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મનષ્ુ યન ંુ પરમ કિતવ્ય
“પરમ- અર્થ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે . પરમ અર્થ શોધવો એ જ મનુષ્યનુ ં પોતાનુ ં કતથવ્ય છે ” એવુ ં ન જાણીને અર્વા
જાણ્યા છતાં પણ તેના તરફ દુ ર્થક્ષ કરીને મનુષ્ય પોતાનો નનત્ય વ્યવહાર કરે છે તર્ા વધેર્ા સમયને
વાતચીત, મનોરં જન,ગાયન-વાદન વગેરે કર્ા અર્વા ધન પ્રાપ્તતના નવનવધ ઉપાયો કરવામાં વેડફી નાખે
છે . પણ પોતાને પ્રાતત ર્યેર્ સોના જેવા કીમતી સમયનો આત્મકલ્યાણ માટે ઉપયોગ કરી ર્ેતા નર્ી! ખરું
કહું તો સત્સંગ, આધ્યાત્ત્મક ગ્રંર્ોનુ ં અધ્યયન, ધ્યાન વગેરે સાધનો પાછળ ખચેર્ો સમય જ સાર્થક હોય છે
અને એ નસવાય પસાર કરે ર્ો સમય નનરર્થક! આ નાનકડા શરીરને કેટલુક જોઈએ? એને તો અન્ન, વસ્ત્ર અને
સાધારણ આવાસ, એટર્ી જ જરુર છે . પણ શરીરના અનધકાનધક નવષયોની પ ૂનતિ માટે અનધકાનધક ધન
કમાવવાની વ ૃનિ જનતામાં પ્રચ ૂર છે . હે સાધક, તને જ્યારે સમય મળે ત્યારે જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો. પરમઅર્થના મહત્વને જાણ્યા પછી ફરી વ્યવહારમાં ડૂબી બધો સમય તેના માટે જ રાખી ન મ ૂકો ઇચ્છા ન હોય તો
હજારો કારણો મળે છે એ કહેવત પ્રમાણે પરમ અર્થ છોડવાનુ ં નનનમિ શોધતા નહી. એ ભ ૂર્શો નહહ કે
તમારી મુખ્ય પ્રવ ૃનિ પરમ અર્થ મેળવો એ જ છે .
મનુષ્ય માત્ર નુ ં કલ્યાણ પરમ અર્થમાં જ છે . પ્રપંચ એટર્ે “ર્ાકડાના ર્ાડુ” જે ખાય તે પસ્તાય જે ન
ખાય તે પણ પસ્તાય. બરાબર એ જ પ્રમાણે ધન-વૈભવ અનધકાર કીનતિ વગેરે જોઈને તે ન હોય તો મન
બેચેન ર્ઈ જાય છે અને મળે તો તેના દોષર્ી શેકાઈ જાય છે !! સારાંશ- આવા ફસાવી દે તેવા પ્રપંચ પર
ભરોસો કરીને તેને પોતાનુ ં સવથસ્વ ન આપવુ ં એ જ અનત શ્રેયસ્કર છે !!
સાધકને પ ૂછવામાં આવે કે તું કોણ છે ? તો તેનો ઉિર મળે છે - હું અનધકારી છં, નોકર છં અર્વા હું
વેપારી છં. તેને બદર્ે “હું સાધક છં“ એવો અંદરર્ી ઉિર આવવો જોઇએ.

એનો અર્થ એ નર્ી કે અમે

વ્યવહાર કરવાની ના પાડીએ છીએ. પણ યોગ્ય રીતે સાધના કયાથ પછી વધેર્ા સમયમાં વ્યવહાર કરો.
વધારે મહત્વ પરમ અર્થને આપો. વ્યવહાર અને પરમ અર્થ બંને કરવા હોય તો આપ કોને વધારે મહત્વ
આપો છો તે મહત્વપ ૂણથ છે . જેમ રમત રમતી વખતે બાળકો એક

આંગળી નુ ં થકં ૂ બીજી આંગળી પર

ર્ાવીને દે ખાડે છે તે રીતે અત્યાર સુધી સાધક જે મહત્વ વ્યવહારને આપતો હતો તે મહત્વ હવે પરમઅર્થ ને
આપવુ ં જોઈએ. માત્ર આટલું જ પહરવતથન કરવાનુ ં છે આપણે જે દ્રષ્ષ્ટર્ી વ્યવહારની જોઈએ છીએ એવો તે

દે ખાય છે . સંસાર વ્યવહાર ની બાબતોને મહત્વ આપવાને કારણે જે વસ્તુઓ ભવ્ય અને હદવ્ય દે ખાય છે
તેને સામાન્ય માનવાર્ી તે કનનષ્ઠ દે ખાશે
સાધકમાં નવવેક અને વૈરાગ્ય બંનન
ે ુ ં હોવુ ં આવશ્યક છે . સત્ય શુ ં છે અને અસત્ય શુ ં છે એનો નનણથય
કરવાનો નવવેક અને સત્યને ગ્રહણ કરવા માટે અસત્યનો ત્યાગરૂપી વૈરાગ્ય હોવુ ં ખ ૂબ આવશ્યક છે પણ
ઘણા સાધકો માં પ્રાયઃ વૈરાગ્યનો અભાવ જોવા મળે છે ઉચ્ચતમ વેદાંત નુ ં શ્રવણ કરી ર્ીધુ ં અને સત્ય
સ્વરૂપ જ્ઞાન મેળવી ર્ીધુ ં હોય તો પણ સાધકો નાના-નાના દુ ઃખોને મોટી આપનિઓ માનીને ચાર્ે છે ! સાચુ ં
કહીએ તો દુ ઃખી ર્વા જેવી મોટી મુશ્કેર્ીઓ મનુષ્યના જીવનમાં ભાગ્યે જ આવે છે . પણ તેને પોતાના
સ્વાર્ી સ્વભાવ ને કારણે આ નાના-નાના દુ ઃખ પણ પહાડ જેવા મોટા ર્ાગે છે . સારાંશ- રોજ-બરોજના
અલ્પ દુ ઃખોને સત્ય અને મહત્વ આપવાનુ ં અવૈરાગ્ય જવુ ં જોઈએ.
જ્ઞાનના સાધકનુ ં ધ્યાન હંમશ
ે ા આત્માના યર્ાર્થ જ્ઞાન અને અનુભવની પ્રાપ્તત તરફ રહે છે તે હંમેશાં
અંતમુખ
થ આનંદમાં રહીને આત્માનુસધ
ં ાન માં ર્ાગ્યો રહે છે . શરીર છે કે નહહ એવુ ં ર્ાગે ત્યાં સુધી
આત્માનુસધ
ં ાન કરે છે . તે શરીરને પ્રારબ્ધ પર છોડીને સતત સાધનામાં પ્રયત્નશીર્ રહે છે .
સંસાર વ્યવહાર ને તો ર્ોકો પ ૂરે પ ૂરા પ્રયત્ન ર્ી કરે છે , જ્યારે પરમ અર્થને પ્રારબ્ધ પર છોડી દે છે ,
વળી પાછા તેઓ કહે છે કે “પરમ અર્થ માટે પ ૂવથ જન્મનુ ં પુણ્ય જોઈએ અર્વા જો અમારા ભાગ્યમાં હશે તો
જ અમને પરમ અર્થની પ્રાપ્તત ર્શે!” પરં ત ુ સંસાર માટે આટ આટર્ા કષ્ટ ઉઠાવવા છતાં પણ તેન ુ ં ફળ શુ ં
મળે છે ? સવથ પ્રર્મ મનુષ્ય નવચારે છે કે નશક્ષણ પ્રાતત કરવાર્ી સુખ મળશે. તે પછી નોકરી માટે દોડધામ
કરે છે અને સમજે છે કે નોકરી મળી ગયા પછી સુખ મળશે. નોકરી મળ્યા પછી નવચારે છે કે ર્ગ્નમાં સુખ
મળશે ર્ગ્ન ર્યા પછી બાળકો ર્શે એટર્ે સુખ એમ સુખઆગળ છે આગળ છે એમ કહેતા કહેતા આયુષ્ય
પ ૂરું કરનારને ખરે ખર શુ ં મળે છે ? આમ પ્રયાસોમાં અને પ્રયાસોમાં મનુષ્યનુ ં જીવન વેડફાઈ જાય છે . અંતમાં
વ ૃદ્ધાવસ્ર્ા રોગ અને મ ૃત્યુ એ જ પહાડ જેવા કષ્ટ વેઠીને મળે લ ું ફળ છે . અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે
આખું જીવન આપણે નનરર્થક દોડાદોડીમાં જ પસાર કરી નાખીએ છીએઅને તેના બદર્ે ર્ોડા જ પ્રયત્નોર્ી
મળનારા મહાન ફળનો અનુગ્રહ કરવા વાળા પરમ અર્થ જાણવા ની તરફ ર્ક્ષ્ય નર્ી આપતા.
આત્મજ્ઞાન આ રહસ્યને સુર્ભતા સાર્ે સમજાવી દે વ ુ ં એ જ સદગુરુ ની નવશેષતા છે . આ કાયથ
અનુભવી ગુરુ દ્વારા જ ર્ાય છે . એટર્ા માટે એને ગુરુગમ્ય માગથ કહેવામાં આવે છે . નશષ્યોએ આ ગુરુપ્રદિ
બોધને ગ્રહણ કરીને પ ૂણથત્વને પામવુ ં જોઈએ. ગુરુ નો બોધ તો બધે જ વરસતા વરસાદની જેમ બધા પર
સમાન રીતે વરસે છે . દાતા ભરી ભરીને આપતો હોય તો પણ ખોબો આગળ કરીને કોઈ ર્ે નહીં તો તે શુ ં
કરે ?

ગુરુએ ઉપદે શ કરે ર્ો જ્ઞાન બોધ ગ્રહણ કયો એટર્ે તેમના ઉપદે શ પ્રમાણે આપણે રહેવા ર્ાગ્યા તો
જ ગુરુકુપા ર્ાય તો પછી ગુરુકૃપા તમારા હાર્માં છે એમ ર્યુ.ં ગુરુ એ કોઈ ના માર્ે હાર્ મ ૂકી દીધો અર્વા
કોઈના પર અમીદ્રષ્ટી કરી દીધી એટર્ે ગુરુ કૃપા ર્ઈ એમ માનવુ ં ભ ૂર્ ભરે લ ું છે . એવુ ં માનીએ તો એક પર
કૃપા કરે છે અને બીજા પર નહહ એવો ભેદભાવ કયાથ જેવુ ં ર્ાય!
આત્મધ્યાન એટર્ે ધ્યેય ધ્યાતા ધ્યાનરૂપી નત્રપુટીનુ ં ધ્યાન નર્ી. આત્માને જોવાના કે તેનો અનુભવ
ર્ેવાના ઉદ્દે શર્ી ધ્યાન કરનાર આત્મા પોતાનાર્ી અર્ગ છે એવુ ં સમજે છે . તે પરર્ી ધ્યાનર્ી તેને મળનાર
આનંદ સ્વરૂપભ ૂત ન રહેતા કૃનત્રમ છે , તેવ ુ ં નસધ્ધ ર્ાય છે . પણ જ્ઞાનના સાધકનુ ં સત્યધ્યાન નત્રપુટી રહહત,
અખંદાનંદરૂપ, સનાતન, ચૈતન્યઘન વસ્તુ હું જ છં એવુ ં પરમ સમાધાન કરાવે છે . ધ્યાતા ધ્યાન ન હોય
એવુ ં ધ્યેયરૂપ જ શેષ રહે એવો સાક્ષાત્કાર એટર્ે જ સાક્ષાત આત્મા ર્વુ ં !
વિિ રામકૃષ્ણ િગે રે દે િિાઓને ભજિાનો ઉદ્દે શ્ય –
સવથ દે વ દે વતાઓમાં નનવાસ કરવાવાળો આત્મા આપણા સૌમાં પણ છે . શ્રી રામ, કૃષ્ણ, નશવ,
ગણેશ, દે વી વગેરે દે વતાઓની ઉપાસનાનુ ં ફળ નનજ સ્વરૂપને જાણીને આત્મજ્ઞાનને પ્રાતત કરી ર્ેવાનુ ં છે .
એવુ ં ન કરીને જો તેમની પુરાતન વેશભ ૂષાનુ ં વણથન કયુું કે તેમના રૂપની ચચાથ કરી કે તેમના ગુણોનુ ં ઉપરઉપરર્ી વણથન કયુું તો એનાર્ી કઇ પોટર્ી મળી જવાની છે ?
શ્રી રામ, કૃષ્ણ, નશવ, ગણેશ વગેરે ભગવાનોએ રામ-ગીતા, ભગવદ્દ ગીતા, નશવ-ગીતા વગેરેમાં આ
જ બોધ આપવામાં આવ્યો છે કે ‘હું સવથના હદયમાં રહું છં’. આનો ગ ૂઢ અર્થ શુ ં છે ? શુ ં એ બધા રામ નશવાહદ
આકાર રૂપે સવથના હદયમાં બબરાજમાન છે ? તે કદાચ શક્ય નર્ી. તેઓ એક આત્માના રૂપમાં સવાુંતયાથનમ
છે . અર્ાથત ્ એક જ આત્મા સવથમાં રહે છે અને સવથ દે વતાઓ પણ આપણે જ છીએ એવુ ં સમજવાનુ ં છે .
હવે, દે વતાઓની સાચી ભક્તત કઇ છે ? અહંકાર રાખીને દે વતાની સન્મુખ ખુદના ગાર્ પર ર્પાટ
મારવી એમ નહીં, પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાતત કરીને સ્વયંના અહંકારને તેમના ચરણોમાં અનપિત કરી દે વામાં છે .
સ્વયંના અહંકારનો ત્યાગ કરવો, એ જ સાચુ ં નમન છે !!
ભગવાન કે ગુરુ ત્યારે જ આનંહદત ર્ાય છે , જયારે તમે આત્માનંદર્ી સંતોષપ ૂણથ હોવ છો. જેમ
નપતા પોતાના પુત્રની ઉન્નત ક્સ્ર્નત જોઇને પ્રસન્ન ર્ાય છે . તે રીતે જ દે વ અને ગુરુ પણ પોતાના ભતતને
પરમાનંદની ક્સ્ર્નતમાં જોઇને પ્રસન્ન ર્ાય છે . જ્ઞાની પુરુષ પોતાના તમામ નશષ્યોને “તમે પણ અમારી જેમ
ઉન્નત ક્સ્ર્તીને પ્રાતત કરો” એવો બોધ કરાવે છે . ગુરુને પારસની ઉપમા આપવી યોગ્ય નર્ી. કારણ કે
પારસ તો ર્ોખંડ ને સોનુ ં બનાવે છે , પોતાની જેમ પારસ નર્ી બનાવતો. પરં ત ુ સદગુરુ તો નશષ્યને પહરપ ૂણથ
ગુરૂસ્વરૂપ જ કરી દે છે ! પરં ત ુ જો ભતતગણ ઉન્ન્ત આત્માનંદ પ્રાતત કરવાની ઇચ્છા ન કરતાં, ધન-સન્માન

વગેરે અલ્પસુખ આપવાની માંગણી કરતા કેવળ બાહ્ય ઉપચારની સ્તુનત-સ્તોત્ર-પ ૂજા વગેરે કયાથ કરે તો
દે વતાને ર્ગીરે આનંદ ર્શે નહહ! બાળકો નપતાના કહ્યા પ્રમાણે ન વતથતા, “ કેમ છો નપતા, તમારો ચહેરો
કેટર્ો સુદ
ં ર છે ! તમારી આંખો કેવી કમળ જેવી છે ! તમારું નાક ચંપાની કળી જેવુ ં શોભાયમાન છે !” એવુ ં
વણથન કરતા રહે તો નપતાને નપ્રય ર્શે? સારાંશ- સવથ ઉપાસનાના ફળ સ્વરુપ આત્માનુભવ પ્રાતત કરી ર્ો.
આનંદરૂપ એવા આપણે પૈસો વગેરે કોઇપણ નવષયર્ી આનંદની અપેક્ષા કરીએ તો તે પાણીને
તરસ ર્ાગવા જેવુ ં છે ! આ ભ્રનમત પાણી પોતાની વ્યર્થ મર્ામણ છોડીને, “ હું જ પાણી છં” એવુ ં જાણશે પછી
એની તરસ જશે. તે જ પ્રમાણે તું ‘ હું જ આનંદરૂપ છં’ એવુ ં જાણીશ એટર્ે, બાહ્ય વસ્તુ મેળવીને સુખી
ર્વાય એવો ભ્રમ દૂ ર ર્ાય છે . ત્યારે આ નવપરીત ભ્રમર્ી ઉત્પન્ન ર્નારો અહંકાર ક્યાંર્ી આવ્યો ?
અજ્ઞાનર્ી. સારુ, અજ્ઞાન એટર્ે કઈ વસ્તુન ુ ં અજ્ઞાન? આપણા નનજ સ્વરૂપનુ ં અજ્ઞાન. બરાબર. આ અજ્ઞાન
શેનાર્ી દૂ ર ર્ાય છે ? આપણા નનજ સ્વરૂપના જ્ઞાનર્ી, અર્ાથત આત્મજ્ઞાનર્ી- એવી પ્રણાર્ી છે .
સાધકે, જરુર જેટર્ો વ્યવહાર કરી બધુ ં ર્ક્ષ પરમ અર્થ તરફ આપવુ ં જોઈએ. તેણે કોઇપણ કારણર્ી
સાધનામાં નશનર્ર્તા આવવા ન દે વી જોઇએ. સાધકે પોતાનુ ં પ્રર્મ કામ એટર્ે સાધના કયાથ બાદ જ
સંસારના કામમાં ધ્યાન આપવુ ં જોઇએ. એટલું જ નહી પણ સાધના માટે એક નનયનમત સમય રાખવો
એટર્ો જ મહત્ત્વનો છે . સાધનામાં નનયનમતતા આવશ્યક છે , એ નસધ્ધ છે . સાર્ોસાર્, સાધના તત્ત્વાનુસાર
અને ચીવટતાર્ી કરવી એટલું જ મહત્ત્વનુ ં છે . 60-70 વષથ પ ૂવે ર્ોડા શ્રમર્ી જીવન સુચારુ રૂપે ચાર્તું
હોવાર્ી, અમારા પરમ ગુરુ તેમના નશષ્યોને હદવસમાં ત્રણ વાર ત્રણ-ત્રણ કર્ાક ધ્યાન કરવાનુ ં કહેતા હતા.
20-25 વષથનો સમય ર્યા બાદ, અમારા ગુરુ હદવસમાં બે વાર બે-બે કર્ાક ધ્યાન કરવાનુ ં કહેતા હતા. હવે
જીવન કર્હની તીવ્ર પહરક્સ્ર્નતને અનુર્ક્ષીને, અમે પ્રરભાતે એક કર્ાક, સાંજે અડધો કર્ાક એમ હદવસમાં બે
વાર કુ ર્ દોઢ કર્ાક એટલું જ ધ્યાન કરો એવુ ં કહીએ છીએ! પણ આ રીતે સમયનુ ં પહરમાણ (Quantity)
ઉિમ ગુણવિાના (Quality) ધ્યાનર્ી ભરવાનુ ં છે , એ વાત નશષ્યે ભ ૂર્વી નહી. ધ્યાનનો મમથ યર્ાર્થ રીતે
જાણી ર્ઈ, તે ચીવટ પ ૂવથક આચરવામાં આવે, તો અમે આપેર્ી સવર્ત ફળદ્રપ
ૂ ર્ાય છે . તેમ ન કરતાં,
તત્ત્વ રહહત અને ગમે તેમ ર્ોડી વાર સાધના કરી તો તેન ુ ં ફળ શ ૂન્ય!!
સંપનિ, આતતજનો વગેરેના મમત્વ પર અવર્ંબી ન રહેશો. કારણ કે તે બધા દે હરૂપી માટીના પાયા
પર બાંધેર્ા હોય છે . દે હના ભરોસે મ ૂકેર્ી એસ્ટે ટ, બેંકની ર્ાપણ, પત્ની, બાળકો, ભવ્ય ઇમારતો વગેરે દે હ
નાશ પામે એટર્ે એકદમ કડડભ ૂસ ર્ઈ જાય છે ! તેને માટે શરીરની નશ્વરતા ધ્યાનમાં રાખી, વ્યવહારનુ ં
અવર્ંબન ન રાખતા અને ‘ મારે હજી ભરપ ૂર જીવવાનુ ં છે , સાધના આગળ કરીશુ,ં એવા નવચારર્ી કાર્ે ન
કરતાં આજે જ- હમણા જ સાધના શરુ કરો’ કાર્ કહેનારનુ ં ઘર નાશ પામે છે , એ કહેવત મુજબ તુ કાર્
સુધી રહીશ, એની શી ખાત્રી છે ? કહો જોઇએ !!

પ્રકરણ-૨
ુ ુ ભક્તિન ંુ મહત્િ
સત્સંગ અને ગર
સંત દયાળુ હોય છે . તે તમામને સમભાવર્ી જુ એ છે . તેઓ કોઈના પ્રનત દ્વેષ નર્ી રાખતા. ક્ષમા,

દયા, શાંનત જેવાં સદગુણોને જ્યારે જગતમાં ક્યાંય પણ આશ્રય ન મળ્યો ત્યારે તે બધા સાધુજનોના
આશ્રયમાં આવી ગયા!

આસુરી સંપનિ અને દૈ વી સંપનિ પરસ્પર નવરોધી છે . એમાંર્ી દૈ વી સંપદા સંતોની મ ૂડી છે . સંતો

દુ :ખોર્ી પીહડત મનુષ્યોનાં દુ :ખોને દૂ ર કરવા માટે સતત મહેનત કરતા રહે છે . જો કે, આનર્િક મદદ કરવામાં
અસમર્થ હોવા છતાં સ્નેહ સભર ચાર શબ્દોર્ી મનુષ્યોના અંતકરણમાં શાંનત ર્ાવવા માટે પ્રયાસ અવશ્ય

કરે જ. ગોળ ન આપી શકે છતાં ગોળ જેવી મીઠી વાણી બોર્વામાં શુ ં વાંધો છે ? પરં ત ુ મીઠી વાણી બોર્વા
માટે પણ અંતકરણમાં નનમથળ પ્રેમ હોવો જોઈએ!

સાધુને માટે સંભવ હોય છે એટર્ી શારીહરક સેવા તેમજ આનર્િક મદદ કરે છે . પ્રત્યક્ષ રૂપે કંઈ ન

કરતા રહીને માત્ર મીઠી-મીઠી વાતો કરવી એ ઠગાઈ જ છે ! સાધુ તન-મન-ધન-વચન દ્વારા સમભાવે
વ્યવહાર કરે છે , તેઓ જ ખરો પ્રેમ આપે છે , તેમજ જેટર્ી આપી શકાય તેટર્ી શારીહરક તેમજ આનર્િક
મદદ દ્વારા બીજાઓના દુ :ખોનુ ં નનવારણ, કરવાનુ ં જ તેઓનુ ં ધ્યેય હોય છે .

‘તમને જે વાતોર્ી કષ્ટ પહોંચે છે તે બીજા સાર્ે કરશો નહી’ , આ નીનતનો મ ૂળભ ૂત નસદ્ધાંત છે .

એમાંય મુખ્ય પણે બીજાના મનને ખચ
ં ૂ ે એવી વાત ક્યારે ય પણ ન કરવી જોઈએ. “અમે કંઈ પણ સહન
કરીશુ ં પણ ખટકે એવા કવેણ, સહેવા અત્યંત કહઠન છે ’, એવુ ં કહેતા આપણે ર્ોકોને સાંભળ્યા છે ને? કહેવત
છે કે, ‘‘કુ હાડીનો ઘા કરતા પણ શબ્દોના ઘા અનત ભયંકર!.” એટર્ા માટે સંત આ બાબતે જાગ્રત રહે છે .
સંતના મુખેર્ી જાણતા-અજાણતા કોઈ કડવુ ં વેણ નીતળી જાય છે તો
નર્ી!

તુરંત ક્ષમા

માંગવામાં અચકાતા

આપણે મનર્ી પણ કોઈનુ ં ખરાબ ઈચ્છવુ ં જોઈએ નહીં. કોઇનુ ં પણ ખરાબ ઇચ્છવુ,ં ખરાબ કરવા

બરાબર દોષપ ૂણથ છે . સાધુ સદૈ વ જ જનકલ્યાણની વાત કરે છે . તેઓના વાક્ય આ જ હોય
સવથ ભવન્તુ સુબખન:, સવે સંત ુ નનરામયા: ।।
સવે ભદ્રાબણ પશ્યન્તુ, મા કનશચદ્ર દુ :ખમાતનુયાત ॥

કોઈએ સાધુન ુ ં કંઈ ખરાબ કયુું તો સાધુ સમજે છે કે ‘સારુ-ખરાબ એ બન્ને મારા પ્રારબ્ધ અનુસાર જ

આવ્યાં છે ’. તે પોતાના નવવેકને ર્ીધે ખરાબ કરનારાનુ ં ખરાબ તો કરતો જ નર્ી પરં ત ુ એને પણ ભગવાન!
એને સદબુદ્ધદ્ધ આપે એવો આશીવાથદ આપે છે ! બીજાઓ દ્વારા કરવામાં આવેર્ બુરાઈને શાંત ભાવર્ી સહી
ર્ેવી એ તો વ્યવહાર ચર્ાવવા માટે પણ આવશ્યક છે . પરમ અર્થમાં તો શાંનત સવથસ્વ છે . શાંનત જ નશવ
તત્વ છે !

શાંનત ધારણ કરવાના બે પ્રકાર છે . એક છે મનમાં કોઈ નવષમતા યા દ્વેષભાવ ન રાખવાવાળી

અનાક્રોશ શાંનત અને બીજી છે મનમાં ક્રોધ તર્ા ઈષાથ ભાવ રાખીને ઉપરર્ી દે ખાતી આભાસી શાંનત! સંતોના
જીવનમાં આક્રોશવગરની પરમ શાંનત રહે છે એ કહેવ ુ ન પડે.

સાધુ સરળ અને શુદ્ધ હોય છે . તેમનુ ં અન્તમથન મબર્નતા ધોવાને ર્ીધે સ્વચ્છ હોય છે . આ શરીરને

ગમે તેટર્ી વારે ધોઓ તો પણ એ ગંદુ ર્ઈ જ જાય છે . શરીરની રચના જ એવી છે કે ભર્ેને તેને ગૌમ ૂત્રર્ી
ધોઈ નાખો યા તો ગૌમ ૂત્રને પી ર્ો તો પણ એ શુધ્ધ ર્ઇ શકતું નર્ી! કારણ કે તે ગંદી વસ્તુઓમાંર્ી જ
બનેલ ું છે . તેને શુદ્ધ કરવુ ં એ એક મોટી મુશ્કેર્ી જ છે . સારાંશ- અંતરં ગ નનમથળતા જ વાસ્તનવક નનમથળતા છે .
સાધુ જ્ઞાનરૂપી તીર્ોમાં સ્નાન કરીને પહરશુદ્ધ ર્યેર્ા હોય છે .

જ્ઞાનતીર્થમાં સ્નાન કયાથ પછી મબર્નતા ક્યારે ય ન આવી શકે! હવે, પુણ્યતીર્થ કોને કહે છે ? તેન ુ ં

પહરક્ષણ કરીએ. નદીનુ ં પાણી જે સ્ર્ળે તળાવની જેમ ક્સ્ર્ર રહે છે તેને તીર્થ કહેવામાં આવે છે . અર્ાથત

નનશ્ચર્તા જ તીર્થન ુ ં સ્વરૂપ છે . અત: પહરપ ૂણથ નનશ્ચર્ પર બ્રહ્મમાં ક્સ્ર્ત સાધુ જ સત્યતીર્થ સ્વરૂપ નર્ી?
એટર્ા માટે તેમના પગ ધોયેર્ા પાણીને “ચરણતીર્થ” કહેવામાં આવે છે અને બધા તેન ુ ં ચરણામ ૃત ર્ે છે !

પહેર્ાં સ્ર્ાવર તીર્ોમાં જ્ઞાની-સાધુ રુપી જગમતીર્થ
ં
નો વાસ હતો. તે સમયે તીર્થ ક્ષેત્રમાં સાધુ

વાસ કરતા અને પુરાણ વગેરે પુણ્ય કર્ાઓ અને જ્ઞાન બોધનુ ં

શ્રવણ ર્તું રહેત.ું પરં ત ુ જે રીતે

જડ

શરીરમાંર્ી પ્રાણ નીકળી જાય છે તે જ રીતે તીર્ોમાંની બોધ શક્તત જ ર્ય પામી છે . આવા નદી પવથતો
અને પ્રાચીન વાસ્તુવાળા તીર્ોની યાત્રા કરવાર્ી ખરે ખર યાત્રીઓનુ ં ક્યાંર્ી કલ્યાણ ર્ાય?

સંત અર્વા જ્ઞાની, એ જ ધમથના આધારસ્તંભ! એમને જ સદગુરૂ કહેવામાં આવે છે . એ સંતોનો

મહહમા અવણથનીય છે . એક વખત નાદરજી શ્રીકૃષ્ણના મંહદરે ગયા ત્યારે સેવકે કહ્ું કે અત્યારે “ શ્રીકૃષ્ણ પ ૂજા
કરી રહ્યા છે ”. આ સાંભળીને નાદરજીને ખ ૂબ નવાઈ ર્ાગી. તેઓ નવચારવા ર્ાગ્યા કે જેની પ ૂજા ત્રણે ર્ોક

કરે છે , એ શ્રીકૃષ્ણ કોની પ ૂજા કરી રહયા છે ! જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ બહાર આવ્યા તો નાદરજીએ નવનોદમાં પ ૂછયુ કે,
“આપ પણ અમારી જેમ પ ૂજા કરો છો તો તેનો મતર્બ, ભાવાર્થ એ ર્યો કે આપના પણ કોઈ એક દે વ છે .

જો એમ જ હોય તો આપ ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકો?” શ્રી કૃષ્ણએ એનો કોઈ જવાબ આતયો નહીં.
તેઓએ માત્ર ક્સ્મત જ કયુ.ું આ જોઈને નાદરજીન ં ૂ કુ તહુ ુર્ વધારે ર્યુ.ં તેમણે શ્રી કૃષ્ણને આગ્રહ કયો કરીને
આપ મને આપના ભગવાનનાં દશથન કરાવો.”

એક મંદ મંદ ક્સ્મત સાર્ે શ્રી કૃષ્ણ મહનષિ નારદને તેમના પ ૂજાઘરમાં ર્ઈ ગયા. ત્યાં નારદજી એ

મોટા પટારો જોયો. તેમણે કુ તહુ ર્
ુ સાર્ે પ ૂછયુ “ તમારા ભગવાન આવડા મોટા પટારામાં રાખવાનુ ં કારણ શુ ં
?” શ્રી કૃષ્ણે મૌન રહીને પટારો ખોલ્યો તો તેની અંદર એક બીજો પટારો રાખ્યો હતો! આ રીતે પટારાની

અંદર પટારો,પટારા ની અંદર પટારો, સાત પટારા રાખ્યા હતા. છે લ્ર્ા પટારામાં એક રે શમી રૂમાર્માં
વીંટાળે ર્ી એક સોનાની ડબ્બી હતી. જયારે એ ડબ્બીને ખોર્ી તો તે ડબ્બીમાં ચપટી માટી હતી. નાદરજીએ

શ્રી કૃષ્ણને કહ્ું “આપના ભગવાન તો ખ ૂબ જ અદભુત ર્ાગે છે . એક ચપટી માટી !! શુ ં આ ચપટીક માટી જ

આપના ભગવાન છે ?” શ્રીકૃષ્ણએ તેમને જણાવ્યુ ં હે નારદ ! મારો મહહમા જેમના પર આધાહરત છે , તે સંતો-

ભતતો જ મારા પરમ દે વ છે ! તે સંતોની ચરણરજને આ પેટીમાં રાખીને, હું તેની પ ૂજા કરું છં.” હવે

નારદજીને સંતો, ભતતો અને ભગવાનનુ ં એકત્વ સમજમાં આવી ગયુ.ં તેઓ બોલ્યા, “સત્ય છે પ્રભુ, ભગવત
સ્વરૂપ આ જ છે ”

સંતો પરમ ઉપકારી હોય છે . જે રીતે વ ૃક્ષ પોતે તાપ-તડકો, વરસાદને સહી ર્ે છે અને બધા જીવોને

મીઠાં-મધુરાં ફળ શીતળ છાંયડો આપે છે , તેવી જ રીતે સંત પણ ખુદ દુ :ખ વેઠીને પણ સવથન ુ ં કલ્યાણ કરે

છે . તેઓ પોતાની સહાનુભ ૂનતપ ૂણથ દયામયી અમ ૃતવાણી દ્વારા તમામના મનને સંતોષ આપે છે . જે રીતે જળ

આ સારો છે , આ ખરાબ છે , કે આ ગાય છે , આ વાઘ છે એવુ ં ન જોતાં બધાની સમભાવે તરસ છીપાવે છે , તે
જ રીતે સંત પણ બધે જ આનંદની વષાથ કરે છે .

સંતોનુ ં એક બીજુ ં મુખ્ય ર્ક્ષણ એટર્ે તેઓ બધાને સમદ્રષ્ષ્ટર્ી જુ એ છે . સવથમાં એક જ આત્માનો

વાસ છે . આમ સમજીને સવથત્ર સમદ્રષ્ષ્ટ રાખે છે . જેમકે , બે નમત્રો હોય અને નાટકમાં પરસ્પર શત્રુની ભ ૂનમકા

ભજવે છે , તો પણ નાટક પ ૂણથ ર્યા પછી વેશભ ૂષાને ભ ૂર્ી જઈને નમત્રો જ રહે છે . તે પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષ
અનંત રૂપોમાં નવર્સી રહેર્ અને જીવોમાં વ્યાતત આત્માને જુ એ છે અને તેના પર સમભાવે સ્નેહ રાખે છે .

ખાંડમાંર્ી બનાવેર્ી હાર્ી,ઊંટ,ગાય,નસિંહ,મનુષ્યની પ ૂતળીઓમાં સુજ્ઞજનોને બધે ખાંડ જ દે ખાશે. તે એમાંર્ી
કોઈ એકને ખરીદીને ખાઈ જાય છે . તે બાળકોની જેમ એમાં શ્રેષ્ઠ-કનનષ્ઠનો ભેદભાવ નર્ી રાખતો, જેમ
સોનાની ઠંડી,હાર,કડું વગેરે ઘરે ણાંમાં સોનુ ં જોઈને જ માણસ ખરીદી કરે છે . એ રીતે જ સંત બધામાં એક જ

આત્માને જુ એ છે . બાહ્ય રૂપર્ી જોવા જોઈએ તો બે માણસના ચહેરા એક જેવા હોતા નર્ી. બહુ જ ઓછા

જોવા મળે છે . જગતમાં અબજો ર્ોકોના ચહેરા બભન્ન હોય છે . પરં ત ુ આંતહરક રૂપર્ી અનંત નામ, અનંત રૂપ
અને આકારના વ્યક્તતઓમાં એક જ વસ્તુ નવરાજમાન હોય છે . અનેકત્િમાં એકત્િને જોવું એ જ જ્ઞાન છે
અને એકત્િ ભાિથી બધાને પ્રેમ કરિો, એ જ ભક્તિ છે .

સત્સંગનું મહત્િ – સત્સંગ અર્ભ્ય, અગમ્ય અને અમોઘ છે . ખરે ખર તો સાચા સંતનુ ં મળવુ ં ખ ૂબ જ
મુશ્કેર્ છે . હજારો શુ ં ર્ાખોમાં પણ કોઈ એકાદ સંત હોય છે ! બીજી વાત એ છે કે સંત નજીક માં હોય તો

પણ તેમને ઓળખવા મુશ્કેર્ છે ! કેમ કે કોઈ આડંબર નર્ી કરતા. તેઓ પોતાના શ્રેષ્ઠગુણો છપાવી રાખે છે .
સારાંશ-સાચા સંતનુ ં મળવુ ં અને તેમને ઓળખીને તેમના સાંનનધ્યમાં સત્સંગ કરવો અનતદુ ર્થભ છે ! જો તે
મળી જાય તો પરમ પદની પ્રાપ્તત ર્ઈ જાય છે .

સંતોર્ી સંગતર્ી અતં:કરણ શુદ્ધ ર્ાય છે . તેમની સહજ વાણીર્ી સંશયનુ ં નનવારણ ર્ાય છે . તેઓ

હરક્ષણ અનુભવપ ૂણથ હહતોપદે શ દ્વારા સાધકોને બોધ આપે છે .

અનેક સંતોમાં સદગુરુ જ શ્રેષ્ઠ છે . આપણા કલ્યાણનો ભાર પોતાના

ઉપર ર્ઈ ર્ેનાર સંત જ

સદગુરુ હોય છે .એવા સંત નશરોમબણ સદગુરુને સેવા કરીને, તેમના પ્રીનત પાત્ર બનીને જ આપણને અધ્યાત્મનવદ્યા પ્રાતત ર્ાય છે . સામાન્ય નવદ્યા અને કળા તો ધન દ્વારા પ્રાતત કરી શકાય છે , પરં ત ુ અધ્યાત્મ નવદ્યા ધનના
ઢગર્ાર્ી પણ મેળવી શકાતી નર્ી. તેનાં માટે તો અનન્ય ભાવર્ી સદગુરુ ની સેવા કરવી આવશ્યક છે .
ગુરૂભક્તત, સદગુરુ ની પ્રત્યક્ષ સેવા કરીને, પ ૂજ્ય ભાવર્ી, ધનર્ી, વાણી દ્વારા આચરણ કરવી જોઇએ.
એવી ભક્તત કરવાર્ી જ અધ્યાત્મ નવદ્યાનુ ં રહસ્ય સમજાય છે . સતત સદગુરુ નાં સાનનધ્ય માં રહેવાર્ી સાધકને
અધ્યાત્મ નવષય શ્રવણ કરવાનો અવસર પ્રાતત ર્ાય છે , અને આત્મબોધસ્પષ્ટ રુપે પ્રાતત ર્ાય છે . ગુરૂ ભાવના
વગર માત્ર પાંચ દશ નમનનટ નાં શ્રવણ માત્રર્ી બોધની પ્રાપ્તત ર્તી નર્ી. નશષ્ય જયારે સદગુરુ નાં ઉપદે શમાં
સવથભાવર્ી એકરૂપ ર્ઈ જાય છે ત્યારે જ તે મહત્વપ ૂણથ નસદ્ધાંતર્ી અવગત ર્ાય છે . આત્મબોધનુ ં રહસ્ય એવુ ં છે
કે તે કોના અંત કરણમાં ક્યારે અને કેવી રીતે પ્રકાનશત ર્ઈ જાય એ જણાવી શકાય નહી. સદગુરુ નુ ં કોઇ એક
વાક્ય, કોઈ એક શબ્દ, કોઈ એક દ્રષ્ટાંત, એમનુ ં ક્યુ કાયથ , કે તેમનો કયો વ્યવહાર ક્યારે હદય માં પ્રવેશી જાય
અને સાધક ને ક્યારે સમાનધ ક્સ્ર્તી સુધી પહોંચાડી દે શે, એની કલ્પના પણ કરી શકાતી નર્ી. એટર્ાં માટે ગુરુન ુ ં
પ્રત્યેક વાકય ધ્યાનપ ૂવથક સાંભળવુ ં જોઈએ.

ઉપર કહેર્ ગુરુ-નશષ્ય સદપરં પરા મુજબની રીતને બદર્ે જે સદગુરુ ની પાસે માત્ર એ જોવા આવે છે કે
“તેમનુ ં પ્રનતપાદન કરવાની પધ્ધનત કેવી છે , તેમનામાં કેટલું પાંહડત્ય છે , તેઓ પોતાની રમ ૂજી વાણી દ્વારા શ્રોતા
ઓનુ કેટલું મનોરં જન કરે છે ” વગેરે દ્રષ્ટીર્ી સાંભળનારને ર્ાભ ર્તો નર્ી! પણ વતતા શુ ં કહે છે તે જાણી
ર્ેવ,ુ ં ગ્રહણ કરવુ,ં તેમનો પ્રત્યેક બોધ પોતાના અંત: કરણમાં ભરી ર્ેવો, અને તેને સાચવી રાખવો આ
ભાવનાર્ી શ્રવણ કરનારને જ રહસ્ય પ્રાતત ર્ાય છે . આ વાત અનન્ય ગુરૂભકતોને જ સાધ્ય છે .
ગુરૂભકનત નાં નવષયમાં એક બીજી વાત કહું છં- ગુરૂભકનત અનેક રીતે કરવામાંંં આવે છે . જેમકે ગુરુની
દૈ હહક સેવા દ્રારા, ગુરુને જરૂહરયાતોની વસ્તુઓ આપીને ,ગુરૂસ્ર્ાન માં ર્ઈ રહેર્ા કાયોને પહરપ ૂણથ કરવામાં
ુ ની સેવા કરવી, આ બધુ ગુરૂભકનત જ છે . કેટર્ાંક નશષ્યો ગુરુની માત્ર
સહયોગ આપીને અને સંત અને ગુરૂબંધઓ
દૈ હહક સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અન્ય પ્રકારની સેવા કરવામાં પીછે હઠ કરે છે ! પરં ત ુ ગુરુને તો પોતાનાં
શરીરની સેવાર્ી વધારે સંતો તર્ા ગુરૂભકતોની સેવા કોઈ કરે એ વધારે ગમે છે . નશષ્યે ગુરુ વૈયક્તતક સેવા તો
કરી નાખી, પરં ત ુ જો તેણે ગુરૂસ્ર્ાન માં ર્ઈ રહેર્ી વ્યવસ્ર્ા માં કોઈ અવ્યવસ્ર્ા પ્રનત ર્ક્ષ ન આતયુ,ં અર્વા
ઉત્સવ વગરે માં અવ્યવસ્ર્ા દુ ર કરવામાં સહકાર ન આતયો તો આનાર્ી ગુરુન ુ ં મન વ્યનર્ત ર્ાય છે . એનાં બદર્ે
જે નશષ્યો પોતા પાસે સમય નો અભાવ હોવા છતાં પણ જે વિષ્ય સપ્િાહ, ઉત્સિ જેિાં ગુરૂકાયો માં િનથી સેિા
અપતણ કરે છે િેઓ પર ગુરુ કૃપા કરે છે . ગુરુ વિષ્યોનું િમામ દ્રષ્ષ્િથી અિલોકન કરિા રહેિાં હોય છે ! જેઓ
માત્ર ગુરુના શરીરની સેવા કરતા રહે છે અને અન્ય કાયોમાં રુબચ નર્ી ર્ેતા તેમણે “બેટા, ખ ૂબ સેવા ર્ઈ ગઈ !”
એવુ કહીને ટાળી દે છે . પરં ત ુ જેઓ કાયથના ભાર ને કારણે અર્વા કોઈ નવશેષ પહરક્સ્ર્નત નાં કારણે પોતાનર્ી દૂ ર
રહીને પણ જે નશષ્યો કષ્ઠ વેઠી સેવા કરે છે , તેમના પર ગુરુ કૃપા કરે છે !
ઉપયુતથ ત નવવેચનર્ી એ નર્ી સમજવાનુ ં કે ગુરુની પ્રત્યક્ષ સેવાનુ ં કોઈ મહત્વ નર્ી. ગુરુની આજ્ઞાનુસાર
સેવા કાયથ કરતા રહીને નશષ્યોએ પ્રત્યક્ષ ગુરૂસેવા માટે પણ તત્પર રહેવાનુ ં છે . પરંત ુ ગુરુ ની સેવા કરવામાં પન
નવવેક રાખવો જોઈએ. ગુરુ માટે આવશ્યક એવી

દૈ હહક સેવાની ખ ૂબ મયાથદા છે . અસંખ્ય નશષ્યો ગુરુસેવા

કરવા ર્ાગે તો ગુરુને “ તોબા-તોબા” કહેવાનો વખત આવે છે ! સારાંશ- ગુરુને ખ ૂબ જ ઓછી સેવાની જરૂર
હોય છે . જો બધા નશષ્યો તેમની સેવા કરવા ર્ાગશે તો તેમને આરામ મળવો મુશ્કેર્ ર્ઈ જશે ! એટર્ા
માટે તેમની જરૂરીયાત પ્રમાણે તેઓ જેમને કહે, તેમણે સેવા કરવી જોઇએ.
ગુરુસેવા કરવાવાળા નશષ્યોએ એમ ન માનવુ ં જોઇએ કે વધારે પ્રમાણમાં સેવા કરવી ઉબચત છે , એવુ ં
ન સમજતા, ગુરુને જોઇએ એટર્ી જ કરવી યોગ્ય છે ! એ બરાબર છે કે, ચા મોળી ન હોવી જોઇએ, પરં ત ુ
ચા ગળી હોવી જોઇએ એમ માનીને ખ ૂબ જ ગળી કરી નાખવી એ નુકસાનકારક છે ! અત:, સેવા ઓછી પણ
ન હોવી જોઇએ ને વધારે પણ ન હોવી જોઇએ. જે ગુરુને ગમે તેટર્ા પ્રમાણમાં સેવા કરવી વાજબી છે .
ગુરુસેવાની પદ્ધનતને જો એકવાક્યમાં કહીએ તો – ગુરુ જેમને જે કરવાનુ ં કહે છે તે નશષ્યોએ ગુરુ કહે તેટર્ી
અર્વા ગુરુને જેટર્ી આવશ્યકતા હોય તેટર્ી, તેમની ઈચ્છાનુસાર એટર્ા જ પ્રમાણમાં સેવા કરવી જોઇએ.

કેટર્ાક નશષ્યો ગુરુની ઇચ્છાની પરવા કયાથ વગર પોતાની ઈચ્છાનુસાર સેવા કરે છે ! ગુરુને ભાવતું
ભોજન ન બનાવીને પોતાને ભાવતા પાંચ પકવાન બનાવે છે ! ગરમીની ઋતુમાં હાર્ ધોવા માટે ગરમ
પાણી આપે છે ! નશયાળામાં પંખો નાખે છે ! ખ ૂબ જ મોટી માત્રામાં પ ૂજોપચાર-નૈવેદ્ય પથ્ર્રની મ ૂનતિ માટે
તો ચાર્ી જાય છે . પરં ત ુ મ ૂનતિપ ૂજાની જેમ ગુરુની પ ૂજા નૈવેદ્ધ વગેરે કરવુ ં અનવચારીપણુ ં છે .
જુ ઓ, ગુરુ એટર્ે, ગમે તે ર્ાય પણ છે તો માનવ શરીર જ ! તેમને પણ નપ્રય-અનપ્રય વત્તુ- ઓછં
ર્ાગે છે . નશષ્યોએ બધી બાબતોનુ ં ધ્યાન રાખીને સેવા કરવી જોઇએ. નવવેકરહહત મ ૂખાથમીપ ૂવથક ભક્તત ન
કરવી !
હવે, કેટર્ાંક માટે શરીરર્ી સેવા કરવી સુગમ હોય છે , તો કેટર્ાંક ને માટે ધનર્ી. આવા સાધકો

ુ ને સતતાહમાં આવવા માટે
ઉત્સવ, સતતાહમાં વધારે ધન આપી શકે છે . સગવડ ન હોય એવા ગુરુબધ
ં ઓ

ધન દ્વારા સહાયતા કરી શકે છે . એક વખત સદ્દગુરુ શ્રી ભાઉસાહેબ મહારાજે પોતાના નશષ્યોને કહ્ું હતુ,ં

‘‘બેટા, કોઇ ગુરુભાઇ માટે ધનના કારણે સતતાહમાં આવવુ ં સંભવ ન હોય તો એવા કોઇ પણ ગુરુભાઇને તું
તારી સાર્ે સતતાહમાં જરૂરર્ી ર્ેતો આવજે.’’

તાત્પયથ - સંપન્ન નશષ્યો આ રીતે નવશેષ ધન સેવા કરી શકે છે . જો કે , સતતાહના ભંડારા પ્રસંગે

તમામ નશષ્યોએ પોતાની શક્તત અનુસાર ધન આપવુ ં જ જોઇએ. અહીં એ વાતનુ ં પણ ધ્યાનમાં રાખવાનુ ં છે

કે, “તમામ ધાનમિક કાયોમાં પોતાની શક્તત પ્રમાણે આપવુ ં જોઇએ.” આનો અર્થ ર્ોડું આપવુ ં એવો કરવામાં
આવે છે . એટર્ે સંસાર વ્યવહારમાં કંઇ પણ ઓછં નહી કરી, કંઇ પણ કષ્ટ ર્ીધા વગર ઓછામાં ઓછં ધન
આપવુ.ં આ જ બધાનુ ં “સામથ્યથ અનુસાર’’ નુ ં અર્થઘટન છે ! પરં ત ુ તેનો વાસ્તનવક અર્થ એ છે કે, જો િમે

શ્રીમંિ છો િો િમારી અમીરીને િોભે એવુ,ં પ્રમાણમાં જો મધ્યમ ક્થથવિ હોય િો મધ્યમ ક્થથવિને િોભે એવું
અને જો વનધતન હો િો િમે જેિલું સહી િકો િેિલું ! પરં ત ુ મોટા ભાગે જોવા મળ્યુ ં છે કે, જે ર્ક્ષાધીશ છે

તેઓ પોતાના સુખ માટે હજારો રૂનપયા ખચે છે . કોઇ શહેરમાં જાય તો ઉિમ હોટર્માં ઉતરે છે . છોકરા

છોકરીના ર્ગ્નમાં ૩૦-૪૦ હજાર ( ૧૯૪૦-૪૫ સાર્ે, હવે તો ૩૦-૪૦ ર્ાખ) સહજપણે ખચે છે . પરં ત ુ
સતતાહમાં શુ ં કરે છે ? ત્યારે સામાન્ય વ્યકનત જે આપે છે , તેનાર્ી ૧૦ રૂનપયા જ વધારે આપે છે ! આ

સામથ્યથ અનુસાર નર્ી !! તાત્પયથ - બધા નશષ્યોએ પોતાની શક્તતને સહન ર્ાય એટર્ે શક્ય એટલું ઓછં
નહી પણ શક્ય એટર્ો વધારે નવનનયોગ ગુરુકાયથ માટે કરવો જોઇએ. આમાં જ આપણી સાર્થકતા છે !

તમામ સેવાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવી ગુરુસેવા એટર્ે, ગુરુએ જે બોધ આતયો છે તેને પોતાના આચરણમાં

મુકવો. ગુરુ પર પ ૂણથ નવશ્વાસ રાખીને તેમની આજ્ઞાનુ ં પાર્ન કરવુ.ં ગુરુને ગમતું પ્રેમકાયથ કરનારને એમનો

પ્રેમ પ્રાતત ર્ાય છે . ગુરુનો સૌર્ી વહાર્ો નવષય ‘‘આત્મબોધ’’ છે . જે વિષ્ય આ આત્મબોધ અખંડપણે
જાગૃિ રાખે છે , િેના પર ગુરુ પ્રસન્ન થાય છે . અમે પહેર્ાં પણ જણાવ્યુ ં છે કે પોતાના અહંકારનો નાશ

કરીને, સ્વયંની પરમાનંદ ક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ કરનારા નશષ્ય પર સદ્દગુરુનો પ ૂણથ અનુગ્રહ રહે છે . ભાઇઓ!
ગુરુભક્તતના આધારે તમારા ર્ક્ષ્ય પરમધામની પ્રાપ્તત કરો. સમજો - તમારે દૂ ધ ર્ાવવુ ં છે તો તેના માટે

એક વાસણ જરૂરી છે . વાસણ વગર દૂ ધ ર્ાવી શકાય છે ? ગુરુભક્તત જ તે વાસણ છે કે જેમાં જ્ઞાનસુધા રૂપી
દૂ ધ ભરી શકાય છે .

ભક્તત ભતત ભગવંત ગુરુ
ચતુર નામ વપુ એક !
ભક્તત, ભતત, ભગવંત, ગુરુ એવા ચાર નામર્ી કીધેર્ી વસ્તુ એક જ છે . એટર્ા માટે ગુરુ ઉપાસના

ઈશ્વર ઉપાસનાની જેમ જ કરવી જોઇએ. ગુરુ એક માનવ છે એવી ભાવના રાખવી નહીં. સામાન્ય ઇશભક્તત,
તેન ુ ં ફળ ગુરુભક્તત અને છે લ્ર્ે ગુરુતરફર્ી ઈશના સ્વરૂપનુ ં જ્ઞાન ર્ઇ વાસ્તનવક ઇશભક્તત એવો ક્રમ છે .

અહીં આપ એક પ્રશ્ન કરી શકો છો કે “સ્વયંની સાધનાના બળે ઈશસ્વરૂપનુ ં જ્ઞાન ર્ઇ શકે છે ? જો

એમ હોય તો ગુરુભક્તત કરવાની શુ ં જરૂર છે ? એવુ ં હોય તો ગુરુ ન કરીને પ ૂણથ તત્ત્વને પામેર્ા શ્રી સમર્થ
રામદાસ સ્વામી, રમણ મહનષિ આહદ અનેક મહાત્મા ર્યા કે નહી? એનો જવાબ એ છે કે એ તીવ્ર વૈરાગ્ય

અને તીવ્ર પ્રજ્ઞા ધરાવતા અસામાન્ય અનધકારી પુરુષોને પણ ર્ાંબા સમય સુધી સાધના કયાથ પછી જ
સાક્ષાત્કાર ર્યો, એ વાત સાચી છે . પણ તેમના જેવી યોગ્યતા અને પ્રયત્નનો છાંટો પણ ન હોય તેવી
સામાન્ય જનતાને ગુરુની કોઇ આવશ્યકતા નર્ી એ કહેવ ુ ં ઘાતક ઉપદે શ છે ! ગુરુ વગર પોતાના ર્ક્ષ્યને

પ્રાતત કરવાવાળા એ સંત પુરુષોએ પણ આગળ જતાં એ જ ઉપદે શ આતયો છે કે ‘‘ અમારે ખ ૂબ જ દુ:ખ,

કષ્િ સહન કરવું પડ્ું છે ! િમે ગુરુભક્તિ કરીને એ રહથયને સુલભિાથી જાણી લો.’’ શ્રી રામદાસ થિામીએ
પણ ‘‘દાસબોધ’’ માં ગુરુમહહમાનું વિિેષ રૂપે િણતન કર્ુત છે .

ઇશકૃપા શુ ં છે ? ઇશ્વરે મનુષ્યદે હ આતયો, ભક્તત કરવા માટે સાધન ઉપર્બ્ધ કરી આતયુ,ં

ુ ત
ુ ાની મહેર કરી, સદગુરુનાં દશથન કરાવ્યાં અને ગુરુ રૂપર્ી “સ્વયંના સ્વરૂપનો” અને “પરાભક્તતનો”
મુમક્ષ
બોધ પ્રાતત કરાવ્યો. આ બધુ ં ભતતોના ઉદ્ધાર માટે ઇશ્વરે આપણને ઉપર્બ્ધ કરાવ્યુ,ં છતાં મનુષ્ય

આ

ઈશકૃપા તરફ ધ્યાન જ નર્ી દે તો અને કહે છે , ‘હે ઈશ્વર! મારો ઉદ્ધાર કયારે કરશો?’ આવી પ્રાર્થના કરતા

રહેશો તો ઈશ્વરે શુ ં પોતાનુ ં માથુ ં ફોડી ર્ેવ?ુ ં ઇશકૃપાનો અર્થ છે : ઇશ્વરના મુખ્યરુપ એવા પોતાના આત્માનો
સાક્ષાત્કાર કરીને પરમાનંદમાં ક્સ્ર્ત ર્ઇ જવુ.ં આ વાત મંદબુદ્ધદ્ધવાળાને કયારે સમજાશે?

------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-૩
સુખનુ ં મ ૃગજળ
૧) આનર્િક રીતે સધ્ધર ક્સ્ર્નતમાં રહેવાવાળા ર્ોકો પૈકી મોટાભાગના ર્ોકો અનેક દુ રાશાઓર્ી ઘેરાયેર્ા
રહીને સદા અસંતષ્ુ ટ રહે છે ! તેમની કામનાઓની પુનતિ કલ્પવ ૃક્ષ પણ નર્ી કરી શકતું ! તેઓ ખરે ખર જ
આવશ્યક ન હોય તેવી અને અસ્વાભાનવક દીઘથ આશાઓ રાખીને નવનાકારણ નનરાશ રહે છે .

૨) એક વખત માનસક અઢી હજાર ( ઇ.સ. 1940 – 45 ના સમયનો પગાર) કરતાં વધારે વેતન મેળવતા
અનધકારીઓની તર્બમાં ‘સુખી કોણ?’ એ નવષય પર ચચાથ ર્ઇ. બધાંએ કહ્ુ-ં પહેર્ી તારીખ વીતી ગઈ

એટર્ે પત્યુ!ં ર્ાંબાં-ર્ાંબાં બબર્ો સાર્ે-સાર્ે આવી જાય છે . પાંચ તારીખ સુધી માંડ માંડ બખસ્સામાં પૈસા રહે
છે . પછી બખસ્સું ખાર્ી ! આ રીતે અનેક પ્રકારે ચચાથ કયાથ પછી તમામ અનધકારીઓએ નનષ્કષથ પર આવ્યા

કે,‘એક પણ પૈસો પાસે ન રાખવાવાળો બભખારીજ સૌર્ી વધુ સુખી છે .’ ! સારાંશ- પ્રત્યેક વ્યક્તતને આ
સંસારમાં પોતાના નસવાયના અન્ય બધા જ સુખી ર્ાગે છે !

૩) હંમેશા સુખ પ્રત્યક્ષ આવીને તમને મળે છે , તો પણ મનુષ્યના મનમાંર્ી કાલ્પનનક દુ :ખ જતું જ નર્ી !
૪) આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી ભાનવ જીવનની તૈયારી માટે જ પહરશ્રમ કરી વતથમાન જીવનને શ ૂન્યમાં વેડફી
દે વ ુ ં આ માનવનો ભ્રમ છે . બાલ્યાવસ્ર્ા પછી 13-14 વષથ નવધાભ્યાસ કરવામાં ર્ોકો વાપરે છે . બી.એ કે

એમ.એ ની પદવી મળ્યા પછી તેઓ ૨-૩ વષથ નોકરીની શોધમાં ખચે છે . નોકરી મળ્યા પછી પણ યુવાનો
પદોન્નનત માટે અન્ય પરીક્ષા આપવાના પ્રયાસમાં કે પોતે હોય તે કંપની નસવાય વધારે પગાર આપનાર

અન્ય કંપનીમાં નોકરી મેળવવા માટે પ્રયત્નશીર્ રહે છે . આ રીતે, પ્રતયેક વ્યક્તત પોતાના વતથમાન
જીવનને આશા-આકાંક્ષાઓમાં વેડફી નાખે છે . તાત્પયથ - તમામ વ્યક્તતઓ પોતાનુ ં જીવન, ભાનવ જીવન માટે

જ વેડફે છે !! આવા ભાનવ જીવનરૂપી મ ૃગજળ પાછળ દોડનારા માનવપ્રાણીના વતથમાન જીવનમાં
અત ૃપ્તતઓ અને ખાર્ીપો જોવા મળે છે , તો એમાં કયુ ં આશ્ચયથ છે !

૫) મનુષ્ય, ‘‘હું અને મારું’’ માં જ સુખ માને છે અને તે સુખ પરત મેળવવા માટે જ કાયથ કરવામાં ર્ાગ્યો
રહે છે . પરં ત ુ આ ર્ેણ-દે ણના વ્યાપારમાં એવો ચમત્કાર ર્ાય છે કે તે પોતાના સુખની ગાંસડી પણ ખોઇ

બેસે છે . વ્યવહારમાં જો કયારે ક કોઇ આત્મીયજનની કૃપા ર્ઇ, તો જ તે મેળવેર્ સુખમાંર્ી જરાક જેટલું
સુખ પ્રાતત કરે છે !

૬) નવષયનો નાશ ર્વાર્ી કે તમારાર્ી દૂ ર જવાર્ી દુ :ખ ર્ાય છે . માની ર્ો કે તમારી પાસે આખુ જીવન
પસાર કરવા માટે પ ૂરતી સંપનિ ઉપર્બ્ધ હોય તો પણ વ ૃદ્ધાવસ્ર્ામ કે રોગગ્રસ્ત શરીરને ર્ીધે ભોગો

ભોગવવાની શક્તત ન રહે ત્યારે તે બધાં નવષયો નકામા ર્ઇ જાય છે ! સારાંશ- નવષય સુખ એક કલ્પના
માત્ર રહી જાય છે , આ વાત બબલ્કુ ર્ નનનશ્ચત છે .

૭) મનુષ્ય કયુ ં સુખ ઇચ્છે છે એનુ ં જો પરીક્ષણ કરીશુ ં તો માલ ૂમ પડશે કે તેને એવા સુખની અપેક્ષા છે કે જે
એકવાર મળ્યા પછી સદૈ વ તેની સાર્ે જ રહે. જેનો કયારે ય નવયોગ ન ર્ાય.

૮) વસ્તુત: આપણે આનંદ સ્વરૂપ જ છીએ. પરં ત ુ એ ન જાણીને તે અન્ય નવષયો (પદાર્ો અને વ્યક્તતઓ)
પાસેર્ી આનંદની અપેક્ષા રાખે છે . આર્ી જો આપણને કોઇ નવષય મળી જાય, તો જ આનંદ ર્ાય છે . જેમકે

ધન મળે તો આનંદ, પત્ની-બાળકોનો પ્રેમ મળે તો આનંદ, સમાજમાં પ્રશંસા ર્ઇ કે સન્માન મળ્યુ ં તો
આનંદ, વગેરે. આ રીતે, આપણે સ્વતંત્ર એવા આનંદને ધન, પત્ની-બાળકો, ર્ોકો વગેરેને સોંપીને પરાધીન

ર્ઇ જઇએ છીએ. તેઓએ કૃપા કરી તે આતયો તો તે સમય પ ૂરતા આનંદીત અનુભવ કરીએ છીએ અને
તેના અભાવમાં દુ :ખી ર્ઇએ છીએ. આપણે અપેક્ષાઓ રાખી તે પ ૂણથ ર્ઈ જાય તો સુખી, નહીં તો દુ :ખી એવા

દ્ધન્દ્ધમાં ફસાઇ જઇએ છીએ. દરરોજની હદનચયાથમાં કેટર્ાક ઉદાહરણો જોઇએ તો - કાયાથર્યમાં વેતન
વધારાની અપેક્ષા રાખે છે , જેની પર ઉપકાર કયો હોય તે આભાર માની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરે તેની રાહ જુ એ

છે . પત્ની-સંતાનો પાસેર્ી પ્રેમની અપેક્ષા રાખે છે . વેપારમાં મોટો ફાયદો ર્ાય, ર્ોટરી ર્ાગે એવી ઈચ્છા
કરે છે . આવી રીતે, કોઇ ન કોઇ અપેક્ષા કરી, તે પ્રાતત કે અપ્રાતત ર્ાય તો સુખી અર્વા દુ :ખી ર્ાય છે .
૯. માયાની રમત - એક ચમત્કારી ડોશીની વાતાથ—
‘‘ એક ધુતથ ડોશીએ ચાર ર્ોકોને કામ પર રાખ્યા. કામ એ હતું કે મોટા ઘડામાં આખો હદવસ પાણી

ભરવાનુ ં ! આ કામ માટે તે ડોશીએ તેઓને ભોજન અને પ ૂરતા પ્રમાણમાં ધન આપવાનુ ં આશ્વાસન આતયુ.ં

ચારે ય જણે પોતાની સહમનત આપી દીધી અને કામ કરવા ર્ાગી ગયા. પરં ત ુ ચમત્કાર એ ર્યો કે તે ઘડામાં

આખો હદવસ પાણી નાખવાં છતાં ઘડો ભરાયો જ નહીં ! કેમકે , ડોશીએ તે ઘડાની નીચે એક કાણુ ં પાડ્ું હતું
અને તે કાણાં સાર્ે એક પાઇપ જોડીને પોતાનાં ખેતરમાં પહોંચાડતી હતી !! તે માણસોને દરરોજ એ કામ

કરતાં-કરતાં એક વષથ પ ૂરૂં ર્વા આવ્યુ,ં ત્યારે તેમણે ડોશી પાસે પગાર માંગ્યો. ડોશીએ કહ્ું કે તમે

વારાફરતી આ બારીમાં તમારું મોઢુ ં નાખો હું તમને અંદરર્ી પેસા ચ ૂકવી આપીશ. જ્યારે તે મજૂરોએ

પોતાના માર્ાં અંદર રાખ્યાં ત્યારે તે ઠગારી ડોશીએ મજૂરોનાં મોં પર એક-એક ડંડો માયો ! ચારે મજૂરોએ
અંતમાં આ નવષય પર પરસ્પર વાત કરી તો દરે કે તમામે પોતાના ટૂટી ગયેર્ાં દાંતોની સંખ્યા જ કહી.’’
ઉપરની વાતાથમાંની ડોશી ની જેમ માયા છે લ્ર્ે સુખ આપશે એવી ર્ાર્ચ આપી બધા મનુષ્યોને ફતત

ભોજન અને કપડાં ર્િા આપી કામ કરાવી ર્ે છે ! મનુષ્ય આ આશારૂપી નવશાળ ઘડામાં મમત્વનુ ં જળ
ભરતો રહે છે . તે આ કામ પોતાની શક્તત, બુદ્ધદ્ધ અને ઉત્સાહ ખતમ ર્ાય ત્યાં સુધી કરતો રહે છે અને અંતે

આ માયારૂપી ડોશી વ ૃદ્ધાવસ્ર્ા અને રોગરૂપી ટૂટેર્ાં દાંત જ મનુષ્યના હાર્માં પકડાવે છે ! આ ટૂટેર્ાં
દાંતવાળા મનુષ્યની જેમજ સંસારી મનુષ્ય પણ પોતાનાં જીવનના અંત કાળમાં પોતાની વ ૃદ્ધાવસ્ર્ાની પીડા
અને વ્યાનધઓના નવષયમાં જ ચચાથ કરતાં રહી જાય છે !

૧૦) સાધકને હેરાન કરવાવાળી તેને બળપ ૂવથક સંસારમાં ઢસડી જવાવાળી અને દરરોજ વારં વાર તે જ

નવષયોનુ ં જ બચિંતન કરાવવાવાળી આ કઇ બાબત છે ? જો તેન ુ ં બારીકાઇર્ી નનરીક્ષણ કરવામાં આવે તો

આપણને ખ્યાર્માં આવશે કે એનુ ં મુખ્ય કારણ છે કે, મનુષ્ય દ્વારા કરવામાં આવેર્ દૃ ઢ નનશ્ચય કે સંસારનાં
કેટર્ાક કામો કરવા અત્યંત જરૂરી છે અને તેમને પ ૂરાં કરી ર્ઉં એટર્ે હું મુતત ર્ઇ જઇશ. સાંસાહરક કાયો

કેમ કરીને પુરાં કરી શકાય તેના જ ઉપાયો શોધવામાં તે રાત-દીવસ વ્યસ્ત રહે છે . દરે ક જણ આને જ
પોતાનુ ં કતથવ્ય માનીને અહં અને મમતાની જાળમાં ફસાયેર્ો રહી હેરાન ર્ાય છે !

ફરી એકવાર કહીએ છીએ કે, મનુષ્ય બચિંતાઓનો બહુ મોટો ભાગ તો પોતાના કતથવ્ય પ ૂણથ કરવાની

બાબતે જ હોય છે . પરં ત ુ તેમ ન કરતાં અન્યોની જવાબદારીનો ભાર સ્વયં પોતાની ઉપર ર્ાદીને પછી

તેનાર્ી મુતત ર્વા માટેના પ્રયત્નો જાણે સ્વયં જ ખુદના હાર્ને એક મોટા પથ્ર્ર નીચે રાખીને હાર્ને
પથ્ર્ર નીચેર્ી છોડાવવા જેવુ ં છે ! એ કતથવ્યોને પ ૂણથ કયાથ પછી કંઇક વધારે પ્રાતત ન ર્તાં, ત્યાર પછી તે
પોતાની પ ૂવથ ક્સ્ર્નતમાં જ રહે છે . મનુષ્ય હંમેશા એ ભ્રમમાં રહે છે કે પોતાનાં કતથવ્યો પ ૂરાં કયાથ પછી પણ
મારે સુખી ર્વા માટે કંઇક વધારે ધન કમાવુ ં જોઇએ.

જન્મર્ી ર્ઇને આજ સુધી આ રીતે અનેક કતથવ્યોને પ ૂણથ કયાથ પછી પણ આ કાયથકર્ાપોર્ી સુખ

મળ્યુ ં નર્ી એ પ્રત્યેક મનુષ્્ યનો અનુભવ છે .

૧૧) મનુષ્ય પોતાના દૈ નનક જીવનમાં સામાન્ય કમોની તેમજ આવનારી નાની-મોટી મુશ્કેર્ીઓની અને
કાલ્પનનક અડચણોની પોટર્ીને બાંધીને પોતાના માર્ા પર રાખી તેના ભાર નીચે દબાઇ જઇ રહ્યો છે !

એનાર્ી તે ખ ૂબ જ મોટા સંકટમાં ફસાઇ ગયો છે અને તેનો સામનો કરવાની ત્રેવડ મારામાં નર્ી, એવી
ભાવના રાખી નનસાસા નાખે છે ! પરં ત ુ હોય કે ન હોય તે બધાનો સરવાળો કરી તેમજ તેમાં કલ્પનાના

ભ ૂતને ઉમેરી બાંધેર્ી આ સંકટરુપી પોટર્ી ખોર્વી શક્ય છે . આશ્ચયથની વાત એ છે કે વિચાર નામના

હાથથી આપણે આ પોિલીને ખોલિાનું િરૂ કરિાથી િેમાં બાંધેલ ં ુ પિતિ જેિડું મોટંુ કલ્પનારૂપી ભ ૂિ ભાગી
જાય છે ! અને અંિે સમથયા રૂપી પોલી લાકડી સરળિાથી િોડી િકાય છે !

૧૨) જીવનમાં પ્રારબ્ધ અનુસાર દુ :ખ આવવાનુ ં જ ! તમારા પ્રયત્નોનો એની ઉપર કોઇ પ્રભાવ પડતો નર્ી.
દુ :ખ આવવાનાં અનેક નનનમિો હોય છે . જેમકે , આપણા આતતજનોના સ્વભાવ, તેમના દ્વારા ર્યેર્ાં કમો

અને તેમાં તમને ભાગીદાર બનાવનાર તેના કડવાં ફળ, વગેરે ઉપર તમારો કોઇ અંકુ શ નર્ી. અર્વા
આકક્સ્મક રીતે બનતી ઘટનાઓમાં તમે શુ ં કરી શકો છો? ઉદાહરણાર્થ- આપ ન ઈચ્છો તો પણ રોગ ર્વાનો

હશે તો ર્ાય જ છે ને? આવી પરીક્સ્ર્તીમાં દુ :ખ ન આવે તેવ ુ ં કરીએ, એવુ ં કહેવાનુ ં અજ્ઞાન છોડી, એ બધુ ં
પ્રારબ્ધના અનુસાર આવે છે એમ સમજીને એનાર્ી અબર્તત રહેવાનો માગથ શોધી ર્ેવો.

૧૩) વૈરાગ્યનો શો અર્થ છે ? શુ ં ભોજન ન કરવુ ં તે, વાતચીત ન કરવી વગેરે બાહ્ય હક્રયાઓને વૈરાગ્ય

કહેવામાં આવે છે ? નહીં વૈરાગ્યનો અર્થ છે નવષય-વાસનાનો અભાવ અને મન દ્વારા સમ્યક્ ક્સ્ર્નત પ્રાતત
કરી ર્ેવી તે. નવષય-વાસના અને તેના કારણે ઉપજતી બચિંતા અને દુ :ખર્ી મુક્તત આ જ વૈરાગ્ય છે . આમ ન
કરી નવબક્ષતતપણાની બાહ્ય હક્રયાઓ કરવાર્ી કોઇ ફળ મળતું નર્ી.

૧૪) સંસાર કયારે ય સુખ નર્ી આપતો. તેમ છતાં આગળ આપીશ, આટલું ર્યા પછી આપીશ, એવુ ં
ગમેતેમ સમજાવી છે લ્ર્ે કાંઇ નર્ી આપતો ! આમ નવચારતા-નવચારતા શાહરરીક રોગ, વ ૃદ્ધાવસ્ર્ા આવે
એટર્ે સુખની માંગ પણ સમાતત ર્ઇ જાય છે . રોગોને દૂ ર કરવાના પ્રયાસો કરી કરીને નાકે દમ આવી જાય

છે . પછી સુખ ક્યારે માંગશો? આ રીતે, સુખની આશા બંધાવતા-બંધાવતા અંતમાં સુખ ન આપવાની

માયાવી જજાળની
ં
અબભર્ાષા, સહજતાર્ી પ ૂરી ર્ઇ જાય છે . સારાંશ- માયાની આ રમત એવી છે કે શરીર

વ ૃદ્ધ ર્ાય ત્યાં સુધી સુખ આગળ આગળ ધકેર્ીને તે પછી રોગ-જરા અને મ ૃત્યુન ુ ં દુ :ખ સાતત્યપ ૂવથક આપે
છે .

૧૫) આ જજાળ
ં
મારી છે , એમ મોહમાં નાખીને માયા માણસને કમથમાં પ્રવિ કરે છે . માણસ જે ધન એકઠુ ં
કરે છે , તે મારું જ છે એમ સમજે છે . પરં ત ુ આ નમર્કતમાં અનેક ભાગીદાર છે . માણસ એકર્ો શ્રમ કરી

કમાય છે , તર્ા પોતાના હોવાનો વેષ ધારણ કરી આવનારાઓને પોતાની નમર્કત વહેંચી નાખે છે અને મારું
મારું કરી એ બધુ ં છોડી જાય છે , આ પ્રપંચની રીત છે . સારાંશ – પ્રપંચ કરવો એ બીજા માટે અને પરમ
અર્થ માત્ર સ્વહહત માટે !

૧૬) ગુરુ ઉપદે શ કરે છે કે તમે તમારો આનંદ તમારી પાસે રાખો. એને બીજાને આધીન ર્વા દઇ પછે

તેમની પાસે આનંદ માગવો પડે એવી ક્સ્ર્નત પેદા જ ન ર્વા દો. એક બુદ્ધદ્ધહીન ધનવાને પોતાની ર્ાખોની

સંપનિ તેના એક પાડોશીને સાચવવા આપી દીધી અને દરરોજ તેની પાસેર્ી ખચથ કરવા માટે ર્ોડી-ર્ોડી

રકમ માંગી ર્ેતો હતો ! તેના ધ ૂતથ નમત્રએ ર્ોડું ઘણુ ં આપી તેની તમામ સંપનત કબ્જે કરી ર્ીધી !! નવષયો
પર નવશ્વાસ રાખીને તેમાંર્ી આનંદ મેળવવાના પ્રયાસો છોડી દો અને ખુદમાં જ ઉપર્બ્ધ આત્મસુખનો
અનુભવ ર્ો. તમે સાગરની જેમ આનંદ ભંડાર ર્ઇ જાઓ. નવષયરૂપી નદીઓ તમારામાં નવર્ય ર્ઇ જવી
જોઇએ !

‘‘તમે આનંદનો ખજાનો છો, એટર્ે શ ૂન્યરુપી નવષયોને જેટર્ો માગે તેટર્ો આનંદ આપો. અર્ાથત

પત્ની અને સંતાનો પર આનંદની પ્રેમની વષાથ કરો ! સંપનિર્ી સુખની આશા રાખો નહીં પરં ત ુ સંપનિને

તમારા શ્રેષ્ઠત્વની ઝાંખી ર્વા દો ! કીનતિર્ી સુખની આશા રાખો નહીં પરં ત ુ તમારી પરમ ઉચ્ચ ક્સ્ર્નતર્ી
કીનતિને ગૌરવ ર્ેવાનો અવસર આપો !’’

પ્રકરણ-૪

સતતાહ (આધ્યાત્ત્મક ઉત્સવ) નો ઉદ્દે શ્ય

( સને 1989 માં ૮૧મા જન્મોત્સવ પર પ્રર્મ હદવસે કરે લ ું પ્રવચન)
અહીં આજર્ી ઉત્સવનો પ્રારં ભ ર્ઇ રહ્યો છે . જન્મોત્સવ તો ફતત નનનમિ માત્ર છે . સતતાહનો ખરે ખર

ઉદ્દે શ્ય તો આધ્યાત્મ જ્ઞાનનુ ં પ્રનતપાદન અને આધ્યાત્ત્મક નવષયોનુ ં નવશ્ર્ેષણ કરવાનો છે . તેના માટે આ
એક સુયોગ છે . એ ઉદ્દે શ્યને ધ્યાનમાં રાખીને અમે આ ઉત્સવને ભવ્ય રીતે ઉજવીએ છીએ. તમે કહેશો જનતાને જ્ઞાન બોધ આપવા માટે આવડા મોટા આયોજનની શુ ં જરૂર હતી? તો અમારો જવાબ એ છે કે

આમ જનતાને જ્ઞાનનો નવષય નપ્રય નર્ી. જો ફ્કત જ્ઞાનની જ ચચાથ કરતાં રહીશુ ં તો કોઇ સાંભળશે નહીં.
એટર્ા જ માટે પ્રર્મ તેમને ર્ોડા આકનષિત કરી પછી જ્ઞાનબોધ આપવો ઉબચત જણાય છે . જે રીતે એક

મદારી સાપનો ખેર્ દે ખાડતા પહેર્ાં જનતાને એકનત્રત કરવા માટે પહેર્ાં ઢોર્ વગાડે છે અને પોતાના
જબુ
ં હરયા સાર્ે હસી-મજાક કરે છે . એ પછી જ તે પોતાનો સાપનો કરં હડયો ખોર્ે છે . એ જ પ્રમાણે આ
સતતાહનો હેત ુ બભન્ન- બભન્ન પ્રકારની રુબચવાળા શ્રોતાઓને આકનષિત કરીને તેમને જ્ઞાન બોધ દે વાનો છે .

વેદાંત વાડમયમાં જ્ઞાનની ઉપમા સપથ સાર્ે કરે ર્ છે . ભગવાન નવષ્ણુ શેષશાયી છે ! અર્ાથત ્ તેઓ

સપથની પર્ારી પર શયન કરી રહ્યા છે . અર્ાથત ્ ભગવાને જ્ઞાનનુ ં શરણુ ં ર્ીધુ ં છે . તાત્પયથ - આ સમારોહનો

ુ ી આ
પણ હેત ુ એ જ છે કે શ્રોતાઓને અધ્યાત્મ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તતનો માગથ હાર્વગો ર્ાય. એ હેતર્
ઉત્સવમાં અનેક જ્ઞાની સત્પુરુષોને આમંનત્રત કરવામાં આવ્યા છે . સંતોનુ ં આગમન કોઇ નનનમિ વગર ર્ઇ

શકે નહીં. ઉત્સવનુ ં કારણ આતયુ ં એટર્ે એ અહીં આવ્યા છે અને હવે આપની સમક્ષ જ્ઞાનનો ભંડાર ખોર્ીને
રાખશે. આપણે આ સત્ પુરુષોની સહજ વાણીમાંર્ી ઘણુ ં બધુ ં શીખી શકીએ છીએ.
સદા સંતોબભગંતવ્યા યધથ તયુપહદશંનત ન ।
યનષ સ્વૈરકર્ાસ્તેષાં ઉપદે શાભવંનત ન: ॥

મહનષિ વનસષ્ઠ શ્રી રામને કહી રહ્યા છે કે માત્ર સત્પુરુષોનાં પ્રવચન ર્ી જ ર્ાભ ર્ાય છે , એવુ ં નર્ી.

તેમનાં દશથનર્ી પણ અપાર ર્ાભ મળે છે . તેને ર્ીધે તમારા કેટર્ાય પાપ નાશ પામે છે , અને નવવેક
ઉત્પન્ન ર્ાય છે . જયારે ફતત તેમનુ ં દશથન જ મહાન ર્ાભકારી છે તો તેમના સ્પશથ અને સંભાષણર્ી કેટર્ો

ર્ાભ મળશે, એ કહેવાની આવશ્યકતા છે ? તાત્પયથ - સત્પુરુષોની અનુભવપ ૂણથ વાણીના શ્રવણર્ી કૃતાર્થતા
ર્ાય છે . આ જ હેત ુ ધ્યાનમાં રાખી સતતાહ-સમારોહમાં ભાગ ર્ેવો જોઇએ.

