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મનષુ્યનુ ંપરમ કિતવ્ય 

“પરમ- અર્થ અત્યતં શ્રેષ્ઠ છે. પરમ અર્થ શોધવો એ જ મનષુ્યનુ ંપોતાનુ ંકતથવ્ય છે”  એવુ ંન જાણીને અર્વા 
જાણ્યા છતા ં પણ તેના તરફ દુર્થક્ષ કરીને મનષુ્ય પોતાનો નનત્ય વ્યવહાર કરે છે તર્ા વધેર્ા સમયને 
વાતચીત, મનોરંજન,ગાયન-વાદન વગેરે કર્ા અર્વા ધન પ્રાપ્તતના નવનવધ ઉપાયો કરવામા ંવેડફી નાખ ે
છે. પણ પોતાને પ્રાતત ર્યરે્ સોના જેવા કીમતી સમયનો આત્મકલ્યાણ માટે ઉપયોગ કરી ર્ેતા નર્ી! ખરંુ 
કહુ ંતો સત્સગં, આધ્યાત્ત્મક ગ્રરં્ોનુ ંઅધ્યયન, ધ્યાન વગેરે સાધનો પાછળ ખચરે્ો સમય જ સાર્થક હોય છે 
અને એ નસવાય પસાર કરેર્ો સમય નનરર્થક! આ નાનકડા શરીરને કેટલકુ જોઈએ? એને તો અન્ન, વસ્ત્ર અન ે
સાધારણ આવાસ, એટર્ી જ જરુર છે. પણ શરીરના અનધકાનધક નવષયોની પનૂતિ માટે અનધકાનધક ધન 
કમાવવાની વનૃિ જનતામા ંપ્રચરૂ છે. હ ેસાધક, તને જ્યારે સમય મળે ત્યારે જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો. પરમ-
અર્થના મહત્વને જાણ્યા પછી ફરી વ્યવહારમા ંડૂબી બધો સમય તેના માટે જ રાખી ન મકૂો ઇચ્છા ન હોય તો 
હજારો કારણો મળે છે એ કહવેત પ્રમાણ ે પરમ અર્થ છોડવાનુ ં નનનમિ શોધતા નહી. એ ભરૂ્શો નહહ કે 
તમારી મખુ્ય પ્રવનૃિ પરમ અર્થ મેળવો એ જ છે.  

મનષુ્ય માત્ર નુ ંકલ્યાણ પરમ અર્થમા ંજ છે. પ્રપચં એટર્ે “ર્ાકડાના ર્ાડુ” જે ખાય ત ે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 અન ેમળે તો તનેા દોષર્ી શેકાઈ જાય છે!! સારાશં- આવા ફસાવી દે તેવા પ્રપચં પર 
ભરોસો કરીને તેને પોતાનુ ંસવથસ્વ ન આપવુ ંએ જ અનત શે્રયસ્કર છે!!  

 સાધકને પછૂવામા ંઆવે કે ત ુ ંકોણ છે? તો તેનો ઉિર મળે છે- હુ ંઅનધકારી છ,ં નોકર છ ંઅર્વા હુ ં
વેપારી છ.ં તેન ેબદર્ ે “હુ ંસાધક છ“ં એવો અંદરર્ી ઉિર આવવો જોઇએ.  એનો અર્થ એ નર્ી કે અમે 
વ્યવહાર કરવાની ના પાડીએ છીએ. પણ યોગ્ય રીતે સાધના કયાથ પછી વધેર્ા સમયમા ં વ્યવહાર કરો. 
વધારે મહત્વ પરમ અર્થન ેઆપો. વ્યવહાર અને પરમ અર્થ બનંે કરવા હોય તો આપ કોન ેવધારે મહત્વ 
આપો છો તે મહત્વપણૂથ છે. જેમ રમત રમતી વખતે બાળકો એક  આંગળી નુ ં થ ૂકં બીજી આંગળી પર 
ર્ાવીને દેખાડે છે તે રીતે અત્યાર સધુી સાધક જે મહત્વ વ્યવહારને આપતો હતો તે મહત્વ હવે પરમઅર્થ ને 
આપવુ ંજોઈએ. માત્ર આટલુ ંજ પહરવતથન કરવાનુ ંછે આપણે જે દ્રષ્ષ્ટર્ી વ્યવહારની જોઈએ છીએ એવો ત ે



દેખાય છે. સસંાર વ્યવહાર ની બાબતોને મહત્વ આપવાને કારણે જે વસ્તઓુ ભવ્ય અને હદવ્ય દેખાય છે 
તેને સામાન્ય માનવાર્ી તે કનનષ્ઠ દેખાશે 

સાધકમા ંનવવેક અને વૈરાગ્ય બનેંનુ ંહોવુ ંઆવશ્યક છે. સત્ય શુ ંછે અને અસત્ય શુ ંછે એનો નનણથય 
કરવાનો નવવેક અને સત્યને ગ્રહણ કરવા માટે અસત્યનો ત્યાગરૂપી વૈરાગ્ય હોવુ ંખબૂ આવશ્યક છે પણ 
ઘણા સાધકો મા ંપ્રાયઃ વૈરાગ્યનો અભાવ જોવા મળે છે ઉચ્ચતમ વેદાતં નુ ંશ્રવણ કરી ર્ીધુ ંઅને સત્ય 
સ્વરૂપ જ્ઞાન મેળવી ર્ીધુ ંહોય તો પણ સાધકો નાના-નાના દુઃખોને મોટી આપનિઓ માનીને ચાર્ે છે! સાચુ ં
કહીએ તો દુઃખી ર્વા જેવી મોટી મશુ્કેર્ીઓ મનષુ્યના જીવનમા ં ભાગ્યે જ આવે છે. પણ તેને પોતાના 
સ્વાર્ી સ્વભાવ ને કારણે આ નાના-નાના દુઃખ પણ પહાડ જેવા મોટા ર્ાગે છે. સારાશં- રોજ-બરોજના 
અલ્પ દુઃખોને સત્ય અને મહત્વ આપવાનુ ંઅવૈરાગ્ય જવુ ંજોઈએ. 

જ્ઞાનના સાધકનુ ંધ્યાન હમેંશા આત્માના યર્ાર્થ જ્ઞાન અને અનભુવની પ્રાપ્તત તરફ રહ ેછે તે હમેંશા ં
અંતમુથખ આનદંમા ં રહીને આત્માનસુધંાન મા ં ર્ાગ્યો રહ ે છે. શરીર છે કે નહહ એવુ ં ર્ાગે ત્યા ં સધુી 
આત્માનસુધંાન કરે છે. તે શરીરને પ્રારબ્ધ પર છોડીને સતત સાધનામા ંપ્રયત્નશીર્ રહ ેછે. 

સસંાર વ્યવહાર ને તો ર્ોકો પરેૂપરૂા પ્રયત્ન ર્ી કરે છે, જ્યારે પરમ અર્થને પ્રારબ્ધ પર છોડી દે છે, 

વળી પાછા તઓે કહ ેછે કે “પરમ અર્થ માટે પવૂથ જન્મનુ ંપણુ્ય જોઈએ અર્વા જો અમારા ભાગ્યમા ંહશે તો 
જ અમને પરમ અર્થની પ્રાપ્તત ર્શ!ે” પરંત ુસસંાર માટે આટ આટર્ા કષ્ટ ઉઠાવવા છતા ંપણ તેનુ ંફળ શુ ં
મળે છે? સવથ પ્રર્મ મનષુ્ય નવચારે છે કે નશક્ષણ પ્રાતત કરવાર્ી સખુ મળશે. તે પછી નોકરી માટે દોડધામ 
કરે છે અને સમજે છે કે નોકરી મળી ગયા પછી સખુ મળશે. નોકરી મળ્યા પછી નવચારે છે કે ર્ગ્નમા ંસખુ 
મળશે ર્ગ્ન ર્યા પછી બાળકો ર્શે એટર્ે સખુ એમ સખુઆગળ છે આગળ છે એમ કહતેા કહતેા આયષુ્ય 
પરંુૂ કરનારને ખરેખર શુ ંમળે છે? આમ પ્રયાસોમા ંઅને પ્રયાસોમા ંમનષુ્યનુ ંજીવન વેડફાઈ જાય છે. અંતમા ં
વદૃ્ધાવસ્ર્ા રોગ અને મતૃ્ય ુએ જ પહાડ જેવા કષ્ટ વેઠીને મળેલુ ંફળ છે. અમે એ કહવેા માગંીએ છીએ કે 
આખુ ંજીવન આપણ ેનનરર્થક દોડાદોડીમા ંજ પસાર કરી નાખીએ છીએઅને તેના બદર્ે ર્ોડા જ પ્રયત્નોર્ી 
મળનારા મહાન ફળનો અનગુ્રહ કરવા વાળા પરમ અર્થ જાણવા ની તરફ ર્ક્ષ્ય નર્ી આપતા. 

 આત્મજ્ઞાન આ રહસ્યને સરુ્ભતા સારે્ સમજાવી દેવુ ં એ જ સદગરુુ ની નવશેષતા છે. આ કાયથ 
અનભુવી ગરુુ દ્વારા જ ર્ાય છે. એટર્ા માટે એને ગરુુગમ્ય માગથ કહવેામા ંઆવે છે. નશષ્યોએ આ ગરુુપ્રદિ 
બોધને ગ્રહણ કરીને પણૂથત્વને પામવુ ંજોઈએ. ગરુુ 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?  



ગરુુએ ઉપદેશ કરેર્ો જ્ઞાન બોધ ગ્રહણ કયો એટર્ે તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે આપણે રહવેા ર્ાગ્યા તો 
જ ગરુુકુપા ર્ાય તો પછી ગરુુકૃપા તમારા હાર્મા ંછે એમ ર્યુ.ં ગરુુ એ કોઈ ના મારે્ હાર્ મકૂી દીધો અર્વા 
કોઈના પર અમીદ્રષ્ટી કરી દીધી એટર્ે ગરુુ કૃપા ર્ઈ એમ માનવુ ંભરૂ્ ભરેલુ ંછે. એવુ ંમાનીએ તો એક પર 
કૃપા કરે છે અને બીજા પર નહહ એવો ભેદભાવ કયાથ જેવુ ંર્ાય! 

 આત્મધ્યાન એટર્ે ધ્યેય ધ્યાતા ધ્યાનરૂપી નત્રપટુીનુ ંધ્યાન નર્ી. આત્માને જોવાના કે તેનો અનભુવ 
ર્ેવાના ઉદે્દશર્ી ધ્યાન કરનાર આત્મા પોતાનાર્ી અર્ગ છે એવુ ંસમજે છે. તે પરર્ી ધ્યાનર્ી તેને મળનાર 
આનદં સ્વરૂપભતૂ ન રહતેા કૃનત્રમ છે, તેવુ ંનસધ્ધ ર્ાય છે. પણ જ્ઞાનના સાધકનુ ં સત્યધ્યાન નત્રપટુી રહહત, 
અખદંાનદંરૂપ, સનાતન, ચતૈન્યઘન વસ્ત ુ હુ ંજ છ ંએવુ ંપરમ સમાધાન કરાવે છે. ધ્યાતા ધ્યાન ન હોય 
એવુ ંધ્યેયરૂપ જ શેષ રહ ેએવો સાક્ષાત્કાર એટર્ે જ સાક્ષાત આત્મા ર્વુ ં! 

 વિિ રામકૃષ્ણ િગેરે દેિિાઓને ભજિાનો ઉદે્દશ્ય – 

સવથ દેવ દેવતાઓમા ં નનવાસ કરવાવાળો આત્મા આપણા સૌમા ં પણ છે. શ્રી રામ, કૃષ્ણ, નશવ, 
ગણેશ, દેવી વગેરે દેવતાઓની ઉપાસનાનુ ંફળ નનજ સ્વરૂપને જાણીને આત્મજ્ઞાનને પ્રાતત કરી ર્ેવાનુ ંછે. 
એવુ ંન કરીને જો તેમની પરુાતન વેશભષૂાનુ ંવણથન કયુું કે તેમના રૂપની ચચાથ કરી કે તેમના ગણુોનુ ંઉપર- 
ઉપરર્ી વણથન કયુું તો એનાર્ી કઇ પોટર્ી મળી જવાની છે?  

 શ્રી રામ, કૃષ્ણ, નશવ, ગણશે વગેરે ભગવાનોએ રામ-ગીતા, ભગવદ્દ ગીતા, નશવ-ગીતા વગેરેમા ંઆ 
જ બોધ આપવામા ંઆવ્યો છે કે ‘હુ ંસવથના હદયમા ંરહુ ંછ’ં. આનો ગઢૂ અર્થ શુ ંછે? શુ ંએ બધા રામ નશવાહદ 
આકાર રૂપે સવથના હદયમા ં બબરાજમાન છે? તે કદાચ શક્ય નર્ી. તેઓ એક આત્માના રૂપમા ંસવાુંતયાથનમ 
છે. અર્ાથત ્એક જ આત્મા સવથમા ંરહ ેછે અને સવથ દેવતાઓ પણ આપણે જ છીએ એવુ ંસમજવાનુ ંછે.  

 હવ,ે દેવતાઓની સાચી ભક્તત કઇ છે? અહકંાર રાખીને દેવતાની સન્મખુ ખદુના ગાર્ પર ર્પાટ 
મારવી એમ નહીં, પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાતત કરીને સ્વયનંા અહકંારને તેમના ચરણોમા ંઅનપિત કરી દેવામા ંછે. 
સ્વયનંા અહકંારનો ત્યાગ કરવો, એ જ સાચુ ંનમન છે!! 

  ભગવાન કે ગરુુ ત્યારે જ આનહંદત ર્ાય છે, જયારે તમે આત્માનદંર્ી સતંોષપણૂથ હોવ છો. જેમ 
નપતા પોતાના પતુ્રની ઉન્નત ક્સ્ર્નત જોઇને પ્રસન્ન ર્ાય છે. તે રીતે જ દેવ અને ગરુુ પણ પોતાના ભતતને 
પરમાનદંની ક્સ્ર્નતમા ંજોઇને પ્રસન્ન ર્ાય છે. જ્ઞાની પરુુષ પોતાના તમામ નશષ્યોને “તમે પણ અમારી જેમ 
ઉન્નત ક્સ્ર્તીને પ્રાતત કરો” એવો બોધ કરાવે છે. ગરુુને પારસની ઉપમા આપવી યોગ્ય નર્ી. કારણ કે 
પારસ તો ર્ોખડં ને સોનુ ંબનાવે છે, પોતાની જેમ પારસ નર્ી બનાવતો. પરંત ુસદગરુુ તો નશષ્યને પહરપણૂથ 
ગરુૂસ્વરૂપ જ કરી દે છે! પરંત ુજો ભતતગણ ઉન્ન્ત આત્માનદં પ્રાતત કરવાની ઇચ્છા ન કરતા,ં ધન-સન્માન 



વગેરે અલ્પસખુ આપવાની માગંણી કરતા કેવળ બાહ્ય ઉપચારની સ્તનુત-સ્તોત્ર-પજૂા વગેરે કયાથ કરે તો 
દેવતાને ર્ગીરે આનદં ર્શ ેનહહ! બાળકો નપતાના કહ્યા પ્રમાણ ેન વતથતા, “ કેમ છો નપતા, તમારો ચહરેો 
કેટર્ો સુદંર છે! તમારી આંખો કેવી કમળ જેવી છે! તમારંુ નાક ચપંાની કળી જેવુ ંશોભાયમાન છે!” એવુ ં
વણથન કરતા રહ ેતો નપતાન ેનપ્રય ર્શ?ે સારાશં- સવથ ઉપાસનાના ફળ સ્વરુપ આત્માનભુવ પ્રાતત કરી ર્ો. 

આનદંરૂપ એવા આપણ ે પસૈો વગેરે કોઇપણ નવષયર્ી આનદંની અપેક્ષા કરીએ તો તે પાણીન ે
તરસ ર્ાગવા જેવુ ંછે! આ ભ્રનમત પાણી પોતાની વ્યર્થ મર્ામણ છોડીને, “ હુ ંજ પાણી છ”ં એવુ ંજાણશે પછી 
એની તરસ જશે. તે જ પ્રમાણે ત ુ ં ‘ હુ ંજ આનદંરૂપ છ’ં એવુ ંજાણીશ એટર્ે, બાહ્ય વસ્ત ુ મેળવીને સખુી 
ર્વાય એવો ભ્રમ દૂર ર્ાય છે. ત્યારે આ નવપરીત ભ્રમર્ી ઉત્પન્ન ર્નારો અહકંાર ક્યારં્ી આવ્યો ?  
અજ્ઞાનર્ી. સારુ, અજ્ઞાન એટર્ે કઈ વસ્તનુ ુ ંઅજ્ઞાન? આપણા નનજ સ્વરૂપનુ ંઅજ્ઞાન. બરાબર. આ અજ્ઞાન 
શેનાર્ી દૂર 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 
સાધનામા ં નશનર્ર્તા આવવા ન દેવી જોઇએ. સાધકે પોતાનુ ં પ્રર્મ કામ એટર્ે સાધના કયાથ બાદ જ 
સસંારના કામમા ં ધ્યાન આપવુ ં જોઇએ. એટલુ ં જ નહી પણ સાધના માટે એક નનયનમત સમય રાખવો 
એટર્ો જ મહત્ત્વનો છે. સાધનામા ંનનયનમતતા આવશ્યક છે, એ નસધ્ધ છે. સાર્ોસાર્, સાધના તત્ત્વાનસુાર 
અને ચીવટતાર્ી કરવી એટલુ ંજ મહત્ત્વનુ ં છે. 60-70 વષથ પવૂ ેર્ોડા શ્રમર્ી જીવન સચુારુ રૂપે ચાર્તુ ં
હોવાર્ી, અમારા પરમ ગરુુ તેમના નશષ્યોને હદવસમા ંત્રણ વાર ત્રણ-ત્રણ કર્ાક ધ્યાન કરવાનુ ંકહતેા હતા. 
20-25 વષથનો સમય ર્યા બાદ, અમારા ગરુુ હદવસમા ંબ ેવાર બ-ેબ ેકર્ાક ધ્યાન કરવાનુ ંકહતેા હતા. હવે 
જીવન કર્હની તીવ્ર પહરક્સ્ર્નતને અનરુ્ક્ષીને, અમે પ્રરભાતે એક કર્ાક, સાજંે અડધો કર્ાક એમ હદવસમા ંબ ે
વાર કુર્ દોઢ કર્ાક એટલુ ંજ ધ્યાન કરો એવુ ંકહીએ છીએ! પણ આ રીતે સમયનુ ંપહરમાણ (Quantity) 
ઉિમ ગણુવિાના  (Quality) ધ્યાનર્ી ભરવાનુ ંછે, એ વાત નશષ્યે ભરૂ્વી નહી. ધ્યાનનો મમથ યર્ાર્થ રીતે 
જાણી ર્ઈ, ત ેચીવટ પવૂથક આચરવામા ંઆવે, તો અમે આપેર્ી સવર્ત ફળદ્રપૂ ર્ાય છે. તમે ન કરતા,ં 
તત્ત્વ રહહત અને ગમે તેમ ર્ોડી વાર સાધના કરી તો તેનુ ંફળ શનૂ્ય!! 

 સપંનિ, આતતજનો વગેરેના મમત્વ પર અવર્બંી ન રહશેો. કારણ કે તે બધા દેહરૂપી માટીના પાયા 
પર બાધંેર્ા હોય છે. દેહના ભરોસે મકેૂર્ી એસ્ટેટ, બેંકની ર્ાપણ, પત્ની, બાળકો, ભવ્ય  ઇમારતો વગેરે દેહ 
નાશ પામે એટર્ ેએકદમ કડડભસૂ ર્ઈ જાય છે! તેન ેમાટે શરીરની નશ્વરતા ધ્યાનમા ંરાખી, વ્યવહારનુ ં
અવર્બંન ન રાખતા અને ‘ મારે હજી ભરપરૂ જીવવાનુ ંછે, સાધના આગળ કરીશુ,ં એવા નવચારર્ી કાર્ે ન 
કરતા ંઆજે જ- હમણા જ સાધના શરુ કરો’ કાર્ કહનેારનુ ંઘર નાશ પામે છે, એ કહવેત મજુબ ત ુકાર્ 
સધુી રહીશ, એની શી ખાત્રી છે? કહો જોઇએ !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૨ 

સત્સગં અને ગરુુભક્તિનુ ંમહત્િ 

 સતં દયાળુ હોય છે. તે તમામને સમભાવર્ી જુએ છે. તેઓ કોઈના પ્રનત દ્વષે નર્ી રાખતા. ક્ષમા, 
દયા, શાનંત જેવા ં સદગણુોને જ્યારે જગતમા ં ક્યાયં પણ આશ્રય ન મળ્યો ત્યારે તે બધા સાધજુનોના 
આશ્રયમા ંઆવી ગયા!  

 આસરુી સપંનિ અને દૈવી સપંનિ પરસ્પર નવરોધી છે. એમારં્ી દૈવી સપંદા સતંોની મડૂી છે. સતંો 
દુ:ખોર્ી પીહડત મનષુ્યોના ંદુ:ખોને દૂર કરવા માટે સતત મહનેત કરતા રહ ેછે. જો કે, આનર્િક મદદ કરવામા ં
અસમર્થ હોવા છતા ં સ્નેહ સભર ચાર શબ્દોર્ી મનષુ્યોના અંતકરણમા ંશાનંત ર્ાવવા માટે પ્રયાસ અવશ્ય 



કરે જ. ગોળ ન આપી શકે છતા ંગોળ જેવી મીઠી વાણી બોર્વામા ંશુ ંવાધંો છે? પરંત ુમીઠી વાણી બોર્વા 
માટે પણ અંતકરણમા ંનનમથળ પ્રેમ હોવો જોઈએ! 

        સાધનુે માટે સભંવ 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! સાધ ુ તન-મન-ધન-વચન દ્વારા સમભાવ ે
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 મળૂભતૂ નસદ્ધાતં છે. 
એમાયં મખુ્ય પણે બીજાના મનને ખ ૂચં ેએવી વાત ક્યારેય પણ ન કરવી જોઈએ. “અમે કંઈ પણ સહન 
કરીશુ ંપણ ખટકે એવા કવેણ, સહવેા અત્યતં કહઠન છે’, એવુ ંકહતેા આપણે ર્ોકોને સાભંળ્યા છે ને? કહવેત 
છે કે, ‘‘કુહાડીનો ઘા કરતા પણ શબ્દોના ઘા અનત ભયકંર!.” એટર્ા માટે સતં આ બાબતે જાગ્રત રહ ેછે. 
સતંના મખુેર્ી જાણતા-અજાણતા કોઈ કડવુ ં વેણ નીતળી જાય છે તો  તરંુત ક્ષમા  માગંવામા ંઅચકાતા 
નર્ી!  

 આપણે મનર્ી પણ કોઈનુ ંખરાબ ઈચ્છવુ ંજોઈએ નહીં. કોઇનુ ંપણ ખરાબ ઇચ્છવુ,ં ખરાબ કરવા 
બરાબર દોષપણૂથ છે. સાધ ુસદૈવ જ જનકલ્યાણની વાત કરે છે. તેઓના વાક્ય આ જ હોય 

 સવથ ભવન્ત ુસબુખન:, સવે સતં ુનનરામયા: ।। 

 સવે ભદ્રાબણ પશ્યન્ત,ુ મા કનશચદ્ર દુ:ખમાતનયુાત ॥  

 કોઈએ સાધનુ ુ ંકંઈ ખરાબ કયુું તો સાધ ુસમજે છે કે ‘સારુ-ખરાબ એ બને્ન મારા પ્રારબ્ધ અનસુાર જ 
આવ્યા ંછે’. તે પોતાના નવવેકને ર્ીધે ખરાબ કરનારાનુ ંખરાબ તો કરતો જ નર્ી પરંત ુએને પણ ભગવાન! 
એને સદબદુ્ધદ્ધ આપે એવો આશીવાથદ આપે છે! બીજાઓ દ્વારા કરવામા ંઆવેર્ બરુાઈને શાતં ભાવર્ી સહી 
ર્ેવી એ તો વ્યવહાર ચર્ાવવા માટે પણ આવશ્યક છે. પરમ અર્થમા ંતો શાનંત સવથસ્વ છે. શાનંત જ નશવ 
તત્વ  છે!  

 શાનંત ધારણ કરવાના બે પ્રકાર છે. એક છે મનમા ં કોઈ નવષમતા યા દ્વષેભાવ ન રાખવાવાળી 
અનાક્રોશ શાનંત અને બીજી છે મનમા ંક્રોધ તર્ા ઈષાથ ભાવ રાખીને ઉપરર્ી દેખાતી આભાસી શાનંત! સતંોના 
જીવનમા ંઆક્રોશવગરની પરમ શાનંત રહ ેછે એ કહવે ુન પડે.  

 સાધ ુસરળ અને શદુ્ધ હોય છે. તેમનુ ંઅન્તમથન મબર્નતા ધોવાને ર્ીધે સ્વચ્છ હોય  છે. આ શરીરને 
ગમે તેટર્ી વારે ધોઓ તો પણ એ ગદું ર્ઈ જ જાય છે. શરીરની રચના જ એવી છે કે ભર્ેને તેને ગૌમતૂ્રર્ી 
ધોઈ નાખો યા તો ગૌમતૂ્રને પી ર્ો તો પણ એ શધુ્ધ ર્ઇ શકતુ ંનર્ી! કારણ કે તે ગદંી વસ્તઓુમારં્ી જ 
બનેલુ ંછે. તેને શદુ્ધ કરવુ ંએ એક મોટી મશુ્કેર્ી જ છે. સારાશં- અંતરંગ નનમથળતા જ વાસ્તનવક નનમથળતા છે. 
સાધ ુજ્ઞાનરૂપી તીર્ોમા ંસ્નાન કરીને પહરશદુ્ધ ર્યેર્ા હોય છે.  



 જ્ઞાનતીર્થમા ં સ્નાન કયાથ પછી મબર્નતા ક્યારેય ન આવી શકે! હવે, પણુ્યતીર્થ કોને કહ ે છે? તેનુ ં
પહરક્ષણ કરીએ. નદીનુ ંપાણી જે સ્ર્ળે તળાવની જેમ ક્સ્ર્ર રહ ેછે તેને તીર્થ કહવેામા ંઆવે છે.  અર્ાથત 
નનશ્ચર્તા જ તીર્થનુ ં સ્વરૂપ છે. અત: પહરપણૂથ નનશ્ચર્ પર બ્રહ્મમા ં ક્સ્ર્ત સાધ ુજ સત્યતીર્થ સ્વરૂપ નર્ી? 
એટર્ા માટે તેમના પગ ધોયેર્ા પાણીન ે“ચરણતીર્થ” કહવેામા ંઆવે છે અને બધા તેનુ ંચરણામતૃ ર્ ેછે! 

 પહરે્ા ં સ્ર્ાવર તીર્ોમા ંજ્ઞાની-સાધ ુ રુપી જગંમતીર્થ નો વાસ હતો. તે સમયે તીર્થ ક્ષેત્રમા ં સાધ ુ
વાસ કરતા અને પરુાણ વગેરે પણુ્ય કર્ાઓ અને જ્ઞાન બોધનુ ં  શ્રવણ ર્તુ ં રહતે ુ.ં પરંત ુ જે રીતે  જડ 
શરીરમારં્ી પ્રાણ નીકળી જાય છે ત ેજ રીતે તીર્ોમાનંી બોધ શક્તત જ ર્ય પામી છે.  આવા નદી પવથતો 
અને પ્રાચીન વાસ્તવુાળા તીર્ોની યાત્રા કરવાર્ી ખરેખર યાત્રીઓનુ ંક્યારં્ી કલ્યાણ ર્ાય? 

 સતં અર્વા જ્ઞાની, એ જ ધમથના આધારસ્તભં! એમને જ સદગરુૂ કહવેામા ંઆવે છે. એ સતંોનો 
મહહમા અવણથનીય છે. એક વખત નાદરજી શ્રીકૃષ્ણના મહંદરે ગયા ત્યારે સેવકે કહ્ુ ંકે અત્યારે “ શ્રીકૃષ્ણ પજૂા 
કરી રહ્યા છે”. આ સાભંળીન ેનાદરજીને ખબૂ નવાઈ ર્ાગી. તેઓ નવચારવા ર્ાગ્યા કે જેની પજૂા ત્રણે ર્ોક 
કરે છે, એ શ્રીકૃષ્ણ કોની પજૂા કરી રહયા છે! જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ બહાર આવ્યા તો નાદરજીએ નવનોદમા ંપછૂય ુકે, 
“આપ પણ અમારી જેમ પજૂા કરો છો તો તેનો મતર્બ, ભાવાર્થ એ ર્યો કે આપના પણ કોઈ એક દેવ છે. 
જો એમ જ હોય તો આપ ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકો?” શ્રી કૃષ્ણએ એનો કોઈ જવાબ આતયો નહીં. 
તેઓએ માત્ર ક્સ્મત જ કયુું. આ જોઈને નાદરજીન ૂ ંકુતહુુર્ વધારે ર્યુ.ં તેમણે શ્રી કૃષ્ણને આગ્રહ કયો  કરીને 
આપ મન ેઆપના ભગવાનના ંદશથન કરાવો.”  

એક મદં મદં ક્સ્મત સારે્ શ્રી કૃષ્ણ મહનષિ નારદને તેમના પજૂાઘરમા ંર્ઈ ગયા. ત્યા ંનારદજી એ 
મોટા પટારો જોયો. તેમણ ેકુતહુુર્ સારે્ પછૂય ુ“ તમારા ભગવાન આવડા મોટા પટારામા ં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. છેલ્ર્ા પટારામા ં એક રેશમી રૂમાર્મા ં
વીંટાળેર્ી એક સોનાની ડબ્બી હતી. જયારે એ ડબ્બીન ેખોર્ી તો ત ેડબ્બીમા ંચપટી માટી હતી. નાદરજીએ 
શ્રી કૃષ્ણને કહ્ુ ં“આપના ભગવાન તો ખબૂ જ અદભતુ ર્ાગે છે. એક ચપટી માટી !! શુ ંઆ ચપટીક માટી જ 
આપના ભગવાન છે?” શ્રીકૃષ્ણએ તેમને જણાવ્યુ ંહ ેનારદ ! મારો મહહમા જેમના પર આધાહરત છે, તે સતંો-
ભતતો જ મારા પરમ દેવ છે! તે સતંોની ચરણરજને આ પેટીમા ં રાખીને, હુ ં તેની પજૂા કરંુ છ.ં” હવ ે
નારદજીને સતંો, ભતતો અને ભગવાનનુ ંએકત્વ સમજમા ંઆવી ગયુ.ં તેઓ બોલ્યા, “સત્ય છે પ્રભ,ુ ભગવત  
સ્વરૂપ આ જ છે” 

 સતંો પરમ ઉપકારી હોય છે. જે રીતે વકૃ્ષ પોતે તાપ-તડકો, વરસાદને સહી ર્ ેછે અને બધા જીવોન ે
મીઠા-ંમધરુા ંફળ શીતળ છાયંડો આપે છે, તેવી જ રીતે સતં પણ ખદુ દુ:ખ વેઠીને પણ સવથનુ ંકલ્યાણ કરે 
છે. તેઓ પોતાની સહાનભુનૂતપણૂથ દયામયી અમતૃવાણી દ્વારા તમામના મનને સતંોષ આપે છે. જે રીતે જળ 
આ સારો છે, આ ખરાબ છે, કે આ ગાય છે, આ વાઘ છે એવુ ંન જોતા ંબધાની સમભાવે તરસ છીપાવે છે, ત ે
જ રીતે સતં પણ બધે જ આનદંની વષાથ કરે છે. 



 સતંોનુ ંએક બીજુ ંમખુ્ય ર્ક્ષણ એટર્ ેતેઓ બધાને સમદ્રષ્ષ્ટર્ી જુએ છે. સવથમા ંએક જ આત્માનો 
વાસ છે. આમ સમજીને સવથત્ર સમદ્રષ્ષ્ટ રાખે છે. જેમકે, બે નમત્રો હોય અને નાટકમા ંપરસ્પર શત્રનુી ભનૂમકા 
ભજવે છે, તો પણ નાટક પણૂથ ર્યા પછી વેશભષૂાને ભરૂ્ી જઈને નમત્રો જ રહ ેછે. તે પ્રમાણે જ્ઞાની પરુુષ 
અનતં રૂપોમા ંનવર્સી રહરે્ અને જીવોમા ંવ્યાતત આત્માને જુએ છે અને તેના પર સમભાવે સ્નેહ રાખ ેછે. 
ખાડંમારં્ી બનાવેર્ી હાર્ી,ઊંટ,ગાય,નસિંહ,મનષુ્યની પતૂળીઓમા ંસજુ્ઞજનોને  બધે ખાડં જ દેખાશે. ત ેએમારં્ી 
કોઈ એકને ખરીદીને ખાઈ જાય છે. ત ેબાળકોની જેમ એમા ંશ્રેષ્ઠ-કનનષ્ઠનો ભદેભાવ નર્ી રાખતો, જેમ 
સોનાની ઠંડી,હાર,કડુ ંવગેરે ઘરેણામંા ંસોનુ ંજોઈને જ માણસ ખરીદી કરે છે. એ રીતે જ સતં બધામા ંએક જ 
આત્માને જુએ છે. બાહ્ય રૂપર્ી જોવા જોઈએ તો બે માણસના ચહરેા એક જેવા હોતા નર્ી. બહુ જ ઓછા 
જોવા મળે છે. જગતમા ંઅબજો ર્ોકોના ચહરેા બભન્ન હોય છે. પરંત ુઆંતહરક રૂપર્ી અનતં નામ, અનતં રૂપ 
અને આકારના વ્યક્તતઓમા ંએક જ વસ્ત ુનવરાજમાન હોય છે. અનેકત્િમા ં એકત્િને જોવુ ં એ જ જ્ઞાન છે 
અને એકત્િ ભાિથી બધાને પે્રમ કરિો, એ જ ભક્તિ છે.     

 સત્સગંનુ ં મહત્િ – સત્સગં અર્ભ્ય, અગમ્ય અને અમોઘ છે. ખરેખર તો સાચા સતંનુ ંમળવુ ંખબૂ જ 
મશુ્કેર્ છે. હજારો શુ ંર્ાખોમા ંપણ કોઈ એકાદ સતં હોય છે! બીજી વાત એ છે કે સતં નજીક મા ંહોય તો 
પણ તેમને ઓળખવા મશુ્કેર્ છે! કેમ કે કોઈ આડબંર નર્ી કરતા. તેઓ પોતાના શે્રષ્ઠગણુો છપાવી રાખે છે. 
સારાશં-સાચા સતંનુ ંમળવુ ંઅને તેમને ઓળખીને તેમના સાનંનધ્યમા ંસત્સગં કરવો અનતદુર્થભ છે! જો તે 
મળી જાય તો પરમ પદની પ્રાપ્તત ર્ઈ જાય છે.  

 સતંોર્ી સગંતર્ી અત:ંકરણ શદુ્ધ ર્ાય છે. તેમની સહજ વાણીર્ી સશંયનુ ં નનવારણ ર્ાય છે. તેઓ 
હરક્ષણ અનભુવપણૂથ હહતોપદેશ દ્વારા સાધકોને બોધ આપે છે.  

અનેક સતંોમા ંસદગરુુ જ શે્રષ્ઠ છે. આપણા કલ્યાણનો ભાર પોતાના  ઉપર ર્ઈ ર્ેનાર સતં જ 
સદગરુુ હોય છે.એવા સતં નશરોમબણ સદગરુુને સેવા કરીને, તેમના પ્રીનત -પાત્ર બનીને જ આપણન ેઅધ્યાત્મ  

 .નવદ્યા પ્રાતત ર્ાય છે સામાન્ય નવદ્યા અન ેકળા તો ધન દ્વારા પ્રાતત કરી શકાય છે, પરંત ુઅધ્યાત્મ નવદ્યા ધનના 
ઢગર્ાર્ી પણ મેળવી શકાતી નર્ી. તેના ંમાટે તો અનન્ય ભાવર્ી સદગરુુ ની સેવા કરવી આવશ્યક  છે. 

ગરુૂભક્તત, સદગરુુ ની પ્રત્યક્ષ સેવા કરીને, પજૂ્ય ભાવર્ી, ધનર્ી, વાણી  દ્વારા આચરણ કરવી જોઇએ. 

એવી ભક્તત કરવાર્ી જ અધ્યાત્મ નવદ્યાનુ ંરહસ્ય સમજાય  છે. સતત સદગરુુ ના ંસાનનધ્ય મા ંરહવેાર્ી સાધકન ે

અધ્યાત્મ નવષય શ્રવણ કરવાનો અવસર પ્રાતત ર્ાય છે, અન ેઆત્મબોધસ્પષ્ટ રુપે  પ્રાતત ર્ાય છે. ગરુૂ ભાવના 
વગર માત્ર પાચં દશ નમનનટ ના ંશ્રવણ માત્રર્ી બોધની પ્રાપ્તત ર્તી નર્ી. નશષ્ય જયારે સદગરુુ ના ંઉપદેશમા ં
સવથભાવર્ી એકરૂપ ર્ઈ જાય છે ત્યારે જ ત ેમહત્વપણૂથ નસદ્ધાતંર્ી  અવગત ર્ાય છે. આત્મબોધનુ ંરહસ્ય એવુ ંછે 

કે તે કોના અંત કરણમા ંક્યારે અન ે કેવી રીતે પ્રકાનશત ર્ઈ જાય એ જણાવી શકાય નહી. સદગરુુ નુ ંકોઇ એક 

વાક્ય, કોઈ એક શબ્દ, કોઈ એક દ્રષ્ટાતં, એમનુ ંક્ય ુકાયથ , કે તમેનો કયો વ્યવહાર ક્યારે હદય મા ંપ્રવશેી જાય 

અન ેસાધક ને ક્યારે સમાનધ ક્સ્ર્તી સધુી પહોંચાડી દેશે, એની કલ્પના પણ કરી શકાતી નર્ી. એટર્ા ંમાટે ગરુુનુ ં
પ્રત્યેક વાકય ધ્યાનપવૂથક સાભંળવુ ંજોઈએ. 



ઉપર કહરે્ ગરુુ-નશષ્ય સદપરંપરા મજુબની રીતન ેબદર્ ેજે સદગરુુ ની પાસ ેમાત્ર એ જોવા આવ ેછે કે 

“તેમનુ ંપ્રનતપાદન કરવાની પધ્ધનત કેવી છે, તમેનામા ં કેટલુ ંપાહંડત્ય છે, તઓે પોતાની રમજૂી વાણી દ્વારા શ્રોતા 
ઓન ુ કેટલુ ં મનોરંજન કરે છે” વગેરે દ્રષ્ટીર્ી સાભંળનારને ર્ાભ ર્તો નર્ી! પણ વતતા શુ ંકહ ેછે તે જાણી 
ર્ેવુ,ં ગ્રહણ કરવુ,ં તેમનો પ્રત્યેક બોધ પોતાના અંત: કરણમા ંભરી ર્ેવો, અને તેને સાચવી રાખવો આ 
ભાવનાર્ી શ્રવણ કરનારન ેજ રહસ્ય પ્રાતત ર્ાય છે. આ વાત અનન્ય ગરુૂભકતોને જ સાધ્ય  છે. 

ગરુૂભકનત ના ં નવષયમા ંએક બીજી વાત કહુ ંછ-ં  ગરુૂભકનત અનકે રીત ેકરવામાંં  ંઆવ ેછે. જેમકે ગરુુની 
દૈહહક સેવા  દ્રારા, ગરુુને જરૂહરયાતોની વસ્તઓુ આપીન ે ,ગરુૂસ્ર્ાન મા ં ર્ઈ રહરે્ા કાયોને પહરપણૂથ કરવામા ં
સહયોગ આપીન ેઅન ેસતં અને ગરુૂબધંઓુની સેવા કરવી, આ બધ ુગરુૂભકનત જ છે. કેટર્ાકં નશષ્યો ગરુુની માત્ર 

દૈહહક સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અન ેઅન્ય પ્રકારની સેવા કરવામા ંપીછેહઠ કરે છે! પરંત ુગરુુને તો પોતાના ં
શરીરની સેવાર્ી વધારે સતંો તર્ા ગરુૂભકતોની સેવા કોઈ કરે એ વધારે ગમે છે. નશષ્ય ેગરુુ  વયૈક્તતક સવેા તો 
કરી નાખી, પરંત ુ  જો તેણ ેગરુૂસ્ર્ાન મા ંર્ઈ રહરે્ી વ્યવસ્ર્ા મા ંકોઈ અવ્યવસ્ર્ા પ્રનત ર્ક્ષ ન આતયુ,ં અર્વા 
ઉત્સવ વગરે મા ંઅવ્યવસ્ર્ા દુર કરવામા ંસહકાર ન આતયો તો આનાર્ી ગરુુનુ ંમન વ્યનર્ત ર્ાય છે. એના ંબદર્ે 
જે નશષ્યો પોતા પાસ ેસમય નો અભાવ હોવા છતા ંપણ જે વિષ્ય સપ્િાહ, ઉત્સિ જેિા ંગરુૂકાયો મા ંિનથી સેિા 
અપતણ કરે છે િેઓ પર ગરુુ કૃપા કરે છે. ગરુુ વિષ્યોનુ ં િમામ દ્રષ્ષ્િથી અિલોકન કરિા રહિેા ંહોય છે ! જેઓ 

માત્ર ગરુુના શરીરની સેવા કરતા રહ ેછે અન ેઅન્ય કાયોમા ંરુબચ નર્ી ર્ેતા તેમણે  “બેટા, ખબૂ સવેા ર્ઈ ગઈ !” 

એવ ુકહીને ટાળી દે છે. પરંત ુજેઓ કાયથના ભાર ને કારણે અર્વા કોઈ નવશેષ પહરક્સ્ર્નત ના ંકારણ ેપોતાનર્ી દૂર 

રહીને પણ જે નશષ્યો કષ્ઠ વેઠી  સેવા કરે છે,  તેમના પર ગરુુ કૃપા કરે છે! 

     ઉપયુથતત નવવેચનર્ી એ નર્ી સમજવાનુ ંકે ગરુુની પ્રત્યક્ષ સેવાનુ ંકોઈ મહત્વ નર્ી. ગરુુની આજ્ઞાનસુાર   

સેવા કાયથ કરતા રહીને નશષ્યોએ પ્રત્યક્ષ ગરુૂસેવા માટે પણ તત્પર રહવેાનુ ંછે. પરંત ુગરુુ ની સવેા કરવામા ંપન 
નવવેક રાખવો જોઈએ. ગરુુ માટે આવશ્યક એવી  દૈહહક સેવાની ખબૂ મયાથદા છે. અસખં્ય નશષ્યો ગરુુસેવા 
કરવા ર્ાગે તો ગરુુને “ તોબા-તોબા” કહવેાનો વખત આવે છે ! સારાશં- ગરુુને ખબૂ જ ઓછી સેવાની જરૂર 
હોય છે. જો બધા નશષ્યો તમેની સેવા કરવા ર્ાગશ ેતો તેમને આરામ મળવો મશુ્કેર્ ર્ઈ જશે ! એટર્ા 
માટે તેમની જરૂરીયાત પ્રમાણે તેઓ જેમન ેકહ,ે તેમણ ેસેવા કરવી જોઇએ.  

 ગરુુસેવા કરવાવાળા નશષ્યોએ એમ ન માનવુ ંજોઇએ કે વધારે પ્રમાણમા ંસેવા કરવી ઉબચત છે, એવુ ં
ન સમજતા, ગરુુને જોઇએ એટર્ી જ કરવી યોગ્ય છે !  એ બરાબર છે કે, ચા મોળી ન હોવી જોઇએ, પરંત ુ
ચા ગળી હોવી જોઇએ એમ માનીને ખબૂ જ ગળી કરી નાખવી એ નકુસાનકારક છે ! અત:, સેવા ઓછી પણ 
ન હોવી જોઇએ ને વધારે પણ ન હોવી જોઇએ. જે ગરુુને ગમે તેટર્ા પ્રમાણમા ં સેવા કરવી વાજબી છે. 
ગરુુસેવાની પદ્ધનતને જો એકવાક્યમા ંકહીએ તો – ગરુુ જેમને જે કરવાનુ ંકહ ેછે તે નશષ્યોએ ગરુુ કહ ેતેટર્ી 
અર્વા ગરુુને જેટર્ી આવશ્યકતા હોય તેટર્ી, તેમની ઈચ્છાનસુાર એટર્ા જ પ્રમાણમા ંસેવા કરવી જોઇએ. 



 કેટર્ાક નશષ્યો ગરુુની ઇચ્છાની પરવા કયાથ વગર પોતાની ઈચ્છાનસુાર સેવા કરે છે ! ગરુુને ભાવતુ ં
ભોજન ન બનાવીને પોતાને ભાવતા પાચં પકવાન બનાવે છે ! ગરમીની ઋતમુા ં હાર્ ધોવા માટે ગરમ 
પાણી આપ ેછે !  નશયાળામા ંપખંો નાખ ેછે ! ખબૂ જ મોટી માત્રામા ંપજૂોપચાર-નૈવેદ્ય પથ્ર્રની મનૂતિ માટે 
તો ચાર્ી જાય છે. પરંત ુમનૂતિપજૂાની જેમ ગરુુની પજૂા નૈવેદ્ધ વગેરે કરવુ ંઅનવચારીપણુ ંછે. 

 જુઓ, ગરુુ એટર્ે, ગમ ેતે ર્ાય પણ છે તો માનવ શરીર જ !  તેમને પણ નપ્રય-અનપ્રય વત્ત-ુ ઓછ ં
ર્ાગે છે. નશષ્યોએ બધી બાબતોનુ ં ધ્યાન રાખીને સેવા કરવી જોઇએ. નવવેકરહહત મખૂાથમીપવૂથક ભક્તત ન 
કરવી !  

 હવ,ે કેટર્ાકં માટે શરીરર્ી સેવા કરવી સગુમ હોય છે, તો કેટર્ાકં ન ેમાટે ધનર્ી. આવા સાધકો 
ઉત્સવ, સતતાહમા ંવધારે ધન આપી શકે છે. સગવડ ન હોય એવા ગરુુબધંઓુને સતતાહમા ંઆવવા માટે 
ધન દ્વારા સહાયતા કરી શકે છે. એક વખત સદ્દગરુુ શ્રી ભાઉસાહબે મહારાજે પોતાના નશષ્યોને કહ્ુ ં હત ુ,ં 
‘‘બેટા, કોઇ ગરુુભાઇ માટે ધનના કારણે સતતાહમા ંઆવવુ ંસભંવ ન હોય તો એવા કોઇ પણ ગરુુભાઇને ત ુ ં
તારી સાર્ે સતતાહમા ંજરૂરર્ી ર્ેતો આવજે.’’  

 તાત્પયથ - સપંન્ન નશષ્યો આ રીતે નવશેષ ધન સેવા કરી શકે છે. જો કે, સતતાહના ભડંારા પ્રસગં ે
તમામ નશષ્યોએ પોતાની શક્તત અનસુાર ધન આપવુ ંજ જોઇએ. અહીં એ વાતનુ ંપણ ધ્યાનમા ં રાખવાનુ ંછે 
કે, “તમામ ધાનમિક કાયોમા ંપોતાની શક્તત પ્રમાણે આપવુ ંજોઇએ.” આનો અર્થ ર્ોડુ ંઆપવુ ંએવો કરવામા ં
આવે છે. એટર્ે સસંાર વ્યવહારમા ંકંઇ પણ ઓછ ંનહી કરી,  કંઇ પણ કષ્ટ ર્ીધા વગર ઓછામા ંઓછ ંધન 
આપવુ.ં આ જ બધાનુ ં“સામથ્યથ અનસુાર’’ નુ ંઅર્થઘટન છે!  પરંત ુતેનો વાસ્તનવક અર્થ એ છે કે, જો િમે 
શ્રીમિં છો િો િમારી અમીરીને િોભે એવુ,ં પ્રમાણમા ંજો મધ્યમ ક્થથવિ હોય િો મધ્યમ ક્થથવિને િોભે એવુ ં
અને જો વનધતન હો િો િમે જેિલુ ં સહી િકો િેિલુ ં!  પરંત ુમોટા ભાગે જોવા મળ્યુ ંછે કે, જે ર્ક્ષાધીશ છે 
તેઓ પોતાના સખુ માટે હજારો રૂનપયા ખચે છે. કોઇ શહરેમા ંજાય તો ઉિમ હોટર્મા ં ઉતરે છે. છોકરા 
છોકરીના ર્ગ્નમા ં ૩૦-૪૦ હજાર ( ૧૯૪૦-૪૫ સાર્ે, હવે તો ૩૦-૪૦ ર્ાખ) સહજપણે ખચે છે. પરંત ુ
સતતાહમા ં શુ ં કરે છે? ત્યારે સામાન્ય વ્યકનત જે આપે છે, તેનાર્ી ૧૦ રૂનપયા જ વધારે આપે છે ! આ 
સામથ્યથ અનસુાર નર્ી !! તાત્પયથ - બધા નશષ્યોએ પોતાની શક્તતને સહન ર્ાય એટર્ે શક્ય એટલુ ંઓછ ં
નહી પણ શક્ય એટર્ો વધારે નવનનયોગ ગરુુકાયથ માટે કરવો જોઇએ. આમા ંજ આપણી સાર્થકતા છે !  

 તમામ સેવાઓમા ંશ્રેષ્ઠ એવી ગરુુસેવા એટર્ે, ગરુુએ જે બોધ આતયો છે તેને પોતાના આચરણમા ં
મકુવો. ગરુુ પર પણૂથ નવશ્વાસ રાખીને તેમની આજ્ઞાનુ ંપાર્ન કરવુ.ં ગરુુને ગમતુ ંપ્રેમકાયથ કરનારને એમનો 
પે્રમ પ્રાતત ર્ાય છે. ગરુુનો સૌર્ી વહાર્ો નવષય ‘‘આત્મબોધ’’ છે. જે વિષ્ય આ આત્મબોધ અખડંપણે 
જાગિૃ રાખ ે છે, િેના પર ગરુુ પ્રસન્ન થાય છે. અમે પહરે્ા ંપણ જણાવ્યુ ંછે કે પોતાના અહકંારનો નાશ 
કરીને, સ્વયનંી પરમાનદં ક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ કરનારા નશષ્ય પર સદ્દગરુુનો પણૂથ અનગુ્રહ રહ ે છે. ભાઇઓ! 
ગરુુભક્તતના આધારે તમારા ર્ક્ષ્ય પરમધામની પ્રાપ્તત કરો. સમજો - તમારે દૂધ ર્ાવવુ ંછે તો તેના માટે 



એક વાસણ જરૂરી છે. વાસણ વગર દૂધ ર્ાવી શકાય છે? ગરુુભક્તત જ તે વાસણ છે કે જેમા ંજ્ઞાનસધુા રૂપી 
દૂધ ભરી શકાય છે.  

  ભક્તત ભતત ભગવતં ગરુુ 

  ચતરુ નામ વપ ુએક ! 

 ભક્તત, ભતત, ભગવતં, ગરુુ એવા ચાર નામર્ી કીધેર્ી વસ્ત ુએક જ છે. એટર્ા માટે ગરુુ ઉપાસના 
ઈશ્વર ઉપાસનાની જેમ જ કરવી જોઇએ. ગરુુ એક માનવ છે એવી ભાવના રાખવી નહીં. સામાન્ય ઇશભક્તત, 
તેનુ ંફળ ગરુુભક્તત અને છેલ્ર્ે ગરુુતરફર્ી ઈશના સ્વરૂપનુ ંજ્ઞાન ર્ઇ વાસ્તનવક ઇશભક્તત એવો ક્રમ છે.  

 અહીં આપ એક પ્રશ્ન કરી શકો છો કે “સ્વયનંી સાધનાના બળે ઈશસ્વરૂપનુ ંજ્ઞાન ર્ઇ શકે છે ? જો 
એમ હોય તો ગરુુભક્તત કરવાની શુ ંજરૂર છે? એવુ ંહોય તો ગરુુ ન કરીને પણૂથ 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 પરુુષોને પણ ર્ાબંા સમય સધુી સાધના કયાથ પછી જ 
સાક્ષાત્કાર ર્યો, એ વાત સાચી છે. પણ તેમના જેવી યોગ્યતા અન ેપ્રયત્નનો છાટંો પણ ન હોય તેવી 
સામાન્ય જનતાને ગરુુની કોઇ આવશ્યકતા નર્ી એ કહવેુ ંઘાતક ઉપદેશ છે ! ગરુુ વગર પોતાના ર્ક્ષ્યને 
પ્રાતત કરવાવાળા એ સતં પરુુષોએ પણ આગળ જતા ંએ જ ઉપદેશ આતયો છે કે ‘‘ અમારે ખબૂ જ દુ:ખ, 
કષ્િ સહન કરવુ ંપડ્ુ ંછે ! િમે ગરુુભક્તિ કરીને એ રહથયને સલુભિાથી જાણી લો.’’ શ્રી રામદાસ થિામીએ 
પણ ‘‘દાસબોધ’’ મા ંગરુુમહહમાનુ ંવિિેષ રૂપે િણતન કર્ુત છે.  

 ઇશકૃપા શુ ં છે? ઇશ્વરે મનષુ્યદેહ આતયો, ભક્તત કરવા માટે સાધન ઉપર્બ્ધ કરી આતયુ,ં 
મમુકુ્ષતુાની મહરે કરી, સદગરુુના ં દશથન કરાવ્યા ંઅને ગરુુ રૂપર્ી “સ્વયનંા સ્વરૂપનો” અને “પરાભક્તતનો” 
બોધ પ્રાતત કરાવ્યો. આ બધુ ં ભતતોના ઉદ્ધાર માટે ઇશ્વરે આપણન ેઉપર્બ્ધ કરાવ્યુ,ં છતા ં મનષુ્ય  આ 
ઈશકૃપા તરફ ધ્યાન જ નર્ી દેતો અને કહ ેછે, ‘હ ેઈશ્વર! મારો ઉદ્ધાર કયારે કરશો?’  આવી પ્રાર્થના કરતા 
રહશેો તો ઈશ્વરે શુ ંપોતાનુ ંમાથુ ંફોડી ર્ેવુ?ં ઇશકૃપાનો અર્થ છે: ઇશ્વરના મખુ્યરુપ એવા પોતાના આત્માનો 
સાક્ષાત્કાર કરીને પરમાનદંમા ંક્સ્ર્ત ર્ઇ જવુ.ં આ વાત મદંબદુ્ધદ્ધવાળાને કયારે સમજાશે?   
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પ્રકરણ-૩ 

સખુનુ ંમગૃજળ 

૧) આનર્િક રીતે સધ્ધર ક્સ્ર્નતમા ં રહવેાવાળા ર્ોકો પૈકી મોટાભાગના ર્ોકો અનેક દુરાશાઓર્ી ઘેરાયેર્ા 
રહીને સદા અસતંષુ્ટ રહ ેછે ! તેમની કામનાઓની પનુતિ કલ્પવકૃ્ષ પણ નર્ી કરી શકતુ ં ! તઓે ખરેખર જ 
આવશ્યક ન હોય તેવી અને અસ્વાભાનવક દીઘથ આશાઓ રાખીને નવનાકારણ નનરાશ રહ ેછે. 

૨) એક વખત માનસક અઢી હજાર ( ઇ.સ. 1940 – 45 ના સમયનો પગાર) કરતા ંવધારે વેતન મેળવતા 
અનધકારીઓની તર્બમા ં ‘સખુી કોણ?’ એ નવષય પર ચચાથ ર્ઇ. બધાએં કહ્ુ-ં પહરે્ી તારીખ વીતી ગઈ 
એટર્ે પત્યુ!ં ર્ાબંા-ંર્ાબંા ંબબર્ો સાર્ે-સારે્ આવી જાય છે. પાચં તારીખ સધુી માડં માડં બખસ્સામા ંપસૈા રહ ે
છે. પછી બખસ્સુ ંખાર્ી ! આ રીતે અનેક પ્રકારે ચચાથ કયાથ પછી તમામ અનધકારીઓએ નનષ્કષથ પર આવ્યા 
કે,‘એક પણ પૈસો પાસે ન રાખવાવાળો બભખારીજ સૌર્ી વધ ુ સખુી છે.’ ! સારાશં- પ્રત્યેક વ્યક્તતન ે આ 
સસંારમા ંપોતાના નસવાયના અન્ય બધા જ સખુી ર્ાગે છે ! 

૩) હમેંશા સખુ પ્રત્યક્ષ આવીને તમને મળે છે, તો પણ મનષુ્યના મનમારં્ી કાલ્પનનક દુ:ખ જતુ ંજ નર્ી ! 

૪) આયષુ્ય  હોય ત્યા ંસધુી ભાનવ જીવનની તૈયારી માટે જ પહરશ્રમ કરી વતથમાન જીવનને શનૂ્યમા ંવેડફી 
દેવુ ંઆ માનવનો ભ્રમ છે. બાલ્યાવસ્ર્ા પછી 13-14 વષથ નવધાભ્યાસ કરવામા ંર્ોકો વાપરે છે. બી.એ કે 
એમ.એ ની પદવી મળ્યા પછી તેઓ ૨-૩ વષથ નોકરીની શોધમા ંખચે છે. નોકરી મળ્યા પછી પણ યવુાનો 
પદોન્નનત માટે અન્ય પરીક્ષા આપવાના પ્રયાસમા ં કે પોતે હોય ત ે કંપની નસવાય વધારે પગાર આપનાર 
અન્ય કંપનીમા ં નોકરી મળેવવા માટે પ્રયત્નશીર્ રહ ે છે. આ રીતે, પ્રતયેક વ્યક્તત પોતાના વતથમાન 
જીવનન ેઆશા-આકાકં્ષાઓમા ંવેડફી નાખે છે. તાત્પયથ - તમામ વ્યક્તતઓ પોતાનુ ંજીવન, ભાનવ જીવન માટે 
જ વેડફે છે !! આવા ભાનવ જીવનરૂપી મગૃજળ પાછળ દોડનારા માનવપ્રાણીના વતથમાન જીવનમા ં
અતપૃ્તતઓ અને ખાર્ીપો જોવા મળે છે, તો એમા ંકયુ ંઆશ્ચયથ છે! 

૫) મનષુ્ય, ‘‘હુ ંઅને મારંુ’’ મા ંજ સખુ માને છે અને તે સખુ પરત મેળવવા માટે જ કાયથ કરવામા ંર્ાગ્યો 
રહ ેછે. પરંત ુઆ ર્ેણ-દેણના વ્યાપારમા ંએવો ચમત્કાર ર્ાય છે કે તે પોતાના સખુની ગાસંડી પણ ખોઇ 



બેસે છે. વ્યવહારમા ંજો કયારેક કોઇ આત્મીયજનની કૃપા ર્ઇ, તો જ તે મેળવેર્ સખુમારં્ી જરાક જેટલુ ં
સખુ પ્રાતત કરે છે ! 

૬) નવષયનો નાશ ર્વાર્ી કે તમારાર્ી દૂર જવાર્ી દુ:ખ ર્ાય છે. માની ર્ો કે તમારી પાસે આખ ુજીવન 
પસાર કરવા માટે પરૂતી સપંનિ ઉપર્બ્ધ હોય તો પણ વદૃ્ધાવસ્ર્ામ કે રોગગ્રસ્ત શરીરને ર્ીધે ભોગો 
ભોગવવાની શક્તત ન રહ ેત્યારે તે બધા ં નવષયો નકામા ર્ઇ જાય છે ! સારાશં- નવષય સખુ એક કલ્પના 
માત્ર રહી જાય છે, આ વાત બબલ્કુર્ નનનશ્ચત છે.  

૭) મનષુ્ય કયુ ંસખુ ઇચ્છે છે એનુ ંજો પરીક્ષણ કરીશુ ંતો માલમૂ પડશે કે તેને એવા સખુની અપેક્ષા છે કે જે 
એકવાર મળ્યા પછી સદૈવ તેની સાર્ે જ રહ.ે જેનો કયારેય નવયોગ ન ર્ાય. 

૮) વસ્તતુ: આપણે આનદં સ્વરૂપ જ છીએ. પરંત ુએ ન જાણીને તે અન્ય નવષયો (પદાર્ો અને વ્યક્તતઓ) 
પાસેર્ી આનદંની અપેક્ષા રાખે છે. આર્ી જો આપણને કોઇ નવષય મળી જાય, તો જ આનદં ર્ાય છે. જેમકે 
ધન મળે તો આનદં, પત્ની-બાળકોનો પ્રમે મળે તો આનદં, સમાજમા ં પ્રશસંા ર્ઇ કે સન્માન મળ્યુ ં તો 
આનદં, વગેરે. આ રીતે, આપણે સ્વતતં્ર એવા આનદંન ેધન, પત્ની-બાળકો, ર્ોકો વગેરેને સોંપીને પરાધીન 
ર્ઇ જઇએ છીએ. તેઓએ કૃપા કરી તે આતયો તો તે સમય પરૂતા આનદંીત અનભુવ કરીએ છીએ અને 
તેના અભાવમા ંદુ:ખી ર્ઇએ છીએ. આપણે અપેક્ષાઓ રાખી તે પણૂથ ર્ઈ જાય તો સખુી, નહીં તો દુ:ખી એવા  
દ્ધન્દ્ધમા ં ફસાઇ જઇએ છીએ. દરરોજની હદનચયાથમા ં કેટર્ાક ઉદાહરણો જોઇએ તો - કાયાથર્યમા ં વેતન 
વધારાની અપેક્ષા રાખે છે, જેની પર ઉપકાર કયો હોય તે આભાર માની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરે તેની રાહ જુએ 
છે. પત્ની-સતંાનો પાસેર્ી પ્રેમની અપેક્ષા રાખે છે. વપેારમા ંમોટો ફાયદો ર્ાય, ર્ોટરી ર્ાગે એવી ઈચ્છા  
કરે છે. આવી રીતે, કોઇ ન કોઇ અપેક્ષા કરી, તે પ્રાતત કે અપ્રાતત ર્ાય તો સખુી અર્વા દુ:ખી ર્ાય છે.  

૯.  માયાની રમત - એક ચમત્કારી ડોશીની વાતાથ— 

 ‘‘ એક ધતુથ ડોશીએ ચાર ર્ોકોને કામ પર રાખ્યા. કામ એ હતુ ંકે મોટા ઘડામા ંઆખો હદવસ પાણી 
ભરવાનુ ં! આ કામ માટે તે ડોશીએ તેઓને ભોજન અને પરૂતા પ્રમાણમા ંધન આપવાનુ ંઆશ્વાસન આતયુ.ં 
ચારેય જણે પોતાની સહમનત આપી દીધી અને કામ કરવા ર્ાગી ગયા. પરંત ુચમત્કાર એ ર્યો કે તે ઘડામા ં
આખો હદવસ પાણી નાખવા ંછતા ંઘડો ભરાયો જ નહીં ! કેમકે, ડોશીએ તે ઘડાની નીચે એક કાણુ ંપાડ્ુ ંહત ુ ં
અને તે કાણા ંસાર્ે એક પાઇપ જોડીને પોતાના ંખેતરમા ંપહોંચાડતી હતી !! તે માણસોને દરરોજ એ કામ 
કરતા-ંકરતા ં એક વષથ પરૂૂ ં ર્વા આવ્યુ,ં ત્યારે તેમણે ડોશી પાસે પગાર માગં્યો. ડોશીએ કહ્ુ ં કે તમે 
વારાફરતી આ બારીમા ં તમારંુ મોઢુ ં નાખો હુ ં તમને અંદરર્ી પેસા ચકૂવી આપીશ. જ્યારે તે મજૂરોએ 
પોતાના માર્ા ંઅંદર રાખ્યા ંત્યારે તે ઠગારી ડોશીએ મજૂરોના ંમોં પર એક-એક ડડંો માયો ! ચારે મજૂરોએ 
અંતમા ંઆ નવષય પર પરસ્પર વાત કરી તો દરેકે તમામે પોતાના ટટૂી ગયેર્ા ંદાતંોની સખં્યા જ કહી.’’  

      ઉપરની વાતાથમાનંી ડોશી ની જેમ માયા છેલ્ર્ે સખુ આપશે એવી ર્ાર્ચ આપી બધા મનષુ્યોને ફતત 
ભોજન અને કપડા ંર્િા આપી કામ કરાવી ર્ે છે ! મનષુ્ય આ આશારૂપી નવશાળ ઘડામા ંમમત્વનુ ંજળ 
ભરતો રહ ેછે. તે આ કામ પોતાની શક્તત, બદુ્ધદ્ધ અને ઉત્સાહ ખતમ ર્ાય ત્યા ંસધુી કરતો રહ ેછે અને અંતે 



આ માયારૂપી ડોશી વદૃ્ધાવસ્ર્ા અને રોગરૂપી ટટેૂર્ા ં દાતં જ મનષુ્યના હાર્મા ં પકડાવે છે ! આ ટટેૂર્ા ં
દાતંવાળા મનષુ્યની જેમજ સસંારી મનષુ્ય પણ પોતાના ંજીવનના અંત કાળમા ંપોતાની વદૃ્ધાવસ્ર્ાની પીડા 
અને વ્યાનધઓના નવષયમા ંજ ચચાથ કરતા ંરહી જાય છે !  

૧૦) સાધકને હરેાન કરવાવાળી તેને બળપવૂથક સસંારમા ં ઢસડી જવાવાળી અને દરરોજ વારંવાર તે જ 
નવષયોનુ ં જ બચિંતન કરાવવાવાળી આ કઇ બાબત છે? જો તેનુ ંબારીકાઇર્ી નનરીક્ષણ કરવામા ંઆવે તો 
આપણને ખ્યાર્મા ંઆવશે કે એનુ ંમખુ્ય કારણ છે કે, મનષુ્ય દ્વારા કરવામા ંઆવેર્ દૃઢ નનશ્ચય કે સસંારના ં
કેટર્ાક કામો કરવા અત્યતં જરૂરી છે અને તેમને પરૂા ંકરી ર્ઉં એટર્ે હુ ંમતુત ર્ઇ જઇશ. સાસંાહરક કાયો 
કેમ કરીને પરુા ં કરી શકાય તેના જ ઉપાયો શોધવામા ં તે રાત-દીવસ વ્યસ્ત રહ ે છે. દરેક જણ આન ેજ 
પોતાનુ ંકતથવ્ય માનીને અહ ંઅને મમતાની જાળમા ંફસાયેર્ો રહી હરેાન ર્ાય છે ! 

 ફરી એકવાર કહીએ છીએ કે, મનષુ્ય બચિંતાઓનો બહુ મોટો ભાગ તો પોતાના કતથવ્ય પણૂથ કરવાની 
બાબતે જ હોય છે. પરંત ુ તેમ ન કરતા ંઅન્યોની જવાબદારીનો ભાર સ્વય ંપોતાની ઉપર ર્ાદીને પછી 
તેનાર્ી મતુત ર્વા માટેના પ્રયત્નો જાણે સ્વય ંજ ખદુના હાર્ને એક મોટા પથ્ર્ર નીચે રાખીને હાર્ન ે
પથ્ર્ર નીચેર્ી છોડાવવા જેવુ ંછે ! એ કતથવ્યોને પણૂથ કયાથ પછી કંઇક વધારે પ્રાતત ન ર્તા,ં ત્યાર પછી ત ે
પોતાની પવૂથ ક્સ્ર્નતમા ંજ રહ ેછે. મનષુ્ય હમેંશા એ ભ્રમમા ંરહ ેછે કે પોતાના ંકતથવ્યો પરૂા ંકયાથ પછી પણ 
મારે સખુી ર્વા માટે કંઇક વધારે ધન કમાવુ ંજોઇએ.  

 જન્મર્ી ર્ઇને આજ સધુી આ રીતે અનેક કતથવ્યોને પણૂથ કયાથ પછી પણ આ કાયથકર્ાપોર્ી સખુ 
મળ્યુ ંનર્ી એ પ્રત્યેક મનુષ્્યનો  અનભુવ છે.   

૧૧) મનષુ્ય પોતાના દૈનનક જીવનમા ં સામાન્ય કમોની તેમજ આવનારી નાની-મોટી મશુ્કેર્ીઓની અને 
કાલ્પનનક અડચણોની પોટર્ીને બાધંીન ેપોતાના માર્ા પર રાખી તેના ભાર નીચે દબાઇ જઇ રહ્યો છે ! 
એનાર્ી ત ેખબૂ જ મોટા સકંટમા ં ફસાઇ ગયો છે અને તેનો સામનો કરવાની ત્રેવડ મારામા ંનર્ી, એવી 
ભાવના રાખી નનસાસા નાખે છે ! પરંત ુ હોય કે ન હોય તે બધાનો સરવાળો કરી તેમજ તેમા ં કલ્પનાના 
ભતૂને ઉમેરી બાધેંર્ી આ સકંટરુપી પોટર્ી ખોર્વી શક્ય છે. આશ્ચયથની વાત એ છે કે વિચાર નામના 
હાથથી આપણે આ પોિલીને ખોલિાનુ ંિરૂ કરિાથી િેમા ંબાધેંલુ ંપિતિ જેિડંુ મોટંુ કલ્પનારૂપી ભિૂ ભાગી 
જાય છે!  અને અંિે સમથયા રૂપી પોલી લાકડી સરળિાથી િોડી િકાય છે ! 

૧૨) જીવનમા ંપ્રારબ્ધ અનસુાર દુ:ખ આવવાનુ ંજ ! તમારા પ્રયત્નોનો એની ઉપર કોઇ પ્રભાવ પડતો નર્ી. 
દુ:ખ આવવાના ંઅનેક નનનમિો હોય છે. જેમકે, આપણા આતતજનોના સ્વભાવ, તેમના દ્વારા ર્યરે્ા ં કમો 
અને તેમા ં તમને ભાગીદાર બનાવનાર તેના કડવા ં ફળ, વગેરે ઉપર તમારો કોઇ અંકુશ નર્ી. અર્વા 
આકક્સ્મક રીતે બનતી ઘટનાઓમા ંતમે શુ ંકરી શકો છો? ઉદાહરણાર્થ- આપ ન ઈચ્છો તો પણ રોગ ર્વાનો 
હશે તો ર્ાય જ છે ને? આવી પરીક્સ્ર્તીમા ંદુ:ખ ન આવે તેવુ ંકરીએ, એવુ ંકહવેાનુ ંઅજ્ઞાન છોડી, એ બધુ ં
પ્રારબ્ધના અનસુાર આવે છે એમ સમજીને એનાર્ી અબર્તત રહવેાનો માગથ શોધી ર્ેવો. 



૧૩) વૈરાગ્યનો શો અર્થ છે? શુ ં ભોજન ન કરવુ ં તે, વાતચીત ન કરવી વગેરે બાહ્ય હક્રયાઓને વૈરાગ્ય 
કહવેામા ંઆવે છે? નહીં વરૈાગ્યનો અર્થ છે નવષય-વાસનાનો અભાવ અન ેમન દ્વારા સમ્યક્ ક્સ્ર્નત પ્રાતત 
કરી ર્ેવી તે. નવષય-વાસના અને તેના કારણે ઉપજતી બચિંતા અને દુ:ખર્ી મકુ્તત આ જ વૈરાગ્ય છે. આમ ન 
કરી નવબક્ષતતપણાની બાહ્ય હક્રયાઓ કરવાર્ી કોઇ ફળ મળતુ ંનર્ી. 

૧૪) સસંાર કયારેય સખુ નર્ી આપતો. તેમ છતા ં આગળ આપીશ, આટલુ ં ર્યા પછી આપીશ, એવુ ં
ગમેતેમ સમજાવી છેલ્ર્ે કાઇં નર્ી આપતો ! આમ નવચારતા-નવચારતા શાહરરીક રોગ, વદૃ્ધાવસ્ર્ા આવે 
એટર્ે સખુની માગં પણ સમાતત ર્ઇ જાય છે. રોગોને દૂર કરવાના પ્રયાસો કરી કરીને નાકે દમ આવી જાય 
છે. પછી સખુ ક્યારે માગંશો? આ રીતે, સખુની આશા બધંાવતા-બધંાવતા અંતમા ં સખુ ન આપવાની 
માયાવી જજંાળની અબભર્ાષા, સહજતાર્ી પરૂી ર્ઇ જાય છે. સારાશં- માયાની આ રમત એવી છે કે શરીર 
વદૃ્ધ ર્ાય ત્યા ંસધુી સખુ આગળ આગળ ધકેર્ીને તે પછી રોગ-જરા અને મતૃ્યનુ ુ ં દુ:ખ સાતત્યપવૂથક આપ ે
છે.  

૧૫) આ જજંાળ મારી છે, એમ મોહમા ંનાખીને માયા માણસને કમથમા ંપ્રવિ કરે છે. માણસ જે ધન એકઠંુ 
કરે છે, તે મારંુ જ છે એમ સમજે છે. પરંત ુઆ નમર્કતમા ંઅનેક ભાગીદાર છે. માણસ એકર્ો શ્રમ કરી 
કમાય છે, તર્ા પોતાના હોવાનો વેષ ધારણ કરી આવનારાઓને પોતાની નમર્કત વહેંચી નાખ ેછે અને મારંુ 
મારંુ કરી એ બધુ ંછોડી જાય છે, આ પ્રપચંની રીત છે. સારાશં – પ્રપચં કરવો એ બીજા માટે અન ેપરમ 
અર્થ માત્ર સ્વહહત માટે ! 

૧૬) ગરુુ ઉપદેશ કરે છે કે તમ ેતમારો આનદં તમારી પાસ ેરાખો. એને બીજાન ેઆધીન ર્વા દઇ પછે 
તેમની પાસે આનદં માગવો પડે એવી ક્સ્ર્નત પેદા જ ન ર્વા દો. એક બદુ્ધદ્ધહીન ધનવાને પોતાની ર્ાખોની 
સપંનિ તેના એક પાડોશીને સાચવવા આપી દીધી અને દરરોજ તેની પાસેર્ી ખચથ કરવા માટે ર્ોડી-ર્ોડી 
રકમ માગંી ર્ેતો હતો ! તેના ધતૂથ નમત્રએ ર્ોડુ ંઘણુ ંઆપી તેની તમામ સપંનત કબ્જે કરી ર્ીધી !! નવષયો 
પર નવશ્વાસ રાખીને તેમારં્ી આનદં મેળવવાના પ્રયાસો છોડી દો અને ખદુમા ં જ ઉપર્બ્ધ આત્મસખુનો 
અનભુવ ર્ો. તમે સાગરની જેમ આનદં ભડંાર ર્ઇ જાઓ. નવષયરૂપી નદીઓ તમારામા ં નવર્ય ર્ઇ જવી 
જોઇએ ! 

 ‘‘તમે આનદંનો ખજાનો છો, એટર્ે શનૂ્યરુપી નવષયોને જેટર્ો માગે તેટર્ો આનદં આપો. અર્ાથત 
પત્ની અને સતંાનો પર આનદંની પે્રમની વષાથ કરો ! સપંનિર્ી સખુની આશા રાખો નહીં પરંત ુસપંનિને 
તમારા શે્રષ્ઠત્વની ઝાખંી ર્વા દો ! કીનતિર્ી સખુની આશા રાખો નહીં પરંત ુતમારી પરમ ઉચ્ચ ક્સ્ર્નતર્ી 
કીનતિને ગૌરવ ર્ેવાનો અવસર આપો !’’  

 
 
 
 

પ્રકરણ-૪ 



સતતાહ (આધ્યાત્ત્મક ઉત્સવ) નો ઉદે્દશ્ય 
( સને 1989 મા ં૮૧મા જન્મોત્સવ પર પ્રર્મ હદવસે કરેલુ ંપ્રવચન) 

 
 અહીં આજર્ી ઉત્સવનો પ્રારંભ ર્ઇ રહ્યો છે. જન્મોત્સવ તો ફતત નનનમિ માત્ર છે. સતતાહનો ખરેખર 
ઉદે્દશ્ય તો આધ્યાત્મ જ્ઞાનનુ ંપ્રનતપાદન અને આધ્યાત્ત્મક નવષયોનુ ં નવશ્ર્ેષણ કરવાનો છે. તેના માટે આ 
એક સયુોગ છે. એ ઉદે્દશ્યન ેધ્યાનમા ંરાખીને અમ ેઆ ઉત્સવને ભવ્ય રીતે ઉજવીએ છીએ. તમે કહશેો -  
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 કરતા ંરહીશુ ંતો કોઇ સાભંળશે નહીં. 
એટર્ા જ માટે પ્રર્મ તેમને ર્ોડા આકનષિત કરી પછી જ્ઞાનબોધ આપવો ઉબચત જણાય છે. જે રીતે એક 
મદારી સાપનો ખેર્ દેખાડતા પહરે્ા ંજનતાને એકનત્રત કરવા માટે પહરે્ા ં ઢોર્ વગાડે છે અને પોતાના 
જબંહુરયા સારે્ હસી-મજાક કરે છે. એ પછી જ ત ે પોતાનો સાપનો કરંહડયો ખોર્ે છે. એ જ પ્રમાણે આ 
સતતાહનો હતે ુબભન્ન- બભન્ન પ્રકારની રુબચવાળા શ્રોતાઓને આકનષિત કરીને તેમને જ્ઞાન બોધ દેવાનો છે. 
 વેદાતં વાડમયમા ંજ્ઞાનની ઉપમા સપથ સાર્ે કરેર્ છે. ભગવાન નવષ્ણ ુશેષશાયી છે ! અર્ાથત ્તેઓ 
સપથની પર્ારી પર શયન કરી રહ્યા છે. અર્ાથત ્ભગવાને જ્ઞાનનુ ંશરણુ ંર્ીધુ ંછે. તાત્પયથ - આ સમારોહનો 
પણ હતે ુએ જ છે કે શ્રોતાઓને અધ્યાત્મ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તતનો માગથ હાર્વગો ર્ાય. એ હતેરુ્ી આ 
ઉત્સવમા ંઅનેક જ્ઞાની સત્પરુુષોને આમનંત્રત કરવામા ંઆવ્યા છે. સતંોનુ ંઆગમન કોઇ નનનમિ વગર ર્ઇ 
શકે નહીં. ઉત્સવનુ ંકારણ આતયુ ંએટર્ ેએ અહીં આવ્યા છે અને હવે આપની સમક્ષ જ્ઞાનનો ભડંાર ખોર્ીને 
રાખશે. આપણે આ સત ્પરુુષોની સહજ વાણીમારં્ી ઘણુ ંબધુ ંશીખી શકીએ છીએ. 
 સદા સતંોબભગતંવ્યા યધથ તયપુહદશનંત ન । 
 યનષ સ્વૈરકર્ાસ્તેષા ંઉપદેશાભવનંત ન:  ॥ 
 મહનષિ વનસષ્ઠ શ્રી રામને કહી રહ્યા છે કે માત્ર સત્પરુુષોના ંપ્રવચન ર્ી જ ર્ાભ ર્ાય છે, એવુ ંનર્ી. 
તેમના ં દશથનર્ી પણ અપાર ર્ાભ મળે છે. તેને ર્ીધે તમારા કેટર્ાય પાપ નાશ પામે છે, અન ે નવવેક 
ઉત્પન્ન ર્ાય છે. જયારે ફતત તેમનુ ંદશથન જ મહાન ર્ાભકારી છે તો તેમના સ્પશથ અને સભંાષણર્ી કેટર્ો 
ર્ાભ મળશે, એ કહવેાની આવશ્યકતા છે ? તાત્પયથ - સત્પરુુષોની અનભુવપણૂથ વાણીના શ્રવણર્ી કૃતાર્થતા 
ર્ાય છે. આ જ હતે ુધ્યાનમા ંરાખી સતતાહ-સમારોહમા ંભાગ ર્વેો જોઇએ.  
 જ્ઞાનનો નવષય કોર્ેજના ભણતરની જેમ ર્ોડો કહઠન હોય છે. ભક્તત સરુ્ભ છે, પરંત ુ ભક્તતમા ં
અનન્યતા હોવી જોઇએ. અહીં જે સતંો પધાયાથ છે તેઓ જ્ઞાન અન ે ભક્તત બનેંનુ ં સરળતાર્ી નવવેચન 
કરવાવાળા છે. આ આત્મજ્ઞાનના રહસ્યોને શ્રોતાઓ પોત-પોતાની યોગ્યતાનસુાર ગ્રહણ કરે એજ અમારો 
ઉદે્દશ્યછે. અહીંયા તમામ આકષથણ છે ! સ્નાન, ભોજન, સવુ્યવસ્ર્ા, ગાયન વગરેે મનોરંજન ઉપર્બ્ધ છે. 
પરંત ુઅહીંનો મખુ્ય નવષય એટર્ે પ્રવચન અને અહીં પ્રનતપાદીત કરેર્ નવષયનુ ંગ્રહણ કરવુ ં તે છે. બીજુ ં
બધ ુભરૂ્શો તો ચાર્શે,પણ શ્રવણ કરેલુ ંજ્ઞાન સગં્રહહત કરી રાખવાનુ ંછે. 
 શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી એ ‘‘દાસબોધ’’ ના પ્રારંભે પ્રર્મ દશકના પ્રર્મ સમાસમા ંઉપોદઘાતરુપે 
બધુ ંજ કહી દીધુ ં છે. આ ગ્રરં્મા ંકયા ંકયા ં નવષયોનુ ંપ્રનતપાદન છે, એ સાભંળવાનો અનધકારી કોણ? આ 
ગ્રરં્ શ્રવણ કરવાર્ી શુ ંફળ મળશે? વગેરે આ ગ્રરં્ના અનબુધં ચતુષ્્ટય ખબુ જ માનમિક રીતે કહ્યા છે. 



