કહવેામા ંઆવે  તો જરાય અિતશયોક્ત 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નહીં ગણાય. આ સત્પર્વિૃ ને અ૫નાવવાની પર્થમ શરત એ છે કે યિક્ત ઔિચત્યની 
મયાર્દામા ંરહ,ે સામાન્ય તરની સિુવધાથી તે સતંોષી રહવેાનુ ંશીખે અને એ આધાર 
વીકારે કે મા ં બીજાઓનુ ં િહત જોખમાય નહીં.  પોતાની ભલાઈ એ હદ સધુી 
િવચારવામા ંઆવે કે મા ંબીજાઓની સામે બરૂાઈ કરવા માટે તૈયાર થવુ ંન ૫ડે. 
આને માટે જ નૈિતક અનશુાસન મયાર્દા બાધંે છે. ધમર્ધારણાનુ ં િવશાળ માળખાનુ ં
મનુ યને આ સીમાઓની ૫િરિધમા ંરહવેા માટે વચૈ્છાપવૂર્ક સહકારી રહવેા માટે ઊભુ ં
કરવામા ંઆવેલુ ંછે. 

ધ ર્ ોઈ િ ર્ ં ે િ ધ ે ે ં ો ી ં ેધમર્ કોઈ પર્થા, િરવાજ, કમર્કાડ કે પજૂાિવધાનને કહવેામા આવતો નથી, ૫રત ુતે 
એવો રાજમાગર્ છે કે ની ઉ૫ર ચાલવાવાળાને ડાબી બાજુ રહવે ુ ં૫ડે છે અને વગર 
ટકરાયે ચાલવુ ં૫ડે છે. નીિતવાન ધમાર્ત્મા છે. કમર્કાડંી તો માતર્ પજૂારી જ કહવેાય 
છે. ધમર્ અને સહકારની એકાત્મતા ૫ર જ સમાજનુ ં માળખુ ં ઊભેલુ ં છે. નીિત 

િમયાર્દાઓનુ ં પાલન જ ધાિમર્કતા છે. જ્યા ં જ્યા ંએની ઉપેક્ષા થશે કે મન વી૫ણ ે
વતાર્વ થશે ત્યા ં ત્યા ંઅરાજકતા ફેલાશે અને સમાજ રચનાનુ ં માળખુ ં તટુી જશે, 
િવખરાઈ જશે. અધ્યાત્મ અનશુાસનની પર્ેરણા યિક્તને આ દૃિ ટથી નીિત-િનયમોના 
બધંનમા ંરહવેા માટે મજબરૂ કરે છે. 

આનદંની અનભુિૂતના પોત-પોતાના ૫ : 

પર્ાચીન સમયથી માનવનુ ંલ ય ર ુ ંછે – આનદં પર્ાિપ્ત અંતરની અંદર ૫રમાત્માની 
અનભુિૂત  અનેકિવધ પોમા ં છે તેમા ંઆનદં સવ ૫િર છે. સખુ ભૌિતક છે આનદં 
આધ્યાિત્મક, ભૌિતક સાધનોનો અનભુવ ઘણુ ં કરીને દરેકને એક સરખો થાય છે. 
લની સગુધં, વ તઓુનુ ંસ દયર્, ફળોનો વાદ વગેરેની  અનભુિૂત આ૫ણને થાય 
છે, લગભગ તદુંર ત ઈિન્દર્યોવાળી તમામ યિક્તઓને એ અનભુિૂત એકસરખી થાય 
છે, ૫રંત ુઆનદં એનાથી ત  અલગ છે. એનુ ંરસા વાદ દરેક યિક્તને અલગ અલગ ુ ુ
૫મા ંથાય છે. 
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મીરાબંાઈએ  આનદંરસનુ ં પાન કયુર્, ને માટે સામાિજક મયાર્દાઓ તોડી અને 
ઝેરનો પ્યાલો ગટગટા યો એને કોણ પોતાના અંતરમા ંએ જ પર્કારે અનભુવી શકે ? 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મીરાબંાઈની મ પર્ેમની વેલ રો૫વી અને આનદંફળ પર્ાપ્ત કરવુ ંદરેકને માટે સહલેુ ં
નથી – સહજ નથી. કોઈને માટે િમલનમા ંઆનદં છે તો કોઈને િવરહમા ંઆનદં. 
કબીરજી આ િવરહસખુની અિભ યક્ત કરતા ંકહ ેછે - 

િબરહ કમડંલ કર લીએ વૈરાગી દો નૈન  માગેં દરસ મધકરી છકે રહેં િદનરૈન  -િબરહ કમડલ કર લીએ વરાગી દો નન, માગ દરસ મધકૂરી છક રહ િદનરન- 

ખરેખર આ આનદં અધ્યાત્મવેતાઓની દર્િ ટમા ંએ પણૂર્તાનો ભાગ છે, ની પર્ાિપ્ત 
કરી પરુુષાથર્ સાધના હતે ુઋિષ-િમનીષીઓએ ઊંડુ ંમથંન કયુર્ છે. એન ેતેમણે યોગની 
ચરમપર્ાિપ્ત તરીકે જાહરે કરી છે. ઉ૫િનષ કારોએ ક ા અનસુાર ાન, ભિક્ત અન ેુ
કમર્યોગની તમામ ધારાઓ ભલે તે કોઈક વાદનુ ંસમથર્ન કેમ ન કરતી હોય, ૫રંત ુ
છેવટે તો છે આનદંવાદ જ. 

એટલા માટે મણુ્ડકો૫િનષદમા ં િવ ાન ઋિષ કહ ે છે – Ôત િવ ાને ન ૫િર૫શયિન્ત 
ી ં ર્ િ િ ર્ ી િ ે ો અં ંધીરા આનદં ૫મભુર્તમ ્ય િવભાિતÕ અથાર્ત્ – ાની િવ ાન વડે પોતાના અંતરમા ં

રહલેા તે આનદં પી બર્ ના દશર્ન કરી લે છે અન ે ાનીઓમા ં૫ણ ૫રમ ાની બની 
જાય છે. આનદં સાધકની ૫રમ ઉ૫લિબ્ધ છે. ૫છી ભલે તેની અનભુિૂતના ૫ અલગ 
અલગ હોય. 

આત્માિવ તા જ િવ  િવ તા : 

સાધનાનો મતલબ છે – Ôઆત્માનશુાસનÕ પોતાની ઉ૫ર જ િવજય મેળવનારને સૌથી 
મોટો યો ો ગણવામા ંઆ યો છે. બીજાઓની ઉ૫ર આકર્મણ કરવુ ંઘણુ ંસહલેુ ં છે. 
અજાણ લોકો ૫ર હમુલો કરવો એ તો એથીય સરળ છે. એટલા માટે 
આકર્મણકાિરયોને માટે યો ા કહવે ુ ંઘણુ ંઓ  ંઉિચત છે. 

ખરા દુ મનો આ૫ણા કુસ ં કાર છે,  ૫શપુર્વિૃતના ૫મા ંઅંતરંગની ઉત્કૃ ટતાન ે
દબાવીને બેઠેલા છે અને ઉ ક ટતાની દિ ટમા ંઆગળ એક ૫ગલયં વધવાની તૈયારી દબાવીન બઠલા છ અન ઉત્કૃ ટતાની દૃિ ટમા આગળ એક ૫ગલયુ વધવાની તયારી 
કરતા ંજ તે ભારે અડચણો બનીને બારણા ંબધં કરે છે 
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આની સાથે ઝ મવુ ંએ ઓછી બહાદુરીનુ ંકામ નથી. 

ઊધઈ લાકડાનો અને િવષાણ આરોગ્યનો નાશ કરે છે  યસન અને દગર્ણ જ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઊધઈ લાકડાનો અન િવષાણ ુ આરોગ્યનો નાશ કર છ. યસન અન દુગણુ જ 
મનુ યોને નીચે ગબડાવે છે અને તેની પર્ગિતનો સફળતાનો કોઈ જ પર્યત્ન દેવા દેતા 
નથી. 

જો આ૫ણે આ૫ણા ખરા દુ મનોન ેઆળખીએ અન ેએના ંમળૂને ઉખાડી શકીએ તો 
સમજવુ ંજોઇએ કે મોટો પરુુષાથર્ કરવાની સફળતા આ૫ણાથી પર્ાપ્ત કરી શકાય છે. 
ઋિષ મનીષી એટલે વારંવાર કહતેા આ યા છે કે -પોતાને ઓળખો-સમજો, જાણો-
જુઓ અને સાભંળવાનો  પર્યત્ન કરો. ભાવાથર્ એ છે કે પોતાની અંદર શુ ં છે એ 
પોતાના િસવાય સારી રીતે કોણ જાણી શકે છે ? બીજાના દોષ જોવા ખબૂ સહલેા છે. ૂ
૫રંત ુપોતાના દોષ જોવા ઘણા મુ કેલ છે.  આમ કરીને આત્મસધુાર કરી લે છે. -
એવો આત્મિવ તા જ િવ િવ તા કહવેાય છે.  

સ૫ંિ ને રોકો નહીં. 

૫રમાત્માના અનતં વૈભવની િવ મા ંકોઈ ૫ણ જાતની કમી-અછત-નથી. ભગવાન 
તમારા છે અને તનેા રાજકુમાર હોવાને નાતે  સિૃ ટની દરેક વ ત ુ ઉ૫ર તમારો 
પરેૂપરુો અિધકાર છે. એમાથંી જ્યારે  ચીજની ટલી જ ર હોય એટલી લો અને 
આવ યકતા પરી થતા ં જ આગળની વાત િવચારો  સસંારમા ં સખી અને સ૫ં  આવ યકતા પરૂી થતા જ આગળની વાત િવચારો. સસારમા સખુી અન સ૫  
રહવેાનો આ જ ઉપાય છે. 

વાદળ આ૫ણા ંછે, નદી આ૫ણી, ૫હાડ આ૫ણા, વન અને બગીચા ૫ણ આ૫ણા છે. 
એ પૈકી જ્યારે ની સાથે ટલુ ંરહવે ુ ંહોય તેટલુ ંરહો. નો ટલો ઉ૫યોગ કરવો 
હોય તેટલો કરો. કોઈ રોકટોક છે જ નહીં, નદીને રોકીન ે જો પોતાની બનાવવા 
ઇચ્છશો અને કોઈ બીજાની પાસે નહીં જવા દો, ઉ૫યોગ નહીં કરવા દો, તો ૫છી 
મુ કેલી ઊભી થશે. એક જગ્યાએ ભેગુ ંથયેલુ ંપાણી અમયાર્િદત બનીને પરૂના ૫મા ં
ઉભરાવા માડંશે અને તમારા પોતાના જ ખેતરો અને ખળાને ડુબાડી દેશે.  
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વહતેી હવા ગમે તેટલી સગુધંીદાર કેમ ન હોય ૫ણ જો તમ ેતમારા જ પેટમા ંભરવા 
ઇચ્છશો તો પેટ લશે-ફાટશે. ઉિચત તો એ છે કે ટલી જગા ફેફસામંા ંહોય એટલો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જ ાસ લેવો અને બાકીની હવા બીજાઓ માટે છોડી દેવી. હળીમળીને ખાવાની આ જ 
નીિત સખુકારક છે. 

ધમર્ અવૈ ાિનક કે અન૫ુયોગી નથી. 

ધમર્નો તભં ખબૂ મજબતૂ છે. એને નેતતૃ્વિવ ાનની તમામ િદશાઓને ધ્યાનમા ં
રાખીને તત્વદિશર્તાએ એ પર્કારે બનાવેલ છે કે એની ઉ૫યોિગતામા ંક્યાયં કોઈ ખામી 
રહી જાય નહીં. યિક્તગત સખુ, શાિન્ત પર્ગિત અને સમિૃ નો આધાર ધમર્ જ છે. 
સમાજની સુ યવ થા  ૫ણ યિક્તઓની ધમર્-૫રાયણ કતર્ યબિુ  ૫ર જ આધાિરત ુ ુ
છે. ધાિમર્કતાનો સહારો લઈન ે કોઈ નકુસાનમા ં નથી ઊતરતો, ૫રંત ુ દરેક રીતે 
પર્ગિતનો ર તો પર્શસંનીય બનાવતો રહ ેછે. 

ધાિમર્ક માન્યતાઓ ન તો અવૈ ાિનક છે કે ન કા પિનક. કોઈક સાપંર્દાિયક રીત-
િ ો ો ં ે ં ી ે ં િ ીિરવાજો અથવા કથા-લોકવાયકા- ટાતંને ધમર્નુ ંબદલી શકાય તેવુ ં૫િરવતર્નશીલ 
શરીર કહી શકાય છે. એમા ંસધુારો વધારો થતો રહ ે છે. ધમર્ના મળૂ આત્મા ારા 
ઉચ્ચ માનવીય સ ણોની સમજ હોવી સનાતન અને શા ત છે. ન તો તનેી 
ઉ૫યોિગતાની ના પાડી શકાય છે કે ન તો તેને અદૂરદિશર્તાપણૂર્ ઠરાવી શકાય છે. 
સાચુ ંતો એ છે કે મનુ યની સામાિજકતા ધમર્ િસ ાતંો ૫ર જ ટકી રહલેી છે. 