જ્ઞાનનો નવષય કોર્ેજના ભણતરની જેમ ર્ોડો કહઠન હોય છે . ભક્તત સુર્ભ છે , પરં ત ુ ભક્તતમાં

અનન્યતા હોવી જોઇએ. અહીં જે સંતો પધાયાથ છે તેઓ જ્ઞાન અને ભક્તત બંનેન ુ ં સરળતાર્ી નવવેચન
કરવાવાળા છે . આ આત્મજ્ઞાનના રહસ્યોને શ્રોતાઓ પોત-પોતાની યોગ્યતાનુસાર ગ્રહણ કરે એજ અમારો
ઉદ્દે શ્યછે . અહીંયા તમામ આકષથણ છે ! સ્નાન, ભોજન, સુવ્યવસ્ર્ા, ગાયન વગેરે મનોરં જન ઉપર્બ્ધ છે .

પરં ત ુ અહીંનો મુખ્ય નવષય એટર્ે પ્રવચન અને અહીં પ્રનતપાદીત કરે ર્ નવષયનુ ં ગ્રહણ કરવુ ં તે છે . બીજુ ં
બધુ ભ ૂર્શો તો ચાર્શે,પણ શ્રવણ કરે લ ું જ્ઞાન સંગ્રહહત કરી રાખવાનુ ં છે .

શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી એ ‘‘દાસબોધ’’ ના પ્રારં ભે પ્રર્મ દશકના પ્રર્મ સમાસમાં ઉપોદઘાતરુપે

બધુ ં જ કહી દીધુ ં છે . આ ગ્રંર્માં કયાં કયાં નવષયોનુ ં પ્રનતપાદન છે , એ સાંભળવાનો અનધકારી કોણ? આ
ગ્રંર્ શ્રવણ કરવાર્ી શુ ં ફળ મળશે? વગેરે આ ગ્રંર્ના અનુબધ
ં ચતુષ્્ ટય ખુબ જ માનમિક રીતે કહ્યા છે .

મોટેભાગે ર્ોકોનો અબભપ્રાય એવો હોય છે કે ‘‘અમે જ્ઞાનના અનધકારી નર્ી. સ્નાન, સંધ્યા, જપ,

તપ કતથવ્યપાર્ન કરવાવાળાઓને જ જ્ઞાનનો અનધકાર મળે છે .” નવહહત કમથયો કરીને બચિ-શુદ્ધદ્ધ કયાથ પછી

જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે . આવુ ં ર્ગભગ બધા પ્રનતપાહદત કરે છે . પરં ત ુ સાધન-ચતુષ્ટયમાં, જ્ઞાન પ્રાતત
કરવાને માટે, કોઇપણ કમથન ુ ં કોઇ બંધન નર્ી બતાવ્યુ.ં જ્ઞાનાનધકારનુ ં નનદે શન કરતી વખતે, આવાં કોઇ કમથ
કરવા જોઇએ કે અમુક અમુક યજ્ઞ કરવો જોઇએ, એવુ ં કંઇ બતાવ્યુ ં નર્ી. નવવેક, વૈરાગય, શમદમાહદ

ુ ત
ુ ા એ બધા સાધકોની અંતક્સ્ર્થતી સાર્ે સંબનં ધત છે , એ ધ્યાનમાં રાખો! આ ર્ક્ષણો હોય
ષટ્સંપનિ, મુમક્ષ
એટર્ે બસ ! એ ગમે તે રીતે આવશે તો ચાર્શે.

આપ સૌ જ્ઞાન અને ભક્તતના અધીકારી છો એટર્ા જ માટે અહીં આવ્યા છો. આ સ્ર્ાનમાં આવવુ ં

સાર્થક ર્વુ ં જોઇએ, ઉદ્ધાર ર્વો જોઇએ એવો નવચાર આવ્યો છે , એટર્ે પ્રમુખ અનધકારી ર્ક્ષણ એવુ ં
ુ ત્વ આપની અંદર છે , એ નસધ્ધ ર્વા જેવુ ં ર્યુ.ં
મુમક્ષ

‘‘ઉદ્ધરે દાત્મનાત્માનમ્’’ એટર્ે મોક્ષ પ્રાતત કરી ર્ેવો, એવી ઈચ્છા માનવના ઉદ્ધારનુ ં મ ૂળ કારણ છે .

ુ ત્ુ વ
જ્ઞાની પુરુષ ગ્રંર્ો ર્ખે છે , પ્રવચન કરે છે , એને વાંચીને કે સાંભળીને જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ેવ,ુ ં એવુ ં મુમક્ષ

ન હોય તો કોઇ કાયથ ર્તું નર્ી. એક મોટી હોક્સ્પટર્ બાંધી તેમાં તજજ્ઞ ડોતટર પણ નનયુતત કરી દીધા,

પરં ત ુ ત્યાં કોઇ પણ રોગી ન આવે તો નવચારો કે આ હોક્સ્પટર્નો નાગાર્ેન્્ની જેમ શો ર્ાભ? (
નાગાર્ેન્ડમાં આમ જ ર્ાય છે . ત્યાંની જનતાને ભ ૂત-પ્રેત પર અનધક નવશ્વાસ છે . તેઓની એવી માન્યતા છે

કે બબર્ ચડાવવાર્ી રોગ ઠીક ર્ઇ જાય છે . એટર્ા માટે ત્યાં ર્ોકો ઔષધાર્યમાં નર્ી જતા.) હવે આવા
સ્ર્ળે કે જયં રોગના નનદાન માટે રોગી જ નર્ી આવતા તો ત્યાં દવા ર્ઇને, દવા સાર્ે ડોકટરોને
ઔષધાર્યમાં બેસાડવાર્ી શુ ં ર્ાભ ર્વાનો?

એક બીજુ ં ચમત્કાહરક ઉદાહરણ સાંભળો. મહારાષ્રમાં દાપચેરી નામનુ ં એક સ્ર્ાન છે . અહીયાં

આહદવાસીઓની બહુમનત છે . સરકારે તેઓને રહેવા માટે બે-બે ઓરડાવાળા પાકા મકાન બનાવ્યા હતા,

પરં ત ુ તે મકાન ખાર્ી પડ્ાં હતાં. અમને એ જોઇને ખ ૂબ જ આશ્ચયથ ર્યુ.ં તપાસ કરતા ધ્યાનમાં આવ્યુ ં કે તે

આહદવાસી પોતાની ત ૂટેર્ી, દરવાજા વગરની જીણથ-શીણથ ઝંપડીઓમાં જ રહેવા ઈચ્છતા હતા! આ બધુ ં
ુ ત્વ હશે તો જ
કહેવાનો ઉદ્દે શ્ય એટર્ો જ કે જો મનુષ્યમાં મ ૂળભ ૂત રીતે જ પોતાના ઉદ્ધારની ઈચ્છારૂપી મુમક્ષ
આગળની યાત્રા ર્શે!

આ જ્ઞાનનુ ં શુ ં ફળ છે ? આપણે કોઇપણ કમથમાં એ જોઇને પ્રવ ૃિ ર્ઇએ છીએ કે આનુ ં ફળ કેવ ુ ં છે .

જેટલું મોટું ફળ એટલું મોટું કાયથ હોય છે . અહીંયા આવીને આપણે જ્ઞાનીઓને ભક્તતપ ૂવથક સાષ્ટાંગ પ્રણામ

કરીએ છીએ અને પ્રવચનો પ્રેમપ ૂવથક સાંભળીએ છીએ. પરં ત ુ ર્ૌહકક જગતમાં આપણે કોઇનુ ં ગમે તેટલું મોટુ

વ્યકનતત્વ હોય તો પણ તેને કયારે ય સાષ્ટાંગ પ્રણામ નર્ી કરતા. અહીં આપણે ગુરુને પગે પડીએ છીએ.
તેની અર્થ એ છે કે અહીં કોઇ નવશેષ ફળની પ્રાતતી ર્ાય છે . એ નવશેષ ફળ કયુ ં એ ટૂંકમાં કહેવ ુ ં પડે તો-

જીવનમાં આપ સૌ અનેક મુશકેર્ીઓ વેઠીને ધન, સિા કીનતિ વગેરે મેળવો છો. પરં ત ુ એમાંર્ી કોઇર્ી પણ

સમાધાન નર્ી ર્તુ.ં કોઇને કોઇ અભાવ, કોઇ ને કોઇ અશાંનત જીવનમાં રહે જ છે ! એની જગ્યાએ આપણને
શાંનત, શાશ્વત સુખ અને પરમાનંદ પ્રાતત ર્વા જોઇએ. એ જ મોક્ષરૂપી મહત ફળ છે એમ કહી શકાય.

મુક્તતની બાબતમાં અનેક ર્ોકો, અનેક રીતે બભન્ન બભન્ન વાતો કહે છે ! કેટર્ાંક ર્ોકો એમ સમજે છે

કે વૈકુંઠ અને કૈ ર્ાસ જેવા ર્ોકમાં જઇને ત્યાં બધા ભોગ-નવર્ાસ મેળવી શકાય છે . પરં ત ુ ત્યાં પણ આ સંસાર

જેવા જ પશુ- પક્ષી, વ ૃક્ષ-ર્તા, વન-ઉપવન, સહરતા-સરોવર, ખાવુ-ં પીવુ-ં સુવ ુ ં અને સ્ત્રી ભોગ વગેરે હોય છે .

અંતર ફતત એટલું જ કે, આ બધુ ં ત્યાં અપ્રાકૃત હોય છે . તે ર્ોકમાં અપ્રાકૃત શરીરર્ી, અપ્રાકૃત ભોગ,
અપ્રાકૃત રીતે ભોગવવામાં આવે છે ! પણ એવુ ં કહેનારા ર્ોકોને અપ્રાકૃત એટર્ે શુ ં એવુ ં પ ૂછવામાં આવે તો

તેઓ કંઇપણ કહી શકતા નર્ી ! સંસારમાં જે પણ છે તે તમામ વસ્તુઓ સાર્ે અપ્રાકૃત શબ્દ જોડી દે વામાં
આવે એટર્ે ર્યુ ં ! તે વૈકુંઠ પ્રમાણે પ્રાતત ર્ાય છે ! કોઇએ એક બાળકને ગમ્મત ખાતર એમ શીખવાડી
દીધુ ં કે કોઇપણ શબ્દના અંતે ‘અમ્’ ર્ગાડી દે વાર્ી તે ગુજરાતી શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દ બની જાય છે . તેણે પછી

તે બાળકને પ ૂછયુ ં કે ‘ઝાડને સંસ્કૃતમાં શુ ં કહે છે ?’ તે બોલ્યો, ‘ઝાડમ્’, તે પ્રમાણે બોર્વાને ‘બોર્વમ્’
પીવાને ‘પીવમ્’ આ રીતે તે પ્રત્યેકશબ્દને ‘અમ્’ ર્ગાડીને બોર્વા ર્ાગ્યો ! ‘અપ્રાકૃત’ પણ એટલું જ
બાબર્શ છે . ‘મુક્તત’નો વાસ્તનવક અર્થ છે : દુ :ખ, બચિંતા, ભય વગેરેનો અભાવ ર્ઇ પહરપ ૂણથ આનંદ, શાંનત
તર્ા સમાધાનર્ી ક્સ્ર્ર ર્ઇ જવુ.ં આ જ આત્યક્ન્તક દુ :ખ-નનવ ૃનત અને પરમાનંદ પ્રાપ્તત રૂપ નનજ મુક્તત છે .
એ જ ઉત્સવમાંર્ી પ્રાતત ર્નારું ફળ છે .

અધ્યાત્મ શ્રવણર્ી અર્ાથત સત્ પુરુષોનાં પ્રવચનોર્ી મહત્ ર્ાભ ર્ાય છે . અનેક હદવસોના

શ્રવણર્ી કંઇ ર્ાભ ર્યો છે કે નહીં, એનો નવચાર કરશો તો જણાશે કે અવશ્ય ર્ાભ ર્યો છે . તમારી ઘણી

પ્રગનત ર્ઇ છે . અન્ય ર્ોકો કોઇ ન કોઇ બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા રહે છે . જયારે આપ બચિંતા રહહત જીવો છો. હવે

આ કરવુ ં છે , તે કરવુ ં છે , એવી વાસના તમારામાં જોવા નર્ી મળતી. આ પ્રગનતનુ ં ર્ક્ષણ છે . શુ ં આપમાં
તીવ્ર વાસનાઓ છે ? આપને જો કંઇ ન મળે તો શુ ં આપ દુ :ખી ર્ઇ જાઓ છો? નર્ી ર્તાં. સામાન્ય
વ્યક્તતઓની જેમ તમારું મન હાર્ક-ડોર્ક નર્ી ર્તુ.ં અર્ાથત, તમારી આધ્યાત્ત્મક પ્રગનત ર્ઇ છે . પણ તે

હજુ પ ૂણથપણે ર્ઇ નર્ી. એટર્ા માટે અમે વારં વાર કહીએ છીએ કે ‘અભ્યાસ આવશ્યક છે ’. આવી પહરપ ૂણથતા
પ્રાતત કરી ર્ેવા માટે, સમારોહ એક સાધન છે . અહીં આવેર્ા અનુભવી સંતો આ જ નવષયનુ ં નવવેચન કરે
છે . આપ તે ધ્યાનપ ૂવથક સાંભળો અને કૃતાર્થ ર્ઇ જાઓ.

---------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ- પ
સમય સાથતક કરો
આ નરદે હ કેટર્ો બહુમ ૂલ્ય છે ! આયુષ્યની ક્ષણ–ક્ષણનો ઉપયોગ કરી જ્ઞાન પ્રાતત કરી શકાય છે .

પરં ત ુ આપણે ધન ઉપાર્જનની તો ઘણી બચિંતા કરીએ છીએ. પણ આ અમ ૂલ્ય ક્ષણની પરવા ન કરી તેને

વેડફી નાખીએ છીએ ! વધારે તો શુ ં કહેવ,ુ ં આ ક્ષણ આપણે વ્યર્થ જ ફેંકી રહ્યા છીએ, એવુ ં કહેવામાં હરકત

નર્ી !! તમામ મનોકામનાઓને પ ૂણથ કરી દે એવી કામધેન ુ આપના ઘરે આવી છે ! પરં ત ુ તેને ખવડાવીશ

કેવી રીતે? એમ કહી તેને હાંકી કાઢવાની મ ૂખથતા કરશો નહીં!! તાત્પયથ - જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણનો સદુ પયોગ
કરો. તમારા સમયને વધુમાં વધુ, પોતાનુ ં સાચુ ં હહત સાધનાર પરમ-અર્થમાં જ ર્ગાવો.

તમે તમારો બધો સમય કુ ટુંબની સેવામાં જ વ્યતીત કરો છો. પરં ત ુ એ ઘેટાંઓની સેવામાં કંઇ વાહ-

વાહ ર્તી નર્ી ! એ ઘેટાંઓ તો એક વખત ચાર્વાનુ ં શરૂ કરે છે તો ચાર્તા જ રહે છે , એ જ રીતે કુ ંટુંબ-

પહરવારના સભ્યો પણ પોતાના શરીર માટે, પોતાની સાંસાહરક સુખ-સુનવધાઓ માટે આગળને આગળ

દોડતા રહે છે ! એક વખત પણ પાછં વળીને પોતાના માતા-નપતા તર્ા પોતાના પર ઉપકાર કરનારા પર
નજર નાખવાની બુદ્ધદ્ધ તેમની પાસે નર્ી હોતી !! તમે તમારો સમય સાર્થક કરો. વહેર્ી સવારે સાડા ચારર્ી

પાંચ વાગ્યા સુધીમાં જાગી, મધુર સ્વરર્ી પ્રાર્થના કરો. નનરાંતે એક કર્ાક ધ્યાન કરો. અનુભવ પદ તર્ા
શ્ર્ોકોનુ ં મનનપ ૂવથક પઠન કરો. બ્રહ્મ મુહત
ૂ થની સોનેરી ક્ષણોને ઊંડી ઊંઘમાં વેડફવી એ મ ૂખથતા છે . પોતાના
સમયનો આ રીતે સદ્દપયોગ કરવો એ જ સાચુ ં જીવન છે . આમ, ન કરીને ખાણી-પીણીમાં તર્ા નકામી

વાતોમાં સમયને વેડફાવો એ જીવનને વ્યર્થ ગુમાવવા બરાબર છે ! એક ભક્તતમાન બાબર્કા એક સત્પુરુષની
પાસે રહેતી હતી. તેમની છત્ર છાયામાં ઉછરી મોટી ર્ઇ. તે સદૈ વ પોતાનો સમય સદ્દગુરુની સેવામાં તર્ા
ભજન ઘ્યાન વગેરેમાં પસાર કરતી હતી. ત્યાં રહીને તેણે પારમાનર્િક જ્ઞાન પ્રાતત કયુથ હતુ.ં યુવાન ર્ઇ ત્યારે

ુ ી એ જોયુ ં કે તેના
તેના માતા-નપતાએ તેનાં ર્ગ્ન કરી નાખ્યા. જયારે તે પોતાના ઘરે ગઇ ત્યારે તે ગુરુપત્ર
સાસહરયાંનો ભક્તત તરફ ઉદાસીન ભાવ છે . પરં ત ુ આ સાધ્વીએ પોતાના સાત્ત્વક આચરણ તર્ા કોમળ

વ્યવહારને ર્ીધે પહરવારના તમામ સભ્યોને ભક્તતમાગથમાં જોડી દીધા. સૌ પ્રર્મ તેણે પોતાના પનતને
પ્રેહરત કરી પરમ અર્થ તરફ આકનષિત કયો અને સદ્દગુરુ પાસેર્ી ગુરુમત્ર
ં ની દીક્ષા અપાવી. એ પછી તેણે
સાસુ-સસરાંને પણ પરમ અર્થમાં જોડ્ાં. આ રીતે એ ગુરુભતત બાબર્કાનુ ં આખું કુ ંટુંબ જ પરમાર્થમાં ર્ાગી
ુ ીના સ્વભાવને
ગયુ.ં એક હદવસ અચાનક જ આ પહરવારમાં એક વ ૃદ્ધ સજ્જનનુ ં આગમન ર્યુ.ં આ ગુરુપત્ર

જોઇને તેઓ મુગ્ધ ર્ઇ ગયા અને તેને પ ૂછયુ,ં ‘‘બેટા, તારી ઉંમર કેટર્ી છે ?’’ તે બાબર્કાએ ઉિર આતયો,
‘‘૨૫ વષથ’’ વ ૃદ્ધને તે યોગ્ય ન ર્ાગ્યુ.ં તેમણે વળી પ ૂછયુ,ં ‘‘તારા નપતાની ઉંમર કેટર્ી છે ?’’ બાબર્કા એ કહ્ુ,ં
‘દશવષથ’. એ સાંભળીને વ ૃદ્ધ સજ્જનને ખ ૂબ નવાઇ ર્ાગી. આમ-તેમ જોઇને તેમણે બાબર્કાને પ્રશ્ન કયો,

‘તારી સાસુની ઉંમર કેટર્ી છે ? ‘‘સાસુની ઉંમર ચાર વષથ અને સસરાંની ઉંમર એક વષથ.’’ એ ઉિર
સાંભળીને વ ૃદ્ધ આશ્વયથ ચહકત ર્ઇ કહેવા ર્ાગ્યા, તો, તું જ સૌર્ી મોટી છે . તારા પનત તારાર્ી ૧૫ વષથ
નાના, તારી સાસુ તારા પનત કરતાં ૬ વષથ નાની છે અને સસરાજી તો હજુ એક વષથના બાળક-નશશુ જ છે !!

હે માતા! આનુ ં શુ ં રહસ્ય છે . એ મને કહે. તે કન્યાએ કહ્ુ,ં ‘મેં નપયરમાં અને સાસરવાસમાં બધા મળીને ૨૫

વષથ પરમ-અર્થ માટે નવતાવ્યા છે . મારા પનતને ગુરુ ઉપદે શ ર્ઇ સાધના શરૂ કયાથને ૧૦ વષથ ર્યા છે . મારા
સાસુ ૪ વષથર્ી સાધના કરી રહ્યા છે . અને મારા સસરાજીએ તો ગયા વષે જ ગુરુમત્ર
ં ર્ીધો છે . એટર્ે
આપણુ ં જે પરમાનર્િક સાર્થક જીવન છે તે જ આપણી સાચી ઉંમર છે . આ રીતે, મારી ઉંમર ૨૫ વષથ, મારા

પનતની ૧૦ વષથ, મારાં સાસુની ૪ વષથ અને મારા સસરાજીની ૧ વષથ છે , એવુ ં મેં આપને કહ્ું છે દાદાજી,
હવે આપ જ કહો કે, ‘આ સાચુ ં છે કે ખોટું?’’ આ સાંભળીને તે વ ૃદ્ધ સજ્જને હકારમાં માથુ ં હર્ાવ્યુ.ં

ઉપયુતથ ત કર્ા એ બતાવે છે કે, સાર્થક રીતે પસાર કરે ર્ જીવન જ આપણુ ં સાચુ ં આયુષ્ય બતાવે છે ,

સાચી ઉંમર દશાથવે છે . આમ જોવા જઈએ તો ગુરુ-પુત્રી એ કહેર્ી ઉંમર પણ ઓછી કરવી પડશે, કારણકે જો
પનત ૧૦ વષથર્ી પરમ અર્થ કરી રહ્યો છે તો તે દશ વષથમાં તેણે કેટર્ા કર્ાક પરમ અર્થમાં ગાળ્યા હશે?

જો એની ગણતરી કરવામાં આવે તો તેની ઉંમર એક ર્ી સવા વષથ જ નીકળશે, સાસુની ૬ માસની અને

સસરાને તો હજુ નવજાત નશશુ જ કહેવા પડશે !! સારાંશ – પોતાના જીવન ની પ્રત્યેક ક્ષણને (પરમ અર્થ)
સાધનામાં નવતાવો.

એક બીજી મહત્વપ ૂણથ વાત – તમારા આયુષ્યના મહત્ત્વના ભાગમાં જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો. ‘પછી કરી

ર્ઇશુ’ં એવુ ં ન કહો. મહત્વના કાયથને પહેર્ાં સાધ્ય કરી ર્ેવામાં જ સમજદારી છે . શરીરમાં શક્તત,
સ્વાતંત્રતા, ધન, બુદ્ધદ્ધ હોય ત્યારે પરમ-અર્થ ન સાધતા ‘આગળ જતાં કરી ર્ઇશુ’ં એમ કહો છો ! તો આગળ

એટર્ે ક્યારે ? શુ ં શક્તત, બુદ્ધદ્ધ વગેરે પ્રાપંબચક નવષયો માટે વ્યર્થ ર્યા બાદ હવે બહુ ર્યુ!ં એમ કંટાળે ર્ા

હોય ત્યારે , છોકરાઓ કશા માટે કોડી પણ આપશે નહીં ત્યારે , બુદ્ધદ્ધ ભ્રષ્ટ ર્યે ત્યારે , સાર્થક કાયથ કરી ર્ઇશુ ં
એમ કહો છો? એમ ન કહો. પૈસા હોય તયારે ભક્તત, શક્તત હોય ત્યારે સેવા અને બુદ્ધદ્ધ સાબ ૂત હોય ત્યારે
જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો ભાઇ!

ગુરુભક્તત શા માટે કરવી જોઇએ? ગુરુની જેમ શ્રેષ્ઠ આનંદ પ્રાતત કરવા માટે (આ જ ઉદ્દે શ માટે).

નશવને પ ૂજવાના છે નશવ ર્વા માટે ! આપણે પોતે ગુરુસ્વરૂપ ન બનીને ફતત ગુરુની નવભ ૂનત પ ૂજાને

વધારવાને કોઇ અર્થ નર્ી. તત્વનનષ્ઠા વગર, અનેકાનેક દે વતાઓના મંહદરો અને અનેકાનેક ગુરુઓનાં
સમાનધ સ્ર્ાનો વ્યર્થ જ છે . સાક્ષાત્કારી સત્પુરુષની પાસે રહેવા છતાં પણ જો નશષ્યે પ્રત્યક્ષ બોધ મેળવ્યો
નર્ી, તો તેમનુ ં સાંનનધ્ય ફતતને ફતત મ ૂનતિ પ ૂજા જ કહેવાશે ! એટર્ા માટે ગુરુભતતીનો હેત ુ સદ્દગુરુના
સહવાસામાં રહીને આત્મબોધ પ્રાતત કરી ર્ેવો એ જ છે . અમારી જેમ જ તમે પણ આનંહદત ર્ઇ ગયા, તો
જ અમને આનંદ ર્શે ! ફતત અમારી જ પ્રશંસા કરતા રહેવાર્ી અમને હષથને બદર્ે ખેદ જ ર્ાય છે ! પણ
અમારા ઉપદે શ પ્રમાણે આચરણ કરીને, કૃતકૃત્ય ર્ઈને આનંદોદ્ગારર્ી તેન ુ ં વણથન કરો, તો અમને તેમાં કોઇ
આપનિ નર્ી.

આપણે અક્સ્ર્ર સુખની આશા કરીએ છીએ, એટર્ા માટે જ દુ :ખી ર્ઇ ગયા છીએ. સંસાર ‘આગળ

વધો, આગળ વધો’ એમ આગળ વધવા પ્રેરે છે . ‘આગે બઢો’ એ આ જગતનો નારો ર્યો છે , પરં ત ુ સદ્દગુરુન ુ ં
તો કહેવ ુ ં છે કે ‘‘પીછે હટો’’ એટર્ે ‘‘પાછા ફરો’’, અંદર જુ ઓ, અંતમુખ
થ ર્ઇ જાઓ. સત્યવસ્તુ અંતરં ગમાં
રહેતી હોવાર્ી દે ખાતા સ્થ ૂળ પદાર્ોમાં તે નર્ી. એટર્ે આગેકુચ કરવાર્ી આપણને શુ ં ખાક મળશે? જો
અંતમુખ
થ ર્ઇ ગયા તો બધાની આધારભ ૂત સત્યવસ્તુ મેળવવી સાધ્ય ર્ઇ ગઇ સમજો.

તમે નનશ્ચર્ આત્માના આધારે રહેશો તો પડવાનો ભય નહીં રહે, પણ જો નવષયરૂપી ગબડતા ગોળા

પર ઊભા રહેશો, તો નનનશ્ચત પણે ગબડીને પડી જશો ! આત્મા અંતરં ગમાં છે અને તમામ સુખ તેમાં જ છે .

પરં ત ુ આપણે આ શરીરરૂપી પોટર્ી નવષયરૂપી ઠગના હાર્માં પકડાવી દઇ, એની પાસે સુખની ભીખ માંગી
રહ્યા છીએ. આ કેટર્ો અનર્થ છે !

અંતમાં સદ્દભતત સમુદાયને અમારું કરબદ્ધ નનવેદન છે કે પોતાનામાં નવરાજમાન આત્માને ઓળખો

અને સુખી ર્ઇ જાઓ. એ માટે ગુરુભક્તત કરીને કૃતકૃત્ય ર્ઇ જાઓ, ભાઇઓ!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-૬
ુ િાવધષ્ષ્િિ િેદાન્િ
અનભ
મોટાભાગના ર્ોકોને વેદાન્તના વાસ્તનવક અર્થની ખબર નર્ી. એટર્ા માટે સવથ પ્રર્મ વેદાન્તનો

નનજ-અર્થ જાણવો ખ ૂબ જ જરૂરી છે . ‘વેદાન્ત’ અર્ાથત વેદોના અંનતમ ભાગ ઉપનનષદોમાં બતાવેલ ું જ્ઞાન
અર્વા ‘વેદ’ એટર્ે જ્ઞાન અને અંત એટર્ે પહરસીમા અર્ાથત પહરપ ૂણથ જ્ઞાન.

વેદાન્તનો મુખ્ય નવષય આત્મજ્ઞાન જ છે . અર્ાથત પોતાના નનજ સ્વરૂપને યર્ાર્થ રૂપે જાણી ર્ેવ.ુ ં “હુ”ં

એવુ ં સમજવાવાળો બીજો કોઇ નર્ી, તમે પ્રત્યગાત્મા જ છો. પ્રત્યેક આત્મા અર્ાથત ્ અર્ગ કરે ર્ો તું છે . પ્રશ્ન
ર્ાય છે કે ‘પ્રત્યેક આત્મા’ એમ કેમ કહેવામાં આવ્યુ ં છે ? એનો ઉિર એ છે કે આ સમયે તમે ‘‘હ’ુ ં ’ જેને કહી
રહ્યા છો તે દે હ-ઇષ્ન્દ્રઓ મનને સાર્ે રાખીને ‘‘હુ’ં ’ માની રહ્યા છો. પરં ત ુ વેદાન્તનુ ં પ્રનતપાદન છે કે આ બધી

વસ્તુઓને નહીંવત કરી દીધા પછી જે શુધ્ધ ચૈતન્ય રહે છે , તે પ્રત્યેક આત્મા તમે છો. તમારી હાર્માં
આવેર્ પરવસ્તુ જ તમે પોતે છો.

વેદાન્તર્ી વધારે ર્ાભદાયક આ ત્રણેય ર્ોકમાં કંઇ પણ નર્ી. કેમકે એ જીવોને અત્યંત શ્રેષ્ઠ

પરાત્પર બ્રહ્મ જ બનાવી દે છે . આ નવશ્વના કોઇપણ દે શમાં કોઇને પણ ઉચ્ચતમ પદ આપવુ ં હોય તો દે શના
વડાપ્રધાન યા તો રાષ્રપનતનુ ં પદ આપી શકો છો. તેનાર્ી ચહઢયાતું બીજુ ં કોઇ પદ કોઇ છે ? તે કદાનપ શક્ય

નર્ી. કારણ કે વડાપ્રધાન યા તો રાષ્રપનતનુ ં પદ સવોચ્ચ છે . આ જ રીતે આ ચરાચર જગતમાં

પરમાત્માર્ી ઉપરનુ ં બીજુ ં કોઇ પદ નર્ી. વેદાંત તે જ પદ મેળવી આપે છે એવુ ં કહેવાયુ ં છે અને આ જ
કારણે તમામ મતોમાં, સંપ્રદાયોમાં વેદાન્તને પરમશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે .

વેદાંતના મહહમાને આધારભ ૂત એવુ ં તેન ુ ં પ્રયોજન હવે અમે કહીએ છીએ. વેદાન્ત દ્વારા ચાર

પુરુષાર્ોમાં સવથશ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ એવો ‘‘મોક્ષ’’ પ્રાતત કરી શકાય છે . તીર્થ, વ્રત વગેરેના નવષય સંબધ
ં ી એમ

કહેવામાં આવે છે કે તે કરવાર્ી ધન- ધાન્ય, પુત્ર- પૌત્ર, આરોગ્ય અને આનંદ વગેરેની પ્રાપ્તત ર્ાય છે અને
અંતે અહીં ઐહહક સુખ ભોગવીને, મ ૃત્યુ પછી મનુષ્ય મોક્ષ પ્રાતત કરે છે . આ પ્રકારના કેવળ શબ્દ જાળનો
મોક્ષ નહી પરં ત ુ વેદાન્ત જીવતાં જ મુક્તત પ્રદાન કરે છે . એટલું જ નહી જીવન મુક્તતનુ ં પ્રનતપાદન કરનારા

અદ્વૈત વેદાન્ત નસવાયના અન્ય ધમથ અને મતો મરણ પછીના ઉધાર મોક્ષની વાતો કરે છે . તુકારામ મહારાજે

કહ્યા પ્રરમાણે, મારી મુક્તતની ક્સ્ર્નત મેં મારી આંખે જોઇ! આપણને આવા જ મોક્ષની અપેક્ષા હોઇ કયારે ક કોઇ
કાળે મળવાવાળો ગમે તેવો મોક્ષ અમારે જોઇતો નર્ી!

સારુ, હવે બંધન એટર્ે અમને શુ ં ર્યુ ં છે અને મોક્ષ એટર્ે અમારે શુ ં ર્વાનુ ં છે , એ મ ૂળ પ્રશ્ન પર

નજર નાખીએ. ‘હું – હ,ુ ં મારું-મારું” જીવનમાં હંમેશાં દુ :ખ, બચિંતા, અસમાધાન, અશાંનત અને કોઇ ને કોઇ

અભાવ રહેવો, એ બધુ ં બંધન છે . આ અહં- મમત્વના ગ્રહણને ર્ીધે આપણે મહાન હોવા છતાં અલ્પ ર્ઇ
ગયા છીએ. સીનમત અને સંકુબચત ર્ઇ ગયા છીએ. વેદાન્તના જ્ઞાનબોધર્ી આ ઉપાનધ તાદાત્મને બદર્ે

અહં-મમત્વનુ ં નનરસન ર્ઇ ‘હું સવાથતીત, પહરપ ૂણથ, નનરુપાનધક છં’ એ બોધ ર્ઇ જતાં પહેર્ાં અજ્ઞાનને ર્ીધે
જીવનમાં જે અસમાધાન અશાંનત અને દુ :ખની હાર્ત હતી. તે સમાતત ર્ઇ જાય છે . આ જ મોક્ષની ક્સ્ર્તી
છે .

સંસારમાં કર્ા, અનધકાર, નસદ્ધદ્ધ બધાર્ી વેદાન્તને વધારે મહત્વ કેમ અપાયુ ં છે ? અનત પ્રાબચન કાળ

એટર્ે દસ હજાર વષથ પહેર્ાં પણ વેદાન્તનુ ં ખ ૂબ જ મહત્વ હતુ,ં આજે પણ છે અને ભનવષ્યમાં પણ એ

કાયમ માટે રહેશે. એનુ ં કારણ એ છે કે વેદાન્તર્ી સુખનુ ં સામ્રાજ્ય મળે છે , એ જ સાચુ ં છે ! જો આ વાત

સત્ય છે તો વેદાન્તના અનુયાયીઓ એવા આપણને પણ તેવ ુ ં જ કાયમી સુખ મળવુ ં જોઇએ. ‘મને પ ૂરું સુખ
મળ્યુ ં છે કે નહીં’, એ બાબતે સાધકે જાગૃત રહીને પોતાના ધ્યેયની પ્રાપ્તતને માટે હર-હંમેશ પ્રયત્નશીર્

રહેવ ુ ં પરં ત ુ ઉપર-ઉપરર્ી જ્ઞાન સાધના કરવાવાળા અમને, પરમ સુખનો ર્ાભ નર્ી ર્યો, એ કહેવાનો શો
ઉપયોગ છે ? જીભર્ી તો કોઇ પણ કહી શકે છે કે ‘ હું મુતત છં મને શાશ્વત આનંદની પ્રાપ્તત ર્ઇ ગઇ છે .’

કંઇપણ કહેવામાં ક્યાં વાર ર્ાગે છે ? આવુ ં તો કોઇ પણ કહી શકે છે કે ‘‘હું ર્ક્ષાધીશ છં’’ આવુ ં કહી દે વામાં
ર્ોડી પણ મહેનત નર્ી પડતી. શબ્દ બોર્વા ક્યાં પ્રયાસની જરૂર છે ? હું ર્ક્ષાધીશ છં એ દે ખાડવા માટે
મોટી નતજોરી

ર્ાવી શકાય છે . પરં ત ુ નતજોરીમાં રાખવા માટે ધન જોઇએ, તેવી રીતે આપણામાં

પરમાનંદરૂપી સંપદા હોવી જોઈએ. સાધકને માટે એ આવશ્યક છે કે વેદાંત શ્રવણ અને પરમાનર્િક
આચરણરૂપી નતજોરીમાં અનુભવરૂપી સંપનત પણ હોય.

વેદાંતનો નવષય બધે ઠેકાણે સાંભળવા નર્ી મળતો. માત્ર બ્રહ્મવેિા, અનુભવી, જ્ઞાની પુરુષ જોડે

તેન ુ ં નવવરણ ર્તું હોય છે . એટર્ા માટે તેમના સાંનનધ્યમાં રહીને તેમનુ ં નશષ્યત્વ ગ્રહણ કરીને તેન ુ ં સંપાદન
કરવુ ં જોઇએ.

અનુભવહીન પંહડતો ફતત શબ્દ જાળનો જ નવસ્તાર કરે છે . પણ મનુષ્્ યના અનુભવનુ ં આંતહરક ગ ૂઢ

રહસ્ય તે સમજાવી શકતા નર્ી. તેઓ શાસ્ત્રમાંર્ી અનેક વાક્યો ટાંકીને પોતાના ભવ્ય પાંહડત્યનુ ં પ્રદશથન
કરતાં રહીને શ્રોતાઓને આશ્ચયથચહકત કરી શકે છે . પોતાના વ્યાખ્યાન નવષય પર બોર્તી વખતે શ્રુનત અને

શાસ્ત્રોમાંર્ી ચમત્કાહરક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને ધારાપ્રવાહ રૂપે મંત્રોચ્ચારણ કરી, શ્ર્ોકનુ ં મનોહારી વણથન

કરી શકે છે . પરં ત ુ તેમનાં વ્યાખ્યાનોમાં તે પરવસ્તુ શુ ં છે એનુ ં યર્ાર્થ જ્ઞાન રજ માત્ર પણ હોતું નર્ી. તેમનુ ં
વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા પછી શ્રોતાગણ તેમના પાંહડત્યર્ી પ્રભાનવત ર્ઇને, ‘‘વાહ- વાહ’’ કરી ઉઠે છે . ફતત

આટલું જ ર્ાય છે . આવાં વ્યાખ્યાનો સાંભળીને શ્રોતાઓના જ્ઞાનમાં બતાવો કયાં વધારો ર્યો? ધમથ અને
વેદાન્ત મહત્વપ ૂણથ છે , આ વાત તો શ્રોતાઓ પહેર્ર્
ે ી જ જાણતા હતા. એટર્ે આવી મોટી મોટી વાતો

ુ ઓ
ુ એ આવાં પંહડતોર્ી દૂ ર રહીને અનુભવી
સાંભળી શ્રોતાઓને કયુ ં અનધક જ્ઞાન પ્રાતત ર્યુ?ં મુમક્ષ
સદગુરુના મુખર્
ે ી વેદાંતનુ ં શ્રવણ કરવુ ં જોઇએ.સદગુરુ જ તેમના હાર્માં આત્મવસ્તુ આપી શકે છે .

સદગુરુના લક્ષણો :- સદગુરુ સ્વયં અનુભવી હોય છે અને બીજાઓને અનુભવ કરાવવાની ક્ષમતા

ધરાવે છે ! અર્ાથત સદગુરુની પાસે પોતાના અખંડ અનુભવ અને તે અનુભવ બીજાનાં હદયમાં કેવી રીતે
ઉતારવો એ કર્ા પણ હોવાં જોઇએ. આ નસવાય, બાહ્ય શાહરરીક ર્ક્ષણ, નવદ્યા-કર્ા, પાંહડત્ય યા નસદ્ધદ્ધ વગેરે
કોઇ પણ અન્ય ર્ક્ષણ સદગુરુનાં ર્ક્ષણ હોઇ શકે નહીં!

તમે એ પ્રશ્ન કરશો કે આપે અમને જે એ બતાવ્યુ ં કે સદગુરુની પાસે જઇને આત્મજ્ઞાન પ્રાતત કરવુ ં

જોઇએ, તો કૃપા કરી હવે એ બતાવો કે સદગુરુ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તત માટે કયા સાધન બતાવે છે ?

સાધનોમાં બે પ્રકારનાં સાધનો હોય છે . પરં પરા સાધન અને પ્રત્યક્ષ સાધન. પરં પરા સાધન ક્રનમક

ફળ આપે છે અને પ્રત્યક્ષ સાધન તુરંત ફળ આપે છે . સદાચરણ, નનષ્કામયજ્ઞ તપ-દાન, વૈરાગ્યવ ૃનિ,
ુ ુ આ બધાંન ુ ં આચરણ કરતાંકરતાં સદગુરુએ ઉપદે શ
સજ્જનોનો સહવાસ એ બધાં પરં પરા સાધન છે . મુમક્ષ
કરે ર્ા પ્રત્યક્ષ સાધન સુધી પહોચે છે . જેવી રીતે ઘરનુ ં આંગણુ ં પાર કયાથ પછી જ ઘરમાં પ્રવેશ કરી શકાય
છે , તેવ ુ ં કહી શકાય. પહેર્ા કરવાની આ સાધના બહીરં ગ સાધના અને અનુભાનવક આત્મજ્ઞાન જેનુ ં કારણ
છે એવી શ્રવણ સાધના અંતરં ગ સાધના છે . પરં ત ુ એ આશ્ચયથજનક જ છે કે સામાન્ય જનતાને એવુ ં ર્ાગતું
જ નર્ી કે શ્રવણ એક મહત્વપ ૂણથ સાધન છે . સાધન તહેતાની સાર્ે જ આંખોની સામે કોઈ હક્રયા રૂપી સાધન
જ આવે છે . પ ૂજા અચથના, વ્રત વૈકલ્ય, ભજન નામ સ્મરણ વગેરે તેમને સાધન એવુ ં ર્ાગે છે , પરં ત ુ શ્રવણ
એક મહત્વપુણથ ક્રાંનતકારી સાધન છે . એવી પુણભ
થ ાવના ર્વી ખ ૂબ જરૂરી છે . પરં ત ુ આ રહસ્યને સમજવામાં
અસમર્થજડ બુપ્ધ્ધવાળો સાધક યંત્રવત સ્થ ૂળ સાધન કરતો રહે છે ! ખરે ખર આ ક્સ્ર્નત દુ ખ:દ છે !
વેદોના નશરોભાગ એવા ઉપનનષદોમાં ક્યાં સાધનને મહત્વ આપવામાં આવ્યુ ં છે તેન ુ ં પરીશીર્ન
કરીશુ ં તો જોવા મળશે કે જ્યારે સાધક જીજ્ઞાસાવ ૃનત સાર્ે જ્ઞાની મહાપુરૂષની શરણાગનત સ્વીકારે છે અને
તેમને આત્મસ્વરૂપસંબધ
ં ી નવષયમાં પ્રશ્ન કરે છે તો તે જ્ઞાની પાસેર્ી સાંભળીને જ તે જ્ઞાન મેળવે છે .અર્ાથત
ુ ુ જ્યારે જ્ઞાની
શ્રવણ જ જ્ઞાન પ્રાતત કરવા માટેન ુ ં એકમાત્ર સાધન છે , એવુ ં અમને જોવા મળે છે . કોઈ મુમક્ષ
પુરૂષની પાસે જઇને પરતત્વનાં નવષયમાં પ્રશ્ન કરે છે તો આ શ્રવણ પધ્ધનતનુ ં અનુસરણ કરીને તેને ઉિર
આપવામાં આવે છે . આ રીતે પ્રત્યક્ષ શ્રવણ દ્વારા સ્વાધ્યાય પ્રવચનરૂપી તત્વાભ્યાસના મહિાનુ ં અનેક રીતે
વણથન કરવામાં આવ્યુ ં છે .

જો કે શ્રુનતમાં શ્રવણના મહત્વને ઉજાગર કરવામાં આવ્યુ ં છે . તો પણ અનેક સદીઓર્ી જનમાનસમાં

શ્રવણના પ્રત્યે ઉદાસીનતાનુ ં શુ ં કારણ છે , આ બાબત પર નવચાર કરીશુ.ં શ્રુનત બતાવે છે કે આત્મતત્વના
ત્જજ્ઞાસુએ નવનય સાર્ે અનુભવી તત્વજ્ઞ જ્ઞાની પુરુષ પાસેર્ી તેન ુ ં શ્રવણ કરવુ ં જોઇએ. પરં ત ુ કાળાંતરે

અનુભવના સ્ર્ાને શબ્દજાળ અને પાંહડત્યપ ૂણથ તકથ વગેરેની પ્રવ ૃનિઓ ખ ૂબ વધી ગઇ. અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ
તો એક ખ ૂણામાં બેસી ગયા અને બીજી બાજુ પોતાના પ્રવચનોમાં વાદકૌશલ્યના દ્વારા સન્માન અને પ્રનતષ્ઠા

મેળવવાની દુ ષ્ટ વાસનાઓએ જન્મ ર્ીધો. દં ભી તકથ વાદીઓની બહમ
ુ નત નજરે પડવા ર્ાગી. આના ર્ીધે

પહરણામ એ આવ્યુ ં કે જનતા સદગુણ અને સદાચાર વગરના પંહડતો તરફ ઢળી પડી. અનુભવહીન
શબ્દજ્ઞાનને મહત્વ મળવા ર્ાગ્યુ.ં આશ્ચયથજનક રીતે કાળક્રમે તત્વ-ત્જજ્ઞાસા અને તત્વ નવવરણ આ
‘શબ્દજ્ઞાન’ની અર્થવ્યાપ્તતમાં સમાઇ ગયાં!

આ નવચારધારાની પહરપુષ્ષ્ટને માટે સામાન્ય જનતાને શ્રુનતનો આધાર પણ મળી ગયો! એ કઇ

રીતે? ઉચ્ચ જ્ઞાનનો પ્રસાર ર્વા ર્ાગ્યો ત્યારે , ‘પરવસ્તુ’નુ ં વણથન કરવામાં બુદ્ધદ્ધ અને વાણી અસમર્થ છે ’ આ
નસધ્ધાન્તના સાવથનત્રક પ્રનતપાદનને

કારણે જનમાનસમાં એ ભાવના પેદા ર્ઇ ગઇ કે પ્રવચન કરવુ-ં

સાંભળવુ ં જેવી બાબતો અનાવશ્યક છે . એના પહરણામ સ્વરૂપ યોગ વગેરે પંર્ો અક્સ્તત્વમાં આવી સમાનધ

વગેરે હક્રયારૂપી સાધનાર્ી મન-વાણીને અતીત આત્મવસ્તુ આપો આપ સહેજે જ અનુભવમાં આવી જાય છે ,
તેવ ુ ં પ્રનતપાહદત ર્વા ર્ાગ્યુ ં આર્ી પહેર્ેર્ી જ અન્તનવિચાર કરવામાં આનાકાની કરનાર પ્રજાને આ નવચાર
ગમી ગયો કે, આત્મવસ્તુની પ્રપ્તત માટે બુદ્ધદ્ધને તાણ આપવાની જરૂર નર્ી. પ્રજાએ આ નવી નવચારધારાને
પકડી ર્ીધી!

જનતાએ કરે ર્ી શબ્દ જ્ઞાનની રોગ બચહકત્સાર્ી મોટો પ્રમાદ ક્યો ર્યો ?

શ્રવણ-સાધના જ ન

જોઇએ એવી સાવથનત્રક પ્રવ ૃનિ ર્ઈ. તર્ા પ ૂજા, અચથના, ભજન, ધ્યાનયોગને અગ્ર સ્ર્ાન આપવાનુ ં શરૂ કરી
શ્રવણમાં કોઇ તથ્ય નર્ી એવુ ં માનવા તરફ ર્ોકો પ્રેરાયા. આ શરીરની અંદરર્ી એક રોગ કાઢીને તેના

કરતા દારૂણ એવા બીજા રોગને અંદર દાખર્ કરવા જેવુ ં ર્ઇ ગયુ!ં એકર્ા તકથ વાદર્ી શબ્દછર્ ન કરતાં,
તત્ત્વ ત્જજ્ઞાસા હોવી જોઇએ. એક તરફ, તત્ત્વ ગ્રહણને અંતે શબ્દ અને મનની પેર્ેપાર રહેર્ અવણથનીય
વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર

ર્ાય છે એવુ ં કહેનાર

યર્ાર્થ નસધ્ધાંત કયાં અને બીજી તરફ શ્રવણ નવચારની

આવશ્યકતા જ નર્ી, અને આત્મવસ્તુની પ્રાપ્તત જ્ઞાનહીન, કોઇ સ્થ ૂળ સાધનાર્ી ર્ઇ શકે છે , એવુ ં સમજી
ર્ેનારી નવપહરત બુપ્ધ્ધ ક્યાં?

હવે આપણે ઉપયુતથ ત વાંકા-ચકં ૂ ા માગથને પડતો મ ૂકીને રાજમાગથ પર આવીએ છીએ. શ્રુનતએ

સ્વીકાયુથ છે કે જીવની મુક્તતનો માત્ર એક ઉપાય છે : “ જ્ઞાનાને ચ મુક્તત:’’ એટર્ા માટે ‘જો આત્માનુ ં જ્ઞાન ન
મેળવ્યુ ં તો એ ઘોર નુકસાન ર્શે” વગેરે જેવા અનેક પ્રમાણભ ૂત વચનો દ્વારા એ ઘોષણા કરતી રહી છે કે

આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષ મેળવવાનુ ં માત્ર એક સાધન છે . અન્ય બધા જ મત અને સંપ્રદાયો પણ પોત-પોતાના
માગોને અબભમાનપ ૂવથક આત્મજ્ઞાનનો માગથ બતાવે છે , એ પણ આત્મજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા નસદ્ધ કરે છે . જો કે
કેટર્ાંક સંપ્રદાયો પોતાના દ્વારા પ્રચબર્ત સ્થ ૂળ હક્રયારૂપ સાધનને જ આત્મજ્ઞાન કહેવાની આત્મવંચના કરે

છે , એ વાત જુ દી. કંઇપણ હોય તો પણ તમામનો એ જ મત છે કે ‘આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષ પ્રાપ્તતનુ ં એક માત્ર
સાધન છે ’. હવે આપણે એ જોવાનુ ં છે કે આત્મજ્ઞાનનો વાસ્તનવક અર્થ શુ ં છે ?

‘જ્ઞાન’ એટર્ે ‘જાણવુ’ં એવો સવથમાન્ય સરળ અર્થ બધાને માન્ય છે ને? જ્ઞાનની આગળ કોઇ બીજા

શબ્દને ર્ગાડવાર્ી એ જ અર્થ નનકળે છે કે , તે વસ્તુન ુ ં જ્ઞાન. ઉદાહરણાર્થ – જો જ્ઞાનની આગળ, પહેર્ાં

અશ્વ શબ્દ જોડી દીધો તો શબ્દ બન્યો ‘અશ્વજ્ઞાન’ અર્ાથત ્ અશ્વ યાની ઘોડા નવષેની જાણકારી. આ રીતે
આત્મજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ ર્યો આત્માનુ ં જ્ઞાન. તો આત્મજ્ઞાનનો સીધો-સરળ અર્થ ર્યો આત્માને જાણવો.

સારુ! કંઇ પણ જાણવાનો કયો ઉપાય છે ? તર્ા તે નવશે નવચાર કરવો જોઇએ ને? નવચાર ન કરી જો

આપણે સ્નાન, દાન ઉપવાસ વગેરે જ કરતાં રહીએ તો એનાર્ી તે વસ્તુ જાણી શકીશુ?
ં કદાનપ નહીં! એટર્ા
માટે આપણે તે વસ્તુના જાણકારની પાસે જઇને તેને પ ૂછવુ ં પડશે. ત્યારે આપણે તે વસ્તુના નવષે જાણી

શકીશુ.ં એ જ રીતે આત્માજ્ઞાન પ્રાતત કરવાનો એક માત્ર ઉપાય એ જ છે કે આપણે અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ
પાસે જઇને આત્માજ્ઞાનનુ ં શ્રવણ કરીએ. સ્વયં શ્રુનત અને

શ્રીમદ્ ભગવદ્દગીતા આહદ શાસ્ત્ર પણ એ જ

ઘોષણા કરે છે ! આ બધાનો સારાંશ એ છે કે િમામને વપ્રય એિા મોક્ષની પ્રાપ્પ્િનું આત્મજ્ઞાન એ જ કારણ
છે . કોઇપણ જ્ઞાન માટે નવચાર એ જ કારણ ઓય છે , એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન માિે આત્મવિચાર અને
આત્મવિચાર માિે આત્મજ્ઞાની પુરુષ પાસે
કારણ છે . એ જ મ ૂળ સાક્ષાત સાધન છે .

કરે લ આત્મા અંગે ન ંુ શ્રિણ અથિા અધ્યાત્મ શ્રિણ એ મુળ

શ્રવણ- મનન – નનહદધ્યાસન- સાક્ષાત્કાર, આ સુપ્રનસદ્ધ અનુભવ ચોકડી છે . ‘‘સદાચાર’’ ના સિરમા

શ્ર્ોકમાં શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાયથ કહે છે .

વેદાંત શ્રવણ કુ યાથત મનનં ચોપપનિ બભ: ।
યોગેનાભ્યસનં નનતયં તતો દશથનમાત્મન: ॥

ુ ર્ી શ્રવણ કરવો અને શ્રવણ કરે ર્ા નવષયને ગ્રહણ કરી આત્મસાત્ કરી ર્ેવો
વેદાન્ત બોધ ગુરુમખ

જોઇએ. શ્રવણની સાર્થકતા ત્યારે જ છે જ્યારે સાંભળે ર્ો નવષય આત્મસાત ર્ઇ જાય. જો એમ ન ર્ાય અને

બોધ આપનાર ‘મહાજ્ઞાની છે ’ એવી સ્તુનત ર્યા કરે તો આપણને શો ફાયદો ર્શે? સાધકે હંમેશા એને મહત્વ
આપવુ ં જોઇએ કે મેં શુ ં જાણ્યુ.ં પરં ત ુ મોટાભાગે એવુ ં જોવા મળ્યુ ં છે શ્રોતાવગથ એની જ ચચાથ વધારે કરે છે

કે ‘વતતાનુ ં પ્રવચન ઘણુ ં જ પ્રભાવશાળી અને પાંહડત્યપ ૂણથ અર્વા અનુભવ સંપ ૂણથ હતુ’.ં એમ પ્રવચન
કરનારની સ્તુનત કરવી ! પણ આવી રીતે બોધ આપનારની સ્તુનત કરવાર્ી શ્રોતાને શુ ં ર્ાભ ર્યો? સાધકનુ ં
ધ્યાન એના પર હોવુ ં જોઇએ કે મને શુ ં જ્ઞાન મળ્યુ.ં ઉદાહરણાર્થ સંસારમાં તમામનુ ં ધ્યાન એ વાત પર રહે
છે કે મને આ વ્યાપારમાં કેટર્ો ર્ાભ ર્યો? વધારે ફાયદો ર્ાય એવો જ વ્યાપાર આપણે કરીએ છીએ.

ધારો કે વ્યાપારી મોટો વ્યાપાર કરે છે . મોટી દુ કાન છે . ઘણાં નોકર છે , દુ કાનમાં ઘણો બધો સામાન છે ,
પરં ત ુ નફો કંઇ પણ નર્ી ર્ઇ રહ્યો તો શુ ં કોઇ ચતુર વ્યક્તત એ વેપાર કરશે? કદાનપ નહીં! આ જ રીતે, કોઇ

મહાન વતતાની સભામાં અપાર સમુદાય એકનત્રત ર્ાય અને ર્ાંબા સમય સુધી નનત્ય શ્રવણ એવો ભવ્ય
પરમ અર્થ ચાર્ે પણ જો ત્યાંના મુખ્ય નવષયનુ ં ગ્રહણ ન કરવામાં આવે તો એની સાર્થકતા શ ૂન્ય જ છે !
સારાંશ- આપણે સ્વયં જાણી ર્ેવ ુ ં જોઇએ.

પ્રશ્ન: અધ્યાત્મ શ્રવણ કરતાની સાર્ે જ તત્કાળ આત્મસાક્ષાત્કાર ર્ઇ જાય છે ?
ઉત્તર: શ્રવણ પછી મનન અને નનહદધ્યાસનર્ી જ સાક્ષત્કાર ર્ાય છે . એકર્ા શ્રવણર્ી નહીં.

શ્રવણ પછી જે નવષયનુ ં શ્રવણ કયુું છે તેન ુ ં યુક્તતપ ૂવથક દ્રષ્ટાંત સહહત મનન કરવુ ં જોઇએ. યુક્તત

એટર્ે ‘આ કારણર્ી આ વાત નસદ્ધ ર્ાય છે ’ તે નવચાર અને દ્રષ્ટાંતનો અર્થ છે આપણને પહરબચત હોય એવી
વ્યવહારની કોઇ બાબતની તુર્નાર્ી આપણને ખબર નર્ી એવો નસદ્ધાંત સમજવો. આપણે શાસ્ત્ર અને

સદ્દગુરુ એ કરે ર્ વાતો નવચારની એરણ પર ચકાસીને ગ્રહણ કરવુ ં જોઇએ. એમ કરવાર્ી તે નવષયનો દ્રઢ

બોધ ર્ઇ જાય છે . એમ ન કરીને જો આપણે ફતત હા-હા કરતાં રહીશુ ં તો નવષય સાચી રીતે સમજમાં નહીં
આવે અને ભનવષ્યમાં આવનારી શંકાઓનુ ં સમાધાન નહી ર્ાય. હવે દ્રષ્ટાંતોની આવશ્યકતા કહીએ છીએ.
દા.ત – ‘આ સંસાર નમથ્યા છે , એનુ ં નવવરણ કરતી વખતે સ્વતનનુ ં દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવે છે ’. કારણકે

આપણે બધાએ સ્વતન જોયુ ં હોય છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સ્વતન ખોટું હોય છે અને ફતત
આભાસમાત્ર છે , એ આપણા બધાના અનુભવની વાત છે . આ દ્રષ્ટાંતર્ી સ્વતનની ભ્રામકતા અને સંસારની
ભ્રામકતામાં જે સમાનતા છે તે સ્પષ્ટપણે સમજાય છે . આ જ વાતને જો દ્રષ્ટાંત વગર ફતત એમ કહીએ કે

જગત ‘નમથ્યા’ છે , તો ‘નમથ્યા’ શબ્દનો શો અર્થ કરવો એટલું સમજાતું નર્ી. દ્રષ્ટાંત આપવાર્ી તે યોગ્ય
રીતે સમજી શકાય છે .

કોઇ એ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે એકાન્તમાં બેસીને યુક્તતપ ૂવથક મનન કરવાર્ી શુ ં ર્ાભ છે ? એનો ઉિર

આ જ છે તેનાર્ી એક વસ્તુ આત્મા મળે છે . સત્યવસ્તુ એટર્ે તે જ મારું નનજ સ્વરૂપ છે એવો દ્રઢ નનશ્ચય

ર્ાય. જયારે આપણે આનુ ં મનન કરતા રહીશુ ં તો આપણા અંતરં ગમાં નનશ્ચયપ ૂવથક તે સદ્દવસ્તુનો અનુભવ
ર્વા ર્ાગે છે એના પછી મનનનુ ં કાયથ સમાતત ર્ઇ જાય છે .

મનન ર્યા બાદ નનહદધ્યાસન આવશ્યક છે . જોકે મનનર્ી એ નનશ્ચય ર્ાય છે કે ‘‘મારું આ સ્વરૂપ

છે ’’ એ ખરું પણ એટર્ાંર્ી કામ પ ૂરું ર્તું નર્ી. દે હાત્મક બુદ્ધદ્ધને ર્ીધે સાધક આ સત્ય વાત ત્યાં છોડી ‘હું

એક જીવ છં’ એ નનશ્ચયર્ી આચરણ કરે છે . આ જીવબુપ્ધ્ધ નવબર્ન ર્ાય તો જ આત્મબુપ્ધ્ધ દ્રઢ ર્ાય છે . એવુ ં
ર્ાય તે માટે એટર્ે જીવ નનશ્ચયના નાશ માટે કયા સાધનની આવશ્યકતા છે એ જ આજની સમસ્યા છે .
હવે આના નવશે ર્ોડું કહીએ છીએ.

‘‘યોગેનાભ્યાસનં નનત્ય’ આ જ શ્રેષ્ઠ સાધન છે . અર્ાથત, આત્માની સાર્ે એકરૂપ ર્ઇ જવુ ં કે હું

આત્માસ્વરૂપ છં એવો નનશ્ચય ર્ઇ જવો અર્વા પોતાના આત્માની નનજ ક્સ્ર્નતમાં સ્ર્ીત ર્ઇ જવુ.ં આને જ
યોગ કહે છે . હંમેશા હરપળે આત્માકાર ર્ઇને જ રહેવાનુ ં આત્મધ્યાન

જ નનહદધ્યાસ છે . હું સચ્ચ્ચદાનંદ

સ્વરૂપ છં, એ અનુભવર્ી જાણ્યા બાદ તે અનુભવ ર્ઇને જ રહેવ.ુ ં પ ૂવથનો બધો જીવભાવ છોડીને આત્માકાર
ર્ઇ જવાનુ ં છે .

અત્યાર સુધી કહેર્ા નનહદધ્યાસ દ્વારા જ આત્મવસ્તુનો સાક્ષાત્કાર ર્ાય છે . જો શ્રવણ- મનન કરીને

નનહદધ્યાસના ન કરવામાં આવે તો જાણે એવુ ં ર્ાગે છે કે આત્મજ્ઞાન ર્ઇ ગયુ ં છે , પરં ત ુ આ જ્ઞાન હાર્વગું

ર્તું નર્ી અને પહેર્ાંનો જીવભાવ જ કાયમ રહે છે . નનહદધ્યાસન ન કરવાવાળા સાધકને આત્માના નવષયનુ ં
શ્રવણ કરતી વખતે આત્મતત્વની ભાવના રહે છે પરં ત ુ તેના પછી બધો સમય તે જીવભાવમાં જ રહીને

વ્યવહાર કરે છે . આ અપ ૂણથતાના સ્ર્ાને હંમેશાં આત્મનનશ્ચય અને પરમાનંદની ક્સ્ર્નત કાયમ રહે, એટર્ા
માટે નનહદધ્યાસની આવશ્યકતા છે .

અત્યાર સુધીમાં આપણે ‘‘અનુભાનવક વેદાંત’’ નુ ં શુ ં પ્રયોજન છે . અને એની પ્રાપ્તતનાં મુખ્ય સાધન

કયાં- કયાં છે , એનુ ં નવસ્ત ૃત નવવરણ કયુથ છે .

-------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-૭

માનિ અજર અમર હદવ્ય આત્મા છે
મનુષ્યએ આ શરીર અને ઈષ્ન્દ્રઓ પોતાના છે , એવુ ં માની ર્ીધુ ં છે . નર્ી, એ માટેન ુ ં દ્રષ્ટાંત- એક
સ્ફહટકને ર્ાર્ ફૂર્ ઉપર મ ૂકવામાં આવે તો તે શુભ્ર સ્ફહટક ર્ાર્ દે ખાવા ર્ાગે છે . જો કે, ખરે ખર તે સ્ફૂહટક
શુદ્ધ્ર, સ્વચ્છ અને રં ગ રહહત છે , તો પણ તે ર્ાર્ ફૂર્ના સંપકથ ના કારણે ર્ાર્ દે ખાય છે . તે રીતે દે હ અને

મનની સાર્ે તાદાત્મ્ય ર્વાના ર્ીધે આત્મા ઇષ્ન્દ્રઓના ધમથને પોતાના માનવા ર્ાગે છે . આવુ ં ર્ાગવા છતાં,
જે રીતે સ્ફહટકનો કોઇ રં ગ નર્ી, તે રીતે જ આત્મા નામ, રૂપ ગુણ વગેરે ઉપાનધઓર્ી નનબર્િતત છે .

ઉપયુતથ ત દ્રષ્ટાંતમાં આત્મા એટર્ે મનુષ્ય એટર્ે તું પોતે જ. તારા બે રૂપ છે . એક દે હ અને ઇષ્ન્દ્રઓ

બધાને ભેગા કરી નસધ્ધ ર્યેર્ો ‘હ’ુ ં અને એ બધા સાર્ે સંબધ
ં ર્ી રહહત એવા સાચા ‘આપણે’ (હ)ુ ં ! સારાંશપ્રત્યેક વયક્તતનુ ં નનજસ્વરૂપ દે હ ઇષ્ન્દ્રઓ-મન રહહત છે . પરં ત ુ આમ હોવા છતાં પણ મનુષ્ય અજ્ઞાનવશ આ

શરીર વગેરેને જ ‘હ’ુ ં માને છે અને શરીરને ર્ગતાં તરુણ, વ ૃધ્ધ, પુષ્ટ-કૃશ, નાત-જાત વગેરે ગુણોને
પોતાના માને છે . આપણે ખરે ખર શુ ં છીએ એ ભ ૂર્ીને બીજા નવકારી, પદાર્ોને ‘હુ’ં માની ર્ેવાને ર્ીધે, એની
જાળમાં ફસાઇ સંકટ ભોગવી રહ્યા છીએ, એ જ બંધન છે .

આપણને બંધન નર્ી જોઇતું આપણે બંધનમાંર્ી કેવી રીતે છૂટી શકીએ? આપણે બંધનકારક ઉપાનધ

ધમથ કરતાં અર્ગ છીએ એ વાત જાણીશુ,ં તો સહજપણે બંધન ત ૂટી જશે. પોતાની સ્મ ૃનતમાંર્ી સાંસાહરક
ભાવ અને શરીર ભાવ વગેરે કાઢી નાખ્યા પછી જે અનધષ્ઠાન મ ૂળવસ્તુ રહે છે , તે જ સાચા તમે છો.

પ્રશ્ન એ ર્ાય છે કે આત્માને આટલું બધુ ં મહત્વ શા માટે આપવુ ં જોઇએ? એનો ઉિર એ

છે કે

આત્મા જ પહરપ ૂણથ આનંદ સ્વરૂપ છે . અન્ય સુખોમાં અનેક ખામીઓ છે . તે ઓછા ર્ાય છે , નાશ પામે છે ,
તેમાં ઉતારચઢાવ હોય છે . અનેકોને તે જોઇતું હોવાર્ી તેમાં ઝઘડાઓ પણ હોય છે . આવુ ં કાંઇ ન હોય એવી

નનજક્સ્ર્નત આત્માનો આનંદ છે . આ વાત તમને સહજ પ્રાતય એવી નનદ્રાવસ્ર્ા અર્વા તમે આરામર્ી બેઠા

હોવ ત્યારની અવસ્ર્ા એવુ ં સમજો. ત્યાં અત્યંત સમાધાનકારક આનંદપ ૂણથ ક્સ્ર્નત હોય છે . કહો, આ આનંદ
આપને કયા નવષયમાંર્ી મળ્યો હતો? ત્યાં ન કોઇ નવષય હતો અને ન કોઇ ભાગ્ય વસ્તુ હતી. ત્યાં આપ

પોતાની સ્વાભાનવક ક્સ્ર્નતમાં જ હતા. આમ હોવા છતાં પણ અનુભવ તરફ જોવાનુ ં કારણ ‘ત્યાં કાંઇ ન હતુ,ં
શ ૂન્ય હતુ’ં એવુ ં તમે સમજો છો અને સુખ બહાર છે એમ સમજીને ત્યાં દોડો છો!

નનજ સ્વરૂપનુ ં યર્ાર્થ જ્ઞાન આપણને અનેક દ્રષ્ટાંતો દ્વારા મળે છે . ચંદ્રમાં એક છે , પરં ત ુ અર્ગ-

અર્ગ ઘડાઓમાં અનેક રુપે ભાસે છે . આ રીતે જ બ્રહ્માર્ી ર્ઇને ઘાસના તણખર્ાં સુધી તમામ જીવોમાં
આત્મા પ ૂણથ રૂપર્ી વ્યાતત છે . મોટું સરોવર હોય કે કૂવો હોય, ઘડો હોય કે ર્ોટો, પાણી સ્વચ્છ હોય કે ગંદું
હોય, ચંદ્રમાનુ ં પ્રનતબબિંબ કોઇ પણ ભેદ- ભાવ રાખ્યા વગર બધામાં સમાન રૂપે ભાસે છે , એ જ રીતે આત્મા
સવથ પ્રાણી માત્રમાં વ્યાતત છે .

આવો, એક બીજા દ્રષ્ટાંત વડે આપણે આને સમજીએ. એક વ્યક્તત નદી હકનારે બેઠો છે અને વહેતાં

પાણીમાં પોતાનુ ં પ્રનતબબિંબ ખ ૂબ ધ્યાનર્ી જોઇ રહ્યો છે . અચાનક તેને ર્ાગ્યુ ં કે તે નદીમાં પડી ગયો છે અને

જળની સાર્ે વહી રહ્યો છે . એ વાતને તો એ ભ ૂર્ી ગયો કે પોતે એક સુરબક્ષત સ્ર્ાન પર બેઠો છે અને તે

રડવા ર્ાગ્યો અને મોટે –મોટેર્ી બ ૂમો પાડવા ર્ાગ્યો ‘‘ મને બચાવો, મને બચાવો.’’ તેની બ ૂમો સાંભળી
ર્ોકો દોડતા. દોડતાં-દોડતાં તેની પાસે આવી પહોચ્યાં. જયારે ર્ોકોને વાસ્તનવકતાની ખબર પડી ત્યારે

તેઓ બોલ્યા, ‘અરે પાણીમાં જે દે ખાય છે , તે તો તારું પ્રનતબબિંબ છે . તું તે નર્ી’. બરાબર તે પ્રમાણે જીવ

ભ્રનમત ર્ઇ ગયો છે . તે સાંસાહરક નવકારો અને શરીર મરી જશે એ બાબતે રડ્ા કરે છે . જ્ઞાની પુરુષ તેને
બોધ આપે છે કે રોગ, શોક, દુ :ખ, હાનન વગેરે એ બધાં તો શરીરના ધમો છે . એની સાર્ે તારે કોઇ સંબધ
ં
નર્ી. તું તો હકીકતમાં આનંદ સ્વરૂપ, મુતત જ છે .

શરીર અને આત્મા સાર્ે-સાર્ે રહે છે , એના ર્ીધે મનુષ્ય ચૈતન્ય આત્માના ગુણોને શરીર પર

આરોપીત કરે છે અને શરીરના નવકાર-નવનાશ વગેરે ગુણોને આત્માના ગુણ માને છે . આપણે નનનવિકારી
આત્મા હોવાને ર્ીધે આ નનનવિકારીતા શરીરની પણ છે , એવી ભાવના રાખીને આપણે એ સ્વીકારી ર્ીધુ ં છે

કે જેવુ ં શરીર અત્યારે છે , તેવ ુ ં જ અંત સુધી રહેવાનુ ં છે . પરં ત ુ શરીર તો સ્વાભાનવક રીતે જ નવકાર ગ્રસ્ત

ર્ાય છે . ત્યારે જે રીતે પોતે (આત્મા) અમર છે , તેમ શરીર પણ અમર છે એવી ભ ૂર્ ભરે ર્ી સમજ કેળવે છે .

આર્ી શરીરનુ ં સ્વાભાનવક મરણ આવે ત્યારે , એમ માનીને દુ :ખી ર્ાય છે કે ‘‘હુ મરી ગયો’’ અને એમ

હોવાર્ી મ ૂળમાં રહેર્ અજ્ઞાનનુ ં નનરસન કરી દે હાતમ બુપ્ધ્ધને દે ખાતા દુ :ખો ને દૂ ર કરીને, સ્વરૂપને જાણીને
પહરપ ૂણથ સુખી ર્વાનુ ં છે .

મનુષ્ય આપણુ ં શરીર જેવુ ં હોય તેવા આપણે હોઇએ છીએ એવુ ં માને છે . શરીર ‘નાનુ’ં હોય તો

પોતાને ‘નાનો’ માને છે . શરીર મોટું છે તો પોતાને મોટો માને છે . વ ૃદ્ધ છે તો પોતાને વ ૃદ્ધ માને છે . આપ

નવચાર કરો, શુ ં શરીરની અર્ગ- અર્ગ અવસ્ર્ાઓમાં શુ ં આપ અર્ગ-અર્ગ હો છો? શુ ં એ પહરવતથનોનાં
કારણે આપનામાં કોઇ ખાસ પહરવતથન અનુભવો છો? નવચાર કરો, જે બાળક હતો તે યુવક ર્ઇ ગયો અને

સ્કૂર્- કોર્ેજમાં જવા ર્ાગ્યો. એનાર્ી એના નનજ અનુભવમાં શુ ં કોઇ મોટાઇ આવી? નહીં, એવુ ં તો કંઇ પણ
જોવા મળતું નર્ી. યા પહેર્ાં ‘‘હુ’ં ’ કહેવાવાળો અનુભવ ગાંડપણનો હતો અને હવે સમજદારીનો ર્ઇ ગયો
છે , શુ ં આપે એવુ ં જોયુ ં છે ? યા કોઇ વ્યક્તત કોઇ ઉચ્ચ પદ પર ઓહફસર ર્ઇ ગયો, ત્યારે તેના એ વખત

માટે તેના સ્વત: નસદ્ધ અનુભવમાં કોઇ ફેરફાર આવે છે ? યા અંતમાં કોઇ વ્યક્તત વ ૃદ્ધ ર્ઇ ગઇ તો તે વખતે
શુ ં તેના સ્વયંના હોવાપણાનો અનુભવ શુ ં વ ૃદ્ધનો ર્ઇ જાય છે ? એ તમામ પહરવતથનો બાહ્ય શરીરમાં ર્ાય
છે . એનો વ્યક્તતના, સ્વયંના હોવાપણાની અનુભવ-ક્સ્ર્નત પર કોઇ પ્રભાવ પડતો નર્ી. સ્વયંના

હોવાપણાનો અનુભવ એ તમામ અવસ્ર્ાઓર્ી અબર્તત અને એકરૂપ રહે છે . આ અનુભવ તમે સ્વયં છો.
સારું, ‘‘હુ’ં ’ બાળપણમાં અર્ગ હતો, યુવાવસ્ર્ામાં અર્ગ હતો, વ ૃદ્ધાવસ્ર્ામાં અર્ગ છં એવુ ં તમને ર્ાગે છે !

ના, બાલ્યાવસ્ર્ા,યુવાવસ્ર્ા અને વ ૃદ્ધાવસ્ર્ા, એ ત્રણેય અવસ્ર્ાઓમાં સ્વયંના હોવાપણાની પ્રતીનત અનુસ્ય ૂત
રૂપે હંમેશાં ટકી રહે

છે . તમે અસંગ, શુદ્ધ, સાક્ષી સ્વરૂપ આત્મા હોવા છતાં પણ ‘‘હું દે હ છં’’ એવુ ં માની

ર્ઇને દે હમાં ર્તાં સ્થ ૂળ-કૃશ, નાનાં-મોટાં, પાતળાં-જાડાં વગેરે પહરવતથનોને ખુદનુ ં માની બેસો છો. ખરે ખર,
તમારા નનજ અનુભવની સાર્ે એમનો કોઇ સંબધ
ં નર્ી.

શરીરની સાર્ે માની ર્ીધેર્ો સંબધ
ં જ મનુષ્યના દુ :ખનુ ં કારણ છે . શરીર અને તેને ર્ીધે આવનારો

સ્વાર્થ એ અન્ય કોઇ વાતર્ી કોઇ તે કદી દુ :ખ આવ્યુ ં છે ? કયારે ય નહીં. મનુષ્ય પોતે જ શરીરના સંબધ
ં ોને
માનીને દુ :ખી ર્ાય છે . હું કદરૂપો છં, હું દુ બળો છં, હું ઘરડો છં, હું રોગી છં- આ રીતની અનેકાનેક ભાવનાઓ

કરીને મનુષ્ય દુ :ખ ભોગવતો રહે છે . જો તેને મુક્તત જોઇએ તો આ ભાવનાઓને કાઢીને ફેંકવી પડશે. ‘‘ હું

કદરૂપો નર્ી, વ ૃદ્ધ નર્ી, દુ બળો નર્ી, રોગી નર્ી, દે હના રુપ, આકાર વગેરેનો સંબધ
ં મારામાં નર્ી.’’ હું
પહરશુદ્ધ આત્મા છં એ પ્રતીનત જ તેનો સરળ ઉપાય નર્ી?

જે રીતે તારા શરીરના નવકાર સાર્ે સંબધ
ં નર્ી, એ જ રીતે શરીરના મ ૃત્યુર્ી પણ તારો કોઇ સંબધ
ં

નર્ી. તું અનવનાશી છે , અમર છે , એ તારા નનનવિકારત્વના અનુભવ પરર્ી નનનશ્ચત કર. કારણકે નવકારનો અંત

નાશ છે . કોઇ પણ વસ્તુને નવકાર પામતા પામતા છે લ્ર્ે નાશ પામે છે , પરં ત ુ તારો નાશ કદી પણ નર્ી,
કારણકે તારામાં નવકાર નર્ી.

જીવ જે શરીરને હું સમજે છે , શુ ં તે શરીર પણ શુદ્ધ- સ્વચ્છ છે ? એવુ ં નર્ી. તે અત્યંત મબર્ન છે .

આ સંસારની બધી જ મબર્ન વસ્તુઓને મેળવીને બનાવેર્ી એક ઢીંગર્ી છે ! પરં ત ુ દે ખાવમાં જ સુદ
ં ર ર્ાગે
છે ! એવુ ં કહે છે કે ચામડાને સ્પશથવાર્ી વ્યક્તત અછૂત ર્ઇ જાય છે , પરં ત ુ ચામડાને સ્પશથવાવાળા આ હાર્
શાના બનેર્ા છે ? આ પણ તો ચામડાંના જ છે . આવુ ં હોવાં છતાં પણ, આ અત્યંત મબર્ન શરીર આત્માના

સાનન્નધ્યને ર્ીધે સાફ-ચોખ્ખું દે ખાય છે , શુ ં તે સ્વયંના ગુણોને કારણે છે કે આત્માના ગુણોને કારણે? એ તમે
જ કહો! તું એવો અત્યંત નનમથળ આત્મા છો! આ મબર્ન દે હ કદાનપ નર્ી.

જીવના દે હ તાદાત્મ્ય ભાવનુ ં મ ૂળભ ૂત કારણ અજ્ઞાન જ છે . પોતાને ન ઓળખવો, એ જ સંસારમાં

મોટું પાપ છે . ‘સ્વયંને ન ઓળખવામાં કઇ મોટી ભ ૂર્ ર્ઇ ગઇ?’ એવુ ં તમે કહેશો તો ઉિર એ છે કે

સંસારનાં સમસ્ત પાપાચરણોના મ ૂળમાં અજ્ઞાન જ કારણભ ૂત છે . અજ્ઞાનર્ી અહંકાર પેદા ર્ાય છે ,
અહંકારર્ી સ્વાર્થન ુ ં નનમાથણ ર્ાય છે , સ્વાર્થર્ી દ્વેષ અને અસ ૂયા જેવા દુ ગુથણો ઉત્પન્ન ર્ાય છે . આ રીતે તમામ

દુ ગુથણોનુ,ં પાપોનુ,ં મ ૂળ કારણ અજ્ઞાન છે . અજ્ઞાનને મહાપાતક કહેવામાં શુ ં વાંધો છે ? અને આ અજ્ઞાનપાપ

ધોનાર જ્ઞાન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે પરમ પાવનકારી છે - ‘‘ન હહ જ્ઞાનેન સદ્દશં પનવત્રનમહં
નવધ્યતે !”

અજ્ઞાનની દશામાં માણસનુ ં પ્રત્યેક આચરણ અહં પર આધાહરત રહે છે . તે ઉઠે છે , બેસે છે , ફરતો

રહે છે , તો પણ પોતાના નવશે કોઇ ન કોઇ કલ્પના કરતો રહે છે . પોતાના શરીર માટે , ઘર માટે, કે પોતાના
પુત્ર માટે કે પોતાની નોકરી માટે કોઇ ન કોઇ બચિંતા કરતો રહે છે અને તેનાર્ી કયારે ય છટકારો ન આપનારા
બંધનમાં પડે છે .

સાધક જો જ્ઞાનનુ ં શ્રવણ કરીને પણ અજ્ઞાનીઓની માફક ‘હુ’ં બનીને રહે છે તો જયાં સુધી તેના ‘હ’ુ ં

નુ ં પહરવતથન ર્તું નર્ી, ત્યાં સુધી બધુ ં નનષ્ફળ છે . મ ૂળ જેમાં પહરવતથન ર્વુ ં જોઇએ તેમાં પહરવતથન ન ર્ાય
તો ઉપર-ઉપરનાં સાધનોનો શો ઉપયોગ? એકંદરે દે હબુદ્ધદ્ધ ટળી જઇને આત્મબુદ્ધદ્ધ આવવી જોઇએ. સાધકના
ર્ક્ષ્યમાં સવથદા આ વાત રહેવી જોઇએ કે મારે આ દે હબુદ્ધદ્ધનો ત્યાગ કરીને આત્મબુદ્ધદ્ધ ને ધારણ કરવા માટે
પોતાની સ્વાભાનવક સહજ ક્સ્ર્નતમાં રહેવાનુ ં છે . હું ની યાદ ન હોવી

હું આવો છં, હું આ રૂપનો છં, આ

ગામનો છં, આ જાનતનો છં, આટર્ો શ્રીમંત છં એવુ ં કહેતાં જ અનેક કલ્પનાઓ આપને ઘેરી ર્ેશે. જો ‘હુ’ં ને

પકડીને રહેશો તો ચુપ નહીં બેસી શકો. એ તમને આગળનાં કામોમાં સહક્રય કરી દે શે. ઉદાહરણાર્થ- ‘‘હું
ધનવાન છં’’ એવુ ં કહેતાંની સાર્ે જ બીજુ ં વધારે ને વધારે ધન કમાવાની આશા વધશે જ.

