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અપણર્ 
સાદાઈ, મહેનત અને લવચારોની સુગંધ 
કુટુબં, ગામ અને સમાજમાં િસરી છ ે 

એવા મોટાભાઈ 

 
રામજીભાઈ ઈટાલિયાન ે

તથા 

અભર્ રહીને પર્ માનવતાના લશખરને  
આંબી જનાર અમારા ંમાતુશ્રી 

 
હૃદયસ્થ અંબાબહેન શામજીભાઈને 

આદર સાથે... 
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 આભાર 

● માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં િલસદ્ધ 
િેખક, પાકા રૅશનાલિસ્ટ, ૩૩ વષીય યુવાન લમત્ર િા. રમર્ભાઈ 
પાઠકનો : લમત્રભાવે, ખૂબ જ સ્નેહથી ભાષાશુલદ્ધ કરી આપવા 
બદિ! એમની માનવતા, મદદ અને િેરર્ા હંમેશાં યાદ રહેશે. 

● જાર્ીતા રૅશનાલિસ્ટ અન ે ચચાણપત્રી લમત્ર પરસોિમ 
મુંગરાનો, જઓેએ સંપાદનના અંલતમ ચાર કદવસોમાં રાત–કદવસ 
એક કરી, મારો ભાર હળવો કરી દીધો. એ બદિ હૃદયપૂવણક! 

● સ્વપૂર્ણ મહારાજની વરસો જૂની દુિણભ હસ્તિતો અને 
સાકહત્ય મન ેપહોંચાડવા બદિ : 

 – િલ્લુદાદા તથા મનુભાઈ બુઢર્ાવાળાનો! 

 – કરશનભાઈ સરપંચ, કુરજીભાઈ તથા કહંમતિાિ લમસ્ત્રી 
પાંચટોબરાવાળાનો! 

 – ગોરધનભાઈ જુનાગઢવાળાનો! 

 – જઠેાભાઈ, વાિજીભાઈ તથા મનજીભાઈ રાભડાવાળાનો! 
● સ્વપૂર્ણ મહારાજની દુિણભ તસવીર િાવી આપવા બદિ 

પુત્ર મનસુખ ઈટાલિયાનો! 
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● સંપાદનના દરેક તબકે્ક અને િત્યેક કાયણમાં હંમેશાં સાથ 
આપવા તૈયાર રહેતા લમત્રો છગનભાઈ બરવાલળયા તથા 
વાિજીભાઈ ખોખરનો! 

● હસ્તિતો પર ઝીર્ી નજર નાખી જવા બદિ માનનીય            
શ્રી ઉિમભાઈ ગજ્જરનો! 

● પાંચટોબરા ગામના સૌ આગેવાનો તથા ‘મારુલત યુવક 
મંડળ’ના િત્યેક સદસ્યનો ખૂબ જ હૃદયપૂવણક! 

● જીવનના દરેક તબકે્ક મદદરૂપ થતા બડભેાઈ બાબભુાઈ 
વાઘાર્ી તથા કેશુભાઈ કાકકડયાનો! 

 આ સવણનો અંતરથી ઋર્ી, 
 – વલ્લભભાઈ ઈટાલિયા 
 

 
▪ 
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અનુક્રમ 

વાચકલમત્રો પોતાની પસન્દગીના િેખ પર ક્લિક કરતાં જ, તે િેખનું 
પાનું ખુિશે. એ જ િમાર્ે દરેક પાનાંની નીચે ડાબી બાજૂએ ‘ફૂટર’માં 
િખેિ અનુક્રમ શબ્દ પર ક્લિક કરતાં જ, આ પાનું ખુિશે. આ સુલવધાનો 
િાભ િેવા વાચકલમત્રોને લવનંલત છ.ે 

ક્રમ લવષય 
પાન 

નંબર 

I સંપાદકનાં સ્પંદનો ● વલ્લભભાઈ ઈટાલિયા 10 

II િસ્તાવના ● ડૉ. બી. એ. પરીખ 14 

III આવકાયણ લચંતન–િબોધ ● િા. રમર્ પાઠક ‘વાચસ્પલત’ 19 

IV વનફૂિ જવેા સંત ● રજનીકુમાર પંડ્યા 30 

1 મારંુ જીવન 34 6 ‘ઈશ્વર’ના નામે િૂંટાવાનું બંધ કરો 56 

2 માનવ ધમણ 40 7 આત્મા–પદાથણ અથવા પરમાત્મા 
લવચાર 

61 

3 સ્વસ્થ માનવ 44 8 આત્મા 65 

4 પૂર્ણ માનવ 48 9 ગુરુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને ધમણનો 
િચાર 

70 

5 માનવસમાજમાં 
આપણં કતણવ્ય 

51 10 ઈશ્વર–ધર્ી  74 

... 2 
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... 2 ... 

ક્રમ લવષય 
પાન 
નંબર 

ક્રમ લવષય 
પાન 

નંબર 

11 આપર્ી શાંલત 79 25 જ્ઞાન – અજ્ઞાન 121 

12 મારો લવચાર કે માન્યતા 82 26 ભેદ અને અભેદ 123 

13 જીવન વ્યવસ્થા 85 27 મધ્યમ અને અનંત 125 

14 જીવનમાં આવરર્ો 90 28 ● 11 કલવતાઓ ●  

15 સમાજના આગેવાનોને 95 (1) 128 (7) 140 

16 બીજાની પાસે આપરે્ શા 
માટ ેજઈએ છીએ? 

98 (2) 130 (8) 142 

17 ત્રીજાની જય બોિાવવી 
એ અજ્ઞાન છ ે

100 (3) 132 (9) 144 

18 અલભમાન 103 (4) 134 (10) 146 

19 સંસ્કૃલત 106 (5) 136 (11) 148 

20 અકહંસા–દયા 108 (6) 138  

21 યોગ–ધ્યાન 111 29 શબ્દો 150 

22 લવજ્ઞાનને િગતા થોડા 
લસદ્ધાંતો 

 30 સૂત્રો 157 

23 જડ અને ચેતન 115 31 િશ્નોિર 161 

24 અણ અને પરમાણ 119 V અમારાં િકાશનો 174 
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I 

 
સંપાદકનાં સ્પંદનો 

 
સ્વપૂર્ણ મહારાજના જીવન અને લસદ્ધાંતોને હંુ નાનપર્થી 

સાંભળતો અને જોતો આવ્યો છુ.ં માનવજીવનમાં સુખ–શાંલત, લવકાસ 
અને ક્રાંલત અંગે એમનંુ લચંતન રહ્ું છ.ે પુસ્તકમાં તમને એમના 
લવચારોનંુ બળ સમજાશે. 

સતત ગામેગામ ફરતા રહેવું અને લનયલમત શરીરશ્રમ કરવો એ 
એમનો સ્વભાવ. 70 વષણની ઉંમરે પાંચટોબરા ગામમાં હાઇ સ્કૂિનુ ં
મકાન બાંધવામાં તેઓએ સખત પકરશ્રમ કયો. બે વરસ સુધી 
યુવાનોને શરમાવે એવું કઠોર શ્રમવાળું કાયણ કયુું. તેઓ ભાગ્ય ેજ કોઈ 
જગ્યાએ આટિો િાંબો સમય રહ્ા છ.ે 

પોતાની જરૂરીયાતો ઓછામાં ઓછી રાખવી અને કોઈને ન નડવું 
એ એમના મુખ્ય લસદ્ધાંતો છ.ે એમનાં લચંતન અને લવચારો અંગે વધારે 
હંુ કંઈ કહેવા નથી માંગતો, પુસ્તક જ કહેશે! 

િેખકની ભાષાશૈિીમાં કેટિાક વાચકોને સંક્ષેપ િાગશે. 
લવનોદવલૃિ, ઉદાહરર્ો અને લવસ્તૃતીકરર્માં િેખક કંજૂસ પર્ 

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  11 

 

િાગશે! કોઈની ખુશામત ન કરવી અને હકીકતના મૂળમાં જ ઘા 
કરવો એ એમની આદત! ધમણમાં ભ્રષ્ટાચાર અને વ્યલભચાર, માન્ય 
બને ત્યારે ધમણનંુ ખૂન થાય છ.ે 

સદીઓથી િોકમાનસમાં ઘુસાડી દેવાયેિા ભ્રામક ખ્યાિો 
હટાવવા એ મુશ્કેિ ખરંુ, પરંતુ અશલય નથી. અમારો િેશ માત્ર 
ઇરાદો નથી, છતાં ધાલમણલતાના નામે અધાલમણક પાખંડો ચિાવી રહેિા 
કેટિાક કહેવાતા ધમોપદેશકોને આ પુસ્તકથી પીડા થવાનો સંભવ છ.ે 
જૂની માન્યતાઓ દૃઢ બની ગઈ હોવાથી કેટિાક વાચકોને પર્ 
આંચકો િાગ.ે કાંટો વાગે પછી એ કાઢવાથી થતી પીડા ભોગવવા 
તૈયાર રહેવું જ પડ!ે 

આ પુસ્તકના તમામ ખ્યાિો અને તકો સાથે સંમત થવું ફરલજયાત 
નથી. મતભેદને અવકાશ હોય જ. મતભેદ એ માર્સ હજુ જીવે છ ે
એનો પુરાવો છ!ે 

િસ્તુત પુસ્તક ‘માનવતા’ સંપાકદત કરતાં મને ખાસ્સો બે વરસનો 
સમય િાગ્યો. વરસો જૂની, જજણકરત હસ્તિતો મેળવવામાં અને એમને 
ઉકિેવામાં લવિબં અવશ્ય થયો છ.ે લવિંબનંુ બીજુ ંકારર્ સાકહત્ય એ 
મારો વ્યવસાય નથી એ પર્ હોઈ શકે! સ્વપૂર્ણ મહારાજના લવચારના 
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ચાહકો બ ેવષણથી આ પુસ્તક અંગે પૂછપરછ કરતા જ હતા. એમન ે
િાંબો સમય પુસ્તકના લવરહમાં રાખવા બદિ હંુ કદિગીર છુ.ં 

આ પુસ્તક માત્ર નાક્સ્તકવાદ ઉપર જ છ ેએવું માનીને અભરાઈ 
પર ચડાવી દેનાર વ્યક્લત િેખકને અન્યાય કરી બેસે એવો પૂરો સંભવ 

છ!ે પુસ્તકનું કામ જમે જમે કરતો ગયો તમે તેમ માનવસમાજમાં 
તેની વધુ ને વધુ ઉપયોલગતા, િત્યેક લવચારશીિ માર્સ માટ ેમને 
જર્ાવા માંડી; ભર્ેિા કે અભર્ સૌનો આ લવષય છ.ે 

માનવજીવનના ઘર્ા જ મલુ્યવાન લસદ્ધાંતો પીરસતા આ 

પુસ્તકનું મૂલ્ય નજીવંુ જ રાખ્યંુ છ!ે પહેિાં મને િશ્ન ઊઠતો કે 
િેખકો પુસ્તકની કકંમત વધુ પડતી શા માટ ે રાખતા હશે? 
સાકહત્યનું સજણન બહુ મોટી કળાનું કામ છ ેએ તો હવે સમજાયંુ. 

જાર્ીતા લચંતક ગુર્વંત શાહ ઠીક જ કહે છ ે : ‘અમુક િેખકો 
િખવાનું બંધ કરે એ જ સાકહત્યમાં એમનું મોટુ ંિદાન ગર્ાય.’ 

અગાઉ િખ્યું છ ે તેમ, સાકહત્ય, અમારો વ્યવસાય નથી; 
સામાન્ય માર્સ છુ,ં ભૂિોને અવકાશ રહે જ છ.ે આ પુસ્તક મારો 
િથમ અને આખરી િયાસ હોઈ શકે.  

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  13 

 

િસ્તુત પુસ્તક સામાન્ય માર્સ એકી બેઠકે વાંચી શકે એટિુ ં
સરળ નથી. એમ કરવું સિાહભયુું પર્ નથી જ. થોડુ ં વાંચી, ખૂબ 
લવચારવું એ જ્ઞાન મેળવવાનો સચોટ રસ્તો છ.ે જગતમાં મોટામાં મોટી 
ક્રાંલત પર્ નાનકડા લવચારની ગંગોત્રીથી જ શરૂ થાય છ.ે 

આ પુસ્તક ‘માનવતા’ ઉચ્ચસ્તરનંુ બન્યું છ ેએનું મને ગૌરવ છ.ે 

સુરત.  – વલ્લભભાઈ ઈટાલિયા 
તારીખ : 14–08–1995   
 

 
 

 
   
   
 
 

 
 
 

‘માનવતા’ 

પુસ્તક આઉટ ઑફ લિન્ટ છ.ે 

આ પુસ્તક માટ ેપૂછપરછ  

ન કરવા લવનંલત. 
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II 

િસ્તાવના 
આ પુસ્તક ‘માનવતા’ના સંપાદક શ્રી વલ્લભભાઈ ઈટાલિયા 

સત્યશોધક સભાની રૅશનાલિસ્ટ િવૃલિના વરસોથી સમથણક અને કાયણકર 
છ.ે તેઓ શ્રી સવજીભાઈ અરજર્ભાઈ કોલશયા– ‘સ્વપૂર્ણ મહારાજ’ના 

પકરચયમાં આવ્યા. તેમના લવચારો, િવૃલિઓથી િભાલવત થયા, અન ે
તેમને િાગ્યું કે સ્વપૂર્ણ મહારાજ ેજુદે જુદે સમયે િગટ કરેિા લવચારો, 
તેમની સમાજને ઉપયોગી એવી જીવનિર્ાલિ, માનવતાવાદી દૃક્ષ્ટકોર્ 
અને ‘રૅશનાલિસ્ટ’ લવચારસરર્ીના પુરસ્કતાણ છ ે અને તેને જાહેર િજા 
સમક્ષ રજૂ કરવા જોઈએ. આથી તેમર્ે ‘સ્વપૂર્ણ મહારાજ’ના િેખોનું 
સંપાદન કરી આ પુસ્તક તૈયાર કયુું છ.ે સૌ િથમ તો ‘સ્વપૂર્ણ મહારાજ’ 
– જવેી વ્યક્લતઓ આપર્ા સમાજમાં છ ેજ ેભલવષ્ય માટ ેસારી આશા 
રહે છ ે અને શ્રી વલ્લભભાઈએ આ પુસ્તક તૈયાર કયુું તે માટ ે તેમને 

અલભનંદન આપું છુ.ં  

િથમ તો મને િશ્ન થયો, એવો સૌ કોઈને પર્ થાય કે આ 
સ્વપૂર્ણ મહારાજ વળી એવા કેવા જ્ઞાની, લવચારક પુરુષ છ?ે એમના 
લવચારોમાં એવંુ તો શુ ંછ ે કે જથેી તેન ે પુસ્તક આકારે રજૂ કરવા 
જવંુે મહત્ત્વ ધરાવે છ?ે 
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આ પુસ્તકમાં ‘મારંુ જીવન’માં સ્વપૂર્ણ મહારાજ ે પોતાના જીવન 
અને િવૃલિઓની સામાન્ય ઝાંખી કરાવી છ ે અને બીજા ત્રીસેક 
િેખોમાં ઈશ્વર, આત્મા, ચૈતન્ય, સૃક્ષ્ટ, ગુરુ, માનવધમણ જવેા તાત્ત્લવક 
લવષયો લવશે પોતાનાં લવચારો અને લચંતન િગટ કયો છ.ે 

સ્વપૂર્ણ મહારાજ સૌના જવેા એક સામાન્ય માનવી છ.ે તેમનંુ 
લશક્ષર્ બે ધોરર્ સુધીનંુ છ.ે તેમના જીવન વ્યવહારો અને િવૃલિઓ 
પર્ સમાજના િાખો સામાન્ય માનવીનાં જવેાં છ.ે આમ તો સ્વપૂર્ણ 
મહારાજમાં કશું ‘અસામાન્ય’ નથી. તે મોટા લવદ્વાન કે લચંતક નથી. 
તેમ છતાં તેમનામાં ઘણં બધું ‘અસામાન્ય’ છ ેતે એ કે ‘તેમનામાં ઊંડી 
કોઠાસૂઝ છ.ે તઓે રૂકઢવાદી, પરંપરાવાદી કે ગુરુકંઠી બાંધનારા નથી. 
જીવનની દરેક િવૃલિ, આ લવશ્વની દરેક ઘટના, આ સૃક્ષ્ટના દરેક 
તત્ત્વ, ધાલમણક ગં્રથોના બોધ અને આદેશો કે લવદ્વાનોના લવચારો લવશ ે
તેમનાથી િભાલવત થઈને કે આ તો આમ જ ચાિે એવા પરંપરાવાદી 
અલભગમથી સ્વીકારી િેવાને બદિે મૂળભૂત વાસ્તલવક દૃક્ષ્ટકોર્થી 
પૃચ્છા, શંકા કરી છ.ે િોકને કેવી રીતે ઓછામાં ઓછુ ં અડચર્રૂપ 
બનીને ઉપયોગી બની શકાય તેવી દૃક્ષ્ટથી તળપદી, આમભાષામાં 
પોતાનાં લવચારો અને લચંતન રજૂ કયાણ છ.ે સ્વપૂર્ણ મહારાજ સાચા 
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અથણમાં રૅશનાલિસ્ટ, માનવતાવાદી લવચારક છ,ે જનેી વાચકને, તેમના 
દરેકે દરેક િખેમાંથી િતીલત થશે. અત્ર ેતમેર્ે િગટ કરેિા લવચારો 
અવતરર્રૂપે રજૂ કરતો નથી, પરંતુ સારતત્ત્વરૂપે બે ત્રર્ લચંત્ય 
લવચારો ટાંકંુ કે જમેાં પૂવણજન્મ–પુનજ ણન્મ લવશે તેઓ કહે છ ેકે “જો આ 
જન્મ હોય એટિે કે છ ેએવંુ આપર્ે માનતા હોઈએ તો પુનજણન્મને 
માનવામાં વાંધો નથી. કાંઈક ઉપાદાન હોય એમાંથી જ કંઈક બને છ ે
અને કંઈક મટી જાય તો કંઈક રહે છ.ે જ ેઉપાદાન છ ેએને પૂવણજન્મ 
ગર્ીએ અને ભંગારને પુનજણન્મ ગર્ીને ઝઘડા મટાડીએ. દા.ત. માટી 
હતી તે પૂવણજન્મ, ઘડો થયો ત ેઆ જન્મ અને પછી જ ેઠીકરી રહે તે 
પુનજ ણન્મ કહંુ છુ.ં” પૂવણજન્મ–પુનજ ણન્મ લવશે કેટિી સરસ અને સચોટ 
તેમ જ તકણબદ્ધ વાસ્તલવક સમજૂતી છ!ે આમાં કોઈ પર્ રૂપે 
અધ્યાત્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, ઈશ્વર કે મરર્ોિર સૃક્ષ્ટ વગેરેની કલ્પનાની 
જરૂર નથી. તઓે વળી કહે છ ેકે “માનવીનંુ જીવન આકદમાનવથી જ 
િગલતશીિ, પુરુષાથી રહ્ું છ–ે પુરાર્ોની કલ્પનાઓનો પાર આવે તેમ 
નથી. જ ે ગં્રથો છ,ે શાસ્ત્રો છ,ે તે વ્યક્લતના લવચારો, અખતરા, 
કલ્પનાઓ છ,ે” જીવનન,ે કહેવાતા સદ્ગુર્ોને પર્ તે વાસ્તલવકતા, 
માનવીયતાની દૃક્ષ્ટએ મૂિવે છ.ે તઓે કહે છ ે કે “ઈચ્છા હોવા છતાં 
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અકહંસક બની એ મુજબ જીવી શકાતંુ નથી”. તેઓ ઢોંગી, બનાવટી, 
કુલત્રમ જીવન જીવતા સાધુ–સંતો કે મહાન લવચારકોની જમે બ્રહ્મચયણ 
પાળવાનો અવાસ્તલવક ઉપદેશ આપતા નથી. ‘સમાલધ’, ‘ધ્યાન’, જનેે 
યોગીઓ આધ્યાક્ત્મક લવભૂલતઓ ઉચ્ચતમ સ્થાન આપે છ ેતે લવશે તેઓ 

કહે છ ે કે “ધ્યાન એ મન અને બુલદ્ધની લવસ્મૃલત છ.ે સમાજને માટ ે
ધ્યાનની કોઈ લવશેષ ઉપયોલગતા હંુ સમજતો નથી. મહાત્માઓ ધ્યાનમાં 
સમય પસાર કરવા કરતા સેવામાં વધારે સમય ગાળે એ વધુ ઉપયોગી 
થાય એમ હંુ માનું છુ.ં” “િાથણનાનું મહત્ત્વ એટિું જ કે લવલવધ 
િવૃલિઓથી માર્સ થાકી, કંટાળી જાય ત્યારે ક્સ્થર રહીને એક જ 
વસ્તુનું મનન, રટર્ કરવાથી તનાવ ઘટ ેછ.ે માર્સે માર્સની સેવા કરવી 
એથી વધુ મહત્ત્વ ધ્યાન કે િાથણનામાં નથી.” 

રૅશનાલિઝમ એટિે વહેમ, અન્ધશ્રદ્ધા, પરંપરાવાદી, પૂવણગ્રહયલુત, 

બંલધયાર વૃલિથી લવપકરત એવો સતત જાગ્રત, વાસ્તવવાદી, માનવી–જીવ 
માત્ર િત્યે તટસ્થ ભાવે સમભાવ રાખવાનો, સમાજોપયોગી, 
માનવતાવાદી, વૈજ્ઞાલનક અલભગમ. એવું જીવન અને વ્યવહાર ઘડવાનો 
દરેક વ્યક્લતનો િયાસ અને પરુુષાથણ હોવો જોઈએ. એ અથણમાં સ્વપૂર્ણ 
મહારાજ માનવીને તે જવેો છ ે તેવા રૂપમાં ચાહનારા માનવતાવાદી, 
રૅશનાલિસ્ટ છ.ે 
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આ સામાન્ય માનવીના ‘અસામાન્ય’ લવચારો, લચતંનનો પકરચય 
કરાવનારા ભાઈશ્રી વલ્લભભાઈ દ્વારા સંપાકદત આ પુસ્તકને હંુ 
આવકારંુ છુ ંઅને તેનો વ્યાપક િચાર થાય એવી શુભેચ્છા િગટ કરંુ 
છુ.ં  
તારીખ : 16-09-1995  – બી. એ. પરીખ 
સુરત િમુખ, સત્યશોધક સભા, સુરત. 

િમુખ, ગુજરાત રૅશનાલિસ્ટ એસોલસયેશન. 
કુિપલત, દલક્ષર્ ગુજરાત યુલનવલસણટી, 
સુરત. 

  
▪ 
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III 

આવકાયણ લચંતન–િબોધ 
“માનવ પોતે ચૈતન્યનો અલવભાજ્ય અંશ છ ે એ વાત ભૂિીને, 

અજ્ઞાનવશ પરોક્ષ ઈશ્વરને તે માની બેઠો છ.ે િોકોની એ ભ્રાંલતને હંુ 
દૂર કરવા માંગું છુ.ં” (મારંુ જીવન) 

“પરોક્ષ ઈશ્વરને આરાધવાની રીત મને ગમતી નથી. તમારી ઉપર 
બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી. આ જ સાચી, સહેિી અને ટૂકંી વાત છ.ે” 
(આત્મા) 

ઈશ્વરની નહીં અન્નની જરૂર છ.ે લવચાર, લવવેક, યુક્લત, તકણથી 
તપાસ કરતાં ઈશ્વર, ધર્ી એ અસંભલવત બાબત છ.ે” (ગુરુભક્લત, 
ઈશ્વરભક્લત અને ધમણનો િચાર) 

“િશ્ન ઊઠ ે છ ે કે આપર્ે ઈશ્વરનું કહ્ું ન માનીએ; ત્યારે એ 
આપર્ને દુષ્કૃત્ય કરતાં રોકતો કેમ નથી? જો (આવાં દુષ્કૃત્ય) 
ઈશ્વરની જાર્ બહાર કંઈ થતું હોય તો એને સવણજ્ઞ કેમ ગર્વો? જો ત ે
આપર્ને દુષ્કૃત્ય કરતાં રોકી જ ના શકતો હોય તો એને 
સવણશક્લતમાન કેમ કહેવાય? જો ઈશ્વરને આ જગતની કશી લચંતા જ 
ન હોય તો એને દયાળુ કેમ કહેવો?’’ (‘ઈશ્વર’ના નામે િૂંટાવાનંુ બંધ 
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કરો) આ િેખમાં સ્વપૂર્ણ મહારાજ ેબરાબર તાકકણક દિીિોથી લસદ્ધ 
કરી આપયંુ છ ેકે, ‘ઈશ્વર દયાળુ છ,ે સવણજ્ઞ છ,ે સવણશક્લતમાન છ ેઅને 
ઈશ્વરની ઈચ્છા વગર કંઈ જ થઈ શકતું નથી’– આ ચારેય માન્યતાઓ 
ખોટી છ.ે 

સ્વપૂર્ણ મહારાજ ખરેખર એક સાધુ–સંત છ,ે એટિે મને જાર્તા 
વાચકોને િશ્ન થાય છ ે કે િા. રમર્ પાઠક જવેા પાકા–સંપૂર્ણ 
રૅશનાલિસ્ટ માર્સ એક સાધુના ‘આધ્યાક્ત્મક’ લચંતનરૂપ ગ્રંથની 
િસ્તાવના કેમ િખે? 

આ િશ્નના આગોતરા જવાબરૂપે જ મેં ઉપરનાં અવતરર્ો 
ટાંલયાં છ,ે જ ેકમસે કમ એટિું તો લસદ્ધ કરે જ છ ેકે, મહારાજશ્રીના 
ઘર્ા લવચારો રૅશનાલિસ્ટોને અનુકૂળ િતીત થાય તેવા છ.ે બીજુ ં કે, 
સામાલજક દૂષર્ો–કુરૂકઢઓ, ધાલમણક ધલતંગો, ધમણને નામે િવતણતા ં
અલનષ્ટો, ધાલમણક શોષર્, બગાડ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, વહેમો આકદ સામે 
અમ ેરૅશનાલિસ્ટો જબરદસ્ત ઝઝૂમીએ તો છીએ, પરંતુ અમારી વાત 
બહુ ઓછા સાંભળે, કારર્ કે િોક એમ જ કહી, અમારી વાતને 
અવગર્વાના કે, ‘જવા દો, એ િોકો તો નાક્સ્તક છ ેએટિે આવું તેવુ ં
જ બોલ્યા કરે!’ પરંતુ જ્યારે અમારી એ જ વાતો જવેી વાતો કે 
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લચંતન, કોઈ ભગવા વસ્ત્રધારી સાધુ–સંત િસ્તુત કરે, ત્યારે િોકો 
સાંભળે એટિું જ નહીં, એથી િભાલવત પર્ થાય, પકરર્ામે િજા ભિ ે
સંપૂર્ણ રૅશનાલિસ્ટ ન બને, પરંતુ સમાજસુધારાનંુ મોટુ,ં અલનવાયણ, 
મૂલ્યવાન કાયણ તો લસદ્ધ થાય જ. આમેય માનવ જાતની લવરાટ 
બહુમતી રૅશનાલિસ્ટ બની જાય એવી કોઈ આશા બહુ વાસ્તલવક ન 
િખાય; કારર્ કે એવા થવા માટ ેિકાંડ મન:શક્લતનો લવલનયોગ કરવો 
પડ;ે જ ે સવણ કોઈ માટ ે શલય નહીં, સવણ કોઈ ઈચ્છ ે પર્ નહીં. એ 
સંજોગોમાં ધમણધલતંગો ઘટ,ે ધમણને નામે થતો િોકદ્રોહી બગાડ અટકે; 
તો એય આવકાયણ ગર્ાય. 

દા.ત. હમર્ાં જ ગુજરાતમાં જ અશ્વમેધ યજ્ઞને નામે તથા 
કહેવાતા કૃતજ્ઞતા સમાહને નામે ભયંકર બગાડભયાણ કાયણક્રમો થયા. એ 
પકરક્સ્થલતમાં જો આ મહારાજશ્રી એવો બોધ િચારતા હોય કે, 
‘અશ્વમેધ યજ્ઞની નહીં, અન્નયજ્ઞની જરૂર છ;ે ઈશ્વરની નહીં; અન્નની 
જરૂર છ.ે” (ગુરુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને ધમણનો િચાર) તો એ બોધ 
ઘર્ો જ સમાજકહતકારક બની શકે. આજ ે ગુજરાતમાં સંખ્યાબંધ 
ગુરુઓ ફાટી નીકળ્યા છ ેઅને લશષ્યો ગુરુભક્લત તથા ઈશ્વરભક્લતથી 
બરબાદ થઈ રહ્ા છ ેઅને સમાજનેય બરબાદ કરી રહ્ા છ,ે ત્યારે 
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િસ્તુત િેખમાં મહારાજશ્રીનંુ આ તારર્ આખં ઉઘાડનારંુ બની શકે, 
“ગુરુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને ધમણના િચાર”માં િીન રહેનારનેય 
ખાવા જોઈએ; એથી એનો બોજો સામાન્ય જનતા પર જ પડ.ે વળી, 
એથી અધો સમાજ પાખંડી બન્યો અને બાકીનો અધો સમાજ એ 
પાખંડીઓની જાળમાં ફસાઈ અન્ધશ્રદ્ધાનો ભોગ બન્યો.” આવા 
ગુરુઓથી લભન્ન રીતે સ્વપૂર્ણ મહારાજશ્રી જાહેર કરે છ ે કે, ‘મારો 
કોઈ આશ્રમ, કોઈ પંથ, કોઈ લશષ્ય કે કોઈ ગુરુ નથી.’ (મારંુ જીવન) 

મહારાજશ્રીના ઉપદેશનો ઝોક જટેિો સમાજસુધારા તથા 
માનવીય સુખ–ભદ્ર જીવન િલત છ;ે એટિો આધ્યાક્ત્મક લચતંન તરફ 
નથી. હા, તઓે આત્મા, પરમાત્મા, સજીવ આકદના ઉદ્ભવ, 
આલવભાણવ કે સંબંધ બાબતે થોડુ ં લચંતન જરૂર િસ્તતુ કરે છ;ે પર્ 
એની પાછળ ધમણિચાર કે િોકને, ‘તારી જાતને ઓળખ!’, ‘બ્રહ્મનો 
સાક્ષાત્કાર કર!’, ‘ઈશ્વરને સવણભાવે શરર્ે જા!’– એવો જીવનની 
વાસ્તલવકતાથી લવમુખ કરવાનો ઉદ્દશે નથી. તેઓ ફલત એટિું જ 
ઉપદેશવા ઈચ્છ ે છ ે કે, માર્સે આ બધી લચંતા છોડી, ‘ભ્રાંલત અને 
અજ્ઞાનથી મુલત થવાનો િયત્ન કરવો... જ ે કાંઈ કરીએ તે દૃઢ 
લનશ્ચયયુલત અને શંકારકહત હોય; તો જ કાયમ સુખ, શાંલત, સંતોષ 
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અને આનંદ મળી શકે.’ (માનવધમણ) આમ, સ્વપૂર્ણ મહારાજ 
માનવીના સુખ કે ઐકહક જીવનના આનંદને જ મહત્ત્વ આપે છ;ે જ ે
રૅશનાલિસ્ટ અલભગમ જ કહેવાય, કારર્ મનુષ્ય મૂળભૂત રીતે તો એ 
જ ઝંખે છ.ે મહારાજશ્રીનાં લવચાર–લચંતન, લવવેકબુલદ્ધપૂત સલવશેષ છ ે
એના સચોટ પુરાવારૂપે બે જ િેખો ચીંધવા બસ ગર્ાય : (1) ઈશ્વરના 
નામે િૂંટાવાનંુ બંધ કરો (2) ગુરુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને ધમણનો 
િચાર. 

