
ાનની સાથર્કતા કમર્થી 

ાનની સાથર્કતા કમર્થી
યતર્ યોગે ર: કૃ ણો યતર્ પાથ  ધનધુર્ર : |

તતર્ ી િવજયો ભિૂત વુા નીિતમર્િત મર્મ ॥
 

ં ો ે ે ં ધ ધ ર્ ી ર્ ો ં ી િ િજયા યોગે ર કૃ ણ અને જયા ધનધુાર્રી અજુ ર્ન હોય ત્યા લ મી, િવજય, વિૃ
અને અટલ નીિત છે એવો મારો મત છે.

કૃ ણને ાનનુ ંઅને અજુ ર્નને કમર્નુ ંપર્તીક માન્યુ ંછે. ભગવાને ગીતાનુ ં ાન 

આપીને ઉદબોધન કયુર્, અજુ ર્ને ગાડંીવ ઉઠાવીને યુ શ કરી દીધુ.ં 
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કેવલ ાન લગંડા સમાન છે અને કેવલ કમર્ આંધળા સમાન છે. આંધળો 
અને લગંડો ઉંડી નદી પાર કરી શકયા હતા એ કથા પર્િસ  છે. જો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

આંધળાને લગંડાને પોતાના ખભા ૫ર ન બેસાડયો હોત અને લગંડાએ 
આંળાને માગર્દશર્ન ન આપ્યુ ં હોત તો બ ે જણ નકામા બની નદીના 
િકનારે બેસી રહતે અને નદી પાર કરવાના ઉ ે યમા ંસફળતા ન મળી 
હોત. 

ધમર્ અને અઘ્યાત્મની ઉચ્ચ દાશર્િનક િવચારધારા ખબૂ જ ે ઠ અને 
પર્શસંનીય છે. એના ટલા ગણુ ગાઈએ અને મહત્વ બતાવીએ એટલા ં
ઓછા છે, ૫રંત ુસાથે એ ૫ણ ઘ્યાન રાખવુ ંજોઈએ કે કેવળ એ કહવેાતા 
ાન સધુી સીિમત રહવેાથી કામ નહીં ચાલે. જો ગીતા, રામાયણ, ભાગવત 

વગેરેનો પાઠ કરતા રહીએ, કથા પર્વચન સાભંળતા રહીએ તો એનાથી  
સમજદારી તો વધે છે  ૫રંત એટલા માતર્થી કોઈ પર્યોજન િસ  નહીં થઈ સમજદારી તો વધ છ, ૫રત ુએટલા માતર્થી કોઈ પર્યોજન િસ  નહીં થઈ 
શકે. કથા સાભંળવાથી તથા અમકુ પુ તકનો પાઠ કરી લેવાથી  લોકો 
આિત્મક પર્ગિતની આશા રાખીને બેઠા છે તે કેવળ ભર્મમા ંજ છે. ાનની 
સાથર્કતા ત્યારે છે કે જયારે એ કમર્ના ૫મા ં૫િરણત થઈ શકે. જો તે 
સાભંળવા, સમજવા સધુી જ સીિમત રહ ેતો એવા ાનને નપુસંક તથા 
િન પર્ાણ જ કહવેાશે. વી રીતે માટીની બનેલી ગાયનુ ંદૂધ ન દોહી શકાય 
એવી જ રીતે િન પર્ાણ ાનથી જીવન િવકાસની કોઈ સમ યાનુ ંસમાધાન 

ઈ ેન થઈ શકે. 

આ રીતે અિવવેકપવૂર્ક, અસગંત અને અ ત ય ત કામ કરવાથી 
ધમાચકડી મચી જાય છે, હો હા થઈ શકે છે, ૫ણ એનાથી કોઈ પર્યોજન 
ં ી ં ે ી ં ી ે ી િ ી ં િ ે ેપરંુુ નથી થતુ.ં રેતીમાથંી તેલ કાઢવાની િકર્યાથી શુ ં૫િરણામ આવે છે ?  
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પાણીને વલોવવાથી ઘી કોને મ ય ુ છે ? િબચારો ઘાણીનો બળદ આખો 
િદવસ ચાલવા છતા ં કેટલી યાતર્ા પરૂી કરી શકે છે ? હોડીને દોરડાથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાં

ૂ
બાધંી રાખીને હલેસા ંમાયાર્ કરીએ તો એ ૫િર મ શુ ંકામમા ંઆવે ? કોઈ 
સારી કાયર્૫ િતની પાછળ િવવેકશીલતાનુ ંયોગ્ય સિંમ ણ આવ યક છે. 
કુિવચાર જયારે કુકમ નુ ં ૫ ધારણ કરી લે છે ત્યારે દુષ૫્િરણામ સામે 

િ િઆવે છે.  કાયર્ ૫મા ં૫િરણત ન થઈ શકે એવા િવચાર સામાન્ય રીતે 
લોકોના મનમા ંઆવતા રહ ેછે,૫રંત ુએનાથી મનોભિૂમને ગદંી કરવા વી 
થોડીક હાિન તો થાય છે. એ જ રીતે ઉ મ િવચાર મિ ત કમા ંસદાય રહ ે
તો એ ૫ણ થોડ ંસારં છે  ૫રંત કોઈ કહવેા લાયક ફળ ત્યારે જ જોવા મળે તો એ ૫ણ થોડુ સારુ છ, ૫રત ુકોઈ કહવા લાયક ફળ ત્યાર જ જોવા મળ 
કે જયારે એ કાયર્ ૫મા ં િવકિસત થવા લાગે. જીવન લ યની પર્ાિપ્ત માટે 
એ ખબૂ આવ યક છે કે  ઉ મ  ાન સાભં યુ ંતથા સમજયુ ં છે તેને 
કાયર્ ૫મા ં િવકિસત કરવાની તૈયારી કરવામા ં આવે. અધરુા મનથી 
સાભંળેલુ ંતથા સમ લુ ં ાન મનોરંજન માતર્ બની જાય છે. ૫રંત ુ ને 
ભાવનાપવૂર્ક દયગંમ કયુર્ હશે તે કાયર્ ૫મા ં૫િરણત થયા િવના નહીં 
રહી શકે. અઘ્યાત્મ ાનને મનોરંજન માટે અથવા હલકા મનથી 
ં ી એ ીં ી ે ે ે ે ે િ ધ ંસાભળવાથી એ લાભ નહીં મળી શકે કે ને માટે તે મહાન િવચારધારાન ુ

િનમાર્ણ કરવામા ંઆ યુ ંછે. 

ાન અને કમર્નુ ંસિમ્મિલત વ ૫ જ અંતઃકરણમા ંસં કારનુ ં વ ૫ ધારણ 
ે ે ે એ િ ં ો ધ િ િ ેકરે છે અને એ ૫િર૫કવ સ કારોના આધાર ૫ર આિત્મક િવકાસ થાય છે. 
મશાન વૈરાગ્ય તો આવેશના ૫મા ંકોઈકવાર આવી જાય છે. એનો લાભ 
અટલો જ છે કે તત્કાલ એ આવેશમા ંકોઈ સત્કમર્ થઈ જાય, કોઈ શભુારંભ 
થઈ જાય તો સારંુ છે, નહીંતર એ આવેશ ઠંડો થતાનંી સાથે એ જ જની થઈ જાય તો સારુ છ, નહીંતર એ આવશ ઠડો થતાની સાથ એ જ જૂની 
ઘરેડમા ંગાડુ ંગબડવા લાગે છે.  
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આ આવેશોની ભરતીઓટ સં કારવાન ૫િર૫કવ મનોભિૂમનુ ં િનમાર્ણ નથી 
કરી શકતી અને એના વગર િચર થાયી આિત્મક પર્ગિતની સભંાવના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાં

રહતેી નથી. એટલે  ેયાશીર્ઓને માટે એ ખબૂ આવ યક છે કે એ ઉ૫લબ્ધ 
સદ્ ાનને યાવહાિરક  જીવનમા ંઉતારે, એને સત્કમ ના ૫મા ં૫િરણત 
કરે. ઈ ર ભિકતનુ ંઆ જ વ ૫ છે. અજુ ર્નને ભગવાને કમર્રત કય  હતો. 