અનેકત્વમાં અહંકારને કંઇક ગુણધમથ હોવાનો જ. ર્ોડાંઘણાં પ્રમાણમાં એ બીજામાં પણ રહે છે .

બીજાઓની સાર્ે હળવા મળવાર્ી આ ગુણધમોની સરખામણી કરવાની તુર્ના પ્રવ ૃનત સ્વાભાનવક રૂપે ઉત્પન્ન

ર્ાય છે . કોઇ નવશેષ ગુણ પોતાના કરતાં બીજામાં વધારે દે ખાય તો એ સહન નર્ી ર્તુ.ં મનુષ્ય એ

પ્રયત્નમાં ર્ાગી જાય છે કે હું તેનાર્ી ચહડયાતો દે ખાઉં. આ બધુ ં કહેવાનો હેત ુ એ છે કે મનુષ્યમાં બગાડ
‘‘હુ’ં ’ રૂપી દે હબુદ્ધદ્ધના કારણે જ ર્ાય છે .

ઉપર કીધેર્ી વાતોર્ી નવપરીત, અગાઉ વણથન કયાથ પ્રમાણે જે સાધકને નામ-રૂપ-ગુણ આપણે નર્ી

એવી પ્રતીનત ર્યેર્ હોય તો તેને શુ ં ર્વાનુ ં બચે છે ? તેને કોઇ આશા ગ્રસશે કે? સવથર્ા નહીં.

પ્રત્યેકજણ ‘હુ’ં ના અનુસધ
ં ાનમાં કેવો હોય છે , તેન ુ ં અનુમાન તેની અંતક્સ્ર્થનત ના પરીક્ષણર્ી કરી

શકાય છે . તે સદૈ વ, હું આટર્ો જ છં. મારે તેનાર્ી વધારે ર્વુ ં જોઇએ એવી બચિંતા કયાથ કરે છે . મારી આવક

હજુ ચારસો રૂનપયા જ છે , એ પાંચસો રૂનપયા કયારે ર્શે? મને હમણા કરતા ઉપરનુ ં કામ ક્યારે મળશે?

એની ગડમર્ર્માં રહે છે . તેને ત્રણ-ચાર વખત બઢતી મળી પગાર એક હજાર રૂનપયા ર્ાય તો પણ તેની
આગળની આશા પ ૂરી ર્ાય છે ? ‘આના કરતા ઉપરની જગ્યા ક્યારે મળશે?’, ‘સવથ સુખ સુનવધાઓર્ી યુતત

એ તવાટથ સથ ક્યારે મળશે?’ એ રહેવાનુ ં જ. તર્ાકથ નો હેડ તર્ાકથ ર્ાય, હેડ તર્ાકથ નો મેનેજર ર્ાય તો પણ
જનરર્ મેનેજર ર્વા માટે ચોંટેર્ો રહે છે . જો તેની અંત: ક્સ્ર્નત એમ આગળ આગળ કહેતી ચર્નવચર્

ર્તી હોય તો તેને ખરે ખર શુ ં મળે છે ? આનાર્ી નવપરીત એવા સાધકની શ્રેષ્ઠ ક્સ્ર્નતનુ ં અવર્ોકન કરો કે

જેના અહંનો નાશ ર્ઇ ગયો છે . આ વ્યક્તતને કોડી જેટર્ો પગાર ન હોય, કે કર્ાકથ , હેડકર્ાકથ , મેનેજર વગેરે

કોઇપણ નોકરી ન હોય તો પણ તે પહરપ ૂણથ શાંત હોય છે . તે છોડીને બધાં ર્ોકોની જેમ વધારે -વધારે વધારે , ઉપરનુ ં -ઉપરનુ-ઉપરનુ
ં
ં એવી અપેક્ષા કરે તે માટે ખ ૂબ કષ્ટ અને બચિંતા કરતાં કરતાં નનરં તર

અસમાધાન પ ૂવથક રહેવા કરતાં કાંઇ ન હોય તો પણ પ ૂણથ સમાધાનર્ી રહેવામાં શાણપણ નર્ી? આજ મહાન
મુક્તત નર્ી? સારાંશ- ‘હુ’ં રહહત ર્ઈ આગળની આશા ન કરતા, એટલું જ નહહ આપણામાં રહેર્ બધુ ં છોડી

પહરપ ૂણથ ક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં એ જ આનંદ પ્રાપ્તતનુ ં રહસ્ય છે . એ અત્યંત સુર્ભ છે , પણ તેનો મહહમા જાણવો
જોઇએ અને બળવિર ત્યાગવ ૃનિ પણ જોઇએ.

છે લ્ર્ે આ પ ૂણથ બોધનો સાર એટર્ે- સાધકે પોતાના નનજસ્વરૂપમાં રહીને બધાર્ી અબર્તત

રહેવ ુ ં જોઇએ. ભગવાન શંકરાચાયથએ અસંગોડહમ, અસંગોડહમ અસંગોહમ એવુ ં ત્રણ વાર કીધુ ં છે . સાધકે આ
રીતે નનબર્િતતતાર્ી બધુ ં ત્યાગીને, મુતતપણે પહરપ ૂણથ પરમાનંદમાં રહેવ ુ ં જોઇએ. આ એક જ વાતને વારં વાર

કેમ કહેવી પડે છે ? સાધકોમાં આ સમયમાં પ્રાપંબચક વ ૃનિ દ્રઢ ર્યેર્ી જોવા મળે છે . તેને ઉખેડી-ફેંકી દે વા

માટે કહેર્ી વાતો ને જ વારં વાર દોહરાવવી પડે છે . અનેક નસદ્ધાંત છે અને આપણે ઘણુ ં બધુ ં જાણવુ ં જોઇએ
એવુ ં કંઇ જ નર્ી. સત્ય એક જ છે . સત્યનુ ં જ્ઞાન પણ એક જ છે . સત્યની ક્સ્ર્નત પણ એક જ છે . બસ,
આપણે તો આટલું જ હસ્તગત કરવાનુ ં છે .

-------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ – ૮
આત્મજ્ઞાનનુ ં સ્ુટ રહસ્ય
સ ૂચના- આ પ્રકરણમાં આત્માજ્ઞાનનો મમથ જ તમારા હાર્માં આતયો છે , એમ કહેવામાં

હરકત નર્ી. સૌર્ી પહેર્ા એ બતાવ્યું છે કે મને સ્વયંન ું જ્ઞાન નર્ી. તેના પછી એ બતાવ્યું છે કે નાદ-બબન્દુ

પણ આત્મા નર્ી. ‘હુ’ં એવું સમજવાવાળો અહંકાર પણ કપ્લ્પત છે . એ નસધ્ધ કયાથ પછી આત્માની સદ્ર ુપતા,

બચદ્ર ુયતા અને આનંદરૂપતાનાં ર્ક્ષણોને અનુભાનવક રીતે સમજાવ્યા છે . અંતમાં “હું આત્મા છ આ નવશેષ

જ્ઞાન પણ હું નર્ી” એવું કહેનારા મહાકારણ રૂપ શરીરની તુરીયાવસ્ર્ા પણ ઓછા સ્તરની છે , એ
સમજાવીને, અખંડાત્મ નનશ્ચયના નવજ્ઞાનનું રહસ્ય ખોર્વામાં આવ્યું છે .

આત્માજ્ઞાન ઉપર ઉપરથી દે ખાય એિલું સુલભ નથી
ુ ુ –“હું કોણ છં” આ પ્રશ્ન પ ૂછવાની શુ ં આવશ્યકતા છે ? એ તો સ ૂયથના પ્રકાશની જેમ
(૧) મુમક્ષ
સ્પષ્ટ છે !

સદ્ ગુરૂ – જેવુ ં કહો છો તેવી વસ્તુક્સ્ર્નત હોત તો ઘણુ ં જ સારૂં હતુ. આ સમસ્યા દે ખાય છે એટર્ી
સુર્ભ નર્ી.

ુ ુ – આપણા જ્ઞાનમાં કઈ સમસ્યા છે ?
મુમક્ષ

સદ્ ગુરૂ – જો એમ જ છે , તો બતાઓ (કહો) તમે કોણ છો ?
ુ ુ – હું દે હ-ઇષ્ન્દ્રય મનવાળો એક વ્યક્તત છં.
મુમક્ષ

સદ્ ગુરૂ – તમે એકર્ા છો કે અનેક નુ ં એક ટોળું છો ?

ુ ુ – હું એકર્ો છં, એમાં કોઇ સંશય નર્ી.
મુમક્ષ

સદ્ ગુરૂ – આ કેવી નવસંગતતા છે ? તમે એકર્ા છો એમ કહો છો અને સાર્ે-સાર્ે દે હ-મનઇષ્ન્દ્રય એમ અનેક નામ પણ ગણાવો છો.

ુ ુ – (કંઇ નવચારીને) મહારાજ, એ તો બરાબર છે ! “ હું કોણ છં ” આ મારી સમજમાં નર્ી
મુમક્ષ

આવતુ.ં એવુ ં હું હવે સ્વીકારું છં.

આત્મસાક્ષાત્કાર નો અથત

(૨) આત્મા એક નવનશષ્ટ શબ્દરૂપ છે , આ એક સમજ છે . આત્માને ન હાર્ર્ી પકડી શકો, ન પગર્ી ગ્રહણ
કરી શકાય અને ન તો જીભર્ી તેન ુ ં વણથન કરી શકાય. કમેષ્ન્દ્રયોર્ી આત્માની અગ્રહ્યતાને બધા સ્વીકારે છે .
આ રીતે નાકર્ી સુગધ
ં , જીભર્ી સ્વાદ અને ત્વચાર્ી સ્પશથ આ ત્રણેય જ્ઞાનેષ્ન્દ્રઓર્ી પણ આત્મા ગ્રહણ ર્તો

નર્ી, એમ બધા જ માને છે . કેટર્ાકની એવી કલ્પના છે કે દશ ઇંહદ્રયોમાં વધેર્ી આંખ અને કાન આ બે

ઇષ્ન્દ્રઓના દ્વારા યોગમાગથર્ી આત્માને વશ કરી શકાય છે . અર્ાથત, ધ્યાનમાં નવનવધ આકારોર્ી આત્માનુ ં કોઇ
રૂપ દે ખાય છે અને આ રીતે જાત-જાતનાં નાદર્ી આત્માને સંભળી શકાય છે , એવો તેમનો નવચાર છે .

(૩) પ્રશ્ન – સાક્ષાત્કારનો અર્થ છે , આંખોર્ી સ્પષ્ટ નજરે પડવુ.ં તે જ પ્રમાણે જડ વસ્તુઓર્ી ર્ઇને દે વ

દે વતા સુધી આપણાર્ી અર્ગ રહેર્ા પદાર્થ –વ્યક્તતઓને આ અર્થ બરાબર ર્ાગુ પડે છે , એવુ ં ર્ાગે છે પણ
‘આત્મા’ એટર્ે સ્વયં. મને પોતાને પોતાની સામે જ જોવો કેવી રીતે સંભવી શકે ? આ સંદભથમાં સાક્ષાત્કારનો
અર્થ શુ ં ?

ઉિર – જ્યારે આંખ, કાન વગેરે ઇષ્ન્દ્રઓ અને મન દ્વારા જોઇ શકીએ એવી વસ્તુઓ નહીવત ર્ઇ જાય છે

અને આપણને માત્રને માત્ર સ્વયંમાં અનુભવ સ્વરૂપ જ રહી જઇએ છીએ, ત્યારે આપણે જ આપણી સામે
પ્રગટ ર્ઈએ છીએ, તેને આત્મસાક્ષાત્કાર કહે છે .

હું કપ્લ્પિ છં

(૪) “હું ખ ૂબ મોટો છં !!” એવુ ં કહો છો પણ કહો કે આ મોટાઇ પહેર્ાંર્ી હતી કે વચ્ચેર્ી આવી ? જ્યારે તમે
બાળક હતા, ત્યારે હતી કે હમણાં-હમણાં આવી છે ? આ શ્રેષ્ઠતા આગળ કેટર્ા હદવસ રહેવાની છે ? કોઇ

હોદ્દાર્ી કે રાજકારણમાંર્ી નનવ ૃત ર્યા પછી કે વ ૃધ્ધાવસ્ર્ામાં પરાધીન ર્યા પછી શુ ં આ શ્રેષ્ઠતા ટકી રહે

છે ? સારાંશ –“હું મોટો છં” એ હંમેશા ટકવા વાળું સ્વરૂપ નર્ી. એ જ પ્રમાણે,“હું બાળક”, “હું યુવક”, “હું
નનધથન”, “હું ધનવાન”, “હું રોગી” વગેરે હજારો ઉપાનધઓ વાળો “હ”ુ ં શુ ં વાસ્તનવક “હુ”ં છે ? એ બધા “ હ”ુ ં
માં સાચો તુ કોણ છે ? જેનુ ં કોઇ સંબધ
ં સ ૂત્ર નર્ી એવો આ ક્ષબણક ‘હ’ુ ં માં એકત્વ નર્ી. આ અનેક “ હ”ુ ં
ઉપાનધ મુર્ક કલ્પનાઓ છે .

(૫) “હ”ુ ં નુ ં કોઇ એક નનનશ્વત રૂપ નર્ી. તે કુ તરાના શરીરમાં હોય તો “હું કૂતરો”, હાર્ીના શરીરમાં હોય તો
“હું હાર્ી”, મનુષ્યના શરીરમાં હોય તો “હું મનુષ્ય”, એવો “હ”ુ ં અર્ગ-અર્ગ ર્તો જાય છે . એક જ માનવ

શરીરમાં પણ અવસ્ર્ાઓ અનુસાર તેમાં પહરવતથન ર્તું રહે છે . જેમ કે- હું બાળક, હું યુવાન, હું વ ૃધ્ધ. આ

રીતે શરીરમાં ઉત્પન્ન ર્નારા નવકારોને કારણે પણ “હું રોગી’’, ‘હું અશતત’, ‘હું અંધ’ વગેરે ‘હ’ુ ં બદર્ાઈ જાય

છે . એકવાર “હું સારો”, “હું ખરાબ”, ક્યારે ક “હું પુણ્યવાન” તો ક્યારે ક “હું પાપી” એવુ ં કહે છે . આ અહંતાનુ ં
એક જ મુખ નર્ી તો આ પરસ્પર બભન્ન વાતો કહેનારાઓમાં સાચુ ં કોણ? આમાં વાસ્તનવક “હુ”ં કોણ ?

ઉપરના પહરક્ષણર્ી એવો નનણથય ર્ાય છે કે આ ‘હ’ુ ં સદૈ વ નામ-રુપ-ગુણ નો આશ્રય ર્ે છે . તેમને

છોડીને રહેતો નર્ી. આવા નામ-રુપ-ગુણાત્મક ઉપાધીઓના તાદાત્મ્યને ર્ીધે દે ખાતો આ ‘હુ’ં કપ્લ્પત નર્ી
તો બીજુ ં શુ ં છે ?

આત્માની સદ્રપિા
ૂ

(૬) ઇષ્ન્દ્રયો અને મનના અક્સ્તત્વનો ભાસ ર્ાય તો પણ ત્યાં સત સ્વરૂપ અનધષ્ઠાન હોય જ છે . આ
અનધષ્ઠાનના આધારે જ ઇષ્ન્દ્રયો વગેરે નવશેષ વસ્તુઓ ર્ાગે છે .

ઉદાહરણાર્થ – એક દીવાર્ પર દીપકનો પ્રકાશ પડી રહ્યો છે . એ ભીંત પર દીપકની સામે મ ૂકેર્ા

અરીસાને ર્ીધે પરાવનતિત ર્યેર્ો દીપકનો પ્રકાશ આવી રહયો છે . હવે મ ૂળ દીપકનો પ્રકાશ અને
પ્રનતબબપ્મ્બત પ્રકાશ એક પર એક પડવાને ર્ીધે આપણે એ નર્ી જાણી શકતા કે મ ૂળ પ્રકાશ કયો છે ? હવે
આપણે અરીસાને ઢાંકી દીધો, તો મ ૂળ પ્રકાશ જેવો છે તેવો જ દે ખાવા ર્ાગ્યો. આ રીતે

આત્માના મ ૂળ

અક્સ્તત્વ સાર્ે, દે હ-ઇંહદ્રય-મન વગેરેન ુ ં નવશેષ અક્સ્તત્વ હોવાને ર્ીધે, આત્માની સદ્ર ુપતાને અર્ગ કરી

શકાતી નર્ી.તો પણ અંતમુખ
થ ર્ઈને દે હ-ઇંહદ્રય-મન-બુપ્ધ્ધ વગેરેને દૂ ર કરીને સદ્ વસ્તુનો અનુભવ સ્પષ્ટ
પણે ર્ઇ શકે છે .

(૭) શુધ્ધ અક્સ્તત્વ જ તમારી નનજ ક્સ્ર્તી છે . કોઇપણ આવેલ ું કામ કયાથ પછી પણ તે નસધ્દે શ્વર નસધ્ધ જ
રહે છે ! અનેક વાતો જાણ્યા પછી પણ તે સવથરહહત એકર્ો જ વધે છે . અધ્યક્ષપદ મળવાનો આનંદ ર્ોડી

ક્ષણ રહ્યા પછે ફરી સ્વચ્છ અક્સ્તત્વ જ રહે છે અર્વા શોક-બચિંતા આવી ગયા બાદ પણ ફરી આ નનમથળ
સહજ ક્સ્ર્નત જ રહે છે ! તું પ્રયત્નર્ી આ નસધ્ધેશ્વર વધારી કે ઘટાડી શકતો નર્ી !

આજ રીતે, આ સહજ નસધ્ધ ક્સ્ર્તીને નવદ્વતા કે મ ૂખથતા, ધનનકતા કે નનધથનતા સ્પશી શકતી નર્ી.

સુદ
ં રતા યા કુ રૂપતા વગેરેનો પણ કોઇ સંબધ
ં હોતો નર્ી. બહુધા કેવળ સત્રૂપ ભુવનત્રયમાનાં પ્રાણીમાત્રના

નામ, રૂપ, ગુણોર્ી પર ર્ઇને વાસ કયો છે એમ હોઇ બધા ર્ોકો નનનશ્ચિંત અને પરમ સમાધાનરૂપ આ
સદ્ વસ્તુને ભુર્ીને એ ભ્રમમાં પડ્ા છે , કે અમને અન્ય વસ્તુઓર્ી સુખ મળે છે ! અને એ વસ્તુને કોઇ પણ
રીતે સુખી કરવા માટે પ્રયાસમાં રહ્યા રહે છે !

આત્માની ચચદ્રપિા
ૂ

(૮) “ યન્મનસા ન મનુતે યો નાહુમથનો મતમ્” (કેનોપનનષદ્ ) તેને કોઇ પણ મનર્ી નર્ી જાણી શકાતો.

પરં ત ુ જેનાર્ી મનને જાણી શકાય તે જ બ્રહ્મ છે એમ જાણ.
“ધીયો યો ન પ્રચોધ્યાત” (ગાયત્રી મંત્ર)
તે અમારી બુદ્ધદ્ધને પ્રેરણા પ્રદાન કરે છે .

“યો બુધ્ધયે પરતસુ સ: (શ્રીમદ્ ભગવતગીતા)
જે બુપ્ધ્ધર્ી શ્રેષ્ઠ છે અને પર છે .

પ્રશ્ન : “કો દે વ:” (દે વ કોણ?)

ઉિર: “યો મન: સાક્ષી” ( જે મનનો પણ સાક્ષી છે )

એ બધાંજ વચનોર્ી એ નસધ્ધ ર્ાય છે કે આત્મા મનને જાણવાની શક્તત પ્રદાન કરે છે , મન-બુદ્ધદ્ધર્ી

પણ શ્રેષ્ઠ અને અર્ગ છે , એટર્ે આત્મા એ કેવળ જ્ઞાન અર્ાથત બચત્સ્વરૂપ છે .

(૯) શબ્દ સાંભળતી વખતે જ્ઞાન શબ્દકાર ર્ાય છે , તે જ રીતે રૂપ જોતી વખતે તે રૂપાકાર ર્યા તેવ ુ ં ર્ાગે
તો પણ જડ વ ૃનિ જ તદાકાર ર્ાય છે , તર્ા ‘જ્ઞાન’ કેવળ પ્રકાશક ર્ઇ નનનવિકાર જ રહે છે . જેમ કે - ર્ોખંડના
ગોળાને અક્ગ્નમાં નાખવાર્ી અક્ગ્ન ગોળાકાર ભાસે છે . પરં ત ુ અક્ગ્ન આકાર રહહત જ હોય છે .

નવષયોની કલ્પના કરતી વખતે પણ જ્ઞાન કલ્પનાકાર ર્વા જેવુ ં ર્ાગે તેમ છતાં પણ અબર્તત અને

નનનવકાથરી જ રહે છે .

હવે, શબ્દ-સ્પશાથહદ નવષયોને જાણનારું જ્ઞાન તર્ા કલ્પના કરનારું જ્ઞાન જુ દું-જુ દું નર્ી પણ એક જ

છે . આ જ્ઞાન જાગૃત અવસ્ર્ામાં સમસ્ત વ્યવહારમાં તર્ા નનિંદ્રાવસ્ર્ા અને સ્વતનમાં પણ નવધમાન રહે છે .

સારાંશ—નવષય ભેદ હોય, કલ્પના- ભેદ હોય, અવસ્ર્ા ભેદ હોય, જ્ઞાન એ સવથમાં એકરૂપતાર્ી, નનબર્િતતપણે
હોય છે .

આત્માની આનંદરૂપિા
૧૦)

નશષ્ય- હું સવથકાળમાં હોવાવાળો (સત્) અને બધુ ં જ જાણવાવાળો (બચત્) છં, એ જાણવુ ં સહેલ ું છે .

પરં ત ુ હું આનંદ સ્વરૂપ છં, એનો અનુભવ ન હોવાના કારણે એના પર નવશ્વાસ નર્ી બેસતો.

સદગુરુ- આ સત્ય છે . જીવભાવના ર્ીધે અપ ૂણથતાનો ભાસ ર્વાર્ી તમારો સ્વત: નસદ્ધ આનંદ ઢંકાઇ ગયો છે ,
એ વાત સાચી છે . આરામર્ી બેઠા હોય, વગેરે અવસ્ર્ામાં અનાયાસ જીવભાવ ર્ય પામે ત્યારે આનંદનો

અનુભવ ર્ાય છે . આ નસવાય, પ્રત્યેક વ્યક્તત પોતાને નનહેતકુ પણે આત્યંનતક પ્રેમ કરે છે , એ પણ
આનંદરૂપતાની જ ઓળખ છે .

નશષ્ય- શુ ં સ્વયંના આનંદને પોતાની ઇચછાર્ી અનુભવી શકાય છે ?
સદગુરુ- હા, શક્ય છે . અહંકારનો ત્યાગ કરીને ફતત અનુભવમાત્ર ક્સ્ર્નતમાં રહેશો, તો આ આત્માનંદ પ્રગટ
ર્ાય છે .
------------------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-૯
પ્રપંચ(સંસાર વ્યવહાર)માં અબર્તત ક્સ્ર્નત
બધાના મનમાં એ પ્રશ્ન રહે છે કે જ્ઞાની પુરુષ કમથ કરતો રહે છે અને નવષય ઉપભોગ પણ કરતા રહે

છે , તો તેને પણ બંધન ર્વુ ં જોઇએ. જ્ઞાની પુરુષ પણ હા-ના, હાનન–ર્ાભ વગેરે કહે છે અને મહદં શે એ

બન્નેમાં જરા પણ અંતર જોવા નર્ી મળતુ.ં આમ જોવા મળે છે તેમ છતાં પણ એવુ ં કહેવાય છે કે પ્રપંચમાં
સુખ-દુ :ખ જેવા દ્વન્દ્ધ અજ્ઞાનીને જ બંધનકારક ર્ાય છે , જ્ઞાનીને નહીં. એવુ ં કઇ રીતે સંભવ છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉિર શ્રી સદગુરુ આ રીતે આપે છે - ઉપરર્ી જોતા બન્નેનો વ્યવહાર એક સમાન દે ખાય છે , તેમ
છતાં બન્નેની અંત:ક્સ્ર્નતમાં બભન્નતા રહે છે . જ્ઞાનીપુરુષ અને અજ્ઞાની ર્ોકોના કાયથ અને નવષયભોગની અંતર

ભાવનામાં ઘણુ ં અંતર હોય છે . અજ્ઞાની પ્રપંચ અને એમાં ર્તાં સુખ-દુ :ખને સત્ય માને છે અને જ્ઞાની પુરુષ
તેને નમથ્યા જાણી વસ્તુત: એમાં મારે કંઇ ર્ેવાં-દે વાં નર્ી એવુ ં જાણે છે . બન્નેના જાણવાની રીતમાં ફતત

એટલું જ અંતર છે . આ વાતને દ્રષ્ટાંતર્ી આ રીતે સમજાવીએ છીએ. બે નમત્રો એક નવષય પર ર્ાંબો સમય
વાતો કરતાં-કરતાં ઊંઘી ગયા. બન્નેએ એક જ પ્રકારનુ ં સ્વતન જોયુ.ં સ્વતનમાં તેઓની તમામ ધનસંપનિ

ચોરાઇ ગઇ. એક નમત્ર તો ઊંઘમાંર્ી સંપ ૂણથપણે જાગી ગયો હતો પરં ત ુ બીજો હજુ પણ અધથ નનદ્રામાં હતો. જે
નમત્ર પ ૂરે પ ૂરો જાગી ગયો હતો તે સ્વતનને ખોટું માનીને તેના પર હસી રહ્યો હતો અને હજુ પણ અધથ નનદ્રા

અવસ્ર્ામાં હતો તે સ્વતનને સાચુ ં માનીને શોક કરતો હતો. જે પ ૂરે પ ૂરો જાગો ગયો તે જ્ઞાની પુરુષ છે અને જે
અધથ ચેતન અવસ્ર્ામાં છે તે અજ્ઞાની છે . જ્ઞાની પુરુષ “આ પ્રપંચ અને તેમાં રહેર્ાં સુખ-દુ :ખ વગેરે દ્વન્દ્ધ

નમથ્યા છે અને હું તેનાર્ી અબર્તત એવો આત્મા છં”, એવુ ં જાણે છે . તેનાર્ી નવપરીત, અજ્ઞાની આ બધાને

ખરું અને પોતાનુ ં ગણીને એનાર્ી દુ :ખી ર્યા કરે છે . સારાંશ- જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પુરુષના નનશ્ચયમાં ભેદ
હોય છે , વ્યવહારમાં નહીં.

હવે, સમજો કે જ્ઞાની પુરુષ અને અજ્ઞાની પુરુષ એક સમાન વ્યવહાર કરે છે . અને આ વ્યવહારમાં

બન્ને ને ૧૦૦-૨૦૦ રૂનપયાનો ર્ાભ ર્વાની આશા છે . અજ્ઞાનીને ૧૦૦ ની જગ્યાએ ૧૫૦-૨૦૦ રૂનપયાનો

ર્ાભ ર્ઇ ગયો તો તે હનષિત ર્ઇ જાય છે અને જો ૧૫૦-૨૦૦ ની જગ્યાએ ૫૦-૬૦ રૂનપયાનો જ ર્ાભ ર્યો
તો તે દુ :ખી ર્ઈ જાય છે . પણ જ્ઞાની આ બન્ને ક્સ્ર્નતઓમાં હષથ-શોક કરતો નર્ી. તે સમભાવર્ી રહે છે .

આવ્યુ ં તો પણ સારું, ચાલ્યુ ં ગયુ ં તો પણ સારું, કશુ ં ગયુ ં નર્ી ! વ્યવહાર તો ચાર્તો રહેશે એવુ ં જાણી તે

નનનશ્ચિંત રહે છે . કુ ર્ એટલું કે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પુરુષ વ્યવહારમાં ફળપ્રાપ્તત વગેરે ઉપર ઉપરર્ી દે ખાતી
વાતોમાં કોઇ અંતર માલ ૂમ પડતું નર્ી. અંતર બંન્નેના નનશ્ચય અને મનોભાવનામાં રહે છે .

ખોટા દે ખાડાને કોઇ મહત્વ આપતું નર્ી, શુ ં કોઇ ઉપર ઉપરના કૃનત્રમ પ્રેમને મહતવ આપે છે ?

નહીં, તમે સાચા પ્રેમને માનો છો. કોઇએ તમારી જૂઠ્ઠી સ્તુનત કરે તો શુ ં તમને આનંદ ર્ાય છે ? નહીં. હા, જો
કોઇ તમને સાચાં મનર્ી મોટા માને છે તો જ તમે સંતષ્ુ ટ ર્ાઓ છે . જ્ઞાની પુરુષ પણ આ જાણીને કે આ
એક દે ખાવ માત્ર છ, આને મહત્વ નર્ી આપતો અને આમાં સુખ-દુ :ખનો અનુભવ કરતો નર્ી.

આ નવશ્વ એક નાટક છે . સમજો કે એક નાટકમાં ૧૦-૨૦ ર્ોકો ભ ૂનમકા ભજવે છે . રં ગમંચ પર આવ્યા

બાદ તે સહુ ર્ોકો પોતપોતાની ભ ૂનમકા પ્રમાણે અબભનય કરે છે . રામની ભ ૂનમકા કરનારો રાવણની ભ ૂનમકા
કરનારા સાર્ે ર્ડે છે . તે યુદ્ધ શુ ં સાચુ ં હોય છે ? નહીં. તે સવે કેવળ નાટક (અબભનય) કરે છે . નાટકની
સમાપ્તત પર એ દ્વેષ- ઝગડો હોય છે ? જરાય નહી. આ જ રીતે જ્ઞાની આ સંસારના નાટકમાં પોતાની

ભ ૂનમકાને કુ શળતાપ ૂવથક નનભાવતો રહે છે . જેમ અબભનેતા ગમે તે ભ ૂનમકા કરે તો પણ તે ખરે ખર કોણ છે તે

નનનશ્ચતપણે જાણતો હોવાર્ી ભ ૂનમકાના પ્રસંગોમાંના હષથ શોકને મન પર ન ર્ઇ સુખી જ હોય છે . તે જ રીતે

ર્ાભ હાની ર્ાય કે આપણને કોઇ કાંઈ બોર્ે, આપણી સ્તુનત ર્ાય કે નનિંદા ર્ાય, તો પણ જ્ઞાની પુરુષ તે

બધુ ં મન પર ર્ેતો નર્ી. ‘હું આ દે ખાતા વ્યક્તતત્વ કરતા અર્ગ એવો અસંગ આનંદરૂપ આત્મા છં’ એવી
એને ખબર હોય છે .

જ્ઞાની પુરુષ શાહરરીક દ્રષ્ટીર્ી તો બધા જેવો સમાન જ છે . તેમાં રજમાત્ર પણ બભન્નતા નર્ી દે ખાતી,

પરં ત ુ તેની આંતહરક દ્રષ્ષ્ટમાં અંતર રહે છે . પરં ત ુ સામાન્ય વ્યકનતઓની દ્રષ્ષ્ટમાં જ્ઞાની પુરુષ એટર્ે બધાર્ી
અર્ગ એવુ ં બચત્ર અંકીત ર્યેલ ું હોય છે . નવનશષ્ટતાપ ૂણથ અર્ગ આચરણ એ જ્ઞાનીના ર્ક્ષણ એવી તેમની

ભાવના હોય છે . જેનો પહેરવેશ અને ખાવુ-ં પીવુ ં સાધારણ માણસની જેમ હોય છે તેને તેઓ જ્ઞાની નર્ી
સમજતા ! નનજ ગુણ શીવયોગી કહે છે - જ્ઞાની પ ૂરુષ બધા ર્ોકોની જેમજ ખાય પીવે છે , નવચરણ કરે છે .

પરં ત,ુ આપણે નવશેષતા એ જ જ્ઞાની પુરુષના ર્ક્ષણ એમ માની તેમનામાં એ શોધીએ છીએ ! કોઇ જ્ઞાની
ગામમાં આવે એવી ખબર પડે ત્યારે ઘણાં ર્ોકોના પહેર્ો પ્રશ્ન એવો હોય છે કે, તે રાત્રે જમે છે કે નહીં?
એકર્ો ફળાહાર ર્ે છે કે નહીં? આનો નવબચત્ર કે અદ્દભ ૂત જવાબ આપવામાં આવે તો તેમને આનંદ ર્ાય છે

અને તે જ સાચા મહાત્મા છે એમ કહી તેમની મહાનતાના ગુણ ગાન ગાય છે . ‘તે ભોજન કરતાં જ નર્ી,
દૂ ધ-ફળ આ નસવાય કાંઇપણ ર્ેતા નર્ી, ૩-૪ ડઝન કેળાં, ૨-૩ બર્ટર ગાયનુ ં દૂ ધ, અડધો હકર્ો દે શી ખાંડ

એટલું જ ખાય છે .’ એવુ ં કહીએ તો તેમનુ ં વણથન જ વણથન કરે છે ! અમુક સાધુ ઘંટીમાં પોર્ીશ કરે ર્ા

ચોખાના ભાતનો સ્પશથ કરતા નર્ી, છડેર્ા ચોખાનો જ ભાત ખાય છે , એવુ ં કહીએ, તો તેમનુ ં મહત્વ વધ્યુ ં જ
સમજો !! આપણે આવાં બાહ્ય આહાર-નવહાર ર્કી જ જ્ઞાની પુરુષની ઓળખ કરીએ છીએ. પરં ત ુ તમામ
પ્રામાબણક ગ્રંર્ોનુ ં કહેવ ુ ં છે કે અંત:ક્સ્ર્નત જ જ્ઞાની પુરુષનુ ં પ્રમુખ ર્ક્ષણ છે !

હવે જ્ઞાની પુરુષનાં ર્ક્ષણ કહીએ છીએ—નનરહંકાહરતા અને નનરબભમાનના જ મુખ્યરૂપે જ્ઞાનીની

સાચી ઓળખ છે . આપણે પણ આ ર્ક્ષણોવાળાને જ જ્ઞાની પુરુષ તરીક ઓળખવાના છે . નહીંતર તો હાર્માં
રૂદ્રાક્ષની માળા, માર્ા પર જટા અને કપાળ, ભુજાઓ કે પેટ પર ભસ્મ ચોળે ર્ા શંકર જેવી વેશભુષાવાળા
ર્ોકો પણ છે ! ભર્ે, હવે અમારા પ્રવચનના નવષય તરફ જઇએ— ‘શરીર હું નર્ી’ એવો નનશ્ચય ર્તાં જ

શરીર સંબધ
ં ર્ી ર્વા વાળા માન-અપમાન, સુખ-દુ :ખ વગેરેની બચિંતાઓ નહીંવત ર્ઇ જવી જોઇએ. પરં ત ુ
અનેક સાધકો મુખર્ી તો કહે છે ‘હું દે હ નર્ી.’ પરં ત ુ બચિંતા કયાથ કરે છે . નુકસાન ર્તાં દુ :ખી ર્ાય છે . ખરે ખર
જ ‘હું તે નર્ી’ એવુ ં કહેવાનુ ં ર્ક્ષણ એટર્ે પહરણામ રહહતતા નહહ? કોઇ પણ વાત ર્ક્ષણર્ી (ક્સ્ર્નત) નસધ્ધ

ર્ાય છે . ખાર્ી શબ્દોર્ી નહી. ઉદા.- કોઇ એવુ ં કહે છે કે, મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે જો તે સવથકાળ શાંત રહે તો
આ કર્ન સત્ય ર્ાગે છે . પરં ત ુ ‘મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે .’ ‘મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે .’ એવુ ં વારં વાર કહેનારને

કોઇ પ્રશ્ન કરે કે, ‘શુ ં છોડી દીધુ ં છે ?’ ‘ક્રોધ છોડી દીધો છે ?’ એવુ ં વારં વાર પ ૂછે તો તે બનાવટી ત્યાગી

પોતાની મુળભ ૂત ક્સ્ર્નતમાં આવી ક્રોધમાં કહે છે . ‘કેવો મ ૂખથ છે ,’ ‘ક્રોધ છોડી દીધો છે એવુ ં કેટર્ી વખત કહુ?
ં

એકાદ વખત કહેવાર્ી તું નર્ી સમજતો શુ?ં ’ આ કોધ છોડવાનુ ં ર્ક્ષણ છે ? આ જ રીતે મુખર્ી તો કહે છે ,
‘હું શરીર નર્ી’ પરં ત ુ શરીરની બચિંતાઓ તો કરતો રહે છે . સારાંશ—‘હું તે નર્ી’ એવુ ં ખાર્ી કહેતા રહેવાર્ી
જ નહીં પણ બચિંતા રહહતતા વગેરે ક્સ્ર્નતર્ી તે શોભવુ ં જોઇએ.
----------------------------------------------------------

વિભાગ 2
ઉપાવધ વનરસન થી સત્યદિતન
પ્રકરણ-૧૦
અધ્યાત્મનો સાર
૧) જીવ બ્રહ્મકૈ ય કે બ્રહ્માત્મૈક્ય જ્ઞાનનુ ં આટલું બધુ ં મહત્વ શા માટે છે ? એવુ ં પ ૂછો તો એનો ઉિર
એ છે કે જીવને પરમપદ સુધી પહોંચાડવાની શક્તત આ જ્ઞાનમાં છે . વ્યક્તતને સ્પશથ પણ ન કરતા, તેની
આજુ બાજુ ની સામગ્રી વધારી તેને સુખી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે ર્ૌહકક રીત છે . આ બાબત માણસના
આરોગ્ય તરફ ધ્યાન ન આપી, તેને સારા કપડાં-ર્િા પહેરાવવા આપવા જેવી છે . પણ ખરે ખર જો નનજ
હહત સાધવુ ં હોય તો સાક્ષાત વ્યક્તતની તરફ ધ્યાન આપવુ ં પડે. જેને સુધારવાનુ ં છે તે અંત: ક્સ્ર્નત તરફ
દુ ર્થક્ષ્ય કરીને અન્ય બાહ્ય બાબતોમાં ગુચ
ં વાયેર્ા રહેવાર્ી શુ ં ર્ાભ? આપ પ્રયત્ન કરીને તે માણસ માટે
ધન, રહેઠાણ વગેરેની સુખ-સનવધાઓ પ્રદાન કરાવી શકો છો, પરં ત ુ શુ ં એનાર્ી તેની અંદર ર્નારા
કોર્ાહર્, ચંચળતા, ર્ોભ વગેરે સ ૂક્ષ્મ દુ :ખોને ઓછાં કરી શકીએ છીએ? જો તમે તે વ્યક્તતમાં આંતહરક
પહરવતથન નર્ી કરી શકતા તો અન્ય અનેકાનેક પ્રયત્નો કરવાનો શુ ં ર્ાભ છે ?
વેદાંત વ્યક્તતની આંતહરક ક્સ્ર્નતનો બોધ કરાવે છે . વેદાંતનુ ં કર્ન છે જો તમે નનજ ક્સ્ર્નતની તરફ
ર્ક્ષ્ય આપશો તો તમારા સમસ્ત દુ :ખ અને બંધનોનુ ં નનરાકરણ ર્ઇને તમને આંતરીક અપ ૂણથતા અને
જીવભાવર્ી મુક્તત મળશે. વેદાંત બોધર્ી વ્યક્તતની પાત્રતા વધે છે અને તેને અનત ઉન્નત ક્સ્ર્નતને પ્રાતત
કરીને પરમાનંદની પદવી સુધી પહોંચાડવાનુ ં વેદાંતને સાધ્ય છે .
વેદાંત નસવાયના અન્ય મતોએ વ્યક્તત (જીવ) એ ત્યાં પહોંચવુ ં જોઇએ એમ માની આ શ્રેષ્ઠ ક્સ્ર્નતને
અત્યંત કનનષ્ઠ સ્તર પર રાખેર્ છે . અન્ય મતોએ જ્યારે અંનતમ ધ્યેયને જ ઉતરતા સ્તર પર રાખ્યુ ં છે , તો

તે ર્ક્ષ્યને સાધ્ય કરવાવાળાઓની ક્સ્ર્નત તો તેનાર્ી ઊતરતી જ હશે. તેને ક્યારે ય ઉપરનો દરજ્જો મળશે
નહી. આ મિનું પ્રવિપાદન કરનારાઓ કહે છે , કે જીિ અંવિમ ક્થથવિએ ક્યારે ક જ પહોંચે છે . તેમ છતાં તેમાં
તેટર્ા જ પ્રમાણમાં આનંદ જ હોય છે . તર્ા આવા આનંદમાં તેઓ પ ૂણથ ત ૃપ્તતમાં હોય છે . આવી અનેક
નવસંગતતાઓ અન્ય મતોમાં જોવા મળે છે .
વેદાંતનુ ં ઉચ્ચતમ ધ્યેય છે - આત્યંનતક દુ :ખની નનવ ૃનત અને પરમાનંદ પ્રાપ્તત, અને તે આવા પરમ
ધ્યેય સુધી પહોંચાડવા જીવબ્રહ્મૈક્ય બોધ કરે છે .
૨) જીવ અને નશવ એકરૂપ છે . યા જુ દાં-જુ દાં છે ? આને જાણવા માટે જીવ અને નશવનુ ં સ્વરૂપ શુ ં છે એને
પહેર્ાં સમજીએ. સવથજન ‘હુ-ં હ’ુ ં એમ કરે છે એજ જીવભાવ છે . આ ‘હ’ુ ં કોણ, તો નામ-રૂપ ગુણ યુતત દે હઈષ્ન્દ્રય-મન વગેરે જ હું એવુ ં સમજે છે . પરં ત ુ જે એક અનધષ્ષ્ઠત કુ ટસ્ર્ છે , તે જ સત્ય છે , એને ન જાણીને
આપણે નામ, કુ ળ, બાળક-તરુણ-વ ૃદ્ધ વગેરે શરીરના ગુણ ધમથને હું કહીએ છીએ. જેમકે –એક વ્યક્તત નદીના
હકનારે એક ઊંચાઇ ઉપર પથ્ર્ર ઉપર બેઠો છે . તર્ા નદીમાં તેન ુ ં પ્રનતબબિંબ જોઇ નદીમાં વહી રહ્યો છં એવુ ં
માની ‘મને બચાવો’ એમ કહી જોર જોરર્ી બ ૂમો પાડવા ર્ાગે છે . તે મુજબની ક્સ્ર્નત આ જીવની છે . જીિ
પોિાના કુ િથથ, વનશ્ચલ, અસંગ, આનંદ થિરૂપને ભ ૂલીને એમ માની બેિો છે કે હું બંધનમાં છં, હું દુ:ખી છં.
જોકે આપણે પથ્ર્ર ઉપર સુરબક્ષત બેઠેર્ા છીએ, તો પણ એને ભ ૂર્ીને પાણીમાં પોતાનુ ં પ્રનતબબિંબ જોઇને,
ભ્રનમત ર્ઇને, શોકાતુર ર્ઇ રહ્યા છીએ અને પોતાના દારુણ, ભયંકર દુ :ખની વ્યર્ા બધાને કહી રહ્યા છીએ
તર્ા એ પ્રયતનમાં મંડ્ા રહીએ છીએ કે હું કેવી રીતે સુખી ર્ાઉં !
૩. ‘‘હું શરીર છં’’ એવુ ં માનીને જીવ વખતો-વખત આ શરીરની જુ દી-જુ દી અવસ્ર્ાઓને તે કાળે ‘હ’ુ ં માનવા
ર્ાગ્યો છે . ઉદા - બાલ્યાવસ્ર્ામાં કહે છે ‘‘હું બાળક છં.’’ નવધા મેળવીને જ્યારે મોટો ર્ઇ જાય છે ત્યારે , એ
વખતે પેલ ું બાળક ક્યાં ગયુ?ં ખરે ખર તે બાળક જ હોત તો અંત સુધી તે બાળક જ રહેવો જોઇએ ! પરં ત ુ
એવુ ં ર્તું નર્ી. હવે તે ગવથર્ી કહે છે કે ‘‘હું યુવક છં’’ અને ઘરડાંઓને તો તે તુચ્છ સમજે છે . જો એ જ સત્ય
હોય તો તેણે હંમેશને માટે યુવક જ બની રહેવ ુ ં જોઇએ ને? પરં ત ુ આવુ ં ર્તું નર્ી. જેમ-જેમ ઉંમર વધે છે ,
વ ૃદ્ધાવસ્ર્ા આવવા ર્ાગે છે . હવે ‘‘હું વ ૃદ્ધ છં’’ એમ કહી યુવાનોના દોષ જોવા ર્ાગે છે ! હવે તમે જ કહો કે,
તે વ્યક્તત બાળક, યુવક અને વ ૃદ્ધ એ ત્રણમાં કોણ છે ? ફતત શરીરની અવસ્ર્ાઓમાં પહરવતથન ર્તું રહે છે .
આર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય છે કે તે શરીરની પહરવતીત ન ર્વાવાળી કોઇ એક વસ્તુ છે જે ‘તે’ છે . આ બાળક જ
યુવાન ર્યો અને યુવક જ વ ૃદ્ધ ર્યો , એવી અનુસ્ય ૂત પ્રતીનત દરે કની છે . એિલા માિે િમે હંમેિા છો
એિા જ રહેનારા સત્યથિરૂપ હોઇ, અકારણ જ િરીર નામ, રૂપ, અિથથા સાથે િાદાત્્ય કરી પોિાને
િદાનુરૂપ માની લો છો, એ જ સાચું છે !

ઉપયુતથ ત નવવરણર્ી એ બતાવવામાં આવ્યુ ં છે કે તમે સત્ સ્વરૂપ છો.એ જ રીતે શાસ્ત્ર, ગુરુ અને
અનુભવર્ી એ પણ નસદ્ધ ર્ાય છે કે બચત્ સ્વરૂપ તર્ા આનંદ સ્વરૂપ તમે જ છો. અહીં િાસ્ત્ર પ્રમાણ એિલે
પોિાનો જ ગ્રંથ શ્રેષ્િ એિી ખેંચાખેંચ કરનારા ગ્રંથોનું પ્રમાણ નહી, પણ અધ્યાત્મ િાસ્ત્રના પ્રમાણને
અનુલક્ષીને આ કહ્ું છે . કોઇપણ નસદ્ધાંત નત્રનવધ પ્રનતતી પર કસેર્ો છે . તે પૈકી એકને જ પ્રમાણ માનીએ તો
તે અનવસ્ર્ા ( દુ :ક્સ્ર્નત) ર્શે. ‘શાસ્ત્ર પ્રમાણ’ એક જ પ ૂરતુ,ં એવુ ં કહીએ તો, અનેક શાસ્ત્રો અનેક પ્રકારે કહે
છે તો એમાં સાચો કોને ગણવો? ગુરુ પણ અનેક છે . કોઇ એકની વાત પ્રમાબણક છે , જો એમ કહીએ તો, ક્યા
ગુરુને સાચા માનવા? જો શાસ્ત્ર અને ગુરુને છોડીને અનુભવની વાત કરીએ તો બધાના અનુભવ અર્ગઅર્ગ છે . જો કોઇ એમ કહે કે જે પોતાને ર્ાગે છે તે જ અનુભવ છે તો તે પણ પ્રામાબણક નર્ી. એિલા માિે
અધ્યાત્મ િાસ્ત્ર પ્રમાણે થનારો અનુભિ અને અનુભિી ગુરુનાં ઉપદે િને મેળિીને જે થિયંનો અનુભિ હોય
છે , અને િે અનુભિને યોગ્ય લાગનારો વસદ્ાંિ જ એક અભેદ સત્ય છે િેવ ંુ જાણો.
૪) િેદાંિનું કથન છે કે દ્ન્વાિીિ ક્થથિીમાં રહેવ ંુ

એ જ ખરં ુ સુખ છે . પરં ત ુ દ્ધન્દ્વમાં જ સુખ-ક્સ્ર્નતનુ ં

નનમાથણ કરવાનો આ સંસારમાં તમામ ર્ોકોનો પ્રયાસ રહે છે . દ્ધન્દ્વ પર અવર્ંબી રહી દુ :ખ દૂ ર કરવાનો
અને માનવને સુખી કરવાનો આ પ્રયાસ હજારો વષથર્ી ચાર્ી રહ્યો છે . લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આ
પહરશ્રમના ફળથિરૂપ શું માનિના સુખના પારાનું થિર ઉપર આવ્ર્ું કે શ ૂન્ય પર જ રહ્ું છે એવું કહ્યા પછી
સુખનું થિર ક્યારે ક િો ઉપર આિિે એિી ભાિના રાખિા પાછળ આધાર શું છે ? તાત્પયથ- દ્ધન્દ્વમાં પ ૂણથ સુખ
મળશે નહહ. દ્ધન્દ્વર્ી પ્રાતત ર્નારું સુખ દુ :ખ-નમનશ્રત, ભયપ ૂહરત, ક્ષબણક છે . સુખનુ ં સાધન જે આ શરીર છે ,
એ પણ હાર્ર્ી નનકળી જવાનુ ં છે . એવા અક્સ્ર્ર ગુણધમથવાળા શરીર દ્વારા મળનારા અલ્પ સુખને વાસ્તનવક
સુખ માનવાનો આધાર શુ ં છે ? પ ૂણથ સુખ તે જ સ્વરૂપને ઓળખવામાં છે . સુખ-દુ :ખાહદ દ્ધન્દ્વર્ી રહહત, કશાનુ ં
પણ પહરણામ ન ર્નારી વસ્તુ જ્યારે તમને પ્રાતત ર્શે ત્યારે જ તમે પહરપ ૂણથ સુખી ર્શો. તમારો આત્મા જ
આ એક વસ્તુ છે . તે જ તમે છો !
૫) જીવના દુ :ખ અને બંધનનુ ં શુ ં કારણ છે ? હું અને મારું, એ જ બંધનનુ ં કારણ છે . અહં મમેનત બંધ: । આ
અહં-મમ્ નુ ં મ ૂળ કારણ છે , પોતાના નનજસ્વરૂપનુ ં અજ્ઞાન. જીવ પોતેપોતાને ન ઓળખવાને કારણે તે ખુદને
જ ભ ૂર્ી ગયો છે અને દે હમન વગેરેને હું માની નવપરીત જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ીધુ ં છે . હવે આ અજ્ઞાનનુ ં
નનવારણ કેવી રીતે ર્ાય તે શોધીશુ.ં ર્ાકડામાં સ્ુ ર્ગાવવો હોય તો તેને જમણી બાજુ ફેરવવો પડે છે અને
તેને ડાબી બાજુ ફેરવવાર્ી સ્ુ બહાર આવી જાય છે . બરાબર તે જ રીતે દે હ, મન વગેરેને હું –મારાં માનીને
જે આપણે નવપરીત જ્ઞાન દૃ ઢ કરી ર્ીધુ ં છે હવે તેને દૂ ર કરવા માટે આ નવપરીત ભાવના કરવી આવશ્યક
છે કે ‘દે હ હું નર્ી’ ઈષ્ન્દ્રયો- મન હું નર્ી. અત્યાર સુધી જે ઈષ્ન્દ્રઓ-મન વગેરેની સાર્ે આપણુ ં તાદાત્મય
હતુ.ં જેનુ ં આપણે પોતામાં અધ્યારોપણ કરી રાખ્યુ ં હતુ,ં હવે તેને નકારીને અર્વા તો અપવાદ સમજીને ‘હું

દ્ન્વાિીિ પરીપ ૂણત આત્મા છં’ એવું વનહદધ્યાસ કરિો એ જ પરમાનંદ ક્થથવિ પ્રાપ્િ કરિાનો એક માત્ર
ઉપાય છે .
6) જીવ પહેર્ાં એમ સમજતો હતો કે સત્ય વસ્તુ કયાંક દૂ ર છે . પરં ત ુ હવે એ દે ખાડવામાં આવ્યુ ં છે કે ‘તે
તો તમારી પાસે જ છે , તે તારામાં જ છે , તે તો તારું નનજસ્વરૂપ છે .’ આ સત્યને સમજીને જો તમે વ્યવહાર
કરશો તો સુખી ર્ઇ જશો અને જો સત્યને છોડીને અસત્યની પાછળ ર્ાગી જશો તો બંધનમાં પડશો અને
દુ :ખી ર્ઇ જશો. જો આપને સંસારના દુ :ખ, મુશ્કેર્ીઓર્ી બચવુ ં હોય તો જે સાધન અમે બતાવી રહ્યા છીએ,
તે કરો. આ સંસાર અસાર છે , નનરર્થક છે . ગમે તેટલું કષ્ટ કરો, એ તમારા હાર્માં શ ૂન્ય ફળ જ આપે છે !
અહીં િમે ગમે િેિલું ધન કમાઓ, િે નજીકના સગાં- સંબધ
ં ીઓ, ભાઇ-ભાંડુના ઉપયોગમાં જ આિે છે .
િમારા હાથમાં િો ચચિંિા, વ ૃદ્ાિથથા, રોગ અને મ ૃત્ર્ુ જ આપિે !! જો તમે તમને પોતાને ઓળખીને તે
ક્સ્ર્નતમાં જ રહેશો તો તમે પ ૂણથ સુખી ર્ઇ જશો. ખોટો અહંકાર અને સાચો આત્મા એ બેમાંર્ી જેને મારો
કહેશો, તેન ુ ં ફળ મેળવશો. ઉપાનધને હું માનીને રહેશો તો બંધનમાં રહેશો અને અનધષ્ઠાન આત્મવસ્તુને ‘હુ’ં
ના રૂપમાં જાણી ર્ેશો તો મુતત ર્ઇ જશો. મુક્તતની ચાવી હવે આપના હાર્માં છે .
જીવ સમજે છે કે, હું અલ્પ છં અને હું ઉપાનધ વધારીને અલ્પમાંર્ી મહાન ર્ઇ જાઉં તો વધારે સુખી
ર્ઇ જઇશ. એટર્ા માટે એ ઉપાનધ વધારવાની બચિંતામાં ર્ાગ્યો રહે છે . પરં ત ુ પવથત જેટર્ી ઉપાધી પણ
વધારવામાં આવે તો પણ તેને સુખ મળતું નર્ી. એટર્ા માટે ઉપાનધર્ી પ્રાતત ર્નારો કપ્લ્પત આનંદ એક
હદવાસ્વતન છે એ જાણી એના પાગર્ પ્રયાસને છોડી દે વો જ યોગ્ય છે .
૭) તમે સ્વયં જ પરમાનંદ સ્વરૂપ છો. અન્યર્ી આનંદ મળે છે , એ તો તમારી કલ્પના છે . આ કલ્પનાને દૂ ર
કરવામાં કેટર્ો સમય ર્ાગશે? મહોરમમાં એક વ્યક્તત વાઘ બન્યો હતો. તેને વાઘ બનવા માટે કાળો-પીળો
રં ગ, ર્ાકડીનુ ં વાઘ જેવુ ં મહોરું પહેરવુ ં પડે છે . તેવા જ નખ અને શરીર ઉપર રં ગીન પટ્ટીઓ બનાવવી પડે
છે . આ બધી વેશભુષા બનાવવામાં ઘણુ ં જ કષ્ટ ર્ેવ ુ ં પડે છે . હવે પાછી સામાન્ય વ્યક્તત બનાવવામાં કેટલું
કષ્ટ ર્ેવ ુ ં પડેશ?
ે જરાય નહી. તેણે ફતત આ ઉપરી વેશભ ૂષાને કાઢી નાખવાની જ રહે છે . એમાં કેટર્ો સમય
ર્ાગશે? એક જ નમનનટમાં તે પાછો હતો તેવો જ મનુષ્ય ર્ઇ જશે. આ સહેલ ું છે કે અઘરું છે . ખરૂં જોવા
જઈએ તો, કંઇપણ ગ્રહણ કરવુ ં શ્રમદાયક છે અને ત્યાગ કરવો સુર્ભ છે . જો તમારે કોઇ વસ્તુની
આવશ્યકતા છે તો તેની ભાળ મેળવીને તેને બજારમાંર્ી ર્ઇ આવવાની છે . તેને મેળવવા માટે રૂનપયાની
આવશ્યકતા પડે છે . તર્ા પૈસા આપીને ર્ાવ્યા તો તે સંભાળવાની જવાબદારી તો ખરી જ! સમજો - કોઇ
વ્યક્તત માર્ા ઉપર મોટો ભારે બોજો ર્ઇને ઊભો છે અને તે ભારર્ી તે મુક્તત ર્વા માગે છે . તો તેણે શુ ં
કરવુ ં પડશે? તેણે તે ભારને માર્ા ઉપરર્ી ફેંકી દે વાનો છે . શુ ં તેમાં કોઇ મુશ્કેર્ી છે ? એમાં જરા પણ કષ્ટ
નર્ી પડતુ.ં તે આ ભારને અડધી સેકન્ડમાં ફેંકી શકે કે નહીં?

તાત્પયથ-

જો

મનુષ્ય

આ

ઉપાવધમાં

ઓિપ્રોિ થિાનું છોડી દે , િો એના કારણે ઉત્પન્ન થનારાં સુખ-દુ:ખ અને મોહ બંધન િગે રેથી મુતિ થઇને
થિયંના પ ૂણાતનદ
ં બ્રહ્મરૂપને મેળિી િકે છે અને કૃત્કૃિય થઇ િકે છે . એમાં રજમાત્ર પણ િંકા નથી.

પ્રકરણ-૧૧

મ ૂળભ ૂિ પ્રવ ૃવત્ત પરથી માનિના વનજ થિરૂપનો વનણતય
આ પ્રકરણમાં એ બિાિિામાં આવ્ર્ું છે કે આત્મા અજર, અમર અને સિતશ્રેષ્િ છે . આ િાિ
મનુષ્યની થિયંની ભાિનાઓના અનુભિ પ્રમાણથી વસદ્ થાય છે .
૧) પ્રત્યેક વ્યક્તત પ્રસંગોપાત પોતાના અક્સ્તત્વની નનનશ્ચતતા બાબતે ‘‘હું છં ને !” હું જીવતો છં, ત્યાં સુધી
તમે શા માટે બચિંતા કરો છો?’’ એવા ઉદગાર કાઢતો જોવા મળે છે . તે પરર્ી આપણે અનવનછન્ન અને સદ્ર ુપ
છીએ એવુ ં નસદ્ધ ર્ાય છે .
વ ૃદ્ધ ર્વા છતાં પણ મનુષ્યને એમ જ ર્ાગે છે કે હું હજુ યુવાન છં. આ સાવથનત્રક અનુભવ છે . ગમે
તેટર્ો સમય ચાલ્યો જાય તો પણ એવુ ં ર્ાગે છે કે આ ઘટના તો હજુ કાર્ે જ બની હતી !
ડો.પટ્ટાબભસીતારામૈયા (કન્નડ ભાષાના મહાન સાહહત્યકાર) એ પોતાના સાંઇઠમા જન્મ હદવસની જયંનતના
અવસર વખતે ઉદગાર પ્રગટ કયો હતો- ‘‘ ર્ોકો મને એમ કહે છે કે આપ સાંઠ વષથના ર્ઇ ગયા છો. હવે
તો આપ વ ૃદ્ધ ર્ઇ ગયા છો. પરં ત ુ મારામાં હજુ સુધી જરાપણ નનરાશા કે ઉત્સાહની કમી નર્ી આવી, એવુ ં
ર્ાગે છે . ર્ોકો કહે તે છે કી નાખવુ,ં એવુ ં પણ ર્ાગે છે ’’. બીજા એક પ્રનસદ્ધ મહાપુરુષ એવુ ં કહ્ું છે - ‘‘જોકે આ
શરીરના આઠ વષથ પ ૂરા ર્ઇ ગયા છતાં પણ મારું મન હદવસે હદવસે યુવાન ર્તું જાય છે ! શરીર ક્ષીણ
ર્વાર્ી વ ૃદ્ધાવસ્ર્ા આવી જાય છે , એ મને માન્ય નર્ી.’’ કંઇ-કંઇ આવા પ્રકારની સ્ુરણા પ્રત્યેક મનુષ્યને
ર્ાય છે . આનાર્ી અજરતવ અને નનનવિકાહરત્વતા નસદ્ધ ર્ાય છે કે નહી?//
એ જ પ્રમાણે છે લ્ર્ે સુધી મનુષ્યને ‘‘હું મરીશ નહીં’’ એવો દ્રઢ નવશ્વાસ હોય છે ! ‘મરણ’ શબ્દ
સાંભળતા જ તેને એવુ ં ર્ાગે છે કે એની સાર્ે મારે કંઇ સંબધ
ં નર્ી! આ પ્રકારની સ્વાભાનવક ભાવના મ ૂળ
આત્માની અમરતાને નસદ્ધ કરે છે .
૨)

‘મને ખેતીવાડી મળી જાય, હું મકાન બનાવી ર્ઉ. મારી પાસે અઢળક ધન ભેગ ું ર્ઇ જાય’, એવી

ઈચ્છા મોટાભાગના ર્ોકોની હોય છે . એ ઇચ્છાઓમાં મ ૂળમાં અનધકાનધક નવસ્તારની ભાવના જ રહે છે . આ જ
રીતે ‘મને કીનતિ મળી જાય, મોટા પદની પ્રાપ્તત ર્ઇ જાય’ વગેરે મહત્વકાંક્ષાઓ પણ આપણા મોટા
બનવાના પ્રયત્નોર્ી નવશેષ કંઇ પણ નર્ી. વાસ્તવમાં જોવા જઇએ વધારે માં વધારે ખેતી, ઘર, પૈસા, પદ
શુ ં એ બધાંની આવશ્યકતા હોય છે ? ભોજન, ધન અને સામાન્ય સુખ-સુનવધાઓને માટે જેટલું ધન જરૂરી
હોય તેના કરતાં વધારે મનુષ્યની પાસે ર્ઇ જાય, તો ફરી ફરી આ અનત શેના માટે? જો આપણે એ બાબતે
નવચાર કરીશુ ં તો, દરે ક મનુષ્યની આ સ્વાભાનવક અવસ્ર્ા એટર્ા માટે જોવા મળે છે કે – હું અલ્પ(જીવ) છં
એવુ ં માની તે ધન, ખેતી, મકાન અને કીનતિ વગેરે ઉપાનધઓને વધારીને મોટો બનવા ઈચ્છે છે !

જીવ ઉપાનધરૂપ છે , આ અજ્ઞાનને ર્ીધે જ ઉપયુતથ ત અલ્પત્વની ભાવનાનુ ં નનમાથણ ર્યુ ં છે . એ
ઉપાનધઓને વધારીને આપણે શ્રેષ્ઠત્વ મેળવી ર્ઇશુ.ં એમ માનીને મનુષ્ય અસાધ્ય કમોમાં ર્ાગ્યો રહે છે .
આ નવપહરત જ્ઞાન જ અજ્ઞાનનુ ં ર્ક્ષણ છે .
૩) “જાનત, કુ ળ, રૂપ, યૌવન, નવધા, ધન, અનધકાર, કીનતિ જેવી ઉપાનધયુતત જ ‘હુ’ં , તર્ા તે બધી વધારી
પ્રમાણમાં ર્શે તો હું મોટો ર્ઇ જઇશ અને તે સમયે સુખી ર્ઇ જઇશ”

આ પ્રકારની અહંતા-મમત્વ

વધારવાનુ ં ગાંડપણ બધાને વળગેલ ું છે ! એટર્ા માટે મનુષ્યના એ નવષયો અત્યંત વધારવાના પ્રયત્ન
અનવરતપણે ચાલુ રહે છે .
જો આપણે માનવની ઉપર જણાવેર્ી ઇચ્છાઓનુ ં નવશ્ર્ેષણ કરીએ તો શુ ં દે ખાય છે ? તેમાંની
કેટર્ીક ઇચ્છાઓ પ્રયત્નોર્ી પર હોય છે (દા.ત. જન્મ સાર્ે આવેર્ જાનત, કુ ળ અને રૂપ). કેટર્ીક ઇચ્છાઓ,
ગમે તેટર્ા પ્રયત્નો કરો તો પણ હાર્માંર્ી સરી જાય છે (દા.ત. યૌવન, શક્તત). કેટર્ીક ઈચ્છાઓ પ ૂરી
કરવી એ ર્ોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર હોય છે (દા.ત. નવધા, ધન, પદ). કેટર્ીક ઈચ્છાઓ દૈ વાધીન અને
અલ્પ સમય માટે જ હોય છે (દા.ત. રાજકારણમાં સફળતા વગેરે). સારાંશ - આપણી તમામ ઈચ્છાઓને
પ ૂરી કરવી એ મનુષ્યને માટે અસાધ્ય છે અને જે નવષયોની ઈચ્છા મનુષ્ય કરે છે , તે અનનત્ય અને નાશવાન
છે .
એ પરાનધન કષ્ટદાયક અને અનનત્ય ઉપાનધઓર્ી (જોઇએ તો એને ઐશ્વયથ કહો!)

શ્રેષ્ઠત્વ

મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ જ જીવનાં સવથ દુ :ખોનુ ં કારણ છે . જો સુખી ર્વુ ં છે તો એ ઉપાનધઓના
અવર્ંબનને ત્યાગીને પોતાના નનરૂપાનધક સચ્ચ્ચદાનંદ સ્વરૂપનો આશરો ર્ેવો જોઇએ. આ જ એક માત્ર
ઉપાય છે અને એ જ નનવ ૃનિપરક, શ્રેયસ્કર અર્ૈહકક સાધન છે . જેને પરાનવધા કે આત્મજ્ઞાન કહે છે .
૪) મોટાભાગે એવુ ં જોવા મળે છે કે મનુષ્્ યની પાસે

આરોગ્ય, વૈભવ, અનધકાર, હકનતિ , પુત્ર-પૌત્ર વગેરે

અનેક પ્રકારની સંપનિ હોવા છતાં પણ જો એમાંર્ી એકાદ ઓછી ર્ઇ ગઇ, કે જતી રહી તો તે બાકીની
સંપનિને ભ ૂર્ીને તે એક ખોટને યાદ કરી-કરીને દુ :ખી-દુ :ખી રહે છે , એ શુ ં બતાવે છે ? ખરે ખર જ તે વૈભવ
વગેરે સુખ માટે કારણભ ૂત હોય તો ઉણપ જેટલું એક અંશ જ દુ :ખ ર્ાય અને વધેર્ા મોટા પ્રમાણમાં સુખ
ર્વુ ં જોઇએ. પરં ત ુ વસ્તુક્સ્ર્નત જુ દી જ છે ! કોઇ એક જ નુકસાનર્ી પ ૂણથ સુખ જતું રહે છે , અને બધુ ં દુ :ખ જ
છે એવી પ્રતીનત ર્ાય છે .
ઉપયુતથ ત વસ્તુ ક્સ્ર્નતના પરીક્ષણર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય છે કે મનુષ્યની ભાવના જ અપ ૂણથતાની છે . ‘હું
અલ્પ છં, અપ ૂણથ છં’ એને દૃ ઢ નનશ્ચય સાર્ે માનવાવાળો જીવ પોતાની અપ ૂણથતાની ભરપાઇ કરવા માટે
અનેક ર્ૌહકક સંપનિઓ એકઠી કરે છે . પરં ત ુ એ તમામ નવષયો મળવા છતાં પણ અપ ૂણથતા તો તેટર્ી જ રહે
જ છે . કારણકે આ અપ ૂણથતા આંતહરક છે . જ્યાં સુધી આ આંતહરક અપ ૂણથતા મનુષ્યમાં રહેશે ત્યાં સુધી

ઉપરર્ી વૈભવની જેટર્ી બને એટર્ી ખોળ ઓઢી ર્ેવાં છતાં અપ ૂણથતા કોઇ ને કોઇ નછદ્રમાંર્ી બહાર આવતી
જ રહેશે.
૫) નાના બાળકર્ી ર્ઇને નનધથન, કુ રુપ, સ્ત્રી-પુરુષ, તમામને ર્ાગે છે કે ‘હું સૌર્ી મહાન છં, સૌર્ી મોટો છં,
બધાર્ી શ્રષ્ઠ છં’ ! પ્રત્યેક વ્યક્તતને આ આત્મગૌરવ હોય છે . બધા આ વાતને સ્વીકારે પણ છે . ભર્ે. પણ
મ ૂળભ ૂત રીતે આવુ ં ર્ાગવાનુ ં કારણ શોધીએ.
પ્રત્યેક વ્યક્તતએ નામ, રૂપ, ગુણ, કુ ળ, સંપનિ, સિા વગેરે સાર્ે પોતાની એકતા માની ર્ીધી છે .
એમાંર્ી કોઇપણ એકની વ ૃદ્ધદ્ધને તે પોતાની શ્રેષ્ઠતા માને છે . ઉદાહરણ તરીકે કોઇની પાસે પોતાના પડોશી
કરતાં સો રુપીયા પણ વધારે આવી ગયા તો તે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનવા ર્ાગે છે ! કોઇએ મેહરક કે બી.એ.
સુધી નવધા મેળવી ર્ીધી તો તે નવદ્યાને ર્ીધે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનવા ર્ાગે છે . સારાંશ - મનુષ્યની પાસે જે
વસ્તુઓ છે એમાંર્ી કોઇ એકમાં વધારો ર્ઇ જાય તો તે કારણે ખુદને શ્રેષ્ઠ માનવા ર્ાગે છે !! એટલું જ
નહીં, જો તેની પાસે સંપનિ, સિા, જાનત, ગુણ વગેરે કંઇ પણ નર્ી. તો પણ તે પોતાને શ્રેષ્ઠ દે ખાડવા માટે
‘‘ હું ખુબ જ શુદ્ધ છં,’’ ‘‘હું દયાળુ છં’’ વગેરે કારણો શોધી પોતાના શ્રેષ્ઠત્વને પ્રગટ કરવા ગમે તે કરવા
તૈયાર ર્ાય છે !
વ્યક્તત પોતાને જે કારણર્ી શ્રેષ્ઠ કહે છે તેમાં કોઇ તથ્ય છે ? તે સાચુ ં છે ? ‘જરાય નહી’ એ સ્પષ્ટ
જ છે , અને એવુ ં હોવાર્ી માનવીમાંની આ મ ૂળભ ૂત કે દ્રઢ ભાવના માટે તેમાં રહેર્ી આત્માની સવથશ્રેષ્ઠતા
નસવાય બીજુ ં કંઇ પણ હોવુ ં શક્ય છે ?
૬) ‘‘હું સવથર્ી શ્રેષ્ઠ છં, બધાર્ી સારો છં,” એવુ ં પ્રત્યેક વ્યક્તતને એવુ ં ર્ાગે છે ! ચોર, દુ ષ્ટ અને ક્રોધીઓને
પણ એવુ ં જ ર્ાગે છે કે પ્રસંગોપાત એવુ ં વતથન કરતા હોવા છતાં અમે ખરે ખર સારા જ છીએ. આ માત્ર
તેમને ર્ાગતું નર્ી પણ તેમની આ દ્રઢ ભાવના હોય છે . તેઓ પોતે કરે ર્ા કૃત્યો પર, ‘અમે જનતાની નજરે
આપણાં તે કમથ ભર્ે હીન અને કઠોર દે ખાતા હોય તો પણ એ કરવા પાછળ અમારું એક ધ્યેય હોય છે ’ એવી
ુ નસધ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે . તાત્પયથ – આપણે ગમે તેવા હોઇએ કે આપણો
ચાદર ઓઢી સુગણ
વ્યવહાર ગમે તેવો હોય તો પણ તેની સાર્ે આપણો જરાય સંબધ
ં ન હોઇ આપણે જ સારા, શુધ્ધ, સુદ
ં ર
છીએ, એવી પ્રત્યેકની સ્વયં પ્રેહરત સમજણ હોય છે . આ સાવથનત્રક અનુભવનો તાત્ત્વક અર્થ શુ ં હોઇ શકે?
આત્માની શુદ્ધતા, ઉપાનધધમથર્ી અબર્તતતા અને નપ્રયતા એ ર્ક્ષણો જ ઉપર જણાવેર્ સ્વયં નસદ્ધ
પ્રનતનતના કારણો છે , એવુ ં નસદ્ધ નર્ી ર્તુ?ં
૭) પ્રત્યેક વ્યક્તતમાં બીજા બધા પ્રત્યે દોષ ભાવના હોય છે ! બધામાં કોઇ ને કોઇ દોષ છે અને પોતાનામાં
કોઇ જ દોષ ન હોઇ પોતે પહરપ ૂણથ છે એવો પ ૂવથગ્રહ તેઓ રાખે છે . તેઓને આ દોષદ્રષ્ટીના મ ૂળમાં એ જ

નસધ્ધ કરવુ ં હોય છે કે ‘‘ હું તો સવથર્ા દોષમુતત છં’’. પ્રત્યેક વ્યક્તત “ આપણે પ ૂણથ છીએ’ એવુ ં માનવા
પાછળ પોતાના નવષેની એ શ્રેષ્ઠત્વની ભાવના કારણભ ૂત છે . તત્પયથ – આમ અર્ગ અર્ગ રીતે સમજણ ન
પડતી હોવા છતાં બધાને પોતાના પ ૂણથત્વની બાબતે સંપ ૂણથ નવશ્વાસ છે .
૮) માતા-નપતા, સંબધ
ં ી તર્ા નમત્રગણ કે અન્ય કોઇ ગમે તેટર્ા પ્રેમ અને પૈસા વાપરીને તર્ા શારીહરક
કષ્ટ વેઠીને આપણી સેવા કરતાં હોય, તેમ છતાં જો તેમના મુખમાંર્ી કોઇ અણગમતો શબ્દ નનકળી જાય
તો તરતજ તે આપણને ખચે
ં ૂ છે ! આપણી એ જ ઈચ્છા રહે છે કે તેમણે હંમેશા આપણા માટે કંઇ ને કંઇ
કરતાં રહેવ ુ ં જોઇએ, અને મીઠા-મીઠા શબ્દો બોર્ી પ્રેમ વ્યતત કરવો જોઇએ ! તાત્પયથ-

દરે ક પોતાને

સેવાના અનધકારી એવા મોટા દે વતા માને છે !!
૯) નાંના બાળકોને તેઓ જે માંગે છે તે આપણે આપીએ, તો પણ તેમના મનની નવરુદ્ધ કંઇ પણ ન ર્વુ ં
જોઇએ ! ભગવાનની જેમ તેમની સ્તુનત કરી, તેમને નૈવેધ ધરતા રહેવ ુ ં એવી તેમની ભાવના હોય છે !
આના પરર્ી મનુષ્યમાં બાલ્યાવસ્ર્ાર્ી જ સ્વાભાનવકપણે પોતાના વ્યક્તતત્વની શ્રેષ્ઠતાનો ખ્યાર્ રહે છે , તે
નસદ્ધ ર્તું નર્ી ?
૧૦) ભેદના નસદ્ધાંતની સત્યતાનુ ં પ્રનતપાદન કરનારાઓને પણ પોતાની બાબતમાં તે ભેદ નસદ્ધાં માન્ય નર્ી
હોતો ! તે કેવો? કોઇ વ્યક્તત જો કુ રૂપ કે અભણ કે ઠોઠ છે અને કોઇ એને જેવો છે એવો કહી દે તો તે ક્રોધર્ી
ર્ાર્ ર્ઇ જાય છે ! બધા ર્ોકોએ એ મારા દુ ગુણ
થ નર્ી એમ સમજી મારા પર પ્રેમ કરવો, મારું ગૌરવ કરવુ ં
એવી સદૈ વ તેમની ઇચ્છા હોય છે .
૧૧) જીવની નનકૃષ્ટતા અને અલ્પતાનુ ં પ્રનતપાદન કરવાવાળા પણ એ વાતને ભ ૂર્ી જાય છે અને સ્વયંને
માટે બોર્ાયેર્ાં કડવાં વેણને સહન નર્ી કરી શકતા. ન્યાયાર્યમાં તેમની નવરુદ્ધ માનહાનનનો કેસ દાખર્
કરવામાં જરાપણ ખચકાતા નર્ી..
૧૨) ભેદની અનંતાના મ ૂળ અને તેના સત્યત્વને કારણે સમાજમાં શ્રેષ્ઠતા અને કનનષ્ઠતાનુ ં નનમાથણ ર્ાય છે .
રૂપ, નવધા, ધન, જાનત, આયુ, સ્ત્રી-પુરુષ વગેરે અનેક ભેદ, મનુષ્યમાં હજારો પ્રકારે શ્રેષ્ઠતા-કનનષ્ઠતા પેદા
કરે છે . જાનત-જાતીનો ભેદ, ભાઇ-ભાઇમાં ભેદ, સ્વામી-સેવકમાં ભેદ, પક્ષ-પક્ષમાં ભેદ, દે શ-ભાષામાં ભેદ,
પહેરવેશમાં ભેદ, દે વતા-ભતતોમાં ભેદ એવી ભેદની કર્ા બધામાં જુ દાપણુ ં અને ઊંચ-નીચનુ ં નનમાથણ કરે છે .
આ જોઇએ તો તે ત્યાજ્ય ર્ાગીને અમે, ઉપર નવવરણ કરે ર્ા આત્માના એકત્વના ઔપનનષદ નસદ્ધાંત
સ્વીકાયથ ર્ાગે છે .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ- ૧૨
જીવ બ્રહ્મૈક્ય જ્ઞાન
૧) અમે વારં વાર જીવ બ્રહ્મૈક્ય જ્ઞાનના નવષયમાં કહી રહ્યા છીએ. અને અનેક વખત સાંભળીને આપને પણ
આ નવષય સમજમાં આવ્યો છે . પરં ત ુ આધ્યાત્ત્મક જ્ઞાનની િાથિવિક સફળિા સાધકના આંિહરક જીિનમાં
જીિવનશ્ચયના થથાને આત્મવનશ્ચય થિાના આંિહરક પરીિિતનમાં છે . આ બોધનો હેત ુ એવા બ્રહ્માત્મ નનશ્ચયને
પ્રાતત કરાવવાનો છે . જો તમારો જીવ નનશ્ચય હજુ સુધી ગયો નર્ી અને અલ્પતાની ક્સ્ર્નત જેમની તેમ છે
તો આટલું દીઘથ શ્રવણ નકામું જ ગણવામાં આવશે. આ રીતનુ ં પ્રયોજન વગરનુ ં શ્રવણ પરોક્ષજ્ઞાન છે . આ
પરોક્ષજ્ઞાન અપરોક્ષનુ ં સાધન બનવુ ં જોઇએ. તમારા જીવનમાં આત્મક્સ્ર્નતની પરાશાંનત ક્સ્ર્ર ર્વી જોઇએ.
એવુ ં જો ન ર્ાય અને હજી સુધી જીિ-બુદ્ધદ્ જેમની િેમજ છે િો અનેક િષોનું શ્રિણ વનષ્ફળ જ જાણવું !!
આ તો એવુ ં ર્શે કે ‘‘બાર વષથ રામાયણ સાંભળી અંતમાં પ ૂછે કે રામ અને સીતાનો સંબધ
ં શુ ં છે ?’’ !!