સ્વામીજીએ માનવતા અથાણત્ માનવધમણની સુંદર વ્યાખ્યા ‘મારંુ 
જીવન’ શીષણક હેઠળના આત્મલનવેદનમાં આપી છ ે : ‘બીજા માર્સો 
માટ ેદુ:ખ ખમવા તૈયાર રહેવંુ અને સુખ જતુ ંકરવંુ– આ છ ેમાનવતા.’ 
મહારાજશ્રી માનવધમી છ ેઅને માનવધમણના જ િચારક છ.ે કોઈ પર્ 
પરંપરાગત ધમણનો કે ધમણતત્ત્વનો તેઓ િચાર કરતા જ નથી, બિકે 
એવા િચારના તેઓ લવરોધી છ.ે તઓે કહે છ,ે ‘...સંતો, ઈશ્વરભજન, 
બોધ અને અનુશાસન પડતાં મૂકો; અન્નયજ્ઞ માટ ેશરીરશ્રમમાં િાગી 
જાઓ!’ એથીય ચોટદાર લવધાન તો એ છ ેકે, ‘જગતમાં જટેિા ધમો–
સંિદાયો છ,ે એના મૂળમાં સંમોહન જ છ.ે િજ્ઞા કે ભાન નથી.’ 
(ગુરુભક્લત અને ધમણનો િચાર) ભારત જવેા અનેકાનેક 
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સંિદાયવાડાઓમાં ખદબદતા રાષ્ટર માટ ે આવો ઉપદેશ ખરેખર 
નવજીવનદાયી બની રહે. મહારાજશ્રી સમજપૂવણક ક્રાંલતકારી બન્યા 
છ.ે તેઓ જાહેર કરે છ,ે ‘ક્રાંલતનો અથણ જૂનંુ કાઢી નાખીને નવંુ સજણન 
કરવું એવો થાય છ,ે મારંુ આ એક જ કતણવ્ય છ.ે હંુ ક્રાંલતરૂપ થઈને જ 
દેહ ધારર્ કરી રહ્ો છુ.ં’ (ઈશ્વર–ધર્ી) 

ઈશ્વરના જુદા જુદા અવતારો કલ્પવાથી જ લભન્ન લભન્ન 
સંિદાયો ઉદ્ભવ્યા છ ેએમ મહારાજશ્રી કહે છ ેતે યોગ્ય જ છ.ે અનેક 
મહાપુરુષો જરૂર થઈ ગયા; તેઓએ િોકસધુારાના અમુક કાયો પર્ 
જરૂર કયાણ, પરંતુ તઓેને ઈશ્વરનો અવતાર માનીને લભન્નલભન્ન ધમો–
સંિદાયો સ્થાપવાથી તો હાલન જ હાલન થઈ છ.ે મહારાજશ્રી કહે છ ે
તેમ, ‘કોઈએ રામને... કોઈએ રામાપીરને ઈશ્વર માની િીધા અને 
જગતમાં ઝઘડાનાં ઝાડ ઊછયેાણ. અવતારવાદ અને ઈશ્વરવાદનો ત્યાગ 
કરીને, માનવતા સ્વીકારીને સૌને િસન્ન કરીને, િેમથી જીવનયાત્રા 
કરવામાં જ મંગળ છ.ે’ (ઈશ્વર–ધર્ી) મહારાજશ્રીની પાપ–પુણ્યની 
વ્યાખ્યા પર્ બરાબર રૅશનાલિસ્ટ અલભગમયુલત છ ે અને ત ે
માનવસમાજ માટ ેખૂબ જ કહતકતાણ હોઈ, અનુસરવા યોગ્ય છ.ે જુઓ 
તેઓનું સરસ, લવવેકપૂત લવધાન : ‘બીજાને પીડા આપીને સુખી થઈ 
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જવાનો રસ્તો સાચો નથી.. આપર્ે બીજા મનુષ્યોને ખુશ રાખવા મથવું 
જોઈએ.. કાં તો બીજાનંુ કહત કરો, કાં તો ક્સ્થર રહો!’ (મારો લવચાર 
કે માન્યતા) પાપ–પુણ્યની રૅશનાલિસ્ટ વ્યાખ્યા ખરેખર આવી જ છ ે: 
બીજાને દુ:ખ–પીડા આપવાં તે પાપ અને બીજાનું ભિું કરવું તે પુણ્ય. 
એ લસવાય સંસારમાં અન્ય કોઈ પાપ નથી કે પુણ્ય નથી. વ્રત, તપ, 
અપવાસ, બ્રહ્મચયણ, અમુક ખાવુ,ં અમુક ત્યજવુ,ં દેવદશણન એ બધાં તો 
કમણકાંડ છ;ે પુણ્યકાયણ નથી જ, કારર્ કે જુદા જુદા ધમોમાં આ 
બાબતે જુદા જુદા જ ઉપદેશો છ ેઅને વળી એથી સમાજને તો કશો 
જ િાભ નથી. દુલનયામાં આપર્ે સાક્ષાત જોઈ શકીએ છીએ કે જ ે
સમાજોએ ધમણને ગૌર્ ગર્ી, લવજ્ઞાનનો ભરપૂર િાભ િીધો; તેઓ 
ખૂબ સુખી અને સમૃદ્ધ છ.ે બીજી બાજુ, આપર્ા જવેા ધમણઘેિા, 
રૂકઢચુસ્ત સમાજો દુ:ખ, ત્રાસ, તંગી, ગરીબી, અલનષ્ટો, વહેમો, ધાલમણક 
શોષર્, અન્ધશ્રદ્ધાઓમાં રીતસર સબડ ેછ,ે કરબાય છ.ે 

આમ સ્વપૂર્ણ મહારાજના મોટા ભાગના લવચારો તથા મુખ્ય 
લચંતનની કદશા રૅશનાલિઝમના સમથણનની છ ેઅને એ જ હકીકત આ 
પુસ્તક સંદભે ખૂબ મહત્ત્વની છ,ે કારર્ કે એ વાત સાચી જ કે 
સમસ્ત માનવજાત લયારેય પૂર્ણ રૅશનાલિસ્ટ તો નથી જ થવાની; તેમ 
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છતાં માનવીની જીવનરીલત જટેિે અંશે વધુ લવવેકબુલદ્ધપૂત હશે; એટિ ે
અંશે સમાજ વધુ સુખી તથા વધુ મુલત બનવાનો. રૅશનાલિઝમ એટિ ે
લવવેકબુલદ્ધવાદ અને એનો િધાન હેતુ જ માનવજાતને સુખી–મુલત 
બનાવવાનો છ.ે એ સંદભ ે મહારાજશ્રીનંુ જીવનકાયણ તથા લચંતન 
આવકાયણ બની રહે છ.ે 

મહારાજશ્રીના ત્રીસેક િેખોના આ સંચયમાં, આવા તો અનેક 
મૂલ્યવાન તથા િેરક લવચાર–બોધ સંગ્રહાયા છ,ે જ ે બધાનો જ 
ઉલ્લેખ–આસ્વાદ અત્રે કરાવી શકાય નહીં અને કરાવવો આવશ્યક 
પર્ નથી. એ માટ ે તો મળૂ પુસ્તક જ વાંચવંુ અનકેગણં વધુ 
પથદશણક બની રહેશે. મારા આ િાસ્તાલવકનો મૂળ હેતુ તો એટિો 
જ કે, સાધ–ુસંતોના આવા િગલતશીિ આચાર–લવચાર સમાજ માટ ે
વધુ િભાવક નીવડી શકે; કારર્ કે હજીય સાધુજમાતનો સમાજ 
પ૨ િભાવ છ,ે આમ તો, સાધુ સંસ્થા પેરેસાઈટસની–
પરોપજીવીઓની જ હોઈ, બહુ િશસ્ય કે સમથણન યોગ્ય નહીં, પરંત ુ
એમાંના જ ે સંતો સમાજને આવા િગલતશીિ નૂતન, વૈજ્ઞાલનક 
અલભગમ િેરે છ ે એવા સતંોનાં કાયણ–બોધને જુદા ં તારવી, એનુ ં
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સમથણન પર્ આપર્ે કરવંુ જ ઘટ.ે એ દક્ષ્ટએ આ સંગ્રહને એક 
ખરેખર જ મૂલ્યવાન, સમાજોપયોગી કાયણ ગર્ી, આવકારીએ! 

અંતમાં સ્વપૂર્ણ મહારાજશ્રીના એક સુંદર, લચતંનાત્મક, વાસ્તલવક, 
લવવેકપૂત િેખ ‘અકહંસા–દયા’નો ખાસ ઉલ્લેખ કરી લવરમીએ : બધા 
જ સંતો અકહંસા અને દયાનો પોપકટયો બોધ તો આપે છ;ે પર્ ભાગ્ય ે
જ કોઈ સાધુ કે ગાંધીજી જવેા મહાત્માએ સુધ્ધાં એની અવાસ્તલવલતા, 
એવા આચાર સામે ઉપક્સ્થત થતી અટળ મુશ્કેિીઓ, એની 
અસંભલવતતાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરી, મહારાજશ્રી જવેી સ્પષ્ટ વાત 
કરી છ.ે તેઓ િખે છ ે: ‘ઈચ્છા હોવા છતાં, અકહંસક બની, એ મુજબ 
જીવી શકાતું નથી.’ લબિકુિ સત્ય, તાત્ત્લવક કથન છ.ે જ્યાં કૂદરતે જ, 
એક િાર્ી બીજા િાર્ીને ખાઈ જાય તો જ જીવી શકે, એવી અફર 
વ્યવસ્થા િયોજી છ;ે ત્યાં માર્સે જીવવું હોય તો અકહંસા અસંભલવત 
જ ગર્વી રહી. વનસ્પલતમાં પર્ જીવ છ,ે એમ લસદ્ધ થયા પછી તો 
અકહંસાનો આગ્રહ કેવળ ભ્રમર્ા જ બની રહે છ ેઅથવા તો કોઈ પર્ 
િાર્ીને લવનાકારર્ દુ:ખ, પીડા ન આપવાં અને ખોરાક તરીકે હર્તાં 
પર્ ઓછામાં ઓછી પીડા તેને થાય એવું ધ્યાન રાખવું– એવી જ 
અકહંસાની નવી વ્યાખ્યા સ્વીકારવી ઘટ ેઅને એ જ શલય તથા ઉિમ 
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િેખાય. મહારાજશ્રી બરાબર આમ જ કહે છ ે: ‘જીવન ધારર્ કરીને 
અકહંસાનંુ પાિન સંભવ નથી.. ઈચ્છા હોવા છતાં અકહંસક..... જીવી 
શકાતું નથી... આહાર લવના દૈકહક વ્યવહાર થતો નથી. કોઈ ઠકેાર્ ે
સંતો–મહંતોથી દૂધ–ધી, અન્નનો વરસાદ વરસાવી શકાયો નથી માટ ે
આવી ભ્રાંલતઓથી સૌએ બચવું જોઈએ.’ અરે, મહારાજશ્રીએ તો 
સેલસના આનંદનો પર્ અકહંસક એવો મૌલિક, લવવેકબુલદ્ધવાદી માગણ 
એ જ િેખમાં ચીંધ્યો છ.ે તઓે િખે છ ે: ‘જાલતય વલૃિઓ તીવ્ર થાય, 
ત્યારે સામેના પાત્રને િસન્ન કરીને પછી જ આનંદ–િમોદથી ભોગવો! 
બીજાનંુ જ ેશોષર્ કરે છ ેએ રાક્ષસો છ.ે’  

અદ્ભતુ વાત છ ે ને આ! બીજા સંતો–મહંતો જ્યારે બ્રહ્મચયણનો 
પોકળ બોધ આપતા ફરે છ;ે ત્યારે સ્વપૂર્ણ મહારાજ પૂર્ણ નીલતમૂિક 
તથા શલય ઉપદેશ આપે છ ે કે િેમથી, પરસ્પર સંમલતથી જ 
સંભોગનો આનંદ માર્ો! 

આમ સ્વપૂર્ણ મહારાજના લચંતન–ઉપદેશ એકંદરે રૅશનાલિઝમના 
સમથણક તથા ઐકહક, વાસ્તલવક જીવનને સુખી–સ્વસ્થ બનાવવાની 
દૃક્ષ્ટએ ખૂબ જ જીવનોપયોગી તથા તાત્ત્લવક છ.ે તઓેશ્રીની ભાષા–
શૈિી પર્ સરળ, સચોટ અને રોચક છ ેમાટ ેએનો િચાર સમાજમાં 
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થાય; એ ખૂબ જ આવશ્યક િેખાય. શ્રી વલ્લભભાઈ ઈટાલિયા કાંઈ 
સ્વપૂર્ણ મહારાજના લશષ્ય નથી; કારર્ કે શ્રી ઈટાલિયા અને 
મહારાજશ્રી બંને ગુરુવાદના લવરોધી જ છ.ે શ્રી વલ્લભભાઈ તો વળી 
મારા જવેા પાકા રૅશનાલિસ્ટ છ.ે એમને મહારાજશ્રી િત્યે તેઓના 
આવા માનવતાવાદી, િગલતશીિ લવચાર–વ્યવહાર બદિ આદર છ;ે 
આથી જ શ્રી ઈટાલિયા આ િેખસંગ્રહનંુ સંપાદન કરી, એ િોકકહતાથ ે
િગટ કરવા િેરાયા– એ બદિ તઓે અલભનંદનના અલધકારી છ.ે 
આપર્ે તઓેને જટેિા ધન્યવાદ આપીએ એટિા ઓછા અને આ રીત ે
મને મહારાજશ્રીના લવચાર–લચંતનનો પકરચય કરાવવા બદિ તથા આ 
પુણ્યકાયણમાં મને સાંકળવા બદિ, હંુ શ્રી વલ્લભભાઈ ઈટાલિયાનો 
અંતરથી ઋર્ી છુ.ં 

બારડોિી.  – રમર્ પાઠક ‘વાચસ્પલત’ 
તારીખ : 10–09–1995    
 

▪ 
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IV 

વનફૂિ જવેા સંત 

‘સંત’ શબ્દનો ભૂંડો ઉપયોગ ભારતમાં જટેિો થયો છ ેએટિો 
ભાગ્યે જ લયાંય થયો હશે. કેટિાક હવે અંગ્રેજીમાં એને માટ ે
‘ગૉડમેન’ શબ્દ પર્ વાપરે છ.ે એમાં જરા કટાક્ષનો કાકૂ છ.ે આ 
દેશમાં િાખો–કરોડો િોકો ધાલમણક ધલતંગો ચિાવતા, કહેવાતા 
સાધુઓની પાછળ ખુવાર થાય છ ે ને પોતાના પકરવારને તો ઠીક 
પર્ આખા સમાજને ખુવારીને માગ ેધકેિ ેછ.ે મેં તો મારા મનમાં 
સમજી જ િીધંુ છ ેકે આ દેશ હવે બળતુ ંઘર છ.ે ડોિ–બેડોિ પાર્ી 
રેડવાની હાસ્યાસ્પદ પેરવી કરવાને બદિે એમાંથી બચાવી િેવાય 
એટિું બચાવી િેવાની જ ગર્તરી રાખો – જીવો ત્યાં િગી એટિુ ં
કરો. જાતે બચો અને બીજા જટેિાને ઉગારી શકાય તેટિાને 
ઉગારો. જનેે કોઈ કહસાબે નથી સમજવું એમન ેમરવા દો. આપર્ે 
કંઈ ઠકેો થોડો િીધો છ.ે ગાધંીજી બનવાનો? કે લયાંક કીડી મરે 
તોય આપર્ે ઉપવાસ ઉગામીએ! 

જ ે દેશમાં પાડા પર્ પીર અને સનકી–તરંગી તાંલત્રકો સંત 
તરીકે પૂજાય છ ેઅન ેએમના મયાણ પછી એમની સમાલધ પર્ પૂજાય 
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છ,ે તે દેશમાં લયાંક લયાંક જગંિી ફૂિ જવેા સ્વપૂર્ણ મહારાજ જવેા 
સહજ સંતો પર્ પાકે છ ેતે કુદરતનો કકરશ્મો છ.ે મેં સંતની વ્યાખ્યા 
એવી બાંધી છ ે કે જમેનામાં મૂળ તો જન્મજાત રીતે જ સ્વભાવની 
સરળતા હોય. સરળતા હોય એટિે ગ્રંલથઓની ગાંઠો એમને બહુ 
નીકળે નહીં– એમની હયાતી િીસી સપાટીની હોય–હરખ કે શોક 
એના ચહેરા પર બહુ વાર ટકે નહીં કે ન ટકે રાગ–દ્વષે, કોઈ કસરત 
વગર વાળ્યા વળે તેવા ફ્િેક્લસબિ હોય! લજદંગીને સમજનારા અને 
સમજનારા એટિે એની ક્ષર્ ભંગુરતાને સ્વીકારીને ચાિુ ગાડીએ 
પિા રમનારાની જમે ચાિુ લજદંગીએ સવણ આનંદ–લનજાનંદન ે
માર્નારા હોય– બીજાને નડ્યા વગર લજદંગીનો પૂરો રસ િ,ે ને 
બીજાને પર્ એવી જ રીતે િેવા િેરે. કદી કોઈનું કાંઈ બગાડ ેનહીં, કે 
બગાડવાનો લવચાર પર્ ન કરે એને સંત ગર્ી શકાય. સંત થવા માટ ે
જરૂરી નથી કે ટીિાં–ટપકાં કરવાં અને ભગવાં વસ્ત્રો જ ધારર્ કરવાં. 
આવા સંતો કોટ–પેન્ટ–ટાઈ–બાઈવાળા પર્ હોય, જમે કે રમર્ પાઠક 
‘વાચસ્પલત’. 

જ ેમૂળભૂત રીતે આવા સંત હોય અને પછી તે વધુ વાચન–મનન, 
અભ્યાસ, લચંતન કરે અને જાતને વધુ સંસ્કારે ત્યારે એમનંુ જીવન 
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સમાજમાં સુગંધ ફેિાવે છ.ે પોતાના ખરડાયા વગરના સાફ હૃદયની 
ભૂલમ પર લવઝડ્મના, કોઠાબુલદ્ધ અને જાતડહાપર્નાં સુંદર મધમધતાં 
પુષ્પો ખીિે છ.ે એમનંુ એકએક વાલય હજારો ગુિાબમાંથી સારવેિા 
અિરના એક ટીપા જવંુે અકણગુર્ી હોય વીર્ી િો–વીર્ીને એની 
સુગંધનો ઊંડો શ્વાસ નાભી િગી ઉતારો તો બત્રીસે કોઠ ેદીવા થાય. 

સૌરાષ્ટરની ભૂલમ સંતોની ભૂલમ કહેવાય છ.ે જ ે સ્વપૂર્ણ હોય તે 
રાગ, અનુરાગ, શરીરરાગ, લવરાગ અને વૈરાગ્યનંુ કંૂડાળંુ પૂરંુ કરે. 
અધૂકરયાનંુ આ કામ નથી. ચોવીસે કિાક “કામ”ના લવચારોમાં 
સબડતાં લવષયી–મવાિી અને ચોવીસે કિાક બ્રહ્મચયણની ચૂસર્ી 
ચૂસ્યા કરતા કહેવાતા લવરાગી સંત, આ બન્ને એવા અધૂકરયા છ.ે 
બન્ને સરખા ઝનૂની પર્ છ!ે સ્વપૂર્ણ મહારાજના િેખોમાં એમના 
ગહન લચંતનના દશણન થાય છ.ે સાહલજકતાનો સ્વીકાર અન ે
અકૂદરતીપર્ાનો ઓછાયો પર્ ન િેવાની એમની જીવનચયાણ, 
સાધુતાના કશાપર્ પકરવેશ વગરની સાધુતા છ.ે જગંિમાં મધમધતા 

એકિફૂિ જવેી એમની વ્યક્લતતાએ મને આકષ્યો છ.ે સ્વપૂર્ણ 
મહારાજ એક અિગ િકારના સાધુ છ.ે સંતો એક સરખા મોડિેના 
હોય પર્ નહીં– ઘેટાં હોય. 
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આજના સમયમાં સ્વપૂર્ણ મહારાજનંુ હોવું એ એક સુંદર ઘટના 
છ,ે પર્ એમના િખાર્ોને સંપાકદત કરીને સમાજની સામે મૂકવાં એ 
પર્ એક અનુકરર્ કરવા જોગ ઘટના છ.ે શ્રી વલ્લભભાઈ ઈટાલિયાને 
એમનાં આ િયાસ માટ ેઅલભનંદન આપંુ છુ.ં વલ્લભભાઈએ સ્વપૂર્ણ 
મહારાજને આપર્ા સુધી પહોંચાડ્યા છ.ે આવું, આ ગર્પલતપુજન–
લવસજણનના ઘોંઘાટમાં કરે કોર્? 

ખરેખર, વલ્લભભાઈ ઈટાલિયાને નજીકથી ઓળખનારા જાર્ે જ 
છ.ે એ પર્ એક માનવતાનું ‘મોડિે’ જ છ!ે એમના આ પુરુષાથણને હંુ 
સહષણ આવકારંુ છુ ંઅને આ પુસ્તક ‘માનવતા’નો વ્યાપક િચાર થાય 
એવી શુભેચ્છાઓ પાઠવંુ છુ.ં 

અમદાવાદ.  – રજનીકુમાર પંડ્યા 
તારીખ : 18–09–1995   
 

▪ 
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1 

મારંુ જીવન 

તા. 14–08–1994 
    રાભડા 

આત્મીય વલ્લભભાઈ, 
તમારો પત્ર મળ્યો, તમે િખો છો કે, “તમે માનવ જીવન લવશે 

ખૂબ જ લવચાયુું છ;ે પરંતુ ખાસ કશું િખ્યું નથી. હવે કોદાળી મૂકીને 
કિમ પકડો! મને એમાં જ માનવજાલતનું કહત િાગે છ.ે મારે તમારંુ 
જીવન અને લસદ્ધાંતો એક પુસ્તકરૂપ ેગ્રંથસ્થ કરવા ંછ.ે” 

તમારી વાત મને સમજાય છ ે: મેં ઘણં ઓછુ ંિખ્યંુ છ ેઅન ેજ ે
કાંઈ િખ્યુ ંછ ેએ લવનાક્રમ અને અસંકલિત અવસ્થામા ંતેમ જ જુદા ં
જુદાં ગામડાંઓમાં પડંુ્ય છ.ે ત ેબધંુ સમયાંતરે ટકે એમ પર્ નથી. 
તમે પત્રમા ંિખો છો કે, “હવે તમે પુસ્તકરૂપ ેપૂરી માનવજાલત સાથ ે
પકરચયમાં આવવાના છો; એટિે િોકોની જાર્કારી માટ ે તમારા 
આજ સુધીના જીવનનો ટૂકંસાર મને પત્ર મારફતે િખી મોકિો.” 

મારી કિમમાં તમારી અપકે્ષાઓ સંતોષવાની સુંદરતા કદાચ 
નથી; છતાં હંુ પત્ર દ્વારા એવો િયાસ અવશ્ય કરંુ છુ.ં 
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ભાવનગર લજલ્લાનું ‘પાંચટોબરા’ એક નાનકડુ ં ગામ મારંુ 
જન્મસ્થાન છ.ે તા. 17-02-1920 (લવક્રમ સંવત 1976ની 
મહાલશવરાત્રી) મંગળવાર મારો જન્મ કદવસ, સમજીભાઈ 
અરજર્ભાઈ કોલશયા મારંુ મૂળ નામ છ.ે યુવાન થતાં સોનબાઈ 
સાથે િગ્ન કયાણ. એક પુત્ર અને બે પુત્રીઓ પર્ છ.ે મારી પાંત્રીસેક 
વષણની ઉંમરે પુત્ર કરશનન ે ઘરની બધી જ જવાબદારી સોંપીને 
ઘરેથી નીકળી ગયો. કુટુબંનું ઋર્ કદાચ ચૂકવી શલયો નથી. 
લવશષેમાં િગભગ બધાં જ પાપો મારાથી થયાં છ!ે 

પગે ચાિીન ેભારતના ચારેય છડેા ફયો છુ.ં 40 વષણથી પૈસા 
વગર જીવન ચિાવંુ છુ.ં ઘર્ા ધમોના ગ્રંથો વાંચ્યા છ.ે ગીતા આજ ે
પર્ કંઠસ્થ છ.ે 

ધોયેિું સફેદ એક જ મોટુ ંવસ્ત્ર પહેરંુ છુ.ં બેસવાની જગ્યા ગંદી ન 

થાય, કશોય લવક્ષેપ ન પડ ેએની કાળજી રાખું છુ.ં પૈસા તો રાખતો 
જ નથી. જ ે ગામમાં રોકાઉં છુ ં એ ગામના કહતમાં ત્રર્ કિાક 
શરીરશ્રમ કરીને પછી જ જમવાની લભક્ષા માંગું છુ.ં જમવાની 
લભક્ષા માંગવામાં સંસ્કૃત શબ્દનો ઉપયોગ કરંુ છુ ં: ‘લભક્ષામ્ દેકહ!’ 
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એક શેરની બરર્ીમાં, એક જ ટાઈમ, વહેિી સવારે લભક્ષા િેવા 
નીકળંુ છુ.ં શરીરથી કે વચનથી િગભગ કોઈને ભય બતાવ્યો નથી. 
હા, દાઢી વધારીને િદશણન જરૂર કરંુ છુ!ં હાથમાં િાકડી કદી રાખી 
નથી. ચશ્માની જરૂર પડી નથી! મારી ઘરવખરીમાં, પાર્ી માટ ેમાત્ર 
એક સ્ટીિની બરર્ી હોય છ!ે આવું બધું કરવામાં લવલચત્રતા તો છ ે
જ; પર્ એમ કરવામાં હંુ માનવતા લવરુદ્ધ જતો નથી, એથી હંુ એ 
અનુલચત માનતો નથી. 

બીજા માર્સો માટ ેદુ:ખ ખમવા તૈયાર રહેવંુ અને સુખ જતું કરવંુ 
– આ છ ેમાનવતા. 

બે ચોપડી જ ભણ્યો છુ.ં સંસ્કૃત ભાષાનંુ સામાન્ય જ્ઞાન છ.ે 
વ્યાકરર્ના લનયમો, સંલધ, સમાસ, લવભક્લત આકદ તો ખાસ જાર્તો 
પર્ નથી. તત્ત્વજ્ઞાનમાં એની જરૂર પર્ નથી એ હવે અનુભવથી 
સમજાયું. 

રામાનુજ, વલ્લભાચાયણ, શંકરાચાયણ, શ્રી અરલવંદ, ગાંધીજી, 
લવનોબા, લવમિાતાઈ, માકણસવાદ, ઓશો રજનીશ વગેરેના ગં્રથોનંુ 
વરસો સુધી અધ્યયન કયુું છ.ે ગાંધીજી, લવનોબા અને લવમિાતાઈ 
જવેા મહાત્માઓને રૂબરૂ પર્ મળ્યો છુ.ં પર્ વાચન ઓછુ ં અને 
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લવચાર વધુ કયાણ છ.ે લવકારો તો પાછળ પડ્યા જ હોય છ,ે એનાથી 
જટેિું બચી શકાયંુ; એ બળ વાંચવામાં અને એથીય વધારે લવચારવામાં 
ખચાણયંુ છ.ે લયારેક તો કદવસમાં 20થી 22 કિાક સુધી વાંચ્યું અન ે
લવચાયુું છ.ે હવે તકણ માટ ેવાંચવાનંુ આકષણર્ બધં થઈ ગયું છ.ે 

74 વષણ થયાં છ.ે દંભ, પાખંડ અન ેકપટ િગભગ છૂટી ગયા 
છ.ે નાનપર્મા ંઘણં જ ખોટુ ંજીવન લજવાયંુ છ.ે ઈરાદો તો નથી જ; 
છતાં નાનપર્ના જીવનની દુગુંધ લયારેક આવે છ.ે લવચારો અને 
િવૃલિઓ જરૂર શુદ્ધ થયાં છ.ે 

ચોથા ભાગની પાછિી રાત્રીએ જાગ્રત થાઉં છુ.ં માનલસક રીત ે
ગીતાના શ્લોકો યાદ કરંુ છુ.ં વહેિી સવારે લયારેક કોઈને સાંભળવા 
જ હોય તો, એક કિાક ગીતાના શ્લોકો મોટથેી બોિું છુ.ં િોકકહતોનાં 
કાયણમાં કોઈ િશ્ન પૂછ ેતો ઉિર આપવા હંમેશાં તૈયાર રહંુ છુ.ં 

જગતમાં ત્રર્ કામો િઈને જીવન ધારર્ કરી રહ્ો છુ ં: 

 (1) માર્સ પોતે ચૈતન્યનો અલવભાજ્ય અંશ છ;ે એ વાત 
ભૂિીને અજ્ઞાનવશ પરોક્ષ ઈશ્વરને માની બઠેો છ.ે િોકોની 
એ ભ્રાંલતન ેદરૂ કરવા મથુ ંછુ.ં 
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 (2) મોટા માર્સો નાનુ ંકામ કરતાં નાનપ અનુભવે છ–ે િોકોની 
એ ગ્રંલથ દરૂ કરવા િયત્નશીિ છુ.ં 

 (3) લભક્ષા માગંનાર સાધુની પાસે બહેનો ન જઈ શકે એવી 
માન્યતા ફેિાર્ી છ,ે એ બદી દૂર કરવાના મારા િયત્નો છ.ે 

ઘર્ા સાધુઓ બીજાનું રાંધેિુ ંજમતા નથી. હંુ કોઈ કદવસ મારા 
હાથે રાંધતો જ નથી! 

કેટિાક સાધુઓ બહેનોને સ્પશણ તો ન જ કરે; પરંતુ બહેનોન ે
જોવામાં પર્ નારાજ; જ્યારે હંુ બહેનો જમવાનું ન આપે ત્યાં સુધી 
જમવા બેસતો જ નથી! 

આપર્ે મનુષ્ય છીએ. માનવજીવનની ઉન્નલત અન ે કહતમા ંજ 
કાયો કરવાં એ આપર્ો ધમણ છ.ે આ મારો િથમ અન ે આખરી 
સંદેશ પર્ છ.ે 

‘પોતે પોતાનામાં જ રાજી રહેવું’ – આ મારો લસદ્ધાંત છ.ે 
મારો કોઈ આશ્રમ, કોઈ પંથ, કોઈ લશષ્ય કે કોઈ ગુરુ નથી! 
વલ્લભભાઈ, આજ ે હંુ રાભડા છુ;ં કાિે લયાં જતો રહીશ એ 

મને ખબર નથી. તમારા વ્યવસાયમાંથી પુસ્તક બનાવવા જટેિો 
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સમય તમને કેવી રીતે મળશે એ હંુ સમજી શકતો નથી. આ કામ 
સમગ્ર જગતના કહતનું હોય તો પર્; તમને કષ્ટ ન પડ ે એમ જ 
કરશો. 

ઉંમરની સાથે સાથે મારા શરીરમાં નબળાઈ વધતી જાય છ.ે 
શરીર લયારે અટકી પડ ે ખબર નથી. જીવવા અને મરવાની બન્ને 
ક્સ્થલતમાં સમાતંર રસ છ.ે િત્યક્ષ હવે કદી તમને મળી શકાશે કે 
કેમ– એ લવશે શંકા રહે જ છ.ે મારંુ પુસ્તક હંુ વાચંુ એવી આકાંક્ષા 
પર્ નથી.  

મારી પાસે અત્યારે જ ે સાકહત્ય િખાયેિુ ં પડ્યું છ ે એ તમને 
મોકિી આપંુ છુ.ં શંુ તમારા કામનંુ છ ેએ તમે જ જાર્ો. 

તમને ઠીક િાગે એમ કરવા અને િખવા તમે સ્વતંત્ર છો. 
જય હો! 
–સ્વપૂર્ણ મહારાજ 

 
▪ 
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2 

માનવ ધમણ 

આપર્ે માનવો છીએ. એકબીજાનાં ઈશારા, ભાષા, આદતો 
અને ઈચ્છાઓ, બીજા ં િાર્ીઓની અપેક્ષાએ માનવજીવનમાં વધ ુ
બંધ બેસતા આવે છ.ે તેથી હંુ મારા લવચારોનુ ંમુખ્ય કેન્દ્ર માનવધમણ 
રાખું છુ.ં 

માનવતાનો અથણ લવશ્વના કોઈ પર્ માર્સને અવગર્વો નહીં; 
તેને સમાજ બંધારર્, યોજનામાં પૂરો ભાગીદાર, સાથીદાર 
સમજવો અન ે રાખવો, એની મરજી લવના આપણં ધાયુું જ કરવુ ં
નહીં. લસદ્ધાંત અને નીલત સંપીને નક્કી કરવા.ં 

માનવનું જીવન આકદમાનવથી જ િયત્નશીિ, પુરુષાથી રહ્ું છ.ે 
શાસ્ત્રોમાં એમ િખ્યંુ છ ે કે, ઋષભદેવ પહેિો આદમી બહાર 
આવ્યો. પુરાર્ોની કલ્પનાઓનો પાર આવે તેમ નથી. જ ેગ્રંથો છ,ે 
શાસ્ત્રો છ ેતે વ્યક્લતના લવચારો, અખતરા અન ેકલ્પનાઓ છ.ે 

સૂયણને હનુમાનજી ગળી ગયા, અગસ્ત્ય ઋલષ સમુદ્રને પી ગયા, 
દેવોએ સમુદ્રમંથન કયુું. કહરણ્યકશ્યપ સૂયણ–ચન્દ્ર અને તારાઓને જ્યાં 
િઈ જવા ધારે ત્યાં િઈ જતો, ગર્પલતને હાથીનું મસ્તક ફીટ બેસી 
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ગયું– આ બધંુ કેટિું અન ેકેવી રીતે વ્યવહારમાં શલય બન્યંુ હશ?ે 
એ કલ્પનાઓનો પકરપાક છ,ે એ સત્ય હોઈ શકે જ નહીં એ સ્પષ્ટ 
છ.ે 

જ ેવાત વ્યવહારમાં આવી શકે અને લસદ્ધ થઈ શકે તે સત્ય, 
બાકી જ ેવ્યવહારમાં ન આવી શકે, સાલબત ન થઈ શકે તે વાતોન ે
હંુ વ્યક્લતગત કલ્પનાઓ ગણં છુ.ં 

ઠીક, સારંુ અન ેશ્રેષ્ઠ શુ ંછ?ે કોને ગર્વું? અને એ કોર્ નક્કી 
કરે? 

આપર્ે બધાએ મળીને સવણસામાન્ય યોજના ઘડવી જોઈએ, 
જથેી એ યોજના વતણમાન અને ભલવષ્યમાં પર્ ઉપયોગી બને. 

આપર્ે િથમ તો ભ્રાંલત અને અજ્ઞાનથી લનવૃિ થવાનો િયત્ન 
કરવો જોઈએ અને એનાથી બચવાનો ઉપાય શોધી કાઢવો જોઈએ. 

જીવનમાં જ્યાં સુધી અજ્ઞાન–ભ્રાંલત હોય ત્યાં સુધી કાંઈ થવાનંુ 
નથી. જ ે કાંઈ કરીએ તે દૃઢ લનશ્ચય, દૃઢ મનોબળ અને શંકા રકહત 
હોય તો જ કાયમ સુખ–શાંલત–સંતોષ અને આનંદ મળી શકે. કોઈન ે
પૂછીને કરવંુ પડ ેકે કયાણ પછી કોઈને પૂછવા જવંુ પડ ેકે ‘મેં આ ઠીક 
કયુું કે કેમ?’ તો એમાં બરકત ન આવે. 
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મેં જ ેલનશ્ચય કયો છ ેતે હંુ તમને કહી દઉં : મૂળ પદાથણ રસરૂપ ે
છ.ે એમાં ઈચ્છા કે ઉપાલધથી રૂપ–આકાર બને છ ેઅને આ રૂપ, 
આકાર જ આ સૃક્ષ્ટ છ.ે 

જનેે નામ–રૂપમાં રસ–મજા ન િાગ ેતે લવસ્મૃત થઈને અનંતમા ં
મળે અને નામ–રૂપમાં જનેે રસ મઝા આવે તે નામરૂપ ેલવિસ.ે 

નામ–રૂપની કલ્પના જ જીવન છ ે અને લવસ્મૃતી ત ે લનવાણર્, 
એકતા છ.ે જમે ફાવે તેમ રહેવંુ. તમે સ્વતંત્ર છો.  

લવશ્વચૈતન્ય સવણત્ર સભર છ.ે એમાં સંકલ્પથી લપંડ બને છ.ે 
ઈચ્છા જ સંકલ્પ છ,ે ઈચ્છા જ ચેતના છ,ે ઈચ્છા જ આકાર બને છ ે
અને ઈચ્છા જ લનવાણર્ માગંી િે છ;ે એમ ઈચ્છા સ્વરૂપ જ આત્મા 
છ.ે ઈચ્છા એ જ શક્લત. 

લવશ્વસેવા એ જ માનવધમણ છ.ે કક્લ્પત ઈશ્વરના નાદમાં સમય 
ગાળવો એ અજ્ઞાન છ ેઅને આળસની લનશાની છ.ે જ્ઞાનથી, શ્રમથી, 
સિાથી અને ધનથી માનવસેવા કરવી એ જ માનવધમણ છ.ે 

જનેે બોધ થઈ ગયો અને માનવતા સુધી પહોંચી ગયો એન ે
મારે કાંઈ કહેવાનું નથી. 
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જનેે કાંઈ સમજાતું નથી, જઓે ભ્રાલંત અને શંકાઓમાં જ 
ધેરાયેિા રહેતા હોય તથા લવક્ષેપમાં જ સમય લવતાવતા હોય એમના 
કહતાથે આ િખવાની ચેષ્ટા છ.ે 

આસક્લત, ઈચ્છા અને વાસના દુ:ખનાં મૂળ છ.ે અમર થવાની, 
મોક્ષ મેળવવાની, કલ્યાર્ થઈ જવાની ઈચ્છા પર્ પાપ જ છ.ે તમારી 
સામે જ ેપકરક્સ્થલત આવી છ ેએને અનુકૂળ કરી લ્યો અને હવે પછી 
જ ેજ ેક્સ્થલત આવશે એને પર્ વધાવવી જ પડશે; બીજો ઉપાય છ ેજ 
નહીં. 

