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નોંધઃ
મિષ્ુુ ાંુરાિમાં એક કથા શ્વે , ામાં અમત્ય અત્યાચારો અને ાંાાંોથી
ત્રાસેયી ાં થથ્િી ગાયનુ ં રૂાં ધારિ કરી િૈકુંતમાં મિષ્ુુ ાંાસે ાંહોંચે શ્વે અને
ાંોતાની દયા નક મસ્થમતનુ ં િિુન કરી ાંોતાને બચાિી યેિા પ્રાથુના - આનન
કરે શ્વે . મિષ્ુુ ાંિ એની કથા સાંભળી બુબ
આાંે શ્વે કે એ ટહ્યંક સમયમાં
એના બધા

યુઃખી થાય શ્વે અને એને સાંત્િના

એક ગોાંાયના સ્િરૂાંે ાં થથ્િી ાંર અિતર્ે અને

ભતતોને, યુર્જનો, રાક્ષસો અને અસુરોના ત્રાસથી શ્વોડાિ્ે, તથા

ધમુની ાંુનઃ સંસ્થાાંના કર્ે.
ાંદરિામે કાંરા સં ોગોમાં કથષ્િનુ ં આગમન થાય શ્વે - ગોકુળ વદાિન
ંથ
તેમનુ ં ધામ બને શ્વે અને એ ાંોતાનુ ં કાયુ ત્યાંથી

આરં ભ કરે શ્વે . સમયાંતરે

એમિે આાંેયા િચન મુ બ ાં થથ્િી ાંરના ાંાાંોને એક ાંશ્વી એક નાદુદ કરે શ્વે
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અને અંતે ાંોતાના મમત્ર - સખા અને ભતત અજુ ુનને ગીતાનો ાંાત ભિાિી તેના થકી મહાભારતનુ ં ળુદ્ધ નતીને ાંોતાનુ ં કાયુ ાં હ્યિુ કરે શ્વે .
આ ગીતા તે એ

શ્વે ગીતા ાને ઋમષ મુમનઓએ બીરદાિી શ્વે . તેમિે

નોંધ્ળું શ્વે કે િેદોરૂાંી શાસ ચરીને અનેક ઉાંમનષદો રૂાંી ગાયો અમસ્તત્િમાં
આિી અને િેદવ્યાસે આ ગાયોનુ ં દોહન કરીને ગીતારૂાંી યહ્ય ધનુ ં શ્રીકથષ્િના હાથે
અજુ ુનને ાંાન કરાવ્ળુ.ં
એ

ગીતાએ કેિળ અજુ ુનને

નથી ાંરં ત,ુ એ ગીતા આા ાંિ એટયી

મહાભારતમાં મિ ય અાંાવ્યો એવું
પ્રસ્ત ુત શ્વે અને આ ના આ મિષમ

કાળમાં દરે ક માનિીને ાંોતાની અંદર અને બહાર ચાયી રહેયા મહાભારતના
ળુદ્ધને નતિામાં મદદરૂાં થઈ ્કે શ્વે . આ જ્ઞાન અગાઉ ાંિ િારંિાર મિસરાળું
હત ું અને આા ાંિ એ
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રક્ષા કરે તેની રાહ

ોયા મિના ગીતાના આ ાંાતનો અભયાસ કરી સ

ાંોતાંોતાના આંતદરક અને બાૂ મહાભારત ાંર મિ ય મેળિ્ે તો એ

સાચો

કમુયોગ કહેિા્ે.
આિૃયકતા શ્વે કે આિો ાંાત અને તેનો અભયાસ બાળિયથી
અને આ બાળિય માત્ર ્ારીદરક

થાય.

ન રહેતા આધ્યામત્મક હોય તો ાંિ તેને

સ્િીકારી એનુ ં અધ્યયન અને અનુસરિ થાય એ ઈ્શ્વમનય શ્વે .
આિી એક યથષ્ષ્ટ રાખી અત્રે ગીતાના સંદે્ને સરળ રીતે રજુ કરિાનો
પ્રયત્ન કયયો  શ્વે . આ્ા શ્વે એ દરે કને ઉાંયોગી થ્ે.
સપ્ટેંબર ૧૨, ૨૦૧૨

મહેન્દ્ર નાયક,
નિસારી
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પ્રાસ્તાાવિક
આભા : દાદાન, ીું આ ભગિય્ ગીતાના બોધને બરાબર સમન નથી ્કતી, શું
તમે મને એમાં કાંઈ મદદ કર્ો?
દાદાન :

રૂર, આભા, મને તો એમાં આનંદ

રહ્ું કે આ ાંમિત્ર ્ંથ આાંિ સ ને આ
નિવું એનો

થ્ે . તારે એ ખરે ખર કિવું

ગતમાં સુખ અને ્ાંમતથી કેિીરીતે

બોધ આાંે શ્વે . આ સનાતન ધમુ ાને આાંિે દહન્દ્યુ ધમુ તરીકે

ઓળખીએ શ્વીએ, તેનો એ અમત ાંુરાતન ્ંથ શ્વે , ાંરં ત ુ એને

ગતમાં કોઈ ાંિ

ધમુ ાંાળનારા, સહેયાઈથી સમન અને અનુસરી ્કે શ્વે . ગીતમાં કુય ૧૮
પ્રકરિો કે અધ્યાય શ્વે અને બાુ મળીને માત્ર ૭૦૦ ૃયોકોમાં
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કોઈાંિ વ્યમતત, રો નો થોડા અમસ્તા ૃયોકોનો અભયાસ કરી ટહ્યંક સમયમાં
એનો સાર ્હિ કરી ્કે શ્વે .
‘ભગિય્ ' ્બ્દનો અથુ થાય પ્રભુ કે મહાપ્રભુ ાને આાંિે ભગિાન્
કહીએ શ્વીએ. ગીતા નો અથુ થાય કમિતા કે કાવ્ય. એ રીતે ભગિય્ ગીતાનો
અથુ થાય ભગિાનનુ ં કાવ્ય અથિા ાંમિત્ર કમિતા, કારિ એને સ્િયં ભગિાન
શ્રીકથષ્િએ ગાએય શ્વે .
ચાય, સ પ્રથમ ીું તને ગીતા અંગેની પ્રાથમમક સમ

આાંું :

ાંુરાતન કાળમાં એક રાક થઈ ગયો ાને બે ાંુત્રો હતા ા થતરાષ્ર અને
ાંાંડુ. ા થતરાષ્ર

ન્દ્મથી

આંધળો હતો, માટે એ રાકનુ ં રાજ્ય ાંાડુન
ં ે મળળુ.ં

ાંાંડુનાં ાંાંચ ાંુત્રો હતા અને તઓ ાંાંડિો તરીકે ઓળખાતા. ા થતરાષ્રને સો
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ાંુત્રો હતા અને તે બધા ક રિો તરીકે ઓળખાતા. યુયયો ધન ક રિોમાં સ થી મોટો
હતો.
ાંાંડુના અિસાન ાંશ્વી એનો સ થી મોટો ાંુત્ર ળુમધષ્તર કાયદે સર રીતે
રાક બન્દ્યો. યુયયો ધનને બ હ્યબ ઈષ્યાુ થઈ. એને ાંોતાને આ રાજ્ય
રાજ્યના બે ભાગ ાંાડિામાં આવ્યા અને ાંાંડિો તેમ

ોઈત ું હત.ું

ક રિોને સોંાંાયા. ાંરં ત ુ

યુયયો ધનને એટયાથી સંતોષ ન થયો. એને તો આબું રાજ્ય

ોઈત ું હત.ું એિે

ાંાંડિોનો મિના્ કરિા શિાં યુષ્ટ યત્નો કયાુ ાથી આબું રાજ્ય એને મળી
કય, યેન કેન પ્રકારે એિે ાંાંડિો ાંાસેથી એમનુ ં રાજ્ય ાંડાિી યીાું અને
યડાઈ મિના એ રાજ્ય ાંાું ં સોંાંિાની શસીને ના ાંાડી દીધી. શ્રીકથષ્િ અને
અન્દ્યો વારારા કરાયેયા ્ાંમત માટેના પ્રયત્નો મિફળ થયા અને એ રીતે
મહાભારતના ળુદ્ધનેં ટાળી ન ્કાળુ.ં
http://aksharnaad.com
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ાંાંડિોની યડિાની

રાએ ઈ્શ્વા નો'તી, ાંરં ત ુ તેમની સામે માત્ર બે

માગુ બ્યા હતા : એમના હક્ક માટે યડવું ા એમની ફર

હતી અથિા

યડાઈથી ભાગીને ્ાંતી અને અદહિંસા માટે હાર સ્િીકારી યેિી. ાંાંચ ાંાંડિોમાંથી
એક ભાઈ એિા અજુ ુન સમક્ષ યડાઈના મેદાનમાં આિો

પ્રૃન ઉાંમસ્થત થયો.

એિે તયાંતો રિક્ષેત્રમાં યડીને સામા ાંક્ષે યડનારા ાંોતાના સ્િ નો
તેમ

ુ ુ ને તથા અન્દ્ય, મનદયો ષ યોકોને હિિાના હતા, અથિા અદહિંસક અને
ર

્ાંત રહેિા રિ શ્વોડીને ાંયાયન થિાનુ ં હત.ું ગીતાનાં આ અઢારે અઢાર
અધ્યાય એ આ મિષાદમાં આિેયા અજુ ુન અને એના સખા,

રૂુ અને મસીઆઈ

એિા શ્રીકથષ્િ - ાઓ ભગિાનનો અિતાર હતા - એ બે િ્ચે કુરૂક્ષેત્ર
રિમેદાન ાંર થયેય સંિાદ રૂાંે શ્વે . કુરુક્ષત્ર
ે નુ ં રિમેદાન ભારતના દદીહી નનક
આિેટ ું શ્વે અને આ યડાઈ આ્રે ૫૧૦૦ િષુ ાંહેયાં યડાઈ હતી.
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આ સંિાદની મિગત આંધળા રાક ઘ થતરાષ્રના સારથી સં ય વારારા
િિુિાય હતી અને તેની નોંધ મહાભારત ્ંથમાં મળે શ્વે .
નિોને દહન્દ્યુ ધમુમાં ાંમિત્ર

માનિ કે અમાનિ બન્દ્ને પ્રકારના બધા

ગિિામાં આિે શ્વે , અને અદહિંસા એ એનો ાંાયાનો મસદ્ધાંત શ્વે . માટે જ્યારે
શ્રીકથષ્િ અજુ ુનને ઉતીને યડિાની સયાહ આાંે ત્યારે
ત ુ ાંુરેાંરુ ી ન સમા તો

ો એ યડાઈની ાં થષ્તભ હ્યમીને

ચ
ં હ્ય િાિ ઉભી થિાનો સંભિ શ્વે .

ભગિાન શ્રીકથષ્િ એને તેના ભતત તેમ

મપ્રય એિા સખા િ્ચે થયેયો

આ સંિાદ, કોઈ મંદીર કે એકાંત સ્થળે અથિા ાંિુતની ટોચ ાંર નો'તો થયો,
ાંરં ત ુ એ યડાઈના મેદાનમાં યડાઈ ્રૂ થનાર હતી તેિે સમયે થયો હતો.
આભા : ‘દાદાન આતો બ હ્યબ

રસ ાંડે તેિી િાતાુ

િાય શ્વે , શું તમે એ મને

કહે્ો?'
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દાદાન : ીું રો

સાંા જ્યાં બેસ ું શ્વે ને, આભા, ત્યાં ત ું આિ્ે તો ીું તને રો નો

એક એક અધ્યાય યઈને આખી િાતાુ કહી્. માત્ર તારે એટટું

ધ્યાન

રાખિાનુ ં કે ત ુ તારૂં ્ાળાનુ ં અને શરનુ ં કામ ાંતાિીને મારી ાંાસે આિે અને
ત્યાર બાદ તારી ાંાસે સાંભળિાનો ાંુરતો સમય હોય. તને

ો એ કદુય હોય

તો આાંિે આિતી કાયથી ્રૂઆત કરીશુ.ં
આભાઃ દાદાન, ીું એ સાંભળિા, આિતી કાયે
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અધ્યાય – ૧ અર્ુ ુનનો વિષાદ
આભા : દાદાન, સ પ્રથમ તો મારે એ કિવું શ્વે કે શ્રીકથષ્િ અને અજુ ુન
યડાઈના મેદાનમાં આ િાતો કેિી રીતે કરિા ાંામયા.
દાદાન : એમા થળું એવુ,ં આભા, કે જ્યારે શ્રીકથષ્િ એને અન્દ્યો વારારા કરાયેયા
્ાંતી માટેના અને ળુદ્ધને ટાળિાના બધા
ળુદ્ધ યડાિાની તૈયારમાં

પ્રયત્નો મનષ્ફળ ગયા. મહાભારતનુ

હત.ું જ્યારે યડાઈના મેદાન ાંર સૈન્દ્યો સામસામા

ગોતિાઈ ચ હ્યતયા હતા ત્યારે અજુ ુને શ્રીકથષ્િને એમના રથને બે સૈન્દ્યો િ્ચે યઈ
િા મિનંતી કરી, ત્યાંથી જ્યારે એિે બંને ાંક્ષે ાંોતાના
ભેગા થએયા

ોયા તો આ બધાના

સશળા સંબધ
ં ીઓનો

થનારા ના્ અંગે મિચારીને એ ગભરાઈ

ગયો, એનામાં અચાનક કરૂિા ઉાંન.
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આભા : આ કરૂિા એટયે શુ,ં દાદાન ?
દાદાન : કરૂિાનો અથુ દયા નથી થતો, આભા. દયાભાિ એટયે અન્દ્યોને ગરીબ
ાંાત્ર ગિિા. અજુ ુનને એ બધાનુ ં યુઃખ અને તેમની

અને સહાનુભ હ્યમતને

બય્ નસીબ મસ્થમત ાંોતાનાં

હોય એિી યાગિી થઈ રહી હતી. અજુ ુન એક

મહાન યોદ્ધા હતો, અને તે શિી બધી યડાઈઓ યડીને આ ળુદ્ધ માટે સંાં હ્યિુ રીતે
તૈયાર હતો, ાંરં ત ુ અચાનક ઉાંાયી આ કરૂિાને કારિે એળુદ્ધથી હટિા માંગતો
હતો. એિે આ ળુદ્ધના ખરાબ ાંદરિામો મિ્ેની િાત કરી અને હમથયારો નીચે
મુકી રથની ાંાશ્વળ

ઈ બેસી ગયો, એનુ મન યુઃખથી શેરાઈ ગળું હત,ું એિે આ

ળુદ્ધની મનરથુકતા

ોઈ યીધી હતી. એને શું કરવું તેની ક્ી

સમ

રહી

નો'તી.
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આભા : ીું એને દોષ નથી દે તી. મારે ાંિ આવું યડિાનુ ં આિે તો ીું ાંિ ન
યડુ.ં દાદાન, યોકો કેમ એકબીક
માટે

ોડે યડતા હોય શ્વે ?

આ ળુદ્ધો થિા

્ા

ોઈએ?

દાદાન : આભા, આ ળુદ્ધો કાંઈ કેિળ જુ દા જુ દા દે ્ો િ્ચે

નથી થતા, ાંરં ત ુ

બે વ્યમતત િ્ચે, બે ભાઈઓ િ્ચે, ભાઈ અને બહેન િ્ચે, ાંમત અને ાંત્ની
િ્ચે, મમત્રો અને ાંડો્ીઓ િ્ચે ાંિ થતાં
એ

રહે શ્વે . એનુ ં મુખ્ય કારિ તો

શ્વે કે યોકો ાંોતાની સ્િાથુ વ થમત્તઓને અને ઈ્શ્વાઓને શ્વોડી નથી ્કતા.

મોટા ભાગના ળુદ્ધો ાંોતાની મમીકત અને સત્તાને કારિે
યોકો

થતાં હોય શ્વે . ાંરં ત ુ

ો પ્રૃનોના બન્દ્ને ાંક્ષને બરાબર સમા અને સહમતી કેળિે તો બધા

પ્રૃનોનુ ં મનરાકરિ થઈ ્કે શ્વે . ળુદ્ધ કરવું કે યડવું એ કેિળ અંમતમ ઉાંાય હોિો
ોઈએ. આાંિાં ાંમિત્ર ્ંથો કહે શ્વે કેઃ કોઈએ કોઈાંિ અન્દ્ય પ્રત્યે દહિંસા
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આચરિી ન

ોઈએ. કારિ મિનાની દહિંસા કોઈ ાંિ સં ોગોમાં સકને ાંાત્ર

શ્વે . શ્રી કથષ્િએ અજુ ુનને એના હક્કમાટે
કે કારિ મિના તો દહિંસા ન
કેરયી આ ળુદ્ધને યડવું એ
ાંર ્ાંતી અને કાયદા તેમ

યડિાનો અનુરોધ કયયો  અને

િાવ્ળું

આચરિી. એને કહ્ું કે એક ય દ્ધા તરીકે કહેર
એની ફર

શ્વે , અને તેને નતીને એિે આ ાં થથ્િી

મનયમોનુ ં રાજ્ય સ્થાાંવું

રહ્ુ.ં

માનિી તરીકે આાંિાં સ ની અંદર ાંિ સતત એક ળુદ્ધ ખેયાઈ રહ્ું શ્વે .
આાંિી અંદર રહેયાં હકારાત્મક અને નકારાત્મક બળો હમેં્ યડતા

રહે શ્વે .

આાંિાં નકારાત્મક બળો ક રિો વારારા દ્ાુિાયા શ્વે અને હકારાત્મક બળો ાંાંડિો
વારારા દ્ાુિાયા શ્વે . આિી િાતો સમકિિા ગીતામાં કોઈ યથષ્ટાંતો આાંિામાં
આવ્યા નથી, માટે મારી િાતોમાં ીું અન્દ્ય સ્થળે થી યીધેયી િાતાુઓ ઉમેરી્
ાથી તને સમ િામાં સરળતા રહે.
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આ િાતાુ મહાભારતમાં અન્દ્ય એક સ્થળે શ્રીકથષ્િએ

અજુ ુનને કહી

હતી. એ િાતાુ હકારાત્મ અને નકારાત્મક મિચારો િ્ચેના શષુિની

શ્વે .

૧.શ્રીમાન સત્યિાદી.
એક સમયે એક મહાતાંસ્િી થઈ ગયા ા ાંોતાની સત્યિાદદતા માટે
બ હ્યબ ાંંકાયેયા હતા. અમેિે કદીાંિ જહ્યઠું ન બોયિાનુ ં પ્રિ યીાું હત.ું અને એઓ
શ્રીમાન સત્યિાદી તરીકે

ઓળખાતા. એ ભયે ને ગમે તે કહે, યોકોનો

એમનામાં સંાં હ્યિુ મિોાસ હતો કારિ એમિે એઓ જ્યાં તાં કરતાં હતા તે
મિસ્તારમાં ાંોતાની સત્િાદદતાની ્ાખ

માિી હતી.

એક દદિસ એક ટ હ્યટારો કોઈ એક િેાંારીની ાંાશ્વળ ાંડયો હતો, તે તેને
ટટં હ્ય ીને મારી નાખિા માંગતો હતો. િેાંારી એનો નિ યઈને ભાગી રૂો હતો.
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ટ હ્યટારાથી છૂટિા માટે જ્યાં ાંેયાં તાંસ્િી રહેતા હતા તે તરફના

ગય
ં
તરફ

દોડયો.
િેાંારીને યાગળું કે એ હિે સયામત શ્વે અને ટ હ્યટારો એ તયાં છૂાંાયો શ્વે
તે કિી નહીં ્કે . ાંરં ત ુ ાંેયા તાંસ્િીએ એને

ગયની
ં
દદ્ા તરફ

તા

ોઈ

યીધો હતો.
ટ હ્યટારો તાંસ્િીને આશ્રમે આિી ાંહોં્યો અને તેમને પ્રિામ કયાુ .
ટ હ્યટારાને એ ખબર હતી કે આ તાંસ્િી સાચું

કહે્ે અને એના કૂા ાંર ાંુરે

ાંુરો મિોાસ કરી ્કાય તેમ શ્વે , માટે એિે તમને, કોઈને અહીંથી ભાગીને ગળું
શ્વે કે કેમ એવું ાંુછ્ળુ.ં તાંસ્િીને ખબર હતી કે આ ટ હ્યટારો કોઈને ટટં હ્ય ીને તેને
મારી નાખિા માટે
ાંડી.

્ોધી રૂો શ્વે , તેથી તેની સમક્ષ એક મોટી

ો એ સાચું કહે તો ાંેયો િેાંારી ચોક્કસ
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માયયો  કય,

ચ
ં હ્ય આિી

ો એ ખોટું બોયે
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તો એને તેન ુ ં ાંાાં યાગે અને ાંોતાનુ ં થયેટ ું નામ ાંિ
કાયુ,

ો અન્દ્યને ન હ્યકસાન કરે તો તે ાંાાં

યુમનયાના બધા
ોઈએ. આાંિે

ધમયો ના બ હ્યબ

હ્યમાિે. તમારૂં કોઈ

ગિાય. અહીંસા અને સત્ય એ

અગત્યના મુ્ાઓ શ્વે ા સ એ અનુસરિા

ો આ બે િ્ચે કોઈ એકની ાંસંદગી કરિાની હોય તો આાંિે

કોને ાંસંદ કરીશુ?
ં આ એક બ હ્યબ

મુૃકેય ાંસંદગી શ્વે .

ાંોતાની સાચુ બોયિાની ટેિને કારિે તાંસ્િીએ ટ હ્યટારાને કહ્ુ.ં ‘‘હા, મેં
કોઈને આ તરફ દોડી

તા

ોયો શ્વે .'' આ રીતે ટ હ્યટારાએ િેાંારીને ્ોધી કાઢયો

અને મારી નાખ્યો. તાંસ્િી સત્યને છૂાંાિી એક નિને બચાિી ્તયો હોત,
ાંરં ત ુ એિે કાળનથી મિચાર ન કયયો  અને એક ખોટો મનિુય યીધો.
શ્રી કથષ્િનો અજુ ુનને આ િાતાુ કહેિા ાંાશ્વળનો આ્ય એટયો

હતો

કે એ સમા અને કિ કે કેટયીક િાર આાંિે ાંસંદગી ઊંડી ખાઈ અને ખીિ
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િ્ચે કરિાની હોય શ્વે . શ્રી કથષ્િએ અજુ ુનને
ટુટારો ાંાાંમાં એક સરખા

િાવ્ળું કે ાંેયો તાંસ્િી અને

ભાગીદાર થયા. તાંસ્િીએ સાચું ન કહ્ું હોત તો

ટ હ્યટારો એને ્ોધી ન ્કત, માટે જ્યારે બે ઉમદા મનયમો એકબીકની સામે
આિી ાંડે ત્યારે આાંિે કિવું
સ થી િાુ મહત્ત્િ મળવું

રહ્ું કે તેમાથી ઉત્તમ કયો હ્ે . અદહિંસાને

ોઈએ, માટે એ ાંદરસ્મથમતમાં કોઈનો નિ બચાિિા

તાંસ્િીએ જુ ઠું

બોયવું

સત્ય ાંિ ન

બોયવુ.ં નિનની િાસ્તમિક મસ્થમતમાં કોઈ િાર ધમુ કે

ોઈત ું હત.ું કોઈને ાંિ ન હ્યકસાન ાંહોંચાડી ્કે તેવ ું

અધમુનો મનયમ યા ુ કરિો મુૃકે ય બની

તો હોય શ્વે કારિ કેટયીકિાર ધમુ

શું શ્વે અને અધમુ શું શ્વે તેનો મનિુય યેિા મુૃકેય થઈ

તો હોય શ્વે . એિી

મસ્થમતમાં કોઈ જ્ઞાનીની સયાહ યેિી આિૃયક થઈ ાંડે શ્વે .
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શ્રીકથષ્િે એક અન્દ્ય યથષ્ટાંત આપ્ળું ામાં એક ટ હ્યટારો કોઈ ગામ તરફ ટટં હ્ય
અને દહિંસા માટે ધસી રૂો હતો, આ મસ્થમતમાં ટ હ્યટારાને મારી નાખિો એ
અદહિંસા કહી ્કાય. કારિ માત્ર એકને

મારિાથી શિાંનો નિ બચાિી

્કાય. સ્િયં શ્રીકથષ્િએ મહાભારતનુ ં ળુદ્ધ નતિા માટે શિાં પ્રસંગોએ આિા
મનિુયો યેિા ાંડયા હતા, અને એ રીતે ાંાાંીઓનો અંત આવ્યો.
એટટું યાદ રાખા, આભા, કે કદી જહ્યઠું ન બોયવું અને કોઈાંિ નિને
ન હ્યકસાન ન ાંહોંચાડવુ,ં ાંરં ત ુ નિનો બચાિ કરિો તેને

પ્રાથમમકતા આાંિી

રહી.
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અધ્યાય ૧ નો સાર :
અજુ ુને ાંોતાના સારથીને રથ બે સૈન્દ્યો િ્ચે યઈ
તેમને બરાબર
સંબધ
ં ીઓને

િા કહ્ુ,ં ાથી તે

ોઈ ્કે . જ્યારે અજુ ુને સામે ાંક્ષે ાંોતાના મમત્રો તેમ

ોયા ત્યારે , યડાઈ નતિા તેમને હિિો ાંડ્ે તે સમન બ હ્યબ

કરૂિા સભર (આરુ?) થઈ ગયો એ એટયો બધો

ચિાઈ
ં હ્ય
ગયો કે, ળુદ્ધના

યહ્ય ષિો િિુિિા યાગયો અને હમથયાર હેતા મ હ્યકી એિે યડિા માટે ના ાંાડી
દીધી.
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ુ તુંુ જ્ઞાન
અધ્તયાયત–ત૨તપ્રભન
આભા : ા યોકોને એિે મારિાના હતા તેમના પ્રત્યે

ો અજુ ુનને દયાભાિ

કગયો હોય તો, દાદાન, એ આગળ િધીને એમને મારી કેિી રીતે ્તયો ?
દાદાન : બરાબર એ

અજુ ુને શ્રીકથષ્િને ાં હ્યછ્ ળું :

ુ ન ! ીું ાં હ્ય નીય ભીષ્મમાંતા અને મારા
એ બોીયો : હે માુસદ

ુ ુ રોિાચાયુને
ર

રિભ હ્યમીમાં બાિો િડે ્ી રીતે મારી્ ? તેઓ તો મારા આદરને ાંાત્ર શ્વે .
(અધ્યાય ૨ ૃયોક - ૪)
અજુ ુનની િાત સાિ સાચી હતી. િૈદદક ાંરંાંરા મુ બ િડીયો અને
તો આદરને ાંાત્ર

ુ ુ
ર

હોય. ાંરં ત ુ ્ાસ્ત્ર એવું ાંિ ્ીખિે શ્વે કે ા કોઈાંિ

તમારી કે અન્દ્ય કોઈ સમક્ષ ખોટો વ્યિહાર કરે મનયમોનુ ં ઉીયંશન કરે અને ા

http://aksharnaad.com

Page 26 of 240

કોઈાંિ આિા કાયયો ન ુ ં અનુમોદન કરે , એિી િાતોને ટેકો આાંે તે આદરને ાંાત્ર
રહેતા નથી અને તેમને મ્ક્ષા થિી
અંગે

ું િાયો હતો અને તેથી
ચ

ોઈએ. અજુ ુન અહીં ાંોતાની ફર
એિે શ્રીકથષ્િને માગુદ્ુન આાંિા મિનંતી

કરી, ત્યારે શ્રીકથષ્િએ તેને આત્મા અને ્રીર અંગેન ુ ં સાચું જ્ઞાન આપ્ળુ.ં
આભા : દાદાન, આ આત્મા એટયે શુ?
ં
દાદાન : આત્મા, જુ દા જુ દા શિાં નામોથી ઓળખાય શ્વે . ામ કે ્મતત, ઈોર
ભગિાન ઈત્યાદી - એ
નથી તો કદી

ન્દ્મ યેતો કે નથી એ કદી મરતો અને એ હમે્ાં - ્ાોત

આાંુું આ ્રીર
તો

આ સ થષ્ષ્ટનો આધાર અને એનુ ં કારિ શ્વે . આ આત્મા
શ્વે .

ન્દ્મે શ્વે અને મ થત્ળુ ાંામે શ્વે ાંરં ત ુ એની સાથેનો આત્મા નથી

ન્દ્મતો કે નથી એનુ ં મ થત્ળુ થત,ું આ આત્મા

આત્મા ન હોય તો ્રીર મરે ટ ું
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્રીરનો આધાર શ્વે .

ગિાય શ્વે . એ આત્મા

ો

શ્વે ા ્રીરને, મનને
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અને ઈમન્દ્રયોને ્મતત ાંુરી ાંાડે શ્વે , ા રીતે હિામાંનો પ્રાિ િાળુ અક્ગનને
બળિામાં મદદ કરતો હોય શ્વે .
આ આત્માને ્સ્ત્રો શ્વે દી ્કતા નથી, એને અક્ગન બાળી ્કતો નથી,
એને ાંાિી ાંયાળી ્કત ું નથી અને ાંિન સ હ્યકિી ્કતો નથી.
આ આત્મા શ્વે દી ્કાય, બાળી ્કાય, ભીં િી ્કાય કે સુકિી ્કાય તેિો
નથી કારિ કે આ આત્મા મનત્ય, સિુવ્યાાંક, અચળ, મસ્થર રહેનાર અને
સનાતન શ્વે .

(૨-૨૪)

આભા : ાંિ દાદાન, આાંિાં આ ્રીર અને આત્મા િ્ચે ફરક ્ો શ્વે ?
દાદાન : આ સંસારમાં ાટયા ાંિ ્રીરો શ્વે તે બધામાં
સમય

આત્મા રહેયો શ્વે .

તાં આાંુું આ ્રીર બદયાય શ્વે . બાળાંિનુ ં ્રીર અને શડાંિનુ ં

્રીર જુ દા

હોય શ્વે . ાંરં ત ુ આત્મા એનો એ
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એક નિન દરમયાન આત્મા બાળાંિનુ,ં ળુિાનીનુ ં અને શડાંિનુ ં એમ
જુ દા જુ દા ્રીરો ધારિ કરે શ્વે અને મ થત્ળુ બાદ એ એક નવું

્રીર ધારિ કરે

શ્વે . (૨-૧૩)
આત્મા સિુત્ર મિ્માન શ્વે ાંરં ત ુ એને વ્યમતતગત રીતે કોઈ એક ્રીર
સાથે

ોડાયેયો ગિીએ ત્યારે એ નિાત્મા તરીકે ઓળખાય શ્વે અને એના સિુત્ર

પ્રસરે યા રૂાંને ાંરમાત્મા તરીકે ઓળખિામાં આિે શ્વે . આ ાંરમાત્માને એક
મિ્ાળ

ગય
ં
માની યઈએ તો એમાનુ ં દરે ક વ થક્ષ એ એક નિાત્મા ગિી ્કાય.
આાંુું આ ્રીર એ આત્માનુ ં િસ્ત્ર ગિી ્કાય. ા રીતે માનિી જહ્યનાં

િસ્ત્રો શ્વોડીને નિાં િસ્ત્રો ધારિ કરે શ્વે તેમ નિાત્મા જહ્યનાં ્રીરને શ્વોડીને
અન્દ્ય નિાં ્રીર ધારિ કરે શ્વે . (૨-૨૨)
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સિુ પ્રાિીઓ (નિો)

ન્દ્મ અને મ થત્ળુની િ્ચે

ાંહેયાં અને મ થત્ળુ બાદ તેઓ દે ખાતા નથી - અયથૃય

ન રે ાંડે શ્વે ,

ન્દ્મ

રહે શ્વે . (૨-૨૮)

માટે આાંિે કદી આ ્રીરનો ના્ થાય તો તે અંગે ્ોક કરિાની
આિૃયકતા નથી. આાંિે આ ્રીર શ્વીએ
મ થત્ળુનો કેિળ એટયો

નહીં. આાંિે તો આત્મા

શ્વીએ.

અથુ શ્વે કે આાંિો આત્મા એક ્રીર શ્વોડીને બીકમાં

પ્રિે્ી રૂો શ્વે .
આભા :

ો એવું

હોય તો અજુ ુનને ાંોતાના ળુદ્ધમાંના ાંોતાના મપ્રય નોના

મ થત્ળુ માટે ્ોક ્ા માટે થયો ? એ યડિા કેમ નો'તો માંગતો ?
દાદાન : અજુ ુન એક શ હ્યરિીર યોદ્ધા હતો, આભા, ાંરં ત ુ એને ળુદ્ધની
ભયાનકતાથી યહ્ય ર ભાગીને એક સન્દ્યાસીનુ ં સરળ નિન નિવું હત.ું શ્રીકથષ્િએ
અજુ ુનને કમુયોગનો મસદ્ધાંત સમકિી - આડકતરી રીતે આાંિ સ ને ાંિ, આ
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સંસાર ળુદ્ધનો સામનો કરિાની પ્રેરિા આાંી શ્વે . કમુયોગનો આ મસદ્ધાંત એક
્ાંતીાં હ્યિુ અને અથુસભર સાયું નિન કેિી રીતેનિવું તેન ુ ં
ગીતાના ત્રીક અધ્યાયમાં એ અંગે મિસ્તારથી

માગુદ્ુન શ્વે .

િાિિામાં આવ્ળું શ્વે .

અજુ ુનને ળુદ્ધના ાંદરિામની મિ્ેષ ભચિંતા હતી. ાંરં ત ુ શ્રીકથષ્િ આાંિને
િાિે શ્વે કે ાંદરિામ કે ફળની ભચિંતા કયાુ મિના આાંિે આાંિી ફર
ોઈએ - તે માટે ા કાંઈ કરવું ાંડે તે (કાયુ) કરતા રહેવ ું

ોઈએ,

નફો-નુકસાન, હાર-નત ઈત્યાદીના મિચારોમાં સમય વ્યથુ ન કરિો

ોઈએ.

બકિિી
તમે

ો તમારા અભયાસના ાંદરિામોની ભચિંતા કરતા રહે્ો. તો કદીએ તમારા

અભયાસ ાંર ાં હ્યરે ાંરુ ું ધ્યાન આાંી નહીં ્કો.
આભા : ાંરં ત ુ દાદાન, અજુ ુન

ો નતિા માટે અને કાંઈક મેળિિા માટે ન યડે

તો એ સ થી ઉત્તમ રીતે કેિી રે તી યડી ્કે?
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દાદાન : અજુ ુને યડિાનુ ં તો નતિા માટે

શ્વે , ાંરં ત ુ યડતી િખતે

ાંદરિામની ભચિંતા કરીને ાંોતાની ્મતતઓને નબળી નથી ાંાડિાની. એિે
ાંોતાનુ ં બાું
્મતત

ધ્યાન અને ્મતત યડાઈની ક્ષિે ક્ષિ માટે

િાાંરિા શ્વે . એની

સારામાં સારા ાંદરિામો યાિી ્ક્ે.
શ્રીકથષ્િ આાંિને

િાિે શ્વે કે :

આાંુું મનયંત્રિ કેિળ આાંિાં કમયો  ાંર

શ્વે , ાંદરિામો ાંર આાંુું

મનયંત્રિ કદી હોત ું નથી. (૨-૪૭)
તેથી

કોઈએ કદી ફળની અાંેક્ષા સાથે કમુ કરવું ન

ોઈએ.

કરસન ાંટેયનુ ં કહેવ ું શ્વે કે, એકખેડહ્યતે ાંોતાના ખેતરો અને ાંાક માટે
ાંુરી મહેનત કરિાની હોય શ્વે ાંરં ત ુ યિિી કેિી થ્ે તે એ કદી કિતો હોતો
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નથી.

ો એ એના ખેતર માટે મહેનત

ન કરે , એની તૈયારી

તો એને માટે યિિીની સફળતા માટેની કોઈ અાંેક્ષા રહેતી
આ ક્ષિે તો આાંિે આાંિાં ઉત્તમ પ્રયત્નો
ાંોતાની કાળન ાંોતે

ાંુરેાંરુ ી ન કરે
નથી.

કરિા રૂાં, ભમિષ્ય

કરી યે્ે.

આભા : શ્રીકથષ્િએ અજુ ુનને

િાિેયા સફળતાના રહસ્ય મિ્ે મને િાુ

િાિી

્ક્ો ? દાદાન.
દાદાન : આાંિે ા કાંઈાંિ કામ કરીએ કે ાનો ાંિ અભયાસ કરીએ, તે
કાયુમાં એિા તો ડહ્યબી
ધ્યાન ન રહે એટટું

ઈએ કે આસાંાસ શું થઈ રહ્ું શ્વે તેન ુ ં આાંિને

રાએ

નહીં ાંિ ા કાંઈ કરી રૂા શ્વીએ તેના ાંદરિામની ાંિ

ભચિંતા ન રહે. આાંિે ા કાંઈ ાંિ કરીએ તેના સારામાં સારા ાંદરિામ મેળિિા
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આાંિે આાંુું ાંુરેાંરુ ું ધ્યાન કોઈાંિ મિક્ષેાં મિના આાંિાં કાયુ ાંર

રાખવું

ોઈએ.
ા કાંઈ ાંિ કાયુ હોય તેને ાંુરેાંરુ ી મનષ્તાાં હ્યિુક અને ાંદરિામની ભચિંતા
મિના કરવું

ોઈએ. ાંદરિામ એની મેળે

સારૂં આિ્ે. આાંિે આાંુું ાંુરેાંરૂુ ં

ધ્યાન અને ્મતત, ાંદરિામની ભચિંતામાં િેડફયાં સીિાય, આાંિાં કાયુ ાંાશ્વળ
મુકીએ અને સમનએ કે ાંદરિામનો આધાર આાંિે કાયુ ાંાશ્વળ કેટયી ્મતત
િાાંરી શ્વે તેના ાંર

રહેય શ્વે . આાંિને કાયુ કરતી િખતે ાંદરિામની ભચિંતા

ન કરિાનુ ં કહેિામાં આવ્ળું શ્વે . તેનો અથુ એિો હરગીઝ નથી કે આાંિે
ાંદરિામ અંગે મિચારિાનુ ં

નથી. ાંરં ત ુ આાંિે દરે ક િખતે સારા

ાંદરિામો આિ્ે એિી અાંેક્ષાઓ રાખિી નહીં.
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અથુ સભર નિન નિિાનુ ં રહસ્ય - હમે્ાં બ હ્યબ

કાયુરત રહીં-

આાંિાં ઉત્તમ પ્રયત્નો કરિામાં અને ાંદરિામ કે સ્િાથુ સભર હેત ુઓ મિ્ે ન
મિચારિામાં રહેયો શ્વે . એક આત્મ સાક્ષાત્કાર ાંામેય વ્યમતત હમે્ાં અન્દ્યોના
ભયા માટે

કમુ કરતી હોય શ્વે .