ધમર્નો અથર્-તાત્પયર્ છે સદાચરણ, સજ્જનતા, સયંમ, ન્યાય, કરુણા અને સેવા 
માનવપર્કૃિ મા ંઆ સનાતન તત્વોનો સમાવશે કરી રાખવા માટે ધમર્-માન્યતાઓન ે
મજબત રીતે ૫કડી રાખવી ૫ડે છે  મન ય જાિતની પર્ગિત એની આ પર્વિ ને કારણે મજબતૂ રીત ૫કડી રાખવી ૫ડ છ. મનુ ય જાિતની પર્ગિત એની આ પર્વિૃ ન કારણ 
શક્ય થઈ છે. જો યિક્ત અધાિમર્ક, અનૈિતક અને ઉ ત માન્યતાઓ વીકારી લે તો 
એનુ ંપોતાનુ ંજ નહીં, ૫રંત ુસારાયે સમાજનુ ંઅિ તત્વ જોખમમા ં૫ડી જશે.

 

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



મનુ ય શરીર આ અિખલ બર્ ાડં જીવો બર્હયૈવ ના૫ર : 

મન ય શરીર આ અિખલ બર્ ાડંન ં નાન ં ૫ છે  આ શરીરને યા૫ક પર્કિતની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મનુ ય શરીર આ અિખલ બર્ ાડન ુ નાન ુ ૫ છ. આ શરીરન યા૫ક પર્કૃિતની 
પર્િતકૃિત-નકલ-કહવેામા ંઆવે છે. િવરાટનો વૈભવ આ િપડંની અંદર બીજ પે સતૂેલી 
િ થિતમા ંહાજર છે. મનોિવકાર વગેરેના ૫ડ ૫ઢી જવાથી તેને નર ૫શનુી મ જીવન 
િવતાવવુ ં ૫ડે છે. જો સયંમ અને િનગર્હના આધાર ૫ર એને ૫િવતર્ અને પર્ખર 
બનાવવામા ંઆવે તો તેને િરિ િસિ થી ઓતપર્ોત કરી શકાય છે  કોયલો જ હીરો બનાવવામા આવ તો તન િરિ -િસિ થી ઓતપર્ોત કરી શકાય છ. કોયલો જ હીરો 
હોય છે. પારામાથંી જ મકરધ્વજ બને છે. આ પોતાની જાતને તપાસવાનો ત૫ યાર્નો 
જ ચમત્કાર છે. 

જીવાત્મા ૫રમાત્માનો અંશ, મોટો પતુર્ અને યવુરાજ છે. સકુંિચતતાના ંભવબધંનોથી ુ ુ ુ
ટીને તે Ôઆત્મવત સવર્ ભતૂેષÕુ ની માન્યતા દઢ ૫િરપુ ટ કરી શકે, Ôવસધુૈવ 

કુટંુબકમÕ્ ની ભાવના પાકી કરી શકે તો જીવનમા ં વગર્ અને મિુક્તનો આ વાદ 
માણી શકે. જીવનન ેબર્ ની બધી જ િવભિૂતઓ હ તગત કરવાનો પર્ાપ્ત કરવાનો 
સયોગ મળી શકે છે. સયુોગ મળી શક છ. 

આ૫ણે શરીરને ત૫ યાર્ વડે તપાવીએ અને ચેતનાની ૫રમ સ ામા ં યોગ ાર 
સમિપર્ત કરીએ તો નરને નારાયણ, પરુુષને પરુુષો મ, દુર્ને મહાન બનવાનો 
સયુોગ િનિ ત ૫થી મળી શકે છે. 

કલાકાર હાથો વડે જીવનને શણગારે : 

કલાકાિરતાના અનેક ૫ક્ષ છે, ૫રંત ુદરેકની યાખ્યા એક જ છે કે અણગઢને સગુઢમા ં
બદલી દેવામા ંઆવે. કંુભાર નકામી માટીને રમકડામા ંબદલી નાખે છે. સોની ધાતનુા 
ટુકડામાથંી ઘરેણા બનાવી દે છે. લોખડંને ઓગાળનારા તેના ઉ૫યોગી દાગીના ભાગ 
બનાવીને સુદંર મશીન ઊભુ ંકરી દે છે. િશ પી ૫ત્થરના નાના મોટા ટુકડાઓને છીણી 
હથોડીની મદદ વડે દેવપર્િતમાઓમા ંબદલી નાખે છે.

મન યના હાથમા ંસૌથી મ યવાન ચીજ છે  ÔજીવનÕ  એને હીરા સમાન ગણવામા ંમનુ યના હાથમા સૌથી મ ૂ યવાન ચીજ છ – જીવનÕ. એન હીરા સમાન ગણવામા 
આવે છે. હીરો હકીકતમા ંતો પાકી ગયેલો, પાકટ થયેલો, કોલસો જ છે.  
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એ જો ખાણમા ંજ ૫ડયો રહ ેતો તેની િકમંત કાણી કોડી ટલીય ન રહ,ે ૫રંત ુજો 
ઝવેરીના હાથમા ં૫હ ચી જાય તો તેને પાસા પાડીને એવો ચમકદાર હીરો બનાવે છે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કે નાથી જોવાવાળા અને ખરીદવાવાળાનુ ં મન આનિંદત બની જાય છે. યોગ્ય 
માળીના હાથ વડે બનાવેલો બગીચો કેટલો સુદંર લાગે છે એ સૌ જાણે છે. 

જીવન નકામુ ં૫ણ છે. જ્યારે તનેો ઉ૫યોગ ખાવા-પીવા અને ઊંઘવાથી વધારે થઈ 
શકતો નથી  અણગઢોની સાથે ૫નારો ૫ડવાથી જીવન ખરાબ  િનદંનીય અને શકતો નથી. અણગઢોની સાથ ૫નારો ૫ડવાથી જીવન ખરાબ, િનદનીય અન 
૫છાત૫ણાથી ભરાઈ જાય છે. ડગલે અને ૫ગલે એને બીજાની મદદ માગવી ૫ડે છે. 

૫રંત ુજીવનના સાચા કલાકાર એ છે કે  આ પચંભતૂોથી બનેલા રમકડાને એવુ ં
સુ િચભયુર્ બનાવી દે છે કે ની ઉ૫ર દેવતાઓ ૫ણ પોતાની જાતને ન્યોછાવર કરવા ુ ુ
માટે લલચાય.  જીવનને કલાકારની કૃિતની મ ક્ષણગારે-સધુારે-સજાવે છે, તેઓ 
જ ખરેખર સાથર્ક જીવન જીવતા હોય છે. 

મોટાઈની સાચી કસોટી 

આ સસંારમા ંવૈભવના આધારે મોટાઈ ગણવાની પર્થા છે. ની પાસે િમલકત, િશક્ષણ 
અને ચતરુાઈ છે, એટલા પર્માણમા ંએની મોટાઈનુ ંમ ૂ ય ગણવામા ંઆવે છે. બળ 
અને પર્િત ઠા ૫ણ આ વગર્મા ંઆવે છે,  બીજાની ઉ૫ર પોતાની છા૫ છોડે છે તથા 
ધાક જમાવે છે  લોકો ઉગર્તા  આતકંવાદ  દ ટતા અને નકસાન ૫હ ચાડનારી શિક્તન ેધાક જમાવ છ. લોકો ઉગર્તા, આતકવાદ, દુ ટતા અન નકુસાન ૫હ ચાડનારી શિક્તન 
જોતા જ ડરે છે અને માન આપ ેછે. 

મોટાઈનુ ંમ ૂ ય કરવાની આ તમામ કસોટીઓ હલકી અને ખોટી છે. એના વડે આ૫ણે 
કોઈ ૫ણ યિક્તનુ ંસાચુ ંમ ૂ યાકંન િકમંત કરી શકીએ નહીં. કસોટી, ૫રીક્ષા જ ખોટી 
હોય તો સોનાનો અને િપ ળનો ભેદ કેવી રીતે સમજાય ? 

યિક્તત્વની વા તિવક મહ ા તેની સસું કાિરતાના આધાર ૫ર આંકવી જોઇએ. જોવુ ં
જોઇએ કે કોણે પોતના ગણુ, વભાવ અને કમર્મા ં કેટલી ઉત્કૃ ટતા વીકારી છે અને 
પોતાના ચિરતર્ તથા બીજાની સાથ ે સદ્ યવહારમા ં કેટલી હદ સધી પોતાની પોતાના ચિરતર્ તથા બીજાની સાથ સદ્ યવહારમા કટલી હદ સધુી પોતાની 
િવિશ ટતા અ૫નાવી છે. 
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 પોતાન ેસયંમી, સજ્જન અને અનશુાિસત બનાવી શકે તે એટલો જ મહાન છે. 
ધમર્િચન્હનો અથવા િરવાજોને કારણે કોઈ ધમાર્ત્મા બની શકતો નથી. ણે આદશ  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પર્ત્યે પોતાની િન ઠા ટલી હદ સધુી ૫િર૫કવ કરી લીધી છે. ખરેખર તેની જ મોટાઈ 
સફળ અને પર્શસંા કરવા લાયક છે. 

શાિન્ત અને સ દયર્ આ૫ણી જ અંદર : 

એને પ્યાર કરો, ન ેલોકો ૫િતત, િનિદર્ત કે ત્યાજ્ય સમ  છે. મને ફક્ત િનદંા 
અને િતર કાર મળે છે.  પોતાની ઉ૫ર લદાયેલા ૫છાત૫ણાને કારણે કોઈના િમતર્ 
બની શકતા નથી કે ને કોઈ પ્યાર કરત ુ ંનથી. પર્ેમ કરવા વા એ લોકો છે મને 
નેહ સ ભાવ આપીને તમે પોતાને ગૌરવશાળી કરશો. માગશો નહીં, ચાહશો નહીં, 
આપીને જ પોતાને ગૌરવવાળા હોવાનો અનભુવ  કરો. 

ની ચામડી સુદંર ચમકીલી અને બાધંો સૌદયર્સભર હોય એને જોવા માટે દોડો નહીં. 
એવુ ંતો ૫તિંગયા ંઅને ભમરા ૫ણ કરી શકે છે. તમે એને જુઓ  ગરીબાઈ અને 
િ ી ી ં ી ં િ ે ી ે ે ે ં ંિબમારીની ઘટંીમા ં િપસાઈને કુ ૫ બની ગયા છે. અભાવને કારણે ના ંહાડકા ંબહાર 
નીકળી ગ્યા છે અને આંખોની ચમક ચાલી ગઈ છે. િનરાશ િદલોમા ંઆશાનો સચંાર 
કરીને તમ ેપોતાનામા ંધન્યતાનો અનભુવ કરશો. 

કોલાહલ અને રદન સાથે જોડાયેલી િવ૫ તા  દઃખોને જોઈને ડરશો નહીં  ભાગશો કોલાહલ અન રુદન સાથ જોડાયલી િવ૫ તા, દુઃખોન જોઈન ડરશો નહીં, ભાગશો 
નહીં, ૫રંત ુએવુ ંકરો નાથી અશાિંત દૂર થાય અને શાિંતની પર્શસંા કરી શકો. શાિંત 
મેળવવા એકાતં કે બાગમા ંભટકો નહીં એ તો તમારી અંદર છે અને એ ત્યારે પર્ગટ 
થાય છે કે જ્યારે તમે કોઈ કામ એવુ ંકરો છો કે નાથી અનીિતઓ અને ભર્ાિન્તઓનુ ં
િનરાકરણ થઈ શકે  સત્પર્યત્નોની સાથે જ શાિંત જોડાયેલી છે  િનરાકરણ થઈ શક. સત્પર્યત્નોની સાથ જ શાિત જોડાયલી છ. 

પરેૂપરૂી ે ઠતા િવકિસત કરીએ : 

લની સુદંરતા કે સગુધં એકાદ પાખંડી સધુી જ સીિમત નથી એ તેની સમગર્ સ ા 
સમયે ગથંાયેલી છે  સમય ગથુાયલી છ. 
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આિત્મક પર્ગિતને માટે કોઈ િવશેષ યોગાભ્યાસ કરવાથી બની શકે છે કે થલૂ શરીર 
અથવા સ ૂ મ શરીરનુ ંકોઈક કે્ષતર્ વધારે મજબતૂ થતુ ંજણાય અને કેટલાય પર્કારની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ચમત્કાિરક િસિ નુ ંપર્દશર્ન કરી શકાય. આત્માની મહાનતા માટે આટલાથી કામ ચાલે 
નહીં. એને માટે તે જીવનના દરેક કે્ષતર્ને સમથર્, સુદંર અન ેસિુવકિસત કરવુ ંજોઇએ. 

