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ઋિષ િચંતન
િવચારોમાં અસાધારણ સામથ્યર્ હોય છે .
સ િવચારોના માઘ્યમથી મહામાનવ
આખી માનવ જાતનુ
જાતન ં માગદશન
માગર્દશન
કરવામાં
ર્ કરવામા
સફળ ર ા છે . સમયે સમયે આવા
મનીષી સમાજમાં જન્મ લેતા રહે છે ,

ની

િચંતન ચે
િચતન
ચતના
તના જનમાનસન
જનમાનસને ઝટકો ધક્કો
મારે છે અને એમનો કાયાક પ કરી દે છે .
આ એ થા
થા૫
૫ણ છે ,

ના આધારે તત્કાલીન

ૃિત ઉત્થાનનુ
સમાજના સાં
સા ક
કિત
ઉત્થાનન ં નવા
નવાં
મ ૂ યાંકનનુ ં િનધાર્રણ કરી શકાય છે .

ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ - |

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

અિખલ િવ

ગાયતર્ી પિરવાર
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અંધકારને દી૫કનો ૫ડકાર !
અંધકારને પોતાની તાકાત-શિકત
અંધકારન
તાકાત શિકત છ.
છે એન
એને અનુ
અનકળ
કૂળ એવી રાત આવ
આવે છ,
છે ત્યાર
યારે જણાય
છે કે સઘળો સંસાર તેણે પોતાના પાલવમાં લપેટી લીધો છે . એનો પર્ભાવ, પુરુષાથર્
જોવા

વો છે . આંખો પોતાની જગ્યાએ અને વ ત ુઓ ૫ણ એની જગ્યાએ જ

ગોઠવાયેલી હોવા છતાં જોવા

વી મ કરી એ છે કે હાથને હાથ દે ખાતો નથી તેમજ

ુઓ સાથેે ઠોકર
ં ો ો બનેે છેે .
ે ી વ તઓ
૫ગનીી નજીક રહેલ
ો
ખાવાના સજોગો
અંધકાર ભયંકર હોય છે . એને કારણે એકાકી૫ણાની અનુભ ૂિત થાય છે , દોરડીનો સા૫,
ઝાડી-ઝાંખરાંન ુ ં ભ ૂત બનીને સામે આવી જાય છે . ખરે ખર ! ઊંઘને ધન્યવાદ આ૫વો
ૃિત ઉત્પ
જોઇએ ક,
કે, તન
તેને લીધ
લીધે િવ મ
મિત
તે સમય ૫વત
ર્

થાય છ,
છે , નહીં તો જાગવાથી પાસા
પાસાં ઘસી ઘસીન
ઘસીને

ટલો ભારે ૫ડત !

આટલી બધી ભયંકરતાની સ ાનો વીકાર કરવા છતાંય ૫ણ દી૫કનાં વખાણ કરવા
૫ડે છે . કેમ કે, જ્યારે તે પોતાની નાની સરખી જ્યોત પર્જ્વિલત કરે છે ત્યારે
િ થિતમાં કાયાક પ

વું ૫િરવતર્ન થઈ જાય છે . એનો ઝાંખો પર્કાશ ૫ણ નજીકની

૫િરિ થિત તથા વ ત ુઓ યવ થાની જાણકારી કરાવી દે છે . આમ જાણકારીની અડધી
સમ યા ઊકલી જાય છે .
ભલે દી૫ક નાનો છ
ભલ
છે – નજીવી િકમતનો
િકંમતનો છ,
છે ૫રં
૫રત
તુ ત
તે પર્કાશનો જ અંશ હોવાન
હોવાને કારણ
કારણે
૫ડકાર ઝીલે છે અને િનરાશાના વાતાવરણને આશા તેમજ ઉત્સાહથી ભરે દે છે . આને
કહેવાય છે – નેત ૃત્વ !
ગળશે, તે ઉગશે.
િવકાસ અને ૫તનની બાબતમાં જીવાત્માની સરખામણી બીજ સાથે કરી શકાય છે .
બીજ ની તર્ણ જ ગિત હોય છે . ૫હેલી એ કે તે ગળતા એટલે કે િન ફળ થતાં શીખે
અને િવકિસત બને. છોડ ના

૫માં જાતે બદલાઈ ને િવધાતા ની “એકોડહં

ે બીજને
ે જન્મ આપેે બીજી
બહુ યાિમ“ઘોષણા
િ
ો
મુજબ અનેક
ી
ી ગિત
િ એ છેે કેે તેે દળાઈ
ઈ નેે
લોટ બની જાય,
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ખોરાક ના

૫માં જીવધાિરયોના ઉ૫યોગમાં આવે અને છે વટે મળ બનીને ઉપેિક્ષત

ખાતર બની જાય. તર્ીજી ગિત એ છે કે, તે બીકણ વાથીર્ બનીને હરહમેશ પોતાને
બચાવવાની વાત િવચારત ું રહે અને છે વટે સડીને નાશ પામે.
આજ રીતે મનુ યની ૫ણ તર્ણ ગિત ઓ હોય છે . ગળી જઈ ૫રમાથર્ કાય માં જોડાઈ
અનેક ની મદદમાં આવે, જાતે યશ વી જીવન જીવે અને અનેકોને તે ઉંચા ઉઠાવે.
બીજી ગિત છ
છે પોતાના શરીર અન
અને કટં
કુટુબ ના વતળ
માં જ જોડાઈ જઈ,
જઈ પટ-પર્જનનની
પેટ પર્જનનની
ર્ ુળમા
જ સમ યાઓની પ ૂિતર્ માં ય ત રહે, જાનવર

વી જીંદગી િવતાવે અને ઘ ૃણા પદ

િ થિતને પર્ાપ્ત કરે . તર્ીજી ગિત છે – સંકુિચતતા અને વાથર્ ૫રાયણતા કે
તો

વાથર્ િસ

થાય છે કે ન ૫રમાથર્, આવી કંજૂસ, ખ ૂબ જ

નાથી ન

વાથર્ બુિઘ્ધવાળી

યિક્તઓ
િ ઓ છેે વટેે હીન
ી યોિન
ોિ નેે પર્ાપ્ત કરેે છેે .
માનવ જીવનની સાથર્કતા મળે લ ક્ષમતાની પર્સંશા ત્યારે છે , જ્યારે તે પર્થમ ગિત ને
૫સંદ કરી દે વ માનવ બનવાનો પર્યાસ કરે . ગળી ને ફાલે

લે અને અનેક ને

સન્માગ
સ
માગર્ તરફ ચાલતા કર.
કરે . તર્ણય
તર્ણેય ર તા ખુ
ખ લા છ.
છે .

૫સંદ કર
૫સદ
કરે તન
તેને ત
તે

ને
ન

વીકારીને પોતાની ગિત પર્ાપ્ત કરી શકે છે . હરહમેશ દરરોજના યવહારમાં આ જ
આ૫ણે જોઇએ છીએ.
બંધનમુિક્તનો રાજમાગર્ :
સંદેહ, ભર્મ, મોહની િવપુલતા કારણે આ સંસારને માયા કહેવામાં આવે છે .

વું છે

તેવ ું તે જણાત ું નથી. અહીં દરે ક પર્સંગમાં કબીરજીની ઉલટવાિસયોની િવપુલતા છે .
સમ યાઓ ઉકેલનારની
બિિ
બુ

મ દરે ક વાત ઉ૫ર િવચારવું ૫ડે છે . એ બધા ગોરખધંધા

૫ર અસાધારણ જોર કયાર્ િસવાય સમજી શકતા નથી.
નથી આ જાદઈ
જાદૂઈ ઇમારતમા
ઇમારતમાં

ભુલભુલામણી જ ભરે લ છે . આંખ-િમંચામણીની રમત કોઈ જાદુગર અહીં રમતોરમાડતો ર ો છે . આ ૫િરિ થિતઓને ભાગ્યની મ કરી, િવધાતાની ઠગાઈ ૫ણ કહી
શકાય, ૫રં ત ુ ગંભીરતાપ ૂવર્ક િવચારતા જણાય આવે છે કે, મનુ યની બુિ મ ા
પારખવા માટે એ હોિશયાર િચતર્કારે ડગલ
ડગલે અન
અને ૫ગલ
૫ગલે કસોટીઓ ગોઠવી દીધલી
દીધેલી છ
છે
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માંથી ૫સાર થવા વાળાના તરનુ ં મા૫ નીકળત ું રહે. લાગે છે કે ઈ રે પોતાના
યુવરાજ માટે કર્મશઃ વધારે ને વધારે અનુદાન આ૫વાની યવ થા બનાવેલી છે અને
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 આકષર્ણોમાં આ ચંચળ મન એટલું બધું
ઓતપર્ોત બની જાય છે કે, બુિ ને તેની પ ૂરી કસોટી કરવાની તકનો પર્સંગ જ પર્ાપ્ત
થતો નથી. ભાથામાંથી તીર નીકળી ગયા ૫છી જ ખબર ૫ડે છે કે િનશાન જ્યાં
લાગવું જોઇએ ત્યાં ન લાગતા બી

ચા યું ગયું છે . સફળતા અને અસફલતાનુ ં

િનધાર્રણ અહીં જ થઈ જાય છે . યવહાર બુિુ નો સાથ લેનાર દૂ રદશીર્ આ કસોટીમાંથી
પાર ઊતરે છે અને માયાપર્પંચથી બચીને સફળતાની સાથે આિત્મક પર્ગિતના માગર્
૫ર સવાર થતાં જોઈ શકાય છે .
ત૫માં આળસ ન કરો.
ત૫થી બર્ ાએ આ સ ૃિ ટ રચી. સ ૂયર્ તપ્યો અને સંસારને તપાવવામાં સમથર્ બન્યો.
ત૫ના બળથી જ શેષનાગ પ ૃથ્વીનુ ં વજન ઉઠાવે છે . શિક્ત અને વૈભવનો ઉદય
ત૫થી જ થાય છે .
તપાવવાથી જ ધાત ુઓના સાધનો- વાસણો બને છે – ઢળે છે , સોનાના દાગીના બને
છે . િકંમતી રસ, ભ મ વગેરે તપાવવાથી જ અમ ૃત

વા ગુણો બતાવે છે .

ત૫ વી જ બળવાન, િવ ાન અને બુિ માન બને છે . ઓજસ, તેજસ ્ અને વચર્સ ્ પર્ાપ્ત
કરવા માટ
માટે ત૫ યા
યાનો
લેવો ૫ડ
૫ડે છ.
છે િવલાસી,
િવલાસી આળસુ
આળસ અન
અને કાયર મર
મરે છ,
છે
ર્નો જ સહારો લવો

પર્િતભા ગુમાવી બેસે છે . પર્માિણક ન રહેવાને કારણે લ મી તેને છોડીને ચાલી જાય
છે . તે ગુલામની

મ જીવે છે અને દીન- દુબર્ળની

મ હા યા પદ બને છે .

એટલા માટે ત૫ વી થવું જોઇએ. ત૫માં આળસ ન રાખવી જોઇએ. ત૫ વીને રોકશો
નહીં. ત૫ વીને ડરાવશો નહીં.
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૫રમાત્માની આનંદમયી સતા
અંતરમાંથી
અંતરમાથી

ટી નીકળતા ઉત્સાહથી જ આધ્યાિત્મકતાનો પર્કાશ જોઈ શકાય છ.
છે એન
એને

હંમેશા દરે કના મુખ ૫ર ચમકતો જોઇ શકાય છે કે
આત્માનુ ં સહજ ૫ ૫રમસ ાની

ને આત્મ ાન થઈ જાય છે .

મ જ આનંદ 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
દૂર છ.
છે ત
તે ન તો આત્માન
આ માને જાણ
જાણે છ
છે ન તો ૫રમાત્માની
૫રમા માની સ ાન
ાને
! હંમેશા િચડાતા, િખજાતા અને આવેશ ગર્ ત રહેવા વાળા વગર્ને મનીષીઓએ
નાિ તક ગણા યો છે .
પોતાને જ આનંદમય બનાવી રાખે છે ,

સંસાર પી આ જીવન સમરાંગણમાં

બીજાઓને ૫ણ હસાવી શકે છે , એ જ ઈ રનો પર્કાશ ફેલાવી રહે છે . અહીં

કંઈ છે

તે બધું આનંિદત રહેવા-બીજાઓને હસતા રાખવા માટે જ પેદા કરવામાં આ યું છે .
કંઈ ખરાબ અથવા અશુભ છે . તે બધુ મનુ યને પર્ખર કરવા માટે જ હાજર છે .
ૂ તા -મુ કેેલીઓ મનુ યનુ ં સાહસ
ે ી પર્િતક
જીંદગીમાં
ીં ી ં સમયેે સમયેે આવતીી રહેત
િ ળ
વધારવા ધીરજનો પાયો મજબ ૂત કરવા અને શિક્ત સામથ્યન
ર્ ે િવકિસત કરવા માટે જ
આવે છે .

એનાથી ડરીને રડી ૫ડે છે .