િતેઓ ઈચ્છત તો એને પજૂાપાઠ સધુી સીિમત રહનેારો કહવેાતો 'ભગવત 
ભકત' બનવાની વાત ૫ણ સઝૂાડી શકતા હતા. અજુ ર્ન સઘંષર્મા ં૫ડવાનો 
ઈન્કાર કરી રહયો હતો. ભગવાન એની ઈચ્છાનુ ંસમથર્ન કરી શકયા હોત, 
૫રંત એમણે એવ ંકયર્ નહી  કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે ાનને માતર્ ૫રત ુએમણ એવ ુકય ુનહી, કારણ ક તઓ જાણતા હતા ક ાનન માતર્ 
િવચાર કરવાથી, વાચંવા રહવેાથી, સાભંળતા રહવેાથી, ક પનાક્ષેતર્મા ં
ઉંડતા રહવેાથી ાનનુ ંસં કાર ૫મા ં૫િરણત થવુ ંસભંવ નહોત ુ ંઅને એના 
વગર આત્મિવકાસનુ ં તારતમ્ય ૫ણ કયા ં બેસે છે ? ક પનાનુ ં ઉડૃયન 
લ ય સધુી ૫હ ચવામા ંકયા ંસમથર્ હોય છે ? 

સદ્ ાનની સાથર્કતા ત્યારે છે જયારે તે સત્કમ નુ ં ૫ ધારણ કરે. ાન 
ઉ૫લબ્ધ થયુ ં કે નહી એની ૫રખ એ રીતે થઈ શકે છે કે તે એટલે ઉડ ે
સધુી દયગંમ થયુ ંકે નહીં કે એ માન્યતાઓ યવહારમા ંઉતરી શકે. આમ 
જાણકારીના ૫મા ં તો કોણ જાણે કેટલાયં પુ તકો, ૫િતર્કાઓ આ૫ણે 
વાચંતા રહીએ છીએ. મનોરંજન માટે સમય ૫સાર કરીને એમને એક 

ં ી ઈએ ીએ એ ી ો ો ે ેખણૂામા નાખી દઈએ છીએ. એનાથી ાનવાન બનવાનો લાભ કોને મળે 
છે ? ાનની દૃિ ટથી  કંઈ જાણવામા ંઆ યુ ં છે એ કેટલુ ંપર્બળ હોવુ ં
જોઈએ કે એને કાયાર્િન્વત કયાર્ વગર રહવેાય નહીં. જીવન સઘંષર્મા ંડગલે 
ને ૫ગલે  અવરોધો આવે છે એમની સામે લડવામા ં  કામ લાગી શકે, ન ૫ગલ  અવરોધો આવ છ એમની સામ લડવામા  કામ લાગી શક, 
હિથયાર વુ ંકામ આપે એને જસાચુ ં ાન માનવુ ંજોઈએ. 
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એકલા પિંડતજી માટે નાિવક પોતાની નાવ લઈ જવા તૈયાર ન થયો. 
પિંડતજી બો યા, "વધારાની મજૂરીમા ંહુ ંતને બે સુદંર ઉ૫દેશ આપીશ." 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાં

જી , ૂ ુ ુ
નાિવક રાજી થઈ ગયો. નાવ ચાલવા લાગી તો પિંડતજીએ નાિવકને 
પછૂયુ,ં "કોઈ ઉપાસના કરો છો કે નહીં ?" નાિવકે ઉ ર આપ્યો "ના 
મહારાજ", "ત્યારે તો તારી તર્ણ િજદંગી યથર્ ગઈ." ફરી પિંડતજીએ 

િપછૂયુ ં"કાઈં ભણ્યા ગણ્યા છો કે નહીં ?" "ના મહારાજ," નાિવકે એકસરખો 
જવાબ આપ્યો. સાભંળી પિંડતજીએ ક ુ ંકે તારી ર/૩ િજદંગી બેકાર ચાલી 
ગઈ. એ દરમ્યાન નાવ એક ખડક સાથે અથડાઈ. પિંડતજી ડુબવા લાગ્યા. 
નાિવક બો યો  "પિંડતજી તરતા આવડે છે ?" પિંડતજી બો યા  "ના"  નાિવક બો યો, પિડતજી તરતા આવડ છ ?  પિડતજી બો યા, ના   
એમને બહાર કાઢતા ંનાિવકે ક ુ,ં "ત્યારે તો તમારંુ આખુ ંજીવન નકામુ ં
ગયુ.ં આથી દશાર્િનક ાનની સાથે સાથે તેનુ ં યાવહાિરક ાન ૫ણ 
મેળવો." 