આભા : દાદાન આ આત્મ સાક્ષાત્કાર મેળિનાર વ્યમતત કેિાં હોય ?
દાદાન : એક આત્મ સાક્ષાત્કાર ાંામેય વ્યમતત એક સંાં હ્યિ વ્યમતત હોય શ્વે ,
આભા. શ્રીકથષ્િ આાંિને

િાિે શ્વે કે : સંાં હ્યિુ વ્યમતત એ શ્વે ા યુઃખોથી

ગભરાતો નથી - અને સુખોની ાંાશ્વળ ભાગતો નથી, એ ડર, ઈ્શ્વાઓ, યોભ કે
રાગ-વારેષથી મુતત શ્વે અને એના ાંોતાના મન અને ઈમન્દ્રયો ાંર ાંુરે ાંુરું
મનયંત્રિ શ્વે .
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એક આત્મ-સાક્ષત્કારી કે મસ્થતપ્રક્ષ વ્યમતત

સ્ુ સે નથી થતો અને હમે્ાં

્ાંત હોય શ્વે અને આનંદમાં રહે શ્વે . (૨-૫૬)
સ્ુ સાથી કેિી રીતે બચી ્કીએ?

આભા : આાંિે
દાદાન : આાંિે

સ્ુ સે ત્યારે

થઈએ શ્વીએ જ્યારે આાંિી ઈ્શ્વાઓ સંતોષાથી

નથી.(૨-૬૨)
માટે

સ્ુ સાને મનયંત્રીત કરિા આાંિે આાંિી ઈ્શ્વાઓ ાંર

મુકવું આિૃયક શ્વે . ઈ્શ્વાઓ િધારે િસ્ત ુઓ મેળિિા માટે
મનમાં

ઉગે શ્વે , માટે આાંિે આાંિાં મનને

મારવું રહ્ુ.ં

મનયંત્રિ

હોય શ્વે . ઈ્શ્વાઓ
ો આાંિાં મનને

કાદુમાં ન રાખી ્કીએ તો સુકાન મિનાની નાિની ામ આાંિે આમથી તેમ
ફંગોળાતા

રહીએ શ્વીએ.

http://aksharnaad.com

Page 36 of 240

એક મિ્ાથથી તરીકે તારે ાંોતાને માટે આનંદ અને સુખ કરતાં ાંિ ઉંચા
એિા ધ્યેયો નક્કી કરિા
ાંર

ોઈએ. ત ુ તારા ઉત્તમ પ્રયત્નો કર અને તારા અભયાસ

મનને એકા્ કર. આ એકા્તા કેળિનારા તરીકેન ુ ં એક સરસ ઉદાહરિ

તને અજુ ુનમાં

ોિા મળ્ે. આ રહી તેની કથા :

૨ત:તલક્ષ્યત-તધ્તયઆય
ક રિો અને ાંાંડિો બન્દ્નેના ્સ્ત્રમિ્ા માટેના

રૂુ - રોિાચાયુ હતા.

્સ્ત્રમિ્ાનુ ં સત્ર ાંુરૂ ં થતાં અંમતમ ાંદરક્ષાનો સમય આવ્યો. રોિે એક યાંમત્રક
ાંક્ષીને નનકના એક વ થક્ષની સ થી ઉાંરની ડાળ ાંર ગોતવ્ળું હત.ું એ સાચું ાંક્ષી
િાત ું હત,ું

નથી એિી કિ કોઈને ાંિ ન હતી. એ કોઈ સાચા ાંક્ષી ાવું
ાંદરક્ષામાં ઉમત્તિુ થિા માટે દરે કે ાંેયા ાંક્ષીની આંખ મિધિાની હતી.
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રૂુ રોિે સ પ્રથમ ાંાંડિોમાં સ થી મોટા એિા ળુમધષ્ષ્તરને બોયાવ્યો :
‘‘ચાય, તૈયાર થા, સામે વ થક્ષ ાંર

ો જ્યાં ાંેટ ું ાંક્ષી બેઠું શ્વે , અને મને

િાિ

તને ત્યાં શું શું દે ખાય શ્વે .''
ળુમધષ્તીરે ઉત્તર આપ્યો : મને આકા્, િાદળો, ઝાડ, એની ડાળીઓ,
એના ાંાંદડાં અને ત્યાં બેતેટ ું ાંક્ષી બાું

દે ખાય શ્વે .

રૂુ રોિને આ ઉત્તરથી સંતોષ ન થયો. એમિે એ
બધા

મિ્ાથથીઓને ાંુછ્યો. દરે કે યગભગ એિા

સિાય િારાફરતી
ઉત્તરો આપ્યા. અંતે

અજુ ુનનો િારો આવ્યો.
રોિે અજુ ુનને ાંુછ્ળું : તૈયાર થા, ાંેયા ાંક્ષીને

ો અને મને

િાિ કે

તને શું શું દે ખાય શ્વે .
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અજુ ુને
બીજુ ં કશું

િાબ આપ્યો : ‘‘ીું કેિળ એ ાંક્ષીની આંખ

ોઈ રૂો શ્વે .

મને દે ખાત ું નથી.''
રૂુ રોિ એ ઉત્તરથી પ્રસન્દ્ન થયા અને એમિે અજુ ુનને બાિ શ્વોડિા

કહ્ુ.ં અત્યંત સહેયાઈથી એક

બાિ િડે અજુ ુને ાંક્ષીની આંખ મિિંમધ નાખી,

કારિ કે એક ધ્યાન થઈ ાંોતાના મન્ાનને તાકી રૂો હતો. એ ાંદરક્ષામાં ઉત્તમ
રીતે સફળ થયો.
અજુ ુન એના સમય નો કેિળ મહાન યોદ્ધા

ન હતો ાંરં ત ુ સાથે

એ

એક કરૂિા સભર કમુયોગી ાંિ હતો. ભગિાન શ્રીકથષ્િએ ાંમિત્ર ગીતાનુ ં જ્ઞાન
સ ને આાંિા માટે અજુ ુનને

એક માધ્યમ તરીકે ાંસંદ કયયો .

આાંિે સ એ અજુ ુનના દાખયાનુ ં અનુસરિ કરવું

ોઈએ. ગીતાનો

અભયાસ કરો અને અજુ ુન ાિા થાિ. મારી દીકરી આભા ! અજુ ુન બન અજુ ુન,
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ત ું ા કાંઈાંિ કામ કરે તેને ાંુરેાંરુ ી એકા્તા સાથે કર અને તારી બધી
્મતતઓને ાંુરેાંરુ ા મન અને દયદયથી કામમાં રે ડી દે . કમુ યોગનો મુખ્ય અથુ
એ શ્વે , અને ગીતામાં દ્ાુવ્યા મુ બ કોઈ ાંિ કાયુમાં સફળતા મેળિિાનુ ં એ
રહસ્ય શ્વે .
સ્િામી મિિેકાનંદે ાંિ ળુિાનોને સયાહ આાંી શ્વે : ‘‘તમે ા કાંઈાંિ
ુ ુ મન એમા ાંરોિી દો. તમે
કરો, તમારું સંાંિ
તમારી સંાં હ્યિુ એકા્ત એ યક્ષ્ય ાંર
કદી ચ હ્યક્ો નહીં. તમે

ોઈએ, અને તો

તમે એને

ો અભયાસ કરી રૂા શ્વો તો હમે્ાં એ અભયાસ અંગે

મિચારો, ભારતમાં દરે ક મિ્ાથથીને આ
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અધ્યાય - ૨ નો સાર :
અજુ ુનના માધ્યમથી શ્રીકથષ્િ આાંિને ્રીર અને આત્માનો ફરક સમકિે
શ્વે . આત્મા અ ન્દ્મા અને અમર શ્વે . દરે ક નિમાં, માનિ હોય કે અમાનિ હોય,
એક

આત્મા િસે શ્વે , એ રીતે આાંિે સ એકબીક સાથે

આાંિે આાંિી ફર

ોડાએયા

આાંિી ઉત્તમ ્મતતઓ ખચથીને બકિિી

સફળતા કે મનષ્ફળતાની ભચિંતાને ત્યાગિી

શ્વીએ.

ોઈએ અને

ોઈએ. આાંિે આાંિી દરે ક

ભ હ્યયોમાંથી કાંઈને કાંઈ ્ીખીને, એનાથી મનરા્ થયા મિના આગળ િધતા રહેવ ું
ોઈએ. એક સંાં હ્યિુ વ્યમતત બનિા માટે આાંિે આાંિી ઈ્શ્વાઓને મયાુદામાં
અને મનયંત્રિમાં રાખિી ોઈએ.
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અધ્યાયત–ત૩તકમુતયોગ
આભા : આાંિે આાંિી ઈ્શ્વાઓ ાંર મનયંત્રિ ્ા માટે મુકવું

ોઈએ?

દાદાન : તમે જ્યારે ઈમન્દ્રય સુખો માટેના તમારા િતુનને સ્િીકારી યો શ્વો ત્યારે
તેની સાથે

તેના ાંદરિામો ાંિ તમારા ાંર યદાઈ કય શ્વે . એ

કારિ શ્વે કે

ા કાંઈાંિ કરો તે બધાના દહતમાં હોય અને નહીં કે માત્ર ાંોતાની સ્િાથથી
ઈ્શ્વાઓને સંતોષિા માત્ર કે ાંોતાના ફાયદા માટે હોય. ા કમુયોગનુ ં આચરિ
કરે શ્વે તે કમુયોગી શ્વે . એક કમુયોગી સેિાની સાચી ાંદ્ધમત ્ોધી કાઢે શ્વે અને
ાંોતાના કાયુને

ાંુકમાં ફેરિી નાખે શ્વે . કમુ યોગમાં કોઈાંિ કામ અન્દ્ય કોઈ

કામથી િાુ કે ઓશ્વા મહત્ત્િનુ ં નથી હોત.ું
આભા : ગયે િષે મગનકાકા ાંોતાના શર અને કુટુંબને શ્વોડી ઈોરની ્ોધમાં
ચાીયા ગયા. શું આાંિે ઈોરને ્ોધિા હોય તો બાું શ્વોડીને
http://aksharnaad.com
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દાદાન : ના, એવું કરિાની

રૂર

નથી. શ્રીકથષ્િએ ગીતામાં આાંિને ઈોર

પ્રામપ્ત માટેના ત્રિ જુ દા જુ દા માગયો  સુચવ્યા શ્વે . તમે કયો માગુ અાંનાિો એ
તમારી વ્યમતતગત પ્રકથમત ાંર આધાર રાખે શ્વે . સામાન્દ્ય રીતે આ સંસારમાં બે
પ્રકારના યોકો શ્વે : અન્દ્તરમુખ - ા ાંોતાનામાં

વ્યસ્ત અને મસ્ત હોય અને

બદહરમુખ - ા બુબ ઉત્સાહી હોય એિા. ાઓ મગનકાકા ાિા અન્દ્તરમુખ હોય
તેમને માટે ઈોરપ્રામપ્ત અથે આધ્યામત્મક જ્ઞાન મેળિિાનો માગુ ઉત્તમ શ્વે . આ
માગે

નારા કોઈ એક

રૂુ ને ્ોધી કાઢી તેમના યોગય માગુદ્ુન હેતળ િેદો

અને ્ાસ્ત્રોનુ ં જ્ઞાન મેળિે શ્વે . એ રીતે વ્યમતત ાંોતે કોિ શ્વે તે અંગેન ુ ં જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરીને સુખી અને ્ાંતીાં હ્યિુ નિન નિિાનુ ં ્ીખે શ્વે .
આભા : શું ઈોરને સમ િા માટે અને મેળિિા માટે આાંિે બધા

્ાસ્ત્રોનો

અભયાસ કરિો ાંડે ?
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દાદાન : આાંિાં સનાતન ધમુ હેતળ શિાં ્ાસ્ત્રો આિરી યેિાયા શ્વે , ામકે ૪
િેદો, ૧૦૮ ઉાંમનષદો, ૧૮ ાંુરાિો, રામાયિ, મહાભારત મિમિધ પ્રકારના સુત્રો
સંદહતાઓ અને એવું તો શુું બાું સાદહત્ય શ્વે . એ બધાનુ ં અધ્યયન કરવું તો
બ હ્યબ

મુૃકેય શ્વે . ાંરં ત ુ શ્રીકથષ્િ ઈોરને કિિા અને પ્રાપ્ત કરિા માટે

આિૃયક એવું બાું
બધો

ગીતામાં આપ્ળું શ્વે . આ ગીતામાં િેદો અને ઉાંમનષદોનો

મનચોડ આાંિામાં આવ્યો શ્વે અને તે આ ના ળુગમાં ાંિ ઉાંયોગી

થાય તેિો શ્વે .
આભા : રિશ્વોડકાકા ાંોતે એક ખેડુત શ્વે , એને એમને ગીતાનો અભયાસ કરિામાં
કોઈ રસ નથી. એમનુ ં કહેવ ું શ્વે કે ગીતાતો બુબ

અશરી શ્વે અને એમના ાિા

સામાન્દ્ય માનિીને એ સમકય તેિી નથી. તો ાંશ્વી રિશ્વોડકાકા ાિાને
ઈોરની પ્રામપ્ત કેિી રીતે થાય ?
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દાદાન : રિશ્વોડકાકાએ ગીતામાં સુચિેય બી ો માગુઅાંનાિિો

ોઈએ - એ

માગુ શ્વે કમુ યોગનો માગુ, ા આ ત્રીક અધ્યાયમાં સમકિિામાં આવ્યો શ્વે .
આ માગુ તમારી ફર ો સમ િાનો અને મનસ્િાથુ સેિા કરિાનો માગુ શ્વે . ા
યોકો ાંોતાના કુટુંબના ભરિાંોષિમાં વ્યસ્ત શ્વે - બ હ્યબ મહેનત કરે શ્વે - ામની
ાંાસે અન્દ્ય જ્ઞાન મેળિિાનો સમય નથી અને રસ ાંિ નથી, તેમને માટે આ
સ થી ઉત્તમ માગુ શ્વે . આ માગુને અનુસરનારા માટે ાંોતાનુ ં શર કે કુટુંબ શ્વોડીને
અન્દ્યત્ર તયાંએ

િાની

રૂર નથી.

રૂર શ્વે તો કેિળ મનઃસ્િાથુ ભાિે, સમા ના

ઉત્થાન માટે ્તય હોય તેવ ું દરે ક કામ કરી ું ટિાની. (એિે સ્િાથથી િયિ

રૂર

શ્વોડવું ાંડે.)
આભા : ાંરં ત ુ યોકો તો ાંોતાને ફાયદા થતો હોય તો

મહેનત કરિાના, ખરૂંને

દાદાન?
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દાદાન : એ િાત સાચી શ્વે કે, સ્િાથુ હોય ત્યારે યોકો િધારે મહેનત કરે અને
મેળિે ાંિ, ાંરં ત ુ એવું કરનારને કદી કાયમી સુખ કે ્ાંતી મળતાં નથી. માત્ર
એિા યોકો

ા ાંોતાની ફર

કેિળ તેમને

મનઃસ્િાથુભાિે અને સમા ના દહતમાં, બકિે શ્વે

સાચાં ્ાંતી અને સંતોષ મળતા હોય શ્વે .

આભા : યોકોએ

ો ાંોતાના નીન ફાયદા માટે કામ ન કરિાનુ ં હોય તો શું તેઓ

ઉત્તમ રીતે કાયુ કર્ે ખરા? શું તેઓ આળસુ તો નહીં થઈ કય?
દાદાન : એક સાચો કમુયોગી હ્ે તે ાંોતાના વ્યમતતગત ફાયદાને અિગિીને
ાંિ સખત મહેનત કર્ે

. આ સંસાર આા સરળતાથી ચાયી

કારિ એિા યોકો શ્વે ા ાંોતાની ફર

મનઃસ્િાથુભાિે બકિી રૂા શ્વે . મા-બાાં

ાંોતાના કુટુંબને આધાર આાંિા સખત મહેનત કરે
ભાગે ાંડત ું બાું

રૂો શ્વે

શ્વે , બાળકો ાંિ તેમને

કામ કરે શ્વે . કોઈાંિ હમે્ માટે કામ મિના - આળસુ બનીને
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બેસી ન ્કે મોટાભાગના યોકો ાંોતાને ાંોતાની આિડત મુ બ કોઈને કોઈ
ઉ્મમાં રોકી રાખે શ્વે .
સર્જક બ્રહ્માએ માનિીને સ થી પ્રથમ મ્ક્ષિ એવું કહીને આપ્ળું કે :
‘‘તમે સ એકબીકને મદદ કરો, તમારી ફર

યોગય રીતે બકિો અને એ રીતે

સમ થદ્ધ થઈ પ્રગમત સાધો.'' (૩-૧૦/૧૧)
આભા : યોકો

ો ાંોતાના ફાયદા માટે

કામ કરે તો શું થાય?

દાદાન : તો એ યોકો ાંાાં કરી રૂા શ્વે , આભા. કોઈાંિ કાયુન,ે એની અસર
અન્દ્યો ાંર શુ થ્ે તે કયયા મિના માત્ર ાંોતાના સ્િાથુ માટે

કરવું એ ખોટું

શ્વે . શ્રીકથષ્િ આિી વ્યમતતને ‘ચોર' કહે શ્વે , એ આ સંસાર માટે નકામો શ્વે એટટું
નહીં ાંરં ત ુ ાંાાંી ાંિ શ્વે .
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આ સંસારમાં સારી રીતે નિવું હોય તો કદી કેિળ સ્િાથુ ભાિે એટયે
કે માત્ર ાંોતાને માટે
એકબીકની સેિા
આભા : માનિી

કાયુ ન કરવું

કરિી

ોઈએ. આાંિે એકબીકને મદદ કરી

ોઈએ.

ો બ્રહ્માની સયાહ પ્રમાિે સમા ના ભયા માટે

કાયુ કરે તો

એને શું મળે ?
દાદાન : આિી વ્યમતતને નિનમાં ્ાંતી અને સફળતા મળે શ્વે , એ ઈોરને
પ્રાપ્ત કરી યે શ્વે અને એને આ સંસારમાં િારં િાર

ન્દ્મ યેિો ાંડતો નથી.

અધ્યાય - ૩ માં િિુિેય - નીઃસ્િાથુભાિની સેિાનુ ં ા ાંદરિામ મળે
શ્વે તે આ એક આાુમનક ળુગની સાચી કથાથી ાંિ સમક્ે .
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૩. સર એલઆકતઝાુંડર ફેલમીંગ.
સ્કોટયેન્દ્ડ નો એક ગરીબ ખેડહ્યત, એના કુટુંબની ભરિ ાંોષિની
ાંેરિીમાં એક દદિસ એના ખેતરમાં સખત મહેનત કરી રૂો હતો, ત્યારે
અચાનક એિે નનકના તળાિ ાંાસેથી મદદ માટેની દ હ્યમ સાંભળી. એ એના
હમથયાર ફેંકીને તળાિ તરફ દોડયો ત્યાં એિે

ોળું કે એક ગભરાઈ ગયેયો

શ્વોકરો તળાિના કાદિમાં કમર સુધી ઉતરી ગયો હતો અને ામ ામ
નીકળિાના પ્રયત્ન કરતો તેમ તેમ િાુને િાુ અંદર ગરકી રૂો હતો. ફયેમીંગ
હ્ય ે કનના
નામના એ ખેડત

ોખમે ાંેયા શ્વોકરાને બચાિી યીધો, નહીં તો એ

રૂર

એક ધીમા ાંરં ત ુ ભયાનક મોતને ભેટત.
હ્ય ના સાદા સીધા શરને આંગિે એક દકિંમતી,
બીા દદિસ એ ખેડત
્િગારે ય ચાર શોડાની બગી આિીને ઉભી રહી. તેમાંથી એક સુશડ કાંડાં
http://aksharnaad.com

Page 49 of 240

ાંહેરેયો ઉમરાિ ઉતરીને આગળ આવ્યો અને ાંોતાની ઓળખ ફયેમીંગે બચાિી
યીધેયા શ્વોકરાના બાાં તરીકે આાંી.
‘‘ીું તારો આભાર માનુ ં ું ં અને કાંઈ િળતર આાંિા માં ું ું ં.'' ાંેયો
ઉમરાિ બોીયો, ‘‘તેં મારા ાંુત્રને નિનદાન આપ્ળું શ્વે .''
‘‘મેં ા કાંઈાંિ કળુું તે બદય ીું કોઈાંિ િળતર સ્િીકારી ન
સ્કોટી્ ખેડહ્યત કોઈાંિ કતના િળતરને નકારતા

્કુ'ં '

િાવ્ળુ.ં

એ સમયે શરના બારિાંમાંથી એ ખેડહ્યતનો ાંુત્ર બહાર આવ્યો.
‘‘શું આ તારો ાંુત્ર શ્વે ?'' ાંેયા ઉમરાિે ાં હ્યછ્ ળુ.ં
‘‘હા'' ખેડહ્યતે ગિુથી
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‘‘ીું તારી

ોડે એક સોદો કરૂં ું ં, મને તારા ાંુત્રને મારા ાંુત્ર ાટયી

ભિિાની સગિડ આાંિા દે .

ો આ શ્વોકરો એના બાાં ાિો

ાંાક્ે, તો એ

એક એિો ળુિાન બન્ે ાને માટે આાંિને બન્દ્ને ને ગિુ થ્ે.''
અને એિે એવું
મ્ક્ષિ મેળિી. એ સમય

હ્ય ફયેમીંગના ાંુત્રએ સારામાસારી સંસ્થામાં
કળુ.ું ખેડત
તાં યંડનની સેંટ મેરી હોસ્ાંીટય મેડીકય સ્કુયનો

સ્નાતક બન્દ્યો અને ત્યારબાદ એ આખા

ગતમાં કિીતા એિા સર

એયેતઝાન્દ્ડર ફયેમીંગ તરીકે પ્રખ્યાત થયો કારિ એિે ાંેનેમસભયનની ્ોધ કરી
હતી.
િષયો  ાંશ્વી એ

ઉમરાિનો ાંુત્ર ાને બચાિી યેિાયો હતો તે

ન્દ્ળુમોમનયામાં ાંટકાયો એનો નિ આ િખતે કોિે બચાવ્યો ખબર
શ્વે ? ાંેનેમસયેને.
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ાંેયા ઉમરાિનુ ં નામ? યોડુ રન્દ્ડોીફ ચભચિય. એના દીકરાનુ ં નામ?
પ્રખ્યાત એિા સર મિન્દ્સ્ટન ચભચિય.
કોઈકેએક િાર કહ્ું શ્વે કે : ાવું િાિો તેવ ું યિો. આ એક કમુનો ્ાોત
મનયમ શ્વે . તમે કોઈના સ્િપ્ન સાકાર કરિામાં મદદ કર્ો તો તમારા સ્િપ્ન
ઈોર સામે ચાયીને ાંાર ાંાડ્ે !
આભા : દાદાન, મને આિા થોડા િાુ દાખયાઓ
દાદાન : આભા, તેં રામાયિની િાતાુ તો િાંચી
માંતા

નક શ્વે , ા

િાિોને.
શ્વે ખરૂં ને ? તેમા સીતાના

નકાંુરીના રાક હતા. એમને, એમની પ્રકની ાંોતાના

બાળક તરીકે, મનઃસ્િાથુભાિે, સેિા કરિાની ધગ્ને કારિે, આત્મા સાક્ષાત્કાર
થયો અથાુત પ્રભુાંદ પ્રાપ્ત થળુ.ં એિે ાંોતાની ફર ને પ્રભુની ાં હ્યક તરીકે
બકિી. સ્િાથુ મિના, ાંોતાની ફર
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શ્વે . કારિ તે િળે તમે પ્રભુને આ સંસાર ચયાિિામાં મદદરૂાં

થઈ રૂા

શ્વે .
મહાત્મા ગાંધી એક સાચા કમુયોગી હતા, ામિે ાંોતાનુ ં સંાં હ્યિુ નિન
કોઈાંિ નીન ઈ્શ્વાઓ મિના મનઃસ્િાથુભાિે માનિતા અને દે ્ની સેિામાં
ાંોતાની ફર

તરીકે

વ્યમતતઓના દાખયા

અાંુિ કરી દીાુ.ં એિી મનઃસ્િાથુ સેિા આાંનાર શિી
ોિા મળે શ્વે .

આભા : શું આાંિાં નેતાઓ એ પ્રમાિે
દાદાન :

રૂર એ પ્રમાિે

સેિાં કરીને

કરવું

ાંોતાનુ ં કાયુ ન કરવું

ોઈએ?

ોઈએ. એક સાચો કમુયોગી ાંોતે મનઃસ્િાથુ

અન્દ્યો માટે દાખયો બેસાડી ્કે અને એ રીતે કમુના માગે

પ્રભુપ્રામપ્ત કરી ્કે - (૩-૨૧)
આભા :

ો કમુયોગી બનવું હોય તો મારે શું કરવું
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દાદાન : કમુયોગ માટે માનિીએ નિનમાં ાંોતાની ફર ને ાંોતાનાથી બનતા
ઉત્તમ પ્રયત્નોથી, મનઃસ્િાથુ ાંિે, ાંદરિામની કોઈ ાંિ ભચિંતા કે અાંેક્ષા મિના,
ાંાર ાંાડિા
રીતે

ોઈએ. એક કમુયોગી સફળતા અને મનષ્ફળતા બન્દ્નેમાં સમાન

્ાંત રહે શ્વે . અને એને કોઈાંિ વ્યમતત, સ્થાન, મિષય કે કામ પ્રત્યે

રાગ કે વારેષ હોતો નથી. માનિતાના કીયાિ માટે, મનઃસ્િાથુભાિે કરે ટ ું કોઈાંિ
કાયુ, સારાં કે ખરાબ એિા કોઈાંિ પ્રકારના કમુના બંધનો ભગાં કરત ું નથી
અને વ્યમતતને ઈોર તરફ દોરી કય શ્વે .
આભા : વ્યમતતગત રીતે કાંઈક ફાયદો થાઈ એિી અાંેક્ષા મિના કામ કરવું એ
આાંિે માટે બુબ

અધરું હોય એવું યાગે શ્વે . દાદાન, આવું આાંિે કઈ રીતે

કરી ્કીએ ?
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દાદાન : ા વ્યમતત આધ્યામત્મક રીતે અજ્ઞાન શ્વે અભિ શ્વે તે

કેિળ ાંોતાને

માટે એટયેકે સ્િાથુથી કામ કરે શ્વે . ા ્ાિો શ્વે ાને કાંઈક અં્ે આત્મજ્ઞાન
થયેટ ું શ્વે તે બધાના કીયાિ માટે હોય તેવ ું

કાયુ કરતો હોય શ્વે . અજ્ઞાની

ાંોતાની મહેનતના ાંદરિામોને ભોગિિાના આ્યથી

કામ કરે શ્વે એને એવું

કરિામાં એ કમયો થી બંધાય શ્વે કારિ એ એવું માનતો હોય શ્વે કે એ સ્િયં
કામનો કરનાર શ્વે . એને એવું જ્ઞાન નથી કે બાું
્મતતને કારિે

એ

કામ ઈોરે એને સોંાંેયી

થત ું હોય શ્વે . આાંિને આાંિી ફર

બકિિા ઈોરે આાંેય

સાચું કે ખોટું સમ િાની દુદ્ધદ્ધ અને ્મતતને કારિે આાંિે આાંિાં દરે ક કાયુ
માટે

િાબદાર બનીએ શ્વીએ. યોકો ખોટાં કાયયો  એટયા માટે કરે શ્વે કે તેઓ

ાંોતાની દુદ્ધદ્ધનો ઉાંયોગ યોગય રીતે કરતા નથી અને તેમિે કરે યા કાયયો ની
અન્દ્ય યોકો ાંર શું અસર થ્ે તે મિ્ે મિચારતા
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ા ્ાિો શ્વે જ્ઞાની શ્વે તે ાંોતાનુ ં બાું

કાયુ ઈોરને સમમાંિત કરે શ્વે

અને તેમાં તેમની ાંોતાની કોઈ સ્િાથુવ થમત્ત હોતી નથી. જ્યારે ા અજ્ઞાની શ્વે તે
કેિળ ાંોતાની વ્યમતતગત ઈ્શ્વાઓ સંતોષિા

કાયુ કરે શ્વે . (૩-૨૫)

આભા : શું મારા ાિી સામાન્દ્ય વ્યમતત ાંિ રાક

નક અને મહાત્મા ગાંધી

ાિા મહાન યોકો કરી ગયા તેવ ું કાયુ કરી ્કે?
દાદાન : થોડા અમસ્તા

પ્રયત્નોથી કોઈાંિ વ્યમતત કમુયોગનો માગુ

અાંનાિી ્કે શ્વે . તમે ા કાંઈ ાંિ કાયુ કરો તેને માનિકતને સમમાંિત કરી
દો.

ો તમે મિ્ાથથી શ્વો, તો તમારી એ

ફર

શ્વે કે તમે ્ાળાએ મનયમમત

કઓ, તમને આાંેટ ું કાયુ દદયથી કરો, તમારા મ્ક્ષક અને િડીયોનો આદર
કરો અને તમારા િગુના મમત્રો તેમ
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રહો. તમારા મિ્ાથથી નિન દરમયાન એક સારૂં મ્ક્ષિ મેળિી ાંોતાને
ભમિષ્યના એક સારા અને ઉાંયોગી નાગદરક બનાિો.
આભા : ીું ભિી રીું ત્યારબાદ મારે કયા પ્રકારનુ ં કામ કરવું

ોઈએ, દાદાન.

દાદાન : એવું કાયુ ાંસંદ કરવું ા તને ગમત ું હોય અને ા ત ુ સારી રીતે કરી
્કે. ા ાંિ કામ કરે તેનો તારી પ્રકથમત સાથે મેળ ખાિો
૪૭) ત ું

ોઈએ (૩-૩૪, ૧૮-

ો એવું કાયુ ાંસંદ કરે ા માટે તારામાં કુદરતી કુ્ળતા નથી કે ાનુ ં

તને કોઈ આકષુિ નથી, તો તેમાં તારે માટે સફળ થિાની ્તયતાઓ બ હ્યબ
મયાુદદત હોિાની. ત ુ સ થી ઉત્તમ રીતે શું કરી ્કે તેની તને કિ શ્વે
યુઃખો અને મનષ્ફળતાઓનુ ં
નથી તે

. આ ા

ો કોઈ સ થી મોટું કારિ હોય તો એ શ્વે કે તમે ા

થિાના પ્રયત્નો કરતા રહો શ્વો.
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આભા : ાંિ શું મારે , એન્દ્નનીયર, ડોતટર, સરકારી નોકર, મ્ક્ષક ઈત્યાદદ ાિા
કાયયો  ્ોધી કાઢિા માટે પ્રયત્નો ન કરિા

ોઈએ?

દાદાન : સારું કે ખરાબ કાયુ ાવું કાંઈ હોત ું
માટે દરે ક પ્રકારના કાયુની
ાંરં ત ુ એિા કાયયો  માટે

રૂર મળે શ્વે ,

રૂર શ્વે . કેટયાક કાયયો માં િાુ િળતર

ો તમે ાંુરી રીતે સજ્

મુૃકેય અને તાિભયાુ બની કય શ્વે . તમે
માટે

નથી. આ સંસારને ચયાિિા
ન હો તો તે તમારે માટે િાુ

ો ઓશ્વી કમાિી થાય તેિા કાયયો 

કેળિાયા હો તો દે ખાદે ખી કયાુ મિના સાયું નિન

નિો અને મનરથુક

ુ ની
િસ્ત ુઓથી યહ્ય ર રહો. એક સાયું નિન એટયે િધારે ાંડતી ભ મતક િસ્તઓ
ઈ્શ્વા ન રાખિી. નિનની ાંાયાની

રૂદરયાતો સુધી

ાંોતાની મયાુદા

બાંધી યો. તમારી ઈ્શ્વાઓને મનયંત્રિમાં રાખો. ભગિાન દુદ્ધે
‘‘બધા

યુઃખો અને દાદરરયનુ ં કારિ સ્િાથથી ઈ્શ્વાઓ

http://aksharnaad.com

િાવ્ળું હત ું કે ,

હોય શ્વે .''
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આભા : શું યોકો ખરાબ કામ, સ્િાથથી ઈ્શ્વાઓને કારિે

કરે શ્વે ?

દાદાન : સાિ સાચુ!ં આભા, આાંિી સુખ ભોગિિા માટેની સ્િાથથી ઈ્શ્વાઓ
બધા યુષિોનુ ં કારિ શ્વે . આાંિે

ો આાંિી ઈ્શ્વાઓ ાંર મનયંત્રિ નહીં

રાખીએ તો આાંિી ઈ્શ્વાઓ

આાંિાં ાંર ્ાસન કરિા માંડે શ્વે , અને

આાંિે આાંિી ઈ્શ્વાઓના

ુ ામ થઈને રહી
ય

ાની ઈ્શ્વા રાખ્ો તે
આભા : તો શું બધી

તમને ભરખી

ઈએ શ્વીએ, કારિ તમે

્ે !

ઈ્શ્વાઓ ખરાબ હોય શ્વે ?

દાદાન : ના, એવું નથી, બધી ઈ્શ્વાઓ ખરાબ નથી હોતી. અન્દ્યોની સેિા
કરિાની ઈ્શ્વા એ એક ઉમદા ઈ્શ્વા શ્વે . કેિળ આનંદ
ખરાબ કહેિાય, કારિ એ તમને
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માિિાની ઈ્શ્વા

ુ ાદહત અને ાંાાં કમયો  કરિા માટે પ્રેરે શ્વે .
ન
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એટટું હમે્ાં યાદ રાખ ા કે ઈ્શ્વાઓ, તમને ા તે મળી કય ાંશ્વી ાંિ કદી
સંતોષાતી નથી. એકમાંથી બીન ઈ્શ્વા
િધતો

કય શ્વે . અને

શ્વો અને માિસ જ્યારે

ો તમને ા

ન્દ્મતી

રહે શ્વે અને તમારો યોભ

ોઈત ું હોય તે ન મળે તો તમે

સ્ુ સે થાિ

સ્ુ સે થાય ત્યારે હંમે્ાં ખરાબ અને ખોટા કામો

કરે શ્વે .
આભા : આાંિી સુખ અને આનંદ માટેની ઈ્શ્વાઓને આાંિે કેિી રીતે
મનયંત્રિમાં રાખી ્કીએ?
દાદાન : એનો એક રસ્તો શ્વે ગીતામાં આાંેયાં જ્ઞાનને ાંચાિીને અને તે અંગે
તમારી મિચાર ્મતતનો ઉાંયોગ કરીને તમે કોઈાંિ ઈ્શ્વા માટે કાંઈક કરો તે
ાંહેયાં હમે્ાં એને મિ્ે અને એના ાંદરિામ મિ્ા ્ાંત ભચત્તે મિચારો. ઈ્શ્વા
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મનમાં

ન્દ્મે શ્વે અને ત્યાં

રહે શ્વે . તમે તમારા મનને દુદ્ધદ્ધ અને તકુ થી

મનયંત્રિમાં રાખી ્કો.
િરસાદની ઋત ુમાં ા રીતે એક તળાિનુ ં ાંાિી ડહોળં થાય શ્વે તે રીતે
જ્યારે તમે ળુિાન હો શ્વો ત્યારે મન અસ્ાંષ્ટ અને ડહોળં હોય શ્વે .

ો તમારી

દુદ્ધદ્ધ તમારા મન ાંર મનયંત્રિ નહીં યાદે તો તમારૂં મન તમને ઈમન્દ્રય સુખો
તરફ

ખેંચી

િંભચત રહી

્ે. એ કારિે

તમે નિનના ઉ્ચ ધ્યેયોને હાંસય કરિાથી

્ો, માટે નિિાનો કોઈ ઉંચો આદ્ુ નક્કી કરો અને ા હ્યમ્રાંાન,

મદદરા, ડ્રગસ અને ઈમન્દ્રય સુખોથી તેમ
મનને ડહોળાઈ
મેળિિો બુબ

એિી અન્દ્ય ખરાબ આદતોથી તમારા

ત ું બચાિો. ખરાબ આદતો ાંડયા
કતીન શ્વે . માટે તેને ્રૂઆતથી

સાથ કેળિો, સત્સંગમાં
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ાંશ્વી એનાથી છૂટકારો

કકારો આાંો. હમે્ાં સારો

રહો, સારાં ાંુસ્તકો િાંચો અને ખરાબ યોકોની
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સંગતથી યહ્ય ર રહો. તમે ા કાંઈ કરો તેના યાંબેગાળે કેિા ાંદરિામ આિ્ે તેનો
હમે્ાં ્ાંત અને સ્િસ્થ મને મિચાર કરો.
આભા : જ્યારે આાંિને સારા અને ખરાબની સમ

શ્વે , દાદાન, તો ાંશ્વી

આાંિે ખરાબ કરિાનુ ં કેમ ટાળી ્કતા નથી?
દાદાન :

ો આાંિે આાંિાં મનને મનયંત્રિમાં ન રાખીએ તો એ આાંિી

મિિેક દુદ્ધદ્ધને ભ્રષ્ટ કરીને ઈમન્દ્રય સુખો આાંિને અધોગમતના માગે
કય. આાંિે હમે્ાં આાંિાં મનને સતકુ તાથી તાંાસતા રહેવ ું
એને હંમે્ાં સાચા માગે દોરવું
અધ્યાય ૩ નો સાર :

ખેંચી

ોઈએ અને

ોઈએ.

શ્રીકથષ્િએ નિનને સુખ અને ્ાંતી તરફ દોરી

િાના બે મુખ્ય માગયો 

સુચવ્યા. દરે કે ાંોતાની વ્યમતતગત રીતે આ બેમાંથી યોગય એિા માગુન ુ ં ચયન
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કરિાનુ ં શ્વે . મોટા ભાગના યોકો માટે કમુયોગનો માગુ, મનઃસ્િાથુ સેિાનો માગુ.

