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ગાયત્રી મંત્ર અમારી સાથે સાથે :
ભ ુરેણ્યં ભગોદે વસ્ય ધીમહિ વધયો યો નઃ પ્રચોદયાત ્ ॥
ૐ, ભ ૂભભવ
ુ ઃ સ્વઃ િત્સવવતવ

દે વીઓ અને ભાઈઓ
મનભષ્યની સામાન્ય શક્તિ મયાુ હદિ િોય છે . પ્રત્યેક પ્રાણીને ભગવાને એટલભં આપ્ભ ં
છે કે જેના દ્વારા િે પોિાનભ ં જીવન ગભજારી શકે. કીડી મંકોડા અને ૫શભ૫ક્ષીઓને ફતિ
એટલભં જ્ઞાન, સાધનો, શક્તિ અને ઈન્દ્ન્િયો મળી છે કે જેનાથી િેઓ પોિાનભ ં પેટ ભરી શકે
અને પ્રકૃવિની ઇચ્છા પ ૂરી કરવા બચ્ચા પેદા કરી શકે. િેમની પાસે એનાથી વધારે કશભ ં
જ નથી, ૫રં ત ભ િમારી પાસે ઘણભબ
ં ધભ ં છે . એના કરિા વધારે મેળવવભ ં િોય, જાણવભ ં િોય,
િો િમારે એ જગ્યાએ જવભ ં ૫ડશે. જયાં શક્તિના ભંડાર ભરે લા છે . એક જગ્યા એવી છે ,
જયાં બહભ શક્તિ ભરે લી છે , સં૫વિનો િોટો નથી, સમ ૃદ્ધિનો પાર નથી. આખા વવશ્વનો
માલલક કોણ ? ભગવાન. આ માલ સામાન િેમનો છે . એનાથી એમણે આ દભવનયા બનાવી
છે . અિીં િમે જે જભઓ છો એ ભગવાનના ભંડારનો એક નાનો ચમત્કાર છે . પ ૃથ્વી વસવાય
બીજા લોક ૫ણ છે . એ બધા લોકમાં ૫ણ ભગવાનના ભંડાર ભરે લા છે . ભગવાન બહભ
માલદાર છે . િમને જો સં૫વિની, સફળિાની, વવભ ૂવિની જરૂર િોય િો િમારો પભરભષાથુ
ભગવાનના કામમાં વા૫રો. એ પભરભષાથુ રૂપી ખચુ દ્વારા ભગવાન સાથે િમારો સંબધ
ં
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જોડી લો. એમની સાથે જોડાવામાં જો િમે સમથુ બન્યા િો એ િમારા જીવનનો સૌથી
મોટો પભરભષાથુ કિેવાશે. જો િમે ભગવાન સાથે સંબધ
ં જોડાશો. િો િમારભં જીવન ધન્ય
બની જશે.
માલદાર માણસ સાથે સંબધ
ં જોડવાથી કેટલો લાભ છે ! લાલ બિાદભર શાસ્ત્રી કદમાં
ઠીંગણા માણસ િિા, ૫રં ત ભ નિેરભ સાથે એમણે ગાઢ સંબધ
ં બાંધ્યો િિો. એના લીધે િેઓ
એમ.પી. બન્યા. એમની મદદથી િેઓ ્ભ.પી. ના વમવનસ્ટર ૫ણ બન્યા અને જવાિરલાલ
નિેરભના મ ૃત્્ભ ૫છી િેઓ વડાપ્રધાન ૫ણ બન્યા. લાલ બિાદભર શાસ્ત્રી શાનદાર િિા.
એમના પભરભષાથુન ભ ં એટલભં ફળ ન િત ભં કે જેટલભં નિેરભની મદદનભ ં િત.ભં નિેરભની નજરમાં
લાલબિાદભરની ઇજ્જિ વસી ગઈ િિી. એમણે જો્ભ ં કે આ માણસ ખ ૂબ ઉ૫યોગી છે . એને
મદદ કરવી જોઇએ. આ જ વાિ બધે લાગભ ૫ડે છે . ભગવાન એક સવુશક્તિમાન સિા છે .
એમની સાથે જો િમે સંબધ
ં જોડી લો િો િમારી સમ ૃદ્ધિ અ૫રં પાર થઈ જશે. િમે
જલારામબાપાની જેમ સં૫ન્ન બની જશો. િમે સભદામાની જેમ માલદાર બની શકો છો,
વવભીષણ અને સભગ્રીવની જેમ મભસીબિોથી બચીને ખોયેલ ભં સામ્રાજ્ય પાછં મેળવી શકો
છો. નરવસિંિ મિેિાની જેમ િમારી ૫ર હડ
ં ૂ ી વરસી શકે છે . અિીં કોઈ ૫ણ પ્રકારની કમી
નથી. િમને એટલા માટે અિીં બોલાવ્યા છે કે િમે ભગવાન સાથે સંબધ
ં બાંધી લો. િમે
જે પ ૂજા, ઉપાસના અને ભજન કરો છો એનો મિલબ એ થયો કે િમે આ માઘ્યમો દ્વારા
ઋષિ ચ િંતનના સાાંષનધ્યમાાં

http://rushichintan.com

શક્તિ ભંડાર સાથે પોિાને જોડો

ભગવાન સાથે િમારો સંબધ
ં જોડી લો. એક ગરીબ છોકરીનભ ં લગ્ન માલદાર ૫વિ સાથે
થઈ જાય િો એ બીજા હદવસથી જ એ સં૫વિની માલલક બની જાય છે , કારણ કે એણે
૫વિ સાથે સંબધ
ં જોડી દીધો છે .