દૂધના કણ કણમા ંઘી સમાયેલુ ં છે. હાથ નાખીને તેને કોઈ એક જગ્યાએથી કાઢી 
શકાત ંનથી  એને માટે તો પરેપરા જથ્થાને વલોવવો ૫ડે છે  શકાત ુનથી. એન માટ તો પરૂપરૂા જથ્થાન વલોવવો ૫ડ છ. 

જીવન એકાગંી નથી. એના કોઈ િવશષે અંગને અથવા પર્કૃિત િવશેષને જાગતૃ 
કરવાથી, ઉભારવાથી કામ ચાલત ુ ંનથી. જ રી છે કે જીવનના દરેક ૫ક્ષના અંતરંગ 
અને બિહરંગમા ંઉત્કૃ ટતાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે. ૃ

ઈ રનો વાસ કોઈ એક થાનમા ં નથી. ના એ તો સત્પર્વિૃ ઓનો સમચુ્ચય છે. 
ઈ રની આરાધનાને માટે જ રી છે કે યિક્તત્વના સમગર્ ૫ક્ષને ે ઠ અને સમુ ત 
કરવામા ં આવે. પોતાનામા ં સત્પર્વિૃ ઓનો સમાવેશ કરી એના સમાન બનવાનો 

ં ેપર્યત્ન કરવામા ંઆવે. 

ઊંડા ંઊતરો- િવભિૂતઓ મેળવો. 

નજરે જણાતા ૫દાથર્, સ૫ંિ  જ બધુ ંનથી.  ઊંડાણમા ં છે એનુ ં૫ણ મહત્વ છે. 
વકૃ્ષની છાયા ઉ૫ર જણાય છે ૫ણ મિૂળયા ંજમીનની ઊંડાઈમા ંમળી આવે છે. સમદુર્ 
િકનારે િછ૫ અને શખંલા વીણી શકાય છે. ૫રંત ુમોતી મેળવવા માટે ઊંડે ઊતરવા 
િસવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. 

જમીન ઉ૫ર ખડકો અને રેત-માટી િખરાયેલી ૫ડેલી છે  ૫રંત િકમંતી ધાતઓને જમીન ઉ૫ર ખડકો અન રત-માટી િખરાયલી ૫ડલી છ. ૫રત ુ િકમતી ધાતઓુન 
મેળવવા માટે જમીનમા ંઉંડે સધુી ખોદકામ કરવુ ં૫ડે છે. ૫રાકર્મથી વૈભવ પર્ાપ્ત કરી 
શકાય છે, ૫રંત ુમાનવી ગૌરવ િવકિસત કરવા માટે અંતમુર્ખી બનવુ ં૫ડ ેઅને તી ણ 
દર્િ ટથી દોષ-દુગુર્ણો સાફ  કરવા ૫ડે છે. 
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દૈવી િવભિુતઓ તો અંતરાલમા ંહાજર છે. ઉંડા િચતંનનુ ંસમદુર્મથંન કરવાથી જ તે 
પર્ાપ્ત થાય છે.  વૈભવની ત ૃ ણા એક લોભામણી ચમક માતર્ છે, ૫રંત ુઆંતિરક 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સત્પર્વિૃ ઓનુ ંપોષણ રત્નોને ખોદી કાઢવા સમાન છે. 

સ દયર્ બહાર જણાય છે, ૫રંત ુ તે ખરેખર તો આંખોની જ્યોિત, ઇચ્છા અને 
આિત્મયતાનો માતર્ સમચુ્ચય જ છે. સારંુએ છે કે આ૫ણે અંતરના ખજાનાને શોધીએ 
અને એ િવભિતઓને મેળવીએ  આ૫ણા ક યાણને માટે અને િવ ક યાણને માટે અન એ િવભિૂતઓન મળવીએ  આ૫ણા ક યાણન માટ અન િવ ક યાણન માટ 
અિનવાયર્ પે આવ યક છે. 

િવ મિૃતની મછૂાર્ 

બનાવનારા અને સાચવનારાનો પોતાની વ ત સાથે વાભાિવક રીતે જ વધારે પર્ેમબનાવનારા અને સાચવનારાનો પોતાની વ ત ુસાથે વાભાિવક રીત ેજ વધારે પર્ેમ 
હોય છે. આ૫ણે મકાન બનાવીએ છીએ બગીચામા ંસુદંર લો ઉગાડીએ છીએ, િચતર્ 
બનાવીએ છીએ. લેખ લખીએ છીએ તો તેનાથી પર્ેમ હોવો એ સહજ પર્િકર્યા છે. ઈ રે 
સ નહારે આ૫ણન ે બના યા છે, સભંા યા છે અને આ૫ણા ભિવ યની સઘળી 

ી એ ે ી િ િ ં એ ો ે ે ો ોજવાબદારી એમના ખભા ઉ૫ર છે. આવી િ થિતમા ંએમનો આ૫ણા પર્ત્યે પર્ેમ હોવો 
એ કોઈ દયા, ઉ૫કાર કે સજંોગ નથી, ૫રંત ુિવિધ- યવ થાને અનુ ૫ એક સહજ કર્મ 
છે. 

આ૫ણે ૫રમે રના ં બાળકો છીએ  મને પર્ાણધારી માનવામા ંઆવે તો એ ૫ણ આ૫ણ ૫રમ રના બાળકો છીએ, મન પર્ાણધારી માનવામા આવ તો એ ૫ણ 
માનવુ ં૫ડશે કે તે સવર્ ે ઠ સિુવકસીત પર્ાણી છે. જો એવુ ંન હોત તો મનુ ય વી 
સવર્ સાધન સ૫ં  સતંિતનો જન્મ કેવી રીતે થાત? જન્મ આપીને કોઈ સ દયી 
યિક્ત પોતાના બાળકને ભટકવા માટે ત્યજી દેતા નથી. ૫છી ૫રમાત્મા આ૫ણાથી 
િવમખ કેવી રીતે થઈ શકે ? જ્યારે બાળક પર્ત્યે પર્ેમ એ સિ ટનો િનયમ છે તો િવમખુ કવી રીત થઈ શક ? જ્યાર બાળક પર્ત્ય પર્મ એ સિૃ ટનો િનયમ છ તો 
૫રમે રનો પર્ેમ પોતાની સવ તમ કૃિત એવા માનવને માટે કેમ ન હોય ? 
આિ તકતાનુ,ં ઈ રિન ઠાનુ ંઆજ તત્વદશર્ન છે.

આ૫ણે ભલૂી જઈએ છીએ કે આ૫ણે તે ૫રબર્ ની સિૃ ટના એ િવરાટ ૫િરવારના એક 
અંગ સમાન છીએ, ની સરુક્ષા, દેખભાળની સઘળી જવાબદારી એણે પોતાના ખભા 
ઉ૫ર  લઈ લીધેલી છે.  
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િવ મિૃત આ મછૂાર્ જ છે,  આ૫ણન ે પોતાને જ ઓળખવામા ંઅને ઉત્કષર્ અને 
આનદંની ઉ૫લિબ્ધયોથી ૫ણ વિંચત બનાવી દે છે. ૫રમિપતાનો પર્મે અગર યાદ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ર ો હોત તો એમની સાથે દોરી ૫ણ બધંાયેલી હોત અને આ૫ણા જીવનની ૫તગં 
એમના ારા સચંાિલત થતી હોત. અભાવ અને આત્મહીનતા આ૫ણને એને કારણે 
સતાવી રહલે છે કે આ૫ણે ભર્ાિન્તવશ, મોહને કારણે, અ ાનના અંધકારમા ંભટકવાનુ ં
વધારે ૫સદં કરીએ છીએ. િવવેક જાગતૃ થઈ શકે તો આ૫ણને એ ાન પી પર્કાશ 
પર્ાપ્ત થઈ શકે છે,  જીવનની સાથર્કતાની યાદ અપાવે અને આ૫ણી હરેક ક્ષણ એ 
૫રમિપતાની યવ થાને વધારે સગુઢ બનાવવામા ંિનયોજીત કરે. 

અધોગિત નહીં, ઉ િતનો માગર્ અ૫નાવીએ 

પાળેલા ંજાનવરોન ે બધંનમા ં બધંાઈન ે રહવે ુ ં ૫ડે છે, ૫રંત ુ મનુ યને એ સગવડ 
મળેલી છે કે તે વતતંર્ જીવન જીવે અને ઇિચ્છત ૫િરિ થિતયોને ૫સદં કરે. 

ઉ િત અને ૫તનના ૫ર પર િવરોધી બે માગ માથંી આ૫ણે ન ે ઇચ્છીએ તેને 
ી ીએ ીએ ો િ ં ી ે ીઅ૫નાવી શકીએ છીએ. અધોગિતના ખાડામા ં ૫ડવાની ટ છે, વળી આત્મહત્યા 

કરવા તૈયાર થયેલ યિક્તને બળપવૂર્ક બહુ િદવસો સધુી રોકી શકાતી નથી. 

આ જ વાત ઉ િતના સબંધંમા ં૫ણ છે. યિક્ત ટલુ ંઇચ્છે તેટલુ ંઊંચે ઊઠી શકે છે. 
૫ક્ષી મક્ત આકાશમા ંઉડતા  લાબં ંઅંતર પાર કરીને  સાથે સાથે સિ ટન ંસ દયર્પાન ૫ક્ષી મકુ્ત આકાશમા ઉડતા, લાબ ુઅંતર પાર કરીન, સાથ સાથ સિૃ ટન ુસ દયપાન 
કરે છે. ૫તગં ૫ણ હવાને સહારે આકાશને ચમૂે છે. આંધીના સ૫ંકર્મા ંઆવેલા ધળૂના 
કણો અને તણખલા ં૫ણ ઊંચે ઊચે ઊડવા લાગે છે. તો ૫છી મનુ યને ઉ િતની 
િદશાધારા વીકારતા કોણ રોકી શકે છે ? 

નવાઈની વાત એ છે કે લોકો પોતાની તાકાત અને બિુ મ ાનો ઉ૫યોગ અધોગિતના 
ખાડામા ં૫ડવા માટે કરે છે. આ તો અનાયાસે ૫ણ થઈ શકે છે. ઢે  ફેંકવાથી નીચે જ 
૫ડે છે અને વહવેડાવેલુ ંપાણી નીચેની તરફ વહણે ૫કડી લે છે. દૂરદિશર્તા એમા ંછે કે 
ઊંચે ઉઠવાની વાત િવચારવામા ંઆવ ેઅને એવી જ યોજના બનાવવામા ંઆવે. ના ં
૫ગલા ંઆ િદશામા ંઆગળ વધે છે, તે મનુ ય ૫શ ુન રહતેા મહામાનવ બને છે. 
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ઈ રની સાથે માનવનુ ંગઠબધંન 

આ િવ  સગંીતમય છે  શબ્દથી ની ઉત્પિ  થઈ છે  એવી ચરાચર સિ ટના િવરાટ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ િવ  સગીતમય છ. શબ્દથી ની ઉત્પિ  થઈ છ, એવી ચરાચર સિૃ ટના િવરાટ 
િવ સગંીતમા ં સયૂર્, ચદંર્, તારા, જીવ-જતં,ુ વનસ૫્િત હમંશેા પોતાનો િવશેષ સરુ 
બજાવતા રહ ે છે.  રીતે વીણાનો કોઈ તાર મધ્યમ કોઈ પચંમ સરુમા ંબાધંવામા ં
આવે છે. થી એમાથંી િવિભ  પર્કારના વર નીકળે, એ જ રીતે આ૫ણે ૫ણ 
ઈ રની સાથે િવશેષ સબંધં થાિપત કરવાનો હોય છે  કોઈ એક િવિશ ટ સર ઉ પ  ઈ રની સાથ િવશષ સબધ થાિપત કરવાનો હોય છ, કોઈ એક િવિશ ટ સરુ ઉત્પ  
કરવાનો હોય છે, થી માનવ જીવન ૫ણ સગંીતવા ં બને, પર્વાિહત બને. 

એક અધરૂો માણસ એ છે કે ના જીવનને તાર સાતકમા ંબાધંવામા ંઆ યુ ંનથી. 
ના જીવનનો મખુ્ય તાર તચુ્છતાન ેકારણે િવદીણર્ થઈ ગયો છે. કોઈ ૫ણ રીત ેએને ુ ુ

કર્મબ  કરીને એક કાયમી સરુને વુ બનાવવો ૫ડશ,ે એમા ંજ માનવનુ ંક યાણ છે. 