સરળ રહે શ્વે . બ્રહ્માની સ પ્રથમ મ્ખ હતી એક બીકને મદદ કરિી. એને કારિે
આ સંસારની પ્રગમત થતી રહે શ્વે : આાંિે સ એ આાંિાં સશળાં પ્રયત્નો સાથે

આાંિી ફર
તેિી

એકામ

બકિતા રહેવ ું

ોઈએ. તમારી પ્રકથમતને ઉત્તમ રીતે બંધ બેસે,

કારદકદીનુ ં ચયન કરો. કોઈાંિ કામ નાનુ ં કે મોટું નથી હોત,ું કામ
હોય શ્વે . તમે શું કરો શ્વો તે મહત્ત્િનુ ં નથી ાંરં ત ુ તે તમે કેિી રીતે

કરો શ્વો એ

અગત્યનુ ં શ્વે . અંતે શ્રીકથષ્િ આાંિને કહે શ્વે કે , આાંિે આાંિી

ઈમન્દ્રય સુખો માટેની ઈ્શ્વાઓને સંાં હ્યિુ મનયંત્રિમાં રાખિી
ઈમન્દ્રય સુખો માટેની બેફામ ઈ્શ્વાઓ

ોઈએ. આ

આાંિાં નિનનો યુઃખો અને

મનષ્ફળતાની ખાઈમાં ઢકેયે શ્વે . આાંિે ા કોઈ ાંિ કાયુ હાથ ાંર યઈએ ત્યારે

એને કરતાં ાંહેયાં એના યાંબા ગાળાના ાંદરિામો અંગે સ્ાંષ્ટતાથી મિચારી યેવ ું
ોઈએ. કોઈાંિ સં ોગોમાં, અને કોઈાંિ દકિંમતે યુર્જનોથી હમે્ાં યહ્ય ર રહો.
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અધ્તયાયત–ત૪તજ્ઞાનતકમુતસનતયાસતયોગ
આભા : ગીતામાં ા કાંઈ કહેિાળું તે ળુદ્ધભુમી ાંર

િાિાળું હત.ું ાંરંત ુ એ યખ્ળું

કોિે, દાદાન?
દાદાન : ગીતાનુ ં જ્ઞાન તો બ હ્યબ બ હ્યબ ાંુરાતન શ્વે , સ થષ્ષ્ટના પ્રારં ભકાળે આ જ્ઞાન
શ્રીકથષ્િ વારારા સ હ્યયુદેિને અાંાળું હત.ું સમય

તાં એ જ્ઞાન મિસરાઈ ગળુ.ં ગીતા

એના અત્યારના સ્િરૂાંે ાંરમપ્રભુ શ્રીકથષ્િ વારારા આ્રે ૫૧૦૦ િષુ ાંહેયાં
અજુ ુનને અાંાળુ.ં
આભા : એટયે કે શ્રીકથષ્િ
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દાદાન : ખરૂં સમન ત,ું શ્રીકથષ્િ

ગીતાના રચનાર શ્વે , એને ઋમષ વ્યાસે

આાંિી સમક્ષ રજુ કરી, ામિે ચાર િેદોનુ ં ાંિ સંાંાદન કળુું હત.ું વ્યાસ ઋમષ
ાંાસે ભ હ્યત અને ભમિષ્યના પ્રસંગો

ોિાની અને યાદ રાખિાની અય્ ભ હ્યત કળા

હતી, ાંરં ત ુ તેઓ આ પ્રસંગો યાદ કરિાનુ ં અને તેમને યખિાનુ ં એ બન્દ્ને કાયયો 
એક સાથે નો'તા કરી ્કતા. એમને મદદની

રૂર હતી. ભગિાન શ્રી ગિે્ ા

જ્ઞાનના દે િતા હતા તેમિે યખિાની મદદ આાંિાનુ ં સ્િીકાળુ?
ું
સન ૮૦૦ માં

ગય્ રૂુ આદી ્ંકરાચાયુ વારારા સ પ્રથમ ગીતાના

સંસ્કથત ાં્ સ્િરૂાંને સંસ્કથત ગ્ સ્િરૂાંમાં સંાં હ્યિુ સમ

સાથે અનુિાદીત કરાળુ.ં

આભા : શ્રી કથષ્િ કેમ આટયા બધા મહત્િના શ્વે ?
દાદાન : શ્રીકથષ્િ એ ાંરમાત્મા શ્રી મિષ્ુુના આતમાં અિતાર શ્વે . ાંરમાત્મા પ્રભુ
- આ ાં થથ્િી ાંર જ્યારે જ્યારે ાંાાંીઓનો અત્યાચાર િધી કય અને આ
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સંસારની ્ાંતી

ોખમાય, ત્યારે ફરી એકિાર બાું વ્યિમસ્થત કરિા માટે

અિતાર યે શ્વે . એ માનિકતના કીયાિ માટે ાંયંગબરો અને
ાં થથ્િી ાંર મોકયતા રહે શ્વે . એમનો

રૂુ ઓને ાંિ

ન્દ્મ અને કાયયો  દદવ્ય હોય શ્વે અને એમના

દરે ક અિતારનો એક ચોક્કસ આ્ય હોય શ્વે . ાંરમાત્મા પ્રભુના દ્ે દ્
અિતારનુ ં મિિરિ ભાગિત ાંુરાિમાં આાંિામાં આવ્ળું શ્વે . ભગિાન દુદ્ધ,
મોઝેસ, નસસ, મહમદ અને એિા અન્દ્ય ધમુના સંતો ાંિ ભગિાનના
અિતારો ગિાય શ્વે . આ ળુગ, ા કળીળુગ તરીકે ઓળખાય શ્વે , તેના અંતે,
એટયે કે નનકના ભમિષ્યમાં

ભગિનના કીકીનો અિતાર ધારિ કર્ે .

આભા: શું ભગિાન શ્રીકથષ્િ આાંિને આાંિે ા કાંઈાંિ એમની ાં હ્યકપ્રાથુનામાં માંગીએ તે આાંે શ્વે ખરા?
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દાદાન : હા, ભગિાન શ્રીકથષ્િ તમે ા માંગો તે તમને આાં્ે (ગીતા ૪-૧૧),
ામકે તમારી અભયાસમાં સફળતા, ાંરં ત ુ તે માટે તમારે સંાં હ્યિુ શ્રદ્ધા સાથે
એમની ાં હ્યક કરિી રહી. માનિી પ્રભુના કોઈાંિ નામ અને સ્િરૂાંની ાં હ્યક,
તેની પ્રાથુના કરી ્કે. આિા સ્િરૂાંને કે નામને આાંિે મ હ્યમતિરૂાંે સ્થાાંીએ
શ્વીએ. માનિી પ્રભુની ાંુક મ હ્યમતિની મદદ મિના, અમ હ્યતુ સ્િરૂાંે ાંિ કરી ્કે શ્વે .
આભા :

ો ાંદરક્ષામાં સારી રીતે સફળ થવું હોય તો, આિી ાં હ્યક-પ્રાથુના

ઉાંરાંત ાંિ આાંિે અભયાસ કરિો ાંડે ખરો?
દાદાન :

રૂર, તમારે અભયાસ તો કરિો

મહેનત કરો અને ત્યાર બાદ

ાંડે. તમારાથી બનતી બધી

પ્રાથુના કરો. ભગિાન કાંઈ તમારે બદયે

અભયાસ નથી કરિાનો, તમારૂં કામ તો તમારે કતે
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તમારૂ આ કામ કોઈાંિ પ્રકારની સ્િાથુભરી ઈ્શ્વાઓ મિનાનુ ં

હોવું

ોઈએ,

અને તમારે કોઈનુ નુકસાન થાય, કોઈને યુઃખ ાંહોંચે એવું ાંિ કશું કરવું ન
ોઈએ. તો

તમે કમુથી બંધા્ો નહીં.

આભા : દાદાન, આ કમુ શું શ્વે ?
દાદાન : આ સંસ્કથત ્બ્દ કમુનો અથુ શ્વે કામ, કાયુ કે દક્રયા. એનો અથુ દક્રયાનુ ં
ાંદરિામ ાંિ થાય શ્વે . તમારી દરે ક દક્રયા કે કાયુ -કમુમાં ાંદરિમે શ્વે . ા સારૂં
ાંિ હોઈ ્કે અને ખરાબ ાંિ.

ો આાંિે આાંુું કામ કેિળ એના ાંદરિામોને

ાંોતાના નીન સુખ કે આનંદ માટે
િાબદારી આાંિે માથે

આિ્ે .

કરીશું તો એ ાંદરિામની સંાં હ્યિુ
ો આાંિાં કરે યા કામથી કોઈનુ ં નુક્ાન

થાય તો આાંુુ કમુ ખરાબ ગિાય અને એને
તેને માટે આાંિે નરક ભોગિવું ાંડે. આાંિેં
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સારા કમુના ભાગીદાર થઈએ, આાંિને ાં હ્યયય મળે અને ફળ સ્િરૂાંે આાંિને
સ્િગુ ભોગિવું ાંળે .
આિા સુખ કે યુઃખને ભોગિિા

આાંિાં કમુને અનુરૂાં આાંિોં

ાંુનર્જન્દ્મ થાય શ્વે . આ કોઈ બેન્દ્કમાં સારા અને ખરાબ કમયો ન ુ ં ખાત ું ખોયિા
બરાબર શ્વે . જ્યારે આ બન્દ્ને સરખાં થાય તો ત્યાર બાદ આાંિે ફરી
ાંડતો નથી. આિા

ન્દ્મ યેિો

ન્દ્મ મ થત્ળુના ફેરામાંથી મુમતતને આાંિે મોક્ષ કે મનિાુિ

કહીએ શ્વીએ. આ મુમતત થાય ત્યારે આત્મા ાંરમાત્મા સાથે એક થઈ કય શ્વે .
આભા : આાંિે જ્યારે આ સંસારમાં રહીને કામ કરતા રહીએ ત્યારે આ કમુથી
કેિી રીતે છૂટકારો મેળિી ્કીએ?
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દાદાન : કમુને એકત્રીત ન કરિાનો સારામાં સારો માગુ એ

શ્વે કે કેિળ

સ્િાથુ માટે કદી કોઈ કામ કરવું નહીં, અને ા કાંઈ કરો તે બાું
કીયાિ માટે

હોય તેન ુ ં ધ્યાન રાખવુ.ં
બાું કરી રહી શ્વે ; આાંિે

હમે્ાં એ રીતે જુ ઓ કે કિો આ પ્રકથમત
કોઈાંિ કાયુના િાસ્તમિક કતાુ શ્વે
્કીએ અને પ્રભુના સેિક તરીકે
બંધન થત ું નથી, એટટું

નહીં. આાંિે

ો આ યથઢતા ાં હ્યિુક માની

કામ કરીએ તો આાંિને કોઈ ાંિ કમુન ુ ં

નહીં ાંરં ત ુ આાંિાં બધા

આત્મજ્ઞાનને કારિે બળી કય શ્વે . જ્યારે બધા
મુતત થઈ

માનિ

ઈએ શ્વીએ. આ રીતે પ્રભુ સાથે

ાંાશ્વયાં કમયો  ાંિ,

કમયો  ના્ ાંામે ત્યારે આાંિે

ોડાઈ

િાના માગુને

મનઃસ્િાથુ

કમુ કે કમુયોગ કહેિાય શ્વે .
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આભા : આાંિે આાંિાં ભ હ્યતકાળનો કમાુ (સંભચત) થી કેિી રીતે છૂટકારો
મેળિીએ, દાદાન?
દાદાન : બ હ્યબ

સરસ સિાય! આત્મા કે ઈોર મિ્ેન ુ ં સાચું જ્ઞાન અક્ગનનુ ં કામ

કરે શ્વે અને તમારા ાંાશ્વયા બધા

કમયો ને બાળી નાખે શ્વે (ગીતા ૪-૩) મનઃસ્િાથુ

સેિા (કમુયોગ) તમને એવું આત્મજ્ઞાન મેળિિા માટે તૈયાર કરે શ્વે . એક
કમુયોગી હોય તે એની મેળે

સમય

તાં આત્મજ્ઞાન મેળિી યે શ્વે . (ગીતા ૪-

૩૮) ાની ાંાસે ઈોર કે આત્માનુ ં સાચું જ્ઞાન શ્વે એ આત્મજ્ઞાની કે પ્રભુનો
સાક્ષાત્કાર ાંામેય વ્યમતત ગિાય શ્વે .
આભા : મુક્તત મેળિિાના અન્દ્ય કોઈ માગુ ાંિ શ્વે ખરા, દાદાન?
દાદાન : શ્વે ને! આભા, ઈોર પ્રામપ્તની અન્દ્ય રીતો અને માગયો  ાંિ શ્વે . આ
રીતો આધ્યામત્મક પ્રવ થમત્તઓ કે સાધના તરીકે ઓળખાય શ્વે . માનિ કીયાિ માટે
http://aksharnaad.com

Page 71 of 240

થત ું કોઈાંિ કાયુ ‘યજ્ઞ', સેિા કે બભયદાન તરીકે ાંિ ઓળખાય શ્વે . જુ દા જુ દા
પ્રકારના યજ્ઞો નીચે મુ બના શ્વે ઃ
૧.

સારા કાયુ માટે ાંૈસાનુ ં દાન કરવુ.ં

૨.

ાં હ્યક, ધ્યાન અને યોગ દક્રયાઓ કરિી.

૩.

ઈોર અંગેન ુ ં જ્ઞાન મેળિિા ્ાસ્ત્રોનુ ં અધ્યયન કરવુ.ં

૪.

મન અને અન્દ્ય ાંાંચ ઈમન્દ્રયો ાંર મનયંત્રિ કેળિવું - (ગીતા : ૪-૨૮)
આ ચાર માંનો કોઈાંિ એક યજ્ઞ ા સાચા દયદયથી કરે શ્વે તેના ાંર

પ્રભુ પ્રસન્દ્ન થાય શ્વે અને તેમને ાંોતાની ાંાસે યાિિા આત્મજ્ઞાનની ભેટ આાંે
શ્વે . આિી વ્યમતત સુખી અને ્ાંત થઈ કય શ્વે . (ગીતા : ૪-૩૯)
આભા : ા યોકો મનત્ય ાં હ્યકાંાત કરે શ્વે તેમનુ ં શુ?
ં શું તેઓ ાંિ પ્રભુને પ્રાપ્ત
કરી યે શ્વે .
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દાદાન : હા, ાઓ સંાં હ્યિુ શ્રદ્ધા સાથે મનત્ય ાં હ્યક કરે શ્વે તેમની ાંિ બધી ઈ્શ્વા
ાં હ્યિુ થાય શ્વે . (ગીતા ૪-૧૧,૧૨) મોટા ભાગના દહન્દ્યુ ાંોતાની ાંસંદગીના કોઈ
એક દે િની મનત્ય ાં હ્યક ાંોતાની ઈ્શ્વાાં હ્યમતિ માટે કરતા હોય શ્વે . આ માગુ પ્રાથુના
- ાં હ્યકનો માગુ કહેિાય શ્વે .
મહાભારતમાં એક સાચા કમુયોગી અને આદ્ુ મિ્ાથથીની િાતાુ શ્વે ાિે
ાંોતાના

ુ ુની શ્રદ્ધાાં હ્યિુક ાં હ્યક કરી ાંોતાને ા કાંઈ
ર

ોઈત ું હત ું તે મેળવ્ળુ.ં

૪તએકલવ્તયતએકતદદ્ુતવિ્ા્થી.
ુ ુ રોિાચાયુને ભભષ્મમાંતામઃ એ ાંાંડિો અને ક રિ રા કુમારો માટે
ર
્સ્ત્રમિ્ાના મ્ક્ષિ માટેના

ુ ુ તરીકે મનમયા હતા. બીક શિાં રા કુમારોને
ર

ાંિ તેઓ ્સ્ત્રમિ્ાની કેળિિી આાંતા. રોિ ખાસ કરીને અજુ ુનની સેિાઓ
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તેમ

ભમતતથી બ હ્યબ

બુ્ હતા અને એમિે અજુ ુનને િચન આપ્ળું હત ું કે, ‘‘ીું

તને આ સંસારનો સ થી ઉત્તમ બાિાિળી બનાિી્.''
એક દદિસ એકયવ્ય નામનો એક અમત મિનમ્ર બાળક નનકના એક
ગામડેથી રોિને મળિા આવ્યો, એની ઈ્શ્વા

ુ ુ રોિાચાયુ ાંાસે ધનુમિિ્ા
ર

્ીખિાની હતી. એિે એની માતાને મુખે આ મહાન બાિાિળી રોિાચાયુ, ા
ભારવારા

ઋમષનો ાંુત્ર અને ઋમષ ાંરશુરામનો મ્ષ્ય હતા તેમને મિ્ે

સાંભળળું હત.ું એકયવ્ય

ગયમાં
ં
રહેતા ્ીકારી કબીયાનો બાળક હતો. ત્યારે

અને આા ાંિ આ આિા કબીયાઓ સામાનક રીતે ાંશ્વાત

ગિાતા હતા.

રોિની ભચિંતા એ હતી કે રા કુમારો સાથે એ આ ાંશ્વાત કબીયાના બાળકને કેિી
રીતે મ્ક્ષિ આાંી ્ક્ે . તેથી એમિે એને નકારિાનુ ં નક્કી કરી
‘‘ાંુત્ર, મારે માટે તને મ્ક્ષિ આાંવું મુૃકેય શ્વે . ાંરંત ુ ત ુ તારા
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બાિાિળી શ્વે . ત ુ

ગયમાં
ં

ઈ ાંુરી મહેનત સાથે આ મિ્ાનો અભયાસ કર. ત ું

ાંિ મારો મ્ષ્ય

શ્વે . તારી ઈ્શ્વા મુ બ ધનુમિિ્ામાં ાંારં ગત થા!''

એકયવ્યમાટે તો રોિના ્બ્દો

મહાન આમ્િાુદ સમાન હતા. એ

ુ ુ રોિની મ દુરી સમન ગયો. અને એને યાગળું કે
ર
મળી

શ્વે . એિે કાદિમાંથી

ુ ુ ની શુભે્શ્વા તો એને
ર

ુ ુની એક મ હ્યમતિ બનાિી, એની યોગય રીતે
ર

સ્થાાંના કરી, એની આદર અને શ્રદ્ધાાં હ્યિુક ાં હ્યક અચુના કરીને ાંોતાનો અભયાસ
્રૂ કયયો . એ રો

એ રીતે

મહેનતથી કરતો. અને

રૂુ મ હ્યમતિની ાં હ્યક અચુના કરી - ાંોતાનો અભયાસ બ હ્યબ
ોત

ોતામાં એિે ધનુમિિ્ામાં મહારત હાંસય કરી

યીધી.
એક તરફ અજુ ુને પ્રત્યક્ષ

ુ ુ રોિની હા રીમાં ધનુમિિ્ામાં મહારત
ર

મેળિી, તો બીન તરફ એકયવ્યએ એ
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ુ ુ ન ુ ં શ્રદ્ધા અને ભમતતથી સ્મરિ કરતાં
ર
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કરતાં એમની આદરાં હ્યિુક ાં હ્યક કરીને યહ્ય ર થી એટયી
જ્યારે એને કોઈાંિ મુૃકેયી ાંડતી તો એ દોડીને
ાંોતાની મુૃકેયી

મહારત હાંસય કરી.
રુ ુ મમુ તિ ાંાસે

તો, એને

િાિતો અને એનો ઉત્તર ન મળે ત્યાં સુધી ત્યાં

ધરીને બેસી રહેતો. અને ત્યારબાદ
એકયવ્યની

િાતાુ

એવું

ધ્યાન

એ આગળ િધતો.
દ્ાુિે

શ્વે

કે

વ્યમતત

ો

શ્રદ્ધાાં હ્યિુક

મનખાયસતાથી નિનમાં મહેનત કરે તો કોઈાંિ ધ્યે યને પ્રાપ્ત કરી
્કે શ્વે . િાતાુ આગળ ચાયે શ્વે :
એકિાર ક રિ અને ાંાંડિ રા કુમારો મ્કાર માટે

ગયમાં
ં
ગયા,

એમનો ાંાળે યો એક ોાન આગળ આગળ દોડી રૂો હતો. એકયવ્ય ા હિે
ળુિાન થઈ ચ હ્યતયો હતો અને ાિે વ્યાઘ્રચરચમુ અને ્ંખોની માળા ાંહેયાુ હતા તે
ધનુમિિ્ાનો અભયાસ કરી રૂો હતો. ાંેયો ોાન એને
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ોઈને ભસિા યાગયો.
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કદાચ ાંોતાની કુ્ળતાનુ ં પ્રદ્ુન કરિા એકયવ્યએ સાત બાિો એિી રીતે
ચયાવ્યા કે ોાનનુ ં
મોઢુ ં કોઈાંિ ઈક મિના આ બાિો િડે ભરાઈ ગળુ.ં ોાન ગભરાઈને આિી
રહેયા રા કુમારો તરફ ાંાશ્વો ફયયો . રા કુમારોએ જ્યારે બાિોની આ કરામત
ોઈ તો તેઓ મિચારિા યાગયો કે કોિ આિો બાિાિિી હ્ે .
આ

ોઈ અજુ ુનને કેિળ આશ્ચયુ

નહીંાંિ સાથે ભચિંતા ાંિ થઈ, એને

તો આ સંસારના સ થી કુ્ળ બાિાિળી થવું હત.ું
રા કુમારો ાંેયા બાિાિળીને ્ોધતા ્ોધતાં શ્વે િટે એકયવ્ય ાંાસે
ાંહોં્યા.
અજુ ુને કહ્ુ,ં ‘‘ત ુ એક કુ્ળ બાિાિળી શ્વે , તારો
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ુ ુ કોિ શ્વે ?''
ર
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‘‘મારા

ુ ુ રોિાચાયુ શ્વે '' એકયવ્યએ નમ્રતાથી
ર

સાચું હ્ે? શું એના વ્હાયા

િાબ આપ્યો. શું આ

ુ ુ એ આ શ્વોકરાને આટટું બાું ્ીખવ્ળું હ્ે? અને
ર

ો એવું હોય તો એમિે મને આાંેયા િચનનુ ં શુ?
ં રોિે આ શ્વોકરાને આ બાું
તયારે ્ીખવ્ળું હ્ે? અજુ ુને તો ાંહેયા કદી એકયવ્યને

ોયો

નો'તો.

જ્યારે રોિે આ િાત સાંભળી ત્યારે એને એકયવ્ય યાદ આવ્યો, અને
તેઓ એને મળિા ગયા.
રોિે કહ્ુ,ં ‘‘િત્સ, તેં બ હ્યબ

સરસ રીતે ધનુમિિ્ા ્ીખી શ્વે , મને બ હ્યબ

સંતોષ થયો. તે ાં હ્યિુ ભમતત અને અભયાસથી બ હ્યબ

ઉત્તમ મિ્ા હસ્તગત કરી

શ્વે . તારી આ સફળતા સ ને માટે એક દાખયો બને.''
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એમને
તમારો શિો

ોઈ એકયવ્ય બ હ્યબ

બુ્ થયો અને એિે કહ્ુ,ં ‘‘હે

આભાર. ીું ાંિ તમારો

રૂુ દે િ !

મ્ષ્ય ું ં. તે મિના ીું આ કરી ્કત

નહીં.''
રોિે

કહ્ુ,ં ‘‘ત ુ

ો મને

ુ ુ તરીકે મસ્િકારતો હોય તો તારે મને
ર

ુ ુ દભક્ષિા આાંિી ાંડ્ે. મિચારી યે.''
ર
એકયવ્યએ હસતા હસતા

િાબ આપ્યો, ‘‘એમાં મિચારિાનુ શું હોય,

ુ ુ િર? ીું તમારો મ્ષ્ય ું ં અને તમે મારા
ર

ુ ુ. કથાંાકરી મને એ
ર

િાિો કે

ુ ુ દભક્ષિામાં તમે શું ઈ્શ્વો શ્વો. તે માટે મારે મારું નિન બભયદાન કરવું ાંડે
ર
તો તમારી ઈ્શ્વા ાંુરી કરિા ીું તે ાંિ કરી્.''
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‘‘એકયવ્ય, મારે તારી ાંાસેથી એક મહાન બભયદાનની

માંગિી

કરિાની શ્વે , ાથી મેં ભીષ્મ અને અજુ ુનને આાંેટ ું મારૂં િચન ાંાળી ્કુ મને
માફ કરા, બેટા, ાંિ શું ત ુ મને તારા

ુ ો,
મિા હાથનો અં ત

ુ ુ દભક્ષિામાં
ર

આાંી ્કી્?''
એક ક્ષિ માટે તો એકયવ્ય રોિાચાયુ તરફ

ોતો

રહી ગયો. અને

ુ ુ ની મુૃકેયી ફરી એકિાર સમકઈ ગઈ. એ ઉભો થઈ ચાયીને
ર
ાંાસે આવ્યો અને આંખના ાંયકારામાંાંોતાના

ુ ુની મુમતિ
ર

ુ ાને કાાંીને
મિા હાથના અં ત

એમના ચરિમાં મ હ્યકી દીધો.
રોિ, એકયવ્યને ાંહોંચેય ક્ષમતથી બુબ

યુઃખી થયા, ાંરં ત ુ તે સાથે

એની આ મહાન ભમતતથી ગળગળા થઈ એકયવ્યને ભેટી ાંડયા અને કહ્ુ,ં
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‘‘િત્સ, તારા
બુબ

ુ ુ પ્રત્યેનો પ્રેમ અનન્દ્ય શ્વે . મને તારા ાિા મ્ષ્ય મળિા બ્ય
ર

સંતોષ શ્વે , ભગિાન તારૂં ભટું કરે !''
એકયવ્યને એની હારમાં ાંિ એક નત મળી!

ુ ાની
મિા અં ત

ગેરહા રીમાં એ એનુ ં ધનુષ બરાબર િાાંરિાને અસમથુ હતો, ાંિ એિે એનો
અભયાસ એના ડાબા હાથથી મનરંતર ચાટુ

રાખ્યો. એિે આાંેયા બભયદાનના

બળથી એના ાંર ઈોરની કથાંા ઉતરી અને એ ડાબા હાથિાળા ધનુધુર તરીકે
એિી

મહારત મેળિી ્તયો. એિે એના પ્રયત્નો વારારા ાંુરિાર કળુું કે તમે

મનખાયસતાથી અભયાસ કરતા રહો તો તમને આગળ િધતા કોઈાંિ રોકી નહીં
્કે. એિે એના કાયયો થી અને િતુનથી, એવું ાંુરિાર કળુું કે કોઈાંિ મહારત
હાંસય કરિામાં તમે કઈ કતીના શ્વો તેની સાથે કોઈ સંબધ
ં હોતો નથી, ાંરં ત ુ
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તેના આધાર તમારી યથષ્ષ્ટ કેિી શ્વે અને તમારા મન તેમ

દયદયની પ્રકથમત કેિી

શ્વે તે શ્વે .
રોિ એક મહાન
કેટયાક

ુ ુ હતા, આભા, ાંરં ત ુ આ
ર

ગતમાં એિા ાંિ

રૂુ ઓ શ્વે ા તમને અિળે માગે ાંિ ચઢાિે.

આભા : શું ઈોરને મેળિિા

ુ ુ આિૃયક શ્વે ખરા?
ર

દાદાન: કોઈાંિ મિષય ્ીખિો હોય તો મ્ક્ષક કે

રુ ુ ની

ાંશ્વી તે મિષય ભ મતક હોય કે આધ્યામત્મક, ાંરં ત ુ એક સાચા
એટટું સરળ અને સહેટ ું નથી. ચાર પ્રકારના

રૂર ાંડિાની

,

ુ ુ ને મેળિિા એ
ર

ુ ુ હોય શ્વે .
ર

(૧) મિષયનો કિકાર, અથિા તો એક મ્ક્ષક
(૨) એક બનાિટી

ુ ુ
ર

(૩) સય્ રૂુ અને
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ુ ુ.
(૪) ાંરમ ર
એિા શિાં બનાિટી

ુ ુ હોય શ્વે ા
ર

ુ ુ નો ઢોંગ માત્ર કરતા હોય શ્વે .
ર

ુ ુ એ શ્વે ાિે સ્િયં સાક્ષાત્કાર મેળવ્યો હોય, આિા
સય્ ર
હોય શ્વે . ભગિત શ્રીકથષ્િ એ
કેિળ એક

આખા

રૂુ ભાગયે

મળતા

ુ ુ કે ાંરમ- ર
ુ ુ તરીકે ઓળખાય શ્વે ા
ગય્ ર

ગત માત્રના

ુ ુ શ્વે .
ર

જ્યારે ત ુ કોયે માંથી સ્નાતક થઈ કયને ત્યારબાદ તારા ક ટુભં બક
નિનમાં પ્રિે્ે ત્યારે તારે એક

રૂુ અથિા આધ્યામત્મક માગુદ્ુક ્ોધિો

ાંડ્ે. ત્યાં સુધી ્ાસ્ત્રોને અને સમા ના મનયમો ને અનુસરતા રહેવ ું તથા
નિનમાં કદી હારવું નહીં.
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અધ્યાય ૪ નો સાર :
પ્રભુ આ ાં થમથ્િ ાંર બાું સારી રીતે ચાીયા કરે તે

ોિા િારંિાર

અિતાર યઈ આિે શ્વે . ા પ્રભુની ભમતત કરે શ્વે , તેમની
ઈ્શ્વાઓની પ્રભુ ાં હ્યમતિ કરતા હોય શ્વે . આધ્યામત્મક દક્રયાઓ કે યજ્ઞ, ચાર
પ્રકારના હોય શ્વે . મનઃસ્િાથુ સેિા અને આત્મજ્ઞાન એ બન્દ્ને
આત્માના કમુના બંધનમાંથી મુતત કરનારા શ્વે . ાઓ મનઃસ્િાથુ સેિા કરે શ્વે , પ્રભુ
તેમને
બધા

આત્મજ્ઞાનઆાંે શ્વે . આત્મજ્ઞાન આાંિાં
ાંાશ્વયાં (સંભચત) કમયો ને બાળી નાંખે શ્વે અને આ સંસારચક્રના

ન્દ્મ તથા

મ થત્ળુના ફેરામાંથી આાંિને મુતત કરે શ્વે .
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અધ્તયાયત–ત૫તકમુત-તસનતયાસતયોગ
આભા : અગાઉ તમે બે માગયો નો ઉીયેખ કયયો , મોટા ભાગના યોકો માટે કયો
માગુ િધારે સારો ાંડે, દાદાન, આધ્યામત્મક જ્ઞાનનો માગુ કે ાંશ્વી મનઃસ્િાથુ
સેિાનો.
દાદાન : એક વ્યમતત ાને ઈોરનુ ં સાચું જ્ઞાન થઈ કય શ્વે તે એવું
આ સંસારમાં ા કાંઈ થઈ રહ્ું શ્વે એ કુદરતની ્મતત વારારા
ાંોતે કાયુનો િાસ્તિમાં કતાુ શ્વે

માને શ્વે કે

થાય શ્વે અને એ

નહીં. આિી વ્યમતતને સન્દ્યાસી તરીકે

ઓળખિામાં આિે શ્વે અને એ આત્મજ્ઞાન ધરાિે શ્વે .
એક કમુયોગી મનઃસ્િાથુભાિે, ફળની અાંેક્ષા મિના કાયુ કરતો રહે શ્વે .
આિો કમુયોગ વ્યમતતને આત્મજ્ઞાન મેળિિાની ાંાત્રતા અાંાિે શ્વે . (ગીતા ૪૩૮, ૫-૦૬) આવું આત્મજ્ઞાન વ્યમતતને સન્દ્યાસ તરફ દોરી કય શ્વે . આ રીતે
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કમુયોગ અથાુત મનઃસ્િાથુ સેિા
માગયો  અંતે તો પ્રભુ તરફ

સન્દ્યાસ માટેનો આધાર બને શ્વે . આ બન્દ્ને

યઈ કય શ્વે . શ્રીકથષ્િએ કમુયોગને બે માંથી ઉત્તમ

ગયયો શ્વે , કારિ એ મોટાભાગના યોકો માટે સહેયો અને ઝડાંથી અનુસરી
્કાય તેિો શ્વે . (ગીતા ૫-૦૨)
આભા : સામાન્દ્ય રીતે શું સન્દ્યાસનો અથુ તમારી ભ મતક સંાંત્તી અને
સ્નેહી નોનો ત્યાગ કરી કોઈ આશ્રમ કે એકાંત સ્થળે ચાીયા

વું

એિો નથી થતો?
દાદાન : સન્દ્યાસ, એના ચુસ્ત ્ામબ્દક અથુમાં, એવુ દ્ાુિે શ્વે કે, બધી
વ્યમતતગત ઈ્શ્વાઓ યુન્દ્યિી સંાંમત્ત, સગાં સ્નેહીઓ એ સશળાનો ત્યાગ કરિો.
ાંરં ત ુ એનો અથુ એિો ાંિ શ્વે

કે આ સંસારમાં

રહેવ ું અને ાંોતાની ફર ોને

મનઃસ્િાથુભાિે માનિ કીયાિ માટે અદા કરિી. આિી વ્યમતત કમુ-સન્દ્યાસી
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તરીકે ઓળખાય શ્વે . કેટયાક આધ્યામત્મક સંતો, ાિા કે આદદ ્ંકરાચાયુ,
યુન્દ્યિી સંાંમત્તના ત્યાગને સ થી ઉત્તમ માગુ તેમ
શ્વે . એ ાંોતે ાંિ બાળક હતા ત્યારે

નિનના સિયો ્ચ ધ્યેય ગિે

સન્દ્યાસી બની ગયા હતા.

શ્રીકથષ્િ કહે શ્વે કે : ‘‘એક સાક્ષાત્કારી વ્યમતત કે સન્દ્યાસી, દરે કમાં

ઈોરના

દ્ુન કરે શ્વે . આિી વ્યમતત મિવારાન, અજ્ઞાની, શનિાન, ગરીબ, નીચિિુના કે
ાંશ્વી ગાય, હાથી કે ોાન એ બધાંને

સમાન ન રે જુ એ શ્વે .'' (ગીતા ૫-૧૮).

ીુ તને એક મહાન આધ્યામત્મક સંત, નેતા,

રૂુ અને મિચારકની િાતાુ કહેિાનો

ું ં. એનુ ં નામ શ્વે આદદ ્ંકરાચાયુ. ગીતાનો કોઈાંિ મિ્ાથથી એને આદર અને
સન્દ્માનને ાંાત્ર ગિે શ્વે .
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૫. દદદ ્ુંકરાચાયુ (અ્િા ્ુંકર) :
આદદ ્ંકરાચાયુ કે ્ંકર એ િેદાંતના અવારૈત દ્ુનના સ્થાાંક અને
પ્રિેતા શ્વે . એ દ્ાુિે શ્વે કે આ સમ્ બ્રહ્માંડ એ બીજુ ં કશું
ઈોર

શ્વે - બ્રહ્મ

શ્વે . એનો

નહીં ાંરં ત ુ માત્ર

ન્દ્મ સન ૭૮૮ માં કેરાયા રાજ્ય માં થયો હતો.

આત િષુની ઉમર સુધીમાં એ ચારે િેદોમાં ાંારં ગત થઈ ગયો હતો. અને ૧૨
િષુની ઉમરે એિે સમ્ સનાતન ્સ્ત્રોનુ ં જ્ઞાન મેળિી યીાું હત.ું એવું મનાય
શ્વે કે એ ભગિાન મ્િનો

અિતાર હતા.

એમિે શિાં ાંુસ્તકો યખ્યા ામાં ભાગિત, ગીતાનુ ં ભાષ્ય, ઉાંમનષદો,
બ્રહ્મસુત્ર અને એિા અન્દ્ય બીક મિષયોને આિરી યેિાયા હતા. આ ાંમિત્ર
ભગિય્ ગીતા મહાભારતના ાં થષ્ટોમાં સંતાએયી હતી ત્યાંથી ્ંકરે એને તારિીને
એનુ ં પ્રથમ ભાષ્ય સંસ્કથતમાં યખ્ળુ.ં
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્ંકરે ભારતના ચાર જુ દા જુ દા સ્થળો, ચાર મત સ્થાપ્યા : શ્રીંગેરી,
બદરનાથ, વારારકા અને ાંુરી. એિે દહન્દ્યુ આદ્યો ને દબાિીને થતા બ દ્ધ ધમુના
પ્રસારને રોતયો અને દહિંયુત્િની ાં હ્યિેની દકમતિની ફરીથી સ્થાાંના કરી. એના અવારૈત
મસદ્ધાંત મુ બ દરે ક વ્યમતતગત આત્મા (નિ) ાંિ બ્રહ્મ
એ કેિળ માયા નો

ખેય શ્વે , ા બ્રહ્મની

શ્વે અને આ સંસાર

શ્વયના ભરી ્મતતથી મિ્ેષ કાંઈ

નથી.
એ બે્ક એક સાક્ષાત્કરી નિ હતો. ાંરં ત ુ ્રૂઆતમાં એને ઉંચ-નીચનો
વારૈતભાિ હતો અને ાંરમ બ્રહ્મનો મિચાર ાંિ એના દયદયમાં સંાં હ્યિુાંિે મસ્થર ન
હતો.
એક દદિસ બનારસમાં એ ગંગાસ્નાન કરી ્ીિનામંદીરે
ત્યારે એિે એક અછૂત ખાટકીને માંસના યોચા યઈને
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્ંકરની સામે આિી આદરાં હ્યિુક ્ંકરના ચરિ સ્ાં્ુ કરિા પ્રયત્ન કયયો . ્ંકર
સ્ુ સે થઈને બરાડયા : આશો ખસ ! ત ું મને અડિાની દહિંમત

કેમ કરી ્કે

શ્વે ? હિે મારે ફરીિાર સ્નાન કરવું ાંડ્ે. ‘‘ભગિન'', ખાટકી બોીયો, ‘‘નથી તો
ીું તમને અડયો કે નથી તમે મને અડયા. શુદ્ધ આત્મા એ ્રીર કે
ાંંચમહાભ હ્યતોનુ ં બનેટ ું ્રીર હોય

ન ્કે .'' (આ અંગેની િાુ મિગતો અધ્યાય

૧૩ માં) ત્યારે ્ંકરને ાંેયા ખાટકીમાં ભગિાન મ્િના
મ્િ સ્િયં

દ્ુન થયા. ભગિાન

્ંકરના દયદયમાં અવારૈતનુ ં દ્ુન યથઢ કરિા માટે આવ્યા હતા. તે

દદિસ ાંશ્વી ભગિાન મ્િના કથાંાથી ્ંકર એક િાુ સારા વ્યમતત બન્દ્યા.
આ િાતાુ એવુ દ્ાુિે શ્વે કે સિુ નિોને હમે્ાં સમાન ભાિે
અશરૂં શ્વે . જ્યારે આિો ભાિ સહ

ોિા બ હ્યબ

રીતે આિે તો કિવું કે એ સાચે

સાક્ષાત્કાર ાંામેય સંાં હ્યિુ સન્દ્યાસી શ્વે .
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અધ્યાય - ૫નો સાર :
શ્રીકથષ્િ સામાન્દ્ય માનિી માટે મનઃસ્િાથુ ભાિે અને ાંદરિામની ભચિંતા
મિના થતી માનિતાની સેિાને

સ થી ઉત્તમ માગુ ગિે શ્વે . આત્મજ્ઞાન અને

મનઃસ્િાથુ સેિા એ બન્દ્ને માગયો  આ સંસારમાં રહેતાં સુખી નિને એના મ થત્ળુ બાદ
મનિાુિ અાંાિે શ્વે . સન્દ્યાસનો અથુ યુન્દ્યિી સંાંમત્તનો ત્યાગ કરિો એિો નથી
થતો, એનો અથુ એ થાય શ્વે કે કોઈ ાંિ િસ્ત ુનો રાગ કે વારેષ ન રાખિો. એક
સાક્ષાત્કાર ાંામેય નિ અન્દ્ય બધા
બધા સાથે સમાન રીતે
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દ્ુન કરે શ્વે અને

િતે શ્વે .
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અધ્તયાયત–ત૬તદત્તમસુંાોષતકે તધ્તયાનતયોગ
આભા : દાદાન, તમે તો મને કહ્ું હત ું કે ઈોર તરફ યઈ
શ્વે . તમે કમુ અને જ્ઞાનના માગયો  અંગે
ાંિ

નારા શિાં માગયો 

િાવ્ળુ,ં મને તે સીિાયના માગયો  મિ્ે

િાિોને.