તેની આઘ્યાિત્મક્તા ૫ર કોણ િવ ાસ કરશ
તની
કરશે ? જીંદગી સરળ તો હોય ૫ણ એ સરસ
અને પર્

લતાથી ભરે લી હોવી જોઇએ. એમાં સંઘષન
ર્ ુ ં ૫ણ થાન હોવું જોઇએ કારણ

કે એના િસવાય દુિનયામાં કોઈ૫ણ સફળતા પ ૂવર્ક જીવી શકત ું નથી.
રડવું એક

ા૫ છે ,

ફકત અિવવેકી અને નાિ તકોને જ શોભા આપે છે . હસવું –

હસાવવું એક એવું વરદાન છે

, વતર્માનમાં સંતોષ અને ભિવ યની શુભ

સંભાવનાઓની ક પનાઓને જન્માવી મનુ યનુ ં જીવવું સાથર્ક બનાવી દે છે . આવો,
આ૫ણે સાચા અથમ
ર્ ાં આિ તક બનીએ આ૫ણા અનુભવોની બીજાને ૫ણ જાણકારી
આપીએ અને સમગર્ વાતાવરણને પર્

લતાથી ઓતપર્ોત કરી દઈએ.
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Ôપર્ ા’ – માનવીને મળે લી દૈ વી ભેટ
મન યને
મનુ
યન મળલા
મળે લાં સુ
સિવધા
િવધા સાધનો િવ ાનની ભટ
ભેટ છ.
છે બીજી બાજુ પર્િતભા

મળી છ,
છે

તે આઘ્યાત્મનુ ં વરદાન છે . પર્ગિત માગર્ ૫ર આગળ વધવા માટે બં ેની પોત
પોતાની ઉ૫યોિગતા અને આવ યકતા છે . ૫દાથ ની કુ ૫તાને દૂર કરી તેને ઉ૫યોગી
બનાવવામાં િવ ાનની પોતાની ભ ૂિમકા છે . શરીર િનવાર્હ ઉદરપોષણ, પર્જનન,
ઉમંગો અન
ઉમગો
અને સરક્ષણ-સુ
સંરક્ષણ સિવધાના
િવધાના અનકિવધ
અનેકિવધ સાધનોન
સાધનોને અ૫નાવવા આ આધાર ૫ર
સંભિવત થઈ શકે છે . જો મનુ ય શરીરમાં જન્મ લેવાનો એકમાતર્ હેત ુ શરીર યાતર્ા જ
હોય તો આ બધી સગવડોથી સંતોષી રહી શકાય છે .
ુ ી બંધાઈ રહેવા માટે આ પ ૃૃથ્વી ૫ર મોક યો
િવધાતાએ મનુુ યને આટલી જ હદ સુધ
નથી. શરીર યાતર્ાથી એક ડગલું આગળ વધીને આનંદ, સંતોષ, સન્માન,
ઉત્કષર્, પર્ગિત

ેય, કીિતર્,

વી કેટલીક ઉચ્ચ પર્કારની ઉ૫લિબ્ધઓ મેળવવી હોય તો આંતિરક

વિર ઠતાનો સહારો લેવો ૫ડશે,

ને પર્િતભા અને અધ્યાત્મની ભાષામાં માનવી

ં દૃ િ ટકોણ
ગૌરવ કહવામા
કહેવામાં આવ
આવે છ.
છે . એનો સીધો સં
સબધ
બધ
ટકોણ- યવહારની એ ઉત્કૃ ટતા સાથ
સાથે
છે ,

ને યિક્તત્વ કહેવામાં આવે છે . યિક્તત્વ સં૫

જ મહા માનવ કહેવાય છે ,

૫છી ભલેને તે સુખ સુિવધાઓની દૃિ ટની કંગાલ કેમ ન હોય !
સુિવધા અને પર્િતભાના સમન્વયની, સમગર્તાના વ ૫ અને આનંદની અનુભ ૂિત કરી
શકાય તો સમજી લેવ ું જોઇએ કે આત્મ બોધ સાચા અથર્માં થઈ ગયો. એનાથી
દુ ૫યોગનુ ં સીમા બંધન, વૈભવનુ ં સુિનયોજન અને પર્િતભા ચાત ુયન
ર્ ા સદુ૫યોગનુ ં
લ ય સધાય જાય છે . એટલા માટે કૌશ ય, પર્િતભા અને વૈભવ, સુખ-સુિવધાઓની
સાથે ÔસુમિતÕ ની ૫ણ જ ર ૫ડે છે ,

ને સારી ભાષામાં Ôપર્ ાÕ નામથી સંબોધવામાં

આવે છે .
પ ૂણર્ શુિ – પર્ગિતનુ ં પર્થમ ચરણ :
ખિનજ કોલસો એક િવશેષ િ થિતમાં ૫હ ચીને હીરાની ઉ૫મા મેળવી લે છે . આમ તો
એનો ગમે તેમ ઉ૫યોગ કરવાવાળા તેને સગડીમાં બાળીને ઓરડામાં રાખે છે અને
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સવાર થતા ૫હેલાં જ ઝેરી ગેસને કારણે મરી જતા હોય છે . જ્યારે હીરા પર્ાપ્ત
ં
કરવાવાળા સુસ૫

અને ભાગ્યશાળી બને છે . લોખંડ, સીસું

વી સામાન્ય ખિનજોનુ ં

બજારુ મ ૂ ય ઘણું ઓ ં હોય છે , ૫રં ત ુ તેમને જ્યારે ભ મ, રસાયણ બનાવીને લેવામાં
આવે છે તો તે સંજીવની બ ૂટી

વું કામ કરે છે અને મોઘી િકંમતે વેચાય છે . પીવાના

પાણીને વરાળ બનાવી જ્યારે Ôડી ટી ડÕ વોટર બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તેની
ગણતરી ઔષિધઓમાં થાય છે અને તેનો કેટલીક રાસાયિણક િકર્યાઓ અને િમ ણોમાં
ઉ૫યોગ કરવામાં આવે છે .
માનવ સમુદાયોને ૫ણ આ જ વાત લાગુ ૫ડે છે . એ ૫ણ આમ તો ગલી-કુિચયોમાં
ભીડ પેદા કરે છે અને ગંદકી ફેલાવતા જણાય છે , ૫રં ત ુ જો તેમને સુસ ં કાિરતાની
સાધના
ધ
વડેે મહાન બનાવીી દેે વામા ં આવેે તોો ૫છીી તેે ઋિષ,
િ દેે વતા વગેેરે ગણાય છેે
અને તેઓ પોતાની નાવમાં બેસાડીને અસંખ્ય માનવોને પાર ઉતારે . આ તરને શુ
કરવાનુ ં અને ઊંચે ઉઠાવવાનુ ં મહત્વ છે કે

માં િબનઉ૫યોગી ધ ૂળ ૫ણ આ િવશેષ

પર્િકર્યામાંથી ૫સાર થવાથી અણુશિક્ત બને છે અને પોતાની પર્ચંડ ક્ષમતાનો ૫િરચય
આપે છે . દરે ક યિક્ત
િ
સાધારણ મનુ ય તરીકે જન્મે છે . કાળકર્મે એની જીવનસાધના
એને એ

ેય આપે છે

ને માનવીના ગૌરવ બરાબર ગણવામાં આવે છે . એ

શંકારિહત છે કે, જન્મજન્માંતરોના સં કારોનુ ં પોતાનુ ં મહત્વ છે . એ સુષપ્ુ ત બીજોના
૫માં હાજર તો રહે છે જ, ૫રં ત ુ

એને જાગ ૃત

કરે છે ઉભારે છે તે િનિ ત પે

પોતાની િ થિતથી ઊંચે આવી ધીમેધીમે મહામાનવનુ ં ૫દ પર્ાપ્ત કરે છે . પોતાની પ ૂણર્
શુિ , ત૫-પર્િકર્યા વડે ભાવસં થાનના જાગ ૃિતકરણનાં ૫ગિથયાં પાર કરતાં કરતાં આ
ં શ નથી.
૫દ થાન પર્ાપ્ત થાય છે કોઈ સમજુતીની એમાં તક કે ગુજા
નીિતમ ા – એક અનુ
અનશાસન
શાસન, એક અનુ
અનબં
બધ :
સહકારના આધારે જ મનુ ય બુિ વાન, ધનવાન ને બળવાન થયો છે . સહકારને જ
માનવી પર્ગિતનુ ં ઉ ભવ કેન્દર્ માનવામાં આવે છે . િવચારણીય છે કે આખરે આ
ં જ િવ લેષણ કરવાથી પ ટ બની જાય છે કે
સહકાર છે શુું ? થોડુ ક

વાથર્ અને

૫રમાથન
ર્ ો સમન્વય એ જ સહકાર છે .
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વીકારવાથી સમ ૃિ

આ પર્િકર્યાને

અને પર્ગિતનુ ં વાતાવરણ બને છે . સહકારને

સમાજની ઉ િત અને સં કૃિતની કરોડરજ્જુ કહેવામાં આવે

તો જરાય અિતશયોક્ત

નહીં ગણાય. આ સત્પર્વ ૃિ ને અ૫નાવવાની પર્થમ શરત એ છે કે યિક્ત ઔિચત્યની
મયાર્દામાં રહે, સામાન્ય તરની સુિવધાથી તે સંતોષી રહેવાનુ ં શીખે અને એ આધાર
વીકારે કે

માં બીજાઓનુ ં િહત જોખમાય નહીં.

િવચારવામાં આવે કે

પોતાની ભલાઈ એ હદ સુધી

માં બીજાઓની સામે બ ૂરાઈ કરવા માટે તૈયાર થવું ન ૫ડે.

આને માટે જ નૈિતક અનુશાસન મયાર્દા બાંધે છે . ધમર્ધારણાનુ ં િવશાળ માળખાનુ ં
મનુ યને આ સીમાઓની ૫િરિધમાં રહેવા માટે વૈચ્છાપ ૂવર્ક સહકારી રહેવા માટે ઊભું
કરવામાં આવેલ ું છે .
ં કેે પ ૂજાિવધાનને
ં ુ તેે
ે ામા ં આવતોો નથી,
ે કહેવ
ધ ર્ કોઈ
ધમ
ોઈ પર્થા, િરવાજ,
િ
કમક
િ ધ
ી ૫રત
ર્ ાડ
એવો રાજમાગર્ છે કે

ની ઉ૫ર ચાલવાવાળાને ડાબી બાજુ રહેવ ું ૫ડે છે અને વગર

ટકરાયે ચાલવું ૫ડે છે . નીિતવાન ધમાર્ત્મા છે . કમર્કાંડી તો માતર્ પ ૂજારી જ કહેવાય
છે . ધમર્ અને સહકારની એકાત્મતા ૫ર જ સમાજનુ ં માળખું ઊભેલ ું છે . નીિત
મયાર્દાઓનુ ં પાલન જ ધાિમર્
િ કતા છે . જ્યાં જ્યાં એની ઉપેક્ષા થશે કે મન વી૫ણે
વતાર્વ થશે ત્યાં ત્યાં અરાજકતા ફેલાશે અને સમાજ રચનાનુ ં માળખું ત ુટી જશે,
િવખરાઈ જશે. અધ્યાત્મ અનુશાસનની પર્ેરણા યિક્તને આ દૃિ ટથી નીિત-િનયમોના
બંધનમાં રહેવા માટે મજબ ૂર કરે છે .
આનંદની અનુભ ૂિતના પોત-પોતાના ૫ :
પર્ાચીન સમયથી માનવનુ ં લ ય ર ું છે – આનંદ પર્ાિપ્ત અંતરની અંદર ૫રમાત્માની
અનુભ ૂિત

અનેકિવધ

પોમાં છે તેમાં આનંદ સવ ૫િર છે . સુખ ભૌિતક છે આનંદ

આધ્યાિત્મક, ભૌિતક સાધનોનો અનુભવ ઘણું કરીને દરે કને એક સરખો થાય છે .
ં , વ ત ુઓનુ ં સ દયર્, ફળોનો વાદ વગેરેની
લની સુગધ

અનુભ ૂિત આ૫ણને થાય

છે , લગભગ તંદુર ત ઈિન્દર્યોવાળી તમામ યિક્તઓને એ અનુભ ૂિત એકસરખી થાય
છે , ૫રં ત ુ આનંદ એનાથી ત અલગ છે . એનુુ ં રસા વાદ દરે ક યિક્તને અલગ અલગ
૫માં થાય છે .
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મીરાંબાઈએ

આનંદરસનુ ં પાન કયુ,ર્

ને માટે સામાિજક મયાર્દાઓ તોડી અને

ઝેરનો પ્યાલો ગટગટા યો એને કોણ પોતાના અંતરમાં એ જ પર્કારે અનુભવી શકે ?
મીરાંબાઈની

મ પર્ેમની વેલ રો૫વી અને આનંદફળ પર્ાપ્ત કરવું દરે કને માટે સહેલ ું

નથી – સહજ નથી. કોઈને માટે િમલનમાં આનંદ છે તો કોઈને િવરહમાં આનંદ.
કબીરજી આ િવરહસુખની અિભ યક્ત કરતાં કહે છે ૂકરી છક
-િબરહ
િબરહ કમડલ
કમંડલ કર લીએ વરાગી
વૈરાગી દો નન,
નૈન માગ
માંગે દરસ મધ
મધકરી
છકે રહ
રહેં િદનરનિદનરૈ ન
ખરે ખર આ આનંદ અધ્યાત્મવેતાઓની દર્િ ટમાં એ પ ૂણર્તાનો ભાગ છે ,

ની પર્ાિપ્ત

કરી પુરુષાથર્ સાધના હેત ુ ઋિષ-િમનીષીઓએ ઊંડું મંથન કયુર્ છે . એને તેમણે યોગની
ુ ાર
ચરમપર્ાિપ્ત તરીકે જાહેર કરી છે . ઉ૫િનષ કારોએ ક ા અનુસ

ાન, ભિક્ત અને

કમય
ર્ કેમ ન કરતી હોય, ૫રં ત ુ
ર્ ોગની તમામ ધારાઓ ભલે તે કોઈક વાદનુ ં સમથન
છે વટે તો છે આનંદવાદ જ.
એટલા માટે મુણ્ડકો૫િનષદમાં િવ ાન ઋિષ કહે છે – Ôત િવ ાને ન ૫િર૫શયિન્ત
ં
ધીરા
ી આનંદ
૫મભુત
િ
િ
અથાર્ત ્ –
ર્ મ ્ ય િવભાિતÕ

ં
ાનીી િવ
િ
ાન વડેે પોતાના
ો
અં
અંતરમાં

રહેલા તે આનંદ પી બર્ ના દશર્ન કરી લે છે અને

ાનીઓમાં ૫ણ ૫રમ

ાની બની

જાય છે . આનંદ સાધકની ૫રમ ઉ૫લિબ્ધ છે . ૫છી ભલે તેની અનુભ ૂિતના ૫ અલગ
અલગ હોય.
આત્માિવ તા જ િવ

િવ તા :

સાધનાનો મતલબ છે – Ôઆત્માનુશાસનÕ પોતાની ઉ૫ર જ િવજય મેળવનારને સૌથી
મોટો યો ો ગણવામાં આ યો છે . બીજાઓની ઉ૫ર આકર્મણ કરવું ઘણું સહેલ ું છે .
અજાણ

લોકો

૫ર

હમ
ુ લો

કરવો

એ

તો

એથીય

સરળ

છે .