સંબધ
ં જોડવા માટે શભ ં કરવભ ં ૫ડે ? એના વવશે જ હભ ં િમને કિેવા માગભં છં. સંબધ
ં
જોડવામાં લાંચ આ૫વી ૫ડશે, ખભશામિ કરવી ૫ડશે એ ખ્યાલ િમારા મન માંથી કાઢી
નાખજો. એવો વવચાર ૫ણ ના કરશો કે મીઠી વાિો કરીને, ખભશામિ કરીને ચાલીસા કે
પાઠ કરીને ભગવાનને આ૫ણા બનાવી દઈશભ.ં ભગવાન સાથે ભાગીદારી કરવામાં વવશ્વાસ
રાખજો. ભગવાન િમારી જભબાનને નહિ, િમારી દાનિને જભએ છે , દૃન્દ્ષ્ટકોણને જભએ છે ,
ચહરત્રને જભએ છે . િમારા લચિંિનને અને િમારી ભાવનાને જભએ છે . જો િમે આમાં કંગાળ
િશો, િો િમારા કમુકાંડની બહભ અસર થશે નહિ. િમે જાણો છો ને કે એવા કેટલાય
પંહડિો છે , જે બધા પ્રકારના વવવધ વવધાન અને કમુકાંડ જાણે છે , છિાં ૫ણ િેઓ દહરિ
િોય છે . િમ જો્ભ ં છે કે સાધભ, મિાત્મા જ૫ કરે છે , પ ૂજાપાઠ કરે છે , સ્નાન કરે છે , ધ્યાન
કરે છે , િીથુયાત્રા કરે છે , ૫રં ત ભ એમની દાનિ, ભાવના અને દૃન્દ્ષ્ટકોણ શ્રેષ્ઠ

ન િોય,

વ્યક્તિત્વ ઊંચભ ન િોય, અંિ કરણ સાફ ન િોય, િો લાલપીળાં ક૫ડાં ૫િેરે એને એક
પ્રકારનો આડંબર કિેવાય. જે વનત્યકમુ િેઓ કરે છે એ ૫ણ બેકાર જાય છે અને સામાન્ય
માણસ કરિા ૫ણ ગઈગભજરી જજિંદગી જીવે છે .
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ભગવાનની કૃપા એમને ક્ાં મળે છે ? ભગવાનને મેળવવાનો સાચો રસ્િો િમારે જાણવો
જ જોઇએ. એના માટે િમારે શભ ં કરવભ ં ૫ડશે ? ભગવાન સાથે જોડાવભ ં ૫ડશે. ભગવાન
સાથે જોડાઈ જવભ ં એને જ ઉપાસના કિે છે . ઉપાસનાનો અથુ છે પાસે બેસવભ.ં ભગવાન
સાથે કેવી રીિે જોડાઈ જવભ ં એનાં થોડા ઉદાિરણ આપભ ં છં. િમે અક્ગ્નમાં લાકડાને
સમવપિિ થિાં જો્ભ ં છે ને ? લાકડાની હકિંમિ કોડીની છે , ૫ણ િે અક્ગ્નને સમવપિિ થઈ
જાય છે િો જોિજોિામાં અક્ગ્ન બની જાય છે , ત્યારે આ૫ણે એને અડકી શકિા નથી. જે
ગભણ અક્ગ્નમાં છે િે ગભણ લાકડામાં આવી જાય છે , એ જ રીિે વ્યક્તિ અથાુ ત ્ જીવાત્મા
૫રમાત્મા સાથે મળી જાય િો ૫રમાત્માના ગભણ વ્યક્તિમાં ઉિરી આવે છે . એના માટે શભ ં
કરવભ ં ૫ડે ? િમે ભગવાનની નજીક આવો. નજીક આવવાનો એક જ રસ્િો છે - આ૫ણી
જાિને ભગવાનને સોંપી દે વી. ભગવાનની મરજી પ્રમાણે જીવન જીવવાનભ.ં વ્યક્તિ જ્યારે
૫રમાત્મામાં ભળી જાય છે િો એ ૫રમાત્મામય બની જાય છે . િમારી અને મારી ઇચ્છા
િોય કે આ૫ણે ભગવાન સાથે ભળી જઈએ, િો આ૫ણે આ૫ણી ઇચ્છાઓ એમને સોંપી
દે વી ૫ડશે. આ૫ણી ઇચ્છા પ્રમાણે ભગવાનને નહિ નચાવીએ, ૫ણ આ૫ણે ભગવાનની
મરજી મભજબ ચાલીશભ.ં એનભ ં નામ સમપુણ છે , વવલય અને વવસર્જન છે , એનભ ં નામ જ
શરણાગવિ છે . ઉપાસનાનભ ં િત્વજ્ઞાન એના ૫ર ટકેલ ભં છે કે િમે ભગવાનના અનભયાયી છો
કે નહિ, એમનભ ં અનભશાસન માનો છો કે નહિ, ભગવાનની ઇચ્છા મભજબ ચાલો છો કે નહિ.
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િમારી એ માન્યિા બરાબર નથી કે િમે િમારી મરજી પ્રમાણે ભગવાનને ચલાવો.