દાદાન : ત્રી ો માગુ શ્વે ધ્યાનનો માગુ. એટયે કે ધ્યાનયોગ. ા ઈોર સાથે એ
રીતે

ોડાઈ કય શ્વે તેને આાંિે યોગી કહીએ શ્વીએ. એિા યોગીનુ ં મન ્ાંત

અને સંાં હ્યિુાંિે ઈોરમય થયેટ ું હોય શ્વે . એ યોગીનુ ં ાંોતાના મન, ઈમન્દ્રયો અને
ઈ્શ્વાઓ ાંર સંાં હ્યિુ મનયંત્રિ હોય શ્વે . એ ક્રોધ અને યોભથી મુતત હોય શ્વે , ા હ્યળ,
ાંત્થર કે સોનુ ં એ ત્રિે એને માટે સમાન

શ્વે , અને તે બધાંમાં

ઈોરને જુ એ

શ્વે . (ગીતા ૬-૦૮, ૧૪-૨૪) એક યોગી દરે ક વ્યમતતને સમાન ન રે
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ાંશ્વી તે મમત્ર હોય, યુૃમન હોય, એને ા થિા કરનાર હોય, કોઈ સગો હોય, સંત
હોય કે ાંશ્વી ાંાાંી હોય. (ગીતા ૬-૦૯) સમય ગમે તેટયો ખરાબ હોય તો ાંિ
એક યોગીનુ ં મન હમે્ાં ્ાંત

રહે શ્વે . (ગીતા ૬-૧૯)

આભા : દાદાન,ધ્યાનની એિી કોઈ ાંિ રીત શ્વે ા બાળક માટે ાંિ સરળ
હોય.
દાદાન :

રૂર, આભા, એિી રીત ાંિ શ્વે ને . આ મન તમારો સ થી ઉત્તમ મમત્ર

ાંિ શ્વે એ સ થી નીચ યુૃમન ાંિ. ાનો ાંોતાના મન ાંર અંકુ્ શ્વે તેનો એ
મમત્ર શ્વે , અને ાઓ ાંોતાના મન ાંર કાદુ નથી રાખી ્કતા તે નો એ યુૃમન
શ્વે . (ગીતા ૬-૦૫, ૦૬) માટે તારે આ યુૃમનને કાદુમાં રાખિાના
કરિા

પ્રયત્નો

ોઈએ. આ મન ાંિન ાવું ચંચળ હોય શ્વે , એ સાિ અમસ્થર હોય શ્વે અને
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એના ાંર કાદુ રાખિો મુૃકેય હોય શ્વે , ાંરં ત ુ મનયમમત ધ્યાન ધરિાના અભયાસ
િળે ધીરે ધીરે એના ાંર કાદુ મેળિી ્કાય શ્વે (ગીતા ૬-૩૪)
ુ ુ નાનકે કહ્ું શ્વે કે : તમે
ર

ો મનને કાદુમાં કળુું તો

ગત આબું તમારા

િ્માં શ્વે .
ધ્યાન ધરિાની એક સરળ રીત :
ધ્યાન માટેનો સ થી ઉત્તમ સમય શ્વે િહેયી સિારનો. ાને બ્રાહ્મમ હ્યહુ ત
ાંિ કહેિાય શ્વે . મનયમમત કોઈ એક નક્કી કરે યા સુશડ અને સ્િ્શ્વ સ્થાને
આસન ાંર ાંયાતી િાળીને મનરાંતે બેસવુ.ં તમારી કેડ, કરોડરજ્જુ , શ્વાતી,
ગરદન અને માથું સીધ્ધા, ટટ્ટાર અને મસ્થર રાખિા. આંખો બંધ કરી થોડા ધીમા
અને ઊંડા ોાસોોાસ યેિા અને શ્વોડિા. તમારા ઈષ્ટ દે િતાને યાદ કરી એના
આ્ીિાુદ માંગિા. ાંાંચ મીનીટ સુધી મનમાં ૐ નો ઉ્ચાર કરતા રહેવ.ું તમારૂં
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મન આમતેમ ભટકિાનો પ્રયત્નકરે તો

રાાંિ બળ બરી મિના બ હ્યબ

ધીર થી ાંોતાના ધ્યાનને ઈષ્ટ દે િતા ાંર કેમન્દ્રત કરવું અને આવું કોઈાંિ
ક્ષમત મિના રો
કરતા થઈ

રો

કરતાં

વું - ધીમે ધીમે અભયાસથી તમે આ સહ

રીતે

્ો.

આાંિાં ્ાસ્ત્રમાં ા થિ નામના બાળકની

એક િાતાુ શ્વે ાિે આ

ધ્યાનનો માગુ અાંનાિીને ાંોતાની ઈ્શ્વાઓ ાં હ્યિુ કરી હતી.

૬.તધ ૃિનીતક્ાત:
ા થિ રાક ઉત્તાનાંાદ અને એની રાિી સુમનતીનો ાંુત્ર હતો. રાક
ઉત્તાનાંાદને એની બીન ાંત્ની સુરુચી પ્રત્યે િધારે પ્રેમ હતો,
અને ા થિની માતા સુમનતીથી એ યહ્ય ર
િષુનો હતો, ત્યારે એિે
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રહેતો. એક દદિસ જ્યારે ા થિ ાંાંચ

ોળું કે રાિી સુરુચીનો ાંુત્ર, એનો સાિકો ભાઈ રાકના
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ખોળામાં બેતો હતો. ા થિ ને ાંિ ઈ્શ્વા થઈ કે એ એના માંતાના ખોળામાં બેસે .
ાંરં ત ુ એની સાિકીમાં એ એને આશો ખસેડી મુતયો, અને એને કહ્ું કે, ‘‘તારે
તારા માંતાના ખોળામાં બેસવું હત ું તો તારી માને કુખે
મારી કુખે

ન્દ્મવું

ોઈત ું હત.ું હિે તો ત ું ભગિાન મિષ્ુુને

ો

ન્દ્મિાને બદયે તારે
પ્રાથુના કર કે એ

એવું કાંઈક કરે .''
ા થિ ને તો એની સાિકી માના ્બ્દોથી ઊંડો આશાત યાગયો. એતો
રડતો રડતો એની માં સુમનતી ાંાસે ાંહોં્યો એની માં એ એને સાંત્િના આાંી
અને કહ્ું કે એ એની સાિકીમાંના કથનને ગંભીરતાથી અનુસરે , અને ભગિાન
મિષ્ુુને પ્રાથુના કરે , એ સિુ નિોને મદદ કરનારા શ્વે .
ા થિે મનમાં મનશ્ચય કયયો  કે એ ભગિાન મિષ્ુુને મળ્ે અને એમની
ાંાસેથી ઉ્ચ સ્થાન મેળિ્ે. આિો મનિુય કરી એ રાજ્ય શ્વોડી
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ચાયી નીકળયો. રસ્તે એને નારદઋષી મળી ગયા. તેમિે એને ૧૨ - અક્ષરનો
મંત્ર, ‘‘ૐ નમો ભગિતે િાસુદેિાય'' મિષ્ુુને પ્રસન્દ્ન કરિા માટે, આપ્યો. ૬
મહીના સુધી ા થિે એક ાંગ ાંર ઉભા રહી આ મંત્રનો સતત કાં કયયો  અને
ભગિાન મિષ્ુુ એની સમક્ષ ઉાંમસ્થત થયા. મિષ્ુુએ આમ્િાુદ આપ્યા અને
એને

િાવ્ળું કે એને સિયો ્ચ સ્થાન મળ્ે અને એ બ્રહ્માંડનુ ં સ થી મસ્થર

સ્થાન મેળિ્ે - આા આાંિે અમિચળ એિા એ ા થિના તારાને ઉત્તર દદ્ામાં
ોઈ ્કીએ શ્વીએ.
ત્યારબાદ ા થિ રાજ્યમાં ાંાશ્વો ફયયો . સમય
ત્યારે એિે ા થિને

તા જ્યારે રાક શરડો થયો

રાક બનાવ્યો. ા થિે શિાં િષયો  રાજ્ય કળુું અને અંતે

મિષ્ુુએ સોંાંેયા સ્થાને ા થિ તારક બની મસ્થર થયો. આાંિે
આા ાંિ બધા

ોઈએ શ્વીએ કે

નક્ષત્રો ા થિ તારાની ચારે તરફ ફરે શ્વે . આા આાંિે ા થિને
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ાંરમ ભતત, મનની ાંરમ શુદ્ધતા િાળો અને યથઢ મનિુય કરનાર તરીકે, યાદ
કરીએ શ્વીએ.
આભા : એિો યોગી ા નિનમાં સફળ ન થઈ ્કે તેન ુ ં શું થાય શ્વે ?
દાદાન :એક યોગીએ કરે યી આધ્યામત્મક સાધના કદી નકામી નથી
અસફળ યોગી આધ્યામત્મક રીતે આગળ િધેયા કુટુંબમાં ફરીિાર

તી. એિો

ન્દ્મ યે શ્વે . એ

ાંોતાનુ ં અગાઉનુ ં જ્ઞાન ફરીિાર ઝડાંથી મેળિી યે શ્વે અને જ્યાંથી અાુરું હત ું
ત્યાંથી આગળ સાધના ચાટુ રાખે શ્વે . કોઈાંિ આધ્યામત્મક પ્રયત્નો કદી મનરથુક
તાં નથી.
આભા : દાદાન, ીું એક ઉત્તમ યોગી કેિી રીતે બની ્કુ?
ં
દાદાન : એક સારા યોગી થિા માટે બધા
કરો અને એમના યુઃખો અને સુખોને ાંોતાના
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દ્ુન

માનો. ાંરમ શ્રદ્ધા સાથે અને
Page 98 of 240

પ્રેમાં હ્યિુક ઈોરને યાદ કરતા રહો. અને તમારા મનને મનરં તર એનામાં
ાંરોિી રાખો. (ગીતા - ૬-૪૭)
અધ્યાય ૬ નો સાર :
ઈોર પ્રામપ્તનો ત્રી ો માગુ શ્વે યોગ અથિા ધ્યાનયોગ. અને એક ઉત્તમ
યોગી થિા માટે અન્દ્ય નિોને તમારા સમાન
સ્િયં અાંનાિી યો. ધ્યાન માટેની સ થી સહ
ૐ ના અિા
મનરથુક

ગિો, એમના સુખ અને યુઃખ
અને સરળ રીત એ શ્વે ામા મંત્ર

અને કંાંનની મદદ યેિાય શ્વે . કોઈાંિ આધ્યામત્મક સાધના કદી

તી નથી.

http://aksharnaad.com

Page 99 of 240

અધ્યાય – ૭ જ્ઞાન - વિજ્ઞાન યોગ
(આત્મજ્ઞાન અને સાક્ષાત્કાર)
આભા : આ આાંુું સંાં હ્યિુ મિો કેિી રીતે બન્દ્ળુ,ં દાદાન, શું કોઈ એનો
રચનાકાર ાંિ શ્વે ખરો ?
દાદાન : દરે ક રચના ાંાશ્વળ એનો રચનાકાર તો હોિાનો

,આભા. ાની

ાંાશ્વળ કોઈ ્મતત કે કોઈ કતાુ ન હોય તેિી કોઈ રચના કે સર્જન હોય ન ્કે .
નહીં ાંરં ત ુ એના આધાર અને રખરખાિ માટે ાંિ કોઈ

માત્ર સર્જન માટે
સત્તા તો હોિી

ોઈએ. આિી ્મતત કે સત્તાનો ા આાંિે ઈોર, ાંરમ, બ્રહ્મ

ઈત્યાદી નામો આપ્યાં શ્વે , ્સ્ત્રોમાં એને કથષ્િ, ભગિાન, મ્િ ઈ. નામો ાંિ
આાંિામાં આવ્યાં શ્વે . અન્દ્ય ધમયો  અને ભાષાઓમાં ાંિ આિા

જુ દા જુ દા નામો
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ોિા મળે શ્વે . ામ કે, અીયા, ફાધર, નસસ, દે િી ઈ. િાસ્તિમાં ઈોર એ આ
મિોનો કેિળ સર્જનહાર
એ સ્િયં

નથી ાંરં ત ુ આ મિો અને એમાનુ ં બાું

બ્રહ્મા તરીકે પ્રગટ શ્વે . અને એને

ઈોર શ્વે .

આાંિે સર્જક કે રચનાકાર

કહીએ શ્વીએ. િાસ્તિમાં બ્રહ્મા અને અન્દ્ય દે િી દે િતાઓ તો એક

બ્રહ્મની જુ દી

જુ દી ્મતતઓના નામો માત્ર શ્વે . યોકો એવું સમા શ્વે કે દહન્દ્યુઓ અસંખ્ય દે િ
દે િીઓને ાં હ્યા શ્વે , ાંરં ત ુ એ તો કેિળ એમનાં અજ્ઞાનને કારિે એઓ આવું
મિચારે શ્વે . આ આબું મિો

એક માત્ર ઈોરનુ ં પ્રગટ સ્િરૂાં શ્વે . આ સિયો ્ચ

દ્ુન શ્વે ા કદાચ ત ુ અત્યારે ાં હ્યિુ રૂાં સમન ન ્કે.
આભા : એક

ઈોર આ મિોની અસંખ્ય િસ્ત ુઓ કેિી રીતે બની ્કે ?

દાદાન : ઉત્ાંમત્તની સમ

સાંખ્યયોગ પ્રમાિે એિી શ્વે કે ઈોરની ્મતત સ્િયં

કોઈાંિ ાંદાથુની પ્રકથમત બને શ્વે , એ ાંાંચ મ હ્યળભ હ્યત તત્ત્િો માંથી
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હોય શ્વે . આ સંાં હ્યિુ સ થષ્ષ્ટ આ
શ્વે . (ગીતા - ૭-૦૬) એ
અને ્મતતરૂાંે શ્વે . એ

ાંદાથુ અને આત્માના મિમિધ સંયોગોમાંથી બને

સ હ્યયુ અને ચંરના પ્રકા્ રૂાંે શ્વે ; એ

આાંિે યીધેયા ખોરાકનુ ં ાંાચન કરી આાંિાં નિનનો

આધાર બને શ્વે . આાંિાં સ એક
માળાની દોરીમાં બધા
આભા :

ો ઈોર બધે

માનિીના મન

આત્માથી

ોડાયેયા શ્વીએ ા રીતે એક

મિકા ાંરોિાએયા હોય શ્વે . (ગીતા - ૭-૦૭)
હોય, બધામાં

હોય તો બધા એને સમ તા કેમ

નથી એને પ્રેમ કરી એની ાં હ્યક કેમ કરતા નથી?
દાદાન : આભા, તારો આ પ્રૃન બ હ્યબ

સરસ અને વ્યા બી શ્વે . સામાન્દ્ય રીતે

યોકોની ઈોર મિ્ેની માન્દ્યતા સાચી નથી હોતી કારિ એને સમ િાની ્મતત
બધાને મળી નથી. ા રીતે કેટયાક યોકોને ાંાયાનુ ં ગભિત કે અક્ષરજ્ઞાન ાંિ
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આિડત ું નથી તે રીતે

ા યોકોના કમયો  સારા નથી તે ઈોરને કિી ્કે,

સમન ્કે, એને પ્રેમ કરી ્કે કે એની ાં હ્યક કરી ્કે તેવ ું બનત ું નથી.
આભા : તો ાંશ્વી એિા કોિ શ્વે ા ઈોરને સમન ્કે?
દાદાન : એિા ચાર પ્રકારના યોકો શ્વે ા ઈોરને સમ િાનો પ્રયત્ન કરી ્કે,
એની ાં હ્યક કરી ્કે :
(૧) ા યોકો માંદા શ્વે . કોઈ પ્રકારની મુૃકેયીમાં શ્વે કે ા યોકો મદદની માંગિી
કરનારા શ્વે (ામ કે અભયાસ કે નોકરી માટે)
(૨) ાઓ જ્ઞાન મેળિિા પ્રયત્ન કરી રૂા શ્વે .
(૩) ામને સમ થદ્ધદ્ધ (ાંૈસો ઈ.)

ોઈએ શ્વે .

(૪) ા ્ાિા-જ્ઞાનીઓ શ્વે અને ઈોરને કિે શ્વે . (ગીતા ૭-૧૬)
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શ્રીકથષ્િ આ ચારે પ્રકારના યોકોને ાંોતાના ભતત ગિે શ્વે . જ્ઞાનીઓ
એમાં ઉત્તમ શ્વે કારિ તેઓ કોઈાંિ પ્રકારની અાંેક્ષા મિના ઈોરની ાં હ્યક કરતા
હોય શ્વે : આિા જ્ઞાનીઓ ાંિ ઈોરને સંાં હ્યિુાંિે અનેક

ન્દ્મો ાંશ્વી

સમન

્કે શ્વે . (ગીતા ૭-૧૯)
આભા :

ો ીું શ્રીકથષ્િની ાં હ્યક કરૂં તો શું ાંદરક્ષામાં મારા સારા

ુ આિે કે મને
િ

મારી બીમારીથી છૂટકારો મળે ખરો?
દાદાન : હા, ા એનામાં યથઢ ાંિે મિોાસ રાખતા હોય અને એની સંાં હ્યિુ શ્રદ્ધા
સાથે મનયમમત ાં હ્યક-પ્રાથુના કરતા હોય તેમની બધી

ઈ્શ્વાઓએ ાં હ્યિુ કરે શ્વે .

ઈોર આાંિી માતા અને માંતા બન્દ્ને શ્વે . તારે પ્રાથુનામાં ઈોર ાંાસે તને ા
કાંઈ

ોઈત ું હોય તે માંગવું

ોઈએ. એના સાચા ભતતોની બધી

ઈ્શ્વાઓને

એ સંતોષે શ્વે . (ગીતા ૭-૨૧)
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આભા : તો ાંશ્વી બધા

શ્રીકથષ્િની ાં હ્યક કેમ નથી કરતા? આાંિે ગિાંમત,

હનુમાન, માં સરસ્િતી, મિગેરેની ાંુક ્ા માટે કરીએ શ્વીએ?
દાદાન : ાંરમેોરનુ ં નામ શ્રીકથષ્િ શ્વે . કેટયાક ાંરમેોરને ભગિાન મ્િ તરીકે
ાંિ ઓળખે શ્વે . અન્દ્ય ધમુના યોકો એને દુદ્ધ, નસસ, અીયા, માંતા ઈત્યાદી
તરીકે ાંિઓળખે શ્વે . અન્દ્ય દે િી-દે િતાઓ એમની ્મતતના
રીતે િરસાદનુ ં બાું

ાંાિી અંતે તો સમુરમાં

સ્િરૂાંો શ્વે . ા

ઈને મળે શ્વે , તે રીતે

કોઈાંિ દે િી-દે િતાની ાં હ્યક, ાંરમેોર કે શ્રીકથષ્િને

ાંહોંચે શ્વે . ાંરં ત ુ ્રૂઆત

કરનારે કોઈાંિ એક દે િી કે દે િતાની ાં હ્યક કરિી

ોઈએ અને એની મનયમમત

ાં હ્યક કરીને અને નમન કરીને એક વ્યમતતગત સંાંકુ બનાિિો

ોઈએ એ રીતે

તમારો એ વ્યમતતગત દે િ કે દે િતા તમારો માગુદ્ુક અને રક્ષિહાર બને શ્વે .
આિા વ્યમતતગત દે િ-દે િીને ઈષ્ટદે િ કે ઈષ્ટદે િી ાંિ કહેિાય શ્વે .
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આભા : તમે કહ્ું કે સંાં હ્યિુ સ થષ્ષ્ટ એ કેિળ ઈોરનુ ં અન્દ્ય રૂાં

શ્વે . તો ઈોર

અમ હ્યતુ શ્વે અને કોઈાંિ રૂાં ધરી ્કે શ્વે ?
દાદાન : આ એક પ્રૃન એિો શ્વે કે ા કેિળ બાળકોને
ાંિ કનડે શ્વે . આના ઉત્તરોને કારિે

નહીં ાંરં ત ુ મોટાઓને

દહન્દ્યુ ધમુમાં ાંિ અનેક િાડાઓ અને

જુ થો ઉભા થયા શ્વે . એક જુ થ ા આયુસમા

તરીકે ઓળખાય શ્વે તેઓ ચુસ્તાંિે

માને શ્વે કે ઈોરને કોઈ સ્િરૂાંો નથી હોતા અને એ અમ હ્યતુ

શ્વે . અન્ય જહ્યથ શ્વે

તે માને શ્વે કે ઈોર કોઈ ાંિ રૂાં ધારિ કરી ્કે શ્વે . ત્રીજુ ં જુ થ શ્વે ા માને શ્વે
ઈોર શ્વે તો અમ હ્યતુ

ાંરં ત ુ એ કોઈ ાંિ આકાર કે રૂાં ધારિ કરી ્કે , બીક

કેટયાક શ્વે ા માને શ્વે કે ઈોર બન્દ્ને રીતે શ્વે . સાકાર અને મનરાકાર.
ીું એવું માનુ ં ું ં કે દરે ક િસ્ત ુને સ્િરૂાં તો હોય
આકાર મિનાનુ ં કાંઈ શ્વે
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ભ મતક આંખો એને

ોઈ નથી ્કતી, અને માનિ મન સમન ્કે તેમ

નથી

કે એને ્બ્દોમાં િિુિી ્કાય તેમ ાંિ નથી. આ ાંરમાત્માનો આકાર,
વ્યમતતગત અનુભિ થી ાંર શ્વે - આ સ થષ્ષ્ટ બહારનો શ્વે . એનો કોઈ આદી નથી
કે નથી કોઈ અંત ાંરં ત ુ આાંિી કિમાની બધી
એ

શ્વે . આ અયથૃય ઈોર

ુ નુ ં મ હ્યળ અને આધાર
િસ્તઓ

આ યથૃયમાન મિોનુ ં કારિ શ્વે . અયથૃયનો અથુ

મનરાકાર નથી થતો. આાંિે ા કાંઈાંિ

ોઈ ્કીએ શ્વીએ એ એક અન્દ્ય

પ્રકારનો ઈોર

િાવ્યા, મુ બ બધા

ાંરમનો

શ્વે . (ગીતા - ૭.૧૯) માં

નિોમાં એ

ોિા - તે િિુિતી એક િાતાુ અહીં આાંિામાં આિી શ્વે .

૭.તબધાતજતજીિોમાુંતઈશ્વરનાતદ્ુનત:
કોઈ એક

ગયમાં
ં
એક

બનાિી રહેતા હતા. એ
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ુ ુ તેના શિા બધા મ્ષ્યો સાથે આશ્રમ
ર

ુ ુ એ એમના મ્ષ્યોને બધા
ર

નિોમાં ઈોરને

ોિાનુ ં
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અને તેમને પ્રિામ કરિાનુ ં ્ીખવ્ળું હત.ું એક દદિસ એક મ્ષ્ય

ગયમાં
ં
યાકડા

મિિિા ગયો અને અચાનક એિે એક દુમ સાંભળી.
‘‘રસ્તા િ્ચેથી યહ્ય ર ખસી ક! એક ગાંડો હાથી આિે શ્વે !''
ાંેયા
નિોમાં ઈોરને

ુ ુ ના મ્ષ્ય સીિાય અન્દ્ય સ ત્યાંથી ભાગયા.
ર

ુ ુ એ તો બધા
ર

ોિાનુ ં ્ીખવ્ળું હત ું અને તેથી તેમની સામે નમિાનુ ં

હત,ું તો એિે ્ા માટે નાસવું

િાવ્ળું

ોઈએ? એ મસ્થર ઉભો રૂો, અને હાથીને નમન

કરિા યાગયો.
હાથીના મહાિતે બરાડો ાંાડયોઃ ‘‘ભાગ! અીયા ભાગ!''
ાંિ મ્ષ્ય તો ખસ્યો

નહીં. હાથીએ તેને સઢથી
ં હ્ય
ઉાંાડી, યહ્ય ર ફેંતયો

અને એ એને રસ્તે ાંડયા, મ્ષ્ય
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મીન ાંર બેહો્ થઈને ાંડયો. આ િાત
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કયયા ાંશ્વી એના

ુ ુ ભાઈઓ એને આશ્રમ ાંર ઉંચકીને યઈ ગયા. કેટયીક
ર

ડીદુટ્ટીઓની મદદથી એ ાંાશ્વો ભાનમાં આવ્યો.
ત્યારે કોઈએ એને ાં હ્યછ્ ળું : ‘‘જ્યારે તેં સાંભળળુ કે ગાંડો હાથી આિી રૂો
શ્વે તો ાંશ્વી ત્યાંથી ભાગયો કેમ નહીં?''
એિે

િાબ આપ્યો, ‘‘આાંિાં

નિોમાં ઈોર શ્વે , મને યાગળું કેિળ ઈોર
ત્યારે

રૂુ નએ તો ્ીખવ્ળું શ્વે કે બધા
આિી રૂા શ્વે એટયે ીું ન હટયો.''

ુ ુ એ કહ્ું ‘‘હા, િત્સ, એ ખરૂં કે હાથી-દે િતા આિી રૂા હતા;
ર

ાંરં ત ુ જ્યારે ાંેયા મહાિત - પ્રભુએ તને યહ્ય ર થિાનુ કહ્ું તો તે તેમનો મિોાસ
કેમ ન કયયો  ? અને બીજુ ં હાથી-દે િતાને એવું આત્મજ્ઞાન ન હત ું કે બધા
ઈોર હોય શ્વે !''
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નિોમાં શ્વે . એ એક િાશમાં ાંિ શ્વે ; ાંિ એનો અથુ

ઈોર બધા
એિો નહીં કે તમે

ઈને િાશને ભેટો! સારા યોકો હોય માત્ર તેમનો

અને ા યહ્ય ષ્ટ હોય એમનાથી યહ્ય ર

સંગ કરો

રહેવ.ું ા અાંમિત્ર શ્વે , ાંાાંી શ્વે , અશુદ્ધ શ્વે

તેનાંથી હંમે્ાં યહ્ય ર રહો!

૮.તઅદૃ શ્તય.
એક દદિસ એક િગુમાં ૬ િષુની એક બાળા બેતી હતી. મ્ક્ષક
બાળકોને મિકાસ અંગે સમકિિાનાં હતા.
એક નાના બાળકને મ્ક્ષકે ાં હ્યછ્ ળું : માનિ, શું તને બહાર એક વ થક્ષ
દે ખાય શ્વે ?
માનિ : ‘‘હા'',
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મ્ક્ષક : ‘‘માનિ, શું તને બહાર શાસ દે ખાય શ્વે ?''
માનિ : ‘‘હા''.
મ્ક્ષક : ‘‘ રા બહાર
મને

ઈને

ો અને તને આકા્ દે ખાય શ્વે કે કેમ તે

િાિ.''
માનિ : ‘‘સારૂં. (થોડીિારમાં એ બહારથી ાંાશ્વો ફરે શ્વે ) હા, મેં આકા્

ોળુ.ં ''
ોયા ખરા ?''

મ્ક્ષક : ‘‘શું તેં ત્યાં એ ઈોરને
માનિ : ‘‘ના''.
મ્ક્ષક : ‘‘મારે તમને એ
નથી, કારિ એ શ્વે
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કહેવ ું હત,ું આાંિે ઈોરને

નહીં, એનુ ં અમસ્તત્િ

ોઈ ્કતા

નથી.''
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ાંેયી ૬ િષુની બાળા ઉભી થઈ, તે ાંિ માનિને પ્રૃનો ાં હ્યશ્વિા માંગતી
હતી. મ્ક્ષક કદ હ્યય થયા, અને તેિે પ્રૃન ાં હ્યછ્ યા.
‘‘માનિ, શું તને બાહર વ થક્ષ દે ખાય શ્વે ?''
માનિ : ‘‘હા.'',
બાળા : ‘‘માનિ, શું તને બહાર શાસ દે ખાય શ્વે ? ''
માનિ : ‘‘હા''.
બાળા : ‘‘માનિ, શું ત ુ આાંિાં મ્ક્ષકને

ોઈ ્કે શ્વે ?''

માનિ : ‘‘હા''.
બાળા : ‘‘શું ત ુ એમના મન કે એમના મગ ને

ોઈ ્કેશ્વે?''

માનિ : ‘‘ના''.
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બાળા : ‘‘તો ાંશ્વી આાંિને ા કાંઈ ્ીખિાળું શ્વે તે મુ બ તેમની ાંાસે
એ શ્વે

નહીં!''
ઈોર આાંિી ભ મતક આખોથી

ોઈ નથી ્કાતો. એ આાંિી જ્ઞાન,

શ્રદ્ધા અને ભમતતની આંખોથી

ોઈ ્કાય શ્વે અને નહીં કે આંખોથી. (ગીતા ૭-

૨૪/૨૫) આાંિે આ શ્રદ્ધાથી

ચાયીએ શ્વીએ અને નહીં કે યથષ્ષ્ટથી. એ આાંિી

પ્રાથુનાનો

િાબ અિૃય આાંે શ્વે !

અધ્યાય ૭ નો સાર :
ઈોર કેિળ એક
ધમુના દે િ-દે િીઓ એ

શ્વે , ા અસંખ્ય નામોથી ઓળખાય શ્વે . આાંિાં

એક ાંરમેોરની મિમિધ ્મતતઓના મનરૂાંિ માત્ર શ્વે .

આ દે િ-દે િીઓ એ ઈોરની ્મતતના અયગ અયગ નામો શ્વે ાથી આાંિને
તેમને ભ િામાં અને ાં હ્યક કરિામાં ાંોતાંોતાની રીતે સરળતા રહે. ચાર
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પ્રકારના યોકો ઈોરને ભા શ્વે . આ સમ્ સ થષ્ષ્ટ ાંાંચ મ હ્યળભ હ્યત તત્િો અને આત્મ
તત્ત્િ માંથી બની શ્વે . ઈોર સાકાર અને મનરાકાર બન્દ્ને શ્વે . ઈોર કોઈાંિ રૂાં
ધારિ કરી ્કે શ્વે . જ્યાં સુધી વ્યમતત ાંાસે આધ્યામત્મક જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી
એ ઈોરને કિી ન ્કે .
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અધ્તયાયત–ત૮તઅક્ષરતબ્રહ્મતયોગ
આભા : દાદાન, મારો આધ્યામત્મક ્બ્દ ભંડોળ કાંઈ ખાસ નથી. તેથી એના
શિાં ્બ્દો મને સમકતા નથી. શું તમે એિા કેટયાક ્બ્દો સરળ રીતે
સમકિ્ો ?
દાદાન : ીું તને કેટયાક સંસ્કથત ્બ્દો સમકિી્, તો બ હ્યબ

ધ્યાનથી સાંભળ,

કદાચ આ અથયો  તને ્રૂઆતમાં ઓશ્વો સમકય તો એ ભચિંતા ન કરી્ ામ ામ
તારે માટે એનો િાંરા્ િધ્ે તેમ તેમ એ િાુ સ્ાંષ્ટ થતા

્ે.

ા દરે ક નિની અંદર રહેનાર આત્મા શ્વે તેને સંસ્કથતમાં બ્રહ્મ ાંિ કહે
શ્વે . આ બ્રહ્મ કેિળ નિોને

ાંોષે શ્વે એવું નથી એ સમ્ સ થષ્ષ્ટનો આધાર શ્વે .

બ્રહ્મ એ ાંરમેોરની અરૂાં પ્રકથમત શ્વે . બ્રહ્મ અનાદદ અને અનંત શ્વે અને એમાં
કદી કોઈ બદયાિ આિતો નથી. માટે અને ્ાોત બ્રહ્મ ાંિ કહેિાય શ્વે . આ
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્બ્દ બ્રહ્મ શિીિાર બ્રહ્મા અથાુત સર્જન કરનાર કે સર્જક દે િતા સાથે

ું
ચિાય

ાંિ શ્વે . એની નનકના એિા ્બ્દો શ્વે બ્રાહ્મિ અને બ્રામહ્મિ અથાુત ચાર િિયો 
માનો સિયો ્ચ િિુ. ીું અધ્યાય ૧૮ માં આ અંગે તને િાુ

િાિી્.

ાંરબ્રહ્મ, ાંરમાત્મા, માંતા, માતા એ સશળા ાંરમતત્ત્િના નામો શ્વે , ા
બધાનો

સ્રોત શ્વે . મ હ્યળ શ્વે ા માં બ્રહ્મ ાંિ આિી કય. એ નિના સ્તરે આત્મા

શ્વે તો સમ્ સ્તરે ાંરમાત્મા.
‘‘કમુ'' એ ્બ્દના શિાં અથયો  શ્વે . સામાન્દ્ય રીતે એનો અથુ થાય કાયુ,
કામ કે કમુ કરવુ.ં એનો અન્દ્ય એક અથુ થાય તમે ાં હ્યિુ

ન્દ્મમાં કરે યા કાયયો ના

ાંદરિામો કે ફળનો સં્હ ા સંભચત કમુ તરીકે ાંિ ઓળખાય શ્વે .
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બ્રહ્મની મિમિધ ્મતતઓને દૈ િ (અથિા દે િ, દે િી કે દે િતા ાંિ)
કહેિાય શ્વે . આાંિે આાંિી યુન્દ્યિી ઈ્શ્વાઓની ાં હ્યમતિ માટે આ ્મતતઓની ાં હ્યક
કરીએ શ્વીએ.
ઈોર એ બ્રહ્મની એિી ્મતત શ્વે ા દરે ક નિના ્રીરમાં એના
માગુદ્ુન અને મનયંત્રિ માટે રહે શ્વે .
ભગિાનનો સાદો અથુ થાય ્મતત્ાળી. એ બ્રહ્મને માટે ાંિ િાંરાય
શ્વે . આાંિે શ્રીકથષ્િને ાંિ ભગિાન કહીએ શ્વીએ.
નિ કે નિાત્મા એ શ્વે ા

ન્દ્મ યે શ્વે , ાનુ ં નિન મયાુદદત સમય માટે

હોય શ્વે અને ા મ થત્ળુ ાંામે શ્વે કે ાંોતાનુ ં સ્િરૂાં બદયે શ્વે .
આભા : આાંિાં મ થત્ળુ સમયે ભગિાનને યાદ રાખિા માટે આાંિે કેટયી િખત
ભગિાનની ાં હ્યક કરિી
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ોઈએ કે એનુ ં સ્મરિ કરવું

ોઈએ?
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દાદાન : આાંિે ભો ન યેતા ાંહેયાં, રાત્રે સુતા ાંહેયાં, સિારે ઉતીને તરત
અને કોઈાંિ નવું કામ કે અભયાસ ્રૂં કરતાં ાંહેયાં હમે્ાં ભગિાનને યાદ
કરિાની ટેિ ાંાડિી

ોઈએ.

આભા : શું આાંિે હમે્ાં માનિી તરીકે

ન્દ્મીએ શ્વીએ?

ફરી

દાદાન : માનિી મ થત્ળુ બાદ ૮૪ યાખ યોનીઓમાંથી કોઈ ાંિ એક યોનીમાં
ન્દ્મી ્કે. દહન્દ્યુ યોકો ાંુનર્જન્દ્મમાં માને શ્વે . શ્રીકથષ્િએ કહ્ું શ્વે કે, ‘‘માનિી મ થત્ળુ
સમયે ા કાંઈ ાંદાથુ કે નિ મિ્ે મિચારે તે
બાદ મેળિે શ્વે .'' મ થત્ળુ સમયે માનિી એ

ાંદાથુ કે નિ એ એના મ થત્ળુ

યાદ કરે શ્વે ા એના નિનમાં સ થી

િધારે બન્દ્ળું હોય. (ગીતા - ૮-૦૬) માટે માનિીએ હમે્ાં, ઈોરને યાદ કરતા
(ભ તા) કરતાં

ાંોતાની ફર

બકિતા રહેવ ું

આાંિે આત્માના ાંુનર્જન્દ્મ મિ્ેની એક કથા
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૯.તરાજાતભરાનીતક્ા.
એક િાર ઋમષ મિોામમત્ર શોર તાંસ્યા કરી રૂા હતા. ઈન્દ્રને યાગળું કે
એ એનુ ં ઈન્દ્રાસન શ્વીનિી યે્ે, એટયે એિે એમની તાંસ્યા ભંગ કરિા અમત
સુદ
ં ર અપ્સરા મેનકાને એની ાંાસે મોકયી. મેનકા એના કામમાં સફળ થઈ અને
એને મિોામમત્રથી એક દીકરી અિતરી ાનુ ં નામ ્કુત
ં યા ાંડળુ.ં એને

ન્દ્મ

આાંી મેનકાનો ફરી સ્િગુમાં ચાયી ગઈ. ્કુંતયાને ઋમષ કયિએ ઉશ્વે રીને મોટી
કરી.
એક દદિસ યુષ્યંત નામનો રાક મ્કાર કરતો કરતો ઋમષ કયિના
આશ્રમે આિી ચઢયો. ત્યાં એિે ્ંકુતયાને

ોઈ અને એના પ્રેમમાં ાંડી ગયો,

ોડે એિે ગાંધિુ યગન કરી યીધા. ત્યાર ાંશ્વી ્ંકુતયાએ એક

અને ત્યાં

એની

બાળકને

ન્દ્મ આપ્યો ાનુ ં નામ ભરત હત.ું એ બાળાંિથી
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સુદ
ં ર અને
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બળીયો હતો. એ કોઈ દે િબાળ ાિો
મસિંહના બાળ

િાતો હતો. એ નાનો હતો ત્યારથી

ોડે રમતો.

યુષ્યંત ાંશ્વી ભરત રાક બન્દ્યો. ભરત આ દે ્નો સ થી મહાન રાક
હતો અને તેથી

આાંિાં દે ્નુ ં નામ ાંિ ભારતિષુ ાંડળું શ્વે . એને નિ ાંુત્રો

હતા. ાંિ તેમાના કોઈ રાજ્ય સંભાળે તેિા ન હતા એટયે કહેિાય શ્વે કેઅિે સ
પ્રથમિાર યોક્ાહી ઢબે રાકને ાંસંદ કરી તેની મનમુકં હ્ય કરી.
ભરત નામ ધરાિનારા અન્દ્ય શિા રાકઓ આાંિાં દે ્માં થઈ ગયા,
ાિા કે ભગિાન શ્રીરામના ભાઈ ભરત. અહીં અન્દ્ય એક મહારાકની કથા
આાંિામાં આિી શ્વે :
એક સાાુ ાિા રાક ઋષભ દે િનો ાંુત્ર ભરત ાંિ પ્રભુનો ભતત હતો
અને તેિે આાંિા આ ભારતિષુ ાંર રાજ્ય કળુું હત.ું એમિે શિાં િષયો  રાજ્ય
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કળુું ાંિ અંતે બાું શ્વોડી સાાુ થઈ ગયા અને આધ્યામત્મક માગે ચાયી નીકળયા.
એિે ાંોતાના રાજ્યનો તો સંાં હ્યિુ ત્યાગ કયયો  ાંરં ત ુ નિનના અંત ભાગમાં
એમને હરિીના એક બ્ચાનો મોહ થયો. એકિાર એ હરિ તયાંક ચાીળું ગળું
અને ભરત એના મિના મિહ્વળ થઈ અને ્ોધિા નીકળયા, અને અચાનક રસ્તે
તોકર િાગતા ાંડયા અને ત્યાં
હરિ

શ્વિાળું હત ું એટયે એમનો

એમનુ ં મ થત્ળુ થળુ.ં મ થત્ળુ સમયે એમના મનમાં
ન્દ્મ હરિની યોનીમાં

થયો.