પોતાના સ્વરૂપમાં ક્સ્થર રહેવું એ એક નશો છ.ે 
સવણ માનવોનું કહત કરવું એ જ પરમ ધમણ છ.ે 
પોતાના સ્વાથણ માટ ેકાંઈ જ નહીં અને સવણ માનવોના કહતનું બધું 

જ કરવંુ આ માનવધમણ છ.ે 
મારો લવિાસ છ ે ‘માનવતા’. માનવતા એટિ ે લનવ્યણસનતા, જનેી 

જટેિી લનવ્યણસનતા એટિી જ માનવતા એમાં દાખિ થાય છ.ે 
 

▪ 
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3 

સ્વસ્થ માનવ 

ઓશો રજનીશ ત્રર્ શબ્દોનો ઉપયોગ વધારે કરે છ ે: ધ્યાન, 
િેમ અને ઉત્સવ. 

હંુ તમને બીજા ત્રર્ શબ્દો યાદ કરાવું : મૃત્યુ, ધંધો અન ે
સ્વતંત્રતા. 

મૃત્યુને કોઈ જીત્યંુ જ નથી. 
અન્ન કોઈએ છોડ્યું જ નથી. 

પરાધીનતા કોઈને ગમતી જ નથી. 
આપર્ી સામે જ ેપકરક્સ્થલત આવે છ,ે એનો સામનો આપર્ે જ 

કરવાનો હોય છ.ે સાવધાન રહીને જ ેકરવંુ ઘટ ેએ કયાણ કરવંુ. 
વ્યસન, આસક્લત અન ેવાસના એ જ અધોગલત છ.ે 
આ લવશ્વમાં લનવ્યણસનીથી કોઈ મોટો–મહાન થયો નથી અન ે

ભલવષ્યમાં થશે પર્ નહીં. 
બુદ્ધ, મહંમદ, મહાવીર, રજનીશ, રસેિ અને ડૉ. કોવરૂ જવેા 

િાખો િબુદ્ધ પુરુષો અન ેઅવતારો આ જગતમાં આવ્યા અને ગયા, 
તમે લનવ્યણસની બનો. 
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કામ કરો અને સ્વતંત્ર રહો! 
તમારે માથે કોઈ ધર્ી છ ે જ નહીં, દરેક લનરાકારમાંથી 

આકારવાળા થયા છ ેઅને કમણ અનુસાર ગલત કયાણ કરે છ.ે 
તમે પકરવતણનરૂપ ેઅમર છો. કતણવ્ય કયાણ કરો. 
જૂના અને નવા ઘર્ા સંતો–મહંતો, રાજ્યનેતાઓ અને 

ધમણિચારકોને હંુ મળ્યો છુ.ં ખૂબ વાંચ્યંુ છ ેઅને એથીય વધારે લવચાયુું 
છ.ે તમારી પાસે આવી સગવડ થાય ત્યારે એમ કરજો; પરંતુ મારી 
ફરજ તમારી સમક્ષ હકીકત રજૂ કરવાની છ.ે 

પૂરો માર્સ ત્યારે જ બને, જ્યારે એને કાંઈ બંધન ન હોય, કોઈ 
વ્યક્લત કે વસ્તમુાં આસક્લત ન હોય, કાંઈ જ ઈચ્છા કે વાસના ન 
હોય. 

સ્વતંત્ર, ન્યાયી, િેમી અને નીડર જ સારો, સુખી અને ડાહ્ો 
માર્સ બની શકે. 

જ ેકોઈના પર્ ઋર્માં ન હોય, સાવ જ કરજ મુલત હોય, એ જ 
ઉપર કહેિા ગુર્વાળો હોઈ શકે. 

જગતના માનવો માટ ેથઈને મરવા અને જીવવા તૈયાર હોય, એ 
જ માનવ, એ જ મહાત્મા અને એ જ સંત. 
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શરીરમાં ભૌલતક રીતે પીડા ન હોય, માનલસક ઈચ્છા, 
મહત્ત્વાકાંક્ષા સતાવતી ન હોય, આવી પડિેા િસંગનંુ હવે કેમ કરવુ ં
એવંુ આવરર્ કે મંૂઝવર્ ન સતાવતાં હોય, અજ્ઞાન અથવા અસમજર્ 
ન ખટકતાં હોય અને પોતાને પર્ લવશેષ વ્યક્લત સમજીન ે પોતાની 
લવશેષતામાં જ આનંદી રહેવાતું હોય; તો જ તે સ્વસ્થ માર્સ 
કહેવાય. 

‘સ્વસ્થ’ શબ્દ, શબ્દની લવભૂલત માંહેનો એક છ.ે ભાષામાં ઘર્ા 
બધા શબ્દો એવા છ,ે જમેાં ઘણં બધું સમાયેિું હોય છ;ે જમે કે : 
‘પૂર્ણતા’, ‘મોક્ષ’, ‘કૃતકૃત્ય’, ‘સ્વસ્થ’, ‘જાગતૃ’ આવા ઘર્ા શબ્દો 
પૂર્ણતાવાચક છ.ે 

સ્વસ્થ વ્યક્લતના દશણન દુિણભ હોય છ.ે જનેે કશી લચંતા, ઉપાલધ, 
ઘટ ન હોય અને અભય હોય એ જ સ્વસ્થ માનવ છ.ે 

ટૂકંમાં,  
જનેે જીવન–મરર્, સુખ–દુ:ખ સમાન છ ેએ જ સ્વસ્થ છ.ે 
જગતમાં જ ે માનવ સ્વસ્થ હોય એ જગતનાં બધાં કાયો પુરા 

ખંતથી કરે છ,ે એને ત્યાગ અને ભોગ સાથે કશી િેવા–દેવા રહેતી 
નથી. 
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સ્વસ્થ માનવને એની મઝા માટ ેકોઈ વસ્તુ કે વ્યક્લત પાસે જવાનંુ 
રહેતું નથી. 

માર્સને માનવતા જ દેખાવી જોઈએ. માનવકહત લવરુદ્ધની કોઈ 
ચેષ્ટા ન હોવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્લતને અન્યાય ન કરવો તેમ જ કોઈ 
વ્યક્લતનો અન્યાય સહન પર્ ન કરવો. જગતમાં ન્યાયની જ યોજના 
કરે એ જ સ્વસ્થ માનવ. 

 

▪ 
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4 

પૂર્ણ માનવ 

ધન, માન, જ્ઞાન, લમત્રો, સ્નહેીઓ, કીલતણ, શરીર વગેરે જોઈએ 
એવું હોવા છતાં, જીવનમાં કંઈક ઘટતુ ંહોય, કંઈક ખૂટતું હોય એવુ ં
િાગ્યા કરે છ.ે બીજાની સાથેની સ્પધાણ, સમન્વય પીછો છોડતાં 
નથી. 

બધું જ હોય છતાં માર્સને લવચાર આવે છ,ે શું સ્વામી 
લવવેકાનંદ જવંુે મારંુ જીવન છ?ે રજનીશ, લવમળાતાઈ જવંુે તો કેમ 
થવાય! ગાંધીજી, રવીન્દ્રનાથ, રાધાકૃષ્ર્, સરદાર જવંુે જીવન 
જીવવાની ઈચ્છા થાય છ.ે મેઘજી પેથરાજ, નાનજી કાળીદાસ, 
જમશેદજી તાતા આગળ તો આપર્ી શી ગર્ના? આવી અનકે 
મહત્ત્વાકાંક્ષા માર્સનો પીછો છોડતી નથી. 

આ સ્પધાણભાવનું કારર્ એટિું જ કે આપર્ે શરીર, મન, 
બુલદ્ધના સ્તર પર જ જીવીએ છીએ. 

લવશ્વચેતના એ મારંુ સ્થાન અથવા રૂપ છ ે અન ે એથી એમાં 
ક્સ્થત રહેવાય, લજવાય છ.ે આવી સમજ જ્યારે દૃઢ બને ત્યારે 
આવાં તનાવો, દબાર્ો હટી શકે છ.ે 
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પોતાના સ્વરૂપ વીષે માર્સ ભાગ્યે જ લવચારે છ ેઅન ેઆહાર–
લવહાર, મનોરંજનમાં વધારે સમય લવતાવે છ.ે આપર્ી અતૃક્િનું 
કારર્ બહારનો મોહ છ.ે હંુ કોઈને સમાજથી વીખૂટા પડવાનું નથી 
કહેતો. આપર્ે માર્સ છીએ. માનવોલચત કતણવ્યો કરવાનાં જ હોય 
છ.ે માનવોલચત–માનવ ઉલચત કમણ ત્યારે જ સુંદર બને જ્યારે તમે 
આત્મક્સ્થત રહો, આત્મક્સ્થતનો અથણ એવો ન કરતા કે બધાં કામો 
છોડીને એકાંતમાં સમાલધ–અવસ્થામાં પડ્યું રહેવું. 

માર્સે પોતાનો થોડો સમય પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ શું છ,ે એના 
લચંતન–મનમા ં લવતાવવો જોઈએ. જીવનનો પાયો આત્મલનષ્ઠા છ.ે 
પોતાના જ જીવનમાં ઊંડો રસ િેનારા જગતમાં આખરે મહાન 
બન્યા છ.ે સમાજમાં પોકળ િલતષ્ઠા મેળવવાના િયાસો ઓછા કરી 
આત્મરત રહેવાનો મહાવરો કરો. 

પૂરી માનવજાતને એક રોગ િાગ્યો છ,ે હંુ બીજાથી પાછળ રહી 
જઈશ તો? એ રોગમાંથી તમે છૂટો અન ે તમારી તૃક્િના દશણન 
કરવામા ં હંુ આનંદ અનભુવંુ એ મારંુ વ્યસન પર્ છ.ે મારે તૃિ 
માર્સોના જ દશણન કરવા છ.ે મારો એ એક રોગ જ છ.ે એની દવા 
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તમે જ કરી શકો. ઘર્ી વખત માર્સ પોતાની દવા પોતે કરી શકતો 
નથી. 

તમારી અતૃક્િના દશણન કોઈને ન કરાવો. કોઈને ડરાવવા, નાના 
બતાવવા કે ઈષાણથી કોઈને બાળવા તમારા જીવનને િદશણનમાં ન મૂકો. 
તમારી સરળતા અને સહજતા જ તમે દલુનયાને પીરસો. કોઈન ે
િભાવમાં નાંખી દેવાનો ધંધો પાપ જ છ.ે 

પોતાને, પોતાની અંદર જ સોરવે, ગમતું રહે એ જ મહાન 
પુરુષાથણ છ.ે 

દુ:ખના છોડને ત્રર્ પાંદડાં હોય છ ે : સંકોચ, લવક્ષેપ અને ભય. 
આ ત્રર્ની અસરો ન થાય એ પૂરો માર્સ. 
 

▪ 

 
  

  

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  51 

 

5 

માનવસમાજમાં આપણં કતણવ્ય 
શારીકરક શ્રમ, લવદ્યા અને સેવા – એ ત્રર્ની કાયમ જરૂર છ.ે 
લનભ્રાુંત દૃક્ષ્ટ, શુદ્ધ લચિ અન ેવ્યસન રકહત જીવન – આ ત્રર્ની 

જરૂરીયાત છ.ે આ ત્રર્ બાબતો જીવનમાં વર્ાઈ ગઈ હોય, તો પછી 
શારીકરક શ્રમ, લવદ્યા અને સેવા એ સમાજ માટ ેઉપયોગી બને છ.ે 

‘પરસ્પર દેવો ભવ’ – એકબીજાના ઉપયોગમાં આવવું, સહાયરૂપ 
બનવંુ એ જ આપર્ા જીવનનું કતણવ્ય છ.ે 

જગતમાં અનેક િકારના લવિાસ, લવકાસ, લવજ્ઞાન અને પકરવતણનો 
લનત્ય નવાં નવાં થયા જ કરે છ,ે તેથી લવદ્યાની તો હંમેશાં જરૂર 
રહેવાની જ. 

પેટ ભરવા શ્રમ તો કરવો જ જોઈએ, એટિે શ્રમની જરૂર પર્ 
રહેવાની જ. િેમ લવના આ સંસાર સાવ િૂખો, સૂનો િાગે છ,ે માટ ે
સેવા પર્ કરવી જ જોઈએ. 

કોઈ એક જ અનુશાસક, ધર્ી, ઈશ્વર છ ે– એવી બેહૂદી માન્યતા 
સમાજમાં ફેિાર્ી છ.ે એનો પૂરેપૂરો અસ્વીકાર કરવો એ જ અત્યારે 
આપણં કતણવ્ય છ.ે અનંત ચૈતન્ય મૂળ દ્રવ્ય એક જ છ,ે એમાં સૌ સૌની 
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ઈચ્છાથી–ઈચ્છા મુજબ જીવન–િીિા, લવિાસ ચાલ્યા કરે છ.ે જનેે 
જમે ફાવે તેમ માન ે – એવુ ં વિર્ સમાજમાં નહીં ચાિે. એમ 
કરવાથી મતભદેો વધતા જાય છ ેઅને આખરે મારામારી થાય છ.ે 
સમાજમાં બંધારર્ તો જોઈએ જ. 

ચૈતન્ય પરમાત્મા બધે છ ે જ. જ્યારે લવિાસ, િીિા, લવકાર, 
લવચાર, સૃક્ષ્ટ, સાકાર, સગુર્ એ બધાં આત્માનાં જ લવલવધ સ્વરૂપો 
છ.ે 

પરમાત્માને ઈચ્છા, લક્રયા, જ્ઞાન ન હોઈ શકે, જીવને જ ઈચ્છા, 
લક્રયા, જ્ઞાન હોય છ.ે 

જ ે પકરક્સ્થલત તમારી સામ ે આવી છ ે એને સહન કરી િેવી 
અને યોગ્ય કતણવ્ય કયાણ કરવું. 

જીવનમાં નીચનેા ચાર મુદ્દાઓ મહત્ત્વના છ ે: 
(1) સત્યાગ્રહ : જગતના કહતમા ંતમને જ ેબાબત સાચી િાગતી 

હોય એન ેિાર્ાંતે પર્ ન છોડવી. 
(2) અસહકાર : જમેાં માનવજાતનું કહત ન દેખાતું હોય એવી 

લક્રયાને િાર્ાંત ેપર્ ટકેો ન આપવો. 
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(3) અસ્વીકાર : તમારી જાતને અને તમારા કમણને જ ે વ્યક્લત ન 
માનતી હોય એનો કદી િાભ ન િેવો અથવા એની સેવાનો કદી 
પર્ સ્વીકાર ન કરવો. 

(4) સેવા : આપર્ો કોઈ દુશ્મન હોય, તો પર્ સેવા જ ધમણ છ.ે 
આપર્ી પાસે એ યોગ્ય અપેક્ષા રાખતો હોય તો એનું કામ કરવું, 
એની સેવા કરવી. 
જ ેબીજાને બાંધે છ ેતે જ બંધાયેિ છ.ે તમારંુ ઘર સુસજ્જ, સુખી, 

સંપીિું અને ઘર્ાં ઘરોથી આગળ પડતું હોય; તેમ છતાં તમે કંઈ 
માનવકહતમાં દાન, સેવા કરવા ઈચ્છો તો અવરોધો આવે છ;ે છતા ં
આપર્ે બડાઈ કરીએ છીએ કે અમારા ઘરમાં ખૂબ સંપ ને શાંલત છ.ે 

તમને પૂછ્યા લવના ઘરની કોઈ વ્યક્લત જો પોતાની ઈચ્છાથી કાંઈ 
કરી શકતી ન હોય, તો એને તમે બાંધિેી જ ગર્ાય. તમને પૂછ્યા 
વગર ઘરની કોઈ વ્યક્લત કંઈક કરવા ઈચ્છ ેઅને પછી એને એમ થાય 
કે તમે વઢશો કે તમને દુ:ખ થશે તો? અને જ્યારે આવંુ િાગે ત્યારે 
તમે એને બાંધી જ ગર્ાય. 

ઘરમાં િેમનંુ સામ્રાજ્ય સૌથી મોટુ ં સુખ છ.ે ઘર્ી વખત જ ેકામ 
દવાથી નથી થતું એ હેતથી, િેમથી, સ્નેહથી થઈ જાય છ.ે મારા 
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જીવનમાં મેં આ િયોગ સફળ થયેિો જોયો છ.ે રસગ્રંલથઓ દવાથી 
રસ મૂકવાનંુ કામ કરે છ.ે એ કબૂિ જ છ;ે પરંતુ આશ્વાસનના મીઠા 
શબ્દો, હેતસભર દૃક્ષ્ટ અને લનદોષ સ્પશણ જીવનમાં જ ે સ્ફૂલતણ િદાન 
કરે છ ેએ લનરાળી હોય છ.ે 

એકતાનંુ ખોટુ ંિદશણન કુટુબંને િાંબા ગાળે મોટુ ંનુકસાન પહોંચાડ ે
છ.ે એકતા કપટરકહત હોવી જોઈએ. લબિકુિ ચોરી વગરનંુ જીવન 
હોય ત્યારે જ િેમ સંભવે. 

યાદ રાખજો બધાથી વધારે નુકસાન અંતરભેદથી થાય છ.ે 
તમારી ઈચ્છાઓ, ભાવનાઓ, ભોગવવાની રીતો કુટુબં, લમત્રો કે 

સમાજને અનુકૂળ ન હોય; ત્યારે તમારી હજારો ઈચ્છાઓ સતત 
કચડાયા કરે છ.ે એના િીધે દુ:ખ, પીડા અને અનેક યાતનાઓ તમારો 
પીછો છોડતી નથી. તો આનો ઉપાય શું? 

ઉપાય એ જ કે તમારી ઈચ્છા, િીિા અને કાયો તમારા કુટુબંને કે 
સમાજને સમજાય, એને બધં બેસે એવી રીતે એમને તૈયાર કરવા 
પુરુષાથણ કરવો જોઈએ. સંયમ રાખો, તમારંુ જ્ઞાન અને કમો બીજાને 
ગળે ઉતારવા પુરુષાથણ કરતા રહો. આ બે બાબતોમાં તમે જટેિું કરી 
શકશો એટિા િમાર્માં મુલત અને સુખી બની શકશો. 
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જરે્ે જગત સુધારવંુ હોય એર્ે િથમ સુધરવંુ પડશે. સુધારો તો 
આને જ કહેવો પડશે કે પોત ેજ પોતાનામાં રાજી રહે. જનેે પોતાના 
લસવાય બીજી વસ્તુ, વ્યક્લત કે ઉપાસનાની જરૂર છ ેતે પોતે સુધયો 
નથી. 

કોઈ માર્સની લવરુદ્ધ જાય એવી ચેષ્ટા ન કરવી જોઈએ, આખી 
માનવજાલતના કહતમાં કૃત્ય કરવંુ. 

સંપીને કરવાજો બનાવો અને મઝા કરો. કાં તો માની િો અને કાં 
તો બધાને મનાવી િો. અત્યારે જ ેમાની િે છ ેએને અનુયાયી કહે છ ે
અને મનાવી િે છ ેએને આદશણ કહે છ.ે  
 

▪ 
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6 

‘ઈશ્વર’ના નામે િૂંટાવાનું બંધ કરો 

તમારા હૃદયમાં દયા, ઉદારતા ભિ ે ખૂબ હોય અને 
પરોપકારની ભાવના પર્ હશે; દાન, તપ, તીથણ અન ેસતસંગ પર્ 
કરતા હશો; પરંતુ જ્યાં સુધી આપર્ને યથાથણ સમજર્ ન હોય ત્યાં 
સુધી આપર્ે ઘટવાના, ટૂકંા પડવાના અને બેચેની રહેવાની જ. તમે 
ગમે તેટિું ભર્ેિા કે સમૃદ્ધ હશો, પર્ જ્યાં સુધી તમે અજ્ઞાની 
હશો ત્યાં સુધી તમે સુખી નહીં થઈ શકો. જ્યાં સુધી તમારામા ં
અજ્ઞાન ઘર કરીને રહેશ ેત્યાં સુધી ન તો તમે સુખી રહી શકો અન ે
ન તો કુટુબંને કે સમાજને સખુી કરી શકો. 

સાધારર્ રીત ેઆજ સુધી ઈશ્વર, અલ્લાહ, ગૉડ, િભુ, હરી, 
ભગવાન વગેરે શબ્દોનો અથણ ‘ધર્ી’ (માલિક) એવો કરવામાં આવ ે
છ.ે ભલતો ઈશ્વરનાં િક્ષર્ો આ િમાર્ે ગર્ાવે છ.ે 

(1) ઈશ્વર દયાળુ છ.ે 
(2) ઈશ્વર સવણજ્ઞ છ.ે 
(3) ઈશ્વર સવણશક્લતમાન છ.ે 
(4) ઈશ્વરની ઈચ્છા વગર કંઈ થઈ શકતું નથી. 
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ઉપરનાં ચાર િક્ષર્ોનો આપર્ ેપૂરો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. 
ઈશ્વર દયાળુ હોય તો જીવ સુખી કે દુ:ખી કેમ છ?ે આપર્ે 

પાંગળંુ સમાધાન કરી િઈએ છીએ કે આપર્ાં કમણથી આપર્ે સુખી કે 
દુ:ખી થયા કરીએ છીએ. તો આ વાત આપર્ે લવચારવી જોઈએ કે 
કમણ ઈશ્વર કરાવે છ ેકે આપર્ી મેળે કરીએ છીએ? જો ઈશ્વર કરાવતો 
હોય, તો આપર્ે દુ:ખમાં પડીએ એવાં કમણ તે શા માટ ે કરાવે છ?ે 
જગતમાં આટિી બધી પીડા, મહારોગો, અત્યાચારો અને બળાત્કાર 
જવેી લવકૃલતઓ શા માટ ેછ?ે અને આ બધાં કમો આપર્ે આપર્ી 
મેળે જ કરતા હોઈએ, તો એમાં ઈશ્વરની ઈચ્છા અને સિા લયાં રહી? 
ભલતો કહે છ ે કે પૂવણજન્મનાં પાપ–પુણ્યના આધારે ઈશ્વર આપર્ન ે
સારાં–નબળાં કમણમાં જોડ ે છ.ે તો વળી પાછો િશ્ન ઊઠ ે છ ે કે 
પૂવણજન્મમાં પાપપુણ્ય આપર્ ેપોતે કયાણ હશે કે ઈશ્વરે કરાવ્યા હશે? 
કેટિાક ભલતો એમ કહે છ ે કે ઈશ્વર તો આપર્ને શુભકમણ જ ચીંધ ે
છ,ે પર્ આપર્ે એનું કહ્ા માનતા નથી. તો િશ્ન ઊઠ ેછ ેકે, આપર્ે 
ઈશ્વરનું કહ્ું ન માનીએ, ત્યારે એ આપર્ને દષુ્કૃત્ય કરતાં રોકતો કેમ 
નથી? ભલતો બચાવ કરે છ ે કે, એ તો ઈશ્વરને ખબર હોય ત્યારે 
રોકેને? જો ઈશ્વરની જાર્ બહાર કંઈ થતું હોય, તો એને સવણજ્ઞ કેમ 
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ગર્વો? ભલતો કહે છ ે કે, ઈશ્વર તો સવણજ્ઞ જ છ;ે પરંતુ આપર્ે 
એનાથી રોકાઈએ જ નહીં તો એ શંુ કરે? જો ઈશ્વર આપર્ને દુષ્કૃત્ય 
કરતાં રોકી ન શકતો હોય તો એને સવણશક્લતમાન કેમ કહેવાય? 
ભલતો કહે છ,ે ઈશ્વરને શંુ પડી છ ે કે એ કોઈને રોકે? જો ઈશ્વરને 
જગતની કશી લચંતા જ ન હોય તો એને દયાળુ કેમ કહેવો? 

કોઈ બાળક કૂવા પાસે રમતું હોય તો આપર્ે એને રોકીએ છીએ, 
દૂર ખસેડીએ છીએ એમ ઈશ્વર આપર્ને ખરાબ કૃત્ય કરતાં રોકતો 
કેમ નથી? આ બધી તપાસના અંત,ે ઈશ્વરનાં ચારમાંથી એકેય િક્ષર્ 
લસદ્ધ થતાં નથી. 

જગતના દુબણળ, અજ્ઞાની અને પાખંડી માર્સને જીવવાની રીત 
જડતી નથી અને કહે છ ેકે, ‘ઈશ્વર કરાવે એમ હંુ કરંુ છુ’ં અને જ્યારે 
કોઈ ઉત્સાહી–ઉમંગી વ્યક્લત પોતાની મહેનત અને િલતભા દ્વારા 
વૈજ્ઞાલનક દૃક્ષ્ટકોર્થી કોઈ યોજના તૈયાર કરે તો તેને કહેવામાં આવે 
છ ેકે ઈશ્વરની ઈચ્છા લવના પાન પર્ ફરકી શકતું નથી, તો પછી તું શુ ં
કરી શકવાનો હતો? કક્લ્પત અને પરોક્ષ ઈશ્વર ઉભો કરીને, માનવ 
પોતાની ઈચ્છાઓ ઈશ્વરને ખાતે ચડાવે છ,ે એ હાલનકતાણ છટકબારી 
છ;ે એનાથી વધારે નુકસાન બીજુ ંએકેય નથી. 
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માનવ પોતાની ઈચ્છાથી જ શુભ–અશુભ કમણ કરે છ ેઅને એનંુ 
પકરર્ામ ભોગવે છ.ે અનાજનો કર્ કુદરતના લનયમ મુજબ જ 
જમીન વીંધીને બહાર આવ ે છ;ે સૂયણ આકાશમાં કુદરતના લનયમ 
મુજબ જ તપી રહ્ો છ ે અને પૃથ્વી િકૃલતના એ જ લનયમ મુજબ 
ભ્રમર્ કરી રહી છ ેતેમ જ એક પરમાણ પર્ િકૃલતના એ જ લનયમ 
મુજબ ચુંબકની પાસે જાય છ.ે અહીં કુદરત કે િકૃલતનો અથણ આ 
દૃશ્યમાન, સ્થૂળ જગત એવો જ કરવો રહે છ.ે 

જ ેકક્લ્પત અન ેપરોક્ષ ઈશ્વરને ભજવાનંુ અને એને શરર્ે જવાનંુ 
કહે છ ેએ ભિેને કરોડોની સભામાં કથા–િવચન કરતા હોય, છતા ં
એની આંખોમાં ધૂળ છ ેઅને તેઓ બીજાની આંખોમાં પર્ ધૂળ જ 
નાખી રહ્ા છ.ે ટૂકંમાં, મારે એવંુ કહેવાનંુ છ ેકે દરેક જીવ પરૂો સ્વતતં્ર 
છ,ે કોઈ–કોઈનો ધર્ી નથી અને કોઈ–કોઈનો દાસ પર્ નથી. 
સંસારમાં સૌ સ્વતંત્ર જ છ.ે 

સૃક્ષ્ટનું ચક્ર કયા લનયમોને આધીન ચાિી રહ્ું છ,ે એ 
વાસ્તલવકતાથી જઓે અજાર્ છ ે તેઓ િોકોમાં કક્લ્પત અને પરોક્ષ 
એવો ઈશ્વર સૃક્ષ્ટ ચિાવે છ ેએવા વાકહયાત લવચારો ફેિાવી, બીજાને 
અંધારા કૂવામાં ફેંકવાના ધંધા િઈને પાપી પેટ ભરે છ.ે 
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તમે તમારા ઈષ્ટદેવને શા માટ ેિાથો છો? કંઈક િેવા જ ને? જ ે
માર્સ પોતાનાથી પોતાનામાં જ સંતુષ્ટ હોય તેને બીજા દેવથી શો 
મતિબ? જગતના તમામ ધમો અને સંિદાયોની સંસ્કૃલતમાં માંગવાની 
જ રીત શીખવામાં આવે છ ે અને એમાં ઉપદેશકો અને િચારકો 
ગૌરવ િેતા હોય છ.ે ધંધો નાદાનીનો, ભીખ માંગવાનો શીખવે છ ેઅન ે
મોટુ ંનામ િાથણના એવંુ રાખીને ફુિાય છ,ે ગૌરવ િે છ.ે 
 

▪ 
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7 

આત્મા–પદાથણ અથવા પરમાત્મા લવચાર 

આત્મા ‘નામ’ પોતાનું છ.ે આત્મા એટિે પોતે જ. હવે જ્યારે 
આપર્ે ‘પરમાત્મા’ એમ બોિીએ ત્યારે જરા લવવેકથી એ શબ્દ 
છૂટો પાડવો જોઈએ. ‘પરમાત્મા’ એ શબ્દ બે શબ્દોનો બનેિો છ.ે 
પરમ + આત્મા. ‘પરમ’ એટિે આખરી અને ‘આત્મા’ એટિે પોતે. 

ટૂકંમાં,  
પોતાનું આખરી સ્વરૂપ એટિે પરમાત્મા. 

આત્માને ત્રર્ ઘરેર્ાં પહેરાવાયાં છ ે: 
જીવ + આત્મા = જીવાત્મા 
મહા + આત્મા = મહાત્મા 
પરમ + આત્મા = પરમાત્મા 

અહીં આપર્ે એ જ વસ્તનુાં ત્રર્ બીજાં નામ પાડીએ : 
(1) શરીર, (2) મન અન ે(3) આત્મા 

શરીર : શરીરમાં અડકવું (સ્પશણ), જોવુ,ં સાંભળવું, ચાખવું અન ે
સૂંઘવું, હસવું, રડવું ઈત્યાકદ િક્ષર્ો છ.ે શરીરથી કળા–
કૌશલ્યનું િદશણન થઈ શકે છ.ે 
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મન : મનમાં કલ્પના, જપ, ધ્યાન, યાદ, વાહવાહ એમ ઘર્ા ભાવો 
હોય છ.ે 

આત્મા : આત્મામાં શાંલત, સુખ, આનંદ, સમાલધ, જ્ઞાન, ક્સ્થરતા, 
લનલવણકલ્પતા વગેરે આવે છ.ે 

તમારી આ ત્રર્ જ અવસ્થા છ.ે 
તમે આ ત્રર્માંથી તમને ફાવે તે નામરૂપે રહી શકો છો. જો તમને 

શરીરરૂપે ફાવે તો શરીરરૂપે અને ન ફાવે તો મનરૂપે રહી શકો છો; 
મનરૂપે ન ફાવ ે તો આત્મારૂપે રહી શકો છો. આ ત્રર્ેય અવસ્થામાં 
રહેવાને તમે સ્વતંત્ર છો અને ત્રર્ેય અવસ્થા અભ્યાસથી િાિ થાય છ.ે 
જવેો અભ્યાસ કરશો એવી ક્સ્થલતમાં રહી શકશો. 

પદાથણ એટિે કાંઈ વસ્ત,ુ કસ્તર, કાંઈક આકાર, કાંઈક લપંડો કે રોંડુ. 

શરીર એટિે લપંડો, શરીર એ અનેક કોષોનો બનેિો લપંડ છ.ે 
માનવ જીવતી નગરીનો રાજા છ.ે એમાં અનેક જીવો છ.ે 

મન એટિે કલ્પનાનું વમળ, જ ેઘણં નાનું કે બહંુ મોટુ ંસભંવે. 
મન એ મધ્યમ પકરમાર્ ચૈતન્યની કલ્પના છ.ે 

આત્મા એટિે વ્યાપક, અનંત, નામ–રૂપ રકહત કેવળ અક્સ્તત્ત્વ 
લનલવણકલ્પ આત્મારૂપ ેતમન ેકાઈં અસર થતી નથી. 
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વ્યવહાર એ સૌની ઘાટી કલ્પનાનંુ સહીયારંુ રૂપ છ.ે જ્યાં સુધી 
કલ્પનામાં સુખ િાગે ત્યાં સુધી વ્યવહાર કરવો, ન સુખ િાગે તો 
લનલવણકલ્પ રહેવું. કલ્પનામાં પર્ સુખ છ,ે વ્યવહારમાં પર્ સુખ છ.ે 
લનલવણકલ્પમાં તો સુખ છ ે જ. આ નામ–રૂપની સૃક્ષ્ટમાં શરત લવના 
વ્યવહાર ન બને. આપર્ે સામસામે સૌની શરત કરીને વ્યવહાર 
ચિાવીએ, અલધકાર હશે એવો અને એટિો િાભ મળશે. 

બુદ્ધ કહે છ,ે આત્મા, બ્રહ્મ, જગત, જીવ, ઈશ્વર, િોક–પરિોક 
કશાનંુ અક્સ્તત્ત્વ નથી. શૂન્ય, અભાવ જ છ.ે મહાવીર કહે છ ેકે અનેક 
આત્મા છ.ે કમણથી બંધનમાં પડ ેછ.ે જગતનો કતાણ ઈશ્વર છ ેજ નહીં. 
કમણ પતાવીને કેવળ આત્મારૂપ રહો એ જ મોક્ષ છ.ે 

જવેી રીતે સમુદ્રમાં ભમરીઓ, મોજા,ં પરપોટા, વરસાદ, વરાળ, 
વાદળાં ઉત્પન્ન થયા કરે છ ેઅને પાછા એમાં લવિીન થયા કરે; એવી 
જ રીતે બ્રહ્મસાગરમાં િકૃલત, પાંચ મહાભૂતો : આકાશ, પવન, તેજ, 
પાર્ી અને પૃથ્વી, સુયો, તારાઓ, નક્ષત્રો, ગ્રહો–ઉપગ્રહો, ધમૂકેતુઓ, 
ઉલ્કાઓ અને નાના–મોટાં િાર્ીઓ, જીવજતંુઓ, નેતાઓ, મહાત્માઓ 
અને કહેવાતા અવતારો (આ બધા નામો અને કડગ્રીઓ માનવસમાજને 
વ્યવહાર કરવામાં અનુકૂળતા આવે એટિે ગોઠવી દીધા છ.ે માનલસક 
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કસરત માટ ેદવે–દેવીઓ પર્ કલ્પી કાઢ્યા છ)ે બધા જ લવિીન થઈ 
જાય છ ેઅને પુન: પુન: િગટ ેછ.ે 

જગતમાં સત્ય–અસત્યનો લનર્ણય કરવા માટ ેખૂબ વાદ–લવવાદને 
ચચાણઓ થયાં છ;ે પરંતુ આ પકરવતણનશીિ સંસારમાં કોઈ લનયમો કે 
રૂપો એકધારા એવા અને એવા તો રહેતાં જ નથી, અને રહે પર્ 
નહીં, બધું સાપેક્ષ છ.ે 

અનુમાનથી છવેટ ેઆમ જ માનવું પડ ેછ ેકે ચતૈન્ય વ્યાપક છ ેઅન ે
એમાંથી અનંત આકારો બન્યા કરે છ.ે જ ે કદશામાં િાર્ી િયત્ન કરતો 

હોય, એમાં ધાયુું પકરર્ામ ન આવે; ત્યારે તે કોઈ બીજી કલ્પનામાં રાચે 
છ ેઅને સફળતા મેળવે પર્ ખરો! જીવને એક અને એક બાબત ગમતી 
નથી, એટિે લનત્ય નવા ઉધામા તે કયાણ જ કરે છ.ે અક્સ્તત્ત્વનો સ્વભાવ 
ચેતના અથવા ઉધામાં છ.ે માથે કોઈ એક જ ઈશ્વર કે ધર્ી છ ેએવી 
ભ્રાંલતમાંથી નીકળીને ફાવે એવી િીિા, િવૃલિ કરો; પરંતુ અન્ય કોઈન ે
દુ:ખ, હાલન પહોંચે એવી રીતે ન કરો, કરશો એવું મેળવશો! િયત્નથી 
આગળ આવી શકશો, તમે પુરા સ્વતંત્ર છો, તમે સ્વયં બ્રહ્મ થઈ શકો 
છો. 