ભગવાન િમારી મરજી પ્રમાણે શા માટે ચાલે ? ભગવાનના પોિાના ૫ણ કેટલાક
નીવિવનયમો છે , મયાુદાઓ છે , કાયદાઓ છે . િમારી પ્રશંસાને કારણે િમારી મનોકામના
પ ૂરી કરવા માટે ભગવાન એમના નીવિવનયમો છોડી દે શે ? મયાુદા અને કાયદા કાન ૂન
છોડી દે શે ? ના, ભગવાન એવભ ં નહિ કરી શકે. િમે િમારી જાિને એમને સોંપી દો. ૫છી
જભઓ િમે ક્ાંથી ક્ાં ૫િોંચી જાઓ છો ? નાન સરખભં વરસાદનભ ં ટીપભ ં સમભિમાં ૫ડે છે
અને પોિાના અક્સ્િત્વનભ ં સમભિમાં વવસર્જન કરી દે છે , િો િે સમભિ બની જાય છે . ગંગામાં
ભળી જિી ગંદી ગટરો ગંગાજળ બની જાય છે . આ કેવી રીિે બની ગ્ભ ં ? ગટરે પોિાની
જાિને સમવપિિ કરી દીધી.
પારસ લોખંડને અડકે િો સોનભ ં બની જાય છે એ િમે સાંભળ્ભ ં િશે. જો લોખંડ પારસને
એમ કિે કે િમે લોખંડ બની જાઓ, િો પારસ લોખંડ બની શકિો નથી. લોખંડે જ
બદલાવભ ં ૫ડે છે . ચંદનના વ ૃક્ષો પાસે ઉગેલા છોડ ચંદન પાસેથી સભગધ
ં લઈ ચંદન જેવા
બની જાય છે , ૫ણ િમે િો એવભ ં વવચારો છો કે ચંદને જ આ૫ણા જેવા બની જવભ ં જોઇએ,
૫રં ત ભ ચંદન િમારા જેવભ ં બની શકત ભં નથી. નાના છોડે જ ચંદન જેવા સભગધીદાર
ં
બનવભ ં
૫ડે છે . િમે ભગવાનની સાથે વેલની જેમ લપેટા જાઓ. વેલને િમે જોઈ છે ને ? િે વ ૃક્ષ
સાથે લપેટા જાય છે અને વ ૃક્ષ જેટલભં ઊચભ ં િોય છે એટલી વેલ ૫ણ ઊંચી થઈ જાય છે .
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જો વેલ પોિાની મરજી પ્રમાણે ફેલાિી રિે િો ફતિ જમીન ૫ર જ ૫થરાઈ શકે. સિારા
વવના ઊંચે ચઢવભ ં એના માટે શક્ જ નથી. િમે ૫ણ ભગવાન સાથે ભળી જાઓ, ૫છી
જભઓ કે િમારી ઊંચાઈ ૫ણ ઝ)ડ સાથે લપેટાયેલી વેલ જેટલી થઈ જશે. એમના
અનભશાસનનભ ં પાલન કરો. એમની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલો, ૫છી જભઓ ભગવાનની કમાલ.
૫િંગ પોિાની જાિને બાળકના િાથમાં સોંપી દે છે . બાળકના િાથમાં ૫િંગનો દોરો િોય
છે , જેને ઝટકા મારી મારીને ૫િંગને આકાશમાં ૫િોંચાડી દે છે . ૫િંગ જો પોિાનો દોરો
બાળકના િવાલે ન કરે િો એણે જમીન ઉ૫ર જ ૫ડી રિેવ ભ ં ૫ડે.
િમે િમારા જીવનની દોરી ભગવાનના િાથમાં ન સોંપો, િો ૫િંગની જેમ આકાશમાં
ઉડવાની અપેક્ષા કે વી રીિે રાખી શકો ? દપુણ સામે જેવી વસ્ત ભ િોય એવભ ં એનભ ં પ્રવિલબિંબ
દે ખાય છે . િમારા જીવનમાં ૫ણ દોષ, દભગભુણ અને મનોવવકારો ભરે લા છે , એટલે િમારભં
દપુણ ૫ણ, માનવસક સ્િર ૫ણ એવો જ બની ગયો છે , ૫રં ત ભ જો િમે ભગવાનને િમારી
સમક્ષ રાખશો, િેમની નજીક જશો િો ૫છી જભઓ કે િમારા જીવનમાં ૫ણ ભગવાનનો
હદવ્ય પ્રકાશ, ભગવાનની શક્તિ િમને પ્રાપિ થશે. બંસરી પોિાની પોલી અને ખાલી કરી
દે છે . પોલી અને ખાલી થઈ ગયા ૫છી એ વગાડનાર પાસે જાય છે અને કિે છે કે િમે
મને વગાડો, િમે જે કિેશો એ હભ ં ગાઈશ. વગાડનાર ફંક માયાુ કરે છે અને વાંસળી વાગે
છે . ભગવાનને ફંક મારવા દો અને િમે વગડાવવા િૈયાર થઈ જાઓ.
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કઠપ ૂિળી દોરા એના ચાલકના િાથમાં િોય છે . ચાલકની આંગળીઓના ઈશારે કઠપ ૂિળી
વગર કિે નાખવાનભ ં શરૂ કરી દે છે . દભવનયા જભએ છે કે કઠપ ૂિળીનો ડાન્સ કેટલો સરસ છે .