આતો થઈ આત્માના ાંુનર્જન્દ્મની િાત, ામાં આાંિી માન્દ્યતા મુ બ
આત્મા કોઈાંિ યોનીમાં

ન્દ્મી ્કે. ાંરં ત ુ ાંમશ્ચમના યોકોનો મત એિો શ્વે કે

માનિી ફરીિાર માનિી તરીકે
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આભા :

ો માનિી અને અન્દ્ય નિો

ન્દ્મ-મરિ ના ફેરામાંથી ાંસાર થતા હોય

તો આ સ હ્યયુ, ચંર, ાં થમથ્િ ઈત્યાદદ બ્રહ્માંડના

અં્ોનુ ં શુ?
ં શું તેઓ ાંિ ઉત્ાંમત્ત

અને ના્ના ચક્રમાંથી ાંસાર થાય શ્વે ખરા?
દાદાન : આ સંાં હ્યિુ યથૃયમાન સ થષ્ષ્ટને ાંોતાનો નિનકાળ હોય શ્વે . આ યથૃય
સ થષ્ષ્ટ ામાં ્હને નક્ષત્રો, તારાઓ ઈ. સમાઈ કય શ્વે , તેમનો નિન કાળ ૮૬
યાખ િષુનો હોય શ્વે . તે દરમયાન આ સ થષ્ષ્ટ ઉત્ાંન્દ્ન થાય શ્વે અને ના્ ાંામે શ્વે .
(ગીતા ૮-૧૭/૧૯) ાંરં ત ુ બ્રહ્મ તો ્ાોત શ્વે અને કદી ના્ નથી ાંામત.ું
આભા :

ો કેટયાક નિો મ થત્ળુ બાદ આ

ગતમાં ાંાશ્વા નથી આિતા તો,

એમનુ ં શું થાય શ્વે ? શું તેઓ સ્િગુમાં કય શ્વે . અને હમે્ માટે ત્યાં

રહે શ્વે ?

દાદાન : ામિે અહીં આ ાં થથ્િી ાંર સત્કમયો  કયાુએ તેઓ તેમના સત્કમયો ન ુ ં ફળ
ભોગિિા

રૂર સ્િગુમાં કય શ્વે . ાંરં ત ુ એ ભોગિાઈ કય ાંશ્વી તેમિે ફરી
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ાં થથ્િી ાંર આિવું ાંડે શ્વે . (ગીતા ૮-૨૫, ૯-૨૧) ામિે કુકમયો  કયાુ શ્વે તેના
દં ડરૂાંે યુઃખ ભોગિિા નરકમાં કય શ્વે અને ત્યાંથી ાંિ મ્ક્ષા ાંુરી થતા ફરી
ાં થથ્િી ાંર ાંાશ્વા ફરે શ્વે . ામને મનિાુિ કે મુમતત મળે શ્વે તે ફરીિાર

ન્દ્મ યેતા

નથી. તેઓ ભગિાનમાં ભળી કય શ્વે અને એના ાંરમધામમાં ાંહોંચે શ્વે . ા
સ્િગુથી ાંિ ઉંચુ અને અનેરૂં હોય શ્વે .
આભા : આાંિે આ ાંરમધામને કેિી રીતે પ્રાપ્ત કરી ્કીએ?
દાદાન : ામને સાચું આત્મજ્ઞાન એટયે કે ભગિાનનુ ં સંાં હ્યિુ જ્ઞાન થઈ કય શ્વે
તેઓ સાક્ષાત્કાર ાંામેય નિો ગિાય શ્વે . અને તેઓ એ ાંરમધામને મેળિે શ્વે .
તેમને ાંુનર્જન્દ્મ યેિો નથી ાંડતો એ મુમતતનો માગુ યેખાય શ્વે . (ગીતા ૮-૨૪)
આ માગુ અજ્ઞાની યોકો તેમ

ામની ાંાસે આિૃયક યોગયતાઓ, ાિાં કે પ્રભુ

પ્રત્યે ભમતતભાિ, શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન, ન હોય તેમને માટે આ માગુ બંધ
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કેિળ ામની ાંાસે આ

ુ ો શ્વે તે
િ

મુમતતના માગે

ઈ ્કે શ્વે . જ્યાંથી કદી

ાંાશ્વા ફરિાનુ ં હોત ું નથી. ામને સાક્ષાત્કાર નથી થયો, ાંરં ત ુ ામિે સત્કમયો  કયાુ
શ્વે તે તેમના સત્કમયો ને આધારે સ્િગુમાં કય શ્વે અને તેના ફળ ભોગિી ફરી
ાં થથ્િી ાંર

ન્દ્મ યે શ્વે , અને જ્યાં સુધી તેઓ સ્િયંને સંાં હ્યિુ કરી આત્મજ્ઞાની

નથી બનતા ત્યાં સુધી આ ચક્ર ચાયત ું રહે શ્વે . (ગીતા ૮-૨૫)
અધ્યાય : ૮ નો સાર
અહીં કેટયાક સંસ્કથત ્બ્દ પ્રયોગોને સમકિિામાં આવ્યા શ્વે ા, એનો
ામ ામ િાુ પ્રયોગ કરા્ે તેમ તેમ િાુ સ્ાંષ્ટ થતા
સ થષ્ષ્ટના સર્જન મિસર્જનના ચક્રની સમ
ઉાંાય એ શ્વે કે તમારી ફર
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અધ્તયાયત–ત૯તરાજતવિ્ાત-તરાજગ ૂહ્યતયોગ
ો ઈોર અહીં ાં થમથ્િ ાંર આિે તો શું એ આાંિા ાિા

આભા : કોઈકિાર

હોય કે ાંશ્વી કોઈ અન્દ્ય સ્િરૂાં હોય?
દાદાન : આ એક સરસ સિાય શ્વે , આભા. એનો

િાબ બન્દ્ને રીતનોશ્વે . દા.ત.

તારી આ સોનાની િીંટી અને તારી મમમીની ચેઈન કે આ સોનાના મસક્કા ને
એ ત્રિે સોનાના

બનેયા શ્વે , માટે ત ુ એમને સોના તરીકે ાંિ

ો.

ોઈ ્કે. અને

બીન ાટયી ાંિ િસ્ત ુઓ સોનાની બની હોય તેને ત ું સોના તરીકે

ોઈ ્કે

ખરૂંને? ાંરં ત ુ તે બધાને ત ું જુ દા જુ દા શાટ અને આકાર, ાિા કે િીંટી, ચેન કે
મસક્કા તરીકે ાંિ ઓળખે શ્વે . એિી
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ાંોતાના

મિસ્તાર તરીકે ાંિ

ોઈ ્કીએ. આિી યથષ્ષ્ટને

અવારૈતિાદ દ્ુન

તરીકે ઓળખિામાં આિે શ્વે .
અન્દ્ય એક યથષ્ષ્ટ એિી હોઈ ્કે ામાં ઈોર એક િાસ્તમિકતા શ્વે અને
એનુ ં સર્જન એ એક અયગ િાસ્તમિકતા શ્વે . આ થળું વારૈતિાદ દ્ુન આિી
યથષ્ષ્ટથી

ોઈએ તો સોનાનાં મિમિધ શાટો એ સોનાથી જુ દા

ગિાય. (ગીતા

૯-૦૪-૦૬)
આભા : યોકો જ્યારે કહે શ્વે કે ઈોર બધે

શ્વે અને બધામાં

શ્વે તે એ કારિે

હ્ે ખરૂંને, દાદાન?
દાદાન : હા, આભા તેથી

એવું કહેિાય શ્વે , આ સ હ્યયુ ાંિ ભગિાન શ્વે અને

ચંર, તારા, હિા, અક્ગન, વ થક્ષો, આ ાં થમથ્િ અને અને ાંથ્થરો ાંિ ભગિાન
તો શ્વે ા રીતે

ભગિાનની બનેયી આ બધી
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નહીં? તેથી

દહન્દ્યુઓ ાંત્થરની મ હ્યમતિ અને વ થક્ષોમાં સ્િયં ભગિાનને જુ એ શ્વે

અને તેની તે રૂાંમાં ાં હ્યક કરે શ્વે .
આભા :

ો બાું ઈોરનુ ં

બનેટ ું શ્વે તો શું આ બાું ફરી ઈોર બની

્ે, ા

રીતે સોનાના કોઈ ાંાત્ર શાટને ગાળીને સોનુ ં બનાિી ્કાય શ્વે ?
દાદાન : એ સાચું શ્વે , આભા ! સર્જન અને મિસર્જનનુ ં ચક્ર હમે્ાં ચાીયા
શ્વે . એ એના ાવું

કરે

શ્વે કે સોનાનો એક શાટ તોડીને આાંિે બી ો શાટ

બનાિીએ શ્વીએ (ગીતા ૯-૦૭, ૦૮) આ આખી સ થષ્ટી િારં િાર અમસ્તત્િમાં આિે
શ્વે અને ાંાશ્વી અયથૃય થાય શ્વે .
આભા :
બધા

ો આાંિે સ ઈોર

શ્વીએ અને ઈોરનાં

બન્દ્યા શ્વીએ તો ાંશ્વી

ઈોરને ચાહતા અને ાં હ્ય તા કેમ નથી?
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દાદાન : ાઓ આ િાતને સમા શ્વે , ામનુ ં આવું જ્ઞાન થળું શ્વે , તેઓ કિે શ્વે કે
શ્વે , અને આાંિે એના

ભગિાન આાંિોં
શ્વીએ, એના ાંર

અં્ શ્વીએ, એને માટે બન્દ્યા

આધાર રાખીએ શ્વીએ, માટે તેઓ એને ાં હ્યા શ્વે એને પ્રેમ કરે

શ્વે . ાંરં ત ુ ા યોકો અજ્ઞાની શ્વે , ામની આંખો ાંર માયાનુ ં આિરિ શ્વે તેઓ
આિા િૈોીક ઈોરને નથી તો સમ તા કે નથી એનામાં મિોાસ ધરાિતા.
આભા :

ો ીું ઈોરને રો

પ્રાથુના કરું, એને ચાીું અને એને ફળફૂય ચઢાવુ,ં તો

શું એ બુ્ થ્ે અને મને મારા અભયાસમાં મદદ કર્ે?
દાદાન : ભગિાન, શ્રી કથષ્િએ ગીતામાં કહ્ું શ્વે કે એ એના ભતતોની બધી
રૂરીઆતોની કાળન કરે શ્વે , એિાભતતોની ા એનામાં ાં હ્યિુ શ્રદ્ધા ધરાિે અને
એને પ્રેમાં હ્યિુક ાં હ્યા. (ગીતા ૯-૨૨)
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આભા : શું એનો અથુ એિો થાય શ્વે કે ભગિાન એમની

કાળન કરે શ્વે ા

તેમની ાં હ્યક - પ્રાથુના કરતા હોય?
દાદાન : ભગિાન તો બધાને એક સરખી રીતે

ચાહે શ્વે , ાંરં ત ુ આાંિે

ો

એમને યાદ કરીએ અને એમની ાં હ્યક કરીએ તો આાંિે એમની િાુ નનક
આિીએ શ્વીએ. માટે

આાંિે સ એ ભગિાનનુ ં સ્મરિ કરતાં રહેવ ું

એની ાં હ્યક, એનુ ં ધ્યાન કરવું
કરિી

ોઈએ,

ોઈએ તથા શ્રદ્ધા અને ભમતતથી એમની ાં હ્યક

ોઈએ.

આભા : મારે શ્રીકથષ્િની િાુ નનક રહેવ ું શ્વે , દાદાન, ીું એમના પ્રત્યેની મારી
શ્રદ્ધા, ભમતત અને પ્રેમ કેિી રીતે િધારી ્કુ?
ં
દાદાન : તે માટે તારે હમે્ાં ઈોરને યાદ કરિા

ોઈએ , એિે ા આાંિે માટે

સુદ
ં ર સુદ
ં ર િસ્ત ુઓ બનાિી શ્વે તેનો મિચાર કરિો. એ આાંિને કત કતની
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િસ્ત ુઓ ભો ન માટે આાંે શ્વે , એિે

આાંિને ગરમી અને પ્રકા્ માટે સ હ્યયુ

આપ્યો શ્વે . આ સુદ
ં ર આકા્ ાને ચંર અને તારાઓ
આપ્ળું શ્વે . આ બાું

સુદ
ં ર સર્જન એનુ ં

ડીને એિે આાંિને

તો શ્વે , માટે મિચારી

ો કે એ

સર્જનહાર ાંિ કેિો સુદ
ં ર હ્ે! ઈોરની ાં હ્યક કરિી એટયે એનો આભાર
માનિો, પ્રાથુના કરિી એટયે આાંિને એની ાંાસેથી ા
કરિી. ધ્યાન એટયે એ ાંરમ ્મતત સાથે

ોઈએ, તેની માંગિી

ોડાવું ાથી એનુ ં માગુદ્ુન અને

મદદ આાંિને સતત મળતા રહે.
આભા : ઈોર

ો એક

હોય, તો આાંિને આ બાું કોિ આાંે શ્વે , આાંિે

ાં હ્યક માટે આટયા બધા દે િ દે િીઓ કેમ રાખીએ શ્વીએ , દાદાન ? આાંિે
કેિળ ભગિાન શ્રીકથષ્િને
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દાદાન : શ્રીકથષ્િએ

કહ્ું શ્વે કે, ‘‘ાઓ અન્દ્ય દે િ દે િીઓને ાં હ્યા શ્વે તેઓ ાંિ

તેમની માફુ ત મારી

ાં હ્યક કરી શ્વે .'' (ગીતા ૯-૨૩)

આાંિે આાંિને અનુકહ્યળ કોઈાંિ દે િતાની ાં હ્યક કરી ્કીએ. એ દે િ આાંિાં
ઈષ્ટદે િ ગિાય અને તે આાંિા નીન માગુદ્ુક અને રક્ષક બને શ્વે .
આભા : આાંિે ઈોરને ફળ અને ફૂય ્ા માટે ધરીએ શ્વીઅ?
દાદાન : શ્રીકથષ્િએ ગીતામાં કહ્ું શ્વે કે ા કોઈાંિ એમને ફૂય, ફળ, ાંાદડુ,ં

ળ

કે અન્દ્ય કાંઈાંિ પ્રેમ અને ભમતતથી આાંે શ્વે , એને એઓ કેિળ મસ્િકારિતા
નથી ાંરં ત ુ આરોગે ાંિ શ્વે . (ગીતા ૯-૨૬) એ

કારિ શ્વે કે આાંિે ઈોરને

આાંિાં ભો ન ાંહેયાં પ્રાથુના સાથે અન્દ્ન અાંુિ કરીએ શ્વીએ અને ાંશ્વી એના
પ્રસાદ તરીકે

આરોગીએ શ્વીએ. ઈોરની શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને ભમતત ાં હ્યિુક ાં હ્યક
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કરનાર કોઈાંિ વ્યમતત એને મેળિી ્કે શ્વે . ભમતતનો આ માગુ સ ને માટે
બ હ્યીયો શ્વે .
હિે આાંિે શ્રદ્ધાની ્મતત મિ્ે એક કથા સાંભળીએ.

૧૦.તબાળકતજેિઆતપ્રભુનઆતભોજનતકરાવ્ત્.ુું
એક શ્રદ્ધાળ ાંોતાના ઈષ્ટદે િની રો

ાંુક કરતો અને તેમને ભોગ

ચઢાિતો. એક િાર એને આખા દદિસ માટે બહારગામ

િાનુ ં થળુ.ં એિે એના

ાંુત્રને કહ્ું કે, ‘‘આા ઈષ્ટદે િની ાંુક ત ુ કરા. અને એમને ધ્યાનથી ભોગ
ધરાિા.''
તે દદિસે બાળકે યોગય રીતે તે ાંુક કરી દે િને ભોગ ધરાવ્યો, ાંરં ત ુ
મ હ્યમતિ એ ન તો કાંઈ ખાાુ,ં ન ાંીાું કે ન કોઈ િાત કરી. બાળક યાંબા સમય
સુધી રાહ

ોતો રૂો, ાંરં ત ુ દે િની મ હ્યમતિ તો
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તો ાંુરે, ાંુરી શ્રદ્ધા હતી કે દે િ એના મસિંહાસન ાંરથી નીચે આિ્ે અને એની
સામે

મીન ાંર બેસીને ભો ન કર્ે.
એિે તો દે િને િારંિાર પ્રાથુના કરી, કહ્ું : હે ભગિાન, કથાંા કરી અહીં

ાંધારો ને આ ભો ન આરોગો, હિે તો શુું
તો મારા માંતા મારાાંર બુબ
બાળક તો

ોર

મોડું થળું શ્વે , તમે

ો નહીં ખા્ો

સ્ુ સે થ્ે. દે િે તો એકે ્બ્દ ન કૂો.

ોરથી રડિા યાગયો અને બોીયો, ‘‘હે ભગિાન, મારા

માંતાએ કહ્ું શ્વે કે મારે તમને ભો ન કરાિવું

, તમે કેમ આિતા નથી? કેમ

મારે હાથે ભો ન નથી યેતા?''
બાળક બુબ

મિહ્વળ દયદયથી થોડા સમય માટે રડતો

રૂો. અંતે દે િ

હસતા હસતા એના મસિંહાસનેથી ઉભા થઈ મનુષ્ય દે હે ભો નના થાળ સામે બેતા
અને ભો ન કળુ.ું
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દે િતાને ભો ન કરાવ્યા બાદ બાળક ાંુકની ઓરડીમાંથી બહાર
આવ્યો. એના બીક સગાઓએ એને કહ્ુ,ં ‘‘ચાય ાંુક ાંુરી થઈને હિે અમારે
માટે પ્રસાદ યઈ આિ.''
બાળકે કહ્ું : ‘‘ભગિાન બાું
કશું

આરોગી ગયા. આા એમિે તમારે માટે

રહેિા દીાું નથી.''
તેઓ ાંુકશરમાં ગયા અને તેમિે આશ્ચયુ થી

બાું

મી ગયા શ્વે અને તેમને માટે કશું
કથાનો સાર એ

શ્વે કે

ોળું કે દે િતા ખરે ખર

રહ્ું નો'ત.ું

ો તમે ભગિાનને ાં હ્યિુ શ્રદ્ધા , ભમતત અને

પ્રેમથી આ્હ ાં હ્યિુક ભો ન આાં્ો તો એ

રૂર ભો ન કર્ે. ાિી શ્રદ્ધા ાંેયા

બાળકને હતી તેિી શ્રદ્ધા આાંિાંમાંના મોટાભાગના યોકોમાં હોતી નથી. અને
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ભો ન કેિી રીતે કરાિવુ તે આાંિે કિતા
શ્રદ્ધા, આાંિને ઈોરમાં હોિી

બાળક ાિી

નથી! એવું કહેિાય શ્વે કે એક
ોઈએ અન્દ્યથા પ્રભુ ના ધામમાં

આાંિને કદી પ્રિે્ નહીં મળે .
આભા : દાદાન,

ો કોઈ વ્યમતત ાંાાંી, ચોર કે ટટં હ્ય ારો હોય તો શુ?
ં શું તે

વ્યમતત ાંિ ભગિાનને ચાહી ્કે ?
દાદાન :

રૂર, આભા. શ્રીકથષ્િએ ગીતામાં કહ્ું શ્વે , કે : કોઈ વ્યમતત ગમે તેટયો

ાંાાંી હોય ાંિ એક િાર
વ્યમતત થોડા

ો પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી મારી ાં હ્યક કરિા યાગે તે એિી

સમયમાં સંત બની કય શ્વે કારિ એિે એક સાચો મનિુયયીધો

શ્વે . (ગીતા ૯-૩૧)
આિા

એક ટટં હ્ય ારાની આ કથા શ્વે :
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૧૧.તિાલ્મીદક
આાંિાં ્ાસ્ત્રોમાંના બે મહા્ંથો શ્વે . એક શ્વે રામાયિ અને બીજુ ં શ્વે
મહાભારત. ભગિય્ ગીતા ાની આાંિે િાત કરી રૂા શ્વીએ તે મહાભારતનો
એક અં્ શ્વે . મહાભારત આ્રે ૫૦૦૦ િષુ ાંહેયાં યખાળું હ્ે. નાસાની તાન
્ોધખોળ મુ બ રામાયિ કથા િાળી શટના આ્રે ૮ હકર િષુ ાં હ્યિે બની
હોય. રામાયિના મ હ્યળ રચનાકાર હતા ઋમષ િાીમીદક. એમના બાદ અન્દ્ય શિાં
સંતો અને મહાાંુરુષોએ રામાયિની આ િાતાુ ફરી ફરી સંભળાિી અને યખી શ્વે .
આ િાતાુ દરે ક બાળકોએ િાંચિી

ોઈએ. દં તકથા એિી શ્વે કે નારદ ઋમષએ,

ઋમષ િાીમીકીને એિી ્મતતઓ આાંી હતી કે ાથી એ શટના ાંહેયા

તેઓ

આ આખી િાતાુ યખી ્કે.
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ઋમષ િાીમીકી એમના ાં હ્યિુ નિનમાં એક ભયાનક ટટં હ્ય ારા, નામે
િાયીયો હતા. એ ાંોતાનુ ં અને કુટુંબી નોનુ ં
મારીને

ુ રાન િટેમા ુઓને ટટં હ્ય ીને અને

ચયાિતા. એક દદિસ ઋષી નારદ એ

ગયમાં
ં
થી ાંસાર થયા

જ્યાં િાયીયો ટટં હ્ય ારો રહેતો હતો જ્યારે િાયીયાએ એમના ાંર ીમ
ુ યો કરી
એમને ટુટં િાનો પ્રયત્ન કયયો  ત્યારે નારદે એને ાં હ્યછ્ ળું કે તે આવું કામ ્ા માટે
કરે શ્વે ? તો એિે

િાવ્ળું કે એ એના કુટુંબના ભરિ ાંોષિ માટે

આ કામ

કરે શ્વે.
નારદે િાયીયાને કહ્ુ,ં ‘‘ત ં હ્ય જ્યારે કોઈ વ્યમતતને ટટં હ્ય ે અને મારે શ્વે ત્યારે
ત ુ ાંાાં કરી રૂો શ્વે . શું તારા કુટુંબી નો તારા આ ાંાાંમાં ભાગીદાર થિા રાન
શ્વે ખરા ?''

http://aksharnaad.com

Page 137 of 240

િાયીયાએ

િાબ આપ્યો, ‘‘કેમ નહી ? મને ખાત્રી શ્વે કે તેઓ ાંિ આ

ાંાાંમાં ભાગીદાર થિાના

.''

ઋમષએ કહ્ું ‘‘એવું હોય તો ક શરે

ઈને એમને ાં હ્યશ્વી આિ કે તેઓ

એના ાંાાંમાં ભાગીદાર ખરા કે નહીં.''
િાયીયો એ િાતે કદુય થયોઅને નારદને નનકના એક વ થક્ષ સાથે
બાંધી શરે ગયો, ત્યાં એિે એના કુટુંબના દરે ક સભયને ાં હ્યછ્ ળુ,ં
‘‘ીું તમારે માટે મુસાફરોને ટટં હ્ય ીને ાંુષ્કળ ાંૈસા અને અન્દ્ન િગેરે યાવું ું ં. એક
ઋમષએ મને કહ્ું કે આિા કામથી ાંાાં યાગે શ્વે , તો શું તમે મારા ાંાાંમાં
ભાગીદાર બન્ો ખરા ?''
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કુટુંબનો કોઈાંિ સભય એના ાંાાંમાં ભાગીદાર થિા તૈયાર ન હતો,
તેમિે કહ્ુ,ં ‘‘અમારૂં ભરિ ાંોષિ કરવું એ તારી ફર

શ્વે . તારા ાંાાંમાં

દહસ્સેદાર થિાનુ ં અમને કોઈને માન્દ્ય નથી.''
િાયીયાને ાંોતાની ભ હ્યય સમકઈ ગઈ. એિે ાંાશ્વા ફરી નારદ મુમનની
માફી માંગી અને ાં હ્યછ્ ળું કે આ ાંાાંમાંથી મુતત થિા
એિે શું કરવું

ોઈએ. નારદ મુમનએ િાયીયાને સ થી ્મતત્ાળી એિો ‘‘રામ''

મંત્રનો સતત કાં કરિા

િાવ્ળું અને એને ાં હ્યક ધ્યાન ઈત્યાદી કેિી રીતે

કરવું તે ્ીખવ્ળુ.ં િાયીયા ટટં હ્ય ારાએ ાંોતાની ખોટી પ્રવ થમત્તઓનો ત્યાગ કયયો  અને
ભગિાનની કથાંાથી થોડા

સમયમાં ઋમષ િાીમીદક બન્દ્યા અને એમિે

રામાયિની રચના કરી.
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આભા, શ્રીકથષ્િએ ગીતામાં ા દ્ાુવ્ળું શ્વે કે એ આાંિાં સ થી કાળન કરે
શ્વે . (ગીતા ૯-૧૭-૧૮) આ કથા તે

દ્ાુિે શ્વે . એિી

એક બીન કથા ાંિ

શ્વે .

૧૨.તપગલાું
એક માિસને એક રાત્રે સ્િાં્નુ ં આવ્ળુ.ં સ્િપ્નમાં એ એક સમુર દકનારે
રે તીમાં ઈોરનો હાથ ાંકડી યટાર મારી રૂો હતો. સ્િપ્નમાં એિે એના
નિનની જુ દી જુ દી શટનાઓ
બે

ોઈ અને ત્યાં એિે

ોળું કે દરે ક પ્રસંગે રે તી ાંર

િાનાં ાંગયાંઓની હારમાળા બનેયી હતી. એક તો હતા એના ાંોતાના

ાંગયાં અને બીક હતાં ઈોરના.
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જ્યારે એના નિનનુ ં અંમતમ યથૃય એની સામે આવ્ળું તો એિે
હિે કેિળ એક

ોળું કે

ાંગયાંની હાર રે તીમાં દે ખાઈ રહી હતી. એને એ ાંિ સમકળું

કે આવું એના નિનની સ થી યુઃખી ક્ષિે થઈ રહ્ું હત.ું
આ કિીને, એ બ હ્યબ

ભચિંતીત થયો અને એિે એ અંગે ઈોરને પ્રૃન

કયયો .
‘‘પ્રભુ, તમે કહ્ું હત ું કે તમારે માટે કોઈ િહાટું કે અકારૂં નથી, સ
તમારે માટે સરખા

શ્વે , ાંરં ત ુ ા તમને શ્રદ્ધા અને ભમતતાં હ્યિુક મનયમીત ાં હ્યા

શ્વે તમે હમે્ાં તેમની સાથે

રહો શ્વો. (ગીતા ૯-૨૯) મને એવું યાગે શ્વે કે

મારા નિનના સ થી મુૃકેય સમયે ીું એકયો
માત્ર એક

રહી ગયો હતો. રે તી ાંર ત્યારે

ાંગયાંની હાર હતી. મને એ નથી સમકત ું કે આવું કેમ થળુ,ં
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જ્યારે મને તમારી સ થી િધારે

રૂર હતી ત્યારે તમે મને એકયો

શ્વોડી

દીધો.''
ઈોરે

િાબ આપ્યો : ‘‘િત્સ ત ુ મારો

આત્મા શ્વે , ીું તને ચાીું ું ં

અને ત ું મને શ્વોડી કય તો ાંિ ીું તને કદી નહી શ્વોડુ,ં તારા મુૃકેયીના સમયે
જ્યારે તને કેિળ એક

ાંગયાંની હાર દે ખાઈ તેન ુ ં કારિ એ હત ું કે ત્યારે મેં

તને ઉંચકી યીધો હતો. તને જ્યારે ાંિ મુૃકેયી ાંડી તો તેન ુ ં કારિ તારા કમયો 
હતાં એ

સમયે જ્યારે તારી ાંદરક્ષા થાય શ્વે અને ત ું િાુ સબળ બને શ્વે .''
શ્રીકથષ્િએ ગીતામાં કહ્ું શ્વે , ‘‘ા, ભતતો મને હંમે્ાં ાં હ્યા અને પ્રેમ કરે શ્વે

તેમની કાળન ીું સ્િયં યઉં ું ં.'' (ગીતા ૯-૨૨)
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અધ્યાય ૯ નો સાર :
વારૈતિાદના દ્ુનમાં ઈોર અને એના સર્જનને બે ભભન્દ્ન િાસ્તમિકતાઓ
તરીકે ગિી શ્વે . અવારૈત દ્ુનમાં ઈોર અને સર્જન બન્દ્ને એક
આાંિાં સ ને એક સરખી રીતે

શ્વે . ઈોર

ચાહે શ્વે , ાંરં ત ુ એ એના ભતતોની મિ્ેષ

કાળન કરે શ્વે કારિ એિી વ્યમતત એની િાુ નનક હોય શ્વે એ એનાં ાવું શ્વે ,
ામ મ્યાળામાં તાાંિાં નનકબેતેયાને િાુ ગરમી મળે શ્વે . એવું કોઈ ાંાાં કે
ાંાાંી નથી હોતા ાને માફ ન કરી ્કાય. દયદય ાં હ્યિુકના પ્રાૃ્યાતાાંના
અક્ગનમાં દરે ક પ્રકારના ાંાાંો બળીને રાખ થઈ કય શ્વે .
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અધ્તયાયત–ત૧૦તવિભ ૂવાતયોગ
આભા : શ્રીકથષ્િ

ો એવું કહેતા હોય કે ાઓ એમને હંમ્ા યાદ કરે શ્વે , ચાહે શ્વે ,

તેમની એ અિૃય કાળન કર્ે, તેથી

મારે ઈોરને કિિો શ્વે અને તેને

ચાહિો શ્વે દાદાન, ીું એવું કઈ રીતે કરી ્કુ?
ં
દાદાન : પ્રભુને પ્રેમ કરિો, એને ચાહિો એ

પ્રભુની ભતતી શ્વે . તમારામાં

એના પ્રત્યે શ્રદ્ધા હ્ે તો ઈોર તમને જ્ઞાન અને આત્માની સમ

ો

આાં્ે. (ગીતા

૧૦.૧૦) તમે ઈોરની દકમતિ, ્મતત અને મહાનતા મિ્ે ાટટું િધારે કિો
તેટયો તમારો એમના પ્રત્યનો પ્રેમ િધતો
અને તેમના પ્રત્યેનો પ્રેમ બન્દ્ને ાંરસ્ાંર િધતા
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આભા : ઈોર તો બ હ્યબ

મહાન અને ્મતત્ાળી શ્વે . ીું એમને ખરે ખર કેિી

રીતે કિી ્કુ?
ં
દાદાન : ઈોરને સંાં હ્યિુાંિે કોઈાંિ સમન ન ્કે. આ મિો ્મતત અને સત્તાનુ ં
એ

કારિ શ્વે , મ હ્યળ શ્વે , આધાર શ્વે . એ કારિ એક

અ ન્દ્મા શ્વે , અનંત અને અનાદદ શ્વે . માત્ર ઈોર
સમન ્કે ! (ગીતા ૧૦.૧૫)
એ કશું

હ્યઢ રહસ્ય

શ્વે . ઈોર

ખરે ખર ઈોરને કિી ્કે,

ો કોઈ એિો દાિો કરે કે , ીું ઈોરને કુું ું ં, તો

કિતો નથી એવું સમન યેવ.ું ા કોઈએ ાંિ સત્યને કયળું શ્વે તે એમ

કહે્ે કે, ીું ઈોરને કિી ્તયો નથી.
આભા : તો ાંશ્વી દાદાન, આાંિે ઈોર મિ્ે શું કિી ્કીએ?
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દાદાન : ઈોરને બાું

ખબર શ્વે , ાંરં ત ુ એને કોઈાંિ કિી ન ્કે. ્ંકરના

મત મુ બ, આ સમ્ સ થષ્ષ્ટ એ અન્દ્ય કશું
આ સ થષ્ષ્ટ ઈોરની
શ્વે . બાું

ઈોરમાંથી

સ્િયં તો એક

્મતત, ાને આાંિે માયા કહીએ શ્વીએ, તેમાંથી
ઉય્ ભિે શ્વે અને અંતે એનામાં

એક રૂાં શ્વે .
ન્દ્મી

સમાઈ કય શ્વે . ઈોર

શ્વે ાંરં ત ુ એિે અનેક રૂાંો ધારિ કયાુ શ્વે . એ સિુત્ર શ્વે અને

સિુમાં શ્વે (ગીતા ૧૦-૧૯-૩૯) એ
સંહારનારો શ્વે . એ
િાળુ,

નહીં ાંિ ઈોરનુ ં

બધાનો સર્જનહાર, ાંાયનહાર અને

દરે ક િસ્ત ુને ઉત્ાંન્દ્ન કરે શ્વે , ામાં સ હ્યયુ, ચંર, તારાઓ,

ળ, હિા, અક્ગન એ બાું

આિી કય, એટટું

આાંિાં મિચારો, યાગિીઓ, દુદ્ધદ્ધ અને એિા અન્દ્ય

નહીં ાંિ એમાં

ુ ો ાંિ સમાિી ્કાય.
િ

આાંિે આ સમ્ સ થષ્ષ્ટમાં એની દકતથી અને મહાનતાનાં દ્ુન કરી ્કીએ શ્વીએ.
આ સુદ
ં ર આકા્ અને તેમાં આિેયી આાંિી ાં થથ્િી અને અન્દ્ય ્હો તો એની
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સમ્ સ થષ્ષ્ટનો એક નાનકડો અં્ માત્ર

શ્વે . ઈોરને સિુત્ર

ોિાથી આાંુું

મન શુદ્ધ અને મનમુળ થાય શ્વે અને એ આાંિને એક સારા વ્યમતત બનાિેશ્વે.
આાંિે ઈોર મિ્ે કેમ ઓું ં કિીઓ શ્વીએ તે સમકિતી આ એક કથા શ્વે .

૧૩તઆંધળાનોતહા્ી.
ચાર આંધળાઓ ભેગા થઈને એક દદિસ હાથી

ોિા ગયા. એકે એનો

ાંગ ાંકડયો અને કહ્ુ,ં ‘‘આ હાથી તો થાંભયા ાિો શ્વે '' બીકએ એની સઢ
ં હ્ય
ાંકડી અને કહ્ુ,ં ‘‘આ તો કડા દાંડા ાિો શ્વે .'' ત્રીકએ એના ાંેટને હાથ અડાયો
અને કહ્ું ‘‘આ તો કોતી ાિો શ્વે .'' ચોથાએ એના કાન ાંકડયા એને કહ્ું ‘‘આ તો
સ હ્યાંડાં ાિો શ્વે .''
આ રીતે તેઓ એકબીક
તે નક્કી ન કરી ્તયા. એક રસ્તે
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ોડે ઝશડિા યાગયા અને સાચો હાથી કેિો શ્વે
નાર રાહગીરે
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એમને આ રીતે યડતા
એને તેમની મુૃકેયીઓ

ોઈ ાં હ્યછ્ ળુ,ં ‘‘ભાઈઓ, તમે કેમ યડી રૂા શ્વો?'' એમિે
િાિી અને મનિાુયક બની સાચી હકીકત

િાિિા

મિનંતી કરી.
રાહીગરે કહ્ુ.ં ‘‘તમારામાંના કોઈએ હાથી
સમથુ

ોયો નથી કારિ તમે

ોિાને

નથી, હાથી થાંભયા ાિો નથી ાંરં ત ુ એ એના ાંગ માત્ર શ્વે , એ દં ડા

ાિો ાંિ નથી એની સઢ
ં હ્ય એિી શ્વે , એ કોતી ાિો તો

રાએ નથી, એ તો એનુ ં

ાંેટ શ્વે એ સ હ્યાંડાં ાિો ાંિ નથી, અરે ! એ તો એના કાન શ્વે , અને એ બાું મળે
ત્યારે

એ ાંુરો હાથી કહેિાય.''
એિી

રીતે ઈોરના

ુ ો અને પ્રકથમત્ત મિ્ે િાદમિિાદ કરનારા
િ

યોકો, એની સંાં હ્યિુ િાસ્તમિકતાના કોઈ એકાદા અં્ મિ્ે
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શ્વે . તેથી

ઋમષ મુમનઓ એને, ‘‘નથી આ કે નથી ાંેટ''ું એ રીતે િિુિતા હોય

શ્વે .
આભા : એ યોકોનુ ં શું ા ઈોરને માનતા

નથી?

દાદાન : આિા યોકોને આાંિે નામસ્તક યોકો કહી એ શ્વીએ. તેઓ આ સ થષ્ષ્ટના,
સર્જનહારને માનતા નથી કારિકે એમને માટે આિી મિો વ્યમતત કે આિી
મહા્મતત હોિાથી કીાંના કરિી

મુૃકેય શ્વે . તેથી તો તેઓ તેના અમસ્તત્િ

મિ્ે ્ંકા્ીય શ્વે તેમને માટે એ એક કોયડા રૂાં
એક દદિસ યહ્ય ર થ્ે. જ્યારે તેમને ઈોર કથાંાથી

શ્વે . તેમની ્ંકાઓ કદાચ
કોઈ સાચો આધ્યામત્મક

રૂુ

કે માગુદ્ુક મળ્ે. નામસ્તક એિા યોકો શ્વે ામની ઈોર તરફની યાત્રા હન ્રૂ
નથી થઈ. ્ંકાઓ તો ઈોરને માનનારા વ્યમતતમાં ાંિ
માટે શ્રદ્ધા રાખો, ઈોરમાં મિોાસ રાખો અને તમારી ફર
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ન્દ્મતી

હોય શ્વે ;

બકિતા રહો.
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અધ્યાય ૧૦ નો સાર :
ાંરમાત્મા પ્રભુને કોઈ કિી ન ્કે, કારિ સિે નિોનુ ં મ હ્યળ સ્રોત,
સશળા કારિોનુ ં કારિ, એ
એ બાું ઈોરમાંથી

શ્વે . આાંુું ્રીર મન, મિચારો અને યાગિીઓ

આિે શ્વે . એ

આાંિાં સ નો સર્જનહાર, ાંાયનહાર અને

સંહારક શ્વે , એ અનંત અને અનાદદ શ્વે . આ સમ્ સ થષ્ષ્ટ એની ્મતતનો એક
નાનકડો અં્ માત્ર શ્વે . (ગીતા૧૦-૪૧-૪૨) બધા

દે િ-દે િીઓ એની મિમિધ

્મતતઓના નામ માત્ર શ્વે . કોઈ ાંિ નામ, રૂાં કે રીતે એની ાં હ્યક કરિાથી
આાંિને આાંુું ઈચ્મશ્વત ફળ પ્રાપ્ત થાય શ્વે અને એ

આાંિને ્ાંત અને

સારા થિામાં મદદ કરે શ્વે .
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અધ્તયાયત–ત૧૧તવિરાટરૂપતદ્ુનતયોગ
આભા : દાદાન, તમે કહ્ું કે આાંિે ઈોર મિ્ે થોડું શુું
તો શું યોકો માટે ઈોરને
દાદાન : આભા એ

રૂર કિી ્કીએ.

ોિો ્તય શ્વે ખરો?

રૂર ્તય શ્વે ાંરં ત ુ આાંિી આ સામાન્દ્ય આંખોથી નહીં.

આાંિાં ાિા હાથ-ાંગ શ્વે તેિા ઈોરને હોતા નથી. ાંરં ત ુ જ્યારે ઈોર આાંિી
મનષ્કામ સેિાઓ અને ભમતતથી પ્રસન્દ્ન થાય તો કદાચ એ આાંિાં સ્િપ્નમાં
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આિી દ્ુન

રૂર આાંે. એ ાંોતાને કોઈાંિ સ્િરૂાંે અથિા આાંિાં ઈષ્ટ

દે િતા રૂાંે દે ખા દઈ ્કે .
આભા : ઈોરને

ોિાનો અન્દ્ય કોઈ માગુ શ્વે ખરો?