એટલા

માટે

આકર્મણકાિરયોને માટે યો ા કહેવ ું ઘણું ઓ ં ઉિચત છે .
ખરા દુ મનો આ૫ણા કુસ ં કાર છે ,

૫શુપર્વ ૃિતના

૫માં અંતરં ગની ઉત્કૃ ટતાને

દબાવીને બે
દબાવીન
બઠલા
ઠેલા છ
છે અન
અને ઉ
ઉત્ક
કૃ ટતાની દ
દિૃ િ ટમાં
ટમા આગળ એક ૫ગલુ
૫ગલંય વધવાની તયારી
તૈયારી
કરતાં જ તે ભારે અડચણો બનીને બારણાં બંધ કરે છે

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
આની સાથે ઝ મવું એ ઓછી બહાદુરીનુ ં કામ નથી.
ઊધઈ લાકડાનો અન
અને િવષાણુ
િવષાણ આરોગ્યનો નાશ કર
કરે છ.
છે

યસન અન
અને દગ
દુગુર્ણ જ

મનુ યોને નીચે ગબડાવે છે અને તેની પર્ગિતનો સફળતાનો કોઈ જ પર્યત્ન દે વા દે તા
નથી.
જો આ૫ણે આ૫ણા ખરા દુ મનોને આળખીએ અને એનાં મ ૂળને ઉખાડી શકીએ તો
સમજવું જોઇએ કે મોટો પુરુષાથર્ કરવાની સફળતા આ૫ણાથી પર્ાપ્ત કરી શકાય છે .
ઋિષ મનીષી એટલે વારં વાર કહેતા આ યા છે કે -પોતાને ઓળખો-સમજો, જાણોજુઓ અને સાંભળવાનો

પર્યત્ન કરો. ભાવાથર્ એ છે કે પોતાની અંદર શું છે એ

પોતાના િસવાય સારી રીતે કોણ જાણી શકે છે ? બીજાના દોષ જોવા ખ ૂૂબ સહેલા છે .
૫રં ત ુ પોતાના દોષ જોવા ઘણા મુ કેલ છે .

આમ કરીને આત્મસુધાર કરી લે છે . -

એવો આત્મિવ તા જ િવ િવ તા કહેવાય છે .
સં૫િ ને રોકો નહીં.
૫રમાત્માના અનંત વૈભવની િવ માં કોઈ ૫ણ જાતની કમી-અછત-નથી. ભગવાન
તમારા છે અને તેના રાજકુમાર હોવાને નાતે
પ ૂરે પરુ ો અિધકાર છે . એમાંથી જ્યારે

ચીજની

સ ૃિ ટની દરે ક વ ત ુ ઉ૫ર તમારો
ટલી જ ર હોય એટલી લો અને

ૂરી થતા
આવ યકતા પ
પરી
થતાં જ આગળની વાત િવચારો.
િવચારો સસારમા
સંસારમાં સુ
સખી
ખી અન
અને સ૫
સં૫
રહેવાનો આ જ ઉપાય છે .
વાદળ આ૫ણાં છે , નદી આ૫ણી, ૫હાડ આ૫ણા, વન અને બગીચા ૫ણ આ૫ણા છે .
એ પૈકી જ્યારે

ની સાથે

ટલું રહેવ ું હોય તેટલું રહો.

નો

ટલો ઉ૫યોગ કરવો

હોય તેટલો કરો. કોઈ રોકટોક છે જ નહીં, નદીને રોકીને જો પોતાની બનાવવા
ઇચ્છશો અને કોઈ બીજાની પાસે નહીં જવા દો, ઉ૫યોગ નહીં કરવા દો, તો ૫છી
મુ કેલી ઊભી થશે. એક જગ્યાએ ભેગ ું થયેલ ું પાણી અમયાર્િદત બનીને પ ૂરના ૫માં
ઉભરાવા માંડશે અને તમારા પોતાના જ ખેતરો અને ખળાને ડુબાડી દે શે.
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ં ીદાર કેમ ન હોય ૫ણ જો તમે તમારા જ પેટમાં ભરવા
વહેતી હવા ગમે તેટલી સુગધ
ઇચ્છશો તો પેટ
જ

લશે-ફાટશે. ઉિચત તો એ છે કે

ટલી જગા ફેફસાંમાં હોય એટલો

ાસ લેવો અને બાકીની હવા બીજાઓ માટે છોડી દે વી. હળીમળીને ખાવાની આ જ

નીિત સુખકારક છે .
ધમર્ અવૈ ાિનક કે અનુ૫યોગી નથી.
ધમર્નો

તંભ ખ ૂબ મજબ ૂત છે . એને નેત ૃત્વિવ ાનની તમામ િદશાઓને ધ્યાનમાં

રાખીને તત્વદિશર્તાએ એ પર્કારે બનાવેલ છે કે એની ઉ૫યોિગતામાં ક્યાંય કોઈ ખામી
રહી જાય નહીં. યિક્તગત સુખ, શાિન્ત પર્ગિત અને સમ ૃિ નો આધાર ધમર્ જ છે .
સમાજની સુુ યવ થા

૫ણ યિક્તઓની ધમ-ર્ ૫રાયણ કતર્ યબુિુ

૫ર જ આધાિરત

છે . ધાિમર્કતાનો સહારો લઈને કોઈ નુકસાનમાં નથી ઊતરતો, ૫રં ત ુ દરે ક રીતે
પર્ગિતનો ર તો પર્શંસનીય બનાવતો રહે છે .
ધાિમર્ક માન્યતાઓ ન તો અવૈ ાિનક છે કે ન કા પિનક. કોઈક સાંપર્દાિયક રીતં નેે ધમર્ન ુ ં બદલીી શકાય તેવ
ે ું ૫િરવત
િ
િરવાજો
ો અથવા કથા-લોકવાયકાો
ટાંત
િ
ન
ી
ર્ શીલ
શરીર કહી શકાય છે . એમાં સુધારો વધારો થતો રહે છે . ધમર્ના મ ૂળ આત્મા

ારા

ઉચ્ચ માનવીય સ ણોની સમજ હોવી સનાતન અને શા ત છે . ન તો તેની
ઉ૫યોિગતાની ના પાડી શકાય છે કે ન તો તેને અદૂરદિશર્તાપ ૂણર્ ઠરાવી શકાય છે .
સાચું તો એ છે કે મનુ યની સામાિજકતા ધમર્ િસ ાંતો ૫ર જ ટકી રહેલી છે .
ધમર્નો અથર્-તાત્પયર્ છે સદાચરણ, સજ્જનતા, સંયમ, ન્યાય, કરુણા અને સેવા
માનવપર્કૃિ માં આ સનાતન તત્વોનો સમાવેશ કરી રાખવા માટે ધમ-ર્ માન્યતાઓને
ૂત રીત
મજબત
મજબ
રીતે ૫કડી રાખવી ૫ડ
૫ડે છ.
છે મનુ
મન ય જાિતની પર્ગિત એની આ પર્વ
પર્વિૃિ ને
ન કારણ
કારણે
શક્ય થઈ છે . જો યિક્ત અધાિમર્ક, અનૈિતક અને ઉ ત માન્યતાઓ વીકારી લે તો
એનુ ં પોતાનુ ં જ નહીં, ૫રં ત ુ સારાયે સમાજનુ ં અિ તત્વ જોખમમાં ૫ડી જશે.
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મનુ ય શરીર આ અિખલ બર્ ાંડ જીવો બર્હયૈવ ના૫ર :
મન ય શરીર આ અિખલ બર્ ાંાડનુ
મનુ
ડન ં નાનુ
નાન ં

૫ છ.
છે આ શરીરન
શરીરને

યા૫ક પર્કિતની
પર્કૃિતની

પર્િતકૃિત-નકલ-કહેવામાં આવે છે . િવરાટનો વૈભવ આ િપંડની અંદર બીજ પે સ ૂતેલી
િ થિતમાં હાજર છે . મનોિવકાર વગેરેના ૫ડ ૫ઢી જવાથી તેને નર ૫શુની

મ જીવન

િવતાવવું ૫ડે છે . જો સંયમ અને િનગર્હના આધાર ૫ર એને ૫િવતર્ અને પર્ખર
બનાવવામાં આવ
બનાવવામા
આવે તો તન
તેને િરિ -િસિ
િસિ થી ઓતપર્ોત કરી શકાય છ.
છે કોયલો જ હીરો
હોય છે . પારામાંથી જ મકરધ્વજ બને છે . આ પોતાની જાતને તપાસવાનો ત૫ યાર્નો
જ ચમત્કાર છે .
ુ અને યુવ
ુ રાજ છે . સંકુ િચતતાનાં ભવબંધનોથી
જીવાત્મા ૫રમાત્માનો અંશ, મોટો પુતર્
ટીને તે Ôઆત્મવત સવર્ ભ ૂતેષÕુ ની માન્યતા દઢ ૫િરપુ ટ કરી શકે, Ôવસુધૈવ
કુટુંબકમÕ્ ની ભાવના પાકી કરી શકે તો જીવનમાં વગર્ અને મુિક્તનો આ

વાદ

માણી શકે. જીવનને બર્ ની બધી જ િવભ ૂિતઓ હ તગત કરવાનો પર્ાપ્ત કરવાનો
સયોગ
સુ
યોગ મળી શક
શકે છ.
છે .
આ૫ણે શરીરને ત૫ યાર્ વડે તપાવીએ અને ચેતનાની ૫રમ સ ામાં યોગ ાર
સમિપર્ત કરીએ તો નરને નારાયણ, પુરુષને પુરુષો મ,

દર્ુ ને મહાન બનવાનો

સુયોગ િનિ ત ૫થી મળી શકે છે .
કલાકાર હાથો વડે જીવનને શણગારે :
કલાકાિરતાના અનેક ૫ક્ષ છે , ૫રં ત ુ દરે કની યાખ્યા એક જ છે કે અણગઢને સુગઢમાં
બદલી દે વામાં આવે. કુંભાર નકામી માટીને રમકડામાં બદલી નાખે છે . સોની ધાત ુના
ટુકડામાંથી ઘરે ણા બનાવી દે છે . લોખંડને ઓગાળનારા તેના ઉ૫યોગી દાગીના ભાગ
ં
મશીન ઊભું કરી દે છે . િશ પી ૫ત્થરના નાના મોટા ટુકડાઓને છીણી
બનાવીને સુદર
હથોડીની મદદ વડે દે વપર્િતમાઓમાં બદલી નાખે છે .
મન યના હાથમા
મનુ
હાથમાં સૌથી મ ૂ યવાન ચીજ છ
છે – ÔજીવનÕ
જીવનÕ. એન
એને હીરા સમાન ગણવામા
ગણવામાં
આવે છે . હીરો હકીકતમાં તો પાકી ગયેલો, પાકટ થયેલો, કોલસો જ છે .
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એ જો ખાણમાં જ ૫ડયો રહે તો તેની િકંમત કાણી કોડી

ટલીય ન રહે, ૫રં ત ુ જો

ઝવેરીના હાથમાં ૫હ ચી જાય તો તેને પાસા પાડીને એવો ચમકદાર હીરો બનાવે છે
કે

નાથી જોવાવાળા અને ખરીદવાવાળાનુ ં મન આનંિદત બની જાય છે . યોગ્ય

ં લાગે છે એ સૌ જાણે છે .
માળીના હાથ વડે બનાવેલો બગીચો કેટલો સુદર
જીવન નકામું ૫ણ છે . જ્યારે તેનો ઉ૫યોગ ખાવા-પીવા અને ઊંઘવાથી વધારે થઈ
શકતો નથી.
નથી અણગઢોની સાથ
સાથે ૫નારો ૫ડવાથી જીવન ખરાબ,
ખરાબ િનદનીય
િનંદનીય અન
અને
૫છાત૫ણાથી ભરાઈ જાય છે . ડગલે અને ૫ગલે એને બીજાની મદદ માગવી ૫ડે છે .
૫રં ત ુ જીવનના સાચા કલાકાર એ છે કે
સુુ િચભયુર્ુ બનાવી દે છે કે
માટે લલચાય.

આ પંચભ ૂતોથી બનેલા રમકડાને એવું

ની ઉ૫ર દે વતાઓ ૫ણ પોતાની જાતને ન્યોછાવર કરવા

જીવનને કલાકારની કૃિતની

મ ક્ષણગારે -સુધારે -સજાવે છે , તેઓ

જ ખરે ખર સાથર્ક જીવન જીવતા હોય છે .
મોટાઈની સાચી કસોટી
આ સંસારમાં વૈભવના આધારે મોટાઈ ગણવાની પર્થા છે .

ની પાસે િમલકત, િશક્ષણ

અને ચત ુરાઈ છે , એટલા પર્માણમાં એની મોટાઈનુ ં મ ૂ ય ગણવામાં આવે છે . બળ
અને પર્િત ઠા ૫ણ આ વગર્માં આવે છે ,

બીજાની ઉ૫ર પોતાની છા૫ છોડે છે તથા

ધાક જમાવ
જમાવે છ.
છે લોકો ઉગર્તા,
ઉગર્તા આતકવાદ,
આતંકવાદ દુ ટતા અન
અને નુ
નકસાન
કસાન ૫હ ચાડનારી શિક્તન
શિક્તને
જોતા જ ડરે છે અને માન આપે છે .
મોટાઈનુ ં મ ૂ ય કરવાની આ તમામ કસોટીઓ હલકી અને ખોટી છે . એના વડે આ૫ણે
કોઈ ૫ણ યિક્તનુ ં સાચું મ ૂ યાંકન િકંમત કરી શકીએ નહીં. કસોટી, ૫રીક્ષા જ ખોટી
હોય તો સોનાનો અને િપ ળનો ભેદ કેવી રીતે સમજાય ?
યિક્તત્વની વા તિવક મહ ા તેની સુસ ં કાિરતાના આધાર ૫ર આંકવી જોઇએ. જોવું
જોઇએ કે કોણે પોતના ગુણ, વભાવ અને કમમ
ર્ ાં કેટલી ઉત્કૃ ટતા વીકારી છે અને
પોતાના ચિરતર્ તથા બીજાની સાથ
સાથે સદ્ યવહારમા
યવહારમાં કટલી
કેટલી હદ સુ
સધી
ધી પોતાની
િવિશ ટતા અ૫નાવી છે .
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પોતાને સંયમી, સજ્જન અને અનુશાિસત બનાવી શકે તે એટલો જ મહાન છે .
ધમર્િચન્હનો અથવા િરવાજોને કારણે કોઈ ધમાર્ત્મા બની શકતો નથી.
પર્ત્યે પોતાની િન ઠા

ણે આદશ

ટલી હદ સુધી ૫િર૫કવ કરી લીધી છે . ખરે ખર તેની જ મોટાઈ

સફળ અને પર્શંસા કરવા લાયક છે .
શાિન્ત અને સ દયર્ આ૫ણી જ અંદર :
એને પ્યાર કરો,

ને લોકો ૫િતત, િનિદર્ ત કે ત્યાજ્ય સમ

અને િતર કાર મળે છે .
બની શકતા નથી કે

છે .