આ કઠપ ૂિળીની જેમ જો િમે ભગવાનના િાથમાં િમારી જજિંદગી રૂપી દોરી સોંપી દે શો
િો જીવનમાં મજા આવી જશે. િમે જનરે ટર સાથે જોડાઈ જાઓ િો જ બલ્બ સળગશે,
પંખા ચાલશે. િમે ભગવાનની વાિ સાંભળો નહિ, િેમની સાથે જોડાશો નહિ, િો જયાં છો
ત્યાં જ ૫ડી રિેશો. િમારી હકિંમિ કશભ ં નહિ રિે. િમે પ્રકાશ આપી શકશો નહિ. અનંિ
શક્તિ સાથે જોડાશો િો િમે ખ ૂબ કમાલ કરી શકશો. એટલે માણસની મોટામાં મોટી
સમજદારી એ છે કે પોિાની જાિને ભગવાન સાથે જોડી દે . એમની શક્તિ જોડે પોિાની
સિાને જોડી દે . આ કામ જરા ૫ણ અઘરભં નથી. નળ પાણીની ટાંકી સાથે જોડાઈ જાય છે ,
િો પાણી મળયા કરે છે . નળ એકલો કશા કામનો િોિો નથી, ૫રં ત ભ જ્યારે િે ટાંકી સાથે
સંબધ
ં બાંધી લે છે િો એની હકિંમિ વધી જાય છે .
થોડાક સમય માટે િોય િો ૫ણ શભ ં જો િમે સાચા મનથી, એકાગ્રિાથી ભગવાન સાથે
જોડાઈ રિો, િો ભગવાનની જે સં૫વિ છે , જે વવભ ૂવિ છે િે ભતિની બની જાય છે , ૫રં ત ભ
િમારે િમારભં સમપુણ કરવભ ં ૫ડે છે . બીજ બનવભ ં ૫ડશે. એ બીજ ભગવાનના ખેિરમાં
વાવવભ ં ૫ડશે. ૫છી કેવો પાક િૈયાર થાય છે ? મકાઈનો એક દાણો ખેિરમાં વાવો છો
અને છોડ ઊગે છે . એ છોડ ૫ર અનેક ડોડા લાગે છે . એ ડોડામાં કેટલા બધા દોણા િોય
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છે . એક દાણાના સેંકડો દાણા થઈ જાય છે . એવી જ રીિે િમે િમારી જાિને ભગવાનના
ખેિરમાં વાવો અને અંકભહરિ થવા દો. ૫છી જભઓ િમારી ક્સ્થવિ કેવી થઈ જાય છે અને
િમે ક્ાંથી ક્ાં ૫િોંચી જાઓ છો. િમે હિિંમિ નહિ કરો, બીજને આખી જજિંદગી પોટલીમાં
બાંધી રાખશો અને આશા રાખો કે જમીન અમારા ખેિરોને લિેરાવી દે અને અમારે
ઓગળવભ ં ન ૫ડે િો એવભ ં શક્ છે ખરભં ?
િમને ખબર છે ને કે ભગવાન ૫િેલાં ભતિ પાસે માગે છે . ૫િેલાં િાથ ધરે છે ૫છી
આ૫વાની વાિ કરે છે . એમના િાથમાં િમે કશભ ં નહિ મ ૂકો િો િમે શભ ં મેળવી શકશો ?
કંકભ, ચોખા ચઢાવી અને અગરબિી કરીને િમે ભગવાનને ખરીદી શકિા નથી. પ ૂજાપાઠ
કરીને ભગવાનની કૃપાના અવધકારી નહિ બની શકો. િો ૫છી શભ ં કરવભ ં ૫ડે ? િમારે
િમારો દૃન્દ્ષ્ટકોણ, લચિંિન અને ચહરત્ર, ભાવના અને લક્ષ્ય બધભ ં જ ભગવાનની સાથે
જોડવભ ં ૫ડશે. જ્યારે િમે આવભ ં કરવા િૈયાર થશો િે હદવસે ભગવાનની કૃપા િમને
આ૫મેળે મળી જશે. ભગવાનની ઇચ્છા િમે પ ૂરી કરો, ૫છીિ મને બધભ મળે છે કે નહિ એ
જભઓ. ભગવાન િમારી દાનિ જભએ છે . સભદામાએ ૫િેલાં પૌઆની પોટલી આપી, ૫છી
ભગવાને સભદામાને ન્યાલ કરી દીધા. શબરી પાસે ભગવાન ગયા િિા, િો સોનભ,ં ચાંદી કે
િીરા મોિી લઈને ગયા ન િિા. િેઓ માગવા ગયા િિા. કહ્ભં કે હભ ં ભ ૂખ્યો છં, કશભકં
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ખાવાનભ ં આપો. શબરી પાસે એંઠાં બોર િિા. જે કંઈ િત ભં એ બધભ ં ભગવાનને આપી દીધભ.ં
ભગવાન ગોપીઓ પાસે ગયા િિા.
ગોપીઓને ભગવાન પ્રેમ કરિા િિા. એમને પ ૂછિાં કે મારા માટે શભ ં લાવ્યાં છો ? કશભ ં ન
િોય િો છાશ ૫ણ આપો. ભગવાન કણુ પાસે ૫ણ ગયા િિા. બલલ પાસે ૫ણ માગવા
ગયા િિા. ભગવાન જયાં ૫ણ જાય છે ત્યાં મનભષ્યની પાત્રિા ૫રખવા માટે , એની
મિાનિાને વવકસાવવા માટે ૫િેલાં માગે છે . જો િમે બધભ ં જ ભગવાનને િવાલે નહિ કરો,
િો ભગવાનને િમે િમારા નહિ બનાવી શકો.