▪ 
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8 

આત્મા 
આત્મા અમર છ ેએમ મેં સાંભળ્યું છ,ે વાંચ્યું છ ેઅને ધમાણચાયો–

શાસ્ત્રો િખે છ.ે મને ખબર નથી કે આત્મા અમર હોઈ શકે; પરંત ુ
વરસોની મહેનત પછી મને જ ેઉપાય મળ્યો છ ેએ તમને કહી નાખંુ, 
તો તમે કોઈ િાિચમાં રહીને છતેરાઓ નહીં. 

જો આપર્ે અમર રહેતા હોઈશું, તો જ ેઠીક િાગશે તે કયાણ કરશું 
અને આપર્ે મટી જઈતા હોઈશું, તો એથી આપર્ને કંઈ ખોટ િાગવાની 
નથી. મટી જઈએ તો બધી ઉપાલધ જાય. સરખું રહેવું, લનયમોમાં રહેવું, 
બધી ઝંઝટ મટ.ે આ લનશ્ચય લસવાય મારી પાસે બીજુ ં કાંઈ નથી. મટી 
જવા હંમેશાં તૈયાર રહંુ છુ;ં છતાં મરવા કરતાં જીવવા માટ ેથોડાં ફાંફાં 
વધારે મરાતાં હોય એવું િાગે છ.ે મારંુ શરીર ખૂબ નબળુ ંપડતંુ જાય છ,ે 

ચાિતા ચક્કર આવી જાય છ.ે કાંઈ જ ન કરવાનું મન કહ્ા કરે છ;ે પરંતુ 
જો હંુ આહાર બંધ કરી દઉં તો આનાથી વધારે ગંદો થાઉં એમ િાગે છ.ે 
સાથે સાથે બીજાની જમે, જ ે આપે તે અને જ ે આવે તે ખાઈ િેવામાં 
વધારે ગોબરાઈ અનુભવું છુ.ં 

આજ ેતમારા જગતની ક્સ્થલત છ,ે તેના કરતાં મેં મારી ક્સ્થલત સારી 
માની અને અનુભવી છ.ે 
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મને ત્રર્ વસ્તુ હંમેશાં દેખાય છ ે: 
(1) મરવા માટ ેતૈયાર રહેવું. 
(2) કામ કયાણ જ કરવું. 
(3) રોજરેોજનું રોજ જીવી િેવંુ. 

તમને કોઈને કાંઈ વધુ સારંુ મળંુ્ય હોય તો મને પર્ ચીંધજો! 
લવશ્વ ચૈતન્ય અનંત છ;ે જ ે કાંઈ કોઈ કરે છ ે તે અંશો છ.ે 

જનેે ઉપાલધ કરવી હોય તે સ્વતંત્ર છ,ે જનેે અનંતમાં આત્મસાત્ 

થવું હોય તે પર્ સ્વતંત્ર છ.ે 
જ ે લવશ્વચૈતન્ય છ ેતે અંશનું જ વ્યાપકરૂપ છ.ે જગતમાં જ ે

કાંઈ થયું છ,ે તે પોતાના અભ્યાસથી જ થયંુ છ.ે જવંુે થવંુ હોય 
તેવો અભ્યાસ કરવો. નેતી–નેતી કહેવાની કાંઈ જરૂર નથી. એ 

એક નાદાની જ છ.ે 
વ્યાપકમાં અનુશાસન કરવાની શલયતા જ નથી. જનેે 

અનુશાસન કરવંુ હોય એને અંશ જ થવંુ પડ.ે જનેી ઉપર 

અનુશાસન કરવું હોય તે પર્ વ્યાપકનો જ અંશ છ.ે કોઈ કોઈનો 
ધર્ી છ ેજ નહીં, કરે એવંુ ભરે. 
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જીવ અને બ્રહ્મની વાત તો હંુ સમજ્યો છુ;ં પર્ વચમાં કરાવનારો 
કોઈ ઈશ્વર છ ેએ મારી બુલદ્ધમાં બંધબેસતું નથી. 

કામ કરવું અને લવચારવુ;ં અંદર અપૂર્ણતા પડી હોય તો શેનાથી 
દૂર થાય, કામ કરવાથી કે લવચારવાથી? 

પરોક્ષ ઈશ્વરને આરાધવાની રીત મને ગમતી નથી. હંુ અને તું એ 
બે જ પુરુષોથી કામ ચાિે એવું છ.ે ધમોપદેશકો મધ્યમાં ત્રીજો પુરુષ 
રાખીને કામ કરે છ.ે એવા સંસ્કાર પુરા બેસાડી દીધા પછી કાઢવાનંુ 
અઘરંુ છ.ે તમે જ ચૈતન્ય–આત્મા છો; તમારી ઉપર બીજો કોઈ ઈશ્વર 
નથી. આ જ સાચી, સહેિી અને ટૂકંી વાત છ.ે 

તત્ત્વનો સ્વભાવ સમજીએ : 
લનયલતના લનયમ જાર્ી િેવાની ઈચ્છા–કમણ એ જ મુખ્ય બાબત 

છ.ે કમણનું પકરર્ામ આવે જ છ.ે લવશ્વમાં અભ્યાસ–િેક્લટસ જ મુખ્ય 
બાબત છ.ે જ ેબાબતનો જ્યાં સુધી અભ્યાસ કરો, ત્યાં સુધી તે બાબત 
બની જ રહે છ;ે વતણમાનમાં જ ેબાબતની કમી–ઘટ દેખાય છ,ે તેનું 
કારર્ એ કે પહેિાંનો િયત્ન ઓછો હોય છ.ે 

જગત આત્માની લનંદ્રા–પરાધીનતા છ ેએમ માનવંુ ભૂિ ભરેિું છ.ે 
જગત પોતાનો લવિાસ જ છ,ે માટ ે લવિાસ કરો. લવિાસ, િીિા, 
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ઉપાલધ ગમે ત્યાં સુધી યોજનાપૂવણક કમણ કરતા રહો અન ે લવિાસ ન 
ગમે તો વ્યાપક ભાવ કેળવીને ક્સ્થર રહો! અક્સ્તત્ત્વમાં લવિાસ અન ે
ક્સ્થરતા બન્ને સંભલવત છ.ે 

લવિાસમાં જ્યારે રસ આવતો નથી અને ક્સ્થર રહી શકાતું નથી, 
ત્યારે દુ:ખ, બંધન િાગે છ.ે એમાંથી છૂટવાના બે રસ્તા છ ે :         
(1) માનવસેવા – માનવરક્ષા (2) લવચાર – તત્ત્વજ્ઞાન. 

તત્ત્વજ્ઞાન એટિ ે: હંુ શંુ છુ?ં, તું શું છ?ે, આ બધું શું છ?ે અને ત ે
શું છ?ે– એ િશ્નોના ઉિરની શોધ. 

લવચાર કરતાં કરતાં મનન–લચંતન ખૂટી જશે અને શાંલત જ બાકી 
રહેશે. આ હંુ અનુભવંુ છુ.ં મારો ગૌર્ ઉપાય માનવરક્ષા છ ેઅને મુખ્ય 
ઉપાય લવચાર – તત્ત્વજ્ઞાન, જીવન–લચંતન છ.ે ટવે, િારબ્ધ, સંસ્કારને 
િીધે ચેષ્ટા થયા કરે છ.ે એનો વેગ–બળ ખૂટી જશે ત્યારે શરીર નાશ 
પામશે. જ્યાં સુધી શરીર ચાિ ેત્યાં સુધી માનવરક્ષા અને આત્મબોધ 
આપવાનંુ કામ કરીશ. હવે મને િવૃલિ અને લનવૃલિ બન્નેમાં સમાન 
રસ છ.ે બન્નેમાં અનુકૂળતા પર્ છ.ે 

કોઈ એક જ ધર્ી ન હોય; પહેિાં રાજાઓ હતા. હવે નથી; તોય ે
ચાલ્યું. પહેિાં ઈશ્વર હશ,ે હવે નહીં હોય; તોયે ચાિશે. 
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આપર્ે એક–બીજાને છતેરવા ન જોઈએ. આત્મવંચના કે બીજાને 
છતેરવા એ બન્ને બાબતો સમાન જ ખરાબ છ.ે 
 

▪ 
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9 
ગુરુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને ધમણનો િચાર 

આપર્ા ધમણગ્રંથોએ, સાધુ–સંતોએ અને ધમણના િચારકોએ ભક્લત 
અને ધમણના િચારને ખૂબ મહત્ત્વ આપયું છ.ે ગરુુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને 
ધમણના િચારમાં રોકાયેિા આ ત્રર્ેય વગોએ મળીને, ખોટાં વ્યસનો 

વધારીને, સમાજને ચેપ િગાડ્યો છ.ે આ ત્રર્ેય િકારના નશામાં 
માનવજાતના આગેવાનો રહેવા િાગ્યા અને માનવતાનું ક્ષેત્ર નબળું પડતું 
ગયું. ગુરુભક્લત, ઈશ્વરભક્લત અને ધમણના િચારમાં િીન રહેનારને ખાવા 
જોઈએ છ ેઅને એથી એનો બોજો સામાન્ય જનતા ઉપર વધતો ગયો છ.ે 
વળી, એથી અધો સમાજ પાખંડી બન્યો અને બાકીનો સામાન્ય અધો 
સમાજ એ પાખંડીઓની જાળમાં અન્ધશ્રદ્ધાનો ભોગ બન્યો. 

કહેવાતા આગેવાનો, ભલતો, સંતો અને નેતાઓ, ઈશ્વરભજન, બોધ 
અને અનુશાસન પડતાં મૂકો! અન્નયજ્ઞ માટ ેશરીરશ્રમમાં િાગી જાઓ! 

તો જ માનવસમાજ સુખ–શાંલતથી રહી શકશે. રાક્ષસોનાં બહુ વર્ણનો 
પુરાર્ોમાં સાંભળ્યાં છ;ે પર્ એનાં રૂપ કેવાં હશે એ જાર્વું હોય તો જ ે
િોકો ધમણના નામે અધાલમણક િવૃલિઓમાં રોકાર્ાં છ ેએમને જ જોઈ િો! 

િઈને દે નહીં – એ રાક્ષસ કહેવાય; 
તારંુ એ તારંુ, મારંુ એ મારંુ – એ માર્સ કહેવાય; 
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તારંુ એ તારંુ જ; પરંતુ મારંુ એ પર્ તારંુ – એ ઋલષ કહેવાય. 
કામે િાગો અને માનવતા િાવો! 
અશ્વમેઘ યજ્ઞની નહીં, અન્નયજ્ઞની જરૂર છ.ે 
સન્યાસની નહીં, શ્રમની જરૂર છ.ે 
ઈશ્વરની નહીં, અન્નની જરૂર છ.ે 
ધમણના િચારની નહીં, ધમણના પાિનની જરૂર છ.ે 
જગતમાં જટેિા ચમત્કાર થયા હશ,ે એ બધા જ કરનાર અન ે

જોનારની સહીયારી કલ્પના છ.ે તમારી કળા અને બુલદ્ધની અસર 
જનેા ઉપર થાય; એના તમ ે ગુરુ, ઈશ્વર થઈ શકો છો. સમગ્ર 
જગતનો ઈશ્વર કોઈ પર્ થઈ શકે જ નહીં. લવચાર, લવવેક, યુક્લત, 
તકણથી તપાસ કરતાં ઈશ્વર, ધર્ી એ અસભંલવત બાબત છ.ે 

અત્યારે જટેિા ઈષ્ટદેવ છ;ે એ બધા સૌ સૌની માન્યતા અન ે

કલ્પના જ છ.ે 
જ ે વ્યક્લત જનેાં દશણન, નમસ્કાર, સ્પશણ, ચરર્ામૃત, િસાદ 

ખાય છ;ે એ પુજ્ય વ્યક્લતના ગુર્ધમણ પૂજા કરનાર વ્યક્લતમાં 
િયત્નના િમાર્માં દાખિ, ઉત્પન્ન થાય છ ેખરા? 
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સંમોહન કરનાર વ્યક્લત, સંમોકહત થનારને ધારે તેમ કરાવી, 
નચાવી શકે છ.ે જગતમાં જટેિા ધમો–સંિદાયો છ ે એના મૂળમાં 
સંમોહન જ છ;ે િજ્ઞા કે ભાન નથી. 

માત્ર કહંદુ ધમણમાં જ નહીં; પરંતુ જગતના િગભગ તમામ 
ધમોમાં મોટી ખામી એ છ ેકે, જન્મતાંની સાથે જ માર્સન ેતે ભીખ 
માંગતા શીખવે છ.ે શૂરવીરતા અને બહાદૂરીની જરૂર છ.ે જ્યાં 
શૂરવીરતા, બહાદૂરી અને ઉદારતા નથી; ત્યાં સુખને સ્થાન જ નથી. 

હે િભુ! તું આપ! બુલદ્ધ આપ! ધન આપ! સુખ–શાંલત આપ! – 
આવી બધી ભીખ માંગવાનંુ શીખવવામાં આવે છ.ે 

અત્યાર સુધીના ઉપદેશકો અને અત્યારના ઉપદેશકો પર્ 
ડરપોક છ.ે કાં તો એ પોતે જ સમજ્યા નથી અને હજુ શરીરનો મોહ 
છુટ્યો નથી; એટિે જ સંપલિ, વ્યલભચાર અને ભોળી િજાને 
અંધારામાં અટવાવે છ.ે 

તમે પુરુષાથી બનો અને બીજાને કંઈક આપો – હવે આવું 
શીખવવાનો સમય પાલયો છ.ે 

વ્યક્લત પોતે સ્વતંત્ર, સ્વયંભ ૂ કતાણ છ.ે પરિેરીત નહીં; પરંત ુ
સ્વસ્ફૂકરત છ.ે કોઈ ઈશ્વર કે ગુરુને ફરલજયાત આધીન નથી. 
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વ્યવહારમાં કોઈ કોઈના શરીરનો હક્કદાર નથી. ધન–સંપલિ 
સહીયારી હોઈ શકે; પરંતુ શરીર ઉપર કોઈનો હક્ક િાગતો નથી. 

િીિા, લવિાસ, રમવું એ જ જીવનનો સ્વભાવ, સ્વરૂપ અન ેસાર 
છ.ે 

વ્યાસ, વાલ્મીકક કે શંકરાચાયણ, વલ્લભાચાયણ, જ.ે કૃષ્ર્મૂલતણ, 
આચાયણ રજનીશ, લવમિાતાઈની મહાલવચારધારાઓ, શ્રી અરલવંદનો 
યોગ કે શ્રી રમર્ મહલષણની લસદ્ધ અવસ્થાનો સાર ‘હંુ’ તમને આ એક 
જ વાલયમાં કહી દઉં છુ ં: 

ઉજાણનો એક અનંત લનલધ છ ેઅને એ સુખનો સાગર છ.ે હવે એ 
લનલધરૂપ તમારે રહેવંુ છ ેકે વ્યક્લત રહીને એનો રસભોગ કરવો છ?ે 
ઉપરની બન્ને ક્સ્થલતમાં તમે સ્વતંત્ર છો. 
  

▪ 
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10 

ઈશ્વર – ધર્ી 
સંસ્કૃલત, રૂકઢ, િારબ્ધ–િકૃલત, કરવાજ, માન્યતા – આ બધા શબ્દો 

િગભગ પયાણય જ છ.ે લવટબંર્ાભયો આ એક જ શબ્દ થઈ પડ્યો છ ે: 
‘ઈશ્વર’ 

દીવાિ, ધર્, પંચાયત, સરકાર, ગંજીપિો અને ગ્રંથ તેમ જ સમુદ્ર 
આ બધા જવેો જ ‘ઈશ્વર’ શબ્દ પર્ છ.ે 

 ● દીવાિ અંશી છ ેઅને ઈંટો અંશો છ.ે 

 ● ધર્ અંશી છ ેઅને ગાયો અંશો છ.ે 

 ● પંચાયત અંશી છ ેઅને પાંચ, સાત, નવ કે અગીયાર વ્યક્લતઓ 
અંશો છ.ે 

 ● સરકાર અંશી છ ેઅને દેશના નાગકરકો અંશો છ.ે 

 ● ગંજીપિો અંશી છ ેઅને બાવન પિા અંશો છ.ે 

 ● સમુદ્ર અંશી છ ે અને હાઈડરોજન–ઑક્લસજનના પરમાણઓ 
અંશો છ.ે 

જવેી રીતે સમુદ્રમાં લક્રયા–લવલક્રયા, પકરવતણન, આકાર–લવકાર, 

નામરૂપની ઉપાલધ નજરે ચડ ેછ,ે એમાં તરંગો ઊઠ ેછ,ે ભમરીઓ પડ ે
છ,ે બરફ જામે છ,ે વરાળ–વાદળા,ં વરસાદ, મોજાંઓની ઉછળકૂદ 

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  75 

 

અંદરોઅંદર થતી રહે છ.ે આ બધાં નામરૂપો સમુદ્રની ઉપાલધ છ.ે 
અંતે પાર્ી જ પાર્ી છ.ે એવી જ રીતે ચૈતન્યસત્–આત્મસાગર 
આરપાર અનંત ભરેિો છ.ે પંચમહાભૂતો, સૂયો તારાઓ, ગ્રહો, 
સૃક્ષ્ટના નાના–મોટા અનેક જીવો ચૈતન્યસાગરની ઉપાલધ છ;ે 
ચૈતન્યનો લવિાસ કહો, િીિા કહો કે શક્લતનું આલવભૂણત થવું કહો. 
ઈચ્છા, લક્રયા, જ્ઞાન – આ ત્રર્ે બાબત દરેક ચેતન પદાથણમાં છ.ે 
ઈચ્છા જ  અહંકાર છ,ે ઈચ્છા જ જીવ છ,ે ઈચ્છા જ પદાથણ છ,ે 
ઈચ્છા જ ઉપાલધ છ,ે ઈચ્છા જ િીિા છ,ે ઈચ્છા જ ગલત છ,ે ઈચ્છા 
જ જ્ઞાન–ભાન છ.ે સુખ–દુ:ખ, આકાર–લનરાકાર, સગુર્–લનગુણર્ આ 
બધું જ સૌ સૌની પોતપોતાની ઈચ્છા જ છ.ે 

વ્યાપક લનરાકારમાં કતાણપણં ન સંભવે, કતાણપણં સીમાવાન, 
આકારવાન, શરીરવાન જ કરી શકે. એટિે આનો સાર એ જ 
આવ્યો કે કતાણ હદવાળો જ હોઈ શકે. 

સમુદ્ર સ્ટીમરને ડુબાડી શકતો નથી. તરંગ–વમળ જ ડુબાડી 
શકે છ.ે આપર્ે એમ માનીએ કે સમુદ્રન ેસ્ટીમર ડુબાડવાની ઈચ્છા 
થઈ અને તરંગ–વમળ બન્યો, તો પોતે જ તરંગ–વમળ થયો. તો 
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પછી એમાં સ્વામી, ધર્ીભાવ િગટતો નથી. એમ ઈશ્વર જ જીવ, 

નામરૂપ બન્યો, તો પછી સ્વામી–સેવકભાવ રહેતો નથી. 
જૂના જમાનાથી ઈશ્વર સંચાિક, શાસક, સજણક છ ેએવી માન્યતા 

સંસ્કૃલતમાં ઘૂસી ગઈ છ.ે દરેક પોતે સ્વતંત્ર છ.ે કોઈ એક શાસક કે 
એક ધર્ી નથી. આવી સમજર્ આપવાનંુ જોખમ કોઈ ખેડવા તૈયાર 
નથી. જ ેમહાત્માઓ સમજ્યા છ,ે એમર્ે પર્ ગોળ–ગોળ વાતો કરી 
છ.ે સત્ય સમજાવતાં જનતામાંથી ફેંકાઈ જવાનો સૌને ડર િાગ્યો હોય 
એમ બની શકે. 

ક્રાંતીનો અથણ જૂનું કાઢી નાખીને નવું સજણન કરવું એવો થાય છ.ે 
મારંુ આ એક જ કતણવ્ય છ.ે ‘હંુ’ ક્રાંતીરૂપ થઈને જ દેહધારર્ કરી રહ્ો 
છુ.ં 

ઉપાલધ કરો તો જીવ અને સંકલ્પ છોડી ઊંઘી જાઓ તો ત ે
વ્યાપક આત્મા. તમે કોઈ પર્ ક્સ્થલતમાં રહેવા સમથણ છો. કીડી અને 
કૃષ્ર્ પર્ તમારા જવેા જ જીવો છ.ે જ ેત્રીજાની જય બોિાવે છ ેએ 
ડરપોક છ.ે 

એક જ વ્યક્લતને શાસક માની િેવાથી જગતમાં ઘર્ી ખરાબી 
પેદા થઈ છ,ે તેમ અનેક માર્સોને ઈશ્વરનો અવતાર માન્યો; એમાં તો 
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વળી ઘણં જ નુકસાન વધ્યું છ.ે કોઈએ રામન,ે કોઈએ ઈસુને, કોઈએ 
મહાવીરને, કોઈએ બુદ્ધને, કોઈએ કબીરને, કોઈએ રામાપીરને ઈશ્વર 
માની િીધા અને જગતમાં ઝઘડાનાં ઝાડ ઉછયેાું. 

અવતારવાદ અને ઈશ્વરવાદનો ત્યાગ કરીને, માનવતા અને 
લવશ્વબંધુતાને સ્વીકારીને, સૌને િસન્ન કરીને, િેમથી જીવનયાત્રા કરવામાં 
જ મંગળ છ.ે લવશ્વબંધુત્વ કે લવશ્વની સેવામાં જ આપણં કલ્યાર્ છ.ે આ 

રાહ ઉપર આવવા માટ ેઘર્ો ભોગ આપવો પડ ેતેમ છ.ે 
સ્વરાજ િેવું સહેિું હતંુ. એનુ ં કારર્ એ હતંુ કે એમાં મારંુ–તારંુ 

નજરે દેખાતંુ હતંુ; પરંતુ સ્વરાજ બાદ હવે સાચું સમજવાની જરૂરીયાત 
છ.ે વ્યક્લતગત સુખ સગવડ જતી કરવી પડ ેએમ છ.ે એને માટ ેિાંબા 
કાળથી જ ેસંસ્કાર આપર્ામાં ઘૂસી ગયા છ ેએને કાઢવા પડ.ે એ માટ ે
મોટા સાહસની જરૂર છ.ે 

મધ્ય કાળમાં આમૂિ ક્રાંતીનો િયત્ન થયો નથી, એટિે હવે આપર્ ે
નવેસરથી જ – બધંુ કરવું પડશે. માટ ેલવચારો. જાગો! 

તમે હતા, છો અને રહેશો. 
લવશ્વચૈતન્ય દ્વતૈ કે અદ્વતૈ? 
એકેય વાત લનશ્ચય કરીને કહી શકાય એમ નથી; કારર્ કે એમાં જ 

આ બધી લવલવધતા છ.ે એમાં જ બધા અંશો, ઉપાલધ કરીને પકરલછન્ન 
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ભાવે વીિસી રહ્ા છ ે અને લવસ્મૃત રહીને એમાં જ એકતાથી રહેતા 
હોય છ,ે એવું અપાર લવશ્વચૈતન્ય હોવા છતાં, કોઈ એક જ ઈશ્વર 
આપર્ો ધર્ી નથી થઈ શકતો. આ લવલવધતામાં મોટામાં મોટો અંશ કોર્ 
હોઈ શકે, એનું માપ ન જ થઈ શકે. બળવાન વધે અને િયત્ન કરે એ જ 

બળવાન બને છ.ે િયત્ન કરવા માટ ેદરેક સ્વતંત્ર છ.ે 
દરેક જીવ પોતાને જવેો ધારે–માને–કરે, એવો જ બન્ય ે જાય છ.ે 

દરેકની આગળ વધવાની, ઊંચે જવાની મરજી છ;ે પરંતુ િયત્ન અનુસાર 
જ આગળ–પાછળ રહેવાનું હોય છ.ે દરેકને અલવભાજ્ય અંશો કહેવા એ 
જ બંધબેસતંુ િાગે છ.ે 

આપર્ે દેહધારી માનવો છીએ; માનવતા જ આપર્ને સુખ–શાંલત 
આપી શકે અને માનવતાનો અથણ એવો થાય છ ે કે દરેકે સંપીને રહેવું, 
સંપીને જીવન યોજના કરવી. કોઈ પર્ માનવને બળજબરીથી મારવું 

નહીં, પીડા આપવી નહીં, આ જ છ ે માનવતા. બધા િયત્નો અને 
યોજનાઓ સુખ–શાંલતને અથે છ ેઅને એ જ છડેો પર્ છ.ે અલવભાજ્ય 
અને પકરલછન્ન બન્ને બાબત અનુભવાય છ ે એટિે દ્વતૈ–અદ્વતૈની કાંઈ 
પર્ માન્યતા ઠરાવવી યોગ્ય નથી. સંભલવત બન્ને બાબતો છ.ે  

  
▪ 
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આપર્ી શાંલત 
જગતમાં જ ેકોઈ યોજનાઓ ઘડવામાં આવે છ ેતે સવેનું એક ધ્યેય 

આપર્ી શાંલતનું હોય છ.ે  
સમાજ બંધારર્, રાજકારર્, ધમોપદેશ, તત્ત્વ લવચાર, લનવૃલિ, 

િવૃલિ આવી આવી જ ેકોઈ યોજનાઓ ઘડવામાં આવે છ ેતેનો મુખ્યહેતુ 
તો આપર્ાં સુખ–શાંલત જ હોય છ.ે 

આપર્ે દુ:ખી થઈએ છીએ, અશાંલતના દશણન થાય છ;ે તેનું મૂળ 
કારર્ તો જીવન લવશેનું આપણં અજ્ઞાન જ છ.ે ‘હંુ’, ‘તંુ’ અને ‘તે’ – આ 
ત્રર્ શબ્દોનો અથણ બંધબેસતો થઈ જાય તો અડધું દુ:ખ તરત જ મટી 
જાય. 

જીવન કેમ થયું? 
કોર્, લયાંથી અને શા માટ ેઆ અક્સ્તત્ત્વમાં છ?ે 

ઉપરના િશ્નોના ઉિર અત્યાર સુધી આવી રીતે આપવામાં આવ્યા 
છ ે: 

(1)  ઈશ્વરે જીવનલનમાણર્ કયુું છ ેએમ ઈશ્વરવાદી કહે છ.ે 
(2) ચૈતન્યના સાગરમાંથી જ જડ–ચેતન સૃક્ષ્ટ ઉદ્ભવી, એમ 

સ્વતંત્ર ચૈતન્યવાદી કહે છ.ે 
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(3) જડ િકૃલતવાળા દ્રવ્યમાંથી ચેતન િગટ થાય છ ે એમ 
ભૌલતકવાદી (લવજ્ઞાન) કહે છ.ે 

ઉપરના ત્રર્ મહાવાદમાંથી પેટાવાદો પર્ ઉદ્ભવ્યા. 
ઈશ્વરવાદમાંથી ઈશ્વર વ્યક્લત છ ેએમ મનાયું અને એનું નામ રામ, 

મહાવીર, કૃષ્ર્, શંકર, ઈસ,ુ બુદ્ધ, મહંમદ, નાનક વગેરે પડ્યાં. એ 
પછી આવા કહેવાતા િત્યેક ઈશ્વર પાછળ લવલવધ સંિદાયો શરુ થયા. 

ઈશ્વર સૃક્ષ્ટનો કતાણ છ;ે પરંતુ દેખાય એવા રૂપ–રંગ–આકારવાળો 
તે નથી; પરંત ુએનું નામ અલ્લાહ, ગૉડ વગેરે પાડવામાં આવ્યંુ એથી 
એવાં અનેક દિબંધી, વાદો–વાડાઓ ઊભાં થયાં છ.ે 

ચૈતન્ય લવશેના લવલવધ વાદોમાંથી એટિે કે સ્વતંત્ર ચૈતન્યવાદ 
અનુસાર શુદ્ધાદ્વતૈ, કેવિાદ્વતૈ, લવલશષ્ટાદ્વતૈ વગરેે સંિદાયો અક્સ્તત્વમા ં
આવ્યા છ.ે 

જડવાદી અથાણત્ ભૌલતકવાદી એવી કોઈ વ્યક્લત જીવ અને અણ 
એમ બે દ્રવ્યો છ ેઅને જડમાથંી ચૈતન્ય–ચેતન િગટ થયું એમ કહે છ.ે 
તો વળી કોઈ અભાવવાદી પર્ છ.ે આવી રીતે માનવસમાજમાં અનેક 
ધાલમણક નેતાઓ પોતપોતાની સમજ–માન્યતા િમાર્ે જનતાને જુદી–
જુદી કદશાએ ખેંચી જવાના લનલમિ બન્યા છ.ે આનાથી 
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માનવસમાજમાં વાડાઓ, સીમાઓ, ઝઘડાઓ ઊભાં થયાં છ.ે 
સમાજના સવાુંગી લવકાસમાં સંિદાયો અવરોધક બન્યા છ.ે 

પછાત કોમ ગર્ીને એને જ ે અનામત–હક્કો આપવાનો કાયદો 
સરકારે કરેિ છ,ે એનું મુખ્ય કારર્ તો લવધમીઓમાથંી એમને 
બચાવવાનું હોઈ શકે. અનામતનાં આંદોિન જ્યારે જ્યારે ઊભાં થાય 
છ ેત્યારે ત્યારે એના મૂળમાં પર્ ધાલમણક માન્યતા જ કારર્ભૂત હોય 
છ.ે 

તો... ભલતો, લવચારકો, લવજ્ઞાનીઓ, સવે ભાઈ–બહેનો આપર્ે સૌ 
સાથે મળી સંવાદથી જ ેલનશ્ચય નીકળે તે લનર્ણય સમાજને આપવાનો 
િયત્ન કરીએ. 
  

▪ 
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મારો લવચાર કે માન્યતા 
એક ચૈતન્ય લનલધમાંથી લવિસતા લવલવધ ચૈતન્યજીવ, તે સ્વતંત્ર 

આવતણનો, અથાણત્ મધ્યમ પકરમાર્ી વમળો છ.ે અહીં ‘તરંગ’ શબ્દ 
ઈરાદાપૂવણક નથી વાપયો; કારર્ કે તરંગ તો સપાટી ઉપર ઊઠ.ે મેં 

આવતણન, વમળ–ભ્રમર નીરધાયાણ છ.ે ચૈતન્ય–સાગરને પકરઘ કે સપાટી 
નથી સંભવતી. અંદરોઅંદર આવતણન, વમળ–ભ્રમર મધ્યમ પકરમાર્ે 
લવિસે છ,ે એ જ યુલત િાગે છ.ે  

આપર્ી પાસે બે વીકલ્પો છ ે: 
(1) િેમથી રહેવુ ંકે વેરથી – એ પહેિો વીકલ્પ. 
(2) ક્સ્થર રહેવું કે લવિસવું – એ બીજો વીકલ્પ. 

જીવન એટિે લવિાસ, રમત, જીવન એટિે િીિા, જીવન એટિે 
વ્યક્લતપણં, જીવન એટિે શરીર, જીવન એટિે અંત:કરર્, જીવન એટિે 

ચૈતન્ય, અનંત અને અલવનાશી.  
જનેે સવણ િોકો આકાશ એટિે કે અવકાશ કહે છ ે તે પર્ એક 

િકારનું તત્ત્વ અથાણત્ દ્રવ્ય જ છ;ે સ્થૂળની અપેક્ષાએ સૂક્ષ્મ છ.ે 

તેનાથી પર્ સૂક્ષ્મ–પાતળું અતં:કરર્ અને સ્વભાવ છ ે અથવા 
િકૃલત છ ેઅથવા સજીવ છ.ે 
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િકૃલત કરતાં પર્ પાતળું, અલત પાતળંુ જ ેદ્રવ્ય છ,ે જ ેતત્ત્વ છ,ે 
નામરૂપથી જ નહીં; પરંતુ, કલ્પના કે ભાવોથી પર્ પાતળંુ જ ેદ્રવ્ય છ ે
તે જ બધાનો આધાર–લનધાન–ચૈતન્ય, આત્મા કે બ્રહ્મ છ.ે 

મતિબ કે સજીવતા કે ચૈતન્ય એ એક િગટ ઈંલદ્રયગોચર તત્ત્વ 
છ,ે જ ે આપર્ા અનુભવ જગતમાં સૂક્ષ્મતમ છ,ે એથી આગળના 
બ્રહ્મરૂપની કલ્પના કરી શકાય; પર્ તે કેવળ તકણ જ કહેવાય. આપર્ ે
એની ખાતરી કરી શકીએ નહીં. 

તમને જો અર્ગમો ન હોય, બેચેની રહેતી ન હોય, કાંઈ જોઈતું કે 
કાંઈ ઘટતું ન હોય, સંકોચ કે લવક્ષેપ ન હોય, ભય ન િાગતો હોય 
અને સુખ–દુ:ખની અસર ન થતી હોય, તો પછી તમારે કોઈ ગુરુ, 
ઈશ્વર કે શાસ્ત્રની જરૂકરયાત છ ેજ નહીં, તમે જ તમારા નેતા–િર્ેતા 
છો. 

શાંલત માટ ેજરૂરી છ ેસંપથી રહેવું, િેમથી િીિા કરવી, હક્ક કે 
બળજબરી ન કરવી, જ ેસંયોગ, પકરક્સ્થલત છ ેતે સહન કરવી અને 
યોગ્ય કતણવ્ય કરવું.  

આપર્ે જ ેઈચ્છીએ છીએ એનંુ નામ સુખ છ.ે ગમ્યા કરવંુ એનંુ 
નામ સુખ અને ન ગમવું એનંુ નામ દુ:ખ.  
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જ્ઞાન, ત્યાગ, ઈશ્વર, વૈરાગ્ય, ભક્લત, તપ, ધ્યાન, નશો આ બધા ં
સુખનાં સાધનો છ.ે સુખનાં અનેક સાધનો હોઈ શકે, એમાંથી આપર્ે 
‘જ્ઞાન’ને િઈએ.  

પોતે શું છ?ે એ સમજવું એ જ્ઞાન છ.ે આપર્ે કાયમ છીએ, 
ચૈતન્ય–રસરૂપ છીએ, શાંત રહેવું અથવા લવિાસ કરવો – એ બ ે
પરસ્પર વીરોધી ગુર્ો ધરાવીએ છીએ.  