મને ફક્ત િનંદા

પોતાની ઉ૫ર લદાયેલા ૫છાત૫ણાને કારણે કોઈના િમતર્
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 અનુભવ કરો.
ં
ચમકીલી અને બાંધો સૌદયર્સભર હોય એને જોવા માટે દોડો નહીં.
ની ચામડી સુદર
એવું તો ૫તંિગયાં અને ભમરા ૫ણ કરી શકે છે . તમે એને જુઓ

ગરીબાઈ અને

ે કુ ૫ બનીી ગયા છેે . અભાવનેે કારણેે
િ
િબમારીની
ી ી ઘંટં ીીમાંં િપસાઈને
િ

નાંં હાડકાંં બહાર

નીકળી ગ્યા છે અને આંખોની ચમક ચાલી ગઈ છે . િનરાશ િદલોમાં આશાનો સંચાર
કરીને તમે પોતાનામાં ધન્યતાનો અનુભવ કરશો.
ુ ઃખોન જોઈન
કોલાહલ અન
અને રદન
રુદન સાથ
સાથે જોડાયલી
જોડાયેલી િવ૫ તા,
તા દ
દઃખોને
જોઈને ડરશો નહીં,
નહીં ભાગશો
નહીં, ૫રં ત ુ એવું કરો

નાથી અશાંિત દૂર થાય અને શાંિતની પર્શંસા કરી શકો. શાંિત

મેળવવા એકાંત કે બાગમાં ભટકો નહીં એ તો તમારી અંદર છે અને એ ત્યારે પર્ગટ
થાય છે કે જ્યારે તમે કોઈ કામ એવું કરો છો કે

નાથી અનીિતઓ અને ભર્ાિન્તઓનુ ં

િનરાકરણ થઈ શક.
શકે સત્પર્યત્નોની સાથ
સાથે જ શાિત
શાંિત જોડાયલી
જોડાયેલી છ.
છે
પ ૂરે પ ૂરી

ે ઠતા િવકિસત કરીએ :

ં
ં એકાદ પાંખડી સુધી જ સીિમત નથી એ તેની સમગર્ સ ા
કે સુગધ
લની સુદરતા
સમયે ગુ
સમય
ગંથાયલી
ાયેલી છ.
છે
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આિત્મક પર્ગિતને માટે કોઈ િવશેષ યોગાભ્યાસ કરવાથી બની શકે છે કે થ ૂલ શરીર
અથવા સ ૂ મ શરીરનુ ં કોઈક ક્ષેતર્ વધારે મજબ ૂત થત ું જણાય અને કેટલાય પર્કારની
ચમત્કાિરક િસિ નુ ં પર્દશર્ન કરી શકાય. આત્માની મહાનતા માટે આટલાથી કામ ચાલે
ં અને સુિવકિસત કરવું જોઇએ.
નહીં. એને માટે તે જીવનના દરે ક ક્ષેતર્ને સમથર્, સુદર
દૂધના કણ કણમાં ઘી સમાયેલ ું છે . હાથ નાખીને તેને કોઈ એક જગ્યાએથી કાઢી
ૂરા જથ્થાન
શકાત ું નથી.
નથી એન
એને માટ
માટે તો પ
પરેૂરપ
પરા
જથ્થાને વલોવવો ૫ડ
૫ડે છ.
છે
જીવન એકાંગી નથી. એના કોઈ િવશેષ અંગને અથવા પર્કૃિત િવશેષને જાગ ૃત
કરવાથી, ઉભારવાથી કામ ચાલત ું નથી. જ રી છે કે જીવનના દરે ક ૫ક્ષના અંતરં ગ
અને બિહરં ગમાં ઉત્કૃ ટતાનો સમાવેશ કરવામાં આવે.
ઈ રનો વાસ કોઈ એક

થાનમાં નથી. ના એ તો સત્પર્વ ૃિ ઓનો સમુચ્ચય છે .

ઈ રની આરાધનાને માટે જ રી છે કે યિક્તત્વના સમગર્ ૫ક્ષને

ે ઠ અને સમુ ત

કરવામાં આવે. પોતાનામાં સત્પર્વ ૃિ ઓનો સમાવેશ કરી એના સમાન બનવાનો
પર્યત્ન કરવામાંં આવે.ે
ઊંડાં ઊતરો- િવભ ૂિતઓ મેળવો.
નજરે જણાતા ૫દાથ,ર્ સં૫િ

જ બધું નથી.

ઊંડાણમાં છે એનુ ં ૫ણ મહત્વ છે .

વ ૃક્ષની છાયા ઉ૫ર જણાય છે ૫ણ મ ૂિળયાં જમીનની ઊંડાઈમાં મળી આવે છે . સમુદર્
િકનારે િછ૫ અને શંખલા વીણી શકાય છે . ૫રં ત ુ મોતી મેળવવા માટે ઊંડે ઊતરવા
િસવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.
ુઓન
જમીન ઉ૫ર ખડકો અન
અને રત-માટી
રે ત-માટી િખરાયલી
િખરાયેલી ૫ડલી
૫ડેલી છ.
છે ૫રત
૫રં ત ુ િકમતી
િકંમતી ધાત
ધાતઓને
મેળવવા માટે જમીનમાં ઉંડે સુધી ખોદકામ કરવું ૫ડે છે . ૫રાકર્મથી વૈભવ પર્ાપ્ત કરી
શકાય છે , ૫રં ત ુ માનવી ગૌરવ િવકિસત કરવા માટે અંતમુખ
ર્ ી બનવું ૫ડે અને તી ણ
દર્િ ટથી દોષ-દુગુર્ણો સાફ કરવા ૫ડે છે .
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દૈ વી િવભુિતઓ તો અંતરાલમાં હાજર છે . ઉંડા િચંતનનુ ં સમુદર્મંથન કરવાથી જ તે
પર્ાપ્ત થાય છે .

વૈભવની ત ૃ ણા એક લોભામણી ચમક માતર્ છે , ૫રં ત ુ આંતિરક

સત્પર્વ ૃિ ઓનુ ં પોષણ રત્નોને ખોદી કાઢવા સમાન છે .
સ દયર્ બહાર જણાય છે , ૫રં ત ુ તે ખરે ખર તો આંખોની જ્યોિત, ઇચ્છા અને

આિત્મયતાનો માતર્ સમુચ્ચય જ છે . સારુંએ છે કે આ૫ણે અંતરના ખજાનાને શોધીએ
ૂિતઓન મળવીએ
અને એ િવભ
અન
િવભિતઓને
મેળવીએ

આ૫ણા ક યાણન
યાણને માટ
માટે અન
અને િવ ક યાણન
યાણને માટ
માટે

અિનવાયર્ પે આવ યક છે .
િવ મ ૃિતની મ ૂછાર્
બનાવનારા અને સાચવનારાનો પોતાની વ ત ુ સાથે વાભાિવક રીતે જ વધારે પર્ેમ
ં
હોય છે . આ૫ણે મકાન બનાવીએ છીએ બગીચામાં સુદર

લો ઉગાડીએ છીએ, િચતર્

બનાવીએ છીએ. લેખ લખીએ છીએ તો તેનાથી પર્ેમ હોવો એ સહજ પર્િકર્યા છે . ઈ રે
સ નહારે આ૫ણને બના યા છે , સંભા યા છે અને આ૫ણા ભિવ યની સઘળી
ં એમનો
ે હોવો
જવાબદારીી એમના
એ
ખભા ઉ૫ર છેે . આવીી િ થિતમાં
િ
એ
ો આ૫ણા પર્ત્યેે પર્ેમ
ો ો
એ કોઈ દયા, ઉ૫કાર કે સંજોગ નથી, ૫રં ત ુ િવિધ- યવ થાને અનુ ૫ એક સહજ કર્મ
છે .
આ૫ણે ૫રમ
આ૫ણ
૫રમે રના
રનાં બાળકો છીએ,
છીએ

મને પર્ાણધારી માનવામા
મન
માનવામાં આવ
આવે તો એ ૫ણ

માનવું ૫ડશે કે તે સવર્ ે ઠ સુિવકસીત પર્ાણી છે . જો એવું ન હોત તો મનુ ય
સવર્ સાધન સં૫

વી

સંતિતનો જન્મ કેવી રીતે થાત? જન્મ આપીને કોઈ સ દયી

યિક્ત પોતાના બાળકને ભટકવા માટે ત્યજી દે તા નથી. ૫છી ૫રમાત્મા આ૫ણાથી
િવમખ
િવમુ
ખ કવી
કેવી રીત
રીતે થઈ શક
શકે ? જ્યાર
જ્યારે બાળક પર્ત્ય
પર્ત્યે પર્મ
પર્ેમ એ સ
સિૃિ ટનો િનયમ છ
છે તો
૫રમે રનો પર્ેમ પોતાની સવ તમ કૃિત એવા માનવને માટે કેમ ન હોય ?
આિ તકતાનુ,ં ઈ રિન ઠાનુ ં આજ તત્વદશર્ન છે .
આ૫ણે ભ ૂલી જઈએ છીએ કે આ૫ણે તે ૫રબર્ ની સ ૃિ ટના એ િવરાટ ૫િરવારના એક
અંગ સમાન છીએ,

ની સુરક્ષા, દે ખભાળની સઘળી જવાબદારી એણે પોતાના ખભા

ઉ૫ર લઈ લીધેલી છે .
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િવ મ ૃિત આ મ ૂછાર્ જ છે ,

આ૫ણને પોતાને જ ઓળખવામાં અને ઉત્કષર્ અને

આનંદની ઉ૫લિબ્ધયોથી ૫ણ વંિચત બનાવી દે છે . ૫રમિપતાનો પર્ેમ અગર યાદ
ર ો હોત તો એમની સાથે દોરી ૫ણ બંધાયેલી હોત અને આ૫ણા જીવનની ૫તંગ
એમના

ારા સંચાિલત થતી હોત. અભાવ અને આત્મહીનતા આ૫ણને એને કારણે

સતાવી રહેલ છે કે આ૫ણે ભર્ાિન્તવશ, મોહને કારણે, અ ાનના અંધકારમાં ભટકવાનુ ં
વધારે ૫સંદ કરીએ છીએ. િવવેક જાગ ૃત થઈ શકે તો આ૫ણને એ
પર્ાપ્ત થઈ શકે છે ,

ાન પી પર્કાશ

જીવનની સાથર્કતાની યાદ અપાવે અને આ૫ણી હરે ક ક્ષણ એ

૫રમિપતાની યવ થાને વધારે સુગઢ બનાવવામાં િનયોજીત કરે .
અધોગિત નહીં, ઉ િતનો માગર્ અ૫નાવીએ
પાળે લાં જાનવરોને બંધનમાં બંધાઈને રહેવ ું ૫ડે છે , ૫રં ત ુ મનુ યને એ સગવડ
મળે લી છે કે તે વતંતર્ જીવન જીવે અને ઇિચ્છત ૫િરિ થિતયોને ૫સંદ કરે .
ઉ િત અને ૫તનના ૫ર પર િવરોધી બે માગ માંથી આ૫ણે
અ૫નાવીી શકીએ
ીએ છીએ.
ીએ અધોગિતના
ો િ
ખાડામાંં ૫ડવાનીી

ને ઇચ્છીએ તેને

ટ છેે , વળીી આત્મહત્યા

કરવા તૈયાર થયેલ યિક્તને બળપ ૂવર્ક બહુ િદવસો સુધી રોકી શકાતી નથી.
ં માં ૫ણ છે . યિક્ત
આ જ વાત ઉ િતના સંબધ

ટલું ઇચ્છે તેટલું ઊંચે ઊઠી શકે છે .

૫ક્ષી મુ
મક્ત
ક્ત આકાશમા
આકાશમાં ઉડતા,
ઉડતા લાબુ
લાંબ ં અંતર પાર કરીન,
કરીને સાથ
સાથે સાથ
સાથે સ
સિૃિ ટન
ટનુ ં સ દયપાન
દયર્પાન
કરે છે . ૫તંગ ૫ણ હવાને સહારે આકાશને ચ ૂમે છે . આંધીના સં૫કર્માં આવેલા ધ ૂળના
કણો અને તણખલાં 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 બુિ મ ાનો ઉ૫યોગ અધોગિતના
ખાડામાં ૫ડવા માટે કરે છે . આ તો અનાયાસે ૫ણ થઈ શકે છે . ઢે

ફેંકવાથી નીચે જ

૫ડે છે અને વહેવડાવેલ ું પાણી નીચેની તરફ વહેણ ૫કડી લે છે . દૂરદિશર્તા એમાં છે કે
ઊંચે ઉઠવાની વાત િવચારવામાં આવે અને એવી જ યોજના બનાવવામાં આવે.

નાં

૫ગલાં આ િદશામાં આગળ વધે છે , તે મનુ ય ૫શુ ન રહેતા મહામાનવ બને છે .
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ઈ રની સાથે માનવનુ ં ગઠબંધન
આ િવ

સંગીતમય છ.
સગીતમય
છે શબ્દથી

ની ઉત્પિ

થઈ છ,
છે એવી ચરાચર સ
સિૃિ ટના િવરાટ

ે ા પોતાનો િવશેષ સુર
િવ સંગીતમાં સ ૂયર્, ચંદર્, તારા, જીવ-જતં ુ, વનસ૫
્ િત હંમશ
બજાવતા રહે છે .
આવે છે .

રીતે વીણાનો કોઈ તાર મધ્યમ કોઈ પંચમ સુરમાં બાંધવામાં

થી એમાંથી િવિભ

પર્કારના

વર નીકળે , એ જ રીતે આ૫ણે ૫ણ

ં
ઈ રની સાથ
સાથે િવશષ
િવશેષ સં
સબધ
બધ
થાિપત કરવાનો હોય છ,
છે કોઈ એક િવિશ ટ સુ
સર
ર ઉત્પ
ઉપ
કરવાનો હોય છે ,

થી માનવ જીવન ૫ણ સંગીતવા ં બને, પર્વાિહત બને.
ના જીવનને તાર સાતકમાં બાંધવામાં આ યું નથી.

એક અધ ૂરો માણસ એ છે કે

ુ ય તાર ત ુુચ્છતાને કારણે િવદીણર્ થઈ ગયો છે . કોઈ ૫ણ રીતે એને
ના જીવનનો મુખ્
કર્મબ

કરીને એક કાયમી સુરને

ુ બનાવવો ૫ડશે, એમાં જ માનવનુ ં ક યાણ છે .
વ

તાર કેવી રીતે બંધાઈ ? ઈ રની વાણીમાં એને બાંધવામાં અને થળ છે . એમાંથી
કોઈ એકને નક્કી કરવું ૫ડશે.
મંતર્ આવા જ પર્કારનુ ં એક બંધન છે . મંતર્ ારા મનના િવષયને સમિ ટ મનની સાથે
જોડી શકાય છે .

