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ૐ ભભૂવુઃ વઃ તત્સિવતવુરણ્ય ભગ | દવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત્॥



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણાનનો અલખ જગાવો

ાનદાનથી મનુ યને સવાર્ંગી અને થાયી લાભ થાય છે. ઋિષઓએ આપેલા 
મળૂભતૂ ાનને જ આધાર બનાવીને મનુ યતા ત્યારથી આજ સધુી િવકાસ 

કરતી આવી છે. જો પવૂર્ પરુુષોએ આ ઉ૫કાર ન કય  હોત અને કેવળ ધનની જ 

સાધના શીખવી હોત અને કેવળ એ જ સાધન શોધીને આપ્યા હોત અને કેવળ 

એ જ સાધન શોધીને આપ્યા હોત કે નાથી શારીિરક ભોગોની જ સિુવધા થઈ 

શકી હોત, તો કદાચ મનુ ય આજ સધુી ૫શનુી અવ થામા ંજ હોત. ન તો તમેન ે

િઆત્માનુ ં ાન થાત અને ન તો ઈ રનો ૫િરચય થાત.

શરીર જ એમનો આત્મા હોત અને શરીર જ ૫રમાત્મા, ની તિૃપ્ત કરતા રહવેી 
એ જ એની પજૂા હોત. એ આજની માફક ધમર્, અથર્, કામ અને મોક્ષને પર્ાપ્ત 

કરવાનો માગર્ ન શોધી શકત. આજની સુદંર સભ્યતા, આનદંભરી સં કૃિત અને 
ક યાણકારી ધમર્, મને કારણે આ૫ણે મનુ યો સસંારના સવર્ ે ઠ પર્ાણી બન્યા 
છીએ એ ઋિષ મિુનઓનો એવો ઉ૫કાર છે,  એમણે ાનદાનના ૫મા ંઆ૫ણી 
ઉ૫ર કય  છે. ાનદાન સસંારનો સવર્ ે ઠ ઉ૫કાર છે.

ગણુ અથવા ચિરતર્ િવકાસને ૫ણ પર્થમ ેણીનો ઉ૫કાર માનવામા ંઆ યો છે. 

આ ૫ણ ાનદાનની અંતગર્ત આવે છે. જો આ૫વામાં આવેલુ ં ાન મનુ યનેણ ુ ુ
ગણુવાન અથવા ચાિરતર્વાન ન બનાવી શકે તો એ ાન ાન નથી અથવા તો 
એને આ૫નાર ચાિરતર્વાન નથી. ગણુ તથા ચિરતર્ તો ાન સાથે જોડાયેલા છે. 

ાનની સાથે એમનુ ંઆવવુ ંઅિનવાયર્ છે. 
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પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
સસંારનો સવર્ ે ઠ ઉ૫કાર કરવા માટે મનુ યે  વય ં ાની, ગણુવાન તથા 
ચાિરતર્વાન બનવુ ંજોઈએ અને આ િવશેષતાઓને કોઈ૫ણ જાતના વાથર્ અનેુ
લોભ વગર સમાજમા ંવહેંચવી જોઈએ, ૫રંત ુએનો અથર્ એ નથી કે ઓ સવર્ 
ે ઠ ઉ૫કાર કરવાની ૫િરિ થિતમા ં નથી તેઓ ઉ૫કારના ં કાય થી િવમખુ 

અથવા ઉદાસીન થઈ જાય. ઓ પર્થમ ેણીનો ઉ૫કાર નથી કરી શકતા તેમણે 
બીજી અથવા તર્ીજી ેણીનો ઉ૫કાર કરતા રહવે ુ ંજોઈએ. સમાજના જીવન અન ે

સસંારના િવકાસને માટે ૫રો૫કારની પર્વિૃતઓ ઘણી આવ યક છે. એ ચાલતી 
જ રહવેી જોઈએ.

૫રો૫કાર તથા ૫રમાથર્નુ ં ઉચ્ચ તરીય વ ૫ બીજાઓના આત્મામા ં પર્કાશ 

ઉત્પ  કરવો, એમની પર્વિૃ ઓને સન્માગર્ની િદશામા ંવાળી દેવી એ છે. એ 

અનદુાનથી ૫થભર્ ટોન,ે િદગ્મઢૂ થયેલાઓને સન્માગર્ તરફ વાળી અને પર્વતૃુ ભર્ , ૂ ફ પર્ ૃ
કરી શકાય છે. આવો વળાકં  કોઈ આપી શકે છે એ જ વા તવમા ંમહાન ાન 