શાંત રહો તો કાંઈ કહેવાનંુ નથી અને લવિાસ કરવો હોય તો 
બધા માર્સોને રાજી રાખો. ઘર–કુટુબં કે સમાજમાં દરેક માર્સને 
રાજી રાખી, તમારો લવિાસ કરો! બીજા ઉપાયો ગોરખધંધા છ.ે  

બીજાને પીડા આપીને સુખી થઈ જવાનો રસ્તો સાચો નથી, આ 
મેં તમને હકીકત કહી. 

માર્સે કરવું શું જોઈએ? આપર્ે બીજા મનુષ્યોને ખુશ રાખવા 
મથવું જોઈએ. બીજાની સેવા કરવાનંુ ન ગમે તો પછી કંઈ જ ન કરવંુ! 
કંઈ પર્ કયાણ લવના રહેવાય જ નહીં, તો પછી તરફકડયાં મારવાનાં તો 
છ ેજ. 

કાં તો બીજાનંુ કહત કરો, કાં તો ક્સ્થર રહો! બાકી તરફકડયા ં
મારવાનો તો કશો જ અથણ નથી. ▪ 
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13 

જીવન – વ્યવસ્થા 
જીવન એટિે શું? જીવનને સમજવા મહાત્માઓ ઘણં કહી ગયા છ.ે 

જીવનને સમજવા આપર્ે િથમ બે િકાર જોઈએ :  
(1) લવભુ – લવભુ એટિે વ્યાપકતા અને 

(2) આંલશક – આંલશક એટિે કતાણ, ભોલતા, ઉપાલધ , િીિા, જીવ. 
વ્યાપલતા એ જીવન–લનલધ છ,ે સાગર છ.ે ચૈતન્ય અજન્મા છ,ે 

અનાકદ છ,ે અમર છ.ે ઉપાલધ એટિે જીવની િીિા. એ વ્યાપક ચૈતન્યમા ં
ઊઠિે સ્ફુરર્ છ.ે અલવભાજ્ય એટિે કે જુદંુ ન થઈશકે એવું અનંત 
ચૈતન્ય લવભુનું વમળ છ.ે ઉપાલધ, િીિા કરે તે જીવ અને ઉપાલધ રકહત 
અક્સ્તત્ત્વ–ક્સ્થરતા એ જ પરમ ચૈતન્ય, પરમાત્મા, બ્રહ્મ, લવભુ કહેવાય. 
જૂની રૂકઢમાં અને શાસ્ત્રોમાં અવતારો, સંતો, ઋલષઓ, મહાત્મા– એવાં 
એવાં લવશેષર્ો અપાયાં છ ે તે મંગળકારી હોઈ શકે. બાકી હકીકતમાં 

દરેક જીવ બ્રહ્મના જ અંશ છ.ે તો પછી અવતારો, ઋલષઓ, સંતો, 
મહાત્માઓ અને સામાન્ય મનુષ્ય એવા ભેદ કેમ?  

આવા ભેદનું કારર્ એ છ ેકે, જનેામાં જટેિી કળા, કુશળતા, જ્ઞાન, 
આનંદ, િેમ, શક્લત; તેટિા િમાર્માં નાનામોટા મનુષ્યો કહેવાય; જનેા 
અવતારો, ઋલષઓ, સંતો, મહાત્માઓ એવા વીભાગ જનતાએ 
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વ્યવહારની વ્યવસ્થા જાળવવા માટ ે પાડ્યા છ.ે વાસ્તવમાં  મોટા સૂયણ, 
તારા, ગ્રહો કે નાના અણ–પરમાણ એ બધા જ પરમ–ચેતનાના અંશો છ.ે 

અત્યાર સુધીમાં જીવનમાં–જીવમાં કેટિીય શક્લત, કળા, અન ે
કૌશલ્ય િગટ થયાં હશે; પર્ એનું પુરંુ માપ ન મળી શકે; પરંતુ કોઈ 

અવતારી આવીને એમ કહે કે હંુ સવણનો કતાણ હતો. ધર્ી–ઈશ્વર છુ;ં તો 
આ બાબત બંધબેસતી નથી, એટિું જ નહીં; ખોટી પર્ છ.ે  

ભૂતકાળમાં આપર્ી ઉપર એવા સંસ્કાર નાખવામાં આવ્યા છ ે કે, 
એક જ ઈશ્વરના આપર્ે સૌ બાળકો છીએ. આ બોધ અધૂરી સમજ છ.ે 
જો એવું કાંઈ કહેવું જ હોય તો તે આમ કહી શકાય :  

એક જ ચૈતન્ય સાગરનાં વમળો, સ્ફુરર્ો છીએ. કોઈ અિગ ઈશ્વરે 
આપર્ને બનાવ્યા, એવો જ ે બોધ અપાય છ ે તે ભ્રામક છ.ે હકીકતે 
આપર્ે સત્–લચિ–આનંદ જ છીએ.  

અલચંત્ય, અનંત, અજન્મા, ચૈતન્યરૂપ આત્મામાંથી ‘હંુ’ એવું સ્ફુરર્ 
થયું એનું જ નામ જીવ છ.ે જવેી રીતે ચૈતન્ય અલચંત્ય છ ેતેવી જ રીતે 
‘જીવ’ પર્ લચંતનનો વીષય થઈશકે એમ નથી; કારર્ કે લચંતન કરનારો 
પોતે જ ‘જીવ’ કહેવાય છ.ે હા, એટિું ભાન અવશ્ય થાય છ ેકે મારામાં 
લચંતન ચાિી રહ્ું છ.ે અથાણત્ હંુ લચંતન કરંુ છુ,ં લચંતન કરનારો ‘હંુ’ 
સીમાબદ્ધ નથી; પરંતુ સાથોસાથ એ પર્ માનવું પડ ે કે લચંતન કરનારો 

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  87 

 

અનંત પર્ નથી; કારર્ કે જ્યાં મારામાં લચંતન ચાિે છ ેત્યાં જ સીમા 
છ,ે ‘હંુ’ લચંતન કરનારો છુ ંઅને એની પેિે પાર અનંતતા છ.ે  

જીવન સમાજમાં તકણ, આત્મલવશ્વાસ તથા અનુમાન એ ત્રર્ 
ઉપયોગી છ.ે  

જ્ઞાનના લનષ્કષણ માટ ેવાદલવવાદ, ચચાણનો ઉપયોગ થવો જોઈએ; પરંતુ 

એ લનદોષ હોવો જોઈએ. कार्य का विरोधी उसका नाम दोष ! કાયણની 

ઉત્પલિ પહેિાં, જ ેઆધારરૂપ મૂળધાત–ુપદાથણ હોય, તેને કારર્ કહેવામાં 
આવે છ.ે કાયણ બનવામાં જ ેઅડચર્રૂપ બને તે દોષ ગર્ાય છ.ે 

જવેી રીતે કપડુ ંસાંધવાના દોરામાં ગાંઠ હોય, તો સોયમાં પાડિેા 
લછદ્રમાંથી તે ગાંઠ પસાર થતી નથી અને દોરો તૂટી જાય છ;ે પકરર્ામ ે
ફાટિેું કપડુ ંસાંધી શકાતું નથી.  

આપર્ો હેતુ મનનું સમાધાન, લન:શંક, લનભ્રાતં રીતે કરવાનો છ;ે 
િલતજ્ઞાથી, બળજબરીથી, શરમથી હા પાડવી પડ ે તે સમાધાન ન 
કહેવાય, એનાથી શાંલત પર્ ન સંભવે.  

શાસ્ત્રો િલતજ્ઞાપૂવણક કહે છ ેકે, એક જ ઈશ્વરે આ સૃક્ષ્ટ રચી છ.ે 
મારી દૃક્ષ્ટએ ‘શાસ્ત્ર’ શબ્દ વર્ઊકલ્યો જ રહે એવો છ,ે કોને શાસ્ત્ર 
કહેવું? કરોડો ગં્રથો છ.ે દરેકના લસદ્ધાંતો અિગ–અિગ હોય છ ેઅન ે
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એ હીસાબે તો આ તમે જ ેવાંચો–સાંભળો–સમજો છો, તે પર્ બધા શાસ્ત્ર 
જ કહેવાય. દરેકને પોતપોતાનું જુદંુ શાસ્ત્ર હોય તો પછી સત્ય કોને 
કહેવું?  

હતું, છ ેઅને રહેશે એમ હંુ કહુ છુ.ં આપર્ો આકાર મટી જશે. તો 

પર્ લનરાકારરૂપે તો રહેવાના જ. લવજ્ઞાનનો લનયમ છ ેકે નાશ તો કશાનો 
પર્ થતો જ નથી. માટ ે િેમથી રહો કે વેરથી; પરંતુ હતા, છો અને 
રહેશો; પકરર્ામે કરો એવું ભોગવો! આ છ ેસા૨.  

જીવનમાં સુખ–શાંલત અને આનંદથી રહી, શકાય એવી યોજનાઓ 
કયાણ કરવી જોઈએ. સુખનો ઉપાય હક્કો કે અલધકારો િાિ કરવા એ 
નથી. હક્કો અને અલધકારો જતા કરવા એમાં કલ્યાર્ છ.ે સ્ત્રીઓએ કયું 
કામ કરવું? લયાં બેસવું? કોની સાથે વાતચીત કરવી? આવા કાયદા–
કાનૂનો બનાવવાથી શું િેમ િગટ થવાનો છ?ે બાળકોના શા હક્ક છ?ે 

યુવાનોના શા હક્ક છ?ે પલતઓના શા હક્ક છ?ે વાત આટિેથી જ 
અટકતી નથી. લવરલતોના શા અલધકાર અને હક્ક છ?ે હક્ક અને 
લવરલતતા!  

આખરી કલ્યાર્નો પંથ તો હક્ક–અલધકારો જતા કરી, બીજા રાખે 
એમાં રાજી રહેવું એ જ છ.ે 

જીવનનો મહામંત્ર છ ે: ‘તારે જોઈએ એ મારે ન જોઈએ.’  
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સામેના માર્સને તૃિ કરવાની િાગર્ી િુિ થતી જાય છ.ે સૌ 
પોતાના જ રક્ષર્ અને પોષર્માં પડ્યા છ.ે શોષર્ખોરી અને 
આત્મસંરક્ષર્ દરેક ક્ષેત્રમાં છુપાયેિાં જોવા મળે છ.ે  

જ્યારે સામેની વ્યક્લતની માર્સ પૂરેપૂરી કાળજી િેતો થશે; ત્યારે 
પોતાની બેચેની, અતૃક્િ અને ઘટ દૂર થશે.  

માર્સે પોતાની જાતને પૂછવું જોઈએ કે પોતાનામાં િદશણનભાવ, 
આળસ, િોભ અને કપટ ઓછાં થયાં છ?ે બને એટિું બીજાને માટ ે
તૈયાર રહેવું એ જ આખરી ઉપાય છ.ે  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

▪ 

‘માનવતા’  
પુસ્તક આઉટ ઑફ લિન્ટ છ.ે  

આ પુસ્તક મેળવવા માટ ે  

ફોન કરવા નકહ. 
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14 

જીવનમાં આવરર્ો 
(1) ‘મને ખબર નથી’ – એમ કહેવાનો જ્યારે િસંગ આવે છ ેત્યારે 

આપર્ને ખૂબ જ ઊંડા દુુઃખનો અનુભવ થાય છ.ે 
(2) ‘મારી ભૂિ થઈ ગઈ છ’ે – આમ જ્યારે બોિવાના િસંગ આવે 

અને જ્યારે કોઈ પોતાના કદિથી એમ માને કે ‘ખરેખર મારાથી 
બહુ મોટી ભૂિ થઈ’ ત્યારે એને જ ે પીડાનો અનુભવ થાય છ,ે 
એનંુ માપ કાઢવંુ બહુ મુશ્કેિ છ.ે 

(3) એક જીવ બીજાને ખાઈને જ જીવી શકે છ ેઅને નર–માદાના િેમ 
લસવાય આ સંસાર વેરાન જવેો ભયાનક ભાસે, બિકે ટકે જ 
નહીં. આવી હાિતમાં લવચક્ષર્ો–ગુરુઓ આમ કહે છ ે કે, 
‘ઈશ્વરની ઈચ્છા લસવાય પાન પર્ ફરકી શકતું નથી અને 
અકહંસા, બ્રહ્મચયણ જ કલ્યાર્નંુ સાધન છ.ે તો આ કેમ કરીને 
સંઘરવુ?ં’ 

(4) આપર્ી નજર સમક્ષ જ મૃત્યુ, ગમે તેવા મોટા માર્સનું પર્ 
થાય છ.ે કોઈ પર્ અમર જીવ્યું નથી. રામ, કૃષ્ર્, બુદ્ધ, ઈસ,ુ 
મહંમદ, ગાંધી બધા જ મરે છ ે એ હકીકત આપર્ે જાર્ીએ 
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છીએ, છતાં આપર્ા મરર્ની વાત પર્ થાય તો આપર્ને બહુધા 
પીડા થાય છ.ે આપર્ે અને આપણં બધું જ નાશ થઈ જશે, એવી 
કલ્પના જ્યારે થાય છ ેત્યારે હાથમાં િીધેિું કામ પડવા િાગે છ.ે 
કેટિો ભયંકર આઘાત હોય છ ેએ! 
ઉપર ચાર મુદ્દાઓ રજૂ કયાણ : એવાં અનેક આવરર્ો જીવનમાં 

ડગિે ને પગિે આપર્ને મૂંઝવે છ.ે સતત ભયથી ધ્રૂજતા–ંધ્રૂજતા ં
માર્સ જીવનનો તાંતર્ો સંતાડી રહ્ો છ.ે આમાંથી ઊગરવાનો ઉપાય 
શો? ઉિર મળતો નથી, અંદર સમાધાન થતું નથી; છતાં આપર્ને જ ે
કાંઈ કપડા,ં ઘરેર્ાં, બે–પાંચ શબ્દો ઉછીનાં મળ્યાં છ ે એ િઈને, 
લવચાયાણ લવના જ આપર્ે િદશણનમાં–હરીફાઈમાં ઊતરી રહ્ા છીએ. 

વગર બોિાવ્યે, વચમાં પડીને બીજાને માગણદશણન આપવા દોડીએ 
છીએ. સામાની સાંભળવાની ઈચ્છા ન હોય, તોય બીજાને બોધ આપીએ 
છીએ. અંદર તાપ બળે છ,ે અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકાર ભયો છ;ે છતાં બીજાન ે
પૂછીએ છીએ – ‘ઈશ્વરને ભજો છો?’ – ‘ગુરુ કયાણ?’, ‘છોકરાઓ છ?ે’, 
‘છોકરાઓને સગવડ – લશક્ષર્ આપયાં?’, ‘પરિોકનું ભાથું ભયુું?’ 

આમાંથી આપર્ે પાછા વળીને લવચારવું જોઈએ કે આ બધું શા 
માટ ેછ?ે 

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  92 

 

મને લનશ્ચય, સમાધાન થયાં છ ે: સૃક્ષ્ટના લનયમો, જીવનની રીત, 
વ્યવહાર લવશે કાંઈક િખુ,ં તમે વાંચીને લવચારશો તો તમનેય કાંઈક 
સમાધાન અવશ્ય થશે. આ મારો અનુભવ પર્ છ.ે 

અલતવકૃ્ષ્ટ, ભયંકર દુષ્કાળ, અકાળ મૃત્યુ, ભૂકંપ, મહારોગો, 
વાવાઝોડા, ઝેરી પાર્ી, ઘાતકી િાર્ીઓ, ચોર–ડાકુઓ આવા અનેક 
ઉપદ્રવો વચ્ચે જીવનધારર્ કરવામાં ભય અને ઉદ્વગે લસવાય ભાગ્યે જ 
કાંઈ ભાગમાં આવે છ.ે આ બધાના લનવારર્ માટ ેમાર્સ સદીઓથી 
ઈશ્વરને સામૂકહક િાથણના અને વ્યક્લતગત ઉપાસનાઓ કયાણ જ કરે છ,ે 
પરંતુ ચોક્કસ પકરર્ામના દશણન કદી થયા નથી; આખરે માર્સ 
ઉબાઈ જાય છ.ે 

આ તમામ બાબતોના લનવારર્ માટ ેજ ેજરૂરી છ ેતે સ્વરૂપજ્ઞાન, 
આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, પરમાત્મજ્ઞાન, લનજબોધ– ટૂકંમાં ‘જ્ઞાન’થી જ 
ઉકેિ સંભવે. 

સત્સંગ એટિે કાયમ, પૂરંુ સુખ મેળવવાનો ઉપાય, સત્સંગ એટિે 
તપાસ, સત્સંગ એટિે લવચાર કરવો, મૂળકારર્ શોધવુ,ં રીત જાર્વી. 

જ્યાં જ્યાં આપર્ી નજર કે મન જાય ત્યાં ત્યાં તે બાબતમાં કેવંુ? 
શા માટ?ે કેવી રીતે? લયાંથી? લયારે? કોર્ે? આવા આવા િશ્નો 
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ઊઠ ે છ.ે આ બધા િશ્નો સમાધાનકારક રીતે અને શાંલતથી મનની 
અંદર ઊકિી જાય એવી આપર્ી માંગર્ી હોય છ.ે 

આમાં િથમ આપર્ી તૈયારી તરીકે ગુરુમાં શ્રદ્ધા જોઈએ. ગુરુ 
જ્ઞાની હોવો જોઈએ. ‘જ્ઞાન’ શબ્દ ખૂબ લવશાળ અથણ ધરાવે છ.ે કોઈ 
એક જ વ્યક્લત કે ગં્રથમાં બધું જ જ્ઞાન ન સંભવે. કોઈ એક જ 
વ્યક્લતનંુ કે ગં્રથનંુ બધું જ જ્ઞાન આપર્ને બંધ ન બેસે એ શલય છ;ે 
પરંતુ દરેક વ્યક્લતના અમુક અંશો આપર્ન ે બંધબેસતા હોઈ શકે. 
દરેક ગં્રથમાંથી કંઈક ને કંઈક આપર્ને બંધબેસતું મળી શકે અને 
એમ કરીને જ મનનંુ સમાધાન મેળવવાનો િયાસ કરવો જોઈએ. 

અકતાણ–લનરાકારમાં નાશનો ભય નથી; પરંતુ એમાં એકિતા 
િાગી શકે. 

કતાણ–સાકારમાં મીઠાશ છ;ે પરંતુ ઘષણર્–ભય િાગે છ.ે દેહધારી 
અનેક મનુષ્યો સુખ–શાંલત ચાહે છ.ે મનનું સમાધાન થાય તો જ શાંલત 
રહે. આત્મજ્ઞાન લસવાય મનના સમાધાનનનો કોઈ રસ્તો નથી. સૃક્ષ્ટ 
સ્વયંભૂ છ;ે છતાં લવચાર કરવાથી હારી ગયેિા અનેક િોકો ‘ઈશ્વર 
ધર્ી છ’ે એવું માનીને, સમજાવીને સંસ્કૃલતનો હ્રાસ કરી રહ્ા છ.ે તમે 
રામ, કૃષ્ર્, ઈસ,ુ મહંમદ, બુદ્ધ કે મહાવીર જવેા છો, અથવા એના 
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અનુયાયી હોઈ શકો; પરંતુ માથે એક મહાન ધર્ી છ ે એવો બોધ 
આપનારા બધા જ ગુરુઓ જગતને મહાન હાલન પહોંચાડી રહ્ા છ.ે 

દરેક જીવ ચૈતન્ય અને સ્વતતં્ર જ છ.ે કરો એવંુ ભોગવો! માટ ેહે 
ધમાણચાયો, ધમોપદેશકો પૂજાવાના મોહમાં પડીને ‘હા’માં ‘હા’ 
મેળવીને, અધોગલતનો પંથ પકડીને, બીજાને અંધારી ખીર્માં ફેંકવાના 
ધંધા લયારે છોડશો? 

વહાિા નવયુવાનો ઊઠો, લવચારો! તમે ચૈતન્ય છો, સ્વતંત્ર છો. 
ઈશ્વર જવંુે ભૂત તમને મૂખાણઓએ વળગાડી દીધું છ.ે તમે જ એને 
કાઢો! 
  

▪ 
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15 

સમાજના આગેવાનોને 
નાટકના ગીતમાં એક સુત્ર આવે છ ે : ‘જીવન હે સંગ્રામ, નહીં 

શૈય્યા ફૂિકી’ 
હંુ સમાજના આગેવાન એને જ કહંુ, જ ે સત્ય માટ ે સમાજને 

સમજાવ,ે ધીરજ રાખીને, સહન કરીને પર્ સમજાવે, સમાજને એક 
રાખે, સમાજમાં હળીમળીને રહે, કોઈ ખોટી વ્યક્લત સાથે ન ખેંચાય, 
નીભણયતા અને સાવધાની રાખીને વતે. 

સમાજનો આગેવાન પોચો પડ ેતો સમાજનંુ કામ ન કરી શકે અને 
બ૨ડ રહે તો સમાજ એને તોડી નાંખે; સમાજનો આગેવાન હાજી હા 
કરે તો સત્ય કચડાય અને જીવન ડખં્યા કરે. 

જઓે જગતમાં ‘હકીકત’ સમજી શલયા છ ે એવા મહાપુરુષોએ 
કહેવા જવંુે િાગ્યંુ એ સાવધાની રાખીને કહ્ું જ છ.ે પુરંુ કોર્ કહી 
શલયો છ ેએનું માપ એક વ્યક્લત ન કાઢી શકે. પાંચ–પચ્ચીસ વ્યક્લત 
મળીને એક મત થાય તો જ માપ નીકળે. 

માનવજીવનમાં ઘર્ા આયામો છ,ે ઘર્ાં પહેિ–પાસાઓનું જીવન 
હોય છ.ે માનવ જીવનની પૂરી યોજના ઘડવી, સવાુંગી જીવન જીવી 
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બતાવવું એ મહા શૂરવીરનું કામ છ.ે એટિે મોટાભાગના િોકો તો 
જીવનના બોજને વેંઢાયે જાય છ.ે 

નરલસંહ અને મીરા જવેાં કોઈ ભક્લત રસમાં તરબોળ થઈને એના 
નશામાં જીવ્યા છ.ે આઇનસ્ટાઇન અને ઍડીસન જવેા જ્ઞાન–લવજ્ઞાનમાં 
સત્યને તકણથી બંધબેસતું કરવાના નશામાં જીવ્યા છ.ે 

કોઈ વૈરાગ્યનો આદશણ રજૂ કરીને, એકાંગી જીવન દખેાડીને 
અટકી જાય છ.ે 

ઘર્ા સંસારને સાવ લમથ્યા અને ફોગટ કહીને અટલયા છ.ે બીજા 
કેટિાક સંસારને જ સાચો માનીને, અધ્યાત્મ બાબતને જતી કરીને, 
ભૌલતકતામાં જ િાગ્યાં રહીને જીવન લવતાવી જાય છ.ે 

જગત કેવળ લમથ્યા–ફોગટ જ નથી, એની જગ્યાએ એ પુરંુ 
ઉપયોગી છ.ે 

અત્યાર સુધી બુદ્ધ, સોક્રકેટસ, મહાવીર, ઈસુ અને બુ્રનો જવેા 
સત્યનો સન્દેશો દેનાર અનેક મહાપુરુષોને િગભગ િોકોએ જ મારી 
નાખ્યા છ;ે પરંતુ એવો લનયમ કે કાનૂન નથી જ કે મારી જ નાખે. 
મારા ઉપર અનેકવાર દબાર્ો આવ્યા છ.ે ભલવષ્યમાં શું થશે તે કહી 
શકંુ તેમ નથી. 
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મૃત્યુથી ડરશો નહીં! 
કામ કદી છોડશો નહીં! 

આચરર્માં ખામી હોય તો ભય, લવક્ષેપ, શોક, પશ્ચાિાપ અને પીડા 
થયા કરે છ.ે આચરર્ યથાથણ હોય તો સુખ–શાંલત રહે છ.ે પોતે લનભ્રાુંત 

અને પવીત્ર બને અને પછી બીજાને દોરવર્ી આપે એ મહત્ત્વનું છ.ે કતાણ 
સીમાબદ્ધ જ હોય. ભુિો થવાની જ; સાવધાની રાખવાની જરુ૨ છ.ે 

સવે ચેષ્ટામાં માર્સ સુખની ઈચ્છા રાખીને જ ગલતવીધી કરતો 
હોય છ.ે તમે સમાજના ઘડવૈયા ભિે હો; પરંતુ તમારે તમારી જાતને 
પૂછવું જોઈએ કે તમે બીજાની સહાય િેવાની ચેષ્ટા કરો છો કે બીજાને 
સહાય કરવાની ચેષ્ટા કરો છો? ધાલમણક, રાજકીય, સામાલજક જ ે કોઈ 
સંગઠનો હોય તેમાં તમે ભોગ આપવા તૈયાર રહો. 

માનવમાં શક્લત–ઉજાણ છ;ે એનો માનવકહતાથે ઉપયોગ કરવો જ 

જોઈએ, પોતાનું જ ેહોય તેમાંથી સમાજને અપણર્ કરીને માનવસેવા કરવી 
જોઈએ. પોતાનું શું ગર્વું? કપડાં, ઘરેર્ાં, મકાન, ધન–દોિત અને આજ્ઞા 
પાળનારા માર્સો હોય તે; તથા શરીરમાં વાર્ી અને બીજી જ ે કાઈં 
કળા, શક્લત હોય તે અને લવચારવાની, સંકલ્પ કરવાની જ ેમનની શક્લત 
છ ેતે બધંુ; પોતાનું ગર્ાય. 

▪ 
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16 

બીજાની પાસે આપર્ે શા માટ ેજઈએ છીએ? 
દરેક વ્યક્લત પોતપોતાનંુ સ્થાન રોકીને રહી શકે એવો એનો હક્ક 

સમાજ કે કાયદાથી લનધાણકરત હોય છ.ે આપર્ે આપર્ા સ્થાનેથી 
બીજ ેજવા નીકળીએ, ત્યારે પૂરો લવચાર કરીને નીકળવું જોઈએ. 

આપર્ે કોઈની પાસે જઈએ, એમાં કાં તો એને સહાયરૂપ થવા 
જતા હોઈએ; કાં તો આપર્ા કોઈ સ્વાથણ માટ ેજતા હોઈએ કે પછી 
કોઈ ત્રીજાનંુ કે સમાજનંુ ભિું કરવા જતા હોઈએ છીએ. 

કોઈ પર્ લક્રયાનું પકરર્ામ કા ંતો પાપ હોય અને કાં તો પુણ્ય 
હોય છ.ે જ ેમાર્સ આહાર િેતો હોય, એને સુખ–દુ:ખની અસર 
થતી જ હોય છ.ે સુખ–દુ:ખ પોતાના હોય કે પછી બીજાના; પરંત ુ
અસર તો પોતાને જ થવાની છ.ે સંસારમા ંજટેિી લક્રયાઓ બને છ ે
તેનું મુખ્ય કારર્ આહાર કરવો એ જ છ.ે જનેે કમણ–લક્રયામાંથી 
બચવું હોય તરે્ે આહાર ન િેવો– એ જ ઉપાય છ.ે આહાર ન 
િેવાથી અમુક સમય પછી લક્રયાઓ ઓછી થવા માંડશે અને લક્રયાનું 
જ ેસાધન છ ેઆ શરીર, તેનો નાશ થશે અને પછી લક્રયા ન થવાથી 
પાપ–પુણ્ય પર્ થતાં અટકી જશે. 
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વગર કારર્ે કોઈની પાસે જવું નહીં, સમય ગાળવા િમાદથી કે 
વ્યસનપૂતી માટ ેઆમતેમ ભટલયા કરવાથી આપર્ી અને સમાજની 
અધોગલત થાય છ.ે 

તમે કોઈને િશ્ન પૂછવા જાઓ અથવા કોઈને બોધ આપવા 
જાઓ. 

તમે ભ્રાંલત છોડીન,ે પરાધીનતા ફગાવીને, જીવોના સ્વભાવો 
જાર્ીન,ે એની સાથે યુક્લતથી, નીષ્કપટભાવે, સંપ રાખીને તમારી 
જીવનિીિા ચિાવો! જગતમા ંતમારા કામનું હોય એને નીભાવો, રાજી 
રાખો અને ભોગવો! િયત્ન અને પુરુષાથણ સતત કરતા રહો! તો સવણ 
રીતે તમે અનાકદ–અમર છો. 
  

▪ 
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ત્રીજાની જય બોિાવવી એ અજ્ઞાન છ ે
અત્યારે માનવધમણમાં, વતણનમાં મોટી ખામી એ છ ેકે જ્યારે બે 

વ્યક્લતઓ મળ ેછ ેત્યારે જયકહંદ, જય યોગેશ્વર, સિામ–આિેકુમ, 
સીતારામ, રામ–રામ, જય શ્રીકૃષ્ર્, જય સ્વામીનારાયર્, સત શ્રી 
અકાિ, સતસાહેબ– આવા અનેક િકારના સબંોધનો કરે છ.ે 

આવા િકારના ંબધાં જ સંબોધનો કા ંતો પવૂણગ્રહ ગર્ાય અન ે
કાં તો લવવેક લવચારની ઊર્પ ગર્ાય. 

ખરેખર તો સામી વ્યક્લતને ત્રર્ જાતના સંબોધન કરવા 
જોઈએ. 

નમસ્ત ે! 
જય હો ! 

આશીવાણદ ! 
કોઈ ત્રીજી વ્યક્લતને કે એના િતીકને સંબોધન એ અજ્ઞાનતાનુ ં

ચીહ્ન છ,ે અધમણ છ.ે ‘હંુ’ અન ે‘તું’ બે જ પુરુષથી કામ ચાિ ેતમે 
છ;ે પરંત ુ ત્રીજા પુરુષનું સબંોધન કરવાના સંસ્કાર બહુ જૂના છ,ે 
હવે એ બદિવાની જરૂર છ;ે કારર્ કે તમ ેજ ચૈતન્ય–આત્મા છો. 
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વેદ મંત્રોમાં પર્ પરમાત્માની સ્તલુતમાં ‘નમસ્ત’ે શબ્દનો અનેક 
જગ્યાએ િયોગ થયો છ ેતે જ યોગ્ય છ.ે બાકી કોઈને પર્ અવતાર 
ધારીને, ઈષ્ટદેવ માનીને જયજયકાર કરવો એ માનવતા લવહોણં 
મહાપાપ છ.ે 

બ્રાહ્મર્ ગ્રંથો, ઉપલનષદો, રામાયર્, મહાભારત, ગીતા વગેરે 
ગ્રંથોમાં પર્ સવણત્ર અલભવાદનના િસંગે ‘નમસ્ત’ે શબ્દનો જ િયોગ 
થયેિ જોવા મળે છ ેજમે છ ેજમે કે– 

(1)  नमस्ते राजन् िरुणास्तु मन्िरे् ! – અથવણવેદ, 1–10–2 

હે અલતશ્રેષ્ઠ ઐશ્વયણ ધરાવતા રાજા ! તમારા ક્રોધરૂપને નમસ્કાર! 

(2)  ते विता नमस्ते अस्तु ! – યજુવેદ, 3–63 

હે પીતૃગર્, આપને નમસ્કાર ! 

(3)  शििेन िाण्डिान् ध्र्ावि नमस्ते भरतषयम ! મહાભારત 

શલ્યપવણ અ–63 
શ્રીકૃષ્ર્ ધૃતરાષ્ટરનંુ અલભવાદન ‘નમસ્તે’થી કરે છ.ે 

(4)  माां िसेत्सृज काकुत्स्थौ नमस्ते सक्षसोत्तम ! વાલ્મીકક 

રામાયર્, અરણ્ય કાંડ સગણ–૪ : 
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સીતાજી રાક્ષસનું અલભવાદન ‘નમસ્તે’થી કરે છ.ે 
આવા તો અનેક િમાર્ો આપી શકાય. વળી, ‘નમસ્ત’ે એક એવું 

અલભવાદન છ ેકે જનેો િયોગ મોટો નાના િત્યે, નાનો મોટા િત્યે તેમ 
જ બરાબરની યોગ્યતા ધરાવતા િોકો પર્ પરસ્પર સંકોચ લવના કરી 
શકે છ.ે આમ ‘નમસ્ત’ે સનાતન, સવોિમ, સરળ અને પૂર્ણ 
અલભવાદન છ.ે 

જો મોટાને નાના િત્યે ‘નમસ્તે’ કરવામાં સંકોચ જવંુે િાગે તો 
‘જય હો’ અથવા ‘આશીવાણદ’ શબ્દથી અલભવાદન કરવું જોઈએ. 
બાકી ત્રીજાની જય બોિાવવી એ અજ્ઞાન જ છ.ે 
  

▪ 
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અલભમાન 
મને અલભમાન જ દુ:ખનું મોટુ ં કારર્ િાગે છ.ે માર્સમાં અજ્ઞાન, 

આળસ અને અલભમાન એટિાં વધી ગયાં છ ે કે િેમ, શ્રમ, સેવા અને 
નમ્રતા અપવાદ રૂપે જ જોવા મળે છ.ે પોતાનાં શરીર દેખાડવાં, ઘરેર્ાં 

દેખાડવાં, પોતાનું ડહાપર્, અમીરી દેખાડવા, છોકરા અને સાધનો 
દેખાડવાં એમાં જ ઘર્ો સમય લવતાવનારા હંુ જોઉં છુ.ં બીજાના સદ્ગુર્ો 
ગ્રહર્ કરવામાં અને પોતાની ખામીઓ તપાસવામાં ભાગ્યે જ કોઈને રસ 
હોય છ.ે કુટુબંના સભ્યોને એટિા તો જકડી િીધા હોય છ ે કે, કોઈની 
સામે જોઈને વાતચીત પર્ ન કરી શકે. નથી પત્ની કે સંતાનોમાં લવશ્વાસ 
કે નથી ભાઈઓમાં સંતોષ. કાગળના ફૂિ જવેું જીવન િદશણનમાં મૂકે છ,ે 
પર્ અંદરથી અક્ગ્નજવાળામાં બળતા માર્સોને હંુ જોઉં છુ.ં 

કશી જ ઉપાલધ કે િવૃલિ ન કરીએ, તો કાયરોમાં ખપીએ; ઉપાલધ–

િવૃલિ કરીએ, તો લયાંય નાખી નજર પહોંચતી નથી. જ ેક્ષેત્રમાં આપર્ો 
સમન્વય કરીએ એ ક્ષેત્રમાં ઘટીએ છીએ. ટૂકંા પડીએ છીએ; નાદાની 
સતાવ્યા કરે છ.ે આ સમન્વય કરવાની આદત પીડાનાં મૂળ છ.ે 

કોઈ પૂછ ે છ,ે ગરીબી જ દુ:ખનું મોટુ ં કારર્ ન ગર્ાય? મારો 
જવાબ છ,ે ‘ના!’ જનેે ખાવાનું ન મળે એ સૌથી ગરીબ કહેવાય; પરંતુ 
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જનેે ખાવાનંુ ભરપૂર મળે છ,ે છતાં માર્સ બીજાની પાસે જઈને 
પોતાનાં દુ:ખો ગાતાં રડી પડ ેછ;ે આપઘાત પર્ કરે છ!ે ધલનકો, મોટા 
શેકઠયાઓ, શાહુકારોના ઘરમાં પર્ આપઘાત નોંધાયા છ.ે 

તમારા પાળેિા કૂતરાને બહારથી કોઈ બીજા માર્સ ખાવાનું 
આપવા આવ,ે ત્યારે તમારા કૂતરાની સાથેસાથે તમને તમારંુ અપમાન 
પર્ થતું િાગે છ,ે કારર્ કે તમારા કૂતરાની જવાબદારી તમારી છ.ે 
તમારા કૂતરાની ગરીબી િદશણનમાં મુકાય એમાં તમારી જ ગરીબી 
બહાર આવે છ.ે તમારા લમત્રના કોઈ દોષ ઉઘાડા કરે, ત્યારે તમને 
િગભગ તમારા જ દોષો ઉઘાડા પડતા હોય એટિું દુુઃખ થાય છ,ે 
કારર્ કે તમે જ લનબણળ છો એટિે એવા દગુુણર્ી લમત્રો રાખો છો, એવું 
સ્પષ્ટ થાય છ.ે 

જ ેઆપણં હોય એ સારંુ જ હોવંુ જોઈએ એવી આપર્ી ભાવના 
હોય છ.ે મારી પત્ની સારી, મારાં બાળકો સારાં, મારંુ કુળ, ગામ, િાતં 
કે દેશ સારો– એવું અલભમાન માર્સ પોતાના ગજા િમાર્ે િઈને જ 
જીવે છ.ે 

પત્ની ચાહતી નથી, કાં તો ઘરવાળી રૂપાળી નથી, કાં તો પોતાની 
બુલદ્ધ ટૂકંી પડ ેછ,ે કાં તો તમારાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ, કોઈ આગળ છ,ે કોઈ 
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ડાહ્ા છ,ે કોઈ દાની છ,ે કોઈ ત્યાગી છ,ે કાં તો તમારાથી ઓછી 
ઉપાલધવાળો છ,ે કાં તો તમારા કરતાં કોઈને માન વધારે મળે છ!ે 
કેટકેટિા અલભમાનથી ભરેિો હોય છ ેમાર્સ! 