દાદાન : ઈોરને

ોિાનો કોઈ સ થી ઉત્તમ માગુ હોય તો તે શ્વે દરે કમાં એની

હા રીનો અનુભિ કરિો કારિ આ બાું એ ઈોરનો
ઈોરનુ ં

મિસ્તાર શ્વે . આ બાું

એક રૂાં શ્વે . આ એક િાર કિી યઈએ, સમન યઈએ અને

સ્િીકારીએ તો ઈોરના દ્ુન ચારે તરફ થ્ે. આ સંાં હ્યિુ સ થષ્ષ્ટ ઈોર

શ્વે અને

આાંિે એના બાળ, એના સાધનો શ્વીએ (ગીતા ૧૧.૩૩) ઈોર ાંોતાનુ ં કાયુ
કરિા માટે આાંિો

ઉાંયોગ કરે શ્વે અને તે ાંિ આાંિાં સ ની અંદર બેસીને

કરે શ્વે .
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ચાય હિે આાંિે એક કથા

ોઈએ ામાં ઈોર હમે્ાં આાંિી સાથે

શ્વે એવું ાંુરિાર થાય શ્વે , ાંરં ત ુ આાંિે એને આાંિી આ ભ મતક આંખોથી

ોઈ

નથી ્કતા. (ગીતા ૧૧.૦૮)

૧૪.તઈશ્વરતામારીતસા્આતજતછઆ .
એક આશ્રમમાં એક

રૂુ અને તેના ાંાંચ મ્ષ્યો રહેતા હતા. સમય

તેમનુ ં મ્ક્ષિ કાયુ ાંુરું થળું અને

તાં

રૂુ એ એક દદિસ કહ્ું કે મેં ા કાંઈ ્ીખવ્ળું શ્વે

તે તમે બરાબર સમજ્યા શ્વો કે નહીં તેની ીું ાંરીક્ષા યેિાનો ું ં. ાંરીક્ષા સાિ
સહેયી શ્વે . ીું તમને દરે કને એક એક યાડિો આાંું ું ં અને તે તમારે સાં
સુધીમાં તમને કોઈાંિ ન જુ એ તે રીતે ખાિાનો શ્વે . સાંા ીું તમને ાંુશ્વી્ કે
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તમે શું કળુ.ું બધા ્ીષ્યો તો બ હ્ય્ થયા અને આિી ાંદરક્ષા િારં િાર થાય એવું
ઈ્શ્વિા યાગયા. આખો દદિસ
રૂુ ાંાસે ાંહોં્યા.

ોત

ોતામાં ાંસાર થયા અને સાંા સ

રૂુ એ િારા ફરતી તેમિે શું કળુું તે મિ્ે ાં હ્યછ્ ળુ.ં દરે કના

ઉત્તર જુ દા જુ દા હતા એકે કહ્ું મેં તો મારો કાંબળો ઓઢીને અંદર રૂા યાડિો
ખાઈ યીધો, બીકએ કહ્ું ીું તો મારી ઝંાંડીમાં કોઈ ન હત ું ત્યારે યાડિો
આરોગી ગયો. ત્રી ો કહે મેં તો નદી દકનારે એકાંતમાં
તો

ઈને ખાધો, ચોથો કહે ીું

ગયમાં
ં
ચાીયો ગયો અને આસાંાસ કોઈ નથીતે મનમશ્ચત કરી ત્યાર બાદ

મેં યાડિો ખાધો. હિે ાંાંચમાંનો િારો આવ્યો એતો ધીરે ધીરે

રૂુ ાંાસે

આવ્યોને એિે એમના હાથમાં ાંેયો યાડિો મ હ્યકી દીધો તથા કહ્ું કે ીું તો
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રખડયો ાંરં ત ુ મને કોઈ એકાંત મળળું

બધે બ હ્યબ

નહીં કારિ ીું જ્યારે ાંિ

ઈોર તો મારી સાથે

હતો, તો ાંશ્વી ીું

રૂુ ન એ એની ાંીત થાબડી કહ્ુ,ં િાહ બેટા! ત ું

એક એિો શ્વે ા

મિચારતો તો

રૂુ નએ

યાડિો ખાય

કેિી રીતે ્કુ.ં

િાવ્યા મુ

મારી ્ીખને સમન ્તયો.
આાંિે ાને ઈ્શ્વીએ શ્વીએ ાને ્ોધીએ શ્વીએ તે આાંિી બ હ્યબ
નનક, આાંિી અંદર અને બહાર ચારે તરફ િસે શ્વે . ા કાંઈાંિ અમસ્તત્િમાં શ્વે
તે બાું

ઈોરનુ ં એક અથિા બીજુ ં રૂાં શ્વે . આ સ થષ્ષ્ટની દરે ક િસ્ત ુ એ

મિચારમાં

સમાયેયી શ્વે !

ઈોરને
અને સાથે

ોિાની એક રીતે એ શ્વે કે તમે એના પ્રત્યે અત હ્યટ ભમતત કેળિો

સારા
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પ્રકારના રાગ, વારેષ સ્િાથુવ થમત્ત, યુૃમનાિટ કે કોઈ પ્રત્યે દહિંસા ન રાખીએ તો
આાંિે ઈોર સુધી ાંહોંચી ્કીએ અને એને
આભા : શું કોઈએ શ્રીકથષ્િને ઈોર તરીકે

ોઈ ્કીએ. (ગીતા ૧૧.૫૫)

ોયા શ્વે ખરા?

દાદાન : હા, શિાં સંતોએ અને ઋષીમુમનઓએ શ્રીકથષ્િને ઈોર તરીકે જુ દા જુ દા
સ્િરૂાંમાં

રૂર

ોયા શ્વે . માં ય્ોદાએ બાળકથષ્િના મોમાં બ્રહ્માંડનુ ં દ્ુન કળુું

હત.ું અજુ ુનની ઈ્શ્વા ાંિ એમને ઈોર તરીકે

ોિાની હતી. અજુ ુન સ્િયં એક

મહાન આત્મા હતો અને શ્રીકથષ્િનો મપ્રય સખા ાંિ હતો તેથી એમિે એને
ાંોતાના મિરાટ રૂાંનુ ં દ્ુન કરાવ્ળુ.ં અજુ ુને ા

ોળું તેન ુ ં મિસ્ત થત િિુન ગીતાના

૧૧માં અધ્યાયમાં આાંિામાં આવ્ળું શ્વે .
અહીં આાંિે અજુ ુને મનહાળે યા શ્રીકથષ્િના મિરાટ સ્િરૂાંનુ ં ટહ્યંકુ િિુન
કરીશુ.ં એિે શ્રીકથષ્િની ડહ્યટ
ં ીમાંથી નીકળે યા કમળના ાંુષ્ાં ાંર આ સંાં હ્યિુ સ થષ્ષ્ટ
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Page 156 of 240

ામાં બધા

દે િો, ઋમષમુમનઓ, ભગિાન મ્િ, અને બ્રહ્મા એ બધાને બેતેયા

ોયા. ઈોરના અસંખ્ય હાથો - અસંખ્ય મુખ, ાંેટ, ચહેરા અને આંખો હતાં.
એમના ્રીરનો ન કોઈ અંત કે ન કોઈ આદદ

િાતો હતો. એની ચારે તરફ

આંખોને ભરી દે તેિો પ્રકા્ ઝળહળી રૂો હતો. અજુ ુને એના બધા માંતરાઈઓ
તથા અન્દ્ય રાકઓ અને યોદ્ધાઓને એમના મુખમાં ભરખાઈ
શ્રીકથષ્િનુ ં આ મિરાટ સ્િરૂાં બ હ્યબ

તા ાંિ

ોયા.

ભય ઉાંકિનારું હત.ું તેથી અજુ ુને એમને

પ્રાથુના કરી કે તેઓ એને ચાર-ભ હ્યક િાળા મિષ્ુુના રૂાંનુ ં

દ્ુન કરાિે.

ામને માથે મ હ્યગટ અને હાથોમાં ્ંખ ચક્ર ગદા અને ાંદ્મ હોય. ત્યાર બાદ
કથષ્િએ અજુ ુનને મિષ્ુુન ુ ં ચારભુક િાળં રૂાં બતાવ્ળુ.ં
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ત્યાર બાદ કથષ્િએ અજુ ુનને ફરી એમનુ ં સુદ
ં ર માનિ સ્િરૂાં બતાિી
સાંત્િના આાંી. શ્રીકથષ્િએ એને
તેઓ કેિળ ભમતત વારારા

િાવ્ળું કે એ એમનુ ં આ ચારભુક િાળં સ્િરૂાં

બતાિે શ્વે . (ગીતા ૧૧.૫૪)

અધ્યાય ૧૧ નો સાર :
આાંિે આાંિી આ માનિ આંખોથી ઈોરના દ્ુન ન
આાંિે એને કેિળ ધ્યાન કે સમામધની મસ્થતી માં

કરી ્કીએ.

એને અનુભિી ્કીએ.

આાંિે એને આાંિી ચોતરફ ાંિ મનહાળી ્કીએ. આ સંાં હ્યિુ સ થષ્ષ્ટ એ સર્જકનો
અં્ શ્વે . એનુ ં ્રીર શ્વે . અને આાંિે સ એ મિરાટના
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અધ્તયાયત–ત૧૨તભક્તાતયોગ
આભા : દાદાન, શું આાંિે ધ્યાન કે ાં હ્યક રો
િાર

કરિા

ોઈએ કે માત્ર કોઈ કોઈ

?

દાદાન : બાળકોએ તો ાં હ્યક, પ્રાથુના કે ધ્યાનમાંથી કોઈાંિ પ્રકારે ઈોરની
ભમતત રો
ાંાડિી

મનયમીતાંિે કરિી

ોઈએ. આિી સારી ટેિો ્રૂઆતથી

ોઈએ ાથી તેઓ એક સારા માનિી બની ્કે .

આભા : તમે કહ્ું કે ઈોર અરૂાં અને અમ હ્યતુ શ્વે ાંરં ત ુ સાથે

એના મિમિધ

સ્િરૂાંો ાંિ શ્વે . શું મારે ઈોરની ભમતત રામ, કથષ્િ, મ્િ, યુગાુ ઈ.ના સ્િરૂાંમાં
કરિી કે ાંશ્વી મારે અમ હ્યતુ ઈોરની

ભમતત કરિી?

દાદાન : ગીતામાં અજુ ુને ાંિ કથષ્િને આિો

પ્રૃન કયયો  (ગીતા : ૧૨-૦૧)

શ્રીકથષ્િએ અજુ ુનને કહ્ું કે શ્રદ્ધાાં હ્યિુક ઈોરના મ હ્યતુ સ્િરૂાંને ાં હ્ય વુ.ં મોટાભાગના
http://aksharnaad.com
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યોકો માટે િાુ સરળ શ્વે . ખાસ કરીને ાઓ હન ઈોરભમતતની ્રૂઆત
રૂા શ્વે , ાંરં ત ુ એક સાચા ભતતને બધા

કરી

પ્રકારોમાં સંાં હ્યિુ શ્રદ્ધા હોય શ્વે ઃ ાંશ્વી

તે અમ હ્યતુ ઈોર હોય કે ાંશ્વી રામ, કથષ્િ, હનુમાન, મ્િ કે માં કાળી અને
યુગાુના સ્િરૂાંે હોય.
આભા : મારે કઈ રીતે ાં હ્યક કરિી. દાદાન?
દાદાન : ્ાળા એ

તાં ાંહેયાં ાં હ્યકરૂમમાં

ઈ ઈોર સામે ટટ્ટાર બેસી આંખ

બંધ કરી, થોડા ઉંડા ોાસ યઈને, ાંોતાના ઈષ્ટ, દે િને યાદ કરિા અને એના
આમ્િાુદ માંગિા, આંખો બંધ રાખી ાંોતાના મનને ઈષ્ટદે િ ાંર કેમન્દ્રત કરવું
એ

ધ્યાન કહેિાય શ્વે . તે સાથે ત ુ મનમાં ‘‘ૐ'' કે ‘રામ, રામ, રામ....' મંત્રોને

ાંિ ઉ્ચારી ્કે.
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આભા : આ રીતે જ્યારે ીું ધ્યાન કરિાનો પ્રયત્ન કરૂં ું ં તો દાદાન, ીું મારા
મનને કેમન્દ્રત કરી નથી ્કતી. મારૂં મન આમ તેમ બધે

ભટકિાનુ ં ્રૂ કરી

દે શ્વે . તો મારે શું કરવુ?
ં
દાદાન : એની
થાય

રાયે ભચિંતા ન કરિી, આવું તો મોટાઓ ધ્યાન કરે ત્યારે ાંિ

શ્વે . મનને િારં િાર કેમન્દ્રત કરિાનો સતત પ્રયત્ન કરતા

અભયાસ બાદ ત ુ તારા મનને ન કેિળ ઈોર ાંર

રહેવ.ું થોડા

ાંિ તારા ્ાળાના મિષયો

ાંર ાંિ સારી રીતે કે મન્દ્રત કરી ્ક્ે. આ તને, સારા

ુ મેળિિામાં ાંિ
િ

સહાય કર્ે. ત ુ તારા ઈષ્ટદે િની ફળ-ફૂય ધરાિીને પ્રેમાં હ્યિુક ાં હ્યકકરીને ાંિ
ઈોરને પ્રસન્દ્ન કરી ્કે. જ્યારે ાંિ ત ુ અભયાસ ્રૂ કરે ત્યારે મિ્ાના દે િ
દે િીઓ ાિા કે, ગિે્, હનુમાન અને સરસ્િતીને યાદ કરિાનુ ં ાંિ ચ હ્યકતી
નહીં. તે સાથે

કદી સ્િાથથી ન બનવુ,ં સખત મહેનત કરિી, ખરાબ ાંદરિામ
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રાએ યુઃખી થયા મિના સ્િીકારી યેવ.ું તારી મનષ્ફળતાઓમાંથી

આિે તો ાંિ

ાંિ કાંઈક ્ીખિાનુ ં રાખવુ.ં કદી પ્રયત્નો શ્વોડિા નહી અને ાંોતાને સુધારતા
વુ.ં એિા

ુ ો અને ટેિો કેળિિા.
િ

આભા : દાદાન, મારે શું આટટું

કરિાનુ ં શ્વે ? શ્રીકથષ્િએ એ સીિાય બીજુ ં કાંઈ

ાંિ કહ્ું શ્વે ખરૂં?
દાદાન : તારે કેટયીક સારી ટેિો ાંિ કેળિિી
આજ્ઞા ાંાળિી અને અનુસરિી,

ોઈએ ાિી કે , િડીયોની

રૂરત મંદોને મદદ કરિી, કોઈને ાંિ ઈક ન

ાંહોંચાડિી, સ ની સાથે મમત્રભાિ રાખિો, દરે ક સાથે નમ્રતા કળિિી. તને ા
મદદ કરે તેના તરફ અહોભાિ દાખિિો અને તારાથી

ો કોઈને હાની કે ઈક

ાંહોંચે તો એની સાચા દયદયથી માફી માંગિી, ાંશ્વી તે તારાથી મોટા હોય કે
નાના હોય તો ાંિ. ાઓ આ રીતે િતે શ્વે . તેમને ઈોર ચાહે ાંિ શ્વે અને મદદ
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ાંિ કરે શ્વે . આિા યોકો

ભતત તરીકે ઓળખાય શ્વે . (ગીતા ૧૨- ૧૩ થી ૧૯)

ો આમાની કોઈાંિ ટેિ તેં નથી કેળિી તો તેમને કેળિિા સખત મહેનત કર.
(ગીતા ૧૨-૨૦)
આભા : શું એક બાળક માટે ભતત બનવું ્તય શ્વે ખરૂં?
દાદાન : મેં તને ા થિની કથા તો કરી
તને એિા

શ્વે એ એક સાચો ભતત હતો. હિે ીું

બીક બાળ ભતત પ્રહયાદની કથા કરી્.

૧૫.તભતતાતપ્રહલાદ
દહરયયકૃયાંુ રાક્ષસોનો રાક હતો. એિે શોર તાંસ્યા કરી, બ્રહ્માને
પ્રસન્દ્ન કયાુ અને એમની ાંાસેથી િરદાન મેળવ્ળું કે કોઈાંિ માનિી કે
કોઈાંિ પ્રાિી મને મારી ્ક્ે નહીં, આ િરદાનને કારિે એ બુબ

શમંડી

બની ગયો અને એિે ત્રિે યોકમાં અત્યાચાર કરિા માંડયો, એનુ કહેવ ું એ હત ું કે
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આ મિોમાં એના સીિાય અન્દ્ય કોઈ દે િ શ્વે
કરિી

નહીં માટે સ એ એની

ાંુક

ોઈએ.
એનો પ્રહયાય્ નામે એક ાંુત્ર હતો, એ બ હ્યબ

હતો અને હંમે્ાં ભગિાન મિષ્ુુની

ધામમિક વ થમત્ત િાળો બાળક

ાંુક કરતો. એ કારિે એના માંતાને બુબ

સ્ુ સો આવ્યો, એ એના ાંુત્રના મનમાંથી ભગિાન મિષ્ુુના ખ્યાયને કાઢિા
માંગતો હતો, એટયે એિે એને એક કડક

રૂુ ાંાસે, મિષ્ુુની ાંુક શ્વોડાિી માત્ર

દહરયયકૃયાંુની ાંુક કરે , એવુ,ં ્ીખિિા મોકયી આપ્યો.
પ્રહયાદે માત્ર

ુ ુ ને સાંભળિાની ના
ર

નહીં ાંાડે ાંરં ત ુ તે ઉાંરાંત

એના અન્દ્ય સાથીઓને ાંિ મિષ્ુુની ાંુક કરિાનુ ં ્ીખવ્ળુ.ં
બ હ્યબ

રૂુ આ િાતથી

સ્ુ સે ભરાયા અને એમિે દહરયયકૃયાંુને એની ફરીયાદ કરી. રાકએ
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ક્રોમધત થઈપ્રહયાદને બ હ્યબ ધમકાવ્યો અને કહ્ુ.ં ‘‘મેં સાંભળળું શ્વે કે ત ુ મિષ્ુુની
ાંુક કરે શ્વે ?''
પ્રહયાદે ધ્રુ તા ધ્રુ તા નરમા્થી કહ્ુ,ં ‘‘ખરી િાત શ્વે , માંતાન?''
‘‘મને િચન આાં કે હિે ાંશ્વી ત ું એવું નહીં કરે .'' રાકએ કહ્ુ.ં
‘‘ીું તમને એવું કોઈ િચન આાંી નહીં ્કુ'ં ' પ્રહયાદે તરત

િાબ

આપ્યો.
‘‘તો ીું તારો િધ કરાિી્.'' રાક બરાડયો.
‘‘જ્યાં સુધી મિષ્ુુની ઈ્શ્વા ન હોય ત્યાં સુધી એ ્તય નથી'' પ્રહયાદે
ઉત્તર આપ્યો.
રાકએ પ્રહયાદનુ ં િયિ બદયિા બધી કતના પ્રયત્નો કરી
તે સફળ ન

ોયા ાંિ

થયો.
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ત્યારબાદ એિે એના સેિકોને ીક
ુ મ આપ્યો કે તેઓ પ્રહયાદને દદરયામાં
ફેંકી દે . એને આ્ા હતી કે પ્રહયાદ ડરીને મિષ્ુુને ભ િાનુ ં ભુયી
પ્રહયાદ તો ાંોતાની િાત ાંર

્ે. ાંરં ત ુ

અડગ રૂો અને મિષ્ુુની પ્રેમ અને

ભમતતાં હ્યિુક ાં હ્યક કરતો રૂો. રાકના સેિકોએ એને ભારી ભરકમ ાંત્થર સાથે
બાંધીને દદરયામાં ફેંકી દીધો. પ્રભુની કથાંાથી ાંત્થર યહ્ય ર

ઈ ાંડયો અને

પ્રહયાદ તરતો તરતો સફળતા ાં હ્યિુક દકનારે ાંહોં્યો. એિે દકનારા ાંર
ભગિાન મિષ્ુુને ઉભેયા
એના તરફ

ોયા તો એને બ હ્યબ

આશ્ચયુ થળુ.ં

ોઈ મિષ્ુુ હસ્યા અને કહ્ુ,ં ‘‘તારે ા કાંઈાંિ

ોઈત ું હોય

તે મારી ાંાસે માંગ.''
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પ્રહયાદે
એમાનુ ં કશું

િાબ આપ્યો, ‘‘મારે રાજ્ય, સંાંમત્ત, સ્િગુકે યાંદ ુ નિન
ોઈત ું નથી. ીું હંમે્ાં તમારી

કરતો રીું અને મારું મન કદી તમારાથી યહ્ય ર

ાં હ્યક કરતો રીું તમને

પ્રેમ

ન થાય એિી ્મતત આાંો.''

ભગિાન મિષ્ુુએ કહ્ું ‘‘તથાસ્ત,ુ એવું

થ્ે.''

પ્રહયાદ જ્યારે ફરી મહેયે ાંહોં્યો, ત્યારે રાક, એને નિતો

ોઈ,

આશ્ચયુચદકત થઈ ગયો.
‘‘તને બહાર કોિે કાઢયો?'' એિે ાંુછ્ળુ.ં
‘‘ભગિાન મિષ્ુુ એ.'' બાળકે બ હ્યબ

સહ તાથી

િાવ્ળુ.ં

‘‘ત ુ મારી સામે એનુ ં નામ ન યઈ્.'' રાક બરાડયો. ‘‘એ તારો
ભગિાન મિષ્ુુ શ્વે તયાં? ચાય મને બતાિ.''
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‘‘એ તો બધે

શ્વે .'' બાળકે ઉત્તર આપ્યો.

‘‘શું આ થાંભયામાં ાંિ એ શ્વે ?'' રાકએ ાંુછ્ળુ.ં
‘‘હા, આ થાંભયામાં ાંિ એ શ્વે
યથઢતાાં હ્યિુક

!'' પ્રહયાદે બ હ્યબ

મિોાસથી અને

િાબ આપ્યો.

‘‘તો એને એ ઈ્શ્વે
દહરયયકૃયાંુએ

તે સ્િરૂાંે મારી સામે પ્રગટ થિા કહે.''

સ્ુ સાથી કહ્ું અને એિે એની તયિારથી એ થાંભયાને તોડી

નાખ્યો.
એ થાંભયાના ત હ્યટિા સાથે

એમાંથી એક મહા ભયાનક નિ બહાર

કહ્યદીને આવ્યો, ા અડધો માનિ અને અડધા મસિંહ સ્િરૂાંે

http://aksharnaad.com

Page 168 of 240

હતો, એનુ ં નામ

નરમસિંહ હત.ું દહરયય કૃયાંુ એની સામે મનઃસહાય થઈ ઉભો

રૂો, એ ડરી ગયો હતો અને એિે મદદ માટે દ હ્યમો ાંાડિા માંડી. ાંરં ત ુ કોઈ
આવ્ળું નહીં.
ોત

ોતામાં તો નરમસિંહ એક ઉંબર ાંર ઉભા રહી દહરયયકૃયાંુને

ઉંચકી યીધો અને એના ઘુટિો
ં
ાંર મુકી ને હાથના નખ િડે
ચીરી નાખ્યો. અને એ રીતે દહરયયકૃયાંુનો અંત આવ્યો.
ભગિાને પ્રહયાદને ાંોતા પ્રત્યે ઉંડા શ્રદ્ધા રાખિા બ્ય આમ્િાુદ
આપ્યા. દહરયય કૃયાંુના મ થત્ળુ બાદ, બધા
દે િોએ ફરી આ

રાક્ષસોનો ના્ કરાયો, અને

ગત ાંર ાંોતાનુ ં ્ાસન સ્થાપ્ળુ.ં આ

દદિસ સુધી બાળક

પ્રહયાદનુ ં નામ ભગિાનના મહાન ભતતોમાં ગિાય શ્વે .
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અધ્યાય ૧૨ - સાર :
ભગિાનને, પ્રેમ અને ભમતતને માગે, મેળિિા એ સ થી સરળ રીત શ્વે .
આ માગે

નાર રો

મનયમમત ાંોતાના ઈષ્ટદે િની, ફળ અને ાંુષ્ાંોથી ાં હ્યક કરે

શ્વે . અને પ્રભુની દકમતિના ભ નો ગાય શ્વે , અને કેટયીક સારી ટેિોને અનુસરે શ્વે .
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અધ્તયાયત–ત૧૩તક્ષઆત્રત-તક્ષઆત્રજ્ઞતવિભાગતયોગ
આભા : દાદાન, ીું ખાઈ ્કું ું ં અને ઉંશી ્કું ું ં, મિચારી ્કું ું ં અને િાત
કરી ્કું ું ં, ચાયી ્કું ું ં, દોડી ્કું ું ં, કામ કરી ્કું ું ં અને અભયાસ ાંિ
કરી ્કું ું ં. ાંરં ત ુ મારું આ ્રીર આ બાું કરિાનુ ં કેિી રીતે કિે શ્વે ?
દાદાન : આ આબું મિો, સ થષ્ષ્ટ કે બ્રહ્માંડ, ામાં આાંુું આ ્રીર ાંિ આિી
કય શ્વે . એ બાું

ાંાંચ મ હ્યળભ હ્યત તત્ત્િોનુ ં બનેટ ું શ્વે . આ તત્ત્િો શ્વે : ાં થથ્િી,

ળ, અક્ગન, િાળુ અને આકા્ અથાુત એક અયથૃય તત્ત્િ. આાંિે દ્ ઈમન્દ્રયો
અને ૧૧મું મન ધરાિીએ શ્વીએ. ામાં ાંાંચ જ્ઞાનોમન્દ્રયો : નાક, નભ, આંખ,
ત્િચા અને કાન, તથા ાંાંચ કમેમન્દ્રયો. મોઢુ,ં હાથ, ાંગ,

ુ ા અને
દ

નેનમન્દ્રયો

આિે શ્વે . આાંિે નાકથી સુશીએ
ં
શ્વીએ, નભથી સ્િાદ યઈએ શ્વીએ, આંખોથી
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ોઈએ શ્વીએ, ત્િચાથી સ્ાં્ુ અનુભિીએ શ્વીએ અને કાનોથી સાંભળીએ શ્વીએ.
આાંિે આ ઉાંરાંત યાગિીઓ ધરાિીએ શ્વીએ ા વારારા યુઃખ અને સુખ
અનુભિીએ શ્વીએ. આ સશળં આાંિાં ્રીરને કાયુ કરિા માટેન ુ ં આિૃયક એવું
બાું

એ આાંે શ્વે . (ગીતા ૧૩ : ૦૫-૦૬)

એ ્રીરને કામ કરિા માટેની

્મતત ાંુરી ાંાડે શ્વે . એને આાંિે પ્રાિને નામે ાંિ ઓળખીએ શ્વીએ. જ્યારે આ
પ્રાિ ્રીરને શ્વોડીને ચાીયો કય ત્યારે આાંિે મ થત્ળુ ાંામીએ શ્વીએ.
આભા : તમે કહ્ું કે ઈોર

આ સ થષ્ષ્ટનો સર્જક શ્વે . આાંિે એવું કઈ રીતે

કિીએ કે કોઈ ઈોર કે સર્જક હોય શ્વે ?
દાદાન : દરે ક સર્જન ાંાશ્વળ કોઈક તો સર્જક તો હોય

ને, અને તો

અમસ્તત્િમાં આિે, ખરું કે નહીં? કોઈકે અથિા તો કોઈ ્મતત એ
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ાં થથ્િી, ચંર, તારાઓ ઈત્યાદી બનાવ્યા હ્ે, આાંિે એને ઈોર કે સર્જક તરીકે
ઓળખીએ શ્વીએ.
આભા :

ો દરે ક િસ્ત ુનો કોઈ સર્જક હોય ાને આાંિે ઈોર કહીએ, તો એ

ઈોરને કોિે બનાવ્યો?
દાદાન : આ એક સરસ પ્રૃન શ્વે , આભા, ાંરં ત ુ એનો કોઈ

િાબ નથી. ઈોર

સદાથી અમસ્તત્િમાં શ્વે અને હમે્ાં રહે્ે. એને અનાદદ અને અનંત કહેિાય શ્વે .
આ ઈોર

દરે કનો સ્રોત શ્વે આધાર શ્વે , ાંરં ત ુ એ ઈોરનો કોઈ સ્રોત

િાતો

નથી !
આભા : તો ાંશ્વી આ ઈોર શ્વે કેિો, દાદાન? શું તમે એને િિુિી ્કો ખરા?
દાદાન : ઈોરને પ્રત્યક્ષ રીતે િિુિિો અ્તય શ્વે . એનુ ં િિુન માત્ર એના
ુ ોની કથાઓથી કે એ શું નથી તે દ્ાુિીને
િ
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એ થઈ ્કે નહીં. એના હાથો, ાંગો, આંખો, માથાં અને કાન સિુત્ર પ્રસરે યા શ્વે .
એ કોઈાંિ કતના આાંિાં ાિા ભ મતક અંગો મિના

ોઈ, અનુભિી અને

માિી ્કે શ્વે . એને આાંિાં ાવું ્રીર નથી, એના ્રીર અને ઈમન્દ્રયો અનેરા
શ્વે . એ ાંગ મિના ચાયી ્કે શ્વે , કાનો મિના સાંભળી ્કે શ્વે , બાું

કામ

હાથો મિના કરી ્કે શ્વે , નાક મિના સુશી
ં ્કે શ્વે , આંખો મિના

ોઈ ્કે શ્વે , મોં

મિના બોયી ્કે શ્વે અને નભ મિના ચાખી ્કે શ્વે . એના બધા

કાયયો  અય્ ભ હ્યત

હોય શ્વે . એની મહાનતા કોઈાંિ પ્રકારના િિુનથી બહારની શ્વે . ઈોરની હા રી
સિુત્ર અને સિુકાળે શ્વે , તેથી

એ આાંિાં બ હ્યબ

નનક શ્વે . (આાંિાં દયદયમાં

રહે શ્વે .) અને યહ્ય ર યહ્ય ર એના ધામમાં ાંિિસેયો શ્વે . એ સર્જનહાર શ્વે (બ્રહ્મા).
એ ાંાયનકતાુ શ્વે (મિષ્ુુ) અને એ

સંહારનાર ાંિ શ્વે (મ્િ), ત્રિે એકમાં

શ્વે (ગીતા ૧૩ : ૧૩-૧૬)
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કોઈ ાંિ નિ ઈોરનુ ં િિુન કેમ નથી કરી ્કતો તેના કારિને સ થી
ઉત્તમ રીતે કિવું હોય તો મીતાંની ાં હ્યતળીની કથા કિિી

ોઈએ.

૧૬.તમીઠાુંનીતપ ૂાળીત:
એક િાર એક મીતાંની ાં હ્યતળીના મનમાં આવ્ળું કે આ સામે દે ખાતો
સમુર કેટયો ઉંડો શ્વે તે કિવું

ોઈએ ાથી એ સ ને

િાિી ્કે એ તો ઉાંડી

અને એિે મોટાં મોટા જ્ઞાનીઓનો સંાંકુ કયયો , ાંિ એને
સંતોષકારક

િાબ ન મળયો. આખરે એિે કતે

કોઈ ાંાસેથી

ડહ્યબકી મારીને કિી

યાિિાનો મનશ્ચય કયયો . એ તો મારા ભાઈ, ઉાંડી અને દદરયે ાંહોંચી ડહ્યબકી
યગાિી ાંરં ત ુ થળું એવું કે એ તે દદરયામાં
િાિિા ાંાશ્વી ફરી
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િિુન કરવુ.ં ા એને સાચા દયદયથી ્ોધિા કય શ્વે તે ાંાશ્વો ફરતો નથી, અને
એનામાં

સમાઈ કય શ્વે . એની

હ્યઢ િાસ્તમિકતામાં ઓગળી કય શ્વે .

આાંિે બ્રહ્મને િિુિી ન ્કીએ. સમાધીમાં આાંિે એને અનુભિી
્કીએ ાંરં ત ુ સાચી સમાધીમાં
કરતાં

તાંની સાથે

આાંિાં મન, દુદ્ધદ્ધ ઈ. કામ

નથી. બાું ્ાંત થઈ કય શ્વે . ા બ્રહ્મને કિે તે સ્િયં

બ્રહ્મ બની

કય શ્વે . (ગીતા - ૧૮.૫૫) અને મ ન થઈ કય શ્વે , ા રીતે મીતાંની ાં હ્યતળી
સમુરમાં ઓગળી ગઈ અને ાંોતાની કથા કહેિા ાંાશ્વી ફરી
ઈોર કે બ્રહ્મને િિુિે શ્વે એની િાતો કરે શ્વે એને
એમને સાચો અનુભિ હોતો
્કાય-િિુિી ન

ન ્કી. ા યોકો

ોયા કયયાના દાિા કરે શ્વે

નથી. અને આ રીતે બ્રહ્મને કેિળ અનુભિી

્કાય.

આભા : તો ાંશ્વી આાંિે ઈોરને કિી અને સમન કેિી રીતે ્કીએ?
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દાદાન : તમે તમારી દુદ્ધદ્ધ અને મનના ઉાંયોગથી ઈોરને ન
કેિળ માન્દ્યતા અને શ્રદ્ધાથી

કિી ્કાય એને આત્મજ્ઞાનથી ાંિ કિી

્કાય. કેિળ આ એક માત્ર ઈોર

દરે ક નિના ્રીરમાં આત્મા કે પ્રાિ

તરીકે િસે શ્વે અને સ નો આધાર બને શ્વે . તેથી
ાંહોંચાડિી ન

કિી કો. એને

આાંિે કોઈાંિ નિને હામન

ોઈએ અને બધાને એક સમાન ગિીને

ચાયવું

ોઈએ.

(ગીતા : ૧૩-૨૮) કોઈને ાંિ ઈક ાંહોંચાડિી એ તમારા ાંોતાના આત્માને
યુઃખ આાંિા ાવું શ્વે . આાંિાં ્રીરમાંનો આત્મા

આાંિે માટે દરે ક િાતનો

સાક્ષી, માગુદ્ુક, આધાર, માિીગર અને મનયંત્રક શ્વે . (ગીતા : ૧૩-૨૨)
આભા : એક સર્જક અને તેના સર્જન િ્ચે ્ો તફાિત શ્વે ?
દાદાન : અવારૈતિાદની યથષ્ષ્ટથી એ બે િ્ચે કોઈ ફરક શ્વે

નહીં. તે બન્દ્ને એક

શ્વે . સર્જક અને સર્જન િ્ચે નો ફરક સ હ્યયુ અને તેના દકરિ િ્ચેના ફરક
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ાિો

શ્વે . ામને આત્મજ્ઞાન થળું શ્વે તેમને સર્જક અને સર્જન િ્ચેનો તફાિત

સમકઈ કય શ્વે . અને તેઓ સાક્ષાત્કાર મેળિનાર બને શ્વે . (ગીતા : ૧૩-૩૪)
આ સમ્ સ થષ્ષ્ટ એનુ ં

મિસ્તરિ શ્વે , અને આ બાું કેિળ એ સ્િયં

શ્વે . ઈોર

બન્દ્ને શ્વે સર્જક અને સર્જન, ાંાયક અને પ્રક, સંહારક અને એને તેનો મ્કાર.
એ આાંિી અંદર ાંિ શ્વે અને આાંિી ચોાંાસ ાંિ, એ આાંિી નનક શ્વે
આાંિાથી યહ્ય ર ાંિ અને એ સિુત્ર મિ્માન શ્વે .
ો તમારા ાંર ઈોરના આમ્િાુદ િરસે તો એ તમને

િાિ્ે કે તમે

િાસ્તિમાં કોિ શ્વો અને તમારી સાચી પ્રકથમત શું શ્વે .
આ એક કથા શ્વે ા આાંિને સમકિે શ્વે કે ાંરમાત્મા કેિી રીતે એક
વ્યમતતગત આભા (નિ) બનીને ાંોતાની ખરી પ્રકથમત ભ હ્યયી ્કે શ્વે અને
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ત્યારબાદ એ ાંોતાની સાચી પ્રકથમત કિિાના પ્રયત્નો કેિી રીતે કરે શ્વે . (ગીતા :
૧૩.૨૧)

૧૭.ત્ાકાહારીતિાઘત:
એક િાર એક ગભુિમત િાશિે એક શેટાંઓના ટોળાં ાંર ીમ
ુ યો કયયો .
એ અ્તત અને નબળી
ાંર કુદી તેિો

હતી. ાિી એ એના ્ીકાર

એને પ્રસિ થયો અને એક બ્ચાને

ગઈ. ાંેટ ું િાશનુ ં બ્ચું શેટાંઓ સાથે

ન્દ્મ આાંી તરત

મરી

ઉશ્વરિા યાગળુ.ં શેટાં શાસ ખાતા એટયે

એિે ાંિ શાસ ખાિાનુ ં ્ીખી યીાુ.ં એટટું

નહીં એિે અિા

ાંિ શેટાં ાિો

કરિા માંડયો. ધીમે ધીમે એ એક મિ્ાળકાય િાશ બની ગયો. એક દદિસ
અન્દ્ય એક િાશે એ ટોળાં ાંર ીમ
ુ યો કયયો . એ િાશે જ્યારે ટોળામાં આ શાસ
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ખાતા િાશને

ોયો તો એને બ હ્યબ

ાંકડયો તો એ શેટાં ાિા
ાંેયો

અિા

આશ્ચયુ થળુ.ં એિે દોડીને એ િાશને
કરિા યાગયો.

ગયી
ં
િાશ એને ખેંચીને નદી દકનારે યઈ ગયો અને કહ્ું : ‘‘આ

ાંાિીમાં તારી શ્વબી

ો, શું એ મારા ાિી

નથી, આ... યે તને ીું માંસનો

ટહ્યકડો આાંું ું ં, તે ખા.'' આટટું કહી એિે થોડું માંસ એના મોમાં મ હ્યતળુ.ં ાંરં ત ુ
એતો ફરી શેટાં ાિો

અિા

કરિા યાગયો. ધીમે ધીમે એને માંસ અને

યોહીનો સ્િાદ ભાવ્યો અને તે એને ખાિા યાગયો.
ત્યારે ાંેયા

ગયી
ં
િાશે એને કહ્ુ,ં ‘‘ ો હિે આાંિી િ્ચે ક્ો ફર

રૂો નથી. મારી ાંાશ્વળ ાંાશ્વળ આિ ીું તને

ગયમાં
ં
યઈ કઉં.''