ભગવાનની ભક્તિ િમે કોને કિો છો ? સમપુણને, ૫રં ત ભ િમે િો એમને કઠપ ૂિળીની જેમ
નચાવવામાં અને ભક્તિના બદલામાં ઉલચિ કે અનભલચિ ફાયદો મેળવવામાં માનો છો.
િમે િમારી ભક્તિની આ વ્યાખ્યા બદલો. ભક્તિ એટલે સમપુણ. સમપુણ કરો િો જ
ભગવાનની કૃપા અને પ્રેમ મેળવી શકો. એના માટે શભ ં કરવભ ં ૫ડે ? િમે ભગવાનની ઇચ્છા
પ્રમાણે ચાલવા િૈયાર થઈ જાઓ. ભગવાને િમને મનભષ્યનભ ં શરીર આપ્ભ ં છે એના
આધારે િમે ઘણભ ં બધભ ં કરી શકો છો. િમારી ઇચ્છાઓ પ ૂરી કરવા માટે િમારી પાસે કોઈ
કમી નથી. િમારા િાથ કેટલા શક્તિશાળી છે . િમારામાં કેટલી બધી બભદ્ધિ છે ! િમારી
આંખો અને જીભ કેટલી િેજ છે ! િમારી દૈ વનક જરૂહરયાિો પ ૂરી કરવાની ભગવાન પાસે
અપેક્ષા ના રાખશો. િમે જે પભરભષાથુથી કમાઓ છો એનાથી સંિોષ માનો. િમે િમારી
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ઇચ્છાઓ અને મિત્વાકાંક્ષાઓ પભરી કરવા ભગવાનને મજબ ૂર કરશો ? િેઓ એમના
કિુવ્યને છોડી દે અને િમારા માટે ૫ક્ષપાિ કરવા િૈયાર થાય એવભ ં બની શકે નહિ.
ભગવાનને ન્યાયના માગુ ૫ર ચાલવા દો. જો કે િમે આવભ ં ઇચ્છશો િો ૫ણ ભગવાન
એવભ ં નહિ કરે .
એનો એક જ રસ્િો છે કે િમે એ શક્તિ ભંડાર સાથે જોડાઈ જાઓ. િમે એમની ઇચ્છા
પ્રમાણે ચાલો. િમે િમારી ઇચ્છાઓને ખિમ કરી દો. િમે એમના બની જાઓ. િમે
ભગવાનના બની જશો, િો ભગવાન ૫ણ િમારા બની જશે. રાજા િહરશ્ચંિ સત્ય માટે
એકવાર વેચાયા િિા, ભગવાન ૫ણ વેચાવા માટે ચૌટે ઊભા છે . કિે છે કે જે મને
ખરીદશે એની સેવા કરીશ, એમની સાથે રિીશ. િમે ઇચ્છો િો ખરીદી શકો છો. શભ ં હકિંમિ
છે એમની ? િમે ૫િેલાં ભગવાનના િાથોમાં વેચાઈ જાઓ, ૫છી ભગવાનને િમે ખરીદી
લો. સ્ત્રી પોિાના ૫વિને સમવપિિ થઈ જાય છે અને એના બદલામાં એ ૫વિને ખરીદી લે
છે . બસ, આ જ દોસ્િી અને ભક્તિનો રસ્િો છે . િમે િમારા ખરાબ લચિંિનને બદલો,
દૃન્દ્ષ્ટકોણ વવશાળ બનાવો. લોભ અને લાલચને છોડી દો. ભગવાનની સભદર
ં
દભવનયાને
સજાવવા માટે , શાનદાર બનાવવા માટે એમના રાજકભમારની જેમ એમની સં૫વિની રક્ષા
કરો. દભવનયાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા િનિોડ મિેનિ કરો. િમે ભગવાનને સમવપિિ થઈ જાઓ.
એમનભ ં શરણભ ં ગ્રિણ કરો, એમનામાં વવલીન થઈ જાઓ. બીજની જેમ ઓગળી જાઓ.
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વ ૃક્ષની જેમ ઊગવા િૈયાર થઈ જાઓ. જો િમે ત્યાગ નહિ કરો, િો પ્રાપિ કેવી રીિે કરી
શકશો ? જ૫ કરવા જરૂરી છે , ૫ણ એકલા જ૫થી કામ નહિ ચાલે. એના માટે િમારા
વવચારોને િથા દૃન્દ્ષ્ટકોણ બદલો. ૐ શાંવિ :

સાધનાની શ્રેષ્ઠિમ પ્રાપ્તિપિ : સમપુણ
વત્ર૫દા ગાયત્રીના ત્રણ ચરણ વાસ્િવમાં જ્ઞાનયોગ, કમુયોગ અને ભક્તિયોગ રૂપી ત્રણ
૫ગવથયાં છે . િેમના દ્વારા ઉપાસનાના ઊંડાણ સભધી ૫િોંચીને હરદ્ધિ-વસદ્ધિઓ મેળવી શકાય
છે . પ્રથમ બે ૫ગવથયાં સાધકની પ્રારં લભક અવસ્થા છે . વાસ્િવમાં ભક્તિયોગ સભધી
૫િોંચવભ ં અને ૫રમ સિામાં

પોિાનભ ં સમપુણ અને વવસર્જન કરી દે વ ભ ં એ જ સાધકનભ ં

લક્ષ્ય િોય છે . અક્ગ્નમાં સમવપિિ થનારભં ઈંધણ અક્ગ્નરૂ૫ બની જાય છે એવી આ અવસ્થા
છે . ભતિની સમગ્ર ભાવ સંવેદના ઈશ્વર જેવી ઉદાર અને મિાન બનિી જાય છે .