 
 મોટેભાગે ર્ોકોનો અબભપ્રાય એવો હોય છે કે ‘‘અમે જ્ઞાનના અનધકારી નર્ી. સ્નાન, સધં્યા, જપ, 
તપ કતથવ્યપાર્ન કરવાવાળાઓન ેજ જ્ઞાનનો અનધકાર મળે છે.” નવહહત કમથયો કરીને બચિ-શદુ્ધદ્ધ કયાથ પછી 
જ્ઞાનમા ંપ્રવેશ કરી શકાય છે. આવુ ંર્ગભગ બધા પ્રનતપાહદત કરે છે. પરંત ુસાધન-ચતષુ્ટયમા,ં જ્ઞાન પ્રાતત 
કરવાને માટે, કોઇપણ કમથનુ ંકોઇ બધંન નર્ી બતાવ્યુ.ં જ્ઞાનાનધકારનુ ંનનદેશન કરતી વખતે, આવા ંકોઇ કમથ 
કરવા જોઇએ કે અમકુ અમકુ યજ્ઞ કરવો જોઇએ, એવુ ં કંઇ બતાવ્યુ ં નર્ી. નવવકે, વૈરાગય, શમદમાહદ 
ષટ્સપંનિ, મમુકુ્ષતુા એ બધા સાધકોની અંતક્સ્ર્થતી સારે્ સબંનંધત છે, એ ધ્યાનમા ંરાખો! આ ર્ક્ષણો હોય 
એટર્ે બસ ! એ ગમે ત ેરીતે આવશ ેતો ચાર્શે. 
 આપ સૌ જ્ઞાન અને ભક્તતના અધીકારી છો એટર્ા જ માટે અહીં આવ્યા છો. આ સ્ર્ાનમા ંઆવવુ ં
સાર્થક ર્વુ ં જોઇએ, ઉદ્ધાર ર્વો જોઇએ એવો નવચાર આવ્યો છે, એટર્ ે પ્રમખુ અનધકારી ર્ક્ષણ એવુ ં 
મમુકુ્ષત્વ આપની અંદર છે, એ નસધ્ધ ર્વા જેવુ ંર્યુ.ં 
 ‘‘ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનમ’્’ એટર્ે મોક્ષ પ્રાતત કરી ર્ેવો, એવી ઈચ્છા માનવના ઉદ્ધારનુ ંમળૂ કારણ છે. 
જ્ઞાની પરુુષ ગ્રરં્ો ર્ખ ેછે, પ્રવચન કરે છે, એને વાચંીને કે સાભંળીને જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ેવુ,ં એવુ ંમમુકુ્ષતુ્વ 
ન હોય તો કોઇ કાયથ ર્ત ુ ંનર્ી. એક મોટી હોક્સ્પટર્ બાધંી તેમા ંતજજ્ઞ ડોતટર પણ નનયતુત કરી દીધા, 
પરંત ુ ત્યા ં કોઇ પણ રોગી ન આવે તો નવચારો કે આ હોક્સ્પટર્નો નાગાર્ેન્્ની જેમ શો ર્ાભ? ( 
નાગાર્ેન્ડમા ંઆમ જ ર્ાય છે. ત્યાનંી જનતાને ભતૂ-પ્રતે પર અનધક નવશ્વાસ છે. તેઓની એવી માન્યતા છે 
કે બબર્ ચડાવવાર્ી રોગ ઠીક ર્ઇ જાય છે. એટર્ા માટે ત્યા ંર્ોકો ઔષધાર્યમા ંનર્ી જતા.) હવ ેઆવા 
સ્ર્ળે કે જય ં રોગના નનદાન માટે રોગી જ નર્ી આવતા તો ત્યા ં દવા ર્ઇને, દવા સાર્ે ડોકટરોન ે
ઔષધાર્યમા ંબેસાડવાર્ી શુ ંર્ાભ ર્વાનો? 
 એક બીજુ ં ચમત્કાહરક ઉદાહરણ સાભંળો. મહારાષ્રમા ં દાપચેરી નામનુ ં એક સ્ર્ાન છે. અહીયા ં
આહદવાસીઓની બહુમનત છે. સરકારે તેઓને રહવેા માટે બે-બે ઓરડાવાળા પાકા મકાન બનાવ્યા હતા, 
પરંત ુતે મકાન ખાર્ી પડ્ા ંહતા.ં અમને એ જોઇને ખબૂ જ આશ્ચયથ ર્યુ.ં તપાસ કરતા ધ્યાનમા ંઆવ્યુ ંકે તે 
આહદવાસી પોતાની તટેૂર્ી, દરવાજા વગરની જીણથ-શીણથ ઝપંડીઓમા ં જ રહવેા ઈચ્છતા હતા! આ બધુ ં
કહવેાનો ઉદે્દશ્ય એટર્ો જ કે જો મનષુ્યમા ંમળૂભતૂ રીતે જ પોતાના ઉદ્ધારની ઈચ્છારૂપી મમુકુ્ષત્વ હશે તો જ 
આગળની યાત્રા ર્શ!ે 
 આ જ્ઞાનનુ ંશુ ંફળ છે? આપણે કોઇપણ કમથમા ંએ જોઇને પ્રવિૃ ર્ઇએ છીએ કે આનુ ંફળ કેવુ ંછે. 
જેટલુ ંમોટંુ ફળ એટલુ ંમોટંુ કાયથ હોય છે. અહીંયા આવીને આપણ ેજ્ઞાનીઓને ભક્તતપવૂથક સાષ્ટાગં પ્રણામ 
કરીએ છીએ અને પ્રવચનો પે્રમપવૂથક સાભંળીએ છીએ. પરંત ુર્ૌહકક જગતમા ંઆપણે કોઇનુ ંગમે તેટલુ ંમોટુ 
વ્યકનતત્વ હોય તો પણ તનેે કયારેય સાષ્ટાગં પ્રણામ નર્ી કરતા. અહીં આપણ ેગરુુને પગ ેપડીએ છીએ. 
તેની અર્થ એ છે કે અહીં કોઇ નવશેષ ફળની પ્રાતતી ર્ાય છે. એ નવશેષ ફળ કયુ ંએ ટૂંકમા ંકહવેુ ંપડે તો- 
જીવનમા ંઆપ સૌ અનેક મશુકેર્ીઓ વેઠીને ધન, સિા કીનતિ વગેરે મેળવો છો. પરંત ુએમારં્ી કોઇર્ી પણ 
સમાધાન નર્ી ર્તુ.ં કોઇને કોઇ અભાવ, કોઇ ને કોઇ અશાનંત જીવનમા ંરહ ેજ છે ! એની જગ્યાએ આપણન ે
શાનંત, શાશ્વત સખુ અને પરમાનદં પ્રાતત ર્વા જોઇએ. એ જ મોક્ષરૂપી મહત ફળ છે એમ કહી શકાય.  

મકુ્તતની બાબતમા ંઅનેક ર્ોકો, અનેક રીતે બભન્ન બભન્ન વાતો કહ ેછે ! કેટર્ાકં ર્ોકો એમ સમજે છે 
કે વૈકંુઠ અને કૈર્ાસ જેવા ર્ોકમા ંજઇને ત્યા ંબધા ભોગ-નવર્ાસ મેળવી શકાય છે. પરંત ુત્યા ંપણ આ સસંાર 



જેવા જ પશ-ુ પક્ષી, વકૃ્ષ-ર્તા, વન-ઉપવન, સહરતા-સરોવર, ખાવુ-ંપીવુ-ંસવુુ ંઅને સ્ત્રી ભોગ વગેરે હોય છે. 
અંતર ફતત એટલુ ં જ કે, આ બધુ ં ત્યા ં અપ્રાકૃત હોય છે. તે ર્ોકમા ં અપ્રાકૃત શરીરર્ી, અપ્રાકૃત ભોગ, 
અપ્રાકૃત રીતે ભોગવવામા ંઆવે છે ! પણ એવુ ંકહનેારા ર્ોકોને અપ્રાકૃત એટર્ે શુ ંએવુ ંપછૂવામા ંઆવે તો 
તેઓ કંઇપણ કહી શકતા નર્ી ! સસંારમા ંજે પણ છે તે તમામ વસ્તઓુ સારે્ અપ્રાકૃત શબ્દ જોડી દેવામા ં
આવે એટર્ ેર્યુ ં ! તે વૈકંુઠ પ્રમાણે પ્રાતત ર્ાય છે ! કોઇએ એક બાળકન ેગમ્મત ખાતર એમ શીખવાડી 
દીધુ ંકે કોઇપણ શબ્દના અંતે ‘અમ’્ ર્ગાડી દેવાર્ી તે ગજુરાતી શબ્દ સસં્કૃત શબ્દ બની જાય છે. તેણે પછી 
તે બાળકને પછૂયુ ં કે ‘ઝાડને સસં્કૃતમા ં શુ ં કહ ે છે?’ તે બોલ્યો, ‘ઝાડમ’્, તે પ્રમાણે બોર્વાને ‘બોર્વમ’્  
પીવાને ‘પીવમ’્ આ રીતે તે પ્રત્યેકશબ્દન ે ‘અમ’્ ર્ગાડીને બોર્વા ર્ાગ્યો ! ‘અપ્રાકૃત’ પણ એટલુ ં જ 
બાબર્શ છે. ‘મકુ્તત’નો વાસ્તનવક અર્થ છે: દુ:ખ, બચિંતા, ભય વગેરેનો અભાવ ર્ઇ પહરપણૂથ આનદં, શાનંત 
તર્ા સમાધાનર્ી ક્સ્ર્ર ર્ઇ જવુ.ં આ જ આત્યક્ન્તક દુ:ખ-નનવનૃત અને પરમાનદં પ્રાપ્તત રૂપ નનજ મકુ્તત છે. 
એ જ ઉત્સવમારં્ી પ્રાતત ર્નારંુ ફળ છે.  

 અધ્યાત્મ શ્રવણર્ી અર્ાથત સત ્પરુુષોના ંપ્રવચનોર્ી મહત ્ર્ાભ ર્ાય છે. અનેક હદવસોના 
શ્રવણર્ી કંઇ ર્ાભ ર્યો છે કે નહીં, એનો નવચાર કરશો તો જણાશ ેકે અવશ્ય ર્ાભ ર્યો છે. તમારી ઘણી 
પ્રગનત ર્ઇ છે. અન્ય ર્ોકો કોઇ ન કોઇ બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા રહ ેછે. જયારે આપ બચિંતા રહહત જીવો છો. હવ ે
આ કરવુ ંછે, તે કરવુ ં છે, એવી વાસના તમારામા ંજોવા નર્ી મળતી. આ પ્રગનતનુ ંર્ક્ષણ છે. શુ ંઆપમા ં
તીવ્ર વાસનાઓ છે? આપને જો કંઇ ન મળે તો શુ ં આપ દુ:ખી ર્ઇ જાઓ છો? નર્ી ર્તા.ં સામાન્ય 
વ્યક્તતઓની જેમ તમારંુ મન હાર્ક-ડોર્ક નર્ી ર્તુ.ં અર્ાથત, તમારી આધ્યાત્ત્મક પ્રગનત ર્ઇ છે. પણ ત ે
હજુ પણૂથપણે ર્ઇ નર્ી. એટર્ા માટે અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે ‘અભ્યાસ આવશ્યક છે’. આવી પહરપણૂથતા 
પ્રાતત કરી ર્ેવા માટે, સમારોહ એક સાધન છે. અહીં આવેર્ા અનભુવી સતંો આ જ નવષયનુ ં નવવેચન કરે 
છે. આપ તે ધ્યાનપવૂથક સાભંળો અને કૃતાર્થ ર્ઇ જાઓ.   

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

પ્રકરણ- પ 
સમય સાથતક કરો 

 
 આ નરદેહ કેટર્ો બહુમલૂ્ય છે!  આયષુ્યની ક્ષણ–ક્ષણનો ઉપયોગ કરી જ્ઞાન પ્રાતત કરી શકાય છે. 
પરંત ુઆપણે ધન ઉપાર્જનની તો ઘણી બચિંતા કરીએ છીએ. પણ આ અમલૂ્ય ક્ષણની પરવા ન કરી તેને 
વેડફી નાખીએ છીએ ! વધારે તો શુ ંકહવેુ,ં આ ક્ષણ આપણે વ્યર્થ જ ફેંકી રહ્યા છીએ, એવુ ંકહવેામા ંહરકત 
નર્ી !! તમામ મનોકામનાઓને પણૂથ કરી દે એવી કામધેન ુઆપના ઘરે આવી છે! પરંત ુતેને ખવડાવીશ 
કેવી રીતે? એમ કહી તેન ેહાકંી કાઢવાની મખૂથતા કરશો નહીં!! તાત્પયથ - જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણનો સદુપયોગ 
કરો. તમારા સમયને વધમુા ંવધ,ુ પોતાનુ ંસાચુ ંહહત સાધનાર પરમ-અર્થમા ંજ ર્ગાવો. 
 તમે તમારો બધો સમય કુટંુબની સેવામા ંજ વ્યતીત કરો છો. પરંત ુએ ઘેટાઓંની સેવામા ંકંઇ વાહ-
વાહ ર્તી નર્ી ! એ ઘેટાઓં તો એક વખત ચાર્વાનુ ંશરૂ કરે છે તો ચાર્તા જ રહ ેછે, એ જ રીતે કંુટંુબ-



પહરવારના સભ્યો પણ પોતાના શરીર માટે, પોતાની સાસંાહરક સખુ-સનુવધાઓ માટે આગળને આગળ 
દોડતા રહ ેછે ! એક વખત પણ પાછ ંવળીને પોતાના માતા-નપતા તર્ા પોતાના પર ઉપકાર કરનારા પર 
નજર નાખવાની બદુ્ધદ્ધ તેમની પાસે નર્ી હોતી !! તમે તમારો સમય સાર્થક કરો. વહરે્ી સવારે સાડા ચારર્ી 
પાચં વાગ્યા સધુીમા ંજાગી, મધરુ સ્વરર્ી પ્રાર્થના કરો. નનરાતં ેએક કર્ાક ધ્યાન કરો. અનભુવ પદ તર્ા 
શ્ર્ોકોનુ ંમનનપવૂથક પઠન કરો. બ્રહ્મ મહુતૂથની સોનેરી ક્ષણોને ઊંડી ઊંઘમા ંવેડફવી એ મખૂથતા છે. પોતાના 
સમયનો આ રીતે સદ્દપયોગ કરવો એ જ સાચુ ંજીવન છે. આમ, ન કરીને ખાણી-પીણીમા ં તર્ા નકામી 
વાતોમા ંસમયને વેડફાવો એ જીવનને વ્યર્થ ગમુાવવા બરાબર છે ! એક ભક્તતમાન બાબર્કા એક સત્પરુુષની 
પાસે રહતેી હતી. તેમની છત્ર છાયામા ંઉછરી મોટી ર્ઇ. તે સદૈવ પોતાનો સમય સદ્દગરુુની સેવામા ંતર્ા 
ભજન ઘ્યાન વગેરેમા ંપસાર કરતી હતી. ત્યા ંરહીને તેણે પારમાનર્િક જ્ઞાન પ્રાતત કયુથ હત ુ.ં યવુાન ર્ઇ ત્યારે 
તેના માતા-નપતાએ તેના ંર્ગ્ન કરી નાખ્યા. જયારે તે પોતાના ઘરે ગઇ ત્યારે તે ગરુુપતુ્રી એ જોયુ ંકે તેના 
સાસહરયાનંો ભક્તત તરફ ઉદાસીન ભાવ છે. પરંત ુઆ સાધ્વીએ પોતાના સાત્ત્વક આચરણ તર્ા કોમળ 
વ્યવહારને ર્ીધે પહરવારના તમામ સભ્યોને ભક્તતમાગથમા ં જોડી દીધા. સૌ પ્રર્મ તેણે પોતાના પનતને 
પ્રેહરત કરી પરમ અર્થ તરફ આકનષિત કયો અને સદ્દગરુુ પાસેર્ી ગરુુમતં્રની દીક્ષા અપાવી. એ પછી તેણ ે
સાસ-ુસસરાનંે પણ પરમ અર્થમા ંજોડ્ા.ં આ રીતે એ ગરુુભતત બાબર્કાનુ ંઆખુ ંકંુટંુબ જ પરમાર્થમા ંર્ાગી 
ગયુ.ં એક હદવસ અચાનક જ આ પહરવારમા ંએક વદૃ્ધ સજ્જનનુ ંઆગમન ર્યુ.ં આ ગરુુપતુ્રીના સ્વભાવને 
જોઇને તેઓ મગુ્ધ ર્ઇ ગયા અને તેને પછૂયુ,ં ‘‘બેટા, તારી ઉંમર કેટર્ી છે?’’ ત ેબાબર્કાએ ઉિર આતયો, 
‘‘૨૫ વષથ’’ વદૃ્ધને તે યોગ્ય ન ર્ાગ્યુ.ં તેમણે વળી પછૂયુ,ં ‘‘તારા નપતાની ઉંમર કેટર્ી છે?’’ બાબર્કા એ કહ્ુ,ં 
‘દશવષથ’. એ સાભંળીને વદૃ્ધ સજ્જનને ખબૂ નવાઇ ર્ાગી. આમ-તેમ જોઇન ેતમેણે બાબર્કાને પ્રશ્ન કયો, 
‘તારી સાસનુી ઉંમર કેટર્ી છે? ‘‘સાસનુી ઉંમર ચાર વષથ અને સસરાનંી ઉંમર એક વષથ.’’ એ ઉિર 
સાભંળીને વદૃ્ધ આશ્વયથ ચહકત ર્ઇ કહવેા ર્ાગ્યા, તો, તુ ં જ સૌર્ી મોટી છે. તારા પનત તારાર્ી ૧૫ વષથ 
નાના, તારી સાસ ુતારા પનત કરતા ં૬ વષથ નાની છે અને સસરાજી તો હજુ એક વષથના બાળક-નશશ ુજ છે !! 
હ ેમાતા! આનુ ંશુ ંરહસ્ય છે. એ મન ેકહ.ે તે કન્યાએ કહ્ુ,ં ‘મેં નપયરમા ંઅન ેસાસરવાસમા ંબધા મળીને ૨૫ 
વષથ પરમ-અર્થ માટે નવતાવ્યા છે. મારા પનતને ગરુુ ઉપદેશ ર્ઇ સાધના શરૂ કયાથને ૧૦ વષથ ર્યા છે. મારા 
સાસ ુ ૪ વષથર્ી સાધના કરી રહ્યા છે. અને મારા સસરાજીએ તો ગયા વષે જ ગરુુમતં્ર ર્ીધો છે. એટર્ ે
આપણુ ંજે પરમાનર્િક સાર્થક જીવન છે તે જ આપણી સાચી ઉંમર છે. આ રીતે, મારી ઉંમર ૨૫ વષથ, મારા 
પનતની ૧૦ વષથ, મારા ંસાસનુી ૪ વષથ અને મારા સસરાજીની ૧ વષથ છે, એવુ ંમેં આપને કહ્ુ ંછે દાદાજી, 
હવે આપ જ કહો કે, ‘આ સાચુ ંછે કે ખોટંુ?’’ આ સાભંળીને તે વદૃ્ધ સજ્જને હકારમા ંમાથુ ંહર્ાવ્યુ.ં  
 ઉપયુથતત કર્ા એ બતાવે છે કે, સાર્થક રીતે પસાર કરેર્ જીવન જ આપણુ ંસાચુ ંઆયષુ્ય બતાવે છે, 
સાચી ઉંમર દશાથવે છે. આમ જોવા જઈએ તો ગરુુ-પતુ્રી એ કહરે્ી ઉંમર પણ ઓછી કરવી પડશે, કારણકે જો 
પનત ૧૦ વષથર્ી પરમ અર્થ કરી રહ્યો છે તો તે દશ વષથમા ંતેણે કેટર્ા કર્ાક પરમ અર્થમા ંગાળ્યા હશે?  
જો એની ગણતરી કરવામા ંઆવે તો તેની ઉંમર એક ર્ી સવા વષથ જ નીકળશે, સાસનુી ૬ માસની અને  
સસરાને તો હજુ નવજાત નશશ ુજ કહવેા પડશે !! સારાશં – પોતાના જીવન ની પ્રત્યેક ક્ષણન ે(પરમ અર્થ) 
સાધનામા ંનવતાવો.              
 



 એક બીજી મહત્વપણૂથ વાત – તમારા આયષુ્યના મહત્ત્વના ભાગમા ંજ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો.  ‘પછી કરી 
ર્ઇશુ’ં એવુ ં ન કહો. મહત્વના કાયથને પહરે્ા ં સાધ્ય કરી ર્ેવામા ં જ સમજદારી છે. શરીરમા ં શક્તત, 
સ્વાતતં્રતા, ધન, બદુ્ધદ્ધ હોય ત્યારે પરમ-અર્થ ન સાધતા ‘આગળ જતા ંકરી ર્ઇશુ’ં એમ કહો છો ! તો આગળ 
એટર્ે ક્યારે? શુ ંશક્તત, બદુ્ધદ્ધ વગેરે પ્રાપબંચક નવષયો માટે વ્યર્થ ર્યા બાદ હવે બહુ ર્યુ!ં એમ કંટાળેર્ા 
હોય ત્યારે, છોકરાઓ કશા માટે કોડી પણ આપશે નહીં ત્યારે, બદુ્ધદ્ધ ભ્રષ્ટ ર્ય ેત્યારે, સાર્થક કાયથ કરી ર્ઇશુ ં
એમ કહો છો? એમ ન કહો. પૈસા હોય તયારે ભક્તત, શક્તત હોય ત્યારે સેવા અને બદુ્ધદ્ધ સાબતૂ હોય ત્યારે 
જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો ભાઇ! 
 ગરુુભક્તત શા માટે કરવી જોઇએ? ગરુુની જેમ શે્રષ્ઠ આનદં પ્રાતત કરવા માટે (આ જ ઉદે્દશ માટે). 
નશવને પજૂવાના છે નશવ ર્વા માટે ! આપણે પોતે ગરુુસ્વરૂપ ન બનીને ફતત ગરુુની નવભનૂત પજૂાને 
વધારવાને કોઇ અર્થ નર્ી. તત્વનનષ્ઠા વગર, અનેકાનેક દેવતાઓના મહંદરો અને અનેકાનેક ગરુુઓના ં
સમાનધ સ્ર્ાનો વ્યર્થ જ છે. સાક્ષાત્કારી સત્પરુુષની પાસે રહવેા છતા ંપણ જો નશષ્યે પ્રત્યક્ષ બોધ મેળવ્યો 
નર્ી, તો તેમનુ ં સાનંનધ્ય ફતતને ફતત મનૂતિ પજૂા જ કહવેાશે ! એટર્ા માટે ગરુુભતતીનો હતે ુ સદ્દગરુુના 
સહવાસામા ંરહીને આત્મબોધ પ્રાતત કરી ર્ેવો એ જ છે. અમારી જેમ જ તમ ેપણ આનહંદત ર્ઇ ગયા,  તો  
જ અમને આનદં ર્શ ે! ફતત અમારી જ પ્રશસંા કરતા રહવેાર્ી અમને હષથને બદર્ે ખેદ જ ર્ાય છે ! પણ 
અમારા ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ કરીને, કૃતકૃત્ય ર્ઈને આનદંોદ્ગારર્ી તેનુ ંવણથન કરો, તો અમને તેમા ંકોઇ 
આપનિ નર્ી. 

આપણ ેઅક્સ્ર્ર સખુની આશા કરીએ છીએ, એટર્ા માટે જ દુ:ખી ર્ઇ ગયા છીએ. સસંાર ‘આગળ 
વધો, આગળ વધો’ એમ આગળ વધવા પ્રેરે છે. ‘આગે બઢો’ એ આ જગતનો નારો ર્યો છે, પરંત ુસદ્દગરુુનુ ં
તો કહવેુ ં છે કે ‘‘પીછે હટો’’ એટર્ે ‘‘પાછા ફરો’’, અંદર જુઓ, અંતમુથખ ર્ઇ જાઓ. સત્યવસ્ત ુઅંતરંગમા ં
રહતેી હોવાર્ી દેખાતા સ્થળૂ પદાર્ોમા ં તે નર્ી. એટર્ે આગેકુચ કરવાર્ી આપણને શુ ંખાક મળશે? જો 
અંતમુથખ ર્ઇ ગયા તો બધાની આધારભતૂ સત્યવસ્ત ુમેળવવી સાધ્ય ર્ઇ ગઇ સમજો.  
 તમે નનશ્ચર્ આત્માના આધારે રહશેો તો પડવાનો ભય નહીં રહ,ે પણ જો નવષયરૂપી ગબડતા ગોળા 
પર ઊભા રહશેો, તો નનનશ્ચત પણે ગબડીને પડી જશો ! આત્મા અંતરંગમા ંછે અને તમામ સખુ તેમા ંજ છે. 
પરંત ુઆપણે આ શરીરરૂપી પોટર્ી નવષયરૂપી ઠગના હાર્મા ંપકડાવી દઇ, એની પાસે સખુની ભીખ માગંી 
રહ્યા છીએ. આ કેટર્ો અનર્થ છે! 
 અંતમા ંસદ્દભતત સમદુાયને અમારંુ કરબદ્ધ નનવેદન છે કે પોતાનામા ંનવરાજમાન આત્માને ઓળખો 
અને સખુી ર્ઇ જાઓ. એ માટે ગરુુભક્તત કરીને કૃતકૃત્ય ર્ઇ જાઓ, ભાઇઓ!    
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પ્રકરણ-૬ 

 

અનભુિાવધષ્ષ્િિ િેદાન્િ 

 

મોટાભાગના ર્ોકોને વેદાન્તના વાસ્તનવક અર્થની ખબર નર્ી. એટર્ા માટે સવથ પ્રર્મ વેદાન્તનો 
નનજ-અર્થ જાણવો ખબૂ જ  જરૂરી છે. ‘વેદાન્ત’ અર્ાથત વેદોના અંનતમ ભાગ ઉપનનષદોમા ંબતાવેલુ ંજ્ઞાન 

અર્વા ‘વેદ’ એટર્ે જ્ઞાન અને અંત એટર્ે પહરસીમા અર્ાથત પહરપણૂથ જ્ઞાન. 
 વેદાન્તનો મખુ્ય નવષય આત્મજ્ઞાન જ છે. અર્ાથત પોતાના નનજ સ્વરૂપને યર્ાર્થ રૂપે જાણી ર્ેવુ.ં “હુ”ં 
એવુ ંસમજવાવાળો બીજો કોઇ નર્ી, તમે પ્રત્યગાત્મા જ છો. પ્રત્યેક આત્મા અર્ાથત ્અર્ગ કરેર્ો ત ુ ંછે. પ્રશ્ન 
ર્ાય છે કે ‘પ્રત્યેક આત્મા’ એમ કેમ કહવેામા ંઆવ્યુ ંછે? એનો ઉિર એ છે કે આ સમયે તમે ‘‘હુ’ં’ જેને કહી 
રહ્યા છો તે દેહ-ઇષ્ન્દ્રઓ મનને સાર્ે રાખીને ‘‘હુ’ં’ માની રહ્યા છો. પરંત ુવેદાન્તનુ ંપ્રનતપાદન છે કે આ બધી 
વસ્તઓુને નહીંવત કરી દીધા પછી જે શધુ્ધ ચૈતન્ય રહ ે છે, તે પ્રત્યેક આત્મા તમે છો. તમારી હાર્મા ં
આવેર્ પરવસ્ત ુજ તમે પોતે છો. 
 વેદાન્તર્ી વધારે ર્ાભદાયક આ ત્રણેય ર્ોકમા ં કંઇ પણ નર્ી. કેમકે એ જીવોને અત્યતં શ્રેષ્ઠ 
પરાત્પર બ્રહ્મ જ બનાવી દે છે. આ નવશ્વના કોઇપણ દેશમા ંકોઇને પણ ઉચ્ચતમ પદ આપવુ ંહોય તો દેશના 
વડાપ્રધાન યા તો રાષ્રપનતનુ ંપદ આપી શકો છો. તેનાર્ી ચહઢયાત ુ ંબીજુ ંકોઇ પદ કોઇ છે? તે કદાનપ શક્ય 
નર્ી. કારણ કે વડાપ્રધાન યા તો રાષ્રપનતનુ ં પદ સવોચ્ચ છે. આ જ રીતે આ ચરાચર જગતમા ં



પરમાત્માર્ી  ઉપરનુ ંબીજુ ંકોઇ પદ નર્ી. વેદાતં તે જ પદ મેળવી આપે છે એવુ ંકહવેાયુ ંછે અને આ જ 
કારણે તમામ મતોમા,ં સપં્રદાયોમા ંવેદાન્તને પરમશ્રેષ્ઠ માનવામા ંઆવ ેછે.  

વેદાતંના મહહમાને આધારભતૂ એવુ ં તેનુ ં પ્રયોજન હવે અમે કહીએ છીએ. વેદાન્ત દ્વારા ચાર 
પરુુષાર્ોમા ં સવથશે્રષ્ઠ પરુુષાર્થ એવો ‘‘મોક્ષ’’ પ્રાતત કરી શકાય છે. તીર્થ, વ્રત વગરેેના નવષય સબંધંી એમ 
કહવેામા ંઆવે છે કે તે કરવાર્ી ધન- ધાન્ય, પતુ્ર- પૌત્ર, આરોગ્ય અને આનદં વગરેેની પ્રાપ્તત ર્ાય છે અન ે
અંતે અહીં ઐહહક સખુ ભોગવીને, મતૃ્ય ુપછી મનષુ્ય મોક્ષ પ્રાતત કરે છે. આ પ્રકારના કેવળ શબ્દ જાળનો 
મોક્ષ નહી પરંત ુવેદાન્ત જીવતા ંજ મકુ્તત પ્રદાન કરે છે. એટલુ ંજ નહી જીવન મકુ્તતનુ ંપ્રનતપાદન કરનારા 
અદ્વતૈ વેદાન્ત નસવાયના અન્ય ધમથ અને મતો મરણ પછીના ઉધાર મોક્ષની વાતો કરે છે. તકુારામ મહારાજે 
કહ્યા પ્રરમાણે, મારી મકુ્તતની ક્સ્ર્નત મેં મારી આંખ ેજોઇ! આપણને આવા જ મોક્ષની અપેક્ષા હોઇ કયારેક કોઇ 
કાળે મળવાવાળો ગમ ેતેવો મોક્ષ અમારે જોઇતો નર્ી! 
 સારુ, હવે બધંન એટર્ે અમને શુ ંર્યુ ંછે અને મોક્ષ એટર્ે અમારે શુ ંર્વાનુ ંછે, એ મળૂ પ્રશ્ન પર 
નજર નાખીએ. ‘હુ ં – હુ,ં મારંુ-મારંુ” જીવનમા ંહમેંશા ં દુ:ખ, બચિંતા, અસમાધાન, અશાનંત અને કોઇ ને કોઇ 
અભાવ રહવેો, એ બધુ ંબધંન છે. આ અહ-ં મમત્વના ગ્રહણને ર્ીધે આપણ ેમહાન હોવા છતા ંઅલ્પ ર્ઇ 
ગયા છીએ. સીનમત અને સકુંબચત ર્ઇ ગયા છીએ. વેદાન્તના જ્ઞાનબોધર્ી આ ઉપાનધ તાદાત્મને બદર્ ે
અહ-ંમમત્વનુ ંનનરસન ર્ઇ ‘હુ ંસવાથતીત, પહરપણૂથ, નનરુપાનધક છ’ં એ બોધ ર્ઇ જતા ંપહરે્ા ંઅજ્ઞાનને ર્ીધ ે
જીવનમા ંજે અસમાધાન અશાનંત અને દુ:ખની હાર્ત હતી. તે સમાતત ર્ઇ જાય છે. આ જ મોક્ષની ક્સ્ર્તી 
છે.  
 સસંારમા ંકર્ા, અનધકાર, નસદ્ધદ્ધ બધાર્ી વેદાન્તને વધારે મહત્વ કેમ અપાયુ ંછે? અનત પ્રાબચન કાળ 
એટર્ે દસ હજાર વષથ પહરે્ા ંપણ વેદાન્તનુ ંખબૂ જ મહત્વ હત ુ,ં આજે પણ છે અન ેભનવષ્યમા ંપણ એ 
કાયમ માટે રહશેે. એનુ ંકારણ  એ છે કે વેદાન્તર્ી સખુનુ ંસામ્રાજ્ય મળે છે, એ જ સાચુ ંછે! જો આ વાત 
સત્ય છે તો વેદાન્તના અનયુાયીઓ એવા આપણને પણ તેવુ ંજ કાયમી સખુ મળવુ ંજોઇએ. ‘મને પરંુૂ સખુ 
મળ્યુ ં છે કે નહીં’, એ બાબતે સાધકે જાગતૃ રહીને પોતાના ધ્યેયની પ્રાપ્તતને માટે હર-હમંેશ પ્રયત્નશીર્ 
રહવેુ ંપરંત ુઉપર-ઉપરર્ી જ્ઞાન સાધના કરવાવાળા અમને, પરમ સખુનો ર્ાભ નર્ી ર્યો, એ કહવેાનો શો 
ઉપયોગ છે? જીભર્ી તો કોઇ પણ કહી શકે છે કે ‘ હુ ંમતુત છ ંમને શાશ્વત આનદંની પ્રાપ્તત ર્ઇ ગઇ છે.’ 
કંઇપણ કહવેામા ંક્યા ંવાર ર્ાગે છે? આવુ ંતો કોઇ પણ કહી શકે છે કે ‘‘હુ ંર્ક્ષાધીશ છ’ં’ આવુ ંકહી દેવામા ં
ર્ોડી પણ મહનેત નર્ી પડતી. શબ્દ બોર્વા ક્યા ંપ્રયાસની જરૂર છે? હુ ંર્ક્ષાધીશ છ ંએ દેખાડવા માટે 
મોટી નતજોરી  ર્ાવી શકાય છે. પરંત ુ નતજોરીમા ં રાખવા માટે ધન જોઇએ, તેવી રીતે આપણામા ં
પરમાનદંરૂપી સપંદા હોવી જોઈએ. સાધકને માટે એ આવશ્યક છે કે વેદાતં શ્રવણ અને પરમાનર્િક 
આચરણરૂપી નતજોરીમા ંઅનભુવરૂપી સપંનત પણ હોય.  
 વેદાતંનો નવષય બધ ેઠેકાણે સાભંળવા નર્ી મળતો. માત્ર  બ્રહ્મવિેા, અનભુવી, જ્ઞાની પરુુષ જોડે 
તેનુ ંનવવરણ ર્તુ ંહોય છે. એટર્ા માટે તેમના સાનંનધ્યમા ંરહીને તેમનુ ંનશષ્યત્વ ગ્રહણ કરીને તેનુ ંસપંાદન 
કરવુ ંજોઇએ.  
 અનભુવહીન પહંડતો ફતત શબ્દ જાળનો જ નવસ્તાર કરે છે. પણ મનુષ્્યના અનભુવનુ ંઆંતહરક ગઢૂ 
રહસ્ય તે સમજાવી શકતા નર્ી. તેઓ શાસ્ત્રમારં્ી અનેક વાક્યો ટાકંીને પોતાના ભવ્ય પાહંડત્યનુ ંપ્રદશથન 
કરતા ંરહીને શ્રોતાઓને આશ્ચયથચહકત કરી શકે છે. પોતાના વ્યાખ્યાન નવષય પર બોર્તી વખતે શ્રનુત અને 



શાસ્ત્રોમારં્ી ચમત્કાહરક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને ધારાપ્રવાહ રૂપે મતં્રોચ્ચારણ કરી, શ્ર્ોકનુ ંમનોહારી વણથન 
કરી શકે છે. પરંત ુતેમના ંવ્યાખ્યાનોમા ંતે પરવસ્ત ુશુ ંછે એનુ ંયર્ાર્થ જ્ઞાન રજ માત્ર પણ હોત ુ ંનર્ી. તેમનુ ં
વ્યાખ્યાન સાભંળ્યા પછી શ્રોતાગણ તેમના પાહંડત્યર્ી પ્રભાનવત ર્ઇને, ‘‘વાહ- વાહ’’ કરી ઉઠે છે. ફતત 
આટલુ ંજ ર્ાય છે. આવા ંવ્યાખ્યાનો સાભંળીને શ્રોતાઓના જ્ઞાનમા ંબતાવો કયા ંવધારો ર્યો? ધમથ અન ે
વેદાન્ત મહત્વપણૂથ છે, આ વાત તો શ્રોતાઓ પહરે્રે્ી જ જાણતા હતા. એટર્ ે આવી મોટી મોટી વાતો 
સાભંળી શ્રોતાઓને કયુ ં અનધક જ્ઞાન પ્રાતત ર્યુ?ં મમુકુ્ષઓુએ આવા ં પહંડતોર્ી દૂર રહીને અનભુવી 
સદગરુુના મખુરે્ી વેદાતંનુ ંશ્રવણ કરવુ ંજોઇએ.સદગરુુ જ તેમના હાર્મા ંઆત્મવસ્ત ુઆપી શકે છે.  
 સદગરુુના લક્ષણો :- સદગરુુ સ્વય ંઅનભુવી હોય છે અને બીજાઓને અનભુવ કરાવવાની ક્ષમતા 
ધરાવે છે! અર્ાથત સદગરુુની પાસે પોતાના અખડં અનભુવ અને તે અનભુવ બીજાના ંહદયમા ં કેવી રીતે 
ઉતારવો એ કર્ા પણ હોવા ંજોઇએ. આ નસવાય,  બાહ્ય શાહરરીક ર્ક્ષણ, નવદ્યા-કર્ા, પાહંડત્ય યા નસદ્ધદ્ધ વગેરે 
કોઇ પણ અન્ય ર્ક્ષણ સદગરુુના ંર્ક્ષણ હોઇ શકે નહીં! 
 તમે એ પ્રશ્ન કરશો કે આપે અમને જે એ બતાવ્યુ ંકે સદગરુુની પાસે જઇને આત્મજ્ઞાન પ્રાતત કરવુ ં
જોઇએ, તો કૃપા કરી હવે એ બતાવો કે સદગરુુ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તત માટે કયા સાધન બતાવે છે? 
 સાધનોમા ંબ ેપ્રકારના ંસાધનો હોય છે. પરંપરા સાધન અને પ્રત્યક્ષ સાધન. પરંપરા સાધન ક્રનમક 
ફળ આપે છે અને પ્રત્યક્ષ સાધન તરંુત ફળ આપે છે. સદાચરણ, નનષ્કામયજ્ઞ તપ-દાન, વૈરાગ્યવનૃિ, 
સજ્જનોનો સહવાસ એ બધા ંપરંપરા સાધન છે. મમુકુ્ષ ુઆ બધાનં ુ ંઆચરણ કરતાકંરતા ંસદગરુુએ ઉપદેશ 
કરેર્ા પ્રત્યક્ષ સાધન સધુી પહોચે છે. જેવી રીતે ઘરનુ ંઆંગણુ ંપાર કયાથ પછી જ ઘરમા ંપ્રવેશ કરી શકાય 
છે, તેવુ ંકહી શકાય. પહરે્ા કરવાની આ સાધના બહીરંગ સાધના અને અનભુાનવક આત્મજ્ઞાન જેનુ ંકારણ 
છે એવી શ્રવણ સાધના અંતરંગ સાધના છે. પરંત ુએ આશ્ચયથજનક જ છે કે સામાન્ય જનતાને એવુ ંર્ાગતુ ં
જ નર્ી કે શ્રવણ એક મહત્વપણૂથ સાધન છે. સાધન તહતેાની સાર્ે જ આંખોની સામે કોઈ હક્રયા રૂપી સાધન 
જ આવ ેછે. પજૂા અચથના, વ્રત વૈકલ્ય, ભજન નામ સ્મરણ વગેરે તેમને સાધન એવુ ંર્ાગે છે, પરંત ુશ્રવણ 
એક મહત્વપણુથ ક્રાનંતકારી સાધન છે. એવી પણુથભાવના ર્વી ખબૂ જરૂરી છે. પરંત ુઆ રહસ્યને સમજવામા ં
અસમર્થજડ બપુ્ધ્ધવાળો સાધક યતં્રવત સ્થળૂ સાધન કરતો રહ ેછે! ખરેખર આ ક્સ્ર્નત દુખ:દ છે! 

 વેદોના નશરોભાગ એવા ઉપનનષદોમા ંક્યા ંસાધનને મહત્વ આપવામા ંઆવ્યુ ં છે તેનુ ં પરીશીર્ન 
કરીશુ ંતો જોવા મળશે કે જ્યારે સાધક જીજ્ઞાસાવનૃત સારે્ જ્ઞાની મહાપરુૂષની શરણાગનત સ્વીકારે છે અને 
તેમને આત્મસ્વરૂપસબંધંી નવષયમા ંપ્રશ્ન કરે છે તો તે જ્ઞાની પાસેર્ી સાભંળીને જ તે જ્ઞાન મેળવ ેછે.અર્ાથત 
શ્રવણ જ જ્ઞાન પ્રાતત કરવા માટેનુ ંએકમાત્ર સાધન છે, એવુ ંઅમને જોવા મળે છે. કોઈ મમુકુ્ષ ુજ્યારે જ્ઞાની 
પરુૂષની પાસે જઇને પરતત્વના ંનવષયમા ંપ્રશ્ન કરે છે તો આ શ્રવણ પધ્ધનતનુ ંઅનસુરણ કરીને તેને ઉિર 
આપવામા ંઆવ ેછે. આ રીતે પ્રત્યક્ષ શ્રવણ દ્વારા સ્વાધ્યાય પ્રવચનરૂપી તત્વાભ્યાસના મહિાનુ ંઅનેક રીતે 
વણથન કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. 



 જો કે શ્રનુતમા ંશ્રવણના મહત્વને ઉજાગર કરવામા ંઆવ્યુ ંછે. તો પણ અનેક સદીઓર્ી જનમાનસમા ં
શ્રવણના પ્રત્યે ઉદાસીનતાનુ ંશુ ંકારણ છે, આ બાબત પર નવચાર કરીશુ.ં શ્રનુત બતાવે છે કે આત્મતત્વના 
ત્જજ્ઞાસએુ નવનય સારે્ અનભુવી તત્વજ્ઞ જ્ઞાની પરુુષ પાસેર્ી તેનુ ં શ્રવણ કરવુ ં જોઇએ. પરંત ુ કાળાતંરે 
અનભુવના સ્ર્ાને શબ્દજાળ અને પાહંડત્યપણૂથ તકથ વગરેેની પ્રવનૃિઓ ખબૂ વધી ગઇ. અનભુવી જ્ઞાની પરુુષ 
તો એક ખણૂામા ંબેસી ગયા અને બીજી બાજુ પોતાના પ્રવચનોમા ંવાદકૌશલ્યના દ્વારા સન્માન અને પ્રનતષ્ઠા 
મેળવવાની દુષ્ટ વાસનાઓએ જન્મ ર્ીધો. દંભી તકથવાદીઓની બહુમનત નજરે પડવા ર્ાગી. આના ર્ીધે 
પહરણામ એ આવ્યુ ં કે જનતા સદગણુ અને સદાચાર વગરના પહંડતો તરફ ઢળી પડી. અનભુવહીન 
શબ્દજ્ઞાનને મહત્વ મળવા ર્ાગ્યુ.ં આશ્ચયથજનક રીતે કાળક્રમે તત્વ-ત્જજ્ઞાસા અને તત્વ નવવરણ આ 
‘શબ્દજ્ઞાન’ની અર્થવ્યાપ્તતમા ંસમાઇ ગયા!ં 
 આ નવચારધારાની પહરપષુ્ષ્ટને માટે સામાન્ય જનતાને શ્રનુતનો આધાર પણ મળી ગયો! એ કઇ 
રીતે? ઉચ્ચ જ્ઞાનનો પ્રસાર ર્વા ર્ાગ્યો ત્યારે, ‘પરવસ્ત’ુનુ ંવણથન કરવામા ંબદુ્ધદ્ધ અને વાણી અસમર્થ છે’ આ 
નસધ્ધાન્તના સાવથનત્રક પ્રનતપાદનને  કારણે જનમાનસમા ં એ ભાવના પેદા ર્ઇ ગઇ કે પ્રવચન કરવુ-ં 
સાભંળવુ ંજેવી બાબતો અનાવશ્યક છે. એના પહરણામ સ્વરૂપ યોગ વગેરે પરં્ો અક્સ્તત્વમા ંઆવી સમાનધ 
વગેરે હક્રયારૂપી સાધનાર્ી મન-વાણીને અતીત આત્મવસ્ત ુઆપો આપ સહજેે જ અનભુવમા ંઆવી જાય છે, 
તેવુ ંપ્રનતપાહદત ર્વા ર્ાગ્યુ ંઆર્ી પહરે્ેર્ી જ અન્તનવિચાર કરવામા ંઆનાકાની કરનાર પ્રજાને આ નવચાર 
ગમી ગયો કે, આત્મવસ્તનુી પ્રપ્તત  માટે બદુ્ધદ્ધને તાણ આપવાની જરૂર નર્ી. પ્રજાએ આ નવી નવચારધારાને 
પકડી ર્ીધી! 
 જનતાએ કરેર્ી શબ્દ જ્ઞાનની રોગ બચહકત્સાર્ી મોટો પ્રમાદ ક્યો ર્યો ?  શ્રવણ-સાધના જ ન 
જોઇએ એવી સાવથનત્રક પ્રવનૃિ ર્ઈ. તર્ા પજૂા, અચથના, ભજન, ધ્યાનયોગને અગ્ર સ્ર્ાન આપવાનુ ંશરૂ કરી 
શ્રવણમા ં કોઇ તથ્ય નર્ી એવુ ંમાનવા તરફ ર્ોકો પે્રરાયા. આ શરીરની અંદરર્ી એક રોગ કાઢીને તેના 
કરતા દારૂણ એવા બીજા રોગને અંદર દાખર્ કરવા જેવુ ંર્ઇ ગયુ!ં એકર્ા તકથવાદર્ી શબ્દછર્ ન કરતા,ં 
તત્ત્વ ત્જજ્ઞાસા હોવી જોઇએ. એક તરફ, તત્ત્વ ગ્રહણન ેઅંતે શબ્દ અને મનની પરે્ેપાર રહરે્ અવણથનીય 
વસ્તનુો સાક્ષાત્કાર  ર્ાય છે એવુ ં કહનેાર  યર્ાર્થ નસધ્ધાતં કયા ં અને બીજી તરફ શ્રવણ નવચારની 
આવશ્યકતા જ નર્ી, અને આત્મવસ્તનુી પ્રાપ્તત જ્ઞાનહીન, કોઇ સ્થળૂ સાધનાર્ી ર્ઇ શકે છે, એવુ ંસમજી 
ર્ેનારી નવપહરત બપુ્ધ્ધ ક્યા?ં  

 હવે આપણ ેઉપયુથતત વાકંા-ચ ૂકંા માગથને પડતો મકૂીને રાજમાગથ પર આવીએ છીએ. શ્રનુતએ 
સ્વીકાયુથ છે કે જીવની મકુ્તતનો માત્ર એક ઉપાય છે: “ જ્ઞાનાને ચ મકુ્તત:’’ એટર્ા માટે ‘જો આત્માનુ ંજ્ઞાન ન 
મેળવ્યુ ંતો એ ઘોર નકુસાન ર્શે” વગેરે જેવા અનેક પ્રમાણભતૂ વચનો દ્વારા એ ઘોષણા કરતી રહી છે કે 
આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષ મેળવવાનુ ંમાત્ર એક સાધન છે. અન્ય બધા જ મત અને સપં્રદાયો પણ પોત-પોતાના 
માગોને અબભમાનપવૂથક આત્મજ્ઞાનનો માગથ બતાવે છે, એ પણ આત્મજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા નસદ્ધ કરે છે. જો કે 
કેટર્ાકં સપં્રદાયો પોતાના દ્વારા પ્રચબર્ત સ્થળૂ હક્રયારૂપ સાધનને જ આત્મજ્ઞાન કહવેાની આત્મવચંના કરે 
છે, એ વાત જુદી. કંઇપણ હોય તો પણ તમામનો એ જ મત છે કે ‘આત્મજ્ઞાન જ મોક્ષ પ્રાપ્તતનુ ંએક માત્ર 
સાધન છે’. હવે આપણ ે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 વસ્તનુ ુ ંજ્ઞાન. ઉદાહરણાર્થ – જો જ્ઞાનની આગળ, પહરે્ા ં



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 આત્માન ેજાણવો. 
 સારુ! કંઇ પણ જાણવાનો કયો ઉપાય છે? તર્ા તે નવશ ેનવચાર કરવો જોઇએ ન?ે નવચાર ન કરી જો 
આપણે સ્નાન, દાન ઉપવાસ વગેરે જ કરતા ંરહીએ તો એનાર્ી તે વસ્ત ુજાણી શકીશુ?ં કદાનપ નહીં! એટર્ા 
માટે આપણે તે વસ્તનુા જાણકારની પાસે જઇને તેને પછૂવુ ં પડશે. ત્યારે આપણે તે વસ્તનુા નવષે જાણી 
શકીશુ.ં એ જ રીતે આત્માજ્ઞાન પ્રાતત કરવાનો એક માત્ર ઉપાય એ જ છે કે આપણે અનભુવી જ્ઞાની પરુુષ 
પાસે જઇને આત્માજ્ઞાનનુ ં શ્રવણ કરીએ. સ્વય ં શ્રનુત અને  શ્રીમદ્ ભગવદ્દગીતા આહદ શાસ્ત્ર પણ એ જ 
ઘોષણા કરે છે! આ બધાનો સારાશં એ છે કે િમામને વપ્રય એિા મોક્ષની પ્રાપ્પ્િનુ ંઆત્મજ્ઞાન એ જ કારણ 
છે. કોઇપણ જ્ઞાન માટે નવચાર એ જ કારણ ઓય છે, એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન માિે આત્મવિચાર અને 
આત્મવિચાર માિે આત્મજ્ઞાની પરુુષ પાસે  કરેલ આત્મા અંગેનુ ં શ્રિણ અથિા અધ્યાત્મ શ્રિણ એ મળુ 
કારણ છે. એ જ મળૂ સાક્ષાત સાધન છે.  
 શ્રવણ- મનન – નનહદધ્યાસન- સાક્ષાત્કાર, આ સપુ્રનસદ્ધ અનભુવ ચોકડી છે. ‘‘સદાચાર’’ ના સિરમા 
શ્ર્ોકમા ંશ્રીમદ આદ્ય શકંરાચાયથ કહ ેછે.  
 
  વેદાતં શ્રવણ કુયાથત મનન ંચોપપનિ બભ: । 
  યોગેનાભ્યસન ંનનતય ંતતો દશથનમાત્મન: ॥ 
 વેદાન્ત બોધ ગરુુમખુર્ી શ્રવણ કરવો અને શ્રવણ કરેર્ા નવષયને ગ્રહણ કરી આત્મસાત ્કરી ર્ેવો 
જોઇએ. શ્રવણની સાર્થકતા ત્યારે જ છે જ્યારે સાભંળેર્ો નવષય આત્મસાત ર્ઇ જાય. જો એમ ન ર્ાય અન ે
બોધ આપનાર ‘મહાજ્ઞાની છે’ એવી સ્તનુત ર્યા કરે તો આપણન ેશો ફાયદો ર્શે? સાધકે હમંેશા એને મહત્વ 
આપવુ ંજોઇએ કે મેં શુ ંજાણ્યુ.ં પરંત ુમોટાભાગે એવુ ંજોવા મળ્યુ ંછે  શ્રોતાવગથ એની જ ચચાથ વધારે કરે છે 
કે ‘વતતાનુ ં પ્રવચન ઘણુ ં જ પ્રભાવશાળી અને પાહંડત્યપણૂથ અર્વા અનભુવ સપંણૂથ હત ુ’ં. એમ પ્રવચન 
કરનારની સ્તનુત કરવી ! પણ આવી રીતે બોધ આપનારની સ્તનુત કરવાર્ી શ્રોતાને શુ ંર્ાભ ર્યો? સાધકનુ ં
ધ્યાન એના પર હોવુ ંજોઇએ કે મને શુ ંજ્ઞાન મળ્યુ.ં ઉદાહરણાર્થ સસંારમા ંતમામનુ ંધ્યાન એ વાત પર રહ ે
છે કે મન ેઆ વ્યાપારમા ં કેટર્ો ર્ાભ ર્યો? વધારે ફાયદો ર્ાય એવો જ વ્યાપાર આપણ ેકરીએ છીએ. 
ધારો કે વ્યાપારી મોટો વ્યાપાર કરે છે. મોટી દુકાન છે. ઘણા ંનોકર છે, દુકાનમા ંઘણો બધો સામાન છે, 
પરંત ુનફો કંઇ પણ નર્ી ર્ઇ રહ્યો તો શુ ંકોઇ ચતરુ વ્યક્તત એ વેપાર કરશે? કદાનપ નહીં! આ જ રીતે, કોઇ 
મહાન વતતાની સભામા ંઅપાર સમદુાય એકનત્રત ર્ાય અને ર્ાબંા સમય સધુી નનત્ય શ્રવણ એવો ભવ્ય 
પરમ અર્થ ચાર્ ેપણ જો ત્યાનંા મખુ્ય નવષયનુ ંગ્રહણ ન કરવામા ંઆવે તો એની સાર્થકતા શનૂ્ય જ છે! 
સારાશં- આપણે સ્વય ંજાણી ર્ેવુ ં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 તેનુ ંયકુ્તતપવૂથક દ્રષ્ટાતં સહહત મનન કરવુ ંજોઇએ. યકુ્તત 
એટર્ે ‘આ કારણર્ી આ વાત નસદ્ધ ર્ાય છે’ તે નવચાર અને દ્રષ્ટાતંનો અર્થ છે આપણને પહરબચત હોય એવી 
વ્યવહારની કોઇ બાબતની તરુ્નાર્ી આપણને ખબર નર્ી એવો નસદ્ધાતં સમજવો. આપણ ે શાસ્ત્ર અન ે



સદ્દગરુુ એ કરેર્ વાતો નવચારની એરણ પર ચકાસીને  ગ્રહણ કરવુ ંજોઇએ. એમ કરવાર્ી તે નવષયનો દ્રઢ 
બોધ ર્ઇ જાય છે. એમ ન કરીને જો આપણ ેફતત હા-હા કરતા ંરહીશુ ંતો નવષય સાચી રીતે સમજમા ંનહીં 
આવે અને ભનવષ્યમા ંઆવનારી શકંાઓનુ ંસમાધાન નહી ર્ાય.  હવે દ્રષ્ટાતંોની આવશ્યકતા કહીએ છીએ. 
દા.ત – ‘આ સસંાર નમથ્યા છે, એનુ ં નવવરણ કરતી વખતે સ્વતનનુ ં દ્રષ્ટાતં આપવામા ંઆવે છે’. કારણકે 
આપણ ેબધાએ સ્વતન જોયુ ં હોય છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સ્વતન ખોટંુ હોય છે અને ફતત 
આભાસમાત્ર છે, એ આપણા બધાના અનભુવની વાત છે. આ દ્રષ્ટાતંર્ી સ્વતનની ભ્રામકતા અને સસંારની 
ભ્રામકતામા ંજે સમાનતા છે તે સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. આ જ વાતને જો દ્રષ્ટાતં વગર ફતત એમ કહીએ કે 
જગત ‘નમથ્યા’ છે, તો ‘નમથ્યા’ શબ્દનો શો અર્થ કરવો એટલુ ંસમજાતુ ંનર્ી. દ્રષ્ટાતં આપવાર્ી તે યોગ્ય 
રીતે સમજી શકાય છે. 
 કોઇ એ પ્રશ્ન કરી શકે છે કે એકાન્તમા ંબેસીને યકુ્તતપવૂથક મનન કરવાર્ી શુ ંર્ાભ છે? એનો ઉિર 
આ જ છે તેનાર્ી એક વસ્ત ુઆત્મા મળે છે. સત્યવસ્ત ુએટર્ે તે જ મારંુ નનજ સ્વરૂપ છે એવો દ્રઢ નનશ્ચય 
ર્ાય. જયારે આપણે આનુ ંમનન કરતા રહીશુ ંતો આપણા અંતરંગમા ં નનશ્ચયપવૂથક તે સદ્દવસ્તનુો અનભુવ 
ર્વા ર્ાગ ેછે એના પછી મનનનુ ંકાયથ સમાતત ર્ઇ જાય છે.  
 મનન ર્યા બાદ નનહદધ્યાસન આવશ્યક છે. જોકે મનનર્ી એ નનશ્ચય ર્ાય છે કે ‘‘મારંુ આ સ્વરૂપ 
છે’’ એ ખરંુ પણ એટર્ારં્ી કામ પરંુૂ ર્તુ ંનર્ી. દેહાત્મક બદુ્ધદ્ધને ર્ીધે સાધક આ સત્ય વાત ત્યા ંછોડી ‘હુ ં
એક જીવ છ’ં એ નનશ્ચયર્ી આચરણ કરે છે. આ જીવબપુ્ધ્ધ નવબર્ન ર્ાય તો જ આત્મબપુ્ધ્ધ દ્રઢ ર્ાય છે. એવુ ં
ર્ાય તે માટે એટર્ ે જીવ નનશ્ચયના નાશ માટે કયા સાધનની આવશ્યકતા છે  એ જ આજની સમસ્યા છે. 
હવે આના નવશે ર્ોડુ ંકહીએ છીએ.  
 ‘‘યોગેનાભ્યાસન ં નનત્ય’ આ જ શ્રષે્ઠ સાધન છે. અર્ાથત, આત્માની સારે્ એકરૂપ ર્ઇ જવુ ં કે હુ ં
આત્માસ્વરૂપ છ ંએવો નનશ્ચય ર્ઇ જવો અર્વા પોતાના આત્માની નનજ ક્સ્ર્નતમા ંસ્ર્ીત ર્ઇ જવુ.ં આને જ 
યોગ કહ ે છે. હમેંશા હરપળે આત્માકાર ર્ઇને જ રહવેાનુ ંઆત્મધ્યાન  જ નનહદધ્યાસ છે. હુ ં સચ્ચ્ચદાનદં 
સ્વરૂપ છ,ં એ અનભુવર્ી જાણ્યા બાદ તે અનભુવ ર્ઇને જ રહવેુ.ં પવૂથનો બધો જીવભાવ છોડીને આત્માકાર 
ર્ઇ જવાનુ ંછે.  
 અત્યાર સધુી કહરે્ા નનહદધ્યાસ દ્વારા જ આત્મવસ્તનુો સાક્ષાત્કાર ર્ાય છે. જો શ્રવણ- મનન કરીને 
નનહદધ્યાસના ન કરવામા ંઆવે તો જાણે એવુ ંર્ાગે છે કે આત્મજ્ઞાન ર્ઇ ગયુ ંછે, પરંત ુઆ જ્ઞાન હાર્વગુ ં
ર્ત ુ ંનર્ી અને પહરે્ાનંો જીવભાવ જ કાયમ રહ ેછે. નનહદધ્યાસન ન કરવાવાળા સાધકને આત્માના નવષયનુ ં
શ્રવણ કરતી વખતે આત્મતત્વની ભાવના રહ ે છે પરંત ુ તેના પછી બધો સમય તે જીવભાવમા ંજ રહીને 
વ્યવહાર કરે છે. આ અપણૂથતાના સ્ર્ાન ે હમંેશા ંઆત્મનનશ્ચય અન ેપરમાનદંની ક્સ્ર્નત કાયમ રહે, એટર્ા 
માટે નનહદધ્યાસની આવશ્યકતા છે.  
 અત્યાર સધુીમા ંઆપણે ‘‘અનભુાનવક વેદાતં’’ નુ ંશુ ંપ્રયોજન છે. અને એની પ્રાપ્તતના ંમખુ્ય સાધન 
કયા-ં કયા ંછે, એનુ ંનવસ્તતૃ નવવરણ કયુથ છે.   
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



 
પ્રકરણ-૭ 

માનિ અજર અમર હદવ્ય આત્મા છે 
 

મનષુ્યએ આ શરીર અને ઈષ્ન્દ્રઓ પોતાના છે, એવુ ંમાની ર્ીધુ ંછે. નર્ી, એ માટેનુ ંદ્રષ્ટાતં- એક 
સ્ફહટકને ર્ાર્ ફૂર્ ઉપર મકૂવામા ંઆવે તો તે શભુ્ર સ્ફહટક ર્ાર્ દેખાવા ર્ાગે છે. જો કે, ખરેખર તે સ્ફૂહટક 
શદુ્ધ્ર, સ્વચ્છ અને રંગ રહહત છે, તો પણ તે ર્ાર્ ફૂર્ના સપંકથના કારણે ર્ાર્ દેખાય છે. તે રીતે દેહ અને 
મનની સાર્ ેતાદાત્મ્ય ર્વાના ર્ીધ ેઆત્મા ઇષ્ન્દ્રઓના ધમથને પોતાના માનવા ર્ાગે છે. આવુ ંર્ાગવા છતા,ં 
જે રીતે સ્ફહટકનો કોઇ રંગ નર્ી, તે રીતે જ આત્મા નામ, રૂપ ગણુ વગેરે ઉપાનધઓર્ી નનબર્િતત છે.  

ઉપયુથતત દ્રષ્ટાતંમા ંઆત્મા એટર્ે મનષુ્ય એટર્ ેત ુ ંપોતે જ. તારા બ ેરૂપ છે. એક દેહ અને ઇષ્ન્દ્રઓ 
બધાને ભેગા કરી નસધ્ધ ર્યેર્ો ‘હુ’ં અન ેએ બધા સાર્ે સબંધંર્ી રહહત એવા સાચા ‘આપણે’ (હુ)ં! સારાશં- 
પ્રત્યેક વયક્તતનુ ંનનજસ્વરૂપ દેહ ઇષ્ન્દ્રઓ-મન રહહત છે. પરંત ુઆમ હોવા છતા ંપણ મનષુ્ય અજ્ઞાનવશ આ 
શરીર વગેરેન ે જ ‘હુ’ં માને છે અન ે શરીરને ર્ગતા ં તરુણ, વધૃ્ધ, પષુ્ટ-કૃશ, નાત-જાત વગેરે ગણુોને 
પોતાના માન ેછે. આપણે ખરેખર શુ ંછીએ એ ભરૂ્ીન ેબીજા નવકારી, પદાર્ોને ‘હુ’ં માની ર્ેવાને ર્ીધે, એની 
જાળમા ંફસાઇ સકંટ ભોગવી રહ્યા છીએ, એ જ બધંન છે. 
 આપણને બધંન નર્ી જોઇત ુ ંઆપણે બધંનમારં્ી કેવી રીતે છૂટી શકીએ? આપણે બધંનકારક ઉપાનધ 
ધમથ કરતા ંઅર્ગ છીએ એ વાત જાણીશુ,ં તો સહજપણે બધંન તટૂી જશે. પોતાની સ્મનૃતમારં્ી સાસંાહરક 
ભાવ અને શરીર ભાવ વગરેે કાઢી નાખ્યા પછી જે અનધષ્ઠાન મળૂવસ્ત ુરહ ેછે, તે જ સાચા તમ ેછો. 
 પ્રશ્ન એ ર્ાય છે કે આત્માને આટલુ ંબધુ ંમહત્વ શા માટે આપવુ ંજોઇએ? એનો ઉિર એ  છે કે 
આત્મા જ પહરપણૂથ આનદં સ્વરૂપ છે. અન્ય સખુોમા ંઅનેક ખામીઓ છે. તે ઓછા ર્ાય છે, નાશ પામ ેછે, 
તેમા ંઉતારચઢાવ હોય છે. અનેકોને તે જોઇત ુ ંહોવાર્ી તેમા ંઝઘડાઓ પણ હોય છે. આવુ ંકાઇં ન હોય એવી 
નનજક્સ્ર્નત આત્માનો આનદં  છે. આ વાત તમને સહજ પ્રાતય એવી નનદ્રાવસ્ર્ા અર્વા તમે આરામર્ી બેઠા 
હોવ ત્યારની અવસ્ર્ા એવુ ંસમજો. ત્યા ંઅત્યતં સમાધાનકારક આનદંપણૂથ ક્સ્ર્નત હોય છે. કહો, આ આનદં 
આપને કયા નવષયમારં્ી મળ્યો હતો? ત્યા ંન કોઇ નવષય હતો અને ન કોઇ ભાગ્ય વસ્ત ુહતી. ત્યા ંઆપ 
પોતાની સ્વાભાનવક ક્સ્ર્નતમા ંજ હતા. આમ હોવા છતા ંપણ અનભુવ તરફ જોવાનુ ંકારણ ‘ત્યા ંકાઇં ન હત ુ,ં 
શનૂ્ય હત ુ’ં એવુ ંતમે સમજો છો અને સખુ બહાર છે એમ સમજીને ત્યા ંદોડો છો!  
 
 નનજ સ્વરૂપનુ ંયર્ાર્થ જ્ઞાન આપણને અનેક દ્રષ્ટાતંો દ્વારા મળે છે. ચદં્રમા ંએક છે, પરંત ુઅર્ગ- 
અર્ગ ઘડાઓમા ંઅનેક રુપે ભાસે છે. આ રીતે જ બ્રહ્માર્ી ર્ઇને ઘાસના તણખર્ા ંસધુી તમામ જીવોમા ં
આત્મા પણૂથ રૂપર્ી વ્યાતત છે. મોટંુ સરોવર હોય કે કૂવો હોય, ઘડો હોય કે ર્ોટો, પાણી સ્વચ્છ હોય કે ગદંું 
હોય, ચદં્રમાનુ ંપ્રનતબબિંબ કોઇ પણ ભેદ- ભાવ રાખ્યા વગર બધામા ંસમાન રૂપ ેભાસે છે, એ જ રીતે આત્મા 
સવથ પ્રાણી માત્રમા ંવ્યાતત છે.  

આવો, એક બીજા દ્રષ્ટાતં વડે આપણ ેઆને સમજીએ. એક વ્યક્તત નદી હકનારે બઠેો છે અન ેવહતેા ં
પાણીમા ંપોતાનુ ંપ્રનતબબિંબ ખબૂ ધ્યાનર્ી જોઇ રહ્યો છે. અચાનક તેને ર્ાગ્યુ ંકે તે નદીમા ંપડી ગયો છે અન ે



જળની સારે્ વહી રહ્યો છે. એ વાતને તો  એ ભરૂ્ી ગયો કે પોતે એક સરુબક્ષત સ્ર્ાન પર બેઠો છે અને તે 
રડવા ર્ાગ્યો  અન ેમોટે –મોટેર્ી બમૂો પાડવા ર્ાગ્યો ‘‘ મન ેબચાવો, મન ેબચાવો.’’ તેની બમૂો સાભંળી 
ર્ોકો દોડતા. દોડતા-ંદોડતા ં તેની પાસે આવી પહોચ્યા.ં જયારે ર્ોકોને વાસ્તનવકતાની ખબર પડી ત્યારે 
તેઓ બોલ્યા, ‘અરે પાણીમા ંજે દેખાય છે, તે તો તારંુ પ્રનતબબિંબ છે. ત ુ ં તે નર્ી’. બરાબર ત ેપ્રમાણ ેજીવ 
ભ્રનમત ર્ઇ ગયો છે. તે સાસંાહરક નવકારો અને શરીર મરી જશે એ બાબતે રડ્ા કરે છે. જ્ઞાની પરુુષ તેને 
બોધ આપ ેછે કે રોગ, શોક, દુ:ખ, હાનન વગેરે એ બધા ંતો શરીરના ધમો છે. એની સાર્ ેતારે કોઇ સબંધં 
નર્ી. ત ુ ંતો હકીકતમા ંઆનદં સ્વરૂપ, મતુત જ છે.  
 શરીર અને આત્મા સાર્ે-સાર્ે રહ ે છે, એના ર્ીધે મનષુ્ય ચૈતન્ય આત્માના ગણુોને શરીર પર 
આરોપીત કરે છે અન ે શરીરના નવકાર-નવનાશ વગેરે ગણુોને આત્માના ગણુ માને છે. આપણે નનનવિકારી 
આત્મા હોવાને ર્ીધ ેઆ નનનવિકારીતા શરીરની પણ છે, એવી ભાવના રાખીને આપણે એ સ્વીકારી ર્ીધુ ં છે 
કે જેવુ ંશરીર અત્યારે છે, તેવુ ંજ અંત સધુી રહવેાનુ ં છે. પરંત ુશરીર તો સ્વાભાનવક રીતે જ નવકાર ગ્રસ્ત 
ર્ાય છે. ત્યારે જે રીતે પોત ે(આત્મા) અમર છે, તેમ શરીર પણ અમર છે એવી ભરૂ્ ભરેર્ી સમજ કેળવ ેછે. 
આર્ી શરીરનુ ં સ્વાભાનવક મરણ આવે ત્યારે, એમ માનીને દુ:ખી ર્ાય છે કે ‘‘હુ મરી ગયો’’ અન ેએમ 
હોવાર્ી મળૂમા ંરહરે્ અજ્ઞાનનુ ંનનરસન કરી  દેહાતમ બપુ્ધ્ધને દેખાતા દુ:ખો ને દૂર કરીને, સ્વરૂપને જાણીન ે
પહરપણૂથ સખુી ર્વાનુ ંછે. 
 મનષુ્ય આપણુ ં શરીર જેવુ ં હોય તેવા આપણે હોઇએ છીએ એવુ ં માને છે. શરીર ‘નાનુ’ં હોય તો 
પોતાને ‘નાનો’ માને છે. શરીર મોટંુ છે તો પોતાને મોટો માને છે. વદૃ્ધ છે તો પોતાને વદૃ્ધ માને છે. આપ 
નવચાર કરો, શુ ંશરીરની અર્ગ- અર્ગ અવસ્ર્ાઓમા ંશુ ંઆપ અર્ગ-અર્ગ હો છો? શુ ંએ પહરવતથનોના ં
કારણે આપનામા ંકોઇ ખાસ પહરવતથન અનભુવો છો? નવચાર કરો, જે બાળક હતો તે યવુક ર્ઇ ગયો અને 
સ્કૂર્- કોર્ેજમા ંજવા ર્ાગ્યો. એનાર્ી એના નનજ અનભુવમા ંશુ ંકોઇ મોટાઇ આવી? નહીં, એવુ ંતો કંઇ પણ 
જોવા મળતુ ંનર્ી. યા પહરે્ા ં‘‘હુ’ં’ કહવેાવાળો અનભુવ ગાડંપણનો 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 અનભુવમા ંકોઇ ફેરફાર આવે છે? યા અંતમા ંકોઇ વ્યક્તત વદૃ્ધ ર્ઇ ગઇ તો તે વખતે 
શુ ંતેના સ્વયનંા હોવાપણાનો અનભુવ શુ ંવદૃ્ધનો ર્ઇ જાય છે? એ તમામ પહરવતથનો બાહ્ય શરીરમા ંર્ાય 
છે. એનો વ્યક્તતના, સ્વયનંા હોવાપણાની અનભુવ-ક્સ્ર્નત પર કોઇ પ્રભાવ પડતો નર્ી. સ્વયનંા 
હોવાપણાનો અનભુવ એ તમામ અવસ્ર્ાઓર્ી અબર્તત અને એકરૂપ રહ ે છે. આ અનભુવ તમે સ્વય ંછો. 
સારંુ, ‘‘હુ’ં’ બાળપણમા ંઅર્ગ હતો, યવુાવસ્ર્ામા ંઅર્ગ હતો, વદૃ્ધાવસ્ર્ામા ંઅર્ગ છ ંએવુ ંતમને ર્ાગ ેછે! 
ના, બાલ્યાવસ્ર્ા,યવુાવસ્ર્ા અને વદૃ્ધાવસ્ર્ા, એ ત્રણેય અવસ્ર્ાઓમા ંસ્વયનંા હોવાપણાની પ્રતીનત અનસુ્યતૂ 
રૂપે હમંેશા ં ટકી રહ ે  છે. તમે અસગં, શદુ્ધ, સાક્ષી સ્વરૂપ આત્મા હોવા છતા ંપણ ‘‘હુ ં દેહ છ’ં’ એવુ ંમાની 
ર્ઇન ેદેહમા ંર્તા ંસ્થળૂ-કૃશ, નાના-ંમોટા,ં પાતળા-ંજાડા ંવગેરે પહરવતથનોને ખદુનુ ંમાની બેસો છો. ખરેખર, 
તમારા નનજ અનભુવની સારે્ એમનો કોઇ સબંધં નર્ી. 
 શરીરની સારે્ માની ર્ીધેર્ો સબંધં જ મનષુ્યના દુ:ખનુ ંકારણ છે. શરીર અને તેને ર્ીધે આવનારો 
સ્વાર્થ એ અન્ય કોઇ વાતર્ી કોઇ તે કદી દુ:ખ આવ્યુ ંછે? કયારેય નહીં. મનષુ્ય પોતે જ શરીરના સબંધંોને 
માનીને દુ:ખી ર્ાય છે. હુ ંકદરૂપો છ,ં હુ ંદુબળો છ,ં હુ ંઘરડો છ,ં હુ ંરોગી છ-ં આ રીતની અનેકાનેક ભાવનાઓ 
કરીને મનષુ્ય દુ:ખ ભોગવતો રહ ેછે. જો તેને મકુ્તત જોઇએ તો આ ભાવનાઓને કાઢીને ફેંકવી પડશે. ‘‘ હુ ં



કદરૂપો નર્ી,  વદૃ્ધ નર્ી, દુબળો નર્ી, રોગી નર્ી, દેહના રુપ, આકાર વગેરેનો સબંધં મારામા ંનર્ી.’’ હુ ં
પહરશદુ્ધ આત્મા છ ંએ પ્રતીનત જ તેનો સરળ ઉપાય નર્ી? 
 જે રીતે તારા શરીરના નવકાર સાર્ે સબંધં નર્ી, એ જ રીતે શરીરના મતૃ્યરુ્ી પણ તારો કોઇ સબંધં 
નર્ી. ત ુ ંઅનવનાશી છે, અમર છે, એ તારા નનનવિકારત્વના અનભુવ પરર્ી નનનશ્ચત કર. કારણકે નવકારનો અંત 
નાશ છે. કોઇ પણ વસ્તનેુ નવકાર પામતા પામતા છેલ્ર્ે નાશ પામે છે, પરંત ુતારો નાશ કદી પણ નર્ી, 
કારણકે તારામા ંનવકાર નર્ી. 
 જીવ જે શરીરને હુ ંસમજે છે, શુ ંતે શરીર પણ શદુ્ધ- સ્વચ્છ  છે? એવુ ંનર્ી. તે અત્યતં મબર્ન છે. 
આ સસંારની બધી જ મબર્ન વસ્તઓુને મેળવીને બનાવેર્ી એક ઢીંગર્ી છે ! પરંત ુદેખાવમા ંજ સુદંર ર્ાગ ે
છે! એવુ ંકહ ેછે કે ચામડાને સ્પશથવાર્ી વ્યક્તત અછૂત ર્ઇ જાય છે, પરંત ુચામડાને સ્પશથવાવાળા આ હાર્ 
શાના બનરે્ા છે? આ પણ તો ચામડાનંા જ છે. આવુ ંહોવા ંછતા ંપણ, આ અત્યતં મબર્ન શરીર આત્માના 
સાનન્નધ્યને ર્ીધે સાફ-ચોખ્ખુ ંદેખાય છે, શુ ંતે સ્વયનંા ગણુોને કારણે છે કે આત્માના ગણુોને કારણે? એ તમ ે
જ કહો!  તુ ંએવો અત્યતં નનમથળ આત્મા છો! આ મબર્ન દેહ કદાનપ નર્ી. 
 જીવના દેહ તાદાત્મ્ય ભાવનુ ંમળૂભતૂ કારણ અજ્ઞાન જ છે. પોતાને ન ઓળખવો, એ જ સસંારમા ં
મોટંુ પાપ છે. ‘સ્વયનંે ન ઓળખવામા ં કઇ મોટી ભરૂ્ ર્ઇ ગઇ?’ એવુ ં તમે કહશેો તો ઉિર એ છે કે 
સસંારના ં સમસ્ત પાપાચરણોના મળૂમા ં અજ્ઞાન જ કારણભતૂ છે. અજ્ઞાનર્ી અહકંાર પેદા ર્ાય છે, 
અહકંારર્ી સ્વાર્થનુ ંનનમાથણ ર્ાય છે, સ્વાર્થર્ી દ્વષે અને અસયૂા જેવા દુગુથણો ઉત્પન્ન ર્ાય છે. આ રીતે તમામ 
દુગુથણોનુ,ં પાપોનુ,ં મળૂ કારણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનને મહાપાતક કહવેામા ંશુ ંવાધંો છે? અને આ અજ્ઞાનપાપ 
ધોનાર જ્ઞાન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહવેા પ્રમાણ ે પરમ પાવનકારી છે - ‘‘ન હહ જ્ઞાનેન સદ્દશ ંપનવત્રનમહ ં
નવધ્યત ે!” 

અજ્ઞાનની દશામા ંમાણસનુ ંપ્રત્યેક આચરણ અહ ંપર આધાહરત રહ ેછે. તે  ઉઠે છે, બેસે છે, ફરતો 
રહ ેછે, તો પણ પોતાના નવશે કોઇ ન કોઇ કલ્પના કરતો રહ ેછે. પોતાના શરીર માટે, ઘર માટે, કે પોતાના 
પતુ્ર માટે કે પોતાની નોકરી માટે કોઇ ન કોઇ બચિંતા કરતો રહ ેછે અને તેનાર્ી કયારેય છટકારો ન આપનારા 
બધંનમા ંપડે છે.  

સાધક જો જ્ઞાનનુ ંશ્રવણ કરીને પણ અજ્ઞાનીઓની માફક ‘હુ’ં બનીને રહ ેછે તો જયા ંસધુી તેના ‘હુ’ં 
નુ ંપહરવતથન ર્તુ ંનર્ી, ત્યા ંસધુી બધુ ંનનષ્ફળ છે. મળૂ જેમા ંપહરવતથન ર્વુ ંજોઇએ તેમા ંપહરવતથન ન ર્ાય 
તો ઉપર-ઉપરના ંસાધનોનો શો ઉપયોગ? એકંદરે દેહબદુ્ધદ્ધ ટળી જઇને આત્મબદુ્ધદ્ધ આવવી જોઇએ. સાધકના 
ર્ક્ષ્યમા ંસવથદા આ વાત રહવેી જોઇએ કે મારે આ દેહબદુ્ધદ્ધનો ત્યાગ કરીને આત્મબદુ્ધદ્ધ ને ધારણ કરવા માટે 
પોતાની સ્વાભાનવક સહજ ક્સ્ર્નતમા ં રહવેાનુ ં છે. હુ ંની યાદ ન હોવી  હુ ંઆવો છ,ં હુ ંઆ રૂપનો છ,ં આ 
ગામનો છ,ં આ જાનતનો છ,ં આટર્ો શ્રીમતં છ ં એવુ ંકહતેા ંજ અનેક કલ્પનાઓ આપને ઘેરી ર્ેશે. જો ‘હુ’ં ન ે
પકડીને રહશેો તો ચપુ નહીં બેસી શકો. એ તમને આગળના ં કામોમા ં સહક્રય કરી દેશે. ઉદાહરણાર્થ- ‘‘હુ ં
ધનવાન છ’ં’  એવુ ંકહતેાનંી સારે્ જ બીજુ ંવધારેને વધારે ધન કમાવાની આશા વધશે જ. 
 અનેકત્વમા ં અહકંારને કંઇક ગણુધમથ હોવાનો જ. ર્ોડાઘંણા ં પ્રમાણમા ં એ બીજામા ં પણ રહ ે છે. 
બીજાઓની સારે્ હળવા મળવાર્ી આ ગણુધમોની સરખામણી કરવાની તરુ્ના પ્રવનૃત સ્વાભાનવક રૂપે ઉત્પન્ન 
ર્ાય છે. કોઇ નવશેષ ગણુ પોતાના કરતા ં બીજામા ં વધારે દેખાય તો એ સહન નર્ી ર્તુ.ં મનષુ્ય એ 



પ્રયત્નમા ંર્ાગી જાય છે કે હુ ં તેનાર્ી ચહડયાતો દેખાઉં. આ બધુ ંકહવેાનો હતે ુએ છે કે મનષુ્યમા ંબગાડ 
‘‘હુ’ં’ રૂપી દેહબદુ્ધદ્ધના કારણે જ ર્ાય છે.  