અને અક્ષય પણુ્યનો અિધકારી છે. વા મીિક, અંગિુલમાલ, આમર્પાલી વા 
૫િતત લોકોની જીવનિદશા  ાનીઓને વાળી દીધી એમની સેવા સહાયતા 
સમદુર્ અને ૫વર્તથી ૫ણ મોટી હતી. અભાવગર્ ત, અ૫રાધી અને દીનદુખી 
લોકોમા ંમોટાભાગના માગર્ ભલૂેલા હોય છે. જો એમના જીવનકર્મને કોઈ સાચી 
િદશામા ંવાળી દે તો એ જ લોકો સમાજની મહાન સ૫ંદા બની શકે છે અને 
પોતાનુ ંજ નહી, બીજા અસખં્ય લોકોનુ ં૫ણ ભલુ ં કરી શકે છે. પર્ાચીનકાળના 
સાધ ુબર્ા ણ આ ૫રમાથર્મા ંજ એમનુ ંજીવન સમિપર્ત કરતા હતા.  એટલ ેજ 

એમના યશગાન સદાય ગવાય છે. એમના પર્ત્યે અનતંકાળ સધુી ા યકત 
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થતી રહશેે. એમના વારસદારો અને વેશધારીઓને જનતા મોટાઈ પર્દાન કરે છે. 

ની તલુના આ સસંારમા ંબીજા કોઈની સાથે નથી કરી શકાતી.



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
સદ્ ાન નુ ંઅમતૃ વહેંચો 

એ ે ે ં ો ી ં ી ે ો ં ોસદ્ ાન  જ એ અમતૃ છે કે નાં થોડા ટીપાં પર્ાપ્ત કરીને મતૃકોમાં જીવનનો
સચંાર થાય છે. આવા અમતૃને  જનસાધારણ સધુી ૫હ ચાડી શકે એમના 
પણુ્ય ૫રમાથર્ની મહ ા અખટૂ છે. નારદ દેવિષર્ એટલા ંમાટે હતા કે ત૫સાધના 
ારા વગર્ મિકતની આકાકં્ષા ન રાખતા ઘરેઘરે સ ાન ન ંઅમત વહેંચવા માટેારા વગર્ મિુકતની આકાક્ષા ન રાખતા ઘરેઘરે સદ્ ાન ન ુઅમતૃ વહેંચવા માટે
િનરંતર ભર્મણ કરતા હતા. નારદની સીધી ઓળખાણ ભગવાન સાથે હતી. 

તેઓ ક્ષીરસાગરમા ંસઈૂ રહલેા ભગવાનને ગમે ત્યારે જગાડી શકતા હતા. આ 

અિધકાર બીજા કોઈને મ યો ન હોતો. ભગવાનને બીજા કોઈ ઋિષ કે દેવતા 
આટલા ં િપર્ય ન હતા. કારણ ૫ણ સ૫્ ટ છે. ભગવાન ાન ૫ છે. જયા ં ટલુ ં
સદ્ ાન  છે ત્યા ંએટલા ંજ ભગવાન છે એમ માનવુ ંજોઈએ. 

ાન ૫રાયણ યિકત હકીકતમા ંભગવાનમા ંજ રમણ કરે છે અને એનામા ંજ 

લીન થઈ જાય છે. નારદજીની િ થિત એવી જ હતી. તેઓ માનતા હતા કે દુઃખી 
પર્ાણીઓનુ ં ક યાણ એકમાતર્ સદ્ ાન થી  થઈ શકે છે. આ સસંાર વગર્ના 
૫મા ં ાન ારા જ િવકિસત થઈ શકે છે. એટલે પર્ાણીઓ ૫ર િનરંતર ાન 

વરસવુ ંજોઈએ. એમની વીણા આ જ મહાન પર્યોજન માટે ઝકૃંત થતી હતી અને 
જનમાનસ માટે એમના ઝકંારમાથંી ગુજંન ઉત્પ  થતુ ંહત ુ.ં 

૫રમાત્માની પર્સ તાનો વધારે ે ઠ આધાર આવા ઉચ્ચકોિટના ૫રમાથર્ કરતા 
બીજો કયો હોઈ શકે ? એટલ ેનારદન ેસવ ૫રી ૫દ પામનારા દેવિષર્ માનીએ તો 
એ ઉિચત મ ૂ યાકંન જ છે.
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પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
આજની ૫િરિ થિતઓમા ં યિકત અને સમાજના ક યાણનો માનિસક ઉપાય 