“તમે ઉપાનધયુતત વ્યક્તત નર્ી. તમે ઉપાનધરહહત સચ્ચ્ચદાનંદ આત્મા છો” એ જ શ્રુનત અને
સદગુરુનો નસદ્ધાંત છે . પરં ત ુ જયાં સુધી શ્રોિાઓની વ ૃવત્ત અંિમુખ
ત નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ વસદ્ાંિ ગ્રહણ થઇ
જ િકિો નથી. જે સાચો સાધક છે તેની અંદર નવચાર જવાળાઓ ઊઠતી રહે છે , તે પોતાની અંદર
આત્મનનશ્ચય પ ૂણથ કરીને આત્માનંદમાં રમમાણ ર્યેર્ો હોય છે .
અનેક શ્રોિાઓમાં ઘણું કરીને અંિમુતખ ક્થથવિ નથી હોિી, એજ િેમનો મુખ્ય દોષ છે . તે પોતાના
શરીર અને વ્યવહારના નવષયોમાં જ નવચારરત રહી, આત્મનવષયર્ી દૂ ર રહે છે . સંસારમાં હંમેશા જ કોઇને
કોઇ અભાવ રહે જ છે ! કોઇ ને ધનની તાણ છે તો કોઇને સંતાનની ખોટ છે . તો કોઇને છોકરાના નોકરીધંધા અને છોકરીના ર્ગ્નની બચિંતા છે , તો કોઇને બબમારીની બચિંતા છે . આ રીતે સંસારમાં તમામ કોઇ ને કોઇ
બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા છે ! પણ આત્મહહિેચ્છછએ સાંસાહરક ચચિંિાઓ પોિાના અંિ:કરણમાંથી કાઢી નાખીને હંમેિા
આત્મવિચાર- આત્મ ધ્યાનમાં લાગ્યા રહેિાનું છે .
૨) “તમે દે હાહદ ઉપાનધર્ી યુતત નર્ી, તમે તો શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છો”. અમારો આ ઉપદે શ સાંભળતાં જ
તમારામાં તે આત્માનાં ર્ક્ષણો સ્ુહરત ર્વાં જોઇએ. આત્મામાં તદાકાર ર્ઇને, તમારામાં સ્વરૂપનો આનંદ
પ્રગટ ર્વો જોઇએ. તમને એમ ર્ાગવુ ં જોઇએ કે ‘હા હું શાંતસ્વરૂપ આત્મા જ છં’. ગુરુ દ્વારા ‘તત્વમનસ’ એવો
બોધ આપતાં જ નશષ્ય તરફર્ી ‘અહં બ્રહ્માક્સ્મ:’ એવો ઉિર આવવો જોઇએ

સારાંિ—સાધકની અંિ:

ક્થથવિમાં ફરક જોિા મળિો જોઇએ, એ સાધકનું અત્યંિ પ્રમુખ લક્ષણ છે . જો એવુ ં નર્ી તો તેમના માટે આ
શ્રેષ્ઠ અધ્યાત્મ શ્રવણનુ ં મ ૂલ્ય એક સામાન્ય ભાષણ જેટલું જ ગણાશે. કોઇ ર્ૌહકક નવષયનુ ં વ્યાખ્યાન
સાંભળી તે ત્યાં જ ભ ૂર્ી શકાય, પરં ત ુ અધ્યાત્મ નનરૂપણને પોતાના અંતરમાં સંઘરી રાખવુ ં જોઇએ. તમારાં
અંત:કરણમાં જેટર્ો બોધ તમે સંગ્રહ કરશો એટર્ા જ તમે શ્રેષ્ઠ સાધક ! િાત્પયત - પોિાની અંદર
આત્મવિષયનો વિચાર, અનુસધ
ં ાન િથા વનશ્ચય ક્થથર થિો જોઇએ.
ર્ૌહકક કમાણીનુ ં મહત્વ નર્ી. સંસારમાં મનુષ્યએ કરવા યોગ્ય, અનત મહત્વનુ ં કામ એટર્ે પોતાનો
એક ભવ્ય બંગર્ો બનાવવો એ જ ને? સારુ, બંગર્ો બાંધ્યા પહેર્ા સેવાનનવ ૃત ર્યા પછી તેને કયાં રહેવ ુ ં
છે , એ પણ કેટર્ાય ર્ોકોનુ ં નનનશ્ચત નર્ી હોતું ! પાછં મકાન માટે સૌ પ્રર્મ સ્ર્ળ પસંદ કરવામાં ૨-૩ વષથ
જાય જ ! પછી નકશો બનાવવા, પરવાનગી મેળવવા ધક્કા ખાવા પડે. ઉછીના ર્ઈ, દે વ ુ ં કરી ધનની
વ્યવસ્ર્ા કરવી પડે. ઘર બનાવવા જરૂરી સામાન ખરીદી તે સ્ર્ળ પર પહોંચાડવુ ં પડે. પછી કારીગરો મળે
નહી, એટર્ે તેના માટે દોડધામ કરવી પડે ! આમ અત્યંત પહરશ્રમ કરી, મોટા પ્રયત્નોર્ી મનુષ્ય મકાન
બનાવે છે . અને પોતાનુ ં ઘરા બાંધી પોતાને ધન્ય અનુભવે છે ! પરં ત ુ શુ ં આ બંગર્ાર્ી સુખની પ્રાપ્તત ર્ઇ?
હવે તે બંગર્ામાં જઈ રહેવા ર્ાગ્યો. પહેર્ા બીજાના ઘરમાં ભાડેર્ી રહેતો ત્યારે નનનશ્ચિંત હતો. પણ હવે આ
પોતાનુ ં ઘર એમ માની બચિંતા કરવા ર્ાગ્યો ! ઘર ભાડે આપે તો ભાડૂઆતે તે ઘર ખરાબ ન કરવુ ં અને
ઘરની હદવાર્ પર એક પણ ખીર્ો ન મારવો, આ નવષયે ચોક્કસ હોય છે . આવો મકાન-માબર્ક- “ભાડૂઆતે

ભીંતમાં ખીર્ો ધરબ્યો તો તે ખીર્ો કોઇ એની છાતીમાં ધરબી રહ્ું છે , એવુ ં ર્ાગે છે !” એવુ ં કહેતા અમે
સાંભળ્યો છે . તાત્પયથ- સંસારમાં મકાન બનાિવું એને એક મહત્િપ ૂણત કાયત માનિાિાળાને કહો, કર્ું ફળ
મળી ગર્ુ?ં બધા કરે છે એટર્ા માટે આપણે પણ કારણ વગર એવુ ં કરીએ છીએ ! સંસારમાં ર્ગભગ બધા
ધનની બચિંતામાં ર્ાગ્યા રહી તેના ગુર્ામ ર્ઇ રહે છે ! જો સાધકમાં પણ આ પ્રકારનો ર્ોભ ઘર કરી જાય,
તો એ આશ્ચયથની વાત છે ! સાધકે તો અધ્યાત્મ નવચારમાં અને આત્માનુભવમાં મગ્ન રહેવાનુ ં છે . જેવી રીતે
બધામાં ધન વગેરે સાંસાહરક નવષય યાદ ન કરવા છતાં આપ મેળે ઉદભવે છે , તે રીતે સાધકમાં અધ્યાત્મ
નવષયોનુ ં આપોઆપ સ્ફૂરણ ર્વુ ં જોઇએ.
પોતપોતાની પહરક્સ્ર્નત અનુસાર પ્રત્યેક વ્યક્તતને કોઇ ન કોઇ બચિંતા, દુ :ખ રહે જ છે . તેની સાર્ે
ચોંટી રહી, તેમાંર્ી કઈ રીતે મુતત ર્વાય, એવી બચિંતા કરતા રહેવાનો મનુષ્યનો સ્વભાવ બની ગયો છે .
સાધક માટે એ આવશ્યક છે કે તે એને નમથ્યા જાણીને તેમને વધારે મહત્વ ન આપે. બીજાના કાયથ કરતી
વખતે જે સામાન્ય ભાવના હોય છે , એ જ સામાન્ય ભાવનાર્ી પોતાનુ ં કામ કરવુ.ં
તમારે કામ તો કરવુ ં જ પડશે, તો કરો. પરં ત ુ સહજ ભાવર્ી કરો, કામ પ ૂણથ ર્તાં જ પોતાના
આત્માનંદમાં ર્ીન ર્ઇ જવુ ં શક્ય છે . સાધક પોતાના મુખ્ય કતથવ્યને છોડીને જો અન્ય કાયોમાં મંડ્ો રહે,
તો તેનો શો ર્ાભ? એ તો “તમે કહો તે એક છોડી ને બીજુ ં બધુ ં જ કરે છે !” એમ કહેવા જેવુ ં ર્ાય.
અનેક નશષ્ય ગુરુની પાસે આવીને ખુદની સાંસાહરક સમસ્યાઓની બાબતે પ્રશ્ન કરે છે . એકાદુ ં કામ
કરવુ ં હોય તો ગુરુને “ અમે આ કામ કરીએ કે નહી?, કામમાં ર્ાભ ર્શે કે?” એવુ ં પ ૂછે છે . બીજા કેટર્ાક
નશષ્યો “ અમારે વ્યવહારમાં મોટું નુકસાન ર્યુ ં છે , તે માટે હજાર રુનપયા આપવાનો અનુગ્રહ કરો” આવી
પ્રાર્થના કરે છે . “મારું સંતાન બબમાર છે , તેના માટે શુ ં કરું?” આ રીતની અનેક વ્યાવહાહરક સમસ્યાઓના
નવષયમાં તેઓ પ્રશ્ન કરતા રહેતા હોય છે , ગુરુ પણ તેમના અલ્પાનધકારને જોઇને, તેમને કંઇ ન કંઇ સાંત્વના
આપીને વળાવે છે . પરં ત ુ જે સાધક સ્વયંની વાસ્તનવક પારમાનર્િક પ્રગનત ઇચ્છે છે તે સાંસાહરક સમસ્યાઓ
બાબતે પ્રશ્ન નર્ી કરતાં. તેઓ ગુરુને આધ્યાત્ત્મક પ્રશ્નો જ કરે છે .
આ બ્રહ્માત્મૈક્ય બોધ જીવને નનરાનતષય આનંદના પરમોચ્ચ પદ સુધી પહોંચાડી દે છે ! એ રં કને
રાજા બનાવી દે છે . દયાળુ સદગુરુ દુ :ખો અને અભાવમાં સપડાયેર્ા જીવો ઉપર કરુણા કરીને તેમના
જીવનમાંર્ી અહંકાર, અજ્ઞાન, મોહ, આશા વગેરે દુ ગુણ
થ ોને દૂ ર કરીને તેમને પહરપણથ આનંદની ક્સ્ર્નત સુધી
પહોંચાડી દે છે . સંસારમાં તમામ સુખ ભેગાં ર્ઇને પણ આ પ ૂણાથનદ
ં ની બરાબરી નર્ી કરી શકતાં. કાપડના
હજારો કટકાને ભેગા જોડી દે વાર્ી એક ટૂકડા વગરની (આખી) ધોતી બનાવી શકાય?
બ્રહ્માત્મૈક્ય નસદ્ધાંતનુ ં દ્રષ્ટાંત : આકાશમાં સ ૂયથ પ્રકાશે છે અને તેન ુ ં પ્રનતબબિંબ ધરતી ઉપર રાખેર્ા ગંદા
જળર્ી ભરે ર્ા ઘડાઓ પર અને સ્વચ્છ જળર્ી ભરે ર્ા ઘડાઓ પર સમાનરૂપે પડી રહ્ું છે અને સરોવરના

સ્વચ્છ જળમાં આ પ્રનતબબિંબ પડી રહ્ું છે . ઘડાઓના મેર્ા જળમાં પ્રનતબીંબ મબર્ન દે ખાય છે . અને
સરોવરના સ્વચ્છ જળમાં આ પ્રનતબબિંબ શુધ્ધ છે . આનો શો અર્થ? પ્રનતબબિંબને મબર્નતા કે શુદ્ધતા સ્પશે છે ?
નહીં. ઉપાનધને કારણે એવુ ં દે ખાઇ રહ્ું છે , બીજુ ં કાંઇ નહી.
હવે દ્રષ્ટાંત દ્વારા જોઇએ- આ સ્થ ૂળ શરીર એક ઘડો છે અને મન- બુદ્ધદ્ધ વગેરે એમાં ભરે લ ું મબર્ન
પાણી છે ! જગદાહદમ ૂળ માયા નવશાળ સરોવર છે જેમાં સત્વગુણ રૂપી શુદ્ધ જળ ભરે લ ું છે . શરીરરુપી ઘડામાં
મન અને બુદ્ધદ્ધ વગેરે ઉપાનધરૂપી જળમાં આત્મસ ૂયથન ુ ં પ્રનતબબિંબ ‘હ’ુ ં રુપે પડેલ ું છે . ‘હ’ુ ં કહેનારો અહંકારરુપી
જીવ, ‘ હું અલ્પ છં, કનનષ્ટ છં, દુ :ખી છં,મને જન્મ–મરણ છે ’ એવા મબર્ન ઉપાનધરૂપ ગુણધમોનુ ં પોતાના
પર આરોપણ કરે છે . નશવ શુધ્ધ ઉપાનધને ર્ીધે સવથજ્ઞ ભાસે છે . ગમે તે ર્ાય તોયે ઘડાના પ્રનતબંબમાં અને
સરોવરના પ્રનતબંબમાંન ુ ં મ ૂળ બબિંબ તો સ ૂયથન ુ ં જ છે , તે પ્રમાણે જીિ અને વિિમાં એક પરાત્પર પરબ્રહ્મ જ
મ ૂળ િથતુ છે . ઉપાવધ રહહિ ક્થથવિમાં જીિ અને વિિ એક જ છે .
જીવ અલ્પજ્ઞ એટર્ે ર્ોડું જાણનાર, અલ્પકતાથ એટર્ે ર્ોડું કાયથ કરી શકનાર, વગેરે. અને ઇશ
સવથજ્ઞ, શક્તતમાન સવથસામથ્યથવાન છે . આમ, ઉપાનધના ગુણધમો પ્રમાણે જીવ અને નશવનુ ં ઐક્ય સાધ્ય
નર્ી. પણ મ ૂળ સ્વરૂપની દ્રષ્ટીએ જીવ-નશવનુ ં ઐક્ય શક્ય છે . જીવ-ઇશમાં ભોગ-ત્યાગ કરીને અર્વા જહત્અજહત્ ર્ક્ષણોના અન્વય દ્વારા જીવ અને નશવનુ ં એકત્વ નસદ્ધ ર્ાય છે . એટર્ે જીવના ઉપાનધક રૂપ અને
મ ૂળરૂપ એવુ ં નવભાજન કરી તેમાંના ઉપાનધકરૂપનો ત્યાગ કરી મ ૂળરૂપ ગ્રહણ કરવુ.ં તે જ રીતે ઇશ માં પણ
ઉપાનધકરૂપનો ત્યાગ કરી મ ૂળરૂપ ગ્રહણ કરવુ.ં બન્ને ઉપાનધઓનુ ં મ ૂળરૂપ એવુ ં અનધષ્ઠાન એક જ છે , એવુ ં
કહેવ ુ ં જ એકત્વ નસધ્ધ કરે છે .
હવે, જીવ અને નશવનુ ં નનજ સ્વરૂપ કેવી રીતે એક જ છે એને વધુ એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવીએ
છીએ. પ ૂવે દે વદિ નામનો એક રાજા વૈભવપ ૂવથક રાજ્ય કરતો હતો. ર્ોડાં વષો પછી તેણે પોતાનુ ં રાજ્ય
પોતાના પુત્રને સોંપીને સંન્યાસ ર્ઇ ર્ીધો. પછી તે ગામડાઓમાં એક હદવસ અને નગરોમાં ત્રણ હદવસ રહી
પયથટન કરવા ર્ાગ્યો. સંન્યાસ ર્ીધા પછી સંન્યાસીએ એક વખત પોતાના નગરમાં અવશ્ય બભક્ષા ર્ેવા
માટે જવુ ં જોઇએ, એવી માન્યતા છે . કારણ કે જે નગર કે ગામમાં આપણે ભવ્ય પોશાક પહેરી વૈભવપ ૂણથ
જીવન નવતાવ્યુ ં છે , તે નગર કે ગામમાં ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને બભક્ષા માટે જવાનો અર્થ છે , પોતાના અહંકારનો
સંપ ૂણથ ત્યાગ ! દે વદિ રાજા પણ ર્ોડા સમય પછી પોતાની રાજધાનીમાં આવ્યો અને નગરની બહાર
હનુમાનના મંહદરમાં રોકાયો. એક સંન્યાસી આવ્યો છે , એવુ ં સાંભળીને નગરના ર્ોકો તેના દશથન માટે
આવવા ર્ાગ્યા અને સંન્યાસીને જોતાં જ આ તો આપણા રાજા છે , એમ ઓળખી ગયા અને અન્ય ર્ોકોને
કહેવા ર્ાગ્યા કે ‘આ સન્યાસી એિલે આપણા દે િદત્ત રાજા’.

‘આ સન્યાસી એિલે આપણા દે િદત્ત રાજા’ એવુ ં ર્ોકો બોલ્યા, તે સાચુ ં છે કે ખોટું ? વાસ્તવમાં
જોવા જઇએ તો તેઓ કઇ દ્રષ્ષ્ટર્ી એવુ ં કહી રહ્યા હતા? જો બાહ્ય દ્રષ્ષ્ટર્ી જોઇએ તો કયાં એક રાજાનો
પહેરવેશ, વૈભવ અને સિા અને કયાં એક દહરદ્ર અસહાય સંન્યાસી ? તેમ છતાં, જો પ્રજા કહે છે કે ‘‘ આ તો
તેજ છે .’’ તો તેનો અર્થ એ ર્યો કે ન િો િેમણે રાજાનું રાજત્િ જોર્ું અને ન િો સંન્યાંસીનું સંન્યાવસત્િ.
િેમણે િો એ બન્ને સંબધ
ં ો િગરની વ્યક્તિને જોઇ. આ દ્રષ્ટાંતમાં, જીવના જીવત્વનો ત્યાગ કયો તર્ા ઇશના
ઇશત્વને પણ છોડ્ું અને ફતત જીવ-ઇશના મ ૂળ સ્વરૂપ બ્રહ્મત્વને જ જોયુ,ં એને જીવેશ્વરનુ ં ઐક્ય એમ
કહીએ. ઉપાનધ નાની હોય કે મોટી હોય, તેમાં સુખ- દુ :ખ, અમીરી-ગરીબી જેવાં દ્વન્દ્ધ હોય જ છે . ગરીબની
ઉપાનધ નાની એટર્ે તે દુ :ખી અને રાજાની ઉપાનધ મોટી એટર્ે તે સુખી, એવુ ં હોતું નર્ી. મોટી ઉપાનધમાં
મોટું સુખ હોય તો મોટાં કષ્ટો પણ હોય છે . તાત્પયથ - ઉપાનધ નાની હોય કે મોટી હોય, તે નવકારી, નાશવંત
અને દ્વંદ્વ સ્વરૂપ જ છે . ઉપાનધ સુખ-દુ :ખાત્મક હોઇ, તેને પર જવાર્ી જ આંતહરક સુખની પ્રાપ્તત ર્વી શક્ય
છે .
સાધકો ! અમે પ્રસ્તુત નવષયનુ ં પ્રનતપાદન કરતાં અનેક દ્રષ્ટાંતો-યુક્તતઓર્ી આપેલ ું જીવ-નશવના
ઐક્યનુ ં જ્ઞાન આત્મસાત્ કરીને મુક્તત રુપી સુખનુ ં રાજ્ય ભોગવતા રહો !
----------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-૧૩
વ્યવિરે ક અને અન્િયજ્ઞાન
આજનો મુખ્ય નવષય છે , ‘‘ પારમાનર્િક રૂપર્ી સત્ય એક જ છે . તે અનેક ર્ઇને દે ખાય છે .’’ સંત
એકનાર્ મહારાજે એના માટે માનસ પુજાનુ ં દ્રષ્ટાંત આતયુ ં છે . અર્વા આને સ્વતનનુ ં દ્રષ્ટાંત પણ આપી
શકાશે. માનસપ ૂજામાં સહુકાંઇ આપણને જ ર્વુ ં પડે છે . ભતત પણ આપણે, ભગવાન પણ આપણે અને
પ ૂજા પણ આપણે જ હોઇએ છીએ. એ જ રીતે, સ્વતનમાં પણ આપણે એકર્ા જ હોઇએ છીએ અને કેટર્ાય
આકાર, રૂપ જોઇએ છીએ. અહીં જોનાર પણ આપણે, નજરે પડતી વસ્તુ પણ આપણે, સુખ-દુ :ખનો વ્યવહાર
પણ આપણે ! આ દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે એક જ વસ્તુ અનેક ર્ઇને, દે ખાય છે . અનેક નામ-રૂપ દે ખાય, તો પણ તે
બધુ ં એક આત્મા જ છે ! આત્મા જ કૂતરો, આત્મા જ ગાય, અર્ાથત એક આત્મા એક જ સત્ય હોઇ તેના
આધારે અનેક રૂપોમાં ભાસે છે .
સત્ય વસ્તુ એવો આત્મા જ આપણે છીએ. આત્મા જ અહંકાર રૂપે દ્રષ્ટા ર્ઇ દ્રશ્ય સત્ય છે , એવી
ભાવના કરે છે . અને એમાં જ સુખ છે એમ માનીને એ સુખને મેળવવાનો માટે પ્રયત્નો કયાથ કરે છે . અને એ
જ પ્રયત્ન મનુષ્યના દુ :ખનુ ં કારણ છે . નવકારી નાશવાન નવષયોમાં સત્યત્વ બુદ્ધદ્ધ રાખીને જ મનુષ્ય સુખદુ :ખનો અનુભવ કરે છે . અને પારવગરની બચિંતાઓને ર્ઇને ફરે છે . ચમત્કાર એ છે કે, આપણે અશાશ્વતની
પાછળ પડીને શાશ્વત્ સુખની આશા રાખીએ છીએ, અને એટર્ે જ આપણને વાસ્તનવક સુખ મળતું નર્ી.
પરં ત ુ આપણે એ વાત પડતી મ ૂકતા જ નર્ી, આ જ બંધન છે ! ખુદના નનજસ્વરૂપને ભ ૂર્ીને એવુ ં માનવુ ં કે
નવષયોને ભોગવીને આપણે સુખી ર્ઇ જઇશુ,ં આ જ દુ :ખનુ ં મ ૂળ કારણ છે , આ નસદ્ધાંત છે .
એ પ્રનસદ્ધ જ છે કે આ સંસાર અનવદ્યા-કામ-કમથરૂપ છે . પોતાના નનજસ્વરૂપને ન જાણવુ ં એ મ ૂળ
અનવધા કે અજ્ઞાન છે . તે પછી કામના અર્વા ઇચ્છા. ખરે ખર તો અજ્ઞાનર્ી અહંકાર અને અહંકારર્ી ઇચ્છા
એવો ક્રમ છે . અહીંયા માત્ર ઇચ્છા નવશે જ કહ્યં છે . ભર્ે. તે પછી ઇચ્છાનુસાર કમથ કરવુ ં અને કમથર્ી બધ્ધ
ર્વુ ં એ છે ! જ્ઞાન દ્વારા આ બંધન ત ૂટી શકે છે . ‘‘ જ્ઞાનાક્ગ્ન: સવથકમાથબણ ભસ્મસાતકુ રુતે અજુ થન’’ (શ્રીમદ
ભગવદ ગીતા)

કમથ પ્રારં ભ કરવા માટે ઇચ્છા હોવી આવશ્યક છે . મ ૂર્ત: તો ઈચ્છા જ દુ :ખ રૂપ છે . કમથ શરૂ કયાથ
પછી અનેક પ્રકારની સામગ્રી અને કેટર્ીય અનુકૂળતાઓ હોવી જોઇએ. એ ન મળે તો દુ :ખ અને અંતે
કમથફળ પ્રાપ્તતની અનનનશ્ચતતા અંગેની બચિંતા ! આવા કમોને ર્ીધે દુ :ખો સાર્ેનો સંબધ
ં છૂટવાનો નર્ી.
આ વાત બધા જ જાણે છે કે અજ્ઞાનજનનત કમથ અને નવષયાસહકત જ બંધનનુ ં કારણ છે .
જગક્ન્મથ્યાત્વ અને નનજસ્વરૂપના જ્ઞાનર્ી બંધનમુતત ર્ઇ શકાય છે . આ એક ચમત્કાર જ છે કે દુ :ખદાયી
નવષયો શરૂશરૂમાં સુખદાયી ર્ાગે છે ! વાસ્તનવકતા બીજી છે અને નજરે બીજુ ં કંઇક દે ખાઇ રહ્ું છે , આને જ
માયા કહે છે ! જીવ આ માયાને સુખ સમજીને એની પાછળ-પાછળ ર્ાગ્યો રહે છે પરં ત ુ મળે છે શુ,ં દુ :ખ જ !
સાધકે આ વાત સમજીને સંસાર અને નવષયોમાં સત્યત્વ અને સુખત્વની ભાવનાનો ત્યાગ કરવો. આ
સત્યત્વ-સુખત્વને છોડીશુ,ં તો જ નવષયાસક્તત દૂ ર ર્શે. નહહ તો નહહ. બધા ર્ોકો સહજતાર્ી એવુ ં કહે છે કે
ઇચ્છા છોડો, ફળની આશા છોડો. શાસ્ત્ર પણ કહે છે , કમાથસક્તત છોડો, કમથફળ છોડો, “સંગ ં ત્યતત્વા ફર્ાનન ચ
!’’ પરં ત ુ જયાં સુધી તત્વનુ ં જ્ઞાન નર્ી ર્તું ત્યાં સુધી તે કરવુ ં બહુ જ મુશ્કેર્ છે .
ઉપર કહ્યા પ્રમાણે, સંગત્યાગ માત્ર યોગ્ય ઉપાયર્ી જ સંભવ છે . આ નવષય દુ :ખરૂપ છે , નમથ્યા છે ,
આપણને નવનાકારણ હેરાન કરે છે , આનાર્ી આગળ સુખ મળશે એવી આશા બતાવીને દોડાવ્યા કરે છે ,
સુખના ભ્રમમાં નાખીને દુ :ખ જ આપે છે ; એવો નવવેક જ આનો ઉપાય છે . આ નવષય બીજાઓ પાસેર્ી
સાંભળવાર્ી નહીં પણ આપણે સ્વયંના અનુભવર્ી જાતે જ શીખવુ ં જોઇએ, ત્યારે જ નવષયાસક્તત દૂ ર ર્ાય
છે .
‘‘નમથ્યાત્વાત્ દુ :ખરુપાત્વાત્ અનાત્મત્વાત્’’ એ ત્રણેય કારણોનુ ં જ્ઞાન ર્તાં નવષયાસક્તત આપોઆપ
પર્ાયન કરે છે . કેવી રીતે? પ્રર્મ તો જગક્ન્મથ્યાત્વ જાણીને, તેમાં અંગભ ૂત રહેર્ા નવષયો સાહત્જક રીતે જ
નમથ્યા છે એવો નનશ્ચય ર્વો જોઇએ. આપણે કોઇ વસ્તુ સાચી હશે તો જ તેની અપેક્ષા કરીશુ,ં પણ જો તે જ
નમથ્યા હશે તો તેને કોઇ મ ૂલ્ય ન આપતા, આપણે તેનો નતરસ્કાર કરીશુ.ં એટર્ા માટે નવષય ત્યાગ કરવા
માટે તેના નમથ્યાત્વનુ ં જ્ઞાન ર્વુ ં જરુરી છે . બીજુ ં એટર્ે, કોઇ પદાર્થ ગમે તેટર્ો સુખદાયી ર્ાગે, પણ જો
દ્રઢતાપ ૂવથક આ સમજ આવી જાય કે આનો ઉપયોગ મહાન દુ :ખદાયી છે તો આ પણે તેન ુ ં સેવન કરીશુ ં નહી.
દાત.- નવષનમનશ્રત પતવાન્ન ! જો આ નવષયની ઘાતકતા ખબર પડી તો તેન ુ ં સેવન નહીં કરીએ. ત્રીજુ ં એટર્ે,
આપણે આપણી પાસે ન હોય એવા નવષય પરત્વે સદૈ વ ઉદાસીન હોઇએ છીએ. ‘‘હું આત્મા છં. મારી સાર્ે
કોઇ સંબધ
ં ન હોય એવી વસ્તુ અનાત્મા છે ” એવો દૃ ઢ નનશ્ચય ર્ઇ જાય તો, આપણે એના તરફ ભ ૂર્ર્ી પણ
આકનષિત ર્ઇશુ ં નહીં.
વધુ એક નવચાર ! અમારે સુખ જોઇએ. એમ કહેવ ુ ં જ સુખવસ્તુને ગુમાવવા કારણભ ૂત છે . આપણે
સુખ સ્વરૂપ હોવાર્ી બહારના સુખની અપેક્ષા કરવી એ સ્વયંના સુખને ગુમાવવા બરાબર છે ! જે રીતે

મધ્યાન્હનો સ ૂયથ ઘુવડને રાનત્રના ઘનઘોર અંધારા જેવો ર્ાગે છે . તે જ રીતે અહંકારના પડદાર્ી અંધ ર્યેર્
વ્યક્તતને બચત્ જયોનત આત્માના પ્રગટ પ્રકાશનો અનુભવ નર્ી ર્તો. જીવ અહંકારનો ત્યાગ કરે તો જ તે
જ્ઞાનસ ૂયથ એવા આત્માને જોઇ શકે છે .
સારાંશ- અહંકારનો ત્યાગ કરીને, નવષયસક્તતને છોડીને, આપણે જ સુખસ્વરૂપ છીએ, આ દૃ ઢ
પ્રનતતીની સ્વરૂપ જાગૃનત આવે તો જ આપણે જીવન-મુતત ર્ઇશુ ં !
અહીં ર્યુ ં છે શુ ં ? નાનકડી ગફર્ત ર્ઈ છે ! જે નજીકમાં નજીક છે , તેને છોડીને જે મળી શકે તેમ
જ નર્ી તેની પાછળ ભાગી રહ્યો છે ! ઉદાહરણ - એક વ્યક્તત ખ ૂબ બબમાર ર્ઇ ગયો. વૈધે તેને કોઇ જડીબુટ્ટીનો રસ પીવા કહ્ુ.ં તે વનસ્પનત મેળવવા માટે દે શ-નવદે શમાં તપાસ કરી, જગર્માં
ં
શોધી, પરં ત ુ તે
ઔષનધઓ મળી નહીં ! આશ્ચયથની વાત તો એ બની કે તે હદવ્ય ઔષનધ ની વનસ્પનત તેના મકાનની
પાછળના વાડામાં જ હતી !! પરમ અર્થમાં પણ આવુ ં જ ર્યુ ં છે . એ પણ ર્ોડામાટે ભ ૂર્ાયુ ં છે . ‘‘હું સુખ
સ્વરૂપ છં’’ એમ કહેવાવાળો મુતત અને પોતાના સુખને બહાર શોધી રહ્યો છે તે બદ્ધ, બસ!!
અત્યાર સુધી અહંકાર અને નવષયોના નમથ્યાત્વના વ્યવિરે ક અભ્યાસ નવશે કહેવામાં આવ્યુ.ં

હવે

એની આગળનો અન્િય અભ્યાસ અમે બતાવીએ છીએ. તમામ નામ- રૂપ- ભોગ વગેરેનો નનષેધ કરીને
પોતાના સ્વરૂપમાં ક્સ્ર્ર રહેવ ુ ં એ વ્યનતરે ક છે . સ્વરૂપ જ નામ- રૂપ- ભોગ છે . અર્ાથત ્ બધુ ં બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે .
એમ માનીને વ્યાપક બ્રહ્મભાવમાં રહેવ ુ ં એ અનવ્ય છે . ઉદાહરણાર્થ- તમામ મોજાઓનો નનષેધ કરીને એક
માત્ર જળને જ જોવુ ં એ એક દ્રષ્ટી છે અને તમામ મોજાઓ જળ જ છે , એમ જાણવુ ં એ બીજી દ્રષ્ટી છે !
પહેર્ી દ્રષ્ટીને વ્યનતરે ક કહે છે અને બીજીને અન્વય. હવે અમે કહી રહ્યા છીએ તે અન્વય અભ્યાસમાં, ‘સવથ
ખપ્લ્વદં બ્રહ્મં’ એવી સવાથત્મક દ્રષ્ટી હોય છે . પત્ની, બાળકો, બંધ-ુ સંબધ
ં ી અને બીજા બધા બ્રહ્મસ્વરૂપ છે , એ
જાણી ર્ેવ ુ ં જોઇએ. અહંકાર- સ્વાર્થની સંકુબચત બુદ્ધદ્ધર્ી વ્યવહાર ન કરીને, ‘આ બધાં મારું જ સ્વરૂપ છે , બધુ ં
જ હું છં’ એવા નવશાળ ભાવર્ી વ્યવહાર કરવો જોઇએ. આ જ જ્ઞાનનો અંનતમ અભ્યાસ છે .
અન્વય જ્ઞાનમાં કોઇ પણ બાધા નર્ી. આમ હોવુ ં જોઇએ, આમ નહીં હોવુ ં જોઇએ, એવુ ં એમાં કાંઇ
નર્ી. કોઇ કાંઇ કરે કે ન કરે , તે બ્રહમ જ છે ! એકાન્ત હોય કે ર્ોકાન્ત હોય, સવથ કંઇ બ્રહ્મ જ છે ! બધુ ં એક
જ એટર્ે કે અખંડાનંદ રૂપ છે . આ જ સવાથત્મભાવ છે . ‘‘યસ્તુ સવાથબણ ભ ૂતાનન આત્મન્યેવાનુ પશ્યનત ।’’.
જ્ઞાની પુરુષમાં આ રીતે વ્યાપક નવચાર હોય છે . જો અહંકાર છે તો આ રીતની વ્યાપક રામરૂપતા અસંભવ
છે - જબ મૈં ર્ા તો રામ નહીં, અબ રામ હૈ મૈં નાહીં!

એક મ્યાનમાં બે તર્વાર રહે નહીં, એટર્ા માટે

વ્યનતરે ક જ્ઞાનર્ી અહંકારનો નાશ કરીને આત્મારામ ર્ઈને રહેવાનુ ં છે . અન્વયજ્ઞાનર્ી સવાથત્મભાવ રાખવો,
તો જ પોતાને પણ આનંદ અને બીજાઓને પણ આનંદ, એ જ નવજ્ઞાન છે .

સાધકે એ ધ્યાનમાં રાખવુ ં જોઇએ કે પોતાની અંદર ‘‘હ’ુ ં ’ અને ર્ોભ તર્ા મોહ રાખીને નવજ્ઞાન
ક્સ્ર્નતને મેળવવી શક્ય નર્ી. તમામ આશાઓનો પ ૂણથપણે ત્યાગ કરવો જરૂરી છે . ‘‘પ્રજહાનત યદા કામાન
સવાથન ્ પાર્થ મનોગતાન્……। આમાંનો શબ્દ પ્રયોગ જુ ઓ. એકર્ો કામન્ નર્ી પણ ‘‘સવાથત ્ કામાન્’’ અને
ફતત જહાનત નહીં પણ ‘‘પ્રજહાનત’’, અર્ાથત ્ બધી કામનાઓનો સંપ ૂણથ ત્યાગ કરવાનો છે . આ જ ક્સ્ર્પ્રજ્ઞનુ ં
ર્ક્ષણ છે ! સારાંશ- પોતાના અલ્પ અહંકારનો નાશ ર્યા પછી જ વ્યાપક ભાવની અનુભ ૂનત ર્ાય છે . સવથ
કંઇ બ્રહ્મ જ છે , આ ભાવ કાયમ ર્તાં બધુ કાંઇ આપણે જ ! બીજૂ ં કાંઇ વધતું જ નર્ી. પહેર્ાં કુ ળ, ગોત્ર,
નામ, રૂપ વગેરે ઉપાનધઓમાં ‘હુ’ં બુદ્ધદ્ધ દૃ ઢ રહેતી હતી. હવે આપણે જ પહરપ ૂણથ બ્રહ્મ છીએ, એ નવચાર દૃ ઢ
ર્યો. આ ક્સ્ર્નતમાં કંઇ પણ જોઇએ તો બ્રહ્માત્મા જ દે ખાય છે . સારું પણ તે, ખરાબ પણ તે જ ! સુર હોય કે
અસુર હોય, સજ્જન હોય કે દુ ર્જન હોય, બધુ ં જ આતમસ્વરૂપ જ ! તે માટે જ ‘‘નવધા નવનય સમ્યન્ને બ્રાહ્મણી ગનવ હક્સ્તનન ।
શુનન ચૈવ શ્વપાકે ચ પંહડત: સમદનશિન: ।। એવુ ં કહ્ું છે .
નવજ્ઞાની પુરુષ બ્રાહ્મણ, ગાય, હાર્ી, કૂતરો, ચાંડાર્ એ બધાં એ ક જ સ્વરૂપ છે , એમ માને છે .
ઉપર-ઉપરર્ી દે ખાતાં એ રૂપ એક જ આત્માના વસ્ત્રો છે . જેમ કે - નમત્ર પર આપણો પ્રેમ હોય તો તે કોઇપણ
વસ્ત્રો પહરધાન કરે , તેને પ્રેમ કરીએ જ છીએ ને ? નમત્ર એ સ ૂટ બ ૂટ પહેયાથ , તો જ નપ્રય અને અબોહટયુ ં પહેયું ુ
તો નપ્રય નહીં એવુ ં કાંઇ છે ? તે જ રીતે નવજ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટીએ નામ-રુપ-આકાર-ગુણ એ આત્માના કપડાં
છે . તેની તરફ તેમનુ ં ધ્યાન જ નર્ી હોતુ.ં અર્ાથત નવજ્ઞાની પુરુષ

તમામમાં આત્મભાવ જુ એ છે . આ

ક્સ્ર્નતમાં કોઇનો દ્વેષ નહી, કોઇનો નવરોધ નહી. બધુ ં કાંઇ આપણે જ એવી પ્રતીનત જેને ર્યેર્ છે એવો
જ્ઞાનીપુરુષ કોઇનો દ્વેષ કરશે? તેમની વ્યાપક દ્રષ્ટી માં નવશ્વ પ્રેમની ભાવના ભરપ ૂર હોય છે . જ્ઞાનીપુરુષે
આવી પહરપ ૂણથ બ્રહ્મક્સ્ર્નતમાં વાસ કયો હોય છે . સાધકોએ પણ શ્રવણ-મનન-નનનધધ્યાસન અને અહંકાર
નાશર્ી વ્યક્તતરે ક જ્ઞાન પ્રાતત કરીને, તે પછી સવાથત્મભાવના અન્વય જ્ઞાનમાં ક્સ્ર્ત ર્ઇને ધન્ય ધન્ય
ર્વાનુ ં છે .
------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ -૧૪

ઉપાવધ વનરસનથી સત્ય દિતન
કોઇ એક રાજા મદીરાપાન કરીને ઘર-ઘર બભક્ષા માંગી રહ્યો છે કે પોતાને બભખારી માનીને દીન-હીન
ર્ઇ રહ્યો છે . બધાની ક્સ્ર્તી એવી જ ર્ઇ ગઇ છે . પ્રત્યેક જીવ ખરે ખર નશવસ્વરૂપ હોવા છતાં ભ્રમવશ
પોતાને જીવ માની રહ્યો છે . એનુ ં પહરણામ શુ ં ર્યુ?ં તે બંધન અને દુ :ખોમાં ફસાઇ ગયો છે . આ ભ્રમનુ ં મ ૂળ
કારણ અજ્ઞાન હોઇ તેનો નાશ કરવાનો છે .
તમામ ર્ોકો દુ :ખોનો નાશ કરવા માટે- તે એકદમ શક્ય ન હોઇ તે ઓછા કરવા માટે એમ કહેશો
તો પણ ચાર્શે- બેહહસાબ પ્રયત્નો કરે છે . એ પ્રયત્નોને ર્ીધે એકાદુ ં દુ :ખ નાશ પામે પણ છે , પરં ત ુ એના
સ્ર્ાને બીજુ ં દુ :ખ ઉદભવે છે . એક દુ :ખની જગ્યા બીજુ ં દુ :ખ ર્ે છે . દા.ત. કોઇને નુકસાન ર્યુ.ં તેણે બે વષથ
અત્યંત કષ્ટ કરી તે ભરપાઈ કયુું ન કયુું ત્યાં તો એકાદો ભયંકર રોગ ર્વાર્ી તે દુ :ખી ર્યો. તેના નનવારણ
માટે ડોતટરને ત્યાં ધક્કા ખાઇ એક-બે વષથ ઔષનધ અને ઇંજેતશન વગેરે ર્ઈ, શસ્ત્રહક્રયા કરી અનેક
પ્રયત્નોર્ી તે રોગ મુતત ર્ઇ ગયો. હવે રોગ રૂપી દુ :ખ દૂ ર ર્યુ ં તો ઘરમાં કજીયા- કંકાસ શરૂ ર્ઇ ત્રીજુ ં
દુ :ખ આવ્યુ ં અને ખ ૂબ સંતાપ ર્યો. કંકાસ દૂ ર ર્યા ન ર્યા ત્યાંતો ર્ોકો દ્વારા નનિંદા અપમાન રુપી ચોથુ ં
દુ :ખ આવ્યુ ં ! સારાંશ- મનુષ્યને સદૈ વ કોઇ ને કોઇ દુ :ખ તો રહેવાનુ ં જ ! “ આ દુ :ખ કે આ ઉણપ દૂ ર
ર્વાર્ી હું સુખી ર્ઇ જઇશ” એ ભાવના વ્યર્થ જ છે .
બીજુ ં એ છે કે મનુષ્યના જીવનમાં એક સમયે એક જ દુ :ખ ન હોઇ એક સાર્ે નાના મોટા અનેક
દુ :ખો હોય છે . પરં ત ુ તેન ુ ં ધ્યાન કોઇ એક મુખ્ય દુ :ખ પર કેષ્ન્દ્રત રહે છે અને નાનાં દુ :ખ નીચે ઢંકાઇ જાય
છે . મોટું દુ :ખ દૂ ર ર્તાં જ નાનાં-નાનાં દુ :ખો પ્રગટ ર્ાય છે અને સતાવવા ર્ાગે છે . તાત્પયથ - આ દુ :ખો
મનુષ્યનો પીછો નર્ી છોડતાં, રે ભાઇ!
પ્રશ્ન- શુ ં દુ :ખોના નાશ માટે કોઇ ઉપાય જ નર્ી?
જવાબ- હા, ઉપાય છે ને ! જે રીતે કોઇ પણ રોગનુ ં અચ ૂક નનદાન કરી એ જડમ ૂડર્ી નષ્ટ કરવાર્ી આરોગ્ય
મેળવી શકાય છે . તે જ રીતે દુ :ખનુ; મ ૂળ કારણ છે અજ્ઞાન, તેવ ુ ં જાણીને, જ્ઞાનરૂપી ઔષધર્ી અજ્ઞાન
નનવારણ કરવાર્ી, આનંદરૂપી આરોગ્ય પ્રાતત ર્ાય છે .
હવે ઉપર કહેર્ા દુ :ખના નનવારણનો યોગ્ય ઉપાય છોડી દઈ, વ્યવહારમાં કેટલુકં પહરવતથન કરી
ર્ઇ દુ :ખોનાં કારણોની સમસ્યાઓ ઓછી ર્વાની સંભાવના છે ? કયારે ય નહીં. તર-તમ ના અનેકત્વના
પ્રપંચમાં એ સમસ્યાઓ ઉપરાઉપરી ઉદભવશે જ! શુ ં આપે સંસારમાં કોઇ એવી વ્યક્તત જોઇ છે જેને કયારે ય
પણ કોઇ સમસ્યા ન હોય ? વ ૃદ્ધને વ ૃદ્ધાવસ્ર્ાની સમસ્યા છે . મધ્યમ વયનાઓને સંસારની જવાબદારીની
સમસ્યાઓ હોય છે . સુખનો અર્થ છે , સમસ્યા રહહત ક્સ્ર્નત. કહો, મનુષ્ય જીવનમાં ક્યા સમયે સમસ્યાઓ

નર્ી હોતી? સમસ્યાઓની અંત ક્યારે ય નર્ી આવતો. વાસ્તવમાં આ શરીર જ એક સૌર્ી મોટી સમસ્યા છે .
આપ એનો ઉકેર્ કેવી રીતે ર્ાવી શકો? સારાંશ- પ્રત્યેક માણસના જીવનમાં સમસ્યાઓ અને દુ :ખ અનનવાયથ
છે . ર્ૌહકક ઉપાયોર્ી તેન ુ ં નનરાકરણ ર્વુ ં અશક્ય છે , એ પ્રત્યેક વ્યક્તતના જીવનના અનુભવોનુ ં નનરીક્ષણ
કયાથ પછી અમે

કહી રહ્યા છીએ. આપ એ વાત પર ધ્યાન આપો કે પ્રત્યેક વ્યક્તત આખું આયુષ્ય

સમસ્યાઓના સમાધાન અને સુખી ર્વા માટેના ઉપાયોમાં જ નવતાવી નાખે છે . પરં ત ુ કોઇ જ કોઇ સમસ્યા
ઉભી જ હોય છે . અને તે સુખી તો ર્તો જ નર્ી ! તો પછી આપણા દીઘથકાર્ીન અનુભવ પરર્ી આ માગે
સુખ પ્રાતત કરવુ ં અસંભવ છે , એવો નનણથય કરવામાં જ સમજદારી નર્ી ? આપણને, જો મારી આ વતથમાન
સમસ્યા હર્ ર્ઇ જાય તો હું સુખી ર્ઇ જઇશ, એવુ ં શરૂઆતમાં ર્ાગે છે . આ એક કામ ર્યુ ં એટર્ે સુખ જ
સુખ એવી આપણી સમજ છે . પણ એક સમસ્યામાંર્ી મુક્તત મળે ન મળે , ત્યાં તો તેની જગ્યાએ ચાર
સમસ્યાઓ આવી પડે છે . અને તે પણ અનપેબક્ષત ! આપણને આ સમસ્યાના નનવારણર્ી મને શુ ં મળશે,
એવુ ં ર્ાગે અને ખરે ખર શુ ં મળે છે એનુ ં નસિંહાવર્ોકન કરીશુ ં તો તેમાંની ખામીઓ મળી આવશે ! તાત્પયથ આ નસદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખો કે ર્ૌહકક ઉપાયોર્ી સુખ નર્ી મળતુ.ં એના માટે તો અર્ૌહકક ઉપાય એટર્ે
જ્ઞાન જ !
અનુભવી સાધક સાંસાહરક ઉપાનધઓની વાસ્તનવકતાઓને જાણી, બાહ્ય નવષયોના આકષથણનો
પ ૂરે પ ૂરો નનષેધ કરી દે છે . તે જાણે છે કે પહરશુદ્ધ આત્મા એવા તેનો એ ઉપાનધઓ સાર્ે કોઇ જ સંબધ
ં નર્ી.
જેની સાર્ે આપણે કોઇ સંબધ
ં જ નર્ી એવી વસ્તુઓ માટે આપણે દુ :ખ, નવષાદ અનુભવીએ છીએ, એ તમે
જ કહો જોઇએ! પડોસી કેવા છે ? તેમને સમયસર પગાર મળે છે કે નહીં? એની કોઇ બચિંતા કરે છે ? નહીં. તે
જ રીતે સાધક દે ખાવ પ ૂરતા સંબધ
ં વાળી ઉપાધીઓ બાબતે નનનશ્ચિંત હોય છે .
સદગુરુ બોધ કરે છે કે- શાશ્વત ઘનાનંદ મેળવીને, સાંસાહરક સુખોનો મોહ તર્ા તેના માટેની ખટપટ
કરવી છોડીને તમે વાસ્તવમાં કોણ છો, એ જ્ઞાન મેળવી ર્ો અને તેને દ્રઢ કરો. આપણે એ જાણીએ છીએ
પણ તેને જોરર્ી પકડી રાખતા નર્ી, છોડી દઇએ છીએ. પ્રવચનમાં શરૂઆતમાં જ કહેર્ા ભ્રનમત રાજાને
ર્ોડી ક્ષણો પ ૂરતું જ્ઞાન ર્ઇ ગયુ ં કે હું રાજા છં એર્ી શુ ં રાજ-સુખ મળી શકે ખરું? એ જ રીતે આપણને જો
ર્ોડા સમય પ ૂરતું ધ્યાન રહે કે હું આત્મા છં અને બાકીના સમયમાં સંસારની જજાળમાં
ં
ફસાયેર્ા રહી
જીવભાવમાં રહીએ તો સાર્થક ર્શે? એટર્ા માટે જીવભાવ નષ્ટ ર્ઈને, સદૈ વ નશવભાવમાં આવવો જોઇએ.
આપણી અંદર જ મહત્વનુ ં મોટું પહરવતથન આવવુ ં જોઇએ. એટર્ે આપણો નવો અવતાર ર્વો જોઇએ, દ્ધદ્વજ
ર્વુ ં જોઇએ. એકવાર માતાના ઉદરર્ી જન્મ ર્ીધો, બીજો હદવ્ય જન્મ સદ્દગુરુ દ્વારા પ્રાતત કરી ર્ીધો. પહેર્ો
જન્મ શોક-મોહર્ી યુતત સ ૂક્ષ્મ શરીરનુ ં મબર્ન-સ્થ ૂળ દે હના રૂપમાં ર્ાય છે અને સદ્દગુરુ દ્વારા પ્રાતત બીજો
જન્મ અનામય, પહરપ ૂણથ પરમાનંદના રૂપમાં ર્ાય છે . હવે તે ‘બ્રહ્મ જાનાનત’ અર્ાથત ્ બ્રાહ્મણ ર્યો !! કહેવાય
છે કે પહેર્ાનાં વખતમાં આયથ ર્ોકો ભગવાનને એ પ્રાર્થના કરતા હતા કે ‘‘અમારા કુ ળમાં બ્રહ્મને ન

ુ માં બ્રહમજ્ઞાનને પ્રાધાન્ય હતુ.ં બ્રાહ્મણોને ‘‘વસુધૈવ કુ ટુંબકમ’’ આ
જાણવાવાળો પેદા ન ર્ાય.’’ એ ધમથયગ
સવાથત્મભાવને ર્ીધે શ્રેષ્ઠત્વ મળ્યુ ં હતુ,ં કમથર્ી નહી. આજે પણ બ્રહ્મ ક્સ્ર્નતમાં રહીને બધાની તરફ
સમભાવર્ી જોનારા સાચા બ્રાહ્મણોને શ્રેષ્ઠત્વ આપવા જગત તૈયાર છે . સંસાર એ નર્ી જોતો કે જ્ઞાની પુરુષ
કઇ જ્ઞાનતનો છે . જોતે બ્રાહ્મણજ્ઞાનતનો વાસ્તનવક બ્રાહ્મણ છે તો ઘણુ ં જ ઉિમ છે . ‘અમે વંશપરં પરાર્ી
બ્રાહમણ છીએ, અમે બ્રહમને જાણીએ કે ન જાણીએ, અમે શ્રેષ્ઠ જ છીએ’ એવુ ં કહેનારા છે પણ શ્રેષ્ઠત્વ
બીજાઓએ આપવુ ં જોઇએ. ‘‘હું શ્રેષ્ઠ છં’’ એવુ ં પોતે તો ન જ કહેવ ુ ં જોઇએ. પહેર્ાં બ્રાહ્મણોને તેમના જ્ઞાન,
તયાગ અને સમત્વ ગુણોને કારણે શ્રેષ્ઠત્વ મળે લ ું હતુ.ં પરં ત ુ હવે ગુણ વગરના હોવાને કારણે

ર્ોકોએ

બ્રાહ્મણોને માન આપવાનુ ં છોડી દીધુ ં છે . વાસ્તવમાં જોવા જઇએ તો જે બ્રાહ્મણ બ્રહમજ્ઞાની ર્ઇને તમામને
સમભાવે નનવાથર્થ પ્રેમ કરે તો આખું જગત તેમને વંદન કરશે.
હવે મ ૂળ નવષય પર આવીએ - જીવ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે . પરં ત ુ એક ય:કનશ્ચત ર્યો છે એ જ મોટું
નુકસાન ! આ ક્સ્ર્નત આવવાનુ ં કારણ, તેણે નવકારી, નાશવંત ઉપાનધનુ ં અવર્ંબન કયુું છે , એ જ છે . અમે
અત્યાર સુધી એ બતાવ્યુ ં છે કે એ ઉપાધીઓને ગ્રહણ કરવાને ર્ીધે, જીવ ન છૂટી શકાય એવા દુ :ખોમાં
ફસાયો છે , અને ઉપાનધરહહત પોતાનુ ં નનજ સ્વરુપ જાણવુ,ં એ જ દુ :ખના નાશનુ ં કારણ છે એ વાત પણ
બતાવી છે . હવે આ વાતને આધારે શ્રુનત બોધ કરનારા ‘તત્વમનસ’ નો રહસ્યાર્થ જાણી ર્ઈએ.
‘તત્વમનસ’ માંના ‘અનસ’ પદ પ્રર્મ સમજવુ ં પડે. તે માટે પહેર્ાં ‘તત્’ શબ્દનો શુ ં અર્થ છે એને
સમજીએ. તે સવથજ્ઞ, સવથશક્તતમાન વગેરે ર્ક્ષણોર્ી યુતત નવદ્યોપાનધયુતત ઈશ્વર છે . તે યશ, કીનતિ વગેરે
ષ્ગુણૈશ્વયથસપ
ં ન્ન છે . એટર્ે તે પહરપુણથ સત્ય, પરબ્રહ્મ નવદ્યામાં પ્રનતફબર્ત ર્ઇને ઇશ્વરરૂપ પામે છે . ઇશ્વરે
જગત બનાવ્યુ ં છે . તેણે અનંત કોહટ જીવોનુ ં નનમાથણ કયુું છે . તેની સાર્ે જ તે જીવ યોનનઓના જીવોના
ઉદ્ધારનો માગથ પણ બનાવવો જ પડે ને? એટર્ે નવચાર કરીને વેદોનો પ્રસાર કયો. દુ નનયામાં જ્યારે -જ્યારે
અધમથ વધ્યો ત્યારે -ત્યારે ધમથસ્ર્ાપના માટે અવતાર પણ ર્ેવા ર્ાગ્યો. આપણને નાનાં-મોટાં કતથવ્યો હોય,
તો ઇશ્વરને મહાન કતથવ્યો છે ! તેને આખું નવશ્વ ચર્ાવવાનુ ં છે , કેટર્ો પ્રયાસ !
ઇશ્વરની ઉપાનધ એટર્ી નવશાળ છે કે જેની કલ્પના પણ કરવી અસંભવ છે . કયાંક દુ ષ્કાળ પડે છે
ક્યાંક ભારે વરસાદ, તો બીજે કયાંક ભયંકર યુદ્ધ ર્ઇ જાય છે ! આપણી નાની મોટી ઉપાનધઓમાં નાના મોટા
દુ :ખ હોય છે . કયાંક પડી જઇએ, માથુ ં ુટી જાય. જ્યારે ઇશ્વરની ઉપાનધમાં અસંખ્ય ર્ોકોના જીવ જતાં રહે
છે . ઉપાનધ નાની હોય કે અત્યંત મોટી, ઉપાનધ ધમથમાં શુ ં ફરક પડ્ો? ઇશોપાનધ એટર્ીએ મોટી છે , કે
કલ્પના જ ન કરી શકાય! તેમાં સારુ પણ એટલું મોટું અને ખરાબ પણ એટલું જ મોટું ! ઈશ્વરીય સિામાં
દે વ અને દાનવ બન્ને છે . અર્ાથત ઉપાનધ કેવી પણ હોય તેમાં ઉપાનધના ધમો જોડાયેર્ાં રહે છે . તે ઉપાનધ
ભર્ે સામાન્ય મનુષ્યની હોય, ધનવાનની હોય, રાજાની હોય કે ઈશ્વરની હોય, તેમાં સુખ-દુ :ખ જેવા બધા
ગુણધમથ હોય જ છે . આ નસદ્ધાંતને સમજો.

બધાયના જીવનમાં

એ દુ રાશા રહી છે કે અહીંની ઉપાનધ વધારી અમે સુખી ર્ઇ જઇશુ.ં અમારી

જજાળ
ં
નાની છે , એટર્ે અમે દુ :ખી છીએ. જો અમારી ઉપાનધ મોટી ર્શે તો અમે સુખી ર્ઇ જઇશુ ં એવી
ભાવના રહેવાને કારણે બધા પોત-પોતાની ઉપાનધને વધારવામાં જ વ્યસ્ત છે . ખ ૂબ પૈસા કમાવવા, મોટું પદ
મેળવીશુ,ં કીનતિ વધારીશુ ં તો વધારે માં વધારે અનતશય સુખ મળે , એવી નત્રરાનશ આપણે માંડીએ છીએ. છે કે
નહી? પણ અહીં જ આપણો હહસાબ ચ ૂકે છે . આ સમપ્રમાણ નર્ી વ્યસ્ત પ્રમાણ છે . ઉપાનધ જેટર્ી વધે છે ,
એના પ્રમાણમાં સુખ નર્ી વધતુ.ં ઉલ્ટાનુ ં ઘટતું જાય છે ! જુ ઓ ને, ઉપાનધ પવથત જેટર્ી વધારી દઇએ તો
પણ, અન્નપાન વગેરે દૈ હહક સુખ તો જેટર્ાં છે એટર્ાં જ રહે છે . પરં ત ુ માનનસક જવાબદારી, ખેંચતાણ
વધતી જ જાય છે . ઉપાનધ અનત વધી જાય તો તેના ઉપાયમાં જ બધો સમય ખચથ ર્ઈ જતાં આરામ મળતો
નર્ી. મનુષ્ય નર્ી શાંનતર્ી ખાઇ-પી શકતો કે નર્ી શાંનતર્ી ઊંઘી શતતો ! શુ ં એ સુખનાં ર્ક્ષણો છે ? ‘હકમ્
સુખમ્’? ‘સુખ-દુ ખાત્યય:’ ।
પ્રશ્ન -

સુખ ક્યું છે ? સુખ અને દુ :અ બન્નેર્ી રહહત જે ક્સ્ર્નત છે તે જ સાચુ ં સુખ ! પોતાના નનજસ્વરૂપ

એવા નનરુપાનધક બ્રહ્મ, તે જ નનજ ક્સ્ર્નત છે . એટલું જાણવાર્ી આપણો ભ્રમ દૂ ર ર્ાય છે .જો કે ‘તત્’ નો
વાચારૂપી ઈશ્વર જ્ઞાનપ ૂણથ છે , જગત્કતાથ છે . તો પણ પરાત્પર બ્રહ્મએ, ઇશ્વર ર્વુ ં એટર્ે એક પગનર્યુ ં નીચે
ઉતરવા બરાબર જ !. ઈશ્વરને પણ નવદ્યોપાનધનુ ં ગ્રહણ હોવાર્ી તેને પણ નનરુપાનધક બ્રહ્મમાં નવશ્રામ કરવો
પડે છે . ઈશોપાનધનુ ં નવશ્ર્ેષણ કરીશ ં ૂ તો તેને ર્ીધે જ નવશ્વની ભઠ્ઠી સળગે છે એવુ ં જાણીશુ ં ! તેમાં અસંખ્ય
પરપોટાઓ હોઇ તેમાંના અનેક પરપોટા ઉકળતા રસાયણો જ છે ! ઉપાનધનો નવસ્તાર કેટર્ો અને વૈનવધ્ય
કેટલું ! કેટર્ાય પરપોટા પર જીવસ ૃષ્ષ્ટ પણ હશે. આ કલ્પનાતીત નવશ્વનો કર્ાપ કેટર્ો અફાટ !
ઇશ-નનનમિત સંસાર પણ ઉત્પનત –નવનાશ અને દુ :ખ રૂપ જ છે ! ગમે તે ર્ાય, તોયે તે ઉપાનધ જ
ુ ં તે અત્યંત અલ્પ, નવનાશી,
ને? ઇશોપાનધ જ અનેક ર્ોપ-દોષ યુતત છે . તો જીવની ઉપાનધનુ ં તો શુ ં કહેવ?
બંધનકારક અને દુ :ખદાયક છે . એમાં શંકા જ નર્ી. આ પ્રત્યેક વ્યક્તતનો અનુભવ છે . એટર્ા માટે જીવને
બંધનમાં નાખનાર અનનષ્ટોનુ ં નનરસન કરવુ ં જ જોઇએ.
એક બાળકને પીઠ પર મકોડાએ ચટકો ભયો. તે બાળક મોટેર્ી રડવા ર્ાગ્યુ.ં પણ તેને મકોડાએ
ચટકો ભયો છે તેનાર્ી અજાણ હોવાને ર્ીધે તેને છાનુ ં રાખવા તેને ડોર્ાવી, દૂ ધ પીવડાવી, ઘંટી વગાડી
ચ ૂપ કરવાનો પ્રયત્ન કયો. પરં ત ુ કેમેય કરીને બાળકનુ ં રુદન બંધ ર્યુ ં નહીં. અંતે બાળકની પીઠ પર હાર્
ફેરવતા, તેને મકોડો કરડ્ો છે એવી ખબર પડી. તેને ઉખેડીને તરત જ ફેંકી દીધો અને બાળક શાંત ર્ઇ
ગયુ.ં આ રીતે આ જીવ પણ અનવધાને કારણે આ જજાળમાં
ં
આવીને બંધાઇ ગયો છે અને દુ :ખી ર્ઇ રહ્યો છે .
જો તે ઉપાનધ સાર્ેન ુ ં તાદાત્મય દૂ ર કરી દે તો તે આ બંધનર્ી મુતત ર્ઇને મોક્ષરૂપી સમાધાનને પ્રાતત કરી
શકે છે . ઉપાનધના નનરસનર્ી મ ૂળભ ૂત અનધષ્ઠાન વસ્તુ બાકી રહે છે . જીવ અને નશવની ઉપાનધઓમાંર્ી નશવ
ઉપાનધનુ ં નનરસન કરી જોવુ ં કહઠન છે , કારણ કે ઇશ્વરે નનમાથણ કરે ર્ા નવશ્વનુ ં જ આકર્ન ર્ઈ શકતું નર્ી, તો

ઇશનુ ં સ્વરૂપ કઇ રીતે સમજાય? જ્યારે એમ જ છે ત્યારે ઈશ્વરર્ી પણ ઉપર એવા પરબ્રહ્મને જાણવુ ં એ તો
તેના કરતા પણ અસાધ્ય છે ! જોકે અનેક વ્યક્તતઓ બહારની ખોજમાં ર્ાગેર્ા છે . તો પણ આજ સુધી તે
કોઇને દે ખાયો નર્ી. તર્ા તેન ુ ં ઠામ ઠેકાણુ ં આગળ પણ મળવુ ં શક્ય નર્ી. સંસારનુ ં નનમાથણ કયારે ર્યુ?ં
સંસારની ઉત્પનત પહેર્ાં શુ ં હતુ?ં આ નવષયમાં આપણે માત્ર કલ્પના જ કરી શકીએ છીએ. આટર્ા પાછળ
જઈને પ્રત્્ક્ષ જોવુ ં શક્ય છે ? શાસ્ત્ર વણથવે છે કે સૌ પ્રર્મ ફતત એક માત્ર પરબ્રહ્મ હતુ.ં તેમાં અહમનુ ં સ્ુરણ
ર્યુ.ં તેના પછી આકાશ, આકાશર્ી વાયુ, વાયુર્ી અક્ગ્ન વગેરે પંચમહાભ ૂતોનુ ં નનમાથણ ર્યુ.ં પરં ત ુ આ બધા
તકથ જ છે . એનુ ં કોઇ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નર્ી. સારાંશ- ઇશ ઉપાનધનુ ં નનરસન કરીને પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો
શક્ય નર્ી. પણ જીવની ઉપાનધઓ એટર્ે આપની ઉપાનધઓનુ ં પ્રત્યક્ષ નનરસન કરીને તેને જોઇ શકાય છે .
દે હ-મન વગેરે ઉપાનધઓનુ ં નનરસન કયાથ પછી, જે એક નનરુપાનધક વસ્તુ બાકી રહી જાય છે , તે જ અનધષ્ઠાન
છે . અનવધા ઉપાનધનુ ં નનરસન કરવુ ં સુર્ભ સાધ્ય છે . પ્રત્યક્ષ શોધ કરવાર્ી અશક્ય ર્ાગતી નવદ્યોપાનધનુ ં
નનરસન અનાયાસ પ્રાતત ર્ાય છે .
‘તમે તમને શોધો’- આ અધ્યાત્મ અનુભવનો માગથ સુર્ભ, સાધ્ય અને પ્રત્યક્ષ પણ છે . શરીર,
ઇષ્ન્દ્રઓ, મન વગેરે આધાર અનધષ્ઠાન વસ્તુ તમે જ છો, એ જાણવાને માટે અધેય વસ્તુર્ી દ્રષ્ટી હટાવીને,
મનને અંતમુખ
થ કરવાર્ી દે હભાવ જશે. જોવુ-ં સાંભળવુ ં જેવા ઇષ્ન્દ્રય વ્યાપારોનો ત્યાગ કરવાર્ી ઇષ્ન્દ્રયો શાંત
ર્શે. જાણવુ ં છોડ્ું એટર્ે બુદ્ધદ્ધ દૂ ર ર્શે અને ‘‘હું આવો છં’’ એ ભાવ છોડતાં અહંભાવનુ ં નનરસન ર્ઇ જાય
છે .
ગુરુએ આટલું નવવરણ કરી નશષ્યને પ્રશ્ન પ ૂછયો- જયારે શરીર, મન, અહંકાર વગેરે નર્ી રહેતાં તો તે
વખતે બાકી શુ ં રહે છે ?
નશષ્યે કહ્ુ-ં કંઇ પણ બાકી નર્ી રહેત.ું
ગુરુ - ‘કંઇ પણ બાકી નર્ી રહ્ુ’ં એવુ ં કહેવાવાળા તમે તો એકર્ા રહી ગયા કે નહી?
નશષ્ય – હા, ‘‘ જે જ્ઞાનસ્વરૂપ બાકી છે તે જ હું છં. આ પછી જાણનારો જ હું છં, એવુ ં હું સદૈ વ
માનીશ’’
ગુરુ – ‘હું જાણનારો છં’, એ અમે પ ૂછયું ત્યારે આવ્યુ.ં તારી સ્વાભાનવક સ્વરૂપ ક્સ્ર્નતમાં આ કહેવ ુ પણ શક્ય
નર્ી હોતુ,ં એટર્ા માટે આ આગંતકુ કહેવ ુ ં પણ છોડીને પોતાની મ ૂળ ક્સ્ર્નતમાં રહે. તે જ તારું અને પ્રત્યેક
જીવનુ ં સ્વરૂપ છે . તે સવાથનધષ્ઠાન પરબ્રહ્મ છે .
ઉપાનધને કારણે કેટર્ીયે મુશ્કેર્ીઓ, દુ :ખ બંધન વગેરે આવે છે . કત ૃત્વ-ભોકત ૃતવ, સુખ-દુ :ખ, માનઅપમાન વગેરે ર્ક્ષણો ઉપાનધનાં છે . ઉપાનધ રહે ત્યાં સુધી આપણે કેવી રીતે દુ :ખ રહહત અને નનનશ્ચિંત ર્ઇ

શકીએ છીએ? નવછીંને હર્ેળીમાં રાખીને એમ નવચારવુ ં કે તે ડંખ નહીં દે , એ કઇ રીતે શક્ય છે ? વીંછીંના
ડંખના ર્ીધે ર્નારા દુ :ખર્ી બચવાને માટે એ આવશ્યક છે કે આપ તેને ઝટકો મારીને ફેંકી દો.
અંતે ટૂંકમાં સારાંશ કહીએ છીએ- ઇષ્ન્દ્રઓ, મન વગેરે ઉપાનધઓનુ ં નનરસન કરીને અનધષ્ઠાન સ્વરૂપ
સચ્ચ્ચદાનંદ ‘અનસ’ પદનો બોધ પ્રાતત કરીને મુતત ર્ાઓ. ઈશ્વરનુ ં સ્વરૂપ આ જ ‘અનસ’ પદ છે , કારણ કે બે
‘અનસ’ પદ કે સત્ય હોઇ શકે નહી ‘એકં હી સત્’
------------------------------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-૧૫
આત્માન ંુ ચચિ અને આનંદ લક્ષણ
આધાર શ્ર્ોક - સદાચાર ૨૧
વિશુદ્ં કેિલ જ્ઞાન વનવિિિેષ વનરં જનમ ।
યદે કં પરમાનંદં િત્િમથયદ્યં પરમ ॥
આત્માના નવષયમાં “ઈનત- આવો છે ” એમ કહેવ ુ ં શક્ય નર્ી પણ “ન ઇનત- આવો નહીં” એમ કહી
શકાય. શ્રીમદ ભગવદગીતામાં શ્રીકૃષ્ણએ “પરતસ્તુ” મન અને બુદ્ધદ્ધર્ી પર એવુ ં “તે” છે , એવુ ં કહ્ું છે પણ
“આ જ” છે એમ નર્ી કહ્ુ.ં

જો બુદ્ધદ્ધ જાણી જ નર્ી શકતી, ત્યારે આપણે તેને “આ જ” એમ કેવી રીતે

બતાવી શકીએ? તેમ છતાં તે પરમાત્મક- વસ્તુ બધાર્ી પર છે , તે મ ૂળ વસ્તુ બધાને આધારભ ૂત છે , એવા
પયાથયર્ી કે ર્ક્ષણર્ી કહેવ ુ ં શક્ય છે .
શ્રુનત પણ આત્મા ‘ઈનત’ એવુ ં કહી ન શકી. તેને પણ ‘ન ઇનત’ એમ જ કહેવ ુ ં પડ્ુ.ં “નત્વં દે હો
નેષ્ન્દ્રયાબણ ન પ્રાણો ન મનો ન બુપ્ધ્ધ:” એમ વેદ પણ ‘નેનત’ મુખર્ી જ બોધ કરાવે છે . અહીંનુ ં એકપણ
ર્ક્ષણ આત્મવસ્તુમાં નર્ી. નામ, રુપ, આકાર, ગુણ, દે શ, કાળ વગેરે એ બધા “ઇનત” માં જ આવતા હોવાર્ી
એ બધાર્ી અર્ગ હોવાને ર્ીધે, આ બધાર્ી પર છે એવુ ં કહેવા માટે સદવસ્તુને ‘તે’ શબ્દર્ી સંબોનધત
કરવામાં આવી છે . ‘તત્વમનસ – તું તે જ છે ’ આ મહાવાકયમાં ‘તે’ એટર્ે, હમણાં અમે વણથવેર્ સવાથતીત,
સ્વાનુભવગમ્ય સ્વરૂપ જ છે .
ઉપર સમજાવેર્ી યર્ાર્થ અનુભવદ્રષ્ષ્ટ છોડી, આત્માને બુદ્ધદ્ધર્ી જાણી શકીએ છીએ, એવુ ં માનવુ ં
છે લ્ર્ે સુધી આપણને અસમાધાન અને અશાંનત જ આપે છે . જેને બુદ્ધદ્ધર્ી જાણી શકાતું નર્ી, તે વસ્તુને
બુદ્ધદ્ધર્ી જાણવાના પ્રયાસો કરવાર્ી, હું હજુ સુધી નર્ી જાણી શક્યો, હું હજુ સુધી નર્ી જાણી શકયો એમ કહી

આપણે ઉદ્ધદ્ધગ્ન ર્ઈએ છીએ ! એના મ ૂળમાં આપણી એ ખોટી ધારણા છે કે આત્મતત્વ અહીંના કોઇ
ર્ક્ષણોર્ી યુતત છે . આ જ કારણે આપણે ખોટો માગથ પકડી ર્ીધો છે અને જે ર્ક્ષણો તેમાં છે જ નહીં તે
ર્ક્ષણોર્ી તેને જાણવાનુ ં સાહસ કરી અપયશ પામીએ છીએ. તો જ્ઞાન પ્રાતત કરવુ,ં એટર્ે શુ?ં એવુ ં તમે
પ ૂછશો તો તેનો ઉિર આવો છે - આત્મા તમામ ર્ક્ષણોર્ી રહહત હોવાર્ી તેને બુદ્ધદ્ધર્ી જાણી શકાતો નર્ી.
આવુ ં છે તો પણ તે સ્વાનુભવર્ી જ ગમ્ય છે , એ વાતને આપણે જાણી ર્ેવી જોઈએ.
આત્માના પહરપ ૂણથ જ્ઞાનસ્વરૂપને જોવા કોઈ સાધનની આવશ્યકતા નર્ી. તે સ્વયં પ્રકાશ છે . જેમ –
સ ૂયથને જોવા માટે દીપકની આવશ્યકતા નર્ી, એ રીતે જ આત્માને જોવા માટે નેત્ર વગેરે કોઇપણ
ઈષ્ન્દ્રયોની આવશ્યકતા તો નર્ી જ પણ બુપ્ધ્ધની પણ જરૂર નર્ી. સ્વયમેવ જ્ઞાન-સ્વરૂપ આત્મા જોવા માટે,
અર્વા તેઓ અનુભવ કરવા માટે કોઇ અંજનની જરૂર નર્ી. એટર્ે જ તેને ‘નનરં જન’ કહેવામાં આવે છે . મન
જેને પ્રકાનશત શકાતું નર્ી, પરં ત ુ મન જેના ર્કી પ્રકાનશત ર્ાય છે , તે વસ્તુ એટર્ે જ આત્મા ! મન, બુદ્ધદ્ધ
વગેરે બધાં તેના પ્રકાશર્ી જ પ્રકાનશત ર્ાય છે આત્માનુભવ કરવા માટે વચ્ચે આવેર્ી તમામ ઉપાનધઓ
દૂ ર કરશો એ પ ૂરતું છે . જોવાનુ ં બંધ કરીને, કલ્પના કરવાનુ ં બંધ કરીને, ‘હ’ુ ં રુપી અહંકાર છોડીને, એમ બીજુ ં
બધુ દૂ ર કરી સ્વયંમાં રહેવાર્ી આન્માનુભવ આપોઆપ પ્રાતત ર્ાય છે . બધુ ં જ છોડીને દીધા પછી જે માત્ર
જ્ઞાન રહે છે , તે જ તમે છો ! હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છં, એવુ ં કહેવ ુ એ પણ એક વ ૃનિ હોવાર્ી, તે નવશેષભાવ પણ
તમે નર્ી. તમે હરપળ આ વ ૃનિમાં હોતા નર્ી. જયારે કોઈ આપને પ ૂછે છે , ત્યારે એટર્ાં સમય પ ૂરતાં “હું
જ્ઞાન સ્વરૂપ છં” આ વ ૃનિ આવે છે . અર્ાથત તે તમારું નનજ સ્વરૂપ નર્ી. એટર્ા માટે આ નવશેષ જ્ઞાનરૂપ
વ ૃનિ પણ છોડી દે . આમ ર્તાં જ, કહેનારો જ બચતો નર્ી અને કોઈ પણ ઉિર ન મળતા મહામૌનની
ક્સ્ર્નત પ્રાતત ર્ાય છે . સારાંશ – સ્થ ૂળ શરીરર્ી ર્ઈને નવશેષ જ્ઞાનરૂપ મહાકારણ શરીર સુધી તમામનો ર્ય
ર્ઈ ગયા પછી જે કંઈ બચી જાય છે , તે તમે છો. જે કહી શકાય તેમ નર્ી, તર્ા અનુભવી શકાય તેમ નર્ી
તેવા કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ તું છે . ભાઈ ! એટર્ે જ તેને તદનુસાર નનનવિશેષ, નનરં જન વગેરે નામ આપવામાં
આવ્યાં છે . જે રીતે મોજાં ઉત્પન્ન ર્તા પહેર્ા પાણી જ પાણી હોય છે , તે જ રીતે મનમાં ઉત્પન્ન ર્તી કલ્પના
રૂપી ર્હેરો નનમાથણ ર્તા પહેર્ા જ્ઞાન જ જ્ઞાન હોય છે . પાણી નવના ર્હેરો ઊઠી જ શતતી નર્ી. તે પ્રમાણે
જ્ઞાનના અનધષ્ઠાન નસવાય વ ૃનિરૂપી કલ્પનાનો ઉદય ર્તો જ નર્ી. જેવી રીતે ર્હેરો ઊઠતાં પહેર્ાં ર્હેરો
તરં બગત ર્વાના સમયે તેમજ ર્હેરો શાંત ર્યા પછી પણ પાણી હોય જ હોય છે , તે જ રીતે વ ૃનિ ઊઠતાં
પહેર્ાં, વ ૃનતનો અનુભવ ર્તી વખતે અને વ ૃનિના ર્ય પછી પહરપ ૂણથ જ્ઞાન હોય જ હોય છે . તે પહેર્ા પોતે
પોતાનામાં જ હોય છે , વ ૃનિના નનમાથણ પછી તે સાક્ષીરૂપ ર્ે છે , વ ૃનિ નાબ ૂદ ર્યા બાદ ફરી પહેર્ા જેવો જ
રહે છે , આને અનુર્ક્ષવાર્ી આત્માનુભવનાં રહસ્ય ઉકર્ી જાય છે .
આપણે હંમેશાં સંવેદનારૂપે રહીએ જ છીએ. આ કેવળ જ્ઞાન છે . કોઈ પણ નવષય જાણવો, આ

સનવનય જ્ઞાન છે . પરં ત ુ સ્વંયની ક્સ્ર્નતમાં કોઈ નવષય નર્ી. મેં જાણ્યુ ં એવુ ં ર્ાગે છે કે, પરં ત ુ ત્યાં કંઈ
જાણવાનુ ં પણ નર્ી. તત્પયથ–તમામ વ ૃનતઓના ર્ય ર્યા પછી જે નનનવિષય જ્ઞાન માત્ર છે તે આત્મા તમે છે .

જેવી રીતે આપણે પોતાના અનુભવર્ી એ જાણી ર્ીધુ ં કે આપણે હર સમયે રહેવાવાળા સદ્રરૂપ છીએ,

તેવી રીતે જ હવે બચત ર્ક્ષણોનો નનશ્ચય કરીશુ.ં

હું કેવળ ચૈતન્યરૂપ છં અને જોવુ,ં કલ્પના કરવી અને નવષયને જાણવાની સાર્ે સંબધ
ં ન હોય એવુ ં

મારું અગાધ અક્સ્તત્વ છે . “અર્ગ ર્ઈને ન દે ખાતા પોતે પોતાનામાં જ હોનારો અનુભવ સ્વરુપ હું ર્યો છં”
આ વાત નત્રપુટીરુપે અર્ગ ર્ઈને ન અનુભવતા સ્વાભાનવક રીતે (intuition) તેનો નનશ્ચય કર.

સામાન્ય રીતે આપણે તેને જ માનીએ છીએ, જે આપણને અર્ગર્ી દે ખાઈ રહ્ું છે . પરં ત ુ જે

તમામનો આધાર છે , તમામ સંવેદનાઓના મ ૂળમાં છે , આપણે તેને નર્ી માનતા. આ મંહદરમાં હજારો

માણસો બેઠા છે . આ વાતને તમામ સ્વીકારે છે . પરં ત ુ બધાને આધારભ ૂત એવી જમીન છે તે તેમને માન્ય

નર્ી ! તે ભ ૂનમ તેને નજરે નર્ી પડતી એટર્ે તેઓ માનતા નર્ી, પરં ત ુ ધરતીના આધાર વગર કોઇ બેસી
જ નહહ શકે. એ બાજુ તેમની દ્રષ્ષ્ટ જ નર્ી. આ જ રીતે, જે તમામ જ્ઞાનનો મ ૂળભ ૂત આધાર છે , જે પહરપ ૂણથ
અને સ્વયંનસદ્ધ છે , તેને નર્ી સ્વીકારતા ! આનો અર્ે એ છે કે, જયારે આપણે અતંમખ
થ ુ ર્ઈને જોઈએ છીએ,
ત્યારે જે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેનો અનુભવ ર્ાય છે . જો તેન ુ ં બીજુ ં પ્રમાણ આપવુ ં પડે તો તેનો અર્થ એ ર્યો કે

સત્ય બે છે . પરં ત ુ સત્ય તો એક જ છે અને તેનો નનશ્ચય સ્વાનુભવર્ી ર્ાય છે . આ નસવાય કોઈ અન્ય માગથ
નર્ી. આ રીતે, અમે જ્ઞાનધન, નનનવિષય, જ્ઞાનમ ૂનતિ આત્માના બચત ર્ક્ષણનુ ં નવવરણ આપને આતયુ.ં

આત્મા સ્વાનુભાવ ગોચર છે . તેનો અનુભવ ર્ેવો એવુ ં કહેવા પાછળ એક રહસ્યાર્થ છે . અમે ઉપર

બતાવ્યુ ં છે કે આત્મજ્ઞાન નત્રપુટીરુપે પ્રાતત કરવાનુ ં નર્ી, એ જ રીતે આત્માનુભવ પણ નત્રપુટીરૂપ નર્ી. તેને
નત્રપુટીરહહત સ્વયંનસદ્ધ અનુભવ દ્વારા અનુર્બક્ષત કરવાનો છે , એવો ગ ૂઢાર્થ છે . આત્માને બુદ્ધદ્ધ દ્વારા નર્ી
જાણી શકાતો. આત્માનુભવ અંત:કરણ પ ૂવથક જાણવાનો પ્રયાસ એક સાહસ છે ! મોટાભાગે બધાની એ

ફહરયાદ હોય છે કે, મને અનુભવ નર્ી ર્તો ! તેઓ સમજે છે , કે જે રીતે અન્ય નવષયોનો અનુભવ ર્ાય
તેમ આત્માનો પણ અનુભવ અર્ગ રીતે ર્શે. પણ જેમ આત્મવસ્તુ મ ૂળ છે , તેમ સ્વયંરૂપ પણ અર્ગ
અનુભવમાં ન આવનારું છે . એટર્ા માટે-નત્રપુટી-રહહત ક્સ્ર્નતમાં રહેવાની કોનશષ કરો!