ઉપર કીધેર્ી વાતોર્ી નવપરીત, અગાઉ વણથન કયાથ પ્રમાણે જે સાધકને નામ-રૂપ-ગણુ આપણે નર્ી 
એવી પ્રતીનત  ર્યેર્ હોય તો તેને શુ ંર્વાનુ ંબચ ેછે? તેને કોઇ આશા ગ્રસશ ેકે? સવથર્ા નહીં. 

પ્રત્યેકજણ ‘હુ’ં ના અનસુધંાનમા ં કેવો હોય છે, તેનુ ંઅનમુાન તેની અંતક્સ્ર્થનત ના પરીક્ષણર્ી કરી 
શકાય છે. તે સદૈવ, હુ ંઆટર્ો જ છ.ં મારે તેનાર્ી વધારે ર્વુ ંજોઇએ એવી બચિંતા કયાથ કરે છે. મારી આવક 
હજુ ચારસો રૂનપયા જ છે, એ પાચંસો રૂનપયા કયારે ર્શે? મને હમણા કરતા ઉપરનુ ં કામ ક્યારે મળશે? 
એની ગડમર્ર્મા ંરહ ેછે. તેને ત્રણ-ચાર વખત બઢતી મળી પગાર એક હજાર રૂનપયા ર્ાય તો પણ તેની 
આગળની આશા પરૂી ર્ાય છે? ‘આના કરતા ઉપરની જગ્યા ક્યારે મળશે?’, ‘સવથ સખુ સનુવધાઓર્ી યતુત 
એ તવાટથસથ ક્યારે મળશે?’ એ રહવેાનુ ંજ. તર્ાકથ નો હડે તર્ાકથ ર્ાય, હડે તર્ાકથ નો મેનેજર ર્ાય તો પણ 
જનરર્ મેનેજર ર્વા માટે ચોંટેર્ો રહ ે છે. જો તેની અંત: ક્સ્ર્નત એમ આગળ આગળ કહતેી ચર્નવચર્ 
ર્તી હોય તો તેને ખરેખર શુ ંમળે છે? આનાર્ી નવપરીત એવા સાધકની શે્રષ્ઠ ક્સ્ર્નતનુ ંઅવર્ોકન કરો કે 
જેના અહનંો નાશ ર્ઇ ગયો છે. આ વ્યક્તતન ેકોડી જેટર્ો પગાર ન હોય, કે કર્ાકથ, હડેકર્ાકથ , મેનેજર વગેરે 
કોઇપણ નોકરી ન હોય તો પણ ત ેપહરપણૂથ શાતં હોય છે. તે છોડીને બધા ંર્ોકોની જેમ વધારે-વધારે-
વધારે, ઉપરનુ ં -ઉપરનુ-ંઉપરનુ ં એવી અપેક્ષા કરે તે માટે ખબૂ કષ્ટ અને બચિંતા કરતા ં કરતા ં નનરંતર 
અસમાધાન પવૂથક રહવેા કરતા ંકાઇં ન હોય તો પણ પણૂથ સમાધાનર્ી રહવેામા ંશાણપણ નર્ી? આજ મહાન 
મકુ્તત નર્ી? સારાશં- ‘હુ’ં રહહત ર્ઈ આગળની આશા ન કરતા, એટલુ ંજ નહહ આપણામા ંરહરે્ બધુ ંછોડી 
પહરપણૂથ ક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ ંએ જ આનદં પ્રાપ્તતનુ ંરહસ્ય છે. એ અત્યતં સરુ્ભ છે, પણ તેનો મહહમા જાણવો 
જોઇએ અને બળવિર ત્યાગવનૃિ પણ જોઇએ.  

 છેલ્ર્ે આ પણૂથ બોધનો સાર એટર્ે- સાધકે પોતાના નનજસ્વરૂપમા ંરહીને બધાર્ી અબર્તત 
રહવેુ ંજોઇએ. ભગવાન શકંરાચાયથએ અસગંોડહમ, અસગંોડહમ અસગંોહમ એવુ ંત્રણ વાર કીધુ ંછે. સાધકે આ 
રીતે નનબર્િતતતાર્ી બધુ ંત્યાગીને, મતુતપણે પહરપણૂથ પરમાનદંમા ંરહવેુ ંજોઇએ. આ એક જ વાતને વારંવાર 
કેમ કહવેી પડે છે? સાધકોમા ંઆ સમયમા ંપ્રાપબંચક વનૃિ દ્રઢ ર્યરે્ી જોવા મળે છે. તેને ઉખેડી-ફેંકી દેવા 
માટે કહરે્ી વાતો ને જ વારંવાર દોહરાવવી પડે છે. અનેક નસદ્ધાતં છે અને આપણ ે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 આટલુ ંજ હસ્તગત કરવાનુ ંછે.  
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પ્રકરણ – ૮ 

આત્મજ્ઞાનનુ ંસ્ુટ રહસ્ય 

  સચૂના- આ પ્રકરણમા ં આત્માજ્ઞાનનો મમથ જ તમારા હાર્મા ં આતયો છે, એમ કહવેામા ં
હરકત નર્ી. સૌર્ી પહરે્ા એ બતાવ્યુ ંછે કે મને સ્વયનં ુ ંજ્ઞાન નર્ી. તેના પછી એ બતાવ્યુ ંછે કે નાદ-બબન્દુ 
પણ આત્મા નર્ી. ‘હુ’ં એવુ ંસમજવાવાળો અહકંાર પણ કપ્લ્પત છે. એ નસધ્ધ કયાથ પછી આત્માની સદ્રપુતા, 
બચદ્રયુતા અને આનદંરૂપતાના ંર્ક્ષણોને અનભુાનવક રીતે સમજાવ્યા છે. અંતમા ં“હુ ંઆત્મા છ આ નવશેષ 
જ્ઞાન પણ હુ ં નર્ી” એવુ ં કહનેારા મહાકારણ રૂપ શરીરની તરુીયાવસ્ર્ા પણ ઓછા સ્તરની છે, એ 
સમજાવીન,ે અખડંાત્મ નનશ્ચયના નવજ્ઞાનનુ ંરહસ્ય ખોર્વામા ંઆવ્યુ ંછે. 



   

   આત્માજ્ઞાન ઉપર ઉપરથી દેખાય એિલુ ંસલુભ નથી 
  

 (૧) મમુકુ્ષ ુ–“હુ ંકોણ છ”ં આ પ્રશ્ન પછૂવાની શુ ંઆવશ્યકતા છે ?  એ તો સયૂથના પ્રકાશની જેમ  
         સ્પષ્ટ છે ! 
    સદ્ ગરુૂ – જેવુ ંકહો છો તેવી વસ્તકુ્સ્ર્નત હોત તો ઘણુ ંજ સારૂ ંહત.ુ આ સમસ્યા દેખાય છે એટર્ી   
                      સરુ્ભ નર્ી. 
    મમુકુ્ષ ુ – આપણા જ્ઞાનમા ંકઈ સમસ્યા છે ? 

 સદ્ ગરુૂ – જો એમ જ છે, તો બતાઓ (કહો) તમે કોણ છો ? 

    મમુકુ્ષ ુ – હુ ંદેહ-ઇષ્ન્દ્રય મનવાળો એક વ્યક્તત છ.ં 
    સદ્ ગરુૂ – તમે એકર્ા છો કે અનેક નુ ંએક ટોળંુ છો ? 

    મમુકુ્ષ ુ – હુ ંએકર્ો છ,ં એમા ંકોઇ સશંય નર્ી. 
    સદ્ ગરુૂ – આ કેવી નવસગંતતા છે ? તમ ેએકર્ા છો એમ કહો છો અને સાર્ે-સાર્ે દેહ-મન- 
  ઇષ્ન્દ્રય એમ અનેક નામ પણ ગણાવો છો. 
     મમુકુ્ષ ુ– (કંઇ નવચારીને) મહારાજ, એ તો બરાબર છે ! “ હુ ંકોણ છ ં” આ મારી સમજમા ંનર્ી 
આવતુ.ં એવુ ંહુ ંહવે સ્વીકારંુ છ.ં    
 

 

    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 તેનુ ંવણથન કરી શકાય. કમેષ્ન્દ્રયોર્ી આત્માની અગ્રહ્યતાને બધા સ્વીકારે છે. 
આ રીતે નાકર્ી સગુધં, જીભર્ી સ્વાદ અન ેત્વચાર્ી સ્પશથ આ ત્રણયે જ્ઞાનેષ્ન્દ્રઓર્ી પણ આત્મા ગ્રહણ ર્તો 
નર્ી, એમ બધા જ માન ેછે.  કેટર્ાકની એવી કલ્પના છે કે દશ ઇંહદ્રયોમા ંવધેર્ી આંખ અને કાન આ બ ે
ઇષ્ન્દ્રઓના દ્વારા યોગમાગથર્ી આત્માને વશ કરી શકાય છે. અર્ાથત, ધ્યાનમા ંનવનવધ આકારોર્ી આત્માનુ ંકોઇ 
રૂપ દેખાય છે અને આ રીતે જાત-જાતના ંનાદર્ી આત્માને સભંળી શકાય છે, એવો તેમનો નવચાર છે. 
(૩) પ્રશ્ન – સાક્ષાત્કારનો અર્થ છે, આંખોર્ી સ્પષ્ટ નજરે પડવુ.ં તે જ પ્રમાણ ેજડ વસ્તઓુર્ી ર્ઇને દેવ 
દેવતા સધુી આપણાર્ી અર્ગ રહરે્ા પદાર્થ –વ્યક્તતઓને આ અર્થ બરાબર ર્ાગ ુપડે છે, એવુ ંર્ાગ ેછે પણ 
‘આત્મા’ એટર્ે સ્વય.ં મન ેપોતાને પોતાની સામે જ જોવો કેવી રીતે સભંવી શકે ? આ સદંભથમા ંસાક્ષાત્કારનો 
અર્થ શુ ં? 

ઉિર – જ્યારે આંખ, કાન વગેરે ઇષ્ન્દ્રઓ અને મન  દ્વારા જોઇ શકીએ એવી વસ્તઓુ નહીવત ર્ઇ જાય છે 
અને આપણને માત્રને માત્ર સ્વયમંા ંઅનભુવ સ્વરૂપ જ રહી જઇએ છીએ, ત્યારે આપણે જ આપણી સામ ે
પ્રગટ ર્ઈએ છીએ, તેને આત્મસાક્ષાત્કાર કહ ેછે. 
   

     હંુ કપ્લ્પિ છં  

  



(૪) “હુ ંખબૂ મોટો છ ં!!” એવુ ંકહો છો પણ કહો કે આ મોટાઇ પહરે્ારં્ી હતી કે વચ્ચેર્ી આવી ?  જ્યારે તમ ે
બાળક હતા, ત્યારે હતી કે હમણા-ંહમણા ંઆવી છે ? આ શ્રેષ્ઠતા આગળ કેટર્ા હદવસ રહવેાની છે ? કોઇ 
હોદ્દાર્ી  કે રાજકારણમારં્ી નનવતૃ ર્યા પછી કે વધૃ્ધાવસ્ર્ામા ંપરાધીન ર્યા પછી શુ ંઆ શે્રષ્ઠતા ટકી રહ ે
છે ? સારાશં –“હુ ંમોટો છ”ં એ હમંેશા ટકવા વાળંુ સ્વરૂપ નર્ી. એ જ પ્રમાણે,“હુ ંબાળક”, “હુ ંયવુક”, “હુ ં
નનધથન”, “હુ ંધનવાન”, “હુ ંરોગી” વગેરે હજારો ઉપાનધઓ વાળો “હુ”ં શુ ંવાસ્તનવક “હુ”ં છે ? એ બધા “ હુ”ં 
મા ંસાચો ત ુકોણ છે?  જેનુ ંકોઇ સબંધં સતૂ્ર નર્ી એવો આ ક્ષબણક ‘હુ’ં મા ંએકત્વ નર્ી. આ અનેક “ હુ”ં 
ઉપાનધ મરુ્ક કલ્પનાઓ છે. 
(૫) “હુ”ં નુ ંકોઇ એક નનનશ્વત રૂપ નર્ી. તે કુતરાના શરીરમા ંહોય તો “હુ ંકૂતરો”, હાર્ીના શરીરમા ંહોય તો 
“હુ ંહાર્ી”, મનષુ્યના શરીરમા ંહોય તો “હુ ંમનષુ્ય”, એવો “હુ”ં અર્ગ-અર્ગ ર્તો જાય છે. એક જ માનવ 
શરીરમા ંપણ અવસ્ર્ાઓ અનસુાર તેમા ંપહરવતથન ર્તુ ંરહ ેછે. જેમ કે- હુ ંબાળક, હુ ંયવુાન, હુ ંવધૃ્ધ. આ 
રીતે શરીરમા ંઉત્પન્ન ર્નારા નવકારોને કારણે પણ “હુ ંરોગી’’, ‘હુ ંઅશતત’, ‘હુ ંઅંધ’ વગેરે ‘હુ’ં બદર્ાઈ જાય 
છે. એકવાર “હુ ંસારો”, “હુ ંખરાબ”, ક્યારેક “હુ ંપણુ્યવાન” તો ક્યારેક “હુ ંપાપી” એવુ ંકહ ે છે. આ અહતંાનુ ં 
એક જ મખુ નર્ી તો આ પરસ્પર બભન્ન વાતો કહનેારાઓમા ંસાચુ ંકોણ? આમા ંવાસ્તનવક “હુ”ં કોણ ? 

 ઉપરના પહરક્ષણર્ી એવો નનણથય ર્ાય છે કે આ ‘હુ’ં સદૈવ નામ-રુપ-ગણુ નો આશ્રય ર્ ેછે. તેમને 
છોડીને રહતેો નર્ી. આવા નામ-રુપ-ગણુાત્મક ઉપાધીઓના તાદાત્મ્યને ર્ીધે દેખાતો આ ‘હુ’ં કપ્લ્પત નર્ી 
તો બીજુ ંશુ ંછે? 

  

 
આત્માની સદ્રપૂિા 

(૬) ઇષ્ન્દ્રયો અને મનના અક્સ્તત્વનો ભાસ ર્ાય તો પણ ત્યા ં સત સ્વરૂપ અનધષ્ઠાન હોય જ છે. આ 
અનધષ્ઠાનના આધારે જ ઇષ્ન્દ્રયો વગેરે નવશેષ વસ્તઓુ ર્ાગે છે. 
 ઉદાહરણાર્થ – એક દીવાર્ પર દીપકનો પ્રકાશ પડી રહ્યો છે. એ ભીંત પર દીપકની સામે મકેૂર્ા 
અરીસાને ર્ીધે પરાવનતિત ર્યેર્ો દીપકનો પ્રકાશ આવી રહયો છે. હવે મળૂ દીપકનો પ્રકાશ અન ે
પ્રનતબબપ્મ્બત પ્રકાશ એક પર એક પડવાને ર્ીધે આપણે એ નર્ી જાણી શકતા કે મળૂ પ્રકાશ કયો છે ? હવ ે
આપણ ેઅરીસાને ઢાકંી દીધો, તો મળૂ પ્રકાશ જેવો છે તેવો જ દેખાવા ર્ાગ્યો. આ રીતે  આત્માના મળૂ 
અક્સ્તત્વ સાર્,ે દેહ-ઇંહદ્રય-મન વગેરેનુ ં નવશેષ અક્સ્તત્વ હોવાને ર્ીધ,ે આત્માની સદ્રપુતાને અર્ગ કરી 
શકાતી નર્ી.તો પણ અંતમુથખ ર્ઈને દેહ-ઇંહદ્રય-મન-બપુ્ધ્ધ વગેરેને દૂર કરીને સદ્  વસ્તનુો અનભુવ સ્પષ્ટ 
પણે ર્ઇ શકે છે.      
 

(૭) શધુ્ધ અક્સ્તત્વ જ તમારી નનજ ક્સ્ર્તી છે. કોઇપણ આવેલુ ંકામ કયાથ પછી પણ તે નસધ્દેશ્વર નસધ્ધ જ 
રહ ેછે ! અનેક વાતો જાણ્યા પછી પણ તે સવથરહહત એકર્ો જ વધે છે. અધ્યક્ષપદ મળવાનો આનદં ર્ોડી  
ક્ષણ રહ્યા પછે ફરી સ્વચ્છ અક્સ્તત્વ જ રહ ે છે અર્વા શોક-બચિંતા આવી ગયા બાદ પણ ફરી આ નનમથળ 
સહજ ક્સ્ર્નત જ રહ ેછે ! ત ુ ંપ્રયત્નર્ી આ નસધ્ધેશ્વર વધારી કે ઘટાડી શકતો નર્ી ! 
 આજ રીતે, આ સહજ નસધ્ધ ક્સ્ર્તીને નવદ્વતા કે મખૂથતા, ધનનકતા કે નનધથનતા સ્પશી શકતી નર્ી. 
સુદંરતા યા કુરૂપતા વગેરેનો પણ કોઇ સબંધં હોતો નર્ી. બહુધા કેવળ સત્ રૂપ ભવુનત્રયમાના ંપ્રાણીમાત્રના 



નામ, રૂપ, ગણુોર્ી પર ર્ઇને વાસ કયો છે એમ હોઇ બધા ર્ોકો નનનશ્ચિંત અને પરમ સમાધાનરૂપ આ 
સદ્ વસ્તનેુ ભરુ્ીને એ ભ્રમમા ંપડ્ા છે, કે અમને અન્ય વસ્તઓુર્ી સખુ મળે છે ! અને એ વસ્તનેુ કોઇ પણ 
રીતે સખુી કરવા માટે પ્રયાસમા ંરહ્યા રહ ેછે ! 
 

આત્માની ચચદ્રપૂિા 
(૮) “ યન્મનસા ન મનતેુ યો નાહુમથનો મતમ”્ (કેનોપનનષદ્) તેને કોઇ પણ મનર્ી નર્ી જાણી શકાતો.  

પરંત ુજેનાર્ી મનને જાણી શકાય તે જ બ્રહ્મ છે એમ જાણ.  
 “ધીયો યો ન પ્રચોધ્યાત” (ગાયત્રી મતં્ર) 
 તે અમારી બદુ્ધદ્ધને પે્રરણા પ્રદાન કરે છે. 
 “યો બધુ્ધયે પરતસ ુસ: (શ્રીમદ્  ભગવતગીતા) 
 જે બપુ્ધ્ધર્ી શે્રષ્ઠ છે અને પર છે. 

પ્રશ્ન : “કો દેવ:” (દેવ કોણ?)  
ઉિર: “યો મન: સાક્ષી” ( જે મનનો પણ સાક્ષી છે) 
 એ બધાજં વચનોર્ી એ નસધ્ધ ર્ાય છે કે આત્મા મનને જાણવાની શક્તત પ્રદાન કરે છે, મન-બદુ્ધદ્ધર્ી 
પણ શ્રેષ્ઠ અને અર્ગ છે, એટર્ે આત્મા એ કેવળ જ્ઞાન અર્ાથત બચત્ સ્વરૂપ છે.  
(૯)  શબ્દ સાભંળતી વખત ેજ્ઞાન શબ્દકાર ર્ાય છે, તે જ રીતે રૂપ જોતી વખતે તે રૂપાકાર ર્યા તેવુ ંર્ાગ ે
તો પણ જડ વનૃિ જ તદાકાર ર્ાય છે, તર્ા ‘જ્ઞાન’ કેવળ પ્રકાશક ર્ઇ નનનવિકાર જ રહ ેછે. જેમ કે- ર્ોખડંના 
ગોળાને અક્ગ્નમા ંનાખવાર્ી અક્ગ્ન ગોળાકાર ભાસે છે. પરંત ુઅક્ગ્ન આકાર રહહત જ હોય છે.  
 નવષયોની કલ્પના કરતી વખતે પણ જ્ઞાન કલ્પનાકાર ર્વા જેવુ ંર્ાગે તેમ છતા ંપણ અબર્તત અને 
નનનવકાથરી જ રહ ેછે.  

 હવ,ે શબ્દ-સ્પશાથહદ નવષયોને જાણનારંુ જ્ઞાન તર્ા કલ્પના કરનારંુ જ્ઞાન જુદંુ-જુદંુ નર્ી પણ એક જ 
છે. આ જ્ઞાન જાગતૃ અવસ્ર્ામા ંસમસ્ત વ્યવહારમા ંતર્ા નનિંદ્રાવસ્ર્ા અને સ્વતનમા ંપણ નવધમાન રહ ેછે. 
સારાશં—નવષય ભેદ હોય, કલ્પના- ભેદ હોય, અવસ્ર્ા ભેદ હોય, જ્ઞાન એ સવથમા ંએકરૂપતાર્ી, નનબર્િતતપણ ે
હોય છે.  

     

આત્માની આનદંરૂપિા 

૧૦)  નશષ્ય- હુ ંસવથકાળમા ંહોવાવાળો (સત)્ અને બધુ ંજ જાણવાવાળો (બચત)્ છ,ં એ જાણવુ ંસહલેુ ં છે. 
પરંત ુહુ ંઆનદં સ્વરૂપ છ,ં એનો અનભુવ ન હોવાના કારણે એના પર નવશ્વાસ નર્ી બેસતો. 

સદગરુુ- આ સત્ય છે. જીવભાવના ર્ીધે અપણૂથતાનો ભાસ ર્વાર્ી તમારો સ્વત: નસદ્ધ આનદં ઢંકાઇ ગયો છે, 
એ વાત સાચી છે. આરામર્ી બેઠા હોય, વગેરે અવસ્ર્ામા ંઅનાયાસ જીવભાવ ર્ય પામે ત્યારે આનદંનો 
અનભુવ ર્ાય છે. આ નસવાય, પ્રત્યેક વ્યક્તત પોતાને નનહેતકુપણે આત્યનંતક પ્રેમ કરે છે, એ પણ 
આનદંરૂપતાની જ ઓળખ છે.  



નશષ્ય- શુ ંસ્વયનંા આનદંને પોતાની ઇચછાર્ી અનભુવી શકાય છે?  

સદગરુુ- હા, શક્ય છે. અહકંારનો ત્યાગ કરીને ફતત અનભુવમાત્ર ક્સ્ર્નતમા ંરહશેો, તો આ આત્માનદં પ્રગટ  
ર્ાય છે.   

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

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૯ 

પ્રપચં(સસંાર વ્યવહાર)મા ંઅબર્તત ક્સ્ર્નત 

 બધાના મનમા ંએ પ્રશ્ન રહ ેછે કે જ્ઞાની પરુુષ કમથ કરતો રહ ેછે અને નવષય ઉપભોગ પણ કરતા રહ ે
છે, તો તેને પણ બધંન ર્વુ ંજોઇએ. જ્ઞાની પરુુષ પણ હા-ના, હાનન–ર્ાભ વગરેે કહ ે છે અને મહદંશે એ 
બને્નમા ંજરા પણ અંતર જોવા નર્ી મળતુ.ં આમ જોવા મળે છે તેમ છતા ંપણ એવુ ંકહવેાય છે કે પ્રપચંમા ં
સખુ-દુ:ખ જેવા દ્વન્દ્ધ  અજ્ઞાનીને જ બધંનકારક ર્ાય છે, જ્ઞાનીને નહીં. એવુ ંકઇ રીતે સભંવ છે?  

આ પ્રશ્નનો ઉિર શ્રી સદગરુુ આ રીતે આપે છે - ઉપરર્ી જોતા બન્નેનો વ્યવહાર એક સમાન દેખાય છે, તેમ 
છતા ંબન્નેની અંત:ક્સ્ર્નતમા ંબભન્નતા રહ ેછે. જ્ઞાનીપરુુષ અને અજ્ઞાની ર્ોકોના કાયથ અને નવષયભોગની અંતર 
ભાવનામા ંઘણુ ંઅંતર હોય છે. અજ્ઞાની પ્રપચં અને એમા ંર્તા ંસખુ-દુ:ખને સત્ય માને છે અને જ્ઞાની પરુુષ 
તેને નમથ્યા જાણી વસ્તતુ: એમા ંમારે કંઇ ર્ેવા-ંદેવા ંનર્ી એવુ ંજાણે છે. બને્નના જાણવાની રીતમા ંફતત 
એટલુ ંજ અંતર છે. આ વાતને દ્રષ્ટાતંર્ી આ રીતે સમજાવીએ છીએ. બ ેનમત્રો એક નવષય પર ર્ાબંો સમય 
વાતો કરતા-ંકરતા ંઊંઘી ગયા. બન્નેએ એક જ પ્રકારનુ ં સ્વતન જોયુ.ં સ્વતનમા ંતઓેની તમામ ધનસપંનિ 
ચોરાઇ ગઇ. એક નમત્ર તો ઊંઘમારં્ી સપંણૂથપણ ેજાગી ગયો હતો પરંત ુબીજો હજુ પણ અધથ નનદ્રામા ંહતો. જે 
નમત્ર પરેૂપરૂો જાગી ગયો હતો તે સ્વતનને ખોટંુ માનીને તેના પર હસી રહ્યો હતો અને હજુ પણ અધથ નનદ્રા 
અવસ્ર્ામા ંહતો તે સ્વતનને સાચુ ંમાનીને શોક કરતો હતો. જે પરેૂપરૂો જાગો ગયો તે જ્ઞાની પરુુષ છે અને જે 
અધથ ચેતન અવસ્ર્ામા ંછે તે અજ્ઞાની છે. જ્ઞાની પરુુષ “આ પ્રપચં અને તેમા ંરહરે્ા ંસખુ-દુ:ખ વગેરે દ્વન્દ્ધ 
નમથ્યા છે અન ેહુ ંતેનાર્ી અબર્તત એવો આત્મા છ”ં, એવુ ંજાણ ેછે. તનેાર્ી નવપરીત, અજ્ઞાની આ બધાને 



ખરંુ અને પોતાનુ ંગણીને એનાર્ી દુ:ખી ર્યા કરે છે. સારાશં- જ્ઞાની અન ેઅજ્ઞાની પરુુષના નનશ્ચયમા ંભેદ 
હોય છે, વ્યવહારમા ંનહીં.     

હવ,ે સમજો કે જ્ઞાની પરુુષ અને અજ્ઞાની પરુુષ એક સમાન વ્યવહાર કરે છે. અને આ વ્યવહારમા ં
બન્ને ન ે૧૦૦-૨૦૦ રૂનપયાનો ર્ાભ ર્વાની આશા છે. અજ્ઞાનીને ૧૦૦ ની જગ્યાએ ૧૫૦-૨૦૦ રૂનપયાનો 
ર્ાભ ર્ઇ ગયો તો તે હનષિત ર્ઇ જાય છે અન ેજો ૧૫૦-૨૦૦ ની જગ્યાએ ૫૦-૬૦ રૂનપયાનો જ ર્ાભ ર્યો 
તો ત ે દુ:ખી ર્ઈ જાય છે. પણ જ્ઞાની આ બન્ને ક્સ્ર્નતઓમા ંહષથ-શોક કરતો નર્ી. તે સમભાવર્ી રહ ે છે. 
આવ્યુ ંતો પણ સારંુ, ચાલ્યુ ંગયુ ંતો પણ સારંુ, કશુ ંગયુ ંનર્ી ! વ્યવહાર તો ચાર્તો રહશેે એવુ ંજાણી તે 
નનનશ્ચિંત રહ ેછે. કુર્ એટલુ ંકે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની પરુુષ વ્યવહારમા ંફળપ્રાપ્તત વગેરે ઉપર ઉપરર્ી દેખાતી 
વાતોમા ંકોઇ અંતર માલમૂ પડતુ ંનર્ી. અંતર બનેં્નના નનશ્ચય અને મનોભાવનામા ંરહ ેછે.  

 ખોટા દેખાડાને કોઇ મહત્વ આપતુ ં નર્ી, શુ ં કોઇ ઉપર ઉપરના કૃનત્રમ પે્રમને મહતવ આપે છે? 
નહીં, તમે સાચા પ્રેમને માનો છો. કોઇએ તમારી જૂઠ્ઠી સ્તનુત કરે તો શુ ંતમને આનદં ર્ાય છે? નહીં. હા, જો 
કોઇ તમને  સાચા ંમનર્ી મોટા માને છે તો જ તમે સતંષુ્ટ ર્ાઓ છે. જ્ઞાની પરુુષ પણ આ જાણીને કે આ 
એક દેખાવ માત્ર છ, આન ેમહત્વ નર્ી આપતો અને આમા ંસખુ-દુ:ખનો અનભુવ કરતો નર્ી.  

 આ નવશ્વ એક નાટક છે. સમજો કે એક નાટકમા ં૧૦-૨૦ ર્ોકો ભનૂમકા ભજવે છે. રંગમચં પર આવ્યા 
બાદ તે સહુ ર્ોકો પોતપોતાની ભનૂમકા પ્રમાણે અબભનય કરે છે. રામની ભનૂમકા કરનારો રાવણની ભનૂમકા 
કરનારા સારે્ ર્ડે છે. તે યદુ્ધ શુ ંસાચુ ં હોય છે? નહીં. તે સવે કેવળ નાટક (અબભનય) કરે છે. નાટકની 
સમાપ્તત પર એ દ્વષે- ઝગડો હોય છે? જરાય નહી. આ જ રીતે જ્ઞાની આ સસંારના નાટકમા ં પોતાની 
ભનૂમકાને કુશળતાપવૂથક નનભાવતો રહ ેછે. જેમ અબભનેતા ગમે તે ભનૂમકા કરે તો પણ તે ખરેખર કોણ છે તે 
નનનશ્ચતપણે જાણતો હોવાર્ી ભનૂમકાના પ્રસગંોમાનંા હષથ શોકને મન પર ન ર્ઇ સખુી જ હોય છે. તે જ રીતે 
ર્ાભ હાની ર્ાય કે આપણને કોઇ કાઈં બોર્ે, આપણી સ્તનુત ર્ાય કે નનિંદા ર્ાય, તો પણ જ્ઞાની પરુુષ ત ે
બધુ ંમન પર ર્ેતો નર્ી. ‘હુ ંઆ દેખાતા વ્યક્તતત્વ કરતા અર્ગ એવો અસગં આનદંરૂપ આત્મા છ’ં એવી 
એને ખબર હોય છે. 

જ્ઞાની પરુુષ શાહરરીક દ્રષ્ટીર્ી તો બધા જેવો સમાન જ છે. તેમા ંરજમાત્ર પણ બભન્નતા નર્ી દેખાતી, 
પરંત ુતેની આંતહરક દ્રષ્ષ્ટમા ંઅંતર રહ ેછે. પરંત ુસામાન્ય વ્યકનતઓની દ્રષ્ષ્ટમા ંજ્ઞાની પરુુષ એટર્ ેબધાર્ી 
અર્ગ એવુ ં બચત્ર અંકીત ર્યેલુ ંહોય છે. નવનશષ્ટતાપણૂથ અર્ગ આચરણ એ જ્ઞાનીના ર્ક્ષણ એવી તેમની 
ભાવના હોય છે. જેનો પહરેવેશ અને ખાવુ-ંપીવુ ં સાધારણ માણસની જેમ હોય છે તેન ેતેઓ જ્ઞાની નર્ી 
સમજતા ! નનજ ગણુ શીવયોગી કહ ેછે- જ્ઞાની પરુૂષ બધા ર્ોકોની જેમજ ખાય પીવે છે, નવચરણ કરે છે. 
પરંત,ુ આપણ ેનવશેષતા એ જ જ્ઞાની પરુુષના ર્ક્ષણ એમ માની તમેનામા ંએ શોધીએ છીએ ! કોઇ જ્ઞાની 
ગામમા ંઆવે એવી ખબર પડે ત્યારે ઘણા ંર્ોકોના પહરે્ો પ્રશ્ન એવો હોય છે કે, તે રાતે્ર જમે છે કે નહીં? 
એકર્ો ફળાહાર ર્ે છે કે નહીં? આનો નવબચત્ર કે અદ્દભતૂ જવાબ આપવામા ંઆવે તો તેમને આનદં ર્ાય છે 
અને તે જ સાચા મહાત્મા છે એમ કહી તેમની મહાનતાના ગણુ ગાન ગાય છે. ‘તે ભોજન કરતા ંજ નર્ી, 
દૂધ-ફળ આ નસવાય કાઇંપણ ર્ેતા નર્ી, ૩-૪ ડઝન કેળા,ં ૨-૩ બર્ટર ગાયનુ ંદૂધ, અડધો હકર્ો દેશી ખાડં 



એટલુ ં જ ખાય છે.’ એવુ ં કહીએ તો તેમનુ ં વણથન જ વણથન કરે છે! અમકુ સાધ ુ ઘટંીમા ં પોર્ીશ કરેર્ા 
ચોખાના ભાતનો સ્પશથ કરતા નર્ી, છડેર્ા ચોખાનો જ ભાત ખાય છે, એવુ ંકહીએ, તો તેમનુ ંમહત્વ વધ્યુ ંજ 
સમજો !! આપણે આવા ંબાહ્ય આહાર-નવહાર ર્કી જ જ્ઞાની પરુુષની ઓળખ કરીએ છીએ. પરંત ુતમામ 
પ્રામાબણક ગ્રરં્ોનુ ંકહવેુ ંછે કે અંત:ક્સ્ર્નત જ જ્ઞાની પરુુષનુ ંપ્રમખુ ર્ક્ષણ છે ! 

 હવે જ્ઞાની પરુુષના ં ર્ક્ષણ કહીએ છીએ—નનરહકંાહરતા અને નનરબભમાનના જ મખુ્યરૂપે જ્ઞાનીની 
સાચી ઓળખ છે. આપણે પણ આ ર્ક્ષણોવાળાન ેજ જ્ઞાની પરુુષ તરીક ઓળખવાના છે. નહીંતર તો હાર્મા ં
રૂદ્રાક્ષની માળા, માર્ા પર જટા અને કપાળ, ભજુાઓ કે પેટ પર ભસ્મ ચોળેર્ા શકંર જેવી વેશભષુાવાળા 
ર્ોકો પણ છે ! ભર્ે, હવે અમારા પ્રવચનના નવષય તરફ જઇએ— ‘શરીર હુ ંનર્ી’ એવો નનશ્ચય ર્તા ંજ 
શરીર સબંધંર્ી ર્વા વાળા માન-અપમાન, સખુ-દુ:ખ વગેરેની બચિંતાઓ નહીંવત ર્ઇ જવી જોઇએ. પરંત ુ
અનેક સાધકો મખુર્ી તો કહ ેછે ‘હુ ંદેહ નર્ી.’ પરંત ુબચિંતા કયાથ કરે છે. નકુસાન ર્તા ંદુ:ખી ર્ાય છે. ખરેખર 
જ ‘હુ ંતે નર્ી’ એવુ ંકહવેાનુ ંર્ક્ષણ એટર્ે પહરણામ રહહતતા નહહ? કોઇ પણ વાત ર્ક્ષણર્ી (ક્સ્ર્નત) નસધ્ધ 
ર્ાય છે. ખાર્ી શબ્દોર્ી નહી. ઉદા.- કોઇ એવુ ંકહ ેછે કે, મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે જો તે સવથકાળ શાતં રહ ેતો 
આ કર્ન સત્ય ર્ાગે છે. પરંત ુ ‘મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે.’ ‘મેં ક્રોધ છોડી દીધો છે.’ એવુ ંવારંવાર કહનેારને 
કોઇ પ્રશ્ન કરે કે, ‘શુ ં છોડી દીધુ ં છે?’ ‘ક્રોધ છોડી દીધો છે?’ એવુ ં વારંવાર પછેૂ તો ત ે બનાવટી ત્યાગી 
પોતાની મળુભતૂ ક્સ્ર્નતમા ંઆવી ક્રોધમા ંકહ ેછે. ‘કેવો મખૂથ છે,’ ‘ક્રોધ છોડી દીધો છે એવુ ંકેટર્ી વખત કહુ?ં 
એકાદ વખત કહવેાર્ી ત ુ ંનર્ી સમજતો શુ?ં’ આ કોધ છોડવાનુ ંર્ક્ષણ છે? આ જ રીતે મખુર્ી તો કહ ેછે, 
‘હુ ંશરીર નર્ી’ પરંત ુશરીરની બચિંતાઓ તો કરતો રહ ેછે. સારાશં—‘હુ ંતે નર્ી’ એવુ ંખાર્ી કહતેા રહવેાર્ી 
જ નહીં પણ બચિંતા રહહતતા વગેરે ક્સ્ર્નતર્ી તે શોભવુ ંજોઇએ.  

---------------------------------------------------------- 
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ઉપાવધ વનરસન થી સત્યદિતન 

પ્રકરણ-૧૦ 

અધ્યાત્મનો સાર 

૧)  જીવ બ્રહ્મકૈય કે બ્રહ્માત્મૈક્ય જ્ઞાનનુ ંઆટલુ ંબધુ ંમહત્વ શા માટે છે? એવુ ંપછૂો તો એનો ઉિર 
એ છે કે  જીવને પરમપદ સધુી પહોંચાડવાની શક્તત આ જ્ઞાનમા ંછે. વ્યક્તતને સ્પશથ પણ ન કરતા, તેની 
આજુબાજુની સામગ્રી વધારી તેને સખુી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે ર્ૌહકક રીત છે. આ બાબત માણસના 
આરોગ્ય તરફ ધ્યાન ન આપી, તેન ેસારા કપડા-ંર્િા પહરેાવવા આપવા જેવી છે. પણ ખરેખર જો નનજ 
હહત સાધવુ ંહોય તો સાક્ષાત વ્યક્તતની તરફ ધ્યાન આપવુ ંપડે. જેને સધુારવાનુ ં છે તે અંત: ક્સ્ર્નત તરફ 
દુર્થક્ષ્ય કરીને અન્ય બાહ્ય બાબતોમા ંગુચંવાયેર્ા રહવેાર્ી શુ ં ર્ાભ? આપ પ્રયત્ન કરીને તે માણસ માટે 
ધન, રહઠેાણ વગેરેની સખુ-સનવધાઓ પ્રદાન કરાવી શકો છો, પરંત ુ શુ ં એનાર્ી તેની અંદર ર્નારા 
કોર્ાહર્, ચચંળતા, ર્ોભ વગેરે સકૂ્ષ્મ દુ:ખોને ઓછા ં કરી શકીએ છીએ? જો તમે તે વ્યક્તતમા ંઆંતહરક 
પહરવતથન નર્ી કરી શકતા તો અન્ય અનેકાનેક પ્રયત્નો કરવાનો શુ ંર્ાભ છે? 

 વેદાતં વ્યક્તતની આંતહરક ક્સ્ર્નતનો બોધ કરાવે છે. વેદાતંનુ ંકર્ન છે જો તમે નનજ ક્સ્ર્નતની તરફ 
ર્ક્ષ્ય આપશો તો તમારા સમસ્ત દુ:ખ અને બધંનોનુ ં નનરાકરણ ર્ઇને તમને આંતરીક અપણૂથતા અન ે
જીવભાવર્ી મકુ્તત મળશે. વેદાતં બોધર્ી વ્યક્તતની પાત્રતા વધે છે અને તેને અનત ઉન્નત ક્સ્ર્નતને પ્રાતત 
કરીને પરમાનદંની પદવી સધુી પહોંચાડવાનુ ંવેદાતંને સાધ્ય છે.  

 વેદાતં નસવાયના અન્ય મતોએ વ્યક્તત (જીવ) એ ત્યા ંપહોંચવુ ંજોઇએ એમ માની આ શે્રષ્ઠ ક્સ્ર્નતને 
અત્યતં કનનષ્ઠ સ્તર પર રાખેર્ છે. અન્ય મતોએ જ્યારે અંનતમ ધ્યેયને જ ઉતરતા સ્તર પર રાખ્યુ ંછે, તો 



તે ર્ક્ષ્યન ેસાધ્ય કરવાવાળાઓની ક્સ્ર્નત તો તેનાર્ી ઊતરતી જ હશે. તેને ક્યારેય ઉપરનો દરજ્જો મળશ ે
નહી. આ મિનુ ંપ્રવિપાદન કરનારાઓ કહ ેછે, કે જીિ અંવિમ ક્થથવિએ ક્યારેક જ પહોંચ ેછે. તમે છતા ંતમેા ં
તેટર્ા જ પ્રમાણમા ંઆનદં જ હોય છે. તર્ા આવા આનદંમા ં તેઓ પણૂથ તપૃ્તતમા ં હોય છે. આવી અનેક 
નવસગંતતાઓ અન્ય મતોમા ંજોવા મળે છે. 

 વેદાતંનુ ંઉચ્ચતમ ધ્યેય છે- આત્યનંતક દુ:ખની નનવનૃત અને પરમાનદં પ્રાપ્તત, અન ેતે આવા પરમ 
ધ્યેય સધુી પહોંચાડવા જીવબ્રહ્મકૈ્ય બોધ કરે છે.  

૨)  જીવ અને નશવ એકરૂપ છે. યા જુદા-ંજુદા ંછે? આને જાણવા માટે જીવ અને નશવનુ ંસ્વરૂપ શુ ંછે એને 
પહરે્ા ંસમજીએ. સવથજન ‘હુ-ંહુ’ં એમ કરે છે એજ જીવભાવ છે. આ ‘હુ’ં કોણ, તો નામ-રૂપ ગણુ યતુત દેહ-
ઈષ્ન્દ્રય-મન વગેરે જ હુ ંએવુ ંસમજે છે. પરંત ુજે એક અનધષ્ષ્ઠત કુટસ્ર્ છે, તે જ સત્ય છે, એને ન જાણીને 
આપણે નામ, કુળ, બાળક-તરુણ-વદૃ્ધ વગેરે શરીરના ગણુ ધમથને હુ ંકહીએ છીએ. જેમકે –એક વ્યક્તત નદીના 
હકનારે એક ઊંચાઇ ઉપર પથ્ર્ર ઉપર બેઠો છે. તર્ા નદીમા ંતેનુ ંપ્રનતબબિંબ જોઇ નદીમા ંવહી રહ્યો છ ંએવુ ં
માની ‘મને બચાવો’ એમ કહી જોર જોરર્ી બમૂો પાડવા ર્ાગે છે. તે મજુબની ક્સ્ર્નત આ જીવની છે. જીિ 
પોિાના કુિથથ, વનશ્ચલ, અસગં, આનદં થિરૂપને ભલૂીને એમ માની બેિો છે કે હંુ બધંનમા ંછં, હંુ દુ:ખી છં. 
જોકે આપણ ેપથ્ર્ર ઉપર સરુબક્ષત બેઠેર્ા છીએ, તો પણ એને ભરૂ્ીને પાણીમા ંપોતાનુ ંપ્રનતબબિંબ જોઇને, 
ભ્રનમત ર્ઇને, શોકાતરુ ર્ઇ રહ્યા છીએ અને પોતાના દારુણ, ભયકંર દુ:ખની વ્યર્ા બધાને કહી રહ્યા છીએ 
તર્ા એ પ્રયતનમા ંમડં્ા રહીએ છીએ કે હુ ંકેવી રીતે સખુી ર્ાઉં ! 

૩. ‘‘હુ ંશરીર છ’ં’ એવુ ંમાનીને જીવ વખતો-વખત આ શરીરની જુદી-જુદી અવસ્ર્ાઓને તે કાળે ‘હુ’ં માનવા 
ર્ાગ્યો છે. ઉદા - બાલ્યાવસ્ર્ામા ંકહ ેછે ‘‘હુ ંબાળક છ.ં’’ નવધા મેળવીને જ્યારે મોટો ર્ઇ જાય છે ત્યારે, એ 
વખતે પેલુ ંબાળક ક્યા ંગયુ?ં ખરેખર તે બાળક જ હોત તો અંત સધુી તે બાળક જ રહવેો જોઇએ ! પરંત ુ
એવુ ંર્ત ુ ંનર્ી. હવે તે ગવથર્ી કહ ેછે કે ‘‘હુ ંયવુક છ’ં’ અને ઘરડાઓંને તો તે તચુ્છ સમજે છે. જો એ જ સત્ય 
હોય તો તેણે હમેંશને માટે યવુક જ બની રહવેુ ંજોઇએ ને? પરંત ુઆવુ ંર્ત ુ ંનર્ી. જેમ-જેમ  ઉંમર વધે છે, 
વદૃ્ધાવસ્ર્ા આવવા ર્ાગે છે. હવે ‘‘હુ ંવદૃ્ધ છ’ં’ એમ કહી યવુાનોના દોષ જોવા ર્ાગ ેછે ! હવે તમે જ કહો કે, 
તે વ્યક્તત બાળક, યવુક અને વદૃ્ધ એ ત્રણમા ંકોણ છે? ફતત શરીરની અવસ્ર્ાઓમા ંપહરવતથન ર્તુ ંરહ ેછે. 
આર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય છે કે તે શરીરની પહરવતીત ન ર્વાવાળી કોઇ એક વસ્ત ુછે જે ‘તે’ છે. આ બાળક જ 
યવુાન ર્યો અને યવુક જ વદૃ્ધ ર્યો , એવી અનસુ્યતૂ પ્રતીનત  દરેકની છે. એિલા માિે િમે હંમેિા છો 
એિા જ રહનેારા સત્યથિરૂપ હોઇ, અકારણ જ િરીર નામ, રૂપ, અિથથા સાથે િાદાત્્ય કરી પોિાને 
િદાનરુૂપ માની લો છો, એ જ સાચુ ંછે ! 



 ઉપયુથતત નવવરણર્ી એ બતાવવામા ંઆવ્યુ ં છે કે તમે સત ્સ્વરૂપ છો.એ જ રીતે શાસ્ત્ર, ગરુુ અને 
અનભુવર્ી એ પણ નસદ્ધ ર્ાય છે કે બચત ્સ્વરૂપ તર્ા આનદં સ્વરૂપ તમે જ છો. અહીં િાસ્ત્ર પ્રમાણ એિલે 
પોિાનો જ ગ્રથં શે્રષ્િ એિી ખેંચાખેંચ કરનારા ગ્રથંોનુ ં પ્રમાણ નહી, પણ અધ્યાત્મ િાસ્ત્રના પ્રમાણને 
અનલુક્ષીને આ કહ્ુ ં છે. કોઇપણ નસદ્ધાતં નત્રનવધ પ્રનતતી પર કસેર્ો છે. તે પૈકી એકન ેજ પ્રમાણ માનીએ તો 
તે અનવસ્ર્ા ( દુ:ક્સ્ર્નત) ર્શે. ‘શાસ્ત્ર પ્રમાણ’ એક જ પરૂત ુ,ં એવુ ંકહીએ તો, અનેક શાસ્ત્રો અનેક પ્રકારે કહ ે
છે તો એમા ંસાચો કોન ેગણવો? ગરુુ પણ અનેક છે. કોઇ એકની વાત પ્રમાબણક છે, જો એમ કહીએ તો, ક્યા 
ગરુુને સાચા માનવા? જો શાસ્ત્ર અને ગરુુને છોડીને અનભુવની વાત કરીએ તો બધાના અનભુવ અર્ગ-
અર્ગ છે. જો કોઇ એમ કહ ેકે જે પોતાને ર્ાગ ેછે તે જ અનભુવ છે તો તે પણ પ્રામાબણક નર્ી. એિલા માિે 
અધ્યાત્મ િાસ્ત્ર પ્રમાણે થનારો અનભુિ અને અનભુિી ગરુુના ંઉપદેિને મેળિીને જે થિયનંો અનભુિ હોય 
છે, અને િે અનભુિને યોગ્ય લાગનારો વસદ્ાિં જ એક અભેદ સત્ય છે િેવુ ંજાણો.  

૪)  િેદાિંનુ ં કથન છે કે દ્ન્વાિીિ ક્થથિીમા ં રહવેુ ં  એ જ ખરંુ સખુ છે. પરંત ુદ્ધન્દ્વમા ંજ સખુ-ક્સ્ર્નતનુ ં
નનમાથણ કરવાનો આ સસંારમા ંતમામ ર્ોકોનો પ્રયાસ રહ ેછે. દ્ધન્દ્વ પર અવર્બંી રહી દુ:ખ  દૂર કરવાનો 
અને માનવને સખુી કરવાનો આ પ્રયાસ હજારો વષથર્ી ચાર્ી રહ્યો છે. લાબંા સમયથી ચાલી રહલેા આ 
પહરશ્રમના ફળથિરૂપ શુ ંમાનિના સખુના પારાનુ ંથિર ઉપર આવ્ર્ુ ંકે શનૂ્ય પર જ રહ્ુ ંછે એવુ ંકહ્યા પછી 
સખુનુ ંથિર ક્યારેક િો ઉપર આિિે એિી ભાિના રાખિા પાછળ આધાર શુ ંછે? તાત્પયથ- દ્ધન્દ્વમા ંપણૂથ સખુ 
મળશે નહહ. દ્ધન્દ્વર્ી પ્રાતત ર્નારંુ સખુ દુ:ખ-નમનશ્રત, ભયપહૂરત, ક્ષબણક છે. સખુનુ ંસાધન જે આ શરીર છે, 
એ પણ હાર્ર્ી નનકળી જવાનુ ંછે. એવા અક્સ્ર્ર ગણુધમથવાળા શરીર દ્વારા મળનારા અલ્પ સખુને વાસ્તનવક 
સખુ માનવાનો આધાર શુ ંછે? પણૂથ સખુ તે જ સ્વરૂપને ઓળખવામા ંછે. સખુ-દુ:ખાહદ દ્ધન્દ્વર્ી રહહત, કશાનુ ં
પણ પહરણામ ન ર્નારી વસ્ત ુજ્યારે તમને પ્રાતત ર્શે ત્યારે જ તમે પહરપણૂથ સખુી ર્શો. તમારો આત્મા જ 
આ એક વસ્ત ુછે.  તે જ તમે છો ! 

૫)  જીવના દુ:ખ અને બધંનનુ ંશુ ંકારણ છે? હુ ંઅને મારંુ, એ જ બધંનનુ ંકારણ છે. અહ ંમમેનત બધં: । આ 
અહ-ંમમ ્નુ ંમળૂ કારણ છે, પોતાના નનજસ્વરૂપનુ ંઅજ્ઞાન. જીવ પોતેપોતાને ન ઓળખવાને કારણે તે ખદુને 
જ ભરૂ્ી ગયો છે અને દેહમન વગેરેને હુ ં માની નવપરીત જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ીધુ ં છે. હવે આ અજ્ઞાનનુ ં
નનવારણ કેવી રીતે ર્ાય તે શોધીશુ.ં ર્ાકડામા ંસ્ુ ર્ગાવવો હોય તો તેને જમણી બાજુ ફેરવવો પડે છે અને 
તેને ડાબી બાજુ ફેરવવાર્ી સ્ુ બહાર આવી જાય છે. બરાબર તે જ રીતે દેહ, મન વગેરેને હુ ં–મારા ંમાનીન ે
જે આપણ ેનવપરીત જ્ઞાન દૃઢ કરી ર્ીધુ ંછે હવે તેને દૂર કરવા માટે આ નવપરીત ભાવના કરવી આવશ્યક 
છે કે ‘દેહ હુ ંનર્ી’ ઈષ્ન્દ્રયો- મન હુ ંનર્ી. અત્યાર સધુી જે ઈષ્ન્દ્રઓ-મન વગેરેની સારે્ આપણુ ંતાદાત્મય 
હત ુ.ં જેનુ ંઆપણે પોતામા ંઅધ્યારોપણ કરી રાખ્યુ ંહત ુ,ં હવે તેન ેનકારીને અર્વા તો અપવાદ સમજીને ‘હંુ 



દ્ન્વાિીિ પરીપણૂત આત્મા છં’ એવુ ં વનહદધ્યાસ કરિો એ જ પરમાનદં ક્થથવિ પ્રાપ્િ કરિાનો એક માત્ર 
ઉપાય છે.  

6)  જીવ પહરે્ા ંએમ સમજતો હતો કે સત્ય વસ્ત ુકયાકં દૂર છે. પરંત ુહવે એ દેખાડવામા ંઆવ્યુ ંછે કે ‘ત ે
તો તમારી પાસ ેજ છે, ત ેતારામા ંજ છે, તે તો તારંુ નનજસ્વરૂપ છે.’ આ સત્યન ેસમજીન ેજો તમ ેવ્યવહાર 
કરશો તો સખુી ર્ઇ જશો અને જો સત્યને છોડીને અસત્યની પાછળ ર્ાગી જશો તો બધંનમા ંપડશો અને 
દુ:ખી ર્ઇ જશો. જો આપને સસંારના દુ:ખ, મશુ્કેર્ીઓર્ી બચવુ ંહોય તો જે સાધન અમે બતાવી રહ્યા છીએ, 
તે કરો. આ સસંાર અસાર છે, નનરર્થક છે. ગમે તેટલુ ંકષ્ટ કરો, એ તમારા હાર્મા ંશનૂ્ય ફળ જ આપે છે ! 
અહીં િમે ગમે િેિલુ ં ધન કમાઓ, િે નજીકના સગા-ં સબંધંીઓ, ભાઇ-ભાડુંના ઉપયોગમા ં જ આિે છે. 
િમારા હાથમા ં િો ચચિંિા, વદૃ્ાિથથા, રોગ અને મતૃ્ર્ ુ જ આપિે !! જો તમે તમને પોતાને ઓળખીને ત ે
ક્સ્ર્નતમા ંજ રહશેો તો તમે પણૂથ સખુી ર્ઇ જશો. ખોટો અહકંાર અને સાચો આત્મા એ બેમારં્ી જેન ેમારો 
કહશેો, તેનુ ંફળ મેળવશો. ઉપાનધને હુ ંમાનીને રહશેો તો બધંનમા ંરહશેો અને અનધષ્ઠાન આત્મવસ્તનેુ ‘હુ’ં 
ના રૂપમા ંજાણી  ર્ેશો તો મતુત ર્ઇ જશો. મકુ્તતની ચાવી હવે આપના હાર્મા ંછે.  

 જીવ સમજે છે કે, હુ ંઅલ્પ છ ંઅને હુ ંઉપાનધ વધારીને અલ્પમારં્ી મહાન ર્ઇ જાઉં તો વધારે સખુી 
ર્ઇ જઇશ. એટર્ા માટે એ ઉપાનધ વધારવાની બચિંતામા ંર્ાગ્યો રહ ે છે. પરંત ુપવથત જેટર્ી ઉપાધી પણ 
વધારવામા ંઆવે તો પણ તેને સખુ મળતુ ંનર્ી. એટર્ા માટે ઉપાનધર્ી પ્રાતત ર્નારો કપ્લ્પત આનદં એક 
હદવાસ્વતન છે એ જાણી એના પાગર્ પ્રયાસને છોડી દેવો જ યોગ્ય છે.  

૭) તમે સ્વય ંજ પરમાનદં સ્વરૂપ છો. અન્યર્ી આનદં મળે છે, એ તો તમારી કલ્પના છે. આ કલ્પનાને દૂર 
કરવામા ંકેટર્ો સમય ર્ાગશે? મહોરમમા ંએક વ્યક્તત વાઘ બન્યો હતો. તેને વાઘ બનવા માટે કાળો-પીળો 
રંગ, ર્ાકડીનુ ંવાઘ જેવુ ંમહોરંુ પહરેવુ ંપડે છે. તેવા જ નખ અને શરીર ઉપર રંગીન પટ્ટીઓ બનાવવી પડે 
છે. આ બધી વેશભષુા બનાવવામા ંઘણુ ંજ કષ્ટ ર્ેવુ ંપડે છે. હવે પાછી સામાન્ય વ્યક્તત બનાવવામા ંકેટલુ ં
કષ્ટ ર્ેવુ ંપડેશે? જરાય નહી. તેણે ફતત આ ઉપરી વેશભષૂાને કાઢી નાખવાની જ રહ ેછે. એમા ંકેટર્ો સમય 
ર્ાગશ?ે એક જ નમનનટમા ંતે પાછો હતો તેવો જ મનષુ્ય ર્ઇ જશે. આ સહલેુ ં છે કે અઘરંુ  છે. ખરૂ ંજોવા 
જઈએ તો, કંઇપણ ગ્રહણ કરવુ ં શ્રમદાયક છે અને ત્યાગ કરવો સરુ્ભ છે. જો તમારે કોઇ વસ્તનુી 
આવશ્યકતા છે તો તેની ભાળ મેળવીને તેને બજારમારં્ી ર્ઇ આવવાની છે. તેન ેમેળવવા માટે રૂનપયાની 
આવશ્યકતા પડે છે. તર્ા પૈસા આપીને ર્ાવ્યા તો ત ેસભંાળવાની જવાબદારી તો ખરી જ! સમજો - કોઇ 
વ્યક્તત માર્ા ઉપર મોટો ભારે બોજો ર્ઇને ઊભો છે અને તે ભારર્ી તે મકુ્તત ર્વા માગે છે. તો તેણ ેશુ ં
કરવુ ંપડશે? તેણ ેતે ભારને માર્ા ઉપરર્ી ફેંકી દેવાનો છે. શુ ંતેમા ંકોઇ મશુ્કેર્ી છે? એમા ંજરા પણ કષ્ટ 
નર્ી પડતુ.ં તે આ ભારને અડધી સેકન્ડમા ંફેંકી શકે કે નહીં? તાત્પયથ- જો મનષુ્ય આ ઉપાવધમા ં



ઓિપ્રોિ થિાનુ ંછોડી દે, િો એના કારણે ઉત્પન્ન થનારા ંસખુ-દુ:ખ અને મોહ બધંન િગેરેથી મતુિ થઇને 
થિયનંા પણૂાતનદં બ્રહ્મરૂપને મેળિી િકે છે અને કૃત્કૃિય થઇ િકે છે. એમા ંરજમાત્ર પણ િકંા નથી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૧ 



મળૂભિૂ પ્રવવૃત્ત પરથી માનિના વનજ થિરૂપનો વનણતય 

 આ પ્રકરણમા ં એ બિાિિામા ં આવ્ર્ુ ં છે કે આત્મા અજર, અમર અને સિતશે્રષ્િ છે. આ િાિ 
મનષુ્યની થિયનંી ભાિનાઓના અનભુિ પ્રમાણથી વસદ્ થાય છે.  

૧)  પ્રત્યેક વ્યક્તત પ્રસગંોપાત પોતાના અક્સ્તત્વની નનનશ્ચતતા બાબત ે ‘‘હુ ંછ ંને !”  હુ ંજીવતો છ,ં ત્યા ંસધુી 
તમે શા માટે બચિંતા કરો છો?’’ એવા ઉદગાર કાઢતો જોવા મળે છે. ત ેપરર્ી આપણે અનવનછન્ન અને સદ્રપુ 
છીએ એવુ ંનસદ્ધ ર્ાય છે. 

 વદૃ્ધ ર્વા છતા ંપણ મનષુ્યને એમ જ ર્ાગે છે કે હુ ંહજુ યવુાન છ.ં આ સાવથનત્રક અનભુવ છે. ગમે 
તેટર્ો સમય ચાલ્યો જાય તો પણ એવુ ં ર્ાગ ે છે કે આ ઘટના તો હજુ કાર્ે જ બની હતી ! 
ડો.પટ્ટાબભસીતારામૈયા (કન્નડ ભાષાના મહાન સાહહત્યકાર) એ પોતાના  સાઇંઠમા જન્મ હદવસની જયનંતના 
અવસર વખતે  ઉદગાર પ્રગટ કયો હતો- ‘‘ ર્ોકો મન ેએમ કહ ેછે કે આપ સાઠં વષથના ર્ઇ ગયા છો. હવ ે
તો આપ વદૃ્ધ ર્ઇ ગયા છો. પરંત ુમારામા ંહજુ સધુી જરાપણ નનરાશા કે ઉત્સાહની કમી નર્ી આવી, એવુ ં
ર્ાગે છે. ર્ોકો કહ ેતે છેકી નાખવુ,ં એવુ ંપણ ર્ાગે છે’’. બીજા એક પ્રનસદ્ધ મહાપરુુષ એવુ ંકહ્ુ ંછે- ‘‘જોકે આ 
શરીરના આઠ વષથ પરૂા ર્ઇ ગયા છતા ંપણ મારંુ મન હદવસે હદવસે યવુાન ર્તુ ંજાય છે ! શરીર ક્ષીણ 
ર્વાર્ી વદૃ્ધાવસ્ર્ા આવી જાય છે, એ મને માન્ય નર્ી.’’ કંઇ-કંઇ આવા પ્રકારની સ્ુરણા પ્રત્યેક મનષુ્યને 
ર્ાય છે. આનાર્ી અજરતવ અને નનનવિકાહરત્વતા નસદ્ધ ર્ાય છે કે નહી?//  

 એ જ પ્રમાણ ે છેલ્ર્ ે સધુી મનષુ્યને ‘‘હુ ં મરીશ નહીં’’ એવો દ્રઢ નવશ્વાસ હોય છે ! ‘મરણ’ શબ્દ 
સાભંળતા જ તેને એવુ ંર્ાગે છે કે એની સારે્ મારે કંઇ સબંધં નર્ી! આ પ્રકારની સ્વાભાનવક ભાવના મળૂ 
આત્માની અમરતાન ેનસદ્ધ કરે છે.  

૨)  ‘મને ખેતીવાડી મળી જાય, હુ ં મકાન બનાવી ર્ઉ. મારી પાસે અઢળક ધન ભેગુ ં ર્ઇ જાય’, એવી 
ઈચ્છા મોટાભાગના ર્ોકોની હોય છે. એ ઇચ્છાઓમા ંમળૂમા ંઅનધકાનધક નવસ્તારની ભાવના જ રહ ેછે. આ જ 
રીતે ‘મને કીનતિ મળી જાય, મોટા પદની પ્રાપ્તત ર્ઇ જાય’ વગેરે મહત્વકાકં્ષાઓ પણ આપણા મોટા 
બનવાના પ્રયત્નોર્ી નવશેષ કંઇ પણ નર્ી. વાસ્તવમા ંજોવા જઇએ વધારેમા ંવધારે ખેતી, ઘર, પૈસા, પદ 
શુ ંએ બધાનંી આવશ્યકતા હોય છે? ભોજન, ધન અને સામાન્ય સખુ-સનુવધાઓને માટે જેટલુ ંધન જરૂરી 
હોય તેના કરતા ંવધારે મનષુ્યની પાસે ર્ઇ જાય, તો ફરી ફરી આ અનત શેના માટે? જો આપણ ેએ બાબત ે
નવચાર કરીશુ ંતો, દરેક મનષુ્યની આ સ્વાભાનવક અવસ્ર્ા એટર્ા માટે જોવા મળે છે કે – હુ ંઅલ્પ(જીવ) છ ં
એવુ ંમાની તે ધન, ખેતી, મકાન અને કીનતિ વગેરે ઉપાનધઓને વધારીને મોટો બનવા ઈચ્છે છે ! 



 જીવ ઉપાનધરૂપ છે, આ અજ્ઞાનને ર્ીધે જ ઉપયુથતત અલ્પત્વની ભાવનાનુ ં નનમાથણ ર્યુ ં છે. એ 
ઉપાનધઓને વધારીને આપણે શે્રષ્ઠત્વ મેળવી ર્ઇશુ.ં એમ માનીને મનષુ્ય અસાધ્ય કમોમા ંર્ાગ્યો રહ ે છે. 
આ નવપહરત જ્ઞાન જ અજ્ઞાનનુ ંર્ક્ષણ છે.  

૩) “જાનત, કુળ, રૂપ, યૌવન, નવધા, ધન, અનધકાર, કીનતિ જેવી ઉપાનધયતુત જ ‘હુ’ં, તર્ા ત ેબધી વધારી 
પ્રમાણમા ં ર્શે તો હુ ં મોટો ર્ઇ જઇશ અને તે સમયે સખુી ર્ઇ જઇશ”  આ પ્રકારની અહતંા-મમત્વ 
વધારવાનુ ં ગાડંપણ બધાને વળગલેુ ં છે! એટર્ા માટે મનષુ્યના એ નવષયો અત્યતં વધારવાના પ્રયત્ન 
અનવરતપણે ચાલ ુરહ ેછે.  

  જો આપણ ે માનવની ઉપર જણાવેર્ી ઇચ્છાઓનુ ં નવશ્ર્ેષણ કરીએ તો શુ ં દેખાય છે? તમેાનંી 
કેટર્ીક ઇચ્છાઓ પ્રયત્નોર્ી પર હોય છે (દા.ત. જન્મ સાર્ે આવેર્ જાનત, કુળ અને રૂપ). કેટર્ીક ઇચ્છાઓ, 
ગમે તેટર્ા પ્રયત્નો કરો તો પણ હાર્મારં્ી સરી જાય છે (દા.ત. યૌવન, શક્તત).  કેટર્ીક ઈચ્છાઓ  પરૂી 
કરવી એ ર્ોઢાના ચણા ચાવવા બરાબર હોય છે (દા.ત. નવધા, ધન, પદ). કેટર્ીક ઈચ્છાઓ દૈવાધીન અન ે
અલ્પ સમય માટે જ હોય છે (દા.ત. રાજકારણમા ંસફળતા વગેરે). સારાશં - આપણી તમામ ઈચ્છાઓન ે
પરૂી કરવી એ મનષુ્યને માટે અસાધ્ય છે અને જે નવષયોની ઈચ્છા મનષુ્ય કરે છે, ત ેઅનનત્ય અન ેનાશવાન 
છે.  

એ પરાનધન કષ્ટદાયક અને અનનત્ય ઉપાનધઓર્ી (જોઇએ તો એને ઐશ્વયથ કહો!)  શ્રેષ્ઠત્વ 
મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ જ જીવના ં સવથ દુ:ખોનુ ં કારણ છે. જો સખુી ર્વુ ં છે તો એ ઉપાનધઓના 
અવર્બંનને ત્યાગીને પોતાના નનરૂપાનધક સચ્ચ્ચદાનદં સ્વરૂપનો આશરો ર્ેવો જોઇએ. આ જ એક માત્ર 
ઉપાય છે અને એ જ નનવનૃિપરક, શ્રેયસ્કર અર્ૈહકક સાધન છે. જેન ેપરાનવધા કે આત્મજ્ઞાન કહ ેછે.  

૪) મોટાભાગે એવુ ંજોવા મળે છે કે મનુષ્્યની પાસે  આરોગ્ય, વભૈવ, અનધકાર, હકનતિ , પતુ્ર-પૌત્ર વગેરે 
અનેક પ્રકારની સપંનિ હોવા છતા ંપણ જો એમારં્ી એકાદ ઓછી ર્ઇ ગઇ, કે જતી રહી તો ત ેબાકીની 
સપંનિન ેભરૂ્ીને ત ેએક ખોટને યાદ કરી-કરીને દુ:ખી-દુ:ખી રહ ેછે, એ શુ ંબતાવે છે? ખરેખર જ ત ેવભૈવ 
વગેરે સખુ માટે કારણભતૂ હોય તો ઉણપ જેટલુ ંએક અંશ જ દુ:ખ ર્ાય અને વધેર્ા મોટા પ્રમાણમા ંસખુ 
ર્વુ ંજોઇએ. પરંત ુવસ્તકુ્સ્ર્નત જુદી જ છે ! કોઇ એક જ નકુસાનર્ી પણૂથ સખુ જતુ ંરહ ેછે, અને બધુ ંદુ:ખ જ 
છે એવી પ્રતીનત ર્ાય છે. 

  ઉપયુથતત વસ્ત ુક્સ્ર્નતના પરીક્ષણર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય છે કે મનષુ્યની ભાવના જ અપણૂથતાની છે. ‘હુ ં
અલ્પ છ,ં અપણૂથ છ’ં એન ે દૃઢ નનશ્ચય સાર્ ેમાનવાવાળો જીવ પોતાની અપણૂથતાની ભરપાઇ કરવા માટે 
અનેક ર્ૌહકક સપંનિઓ એકઠી કરે છે. પરંત ુએ તમામ નવષયો મળવા છતા ંપણ અપણૂથતા તો તેટર્ી જ રહ ે
જ છે. કારણકે આ અપણૂથતા આંતહરક છે. જ્યા ં સધુી આ આંતહરક અપણૂથતા મનષુ્યમા ં રહશેે ત્યા ં સધુી 



ઉપરર્ી વૈભવની જેટર્ી બને એટર્ી ખોળ ઓઢી ર્ેવા ંછતા ંઅપણૂથતા કોઇ ને કોઇ નછદ્રમારં્ી બહાર આવતી 
જ રહશેે.  

૫)  નાના બાળકર્ી ર્ઇને નનધથન, કુરુપ, સ્ત્રી-પરુુષ, તમામને ર્ાગે છે કે ‘હુ ંસૌર્ી મહાન છ,ં સૌર્ી મોટો છ,ં 
બધાર્ી શ્રષ્ઠ છ’ં ! પ્રત્યેક વ્યક્તતને આ આત્મગૌરવ હોય છે. બધા આ વાતન ેસ્વીકારે પણ છે. ભર્ે. પણ 
મળૂભતૂ રીતે આવુ ંર્ાગવાનુ ંકારણ શોધીએ. 

 પ્રત્યેક વ્યક્તતએ નામ, રૂપ, ગણુ, કુળ, સપંનિ, સિા વગેરે સાર્ે પોતાની એકતા માની ર્ીધી છે. 
એમારં્ી કોઇપણ એકની વદૃ્ધદ્ધને તે પોતાની શે્રષ્ઠતા માને છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઇની પાસે પોતાના પડોશી 
કરતા ંસો રુપીયા પણ વધારે આવી ગયા તો ત ેપોતાને શ્રેષ્ઠ માનવા ર્ાગ ે છે ! કોઇએ મેહરક કે બી.એ. 
સધુી નવધા મેળવી ર્ીધી તો તે નવદ્યાને ર્ીધે પોતાને શે્રષ્ઠ માનવા ર્ાગે છે. સારાશં - મનષુ્યની પાસે જે 
વસ્તઓુ છે એમારં્ી કોઇ એકમા ંવધારો ર્ઇ જાય તો તે કારણે ખદુને શે્રષ્ઠ માનવા ર્ાગ ેછે !!  એટલુ ંજ 
નહીં, જો તેની પાસે સપંનિ, સિા, જાનત, ગણુ વગેરે કંઇ પણ નર્ી. તો પણ તે પોતાને શે્રષ્ઠ દેખાડવા માટે 
‘‘ હુ ંખબુ જ શદુ્ધ છ,ં’’ ‘‘હુ ંદયાળુ છ’ં’ વગેરે કારણો શોધી પોતાના શ્રેષ્ઠત્વને પ્રગટ કરવા ગમે તે કરવા 
તૈયાર ર્ાય છે! 

 વ્યક્તત પોતાને જે કારણર્ી શ્રેષ્ઠ કહ ેછે તેમા ંકોઇ તથ્ય છે ? તે સાચુ ંછે ? ‘જરાય નહી’ એ સ્પષ્ટ 
જ છે, અને એવુ ંહોવાર્ી માનવીમાનંી આ મળૂભતૂ કે દ્રઢ ભાવના માટે તેમા ંરહરે્ી આત્માની સવથશે્રષ્ઠતા 
નસવાય બીજુ ંકંઇ પણ હોવુ ંશક્ય છે?  

૬)  ‘‘હુ ંસવથર્ી શે્રષ્ઠ છ,ં બધાર્ી સારો છ,ં” એવુ ંપ્રત્યેક વ્યક્તતને એવુ ંર્ાગે છે! ચોર, દુષ્ટ અને ક્રોધીઓને 
પણ એવુ ંજ ર્ાગે છે કે પ્રસગંોપાત એવુ ંવતથન કરતા હોવા છતા ંઅમે ખરેખર સારા જ છીએ. આ માત્ર 
તેમને ર્ાગતુ ંનર્ી પણ તેમની આ દ્રઢ ભાવના હોય છે. તેઓ પોતે કરેર્ા કૃત્યો પર, ‘અમે જનતાની નજરે 
આપણા ંતે કમથ ભર્ે હીન અને કઠોર દેખાતા હોય તો પણ એ કરવા પાછળ અમારંુ એક ધ્યેય હોય છે’ એવી 
ચાદર ઓઢી સગુણુ નસધ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. તાત્પયથ – આપણ ેગમ ેતેવા હોઇએ કે આપણો  
વ્યવહાર ગમે તેવો હોય તો પણ તનેી સાર્ે આપણો જરાય સબંધં ન હોઇ આપણે જ સારા, શધુ્ધ, સુદંર 
છીએ, એવી પ્રત્યેકની સ્વય ંપે્રહરત સમજણ હોય છે. આ સાવથનત્રક અનભુવનો તાત્ત્વક અર્થ શુ ંહોઇ શકે? 

 આત્માની શદુ્ધતા, ઉપાનધધમથર્ી અબર્તતતા અન ે નપ્રયતા એ ર્ક્ષણો જ ઉપર જણાવેર્ સ્વય ં નસદ્ધ 
પ્રનતનતના કારણો છે, એવુ ંનસદ્ધ નર્ી ર્તુ?ં 

૭) પ્રત્યેક વ્યક્તતમા ંબીજા બધા પ્રત્યે દોષ ભાવના હોય છે ! બધામા ંકોઇ ને કોઇ દોષ છે અને પોતાનામા ં
કોઇ જ દોષ ન હોઇ પોત ેપહરપણૂથ છે એવો પવૂથગ્રહ તેઓ રાખ ેછે. તઓેને આ દોષદ્રષ્ટીના મળૂમા ંએ જ 



નસધ્ધ કરવુ ં હોય છે કે ‘‘ હુ ંતો સવથર્ા દોષમતુત છ’ં’. પ્રત્યેક વ્યક્તત “ આપણે પણૂથ છીએ’ એવુ ંમાનવા 
પાછળ પોતાના નવષેની એ શ્રેષ્ઠત્વની ભાવના કારણભતૂ છે. તત્પયથ – આમ અર્ગ અર્ગ રીતે સમજણ ન 
પડતી હોવા છતા ંબધાને પોતાના પણૂથત્વની બાબત ેસપંણૂથ  નવશ્વાસ છે.  

૮) માતા-નપતા, સબંધંી તર્ા નમત્રગણ કે અન્ય કોઇ ગમે તેટર્ા પ્રમે અન ેપૈસા વાપરીને તર્ા શારીહરક 
કષ્ટ વેઠીને આપણી સેવા કરતા ંહોય, તેમ છતા ંજો તેમના મખુમારં્ી કોઇ અણગમતો શબ્દ નનકળી જાય  
તો તરતજ તે આપણન ેખ ૂચંે છે ! આપણી એ જ ઈચ્છા રહ ેછે કે તેમણે હમંેશા આપણા માટે કંઇ ન ે કંઇ 
કરતા ં રહવેુ ં જોઇએ, અન ે મીઠા-મીઠા શબ્દો બોર્ી પ્રમે વ્યતત કરવો જોઇએ ! તાત્પયથ-  દરેક પોતાન ે
સેવાના અનધકારી એવા મોટા દેવતા માને છે !! 

૯)  નાનંા બાળકોન ેતેઓ જે માગંે છે તે આપણ ેઆપીએ, તો પણ તેમના મનની નવરુદ્ધ કંઇ પણ ન ર્વુ ં
જોઇએ ! ભગવાનની જેમ તેમની સ્તનુત કરી, તેમને નૈવેધ ધરતા રહવેુ ંએવી તેમની ભાવના હોય છે ! 
આના પરર્ી મનષુ્યમા ંબાલ્યાવસ્ર્ાર્ી જ સ્વાભાનવકપણે પોતાના વ્યક્તતત્વની શ્રેષ્ઠતાનો ખ્યાર્ રહ ેછે, ત ે
નસદ્ધ ર્તુ ંનર્ી ?  

૧૦)  ભેદના નસદ્ધાતંની સત્યતાનુ ંપ્રનતપાદન કરનારાઓને પણ પોતાની બાબતમા ંતે ભેદ નસદ્ધા ંમાન્ય નર્ી 
હોતો ! તે કેવો? કોઇ વ્યક્તત જો કુરૂપ કે અભણ કે ઠોઠ છે અને કોઇ એને જેવો છે એવો કહી દેતો તે ક્રોધર્ી 
ર્ાર્ ર્ઇ જાય છે ! બધા ર્ોકોએ એ મારા દુગુથણ નર્ી એમ સમજી મારા પર પ્રમે કરવો, મારંુ ગૌરવ કરવુ ં
એવી સદૈવ તેમની ઇચ્છા હોય છે. 

૧૧)  જીવની નનકૃષ્ટતા અને અલ્પતાનુ ંપ્રનતપાદન કરવાવાળા પણ એ વાતને ભરૂ્ી જાય છે અને સ્વયનેં 
માટે બોર્ાયેર્ા ંકડવા ંવણેને સહન નર્ી કરી શકતા. ન્યાયાર્યમા ંતેમની નવરુદ્ધ માનહાનનનો કેસ દાખર્ 
કરવામા ંજરાપણ ખચકાતા નર્ી.. 

૧૨) ભેદની અનતંાના મળૂ અને તેના સત્યત્વને કારણે સમાજમા ંશે્રષ્ઠતા અને કનનષ્ઠતાનુ ંનનમાથણ ર્ાય છે. 
રૂપ, નવધા, ધન, જાનત, આય,ુ સ્ત્રી-પરુુષ વગેરે અનેક ભેદ, મનષુ્યમા ંહજારો પ્રકારે શે્રષ્ઠતા-કનનષ્ઠતા પેદા 
કરે છે. જાનત-જાતીનો ભેદ, ભાઇ-ભાઇમા ંભેદ, સ્વામી-સેવકમા ંભેદ, પક્ષ-પક્ષમા ંભેદ, દેશ-ભાષામા ંભેદ, 
પહરેવેશમા ંભેદ, દેવતા-ભતતોમા ંભેદ એવી ભેદની કર્ા બધામા ંજુદાપણુ ંઅને ઊંચ-નીચનુ ંનનમાથણ કરે છે. 
આ જોઇએ તો ત ે ત્યાજ્ય ર્ાગીને અમ,ે ઉપર નવવરણ કરેર્ા આત્માના એકત્વના ઔપનનષદ નસદ્ધાતં 
સ્વીકાયથ ર્ાગે છે.  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ- ૧૨ 

જીવ બ્રહ્મૈક્ય જ્ઞાન 

૧)  અમે વારંવાર જીવ બ્રહ્મૈક્ય જ્ઞાનના નવષયમા ંકહી રહ્યા છીએ. અને અનેક વખત સાભંળીન ેઆપને પણ 
આ નવષય સમજમા ંઆવ્યો છે. પરંત ુઆધ્યાત્ત્મક જ્ઞાનની િાથિવિક સફળિા સાધકના આંિહરક જીિનમા ં
જીિવનશ્ચયના થથાને આત્મવનશ્ચય થિાના આંિહરક પરીિિતનમા ં છે. આ બોધનો હતે ુએવા બ્રહ્માત્મ નનશ્ચયન ે
પ્રાતત કરાવવાનો છે. જો તમારો જીવ નનશ્ચય હજુ સધુી ગયો નર્ી અને અલ્પતાની ક્સ્ર્નત જેમની તેમ છે 
તો આટલુ ંદીઘથ શ્રવણ નકામુ ંજ ગણવામા ંઆવશે. આ રીતનુ ંપ્રયોજન વગરનુ ંશ્રવણ પરોક્ષજ્ઞાન છે. આ 
પરોક્ષજ્ઞાન અપરોક્ષનુ ંસાધન બનવુ ંજોઇએ. તમારા જીવનમા ંઆત્મક્સ્ર્નતની પરાશાનંત ક્સ્ર્ર ર્વી જોઇએ. 
એવુ ંજો ન ર્ાય અને હજી સધુી જીિ-બદુ્ધદ્ જેમની િેમજ છે િો અનેક િષોનુ ંશ્રિણ વનષ્ફળ જ જાણવુ ં!!  
આ તો એવુ ંર્શે કે ‘‘બાર વષથ રામાયણ સાભંળી અંતમા ંપછેૂ કે રામ અને સીતાનો સબંધં શુ ંછે?’’ !! 



 “તમે ઉપાનધયતુત વ્યક્તત નર્ી. તમ ે ઉપાનધરહહત સચ્ચ્ચદાનદં આત્મા છો” એ જ શ્રનુત અને 
સદગરુુનો નસદ્ધાતં છે. પરંત ુજયા ંસધુી શ્રોિાઓની વવૃત્ત અંિમુતખ નહીં થાય, ત્યા ંસધુી આ વસદ્ાિં ગ્રહણ થઇ 
જ િકિો નથી. જે સાચો સાધક છે તેની અંદર નવચાર જવાળાઓ ઊઠતી રહ ે છે, તે પોતાની અંદર 
આત્મનનશ્ચય પણૂથ કરીને આત્માનદંમા ંરમમાણ ર્યરે્ો હોય છે.  