સદ્ ાન નો યા૫ક પર્સાર જ હોઈ શકે છે. એના વગર જનમાનસનુ ં૫િરવતર્નદ્ પર્ હ ુ
શક્ય નથી. જયા ંસધુી ભાવનાઓ બદલાય ત્યા ંસધુી િવષય ૫િરિ થિતઓમા ં
રતીભાર ૫ણ સધુારો નહીં થાય. સાચુ ં તો એ છે કે િશક્ષણ એન સ૫ં તા 
વધવાથી સા૫ને દૂધ િપવડાવવાની મ વતર્માન દુ ટતા તથા કુમાગર્ગાિમતા 
વધ ુતેજીથી વધશે. એટલે સદ્ ાન ની ઉપેક્ષા કરવાના આ વાતાવરણમા ંકાલ 

માટે એવી જ આશા રાખી શકાય કે વધી ગયેલા ંિશક્ષણ અને સ૫ં તા સસંારની 
િવ૫િ ઓમા ંજ વધારો કરશે. 

સાચો સધુાર તો એ સમયે થશે  િદવસે એવો અનભુવ કરવામા ંઆવશે કે 

માનવીય ઉત્થાન યા ૫તનનો આધાર એવા "સિ ચારો" ને જનમાનસમા ં
પરેૂપરુી તત્પરતાની સાથે થાિપત કરવામાં આવે. સાચા નેતતૃ્વનો ઉદય થયોૂ ુ ૃ
એમ એ િદવસે માની શકાય કે  િદવસે ઉદાર યિકત બધુ ં ક કામ છોડીને 
જનજાગરણના પણુ્ય૫રમાથર્મા ં સાચા મનથી પર્વ ૃ  થશે. જ્યારે આવી 
પણુ્યપર્િકર્યા દૃિ ટગોચર થવા લાગે તો જાણવુ ંઅને માનવુ ંજોઈએ કે સસંારના ુ ુ ુ
સૌભાગ્યના સયૂર્નો ઉદય થવામા ંહવે વાર નથી.

સકંોચ છોડો, આગળ વધો :

અ ાન પી અંધકારમા ંભટકતા માનવ સમાજને પર્કાશ આ૫વા માટે દી૫કની 
મ પોતાને સળગાવનારા ભાવનાશીલ લોકો આગળ આવે તો યગુ બદલાય. 

યઘુ્ધોમા ંલાખો કરોડો લોકોએ પોતાનુ ં લોહી વહા યુ.ં શાિંતને માટે થોડાક જીવતં 
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લોકો જ પોતાનુ ંજીવન સમપર્ણ કરી શકે તો કામ ચાલી શકશે. એશઆરામની 
િજંદગીના ંસ૫ના બધા લોકો જુએ છે. 



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
કેટલાક એવા "પાગલ" ૫ણ નીકળવા જોઈએ કે  શરીર ઢાકંવા અને પેટ 

ભરવાની આવ યકતાને પરૂી માનીને સસંારના ભાવનાત્મક ઉત્કષર્ને માટેૂ
પોતાનુ ંજીવન હોમી શકે.

યગુપરુુષ, મહાકાલ એવા ભાવનાશીલ નરનારીઓને આંખો ફાડી ફાડીને શોધ ે

છે પોકારે છે અને બોલાવે છે  ૫રંત સ ાટાને ચીરતો કોઈ અવાજ નથી આવતોછ. પોકાર છ અન બોલાવ છ. ૫રત ુ સ ાટાન ચીરતો કોઈ અવાજ નથી આવતો
તે કેટલા દુભાર્ગ્યની વાત છે ! ધમર્ અને અધ્યાત્મનો ઢ ગ કરીને લાખો લોકો 
બેઠા ં છે, ૫રંત ુજનતા માટે વ તતુઃ કંઈક કરવાની ભાવના મનામા ંજાગતી 
હોય એવા લોકો શોધ્યા જડતા નથીહોય એવા લોકો શોધ્યા જડતા નથી.

ભારતમાતાના આ દુભાર્ગ્ય તથા લકંને દૂર કરી દેવા માટે થોડાક 

બિલદાનીઓની જ ર છે. એવા બિલદાનીઓ  માથુ ંકપાવવા માટે નહીં, ૫રંત ુ

ો ો ં િ ે ઉ ર્જનજાગરણનો અલખ જગાવવા પોતાનુ બિલદાન આ૫વા માટે ઉ લાસપવૂર્ક
આગળ આવી જાય.

સતંોની ૫રં૫રામા ંઅલખ જગાવવા તે એક બહ ુમોટી આધ્યાિત્મક સાધના છે. 

