
પ્રિય પ્િત્રો,

કહવેાય છે કે પ્િવાજીના ગરુુ સવાિી રાિદાસ રાિાયણની કથા એવી દદવય રીતે કરતા 
કે તે સાભંળવા હનિુાનજી  પરોતે વિેપલટરો કરી, તયા ંહાજર રહતેા. રાવણે સીતાજીનુ ં
હરણ કરુું અન ેતિેન ેબદંી બનાવયા,ં ત ેપછી જયારે હનિુાનની નજર તિેના ંપર 
પડી, ત ેક્ષણનુ ંવણ્ણન સવાિી રાિદાસ ેએક કથા દરપ્િયાન કરુ્ણ. તેિણે કહ્ ુકે રાવણના 
બગીચાિા ંહનિુાનજીએ  સીતાજીને સફેદ ફૂલરો વચચ ેબેઠેલા ંજરોયા ંહતા.ં

કથાિા ંતલલીન હનિુાનજીન ેઆ સાભંળતા જ આંચકરો લાગયરો. પરોતાનરો છદ્મ વેિ 
તયજીને તઓે ઊભા થઈ ગયા અન ેબરોલયા, "ભાઈશ્ી, હુ ંતિારી કથા ખબૂ આનદંથી 
સાભંળી રહ્રો છ,ં કારણ કે િન ેિારા ભગવાનની વાતરો સાભંળવાિા ંપ્વિષે આનદં 
આવ ેછે, પણ ખદેપવૂ્ણક હુ ંકહુ ંછ ંકે તેિાનંી એક પ્વગત ખરોટી છે. તિ ેજણાવરુ ંતેિ 
રાવણના બગીચાના ફૂલરો સફેદ નહીં, પણ લાલ હતા.ં આ જ હકીકત છે, કારણ કે હુ ં
પરોત ેતયા ંહાજર હતરો અન ેિેં પરોતે ત ેફૂલરો જરોયા હતા.ં
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આપણે જે ખરોટી પ્વચારસરણીને કારણે અને ખરોટી 
સિજણને કારણે હકીકતને હકીકત તરીકે જરોવા િાટે 
અસિથ્ણ છીએ, તેનુ ંમળૂ કારણ છે, આપણરો આંતદરક 

બરોજરો - આપણા સસંકારરો. 

આ કથા પ્વિષે એટલ ેહતી કે સવાિી રાિદાસ દદવય દ્રષ્ટથી સપંન્ન હતા. તઓે બીજા 
બધાની જેિ રાિાયણની િાત્ કથા જ નહતા કરતા, પરંત ુભગવદ ગીતાિા ંજે રીતે 
સજંય ેવણ્ણન કરુું હત ુ,ં તિે સવાિી રાિદાસ પણ ત ેબધુ ંતાદૃિ જરોતા જરોતા તેનુ ં
વણ્ણન કરતા ંહતા.ં અનભુપૂ્તની આવી ક્ષિતા હરોવાથી, આતિપ્વશ્ાસ સાથ ેસવાિી 
રાિદાસ ેહનિુાનજીન ેસિજાવરુ ંકે તેિન ેઆ પ્વગત કદાચ બરાબર યાદ નહીં હરોય, 
કારણ કે ફૂલરો તરો ખરેખર સફેદ જ હતા.ં 

"તરો ચાલરો આપણે આ બાબતની ખરાઈ ભગવાન શ્ી રાિ પાસ ેકરાવીએ," હનિુાને 
કહ્ુ ંઅન ેતઓે બનં ેઆકાિિાગગે શ્ી રાિ પાસ ેગયા. 

બનંનેા િતંવયરો સાભંળયા પછી ભગવાન શ્ી રાિે કહ્ુ,ં "િને િાફ કરજરો, પણ હુ ંતિારરો 
પ્વવાદ નહીં ઉકેલી િકંુ. તિ ેજાણરો છરો કે હુ ંત ેસિય ેતયા ંહાજર ન હતરો."