આાંિે સ એવું માની બેતા શ્વીએ કે આાંિે, સમય અને કાળના
બંધનોમાં બંધાએટું આ ્રીર માત્ર શ્વીએ. િાસ્તિમાં આાંિે આ ્રીર નથી.
http://aksharnaad.com

Page 180 of 240

આાંિે તો આ ્રીરમાં રહેતો ્મતત્ાળી આત્મા શ્વીએ. અને આાંિે એ જ્ઞાન
એટયે કે સાચા અથુમાં આત્મજ્ઞાનને મેળિિાનુ ં શ્વે .
અધ્યાય - ૧૩ નો સાર :
આાંુું ્રીર એ બ્રહ્માંડનુ ં
અને ા બ્રહ્માંડમાં શ્વે તે

નાનુ ં સ્િરૂાં શ્વે . એને માંિંડ ાંિ કહેિાય શ્વે

આાંિાં માંિંડમાં ાંિ શ્વે . એ ાંાંચ મ હ્યળભ હ્યત તત્ત્િોનુ ં

બનેટ ું શ્વે , અને એનુ ં સંચાયન ાંરમાત્મા ના અં્રૂાં આત્મા કરે શ્વે . કોઈાંિ
સર્જન માટે એક સર્જક અને એક સર્જનાત્મક ્મતત આિૃયક શ્વે . એ ્મતતને
અથિા સત્તાને આાંિે જુ દા જુ દા નામોથી ઓળખીએ શ્વીએ. ામકે શ્રીકથષ્િ,
મ્િ, માં, માંતા, ઈોર, અીયા, ગોડ ાહોિા ઈ. આ ઈોરને માનિ મનથી
ોઈ, કિી, િિુિી કે સમન ્કાય નહીં. સર્જક ાંોતે

ાંોતાનુ ં સર્જન બને શ્વે

ા રીતે કાંાસમાંથી એનો તાંતિો અને િસ્ત્ર બનેટ ું હોય શ્વે .
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ુ ત્રયતવિભાગતયોગ
અધ્તયાયત–ત૧૪તગિ
આભા : દાદાન, કેટયીક િાર મારામાં આળસ આિી કય શ્વે , મને કામ કરિાનુ ં
મન

નથી થત,ું તો કેટયીક િાર ીું તરિરાટ અનુભવું ું ં? આવું કેિી રીતે

થત ું હ્ે?
દાદાન : આાંિે સ કોઈ ાંિ કાયુ કરિા માટે જુ દી જુ દી અિસ્થાઓ માંથી
ાંસાર થતા હોઈએ શ્વીએ. આ અિસ્થાઓ ાને

ુ ાંિ કહેિાય શ્વે તે ત્રિ
િ

ુ ની અિસ્થા ા સારાાંિાની અને
પ્રકારની હોય શ્વે . ામાં ાંહેયી શ્વે સત્િ િ
ઉત્તમ અિસ્થા હોય શ્વે . બીન શ્વે , ર સ કે ર ો
અિસ્થા હોય શ્વે અને ત્રીન શ્વે તમસ કે તમો
ખરાબ અિસ્થા શ્વે . આાંિે આાંિાં આ
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ુ ની અિસ્થા ા ઉત્કંતા ભરી
િ
ુ ની અિસ્થા ા આજ્ઞાનની કે
િ

ુ ો કે અિસ્થાને અનુરૂાં િતુન કરીએ
િ
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શ્વીએ. આાંિામાં આ
અન્દ્ય બે

ુ ો સંત ુયીત રીતે નથી રહેતા કોઈક િાર એક
િ

ુ
િ

ુ ોથી મિ્ેષ હોય શ્વે અને તેન ુ ં પ્રાધાન્દ્ય રહેટ ું હોય શ્વે .
િ

સત્ત્િ

ુ તમને ્ાંત અને સુખમય રાખે શ્વે . જ્યારે આ
િ

ુ સિયો ાંરી
િ

હોય ત્યારે વ્યમતત ્ાસ્ત્રોનો અભયાસ કરે શ્વે , એ કોઈને હામન નથી ાંહોંચાડતો
ુ નુ ં પ્રાધાન્દ્ય હોય
અને પ્રમાભિકતાથી કામ કરતો રહે શ્વે . જ્યારે તમારામાં ર ો િ
શ્વે ત્યારે તમે ધન અને સત્તા માટે યોભી બનો શ્વો. તમે ભ મતક સુખો
ભોગિિાના ધ્યે ય થી

કામ કરો શ્વો અને તમારી સ્િાથુ વ થમત્તને સંતોષિા

ુ મિ્ેષ હોય શ્વે
કાંઈાંિ કરિા તૈયાર થઈ કઓ શ્વો. જ્યારે તમારામાં તમો િ
- જ્યારે એક પ્રકારનુ ં અજ્ઞાન કે અંધકાર તમારો કબ્ ો યે શ્વે , ત્યારે તમારી
સાચા અને ખોટા અંગેની ઓળખ ચાયી કય શ્વે , અને તમે

ુ ાદહત પ્રવ થમત્તઓ
ન

કરિા યાગો શ્વો. આળસ તમારા ાંર હાિી થઈ કય શ્વે . તમે અક્કય િગરના
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અને બેકાળન ભયાુ કામો કરો શ્વો. તમને આધ્યામત્મક જ્ઞાનમાં સહે

રૂચી થતી

નથી (ગીતા : ૧૪ : ૦૫-૦૯)
આભા : શું પ્રકથમતના આ ત્રિ

ુ ોનુ ં આાંિાં ાંર મનયંત્રિ હોય શ્વે : દાદાન? કે
િ

ાંશ્વી આાંિે ા કાંઈ કરીએ તેના ાંર આાંુું
દાદાન : િાસ્તિમાં તો આ ત્રિ

ુ ો
િ

મનયંત્રિ હોય શ્વે ?

શ્વે ા આાંિી ાંાસે બધા

કમયો 

ુ ના પ્રભાિમાં હોઈએ ત્યારે
કરાિેશ્વે. (ગીતા - ૩.૨૭) જ્ યારે આાંિે સતો િ
આાંિે સત્કમયો 

કરીએ શ્વીએ; ર ો

ુ ના પ્રભાિથી આાંુું િતુન સ્િાથથી
િ

થઈ કય શ્વે અને કેિળ ાંોતાના યાભમાં હોય તેિા

કાયયો  કરીએ શ્વીએ, તમો

ુ ના પ્રભાિ હેતળ આાંિે આળસુ બનીએ શ્વીએ અને યુષ્કમયો 
િ
(ગીતાઃ૧૪ : ૧૧-૧૩) સાચા અથુમાં તો આાંિે આ ત્રિે
ોઈએ કારિ કે મનિાુિ કે મુમતતનો એ
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કરીએ શ્વીએ.

ુ ોથી ઉાંર ઉતવું
િ

માગુ શ્વે . (ગીતાઃ૧૪.૨૦)
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આભા : જ્યારે આાંિે આ ત્રિે

ુ ોથી ઉાંર ઉતીએ ત્યારે કેવ ું િતુન કરીએ
િ

શ્વીએ?
ુ ોથી ાંર થઈ
િ

દાદાન : આાંિે જ્યારે આ ત્રિે

ઈએ ત્યારે આાંિાં ાંર

સુખ અને યુઃખ એકે ની કોઈ અસર થતી નથી. સફળતા અને મનષ્ફળતા આાંિે
માટે સમાન

હોય શ્વે , અને આાંિે બધાને સ્િયંની ામ

ોઈએ શ્વીએ.

આિી વ્યમતત ઈોર સીિાય કોઈના ાંર આધાર રાખતી નથી.
આભા : આ ત્રિ

ુ ોથી મુતત થવું અને એમને ઓળંગી આગળ
િ

મુૃકેય હ્ે નહીં? દાદાન ીું આ ત્રિ
દાદાન : આ ત્રિ
કરીને એ થઈ

, ાંરંત ુ થોડા પ્રયત્નો

ો અજ્ઞાનના અંધકારમાં અટિાઈ રૂા શ્વો તો

તમારે સ પ્રથમ તો આળસને શ્વોડવું
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ુ ોથી ઉાંર કેિી રીતે ઉતી ્કુ?
િ
ં

ુ ોથી ાંર થવું સહેટ ું તો નથી
િ

રૂર ્કે શ્વે . તમે

વું બુબ

ોઈએ, તમારે ા કાંઈ કરિાનુ ં શ્વે તેને
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ટાળિાથી બચવું

ોઈએ અને અન્દ્યોને મદદરૂાં થિાનુ ં ્રૂ કરવું

આટટું કર્ો એટયે તમે એક સય્ માગે િળ્ો. તમે બ હ્યબ
બ હ્યબ

ોઈએ.

ઉત્કંતા સભર શ્વો.

ઉત્તેનત રહો શ્વો, તો તમારે તમારી સ્િાથુવ થમત્તઓ અને યોભને શ્વોડીને

અન્દ્યોને સહાય કરિી

ોઈએ ા તમને સય્ માગુ ાંર ચાયિામાં મદદ કર્ે.

એકિાર તમને સાચો રાહ મળી

્ે એટયે પ્રભુ પ્રત્યે ભમતત કેળિીને તમે ત્રિે

ુ ોથી ઉાંર ઉતિામાં સફળ થ્ો. શ્રીકથષ્િે કહ્ું શ્વે કેઃ ા મને પ્રેમ અને
િ
ભમતતથી ાં હ્યા શ્વે તે ત્રિ

ુ ોથી ઉાંર ઉતીને મારા સાક્ષાત્કાર માટેની યોગયતા
િ

પ્રાપ્ત કરે શ્વે . (ગીતા ૧૪-૨૬)
આ કથા ત્રિ
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ુ ોની પ્રકથમત અંગે સમકિે શ્વે :
િ
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૧૮.તત્રિતલટ
ું ૂ ારા.
એક િાર એક મુસાફર

ગયમાં
ં
થી ાંસાર થઈ રૂો હતો ત્યારે એને

ત્રિ ટટં હ્ય ારાઓએ ાંકડીને ટટં હ્ય ી યીધો. ત્યારબાદ તેમાના એક ટટં હ્ય ારાએ કહ્ુ,ં
‘‘આને હિે નિતો રાખિાનો કાંઈ અથુ શ્વે ખરો?'' એ એને તયિારથી મારિા
તો

હતો ત્યાં બીક ટટં હ્ય ારાએ એને રોતયો અને કહ્ું : ‘‘એને મારીને શું

ફાયદો થ્ે? એને આ ઝાડ સાથે બાંધી અહીં

શ્વોડી દો.''

ટટં હ્ય ારાઅઓ એને ઝાડ સાથે બાંધીને ચાીયા ગયા.
થોડા સમય ાંશ્વી ત્રી ો ટટં હ્ય ારો ાંાશ્વો ફયયો  અને મુસાફરને ઝાડથી
શ્વોડીને એિેકહ્ુ,ં ‘‘મારી સાથે ચાય ીું તને કહેર માગુ ાંર મ હ્યકી દઉં.''
બ હ્યબ યાંબો માગુ કાપ્યા બાદ તેઓ કહેર માગે ાંહોં્યા.
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ત્યારે મુસાફરે કહ્ુ,ં ‘‘ભાઈ તેં મારા ાંર બ હ્યબ

ઉાંકાર કયયો  શ્વે , ચાય ીું

તને મારે શરે યઈ કઉં.''
‘‘અરે નહીં!'' ટટં હ્ય ારાએ
ખબર ાંડી
એ

િાબ આપ્યો, ‘‘ીું ત્યાં ન આિી ્કુ,ં સૈમનકોને

્ે.''
ગય
ં
તે આાંિો સંસાર શ્વે . ત્રિ ટટં હ્ય ારા તે ત્રિ

ુ ો શ્વે : સત્િ,
િ

ુ ો, ઉત્તે નાઓ, અને આળસ. આ ત્રિે
ર સ અને તમસ અથાુત સય્ િ

શ્વે ા

આાંિાં આત્મજ્ઞાનને શ્વીનિી યે શ્વે . આળસ આાંિો ના્ કરિા માંગે શ્વે ,
ઉત્તે નાઓ, ઈ્શ્વાઓ આાંિાં ગમા-અિગમા અને રાગ વારેષ આાંિને આ
ુ ો આાંિને આાંિાં આળસ
સંસાર સાથે બાંધી રાખિા માંગે શ્વે . અને સય્ િ
અને ઉત્તે નાઓમાંથી શ્વોડાિે શ્વે . આ
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ુ ોની શ્વત્રશ્વાયા નીચે આાંિે ક્રોધ,
સય્ િ
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ુ ો આ સંસારના બંધોને ાંિ
મોહ, યોભ અને આળસથી બચીએ શ્વીએ. સય્ િ
ુ ો ાંિ આાંિને ટટં હ્ય ે તો શ્વે
ઢીયા કરિામાં મદદરૂાં થાય શ્વે . ાંરં ત ુ આ સય્ િ
. એ આાંિને ઈોર મિ્ેન ુ ં શુદ્ધ જ્ઞાન નથી અાંાિી ્કતા. એ કેિળ પ્રભુના
ધામનો માગુ ચીંધી ્કે શ્વે . આાંિે આ ત્રિે

ુ ોથી મુતત થઈને
િ

પ્રભુ

માટેના પ્રેમને ાંામી ્કીએ શ્વીએ.
અધ્યાય ૧૪ નો સાર :
આ પ્રકથમતએાંોતાનુ ં કાયુ મસદ્ધ કરિા આાંિને એના આ ત્રિ

ુ ો
િ

પ્રદાન કરે શ્વે - આાંે શ્વે . આાંિે કોઈાંિ રીતે કતાુ નથી - ભોગિનારા નથી,
ાંરં ત ુ આાંિને મન આાંી કાંઈાંિ કરિાની છૂટ આાંી શ્વે , સાચું કે ખોટું બન્દ્ને
કરિાની સ્િતંત્રતા શ્વે . ા આાંિાં કમયો  નક્કી કરે શ્વે અને તેના ફળ ભોગિિા
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ાંિ બાધ્ય કરે શ્વે . તમે
કથાંા મેળિી આ ત્રિે

ો પ્રમાભિક ાંિે પ્રયત્નો કરી, પ્રભુ ભતતી અને એમની
ુ ોની અસરથી મુતત થઈ ્કો શ્વો.
િ

ુ ુ ષોત્તમતયોગ
અધ્તયાયત–ત૧૫તપર
આભા : દાદાન, ીું આ બ્રહ્મા, ાંરમાત્મા, આત્મા, દે િી-દે િતાઓ અને નિ
િ્ચેનો ફરક બરાબર સમન નથી - મને

ચિિ
ં હ્ય
થઈ રહી શ્વે . શું તમે ફરી

િાર એ અંગે મને સમકિી ્ક્ો?
દાદાન : અિૃય, આભા, આ બધા એિા ્બ્દો શ્વે ા તારે સારી રીતે સમન
યેિા

ોઈએ.
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ાંરમાત્માને આાંિે ાંરમેોર, ાંરમ ાંુરુષ, માંતા, માં, ઈોર, ગોડ,
અીયા, મ્િ, કથષ્િ, બ્રહ્મ ઈ. અનેક નામોથી ઓળખીએ શ્વીએ. બ્રહ્મ ાંરમાત્મા

, દરે કનો સ્રોત અને આધાર શ્વે . એનાંથી ઉાંર બીજુ ં કાંઈ નથી.
આત્મા એ ાંરમાત્માનો

અં્ શ્વે . એ

મિસ્તરીને આખી સ થષ્ષ્ટ બને શ્વે

અને તેનો આધાર ાંિ.
દે િ-દે િીઓ ાિા કે મિષ્ુુ, બ્રહ્મા, ્ંકર અને એિા અસંખ્ય નામો
બ્રહ્મનુ ં

મિસ્તરિ શ્વે - એના

મિમિધ રૂાંો અને ્મતતઓ શ્વે .

વ્યમતતગત આત્મા કે નિ, ાિા કે આાંિે સ માનિ, પ્રાિીઓ અને
અન્દ્ય િસ્ત ુઓ સશળા દે િ દે િીઓનુ ં
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ાંરમાત્મા અને આત્મા કદી બદયાતો નથી એ અનાદી અને અનંત શ્વે .
સદાકાળ માટે શ્વે . દે િ-દે િીઓ આ ાંરમાત્મામાંથી
આળુષ્ય બુબ

આિે શ્વે અને એમનુ ં

યાંદ ુ હોય શ્વે . નિનુ ં આળુષ્ય ટહ્યંકું અને મયાુદદત હોય શ્વે .

આાંિે આ સ થષ્ષ્ટની સરખામિી એક વ થક્ષ સાથે કરીએ તો ાંરમાત્મા
શ્રીકથષ્િ આ વ થક્ષનુ ં મ હ્યળ શ્વે . બ્રહ્મ કે આત્મા એનુ ં થળ શ્વે . એનામાં અનેક મિોો એ
એની ડાળીઓ શ્વે . ્ાસ્ત્રો ાિા કે િેદ, ઉાંનીષદ અને ગીતા તેમ

ધમમાંદ,

તોરા, બાઈબય, કુરાન ઈ. એ એના ાંાંદડાં શ્વે , વ્યમતતગત નિો, ાંશુ,
પ્રાિીઓ, નિ

તં ુઓ ઈ. એ એના ફળ અને ાંુષ્ાંો શ્વે . હિે તને સમકય શ્વે ને

કે આ બાું એકબીક

ોડે કેિી રીતે સંકળાએટું શ્વે ?

આભા : સ હ્યયુ, ચંર, તારાઓ અને ્હો મિ. નુ ં શુ?
ં
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દાદાન : આ સમ્ સ થષ્ષ્ટ ામાં સ હ્યયુ, ચંર, તારાઓ આ ાં થથ્િી અને બાું
બ્રહ્માએ બનાવ્ળું શ્વે , એની કળિિી મિષ્ુુ કરે શ્વે અને એના મિના્નુ ં કાયુ
મહે્ કરે શ્વે . એટયે
્મતતના

રૂર યાદ રાખવું કે બ્રહ્મા મિષ્ુુ અને મહે્ એ બ્રહ્મની

ભાગો શ્વે . સ હ્યયુની પ્રકા્ અને ગરમી રૂાંી ્મતતઓ બ્રહ્મની

અને એ બ્રહ્મ ાંિ ાંરમાત્મા શ્રીકથષ્િનો
બાું

ભાગ શ્વે . ઋષીઓ

અન્દ્ય કાંઈ નહીં ાંરં ત ુ ાંરમેોર શ્રીકથષ્િનો

અદં ર અને સ ની બહાર ાંિ શ્વે . એ સ્િયં
બન્દ્યા શ્વે . એ સ્િયં

શ્વે .

િાિે શ્વે કે આ

અં્ શ્વે . શ્રીકથષ્િ

આ બાું શ્વે . એ એક

સ ની
અનેક

રૂર ાંડે ત્યારે ધમુની ફરી સ્થાાંના માટે માનિ અિતાર

યઈ ાં થથ્િી ાંર આિે શ્વે . (ગીતા ૪ : ૦૭-૦૮)
આ્રે ૫૧૦૦ િષુ ાં હ્યિે ાંરમાત્મા સ્િંય શ્રીકથષ્િના અિતારે આ ાં થથ્િી
ાંર આવ્યા હતા.
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૧૯.તબાળકૃષ્તિનીતક્ા.
બાળકથષ્િ સાથે એનો મોટોભાઈ બયરામ હતો. બન્દ્ને ગોકુળમાં સાથે
રમતા. કથષ્િને

ન્દ્મ આાંનાર મા હતાં દે િકી અને એના માંતાનુ ં નામ હત ું

િસુદેિ. એટયે કથષિ
િાસુદેિ તરીકે ાંિ ઓળખાય શ્વે . કથષ્િએ ાંોતાનુ ં
્
બાળાંિ માં ય્ોદા સાથે

મિતાવ્ળુ.ં કથષ્િ અને બયરામ બન્દ્ને ગોકુળની

ગોાંીઓના માનીતા હતા. બયરામની માં હતી રોદહિી. ય્ોદા અને રોદહિી
બન્દ્ને બાળકોને બ હ્યબ

ચાહતી, એમને ભાતભાતના રં ગીન િસ્ત્રોથી સકિતી.

કથષ્િને ાંીળા િસ્ત્રો અને માથે મોરમુકુંટ ાંહેરાિતી અને બયરામને
ભુરા િસ્ત્રો. બન્દ્ને ભાઈઓ આખો દદિસ ગોાં બાળોને મમત્ર બનાિી રમયા
કરતા. શુુ ખરું તેઓ મુૃકેયીઓને
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એક દદિસ તેઓ બહાર ગોાંબાળો સાથે કાદિમાં રમી રૂા હતા.
એકબીક ાંર કાદિ ઉડાડી બ હ્યબ
ગોાંબાળે

ગંદા થયા હતા. રમતા રમતા એક

ઈને ય્ોદાને ફરીયાદ કરી કે કથષ્િ માટી ખાઈ રૂો શ્વે . ય્ોદા

દોડીને આિી અને કથષ્િ ાંર

સ્ુ સે થઈ. એિે ગામની ગોાંીઓ ાંાસેથી એિી

ાંિ ફરીયાદ સાંભળી હતી કે કથષ્િ તેમના શરમાંથી માખિની ાંિ ચોરી કરતો
હતો.
એિે કથષ્િને ાંકડીને

સ્ુ સાથી ાં હ્યછ્ ળુ.ં ‘‘શું તે ખરે ખર માટી ખાધી શ્વે ? મે

તને કેટયીિાર કહ્ું કે, મોમાં ગમે તે મ હ્યકવું નહીં!''
કથષ્િને ય્ોદા કોઈ મ્ક્ષા કરે તે ગમત ું નહીં, એટયે એિે માતા
ય્ોદાને રીઝિિાનુ ં નક્કી કરી એક રમત કરી. એિે એનુ ં મોઢુ ં ખોયીને
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ય્ોદાને બતાવ્ળું અને કહ્ુ,ં ‘‘ ો માં મેં તો કશું

ખાાું નથી આ ગોાં બાળો

જુ ઠું બોયી મને હેરાન કરે શ્વે .''
ય્ોદાએ કથષ્િના મોં માં

ોળુ.ં ત્યાં તો એને આખા બ્રહ્માંડના દ્ુન

થયા - ાં થથ્િી, સ હ્યયુ, ચંર અને તારાઓ આકા્માં તરતા દે ખાયા - આ બાું
એના મોમાં હત.ું એને તરત

ભાન થળું કે કથષ્િ તો ભગિાન મિષ્ુુના

અિતાર શ્વે અને એને ાંગે ાંડિા

તી હતી. ાંરં ત ુ બાળકથષ્િ એવું ઈ્શ્વતા

નો'તા, એને તો કોઈ એક માં એના બાળકને ચાહે તેમ ય્ોદા એને ચાહે એટટું
ોઈત ું હત.ું રાક્ષસોનો ના્ કરિા એ ાં થથ્િી ાંર કોઈાંિ રૂાંે આિી ્તયા
હોત ાંરં ત ુ એમિે તો એિા માતામાંતા ામિે પ્રભુને બાળક તરીકે મેળિિા
શિી તાંસ્યા કરી હતી તેમને સંતોષિા હતા. બાળકથષ્િને તરત

ભાન થળું કે

એિે કરે યી રમત એ એક મોટી ભ હ્યય હતી!
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તરત

એિે ાંોતાની માયાથી ય્ોદા આ બાું

રમત રમી. અને બીન

ભુયી કય એિી

ક્ષિે ય્ોદાએ કિે સામાન્દ્ય રીતે ાંોતાના ાંુત્રને

ખોળામાં બેસાડયો હોય એવું એને યાગળું અને એ બ્રહ્માંડ દ્ુનની િાત ભુયી
ગઈ.
તને જ્યારે સમય મળે ત્યારે કથષ્િની ગોાંીઓ સાથેની રમત અને એના
ગોકુળ વદાિનમાં
ંથ
કરે યા ાંરાક્રોની કથા તારે રસાં હ્યિુક િાંચિી

ોઈએ.

ભગિાન આ ાં થથ્િી ાંર સંત-મહાત્મા તરીકે ાંિ આાંિાં અજ્ઞાનને યહ્ય ર
કરિા અિતરે શ્વે . આિા

એક સંતની કથા આાંિે હિે

ોઈએ :

૨૦.તશ્રીતરામકૃષ્તિનીતક્ા.
એકિાર ભગિાન ાં થથ્િી ાંર રામકથષ્િના રૂાંે અિતયાુ . તેઓ ાંમશ્ચમ
ુ રી ૧૮૩૬ ના રો
બંગાળના કમરાંુકુર નામના ગામે ૧૮ મી ફેબ્રઆ
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તને

િાિેય શિી ખરી કથાઓ, સ્િામી મિિેકાનન્દ્દે યખેય, ‘‘શ્રી રામકથષિની
્

કથા-િાતાુઓ'' એ ાંુસ્તકમાંથી

યીધેયી શ્વે . સ્િામી મિિેકાનંદ એમના સ થી

પ્રખ્યાત ્ીષ્ય હતા. સ્િામી મિિેકાનંદ ૧૮૯૩ માં અમેરીકા

નારા સ પ્રથમ

સંત હતા. તેમિે ન્દ્ળુયોકુ માં ‘િેદાંત સોસાયટી'ની સ્થાાંના કરી હતી.
રામકથષ્િ બ હ્યબ

સાયુ નિન નવ્યા - ાંોતાની રો ની ભો ન અને

અન્દ્ય આિૃયકતાઓ માટે ઈોર ાંર

આધાર રાખતા. એઓ કદી ધન

સ્િીકારતા નહીં. એમિે ્ારદામાં સાથે યગન કયાુ હતા અને તેમને ાંોતાની માં
તરીકે
‘‘તમારે

ગિતા, એમને કોઈ બાળક ન હતા. ્ારદા માં એમના મ્ષ્યોને કહેતા:
ો મનની ્ાંતી

બદયે તમારી ભ હ્યયોનુ ં
તમારું

ોઈતી હોય તો કદી કોઈની ભ ય
હ્ય ો

ો્ો નહીં, તેને

અિયોકન કર ો. કોઈ ાંરાળું નથી; આ આબું

ગત

શ્વે .'' ્ારદા માં એ એમના મ્ષ્યનો એિી ચેતિિી ાંિ આાંી હતી કે
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ાંુરુષો અને સ્ત્રીઓ એ એકબીકની િાુ નનક રહેવ ું

નહીં. ાંશ્વી ભયેને તે

ઈોર ાંોતે ાંિ સ્ત્રી કે ાંુરુષને રૂાંે કેમ ન હોય. રામકથષ્િ માં કાયીની ાંોતાના
ઈષ્ટદે િ તરીકે ાંુક કરતાં ા કયકત્તામાં દભક્ષિેોર મંદીરમાં બીરાાયા શ્વે . આ
મંદીર આા ાંિ ત્યાં

શ્વે .

અધ્યાય ૧૫ નો સાર :
આ સ થષ્ષ્ટ હમે્ાં બદયાતી રહે શ્વે અને એ કાયમ માટે ટકતી નથી. એનુ ં
આળુષ્ય મયાુદદત
એ બધા

હોય શ્વે . બ્રહ્મ કે આત્મા કદી બદયાતા નથી. તે ્ાોત શ્વે .

કારિોનુ ં મ હ્યળ કારિ શ્વે . કથષ્િને આાંિે ાંરબ્રહ્મ કે ાંરમાત્મા તરીકે

http://aksharnaad.com

Page 199 of 240

ાંિ ઓળખીએ શ્વીએ. એમને આાંિા ાંરમતત્ત્િ તરીકે ાંિ કિીએ શ્વીએ.
કારિ એમનો અન્દ્ય કોઈ મ હ્યળ સ્રોત નથી. એ સ્િયં
મિોનુ ં સશળં આ બ્રહ્મમાંથી
ાંરના સશળા નિ,

આ બ્રહ્મનુ ં મ હ્યળ શ્વે . આ

સકય
ુ શ્વે . આ સંાં હ્યિુ યથૃયમાન

તં ,ુ પ્રાિીઓ, વ થક્ષો ઈ. સર્જનહાર બ્રહ્માએ

ગત અને તે
બનાિેયા શ્વે ;

એમનુ ં ાંાયન મિષ્ુુ કરે શ્વે અને એમનો મિના્ મ્િ કરે શ્વે .
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ુ તસુંપદતવિભાગતયોગ
અધ્તયાયત–ત૧૬તદે િાસર
આભા : ીું મારા િગુમાં જુ દા જુ દા પ્રકારના િતુનિાળા મિ્ાથથીઓને

ોઉં ું ં.

દાદાન, આાંિી આસાંાસ આિા જુ દા જુ દા િતુનો િાળા કેટયા પ્રકારના યોકો
હ્ે?
દાદાન : સામાન્દ્ય રીતે આ

ગતમાં માત્ર બે

પ્રકારના યોકો હોય શ્વે સારા

અને ખરાબ (ગીતા : ૧૬.૬) મોટા ભાગના યોકોમાં બન્દ્ને પ્રકારના
ઓશ્વો અં્ે હોય
અને ખરાબ
આભા :

શ્વે . તમારામાં સારા

ુ ો િત્તે
િ

ુ ો િધારે હ્ે તો તમે સારા ગિા્ો,
િ

ુ ો િધારે હ્ે તો ખરાબ ગિા્ો.
િ

ો મારે એક સારી વ્યમતત બનવું હોય તો મારે કયા

ુ ો કેળિિા
િ

ોઈએ?

http://aksharnaad.com

Page 201 of 240

દાદાન : તમારું પ્રમાભિક હોવું બુબ
અને સત્યિાદી હોિા

અગત્યનુ ં શ્વે તે ઉાંરાંત તમે અદહિંસક

ોઈએ. તમારો સ્િભાિ ્ાંત અને ક્રોધ મિનાનો હોિો ાંિ

રૂરી શ્વે . અન્દ્ય આિૃયક

ુ ો શ્વે , દયાભાિ, યોભી ન હોવુ,ં નમ્ર રહેવ,ું
િ

સામાની ભુયોને માફ કરિી, નકામાં ટોળટપ્ાંાં ન કરિા, આ બધા
ુ ો ગિાય શ્વે કારિ એ
િ
આભા : એિા કયા ખરાબ

દદવ્ય

તમને ઈોર તરફ દોરી કય શ્વે .
ુ ો શ્વે ાને મારે ટાળિા ોઈએ?
િ

દાદાન : દં ભ - અથાુત તમે ા નથી તેિા શ્વો એવું દ્ાુિવું - એિો, દે ખાિ
કરિો, જુ ઠું બોયવુ,ં શમંડી અને અભભમાની હોવુ,ં અન્દ્યોની ઈષ્યાુ કરિી, સ્િાથથી
બનવું માત્ર ાંોતાનુ ં
અન્દ્યોના સારાં
બધા

ખરાબ

દહત

ુ ા હોવુ,ં એટયે કે
ોવુ,ં યોભી અને ક્રોધી હોવુ,ં ન િ

ુ ો કે કાયયો ની કદર ન કરિી, ઉ્ંડ અને દહિંસક બનવું - આ
િ
ુ ો શ્વે કારિ એ આાંિને ઈોરથી યહ્ય ર યઈ કય શ્વે . - આ
િ

http://aksharnaad.com

Page 202 of 240

બધા

ખરાબ

ુ ો આાંિી ાંડતીના કારિે બને શ્વે . અને આાંિને ાંારાિાર
િ

મુૃકેયીઓમાં મુકે શ્વે . ા યોકો આિા ખરાબ
કદી ન બનાિિા - તેમની નનક ાંિ

ુ ોિાળા હોય તેમને મમત્રો
િ

વું નહીં. - તેમનાથી હમે્ાં યહ્ય ર

કારિ તેમને શું કરવું અને શું ન કરવું એનુ ં ભાન હોત ું

રહેવ ું

નથી. ા તમારું ભટું

કરે , તેમને મદદ કરી તેમના હમે્ાં ઋિી રહો - તેમને અહોભાિથી જુ ઓ ાંશ્વી
તે ભયે મોટા હોય કે નાના, તિંગર હોય કેગરીબ. તમે જ્યારે આવું નથી કરતા
તો સ થી મોટું ાંાાં કરો શ્વો અને એિા ાંાાંમાંથી છૂટિાનો કોઈ માગુ હોતો
નથી.
ઈ્શ્વાઓ, ક્રોધ અને યોભ બુબ

નુકસાનકારક હોય શ્વે . શ્રીકથષ્િએ આ

ત્રિેને સ થી મહાન નરક તરીકે ઓળખાવ્યા શ્વે . (ગીતા - ૧૬.૨૧)
આ કથા તમને સમકિ્ે કે યોભને કારિે યુઃખ કેિી રીતે આિે શ્વે :
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૨૧.તશ્વાનતઅનઆતહાડકુું ત:
એક દદિસ એક ોાનને એક મઝાનુ ં હાડકું મળી ગળુ.ં એિે એને ાંોતાનાં
મોમાં ઉતાિી યીાું અને એક એકાંત

ગયા ્ોધીને, ત્યાં બેસીને એ થોડા સમય

માટે ાંેયાં હાડકાને ચુસતો-ચાિતો રૂો. ાંશ્વી એને તરસ યાગી એટયે એ
હાડકાને મોમાં યઈ નનકના તળાિે ાંહોં્યો. ત્યાં તળાિના ાંાિીમાં એક અન્દ્ય
કુતરાને મોમાં હાડકાં સાથે

ોયો. એને યોભ થયો, એ એવું ઈ્શ્વિા યાગયો કે

ાંેયા કુતરા ાંાસેથી ાંિ એ હાડકાંને શ્વીનિી યે. એિે ાંેયા કુતરાને ડરાિિા
ોર

ોરથી ભસિા માંડળુ.ં અને શું થળું ખબર શ્વે ? એનુ ં ાંોતાનુ ં

હાડકું

મોમાંથી સીાું તળાિના ાંાિીમાં ાંડી ગળુ.ં ોાનને ાંોતાની ભુય સમકઈ ાંરં ત ુ
ત્યાં સુધીમાં તો બ હ્યબ મોડું થઈ ગળું હત.ું
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યોભનો અંત ત્યારે

આિે જ્યારે તમે ા તમારી ાંાસે શ્વે તેનાથી

સંતોષ મેળિો. એક સંતોષી નર સદા સુખી હોય શ્વે . એક યોભીઓ નિનમાં કદી
સાચું સુખ અને ્ાંતી મેળિી ્કતો નથી.
આભા : મને શું કરવું અને શું ન કરવું એની સમ

કેિી રીતે ાંડે?

દાદાન : ્ાસ્ત્રોમાં સુચિેયા માગે ચાયવુ,ં અને તે માટે સંતો, ઋષીમુનીઓ અને
િડીયો ામિે આ ્ાસ્ત્રોને કયયાં શ્વે , તેમનો અભયાસ કયયો  શ્વે , તેમના સુચનો
અનુસારનુ ં િતુન કરવુ.ં હમે્ાં ઈોર ાંર શ્રદ્ધા રાખિીઅને માં બાાં તેમ
ુ ુ નોનુ ં કહ્ું કરવુ.ં
ર
આાંિે ામ બને તેમ િધારે સારા
ોઈએ, ાંરં ત ુ કોઈ એવું નથી હોત ું ામાં બધા

ુ ો અને સારી ટેિો કેળિિી
િ
સારા

ુ ો હોય અને ખરાબ
િ

ટેિો એકે ન હોય. સામાન્દ્ય રીતે, સારા અને નરસા બન્દ્ને
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ુ સંાંન્દ્ન હોય એવું
આાંિને આાંતો હોય શ્વે . એટયે કોઈ એક વ્યમતત સિુ િ
બનત ું નથી.
રોાંદીની આ કથામાંથી આાંિે આ સત્યને સમન ્કીશુ.ં
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૨૨.તદ્રોપદીનીતક્ા.
રોાંદી ાંાંચ ાંાંડિોની ાંત્ની હતી. એના ાંાશ્વયા
ઋષીની દીકરી હતી એ બુબ

ન્દ્મમાં એ એક

સુદ
ં ર અને સુ્ીય કન્દ્યા હતી ાંરં ત ુ એના ાં હ્યિુ

ન્દ્મોના કાયયો ને કારિે એના યગન થઈ ્તયા નો'તા. તે કારિે એ બ હ્યબ
હતી. તેથી

એિે ભગિાન મ્િને રીઝિિા તાં આદળુ.ું બ હ્યબ

યુઃખી

યાંબા સમય

સુધીની શોર તાંશ્ચયાુ બાદ ભગાિન મ્િ એના ાંર પ્રસન્દ્ન થયા અને એમિે
િરદાન માંગિા

િાવ્ળુ.ં એિે એક એિા ાંમતની માંગિી કરી ા બુબ

ધામમિક, બળિાન, શુરિીર યોદ્ધો, સુદ
ં ર અને નમ્ર સ્િભાિનો હોય. ભગિાન
મ્િ તો તથાસ્ત ુ કરીને ચાીયા ગયાં.
ત્યારબાદના

ન્દ્મમાં એના યગન ાંાંચ ાંાંડિો સાથે થયા, ાંરં ત ુ તે

આિી ાંદરમસ્થમતમાં બુ્ ન હતી. એ
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ન્દ્મમાં ર ાંદી શ્રીકથષ્િની ાંિ મહાન
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ભતત હતી, અને શ્રી કથષ્િ તો અંતયાુમી હતા, તેઓ સ ના ભ હ્યત, િતુમાન અને
ભામિના કિનારા હતા. એમને રોાંદીની ાંીડા સમકઈ ગઈ. અને એમિે
ર ાંદીને એના ાંાશ્વયા
તેં િિુિેયા

ન્દ્મની શટના

િાિી. શ્રી કથષ્િએ એ ાંિ

ુ ો કોઈ એક વ્યમતતમાં હોય એવું તો અ્તય
િ

િાવ્ળું કે

શ્વે , અને તેથી

એિે આ નિનમાં ાંાંચ ાંમતઓ સાથે યગન કરિા ાંડયા, ા દરે કના

ુ ો
િ

એની માંગિી મુ બના શ્વે .
શ્રી કથષ્િના આિા કથાનક અને તારિ બાદ ર ાંદી તેના માબાાંે તેમ
ાંાંચ ાંાંડિો એ આ ાંદરમસ્થમતનો સહષુ સ્િીકાર કરી યીધો અને ત્યાર બાદ
તેઓ સુખ-્ાંતીથી નવ્યા. આ કથાનો સાર એ
ઈ્શ્વા મુ બના બધા
મળે તેમાં સંતોષ માનીને
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શ્વે કે કોઈાંિ વ્યમતત ાંોતાની

ુ ોિાળા ાંમત કે ાંત્ની મેળિી ્કે નહીં, માટે એિે ા
િ
નિિાનુ ં ્ીખવું

ોઈએ. કોઈાંિ વ્યમતત સંાં હ્યિુ
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હોઈ ન ્કે.
અધ્યાય ૧૬ નો સાર :
સામાન્દ્ય રીતે બે પ્રકાર ના
અને ખરાબ કે આસુરી

યોકો હોઈ ્કે : સારા કે દૈ િી

ુ ોિાળા
િ

ુ ો િાળા. મોટાભાગના યોકોમાં બન્દ્ને પ્રકારના
િ

ુ
િ

િધતે-ઓશ્વે અં્ે હોય શ્વે . આધ્યામત્મક પ્રગમત માટે એટયે કે મુમતતના માગુ
નારાઓએ ખરાબ ટેિોને શટાડિી
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ોઈએ અને સારા

ુ ોને કેળિિા
િ

ોઈએ.
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અધ્તયાયત–ત૧૭તશ્રધ્તધાત્રયતવિભાગતયોગ
આભા : દાદાન, મારે કેિો ખોરાકખાિો, તેની કેિી રીતે ખબર ાંડે?
દાદાન : આભા, ખોરાક ત્રિ પ્રકારના હોય શ્વે (ગીતા : ૧૭.૦૭-૧૦) ા ખોરાક
ુ ો, તાકાત, તંયુરસ્તી, સુખ અને આનંદ આાંે તે રસાળ,
યાંદ ુ આળુષ્ય, સય્ િ
સુિ
ં ાળા, સ્િસ્થ અને ાંોષક હોય શ્વે . આિા તંયુરસ્તી ભયાુ ખોરાકો સ થી ઉત્તમ
શ્વે . અને એ બધા ાંોષક અને સાત્િીક ખોરાક તરીકે ઓળખાય શ્વે .
ા ખોરાક િાુ ાંડતા કડિા, ખાટા, ખારા, ગરમ, તેયથી યથબથ અને
તેકબી હોય તેમને રા સીક કે ખાિા ન

ોઈએ તેિા ખોરાક કહી ્કાય. આિા

સત્િદહન ખોરાક તંયુરસ્તી માટે નુકસાનકારક શ્વે . તે રોગોને નોતરે શ્વે અને
તેમને ્તય હોય ત્યાં સુધી ટાળિા
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ોઈએ.
Page 210 of 240

ા ખોરાક સારી રીતે રં ધાએયા ન હોય, બગડેયા હોય, બેસ્િાદ હોય,
િાસી હોય, દાઝી ગયેયા હોય, અશુદ્ધ હોય (ામ કે માંસ-મદદરા) એ બધા
તામમસક ખોરાક કહેિાય એ બધા ખોરાકને અયોગય કહી ્કાય અને તેમને કદી
ન ખાિા.
આભા : મારે અન્દ્યો સાથે િાતચીત કેિી રીતે કરિી

ોઈએ?