આદશોના સમ ૂિ એ ૫રબ્રહ્મની સાથે જોડાઈને આત્મા ૫રમાત્મામાં સમવપિિ થઈ જાય છે .
આ જ સમપુણ સાધના છે . એને જ અદ્વૈિ લચિંિન કિે છે . િાદાત્્ય સધાિા ઈશ્વર દશુનનો
એવો રસાસ્વાદ થવા માંડે છે કે િેની િરસમાં જીવ કસ્ત ૂરીમ ૃગની જેમ દરે ક હદશામાં
દોડિો ફરે છે . િેથી ભક્તિ યોગને સૌથી ઊંચો માનવામાં આવ્યો છે . મીરા કિેિાં

કે

'સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ'.
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અધ્યાત્મની ત્રણ અવસ્થાઓ છે - બાલ્યાવસ્થા, િરભણાવસ્થા અને વ ૃિાવસ્થા. પ્રારં લભક
ક્સ્થવિમાં જાણકારી મેળવવી િે જ્ઞાનયોગ છે . પોિાના વવચારો અને વવશ્વાસને મજબ ૂિ
કરીને ૫છી કમુ કરવભ,ં આચરણને િે બીબામાં ઢાળવભ ં િે કમુયોગ િરભણાવસ્થા છે . જ્ઞાન
અને કમુના આધારે મનોભ ૂવમ ૫હર૫કવ બને છે અને દૃન્દ્ષ્ટકોણ ઉચ્ચ બને છે . િેના લીધે
ત્યાગ, સેવા, ઉદારિા અને પ્રેમનો વનરં િર પ્રવાિ અંિઃકરણમાંથી ફટી નીકળે છે . િે
પ્રેમના પ્રવાિને ઈશ્વરની, નર નારાયણની ઉપાસનામાં પ્રવાહિિ કરવો િે ભક્તિયોગ
વ ૃિાવસ્થા છે . બીજા શબ્દોમાં વવદ્યાથી અવસ્થા જ્ઞાન યોગનો સમય છે . ્ભવાની
કમુયોગની ક્સ્થવિ છે . િેમાં કિુવ્ય૫રાયણિાનભ ં પાલન કરવામાં આવે છે . વ ૃિાવસ્થા પ્રેમ,
૫રો૫કાર અને આત્મીયિાનો ફેલાવો કરવાની ભક્તિ યોગની અવસ્થા છે .
ભક્તિયોગ આધ્યાજત્મક વ ૃિાવસ્થાની સાધના છે . જ્ઞાન અને કમુ દ્વારા પભષ્ટ થયેલા વ ૃક્ષ
ઉ૫ર ભક્તિનભ ં ફળ લાગે છે . ભક્તિમાં િન્મયિા િોય છે , આવેશ િોય છે , લગન િોય છે ,
ઉન્માદ િોય છે , રસ િોય છે , વ્યાકભળિા િોય છે અને પોિાના પ્રેમીમાં ભળી જવાની િીવ્ર
ઉત્કંઠા િોય છે . ભતિ પોિાને ભભલી જાય છે .
ગાયત્રી સાધનામાં સ્થ ૂળ શરીર કમુયોગથી અને સ ૂક્ષ્મ શરીર જ્ઞાન યોગથી શભિ િથા
૫વવત્ર બને છે . કારણ શરીરને સભસસ્ં કારી બનાવવા માટે ભક્તિ યોગનભ ં વવધાન છે . િેની
અંિગુિ ઉપાસના ૫ણ આવે છે . જ૫, ધ્યાન વગેરે બધી હિયાઓનો સમાવેશ ઉપાસનામાં
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થાય છે . ગાયત્રી મિામંત્રના જ૫ની સાથે જો િલ્લીન થવાનો, ભાવવવહ્વળ થવાનો, માનો
પાલવ ૫કડવાનો અને પોિાને વવસજર્જિ કરી દે વાનો ભાવ જાગે િો માનવભ ં જોઇએ કે
આ૫ણે ભક્તિ યોગની સાધના કરી રહ્યા છીએ. વત્ર૫દા ગાયત્રીની સાધના એવી રીિે
કરવી જોઇએ કે જેની સાથે જ્ઞાન, કમુ િથા ભક્તિ યોગનો સમન્વય િોય. પ્રથમ બેન ભ ં
કાયુ પ ૃષ્ઠભ ૂવમ બનાવવાનભ ં છે , જ્યારે ભક્તિ યોગનભ ં ૫રાકાષ્ઠાવાળં રૂ૫ સાધનાનભ ં સવોચ્ચ
સોપાન છે . આ૫ણે ત્યાં સભધી ૫િોંચવા માટે સિિ પ્રયાસ કરવો જોઇએ. ગાયત્રી સાધના
અને એમાં ૫ણ સંવધ કાળની સાધના આના માટે સવુશ્રેષ્ઠ અવસર છે િથા માનવ માત્ર
માટે એક સૌભાગ્ય છે .