 અનેક શ્રોિાઓમા ંઘણુ ં કરીને અંિમુતખ ક્થથવિ નથી હોિી, એજ િેમનો મખુ્ય દોષ છે. ત ેપોતાના 
શરીર અને વ્યવહારના નવષયોમા ંજ નવચારરત રહી, આત્મનવષયર્ી દૂર રહ ેછે. સસંારમા ંહમેંશા જ કોઇને 
કોઇ અભાવ રહ ેજ છે ! કોઇ ન ેધનની તાણ છે તો કોઇન ેસતંાનની ખોટ છે. તો કોઇન ેછોકરાના નોકરી-
ધધંા અન ેછોકરીના ર્ગ્નની બચિંતા છે, તો કોઇન ેબબમારીની બચિંતા છે. આ રીતે સસંારમા ંતમામ કોઇ ન ેકોઇ 
બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા છે ! પણ આત્મહહિેચ્છછએ સાસંાહરક ચચિંિાઓ પોિાના અંિ:કરણમાથંી કાઢી નાખીને હંમેિા 
આત્મવિચાર- આત્મ ધ્યાનમા ંલાગ્યા રહિેાનુ ંછે.  

૨)  “તમે દેહાહદ ઉપાનધર્ી યતુત નર્ી, તમે તો શદુ્ધ ચૈતન્ય આત્મા છો”. અમારો આ ઉપદેશ સાભંળતા ંજ 
તમારામા ંતે આત્માના ંર્ક્ષણો સ્ુહરત ર્વા ંજોઇએ. આત્મામા ંતદાકાર ર્ઇને, તમારામા ં સ્વરૂપનો આનદં 
પ્રગટ ર્વો જોઇએ. તમને એમ ર્ાગવુ ંજોઇએ કે ‘હા હુ ંશાતંસ્વરૂપ આત્મા જ છ’ં. ગરુુ દ્વારા ‘તત્વમનસ’ એવો 
બોધ આપતા ં જ નશષ્ય તરફર્ી ‘અહ ં બ્રહ્માક્સ્મ:’ એવો ઉિર આવવો જોઇએ  સારાિં—સાધકની અંિ: 
ક્થથવિમા ંફરક જોિા મળિો જોઇએ, એ સાધકનુ ંઅત્યિં પ્રમખુ લક્ષણ છે. જો એવુ ંનર્ી તો તેમના માટે આ 
શ્રેષ્ઠ અધ્યાત્મ શ્રવણનુ ં મલૂ્ય એક સામાન્ય ભાષણ જેટલુ ં જ ગણાશે. કોઇ ર્ૌહકક નવષયનુ ં વ્યાખ્યાન 
સાભંળી ત ેત્યા ંજ ભરૂ્ી શકાય, પરંત ુઅધ્યાત્મ નનરૂપણને પોતાના અંતરમા ંસઘંરી રાખવુ ંજોઇએ. તમારા ં
અંત:કરણમા ં જેટર્ો બોધ તમે સગં્રહ કરશો એટર્ા જ તમે શ્રેષ્ઠ સાધક ! િાત્પયત - પોિાની અંદર 
આત્મવિષયનો વિચાર, અનસુધંાન િથા વનશ્ચય ક્થથર થિો જોઇએ.  

 ર્ૌહકક કમાણીનુ ંમહત્વ નર્ી. સસંારમા ંમનષુ્યએ કરવા યોગ્ય, અનત મહત્વનુ ંકામ એટર્ે પોતાનો 
એક ભવ્ય બગંર્ો બનાવવો એ જ ને? સારુ, બગંર્ો બાધં્યા પહરે્ા  સેવાનનવતૃ ર્યા પછી તેને કયા ંરહવેુ ં
છે, એ પણ કેટર્ાય ર્ોકોનુ ંનનનશ્ચત નર્ી હોત ુ ં! પાછ ંમકાન માટે સૌ પ્રર્મ સ્ર્ળ પસદં કરવામા ં૨-૩ વષથ 
જાય જ ! પછી નકશો બનાવવા, પરવાનગી મેળવવા ધક્કા ખાવા પડે. ઉછીના ર્ઈ, દેવુ ં 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 અત્યતં પહરશ્રમ કરી, મોટા પ્રયત્નોર્ી મનષુ્ય મકાન 
બનાવે છે. અને પોતાનુ ંઘરા બાધંી પોતાને ધન્ય અનભુવે છે ! પરંત ુશુ ંઆ બગંર્ાર્ી સખુની પ્રાપ્તત ર્ઇ? 
હવે તે બગંર્ામા ંજઈ રહવેા ર્ાગ્યો. પહરે્ા બીજાના ઘરમા ંભાડેર્ી રહતેો 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 



ભીંતમા ંખીર્ો ધરબ્યો તો તે ખીર્ો કોઇ એની છાતીમા ંધરબી રહ્ુ ં છે, એવુ ંર્ાગે છે!” એવુ ં કહતેા અમે 
સાભંળ્યો છે. તાત્પયથ-  સસંારમા ં મકાન બનાિવુ ં એને એક મહત્િપણૂત કાયત માનિાિાળાને કહો, કર્ુ ં ફળ 
મળી ગર્ુ?ં બધા કરે છે એટર્ા માટે આપણ ેપણ કારણ વગર એવુ ંકરીએ છીએ ! સસંારમા ંર્ગભગ બધા 
ધનની બચિંતામા ંર્ાગ્યા રહી તેના ગરુ્ામ ર્ઇ રહ ેછે ! જો સાધકમા ં પણ આ પ્રકારનો ર્ોભ ઘર કરી જાય, 
તો એ આશ્ચયથની વાત છે ! સાધકે તો અધ્યાત્મ નવચારમા ંઅને આત્માનભુવમા ંમગ્ન રહવેાનુ ંછે. જેવી રીતે 
બધામા ંધન વગેરે સાસંાહરક નવષય યાદ ન કરવા છતા ંઆપ મળેે ઉદભવે છે, તે રીતે સાધકમા ંઅધ્યાત્મ 
નવષયોનુ ંઆપોઆપ સ્ફૂરણ ર્વુ ંજોઇએ.  

  પોતપોતાની પહરક્સ્ર્નત અનસુાર પ્રત્યેક વ્યક્તતને કોઇ ન કોઇ બચિંતા, દુ:ખ રહ ેજ છે. તેની સારે્ 
ચોંટી રહી, તેમારં્ી કઈ રીતે મતુત ર્વાય, એવી બચિંતા કરતા રહવેાનો મનષુ્યનો સ્વભાવ બની ગયો છે. 
સાધક માટે એ આવશ્યક છે કે તે એન ે 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. પરંત ુ સહજ ભાવર્ી કરો, કામ પણૂથ ર્તા ં જ પોતાના 
આત્માનદંમા ંર્ીન ર્ઇ જવુ ંશક્ય છે. સાધક પોતાના મખુ્ય કતથવ્યને છોડીને જો અન્ય કાયોમા ંમડં્ો રહ,ે 
તો તેનો શો ર્ાભ? એ તો “તમે કહો તે એક છોડી ને બીજુ ંબધુ ંજ કરે છે!”  એમ કહવેા જેવુ ંર્ાય. 

 અનેક નશષ્ય ગરુુની પાસે આવીને ખદુની સાસંાહરક સમસ્યાઓની બાબતે પ્રશ્ન કરે છે. એકાદંુ કામ 
કરવુ ંહોય તો ગરુુને “ અમે આ કામ કરીએ કે નહી?, કામમા ંર્ાભ ર્શે કે?” એવુ ંપછેૂ છે. બીજા કેટર્ાક 
નશષ્યો “ અમારે વ્યવહારમા ંમોટંુ નકુસાન ર્યુ ં છે, તે માટે હજાર રુનપયા આપવાનો અનગુ્રહ કરો” આવી 
પ્રાર્થના કરે છે.  “મારંુ સતંાન બબમાર છે, તેના માટે શુ ંકરંુ?”  આ રીતની અનેક વ્યાવહાહરક સમસ્યાઓના 
નવષયમા ંતેઓ પ્રશ્ન કરતા રહતેા હોય છે, ગરુુ પણ તેમના અલ્પાનધકારને જોઇને, તેમને કંઇ ન કંઇ સાતં્વના 
આપીને વળાવે છે. પરંત ુજે સાધક સ્વયનંી વાસ્તનવક પારમાનર્િક પ્રગનત ઇચ્છે છે તે સાસંાહરક સમસ્યાઓ 
બાબતે પ્રશ્ન નર્ી કરતા.ં તઓે ગરુુને આધ્યાત્ત્મક પ્રશ્નો જ કરે છે.  

 આ બ્રહ્માત્મૈક્ય બોધ જીવને નનરાનતષય આનદંના પરમોચ્ચ પદ સધુી પહોંચાડી દે છે ! એ રંકન ે
રાજા બનાવી દે છે. દયાળુ સદગરુુ દુ:ખો અને અભાવમા ં સપડાયેર્ા જીવો ઉપર કરુણા કરીને તેમના 
જીવનમારં્ી અહકંાર, અજ્ઞાન, મોહ, આશા વગેરે દુગુથણોન ેદૂર કરીને તેમને પહરપણથ આનદંની ક્સ્ર્નત સધુી 
પહોંચાડી દે છે. સસંારમા ંતમામ સખુ ભેગા ંર્ઇને પણ આ પણૂાથનદંની બરાબરી નર્ી કરી શકતા.ં કાપડના 
હજારો કટકાને ભેગા જોડી દેવાર્ી એક ટકૂડા વગરની (આખી) ધોતી બનાવી શકાય? 

બ્રહ્માત્મૈક્ય નસદ્ધાતંનુ ં દ્રષ્ટાતં : આકાશમા ં સયૂથ પ્રકાશે છે અને તેનુ ં પ્રનતબબિંબ ધરતી ઉપર રાખેર્ા ગદંા 
જળર્ી ભરેર્ા ઘડાઓ પર અને સ્વચ્છ જળર્ી ભરેર્ા ઘડાઓ પર સમાનરૂપે પડી રહ્ુ ંછે અને સરોવરના 



સ્વચ્છ જળમા ં આ પ્રનતબબિંબ પડી રહ્ુ ં છે. ઘડાઓના મેર્ા જળમા ં પ્રનતબીંબ મબર્ન દેખાય છે. અન ે
સરોવરના સ્વચ્છ જળમા ંઆ પ્રનતબબિંબ શધુ્ધ છે. આનો શો અર્થ? પ્રનતબબિંબને મબર્નતા કે શદુ્ધતા સ્પશે છે? 
નહીં. ઉપાનધને કારણે એવુ ંદેખાઇ રહ્ુ ંછે, બીજુ ંકાઇં નહી. 

 હવે દ્રષ્ટાતં દ્વારા જોઇએ-  આ સ્થળૂ શરીર એક ઘડો છે અન ેમન- બદુ્ધદ્ધ વગેરે એમા ંભરેલુ ંમબર્ન 
પાણી છે ! જગદાહદમળૂ માયા નવશાળ સરોવર છે જેમા ંસત્વગણુ રૂપી શદુ્ધ જળ ભરેલુ ંછે. શરીરરુપી ઘડામા ં
મન અને બદુ્ધદ્ધ વગેરે ઉપાનધરૂપી જળમા ંઆત્મસયૂથનુ ંપ્રનતબબિંબ ‘હુ’ં રુપે પડેલુ ંછે. ‘હુ’ં  કહનેારો અહકંારરુપી 
જીવ, ‘ હુ ંઅલ્પ છ,ં કનનષ્ટ છ,ં દુ:ખી છ,ંમન ેજન્મ–મરણ છે’ એવા મબર્ન ઉપાનધરૂપ ગણુધમોનુ ંપોતાના 
પર આરોપણ કરે છે. નશવ શધુ્ધ ઉપાનધને ર્ીધે સવથજ્ઞ ભાસે છે. ગમે તે ર્ાય તોયે ઘડાના પ્રનતબબંમા ંઅન ે
સરોવરના પ્રનતબબંમાનં ુ ંમળૂ બબિંબ તો સયૂથન ુ ંજ છે, તે પ્રમાણે જીિ અને વિિમા ંએક પરાત્પર પરબ્રહ્મ જ 
મળૂ િથત ુછે. ઉપાવધ રહહિ ક્થથવિમા ંજીિ અને વિિ એક જ છે.  

 જીવ અલ્પજ્ઞ એટર્ે ર્ોડુ ં જાણનાર, અલ્પકતાથ એટર્ ે ર્ોડુ ં કાયથ કરી શકનાર, વગેરે. અને ઇશ 
સવથજ્ઞ, શક્તતમાન સવથસામથ્યથવાન છે. આમ, ઉપાનધના ગણુધમો પ્રમાણે જીવ અને નશવનુ ંઐક્ય સાધ્ય 
નર્ી. પણ મળૂ સ્વરૂપની દ્રષ્ટીએ જીવ-નશવનુ ંઐક્ય શક્ય છે. જીવ-ઇશમા ંભોગ-ત્યાગ કરીને અર્વા જહત-્ 
અજહત ્ર્ક્ષણોના અન્વય દ્વારા જીવ અને નશવનુ ંએકત્વ નસદ્ધ ર્ાય છે. એટર્ે જીવના ઉપાનધક રૂપ અને  
મળૂરૂપ એવુ ંનવભાજન કરી તેમાનંા ઉપાનધકરૂપનો ત્યાગ કરી મળૂરૂપ ગ્રહણ કરવુ.ં તે જ રીતે ઇશ મા ંપણ 
ઉપાનધકરૂપનો ત્યાગ કરી મળૂરૂપ ગ્રહણ કરવુ.ં બને્ન ઉપાનધઓનુ ંમળૂરૂપ એવુ ંઅનધષ્ઠાન એક જ છે, એવુ ં
કહવેુ ંજ એકત્વ નસધ્ધ કરે છે. 

 હવ,ે જીવ અને નશવનુ ં નનજ સ્વરૂપ કેવી રીતે એક જ છે એન ેવધ ુએક દ્રષ્ટાતં દ્વારા સમજાવીએ 
છીએ. પવૂે દેવદિ નામનો એક રાજા વૈભવપવૂથક રાજ્ય કરતો હતો. ર્ોડા ંવષો પછી તેણે પોતાનુ ંરાજ્ય 
પોતાના પતુ્રને સોંપીને સનં્યાસ ર્ઇ ર્ીધો. પછી તે ગામડાઓમા ંએક હદવસ અન ેનગરોમા ંત્રણ હદવસ રહી 
પયથટન કરવા ર્ાગ્યો. સનં્યાસ ર્ીધા પછી સનં્યાસીએ એક વખત પોતાના નગરમા ંઅવશ્ય બભક્ષા ર્ેવા 
માટે જવુ ંજોઇએ, એવી માન્યતા છે. કારણ કે જે નગર કે ગામમા ંઆપણે ભવ્ય પોશાક પહરેી વૈભવપણૂથ 
જીવન નવતાવ્યુ ંછે, તે નગર કે ગામમા ંભગવા વસ્ત્ર પહરેીને બભક્ષા માટે જવાનો અર્થ છે, પોતાના અહકંારનો 
સપંણૂથ ત્યાગ ! દેવદિ રાજા પણ ર્ોડા સમય પછી પોતાની રાજધાનીમા ં આવ્યો અન ે નગરની બહાર 
હનમુાનના મહંદરમા ં રોકાયો. એક સનં્યાસી આવ્યો છે, એવુ ં સાભંળીને નગરના ર્ોકો તેના દશથન માટે 
આવવા ર્ાગ્યા અને સનં્યાસીને જોતા ંજ આ તો આપણા રાજા છે, એમ ઓળખી ગયા અને અન્ય ર્ોકોને 
કહવેા ર્ાગ્યા કે ‘આ સન્યાસી એિલે આપણા દેિદત્ત રાજા’.  



‘આ સન્યાસી એિલે આપણા દેિદત્ત રાજા’ એવુ ંર્ોકો બોલ્યા, ત ેસાચુ ંછે કે ખોટંુ ? વાસ્તવમા ં
જોવા જઇએ તો તેઓ કઇ દ્રષ્ષ્ટર્ી એવુ ં કહી રહ્યા હતા? જો બાહ્ય દ્રષ્ષ્ટર્ી જોઇએ તો કયા ંએક રાજાનો 
પહરેવેશ, વૈભવ અને સિા અને કયા ંએક દહરદ્ર અસહાય સનં્યાસી ? તેમ છતા,ં જો પ્રજા કહ ેછે કે ‘‘ આ તો 
તેજ છે.’’ તો તેનો અર્થ એ ર્યો કે ન િો િેમણે રાજાનુ ં રાજત્િ જોર્ુ ં અને ન િો સનં્યાસંીનુ ં સનં્યાવસત્િ. 
િેમણે િો એ બને્ન સબંધંો િગરની વ્યક્તિને જોઇ. આ દ્રષ્ટાતંમા,ં જીવના જીવત્વનો ત્યાગ કયો તર્ા ઇશના 
ઇશત્વને પણ છોડ્ુ ં અને ફતત જીવ-ઇશના મળૂ સ્વરૂપ બ્રહ્મત્વન ે જ જોયુ,ં એને જીવેશ્વરનુ ં ઐક્ય એમ 
કહીએ. ઉપાનધ નાની હોય કે મોટી હોય, તેમા ંસખુ- દુ:ખ, અમીરી-ગરીબી જેવા ંદ્વન્દ્ધ હોય જ છે. ગરીબની 
ઉપાનધ નાની એટર્ે તે દુ:ખી અને રાજાની ઉપાનધ મોટી એટર્ે તે સખુી, એવુ ંહોત ુ ંનર્ી. મોટી ઉપાનધમા ં
મોટંુ સખુ હોય તો મોટા ંકષ્ટો પણ હોય છે. તાત્પયથ - ઉપાનધ નાની હોય કે મોટી હોય, તે નવકારી, નાશવતં 
અને દ્વદં્વ સ્વરૂપ જ છે. ઉપાનધ સખુ-દુ:ખાત્મક હોઇ, તેન ેપર જવાર્ી જ આંતહરક સખુની પ્રાપ્તત ર્વી શક્ય 
છે.  

 સાધકો ! અમે પ્રસ્તતુ નવષયનુ ંપ્રનતપાદન કરતા ંઅનેક દ્રષ્ટાતંો-યકુ્તતઓર્ી આપેલુ ંજીવ-નશવના 
ઐક્યનુ ંજ્ઞાન આત્મસાત ્કરીને મકુ્તત રુપી સખુનુ ંરાજ્ય ભોગવતા રહો ! 
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પ્રકરણ-૧૩ 

વ્યવિરેક અને અન્િયજ્ઞાન 

 આજનો મખુ્ય નવષય છે, ‘‘ પારમાનર્િક રૂપર્ી સત્ય એક જ છે. તે અનેક ર્ઇન ેદેખાય છે.’’ સતં 
એકનાર્ મહારાજે એના માટે માનસ પજુાનુ ં દ્રષ્ટાતં આતયુ ં છે. અર્વા આને સ્વતનનુ ં દ્રષ્ટાતં પણ આપી 
શકાશે. માનસપજૂામા ં સહુકાઇં આપણને જ ર્વુ ં પડે છે. ભતત પણ આપણે, ભગવાન પણ આપણે અન ે 
પજૂા પણ આપણે જ હોઇએ છીએ. એ જ રીતે, સ્વતનમા ંપણ આપણ ેએકર્ા જ હોઇએ છીએ અન ેકેટર્ાય 
આકાર, રૂપ જોઇએ છીએ. અહીં જોનાર પણ આપણે, નજરે પડતી વસ્ત ુ પણ આપણે, સખુ-દુ:ખનો વ્યવહાર 
પણ આપણે ! આ દ્રષ્ટાતં પ્રમાણે એક જ વસ્ત ુઅનેક ર્ઇને, દેખાય છે. અનેક નામ-રૂપ દેખાય, તો પણ ત ે
બધુ ંએક આત્મા જ છે ! આત્મા જ કૂતરો, આત્મા જ ગાય, અર્ાથત એક આત્મા એક જ સત્ય હોઇ તેના 
આધારે અનેક રૂપોમા ંભાસે છે.  

 સત્ય વસ્ત ુએવો આત્મા જ આપણ ેછીએ. આત્મા જ અહકંાર રૂપે દ્રષ્ટા ર્ઇ દ્રશ્ય  સત્ય છે, એવી 
ભાવના કરે છે. અને એમા ંજ સખુ છે એમ માનીને એ સખુને મેળવવાનો માટે પ્રયત્નો કયાથ કરે છે. અને એ 
જ પ્રયત્ન મનષુ્યના દુ:ખનુ ં કારણ છે. નવકારી નાશવાન નવષયોમા ંસત્યત્વ બદુ્ધદ્ધ રાખીને જ મનષુ્ય સખુ-
દુ:ખનો અનભુવ કરે છે. અને પારવગરની બચિંતાઓને ર્ઇને ફરે છે. ચમત્કાર એ છે કે, આપણે અશાશ્વતની 
પાછળ પડીને શાશ્વત ્સખુની આશા રાખીએ છીએ, અને એટર્ ેજ આપણને વાસ્તનવક સખુ મળતુ ંનર્ી. 
પરંત ુઆપણે એ વાત પડતી મકૂતા જ નર્ી, આ જ બધંન છે ! ખદુના નનજસ્વરૂપને ભરૂ્ીને એવુ ંમાનવુ ંકે 
નવષયોને ભોગવીને આપણે સખુી ર્ઇ જઇશુ,ં આ જ દુ:ખનુ ંમળૂ કારણ છે, આ નસદ્ધાતં છે.  

  એ પ્રનસદ્ધ જ છે કે આ સસંાર અનવદ્યા-કામ-કમથરૂપ છે. પોતાના નનજસ્વરૂપને ન જાણવુ ંએ મળૂ 
અનવધા કે અજ્ઞાન છે. તે પછી કામના અર્વા ઇચ્છા. ખરેખર તો અજ્ઞાનર્ી અહકંાર અને અહકંારર્ી ઇચ્છા 
એવો ક્રમ છે. અહીંયા માત્ર ઇચ્છા નવશે જ કહ્ય ંછે. ભર્ે. તે પછી ઇચ્છાનસુાર કમથ કરવુ ંઅને કમથર્ી બધ્ધ 
ર્વુ ંએ છે !  જ્ઞાન દ્વારા આ બધંન તટૂી શકે છે. ‘‘ જ્ઞાનાક્ગ્ન: સવથકમાથબણ ભસ્મસાતકુરુતે અજુ થન’’ (શ્રીમદ 
ભગવદ ગીતા) 



કમથ પ્રારંભ કરવા માટે ઇચ્છા હોવી આવશ્યક છે. મરૂ્ત: તો ઈચ્છા જ દુ:ખ રૂપ છે. કમથ શરૂ કયાથ 
પછી અનેક પ્રકારની સામગ્રી અને કેટર્ીય અનકૂુળતાઓ હોવી જોઇએ. એ ન મળે તો દુ:ખ અન ેઅંત ે
કમથફળ પ્રાપ્તતની અનનનશ્ચતતા અંગેની બચિંતા ! આવા કમોને ર્ીધે દુ:ખો સારે્નો સબંધં  છૂટવાનો નર્ી.  

આ વાત બધા જ જાણે છે કે અજ્ઞાનજનનત કમથ અને નવષયાસહકત જ બધંનનુ ં કારણ છે. 
જગક્ન્મથ્યાત્વ અને નનજસ્વરૂપના જ્ઞાનર્ી બધંનમતુત ર્ઇ શકાય છે. આ એક ચમત્કાર જ છે કે દુ:ખદાયી 
નવષયો શરૂશરૂમા ંસખુદાયી ર્ાગે છે ! વાસ્તનવકતા બીજી છે અને નજરે બીજુ ંકંઇક દેખાઇ રહ્ુ ંછે, આન ેજ 
માયા કહ ેછે ! જીવ આ માયાને સખુ સમજીને એની પાછળ-પાછળ ર્ાગ્યો રહ ેછે પરંત ુમળે છે શુ,ં દુ:ખ જ ! 
સાધકે આ વાત સમજીને સસંાર અને નવષયોમા ં સત્યત્વ અને સખુત્વની ભાવનાનો ત્યાગ કરવો. આ 
સત્યત્વ-સખુત્વને છોડીશુ,ં તો જ નવષયાસક્તત દૂર ર્શે. નહહ તો નહહ. બધા ર્ોકો સહજતાર્ી એવુ ંકહ ેછે કે 
ઇચ્છા છોડો, ફળની આશા છોડો. શાસ્ત્ર પણ કહ ેછે, કમાથસક્તત છોડો, કમથફળ છોડો, “સગં ંત્યતત્વા ફર્ાનન ચ 
!’’ પરંત ુજયા ંસધુી તત્વનુ ંજ્ઞાન નર્ી ર્તુ ંત્યા ંસધુી તે કરવુ ંબહુ જ મશુ્કેર્ છે.  

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે, સગંત્યાગ માત્ર યોગ્ય ઉપાયર્ી જ સભંવ છે. આ નવષય દુ:ખરૂપ છે, નમથ્યા છે, 
આપણન ે નવનાકારણ હરેાન કરે છે, આનાર્ી આગળ સખુ મળશે એવી આશા બતાવીને દોડાવ્યા કરે છે, 
સખુના ભ્રમમા ં નાખીને દુ:ખ જ આપે છે; એવો નવવકે જ આનો ઉપાય છે. આ નવષય બીજાઓ પાસરે્ી 
સાભંળવાર્ી નહીં પણ આપણે સ્વયનંા અનભુવર્ી જાતે જ શીખવુ ંજોઇએ, ત્યારે જ નવષયાસક્તત દૂર ર્ાય 
છે.  

‘‘નમથ્યાત્વાત ્દુ:ખરુપાત્વાત ્અનાત્મત્વાત’્’ એ ત્રણેય કારણોનુ ંજ્ઞાન ર્તા ંનવષયાસક્તત આપોઆપ 
પર્ાયન કરે છે. કેવી રીતે? પ્રર્મ તો જગક્ન્મથ્યાત્વ જાણીને, તેમા ંઅંગભતૂ રહરે્ા નવષયો સાહત્જક રીતે જ 
નમથ્યા છે એવો નનશ્ચય ર્વો જોઇએ. આપણે કોઇ વસ્ત ુસાચી હશે તો જ તેની અપેક્ષા કરીશુ,ં પણ જો તે જ 
નમથ્યા હશે તો તેન ેકોઇ મલૂ્ય ન આપતા, આપણે તેનો નતરસ્કાર કરીશુ.ં એટર્ા માટે નવષય ત્યાગ કરવા 
માટે તેના નમથ્યાત્વનુ ંજ્ઞાન ર્વુ ંજરુરી છે. બીજુ ંએટર્ે, કોઇ પદાર્થ ગમે તેટર્ો સખુદાયી ર્ાગે, પણ જો 
દ્રઢતાપવૂથક આ સમજ આવી જાય કે આનો ઉપયોગ મહાન દુ:ખદાયી છે તો આ પણ ેતેનુ ંસેવન કરીશુ ંનહી. 
દાત.- નવષનમનશ્રત પતવાન્ન ! જો આ નવષયની ઘાતકતા ખબર પડી તો તેનુ ંસેવન નહીં કરીએ. ત્રીજુ ંએટર્ે, 
આપણ ેઆપણી પાસ ેન હોય એવા નવષય પરત્વે સદૈવ ઉદાસીન હોઇએ છીએ.  ‘‘હુ ંઆત્મા છ.ં મારી સારે્ 
કોઇ સબંધં ન હોય એવી વસ્ત ુઅનાત્મા છે” એવો દૃઢ નનશ્ચય ર્ઇ જાય તો, આપણ ેએના તરફ ભરૂ્ર્ી પણ 
આકનષિત ર્ઇશુ ંનહીં.  

વધ ુએક નવચાર ! અમારે સખુ જોઇએ. એમ કહવેુ ંજ સખુવસ્તનેુ ગમુાવવા કારણભતૂ છે. આપણ ે
સખુ સ્વરૂપ હોવાર્ી બહારના સખુની અપેક્ષા કરવી એ સ્વયનંા સખુને ગમુાવવા બરાબર છે ! જે રીતે 



મધ્યાન્હનો સયૂથ ઘવુડને રાનત્રના ઘનઘોર અંધારા જેવો ર્ાગે છે. તે જ રીતે અહકંારના પડદાર્ી અંધ ર્યેર્ 
વ્યક્તતને બચત ્જયોનત આત્માના પ્રગટ પ્રકાશનો અનભુવ નર્ી ર્તો. જીવ અહકંારનો ત્યાગ કરે તો જ ત ે
જ્ઞાનસયૂથ એવા આત્માને જોઇ શકે છે.  

સારાશં- અહકંારનો ત્યાગ કરીને, નવષયસક્તતને છોડીને, આપણ ે જ સખુસ્વરૂપ છીએ, આ દૃઢ 
પ્રનતતીની સ્વરૂપ જાગનૃત આવે તો જ આપણ ેજીવન-મતુત ર્ઇશુ ં!  

અહીં ર્યુ ંછે શુ ં? નાનકડી ગફર્ત ર્ઈ છે ! જે નજીકમા ંનજીક છે, તેન ેછોડીને જે મળી શકે તેમ 
જ નર્ી તેની પાછળ ભાગી રહ્યો છે ! ઉદાહરણ - એક વ્યક્તત ખબૂ બબમાર ર્ઇ ગયો. વૈધે તનેે કોઇ જડી-
બટુ્ટીનો રસ પીવા કહ્ુ.ં તે વનસ્પનત મેળવવા માટે દેશ-નવદેશમા ં તપાસ કરી, જગંર્મા ંશોધી, પરંત ુ તે 
ઔષનધઓ મળી નહીં ! આશ્ચયથની વાત તો એ બની કે તે હદવ્ય ઔષનધ ની વનસ્પનત તનેા મકાનની 
પાછળના વાડામા ંજ હતી !! પરમ અર્થમા ંપણ આવુ ંજ ર્યુ ં છે. એ પણ ર્ોડામાટે ભરૂ્ાયુ ં છે. ‘‘હુ ંસખુ 
સ્વરૂપ છ’ં’ એમ કહવેાવાળો મતુત અને પોતાના સખુને બહાર શોધી રહ્યો છે ત ેબદ્ધ, બસ!! 

અત્યાર સધુી અહકંાર અને નવષયોના નમથ્યાત્વના વ્યવિરેક અભ્યાસ નવશ ેકહવેામા ંઆવ્યુ.ં  હવે 
એની આગળનો અન્િય અભ્યાસ અમે બતાવીએ છીએ. તમામ નામ- રૂપ- ભોગ વગેરેનો નનષેધ કરીને 
પોતાના સ્વરૂપમા ંક્સ્ર્ર રહવેુ ંએ વ્યનતરેક છે. સ્વરૂપ જ નામ- રૂપ- ભોગ છે. અર્ાથત ્બધુ ંબ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. 
એમ માનીને વ્યાપક બ્રહ્મભાવમા ંરહવેુ ં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 ! 
પહરે્ી દ્રષ્ટીને વ્યનતરેક કહ ેછે અન ેબીજીન ેઅન્વય. હવે અમ ેકહી રહ્યા છીએ તે અન્વય અભ્યાસમા,ં ‘સવથ 
ખપ્લ્વદં બ્રહ્મ’ં એવી સવાથત્મક દ્રષ્ટી હોય છે. પત્ની, બાળકો, બધં-ુસબંધંી અને બીજા બધા બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, એ 
જાણી ર્ેવુ ંજોઇએ. અહકંાર- સ્વાર્થની સકુંબચત બદુ્ધદ્ધર્ી વ્યવહાર ન કરીને, ‘આ બધા ંમારંુ જ સ્વરૂપ છે, બધુ ં
જ હુ ંછ’ં એવા નવશાળ ભાવર્ી વ્યવહાર કરવો જોઇએ. આ જ જ્ઞાનનો અંનતમ અભ્યાસ છે.  

 અન્વય જ્ઞાનમા ંકોઇ પણ બાધા નર્ી. આમ હોવુ ંજોઇએ, આમ નહીં હોવુ ંજોઇએ, એવુ ંએમા ંકાઇં 
નર્ી. કોઇ કાઇં કરે કે ન કરે, તે બ્રહમ જ છે ! એકાન્ત હોય કે ર્ોકાન્ત હોય, સવથ કંઇ બ્રહ્મ જ છે ! બધુ ંએક 

જ એટર્ે કે અખડંાનદં રૂપ છે. આ જ સવાથત્મભાવ છે. ‘‘યસ્ત ુસવાથબણ ભતૂાનન આત્મન્યેવાન ુપશ્યનત ।’’. 
જ્ઞાની પરુુષમા ંઆ રીતે વ્યાપક નવચાર હોય છે. જો અહકંાર છે તો આ રીતની વ્યાપક રામરૂપતા અસભંવ 
છે- જબ મૈં ર્ા તો રામ નહીં, અબ રામ હૈ મૈં નાહીં!  એક મ્યાનમા ંબે તર્વાર રહ ેનહીં, એટર્ા માટે 
વ્યનતરેક જ્ઞાનર્ી અહકંારનો નાશ કરીને આત્મારામ ર્ઈને રહવેાનુ ંછે. અન્વયજ્ઞાનર્ી સવાથત્મભાવ રાખવો, 
તો જ પોતાને પણ આનદં અને બીજાઓને પણ આનદં, એ જ નવજ્ઞાન છે.  



 સાધકે એ ધ્યાનમા ં રાખવુ ં જોઇએ કે પોતાની અંદર ‘‘હુ’ં’ અન ેર્ોભ તર્ા મોહ રાખીને નવજ્ઞાન 
ક્સ્ર્નતને મેળવવી શક્ય નર્ી. તમામ આશાઓનો પણૂથપણ ે ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. ‘‘પ્રજહાનત યદા કામાન 

સવાથન ્પાર્થ મનોગતાન…્…। આમાનંો શબ્દ પ્રયોગ જુઓ. એકર્ો કામન ્નર્ી પણ ‘‘સવાથત ્કામાન’્’ અન ે
ફતત જહાનત નહીં પણ ‘‘પ્રજહાનત’’, અર્ાથત ્બધી કામનાઓનો સપંણૂથ ત્યાગ કરવાનો છે. આ જ ક્સ્ર્પ્રજ્ઞનુ ં
ર્ક્ષણ છે ! સારાશં- પોતાના અલ્પ અહકંારનો નાશ ર્યા પછી જ વ્યાપક ભાવની અનભુનૂત ર્ાય છે. સવથ 
કંઇ બ્રહ્મ જ છે, આ ભાવ કાયમ ર્તા ંબધ ુકાઇં આપણે જ ! બીજૂ ંકાઇં વધતુ ંજ નર્ી. પહરે્ા ં કુળ, ગોત્ર, 
નામ, રૂપ વગેરે ઉપાનધઓમા ં‘હુ’ં બદુ્ધદ્ધ દૃઢ રહતેી હતી. હવે આપણે જ પહરપણૂથ બ્રહ્મ છીએ, એ નવચાર દૃઢ 
ર્યો. આ ક્સ્ર્નતમા ંકંઇ પણ જોઇએ તો બ્રહ્માત્મા જ દેખાય છે. સારંુ પણ તે, ખરાબ પણ તે જ !  સરુ હોય કે 
અસરુ હોય, સજ્જન હોય કે દુર્જન હોય, બધુ ંજ આતમસ્વરૂપ જ !  તે માટે જ - 

 ‘‘નવધા નવનય સમ્યન્ને બ્રાહ્મણી ગનવ હક્સ્તનન । 

 શનુન ચૈવ શ્વપાકે ચ પહંડત: સમદનશિન: ।। એવુ ંકહ્ુ ંછે. 

 નવજ્ઞાની પરુુષ બ્રાહ્મણ, ગાય, હાર્ી, કૂતરો, ચાડંાર્ એ બધા ંએ ક જ સ્વરૂપ છે, એમ માને છે. 
ઉપર-ઉપરર્ી દેખાતા ંએ રૂપ એક જ આત્માના વસ્ત્રો છે. જેમ કે- નમત્ર પર આપણો પ્રેમ હોય તો તે કોઇપણ 
વસ્ત્રો પહરધાન કરે, તેને પ્રમે કરીએ જ છીએ ન ે? નમત્ર એ સટૂ બટૂ પહયેાથ, તો જ નપ્રય અને અબોહટયુ ંપહયે ુું 
તો નપ્રય નહીં એવુ ંકાઇં છે? તે જ રીતે નવજ્ઞાની પરુુષની દ્રષ્ટીએ નામ-રુપ-આકાર-ગણુ એ આત્માના કપડા ં
છે. તેની તરફ તેમનુ ં ધ્યાન જ નર્ી હોત ુ.ં અર્ાથત નવજ્ઞાની પરુુષ  તમામમા ં આત્મભાવ જુએ છે. આ 
ક્સ્ર્નતમા ં કોઇનો દ્વષે નહી, કોઇનો નવરોધ નહી. બધુ ં કાઇં આપણ ેજ એવી પ્રતીનત જેને ર્યેર્ છે એવો 
જ્ઞાનીપરુુષ કોઇનો દ્વષે કરશે? તેમની વ્યાપક દ્રષ્ટી મા ં નવશ્વ પે્રમની ભાવના ભરપરૂ હોય છે. જ્ઞાનીપરુુષે 
આવી પહરપણૂથ બ્રહ્મક્સ્ર્નતમા ં વાસ કયો હોય છે. સાધકોએ પણ શ્રવણ-મનન-નનનધધ્યાસન અન ે અહકંાર 
નાશર્ી વ્યક્તતરેક જ્ઞાન પ્રાતત કરીને, તે પછી સવાથત્મભાવના અન્વય જ્ઞાનમા ં ક્સ્ર્ત ર્ઇને ધન્ય ધન્ય 
ર્વાનુ ંછે. 

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

 

 

પ્રકરણ -૧૪ 



ઉપાવધ વનરસનથી સત્ય દિતન 

 કોઇ એક રાજા મદીરાપાન કરીને ઘર-ઘર બભક્ષા માગંી રહ્યો છે કે પોતાને બભખારી માનીને દીન-હીન 
ર્ઇ રહ્યો છે. બધાની ક્સ્ર્તી એવી જ ર્ઇ ગઇ છે. પ્રત્યેક જીવ ખરેખર નશવસ્વરૂપ હોવા છતા ં ભ્રમવશ 
પોતાને જીવ માની રહ્યો છે. એનુ ંપહરણામ શુ ંર્યુ?ં તે બધંન અને દુ:ખોમા ંફસાઇ ગયો છે. આ ભ્રમનુ ંમળૂ 
કારણ અજ્ઞાન હોઇ તેનો નાશ કરવાનો છે.  

 તમામ ર્ોકો દુ:ખોનો નાશ કરવા માટે- તે એકદમ શક્ય ન હોઇ તે ઓછા કરવા માટે એમ કહશેો 
તો પણ ચાર્શે- બેહહસાબ પ્રયત્નો કરે છે. એ પ્રયત્નોને ર્ીધે એકાદંુ દુ:ખ નાશ પામે પણ છે, પરંત ુએના 
સ્ર્ાન ેબીજુ ંદુ:ખ ઉદભવે છે. એક દુ:ખની જગ્યા બીજુ ંદુ:ખ ર્ે છે. દા.ત. કોઇને નકુસાન ર્યુ.ં તેણે બે વષથ 
અત્યતં કષ્ટ કરી તે ભરપાઈ કયુું ન કયુું ત્યા ંતો એકાદો ભયકંર રોગ ર્વાર્ી તે દુ:ખી ર્યો. તેના નનવારણ 
માટે ડોતટરને ત્યા ં ધક્કા ખાઇ એક-બે વષથ ઔષનધ અને ઇંજેતશન વગેરે ર્ઈ, શસ્ત્રહક્રયા કરી અનેક 
પ્રયત્નોર્ી તે રોગ મતુત ર્ઇ ગયો. હવે રોગ રૂપી દુ:ખ દૂર ર્યુ ંતો ઘરમા ંકજીયા- કંકાસ શરૂ ર્ઇ ત્રીજુ ં
દુ:ખ આવ્યુ ંઅને ખબૂ સતંાપ ર્યો. કંકાસ દૂર ર્યા ન ર્યા ત્યાતંો ર્ોકો દ્વારા નનિંદા અપમાન રુપી ચોથુ ં
દુ:ખ આવ્યુ ં ! સારાશં- મનષુ્યને સદૈવ કોઇ ને કોઇ દુ:ખ તો રહવેાનુ ં જ ! “ આ દુ:ખ કે આ ઉણપ દૂર 
ર્વાર્ી હુ ંસખુી ર્ઇ જઇશ” એ ભાવના વ્યર્થ જ છે. 

 બીજુ ંએ છે કે મનષુ્યના જીવનમા ંએક સમયે એક જ દુ:ખ ન હોઇ એક સાર્ે નાના મોટા અનેક 
દુ:ખો હોય છે. પરંત ુતેનુ ંધ્યાન કોઇ એક મખુ્ય દુ:ખ પર કેષ્ન્દ્રત રહ ેછે અને નાના ંદુ:ખ નીચે ઢંકાઇ જાય 
છે. મોટંુ દુ:ખ દૂર ર્તા ંજ નાના-ંનાના ં દુ:ખો પ્રગટ ર્ાય છે અને સતાવવા ર્ાગે છે. તાત્પયથ - આ દુ:ખો 
મનષુ્યનો પીછો નર્ી છોડતા,ં રે ભાઇ!  

પ્રશ્ન- શુ ંદુ:ખોના નાશ માટે કોઇ ઉપાય જ નર્ી? 

જવાબ- હા, ઉપાય છે ને !  જે રીતે કોઇ પણ રોગનુ ંઅચકૂ નનદાન કરી એ જડમડૂર્ી નષ્ટ કરવાર્ી આરોગ્ય 
મેળવી શકાય છે. તે જ રીતે દુ:ખન;ુ મળૂ કારણ છે અજ્ઞાન, તેવુ ં જાણીને, જ્ઞાનરૂપી ઔષધર્ી અજ્ઞાન 
નનવારણ કરવાર્ી, આનદંરૂપી આરોગ્ય પ્રાતત ર્ાય છે.  

 હવે ઉપર કહરે્ા દુ:ખના નનવારણનો યોગ્ય ઉપાય છોડી દઈ, વ્યવહારમા ં કેટલુકં પહરવતથન કરી 
ર્ઇ દુ:ખોના ં કારણોની સમસ્યાઓ ઓછી ર્વાની સભંાવના છે? કયારેય નહીં. તર-તમ ના અનેકત્વના 
પ્રપચંમા ંએ સમસ્યાઓ ઉપરાઉપરી ઉદભવશે જ! શુ ંઆપે સસંારમા ંકોઇ એવી વ્યક્તત જોઇ છે જેને કયારેય 
પણ કોઇ સમસ્યા ન હોય ? વદૃ્ધને વદૃ્ધાવસ્ર્ાની સમસ્યા છે. મધ્યમ વયનાઓન ેસસંારની જવાબદારીની 
સમસ્યાઓ હોય છે. સખુનો અર્થ છે, સમસ્યા રહહત ક્સ્ર્નત. કહો, મનષુ્ય જીવનમા ંક્યા સમયે સમસ્યાઓ 



નર્ી હોતી? સમસ્યાઓની અંત ક્યારેય નર્ી આવતો. વાસ્તવમા ંઆ શરીર જ એક સૌર્ી મોટી સમસ્યા છે. 
આપ એનો ઉકેર્ કેવી રીતે ર્ાવી શકો? સારાશં- પ્રત્યેક માણસના જીવનમા ંસમસ્યાઓ અને દુ:ખ અનનવાયથ 
છે. ર્ૌહકક ઉપાયોર્ી તેનુ ં નનરાકરણ ર્વુ ંઅશક્ય છે, એ પ્રત્યેક વ્યક્તતના જીવનના અનભુવોનુ ં નનરીક્ષણ 
કયાથ પછી અમે  કહી રહ્યા છીએ. આપ એ વાત પર ધ્યાન આપો કે પ્રત્યેક વ્યક્તત આખુ ં આયષુ્ય 
સમસ્યાઓના સમાધાન અને સખુી ર્વા માટેના ઉપાયોમા ંજ નવતાવી નાખે છે. પરંત ુકોઇ જ કોઇ સમસ્યા 
ઉભી જ હોય છે. અને તે સખુી તો ર્તો જ નર્ી ! તો પછી આપણા દીઘથકાર્ીન અનભુવ  પરર્ી આ માગ ે
સખુ પ્રાતત કરવુ ંઅસભંવ છે, એવો નનણથય કરવામા ંજ સમજદારી નર્ી ? આપણન,ે જો મારી આ વતથમાન 
સમસ્યા હર્ ર્ઇ જાય તો હુ ંસખુી ર્ઇ જઇશ, એવુ ંશરૂઆતમા ંર્ાગે છે. આ એક કામ ર્યુ ંએટર્ે સખુ જ 
સખુ એવી આપણી સમજ છે. પણ એક સમસ્યામારં્ી મકુ્તત મળે ન મળે, ત્યા ં તો તનેી જગ્યાએ ચાર 
સમસ્યાઓ આવી પડે છે. અને તે પણ અનપેબક્ષત ! આપણને આ સમસ્યાના નનવારણર્ી મને શુ ંમળશે, 
એવુ ંર્ાગે અને ખરેખર શુ ંમળે છે એનુ ંનસિંહાવર્ોકન કરીશુ ંતો તેમાનંી ખામીઓ મળી આવશે !  તાત્પયથ - 
આ નસદ્ધાતંને ધ્યાનમા ંરાખો કે ર્ૌહકક ઉપાયોર્ી સખુ નર્ી મળતુ.ં એના માટે તો અર્ૌહકક ઉપાય એટર્ ે
જ્ઞાન જ !  

 અનભુવી સાધક સાસંાહરક ઉપાનધઓની વાસ્તનવકતાઓને જાણી, બાહ્ય નવષયોના આકષથણનો 
પરેૂપરૂો નનષેધ  કરી દે છે. તે જાણ ેછે કે પહરશદુ્ધ આત્મા એવા તેનો એ ઉપાનધઓ સાર્ે કોઇ જ સબંધં નર્ી. 
જેની સારે્ આપણે કોઇ સબંધં જ નર્ી એવી વસ્તઓુ માટે આપણે દુ:ખ, નવષાદ અનભુવીએ છીએ, એ તમે 
જ કહો જોઇએ! પડોસી કેવા છે? તમેને સમયસર પગાર મળે છે કે નહીં? એની કોઇ બચિંતા કરે છે ? નહીં. ત ે
જ રીતે સાધક દેખાવ પરૂતા સબંધં વાળી ઉપાધીઓ બાબતે નનનશ્ચિંત હોય છે. 

 સદગરુુ બોધ કરે છે કે- શાશ્વત ઘનાનદં મળેવીને, સાસંાહરક સખુોનો મોહ તર્ા તેના માટેની ખટપટ 
કરવી છોડીને તમ ેવાસ્તવમા ંકોણ છો, એ જ્ઞાન મળેવી ર્ો અન ેતેન ેદ્રઢ કરો. આપણ ેએ જાણીએ છીએ 
પણ તેને જોરર્ી પકડી રાખતા નર્ી, છોડી દઇએ છીએ. પ્રવચનમા ંશરૂઆતમા ંજ કહરે્ા ભ્રનમત રાજાન ે
ર્ોડી ક્ષણો પરૂત ુ ંજ્ઞાન ર્ઇ ગયુ ંકે હુ ંરાજા છ ંએર્ી શુ ંરાજ-સખુ મળી શકે ખરંુ? એ જ રીતે આપણને જો 
ર્ોડા સમય પરૂત ુ ં ધ્યાન રહ ે કે હુ ં આત્મા છ ં અને બાકીના સમયમા ં સસંારની જજંાળમા ં ફસાયેર્ા રહી 
જીવભાવમા ંરહીએ તો સાર્થક ર્શે? એટર્ા માટે જીવભાવ નષ્ટ ર્ઈને, સદૈવ નશવભાવમા ંઆવવો જોઇએ. 
આપણી અંદર જ મહત્વનુ ંમોટંુ પહરવતથન આવવુ ંજોઇએ. એટર્ે આપણો નવો અવતાર ર્વો જોઇએ, દ્ધદ્વજ 
ર્વુ ંજોઇએ. એકવાર માતાના ઉદરર્ી જન્મ ર્ીધો, બીજો હદવ્ય જન્મ સદ્દગરુુ દ્વારા પ્રાતત કરી ર્ીધો. પહરે્ો 
જન્મ શોક-મોહર્ી યતુત સકૂ્ષ્મ શરીરનુ ંમબર્ન-સ્થળૂ દેહના રૂપમા ંર્ાય છે અને સદ્દગરુુ દ્વારા પ્રાતત બીજો 
જન્મ અનામય, પહરપણૂથ પરમાનદંના રૂપમા ંર્ાય છે. હવે તે ‘બ્રહ્મ જાનાનત’ અર્ાથત ્બ્રાહ્મણ ર્યો !! કહવેાય 
છે કે પહરે્ાના ં વખતમા ં આયથ ર્ોકો ભગવાનન ે એ પ્રાર્થના કરતા હતા કે ‘‘અમારા કુળમા ં બ્રહ્મને ન 



જાણવાવાળો પેદા ન ર્ાય.’’ એ ધમથયગુમા ંબ્રહમજ્ઞાનને પ્રાધાન્ય હત ુ.ં બ્રાહ્મણોને ‘‘વસધૈુવ કુટંુબકમ’’ આ 
સવાથત્મભાવને ર્ીધે શે્રષ્ઠત્વ મળ્યુ ં હત ુ,ં કમથર્ી નહી. આજે પણ બ્રહ્મ ક્સ્ર્નતમા ં રહીને બધાની તરફ 
સમભાવર્ી જોનારા સાચા બ્રાહ્મણોને શ્રેષ્ઠત્વ આપવા જગત તૈયાર છે. સસંાર એ નર્ી જોતો કે જ્ઞાની પરુુષ 
કઇ જ્ઞાનતનો છે. જોતે બ્રાહ્મણજ્ઞાનતનો વાસ્તનવક બ્રાહ્મણ છે તો ઘણુ ં જ ઉિમ છે. ‘અમે વશંપરંપરાર્ી 
બ્રાહમણ છીએ, અમ ેબ્રહમને જાણીએ કે ન જાણીએ, અમે શ્રેષ્ઠ જ છીએ’ એવુ ં કહનેારા છે પણ શે્રષ્ઠત્વ 
બીજાઓએ આપવુ ંજોઇએ. ‘‘હુ ંશ્રેષ્ઠ છ’ં’ એવુ ંપોતે તો ન જ કહવેુ ંજોઇએ. પહરે્ા ંબ્રાહ્મણોને તેમના જ્ઞાન, 
તયાગ અને સમત્વ ગણુોને કારણે શે્રષ્ઠત્વ મળેલુ ં હત ુ.ં પરંત ુ હવે ગણુ વગરના હોવાને કારણે  ર્ોકોએ 
બ્રાહ્મણોને માન આપવાનુ ંછોડી દીધુ ંછે. વાસ્તવમા ંજોવા જઇએ તો જે બ્રાહ્મણ બ્રહમજ્ઞાની ર્ઇને તમામન ે
સમભાવે નનવાથર્થ પે્રમ કરે તો આખુ ંજગત તેમને વદંન કરશે. 

 હવે મળૂ નવષય પર આવીએ -  જીવ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. પરંત ુએક  ય:કનશ્ચત ર્યો છે એ જ મોટંુ 
નકુસાન ! આ ક્સ્ર્નત આવવાનુ ંકારણ, તેણે નવકારી, નાશવતં ઉપાનધનુ ંઅવર્બંન કયુું છે, એ જ છે.  અમ ે
અત્યાર સધુી એ બતાવ્યુ ં છે કે એ ઉપાધીઓને ગ્રહણ કરવાને ર્ીધે, જીવ ન છૂટી શકાય એવા દુ:ખોમા ં
ફસાયો છે , અને ઉપાનધરહહત પોતાનુ ં નનજ સ્વરુપ જાણવુ,ં એ જ દુ:ખના નાશનુ ંકારણ છે એ વાત પણ 
બતાવી છે. હવે આ વાતને આધારે શ્રનુત બોધ કરનારા ‘તત્વમનસ’ નો રહસ્યાર્થ જાણી ર્ઈએ. 

   ‘તત્વમનસ’ માનંા ‘અનસ’ પદ પ્રર્મ સમજવુ ંપડે. તે માટે પહરે્ા ં ‘તત’્ શબ્દનો શુ ંઅર્થ છે એને 
સમજીએ. તે સવથજ્ઞ, સવથશક્તતમાન વગેરે ર્ક્ષણોર્ી યતુત નવદ્યોપાનધયતુત ઈશ્વર છે. તે યશ, કીનતિ વગરેે 
ષ્ગણુૈશ્વયથસપંન્ન છે. એટર્ ેતે પહરપણુથ સત્ય, પરબ્રહ્મ નવદ્યામા ંપ્રનતફબર્ત ર્ઇને  ઇશ્વરરૂપ પામે છે. ઇશ્વરે 
જગત બનાવ્યુ ં છે. તેણ ેઅનતં કોહટ જીવોનુ ં નનમાથણ કયુું છે. તેની સારે્ જ તે જીવ યોનનઓના જીવોના 
ઉદ્ધારનો માગથ પણ બનાવવો જ પડે ને?  એટર્ે નવચાર કરીને વેદોનો પ્રસાર કયો. દુનનયામા ંજ્યારે-જ્યારે 
અધમથ વધ્યો ત્યારે-ત્યારે ધમથસ્ર્ાપના માટે અવતાર પણ ર્ેવા ર્ાગ્યો. આપણને નાના-ંમોટા ંકતથવ્યો હોય, 
તો ઇશ્વરને મહાન કતથવ્યો છે ! તેને આખુ ંનવશ્વ ચર્ાવવાનુ ંછે, કેટર્ો પ્રયાસ ! 

  ઇશ્વરની ઉપાનધ એટર્ી નવશાળ છે કે જેની કલ્પના પણ કરવી અસભંવ છે. કયાકં દુષ્કાળ પડે છે 
ક્યાકં ભારે વરસાદ, તો બીજે કયાકં ભયકંર યદુ્ધ ર્ઇ જાય છે ! આપણી નાની મોટી ઉપાનધઓમા ંનાના મોટા 
દુ:ખ હોય છે. કયાકં પડી જઇએ, માથુ ંુટી જાય. જ્યારે ઇશ્વરની ઉપાનધમા ંઅસખં્ય ર્ોકોના જીવ જતા ંરહ ે
છે. ઉપાનધ નાની હોય કે અત્યતં મોટી, ઉપાનધ ધમથમા ં શુ ં ફરક પડ્ો? ઇશોપાનધ એટર્ીએ મોટી છે, કે 
કલ્પના જ ન કરી શકાય! તેમા ંસારુ પણ એટલુ ંમોટંુ અને  ખરાબ પણ એટલુ ંજ મોટંુ ! ઈશ્વરીય સિામા ં
દેવ અને દાનવ બન્ને છે. અર્ાથત ઉપાનધ કેવી પણ હોય તેમા ંઉપાનધના ધમો જોડાયેર્ા ંરહ ેછે. તે ઉપાનધ 
ભર્ે સામાન્ય મનષુ્યની હોય, ધનવાનની હોય, રાજાની હોય કે ઈશ્વરની હોય, તેમા ંસખુ-દુ:ખ જેવા બધા 
ગણુધમથ હોય જ છે. આ નસદ્ધાતંને સમજો. 



 બધાયના જીવનમા ં  એ દુરાશા રહી છે કે અહીંની ઉપાનધ વધારી અમે સખુી ર્ઇ જઇશુ.ં અમારી 
જજંાળ નાની છે, એટર્ ેઅમે દુ:ખી છીએ. જો અમારી ઉપાનધ મોટી ર્શે તો અમે સખુી ર્ઇ જઇશુ ંએવી 
ભાવના રહવેાને કારણે બધા પોત-પોતાની ઉપાનધને વધારવામા ંજ વ્યસ્ત છે. ખબૂ પૈસા કમાવવા, મોટંુ પદ 
મેળવીશુ,ં કીનતિ વધારીશુ ંતો વધારેમા ંવધારે અનતશય સખુ મળે, એવી નત્રરાનશ આપણે માડંીએ છીએ. છે કે 
નહી? પણ અહીં જ આપણો હહસાબ ચકેૂ છે. આ સમપ્રમાણ નર્ી વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. ઉપાનધ જેટર્ી વધ ેછે, 
એના પ્રમાણમા ંસખુ નર્ી વધતુ.ં ઉલ્ટાનુ ંઘટત ુ ંજાય છે ! જુઓ ને, ઉપાનધ પવથત જેટર્ી વધારી દઇએ તો 
પણ, અન્નપાન વગેરે દૈહહક સખુ તો જેટર્ા ં છે એટર્ા ં જ રહ ે છે. પરંત ુ માનનસક જવાબદારી, ખેંચતાણ 
વધતી જ જાય છે. ઉપાનધ અનત વધી જાય તો તેના ઉપાયમા ંજ બધો સમય ખચથ ર્ઈ જતા ંઆરામ મળતો 
નર્ી. મનષુ્ય નર્ી શાનંતર્ી ખાઇ-પી શકતો કે નર્ી શાનંતર્ી ઊંઘી શતતો ! શુ ંએ સખુના ંર્ક્ષણો છે? ‘હકમ ્

સખુમ’્? ‘સખુ-દુખાત્યય:’ । 

પ્રશ્ન -   સખુ ક્યુ ં છે? સખુ અને દુ:અ બને્નર્ી રહહત જે ક્સ્ર્નત છે તે જ સાચુ ંસખુ ! પોતાના નનજસ્વરૂપ 
એવા નનરુપાનધક બ્રહ્મ, તે જ નનજ ક્સ્ર્નત છે. એટલુ ંજાણવાર્ી આપણો ભ્રમ દૂર ર્ાય છે.જો કે ‘તત’્ નો 
વાચારૂપી ઈશ્વર જ્ઞાનપણૂથ છે, જગત્કતાથ છે. તો પણ પરાત્પર બ્રહ્મએ, ઇશ્વર ર્વુ ંએટર્ે એક પગનર્યુ ંનીચ ે
ઉતરવા બરાબર જ !. ઈશ્વરને પણ નવદ્યોપાનધનુ ંગ્રહણ હોવાર્ી તેને પણ નનરુપાનધક બ્રહ્મમા ંનવશ્રામ કરવો 
પડે છે. ઈશોપાનધનુ ંનવશ્ર્ેષણ કરીશ ૂ ંતો તેને ર્ીધે જ નવશ્વની ભઠ્ઠી સળગે છે એવુ ંજાણીશુ ં! તેમા ંઅસખં્ય 
પરપોટાઓ હોઇ તમેાનંા અનેક પરપોટા ઉકળતા રસાયણો જ છે ! ઉપાનધનો નવસ્તાર કેટર્ો અન ેવૈનવધ્ય 
કેટલુ ં! કેટર્ાય પરપોટા પર જીવસષૃ્ષ્ટ પણ હશે. આ કલ્પનાતીત નવશ્વનો કર્ાપ કેટર્ો અફાટ !  

 ઇશ-નનનમિત સસંાર પણ ઉત્પનત –નવનાશ અને દુ:ખ રૂપ જ છે ! ગમે તે ર્ાય, તોયે ત ેઉપાનધ જ 
ને? ઇશોપાનધ જ અનેક ર્ોપ-દોષ યતુત છે. તો જીવની ઉપાનધનુ ંતો શુ ંકહવેુ?ં ત ેઅત્યતં અલ્પ, નવનાશી, 
બધંનકારક અને દુ:ખદાયક છે. એમા ંશકંા જ નર્ી. આ પ્રત્યેક વ્યક્તતનો અનભુવ છે. એટર્ા માટે જીવને 
બધંનમા ં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, દૂધ પીવડાવી, ઘટંી વગાડી 
ચપૂ કરવાનો પ્રયત્ન કયો. પરંત ુકેમેય કરીને બાળકનુ ંરુદન બધં ર્યુ ંનહીં. અંતે બાળકની પીઠ પર હાર્ 
ફેરવતા, તેને મકોડો કરડ્ો છે એવી ખબર પડી. તેને ઉખેડીને તરત જ ફેંકી દીધો અને બાળક શાતં ર્ઇ 
ગયુ.ં આ રીતે આ જીવ પણ અનવધાને કારણે આ જજંાળમા ંઆવીને બધંાઇ ગયો છે અને દુ:ખી ર્ઇ રહ્યો છે. 
જો તે ઉપાનધ સારે્નુ ંતાદાત્મય દૂર કરી દે તો તે આ બધંનર્ી મતુત ર્ઇને મોક્ષરૂપી સમાધાનને પ્રાતત કરી 
શકે છે. ઉપાનધના નનરસનર્ી મળૂભતૂ અનધષ્ઠાન વસ્ત ુબાકી રહ ેછે. જીવ અન ેનશવની ઉપાનધઓમારં્ી નશવ 
ઉપાનધનુ ંનનરસન કરી જોવુ ંકહઠન છે, કારણ કે ઇશ્વરે નનમાથણ કરેર્ા નવશ્વનુ ંજ આકર્ન ર્ઈ શકતુ ં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 ખોજમા ંર્ાગરે્ા છે. તો પણ આજ સધુી તે 
કોઇને દેખાયો નર્ી. તર્ા તેનુ ં ઠામ ઠેકાણુ ંઆગળ પણ મળવુ ંશક્ય નર્ી. સસંારનુ ં નનમાથણ કયારે ર્યુ?ં 
સસંારની  ઉત્પનત પહરે્ા ંશુ ંહત ુ?ં આ નવષયમા ંઆપણ ેમાત્ર કલ્પના જ કરી શકીએ છીએ. આટર્ા પાછળ 
જઈને પ્રત્્ક્ષ જોવુ ંશક્ય છે? શાસ્ત્ર વણથવે છે કે સૌ પ્રર્મ ફતત એક માત્ર પરબ્રહ્મ હતુ.ં તેમા ંઅહમનુ ંસ્ુરણ 
ર્યુ.ં તેના પછી આકાશ, આકાશર્ી વાય,ુ વાયરુ્ી અક્ગ્ન વગેરે પચંમહાભતૂોનુ ંનનમાથણ ર્યુ.ં પરંત ુઆ બધા 
તકથ જ છે. એનુ ંકોઇ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નર્ી. સારાશં- ઇશ ઉપાનધનુ ંનનરસન કરીને પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો 
શક્ય નર્ી. પણ જીવની ઉપાનધઓ એટર્ે આપની ઉપાનધઓનુ ંપ્રત્યક્ષ નનરસન કરીને તેને જોઇ શકાય છે.  
દેહ-મન વગેરે ઉપાનધઓનુ ંનનરસન કયાથ પછી, જે એક નનરુપાનધક વસ્ત ુબાકી રહી જાય છે, ત ેજ અનધષ્ઠાન 
છે. અનવધા ઉપાનધનુ ં નનરસન કરવુ ંસરુ્ભ સાધ્ય છે. પ્રત્યક્ષ શોધ કરવાર્ી અશક્ય ર્ાગતી નવદ્યોપાનધનુ ં
નનરસન અનાયાસ પ્રાતત ર્ાય છે.  

 ‘તમે તમને શોધો’- આ અધ્યાત્મ અનભુવનો માગથ સરુ્ભ, સાધ્ય અને પ્રત્યક્ષ પણ છે. શરીર, 
ઇષ્ન્દ્રઓ, મન વગેરે આધાર અનધષ્ઠાન વસ્ત ુતમે જ છો, એ જાણવાને માટે અધેય વસ્તરુ્ી દ્રષ્ટી હટાવીને, 
મનને અંતમુથખ કરવાર્ી દેહભાવ જશે. જોવુ-ંસાભંળવુ ંજેવા ઇષ્ન્દ્રય વ્યાપારોનો ત્યાગ કરવાર્ી ઇષ્ન્દ્રયો શાતં 
ર્શે. જાણવુ ંછોડ્ુ ંએટર્ ેબદુ્ધદ્ધ દૂર ર્શે અને ‘‘હુ ંઆવો છ’ં’ એ ભાવ છોડતા ંઅહભંાવનુ ંનનરસન ર્ઇ જાય 
છે.  

     ગરુુએ આટલુ ંનવવરણ કરી નશષ્યને પ્રશ્ન પછૂયો- જયારે શરીર, મન, અહકંાર વગેરે નર્ી રહતેા ંતો ત ે
વખતે બાકી શુ ંરહ ેછે? 

 નશષ્યે કહ્ુ-ં કંઇ પણ બાકી નર્ી રહતે ુ.ં  

 ગરુુ - ‘કંઇ પણ બાકી નર્ી રહ્ુ’ં એવુ ંકહવેાવાળા તમે તો એકર્ા  રહી ગયા કે નહી? 

       નશષ્ય – હા, ‘‘ જે જ્ઞાનસ્વરૂપ બાકી છે તે જ હુ ં છ.ં આ પછી જાણનારો જ હુ ં છ,ં એવુ ં હુ ં સદૈવ 
માનીશ’’ 

ગરુુ – ‘હુ ંજાણનારો છ’ં, એ અમે પછૂયુ ંત્યારે આવ્યુ.ં તારી સ્વાભાનવક સ્વરૂપ ક્સ્ર્નતમા ંઆ કહવે ુપણ શક્ય 
નર્ી હોત ુ,ં એટર્ા માટે આ આગતંકુ કહવેુ ંપણ છોડીને પોતાની મળૂ ક્સ્ર્નતમા ંરહ.ે તે જ તારંુ અને પ્રત્યેક 
જીવનુ ંસ્વરૂપ છે. તે સવાથનધષ્ઠાન પરબ્રહ્મ છે.   

 ઉપાનધન ેકારણે કેટર્ીયે મશુ્કેર્ીઓ, દુ:ખ બધંન વગેરે આવે છે. કતતૃ્વ-ભોકતતૃવ, સખુ-દુ:ખ, માન- 
અપમાન વગેરે ર્ક્ષણો ઉપાનધના ંછે. ઉપાનધ રહ ેત્યા ંસધુી આપણ ેકેવી રીતે દુ:ખ રહહત અન ેનનનશ્ચિંત ર્ઇ 



શકીએ છીએ? નવછીંને હર્ળેીમા ંરાખીને એમ નવચારવુ ંકે તે ડખં નહીં દે, એ કઇ રીતે શક્ય છે ? વીંછીંના 
ડખંના ર્ીધે ર્નારા દુ:ખર્ી બચવાને માટે એ આવશ્યક છે કે આપ તેને ઝટકો મારીને ફેંકી દો.  

અંતે ટૂંકમા ંસારાશં  કહીએ છીએ- ઇષ્ન્દ્રઓ, મન વગેરે ઉપાનધઓનુ ંનનરસન કરીને અનધષ્ઠાન સ્વરૂપ 
સચ્ચ્ચદાનદં ‘અનસ’ પદનો બોધ પ્રાતત કરીને મતુત ર્ાઓ. ઈશ્વરનુ ંસ્વરૂપ આ જ ‘અનસ’ પદ છે, કારણ કે બ ે 
‘અનસ’ પદ કે સત્ય હોઇ શકે નહી  ‘એકં હી સત’્ 

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

 

 

પ્રકરણ-૧૫ 

આત્માનુ ંચચિ અને આનદં લક્ષણ 
આધાર શ્ર્ોક - સદાચાર ૨૧ 

વિશદંુ્ કેિલ જ્ઞાન વનવિિિેષ વનરંજનમ । 

                 યદેકં પરમાનદંં િત્િમથયદ્ય ંપરમ ॥ 
 આત્માના નવષયમા ં “ઈનત- આવો છે” એમ કહવેુ ંશક્ય નર્ી પણ “ન ઇનત- આવો નહીં” એમ કહી 
શકાય. શ્રીમદ ભગવદગીતામા ંશ્રીકૃષ્ણએ “પરતસ્ત”ુ  મન અને બદુ્ધદ્ધર્ી પર એવુ ં“તે” છે, એવુ ંકહ્ુ ંછે પણ 
“આ જ” છે એમ નર્ી કહ્ુ.ં  જો બદુ્ધદ્ધ જાણી જ નર્ી શકતી, ત્યારે આપણ ેતેન ે “આ જ” એમ કેવી રીતે 
બતાવી શકીએ? તેમ છતા ંતે પરમાત્મક- વસ્ત ુબધાર્ી પર છે, તે મળૂ વસ્ત ુબધાને આધારભતૂ છે, એવા 
પયાથયર્ી કે ર્ક્ષણર્ી કહવેુ ંશક્ય છે.  
 શ્રનુત પણ આત્મા ‘ઈનત’ એવુ ં કહી ન શકી. તેને પણ ‘ન ઇનત’ એમ જ કહવેુ ં પડ્ુ.ં “નત્વ ં દેહો 
નેષ્ન્દ્રયાબણ ન પ્રાણો ન મનો ન બપુ્ધ્ધ:” એમ વેદ પણ ‘નેનત’ મખુર્ી જ બોધ કરાવે છે. અહીંનુ ંએકપણ 
ર્ક્ષણ આત્મવસ્તમુા ંનર્ી. નામ, રુપ, આકાર, ગણુ, દેશ, કાળ વગેરે એ બધા “ઇનત” મા ંજ આવતા હોવાર્ી 
એ બધાર્ી અર્ગ હોવાને ર્ીધે, આ બધાર્ી પર છે એવુ ં કહવેા માટે સદવસ્તનેુ ‘તે’ શબ્દર્ી સબંોનધત 
કરવામા ંઆવી છે. ‘તત્વમનસ – તુ ંતે જ છે’ આ મહાવાકયમા ં ‘તે’ એટર્ે, હમણા ંઅમે વણથવેર્ સવાથતીત, 
સ્વાનભુવગમ્ય સ્વરૂપ જ છે.  
 ઉપર સમજાવેર્ી યર્ાર્થ અનભુવદ્રષ્ષ્ટ છોડી, આત્માને બદુ્ધદ્ધર્ી જાણી શકીએ છીએ, એવુ ં માનવુ ં
છેલ્ર્ ે સધુી આપણને અસમાધાન અને અશાનંત જ આપે છે. જેને બદુ્ધદ્ધર્ી જાણી શકાત ુ ં નર્ી, તે વસ્તનેુ 
બદુ્ધદ્ધર્ી જાણવાના પ્રયાસો કરવાર્ી, હુ ંહજુ સધુી નર્ી જાણી શક્યો, હુ ંહજુ સધુી નર્ી જાણી શકયો એમ કહી 



આપણે ઉદ્ધદ્ધગ્ન ર્ઈએ છીએ ! એના મળૂમા ં આપણી એ ખોટી ધારણા છે કે આત્મતત્વ અહીંના કોઇ 
ર્ક્ષણોર્ી યતુત છે. આ જ કારણે આપણે ખોટો માગથ પકડી ર્ીધો છે અને જે ર્ક્ષણો તેમા ં છે જ નહીં તે 
ર્ક્ષણોર્ી તેને જાણવાનુ ંસાહસ કરી અપયશ પામીએ છીએ. તો જ્ઞાન પ્રાતત કરવુ,ં એટર્ે શુ?ં એવુ ંતમે 
પછૂશો તો તેનો ઉિર આવો છે - આત્મા તમામ ર્ક્ષણોર્ી રહહત હોવાર્ી તેને બદુ્ધદ્ધર્ી જાણી શકાતો નર્ી. 
આવુ ંછે તો પણ તે સ્વાનભુવર્ી જ ગમ્ય છે, એ વાતને આપણ ેજાણી ર્ેવી જોઈએ. 

આત્માના પહરપણૂથ જ્ઞાનસ્વરૂપને જોવા કોઈ સાધનની આવશ્યકતા નર્ી. ત ેસ્વય ંપ્રકાશ છે.  જેમ – 
સયૂથને જોવા માટે દીપકની આવશ્યકતા નર્ી, એ રીતે જ આત્માને જોવા માટે નેત્ર વગેરે કોઇપણ 
ઈષ્ન્દ્રયોની આવશ્યકતા તો નર્ી જ પણ બપુ્ધ્ધની પણ જરૂર નર્ી. સ્વયમેવ જ્ઞાન-સ્વરૂપ આત્મા જોવા માટે, 
અર્વા તેઓ અનભુવ કરવા માટે કોઇ અંજનની જરૂર નર્ી. એટર્ે જ તેને ‘નનરંજન’ કહવેામા ંઆવે છે. મન 
જેને પ્રકાનશત શકાત ુ ં નર્ી, પરંત ુમન જેના ર્કી પ્રકાનશત ર્ાય છે, તે વસ્ત ુએટર્ે જ આત્મા ! મન, બદુ્ધદ્ધ 
વગેરે બધા ંતેના પ્રકાશર્ી જ પ્રકાનશત ર્ાય છે આત્માનભુવ કરવા માટે વચ્ચે આવેર્ી તમામ ઉપાનધઓ 
દૂર કરશો એ પરૂત ુ ંછે. જોવાનુ ંબધં કરીને, કલ્પના કરવાનુ ંબધં કરીને, ‘હુ’ં રુપી અહકંાર છોડીને, એમ બીજુ ં
બધ ુદૂર કરી સ્વયમંા ંરહવેાર્ી આન્માનભુવ આપોઆપ પ્રાતત ર્ાય છે. બધુ ંજ  છોડીને દીધા પછી જે માત્ર 
જ્ઞાન રહ ેછે, તે જ તમે છો ! હુ ંજ્ઞાન સ્વરૂપ છ,ં  એવુ ંકહવે ુએ પણ એક વનૃિ હોવાર્ી, તે નવશેષભાવ પણ 
તમે નર્ી. તમે હરપળ આ વનૃિમા ંહોતા નર્ી. જયારે કોઈ આપને પછેૂ છે, ત્યારે એટર્ા ંસમય પરૂતા ં“હુ ં
જ્ઞાન સ્વરૂપ છ”ં આ વનૃિ આવે છે. અર્ાથત તે તમારંુ નનજ સ્વરૂપ નર્ી. એટર્ા માટે આ નવશષે જ્ઞાનરૂપ 
વનૃિ પણ છોડી દે. આમ ર્તા ંજ, કહનેારો જ બચતો નર્ી અન ેકોઈ પણ ઉિર ન મળતા મહામૌનની 
ક્સ્ર્નત પ્રાતત ર્ાય છે. સારાશં – સ્થળૂ શરીરર્ી ર્ઈને નવશેષ જ્ઞાનરૂપ મહાકારણ શરીર સધુી તમામનો ર્ય  
ર્ઈ ગયા પછી જે કંઈ બચી જાય છે, ત ેતમ ેછો. જે કહી શકાય તમે નર્ી, તર્ા અનભુવી શકાય તેમ નર્ી 
તેવા કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ ત ુ ંછે. ભાઈ ! એટર્ ેજ તેને તદનસુાર નનનવિશેષ, નનરંજન વગેરે નામ આપવામા ં
આવ્યા ંછે. જે રીતે મોજા ંઉત્પન્ન ર્તા પહરે્ા પાણી જ પાણી હોય છે, તે જ રીતે મનમા ંઉત્પન્ન ર્તી કલ્પના 
રૂપી ર્હરેો નનમાથણ ર્તા પહરે્ા જ્ઞાન જ જ્ઞાન હોય છે. પાણી નવના ર્હરેો ઊઠી જ શતતી નર્ી. ત ેપ્રમાણ ે
જ્ઞાનના અનધષ્ઠાન નસવાય વનૃિરૂપી કલ્પનાનો ઉદય ર્તો જ નર્ી.  જેવી રીતે ર્હરેો ઊઠતા ંપહરે્ા ંર્હરેો 
તરંબગત ર્વાના સમયે તેમજ ર્હરેો શાતં ર્યા પછી પણ પાણી હોય જ હોય છે, તે જ રીતે વનૃિ ઊઠતા ં
પહરે્ા,ં વનૃતનો અનભુવ ર્તી વખતે અને વનૃિના ર્ય પછી પહરપણૂથ જ્ઞાન હોય જ હોય છે. તે પહરે્ા પોતે 
પોતાનામા ંજ હોય છે, વનૃિના નનમાથણ પછી તે સાક્ષીરૂપ ર્ે છે,  વનૃિ નાબદૂ ર્યા બાદ ફરી પહરે્ા જેવો જ 
રહ ેછે, આને અનરુ્ક્ષવાર્ી આત્માનભુવના ંરહસ્ય ઉકર્ી જાય છે.  
 આપણે હમંેશા ં સવંેદનારૂપ ે રહીએ જ છીએ. આ કેવળ જ્ઞાન છે. કોઈ પણ નવષય જાણવો, આ 
સનવનય જ્ઞાન છે. પરંત ુ સ્વયંની ક્સ્ર્નતમા ં કોઈ નવષય નર્ી. મેં જાણ્યુ ંએવુ ં ર્ાગે છે કે, પરંત ુ ત્યા ં કંઈ 
જાણવાનુ ંપણ નર્ી. તત્પયથ–તમામ વનૃતઓના ર્ય ર્યા પછી જે નનનવિષય જ્ઞાન માત્ર છે તે આત્મા તમે છે.  