પોતાની સહજતાનો, અખંડતાનો અનુભવ ન હોવાને ર્ીધે “હું જ છં” એવી દ્રઢ પ્રતીનત પ્રત્યેક

વ્યક્તતને ર્ાય છે . બધાનો આ જ નનજાનુભવ છે . આના નસવાય ર્નારા અનુભવો તો આવે છે , અને જતાં રહે
છે . અનેક સાધક એમ કહે છે કે કે મને એક વખત એવો અનુભવ ર્યો હતો, પરં ત ુ તે જતો રહ્યો. અનેક

પ્રયત્નોર્ી ર્ોડોક- અમસ્તો આવીને જતો રહે એ અનુભવર્ી શુ ં પ્રાતત ર્ાય? જે રીતે આપણી સાર્ે હરપળ
ુ ા કરવા વાળા સંબધ
રહીને આપણી સેવા-શુશ્રષ
ં ી જ આપણને પ ૂણથ સુખ આપી શકે છે , અને ક્ષબણક રોકાઇ

જનારા અનતનર્ નહી. તે રીતે આપણી સાર્ે હરપળ રહેવા વાળો નત્રપુટી રહહત મ ૂળ નનજાનુભવ જ આપણને

પ ૂણથ સુખ પ્રદાન કરી શકે છે . સારાંશ- પોતાના સ્વયં નસદ્ધદ્ધ નનજાનુભવને ન જાણતા અર્વા જાણતા રહીને

પણ તેને ભ ૂર્ાવીને આવી ભાવના રાખવી કે અમને નત્રપુટી રૂપર્ી સવથકાળ સુખાનુભવ મળશે, એ ભ ૂર્
ભરે લ ું છે .

બુદ્ધદ્ધર્ી અગોચર અક્સ્તત્વની પ્રતીનતનુ ં સ્ુરણ, હંમેશા અંદર ર્તું રહે છે . એને ક્યારે ય બહારર્ી નર્ી

ર્ાવવુ ં પડતુ.ં તેને કોઈ પણ હક્રયા દ્વારા નસદ્ધ નર્ી કરવાનુ ં તે સ્વત: નસદ્ધ જ છે . એવી રીતે સદવસ્તુની
બાબતે જે અજ્ઞાન છે . તેને માત્ર દૂ ર કરવાનુ ં છે ! આમ કરવા માત્રર્ી જ તે પ્રગટ ર્ઈ જાય છે .

તમે બધાં આત્મસ્વરૂપ જ છો, પરં ત ુ તમને તે ઓળખતા નર્ી આવડતુ.ં હું આત્મા નર્ી, તમે એવી

હઠ પકડીને બેઠો છો ! આ હઠને છોડી દો તો પછી જે આત્મા છો, તમે તે જ છો. આ જ મમથ છે .

પ્રશ્ન – ‘સોડહં’ અભ્યાસ એ નત્રપુટી આનંદરૂપ છે કે એ પણ નનરર્થક?

ઉિર - ‘સોડહં’ અર્વા ‘નશવોડહં’ નો નત્રપુટી રૂપ આનંદ કહી રહેર્ા પહરપ ૂણથ આનંદનુ ં પ્રગટરૂપ છે .

નત્રપુટી સહજ ક્સ્ર્નત અત્યંત સ ૂક્ષ્મ હોવાના ર્ીધે એકદમ ધ્યાનમાં નર્ી આવતી. પરં ત ુ ‘નશવોડહં’ના નવશેષ
અનુભવર્ી એ ધ્યાનમાં આવે છે અને તુરીયના શ્રેષ્ઠ આનંદનો અનુભવ મળ્યો હોવાર્ી નવષયાનંદની

તુચ્છતાનો ખ્યાર્ આવે છે અને આશા, ર્ોભ વગેરે દુ :ખોનાં કારણનો નાશ ર્ઈ જાય છે . આને પ્રાતત કરવા
માટે નવશેષ આનંદની તુયાથવસ્ર્ા ખ ૂબજ આવશ્યક છે .

નશષ્ય – ગુરૂદે વ ! પહેર્ાં આપ કહેતાં હતાં કે જ્ઞાનાર્જન કરો. હવે આપ કહો છો કે જ્ઞાન જરૂરી નર્ી.

આજ રીતે પહેર્ાં આપ કહેતા હતા કે અનુભવ પ્રાતત કરો. હવે આપ કહી રહ્યા છો કે અનુભવર્ી
આવશ્યકતા નર્ી. અમે કોને સાચુ ં માનીએ અને શુ ં કરીએ?
ગુરુ- જ્ઞાનની જરૂર નર્ી, એવુ ં અમે ક્યારે કહ્ુ?ં

નશષ્ય – આત્મસ્વરૂપમાં જ્ઞાનની નત્રપુટી નર્ી અને નત્રપુટીના જ્ઞાનર્ી આત્માને નર્ી ઓળખી શકાતો

એ બતાવ્યુ.ં એનો અર્થ તો જ્ઞાન નનરર્થક છે એ જ ર્ાય છે ને?

ગુરુ – નહીં, નહીં. સાધકે કંઈ-ને-કંઈ તો જાણવાનુ ં હોય જ છે . ‘આત્મસ્વરૂપ બુદ્ધદ્ધર્ી સમજાય એવુ ં

નર્ી, નત્રપુટીરહહત છે ’, આ વાત જાણવી તો જોઇએ ને? અર્ાથત જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે , એ નસધ્ધ ર્ાય છે .

આ જ રીતે, નત્રપુટીરહહત ર્યા પછી પણ આત્માનો અનુભવ તો છે જ છે . એ પ્રાતત કરવા માટે અંતમુખ
થ ર્ઈ
તતસ્વરૂપ ર્વુ ં જરૂરી છે . સારાંશ – અમે એ કહ્ું છે કે કોઇ પણ સંજોગોમાં આપણે આત્માનો અનુભવ પ્રાતત
કરવાનો છે જે તમે સમજી રહ્યા છો કે કંઈ પણ જાણવાનુ ં નર્ી અને કોઈ પણ અનુભવ નહીં ર્વાવાળો શ ૂન્ય
છે , એવુ ં અમે નર્ી કહ્ુ.ં

આત્મવસ્તુ અતીષ્ન્દ્રય હોવાને ર્ીધે, અનુભવ પ્રમાણ વગર તેને અન્ય કોઈ ઉપાય દ્વારા જાણી

શકતો નર્ી. વેદોનુ ં પણ આ જ કર્ન છે , અને ગુરુ પણ આજ અનુગ્રહ કરે છે . સદગુરુનો અનુગ્રહ અર્ાથત
આત્મજ્ઞાન અને આત્માનુભવ દ્વારા આતમજ્ઞાનના મમથને સમજાવવો.

જે રીતે કોઈ શાહુકાર પોતાની

નતજોરીની ચાવીઓ પોતાના અત્યંત વ્હાર્ા અને નવશ્વસનીય વ્યક્તતને જ સોંપશે એ જ રીતે સદગુરુ

અધ્યાત્મ નનનધના જ્ઞાનાનુભવના રહસ્યરૂપી ચાવીઓ સોંપે છે . પોતે જ પહરપ ૂણથ અનુભવ સ્વરૂપ હોવા છતાં
પણ, હું તેને નર્ી ઓળખતો, તેનો અનુભવ ક્યારે ર્શે, આ કોણ જાણી શકે છે , તેના માટે કોણ જાણે કેટર્ી
સાધના કરવી પડશે- આ રીતની અનેક કલ્પનાઓ કરતો રહીને માણસ અનેક પ્રયત્નોમાં મંડયો રહે છે .

પહેર્ાં સંસારના અપ્રાતત નવષયોની બાબતે દુ :ખી રહેતો હતો, હવે એનાર્ી પણ વધારે નવષાદર્ી ઘેરાઈ
જાય છે !

આત્મરૂપ બે નર્ી હોતા. એક જ આનંદમ ૃત સાગર છે ! આનંદામ ૃત સાગર અર્ાથત શાશ્વત પહરપ ૂણથ

આનંદ જ ! અમ ૃત એટર્ે કોઇ મીઠુ ં પીણુ ં એમ ન સમજો! પુરાણોમાં સમુદ્રમંર્નમાં અમ ૃત કુ ંભ મળ્યો, અને
એને ગરુડે ઉપાડ્ો એવુ ં વણથન આવે છે . પણ અમ ૃતનો અર્થ છે શાશ્વતતા, મરણરહહતતા.

હવે આત્માના આનંદ ર્ક્ષણનુ ં પહરક્ષણ કરીએ. યાજ્ઞવલ્કય ઋનષએ પોતાની પત્ની મૈત્રેયીને આ જ

નવષયનો ઉપદે શ આતયો હતો. વૈહદક કાળમાં યાજ્ઞવલ્કય એક અત્યંત ખ્યાનત પ્રાતત ઋનષ હતા. તેઓ

મહારાજા જનકના ગુરુ પણ હતા. તેમનો નશષ્ય સમુદાય ખ ૂબ મોટો હતો. જેમને તેઓ જ્ઞાનબોધ કરતા હતા.

તેમની મૈત્રેયી અને કાત્યાયની બે પત્નીઓ હતી. મહનષિ યાજ્ઞવલ્કયે પરમહંસ ર્ઈને તમામ જજાળોનો
ં
ત્યાગ
કરવાનો નનશ્ચય કયો. તેમણ
ે ે પોતાની બન્ને પત્નીઓને કહ્ું કે તેમની અપાર સંપનિને તો એકબીજા વચ્ચે

બરાબર-બરાબર વહેંચી ર્ે. તેમની મોટી પત્ની મૈત્રેયીએ નવચાર કયો કે તેમના પનતની નજરમાં અવશ્ય જ

કોઈ આનાર્ી મોટી સંપદા છે , જેને માટે તેઓ આ બાહ્ય સંપદાનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે . તે સંપનિમાં આ બાહ્ય

સંપનિ કરતાં જરૂર વધારે ઉિમ સુખ મળતું હશે. એટર્ાં માટે તેમણે પોતાના પનતને પ ૂછયુ,ં આપ આ
સુખકારક સંપનિ છોડીને કેમ જાઓ છો?

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યં, “નવશાળ સંપનતમાં સાચુ ં સુખ નર્ી. મારે તો

આત્માનંદની ક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં છે ”. મૈત્રેયી બોલ્યાં, “જો એવુ ં છે તો હું આ સંપનિ ર્ઈને શુ ં કરીશ? મને પણ
આપ વાસ્તનવક સુખનો બોધ આપો અને આ તમામ સંપનત કાત્યાયનીને આપી દો.” આર્ી યાજ્ઞવલ્કયે
તેમને કહ્ું :-

ન વા અરે પત્યુ:ં કામાય પનત: નપ્રયો ભક્તત ।
આત્મનસ્તુ કામાય પનત: નપ્રયો ભવનત

।

ન વા અરે જાયાયા: કામાય જાયા નપ્રયા ભવનત ।
આત્મનસ્તુ કામાય જાયા નપ્રયા ભવનત

।।

આત્મનસ્તુ કામાય પુત્ર નપ્રયો ભવનત

।

ન વા અરે પુત્રસ્ય કામાય પુત્ર નપ્રયો ભવનત,
ન વા અરે સવથસ્વ કામાય સવથ નપ્રય ભવનત,
આત્મનસ્તુ કામાય સવથ નપ્રય ભવનત

।।

ભાવાર્થ :- પનતને માટે પનત નપ્રય નર્ી હોતો, પોતાના માટે પનત નપ્રય હોય છે . પત્ની માટે પત્ની

નપ્રય નર્ી હોતી, પોતાના માટે પત્ની નપ્રય હોય છે . પુત્ર માટે પુત્ર નપ્રયા નર્ી હોતો, પોતાને માટે પુત્ર નપ્રય
હોય છે . ધન માટે ધન નપ્રય નર્ી હોતુ,ં પોતાને માટે ધન નપ્રય હોય છે . ભગવાનને માટે ભગવાન નપ્રય નર્ી

હોતા, પોતાના માટે ભગવાન નપ્રય હોય છે . બધાને માટે બધા નપ્રય નર્ી હોતા, પોતાને માટે બધા નપ્રય હોય
છે .

સારાંશ- પત્ની- બાળકો, સંપનિ, વેદ કે ભગવાન ને કરે ર્ો પ્રેમ ખરે ખર આત્મપ્રેમ જ છે . આ

નસધ્ધાંત એક વ્યાવહાહરક ઉદાહરણર્ી સમજાશે. આપણે પુત્રને પ્રેમ કરીએ છીએ. અને પુત્રમાટે તેના નમત્રને

પણ પ્રેમ કરીએ છીએ. આ બે પ્રેમ જેના માટે કરીએ છીએ તે પુત્ર પરનો પ્રેમ જ સત્ય ! તે પ્રમાણે બધા જ
નવષયો પ્રત્યે જે પ્રેમ છે તે આત્મપ્રેમ જ છે . અર્ાથત આત્મા જ બધા વહાર્ો છે !

એવુ ં જોવામાં આવે છે કે સંબધ
ં ો જેટર્ા વધારે તેટર્ો પ્રેમ વધારે , અને સંબધ
ં જેટર્ો ઓછો તેટર્ો

પ્રેમ ઓછો. ઉદા.-

જેવી રીતે પુત્ર પ્રત્યે વધારે પ્રમ હોય છે , તેનાર્ી ઓછો પુત્રવધુ પ્રત્યે, તેનાર્ી પણ

ઓછો પુત્રવધુના નપતા પ્રત્યે અને પુત્રવધુના નપતાના ભાઇ પ્રત્યે સાવ ઓછો! એટર્ે શ ૂન્ય જ. આ રીતે
જેટર્ી નનકટતા વધતી જાય તેટર્ો તેટર્ો પ્રેમ વધતો જાય છે . આ બધાના અનુભવની બાબત છે તો પણ
જે આપણા આ નનકટતમ પ્રેમસ્પંદનનુ ં મ ૂળસ્ર્ાન છે , તેને બધા ભ ૂર્ી ગયા છે . દીકરાર્ી પણ પરમનપ્રય

વસ્તુ આપણી પાસે છે , પરં ત ુ તેન ુ ં નવસ્મરણ ર્ઈ ગયુ ં છે . એનો અનુભવ આપણને જીવનમાં આગળ જઈને

ર્ાય છે . દીકરો સાંભળે નહીં, નવરોધ કરવા ર્ાગે, તે વખતે “કોણ કોનો દીકરો છે ?” એવુ ં કહી આપણે તેને

ઘરમાંર્ી બહાર કાઢી મ ૂકતા પણ નર્ી ખચકાતાં. એટર્ા જ માટે બધાર્ી વધારે આપણને ખુદની સાર્ે જ
પ્રેમ છે અને આત્મા જ પરમ પ્રેમાસ્પદ છે , આ વાત નસદ્ધદ્ધ ર્ાય છે . જેિલો િધારે પ્રેમ એિલો જ િધારે

આનંદ, આ થિાભાવિક લક્ષણ છે . આ પ્રણાર્ી પરર્ી પરમ પ્રેમાસ્પદ એવા આપણે પરમ પરમાનંદ રૂપ જ
છીએ એ ક્રમ છે .

પ્રત્યેક વ્યક્તત આનંદરૂપ હોવા છતાં પણ અજ્ઞાન અને ભ્રાક્ન્તના ર્ીધે એમ માની બેઠો છે બાહ્ય

નવષયોમાં વધારે સુખ છે . આના ર્ીધે નાનામોટા બધા બાહ્ય પદાર્ોની ઈચ્છા રાખે છે . આપણે પોતે સુખરૂપ
છીએ. એ વાતને ભ ૂર્ી જઈને, વધારે સુખ અન્યત્ર છે , એવુ ં માનીને સુખની શોધમાં આમ-તેમ, જયાં-ત્યાં
ભટકી રહ્યા છીએ. આ એ રીતે છે , જાણે પાણીને તરસ ર્ાગી જાય. હવે આ ભ્રનમત પાણી પોતાની તરસ
છીપાવા માટે ગમે તેટર્ા પ્રયત્નો કરે , શુ ં તેની તરસ મટશે? ક્યારે ય નહીં. હા, જો તેને એ જ્ઞાન ર્ઈ જાય
કે, તે ખુદ જ પાણી છે , ત્યારે તે જ ક્ષણે તેની તયાસ સમાતત ર્ઈ જશે, અને તે ત ૃપ્તતનો અનુભવ કરશે. એ
રીતે, હું સુખસ્વરૂપ જ છં, આ જ્ઞાન ર્તાં જ સુખની ઈચ્છા જ નર્ી રહેતી.
આપણે પરમ પ્રેમ સ્વરૂપ હોઇ, અત્યંત આનંદરૂપ પણ છીએ જ. એને ભ ૂર્ીને બીજા પાસેર્ી પ્રેમ
અને સુખની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. સુખ બીજા પાસેર્ી મળે છે , એવુ ં સમજીને આપણે તેમને પ્રેમ કરીએ
છીએ, પરં ત ુ વાસ્તનવકતા તો એ છે કે, આપણે પોતામા પ્રેમમાંર્ી જ ર્ોડો ભાગ તેમને આપીએ છીએ અને
તે જ પ્રેમમાંર્ી જ્યારે ર્ોડો –અમસ્તો પ્રેમનો ટુકડો આપણને પરત મળે છે . તો આપણે તેને સુખ માની
ર્ઈએ છીએ. પુત્રને પ્રેમ કરો છો. તે પણ આપને પ્રેમ કરે છે . આર્ી આપણને એવો ભાસ ર્ાય છે કે મને
પ્રેમ મળી રહ્યો છે . કહેવાનુ ં તાત્પયથ એ છે કે પોતાના આત્મતત્વના પ્રેમનો કેટર્ોક ભાગ તમે બીજાઓને
આપો છે અને તેમની પાસેર્ી તે પરત ર્વાની અપેક્ષા રાખો છો. જ્યારે તે પ્રેમ પરત નર્ી ર્તો, ત્યારે
દુ :ખી ર્ઈ જાઓ છો.
આ નનનશ્ચત છે કે મનુષ્યન સવાથનધક પ્રેમ પોતાને જ કરે છે . પોતાનાર્ી એટર્ે શુ ં શરીરર્ી ? નહીં.
જો કસોટી દ્વારા તેન ુ ં પરીક્ષણ કરવામાં આવે તો આપણને જાણવા મળશે કે પોતાનો અર્થ આત્માર્ી છે . તે
કેવી રીતે ? આપણે કોઈ મારવા આવે તો આપણે પોતાની આંખ અને મસ્તક બચાવીને તેમના તરફ પીઠ
ફેરવી દઈએ છીએ. આર્ી નસદ્ધ ર્ાય છે કે આપણને ઈષ્ન્દ્રઓ પ્રનત વધારે પ્રમ છે . ઈષ્ન્દ્રઓર્ી વધારે પ્રેમ
મન પર છે . મન કરતાં વધારે પ્રેમ બુદ્ધદ્ધ પર અને બુદ્ધદ્ધર્ી પણ વધારે માં વધારે પ્રેમ આત્મા પર છે . પ્રત્યેક
વ્યક્તત ગમે તે કરી જીનવત રહેવા માગે છે . પોતાના અક્સ્તત્વને ટકાવી રાખવા ઈચ્છે છે . તાત્પયથ - પોતાની
નનજ ક્સ્ર્નત પર બધાને નનરાનતશય પ્રેમ છે . આનાર્ી એ જ નસદ્ધ ર્ાય છે કે, આત્મા પરમાંનદ સ્વરૂપ છે
હે સાધકો ! પોતાના આંતહરક અનુભવ દ્વારા એ જાણી ર્ો કે આપ આનંદસ્વરૂપ જ છો. પોતાની
નનજ સ્વરૂપમાં રહેવાવાળી પરાશાંનત તર્ા આત્યંનતક સુખ સંસારમાં બીજે કયાંય પણ નર્ી, એ વાત
આત્માના યર્ાર્થ જ્ઞાનર્ી પ્રાતત કરી ર્ો, ભાઇઓ! આ પ્રકરણમાં અમે આત્માના બચત અને આનંદ એ બે
ર્ક્ષણોનુ ં વણથન કયુું છે . ---------------------------------

પ્રકરણ-૧૬
મહાિાક્યના ‘અવસ’ પદન ંુ વિિરણ

નશષ્ય ગુરુને પ્રશ્ન કરે છે , ‘‘હે ગુરુદેવ, ‘અનસ’ પદની કઇ ક્સ્ર્નત છે ? તેનો મહહમા શુ ં છે ? તેન ુ ં ઐશ્વયથ
કેવ ુ ં છે ? આ ‘અનસ’ પદ કેવી રીતે ‘તત્’ અને ‘ત્વં’ એ બન્ને પદોને એક કરે છે ?’’ નશષ્યનો પ્રશ્ન સાંભળીને
ગુરુજી ‘અનસ’ પદના અર્થન ુ ં નવવરણ કરે છે . ‘તત્વમનસ’ મહાવાક્યનો અર્થ સમજવા માટે તેની વચ્ચે આવેર્ી
ઉપાનધ અને નવષયના બારામાં જાણવુ ં ઘણુ ં જ આવશ્યક છે . ઉપાનધ નામ ર્ેતાં જ તેનાં ર્ક્ષણો પણ સાર્ે
આવે છે . ઈશની ઉપાનધ પણ પ ૂણથ નર્ી. તે પણ ઉત્પનિ, નવનાશ વગેરે અનેક ન્ય ૂનતાઓર્ી ભરપ ૂર રહે છે .
ભર્ે તે ઉપાનધ જીવની હોય કે નશવની હોય બન્ને બંધન કારક છે . એક ર્ોખંડની બેડી તો એક સોનાની માત્ર
એટલું જ અંતર છે . ઈશ્વર પોતાની બ્રહ્મક્સ્ર્નતમાં રહીને સુખનો અનુભવ કરે છે , જગતની ખટપટોમાં નહીં !
એટર્ા માટે જ તે સ્મશાન ભ ૂનમમાં પણ વૈરાગ્યભાવર્ી આત્મધ્યાનમાં રત રહીને સુખ મેળવી ર્ે છે . જો એમ
ન હોત તો નવનાશનુ ં કાયથ કરવાં છતાં સુખ કેવી રીતે ર્ઇ શકે છે ? તાત્પયથ – કેવળ આનંદૈક્યરસમય સુખ
નવશ્વની ઉત્પનિ, ક્સ્ર્નત અને ર્ય કતાથ બ્રહ્માહદને પણ દુ ર્થભ છે !! જો આપ જગતની રક્ષા કરવાવાળા
નવષ્ણુન ુ ં કાયથ જોશો તો તેમણે ધરતી ઉપર અવતાર ર્ઇને અનેક દુ ષ્ટોનો સંહાર કરવો પડ્ો છે ! એ
સંહારનુ ં કાયથ કેવી રીતે સુખરૂપ હોઇ શકે? સારાંશ—ઉપાનધનુ ં અવર્ંબન ર્ઇને સુખ અને મ ૃક્તત કયારે ય પણ
સાધ્ય બની શકે નહીં.
ઉપાનધની સત્યતા ર્ોડાક સમય પ ૂરતી જ ર્ાગે છે , ખરે ખર તો તે એક દે ખાડો માત્ર છે . શ્રી સમર્થ
રામદાસજી કહે છે કે “જાદુ ગરની જેમ આ સંસાર ઈશ્વરની માયા છે .” જાદુ ગર પોતાનો ઝભ્ભો ખણ ખણ
કરીને હજારો રૂનપયા કાઢીને આપને દે ખાડે છે ! શુ ં એ વાસ્તનવકતા છે ? જો એ સાચુ ં હોત તો તે પૈસા માટે
હાર્ શા માટે ફેર્ાવે છે ?, છે લ્ર્ે “ચાર આના આપો, આઠ આના આપો” એવુ ં કેમ માગે છે ? આ બધો જાદુ નો
ખેર્ માત્ર દે ખાડો છે . એ જ રીતે આ દ્રશ્ય પણ દે ખાડો છે . તે માત્ર ખોટું જ નર્ી પણ દુ :ખ દાયક અને
બંધનકારક છે ભાઇ!
‘તત્વમનસ’ મહાવાક્યમાં ‘તત્’ અને ‘ત્વં’ એ બે પદ છે . એ બન્નેમાં બભન્નતા, સામ્યતા કે એકતા વગેરે
કોઇ સંબધ
ં નનનમિત કરવાનો ર્ાય તો તે માટે સૌ પ્રર્મ બન્ને પદો ઉપર એક દ્રષ્ષ્ટ નાખીએ.
‘ત્વં’ અર્ાથત ્ તમે યા જીવ. તે દે ખાવમાં આકાર, નામ, રૂપ, ગુણ યુતત છે . પરં ત ુ જો તેની ખોજ
કરીશુ ં તો સત્ બચત્ આનંદ રૂપ છે . હવે ‘તત્’ નો અર્થ તે. ઈશ્વરનુ ં નનજસ્વરૂપ એવુ ં સત્યં, જ્ઞાનં, અનંત ં
પરબ્રહ્મ છે . જો આપણે આનુ ં પરીક્ષણ કરીશું િો જાણીશું કે સત્ ચચત્ આનંદ જ સત્યં, જ્ઞાનં, અનંિ ં છે . આ
નનણથય ર્ી ‘ત્વં’ એ જ તત છે અર્ાથત અનસપદ છે એ નસધ્ધ ર્યુ.ં
ત્વં અને તત્ એક જ છે , એને ઘટાકાશ અને મઠાકાશના દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજી શકાય છે . આકાશ તો
સવથત્ર એક જ છે . પરં ત ુ ઘટ અને મઠની ઉપાનધ ર્ી એ ઘટાકાશ અને મઠાકાશ બે દે ખાય છે . આમાં ઘટ અને
મઠ બન્ને ઉપમા એક નર્ી, કારણકે ઘડો નાનો છે અને મઠ મોટો છે . પરં ત ુ આકાશ એક હોવા છતાં પણ તે

બન્નેમાં બે રૂપોમાં દે ખાય છે . અર્ાથત ્ ઘડાની દ્રષ્ષ્ટએ જોઇએ તો ઘટાકાશ અને મઠની દ્રષ્ષ્ટએ જોઇએ તો
મઠાકાશ નજરે પડે છે . એ જ રીતે, તે સત્ સ્વરૂપ જો કે એક જ છે , પરં ત ુ જીવ દ્રષ્ષ્ટર્ી એક પ્રકારનુ ં દે ખાય
છે અને ઇશ દ્રષ્ષ્ટર્ી બીજા પ્રકારનુ ં દે ખાય છે . પણ વાસ્તવમાં આકાશની જેમ તે સદ્દવસ્તુ જીવ અને નશવમાં
એક જ છે .
હવે આપણે ‘તત્’ અને ‘ત્વં’ ના એકત્વને ‘સોડયં દે વદિ:’ ના દ્રષ્ટાંત દ્વારા નસદ્ધ કરીશુ.ં એક નગર
હતુ.ં તે નગરના રાજાનુ ં નામ દે વદિ હતુ.ં રાજા બધી રીતે ઐશ્વયથ યુતત હતો. તેણે એક હદવસ ભગવા વસ્ત્રો
ધારણ કરી સંન્યાસ ર્ઇ ર્ીધો અને એક હદવસ ગામમાં તો ત્રણ હદવસ નગરમાં પ્રવાસ કરતો કરતો, દે શ
પયથટન કરવા ર્ાગ્યો. ફરતો ફરતો તે એક હદવસ એ નગરમાં આવ્યો કે જયાં તે રાજા હતો. નગરમાં
આવીને તે એક મંહદરમાં રોકાયો. નગરવાસીઓને જાણ ર્ઇ કે મંહદરમાં કોઇ સંન્યાસી આવીને રોકાયો છે .
તેઓ પ ૂજ્ય ભાવ રાખી સંન્યાસીનાં દશથન કરવા આવવા ર્ાગ્યા. અનેક નગરવાસીઓ તેને ઓળખી ગયા.
તેઓ અંદરો અંદર કહેવા ર્ાગ્યા કે ‘‘આ તો આપણો દે વદિ રાજા છે .’’
જનતાએ સંન્યાસીને ‘પોતાનો રાજા’ કહ્યો તે શુ ં તેન ુ ં રાજ્ય, તેની વેશભ ૂષા, વૈભવ કે અનધકાર જેવાં
રાજ ર્ક્ષણોને જોઇને કહ્ુ?ં અત્યારે તો તે વૈભવહીન છે , તેણે કફની પહેરેર્ાં છે અને બભક્ષા માગી રહ્યો છે !
કયાં સવાથનધકારી રાજા અને ક્યાં આ નનરાધાર સંન્યાસી? ત્યાં વૈભવ છે , અહીં કંગાળપણુ ં (દાહરદ્ર્ય) છે . ત્યાં
રાજ્યાનધકાર છે , અહીં ક્ષુદ્ધતા છે . ત્યાં પંચપકવાનયુતત ભોજન છે , અહીં બભક્ષાનુ ં અન્ન છે ! જો કે એ તમામ
ર્ક્ષણો એક-બીજાર્ી નવપહરત છે , તો પણ જનતા કહી રહી છે કે ‘આ જ આપણો રાજા છે ’. જનતાએ ન તો
રાજાના સંન્યાનસત્વને જોયુ ં અને કે ન જોયો તેનો રાજસી વૈભવ. તેમણે તો બન્ને ક્સ્ર્નતઓમાંના એક જ
વ્યકનતત્વને જોયુ.ં તેમની નજરમાં દે વદિ નામની વ્યક્તત જ સંન્યાસી છે . એક વ્યક્તત એક સમયે રાજા પણ
હોઇ શકે છે અને બીજે સમયે સંન્યાંસી પણ હોઇ શકે છે . એ બધાં ઉપાનધનાં ર્ક્ષણો છે . સંન્યાસ અને રાજત્વ
એ તેની કૃનત્રમ અવસ્ર્ાઓ છે . એ બન્ને અવસ્ર્ાઓમાં રહેવાવાળો માણસ તો એક જ છે . આ જ તેની
વાસ્તનવક ક્સ્ર્નત છે .
ઉપયુતથ ત દ્રષ્ટાંતર્ી એમ સમજી ર્ો કે ઇશ એટર્ે વૈભવશાળી રાજા અને જીવ એટર્ે કોઇ સંન્યાસી.
ઇશ અને જીવની ઉપાનધઓ ઉપર આપણે દ્રષ્ષ્ટ દોડાવીશુ ં તો જાણવા મળશે કે તે અત્યંત બભન્ન છે . પરં ત ુ
જયારે તેના નનજ સ્વરૂપને જોઇશુ ં તે એક જ છે . દ્રષ્ટાંતમાંન ુ સંન્યાસીત્વ અને રાજત્વ એ બન્ને છોડવાના છે
એ પ્રમાણે (જહત ર્ક્ષણ) દ્રષ્ટાંતમાં જીવની હકિંબચતતા, અલ્પજ્ઞરૂપી અલ્પઉપાનધ છોડવાની છે , તે જ રીતે
ઇશની સવથજ્ઞત્વ, સવથકત ૃત્વ વગેરે મહા ઉપાનધને પણ છોડી દે વાની છે . તે મુજબ, સંન્યાસીનુ ં વ્યક્તતત્વ અને
રાજાનુ ં વ્યક્તતત્વ ગ્રહણ કરવાનુ ં છે (અજહત ર્ક્ષણ). જીવનુ ં સચ્ચ્ચદાનંદ રૂપ અને ઇશનુ ં શાશ્વત પહરપ ૂણથ
બ્રહ્મસ્વરૂપ ગ્રહણ કરીને તે બન્ને એક જ છે , એવો નનણથય કરવાનો છે – ‘અનસ’

જો કે જીવનુ ં સચ્ચ્ચદાનંદ સ્વરૂપ અપરોક્ષ છે તો પણ શરીર અને મનના ર્ીધે તેમાં મયાથહદતતાની
ભાવના હોય છે . ઇશ સત્યં- જ્ઞાનં -અનંત બ્રહ્મ રૂપ છે , એવુ ં માની ર્ેવાર્ી પણ ઇશ પ્રત્યક્ષ ન હોવાર્ી બ્રહ્મ
પણ પરોક્ષ છે એવી ભાવના રહે છે . જે રીતે ઘટાકાશ અને મઠાકાશ અર્ગ-અર્ગ દે ખાતા હોવા છતાં પણ
તેમની અંદરનુ ં આકાશ એક જ છે , તે રીતે જીવ અને નશવની અનઘષ્ઠાન વસ્તુ તો એક જ છે . સત્ય એકમેવ
છે એટર્ે જીિની પહરવછન્નિા અને ઇિની પરોક્ષિા- એ બન્નેને છોડીને, પ્રત્યેક

વ્યક્તિએ પોિાનો અને

બ્રહ્મત્િનો વનશ્ચય કરિાનો છે .
તમામ શ્રોતાજનોએ આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ કે અમે જે ‘જીવ-જીવ’ એવુ ં કહી રહ્યા છીએ,
તે જીવ એટર્ે આપણે જ એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવુ.ં જયારે અમે એમ કહીએ છીએ કે જીવ બ્રહમ છે તો આપ
સૌને એમ ર્ાગવુ ં જોઇએ કે ‘હું બ્રહ્મ છં’ એવો પોતાને અન્વય કરી ર્ેવો જોઇએ. અમે જીવ કહીએ છીએ, તે
કોઇ બીજાની વાત નહી પણ તમારો પ્રત્યેકનો સંબધ
ં સમજાવી રહ્યા છીએ. તમારા પ્રત્યેકનુ ં બ્રહ્મત્વ અમે
દશાથવી રહ્યા છીએ. અર્ાથત તમે પ્રત્યેક વયક્તત ‘હું જ અખંડઐક્યરસ પરમાનંદરૂપ પરબ્રહ્મ છં’

આરામરૂપ

રામ છં, આ અનતઉિમ ભ ૂનમકા સુધી પહોંચીને કૃતાર્થ ર્ાઓ.
જીવ અને બ્રહમાત્મૈક્યના નવષયમાં એક બીજુ ં દ્રષ્ટાંત આપીને અમે આ પ્રવચનને નવરામ આપીશુ.ં
“ગૌશાળામાં, સફેદ, કાળી અને ર્ાર્ વગેરે અનેક રં ગની ગાયો હોય છે . કોઇના કપાળ પર ટપકુ ં વગેરે
જુ દાજુ દા બચહ્નો હોય છે . ગોપાર્ક તે બધી ગાયોનુ ં દૂ ધ દોહીને મોટા વાસણમાં ભેગ ું કરે છે ત્યારે તેમાંન ુ આ
સફેદ ગાયનુ ં દૂ ધ, આ કાળી ગાયનુ ં દૂ ધ, આ કપાળ પર ટપકાવાળી ગાયનુ ં દૂ ધ, એમ અર્ગ અર્ગ દૂ ધ
તારવીને દે ખાડી શકાય ? જો સફેદ ગાયનુ ં દૂ ધ સફેદ , કાળી ગાયનુ ં દૂ ધ કાળું, ર્ાર્ ગાયનુ ં દૂ ધ ર્ાર્ એમ
હોત, તો તે જુ દું કરી દે ખાડી શકાત. પણ એવુ ં હોતું નર્ી. બધી જ ગાયોનુ ં દૂ ધ તેના રં ગ કે આકાર પ્રમાણે
ન હોઇ, એકરુપ સફેદ જ હોય છે . એ રીતે સવથ નામ, રૂપ, આકાર, ગુણ વગેરેના જીવ પણ એક જ બ્રહ્મરૂપ
છો. તમે બાહ્યરૂપર્ી બભન્ન-બભન્ન દે ખાતા હોવા છતાં, તેનાર્ી કોઇ સંબધ
ં નર્ી એવા બ્રહમરૂપ જ છો. આ
વેદમાતાએ પ્રત્યેકને આપેલ ું મહત્વપ ૂણથ વરદાન છે ! તમે સુદ
ં ર હો કે અસુદ
ં ર, નશબક્ષત હો કે અનશબક્ષત,
તમારી જાનત, કુ ળ, ગોત્ર ઉચ્ચ હોય કે નીચ, એ બાબતે કોઇ બચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નર્ી. તમે એ
જીવગુણોના અબભમાનને છોડીને બ્રહ્મતવને ધારણ કરો એટર્ે બસ ! તમામ કામ ર્ઇ જાય છે . હે શ્રોતાજનો,
તમે કોઇ પણ દે શ, પ્રાંત કે કોઇ પણ ભાષાવાળા હોવ, કોઇપણ કુ ળ, ગોત્રના હોવ, સ્ત્રી હોવ કે પુરુષ, યુવક
હોવ કે વ ૃદ્ધ હોવ—કોઇ પણ હોવ, નનરપવાદપણે બધા ઉપનનષદના તત્ ત્વમ્ ઐક્યતાના નવશાળ નસદ્ધાંતને
ગ્રહણ કરીને પરમપદ પ્રાતત કરી ર્ો, ભાઇઓ!

પ્રકરણ-૧૭
પરમાત્મપદ નનરૂપણ
હે શ્રોતાઓ, આપ પુણ્યસ્ર્ાન પર આવીને પરમાત્મપદના પરમ ઉિમ નવષયનુ ં નવવરણ આવુ ં છે ,
એવુ ં ધ્યાન રાખો અને તેન ુ ં શ્રવણ કરીને પરમ શ્રેયના ભાગીદાર ર્ઇ જાઓ.
બધા જ પરમાત્મા, પરમેશ્વર, ઇશ, દે વ, ભગવાન એમ કહે છે . પરં ત ુ એ શબ્દોનો અર્થ શુ ં છે , એ
તેઓ નર્ી જાણતા. માત્ર વેદાંત જ ઇશ કે ભગવાનના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ રૂપર્ી દશાથવે છે . ઇશના વાચ્ય અને
ર્ક્ષ્ય એવાં બે રૂપ છે . જેમને ક્રમશ: પરમેશ્વર અને પરમાત્મા એવી સંજ્ઞા આપીએ. ઉપાનધ નવનશષ્ટ પરમેશ્વર
રૂપ અને નનરૂપાનધક પરમાત્મા પદ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ. એ બન્નેને અર્ગ કરીને ઓળખવાના છે . દાસબોધના
‘દે વશોધન’ (દશક ૬ સમાસ ૧) ના નનરુપણમાં ગ્રામાનધપનત, દે શાનધપનત, ચક્રવતીની શ્રેષ્ઠતાને વણથવતા
રહીને અંતમાં જગતના નનમાથતા, રક્ષક અને સંહારક બ્રહ્મા, નવષ્ણુ, મહેશને સવથશ્રેષ્ઠ કહ્યા છે , અને એ
ત્રણેયને પણ જેણે બનાવ્યા છે , તે પરમેશ્વર જ સવથશ્રેષ્ઠ છે , એવુ ં નવવરણ કયુથ છે . રામદાસ સ્વામી અહીં જ

નર્ી અટકતા. તેમણે બતાવ્યુ ં છે કે સગુણનુ ં નનરપેક્ષ, નનરૂપાનધક પરબ્રહ્મ જ ભગવાનનુ ં આત્યંનતક સ્વરૂપ
છે .
દાસબોધના ‘ચત્વાર દે વ નનરૂપણ’ સમાસમાં શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી એ ભગવાનના પ્રચબર્ત
બધા જ સ્વરૂપોનુ ં નવવેચન કરીને તેમના નનજસ્વરૂપને નનશ્ચયાત્મક ઢંગર્ી વણથવ્યુ ં છે . ભગવાન કહેતાં જ
આપણી દ્રષ્ષ્ટ આપણા ઘરનાં મંહદરમાં સ્ર્ાનપત ભગવાનની પ્રનતમાની તરફ જાય છે , અર્ાથત ્ પ્રનતમા જ
ભગવાનનુ ં પ્રર્મ બાહ્યરૂપ છે . મોટેભાગે એ પ્રનતમાઓની પ ૂજાને જ સવથસ્વ માનીને આપણે ભગવાનના
મહહમામય નનજસ્વરૂપને ભ ૂર્ી જઇએ છીએ. પરં ત ુ જે ભગવાનના નનજ સ્વરૂપનો પહરચય પ્રાતત કરીને
તેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખે છે , એવા ત્જજ્ઞાસુ ભતતોને જ ભગવાનના નનજ સ્વરૂપનો ર્ાભ
મળતો હોય છે . પણ ભગવાનના મંહદરની બહાર ઊભા રહીને દૂ રર્ી જ નમન કરવા વાળાઓને દે વ દુ ર્થભ
છે .
સારુ, એ પ્રનતમારૂપી ભગવાન કયાંર્ી આવ્યા છે ? મપ્લ્ર્કાજૂ થન, વ્યંકટેશ, નવઠ્ઠર્, કાશી નવશ્વેશ્વર
વગેરેના ભતતગણ પોત-પોતાનાં નગરોમાં મંહદર બનાવીને તેમાં જે-તે તીર્ોમાં રહેવાવાળા દે વતાઓ જેવી
પ્રનતમાઓ સ્ર્ાનપત કરી તેની પ ૂજા કરે છે . અર્ાથત પ્રનતમાના ભગવાનનુ ં મ ૂળ રુપ ક્ષેત્રમાંના દે વ જ છે .
તમામ ર્ોકો તીર્થક્ષેત્રના ભગવાનને પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર માનીને જ ત્યાંની યાત્રા કરે છે અને ત્યાં ચાર-ચાર
કર્ાકો કતારમાં પ્રતીક્ષા કયાથ પછી તેમનાં દશથન કરે છે .
હવે આપણે જોઇએ કે એ નશવ, રામકૃષ્ણ, હનુમાન, મલ્હાર વગેરે ક્ષેત્ર દે વતા કોણ છે ? એની શોધ
કરીએ તો જાણી શકીએ છીએ કે એ બધાં પ ૂવથકાર્ીન અવતારી પુરુષ જ હતા. જે-જે ક્ષેત્રોમાં એમણે
ધમથસ્ર્ાપના, અવતાર ર્ીર્ાઓ કરી હતી, તે તમામ ક્ષેત્ર તીર્ોમાં પહરવતીત ર્ઇ ગયાં. તાત્પયથ –
તીર્થક્ષેત્રોના મ ૂળમાં એ અવતારો છે .
અવતારનુ ં મ ૂળ શુ ં છે ? અવતાર સગુણ-સાકાર રૂપ હોઇ તે અનેક છે . એ બધા અવતાર કોણ ધારણ
કરે છે ? મોટેભાગે બધા ર્ોકો કોઇ એક અવતાર જ પરમેશ્વર છે એવી ભાવના રાખે છે . પરં ત ુ અવતાર બભન્નબભન્ન છે અને અનેક પણ છે . જયારે ઈશ્વર એક જ હોઇ તેમાંનો કોઇ એક અવતાર, પરમેશ્વર ન હોઇ શકે. એ
નનનવિવાદ છે કે તમામ અવતાર ધારણ કરનારો જ પરમેશ્વર છે . તે જ સંસાર ચર્ાવે છે અને તે જ ધમથની
સ્ર્ાપના કરે છે . તે સગુણ પણ છે અને નનરાકાર પણ છે .
હવે, સગુણ અનાહદ ન હોઇ શકવાને ર્ીધે, સગુણ-સાકાર ઇશ્વરનુ ં મ ૂળ નનગુથણ- નનરાકાર પરબ્રહ્મ જ
છે . એટર્ા જ માટે આ પ્રકરણને ‘પરમાત્મપદ’ એવુ ં નામ આપવામાં આવ્યુ ં છે . એકંદરે આ શોધ દ્વારા
ભગવાન નીચેના અનેક રૂપોમાં જોવા મળે છે .

1. જડ સાકાર મ ૂનતિ,
2. સગુણ-સાકાર અવતાર,
3. સગુણ-નનરાકાર પરમેશ્વર, અને
4. નનગુથણ-નનરાકાર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા
આમાં જે અંનતમ છે તે ભગવાનનુ ં નનજ સ્વરૂપ છે
અમે અત્યાર સુધી જે બતાવ્યુ ં છે તે એ બે શ્ર્ર્ોકોર્ી નસદ્ધ ર્ાય છે .
પ ૂજા કોહિ સમં થિોત્રં, થિોત્રં કોહિ સમં જપમ્ ।
જપકોહિ સમં ધ્યાનં, ધ્યાનં કોહિ મનોલયમ્ ॥
આ શ્ર્ોકોમાં બભન્ન-બભન્ન સાધનોને એકમેકર્ી કરોડ ગણા બતાવ્યા છે . બહહરં ગ પ ૂજા કરાવવા કરતાં
ભગવાનની સ્તુનત સ્તોત્ર બહુ શ્રેષ્ઠ છે . અહીં એકવાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેમ-જેમ સાધન શ્રેષ્ઠ ર્તું
જાય તેમ-તેમ સાધ્ય પણ શ્રેષ્ઠ ર્તું જાય એ અનનવાયથ છે . આર્ી એ આપોઆપ જ નસદ્ધ ર્ાય છે કે અંનતમ
સાધનના રૂપમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મનોર્યર્ી સાધ્ય ર્વાવાળા નનગુણ
થ પરબ્રહમ જ ભગવાનનુ ં આખરી રૂપ
છે . પ ૂજા, સ્તોત્ર, જપ, ધ્યાનર્ી મન સ ૂક્ષ્મ ર્તું જાય છે અને છે લ્ર્ે તેનો ર્ય ર્ઇ જાય છે . જેનાર્ી નનગૃણ
થ નનરાકાર વસ્તુ અનુભવાય છે . તે આ શ્ર્ોક કહે છે . હવે તેનો નવચાર કરીએ,

ઉત્તમા સહજાિથથા ,મધ્યમા ધ્યાન ધારણા ।
અધમા પ્રવિમા પ ૂજા, િીથતયાત્રાધમાધમા ॥
આ શ્ર્ોતમાં “અધમા” નો અર્થ ખરાબ કે ત્યાજ્ય ન ગણીને ઊતરતી કક્ષાનુ ં છે , એવો છે . વડીર્
પોતાના સૌર્ી નાના પુત્રની નવવાહ-પનત્રકામાં એમ ર્ખે છે કે અમારા કનનષ્ઠ પુત્રના નવવાહ... અહીં કનનષ્ઠ
નો અર્થ છે બધાર્ી નાનો. જેમ નવવાહ-પનત્રકામાં કનનષ્ઠ શબ્દ બધાર્ી નાના પુત્ર માટે આવ્યો છે . એ રીતે,
અધમનો અર્થ ઊતરતી કક્ષાનુ ં એમ સમજવુ ં જોઇએ.
પ્રર્મ શ્ર્ોકમાં સાધનાને ચઢતા ક્રમમાં બતાવવામાં આવી છે . તો બીજા શ્ર્ોકમાં સાધનોને ઉતરતા
ક્રમમાં બતાવ્યો છે . સાધનોને ચઢતા ક્રમમાં બતાવયા છે . ચઢતા ક્રમમાં પ ૂજા પહેર્ાં આવી છે અને ઊતરતા
ક્રમમાં સ્વાભાનવક રૂપમાં પ ૂજા (તીર્થ યાત્રા) અંતમાં આવી છે . પહેર્ાં શ્ર્ોકમાં, ચઢતા ક્રમમાં, ધ્યાનધારણાને શ્રેષ્ઠ બતાવ્યાં છે પરં ત ુ અંતમાં મનોર્યને સવથશ્રેષ્ઠ સ્ર્ાન આતયુ ં છે . જયારે બીજા શ્ર્ોકમાં
સહજાવસ્ર્ાને સવથ શ્રેષ્ઠ સવથશ્રેષ્ઠ બતાવી છે . સહજાવસ્ર્ાનો અર્થ છે કે સાધકે નનગુથણ પરમાત્માના સ્વરુપને
જાણીને સહજ ભાવે એ જ રહેવાનુ ં છે ! તાત્પયથ - બન્ને શ્ર્ોકોમાં નનગુથણ-નનરાકાર પહરપ ૂણથ પરબ્રહ્મ જ

ભગવાનનુ ં આત્યંનતક નનજ સ્વરૂપ છે , એવો એકાર્થ છે . અમે હમણાં જ કહેર્ો અર્થ નવશદ કરનારો એક દોહો
હહિંદી ભાષામાં છે .
એક રામ દિરથ કા બેિા, દૂ સરા રામ હદયમેં બેિા
િીસરા રામ સબ પસારા, ચૌથા રામ સબસે ન્યારા. – કબીર
આ દોહામાં સાધનની શ્રેષ્ઠતા- કનનષ્ઠતા ન બતાવતા સ્પષ્ટ રૂપે ઉિરોિર શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાનના
સ્વરુપના નવષયમાં કહ્ું છે . પહેર્ા રામ પ ૂજા-સ્તોત્રનો નવષય બનનારા દાશરર્ી રામ છે . બીજા રામ
ધ્યાનનો નવષય બનનારા સગુણ- સાકાર ભગવાન છે . ત્રીજા રામ સમસ્ત સંસારને ચર્ાવનારા સગુણનનરાકાર ઈશ્વર છે અને અંનતમ રામ અસંગ પરબ્રહ્મ છે . સારાંશ- પહેર્ાના સંસ્કૃત શ્ર્ોકમાં કહેલ ું મનોર્ય
અને સહજાવસ્ર્ામાં નનદે નશત ર્યેલ ું બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ બધાર્ી ન્યારું અસંગ પરબ્રહ્મ છે .
નનજ પદ અર્ાથત ્ બ્રહ્મ પદના બારામાં કંઇ પણ કહી શકાતું નર્ી. તે વાણીર્ી મળતું નર્ી. પણ
વાણી જ્યાં ર્ય પામે છે ત્યાં તે પ્રગટ ર્ાય છે . જો કે આ વાસ્તવીકતા છે તો પણ બધા જ પરમાત્મ
સ્વરૂપનુ ં ગુણગાન કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહે છે . તેઓ ગમે તેટર્ો પ્રયત્ન કરે તો પણ એ સાધ્ય નર્ી ર્તાં.
આનુ ં શુ ં કારણ છે ? તેમની રીત ભ ૂર્ભરે ર્ી છે . તેઓ પરમાત્માને આંખર્ી જોઇશુ,ં વાણીર્ી વણથવીશુ,ં બુદ્ધદ્ધર્ી
જાણી ર્ઇશુ ં અને અંત: કરણર્ી અનુભવીશુ,ં એમ કોઇપણ રીતર્ી તેને પડકવાની કોનશષ કરે છે . પરં ત ુ તેની
પ્રાપ્તત આમાંર્ી એકેય રીતે સંભવ નર્ી.
પરમાત્મા બુદ્ધદ્ધર્ી નર્ી મળતા, કારણકે બુદ્ધદ્ધની પાસે ર્ક્ષણો જાણવાની શક્તત છે . બુદ્ધદ્ધ નામ, ગુણ,
રુપ, આકારને અર્ગ-અર્ગ કરીને જાણી શકે છે . પરં ત ુ પરમાત્માનુ ં સ્વરૂપમાં આ પૈકી એક પણ નર્ી. જે
વસ્તુને કોઇ ર્ક્ષણો નહહ હોય, તેના બારામાં આપ કોઇને પ ૂછો તો શુ ં બતાવી શકે? સારાંશ- પરબ્રહ્મને મનબુદ્ધદ્ધર્ી જાણી શકતા નર્ી. તો તે નવષય બદ્દર્ કંઇ કહેવ ુ ં તો અસંભવ જ છે ! તે જ પ્રમાણે નનજસ્વરૂપ એવો
અનુભવ તો પ્રાતત કરી શકાય ને, એવુ ં કહીએ, તો તે પણ શક્ય નર્ી. આ શ્રુનત નસધ્ધાંત છે .
શ્રોતાનો પ્રશ્ન - જે વસ્તુની બાબતે કંઇ કહી નર્ી શકાતુ,ં તેને જાણી નર્ી શકાતુ,ં તેનો અનુભવ કરી
શકાતો નર્ી તો તેને કઇ રીતે પ્રાતત કરીએ? જ્યારે એમ કહો છો કે કોઇને પણ ન મળવાવાળો પરબ્રહ્મ એક
જ છે , તો અમને તેનો ઉપદે શ કેમ આપો છો? જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો એમ કહો છો અને તે જાણી શકાતો નર્ી
એવુ ં પ્રનતપાદન કરો છો? આર્ી અમે દ્ધદ્વધામાં પડી ગયા છીએ.
ગુરુ— ખરું છે ભાઇ! “જાણવુ ં જોઇએ” એ પણ સાચુ ં છે અને જાણી નર્ી શકાતું એ પણ સત્ય છે . તે કેવી
રીતે? આપણે પરબ્રહ્મને જાણી નર્ી શકતા, આ નસદ્ધાંત છે કે નહીં? શુ ં આ નસદ્ધાંતને આપણે જાણવો ન
જોઇએ? આપણે બ્રહ્મને જાણી શકીએ છીએ, પહેર્ાં એવુ ં સમજતા હતા કે નહીં? હવે તે જાણી શકાતું નર્ી, તે

સ્વયંનસદ્ધ છે , તેને જાણવાની આવશ્યકતા નર્ી એ જાણવાનુ ં છે . આર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય છે કે આપણને જ્ઞાનની
આવશ્યકતા છે . પહેર્ા સાધક એમ સમજતો હતો કે પરબ્રહ્મ મન-બુદ્ધદ્ધર્ી જાણી શકાય છે અને તેને બુદ્ધદ્ધ
દ્વારા જાણવાનો અઘરો પ્રયાસ કરતો હતો. તમામ સાધકોની આવી જ હાર્ત છે . તેઓ શ્રવણ દ્વારા, ગ્રંર્ોના
વાચન દ્વારા, બુદ્ધદ્ધર્ી પરવસ્તુને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ! પરં ત ુ રસ્તો જડતો નર્ી માટે ર્ાકીને બેઠા
છે . ગુરુ તેમને બોધ આપે છે કે બુદ્ધદ્ધ દ્વારા પરબ્રહ્મને જાણી શકાય નહીં. અન્ય નવષયોની જેમ પરબ્રહ્મને
જાણવાનો પ્રયતન કયો તો આખું જીવન જ નહીં, અનેક જન્મો વ્યતીત ર્ઇ જશે તો પણ તેને આ રીતે
જાણી શકાશે નહીં.
પ્રશ્ન—એમ હોવાનુ ં શુ ં કારણ છે ?
ઉિર—પરબ્રહ્મ અન્ય વસ્તુઓની જેમ આપણાર્ી અર્ગ છે , આ સમજણ જ ખોટી છે . આના ર્ીધે
એવી ભાવના નનમાથણ ર્ઇ ગઇ છે કે તેને જાણવુ ં છે , તેનો અનુભવ કરવો છે . જો કે પરવસ્તુ જાણવામાં નર્ી
આવતી તો પણ આ સ્વમેવ તમારું નનજ સ્વરૂપ છે , આ જાણી ર્ો. આ બ્રહ્માત્મૈક્ય સામાન્ય વસ્તુ નર્ી.
સાધકોને માટે આ અત્યંત ર્ાભદાયક તર્ા તેના બધા જ શ્રમનો પહરહારક છે , પરં ત ુ એના આકર્ન માટે
અંતદ્રષ્ષ્ટ હોવી જરૂરી છે .
પરવસ્તુ નનગુથણ, નનરાકાર, નનદ્વથન્દ્ધ વગેરે છે . અર્ાથત ્ તેનો ન કોઇ આકાર છે , ન ગુણ છે અને નર્ી
કોઇ દ્વન્દ્ધ. પરમાત્મા ન-ન-ન, અ-અ-અ (અર્ાથત ્ શબ્દની પહેર્ાં ‘ન’ અર્વા ‘અ’) ર્ગાવીને દશાથવવામાં
આવે છે . જોકે તેને કોઇ કોઇ જગ્યાએ માત્ર જ્ઞાન કે માત્ર અક્સ્તત્વ એમ કહેર્ છે . તેમ છતાં વાક્યોમાં માત્ર
શબ્દ રહી, બાકી તો નકારાર્ી અને અકારાર્ી જ રહે છે . એટર્ા માટે જ વેદોએ પરમાત્માના નવષયોને (નઇનત) શબ્દનો પ્રયોગ કયો છે . પરમાત્માનુ ં ન કોઇ નામ છે , જ રૂપ છે , ન આકાર છે અને ન ગુણ છે . બધાને
માટે ‘ન’ એવુ ં જ કહેવ ુ ં પડે છે . એટર્ા માટે વેદોએ નેનત મુખર્ી તેન ુ ં વણથન કયુું છે .
વેદોએ નેનત મુખર્ી તેન ુ ં વણથન કયુું છે , એનો અર્થ છે વેદોને નેનત નામનુ ં મુખ છે . તર્ા તે દ્વારે તે
પરમાત્માનુ ં વણથન કરે છે , એવુ ં ન સમજતાં ! નેનત એટર્ે ન-ઇનત. મુખ એટર્ે રીત ! વેદોએ પરબ્રહ્મના
બારામાં નેનત-નેનત અર્ાથત ્ આ નહીં! આ નહીં, આ રીતર્ી બતાવ્યુ ં છે .
કોઇ પણ નશવક્ષેત્રનો મહહમા કહીએ ત્યારે , ત્યાંન ુ ં નશવબર્િંગ સ્વયંભ ૂ છે , એમ કહીએ છીએ. અર્ાથત ્
તેને કોઇએ ન બનાવેલ,ું મ ૂળત: જ અક્સ્તતવમાન બર્િંગ જ શ્રેષ્ઠ છે . આ રીતે આ પરવસ્તુ પણ સ્વમેવ હોઇ,
અખંડ, સદોહદત પ્રકાશ આપનારી સ્વયંજ્યોનત છે . એનુ ં વણથન વાણીર્ી નર્ી કરી શકાતુ.ં એટર્ા માટે તે
નનરાશ ર્ઇ હશે, તર્ા બુદ્ધદ્ધ પણ તે પરતત્ત્વ પોતે જાણી શકતી ન હોવાર્ી હતાશ ર્ઈ હશે. પરં ત ુ તમને
તો, તે તમારું નનજ સ્વરૂપ છે , એટર્ા માટે પરમત ૃતતી અને પરમાનંદદાયક છે . તેની પ્રાપ્તત માટે તમારે કંઇ
પણ કષ્ટ ઉઠાવવાનુ ં નર્ી. તેના અર્ૌહકક

અનુભવ માટે તમારી વાણી, મન, બ ૃદ્ધદ્ધને મહેનત કરવાની

આવશ્યકતા નર્ી. કંઇ પણ ન કરવાં છતાં તે સ્વમેવ પોતાનો છે . સાધકો ! આ સ્વયંનસદ્ધ, નનત્યપ્રાતત
આનંદનો આ નસધ્ધાંત ‘કુ બર
ે ે અચાનક ર્ાખો-કરોડોની સંપદા આપી દીધી હોય’ એટર્ો રોમાંચક છે ! એટલું
અપાર ધન મેળવવા માટે તમારે કેટર્ો બધો પ્રયાસ કરવો પડ્ો હોત ? અર્વા તમે કેટર્ો પણ પ્રયત્ન
કરો તો પણ આટલું અપાર ધન મેળવવુ ં શક્ય ન હતુ.ં એવી રીતે, આપણે પણ પરમાત્માને મેળવવા માટે,
અમારે આ કરવુ ં છે - તે કરવુ ં છે , આટલું કરવુ ં છે , તેટલું કરવુ ં છે એવા પવથતીય પ્રયાસોમાં ર્ાગ્યા રહ્યા
છીએ. પરં ત ુ આત્મનનનધના કુ બેર એવા દયાળુ સંત નશષ્યોને – ‘તે પરવસ્તુ તમે જ છો ભાઇઓ ! પાછં
વળીને જુ ઓ’ એમ કહી તેમને પરમાનંદ સુખ સામ્રાજ્યનો રાજા બનાવે છે .
પરમાત્માપદ પ્રાતત કરવા માટે પોતાના નનજાનુભવનો અનુભવ કરવા ર્ાયક આપણી દ્રષ્ષ્ટ
અંતમુખ
થ હોવી જોઇએ. મહાબર્િંગગુરુ, “ તારો અપરોક્ષ અનુભવ ચકાસીને જો” એવુ ં કહે છે .છે . અપરોક્ષનો
એટર્ે આપણી નનજ ક્સ્ર્નત ! આ સ્વયંના અનુભવર્ી જો, તો પરવસ્તુન ુ ં આકર્ન ર્શે. આ તત્ત્વનો યોગ્ય
રીતે અન્વય ર્ાય તેવો સુતકથ કે નવવેક કર. આ નવવેક રૂપી જ્ઞાનર્ી પરમાત્મા પ્રાતત કરી ર્ે. અક્કર્સે ખુદા
પહેચાનના ॥
તમામ શાસ્ત્રો દે વતા(ઇશ)ને પરમાત્મા એવુ ં સંબોધન કરે છે . જો ભગવાન બધાનો આત્મા ન હોત
તો તેને પરમ આત્મા એવુ ં કહી, આત્માના અબભધાનર્ી સંબોધન કરવાનુ ં કારણ નહોતુ.ં અનેક દે વતા અને
તમામ દે વતાઓ એ ઘોષણા કરે છે કે , ‘હું બધાના હ્દયમાં વાસ કરું છં.’’ ભર્ે પછી તે નશવ હોય કે રામ
હોય કે કૃષ્ણ હોય. નશવગીતા, ભગવદ્ગીતા જેવા ગ્રંર્ોમાં એક જ વાત કહેવામાં આવી છે : ‘‘હું ભ ૂતમાત્રના
હ્દયમાં વસું છં’’. સારુ, તે સવથર્ોકોમાં કયા રૂપમાં વાસ કરે છે ? નંદી ઉપર બેઠેર્ા નશવ, ધનુધાથરી રામ,
બંસીવાળા શ્રીકૃષ્ણ ઇત્યાહદના રૂપમાં ? આપણુ ં હ્રદય તો એટલું બધુ ં નાનુ ં છે કે એમાં વ ૃષભારૂઢ નશવ વગેરે
ભગવાન સ્થ ૂળ રૂપર્ી વાસ કરી જ ન શકે. સારાંશ—પરમાત્મા પ્રત્યેકમાં આત્મા રૂપર્ી વાસ કરે છે . આ જ
સત્ય છે . એનો આધાર ‘અહમાત્મા ગુડાકેશ’ જેવા અનેક વચનોના ઉદાહરણો આપી શકાશે.
પરમાત્મા હ્રદયમાં વાસ કરે છે , એ સત્ય છે ! સમજાયુ.ં પછી તેને જોવા માટે દૂ ર જવાની શી
આવશ્યકતા છે ? આપ જયાં બેઠા છો ત્યાંર્ી ઉઠવાની પણ જરૂર નર્ી. તેને અંદર જ જૂઓ. માની ર્ો કે કોઇ
એક મોટો અનધકારી છે . તે પોતાની ચેમ્બરમાં બેઠો છે . જો તમારે એને મળવુ ં હોય તો શુ ં કરવુ ં પડશે? તે
જયાં બેઠો છે તે ઓરડામાં જવુ ં પડશે. તે રીતે પરમાત્મા ‘‘ગુહાયાં ક્સ્ર્ત” । ગુફામાં રહે છે . વાઘ-નસિંહ જેવી
અંધારી ગુફામાં રહે છે તેમ પરમાત્મા પણ અંધારી ગુફામાં રહે છે , તેવી તમને શંકા ર્શે. પણ અહીં ગુફા
એટર્ે હ્રદયરૂપી ગુફા. ત્યાં પરમાત્મા બેઠા છે . અર્ાથત ્ પરમાત્માને મળવુ ં હોય તો હદયરૂપી ગુફામાં પ્રવેશ
કરવો પડે. તેમ ન કરી બહાર બહાર જ ફરીએ તો પરમાત્મા સાર્ે નમર્ન કેવી રીતે ર્શે?

એકાદા મોટા અનધકારીને મળવુ ં છે એમ સમજો. કેટર્ાક ર્ોકો તેમના બંગર્ામાં જઈ ‘સાહેબ છે ?’
એવુ ં પ ૂછે છે . ચોકીદાર ‘ સાહેબ સ્નાન કરે છે , તેમને સમય નર્ી’ એમ કહે છે . તે પાછા જાય છે . ફરી તેઓ
જાય ત્યારે તે ચોકીદાર ‘ કોઇ મોટા અનધકારી આવ્યા છે , સાહેબને સમય નર્ી’ એમ કહે છે . આ સાંભળી
તેઓ ફરીર્ી પરત જાય છે . ત્રીજી વખત ત્રીજુ ં કારણ સાંભળી તેઓ પરત જાય છે . આવી રીતે સાહેબ
મળશે? પણ જો યોગ્ય સમય મેળવી, બચઠ્ઠી મોકર્ી, કે કોઇ યુક્તત કરીને સાહેબના બંગર્ામાં પ્રવેશી તેમના
હદવાન ખંડમાં જવાર્ી સાહેબની મુર્ાકાત ર્શે. તે રીતે અહીં પરમાત્મારૂપી સાહેબ તો આપણા હદયમાં બેઠા
છે , એટર્ા માટે સીધા હદયમાં પ્રવેશ કરવો જોઇએ. ત્યારે જ આપણે તેમને મળી શકીશુ.ં આ નસધ્ધાંત ર્યો.
અર્ાથત પરમાત્માના દશથનન માટે અંતમુખ
થ ી દ્રષ્ષ્ટ હોવી જોઇએ.
ગુરુ નશષ્યને બોધનો સારાંશ કહે છે - અંનતમ પ્રાતતવ્ય એવા પરમાત્મા સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર
અંતમુખ
થ ી દ્રષ્ષ્ટર્ી કરી ર્ે. પરમાત્માપદ વનગુતણ વનરાકાર છે . વનત્ય-પહરપ ૂણત છે . આનંદમય છે . સિતવ્યાપક છે .
િે બધામાં છે . િે િારામાં પણ છે . િે િમારં ુ વનજથિરુપ જ છે .
-----------------------------------------------------------------------------------

ત ૃિીય વિભાગ
પરમાનંદરૂપિાનો આત્માભ્યાસ
પ્રકરણ- ૧૮
ુ ભ આત્માભ્યાસ
પ્રાથવમક સાધનાનો સલ
પીઠીકા-- સાધકો માટે અનત મહત્વના નવષય એવી સાધનામાં અનેક ત્રુહટઓ હોય છે . તેને ર્ીધે તત્વોનો
નવપયાથસ, સાધનાને કાયથગત કરનાર કાયથભ ૂનમનું અજ્ઞાન, સાધનામાં પ્રમાદ, ખોટો માગથ, સાધનાનું અબભમાન
વગેરેનો ભોગ બની સાધક સાધનામાં નનષ્ફળ જાય છે . આપનું ધ્યાન એ ખામીઓની તરફ દોરતાં, અમે
અહીં આ પણ બતાવી રહ્યા છીએ કે આપણે તેન ું નનવારણ કઇ રીતે કરવુ.ં
૧ ) અનુભવી સત્પુરુષો પાસે શ્રવણ કરવાનુ ં મહત્વ – વેદાંતના અત્યુચ્ચ નસદ્ધાંત એવો આત્મસાક્ષાત્કાર કઇ
રીતે સાધવો એ નવષયમાં સાધકોને અભ્યાસ બતાવી તેઓ કયાં ભ ૂર્ કરી રહ્યા છે એ બતાવી દે વાનુ ં કામ
(નવવરણ) ચીવટપ ૂવથક કયુ,ું તો નશખર પ્રાતત કરી શકાય છે . આર્ી નવપરીત, જો માત્ર નસદ્ધાંત જાણી, તેનો
અનુભવ ર્ેવા જઇશુ ં તો હદશાહહન ર્ઇને ર્પસી પડાશે. એટર્ા માટે શાસ્ત્રર્ી જેટલું કહેવાય તેટલું કહી, અંતે
ુ ર્ી જ શ્રવણ કરવુ ં જોઇએ, એમ તે કહે છે .
અનુભવી ગુરુમખ
૨. અનેક સાધક એ નવચારે છે કે , અમે પણ સાધના કરીશુ,ં પરં ત ુ હકીકતમાં શુ ં ર્ાય છે - ‘કરવુ ં છે ’ ‘કરીશુ’ં
એમ નવચાર કરતા રહીને એને આગળ ધકેર્ે રાખે છે . આવા સાધકો કયારે ય પણ, કંઇ પણ મેળવી શકતા
નર્ી.
જીવને પોતાના

સ્વાર્થની વાતને નસદ્ધ કરવાનુ ં ખ ૂબ જ કુ શળતાર્ી આવડે છે . જે બોધ આપે છે ,

તેમને તે એમ કહીને ઉડાડી દે છે કે આપ જે કહો છો તેના બારામાં આગળ, ફરી કયારે ક નવચારીશુ.ં
૩. ‘કરે તો સાંજ સુધીમાં નહીં તો ચાંદ રહે ત્યાં સુધી’. જે કરવા ઇચ્છે છે તેના માટે કંઇ પણ અશક્ય નર્ી.
તે રાત ર્તાં પહેર્ાં (ર્ોડી જ વારમાં) પ ૂરે પ ૂરું કામ કરી નાખે છે . પરં ત ુ જે કામચોર છે તેનાર્ી તો સ ૂરજચાંદ રહે તયાં સુધીનો સમય પણ ઓછો પડે છે . સાધનાભ્યાસ માટે પણ આ જ નનયમ ર્ાગુ પડે છે .
૪. નનરુપણ કાળમાં જ અભ્યાસ કરો- ‘શ્રવણ પ ૂરું ર્યા પછી એક સાર્ે અભ્યાસ કરી ર્ઇશુ’ં જો એમ કહેશો
તો નનરૂપણનો કાયથક્રમ ર્યા પછી અભ્યાસ કરવામાં ઉત્સાહ નર્ી રહેતો. મોટેભાગે નનરૂપણ કરતી વખતે

તમે જે પણ સાંભળ્યુ ં છે તેમાંર્ી ઘણી બધી વાતો ભ ૂર્ાઇ જાય છે . અને તે સમયે અભ્યાસ શરૂ કયો, તો
સંશય પેદા ર્ઈ ફરી જ્યારે ગુરુજી આવશે ત્યારે તેમને પ ૂછી ર્ઇશુ,ં એવુ ં મનમાં આ અભ્યાસ આવતા સાધક
ત્યાંનો ત્યાંજ રહી જાય છે . ત્યારબાદ ચાર-પાંચ મહીનાનો દીઘથ કાળ વ્યર્થ ગુમાવી સાધક કોરોને કોરો રહી
જાય છે .
૫. અભ્યાસ સફળ ન ર્વાનુ ં કારણ—સાધક અભ્યાસ ખરા વખતે જ ઢીર્ો પડી જાય છે , એ જ છે . તેની
ક્સ્ર્નત એવા અપયશી પહેર્વાન જેવી છે , જે મહહનાઓ સુધી કુ સ્તીની તૈયારી કરે છે , પરં ત ુ પ્રત્યક્ષ કુ સ્તી
કરવાના સમયે તેના હાર્-પગ ઢીર્ા ર્ઈ જાય છે . પરં ત ુ કરવાના કાયથ તરફ ર્ક્ષ્ય રાખનાર સાધક, પ્રત્યક્ષ
કાયથ કરવાની ક્ષણની પ્રતીક્ષા કરે છે અને સમય આવતા જ અભ્યાસનુ ં તીર છોડી ર્ક્ષ્યને સાધ્ય કરી ર્ે છે .
૬. મોટા ભાગના સાધકો અભ્યાસ બહુ જ ર્ોડો કરે છે અને વાતો વધારે કરે છે . તેઓ ‘અમે સાધના કરનારા
છીએ’ એવુ ં અબભમાન રાખી, અન્ય સાધકોને અનાભ્યાસી (સાધના ન કરનારા) દે ખાડે છે તર્ા તેમને તુચ્છ
ગણે છે . મોટી-મોટી સાધના કરવામાં નનમગ્ન એવા મહાત્મા રુપી નસિંહ કયાં છે કોણ જાણે? ફતત નાના-નાના
સાધકરૂપી ઉંદરડાઓ અવાજ ઘણો કરે છે !
૭. નવવેકી સાધક, જે જાણવાનુ ં છે તેને ટૂંકમાં જાણી ર્ઇ અભ્યાસ આત્મસાત કરી ર્ે છે . પરં ત ુ અનવવેકી
સાધક ગમે તેટલું શ્રવણ કરે છતાં પણ તેમનો એવો આગ્રહ રહે છે કે હજુ વધારે સાંભળવુ ં છે . પરં ત,ુ તેને
કેવી રીતે આચરણમાં મ ૂકી શકાય તે તરફ તેમનુ ં ધ્યાન નર્ી જતુ.ં
૮. અભ્યાસ કરવાની પદ્ધનત એ છે કે તે રીતે પ્રત્યક્ષ રહેવ.ુ ં જો ‘ઉિર કુ માર’ ની જેમ ‘આમ હોવુ ં જોઇએ,
તેમ હોવુ ં જોઇએ’ એમ કહેવાની ટેવ પડી ગઇ તો એનાર્ી કોઇ ર્ાભ ર્વાનો નર્ી. વસ્તુક્સ્ર્નત એ છે કે
આત્માભ્યાસ કરતી વખતે સાંસારીક કામો કોઇ રૂકાવટ નર્ી કરતાં અને સાંસાહરક કાયથ કરતી વખતે
આત્માભ્યાસ વચ્ચે નર્ી આવતો. પરં ત ુ સાધક પોતાની સાંસાહરક વ ૃનિ ન છોડવી પડે તે માટે કારણ વગર
કામનુ ં બહાનુ ં બનાવ્યા કરે છે . ખરે ખર તો અભ્યાસની એકાગ્રવ ૃનિને ર્ીધે અન્ય સાંસારીક કાયો સહજ રીતે
ર્ઇ જાય છે અને સાધકોને કઈ રીતે સુગમતાપ ૂવથક આત્માકાર ક્સ્ર્નતમાં ર્ાવી દે છે એ વાત તો અભ્યાસ
પ્રવીણ જ જાણે !
૯. હદવસના ચોવીસ કર્ાકમાં પોતાની સહજ આત્મક્સ્ર્નતનો ત્યાગ કરીને દ્વૈત ગ્રહણ કરવુ ં પડે તેવી
આવશ્યકતા તો બહુ ઓછો સમય હોય છે . પ્રાત:કાળમાં ઉઠીને શૌચ, મુખમાર્જન કે સ્નાન કરતી વખતે,
ફરવા જઈએ ત્યારે , રમત કે વ્યાયામ કરતી વખતે ભોજન કરતી વખતે અને સંપ ૂણથ રાત્રી દરમ્યાન

સહજ

આત્માકારર્ી રહેવામાં શુ ં વાંધો છે ? પણ સાધકો નવનાકારણ નપષ્ટપેષણ કરનારી પ્રપંચ વ ૃનિ, પારકી પંચાત
અને ર્ૌહકક ભાવનાઓનુ ં કલ્પનારાજ્ય વધારીને આત્માભ્યાસને તક આપતા નર્ી.

૧૦. આત્માભ્યાસ કરવાવાળા સાધકોએ તે વ્યવહારો વધારી, સદૈ વ ધ્યાન આપવુ ં પડે એવી ઉપાનધઓ
છોડી દે વી જ યોગ્ય છે . અર્વા તો એવા વ્યવહારો પોતાના બંધ,ુ પુત્ર કે નવશ્વાસુ વ્યક્તતઓને સોંપી શકાય.
શ્રેષ્ઠ આત્મ સાધના માટે, “બધુ ં મારે જ કરવુ ં જોઇએ”, એવી ર્ૌહકક બુપ્ધ્ધનો ત્યાગ કેમ ન કરવો જોઇએ?
૧૧. સાધના માટે સમયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઇએ- વાતચીતમાં નનરર્થક વ્યતીત કરે ર્ એક
કર્ાક, સામાન્ય વ્યવહારના કાયોમાં વ્યતીત કરે ર્ એક કર્ાક, શ્રેષ્ઠ નવચાર કરવામાં વ્યતીત કરે ર્ એક
કર્ાક અને આત્માનુસધ
ં ાન અને પ્રભુ ભક્તત વગેરે ઉન્નત સાધનામાં વ્યતીત કરે ર્ એક કર્ાક, એ બધાં
સમાન અવનધનાં કામો છે અર્ાથત એક કર્ાક એ આપણી ઈચ્છાનુસાર ફળ આપનારું કલ્પવ ૃક્ષ છે , એવુ ં
કહીએ તો, કલ્પવ ૃક્ષ પાસે છાશ માગનારા દહરદ્રની જેમ સમય પાસે ક્ષુદ્ર કામ કરી ર્ેવા કરતાં, કલ્પવ ૃક્ષના
યોગે કુ બેર ર્યેર્ા ભાગ્યપુરુષોની જેમ એ જ સમયનો ઉપયોગ પરમપદની પ્રાપ્તત આપનાર સાધના માટે
કેમ ન કરીએ?
૧૨. સમય નર્ી જતો કે સમય ખ ૂબ છે તો આ સમયને શુ ં ધન કમાવામાં, કર્ા-કાદમ્બરી વાંચવામાં કે
નસનેમા જોવામાં અર્ાથત કંચન કાનમની સંબનં ધત નવષયોમાં જ પસાર કરવાનો છે ? સમય પસાર કરવાના એ
બાધક નવષયોને છોડીને એનો સદુ પયોગ અધ્યાત્મ વાચન તર્ા આત્માનુસધ
ં ાન જેવા શ્રેષ્ઠ સાધનોમાં શા
માટે ન કરવો જોઇએ?
૧૩. અમે માનીએ છીએ કે પ્રત્યેક હદવસના ચોવીસ કર્ાકનો ઉપયોગ જો નીચે ર્ખ્યા પ્રમાણે સમપ્રમાણમાં
કરવામાં આવે તો એમાં કોઇને કોઇ વાંધો નહીં હોય1) આઠ કર્ાક નોકરી ધંધા માટે
2) આઠ કર્ાક ઉંઘ અને નવશ્રામ માટે
3) ચાર કર્ાક ભોજન, બજાર, રમત, મનોરં જન વગેરે માટે
4) ચાર કર્ાક સાર્થકતા માટે કરવાની સાધના માટે.
હવે, ઉમર પ્રમાણે નનિંદ્રાની અવનધ બે-ત્રણ કર્ાક ઓછી કરી તે સમયનો સદઉપયોગ સાધના માટે
કરી શકાય કે નહહ? અર્વા બીજા માટે કરવાના કામ કે બહુ કામ હોવુ ં જેવા કારણોને ર્ીધે જેમની નનદ્રા
ઓછી ર્ઇ ગઇ છે તેઓ આ બચેર્ા સમયનો ઉપયોગ અન્ય કાયો માટે કરી શકે છે . પરં ત ુ સાધકે આ
બચેર્ા સમયનો ઉપયોગ આળસમાં, વધારે સ ૂવામાં, ગપાટા મારવામાં કે દૈ નનક તેમજ માસીક પત્રપનત્રકાઓ વાંચવા જેવા સામાન્ય કાયો માટે સાધના નો સમય ન બગાડવો જોઇએ, એટલું જ !
૧૪. ‘મને સાધના કરતો જોઇને ર્ોકો મારા નવષે શુ-ં શુ ં નવચારશે? તેઓને કેવ ુ ં ર્ાગશે?’ આ ભય છોડીને
ુ ન ન ખોઓ. બીજાઓને આ ગમતું નર્ી એવુ ં માનીને
નનભથય ર્ઇ જાઓ. બીજાઓનાં ભયર્ી પોતાનુ ં સંતર્
તમારી સાધનાની પ્રગનતમાં અડચણ ન આવવા દો.