યગુિનમાર્ણ આંદોલનની પ ૃ ઠભિુમમા ં  સો સતૂર્ી કાયર્કર્મોની યોજના છે 
એનુ ંએક જ પર્યોજન છે કે આઘ્યાિત્મક ાનનો પર્કાશ ના સધુી ૫હ ચે 
તે પોતાની ૫િરિ થિત પર્માણે એને કાયર્ ૫મા ં ૫િરણત કરે. દરેકની 
૫િરિ થિત અને યોગ્યતા જુદી જુદી હોય છે. દરેક માણસ એકસરખુ ંકામ 
નથી કરી શકતો. તેથી આ યોજનામા ંએવી પરેૂપરૂી ગુજંાઈશ છે કે ઓછી 
પર્િતભા તથા હલકી ૫િરિ થિતવાળો માણસ ૫ણ પોતાના સ ાવને 

ર્ ં િ ી ે િ ર્ ી ો ં ે ે ી ે ઈસત્કાયર્મા ૫િરણત કરીને યગુિનમાર્ણની યોજનામા ગમે તે રીતે ભાગ લઈ 
શકે.  

મહાભારતના યુ મા ંશ  ચલાવવુ ંએ જ એક માતર્ કામ ન હત ુ.ં સૈન્ય 
ે ો ી ઈ ે ો ી િ િ ી ો ેમાટે ભોજન બનાવવાથી લઈને ઘાયલોની િચિકત્સા કરવા સધુી, ઘોડાને 

ઘાસ નાખવાથી લઈને દૈિનક ગદંકી સાફ કરવા સધુી અનેક કાય  હતા.  
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અને િવિભ  ૫િરિ થિતઓવાળા સૈિનકો પોતપોતાની રીતે એ કાય  કરતા ં
યૌ ાઓનુ ં કતર્ યપાલન કરી રહયા હતા. વતર્માન મહાભારતમા ં ૫ણ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાં

ુ
આ૫ણામાનંી પર્ત્યેક યિકત કોઈને કોઈ કાયર્ કરી શકે, એ દૃિ ટથી 
યગુિનમાર્ણ યોજના એવી બનાવી છે. મા ંિખસકોલીથી માડંીને ગીધ તથા 
વાનરોને અનુ ૫ કાયર્કર્મો મોજૂદ છે. 

અગર્તઃ ચતરુો વેદા પ ૃ ઠતઃ સશરે ધ ુ| 
ઈદં બર્ા  ંઈદં ક્ષાતર્ ંશા ાદિપ શરાદિપ ॥  

આગળ ચારેય વેદ અથાર્ત ાન અને પાછળ બાણ સિહત ધનુ યથી ્ ણ હ ુ
સફળતા પર્ાપ્ત થાય છે. એક ાનબળ, બીજુ ંશ બળ, બ ેનો સમન્વય 
અથાર્ત ્ ાન અને કમર્ના સયંોગથી સફળતા પર્ાપ્ત થાય છે. 

કમર્થી રિહત ાન એક અપગં વ ં છે, એમાથંી ન તો કોઈ વ ત પર્ાપ્ત કમથી રિહત ાન એક અપગ વ ુછ, એમાથી ન તો કોઈ વ ત ુપર્ા ત 
કરી શકાય છે, કે ન કોઈ કાયર્ િસ  થઈ શકે છે.  

આ જ રીતે ાનથી રહિત કમર્ને એક આંધળા સમાન સમજવુ ંજોઈએ. એને 
માગર્ અથવા માગર્ન ંલ ય કાઈં૫ણ સમજાત ંનથી. એટલા માટે ઈિચ્છત માગ અથવા માગન ુલ ય કાઈ૫ણ સમજાત ુનથી. એટલા માટ ઈિ છત 
લ ય પર્ાિપ્ત એ મનુ યને થાય છે કે  મન, વાણી અને કમર્થી પોતાનુ ં
કતર્ ય કરે છે. અથાર્ત ્ ાનયકુત કમર્થી જ ઈ ય લ ય િસ  થાય છે. 

અિનત્યાિન શરીરાિણ િવભવો નૈવ શા ત:| અિનત્યાિન શરીરાિણ િવભવો નવ શા ત:| 
િનત્ય ંસિંનિહતા મતૃ્યઃુ કતર્ યો ધમર્સગંર્હ :॥ 

આ શરીર અિનત્ય છે, ન ટ થવાનુ ંછે અને આ ધન, દોલત તથા ઐ યર્ 
૫ણ કાયમ રહવેાના નથી અને મતૃ્ય ુઅવ યભંાવી છે, સદા િનકટ રહ ેછે, 

આવુ ંિવચારીને ધમર્નો સગંર્હ કરવો જોઈએ. 
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