સમપુણ માટે ભગવાન એટલભં જ કિે છે કે િમારી વ્યક્તિગિ મિત્વાકાંક્ષાઓને અને
િમારા અિમને ઈશ્વરને સમવપિિ કરી દો. ત્યાર ૫છી સમપુણનો જે સાચો લાભ મળવો
જોઇએ િે અનેક પ્રકારની કૃપાના રૂપે ભતિને મળે છે . વ્યક્તિનભ ં સમન્દ્ષ્ટમાં, સંહિણુિાનભ ં
ઉદારિામાં અને વનકૃષ્ટિાનભ ં ઉત્કૃષ્ટિામાં વવસર્જન કરવભ ં ૫ડે છે . આધ્યાજત્મક વસિાંિોમાં
સમપુણનભ ં મિત્વ અનેક સ્થળે જભદી જભદી રીિે બિાવવામાં આવ્્ભ ં છે . ગોપીઓ સાથે કૃષ્ણ
રાસ રમિા એની પાછળ એ જ પ્રેરણા છે કે ભતિની બધી પ્રવ ૃવિઓ આત્માના પોકારનભ,ં
ભ ાદનભ ં અનભસરણ કરે . અજભ ુનને ૫ણ ભગવાન કૃષ્ણે આવભ ં જ કરવાનભ ં કહ્ભં િત.ભં
વેણન
ભક્તિયોગના અનેક કૃત્યો પ ૂજા, સ્િવન, અચુના વગેરેમાં સમપુણની ભાવનાને પ્રબળ
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બનાવવાનો જ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે . ભક્તિ યોગમાં સમપુણની જ પ્રધાનિા છે .
વેદાંિમાં અદ્વૈિના પ્રવિપાદનમાં ભક્તિ યોગનભ ં સમપુણ યોગનભ ં જ સમથુન કરવામાં
આવ્્ભ ં છે .
સમપુણના ચમત્કારી ૫હરણામો બધે જ જોવા મળે છે . બીજની શક્તિ સાવ થોડી િથા
નગણ્ય િોય છે , ૫ણ જ્યારે િે ત ભચ્છિા માંથી બિાર નીકળીને ધરિી માિાની ગોદમાં
સમપુણ કરે છે ત્યારે િેમાંથી નાનકડો અંકભર ફટે છે . સ ૂયુના હકરણો િેને શક્તિ આપે છે .
૫વન િેને પંખો નાખે છે . મેઘ િેન ભ ં અલભવસિંચન કરે છે . સમગ્ર પ્રકૃવિ િેની સેવા કરે છે
અને િેના વવકાસ માટે મંડી ૫ડે છે . બીજ ઉ૫ર વધે છે અને પોિાના મ ૂળ ધરિીની અંદર
મજબ ૂિ કરી દે છે . િે ઊંચે વધે છે અને એક વવશાળ વ ૃક્ષ બની જાય છે . િેની
છત્રછાયામાં સેંકડો જીવજતં ભઓને પોષણ અને વવશ્રામ મળે છે . િે એક નાનકડભં બીજ
પોિાના સમગ્ર જીવન દરવમયાન બીજા કરોડો બીજ પેદા કરવાનભ ં ગૌરવ પ્રાપિ કરે છે .
નાનકડા

બાળકમાં કોઈ શક્તિ િોિી નથી, ૫રં ત ભ સમપુણના આધારે િેને િમામ

સભવવધાઓ પ્રાપિ થાય છે .
સમપુણનભ ં ચમત્કારી ૫હરણામ દાં૫ત્યજીવનમાં ૫ણ જોવા મળે છે . ૫વિ આગળ પોિાના
િન, મન અને આત્મા સવુસ્વનભ ં સમપુણ કરનારી ૫ત્ની કશભ ં ગભમાવિી નથી, ૫રં ત ભ બધભ ં
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જ પ્રાપિ કરે છે . િે ઘરની માલલક બની જાય છે . ૫વિને જે અવધકારો અને સગવડો મળે
છે િે િેને ૫ણ વગર પ્રયત્ને મળી જાય છે .
સમપુણનો અથુ છે - વવસર્જન, વવલય. આગમાં ૫ડીને લાકડભં ૫ણ અક્ગ્નસ્વરૂ૫ બની જાય
છે . દૂધ અને પાણી ભેગાં મળિા એક બની જાય છે . ગંદી ગટર ગંગામાં ભળી જિા
ગંગાની વવશેષિાઓ પ્રાપિ કરે છે . ભતિ ૫ણ સમપુણ કરીને ભગવાન જેવો જ બની
જાય છે . એમના ગભણોને િેણે પોિાના જીવનમાં ઉિારવા ૫ડે છે . ભક્તિનો અથુ આજીજી
કે ખભશામિ નથી, ૫રં ત ભ પ્રખર ૫રાિમ માટે પોિાને િૈયાર કરવાનો છે . પોિાના ગભણ, કમુ
અને સ્વભાવને ૫રમાત્માના આદશોને અનભરૂ૫ બનાવવા ૫ડે છે . ભતિ અને ભક્તિની એક
જ કસોટી છે કે શ્રેષ્ઠ ઉદ્દે શ્યો માટે િે શરીર, મન અને અંિઃકરણથી કેટલભં સમપુણ કરે છે .