અજ્ઞાન અને અલભમાન િગભગ પયાણય જ છ.ે અલભમાનને દૂર 
કરવાથી જ્ઞાન થઈ જ જાય છ.ે 
 

▪ 
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સંસ્કૃલત 
સંસ્કૃલતનો અથણ સારંુ કરેિું એવો થાય છ ે અને જ ે સુખ–શાંલત 

િાિ કરાવે એ જ સારંુ કામ ગર્ાય. દરેકને સુખ–શાંલત જ જોઈએ 
છ.ે 

અત્યાર સુધી તો સવણ સંસ્કૃલત બે બાબતો શીખવી રહી છ ે: 
(1) સવણ જીવની સેવા કરો!   
(2) ઈશ્વરને ભજો! 
મનુષ્ય વ્યવહાર કરતાં શીખ્યો, ત્યારથી ઈશ્વરને સમજવા મથી 

રહ્ો છ.ે ઈશ્વર એટિે જગતનું મૂળ કારર્ . 
તપાસ અને લવચાર કરતાં માિમ પડ ે છ ે કે, સૌનંુ કારર્ સૌ 

સૌમાં જ સમાયેિું છ.ે શોધવા જતાં અિગ જુદું કારર્ મળતુ ંનથી. 
એક ઘડાનું કારર્ શોધવા જઈએ તો માટી મળે.  
માટીનંુ કારર્ શોધવા જઈએ તો રસ મળે.  
રસનંુ કારર્ તેજ મળે.  
તેજ તપાસતાં િાર્ મળે, અન ે 
િાર્ને વાટવાથી આકાશ, ‘ઈથર’ નામનું દ્રવ્ય રહે છ.ે. 
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એવંુ આકાશ કે ઈથર લપસાતું જ નથી; છતાં કલ્પનાથી એક નામ 
વધાયુું છ.ે એને િકૃલત કહી. િકૃલતને ચેતના, કુદરત, નેચર વગેરે નામો 
આપયા છ.ે િકૃલત, ચેતના, ગલત એ હદવાળી સીમાબદ્ધ િાગી. 
ગલતસીમાની બહાર ક્સ્થરતા–અનંતતા હોય જ, હશે જ એવું અનુમાન 
કરવું જ પડ ે છ,ે કારર્ કે લવજ્ઞાન એમ બતાવે છ ે કે કાઈંક હોય 
એમાંથી જ કંઈક થાય છ ેઅને કંઈક હોય એ મટી જાય, તો પર્ કંઈક 
તો રહે જ. અક્સ્તત્ત્વ એ જ સત્ અને સત્ એ જ આપર્ે. આપર્ે 
મટવાના નહીં જ. તેથી આપર્ી ઉપર કોઈ જુદો ધર્ી નથી જ. 

જપ, ભજન, િમાદનો નશો છોડી, સેવા, કમણ, િીિા અને લવિાસ 
કરો! 

હંુ જીવનમાં મહેનતના બે વગણ પાડુ ંછુ,ં ભાગમાં આવતું કામ કરવું 
અને લવચારવુ.ં 
 

▪ 
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અકહંસા – દયા 
છડેાના બે શબ્દો છ ે: ‘અકહંસા’ અને ‘દયા’ 
પૂરી અકહંસાનંુ પાિન કરવાથી એમાં દયા સમાઈ શકતી નથી, 

કારર્ કે કોઈ જીવની ઉપર દયા કરવા તયૈાર થાવ; એટિે બીજા 
જીવોને તમે હર્વાના જ. દેહધારર્ કયાણ લસવાય દયાનંુ િયોજન પૂરંુ 
થતું નથી જ અને દેહધારર્ કરો તો અકહંસાનંુ િયોજન પૂરંુ થતું 
નથી. 

જીવોની વ્યાખ્યા આવી કરીએ છીએ : ‘જ ેચયાપચયની લક્રયા કરે 
અને િજનન કરે.’ નાના જીવમાં અલમબા, બેલટકેરયા, મહોિાતમાં થતી 
ગળો, મશી, વાયરસ વગેરે આવે છ.ે મોટા જીવોમાં આપર્ે બેપગા, 
ચોપગા, પક્ષીઓ, જળચરો વગેરે આવે છ.ે એક જીવ બીજાને ખાઈને 
જ જીવી શકે છ.ે 

ડી.ડી.ટી. કે ડમેોક્રોન જવેી જતંુનાશક દવાઓ માત્ર 1 ગ્રામ 
છાંટવાથી િાખો–કરોડો જતંઓુનો નાશ થઈ જાય છ.ે જમે આપર્ને 
દેહધારર્ની ઈચ્છા છ ેએવી જ ઈચ્છા દરેક જીવ–જતંુને સંભવે. એક 
જ શ્વાસ િેવાથી િાખો જીવાણ–લવષાણનો લવનાશ થઈ જતો હોય છ.ે 
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શરીર અસંખ્ય નાના–નાના જીવોનો જથ્થો છ,ે કારર્ કે એ સૂક્ષ્મ 
કોશોનંુ બનેિું છ.ે એમાં િત્યેક સંકડ ેઅબજો કોષો–જીવો મરે છ ેઅને 
જન્મે છ.ે આથી જીવન ધારર્ કરીને અકહંસાનંુ પાિન સંભવ નથી. 

આપર્ે માનવ છીએ. એથી માનવની સેવા અને રક્ષા આપર્ો 
ધમણ છ.ે જગતમાં ચમત્કારની અને પરચાની વાતો ઘર્ી થાય છ;ે 
પરંતુ આ બાબત વ્યવહારમાં આવી શકી નથી.  

(1)  ઈચ્છા હોવા છતાં અકહંસક બની, એ મુજબ જીવી શકાતું 
નથી.  

(2)  આહાર લવના દૈકહક વ્યવહાર થતો નથી.  
(૩)  ઈશ્વર કે દેવ સમાજનુ ંકામ કરવા આવતો નથી.  
(4) કોઈ ઠકેાર્ે સંતો–મહંતોથી દૂધ–ધી, અન્નનો વરસાદ  

વરસાવી શકાયો નથી! 
માટ ેઆવી ભ્રાંલતઓમાંથી સૌએ બચવંુ જોઈએ.  
સુખી થવાનાં સાધનો છ ે: સંપ, િેમ, સહનશીિતા, આળસનો 

ત્યાગ ઓછી જરૂરીયાતો અને હક્કનું જ વાપરવું એટિે ચોરી અને 
બળાત્કાર તો ન જ હોવા જોઈએ. 
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(1) તમારા ભાગમાં આવતું કામ કરો, (2) જરૂર િાગે એ શીખવું 
અને (3) તમારી સાથે હોય એને રાજી રાખવા – આ ત્રર્ સાચા રસ્તા 
છ.ે જાતીય વૃલિઓ તીવ્ર થાય ત્યારે સામેના પાત્રને િસન્ન કરીને 
પછી જ આનદં–િમોદથી ભોગવો. બીજાનંુ જ ે શોષર્ કરે છ ે એ 
રાક્ષસો છ.ે 
 

▪ 
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યોગ–ધ્યાન 

ઓશો રજનીશ, લવમિાતાઈ, શ્રી અરલવંદ જવેા અનેક 

લવચારકોએ યોગ–ધ્યાન ઉપર ઘર્ો ભાર મૂલયો છ.ે એવી જ 
રીતે ગાંધીજી િાથણના ઉપર ભાર મૂકે છ.ે 

ધ્યાન એ મન અને બુલદ્ધની લવસ્મૃલત છ.ે સમાજને માટ ે
ધ્યાનની કોઈ લવશેષ ઉપયોલગતા હંુ સમજતો નથી. મહાત્માઓ 
ધ્યાનમાં સમય પસાર કરવા કરતાં, સેવામાં વધારે સમય ગાળે 

એ વધુ ઉપયોગી થાય એમ હંુ માનું છુ.ં 
માર્સને થાક, કંટાળો આવે ત્યારે ઊંધી જવંુ જોઈએ . 

સમાલધથી જ ેિાભ થાય એ ઊંઘવાથી પર્ થાય એમ મેં માની 
િીધંુ છ.ે ધ્યાન અને ઊંઘમાં ફેર એટિો છ ેકે ઊંઘ એક નશો છ;ે 
જ્યારે ધ્યાનમાં કોઈ નશો નથી. ધ્યાનમાં ફલત લવસ્મૃલત છ.ે 

ધ્યાનમાં કોઈ સ્વપન નથી કે સમયનું ભાન રહેતું નથી. મેં ધ્યાનનો 
અભ્યાસ કયો, એક વખત ધ્યાન િાગ્યું, ત્યારે મૂછાણ આવી હતી. 

મૂછાણ અને ધ્યાન વચ્ચે ખાસ ભેદ મને િાગ્યો નથી. 
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ધ્યાન–સમાલધ કરનારા મારાથી વધારે સુખ–શાંલત અને 
આનંદમાં રહેતા હોય, િોકકહત વધારે કરતા હોય એવંુ મને િાગ ે
તો હંુ એ પર્ કરંુ.  

ગાંધીજીની િાથણનાનું મહત્ત્વ મન ે એટિું જ સમજાય છ ે કે 
લવલવધ િવૃલિઓથી માર્સ થાકી–કંટાળી જાય; ત્યારે ક્સ્થર રહીન ે
એક જ વસ્તુનું મનન–૨ટર્ કરવાથી તનાવ ઘટ ે છ.ે માર્સ ે
માર્સની સેવા કરવી એથી વધુ મહત્ત્વ ધ્યાન કે િાથણનાથી નથી . 

ઘર્ા અન ેિશ્ન કરે છ ેકે, માર્સે માર્સની જ સેવા શા માટ ે
કરવી? બીજા કોઈ પશ–ુિાર્ીઓની પર્ કેમ નહીં? 

આપર્ે માનવ સ્વરૂપ છીએ. માનવની સેવા મેળવીને જ મોટા 
થયા છીએ, એટિે એનુ ં આપર્ે ઋર્ ચૂકવી આપર્ે કરજમુલત 
થવાની કોલશશ કરવી જોઈએ. 

અન્ય િાર્ીઓની સેવા કરવાનું ધારીએ, તો પર્ બધાં જ 
જીવોની આપર્ે સેવા કરી શકીએ એમ શલય નથી. બેલટકેરયા, 
વાયરસ કે સજીવ કોષો એ બધાની સેવા આપર્ા માટ ેસંભવ નથી. 
  

▪ 
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લવજ્ઞાનને િગતા થોડા લસદ્ધાંતો 

 (1) બળ લવના પદાથણ નથી હોતો અને પદાથણ લવના બળ નથી 
હોતું. 

 (2) એને રહેવા જગા જોઈએ. 
 (3) કારર્ લવના કાયણ હોતું નથી. 
 (4) જનેે આપર્ે શૂન્યાવકાશ ગર્ીએ છીએ, જ્યાં કાંઈ જ નથી 

એમ ધારીએ છીએ, ત્યાં પર્ કંઈ નહીં તોય શૂન્યતા તો હોય 
છ ેજ. 

 (5) એક વસ્તુ રહી શકે એટિી જગામાં એ જ સમયે બીજી વસ્ત ુ
રહી શકે નહીં. 

 (6) કોઈ વસ્તુ બીજી વસ્તુમાં ભળી સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ જતી નથી. 
 (7) કોઈ પદાથણ કેવળ નાશ પામીને અભાવરૂપ, શૂન્યરૂપ થાય જ 

નહીં, પદાથણ નાશ પામતો નથી. 
 (8) જ ેન હોય તેનો અનુભવ થતો નથી.  
 (9) સ્ફુરર્ એ સ્વરૂપનંુ જીવન છ,ે જીવન એ વ્યાપકમાંથી ઉપાલધ, 

હદ–સીમા છ.ે 
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ઉપર લવજ્ઞાનને િગતા લનયમ કહ્ા છ;ે પરંતુ અધ્યાત્મ અને 
લવજ્ઞાનના બે ભાગ પાડી શકાતા નથી. હંુ લવજ્ઞાન ખાસ જાર્તો નથી. 
મારંુ લવજ્ઞાન તો માત્ર એટિુ ં જ કે, સફેદ વસ્તુને પીળી વસ્તુ સાથ ે
ભેળવવાની મહેનત કરો, તો એમાં રતાશ િગટ ે છ,ે આને લવજ્ઞાન 
કહીએ. 

કોઈની િશંસા કરીએ, તો વ્યક્લત િસન્ન થાય અને લનંદા કરીએ 
તો ક્રોલધત થાય છ;ે પરંતુ આ લનયમ બધાને િાગુ પડ ેએવંુ તો નથી 
જ. આવી બાબતોને આધ્યાક્ત્મક કહીએ. 

પાર્ી પર ચાિવું, પરકાયાિવેશ, ભૂત–િેત, પથ્થરમાંથી આરપાર 
નીકળી જવું, જમીનથી અદ્ધર હવામાં રહેવું, પશુરૂપ થઈને પાછુ ં
મનુષ્ય બનવંુ, એકસાથે અનેક સ્થળે િગટ થવું– આવી અસખં્ય વાતો 
સાંભળી છ;ે પરંતુ લપસ્તાિીસ વરસથી કહંદુસ્તાનના ગામડ–ેગામડ ેફરંુ 
છુ;ં છતાં આવંુ મારા અનુભવમાં કે જોવામાં લયાંય આવ્યું નથી. 
 

▪ 
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23 

જડ અને ચેતન 

કોઈ પર્ વસ્તુને આપર્ે જડ વગણમાં સામેિ કરીએ છીએ અથવા 
તો ચેતન વગણમાં, વાત–વાતમાં આપર્ે જડ, ચેતન બોિીએ છીએ; 
પરંતુ બને્ન વચ્ચે મોટાભાગે સીમા–રેખા લનધાણકરત કરી શકતા નથી. 

આપર્ે વ્યવહારમાં ઘર્ી વખત બોિીએ છીએ કે તું જડ જવેો 
છ;ે પરંતુ જડ એટિે શંુ? તથા જડ કેવંુ હોય એ નક્કી કરેિું હોતું 
નથી. જીવનમાં ઘર્ા બધા લનરથણક શબ્દો બોિાયા કરતા હોય છ.ે 
દા.ત. શ્રમજીવી મજૂરો કહેતા હોય છ ે કે, ધોળું ધરાડ જવંુે, ઉજળું 
બડાંગ, ધોળું છતેર, િીિું છમ્મ, કાળંુ ગડક જવંુે વગેરે, આવા દ્વદંરૂપ 
શબ્દોમાં એક શબ્દ જ સાથણક હોય છ,ે જ્યારે બીજો શબ્દ તેની સાથે 
સાવ લનરથણક જોડી દેવાય છ,ે હકીકતે ધરાડ, બડાંગ, છતેર, છમ્મ કે 
ગડક નામવાળી કોઈ વસ્તુ નક્કી કરેિી હોતી નથી. જો કે એથી અથણ 
વધારે અસરકારક બને છ.ે  

હરતાંફરતાં મનુષ્યો, િાર્ીઓ, કીડી–મંકોડી, િીિાં ઝાડ, છોડ, 
ઘાસ, વનસ્પલત આકદને સામાન્યતુઃ ચેતન કહે છ,ે અનાજનો કર્ 
વાવીએ તો ઊગે છ ેતેથી તેને પર્ ચેતન કહેવાય છ.ે સુકાયેિું િાકડુ,ં 
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મરેિા ઢોરનાં લશંગડાં, પગની ખરીઓ વગેરેને જડ કહે છ;ે પરંતુ સૂકા 
િાકડાને સતત િાંબા સમય સુધી ભેજમાં રાખવામાં આવે, તો 
એમાંથી લબિાડીના ટોપ, છત્રી જવેા વનસ્પલત ઊગે છ.ે મરેિા ઢોરની 
ચામડી, માંસ િઈ િીધા પછી લશંગડાં અને પગની ખરીઓ ફેંકી દીધાં 
હોય; એને સતત ભેજ મળે તો તેમાંથી જમીનમાં મૂલળયાં મૂકેિાં જોયાં 
છ.ે લશંગડાં અને ખરીઓનો કાળો રંગ અને હળવાપણં મટી જઈને 
િીિો રંગ અને વધારે પડતું વજન જોયેિાં છ.ે કઠર્પણં મટીને 
પોચાપણં અનુભવ્યું છ.ે ચામડાંનાં સૂકાં પગરખાંને તેિ ચોપડીને 
ભેજમાં રાખીએ, તો તેની ઉપર િીિાઘાસ જવંુે ફૂટી નીકળે છ,ે તો 
એને જડ કહેવંુ કે ચેતન? િાિ, ભૂરી અને કાળી માટી ભેળવીને 
ખેતર ફરતે પાળા બાંધેિા, વીસ–પચીસ વષણ પછી એ પાળા તોડતા ં
એમાંથી એકદમ સફેદ ચૂના જવેી માટી બનેિી જોઈ છ.ે આવી 
ઘટનાને વસ્તુની ચેતના ગર્વી કે કેમ? પથ્થર અને િોખંડ જવેી 
ધાતુમાં પર્ ગલત–લવકૃલત થતી હોય છ.ે ચંુબકીય ધાત,ુ િોખંડ કે 
પક્ષીનાં પીંછાંમાં વસ્તુને ખેંચવાનું બળ હોય છ.ે ગલત–લવકૃલત, 
પકરવતણનો થયા જ કરે છ.ે એમાં કોને જડ અને ચેતન કહેવું એ 
આપર્ે જ નક્કી કરવાનંુ રહ્ું. 

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  117 

 

વળી એકિું ચેતન કેવંુ, લયાં અને શું છ?ે ચેતના કદી પદાથણ 
લસવાય હોય ખરી? અને બધા પદાથો તો જડ જ ગર્ાય છ!ે’ 

આવા ઘર્ા ઘર્ા તકો અને લવશ્લેષર્ોનો સાર એ જ નીકળે છ ેકે 
કાં તો બધું જડ છ ેઅને કાં તો બધું ચેતન છ;ે ખરેખર તો એ સાપેક્ષ 
જ છ.ે 

દરેક વસ્તુ શક્લત સ્વરૂપ છ,ે સવણને સંવેદન, ઈચ્છા, સુખ–દુુઃખ 
થતાં હશે એવંુ અનુમાન કરવંુ પડ ેછ.ે દરેકને સુખ–દુુઃખની અસર તો 
થાય જ છ.ે વ્યલત કરવાની રીત અિગ અિગ હોઈ શકે. બધાંની 
રીત આપર્ે જાર્ી પર્ ન શકીએ. લવજ્ઞાન જડ અને ચેતન એમ 
વસ્તુના બે ભાગો પાડી શકે છ;ે કારર્ કે કોઈક વસ્તુનાં િભાવ 
પાડવાનાં સાધન, િક્ષર્ો વધારે લવકસેિાં હોય તો કોઈનાં ઓછાં 
લવકસેિાં હોય છ.ે માર્સને માર મારીએ તો શબ્દોથી વ્યલત કરશે, 
પશુને માર મારીએ તો તે કેવળ અવાજથી વ્યલત કરશે, કેટિીક 
વનસ્પલતઓ પર્ એમને કાપવાથી દુુઃખ વ્યલત કરે છ ેએવંુ લસદ્ધ પર્ 
થયંુ છ.ે આથી જ દરેક વસ્તનેુ સુખ–દુુઃખની અસર થતી હશે એવું 
અનુમાન કરવું જ પડ ેછ.ે શલય છ,ે અમુક વસ્તુઓની દુુઃખ વ્યલત 
કરવાની રીત આપર્ે જાર્તા ન હોઈએ.  
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ટૂકંમાં :  
જડ : ઊંધી ગયેિી ચેતના 
ચેતન : જાગી ગયેિી જડતા, ઈચ્છા એ જ ચેતના. 

 
▪ 

 
 
  

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  119 

 

24 

અણ અને પરમાણ 

કોઈ પર્ વસ્ત ુકે પદાથણન ેઓળખવા માટ ેિથમ તો એ શાનો 
બનેિો છ?ે કેવી રીતે અન ેશા માટ ેબનેિો છ?ે એવા સહજ િશ્ન 
ઊઠ ે છ.ે એની તપાસ શરૂ કરીએ છીએ, એ માટ ે એન ે તોડીએ 
છીએ, ભાંગીએ છીએ, ભાગંતાં, તોડતાં, વાટતાં, સળગાવતાં પર્ જ ે
કાંઈક બચી જાય છ ેએને પરમાણ કહે છ.ે તત્ત્વો પરમાણનાં બનેિાં 
હોય છ,ે પરમાણ અલતશય સૂક્ષ્મ છ.ે 

પહેિાંના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અણ–પરમાણને સમજાવવા આવો 
દાખિો આપતા : 

બંધ મકાનમા ં કોઈ કાણં રહી ગયું હોય અને ત ે કાર્ામાંથી 
સૂયણનો િકાશ ઓરડામાં િવેશ કરે, ત્યારે તેજની એક િાકડી જવંુે 
દેખાય છ.ે એ તેજની િાકડી વચ્ચે ઝીર્ા–બારીક કર્ો ઊડતા–
ઘૂમતા દેખાય છ.ે એમા ંજ ેઝીર્ામાં ઝીર્ો કર્ દેખાય છ,ે તેનો 
રંગ કે આકાર નક્કી નથી કરી શકાતો; છતાં ત ેછ ેતો ખરો જ. 
એથીય બારીક, બારીકમાં બારીક કર્ને પરમાણ કહે છ.ે 
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વતણમાન લવજ્ઞાન આગળ વધ્યું છ,ે હવે એ કહે છ,ે પરમાણ પર્ 
િથમ કર્ નથી, એ વળી ત્રર્ કર્ોનો લપંડ છ.ે આ ત્રર્ કર્ો છ ે : 
િોટોન, ન્યુટરોન અને ઇિેલટરોન. એક કર્ ક્સ્થર અને બીજા બે કર્ો 
તેની ફરતે હજારો માઈિની ગલતએ ફરતા હોય છ.ે વીજળીના તેજના 
કર્ને આખરી કર્ માન્યો છ.ે  

બે અથવા વધારે પરમાણઓ એકઠા મળીને અણ બનાવે છ.ે એક 
અણમાં ઓછામાં ઓછા બે પરમાણ હોય અને એથી વધારે પર્ હોઈ 
શકે છ.ે પરમાણ કદની દૃક્ષ્ટએ એટિો તો સૂક્ષ્મ છ ેકે કોઈએ તે જોયો 
નથી. તેને ચીલપયાથી પકડી સૂક્ષ્મદશણકયંત્ર નીચે મૂકી તેનું અવિોકન 
પર્ કરી શકાતું નથી. અઢી સે.મી. િંબાઈના રેખાખંડમાં એક હજાર 
િાખ પરમાણ સમાઈ શકે છ.ે પરમાણનંુ અક્સ્તત્ત્વ અને તેના ગુર્ધમો 
લવશે જ ેમાકહતી િાિ થઈ છ ેતે પરોક્ષ પુરાવાઓ પરથી જ મળી છ.ે 

 
▪ 
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25 

જ્ઞાન–અજ્ઞાન 
જીવનમાં જ્ઞાનની લવશેષ જરૂરીયાત છ.ે જ્ઞાનનો સામાન્ય અથણ વસ્તુને 

અથાણત્ વસ્તુના ગુર્ધમણને જાર્વો એવો થાય. જાર્નારને, જ્ઞાતાને એવુ ં

સંવેદન થાય કે કાંઈક છ ે: એવાં લનર્ણયને, ભાનને, માકહતીને, માન્યતાને, 
અનુમાનને જ્ઞાન કહેવાય છ.ે  

બીજા પાસેથી સાંભળેિું કે જાતે વાંચેિું અને જોયેિું અંતુઃકરર્માં 
સંગ્રહ કરવું અને સ્મૃલતમાં િાવીને વાપરવું એ જ્ઞાન કહેવાય. 

જ્યાં વસ્તુ કે નામ ધરાવનારા માટ ેકાંઈક છ,ે એમ માનીએ કે તરત 
જ એની અંદર–બહાર શું હશે? – એવું જાર્વાની સહજ ઈચ્છા થાય છ.ે 
આપર્ી સામે વસ્તુના રૂપમાં બે વસ્તુ વધારે વ્યવહારમાં આવે છ ે: એક 
‘પરમાણ’ અને બીજુ ં‘આકાશ’. 

પરમાણની અંદર શું હશે? અને આકાશની બહાર શું હશે? – એવો 
તકણ ઊઠ ેછ.ે ઘર્ો જ લવચાર કરીએ, જટેિી શક્લત હોય તેટિી બધી 
ખચી નાખીએ, અનુમાનો તારવીએ; છતાં ભાષામાં વ્યલત થાય એવું કાંઈ 
કહેવા સમથણ ન થવાય. 

આજથી 75–80 વષણ પહેિાં ભૌલતક જગતનું એકમ પ૨માણં જ 
ગર્ાતંુ. અત્યારે લવજ્ઞાને સાલબત કયુું કે પરમાણ ત્રર્ કર્ોનો લપંડ છ.ે 
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પાર્ી પર્ પરમાણનો જથ્થો જ છ.ે જગતના પાંચમાંના ચાર મહાભૂતો 
વાયુ, તેજ, પાર્ી અને પૃથ્વી એ પરમાણના જથ્થા છ.ે આપર્ે પાર્ીને 
રસ કહીએ છીએ; પરંતુ પાર્ી તો પ૨માણનો ભંડાર છ.ે 

જટેિી વસ્તુ આપર્ને દેખાય છ ે તે કર્ોની બનેિી છ,ે એમ જ 

માનવું રહ્ું. 
હવે આકાશને િઈએ : આકાશ એટિે કશાકનું અક્સ્તત્ત્વ કે 

અભાવ? કદાચ આકાશને અક્સ્તત્ત્વ ગર્ીએ, તો પર્ આપર્ાં કોઈ 
ભૌલતક સાધન–યંત્રમાં એ પકડાતંુ નથી. હવે જ ે પકડાતંુ જ નથી એને 
પદાથણ, વસ્ત ુકહેવી કે નહીં? – એ આપર્ે નક્કી કરવાનું રહ્ું. 

આ દૃશ્યમાન સૃક્ષ્ટ કર્ોનો ભંડાર છ.ે કર્ોને સાધનોથી તોડતાં–
તોડતાં થાકી જઈએ, પછી કલ્પનાથી તોડવા િાગીએ અને જ્યારે 
કલ્પનાથી પર્ ન તૂટ,ે ત્યારે જ ેરહે એને આકાશ કહેવું કે કેમ? – એ 

આપર્ી ઈચ્છાની વાત છ.ે  
જગતના બધા જ પદાથણને વાટતાં–વાટતાં પછી ન જ વટાય અને 

મનથી, કલ્પનાથી પર્ ન વાટી શકાય, પછી એને મૂળ પદાથણ કહેવો 
અથવા આપર્ે હવે જ ેજાર્ી શકવાના નથી એને અજ્ઞાત સમજવું. 

 
▪ 
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26 

ભેદ અને અભદે 
આપર્ો વ્યવહાર આવો ચાલ્યા કરતો હોય છ ે કે : હંુ સમજતો 

નથી, તું સુખી છ,ે તે ત્યાં હશ ે– મતિબ ‘હંુ...’ ‘તુ...’ અને ‘તે’ એવા 
જ ભેદસંકેતોથી આપર્ે એકબીજા સાથે અિગતાપણં અનુભવીએ 
છીએ. 

જગતમાં જ્યાં દૃક્ષ્ટ કરો ત્યાં ભેદ જ, અિગતા જ દૃશ્યમાન થાય 
છ.ે િોખંડના ઝીર્ા રાઈ–રાઈ જવેા કર્ોને અિગ–અિગ જોઈએ 
છીએ, પછી એને ગરમ કરી રસમાંથી એક મોટો સલળયો બનાવી, 
એક જ નંગ છ ેએવું અનુભવીએ છીએ, વળી એવા રાઈ–રાઈ જવેડા 
કર્ો અસખં્ય અણ–પરમાણના બનેિા હોય છ.ે અસંખ્ય કર્ોમાંથી 
બનાવેિા એક જ સલળયાને એક છડેથેી પકડીને ચાિીએ તો આખો 
સલળયો ખેંચાતો આવે છ;ે જનેે આપર્ે વસ્તુનો અભેદ કહીએ છીએ. 

લસમેન્ટની એક થેિીમાં અબજો કર્ો, અણ–પરમાણ સ્વરૂપે રહેિા 
હોય છ.ે પછી એને પાર્ી સાથે એકાદ કદવસ રાખવાથી અભેદરૂપ ે
એક જ લશિા બની જાય છ.ે ચાર–પાંચ મર્ની બરફની પાટને 
ભાંગીએ તો અસંખ્ય ટુકડાઓ ભેદરૂપે જોવા મળે. થોડી જ વારમાં એ 
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ટુકડાઓ ઓગળીને પાર્ી સ્વરૂપે, અભેદ રૂપે આપર્ે પાત્રમાં જોઈ 
શકીએ છીએ. 

વસ્ત,ુ પદાથણ, િાર્ીઓ તથા મનુષ્યો બાહ્ નજરે અિગ ભેદરૂપે 
જ દેખાતાં હોવા છતાં, આંતકરક, માનલસક અભેદ પર્ અનભુવાય છ.ે 
ચંુબકની પાછળ િોખંડના ટુકડા ખેંચાતા હોય છ;ે એને વસ્તુનો અભદે 
જ કહેવો પડ.ે માનવ, માનવ િત્યે ખેંચાય છ,ે એકબીજાનાં સુખ–
દુુઃખની અસર થાય છ.ે કોઈ લવજાલતય િાર્ીને પીડાતું જોઈને ઘર્ા 
મનુષ્યો બેહોશ પર્ થઈ જાય છ.ે આને વસ્તનુો અભેદ જ કહેવો પડ.ે 

જનેે આપર્ે િેમ કહીએ છીએ; એ એક િકારનો અભેદ જ છ.ે 
આ અથણમાં િેમ અને અભેદ પયાણય શબ્દો જ બની રહે છ.ે વૈજ્ઞાલનક 
અને દાશણલનક, શારીકરક અને માનલસક આવા િકારો આપર્ે 
વ્યવહારમાં રાખીએ છીએ. જરે્ે સ્થૂળમાં જ વધારે રસ ધરાવ્યો અને 
દાશણલનક બાબત ફોગટ અને નુકસાનવાળી િાગે છ.ે જરે્ે સૂક્ષ્મમાં 
વધારે રસ િીધો અને સ્થૂળ બાબતો ખામીયુલત િાગે છ.ે આપર્ે 
દાશણલનકો અન ે લવજ્ઞાનીઓ સંપીને વ્યવહાર કરીએ તો અભેદ, િેમ 
અને સુખનો સ્વાદ માર્ી શકીએ. 

▪ 
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27 

મધ્યમ અને અનંત 
આગળના િકરર્માં આપર્ે આખરી કર્ની વાત લવચારી. હવે 

મધ્યમ અને અનંત લવશે સમજીએ :  
આપર્ા જીવનના આપર્ે બે કહસ્સાઓ કરીએ છીએ : શરીર 

અને મન. ચારથી સાત ફૂટ ઊચું માનવ–શરીર છ.ે દોઢથી ત્રર્ ફૂટ 
પહોળંુ ગર્ીએ. બીજી બાજુ જ ે સાધનથી આપર્ે લવચાર–લચંતન 
કરીએ છીએ એને મન કહેવાય છ.ે આ મનને એક જ કર્ ન કહેતા ં
એનાથી વધારે ઘેરાવાવાળો તરંગ હશે એમ માનીએ છીએ; કારર્ કે 
મન દેખાતું નથી છતાં છ ેએમ માનવંુ જ પડ ેછ.ે હવે જ ેકર્ પર્ ન 
હોય, મધ્યમ તરંગ પર્ ન હોય તથા સૌથી બહાર અને બહારથી પર્ 
બહાર જનેે પકરધ–કકનારી જ ન હોય એને અનંત આકાશ કહીએ 
છીએ. 