તાર કેવી રીતે બધંાઈ ? ઈ રની વાણીમા ંએને બાધંવામા ંઅને થળ છે. એમાથંી 
કોઈ એકને નક્કી કરવુ ં૫ડશે. 

મતંર્ આવા જ પર્કારનુ ંએક બધંન છે. મતંર્ ારા મનના િવષયને સમિ ટ મનની સાથ ે
જોડી શકાય છે. મ વીણાની ખ ૂટંી સાથે તાર બાધંવામા ંઆવે છે  ફરી છટકતો 
નથી. ઈ રની સાથે માનવનુ ં  ગઠબધંન કરેલુ ંછે એમા ંમતંર્ જ મદદ કરે છે. એવો 
જ એક મતંર્ છે “િપતાનોડિસ” | જીવનને એ સરમા ં બાધંવાની આ૫ણા તમામ જ એક મતર્ છ િપતાનોડિસ  | જીવનન એ સરુમા બાધવાની આ૫ણા તમામ 
િવચારો અને કાય મા ંએક િવશષે રાિગણી વાગી ઊઠે છે. Ôહુ ંએમનો પતુર્ Õં આ મતંર્ 
જ સગંીત પે મિૂતર્માન બની શરીરના દરેક તારમાથંી ઝકૃંત થવા લાગે છે. 

સાધના પી બીજની ફળ-િસિ  

બીજમા ંઉગવાની શિક્ત હોય છે. એ સડેલુ ંહશે તો ઉગશે કેવી રીતે ? સારંુ બીજ અને 
વાવવાની યોગ્ય રીત હોવા છતાયં કેટલાકં તથ્યો એવા છે  બીજને ઉગવામા ં
અવરોધક બની શકે છે અને અંકુિરત થવા ઉ૫રાતં ૫ણ તેને છોડ અથવા વકૃ્ષ 
બનવાના માગર્મા ં૫થ્થરની મ આડે આવે છે  ફળ વ ૫ બીજની સપંણર્ સમથર્તા બનવાના માગમા ૫થ્થરની મ આડ આવ છ. ફળ વ ૫ બીજની સપણૂ સમથતા 
૫ણ તેની પર્ગિતને કંુિઠત કરતી રહ ેછે. 
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સાધનાને બીજ સમજવામા ંઅને તેના ફળને િસિ  કહી શકાય છે. આ પર્િકર્યાન ે
બીજમાથંી વકૃ્ષ બનવાની ઉ૫મા આપી શકાય છે. બીજનુ ંસક્ષમ હોવુ ંપરૂત ુ ંનથી એને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માટે યોગ્ય જમીન, ખાતર, િસચંાઈ અને  રખાવાળીની ૫ણ જ ર ૫ડે છે. આ સાધન 
ન મળે તો વાવવાવાળાની ઇચ્છા અને બીજની સમથર્તાન ુયોગ્ય ફળ ઉ૫લબ્ધ થઈ 
શકત ુ ંનથી. 

સાધના િવધાનન ંમહ વન ંપર્િતફળ કહલે ં છે એ યારે સાચી રીતે િસિ  થાય છે  સાધના િવધાનન ુમહત્વન ુપર્િતફળ કહલ ુછ એ ત્યાર સાચી રીત િસિ  થાય છ, 
જ્યારે સાધકની મનોભિૂમમા ં ઉત્કૃ ટ િચતંનની ફળ ૫ુતા અને આદશર્ ચિરતર્ની 
ભીનાશ હાજર હોય માતર્ કમર્કાડં જ સવર્ નથી. પજૂા કરવાથી જ દેવતા પર્સ  થતા 
નથી. આ તમામ િવિધ યવ થાની ઉ૫યોિગતા ત્યારે છે. જ્યારે સાધકને પોતાના 
િ ે ઉ ી ં ો ે એ ેયિક્તત્વને ઉચ્ચ તરીય બનાવતા આવડત ુ હોય. કુશળ ખેડતૂ એ છે  

બીજારો૫ણની સાથ ેસાથે છોડને ઊગવા અને ફળવા માટે જ રી આવ યકતાઓન ે
૫ણ સમજતો હોય અને એને મેળવવાનો પર્યત્ન કરતો હોય, સાધના એક ખેતી કાયર્ 
અને ઉદા  આરો૫ણ છે. એને ફિલત કરવા માટે ઉપાસનાનો કર્મ જ પરૂતો નથી, 

િ િ િ૫રંત ુજીવન સાધનાનો એ ઉ૫કર્મ શ  કરવો જોઇએ કે   યિક્તત્વને િવકિસત 
કરવાની સાથે સાથ ેિસિ ઓનો સયુોગ્ય ૫ણ પર્ાપ્ત કરશે. 

જીવન એક પર્ત્યક્ષ ક પવકૃ્ષ 

જીવન એક પર્ત્યક્ષ ક પવકૃ્ષ છે. એનુ ંબધંારણ એવા તત્વોથી બનેલુ ં છે કે સાધના 
કરવાથી તેની પાસથેી કોઈ ૫ણ ઇચ્છાની પિૂતર્ થઈ શકે છે. ઇિચ્છત ફળ આ૫વાના 
સદંભર્મા ં ક પવકૃ્ષન ે જ પર્મખુતા આપેલી છે. લોકવાયકા છે કે તેની છાયામા ં
બેસવાનો ને અવસર મળે છે, ત ેમનવાિંછત વરદાન મેળવ ેછે અને મનોરથો પરૂા 
કરવાનો આનદં લે  છે. ક પવકૃ્ષની માન્યતા ક પનાનો તરંગ હોઈ શકે છે, ૫રંત ુ
જીવનની મહતા સમજવાવાળાને એમા ંજરા ૫ણ અિતશયોિક્ત લાગતી નથી કે માની 
સ ામા ંરહલેી િવિશ ટતાઓ અસીમ છે.

િચતંન એક ખબ જ શિક્તશાળી ચબંક છે પોતાને અનકળ સાધન અને સહયોગિચતન એક ખબૂ જ શિક્તશાળી ચબુક છ.  પોતાન અનકૂુળ સાધન અન સહયોગ 
ખેંચવામા ંપરેૂપરુી રીતે સમથર્ છે.  

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



િવચારવાથી ઇચ્છા જાગે છે અને સકં પ ઊઠે છે. ત્યારબાદ પરુુષાથર્નો કર્મ શ  થાય 
છે. મનોયોગપવૂર્કના ૫રાકર્મની શિક્ત એટલી મોટી છે કે તેની મદદથી યિક્ત એટલુ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બધુ ંકમાઈ શકે અને મેળવી શકે છે કે  સામાન્ય પર્ગિત પર્િકર્યાની સરખામણીમા ં
દૈવી વરદાન કહી શકાય. 

જીવન એક બેધારી તલવાર છે ને પર્ગિત અને ૫તન બ ેને માટે ઉ૫યોગમા ંલઈ 
શકાય છે  દગર્ણો અને દ કમ  અ૫નાવીને મન ય  નર ૫શ અને નર િપશાચ વી શકાય છ. દુગણુો અન દુ કમ  અ૫નાવીન મનુ ય, નર-૫શ ુઅન નર-િપશાચ વી 
હલકી કક્ષાએ ૫હ ચી શકે છે અને નારકીય દુઃખો ભોગવીને તમામ સ૫ંકર્ કે્ષતર્ન ેઝેરી 
બનાવી શકે છે. એથી િવરુ   જીવનનો ઉત્કૃ ટતાથી સીંચે છે. સસું કૃત બનાવ ે છે 
અને મહાનતાની રીિત-નીિત અ૫નાવે છે, એમણે પોતાનુ ંહર સમયે સૌભાગ્ય સમજવુ ં
ોઇએ ેઓ ે ે ે ે ી િ ે એ ીજોઇએ. તેઓ અનભુવ કરે છે કે જીવન સાચે જ મન વી વરદાનતા િશવ છે. એની 

છ રછાયામા ંમનવાિંછત મનોરથો પર્ાપ્ત થવામા ંકોઈ શકંા રહતેી – નથી એ વાત 
જૂદી છે કે પર્ગિતની આકાશંા રાખી છે  કે ૫તનની 

૫િરવતર્ન અિનવાયર્ અને અ૫િરહાયર્ ૫િરવતન અિનવાય અન અ૫િરહાય 

રાતનો અંત અને િદવસની શ આત પર્ભાત કહવેાય છે. આ ૫િરવતર્ન આ યર્-અ ત 
અને નવી સભંાવનાઓથી ભરેલુ ં હોય છે. એટલા માટે ઊંઘણશી લોકોન ે એ 
અસિુવધાજનક અને નવીન જવાબદારીઓ લાદી મજબરૂ કરવાવા  અને ભારે લાગે 
છે. આમ હોવા છતા ંપણ એમને નવી િ થિતમા,ં નવા પર્વાહમા ંવહવેુ ંજ ૫ડે છે. રાતર્ી 
પાછી આવતી નથી અને િદવસ રોકાતો નથી ૫િરવતર્ન પર્માણે તેને અનુ ૫ થયા 
િસવાય કોઈની સામ ેઅન્ય કોઈ િવક પ રહતેો નથી. 

ગભર્ અંધારી કોટડીમા ંકશી જ આ૫િ  િવના ૫ણ િનવાર્હ કરે છે  ૫રંત તેની િવકિસત ગભ અંધારી કોટડીમા કશી જ આ૫િ  િવના ૫ણ િનવાહ કર છ, ૫રત ુતની િવકિસત 
િ થિતને કારણે સ નહાર તેને મકુ્ત આકાશ અને ચોખ્ખા વાતાવરણમા ં પર્વશે 
કરવાની સિુવધા આપે છે. પર્ગિત કર્મમા ં૫િરવતર્નની જરુિરયાત અિનવાયર્ છે અને 
૫િરહાયર્ હોય છે. મા, બાળક, નસર્ અને કુટંુબના બીજાં બધાયંને સામાન્ય કાયર્ છોડીને 
પર્સિતવેળાએ અસાધારણ જાગિત અને ત પરતા બતાવવી ૫ડે છે આમ હોવા છતાંપર્સિૂતવળાએ અસાધારણ જાગિૃત અન તત્પરતા બતાવવી ૫ડે છ. આમ હોવા છતા 
૫ણ છેવટે પર્સિૃતનુ ં૫િરણામ દરેકને માટે સખુ૫દ અને ે ઠ બની રહ ેછે. 
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યગુ ૫િરવતર્નની સિંધ વેળામા ં ચાલી રહલેી અન૫ુયોગી ગળાઈ અને ઇિચ્છત 
ઢલાઈનો ઉ૫કર્મ ચાલી ર ો છે. એમા ંમહાવરા િવનાની ટેવો ૫ર ભારે ચોટ લાગી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

રહ ેછે અને દરેક વગર્ અને િરવાજને પર્ચલનને નવી રીિત નીિત વીકારવામા ંખીજ 
અને અસિુવધા જ ર ઉત્પ  થાય છે, ૫રંત ુ સ નહારની િવિધ- યવ થાએ  
નવસ ન કરવાનુ ંિનધાર્રણ કયુર્ છે એને અ૫ના યા િસવાય અન્ય કોઈ ર તો નથી. 

સાધના  આત્મસ ાની કરીએ સાધના – આત્મસ ાની કરીએ 

જીવન પી િકમંત ભેટ મનુ યને હવાલે કરવા ઉ૫રાતં સ નહારે તેની ઉ૫ર એક 
જવાબદારી ૫ણ સ પેલી છે કે તે પોતાનુ ંગૌરવ સમ  અને એને ટકાવી રાખવા 
પર્યત્નશીલ રહ,ે કેમ કે જીવન એ એક પર્ત્યક્ષ ક પવકૃ્ષ છે. ૃ

સાધનાથી િસિ નો િસ ાતં સવર્િવિદત છે ૫રંત ુસાધના કોની? આ સમજવામા ંઘણુ ં
કરીને ભલૂ થઈ જતી હોય છે.  દેવતાની આરાધના કરવાની મનવાિંછત ફળની 
પર્ાિપ્ત થાય છે એ દેવતા જીવન િસવાય અન્ય કોઈ હોઈ શકે નહીં. 

ઉપા ય િનધાર્રણમા ં દૃિ ટભેદ હોઈ શકે છે, ૫રંત ુ ઉપાસનાના તત્વ ાનને સમજી 
લેવામા ંઆવે તો એમા ંસાર તત્વ એટલુ ંજ છે કે, આત્મ ૫િર કારનો દરેક સભંિવત 
ઉપાય અ૫નાવવામા ંઆવે. આ પરુુષાથર્મા ં  ટલી પર્ગિત કરે છે તેની ઉ૫ર તેના 
ઉપા યની કપા એટલા જ પર્માણમા ંવરસે છે  ઉપા યન ંબહારન ં કલેવર ગમ ેતે ઉપા યની કૃપા એટલા જ પર્માણમા વરસ છ. ઉપા યન ુબહારન ુ કલવર ગમ ત 
હોય, ૫રંત ુએનો આત્મા સાધકના આત્મા સાથે જોડાએલો રહ ેછે. 