ગોરખપથંી તથા બીજા સાધઓુ ઘરે ઘરે જઈને અલખ જગાવતા હતા. ઉ ોધન 

કરતા હતા. મસુલમાન ફકીરો ૫ણ ગલી મહો લાઓમા ં ઉચ્ચ વરે 

જનજાગરણના ંગીતો ગાયા કરતા હતા, ૫રંત ુઆ  એ ૫રં૫રા લપુ્ત થઈ રહી 
છે. મનુ ય વાથીર્ અને આરામિપર્ય થઈ રહયો છે. પોતાનો અહકંાર ઘટાડવા 
નહી, વધારવા ચાહ ે છે. કોઈને દરવા  આ૫ણે શા માટે જઈએ ? આનાથી 
એમના અહકંારને ઠેસ ૫હ ચે છે અને બેઇજ્જતી લાગે છે. શાન તો રહવેી જ 

ોઈએ ો ઈ ી િ એ ઈ ઈ ે ે ોઈ ે ં ં ે
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જોઈએ. મોટાઈની ૫િરભાષા એ થઈ ગઈ છે કે કોઈને ત્યા ં વગર આમતંર્ણે
અથવા તો ઓછા આગર્હથી ૫હ ચી જતા તે ઘટે છે, 



પર્િતક પજૂા પાછળ પાયેલા સકેંત અન ેિશક્ષણ
જ્યારે બહ ુઆગર્હ, બહ ુખશુામત, બહ ુસન્માન અને બહ ુઆદર મળવાથી વધે છે. 

આવો અહકંાર પરૂો થઈ શકે તો કહવેાતા િસ ાતંવાદી અને મોટા લોકો ૫ણ ાનહ ૂ હ
તથા સધુારણા માટે તૈયાર થઈ શકે. ૫રંત ુઆવુ ંસભંવ કેવી રીત ેથઈ શકે ?  

સદ્ ાન નો જનતાને કોઈ ૫િરચય નથી, કોઈ રુિચ નથી, ઉત્સાહ નથી, એના 
માટે કોઈને બોલાવવાનો આગર્હ કોણ કરે ? અને એવો આગર્હ હોય તો જાય કોણ 

? અહકંારનો ૫હાડ સામે આવી રહયો છે. બેઇજ્જતી તથા સકંોચે ૫ગમા ંબેડી 
૫હરેાવી દીધી છે. એ મીરાઓ નથી મળી,  ૫ગમા ંઘઘૂરા બાધંીન,ે હાથમા ંએક 

તારો લઈને પોતાના ભગવાનનો ગણુાનવુાદ ગલીએ ગલીએ સભંળાવે. એ 

સરુદાસ તથા કબીર ૫ણ દૃિ ટગોચર નથી થતા.  શોકગર્ ત જનતાની યથા 
દૂર કરવા માટે અિ નીકુમારોની માફક એમના દરવાજા ખટખટાવવા માટે 

કરુણાદર્ર્ થઈ બોલા યા વગર જઈ ૫હ ચે. ન જાણે આવા ઉદાર નરનારીઓ 

સદ્ ાન નુ ં અમતૃ વરસાવવા માટે વાદળોની માફક આ િવ  આકાશના 
પર્ાગંણમા ંિવચરણ કરવા માટે ક્યારે નીકળશે ? અગર આ કાયર્ પૈસાથી કે નોકરી 
ારા થઈ શકયુ ંહોત તો કરાવી ૫ણ શકાયુ ંહોત. 

મહાત્મા ગાધંીને ખાદીના પર્ચારપર્સાર માટે કાયર્કતાર્ઓની આવ યકતા ઊભી 
થઈ તો ૫ગારદારોથી આ કાયર્ શક્ય ન બન્યુ.ં જ્યારે પ.ં નહરુે, સરદાર ૫ટેલ 

અને િવનોબા ભાવે વી મધૂર્ન્ય યિકતઓએ આ કાયર્ સભંા યુ ંઅન ેગાડી લઈ 

ખાદીને ગલી ગલીમા ંવેચી, ટીનના પી૫ને વગાડી વગાડીને અવાજ લગા યો 
ત્યારે જ ખાદીનો આટલો પર્ચાર થયો. આ જ રીતે સમાજની પર્િતિ ઠત 

યિકતઓ યગુસાિહત્યને લઈને જવારે ઘરે ઘરે વચંાવવા નીકળશે ત્યારે જ 
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ાનય  સફળ થશે. મધૂર્ન્યો, મનીષીઓ તથા પર્િતિ ઠત ૫િરજનોએ આ કાયર્ 
માટે આગળ આવવુ ંજોઈએ