રાિ પાસથેી છટા પડ્ા પછી હનિુાન ેકહ્ુ,ં "ચાલરો સીતાજી પાસ ેજઈએ. તઓે ખાતરી 
પવૂ્ણક કહી િકિ,ે કે ફૂલરો લાલ જ હતા.ં"

તિેણે બનંએે સીતાજીને આ આ બાબત પ્વષ ેપછૂ્ુ ંઅને સીતાજીએ કહ્ુ ંકે, "સવાિી 
રાિદાસ સાચા છે. ફૂલરો શદુ્ધ સફેદ રંગના જ હતા.ં ત ેજરાય લાલ નહરોતા.ં "એવુ ંકેવી 
રીત ેહરોઈ િકે?" હનિુાનન ેઆશ્ચય્ણ સદહત પછૂ્ુ,ં "િેં િારી પરોતાની આંખરોથી જરોરુ ં
હત ુ,ં કે ફૂલરો લાલ હતા.ં"

"હા, તિન ેફૂલરો લાલ દેખાયા હતા,ં એ સાચુ ંછે," સીતાજીએ સિજાવરુ,ં "કારણ કે 
તયારે િન ેરાવણની બદંી તરીકે જરોઈને, તિારી દ્રષ્ટ ક્રોધથી રંગાઈ ગઈ હતી. તથેી 
તિન ેસફેદ ફૂલરો પણ લાલ રંગના દેખાયા ંહતા.ં"

હનિુાનજી ખબૂ જ ગસુસાિા ંહતા અન ેક્રોધે તિેની દ્રષ્ટ બદલી નાખી હતી. તિેને 
સફેદ ફૂલરો પણ ધગધગતા લાલ રંગના દેખાયા હતા. તઓે ક્ષણણક રીત ેિાયાની 
એટલ ેકે ભ્રિની અવસથાિા ંઆવી ગયા હતા અન ેતનેા કારણ ેતઓે વાસતપ્વકતાને 
બનાવટ અન ેઅવાસતપ્વકતાન ેહકીકત સિજયા હતા. ત ેસસથપ્ત ખાિીરકુત પ્વચારસરણીને 
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ભાવનાતિક સમપૃ્તઓનરો આ ભડંાર હવે તાજેતરની 
ઘટનાઓના આપણા અથ્ણઘટનને પણ તેને અનરુૂપ 
કરી દે છે. આ એવુ ંછે, જાણે કે આપણે રંગીન ચશિા ં

દ્ારા પ્વશ્ને જરોઈ રહ્ા ન હરોઈએ!

હર પળ કરોઈ ન ેકરોઈ અજાણી બાબતરો આપણી સિક્ષ આવતી હરોય છે, પરંત ુઆપણે 
એ બાબતનુ ંધયાન રાખવુ ંજરોઈએ કે તયા ંભ્રિણા પ્વકસે નહીં.

બાબજુી િહારાજ આ િાયાનુ ંકારણ જાણી ચકૂ્ા હતા. આપણે જે ખરોટી પ્વચારસરણીને 
કારણ ેઅને ખરોટી સિજણને કારણે હકીકતન ેહકીકત તરીકે જરોવા િાટે અસિથ્ણ છીએ, 
તને ુ ંમળૂ કારણ છે, આપણરો આંતદરક બરોજરો - આપણા સસંકારરો. 