ં ૂ સાથે તાર બાંધવામાં આવે છે
મ વીણાની ખટી

નથી. ઈ રની સાથે માનવનુ ં

ફરી છટકતો

ગઠબંધન કરે લ ું છે એમાં મંતર્ જ મદદ કરે છે . એવો

જ એક મતર્
મંતર્ છ
છે “િપતાનોડિસ”
િપતાનોડિસ | જીવનન
જીવનને એ સુ
સરમાં
રમા બાધવાની
બાંધવાની આ૫ણા તમામ
િવચારો અને કાય માં એક િવશેષ રાિગણી વાગી ઊઠે છે . Ôહુ ં એમનો પુતર્

Õં આ મંતર્

જ સંગીત પે મ ૂિતર્માન બની શરીરના દરે ક તારમાંથી ઝંકૃત થવા લાગે છે .
સાધના પી બીજની ફળ-િસિ

બીજમાં ઉગવાની શિક્ત હોય છે . એ સડેલ ું હશે તો ઉગશે કેવી રીતે ? સારું બીજ અને
વાવવાની યોગ્ય રીત હોવા છતાંય કેટલાંક તથ્યો એવા છે

બીજને ઉગવામાં

અવરોધક બની શકે છે અને અંકુિરત થવા ઉ૫રાંત ૫ણ તેને છોડ અથવા વ ૃક્ષ
બનવાના માગ
માગમા
મ
ર્ ાં ૫થ્થરની

ૂણર્ સમથ
મ આડ
આડે આવ
આવે છ.
છે ફળ વ ૫ બીજની સપ
સંપણ
સમથતા
ત
ર્ ા

૫ણ તેની પર્ગિતને કુંિઠત કરતી રહે છે .
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સાધનાને બીજ સમજવામાં અને તેના ફળને િસિ

કહી શકાય છે . આ પર્િકર્યાને

બીજમાંથી વ ૃક્ષ બનવાની ઉ૫મા આપી શકાય છે . બીજનુ ં સક્ષમ હોવું પ ૂરત ું નથી એને
માટે યોગ્ય જમીન, ખાતર, િસંચાઈ અને રખાવાળીની ૫ણ જ ર ૫ડે છે . આ સાધન
ન મળે તો વાવવાવાળાની ઇચ્છા અને બીજની સમથર્તાનુ યોગ્ય ફળ ઉ૫લબ્ધ થઈ
શકત ું નથી.
સાધના િવધાનનુ
િવધાનન ં મહત્વનુ
મહ વન ં પર્િતફળ કહલુ
કહેલ ં છ
છે એ ત્યાર
યારે સાચી રીત
રીતે િસિ

થાય છ,
છે

જ્યારે સાધકની મનોભ ૂિમમાં ઉત્કૃ ટ િચંતનની ફળ ુ૫તા અને આદશર્ ચિરતર્ની
ભીનાશ હાજર હોય માતર્ કમર્કાંડ જ સવર્ નથી. પ ૂજા કરવાથી જ દે વતા પર્સ

થતા

નથી. આ તમામ િવિધ યવ થાની ઉ૫યોિગતા ત્યારે છે . જ્યારે સાધકને પોતાના
ે
યિક્તત્વને
િ

ઉ
ઉચ્ચ
તરીય
ી

બનાવતા

આવડત ું હોય.
ો

કુશળ

ૂ
ખેેડત

એ

છેે

બીજારો૫ણની સાથે સાથે છોડને ઊગવા અને ફળવા માટે જ રી આવ યકતાઓને
૫ણ સમજતો હોય અને એને મેળવવાનો પર્યત્ન કરતો હોય, સાધના એક ખેતી કાયર્
અને ઉદા

આરો૫ણ છે . એને ફિલત કરવા માટે ઉપાસનાનો કર્મ જ પ ૂરતો નથી,

૫રં ત ુ જીવન સાધનાનો એ ઉ૫કર્મ શ

કરવો જોઇએ કે

યિક્તત્વને
િ
િ િ
િવકિસત

કરવાની સાથે સાથે િસિ ઓનો સુયોગ્ય ૫ણ પર્ાપ્ત કરશે.
જીવન એક પર્ત્યક્ષ ક પવ ૃક્ષ
જીવન એક પર્ત્યક્ષ ક પવ ૃક્ષ છે . એનુ ં બંધારણ એવા તત્વોથી બનેલ ું છે કે સાધના
કરવાથી તેની પાસેથી કોઈ ૫ણ ઇચ્છાની પ ૂિતર્ થઈ શકે છે . ઇિચ્છત ફળ આ૫વાના
સંદભર્માં ક પવ ૃક્ષને જ પર્મુખતા આપેલી છે . લોકવાયકા છે કે તેની છાયામાં
બેસવાનો

ને અવસર મળે છે , તે મનવાંિછત વરદાન મેળવે છે અને મનોરથો પ ૂરા

કરવાનો આનંદ લે

છે . ક પવ ૃક્ષની માન્યતા ક પનાનો તરં ગ હોઈ શકે છે , ૫રં ત ુ

જીવનની મહતા સમજવાવાળાને એમાં જરા ૫ણ અિતશયોિક્ત લાગતી નથી કે માની
સ ામાં રહેલી િવિશ ટતાઓ અસીમ છે .
ંબક
ૂબ જ શિક્તશાળી ચુ
િચંતન એક ખ
િચતન
ખબ
ચબ
ક છ.
છે

પોતાને અનુ
પોતાન
અનકળ
કૂળ સાધન અન
અને સહયોગ

ખેંચવામાં પ ૂરે પરુ ી રીતે સમથર્ છે .
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િવચારવાથી ઇચ્છા જાગે છે અને સંક પ ઊઠે છે . ત્યારબાદ પુરુષાથર્નો કર્મ શ થાય
છે . મનોયોગપ ૂવર્કના ૫રાકર્મની શિક્ત એટલી મોટી છે કે તેની મદદથી યિક્ત એટલું
બધું કમાઈ શકે અને મેળવી શકે છે કે

સામાન્ય પર્ગિત પર્િકર્યાની સરખામણીમાં

દૈ વી વરદાન કહી શકાય.
જીવન એક બેધારી તલવાર છે

ને પર્ગિત અને ૫તન બ ેને માટે ઉ૫યોગમાં લઈ

શકાય છ.
છે દગ
દુગુર્ણો અન
અને દુ કમ અ૫નાવીન
અ૫નાવીને મનુ
મન ય
ય, નર-૫શુ
નર ૫શ અન
અને નર-િપશાચ
નર િપશાચ

વી

હલકી કક્ષાએ ૫હ ચી શકે છે અને નારકીય દુઃખો ભોગવીને તમામ સં૫કર્ ક્ષેતર્ને ઝેરી
બનાવી શકે છે . એથી િવરુ

જીવનનો ઉત્કૃ ટતાથી સીંચે છે . સુસ ં કૃત બનાવે છે

અને મહાનતાની રીિત-નીિત અ૫નાવે છે , એમણે પોતાનુ ં હર સમયે સૌભાગ્ય સમજવું
ે
જોઇએ.
ોઇએ તેઓ
અનુભવ કરેે છેે કેે જીવન સાચેે જ મન વીી વરદાનતા િશવ
િ
છેે . એની
એ ી
છ રછાયામાં મનવાંિછત મનોરથો પર્ાપ્ત થવામાં કોઈ શંકા રહેતી – નથી એ વાત
જૂદી છે કે પર્ગિતની આકાંશા રાખી છે કે ૫તનની
૫િરવતન
૫િરવત
ન
અને અ૫િરહાયર્
ર્ અિનવાયર્ અન
રાતનો અંત અને િદવસની શ આત પર્ભાત કહેવાય છે . આ ૫િરવતર્ન આ ય-ર્ અ ત
અને નવી સંભાવનાઓથી ભરે લ ું હોય છે . એટલા માટે ઊંઘણશી લોકોને એ
અસુિવધાજનક અને નવીન જવાબદારીઓ લાદી મજબ ૂર કરવાવા

અને ભારે લાગે

છે . આમ હોવા છતાં પણ એમને નવી િ થિતમાં, નવા પર્વાહમાં વહેવ ું જ ૫ડે છે . રાતર્ી
પાછી આવતી નથી અને િદવસ રોકાતો નથી ૫િરવતન
ર્ પર્માણે તેને અનુ ૫ થયા
િસવાય કોઈની સામે અન્ય કોઈ િવક પ રહેતો નથી.
ગભર્ અંધારી કોટડીમા
કોટડીમાં કશી જ આ૫િ

િવના ૫ણ િનવા
િનવાહ
કરે છ,
છે ૫રત
૫રં ત ુ તની
તેની િવકિસત
ર્હ કર

િ થિતને કારણે સ નહાર તેને મુક્ત આકાશ અને ચોખ્ખા વાતાવરણમાં પર્વેશ
કરવાની સુિવધા આપે છે . પર્ગિત કર્મમાં ૫િરવતર્નની જરુિરયાત અિનવાયર્ છે અને

૫િરહાયર્ હોય છે . મા, બાળક, નસર્ અને કુટુંબના બીજાં બધાંયને સામાન્ય કાયર્ છોડીને

ૃિત અન
ૂિતવળાએ
પર્સિતવે
પર્સ
ળાએ અસાધારણ જાગ
જાગિત
અને તત્પરતા
ત પરતા બતાવવી ૫ડે છ.
છે આમ હોવા છતા
છતાં
૫ણ છે વટે પર્સ ૃિતનુ ં ૫િરણામ દરે કને માટે સુખ૫દ અને

ે ઠ બની રહે છે .
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યુગ ૫િરવતર્નની સંિધ વેળામાં ચાલી રહેલી અનુ૫યોગી ગળાઈ અને ઇિચ્છત
ઢલાઈનો ઉ૫કર્મ ચાલી ર ો છે . એમાં મહાવરા િવનાની ટેવો ૫ર ભારે ચોટ લાગી
રહે છે અને દરે ક વગર્ અને િરવાજને પર્ચલનને નવી રીિત નીિત વીકારવામાં ખીજ
અને અસુિવધા જ ર ઉત્પ

થાય છે , ૫રં ત ુ સ નહારની િવિધ- યવ થાએ

નવસ ન કરવાનુ ં િનધાર્રણ કયુર્ છે એને અ૫ના યા િસવાય અન્ય કોઈ ર તો નથી.
સાધના – આત્મસ ાની કરીએ
જીવન પી િકંમત ભેટ મનુ યને હવાલે કરવા ઉ૫રાંત સ નહારે તેની ઉ૫ર એક
જવાબદારી ૫ણ સ પેલી છે કે તે પોતાનુ ં ગૌરવ સમ

અને એને ટકાવી રાખવા

પર્યત્નશીલ રહે, કેમ કે જીવન એ એક પર્ત્યક્ષ ક પવ ૃૃક્ષ છે .
સાધનાથી િસિ નો િસ ાંત સવિર્ વિદત છે ૫રં ત ુ સાધના કોની? આ સમજવામાં ઘણું
કરીને ભ ૂલ થઈ જતી હોય છે .

દે વતાની આરાધના કરવાની મનવાંિછત ફળની

પર્ાિપ્ત થાય છે એ દે વતા જીવન િસવાય અન્ય કોઈ હોઈ શકે નહીં.
ઉપા ય િનધાર્રણમાં દૃિ ટભેદ હોઈ શકે છે , ૫રં ત ુ ઉપાસનાના તત્વ ાનને સમજી
લેવામાં આવે તો એમાં સાર તત્વ એટલું જ છે કે, આત્મ ૫િર કારનો દરે ક સંભિવત
ઉપાય અ૫નાવવામાં આવે. આ પુરુષાથર્માં

ટલી પર્ગિત કરે છે તેની ઉ૫ર તેના

ઉપા યની કપા
કૃપા એટલા જ પર્માણમા
પર્માણમાં વરસ
વરસે છ.
છે ઉપા યનુ
યન ં બહારનુ
બહારન ં કલવર
કલેવર ગમ
ગમે ત
તે
હોય, ૫રં ત ુ એનો આત્મા સાધકના આત્મા સાથે જોડાએલો રહે છે .
સાધના કોની ? ઉ ર એક જ છે – આત્મ સતાની પોતાને સુધારીને જ ૫છી કોઈ
ં
૫દાથર્ અને ૫િરિ થિતઓનો લાભ ઉઠાવી શકે છે . કુશળ માળી જ બાગને સુદર
બનાવીને યશ વી બનતો હોય છે . જીવન ૫િર કાર માટે કરવામાં આવેલી સાધના એ
તમામ સફળતાઓ સાથે હાજર થાય છે ,

ઋિષ િસિ ના આકષર્ક અને આલંકાિરક

નામોથી ઓળખવામાં આવે છે . આ તથ્યને સમજવું જોઇએ કે સુસ ં કૃત જીવનનુ ં જ
બીજુ ં નામ ક પવ ૃક્ષ છે .

ણે એ પર્ાપ્ત કરી લીધું એને માટે કોઈ ૫ણ મનવાંિછત

વ ત ુને મેળવવાનુ ં મુ કેલ રહેત ું નથી.
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એકલો વૈભવ જ નહીં, િવવેક ૫ણ
સાધનોનો સદ૫યોગ
સદુ૫યોગ કરી શક્વાવાળી બુ
બિિ ને
ન વખાણવામા
વખાણવામાં આવ
આવે છ,
છે એ જ આધાર
૫ણ મનુ ય આગળ વધે છે . ઊંચે ઊઠે છે , દરે ક કંઈકને કંઈક ધન કમાય છે અને
એની પાસે ૫હેલાનાં ભેગા કરે લા સાધનો હોય છે . પર્

એક જ બાકી રહે છે કે તેથી

ક્યાં સાધનોનો ક્યાં હેત ુ માટે ક્યારે અને કેવી રીતે ઉ૫યોગ કય ? એ વાતનુ ં જરાય
મહ વ નથી ક
મહત્વ
કે કોણ કટલુ
કેટલં કમાયુ
કમાય ં અન
અને કોણો કટલુ
કેટલં ઉડા ય
યુ.ં બુ
બિિ માનની ૫રીક્ષા એક જ
છે કે

હાથમાં આ યું એને ક્યાં હેત ુ માટે ક્યાં દર્િ ટકોણથી ખચર્વામાં આ યુ.ં આમ

જોઇએ તો ચોર-લટં ૂ ારા ૫ણ ખ ૂબ જ સં૫િ

પર્ાપ્ત કરવા જોવા મળે છે . ગૌરવ એ

વાતમાં છે કે સાધનોનો સદુ૫યોગ થઈ શક્યો કે નહીં ? એને ઉચ્ચ તરીય પર્યોજનોને
માટેે િનયોિજત
િ ોિ
કરવા માટેેનો િિવવેેક ર ો કેે નહીં?
ીં
વૈભવ વોપાિ ત છે . પ ૂવર્ પુણ્ય ૫રમાથર્ અથવા વતર્માન કુશળતા અને ૫રાકર્મના
આધારે તે મેળવી શકાય છે . એ પોતાની કમાણી િસવાય, ઈ ર

ારા પર્ાપ્ત થયેલાં

વરદાન ૫ણ મનુ
મન યની પાસ
પાસે ઓછા નથી. મહનત,
મહેનત, સમય, મ તક

વાં સાધનો
વા

દરે કને ઘણું કરીને સમાન પે પર્ાપ્ત થયેલ છે . આ ઉચ્ચ તરીય વૈભવનો સદુ૫યોગ
કરી શકો એ ૫ણ ભારે કુશતાભયુર્ કામ છે . આ જ કૌશ યને દૂરદશીર્ િવવેક કહેવામાં
આવે છે .