૧૫. ર્ૌહકક સંબધ
ં ીઓ અને નમત્રવતુળ
થ તમને પરમઅર્થર્ી નવમુખ કરવા માટે તમારા ગુરુ અને તમારી
સાધનાની નનિંદા કરશે. તેઓ અનેક પ્રકારની વાતો કરશે- જેમકે, “આ ગાંડપણ છોડી દે , તે સાધુની સંગતમાં
તારું જીવન બગાડતો નહીં”. તેઓ તમારા હહતબચિંતક બનીને આ રીતની અનેક વાતોર્ી તમને સમજાવશે.
પરં ત ુ તમે એમની વાતો સાંભળી ચ ૂપ ન રહેશો. તમારી સત્યનનષ્ઠાની ઝર્ક તેમને બતાવો. તેમને કહો,
‘‘તમારા પાસે જ્ઞાનચક્ષુ નર્ી”. “તમે ગળતા માટર્ા પર ભરોસો રાખી પાણીમાં પડ્ા છો” “કારણવગર જ
નવષયો રૂપી કાદવમાં ફસાયેર્ા છો.’’ જયારે તમે કોઇ સંકોચ રાખ્યા વગર તેમને સ્પષ્ટપણે આમ કહેશો તો
એ ર્ૌહકક હહતબચિંતકો તમારી નજીક પણ નહીં આવે.
હે સાધક, જો તું કોઇ નાની એવી શાળા કે મહાનવધાર્યના નવધાર્ી હોય, નાની ઉમરનો હોય કે કોઇ
નાની નોકરી કરી રહ્યો હોય તો તારા નશક્ષક, પ્રોફેસર, માતા-નપતા, સંબધ
ં ી, ઉપર્ા અનધકારી, એ બધા
પોતાના મોટાપણાના અનધકારનો પ્રયોગ કરીને તને સાધનાર્ી નવમુખ કરવાના પ્રયત્નો કરશે. તે વખતે તું
નીચે પ્રમાણે વતથન કર - તેમની મોટાઇના નવરોધમાં તું કંઇ કહી શકે એમ ન હોય અને તે વખતે તેઓ
તારી સાધનાના નવરોધમાં ઉપદે શ કરી રહ્યા હોય, ત્યારે તું તારી ડોક ફેરવીને મંદ મંદ હસતાં રહીને બધુ ં
સાંભળતો રહે. તેમને એવુ ં ર્ાગવુ ં જોઇએ કે તુ તેમની વાત ધ્યાનપ ૂવથક સાંભળી રહ્યો છે અને તેમની સાર્ે
સહમત છો. આર્ી, એમના દ્વારા કહેર્ી દરે ક વાતની અર્થહીનતાને ઓળખીને તેને નકારવા બરાબર જ ર્ઇ
જશે.
૧૬. વાદી નશષ્ય— હું કઇ રીતે આ વ્યક્તતત્વર્ી અસંબનં ધત નનબર્તતથ પરબ્રહ્મ છં? આપ કહો છો કે આકાશના
સ ૂયથની જેમ પ્રનતબબિંબની મબર્નતા શુદ્ધતાર્ી નનબર્િતત છં. હું મારાં શરીર અને મનનાં સારાં-ખરાબ પાપપુણ્યર્ી પર છં. તો પછી હું આ નનવ ૃનિ- સ્વરૂપને છોડીને, વ ૃનિસ્વરૂપનો અભ્યાસ શા માટે કરું? શરીર-મનબુદ્ધદ્ધ- અહંકાર એ પોતાનાં સારાં-ખરાબ ર્ક્ષણો પ્રમાણે રહે છે તો રહેવા દો. એર્ી શુ ં નુકસાન ર્ઇ જવાનુ ં
છે ? હું તો મારી મ ૂળ નનબર્િતતામાં રહું છં. જે વ ૃનિ મારી નર્ી, જો તે દુ ષ્ટ છે તો એનાર્ી શુ ં નુકસાન ર્વાનુ ં
છે ? અર્ાથત મારે અભ્યાસ કરવાની શુ ં જરૂર છે ?
ગુરુ- પોતાની ઇચ્છાનુસાર ર્ોભ-મોહનો સંગ્રહ કરનારો તું સ ૂયથના દ્રષ્ટાંતમાંની કઈ વસ્તુ સાર્ે
તુર્ના કરી બોર્ી રહ્યો છે ? ‘હું સ ૂયથ સમાન છં’ એવુ ં જો તું કહેતો હોય તો તારે માટે પ્રપંચાહદ વ્યવહાર
કરવા અશક્ય છે . તું સ્વેચ્છાએ સારું-ખરાબ પાપ-પુણ્યાત્મક વ્યવહાર કરું છં એમ કહે છે ત્યારે તું
પ્રનતબબિંબના સ્ર્ાને છે , એ જ ખરું.
વાદી નશષ્ય—હું વ્યવહાર કયાં કરું છં? વ્યવહાર તો શરીર-મન-બચિ- અહંકાર એ જ બધા કરે છે .
ગુરુ—શરીર અને મન તો જડ છે . એ શુ ં કરી શકે? અહંકારરૂપ હોવાને ર્ીધે જ તુ જ દે હ મન દ્વારા
બધુ ં જ જાણીને યોજનાઓ બનાવે છે , અને ભોગ ભોગવે છે . આ રીતે કતાથ - ભોતતા બનીને તેમાં પ ૂરે પ ૂરો

ડૂબેર્ો હોવા છતાં તારૂં એમ કહેવ ુ ં કે,‘ હું અબર્તત છં’ આ તો શુદ્ધ બનાવટ જ નર્ી? અને તે આધારે એમ
કહેવ ુ ં કે અભ્યાસની જરૂર નર્ી એ તો આત્મઘાત જ નર્ી?
17) વાદી નશષ્ય—‘હું આત્મા છં’ આ જાણવા નસવાય અહંકાર ત્યાગ કરવા જેવુ ં અર્ગ કશુ ં જ નર્ી.
શ્રુનત ઢંઢેરો પીટીને કહે છે કે માત્ર જ્ઞાનર્ી જ મુક્તત ર્ાય છે .
ગુરુ—હજારો નશષ્ય ગુરુની પાસે આવીને સદા શ્રવણ કરતા રહે છે . એમાંર્ી ર્ોડાક જ મનનનનહદધ્યાસન કરે છે . તારા કહેવા પ્રમાણે મનન-નનહદધ્યાસનની ઝંઝટમાં ન પડીને, માત્ર શ્રવણ કરનારા
બધાને શ્રવણ દ્વારા જ સાક્ષત્કાર ર્વો જોઇએ ને? પરં ત ુ વાસ્તનવકતા જુ દી જ છે . તે શ્રોતાઓ ‘હુ-ં મારું’ ને
સત્ય માનીને ર્ોભ, મોહ, દુ :ખ અને બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા જ રહે છે .
નશષ્ય—ગુરુમહારાજ! હવે સમજાયુ!ં શ્રુનત દ્વારા બતાવેર્ શ્રવણનો અર્થ છે : મનન- નનહદધ્યાસન દ્વારા
પ્રાતત અનુભનવક શ્રવણ. આપ વારં વાર કહો છો તે શ્રવણ-મનન-નનહદધ્યાસન-સાક્ષાત્કાર આ વ્યાખ્યામાંના
વચ્ચેના બે ને છોડીને એકદમ પહેર્ા પરર્ી ચોર્ા પર છર્ાંગ મારવાનો નવચાર એ જ્ઞાન નનષ્ફળ કરશે. એ
માત્ર શાષ્બ્દક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે .
--------------------------------------------------------------

પ્રકરણ-19
ુ ભ અભ્યાસ
સલ
સુચના - વ્યવહારમાં સુખ, સમાધાન પ્રાતત કરવાન માટેસત્ય-અસત્ય, હહત અહહતનો નવચાર ઘણો જ
મદદરુપ ર્ાય છે . વેદાંતના અભ્યાસની પહેર્ાં આ સામાન્ય નવવેક આત્મસાત કરવાર્ી, નવવેકશક્તત જાગૃત
ર્ાય છે , અને તે પછી જ્ઞાનનું અનુસધ
ં ાનરુપી વધારે અભ્યાસ કરવો બને છે . આ પ્રકરણમાં અમે તે જ
સુર્ભ અભ્યાસ દે ખાડી રહ્યાં છીએ.
1 – ભય બચિંતા નનવારણમાટે નવવેક

1) સંકટનો કાલ્પનનક ભય- જીવનમાં પ્રત્યક્ષ દુ ઃખોર્ી અનધક દુ ઃખોનો આભાસ મનુષ્યને સતાવે છે . ઘરમાં
કોઈનુ ં મ ૃત્યુ કે કોઈ મોટી આનર્િકહાનન કે કોઈ ચોરી વગેરે જેવા મોટાં દુ ઃખ મનુષ્યના જીવનમાં આંગળીના
વેઢે ગણાય એટર્ા ઓછાં આવે છે . એ પ્રત્યક્ષ પ્રસંગમાં દુ :ખ ર્ાય તે બરાબર છે ,

પરન્તુ આવી

ઘટનાઓના કાલ્પનનક ભયને કારણે આપણને ઉપર્બ્ધ અસંખ્ય સુખની ક્ષણોને કોડીની હકિંમતે ગુમાવી દે વી
તે શોચનીય ક્સ્ર્નત છે !
2) જીવને ભય પામવાનુ ં કોઇ પ્રમાણ છે કે નહી? પ્રાતત પહરક્સ્ર્નતમાં ઉણપો શોધવાનો કોઇ હહસાબ છે કે નહી?
નવકલ્પોનાં મોટાં ચશ્માર્ી જોનારી તેની આંખોને જરાક જેટર્ી ખામીઓ પણ પવથત જેવડી મોટી ર્ાગે છે !!
3) મોટેભાગે તમામ ર્ોકો, “આગળ જતાં કોણ જાણે અમારે કઈ મુશ્કેર્ીઓનો સામનો કરવો પડશે., એવી
બચિંતાઓ કરે છે ! પણ અનનનશ્ચત એવા કાલ્પનનક દુ ઃખોનાં ભયર્ી ભયભીત રહેવાને બદર્ે અંત સમયે
નનનશ્ચતપણે આવનારા મ ૃત્યુ માટે જાગૃત કેમ ન રહેવ ુ ં જોઈએ?

અને જ્ઞાન દ્વારા મ ૃત્યુના ભયને દુ ર કરી,

વચ્ચેના નાનામોટા ભયોનુ નનવારણ કેમ ન કરવુ ં જોઇએ?
4) સખત માટીના ઘરમાં ઊધઇ રહે છે ! મોટાંમોટાં પથ્ર્રોની નીચે વીંછી રહે છે ! બે પથ્ર્રોની વચ્ચેની
ફાટમાં કે ખડકમાં દે ડકો રહે છે ! સમુદ્રના પેટાળમાં અને ભ ૂગભથમાં, અસંખ્ય જીવસ ૃષ્ષ્ટ હોય છે ! સારાંશ અંધારામાં, ભારે વજનની નીચે તર્ા વાયુરહહત સ્ર્ાનોમાં પણ આ જીવો જીવી શકે છે !! આર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય
છે કે પ્રાણીમાત્રનો સ્વભાવ જે તે પહરક્સ્ર્નતને અનુરુપ ર્ઈ જવુ ં એ જ હોય છે . તો એક પહરક્સ્ર્તીમાં રહીને
બીજી પહરક્સ્ર્નતની કલ્પના કરીને ભયભીત ર્નારાઓને ભયાનકતા ભાસે છે !
5) પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતે જ બચિંતાઓ કરે છે . બચિંતા કરવી જ જોઈએ, એવુ ં બંધન એની ઉપર કોઈ નર્ી નાખતું !
કે પછી બચિંતા નહી કરીએ તો ચાર્શે જ નહહ એવુ ં પણ નર્ી !! એટલું જ નહીં પણ બચિંતા ન કરવી એ
બધાની સર્ાહ છે . આતતજનો, નમત્રો વગેરે તેવી નવનંતી પણ કરે છે . શાસ્ત્ર તેમજ ગુરૂજન પણ વારં વાર આ
જ ઉપદે શ કરે છે કે બચિંતા કરો નહીં. પરં ત ુ મનુષ્ય એ બધાની ઇચ્છા અને બોધની અવગણના કરીને
હઠપ ૂવથક બચિંતા કરતો જ રહે છે ! તેને દુ :ખ, બચિંતા વગેરેન ુ ં આટલું અબભમાન શા માટે હોય છે અને તેર્ી તે
કયુ ં સુખ પ્રાતત કરી ર્ે છે એ તો એ જ જાણે !!
6) અત્યાર સુધીના તારા જીવનના ૪૦-૫૦ વષથ સુચારુપણે વીતી ગયા કે નહીં? તો આગળ આવનારા ૧૦-૨૦
વષથ પણ સુગમતાર્ી નહહ જાય?
7) વેદાંત ઘંટ વગાડીને બ્રહ્માત્મકય નનભથય પરમાનંદની ક્સ્ર્નતનુ ં વણથન કરે છે . પરં ત ુ મ ૂખથ મનને આ
સામ્યક્સ્ર્નતનો જ ભય ર્ાગે છે ! આત્મક્સ્ર્નત એક અત્યંત અંધકારમય અવસ્ર્ા છે , એવી કલ્પના કરી તે
નવષણ્ણ ર્ાય છે !!
ઉંઘમાં અનાયાસ આનંદની ક્સ્ર્નત હોય છે , તેમ છતાં જાગૃત અવસ્ર્ામાં આંખો બંધ કરવાર્ી
દે ખાનારો અંધકાર એ ઉંઘની જ અવસ્ર્ા છે , એવુ ં માની મન ભયગ્રસ્ત ર્ાય છે ! આવી અત્યંત સુખદાયક,
નનદ્રા-સમાનધ ક્સ્ર્નતર્ી ભયભીત ર્નારું નનબથળ મન, બીજા શેનાર્ી ભયભીત નહહ ર્ાય?
2. કં ઇ સુલભ ‘ન જોઈએ’

8. િીિેલી (ભ ૂિકાળની) િાિોને યાદ ન કરીિ અને ભવિષ્યમાં શું થિે િેની ચચિંિા ન કરીિ. પહેર્ાં તમે
નીચ યોનનમાં પેદા ર્યાં હતાં અને અજ્ઞાની દશામાં અનેક હાસ્યાસ્પદ વાતો કરી હતી: તો એ બધી છોડીને
પાછર્ી ર્ોડીક જ વાતોને યાદ કરીને શા માટે દુ ઃખી ર્ાઓ છો? પહેર્ાની બધી વાતો સ્વતનવત બની ગઇ
છે .
હવે, જેમાનુ ં કાંઇપણ નનનશ્ચત નર્ી, એવા ભનવષ્યની પણ કલ્પના ન કરો. ખરે ખર જોઇએ, તો
આગળ આવુ ં ર્શે તેવી બચિંતા માટે અપ ૂણથતા અને સુખની ઓછપ એ જ મ ૂળ કારણ છે . એટર્ે જ, આગળની
બચિંતાઓ છોડો. શેખચપ્લ્ર્ની જેમ સુખ-સામ્રાજ્યના હવાઇ હકલ્ર્ાઓ બાંધવાનુ ં બંધ કરો. એ તમને ક્ષણભર
સુખનો આભાસ કરાવીને નનરાશાની ઊંડી ખાઈમાં ધકેર્ી દે શે ! તાત્પયથ – પહેર્ા વીતેર્ી વાતો રમતની
જેમ ભ ૂર્ી જાઓ અને ભનવષ્યની ઘટનાઓની કલ્પના પણ કરશો નહીં.
9.

પહરક્સ્ર્નતની અપેક્ષા કરો નહીં—જ્યારે મારી પાસે ખ ૂબ જ સંપિી ર્ઈ જશે, ત્યારે પત્ની,સંતાન અને

નમત્રો વગેરે મને ખ ૂબ જ પ્રેમ કરશે, સમાજમાં ખ ૂબ જ માન પ્રનતષ્ઠા વધી જશે, એવી અનેક પહરક્સ્ર્નતઓની
કલ્પના કરીને તે મળવાર્ી હું ખ ૂબ જ સુખી ર્ઈ જઇશ, એવુ ં સમજે છે . પણ આ સુખની પહરક્સ્ર્નતઓ ફતત
એક કાલ્પનનક મ ૃગજળ છે ! એટર્ા માટે કોઈ પણ એવી કાલ્પનનક પ્રસંગ(ઘટના) ની અપેક્ષા ન રાખતાં,
વતથમાન ક્સ્ર્તીમાં જ સુખ શાંનતનો અનુભવ કરો .
10. ભવિષ્યની અપેક્ષાઓ રાખો નહીં—આજે મારો નમત્ર આવવાનો છે , તે આવી જાય. સમાચારપત્રમાં કોઈ
સમાચાર મોટા અક્ષરોમાં છપાય, આપણે ફરીને ઘેર જઈએ ત્યાં સુધી કોઇ મારા નવશે પ ૂછી જાય, કે
બહારગામર્ી કોઇ પત્ર આવી જાય, એવી અનેક પ્રકારની પોકળ આશાઓ મન કયાથ કરતું હોય છે અને તેની
પ્રનતક્ષાપણ કરે છે ! એ તમામ તમારા મનમાંર્ી કાઢી નાખો અને કાંઇ નવુ ં ન ર્ાય તો પણ

તમે જે

ક્સ્ર્તીમાં છો તે ક્સ્ર્તીમાં જ પ ૂણથ ત ૃપ્તત અને આંનદ નો અનુભવ કરો.
૧૧. વનરથતક બાબિોમાં ખોટંુ ન લગાડિો- શટથ ઉપર ચા પડી ગઇ, હાર્માંર્ી કોઇ વસ્તુ નીચે પડી ગઇ,
જમવામાં અર્ાણુ ં ન હતું કે તહકયા પરર્ી માથુ સરી પડ્ું – તો પણ બહુ નુકસાન ર્યુ ં હોય તેમ મન ડરી
જાય છે ! નાની-નાની ઘટનાઓર્ી દુ :ખી ર્વાની મનુષ્યને આદત જ પડી ગઇ છે !! તેને કાંઇ સહન ર્તું
નર્ી !! આવી તથ્યવગરની વાતોમાં ખોટું ર્ગાડવાનુ ં છોડી દો.
૧૨. કોઇ વિિેષ થથાન પર જિાની આતુરિા ન હોિી જોઇએ—એવી ઈચ્છા શા માટે કરો છો કે કોઇ રમણીય
સ્ર્ળે જઇએ કે કોઇ પવથનતય નવસ્તાર કે નદી કાંઠે વસવાટ કરીએ? અહીં તને કોઇ ફાંસીએ ચડાવે છે ? એ
યાદ રાખો કે, ઘોર નરક અને હદવ્ય નંદનવન એ તમારી મનોવ ૃનિમાં જ છે . હમણાં છે એ જ સ્ર્ાનમાં
પરમાનંદ ક્સ્ર્નતનો અનુભવ કરો, અકારણ ડોર્ાયમાન ર્શો નહીં.

૧૩. કોઇ થથાન વિિેષને મહત્િ આપો નહહ—ખેતરમાં કોઇ વ ૃક્ષ નીચે, કોઇ એકાંત ઓરડામાં, પોતાના
ઘરમાં, યાત્રા કરતી વખતે પ્રનતક્ષાર્યમાં, કે મુબ
ં ઇ જેવા શહેરમાં તમને અર્ગ ન ર્ાગવુ ં જોઇએ. તમે
પરમાનંદ સ્વરૂપ છો, એવુ ં કહીએ તો તમને તમામ સ્ર્ળોએ એક જ પ્રકારનો આનંદ અનુભવ આવવો
જોઇએ ને?
તમને એક સ્ર્ળ પર સુખર્ી રહેતા આવડ્ા બાદ, અન્ય સ્ર્ળો પર પણ સુખપ ૂવથક રહેતા કેમ ન
આવડે?
૧૪. મને વિિેષ અનુભિ મળે , એિી આિા કરો નહીં—મને નવશેષ અનુભવની પ્રતીનત ર્ાય, આવી ઈચ્છા જ
તીવ્ર અસમાધાનનુ ં કારણ છે ! કારણ કે નવશેષતા એટર્ે નવષય! સામાન્ય અનુભવ એ જ આત્મસ્વરૂપ છે .
નવશેષતાનો અધ્યાસ(અનુભવ ર્વો જોઇએ એવુ ં ર્ાગવુ)ં જ તમામ દુ :ખોનુ ં નપયર છે , અને આવી પ્રવ ૃનિનો
અભાવ એ જ આત્માનંદ છે .
૧૫. એિઆરામની િથતુઓની અપેક્ષા રાખો નહીં— તમને કાંડા ઘહડયાળ, નપયાનો, કેમેરા, રાંબઝસ્ટર વગેરે
કોઇ પણ વસ્તુઓનુ ં આકષથણ ન હોવુ ં જોઇએ. તે પદાર્થ માટે દીન ર્ઇને સહજાનંદને છોડશો નહીં. કોઇ પણ
વસ્તુ પાસે ન રાખતાં, પ ૂણથ સમાધાનમાં રહેવ ુ ં એ જ જ્ઞાનનુ ં ર્ક્ષણ છે . અપ્રાતય વસ્તુઓની અપેક્ષા ન
રાખવી એ જ સુખનુ ં રહસ્ય છે . એમ જ કહેતા રહો કે અમારે સાધુઓને એવી વસ્તુઓની શી જરૂર છે ?
૧૬. આત્મકથન ન કરવું જોઇએ-- પોતે કરે ર્ાં સવથ સામાન્ય કાયોને મહત્ત્વ આપી, આ જ મોટી સાંભળવા
જેવી વાત છે , એમ બીજાઓ સમક્ષ વણથન કરવુ ં એ જ આત્મકર્ન હોઇ આસક્તતનુ ં ર્ક્ષણ છે . આપણે
બજારમાં જઈ આવ્યા, ભોજન કે ઉંઘ જેવી વાતો કેટર્ીયે કરીએ તોયે તેઓને કંટાળો આવતો નર્ી ! આવા
જુ ગતુ સા પ્રેરક આત્મકર્નમાં પ્રવ ૃિ ન ર્ાઓ !
૧૭. વ્યિહારમાં સામેલ િમામ પ્રાપ્િ કમો વિના સંકોચે કરિો જોઇએ—કયારે ય તકથ કુ તકથ ન કરવો જોઇએ.
સદાય પરમાનર્િક રુનપયા-પૈસાનો જ નવચાર કર. તારા કામનો, પરમાર્થ સાધના માટે ઉપયોગ કરી ર્ો.
વ્યવહારને પરમાનંદ ભોગવવાનુ ં ક્રીડાંગણ ર્વા દો.
૧૮. આ એક કાયથને સમાતત કરતાં જ બીજા કામને પણ હું તુરંત જ પ ૂરું કરી ર્ઉં, આ પ્રકારની હાયવોય
કરીને કામ કરવાની રીત યોગ્ય નર્ી ! આપણને એમ ર્યા કરે છે કે જે કામ હાર્માં ર્ીધુ ં છે તે પ ૂરું કયાથ
પછી નનરાંત ર્ઇ જશે ! પરં ત ુ વાસ્તનવકતા એ નર્ી. ઉચાટ સાર્ે કામ કયાથ પછી આળસ અને ખાર્ીપો
આવે છે ! અને ફરી કામ કરવાની પ્રવ ૃનિ ર્ાય છે અને તે કામને સમાતત કરવાની ઉતાવળ ર્યા કરે છે !!
હે સાધક! દે હાત્મ બુદ્ધદ્ધર્ી પ્રાતત, મળે ર્ાં કમોની કત ૃત્વને નષ્ટ કરવા માટે આ પ્રમાણે કરો. શાંનતર્ી,

આરામર્ી ઉર્ો, સુખ સંતોષર્ી નનત્ય કામ કરો . શાંનત પ ૂવથક દૃ ઢતાર્ી ચાર્ો, તમારા બધા કાયોને
આરામર્ી, આનંદાનુભવ ર્ેતાં ર્ેતાં કરો.
૧૯. સાધકનો વારં વાર સારપ માટેનો દુ રાગ્રહ પણ બાધક સાબબત ર્ઇ શકે છે . દા.ત. પરમ સાત્ત્વક હોવા
છતાં અમારામાં હજુ વધારે સાત્ત્વકતા આવતી નર્ી, એવુ ં નવચારી કેટર્ાક મનુષ્યો દુ :ખી જોવા મળે છે !
સારું કરવુ,ં સારા બનવુ,ં હજુ પણ વધારે સારા રહેવ,ુ ં આ રીતે સારપોની બાબતે ખ ૂબ

નવચારવાર્ી પણ

નવક્ષેપ અને મન: ક્ષોભનુ ં કારણ બને છે !! સારાંશ—સાધકનુ ં સત્વાબભમાન ક્યારે ક સ્વરૂપને આચ્છાહદત કરે
છે . તે માટે સાધકે સત્વગુણોની બચિંતા છોડીને ગુણાતીત ની ક્સ્ર્નત પ્રાતત કરવી જોઇએ.
----------------------------------------------------------------------

પ્રકરણ- ૨૦
વિિોહ્મ ના સાધન
પ્રત્યેક વ્યતતીના બે રૂપ હોય છે .—એક કૃનત્રમરૂપ અને બીજુ ં નનજરૂપ. તેવી જ રીતે ઇશનાં પણ બે
રૂપ છે - એક ઔષનધક રૂપ અને બીજુ ં સત્ય સ્વરૂપ. એને વાચ્ય અને લ્ક્ષ્યાર્થ પણ કહી શકાય છે . વાચયનો
અર્થ છે શબ્દાર્થ યાને જે શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે તેવો જ તેનો અર્થ કરવો તે. ર્ક્ષ્યાર્થનો અર્થ છે
તે શબ્દો પર નવચાર કરવા ઉપરાંત તેની પાછળ શુ ં ભાવ છે એને સમજવો. જીવ અને નશવના વાચ્ય સ્વરૂપ
બભન્ન- બભન્ન છે . કોઇ આધાર વગર એમ ર્ાગવુ ં કે ‘‘ હું નામ યુતત શરીર છં.’’ આ જીવનો ર્ક્ષ્યાર્થ છે . નામરૂપ- ગુણર્ી યુતત જીવ અને નશવએ બન્નેનો એ કજ વાચ્યાર્થ ર્વો

અસંભવ છે , પરં ત ુ જયારે આપણે

ર્ક્ષ્યાર્થને જોઇશુ ં તે નનજ સ્વરુપ જીવ અને નશવ એક જ છે . આ તાતવીક નસદ્ધાંતને જાણીને સાધકે ‘‘નશવોહંનશવોહં’’ નુ ં ઉચ્ચારણ કરતા કરતા; પરમાનંદની ક્સ્ર્નતમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરતા રહેવ ુ ં જોઇએ.
સાધક, ‘નશવોહમ’ એમ કહેવા ર્ાગે છે , ત્યારે તે ન જાણનારા ર્ોકો, 'આ શરીરધારી પોતાને નશવ
સમજવા ર્ાગ્યો છે ' અર્વા તો ' સવથકતાથ નશવ એ હું જ છં, એવો અહંકાર રાખે છે ' એવુ ં સમજે છે . “નશવે તો
જગતના નનમાથણ કયુથ છે તો તું નશવ કેવી રીતે ર્ઇ શકે? તને શુ ં કરતાં આવડે છે ? શુ ં તું એક સફેદ વાળને
કાળો કરી શકે છે ! જયારે તને આટલું પણ નર્ી આવડતું તો તું કેવી રીતે નશવ હોઇ શકે?” એવુ ં ઉપેક્ષાર્ી
કહે છે . જો સાધકને અનુભવ નહીં હોય અને એનુ ં કહેવ ુ ં માત્ર દે ખાડો હશે તો તેને અજ્ઞાનીઓના આક્ષેપમાં

સત્યતા દે ખાવા ર્ાગશે અને તેને જીવ-નશવ ઐક્ય નસદ્ધાંત ઉપર શંકા ર્વા ર્ાગશે, પરં ત ુ જો સાધક આ
ઐક્યતાના મમથને જાણે છે તો તે એ બકવાસને જરાય મ ૂલ્ય આપશે નહીં.
એક અનુભવી સાધક પોતાના ઘરની છત પર એકર્ો –એકર્ો જ ‘નશવોહમ્- નશવોહમ્’ કહીને
આનંદર્ી ફરી રહ્યો હતો. તે વખતે તેનો પડોશી પણ તેના ઘરની છત ઉપર બેઠો હતો. તેને આ સાધકનુ ં
વારં વારનુ ં નશવોહમ્-નશવોહમ્ નુ ં ઉચ્ચારણ સહન ન ર્યુ. તેણે ક્રોધમાં આવીને સાધકને પ ૂછયુ,ં ‘‘તમે કોઇ
કારણ વગર વારં વાર ‘હું નશવ છં- હું નશવ છં’ એવુ ં શા માટે બબડી રહ્યા છો? જો તમે ખરે ખર જ નશવ છો તો
આ અગાસી નીચે કૂદકો મારી કૂદી પડો. જો તમને કયાંય પણ વાગશે નહીં તો હું માની ર્ઇશ કે તમે નશવ
છો.’’ આર્ી તે સાધક શાંનતર્ી બોલ્યો, “ તમે સમજો છો તે મુજબનો શરીરરૂપી નશવ હું નર્ી. હું સવથવ્યાપી
સત્ બચત્ રૂપ નશવ છં. તમે મને એવી કોઇ જગ્યા દે ખાડો કે જ્યાં તે ન હોય, તો હું કૂદી જઇશ”. આ ઉિર
સાંભળીને ટીકાખોર ચુપ ર્ઇ ગયો !
દરે ક વ્યક્તતને આનંદમાં જ રહેવ ુ ં છે . જો સાધક સ્વયંની આનંદરૂપતાને ઓળખીને ‘નશવોહમ્નશવોહમ્’ નુ ં ઉચ્ચારણ કરે છે તો એનાર્ી કોઇને શુ ં નુકસાન ર્યુ ં કે દોષ ર્ાગ્યો? એવું કહેિાથી દોષ
લાગિો નથી, એિલુ જ નહહ પણ પોિાનું વનજથિરૂપ છે એિો આનંદ મેળિિાનો આ જ એક માત્ર ઉપાય
છે .
નશવોહમના ઉચ્ચારણના અનતરે કર્ી અધ્યાત્મસાધકમાં અહંકાર આવે છે , એ જ અનેક વ્યક્તતઓનો
મુખ્ય આક્ષેપ હોય છે ને? પરં ત ુ વાસ્તનવકતા તો એ છે કે અબભમાન પ ૂરે પ ૂરૂં નનકળી ગયા પછી જ મુખર્ી
નશવોહમ્નુ ં ઉચ્ચારણ ર્ાય છે . ટીકાખોરોને માટે તો ‘નશવોહમ’ ક્સ્ર્તીને સમજવી જ મુશ્કેર્ છે . “હું નામ-રૂપદે હ નર્ી. જે સત્ય અનધષ્ઠાન છે તે જ પરમાનંદ મારું નનજ સ્વરૂપ છે અને હું તે જ છં” સાધક દ્વારા નશવોહમ્
કહેવાનુ ં તાત્પયથ આ છે .
આનંદ તમારું મ ૂળ સ્વરૂપ છે , આ તમારી જાગીર છે ! તે હમણાં જ આ ક્ષણે નસદ્ધ છે . તેને પ્રાતત
કરવુ ં ખ ૂબ જ સહેલ ું છે . આ આપણામાં જ દે હ-મન વગેરેની પાછળ છે . આપણે આગળ જોતા હોવાર્ી જ તે
અપ્રાતત છે . પણ જો પાછં ફરીને જોઇશુ, અર્ાથત ્ અંતમુખ
થ ર્ઇને એ જાણીશુ ં કે આપણે જ દે હ-મન વગેરેની
અનધષ્ઠાન વસ્તુ છીએ, તો તે આ જ ક્ષણે પ્રાતત છે .
રામ-રામ નો જપ કરીએ, ત્યારે રામને બહાર જોવાનો નર્ી, પણ રામ-રામ એવુ ં કહેતા કહેતા રામ
જ ર્ઈ જવાનુ ં છે . અમને એક િાર દે ખાઇ જિો રહેનાર રામ નથી જોઇિો પણ અખંડરૂપે મળિાિાળા
આિમારામ જોઇએ છે . દૂ રનો રામ ર્ાંબા સમય સુધી ભક્તત કયાથ પછી એકાદ વખત પ્રસન્ન ર્ઈ એકાદ ક્ષણ
ભેટ આપી સ્વસ્ર્ાને પરત જાય છે . ભતતે તે એક ક્ષણનાં દશથન માટે પોતાનુ ં આખું જીવન વ્યતીત કરવુ ં પડે
છે ! કેટર્ીક વ્યક્તતઓ એવા સાક્ષાત્કાર બાબતે કહે છે કે અમને અમુક વષથમાં, અમુક મહહનામાં, અમુક

તારીખે, અમુક હદવસે, અમુક વાગ્યે ધનુધાથરી શ્રીરામનાં પ્રત્યક્ષ દશથન ર્યાં હતા ! આનો અર્થ એ જ અર્થ
ર્ાય ને કે એકવાર દશથન ર્ઈ ગયા પછી આ જ હદવસ સુધી ફરી દશથન નર્ી ર્યા. આપણને આ પ્રકારનાં
ક્ષબણક દશથન આપનાર રામ સાર્ે મુર્ાકાતની આવશ્યકતા નર્ી. પણ અખંડપણે પરમાનંદ આપી એકત્વ
ભાવર્ી રહેનારા રામની અપેક્ષા છે . જીવ-નશવની એકતાને જાણીને નશવરૂપ ર્યેર્ા જ્ઞાની પુરુષ જ મહાત્મા
છે . કારણકે િે અલ્પ જીિભાિ નષ્િ કરીને મહાન આત્મા થઇ ગયા છે . િે પહરપ ૂણત બ્રહ્મથિરુપ થઇ ગયા છે .
િેઓ જ વત્રભુિનમાં શ્રેષ્િ ! એ અનુભિી વિિરૂપ મહાત્માઓના પરમાનંદની સરખામણી કોઇ પણ
વિષયાનંદ િગે રે જેિા ફળની સાથે ન કરી િકાય. અન્ય તમામ ફળ ઔપાનધક, કૃનત્રમ, નવકારી અને
નાશવંત છે . તેઓ બધા સ્વતનવત્ છે . પરમાનંદરૂપી સત્યફળની તુર્ના સ્વતનના અનેક નમથ્યા ફળો સાર્ે
ર્ઈ શકે ? અનેક ખોટા ભેગા કરીએ તો પણ એક સાચુ ં કદી ર્શે? નહી. એ બધા ખોટા એકઠા ર્ઇ જાય તો
એક મોટું જૂઠ્ઠાણુ ં જ બની શકે છે , પણ સાચુ ં કદી નહી જ ર્ાય! આપણો પ્રયત્ન આ જ રીતે ચાર્ે છે . આપણે
બધા નાનાં–નાનાં ઔપાવધક સુખને ભેગાં કરીને એક મોટંુ સુખ મેળિિાના અિક્ય પ્રયત્નમાં લાગે લા છીએ
! જે અત્યાર સુધીની મહેનતર્ી મેળવી શકાયુ ં નર્ી, તે ભનવષ્યમાં પણ સાધ્ય ર્વુ ં અસંભવ છે એવો
બોધપાઠ આપણે શા માટે ર્ેતા ન આવડે?
જીિનમાં થિયંનો અનુભિ જ િમારો વિક્ષક છે - જીવનનુ ં પુસ્તક તમારા હાર્માં છે . આ જીવનરૂપી
ગ્રંર્નુ ં જ્યારે આપ મનન કરશો ત્યારે એવુ ં જોવા મળશે કે આપણે ગમે તેટર્ી મહેનત કરીશુ ં તો પણ
આપણુ ં દુ :ખ દૂ ર ર્યા નર્ી. ભાવી પહરક્સ્ર્નતના નવષયોનુ ં ખેંચાણ ઓછં ર્યુ ં નર્ી. આપણી સમસ્યાઓ
સમાતત ર્ઇ નર્ી! આ આપણી સુખ પ્રાતત કરવાની રીનત કેવી છે . જીવનમાં આવનારી મુશ્કેર્ીઓને,
દુ :ખોને ર્ોડુક
ં ઓછં કરી દીધુ ં તો તેને જ સુખ માનીએ છીએ, અને આપણુ ં આખું જીવન સદાય આવતી
રહેતી મુસીબતોના નનવારણમાં જ પસાર ર્ઇ જાય છે ! તાત્પયથ - સુખ કોને કહેવાય, એ આપણને અંત સુધી
સમજમાં જ નર્ી આવતુ.ં આપણે સમજ્યા અનુસાર દુ :ખ, વ્યાનધ અને ખામીઓનો નાશ કરવો, એ સાચુ
સુખ નર્ી. માર્ા ઉપરનો ભાર નીચે ઉતારતાં જ ર્ોડો સમય હર્કાપણુ ં ર્ાગે છે , તે રીતનુ ં આપણુ ં સુખ છે .
પરં ત ુ એક ભાર ઉતારતા જ તરત બીજો બોજો નાખવા માટે માયાદે વી નસધ્ધ જ છે ! થિયંમાં ક્થથિ થિત્:
વસદ્ પહરપ ૂણત આનંદ જ સાચું સુખ છે .
જ્ઞાની પુરુષ આનંદ નવગ્રહ, આનંદની સાકાર મુનતિ જ છે ! તેમનામાં દુ :ખનો પ્રવેશ જ નર્ી. કારણ કે
દુ :ખ ર્વા માટે કોઇ ને કોઇ કારણ હોવુ ં આવશ્યક છે . વ્યવહારમાં જયારે કોઇ દુ :ખી ર્ાય છે , ત્યારે આપણે
તેને પ ૂછીએ છીએ કે, ‘શુ ં ર્ઇ ગયુ?’
ં ‘શુ ં કોઇએ કંઇ કયુથ છે ?’ કહેવાનુ ં તાત્પયથ એ છે કે દુ :ખ ર્વાનુ ં કારણ
બીજાઓ હોવા જોઇએ પરં ત ુ જ્ઞાની પુરુષ માટે કોઇ બીજો છે જ નહીં એટર્ા માટે ત્યાં દુ :ખનો અભાવ છે . એ
જ રીતે દુ :ખ ર્વા માટે દુ :ખ નો અનુભવ કરવાવાળું પણ કોઇ હોવુ ં જોઇએ. જ્ઞાની પુરુષમાં ‘‘હુ’ં ’ જ ન

રહેવાને ર્ીધે, ‘દુ :ખ આપનારું પણ કોઇ નર્ી અને દુ :ખ અનુભવનારું પણ કોઇ નર્ી’ એવુ ં હોવાર્ી જ્ઞાની
પ્રત્યક્ષ આનંદમ ૂનતિ ર્યેર્ા હોય છે .
દરે ક વ્યક્તતનુ ં ર્ક્ષ્ય, શાશ્વત શાંનત પ્રાતત કરી ર્ેવી એ જ છે . પણ તેઓ માગથ ભ ૂલ્યા છે . તેમને જવુ ં
છે હદલ્ર્ી અને બેસી ગયા છે બેંગ્ર્ોર જનારી ગાડીમાં ! ગમે તે ગાડીમાં બેસી જઇએ કે સ્ટેશન પર પહેર્ી જે
ગાડી આવે તેમાં બેસી જઈએ તો આપણુ ં ગામ આવશે? ઈચ્છા તો છે સુખ નામના ગામે જવાની, પરં ત ુ એ
નવચાર કયાથ વગર કે ત્યાં જવા માટે કઇ સાધના રુપી ગાડી પકડવાની છે , જે ર્ૌહકક ઉપાયોની ગાડી સામે
મળી તેમાં જ બેસી જવાર્ી સુખનગર પહોંચી શકીશુ?ં
જ્ઞાની પુરુષનુ ં ઉઠવુ,ં બેસવુ,ં ઊભા ર્વુ,ં સ ૂવુ,ં બોર્વુ ં બધુ ં જ આનંદપ ૂવથકનુ ં હોય છે . સારુ, જ્યારે
જ્ઞાની પુરુષની રહેણી આ રીતની છે તો સાધકે આ રીતે રહેવામાં શુ ં વાંધો છે . િમને પણ જ્ઞાની પુરુષની
માફક હરપળે આનંદમાં રહેિા કેમ ન આિડે? તમે કારણ વગર બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા રહીને સુખ-દુ :ખ, માનઅપમાન વગેરે દ્વન્દ્ધની કલ્પના કરતા રહીને અનેક નવકલ્પોની જાળમાં

પોતાને શા માટે ફસાવો છો?

ઉપાધીમાં તો ખામીઓ હોય જ છે . કામ કરવાવાળા મોટેભાગે એમ કહે છે કે ‘‘અમે તો કામ સુર્ભ છે એમ
સમજીને શરૂ કયુથ હતુ.ં પણ એમાં તો બહુ જ ત્રાસ અને કષ્ટ છે ” એવુ ં આપણે સવથત્ર સાંભળીએ છીએ ને? ખરું
છે , ઉપાનધ એ આ કામનુ ં ર્ક્ષણ જ છે . તેને સત્યત્વ અને મહત્વ આપીને આપણે જાતે જ દુ :ખી ર્ઇએ છીએ,
હવે આપણે જાતે જ સુખી ર્વુ ં પડે.
જો િમે પોિે સુખી નથી થઇ િકિા િો આ સંસારમાં અન્ય કોઇ પણ િમને સુખી નથી કરી િકતું !
જજાળો
ં
તો બદર્ાતી રહે છે . તમે અહંકાર રુપ ર્ઈને સતત બદર્નારી ઉપાધીઓની ઉણપોર્ી હંમેશા ત્રસ્ત
રહેતા હોવ, તો એમાંર્ી તમને કોણ છોડાવી શકે ? જો િમે અધ્યાત્મના યોગ્ય ઉપાયો વારા થિયં સુખરૂપ
થઇ જિો, િો આખા વત્રલોકમાં િમને કોઇ દુ:ખી નહહ કરી િકે ! તાત્પયથ- સુખ-દુ :ખ તમારા હાર્માં છે ,
બંધન-મોક્ષ એ પણ તમને આધીન જ છે . જો સુખનુ ં સ્ર્ાન ઓળખી તેનો અનુભવ કરી ર્ેશો તો, સુખની
કોઇ કમી છે જ નહીં.
જ્ઞાની પુરુષોને પ ૂજનીય શા માટે માનવામાં આવે છે ? કારણકે તેમણે બ્રહમાનંદરૂપી માનવીય ર્ક્ષ્ય
સુધી પહોંચી ગયા છે એટર્ે! આ એક વાત નસવાય, તેમના બાહ્ય રૂપમાં કોઇ ફરક નર્ી હોતો ! અનુભવી
જ્ઞાની પુરુષો કાંઇ એમ.એ, પી.એચ.ડી નર્ી હોતા કે સંસ્કૃત પંહડત પણ નર્ી હોતા. તેઓ ખ ૂબ સુદ
ં ર પોશાક
પહેરે છે કે? તો તે પણ નહહ. તેઓ સીધાં સાદાં વસ્ત્ર પહેરે છે કે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે .સ્વયં પરમ પદ
સુધી પહોંચી બીજાઓને પણ તે પદ મેળવી આપનાર જ્ઞાની પુરુષોનુ,ં આ રીતે સવથ દૃ ષ્ટીર્ી સવથ સામાન્ય
દે ખાવુ ં યોગ્ય જ છે . કારણ કે જ્ઞાનનુ ં મુખ્ય ર્ક્ષણ છે નનરહંકાહરતા અર્વા સામાન્યત: સરર્તા. જ્ઞાની
પુરુષોમાં ‘હુ’ં ભાવ રહેતો નર્ી. તેઓમાં ‘હ’ુ ં આવો છં, હું તેવો છં’ એવુ ં કહેવાવાળો જીવભાવ નષ્ટ ર્ઇ ગયો

હોય છે . ‘હ’ુ ં ની સાર્ે ‘તુ’ં પણ આવે જ છે . અર્ાથત ‘હ-ુ ં તુ’ં ભાવ દૂ ર કરી નનરાબભમાન ર્ઈ સરર્તાર્ી વતથન
કરવુ,ં એ જ જ્ઞાની પુરુષનુ ં મુખ્ય ર્ક્ષણ છે
જ્ઞાનીપુરુષના નનરાબભમાનનુ ં રહસ્ય એટર્ે બધા જોડે તેમની વતથણકં ૂ ‘તમે કહો તેમ’ એ પ્રકારની
હોય છે . એવુ ં કહેવામાં હરકત નર્ી કે જ્ઞાની પુરુષ એક સ્વચ્છ દપથણની જેમ હોય છે . દપથણને મુખ છે કે? તે
જોવાવાળાને તેન ુ ં પ્રનતબબિંબ જ દે ખાડે છે . આ રીતે અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ નનમથળ, નનરાબભમાની અખંડ
સચ્ચ્ચદાનંદ ક્સ્ર્નતમાં રહે છે અને તેમની સામે આવનારા ર્ોકો જેવા ર્ાય છે - શ્રીમંત સાર્ે શ્રીમંત, ગરીબ
સાર્ે ગરીબ, સુખીની સાર્ે સુખી અને દુ :ખીની સાર્ે દુ :ખી હોય છે ! જો કોઇ ધનનક વ્યક્તત તેમની પાસે આવે
છે તો તેઓ એક ધનવાનની જેમ જ તેને સર્ાહ સ ૂચન કરે છે . શ્રીમંતને ખોટ જાય તો ‘ર્યુ ં તે ર્યુ,ં છોડી
દે !’ એમ ધનનુ ં કોઇ મ ૂલ્ય જ ન હોય એમ બોર્ે છે . જો કોઇ નનધથન તેમની પાસે આવે છે તો તેઓ એક
નનધથનની જેમ જ તેની સાર્ે વ્યવહાર કરે છે અને નશખામણ આપે છે કે આવક કરતાં વધારે ખચથ નહહિં કરવો
જોઇએ, પૈસાને બચાવીને રાખવા જોઇએ. તાત્પયથ - જ્ઞાની પુરુષ બધુ ં જ ર્ઇ જાય છે . તે સાધ્ય ર્વા માટે
તેમનો ‘‘હ’ુ ં ’ દૂ ર ર્યો હોય છે . જ્ઞાનીમાં ‘‘હ’ુ ં ’ શેષ રહ્યો હોય તો તેઓ બધુ ર્ઈ ન શકત.
જ્ઞાની પુરુષો પ્રત્યે પ ૂજ્યભાવ રાખીને તેમની ભક્તત કરવી જોઇએ. એનુ ં મહત ફળ છે . આપણે જેની
પ ૂજા કરીએ છીએ, જેને પ્રેમ કરીએ છીએ તેમના ગુણ આપણામાં આવે છે . આપણા હહન્દુ ધમથમાં એવુ ં
કહેવામાં આવ્યુ ં છે કે નગરમાં કોઇપણ સાધુ આવે તો તેમનુ ં દશથન કરવુ ં જોઇએ. સાધુ અખંડ મૌની હોય કે,
ર્ોકો સાર્ે ન બોર્તાં ચ ૂપ બેઠેર્ો હોય, તો પણ તેના દશથન કરવા એવો નનયમ છે . સાધુના દશથન કરી ર્ોડો
વખત તેમના પહરસરમાં રહેવામાં તેર્ી પણ વધારે પ્રયોજન છે . તેનાર્ી આપણા હ્રદયમાં નવશાળ
ભાવનાઓનો સંચાર ર્ાય છે . “શ્રેષ્ઠ ધ્યેય રાખવાવાળા એકાદ કોઇ તો છે , તેમનુ ં દશથન કરીને આપણે પણ
શ્રેષ્ઠત્વને પ્રાતત કરી શકીશુ ં કે કરી ર્ઇશુ”ં એવો ભાવ દશથનાર્ીના મનમાં આવે છે . ત્યાં ગયા પછી તેટર્ા
પ ૂરતું ય કેમ ન હોય પણ તેમના ખરાબ ગુણ દૂ ર રહે છે ! આ ર્યુ ં કેવળ દશથનનુ ં ફળ, હવે જો જ્ઞાની
પુરુષનો આશ્રય ર્ઈને તેમની ભક્તત કરવામાં આવે તો તે ગુરુભતતની વ ૃનિ જ બદર્ાઇ જાય છે . જ્ઞાની
પુરુષ સદ્દભાિી ભતિોના અહંકારનો નાિ કરીને િેમને પોિાની જેિા બનાિી દે છે .
હવે, ફરી મ ૂળ નવષય પર આવીએ- પરબ્રહ્મનાં તમામ ર્ક્ષણો આત્મામાં હોય છે એમ કહીએ તો
પછી આત્મા જ બ્રહ્મ કેમ નહીં? એમ કહેવામાં આઘા પાછા કેમ ર્ાઓ છો? એનાર્ી તમને શુ ં નુકસાન ર્શે?
નુકસાન તો કયારે ય નહીં, પરં ત ુ બ્રહ્માતમૈક્ય જ્ઞાનર્ી મહત ર્ાભ જ ર્ાય છે . આ જાણનારાનો સંકુબચત ભાવ
દૂ ર ર્ઇ જાય છે . ભેદભાવ નર્ી રહેતો. અખંડપણે આનંદની પ્રતીનત ર્ાય છે . બધા પર એકાત્મતાનો
નન:સીમ પ્રેમ ઉદય પામે છે . એટર્ા માટે સાધકે ‘હું સચ્ચ્છચદાનંદ પહરપ ૂણત વિિરૂપ્ જ છં’ આ ભાિમાં જ
રહીને ‘વિિોહમ્-વિિોહમ્’ એમ કહેવ ંુ જોઇએ. આપણે મનન પ ૂવથક જેવુ ં કહીએ છીએ તેવી આપણી ક્સ્ર્નત ર્ઇ
જાય છે . પ્રાત:કાળ નનત્ય અડધો કર્ાક- એક કર્ાક તન્મયતાર્ી આ નશવધ્યાન કરવુ ં જોઇએ. એમાં કોણ ના

કહેશે? શુ ં એવો કોઇ નનયમ છે કે જાગ્યા પછી ધ્યાન ન કરવુ?ં જો એમ કહેશો કે ‘એવો કોઇ નનયમ નર્ી.
પણ અમે જ ધ્યાન નર્ી કરતાં!’ તો બધી ભ ૂર્ સાધકની છે .
આપણી પાસે સુખી ર્વા માટે પ ૂરતો વખત હોવા છતાં પણ આપણે સુખી નર્ી ર્ઇ શકતા !
સવારે -સાંજે ફરવા જવાની કોઇ ના પાડે છે ? ઘરમાં માથું દુ:ખિા ન આિે ત્યાં સુધી ગપ્પા મારિા કરિાં
િાંિ ચચત્તે થિચ્છછ હિામાં ફરિા કેમ ન જઈએ? આ રીતે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે વહેર્ી સવારે ધ્યાનર્ી
મળનારા શાંત સુખનો અનુભવ કેમ ન ર્ઇએ? રોજ મોડા ઊઠવાનુ,ં પછી સમય ર્ઈ ગયો એટર્ે આકુ ળ
વ્યાકુ ળ ર્ઇને ઘરના બધા સાર્ે ઝઘડવાનુ ં ! આના કરતા તો અમે ઉપર સ ૂચવ્યા પ્રમાણે પ્રભાતે ઉઠી,
શાંનત- સુખ –સમાધાનના ખજાના જેવુ ં આત્મધ્યાન કરવુ ં સારું નર્ી?
અહહિં એમ કહ્ું છે કે નશવોહમ્ ઘ્યાને અભ્યાસ એમ કહ્ું તો પણ તે કષ્ટદાયક ન હોઇ સુખદાયી છે .
નામ ભર્ે ઔષધ એવુ ં કહ્ું પણ, તે સાકર મેળવેલ ું દૂ ધ જ છે ! આ સાધનામાં જરા પણ શ્રમ ન હોઇ તેમાં
પ ૂણથ સુખ જ છે , અને જયારે એમ જ છે તો એને કરવામાં પાછળ વળી કેમ જોવાનુ?ં ધ્યાનાભ્યાસ સુખરૂપ
છે , એવુ ં તમે જાણ્યુ ં હશે તો તેનો કંટાળો નહહ કરો. અમ ૃત ગમે તેટલું પી ર્ીધુ ં હોય તો પણ વઘારે પીવાની
જ ઈચ્છા કાયમ રહે છે . તે રીતે આ સાધન પણ આપણને વહાલું ર્ાગવુ ં જોઇએ. તે છોડી કલ્પનારુપ ર્ઈ
દોર્ાયમાન ર્તાં, ભાનવ હહસાબ કરતાં, શુ ં કરું? કેવી રીતે કરું? એવો પંચાક્ષરી જપ કરતાં રહીને દુ :ખી શા
માટે ર્ાઓ છો?
તમને સ્વઉન્નનતની સુખકારક ક્સ્ર્નતમાં રહેવામાં શુ ં કષ્ટ છે ? આપણે કારણ વગર જ સંસારમાં અનેક
જવાબદારીઓ પોતાની ઉપર ર્ઇને ત્રસ્ત ર્ઇએ છીએ ! આ સંસારની ક્સ્ર્નત-ગનત અનવરત ચાર્તી જ રહે
છે . જગત અને સમાજની ભઠ્ઠીમાં જે ર્વાનુ ં છે તે ર્તું જ રહે છે . એિલા માિે િમે િમારા ભાગનું જે કામ છે .
િે કરી, બાકીનો ભાર પોિાની ઉપર લેિાનું બંધ કરિો િો િમને જોઇએ એિલું સમાધાન મળવું િક્ય છે .
કાયદા- કાન ૂન, અન ૂકૂળતા-પ્રનતકૂળતા, વષાથ, ખેતીના પાકના ભાવમાં ચઢઉતર, ભાઇભાંડુઓ, પત્નીબાળકોના વતથનમાં પહરવતથન ર્ાવવાના પ્રયાસ- એ બધી તમારા સામથ્યથ બહારની અનેક બાબતો અંગે
નવચાર કરીને તમે ર્ેવા દે વા વગરના ફફડો છો. તમારે તમારા વાસ્તનવક કમો કરતાં અભાસી કમો પાછળ
વધારે સમય પસાર કરી રહ્યા છો. ખરે ખર તો તમારે ખાસ કરવા યોગ્ય કામો તો ખ ૂબ જ ઓછાં છે . જે કામ
સહજમાં જ ર્ઇ શકે એવુ ં છે તેની કલ્પનાઓમાં જ ઘણો સમય બગાડી નાખો છો. કલ્પનાની જાળ વધારે
પાર્રવાર્ી વધારે કામ ર્તું નર્ી. દસ વખત એમ કહેતાં રહેવાર્ી કે ‘આ કામ કરવાનુ ં છે ’, કામ તો ર્વાનુ ં
હોય એટલું જ ર્ાય છે . અને કાંઇ કહ્યા વગર સહજ રીતે કરવામાં આવે તો પણ કાયથ તો એટલું જ ર્ાય છે .
તો પછી દસ વાર તેની કલ્પના કરીને શા માટે ર્ાકો છો? ‘જે ર્વાનુ ં છે તે ર્વા દો’ એવુ ં નવચારીએ તો પણ
બધુ ં કામ સહજતાર્ી પ ૂરૂં ર્ાય છે . પણ સાવથનત્રક રીત એવી છે કે દસ પ્રકારની કલ્પનાઓ કરી, બચિંતા કરી,

અંતે તો એ જ કહેવામાં આવે છે કે ‘જે ર્વાનુ ં છે તે ર્વા દો !’ પણ સાધક શરૂઆતમાં ‘જે કંઇ ર્વાનુ ં છે તે
ર્ઇ જવા દો’ એમ કહી સમાધાનમાં રહે છે .
હે સાધક, તમે હંમેશા નનનવિકલ્પ આનંદમય ક્સ્ર્નતમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરો. રામરૂપ ર્ઇને રહો.
તેનો ઉપાય છે ॐ અર્વા તમારા ગુરુએ આપેર્ મહામંત્રનુ ં ઉચ્ચારણ કરતા રહો. જો એવી રામ ક્સ્ર્નતમાં
વાસ્તનવક રામ ધ્યાન ન કરતાં, અજ્ઞાન-અહંકાર યુતત ર્ઇને રામ-રામ નામનો ગમે તેટર્ો જપ કરશો તો
પણ તે ઉપયોગી નહી ર્ાય! એક કરોડ જપ કરવા, તેર કરોડ જપ કરવા, કે સાવથજનનક જપ કરવા, એવુ ં
કહેતા રહીને સંસાર તે તરફ ખેંચાઇ રહ્યો છે . ર્ોકો પણ તેને ધમથનો સાર સમજે છે . પરં ત ુ આ બધુ ં માત્ર એક
પોકળ દે ખાવ છે ! કારણકે કોઇ પણ સાધના કરીએ તો તે ક્યા ઉદ્દે શ્ય માટે કરીએ, કઇ ભાવનાર્ી કરીએ, જો
એ જ ખબર નર્ી અને તેને યંત્રવત્ કરીશુ ં તો તેન ુ ં કોઇ પ્રયોજન નર્ી. આ તો એવુ ં જ છે , જેવી રીતે એક
આંધળો માણસ નાટક જોવા જાય અને બધા દશથકો હસી રહ્યા છે એટર્ા માટે તે પણ હસવા ર્ાગે !.
સાધકોએ અમે ઉપર કહેર્ ક્સ્ર્નતમાં ‘ઓમ રામ’ અર્ાથત ્ ‘હું રામ છં’ એવી અર્થ સહહત તદાકારની આનંદની
ક્સ્ર્નત અનુભવતા રહીને નામ સ્મરણ કરવુ ં જોઇએ. આ સંસારમાં અન્ય સાધન તો દીઘથકાળ પછી ફળ આપે
છે . દા.ત. ‘રસોઇ તૈયાર છે , જમવાનુ ં પીરસ્યુ ં છે ’ એમ સવથનસધ્ધ હોય ત્યારે જમવા બોર્ાવવુ ં એક તરફ, તો
‘હજી સામાન ર્ાવવનો છે , રસોઇ બનાવવાની છે .’ એવી પહરક્સ્ર્નતમાં જમવા બોર્ાવવુ ં બીજી તરફ. કોઇ
કોઇ ક્ષેત્રમાં જમણવારો રાખવામાં આવે છે . તેમાં તે જ હદવસે ઘંઉ-ચોખા ખરીદી, ચોખા વીણી, ઘંઉ દળવા
કોઇને મોકર્ે છે ! તો ઘી ખરીદવા બાજુ ના ગામમાં કોઇને મોકર્ે છે . એમ બધી સામગ્રી ભેગી કરી રસોઇ
ર્તા સુધીમાં સાંજ પડી જાય છે !! આ રીતે એકબીજાનુ ં મોઢુ ં જોતા બેસી રહેવ ુ ં પડે એવા જમણવાર જેવા
અન્ય સાધનો છે . અને બરાબર અબગયાર વાગ્યે ર્ાળીઓ પીરસી મેજબાની કરવા જેવુ ં આત્મધ્યાનનુ ં
સાધન છે .
તમારે સાંસાહરક કાયો કરવા હોય તો કરો. પરં ત ુ તે બધા પોતાનુ ં સવથસ્વ છે એમ માનવાની જરૂર
છે ખરી? એ કામનુ ં વાસ્તનવક મહત્વ જાણ્યા બાદ તે કામ માટે આવવુ-ં જવુ,ં કહેવ-ુ ં સાંભળવુ ં વગેરે નાનીનાની બાબતો નવષે મનમાં માર્ાકૂટ કરવાની આસક્તત હોવી જોઇએ? ના. આટલું બધુ ં આધ્યાત્ત્મક શ્રવણ
કયાથ પછી પણ અહીંર્ી બહાર નીકળતાં જ તમે સાંસાહરક કલ્પનાઓમાં ગળા સુધી કેમ ડૂબી જાઓ છો?
તમને વ્યવહારને કેટલું મહત્વ છે તે જાણે તેટલું જ આપી વ્યવહાર કરતાં કેમ ન આવડે?
સાધન બે પ્રકારનાં હોય છે - પારં પાહરક સાધન અને સાક્ષાત્ સાધન. પારં પાહરક સાધન એટર્ે
ક્રનમક ફળ આપનારું અને સાક્ષાત સાધન એટર્ે સાધન કયાથ ક્ષણે જ ફળ આપનારું. પારં પાહરક સાધનને
નપપીબર્કા માગથ અને સાક્ષાત્ સાધનને નવહંગમ માગથ પણ કહે છે . સંસ્કૃતમાં નપપીબર્કાનો અર્થ છે કીડી અને
નવહંગમનો અર્થ છે પક્ષી. કીડી ધીરે -ધીરે વ ૃક્ષ પર ચડીને ફળ સુધી પહોંચે છે . વચ્ચે જો હવાની તેજ
ર્હેરખી આવી જાય તો કીડી નીચે પડી જાય છે . તેને વળી ફરીર્ી મહેનત કરવી પડે છે . અર્ાથત ્ ફળ સુધી

પહોંચાડવામાં તેને ઘણો જ સમય ર્ાગે છે . પરં ત ુ પક્ષી એક વખત જ ઉડીને સીધુ ં જ ફળ ર્ટકે છે ત્યાં
પહોંચીને તેનો સ્વાદ માણે છે . આ જ રીિે પરમાનંદ રૂપી ફળનો િરિ થિાદ માણિાનું શ્રેષ્િ સાધન િમારા
હાથમાં છે . એમ હોિા છિાં જો સાધક પરમાનંદરૂપી ફળનો થિાદ ન ચાખે િો એ એની કમનસીબી જ છે !
ઘણાં સમય સુધી શ્રવણ કરવા છતાં જો તમે એમ કહો કે અમારે વ્યવહારનાં ઘણાં કામ પ ૂરાં કરવાનાં છે .
તેને પ ૂરાં કયાથ કે તુરંત અને સાધનામાં ર્ાગી પડીશુ.ં જેમકે- દીકરીનાં ર્ગ્ન કરવાનાં છે , દીકરાનુ ં ભણતર
પ ૂરૂ કરી તેને નોકરી મળે એટર્ે ર્યુ.ં પછી એમાંર્ી અમે મુતત ર્ઇશુ,ં ત્યાં સુધી નહી. આર્ી એ ખબર પડે
છે કે આપને માટે દીકરી-દીકરો જ શ્રેષ્ઠ છે . એમના માટે વ્યવસ્ર્ા કરવી એ જ તમારા જીવનનુ ં પ્રમુખ
કતથવ્ય છે . આ તો, તે બધાને આતયા પછી વધેર્ો પ્રેમ ગુરુને અને તેના જ્ઞાનબોધને આપીશુ,ં એવુ ં કહેવા
યોગ્ય જ છે ને?
કેિલાક સાધકો દરિષે અહીં થિા સપ્િાહ અથિા િાંવિકુ િીરમાં થિા ગણેિચતુથી જ્ઞાન સપ્િાહમાં
આિીને ભાગ ન લેિાનાં કેિલાક કારણો બિાિે છે . જેમકે- ઘરમાં ર્ગ્ન ર્ેવાયા, પુત્રની બબમારી કે
કાયાથર્યમાં ર્ી રજા ન મળવી એવા કારણો બતાવે છે . આ રીતે બધા અમને ઇતર કારણો કહે છે , પણ
ઇતર ર્ોકોને સતતાહનુ ં કારણ તે પૈકી એકપણ જણ કહેતો નર્ી! ‘‘ભાઇ, અમારે સતતાહમાં જવાનો નનયમ છે
આ કારણે અમે ર્ગ્નમાં કે રજાઓમાં આપની પાસે નહીં આવી શકીએ, એ જ સાધકો શુ ં અન્ય ર્ોકોને એવુ ં
ન કહી શકે? તમારા આચરણ પરર્ી તમે કઈ વાતને જીવનમાં મહત્વ આપો છો તેનો ખ્યાર્ આવે છે . આ
બન્નેમાંર્ી તમારે કોઇ એકને છોડવાનુ ં છે કે ઓછં કરવાનુ ં છે , એ તો સાચુ ં છે ને? પણ આના માટે તેને છોડો.
વ્યિહારના કામ માિે આત્માભ્યાસ અને િેના સાધનીભ ૂિ એવું વનરૂપણ, સપ્િાહમાં આિવું િગે રે છોડિો
નહીં. જીવ બ્રહ્મૈક્યર્ી પરમોચ્ચ તત્વને જાણી આ આત્મધ્યાન રૂપી સાધના કરો ભાઇઓ! આ શ્રેષ્ઠ છે , સત્ય
છે , નસદ્ધ છે અને આનંદમય છે .

પ્રકરણ-૨૧
અધ્યાત્મ સાધન અનુષ્ઠાન
આત્મા જ બ્રહ્મ કેમ નહહ ભાઇ! બ્રહ્મનાં તમામ ર્ક્ષણો આત્મામાં છે , એવુ ં કહ્યા પછી એ બ્રહ્મ કેમ
નહહ ? ગળપણ છે , કણયુકત છે અને સફેદ છે , એમ બધા ખાંડના ર્ક્ષણોને જોઇને આપણે નન:સંકોચ કહી
દઇએ છીએ કે આ ખાંડ જ છે , તે જ રીતે સત-બચત-આનંદ વગેરે બ્રહ્મનાં તમામ ર્ક્ષણોર્ી યુકત આત્માને
બ્રહ્મ શા માટે ન કહેવામાં આવે? જીવે પોતાની નનજક્સ્ર્નતને બ્રહ્મ એવુ ં ન કહેવ ુ ં જોઇએ, તેન ુ ં કારણ કહો. નહહ

તો અમે જીવ જ બ્રહ્મ છે , એના કારણો બતાવીએ છીએ. જીવે પોતાની અલ્પતા છોડી, અમે જ પહરપ ૂણથ બ્રહ્મ
છીએ એમ કહેવાર્ી તેને નનરનતશય આનંદ મળે છે . આ મહા આનંદની પ્રાપ્તતને માટે તેણે એમ કહેવ ુ ં જોઇએ
ુ ી તેન ુ ં અનુસરણ કરીને
એટલું જ નહીં, એવી પરમ ક્સ્ર્નત દરે ક વ્યહકતનુ ં સ્વરૂપ હોવાર્ી આ જ હેતર્
‘બ્રહ્માક્સ્મ’ કહેવ ુ ં એ તેન ુ ં કતથવ્ય છે .
આત્મજ્ઞાન આત્મસાત ર્ઇ જવુ ં જોઇએ. તેને જાણીને છોડી ન દે વ ુ ં જોઇએ. તે જાણ્યા પછી તે આપણુ ં
ર્ઈ આપણે જ તે ર્ઈ જવા જોઇએ. એટર્ે જ ગુરુ આ મહત્વના નવષયનુ ં વારં વાર નવવરણ કરે છે . સાધકે
તેન ુ ં શ્રવણ ક્યાં સુધી કરવુ?ં જયાં સુધી તે આત્મસાત્ ન ર્ઇ જાય ત્યાં સુધી.
હવે અમે એ બતાવી રહ્યા છીએ કે આ મહત્વપ ૂણથ ક્સ્ર્નતને મેળવવા માટે સાધકે કયા સાધન કરવા
જોઇએ. આત્મસાધનાના બે પ્રકાર છે —(૧) એકાન્તમાં પોતે કરવાનાં સાધન અને (ર) વ્યવહાર-સંબનં ધત
કરવાનાં સાધન
સ્વયં કરવાનાં સાધન પણ બે પ્રકારનાં છે .—
(૧)

કલ્પનારહહત ર્ઇને નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતમાં રહેવ,ુ ં અને

(ર)

ભાવના તેમજ બુપ્ધ્ધર્ી નવશેષાનંદનો અનુભવ કરતાં રહીને નશવોડહમ્ અર્ાથત ્ હું નશવ છં,

હું નશવ છં, એવુ ં કહેવ.ુ ં
એકાંતના અભ્યાસની જેમ જ ર્ોકાંતના અભ્યાસના પણ બે ભાગ છે —
(૧)

અહંકાર, મોહ, ર્ોભ વગેરે જીવ ગુણનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ, અને

(ર)

સહજ આત્મક્સ્ર્નતમાં રહીને વ્યવહાર કરવાનો અભ્યાસ

ઉપરોકત સાધનોને હવે અમે નવસ્તારર્ી સમજાવીશુ—
ં

સવથ પ્રર્મની (પ્રર્મ પ્રકારના પહેર્ા

નવભાગની) સાધન ક્સ્ર્નતમાં કોઇપણ પ્રકારની કલ્પના ન રહેતા; કલ્પના નાબ ૂદ ર્ઇ ગઇ, એવી ભાવના
પણ ન રહેવી જોઇએ. તર્ા સાધકે નનનવિકલ્પ સનર્નતમાં રહીને પરમાનંદમાં રહેવ ુ ં જોઇએ, આને જ
આત્મધ્યાન કહેવામાં આવે છે .
દરરોજ વહેર્ી સવારે પર્ારીમાંર્ી ઉાઠતાંની સાર્ે જ નનનવિકલ્પ ભાવર્ી પરમ શાંનતનો અનુભવ
કરતાં કરતાં ધ્યાનમાં બેસી શકાય કે નહહ? બેસી જ શકાય. પરં ત ુ ખુદને સાધક કહેનારા અનેક વ્યહકત
પોતાના આ મુખ્ય કતથવ્યને મહત્વ ન આપીને સાંસાહરક વ્યવહારને મહત્વ આપે છે .તેઓ સવારે પર્ારીમાંર્ી
ઉાઠતાંની સાર્ે જ વ્યવહાર તરફ દોડાદોડ કરવા ર્ાગે છે ! સાધકનુ ં આ ર્ક્ષણ નર્ી. સાંસારીક કામો તો

તમારી પાછળ ર્ાગેર્ા જ છે , તે તમને છોડીને કયાં ભાગી જશે? તેને પછી કરો. પ્રર્મ ઓછામાં ઓછો
અડધો કર્ાક શાંનતર્ી નનનવિકલ્પ ધ્યાનમાં બેસો! અને પરમ ક્સ્ર્નતનો અનુભવ ર્ો.
નનનવિકલ્પ ધ્યાનનો સારાંશ—સૌર્ી પહેર્ાં એક બચિ ર્ઇ ગુરુ દ્વારા મળે ર્ નામનુ ં સ્મરણ કરવુ ં
જોઇએ. ગુરુમત્ર
ં નુ ં ધ્યાન કરતી વખતે તમારા સ્મરણમાં એ રહેવ ુ ં જોઇએ કે, હું ‘અહં બ્રહમાક્સ્મ’ ’સોડહં’,
‘ઓમ’ ધ્યેય સ્વરૂપ છં. તમારે આમાં નત્રપુટી નષ્ટ કરીને તન્મય, તદાકાર ર્ઇ જવાનુ ં છે . આ વનવિિકલ્પ
ક્થથવિમાં રહીને ધ્યાનનો પ ૂણત સમય પસાર કરો.
ુ ુ દ્વારા દીધેર્ા મંત્રનો અર્થ જેને હજુ સુધી સમજાયો નર્ી, તેમણે ધ્યાનના સમયે એકાગ્રબચિ
સદૃ ગર
ર્ઇ નામસ્મરણ કરવુ ં જોઇએ. ધ્યાનના સમયે તન્મયતાર્ી

અંત: કરણ પ ૂવથક નામસ્મરણ કરવાર્ી પણ

સાધક નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતને મેળવી શકે છે . એના માટે વધારે વખત સુધી ધ્યાન કરવાની જરૂર છે . જાણતા
હોય કે ન જાણતા હોય એવા પ્રાર્નમક તર્ા માધ્યનમક તમામ સાધકો માટે ધ્યાન એક અનનવાયથ સાધન છે .
ુ ુ પાસેર્ી આનંદ અનુભવરૂપ એવા પોતાના નનજ સ્વરૂપનુ ં જ્ઞાન જેમણે મેળવી ર્ીધુ ં છે એવા
સદૃ ગર
સાધકે, નનજક્સ્ર્નતનુ ં તાદાત્મ્ય જ ગુરુ દ્વારા મળે ર્ા મંત્રનો અર્થ છે , એ વાત જાણેર્ી હશે તો ર્ોડીવાર જ
ધ્યાનમાં બેસવાર્ી અને ર્ોડા જ સમય પ ૂરતાં કરે ર્ાં નામસ્મરણર્ી જ તેને સચ્ચ્ચદાનંદ નનનવિકલ્પતાનો
અનુભવ પ્રાતત ર્ઇ જાય છે .
ઉપર જણાવેર્ રહસ્યને જાણવાવાળા સાધકે દરરોજ સિારે અચ ૂક ધ્યાન કરવું જોઇએ. આ

િેનો

વનત્યક્રમ જ હોિો જોઇએ. એિલું જ નહીં, ઉદ્યોગ અને વ્યિસાયમાં પણ જે કં ઇ ફુરસદનો સમય મળે , િે
િખિે પણ વનવિિકલ્પ ક્થથવિમાં વિશ્રાંવિ લેિી જોઇએ. આપણે ક્યારે ય કોઇપણ કામ એકધારું કરીએ છીએ?
તે કામની વચ્ચે-વચ્ચે ર્ોડો-ર્ોડો સમય હોય જ છે . આપણે આ નવશ્રામના વખતે અનાવશ્યક કલ્પનાઓ
કરતા કરતા આપણી બુપ્ધ્ધને તણાવ આપીએ છીએ!
સાધકે એમ ર્વા ન દઇને, એક કામ પ ૂરું ર્યા પછી બીજુ ં કામ શરૂ કરતાં પહેર્ા વચ્ચે મળતા
સંનધકાળમાં આત્મક્સ્ર્નતના શાંત સુખનો અનુભવ કરવો જોઇએ. મોઢેર્ી કહેવ ુ ં કે નવશ્રામ છે અને મનમાં
કલ્પનાઓ કરતા કરતા પહરશ્રમ કરવો તે યોગ્ય છે ? અર્વા તે વખતે સહજ શાંત ક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં યોગ્ય
રહેશે? તેનો તમે જ નવચાર કરો.
તમે ઓફીસમાં કામ કરો છો. વચ્ચે અડધા કર્ાકનો નવશ્રાંનત સમય હોય જ છે . કામ કરતી વખતે
પણ અલ્પકાબર્ક ફૂરસદ રહેતી જ હોય છે . તમે જનસંપકથ ન ુ ં કામ કરતા હોય, તો એક વ્યક્તત પ્રશ્ન ર્ઈને
આવે ત્યારે તમે તેને ઉિર આપો છો, પછી બીજો આવે ત્યાં સુધી તમે શુ ં કરો છો? આ સમયે સહજ શાંત

ક્સ્ર્નતમાં રહેતાં આવડે કે નહીં? પણ આપણે આ અલ્પ સમયમાં પણ કલ્પનાકાર જ હોઇએ છીએ. સાધકે
આનો ત્યાગ કરવો જોઇએ
દરરોજના સામાન્ય વ્યિહારના સમયે પણ, િચ્છચે- િચ્છચે જે થોડો –થોડો સમય મળે છે , િેનો
પોિાની સાધના માિે ઉપયોગ કરિો જોઇએ. ઉદા- તમે ચા પીઓ છો. ચા તૈયાર ર્વામાં પાંચ નમનનટ કે
ક્યારે ક ૧૦-૧પ નમનનટ પણ ર્ાગી જાય, તે સમયે ચા ર્ાવવામાં આટર્ી વાર કેમ ર્ઈ? એમ કહી ગુસ્સો
કરીએ છીએ, બેચેન ર્ઈએ છીએ! આ ચંચળતાને છોડીને, ચા આવે ત્યાં સુધી સ્વાનંદનો અનુભવ કરતાંકરતાં આરામર્ી શા માટે ન બેસીએ?
અમે ઉપર સ ૂબચત કરે ર્ ઉદાહરણની જેમ, આપણા જીવનના દૈ નનક વ્યવહારમાં રાહ જોવી પડે એવા
અનેક પ્રસંગો આવતા જ રહે છે —જેમકે બસ સ્ટેન્ડ કે રે ર્વે સ્ટેશન પર બસ કે રેનની પ્રતીક્ષા કરતી વખતે,
ઔષધાર્યમાં ડોકટર આવે તેની અર્વા પોતાનો વારો આવવાની રાહ જોતી વખતે, વગેરે કહી શકાય.
આિા સમયે આપણને ઘણો ફુરસદનો સમય મળિો હોય છે . પરં ત ુ આપણામાં અભ્યાસની પ્રવ ૃનિના
અભાવને ર્ીધે આપણે આ બધો સમય વ્યર્થ ખોઇ નાખીએ છીએ !
ઉપર દશાથવેર્ એ અલ્પકાબર્ક સમયો ઉપરાંત આત્મધ્યાનને માટે દીધથકાબર્ક સમય પણ આપની
પાસે હોય છે , તે હવે બતાવીએ છીએ - રાત્રે શયન પ ૂવે, હદવસ આખાના કામો પર કાળો પડદો નાખી,
અર્ાથત સંસારની સવથ કલ્પનાઓનો ત્યાગ કરીને, તે સમયને એક રીતે મરણકાળ માનીને આત્મક્સ્ર્નતમાં
રહેવ ુ ં જોઇએ. તે સમયે આ સંસાર નથી, િેનો વ્યિહાર પણ નથી, હું િરીર નથી પણ સચ્ચ્છચદાનંદ શુધ્ધ
ચૈિન્ય આત્મા છં, આ શુધ્ધ ભાિના સાથે ઉંઘી જવું જોઇએ. આ સમયે શુ ં કોઇ વ્યવધાન આવી શકે છે ? આ
સ્વતંત્ર અને પ્રયાસરહહત પ્રાતત ર્યેર્ો દીધથ સાધનાવધી જ છે . સ ૂતી વખતે કાળજીપ ૂવથક આવી ભાવના
કરી, રાનત્ર દરમ્યાન જો ઉાંઘમાંર્ી આપ વચ્ચે જ જાગી ગયા તો પણ આ ભાવનાને જીવતી રાખીને તમે
અભ્યાસ કરી જ શકો છો !
ધ્યાનાભ્યાસનો અર્થ છે ચ ૂપ બેસવુ.ં અમે આને મહામૌન કહી શકીએ છીએ. નનરુપાનધક ગુરુએ કહ્ું
છે કે, જો તમે ચ ૂપ બેસો તો પરબ્રહ્મ ર્ઇ શકો છો. ( સુમ્મ નનદ્રે નીનુ પરબ્રહ્મ નાગુનવ). પરં ત ુ આપણને ચ ૂપ
બેસતાં જ નર્ી આવડતું ! આ કરવુ ં છે , તે કરવુ ં છે , એનુ ં શુ ં ર્યુ,ં તેન ુ ં શુ ં ર્યુ,ં આ રીતે આપણે વારં વાર
એની એ જ બાબતોનુ ં નપષ્ટપેષણ કરતાં રહીએ છીએ ! ર્ોટ દળવાર્ી ર્ોટ જ બને છે , એમ કલ્પનાર્ી
વધારે કંઇ નનષ્પન્ન ર્તુ નર્ી.
સમજો કે, કોઇને ત્યાં બપોરે સાડાત્રણ વાગ્યે જવાનુ ં છે . હવે આ વાતને વારં વાર કહ્યા જ કરીએ
છીએ! સવારર્ી જાઓ ત્યાં સુધી, જવાનુ ં છે , બરાબર કેટર્ા વાગે ઘેરર્ી નીકળીશુ?ં વગેરે સતત યોજનાઓ
કરીએ છીએ! આપણે જ એક રીતે નવચાર કરીએ છીએ અને તે જ બાબતે શંકાઓ કરીએ છીએ! ન જઇએ તો

કેમ, ન જઇએ તો ચાર્શે? હરક્ષા કે બસ નહીં મળે તો શુ ં ર્શે? બસ ચ ૂકી જઇશુ ં તો શુ ં ર્શે? આવી અનેક
કલ્પનાઓ કરીએ છીએ. પણ આટર્ો ઉપદ્રવ ન કરતાં, ર્ોડો નવચાર કરીને, “જવુ ં છે તો જઇશુ ં ભાઇ!” એટલું
કહી આરામર્ી ન રહી શકાય? આટર્ો સમય નવચારમાં વ્યતીત કયો, પણ જવાનુ ં તો એકવાર જ છે ને !
તાત્પયથ -આ બધાં આસહકતનાં ર્ક્ષણો છે . સાધકે નનરર્થક કલ્પના તરં ગોનો નાશ કરીને સહજ નનનવિકલ્પ
ક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં જોઇએ.
વધારે એ કહેવાનુ ં કે, અમે કહેલ ું આત્માનુસધ
ં ાનનુ ં સાધન આંતહરક છે . તે ન તો કોઇને નજરે પડે છે
અને નર્ી કોઇને સંભળાતું કે નર્ી એની સમજણ પડતી ! પ ૂજા, ભજન જેવા અન્ય સાધનો માટે સ્ર્ળ,
સમય, સાહહત્ય વગેરેની જરુર પડે છે . કરવામાં જાત-જાતની અડચણો આવી શકે છે . તમે શહેરમાં રહેતા
હોય તો શાસ્ત્રોતત રીતે પ ૂજા કરવાની હોય તો ઘર નાનુ ં છે , ત્યાં શાસ્ત્રોતત રીતે પ ૂજા ન ર્ાય એમ કહો છો!
મોટા સ્વરે ભજન કરશો તો પડોશીઓ ‘અમારી ઉંઘ બગડે છે ’ એમ કહેવા આવે છે . પરં ત ુ આંિહરક ધ્યાન
અંગે આક્ષેપ કરિા કોઇને કારણ જ મળતું નથી. વધી-વધીને ર્ોકો અને આતતજનો એવુ ં કહેશે કે ‘આ તો
બોર્તો નર્ી, ચ ૂપ રહે છે ’ !હવે અમે એકાંતમાં ર્ઇ શકતા બીજા અભ્યાસ અંગે બતાવીશુ.ં ‘હું આત્મા છં’, ‘હું
વિિ છં’, ‘હું અવ્યય છં’, ‘હું પરીપ ૂણત છં’—‘વિિોડહમ્’ ‘અહમેિાહમવ્યયમ્’- પોિાના આ વનજ થિરૂપનું
ઉચ્છચારણ કરિાં-કરિાં આ અમ ૂલ્ય આનંદને મેળિી લેિાનો છે . હું નનત્ય, શુધ્ધ, નનર્ેપ, નનરં જન, પરમાત્મા
છં અને મારામાં કોઇપણ દ્વન્દ્વ નર્ી. સુખ-દુ ઃખ માન-અપમાન, કતત્થ ૃ વ –ભૌકત ૃત્વ વગેરે કોઇ મારો ધમથ નર્ી,
એમ કહેતા રહીને સ્વયંમાં નવશેષ આનંદનો અનુભવ કરવો જોઇએ. તમારા સંકુબચત નવચારોને છોડીને
‘નશવોડહમ્-નશવોડહમ્’ ‘અસંગોડહં-અસંગોડહં’ ‘પરમાનંદસ્વરૂપોડહં’, ‘નનત્ય શુધ્ધ નવમુકતોડહં’, વગેરે અનેક
વખત બતાવેર્ા શ્ર્ોકોનુ ં ઉચ્ચારણ કરતાં રહીને હદવ્યભાવર્ી નવહાર કરવાર્ી કેવો અનુપમ આનંદ પ્રાતત
ર્ાય છે ! એકાંતમાં પોતાના ઓરડામાં, ઘરની અગાસીમાં, ખુલ્ર્ા મેદાનમાં તર્ા બહાર ફરવા જતી વખતે
આ અભ્યાસ કરી શકાય ને! એ આમ સહજ સાધ્ય હોવા છતાં, સદૈ વ સાંસાહરક કલ્પનાઓ કરતાં રહીને દીન
અવસ્ર્ામાં સમય શા માટે વેડફવો જોઇએ?
આ અભ્યાસને કરતી વખતે જે શબ્દનુ ં ઉચ્ચારણ કરતા હોવ તેનાં ર્ક્ષણો તમારામાં જ જુ ઓ.
ઉદાહરણ તરીકે—‘હું અસંગ છં, મને કાંઇ વળગ્યુ ં નર્ી’ આ વાત તમારા અનુભવર્ી જુ ઓ. તમે આકાશની
જેમ નનર્ેપ છો, કઇ રીતે? શરીરમાં રહેવા છતાં શુ ં તમને શરીરનુ ં જડત્વ અને માબર્ન્ય વળગેલ ું છે ? તમારા
અનુભવમાં આનુ ં કોઇ નામ નનશાન નર્ી ! સારું, શુ ં પાપ-પુણ્ય તમને ચોંટયાં છે ? તમારા અનુભવમાં એનુ ં
કોઇ નામોનનશાન નર્ી. પરં ત ુ અબર્તતતા, પહરણામ રહહતતા, નવશાળતાની પ્રતીનત તમારામાં છે .
અનેક વખત એવુ ં બને છે , જયારે આપણી પાસે કરવા યોગ્ય કોઇ કામ નર્ી હોતું અને પ ૂરતો સમય
હોય છે . ત્યારે આપણે ફહરયાદ કરીએ છીએ કે ‘સમય નર્ી જતો’. અને આપણા સોના જેવા સમયને શ ૂન્ય
ભાવનાઓમાં કે કંટાળાજનક નવષયોની કલ્પનાઓ કરવામાં અર્વા અર્થહીન પુસ્તક- વ ૃત્ત્પત્ર વાંચવામાં

પસાર કરીએ છીએ ! તમે આ શ ૂન્ય સમયનો ઉપયોગ નશવોડહમ્ ના અભ્યાસમાં કે એમાં મદદરૂપ ગ્રંર્ોના
વાચનમાં અર્વા તે અર્થવાળા અનુભવ પદો ગાવામાં કરી શકાય ને?
અમે તમને આ પહેર્ાં પણ બતાવ્યુ ં છે કે વહેર્ી સવારે એક કર્ાક નનનવિકલ્પ ધ્યાન કરીને, તેના
પછી પ્રાર્થના સમાતત ર્ાય, ત્યારે તમે ફરવા માટે જાઓ. તે ઉત્સાહવધથક સમયે પણ તમે ‘નશવોડહમક્ષ્’ નો
અભ્યાસ કરતાં રહીને, બચદાનંદસ્વરૂપ નશવ હું છં, આ ઉન્નત ભાવને આત્મસાત કરી ર્ો. તુયાથવસ્ર્ાનો આ
આનંદ સંસારમાં બીજે કયાંય મળી શકશે નહીં. ફરવા માટે તમારે એકર્ા જ જવુ ં જોઇએ. કોઇ બીજા સાર્ે કે
ઘણા બધા ર્ોકો સાર્ે જવુ ં જોઇએ નહીં, તેઓની સાર્ે જવાર્ી વૈયહકતક પ્રપંચ, રાજકારણ અર્વા નનિંદાસ્તુનતની વાતો શરૂ ર્ઇ જાય છે . ફરીને આવ્યા પછી પણ તમારી ઇચ્છાનુસાર ગુરુભહકત અર્વા અધ્યાત્મ
ગ્રંર્ને વાંચતા રહેવ ુ ં જોઇએ.
અમે ઉપર બતાવેર્ા બન્ને રીતના અભ્યાસ કરતી વખતે સાધકની ભાવનામાં એકરૂપતા રહેવી
જોઇએ. અભ્યાસ કરિી િખિે, ‘સંસાર જ નથી’, ‘વ્યિહાર જ નથી’, હું નથી, ‘મારં ુ પણ નથી’, આ દ્રઢ
ભાિના ક્થથર રહેિી જોઇએ. જો એવી ક્સ્ર્નત રહેતી હોય તો ખરે ખર અભ્યાસ ર્ાય છે . જો એવુ ં નર્ી તો ‘હું
આવો છં’, ‘મારું આવુ ં છે ’ વગેરે સાંસાહરક ભાવ અંદર રાખીને ‘નનનવિકલ્પ’ કે ‘સોડહમ્’ નો અભ્યાસ કરતા
રહેશો તો તે અસંભવ છે .
સાધકોમાં ઘણુ ં કરીને એ દોષ જોવા મળે છે કે, તેમનામાં અભ્યાસની પ્રવ ૃનિ ઓછી હોય છે . તેઓ
સંસારને સૌર્ી વધારે મહત્ત્વ આપી, તે જ પોતાનુ ં મુખ્ય કતથવ્ય છે , એવુ ં માને છે .આત્મધ્યાન જેવા સાધનને
છોડીને કે ખ ૂબ ઓછં મહત્વનુ ં ગણીને પોતાના સંસારને જ મોટો સમજે છે .
હા, વ્યવહારમાં પણ તમે કયુ ં એવુ ં મોટું કામ કરો છો? તમારે આજે એવુ ં તે કયુ ં મહત્વપ ૂણથ કાયથ
કરવાનુ ં છે ? તમે કોઇ ધુરંધર રાજકારણી છો, કે પ્રજામાં આગળપડતા છો? તમારે દે શહહતનુ ં કાયથ સાધવુ ં છે
? કે હજારો ર્ોકો સામે નવચારપ ૂણથ વ્યાખ્યાન વગેરે આપવાનુ ં છે ? રાજકીય અને સામાત્જક જહટર્
સમસ્યાઓની સામે જવાનો કઠીન પ્રસંગ તમારા ઉપર આવ્યો છે કે ? તેવ ુ ં કાંઇ ન હોઇ તમારે પોતાના
દરરોજનાં સામાન્ય કતથવ્યો જ કરવાના હોય તો તેના માટે આટર્ી મહાન યોજનાઓ બનાવવાની શુ ં જરૂર
છે ? તમારું કામ શુ ં છે - બજાર જઇ સાબુ, હટનોપોર્, શાકભાજી વગેરે ર્ાવવી, નસનેમાની હટકીટ અગાઉર્ી
ર્ઇ આવવી, આતતજન કે કોઇ નમત્રને એકાદ પત્ર ર્ખવો ! એવુ ં છે , તો આ નાના-નાનાં કામો માટે વધારે
નવચાર કરીને, સાધનાને છોડી દે વી એમાં ક્યું ડહાપણ છે ?
જો તમારું પ ૂરે પ ૂરું ધ્યાન વ્યવહાર ચર્ાવવામાં જ રહેશે તો તમે પોતાની આત્મતત્વની મ ૂડી ખોઇ
બેસશો અને દુ ઃખી ર્શો. એટર્ા માટે આપે ધ્યાનમાં રાખવુ ં જોઇએ કે, સાધના છોડી દે વી એ ખ ૂબ જ
હાનનકારક છે . વ્યવહારને મ ૂકી દે વાર્ી નુકસાન ર્ાય છે , એટર્ે તે કેટર્ી તત્પરતાર્ી કરો છો! પરં ત ુ

અધ્યાત્મ સાધનને છોડી દે વાર્ી તેનાર્ી પણ ઘણુ ં મોટું નુકસાન ર્શે, તે બદર્ નવચાર કયો છે ? એક વાર
વ્યવહાહરક નુકસાનના એટર્ા દુ ષ્પહરણામ નહી ર્ાય, પણ સાધનાનો ત્યાગ કયો તો સવથસ્વ ગુમાવવુ ં પડે
છે !
અમને વ્યવહારમાં અત્યાવશ્યક એવા ઘણાં બધાં કામો રહે છે , એટર્ા માટે અમારે સાધના કરવાનો
સમય નર્ી રહેતો, આમ કહેવ ુ ં યોગ્ય નર્ી. કારણ કે જે કામો કરવામાં બુપ્ધ્ધને તાણ પડે છે એ જ સાચા
કામો છે , એ સમજી ર્ો. રૂહઢગત સહજતાર્ી ર્નારાં કાયોને કામ કહી જ ન શકાય. દા.ત.- સમજો, તમારે
નમત્રના ઘેર જઈને કોઇ નવષય પર નવચાર કરવો છે . તેમાં નમત્ર સાર્ે નવચાર નવનનમય કરવો એટલું જ ખરું
કામ. બાકી તેના ઘેર જવુ,ં તેની સાર્ે ગતપા મારવા વગેરે ખરું કામ નર્ી. કેમ? તો નમત્રના ઘેર જવાનો
રસ્તો તમારા માટે રોજનો છે . તે માટે તમે સહજ રીતે જઈ શકો છો. તે રીતે િમારી અનેક વનત્ય હક્રયાઓ
રૂઢીગિ રીિે (આદિિિ) થિી હોય છે . િે માિે િે કામો છે , એવું લાગતું જ નથી. તેમાં શૌચ-સ્નાન-ભોજન
વગેરે બધુ ં આવતું હોઇ, તે હજારો વાર કરી તમારા માટે સહજ ર્ઇ ગયુ ં છે . તે આપોઆપ ર્ઈ જાય છે .
ઉપર કીધેર્ સ્નાન કરવામાં ૧૦-૧પ નમનનટનો સમય ર્ાગે છે .