 જેવી રીતે આપણે પોતાના અનભુવર્ી એ જાણી ર્ીધુ ંકે આપણે હર સમયે રહવેાવાળા સદ્રરૂપ છીએ, 
તેવી રીતે જ હવે બચત ર્ક્ષણોનો નનશ્ચય કરીશુ.ં  
 હુ ંકેવળ ચતૈન્યરૂપ છ ંઅને જોવુ,ં કલ્પના કરવી અને નવષયને જાણવાની સારે્ સબંધં ન હોય એવુ ં
મારંુ અગાધ અક્સ્તત્વ છે. “અર્ગ ર્ઈને ન દેખાતા પોતે પોતાનામા ંજ હોનારો અનભુવ સ્વરુપ હુ ંર્યો છ”ં 
આ વાત નત્રપટુીરુપે અર્ગ ર્ઈને ન અનભુવતા સ્વાભાનવક રીતે (intuition) તેનો નનશ્ચય કર.  
 સામાન્ય રીતે આપણે તેન ે જ માનીએ છીએ, જે આપણને અર્ગર્ી દેખાઈ રહ્ુ ં છે. પરંત ુ જે 
તમામનો આધાર છે, તમામ સવંેદનાઓના મળૂમા ં છે, આપણ ે તેન ે નર્ી માનતા. આ મહંદરમા ં હજારો 
માણસો બેઠા છે. આ વાતને તમામ સ્વીકારે છે. પરંત ુબધાને આધારભતૂ એવી જમીન છે તે તેમને માન્ય 
નર્ી ! ત ેભનૂમ તેન ેનજરે નર્ી પડતી એટર્ે તઓે માનતા નર્ી, પરંત ુધરતીના આધાર વગર કોઇ બેસી 
જ નહહ શકે. એ બાજુ તેમની દ્રષ્ષ્ટ જ નર્ી. આ જ રીતે, જે તમામ જ્ઞાનનો મળૂભતૂ આધાર છે, જે પહરપણૂથ 
અને સ્વયનંસદ્ધ છે, તેને નર્ી સ્વીકારતા ! આનો અર્ ેએ છે કે, જયારે આપણે અતમંુથખ ર્ઈને જોઈએ છીએ, 
ત્યારે જે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેનો અનભુવ ર્ાય છે. જો તેનુ ંબીજુ ંપ્રમાણ આપવુ ંપડે તો તેનો અર્થ એ ર્યો કે 
સત્ય બે છે. પરંત ુસત્ય તો એક જ છે અને  તેનો નનશ્ચય સ્વાનભુવર્ી ર્ાય છે. આ નસવાય કોઈ અન્ય માગથ 
નર્ી. આ રીત,ે અમ ેજ્ઞાનધન, નનનવિષય, જ્ઞાનમનૂતિ આત્માના બચત ર્ક્ષણનુ ંનવવરણ આપને આતયુ.ં  
 આત્મા સ્વાનભુાવ ગોચર છે. તેનો અનભુવ ર્ેવો એવુ ંકહવેા પાછળ એક રહસ્યાર્થ છે.  અમ ેઉપર 
બતાવ્યુ ંછે કે આત્મજ્ઞાન નત્રપટુીરુપે પ્રાતત કરવાનુ ંનર્ી, એ જ રીતે આત્માનભુવ પણ નત્રપટુીરૂપ નર્ી. તેને 
નત્રપટુીરહહત સ્વયનંસદ્ધ અનભુવ દ્વારા અનરુ્બક્ષત કરવાનો છે, એવો ગઢૂાર્થ છે. આત્માને બદુ્ધદ્ધ દ્વારા નર્ી 
જાણી શકાતો. આત્માનભુવ અંત:કરણ પવૂથક જાણવાનો પ્રયાસ એક સાહસ છે ! મોટાભાગે બધાની એ 
ફહરયાદ હોય છે કે, મને અનભુવ નર્ી ર્તો ! તેઓ સમજે છે, કે જે રીતે અન્ય નવષયોનો અનભુવ ર્ાય  
તેમ આત્માનો પણ અનભુવ અર્ગ રીતે ર્શે. પણ જેમ આત્મવસ્ત ુમળૂ છે, તમે સ્વયરંૂપ પણ અર્ગ 
અનભુવમા ંન આવનારંુ છે. એટર્ા માટે-નત્રપટુી-રહહત ક્સ્ર્નતમા ંરહવેાની કોનશષ કરો!  
 પોતાની સહજતાનો, અખડંતાનો અનભુવ ન હોવાને ર્ીધે “હુ ં જ છ”ં એવી દ્રઢ પ્રતીનત પ્રત્યેક 
વ્યક્તતને ર્ાય છે. બધાનો આ જ નનજાનભુવ છે. આના નસવાય ર્નારા અનભુવો તો આવે છે, અને જતા ંરહ ે
છે. અનેક સાધક એમ કહ ે છે કે કે મને એક વખત એવો અનભુવ ર્યો હતો, પરંત ુતે જતો રહ્યો. અનેક 
પ્રયત્નોર્ી ર્ોડોક- અમસ્તો આવીને જતો રહ ેએ અનભુવર્ી શુ ંપ્રાતત ર્ાય? જે રીતે આપણી સાર્ ેહરપળ 
રહીને આપણી સેવા-શશુ્રષુા કરવા વાળા સબંધંી જ આપણને પણૂથ સખુ આપી શકે છે, અને ક્ષબણક રોકાઇ 
જનારા અનતનર્ નહી. તે રીતે આપણી સારે્ હરપળ રહવેા વાળો નત્રપટુી રહહત મળૂ નનજાનભુવ  જ આપણને 
પણૂથ સખુ પ્રદાન કરી શકે છે. સારાશં- પોતાના સ્વય ંનસદ્ધદ્ધ નનજાનભુવને ન જાણતા અર્વા જાણતા રહીને 
પણ તેને ભરૂ્ાવીને આવી ભાવના રાખવી કે અમને નત્રપટુી રૂપર્ી સવથકાળ સખુાનભુવ મળશે, એ ભરૂ્ 
ભરેલુ ંછે.  
 બદુ્ધદ્ધર્ી અગોચર અક્સ્તત્વની પ્રતીનતનુ ંસ્ુરણ, હમેંશા અંદર ર્તુ ંરહ ેછે. એને ક્યારેય બહારર્ી નર્ી 
ર્ાવવુ ંપડત ુ.ં તેને કોઈ પણ હક્રયા દ્વારા નસદ્ધ નર્ી કરવાનુ ં તે સ્વત: નસદ્ધ જ છે. એવી રીતે સદવસ્તનુી 
બાબતે  જે અજ્ઞાન છે. તેને માત્ર દૂર કરવાનુ ંછે ! આમ કરવા માત્રર્ી જ તે પ્રગટ ર્ઈ જાય છે.  
  તમે બધા ંઆત્મસ્વરૂપ જ છો, પરંત ુતમને તે ઓળખતા નર્ી આવડતુ.ં હુ ંઆત્મા નર્ી, તમે એવી 
હઠ પકડીને બેઠો છો ! આ હઠને છોડી દો તો પછી જે આત્મા છો, તમે ત ેજ છો. આ જ મમથ છે.  



 પ્રશ્ન – ‘સોડહ’ં અભ્યાસ એ નત્રપટુી આનદંરૂપ છે કે એ પણ નનરર્થક?  
 ઉિર  - ‘સોડહ’ં અર્વા ‘નશવોડહ’ં નો નત્રપટુી રૂપ આનદં કહી રહરે્ા પહરપણૂથ આનદંનુ ંપ્રગટરૂપ છે. 
નત્રપટુી સહજ ક્સ્ર્નત અત્યતં સકૂ્ષ્મ હોવાના ર્ીધે એકદમ ધ્યાનમા ંનર્ી આવતી. પરંત ુ‘નશવોડહ’ંના નવશેષ 
અનભુવર્ી એ ધ્યાનમા ં આવે છે અને તરુીયના શે્રષ્ઠ આનદંનો અનભુવ મળ્યો હોવાર્ી નવષયાનદંની 
તચુ્છતાનો ખ્યાર્ આવે છે અને આશા, ર્ોભ વગેરે દુ:ખોના ંકારણનો નાશ ર્ઈ જાય છે. આને પ્રાતત કરવા 
માટે નવશેષ આનદંની તયુાથવસ્ર્ા ખબૂજ આવશ્યક છે.  
 નશષ્ય – ગરુૂદેવ ! પહરે્ા ંઆપ કહતેા ંહતા ંકે જ્ઞાનાર્જન કરો. હવે આપ કહો છો કે જ્ઞાન જરૂરી નર્ી. 
આજ રીતે પહરે્ા ં આપ કહતેા હતા કે અનભુવ પ્રાતત કરો. હવે આપ કહી રહ્યા છો કે અનભુવર્ી 
આવશ્યકતા નર્ી. અમે કોને સાચુ ંમાનીએ અને શુ ંકરીએ?  
 ગરુુ- જ્ઞાનની જરૂર નર્ી, એવુ ંઅમે ક્યારે કહ્ુ?ં  
 નશષ્ય – આત્મસ્વરૂપમા ંજ્ઞાનની નત્રપટુી નર્ી અને નત્રપટુીના જ્ઞાનર્ી આત્માને નર્ી ઓળખી શકાતો 
એ બતાવ્યુ.ં એનો અર્થ તો જ્ઞાન નનરર્થક છે એ જ ર્ાય છે ને?  
 ગરુુ – નહીં, નહીં. સાધકે કંઈ-ને-કંઈ તો જાણવાનુ ંહોય જ છે. ‘આત્મસ્વરૂપ બદુ્ધદ્ધર્ી સમજાય એવુ ં
નર્ી, નત્રપટુીરહહત છે’, આ વાત જાણવી તો જોઇએ ન?ે અર્ાથત જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે, એ નસધ્ધ ર્ાય છે.   
આ જ રીતે, નત્રપટુીરહહત ર્યા પછી પણ આત્માનો અનભુવ તો છે જ છે. એ પ્રાતત કરવા માટે અંતમુથખ ર્ઈ 
તતસ્વરૂપ ર્વુ ંજરૂરી છે. સારાશં – અમે એ કહ્ુ ંછે કે કોઇ પણ સજંોગોમા ંઆપણે આત્માનો અનભુવ પ્રાતત 
કરવાનો છે જે તમે સમજી રહ્યા છો કે કંઈ પણ જાણવાનુ ંનર્ી અને કોઈ પણ અનભુવ નહીં ર્વાવાળો શનૂ્ય 
છે, એવુ ંઅમે નર્ી કહ્ુ.ં  
 આત્મવસ્ત ુ અતીષ્ન્દ્રય હોવાને ર્ીધે, અનભુવ પ્રમાણ વગર તેને અન્ય કોઈ ઉપાય દ્વારા જાણી 
શકતો નર્ી. વેદોનુ ંપણ આ જ કર્ન છે, અને ગરુુ પણ આજ અનગુ્રહ કરે છે. સદગરુુનો અનગુ્રહ અર્ાથત 
આત્મજ્ઞાન અને આત્માનભુવ દ્વારા આતમજ્ઞાનના મમથને સમજાવવો.  જે રીતે કોઈ શાહુકાર પોતાની 
નતજોરીની ચાવીઓ પોતાના અત્યતં વ્હાર્ા અને નવશ્વસનીય વ્યક્તતને જ સોંપશે એ જ રીતે સદગરુુ 
અધ્યાત્મ નનનધના જ્ઞાનાનભુવના રહસ્યરૂપી ચાવીઓ સોંપે છે. પોતે જ પહરપણૂથ અનભુવ સ્વરૂપ હોવા છતા ં
પણ, હુ ંતેને નર્ી ઓળખતો, તેનો અનભુવ ક્યારે ર્શે, આ કોણ જાણી શકે છે, તનેા માટે કોણ જાણે કેટર્ી 
સાધના કરવી પડશે- આ રીતની અનેક કલ્પનાઓ કરતો રહીને માણસ અનેક પ્રયત્નોમા ંમડંયો રહ ે છે. 
પહરે્ા ંસસંારના અપ્રાતત નવષયોની બાબતે દુ:ખી રહતેો હતો, હવે એનાર્ી પણ વધારે નવષાદર્ી ઘેરાઈ 
જાય છે !  
 આત્મરૂપ બ ેનર્ી હોતા. એક જ આનદંમતૃ સાગર છે ! આનદંામતૃ સાગર અર્ાથત શાશ્વત પહરપણૂથ 
આનદં જ ! અમતૃ એટર્ે કોઇ મીઠંુ પીણુ ંએમ ન સમજો! પરુાણોમા ંસમદુ્રમરં્નમા ંઅમતૃ કંુભ મળ્યો, અન ે
એને ગરુડે ઉપાડ્ો એવુ ંવણથન આવે છે. પણ અમતૃનો અર્થ છે શાશ્વતતા, મરણરહહતતા.  
 હવે આત્માના આનદં ર્ક્ષણનુ ંપહરક્ષણ કરીએ. યાજ્ઞવલ્કય ઋનષએ પોતાની પત્ની મૈતે્રયીને આ જ 
નવષયનો ઉપદેશ આતયો હતો. વૈહદક કાળમા ં યાજ્ઞવલ્કય એક અત્યતં ખ્યાનત પ્રાતત ઋનષ હતા. તેઓ 
મહારાજા જનકના ગરુુ પણ હતા. તેમનો નશષ્ય સમદુાય ખબૂ મોટો હતો. જેમને તેઓ જ્ઞાનબોધ કરતા હતા. 
તેમની મૈત્રેયી અને કાત્યાયની બે પત્નીઓ હતી. મહનષિ યાજ્ઞવલ્કયે પરમહસં ર્ઈને તમામ જજંાળોનો ત્યાગ 
કરવાનો નનશ્ચય કયો. તેમેણે પોતાની બને્ન પત્નીઓને કહ્ુ ં કે તેમની  અપાર સપંનિને તો એકબીજા વચ્ચ ે



બરાબર-બરાબર વહેંચી ર્ે. તેમની મોટી પત્ની મતૈ્રેયીએ નવચાર કયો કે તેમના પનતની નજરમા ંઅવશ્ય જ 
કોઈ આનાર્ી મોટી સપંદા છે, જેન ેમાટે તઓે આ બાહ્ય સપંદાનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે. ત ેસપંનિમા ંઆ બાહ્ય 
સપંનિ કરતા ં જરૂર વધારે ઉિમ સખુ મળતુ ં હશે. એટર્ા ં માટે તેમણ ે પોતાના પનતને પછૂયુ,ં આપ આ 
સખુકારક સપંનિ છોડીને કેમ જાઓ છો?  યાજ્ઞવલ્કય ે કહ્ય,ં “નવશાળ સપંનતમા ંસાચુ ં સખુ નર્ી. મારે તો 
આત્માનદંની ક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ ંછે”.  મૈતે્રયી બોલ્યા,ં “જો એવુ ંછે તો હુ ંઆ સપંનિ ર્ઈને શુ ંકરીશ? મન ેપણ 
આપ વાસ્તનવક સખુનો બોધ આપો અને આ તમામ સપંનત કાત્યાયનીને આપી દો.” આર્ી યાજ્ઞવલ્કયે 
તેમને કહ્ુ ં:-  
  ન વા અરે પત્યુ:ં કામાય પનત: નપ્રયો ભક્તત । 
  આત્મનસ્ત ુકામાય પનત: નપ્રયો ભવનત  ।  
  ન વા અરે જાયાયા: કામાય જાયા નપ્રયા ભવનત । 
  આત્મનસ્ત ુકામાય જાયા નપ્રયા ભવનત       ।।  
  ન વા અરે પતુ્રસ્ય કામાય પતુ્ર નપ્રયો ભવનત,  
  આત્મનસ્ત ુકામાય પતુ્ર નપ્રયો ભવનત        । 
         ન વા અરે સવથસ્વ કામાય સવથ નપ્રય ભવનત, 
  આત્મનસ્ત ુ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. પતુ્ર માટે પતુ્ર નપ્રયા નર્ી હોતો, પોતાને માટે પતુ્ર નપ્રય 
હોય છે. ધન માટે ધન નપ્રય નર્ી હોત ુ,ં પોતાને માટે ધન નપ્રય હોય છે. ભગવાનન ેમાટે ભગવાન નપ્રય નર્ી 
હોતા, પોતાના માટે ભગવાન નપ્રય હોય છે. બધાને માટે બધા નપ્રય નર્ી હોતા, પોતાને માટે બધા નપ્રય હોય 
છે.  
 સારાશં- પત્ની- બાળકો, સપંનિ, વેદ કે ભગવાન ને કરેર્ો પ્રેમ ખરેખર આત્મપ્રેમ જ છે. આ 
નસધ્ધાતં એક વ્યાવહાહરક ઉદાહરણર્ી સમજાશે. આપણ ેપતુ્રને પે્રમ કરીએ છીએ. અને પતુ્રમાટે તેના નમત્રને 
પણ પ્રેમ કરીએ છીએ. આ બે પ્રેમ જેના માટે કરીએ છીએ તે પતુ્ર પરનો પે્રમ જ સત્ય ! તે પ્રમાણે બધા જ 
નવષયો પ્રત્યે જે પ્રેમ છે ત ેઆત્મપ્રેમ જ છે. અર્ાથત આત્મા જ બધા વહાર્ો છે ! 

 એવુ ંજોવામા ંઆવે છે કે સબંધંો જેટર્ા વધારે તેટર્ો પે્રમ વધારે, અને સબંધં જેટર્ો ઓછો તેટર્ો 
પ્રેમ ઓછો. ઉદા.-  જેવી રીતે પતુ્ર પ્રત્યે વધારે પ્રમ હોય છે, તેનાર્ી ઓછો પતુ્રવધ ુપ્રત્યે, તેનાર્ી પણ 
ઓછો પતુ્રવધનુા નપતા પ્રત્યે અને પતુ્રવધનુા નપતાના ભાઇ પ્રત્યે સાવ ઓછો! એટર્ે શનૂ્ય જ. આ રીતે 
જેટર્ી નનકટતા વધતી જાય તેટર્ો તેટર્ો પે્રમ વધતો જાય છે. આ બધાના અનભુવની બાબત છે તો પણ 
જે આપણા આ નનકટતમ પે્રમસ્પદંનનુ ં મળૂસ્ર્ાન છે, તેન ેબધા ભરૂ્ી ગયા છે. દીકરાર્ી પણ પરમનપ્રય 
વસ્ત ુઆપણી પાસે છે, પરંત ુતેનુ ંનવસ્મરણ ર્ઈ ગયુ ંછે. એનો અનભુવ આપણને જીવનમા ંઆગળ જઈને 
ર્ાય છે. દીકરો સાભંળે નહીં, નવરોધ કરવા ર્ાગે, તે વખતે “કોણ કોનો દીકરો છે?” એવુ ંકહી આપણે તેને 
ઘરમારં્ી બહાર કાઢી મકૂતા પણ નર્ી ખચકાતા.ં એટર્ા જ માટે બધાર્ી વધારે આપણને ખદુની સારે્ જ 
પ્રેમ છે અને આત્મા જ પરમ પ્રેમાસ્પદ છે, આ વાત નસદ્ધદ્ધ ર્ાય છે. જેિલો િધારે પે્રમ એિલો જ િધારે 



આનદં, આ થિાભાવિક લક્ષણ છે. આ પ્રણાર્ી પરર્ી પરમ પ્રેમાસ્પદ એવા આપણે પરમ પરમાનદં રૂપ જ 
છીએ એ ક્રમ છે.       
 પ્રત્યેક વ્યક્તત આનદંરૂપ હોવા છતા ંપણ અજ્ઞાન અને ભ્રાક્ન્તના ર્ીધે એમ માની બેઠો છે બાહ્ય 
નવષયોમા ંવધારે સખુ છે. આના ર્ીધે નાનામોટા બધા બાહ્ય પદાર્ોની ઈચ્છા રાખે છે. આપણે પોતે સખુરૂપ 
છીએ. એ વાતન ેભરૂ્ી જઈને, વધારે સખુ અન્યત્ર છે, એવુ ંમાનીને સખુની શોધમા ં આમ-તમે, જયા-ંત્યા ં
ભટકી રહ્યા છીએ. આ એ રીતે છે, જાણે પાણીને તરસ ર્ાગી જાય. હવે આ ભ્રનમત પાણી પોતાની તરસ 
છીપાવા માટે ગમ ેતેટર્ા પ્રયત્નો કરે, શુ ં તેની તરસ મટશે? ક્યારેય નહીં. હા, જો તેન ેએ જ્ઞાન ર્ઈ જાય 
કે, તે ખદુ જ પાણી છે, ત્યારે તે જ ક્ષણે તેની તયાસ સમાતત ર્ઈ જશે, અને તે તપૃ્તતનો અનભુવ કરશે. એ 
રીતે, હુ ંસખુસ્વરૂપ જ છ,ં આ જ્ઞાન ર્તા ંજ સખુની ઈચ્છા જ નર્ી રહતેી.  

 આપણે પરમ પ્રેમ સ્વરૂપ હોઇ, અત્યતં આનદંરૂપ પણ છીએ જ. એન ેભરૂ્ીને બીજા પાસેર્ી પ્રેમ 
અને સખુની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. સખુ બીજા પાસેર્ી મળે છે, એવુ ંસમજીને આપણે તેમને પે્રમ કરીએ 
છીએ, પરંત ુવાસ્તનવકતા તો એ છે કે, આપણે પોતામા પ્રેમમારં્ી જ ર્ોડો ભાગ તમેને આપીએ છીએ અને 
તે જ પ્રેમમારં્ી જ્યારે ર્ોડો –અમસ્તો પે્રમનો ટુકડો આપણને પરત મળે છે. તો આપણે તેને સખુ માની 
ર્ઈએ છીએ. પતુ્રને પે્રમ કરો છો. તે પણ આપને પે્રમ કરે છે. આર્ી આપણને એવો ભાસ ર્ાય છે કે મને 
પે્રમ મળી રહ્યો છે. કહવેાનુ ંતાત્પયથ એ છે કે પોતાના આત્મતત્વના પે્રમનો કેટર્ોક ભાગ તમે બીજાઓને 
આપો છે અને તેમની પાસરે્ી તે પરત ર્વાની અપેક્ષા રાખો છો. જ્યારે તે પ્રેમ પરત નર્ી ર્તો, ત્યારે 
દુ:ખી ર્ઈ જાઓ છો.  

 આ નનનશ્ચત છે કે મનષુ્યન સવાથનધક પે્રમ પોતાને જ કરે છે. પોતાનાર્ી એટર્ ેશુ ંશરીરર્ી ? નહીં. 
જો કસોટી દ્વારા તેનુ ંપરીક્ષણ કરવામા ંઆવે તો આપણને જાણવા મળશે કે પોતાનો અર્થ આત્માર્ી છે. તે  
કેવી રીતે ? આપણે કોઈ મારવા આવે તો આપણે પોતાની આંખ અન ેમસ્તક બચાવીને તેમના તરફ પીઠ 
ફેરવી દઈએ છીએ. આર્ી નસદ્ધ ર્ાય છે કે આપણને ઈષ્ન્દ્રઓ પ્રનત વધારે પ્રમ છે. ઈષ્ન્દ્રઓર્ી વધારે પે્રમ 
મન પર છે. મન કરતા ંવધારે પે્રમ બદુ્ધદ્ધ પર અને બદુ્ધદ્ધર્ી પણ વધારેમા ંવધારે પે્રમ આત્મા પર છે. પ્રત્યેક 
વ્યક્તત ગમે તે કરી જીનવત રહવેા માગે છે. પોતાના અક્સ્તત્વને ટકાવી રાખવા ઈચ્છે છે. તાત્પયથ - પોતાની 
નનજ ક્સ્ર્નત પર બધાન ેનનરાનતશય પ્રેમ છે. આનાર્ી એ જ નસદ્ધ ર્ાય છે કે, આત્મા પરમાનંદ સ્વરૂપ છે  

 હ ેસાધકો ! પોતાના આંતહરક અનભુવ દ્વારા એ જાણી ર્ો કે આપ આનદંસ્વરૂપ જ છો. પોતાની 
નનજ સ્વરૂપમા ં રહવેાવાળી પરાશાનંત તર્ા આત્યનંતક સખુ સસંારમા ં બીજે કયાયં પણ નર્ી, એ વાત 
આત્માના યર્ાર્થ જ્ઞાનર્ી પ્રાતત કરી ર્ો, ભાઇઓ!  આ પ્રકરણમા ંઅમે આત્માના બચત અને આનદં એ બ ે
ર્ક્ષણોનુ ંવણથન કયુું છે. --------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૬ 

મહાિાક્યના ‘અવસ’ પદનુ ંવિિરણ 



 નશષ્ય ગરુુને પ્રશ્ન કરે છે, ‘‘હ ેગરુુદેવ, ‘અનસ’ પદની કઇ ક્સ્ર્નત છે? તેનો મહહમા શુ ંછે? તેનુ ંઐશ્વયથ 
કેવુ ં છે? આ ‘અનસ’ પદ કેવી રીતે ‘તત’્ અને ‘ત્વ’ં એ બન્ને પદોને એક કરે છે?’’ નશષ્યનો પ્રશ્ન સાભંળીન ે
ગરુુજી ‘અનસ’ પદના અર્થનુ ંનવવરણ કરે છે. ‘તત્વમનસ’ મહાવાક્યનો અર્થ સમજવા માટે તેની વચ્ચે આવેર્ી 
ઉપાનધ અને નવષયના બારામા ંજાણવુ ંઘણુ ંજ આવશ્યક છે. ઉપાનધ નામ ર્તેા ંજ તેના ંર્ક્ષણો પણ સારે્ 
આવે છે. ઈશની ઉપાનધ પણ પણૂથ નર્ી. તે પણ ઉત્પનિ, નવનાશ વગેરે અનેક ન્યનૂતાઓર્ી ભરપરૂ રહ ેછે. 
ભર્ ેત ેઉપાનધ જીવની હોય કે નશવની હોય બન્ન ેબધંન કારક છે. એક ર્ોખડંની બડેી તો એક સોનાની માત્ર 
એટલુ ંજ અંતર છે. ઈશ્વર પોતાની બ્રહ્મક્સ્ર્નતમા ંરહીને સખુનો અનભુવ કરે છે, જગતની ખટપટોમા ંનહીં ! 
એટર્ા માટે જ તે સ્મશાન ભનૂમમા ંપણ વૈરાગ્યભાવર્ી આત્મધ્યાનમા ંરત રહીને સખુ મેળવી ર્ે છે. જો એમ 
ન હોત તો નવનાશનુ ંકાયથ કરવા ંછતા ંસખુ કેવી રીતે ર્ઇ શકે છે? તાત્પયથ – કેવળ આનદૈંક્યરસમય સખુ 
નવશ્વની ઉત્પનિ, ક્સ્ર્નત અને ર્ય કતાથ બ્રહ્માહદને પણ દુર્થભ છે !! જો આપ જગતની રક્ષા કરવાવાળા 
નવષ્ણનુુ ં કાયથ જોશો તો તેમણે ધરતી ઉપર અવતાર ર્ઇને અનેક દુષ્ટોનો સહંાર કરવો પડ્ો છે ! એ 
સહંારનુ ંકાયથ કેવી રીતે સખુરૂપ હોઇ શકે? સારાશં—ઉપાનધનુ ંઅવર્બંન ર્ઇને સખુ અને મકૃ્તત કયારેય પણ 
સાધ્ય બની શકે નહીં.  

ઉપાનધની સત્યતા ર્ોડાક સમય પરૂતી જ ર્ાગે છે, ખરેખર તો ત ેએક દેખાડો માત્ર છે. શ્રી સમર્થ 
રામદાસજી કહ ે છે કે “જાદુગરની જેમ આ સસંાર ઈશ્વરની માયા છે.” જાદુગર પોતાનો ઝભ્ભો ખણ ખણ 
કરીને હજારો રૂનપયા કાઢીને આપને દેખાડે છે ! શુ ંએ વાસ્તનવકતા છે? જો એ સાચુ ંહોત તો તે પૈસા માટે 
હાર્ શા માટે ફેર્ાવે છે?,  છેલ્ર્ે “ચાર આના આપો, આઠ આના આપો” એવુ ંકેમ માગે છે? આ બધો જાદુનો 
ખેર્ માત્ર દેખાડો છે. એ જ રીતે આ દ્રશ્ય પણ દેખાડો છે. તે માત્ર ખોટંુ જ નર્ી પણ દુ:ખ દાયક અન ે
બધંનકારક છે ભાઇ! 

 ‘તત્વમનસ’ મહાવાક્યમા ં‘તત’્ અને ‘ત્વ’ં એ બ ેપદ છે. એ બન્નેમા ંબભન્નતા, સામ્યતા કે એકતા વગરેે 
કોઇ સબંધં નનનમિત કરવાનો ર્ાય તો તે માટે સૌ પ્રર્મ બન્ને પદો ઉપર એક દ્રષ્ષ્ટ નાખીએ.  

 ‘ત્વ’ં અર્ાથત ્તમે યા જીવ. તે દેખાવમા ંઆકાર, નામ, રૂપ, ગણુ યતુત છે. પરંત ુજો તેની ખોજ 
કરીશુ ંતો સત ્ બચત ્આનદં રૂપ છે. હવે ‘તત’્ નો અર્થ તે. ઈશ્વરનુ ં નનજસ્વરૂપ એવુ ં  સત્ય,ં જ્ઞાન,ં અનતં ં
પરબ્રહ્મ છે. જો આપણે આનુ ંપરીક્ષણ કરીશુ ંિો જાણીશુ ં કે સત ્ ચચત ્આનદં જ સત્ય,ં જ્ઞાન,ં અનિં ંછે. આ 
નનણથય ર્ી  ‘ત્વ’ં એ જ તત છે અર્ાથત અનસપદ છે એ નસધ્ધ ર્યુ.ં 

  ત્વ ંઅને તત ્એક જ છે, એને ઘટાકાશ અન ેમઠાકાશના દ્રષ્ટાતં દ્વારા સમજી શકાય છે. આકાશ તો  
સવથત્ર એક જ છે. પરંત ુઘટ અને મઠની ઉપાનધ ર્ી એ ઘટાકાશ અને મઠાકાશ બ ેદેખાય છે. આમા ંઘટ અન ે
મઠ બન્ને ઉપમા એક નર્ી, કારણકે  ઘડો નાનો છે અન ેમઠ મોટો છે. પરંત ુઆકાશ એક હોવા છતા ંપણ તે 



બને્નમા ંબે રૂપોમા ં દેખાય છે. અર્ાથત ્ઘડાની દ્રષ્ષ્ટએ જોઇએ તો ઘટાકાશ અને મઠની દ્રષ્ષ્ટએ જોઇએ તો 
મઠાકાશ નજરે પડે છે. એ જ રીતે, તે સત ્સ્વરૂપ જો કે એક જ છે, પરંત ુજીવ દ્રષ્ષ્ટર્ી એક પ્રકારનુ ંદેખાય 
છે અને ઇશ દ્રષ્ષ્ટર્ી બીજા પ્રકારનુ ંદેખાય છે. પણ વાસ્તવમા ંઆકાશની જેમ તે સદ્દવસ્ત ુજીવ અને નશવમા ં
એક જ છે.  

 હવે આપણે ‘તત’્ અન ે‘ત્વ’ં ના એકત્વન ે‘સોડય ંદેવદિ:’ ના દ્રષ્ટાતં દ્વારા નસદ્ધ કરીશુ.ં એક નગર 
હત ુ.ં તે નગરના રાજાનુ ંનામ દેવદિ હતુ.ં રાજા બધી રીતે ઐશ્વયથ યતુત હતો. તેણ ેએક હદવસ ભગવા વસ્ત્રો 
ધારણ કરી સનં્યાસ ર્ઇ ર્ીધો અને એક હદવસ ગામમા ંતો ત્રણ હદવસ નગરમા ંપ્રવાસ કરતો કરતો, દેશ 
પયથટન કરવા ર્ાગ્યો. ફરતો ફરતો તે એક હદવસ એ નગરમા ંઆવ્યો કે જયા ં તે રાજા હતો. નગરમા ં
આવીને તે એક મહંદરમા ંરોકાયો. નગરવાસીઓને જાણ ર્ઇ કે મહંદરમા ંકોઇ સનં્યાસી આવીને રોકાયો છે. 
તેઓ પજૂ્ય ભાવ રાખી સનં્યાસીના ંદશથન કરવા આવવા ર્ાગ્યા. અનેક નગરવાસીઓ તેન ેઓળખી ગયા. 
તેઓ અંદરો અંદર કહવેા ર્ાગ્યા કે ‘‘આ તો આપણો દેવદિ રાજા છે.’’  

જનતાએ સનં્યાસીને ‘પોતાનો રાજા’ કહ્યો ત ેશુ ંતેનુ ંરાજ્ય, તેની વેશભષૂા, વૈભવ કે અનધકાર જેવા ં
રાજ ર્ક્ષણોને જોઇને કહ્ુ?ં અત્યારે તો તે વૈભવહીન છે, તેણે કફની પહરેેર્ા ંછે અને બભક્ષા માગી રહ્યો છે ! 
કયા ંસવાથનધકારી રાજા અને ક્યા ંઆ નનરાધાર સનં્યાસી? ત્યા ંવૈભવ છે, અહીં કંગાળપણુ ં(દાહરદ્ર્ય) છે. ત્યા ં
રાજ્યાનધકાર છે, અહીં ક્ષદુ્ધતા છે. ત્યા ંપચંપકવાનયતુત 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 સનં્યાનસત્વને જોયુ ંઅને કે ન જોયો તેનો રાજસી વૈભવ. તેમણે તો બને્ન ક્સ્ર્નતઓમાનંા એક જ 
વ્યકનતત્વને જોયુ.ં તેમની નજરમા ંદેવદિ નામની વ્યક્તત જ સનં્યાસી છે. એક વ્યક્તત એક સમયે રાજા પણ 
હોઇ શકે છે અને બીજે સમયે સનં્યાસંી પણ હોઇ શકે છે. એ બધા ંઉપાનધના ંર્ક્ષણો છે. સનં્યાસ અને રાજત્વ 
એ તેની કૃનત્રમ અવસ્ર્ાઓ છે. એ બને્ન અવસ્ર્ાઓમા ં રહવેાવાળો માણસ તો એક જ છે. આ જ તેની 
વાસ્તનવક ક્સ્ર્નત છે.  

  ઉપયુથતત દ્રષ્ટાતંર્ી એમ સમજી ર્ો કે ઇશ એટર્ે વૈભવશાળી રાજા અને જીવ એટર્ે કોઇ સનં્યાસી. 
ઇશ અને જીવની ઉપાનધઓ ઉપર આપણે દ્રષ્ષ્ટ દોડાવીશુ ંતો જાણવા મળશે કે ત ેઅત્યતં બભન્ન છે. પરંત ુ 
જયારે તેના નનજ સ્વરૂપને જોઇશુ ંતે એક જ છે. દ્રષ્ટાતંમાનં ુસનં્યાસીત્વ અને રાજત્વ એ બન્ને છોડવાના છે 
એ પ્રમાણે (જહત ર્ક્ષણ) દ્રષ્ટાતંમા ંજીવની હકિંબચતતા, અલ્પજ્ઞરૂપી અલ્પઉપાનધ છોડવાની છે, તે જ રીતે 
ઇશની સવથજ્ઞત્વ, સવથકતતૃ્વ વગેરે મહા ઉપાનધન ેપણ છોડી દેવાની છે. તે મજુબ, સનં્યાસીનુ ંવ્યક્તતત્વ અને 
રાજાનુ ંવ્યક્તતત્વ ગ્રહણ કરવાનુ ંછે (અજહત ર્ક્ષણ). જીવનુ ં સચ્ચ્ચદાનદં રૂપ અને ઇશનુ ંશાશ્વત પહરપણૂથ 
બ્રહ્મસ્વરૂપ ગ્રહણ કરીને તે બન્ને એક જ છે, એવો નનણથય કરવાનો છે – ‘અનસ’ 



 જો કે જીવનુ ંસચ્ચ્ચદાનદં સ્વરૂપ અપરોક્ષ છે તો પણ શરીર અને મનના ર્ીધે તેમા ંમયાથહદતતાની 
ભાવના હોય છે. ઇશ સત્ય-ં જ્ઞાન ં-અનતં બ્રહ્મ રૂપ છે, એવુ ંમાની ર્ેવાર્ી પણ ઇશ પ્રત્યક્ષ ન હોવાર્ી બ્રહ્મ 
પણ પરોક્ષ છે એવી ભાવના રહ ેછે.  જે રીતે ઘટાકાશ અને મઠાકાશ અર્ગ-અર્ગ દેખાતા હોવા છતા ંપણ 
તેમની અંદરનુ ંઆકાશ એક જ છે, તે રીતે જીવ અને નશવની અનઘષ્ઠાન વસ્ત ુતો એક જ છે. સત્ય એકમેવ 
છે એટર્ ેજીિની પહરવછન્નિા અને ઇિની પરોક્ષિા- એ બને્નને છોડીને, પ્રત્યેક  વ્યક્તિએ પોિાનો અને 
બ્રહ્મત્િનો વનશ્ચય કરિાનો છે.  

 તમામ શ્રોતાજનોએ આ વાત ધ્યાનમા ંરાખવી જોઇએ કે અમ ેજે ‘જીવ-જીવ’ એવુ ંકહી રહ્યા છીએ, 
તે જીવ એટર્ે આપણ ેજ એ ખાસ ધ્યાનમા ંરાખવુ.ં જયારે અમે એમ કહીએ છીએ કે જીવ બ્રહમ છે તો આપ 
સૌને એમ ર્ાગવુ ંજોઇએ કે ‘હુ ંબ્રહ્મ છ’ં એવો પોતાને અન્વય કરી ર્ેવો જોઇએ. અમે જીવ કહીએ છીએ, ત ે
કોઇ બીજાની વાત નહી પણ તમારો પ્રત્યેકનો સબંધં સમજાવી રહ્યા છીએ. તમારા પ્રત્યેકનુ ંબ્રહ્મત્વ અમ ે
દશાથવી રહ્યા છીએ. અર્ાથત તમે પ્રત્યેક વયક્તત  ‘હંુ જ અખડંઐક્યરસ પરમાનદંરૂપ પરબ્રહ્મ છં’  આરામરૂપ 
રામ છં, આ અનતઉિમ ભનૂમકા સધુી પહોંચીને કૃતાર્થ ર્ાઓ. 

 જીવ અને બ્રહમાત્મૈક્યના નવષયમા ંએક બીજુ ંદ્રષ્ટાતં આપીને અમે આ પ્રવચનને નવરામ આપીશુ.ં 
“ગૌશાળામા,ં સફેદ, કાળી અને ર્ાર્ વગેરે અનેક રંગની ગાયો હોય છે. કોઇના કપાળ પર ટપકંુ વગેરે 
જુદાજુદા બચહ્નો હોય છે. ગોપાર્ક તે બધી ગાયોનુ ંદૂધ દોહીને મોટા વાસણમા ંભગેુ ંકરે છે ત્યારે તેમાનં ુ આ 
સફેદ ગાયનુ ંદૂધ, આ કાળી ગાયનુ ંદૂધ, આ કપાળ પર ટપકાવાળી ગાયનુ ંદૂધ, એમ અર્ગ અર્ગ દૂધ 
તારવીને દેખાડી શકાય ? જો સફેદ ગાયનુ ંદૂધ સફેદ , કાળી ગાયનુ ંદૂધ કાળંુ, ર્ાર્ ગાયનુ ંદૂધ ર્ાર્ એમ 
હોત, તો તે જુદંુ કરી દેખાડી શકાત. પણ એવુ ંહોત ુ ંનર્ી. બધી જ ગાયોનુ ંદૂધ તેના રંગ કે આકાર પ્રમાણ ે
ન હોઇ, એકરુપ સફેદ જ હોય છે. એ રીતે સવથ નામ, રૂપ, આકાર, ગણુ વગેરેના જીવ પણ એક જ બ્રહ્મરૂપ  
છો. તમ ેબાહ્યરૂપર્ી બભન્ન-બભન્ન દેખાતા હોવા છતા,ં તનેાર્ી કોઇ સબંધં નર્ી એવા બ્રહમરૂપ જ છો. આ 
વેદમાતાએ પ્રત્યેકને આપેલુ ં મહત્વપણૂથ વરદાન છે ! તમે સુદંર હો કે અસુદંર, નશબક્ષત હો કે અનશબક્ષત, 
તમારી જાનત, કુળ, ગોત્ર ઉચ્ચ હોય કે નીચ, એ બાબતે કોઇ બચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નર્ી. તમે એ 
જીવગણુોના અબભમાનને છોડીને બ્રહ્મતવને ધારણ કરો એટર્ે બસ ! તમામ કામ ર્ઇ જાય છે. હ ેશ્રોતાજનો, 
તમે કોઇ પણ દેશ, પ્રાતં કે કોઇ પણ ભાષાવાળા હોવ, કોઇપણ કુળ, ગોત્રના હોવ, સ્ત્રી હોવ કે પરુુષ, યવુક 
હોવ કે વદૃ્ધ હોવ—કોઇ પણ હોવ, નનરપવાદપણ ેબધા  ઉપનનષદના તત ્ત્વમ ્ઐક્યતાના નવશાળ નસદ્ધાતંન ે
ગ્રહણ કરીને પરમપદ પ્રાતત કરી ર્ો, ભાઇઓ!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૧૭ 

પરમાત્મપદ નનરૂપણ 

 હ ેશ્રોતાઓ, આપ પણુ્યસ્ર્ાન પર આવીને પરમાત્મપદના પરમ ઉિમ નવષયનુ ં નવવરણ આવુ ંછે, 
એવુ ંધ્યાન રાખો અને તેનુ ંશ્રવણ કરીને પરમ શે્રયના ભાગીદાર ર્ઇ જાઓ.  

 બધા જ પરમાત્મા, પરમેશ્વર, ઇશ, દેવ, ભગવાન એમ કહ ેછે. પરંત ુએ શબ્દોનો અર્થ શુ ં છે, એ 
તેઓ નર્ી જાણતા. માત્ર વદેાતં જ ઇશ કે ભગવાનના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ રૂપર્ી દશાથવે છે. ઇશના વાચ્ય અન ે
ર્ક્ષ્ય એવા ંબે રૂપ છે. જેમને ક્રમશ: પરમેશ્વર અને પરમાત્મા એવી સજં્ઞા આપીએ. ઉપાનધ નવનશષ્ટ પરમેશ્વર 
રૂપ અને નનરૂપાનધક પરમાત્મા પદ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ. એ બન્નેને અર્ગ કરીને ઓળખવાના છે. દાસબોધના 
‘દેવશોધન’ (દશક ૬ સમાસ ૧) ના નનરુપણમા ંગ્રામાનધપનત, દેશાનધપનત, ચક્રવતીની શ્રેષ્ઠતાને વણથવતા 
રહીને અંતમા ં જગતના નનમાથતા, રક્ષક અને સહંારક બ્રહ્મા, નવષ્ણ,ુ મહશેન ે સવથશ્રેષ્ઠ કહ્યા છે, અને એ 
ત્રણેયને પણ જેણે બનાવ્યા છે, તે પરમેશ્વર જ સવથશે્રષ્ઠ છે, એવુ ંનવવરણ કયુથ છે. રામદાસ સ્વામી અહીં જ 



નર્ી અટકતા. તેમણે બતાવ્યુ ં છે કે સગણુનુ ં નનરપેક્ષ, નનરૂપાનધક પરબ્રહ્મ જ ભગવાનનુ ંઆત્યનંતક સ્વરૂપ 
છે.  

 દાસબોધના ‘ચત્વાર દેવ નનરૂપણ’ સમાસમા ંશ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી એ ભગવાનના પ્રચબર્ત 
બધા જ સ્વરૂપોનુ ં નવવેચન કરીને તેમના નનજસ્વરૂપને નનશ્ચયાત્મક ઢંગર્ી વણથવ્યુ ં છે. ભગવાન કહતેા ંજ 
આપણી દ્રષ્ષ્ટ આપણા ઘરના ંમહંદરમા ં સ્ર્ાનપત ભગવાનની પ્રનતમાની તરફ જાય છે, અર્ાથત ્પ્રનતમા જ 
ભગવાનનુ ં પ્રર્મ બાહ્યરૂપ છે. મોટેભાગે એ પ્રનતમાઓની પજૂાન ે જ સવથસ્વ માનીને આપણ ેભગવાનના 
મહહમામય નનજસ્વરૂપને ભરૂ્ી જઇએ છીએ. પરંત ુ જે ભગવાનના નનજ સ્વરૂપનો પહરચય પ્રાતત કરીને 
તેમનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખ ેછે, એવા ત્જજ્ઞાસ ુભતતોન ેજ ભગવાનના નનજ સ્વરૂપનો ર્ાભ 
મળતો હોય છે. પણ ભગવાનના મહંદરની બહાર ઊભા રહીને દૂરર્ી જ નમન કરવા વાળાઓને દેવ દુર્થભ  
છે.  

  સારુ, એ પ્રનતમારૂપી ભગવાન કયારં્ી આવ્યા છે? મપ્લ્ર્કાજૂ થન, વ્યકંટેશ, નવઠ્ઠર્, કાશી નવશ્વેશ્વર 
વગેરેના ભતતગણ પોત-પોતાના ંનગરોમા ંમહંદર બનાવીને તેમા ંજે-ત ેતીર્ોમા ંરહવેાવાળા દેવતાઓ જેવી 
પ્રનતમાઓ સ્ર્ાનપત કરી તનેી પજૂા કરે છે. અર્ાથત પ્રનતમાના ભગવાનનુ ં મળૂ રુપ ક્ષેત્રમાનંા દેવ જ છે. 
તમામ ર્ોકો તીર્થક્ષેત્રના ભગવાનને પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર માનીને જ ત્યાનંી યાત્રા કરે છે અન ેત્યા ંચાર-ચાર 
કર્ાકો કતારમા ંપ્રતીક્ષા કયાથ પછી તેમના ંદશથન કરે છે.  

 હવે આપણે જોઇએ કે એ નશવ, રામકૃષ્ણ, હનમુાન, મલ્હાર વગેરે ક્ષેત્ર દેવતા કોણ છે? એની શોધ 
કરીએ તો જાણી શકીએ છીએ કે એ બધા ં પવૂથકાર્ીન અવતારી પરુુષ જ હતા. જે-જે ક્ષેત્રોમા ં એમણ ે 
ધમથસ્ર્ાપના, અવતાર ર્ીર્ાઓ કરી હતી, તે તમામ ક્ષેત્ર તીર્ોમા ં પહરવતીત ર્ઇ ગયા.ં તાત્પયથ – 
તીર્થક્ષેત્રોના મળૂમા ંએ અવતારો છે.  

 અવતારનુ ંમળૂ શુ ંછે? અવતાર સગણુ-સાકાર રૂપ હોઇ તે અનેક છે. એ બધા અવતાર કોણ ધારણ 
કરે છે? મોટેભાગ ેબધા ર્ોકો કોઇ એક અવતાર જ પરમેશ્વર છે એવી ભાવના રાખ ેછે. પરંત ુઅવતાર બભન્ન-
બભન્ન છે અન ેઅનકે પણ છે. જયારે ઈશ્વર એક જ હોઇ તેમાનંો કોઇ એક અવતાર, પરમેશ્વર ન હોઇ શકે. એ 
નનનવિવાદ છે કે તમામ અવતાર ધારણ કરનારો જ પરમેશ્વર છે. તે જ સસંાર ચર્ાવે છે અને તે જ ધમથની 
સ્ર્ાપના કરે છે. તે સગણુ પણ છે અને નનરાકાર પણ છે.  

 હવ,ે સગણુ અનાહદ ન હોઇ શકવાને ર્ીધ,ે સગણુ-સાકાર ઇશ્વરનુ ંમળૂ નનગુથણ- નનરાકાર પરબ્રહ્મ જ 
છે. એટર્ા જ માટે આ પ્રકરણને ‘પરમાત્મપદ’ એવુ ં નામ આપવામા ંઆવ્યુ ં છે. એકંદરે આ શોધ દ્વારા 
ભગવાન નીચેના અનેક રૂપોમા ંજોવા મળે છે.  



1. જડ સાકાર મનૂતિ, 
2. સગણુ-સાકાર અવતાર, 

3. સગણુ-નનરાકાર પરમેશ્વર, અન ે

4. નનગુથણ-નનરાકાર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા 
આમા ંજે અંનતમ છે તે ભગવાનનુ ંનનજ સ્વરૂપ છે 
અમે અત્યાર સધુી જે બતાવ્યુ ંછે તે એ બે શ્ર્ર્ોકોર્ી નસદ્ધ ર્ાય છે. 
પજૂા કોહિ સમ ંથિોત્ર,ં થિોત્ર ંકોહિ સમ ંજપમ ્। 
જપકોહિ સમ ંધ્યાન,ં ધ્યાન ંકોહિ મનોલયમ ્ ॥ 

 આ શ્ર્ોકોમા ંબભન્ન-બભન્ન સાધનોને એકમેકર્ી કરોડ ગણા બતાવ્યા છે. બહહરંગ પજૂા કરાવવા કરતા ં
ભગવાનની સ્તનુત સ્તોત્ર બહુ શે્રષ્ઠ છે. અહીં એકવાત ધ્યાનમા ંરાખવાની છે કે જેમ-જેમ સાધન શે્રષ્ઠ ર્તુ ં
જાય તેમ-તેમ સાધ્ય પણ શે્રષ્ઠ ર્તુ ંજાય એ અનનવાયથ છે. આર્ી એ આપોઆપ જ નસદ્ધ ર્ાય છે કે અંનતમ 
સાધનના રૂપમા ંબતાવ્યા પ્રમાણે મનોર્યર્ી સાધ્ય ર્વાવાળા નનગુથણ પરબ્રહમ જ ભગવાનનુ ંઆખરી રૂપ 
છે. પજૂા, સ્તોત્ર, જપ, ધ્યાનર્ી મન સકૂ્ષ્મ ર્તુ ંજાય છે અને છેલ્ર્ ેતેનો ર્ય ર્ઇ જાય છે. જેનાર્ી નનગૃથણ- 
નનરાકાર વસ્ત ુઅનભુવાય છે. તે આ શ્ર્ોક કહ ેછે. હવ ેતેનો નવચાર કરીએ,  

 

ઉત્તમા સહજાિથથા ,મધ્યમા ધ્યાન ધારણા । 

અધમા પ્રવિમા પજૂા, િીથતયાત્રાધમાધમા ॥ 

 આ શ્ર્ોતમા ં “અધમા” નો અર્થ ખરાબ કે ત્યાજ્ય ન ગણીને ઊતરતી કક્ષાનુ ં છે, એવો છે. વડીર્ 
પોતાના સૌર્ી નાના પતુ્રની નવવાહ-પનત્રકામા ંએમ ર્ખે છે કે અમારા કનનષ્ઠ પતુ્રના નવવાહ... અહીં કનનષ્ઠ 
નો અર્થ છે બધાર્ી નાનો. જેમ નવવાહ-પનત્રકામા ંકનનષ્ઠ શબ્દ બધાર્ી નાના પતુ્ર માટે આવ્યો છે. એ રીતે, 
અધમનો અર્થ ઊતરતી કક્ષાનુ ંએમ સમજવુ ંજોઇએ. 

 પ્રર્મ શ્ર્ોકમા ંસાધનાન ેચઢતા ક્રમમા ંબતાવવામા ંઆવી છે. તો બીજા શ્ર્ોકમા ંસાધનોને ઉતરતા 
ક્રમમા ંબતાવ્યો છે. સાધનોને ચઢતા ક્રમમા ંબતાવયા છે. ચઢતા ક્રમમા ંપજૂા પહરે્ા ંઆવી છે અને ઊતરતા 
ક્રમમા ં સ્વાભાનવક રૂપમા ં પજૂા (તીર્થ યાત્રા) અંતમા ં આવી છે. પહરે્ા ં શ્ર્ોકમા,ં ચઢતા ક્રમમા,ં ધ્યાન-
ધારણાને શે્રષ્ઠ બતાવ્યા ં છે પરંત ુ અંતમા ં મનોર્યને સવથશે્રષ્ઠ સ્ર્ાન આતયુ ં છે. જયારે બીજા શ્ર્ોકમા ં
સહજાવસ્ર્ાને સવથ શે્રષ્ઠ સવથશે્રષ્ઠ બતાવી છે. સહજાવસ્ર્ાનો અર્થ છે કે સાધકે નનગુથણ પરમાત્માના સ્વરુપને 
જાણીને સહજ ભાવે એ જ રહવેાનુ ં છે ! તાત્પયથ - બન્ને શ્ર્ોકોમા ં નનગુથણ-નનરાકાર પહરપણૂથ પરબ્રહ્મ જ 



ભગવાનનુ ંઆત્યનંતક નનજ સ્વરૂપ છે, એવો એકાર્થ છે. અમે હમણા ંજ કહરે્ો અર્થ નવશદ કરનારો એક દોહો 
હહિંદી ભાષામા ંછે. 

 એક રામ દિરથ કા બેિા, દૂસરા રામ હદયમેં બેિા 

 િીસરા રામ સબ પસારા, ચૌથા રામ સબસે ન્યારા. – કબીર 

 આ દોહામા ંસાધનની શ્રેષ્ઠતા- કનનષ્ઠતા ન બતાવતા સ્પષ્ટ રૂપ ેઉિરોિર શ્રેષ્ઠ એવા ભગવાનના 
સ્વરુપના નવષયમા ં કહ્ુ ં છે. પહરે્ા રામ પજૂા-સ્તોત્રનો નવષય બનનારા દાશરર્ી રામ છે. બીજા રામ 
ધ્યાનનો નવષય બનનારા સગણુ- સાકાર ભગવાન છે. ત્રીજા રામ સમસ્ત સસંારને ચર્ાવનારા સગણુ- 
નનરાકાર ઈશ્વર છે અને અંનતમ રામ અસગં પરબ્રહ્મ છે. સારાશં- પહરે્ાના સસં્કૃત શ્ર્ોકમા ંકહલેુ ંમનોર્ય 
અને સહજાવસ્ર્ામા ંનનદેનશત ર્યેલુ ંબ્રહ્મ સ્વરૂપ જ બધાર્ી ન્યારંુ અસગં પરબ્રહ્મ છે.  

 નનજ પદ અર્ાથત ્બ્રહ્મ પદના બારામા ં કંઇ પણ કહી શકાત ુ ં નર્ી. તે વાણીર્ી મળતુ ં નર્ી. પણ 
વાણી જ્યા ં ર્ય પામ ે છે ત્યા ં તે પ્રગટ ર્ાય છે. જો કે આ વાસ્તવીકતા છે તો પણ બધા જ પરમાત્મ  
સ્વરૂપનુ ંગણુગાન કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ ેછે. તઓે ગમે તેટર્ો પ્રયત્ન કરે તો પણ એ સાધ્ય નર્ી ર્તા.ં 
આનુ ંશુ ંકારણ છે? તેમની રીત ભરૂ્ભરેર્ી છે. તઓે પરમાત્માને આંખર્ી જોઇશુ,ં વાણીર્ી વણથવીશુ,ં બદુ્ધદ્ધર્ી 
જાણી ર્ઇશુ ંઅને અંત: કરણર્ી અનભુવીશુ,ં એમ કોઇપણ રીતર્ી તેને પડકવાની કોનશષ કરે છે. પરંત ુતેની 
પ્રાપ્તત આમારં્ી એકેય રીતે સભંવ નર્ી. 

 પરમાત્મા બદુ્ધદ્ધર્ી નર્ી મળતા, કારણકે બદુ્ધદ્ધની પાસે ર્ક્ષણો જાણવાની શક્તત છે. બદુ્ધદ્ધ નામ, ગણુ, 
રુપ, આકારને અર્ગ-અર્ગ કરીને જાણી શકે છે. પરંત ુપરમાત્માનુ ંસ્વરૂપમા ંઆ પૈકી એક પણ નર્ી. જે 
વસ્તનેુ કોઇ ર્ક્ષણો નહહ હોય, તેના બારામા ંઆપ કોઇને પછૂો તો શુ ંબતાવી શકે? સારાશં- પરબ્રહ્મને મન-
બદુ્ધદ્ધર્ી જાણી શકતા નર્ી. તો તે નવષય બદ્દર્ કંઇ કહવેુ ંતો અસભંવ જ છે ! તે જ પ્રમાણે નનજસ્વરૂપ એવો 
અનભુવ તો પ્રાતત કરી શકાય ને, એવુ ંકહીએ, તો તે પણ શક્ય નર્ી. આ શ્રનુત નસધ્ધાતં છે. 

 શ્રોતાનો પ્રશ્ન - જે વસ્તનુી બાબતે કંઇ કહી નર્ી શકાત ુ,ં તેને જાણી નર્ી શકાત ુ,ં તેનો અનભુવ કરી 
શકાતો નર્ી તો તેને કઇ રીતે પ્રાતત કરીએ? જ્યારે એમ કહો છો કે કોઇને પણ ન મળવાવાળો પરબ્રહ્મ એક 
જ છે, તો અમને તનેો ઉપદેશ કેમ આપો છો? જ્ઞાન પ્રાતત કરી ર્ો એમ કહો છો અને તે જાણી શકાતો નર્ી 
એવુ ંપ્રનતપાદન કરો છો? આર્ી અમે દ્ધદ્વધામા ંપડી ગયા છીએ.  

ગરુુ— ખરંુ છે ભાઇ! “જાણવુ ંજોઇએ” એ પણ સાચુ ં છે અને જાણી નર્ી શકાત ુ ંએ પણ સત્ય છે. તે કેવી 
રીતે? આપણે પરબ્રહ્મને જાણી નર્ી શકતા, આ નસદ્ધાતં છે કે નહીં? શુ ંઆ નસદ્ધાતંને આપણે જાણવો ન 
જોઇએ? આપણે બ્રહ્મને જાણી શકીએ છીએ, પહરે્ા ંએવુ ંસમજતા હતા કે નહીં? હવે તે જાણી શકાત ુ ંનર્ી, ત ે



સ્વયનંસદ્ધ છે, તેન ેજાણવાની આવશ્યકતા નર્ી એ જાણવાનુ ંછે. આર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય છે કે આપણને જ્ઞાનની 
આવશ્યકતા છે. પહરે્ા સાધક એમ સમજતો હતો કે પરબ્રહ્મ મન-બદુ્ધદ્ધર્ી જાણી શકાય છે અને તેને બદુ્ધદ્ધ 
દ્વારા જાણવાનો અઘરો પ્રયાસ કરતો હતો. તમામ સાધકોની આવી જ હાર્ત છે. તઓે શ્રવણ દ્વારા, ગ્રરં્ોના 
વાચન દ્વારા, બદુ્ધદ્ધર્ી પરવસ્તનેુ જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ! પરંત ુરસ્તો જડતો નર્ી માટે ર્ાકીને બેઠા 
છે. ગરુુ તેમને બોધ આપે છે કે બદુ્ધદ્ધ દ્વારા પરબ્રહ્મને જાણી શકાય નહીં. અન્ય નવષયોની જેમ પરબ્રહ્મન ે
જાણવાનો પ્રયતન કયો તો આખુ ં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 વસ્તઓુની જેમ આપણાર્ી અર્ગ છે, આ સમજણ જ ખોટી છે. આના ર્ીધ ે
એવી ભાવના નનમાથણ ર્ઇ ગઇ છે કે તેને જાણવુ ંછે, તેનો અનભુવ કરવો છે. જો કે પરવસ્ત ુજાણવામા ંનર્ી 
આવતી તો પણ આ સ્વમેવ તમારંુ નનજ સ્વરૂપ છે, આ જાણી ર્ો. આ બ્રહ્માત્મૈક્ય સામાન્ય વસ્ત ુનર્ી. 
સાધકોને માટે આ અત્યતં ર્ાભદાયક તર્ા તેના બધા જ શ્રમનો પહરહારક છે, પરંત ુએના આકર્ન માટે 
અંતદ્રષ્ષ્ટ હોવી જરૂરી છે.  

 પરવસ્ત ુનનગુથણ, નનરાકાર, નનદ્વથન્દ્ધ વગેરે છે. અર્ાથત ્તેનો ન કોઇ આકાર છે, ન ગણુ છે અને નર્ી  
કોઇ દ્વન્દ્ધ. પરમાત્મા ન-ન-ન, અ-અ-અ (અર્ાથત ્શબ્દની પહરે્ા ં ‘ન’ અર્વા ‘અ’) ર્ગાવીને દશાથવવામા ં
આવે છે. જોકે તેન ેકોઇ કોઇ જગ્યાએ માત્ર જ્ઞાન કે માત્ર અક્સ્તત્વ એમ કહરે્ છે. તેમ છતા ંવાક્યોમા ંમાત્ર 
શબ્દ રહી, બાકી તો નકારાર્ી અને અકારાર્ી જ રહ ેછે. એટર્ા માટે જ વેદોએ પરમાત્માના નવષયોને (ન- 
ઇનત) શબ્દનો પ્રયોગ કયો છે. પરમાત્માનુ ંન કોઇ નામ છે, જ રૂપ છે, ન આકાર છે અને ન ગણુ છે. બધાને 
માટે ‘ન’ એવુ ંજ કહવેુ ંપડે છે. એટર્ા માટે વેદોએ નેનત મખુર્ી તેનુ ંવણથન કયુું છે.  

વેદોએ નેનત મખુર્ી તેનુ ંવણથન કયુું છે, એનો અર્થ છે વેદોને નેનત નામનુ ંમખુ છે. તર્ા તે દ્વારે તે 
પરમાત્માનુ ંવણથન કરે છે, એવુ ંન સમજતા ં ! નેનત એટર્ે ન-ઇનત. મખુ એટર્ ેરીત ! વેદોએ પરબ્રહ્મના 
બારામા ંનેનત-નેનત અર્ાથત ્આ નહીં! આ નહીં, આ રીતર્ી બતાવ્યુ ંછે.  

  કોઇ પણ નશવક્ષેત્રનો મહહમા કહીએ ત્યારે, ત્યાનં ુ ં નશવબર્િંગ સ્વયભં ૂછે, એમ કહીએ છીએ. અર્ાથત ્
તેને કોઇએ ન બનાવેલુ,ં મળૂત: જ અક્સ્તતવમાન બર્િંગ જ શ્રેષ્ઠ છે. આ રીતે આ પરવસ્ત ુપણ સ્વમેવ હોઇ, 
અખડં, સદોહદત પ્રકાશ આપનારી સ્વયજં્યોનત છે. એનુ ંવણથન વાણીર્ી નર્ી કરી શકાત ુ.ં એટર્ા માટે તે 
નનરાશ ર્ઇ હશે, તર્ા બદુ્ધદ્ધ પણ તે પરતત્ત્વ પોતે જાણી શકતી ન હોવાર્ી હતાશ ર્ઈ હશે. પરંત ુતમને 
તો, તે તમારંુ નનજ સ્વરૂપ છે, એટર્ા માટે પરમતતૃતી અને પરમાનદંદાયક છે. તેની પ્રાપ્તત માટે તમારે કંઇ 
પણ કષ્ટ ઉઠાવવાનુ ં નર્ી. તેના અર્ૌહકક  અનભુવ માટે તમારી વાણી, મન, બદૃ્ધદ્ધને મહનેત કરવાની 



આવશ્યકતા નર્ી. કંઇ પણ ન કરવા ં છતા ં તે સ્વમવે પોતાનો છે. સાધકો ! આ સ્વયનંસદ્ધ, નનત્યપ્રાતત 
આનદંનો આ નસધ્ધાતં ‘કુબરેે અચાનક ર્ાખો-કરોડોની સપંદા આપી દીધી હોય’ એટર્ો રોમાચંક છે ! એટલુ ં
અપાર ધન મેળવવા માટે તમારે કેટર્ો બધો પ્રયાસ કરવો પડ્ો હોત ? અર્વા તમે કેટર્ો પણ પ્રયત્ન 
કરો તો પણ આટલુ ંઅપાર ધન મેળવવુ ંશક્ય ન હતુ.ં એવી રીતે, આપણે પણ પરમાત્માને મેળવવા માટે, 
અમારે આ કરવુ ં છે- તે કરવુ ં છે, આટલુ ં કરવુ ં છે, તેટલુ ં કરવુ ં છે એવા પવથતીય પ્રયાસોમા ંર્ાગ્યા રહ્યા 
છીએ. પરંત ુઆત્મનનનધના કુબેર એવા દયાળુ સતં નશષ્યોને – ‘તે પરવસ્ત ુ તમે જ છો ભાઇઓ ! પાછ ં
વળીને જુઓ’ એમ કહી તેમને પરમાનદં સખુ સામ્રાજ્યનો રાજા બનાવે છે.  

  પરમાત્માપદ પ્રાતત કરવા માટે પોતાના નનજાનભુવનો અનભુવ કરવા ર્ાયક આપણી દ્રષ્ષ્ટ 
અંતમુથખ હોવી જોઇએ. મહાબર્િંગગરુુ, “ તારો અપરોક્ષ અનભુવ ચકાસીને જો” એવુ ં કહ ે છે.છે. અપરોક્ષનો 
એટર્ે આપણી નનજ ક્સ્ર્નત ! આ સ્વયનંા અનભુવર્ી જો, તો પરવસ્તનુ ુ ંઆકર્ન ર્શે. આ તત્ત્વનો  યોગ્ય 
રીતે અન્વય ર્ાય તવેો સતુકથ કે નવવેક કર. આ નવવેક રૂપી જ્ઞાનર્ી પરમાત્મા પ્રાતત કરી ર્ે. અક્કર્સ ેખદુા 

પહચેાનના ॥ 

 તમામ શાસ્ત્રો દેવતા(ઇશ)ને પરમાત્મા એવુ ંસબંોધન કરે છે. જો ભગવાન બધાનો આત્મા ન હોત 
તો તેને પરમ આત્મા એવુ ંકહી, આત્માના અબભધાનર્ી સબંોધન કરવાનુ ંકારણ નહોત ુ.ં અનેક દેવતા અન ે
તમામ દેવતાઓ એ ઘોષણા કરે છે કે, ‘હુ ંબધાના હ્દયમા ંવાસ કરંુ છ.ં’’ ભર્ે પછી તે નશવ હોય કે રામ 
હોય કે કૃષ્ણ હોય. નશવગીતા, ભગવદ્ગીતા જેવા ગ્રરં્ોમા ંએક જ વાત કહવેામા ંઆવી છે: ‘‘હુ ંભતૂમાત્રના  
હ્દયમા ંવસુ ંછ’ં’. સારુ, ત ેસવથર્ોકોમા ંકયા રૂપમા ંવાસ કરે છે? નદંી ઉપર બેઠેર્ા નશવ, ધનધુાથરી રામ, 
બસંીવાળા શ્રીકૃષ્ણ ઇત્યાહદના રૂપમા ં? આપણુ ંહ્રદય તો એટલુ ંબધુ ંનાનુ ંછે કે એમા ંવષૃભારૂઢ નશવ વગેરે 
ભગવાન સ્થળૂ રૂપર્ી વાસ કરી જ ન શકે. સારાશં—પરમાત્મા પ્રત્યેકમા ંઆત્મા રૂપર્ી વાસ કરે છે. આ જ 
સત્ય છે. એનો આધાર ‘અહમાત્મા ગડુાકેશ’ જેવા અનકે વચનોના ઉદાહરણો આપી શકાશે.  

 પરમાત્મા હ્રદયમા ં વાસ કરે છે, એ સત્ય છે ! સમજાયુ.ં પછી તેન ે જોવા માટે દૂર જવાની શી 
આવશ્યકતા છે? આપ જયા ંબેઠા છો ત્યારં્ી ઉઠવાની પણ જરૂર નર્ી. તનેે અંદર જ જૂઓ. માની ર્ો કે કોઇ 
એક મોટો અનધકારી છે. તે પોતાની ચેમ્બરમા ંબેઠો છે. જો તમારે એને મળવુ ંહોય તો શુ ંકરવુ ંપડશે? ત ે

જયા ંબેઠો છે તે ઓરડામા ંજવુ ંપડશે. તે રીતે પરમાત્મા ‘‘ગહુાયા ંક્સ્ર્ત” । ગફુામા ંરહ ેછે. વાઘ-નસિંહ જેવી 
અંધારી ગફુામા ંરહ ેછે તેમ પરમાત્મા પણ અંધારી ગફુામા ંરહ ેછે, તેવી તમને શકંા ર્શે. પણ અહીં ગફુા 
એટર્ે હ્રદયરૂપી ગફુા. ત્યા ંપરમાત્મા બેઠા છે. અર્ાથત ્પરમાત્માને મળવુ ંહોય તો હદયરૂપી ગફુામા ં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 બગંર્ામા ંજઈ ‘સાહબે છે?’ 
એવુ ંપછેૂ છે. ચોકીદાર ‘ સાહબે સ્નાન કરે છે, તેમને સમય નર્ી’ એમ કહ ેછે. ત ેપાછા જાય છે. ફરી તેઓ 
જાય ત્યારે તે ચોકીદાર ‘ કોઇ મોટા અનધકારી આવ્યા છે, સાહબેને સમય નર્ી’ એમ કહ ેછે. આ સાભંળી 
તેઓ ફરીર્ી પરત જાય છે. ત્રીજી વખત ત્રીજુ ં કારણ સાભંળી તેઓ પરત જાય છે. આવી રીતે સાહબે 
મળશ?ે પણ જો યોગ્ય સમય મેળવી, બચઠ્ઠી મોકર્ી, કે કોઇ યકુ્તત કરીને સાહબેના બગંર્ામા ંપ્રવેશી તેમના 
હદવાન ખડંમા ંજવાર્ી સાહબેની મરુ્ાકાત ર્શે. તે રીતે અહીં પરમાત્મારૂપી સાહબે તો આપણા હદયમા ંબેઠા 
છે, એટર્ા માટે સીધા હદયમા ંપ્રવેશ કરવો જોઇએ. ત્યારે જ આપણ ેતેમને મળી શકીશુ.ં આ નસધ્ધાતં ર્યો. 
અર્ાથત પરમાત્માના દશથનન માટે અંતમુથખી દ્રષ્ષ્ટ હોવી જોઇએ.  

ગરુુ નશષ્યને બોધનો સારાશં કહ ે છે - અંનતમ પ્રાતતવ્ય એવા પરમાત્મા સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર 
અંતમુથખી દ્રષ્ષ્ટર્ી કરી ર્ે. પરમાત્માપદ વનગુતણ વનરાકાર છે. વનત્ય-પહરપણૂત છે. આનદંમય છે. સિતવ્યાપક છે. 
િે બધામા ંછે. િે િારામા ંપણ છે. િે િમારંુ વનજથિરુપ જ છે.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

તિૃીય વિભાગ 

પરમાનદંરૂપિાનો આત્માભ્યાસ 

પ્રકરણ- ૧૮ 

પ્રાથવમક સાધનાનો સલુભ આત્માભ્યાસ 

પીઠીકા--  સાધકો માટે અનત મહત્વના નવષય એવી સાધનામા ંઅનેક ત્રહુટઓ હોય છે. તેને ર્ીધે તત્વોનો 
નવપયાથસ, સાધનાને કાયથગત કરનાર કાયથભનૂમનુ ંઅજ્ઞાન, સાધનામા ંપ્રમાદ, ખોટો માગથ, સાધનાનુ ંઅબભમાન 
વગેરેનો ભોગ બની સાધક સાધનામા ં નનષ્ફળ જાય છે. આપનુ ં ધ્યાન એ ખામીઓની તરફ દોરતા,ં અમ ે
અહીં આ પણ બતાવી રહ્યા છીએ કે આપણ ેતેનુ ંનનવારણ કઇ રીતે કરવુ.ં 

 ૧ ) અનભુવી સત્પરુુષો પાસે શ્રવણ કરવાનુ ંમહત્વ – વેદાતંના અત્યચુ્ચ નસદ્ધાતં એવો આત્મસાક્ષાત્કાર કઇ 
રીતે સાધવો એ નવષયમા ંસાધકોને અભ્યાસ બતાવી તેઓ કયા ંભરૂ્ કરી રહ્યા છે એ બતાવી દેવાનુ ંકામ 
(નવવરણ) ચીવટપવૂથક કયુું, તો નશખર પ્રાતત કરી શકાય છે. આર્ી નવપરીત, જો માત્ર નસદ્ધાતં જાણી, તેનો 
અનભુવ ર્ેવા જઇશુ ંતો હદશાહહન ર્ઇને ર્પસી પડાશે. એટર્ા માટે શાસ્ત્રર્ી જેટલુ ંકહવેાય તેટલુ ંકહી, અંતે 
અનભુવી ગરુુમખુર્ી જ શ્રવણ કરવુ ંજોઇએ, એમ તે કહ ેછે.  

૨.  અનેક સાધક એ નવચારે છે કે, અમે પણ સાધના કરીશુ,ં પરંત ુહકીકતમા ંશુ ંર્ાય છે- ‘કરવુ ંછે’ ‘કરીશુ’ં 
એમ નવચાર કરતા રહીને એને આગળ ધકેર્ે  રાખે છે. આવા સાધકો કયારેય પણ, કંઇ પણ મેળવી શકતા 
નર્ી.  

જીવન ેપોતાના  સ્વાર્થની વાતને નસદ્ધ કરવાનુ ંખબૂ જ કુશળતાર્ી આવડે છે. જે બોધ આપ ે છે, 
તેમને તે એમ કહીને ઉડાડી દે છે કે આપ જે કહો છો તનેા બારામા ંઆગળ, ફરી કયારેક નવચારીશુ.ં  

૩. ‘કરે તો સાજં સધુીમા ંનહીં તો ચાદં રહ ેત્યા ંસધુી’.  જે કરવા ઇચ્છે છે તેના માટે કંઇ પણ અશક્ય નર્ી.  
તે રાત ર્તા ંપહરે્ા ં(ર્ોડી જ વારમા)ં પરેૂપરંુૂ કામ કરી નાખે છે. પરંત ુજે કામચોર છે તેનાર્ી તો સરૂજ- 
ચાદં રહ ેતયા ંસધુીનો સમય પણ ઓછો પડે છે. સાધનાભ્યાસ માટે પણ  આ જ નનયમ ર્ાગ ુપડે છે.  

૪. નનરુપણ કાળમા ંજ અભ્યાસ કરો- ‘શ્રવણ પરંુૂ ર્યા પછી એક સારે્ અભ્યાસ કરી ર્ઇશુ’ં  જો એમ કહશેો 
તો નનરૂપણનો કાયથક્રમ ર્યા પછી અભ્યાસ કરવામા ંઉત્સાહ નર્ી રહતેો. મોટેભાગે નનરૂપણ કરતી વખત ે



તમે જે પણ સાભંળ્યુ ં છે તેમારં્ી ઘણી બધી વાતો ભરૂ્ાઇ જાય છે. અને તે સમયે અભ્યાસ શરૂ કયો, તો 
સશંય પેદા ર્ઈ ફરી જ્યારે ગરુુજી આવશે ત્યારે તેમને પછૂી ર્ઇશુ,ં એવુ ંમનમા ંઆ અભ્યાસ આવતા સાધક 
ત્યાનંો ત્યાજં રહી જાય છે. ત્યારબાદ ચાર-પાચં મહીનાનો દીઘથ કાળ વ્યર્થ ગમુાવી સાધક કોરોને કોરો રહી 
જાય છે.  

૫.  અભ્યાસ સફળ ન ર્વાનુ ંકારણ—સાધક અભ્યાસ ખરા વખત ેજ ઢીર્ો પડી જાય છે, એ જ છે. તેની 
ક્સ્ર્નત એવા અપયશી પહરે્વાન જેવી છે, જે મહહનાઓ સધુી કુસ્તીની તૈયારી કરે છે, પરંત ુપ્રત્યક્ષ કુસ્તી 
કરવાના સમયે તેના હાર્-પગ ઢીર્ા ર્ઈ જાય છે. પરંત ુ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) દેખાડે છે તર્ા તેમને તચુ્છ 
ગણે છે. મોટી-મોટી સાધના કરવામા ંનનમગ્ન એવા મહાત્મા રુપી નસિંહ કયા ંછે કોણ જાણે? ફતત નાના-નાના 
સાધકરૂપી ઉંદરડાઓ અવાજ ઘણો કરે છે ! 

૭.  નવવેકી સાધક, જે જાણવાનુ ં છે તેને ટૂંકમા ંજાણી ર્ઇ અભ્યાસ આત્મસાત કરી ર્ ેછે. પરંત ુઅનવવેકી 
સાધક ગમે તેટલુ ંશ્રવણ કરે છતા ંપણ તેમનો એવો આગ્રહ રહ ેછે કે હજુ વધારે સાભંળવુ ંછે. પરંત,ુ તેન ે
કેવી રીતે આચરણમા ંમકૂી શકાય તે તરફ તેમનુ ંધ્યાન નર્ી જતુ.ં  

૮. અભ્યાસ કરવાની પદ્ધનત એ છે કે તે રીતે પ્રત્યક્ષ રહવેુ.ં જો ‘ઉિર કુમાર’ ની જેમ ‘આમ હોવુ ંજોઇએ, 
તેમ હોવુ ંજોઇએ’ એમ કહવેાની ટેવ પડી ગઇ તો એનાર્ી કોઇ ર્ાભ ર્વાનો નર્ી. વસ્તકુ્સ્ર્નત એ છે કે 
આત્માભ્યાસ કરતી વખત ે સાસંારીક કામો કોઇ રૂકાવટ નર્ી કરતા ં અને સાસંાહરક કાયથ કરતી વખત ે
આત્માભ્યાસ વચ્ચે નર્ી આવતો. પરંત ુસાધક પોતાની સાસંાહરક વનૃિ ન છોડવી પડે તે માટે કારણ વગર 
કામનુ ંબહાનુ ંબનાવ્યા કરે છે. ખરેખર તો અભ્યાસની એકાગ્રવનૃિને ર્ીધે અન્ય સાસંારીક કાયો સહજ રીતે 
ર્ઇ જાય છે અને સાધકોને કઈ રીતે સગુમતાપવૂથક આત્માકાર ક્સ્ર્નતમા ંર્ાવી દે છે એ વાત તો અભ્યાસ 
પ્રવીણ જ જાણે ! 

૯. હદવસના ચોવીસ કર્ાકમા ં પોતાની સહજ આત્મક્સ્ર્નતનો ત્યાગ કરીને દ્વતૈ ગ્રહણ કરવુ ં પડે તેવી 
આવશ્યકતા તો બહુ ઓછો સમય હોય છે. પ્રાત:કાળમા ં ઉઠીને શૌચ, મખુમાર્જન કે સ્નાન કરતી વખતે, 
ફરવા જઈએ ત્યારે, રમત કે વ્યાયામ કરતી વખતે ભોજન કરતી વખતે અને સપંણૂથ રાત્રી દરમ્યાન   સહજ 
આત્માકારર્ી રહવેામા ંશુ ંવાધંો છે? પણ સાધકો નવનાકારણ નપષ્ટપેષણ કરનારી પ્રપચં વનૃિ, પારકી પચંાત 
અને  ર્ૌહકક ભાવનાઓનુ ંકલ્પનારાજ્ય વધારીને આત્માભ્યાસને તક આપતા નર્ી. 



 ૧૦. આત્માભ્યાસ કરવાવાળા સાધકોએ ત ે વ્યવહારો વધારી, સદૈવ ધ્યાન આપવુ ં પડે એવી ઉપાનધઓ 
છોડી દેવી જ યોગ્ય છે. અર્વા તો એવા વ્યવહારો પોતાના બધં,ુ પતુ્ર કે નવશ્વાસ ુવ્યક્તતઓને સોંપી શકાય. 
શ્રેષ્ઠ આત્મ સાધના માટે, “બધુ ંમારે જ કરવુ ંજોઇએ”, એવી ર્ૌહકક બપુ્ધ્ધનો ત્યાગ કેમ ન કરવો જોઇએ?  

૧૧. સાધના માટે સમયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઇએ- વાતચીતમા ં નનરર્થક વ્યતીત કરેર્ એક 
કર્ાક, સામાન્ય વ્યવહારના કાયોમા ં વ્યતીત કરેર્ એક કર્ાક, શ્રેષ્ઠ નવચાર કરવામા ં વ્યતીત કરેર્ એક 
કર્ાક અને આત્માનસુધંાન અને પ્રભ ુભક્તત વગેરે ઉન્નત સાધનામા ં વ્યતીત કરેર્ એક કર્ાક, એ બધા ં
સમાન અવનધના ં કામો છે અર્ાથત એક કર્ાક એ આપણી ઈચ્છાનસુાર ફળ આપનારંુ કલ્પવકૃ્ષ છે, એવુ ં
કહીએ તો, કલ્પવકૃ્ષ પાસે છાશ માગનારા દહરદ્રની જેમ સમય પાસે ક્ષદુ્ર કામ કરી ર્ેવા કરતા,ં કલ્પવકૃ્ષના 
યોગે કુબેર ર્યેર્ા ભાગ્યપરુુષોની જેમ એ જ સમયનો ઉપયોગ પરમપદની પ્રાપ્તત આપનાર સાધના માટે 
કેમ ન કરીએ? 

૧૨. સમય નર્ી જતો કે સમય ખબૂ છે તો આ સમયને શુ ંધન કમાવામા,ં કર્ા-કાદમ્બરી વાચંવામા ં કે 
નસનેમા જોવામા ંઅર્ાથત કંચન કાનમની સબંનંધત નવષયોમા ંજ પસાર કરવાનો છે? સમય પસાર કરવાના એ 
બાધક નવષયોને છોડીને એનો સદુપયોગ અધ્યાત્મ વાચન તર્ા આત્માનસુધંાન જેવા શે્રષ્ઠ સાધનોમા ંશા 
માટે ન કરવો જોઇએ? 

૧૩. અમે માનીએ છીએ કે પ્રત્યેક હદવસના ચોવીસ કર્ાકનો ઉપયોગ જો નીચ ેર્ખ્યા પ્રમાણે સમપ્રમાણમા ં
કરવામા ંઆવે તો એમા ંકોઇને કોઇ વાધંો નહીં હોય- 

1) આઠ કર્ાક નોકરી ધધંા માટે 
2) આઠ કર્ાક ઉંઘ અને નવશ્રામ માટે 
3) ચાર કર્ાક ભોજન, બજાર, રમત, મનોરંજન વગેરે માટે 
4) ચાર કર્ાક સાર્થકતા માટે કરવાની સાધના માટે. 

હવ,ે ઉમર પ્રમાણ ેનનિંદ્રાની અવનધ બ-ે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 બચરે્ા સમયનો ઉપયોગ અન્ય કાયો માટે કરી શકે છે. પરંત ુ સાધકે આ 
બચેર્ા સમયનો ઉપયોગ આળસમા,ં વધારે સવૂામા,ં ગપાટા મારવામા ં કે દૈનનક તેમજ માસીક પત્ર-
પનત્રકાઓ વાચંવા જેવા સામાન્ય કાયો માટે સાધના નો સમય ન બગાડવો જોઇએ, એટલુ ંજ ! 

૧૪.  ‘મને સાધના કરતો જોઇને ર્ોકો મારા નવષે શુ-ંશુ ં નવચારશે? તેઓને કેવુ ંર્ાગશે?’ આ ભય છોડીન ે
નનભથય ર્ઇ જાઓ. બીજાઓના ંભયર્ી પોતાનુ ંસતંરુ્ન ન ખોઓ. બીજાઓને આ ગમતુ ંનર્ી એવુ ંમાનીને 
તમારી સાધનાની પ્રગનતમા ંઅડચણ ન આવવા દો. 