દાદાન : કદી જુ ઠું ન બોયવુ,ં કતોર, કડિા અને ગાળો ભયાુ ્બ્દો કદી ન
િાાંરિા, કોઈનુ ં અાંમાન ન કરવુ,ં િાિી હમે્ાં સ મય, મ થયુ ઉાંયોગી અને
સાચી હોિી

ોઈએ. (ગીતા ૧૭.૧૫) ા નરમા્ અને આદરાં હ્યિુક બોયે શ્વે , તેને

સ ાંસંદ કરે શ્વે , તે સ ના દયદય નતી યે શ્વે . એક ડાૂામાિસે
મદદરૂાં થવું હોય તો સાચું
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બોયવું

ો કોઈને

ોઈએ અને તે સત્ય કડવું યાગે તેવ ું હોય
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તો ચ હ્યાં

રહેવ ું

ોઈએ. ામને આિૃયકતા શ્વે તેમની મદદ કરિી એ આાંિો

ધમુ શ્વે .
આભા : મારે અન્દ્યોને મદદ કેિી રીતે કરિી?
દાદાન : આાંિાંથી ઓશ્વા ભાગય્ાળી હોય, ાઓ અસહાય હોય તેિા દરે કને
આાંિે બનતી મદદ કરિી એ આાંિી ફર

શ્વે . ાને ાંિ

રૂર હોય તેિા

દરે કને મદદ કરિા તત્ાંર રહો, ાંરં ત ુ તેના બદયામાં ક્ાંની ાંિ અાંેક્ષા
રાખિી નહીં. ધનનો કોઈ સ થી ઉત્તમ ઉાંયોગ હોય તો તે દાન કરિામાં રહેયો
શ્વે . અને તે

ધનને િાાંરિાનો એક માત્ર માગુ શ્વે . આ દાનનો સાચો મદહમા

ત્યારે શ્વે જ્યારે

મિાં હાથે થયેયા દાનની કિ ડાબા હાથને ાંિ ન થાય.

કોઈાંિ સારા કાયુમાં આાંિે બનતી બધી
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રીતોથી મદદ કરિી

ોઈએ.
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આાંિને ા કાંઈ મળળું શ્વે એ આ
ચ હ્યકિિા

ગત ાંાસેથી

ગતને ાંાું ં આાંીએ એનાથી ઉત્તમ કશું નથી. ાંિ એ ધન કુમાગે

કમાયેટ ું ન હોય તેન ુ ં ધ્યાન રાખિાની
સુાંાત્રને

મળળું શ્વે તો એ ઋિ

હોય તે

િાબદારી તમારી શ્વે . અને એ દાન

ોવું ાંિ તમારે માટે આિૃયક શ્વે . (ગીતા ૧૭: ૨૦-૨૨)

આભા :

ો આાંિે સાચા દયદયથી પ્રાથુના કરીએ તો શું ઈોર આાંિને ા

કાંઈાંિ

ોઈએ તે આાં્ે?

દાદાન : ઈોરમાં રાખેયી સંાં હ્યિુ શ્રદ્ધા
ાંશ્વી કશું

બધાં કાયયો  ાંાર ાંાડે શ્વે . શ્રદ્ધા રાખ્યા

અ્તય નથી. શ્રદ્ધા તો ચમત્કારો કરી ્કે શ્વે . કોઈાંિ કાયુ ્રૂ

કરતા ાંહેયાં ાં હ્યિુ શ્રદ્ધા ધરાિિી

ોઈએ. ગીતામાં

િાવ્ળું

શ્વે કે

ો

આાંિે હમેં્ા ઈોરની સંાં હ્યિુ શ્રદ્ધાંથી પ્રાથુના કરતા રહીએ તો આાંિે ાની
ાંિ ઈ્શ્વા કરીશું તે આાંિને અિૃય મળ્ે
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(ગીતા : ૧૭.૦૩) તમારે શું
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બનવું શ્વે તે અંગે

ભચિંતન કરતા રહો, તો તમારા બધાં

હિે આાંિે એક કાગડો અને તેની શ્રદ્ધા મિ્ેની કથા

સ્િપ્ન સાકાર થ્ે.

ોઈએ :

૨૩.તારસ્તયોતકાગડો.
ઉનાળાનો દદિસ હતો. એક કાગડો બ હ્યબ

તરસ્યો થયો હતો. ાંાિીની

્ોધમાં એ આમતેમ બ હ્યબ રખડયો. ાંરં ત ુ એને ાંાિી તયાંએ ન મળળુ.ં નદી,
તળાિ, ઈ. બધા
િધતી

સુકાઈ ગયા હતા. કુિાનુ ં ાંાિી ઉંડુ હત.ું કાગડાની તરસ તો

તી હતી. એ આમતેમ ફાંફાં મારતો

રૂો. હિે તો તરસ સાથે એને

થાક ાંિ ાં હ્યષ્કળ યાગયો.
અંતે એને યાગળું કે હિે મોત નનક

શ્વે . અને એિે ઈોરને યાદ કરી

એને ાંાિી માટે પ્રાથુના કરિા યાગયો. અને એને એક શર ાંાસે ાંડેયો ાંાિીનો
કું ો દે ખાયો. આ

ોઈ એને બ હ્યબ આનંદ થયો. એને યાગળું કે એમા ાંાિી હોવું
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ોઈએ. ાંિ જ્યારે એિે
મનરા્ થયો. એ ાંાિીને
નો'તી. એ બુબ

ોળું કે ાંાિી તો કુંકની સાિતળીએ શ્વે એટયે એ ફરી
ોઈ ્કતો હતો ાંરં ત ુ એની ચાંચ ત્યાં સુધી ાંહોંચતી

ઉદાસ થઈ ગયો અને મિચારિા યાગયો કે એ ાંાિી સુધી
ોળું કે કુંકની

કેિી રીતે ાંહોંચી ્કે. અચાનક એને કાંઈક સ હ્યઝ્ ળુ.ં એિે

આસાંાસ ધિાં કાંકરા િેરાયેયા ાંડયા શ્વે . એિે તો એક ાંશ્વી એક કાંકરા
ાંોતાની ચાંચથી ઉંચકીને કુંકમાં નાંખિા માંડયા. ધીરે ધીરે ાંાિી ઉાંર આિિા
યાગળું અને થોડા

સમયમાં તો કાગડાની ચાંચ ાંાિી સુધી ાંહોંચી ગઈ. એિે

ધરાઈને ાંાિી ાંીાુ,ં ઈોરનો ાંાડ માન્દ્યો અને ત્યાંથી ઉડી ગયો.
માટે
એ

એિી કહેિત શ્વે ને કે ‘‘મન હોય તો માળિે

કળુું ા આાંિાં સ એ કરવું

શ્રદ્ધા હતી કે એની પ્રાથુના
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િાઈ'' કાગડાએ

ોઈએ. એિે પ્રયત્ન કરિાનુ ં શ્વોડળું નહીં. અને

રૂરથી ફળ્ે .
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એિી

એક બીન સરસ કથા શ્વે :

૨૪.તસસલાતઅનઆતકાચબાનીતક્ા.
કાચબાની ગતી હમે્ાં ધીમી

હોય શ્વે . એનો મમત્ર સસયો શિીિાર

એની ઝડાં અંગે એના ાંર હસતો. એક દદિસ કાચબો ાંોતાનુ ં િારંિારનુ ં
અાંમાન સહી ન ્તયો અને એિે સસયાને ાંડકાયયો . એિે એની સાથે દોડિાની
્રત યગાિી.

ગયના
ં
બધા

પ્રાિીઓ એ સાંભળી હસિા યાગયા, કારિ

આિી કોઈ ાંિ ્રત બરાબરી િાળા િ્ચે

હોઈ્કે. એક હરિે મનિાુયક

થિાનુ ં કદુીળુ.ં
દોડ ્રૂ થઈ, સસયો તો

ોરમાં દોડયો અને

ોત

ોતામાં આગળ

નીકળી ગયો. ામ ામ એ નતિાના અંમતમ સ્થળ નનક ાંહોંચિા યાગયો તેમ
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તેમ એ નતિા અંગે મનમશ્ચત્ત થતો ગયો. એિે ાંાશ્વળ

ોળું તો કાચબો બ હ્યબ

ાંાશ્વળ રહી ગયો હતો.
સસયાને નતિાનો ાંાકો મિોાસ હતો, એિે મિચાળુ,ું ‘‘ીું ાંેયા ઝાડ
નીચે બેસીને કાચબાની આિિાની રહા
નતિાના સ્થળે ાંહોંચી

ોઉં. ાિો એ દે ખા્ે કે ીું દોડીને

ઈ્. એનાથી કાચબાને એકદમ

સ્ુ સો આિ્ે અને તે

ોઈ મને બ હ્યબ આનંદ થ્ે.''
સસયો તો આવું મિચારતો ઝાડ નીચે બેસી ગયો. કાચબો તો હન શિેં
યહ્ય ર હતો. તંડો ાંિન ધીરે ધીરે િાય રૂો હતો. થોડો સમય ાંસાર થયા બાદ
સસયો તો ઝાડ નીચે ઉંશી ગયો. અને જ્યારે એ કગયો તો એિે

ોળું કે કાચબો

નતના સ્થળે ાંહોંચી ચ હ્યતયો હતો. અને સસયો એ દોડમાં હારી ગયો !
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બધા પ્રાિીઓ સસયાને

ોઈ હસિા યાગયા. અને એને એક અમુીય બોધ

મળયો.
‘‘ધીર

અને ખંતથી બાું
તમે

થિાના

્તય બને શ્વે . આળસુએ તો ાંસ્તાવું

ો શ્રદ્ધા અને મહેનતથી કોઈાંિ કાયુ ઉાંાડો તો તેમાં

ાંડે શ્વે .''
રૂર સફળ

. તમારે ા કાંઈ મેળિવું હોય તે માટે તમારા ઉત્સાહને કળિી રાખો,

તમને તે મળ્ે

મળ્ે. આાંિે ા કાંઈ શ્વીએ તે આાંિાં મિચારોનુ ં

ાંદરિામ શ્વીએ. મિચારો

આાંિાં ભમિષ્યને શડે શ્વે . આાંિે ા કાંઈ હમે્ાં

મિચારતા રહીએ શ્વીએ તે

આાંિે બનીએ શ્વીએ. માટે કદી નકારાત્મક મિચારો

કર્ો નહીં, કદી ્ંકાઓના મ્કાર થ્ો નહીં. તમારા ધ્યેય તરફ આગળ િધતા
રહો. તમે કામને ટાળિાથી, આળસથી, કે અા હ્યરા પ્રયત્નોથી કદી ાંુરું કરી ્ક્ો
નહીં, તમારા સ્િપ્નને સદા દયદયમાં કગત ું
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નતિાનો યથઢ મનિુય અને ઈોરમાં અબ હ્યટ શ્રદ્ધા તમારી બધી

મુૃકેયીઓને

યહ્ય ર કર્ે. ાંરં ત ુ સફળતાના આ ફળોને અન્દ્યો સાથે િહેંચીને ખાિાનુ ં ચ હ્યક્ો
નહીં. તમારે

ો તમારા સ્િપ્નોને સાકાર થતા

ોિા હોય તો, અન્દ્યોને ાંિ

તેમના સ્િપ્નો સાકાર કરિામાં મદદ કરો!
આ અન્દ્ય એક કથા શ્વે ામાં વ્યમતત ્ીખે શ્વે કે સ્િયંને મદદ કરનારની
પ્રભુ ાંિ મદદ કરે શ્વે .

૨૫.તવ્તયવતતાતજેિઆતકદીતહારતનતમાની.
યિા એક ઋષીાંુત્ર હતો. તેિે ઈન્દ્ર ાંાસેથી િરદાન મેળિિા શોર
તાંસ્યા કરી. એિે ાંોતાના ્રીરને અનહદ કષ્ટો આાંીને ઈન્દ્રને પ્રસન્દ્ન કયયો .
ઈન્દ્ર એની સમક્ષ પ્રગટ થયા અને ાંુછ્ળું કે એ ્રીરને આટટું બાું કષ્ટ ્ા
માટે આાંી રૂો શ્વે .
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યિાએ
શ્વે , કોઈ

િાબ આપ્યો, ‘‘મારે િેદોનો અભયાસ કરી તેમાં ાંારં ગત થવું

ુ ુ ાંાસેથી એમનુ ં જ્ઞાનમેળિિામાં યાંબો સમય
ર

કરીને એ જ્ઞાન સીાું

મેળિવું શ્વે મને એવું િરદાન આાંો.''

ઈન્દ્રએ હસીને ઉત્તર આપ્યો, ‘‘િત્સ ત ું ખોટે માગે
ાંાશ્વો ક. કોઈ સારા

્ે મારે તો તાં

રૂુ ને ્ોધી કાઢ, અને તેમની ાંાસેથી

ઈ રૂો શ્વે . શરે
િેદોનુ ં જ્ઞાન

મેળિ. તાં કરિાથી એ જ્ઞાન સીાું મળી ્કે તેમ નથી; એને મેળિિાનો કેિળ
એક

માગુ શ્વે અને તે શ્વે અભયાસ, અભયાસ અને માત્ર અભયાસ.'' આટટું કહી

ઈન્દ્ર અન્દ્તધ્યાુન થઈ ગયા.
તેમ શ્વતાં યિે આ્ા ન શ્વોડી, એિે તો ાંોતાના તાંસ્યાને િાુ શોર
અને કતોર બનાિી દીધી. ઈન્દ્ર ફરી એની સામે પ્રગટ થયા અને એને ચેતિિી
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આાંી. ત્યારે યિે પ્રમતજ્ઞા કરી કે

ો એની પ્રાથુના સાંભળિામાં ન આિ્ે તો એ

ાંોતાના અંગ-હાથ-ાંગ ઈ. િારાફરતી કાાંીને અક્ગનમાં હોમી દે ્ે. ાંરં ત ુ એ હાર
નહીં માને. એિે તો એની તાંસ્યા ચાટુ

રાખી. એ તાંસ્યા દરમયાન એક

સિારે જ્યારે એ ગંગામાં સ્નાન કરિા

ઈ રૂો હતો ત્યારે એિે એક વ થદ્ધને

ગંગામાં મુતી ભરીને રે તી નાખતો

ોયો.

‘‘િડીય, તમે આશું કરી રૂા શ્વો?'' તેિે વ થદ્ધને ાંુછ્ળુ.ં વ થદ્ધે

િાબ

આપ્યો, ‘‘ીું આ નદી ાંર બંધ બાંધી રૂો ું ં. ાથી યોકોને નદી ાંાર કરિામાં
સરળતા રહે. અત્યારે એને ાંાર કરિી કેટયી મુૃકેય શ્વે , જુ એ શ્વે ને ત?ું કેમ શ્વે
ને મારૂં આ કામ સ ને ઉાંયોગી?''
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ળુિ હસિા યાગયો, એિે કહ્ુ,ં ‘ા આ નદી ાંર મુતીભર રે તી િડે બંધ
બાંધિાના સ્િપ્ન જુ એ એિો મુરખ બી ો તો ન

મળી ્કે ! શરે

ઈને અન્દ્ય

કાંઈ ઉાંયોગી કામ કરો.'
વ થદ્ધે કહ્ુ,ં ‘‘શું મારું કામ તારા િેદોને અભયાસથી નહીં ાંરં ત ુ કેિળ
તાંથી કિિાના કામ કરતા ાંિ િધારે મ હ્યખાુઈ ભળુું શ્વે ?''
હિે ળુિને

િાળું કે એ વ થદ્ધ ઈન્દ્ર ાંોતે

શ્વે . એિે ઈન્દ્રને આનન કરી

કે આ જ્ઞાનની વ્યમતતગત ઈ્શ્વાનુ ં િરદાન આાંે.
ઈન્દ્રએ એને આમ્િાુદ આપ્યા અને કહ્ું કે : ‘‘ક ીું તને ા
તેન ુ ં િરદાન આાંું ું ં.

ોઈએ શ્વે

ઈને િેદોનુ ં િાંચન કર; અને તેને તેન ુ ં જ્ઞાન થઈ

્ે.''

ળુિે િેદોનો અભયાસ કયયો  અને િેદાચાયુ બની ગયો.
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સફળતાનુ ં રહસ્ય એ

શ્વે કે તમને ાની ઈ્શ્વા હોય તેનો સતત મિચાર

કરતા રહો અને જ્યાં સુધી તે પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી હાર માન્ો નહીં.
નકારાત્મક મિચારો, ટાળિાની વ થત્તી, આળસ, અને બેદરકારી ાિા

ુ ો તમને
િ

અંતરાયરૂાં ન બને તેની કાળન કરો.
કોઈાંિ કાયુ ્રૂ કરતાં ાંહેયાં અને એના અંતે ‘‘ૐ તત્ સત્'' ા
ુ ાત્મક મંત્રનુ ં ઉ્ચારિ કરો.
બ્રહ્મના ત્રી િ
આભા : દાદાન, આ ‘‘ૐ તત્ સત્'' નો અથુ ્ો થાય?
દાદાન : એનો અથુ શ્વે , માત્ર ાંરમાત્માનુ ં

અમસ્તત્િશ્વે . ૐનો ઉાંયોગ

કોઈાંિ કાયુ કે અભયાસ ્રૂ કરતાં ાંહેયાં કરાય શ્વે . ૐ તત્ સત્ ઉાંરાંત ૐ
્ાંતી ્ાંતી ્ાંતીઃ નો ઉાંયોગ ાંિ ્રૂઆત અને અંતમાં કરિામાં આિે શ્વે .
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અધ્યાય ૧૭ નો સાર :
અન્દ્ન ત્રિ પ્રકારનુ ં હોય શ્વે - સામત્િક, રા મસક અને તામમસક - અને તે
આાંિી તંયુરસ્તીને અસર કરે શ્વે . સાચું બોયો ાંિ ગમત ું બોયો. સુાંાત્રને
દાન કરો, ાથી એનો યુરુાંયોગ ન થાય. તમે તમારા ધ્યે ય માટે સખત મહેનત
કર્ો તો તમારા દરે ક સ્િપ્નને સાકાર કરી ્ક્ો.
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અધ્તયાયત–ત૧૮તમોક્ષતસનતયાસતયોગ
આભા : દાદાન, અહીં િાંરાયેયા કેટયાક ્બ્દોથી મારા મનમાં
શ્વે .આ સન્દ્યાસ અને કમુયોગ એ િ્ચે શું ફરક શ્વે ,તે

ચ
ં હ્ય િિ થઈ

રા મને ફરી સમકિ્ો?

દાદાન : કેટયાક યોકો એવું માને શ્વે કે સન્દ્યાસનો અથુ શરબાર - સગાસંબ ંધી
સ ને શ્વોડીને

ગયમાં
ં
ચાીયા

વું અને કોઈ

એટયે કે સમા ને ત્યાગીને એકાંતમાં
તમારા બધા

ુ ા ્ોધીને તેમાં
ફ

રહેવ ું -

રહેવ.ું ાંરંત ુ શ્રીકથષ્િએ સન્દ્યાસને,

કામો ાંાશ્વળ રહેયી સ્િાુથી વ થત્તીઓને ત્યાગિી તે શ્વે , એ રીતે

ઓળખાવ્યો શ્વે . (ગીતા : ૬.૦૧ - ૧૮.૦૨) કમુયોગમાં વ્યમતત ાંોતાના કમુના
ાંદરિામોમાં ા કમુ ફળને ભોગિિાની વ થમત્ત હોય શ્વે તેનો સદંતર ત્યાગ કરે શ્વે .
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તે રીતે એક સન્દ્યાસી એ ાંદરાંતિ થયેયો કમુયોગી

ગિાય, ા કોઈાંિ કાયુ

ાંોતાના વ્યમતતગત સ્િાથુ માટે નથી કરતો.
આભા : શું એનો અથુ એિો થાય કે મને આનંદ આાંનાર કોઈ ાંિ કામ ીું કરી
નહીં ્કુ?
ં
દાદાન : એનો આધાર તમે તમારા મનમાં કઈ રીતના આનંદની ઈ્શ્વા રાખો
શ્વો, તે ઉાંર શ્વે . કાયયો  ાિા કે ાુમ્રાંાન, મદીરાાંાન, જુ ગાર રમિો, અને ચરસ,
અફીિ, ગાં ો ાિા સેિનોથી ્રૂઆતમાં તો આનંદ અને સુખ મળતા હોય એવું
િાય શ્વે , ાંરં ત ુ યાંબેગાળે એની અસરો ચોક્કસ
ઝેર ્રૂઆતમાં મીઠુ ં
નોતરનારૂં

યાગે શ્વે ાંિ તમે કિો

હામનકારક હોય શ્વે . કોઈાંિ
શ્વો કે અંતે તો એ મોતને

હોય શ્વે અને આટટું સમકય ત્યાં સુધીમાં બ હ્યબ

હોય શ્વે . જ્યારે બીન તરફ
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મોડું થઈ ગળું

રૂરતમંદને મદદ કરિી, ાંુકાંાત અને કસરત,
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ધ્યાન ઈ. કરિા ્રૂઆતમાં મુૃકેય અને કંટાળા ભયાુ
ાંદરિામો યાંબેગાળે સુખદ

યાગે શ્વે , ાંરં ત ુ એના

હોય શ્વે . (ગીતા : ૫.૨૨ - ૧૮.૩૮).

એક સોનાનો મનયમ એ શ્વે કે કોઈાંિ કાયુ ્રૂઆતમાં સુખદ અને
આનંદ આાંનારૂં હોય અને યાંબેગાળે

ો મિના્ કરનારું હોય તો એને કદી

કરવું નહીં.
આભા : દાદાન, સમા ને માટે કહી ્કાય એિાં કયા કામો શ્વે ?
દાદાન : િેદોની ાં રાભિક ાંરં ાંરામાં શ્રીકથષ્િએ ા રીતે િિુવ્ળું શ્વે તે મુ બ
માનિીના નિન માટે એમિે ચાર પ્રકારના કાયયો  દ્ાુવ્યા શ્વે . (ગીતા : ૪.૧૩ ૧૮. ૪૧-૪૪) આ ચાર મિભાગો શ્વે . બ્રાહ્મિ, ક્ષમત્રય, િૈૃય અને શુર. એ બધાનો
આધાર વ્યમતતની માનમસક, બ દ્ધદ્ધક અને ્ારીદરક ક્ષમતાઓને આધારે હતો.
વ્યમતતની દકિંમત એના આ
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ુ ોને આધારે - અને નહીં કે
િ

ન્દ્મ અથિા સામાનક
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સ્તરને આધારે થતી. ાંરં ત ુ આ ચાર િિયો  મોટે ભાગે ખોટી રીતે યેિાયા અને
તેમાંથી

આ ના ભારતમાં તેમ

ન્દ્મ થયો, અને એ
ામને

અન્દ્યત્ર ાંિ થતી કતીિાદની પ્રથાનો

ન્દ્મને આધારે

મિ્ાભયાસમાં,

મ્ક્ષિ

ોિાિા યાગી.
તથા

ઉાંદે ્ો

આાંિામાં,

યોકોને

આધ્યામત્મક મિષયોનુ ં માગુદ્ુન આાંિામાં રસ હતો તેઓ બ દ્ધદ્ધકો કે બ્રાહ્મિો
તરીકે ઓળખાયા. ા યોકો દે ્નુ ં રક્ષિ કરી ્કે તેિા, મનમત મનયમોનુ ં ાંાયન
કરાિી ્કે તેિા અને ન્દ્યાય તથા રાજ્ય કારોબાર ચયાિી ્કે તેિા હતા તેઓ
ક્ષમત્રયો અને યોદ્ધાઓ તરીકે ઓળખાયા, ાઓ ખેતી, ાંશુાંાયન, િેાંાર ધંધો,
નાિાંની યેિડ દે િડ - ઉ્ોગ ઈ. માં કુ્ળ હતા તેઓ િૈૃય તરીકે ઓળખાયા.
અને ાઓ સેિા આાંિામાં તેમ

સખત મજુ રી કરિા માટે સક્ષમ હતા તે શુરો

બન્દ્યા.
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વ્યમતત તયાં તો

ન્દ્મથી

કેટયીક ક્ષમતાઓ સાથે યાિે શ્વે કે ાંશ્વી

ક્ષમતાઓને મ્ક્ષિ, કેળિિી અને મહેનત વારારા કેળિે શ્વે . કોઈ એક સામાનક
સ્તરે કે કોઈકુટુંબમાં, ાંશ્વી તે ઉંચુ હોય કે નીચુ,ં

ન્દ્મ યેિાથી વ્યમતતનુ ં સાચું

મુીય નક્કી નથી થઈ ્કત.ું
િિુ વ્યિસ્થામાં ા કામ સોંાંાત ું તે વ્યમતતની કુ્ળતાને આધારે

હત.ું

કમનસીબે આ ચાર િિયો ન ુ ં િગથીકરિ અસંખ્ય િાડાબંધી િાળી કતીઓમાં
ાંદરિમળુ,ં અને મ હ્યળ મિચારોનુ ં અધઃાંતન થળુ.ં આ ના ળુગની કતી
વ્યિસ્થાને સ્િામી મિિેકાનંદે આ ના માનિધમુ માટે એક નામો્ી ભયયો 
અભભ્ાાં ગિાવ્યો શ્વે . કેટયાક બ દ્ધદ્ધકો ાંિ ાંરદે ્માં
આધારીત મંડળોની રચના કરે શ્વે ા બુબ
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ઈને આિા કતી

્રમ નક ગિાય!

Page 229 of 240

આભા : કોઈાંિ વ્યમતત સમા માં

કાયુરત રહીને, મુક્તત કેિી રીતે મેળિી

્કે?
દાદાન : જ્યારે કોઈાંિ કાયુ મનસ્િાથુ ભાિે, કોઈાંિ ફળની અાંેક્ષા મિના
સાચા દયદયથી કરાય શ્વે ત્યારે એ પ્રભુની ાંુક સમાન

શ્વે . તમને અનુકુળ

એિા કોઈાંિ કામને તમે પ્રામાભિકતાથી કરો ત્યારે તમને તે કમુ તરીકે ચોંટત ું
નથી અને તમે પ્રભુને મેળિી યો શ્વો. એ
તમે

તો મુમતત શ્વે !

ો એવું કોઈ કામ કરો ા તમને અનુકુળ નથી તો એવું કામ

તમારામાં તાિ ઉભું કર્ે અને તમે એમાં સફળ ાંિ નહીં થાિ. તમારે યોગય
હોય, અને ામાં તમને રસ ાંડે એવું કામ ્ોધવું એ

સ થી અગત્યનુ ં શ્વે . તે

માટે આિૃયક શ્વે કે સ પ્રથમ તમે સ્િયંને ઓળખો અને ત્યારબાદ
કે કળું કામ તમારે યોગય શ્વે . (ગીતા : ૧૮.૪૭). ત્યારે
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નક્કી કરો

તમને તમારા કામથી
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તાિ નહીં ાંહોંચે અને એવું કામ

તમારામાં ઉત્સાહ યાિી તમારે માટે તેમ

અન્દ્યો માટે ઉાંયોગી અને ઉત્ાંાદક બન્ે.
આ
તો હોય

ગતમાં કોઈાંિ કાયુ સંાં હ્યિુ નથી. દરે ક કાયુમાં કોઈનો કોઈ દોષ
શ્વે (ગીતા : ૧૮-૪૮) જ્યારે તમે તમારી ફર

બકિો ત્યારે આિા

દોષોની ભચિંતા કરિી નહીં. તમારે તમારી ફર ને, પ્રભુ પ્રત્યેની ભમતતથી અને
તમારા આત્મજ્ઞાનના અભયાસની મદદથી તમારી ઈમન્દ્રયોને મનયંત્રિમાં રાખી,
બકિતા રહેવ.ું એ રીતે

તમને પ્રભુની પ્રામપ્ત થ્ે અને તમે મુતત થઈ

્ક્ો.
નીચે

િાિેય કથા એ

મનષ્તાાં હ્યિુક ાંોતાની ફર

દ્ાુિે શ્વે કે કામ ગમે તે હોય વ્યમતત

સમનને કરે (ગીતા ૧૮, ૪૬-૫૮) તો એ

ો એને

રૂર આત્મ

સાક્ષાત્કાર ાંામી ્કે શ્વે .
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૨૬.તહુુંતકાુંઈતસારસતન્ીત!
ક મ્ક નામના એક ાંમિત્ર બ્રાહ્મિે બ હ્યબ

ઉંચી આધ્યામત્મક ્મતતઓ

મેળિી હતી. એક દદિસ એ એક વ થક્ષ નીચે ધ્યાનમાં બેતો હતો. ત્યાં વ થક્ષ ાંર
બેતેયા એક સારસે એને અાંમિત્ર કયાુ . ક મ્કે ક્રોધથી ઉાંર સારસ તરફ
એનો ક્રોધ એટયો
ાંક્ષી બળીને

ોળું

યદ હતો કે ાંેટ ું સારસ ાંક્ષી બળીને ભસ્મ થઈ ગળુ.ં જ્યારે

મીન ાંર ાંડળું ત્યારે એ ાંમિત્ર બ્રાહ્મિને બુબ

યુઃખ થળુ.ં

કેટયાક સમય બાદ એ એક િાર ભભક્ષા માટે કોઈ એક ય માનના
દરિાા ઉભો હતો.
અને એવું

થદહિી ત્યારે એના ાંમતને ભો ન કરાિિામાં વ્યસ્ત હતી

િાળું કે એ બારિે ઉભેયા ભભક્ષુકને મિસરી ગઈ હોય. એના ાંમતનુ ં

ભો ન ાંુરું થતાં એ ભભક્ષા યઈને બહાર રાહ

ોતા બ્રાહ્મિ ાંાસે આિી. અને

કહ્ુ,ં ‘‘મને ખેદ શ્વે કે તમને રોકી રાખ્યા. મને માફ કર ો.''
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ાંરં ત ુ ક મ્ક તો ક્રોધથી રાતોાંીળો થયો અને કહ્ુ,ં ‘‘બહેન, તમે મને
યાંબા સમય સુધી રાહ

ોિડાિી, આ યોગય ન કહેિાય.''

થદહિીએ કહ્ુ,ં ‘‘કથાંા કરી મને ક્ષમા કરો, ીું મારા બીમાર ાંતીની
સેિામાં હતી અને તે કારિે

મોડું થળુ.ં ''

‘‘ાંમતની સેિા કરિી યોગય

શ્વે .'' ક મ્કે ઉત્તર આપ્યો, ‘‘ાંરં ત ુ તમે

શમંડી સ્ત્રી હો એવું મને યાગે શ્વે .''
‘‘ીું મારા બીમાર ાંમતની સેિામાં હતી એટયે
રાખિા ાંડયા,''

થદહિીએ

િાવ્ળુ,ં ‘‘કથાંા કરી મારા ાંર

મારે તમને રોકી
સ્ુ સે ન થ્ો, ીું કાંઈ

સારસ ાંક્ષી નથી કે તમારા ક્રોધથી ભસ્મ થઈ કંઉ. તમારો ક્રોધ, ા સ્ત્રી એના
ાંમત અને કુટુંબની સેિામાં રોકાયેયી હોય તેને નુકસાન ન
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ક મ્કને અત્યંત આશ્ચયુ થળુ,ં એ મિચારિા યાગયો કે આ સ્ત્રીએ
સારસની શટના મિ્ે કેિી રીતે કયળુ.ં
થદહિીએ ઉમેળ,ું ુ ‘‘હે મહાત્મા, તમે ફર
નથી, તેમ

એ ાંિ નથી કિતા કે ક્રોધ

ાંાયનના મહત્ત્િને ઓળખતા
વ્યમતતમાં િસેયો એનો સ થી

મહાન ્ત્રુ શ્વે . અહીંથી યહ્ય ર મમમથયાના રામાંુર ગામે કઓ અને ત્યાંના
વ્યાધરા

ાંાસેથી ભમતત અને શ્રદ્ધા ાં હ્યિુકના ફર

ાંાયનનુ ં રહસ્ય કિો.''

ક મ્ક તો ાંેયા ગામે ાંહોં્યો અને ત્યાં વ્યાધરા
મળયો. એને એ

ોઈ આશ્ચયુ

થળું કે વ્યાધરા

નામના માિસને

એક ખાટકીની યુકાન ાંર માંસ

િેચી રૂો હતો. એ ઉતીને એમની ાંાસે આવ્યો અને હાથ

ોડી એિે કહ્ુ,ં

‘‘ભગિન્ મારા અહોભાગય કે તમે મારે બારિે ાંધાયાુ, કુ્ળ તો શ્વો ને? ાંેયા
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સુ્ીય

થદહિીએ

તમને મારી ાંાસે મોકીયા શ્વે ખરૂંને? મને ખબર શ્વે તમે ્ા

માટે આવ્યા શ્વો? ચાયો આાંિે મારે શરે
ક મ્ક, વ્યાધરા
આનંદભયાુ કુટુંબને
સેિા કરી રૂો હતો તે

ઈએ.''

ોડે એને શરે ગયો. ત્યાં એિે એક સુખી અને

ોળુ.ં વ્યાધરા

ા પ્રેમ અને આદરથી એનાં માંબાાંની

ોઈને એને બ હ્યબ

આશ્ચયુ થળુ.ં ાંોતાની ફર

વ્યમતત

કેિી રીતે નીભાિી ્કે તેનો ાંાત ક મ્કે ાંેયા ખાટકી ાંાસેથી મેળવ્યો.
વ્યાધરા

કદી કોઈ પ્રાિીને મારતો નહીં, એ કદી માંસ ખાતો નહી, એ કેિળ

એના માંતાનો ક ટુંભબક વ્યિસાય એના માંતાની મનવ થમત્ત બાદ ચયાિી રૂો હતો.
ત્યારબાદ ક મ્ક ાંોતાને શરે ાંાશ્વો ફયાુ અને ાંોતાના માંબાાંની સેિા
કરિાની ફર ને, ા અગાઉ ચ હ્યતયો હતો, મનષ્તાાં હ્યિુક કરિા યાગયો.
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કથાનો સાર એટયો

શ્વે કે તમે

ો તમારા નિનમાં તમારી ફર ોનુ ં

પ્રામાભિકતા અને મનષ્તાથી ાંાયન કર્ો તો ાંિ આધ્યામત્મક ાં હ્યિુતાને ાંહોંચી
્ક્ો. એ

પ્રભુની સાચી ભમતત શ્વે . (ગીતા : ૧૮.૪૩)

ભગિાન શ્રીકથષ્િ આાંિાં સ ના દયદયમાં

િસે શ્વે , અને આાંિાં દરે ક

કમુ માટે આાંિને માગુદ્ુન આાંતા રહે શ્વે . (ગીતા : ૧૮.૬૧) દરે ક કાયુ માટે
તમારા ઉત્તમ પ્રયત્નો કરો અને તેન ુ ં ા કાંઈાંિ ફળ આિે તેને પ્રસન્દ્નતાથી
સ્િીકારી યો. એને

પ્રભુ પ્રત્યેની ્રિાગતી કહેિાય શ્વે . (ગીતા : ૧૮.૬૬)

આધ્યામત્મક જ્ઞાનની ભેટ એ
અભાિ

સ થી ઉત્તમ ભેટ શ્વે . કારિ આધ્યામત્મક જ્ઞાનનો

આ સંસારના બધા યુષિોનુ ં કારિ શ્વે . આધ્યામત્મક જ્ઞાનનો પ્રચાર

ભગિાન શ્રીકથષ્િની સેિા અને સિયો ્ચ ભમતત શ્વે . (ગીતા : ૧૮. ૬૮-૬૯)
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સદાકાળનુ ં સુખ અને સમ થદ્ધદ્ધ ત્યારે

્તય શ્વે જ્યારે તમે તમારી

ફર ોનુ ં મનષ્તા અને પ્રામાભિકતાથી ાંાયન કરો, અને સાથે

ભગિાન

શ્રીકથષ્િએ ાંમિત્ર ગીતામાં ભચિંધેયા આધ્યામત્મક જ્ઞાનને માગે ચાયો. (ગીતા :
૧૮.૭૮)
અધ્યાય ૧૮ નો સાર :
ભગિાન શ્રીકથષ્િ કહે શ્વે કે, િાસ્તિમાં એક કમુયોગીઅને સન્દ્યાસી
િ્ચે કોઈ ફરક નથી. એક કમુયોગી ાંોતાનુ ં કાયુ ફળની અાંેક્ષા મિના કરતો
રહે શ્વે , જ્યારે એક સન્દ્યાસી કદી નીન સ્િાથુ માટે કામ કરતો નથી. બે પ્રકારના
આનંદ કે સુખ હોય શ્વે - પ્રગમતકારક અને અધોગતી આાંનારા. સમા માં જુ દી
જુ દી વ્યમતતને અનુકુળ એિા જુ દા જુ દા કામો હોય શ્વે . દરે કે ાંોતાનુ ં કામ
ડહાાંિથી ાંસંદ કરવું
http://aksharnaad.com

ોઈએ. પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર, સત્સંગ, સેિા અને સાધના
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રૂાંે ્રૂ થનાર ત્રિ કાયયો  વારારા સમા માં રૂા રૂા

મસદ્ધ કરી ્કાય શ્વે . તે

માટે સંસાર ત્યાગી સન્દ્યાસી થિાની કોઈ આિૃયકતા નથી.

ૐતાતતસતત
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અક્ષરનાદતઈપસ્ુ ાકતવિભાગ-

અક્ષરનાદ.કોમ

ઈ-ાંુસ્તક ડાઉનયોડ મિભાગ
એક ક્તયકે અનેક ઈ-ાંુસ્તકો
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