િકાશની ગલત એક સંકડમાં ત્રર્ િાખ કકિોમીટરની ગર્ાય છ ે
અને એવી રીત ે લમલનટ, કિાક, કદવસ, વષણ અને યુગ સુધી સમયનાં 
માપ નક્કી કયાણ છ.ે એક વષણ સુધી તેજની ગલત ચાિુ રહે એટિા 
અંતરને એક િકાશવષણ દૂર છ ેએમ કહેવાય છ.ે િાખો–કરોડો વષણનો 
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યુગ ગર્ીએ અને અબજો િકાશવષણ નહીં, પરંતુ અબજો યુગ સુધી 
િકાશ દોડતો જ રહે; પર્ જનેો છડેો–પાર જ ન આવે અને એની 
પર્ બહાર જ ેએટિું ને એટિુ ંદૂર રહી જાય એવંુ જ ેઆકાશ છ ેએને 
જ અનંત કહેવાય છ.ે 

માર્સનંુ મન ગમે તેવી જકટિ બાબતોને ઉકેિવા સમથણ હોય છ,ે 
પરંતુ કર્ કેટિો નાનો હોય અને આકાશ કેટિું મોટુ ં હોય એની 
કલ્પનામાં મન પર્ થાકી જાય છ.ે  

િથમ એક પરમાણ ધારી િઈને આપર્ે કલ્પનાથી જ એના ટુકડા 
કરવા માંડીએ. જનેા કોઈ ભૌલતક સાધનથી બે ટુકડા ન થઈ શકે એને 
પછી મનથી જ, કલ્પનાથી જ ટુકડા કરવા િાગી જાઓ; આખરે 
તમારંુ મન ના પાડી દેશે, અટકી જશે. કલ્પના છોડી દેશે, મન હારી 
જશે. બારીકાઇનો, સૂક્ષ્મતાનો તાગ નહીં કાઢી શકે. એવી અદ્ભુત 
સૂક્ષ્મતાને સત્, આત્મા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા એવાં નામો આપવામાં આવ્યા ં
છ.ે આવાં અનકે નામોનો ત્યાગ કરીને આપર્ે એને પદાથણ કહીએ તો 
આનંદમાં વધારો થાય, ઝઘડા મટ.ે જગતમાં દરેક વસ્તુ એવા જ એક 
પદાથણમાંથી બને છ.ે પરમાણ પર્ એ પદાથણનો જ બનેિો છ.ે સૂયણ પર્ 
એ પદાથણનો જ બનેિો છ ેઅને અંતે આપર્ે એમ માનીને, લવરમીએ કે 
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પદાથણ અનંત છ ેઅને વસ્તુઓ અનેક છ.ે અનંત અને અનેકના અથો 
અિગ અિગ છ.ે અનંત એટિે કદની મોટાઈ અને અનેક એટિ ે
સંખ્યામાં ઘર્ી બધી વસ્તુઓ. એક લવશાળતાનો અને બીજો સંખ્યાનો 
સંકેત છ.ે 
 

▪ 
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કલવતાઓ 
(1) 

ભાઈઓને હંુ પાય પડુ ંછુ,ં બહેનો રાખજો દયા; 
આપર્ને કાંઈક સમજર્ ઓછી, તેથી જ દુુઃખી થયા. 
આવ્યો નથી હંુ ડહાપર્ કરવા, છઉં તમારો ભાઈ; 
આપર્ામાં જ ેભુલ્ય હોય તે, આજ ેસુધરી જાય. 
આ જગતનો રહેંટ અનાકદ, અનેક કલ્પો ગયા; 
આ માયાની જાળમાં તો, ઘર્ાંક જન્મો થયા. 
સૌ પહેિાં સાચું બોિો, વરતન છોડો ખોટુ;ં 
કૂડકપટને મૂકી દ્યોને, મન કરી દ્યો મોટુ.ં 

હાયવોયને ઓછી કરીને, મનને રાખો રાજી; 
ઝૂંપડીને બંગિો માનો, જરૂર નથી બહુ ઝાઝી. 

ઊજળી જનેી ચામડીને, િખપલતને જોયા; 
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દુલનયા જનંુે કહ્ું માનતી, એ મોતને વખતે રોયા. 
ખોટુ ંઆડુ ંપડવંુ નકહ ને, લવચાર કરવો આપે; 
કાિ સવારે ચાલ્યા જઈશું, શીદ ભરાવું પાપે. 
જનેા ઘરમાં સંપ હોય તે, સદાય રહે છ ેસુખી; 

જનેા ગામમાં ખટપટ હોય એ, ગામ થાય છ ેદુુઃખી. 
 
▪ 
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(2) 

સંગ તેવો રંગ િાગે, સંગ લવચારી કરજો; 
પડી ટવે ઝટ જાશે નકહ, એ પહેિાં પાછાં ફરજો. 

આ જીવની રીત એવી, જૂનંુ છોડી દેવંુ, 
નવામાં કાંઈ સાર હોય તો, તરત પકડી િેવું. 

વહુની સાસુ સાંભળજો આ, ટક ટક બહુ નવ કરતા; 
ખોટખેોટો વાંક દઈને, પાપ ઘડો નવ ભરતા. 

ધર્ી–ધલર્યાર્ી સંપે રહેજો, બાઝે ના’વે આરો; 
બહુ તાર્ીને તોડવાથી, સંસાર થાય છ ેખારો. 
પરલનંદાને છોડી દેજો, એ છ ેપાપનો ભડકો; 

આઘાપાછી બહુ કરવાથી, મનમાં રહે છ ેફડકો. 
ધીરજ રાખીને સમજાવો, માબાપ અને નારી; 
સૌની સાથે િેમ સરખો, એ જ પુણ્ય છ ેભારી. 
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જુવાનીનંુ જોર જબરંુ, એને જાળવી રહીએ; 
જુવાનીની ધૂનમાં તો લજદંગી હારી જઈએ. 
વાંકાચૂંકા બહુ બોિીને, ઘરમાં કરીએ ગોટો; 

પછી જઈએ સત્સંગ કરવા, ડોળ તદ્દન એ ખોટો. 
નબળાનું જોર ન ચાિે, જ્યાં િડ ેછ ેપાડા; 
આગેવાનો ધ્યાન દેજો, ખોટા ના’વો આડા. 

 
▪ 
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(3) 

ડોસીમાને વહુ સંતાપ,ે કોને કહેવા જાશો? 
બહેનો મારી, ધ્યાન દજેો, કાિ એવા દી જોશો. 

જુવાન ભાઈઓ ઝીર્ી નજરે, બેય બાજુ સંભાળો; 
ઘરમાં જોજો વાંક છ ેકોનો, કેમ થયો ગોટાળો? 

માતલપતાને આશરો આપર્ો, પર્ વહુનું શુ ંથાશ;ે 
સરખેસરખો ન્યાય કરજો, એ લયાં રહેવા જાશ?ે 

માબાપની માફી માગો, નારીને સમજાવો; 
છોકરા ંઉપર િેમ કરીન,ે પછી પંચમાં આવો. 

આ લજદંગીને પરૂી કરવા, આધાર કોઈકનો જોશ;ે 
કુટુબં સાથે વેર કરશ ેતે લજદંગી આખી રોશે. 

એકિું વનમાં ઝાડ પર્ દુુઃખી, તો તમે સુખી કેમ થાશો? 
હમર્ાં આપને નકહ સમજાય તો પાછળથી પસ્તાશો. 
જોશી, ભૂવા જતાં કરો હવે, એમાં બહુ નકહ ફાવો; 
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િપંચ સવ ેછોડી દઈન,ે સત્સંગ કરવા જાવો. 
પાપ પુણ્યના થર છ ેઝાઝા, ઝટપટ તે નવ જઈએ; 
માનવ જનની સેવા કરતા,ં કાંઈક ચોકખાં થઈએ. 

વાંલઝયાનું જીવન દુુઃખી, શેર માટીને રોવે; 
દસ વરસમા ંબાર થાય ત્યા,ં કોનાં મોઢાં ધોવ?ે 
એક કરાવે છૂટાછડેા, બીજી થાય વળી સતી; 

ચોસઠ વરસે ઘર્ાય પરર્ે તો, એને એવી જરૂર હતી. 
એક–બે બાળક જનેે હોય તે, આ દુલનયામાં સુખી; 
કુરકુકરયોનો કરે વધારો, પછી થાય છ ેસહુ દુુઃખી. 

 
▪ 

 
  

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  134 

 

(4) 

પચીસ વરસે લવવાહ કરવો, એક જ બાળક જોઈએ; 
પછી સૌએ સંયમ પાળવો, બંધ રહેવું સૌ કોઈએ. 
મન બરાબર કબજ ેરાખો, સંયમ લવના નકહ છડેો; 
બહુ ઊંડો મેં ઊતરી જોયું, બીજો કોઈ નકહ કેડો. 

બુલદ્ધશાળી સમજી િશ,ે મૂરખને નકહ ફાવ;ે 
ભિે સપણને દૂધ જ પાઓ, છતાં ઝેર થઈ જાવે. 
સવણ ધમણને સત્ય માનો, સમય ઓળખી જાઓ; 

જુદાપર્ાના ઝઘડા મૂકી, એક માનવ જાલત થાઓ! 
યુગે યુગે નવી સ્થાપના, ધમણ રહે છ ેફરતા; 

અનાકદથી એમ ચાલ્યું આવ,ે નવું નથી કાંઈ કરતા. 
ધંધો, િેમ, રમત ને સવેા, ચારે સરખાં રાખો; 

એક વસ્તુને વધુ સવેી શીદ, જીવન બગાડી નાખો? 
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ઉપવાસ કોઈ દી કરવો નકહ ને કઠ ેએમ નવ ખાવું; 
શરીર, કપડાંને સાફ રાખો, ઘડીઘડીએ ન ના’વું. 

તનમનમાં જો થાક િાગે તો, શ્વાસ િેજો ખૂબ િાંબા; 
ફળ ને છાંયા બયે ઈચ્છો તો, વાવી દેજો આબંા. 
ખેતી કરવી, ઉપદેશ દવેો, મેિું ઢસડવા જાવુ;ં 

શક્લત મુજબ ધંધો મળશે, પર્ સૌને સરખુ ંખાવું. 
 
▪ 
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(5) 

જૂની રૂકઢ કામ ન આવ,ે સમય િમાર્ે ચાિો; 
કલળયુગનો હવે અંત આર્ો, સતજુગ લવશે માિો. 

કુળમાં એક કુપાત્ર પાકે, સૌને મારે િાત;ે 
એક સુપાત્ર થયો હોય તો, સહુને િાવે ઊંચે. 

અજ્ઞાનીને વાંચવું જોઈએ, વાંચ્યા લવના અંધારંુ; 
સત્ જાણ્યું તો શાંલત િજેો, એમ કહેવું છ ેમારંુ, 

બહુ બોિવાથી બુલદ્ધ બગડ,ે જરૂર જટેિું કહીએ; 
મૌન રહેવાથી મૂખણ બનીએ, સાવધાન થઈન ેરહીએ. 

શ્રી રામકૃષ્ર્, રમર્મહલષણ અરલવદં જવેા આવ;ે 
એ સવણને ઈશ્વર કહેતાં, માલિક ઝાઝા થાવે. 
જુદા જુદા માલિક કહેવા, એ ચાિ છ ેખોટો; 

આત્મા સવણમાં એક જ માનો, નકહ તો થાશે ગોટો. 
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એક સાગરનાં મોજાં સવ,ે જુદાં આપ કેમ જાર્ો? 
એક જ સત્ ના સવે રૂપ છ,ે નોખું શીદને તાર્ો? 
સત્ ને રૂપ કે રંગ નથી ન,ે આખી વસ્ત ુએ તો; 

છતાં સવણ સત્ છ ેઆ, લવચાર કરીને ચતેો. 
સમજાય એવી છ ેએક બાબત, સુખ માટ ેસૌ ફરે; 
ઘર્ાં કહે એ અહીં જ મળશ,ે કોઈ પરિોકમાં ધરે. 

 
▪ 
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(6) 

વ્યવહાર એક ને ધમણ નોખા, એમાં ન હોય ક્રાંલત; 
મન સૌના જ્યાં જુદા હોય, કેમ આવે ત્યાં શાંલત? 

ધમણ રૂપી પાયો છ ેપોિો, એને પાકો કરજો; 
નકહ તો મહેનત લમથ્યા થાશ,ે પછી ધોખો નવ કરજો. 
મસીદ, મંકદર ન ેદેવળ–દેરાંનો, એક જ બંગિો બાંધો; 

હંુ તમારી સાથે આવંુ પર્, ભાંગીએ એનો વાંધો. 
હવે આપર્ે લવચાર કરીએ, આ જગત શીદ ઉપજાવ્યુ,ં 
એ ઘડનારો હોય, જો દયાળ,ુ તો દુ:ખ કેમ બનાવ્યુ?ં 
બનાવનારની જો રમત હોય ન,ે આપર્ે દુુઃખી થઈએ; 
એવી રમત કરનાર ને વહાિા, કેમ દયાળુ કહીએ? 

આક્સ્તક–નાક્સ્તક પછી માનજો, હમર્ા સાંભળી રહેજો; 
ઉતાવળથી કાંઈ વળે નકહ આ, ધીરજ રાખીને કહેજો. 
ગુરુ િોકો જો એમ કહે કે, કમણથી જ દુુઃખી થઈએ; 
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પર્ દુલનયા જો હોય જ નકહ તો, કમણ લયાંથી કરીએ? 
આ બધો જ્યાં લવચાર કરીએ, વાંક કતાણનો આવે. 

કયાણ લવના કાંઈ બને નકહ તો, આ જગત કેમ થઈ જાવ?ે 
આપર્ે પહેિાં એવું સમજતાં, કે રાજા છ ેઆપર્ો ધર્ી; 

ઊંધમાંથી આપર્ે જાગીયા તો, ભૂિ નીકળી ઘર્ી. 
એ રાજાઓ કલવઓ રાખતા, આપર્ને બોધ દેવા; 

ભૂમી બધી છ ેરાજાઓની, એની કરોને સેવા, 
ગુરુ િોકો એ કામ તમારંુ, ઉિર એનો આપો; 

મહંત ફકીરો ખરાબ ન હોય તો, બીજો રસ્તો કાપો. 
 
▪ 

 
 
 
  

https://govindmaru.com/


અનુક્રમ                 માનવતા                  https://govindmaru.com                  140 

 

(7) 

દુલનયાનો કતાણ લયાં રહે એ, ભટો–મહંતો જાર્ે, 
મોટી માળા પોથાં રાખે, રાત કદવસ વખાર્ે. 

જમે રાજાના ગુર્ કલવઓ ગાતા, છવેટ કાંઈ ન ચાલ્યું; 
ભોળા ભલતો વર્સમજ ેઆ શીદ તમે ઘર ઘાલ્યંુ. 
ભલતો ને હંુ નોકટસ દઉં છુ,ં માલિક દેજો િાવી; 

માનતા રૂપી િાંચ ખાય પર્, હવે બન્યંુ છ ેઆવી. 
ભલતોને વળી આગેવાનો, મારંુ સાંભળી િેજો; 

માલિકને હવે ચોખ્ખું કહેજો, િાંચ હવે નવ દેજો. 
ગુરુ મહંતો આગેવાનો, ભલતો િાંચ ધરી આવે; 
ગરીબને તો જવા જ દે નકહ, એ તો દુુઃખી થાવે. 

માલિકને હંુ ચેતાવંુ છુ,ં િાંચ બંધ કર તારી; 
અજ્ઞાન જનતા જાગી સંપશે, તુજને નાખશે મારી. 
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ગૃહસ્થો આપે લભખારીને, એમાં નથી કાંઈ કકંમત; 
કોઈ ગરીબ ન હોવું જોઈએ, એવી ધરોને કહંમત. 
સૌને સરખો હક્ક જગતમાં, વધુ ભોગવે તે પાપી; 
જો તમો ધનવાન હશો તો, િાંચ હશે બહુ આપી. 
પુણ્ય કરવાની રીત બતાવું, હૈયે બરાબર ધરજો; 
બીજાથી ઓછુ ંભોગવીને, કામ વધારે કરજો. 
પથ્થરમાં ચૈતન્ય છ ેએમ, ધારી પૂજા દીધી; 

માનતા રૂપી િાંચ દઈને શીદ અનીલત કીધી? 
વર્ પરમીટ ેવેપાર ચિવો, એનો થાશે દાવો; 

માળા, ટીિાં કામ નકહ આવે, પાકો લબલ્લો િાવો. 
 

▪ 
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(8) 

બાપના દાંતથી ખવાય નકહને, એમાં આપર્ા જ જોઈએ; 
પુરાર્ો–કુરાન એ દાંત બાપના, ધ્યાન દેવું સૌ કોઈએ. 

આ જગતને શીદ બનાવ્યુ,ં એનો ઉિર િાવો; 
નકહ તો માળા ફેંકી દઈને, સત્ સમજવા આવો. 
દેવનો દીવો કરતાં કરતા,ં બહારવટાં પર્ ચાિ;ે 
એક દીવાની િાંચ િઈન,ે સદાય બેસે ભાિે. 
કથાકારોને ચોખ્ખંુ કહંુ છુ,ં પાળીને સમજાવો; 
સંયમ આપથી રહે નકહ તો, બીજ ેધંધ ેજાવો. 

ઇિકાબ લવનાનાં ઊંચા આસન, આજથી છોડી દેજો; 
જવેી યોગ્યતા હોય તમારી, એવાં કામો િેજો. 
કતાણને હંુ શોધી આપુ,ં ખ્યાિ બરાબર રાખો; 

દુુઃખ આપન ેજો ટાળવું હોય તો, એને જ કાઢી નાખો. 
મન છ ેકતાણ, મન છ ેભતાણ, મનથી જ સવણ થાય;ે 
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એ જ આપર્ો માલિક બન્યો છ,ે ભિે મરી જાયે. 
આ દુલનયાન ેમન બનાવે, એ છ ેમનના ચાળા; 
એ જ બધાની િાંચ િે છ,ે એનાં કામ છ ેકાળાં. 

ભાઈઓ, બહેનો, વંદન મારાં, ખરી હકીકત કહંુ છુ;ં 
બીજો ન મળે બીક જ કોની, મસ્ત બનીને રહંુ છુ.ં 
આ સુખદુુઃખનું જોડુ ંશુ ંછ,ે તપાસ એની કરીએ; 
એ બિા જો જતી રહે તો, મસ્ત બનીને રહીએ. 
આંખ ત્રીજી છ ેજ્ઞાન તર્ી, તે હવે એને ઉઘાડો; 
સત્ સ્વતંત્ર હંુ પોતે છુ,ં એકેએક બહાર પાડો. 

 
▪ 
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(9) 

એક જ પાર્ી બરફ બની જમે, કઠર્ રૂપમાં થાવે;  
એ જ બરફની નદી થઈને, દકરયા પાસે આવે.  
દકરયામાંથી વરાળ બનીને, વાદળાં એનાં જામે;  

એ જ વાદળાંનો વરસાદ થઈને, વળી દકરયાને પામે.  
રૂપ તમારંુ એ જ િમારે્, તેમ ચૈતન્ય જાર્ી િેજોં;  
ચારે િોક તો છ ેજ તમારા, ખુશી પડ ેત્યાં રહેજો.  
ચૈતન્ય રૂપે તમે જ બધું છો, જુદો કોઈ નકહ બીજો;  

મારંુ–તારંુ રક્ષર્ કરવંુ, એવો કોઈ નકહ ત્રીજો.  
ચારે રૂપ તમને સમજાવ્યાં, ફાવે તે રૂપ થાઓ;  

એક જ ચૈતન્ય દ્રવ્ય તમે છો, લમથ્યા શીદ મૂંઝાઓ?  
ભગવામાં કાંઈ સાર ન જુઓ, તરત ઊંધી જાજો;  
સ્વપનમાં પર્ ફાવે નકહ તો, તરત બીજા થાજો!  

સગુર્ રૂપે હદવાળા છો, લનગુણર્ રૂપે પૂરાં;  
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ગરીબ દેખાશો સગુર્માં ને, છો લનગુણર્ શૂરા.  
સાગરરૂપે મોટા છો, ને બરફ રૂપે છો નાના;  

ધર્ી તમારો જુદો ન મળે, ખુશી પડ ેત્યાં જાના.  
પાર્ી બરફનો ધર્ી ન હોય, એવું િેજો જાર્ી;  

ખુશી પડ ેતો બરફ રહે ને, નકહ તો થઈ જાય પાર્ી.  
લવકાર–અલવકાર તો કહેવાય નકહ, ને ચૈતન્યરૂપ એક સાચું;  

પોતાને પોતે ગમે તે ધારે, છતાં સતમાં નકહ કાચું.  
સુખ, દુુઃખ ને બંધન–મુક્લત, આ શુભ–અશુભને િાવ્યા;  
પુણ્ય–પાપની ચોપાટ બની આ, પોતે જ રમવા આવ્યા.  

જ્ઞાન–અજ્ઞાન છ ેરૂપ તમારંુ, ભૂિરૂપે પર્ પોતે;  
કોઈ પર્ રૂપમાં બની રહેવાના, નાશ મળે નકહ ગોતે. 

 
▪ 
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(10) 

બહુ કહેવાની જરૂર નથી ને, થોડ ેસમજી જાઓ;  
ઉપાય કરોડો કરવા છતાં પર્, નાશ કોઈ દી નકહ થાઓ.  

મહેનત તમારી ઠીક બધી છ,ે એક જ રીતમાં ખામી;  
મરવા માટ ેશીદ મથો છો, નકહ શકો એ પામી.  

બુદ્ધ, મહંમદ, ચાવાણક, મહાવીર, મરવા મથીને ગયા;  
છતાં નાશ તો થયા નકહ, ને છવેટ ેએના એ થયાં.  
કૃષ્ર્, દયાનંદ ને અરલવંદ એ િયોગ છોડી દીધો;  

જનેે જવેો ઠીક િાગ્યો, તે ધંધો પકડી િીધો.  
આપને મારે એ જ કહેવાનંુ, મરવા માટ ેનવ ઈચ્છો;  

મરર્ જવેી કોઈ વસ્તુ જ ન મળે, બનશે નકહ એ કકસ્સો.  
મરી જવાની વાત જ મૂકો, ફરી ફરીને કહંુ છુ;ં  
ફાવે તેવું રૂપ રાખજો, એ જ લશખામર્ દઉં છુ.ં  
શુભ–અશુભને સમાન જાર્ો, માપ બન્નેનું માપો,  
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અશુભ કેરો આશરો િઈને, શુભ રસ્તો સ્થાપો.  
અનાકદથી કેમ ચાલ્યંુ આવે, એ સંભળાવું તમને;  
ઊંડો લવચાર કયાણ લવનાના, વાંક દેશો નકહ અમને.  

જવંુે જરેે્ જટેિંુ સાંભળ્યું, તેવું કરતા આવ્યા;  
જ ેપોતાને ઠીક િાગ્યંુ આ, તે ઉમેરી અંદર ફાવ્યા.  
કલપિ મુલનએ બે બતાવ્યા, એક પુરુષ, એક નારી;  

એકિાથી કાંઈ બને જ નકહને, એ જ રીત છ ેસારી.  
દયાનંદજી ત્રર્ બતાવે, આ જીવ, ઈશ્વર ને માયા;  
જડ માયા છ,ે જીવ કમી, ઈશે જગત ઉપજાયા.  

જનૈ મહાવીર એમ કહે છ,ે જીવ, અજીવ બે જાર્ો;  
અજીવમાંથી ભાન મૂકીને, જીવપર્ામાં આર્ો.  

 
▪ 
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(11) 

સહજાનંદજી છાતી અંદર, દેવનું ધ્યાન ધરાવ;ે  
લનંદા કોઈ કરશો નકહ પર્, વાદલવવાદ કરાવે.  
મહંમદને મન અલ્લા ઊંચો, દુલનયા એની ધારો;  

કાફરોને મારી નાખો, નથી બીજો જન્મારો.  
બુદ્ધ સવે શૂન્ય સમજ્યા, માથાકૂટ દ્યો છોડી;  
કમણ, ધમણને બંધ કરાવી, શૂન્યમાં દીધા જોડી.  
શંકરાચાયણ કહે કલ્પના, કતણવ્યના કૂટ મેિો;  

ફેરફાર તો એમાં ન મળે, એક જ શબ્દ તે છિેો.  
રામાનુજ, મધ્વ ને વલ્લભ એ અવતારને માન;ે  

ભક્લત લવનાના ભૂિા પડશો, બીજુ ંદશેો નકહ કાને.  
પૃથ્વી, પાર્ી તે જ પવન, આ ચાર મળી જીવ થાયે;  
કહે ચાવાણક શરીરને પોષો, નકહ તો એ વીંખાઈ જાયે.  
સંત કબીર કહે તંુ જ સાહબ છ,ે પારખંુ કરને તારંુ;  
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ગુરુસેવાથી પારખી િેજો, મટી જાશે અંધારંુ.  
કમણવીર અરલવંદ એમ બોિ,ે દુલનયા ગઈ’તી થાકી;  
કદવ્ય શરીર પૃથ્વી પર િાવું, આપું ખાતરી પાકી.  
કૃષ્ર્ લબચારો કહી ગયો છ,ે જ ેફાવે તે કરજો;  

ચાિાકીમાં ચૂક ન આવ,ે જોઈ જોઈ પગિાં ભરજો.  
જીવ, ઈશ કે માયા નથી કોઈ, કલવ રંક કે દાતા;  

સવણ ચૈતન્ય એક જ છ ેએમ, જરાય ભૂિી નવ જાતા.  
ભેદ–અભેદ કાંઈ કહીએ નકહ ને મસ્ત બનીને ફરીએ;  
આપર્ે સૌ સ્વપૂર્ણ છીએ, તો ધોખો શીદને ધરીએ? 

 
▪ 
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29 

શબ્દો 
* પરમાત્મા :  પરમ + આત્મા 
 

 પરમ એટિે આખરી,  
આત્મા એટિે પોતે; 
પોતાનંુ આખરી સ્વરૂપ એટિે પરમાત્મા. 

* પરમાથણ :    પરમ + અથણ  
 

 પરમ એટિે આખરી,  
અથણ એટિે િયોજન (સગવડ); 
પરમાથણ એટિે આખરી િયોજન. 

* સ્વાથણ :       સ્વ + અથણ  
  સ્વ એટિે પોતાનુ,ં  

અથણ એટિે િયોજન; 
સ્વાથણ એટિે પોતાનું િયોજન 

* પરાથણ :       પર + અથણ  
  પર એટિે બીજાનંુ, પારકંુ;  

અથણ એટિે િયોજન;  
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બીજાના કહત માટનંુે િયોજન 
* જીવ :  કંઈક કરી શકે એ જીવ છ.ે 
* જડ :   ઊંઘી ગયેિી ચેતના. 
* ચેતન :  જાગી ગયેિી જડતા, ઈચ્છા એ જ ચેતના. 
* ધમણ : જનેો તમે સ્વીકાર કયો છ ેઅને લનભાવી િો, એનું નામ 

ધમણ. માર્સની સભ્યતા સ્વીકારી છ,ે એટિ ેમાનવતા એ 
જ આપર્ો ધમણ છ.ે 

* નીલત :  સમાજનું બાંધેિું  બંધારર્  એટિે નીલત.  કોઈ  માર્સના  
  કહત લવરુદ્ધ ન હોય એનું નામ નીલત. 
* સમક્ષ્ટ : બધો જ મસાિો ભેગો થાય એને સમક્ષ્ટ કહેવાય. 
* િેમ અને મોહ : િેમ અન ે મોહનંુ  િતીક હેત છ.ે  માર્સ, માર્સ  
  િત્યે સ્નેહ અને િાગર્ી દશાણવે છ;ે પરંતુ મોહમાં સામેના 

પાત્ર પાસેથી કાંઈક િેવાની ભાવના હોય છ ેઅને િેમમાં 
સામેના પાત્રને માટ ેકાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય છ.ે 
પોતાની મઝા માટ ેજ ેકરીએ એ મોહ છ,ે બીજાની મઝા 
માટ ેજ ેકરીએ એ િેમ છ.ે 

* લવકાર :  લવકાર એટિે પકરર્ામ. જમે કે દૂધ લવકાર પામીને દહીં  
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  બને છ,ે પછી પાછુ ંદૂધ બની શકતું નથી. આવી ચેષ્ટાને 
લવકાર કહે છ.ે 

* િેમ અને લવિાસ : િેમમાં  બીજા  પાત્રની  જરૂર  પડ ે છ,ે  જ્યારે 
  લવિાસ માર્સ પોતાની જાતે જ કરે છ.ે િેમ બીજા પદાથો 

ઉપર જ થાય, જ્યારે લવિાસ માર્સ પોતે કરી શકે. 
* લવવતણ : જ ેલવશેષ િમાર્માં  લવિસીને  પાછુ ં મૂળ  રૂપમાં  આવી 
  જાય તેને લવવતણ કહે છ.ે  

જમે કે પાર્ી. પાર્ી તરંગ થાય, વાદળાં થાય, બરફ થાય; 
પરંતુ પાછુ મૂળ રૂપમાં આવી પાર્ી જ થઈ જાય છ.ે 
આવી જ રીતે ચૈતન્ય પરમાત્મા આકાશ થાય, પવન થાય, 
તેજ થાય, પાર્ી થાય, પૃથ્વી થાય અને મૂળ પાછો ચૈતન્ય 
સ્વરૂપમાં આવી જાય. આ િમાર્ે લવચારીએ તો પછી કોઈ 
કોઈનો ધર્ી નથી. દરેક જીવ કતાણપર્ામાં સ્વતતં્ર છ.ે 
અનુકૂળતા િાગે ત્યાં સુધી લવિસે, પછી પાછો ક્સ્થર થઈ 
જાય છ.ે આપર્ે પોતે જ પોતાની ઈચ્છાથી લવિસી રહ્ા 
છીએ. 

* વ્યસન :  જનેા લવના  ન  ચાિે તે  વ્યસન.  ખૂબ જ ગહન અથણમા ં
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  ભૂખ એ પર્ વ્યસન છ;ે પરંત ુબીજાના કહત માટ ેખાઓ 
તો એ લનવ્યણસનતા છ.ે 

* મન : મન એટિે ઈચ્છા, સીમા, ઉપાલધ, કતાણ, જીવ, વ્યાપલતાનો 
અંશ. આત્મા વ્યાપક છ ેકે મન? એ આત્માનો તરંગ છ.ે 

* પુરુષાથણ : બીજાના કહતમાં કાયણ કરવું એ પુરુષાથણ છ.ે 
* મૃત્યુ :  મૃત્યુ એટિે લવસ્મૃલત. મૃત્યુ એટિે પકરવતણન. 
* સુખ : અનુકૂળ સ્પંદનો. સુખ એટિે મનને ગમે એવંુ જ થવંુ, ગમે 

એવું જ મળવુ,ં ગમેિું જ રહેવું. 
* દુુઃખ : િલતકૂળ સ્પંદનો, ન ગમતું હોય એવું આવી જાય, પરાર્ે ન 

ગમતું આવે. 
* પુણ્ય : પુણ્ય એટિે બીજાને સુખ દેવાની મહેનત. 
* પાપ :  પાપ એટિે બીજાને દુુઃખ થાય એવંુ કરવંુ. 
* સત્ય : જ ેહતું, હોય અને લયારેય મટ ેનકહ એ સત્ય કહેવાય. 
* લમથ્યા : જ ે હોય, પર્ કાળે કરીને અથવા લવચાર, તકણથી મટી 

જાય એ લમથ્યા કહેવાય. 
* અસત્ય : જ ેહોય જ નકહ એ અસત્ય કહેવાય. 
* સંત : જ ેઆત્મલનષ્ઠ છ ેઅને જનેે આત્માનંુ ભાન છ ેએ સંત 
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કહેવાય. 
* આત્મલનષ્ઠ : પોતાન ે પોતાના  લસવાય  કોઈ પર્ પદાથણ કે દ્રવ્યની 
  જરૂરીયાત ન હોય એ આત્મલનષ્ઠ કહેવાય. 
* સમાલધ : આવરર્ રકહત અવસ્થા એટિે સમાલધ. લનલવણકલ્પ 

અવસ્થા, સંકલ્પ રકહતતા. 
* ભ્રાંલત : લનર્ણય ન થાય એ ભ્રાંલત કહેવાય. દા.ત. દોરડુ ં છ ે કે 

સાપ? સોનંુ છ ેકે લપિળ? દોરડાને સાપ માનીએ તો એ 
ભ્રમ ગર્ાય. 

* જગત : જગત એટિે આપર્ો લવિાસ, વરાળ, વાદળા,ં પરપોટા, 
ફીર્, તરંગો, વમળ આ બધું પાર્ી જ છ.ે આ પાર્ીનો 
લવિાસ જ છ.ે 

* સૂક્ષ્મ : જનેે મન–બુલદ્ધ સમજી ન શકે; છતાં અક્સ્તત્ત્વનંુ અનુમાન 
કરવું જ પડ;ે એવો બારીકમાં બારીક પદાથણ કે એનાથી 
બારીક થાય જ નકહ– એ આખરી દ્રવ્યને સૂક્ષ્મ કહેવાય 
છ.ે 

* પરમાત્મા :  બધું સ્થૂળ અને  બધુ સૂક્ષ્મ,  એ બંને  મળીને એક જ  
  થઈ જાય અથવા એક જ છ ેએને પરમાત્મા કહેવો. 
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* અભાવ : કાંઈ ન હોવું એ અભાવ છ.ે 
* જ્ઞાન : બીજાનંુ સાંભળેિુ,ં જોયેિુ,ં વાંચેિું અને લવચારેિું, જનેે 

અંતુઃકરર્માં સંગ્રહ કરવું અને સ્મૃલતમાં િાવીને વાપરવું 
એનું નામ જ્ઞાન. 

* સાક્ષાત્કાર : પોતાની  જાત,  પોતાના  વ્યક્લતત્ત્વ  અન ે પોતાના  
  અક્સ્તત્ત્વ અંગે દૃઢ લનશ્ચય થવો એનું નામ સાક્ષાત્કાર. 
* લનંદા અને ખુશામત :  લનંદા એ પાપ છ,ે તો ખુશામત એ  મહાપાપ 
  છ.ે સરકારી દફતરમાં આપણં કોઈ કામ અટલયું હોય; 

ત્યારે અલધકારીને 5 હજાર રૂલપયા િાંચ આપીને કરાવી 
િઈએ એ પાપ તો છ ે જ, પરંતુ આપર્ને 5 હજાર 
રૂલપયાની જરૂર પડ ેઅને કોઈ શ્રીમંતની ખુશામત કરીએ 
કે સમાજમાં એનાં ગુર્ગાન ગાવા મંડી પડીએ એ 
મહાપાપ છ.ે લનંદા કરવામાં જ ેપાપ થાય છ;ે એના કરતા ં
વખાર્ કરવામાં વધુ પાપ છ.ે ઈશ્વરનો ઇનકાર (લનંદા પર્ 
નહીં!) કરનાર નાક્સ્તકને કોઈ પાપી ગર્ે, તો એ ઈશ્વરના 
વખાર્ કરનાર આક્સ્તક મહાપાપી સમજવો! તે પોતાની 
જરૂરીયાત સંતોષવા જ ઈશ્વરના વખાર્ કરતો હોય છ!ે 
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ઘર્ી વખત આપર્ે ત્રીજાના વખાર્ કરીએ, ત્યારે 
બીજાની લનંદા થઈ રહી હોય છ.ે 

* દેશ : રહેવાના ઠકેાર્ાને હંુ દેશ કહંુ છુ,ં પછી તે ઠકેાણં પૃથ્વી 
હોય, પાર્ી હોય, આકાશ હોય કે બ્રહ્મ હોય. 