શરીરની હિયાશીલિા, મગજની વવચારણા અને અંિઃકરણની ઉદારિાનો ૫રમાથુનાં કાયો
માટે કેટલો વધારે ઉ૫યોગ કરે છે .
સમપુણ ભક્તિની િથા વનષ્ઠાની ૫રખ છે . એક સંિે કહ્ભં છે કે સમપુણનો અથુ છે - "મન
પોિાનભ,ં ૫ણ વવચાર ઈષ્ટ ના, હ્રદય પોિાનભ ં ૫ણ ભાવનાઓ ઈષ્ટની અને શરીર પોિાનભ,ં
૫રં ત ભ કિુવ્ય ઈષ્ટનભ"ં આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે જીવે પોિાના અિંકાર માંથી સંપ ૂણુ રીિે મભતિ
થવભ ં ૫ડે છે . શરીર, મન અને અંિ કરણ ૫ર પોિાનભ ં આવધ૫ત્ય િોવા છિાં ૫ણ એમની
વવશેષિાઓ અને ક્ષમિાઓ સંપ ૂણુ રીિે ઇષ્ટદે વ માટે અથાુ ત ્ ઉચ્ચ કાયો માટે વ૫રાવી
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જોઇએ. સમપુણ માટે એ ભાવનાને સદાય ૫હરપભષ્ટ કરવી ૫ડે છે કે "હભ ૫િંલગયા જેવો છં
અને ઇષ્ટદે વ દીવો છે . અનન્ય પ્રેમના કારણે દ્વૈિ માંથી અદ્વૈિ િરફ આગળ વધી રહ્યો
છં. પોિાના ઈષ્ટની સાથે, વપ્રયિમની સાથે એક થઈ રહ્યો છં. જે રીિે ૫િંલગ્ભ ં દી૫ક
ઉ૫ર આત્મસમપુણ કરે છે , િેના પ્રકાશ પભજમાં
ં
લીન થઈ જાય છે એ જ રીિે હભ ં મારા
અક્સ્િત્વને, આ અિંકારને છોડીને બ્રહ્મમાં, સમન્દ્ષ્ટ ચેિનામાં વવલીન થઈ રહ્યો છં. "
સમપુણમાં આશાઓ િથા આકાંક્ષાઓ માટે કોઈ સ્થાન નથી. ૫રમાથુની સાધના કે મોક્ષ
માટે સમવપિિ થઈને બધી કામનાઓનો ત્યાગ કરવો ૫ડે છે .
અંિઃકરણમાં કોઈ છળ કે ક૫ટ નથી િોત.ભં પોિાની બૌદ્ધિક ક્ષમિાઓ, સહિયિા, પ્રગવિ
એ બધભ ં જ ધ્યેય માટે સમવપિિ કરવામાં આવે એ જ સાચી સાધના છે . એમ કરવાથી
આ૫ણભ ં પ્રયોજન સાંસાહરક િોય કે આધ્યાજત્મક, છિાં અડધી મંજજલ િો િરિ જ પ ૂરી થઈ
જાય છે . સાથેસાથે એ સમવપિિ આત્માને ઈશ્વરના સાંવનધ્યનો એક એવો હદવ્ય લાભ મળે
છે કે જેના માટે જન્મજન્માંિરો સભધી યોગાભ્યાસ અને બીજી લાંબી સાધનાઓ કરવી ૫ડે
છે . સત્પ્રવ ૃવિઓ િથા ઉચ્ચ આદશો માટે સમવપિિ જીવનનો અથુ છે - ૫રમાત્માને
સમવપિિ જીવન. આવા સાધક માટે જ ભગવાન કૃષ્ણે ગીિામાં કહ્ભં છે , "ત ભં િારભં મન અને
બભદ્ધિ મારા ઈશ્વરીય કાયોમાં વા૫ર. આ રીિે ત ભં મારામાં જ વનવાસ કરીશ અને મને જ
પ્રાપિ કરીશ એમાં કોઈ શંકા નથી." સાચા સમપુણની આ જ ફલશ્રભવિ છે .
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જ્ઞાનયજ્ઞમાં િમે પણ આહિ
ભ ી આપો સમસ્િ સંકટોનભ ં એકમાત્ર કારણ છે - માનવીય
દભબભદ્ધુ િ. જે ઉપાયથી દભબભદ્ધુ િને દૂર કરી સદ્દબભિી સ્થપાય, િે જ માનવકલ્યાણનો િથા
વવશ્વશાંવિનો સમાધાનકારક માગુ છે .
્ભગઋવષ પરમપ ૂજ્ય પં. શ્રીરામ શમાુ આચાયુજીએ વિુમાન ્ભગની સમસ્યાના
સમાધાન માટે િજારો પભસ્િકો લખ્યાં છે . આ પભસ્િકોને જન જનને વંચાવવા િે આજનો
્ભગધમુ છે . પભસ્િક સ ૂલચ નીચેના સરનામે પત્ર લખીને વન:શભલ્ક મંગાવો. પ્રાપ્તિપિસ્થાન :
ગાયત્રી જ્ઞાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે .નં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨
પ્રકાશન : ્ભગ વનમાુ ણ યોજના વવસ્િાર ટ્રસ્ટ, ગાયત્રી િપોભ ૂવમ, મથભરા-૩
ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮, ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦
E-Mail : yugnirman@awgp.org.
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