૧૫. ર્ૌહકક સબંધંીઓ અને નમત્રવતુથળ તમને પરમઅર્થર્ી નવમખુ કરવા માટે તમારા ગરુુ અને તમારી 
સાધનાની નનિંદા કરશે. તઓે અનેક પ્રકારની વાતો કરશે- જેમકે, “આ ગાડંપણ છોડી દે, તે સાધનુી સગંતમા ં
તારંુ જીવન બગાડતો નહીં”. તેઓ તમારા હહતબચિંતક બનીને આ રીતની અનેક વાતોર્ી તમને સમજાવશે. 
પરંત ુતમે એમની વાતો સાભંળી ચપૂ ન રહશેો. તમારી સત્યનનષ્ઠાની ઝર્ક તમેને બતાવો. તેમને કહો, 
‘‘તમારા પાસે જ્ઞાનચક્ષ ુનર્ી”. “તમે ગળતા માટર્ા પર ભરોસો રાખી પાણીમા ંપડ્ા છો”  “કારણવગર જ 
નવષયો રૂપી કાદવમા ંફસાયરે્ા છો.’’ જયારે તમ ેકોઇ સકંોચ રાખ્યા વગર તેમને સ્પષ્ટપણે આમ કહશેો તો 
એ ર્ૌહકક હહતબચિંતકો તમારી નજીક પણ નહીં આવે.  

 હ ેસાધક, જો ત ુ ંકોઇ નાની એવી શાળા કે મહાનવધાર્યના નવધાર્ી હોય, નાની ઉમરનો હોય કે કોઇ 
નાની નોકરી કરી રહ્યો હોય તો તારા નશક્ષક, પ્રોફેસર, માતા-નપતા, સબંધંી, ઉપર્ા અનધકારી, એ બધા 
પોતાના  મોટાપણાના અનધકારનો પ્રયોગ કરીને તને સાધનાર્ી નવમખુ કરવાના પ્રયત્નો કરશે. તે વખતે ત ુ ં
નીચે પ્રમાણ ેવતથન કર - તેમની મોટાઇના નવરોધમા ંત ુ ં  કંઇ કહી શકે એમ ન હોય અને તે વખતે તેઓ 
તારી સાધનાના નવરોધમા ંઉપદેશ કરી રહ્યા હોય, ત્યારે ત ુ ંતારી ડોક ફેરવીને મદં મદં હસતા ંરહીને બધુ ં
સાભંળતો રહ.ે તેમને એવુ ંર્ાગવુ ંજોઇએ કે ત ુતેમની વાત ધ્યાનપવૂથક સાભંળી રહ્યો છે અને તેમની સારે્ 
સહમત છો. આર્ી, એમના દ્વારા કહરે્ી દરેક વાતની અર્થહીનતાને ઓળખીન ેતેન ેનકારવા બરાબર જ ર્ઇ 
જશે. 

૧૬. વાદી નશષ્ય— હુ ંકઇ રીતે આ વ્યક્તતત્વર્ી અસબંનંધત નનબર્તતથ પરબ્રહ્મ છ?ં આપ કહો છો કે આકાશના 
સયૂથની જેમ પ્રનતબબિંબની મબર્નતા  શદુ્ધતાર્ી નનબર્િતત છ.ં હુ ંમારા ંશરીર અને મનના ંસારા-ંખરાબ પાપ-
પણુ્યર્ી પર છ.ં તો પછી હુ ંઆ નનવનૃિ- સ્વરૂપને છોડીન,ે વનૃિસ્વરૂપનો અભ્યાસ શા માટે કરંુ? શરીર-મન-
બદુ્ધદ્ધ- અહકંાર એ પોતાના ંસારા-ંખરાબ ર્ક્ષણો પ્રમાણ ેરહ ેછે તો રહવેા દો. એર્ી શુ ંનકુસાન ર્ઇ જવાનુ ં
છે? હુ ંતો મારી મળૂ નનબર્િતતામા ંરહુ ંછ.ં જે વનૃિ મારી નર્ી, જો તે દુષ્ટ છે તો એનાર્ી શુ ંનકુસાન ર્વાનુ ં
છે? અર્ાથત મારે અભ્યાસ કરવાની શુ ંજરૂર છે?  

ગરુુ- પોતાની ઇચ્છાનસુાર ર્ોભ-મોહનો સગં્રહ કરનારો ત ુ ં સયૂથના દ્રષ્ટાતંમાનંી કઈ વસ્ત ુ સારે્ 
તરુ્ના કરી બોર્ી રહ્યો છે? ‘હુ ંસયૂથ સમાન છ’ં એવુ ંજો ત ુ ં કહતેો હોય તો તારે માટે પ્રપચંાહદ વ્યવહાર 
કરવા અશક્ય છે. ત ુ ં સ્વેચ્છાએ સારંુ-ખરાબ પાપ-પણુ્યાત્મક વ્યવહાર કરંુ છ ં એમ કહ ે છે ત્યારે ત ુ ં
પ્રનતબબિંબના સ્ર્ાને છે, એ જ ખરંુ.  

વાદી નશષ્ય—હુ ંવ્યવહાર કયા ંકરંુ છ?ં વ્યવહાર તો શરીર-મન-બચિ- અહકંાર એ જ બધા કરે છે.  

ગરુુ—શરીર અને મન તો જડ છે. એ શુ ંકરી શકે? અહકંારરૂપ હોવાને ર્ીધે જ ત ુજ દેહ મન દ્વારા 
બધુ ંજ જાણીને યોજનાઓ બનાવે છે, અને ભોગ ભોગવે છે. આ રીતે કતાથ- ભોતતા બનીને તેમા ંપરેૂપરૂો 



ડૂબેર્ો હોવા છતા ંતારૂ ંએમ કહવેુ ં કે,‘ હુ ંઅબર્તત છ’ં આ તો શદુ્ધ બનાવટ જ નર્ી? અને તે આધારે એમ 
કહવેુ ંકે અભ્યાસની જરૂર નર્ી એ તો આત્મઘાત જ નર્ી?  

17) વાદી નશષ્ય—‘હુ ંઆત્મા છ’ં આ જાણવા નસવાય અહકંાર ત્યાગ કરવા જેવુ ંઅર્ગ કશુ ંજ નર્ી. 
શ્રનુત ઢઢેંરો પીટીને કહ ેછે કે માત્ર જ્ઞાનર્ી જ મકુ્તત ર્ાય છે.  

ગરુુ—હજારો નશષ્ય ગરુુની પાસે આવીને સદા શ્રવણ કરતા રહ ે છે. એમારં્ી ર્ોડાક જ મનન-
નનહદધ્યાસન કરે છે. તારા કહવેા પ્રમાણે મનન-નનહદધ્યાસનની ઝઝંટમા ં ન પડીને, માત્ર શ્રવણ કરનારા 
બધાને શ્રવણ દ્વારા જ સાક્ષત્કાર ર્વો જોઇએ ન?ે પરંત ુવાસ્તનવકતા  જુદી જ છે. તે શ્રોતાઓ ‘હુ-ં મારંુ’ ન ે
સત્ય માનીને ર્ોભ, મોહ, દુ:ખ અને બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા જ રહ ેછે.  

નશષ્ય—ગરુુમહારાજ! હવે સમજાયુ!ં શ્રનુત દ્વારા બતાવેર્ શ્રવણનો અર્થ છે: મનન- નનહદધ્યાસન દ્વારા 
પ્રાતત અનભુનવક શ્રવણ. આપ વારંવાર કહો છો તે શ્રવણ-મનન-નનહદધ્યાસન-સાક્ષાત્કાર આ વ્યાખ્યામાનંા 
વચ્ચેના બે ન ેછોડીને એકદમ પહરે્ા પરર્ી ચોર્ા પર છર્ાગં મારવાનો નવચાર એ જ્ઞાન નનષ્ફળ કરશે. એ 
માત્ર શાષ્બ્દક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. 

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

 

 

 

પ્રકરણ-19 

સલુભ અભ્યાસ 

સચુના - વ્યવહારમા ંસખુ, સમાધાન પ્રાતત કરવાન માટેસત્ય-અસત્ય, હહત અહહતનો નવચાર ઘણો જ 
મદદરુપ ર્ાય છે. વેદાતંના અભ્યાસની પહરે્ા ંઆ સામાન્ય નવવેક આત્મસાત કરવાર્ી, નવવેકશક્તત જાગતૃ 
ર્ાય છે, અને તે પછી જ્ઞાનનુ ંઅનસુધંાનરુપી વધારે અભ્યાસ  કરવો બને છે. આ પ્રકરણમા ંઅમે તે જ 
સરુ્ભ અભ્યાસ દેખાડી રહ્યા ંછીએ. 

1 – ભય બચિંતા નનવારણમાટે નવવેક 



1) સકંટનો કાલ્પનનક ભય- જીવનમા ં પ્રત્યક્ષ દુઃખોર્ી અનધક દુઃખોનો આભાસ મનષુ્યને સતાવે છે. ઘરમા ં
કોઈનુ ંમતૃ્ય ુકે કોઈ મોટી આનર્િકહાનન કે કોઈ ચોરી વગેરે જેવા મોટા ંદુઃખ મનષુ્યના જીવનમા ંઆંગળીના 
વેઢે ગણાય એટર્ા ઓછા ં આવે છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રસગંમા ં દુ:ખ ર્ાય તે બરાબર છે,  પરન્ત ુ આવી 
ઘટનાઓના કાલ્પનનક ભયને કારણે આપણને ઉપર્બ્ધ અસખં્ય સખુની ક્ષણોને કોડીની હકિંમતે ગમુાવી દેવી 
તે શોચનીય ક્સ્ર્નત છે ! 

2) જીવને ભય પામવાનુ ંકોઇ પ્રમાણ છે કે નહી? પ્રાતત પહરક્સ્ર્નતમા ંઉણપો શોધવાનો કોઇ હહસાબ છે કે નહી? 
નવકલ્પોના ંમોટા ંચશ્માર્ી જોનારી તેની આંખોને  જરાક જેટર્ી ખામીઓ પણ પવથત જેવડી મોટી ર્ાગ ેછે !! 

3) મોટેભાગે તમામ ર્ોકો, “આગળ જતા ં કોણ જાણે અમારે કઈ મશુ્કેર્ીઓનો સામનો કરવો પડશે., એવી 
બચિંતાઓ કરે છે ! પણ અનનનશ્ચત એવા કાલ્પનનક દુઃખોના ં ભયર્ી ભયભીત રહવેાને બદર્ે અંત સમયે 
નનનશ્ચતપણ ેઆવનારા મતૃ્ય ુમાટે જાગતૃ કેમ ન રહવેુ ંજોઈએ?  અને જ્ઞાન દ્વારા મતૃ્યનુા ભયને દુર કરી, 
વચ્ચેના નાનામોટા ભયોન ુનનવારણ કેમ ન કરવુ ંજોઇએ? 

4) સખત માટીના ઘરમા ંઊધઇ રહ ે છે ! મોટામંોટા ં પથ્ર્રોની નીચે વીંછી રહ ે છે ! બ ેપથ્ર્રોની વચ્ચેની 
ફાટમા ંકે ખડકમા ંદેડકો રહ ેછે ! સમદુ્રના પેટાળમા ંઅને ભગૂભથમા,ં અસખં્ય જીવસષૃ્ષ્ટ હોય છે ! સારાશં - 
અંધારામા,ં ભારે વજનની નીચે તર્ા વાયરુહહત સ્ર્ાનોમા ંપણ આ જીવો જીવી શકે છે !! આર્ી એ નસદ્ધ ર્ાય 
છે કે પ્રાણીમાત્રનો સ્વભાવ જે ત ેપહરક્સ્ર્નતને અનરુુપ ર્ઈ જવુ ંએ જ હોય છે. તો એક પહરક્સ્ર્તીમા ંરહીને 
બીજી પહરક્સ્ર્નતની કલ્પના કરીને ભયભીત ર્નારાઓન ેભયાનકતા ભાસે છે ! 

5) પ્રત્યેક મનષુ્ય પોતે જ બચિંતાઓ કરે છે. બચિંતા કરવી જ જોઈએ, એવુ ંબધંન એની ઉપર કોઈ નર્ી નાખતુ ં! 
કે પછી બચિંતા નહી કરીએ તો ચાર્શે જ નહહ એવુ ંપણ નર્ી !! એટલુ ંજ નહીં પણ બચિંતા ન કરવી એ 
બધાની સર્ાહ છે. આતતજનો, નમત્રો વગેરે તેવી નવનતંી પણ કરે છે. શાસ્ત્ર તેમજ ગરુૂજન પણ વારંવાર આ 
જ ઉપદેશ કરે છે કે બચિંતા કરો નહીં. પરંત ુ મનષુ્ય એ બધાની ઇચ્છા અને બોધની અવગણના કરીને 
હઠપવૂથક બચિંતા કરતો જ રહ ેછે !  તેને દુ:ખ, બચિંતા વગરેેનુ ંઆટલુ ંઅબભમાન શા માટે હોય છે અને તેર્ી તે 
કયુ ંસખુ પ્રાતત કરી ર્ ેછે એ તો એ જ જાણે !! 

6) અત્યાર સધુીના તારા જીવનના ૪૦-૫૦ વષથ સચુારુપણે વીતી ગયા કે નહીં? તો આગળ આવનારા ૧૦-૨૦ 
વષથ પણ સગુમતાર્ી નહહ જાય? 

7) વેદાતં ઘટં વગાડીને બ્રહ્માત્મકય નનભથય પરમાનદંની ક્સ્ર્નતનુ ં વણથન કરે છે. પરંત ુ મખૂથ મનને આ 
સામ્યક્સ્ર્નતનો જ ભય ર્ાગે છે! આત્મક્સ્ર્નત એક અત્યતં અંધકારમય અવસ્ર્ા છે, એવી કલ્પના કરી તે 
નવષણ્ણ ર્ાય છે!! 

ઉંઘમા ં અનાયાસ આનદંની ક્સ્ર્નત હોય છે, તેમ છતા ં જાગતૃ અવસ્ર્ામા ં આંખો બધં કરવાર્ી 
દેખાનારો અંધકાર એ ઉંઘની જ અવસ્ર્ા છે, એવુ ંમાની મન ભયગ્રસ્ત ર્ાય છે ! આવી અત્યતં સખુદાયક,  
નનદ્રા-સમાનધ ક્સ્ર્નતર્ી ભયભીત ર્નારંુ નનબથળ મન, બીજા શેનાર્ી ભયભીત નહહ ર્ાય? 

 
2. કંઇ સલુભ ‘ન જોઈએ’ 



8.  િીિેલી (ભિૂકાળની) િાિોને યાદ ન કરીિ અને ભવિષ્યમા ંશુ ંથિે િેની ચચિંિા ન કરીિ. પહરે્ા ંતમ ે
નીચ યોનનમા ંપેદા ર્યા ંહતા ંઅન ેઅજ્ઞાની દશામા ંઅનેક હાસ્યાસ્પદ વાતો કરી હતી: તો એ બધી છોડીને 
પાછર્ી ર્ોડીક જ વાતોન ેયાદ કરીને શા માટે દુઃખી ર્ાઓ છો? પહરે્ાની બધી વાતો સ્વતનવત બની ગઇ 
છે. 

હવ,ે જેમાનુ ં કાઇંપણ નનનશ્ચત નર્ી, એવા ભનવષ્યની પણ કલ્પના ન કરો. ખરેખર જોઇએ, તો  
આગળ આવુ ંર્શે તેવી બચિંતા માટે અપણૂથતા અન ેસખુની ઓછપ એ જ મળૂ કારણ છે. એટર્ે જ, આગળની 
બચિંતાઓ છોડો.  શેખચપ્લ્ર્ની જેમ સખુ-સામ્રાજ્યના હવાઇ હકલ્ર્ાઓ બાધંવાનુ ંબધં કરો. એ તમને ક્ષણભર 
સખુનો આભાસ કરાવીને નનરાશાની ઊંડી ખાઈમા ંધકેર્ી દેશે ! તાત્પયથ – પહરે્ા વીતેર્ી વાતો રમતની 
જેમ ભરૂ્ી જાઓ અને ભનવષ્યની ઘટનાઓની કલ્પના પણ કરશો નહીં. 

9.  પહરક્સ્ર્નતની અપેક્ષા કરો નહીં—જ્યારે મારી પાસ ેખબૂ જ સપંિી ર્ઈ જશ,ે ત્યારે પત્ની,સતંાન અન ે
નમત્રો વગેરે મન ેખબૂ જ પ્રમે કરશ,ે સમાજમા ંખબૂ જ માન પ્રનતષ્ઠા વધી જશે, એવી અનેક પહરક્સ્ર્નતઓની 
કલ્પના કરીને તે મળવાર્ી હુ ંખબૂ જ સખુી ર્ઈ જઇશ, એવુ ંસમજે છે. પણ આ સખુની પહરક્સ્ર્નતઓ ફતત 
એક કાલ્પનનક મગૃજળ છે!  એટર્ા માટે કોઈ પણ એવી કાલ્પનનક પ્રસગં(ઘટના) ની અપેક્ષા ન રાખતા,ં 
વતથમાન ક્સ્ર્તીમા ંજ સખુ શાનંતનો  અનભુવ કરો . 

10. ભવિષ્યની અપેક્ષાઓ રાખો નહીં—આજે મારો નમત્ર આવવાનો છે, ત ેઆવી જાય. સમાચારપત્રમા ંકોઈ 
સમાચાર મોટા અક્ષરોમા ં છપાય, આપણે ફરીને ઘેર જઈએ ત્યા ં સધુી કોઇ મારા નવશે પછૂી જાય, કે 
બહારગામર્ી કોઇ પત્ર આવી જાય, એવી અનેક પ્રકારની પોકળ આશાઓ મન કયાથ કરત ુ ંહોય છે અન ેતેની 
પ્રનતક્ષાપણ કરે છે! એ તમામ તમારા મનમારં્ી કાઢી નાખો અન ે કાઇં નવુ ં ન ર્ાય તો પણ  તમે જે 
ક્સ્ર્તીમા ંછો તે ક્સ્ર્તીમા ંજ પણૂથ તપૃ્તત અને આંનદ નો અનભુવ કરો. 

૧૧. વનરથતક બાબિોમા ં ખોટંુ ન લગાડિો- શટથ ઉપર ચા પડી ગઇ, હાર્મારં્ી કોઇ વસ્ત ુનીચે પડી ગઇ, 
જમવામા ંઅર્ાણુ ંન હત ુ ંકે તહકયા પરર્ી માથ ુસરી પડ્ુ ં– તો પણ બહુ નકુસાન ર્યુ ંહોય તેમ મન ડરી 
જાય છે ! નાની-નાની ઘટનાઓર્ી દુ:ખી ર્વાની મનષુ્યને આદત જ પડી ગઇ છે !! તેને કાઇં સહન ર્તુ ં
નર્ી !! આવી તથ્યવગરની વાતોમા ંખોટંુ ર્ગાડવાનુ ંછોડી દો. 

૧૨. કોઇ વિિેષ થથાન પર જિાની આતરુિા ન હોિી જોઇએ—એવી ઈચ્છા શા માટે કરો છો કે કોઇ રમણીય 
સ્ર્ળે જઇએ કે કોઇ પવથનતય નવસ્તાર કે નદી કાઠેં વસવાટ કરીએ? અહીં તને કોઇ ફાસંીએ ચડાવે છે? એ 
યાદ રાખો કે, ઘોર નરક અને હદવ્ય નદંનવન એ તમારી મનોવનૃિમા ં જ છે. હમણા ં છે એ જ સ્ર્ાનમા ં
પરમાનદં ક્સ્ર્નતનો અનભુવ કરો, અકારણ ડોર્ાયમાન ર્શો નહીં. 



૧૩. કોઇ થથાન વિિેષને મહત્િ આપો નહહ—ખેતરમા ં કોઇ વકૃ્ષ નીચે, કોઇ એકાતં ઓરડામા,ં પોતાના 
ઘરમા,ં યાત્રા કરતી વખતે પ્રનતક્ષાર્યમા,ં કે મુબંઇ જેવા શહરેમા ં તમને અર્ગ ન ર્ાગવુ ં જોઇએ. તમે 
પરમાનદં સ્વરૂપ છો, એવુ ં કહીએ તો તમને તમામ સ્ર્ળોએ એક જ પ્રકારનો આનદં અનભુવ આવવો 
જોઇએ ન?ે  

તમને એક સ્ર્ળ પર સખુર્ી રહતેા આવડ્ા બાદ, અન્ય સ્ર્ળો પર પણ સખુપવૂથક રહતેા કેમ ન 
આવડે? 

૧૪. મને વિિેષ અનભુિ મળે, એિી આિા કરો નહીં—મને નવશેષ અનભુવની પ્રતીનત ર્ાય, આવી ઈચ્છા જ 
તીવ્ર અસમાધાનનુ ંકારણ છે ! કારણ કે નવશેષતા એટર્ે નવષય! સામાન્ય અનભુવ એ જ આત્મસ્વરૂપ છે. 
નવશેષતાનો અધ્યાસ(અનભુવ ર્વો જોઇએ એવુ ંર્ાગવુ)ં જ તમામ દુ:ખોનુ ંનપયર છે, અને આવી પ્રવનૃિનો 
અભાવ એ જ આત્માનદં છે.  

૧૫. એિઆરામની િથતઓુની અપેક્ષા રાખો નહીં— તમને કાડંા ઘહડયાળ, નપયાનો, કેમેરા, રાબંઝસ્ટર વગરેે 
કોઇ પણ વસ્તઓુનુ ંઆકષથણ ન હોવુ ંજોઇએ. તે પદાર્થ માટે દીન ર્ઇને સહજાનદંને છોડશો નહીં. કોઇ પણ 
વસ્ત ુ પાસે ન રાખતા,ં પણૂથ સમાધાનમા ં રહવેુ ં એ જ જ્ઞાનનુ ં ર્ક્ષણ છે. અપ્રાતય વસ્તઓુની અપેક્ષા ન 
રાખવી એ જ સખુનુ ંરહસ્ય છે. એમ જ કહતેા રહો કે અમારે સાધઓુને એવી વસ્તઓુની શી જરૂર છે?  

૧૬. આત્મકથન ન કરવુ ં જોઇએ--  પોત ે કરેર્ા ંસવથ સામાન્ય કાયોને મહત્ત્વ આપી, આ જ મોટી સાભંળવા 
જેવી વાત છે, એમ બીજાઓ સમક્ષ વણથન કરવુ ં એ જ આત્મકર્ન હોઇ આસક્તતનુ ં ર્ક્ષણ છે. આપણ ે
બજારમા ંજઈ આવ્યા, ભોજન કે ઉંઘ જેવી વાતો કેટર્ીયે કરીએ તોયે તેઓને કંટાળો આવતો નર્ી ! આવા 
જુગતુસા પે્રરક આત્મકર્નમા ંપ્રવિૃ ન ર્ાઓ ! 

૧૭.  વ્યિહારમા ંસામેલ િમામ પ્રાપ્િ કમો વિના સકંોચ ેકરિો જોઇએ—કયારેય તકથ કુતકથ ન કરવો જોઇએ. 
સદાય પરમાનર્િક રુનપયા-પૈસાનો જ નવચાર કર. તારા કામનો, પરમાર્થ સાધના માટે ઉપયોગ કરી ર્ો. 
વ્યવહારને પરમાનદં ભોગવવાનુ ંક્રીડાગંણ ર્વા દો. 

૧૮. આ એક કાયથને સમાતત કરતા ં જ બીજા કામને પણ હુ ંતરંુત જ પરંુૂ કરી ર્ઉં,  આ પ્રકારની હાયવોય 
કરીને કામ કરવાની રીત યોગ્ય નર્ી ! આપણને  એમ ર્યા કરે છે કે જે કામ હાર્મા ંર્ીધુ ંછે તે પરંુૂ કયાથ 
પછી નનરાતં ર્ઇ જશે ! પરંત ુ વાસ્તનવકતા  એ નર્ી. ઉચાટ સારે્ કામ કયાથ પછી આળસ અને ખાર્ીપો 
આવે છે ! અને ફરી કામ કરવાની પ્રવનૃિ ર્ાય છે અને તે કામને સમાતત કરવાની ઉતાવળ ર્યા કરે છે !!    
હ ે સાધક! દેહાત્મ બદુ્ધદ્ધર્ી પ્રાતત, મળેર્ા ં કમોની કતતૃ્વને નષ્ટ કરવા માટે આ પ્રમાણે કરો. શાનંતર્ી, 



આરામર્ી ઉર્ો, સખુ સતંોષર્ી નનત્ય કામ કરો . શાનંત પવૂથક દૃઢતાર્ી ચાર્ો, તમારા બધા કાયોન ે
આરામર્ી, આનદંાનભુવ ર્તેા ંર્ેતા ંકરો.  

૧૯. સાધકનો વારંવાર સારપ માટેનો દુરાગ્રહ પણ બાધક સાબબત ર્ઇ શકે છે. દા.ત. પરમ સાત્ત્વક હોવા 
છતા ંઅમારામા ંહજુ વધારે સાત્ત્વકતા આવતી નર્ી, એવુ ં નવચારી કેટર્ાક મનષુ્યો દુ:ખી જોવા મળે છે ! 
સારંુ કરવુ,ં સારા બનવુ,ં હજુ પણ વધારે સારા રહવેુ,ં આ રીતે સારપોની બાબત ેખબૂ  નવચારવાર્ી પણ 
નવક્ષેપ અને મન: ક્ષોભનુ ંકારણ બને છે !! સારાશં—સાધકનુ ંસત્વાબભમાન ક્યારેક સ્વરૂપને આચ્છાહદત કરે 
છે. તે માટે સાધકે સત્વગણુોની બચિંતા છોડીને ગણુાતીત ની ક્સ્ર્નત પ્રાતત કરવી જોઇએ.  

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

 

 

પ્રકરણ- ૨૦ 

વિિોહ્મ ના સાધન 

 પ્રત્યેક વ્યતતીના બ ેરૂપ હોય છે.—એક કૃનત્રમરૂપ અને બીજુ ંનનજરૂપ.  તેવી  જ રીતે ઇશના ંપણ બ ે
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 કરવામા ંઆવે છે તેવો જ તેનો અર્થ કરવો તે. ર્ક્ષ્યાર્થનો અર્થ છે 
તે શબ્દો પર નવચાર કરવા ઉપરાતં તેની પાછળ શુ ંભાવ છે એને સમજવો. જીવ અને નશવના વાચ્ય સ્વરૂપ 
બભન્ન- બભન્ન છે. કોઇ આધાર વગર એમ ર્ાગવુ ંકે ‘‘ હુ ંનામ યતુત શરીર છ.ં’’ આ જીવનો ર્ક્ષ્યાર્થ છે. નામ- 
રૂપ- ગણુર્ી યતુત જીવ અને નશવએ બને્નનો એ કજ વાચ્યાર્થ ર્વો  અસભંવ છે, પરંત ુ જયારે આપણ ે
ર્ક્ષ્યાર્થને જોઇશુ ંતે નનજ સ્વરુપ જીવ અને નશવ એક જ છે. આ તાતવીક નસદ્ધાતંને જાણીને સાધકે ‘‘નશવોહ-ં
નશવોહ’ં’ નુ ંઉચ્ચારણ કરતા કરતા; પરમાનદંની ક્સ્ર્નતમા ં રહવેાનો અભ્યાસ કરતા રહવેુ ંજોઇએ. 

 સાધક, ‘નશવોહમ’ એમ કહવેા ર્ાગે છે, ત્યારે તે ન જાણનારા ર્ોકો, 'આ શરીરધારી પોતાને નશવ 
સમજવા ર્ાગ્યો છે'  અર્વા તો ' સવથકતાથ નશવ એ હુ ંજ છ,ં એવો અહકંાર રાખે છે' એવુ ંસમજે છે. “નશવે તો 
જગતના નનમાથણ કયુથ છે તો ત ુ ંનશવ કેવી રીતે ર્ઇ શકે? તને શુ ંકરતા ંઆવડે છે?  શુ ંત ુ ંએક સફેદ વાળને 
કાળો કરી શકે છે ! જયારે તને આટલુ ંપણ નર્ી આવડતુ ંતો ત ુ ંકેવી રીતે નશવ હોઇ શકે?” એવુ ંઉપેક્ષાર્ી 
કહ ેછે. જો સાધકને અનભુવ નહીં હોય અને એનુ ંકહવેુ ંમાત્ર દેખાડો હશે તો તેને અજ્ઞાનીઓના આક્ષેપમા ં



સત્યતા દેખાવા ર્ાગશ ેઅને તેને જીવ-નશવ ઐક્ય નસદ્ધાતં ઉપર શકંા ર્વા ર્ાગશે, પરંત ુજો સાધક આ 
ઐક્યતાના મમથને જાણે છે તો તે એ બકવાસને જરાય મલૂ્ય આપશ ેનહીં. 

  એક અનભુવી સાધક પોતાના ઘરની છત પર એકર્ો –એકર્ો જ ‘નશવોહમ-્ નશવોહમ’્ કહીને 
આનદંર્ી ફરી રહ્યો હતો. તે વખત ેતેનો પડોશી પણ તેના ઘરની છત ઉપર બઠેો હતો. તેને આ સાધકનુ ં
વારંવારનુ ં નશવોહમ-્નશવોહમ ્નુ ંઉચ્ચારણ સહન ન ર્ય.ુ તેણે ક્રોધમા ંઆવીને સાધકને પછૂયુ,ં ‘‘તમ ેકોઇ 
કારણ વગર વારંવાર ‘હુ ંનશવ છ-ં હુ ંનશવ છ’ં એવુ ંશા માટે બબડી રહ્યા છો? જો તમે ખરેખર જ નશવ છો તો 
આ અગાસી નીચે કૂદકો મારી કૂદી પડો. જો તમને કયાયં પણ વાગશે નહીં તો હુ ંમાની ર્ઇશ કે તમે નશવ 
છો.’’ આર્ી તે સાધક શાનંતર્ી બોલ્યો, “ તમે સમજો છો તે મજુબનો શરીરરૂપી નશવ હુ ંનર્ી. હુ ંસવથવ્યાપી 
સત ્બચત ્રૂપ નશવ છ.ં  તમે મને એવી કોઇ જગ્યા દેખાડો કે જ્યા ંતે ન હોય, તો હુ ંકૂદી જઇશ”. આ ઉિર 
સાભંળીને ટીકાખોર ચપુ ર્ઇ ગયો ! 

 દરેક વ્યક્તતને આનદંમા ં જ રહવેુ ં છે. જો સાધક સ્વયનંી આનદંરૂપતાને ઓળખીને ‘નશવોહમ-્
નશવોહમ’્ નુ ં ઉચ્ચારણ કરે છે તો એનાર્ી કોઇને શુ ં નકુસાન ર્યુ ં કે દોષ ર્ાગ્યો? એવુ ં કહિેાથી દોષ 
લાગિો નથી, એિલ ુજ નહહ પણ પોિાનુ ંવનજથિરૂપ છે એિો  આનદં મેળિિાનો આ જ એક માત્ર ઉપાય 
છે.  

નશવોહમના ઉચ્ચારણના અનતરેકર્ી અધ્યાત્મસાધકમા ંઅહકંાર આવે છે, એ જ અનેક વ્યક્તતઓનો 
મખુ્ય આક્ષેપ હોય છે ને? પરંત ુવાસ્તનવકતા તો એ છે કે અબભમાન પરેૂપરૂૂ ં નનકળી ગયા પછી જ મખુર્ી 
નશવોહમ્નુ ંઉચ્ચારણ ર્ાય છે. ટીકાખોરોને માટે તો ‘નશવોહમ’ ક્સ્ર્તીને સમજવી જ મશુ્કેર્ છે. “હુ ંનામ-રૂપ-
દેહ નર્ી. જે સત્ય અનધષ્ઠાન છે તે જ પરમાનદં મારંુ નનજ સ્વરૂપ છે અને હુ ંતે જ છ”ં સાધક દ્વારા નશવોહમ ્
કહવેાનુ ંતાત્પયથ આ છે.  

 આનદં તમારંુ મળૂ સ્વરૂપ છે, આ તમારી જાગીર છે ! તે હમણા ંજ આ ક્ષણે નસદ્ધ છે. તેને પ્રાતત 
કરવુ ંખબૂ જ સહલેુ ંછે. આ આપણામા ંજ દેહ-મન વગરેેની પાછળ છે. આપણે આગળ જોતા હોવાર્ી જ ત ે
અપ્રાતત છે.  પણ જો પાછ ંફરીને જોઇશ,ુ અર્ાથત ્અંતમુથખ ર્ઇને એ જાણીશુ ંકે આપણે જ દેહ-મન વગેરેની 
અનધષ્ઠાન વસ્ત ુછીએ, તો તે આ જ ક્ષણે પ્રાતત છે.  

 રામ-રામ નો જપ કરીએ, ત્યારે રામને બહાર જોવાનો નર્ી, પણ રામ-રામ એવુ ંકહતેા કહતેા રામ 
જ ર્ઈ જવાનુ ંછે. અમને એક િાર દેખાઇ જિો રહનેાર રામ નથી જોઇિો પણ અખડંરૂપે મળિાિાળા 
આિમારામ જોઇએ છે. દૂરનો રામ ર્ાબંા સમય સધુી ભક્તત કયાથ પછી એકાદ વખત પ્રસન્ન ર્ઈ એકાદ ક્ષણ 
ભેટ આપી સ્વસ્ર્ાને પરત જાય છે. ભતતે તે એક ક્ષણના ંદશથન માટે પોતાનુ ંઆખુ ંજીવન વ્યતીત કરવુ ંપડે 
છે ! કેટર્ીક વ્યક્તતઓ એવા સાક્ષાત્કાર બાબતે કહ ે છે કે અમને અમકુ વષથમા,ં અમકુ મહહનામા,ં અમકુ 



તારીખ,ે અમકુ હદવસે, અમકુ વાગ્યે ધનધુાથરી શ્રીરામના ંપ્રત્યક્ષ દશથન ર્યા ંહતા ! આનો અર્થ એ જ અર્થ 
ર્ાય ને કે એકવાર દશથન ર્ઈ ગયા પછી આ જ હદવસ સધુી ફરી દશથન નર્ી ર્યા. આપણને આ પ્રકારના ં
ક્ષબણક દશથન આપનાર રામ સારે્ મરુ્ાકાતની આવશ્યકતા નર્ી. પણ અખડંપણ ેપરમાનદં આપી એકત્વ 
ભાવર્ી રહનેારા રામની અપેક્ષા છે. જીવ-નશવની એકતાને જાણીને નશવરૂપ ર્યેર્ા જ્ઞાની પરુુષ જ મહાત્મા 
છે. કારણકે િે અલ્પ જીિભાિ નષ્િ કરીને મહાન આત્મા થઇ ગયા છે. િે પહરપણૂત બ્રહ્મથિરુપ થઇ ગયા છે. 
િેઓ જ વત્રભિુનમા ં શે્રષ્િ ! એ અનભુિી વિિરૂપ મહાત્માઓના પરમાનદંની સરખામણી કોઇ પણ 
વિષયાનદં િગેરે જેિા ફળની સાથે ન કરી િકાય. અન્ય તમામ ફળ ઔપાનધક, કૃનત્રમ, નવકારી અને 
નાશવતં છે. તેઓ બધા સ્વતનવત ્ છે. પરમાનદંરૂપી સત્યફળની તરુ્ના સ્વતનના અનેક નમથ્યા ફળો સારે્ 
ર્ઈ શકે ? અનેક ખોટા ભેગા કરીએ તો પણ એક સાચુ ંકદી ર્શે? નહી. એ બધા ખોટા એકઠા ર્ઇ જાય તો 
એક મોટંુ જૂઠ્ઠાણુ ંજ બની શકે છે, પણ સાચુ ંકદી નહી જ ર્ાય!  આપણો પ્રયત્ન આ જ રીતે ચાર્ે છે. આપણે 
બધા નાના–ંનાના ંઔપાવધક સખુને ભેગા ંકરીને એક મોટંુ સખુ મેળિિાના અિક્ય પ્રયત્નમા ંલાગેલા છીએ 
! જે અત્યાર સધુીની મહનેતર્ી મેળવી શકાયુ ં નર્ી, તે ભનવષ્યમા ં પણ સાધ્ય ર્વુ ં અસભંવ છે એવો 
બોધપાઠ આપણે શા માટે ર્તેા ન આવડે?  

 જીિનમા ં થિયનંો અનભુિ જ િમારો વિક્ષક છે- જીવનનુ ંપસુ્તક તમારા હાર્મા ંછે. આ જીવનરૂપી 
ગ્રરં્નુ ં જ્યારે આપ મનન કરશો ત્યારે એવુ ં જોવા મળશે કે આપણે ગમે તેટર્ી મહનેત કરીશુ ં તો પણ 
આપણુ ં  દુ:ખ દૂર ર્યા નર્ી. ભાવી પહરક્સ્ર્નતના નવષયોનુ ંખેંચાણ ઓછ ંર્યુ ંનર્ી. આપણી સમસ્યાઓ 
સમાતત ર્ઇ નર્ી! આ આપણી સખુ પ્રાતત કરવાની રીનત કેવી છે. જીવનમા ં આવનારી મશુ્કેર્ીઓને, 
દુ:ખોને ર્ોડુકં ઓછ ંકરી દીધુ ંતો તેને જ સખુ માનીએ છીએ, અને આપણુ ંઆખુ ંજીવન સદાય આવતી 
રહતેી મસુીબતોના નનવારણમા ંજ પસાર ર્ઇ જાય છે ! તાત્પયથ - સખુ કોને કહવેાય, એ આપણને અંત સધુી 
સમજમા ંજ નર્ી આવતુ.ં આપણ ેસમજ્યા અનસુાર  દુ:ખ, વ્યાનધ અન ેખામીઓનો નાશ કરવો, એ સાચ ુ
સખુ નર્ી. માર્ા ઉપરનો ભાર નીચે ઉતારતા ંજ ર્ોડો સમય હર્કાપણુ ંર્ાગ ેછે, તે રીતનુ ંઆપણુ ંસખુ છે. 
પરંત ુએક ભાર ઉતારતા જ તરત બીજો બોજો નાખવા માટે માયાદેવી નસધ્ધ જ છે! થિયમંા ં ક્થથિ થિત:્ 
વસદ્ પહરપણૂત  આનદં જ સાચુ ંસખુ છે. 

 જ્ઞાની પરુુષ આનદં નવગ્રહ, આનદંની સાકાર મનુતિ જ છે! તેમનામા ંદુ:ખનો પ્રવેશ જ નર્ી. કારણ કે 
દુ:ખ ર્વા માટે કોઇ ને કોઇ કારણ હોવુ ંઆવશ્યક છે. વ્યવહારમા ંજયારે કોઇ દુ:ખી  ર્ાય છે, ત્યારે આપણ ે
તેને પછૂીએ છીએ કે, ‘શુ ંર્ઇ ગયુ?ં’ ‘શુ ંકોઇએ કંઇ કયુથ છે?’ કહવેાનુ ંતાત્પયથ એ  છે કે દુ:ખ ર્વાનુ ંકારણ 
બીજાઓ હોવા જોઇએ પરંત ુજ્ઞાની પરુુષ માટે કોઇ બીજો છે જ નહીં એટર્ા માટે ત્યા ંદુ:ખનો અભાવ છે. એ 
જ રીતે દુ:ખ ર્વા માટે દુ:ખ નો અનભુવ કરવાવાળંુ પણ કોઇ હોવુ ં જોઇએ. જ્ઞાની પરુુષમા ં ‘‘હુ’ં’ જ ન 



રહવેાને ર્ીધ,ે ‘દુ:ખ આપનારંુ પણ કોઇ નર્ી અને દુ:ખ અનભુવનારંુ પણ કોઇ નર્ી’ એવુ ંહોવાર્ી જ્ઞાની 
પ્રત્યક્ષ આનદંમનૂતિ ર્યેર્ા હોય છે. 

દરેક વ્યક્તતનુ ંર્ક્ષ્ય, શાશ્વત શાનંત પ્રાતત કરી ર્વેી એ જ છે. પણ તેઓ માગથ ભલૂ્યા છે. તેમને જવુ ં
છે હદલ્ર્ી અને બેસી ગયા છે બેંગ્ર્ોર જનારી ગાડીમા ં! ગમ ેત ેગાડીમા ંબેસી જઇએ કે સ્ટેશન પર પહરે્ી જે 
ગાડી આવે તેમા ંબેસી જઈએ તો આપણુ ંગામ આવશે? ઈચ્છા તો છે સખુ નામના ગામે જવાની, પરંત ુએ 
નવચાર કયાથ વગર કે ત્યા ંજવા માટે કઇ સાધના રુપી ગાડી પકડવાની છે, જે ર્ૌહકક ઉપાયોની ગાડી સામ ે
મળી તેમા ંજ બેસી જવાર્ી સખુનગર પહોંચી શકીશુ?ં  

 જ્ઞાની પરુુષનુ ંઉઠવુ,ં બેસવુ,ં ઊભા ર્વુ,ં સવૂુ,ં બોર્વુ ંબધુ ંજ આનદંપવૂથકનુ ં હોય છે. સારુ, જ્યારે 
જ્ઞાની પરુુષની રહણેી આ રીતની છે તો સાધકે આ રીતે રહવેામા ંશુ ંવાધંો છે.  િમને પણ જ્ઞાની પરુુષની 
માફક હરપળે આનદંમા ં રહિેા કેમ ન આિડે? તમે કારણ વગર બચિંતાર્ી ઘેરાયેર્ા રહીને સખુ-દુ:ખ, માન-
અપમાન વગેરે દ્વન્દ્ધની કલ્પના કરતા રહીને અનેક નવકલ્પોની જાળમા ં  પોતાને શા માટે ફસાવો છો? 
ઉપાધીમા ંતો ખામીઓ હોય જ છે. કામ કરવાવાળા મોટેભાગે એમ કહ ેછે કે ‘‘અમે તો કામ સરુ્ભ છે એમ 
સમજીને શરૂ કયુથ હત ુ.ં પણ એમા ંતો બહુ જ ત્રાસ અને કષ્ટ છે” એવુ ંઆપણ ેસવથત્ર સાભંળીએ છીએ ને? ખરંુ 
છે, ઉપાનધ એ આ કામનુ ંર્ક્ષણ જ છે. તેને સત્યત્વ અને મહત્વ આપીને આપણે જાતે જ દુ:ખી ર્ઇએ છીએ, 
હવે આપણ ેજાતે જ સખુી ર્વુ ંપડે.  

 જો િમે પોિે સખુી નથી થઇ િકિા િો આ સસંારમા ંઅન્ય કોઇ પણ િમને સખુી નથી કરી િકતુ ં! 
જજંાળો તો બદર્ાતી રહ ેછે. તમે અહકંાર રુપ ર્ઈને સતત બદર્નારી ઉપાધીઓની ઉણપોર્ી હમેંશા ત્રસ્ત 
રહતેા હોવ, તો એમારં્ી તમને કોણ છોડાવી શકે? જો િમે અધ્યાત્મના યોગ્ય ઉપાયો વારા થિય ં સખુરૂપ 
થઇ જિો, િો આખા વત્રલોકમા ં િમને કોઇ દુ:ખી નહહ કરી િકે ! તાત્પયથ- સખુ-દુ:ખ તમારા હાર્મા ંછે, 
બધંન-મોક્ષ એ પણ તમન ેઆધીન જ છે. જો સખુનુ ંસ્ર્ાન ઓળખી તેનો અનભુવ કરી ર્ેશો તો, સખુની 
કોઇ કમી છે જ નહીં. 

 જ્ઞાની પરુુષોને પજૂનીય શા માટે માનવામા ંઆવે છે? કારણકે તેમણ ેબ્રહમાનદંરૂપી માનવીય ર્ક્ષ્ય 
સધુી પહોંચી ગયા છે એટર્ે! આ એક વાત નસવાય, તેમના બાહ્ય રૂપમા ંકોઇ ફરક નર્ી હોતો ! અનભુવી 
જ્ઞાની પરુુષો કાઇં એમ.એ, પી.એચ.ડી નર્ી હોતા કે સસં્કૃત પહંડત પણ નર્ી હોતા. તેઓ ખબૂ સુદંર પોશાક 
પહરેે છે કે? તો ત ેપણ નહહ. તેઓ સીધા ંસાદા ંવસ્ત્ર પહરેે છે કે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે.સ્વય ંપરમ પદ 
સધુી પહોંચી બીજાઓને પણ તે પદ મેળવી આપનાર જ્ઞાની પરુુષોનુ,ં આ રીતે સવથ દૃષ્ટીર્ી સવથ સામાન્ય 
દેખાવુ ં યોગ્ય જ છે. કારણ કે જ્ઞાનનુ ં મખુ્ય ર્ક્ષણ છે નનરહકંાહરતા અર્વા સામાન્યત: સરર્તા. જ્ઞાની 
પરુુષોમા ં‘હુ’ં ભાવ રહતેો નર્ી. તેઓમા ં ‘હુ’ં આવો છ,ં હુ ંતેવો છ’ં એવુ ંકહવેાવાળો જીવભાવ નષ્ટ ર્ઇ ગયો 



હોય છે. ‘હુ’ં ની સાર્ે ‘તુ’ં પણ આવે જ છે. અર્ાથત ‘હુ-ંતુ’ં ભાવ દૂર કરી નનરાબભમાન ર્ઈ સરર્તાર્ી વતથન 
કરવુ,ં એ જ જ્ઞાની પરુુષનુ ંમખુ્ય ર્ક્ષણ છે  

 જ્ઞાનીપરુુષના નનરાબભમાનનુ ં રહસ્ય એટર્ે બધા જોડે તેમની વતથણ ૂકં ‘તમ ેકહો તેમ’ એ પ્રકારની 
હોય છે. એવુ ંકહવેામા ંહરકત નર્ી કે જ્ઞાની પરુુષ એક સ્વચ્છ દપથણની જેમ હોય છે. દપથણને મખુ છે કે? ત ે
જોવાવાળાને તેનુ ં પ્રનતબબિંબ જ દેખાડે છે. આ રીતે અનભુવી જ્ઞાની પરુુષ નનમથળ, નનરાબભમાની અખડં 
સચ્ચ્ચદાનદં ક્સ્ર્નતમા ંરહ ેછે અને તેમની સામે આવનારા ર્ોકો જેવા ર્ાય છે- શ્રીમતં સાર્ે શ્રીમતં, ગરીબ 
સાર્ે ગરીબ, સખુીની સારે્ સખુી અને દુ:ખીની સારે્ દુ:ખી હોય છે! જો કોઇ ધનનક વ્યક્તત તેમની પાસે આવે 
છે તો તઓે એક ધનવાનની જેમ જ તેન ેસર્ાહ સચૂન કરે છે. શ્રીમતંને ખોટ જાય તો ‘ર્યુ ંતે ર્યુ,ં છોડી 
દે!’ એમ ધનનુ ંકોઇ મલૂ્ય જ ન હોય એમ બોર્ે છે. જો કોઇ નનધથન તેમની પાસે આવે છે તો તેઓ એક 
નનધથનની જેમ જ તેની સાર્ ેવ્યવહાર કરે છે અન ેનશખામણ આપે છે કે આવક કરતા ંવધારે ખચથ નહહિં કરવો 
જોઇએ, પસૈાને બચાવીને રાખવા જોઇએ. તાત્પયથ - જ્ઞાની પરુુષ બધુ ંજ ર્ઇ જાય છે. ત ેસાધ્ય ર્વા માટે 
તેમનો ‘‘હુ’ં’ દૂર ર્યો હોય છે. જ્ઞાનીમા ં‘‘હુ’ં’ શેષ રહ્યો હોય તો તેઓ બધ ુર્ઈ ન શકત.  

 જ્ઞાની પરુુષો પ્રત્યે પજૂ્યભાવ રાખીને તેમની ભક્તત કરવી જોઇએ. એનુ ંમહત ફળ છે. આપણ ેજેની 
પજૂા કરીએ છીએ, જેને પે્રમ કરીએ છીએ તેમના ગણુ આપણામા ં આવે છે. આપણા હહન્દુ ધમથમા ં એવુ ં
કહવેામા ંઆવ્યુ ંછે કે નગરમા ંકોઇપણ સાધ ુઆવે તો તેમનુ ંદશથન કરવુ ંજોઇએ. સાધ ુઅખડં મૌની હોય કે, 
ર્ોકો સાર્ ેન બોર્તા ંચપૂ બેઠેર્ો હોય, તો પણ તેના દશથન કરવા એવો નનયમ છે. સાધનુા દશથન કરી ર્ોડો 
વખત તેમના પહરસરમા ં રહવેામા ં તેર્ી પણ વધારે પ્રયોજન છે. તનેાર્ી આપણા હ્રદયમા ં નવશાળ 
ભાવનાઓનો સચંાર ર્ાય છે. “શે્રષ્ઠ ધ્યેય રાખવાવાળા એકાદ કોઇ તો છે, તેમનુ ંદશથન કરીને આપણે પણ 
શે્રષ્ઠત્વને પ્રાતત કરી શકીશુ ંકે કરી ર્ઇશુ”ં એવો ભાવ દશથનાર્ીના મનમા ંઆવે છે. ત્યા ંગયા પછી તેટર્ા 
પરૂત ુ ં ય કેમ ન હોય પણ તેમના ખરાબ ગણુ દૂર રહ ે છે ! આ ર્યુ ં કેવળ દશથનનુ ં ફળ, હવે જો જ્ઞાની 
પરુુષનો આશ્રય ર્ઈને તેમની ભક્તત કરવામા ંઆવે તો તે ગરુુભતતની વનૃિ જ બદર્ાઇ જાય છે. જ્ઞાની 
પરુુષ સદ્દભાિી ભતિોના અહંકારનો નાિ કરીને િેમને પોિાની જેિા બનાિી દે છે.  

 હવ,ે ફરી મળૂ નવષય પર આવીએ- પરબ્રહ્મના ંતમામ ર્ક્ષણો આત્મામા ંહોય છે એમ કહીએ  તો 
પછી આત્મા જ બ્રહ્મ કેમ નહીં? એમ કહવેામા ંઆઘા પાછા કેમ ર્ાઓ છો? એનાર્ી તમને શુ ંનકુસાન ર્શે? 
નકુસાન તો કયારેય નહીં, પરંત ુબ્રહ્માતમૈક્ય જ્ઞાનર્ી મહત ર્ાભ જ ર્ાય છે. આ જાણનારાનો સકુંબચત ભાવ 
દૂર ર્ઇ જાય છે. ભેદભાવ નર્ી રહતેો. અખડંપણે આનદંની પ્રતીનત ર્ાય છે. બધા પર એકાત્મતાનો 
નન:સીમ પ્રેમ ઉદય પામ ેછે. એટર્ા માટે સાધકે ‘હંુ સચ્ચ્છચદાનદં પહરપણૂત વિિરૂપ ્ જ છં’ આ ભાિમા ં જ 
રહીને ‘વિિોહમ-્વિિોહમ’્ એમ કહવેુ ંજોઇએ. આપણ ેમનન પવૂથક જેવુ ંકહીએ છીએ તેવી આપણી ક્સ્ર્નત ર્ઇ 
જાય છે. પ્રાત:કાળ નનત્ય અડધો કર્ાક- એક કર્ાક તન્મયતાર્ી આ નશવધ્યાન કરવુ ંજોઇએ. એમા ંકોણ ના 



કહશેે? શુ ંએવો કોઇ નનયમ છે કે જાગ્યા પછી ધ્યાન ન કરવુ?ં જો એમ કહશેો કે ‘એવો કોઇ નનયમ નર્ી. 
પણ અમે જ ધ્યાન નર્ી કરતા!ં’ તો બધી ભરૂ્ સાધકની છે.  

  આપણી પાસે સખુી ર્વા માટે પરૂતો વખત હોવા છતા ં પણ આપણે સખુી નર્ી ર્ઇ શકતા !  
સવારે-સાજંે ફરવા જવાની કોઇ ના પાડે છે? ઘરમા ં માથુ ં દુ:ખિા ન આિે ત્યા ં સધુી ગપ્પા મારિા કરિા ં
િાિં ચચતે્ત થિચ્છછ હિામા ં ફરિા કેમ ન જઈએ? આ રીતે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે વહરે્ી સવારે ધ્યાનર્ી 
મળનારા શાતં સખુનો અનભુવ કેમ ન ર્ઇએ? રોજ મોડા ઊઠવાનુ,ં પછી સમય ર્ઈ ગયો એટર્ે આકુળ 
વ્યાકુળ ર્ઇને ઘરના બધા સારે્ ઝઘડવાનુ ં ! આના કરતા તો અમ ેઉપર સચૂવ્યા પ્રમાણ ેપ્રભાતે ઉઠી, 
શાનંત- સખુ –સમાધાનના ખજાના જેવુ ંઆત્મધ્યાન કરવુ ંસારંુ નર્ી? 

  અહહિં એમ કહ્ુ ંછે કે નશવોહમ ્ઘ્યાને અભ્યાસ એમ કહ્ુ ંતો પણ તે કષ્ટદાયક ન હોઇ સખુદાયી છે. 
નામ ભર્ે ઔષધ એવુ ંકહ્ુ ંપણ, તે સાકર મેળવેલુ ંદૂધ જ છે ! આ સાધનામા ંજરા પણ શ્રમ ન હોઇ તેમા ં
પણૂથ સખુ જ છે, અને જયારે એમ જ છે તો એને કરવામા ંપાછળ વળી કેમ જોવાનુ?ં ધ્યાનાભ્યાસ સખુરૂપ 
છે, એવુ ંતમે જાણ્યુ ંહશે તો તેનો કંટાળો નહહ કરો. અમતૃ ગમે તેટલુ ંપી  ર્ીધુ ંહોય તો પણ વઘારે પીવાની 
જ ઈચ્છા કાયમ રહ ેછે. તે રીતે આ સાધન પણ આપણને વહાલુ ંર્ાગવુ ંજોઇએ. તે છોડી કલ્પનારુપ ર્ઈ 
દોર્ાયમાન ર્તા,ં ભાનવ હહસાબ કરતા,ં શુ ંકરંુ? કેવી રીતે કરંુ? એવો પચંાક્ષરી જપ કરતા ંરહીને દુ:ખી શા 
માટે ર્ાઓ છો?  

તમને સ્વઉન્નનતની સખુકારક ક્સ્ર્નતમા ંરહવેામા ંશુ ંકષ્ટ છે? આપણે કારણ વગર જ સસંારમા ંઅનેક 
જવાબદારીઓ પોતાની ઉપર ર્ઇને ત્રસ્ત ર્ઇએ છીએ ! આ સસંારની ક્સ્ર્નત-ગનત અનવરત ચાર્તી જ રહ ે
છે. જગત અને સમાજની ભઠ્ઠીમા ંજે ર્વાનુ ંછે તે ર્તુ ંજ રહ ેછે. એિલા માિે િમે િમારા ભાગનુ ંજે કામ છે. 
િે કરી, બાકીનો ભાર પોિાની ઉપર લેિાનુ ંબધં કરિો િો િમને જોઇએ એિલુ ંસમાધાન મળવુ ંિક્ય છે.  
કાયદા- કાનનૂ, અનકૂૂળતા-પ્રનતકૂળતા, વષાથ, ખેતીના પાકના ભાવમા ં ચઢઉતર, ભાઇભાડુંઓ, પત્ની-
બાળકોના વતથનમા ંપહરવતથન ર્ાવવાના પ્રયાસ- એ બધી તમારા સામથ્યથ બહારની અનેક બાબતો અંગે 
નવચાર કરીને તમે ર્ેવા દેવા વગરના ફફડો છો. તમારે તમારા વાસ્તનવક કમો કરતા ંઅભાસી કમો પાછળ 
વધારે સમય પસાર કરી રહ્યા છો. ખરેખર તો તમારે ખાસ કરવા યોગ્ય કામો તો ખબૂ જ ઓછા ંછે. જે કામ 
સહજમા ંજ ર્ઇ શકે એવુ ંછે તેની કલ્પનાઓમા ંજ ઘણો સમય બગાડી નાખો છો. કલ્પનાની જાળ વધારે 
પાર્રવાર્ી વધારે કામ ર્તુ ંનર્ી. દસ વખત એમ કહતેા ંરહવેાર્ી કે ‘આ કામ કરવાનુ ંછે’, કામ તો ર્વાનુ ં
હોય એટલુ ંજ ર્ાય છે. અને કાઇં કહ્યા વગર સહજ રીતે કરવામા ંઆવે તો પણ  કાયથ તો એટલુ ં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 પરૂૂ ંર્ાય છે. પણ સાવથનત્રક રીત એવી છે કે દસ પ્રકારની કલ્પનાઓ કરી, બચિંતા કરી, 



અંતે તો એ જ કહવેામા ંઆવે છે કે ‘જે ર્વાનુ ંછે તે ર્વા દો !’  પણ સાધક શરૂઆતમા ં‘જે કંઇ ર્વાનુ ંછે તે 
ર્ઇ જવા દો’ એમ કહી સમાધાનમા ંરહ ેછે.  

  હ ેસાધક, તમ ેહમંેશા નનનવિકલ્પ આનદંમય ક્સ્ર્નતમા ંરહવેાનો અભ્યાસ કરો. રામરૂપ ર્ઇને રહો. 

તેનો ઉપાય છે ॐ અર્વા તમારા ગરુુએ આપેર્ મહામતં્રનુ ંઉચ્ચારણ કરતા રહો. જો એવી રામ ક્સ્ર્નતમા ં
વાસ્તનવક રામ ધ્યાન ન કરતા,ં અજ્ઞાન-અહકંાર યતુત ર્ઇને રામ-રામ નામનો ગમે તેટર્ો જપ કરશો તો 
પણ તે ઉપયોગી નહી ર્ાય! એક કરોડ જપ કરવા, તરે કરોડ જપ કરવા, કે સાવથજનનક જપ કરવા, એવુ ં
કહતેા રહીને સસંાર તે તરફ ખેંચાઇ રહ્યો છે. ર્ોકો પણ તેને ધમથનો સાર સમજે છે. પરંત ુઆ બધુ ંમાત્ર એક 
પોકળ દેખાવ છે ! કારણકે કોઇ પણ સાધના કરીએ તો તે ક્યા ઉદે્દશ્ય માટે કરીએ, કઇ ભાવનાર્ી કરીએ, જો 
એ જ ખબર નર્ી અને તેને યતં્રવત ્કરીશુ ંતો તેનુ ં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 કહરે્ ક્સ્ર્નતમા ં‘ઓમ રામ’ અર્ાથત ્‘હુ ંરામ છ’ં એવી અર્થ સહહત તદાકારની આનદંની 
ક્સ્ર્નત અનભુવતા રહીને નામ સ્મરણ કરવુ ંજોઇએ. આ સસંારમા ં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 પહરક્સ્ર્નતમા ંજમવા બોર્ાવવુ ંબીજી તરફ. કોઇ 
કોઇ ક્ષેત્રમા ંજમણવારો રાખવામા ંઆવ ેછે. તેમા ંત ેજ હદવસે ઘઉં-ચોખા ખરીદી, ચોખા વીણી, ઘઉં દળવા 
કોઇને મોકર્ ેછે ! તો ઘી ખરીદવા બાજુના ગામમા ંકોઇને મોકર્ ેછે. એમ બધી સામગ્રી ભેગી કરી રસોઇ 
ર્તા સધુીમા ંસાજં પડી જાય છે !! આ રીતે એકબીજાનુ ંમોઢુ ંજોતા બેસી રહવેુ ંપડે એવા જમણવાર જેવા 
અન્ય સાધનો છે. અને બરાબર અબગયાર વાગ્યે ર્ાળીઓ પીરસી મેજબાની કરવા જેવુ ં આત્મધ્યાનનુ ં  
સાધન છે. 

  તમારે સાસંાહરક કાયો કરવા હોય તો કરો. પરંત ુતે બધા પોતાનુ ંસવથસ્વ છે એમ માનવાની જરૂર 
છે ખરી? એ કામનુ ંવાસ્તનવક મહત્વ જાણ્યા બાદ તે કામ માટે આવવુ-ંજવુ,ં કહવેુ-ંસાભંળવુ ંવગેરે નાની-
નાની બાબતો નવષે મનમા ંમાર્ાકૂટ કરવાની આસક્તત હોવી જોઇએ? ના. આટલુ ંબધુ ંઆધ્યાત્ત્મક શ્રવણ 
કયાથ પછી પણ અહીંર્ી બહાર નીકળતા ંજ તમે સાસંાહરક કલ્પનાઓમા ંગળા સધુી કેમ ડૂબી જાઓ છો? 
તમને વ્યવહારને કેટલુ ંમહત્વ છે તે જાણે તેટલુ ંજ આપી વ્યવહાર કરતા ંકેમ ન આવડે? 

  સાધન બ ે પ્રકારના ં હોય છે- પારંપાહરક સાધન અને સાક્ષાત ્ સાધન. પારંપાહરક સાધન એટર્ ે
ક્રનમક ફળ આપનારંુ અને સાક્ષાત સાધન એટર્ ેસાધન કયાથ ક્ષણ ેજ ફળ આપનારંુ. પારંપાહરક સાધનને 
નપપીબર્કા માગથ અને સાક્ષાત ્સાધનને નવહગંમ માગથ પણ કહ ેછે. સસં્કૃતમા ંનપપીબર્કાનો અર્થ છે કીડી અને 
નવહગંમનો અર્થ છે પક્ષી. કીડી ધીરે-ધીરે વકૃ્ષ પર ચડીને ફળ સધુી પહોંચ ે છે. વચ્ચે જો હવાની તેજ 
ર્હરેખી આવી જાય તો કીડી નીચ ેપડી જાય છે. તેને વળી ફરીર્ી મહનેત કરવી પડે છે. અર્ાથત ્ફળ સધુી 



પહોંચાડવામા ંતેન ેઘણો જ સમય ર્ાગે છે. પરંત ુપક્ષી એક વખત જ ઉડીને સીધુ ંજ ફળ ર્ટકે છે ત્યા ં
પહોંચીને તેનો સ્વાદ માણ ેછે. આ જ રીિે પરમાનદં રૂપી ફળનો િરિ થિાદ માણિાનુ ંશે્રષ્િ સાધન િમારા 
હાથમા ંછે. એમ હોિા છિા ંજો સાધક પરમાનદંરૂપી ફળનો થિાદ ન ચાખે િો એ એની કમનસીબી જ છે ! 
ઘણા ંસમય સધુી શ્રવણ  કરવા છતા ંજો તમે એમ કહો કે અમારે વ્યવહારના ંઘણા ંકામ પરૂા ંકરવાના ંછે. 
તેને પરૂા ંકયાથ કે તરંુત અને સાધનામા ંર્ાગી પડીશુ.ં જેમકે- દીકરીના ંર્ગ્ન કરવાના ંછે, દીકરાનુ ંભણતર 
પરૂૂ કરી તેને નોકરી મળે એટર્ે ર્યુ.ં પછી એમારં્ી અમે મતુત ર્ઇશુ,ં ત્યા ંસધુી નહી. આર્ી એ ખબર પડે 
છે કે આપન ેમાટે દીકરી-દીકરો જ શે્રષ્ઠ છે. એમના માટે વ્યવસ્ર્ા કરવી એ જ તમારા જીવનનુ ં પ્રમખુ 
કતથવ્ય છે. આ તો, તે બધાને આતયા પછી વધેર્ો પે્રમ ગરુુને અને તેના જ્ઞાનબોધને આપીશુ,ં એવુ ંકહવેા 
યોગ્ય જ છે ન?ે  

 કેિલાક સાધકો દરિષે અહીં થિા સપ્િાહ અથિા િાવંિકુિીરમા ંથિા ગણેિચતથુી જ્ઞાન સપ્િાહમા ં
આિીને ભાગ ન લેિાના ં કેિલાક કારણો બિાિે છે. જેમકે- ઘરમા ં ર્ગ્ન ર્વેાયા, પતુ્રની બબમારી કે 
કાયાથર્યમા ંર્ી રજા ન મળવી એવા કારણો બતાવે છે. આ રીતે બધા અમને ઇતર કારણો કહ ે છે, પણ 
ઇતર ર્ોકોને સતતાહનુ ંકારણ તે પૈકી એકપણ જણ કહતેો નર્ી! ‘‘ભાઇ, અમારે સતતાહમા ંજવાનો નનયમ છે 
આ કારણે અમ ેર્ગ્નમા ંકે રજાઓમા ંઆપની પાસ ેનહીં આવી શકીએ, એ જ સાધકો શુ ંઅન્ય ર્ોકોને એવુ ં
ન કહી શકે? તમારા આચરણ પરર્ી તમ ેકઈ વાતને જીવનમા ંમહત્વ આપો છો તેનો ખ્યાર્ આવ ેછે. આ 
બન્નેમારં્ી તમારે કોઇ એકને છોડવાનુ ંછે કે ઓછ ંકરવાનુ ંછે, એ તો સાચુ ંછે ને? પણ આના માટે તનેે છોડો. 
વ્યિહારના કામ માિે આત્માભ્યાસ અને િેના સાધનીભિૂ એવુ ં વનરૂપણ, સપ્િાહમા ંઆિવુ ંિગેરે છોડિો 
નહીં.  જીવ બ્રહ્મકૈ્યર્ી પરમોચ્ચ તત્વને જાણી આ આત્મધ્યાન રૂપી સાધના કરો ભાઇઓ! આ શ્રેષ્ઠ છે, સત્ય 
છે, નસદ્ધ છે અને આનદંમય છે.    

 

 

પ્રકરણ-૨૧ 

અધ્યાત્મ સાધન અનષુ્ઠાન 

આત્મા જ બ્રહ્મ કેમ નહહ ભાઇ!  બ્રહ્મના ંતમામ ર્ક્ષણો આત્મામા ં છે, એવુ ંકહ્યા પછી એ  બ્રહ્મ કેમ 
નહહ ? ગળપણ છે, કણયકુત છે અને સફેદ છે, એમ બધા ખાડંના ર્ક્ષણોન ેજોઇને આપણ ેનન:સકંોચ કહી 
દઇએ છીએ કે આ ખાડં જ છે, તે જ રીતે સત-બચત-આનદં વગેરે બ્રહ્મના ંતમામ ર્ક્ષણોર્ી યકુત આત્માને 
બ્રહ્મ શા માટે ન કહવેામા ંઆવે? જીવે પોતાની નનજક્સ્ર્નતને બ્રહ્મ એવુ ંન કહવેુ ંજોઇએ, તેનુ ંકારણ કહો. નહહ 



તો અમ ેજીવ જ બ્રહ્મ છે, એના કારણો બતાવીએ છીએ. જીવ ેપોતાની અલ્પતા છોડી, અમે જ પહરપણૂથ બ્રહ્મ 
છીએ એમ કહવેાર્ી તેને નનરનતશય આનદં મળે છે. આ મહા આનદંની પ્રાપ્તતને માટે તેણ ેએમ કહવેુ ંજોઇએ 
એટલુ ં જ નહીં, એવી પરમ ક્સ્ર્નત દરેક વ્યહકતનુ ં સ્વરૂપ હોવાર્ી આ જ હતેરુ્ી તેનુ ં અનસુરણ કરીને 
‘બ્રહ્માક્સ્મ’ કહવેુ ંએ તેનુ ંકતથવ્ય છે. 

આત્મજ્ઞાન આત્મસાત ર્ઇ જવુ ંજોઇએ. તેને જાણીને છોડી ન દેવુ ંજોઇએ. તે જાણ્યા પછી ત ેઆપણુ ં
ર્ઈ આપણ ેજ તે ર્ઈ જવા જોઇએ. એટર્ે જ ગરુુ આ મહત્વના નવષયનુ ંવારંવાર નવવરણ કરે છે. સાધકે 
તેનુ ંશ્રવણ ક્યા ંસધુી કરવુ?ં જયા ંસધુી તે આત્મસાત ્ન ર્ઇ જાય ત્યા ંસધુી. 

હવે અમે એ બતાવી રહ્યા છીએ કે આ મહત્વપણૂથ ક્સ્ર્નતને મેળવવા માટે સાધકે કયા સાધન કરવા 
જોઇએ. આત્મસાધનાના બ ેપ્રકાર છે—(૧) એકાન્તમા ંપોતે કરવાના ંસાધન અને (ર) વ્યવહાર-સબંનંધત 
કરવાના ંસાધન 

સ્વય ંકરવાના ંસાધન પણ બે પ્રકારના ંછે.— 

(૧) કલ્પનારહહત ર્ઇને નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ,ં અને  

(ર) ભાવના તેમજ બપુ્ધ્ધર્ી નવશેષાનદંનો અનભુવ કરતા ંરહીને નશવોડહમ ્અર્ાથત ્હુ ં નશવ છ,ં 
હુ ંનશવ છ,ં એવુ ંકહવેુ.ં 

એકાતંના અભ્યાસની જેમ જ ર્ોકાતંના અભ્યાસના પણ બ ેભાગ છે— 

(૧) અહકંાર, મોહ, ર્ોભ વગેરે જીવ ગણુનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ, અન ે

(ર) સહજ આત્મક્સ્ર્નતમા ંરહીને વ્યવહાર કરવાનો અભ્યાસ  

ઉપરોકત સાધનોને હવે અમે નવસ્તારર્ી સમજાવીશુ—ં સવથ પ્રર્મની (પ્રર્મ પ્રકારના પહરે્ા 
નવભાગની) સાધન ક્સ્ર્નતમા ંકોઇપણ પ્રકારની કલ્પના ન રહતેા;  કલ્પના નાબદૂ ર્ઇ ગઇ, એવી ભાવના 
પણ ન રહવેી જોઇએ. તર્ા સાધકે નનનવિકલ્પ સનર્નતમા ં રહીને પરમાનદંમા ં રહવેુ ં જોઇએ, આને જ 
આત્મધ્યાન કહવેામા ંઆવે છે. 

દરરોજ વહરે્ી સવારે પર્ારીમારં્ી ઉાઠતાનંી સારે્ જ નનનવિકલ્પ ભાવર્ી પરમ શાનંતનો અનભુવ 
કરતા ં કરતા ં ધ્યાનમા ંબેસી શકાય કે નહહ? બસેી જ શકાય. પરંત ુખદુને સાધક કહનેારા અનેક વ્યહકત 
પોતાના આ મખુ્ય કતથવ્યને મહત્વ ન આપીને સાસંાહરક વ્યવહારને મહત્વ આપે છે.તેઓ સવારે પર્ારીમારં્ી 
ઉાઠતાનંી સારે્ જ વ્યવહાર તરફ દોડાદોડ કરવા ર્ાગે છે! સાધકનુ ંઆ ર્ક્ષણ નર્ી. સાસંારીક કામો તો 



તમારી પાછળ ર્ાગેર્ા જ છે, તે તમને છોડીને કયા ંભાગી જશ?ે તેને પછી કરો. પ્રર્મ ઓછામા ંઓછો 
અડધો કર્ાક શાનંતર્ી નનનવિકલ્પ ધ્યાનમા ંબેસો! અને પરમ ક્સ્ર્નતનો અનભુવ ર્ો. 

નનનવિકલ્પ ધ્યાનનો સારાશં—સૌર્ી પહરે્ા ં એક બચિ ર્ઇ ગરુુ દ્વારા મળેર્ નામનુ ં સ્મરણ કરવુ ં
જોઇએ. ગરુુમતં્રનુ ં ધ્યાન કરતી વખતે તમારા સ્મરણમા ંએ રહવેુ ં જોઇએ કે, હુ ં ‘અહ ંબ્રહમાક્સ્મ’ ’સોડહ’ં, 
‘ઓમ’ ધ્યેય સ્વરૂપ છ.ં તમારે આમા ં નત્રપટુી નષ્ટ કરીને તન્મય, તદાકાર ર્ઇ જવાનુ ં છે. આ વનવિિકલ્પ 
ક્થથવિમા ંરહીને ધ્યાનનો પણૂત સમય પસાર કરો. 

સદૃગરુુ દ્વારા દીધેર્ા મતં્રનો અર્થ જેને હજુ સધુી સમજાયો નર્ી, તેમણે ધ્યાનના સમયે એકાગ્રબચિ 
ર્ઇ નામસ્મરણ કરવુ ંજોઇએ. ધ્યાનના સમયે તન્મયતાર્ી  અંત: કરણ પવૂથક નામસ્મરણ કરવાર્ી પણ 
સાધક નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતને મેળવી શકે છે. એના માટે વધારે વખત સધુી ધ્યાન કરવાની જરૂર છે. જાણતા 
હોય કે ન જાણતા હોય એવા પ્રાર્નમક તર્ા માધ્યનમક તમામ સાધકો માટે ધ્યાન એક અનનવાયથ સાધન છે. 

સદૃગરુુ પાસેર્ી આનદં અનભુવરૂપ એવા પોતાના નનજ સ્વરૂપનુ ંજ્ઞાન જેમણ ેમેળવી ર્ીધુ ંછે એવા 
સાધકે, નનજક્સ્ર્નતનુ ંતાદાત્મ્ય જ ગરુુ દ્વારા મળેર્ા મતં્રનો અર્થ છે, એ વાત જાણેર્ી હશ ેતો ર્ોડીવાર જ 
ધ્યાનમા ંબેસવાર્ી અન ેર્ોડા જ સમય પરૂતા ં કરેર્ા ં નામસ્મરણર્ી જ તેને સચ્ચ્ચદાનદં નનનવિકલ્પતાનો 
અનભુવ પ્રાતત ર્ઇ જાય છે. 

ઉપર જણાવરે્ રહસ્યને જાણવાવાળા સાધકે દરરોજ સિારે અચકૂ ધ્યાન કરવુ ં જોઇએ. આ  િેનો 
વનત્યક્રમ જ હોિો જોઇએ. એિલુ ંજ નહીં, ઉદ્યોગ અને વ્યિસાયમા ંપણ જે કંઇ ફુરસદનો સમય મળે, િે 
િખિે પણ વનવિિકલ્પ ક્થથવિમા ં વિશ્રાવંિ લેિી જોઇએ. આપણ ેક્યારેય કોઇપણ કામ એકધારંુ કરીએ છીએ? 
તે કામની વચ્ચે-વચ્ચે ર્ોડો-ર્ોડો સમય હોય જ છે. આપણે આ નવશ્રામના વખતે અનાવશ્યક કલ્પનાઓ 
કરતા કરતા આપણી બપુ્ધ્ધને તણાવ આપીએ છીએ! 

 સાધકે એમ ર્વા ન દઇન,ે એક કામ પરંુૂ ર્યા પછી બીજુ ંકામ શરૂ કરતા ંપહરે્ા વચ્ચે મળતા 
સનંધકાળમા ંઆત્મક્સ્ર્નતના શાતં સખુનો અનભુવ કરવો જોઇએ. મોઢેર્ી કહવેુ ં કે નવશ્રામ છે અને મનમા ં
કલ્પનાઓ કરતા કરતા પહરશ્રમ કરવો ત ેયોગ્ય છે? અર્વા તે વખતે સહજ શાતં ક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ ંયોગ્ય 
રહશેે? તેનો તમે જ નવચાર કરો. 

તમે ઓફીસમા ંકામ કરો છો. વચ્ચે અડધા કર્ાકનો નવશ્રાનંત સમય હોય જ છે. કામ કરતી વખતે 
પણ અલ્પકાબર્ક  ફૂરસદ રહતેી જ હોય છે. તમે જનસપંકથનુ ંકામ કરતા હોય, તો એક વ્યક્તત પ્રશ્ન ર્ઈન ે
આવે ત્યારે તમ ેતેને ઉિર આપો છો, પછી બીજો આવે ત્યા ંસધુી તમે શુ ંકરો છો? આ સમયે સહજ શાતં 



ક્સ્ર્નતમા ંરહતેા ંઆવડે  કે નહીં? પણ આપણે આ અલ્પ સમયમા ં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 ર્વામા ંપાચં નમનનટ કે 
ક્યારેક ૧૦-૧પ નમનનટ પણ ર્ાગી જાય, તે સમયે ચા ર્ાવવામા ંઆટર્ી વાર કેમ ર્ઈ?  એમ કહી ગસુ્સો 
કરીએ છીએ, બેચેન ર્ઈએ છીએ!  આ ચચંળતાન ેછોડીને, ચા આવે ત્યા ંસધુી સ્વાનદંનો અનભુવ કરતા-ં
કરતા ંઆરામર્ી શા માટે ન બેસીએ? 

અમે ઉપર સબૂચત કરેર્ ઉદાહરણની જેમ, આપણા જીવનના દૈનનક વ્યવહારમા ંરાહ જોવી પડે એવા 
અનેક પ્રસગંો આવતા જ રહ ેછે—જેમકે બસ સ્ટેન્ડ કે રેર્વે સ્ટેશન પર બસ કે રેનની પ્રતીક્ષા કરતી વખતે, 
ઔષધાર્યમા ં ડોકટર આવ ેતેની અર્વા પોતાનો વારો આવવાની રાહ જોતી વખતે, વગેરે કહી શકાય. 
આિા સમયે આપણને ઘણો ફુરસદનો સમય મળિો હોય છે. પરંત ુઆપણામા ંઅભ્યાસની પ્રવનૃિના 
અભાવને ર્ીધે આપણે આ બધો સમય વ્યર્થ ખોઇ નાખીએ છીએ ! 

ઉપર દશાથવેર્ એ અલ્પકાબર્ક સમયો ઉપરાતં આત્મધ્યાનને માટે દીધથકાબર્ક સમય પણ આપની 
પાસે હોય છે, ત ેહવ ેબતાવીએ છીએ - રાતે્ર શયન પવૂે, હદવસ આખાના કામો પર કાળો પડદો નાખી, 
અર્ાથત સસંારની સવથ કલ્પનાઓનો ત્યાગ કરીને, ત ેસમયને એક રીતે મરણકાળ માનીન ેઆત્મક્સ્ર્નતમા ં
રહવેુ ંજોઇએ. તે સમયે આ સસંાર નથી, િેનો વ્યિહાર પણ નથી, હંુ િરીર નથી પણ સચ્ચ્છચદાનદં શધુ્ધ 
ચૈિન્ય આત્મા છં, આ શધુ્ધ ભાિના સાથે ઉંઘી જવુ ંજોઇએ. આ સમયે શુ ંકોઇ વ્યવધાન આવી શકે છે? આ 
સ્વતતં્ર અને પ્રયાસરહહત પ્રાતત ર્યરે્ો દીધથ સાધનાવધી જ છે. સતૂી વખત ેકાળજીપવૂથક આવી ભાવના 
કરી, રાનત્ર દરમ્યાન જો ઉાઘંમારં્ી આપ વચ્ચે જ જાગી ગયા તો પણ આ ભાવનાને જીવતી રાખીને તમે 
અભ્યાસ કરી જ શકો છો ! 

ધ્યાનાભ્યાસનો અર્થ છે ચપૂ બેસવુ.ં અમે આને મહામૌન કહી શકીએ છીએ. નનરુપાનધક ગરુુએ કહ્ુ ં
છે કે, જો તમે ચપૂ બેસો તો પરબ્રહ્મ ર્ઇ શકો છો. ( સમુ્મ નનદ્ર ેનીન ુપરબ્રહ્મ નાગનુવ). પરંત ુઆપણને ચપૂ 
બેસતા ંજ નર્ી આવડતુ ં!  આ કરવુ ંછે, તે કરવુ ંછે, એનુ ંશુ ંર્યુ,ં તેનુ ંશુ ંર્યુ,ં આ રીતે આપણ ેવારંવાર 
એની એ જ બાબતોનુ ં નપષ્ટપેષણ કરતા ં રહીએ છીએ ! ર્ોટ દળવાર્ી ર્ોટ જ બને છે, એમ કલ્પનાર્ી 
વધારે કંઇ નનષ્પન્ન ર્ત ુનર્ી. 

સમજો કે, કોઇને ત્યા ંબપોરે સાડાત્રણ વાગ્યે જવાનુ ં છે. હવે આ વાતને વારંવાર કહ્યા જ કરીએ 
છીએ! સવારર્ી જાઓ ત્યા ંસધુી, જવાનુ ંછે, બરાબર કેટર્ા વાગે ઘેરર્ી નીકળીશુ?ં વગેરે સતત યોજનાઓ 
કરીએ છીએ! આપણે જ એક રીતે નવચાર કરીએ છીએ અને તે જ બાબતે શકંાઓ કરીએ છીએ! ન જઇએ તો 



કેમ, ન જઇએ તો ચાર્શ?ે હરક્ષા કે બસ નહીં મળે તો શુ ંર્શે? બસ ચકૂી જઇશુ ંતો શુ ંર્શે? આવી અનકે 
કલ્પનાઓ કરીએ છીએ. પણ આટર્ો ઉપદ્રવ ન કરતા,ં ર્ોડો નવચાર કરીને, “જવુ ંછે તો જઇશુ ંભાઇ!” એટલુ ં
કહી આરામર્ી ન રહી શકાય? આટર્ો સમય નવચારમા ંવ્યતીત કયો, પણ જવાનુ ંતો એકવાર જ છે ને ! 
તાત્પયથ -આ બધા ંઆસહકતના ંર્ક્ષણો છે. સાધકે નનરર્થક કલ્પના તરંગોનો નાશ કરીને સહજ નનનવિકલ્પ 
ક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ ંજોઇએ.  