 
 

▪ 
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30 

સૂત્રો 

* િઈને દે નકહ – એ રાક્ષસ કહેવાય. 
 તારંુ એ તારંુ, મારંુ એ મારંુ – એ માર્સ. 
 તારંુ એ તો તારંુ જ, પર્ મારંુ એ પર્ તારંુ – એ ઋલષ કહેવાય. 
* જ ે ક્સ્થલત તમારી સામે આવે એને સહન કરી િેવી અને યોગ્ય 

કતણવ્ય કરવું. 
* તમે હતા, છો અને રહેશો. 
* પાર્ીએ બરફ બનાવ્યો નથી, 
  પાર્ી બરફ બન્યું છ.ે 
 પરમાત્માએ સૃક્ષ્ટ બનાવી નથી, 
  પરમાત્મા સૃક્ષ્ટ બન્યો છ.ે 
* બીજાને છોિવા એ સંસાર, 
  બીજા માટ ેછોિાઈ જવું એ સંન્યાસ. 
* જીવ પરમાત્માનો અલવભાજ્ય અંશ છ.ે 
* કલ્પના એ બીજ છ,ે વહેવાર એ ઝાડવું છ.ે 
* જ ેપરોક્ષ ઈશ્વરને બધું સમલપણત કરે છ ે– એ ભલત કહેવાય, જનેી 
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બધી માંગ છૂટી જાય એ ગુરુ અને જ ેબધું જ સમલપણત કરી દે એ 
લશષ્ય કહેવાય. જનેે લનભ્રાુંત બોધ હોય એ જ ગુરુ કહેવાય. 

* હંુ પદાથણના ત્રર્ વગણ કરંુ છુ.ં એક રોડુ ંહોઈ શકે, બીજો પદાથણ 
ચૂર્ણ–પાવડર હોઈ શકે અને ત્રીજો પદાથણ રસ હોઈ શકે. 

* જ ેવ્યાપક ભયો છ ેએ આત્મા. 
એમાં જ ેસ્ફૂરર્ થયંુ એ મન અથવા જીવ. 
જીવ નીકળી જાય પછી જ ેપડંુ્ય રહે એ શરીર. 

* તમે ઈશ્વરનાં બાળકો નથી; પરંતુ એકબીજાના લમત્રો છો. 
* વાવેિા બીજનો આલવભાણવ થાય જ છ.ે 
* ભાગમાં આવતું કામ કરવું, જ ેન જાર્તા હો એ શીખ્યા કરવંુ 

અને જ ેસામે આવે એને રાજી રાખવા, નમતું–ભજતું રહેવું. 
* બધાથી વધારે નુકસાન અંતર–ભેદથી થાય છ.ે 
* આપર્ે કોઈની મુિાકાત િઈએ; ત્યારે જો સંકોચ થાય તો સામેનો 

માર્સ ખરાબ હોય અથવા તો આપર્ે પાપી હોઈએ. 
* નવંુ કરવું એનું નામ પુરુષાથણ અને જૂનંુ થઈ ગયંુ એનંુ નામ 

િારબ્ધ. 
* આપર્ા જીવનમાં બે આયામો છ ે : કમાવું અને ભોગવવું 
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આપર્ાથી જટેિું કમાવાય એટિું જ ભોગવવંુ જોઈએ. કમાર્ી 
કરતા વધારે ભોગવે છ ેએ પાછળ રહી જાય; અને કમાઈ કરતા 
ઓછુ ંભોગવે છ ેએ લયારેય કોઈનો ઋર્ી થતો નથી. 

* સંસારમાં મોટાભાગની પીડા ‘મારંુ સુવાંગ’ એવી ભાવનામાંથી જ 
ઉદ્ભવે છ.ે મારંુ, તારંુ અને ચોરી એ ભ્રષ્ટાચાર છ.ે એનાથી 
આપર્ે બચીએ. 

* જ ેપોતાની િીિામાં જ જીવતી હોય એવી, જગતમાં એકી સાથે 
માંડ એકાદ–બે વ્યક્લત જોવા મળે છ.ે 

* તમે પોતે સુખી થઈ જાઓ, એનાથી વધારે પરોપકાર બીજો એકેય 
નથી. તમે જ્યારે તમારા દુુઃખના દશણન બીજાને કરાવો; ત્યારે જ 
બીજા લપડાય છ.ે 

* માર્સ અહંકારથી ભરેિો હોય છ;ે ફલત િેમની અવસ્થામાં જ 
અહંકાર ઓગળી જાય છ.ે 

* માર્સ લનદોષ, પલવત્ર અને સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ. 
* જરે્ે પહેિાં લવચારમાં િવેશ કયો છ ેઅને પાછળથી િેમ જાગશે જ; 

અને જરે્ે પહેિાં િેમથી શરૂઆત કરી હશે એને પાછળથી લવવેક–
લવચાર જાગશે જ. િેમ અન ે જ્ઞાન બંને જીવનનાં અડધાં–અડધાં 
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અંગો છ.ે બેમાંથી એકેય લવના ચાિી શકે નહીં. 

* તમને રોટિો આપનારને રાજી રાખી શકો, તો આખી દુલનયાને રાજી 
રાખ્યા બરાબર છ.ે જનેે ઠપકાનું અથાણં ન ખાવું પડતંુ હોય એને હંુ 
‘મોટો માર્સ’ કહંુ છુ.ં 

* અલભમાનીઓના અલભમાનને પોષર્ આપવાથી ક્રાંલત નહીં આવે. 

* પુરા ભલવષ્યનો ખ્યાિ રાખીને જ વતણમાનમાં વ્યવહાર કરવો, એ જ 

કાયમ સુખી રહેવાનો ઉપાય છ.ે 

* જ્યારે કોઈ ઘટના તમારા હાથ બહારની હોય; ત્યારે – 

  જ ેથાય તે થવા દેવું, કાંઈ જ કરવું નકહ; 

  બધું નાશ ભિે થાય, છતાં પર્ ડરવું નકહ. 

* લનભ્રાુંત દૃક્ષ્ટ, શુદ્ધ લચિ અને લનવ્યણસન જીવન – 

  આ ત્રર્ જીવનનાં મહાસાધન છ.ે 

* શ્રદ્ધા, અભય અને િેમ – આ ત્રર્ જીવનની મહાિાક્િ છ.ે 

* સતત પુરુષાથણ, કતણવ્યની સૂઝ અને સહજતા– આ ત્રર્ જીવનના 
અમૃત છ.ે 

* અસહકાર, સત્યાગ્રહ તથા સેવા – આ ત્રર્ માનવના મુખ્ય ગરુ્ો છ.ે 

* શ્રદ્ધા વગરનું દાન આપવું એ અધોગલતનો પંથ છ.ે 
▪ 
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31 

િશ્નોિર 
1. જીવનનો સાર શો છ?ે 
 – ૨મત, 
 – બીજાને નડવું નકહ, 
 – ત્રીજાને નુકસાન કયાણ લવના બીજાના ખપમાં આવવું. 

2. ‘હંુ’ એટિે શુ?ં 
 હંુ એટિે પોતાની કલ્પના, બરફને એમ થાય કે હંુ બરફ એટિ ે

શંુ? તો એ પાર્ીની કલ્પના થઈ. કલ્પના અને કલ્પના કરનારો એ 
બંને એક જ વાત છ.ે 

3. ન્યાય–ધમણ કોને કહેવાય? 
 જ ે અનુકૂળ પકરર્ામ િાવે એવી યોજનાઓને ન્યાય–ધમણ 

કહેવાય. 
4. અનુકૂળ પકરર્ામ કોને ગર્વું? 
 સમગ્ર માનવજાલત જ ેઈચ્છી રહી છ ેએને અનુકૂળ પકરર્ામ 

માનવંુ. 
5. સમગ્ર માનવજાલત શું ઈચ્છી રહી છ?ે 
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 િેમ અને સંપ, સુખથી રહેવું એ જ માનવજાલત ઈચ્છી રહી છ.ે 
6. જો સમગ્ર માવજાલત િેમ, સંપ, સુખ ઈચ્છતી હોય, તો વેર–ઝેર, 

ઝઘડા અને બળાત્કારો શા માટ ેકરે છ?ે 
 જ ે વેર–ઝેર, ઝઘડા અને બળાત્કાર કરે છ ે એને જ્ઞાન નથી; 

અને અજ્ઞાનને કારર્ે ખોટી ટવેો પડી છ.ે આવી ખોટી ટવેોને પૂરી 
કરવા આવી લવકૃત િવૃલિઓ કરે છ.ે 

7. લવકૃત િવૃલિઓ કરતા માર્સોને અટકાવવાનો ઉપાય શંુ? 
 એને િેમથી સાચું જ્ઞાન આપવાનો િયત્ન કરવો. સાચું જ્ઞાન જ 

ઉપાય છ.ે 
8. સાચું જ્ઞાન કોને ગર્વું? 
 માર્સ પોતે શું છ?ે શા માટ ેછ?ે એ જાર્ી િેવુ,ં સમજી િેવંુ એ 

સાચું જ્ઞાન છ.ે માર્સ પોતે સુખ–સ્વરૂપ જ છ ેએવું જ્ઞાન સાચું 
જ્ઞાન છ.ે જનેે પોતા લસવાય કશંુ જોઈતું નથી એને સાચંુ જ્ઞાન થયંુ 
છ ેએમ કહેવાય. 

9. એવું સાચું જ્ઞાન કોને કોને થયું છ?ે 
 કોને કોને થયું છ,ે એની મને ખબર નથી;  પરંતુ મને થયંુ છ,ે 

એટિે જ મારે કશાની જરૂર નથી. 
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10. તમારે કશાની જરૂર નથી તો પછી શા માટ ેકપડાં અને ખાવાનંુ 
શોધો છો? 

 જ્ઞાન સમજવા અને સમજાવવા શરીર તો જોઈએ જ અને 
કપડાં તથા ખોરાક લવના શરીર ટકે નહીં, શરીર ટકાવવા એ બધુ ં
કરંુ છુ.ં 

11. માર્સ દુુઃખી શા માટ ેછ?ે 
 અજ્ઞાનથી અથવા બીજાને દુ:ખ આપવાથી દુુઃખ આવ્યું છ.ે 

12. માર્સ બીજાને શા માટ ેદુુઃખ આપે છ?ે 
 પોતાની જરૂરીયાત પૂરી કરવા. 

13. જરૂરીયાત શા માટ ેઉભી થઈ?  
 અજ્ઞાનથી. 

14. અજ્ઞાન દૂર કેમ થાય?  
 સત્સંગથી. 

15. સત્સંગ એટિે શું?  
 સાચી વસ્તુને જાર્વા માટ ે ચચાણ–લવચારર્ા કરવી એનું નામ 

સત્સંગ. સવણસ્વ અપણર્ એટિે સત્સંગ. 
16. કોની સાથે સત્સંગ કરવો જોઈએ? 
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 તમને જ ેમાર્સ બધાંથી વધારે સુખી િાગતો હોય એની સાથે 
સત્સંગ કરવો. 

17. સુખી કોર્ છ?ે  
 સમજિેો માર્સ સુખી હોય છ.ે આત્મજ્ઞાની, સૃક્ષ્ટના લનયમો 

અને લનભ્રાુંત બોધ ધરાવનાર માર્સ સમજિેો ગર્ાય. 
18. પૂવણજન્મ અને પુનજણન્મ છ?ે  
 પૂવણજન્મ અને પુનજણન્મની ચચાણમાં િોકોની ઘર્ી શક્લત 

ખચાણય છ.ે હંુ એમ માનંુ છુ ંકે જો આ જન્મ હોય, એટિે કે છ ેએમ 
આપર્ે માનતા હોઈએ; તો પુનજણન્મને માનવામાં કંઈ વાંધો નથી. 
કાંઈક ઉપાદાન હોય એમાંથી જ કાંઈક બને છ ેઅને કાંઈક મટી 
જાય તો પર્ કાંઈક રહે છ.ે જ ેઉપાદાન છ ેએને પૂવણજન્મ ગર્ીએ 
અને ભંગારને પુનજણન્મ ગર્ીને ઝઘડા મટાડીએ.  

દા.ત. જ ેમાટી હતી એ પૂવણજન્મ, એમાંથી ઘડો થયો એ આ 
જન્મ અને પછી જ ેઠીકરાં રહેશે એને હંુ પુનજણન્મ કહંુ છુ.ં કાંઈક 
મસાિામાંથી જ માર્સ બન્યો હોય અને મૃત્યુ પછી પર્ કંઈક 
મસાિો તો રહેશે જ. એ જ પૂવણજન્મ અને પુનજણન્મ. માર્સ બીજા 
જન્મમાં માર્સ જ થાય એવો લનયમ નથી. કતાણની કૃલત (પોતાની 
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ઈચ્છા) િમાર્ે બધું થયા કરે છ.ે 
19. ઈચ્છા, લક્રયા અને જ્ઞાન અિગ અિગ છ?ે 
 ‘ઈચ્છા’માં અથાણત્ એક જ શબ્દમાં આ ત્રર્ેય શક્લત આવી 

જાય છ.ે તમે ઈચ્છા કરો છો ત્યારે લક્રયા પર્ સાથે જ થાય છ.ે 
ઈચ્છા એ લક્રયા જ છ ેઅને લક્રયા થઈ રહી છ ેએનું જ્ઞાન પર્ એ 
વખતે છ ેજ; એટિે આ ત્રર્યે શબ્દો અિગ અિગ નથી, પર્ 
ઈચ્છામાં જ સમાઈ જાય છ.ે લવજ્ઞાન અને તકણને િાગેવળગે છ ેત્યાં 
સુધી અક્સ્તત્ત્વ ઈચ્છા સ્વરૂપ જ છ.ે તમે જ્યારે િશ્ન પૂછો છો કે 
‘ઈચ્છા શું છ?ે’ આવો િશ્ન પૂછવામાં તમને જ ે સ્પંદનો ઊઠ્ાં 
એનું નામ જ ઈચ્છા. 

20. શાસ્ત્ર કોને કહેવાય? 
 ધારેિા પકરર્ામનંુ દશણન કરાવે તે શાસ્ત્ર.  

સ + અસ્ત્ર.. સારી ધારવાળું હલથયાર (આ િૌકકક વ્યુત્પલિ 
આમ તો છ)ે શંકાઓને પૂરેપૂરી કાપી નાખે એવંુ શસ્ત્ર એટિે શાસ્ત્ર.  

ઘકડયાળનો એિામણ 5 વાગ્યે મુલયો અને એ 5 વાગ્યે જ વાગે 
તો તે શાસ્ત્ર. ધાયુું પકરર્ામ આવવું જોઈએ. 

21. પૂરંુ જીવન કેવંુ હોય? 
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 સત્, પરમતત્ત્વનો લનશ્ચય દૃઢ થયો હોય, એમાં જ લનષ્ઠા 
રહેિી હોય, થતી હોય, ભૌલતક પદાથોનંુ આકષણર્ પોતાના માટ ે
લબિકુિ ન રહેિું હોય અને લનતાંત શાંલત અને સહજતાથી 
અનાસલત કતણવ્ય પાિન થતું હોય એ જ પુરા જીવનની વ્યાખ્યા 
છ.ે 

22. ભયનંુ દુુઃખ સારંુ કે કરુર્ાનંુ? 
 જનેે ભયનંુ દુુઃખ છ ે એ હજુ પોતાના દેહમાં જ અટવાયેિો 

હોય છ.ે જનેે કરુર્ાનંુ દુુઃખ વધારે છ ે એ પુરા સમાજમાં 
અટવાયેિો છ.ે આ બંનેમાં કરુર્ાનંુ દુુઃખ જ સારંુ ગર્ાય. 

23. પરમાત્મા અને િકૃલત વચ્ચે શંુ ભેદ છ?ે 
 જ ે ભાગ હિન–ચિન કરે એનંુ નામ િકૃલત. પછી જ ે બધી 

ક્સ્થરતા છ ેએનું નામ પરમાત્મા.  
સૂયણ હલ્યો એ િકૃલત; એની ચારે તરફ જ ેક્સ્થર વાતાવરર્ છ ે

એ પરમાત્મા.  
બેકટકેરયા, અમીબા, એકેએક અણ–પરમાણ, જીવો બધાનો 

સમાવેશ િકૃલતમાં થાય છ.ે જ ેબધું હિ ેછ ેએ િકૃલત છ ેએની 
પાછળ જ ેક્સ્થરતા છ ેએ પરમાત્મા છ.ે 
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  પરમાત્મા એ આપણં રહેવાનંુ ઘર છ.ે  
પરમાત્મા આપર્ા ખાવાનો આહાર છ.ે  
પરમાત્મા આપણં સ્વરૂપ જ છ.ે  
પરમાત્મા અનંત છ,ે આપર્ે એની બહાર નીકળી શકીએ 
એમ જ નથી. 

 પરમાત્મા એક ઝીર્ો–પાતળો અનંત રસ છ.ે એમાંથી જીવ 
થાય, પર્ પરમાત્મામાં ખાડો નથી પડતો; જમે કે પાર્ીની અંદર 
ડૂબકી મારીને બને્ન હાથે ખોબો ભરીએ, તો પાર્ીમાં ખાિી જગ્યા 
નથી પડતી; કારર્ કે જ ે પાર્ી હાથમાં િઈએ એની જગ્યાએ 
બીજુ ં પાર્ી ભરાઈ જાય છ.ે એમ પરમાત્મામાંથી અનેક જીવો 
બનતા રહે છ,ે અને એ જ જીવ થયો. એ ઓગળી જાય ત્યારે 
પાછો પરમાત્મા થઈ ગયો. 

24. શું કષ્ટ વખતે િભુસ્મરર્થી પીડા ઘટ ેછ?ે 
 કષ્ટ વખતે કોઈ મંત્ર ન જપવો એ મારો સંદેશ છ.ે રામ–રામ 

કરવા કરતાં ઓય–ઓય કરવું બહેતર છ.ે રામ–રામ એ વ્યક્લત 
છ.ે તમે એક વ્યક્લતની ભક્લત કરો છો, કોઈ બીજો, બીજી 
વ્યક્લતની ભક્લત કરે છ;ે કોઈ અલ્લા–અલ્લા કરે છ.ે આમાં લવરોધ 
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ઊભા થાય છ.ે અહીં સંઘષણનાં મૂળ છ.ે 
25. તમે તમારંુ નામ ‘સ્વપૂર્ણ’ શા માટ ેરાખ્યંુ? 
 દરેક વ્યક્લત સ્વપૂર્ણ જ છ;ે પરંતુ પકરપૂર્ણ કોઈ હોઈ શકે 

નહીં. ઘર્ા ઉપદેશકો કહે છ ે કે પૂર્ણ તો એક પરમાત્મા જ છ,ે 
એનું આવું કહેવું એ એનું ‘અજ્ઞાન’ જ છ.ે જનેે કાંઈ જ ન જોઈતું 
હોય એને હંુ પૂર્ણ કહંુ છુ.ં બ્રહ્મમય થયા પછી પર્ ઈચ્છાઓ થતી 
હોય તો પૂર્ણતા કેમ ગર્વી? ‘હંુ પૂર્ણ છુ’ં એમ કહેનાર હદવાળો 
થઈ જાય અને જ્યાં હદ, સીમા હોય ત્યાં પૂર્ણતા ન સંભવે. જો 
આપર્ે કૃષ્ર્ને પૂર્ણ ગર્ી િઈએ, તો પછી બીજા કોઈને કૃષ્ર્ થવંુ 
હોય તો એના પુરુષાથણ અને સ્વતંત્રતા લછનવાય છ.ે કૃષ્ર્ કહે, ‘હંુ 
પૂર્ણ છુ’ં અને પછી રજનીશ કહે, ‘હંુ પૂર્ણ છુ’ં તો બે પૂર્ણ કદી 
સંભવે જ નકહ. માટ ે પૂર્ણતાનો દાવો લનરથણક છ.ે માર્સ સ્વપૂર્ણ 
બની શકે, પકરપૂર્ણ નકહ. 

26. જગતમાં સૌથી વધારે સંુદર કોર્? 
 જનેે વધારેમાં વધારે જનતા ચાહતી હોય એ જ વધારે સંુદર 

ગર્ાય. 
27. રાક્ષસ કોને કહેવાય? 
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 જ ે બીજાનંુ શોષર્ કરે છ ે એ રાક્ષસ છ.ે કોઈ અજ્ઞાત 
ઉપરવાળાને માનીને એના જપમાં બીજાને િગાડનારા શોષર્ખોરો 
છ.ે અયોધ્યામાં કહંદુઓને રામમંકદરના ચાળે ચડાવીને, મુક્સ્િમોને 
બાબરી મક્સ્જદના ચાળે ચડાવીને, ભોળી–અજ્ઞાન િજાને મોતના 
મુખમાં ધકેિનારા, ભોળી િજાને ભ્રાંલતમાં નાખીને તાગડલધન્ના 
કરનારા બધા રાક્ષસો જ છ.ે વ્યક્લતપૂજા–અવતારવાદને િોત્સાહન 
આપનારા રાક્ષસો જ છ.ે 

28. સૃક્ષ્ટ નકહ હોય એ પહેિાં શું હતું? 
 એક સત્ હતુ,ં એક આત્મા હતો. આત્મામાંથી લવકાસ થઈને 

આકાશ, પવન, તેજ, પાર્ી અને પૃથ્વી થયા. એના ઘસારામાંથી 
રજોટી ઉત્પન્ન થઈ. એના રસાયર્થી કલિિ થયું અને કલિિમાંથી 
સજીવ ઉત્પન્ન થયા. ઘર્ા લવદ્વાનોએ બીજો મત પર્ સ્વીકાયો છ ે
કે સત્ માંથી સંકલ્પ કરીને સીધો જ જીવ પેદા થયો. સત્ માંથી 
સૃક્ષ્ટ થઈ અને આ સૃક્ષ્ટ ઘસાતાં–ઘસાતાં પાછુ ંજ ેબચે તે મૂળ 
ધાત,ુ સત્ રહેશે એમ અનુમાન થાય છ.ે 

29. તમારાથી વધારેમાં વધારે શંુ કાયણ થઈ શકે? 
 પૂરેપૂરંુ તો કદાચ ન કરી શકંુ; પરંતુ ઘર્ા માર્સો કરતાં હંુ 
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દુુઃખ વધારે ઉઠાવી શકંુ. 
30. મૂળ ઈચ્છા સ્વરૂપ ચેતનામાં અને જીવોની ચેતનામાં શું ફરક છ?ે 
 જીવોની ચેતના િયોજનવાળી છ,ે જ્યારે મૂળ ચેતના લવિાસ 

છ;ે લબનહેતુ, લબનિયોજન છ.ે 
31. જીવોનો લવકાસ થઈને લયાં સુધી પહોંચે? 
 પૂરી સ્વતંત્રતા સુધી, મોક્ષ સુધી પહોંચે છ.ે 

32. મોક્ષ પછી ઉપાલધરૂપ જીવનંુ શુ ંથાય ? 
 િયોજન રકહત ઊજાણ, એ જ કુદરત, એ જ નેચર, એ જ 

આત્મા–પરમાત્મા. 
33. કુદરત–પરમાત્મામાંથી જીવ નામ લયારે િાિ થાય? 
 પરમાત્મામાંથી લપંડ બનીને આહાર િેવા માંડ,ે ત્યારે જીવ નામ 

ધારર્ થાય છ.ે 
34. જીવને લજજ્ઞાસુ સાધક લયારે કહેવાય? 
 હંુ કોર્? અને દુ:ખ લયાંથી આવ્યુ?ં આવા લવચારો ઉદ્ભવે 

ત્યારથી જ જીવ લજજ્ઞાસુ સાધક ગર્ાય. 
35. સાધના પૂરી લયારે ગર્ાય? 
 જ્યારે કાંઈ જાર્વાનંુ, મેળવવાનંુ, ભોગવવાનંુ કે કરવાનંુ બાકી 
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દેખાતું નથી ત્યારે જ સાધના પૂરી થઈ ગર્ાય. 
36. જનેી સાધના પૂરી થઈ જાય એ પછી તે શા માટ ેઆહાર િઈને 

જીવન ધારર્ કરે છ?ે 
 બીજાને સહાય કરવા જ તે દેહને પોષર્ આપે છ.ે 

37. સાધના પૂરી િાિ કરેિો માર્સ બીજાને સહાયરૂપ થવા જ 
પોતાના શરીરને પોષર્ આપે છ ેએની ખાતરી શું? 

 માનવકહત વગરનંુ કોઈ કામ એ કરતો નથી એ જ એની 
ખાતરી છ.ે 

38. ન્યાય કોને કહેવાય? 
 જનેો જવેો અને જટેિો િયત્ન હોય, એવું અને એટિું એને 

મળવંુ જોઈએ. આ ન્યાયનો પૂરો ઉિર–અથણ છ.ે 
39. ન્યાય કરવામાં અને ન્યાયથી રહેવામાં શું િાભ? 
 ન્યાય કરવામાં અને ન્યાયથી રહેવામાં જીવનમાં સુખ–શાંલત 

અને આનંદ રહે છ.ે 
40. તમે ન્યાય જ કરો છો? ન્યાયથી જ રહો છો? 
 હંુ જટેિો અન્યાયથી રહ્ો છુ ં એટિું મેં દુુઃખ ભોગવ્યું છ.ે 

નાનપર્માં કરેિા અન્યાયનંુ દુુઃખ હજુ લયારેક સતાવે પર્ છ.ે 
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41. સુખ–દુુઃખ શું છ?ે કોને કહેવું? 
 જીવનની બે ક્સ્થલત છ–ે ગમવંુ અને અર્ગમો. ગમવંુ એ સુખ 

છ,ે અર્ગમો એ જ દુુઃખ છ.ે 
42. આપને કાયમ ગમ્યા જ કરે છ?ે 
 ભૂતકાળમાં, િગભગ 40 વરસ પહેિાં અર્ગમો જ વધારે 

રહેતો. ગમવાની તો કોઈક પળ જ આવતી. પછી ગમવાનો સમય 
વધતો ગયો. અત્યારે િગભગ ગમ્યા જ કરે છ.ે અર્ગમાની 
ભાગ્યે જ કોઈ પળ હોય છ.ે પળવાર પીડા દશણન આપે અને તરત 
જ તપાસ કરતા ન્યાય જ દેખાય; એટિે પછી દુ:ખ હટી જાય છ.ે 
ઘર્ો સમય મારી સાથે રહેિા માર્સોએ પર્ મને લયારેય બગાસું 
ખાતાં જોયો નથી! 

43. પુણ્ય અને ન્યાયમાં શું ફરક છ?ે 
 િગભગ એક છ;ે છતાં પુણ્યમાં જવાબદારી નથી, ન્યાયમાં 

પૂરી જવાબદારી છ.ે ન્યાય સવોપરી બાબત છ.ે પુણ્યમાં પાપ 
ચુપકીથી ભળી જાય છ ેઅને ખબર પર્ નથી રહેતી. પુણ્ય બાળક 
પર્ કરી શકે, ન્યાય પૂરી સાવધાનીનું કામ છ.ે 

44. બંધન શંુ છ?ે 
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 જમેાંથી પોતાને ફારેગ થવાની ઈચ્છા છ ેએવા િસંગને બંધન 
કહેવાય. 

45. પદાથણ કોને કહેવાય? 
 જ ેહોય, જ ેદખેાય, જ ેઅનુભવાય અને જનંુે અનુમાન કરી 

શકાય, એ પદાથણ કહેવાય. 
46. અંતે છ ેશુ?ં 
 પોતાનો લવિાસ, સળવળાટ, હિન–ચિન, સંકલ્પ–લવકલ્પ, 

ગલત–લવલધ એ બધું જ લવિાસ કહેવાય છ.ે 
 

▪ 
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V 

અમારાં િકાશનો 

નવી દૃક્ષ્ટ, નવા લવચાર, નવું લચંતન માર્વા ઈચ્છતા વાચક લબરાદરો 
માટ ે ‘મર્ી મારુ િકાશને’ 21 ઓલટોબર, 2021 સુધીમા ંિોકજાગૃતી માટ ે
નીચે મુજબ 52 ઈ.બુલસનું િકાશન કયુું છ.ે ‘અલભવ્યલતી’ બ્િૉગ 
https://govindmaru.com ના મથાળે ‘ઈ.બુલસ’ લવભાગ પરથી લન:શુલ્ક 
ડાઉનિોડ કરવાની સુલવધા છ.ે 

1 1. રમર્ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 25 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક –01 
(પાના ં: 113; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

2 કદનેશ પાંચાિના 25  રૅશનિ િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 02 
(પાનાં   : 108; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

3 મુરજી ગડાના 25  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 03 (પાના ં : 
127; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

4 રમર્ પાઠક (વાચસ્પલત)ના લચન્તનાત્મક 37  િેખોની ઈ.બુક 
‘લવવેક–વલ્લભ’ (પાના ં: 190;  મૂલ્ય   : િોકજાગલૃત) 

5 રમર્ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 206  રૅશનિ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને 
તૈયાર કરેિ ગ્રંથ ‘લવવેકલવજય’ની ઈ.બુક (પાનાં : 131;  િોકજાગૃલત) 

6 ડૉ. શલશકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (53) 
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7 ડૉ. શલશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ 
(પાનાં   : 51; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

8 રોકહત શાહના 25  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 04 
‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ (પાનાં   : 111; મૂલ્ય :  િોકજાગૃલત) 

9 ડૉ. શલશકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક (116) 

10 રમર્ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાના ં: 257) 

11 નાથુભાઈ ડોકડયાની પુક્સ્તકા ‘દુ:ખલનવારર્ના ભ્રામક ઉપાયો’ની 
ઈ.બુક (પાનાં : 26; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાણક દશણન’ 
(પાના ં: 96; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

13 કદનેશ પાંચાિની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ (110) 

14 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘લજન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની 
ઈ.બુક (પાનાં   : 75; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

16 વલ્લભ ઈટાલિયાના 10  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 07 

‘લવચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

17 બી. એમ. દવનેા િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 08  ‘ભ્રમ ભાગં્યા 
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પછી...’ (પાનાં   : 90; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

18 કાલમની સંઘવીના 11  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 09 ‘કકતની 

હકીકત, કકતના ફસાના?’ (પાનાં   : 72; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

19 કદનેશ પાંચાિના 12 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાલિઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

20 કદનેશ પાંચાિના 12  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાલિઝમનો ઘંટનાદ–2’ (પાના ં: 110; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

21 કદનેશ પાંચાિના 12  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 12 
‘રૅશનાલિઝમનો ઘંટનાદ–3’ (પાના ં: 122; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

22 રમેશ સવાર્ી લિખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક 
– 13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત)  

23 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક (34) 

24 ડૉ. શલશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારલસંચન’ની ઈ.બુક 
(પાના ં: 95; મૂલ્ય   : િોકજાગૃલત) 

25 ડૉ. શલશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘લજપસીની ડાયરી’ – ‘એક સૈલનકની 
નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 14 
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‘મંત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનું અલવજ્ઞાન’ (પાના ં: 102; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

27 ગોલવન્દ મારુ સમ્પાકદત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 િેખોની 

‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ (પાના ં: 102) 

28 લવક્રમ દિાિના 10  િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–16 
‘રૅશનાલિસ્ટની દૃક્ષ્ટએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાનાં : 81; િોકજાગૃલત) 

29 ડૉ. શલશકાંત શાહના ‘લવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાર્પર્નાં મોતી’ 
(પાના ં: 104; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

30 રચના નાગકરક સમ્પાકદત રમર્ પાઠકના 19 િેખોની 
‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–17 ‘આચાકર સબ જગ લમિા’ (પાનાં : 165) 

31 રચના નાગકરકના 07 કંઠીમુલત લવચારિેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાં : 167; મૂલ્ય :  િોકજાગૃલત) 

32 રમર્ પાઠક (વાચસ્પલત)ના 12 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 19 
‘સ્વગણ ધરતી પર છ ે(પાના ં: 170 ; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

33 કદનેશ પાંચાિે િીધેિ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અલભનેતા નરેન્દ્ર 
મસરાર્ી’ (પાનાં   : 89; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

34 સૂયણકાન્ત શાહના 11 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપર્ો 

માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 
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35 ગોલવન્દ મારુ સમ્પાકદત 13 િેખોની અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 21  
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : લવજ્ઞાન કે અલવજ્ઞાન’ (પાનાં   : 110;  િોકજાગૃલત) 

36 ડૉ. મુકુિ ચોકસીના 13 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 22 
‘મનમતાતંર’ (પાનાં   : 226; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનિ પંક્લતઓની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
23 ‘ભારેિા અક્ગ્નના તર્ખા’ (પાનાં   : 120; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પાકદત 25 રૅશનિ િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ 

ઈ.બુક–24 ‘રૅશનાલિઝમ : નવિાં મુક્લતનાં ગાન...’ (પાના ં: 262) 

39 વષાણ પાઠકના 12 િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપર્ી 
વાત’ (પાનાં   : 119;  મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

40 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની ઈ.બુક ‘લવચારવા જવેી 
વાતો’ (પાનાં   : 230; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

41 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની ઈ.બુક ‘માન્યતાની બીજી 
બાજુ’ (પાનાં   : 263; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

42 િો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનિ ઈ.બુક ‘હંુ’ (પાનાં : 49; િોકજાગૃલત) 

43 ડૉ. મુકુિ ચોકસીના મનોલચકકત્સા સારવાર અંગેના 12 િેખોની 

‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ (પાના ં: 253; િોકજાગલૃત) 
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44 મુરજી ગડાના લચન્તનાત્મક 13 િેખોની ઈ.બુક ‘કુદરતન ે
સમજીએ’ (પાનાં   : 243; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

45 હરનીશ જાની લિખીત 12 રમૂજી િેખોની ‘અલભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–
27 ‘કદિ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાં   : 240; મૂલ્ય : 
િોકજાગૃલત) 

46 િોડણ ભીખુ પારેખના િવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ 
આંબેડકરનો વારસો’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક (પાનાં   : 180; 
િોકજાગૃલત) 

47 લનરીશ્વરવાદી નરલસંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટિે લિખીત પુસ્તક 
‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બકુ (પાનાં :  298; 
િોકજાગૃલત) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ લિખીત ‘ચાિો સમજીએ રૅશનાિીઝમ’ 
પુક્સ્તકાની ઈ.બકુ (પાના ં: 210; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

49 રમેશ સવાર્ી લિખીત ‘િોભી ગુરુ, િાિચી ચેિા’ (‘મહારાજ 
િાઈબિ કેસ’ અને ‘પોિ કેસ’ની આંખ ખોિનારી સત્યકથા)ની 
ઈ.બુક (પાનાં : 143; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 

50 રમેશ સવાર્ી લિખીત ‘િાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં 
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મર્ી મારુ 
●‘ઈ.બુક’ િકાશક● 

405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી,  
નવસારી કૃલષ યુલનવલસણટી સામે  

લવજિપોર–નવસારી.  
પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396450  
સેિફોન : 9537 88 00 66 

ઈ.મેિ :  govindmaru@gmail.com 
 
▪ 

 

િોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાં   : 254;  
િોકજાગૃલત) 

51 રમેશ સવાર્ી લિખીત ‘િાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં 
િોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાં   : 272) 

52 સ્વપૂર્ણ મહારાજ લિખીત તથા વલ્લભ ઈટાલિયા સમ્પાકદત  
જીવનોપયોગી અને મૌલિક લવચારોનો સંગ્રહ ‘માનવતા’ની ઈ.બુક 
(પાનાં :  181; મૂલ્ય : િોકજાગૃલત) 
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