તે સમય આત્માનંદમય ર્ઈને

ઉલ્ર્ાસપ ૂવથક પસાર કરી શકાય ને? બાહ્ય જળર્ી ર્નારી નનમથર્તા, શીતળતા કે ઉષ્ણતાની પ્રતીનતની
સાર્ે-સાર્ે, જેમ માછર્ી પાણીમાં તરે છે તેમ, આપણે સ્વાનંદમાં નનમજ્જન કરી શકીએ ને? આ જ રીતે
ભોજન કરતી વખતે પણ સ્વાદ તર્ા ક્ષુધા-શાંનતની સાર્ે-સાર્ે આત્મક્સ્ર્નતની પહરપ ૂણથ ત ૃપ્તતનો અનુભવ
ર્ઇ શકાય ને? સારાંશ- આ રીતે આવવા-જવામાં, બેસતા-ઉઠતા, હરતાં-ફરતાં વગેરે સહજ હક્રયાઓ કરિી
િખિે અને િૌચ, થનાન, ચા, ભોજન િગે રે જેિી ઐહહક હક્રયાઓમાં પસાર થનાર ર-૩ કલાકનો સમય
સહજિાથી અભ્યાસમાં પસાર કરી િકીએ છીએ. આ રીતે તે વ્ખતે ર્નારી ર્ોભ-મોહ જેવી કલ્પનાઓ તર્ા
નનરર્થક બચિંતાઓનો ત્યાગ કરીને, તેને બદર્ે સહજ ક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ કરવો જોઇએ.
તમારા

આત્મજ્ઞાનર્ી અખંડ આનંદરૂપ ર્ઇને જોઇએ, સ્વાનંદમાં ડોર્વુ ં જોઇએ. અને બાહ્ય

સાંસાહરક વ્યવહારને સામાન્ય માનવો જોઇએ. તમે કહેશો કે , “જીવનમાં અનેક મહત્વપ ૂણથ કાયોને સામાન્ય
કઈ રીત કહેવા? પુત્રીના ર્ગ્ન, બાળકોનુ ં નશક્ષણ, નોકરી વગેરે આજીનવકાનુ ં સાધન, કુ ટુંબીજનો બીમારી
અને તેમનો ઉપચાર કરવો, જેવાં મહત્વના કામો, ઓછા દરજ્જાના છે તે કેવી રીતે કહી શકાય?
ઉત્તર- યર્ાયોગ્ય નવચાર કરો. તમને જે કાયથ આજે ખ ૂબ જ મોટાં ર્ાગતાં હતાં, કાર્ે તે જ ઘણાં નાનાં
ર્ાગે છે . જે કામને આપણે ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણથ માનતા હતાં તે પ ૂણથ ર્યા પછી, ર્ોડા જ વખતમાં કાં તો
આપણે તેને ભુર્ી જઇએ છીએ કે તે સામાન્ય જેવા ર્ાગવાં ર્ાગે છે . દીકરીનાં ર્ગ્ન કરતા પહેર્ા તે મહા
મોટું કાયથ ર્ાગે છે . પણ ર્ગ્ન ર્યા પછી, પુત્રીના ર્ગ્ન કયાથ એવા નાના વાક્યમાં તે પુરુ ર્ઈ જાય છે !
એના માટે ર્ોકો પણ કહે છે કે , આ કઇ એવી મોટી વાત છે . આ તો તેન ુ ં કતથવ્ય જ હતુ.ં તમામ મોટાં-મોટાં

કાયોની ક્સ્ર્નત આ જ રીતની છે . સારાંશ—એ સમજી લો કે, િમામ કાયો સામાન્ય જ છે અને મહત્િપ ૂણત
થિાનંદ સામ્રાજયમાં આળોિો.
સોડહં ભાવ અને નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતનુ ં સાધન કરવાર્ી વધારે સુખ મળે છે . પરં ત ુ અનેક સાધક આ
સુખનો અનુભવ કયાથ પછી પણ ર્ોભ, મોહ અને કતત્થ ૃ વાબભમાનના કારણે બાહ્ય દુ ઃખ ઓઢીને ઘેરાઇ જાય છે .
જેવી રીતે હાર્ી સ્વચ્છ જળમાં સ્નાન કયાથ પછી બહાર આવીને પોતાની સઢ
ં ૂ ર્ી પોતાની ઉપર ધ ૂળ નાંખે છે
તેવી જ રીતે સાધક પણ આત્મસુખની ઉપર કલ્પનારૂપી ધ ૂળ નાંખી દે છે ! આમ ન ર્વુ ં જોઇએ. એક વાર
જીવકલ્પના અને તેના ર્કી ર્નારાં દુ ઃખર્ી સાધકને ખ ૂબ જ મોટું નુકસાન ર્ાય છે , તેમ ર્ાગવુ ં જોઇએ
સાધકે એ નવવેક રાખવો જોઇએ કે હું પરમાનંદ સ્વરૂપ છં. મારે જરાપણ દુ ઃખ

ર્વુ ં અસંભવ છે . સાધકે

આવો નવવેક રાખીને, ભાસમાન દુ ઃખને ખંખેરીને સ્વયં આત્માનંદમાં નનમગ્ન રહેવ ુ ં જોઇએ. આ રીિે સદૈ િ
પોિાના જીિગુણોનો ત્યાગ કરિાનો છે . વ્યિહાહરક અભ્યાસમાં સિતપ્રથમ આ જ અભ્યાસ બિાિિામાં આિે
છે .
તમે કહેશો- “ અભ્યાસ વખતે તો હું ભાવ અને તેનાર્ી ર્વાવાળા નવકારોને આપણે પ્રસન્નતાપ ૂવથક
છોડી શકીએ છીએ, પરં ત ુ હ-ુ ં મારું ને છોડીને વ્યવહાર કરવો કેવી રીતે શકય બનશે? અભ્યાસ વખતે જે હુ-ં
મારું ભાવને આપણે પ્રયત્નપ ૂવથક છોડેર્ છે , વ્યવહાર વખતે તો તેને સ્વીકારવો જ પડે છે ને !!
ઉિર—ઠીક છે , વ્યવહારમાં હું ભાવ ર્ાવવો જ પડે છે . પરં ત ુ સાધક પોતાના અનધષ્ઠાનમાં ક્સ્ર્ત
રહીને પોતાનો તમામ વ્યવહાર બાનધત અહંકારર્ી કરે તો તેનો વ્યવહાર ઉિમ રીતે ર્ાય છે . જેવી રીતે
કોઇ પણ કર્ાકાર પોતાની ભ ૂનમકાને રજૂ કરતી વખતે મનર્ી તો જાણે જ છે કે આ પાત્ર હું નર્ી. આ રીતે
અભ્યાસ-નનરત સાધક વ્યવહારપ ૂરતો જ અહંકાર ધારણ કરી કામ કરે છે . તેનો કતત્થ ૃ વ-ભાવ માત્ર તે કાયથ
સુધી જ સીનમત રહે છે . તે કમથર્ી પ્રાતત ર્નારાં ફળ, યશ-અપયશ અને કતત્થ ૃ વાબભમાનર્ી તે નનર્ેપ રહે છે .
આ આશ્ચયથની વાત છે કે વ્યવહારમાં યશને ખ ૂબ જ મહત્વ આપીને સ્વાર્થ અને નનજ અહંકારને વશ ર્ઇને
આપણે ખુદનો જ નવનાશ નોતરી ર્ઇએ છીએ. સારાંશ- વ્યવહાર બગડવા માટે કારણીભ ૂત એવા નનજઅહંકાર અને તેને ર્ીધે ર્નારી આસહકત, વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરીને કૃનત્રમ અહંકાર (તે જ શુધ્ધ અહંકાર
પણ હોય) રાખીને કાયથ કરવાર્ી, વ્યવહાર ઉિમ રીતે ર્ાય છે અને આત્મક્સ્ર્નત પણ અખંડ બની રહે છે .
આ જ અમે કહેર્ો વ્યવહારનો બીજો અભ્યાસ છે .
અમે દરરોજ, એક ને એક રીતે વધારે માં વધારે સમય સાધના કરવા માટે કહીએ છીએ. તે બદર્
મોટાભાગના સાધકોનો આક્ષેપ રહે છે કે પ્રપંચ ભાવને પ ૂણથપણે કાઢવા માટે જો અમે નનત્ય પ્રાતઃકાર્ 2-3
કર્ાક તર્ા સાયંકાર્ ર -૩ કર્ાક તર્ા હદવસની વચ્ચે-વચ્ચે પણ કંઇક સમય કાઢીને સાધના કરીશુ ં તો
અમારો સાંસાહરક-વ્યવહાર બગડશે ને?

ઉિર – એવુ ં કાંઇ હોય! તમે ક્યારે ક બહારગામ જાઓ કે બીજા કામોમાં વ્યસ્ત હોવ છો તે વખતે
વ્યવહાર છોડો છો ને ! તે વખતે વ્યવહાર બગડે છે ? રોજ રાત્રે સંપ ૂણથ વ્યવહાર છોડી ૭-૮ કર્ાક ઉંઘો પણ
છો ત્યારે તે વખતે તમારો વ્યવહાર નર્ી બગડતો, તો ર-૩ કર્ાકની સાધનાર્ી એ કેવી રીતે બગડશે?
બધા જ પ્રકારનાં સાધન કરનારો સાધક દુ ઃખ, અપમાન વગેરે તમામ પ્રકારની પહરક્સ્ર્નતઓમાંર્ી
આરપાર નીકળી જાય છે . તેને કોઇ ગમે તેટલું દુ ઃખ આપવાનો પ્રયત્ન કરે તો પણ તે તેનાર્ી નવચબર્ત
નર્ી ર્તો! ર્ોકો શરીરની નનિંદા કરે , અપમાન કરે , દુ :ખ આપે, પરં ત ુ તે શરીરવત્ ન રહીને આત્મવત્ રહે
છે . કોઇ શત્રુને મારવાને બદર્ે બીજાને શત્રુ સમજી મારી નાખો તો શુ ં એ શત્રુ દુ ઃખી ર્શે? તેવી રીતે જ
ર્ોકો જે દુ ઃખ આપે છે (બાધાઓ ઉભી કરે છે ), તે તો શરીરને આપે છે , સાધક તો આત્મવત્ સુખ સ્વરૂપ
બનીને રહે છે . તેને કોઇપણ પ્રકારનુ ં દુ ઃખ આપવુ ં એ અસંભવ છે . એટલું જ નહીં, મ ૃત્યુ પણ તેન ુ ં કંઇ બગાડી
શકતું નર્ી. એટર્ા જ માટે તે એ જ કહેતો રહે છે કે, મ ૃત્યુ ભર્ે અત્યારે આવે કે ગમે ત્યારે આવે.
આત્મનનશ્ચય ર્યેર્ા સાધકની સંસારમાં વધારે રહેવાની ઇચ્છા નર્ી હોતી સાર્ોસાર્ આ સંસારમાં હજુ
વધારે નર્ી રહેવ ુ ં એવુ ં પણ નર્ી હોતુ.ં આ સંસારમાં હજે રહેવ ુ ં છે એવુ ં ર્ાગવા માટે, અહીં નવશેષ આનંદ છે
જેને છોડીને નર્ી જવુ ં એવી ભાવના હોવી જોઇએ અર્વા મરવુ ં છે તો “આ સંસારમાં ખ ૂબ જ દુ ઃખ છે ,
આનાર્ી તો છૂટકારો મેળવવો છે ”, એવી ભાવના રહેવી જોઇએ. પણ નનત્ય ત ૃતત એવા જ્ઞાન-સાધકમાં એ
બન્ને ભાવનાઓનો અભાવ હોવાને ર્ીધે તેને ન તો મરવાની ઇચ્છા છે , ન તો આ સંસારમાં રહેવાનો આગ્રહ
છે ! શરીર રહે કે ન રહે કે પછી એ કમથની ગંગામાં વહેતો રહે તેવી તેના મન:ક્સ્ર્નત હોય છે .
તાત્પયથ- વ્યિહારને સામાન્ય ભાિથી કરિાં રહીને પ ૂરુ લક્ષ્ય સાધના િરફ રાખો. પરં ત ુ
મોટાભાગના ર્ોકોનુ ં કહેવ ુ ં એ છે કે, “અમને એવુ ં એક સાધન બતાવો જેના ર્કી અમે સીધા સંસારમાં આવી
શકીએ અને કાયમને માટે તેની સાર્ે દ્રઢભાવર્ી ચોંટયા રહીએ !” તેમની આ માંગણી પ ૂરી કરવી અમારા
માટે શક્ય નર્ી. કારણકે અમારા દ્વારા બતાવેર્ી સાધના તો સાંસાહરક ભાવને છોડાવવા માટેની છે . અમારો
હેત ુ તો સાધકને સાંસાહરક આસહકતને કારણે ર્નારું બંધન અને દુ ઃખમાંર્ી મુહકત અપાવવાનો છે . સાધક
વળી પાછો કહે છે કે “અમે પ્રપંચ, ર્ોભ, મોહ વગેરેની આસહકતને છોડી નર્ી શકતા. એના રહેવા છતાં
મુહકત મળે એવુ ં કોઇ સાધન હોય તો બતાવો. આપ દાન આપવાનુ ં કહેશો તો અમે કંઇ ને કંઇ દાન પણ
આપીશુ.ં જપ કરવાનુ ં કહેશો તો તેને પણ ગમે તેમ કરીને કરીશુ.ં ભજન કરવાનુ ં કહેશો તો ઉતાવળે ઉતાવળે તે પણ કરી ર્ઇશુ.ં ” આર્ી ગુરુ કહે છે કે “જો આપની અંતભાથવના

એવી છે તો તેને અનુરૂપ

અમારી પાસે કોઇ સાધન નર્ી ! અમે બતાવેર્ી સાધનાનુ ં ધ્યેય, તમને નનબર્િતત અને પહરપ ૂણથ આનંદરુપ
કરવા માટે બધાનો ત્યાગ કરવો એ જ છે . આર્ી અમે વિષયાસહકિ છોડીશું નહીં એિી િમારી હિ
િત્િની ચબલકુ લ વિરુધ્ધ છે .

અમારા

અમે આધ્યાત્મ અભ્યાસ નવષયને પ ૂણથ કહી દીધો છે . ઉપરોકત બતાવેર્ સાધન નસવાય અન્ય કોઇ
અભ્યાસ નર્ી. બી.એ.પછી એમ.એ. અને તેના પછી પી.એચ.ડી છે . જેમ પી.એચ.ડી. પછી અન્ય કોઇ મોટી
ડીગ્રી નર્ી એમ જ અમે બતાવ્યા પ્રમાણેનો (૧) નનનવિકલ્પ સવાથતીત ક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ (ર) નશવોડહમ્ નો
અભ્યાસ, (૩)

જીવ-ગુણ નાશ કરવાનો અભ્યાસ, અને (૪)

સહજ ક્સ્ર્નતર્ી વ્યવહાર કરવાનો અભ્યાસ

એમ આ અભ્યાસ ચતુષ્ટય અત્યંત શ્રેષ્ઠ અને અંનતમ સ્વરૂપનો અભ્યાસ છે .
સાધ્ય અને સાધનના સ્વરૂપને ર્ક્ષમાં રાખી ચાર્શો તો તે ક્સ્ર્નતએ પહોંચી શકશો. કોઇપણ ઘર
બનાવવુ ં હોય, તો પહેર્ાં તેનો નકશો બનાવવો પડશે. બચત્રકાર બચત્ર બનાવતા પહેર્ા તેનો સ્કેચ બનાવે છે
અને પછી તેમાં જુ દા-જુ દા રં ગ ભરી આબેહબ
ૂ બચત્ર તૈયાર કરે છે . તેવી જ રીતે અમે આ વ્યવહારમાં
સાધનાનો સ્કેચ રજૂ કરી દીધો છે . ફતત તેમાં રં ગો ભરવાનુ ં તમારા પર છોડ્ું છે . જે રીતે સ્કેચ વગર બચત્ર
નર્ી ર્ઇ શકતુ,ં એ જ રીતે જ્ઞાન સાધનાનુ ં સ્કેચ ખ ૂબ મહત્વપ ૂણથ છે .
આ પ્રવચનમાં સમજાવેર્ નવષયર્ી વધીને અન્ય કોઇ અભ્યાસ નર્ી. ઉચ્ચ ક્સ્ર્નત પણ નર્ીએ. આ
તમામ સાધનાનો મુગટમબણ છે . આ સાધનને કરવાવાળાને અન્ય કોઇ સાધનની આવશ્યકતા નર્ી. સાધકો!
દ્ધદ્વધામાં નાખનાર અન્ય સાધનોનો ત્યાગ કરીને પ ૂણથ આસ્ર્ાભાવર્ી આ સાધના કરો અને નનરામય પદ
પ્રાતત કરી ર્ો.
હહરઓમ

પ્રકરણ-રર
ર્ોકાંતર ગમનની મુહકતનુ ં પરીક્ષણ
(૧)

દરે ક મનુષ્ય સવેશ્રેષ્ઠ પદ મેળવવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખે છે . તેની એ તીવ્ર ઇચ્છા

રહે છે કે કોઇ ને કોઇ ક્ષેત્રમાં તેને સવથકાબર્ક શ્રેષ્ઠત્વ પ્રાતત ર્ાય. આ શુ ં દશાથવે છે ? કે માનવ
મુર્ત: સ્વતઃ નસધ્ધ પરમ શ્રેષ્ઠ છે . એટર્ે જ તે એ પદવી પ્રાતત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે .
તમામ મત, પંર્ અને ધમોનુ ં ધ્યેય બીજુ ં શુ ં હોય છે ? ‘જીવ’ અર્વા વ્યહકતનુ ં પ્રવતથમાન
ુ ે નસધ્ધ
ર્ઘુત્વ દૂ ર કરીને તેને શ્રેષ્ઠ પદવી પ્રાતત કરાવી આપવુ ં શુ ં એ જ નર્ી? પરં ત ુ આ હેતન
કરવા માટેની દ્રષ્ષ્ટર્ી જોઇએ તો, જીિને

આત્યંવિક

શ્રેષ્િ

પદ

પ્રાપ્િ

કરાિી

આપનાર

(અધ્યાત્મજ્ઞાન) િેદાંિ એ જ એકમાત્ર માગત છે , એવું દે ખાય છે . અન્ય તમામ દે વતા, મત તર્ા ધમથ
અલ્પ ઐશ્વયથની વાતો કરે છે . એકાદ ઉપાસ્ય દે વતાના ભકતને દે વર્ોકમાં રહેવાની અનુમનત મળશે
તર્ા ત્યાં જઇને પોતાના દે વતાની સમીપ રહેવાનુ ં સુખ મળશે. પરં ત ુ આ અવસ્ર્ા તો પરમ્ શ્રેષ્ઠ
ક્સ્ર્નતના પ ૂણથ સુખના એક અંશ જેટર્ી પણ નર્ી. સારાંશ- અન્ય મતો જીવને શ્રેષ્ઠ બનાવવાના
બદર્ે તેની ક્ષુદ્રતા દ્રઢ કરવામાં જ મદદરૂપ ર્તાં હોય છે ! જીવને આત્યંનતક પરમગનત મેળવી
આપવાની ક્ષમતા તો ફકત વેદાંતમાં જ છે .
પ્રશ્ન—અન્ય તમામ મતો પણ પોતાના જીવ અને ઇશ ભેદના નસધ્ધાંતને જ વેદાંત એવુ ં કહે
છે ને? તો વાસ્તનવક વેદાંત કયુ છે ?
ઉિર-

અનુભનવક જ્ઞાન નસવાય અન્ય કોઇ પણ વેદાંત નર્ી. કેમકે ઉપરોકત મતોમાં

મતવાળાઓએ પોતાના ખાસ એક દે વતાને મહત્વના ગણી જ્ઞાનને ગૌણ માન્યુ ં છે . તેમણે પોતાના
દે વતાના ગ્રંર્માં જે ઉપદે શ આતયો છે , તેને જ પ્રમાણ માન્યો છે . ત્યાં નવચાર અને અનુભવનુ ં કોઇ
મહત્વ સ્વીકાયુું નર્ી.
(ર)

દે વતાઓને શ્રેષ્ઠ માનનારાઓનુ ં કહેવ ુ ં છે કે, “વૈકુંઠ છે , કૈ ર્ાસર્ોક છે . મ ૃત્યુ પછી

જીવ અનેક ર્ોકને પાર કરતો કરતો અંતે તે ર્ોકમાં આવી પહોંચે છે . આની ઉપર જ નવશ્વાસ રાખો,
આ જ મુહકત છે .” પરં ત ુ આપણી બુપ્ધ્ધ વેચીને, તે ગ્રંર્માં ર્ખેર્ી બધી વાતો પર નવશ્વાસ મ ૂકવો
અને નવચારનો અંશ પણ ન હોય એવા મતોને પહરપ ૂણથ નવચારોનો વેદાંત માની ર્ેવ ુ ં તે કેવી રીતે
શકય છે ?

અધ્યાત્મ વેદાંત નસવાય અન્ય બધા મત-ધમથ વગેરે દુ :ખદાયક ઉપાનધ યુતત મુહકત જ
બતાવે છે . તેન ુ ં પ્રનતપાદન કરનારા ર્ોકો- “જીવે તો અહીંની દુ ઃખદ ઉપાનધને છોડીને મુહકતની
ક્સ્ર્નત મેળવી ર્ીધી, તો પણ તેને ત્યાં એક સુખદાયક જજાળ
ં
જ મળે છે . તે આ ર્ોક છોડીને ત્યાં
એક બીજા અર્ૌહકક જગતમાં રહે છે . તેણે આ દે હ, મન, બુપ્ધ્ધ વગેરે છોડીને અર્ હદવ્ય દે હ-મન
વગેરે પ્રાતત કરી ર્ીધા હોય છે !!” – એવુ ં વણથન કરે છે ! “ વૈકુંઠ કે કૈ ર્ાશમાં ગયા પછી તેમને એક
સુવણથમય ઝગમગાતો દે હ મળે છે , અમ ૃતમય ભોજન મળે છે ! ક્ષુધાની બાધા જ નર્ી રહેતી. તો
પણ સ્વાહદષ્ટ પકવાનોનુ ં સેવન કરે છે .” એમ અનેક પ્રકારે વણથન કરે છે ! પરં ત ુ ઉપાનધ ધમથ એવા
નવકાર-નવનાશ તેમનો પીછો છોડે તે અશક્ય છે .
ઉપાધીધમથ પડકીને જીવને પહરપ ૂણથ સુખી કરીશ, એ વાત અસંભવ છે .
(૩) વેદોમાં વણથન છે કે, ઇન્દ્રર્ોકનો પણ નાશ ર્ાય છે . સ્વગથમાં પણ એકબીજા પ્રત્યે ઇષ્યાથ
છે . પોતાને પદભ્રષ્ટ ર્વાનો સતત ભય રહે છે અને અંતમાં પતન છે . જયારે સ્વગથ વગેરે ર્ોકમાં
એ ત્રણ દોષ છે , તો વૈકુંઠ-કૈ ર્ાશ વગેરેમાં પણ એમનુ ં હોવુ ં શક્ય નર્ી? વેદાંતમાંના સ્વગથને બદર્ે
પુરાણમાં આ દે વર્ોક પ્રચારમાં ર્ાવ્યા છે , એ ખરું! પણ જેમ સ્વગથમાં ઇંદ્રના આશ્રયે હદવ્ય ભોગ
હોય, તો આ નવીન દે વર્ોકમાં જે તે દે વતાના આશ્રયે તેવો જ હદવ્ય ભોગ હોય છે ! પછી તેમાં જુ દું
શુ ં છે ? સ્વગથમાંના કામ-ભોગ બંધનકારી હશે તો પૌરાબણક દે વર્ોકમાંના કામ-ભોગ બંધનકારી કેમ
નહહ હોય? સ્વગથ નાશવંત છે , તો અર્ગ-અર્ગ ભાવનાઓર્ી નનનમિત કરે ર્ ર્ોક પણ શાશ્વત કઈ
રીતે હોઇ શકે? બિસ્તીઓ પણ “ નપતા(દે વ) સ્વગથમાં છે , નપતાની જમણી બાજુ પર જ તેમનો પુત્ર
(ઇશુ બિસ્ત) બેઠો છે . દે વના પુત્ર પર જે નવશ્વાસ રાખે છે તે સ્વગથમાં જાય છે . બાકીના બધા નકથ માં
જાય છે ” એવુ ં માને છે . મુક્સ્ર્મ ર્ોકો પણ, “ ઉપર સ્વગથમાં અલ્ર્ાહ છે . ઇસ્ર્ામ ધમથના ર્ોકો જ
સ્વગથમાં પ્રયાણ કરે છે ” એવુ ં માને છે . તાત્પયથ- હહિંદુ ધમાથમાંના મત-મતાંતરો હોય કે બિસ્તી, ઇસ્ર્ામ
ઇત્યાદી ધમથ હોય, તેમને કલ્પેર્ા “ઉપાધીયુકત શાશ્વત મોક્ષ અને ત્યાંના નનરાનતશયાનંદમાં
ર્ેશમાત્ર તાર્મેર્ નર્ી.” “આપણા દે વર્ોકમાં કોઇ કોઇનો દ્વેષ કરતાં નર્ી ! તેમને જે મળ્યુ ં છે , તે
કરતાં વધારે ની અપેક્ષા તેમને નર્ી” એવુ ં તેમની બાજુ ર્ઈને કહેવ ુ ં તથ્યહીન છે , એ સહજપણે
ધ્યાને આવે એવુ ં છે .
(૪)

અત્યંત ક્ષુદ્ર માનેર્ા ‘જીવની’ વાત તો છોડી દો, પોતાના દે વતાની સામે, દે વતા

પણ કોટયાવધીપણે ઓછા છે , એવુ ં તેમનુ ં પ્રનતપાદન હોય છે . આટલું જ નહીં, કયો દે વ કેટર્ો મોટો
છે , કયો દે વ કેટર્ા ઓછા દરજ્જાનો છે , તેની કેટર્ાક ર્ોકો પાસે ક્રમવાર યાદી પણ તૈયાર હોય છે
! મજાની વાત તો એ છે કે , અમુક દે વતા કરતા તેની નીચેના નંબરનો દે વતા ત્રીજા ભાગની,
પાંચમા ભાગની કે દશમા ભાગની યોગ્યતાનો છે એવો હહસાબ પણ કહેવામાં આવે છે ! આ અત્યંત

ર્ાંબીર્ચક યાદી જોઇને કોઇપણ નવચારશીર્ માણસ સ્તબ્ધ ર્ઇને કહે છે કે “આ ચમત્કાહરક
ગણતરી કયા ગબણતશાસ્ત્રના આધારે કરી છે , ભાઇ!! મ ૂળમાં એ દે વતાની યોગ્યતા ગણનારો અને
મહાન યોગ્યતાનો નનણથય કરનારો એ મહાનુભવ કોણ હોઇ શકે ભાઇ !! તાત્પયથ- આ બધી વાતો
કસોટી પર ખરી ન ઉતરનારી છે .
પ્રાચીન ર્ોકોની સંસારનુ ં વણથન કરવાની રીત જ એવી છે “પ ૃથ્વી આટર્ા યોજન ઉંચી છે ,
આટર્ા યોજન ર્ાંબી-પહોળી છે , તેને હજાર ફેણવાળા શેષનાગે પોતાના માર્ા ઉપર ધારણ કરે ર્
છે ! આ પ ૃથ્વીની આજુ બાજુ મધ, દૂ ધ, મહદરા વગેરેના સાત સમુદ્ર છે !! ઇત્યાહદ ઇત્યાહદ, એમ
ુ ં તેમાં ર્ખેર્
અદ્ભૂત રીતે ર્ખેલ ું છે અર્વા સંસ્કૃત ભાષામાં ર્ખેલ ું છે , એટર્ે તેને સાચુ ં માની ર્ેવ?
સ્વગથ, નકથ , વૈકુંઠ, કૈ ર્ાશ વગેરે ખરે ખર છે એમ માનવાનો આધાર શુ ં છે ? સારાંશ- દે વ-દે વર્ોકાહદ
વણથન ભાવનાવશ ર્ખવામાં આવ્યા છે . િેમાં વિચારને કોઇ થથાન નથી. પરં ત ુ સાચો વેદાંત નવચાર
પ્રધાન છે . તેમાં પણ શ્રધ્ધા-નનષ્ઠાનુ ં સ્ર્ાન હોવા છતાં, નવચાર-રહહત ર્ઈને કોઇ પણ વાત પર
શ્રધ્ધા ન રાખતા સત્યનો નનણથય ર્યા પછી, તે સત્યપર નનષ્ઠા રાખવી એવી વેદાંતની રીત છે .
(પ)

બુપ્ધ્ધ અને અંિઃકરણને સમજમાં આિનારા વિચારપધ્ધવિને જ અનુભિ પ્રમાણ

કહ્ું છે . આ સવથ પ્રમાણોમાં અનુભવ પ્રમાણ જ શ્રેષ્ઠ છે . તે જ આખરી નનણથય કરવા સમર્થ છે . તેને
છોડીને માત્ર શાસ્ત્રો કે પુરાણો પર આધાર રાખવો યોગ્ય નર્ી. કારણ કે જુ દા જુ દા શાસ્ત્ર-પુરાણ
જુ દી-જુ દી વાતો કરે છે . ત્યારે એમની કઇ વાતને સાચી માનવી? એક પંર્, પોતાના ધમથગ્રર્
ં ને જ
સાચો કહે છે તો બીજા પોતાના ગ્રંર્ને પ્રમાણ માને છે . જો તમે મુસર્માનોને ભગવદગીતામાંર્ી
પ્રમાણ આપીશુ ં તો તે કહેશે કે “આ ક્યારે ય પ્રમાણ ગ્રંર્ હોઇ શકે નહહ, અને અમારો કુ રાન જ
પ્રમાણ ગ્રંર્ છે ” એમ કહીને કુ રાન આગળ ધરે છે . તે રીતે બિસ્તીઓ બીજા બધા ગ્રંર્ોને ઉડાવી
દઈ પોતાનુ ં બાઇબર્ આગળ ધરે છે ! આ રીતે અર્ગ અર્ગ મતના ર્ોકો, અમારો ગ્રંર્ જ
ુ વ
પ્રામાબણક ગ્રંર્ હોઇ બીજા બધા જ ગ્રંર્ો અપ્રમાણ છે અને બધાને એકસરખો સ્વીકાયથ સવાથ નભ
એક પણ નર્ી, એવી જીદ રાખશે તો શુ ં નસધ્ધ ર્શે? આ રીતે કોઇ નનણથય ર્ઇ શકે નહીં, એટલું જ
નહહ પરં ત ુ તે નવવેકશ ૂન્ય મતાબભમાન દ્વેષ-ઇષ્યાથન ુ ં નપયર બની મતાંધતામાં પહરવનતિત ર્શે એ
નનનશ્ચત! વતથમાનમાં આવુ ં જ ર્યુ ં છે , એ કોઇને પણ પ્રત્યક્ષ દે ખાશે.
(૬)

જીવમાત્રનો એક જ અનુભવ છે . તમામમાં અનુભ ૂત ર્નારું એક સમતત્વ છે . એટર્ા

ુ વને સ્વીકાયથ નસધ્ધાંત જ સવથમાન્ય ર્ઇ
માટે આ નસધ્ધાંત જ સવથમાન્ય ર્ઇ શકે છે . એવો સવાથનભ
શકે છે . આ સવથગત અનુભવ જે ગ્રંર્માં છે તેને જ સવથ પ્રમાણ ગ્રંર્ હોવાની યોગ્યતા પ્રાતત ર્ાય
છે . ઉપવનષદોમાં મનુષ્ય માત્રને લાગુ પડનારા અનુભિ પ્રમાણોને સિોચ્છચ થથાન આપિાને લીધે
જ િેને જગમાન્યત્િ પ્રાપ્િ કરી લીધું છે .

ઉપનનષદોએ પ્રત્યેક ‘જીવના’ અત્યુન્નત અનુભવગમ્ય પરમાનંદધામને સરળ રીતે સમજાવ્યુ ં
છે , એટર્ા માટે જ તેને પરમ પ્રામાણ્ય પ્રાતત ર્યેર્ છે .
અંતમાં, અમે મુહકતના નનજ સ્વરૂપનુ ં ટૂંકાણમાં નનદશથન કરીએ છીએ. ‘જીવને’ મુહકત સુધી
અર્ાથત ્ પરમાનંદ ક્સ્ર્નત સુધી પહોંચાડવો, એ જ વેદાંતનુ ં ધ્યેય છે . આવા પરમાનંદમાં સુખ-દુ ઃખ
ઇત્યાહદ નવકાર હોઇ જ શકતા નર્ી. નવકારો ન હોવા માટે , નવકારોને આશ્રય આપનારી ઉપાધીનો
આધાર ન હોવો જોઇએ. શ્રીકૃષ્ણે ‘‘ જયાં પહોંચીને મનુષ્ય ફરી પાછો અહીં નર્ી આવતો, તે જ મારું
ધામ છે ’’ એવુ ં કહ્ું નર્ી? વેદાંત પણ આ જ ધામ દે ખાડે છે . પ્રત્યેકનુ ં નનજસ્વરૂપ એવુ ં નનરુપાનધક
બ્રહ્મત્વ જ પરમ ધામ હોઇ ત્યાં પહોંચીશુ ં તો જ ઉપાધીરૂપ ભવચક્રમાં પરત નહહ આવીશુ.ં

પ્રકરણ-ર૩
તું નનત્યમુકત છે .
તું જ આત્મા છે . આત્મા ન હોય તો આત્માનો અનુભવ આવી ર્ઈ શકતો નર્ી, એવી ગમે
તેવી કલ્પનાઓ ન કર. વાસ્તવમાં તું આત્મા છો. તે એટર્ે તું જ છે . ‘દશમ’ નાશ નર્ી પામ્યુ.ં તે
દશમ જ તું છે . એ વાતને સારી રીતે જાણીને હું સ્વયમેવ નનત્ય મુકત આત્મા છં, એવો નનશ્ચય કર
ભાઇ!! અનેક મતના ર્ોકો, મુક્તત મેળવવા માટે કેટર્ા પ્રયાસ કરે છે , કેટર્ા અસાધ્ય પ્રયત્ન કરતાં
રહે છે , તે જુ ઓ. પરં ત ુ તમે નનત્યમુકત છો એ નસધ્ધાંતર્ી બધો ત્રાસ દૂ ર ર્ઇ જાય છે ! કોઇ વ્યહકત

જેર્માં બંદીવાન છે . તો તેને મુકત કરવો પડે છે . બીજો જેર્માં નર્ી. એ બન્નેની ક્સ્ર્નત જોશો, તો
બીજા વ્યક્તતની ક્સ્ર્નતની જેમ તુ નનત્યમુતત છે , ભાઇ!
‘હું નનત્યમુકત છં’ એવી ભાવના કર. તે જ સમયે તારામાં મુહકતનો અનુભવ પ્રગટ ર્શે.
હું બંધનમાં છં, એવી ભાવના રાખવાર્ી મુહકતને માટે કેટર્ી પવથતસમી સાધના કરવી પડશે, કોણ
જાણે? પહેર્ાં પણ મનુષ્યોએ મુહકત મેળવવા માટે અનેક સાધન કયાું. અને દીઘથકાળ સુધીના
પ્રયત્નો બાદ પણ તેમને મુક્તત ન મળી. પછી ર્ોડી ઘણી સાધના કરનારા અમને મુહકત કેવી રીતે
મળશે? આવો મહાસંશય અંદર ઘર કરી જાય છે . અને બંધનની દ્રઢભાવનાનુ ં ભ ૂત ઘેરી ર્ે છે ! આ
અનર્થ ટાળવા માટે ‘‘હું નનત્યમુકત છં’’ એવી ભાવના કરો. આપણાંમાં આ ભાવના જેટર્ી દ્રઢ હશે,
તેટર્ો જ વધારે આનંદ પ્રગટ ર્શે.
તેમાંન ુ ં મુખ્ય તત્વ એટર્ે, તારા કેવળ અનુભવમાં બંધનનો એહસાસ પણ નહીં ર્ાય.
પોતાના સ્વાભાનવક સ્વયંનો અનુભવ આરામ, આનંદસ્વરૂપ જ છે . હું અમ ૂક એક નામ રૂપાત્મક છં,
તે ભાવનાને છોડીને કેવળ અનુભવમાં ક્સ્ર્ત ર્ઇ જશો, ત્યારે ત્યાં દુ ઃખ તેમજ બંધનની ભાવના
માટે કોઇ અવસર જ મળતો નર્ી.
‘હું પરવસ્તુ છં’, ‘હું મહાન છં, ‘હું નનત્ય મુકત છં’ એવી દ્રઢ ભાવના રાખ. તે વસ્તુક્સ્ર્નત
હોવાર્ી તેની પ્રતીનત તત્કાળ જ ર્ાય છે . આ સીધો નવહંગમ માગથ છે . બાકીના અન્ય સાધન
નપપીર્ીકા માગથ છે . અનેક સાધનાઓ કયાથ પછી પણ અલ્પફળ જ મળે છે . પરં ત ુ તે સાધનોના
ઉપદે શકો એ જ ઉદઘોષ કરતા રહે છે કે, “આ સાધનર્ી મોક્ષ મળે છે , અને પ ૂરે પ ૂરું ફળ મળે છે ”.
સાધકો તેમના ઉપદે શ પ્રમાણે ગમે તેટર્ી સાધના કરે તો પણ તેમને ફળ મળતું નર્ી. એટર્ે આ
અંગે તેમને પ ૂછવામાં આવે ત્યારે એ ઉપદે શકો એમ કહે છે કે , “તમે અમે બતાવ્યા પ્રમાણે સાધના
નહીં કરી હોય કે ઓછી સાધના કરી હશે કે મન દઇને સાધના નહીં કરી હોય” એમ કહી તેઓ
સાધકની ભ ૂર્ને જ આગળ ધરી સ્વયં છટકી જાય છે .
આપણે કાયથર્ી કોઇપણ વસ્તુ નસધ્ધ કરીએ, તો તે કતુત
થ ત્ર
ં એમ કહેવાશે અને કોઇ હક્રયા ન
કરતા આપોઆપ જ નસધ્ધ હોય એવી વસ્તુ વસ્તુતત્ર
ં કહેવાય.

કતુત
થ ત્ર
ં કૃનત્રમ હોઇ તે કેટર્ીય

ઉણપોર્ી ભરે ર્ી છે . મુખ્ય એટર્ે કરનારો વધારે કામ કરે તો, કાયથ વધુ ર્ાય છે . ઓછં કરે તો,
ઓછં ર્ાય છે અને કાંઇ જ ન કરે તો ર્ોપ પામે છે . પરં ત ુ વસ્તુતત્ર
ં ની બાબતમાં કરવુ-ં છોડવુ ં એ
સંબધ
ં ન હોઇ, તે સ્વયમેવ પ્રકાનશત હોય છે . આત્મતત્ત્વની ભાવના કરવાર્ી તે એકદમ પ ૂણથપણે
પ્રાતત કરી શકશો.

અમે જે ઉપર જ્ઞાનબોધ આતયો છે , તે રોકડો અનુભવ છે . તમે તેને કોઇ પણ કસોટી પર
કસીને પારખી શકો છો. તમારામાંર્ી દરે ક વ્યહકત સદૈ વ પરમ, પ્રેમાસ્પદ, સુખરૂપ અને અબર્તત
ર્ઇને રહે છે કે નહીં, એ વાત પોતાના અંતરં ગમાં નનહાળશો તો આપને એ જ ઉિર મળશે કે ‘ હા,
હા, હું એવો જ છં’ !! તે માટે દે હ-મન-ઇષ્ન્દ્રઓ રુપી પોતાનુ ં વ્યક્તતત્વ એક બાજુ એ રાખીને મ ૂળભ ૂત
અનુભવ તરફ જોવાની અંતથદ્રષ્ષ્ટ જરૂરી છે .
એક જ ‘સત્’, ‘અનસ’ પદ દ્વારા અક્સ્તત્વમાં છે . તેને જ ‘તત્’ અને ‘ત્વં’ એ બે નામર્ી
ઓળખવામાં આવે છે . જેવી રીતે મ ૃનતકા અને માટી તર્ા જળ અને પાણી એક જ વસ્તુનાં બે નામ
છે તેવી જ રીતે એ પણ છે , એમ કહેવામાં હરકત નર્ી. એકે દે હદ્રષ્ટીર્ીએ આત્મા કહ્યો અને બીજાએ
જગતદ્રષ્ટીર્ી પરમાત્મા કહ્યો તો વસ્તુ બે ર્ઇ ગઇ ભાઇ!
શ્રુનત અને ગુરુજન જીવને, ‘તત્વમનસ’ એવો ખ ૂબ જ પ્રેમર્ી બોધ કરે છે . પોતે પહરપ ૂણથ સુખ
સ્વરૂપ હોવા છતાં જીવ અત્યંત કષ્ટપ ૂણથ અને જરા પણ નવશ્રામ ર્ીધા વગર હીન અવસ્ર્ામાં
પહોંચ્યો છે . તેની ક્સ્ર્નત જોઇને જ્ઞાની પુરુષોને તેના ઉપર કરુણા આવે છે અને તેને સમજણ આપી,
જ્ઞાનબોધ

કરીને તેને મ ૂળ આનંદ ક્સ્ર્નતમાં પહોંચાડે છે . આમાંર્ી

ગુરુએ પોતાનો ક્યો સ્વાર્થ

સાધવાનો છે ? “અહો ! આ સંસારમાં સ્વાર્થ નસવાય કોણ કોનુ ં કામ કરે છે ? જયારે ગુરુ આટલું કષ્ટ
વેઠી રહ્યા છે ત્યારે જરૂર આમાં તેમનો કોઇ સ્વાર્થ તો હોવાનો જ ને? એવુ ં સામાન્ય બુપ્ધ્ધના ર્ોકો
કહે છે . પણ જ્ઞાની પુરુષનો ‘સ્વ’ એટર્ે અહંકાર નનમળ
ૂથ ર્યો હોવાને ર્ીધે તેમને સ્વ-અર્થ કયાંર્ી
હોવાનો? એમ પોતાનો કોઇ સ્વાર્થ ન હોવા છતાં તેઓ બોધ આપે છે . તે પરર્ી તેમની કરુણા
એટર્ે જ નનનનિનમિ પ્રેમનો મહાઉદ્દે શ છે , એ નસધ્ધ ર્ાય છે .
કેટર્ાક નવકલ્પી “જ્ઞાનીપુરુષ ધન, કીનતિ, સન્માન અને સમાજમાં પ ૂજયત્વ મેળવવાની
ઇચ્છાર્ી જ્ઞાનોપદે શ કરે છે ” એવો તેમની પર આક્ષેપ કરે છે . પરં ત ુ તે જ્ઞાની પુરુષોની ઉન્નત
ક્સ્ર્નતની દોષક દૃ ષ્ષ્ટના ક્ષુદ્ર ર્ોકોને શી કલ્પના હોઇ શકે? જ્ઞાની પુરુષ ધન, માન-સન્માન વગેરે
બાબતો અત્યંત સામાન્ય, અસ્પ ૃહણીય છે , એવુ ં માને છે . તો પણ જે વૈભવ, કીનતિ, પ ૂજયત્વ વગેરે
પ્રેમભાવર્ી સ્વાભાનવક રીતે જ આવી મળે છે તેનો સહજભાવે સ્વીકાર કરી ર્ે છે , પણ તેમને તેની
કોઇ જરુર હોતી નર્ી. બોધ કરતી વખતે “મને ગુરુ કહેશો નહીં” એવુ ં કહે તો શુ ં ર્ોકો આ વાત
સાંભળશે? કોઇ મારી પ ૂજા ન કરે , મને નમસ્કાર ન કરે , જન્મોત્સવ ન ઉજવે, એવુ ં જ્ઞાની પુરુષોને
ર્ાગે છે . પણ નશષ્યો એકત્ર ર્ઈ નાનાપ્રકારે પ્રેમપ ૂવથક આગ્રહ કરી ગુરુની ઇચ્છા ચાર્વા દે તા નર્ી
!! જ્ઞાની પુરુષ સ્વયં પોતાના નનજાનંદમાં રહેતા હોય તો પણ, ર્ોકો પણ પોતાની જેમ સુખી ર્ાય
એટર્ા જ માટે

કરુણામય ર્ઈ ગુરુત્વની ભ ૂનમકાનો સ્વીકાર કયો છે . પણ તે કાયથ પણ શુધ્ધ

વ્યવહાર જ! ગુરુપદ ધારણ કયાથ પછી જયારે તેઓ વ્યવહારમાં ઉતરે છે ત્યારે નમસ્કાર, પ ૂજા
વગેરેને પરે ચ્છા પ્રારબ્ધ સમજીને સ્વીકારી ર્ે છે .
જ્ઞાનીપુરુષ, ગુરુરૂપે આપણને આત્મબોધ નામનુ ં અમ ૃત અત્યંત પ્રેમપ ૂવથક નપવડાવવા
આવ્યા છે . પ્રેમર્ી પીરસેર્ સ્વાહદષ્ટ પકવાન ખાવામાં આવે, તો આપનારને ખ ૂબ જ આનંદ ર્શે,
પરં ત,ુ “ ના હોં ! આ અમને ગમતું નર્ી” એવુ ં કહીને પીરસનારાનો હાર્ દૂ ર કરવામાં આવે, તો
તેમને ખ ૂબ જ ખરાબ ર્ાગશે ! ગુરુમા અત્યંત મહેનત કરીને તમારા માટે શ્રુનતદિ જ્ઞાનરૂપી
પકવાન ખ ૂબ પ્રેમર્ી ર્ાવ્યા છે . તે ગ્રહણ કરીને ગુરુમાતાને પ્રસન્ન કરવા જોઇએ કે તે ગ્રહણ ન
કરીને, તેમને ખેદ ર્ાય એવુ ં કરવુ ં જોઇએ, એનો નવચાર તમે જ કરો.
સાધકને હું સ્વયં બ્રહ્મસ્વરુપ છં, એ બાબતે જરાપણ સંશય ન હોવો જોઇએ. ‘અહં બ્રહ્મક્સ્મ’
નો તેણે સ્પષ્ટપણે જાણવો જોઇએ. “હું બ્રહ્મ” છં, એટર્ે “આ શરીરરૂપી હું બ્રહ્મ છં’’ એમ નહહ પણ
‘હુ’ં (અહંમમ) દૂ ર ર્વાર્ી જે બાકી રહે છે તે નનજ સ્વરૂપ બ્રહ્મ આપણે છીએ. ઉદા- દૂ રર્ી જોવાર્ી
દોરડું પણ સાપ જેવુ ં દે ખાય છે . પરં ત ુ જાણનાર વ્યહકત ‘તે દોરડું છે ’ એમ સમજાવે છે . ‘અહં
બ્રહ્માક્સ્મ’ વાક્ય પણ એ જ પ્રમાણે છે . સારાંશ- દે હભાવ ધારણ કરનાર બ્રહ્મ તું નર્ી ભાઇ!
દે હભાવનુ ં નનરસન કયાથ પછી બાકી રહે છે તે સચ્ચ્ચદાનંદરૂપ બ્રહ્મ તું છે .
પરમાત્મપદ આનંદામ ૃતનો સાગર છે . એ પહરપ ૂણથ હોવાને ર્ીધે કયારે ય ઓછો ર્તો નર્ી.
એનો નાશ પણ ર્તો નર્ી. આવો આનંદ સાગર તમારી પાસે જ છે . પરં ત ુ પડોશમાં જ મીઠા જળનો
કૂવો હોવા છતાં માર્ે ઘડો ર્ઇને પાણી માટે જયાં-ત્યાં ભટકતા મ ૂખથની જેમ આપણે સુખ માટે બહાર
જ ફયાથ કરીએ છીએ !!
“આટર્ી મહાન વસ્તુ આટર્ી સુર્ભ સાધ્ય કેવી રીતે હોઇ શકે” એવી શંકા ન કરો.
ગુરુકૃપાર્ી અહીં જ, તરત જ સંપ ૂણથ ખજાનો હસ્તગત ર્ાય છે . કોઇ નનધથન બાળકને કોઇ કરોડપનત
દિક ર્ઇ ર્ે, તો તે બાળકને એ જ ક્ષણે કરોડો રુનપયા એકદમ મળી જાય છે . એવી જ રીતે અત્યંત
શ્રેષ્ઠ વસ્તુ તમને ખ ૂબ જ સહેર્ાઇર્ી મળી રહી છે . તમારા નસીબને જગાડનાર, શ્રુનત-ગુરુનાં એ
હહત વચનો ઉપર, નવશ્વાસ કેમ ન રાખવો? આ મળે એવુ ં નર્ી, એવા ઘાતક નવચારોનો આગ્રહ કેમ
રાખવો? એના માટે ખ ૂબ સાધના કરવી પડશે એમ નવચારીને આ નનનધને ગુમાવવાનો વ્યાપાર શા
માટે કરવો? આ બારામાં મહનષિ વનસષ્ઠ એક દ્રષ્ટાંત આપે છે - એક શંકાશીર્ ગરીબ માણસ હતો. તે
રસ્તે જઇ રહ્યો હતો તે વખતે તેની નજર રસ્તામાં પડેર્ા હીરા ઉપર ગઇ. તે નવચાર કરવા ર્ાગ્યો
કે રસ્તામાં હીરો કયાંર્ી હોય ? અને તે પણ મારા જેવા ગરીબને તો કેવી રીતે મળી શકે ? એટર્ા
માટે આ કોઇ કાચનો ટૂકડો જ હશે. એવુ ં નવચારીને તેની ઉપર માટી નાંખીને તે આગળ ચાર્વા

ર્ાગ્યો. અનેક સાધકોની ક્સ્ર્નત પણ એના જેવી જ છે . શ્રુનત-ગુરુજનનો મહત્ત્વનો નસધ્ધાંત એટર્ે
પરવસ્તુ પોતાની અંદર જોઇ ર્ેવાર્ી અને એવી ભાવના કરવાર્ી તે પ્રગટ ર્ાય છે . આ નસધ્ધાંત
સમજી ર્ેવો જોઇએ. તર્ા તેનો નનશ્ચય દ્રઢ કરી ર્ેવો જોઇએ. એ જ આનંદમાં રહેવ ુ ં જોઇએ.
આત્મસુખની સરખામણી કોઇ પણ અન્ય સુખ સાર્ે ર્ઇ શકે નહીં. કેમકે આત્મ સુખ
સત્ય છે . બાકી બધાં સુખ ભ્રામક છે . સો ખોટાર્ી એક સત્ય બનાવી શકાય છે ? કહો જોઇએ! કે હજાર
ભેગા કરવાર્ી? જેટલું વધારે ખોટું તેટલું મોટું ખોટું ર્શે, પણ

તેમાં જરાય સત્ય નહીં હોય !

આપણી પણ એ જ હાર્ત ર્ઇ છે . આપણે અનેક ખોટા, નવપરીત સુખોનો સરવાળો કરીને એક મોટું
સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખીને અસાધ્ય પ્રયત્ન કરીએ છીએ ! પરં ત ુ એનાર્ી શુ ં ર્યુ?ં જેટર્ા વધારે
ઉધામા એટર્ી જ વધારે જજાળ
ં
અને બચિંતા પાછળ પડે છે , પણ સુખ કાંઇ મળ્યુ ં નહી.
એમાં સુખ છે એવી ભાવના રાખીને આપણે જ તેમાં ડૂબેર્ા રહીએ છીએ. તેમાંર્ી બહાર
નીકળીને, “હું જ સ્વયમેવ છં, જે ક્સ્ર્નતમાં છં, સુખરૂપ છં” એવી ભાવના રાખીને આપણે નનત્યમુકત
ર્ઇ શકીએ છીએ. આપણે આ બધી ઉપાધીઓનો ત્યાગ કરીને જેવા છીએ તેવા જ રહીએ અને
અબભમાનનો યર્ાર્થ નનશ્ચય કરીએ તો દુ ઃખ – કષ્ટ આપને સ્પશથ કરી શકતા પણ નર્ી.
મહનષિ વ્યાસે શુક મુનનને આ અધ્યાયના મુખ્ય નવષયોનો સારાંશ આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે ‘‘ હે નપ્રય શુકમુનન ! મેં આપેર્ ‘અનસ’ પદના યર્ાર્થ બોધનુ ં ગ્રહણ કયુું છે ને? તું “અનસ એટર્ે છે ,
અને નવીન કંઇક ર્વાનુ ં છે ” એમ માનીશ નહીં. જે નર્ી તે ર્વુ ં મુશ્કેર્ છે . પરં ત ુ જે છે તે ર્વુ ં
અત્યંત સુર્ભ છે . એક ટોપર્ી નીચે એક પ્રાણી સંતાડ્ું છે . તેને બબર્ાડી તરીકે બતાવવુ ં છે એમ
સમજો. જો તે સંતાડેલ ું પ્રાણી બબર્ાડી જ હશે, તો ટોપર્ી ઉપાડતા જ બબર્ાડી બહાર પડશે. પણ
ટોપર્ી નીચે નોબળયો, પોપટ, કબ ૂતર ઇત્યાહદ પ્રાણી હશે, તો તેને બબર્ાડી બતાવવી શક્ય છે કે ? તે
જ પ્રમાણે આપણે છીએ તે છોડીને ‘જે નર્ી’ તે ર્વાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.
આપણે પરમાર્થ કરવો, સાધના કરવી કષ્ટ માટે નહીં પણ સુખ માટે છે . આવુ ં શ્રેષ્ઠ સુખ
વેદાંત જ આપણા ખોળે આપે છે . એક વાકયમાં કહેવ ુ ં હોય તો, “તું જ સુખરૂપ હોઇ, બીજાનો આશ્રય
ર્ીધા વગર, જો તું જ સ્વયંમાં ક્સ્ર્ત ર્ઇ ગયો તો સુખ મ ૂતીમંત પ્રગટ ર્ાય છે ” આ વાત જાણીને
બધા જ સુખમય ર્ઇ જાઓ ભાઇઓ!
હહરઓમ

પ્રકરણ-ર૪
આત્મરૂપનો નત્રપુટીરહહત પરમાનંદ
આ સંસાર નમથ્યા છે , માયામય છે . એના નમથ્યાત્વને અનેક દ્રષ્ટાંત દ્વારા નસધ્ધ કરી
બતાવવામાં આવેર્ છે . જીવ ત્રણ પ્રકારના સ્વતન જુ એ છે , એમ કહીને તેની જાગૃત અવસ્ર્ા અને
જાગૃત અવસ્ર્ામાં નજરે પડતું જગત ઉાંઘ અને સ્વતન એ બન્ને સ્વતનની કક્ષામાં મ ૂક્યા છે . અથાતિ
જાગૃિ અિથથામાં નજરે પડિો સંસાર એક સપનું જ છે .
એક સમયે રાજા જનકે સપનુ ં જોયુ,ં સપનામાં એક રાજય જોયુ ં અને તેમાં રાજ્ય પ્રજા,
રાજમહેર્ વગેરે બધુ ં હતુ.ં ઉાંઘમાંર્ી જાગ્યો ત્યારે પણ તેણે જોયુ ં કે અત્યારે પણ રાજય છે , પ્રજા છે ,
બધુ ં જ છે . તે નવચારવા ર્ાગ્યો કે, જે મેં સ્વતનમાં જોયુ ં અને જે બધુ ં જાગૃનતમાં નજરે પડે છે એ
બન્નેમાં કંઇ પણ તફાવત નર્ી. તે (સ્વતન) ત્યારે સાચુ ં જ ર્ાગતું હતું અને આ પણ અત્યારે સાચુ ં
ર્ાગે છે .

આમાંર્ી સાચુ ં શુ ં છે ? તે સાચુ ં કે આ સાચુ?ં એમ શંકાગ્રસ્ત ર્ઈને પોતાની પાસે

આવનાર ઋનષ-મુનનઓને તેઓ આ જ પ્રશ્ન કરતાં હતા. તે સાચુ ં કે આ સાચુ?ં જનક રાજાના આ
પ્રશ્નનો ઉિર જ મળતો ન હતો. એક વખત તેમની સભામાં જયારે અષ્ટાવક્ર મુનન આવ્યા તો રાજા
જનકે તેમને પણ આ જ પ્રશ્ન કયો કે ‘ તે સાચુ ં કે આ સાચુ?ં ત્યારે તે મહાપુરુષે માનમિકતાર્ી આમ
કહયુ,ં ‘‘ તે પણ ખોટું અને આ પણ ખોટું’’ !
સ્વતનનુ ં ર્ક્ષણ છે , ર્ોડો વખત નજરે પડીને પછી અદ્રશ્ય ર્ઇ જવુ.ં તે રીતે જ આ સંસાર
પણ ર્ોડો સમય દે ખાય છે અને પછી મટી જાય છે . આ નવચાર પ્રણાર્ીર્ી અને રાજા જનકના
ઉપરોકત દ્રષ્ટાંતર્ી એ નસધ્ધ ર્ાય છે કે, આ સંસાર સ્વતનની જેમ નમથ્યા છે .

‘જગત નમથ્યા’ ના નસધ્ધાંતને જાણ્યા પછી સાધકે શુ ં કરવુ ં જોઇએ, તો વમથ્યા સંસાર પરથી
નજર હિાિીને િેણે પોિાની નજરને થિમાં ક્થથિ સત્ય આત્મથિરુપમાં કેષ્ન્દ્રિ કરિી જોઇએ.
સાધકનુ ં આ જ કતથવ્ય છે . પરં ત ુ અનેક મનુષ્યો આ નમથ્યા પ્રપંચર્ી ઘેરાયેર્ા રહીને અને એને જ
સત્ય માનીને સુખ-દુ ઃખ, બચિંતા વગેરેની જાળમાં ફસાઇ જાય છે .
દરે ક વ્યહકતની દુ નનયા અર્ગઅર્ગ હોય છે ! જયાં તેન ુ ં શરીર છે , ત્યાં તેનો સંસાર નર્ી
હોતો પણ

જે કલ્પના રાજ્યમાં તે સદૈ વ નનમગ્ન રહે છે તે જ તેની વાસ્તનવક દુ નનયા હોય છે .

અર્ાથત, સૌ પોત-પોતાના કાલ્પનનક રાજ્યમાં જ વસવાટ કરે છે . પરં ત ુ જે સાધકે સત્ય જાણ્યુ ં છે ,
તેણે ભ્રમ દ્વારા નનનમિત આ કાલ્પનનક સંસારને એક બાજુ દૂ ર કરીને, પોતાનુ ં ર્ક્ષ્ય સત્યસ્વરૂપ ઉપર
કેષ્ન્દ્રત કરવુ ં જોઇએ.
સાધકે સ્વયંનો આધાર સત્યવસ્તુને જ માનવો જોઇએ. આ જ વાસ્તનવક બોધ છે . પરં ત ુ
મોટે ભાગે મનુષ્યે સંસારને જ આધાર ગણી ર્ીધો છે . સંસારના નવષયોને આધાર માનીને નનનશ્ચિંત
ર્ઇ જીવે છે . તેમાંના કેટર્ાક ર્ોકો, પોતાની પત્ની, સંતાન, તર્ા સંબધ
ં ીઓને આધાર માને છે .
તેઓ કહે છે , અમને સંતાનો છે ! અમને કઇ વાતની બચિંતા ! વગેરે. સારુ, હવે સંતાનોનો પ્રેમભાવ
અત્યારે છે તેવો જ છે વટ સુધી ટકી રહેશે એની ખાતરી છે ? આપણી આજુ બાજુ ની પહરક્સ્ર્નત જોઇએ,
તો આ આશાને બદર્ે નનરાશા મળવાની વધુ શક્યતા છે !
કેટર્ાક ર્ોકો કહે છે કે મારા નામે બેંકમાં ખ ૂબ જ ધન જમા છે ! તો મારે શુ ં બચિંતા છે ?
પરં ત ુ તે બેંકમાંના પૈસાનો આધાર ક્યાં સુધી? તું તંદુરસ્ત હોય ત્યાં સુધી! સંતાનોએ કોઇ વ્યાપારધંધો શરૂ કયો કે તું બબમાર પડી પર્ારીવશ ર્યો, તો તે સમયે તમારી નજીક રહેનારા સગાંઓ જ
આ ધનના માબર્ક! બેંકમાંર્ી પૈસા ર્ાવનારા કોણ? વધેર્ા પૈસા ત્યાં જઈ જમા કરનારા કોણ?
કાઢેર્ા પૈસામાંર્ી તેઓ જોઇએ એટર્ો ખચથ કરે તો તે સમયે તું શુ ં કરી શકે છે ? તાત્પયથ—સાધકે
કયારે ય પણ અસત્ય વસ્તુર્ી સુખી ર્વાનો પ્રયાસ ન કરતાં,

સત્યવસ્તુનો આશ્રય ર્ેવો. તે

સદવસ્તુ તમારું નનજસ્વરૂપ છે . તે જ આપણો સવથ આશ્રય અને આધાર છે . આપણે તેને જ પ્રેમ
કરવો જોઇએ ભાઇ!
તુર્સીદાસ કહે છે —
જૈસો હેત હરામ સો, હોત રામસે જાય ।
ચર્ા જાએ વૈકુંઠ કો, રોક સકે ન હોય ॥

આ વિષયો હરામ છે , કૃિધ્ન છે . તેમની પાસે રજ માત્ર પણ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ નર્ી. જુ ઓ,
તમે અર્ાક મહેનત કરીને, દુ ઃખ સહન કરીને, બચિંતાઓર્ી ઘેરાયેર્ા રહીને ધન ભેગ ું કયુ.ું તે ધનને
ચોર ચોરી ગયા. તે વખતે તે ધન શુ ં એમ કહે છે કે, ‘મારા માબર્કે ખ ૂબ-ખ ૂબ દુ ઃખ વેઠીને મને
મેળવ્યુ ં છે . હું તેને છોડીને તમારી સાર્ે નહીં આવુ’ં . તે તો હષથપ ૂવથક ચોર સાર્ે જતું રહે છે . એવા
ધનને આપણે હરામ શા માટે ન કહીએ?
તમે વાંધો ર્ેશો, કે પૈસો જડ વસ્તુ છે , એટર્ે તે એવુ ં કહેશે નહી ! સારુ ભાઇ! જડ વસ્તુ
બોર્તી નર્ી, જવા દે ! પણ જેની પાસે બુપ્ધ્ધ છે , શુ ં તેઓ ક્યાં સુધી કૃતજ્ઞ છે ? જે બુપ્ધ્ધમાન
સંતાનો માટે તમે સદૈ વ બચિંનતત રહો છો. જેમના માટે તમારું તન-મન-ધન બધુ ં ર્ગાવી દો છો. શુ ં
તેઓ કૃતજ્ઞ છે ? પોતાના માટે સવથસ્વનો ત્યાગ કરનારા માતા-નપતાને રોજ સવારે ઉઠીને નમસ્કાર
કરનારા સંતાનો કેટર્ા છે ? નમસ્કારને બદર્ે રોજ ઉઠીને મા-બાપ સાર્ે ઝગડો કરનારા સંતાનો
વધારે છે ! એટર્ા માટે ઉપરોકત દોહામાં તુર્સીદાસજીએ કહ્ું છે કે, જેટર્ી પ્રીનત જડ પદાર્ો તર્ા
વ્યહકતઓ પર છે , તેટર્ી નપ્રતી આત્મારામમાં ર્ઇ જાય તો મનુષ્યને તરત જ મુહકત મળી શકે !
એવો બોધ આતયો છે . તાત્પયથ- બાહ્ય નવષય જ શ્રેષ્ઠ છે , તે જ અમારા છે , તે જ આનંદ આપનારા
છે , એ ભ્રમ છોડી આરામરૂપ એવા રામને સ્નેહ કરો અને આત્માના મહામૌન રૂપમાં પરમ સમાધાન
રાખીને રહો.
તમે હંમેશાં મનમાં કર્પના કરો છો એટર્ે કે વાતો કરતા હોવ છો. કલ્પના એટર્ે અંદર
ચાર્તા રહેતા બબડાટ નસવાય કાંઇ નર્ી. જુ ઓ- માની ર્ો કે તમારે કયાંક જવુ ં છે . આ વાતને
વાણી દ્વારા વ્યકત કરતાં પહેર્ાં તમે તમારાં મનમાં નવચાર કરો છો કે , મારે અમુક સ્ર્ળે જવુ ં છે .
અર્ાથત ્ કલ્પના એટર્ે અંદરનો વાતાથર્ાપ જ છે ! એટર્ે રામનું ધ્યાન કરિી િખિે પણ િાણીથી
િો મૌન ધારણ કરે લ ં ુ હોય, પણ જો આ આંિહરક િાિાતલાપ ચાલુ રહે િો આ ધ્યાનનો કોઇ હેત ુ
સરિો નથી. ધ્યાનના સમયે આંતહરક કલ્પનાઓનો ત્યાગ કરીને શાંત, આનંદ ક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં
જોઇએ.
કેટર્ાક વ્યહકત મૌનવ્રત ધારણ કરે છે . પરં ત ુ વ્યવહાર કરવાનુ ં બંધ રાખતા નર્ી. તેમને
કોઇ બાબત સમજાવવી હોય તો જુ દા જુ દા સંકેતો દ્વારા બતાવે છે ! જેમકે પાણી જોઇતું હોય તો એક
પ્રકારનો ઇશારો કરી બતાવશે, સારુ! પણ ચા જોઇતી હોય તો હર્ેળીને રકાબી બનાવી મોઢે ર્ગાવી
બતાવશે ! ધારો કે, તેમને ગરમ પાણી જોઇતું હશે, તો તેનો ઇશારો કઇ રીતે કરશે? પહેર્ા પાણીનો
સંકેત કરી, પછી સ્ટોવને પંપ મારવાનો અબભનય કરશે અને તે ચા એવુ ં ન ર્ાગે એટર્ે પાણીનો
સંકેત કરવી પડશે. આટર્ી બધી કસરત કરવા કરતાં સીધુ ં ગરમ પાણી જોઇએ છે એવા બે શબ્દો

કહી શકાયા હોત કે નહી ? તાત્પયથ- મૌનનો દે ખાડો કરવાર્ી કોઇ ર્ાભ નર્ી. સાધકે બાહ્ય આશા,
ભ્રમ, મમત્વ વગેરેનો ત્યાગ કરીને કલ્પનારહહત મૌન ક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં જોઇએ.
નત્રપુટીર્ી મળનારો આનંદ ક્ષબણક છે . નત્રપુટી એટર્ે નત્રગુણ. જ્ઞાતા-જ્ઞેય-જ્ઞાન, ભોતતાભોગ્ય-ભોગ ઇત્યાહદ. આ નત્રપુટી માયાવી અર્વા નમથ્યા છે . તે જેના પર આધાહરત છે , તે મ ૂળ
અનુભવ માત્ર સાચો છે . તે જ સાચા આપણે છીએ. િે સત્ય અનુભિવું એિલે વત્રપુિીરહહિ થઈને િે
આપણી અંદર જ પ્રગિ કરી રહેવ.ંુ
આપણને બધાને બધુ ં જ જાણી ર્ેવાની ઇચ્છા હોય છે . આ જાણવુ ં છે , તે જાણવુ ં છે , બીજા
પણ ઘણા બધા નવષયોનુ ં જ્ઞાન મેળવવુ ં છે , એમ હંમેશાં બાહ્ય વસ્તુઓનુ ં જ્ઞાન મેળવી ર્ેવાનો
આપણો સદૈ વ પ્રયત્ન હોય છે . તેમાનાં કોઇપણ એકને પ ૂણથ જાણવુ ં શક્ય નર્ી. પરં ત ુ સંસારની
વસ્તુઓ જેટર્ી જાણીએ એટર્ી તે જાણી ર્ેવાની વધારે ઇચ્છા ર્ાય છે . તો પછી કોઇ પદાર્થ નવશે
કંઇક જાણવાર્ી શુ ં મળશે? તેનાર્ી તે વ્યક્તતને શુ ં ર્ાભ ર્વાનો છે ?
જીવશાસ્ત્ર, ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર વગેરે અનેક શાસ્ત્રો છે . તેમના અભ્યાસર્ી શુ ં મળે છે , એ
ખરા ર્ાભની દૃ ષ્ટીએ, તેમનુ ં પહરક્ષણ કરીશુ-ં સમજો, ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર (જીઓર્ોજી) નો અભ્યાસ કરીને,
તેમાં પારં ગત ર્યા તો તેના જ્ઞાનર્ી ભ ૂગભથમાં કેટર્ા પ્રકારના ખડકો કેટર્ા ફૂટ નીચે છે , વગેરેન ુ ં
જ્ઞાન ર્શે. તેને મોટી હડગ્રી મળશે, મોટી નોકરી પણ મળશે. પણ આ બધા જ્ઞાન-હડગ્રી-નોકરીર્ી
તેને પોતાનો સ્વાનુભવ શુ ં મળ્યો તે પ ૂછીએ તો તેનો ઉિર નકારમાં આવશે. મનુષ્યના આંતરીક
અનુભવમાં આનંદ છે તે આ ર્ોજી(Logy) શાસ્ત્રોર્ી મળશે કે કહો જોઇએ!
અર્વા તો યોગાભ્યાસ દ્વારા કેટર્ાક ર્ોકો નસપ્ધ્ધઓ મેળવે છે . તેમને ધરતીમાં ખાડો
ખોદી પુરાઇ જવુ,ં જમીન પરર્ી હવામાં ઉછળવુ ં કે પાણી ઉપર ચાર્વુ ં જેવી નસપ્ધ્ધઓ પ્રાતત ર્ાય
છે ! કેટર્ાક ર્ોકો દશાવધાની કે શતાવધાની પણ હોય છે . દશાવધાની તેમને કહે છે જે દશ
વ્યહકતઓને વતુળ
થ ાકાર બેસાડી પ્રત્યેકે કહેર્ી દસ વાતો સાંભળીને તેમને તે જ ક્રમમાં શબ્દશઃ ફરી
વખત કહી સંભળાવે છે ! આવી કોઇ નસપ્ધ્ધ હોય, તો નસધ્ધ પુરુષ શુ ં કરે છે , તો તેન ુ ં પ્રદશથન કરીને
તે ઘણુ ં ધન ભેગ ું કરે છે . તેના ચમત્કારો જોઇને જનતા પ્રસન્ન ર્ઇ ભરપ ૂર પૈસા આપે છે . બબક્ષસ,
પાહરતોનષક વગેરેનો વરસાદ વરસાવે છે ! નસપ્ધ્ધ-પ્રદશથન કતાથન ુ ં બધુ ં ર્ક્ષ્ય આપણને પૈસા કેટર્ા
મળશે, એની પર જ હોય છે . તાત્પયથ—યોગવસપ્ધ્ધથી પ્રવસપ્ધ્ધ િથા ધન પ્રાપ્પ્િ વસિાય અન્ય કોઇ
લાભ થિો નથી. એકં દરે અમે અત્યારસુધી થપષ્િ કયાત પ્રમાણે કોઇપણ વિદ્યા, કલા કે વસપ્ધ્ધ
મેળિિાથી ધન, કીવિિ અને સત્તા જેિા બાહ્ય વિષયો જ પ્રાપ્િ થાય છે . પણ િે વસિાય આપણા
માિે અત્યાિશ્યક એવું પ ૂણત મનિાંવિરૂપી વનજ સુખ માત્ર કયારે ય પણ મળતું નથી.