વધારે એ કહવેાનુ ંકે, અમે કહલેુ ંઆત્માનસુધંાનનુ ંસાધન આંતહરક છે. ત ેન તો કોઇને નજરે પડે છે 
અને નર્ી કોઇને સભંળાત ુ ં કે નર્ી એની સમજણ પડતી ! પજૂા, ભજન જેવા અન્ય સાધનો માટે સ્ર્ળ, 
સમય, સાહહત્ય વગેરેની જરુર પડે છે. કરવામા ંજાત-જાતની અડચણો આવી શકે છે.  તમ ેશહરેમા ંરહતેા 
હોય તો શાસ્ત્રોતત રીતે પજૂા કરવાની હોય તો ઘર નાનુ ંછે, ત્યા ંશાસ્ત્રોતત રીતે પજૂા ન ર્ાય એમ કહો છો! 
મોટા સ્વરે ભજન કરશો તો પડોશીઓ ‘અમારી ઉંઘ બગડે છે’ એમ કહવેા આવે છે. પરંત ુ આંિહરક ધ્યાન 
અંગે આકે્ષપ કરિા કોઇને કારણ જ મળતુ ં નથી. વધી-વધીને ર્ોકો અને આતતજનો એવુ ંકહશેે કે ‘આ તો 
બોર્તો નર્ી, ચપૂ રહ ેછે’ !હવે અમે એકાતંમા ંર્ઇ શકતા બીજા અભ્યાસ અંગે બતાવીશુ.ં ‘હંુ આત્મા છં’, ‘હંુ 
વિિ છં’, ‘હંુ અવ્યય છં’, ‘હંુ પરીપણૂત છં’—‘વિિોડહમ’્ ‘અહમેિાહમવ્યયમ’્- પોિાના આ વનજ થિરૂપનુ ં
ઉચ્છચારણ કરિા-ંકરિા ંઆ અમલૂ્ય આનદંને મેળિી લેિાનો છે. હુ ંનનત્ય, શધુ્ધ, નનર્પે, નનરંજન, પરમાત્મા 
છ ંઅને મારામા ંકોઇપણ દ્વન્દ્વ નર્ી. સખુ-દુઃખ માન-અપમાન, કત ૃથત્વ –ભૌકતતૃ્વ વગેરે કોઇ મારો ધમથ નર્ી, 
એમ કહતેા રહીને સ્વયમંા ં નવશેષ આનદંનો અનભુવ કરવો જોઇએ. તમારા સકુંબચત નવચારોને છોડીને 
‘નશવોડહમ-્નશવોડહમ’્ ‘અસગંોડહ-ંઅસગંોડહ’ં ‘પરમાનદંસ્વરૂપોડહ’ં, ‘નનત્ય શધુ્ધ નવમકુતોડહ’ં, વગેરે અનેક 
વખત બતાવેર્ા શ્ર્ોકોનુ ંઉચ્ચારણ કરતા ંરહીને હદવ્યભાવર્ી નવહાર કરવાર્ી કેવો અનપુમ આનદં પ્રાતત 
ર્ાય છે! એકાતંમા ંપોતાના ઓરડામા,ં ઘરની અગાસીમા,ં ખલુ્ર્ા મેદાનમા ંતર્ા બહાર ફરવા જતી વખતે 
આ અભ્યાસ કરી શકાય ને! એ આમ સહજ સાધ્ય હોવા છતા,ં સદૈવ સાસંાહરક કલ્પનાઓ કરતા ંરહીને દીન 
અવસ્ર્ામા ંસમય શા માટે વેડફવો જોઇએ? 

આ અભ્યાસને કરતી વખતે જે શબ્દનુ ં ઉચ્ચારણ કરતા હોવ તેના ં ર્ક્ષણો તમારામા ં જ જુઓ.  
ઉદાહરણ તરીકે—‘હુ ંઅસગં છ,ં મને કાઇં વળગ્યુ ંનર્ી’ આ વાત તમારા અનભુવર્ી જુઓ. તમે આકાશની 
જેમ નનર્પે છો, કઇ રીતે? શરીરમા ંરહવેા છતા ંશુ ંતમને શરીરનુ ંજડત્વ અને માબર્ન્ય વળગલેુ ંછે? તમારા 
અનભુવમા ંઆનુ ંકોઇ નામ નનશાન નર્ી ! સારંુ, શુ ંપાપ-પણુ્ય તમને ચોંટયા ંછે? તમારા અનભુવમા ંએનુ ં
કોઇ નામોનનશાન નર્ી. પરંત ુઅબર્તતતા, પહરણામ રહહતતા, નવશાળતાની પ્રતીનત તમારામા ંછે.  

અનેક વખત એવુ ંબને છે, જયારે આપણી પાસે કરવા યોગ્ય કોઇ કામ નર્ી હોત ુ ંઅને પરૂતો સમય 
હોય છે. ત્યારે આપણે ફહરયાદ કરીએ છીએ કે ‘સમય નર્ી જતો’. અને આપણા સોના જેવા સમયને શનૂ્ય 
ભાવનાઓમા ં કે કંટાળાજનક નવષયોની કલ્પનાઓ કરવામા ં અર્વા અર્થહીન પસુ્તક- વતૃ્ત્પત્ર વાચંવામા ં



પસાર કરીએ છીએ ! તમે આ શનૂ્ય સમયનો ઉપયોગ નશવોડહમ ્ના અભ્યાસમા ંકે એમા ંમદદરૂપ ગ્રરં્ોના 
વાચનમા ંઅર્વા તે અર્થવાળા અનભુવ પદો ગાવામા ંકરી શકાય ને? 

અમે તમને આ પહરે્ા ંપણ બતાવ્યુ ં છે કે વહરે્ી સવારે એક કર્ાક નનનવિકલ્પ ધ્યાન કરીને, તેના 
પછી પ્રાર્થના સમાતત ર્ાય, ત્યારે તમે ફરવા માટે જાઓ. તે ઉત્સાહવધથક સમયે પણ તમે ‘નશવોડહમક્ષ’્ નો 
અભ્યાસ કરતા ંરહીને, બચદાનદંસ્વરૂપ નશવ હુ ંછ,ં આ ઉન્નત ભાવને આત્મસાત કરી ર્ો. તયુાથવસ્ર્ાનો આ 
આનદં સસંારમા ંબીજે કયાયં મળી શકશે નહીં. ફરવા માટે તમારે એકર્ા જ જવુ ંજોઇએ. કોઇ બીજા સારે્ કે 
ઘણા બધા ર્ોકો સારે્ જવુ ંજોઇએ નહીં, તેઓની સાર્ ેજવાર્ી વૈયહકતક પ્રપચં, રાજકારણ અર્વા નનિંદા-
સ્તનુતની વાતો શરૂ ર્ઇ જાય છે. ફરીને આવ્યા પછી પણ તમારી ઇચ્છાનસુાર ગરુુભહકત અર્વા અધ્યાત્મ 
ગ્રરં્ને વાચંતા રહવેુ ંજોઇએ. 

અમે ઉપર બતાવેર્ા બન્ન ે રીતના અભ્યાસ કરતી વખતે સાધકની ભાવનામા ં એકરૂપતા રહવેી 
જોઇએ. અભ્યાસ કરિી િખિે, ‘સસંાર જ નથી’, ‘વ્યિહાર જ નથી’, હંુ નથી, ‘મારંુ પણ નથી’, આ દ્રઢ 
ભાિના ક્થથર રહિેી જોઇએ. જો એવી ક્સ્ર્નત રહતેી હોય તો ખરેખર અભ્યાસ ર્ાય છે. જો એવુ ંનર્ી તો ‘હુ ં
આવો છ’ં, ‘મારંુ આવુ ં છે’ વગેરે સાસંાહરક ભાવ અંદર રાખીને ‘નનનવિકલ્પ’ કે ‘સોડહમ’્ નો અભ્યાસ કરતા 
રહશેો તો તે અસભંવ છે.  

સાધકોમા ંઘણુ ંકરીને એ દોષ જોવા મળે છે કે, તેમનામા ંઅભ્યાસની પ્રવનૃિ ઓછી હોય છે. તેઓ 
સસંારને સૌર્ી વધારે મહત્ત્વ આપી, તે જ પોતાનુ ંમખુ્ય કતથવ્ય છે, એવુ ંમાને છે.આત્મધ્યાન જેવા સાધનને 
છોડીને કે ખબૂ ઓછ ંમહત્વનુ ંગણીને પોતાના સસંારને જ મોટો સમજે છે. 

 હા, વ્યવહારમા ંપણ તમે કયુ ંએવુ ંમોટંુ કામ કરો છો? તમારે આજે એવુ ં તે કયુ ંમહત્વપણૂથ કાયથ 
કરવાનુ ંછે? તમે કોઇ ધરંુધર રાજકારણી છો, કે પ્રજામા ંઆગળપડતા છો? તમારે દેશહહતનુ ંકાયથ સાધવુ ંછે 
? કે હજારો ર્ોકો સામે નવચારપણૂથ વ્યાખ્યાન વગરેે આપવાનુ ં છે? રાજકીય અન ે સામાત્જક જહટર્ 
સમસ્યાઓની સામ ે જવાનો કઠીન પ્રસગં તમારા ઉપર આવ્યો છે કે? તેવુ ં કાઇં ન હોઇ તમારે પોતાના 
દરરોજના ંસામાન્ય કતથવ્યો જ કરવાના હોય તો તેના માટે આટર્ી મહાન યોજનાઓ બનાવવાની શુ ંજરૂર 
છે? તમારંુ કામ શુ ંછે-  બજાર જઇ સાબ,ુ હટનોપોર્, શાકભાજી વગેરે ર્ાવવી, નસનેમાની હટકીટ અગાઉર્ી 
ર્ઇ આવવી, આતતજન કે કોઇ નમત્રને એકાદ પત્ર ર્ખવો ! એવુ ંછે, તો આ  નાના-નાના ંકામો માટે વધારે 
નવચાર કરીને, સાધનાને છોડી દેવી એમા ંક્યુ ંડહાપણ છે? 

જો તમારંુ પરેૂપરંુૂ ધ્યાન વ્યવહાર ચર્ાવવામા ંજ રહશેે તો તમે પોતાની આત્મતત્વની મડૂી ખોઇ 
બેસશો અને દુઃખી ર્શો. એટર્ા માટે આપે ધ્યાનમા ં રાખવુ ં જોઇએ કે, સાધના છોડી દેવી એ ખબૂ જ 
હાનનકારક છે. વ્યવહારને મકૂી દેવાર્ી નકુસાન ર્ાય છે, એટર્ે ત ે કેટર્ી તત્પરતાર્ી કરો છો! પરંત ુ



અધ્યાત્મ સાધનને છોડી દેવાર્ી તેનાર્ી પણ ઘણુ ંમોટંુ નકુસાન ર્શે, તે બદર્ નવચાર કયો છે?  એક વાર 
વ્યવહાહરક નકુસાનના એટર્ા દુષ્પહરણામ નહી ર્ાય, પણ સાધનાનો ત્યાગ કયો તો સવથસ્વ ગમુાવવુ ંપડે 
છે ! 

અમને વ્યવહારમા ંઅત્યાવશ્યક એવા ઘણા ંબધા ંકામો રહ ેછે, એટર્ા માટે અમારે સાધના કરવાનો 
સમય નર્ી રહતેો, આમ કહવેુ ંયોગ્ય નર્ી.  કારણ કે જે કામો કરવામા ંબપુ્ધ્ધને તાણ પડે છે એ જ સાચા 
કામો છે, એ સમજી ર્ો. રૂહઢગત સહજતાર્ી ર્નારા ંકાયોને કામ કહી જ ન શકાય. દા.ત.- સમજો, તમારે 
નમત્રના ઘેર જઈને કોઇ નવષય પર નવચાર કરવો છે. તેમા ંનમત્ર સારે્ નવચાર નવનનમય કરવો એટલુ ંજ ખરંુ 
કામ. બાકી તેના ઘેર જવુ,ં તેની સારે્ ગતપા મારવા વગેરે ખરંુ 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, એવુ ંલાગતુ ંજ નથી. તેમા ંશૌચ-સ્નાન-ભોજન 
વગેરે બધુ ંઆવતુ ંહોઇ, તે હજારો વાર કરી તમારા માટે સહજ ર્ઇ ગયુ ંછે. તે આપોઆપ ર્ઈ જાય છે. 

ઉપર કીધેર્ સ્નાન કરવામા ં ૧૦-૧પ નમનનટનો સમય ર્ાગે છે.  તે સમય આત્માનદંમય ર્ઈને 
ઉલ્ર્ાસપવૂથક પસાર કરી શકાય ને? બાહ્ય જળર્ી ર્નારી નનમથર્તા, શીતળતા કે ઉષ્ણતાની પ્રતીનતની 
સાર્-ેસાર્,ે જેમ માછર્ી પાણીમા ંતરે છે તેમ, આપણ ેસ્વાનદંમા ં નનમજ્જન કરી શકીએ ને? આ જ રીતે 
ભોજન કરતી વખતે પણ સ્વાદ તર્ા ક્ષધુા-શાનંતની સારે્-સારે્ આત્મક્સ્ર્નતની પહરપણૂથ તપૃ્તતનો અનભુવ 
ર્ઇ શકાય ન?ે સારાશં- આ રીતે આવવા-જવામા,ં બેસતા-ઉઠતા, હરતા-ંફરતા ંવગરેે સહજ હક્રયાઓ કરિી 
િખિે અને િૌચ, થનાન, ચા, ભોજન િગેરે જેિી ઐહહક હક્રયાઓમા ં પસાર થનાર ર-૩ કલાકનો સમય 
સહજિાથી અભ્યાસમા ં પસાર કરી િકીએ છીએ. આ રીતે તે વ્ખત ેર્નારી ર્ોભ-મોહ જેવી કલ્પનાઓ તર્ા 
નનરર્થક બચિંતાઓનો ત્યાગ કરીને, તેને બદર્ ેસહજ ક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ કરવો જોઇએ. 

તમારા  આત્મજ્ઞાનર્ી અખડં આનદંરૂપ ર્ઇન ે જોઇએ, સ્વાનદંમા ં ડોર્વુ ં જોઇએ. અને બાહ્ય 
સાસંાહરક વ્યવહારને સામાન્ય માનવો જોઇએ. તમ ેકહશેો કે, “જીવનમા ંઅનેક મહત્વપણૂથ કાયોને સામાન્ય 
કઈ રીત કહવેા? પતુ્રીના ર્ગ્ન, બાળકોનુ ં નશક્ષણ, નોકરી વગેરે આજીનવકાનુ ં સાધન, કુટંુબીજનો બીમારી 
અને તેમનો ઉપચાર કરવો, જેવા ંમહત્વના કામો, ઓછા દરજ્જાના છે તે કેવી રીતે કહી શકાય? 

ઉત્તર- યર્ાયોગ્ય નવચાર કરો. તમને જે કાયથ આજે ખબૂ જ મોટા ંર્ાગતા ંહતા,ં કાર્ે ત ેજ ઘણા ં  નાના ં
ર્ાગે છે. જે કામને આપણ ેખબૂ જ મહત્વપણૂથ માનતા હતા ંતે પણૂથ ર્યા પછી, ર્ોડા જ વખતમા ંકા ંતો 
આપણે તેને ભરુ્ી જઇએ છીએ કે તે સામાન્ય જેવા ર્ાગવા ંર્ાગ ેછે. દીકરીના ંર્ગ્ન કરતા પહરે્ા તે મહા 
મોટંુ કાયથ ર્ાગે છે. પણ ર્ગ્ન ર્યા પછી, પતુ્રીના ર્ગ્ન કયાથ એવા નાના વાક્યમા ંતે પરુુ ર્ઈ જાય છે ! 
એના માટે ર્ોકો પણ કહ ેછે કે, આ કઇ એવી મોટી વાત છે. આ તો તેનુ ંકતથવ્ય જ હત ુ.ં તમામ મોટા-ંમોટા ં



કાયોની ક્સ્ર્નત આ જ રીતની છે. સારાશં—એ સમજી લો કે, િમામ કાયો સામાન્ય જ છે અને મહત્િપણૂત 
થિાનદં સામ્રાજયમા ંઆળોિો. 

સોડહ ંભાવ અને નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતનુ ંસાધન કરવાર્ી વધારે સખુ મળે છે. પરંત ુઅનેક સાધક આ 
સખુનો અનભુવ કયાથ પછી પણ ર્ોભ, મોહ અને કત ૃથત્વાબભમાનના કારણે બાહ્ય દુઃખ ઓઢીને ઘેરાઇ જાય છે. 
જેવી રીતે હાર્ી સ્વચ્છ જળમા ંસ્નાન કયાથ પછી બહાર આવીને પોતાની સ ૂઢંર્ી પોતાની ઉપર ધળૂ નાખં ેછે 
તેવી જ રીતે સાધક પણ આત્મસખુની ઉપર કલ્પનારૂપી ધળૂ નાખંી દે છે ! આમ ન ર્વુ ંજોઇએ. એક વાર 
જીવકલ્પના અને તેના ર્કી ર્નારા ં દુઃખર્ી સાધકને ખબૂ જ મોટંુ નકુસાન ર્ાય છે, તેમ ર્ાગવુ ંજોઇએ 
સાધકે એ નવવેક રાખવો જોઇએ કે હુ ંપરમાનદં સ્વરૂપ છ.ં મારે જરાપણ દુઃખ  ર્વુ ંઅસભંવ છે. સાધકે 
આવો નવવેક રાખીને, ભાસમાન દુઃખને ખખંેરીને સ્વય ંઆત્માનદંમા ં નનમગ્ન રહવેુ ંજોઇએ. આ રીિે સદૈિ 
પોિાના જીિગણુોનો ત્યાગ કરિાનો છે. વ્યિહાહરક અભ્યાસમા ંસિતપ્રથમ આ જ અભ્યાસ બિાિિામા ંઆિે 
છે.  

તમે કહશેો- “ અભ્યાસ વખતે તો હુ ંભાવ અને તેનાર્ી ર્વાવાળા નવકારોને આપણે પ્રસન્નતાપવૂથક 
છોડી શકીએ છીએ, પરંત ુહુ-ંમારંુ ને છોડીને વ્યવહાર કરવો કેવી રીતે શકય બનશે? અભ્યાસ વખતે જે હુ-ં
મારંુ ભાવને આપણ ેપ્રયત્નપવૂથક છોડેર્ છે, વ્યવહાર વખતે તો તેને સ્વીકારવો જ પડે છે ને !! 

ઉિર—ઠીક છે, વ્યવહારમા ં હુ ંભાવ ર્ાવવો જ પડે છે. પરંત ુસાધક પોતાના અનધષ્ઠાનમા ં ક્સ્ર્ત 
રહીને પોતાનો તમામ વ્યવહાર બાનધત અહકંારર્ી કરે તો તેનો વ્યવહાર ઉિમ રીતે ર્ાય છે. જેવી રીતે 
કોઇ પણ કર્ાકાર પોતાની ભનૂમકાને રજૂ કરતી વખતે મનર્ી તો જાણ ેજ છે કે આ પાત્ર  હુ ંનર્ી. આ રીતે 
અભ્યાસ-નનરત સાધક વ્યવહારપરૂતો જ અહકંાર ધારણ કરી કામ કરે છે. તેનો કત ૃથત્વ-ભાવ માત્ર તે કાયથ 
સધુી જ સીનમત રહ ેછે. તે કમથર્ી પ્રાતત ર્નારા ંફળ, યશ-અપયશ અને કત ૃથત્વાબભમાનર્ી તે નનર્ેપ રહ ેછે. 
આ આશ્ચયથની વાત છે કે વ્યવહારમા ંયશને ખબૂ જ મહત્વ આપીન ેસ્વાર્થ અને નનજ અહકંારને વશ ર્ઇન ે
આપણે ખદુનો જ નવનાશ નોતરી ર્ઇએ છીએ. સારાશં- વ્યવહાર બગડવા માટે કારણીભતૂ એવા નનજ-
અહકંાર અને તેને ર્ીધે ર્નારી આસહકત, વગેરે દોષોનો ત્યાગ કરીને કૃનત્રમ અહકંાર (તે જ શધુ્ધ અહકંાર 
પણ હોય) રાખીને કાયથ કરવાર્ી, વ્યવહાર ઉિમ રીતે ર્ાય છે અને આત્મક્સ્ર્નત પણ અખડં બની રહ ેછે. 
આ જ અમ ેકહરે્ો વ્યવહારનો બીજો અભ્યાસ છે. 

અમે દરરોજ, એક ન ેએક રીતે વધારેમા ંવધારે સમય સાધના કરવા માટે કહીએ છીએ. ત ેબદર્ 
મોટાભાગના સાધકોનો આક્ષેપ રહ ેછે કે પ્રપચં ભાવને પણૂથપણ ેકાઢવા માટે જો અમ ેનનત્ય પ્રાતઃકાર્ 2-3 
કર્ાક તર્ા સાયકંાર્ ર -૩ કર્ાક તર્ા હદવસની વચ્ચે-વચ્ચે પણ કંઇક સમય કાઢીને સાધના કરીશુ ંતો 
અમારો સાસંાહરક-વ્યવહાર બગડશે ન?ે  



ઉિર – એવુ ંકાઇં હોય! તમે ક્યારેક બહારગામ જાઓ કે બીજા કામોમા ં વ્યસ્ત હોવ છો તે વખતે 
વ્યવહાર છોડો છો ને ! તે વખતે વ્યવહાર બગડે છે? રોજ રાતે્ર સપંણૂથ વ્યવહાર છોડી ૭-૮ કર્ાક ઉંઘો પણ 
છો ત્યારે તે વખતે તમારો વ્યવહાર નર્ી બગડતો, તો ર-૩ કર્ાકની સાધનાર્ી એ કેવી રીતે બગડશ?ે 

બધા જ પ્રકારના ંસાધન કરનારો સાધક દુઃખ, અપમાન વગેરે તમામ પ્રકારની પહરક્સ્ર્નતઓમારં્ી 
આરપાર નીકળી જાય છે. તેને કોઇ ગમે તેટલુ ં દુઃખ આપવાનો પ્રયત્ન કરે તો પણ તે તેનાર્ી નવચબર્ત 
નર્ી ર્તો! ર્ોકો શરીરની નનિંદા કરે, અપમાન કરે, દુ:ખ આપે, પરંત ુતે શરીરવત ્ન રહીને આત્મવત ્રહ ે
છે. કોઇ શત્રનેુ મારવાને બદર્ે બીજાને શત્ર ુસમજી મારી નાખો તો શુ ંએ શત્ર ુ દુઃખી ર્શે? તવેી રીતે જ 
ર્ોકો જે દુઃખ આપે છે (બાધાઓ ઉભી કરે છે), ત ેતો શરીરને આપ ેછે, સાધક તો આત્મવત ્સખુ સ્વરૂપ 
બનીને રહ ેછે. તેને કોઇપણ પ્રકારનુ ંદુઃખ આપવુ ંએ અસભંવ છે. એટલુ ંજ નહીં, મતૃ્ય ુપણ તેનુ ંકંઇ બગાડી 
શકતુ ં નર્ી. એટર્ા જ માટે તે એ જ કહતેો રહ ે છે કે, મતૃ્ય ુ ભર્ે અત્યારે આવે કે ગમે ત્યારે આવે. 
આત્મનનશ્ચય ર્યેર્ા સાધકની સસંારમા ં વધારે રહવેાની ઇચ્છા નર્ી હોતી સાર્ોસાર્ આ સસંારમા ં હજુ 
વધારે નર્ી રહવેુ ં એવુ ંપણ નર્ી હોત ુ.ં આ સસંારમા ંહજે રહવેુ ંછે એવુ ંર્ાગવા માટે, અહીં નવશેષ આનદં છે 
જેને છોડીને નર્ી જવુ ં એવી ભાવના હોવી જોઇએ અર્વા મરવુ ં છે તો “આ સસંારમા ં ખબૂ જ દુઃખ છે, 
આનાર્ી તો છૂટકારો મેળવવો છે”, એવી ભાવના રહવેી જોઇએ. પણ નનત્ય તતૃત એવા જ્ઞાન-સાધકમા ંએ 
બન્ને ભાવનાઓનો અભાવ હોવાને ર્ીધે તેને ન તો મરવાની ઇચ્છા છે, ન તો આ સસંારમા ંરહવેાનો આગ્રહ 
છે ! શરીર રહ ેકે ન રહ ેકે પછી એ કમથની ગગંામા ંવહતેો રહ ેતેવી તેના મન:ક્સ્ર્નત હોય છે.  

તાત્પયથ- વ્યિહારને સામાન્ય ભાિથી કરિા ં રહીને પરુૂ લક્ષ્ય સાધના િરફ રાખો. પરંત ુ
મોટાભાગના ર્ોકોનુ ંકહવેુ ંએ છે કે, “અમને એવુ ંએક સાધન બતાવો જેના ર્કી અમે સીધા સસંારમા ંઆવી 
શકીએ અને કાયમન ેમાટે તેની સાર્ ેદ્રઢભાવર્ી ચોંટયા રહીએ !”  તેમની આ માગંણી પરૂી કરવી અમારા 
માટે શક્ય નર્ી. કારણકે અમારા દ્વારા બતાવેર્ી સાધના તો સાસંાહરક ભાવને છોડાવવા માટેની છે. અમારો 
હતે ુતો સાધકને સાસંાહરક આસહકતને કારણે ર્નારંુ બધંન અને દુઃખમારં્ી મહુકત અપાવવાનો છે. સાધક 
વળી પાછો કહ ે છે કે “અમે પ્રપચં, ર્ોભ, મોહ વગેરેની આસહકતને છોડી નર્ી શકતા. એના રહવેા છતા ં
મહુકત મળે એવુ ંકોઇ સાધન હોય તો બતાવો. આપ દાન આપવાનુ ંકહશેો તો અમે કંઇ ન ે કંઇ દાન પણ 
આપીશુ.ં જપ કરવાનુ ં કહશેો તો તેને પણ ગમે તેમ કરીને કરીશુ.ં ભજન કરવાનુ ં કહશેો તો ઉતાવળે-
ઉતાવળે તે પણ કરી ર્ઇશુ.ં” આર્ી ગરુુ કહ ે છે કે “જો આપની અંતભાથવના  એવી છે તો તેને અનરુૂપ 
અમારી પાસે કોઇ સાધન નર્ી  ! અમે બતાવેર્ી સાધનાનુ ંધ્યેય, તમને નનબર્િતત અને પહરપણૂથ આનદંરુપ 
કરવા માટે બધાનો ત્યાગ કરવો એ જ છે. આર્ી અમે વિષયાસહકિ છોડીશુ ંનહીં એિી િમારી હિ  અમારા 
િત્િની ચબલકુલ વિરુધ્ધ છે.  



અમે આધ્યાત્મ અભ્યાસ નવષયને પણૂથ 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 પ્રમાણનેો (૧) નનનવિકલ્પ સવાથતીત ક્સ્ર્નતનો અભ્યાસ (ર) નશવોડહમ ્નો 
અભ્યાસ, (૩)  જીવ-ગણુ નાશ કરવાનો અભ્યાસ, અને (૪)  સહજ ક્સ્ર્નતર્ી વ્યવહાર કરવાનો અભ્યાસ 
એમ આ અભ્યાસ ચતષુ્ટય અત્યતં શે્રષ્ઠ અને અંનતમ સ્વરૂપનો અભ્યાસ છે. 

સાધ્ય અને સાધનના સ્વરૂપને ર્ક્ષમા ંરાખી ચાર્શો તો તે ક્સ્ર્નતએ પહોંચી શકશો. કોઇપણ ઘર 
બનાવવુ ંહોય, તો પહરે્ા ંતનેો નકશો બનાવવો પડશે. બચત્રકાર બચત્ર બનાવતા પહરે્ા તેનો સ્કેચ બનાવે છે 
અને પછી તેમા ં જુદા-જુદા રંગ ભરી આબેહબૂ બચત્ર તૈયાર કરે છે. તેવી જ રીતે અમે આ વ્યવહારમા ં
સાધનાનો સ્કેચ રજૂ કરી દીધો છે. ફતત તેમા ંરંગો ભરવાનુ ંતમારા પર છોડ્ુ ંછે. જે રીતે સ્કેચ વગર બચત્ર 
નર્ી ર્ઇ શકતુ,ં એ જ રીતે જ્ઞાન સાધનાનુ ંસ્કેચ ખબૂ મહત્વપણૂથ છે.  

આ પ્રવચનમા ંસમજાવરે્ નવષયર્ી વધીને અન્ય કોઇ અભ્યાસ નર્ી. ઉચ્ચ ક્સ્ર્નત પણ નર્ીએ. આ 
તમામ સાધનાનો મગુટમબણ છે. આ સાધનને કરવાવાળાને અન્ય કોઇ સાધનની આવશ્યકતા નર્ી. સાધકો! 
દ્ધદ્વધામા ં નાખનાર અન્ય સાધનોનો ત્યાગ કરીને પણૂથ આસ્ર્ાભાવર્ી આ સાધના કરો અને નનરામય પદ 
પ્રાતત કરી ર્ો. 

હહરઓમ 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રકરણ-રર 

ર્ોકાતંર ગમનની મહુકતનુ ંપરીક્ષણ 

(૧) દરેક મનષુ્ય સવેશે્રષ્ઠ પદ મેળવવાની મહત્વાકાકં્ષા રાખે છે. તેની એ તીવ્ર ઇચ્છા 
રહ ે છે કે કોઇ ને કોઇ ક્ષેત્રમા ંતેને સવથકાબર્ક શ્રેષ્ઠત્વ પ્રાતત ર્ાય. આ શુ ં દશાથવે છે? કે માનવ 
મરુ્ત: સ્વતઃ નસધ્ધ પરમ શ્રેષ્ઠ છે. એટર્ે જ તે એ પદવી પ્રાતત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. 

તમામ મત, પરં્ અને ધમોનુ ંધ્યેય બીજુ ંશુ ંહોય છે? ‘જીવ’ અર્વા વ્યહકતનુ ંપ્રવતથમાન 
ર્ઘતુ્વ દૂર કરીને તેને શ્રેષ્ઠ પદવી પ્રાતત કરાવી આપવુ ંશુ ંએ જ નર્ી? પરંત ુઆ હતેનેુ નસધ્ધ 
કરવા માટેની દ્રષ્ષ્ટર્ી જોઇએ તો, જીિને આત્યવંિક શે્રષ્િ પદ પ્રાપ્િ કરાિી આપનાર 
(અધ્યાત્મજ્ઞાન) િેદાિં એ જ એકમાત્ર માગત છે, એવુ ંદેખાય છે. અન્ય તમામ દેવતા, મત તર્ા ધમથ 
અલ્પ ઐશ્વયથની વાતો કરે છે. એકાદ ઉપાસ્ય દેવતાના ભકતને દેવર્ોકમા ંરહવેાની અનમુનત મળશે 
તર્ા ત્યા ંજઇને પોતાના દેવતાની સમીપ રહવેાનુ ંસખુ મળશે. પરંત ુઆ અવસ્ર્ા તો પરમ ્શે્રષ્ઠ 
ક્સ્ર્નતના પણૂથ સખુના એક અંશ જેટર્ી પણ નર્ી. સારાશં- અન્ય મતો જીવન ેશ્રષે્ઠ બનાવવાના 
બદર્ે તનેી ક્ષદુ્રતા દ્રઢ કરવામા ંજ મદદરૂપ ર્તા ં હોય છે ! જીવને આત્યનંતક પરમગનત મળેવી 
આપવાની ક્ષમતા તો ફકત વેદાતંમા ંજ છે.  

પ્રશ્ન—અન્ય તમામ મતો પણ પોતાના જીવ અને ઇશ ભેદના નસધ્ધાતંને જ વેદાતં એવુ ંકહ ે
છે ને? તો વાસ્તનવક વેદાતં કય ુછે? 

ઉિર-  અનભુનવક જ્ઞાન નસવાય અન્ય કોઇ પણ વદેાતં નર્ી. કેમકે ઉપરોકત મતોમા ં
મતવાળાઓએ પોતાના ખાસ એક દેવતાન ેમહત્વના ગણી જ્ઞાનને ગૌણ માન્યુ ંછે. તેમણ ેપોતાના 
દેવતાના ગ્રરં્મા ંજે ઉપદેશ આતયો છે, તેને જ પ્રમાણ માન્યો છે. ત્યા ંનવચાર અને અનભુવનુ ંકોઇ 
મહત્વ સ્વીકાયુું નર્ી. 

(ર) દેવતાઓને શ્રેષ્ઠ માનનારાઓનુ ં કહવેુ ં છે કે, “વૈકંુઠ છે, કૈર્ાસર્ોક છે. મતૃ્ય ુપછી 
જીવ અનેક ર્ોકને પાર કરતો કરતો અંત ેત ેર્ોકમા ંઆવી પહોંચે છે. આની ઉપર જ નવશ્વાસ રાખો, 
આ જ મહુકત છે.” પરંત ુઆપણી બપુ્ધ્ધ વેચીને, તે ગ્રરં્મા ંર્ખેર્ી બધી વાતો  પર નવશ્વાસ મકૂવો 
અને નવચારનો અંશ પણ ન હોય એવા મતોન ેપહરપણૂથ નવચારોનો વેદાતં માની ર્વેુ ં તે કેવી રીતે 
શકય છે ?  



અધ્યાત્મ વેદાતં નસવાય અન્ય બધા મત-ધમથ વગરેે દુ:ખદાયક ઉપાનધ યતુત મહુકત જ 
બતાવે છે. તેનુ ં પ્રનતપાદન કરનારા ર્ોકો- “જીવે તો અહીંની દુઃખદ ઉપાનધને છોડીને મહુકતની 
ક્સ્ર્નત મેળવી ર્ીધી, તો પણ તેને ત્યા ંએક સખુદાયક જજંાળ જ મળે છે. ત ેઆ ર્ોક છોડીને ત્યા ં
એક બીજા અર્ૌહકક જગતમા ંરહ ેછે. તેણ ેઆ દેહ, મન, બપુ્ધ્ધ વગેરે છોડીને અર્ હદવ્ય દેહ-મન 
વગેરે પ્રાતત કરી ર્ીધા હોય છે !!” – એવુ ંવણથન કરે છે ! “ વૈકંુઠ કે કૈર્ાશમા ંગયા પછી તેમને એક 
સવુણથમય ઝગમગાતો દેહ મળે છે, અમતૃમય ભોજન મળે છે ! ક્ષધુાની બાધા જ નર્ી રહતેી. તો 
પણ સ્વાહદષ્ટ પકવાનોનુ ંસેવન કરે છે.” એમ અનેક પ્રકારે વણથન કરે છે ! પરંત ુઉપાનધ ધમથ એવા 
નવકાર-નવનાશ તેમનો પીછો છોડે તે અશક્ય છે.  

ઉપાધીધમથ પડકીને જીવન ેપહરપણૂથ સખુી કરીશ, એ વાત અસભંવ છે.  

(૩) વેદોમા ંવણથન છે કે, ઇન્દ્રર્ોકનો પણ નાશ ર્ાય છે. સ્વગથમા ંપણ એકબીજા પ્રત્યે ઇષ્યાથ 
છે. પોતાને પદભ્રષ્ટ ર્વાનો સતત ભય રહ ેછે અને અંતમા ંપતન છે. જયારે સ્વગથ વગેરે ર્ોકમા ં
એ ત્રણ દોષ છે, તો વૈકંુઠ-કૈર્ાશ વગેરેમા ંપણ એમનુ ંહોવુ ંશક્ય નર્ી? વેદાતંમાનંા સ્વગથને બદર્ ે
પરુાણમા ંઆ દેવર્ોક પ્રચારમા ંર્ાવ્યા છે, એ ખરંુ! પણ જેમ સ્વગથમા ંઇંદ્રના આશ્રયે હદવ્ય ભોગ 
હોય, તો આ નવીન દેવર્ોકમા ંજે તે દેવતાના આશ્રયે તેવો જ હદવ્ય ભોગ હોય છે! પછી તેમા ંજુદંુ 
શુ ંછે? સ્વગથમાનંા કામ-ભોગ બધંનકારી હશે તો પૌરાબણક દેવર્ોકમાનંા કામ-ભોગ બધંનકારી કેમ 
નહહ હોય?  સ્વગથ નાશવતં છે, તો અર્ગ-અર્ગ ભાવનાઓર્ી નનનમિત કરેર્ ર્ોક પણ શાશ્વત કઈ 
રીતે હોઇ શકે? બિસ્તીઓ પણ “ નપતા(દેવ) સ્વગથમા ંછે, નપતાની જમણી બાજુ પર જ તેમનો પતુ્ર 
(ઇશ ુબિસ્ત) બેઠો છે. દેવના પતુ્ર પર જે નવશ્વાસ રાખે છે તે સ્વગથમા ંજાય છે. બાકીના બધા નકથમા ં
જાય છે” એવુ ંમાને છે. મકુ્સ્ર્મ ર્ોકો પણ, “ ઉપર સ્વગથમા ંઅલ્ર્ાહ છે. ઇસ્ર્ામ ધમથના ર્ોકો જ 
સ્વગથમા ંપ્રયાણ કરે છે” એવુ ંમાને છે. તાત્પયથ- હહિંદુ ધમાથમાનંા મત-મતાતંરો હોય કે બિસ્તી, ઇસ્ર્ામ 
ઇત્યાદી ધમથ હોય, તેમને કલ્પેર્ા “ઉપાધીયકુત શાશ્વત મોક્ષ અને ત્યાનંા નનરાનતશયાનદંમા ં
ર્ેશમાત્ર તાર્મરે્ નર્ી.”  “આપણા દેવર્ોકમા ંકોઇ કોઇનો દ્વષે કરતા ંનર્ી ! તેમને જે મળ્યુ ંછે, ત ે
કરતા ં વધારેની અપેક્ષા તેમને નર્ી” એવુ ં તેમની બાજુ ર્ઈને કહવેુ ં તથ્યહીન છે, એ સહજપણ ે
ધ્યાને આવ ેએવુ ંછે. 

(૪) અત્યતં ક્ષદુ્ર માનેર્ા ‘જીવની’  વાત તો છોડી દો, પોતાના દેવતાની સામ,ે દેવતા 
પણ કોટયાવધીપણ ેઓછા છે, એવુ ંતેમનુ ંપ્રનતપાદન હોય છે. આટલુ ંજ નહીં, કયો દેવ કેટર્ો મોટો 
છે, કયો દેવ કેટર્ા ઓછા દરજ્જાનો છે, તેની કેટર્ાક ર્ોકો પાસે ક્રમવાર યાદી પણ તૈયાર હોય છે 
! મજાની વાત તો એ છે કે, અમકુ દેવતા કરતા તેની નીચેના નબંરનો દેવતા ત્રીજા ભાગની, 
પાચંમા ભાગની કે દશમા ભાગની યોગ્યતાનો છે એવો હહસાબ પણ કહવેામા ંઆવે છે ! આ અત્યતં 



ર્ાબંીર્ચક યાદી જોઇન ે કોઇપણ નવચારશીર્ માણસ સ્તબ્ધ ર્ઇને કહ ે છે કે “આ ચમત્કાહરક 
ગણતરી કયા ગબણતશાસ્ત્રના આધારે કરી છે, ભાઇ!! મળૂમા ંએ દેવતાની યોગ્યતા ગણનારો અન ે
મહાન યોગ્યતાનો નનણથય કરનારો એ મહાનભુવ કોણ હોઇ શકે ભાઇ !! તાત્પયથ- આ બધી વાતો 
કસોટી પર ખરી ન ઉતરનારી છે. 

પ્રાચીન ર્ોકોની સસંારનુ ંવણથન કરવાની રીત જ એવી છે “પથૃ્વી આટર્ા યોજન ઉંચી છે, 
આટર્ા યોજન ર્ાબંી-પહોળી છે, તેન ેહજાર ફેણવાળા શેષનાગે પોતાના માર્ા ઉપર ધારણ કરેર્ 
છે ! આ પથૃ્વીની આજુબાજુ મધ, દૂધ, મહદરા વગેરેના સાત સમદુ્ર છે !! ઇત્યાહદ ઇત્યાહદ, એમ 
અદ્ભૂત રીતે ર્ખલેુ ંછે અર્વા સસં્કૃત ભાષામા ંર્ખેલુ ંછે, એટર્ે તેને સાચુ ંમાની ર્ેવુ?ં તેમા ંર્ખરે્ 
સ્વગથ, નકથ , વૈકંુઠ, કૈર્ાશ વગેરે ખરેખર છે એમ માનવાનો આધાર શુ ંછે? સારાશં- દેવ-દેવર્ોકાહદ 
વણથન ભાવનાવશ ર્ખવામા ંઆવ્યા છે. િેમા ં વિચારને કોઇ થથાન નથી. પરંત ુસાચો વદેાતં નવચાર 
પ્રધાન છે. તેમા ંપણ શ્રધ્ધા-નનષ્ઠાનુ ં સ્ર્ાન હોવા છતા,ં નવચાર-રહહત ર્ઈને કોઇ પણ વાત પર 
શ્રધ્ધા ન રાખતા સત્યનો નનણથય ર્યા પછી, તે સત્યપર નનષ્ઠા રાખવી એવી વેદાતંની રીત છે. 

(પ) બપુ્ધ્ધ અને અંિઃકરણને સમજમા ંઆિનારા વિચારપધ્ધવિને જ અનભુિ પ્રમાણ 
કહ્ુ ં છે. આ સવથ પ્રમાણોમા ંઅનભુવ પ્રમાણ જ શે્રષ્ઠ છે. તે જ આખરી નનણથય કરવા સમર્થ છે. તને ે
છોડીને માત્ર શાસ્ત્રો કે પરુાણો પર આધાર રાખવો યોગ્ય નર્ી. કારણ કે જુદા જુદા શાસ્ત્ર-પરુાણ 
જુદી-જુદી વાતો કરે છે. ત્યારે એમની કઇ વાતને સાચી માનવી? એક પરં્, પોતાના ધમથગ્રરં્ન ેજ 
સાચો કહ ે છે તો બીજા પોતાના ગ્રરં્ને પ્રમાણ માને છે. જો તમ ેમસુર્માનોને ભગવદગીતામારં્ી 
પ્રમાણ આપીશુ ં તો તે કહશેે કે “આ ક્યારેય પ્રમાણ ગ્રરં્ હોઇ શકે નહહ, અને અમારો કુરાન જ 
પ્રમાણ  ગ્રરં્ છે” એમ કહીને કુરાન આગળ ધરે છે. તે રીતે બિસ્તીઓ બીજા બધા ગ્રરં્ોને ઉડાવી 
દઈ પોતાનુ ં બાઇબર્ આગળ ધરે છે ! આ રીતે અર્ગ અર્ગ મતના ર્ોકો, અમારો ગ્રરં્ જ 
પ્રામાબણક ગ્રરં્ હોઇ બીજા બધા જ ગ્રરં્ો અપ્રમાણ છે અને બધાને એકસરખો સ્વીકાયથ સવાથનભુવ 
એક પણ નર્ી, એવી જીદ રાખશે તો શુ ંનસધ્ધ ર્શે? આ રીતે કોઇ નનણથય ર્ઇ શકે નહીં, એટલુ ંજ 
નહહ પરંત ુ તે નવવેકશનૂ્ય મતાબભમાન દ્વષે-ઇષ્યાથન ુ ં નપયર બની મતાધંતામા ં પહરવનતિત ર્શે એ 
નનનશ્ચત! વતથમાનમા ંઆવુ ંજ ર્યુ ંછે, એ કોઇને પણ પ્રત્યક્ષ દેખાશ.ે  

(૬)  જીવમાત્રનો એક જ અનભુવ છે. તમામમા ંઅનભુતૂ ર્નારંુ એક સમતત્વ છે. એટર્ા 
માટે આ નસધ્ધાતં જ સવથમાન્ય ર્ઇ શકે છે. એવો સવાથનભુવને સ્વીકાયથ નસધ્ધાતં જ સવથમાન્ય ર્ઇ 
શકે છે. આ સવથગત અનભુવ જે ગ્રરં્મા ંછે તેને જ સવથ પ્રમાણ ગ્રરં્ હોવાની યોગ્યતા પ્રાતત ર્ાય 
છે. ઉપવનષદોમા ંમનષુ્ય માત્રને લાગ ુપડનારા અનભુિ પ્રમાણોને સિોચ્છચ થથાન આપિાને લીધે 
જ િેને જગમાન્યત્િ પ્રાપ્િ કરી લીધુ ંછે.  



ઉપનનષદોએ પ્રત્યકે ‘જીવના’ અત્યનુ્નત અનભુવગમ્ય પરમાનદંધામને સરળ રીતે સમજાવ્યુ ં
છે, એટર્ા માટે જ તનેે પરમ પ્રામાણ્ય પ્રાતત ર્યરે્ છે. 

અંતમા,ં અમે મહુકતના નનજ સ્વરૂપનુ ંટૂંકાણમા ં નનદશથન કરીએ છીએ. ‘જીવન’ે મહુકત સધુી 
અર્ાથત ્પરમાનદં ક્સ્ર્નત સધુી પહોંચાડવો, એ જ વેદાતંનુ ંધ્યેય છે. આવા પરમાનદંમા ંસખુ-દુઃખ 
ઇત્યાહદ નવકાર હોઇ જ શકતા નર્ી. નવકારો ન હોવા માટે, નવકારોને આશ્રય આપનારી ઉપાધીનો 
આધાર ન હોવો જોઇએ. શ્રીકૃષ્ણે ‘‘ જયા ંપહોંચીને મનષુ્ય ફરી પાછો અહીં નર્ી આવતો, તે જ મારંુ 
ધામ છે’’ એવુ ંકહ્ુ ંનર્ી? વેદાતં પણ આ જ ધામ દેખાડે છે. પ્રત્યેકનુ ં નનજસ્વરૂપ એવુ ં નનરુપાનધક 
બ્રહ્મત્વ જ પરમ ધામ હોઇ ત્યા ંપહોંચીશુ ંતો જ ઉપાધીરૂપ ભવચક્રમા ંપરત નહહ આવીશુ.ં  
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તુ ંનનત્યમકુત છે. 

તુ ંજ આત્મા છે. આત્મા ન હોય તો આત્માનો અનભુવ આવી ર્ઈ શકતો નર્ી, એવી ગમ ે
તેવી કલ્પનાઓ ન કર. વાસ્તવમા ંત ુ ંઆત્મા છો. તે એટર્ે ત ુ ંજ છે. ‘દશમ’ નાશ નર્ી પામ્યુ.ં તે 
દશમ જ ત ુ ંછે. એ વાતને સારી રીતે જાણીને હુ ંસ્વયમેવ નનત્ય મકુત આત્મા છ,ં એવો નનશ્ચય કર 
ભાઇ!! અનેક મતના ર્ોકો, મકુ્તત મેળવવા માટે કેટર્ા પ્રયાસ કરે છે, કેટર્ા અસાધ્ય પ્રયત્ન કરતા ં
રહ ેછે, તે જુઓ. પરંત ુતમે નનત્યમકુત છો એ નસધ્ધાતંર્ી બધો ત્રાસ દૂર ર્ઇ જાય છે ! કોઇ વ્યહકત 



જેર્મા ંબદંીવાન છે. તો તેને મકુત કરવો પડે છે. બીજો જેર્મા ંનર્ી. એ બન્નેની ક્સ્ર્નત જોશો, તો 
બીજા વ્યક્તતની ક્સ્ર્નતની જેમ ત ુનનત્યમતુત છે, ભાઇ! 

 ‘હુ ં નનત્યમકુત છ’ં એવી ભાવના કર. તે જ સમયે તારામા ંમહુકતનો અનભુવ પ્રગટ ર્શે.  
હુ ંબધંનમા ંછ,ં એવી ભાવના રાખવાર્ી મહુકતને માટે કેટર્ી પવથતસમી સાધના કરવી પડશે, કોણ 
જાણ?ે પહરે્ા ં પણ મનષુ્યોએ મહુકત મેળવવા માટે અનેક સાધન કયાું. અને દીઘથકાળ સધુીના 
પ્રયત્નો બાદ પણ તેમને મકુ્તત ન મળી. પછી ર્ોડી ઘણી સાધના કરનારા અમને મહુકત કેવી રીતે 
મળશ?ે આવો મહાસશંય અંદર ઘર કરી જાય છે. અને બધંનની દ્રઢભાવનાનુ ંભતૂ ઘેરી ર્ે છે ! આ 
અનર્થ ટાળવા માટે ‘‘હુ ંનનત્યમકુત છ’ં’  એવી ભાવના કરો. આપણામંા ંઆ ભાવના જેટર્ી દ્રઢ હશે, 
તેટર્ો જ વધારે આનદં પ્રગટ ર્શે. 

તેમાનં ુ ં મખુ્ય તત્વ એટર્ે, તારા કેવળ અનભુવમા ં બધંનનો એહસાસ પણ નહીં ર્ાય. 
પોતાના સ્વાભાનવક સ્વયનંો અનભુવ આરામ, આનદંસ્વરૂપ જ છે.  હુ ંઅમકૂ એક નામ રૂપાત્મક છ,ં 
તે ભાવનાને છોડીને કેવળ અનભુવમા ં ક્સ્ર્ત ર્ઇ જશો, ત્યારે ત્યા ં દુઃખ તેમજ બધંનની ભાવના 
માટે કોઇ અવસર જ મળતો નર્ી. 

‘હુ ંપરવસ્ત ુછ’ં, ‘હુ ંમહાન છ,ં ‘હુ ં નનત્ય મકુત છ’ં એવી દ્રઢ ભાવના રાખ. ત ેવસ્તકુ્સ્ર્નત 
હોવાર્ી તેની પ્રતીનત તત્કાળ જ ર્ાય છે. આ સીધો નવહગંમ માગથ છે. બાકીના અન્ય સાધન 
નપપીર્ીકા માગથ છે. અનેક સાધનાઓ કયાથ પછી પણ અલ્પફળ જ મળે છે. પરંત ુ તે સાધનોના 
ઉપદેશકો એ જ ઉદઘોષ કરતા રહ ેછે કે, “આ સાધનર્ી મોક્ષ મળે છે, અને પરેૂપરંુૂ ફળ મળે છે”. 
સાધકો તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે ગમે તેટર્ી સાધના કરે તો પણ તેમને ફળ મળતુ ંનર્ી. એટર્ે આ 
અંગે તેમને પછૂવામા ંઆવ ેત્યારે એ ઉપદેશકો એમ કહ ે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 ભરૂ્ને જ આગળ ધરી સ્વય ંછટકી જાય છે. 

આપણે કાયથર્ી કોઇપણ વસ્ત ુનસધ્ધ કરીએ, તો તે કત ુથતતં્ર એમ કહવેાશે અને કોઇ હક્રયા ન 
કરતા આપોઆપ જ નસધ્ધ હોય એવી વસ્ત ુ વસ્તતુતં્ર કહવેાય.  કત ુથતતં્ર કૃનત્રમ હોઇ તે કેટર્ીય 
ઉણપોર્ી ભરેર્ી છે. મખુ્ય એટર્ે કરનારો વધારે કામ કરે તો, કાયથ વધ ુર્ાય છે. ઓછ ંકરે તો, 
ઓછ ંર્ાય છે અને કાઇં જ ન કરે તો ર્ોપ પામે છે. પરંત ુવસ્તતુતં્રની બાબતમા ંકરવુ-ંછોડવુ ંએ 
સબંધં ન હોઇ, તે સ્વયમેવ પ્રકાનશત હોય છે. આત્મતત્ત્વની ભાવના કરવાર્ી તે એકદમ પણૂથપણ ે
પ્રાતત કરી શકશો. 



અમ ેજે ઉપર જ્ઞાનબોધ આતયો છે, તે રોકડો અનભુવ છે. તમે તનેે કોઇ પણ કસોટી પર 
કસીને પારખી શકો છો. તમારામારં્ી દરેક વ્યહકત સદૈવ પરમ, પ્રેમાસ્પદ, સખુરૂપ અને અબર્તત 
ર્ઇન ેરહ ેછે કે નહીં, એ વાત પોતાના અંતરંગમા ંનનહાળશો તો આપન ેએ જ ઉિર મળશ ેકે ‘ હા, 
હા, હુ ંએવો જ છ’ં !! તે માટે દેહ-મન-ઇષ્ન્દ્રઓ રુપી પોતાનુ ંવ્યક્તતત્વ એક બાજુએ રાખીને મળૂભતૂ 
અનભુવ તરફ જોવાની અંતથદ્રષ્ષ્ટ જરૂરી છે. 

એક જ ‘સત’્, ‘અનસ’ પદ દ્વારા અક્સ્તત્વમા ં છે. તેને જ ‘તત’્ અન ે ‘ત્વ’ં એ બ ેનામર્ી 
ઓળખવામા ંઆવે છે. જેવી રીતે મનૃતકા અને માટી તર્ા જળ અને પાણી એક જ વસ્તનુા ંબે નામ 
છે તેવી જ રીતે એ પણ છે, એમ કહવેામા ંહરકત નર્ી. એકે દેહદ્રષ્ટીર્ીએ આત્મા કહ્યો અને બીજાએ 
જગતદ્રષ્ટીર્ી પરમાત્મા કહ્યો તો વસ્ત ુબે ર્ઇ ગઇ ભાઇ!  

શ્રનુત અને ગરુુજન જીવને, ‘તત્વમનસ’ એવો ખબૂ જ પ્રમેર્ી બોધ કરે છે. પોતે પહરપણૂથ સખુ 
સ્વરૂપ હોવા છતા ં જીવ અત્યતં કષ્ટપણૂથ અન ે જરા પણ નવશ્રામ ર્ીધા વગર હીન અવસ્ર્ામા ં
પહોંચ્યો છે. તેની ક્સ્ર્નત જોઇને જ્ઞાની પરુુષોન ેતેના ઉપર કરુણા આવ ેછે અન ેતનેે સમજણ આપી, 
જ્ઞાનબોધ  કરીને તેને મળૂ આનદં ક્સ્ર્નતમા ં પહોંચાડે છે. આમારં્ી  ગરુુએ પોતાનો ક્યો સ્વાર્થ 
સાધવાનો છે? “અહો !  આ સસંારમા ંસ્વાર્થ નસવાય કોણ કોનુ ંકામ કરે છે? જયારે ગરુુ આટલુ ંકષ્ટ 
વેઠી રહ્યા છે ત્યારે  જરૂર આમા ંતેમનો કોઇ સ્વાર્થ તો હોવાનો જ ને? એવુ ંસામાન્ય બપુ્ધ્ધના ર્ોકો 
કહ ેછે. પણ જ્ઞાની પરુુષનો ‘સ્વ’ એટર્ ેઅહકંાર નનમ ૂથળ ર્યો હોવાને ર્ીધે તેમને સ્વ-અર્થ કયારં્ી 
હોવાનો? એમ પોતાનો કોઇ સ્વાર્થ ન હોવા છતા ં તઓે બોધ આપે છે. તે પરર્ી તેમની કરુણા 
એટર્ે જ નનનનિનમિ પ્રેમનો મહાઉદે્દશ છે, એ નસધ્ધ ર્ાય છે.  

કેટર્ાક નવકલ્પી “જ્ઞાનીપરુુષ ધન, કીનતિ, સન્માન અને સમાજમા ં પજૂયત્વ મળેવવાની 
ઇચ્છાર્ી જ્ઞાનોપદેશ કરે છે” એવો તેમની પર આક્ષેપ કરે છે. પરંત ુ તે જ્ઞાની પરુુષોની ઉન્નત 
ક્સ્ર્નતની દોષક દૃષ્ષ્ટના ક્ષદુ્ર ર્ોકોને શી કલ્પના હોઇ શકે? જ્ઞાની પરુુષ ધન, માન-સન્માન વગેરે 
બાબતો અત્યતં સામાન્ય, અસ્પહૃણીય છે, એવુ ંમાને છે. તો પણ જે વૈભવ, કીનતિ, પજૂયત્વ વગેરે 
પ્રેમભાવર્ી સ્વાભાનવક રીતે જ આવી મળે છે તેનો સહજભાવે સ્વીકાર કરી ર્ ેછે, પણ તેમને તેની 
કોઇ જરુર હોતી નર્ી. બોધ કરતી વખતે “મને ગરુુ કહશેો નહીં” એવુ ં કહ ેતો શુ ંર્ોકો આ વાત 
સાભંળશે? કોઇ મારી પજૂા ન કરે, મન ેનમસ્કાર ન કરે, જન્મોત્સવ ન ઉજવે, એવુ ંજ્ઞાની પરુુષોને 
ર્ાગે છે. પણ નશષ્યો એકત્ર ર્ઈ નાનાપ્રકારે  પ્રેમપવૂથક આગ્રહ કરી ગરુુની ઇચ્છા ચાર્વા દેતા નર્ી 
!! જ્ઞાની પરુુષ સ્વય ંપોતાના નનજાનદંમા ંરહતેા હોય તો પણ, ર્ોકો પણ પોતાની જેમ સખુી ર્ાય 
એટર્ા જ માટે  કરુણામય ર્ઈ ગરુુત્વની ભનૂમકાનો સ્વીકાર કયો છે. પણ તે કાયથ પણ શધુ્ધ 



વ્યવહાર જ! ગરુુપદ ધારણ કયાથ પછી જયારે તઓે વ્યવહારમા ં ઉતરે છે ત્યારે નમસ્કાર, પજૂા 
વગેરેને પરેચ્છા પ્રારબ્ધ સમજીને સ્વીકારી ર્ ેછે.  

જ્ઞાનીપરુુષ, ગરુુરૂપે આપણને આત્મબોધ નામનુ ં અમતૃ અત્યતં પ્રેમપવૂથક નપવડાવવા 
આવ્યા છે. પ્રેમર્ી પીરસરે્ સ્વાહદષ્ટ પકવાન ખાવામા ંઆવે, તો આપનારને ખબૂ જ આનદં ર્શે, 
પરંત,ુ “ ના હોં ! આ અમને ગમતુ ંનર્ી” એવુ ં કહીને પીરસનારાનો હાર્ દૂર કરવામા ંઆવે, તો 
તેમને ખબૂ જ ખરાબ ર્ાગશે ! ગરુુમા અત્યતં મહનેત કરીને તમારા માટે શ્રનુતદિ જ્ઞાનરૂપી 
પકવાન ખબૂ પ્રેમર્ી ર્ાવ્યા છે. તે ગ્રહણ કરીને ગરુુમાતાને પ્રસન્ન કરવા જોઇએ કે તે ગ્રહણ ન 
કરીને, તેમને ખેદ ર્ાય એવુ ંકરવુ ંજોઇએ, એનો નવચાર તમે જ કરો. 

સાધકન ેહુ ંસ્વય ંબ્રહ્મસ્વરુપ છ,ં એ બાબતે જરાપણ સશંય ન હોવો જોઇએ. ‘અહ ંબ્રહ્મક્સ્મ’ 
નો તેણ ેસ્પષ્ટપણે જાણવો જોઇએ.  “હુ ંબ્રહ્મ” છ,ં એટર્ે “આ શરીરરૂપી હુ ંબ્રહ્મ છ’ં’ એમ નહહ પણ 
‘હુ’ં (અહમંમ) દૂર ર્વાર્ી જે બાકી રહ ેછે ત ેનનજ સ્વરૂપ બ્રહ્મ આપણે છીએ. ઉદા- દૂરર્ી જોવાર્ી 
દોરડુ ં પણ સાપ જેવુ ં દેખાય છે. પરંત ુ જાણનાર વ્યહકત ‘તે દોરડુ ં છે’ એમ સમજાવ ે છે. ‘અહ ં
બ્રહ્માક્સ્મ’ વાક્ય પણ એ જ પ્રમાણ ે છે. સારાશં- દેહભાવ ધારણ કરનાર બ્રહ્મ ત ુ ં નર્ી ભાઇ!  
દેહભાવનુ ંનનરસન કયાથ પછી બાકી રહ ેછે તે સચ્ચ્ચદાનદંરૂપ બ્રહ્મ તુ ંછે. 

પરમાત્મપદ આનદંામતૃનો સાગર છે. એ પહરપણૂથ હોવાને ર્ીધ ેકયારેય ઓછો ર્તો નર્ી. 
એનો નાશ પણ ર્તો નર્ી. આવો આનદં સાગર તમારી પાસે જ છે. પરંત ુપડોશમા ંજ મીઠા જળનો 
કૂવો હોવા છતા ંમાર્ે ઘડો ર્ઇને પાણી માટે જયા-ંત્યા ંભટકતા મખૂથની જેમ આપણ ેસખુ માટે બહાર 
જ ફયાથ કરીએ છીએ !! 

“આટર્ી મહાન વસ્ત ુ આટર્ી સરુ્ભ સાધ્ય કેવી રીતે હોઇ શકે” એવી શકંા ન કરો. 
ગરુુકૃપાર્ી અહીં જ, તરત જ સપંણૂથ 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 અત્યતં 
શે્રષ્ઠ વસ્ત ુતમને ખબૂ જ સહરે્ાઇર્ી મળી રહી છે. તમારા નસીબન ેજગાડનાર, શ્રનુત-ગરુુના ંએ 
હહત વચનો ઉપર, નવશ્વાસ કેમ ન રાખવો? આ મળે એવુ ંનર્ી, એવા ઘાતક નવચારોનો આગ્રહ કેમ 
રાખવો? એના માટે ખબૂ સાધના કરવી પડશે એમ નવચારીને આ નનનધને ગમુાવવાનો વ્યાપાર શા 
માટે કરવો? આ બારામા ંમહનષિ વનસષ્ઠ એક દ્રષ્ટાતં આપે છે- એક શકંાશીર્ ગરીબ માણસ હતો. ત ે
રસ્ત ેજઇ રહ્યો હતો તે વખતે તેની નજર રસ્તામા ંપડેર્ા હીરા ઉપર ગઇ. તે નવચાર કરવા ર્ાગ્યો 
કે રસ્તામા ંહીરો કયારં્ી હોય ? અને તે પણ મારા જેવા ગરીબને તો કેવી રીતે મળી શકે? એટર્ા 
માટે આ કોઇ કાચનો ટકૂડો જ હશે. એવુ ં નવચારીને તનેી ઉપર માટી નાખંીને તે આગળ ચાર્વા 



ર્ાગ્યો. અનેક સાધકોની ક્સ્ર્નત પણ એના જેવી જ છે. શ્રનુત-ગરુુજનનો મહત્ત્વનો નસધ્ધાતં એટર્ ે
પરવસ્ત ુપોતાની અંદર જોઇ ર્ેવાર્ી અને એવી ભાવના કરવાર્ી ત ેપ્રગટ ર્ાય છે. આ નસધ્ધાતં 
સમજી ર્ેવો જોઇએ. તર્ા તેનો નનશ્ચય દ્રઢ કરી ર્ેવો જોઇએ.  એ જ આનદંમા ંરહવેુ ંજોઇએ. 

 આત્મસખુની સરખામણી કોઇ પણ અન્ય સખુ સારે્ ર્ઇ શકે નહીં. કેમકે આત્મ સખુ 
સત્ય છે. બાકી બધા ંસખુ ભ્રામક છે. સો ખોટાર્ી એક સત્ય બનાવી શકાય છે? કહો જોઇએ! કે હજાર 
ભેગા કરવાર્ી? જેટલુ ં વધારે ખોટંુ તેટલુ ં મોટંુ ખોટંુ ર્શે, પણ  તેમા ં જરાય સત્ય નહીં હોય ! 
આપણી પણ એ જ હાર્ત ર્ઇ છે. આપણ ેઅનેક ખોટા, નવપરીત સખુોનો સરવાળો કરીને એક મોટંુ 
સખુ મેળવવાની ઇચ્છા રાખીને અસાધ્ય પ્રયત્ન કરીએ છીએ ! પરંત ુએનાર્ી શુ ંર્યુ?ં જેટર્ા વધારે 
ઉધામા એટર્ી જ વધારે જજંાળ અને બચિંતા પાછળ પડે છે, પણ સખુ કાઇં મળ્યુ ંનહી. 

 એમા ંસખુ છે એવી ભાવના રાખીને આપણે જ તેમા ં ડૂબેર્ા રહીએ છીએ. તેમારં્ી બહાર 
નીકળીન,ે “હુ ંજ સ્વયમેવ છ,ં જે ક્સ્ર્નતમા ંછ,ં સખુરૂપ છ”ં  એવી ભાવના રાખીને આપણે નનત્યમકુત 
ર્ઇ શકીએ છીએ. આપણે આ બધી ઉપાધીઓનો ત્યાગ કરીને જેવા છીએ તેવા જ રહીએ અને 
અબભમાનનો યર્ાર્થ નનશ્ચય કરીએ તો દુઃખ – કષ્ટ આપને સ્પશથ કરી શકતા પણ નર્ી. 

મહનષિ વ્યાસે શકુ મનુનને આ અધ્યાયના મખુ્ય નવષયોનો સારાશં આ પ્રમાણે બતાવ્યો છે - 
‘‘ હ ેનપ્રય શકુમનુન ! મેં આપેર્ ‘અનસ’ પદના યર્ાર્થ બોધનુ ંગ્રહણ કયુું છે ને? તુ ં“અનસ એટર્ે છે, 
અને નવીન કંઇક ર્વાનુ ં છે” એમ માનીશ નહીં. જે નર્ી તે ર્વુ ંમશુ્કેર્ છે. પરંત ુજે છે તે ર્વુ ં
અત્યતં સરુ્ભ છે. એક ટોપર્ી નીચ ેએક પ્રાણી સતંાડ્ુ ં છે. તેન ે બબર્ાડી તરીકે બતાવવુ ં છે એમ 
સમજો. જો તે સતંાડેલુ ંપ્રાણી બબર્ાડી જ હશે, તો ટોપર્ી ઉપાડતા જ બબર્ાડી બહાર પડશે. પણ 
ટોપર્ી નીચ ેનોબળયો, પોપટ, કબતૂર ઇત્યાહદ પ્રાણી હશે, તો તેને બબર્ાડી બતાવવી શક્ય છે કે? ત ે
જ પ્રમાણે આપણે છીએ ત ેછોડીને ‘જે નર્ી’ તે ર્વાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. 

આપણ ેપરમાર્થ કરવો, સાધના કરવી કષ્ટ માટે નહીં પણ સખુ માટે છે. આવુ ં શે્રષ્ઠ સખુ 
વેદાતં જ આપણા ખોળે આપે છે. એક વાકયમા ંકહવેુ ંહોય તો, “તુ ંજ સખુરૂપ હોઇ,  બીજાનો આશ્રય 
ર્ીધા વગર, જો ત ુ ંજ સ્વયમંા ંક્સ્ર્ત ર્ઇ ગયો તો સખુ મતૂીમતં પ્રગટ ર્ાય છે”  આ વાત જાણીન ે
બધા જ સખુમય ર્ઇ જાઓ ભાઇઓ!  

હહરઓમ 

 

 



 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-ર૪ 

આત્મરૂપનો નત્રપટુીરહહત પરમાનદં 

આ સસંાર નમથ્યા છે, માયામય છે. એના નમથ્યાત્વને અનેક દ્રષ્ટાતં દ્વારા નસધ્ધ કરી 
બતાવવામા ંઆવરે્ છે. જીવ ત્રણ પ્રકારના સ્વતન જુએ છે, એમ કહીને તેની જાગતૃ અવસ્ર્ા અને 
જાગતૃ અવસ્ર્ામા ંનજરે પડતુ ંજગત ઉાઘં અને સ્વતન એ બન્ન ેસ્વતનની કક્ષામા ંમકૂ્યા છે. અથાતિ 
જાગિૃ અિથથામા ંનજરે પડિો સસંાર એક સપનુ ંજ છે.  

એક સમયે રાજા જનકે સપનુ ં જોયુ,ં સપનામા ંએક રાજય જોયુ ં અને તેમા ં રાજ્ય પ્રજા, 
રાજમહરે્ વગેરે બધુ ંહત ુ.ં ઉાઘંમારં્ી જાગ્યો ત્યારે પણ તેણે જોયુ ંકે અત્યારે પણ રાજય છે, પ્રજા છે, 
બધુ ંજ છે. તે નવચારવા ર્ાગ્યો કે, જે મેં સ્વતનમા ંજોયુ ંઅને જે બધુ ંજાગનૃતમા ંનજરે પડે છે એ 
બન્નેમા ંકંઇ પણ તફાવત નર્ી. ત ે(સ્વતન) ત્યારે સાચુ ંજ ર્ાગતુ ંહત ુ ંઅને આ પણ અત્યારે સાચુ ં
ર્ાગે છે.  આમારં્ી સાચુ ં શુ ં છે? તે સાચુ ં કે આ સાચુ?ં એમ શકંાગ્રસ્ત ર્ઈન ે પોતાની પાસે 
આવનાર ઋનષ-મનુનઓને તઓે આ જ પ્રશ્ન કરતા ંહતા. તે સાચુ ં કે આ સાચુ?ં જનક રાજાના આ 
પ્રશ્નનો ઉિર જ મળતો ન હતો. એક વખત તેમની સભામા ંજયારે અષ્ટાવક્ર મનુન આવ્યા તો રાજા 
જનકે તેમને પણ આ જ પ્રશ્ન કયો કે ‘ તે સાચુ ંકે આ સાચુ?ં ત્યારે તે મહાપરુુષે માનમિકતાર્ી આમ 
કહયુ,ં ‘‘ તે પણ ખોટંુ અને આ પણ ખોટંુ’’ ! 

સ્વતનનુ ંર્ક્ષણ છે, ર્ોડો વખત નજરે પડીને પછી અદ્રશ્ય ર્ઇ જવુ.ં તે રીતે જ આ સસંાર 
પણ ર્ોડો સમય દેખાય છે અને પછી મટી જાય છે. આ નવચાર પ્રણાર્ીર્ી અન ે રાજા જનકના 
ઉપરોકત દ્રષ્ટાતંર્ી એ નસધ્ધ ર્ાય છે કે, આ સસંાર સ્વતનની જેમ નમથ્યા છે. 



‘જગત નમથ્યા’ ના નસધ્ધાતંને જાણ્યા પછી સાધકે શુ ંકરવુ ંજોઇએ, તો વમથ્યા સસંાર પરથી 
નજર હિાિીને િેણે પોિાની નજરને થિમા ં ક્થથિ સત્ય આત્મથિરુપમા ં કેષ્ન્દ્રિ કરિી જોઇએ. 
સાધકનુ ંઆ જ કતથવ્ય છે. પરંત ુઅનેક મનષુ્યો આ નમથ્યા પ્રપચંર્ી ઘેરાયેર્ા રહીને અન ેએને જ 
સત્ય માનીને સખુ-દુઃખ, બચિંતા વગેરેની જાળમા ંફસાઇ જાય છે. 

દરેક વ્યહકતની દુનનયા અર્ગઅર્ગ હોય છે ! જયા ંતેનુ ંશરીર છે, ત્યા ંતેનો સસંાર નર્ી 
હોતો પણ  જે કલ્પના રાજ્યમા ંત ેસદૈવ નનમગ્ન રહ ે છે તે જ તેની વાસ્તનવક દુનનયા હોય છે. 
અર્ાથત, સૌ પોત-પોતાના કાલ્પનનક રાજ્યમા ંજ વસવાટ કરે છે. પરંત ુજે સાધકે સત્ય જાણ્યુ ં છે, 
તેણે ભ્રમ દ્વારા નનનમિત આ કાલ્પનનક સસંારને એક બાજુ દૂર કરીને, પોતાનુ ંર્ક્ષ્ય સત્યસ્વરૂપ ઉપર 
કેષ્ન્દ્રત કરવુ ંજોઇએ.  

સાધકે સ્વયનંો આધાર સત્યવસ્તનેુ જ માનવો જોઇએ. આ જ વાસ્તનવક બોધ છે. પરંત ુ
મોટે ભાગે મનષુ્યે સસંારને જ આધાર ગણી ર્ીધો છે. સસંારના નવષયોને આધાર માનીને નનનશ્ચિંત 
ર્ઇ જીવે છે. તમેાનંા કેટર્ાક ર્ોકો, પોતાની પત્ની, સતંાન, તર્ા સબંધંીઓને આધાર માને છે. 
તેઓ કહ ેછે, અમને સતંાનો છે ! અમને કઇ વાતની બચિંતા ! વગેરે. સારુ, હવે સતંાનોનો પ્રેમભાવ 
અત્યારે છે તેવો જ છેવટ સધુી ટકી રહશેે એની ખાતરી છે? આપણી આજુબાજુની પહરક્સ્ર્નત જોઇએ, 
તો આ આશાન ેબદર્ ેનનરાશા મળવાની વધ ુશક્યતા છે ! 

 કેટર્ાક ર્ોકો કહ ેછે કે મારા નામે બેંકમા ંખબૂ જ ધન જમા છે ! તો મારે શુ ં બચિંતા છે? 
પરંત ુતે બેંકમાનંા પૈસાનો આધાર ક્યા ંસધુી? તુ ંતદુંરસ્ત હોય ત્યા ંસધુી! સતંાનોએ કોઇ વ્યાપાર-
ધધંો શરૂ કયો કે ત ુ ં બબમાર પડી પર્ારીવશ ર્યો, તો તે સમયે તમારી નજીક રહનેારા સગાઓં જ 
આ ધનના માબર્ક! બેંકમારં્ી પૈસા ર્ાવનારા કોણ? વધેર્ા પૈસા ત્યા ં જઈ જમા કરનારા કોણ? 
કાઢેર્ા પૈસામારં્ી તેઓ જોઇએ એટર્ો ખચથ કરે તો તે સમયે ત ુ ંશુ ંકરી શકે છે? તાત્પયથ—સાધકે 
કયારેય પણ અસત્ય વસ્તરુ્ી સખુી ર્વાનો પ્રયાસ ન કરતા,ં  સત્યવસ્તનુો આશ્રય ર્ેવો. ત ે
સદવસ્ત ુતમારંુ નનજસ્વરૂપ છે. તે જ આપણો સવથ આશ્રય અન ેઆધાર છે. આપણે તેને જ પ્રેમ 
કરવો જોઇએ ભાઇ! 

તરુ્સીદાસ કહ ેછે— 

જૈસો હતે હરામ સો, હોત રામસે જાય । 

ચર્ા જાએ વૈકંુઠ કો, રોક સકે ન હોય ॥ 



આ વિષયો હરામ છે, કૃિધ્ન છે. તેમની પાસ ેરજ માત્ર પણ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ નર્ી. જુઓ, 
તમે અર્ાક મહનેત કરીને, દુઃખ સહન કરીને, બચિંતાઓર્ી ઘેરાયેર્ા રહીને ધન ભગેુ ંકયુું. તે ધનને 
ચોર ચોરી ગયા. તે વખતે તે ધન શુ ંએમ કહ ે છે કે, ‘મારા માબર્કે ખબૂ-ખબૂ દુઃખ વેઠીને મને 
મેળવ્યુ ં છે. હુ ં તેને છોડીને તમારી સારે્ નહીં આવુ’ં. તે તો હષથપવૂથક ચોર સારે્ જતુ ંરહ ેછે. એવા 
ધનને આપણે હરામ શા માટે ન કહીએ? 

તમે વાધંો ર્ેશો, કે પૈસો જડ વસ્ત ુછે, એટર્ે તે એવુ ંકહશેે નહી ! સારુ ભાઇ! જડ વસ્ત ુ
બોર્તી નર્ી, જવા દે ! પણ જેની પાસે બપુ્ધ્ધ છે, શુ ં તેઓ ક્યા ંસધુી કૃતજ્ઞ છે? જે બપુ્ધ્ધમાન 
સતંાનો માટે તમે સદૈવ બચિંનતત રહો છો. જેમના માટે તમારંુ તન-મન-ધન બધુ ંર્ગાવી દો છો. શુ ં
તેઓ કૃતજ્ઞ છે? પોતાના માટે સવથસ્વનો ત્યાગ કરનારા માતા-નપતાને રોજ સવારે ઉઠીને નમસ્કાર 
કરનારા સતંાનો કેટર્ા છે? નમસ્કારને બદર્ે રોજ ઉઠીને મા-બાપ સાર્ે ઝગડો કરનારા સતંાનો 
વધારે છે! એટર્ા માટે ઉપરોકત દોહામા ંતરુ્સીદાસજીએ કહ્ુ ંછે કે, જેટર્ી પ્રીનત જડ પદાર્ો તર્ા 
વ્યહકતઓ પર છે, તેટર્ી નપ્રતી આત્મારામમા ંર્ઇ જાય તો મનષુ્યને તરત જ મહુકત મળી શકે ! 
એવો બોધ આતયો છે. તાત્પયથ- બાહ્ય નવષય જ શ્રેષ્ઠ છે, તે જ અમારા છે, તે જ આનદં આપનારા 
છે, એ ભ્રમ છોડી આરામરૂપ એવા રામને સ્નેહ કરો અન ેઆત્માના મહામૌન રૂપમા ંપરમ સમાધાન 
રાખીને રહો. 

તમે હમંેશા ંમનમા ંકર્પના કરો છો એટર્ે કે વાતો કરતા હોવ છો. કલ્પના એટર્ે અંદર 
ચાર્તા રહતેા બબડાટ નસવાય કાઇં નર્ી. જુઓ- માની ર્ો કે તમારે કયાકં જવુ ં છે. આ વાતને 
વાણી દ્વારા વ્યકત કરતા ંપહરે્ા ંતમે તમારા ંમનમા ંનવચાર કરો છો કે, મારે અમકુ સ્ર્ળે જવુ ંછે. 
અર્ાથત ્કલ્પના એટર્ે  અંદરનો વાતાથર્ાપ જ છે ! એટર્ે રામનુ ં ધ્યાન કરિી િખિે પણ િાણીથી 
િો મૌન ધારણ કરેલુ ંહોય, પણ જો આ આંિહરક િાિાતલાપ ચાલ ુરહ ેિો આ ધ્યાનનો કોઇ હતે ુ
સરિો નથી. ધ્યાનના સમયે આંતહરક કલ્પનાઓનો ત્યાગ કરીને શાતં, આનદં ક્સ્ર્નતમા ં રહવેુ ં
જોઇએ. 

કેટર્ાક વ્યહકત મૌનવ્રત ધારણ કરે છે. પરંત ુવ્યવહાર કરવાનુ ંબધં રાખતા નર્ી. તેમને 
કોઇ બાબત સમજાવવી હોય તો જુદા જુદા સકેંતો દ્વારા બતાવે છે ! જેમકે પાણી જોઇત ુ ંહોય તો એક 
પ્રકારનો ઇશારો કરી બતાવશે, સારુ! પણ ચા જોઇતી હોય તો હર્ેળીને રકાબી બનાવી મોઢે ર્ગાવી 
બતાવશે ! ધારો કે, તેમને ગરમ પાણી જોઇત ુ ંહશે, તો તેનો ઇશારો કઇ રીતે કરશે? પહરે્ા પાણીનો 
સકેંત કરી, પછી સ્ટોવને પપં મારવાનો અબભનય કરશે અને તે ચા એવુ ંન ર્ાગે એટર્ે પાણીનો 
સકેંત કરવી પડશે. આટર્ી બધી કસરત કરવા કરતા ંસીધુ ંગરમ પાણી જોઇએ છે એવા બ ેશબ્દો 



કહી શકાયા હોત કે નહી ? તાત્પયથ- મૌનનો દેખાડો કરવાર્ી કોઇ ર્ાભ નર્ી. સાધકે બાહ્ય આશા, 
ભ્રમ, મમત્વ વગેરેનો ત્યાગ કરીને કલ્પનારહહત મૌન ક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ ંજોઇએ.  

નત્રપટુીર્ી મળનારો આનદં ક્ષબણક છે. નત્રપટુી એટર્ ે નત્રગણુ. જ્ઞાતા-જ્ઞેય-જ્ઞાન, ભોતતા-
ભોગ્ય-ભોગ ઇત્યાહદ. આ નત્રપટુી માયાવી અર્વા નમથ્યા છે. તે જેના પર આધાહરત છે, તે મળૂ 
અનભુવ માત્ર સાચો છે. તે જ સાચા આપણ ેછીએ. િે સત્ય અનભુિવુ ંએિલે વત્રપિુીરહહિ થઈને િે 
આપણી અંદર જ પ્રગિ કરી રહવેુ.ં 

આપણન ેબધાને બધુ ંજ જાણી ર્વેાની ઇચ્છા હોય છે. આ જાણવુ ંછે, તે જાણવુ ંછે, બીજા 
પણ ઘણા બધા નવષયોનુ ં જ્ઞાન મેળવવુ ં છે, એમ હમેંશા ં બાહ્ય વસ્તઓુનુ ં જ્ઞાન મેળવી ર્ેવાનો 
આપણો સદૈવ પ્રયત્ન હોય છે. તેમાના ં કોઇપણ એકને પણૂથ જાણવુ ં શક્ય નર્ી. પરંત ુ સસંારની 
વસ્તઓુ જેટર્ી જાણીએ એટર્ી તે જાણી ર્ેવાની વધારે ઇચ્છા ર્ાય છે. તો પછી કોઇ પદાર્થ નવશ ે
કંઇક જાણવાર્ી શુ ંમળશે? તેનાર્ી તે વ્યક્તતને શુ ંર્ાભ ર્વાનો છે? 