ા, પર્ ા અને િન ઠા એનાં જ નામ છે . “ઋતંભરા મેઘા” ના નામથી તેન ુ ં

અચન,
અચ
ન
અિભવધર્ન કરવામા
કરવામાં આવ
આવે છ.
છે
ર્ અિભવધન
મનુ ય ન તો સં૫િ ની દૃિ ટએ કે ન િવભ ૂિતઓની દૃિ ટએ અસમથર્ છે . પર્

માતર્

કંઈ પર્ાપ્ત થયેલ ું છે , એનો ઉ૫યોગ કેવી રીતે થયો ?

આ

એટલો જ છે કે

૫રીક્ષામાં પાસ થઈ ગયો એનો મનુ ય જન્મ સાથર્ક થઈ ગયો એમ સમજવું જોઇએ.
ઉત્કષર્નો આધાર આકાંક્ષાઓ : પર્ગિતની ઇચ્છા મનુ યનો એક વાભાિવક ગુણ છે .
બીજાં પર્ાણીઓ ૫ણ ચેતનાવાળા હોય છે , ૫રં ત ુ આ િવિશ ટતા એક માતર્ મનુ ય
સાથે જોડાયેલી છે . આ આકાંક્ષા જ મહત્વકાંક્ષા બને છે અને મનુ યને ભૌિતક અથવા
આધ્યાિ મક ક્ષતર્મા
આધ્યાિત્મક
ક્ષેતર્માં કર્મશઃ
કર્મશ ઉંચા ૫ગિથયા
૫ગિથયાં ૫ર ૫હ ચાડતી જોઈ શકાય છ.
છે
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મહત્વાકાંક્ષાહીન ફક્ત બે જ

ેણીની યિક્ત હોઈ શકે છે . મ ૂઢમિત, જડતાથી ભરે લો

મનુ ય અથવા િ થિતપર્ -૫રમહંસ. મ ૂઢ પોતાની જડતાને કારણે અને બર્

ાની

પોતાની િદ ય ચેતનાવશ સંસાિરક મહત્વાકાંક્ષાઓથી બચીને રહે છે અને સંતોષની
સાથે અ પ સાધનોમાં ૫ણ ગુજારો કરી લે છે .
મ ૂઢમિત

ં નથી રહેતો તેનામાં તથા ઈિન્દર્ય િલપ્સીમાં
ને કદી જગત સાથે કોઈ સંબધ

રચ્યા ૫ચ્યા
૫ચ્યાં રહતા
રહેતા પર્ાણીઓમા
પર્ાણીઓમાં કોઈ િવશષ
િવશેષ અંતર નથી.
નથી એક જ ઢબની જીંદગી
જીવતાં આ પર્ાણીઓને નીચલી

ેણીમાં ગણવામાં આવે છે . એનાથી ઉંચુ

તર

અહંતા- યશ, લાલચ પર્ધાન ભૌિતકવાદી દૃિ ટકોણવાળા મનુ યોનુ ં હોય છે . ચચાર્ના
િવષય બનવાની આકાંક્ષાવાળા આ સમ ૂહની બહમ
ુ તી સામાન્ય જનસમુદાયમાં ચારે
ં
ે ાય છેે
તરફ જોઈ
ોઈ શકાય છેે . લોભ
ો અનેે અહકારની
ી પિૂિતર્ન
ર્ ી આ યગર્તા ત ૃ ણા કહેવ
અને વધતા ઓછા પર્માણમાં ઘણા બધામાં જોઈ શકાય છે . આથી ૫ણ ઉચ્ચકક્ષા
અધ્યાત્મ પર્ધાન છે . ઉત્કૃ ટ આદશર્વાિદતાથી ભરે લી સ ભાવ સં૫

આકાક્ષાંઓ જ

આિત્મક પર્ગિતનુ ં માધ્યમ બને છે . મહત્વાકાંક્ષાઓનો આ વળાંક જ જીવનનો
કાયાક પ કરી દે છે . ગુણ કમર્ વભાવમાં ઉત્કૃ ટતાનો સમાવેશ તથા લોકમંગલની
ઇચ્છાથી જીવવામાં આવેલ ું જીવન મનુ યને માટે ઇ ટ છે , એને માટે જ એનો જન્મ
થયો છે . કોણ, ક્યારે , કેટલાં પોતાની આકાંક્ષાઓના

તરને વળાંક આપી શકે છે ,

એની ૫ર જ મનુ યની વા તિવક પર્ગિત િનભર્ર છે .
પોતાને માતર્ જુઓ, સમજો, સુધારો જ નહી, ૫રં ત ુ ઉભારો ૫ણ
ું
લોક યવહારનો
બીજાને સહાય કરવી અને આવ યકતાનુસાર લેતા રહેવ-માનવી
આધાર છે . આદાન પર્દાનની

યવ થા

વીકારી જ આખો સંસાર ચાલી ર ો છે .

૫દાથ , વન પિત અને પર્ાિણઓની વચ્ચે આ પર્િકર્યા વણથંભી ગિતએ ચાલવી
જોઇએ શકાય છે . એ ટકાવી રાખવામાં, યોગદાન કરવાનુ ં ઉિચત ૫ણ છે અને
લાભદાયી ૫ણ.. છતાંય એમ માનીને ચાલવું જોઇએ કે આત્માવલંબન એ મુખ્ય 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 સુધી અગર્ેસર રહી શકે છે .
પ ૃથ્વીના ગુરુત્વાકષણ
ર્ થી દરે ક ૫િરિચત છે . તે દરે ક વ ત ુને ૫કડે છે . અને પોતાના
ં
છે . તે પોતાની સજાતીય યિક્તઓ,
તરફ ખેંચે છે . માનવી સ ાનુ ં ૫ણ એક ચુબકત્વ
વ ત ુઓ અને ૫િરિ થિતઓ માતર્ ૫કડતી જ નથી. ૫રં ત ુ ખેંચીનેય તે પોતાની નજીક
બોલાવે છ.
બોલાવ
છે

યિક્ત

વો હોય છ
છે તન
તેને પોતાનો સહધમીર્ શોધવા વાર લાગતી નથી.
નથી

જળાશયોનુ ં પાણી અહીંતહીં વહેત ું સમુદર્માં ૫હ ચી જાય છે . એટલું જ નહીં, સમુદર્ ૫ણ
ચેનથી બેસતો નથી, ૫રં ત ુ જ્યાં જળાશય હોય છે ત્યાં પાણી ૫હ ચાડવા માટે પોતાના
દૂત એવા વાદળોને મોકલે છે .
વી ઇચ્છા હોય તેને અનુ ૫ પોતાની પાતર્તા િવકિસત કરવી જોઇએ િવ
યવ થામાં એવો િનયમ છે કે ક્ષમતાને અનુ ૫ ઉ૫લિબ્ધઓ સરળતાપ ૂવર્ક મળતી

રહે. એને માટે બીજાના બારણાં ખખડાવવા કરતા એ વધારે સારું છે કે પોતાને માતર્
જોઇએ. સમજીએ, સુ
સધારીએ
ધારીએ જ નહીં ૫રત
૫રં ત ુ ઉભારવાનો ૫ણ પર્યત્ન કરીએ
કરીએ- આ જ
સફળતાનો રાજમાગર્ છે .
૫િરવતન
ર્ : પર્ગિતનુ ં િચન્હ
િ થરતા જડતાનુ
જડતાન ં િચન્હ છ
છે અન
અને ૫િરવત
૫િરવતન
ન
પર્ગિતન.ં િ થરતામા
પર્ગિતનુ
થરતામાં નીરસતા અન
અને
ર્
િનિ કર્યતા છે , ૫રં ત ુ ૫િરવતન
ર્ નવું િચંતન અને નવા અનુભવનો ર તો પર્કાિશત
કરત ું રહે છે . જીવન પર્ગિતશીલ છે , માટે એમાં ૫િરવતર્ન જ રી અને અિનવાયર્ હોય
છે .

પર્ગતીશીલ ૫િરવતર્નથી ડરતા નથી, ૫રં ત ુ તેન ુ ં સમથર્ન કરે છે અને વાગત

ંબત્વ
૫ણ આકાશમા
૫ણ.
આકાશમાં દરક
દરે ક ગર્હો ગિતશીલ છ,
છે એનાથી એમનુ
એમન ં ચુ
ચબ
ત્વ િ થર રહશ
રહેશે છ
છે અન
અને
એ આધારે એમનો મધ્યવતીર્ સહકાર જળવાઈ રહે છે . જો તેઓ િનિ કર્ય બની જાય
તો પોતાની ઊજાર્ ગુમાવી બેસે.

આગળ નથી વધતો તે િ થર ૫ણ નથી રહી

શકતો િ થરતા ૫ર સંકટ આવતા જ ૫િરણામે િવનાશ જ બાકી રહે છે . એટલા માટે
જીવનને ગિતશીલ રહેવ ું ૫ડે છ.
જીવનન
છે

િનજીર્વ છ
છે ત
તે ૫ણ ગિતહીન નથી જ
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યુગ બદલાય છે . ૫િરવતર્ન િકર્યામાં આશા અને િનરાશાના પર્સંગો આવે છે અને જાય
છે રાત અને િદવસ,

વપ્ન અને જાગ ૃિત, જીવન અને મરણ, ઠંડી અને ગરમી,

નુકસાન અને લાભ, સંયોગ અને િવયોગનો અનુભવ વગેરે આમ તો લાગે છે ૫ર પર
ં ાઈ રહે છે અને બમણા રસા વાદનો
િવરોધી ૫ણ છે વટે તો તે એક બીજા સાથે ગુથ
આનંદ આપે છે ઋણ અને ધન ધારાઓનુ ં િમલન જ િવજળીના સામથ્યભ
ર્ યાર્ પર્ભાવને
જન્મ આપે છે .
મુ કેલીઓ મનુ યને મજબ ૂત, જાગ ૃત અને સાહિસક બનાવે છે . અસુિવધાઓ ઉત્સાહ
વધારે છે અને પર્ગિત માટે સુિવધાઓ પર્દાન કરે છે . એકાકી રહેવાથી બ ેય અપ ૂણર્
છે . પ ૂણર્તાને માટે એવું કંઈક જોઈએ

માં આગળ વધવાનો ઉત્સાહ અને અવરોધ

સામેે ટકરાવાનુ ં ૫રાકર્મ પર્ગટ થત ું રહે.ે
વું આ૫ણું ૫, તેવ ું જ પર્િત ૫
પર્સ તાની શોધ ખાસ કરીને વ ત ુઓ, યિક્તઓ, પર્સંગો અને ૫િરિ થિતઓમાં જ
ં એ િચં
કરવામાંં આવેે છેે , ૫રંં ત ુ હકીક્તમાં
ી
િ ત
ં ન અવા તિવક
િ
છેે . જોો લોકમાન્યતા
ો
એ ી
એવી
રહી હોત તો

ની પાસે ખ ૂબ જ સાધનો છે અને

ને પર્િતકૂળતાઓનો સામનો જ

કરવો ૫ડતો નથી તેઓ સદા આનંિદત અને સંતોષ જણાત એનાથી િવ
ઓછી સં૫િ

છે ,

ની પાસે

અભાવગર્ ત ૫િરિ થિતઓમાં 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 . યિક્તત્વમાં ભળે લી શાલીનતાને સુસ ં કાિરતા કહેવામાં આવે
છે ત
છ.
તે

ની પાસ
પાસે

ટલા પર્માણમા
પર્માણમાં હોય છ
છે એ મુ
મજબ
જબ જ એન
એને પર્સ

રાખતા જોવામાં આવે છે .

રહેતા અન
રહતા
અને

ને દોષ-દશર્ન, અભાવ િચંતન અને ખોટા આક્ષે૫ની ટેવ

છે , તે દરે ક પર્કારની અનુકૂળતામાં રહેવા છતાંય ૫ણ પોતાની દુગર્િતનો

ના તેના

૫ર પર્યોગ કરશે જ. ૫િરણામે કાદવ ફેંકીને સાફ ક૫ડાંને ગંદાં બનાવશે જ અને એ
રીતે બધ
રીત
બધે જ મુ
મ કેલીઓના દશર્ન કરશ.
કરશે
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એ ૫ણ થઈ શકે છે કે જો િચંતનને ઉત્કૃ ટતાની દૃિ ટએ સુધારના આરો૫ણ માટે
પર્િશિક્ષત કરી લેવામાં આવે તો િચતર્ કંઈક બીજુ ં જ જોવા મળે .
ં જનો અવાજ જઈને પાછો વળે છે , દડો જ્યાંથી ફેકવામાં આવે છે , ત્યાં જ પાછો
ગુબ
આવે છે . આ૫ણું પોતાનુ ં અિ થત્વ જ

ની તેની સાથે ટકરાઈને સારી અથવા ખોટી

એવી અનુભ ૂિતયો કરવો છે . એટલા માટે આ સંસરને દપણ
ર્ ની ઉ૫મા આ૫વામાં આવે
છે આ૫ણુ
છ.
આ૫ણં વ ૫

વ ં છ,
વુ
છે તવુ
તેવ ં જ પર્િતિબબ
પર્િતિબંબ તમા
તેમાં દખાય
દે ખાય છ.
છે

વૈભવની ખોટ નથી ૫ણ જ ર પ ૂરત ું જ લો.
૫ક્ષીઓને જૂઓ. ૫શુઓને જુઓ. તેઓ સવારથી સાંજ સુધી એટલો જ ખોરાક મેળવે
છે કે

ૃથ્વી ૫ર િવખરાયેલા ચારા-દાણાની
ટલો એ ૫ચાવી શકે છે . પ
પથ્વી
ચારા દાણાની કશી જ ઉણ૫

નથી, સવારથી સાંજ સુધી કંઈ જ ખોટ ૫ડતી નથી. ૫રં ત ુ લે છે એટલું જ કે
મ માગે છે અને પેટ ૫ચાવે છે . પર્સ

ટલું

રહેવાની આ જ એક નીિત છે .