સાધના કોની ? ઉ ર એક જ છે – આત્મ સતાની પોતાને સધુારીને જ ૫છી કોઈ 
૫દાથર્ અને ૫િરિ થિતઓનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. કુશળ માળી જ બાગને સુદંર 
બનાવીને યશ વી બનતો હોય છે. જીવન ૫િર કાર માટે કરવામા ંઆવેલી સાધના એ 
તમામ સફળતાઓ સાથે હાજર થાય છે,  ઋિષ િસિ ના આકષર્ક અને આલકંાિરક 
નામોથી ઓળખવામા ંઆવે છે. આ તથ્યને સમજવુ ંજોઇએ કે સસું કૃત જીવનનુ ંજ 
બીજુ ંનામ ક પવકૃ્ષ છે. ણે એ પર્ાપ્ત કરી લીધુ ંએને માટે કોઈ ૫ણ મનવાિંછત 
વ તનુે મેળવવાનુ ંમુ કેલ રહતે ુ ંનથી. 

 

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



એકલો વભૈવ જ નહીં, િવવેક ૫ણ 

સાધનોનો સદ૫યોગ કરી શક્વાવાળી બિ ને વખાણવામા ંઆવે છે  એ જ આધાર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સાધનોનો સદુ૫યોગ કરી શક્વાવાળી બિુ ન વખાણવામા આવ છ, એ જ આધાર 
૫ણ મનુ ય આગળ વધે છે. ઊંચે ઊઠે છે, દરેક કંઈકને કંઈક ધન કમાય છે અને 
એની પાસ ે૫હલેાના ંભેગા કરેલા સાધનો હોય છે. પર્  એક જ બાકી રહ ેછે કે તેથી 
ક્યા ંસાધનોનો ક્યા ંહતે ુમાટે ક્યારે અને કેવી રીત ેઉ૫યોગ કય  ? એ વાતનુ ંજરાય 
મહ વ નથી કે કોણ કેટલ ંકમાય ંઅને કોણો કેટલ ંઉડા ય ં  બિ માનની ૫રીક્ષા એક જ મહત્વ નથી ક કોણ કટલ ુકમાય ુઅન કોણો કટલ ુઉડા ય.ુ બિુ માનની ૫રીક્ષા એક જ 
છે કે  હાથમા ંઆ યુ ંએને ક્યા ંહતે ુમાટે ક્યા ંદર્િ ટકોણથી ખચર્વામા ંઆ યુ.ં આમ 
જોઇએ તો ચોર-લ ૂટંારા ૫ણ ખબૂ જ સ૫ંિ  પર્ાપ્ત કરવા જોવા મળે છે. ગૌરવ એ 
વાતમા ંછે કે સાધનોનો સદુ૫યોગ થઈ શક્યો કે નહીં ? એને ઉચ્ચ તરીય પર્યોજનોને 

ે િ ોિ ે ો િ ે ો ે ીંમાટે િનયોિજત કરવા માટેનો િવવેક ર ો કે નહીં? 

વૈભવ વોપાિ ત છે. પવૂર્ પણુ્ય ૫રમાથર્ અથવા વતર્માન કુશળતા અને ૫રાકર્મના 
આધારે ત ેમેળવી શકાય છે. એ પોતાની કમાણી િસવાય, ઈ ર ારા પર્ાપ્ત થયલેા ં
વરદાન ૫ણ મન યની પાસ ે ઓછા નથી. મહનેત, સમય, મ તક વા ં સાધનો વરદાન ૫ણ મનુ યની પાસ ઓછા નથી. મહનત, સમય, મ તક વા સાધનો 
દરેકને ઘણુ ંકરીને સમાન પે  પર્ાપ્ત થયેલ છે. આ ઉચ્ચ તરીય વૈભવનો સદુ૫યોગ 
કરી શકો એ ૫ણ ભારે કુશતાભયુર્ કામ છે. આ જ કૌશ યન ેદૂરદશીર્ િવવેક કહવેામા ં
આવે છે. ા, પર્ ા અને િન ઠા એના ંજ નામ છે. “ઋતભંરા મેઘા” ના નામથી તેનુ ં
અચર્ન  અિભવધર્ન કરવામા ંઆવે છે  અચન, અિભવધન કરવામા આવ છ. 

મનુ ય ન તો સ૫ંિ ની દૃિ ટએ કે ન િવભિૂતઓની દૃિ ટએ અસમથર્ છે. પર્  માતર્ 
એટલો જ છે કે  કંઈ પર્ાપ્ત થયેલુ ં છે, એનો ઉ૫યોગ કેવી રીતે થયો ?  આ 
૫રીક્ષામા ંપાસ થઈ ગયો એનો મનુ ય જન્મ સાથર્ક થઈ ગયો એમ સમજવુ ંજોઇએ.

ઉત્કષર્નો આધાર આકાકં્ષાઓ : પર્ગિતની ઇચ્છા મનુ યનો એક વાભાિવક ગણુ છે. 
બીજાં પર્ાણીઓ ૫ણ ચેતનાવાળા હોય છે, ૫રંત ુઆ િવિશ ટતા એક માતર્ મનુ ય 
સાથે જોડાયેલી છે. આ આકાકં્ષા જ મહત્વકાકં્ષા બને છે અને મનુ યને ભૌિતક અથવા 
આધ્યાિ મક કે્ષતર્માં કર્મશ ઉંચા ૫ગિથયાં ૫ર ૫હ ચાડતી જોઈ શકાય છેઆધ્યાિત્મક ક્ષતર્મા કર્મશઃ ઉંચા ૫ગિથયા ૫ર ૫હ ચાડતી જોઈ શકાય છ.  
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મહત્વાકાકં્ષાહીન ફક્ત બે જ ેણીની યિક્ત હોઈ શકે છે. મઢૂમિત, જડતાથી ભરેલો 
મનુ ય અથવા િ થિતપર્ -૫રમહસં. મઢૂ પોતાની જડતાન ે કારણે અને બર્ ાની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પોતાની િદ ય ચેતનાવશ સસંાિરક મહત્વાકાકં્ષાઓથી બચીને રહ ે છે અને સતંોષની 
સાથે અ પ સાધનોમા ં૫ણ ગજુારો કરી લે છે. 

મઢૂમિત ને કદી જગત સાથે કોઈ સબંધં નથી રહતેો તેનામા ંતથા ઈિન્દર્ય િલપ્સીમા ં
રચ્યા ૫ચ્યા ં રહતેા પર્ાણીઓમા ં કોઈ િવશેષ અંતર નથી  એક જ ઢબની જીંદગી રચ્યા ૫ચ્યા રહતા પર્ાણીઓમા કોઈ િવશષ અંતર નથી. એક જ ઢબની જીંદગી 
જીવતા ં આ પર્ાણીઓને નીચલી ેણીમા ં ગણવામા ં આવે છે. એનાથી ઉંચ ુ તર 
અહતંા- યશ, લાલચ પર્ધાન ભૌિતકવાદી દૃિ ટકોણવાળા મનુ યોનુ ંહોય છે. ચચાર્ના 
િવષય બનવાની આકાકં્ષાવાળા આ સમહૂની બહમુતી સામાન્ય જનસમદુાયમા ંચારે 

ોઈ ે ો ે ં ી િ ર્ ી ે ેતરફ જોઈ શકાય છે. લોભ અને અહકારની પિૂતર્ની આ યગર્તા ત ૃ ણા કહવેાય છે 
અને વધતા ઓછા પર્માણમા ંઘણા બધામા ંજોઈ શકાય છે. આથી ૫ણ ઉચ્ચકક્ષા 
અધ્યાત્મ પર્ધાન છે. ઉત્કૃ ટ આદશર્વાિદતાથી ભરેલી સ ભાવ સ૫ં  આકાક્ષાઓં જ 
આિત્મક પર્ગિતનુ ં માધ્યમ બને છે. મહત્વાકાકં્ષાઓનો આ વળાકં જ જીવનનો 
કાયાક પ કરી દે છે. ગણુ કમર્ વભાવમા ંઉત્કૃ ટતાનો સમાવેશ તથા લોકમગંલની 
ઇચ્છાથી જીવવામા ંઆવેલુ ંજીવન મનુ યને માટે ઇ ટ છે, એને માટે જ એનો જન્મ 
થયો છે. કોણ, ક્યારે, કેટલા ંપોતાની આકાકં્ષાઓના તરન ેવળાકં આપી શકે છે, 
એની ૫ર જ મનુ યની વા તિવક પર્ગિત િનભર્ર છે. 

પોતાને માતર્ જુઓ, સમજો, સધુારો જ નહી, ૫રંત ુઉભારો ૫ણ 

બીજાને સહાય કરવી અને આવ યકતાનસુાર લેતા રહવે ુ-ંમાનવી લોક યવહારનો 
આધાર છે. આદાન પર્દાનની યવ થા વીકારી જ આખો સસંાર ચાલી ર ો છે. 
૫દાથ , વન પિત અને પર્ાિણઓની વચ્ચે આ પર્િકર્યા વણથભંી ગિતએ ચાલવી 
જોઇએ શકાય છે. એ ટકાવી રાખવામા,ં યોગદાન કરવાનુ ં ઉિચત ૫ણ છે અને 
લાભદાયી ૫ણ.. છતાયં એમ માનીને ચાલવુ ંજોઇએ કે આત્માવલબંન એ મખુ્ય તથ્ય 
છે. એને વીકારવાથી િનભાવ થાય છે અને ભિવ ય બને છે.  
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બીજા ૫ર આધાિરત રહીને ન તો કોઈ પોતાનુ ંઅિ તત્વ ટકાવી શકે છે ન તો પર્ગિત 
માગેર્ દૂર સધુી અગર્ેસર રહી શકે છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પથૃ્વીના ગરુુત્વાકષર્ણથી દરેક ૫િરિચત છે. તે દરેક વ તનુે ૫કડે છે. અને પોતાના 
તરફ ખેંચે છે. માનવી સ ાનુ ં૫ણ એક ચુબંકત્વ છે. તે પોતાની સજાતીય યિક્તઓ, 
વ તઓુ અને ૫િરિ થિતઓ માતર્ ૫કડતી જ નથી. ૫રંત ુખેંચીનેય તે પોતાની નજીક 
બોલાવે છે   યિક્ત વો હોય છે તેને પોતાનો સહધમીર્ શોધવા વાર લાગતી નથી  બોલાવ છ.  યિક્ત વો હોય છ તન પોતાનો સહધમીર્ શોધવા વાર લાગતી નથી. 
જળાશયોનુ ંપાણી અહીંતહીં વહતે ુ ંસમદુર્મા ં૫હ ચી જાય છે. એટલુ ંજ નહીં, સમદુર્ ૫ણ 
ચેનથી બેસતો નથી, ૫રંત ુજ્યા ંજળાશય હોય છે ત્યા ંપાણી ૫હ ચાડવા માટે પોતાના 
દૂત એવા વાદળોને મોકલે છે. 

વી ઇચ્છા હોય તેને અનુ ૫ પોતાની પાતર્તા િવકિસત કરવી જોઇએ િવ  
યવ થામા ંએવો િનયમ છે કે ક્ષમતાન ેઅનુ ૫ ઉ૫લિબ્ધઓ સરળતાપવૂર્ક મળતી 
રહ.ે એને માટે બીજાના બારણા ંખખડાવવા કરતા એ વધારે સારંુ છે કે પોતાને માતર્ 
જોઇએ. સમજીએ, સધારીએ જ નહીં ૫રંત ઉભારવાનો ૫ણ પર્યત્ન કરીએ- આ જ જોઇએ. સમજીએ, સધુારીએ જ નહીં ૫રત ુઉભારવાનો ૫ણ પર્યત્ન કરીએ  આ જ 
સફળતાનો રાજમાગર્ છે. 