જીવશાસ્ત્ર, ભસૂ્તરશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર વગેરે અનેક શાસ્ત્રો છે. તેમના અભ્યાસર્ી શુ ંમળે છે, એ 
ખરા ર્ાભની દૃષ્ટીએ, તેમનુ ંપહરક્ષણ કરીશુ-ં સમજો, ભસૂ્તરશાસ્ત્ર (જીઓર્ોજી) નો અભ્યાસ કરીને, 
તેમા ંપારંગત ર્યા તો તેના જ્ઞાનર્ી ભગૂભથમા ંકેટર્ા પ્રકારના ખડકો કેટર્ા ફૂટ નીચે છે, વગેરેનુ ં
જ્ઞાન ર્શ.ે તેને મોટી હડગ્રી મળશે, મોટી નોકરી પણ મળશે. પણ આ બધા જ્ઞાન-હડગ્રી-નોકરીર્ી 
તેને પોતાનો સ્વાનભુવ શુ ંમળ્યો તે પછૂીએ તો તેનો ઉિર નકારમા ંઆવશે. મનષુ્યના આંતરીક 
અનભુવમા ંઆનદં છે તે આ ર્ોજી(Logy) શાસ્ત્રોર્ી મળશે કે કહો જોઇએ! 

   અર્વા તો યોગાભ્યાસ દ્વારા કેટર્ાક ર્ોકો નસપ્ધ્ધઓ મળેવ ે છે. તેમને ધરતીમા ંખાડો 
ખોદી પરુાઇ જવુ,ં જમીન પરર્ી હવામા ંઉછળવુ ંકે પાણી ઉપર ચાર્વુ ંજેવી નસપ્ધ્ધઓ પ્રાતત ર્ાય 
છે ! કેટર્ાક ર્ોકો દશાવધાની કે શતાવધાની પણ હોય છે. દશાવધાની તેમને કહ ે છે જે દશ 
વ્યહકતઓને વતુથળાકાર બેસાડી પ્રત્યેકે કહરે્ી દસ વાતો સાભંળીન ેતેમને ત ેજ ક્રમમા ંશબ્દશઃ ફરી 
વખત કહી સભંળાવે છે ! આવી કોઇ નસપ્ધ્ધ હોય, તો નસધ્ધ પરુુષ શુ ંકરે છે, તો તેનુ ંપ્રદશથન કરીને 
તે ઘણુ ંધન ભેગુ ંકરે છે. તેના ચમત્કારો જોઇને જનતા પ્રસન્ન ર્ઇ ભરપરૂ પૈસા આપ ેછે. બબક્ષસ, 
પાહરતોનષક વગેરેનો વરસાદ વરસાવે છે! નસપ્ધ્ધ-પ્રદશથન કતાથન ુ ંબધુ ંર્ક્ષ્ય આપણને પૈસા કેટર્ા 
મળશ,ે એની પર જ હોય છે. તાત્પયથ—યોગવસપ્ધ્ધથી પ્રવસપ્ધ્ધ િથા ધન પ્રાપ્પ્િ વસિાય અન્ય કોઇ 
લાભ થિો નથી. એકંદરે અમે અત્યારસધુી 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 એવુ ંપણૂત મનિાવંિરૂપી વનજ સખુ માત્ર કયારેય પણ મળતુ ંનથી. 



વ્યહારમાનંી સિા, ઐશ્વયથ વગેરે મોટાઈ નાટકમા ંજોવા મળતી સજાવટ જેવા હોય છે. ત ે
દૂરર્ી જ સુદંર ર્ાગે છે. જેમકે, નાટકની રોશનીના ઝગમગાટમા ં(Lime light) એક કદરુપી સ્ત્રી પણ 
સુદંર દેખાય છે. તે પ્રમાણે જ બધ ુધનવાન ર્યા કે મોટંુ પદ મળે, તો ક્ષદુ્ર કે સામાન્ય વ્યહકત પણ 
મહાન ર્ાગે છે. આ વાત સમજાવવા એક ઉદાહરણ આપીએ- યલ્યા નામ ેએક ચમાર હતો. બધા 
તેને યલ્યા અહીં આવ, ત્યા ં જા, આમ કર, તેમ કર એમ એકવચનમા ં તોછડાઇર્ી બોર્ાવતા. 
દૈવયોગે તેને ધન મળ્યુ ંઅને તેણે કાપડનો વ્યાપાર કરવા માડંયો. એમા ંર્ોડા હદવસમા ંતેને ખબૂ 
ધન મળ્યુ ંઅને તે મોટો શાહુકાર ર્ઇ ગયો. હવે જયારે તે દુકાનમા ં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 કહતેો હતો. તેના આ ઉિરર્ી ર્ોકોને નવાઇ ર્ાગતી હતી ! એક 
હદવસ તેના એક નમત્રએ પછૂી જ ર્ીધુ ં કે ‘યલ્ર્તપા જયારે તમે ‘‘કહી દઇશ’’ ‘‘ કહી દઇશ’’ એમ 
કહો છો તો આપ કોને કહો છો? આર્ી યલ્ર્તપાએ તેને કહ્ુ ંકે, ‘હ ેનમત્ર, બધા ર્ોકો જે નમસ્કાર કરે 
છે તે યલ્યાને નહી, પણ આ શ્રીમતંાઇને- ર્ક્ષ્મીને કહ ે છે!’ ર્ક્ષ્મીજી આવવાર્ી હુ ં યલ્યામારં્ી 
યલ્ર્તપા શાહકૂાર ર્ઇ ગયો, એટર્ા માટે મન ેનમસ્કાર કરે છે. આ કારણે જ હંુ િેમના નમથકાર 
‘‘લક્ષ્મીજીને કહી દઇિ’’ એમ કહુ ં છ.ં તેનો આ શાણપણ ભયો ઉિર સાભંળીને ર્ૌહકક પ્રભતુા, 
વ્યક્તત કરતા ંતેની શ્રીમતંાઇ, સિા વગેરેર્ી આવે છે એ પ્રશ્નકતાથને સમજાયુ.ં 

અનધકારી હોવાર્ી બધા તે વ્યહકતને શ્રેષ્ઠત્વ આપે છે તેનુ ંએક બીજુ ંઉદાહરણ છે—એકવાર 
નવજાપરુમા ંએક આધ્યાત્ત્મક સમેંર્ન હતુ.ં જેમા ંત્જલ્ર્ા અનધકારી મખુ્ય વકતાના રૂપમા ંઆમનંત્રત 
હતા. પવૂથઆયોજન અન ે પ્રચારને ર્ીધે કાયથક્રમમા ંઅનેક ર્ોકો એકઠા ર્યા હતા. સમંેર્ન પણ 
મોટા વૈભવર્ી સપંન્ન ર્યુ ં! પણ સબંોધન કરતી વખત ેકર્ેકટર મહોદયે અધ્યાત્મનો અર્થ ઢગંધડા 
વગરનો કયો ! તો પણ હાજર રહરે્ા શ્રોતાઓએ તાળીઓના ગડગડાટ સાર્ ેતનેા વખાણ કયાથ. 
પછીના હદવસે સમાચાર-પત્રોમા ંપણ તમેનો ભવ્ય ફોટો અને વકતતૃ્વનુ ંઅર્કંાહરક ભાષામા ંવણથન 
આવ્યુ.ં કહવેાનુ ંતાત્પયથ એટલુ ંજ છે કે, ઐશ્વયથ અન ેસિાર્ી પ્રભતુાના પોંખણા ર્ાય છે, પણ ત ે
સાચા નર્ી હોતા. રાજકારણમા ંતો  સામાન્ય માણસ પણ અલ્પકાળમા ંમહાપરુુષ ર્ઈ જાય છે અન ે
તે જ મહાન પરુુષ ર્ોડા જ વખતમા ંસામાન્યની પકં્તતમા ંઆવી જાય છે એવુ ંહમેંશા જોવા મળે છે ! 
તે જ પ્રમાણે મતં્રીપદ જેવા ઉચ્ચ પદ પર પહોંચ્યા પછી સામાન્ય વ્યહકત બની રહવેુ ં ઘણુ ં જ 
પીડાકારક ર્ાગે છે !  

નત્રપટુીરુપ નવષયસખુ બહુ છેતરામણા હોય છે. પહરે્ાના કાળમા ંઠગ શ્રીમતં પ્રવાસી સાર્ ે
પહરે્ા ંનમત્રતા કરતા હતા અને પછી તેમને ફસાવી ધન લ ૂટંી ર્ેતા હતા. આ જ રીતે નવષયરૂપી ઠગ 
તમારી સાર્ે નમત્રતા કરી, તમારી મડૂી જ છીનવી ર્ ેછે. તેમની પાછળ ર્ાગ્યા રહવેાને ર્ીધે જ 



તમે પોતાની સત-્બચત ્આનદંરૂપી નનનધને ખોઇને દુઃખી ર્ાઓ છો. એટર્ા માટે જ ગરુુ “નવષયો પર 
ભરોસો રાખ્યા વગર આનદંમય આત્મક્સ્ર્નતમા ંરહો, ભાઇઓ!” એવો બોધ આપે છે ! આત્મક્થથવિ 
એિલે વનરાિંક, વનરામય, અત્યિં સખુદ ક્થથવિ. તેમાનંી સખુમયતા ધ્યાનમા ં ર્ાવો. જયારે 
જવાબદારીઓ, કામ અને બચિંતા-રહહત પ્રવાસમા ં જઇએ છીએ ત્યારે તેટર્ા પરૂતો કેટર્ો આરામ 
અનભુવાય છે. જયારે આમ જ છે તો સપંણૂથ બચિંતા-રહહત તેમજ જયા ંદુઃખ ર્ેશમાત્ર પણ નર્ી એવા 
ગગનમા ં નવહાર કરનારા પક્ષીની જેમ સ્વચ્છદં ક્સ્ર્નતમા ં રહવેામા ં કેટર્ો બધો આરામ હશે એની 
કલ્પના કરો અને તે ક્સ્ર્નતમા ંનનમગ્ન રહો. 

આ આનદં ક્સ્ર્નત તમારો મળૂ સ્વભાવધમથ જ છે. કોઇપણ વસ્ત ુ માટે સ્વયનંા મળૂ 
ગણુધમોનો ત્યાગ કરવો અસભંવ છે. કોઇ કારણવશ જો કયારેક એનાર્ી અર્ગ રૂપ તેણ ેધારણ 
કયુું હશે, તો પણ તે આગતંકુ કારણ દૂર ર્તા ંજ તે ફરી પોતાના સ્વાભાનવક ગણુોમા ંબચરકાળ રહ ે
છે. આ તત્ત્વની જેમ અજ્ઞાન અને નવપરીત જ્ઞાનને ર્ીધે તમારી મળૂ આનદં ક્સ્ર્નત લતુત ર્ઇ ગઇ 
છે. જો આ વ્યવધાન હટાવી દેવામા ંઆવે તો મળૂ આનદં પવૂથવત ્પ્રગટ ર્ઇ જાય છે. ઉદાહરણ- 
મહોરમમા ંએક વ્યહકત વાઘ બને છે. ત ેપોતાના શરીર ઉપર વાઘ જેવા રંગીન પટ્ટા ઓઢી ર્ ેછે. 
હાર્મા ંવાઘના નખ અને મખુ પર વાઘનુ ંમહોરંુ પહરેી ર્ે છે. પોતાનુ ંમોં ખોર્ીને તે માણસોને ખાઇ 
જવાનો અબભનય કરતા કરતા ત ેપોતાન ેખરેખર જ વાઘ સમજવા ર્ાગ્યો. ત ેબચિંતા કરવા ર્ાગ્યો 
કે “ હવે હુ ંફરી માણસ ક્યારે ર્ઈશ?” તે કૃનત્રમ વાઘને માણસ બનાવવા કોઇ પ્રયાસ કરવા પડશે? 
તેને ‘તુ ંવાઘ નર્ી માણસ જ છે’ એટલુ ં કહવેુ ં પરૂત ુ ં છે. તે તરત જ શરીર પરના પટ્ટા દૂર કરી 
માણસ ર્ઇ જશે. 

ઉપરોકત દ્રષ્ટાતં પરર્ી ધ્યાનમા ંરાખવાની વાત એ છે કે, વાઘ બનેર્ો માણસ મળૂભતૂ 
રીતે મનષુ્ય હોવાર્ી તેને ફરી મનષુ્ય બની શકાયુ.ં તે બીજુ ંજ કાઇં હોત  તો તેના માટે મનષુ્ય ર્વુ ં
શક્ય ન બનત. કહવેાય છે કે, એક ગધેડો વાઘનુ ં રૂપ ધારણ કરીને ર્ોકોને ડરાવતો હતો અને 
તેમના ખેતરોમા ં ઘસુીને ર્ીર્ો ચારો ચરી જતો હતો. એક હદવસ કેટર્ાક ખેડૂતોએ તેનો સ્વાગં 
પકડી પાડી તે વેષધારી વાઘને જોરર્ી ર્ાકડીઓર્ી ઝડી નાખ્યો. તે મારર્ી ત ેગધેડો પોતાના 
અવાજમા ંરાડો પાડવા ર્ાગ્યો ! તે ક્ષણે ર્ોકોને ખ્યાર્ આવી ગયો કે આ વાઘ નર્ી, ગધેડો છે ! 
આ દૃષ્ટાતંમા ંવેષધારી વાઘ મળૂભતૂ રીતે ગધેડો હોવાર્ી  છેલ્ર્ે ગધેડો જ ર્યો, તે મનષુ્ય કે બીજુ ં
કોઇ પ્રાણી ન ર્યો. સારાશં—જે મળૂમા ંહોય છે તે છેલ્ર્ે સધુી રહ ેછે. આ ન્યાય પ્રમાણે તમે પણ 
મળૂભતૂ રીતે આત્મા છો. હુ ંઆવો છ,ં હુ ંતેવો છ ંએ ધારણાઓને દૂર કરી ફેંકી દો, એટર્ે જીવરૂપી 
વાઘ જશે અન ેનશવરૂપી માણસ ર્શો. અને મળૂભતૂ રીતે છો તવેા સ્વાભાનવક આનદંમા ંરહશેો. 



સ્વાભાનવકતાર્ી રહવેામા ંઆનદં છે. પરંત ુમોટાભાગના માણસો એમ માને છે કે, કોઇ એક 
નવશેષતામા ંઆનદં છે. તેમને યર્ાક્સ્ર્નતમા ંરહવેુ ંસારંુ નર્ી ર્ાગતુ.ં તેમનુ ંમાનવુ ંછે કે, કંઇ – ન ે
કંઇ નવશેષ હોવુ ંજ જોઇએ, કંઇક નવુ ંર્વુ ંજોઇએ, જયા ંછીએ ત્યાને ત્યા ંરહવેામા ંશુ ંર્ાભ ? બીજુ ં
સ્ર્ળ જોઇએ, જે નોકરી તે કરી રહ્યો છે તેને બદર્ે બીજી નોકરી જોઇએ ! સારાશં-  બધા ર્ોકો 
અન્યમા,ં નવી વસ્તમુા ંસખુ શોધી રહ્યા છે. પરંત ુઅમે પહરે્ા ંપણ બતાવ્યુ ંછે કે, મળૂમા ંજે પહરપણૂથ 
આનદં છે, તે જ વસ્તકુ્સ્ર્નત છે. તેને ભરૂ્ીને આપણ ેસ્વયનંી અર્ગ નવશેષતા ઇચ્છી રહયા છીએ. 
આ કૃનત્રમતા જ દુઃખનુ ંકારણ ર્ઇ ગઇ છે. નવશેષતામા ંતે નવષય જ હોવાને ર્ીધે દુઃખ છે. 

મનષુ્યને હમેંશા એ નવશ્વાસ હોય છે કે, સતંાન, સબંધંી તર્ા નમત્રગણ મને પ્રેમ કરે, 
વારંવાર તેમની મરુ્ાકાત ર્ાય, તઓે મીઠી-મીઠી વાતો કરે, તો જ સખુ પ્રાપ્તત ર્ાય છે. એવો 
નવશ્વાસ રાખીને તે એમની પ્રતીક્ષામા ં રહ ે છે. અને ત ે પ્રત્યેકની પાસ ે સખુની અપેક્ષા રાખીને તે 
પ્રાતત કરવા માટે પ્રયત્નો કરતો દેખાય છે. પરંત ુ ખરેખર શુ?ં તમારી તરફ ધ્યાન આપવુ ં ન 
આપવુ,ં તમારી સાર્ે વાતાથર્ાપ કરવો ન કરવો એ તેમની મનુસફૂી પર નનભથર છે. બસ! તેઓ 
પોતાનો કામ-ધધંો, આશા–આકાકં્ષાઓ અને ફતત પોતાના જ કહવેાતા પત્ની-બાળકો અર્વા પનત-
બાળકોને પ્રમે કરીને તમેની પાસે કંઇક સમય, વધરે્ો હશે તો જ ત ેતમારી તરફ જોશ ેકે તમારી 
સાર્ે વાત કરશે ! પરંત ુઆપણી અપેક્ષા એનાર્ી સો ગણી વધારે હોય છે ! આપણે એ પ્રતીક્ષામા ં
રહીએ છીએ કે આપણા સગા સબંધંીઓ આપણા વખાણ કરે, આપણી સાર્ે પ્રેમપવૂથક વાતચીત કરે. 
પરંત ુ તેઓ તમારા ગમે તેટર્ા નનકટના હોય, પોતાનો સ્વાર્થ છોડીને આપણી મરજી મજુબનો 
વ્યવહાર કરે એ શકય છે? 

એક રીતે જોવા જઇએ તો બધા પોત ેપોતાને માટે જ છે, સ્વતતં્ર છે. કોણ કોનુ ંછે, ભાઇ? 
એવો પ્રશ્ન કયો તો તેનો શુ ંઉિર મળે છે? નપતા પતુ્રનો છે કે પતુ્ર નપતાનો છે? પનત પત્નીનો છે કે 
પત્ની પનતની છે? તમામ એમ જ કહ ેછે કે આ મારો છે. પતુ્ર “મારા નપતા” એમ કહ ેછે તો નપતા “ 
મારો પતુ્ર” એમ કહ ેછે. પનત “ આ મારી પત્ની” એમ કહ ેતો પત્ની “ આ મારો પનત” એમ કહ.ે આ 
રીતે બધા એકબીજા પર પોતાની માબર્કી હક દશાથવે છે. આમા ંખરંુ કોણ કોનુ ંછે? આ પ્રશ્નનો “કોઇ 
કોઇનુ ંનર્ી. બધા પોત પોતાને માટે છે” એ વાસ્તનવક ઉિર છે. છે કે નહહ, એ તમે જુઓ. દરેક 
વ્યહકત મખુ્યત્વે પોતાના સબંધંનો નવચાર કરીને તે પછી અન્ય સબંધંોના નવષયમા ંનવચાર કરે છે. 
તેઓ પ્રમખુરૂપે પોતાની સમસ્યાઓ, આશાઓ, આકાકં્ષાઓ, પોતાનુ ંશરીર સખુ વગેરે પોતાની સાર્ ે
સબંનંધત બાબતોનો નવચાર કરતા રહ ેછે. તેમને સ્વયમંા ંજ રસ પડે છે અને પોતાને અનકૂુળ પડે 
તો જ તેઓ અન્યનો નવચાર કરે છે. એકંદરે પોતાના માણસોમા ંજ નવચાર કરતા રહ ેછે. પોતાના 



માણસોમા ંજ અખડં વેધ ર્ાગેર્ા, બાળ-બચ્ચા,ં પૌત્રો, આતતજનો વગેરે ર્ોકોના પ્રેમ-હહત વચનો 
પર પોતાના સખુનુ ંઅવર્બંન રાખવુ ંએ હદવાસ્વતન (ભ્રમ) જ છે ! 

મનષુ્ય જ્યા ં રહ ે છે તે ગામમા ં સખુ નર્ી, બીજા ગામમા ં જઈશુ ં તો સખુ મળશ,ે એવી 
કલ્પના કરીને, “તે ગામમા ંક્યારે જઇશ? હજી ત્યા ંજવામા ંપદંર હદવસ બાકી છે, તે કયારે સમાતત 
ર્શે?” આ જ ગણતરી કરતો રહ ેછે ! એનો અર્થ એ જ ર્યો ને કે તે જે સ્ર્ળે હાર્મા ંરહ ેછે, ત્યા ંતે 
સખુી નર્ી ! પરંત ુસાધકની ક્સ્ર્નત આર્ી બબર્કુર્ અર્ગ હોય છે. તે જયા ં છે, જે સ્ર્ળે છે, જે 
પહરક્સ્ર્નતમા ંછે, ત્યા ંજ પણૂથ સખુી હોય છે. ક્યાયં ન જતા,ં કાઇં ન કરતા,ં કોઇ બોર્ે નહહ, કોઇ ઘેર 
આવે નહી, કોઇ કાઇં ર્ાવી ન આપે, તો પણ અને કંઇ પણ નવશેષ ન હોવા છતા,ં તે આનદંમા ંહોય 
છે.  

કોઇ પણ પ્રકારની ઉપરોકત ઇચ્છાઓ ન રાખવા છતા,ં જો સખુી રહતેા આવડી જાય તો ત ે
સ્વતતં્ર આનદં મેળવી ર્ેવા બરાબર ર્ઇ જશે. બધા શુ ં કરે છે, કે આ સ્વાધીન આનદંન ેઘટના 
નવશેષ પર અવર્બંબત કરીને દુઃખી ર્ઇ જાય છે. તેઓ પોતાની નનત્યપ્રાતત મળૂ ક્સ્ર્નતન ેશનૂ્ય 
અર્વા અર્થ વગરની ગણીને જે પોતાનાર્ી દૂર છે તેમજ અનનનશ્ચત તર્ા કષ્ટ સાધ્ય છે, તેને મહત્વ 
આપે છે ! હવ ેતે બદર્ાવુ ંજોઇએ, ભાઇઓ ! 

સાધકે, એ નનશ્ચય કરવાનો છે કે બહાર જે-જે સખુ છે અને જેટર્ા ંપણ સખુ છે, તેનાર્ી 
અનેકગણુ ંસખુ પોતાની નનજ ક્સ્ર્નતમા ં છે. સસંારના કોઇપણ નવષયમા ંશુ ંતમને પહરપણૂથ આનદં 
મળશ?ે એ બાબતે નવચારી જુઓ. દસ રૂનપયા વધારે મળવાર્ી, સો રૂનપયા, હજાર રૂનપયા કે ર્ાખ 
રૂનપયા વધારે મળવાર્ી, કરોડપનત કે અબજપનત ર્વાર્ી કે સસંારનુ ં સવથઐશ્વયથ મળવાર્ી શુ ં
પરાશાનંત પ્રાતત ર્ઇ શકે છે? કયારેય પણ નહીં. અર્ાથત કયાયં પણ ન મળવાવાળો સિતશે્રષ્િ 
આનદં િમારામા ં જ, િમારંુ વનજથિરૂપ થઈને થિિઃવસધ્ધ છે, તનેે ફોગટમા,ં હવામા ંછોડી દેવા 
જેવી મખુાથમી કરાય? 

સખુનો ખજાનો તમારામા ંજ છે. તેને છોડીને આભાસી બાહ્ય નવષયો પાછળ દોડવુ ંએટર્ે એ 
તો, એક તરસ્યો માણસ તેના ઘર પાસેર્ી નદીનુ ંમીઠંુ જળ છોડીને ઘણ ેદૂર આવેર્ા ખારા જળના 
કૂવા માટે દોડે, એવી વાત ર્ઈ ! તે કષ્ટપવૂથક, ત્યા ંજઈ પહરશ્રમર્ી ઉંડે રહલેુ ંપાણી કાઢી, તેનુ ં
પ્રાશન કરી કૃતાર્થ ર્ાય છે. તે ખારા જળર્ી તેની તષૃા છીપવાને બદર્ે વધે છે, તેમ છતા ં તેનુ ં
કમાથબભમાન તો જુઓ ! તે કહ ેછે “ખદુની મહનેતર્ી મળેલુ ંજે પણ હોય, જેવુ ંપણ હોય તે જ ઉિમ 
છે, ત ેઔષનધય પાણી છે’’ આપણ ેપણ શુ ંકરીએ છીએ? આપણી પાસે પહરપણૂત આનદંનો સાગર 



હોિા છિા ંપણ વિષયરૂપી ખારા પાણીના કિૂા િરફ દોડી રહ્યા છીએ. અને આપણ ેતેના માટે ઘણુ ં
દુઃખ વેઠયુ ંછે એટર્ા માટે તે અલ્પ સખુને અનત શે્રષ્ઠ દેખાડીએ છીએ.  

અમલૂ્ય શાશ્વત સખુને છોડીને ક્ષબણક સખુને પસદં કરવામા ંઆવે તો શુ ંર્ાય તે સમજાવવા 
વધ ુએક દૃષ્ટાતં આપીએ છીએ. સાભંળો. એક ભરવાડ હતો. તેના એક હાર્મા ં હીરો આપવામા ં
આવ્યો અને બીજા હાર્મા ંબકરાના ગળામા ંર્ટકાવવા માટેનો ટોકરો, તો તેણે હીરાને છોડીને ટોકરા 
પર પસદંગી ઉતારી !! આમ ન ર્વુ ંજોઇએ, એવુ ંર્ાગતુ ંહોય તો સાધક માટે, “નવષય સખુ ક્ષબણક, 
ક્ષલુ્ર્ક, નવકારી, નાશવતં છે એમ સમજીન ેતેની અપેક્ષા રાખવી યોગ્ય નર્ી” એ સમજી ર્ઈન,ે 
તેના પ્રત્યેનુ ં આકષથણ છોડીને, શાશ્વત, પહરપણૂથ, સહજ, સ્વાભાનવક તેમજ એક ક્ષણમા ં મળનારંુ 
આત્મ-સખુ ગ્રહણ કરવુ ંજોઇએ. 

આ મહાન તત્ત્વાનભુવ ફતત અધ્યાત્મશાસ્ત્ર જ મેળવી આપે છે. આ પરમાનદં અધ્યાત્મ 
નસવાય કયાયં બીજેર્ી મળવાનો નર્ી. એટર્ા માટે અધ્યાત્મ જ સસંારમા ંશ્રેષ્ઠ અને પજૂય છે. હ ે
સાધક, તમે પણ અધ્યાત્મ જ્ઞાન ધ્વારા આ તત્વન ેઆત્મસાત કરીને કોઈ બીજાની પરવાહ કયાથ 
વગર, તમારા મળૂભતૂ, સ્વત: નસધ્ધ, નત્રપટુી રહહત, સમાધાન રૂપ, સ્વાભાનવક પરમ તપૃ્તતને પ્રાતત 
કરી ર્ો, ભાઇઓ!!  

 

 

 

પ્રકરણ-૨૫ 

પરમાનદં રૂપનો આત્માભ્યાસ 

(૧) તમે દેહ, ઈષ્ન્દ્રઓ, મન, બપુ્ધ્ધ, અહકંાર સાર્ે સબંધં ન રાખનારા અસગં, અબર્તત પહરપણૂથ 

સચ્ચ્ચદાનદં છો. જ્યા ંસધુી દેહાહદના તાદાત્મ્યરુપ “હુ’ં’ ની સાર્ે રહો છો, ત્યા ંસધુી દુ:ખ અને દુ:ખોનુ ંકારણ 
એવા નવષયોનો ત્યાગ કરવો અસભંવ છે. ઉદાહરણાર્ે - એક ભખૂ્યા વ્યક્તતની સામે પકવાન રાખી એ 

ખાવાના નર્ી એમ કહો, તો પણ એ વાતને ન સાભંળતા તે પકવાન તરફ દોડશે. એ જ રીતે આ “હુ”ં ની 

સામે જ્યારે નપ્રય નવષયો હોય, તો ત ે નવષયો ગ્રહણ કરશો નહીં, એમ કહશેો તો પણ તે ક્યારેય સાભંળશ ે

નહીં. 



 જીવભાવ કાયમ રહવેાર્ી શુ ં હાર્ત ર્ાય છે, એનુ ંઅવર્ોકન કરો. જીવે પોતાને ઉપાનધ નવનશષ્ટ 

ક્ષદુ્ર, અલ્પ અને નાનો માની ર્ીધો છે. નાનો સ્વભાવત: જ મોટો ર્વાના પ્રયત્નો કરે છે. તેની નજરમા ં
વધારેમા ંવધારે નવષયો મળેવીને પોતાની જજંાળને વધારવી એ જ મોટા બનવાનો ઉપાય છે. એમ માનીને 
તે નવષયોને એકઠા કરવાના કષ્ટદાયક ધધંામા ંપરોવાયેર્ો રહ ેછે અને અંતહીન દુ:ખોને નોતરે છે. સારાશં- 

જીવભાવ છે, ત્યા ં સધુી દુ:ખોનો નાશ ર્વો અશક્ય છે. દરેક વ્યક્તતએ પોતાના તમામ દુ:ખોર્ી છૂટકરો 

મેળવવો હોય, તો દેહબપુ્ધ્ધ વગેરે ઉપાધીઓના તાદાત્મ્યરૂપી જીવભાવનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. અહીં મખુ્ય 

વાત એ છે કે, ‘હુ ં એ તમામ જજંાળોર્ી અર્ગ છ’ં આ નસધ્ધાતંનો અંતરંગમા ં નનશ્ચય કરવો પડે. અન ે
સાતત્ય પવૂથક તનેો અનભુવ કરતા ંરહવેો જોઇએ. આ ઉપાય છોડીને, આનદં માટે જજંાળો પર નનભથર રહવેુ,ં 
એ અજ્ઞાન જનનત ભ્રમ છે. 

(૨) ઉપાનધનુ ં અવર્બંન આપણને દુ:ખ આપ ે છે, આ વાત આપણ ે જાણતા ં હોવા છતા ં તે પડતુ ં મકૂી 
શાનંતર્ી કેમ રહી શકતા નર્ી? સખુ, શાનંત અને આનદંર્ી રહવેામા ંઆપણને કોઇની અડચણ છે? આમા ં
બીજુ ંકોઇ નહી પણ આપણ ેજ વચ્ચે આવીએ છીએ ! “તમારા ંદુ:ખો શાના ર્ીધે છે?” એવુ ંપછૂીએ તો દરેક 
જણ બહારનુ ંજ કોઈ ને કોઈ કારણ બતાવે છે. “ અહો, અમને સરકાર ત્રાસ આપે છે,” “ આતતજનો તરફર્ી 
દુ:ખ મળે છે” “ અમને શનન, મગંળ, રાહુ, કેત ુત્રાસ આપે છે” વગેરે વગેરે. પરંત ુએ કોઈ નર્ી જાણતુ ં કે, 
વાસ્તવમા ં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 ંમળૂ 
કારણ અજ્ઞાન અને તનેે ર્ીધે પેદા ર્નારો ભ્રમ છે. આ વાત સવથમાન્ય છે ન ે! ભ્રમર્ી અહકંાર ઉત્પન્ન ર્ાય 
છે અને તેનાર્ી અપણૂથતા, અસમાધાન વગેરે આવે છે, એ સમજી ર્ો. એકંદરે - તમારા દુ:ખોનુ ં કારણ 
તમારામા ંજ છે. પરંત ુઆપણે તેન ેબહાર શોધી રહ્યા છીએ. અને ફતિ કહિેા પરૂત ુ,ં માત્ર વનવમત્ત એિા 
બાહ્ય દુ:ખના કારણનો નાિ કરિાના પ્રયત્નોમા ં લાગ્યા છીએ. પરંત ુઆ સસંારમા ંદુ:ખના અનેક કારણો 
હોવાર્ી, તે પરંુૂ જ ર્તુ ંનર્ી એ વાત આપણ ેભરૂ્ી રહ્યા છીએ. એટર્ ેવનવમત્ત માત્ર એિા અને અંિે ન હોય 
એિા બાહ્ય કારણોનો નાિ કરિાની વ્યથત ચેષ્િાઓ કરિા કરિા, દુ:ખનુ ં િાથિવિક કારણ એિી આપણી 
આંિહરક અપણૂતિાનુ ં વનિારણ કરીને આનદંમય બનીને કેમ ન રહીએ ભાઇઓ ! સદૈવ દુ:ખી રહવેા માટે 
તમારી ઉપર કોઈ દબાણ કે બધંન છે ? કોણે તમને કહ્ુ ંછે કે કલ્પનાઓની જાળમા ંફસાઈને અસતંષુ્ટ રહો 
ભાઇ! આપણે સ્વય ંઆનદંમય છીએ, એ જાણ્યા પછી પણ તમે આનદંરૂપ ર્ઈને ન રહી, અજ્ઞાનીઓની જેમ 
શા માટે દુ:ખી ર્ાઓ છો? આ બધુ ંછોડીને આરામથી, િાવંિથી, પરમાનદંરૂપ થઈને આત્માભ્યાસ કરિા ંરહો 
ભાઇઓ! 



 (3) અમારા ધ્વારા બતાવેર્ો આત્માભ્યાસ સખુકર 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 કુશળ કારીગરો પણ જોઇએ. “ બધી સામગ્રી ર્ાવી 
દીધી છે, પણ કારીગરો મળતા નર્ી. શુ ંકરીએ” એવુ ંઠેકઠેકાણે સાભંળવા 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. સારાશં- બહારના કામોમા ંઅનેક નનબુંધ છે, ખામીઓ છે તર્ા 
બીજાઓનુ ંકપટ, ઈષ્યાથ જેવા અવરોધો છે. એટર્ા માટે એ કાયો દુ:ખરૂપ હોય છે. પરંત ુહવે અમે જે બતાવી 
રહ્યા છીએ તે સાધનરૂપી કમથ જ સખુરૂપ છે ! તેમા ં કોઈના તરફર્ી અડચણ ઊભી ર્ઈ શકતી નર્ી. 
કાયદાનુ ં બધંન પણ નડતુ ં નર્ી. કોઈ એનો નવરોધ કરી શકતુ ં નર્ી. તે સપંણૂથ પણે સ્વતતં્ર છે, અન ે
ર્ેશમાત્ર દુ:ખદાયક ન હોઇ અત્યતં સખુરુપ છે. “તમે આનદંરૂપ છો, હમેશા ં આનદંરૂપ છો અન ે સવથદા 
આનદંમા ંરહો ભાઇઓ! “ એટલુ ંજ અમે કહી રહ્યા છીએ તે સાધન છે ને? 

 (૪) અમે કેટર્ાય નવસ્તારપવૂથક બોધ આપીએ, તો પણ તેનો મનતતાર્થ એક જ છે. જે રીતે ગીતનો 
સાર તેના ધ્રવુપદમા ંહોય છે, તે રીતે અમારા બધા કર્નનુ ંમખુ્ય ધ્યેય શુ ંછે, તે તમે જાણી ર્ો. જુદી-જુદી 
રીતર્ી બતાવવાનો મખુ્ય ઉદેશ્ય એક જ છે. તે ઉદેશ્ય કેન્દ્રમા ંરાખીને અનેક કર્ાઓ, આધાર વચન અન ે
શબ્દ સચૂનાઓ કહરે્ છે. એ બધાની પાછળ આપણો મખુ્ય ઉદેશ્ય શુ ંછે, આપણુ ંર્ક્ષ્ય શુ ંછે, ક્યો નસધ્ધાતં 
છે, તમારે તેન ેઆત્મસાત કરવાનો છે. તેન ે દ્રઢતાપવૂથક સમજી ર્ેવો જોઈએ. અન્ય તમામ વાતોન ેયાદ 
રાખવાની જરૂર નર્ી. જો મધ્યવતી મળૂ નસધ્ધાતંન ેજાણી ર્ઈએ તો તમ ેઅનકે દ્રષ્ટાતં આપી શકો છો. 
તમારે આ નવવચેનના મળૂ નસધ્ધાતંને ગ્રહણ કરવાનો છે. આજના પ્રવચનનો મખુ્ય સાર ધ્રવુપદની જેમ 
પનુ: પનુ: કહીએ છીએ. “સદૈવ સ્વાનદં અનભુનવત રહો ભાઇ!”  તેને જ આત્માભ્યાસ, નનહદધ્યાસન અન ે
ધ્યાન કહ ેછે. 

સ્વાનદંરૂપે રહવેુ,ં એ જ તમામ સાધનાનો મગુટમબણ છે. એ સાક્ષાત્કારની અત્યતં નજીકનુ ંઅંનતમ 
સાધન છે. આમા ંઅનનવથચનીય સખુ છે. એમ હોવા છતા ંપણ, તે છોડીને આ માર્ાકૂટ કરનારા પ્રપચં સાર્ ે
શા માટે ચોટી રહો છો ભાઇ? પ્રત્યક્ષ સખુન ેછોડીને બચિંતાના બજારમા ંજવુ ંએટર્ે જ ભ્રમ ! બીજુ ંકંઈ નહી. 

ઘરમા ં કોઈ બીમાર પડી ગયુ ં તો પત્યુ ં જ ! એ વખતે અભ્યાસ કરવો દૂરની વાત રહી, ધ્યાન, 
ભજન, પાઠ, મનન બધુ ંબધં ર્ઈ જાય છે ! એટલુ ંજ નહીં માણસ એને માટે પરમ અર્થને જ દોષી ગણે છે. 
“ અમારા જેવા ભતતોને પણ રોગ કેમ ર્ાય?” એમ કહીને તે ખબૂ દુ:ખી ર્ઈ જાય છે. પરંત ુનવવેકી સાધક 
એમ કહ ે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 રહ ેછે. 



(૫) નશષ્ય - ગરુુમહારાજ ! આપનો બોધ એ છે કે સાધકે હમેંશા આત્મજાગનૃત રાખવી જોઈએ. પરંત ુ
જાત-જાતના ખેંચતાણવાળા વ્યવહાહરક કાયો કરતી વખતે આત્મ જાગનૃત જાળવી રાખવી કેવી રીતે શક્ય 
છે? 

ગરુુનો ઉિર- એમા ં કોઈ શકંા નર્ી કે, કમથ તો કરવાના ં જ છે. પરંત ુ તે કમથ કઇ ભાવનાર્ી  
કરવાર્ી આત્મભ્યાસમા ંબાધા ઉત્પન્ન નહહ કરે તે કહીએ છીએ, સાભંળ. કમથ કરતી વખતે કત ુથત્વાબભમાન 
તર્ા ફળેચ્છા ન રાખવામા ંઆવે, અબર્તત ભાવનાર્ી, માત્ર પોતાનુ ં કતથવ્ય પણૂથ કરવા માટે જ કરવામા ં
આવે તો તેનાર્ી સમાધાન અને શાનંતનો ભગં ર્તો નર્ી. તે કમથ કેવી રીતે કરવુ,ં કેટલુ ં કરવુ,ં વગેરે 
કાયથદૃષ્ટીર્ી વ્યવહાર કરવામા ંઆવે તો કોઈ બાધા આવતી નર્ી. ઉદા.- એક ન્યાયાધીશ છે. તેની સમક્ષ 
એક મકુદ્દમો ચાર્ે છે. વાદી અને પ્રનતવાદી બે પક્ષો છે. ન્યાયાધીશ બન્નનેી દર્ીર્ો સાભંળી ર્ઈ,  તને ે
મરૂ્વીન ેનનણથય કરે છે. તમેા ંતેનો પોતાનો કોઇ સબંધં હોતો નર્ી. તે જ પ્રમાણ ેતમારી સમક્ષ કતથવ્યરૂપે 
આવેર્ા ંકમથમા ંતમારો અહકંાર- સ્વાર્થ કંઇપણ ન મેળવતા, ન્યાયાધીશની જેમ, યોગ્ય રીતે ત ેકરી નાખો. 
આવી રીતે નન:સ્વાર્થ ભાવર્ી કેવળ કાયાથકાયથ અન ે હહતાહહતને નજર સમક્ષ રાખીને તન્મયતાપવૂથક કમથ 
કરશો તો, તે કમથમા ંપણ આત્મ ક્સ્ર્નત તર્ા પરમશાનંતમા ંરહવેુ ંસાધ્ય છે. 

(૬) હવે, સ્વય ંઆત્મરૂપ ર્ઈને રહવેાની અન ેઆત્માભ્યાસની પ્રાર્નમક અવસ્ર્ાન ેઅમ ેસમજાવીએ 
છીએ. બાહ્ય નવષયો તરફ દોડનારા મનને વાળીને અંતમુથખ કરવુ ંહોય તો આત્મ નવવેકની આવશ્યકતા છે. 
પહરે્ાનંી સાસંાહરક કલ્પનાઓને “હુ ંઆત્મા છ”ં એ પ્રનતનવચાર દ્વારા છોડવાની છે. પછી બહાર દોડત ુ ંમન 
આત્માકાર ર્ઈ જાય છે, ત્યારે “હુ ંઆત્મા છ”ં એમ કહવેાની જરૂર રહતેી નર્ી. પરંત ુત ેક્સ્ર્નતમા ંપહોંચીએ 
ત્યા ંસધુી ‘નશવોહમ’ ‘ઓમ’ એમ કહતેા રહવેુ ં જોઇએ. જો મન પાછ ં નવષયો તરફ દોડવા ર્ાગે તો પનુ: 
’નશવોડહમ- નશવોડહમ’ કહો. જ્યા ં સધુી કલ્પના અને કલ્પના કરનારો ‘હુ’ં રહશેે ત્યા ં સધુી પનુ: પનુ: 
‘નશવોડહમ’ કહવેાનો અભ્યાસ કરવો પડશે. પરંત ુમખુ્ય જ્ઞાનક્થથવિ લક્ષમા ંરાખો ! િે એિલે જેમા ં કંઈ પણ 
કહિેાપણુ ંનથી, િથા કંઈ પણ હોિાપણુ ંનથી, એિી થિયભં ૂક્થથવિ છે. 

(૭) આપણે બધી જ અવસ્ર્ાઓમા ંસદૈવ પોતાના સ્વરૂપમા ંરહીએ જ છીએ. સદા સવથદા આત્મા 
અખડંરૂપે હોય છે. પરંત ુ‘હુ’ં કહનેારો જે એક છે, તે, જે છે તેનો ર્ોપ કરવાનો ચમત્કાર કરે છે ! જે અહકંાર 
છે તે ખરાનુ ંખોટંુ કરે છે અને  ખરેખર ખોટા એવા આપણે સાચા છીએ, એમ કહતેો આગળ આવ ેછે ! વચ્ચે 
આવેર્ી આ અહતંા કાઢી નાખીએ, તો મળૂમા ંરહરે્ી વસ્ત ુશેષ રહ ેછે. તે કેટર્ી પરમ સમાધાનરુપ છે તેની 
સાધકોને પ્રતીનત ર્ઈ શકે છે. ર્ોડીવાર તેનો અનભુવ ર્ેવામા ંઆવે, તો પણ તે અત્યતં સખુરૂપ છે તે 
સમજાય છે. આ અંનતમ ક્સ્ર્નતમા ંબચિંતા અન ેઉપર-નીચે ર્નારી દોર્ાયમાનતા ર્ેશમાત્ર પણ નર્ી હોતી ! 
અને બધુ ં જ ભરાઇ ગયુ ં હોય એમ પહરપણૂથતાનો અનભુવ રહ ે છે. અમારા દ્વારા બતાવેલુ ં સાધન પણ 
પોતાના આ અહરંહહત સ્વાભાનવક અનભુવમા ંક્સ્ર્ત છે. 



આ સાધન દ્વારા સાધ્ય સ્વતઃ પ્રાતત ર્ાય છે. સદૈવ ક્સ્ર્ત રહનેારંુ, આ સત્યસ્વરૂપ છે જ નહહ એવો 
આભાસ ઉભો કરનારી કષ્ટદાયક કલ્પનાને કાઢી નાખી મતુત ક્સ્ર્નત સાચવી રાખ ભાઇ! ત ુ ંછે એવો, સહજ, 
નનનશ્ચિંત અને નનત્યમતુત ક્સ્ર્નતમા ં રહ ે ભાઇ! છે તેવો રહ ે નસધ્ધેશ્વર ! (ઇહદબગરો નસધ્ધેશ્વરા) જુઓને, બહુ 
મશુ્કેર્ ર્ાગતુ ંસાધન કેટલુ ંસરુ્ભ છે !! 

(૮) અમે તમને અંનતમ સાધનની સરુ્ભતા બતાવી છે ને? પરંત ુઆશ્ચયથ એ છે કે તમારી તૈયારી 
તો જે કહઠન છે, તેને જ કરવાની છે ! ગરુુ મહારાજ કહ ેછે કે “ સાર્થકતાનુ ંઆ સરુ્ભ સાધન  કરો”, તો પણ 
તમે એમ કહો છો કે ‘મોટા-મોટા મશુ્કેર્ સાસંાહરક કમોને છોડીને આ સરુ્ભ અને નાનુ ંએવુ ંકામ શા માટે 
કરંુ?’ એમ નનિંદા કરી તે સાધન કરતા નર્ી ! તેની એવી જ ઇચ્છા હોય છે કે અમારે આ સરુ્ભ સાધન નર્ી 
શીખવુ,ં આ નસવાય કોઈ બીજુ ંકાઇં હોય તો કહો !! સારાશં- જો આ સરર્, સરુ્ભ સાધનનુ ંમહત્વ સમજીને 
તે પ્રમાણે રહવેાનો અભ્યાસ કરશો તો પણૂથત્વને મેળવશો.  

આ સાધન અન ેતેનાર્ી મળનાર પરમાનદં એ સવથ શ્રેષ્ઠ હોવા છતા ંતેમા ંએક ખામી છે. ત ેકઈ 
છે? અનત સકૂ્ષ્મ હોવાને ર્ીધે એનુ ંમહત્વ સ્થળૂ દ્રષ્ષ્ટ રાખનારની સમજમા ંતરત આવતુ ંનર્ી.  બહારના ં
સ્થળૂ સાધન અન ેતેના ંફળ કેવા હદવ્ય-ભવ્ય દેખાય છે, જુઓ ને ! પરંત ુસાધકે પોતાનુ ંસાધન અને સાધ્ય 
મારં્ી આ સકૂ્ષ્મત્વ ગણુનો અંગીકાર કરવો જોઈએ. 

(૯) નામ, રૂપ, આકાર, ગણુ- એ બધા ંદુ:ખ ર્ાવે જ છે. મનષુ્ય, “ આપણુ ંનામ ર્ાય, નામ રહ”ે ત ે
માટે કેટર્ા ઉધામા કરે છે જુઓ !!  આ પ્રમાણ ેરૂપનુ ંપણ છે. માણસ સુદંર હોય તો સુદંરતાનુ ંઅબભમાન રહ ે
છે અને જો કદરૂપો હોયા તો તેના ર્ીધે દુ:ખી ર્ાય છે. પરંત ુ પ્રત્યેક િરીર એક હદિસ િો કુરૂપ થિાનુ ં જ 
છે. સુદંર દેખાત ુ ંરૂપ તો શરીરનો ગણુધમથ છે. પરીક્ષણ કરતા ંએ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે બચપણ અને યૌવન 
,એ જ રૂપનુ ંકારણ છે. પહરે્ા સુદંર રૂપ હોય તો પણ ઉમર વધવાની સાર્ ેતે કુરૂપ દેખાય છે ! અંતત: 
કુરૂપ ર્વાર્ી કોઈ પણ બચી શકતુ ંનર્ી ! સારાશં- આધાર વગરના રૂપનુ ંઅબભમાન કરવાર્ી દુ:ખ નસવાય 
બીજુ ંકઈં જ મળતુ ંનર્ી.  

(૧૦) આત્મભાવમા ંનામ, રૂપ, ગણુાહદ કોઈનુ ંજરા પણ અબભમાન હોત ુ ંનર્ી. જ્ઞાની પરુુષ નનગુથણ 
સવથતીત હોય છે અન ેતેની બહાર પણ તે જ દ્રષ્ષ્ટર્ી જુએ છે. મનષુ્ય સ્વય ંજેવો હોય છે. તેવી જ નજરર્ી 
સૌને જુએ છે. અંદર અહકંાર છે તો બહાર પણ તર-તમ ભાવર્ી એવુ ંજ દેખાય છે. જો અંદર આત્મભાવ છે 
તો બહાર પણ બધા પ્રનત જ સમભાવ રાખ ેછે.  

જ્ઞાની પરુુષમા ંરૂપ, ગણુ, જાનત વગેરે સ્ુરણ નર્ી હોતા,ં એટર્ા જ માટે બહાર પણ તેમનુ ંધ્યાન 
આ બાજુ ંજત ુ ંનર્ી. એક ઉદાહરણર્ી જોઈએ- સામાન્ય રીતે બધામા ંપોત-પોતાની જાનતનુ ંઅબભમાન હોય 
છે અને તે જ દ્રષ્ષ્ટર્ી તેઓ જુએ છે. ધારો કે કોઇ એક વ્યક્તતને દસ ર્ાખની ર્ોટરીનુ ંઈનામ ર્ાગ્યુ,ં એવી 



ખબર પડે તો, ર્ોકો તરત પછેૂ કે હહિંદુને ર્ાગી કે મસુર્માનને? જો હહિંદુને ર્ાએ તો તે વ્યક્તત પોતાની 
પેટાજાનતની છે કે અન્ય પટેાજાનતની તેની શોધ શરૂ ર્ાય છે. તાત્પયથ – જાત્યાબભમાન આવો ભેદ કરાવવા 
ર્ાએ છે. પરંત ુજ્ઞાની પરુુષમા ંજાત્યાબભમાન હોત ુ ંનર્ી. તેઓ જાનત નનરપેક્ષ રહીને, ભેદ-ભાવ વગરના હોય 
છે. તેમના ંમાટે તો બધા ંપોતાના ં છે. તઓે સમદશી, ભાગ્યવતં ર્ોકોમા ં કોઈ ભેદભાવ કરતા ંનર્ી. આ 
જાનત-અબભમાન જેવા જ દેશ, ગ્રામ(ગામ) અને પ્રાન્ત જેવા અનેક દુરાબભમાન હોય છે. તમ ેકહો કે ‘અમારી 
હબૂર્ી જ બહુ સારી!’ અમે કહીએ, ‘ અમારંુ કન્નરૂ જ અત્યતં શે્રષ્ઠ છે !’ એને ર્ીધે ઝગડા શરૂ ર્ઈ જાય છે.  

11) જ્ઞાની પરુુષ સવથક્સ્ર્નતમા ંએક જ વસ્તનેુ જાણે છે અને બધામા ંતેને જ જુએ છે. તેમનો સ્વય ં
પ્રત્યે જેટર્ો પ્રેમ હોય છે, એટર્ો જ પ્રેમ તેઓ સ્વાભાનવક રૂપે બધાને કરે છે. તેમનો પે્રમ કૃનત્રમ હોતો નર્ી. 
આનાર્ી ઉર્ટંુ વ્યવહાહરક પે્રમ કેવો હોય છે, તો આપણે કોઇ ઉદે્દશર્ી પ્રેમ કરીએ છીએ. તેને વ્યાપાહરક પ્રેમ 
કહવેામા ં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 પરુુષમા ં આવો વ્યાપાહરક પ્રેમ ન હોઇ 
નનનનિનમિ સાચો પે્રમ હોય છે. તેમનો પે્રમ વાસ્તનવક અને અહતેકુી હોય છે. તેઓ બધાયને આત્મ સ્વરૂપ 
માને છે. એટર્ા જ માટે તઓે બધાને અંત: સ્ફૂરણાર્ી પ્રેમ કરે છે. 

(૧૨) જગતમા ંઅનભુાનવક જ્ઞાન મળવુ ં દુર્થભ છે. સભા, સમંેર્ન, ભાષણ, ઉત્સવ વગેરે તો ઘણા 
ર્ાય છે પરંત અનભુાનવક જ્ઞાન કદાચ ક્યાકં-ક્યાકં જ સાભંળવા મળે છે. એ ર્ૌહકક સમંેર્નોમા ંમોટાભાગ ે
ઔપચાહરક, પ્રનતપાહદત નવષયો જ હોય છે જેવા કે પગાર વધારવો જોઇએ, નહહ તો કામ બધં કરવાની 
ધમકીની ઘોષણા ! અન્ય પક્ષોની ખામી, દોષ કહવેા, પોતાનો પક્ષ સિામા ંઆવશે તો રામરાજ્ય ર્ાવીશુ ં
એવી ઘોષણા કરવી! વગેરે વગેરે. પરંત ુ વ્યક્તતનો હાર્ પકડીને સખુક્સ્ર્નત સધુી પહોંચાડનારંુ વાસ્તનવક 
હહતૈષી આધ્યાત્મ અત્યતં દુર્થભ હોય છે.  

વસ્તનુી ગણુવિા જોઇને કોઇ ર્ેત ુ ંનર્ી ! પણ તે વસ્તનુા નવકે્રતા તરફ જોઈને વસ્ત ુર્ે છે ! જ્યા ં
આરામર્ી બેસવાની ખરુશીઓ, પખંા વગેરે સારે્ની સસુજ્જ ભવ્ય દુકાન અને સ્વચ્છ, કડક ઇસ્ત્રી બધ્ધ 
કપડા પહરેેર્ો નવતરક જ્યા ં છે ત્યા ંજ ગ્રાહક જાય છે. પણ આ દેખાવનો ખચથ કાઢવા માટે તે દુકાનની 
વસ્તઓુ ચોક્કસ પણે વધારે મોંઘી હોય છે. તેનાર્ી નવપરીત ર્ોકોને ઓછી હકિંમતે સારી વસ્ત ુમળે એટર્ ે
પ્રામાબણકતાર્ી વેપાર કરનારાને ત્યા ં ર્ગભગ કોઇ જતુ ં નર્ી ! પદાર્થની પરીક્ષા અને સાચી હકિંમત 
જાણવાવાળા વ્યક્તત જ સીધા-સાદા વ્યાપારી પાસેર્ી સામાન ખરીદે છે. 

ઉપદેશકોના નવષયમા ં પણ મોટાભાગના શ્રોતાઓનુ ં વતથન ઉપરોતત પ્રકારનુ ં જ રહ ે છે. તેઓ 
વતતાનુ ંમલૂ્યાકંન તેની મખુાકૃનત, પાહંડત્ય અને પ્રનસપ્ધ્ધ અર્ાથત શુ ંતે જગદ ગરુુ છે વગેરે જોઈને કરે છે. 
પરંત ુજે વાસ્તનવક સાધક છે, ત ેકોઇપણ વતતા હોય, તે જે કહ ેછે, તેને અનભુવની કસોટી ધ્વારા કસીને 



તેનુ ંમલૂ્ય આંકે છે. શુ ં તેનુ ં કર્ન શ્રોતાનુ ં નનજ હહત કરનારંુ છે? સાધારણ એવા નવષયન ેવધારી-વધારી 
અને રંજનપણૂથ  રીતે રજૂ કરનારા કરતા ંતે અનભુાવીક નવષયને મહત્વ આપે છે. એટર્ા માટે સાધકમા ંઆ 
બધુ ંજાણીને અનભુવની નજરે પરીક્ષણ કરવાની સત્યપ્રજ્ઞા જોવી જોઈએ. 

 

 

પ્રકરણ-૨૬ 

સાધનાભ્યાસોના નવનવધ નવચાર 

(૧) નવવેકરૂપી સાધન- આપણે કઈં પણ કહવેાનુ ં ર્ાય, તો સત્ય-અસત્ય, હહત-અહહતનો નવચાર 
કરને કહવેુ,ં એક અત્યિુમ ગણુ છે. વાણી અને કૃનતના મળૂમા ંનવચાર જ હોય છે. આરંભર્ી અંત સધુી, વાણી 
અને કૃનતમા ંનવચારનો આશ્રય ર્ેવો અત્યતં જરૂરી છે. જે નવચાર જાગનૃતર્ી વ્યવહાર કરે છે, તે યશસ્વી ર્ાય 
છે. પોતાનુ ંવાસ્તનવક સ્વરૂપ શુ ં છે, પોતાની પ્રાતત ક્સ્ર્નત કેવી છે, એના માટે કયા ંકયા ં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 મખુ્ય હોવા છતા,ં તે ગતુત હોવાને ર્ીધે  સાધન છે, એમ નર્ી ર્ાગતુ.ં 

(૨) મનષુ્યને અનેક સખુ આવી મળે છે, પરંત ુમનની ચચંળતાને ર્ીધે તે તેનો ઉપભોગ નર્ી કરી 
શકતો. જેમકે- અત્યતં સરુ-તાર્મા ંગાયન ર્ઈ રહ્ુ ંછે, તેમા ંર્ીન ર્ઈને આપણે તેનો આનદં ર્ઈ શકીએ 
છીએ કે નહીં? પરંત ુમનની મખૂથતાને ર્ીધે, અન્ય કલ્પનાઓમા ંખોવાઈ જવાને ર્ીધે મનષુ્ય નજીકનુ ંસખુ 
ગમુાવી બેસે છે ! 

(૩) જો મન પ્રસન્ન હોય તો કોદરાનુ ંભોજન, રાતે્ર પ્રકાશ માટે દીવો અને શયન માટે જીણથ શેતરંજી 
પણ સ્વગથનુ ંસખુ આપે છે. પરંત ુજો મન ક્ષબુ્ધ હોય તો અનેક સખુના ંસાધનો હોવા છતા ંપણ કાટંાના 
ઢગર્ા પર બેઠા હોઇએ એવુ ંર્ાગે છે.  

ઉપરના અનભુવર્ી જાગી જા અને સખુ માટે બાહ્ય પદાર્ો અને બાહ્ય પહરક્સ્ર્નતઓ પર નનભથય ન 
રહતેા મનને હમંેશા પ્રસન્ન રાખવાની કર્ા શીખી ર્ો ભાઇ! 

(૪) સાધન-માગથમા ંકેટર્ાક સામાન્ય ઉપાયો ઘણા ઉપયોગી ર્ાય છે. ઉદાહરણ ધ્યાન કરતી વખત ે
ઊંઘ આવે તો ઊઠીને ઊભા ર્ઈ જવુ,ં આંખો પર પાણી છાટંવુ,ં ઠંડા પાણીર્ી મોઢું ધોઈ નાખવુ ંવગેરે સહજ 
ઉપાયો દ્વારા નનદ્રા દૂર કરી શકાય છે. અર્વા ર્ોડી વાર માટે બહાર ખલુ્ર્ી હવામા ંફરી આવી પનુ: ધ્યાનમા ં



બેસશો તો પણ ચાર્શે. પરંત ુઆ સરુ્ભ સાધનો અજમાવવાને બદર્ે સપંણૂથ ધ્યાન કરતી વખત ે ઝોકા ં
ખાતા રહનેાર સાધકની નવચારશનૂ્ય બપુ્ધ્ધ ને ધન્ય છે! 

(૫) સાધકમા ં મખુ્ય રૂપે અભ્યાસ-વનૃત હોવી જોઈએ. ગપાટા મારવા, અન્ય નવષયોનુ ં વાચન, 
વગેરેમા ંજેમતેમ સમય પસાર કરનાર સાચો સાધક હોઈ શકે નહી. સાધકમા ંઅન્ય બધી વાતોને એક બાજુ 
ખસેડી સાધન કરવાની પ્રવનૃત હોવી જોઈએ. 

(૬) સાધક પોતાના મનમા ંએ વાતને ર્ઈને ભયભીત રહ ેછે કે મને સાધના કરતો જોઈને ર્ોકો શુ ં
કહશેે ! 

મનની અદંર સાધના કરવાના તરંગો ઊઠતા હોય તમે છતા,ં તો પણ ર્ોકર્ાજનો સકંોચ તને ે
સાધના કરવા દેતો નર્ી. કોઈ નમત્ર આવીને વાતો કરવા બેસી જાય તો તેનુ ંહદર્ કેમ દુભાઉ,  રાતે્ર પાના ં
રમવા ંમાટે નનમતં્રણ આવ્યુ ંઅને હુ ંતેને ના પાડુ ંતો કેવુ ંર્ાગશે? તેમનુ ંમન દુભાશે તો? એને બદર્ે કાર્ 
સવારનુ ંધ્યાન એક હદવસ બધં રાખીએ તો શુ ંબગડશ ે ! ‘ર્ગ્નન ુઆમતં્રણ આવ્યુ ંછે, ત્યા ંનહી જઇએ તો 
કેવુ ંર્ાગશે?’ એમ કહી તરત જ જવા નીકળીએ છીએ! એને ર્ીધે જો ૪/૬ હદવસની સાધના ન ર્ઈ તો 
પણ ચાર્શે ! આ રીતે અનકે સાધક ર્ૌહકક રીનતઓને આધીન ર્ઈને પોતાની સાધનાને છોડી દે છે.  

(૭) સદૈવ જજંાળની નાની-નાની બાબતો કરતી વખતે બપુ્ધ્ધને તાણ પડતો હોવાર્ી, સાધના માટે 
સમય જ નર્ી રહતેો ! ઉદા- પાઇ પાઇ નો હહસાબ રાખવામા ંઅત્યતં કુશળ હોવુ,ં વસ્ત ુજરાય ગદંી ન ર્ાય 
તે માટે મર્વુ,ં તે અસ્તવ્યસ્ત ન ર્ાય તે માટે તેમની તરફ અનત ર્ક્ષ્ય આપવુ,ં બધી બાબતો ઘહડયાળના 
સેકન્ડ કાટંા સાર્ે સમયસર ર્ાય તે માટે દોડધામ કરવી, વગેરે અનેક બાબતો તરફ ધ્યાન આપી ર્યુ ંન 
ર્યુ ંકરવામા ંબધો સમય જતો રહ ેછે. અને નનરાતંે સાધના માટે સમય જ બચતો નર્ી ! એટર્ે જ આટર્ી 
તેટર્ી બાબતો માટે આપણ ેસસંારર્ી જુદંુ કોઈ નવશેષ ર્ૌહકક કાયથ કરીએ છીએ, એ ભાવનાર્ી દોરડા પર 
ચાર્વાની કસરત છોડીને, એના માટે ર્ોડો સમય આપીને એને સહજતાર્ી પરંુૂ કરતા જાઓ ! 

(૮) સાધક આળસન ેર્ીધ ેઅર્વા કોઇ સામાન્ય કામમા ંસમય બગાડી સાધનાન ેટાળતો રહ ેછે. 
આ કારણ ેતે મહાન સખુર્ી વબંચત રહ ેછે ! માયાનુ ંમખુ્ય હનર્યાર ‘‘ર્ાસહરયાપણુ’ં’, એટર્ે ‘કાર્-ેકાર્’ે એમ 
કરતા મોડુ ંકરવુ ંએ છે. દેવાદાર પોતાનુ ંદેવુ ંઆજે નર્ી ચકૂવતો અને કાર્ ેચકૂવી દઇશુ ંએમ કરતા-ંકરતા ં
કરજ ડૂબાડે છે. માયાનો ખરે્ પણ આવો જ છે. 

(૯) એકધારો (સતત) ચાર્તા રહવેાર્ી તો કૂતરો પણ ત્રણ હદવસમા ંકાશીએ પહોંચી શકે છે. પરંત ુ
જો રસ્તામા ં તે બીજા કુતરાઓ સાર્ ેઝગડતો- ભસતો ચાર્ે, તો ત્રણ વષે પણ ત્યા ં નહીં પહોંચી શકે ! 
સાધકની હાર્ત પણ એવી જ ર્ઈ ગઈ છે. તે એકર્ો જ, સાતત્યર્ી અભ્યાસ કરે, તો તે ચાર-છ માસમા ંજ 



પોતાનુ ંધ્યેય પ્રાતત કરી શકે છે. પરંત ુસાસંાહરક વ્યક્તતઓ સારે્ દોસ્તી રાખીને સાધના કરતો રહ ેતો અનકે 
વષો પછી પણ ત ેપાછળ જ રહ ેછે ! 

(૧૦) સાધકે કરવુ ંજોઇએ એ સાધન મખુ્યત: અંતગથત છે. ત ે નવચાર હોય, ભાવના હોય અર્વા 
નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નત હોય, તનેે ‘આંતહરક સાધન’ કહવેામા ં હરકત નર્ી. આ આંતહરક સાધન જ મહત્ત્વનુ ં
હોવાર્ી બાહ્ય હક્રયારૂપી સાધનોની કોઈ નવશેષતા નર્ી. સાધકે ભજન, પજૂન, સેવા જેવા ભક્તત કાયો કરવા ં
હોય તો એ સમજી ર્ેવુ ંજોઈએ કે એ હક્રયાઓનુ ંપ્રયોજન આંતહરક સાધનને પષુ્ટી  આપવાનુ ંજ છે. આ જ 
નવચાર સાર્ે મખુ્યરીતે આંતહરક સાધન કરતા રહી એને પરૂક ર્ાય એવા ંબાહ્ય કમોનુ ંઆચરણ કરવાન ુછે. 

(૧૧) સાધક પોતે જે જે સમયે અંતમુથખ ર્ઇ શકે, ત ેતે સમયે નવવેક ભાવનારુપી સાધન કરવુ.ં 
આપણન ેતે સાધન કરવાનો સમય વ્યવહાર કરતી વખતે પણ જોઇએ તેટર્ો મળે છે. પણ ર્ોકો હમંેશા ં
નવષયોનુ ંબચિંતન કરતા રહ ેછે. પરંત ુતેને બદર્ે ત ેસમયે સાધકે નવચાર-અનસુધંાન કરવુ ંજોઈએ.  

નવષય બચિંતન માટે એકાતં સ્ર્ળની આવશ્યકતા છે? નજીક કોઇ હોવુ ંન જોઇએ, કે ત ેસમયે કોઈએ 
વાતો ન કરવી જોઈએ એવો કોઈ નનયમ છે? બહાર કઈં પણ ર્તુ ંરહ ેતો પણ અદંર તો નવષયોનુ ંબચિંતન 
સહજતાર્ી કરીએ જ છીએ ને? નવચાર કે ભાવના રૂપ આંતહરક સાધન પણ એટલુ ંજ સસુાધ્ય છે. 

(૧૨) કંઈ પણ બચિંતા ન કરીને, કોઈર્ી પણ ડયાથ વગર, આપણે ર્ોભ, મોહ અને સ્વાર્થની 
કલ્પનાઓ સ્વતતં્રતાર્ી કરી શકીએ છીએ કે નહીં? તેન ેમાટે આપણે કોઈ કારણ શોધીએ છીએ? નહીં. કોઈ 
પણ બચિંતા રાખ્યા વગર, ઉત્સાહ પવૂથક આપણે આ બધુ ંગતુત રીતે કરીએ જ છીએ ! તો પછી એવી જ રીતે 
આપણન ેઆપણામા ં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 અત્યતં સખુકર છે ને? એવુ ં હોય તો,   ત ે
સમયનો આનદં આગળના વ્યવહારના સમયે રહતેો નર્ી એવો વાધંો કાઢી ત ેઅભ્યાસ જ ન કરવો એમ 
કહવેામા ંશાણપણ છે? તમ ેભોગવો છો એ નવષય સખુો પણ તરત જ નનમ ૂથળ ર્ાય છે ને? તેટર્ા પરૂત ુયં 
સખુ મળે છે, એટર્ે તેની પાછળ દોડો છો ને. ત ેજ પ્રમાણે તેટર્ા પરૂત ુયં કેમ ન હોય, આ અત્યતં શ્રેષ્ઠ 
સખુ આપનારંુ સાધન કરવામા ંઉત્સકુ કેમ ન રહીએ? 

(૧૪) ‘સસંાર અસાર છે’, ‘તે દુ:ખ દાયક છે’, ‘અનાત્મા છે’ એવુ ં વૈરાગ્યનુ ંશાષ્બ્દક જ્ઞાન હોય ત ે
જુદંુ અને ‘યોગ્ય સમયે ધ્યેય પ્રમાણ ે તે ફળદ્રપૂ ર્ાય તે જુદંુ!’ ખરંુ સાર્થક આગળ હસ્તગત ર્નાર હોઇ, 
અગાઉની કલ્પનાર્ી કોઇ ફળ પ્રાતત ર્તુ ંનર્ી. સારાશં- વૈરાગ્ય આચરણમા ંઆવવો જોઈએ. ઉદાહરણાર્થ- 
નકુસાન ર્વા છતા ં નનર્ોભતા ઉલ્ર્ાસર્ી દેખાવી જોઈએ. પોતાના નપ્રય વયક્તતના મતૃ્ય ુ વેળાએ પણ 
નનમોહત્વ શોકરહહતનાર્ી પ્રગટ ર્વુ ંજોઈએ. 



(૧૫) ગરુુ નશષ્યને દેહભાવનો ત્યા કરાવીને તેના ભયનુ ં નનમ ૂથર્ન કરે છે. તે પછી નશષ્ય ગરુુબોધ 
ગ્રહણ કયાથ પછી કહ ેછે- 

ઉઠકર ખડા હૂ ંખૌફ સે ખાર્ી જહાન મેં । 

તસકીન હદર્ ભરી હૈ મેરે હદર્ સે જાનમેં ॥ 

“ભયને ર્પાટો મારીને પાડી દીધો છે અને હુ ંજમીન પર સીધો ઊભો છ.ં મારંુ હ્રદય શાનંતરસર્ી 
ઓત-પ્રોત ર્ઈને વહ ેછે!!” 

 “આત્મજ્ઞાનને કારણે મતૃ્ય ુવેળા એ પણ અમરતા ઉત્સાહર્ી પ્રગટ ર્ાય છે !” એમ કહવેુ ં નનતાતં 
સત્ય છે. એક ટંકનુ ં ખાવાનુ ં મળવુ ં મશુ્કેર્ હોય, શરીર દુબથળ અને રોગર્ી ગ્રસ્ત ર્યેલુ ં હોય, તો પણ 
એનાર્ી અસબંનંધત “હુ ંઅમર આત્મા છ”ં એમ ઉલ્ર્ાસર્ી અને કોઇપણ અવસ્ર્ામા ંજે નવચારે છે, તનેે  હુ ંઆ 
ક્સ્ર્નતનુ ંવણથન ઢંઢેરો પીટીને કહી રહ્યો છ.ં 

વાહ વાહ! નવશ્વનાર્ ભટ્ટજી ! આપને જ જ્ઞાની કહીને સબંોધવા જોઈએ ! વધૃ્ધાવસ્ર્ાને કારણ ે
આપને બને્ન નેત્રોર્ી દેખાત ુ ં નર્ી તો પણ આત્માના સ્વપ્રકાશમા ં આપ અત્યતં ઉત્સાહની સારે્ એનુ ં
પ્રનતપાદન કરી રહ્યા છો. સાધ!ુ સાધ!ુ 

(૧૬) એક જ નસધ્ધાતંને માટે અનેક અભ્યાસ બતાવવાનો ઉદે્દશ્ય એ છે કે, - કોઇ એક  સાધકે તે 
બધા સાધન કરવા જોઇએ, એવુ ંન હોઇ જુદા-જુદા સાધકોએ પોતાને યોગ્ય ર્ાગે તે સાધન પસદં કરવુ.ં 

(૧૭) જ્ઞાન સાધકની અભ્યાસ કરિાની રીિ- ક્રોધમા ંઆવીને ર્ોડા કઠોર શબ્દોનુ ંઉચારણ કરવુ ં
પડ્ુ ંહોય કે પ્રમાદવશ કોઈ ભરૂ્ ર્ઈ ગઈ તો નવવેકી સાધકને, ‘મારાર્ી ભરૂ્ ર્ઈ ગઈ’ કે ‘મારાર્ી પાપ 
ર્ઈ ગયુ’ં એવો પશ્ચાતાપ ર્ાય છે અન ેઉદ્ધદ્વગ્નતા આવી જાય છે. પરંત ુજે સાધકને “હુ ંઆત્મા છ”ં એવુ ંજ્ઞાન 
ર્ઈ ગયુ ંછે તણેે પોતાને ‘હુ ંપાપી’, ‘હુ ંનીચ’ એવુ ંમાની ન ર્ેતા ંતેનો આત્માજ્ઞાન માટે ઉપયોગ કરી ર્ેવો. 
તે કઈ રીતે? તો “હુ ંઅબર્તત આત્મા હોવા છતા ંપણ દેહબપુ્ધ્ધ પકડાય તો હુ ંપાપપણુ્યાતીત આત્મા હોવા 
છતા ંમેં ક્ષદુ્ર જીવભાવને ગ્રહણ કરી ર્ીધો છે !” એવો નવવેક કરવો રહ્યો. 

(૧૮) પ્રશ્ન- અભ્યાસને નવબભન્ન પ્રકારર્ી બતાવવાની શુ ં આવશ્યકતા છે? ‘કલ્પના કરીશ નહી’ 
એટલુ ંજ કહ્ુ ંહોત તો ન ચાર્ત? “ધનની ઇચ્છા ન કરો”,  “સબંધંીઓની કલ્પના ન કરો” “યશની કલ્પના ન 
કરો”  આમ અર્ગ-અર્ગ રીતર્ી કહવેાની શુ ંજરૂર છે? 

ઉિર- મન ધન, સબંધંીઓ, માન્યતાઓ વગેરે નવષયોમા ંસ્વતતં્ર કલ્પનાઓ કયાથ કરે છે. એ બધી 
કલ્પનાઓ જ હોય તો પણ, મન તેને જુદા-જુદા રૂપ આપીને તેમા ંજ રમમાણ રહ ેછે. તમને માત્ર એટલુ ંજ 
કહવેામા ંઆવે કે, ‘કલ્પના છોડી દ્યો’ તો તેનાર્ી ઉદેશ્ય 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) પતેુ્રષણા, નવિેષણા અને ર્ોકેષણા જેવી પ્રબળ નવષય કલ્પનાના ત્યાગન ેમાટે પ્રનતકલ્પના 
રૂપી નવવેક અત્યાવશ્યક છે. એ સાચુ,ં પરંત ુમનની ભાગ-દોડનુ ંકારણ શોધી કાઢી તેના પર યોગ્ય એવો 
નવવેક કરવો પણ અનેક વાર યશસ્વી ર્તો નર્ી. કેમકે મન કેટર્ીક વાર જુદા ન કરી શકાય એવા અનેક 
સકૂ્ષ્મ કારણોર્ી ક્ષબુ્ધ ર્તુ ં રહ ે છે. આવે વખતે કલ્પનાઓ ખબૂ વધી જાય છે. અને સાધક એની સાર્ ે
ર્ડતા-ંર્ડતા ંપરેશાન ર્ઈ જાય છે ! આ ર્ડવાવાળા કાલ્પનનક પરુુષને ઊંચા સાદે “તારી સાર્ે વાદ-નવવાદ 
કરવાવાળો હુ ંજ મખૂથ છ”ં એમ કહીને એકદમ નનનવિકલ્પ ક્સ્ર્નતમા ંકૂદી પડવુ ંજોઈએ. એ ભરૂ્વુ ંજોઈએ નહીં 
કે તમામ પ્રકારના અભ્યાસનો મખુ્ય ઉદેશ્ય શરૂઆતર્ી જ તમામ કલ્પનાઓર્ી મતુત ર્વાનો છે. 

(૨૦) મન જ્યારે સ્વગત ર્ઈ જાય છે, તે જ અભ્યાસ કરવાનો મહત્વપણૂથ સમય છે. શરીર જ્યા ંછે 
ત્યા ં જ છોડીને અંદર જતા જવુ,ં એ જ કલ્પના અને નવષય-બચિંતનનુ ં પ્રગટીકરણ છે. એ મતુત ક્ષણ ે
અભ્યાસરૂપી શસ્ત્રનો પ્રયોગ કરવાનો છે. 

(૨૧) કોઈપણ ગામમા ં રહીએ તોયે શુ?ં ક્યાયં જઇએ તોયે શુ?ં તે સ્ર્ળને ભરૂ્ીને પોતાનો પણૂથ 
હોશ! બહુધા જ્યારે ગમે ત્યારે આંખો બધં કરીએ તો, સામ્ય જ પ્રતીત ર્ાય, એમ કહીએ તો  દેશકાળ વગેરે 
ભેદભાવને રજા આપી એકમેવાદ્ધદ્વતીય ર્ઈને રહવેામા ંશુ ંઅડચણ આવી શકે ! 

(૨૨) પ્રશ્ન- આત્મસ્વરૂપ એ જ્ઞાન-અજ્ઞાનાતીત, નત્રપટુીરહહત છે એ વાત સમજાઇ. આ જ્ઞાન મળ્યા 
પછી મનષુ્યને અભ્યાસ કરવાનો નર્ી હોતો ને? કારણ કે અભ્યાસ કહીએ એટર્ે, નત્રપટુીનુ ંનનમાથણ ર્ાય છે. 
તે આત્મા સ્વરૂપમા ંચાર્શ ેનહી, એમ કહીએ તો, “હુ ંનત્રપટુી રહહત આત્મા છ”ં એ નનશ્ચયપવૂથક જાણી ર્ીધા 
બાદ મન, શરીર, ઇષ્ન્દ્રઓએ ગમે તેમ વતથવામા ંહરકત નર્ી. ખરંુ ને? 

ઉિર- જ્ઞાનાતીત આત્માસ્વરૂપને જાણ્યા પછી સ્વાનભુવ સખુનો અનભુવ કરવાનો હોય છે. અહકંાર 
સાર્ે જીવન ન જીવતા, આત્માક્સ્ર્નતમા ંજીવન જીવવાનુ ંછે. બધાર્ી અસગં એવુ ંઆત્મસ્વરૂપ અર્ગ જ છે. 
અહતંા-મમતાપવૂથક વ્યવહાર કરતા કરતા જ તે અસગં આત્મા હુ ંછ ંએવુ ંજાણ્યુ ંએટર્ે બસ, એમ કહવેુ ંએ 
અપહરપતવ નવચાર છે. વાસ્તવમા ંસ્વાથતીત બ્રહ્માનભુવમા ંઆપણા પ્રત્યેક અક્સ્તત્વની ભ્રાનંત દૂર કરવાની છે. 

(૨૩)  વાસ્તનવક સાધન, “હુ ં સાધનર્ી પહરપણૂથ ર્વારો નર્ી, પરંત ુ સ્વયભં ૂપહરપણૂથ છ.ં મરૂ્ત: 
મારામા ંઅંશ (ભાગ) હોવાની શક્યતા જ ન હોવાર્ી હુ ંનનરંશ (નનભાથગ) અને સ્વત: નસધ્ધ છ”ં એવી ભાવના 
કરવી એ છે. 

(૨૪) પ્રશ્ન- “હુ ંસવાથતીત આત્મા છ.ં અર્ાથત વ્યવહાર સહહત ‘જગ નમથ્યા છે’ એવો નવવેક રાખી 
દુ:ખ, અપમાન વગેરેનુ ંપહરણામ દૂર કરવુ ંએ સાચુ ંછે. પરંત ુતે પછી અધરૂા ંછોડેર્ા આપણા વ્યવહાહરક 



કાયો કરવા તૈયાર ર્યેર્ા સાધકે પહરે્ાની જેમ જ કત ુથત્વભાવનાર્ી વ્યવહાર કરવો પડે છે. એ વખત ે
જ્ઞાનની અબર્તતતા અને વ્યવહારને માટે કત ુથત્વની જાગનૃત એ નવરોધી પાત્રોને કેવી રીતે સતંબુર્ત કરવા? 

ઉિર- સૌ પ્રર્મ પરમાનર્િક ભનૂમકાને ક્સ્ર્ર કરીને, પોતાના પહરપણૂથ આનદંાનભુવને પાતત કરી ર્ ે
અને તેનાર્ી પણૂથશાનંત, સહજતા અને ઉલ્ર્ાસ ઇત્યાહદ મનોવનૃિ પ્રાતત કરી ર્ીધા પછી વ્યવહાહરક ભનૂમકાને 
ગ્રહણ કર. જ્ઞાનાભ્યાસ દ્વારા પ્રાતત ર્યેર્ી નનશ્ચર્ ક્સ્ર્નતની નશર્ા ઉપર વ્યવહારનુ ંમકાન બાધં. ત્યારે જ 
અંદર અહજાનદં, પરાશાનંત તર્ા બહાર આગતંકુ વ્યવહાર સાચવવો  એક સાર્ે સાધ્ય ર્ઈ શકે છે. 

(૨૫) તમે સતત અધ્યાત્મપર ર્વાનો અભ્યાસ કરો. સદૈવ પોતાની સ્વરૂપ ક્સ્ર્નતનુ ં અવર્ોકન 
કરતા ંકરતા,ં નવવેકની મદદર્ી હદન-પ્રનતહદન સખુી ર્તા ંજવુ,ં એ જ અધ્યાત્મ છે. “હુ ંસખુી છ,ં હુ ંઆનદં 
સ્વરૂપ છ.ં મારો જન્મ આનદં નસવાય બીજા કોઈ કાયથ માટે નર્ી ર્યો.” એમ કહો અને આનદંમય ર્ઈને રહો 
! 

|| હહર ઓમ ॥ 

 