ુ બના સમય સુધ
ુ ી નાન
જ્યારે એમને નાન કરવાની ઈચ્છા થાય છે , ત્યારે મરજી
જી મુજ
કરતાં રહે છે . એટલો જ મોટો માળો બનાવે છે .
એટલો મોટો માળો નથી બનાવતાં કે

માં તેન ુ ં શરીર સમાઈ શકે. કોઈ

માં તમામ સમુદાયને બેસાડવા કે

સુવડાવવામાં આવે.
વ ૃક્ષ ઉ૫ર જુઓ દરે ક ૫ક્ષીએ પોતાનો નાનો માળો બના યો છે . જાનવર પોતાને
રહેવા યોગ્ય છાંયડાની ગોઠવણ કરે છે . તેઓ જાણે છે કે સ નહારે તેના સામર્ાજયમાં
કોઈ જ વાતની ખોટ રાખી નથી. જ્યારે

ને જ ર જણાય છે , ત્યારે તેને તે

સહેલાઈથી મળી જાય છે . તો ૫છી સંગર્હ કરવાની બીનજ રી જવાબદારી શા માટે
ઉઠાવવામાં આવે. અરસ૫રસ લડવાની તકલીફ કેમ ઉઠાવવી ૫ડે ? આ૫ણે એટલું
જ લઈએ,

ટલાની તાત્કાિલક જ િરયાત હોય.

ં ખરા અને એને ૫ણ રહેવા દઈશું
આવું કરવાથી આ૫ણે સુખ-શાંિતપ ૂવક
ર્ રહીશુય
એનાં હક્કદાર છ.
એના
છે
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આ૫ણા અંતઃકરણમાં જ િવરાટનો વૈભવ
ઈ ર અિચત્ય
અિચંત્ય છ.
છે િવ તનારની ક પના અન
અને આરાધના કઠણ છ.
છે ૫રત
૫રં ત ુ અણુ
અણની
ની અંદર
રહેલી એ મહાન શિક્તસ ાનો સરળ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે . ટીપામાં સરોવરની
ં ાં પ ૂરે પ ૂરું િવ
તમામ િવશેષતાઓ મોજૂદ છે . બીજમાં વ ૃક્ષ અને શુકર્ાણુમ

િવરાજમાન

છે . ૫રબર્ ની સમગર્ સતાનુ ં િવરાટ દશન
ર્ કોઈક િવરલાને જ થાય છે , ૫રં ત ુ તેન ુ ં
ઈ ટ દશ
દશન
ન
અંતરમાં ૫ણ ઘણી સારી રીત
રીતે કરી શકાય છ.
છે ફક્ત દશન
દશર્ન જ નહીં,
નહીં ૫રત
૫રં ત ુ
ર્ અંતરમા
સઘન સં૫કર્ અને મહત્વપ ૂણર્ આ૫-લેનો ઉ૫કર્મ ૫ણ આ ક્ષેતર્માં વધારે સરળતા અને
સફળતાપ ૂવર્ક થઈ શકે છે .
સો , િશવો , તત્વમિસ, અયમાત્મા બર્
એકાત્મઅદર્ૈતનુ ં પર્િતપાદન છે

વાં તત્વદશીર્ પર્િતપાદનોમાં એ જ

ને અ૫નાવીને કોઈ ૫ણ પોતાને ઈ રનો યુવરાજ

ં ા નાના
હોવાની વિર ઠતાને જાણી શકે છે . સૌરમંડળની તમામ સતા ૫રમાણુન
વતળ
ર્ ુ માં રહેલી છે .માનવી અંતરાલમાં સત્યં, િશવં, સુન્દરમ ્ જણાય છે અને સત,્

િચત ્ આનંદની અનેકાનેક િવભુિુ તઓના દશન
ણ િદશાઓને
ર્ થાય છે . યોગ્ય છે કે આ૫ણે

સ ૂગંધથી ભરી દે નાર ક ત ૂરીને પોતાની નાિભમાં જ રહેલી જોઈએ. પોતાને સમજો,
ઢંઢોળો, જગાડો, ઉભારો અને એવા યોગ્ય બનાવો કે એ એકમાં જ પારસ ક પવ ૃક્ષ
અને અમ ૃતની હાજરીને ડગલે અને ૫ગલે અનુભવ થતો રહે. માનવી ૫રાકર્મ,
િવવેક વગે
િવવક,
વગર
રે ક્ષતર્ની
ક્ષેતર્ની પર્ગિત ૫રથી ૫રખાઈ જાય છ.
છે
સમથર્ હોવા છતાં ૫ણ અસમથર્ કેમ ?
ટલા પોતાને સમ

છે એટલો ત ુચ્છ મનુ ય નથી. એ સ ૃ ટીની સવ

મ રચના છે .

તે પર્ાણીઓનો મુ
ત
મગટમણી
ગટમણી જ નથી,
નથી ૫રત
૫રં ત ુ તની
તેની ગિતિવિધયો ૫ણ અસાધારણ છ.
છે
પર્કૃિતની ૫દાથર્ સં૫િ
અને અનુચરની

તેના ચરણોમાં આળોટે છે . પર્ાણી સમુદાય તેના વશમાં રહે છે

મ વતેર્ છે . એની રચના એકલી અ ભ ૂત જ નથી, ૫રં ત ુ તમામ

ઈિન્દર્યોનુ ં દરે ક એક અિવરત આનંદ-ઉ લાસ દરે ક જગ્યાએ ફેલાવતા રહેવાની
િવશેષતા ધરાવ
િવશષતા
ધરાવે છ.
છે આવુ
આવ ં અ ભત
ભુત શરીર આ સ
સિૃિ ટમાં
ટમા ક્યાય
ક્યાંય ૫ણ કોઈ જીવધારીના
ભાગમાં આવેલ ું નથી.
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મનનો િવભાગ એથીય વધારે િવલક્ષણ છે જ્યાં બીજા પર્ાણીઓ પોતાના જીવનિનવાર્હ
સુધીનુ ં જ િવચારી શકે છે , ત્યાં માનવી મ તક ભ ૂત-ભિવ યનો તાલમેળ બેસાડીને
વતર્માનનો

ે ઠતમ ઉ૫યોગ કરી શકવા માટે સમથર્ છે .

પાંખો એને એવી મળે લી છે કે

ાન અને િવ ાનની બે

ના આધારે તે લોક લોકાંતરોનુ ં ૫િરભર્મણ કરવા

અને િદ યલોક સુધી ૫હોચવાનો અિધકાર પર્ાપ્ત કરવા ૫ણ સમથર્ છે .
ુચ્છ માનવી એ એક મોટી મુ
આ સવર્ હોવા છતા
છતાં ૫ણ પોતાની જાતન
જાતને ત
તચ્છ
મ કે
કલી
લી છ.
છે
આત્મિવ ાસના અભાવને કારણે આ દુભાર્ ય તેની ૫ર સવાર થયેલ ું જણાય છે .
પોતાના ઉ૫ર િવ ાસ ન કરી શક્વાને કારણે તે સમ યાઓને હલ કરવામાં,
મુ કેલીઓથી બચવામાં અને સુખદ સંભાવનાઓને પર્ાપ્ત કરવામાં બીજાનો સહારો
ં ી હોય
શોધે
ોધે છેે . એવા
એ નવરા બીજા
ી ક્યાથી
ો કેે

આ૫ણીી મદદ માટેે દોડે
ો ે ? વાત ત્યારેે

જ બને છે જ્યારે મનુ ય પોતાના ૫ગ ઉ૫ર ઉભો રહે છે , પોતાની જ ક્ષમતાઓ ઉ૫ર
ભરોસો કરે છે અને પોતાનાં જ સાધનો તેમજ સમજણની મદદથી આગળ વધવાનો
પર્યત્ન કરે છે . એ સારી રીતે સમજી લેવ ું જોઈએ કે આત્મિવ ાસ સંસારનુ ં મોટામાં
ં
મોટું બળ છે . એક શિક્તશાળી
િ
ચુબક
છે

ના આકષર્ણથી અનુકુળતાઓ જાતે જ

ખેંચાતી ચાલી આવે છે .
સંગિઠત પર્યાસોનુ મહત્વ
અસુરતા હંમેશા શ આતમાં જીતી જાય છે એનુ ં કારણ એ નથી કે દુ ટતાની શિક્ત
વધારે છે . પર્કાશથી વધારે સમથર્ અંધારું હોઈ જ ન શકે. સત્ય દે વત્વની સાથે છે ,
તેવી બળવાન અને િવજયી એણે જ બનવું જોઈએ. છતાંય આ યર્ એ વાતનુ ં છે કે
દે વાસુર સંગર્ામમાં પર્થમ દે વતાઓ જ હારી ગયા છે અને ભાગ્યા છે .
આ િવસંગતતાની પાછળ એક જ તથ્ય છે કે દે વતાઓ સંગિઠત બન્યા નહીં,
હળીમળીને કામ કરવાનુ શીખ્યા નહીં.

ૂ ેલા ર ા અને
યિક્તગત િવલાસમાં ડબ

પોતાની એકલાની જ પર્ગિતનુ ં િવચારતા ર ા.
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આ એકાકી િચંતનમાં તેમને વગર્મિુ ક્ત, િસિ , પ ૂજા-પર્િત ઠા

વા લાભો તો જ ર

મ યા જ છે , ૫રં ત ુ તે પર્ખરતાની દૃિ ટએ દુબર્ળ બનતા ગયા અને અસુરતાના
સંગિઠત આકર્મણ અને અનાચારનો સામનો કરી શક્યા નહીં. અસુરોની શ આતની
સફળતાનુ ં આ િનરીક્ષણ છે . અગર દે વતાઓએ શ આતમાં જ અસુરો

વું સંગઠન

અને હળીમળીને િવચારે લી એક જ યોજનાનુ ં મહત્વ સમજી લીધું હોત ઘ્યાન રાખ્યું
હોત તો એ દુગર્િતનુ ં ક ટ અને અ૫યશનો ટો૫લો ન ઓઢત કે

ની ચચાર્ સાભળવા

માતર્થી આદશર્વાિદયોનુ ં મન સંકુિચત બને છે .
દે વાસુર સંગર્ામમાં દે વો િવજયી ત્યારે બન્યા છે જયારે તેઓ હળીમળીને બર્ ાજી પાસે
૫હ ચ્યા અને એક જ અવા

વાત કરી છે . અસુર હણનારી દુગાર્નો પર્ાદુભાર્વ બર્ ાજી

ં ક્ત શિક્ત
ે ો હતો.
ઓ ી સયુ
વડેે દેે વતાઓની
િ
એ ી કરીને
એકઠી
ી ે કરવામા ં આવેલ
ો આ

૫ણ

દે વત્વને જીતવું જ છે તો ૫હેલાના ઈિતહાસમાંથી િશક્ષણ પર્ાપ્ત કરીને સંગિઠત
પર્યાસોની ગરીમાને સમજવી જોઈએ.
પર્િતકુ ળતાઓ જીવનન
જીવનને પર્ખર બનાવ
બનાવે છ.
છે .
આગ િસવાય રસોઈ બનતી નથી, શરદી દૂર થતી નથી કે ધાત ુઓને ગાળવી કે
ઢાળવી એ શક્ય બનત ું નથી. આદશ ની ૫િર૫કવતાને માટે એ જ રી છે કે એના
પર્ત્યે િન ઠાને ઉંડાઈને કસોટી ૫ર કસીને ખરા ખોટાની યથાથત
ર્ ાને સમજવામાં આવે.
તપા યા િસવાય સોનાને સાચું ક્યાં ગણવામાં આવે છે ? એની યોગ્ય િકંમત ક્યાં મળે
છે ? આ તો પર્ારં િભક કસોટી છે .
મુ કેલીઓને કારણે પેદા થયેલી અસુિવધાઓને દરે ક જાણે છે . એટલે એનાથી
બચવાનો પર્યત્ન કર
કરે છ.
છે આ પર્યત્ન કરવા માટ
માટે મનુ
મન યને
યન દરદિશર્
દૂરદિશતા
તા વીકારવી ૫ડ
૫ડે
છે , તથા િહંમતનો આશરો લેવો ૫ડે છે અને એવા ઉપાયો શોધવા ૫ડે છે કે

ના

સહારે િવ૫િતઓથી બચવું સંભિવત થઈ શકે. મનુ યને યથાથર્વાદી અને સાહિસક
બનાવવાવાળી આ જ બુિ મતા છે .

ણે મુ કેલીઓમાં પર્િતકૂળતાઓને અનુકૂળતામાં

બદલવા માટે ૫રાકર્મ ન દાખ ય
યુ,ં એણ
એણે સમજવુ
સમજવ ં જોઈએ કે તન
તેને સુ
સદર્ઢ
દર્ઢ

યિક્ત વ
યિક્તત્વ

િનમાર્ણ કરવાનો સારો અવસર જ ન મ યો.
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કાચી માટીમાંથી બનેલાં વાસણ પાણીનાં ટીપાં ૫ડતાં જ અગોળી જાય છે , ૫રં ત ુ
િનભાડાની આગને લાંબા સમય સુધી સહન કરે છે , તેની િ થરતા અને શોભા અથાર્ત ્
ં
ઘણી વધી જાય છે .
તેન ુ ં આયુ ય અને સુદરતા
તલવારને ધારદાર બનાવવા માટે ઘસવામાં આવે છે . બધી જ ધાત ુઓ જમીનમાંથી
કાચી જ કાઢવામાં આવે છે . એનુ શોધન ભ ી િસવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી સંભિવત
નથી મનુ
નથી.
મન ય કટલો
કેટલો િવવકવાન,
િવવેકવાન િસ ાતવાદી
ાંતવાદી અન
અને ચિરતર્િન ઠ છ
છે એની ૫રીક્ષા
મુ કેલીઓ માંથી ૫સાર થઈ આ ત૫-િતતીક્ષામાં પાક્યા ૫છી જ થાય છે .
જીવન સંગર્ામનુ ં અિનવાયર્ સોપાન ૫િરવતર્ન
૫િરવતન
ર્ પર્િકર્યાથી

ઓ ભય પામતા નથી એમને પર્ગિતશીલ ગણવામા
ગણવામાં આવે છે .

એ લોકો સારી રીતે સમ

છે કે િ થરતા એ જ જડતા છે નીરસતા છે િનિ કર્યતા છે .