૫િરવતર્ન : પર્ગિતનુ ંિચન્હ 

િ થરતા જડતાન ં િચન્હ છે અને ૫િરવતર્ન પર્ગિતન ં  િ થરતામા ં નીરસતા અને િ થરતા જડતાન ુ િચન્હ છ અન ૫િરવતન પર્ગિતન.ુ િ થરતામા નીરસતા અન 
િનિ કર્યતા છે, ૫રંત ુ૫િરવતર્ન નવુ ં િચતંન અને નવા અનભુવનો ર તો પર્કાિશત 
કરત ુ ંરહ ેછે. જીવન પર્ગિતશીલ છે, માટે એમા ં૫િરવતર્ન જ રી અને અિનવાયર્ હોય 
છે. પર્ગતીશીલ ૫િરવતર્નથી ડરતા નથી, ૫રંત ુતેનુ ંસમથર્ન કરે છે અને વાગત 
૫ણ  આકાશમા ંદરેક ગર્હો ગિતશીલ છે  એનાથી એમન ંચબંત્વ િ થર રહશેે છે અને ૫ણ. આકાશમા દરક ગર્હો ગિતશીલ છ, એનાથી એમન ુચબુત્વ િ થર રહશ છ અન 
એ આધારે એમનો મધ્યવતીર્ સહકાર જળવાઈ રહ ેછે. જો તઓે િનિ કર્ય બની જાય 
તો પોતાની ઊજાર્ ગમુાવી બેસે.  આગળ નથી વધતો તે િ થર ૫ણ નથી રહી 
શકતો િ થરતા ૫ર સકંટ આવતા જ ૫િરણામે િવનાશ જ બાકી રહ ેછે. એટલા માટે 
જીવનને ગિતશીલ રહવે ં ૫ડે છે િનજીર્વ છે તે ૫ણ ગિતહીન નથી જજીવનન ગિતશીલ રહવે ુ૫ડે છ.  િનજીર્વ છ ત ૫ણ ગિતહીન નથી જ 
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યગુ બદલાય છે. ૫િરવતર્ન િકર્યામા ંઆશા અને િનરાશાના પર્સગંો આવે છે અને જાય 
છે રાત અને િદવસ, વપ્ન અને જાગિૃત, જીવન અન ે મરણ, ઠંડી અને ગરમી, 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નકુસાન અને લાભ, સયંોગ અને િવયોગનો અનભુવ વગેરે આમ તો લાગે છે ૫ર પર 
િવરોધી ૫ણ છેવટે તો તે એક બીજા સાથે ગુથંાઈ રહ ે છે અને બમણા રસા વાદનો 
આનદં આપે છે ઋણ અને ધન ધારાઓનુ ંિમલન જ િવજળીના સામથ્યર્ભયાર્ પર્ભાવને 
જન્મ આપ ેછે. 

મુ કેલીઓ મનુ યન ેમજબતૂ, જાગતૃ અને સાહિસક બનાવે છે. અસિુવધાઓ ઉત્સાહ 
વધારે છે અને પર્ગિત માટે સિુવધાઓ પર્દાન કરે છે. એકાકી રહવેાથી બ ેય અપણૂર્ 
છે. પણૂર્તાને માટે એવુ ં કંઈક જોઈએ મા ંઆગળ વધવાનો ઉત્સાહ અને અવરોધ 

ે ં ં ેસામે ટકરાવાન ુ૫રાકર્મ પર્ગટ થત ુરહ.ે 

વુ ંઆ૫ણુ ં ૫, તવેુ ંજ પર્િત ૫ 

પર્સ તાની શોધ ખાસ કરીને વ તઓુ, યિક્તઓ, પર્સગંો અને ૫િરિ થિતઓમા ંજ 
ં ે ે ં ી ં એ િ ં િ ે ો ો એ ીકરવામા ંઆવે છે, ૫રંત ુહકીક્તમા ંએ િચતંન અવા તિવક છે. જો લોકમાન્યતા એવી 

રહી હોત તો ની પાસે ખબૂ જ સાધનો છે અને ને પર્િતકૂળતાઓનો સામનો જ 
કરવો ૫ડતો નથી તેઓ સદા આનિંદત અને સતંોષ જણાત એનાથી િવ  ની પાસે 
ઓછી સ૫ંિ  છે,  અભાવગર્ ત ૫િરિ થિતઓમા ંજીવી ર ા છે અને પર્િતકૂળતાઓની 
વચ્ચે જીવન િવતાવી ર ા છે, તે બધા જ દુઃખી જણાત. 

પર્સ તા િવચારવાની એક ૫ િત છે. એની સાથે યિક્તઓનો દૃિ ટકોણ, વભાવ અને 
યવહાર જોડાએલો છે. યિક્તત્વમા ંભળેલી શાલીનતાને સસું કાિરતા કહવેામા ંઆવે 
છે  તે ની પાસે ટલા પર્માણમા ં હોય છે એ મજબ જ એને પર્સ  રહતેા અને છ. ત ની પાસ ટલા પર્માણમા હોય છ એ મજુબ જ એન પર્સ  રહતા અન 
રાખતા જોવામા ંઆવે છે. ન ેદોષ-દશર્ન, અભાવ િચતંન અને ખોટા આકે્ષ૫ની ટેવ 
છે, તે દરેક પર્કારની અનકૂુળતામા ંરહવેા છતાયં ૫ણ પોતાની દુગર્િતનો ના તેના 
૫ર પર્યોગ કરશે જ. ૫િરણામે કાદવ ફેંકીને સાફ ક૫ડાનંે ગદંા ંબનાવશે જ અને એ 
રીતે બધે જ મ કેલીઓના દશર્ન કરશેરીત બધ જ મુ કેલીઓના દશર્ન કરશ.  
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એ ૫ણ થઈ શકે છે કે જો િચતંનને ઉત્કૃ ટતાની દૃિ ટએ સધુારના આરો૫ણ માટે 
પર્િશિક્ષત કરી લેવામા ંઆવે તો િચતર્ કંઈક બીજુ ંજ જોવા મળે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગુબંજનો અવાજ જઈને પાછો વળે છે, દડો જ્યાથંી ફેકવામા ંઆવે છે, ત્યા ંજ પાછો 
આવે છે. આ૫ણુ ંપોતાનુ ંઅિ થત્વ જ ની તેની સાથે ટકરાઈને સારી અથવા ખોટી 
એવી અનભુિૂતયો કરવો છે. એટલા માટે આ સસંરને દપર્ણની ઉ૫મા આ૫વામા ંઆવ ે
છે  આ૫ણ ં વ ૫ વ ંછે  તેવ ંજ પર્િતિબબં તેમા ંદેખાય છે  છ. આ૫ણ ુ વ ૫ વ ુછ, તવ ુજ પર્િતિબબ તમા દખાય છ. 

વૈભવની ખોટ નથી ૫ણ જ ર પરૂત ુ ંજ લો. 

૫ક્ષીઓને જૂઓ. ૫શઓુને જુઓ. તેઓ સવારથી સાજં સધુી એટલો જ ખોરાક મળેવે 
છે કે ટલો એ ૫ચાવી શકે છે પથ્વી ૫ર િવખરાયેલા ચારા દાણાની કશી જ ઉણ૫છે કે ટલો એ ૫ચાવી શકે છે. પથૃ્વી ૫ર િવખરાયેલા ચારા-દાણાની કશી જ ઉણ૫ 
નથી, સવારથી સાજં સધુી કંઈ જ ખોટ ૫ડતી નથી. ૫રંત ુલે છે એટલુ ંજ કે ટલુ ં
મ  માગે છે અને પેટ ૫ચાવે છે. પર્સ  રહવેાની આ જ એક નીિત છે. 

જ્યારે એમને નાન કરવાની ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે મરજી મજુબના સમય સધુી નાન , જી ુ ુ
કરતા ંરહ ે છે. એટલો જ મોટો માળો બનાવે છે. મા ંતેનુ ંશરીર સમાઈ શકે. કોઈ 
એટલો મોટો માળો નથી બનાવતા ં કે મા ં તમામ સમદુાયને બેસાડવા કે 
સવુડાવવામા ંઆવે. 

વકૃ્ષ ઉ૫ર જુઓ દરેક ૫ક્ષીએ પોતાનો નાનો માળો બના યો છે. જાનવર પોતાન ે
રહવેા યોગ્ય છાયંડાની ગોઠવણ કરે છે. તેઓ જાણે છે કે સ નહારે તેના સામર્ાજયમા ં
કોઈ જ વાતની ખોટ રાખી નથી. જ્યારે ન ે જ ર જણાય છે, ત્યારે તેને તે 
સહલેાઈથી મળી જાય છે. તો ૫છી સગંર્હ કરવાની બીનજ રી જવાબદારી શા માટે 
ઉઠાવવામા ંઆવે.  અરસ૫રસ લડવાની તકલીફ કેમ ઉઠાવવી ૫ડે ? આ૫ણે એટલુ ં
જ લઈએ, ટલાની તાત્કાિલક જ િરયાત હોય. 

આવુ ંકરવાથી આ૫ણે સખુ-શાિંતપવૂર્ક રહીશુયં ખરા અને એને ૫ણ રહવેા દઈશુ ં  
એના ંહક્કદાર છે  એના હક્કદાર છ. 
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આ૫ણા અંતઃકરણમા ંજ િવરાટનો વૈભવ 

ઈ ર અિચંત્ય છે  િવ તનારની ક પના અને આરાધના કઠણ છે  ૫રંત અણની અંદર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઈ ર અિચત્ય છ. િવ તનારની ક પના અન આરાધના કઠણ છ. ૫રત ુઅણનુી અંદર 
રહલેી એ મહાન શિક્તસ ાનો સરળ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. ટીપામા ં સરોવરની 
તમામ િવશેષતાઓ મોજૂદ છે. બીજમા ંવકૃ્ષ અને શકુર્ાણુમંા ંપરેૂપરંુૂ િવ  િવરાજમાન 
છે. ૫રબર્ ની સમગર્ સતાનુ ં િવરાટ દશર્ન કોઈક િવરલાને જ થાય છે, ૫રંત ુતનેુ ં
ઈ ટ દશર્ન અંતરમા ં૫ણ ઘણી સારી રીત ેકરી શકાય છે  ફક્ત દશર્ન જ નહીં  ૫રંત ઈ ટ દશન અંતરમા ૫ણ ઘણી સારી રીત કરી શકાય છ. ફક્ત દશન જ નહીં, ૫રત ુ
સઘન સ૫ંકર્ અને મહત્વપણૂર્ આ૫-લેનો ઉ૫કર્મ ૫ણ આ કે્ષતર્મા ંવધારે સરળતા અને 
સફળતાપવૂર્ક થઈ શકે છે. 

સો , િશવો , તત્વમિસ, અયમાત્મા બર્  વા ં તત્વદશીર્ પર્િતપાદનોમા ં એ જ 
એકાત્મઅદર્તૈનુ ંપર્િતપાદન છે ને અ૫નાવીને કોઈ ૫ણ પોતાને ઈ રનો યવુરાજ 
હોવાની વિર ઠતાન ે જાણી શકે છે. સૌરમડંળની તમામ સતા ૫રમાણુનંા નાના 
વતુર્ળમા ં રહલેી છે.માનવી અંતરાલમા ંસત્ય,ં િશવ,ં સનુ્દરમ ્જણાય છે અને સત,્ 
િચત આનદંની અનેકાનેક િવભિુતઓના દશર્ન થાય છે. યોગ્ય છે કે આ૫ણે િદશાઓન ે્ ુ ણ
સગૂધંથી ભરી દેનાર ક તરૂીને પોતાની નાિભમા ંજ રહલેી જોઈએ. પોતાને સમજો, 
ઢંઢોળો, જગાડો, ઉભારો અને એવા યોગ્ય બનાવો કે એ એકમા ંજ પારસ ક પવકૃ્ષ 
અને અમતૃની હાજરીને ડગલે અને ૫ગલે અનભુવ થતો રહ.ે માનવી ૫રાકર્મ, 
િવવેક  વગેરે કે્ષતર્ની પર્ગિત ૫રથી ૫રખાઈ જાય છે  િવવક, વગર ક્ષતર્ની પર્ગિત ૫રથી ૫રખાઈ જાય છ. 

સમથર્ હોવા છતા ં૫ણ અસમથર્ કેમ ? 

ટલા પોતાને સમ  છે એટલો તચુ્છ મનુ ય નથી. એ સ ૃ ટીની સવ મ રચના છે. 
તે પર્ાણીઓનો મગટમણી જ નથી  ૫રંત તેની ગિતિવિધયો ૫ણ અસાધારણ છે  ત પર્ાણીઓનો મગુટમણી જ નથી, ૫રત ુ તની ગિતિવિધયો ૫ણ અસાધારણ છ. 
પર્કૃિતની ૫દાથર્ સ૫ંિ  તેના ચરણોમા ંઆળોટે છે. પર્ાણી સમદુાય તેના વશમા ંરહ ેછે 
અને અનચુરની મ વતેર્ છે. એની રચના એકલી અ ભતૂ જ નથી, ૫રંત ુતમામ 
ઈિન્દર્યોનુ ં દરેક એક અિવરત આનદં-ઉ લાસ દરેક જગ્યાએ ફેલાવતા રહવેાની 
િવશેષતા ધરાવે છે આવં અ ભત શરીર આ સિ ટમાં ક્યાયં ૫ણ કોઈ જીવધારીનાિવશષતા ધરાવ છ. આવ ુઅ ભતુ શરીર આ સિૃ ટમા ક્યાય ૫ણ કોઈ જીવધારીના 
ભાગમા ંઆવેલુ ંનથી. 
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મનનો િવભાગ એથીય વધારે િવલક્ષણ છે જ્યા ંબીજા પર્ાણીઓ પોતાના જીવનિનવાર્હ 
સધુીનુ ંજ િવચારી શકે છે, ત્યા ંમાનવી મ તક ભતૂ-ભિવ યનો તાલમેળ બેસાડીને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વતર્માનનો ે ઠતમ ઉ૫યોગ કરી શકવા માટે સમથર્ છે. ાન અને િવ ાનની બે 
પાખંો એને એવી મળેલી છે કે ના આધારે તે લોક લોકાતંરોનુ ં૫િરભર્મણ કરવા 
અને િદ યલોક સધુી ૫હોચવાનો અિધકાર પર્ાપ્ત કરવા ૫ણ સમથર્ છે. 