વ્યહારમાંની સિા, ઐશ્વયથ વગેરે મોટાઈ નાટકમાં જોવા મળતી સજાવટ જેવા હોય છે . તે
દૂ રર્ી જ સુદ
ં ર ર્ાગે છે . જેમકે, નાટકની રોશનીના ઝગમગાટમાં (Lime light) એક કદરુપી સ્ત્રી પણ
સુદ
ં ર દે ખાય છે . તે પ્રમાણે જ બધુ ધનવાન ર્યા કે મોટું પદ મળે , તો ક્ષુદ્ર કે સામાન્ય વ્યહકત પણ
મહાન ર્ાગે છે . આ વાત સમજાવવા એક ઉદાહરણ આપીએ- યલ્યા નામે એક ચમાર હતો. બધા
તેને યલ્યા અહીં આવ, ત્યાં જા, આમ કર, તેમ કર એમ એકવચનમાં તોછડાઇર્ી બોર્ાવતા.
દૈ વયોગે તેને ધન મળ્યુ ં અને તેણે કાપડનો વ્યાપાર કરવા માંડયો. એમાં ર્ોડા હદવસમાં તેને ખ ૂબ
ધન મળ્યુ ં અને તે મોટો શાહુકાર ર્ઇ ગયો. હવે જયારે તે દુ કાનમાં પોતાની ગાદી પર બેસતો,
ત્યારે સૌ તેને યલ્ર્તપા શાહુકાર, નમસ્કાર હો એમ કહી હાર્ જોડવા ર્ાગ્યા. યલ્ર્તપા પણ તેમને
નમસ્કાર કરી ‘કહી દઇશ હોં ’ એમ કહેતો હતો. તેના આ ઉિરર્ી ર્ોકોને નવાઇ ર્ાગતી હતી ! એક
હદવસ તેના એક નમત્રએ પ ૂછી જ ર્ીધુ ં કે ‘યલ્ર્તપા જયારે તમે ‘‘કહી દઇશ’’ ‘‘ કહી દઇશ’’ એમ
કહો છો તો આપ કોને કહો છો? આર્ી યલ્ર્તપાએ તેને કહ્ું કે, ‘હે નમત્ર, બધા ર્ોકો જે નમસ્કાર કરે
છે તે યલ્યાને નહી, પણ આ શ્રીમંતાઇને- ર્ક્ષ્મીને કહે છે !’ ર્ક્ષ્મીજી આવવાર્ી હું યલ્યામાંર્ી
યલ્ર્તપા શાહકૂ ાર ર્ઇ ગયો, એટર્ા માટે મને નમસ્કાર કરે છે . આ કારણે જ હું િેમના નમથકાર
‘‘લક્ષ્મીજીને કહી દઇિ’’ એમ કહું છં. તેનો આ શાણપણ ભયો ઉિર સાંભળીને ર્ૌહકક પ્રભુતા,
વ્યક્તત કરતાં તેની શ્રીમંતાઇ, સિા વગેરેર્ી આવે છે એ પ્રશ્નકતાથને સમજાયુ.ં
અનધકારી હોવાર્ી બધા તે વ્યહકતને શ્રેષ્ઠત્વ આપે છે તેન ુ ં એક બીજુ ં ઉદાહરણ છે —એકવાર
નવજાપુરમાં એક આધ્યાત્ત્મક સંમેર્ન હતુ.ં જેમાં ત્જલ્ર્ા અનધકારી મુખ્ય વકતાના રૂપમાં આમંનત્રત
હતા. પ ૂવથઆયોજન અને પ્રચારને ર્ીધે કાયથક્રમમાં અનેક ર્ોકો એકઠા ર્યા હતા. સંમેર્ન પણ
મોટા વૈભવર્ી સંપન્ન ર્યુ ં ! પણ સંબોધન કરતી વખતે કર્ેકટર મહોદયે અધ્યાત્મનો અર્થ ઢંગધડા
વગરનો કયો ! તો પણ હાજર રહેર્ા શ્રોતાઓએ તાળીઓના ગડગડાટ સાર્ે તેના વખાણ કયાથ.
પછીના હદવસે સમાચાર-પત્રોમાં પણ તેમનો ભવ્ય ફોટો અને વકત ૃત્વનુ ં અર્ંકાહરક ભાષામાં વણથન
આવ્યુ.ં કહેવાનુ ં તાત્પયથ એટલું જ છે કે, ઐશ્વયથ અને સિાર્ી પ્રભુતાના પોંખણા ર્ાય છે , પણ તે
સાચા નર્ી હોતા. રાજકારણમાં તો સામાન્ય માણસ પણ અલ્પકાળમાં મહાપુરુષ ર્ઈ જાય છે અને
તે જ મહાન પુરુષ ર્ોડા જ વખતમાં સામાન્યની પંક્તતમાં આવી જાય છે એવુ ં હંમશ
ે ા જોવા મળે છે !
તે જ પ્રમાણે મંત્રીપદ જેવા ઉચ્ચ પદ પર પહોંચ્યા પછી સામાન્ય વ્યહકત બની રહેવ ુ ં ઘણુ ં જ
પીડાકારક ર્ાગે છે !
નત્રપુટીરુપ નવષયસુખ બહુ છે તરામણા હોય છે . પહેર્ાના કાળમાં ઠગ શ્રીમંત પ્રવાસી સાર્ે
પહેર્ાં નમત્રતા કરતા હતા અને પછી તેમને ફસાવી ધન લટં ૂ ી ર્ેતા હતા. આ જ રીતે નવષયરૂપી ઠગ
તમારી સાર્ે નમત્રતા કરી, તમારી મ ૂડી જ છીનવી ર્ે છે . તેમની પાછળ ર્ાગ્યા રહેવાને ર્ીધે જ

તમે પોતાની સત્-બચત્ આનંદરૂપી નનનધને ખોઇને દુ ઃખી ર્ાઓ છો. એટર્ા માટે જ ગુરુ “નવષયો પર
ભરોસો રાખ્યા વગર આનંદમય આત્મક્સ્ર્નતમાં રહો, ભાઇઓ!” એવો બોધ આપે છે ! આત્મક્થથવિ
એિલે વનરાંિક, વનરામય, અત્યંિ સુખદ ક્થથવિ. તેમાંની સુખમયતા ધ્યાનમાં ર્ાવો. જયારે
જવાબદારીઓ, કામ અને બચિંતા-રહહત પ્રવાસમાં જઇએ છીએ ત્યારે તેટર્ા પ ૂરતો કેટર્ો આરામ
અનુભવાય છે . જયારે આમ જ છે તો સંપ ૂણથ બચિંતા-રહહત તેમજ જયાં દુ ઃખ ર્ેશમાત્ર પણ નર્ી એવા
ગગનમાં નવહાર કરનારા પક્ષીની જેમ સ્વચ્છંદ ક્સ્ર્નતમાં રહેવામાં કેટર્ો બધો આરામ હશે એની
કલ્પના કરો અને તે ક્સ્ર્નતમાં નનમગ્ન રહો.
આ આનંદ ક્સ્ર્નત તમારો મ ૂળ સ્વભાવધમથ જ છે . કોઇપણ વસ્તુ માટે સ્વયંના મ ૂળ
ગુણધમોનો ત્યાગ કરવો અસંભવ છે . કોઇ કારણવશ જો કયારે ક એનાર્ી અર્ગ રૂપ તેણે ધારણ
કયુું હશે, તો પણ તે આગંત ુક કારણ દૂ ર ર્તાં જ તે ફરી પોતાના સ્વાભાનવક ગુણોમાં બચરકાળ રહે
છે . આ તત્ત્વની જેમ અજ્ઞાન અને નવપરીત જ્ઞાનને ર્ીધે તમારી મ ૂળ આનંદ ક્સ્ર્નત લુતત ર્ઇ ગઇ
છે . જો આ વ્યવધાન હટાવી દે વામાં આવે તો મ ૂળ આનંદ પ ૂવથવત્ પ્રગટ ર્ઇ જાય છે . ઉદાહરણમહોરમમાં એક વ્યહકત વાઘ બને છે . તે પોતાના શરીર ઉપર વાઘ જેવા રં ગીન પટ્ટા ઓઢી ર્ે છે .
હાર્માં વાઘના નખ અને મુખ પર વાઘનુ ં મહોરું પહેરી ર્ે છે . પોતાનુ ં મોં ખોર્ીને તે માણસોને ખાઇ
જવાનો અબભનય કરતા કરતા તે પોતાને ખરે ખર જ વાઘ સમજવા ર્ાગ્યો. તે બચિંતા કરવા ર્ાગ્યો
કે “ હવે હું ફરી માણસ ક્યારે ર્ઈશ?” તે કૃનત્રમ વાઘને માણસ બનાવવા કોઇ પ્રયાસ કરવા પડશે?
તેને ‘તું વાઘ નર્ી માણસ જ છે ’ એટલું કહેવ ુ ં પ ૂરતું છે . તે તરત જ શરીર પરના પટ્ટા દૂ ર કરી
માણસ ર્ઇ જશે.
ઉપરોકત દ્રષ્ટાંત પરર્ી ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે, વાઘ બનેર્ો માણસ મ ૂળભ ૂત
રીતે મનુષ્ય હોવાર્ી તેને ફરી મનુષ્ય બની શકાયુ.ં તે બીજુ ં જ કાંઇ હોત તો તેના માટે મનુષ્ય ર્વુ ં
શક્ય ન બનત. કહેવાય છે કે , એક ગધેડો વાઘનુ ં રૂપ ધારણ કરીને ર્ોકોને ડરાવતો હતો અને
તેમના ખેતરોમાં ઘુસીને ર્ીર્ો ચારો ચરી જતો હતો. એક હદવસ કેટર્ાક ખેડૂતોએ તેનો સ્વાંગ
પકડી પાડી તે વેષધારી વાઘને જોરર્ી ર્ાકડીઓર્ી ઝડી નાખ્યો. તે મારર્ી તે ગધેડો પોતાના
અવાજમાં રાડો પાડવા ર્ાગ્યો ! તે ક્ષણે ર્ોકોને ખ્યાર્ આવી ગયો કે આ વાઘ નર્ી, ગધેડો છે !
આ દૃ ષ્ટાંતમાં વેષધારી વાઘ મ ૂળભ ૂત રીતે ગધેડો હોવાર્ી છે લ્ર્ે ગધેડો જ ર્યો, તે મનુષ્ય કે બીજુ ં
કોઇ પ્રાણી ન ર્યો. સારાંશ—જે મ ૂળમાં હોય છે તે છે લ્ર્ે સુધી રહે છે . આ ન્યાય પ્રમાણે તમે પણ
મ ૂળભ ૂત રીતે આત્મા છો. હું આવો છં, હું તેવો છં એ ધારણાઓને દૂ ર કરી ફેંકી દો, એટર્ે જીવરૂપી
વાઘ જશે અને નશવરૂપી માણસ ર્શો. અને મ ૂળભ ૂત રીતે છો તેવા સ્વાભાનવક આનંદમાં રહેશો.

સ્વાભાનવકતાર્ી રહેવામાં આનંદ છે . પરં ત ુ મોટાભાગના માણસો એમ માને છે કે, કોઇ એક
નવશેષતામાં આનંદ છે . તેમને યર્ાક્સ્ર્નતમાં રહેવ ુ ં સારું નર્ી ર્ાગતુ.ં તેમનુ ં માનવુ ં છે કે, કંઇ – ને
કંઇ નવશેષ હોવુ ં જ જોઇએ, કંઇક નવુ ં ર્વુ ં જોઇએ, જયાં છીએ ત્યાને ત્યાં રહેવામાં શુ ં ર્ાભ ? બીજુ ં
સ્ર્ળ જોઇએ, જે નોકરી તે કરી રહ્યો છે તેને બદર્ે બીજી નોકરી જોઇએ ! સારાંશ-

બધા ર્ોકો

અન્યમાં, નવી વસ્તુમાં સુખ શોધી રહ્યા છે . પરં ત ુ અમે પહેર્ાં પણ બતાવ્યુ ં છે કે, મ ૂળમાં જે પહરપ ૂણથ
આનંદ છે , તે જ વસ્તુક્સ્ર્નત છે . તેને ભ ૂર્ીને આપણે સ્વયંની અર્ગ નવશેષતા ઇચ્છી રહયા છીએ.
આ કૃનત્રમતા જ દુ ઃખનુ ં કારણ ર્ઇ ગઇ છે . નવશેષતામાં તે નવષય જ હોવાને ર્ીધે દુ ઃખ છે .
મનુષ્યને હંમેશા એ નવશ્વાસ હોય છે કે, સંતાન, સંબધ
ં ી તર્ા નમત્રગણ મને પ્રેમ કરે ,
વારં વાર તેમની મુર્ાકાત ર્ાય, તેઓ મીઠી-મીઠી વાતો કરે , તો જ સુખ પ્રાપ્તત ર્ાય છે . એવો
નવશ્વાસ રાખીને તે એમની પ્રતીક્ષામાં રહે છે . અને તે પ્રત્યેકની પાસે સુખની અપેક્ષા રાખીને તે
પ્રાતત કરવા માટે પ્રયત્નો કરતો દે ખાય છે . પરં ત ુ ખરે ખર શુ?ં તમારી તરફ ધ્યાન આપવુ ં ન
આપવુ,ં તમારી સાર્ે વાતાથર્ાપ કરવો ન કરવો એ તેમની મુનસ ૂફી પર નનભથર છે . બસ! તેઓ
પોતાનો કામ-ધંધો, આશા–આકાંક્ષાઓ અને ફતત પોતાના જ કહેવાતા પત્ની-બાળકો અર્વા પનતબાળકોને પ્રેમ કરીને તેમની પાસે કંઇક સમય, વધેર્ો હશે તો જ તે તમારી તરફ જોશે કે તમારી
સાર્ે વાત કરશે ! પરં ત ુ આપણી અપેક્ષા એનાર્ી સો ગણી વધારે હોય છે ! આપણે એ પ્રતીક્ષામાં
રહીએ છીએ કે આપણા સગા સંબધ
ં ીઓ આપણા વખાણ કરે , આપણી સાર્ે પ્રેમપ ૂવથક વાતચીત કરે .
પરં ત ુ તેઓ તમારા ગમે તેટર્ા નનકટના હોય, પોતાનો સ્વાર્થ છોડીને આપણી મરજી મુજબનો
વ્યવહાર કરે એ શકય છે ?
એક રીતે જોવા જઇએ તો બધા પોતે પોતાને માટે જ છે , સ્વતંત્ર છે . કોણ કોનુ ં છે , ભાઇ?
એવો પ્રશ્ન કયો તો તેનો શુ ં ઉિર મળે છે ? નપતા પુત્રનો છે કે પુત્ર નપતાનો છે ? પનત પત્નીનો છે કે
પત્ની પનતની છે ? તમામ એમ જ કહે છે કે આ મારો છે . પુત્ર “મારા નપતા” એમ કહે છે તો નપતા “
મારો પુત્ર” એમ કહે છે . પનત “ આ મારી પત્ની” એમ કહે તો પત્ની “ આ મારો પનત” એમ કહે. આ
રીતે બધા એકબીજા પર પોતાની માબર્કી હક દશાથવે છે . આમાં ખરું કોણ કોનુ ં છે ? આ પ્રશ્નનો “કોઇ
કોઇનુ ં નર્ી. બધા પોત પોતાને માટે છે ” એ વાસ્તનવક ઉિર છે . છે કે નહહ, એ તમે જુ ઓ. દરે ક
વ્યહકત મુખ્યત્વે પોતાના સંબધ
ં નો નવચાર કરીને તે પછી અન્ય સંબધ
ં ોના નવષયમાં નવચાર કરે છે .
તેઓ પ્રમુખરૂપે પોતાની સમસ્યાઓ, આશાઓ, આકાંક્ષાઓ, પોતાનુ ં શરીર સુખ વગેરે પોતાની સાર્ે
સંબનં ધત બાબતોનો નવચાર કરતા રહે છે . તેમને સ્વયંમાં જ રસ પડે છે અને પોતાને અનુકૂળ પડે
તો જ તેઓ અન્યનો નવચાર કરે છે . એકંદરે પોતાના માણસોમાં જ નવચાર કરતા રહે છે . પોતાના

માણસોમાં જ અખંડ વેધ ર્ાગેર્ા, બાળ-બચ્ચાં, પૌત્રો, આતતજનો વગેરે ર્ોકોના પ્રેમ-હહત વચનો
પર પોતાના સુખનુ ં અવર્ંબન રાખવુ ં એ હદવાસ્વતન (ભ્રમ) જ છે !
મનુષ્ય જ્યાં રહે છે તે ગામમાં સુખ નર્ી, બીજા ગામમાં જઈશુ ં તો સુખ મળશે, એવી
કલ્પના કરીને, “તે ગામમાં ક્યારે જઇશ? હજી ત્યાં જવામાં પંદર હદવસ બાકી છે , તે કયારે સમાતત
ર્શે?” આ જ ગણતરી કરતો રહે છે ! એનો અર્થ એ જ ર્યો ને કે તે જે સ્ર્ળે હાર્માં રહે છે , ત્યાં તે
સુખી નર્ી ! પરં ત ુ સાધકની ક્સ્ર્નત આર્ી બબર્કુ ર્ અર્ગ હોય છે . તે જયાં છે , જે સ્ર્ળે છે , જે
પહરક્સ્ર્નતમાં છે , ત્યાં જ પ ૂણથ સુખી હોય છે . ક્યાંય ન જતાં, કાંઇ ન કરતાં, કોઇ બોર્ે નહહ, કોઇ ઘેર
આવે નહી, કોઇ કાંઇ ર્ાવી ન આપે, તો પણ અને કંઇ પણ નવશેષ ન હોવા છતાં, તે આનંદમાં હોય
છે .
કોઇ પણ પ્રકારની ઉપરોકત ઇચ્છાઓ ન રાખવા છતાં, જો સુખી રહેતા આવડી જાય તો તે
સ્વતંત્ર આનંદ મેળવી ર્ેવા બરાબર ર્ઇ જશે. બધા શુ ં કરે છે , કે આ સ્વાધીન આનંદને ઘટના
નવશેષ પર અવર્ંબબત કરીને દુ ઃખી ર્ઇ જાય છે . તેઓ પોતાની નનત્યપ્રાતત મ ૂળ ક્સ્ર્નતને શ ૂન્ય
અર્વા અર્થ વગરની ગણીને જે પોતાનાર્ી દૂ ર છે તેમજ અનનનશ્ચત તર્ા કષ્ટ સાધ્ય છે , તેને મહત્વ
આપે છે ! હવે તે બદર્ાવુ ં જોઇએ, ભાઇઓ !
સાધકે, એ નનશ્ચય કરવાનો છે કે બહાર જે-જે સુખ છે અને જેટર્ાં પણ સુખ છે , તેનાર્ી
અનેકગણુ ં સુખ પોતાની નનજ ક્સ્ર્નતમાં છે . સંસારના કોઇપણ નવષયમાં શુ ં તમને પહરપ ૂણથ આનંદ
મળશે? એ બાબતે નવચારી જુ ઓ. દસ રૂનપયા વધારે મળવાર્ી, સો રૂનપયા, હજાર રૂનપયા કે ર્ાખ
રૂનપયા વધારે મળવાર્ી, કરોડપનત કે અબજપનત ર્વાર્ી કે સંસારનુ ં સવથઐશ્વયથ મળવાર્ી શુ ં
પરાશાંનત પ્રાતત ર્ઇ શકે છે ? કયારે ય પણ નહીં. અર્ાથત કયાંય પણ ન મળવાવાળો સિતશ્રેષ્િ
આનંદ િમારામાં જ, િમારં ુ વનજથિરૂપ થઈને થિિઃવસધ્ધ છે , તેને ફોગટમાં, હવામાં છોડી દે વા
જેવી મુખાથમી કરાય?
સુખનો ખજાનો તમારામાં જ છે . તેને છોડીને આભાસી બાહ્ય નવષયો પાછળ દોડવુ ં એટર્ે એ
તો, એક તરસ્યો માણસ તેના ઘર પાસેર્ી નદીનુ ં મીઠુ ં જળ છોડીને ઘણે દૂ ર આવેર્ા ખારા જળના
કૂવા માટે દોડે, એવી વાત ર્ઈ ! તે કષ્ટપ ૂવથક, ત્યાં જઈ પહરશ્રમર્ી ઉંડે રહેલ ું પાણી કાઢી, તેન ુ ં
પ્રાશન કરી કૃતાર્થ ર્ાય છે . તે ખારા જળર્ી તેની ત ૃષા છીપવાને બદર્ે વધે છે , તેમ છતાં તેન ુ ં
કમાથબભમાન તો જુ ઓ ! તે કહે છે “ખુદની મહેનતર્ી મળે લ ું જે પણ હોય, જેવુ ં પણ હોય તે જ ઉિમ
છે , તે ઔષનધય પાણી છે ’’ આપણે પણ શુ ં કરીએ છીએ? આપણી પાસે પહરપ ૂણત આનંદનો સાગર

હોિા છિાં પણ વિષયરૂપી ખારા પાણીના કિ
ૂ ા િરફ દોડી રહ્યા છીએ. અને આપણે તેના માટે ઘણુ ં
દુ ઃખ વેઠયુ ં છે એટર્ા માટે તે અલ્પ સુખને અનત શ્રેષ્ઠ દે ખાડીએ છીએ.
અમ ૂલ્ય શાશ્વત સુખને છોડીને ક્ષબણક સુખને પસંદ કરવામાં આવે તો શુ ં ર્ાય તે સમજાવવા
વધુ એક દૃ ષ્ટાંત આપીએ છીએ. સાંભળો. એક ભરવાડ હતો. તેના એક હાર્માં હીરો આપવામાં
આવ્યો અને બીજા હાર્માં બકરાના ગળામાં ર્ટકાવવા માટેનો ટોકરો, તો તેણે હીરાને છોડીને ટોકરા
પર પસંદગી ઉતારી !! આમ ન ર્વુ ં જોઇએ, એવુ ં ર્ાગતું હોય તો સાધક માટે, “નવષય સુખ ક્ષબણક,
ક્ષુલ્ર્ક, નવકારી, નાશવંત છે એમ સમજીને તેની અપેક્ષા રાખવી યોગ્ય નર્ી” એ સમજી ર્ઈને,
તેના પ્રત્યેન ુ ં આકષથણ છોડીને, શાશ્વત, પહરપ ૂણથ, સહજ, સ્વાભાનવક તેમજ એક ક્ષણમાં મળનારું
આત્મ-સુખ ગ્રહણ કરવુ ં જોઇએ.
આ મહાન તત્ત્વાનુભવ ફતત અધ્યાત્મશાસ્ત્ર જ મેળવી આપે છે . આ પરમાનંદ અધ્યાત્મ
નસવાય કયાંય બીજેર્ી મળવાનો નર્ી. એટર્ા માટે અધ્યાત્મ જ સંસારમાં શ્રેષ્ઠ અને પ ૂજય છે . હે
સાધક, તમે પણ અધ્યાત્મ જ્ઞાન ધ્વારા આ તત્વને આત્મસાત કરીને કોઈ બીજાની પરવાહ કયાથ
વગર, તમારા મ ૂળભ ૂત, સ્વત: નસધ્ધ, નત્રપુટી રહહત, સમાધાન રૂપ, સ્વાભાનવક પરમ ત ૃપ્તતને પ્રાતત
કરી ર્ો, ભાઇઓ!!

પ્રકરણ-૨૫
પરમાનંદ રૂપનો આત્માભ્યાસ
(૧) તમે દે હ, ઈષ્ન્દ્રઓ, મન, બુપ્ધ્ધ, અહંકાર સાર્ે સંબધ
ં ન રાખનારા અસંગ, અબર્તત પહરપ ૂણથ
સચ્ચ્ચદાનંદ છો. જ્યાં સુધી દે હાહદના તાદાત્મ્યરુપ “હુ’ં ’ ની સાર્ે રહો છો, ત્યાં સુધી દુ :ખ અને દુ :ખોનુ ં કારણ
એવા નવષયોનો ત્યાગ કરવો અસંભવ છે . ઉદાહરણાર્ે - એક ભ ૂખ્યા વ્યક્તતની સામે પકવાન રાખી એ
ખાવાના નર્ી એમ કહો, તો પણ એ વાતને ન સાંભળતા તે પકવાન તરફ દોડશે. એ જ રીતે આ “હુ”ં ની
સામે જ્યારે નપ્રય નવષયો હોય, તો તે નવષયો ગ્રહણ કરશો નહીં, એમ કહેશો તો પણ તે ક્યારે ય સાંભળશે
નહીં.

જીવભાવ કાયમ રહેવાર્ી શુ ં હાર્ત ર્ાય છે , એનુ ં અવર્ોકન કરો. જીવે પોતાને ઉપાનધ નવનશષ્ટ
ક્ષુદ્ર, અલ્પ અને નાનો માની ર્ીધો છે . નાનો સ્વભાવત: જ મોટો ર્વાના પ્રયત્નો કરે છે . તેની નજરમાં
વધારે માં વધારે નવષયો મેળવીને પોતાની જજાળને
ં
વધારવી એ જ મોટા બનવાનો ઉપાય છે . એમ માનીને
તે નવષયોને એકઠા કરવાના કષ્ટદાયક ધંધામાં પરોવાયેર્ો રહે છે અને અંતહીન દુ :ખોને નોતરે છે . સારાંશજીવભાવ છે , ત્યાં સુધી દુ :ખોનો નાશ ર્વો અશક્ય છે . દરે ક વ્યક્તતએ પોતાના તમામ દુ :ખોર્ી છૂટકરો
મેળવવો હોય, તો દે હબુપ્ધ્ધ વગેરે ઉપાધીઓના તાદાત્મ્યરૂપી જીવભાવનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. અહીં મુખ્ય
વાત એ છે કે, ‘હું એ તમામ જજાળોર્ી
ં
અર્ગ છં’ આ નસધ્ધાંતનો અંતરં ગમાં નનશ્ચય કરવો પડે. અને
સાતત્ય પ ૂવથક તેનો અનુભવ કરતાં રહેવો જોઇએ. આ ઉપાય છોડીને, આનંદ માટે જજાળો
ં
પર નનભથર રહેવ,ુ ં
એ અજ્ઞાન જનનત ભ્રમ છે .
(૨) ઉપાનધનુ ં અવર્ંબન આપણને દુ :ખ આપે છે , આ વાત આપણે જાણતાં હોવા છતાં તે પડતું મ ૂકી
શાંનતર્ી કેમ રહી શકતા નર્ી? સુખ, શાંનત અને આનંદર્ી રહેવામાં આપણને કોઇની અડચણ છે ? આમાં
બીજુ ં કોઇ નહી પણ આપણે જ વચ્ચે આવીએ છીએ ! “તમારાં દુ :ખો શાના ર્ીધે છે ?” એવુ ં પ ૂછીએ તો દરે ક
જણ બહારનુ ં જ કોઈ ને કોઈ કારણ બતાવે છે . “ અહો, અમને સરકાર ત્રાસ આપે છે ,” “ આતતજનો તરફર્ી
દુ :ખ મળે છે ” “ અમને શનન, મંગળ, રાહુ, કેત ુ ત્રાસ આપે છે ” વગેરે વગેરે. પરં ત ુ એ કોઈ નર્ી જાણતું કે,
વાસ્તવમાં આપણે પોતે જ પોતાના દુ :ખનુ ં કારણ છીએ.
તમે પ્રશ્ન કરશો કે “માણસ પોતે જ પોતાના દુ :ખનુ ં કારણ કેવી રીતે હોઈ શકે?” તમામ દુ :ખોનુ ં મ ૂળ
કારણ અજ્ઞાન અને તેને ર્ીધે પેદા ર્નારો ભ્રમ છે . આ વાત સવથમાન્ય છે ને ! ભ્રમર્ી અહંકાર ઉત્પન્ન ર્ાય
છે અને તેનાર્ી અપ ૂણથતા, અસમાધાન વગેરે આવે છે , એ સમજી ર્ો. એકંદરે - તમારા દુ :ખોનુ ં કારણ
તમારામાં જ છે . પરં ત ુ આપણે તેને બહાર શોધી રહ્યા છીએ. અને ફતિ કહેિા પ ૂરતુ,ં માત્ર વનવમત્ત એિા
બાહ્ય દુ:ખના કારણનો નાિ કરિાના પ્રયત્નોમાં લાગ્યા છીએ. પરં ત ુ આ સંસારમાં દુ :ખના અનેક કારણો
હોવાર્ી, તે પ ૂરું જ ર્તું નર્ી એ વાત આપણે ભ ૂર્ી રહ્યા છીએ. એટર્ે વનવમત્ત માત્ર એિા અને અંિે ન હોય
એિા બાહ્ય કારણોનો નાિ કરિાની વ્યથત ચેષ્િાઓ કરિા કરિા, દુ:ખનું િાથિવિક કારણ એિી આપણી
આંિહરક અપ ૂણતિાનું વનિારણ કરીને આનંદમય બનીને કેમ ન રહીએ ભાઇઓ ! સદૈ વ દુ :ખી રહેવા માટે
તમારી ઉપર કોઈ દબાણ કે બંધન છે ? કોણે તમને કહ્ું છે કે કલ્પનાઓની જાળમાં ફસાઈને અસંતષ્ુ ટ રહો
ભાઇ! આપણે સ્વયં આનંદમય છીએ, એ જાણ્યા પછી પણ તમે આનંદરૂપ ર્ઈને ન રહી, અજ્ઞાનીઓની જેમ
શા માટે દુ :ખી ર્ાઓ છો? આ બધું છોડીને આરામથી, િાંવિથી, પરમાનંદરૂપ થઈને આત્માભ્યાસ કરિાં રહો
ભાઇઓ!

(3) અમારા ધ્વારા બતાવેર્ો આત્માભ્યાસ સુખકર છે . પણ આ અભ્યાસ કરવો કોઇ હક્રયાની જેમ
કષ્ટદાયક છે એવુ ં બધાને ર્ાગે છે . એ સાચુ ં છે કે વ્યાવહાહરક કમથ કષ્ટદાયક હોય છે . કોઇપણ કાયથ કરવા
માટે પૈસા જોઇએ, કામ માટેની સામગ્રી જોઇએ અને કુ શળ કારીગરો પણ જોઇએ. “ બધી સામગ્રી ર્ાવી
દીધી છે , પણ કારીગરો મળતા નર્ી. શુ ં કરીએ” એવુ ં ઠેકઠેકાણે સાંભળવા મળે છે . કામ શરૂ કયાથ પછી પણ
ઘણીવાર પૈસાના અભાવે કે બીજા કોઇ કારણોસર કે નગરપાબર્કાના ર્ોકો દ્વારા “ અહીંયા કામ કરવુ ં નહી”
એવી નોટીસ બજાવવાને ર્ીધે કામ અટકે છે . સારાંશ- બહારના કામોમાં અનેક નનબુંધ છે , ખામીઓ છે તર્ા
બીજાઓનુ ં કપટ, ઈષ્યાથ જેવા અવરોધો છે . એટર્ા માટે એ કાયો દુ :ખરૂપ હોય છે . પરં ત ુ હવે અમે જે બતાવી
રહ્યા છીએ તે સાધનરૂપી કમથ જ સુખરૂપ છે ! તેમાં કોઈના તરફર્ી અડચણ ઊભી ર્ઈ શકતી નર્ી.
કાયદાનુ ં બંધન પણ નડતું નર્ી. કોઈ એનો નવરોધ કરી શકતું નર્ી. તે સંપ ૂણથ પણે સ્વતંત્ર છે , અને
ર્ેશમાત્ર દુ :ખદાયક ન હોઇ અત્યંત સુખરુપ છે . “તમે આનંદરૂપ છો, હમેશાં આનંદરૂપ છો અને સવથદા
આનંદમાં રહો ભાઇઓ! “ એટલું જ અમે કહી રહ્યા છીએ તે સાધન છે ને?
(૪) અમે કેટર્ાય નવસ્તારપ ૂવથક બોધ આપીએ, તો પણ તેનો મનતતાર્થ એક જ છે . જે રીતે ગીતનો
સાર તેના ધ્રુવપદમાં હોય છે , તે રીતે અમારા બધા કર્નનુ ં મુખ્ય ધ્યેય શુ ં છે , તે તમે જાણી ર્ો. જુ દી-જુ દી
રીતર્ી બતાવવાનો મુખ્ય ઉદે શ્ય એક જ છે . તે ઉદે શ્ય કેન્દ્રમાં રાખીને અનેક કર્ાઓ, આધાર વચન અને
શબ્દ સ ૂચનાઓ કહેર્ છે . એ બધાની પાછળ આપણો મુખ્ય ઉદે શ્ય શુ ં છે , આપણુ ં ર્ક્ષ્ય શુ ં છે , ક્યો નસધ્ધાંત
છે , તમારે તેને આત્મસાત કરવાનો છે . તેને દ્રઢતાપ ૂવથક સમજી ર્ેવો જોઈએ. અન્ય તમામ વાતોને યાદ
રાખવાની જરૂર નર્ી. જો મધ્યવતી મ ૂળ નસધ્ધાંતને જાણી ર્ઈએ તો તમે અનેક દ્રષ્ટાંત આપી શકો છો.
તમારે આ નવવેચનના મ ૂળ નસધ્ધાંતને ગ્રહણ કરવાનો છે . આજના પ્રવચનનો મુખ્ય સાર ધ્રુવપદની જેમ
પુન: પુન: કહીએ છીએ. “સદૈ વ સ્વાનંદ અનુભનવત રહો ભાઇ!”

તેને જ આત્માભ્યાસ, નનહદધ્યાસન અને

ધ્યાન કહે છે .
સ્વાનંદરૂપે રહેવ,ુ ં એ જ તમામ સાધનાનો મુગટમબણ છે . એ સાક્ષાત્કારની અત્યંત નજીકનુ ં અંનતમ
સાધન છે . આમાં અનનવથચનીય સુખ છે . એમ હોવા છતાં પણ, તે છોડીને આ માર્ાકૂટ કરનારા પ્રપંચ સાર્ે
શા માટે ચોટી રહો છો ભાઇ? પ્રત્યક્ષ સુખને છોડીને બચિંતાના બજારમાં જવુ ં એટર્ે જ ભ્રમ ! બીજુ ં કંઈ નહી.
ઘરમાં કોઈ બીમાર પડી ગયુ ં તો પત્યુ ં જ ! એ વખતે અભ્યાસ કરવો દૂ રની વાત રહી, ધ્યાન,
ભજન, પાઠ, મનન બધુ ં બંધ ર્ઈ જાય છે ! એટલું જ નહીં માણસ એને માટે પરમ અર્થને જ દોષી ગણે છે .
“ અમારા જેવા ભતતોને પણ રોગ કેમ ર્ાય?” એમ કહીને તે ખ ૂબ દુ :ખી ર્ઈ જાય છે . પરં ત ુ નવવેકી સાધક
એમ કહે છે કે “રોગ ર્વો એ શરીરનો ધમથ છે . તેની યોગ્ય સારવાર કરવો જોઇએ. તે કયુું એટર્ે ર્યુ ં ! તેના
માટે સાધન છોડવાનુ ં શુ ં કારણ છે ?” એમ નવચાર કરીને તે પોતાની સાધના કરતો રહે છે .

(૫) નશષ્ય - ગુરુમહારાજ ! આપનો બોધ એ છે કે સાધકે હંમેશા આત્મજાગૃનત રાખવી જોઈએ. પરં ત ુ
જાત-જાતના ખેંચતાણવાળા વ્યવહાહરક કાયો કરતી વખતે આત્મ જાગૃનત જાળવી રાખવી કેવી રીતે શક્ય
છે ?
ગુરુનો ઉિર- એમાં કોઈ શંકા નર્ી કે, કમથ તો કરવાનાં જ છે . પરં ત ુ તે કમથ કઇ ભાવનાર્ી
કરવાર્ી આત્મભ્યાસમાં બાધા ઉત્પન્ન નહહ કરે તે કહીએ છીએ, સાંભળ. કમથ કરતી વખતે કતુત્થ વાબભમાન
તર્ા ફળે ચ્છા ન રાખવામાં આવે, અબર્તત ભાવનાર્ી, માત્ર પોતાનુ ં કતથવ્ય પ ૂણથ કરવા માટે જ કરવામાં
આવે તો તેનાર્ી સમાધાન અને શાંનતનો ભંગ ર્તો નર્ી. તે કમથ કેવી રીતે કરવુ,ં કેટલું કરવુ,ં વગેરે
કાયથદૃષ્ટીર્ી વ્યવહાર કરવામાં આવે તો કોઈ બાધા આવતી નર્ી. ઉદા.- એક ન્યાયાધીશ છે . તેની સમક્ષ
એક મુકદ્દમો ચાર્ે છે . વાદી અને પ્રનતવાદી બે પક્ષો છે . ન્યાયાધીશ બન્નેની દર્ીર્ો સાંભળી ર્ઈ,

તેને

મ ૂર્વીને નનણથય કરે છે . તેમાં તેનો પોતાનો કોઇ સંબધ
ં હોતો નર્ી. તે જ પ્રમાણે તમારી સમક્ષ કતથવ્યરૂપે
આવેર્ાં કમથમાં તમારો અહંકાર- સ્વાર્થ કંઇપણ ન મેળવતા, ન્યાયાધીશની જેમ, યોગ્ય રીતે તે કરી નાખો.
આવી રીતે નન:સ્વાર્થ ભાવર્ી કેવળ કાયાથકાયથ અને હહતાહહતને નજર સમક્ષ રાખીને તન્મયતાપ ૂવથક કમથ
કરશો તો, તે કમથમાં પણ આત્મ ક્સ્ર્નત તર્ા પરમશાંનતમાં રહેવ ુ ં સાધ્ય છે .
(૬) હવે, સ્વયં આત્મરૂપ ર્ઈને રહેવાની અને આત્માભ્યાસની પ્રાર્નમક અવસ્ર્ાને અમે સમજાવીએ
છીએ. બાહ્ય નવષયો તરફ દોડનારા મનને વાળીને અંતમુખ
થ કરવુ ં હોય તો આત્મ નવવેકની આવશ્યકતા છે .
પહેર્ાંની સાંસાહરક કલ્પનાઓને “હું આત્મા છં” એ પ્રનતનવચાર દ્વારા છોડવાની છે . પછી બહાર દોડતું મન
આત્માકાર ર્ઈ જાય છે , ત્યારે “હું આત્મા છં” એમ કહેવાની જરૂર રહેતી નર્ી. પરં ત ુ તે ક્સ્ર્નતમાં પહોંચીએ
ત્યાં સુધી ‘નશવોહમ’ ‘ઓમ’ એમ કહેતા રહેવ ુ ં જોઇએ. જો મન પાછં નવષયો તરફ દોડવા ર્ાગે તો પુન:
’નશવોડહમ- નશવોડહમ’ કહો. જ્યાં સુધી કલ્પના અને કલ્પના કરનારો ‘હુ’ં રહેશે ત્યાં સુધી પુન: પુન:
‘નશવોડહમ’ કહેવાનો અભ્યાસ કરવો પડશે. પરં ત ુ મુખ્ય જ્ઞાનક્થથવિ લક્ષમાં રાખો ! િે એિલે જેમાં કં ઈ પણ
કહેિાપણું નથી, િથા કં ઈ પણ હોિાપણું નથી, એિી થિયંભ ૂ ક્થથવિ છે .
(૭) આપણે બધી જ અવસ્ર્ાઓમાં સદૈ વ પોતાના સ્વરૂપમાં રહીએ જ છીએ. સદા સવથદા આત્મા
અખંડરૂપે હોય છે . પરં ત ુ ‘હુ’ં કહેનારો જે એક છે , તે, જે છે તેનો ર્ોપ કરવાનો ચમત્કાર કરે છે ! જે અહંકાર
છે તે ખરાનુ ં ખોટું કરે છે અને ખરે ખર ખોટા એવા આપણે સાચા છીએ, એમ કહેતો આગળ આવે છે ! વચ્ચે
આવેર્ી આ અહંતા કાઢી નાખીએ, તો મ ૂળમાં રહેર્ી વસ્તુ શેષ રહે છે . તે કેટર્ી પરમ સમાધાનરુપ છે તેની
સાધકોને પ્રતીનત ર્ઈ શકે છે . ર્ોડીવાર તેનો અનુભવ ર્ેવામાં આવે, તો પણ તે અત્યંત સુખરૂપ છે તે
સમજાય છે . આ અંનતમ ક્સ્ર્નતમાં બચિંતા અને ઉપર-નીચે ર્નારી દોર્ાયમાનતા ર્ેશમાત્ર પણ નર્ી હોતી !
અને બધુ ં જ ભરાઇ ગયુ ં હોય એમ પહરપ ૂણથતાનો અનુભવ રહે છે . અમારા દ્વારા બતાવેલ ું સાધન પણ
પોતાના આ અહંરહહત સ્વાભાનવક અનુભવમાં ક્સ્ર્ત છે .

આ સાધન દ્વારા સાધ્ય સ્વતઃ પ્રાતત ર્ાય છે . સદૈ વ ક્સ્ર્ત રહેનારું, આ સત્યસ્વરૂપ છે જ નહહ એવો
આભાસ ઉભો કરનારી કષ્ટદાયક કલ્પનાને કાઢી નાખી મુતત ક્સ્ર્નત સાચવી રાખ ભાઇ! તું છે એવો, સહજ,
નનનશ્ચિંત અને નનત્યમુતત ક્સ્ર્નતમાં રહે ભાઇ! છે તેવો રહે નસધ્ધેશ્વર ! (ઇહદબગરો નસધ્ધેશ્વરા) જુ ઓને, બહુ
મુશ્કેર્ ર્ાગતું સાધન કેટલું સુર્ભ છે !!
(૮) અમે તમને અંનતમ સાધનની સુર્ભતા બતાવી છે ને? પરં ત ુ આશ્ચયથ એ છે કે તમારી તૈયારી
તો જે કહઠન છે , તેને જ કરવાની છે ! ગુરુ મહારાજ કહે છે કે “ સાર્થકતાનુ ં આ સુર્ભ સાધન કરો”, તો પણ
તમે એમ કહો છો કે ‘મોટા-મોટા મુશ્કેર્ સાંસાહરક કમોને છોડીને આ સુર્ભ અને નાનુ ં એવુ ં કામ શા માટે
કરું?’ એમ નનિંદા કરી તે સાધન કરતા નર્ી ! તેની એવી જ ઇચ્છા હોય છે કે અમારે આ સુર્ભ સાધન નર્ી
શીખવુ,ં આ નસવાય કોઈ બીજુ ં કાંઇ હોય તો કહો !! સારાંશ- જો આ સરર્, સુર્ભ સાધનનુ ં મહત્વ સમજીને
તે પ્રમાણે રહેવાનો અભ્યાસ કરશો તો પ ૂણથત્વને મેળવશો.
આ સાધન અને તેનાર્ી મળનાર પરમાનંદ એ સવથ શ્રેષ્ઠ હોવા છતાં તેમાં એક ખામી છે . તે કઈ
છે ? અનત સ ૂક્ષ્મ હોવાને ર્ીધે એનુ ં મહત્વ સ્થ ૂળ દ્રષ્ષ્ટ રાખનારની સમજમાં તરત આવતું નર્ી.

બહારનાં

સ્થ ૂળ સાધન અને તેનાં ફળ કેવા હદવ્ય-ભવ્ય દે ખાય છે , જુ ઓ ને ! પરં ત ુ સાધકે પોતાનુ ં સાધન અને સાધ્ય
માંર્ી આ સ ૂક્ષ્મત્વ ગુણનો અંગીકાર કરવો જોઈએ.
(૯) નામ, રૂપ, આકાર, ગુણ- એ બધાં દુ :ખ ર્ાવે જ છે . મનુષ્ય, “ આપણુ ં નામ ર્ાય, નામ રહે” તે
માટે કેટર્ા ઉધામા કરે છે જુ ઓ !! આ પ્રમાણે રૂપનુ ં પણ છે . માણસ સુદ
ં ર હોય તો સુદ
ં રતાનુ ં અબભમાન રહે
છે અને જો કદરૂપો હોયા તો તેના ર્ીધે દુ :ખી ર્ાય છે . પરં ત ુ પ્રત્યેક િરીર એક હદિસ િો કુરૂપ થિાનું જ
છે . સુદ
ં ર દે ખાતું રૂપ તો શરીરનો ગુણધમથ છે . પરીક્ષણ કરતાં એ સ્પષ્ટ દે ખાય છે કે બચપણ અને યૌવન
,એ જ રૂપનુ ં કારણ છે . પહેર્ા સુદ
ં ર રૂપ હોય તો પણ ઉમર વધવાની સાર્ે તે કુ રૂપ દે ખાય છે ! અંતત:
કુ રૂપ ર્વાર્ી કોઈ પણ બચી શકતું નર્ી ! સારાંશ- આધાર વગરના રૂપનુ ં અબભમાન કરવાર્ી દુ :ખ નસવાય
બીજુ ં કઈં જ મળતું નર્ી.
(૧૦) આત્મભાવમાં નામ, રૂપ, ગુણાહદ કોઈનુ ં જરા પણ અબભમાન હોતું નર્ી. જ્ઞાની પુરુષ નનગુથણ
સવથતીત હોય છે અને તેની બહાર પણ તે જ દ્રષ્ષ્ટર્ી જુ એ છે . મનુષ્ય સ્વયં જેવો હોય છે . તેવી જ નજરર્ી
સૌને જુ એ છે . અંદર અહંકાર છે તો બહાર પણ તર-તમ ભાવર્ી એવુ ં જ દે ખાય છે . જો અંદર આત્મભાવ છે
તો બહાર પણ બધા પ્રનત જ સમભાવ રાખે છે .
જ્ઞાની પુરુષમાં રૂપ, ગુણ, જાનત વગેરે સ્ુરણ નર્ી હોતાં, એટર્ા જ માટે બહાર પણ તેમનુ ં ધ્યાન
આ બાજુ ં જતું નર્ી. એક ઉદાહરણર્ી જોઈએ- સામાન્ય રીતે બધામાં પોત-પોતાની જાનતનુ ં અબભમાન હોય
છે અને તે જ દ્રષ્ષ્ટર્ી તેઓ જુ એ છે . ધારો કે કોઇ એક વ્યક્તતને દસ ર્ાખની ર્ોટરીનુ ં ઈનામ ર્ાગ્યુ,ં એવી

ખબર પડે તો, ર્ોકો તરત પ ૂછે કે હહિંદુને ર્ાગી કે મુસર્માનને? જો હહિંદુને ર્ાએ તો તે વ્યક્તત પોતાની
પેટાજાનતની છે કે અન્ય પેટાજાનતની તેની શોધ શરૂ ર્ાય છે . તાત્પયથ – જાત્યાબભમાન આવો ભેદ કરાવવા
ર્ાએ છે . પરં ત ુ જ્ઞાની પુરુષમાં જાત્યાબભમાન હોતું નર્ી. તેઓ જાનત નનરપેક્ષ રહીને, ભેદ-ભાવ વગરના હોય
છે . તેમનાં માટે તો બધાં પોતાનાં છે . તેઓ સમદશી, ભાગ્યવંત ર્ોકોમાં કોઈ ભેદભાવ કરતાં નર્ી. આ
જાનત-અબભમાન જેવા જ દે શ, ગ્રામ(ગામ) અને પ્રાન્ત જેવા અનેક દુ રાબભમાન હોય છે . તમે કહો કે ‘અમારી
હબ
ૂ ર્ી જ બહુ સારી!’ અમે કહીએ, ‘ અમારું કન્ન ૂર જ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે !’ એને ર્ીધે ઝગડા શરૂ ર્ઈ જાય છે .
11) જ્ઞાની પુરુષ સવથક્સ્ર્નતમાં એક જ વસ્તુને જાણે છે અને બધામાં તેને જ જુ એ છે . તેમનો સ્વયં
પ્રત્યે જેટર્ો પ્રેમ હોય છે , એટર્ો જ પ્રેમ તેઓ સ્વાભાનવક રૂપે બધાને કરે છે . તેમનો પ્રેમ કૃનત્રમ હોતો નર્ી.
આનાર્ી ઉર્ટું વ્યવહાહરક પ્રેમ કેવો હોય છે , તો આપણે કોઇ ઉદ્દે શર્ી પ્રેમ કરીએ છીએ. તેને વ્યાપાહરક પ્રેમ
કહેવામાં હરકત નર્ી ! અર્ાથત ર્ોડો ફાયદો તો ર્ોડો પ્રેમ, વધારે ફાયદો તો વધારે પ્રેમ અને જો પ્રેમર્ી
કોઈ ફાયદો ર્વાનો નર્ી તો ‘લ્યો, અમે હવે જઈશુ ં !’. જ્ઞાની પુરુષમાં આવો વ્યાપાહરક પ્રેમ ન હોઇ
નનનનિનમિ સાચો પ્રેમ હોય છે . તેમનો પ્રેમ વાસ્તનવક અને અહેતકુ ી હોય છે . તેઓ બધાયને આત્મ સ્વરૂપ
માને છે . એટર્ા જ માટે તેઓ બધાને અંત: સ્ફૂરણાર્ી પ્રેમ કરે છે .
(૧૨) જગતમાં અનુભાનવક જ્ઞાન મળવુ ં દુ ર્થભ છે . સભા, સંમેર્ન, ભાષણ, ઉત્સવ વગેરે તો ઘણા
ર્ાય છે પરં ત અનુભાનવક જ્ઞાન કદાચ ક્યાંક-ક્યાંક જ સાંભળવા મળે છે . એ ર્ૌહકક સંમેર્નોમાં મોટાભાગે
ઔપચાહરક, પ્રનતપાહદત નવષયો જ હોય છે જેવા કે પગાર વધારવો જોઇએ, નહહ તો કામ બંધ કરવાની
ધમકીની ઘોષણા ! અન્ય પક્ષોની ખામી, દોષ કહેવા, પોતાનો પક્ષ સિામાં આવશે તો રામરાજ્ય ર્ાવીશુ ં
એવી ઘોષણા કરવી! વગેરે વગેરે. પરં ત ુ વ્યક્તતનો હાર્ પકડીને સુખક્સ્ર્નત સુધી પહોંચાડનારું વાસ્તનવક
હહતૈષી આધ્યાત્મ અત્યંત દુ ર્થભ હોય છે .
વસ્તુની ગુણવિા જોઇને કોઇ ર્ેત ું નર્ી ! પણ તે વસ્તુના નવક્રેતા તરફ જોઈને વસ્તુ ર્ે છે ! જ્યાં
આરામર્ી બેસવાની ખુરશીઓ, પંખા વગેરે સાર્ેની સુસજ્જ ભવ્ય દુ કાન અને સ્વચ્છ, કડક ઇસ્ત્રી બધ્ધ
કપડા પહેરેર્ો નવતરક જ્યાં છે ત્યાં જ ગ્રાહક જાય છે . પણ આ દે ખાવનો ખચથ કાઢવા માટે તે દુ કાનની
વસ્તુઓ ચોક્કસ પણે વધારે મોંઘી હોય છે . તેનાર્ી નવપરીત ર્ોકોને ઓછી હકિંમતે સારી વસ્તુ મળે એટર્ે
પ્રામાબણકતાર્ી વેપાર કરનારાને ત્યાં ર્ગભગ કોઇ જતું નર્ી ! પદાર્થની પરીક્ષા અને સાચી હકિંમત
જાણવાવાળા વ્યક્તત જ સીધા-સાદા વ્યાપારી પાસેર્ી સામાન ખરીદે છે .
ઉપદે શકોના નવષયમાં પણ મોટાભાગના શ્રોતાઓનુ ં વતથન ઉપરોતત પ્રકારનુ ં જ રહે છે . તેઓ
વતતાનુ ં મ ૂલ્યાંકન તેની મુખાકૃનત, પાંહડત્ય અને પ્રનસપ્ધ્ધ અર્ાથત શુ ં તે જગદ ગુરુ છે વગેરે જોઈને કરે છે .
પરં ત ુ જે વાસ્તનવક સાધક છે , તે કોઇપણ વતતા હોય, તે જે કહે છે , તેને અનુભવની કસોટી ધ્વારા કસીને

તેન ુ ં મ ૂલ્ય આંકે છે . શુ ં તેન ુ ં કર્ન શ્રોતાનુ ં નનજ હહત કરનારું છે ? સાધારણ એવા નવષયને વધારી-વધારી
અને રં જનપ ૂણથ રીતે રજૂ કરનારા કરતાં તે અનુભાવીક નવષયને મહત્વ આપે છે . એટર્ા માટે સાધકમાં આ
બધુ ં જાણીને અનુભવની નજરે પરીક્ષણ કરવાની સત્યપ્રજ્ઞા જોવી જોઈએ.

પ્રકરણ-૨૬
સાધનાભ્યાસોના નવનવધ નવચાર
(૧) નવવેકરૂપી સાધન- આપણે કઈં પણ કહેવાનુ ં ર્ાય, તો સત્ય-અસત્ય, હહત-અહહતનો નવચાર
કરને કહેવ,ુ ં એક અત્યુિમ ગુણ છે . વાણી અને કૃનતના મ ૂળમાં નવચાર જ હોય છે . આરં ભર્ી અંત સુધી, વાણી
અને કૃનતમાં નવચારનો આશ્રય ર્ેવો અત્યંત જરૂરી છે . જે નવચાર જાગૃનતર્ી વ્યવહાર કરે છે , તે યશસ્વી ર્ાય
છે . પોતાનુ ં વાસ્તનવક સ્વરૂપ શુ ં છે , પોતાની પ્રાતત ક્સ્ર્નત કેવી છે , એના માટે કયાં કયાં સાધન છે તર્ા
જગતની ક્સ્ર્નત શુ ં છે , આ બધુ ં નવચાર દ્વારા જ જાણી શકાય છે . આ રીતે અન્ય તમામ બાબતો માટે પણ
નવચાર કરવો એ જ મુખ્ય હોવા છતાં, તે ગુતત હોવાને ર્ીધે સાધન છે , એમ નર્ી ર્ાગતુ.ં
(૨) મનુષ્યને અનેક સુખ આવી મળે છે , પરં ત ુ મનની ચંચળતાને ર્ીધે તે તેનો ઉપભોગ નર્ી કરી
શકતો. જેમકે- અત્યંત સુર-તાર્માં ગાયન ર્ઈ રહ્ું છે , તેમાં ર્ીન ર્ઈને આપણે તેનો આનંદ ર્ઈ શકીએ
છીએ કે નહીં? પરં ત ુ મનની મ ૂખથતાને ર્ીધે, અન્ય કલ્પનાઓમાં ખોવાઈ જવાને ર્ીધે મનુષ્ય નજીકનુ ં સુખ
ગુમાવી બેસે છે !
(૩) જો મન પ્રસન્ન હોય તો કોદરાનુ ં ભોજન, રાત્રે પ્રકાશ માટે દીવો અને શયન માટે જીણથ શેતરં જી
પણ સ્વગથન ુ ં સુખ આપે છે . પરં ત ુ જો મન ક્ષુબ્ધ હોય તો અનેક સુખનાં સાધનો હોવા છતાં પણ કાંટાના
ઢગર્ા પર બેઠા હોઇએ એવુ ં ર્ાગે છે .
ઉપરના અનુભવર્ી જાગી જા અને સુખ માટે બાહ્ય પદાર્ો અને બાહ્ય પહરક્સ્ર્નતઓ પર નનભથય ન
રહેતા મનને હંમેશા પ્રસન્ન રાખવાની કર્ા શીખી ર્ો ભાઇ!
(૪) સાધન-માગથમાં કેટર્ાક સામાન્ય ઉપાયો ઘણા ઉપયોગી ર્ાય છે . ઉદાહરણ ધ્યાન કરતી વખતે
ઊંઘ આવે તો ઊઠીને ઊભા ર્ઈ જવુ,ં આંખો પર પાણી છાંટવુ,ં ઠંડા પાણીર્ી મોઢુ ં ધોઈ નાખવુ ં વગેરે સહજ
ઉપાયો દ્વારા નનદ્રા દૂ ર કરી શકાય છે . અર્વા ર્ોડી વાર માટે બહાર ખુલ્ર્ી હવામાં ફરી આવી પુન: ધ્યાનમાં

બેસશો તો પણ ચાર્શે. પરં ત ુ આ સુર્ભ સાધનો અજમાવવાને બદર્ે સંપ ૂણથ ધ્યાન કરતી વખતે

ઝોકાં

ખાતા રહેનાર સાધકની નવચારશ ૂન્ય બુપ્ધ્ધ ને ધન્ય છે !
(૫) સાધકમાં મુખ્ય રૂપે અભ્યાસ-વ ૃનત હોવી જોઈએ. ગપાટા મારવા, અન્ય નવષયોનુ ં વાચન,
વગેરેમાં જેમતેમ સમય પસાર કરનાર સાચો સાધક હોઈ શકે નહી. સાધકમાં અન્ય બધી વાતોને એક બાજુ
ખસેડી સાધન કરવાની પ્રવ ૃનત હોવી જોઈએ.
(૬) સાધક પોતાના મનમાં એ વાતને ર્ઈને ભયભીત રહે છે કે મને સાધના કરતો જોઈને ર્ોકો શુ ં
કહેશે !
મનની અદં ર સાધના કરવાના તરં ગો ઊઠતા હોય તેમ છતાં, તો પણ ર્ોકર્ાજનો સંકોચ તેને
સાધના કરવા દે તો નર્ી. કોઈ નમત્ર આવીને વાતો કરવા બેસી જાય તો તેન ુ ં હદર્ કેમ દુ ભાઉ, રાત્રે પાનાં
રમવાં માટે નનમંત્રણ આવ્યુ ં અને હું તેને ના પાડું તો કેવ ુ ં ર્ાગશે? તેમનુ ં મન દુ ભાશે તો? એને બદર્ે કાર્
સવારનુ ં ધ્યાન એક હદવસ બંધ રાખીએ તો શુ ં બગડશે ! ‘ર્ગ્નનુ આમંત્રણ આવ્યુ ં છે , ત્યાં નહી જઇએ તો
કેવ ુ ં ર્ાગશે?’ એમ કહી તરત જ જવા નીકળીએ છીએ! એને ર્ીધે જો ૪/૬ હદવસની સાધના ન ર્ઈ તો
પણ ચાર્શે ! આ રીતે અનેક સાધક ર્ૌહકક રીનતઓને આધીન ર્ઈને પોતાની સાધનાને છોડી દે છે .
(૭) સદૈ વ જજાળની
ં
નાની-નાની બાબતો કરતી વખતે બુપ્ધ્ધને તાણ પડતો હોવાર્ી, સાધના માટે
સમય જ નર્ી રહેતો ! ઉદા- પાઇ પાઇ નો હહસાબ રાખવામાં અત્યંત કુ શળ હોવુ,ં વસ્તુ જરાય ગંદી ન ર્ાય
તે માટે મર્વુ,ં તે અસ્તવ્યસ્ત ન ર્ાય તે માટે તેમની તરફ અનત ર્ક્ષ્ય આપવુ,ં બધી બાબતો ઘહડયાળના
સેકન્ડ કાંટા સાર્ે સમયસર ર્ાય તે માટે દોડધામ કરવી, વગેરે અનેક બાબતો તરફ ધ્યાન આપી ર્યુ ં ન
ર્યુ ં કરવામાં બધો સમય જતો રહે છે . અને નનરાંતે સાધના માટે સમય જ બચતો નર્ી ! એટર્ે જ આટર્ી
તેટર્ી બાબતો માટે આપણે સંસારર્ી જુ દું કોઈ નવશેષ ર્ૌહકક કાયથ કરીએ છીએ, એ ભાવનાર્ી દોરડા પર
ચાર્વાની કસરત છોડીને, એના માટે ર્ોડો સમય આપીને એને સહજતાર્ી પ ૂરું કરતા જાઓ !
(૮)

સાધક આળસને ર્ીધે અર્વા કોઇ સામાન્ય કામમાં સમય બગાડી સાધનાને ટાળતો રહે છે .

આ કારણે તે મહાન સુખર્ી વંબચત રહે છે ! માયાનુ ં મુખ્ય હનર્યાર ‘‘ર્ાસહરયાપણુ’ં ’, એટર્ે ‘કાર્ે-કાર્ે’ એમ
કરતા મોડું કરવુ ં એ છે . દે વાદાર પોતાનુ ં દે વ ુ ં આજે નર્ી ચ ૂકવતો અને કાર્ે ચ ૂકવી દઇશુ ં એમ કરતાં-કરતાં
કરજ ડૂબાડે છે . માયાનો ખેર્ પણ આવો જ છે .
(૯) એકધારો (સતત) ચાર્તા રહેવાર્ી તો કૂતરો પણ ત્રણ હદવસમાં કાશીએ પહોંચી શકે છે . પરં ત ુ
જો રસ્તામાં તે બીજા કુ તરાઓ સાર્ે ઝગડતો- ભસતો ચાર્ે, તો ત્રણ વષે પણ ત્યાં નહીં પહોંચી શકે !
સાધકની હાર્ત પણ એવી જ ર્ઈ ગઈ છે . તે એકર્ો જ, સાતત્યર્ી અભ્યાસ કરે , તો તે ચાર-છ માસમાં જ

પોતાનુ ં ધ્યેય પ્રાતત કરી શકે છે . પરં ત ુ સાંસાહરક વ્યક્તતઓ સાર્ે દોસ્તી રાખીને સાધના કરતો રહે તો અનેક
વષો પછી પણ તે પાછળ જ રહે છે !
(૧૦) સાધકે કરવુ ં જોઇએ એ સાધન મુખ્યત: અંતગથત છે . તે નવચાર હોય, ભાવના હોય અર્વા
નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નત હોય, તેને ‘આંતહરક સાધન’ કહેવામાં હરકત નર્ી. આ આંતહરક સાધન જ મહત્ત્વનુ ં
હોવાર્ી બાહ્ય હક્રયારૂપી સાધનોની કોઈ નવશેષતા નર્ી. સાધકે ભજન, પ ૂજન, સેવા જેવા ભક્તત કાયો કરવાં
હોય તો એ સમજી ર્ેવ ુ ં જોઈએ કે એ હક્રયાઓનુ ં પ્રયોજન આંતહરક સાધનને પુષ્ટી આપવાનુ ં જ છે . આ જ
નવચાર સાર્ે મુખ્યરીતે આંતહરક સાધન કરતા રહી એને પ ૂરક ર્ાય એવાં બાહ્ય કમોનુ ં આચરણ કરવાનુ છે .
(૧૧) સાધક પોતે જે જે સમયે અંતમુખ
થ ર્ઇ શકે, તે તે સમયે નવવેક ભાવનારુપી સાધન કરવુ.ં
આપણને તે સાધન કરવાનો સમય વ્યવહાર કરતી વખતે પણ જોઇએ તેટર્ો મળે છે . પણ ર્ોકો હંમેશાં
નવષયોનુ ં બચિંતન કરતા રહે છે . પરં ત ુ તેને બદર્ે તે સમયે સાધકે નવચાર-અનુસધ
ં ાન કરવુ ં જોઈએ.
નવષય બચિંતન માટે એકાંત સ્ર્ળની આવશ્યકતા છે ? નજીક કોઇ હોવુ ં ન જોઇએ, કે તે સમયે કોઈએ
વાતો ન કરવી જોઈએ એવો કોઈ નનયમ છે ? બહાર કઈં પણ ર્તું રહે તો પણ અદં ર તો નવષયોનુ ં બચિંતન
સહજતાર્ી કરીએ જ છીએ ને? નવચાર કે ભાવના રૂપ આંતહરક સાધન પણ એટલું જ સુસાધ્ય છે .
(૧૨) કંઈ પણ બચિંતા ન કરીને, કોઈર્ી પણ ડયાથ વગર, આપણે ર્ોભ, મોહ અને સ્વાર્થની
કલ્પનાઓ સ્વતંત્રતાર્ી કરી શકીએ છીએ કે નહીં? તેને માટે આપણે કોઈ કારણ શોધીએ છીએ? નહીં. કોઈ
પણ બચિંતા રાખ્યા વગર, ઉત્સાહ પ ૂવથક આપણે આ બધુ ં ગુતત રીતે કરીએ જ છીએ ! તો પછી એવી જ રીતે
આપણને આપણામાં જ આત્માભ્યાસ કરતા કેમ ન આવડે? સ્વાર્થની કલ્પનાઓ કરવા માટે જોઇએ એટર્ો
સમય મળતો હોય, તો આવશ્યક નનજ સાર્થકતાના સાધન માટે સમય શા માટે નર્ી મળતો?
(૧૩) ‘નશવોહમ ભાવના’ અને ‘નનનવિકલ્પ ધ્યાન’ એ અત્યંત સુખકર છે ને? એવુ ં હોય તો,

તે

સમયનો આનંદ આગળના વ્યવહારના સમયે રહેતો નર્ી એવો વાંધો કાઢી તે અભ્યાસ જ ન કરવો એમ
કહેવામાં શાણપણ છે ? તમે ભોગવો છો એ નવષય સુખો પણ તરત જ નનમળ
ૂથ ર્ાય છે ને? તેટર્ા પ ૂરતુય
ં
સુખ મળે છે , એટર્ે તેની પાછળ દોડો છો ને. તે જ પ્રમાણે તેટર્ા પ ૂરતુય
ં કેમ ન હોય, આ અત્યંત શ્રેષ્ઠ
સુખ આપનારું સાધન કરવામાં ઉત્સુક કેમ ન રહીએ?
(૧૪) ‘સંસાર અસાર છે ’, ‘તે દુ :ખ દાયક છે ’, ‘અનાત્મા છે ’ એવુ ં વૈરાગ્યનુ ં શાષ્બ્દક જ્ઞાન હોય તે
જુ દું અને ‘યોગ્ય સમયે ધ્યેય પ્રમાણે તે ફળદ્રપ
ૂ ર્ાય તે જુ દું!’ ખરું સાર્થક આગળ હસ્તગત ર્નાર હોઇ,
અગાઉની કલ્પનાર્ી કોઇ ફળ પ્રાતત ર્તું નર્ી. સારાંશ- વૈરાગ્ય આચરણમાં આવવો જોઈએ. ઉદાહરણાર્થનુકસાન ર્વા છતાં નનર્ોભતા ઉલ્ર્ાસર્ી દે ખાવી જોઈએ. પોતાના નપ્રય વયક્તતના મ ૃત્યુ વેળાએ પણ
નનમોહત્વ શોકરહહતનાર્ી પ્રગટ ર્વુ ં જોઈએ.

(૧૫) ગુરુ નશષ્યને દે હભાવનો ત્યા કરાવીને તેના ભયનુ ં નનમર્
ૂથ ન કરે છે . તે પછી નશષ્ય ગુરુબોધ
ગ્રહણ કયાથ પછી કહે છે ઉઠકર ખડા હં ૂ ખૌફ સે ખાર્ી જહાન મેં ।
તસકીન હદર્ ભરી હૈ મેરે હદર્ સે જાનમેં ॥
“ભયને ર્પાટો મારીને પાડી દીધો છે અને હું જમીન પર સીધો ઊભો છં. મારું હ્રદય શાંનતરસર્ી
ઓત-પ્રોત ર્ઈને વહે છે !!”
“આત્મજ્ઞાનને કારણે મ ૃત્યુ વેળા એ પણ અમરતા ઉત્સાહર્ી પ્રગટ ર્ાય છે !” એમ કહેવ ુ ં નનતાંત
સત્ય છે . એક ટંકનુ ં ખાવાનુ ં મળવુ ં મુશ્કેર્ હોય, શરીર દુ બથળ અને રોગર્ી ગ્રસ્ત ર્યેલ ું હોય, તો પણ
એનાર્ી અસંબનં ધત “હું અમર આત્મા છં” એમ ઉલ્ર્ાસર્ી અને કોઇપણ અવસ્ર્ામાં જે નવચારે છે , તેને હું આ
ક્સ્ર્નતનુ ં વણથન ઢંઢેરો પીટીને કહી રહ્યો છં.
વાહ વાહ! નવશ્વનાર્ ભટ્ટજી ! આપને જ જ્ઞાની કહીને સંબોધવા જોઈએ ! વ ૃધ્ધાવસ્ર્ાને કારણે
આપને બન્ને નેત્રોર્ી દે ખાતું નર્ી તો પણ આત્માના સ્વપ્રકાશમાં આપ અત્યંત ઉત્સાહની સાર્ે એનુ ં
પ્રનતપાદન કરી રહ્યા છો. સાધુ! સાધુ!
(૧૬) એક જ નસધ્ધાંતને માટે અનેક અભ્યાસ બતાવવાનો ઉદ્દે શ્ય એ છે કે, - કોઇ એક સાધકે તે
બધા સાધન કરવા જોઇએ, એવુ ં ન હોઇ જુ દા-જુ દા સાધકોએ પોતાને યોગ્ય ર્ાગે તે સાધન પસંદ કરવુ.ં
(૧૭) જ્ઞાન સાધકની અભ્યાસ કરિાની રીિ- ક્રોધમાં આવીને ર્ોડા કઠોર શબ્દોનુ ં ઉચારણ કરવુ ં
પડ્ું હોય કે પ્રમાદવશ કોઈ ભ ૂર્ ર્ઈ ગઈ તો નવવેકી સાધકને, ‘મારાર્ી ભ ૂર્ ર્ઈ ગઈ’ કે ‘મારાર્ી પાપ
ર્ઈ ગયુ’ં એવો પશ્ચાતાપ ર્ાય છે અને ઉદ્ધદ્વગ્નતા આવી જાય છે . પરં ત ુ જે સાધકને “હું આત્મા છં” એવુ ં જ્ઞાન
ર્ઈ ગયુ ં છે તેણે પોતાને ‘હું પાપી’, ‘હું નીચ’ એવુ ં માની ન ર્ેતાં તેનો આત્માજ્ઞાન માટે ઉપયોગ કરી ર્ેવો.
તે કઈ રીતે? તો “હું અબર્તત આત્મા હોવા છતાં પણ દે હબુપ્ધ્ધ પકડાય તો હું પાપપુણ્યાતીત આત્મા હોવા
છતાં મેં ક્ષુદ્ર જીવભાવને ગ્રહણ કરી ર્ીધો છે !” એવો નવવેક કરવો રહ્યો.
(૧૮) પ્રશ્ન- અભ્યાસને નવબભન્ન પ્રકારર્ી બતાવવાની શુ ં આવશ્યકતા છે ? ‘કલ્પના કરીશ નહી’
એટલું જ કહ્ું હોત તો ન ચાર્ત? “ધનની ઇચ્છા ન કરો”, “સંબધ
ં ીઓની કલ્પના ન કરો” “યશની કલ્પના ન
કરો” આમ અર્ગ-અર્ગ રીતર્ી કહેવાની શુ ં જરૂર છે ?
ઉિર- મન ધન, સંબધ
ં ીઓ, માન્યતાઓ વગેરે નવષયોમાં સ્વતંત્ર કલ્પનાઓ કયાથ કરે છે . એ બધી
કલ્પનાઓ જ હોય તો પણ, મન તેને જુ દા-જુ દા રૂપ આપીને તેમાં જ રમમાણ રહે છે . તમને માત્ર એટલું જ
કહેવામાં આવે કે, ‘કલ્પના છોડી દ્યો’ તો તેનાર્ી ઉદે શ્ય સ્પષ્ટ નર્ી ર્તો. એટર્ા માટે હાર્ પકડીને ‘આ
કલ્પના છોડી દે ’ ‘આ કલ્પના છોડી દે ’ એમ અર્ગ અર્ગ કહીએ તો જ તે સમજાય છે .

(૧૯) પુત્રેષણા, નવિેષણા અને ર્ોકેષણા જેવી પ્રબળ નવષય કલ્પનાના ત્યાગને માટે પ્રનતકલ્પના
રૂપી નવવેક અત્યાવશ્યક છે . એ સાચુ,ં પરં ત ુ મનની ભાગ-દોડનુ ં કારણ શોધી કાઢી તેના પર યોગ્ય એવો
નવવેક કરવો પણ અનેક વાર યશસ્વી ર્તો નર્ી. કેમકે મન કેટર્ીક વાર જુ દા ન કરી શકાય એવા અનેક
સ ૂક્ષ્મ કારણોર્ી ક્ષુબ્ધ ર્તું રહે છે . આવે વખતે કલ્પનાઓ ખ ૂબ વધી જાય છે . અને સાધક એની સાર્ે
ર્ડતાં-ર્ડતાં પરે શાન ર્ઈ જાય છે ! આ ર્ડવાવાળા કાલ્પનનક પુરુષને ઊંચા સાદે “તારી સાર્ે વાદ-નવવાદ
કરવાવાળો હું જ મ ૂખથ છં” એમ કહીને એકદમ નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતમાં કૂદી પડવુ ં જોઈએ. એ ભ ૂર્વુ ં જોઈએ નહીં
કે તમામ પ્રકારના અભ્યાસનો મુખ્ય ઉદે શ્ય શરૂઆતર્ી જ તમામ કલ્પનાઓર્ી મુતત ર્વાનો છે .
(૨૦) મન જ્યારે સ્વગત ર્ઈ જાય છે , તે જ અભ્યાસ કરવાનો મહત્વપ ૂણથ સમય છે . શરીર જ્યાં છે
ત્યાં જ છોડીને અંદર જતા જવુ,ં એ જ કલ્પના અને નવષય-બચિંતનનુ ં પ્રગટીકરણ છે . એ મુતત ક્ષણે
અભ્યાસરૂપી શસ્ત્રનો પ્રયોગ કરવાનો છે .
(૨૧) કોઈપણ ગામમાં રહીએ તોયે શુ?ં ક્યાંય જઇએ તોયે શુ?ં તે સ્ર્ળને ભ ૂર્ીને પોતાનો પ ૂણથ
હોશ! બહુધા જ્યારે ગમે ત્યારે આંખો બંધ કરીએ તો, સામ્ય જ પ્રતીત ર્ાય, એમ કહીએ તો દે શકાળ વગેરે
ભેદભાવને રજા આપી એકમેવાદ્ધદ્વતીય ર્ઈને રહેવામાં શુ ં અડચણ આવી શકે !
(૨૨) પ્રશ્ન- આત્મસ્વરૂપ એ જ્ઞાન-અજ્ઞાનાતીત, નત્રપુટીરહહત છે એ વાત સમજાઇ. આ જ્ઞાન મળ્યા
પછી મનુષ્યને અભ્યાસ કરવાનો નર્ી હોતો ને? કારણ કે અભ્યાસ કહીએ એટર્ે, નત્રપુટીનુ ં નનમાથણ ર્ાય છે .
તે આત્મા સ્વરૂપમાં ચાર્શે નહી, એમ કહીએ તો, “હું નત્રપુટી રહહત આત્મા છં” એ નનશ્ચયપ ૂવથક જાણી ર્ીધા
બાદ મન, શરીર, ઇષ્ન્દ્રઓએ ગમે તેમ વતથવામાં હરકત નર્ી. ખરું ને?
ઉિર- જ્ઞાનાતીત આત્માસ્વરૂપને જાણ્યા પછી સ્વાનુભવ સુખનો અનુભવ કરવાનો હોય છે . અહંકાર
સાર્ે જીવન ન જીવતા, આત્માક્સ્ર્નતમાં જીવન જીવવાનુ ં છે . બધાર્ી અસંગ એવુ ં આત્મસ્વરૂપ અર્ગ જ છે .
અહંતા-મમતાપ ૂવથક વ્યવહાર કરતા કરતા જ તે અસંગ આત્મા હું છં એવુ ં જાણ્યુ ં એટર્ે બસ, એમ કહેવ ુ ં એ
અપહરપતવ નવચાર છે . વાસ્તવમાં સ્વાથતીત બ્રહ્માનુભવમાં આપણા પ્રત્યેક અક્સ્તત્વની ભ્રાંનત દૂ ર કરવાની છે .
(૨૩)

વાસ્તનવક સાધન, “હું સાધનર્ી પહરપ ૂણથ ર્વારો નર્ી, પરં ત ુ સ્વયંભ ૂ પહરપ ૂણથ છં. મ ૂર્ત:

મારામાં અંશ (ભાગ) હોવાની શક્યતા જ ન હોવાર્ી હું નનરં શ (નનભાથગ) અને સ્વત: નસધ્ધ છં” એવી ભાવના
કરવી એ છે .
(૨૪) પ્રશ્ન- “હું સવાથતીત આત્મા છં. અર્ાથત વ્યવહાર સહહત ‘જગ નમથ્યા છે ’ એવો નવવેક રાખી
દુ :ખ, અપમાન વગેરેન ુ ં પહરણામ દૂ ર કરવુ ં એ સાચુ ં છે . પરં ત ુ તે પછી અધ ૂરાં છોડેર્ા આપણા વ્યવહાહરક

કાયો કરવા તૈયાર ર્યેર્ા સાધકે પહેર્ાની જેમ જ કતુત્થ વભાવનાર્ી વ્યવહાર કરવો પડે છે . એ વખતે
જ્ઞાનની અબર્તતતા અને વ્યવહારને માટે કતુત્થ વની જાગૃનત એ નવરોધી પાત્રોને કેવી રીતે સંતબુ ર્ત કરવા?
ઉિર- સૌ પ્રર્મ પરમાનર્િક ભ ૂનમકાને ક્સ્ર્ર કરીને, પોતાના પહરપ ૂણથ આનંદાનુભવને પાતત કરી ર્ે
અને તેનાર્ી પ ૂણથશાંનત, સહજતા અને ઉલ્ર્ાસ ઇત્યાહદ મનોવ ૃનિ પ્રાતત કરી ર્ીધા પછી વ્યવહાહરક ભ ૂનમકાને
ગ્રહણ કર. જ્ઞાનાભ્યાસ દ્વારા પ્રાતત ર્યેર્ી નનશ્ચર્ ક્સ્ર્નતની નશર્ા ઉપર વ્યવહારનુ ં મકાન બાંધ. ત્યારે જ
અંદર અહજાનંદ, પરાશાંનત તર્ા બહાર આગંતકુ વ્યવહાર સાચવવો એક સાર્ે સાધ્ય ર્ઈ શકે છે .
(૨૫) તમે સતત અધ્યાત્મપર ર્વાનો અભ્યાસ કરો. સદૈ વ પોતાની સ્વરૂપ ક્સ્ર્નતનુ ં અવર્ોકન
કરતાં કરતાં, નવવેકની મદદર્ી હદન-પ્રનતહદન સુખી ર્તાં જવુ,ં એ જ અધ્યાત્મ છે . “હું સુખી છં, હું આનંદ
સ્વરૂપ છં. મારો જન્મ આનંદ નસવાય બીજા કોઈ કાયથ માટે નર્ી ર્યો.” એમ કહો અને આનંદમય ર્ઈને રહો
!
|| હહર ઓમ ॥