આગળ નથી વધતો એ નવું િચંતન અને નવા અનુભવોનુ ં વાગત નથી કરતો તે
પોતાની ઉજાર્-શિક્ત ગુમાવી બેસે છે . પર્ગિત માગેર્ આગળ ધ૫તા લોકોએ, તે વખતે
ં ૫ડેે છેે , પર્િતક
ભ ૂતકાળનેે ભ ૂલીી ભિવ
િ યનેે વીકારવુ
ી
િ ૂળતાઓ
ઓ
મનઃિ થિત બનાવવી ૫ડે છે .

સામેે ટકરાવા માટેેની

ગિતશીલ છે ., એનામાંથી જીવન છે , પર્ાણ છે .

સફળતાની તમામ સભાવનાઓ એમાં હાજર રહેલી છે .

જીવતા હોવા છતાંય

૫િરવતન
ર્ થી ડરતા રહે છે , તે પર્ાણહીન િન તેજ છે – મડદા સમાન છે .
રાત અને િદવસ, િશયાળો અને ઉનાળો, લાભ અને નુકસાન, િમલન અને િવયોગની
મ માનવીના જીવનમાં કેટલાય ૫િરવતર્ન કર્મ આવે છે . ૫ર પર િવરોધી જણાતી
ં ૂ ાએલી-અિવિચ્છ
હોવા છતાંય તે એક બીજાની સાથે ગથ

વી છે . યુગ બદલાય છે

તો આખા સમુ
સમહને
હન પર્ભાિવત કર
કરે છ.
છે તમા
તેમાં સ ન અન
અને િવનાશનુ
િવનાશન ં જોડુ હોવા છતાય
છતાંય તનુ
તેન ં
૫િરણામ સુખકારક હોય છે . તોફાન જ્યારે આખા વાતારવણને ડહોળી નાખે છે તો
તેની સાથે વરસાદના ફોરાં ૫ણ આવી જતાં હોય છે . મનુ યનુ ં યિક્તગત અને
સામુિહક જીવન આવાં જ ૫િરવતર્નોથી ભરે લો સમુચ્ચય છે . તેન ુ ં આગમન માનવ
સમદાયને
સમુ
દાયન સજાગ,
સજાગ સાહસી અન
અને ચોિકદાર બનાવવા માટે હોય છ.
છે
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માનવી ગૌરવ એમાં જ છે કે મુ કેલીઓ, કસોટીઓ, અને ૫િરવતર્નોના પર્ગિત૫થ ૫ર
આગળ થવા માટે વાગત કરવામાં આવે. એનાથી ડરીને

તે િ થિતને વીકારવી

એ તો કાયરતા છે . જીવન સંગર્ામમાં એ જ લોકો સફળ થાય છે ,

૫િરવતર્નોને

પર્ગિતનો િવક પ માનીએ તેને હસીને વીકારે છે -ગળે લગાડે છે .
અઘ્યાત્મક્ષેતર્ની સફળતાનો સુિનિ ત માગર્
અઘ્યાત્મનો એક ૫ક્ષ છે – યોગ, અને ત૫. બીજો છે પુણ્ય ૫રમાથર્. બ ેની સંયક્ુ ત
શિક્ત વડે જ સમગર્ શિક્ત ઉત્પ

થઈને ચીર સફળતાની પ ૃ ઠભ ૂિમ બને છે .

એક પૈડાની ગાડી ક્યાં ચાલે છે ? એક ૫ગથી લાંબી મુસાફરી કરવી અને એક જ
હાથ વડે તલાવર ચલાવતા
ચલાવતાં જીતવાની વાત ક્યા
ક્યાં બને છે ?
યોગનુ ં તાત્પયર્ છે , ભાવના, આકાંક્ષા અને િવચારણાને ઉત્કૃ ટતા સાથે જોડી દે નાર
િચંતન પર્વાહ. ત૫નો અથર્ છે -સંયમ, અનુશાસન, ૫િરશોધન, સાહસ અને અનુિચત
સાથે સંક પયુક્ુ ત સંઘષ.ર્ જો આટલુું જ થઈ શકે તો સમજવુું જોઈએ કે આત્મોકષર્
માટેનો સુિનિ ત આધાર ઉભો થઈ ગયો અને આત્મબળનો ભંડાર ભરાઈ ગયો તેમજ
યિક્ત સવર્ સમથર્ િસ

પુરુષ મહામાનવ બની ગઈ.

આ મેળવેલી આત્મશિક્તનો ઉ૫યોગ િવલાસ, વૈભવ, યશ-સન્માન માટે કરવાનો
િનષેધ છે . એને તો ઈ રના ખેતરમાં બીજની

મ વાવવાનો અને હજાર ઘણો

બનાવવાનો િવચાર કરવો જોઈએ. આ છે પુણ્ય ૫રમાથર્નો ર તો.
સાધુ બર્ા ણ, યોગી યતી આજીવન લોકમંગળનાં કાય માં પોતાની ક્ષમતાનો ઉ૫યોગ
કરતા રહ
રહે છ
છે આ છ.
છે સમગર્તાનો માગ
માગ.ર્

કોઈ ૫ણ સાધક આ અઘ્યાત્મ તત્વદશ
તત્વદશનના
ન
ર્ ના

િસ ાંત અને િવ ાનને સમજશે, તે આ ક્ષેતર્માં ખ ૂબ જ સફળતા મેળવી શક્વામાં
ૂ ા
સમથર્ બનશે, એ નક્કી જ છે . િનરાશા તો ભર્િમતને, ભટકાવમાં ૫ડવાવાળાને, ટંક
ર તા શોધવાવાળાઓને હેરાન કરે છે .

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
ાનની મહ ા કમર્ની સાથે જ
ાનન ં પોતાનુ
ાનનુ
પોતાન ં આગવુ
આગવ ં મહત્વ છ,
છે તન
તેને ૫ચાવવા કમર્ જોઈએ જ નહીં તો અ૫ચો

ઉત્પ

કરશે. “સબસે ભલે િવમ ૂઢ િછનિહં ન યા૫િહં જગત ગિત” વાળી કહેવતમાં

એટલા માટ સાથર્કતા રહેલી છે કે અ ાની જાનવરની

મ પેટ પર્જનન પ ૂરતા જ

મયાર્િદત રહીને પોતાનો િનવાર્હ આનંદપ ૂવક
ર્ કરી લે છે , ૫રં ત ુ
ૃત થવાથી ત
ૂખ ઉત્પ
અને િવવક
અન
િવવેક જાગ
જાગત
તે ભ
ભખ
ઉપ

ાનીનુ ં અંતઃકરણ

ૂિત ન થાય તો ત
કરે છ
કર
છે અન
અને તની
તેની પ
પિતર્
તે

આત્મ પર્તાડનાના ૫માં ધમાલ મચાવે છે . આને જ

ાનદં ડ કહેવામાં આવે છે .

વી

રીતે ધનનો સદુ૫યોગ અને રક્ષણ થઈ શકે નહીં તો તે અનેક પર્કારની મુ કેલીઓ
પેદા કરે છે અને ગરીબાઈ કરતાં ૫ણ વધારે મુ કેલી ૫િરિ થિતમાં મ ૂકી દે છે .
આ જ વાત

ાન સં૫િ ની બાબતમાં લાગુ ૫ડે છે . જો એને કમન
ર્ ા ૫માં બદલવાનો

અવસર ન મળે તો તે સંગર્હકતાર્ને હેરાન કરી મ ૂકે છે .
ફક્ત સંચય તો એક પર્કારનુ ં યસન છે . આને જ બુિ િવલાસ કહેવામાં આવે છે .
વા તવમાંં આનેે િનં
િ દ
ં નીય
ી તોો નથીી ગણવામાંં આવત.ું ૫રંં ત ુ સાથક
ર્ તા ત્યારેે જ
ગણવામાં આવે કે જ્યારે તે કમર્માં બદલાય. જો એમ ન બને તો
િવસંગિત ઉલટી અંતદૃંદ ઉભો કરી દે છે .

ૂઢતમ લોક
નીિતકારે બરાબર જ ક ું છ
નીિતકાર
છે ક
કે “ય
ય તુ મ
મઢતમં
લોકે ય ત ુ બુ
બિિ

ાન અને કમર્ની

૫રં ગતા – ઉભૌ તૌ
૫રગતા

ુ ે માન્યૈવિમતરોજના” અથાર્ત ્ સંસારમાં બે જ જણ સુખી રહે છે . એક Ôમ ૂઢÕ
સુખ મ ત
અને બીજો -Õપારં ગત બુિ વાળોÕ બાકીના બધા જ દુઃખી જણાય છે . મ ૂઢ એ છે કે
પેટ પર્જનન િસવાયની વાત કદીય િવચારતા નથી. પારં ગત બુિ વાળા એ છે
કમમા
કમ
મ
બિિ નો ઉ૫યોગ કરી િવચારની સ૫િ
સં૫િ ના આધાર
આધારે મળવાવાળી િરિ -િસિ
િસિ ન
ને
ર્ ાં બુ
પર્ાપ્ત કરી,

પ ૂણત
ર્ ાના લ ય સુધી ૫હ ચે છે , આવી જ યિક્તઓ

ેય-સન્માન મેળવે છે . સમાજ

એમને જ પોતાના માગર્દશર્ન ગણે છે . આ૫ણે દરે ક એ

ેણીમાં ૫હ ચવા તૈયાર રહેવ ું

જોઈએ.
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સમિ ટ સાધનાનુ ં તત્વદશર્ન
ઈ ર

મરણને બર્ િવ ા અથવા તત્વદશ
મરણન
તત્વદશન
ન
કહેવામાં આવ
કહવામા
આવે છ.
છે પર્ભુ
પર્ભ અથવા
ર્

ભગવાનને યોગ્ય શબ્દથી સંબોધવા 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 કહેવામાં
આવે છે . આ જ િવરાટ છે . આનુ ં જ િદગ્દશર્ન અજુનને
ર્ , યશોદાને અને કૌશ યાને
ુ
ાનચ ઓ
વડે કરાવવામાં આ યું હત.ું Ô વÕ નો Ô૫રÕ ની સાથે એક્તાનો ભાવ
િવકિસત બ ે આ જ િવરાટદશન
ર્ નુુ ં સારતત્વ છે .
ઉત્કૃ ટતા ૫રમનો બીજો ૫યાર્ય છે , અથાર્ત ્ ભાવના અને િવચારણામાં

ે ઠતાની

૫સંદગી, સ ભાવના, સ િવચારણા, સત્પર્વ ૃિત અ૫નાવવી આદશ નુ ં પાલન કરવું એ
જ ૫રમાત્માની ઉપાસનાનુ ં લ ય છે . આ ભાવ આ શબ્દોથી ઉત્પ
ભગવાનનેે સત્પર્વિૃિ ઓ
ઓનોો સમુદાય કહીી શકાય.
વભાવમાં

ૂ માં
થાય છે . ટંક

યિક્તગત
િ
જીવનમાંં ગુણ કમર્

ટલી સત્પર્વ ૃિતઓનો સમાવેશ કરે છે એ એટલા જ પર્માણમાં

ઈ ર૫રાયણ સમજી શકાય છે . સમાજમાં સત્પર્વ ૃિતઓ વધારવી, દુ પર્વ ૃિ ઓ દૂર
કરવાનો પર્બળ પુરુષાથર્ કરવો અને એને માટે પોતાને યોગ્ય બનાવવા એ
૫રમાત્માની િવ ામાની િવરાટની આરાધના જ છે .
જો એ મહાનની સાથે પોતાની

દર્ુ ની ઘિન ટના ઈ ટ છે અને તે પર્માણે બનવા માટે

ચીર પર્ગિત સ ૂધી ૫હોચવાનો ઉમંગ અંતઃપર્ેરણાની

પે જાગે, તો ૫છી પ ૂજા

ઉ૫ચારની ઉંચ
ઉંચે ઉંઠીન
ઉંઠીને ૫રમાત્માની બાબતમા
બાબતમાં યથાથ
યથાથવાદી
વ
િનણય
અ૫નાવવો
ર્ ાદી િનણય
ર્
જોઈએ. આ જ યોગ સાધના છે , યુગને અનુ ૫ ઉપાસના આરાધના છે .

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
માનવોિચત સાચો પુ ષાથર્
વધારે ભોગવવાની લાલસમા
વધાર
લાલસમાં બધાશો
બંધાશો નહીં,
નહીં એટલુ
એટલં બધુ
બધ ં ન ઈચ્છશો ક
કે

સવર્

સાધારણને મળી શક્ત ું નથી. આ પર્યત્નમાં નુકસાન છે ખોટ જ ખોટ છે . પર્કૃિત કોઈને
૫ણ એની મયાર્દાથી વધારે સંગર્હ કે ઉ૫યોગ કરવા દે તી નથી.
વૈભવ મેળવવા અને તેનો હદ બહારનો ઉ૫યોગ કરવાની લાલચ યિક્તને કેટલી
૫રે શાની કરાવે છે , એનુ ં દૃ ય એવા લોકોની શ આત અને અંતને જોઈને જ અનુભવી
શકાય છે . એવી શી જ ર છે કે એનો પર્યોગ અનુભવ આ૫ણા માટે જ કરીએ ?
કાંટાળા માગર્ ઉ૫ર ચાલનારાના ૫ગ કેવી રીતે લોહી લુહાણ થાય છે એ બીજાને તેવ ું
કરતા જોઈને કે એને પ ૂૂછીને ૫ણ જાણી શકાય છે . ૫છી શા માટે દરે ક મુુ કેલી
અ૫નાવીને એનો તર્ાસ સહન કરવામાં આવે.
મનુ ય જન્મનો કીંમતી અવસર હા યા પદ ભરણ પોષણમાં ગુમાવી દે વામાં આવે,
એમાં કોઈ જ ડહા૫ણ નથી.

ઓ ખ ૂબ કમાયા અને ખ ૂબ ઉડા યુ. એમનો અંતરાત્મા

ે ો ૫ડેે છેે ? એ આ૫ણીી આજુબાજુ
શું કહેે છેે અનેે લોકોનો
ો ો ો િતર
િ
કાર કેેટલોો સહેવ
જોવામાં આવતાં ઉદાહરણોથી ૫ણ જાણી શકાય છે .
આ સુયોગના સદુ૫યોગ માટે અનેક પર્યોજનો સામે હાજર રહેલાં છે . એમની સામે
કેમ ઘ્યાન આ૫વામા
કમ
આ૫વામાં આવ
આવે નહીં ? શા માટ
માટે આવો માગર્ ન અ૫નાવવામા
અ૫નાવવામાં આવ
આવે ક
કે
ને અનુસરીને બીજાને

ેય અને સન્માન પર્ાપ્ત થઈ
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