આ સવર્ હોવા છતા ં૫ણ પોતાની જાતને તચ્છ માનવી એ એક મોટી મ કેલી છે  આ સવ હોવા છતા ૫ણ પોતાની જાતન તચુ્છ માનવી એ એક મોટી મુ કલી છ. 
આત્મિવ ાસના અભાવને કારણે આ દુભાર્ ય તેની ૫ર સવાર થયેલુ ં જણાય છે. 
પોતાના ઉ૫ર િવ ાસ ન કરી શક્વાને કારણે તે સમ યાઓને હલ કરવામા,ં 
મુ કેલીઓથી બચવામા ંઅને સખુદ સભંાવનાઓન ેપર્ાપ્ત કરવામા ંબીજાનો સહારો 
ોધે ે એ ી ં ી ો ે ી ે ો ે ેશોધ ેછે. એવા નવરા બીજા ક્યાથી હોય કે  આ૫ણી મદદ માટે દોડે ? વાત ત્યારે 

જ બને છે જ્યારે મનુ ય પોતાના ૫ગ ઉ૫ર ઉભો રહ ેછે, પોતાની જ ક્ષમતાઓ ઉ૫ર 
ભરોસો કરે છે અને પોતાના ંજ સાધનો તેમજ સમજણની મદદથી આગળ વધવાનો 
પર્યત્ન કરે છે. એ સારી રીતે સમજી લેવુ ંજોઈએ કે આત્મિવ ાસ સસંારનુ ંમોટામા ં

િમોટંુ બળ છે. એક શિક્તશાળી ચુબંક છે ના આકષર્ણથી અનકુુળતાઓ જાતે જ 
ખેંચાતી ચાલી આવે છે. 

સગંિઠત પર્યાસોન ુમહત્વ 

અસરુતા હમંેશા શ આતમા ંજીતી જાય છે એનુ ંકારણ એ નથી કે દુ ટતાની શિક્ત 
વધારે છે. પર્કાશથી વધારે સમથર્ અંધારંુ હોઈ જ ન શકે. સત્ય દેવત્વની સાથ ે છે, 
તેવી બળવાન અન ે િવજયી એણે જ બનવુ ંજોઈએ. છતાયં આ યર્ એ વાતનુ ંછે કે 
દેવાસરુ સગંર્ામમા ંપર્થમ દેવતાઓ જ હારી ગયા છે અને ભાગ્યા છે. 

આ િવસગંતતાની પાછળ એક જ તથ્ય છે કે દેવતાઓ સગંિઠત બન્યા નહીં, 
હળીમળીન ે કામ કરવાન ુ શીખ્યા નહીં. યિક્તગત િવલાસમા ં ડબેૂલા ર ા અને 
પોતાની એકલાની જ પર્ગિતનુ ંિવચારતા ર ા.  
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આ એકાકી િચતંનમા ંતેમને વગર્મિુક્ત, િસિ , પજૂા-પર્િત ઠા વા લાભો તો જ ર 
મ યા જ છે, ૫રંત ુ તે પર્ખરતાની દૃિ ટએ દુબર્ળ બનતા ગયા અને અસરુતાના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સગંિઠત આકર્મણ અને અનાચારનો સામનો કરી શક્યા નહીં. અસરુોની શ આતની 
સફળતાનુ ંઆ િનરીક્ષણ છે. અગર દેવતાઓએ શ આતમા ંજ અસરુો વુ ંસગંઠન 
અને હળીમળીને િવચારેલી એક જ યોજનાનુ ંમહત્વ સમજી લીધુ ંહોત ઘ્યાન રાખ્યુ ં
હોત તો એ દુગર્િતનુ ંક ટ અને અ૫યશનો ટો૫લો ન ઓઢત કે ની ચચાર્ સાભળવા 
માતર્થી આદશર્વાિદયોનુ ંમન સકુંિચત બને છે. 

દેવાસરુ સગંર્ામમા ંદેવો િવજયી ત્યારે બન્યા છે જયારે તેઓ હળીમળીને બર્ ાજી પાસે 
૫હ ચ્યા અને એક જ અવા  વાત કરી છે. અસરુ હણનારી દુગાર્નો પર્ાદુભાર્વ બર્ ાજી 
ે ે ઓ ી ં િ એ ી ી ે ં ે ો ોવડે દેવતાઓની સયકુ્ત શિક્ત એકઠી કરીને કરવામા આવેલો હતો. આ  ૫ણ 

દેવત્વને જીતવુ ં જ છે તો ૫હલેાના ઈિતહાસમાથંી િશક્ષણ પર્ાપ્ત કરીને સગંિઠત 
પર્યાસોની ગરીમાને સમજવી જોઈએ. 

પર્િતકુળતાઓ જીવનને પર્ખર બનાવે છે. પર્િતકુળતાઓ જીવનન પર્ખર બનાવ છ. 

આગ િસવાય રસોઈ બનતી નથી, શરદી દૂર થતી નથી કે ધાતઓુને ગાળવી કે 
ઢાળવી એ શક્ય બનતુ ંનથી. આદશ ની ૫િર૫કવતાને માટે એ જ રી છે કે એના 
પર્ત્યે િન ઠાને ઉંડાઈને કસોટી ૫ર કસીન ેખરા ખોટાની યથાથર્તાને સમજવામા ંઆવે. 
તપા યા િસવાય સોનાને સાચુ ંક્યા ંગણવામા ંઆવે છે ? એની યોગ્ય િકમંત ક્યા ંમળે 
છે ? આ તો પર્ારંિભક કસોટી છે. 

મુ કેલીઓને કારણે પેદા થયેલી અસિુવધાઓન ે દરેક જાણે છે. એટલે એનાથી 
બચવાનો પર્યત્ન કરે છે  આ પર્યત્ન કરવા માટે મન યને દરદિશર્તા વીકારવી ૫ડે બચવાનો પર્યત્ન કર છ. આ પર્યત્ન કરવા માટ મનુ યન દૂરદિશતા વીકારવી ૫ડ 
છે, તથા િહમંતનો આશરો લેવો ૫ડે છે અને એવા ઉપાયો શોધવા ૫ડે છે કે ના 
સહારે િવ૫િતઓથી બચવુ ંસભંિવત થઈ શકે. મનુ યને યથાથર્વાદી અને સાહિસક 
બનાવવાવાળી આ જ બિુ મતા છે. ણે મુ કેલીઓમા ંપર્િતકૂળતાઓને અનકૂુળતામા ં
બદલવા માટે ૫રાકર્મ ન દાખ ય ં એણે સમજવં જોઈએ કે તેને સદર્ઢ યિક્ત વબદલવા માટે ૫રાકર્મ ન દાખ ય,ુ એણ સમજવ ુ જોઈએ કે તન સદુર્ઢ યિક્તત્વ 
િનમાર્ણ કરવાનો સારો અવસર જ ન મ યો.  
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કાચી માટીમાથંી બનેલા ંવાસણ પાણીના ંટીપા ં૫ડતા ંજ અગોળી જાય છે, ૫રંત ુ  
િનભાડાની આગને લાબંા સમય સધુી સહન કરે છે, તેની િ થરતા અને શોભા અથાર્ત ્

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

તેનુ ંઆયુ ય અને સુદંરતા ઘણી વધી જાય છે. 

તલવારન ેધારદાર બનાવવા માટે ઘસવામા ંઆવે છે. બધી જ ધાતઓુ જમીનમાથંી 
કાચી જ કાઢવામા ંઆવે છે. એન ુશોધન ભ ી િસવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી સભંિવત 
નથી  મન ય કેટલો િવવેકવાન  િસ ાતંવાદી અને ચિરતર્િન ઠ છે એની ૫રીક્ષા નથી. મનુ ય કટલો િવવકવાન, િસ ાતવાદી અન ચિરતર્િન ઠ છ એની ૫રીક્ષા 
મુ કેલીઓ માથંી ૫સાર થઈ આ ત૫-િતતીક્ષામા ંપાક્યા ૫છી જ થાય છે. 

જીવન સગંર્ામનુ ંઅિનવાયર્ સોપાન ૫િરવતર્ન 

૫િરવતર્ન પર્િકર્યાથી ઓ ભય પામતા નથી એમને પર્ગિતશીલ ગણવામાં આવે છે૫િરવતર્ન પર્િકર્યાથી ઓ ભય પામતા નથી એમને પર્ગિતશીલ ગણવામા આવે છે. 
એ લોકો સારી રીત ેસમ  છે કે િ થરતા એ જ જડતા છે નીરસતા છે િનિ કર્યતા છે. 
 આગળ નથી વધતો એ નવુ ંિચતંન અને નવા અનભુવોનુ ં વાગત નથી કરતો તે 

પોતાની ઉજાર્-શિક્ત ગમુાવી બેસે છે. પર્ગિત માગેર્ આગળ ધ૫તા લોકોએ, તે વખતે 
ે ી િ ે ી ં ે ે િ ઓ ે ે ીભતૂકાળને ભલૂી ભિવ યને વીકારવુ ં૫ડે છે, પર્િતકૂળતાઓ  સામે ટકરાવા માટેની 

મનઃિ થિત બનાવવી ૫ડે છે.  ગિતશીલ છે., એનામાથંી જીવન છે, પર્ાણ છે. 
સફળતાની તમામ સભાવનાઓ એમા ં હાજર રહલેી છે.  જીવતા હોવા છતાયં 
૫િરવતર્નથી ડરતા રહ ેછે, તે પર્ાણહીન િન તજે છે – મડદા સમાન છે. 

રાત અને િદવસ, િશયાળો અન ેઉનાળો, લાભ અને નકુસાન, િમલન અને િવયોગની 
મ માનવીના જીવનમા ં કેટલાય ૫િરવતર્ન કર્મ આવે છે. ૫ર પર િવરોધી જણાતી 

હોવા છતાયં તે એક બીજાની સાથે ગ ૂથંાએલી-અિવિચ્છ  વી છે. યગુ બદલાય છે 
તો આખા સમહને પર્ભાિવત કરે છે  તેમા ંસ ન અને િવનાશન ંજોડ હોવા છતાયં તને ંતો આખા સમહુન પર્ભાિવત કર છ. તમા સ ન અન િવનાશન ુજોડુ હોવા છતાય તન ુ
૫િરણામ સખુકારક હોય છે. તોફાન જ્યારે આખા વાતારવણને ડહોળી નાખે છે તો 
તેની સાથ ે વરસાદના ફોરા ં ૫ણ આવી જતા ં હોય છે. મનુ યનુ ં યિક્તગત અને 
સામિુહક જીવન આવા ંજ ૫િરવતર્નોથી ભરેલો સમચુ્ચય છે. તેનુ ંઆગમન માનવ 
સમદાયને સજાગ સાહસી અને ચોિકદાર બનાવવા માટે હોય છેસમદુાયન સજાગ, સાહસી અન ચોિકદાર બનાવવા માટે હોય છ.  
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માનવી ગૌરવ એમા ંજ છે કે મુ કેલીઓ, કસોટીઓ, અને ૫િરવતર્નોના પર્ગિત૫થ ૫ર 
આગળ થવા માટે વાગત કરવામા ંઆવે. એનાથી ડરીને  તે િ થિતને વીકારવી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

એ તો કાયરતા છે. જીવન સગંર્ામમા ંએ જ લોકો સફળ થાય છે,  ૫િરવતર્નોન ે
પર્ગિતનો િવક પ માનીએ તેને હસીને વીકારે છે-ગળે લગાડે છે. 

અઘ્યાત્મક્ષેતર્ની સફળતાનો સિુનિ ત માગર્ 

અઘ્યાત્મનો એક ૫ક્ષ છે – યોગ, અને ત૫. બીજો છે પણુ્ય ૫રમાથર્. બ ેની સયંકુ્ત 
શિક્ત વડે જ સમગર્ શિક્ત ઉત્પ  થઈને ચીર સફળતાની પ ૃ ઠભિૂમ બને છે. 

એક પૈડાની ગાડી ક્યા ંચાલે છે ? એક ૫ગથી લાબંી મસુાફરી કરવી અને એક જ 
હાથ વડે તલાવર ચલાવતાં જીતવાની વાત ક્યાં બને છે ?હાથ વડે તલાવર ચલાવતા જીતવાની વાત ક્યા બને છે ? 

યોગનુ ંતાત્પયર્ છે, ભાવના, આકાકં્ષા અને િવચારણાને ઉત્કૃ ટતા સાથે જોડી દેનાર 
િચતંન પર્વાહ. ત૫નો અથર્ છે-સયંમ, અનશુાસન, ૫િરશોધન, સાહસ અને અનિુચત 
સાથે સકં પયકુ્ત સઘંષર્. જો આટલુ ંજ થઈ શકે તો સમજવુ ંજોઈએ કે આત્મોકષર્ ુ ુ ુ
માટેનો સિુનિ ત આધાર ઉભો થઈ ગયો અને આત્મબળનો ભડંાર ભરાઈ ગયો તેમજ 
યિક્ત સવર્ સમથર્ િસ  પરુુષ મહામાનવ બની ગઈ. 

આ મેળવલેી આત્મશિક્તનો ઉ૫યોગ િવલાસ, વભૈવ, યશ-સન્માન માટે કરવાનો 
િનષેધ છે. એને તો ઈ રના ખેતરમા ં બીજની મ વાવવાનો અને હજાર ઘણો 
બનાવવાનો િવચાર કરવો જોઈએ. આ છે પણુ્ય ૫રમાથર્નો ર તો. 

સાધ ુબર્ા ણ, યોગી યતી આજીવન લોકમગંળના ંકાય મા ંપોતાની ક્ષમતાનો ઉ૫યોગ 
કરતા રહ ેછે આ છે  સમગર્તાનો માગર્   કોઈ ૫ણ સાધક આ અઘ્યાત્મ તત્વદશર્નના કરતા રહ છ આ છ. સમગર્તાનો માગ.  કોઈ ૫ણ સાધક આ અઘ્યાત્મ તત્વદશનના 
િસ ાતં અને િવ ાનને સમજશે, તે આ કે્ષતર્મા ંખબૂ જ સફળતા મેળવી શક્વામા ં
સમથર્ બનશે, એ નક્કી જ છે. િનરાશા તો ભર્િમતને, ભટકાવમા ં૫ડવાવાળાને, ટૂંકા 
ર તા શોધવાવાળાઓને હરેાન કરે છે. 
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ાનની મહ ા કમર્ની સાથે જ 

ાનન ંપોતાન ંઆગવ ંમહત્વ છે  તેને ૫ચાવવા કમર્ જોઈએ જ નહીં તો અ૫ચો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ાનન ુપોતાન ુઆગવ ુમહત્વ છ, તન ૫ચાવવા કમ જોઈએ જ નહીં તો અ૫ચો 
ઉત્પ  કરશે. “સબસે ભલે િવમઢૂ િછનિહં ન યા૫િહ ંજગત ગિત” વાળી કહવેતમા ં
એટલા માટ સાથર્કતા રહલેી છે કે અ ાની જાનવરની મ પેટ પર્જનન પરૂતા જ 
મયાર્િદત રહીને પોતાનો િનવાર્હ આનદંપવૂર્ક કરી લે છે, ૫રંત ુ ાનીનુ ંઅંતઃકરણ 
અને િવવકે જાગત થવાથી તે ભખ ઉ પ  કરે છે અને તેની પિતર્ ન થાય તો ત ેઅન િવવક જાગતૃ થવાથી ત ભખૂ ઉત્પ  કર છ અન તની પિૂત ન થાય તો ત 
આત્મ પર્તાડનાના ૫મા ંધમાલ મચાવે છે. આને જ ાનદંડ કહવેામા ંઆવે છે. વી 
રીતે ધનનો સદુ૫યોગ અન ેરક્ષણ થઈ શકે નહીં તો તે અનેક પર્કારની મુ કેલીઓ 
પેદા કરે છે અને ગરીબાઈ કરતા ં૫ણ વધારે મુ કેલી ૫િરિ થિતમા ંમકૂી દે છે. 

આ જ વાત ાન સ૫ંિ ની બાબતમા ંલાગ ુ૫ડે છે. જો એને કમર્ના ૫મા ંબદલવાનો 
અવસર ન મળે તો તે સગંર્હકતાર્ને હરેાન કરી મકેૂ છે. 

ફક્ત સચંય તો એક પર્કારનુ ં યસન છે. આને જ બિુ િવલાસ કહવેામા ંઆવે છે. 
ં ે િ ં ી ો ી ં ં ં ેવા તવમા ં આને િનદંનીય તો નથી ગણવામા ં આવતુ.ં ૫રંત ુ સાથર્કતા ત્યારે જ 

ગણવામા ંઆવે કે જ્યારે તે કમર્મા ંબદલાય. જો એમ ન બને તો ાન અને કમર્ની 
િવસગંિત ઉલટી અંતદંૃદ ઉભો કરી દે છે. 

નીિતકારે બરાબર જ ક  ંછે કે “ય ત મઢતમ ંલોકે ય ત બિ  ૫રંગતા – ઉભૌ તૌ નીિતકાર બરાબર જ ક  ુછ ક ય ત ુમઢૂતમ લોક ય ત ુબિુ  ૫રગતા  ઉભૌ તૌ 
સખુ મ તુ ેમાન્યવૈિમતરોજના” અથાર્ત ્સસંારમા ંબે જ જણ સખુી રહ ેછે. એક ÔમઢૂÕ 
અને બીજો -Õપારંગત બિુ વાળોÕ બાકીના બધા જ દુઃખી જણાય છે. મઢૂ એ છે કે  
પેટ પર્જનન િસવાયની વાત કદીય િવચારતા નથી. પારંગત બિુ વાળા એ છે  
કમર્મા ંબિ નો ઉ૫યોગ કરી િવચારની સ૫ંિ ના આધારે મળવાવાળી િરિ િસિ ને કમમા બિુ નો ઉ૫યોગ કરી િવચારની સ૫િ ના આધાર મળવાવાળી િરિ -િસિ ન 
પર્ાપ્ત કરી, 

પણૂર્તાના લ ય સધુી ૫હ ચે છે, આવી જ યિક્તઓ ેય-સન્માન મેળવે છે. સમાજ 
એમને જ પોતાના માગર્દશર્ન ગણે છે. આ૫ણે દરેક એ ેણીમા ં૫હ ચવા તૈયાર રહવે ુ ં
જોઈએ. 

 

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



સમિ ટ સાધનાનુ ંતત્વદશર્ન 

ઈ ર મરણને બર્ િવ ા અથવા તત્વદશર્ન કહવેામા ં આવે છે  પર્ભ અથવા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઈ ર મરણન બર્ િવ ા અથવા તત્વદશન કહવામા આવ છ. પર્ભ ુ અથવા 
ભગવાનન ેયોગ્ય શબ્દથી સબંોધવા હોય તો ૫રમાત્માના નામથી પોકારી શકાય છે.  

આ મહાતત્વને આત્મસાત ્ કરવાનુ ં જ બર્ િવ ાનુ ં લ ય હોય છે. એ ૫રમને 
યા૫કના ઉત્કૃ ટતાએ બેનામથી સમજી શકાય છે. ૫રમાત્માની યા૫ક્તા ટલી 
એના અંશ મનુ ય માટે સમજવા અને િવચારવા યોગ્ય છે, એને જ સમિ ટ કહવેામા ં
આવે છે. આ જ િવરાટ છે. આનુ ંજ િદગ્દશર્ન અજુ ર્નને, યશોદાને અને કૌશ યાન ે
ાનચ ઓુ વડે કરાવવામા ંઆ યુ ં હત ુ.ં Ô વÕ નો Ô૫રÕ ની સાથે એક્તાનો ભાવ 

િવકિસત બ ે આ જ િવરાટદશર્નનુ ંસારતત્વ છે. ુ

ઉત્કૃ ટતા ૫રમનો બીજો ૫યાર્ય છે, અથાર્ત ્ભાવના અને િવચારણામા ં ે ઠતાની 
૫સદંગી, સ ભાવના, સ િવચારણા, સત્પર્વિૃત અ૫નાવવી આદશ નુ ંપાલન કરવુ ંએ 
જ ૫રમાત્માની ઉપાસનાનુ ંલ ય છે. આ ભાવ આ શબ્દોથી ઉત્પ  થાય છે. ટૂંકમા ં

ે િ ઓ ો ી િ ંભગવાનન ે સત્પર્વિૃ ઓનો સમદુાય કહી શકાય. યિક્તગત જીવનમા ં ગણુ કમર્ 
વભાવમા ં  ટલી સત્પર્વિૃતઓનો સમાવશે કરે છે એ એટલા જ પર્માણમા ં
ઈ ર૫રાયણ સમજી શકાય છે. સમાજમા ંસત્પર્વિૃતઓ વધારવી, દુ પર્વિૃ ઓ દૂર 
કરવાનો પર્બળ પરુુષાથર્ કરવો અન ે એને માટે પોતાને યોગ્ય બનાવવા એ 
૫રમાત્માની િવ ામાની િવરાટની આરાધના જ છે. 

જો એ મહાનની સાથ ેપોતાની દુર્ની ઘિન ટના ઈ ટ છે અને તે પર્માણ ેબનવા માટે 
ચીર પર્ગિત સધૂી ૫હોચવાનો ઉમગં અંતઃપર્ેરણાની પે જાગે, તો ૫છી પજૂા 
ઉ૫ચારની ઉંચે ઉંઠીને ૫રમાત્માની બાબતમા ં યથાથર્વાદી િનણર્ય અ૫નાવવો ઉ૫ચારની ઉંચ ઉંઠીન ૫રમાત્માની બાબતમા યથાથવાદી િનણય અ૫નાવવો 
જોઈએ. આ જ યોગ સાધના છે, યગુન ેઅનુ ૫ ઉપાસના આરાધના છે. 
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માનવોિચત સાચો પુ ષાથર્ 

વધારે ભોગવવાની લાલસમા ં બધંાશો નહીં  એટલ ં બધ ં ન ઈચ્છશો કે  સવર્ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વધાર ભોગવવાની લાલસમા બધાશો નહીં, એટલ ુ બધ ુ ન ઈચ્છશો ક  સવ 
સાધારણન ેમળી શક્ત ુ ંનથી. આ પર્યત્નમા ંનકુસાન છે ખોટ જ ખોટ છે. પર્કૃિત કોઈન ે
૫ણ એની મયાર્દાથી વધારે સગંર્હ કે ઉ૫યોગ કરવા દેતી નથી. 

વૈભવ મેળવવા અને તેનો હદ બહારનો ઉ૫યોગ કરવાની લાલચ યિક્તને કેટલી 
૫રેશાની કરાવે છે, એનુ ંદૃ ય એવા લોકોની શ આત અને અંતને જોઈને જ અનભુવી 
શકાય છે. એવી શી જ ર છે કે એનો પર્યોગ અનભુવ આ૫ણા માટે જ કરીએ ? 
કાટંાળા માગર્ ઉ૫ર ચાલનારાના ૫ગ કેવી રીતે લોહી લહુાણ થાય છે એ બીજાન ેતવેુ ં
કરતા જોઈને કે એને પછૂીન ે ૫ણ જાણી શકાય છે. ૫છી શા માટે દરેક મુ કેલી ૂ ુ
અ૫નાવીને એનો તર્ાસ સહન કરવામા ંઆવે. 

મનુ ય જન્મનો કીંમતી અવસર હા યા પદ ભરણ પોષણમા ંગમુાવી દેવામા ંઆવે, 
એમા ંકોઈ જ ડહા૫ણ નથી. ઓ ખબૂ કમાયા અને ખબૂ ઉડા ય.ુ એમનો અંતરાત્મા 
ં ે ે ે ો ો ો િ ે ો ે ો ે ે એ ીશુ ં કહ ે છે અને લોકોનો િતર કાર કેટલો સહવેો ૫ડે છે ? એ આ૫ણી આજુબાજુ 

જોવામા ંઆવતા ંઉદાહરણોથી ૫ણ જાણી શકાય છે. 

આ સયુોગના સદુ૫યોગ માટે અનેક પર્યોજનો સામે હાજર રહલેા ં છે. એમની સામ ે
કેમ ઘ્યાન આ૫વામા ંઆવે નહીં ? શા માટે આવો માગર્ ન અ૫નાવવામા ંઆવે કે કમ ઘ્યાન આ૫વામા આવ નહીં ? શા માટ આવો માગ ન અ૫નાવવામા આવ ક 
ને અનસુરીને બીજાને ેય અને સન્માન પર્ાપ્ત થઈ 
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