સસંકારરો એ ભાવનાતિક રીત ેરિભાવિાળી અનભુવરોની એવી છાપરો છે, જે આપણી 
ચતેનાિા ંસિાપ્વ્ટ થઈ જાય છે અને આપણા અધ્ણજાગ્રત િનિા ંધરબાયેલી રહીને 
આપણા જીવન પર સકૂ્િ રિભાવ પાડ્ા કરે છે, જેના કારણ ેઆપણે આપણી વત્ણિાન 
વાસતપ્વકતાને ભતૂકાળના અનભુવરોના ચશિા ંિારફતે જરોઈએ છીએ. આપણી ભતૂકાળની 
લાગણીઓ અને પ્વચારવાની જૂની રીતભાત આપણી વત્ણિાન વાસતપ્વકતા પર હાવી 
થઇ જાય છે, જેના ંપદરણાિ ેવત્ણિાનની આપણી સિજ પક્ષપાતી બની જાય છે. 
ભાવનાતિક સમપૃ્તઓનરો આ ભડંાર હવ ેતાજેતરની ઘટનાઓના આપણા અથ્ણઘટનને 
પણ તને ેઅનરુૂપ કરી દે છે. આ એવુ ંછે, જાણ ેકે આપણે રંગીન ચશિા ંદ્ારા પ્વશ્ને 
જરોઈ રહ્ા ન હરોઈએ!

િન ે‘ધ પ્વઝાડ્ણ ઓફ ઓઝ’ વાતા્ણ યાદ આવ ેછે, જેિા ંઓઝ િહરેિા ંદરેક વસત ુલીલી 

કારણ ેઊભી થયેલી ખરોટી સિજણની અવસથા હતી.

એ જ રીત,ે ધારરો કે કરોઈ ભયભીત રિવાસી રાત્ ેએકલરો જતરો હરોય અન ેઅંધારાિા ંતનેે 
એક આણગયરો દેખાય, તરો ત ેતેન ેભતૂ સિજી લે છે  કે એક દરોરડાન ેસાપ સિજી લે 
છે. અનય કરોઈ િાણસ િરોડી રાત્ ેફરોન પર તનેા ઉપરી સાથ ેવાત કરી રહ્રો હરોય, તરો 
પણ તેની પતની એવુ ંિાની લ ેછે કે તનેરો પપ્ત બેવફા છે. બનં ેદકસસાઓિા,ં જે તે 
સિયની ખરી હકીકત જરોઈ િકાતી નથી, કારણ કે તે બાબતરોને ખરોટી પ્વચારસરણીના 
દફલટર એટલ ેકે આવરણ િારફત ેજરોવાિા ંઆવ ેછે. બનં ેસજંરોગરોિા ંિરૂઆતના તબકે્ 
કરોઈ એક એવી બાબત હરોય છે, જેના પ્વષ ેખબર નથી હરોતી, ત ેઅજ્ાત હરોય છે: જેિકે 
રિકાિનરો અજ્ાત સ્તરોત, દરોરડાની અજાણી ઓળખ, ફરોન પરની અજાણી વયસકત. આિ, 
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હરોવાનુ ંિાનવાિા ંઆવતુ ંહત ુ ં- પરંત ુતે િાત્ એક ભ્રિણા હતી. ઓઝ િહરે પણ 
અનય િહરેરોની જેવુ ંજ હત ુ.ં બધુ ંજ લીલા રંગનુ ંહરોય, તવેી ભ્રિણા જળવાઈ રહ,ે તવે ુ ં
કરવાિા ંઆવરુ ંહત ુ,ં કારણ કે િહરેના દરેક રહવેાસીન ેલીલા રંગના કાચવાળા ચશિા 
આપવાિા ંઆવતા, જે બધાએ હિંિેા પહરેી રાખવા પડતા હતા.ં રંગીન ચશિાએ 
તયાના રહવેાસીઓિા ંએક એવી ખરોટી છાપ ઉભી કરી હતી કે િહરે લીલા રંગનુ ંછે.

આ તરો એક વાતા્ણ હતી, પરંત ુઆપણા અસલ જીવનિા ંપણ આપણી દ્રષ્ટ એ જ 
રિકારે બદલાયેલી રહતેી હરોય છે. આપણા જીવનિા ંઆપણે જે પવૂ્ણગ્રહરોનરો અનભુવ 
કરતા હરોઈએ છીએ, તે તરો એનાથી પણ બદતર હરોય છે, કારણ કે ઓઝના પ્નવાસીઓની 
દ્રષ્ટ તરો િાત્ ચશિાની એક જરોડીન ેકારણ ેજ બદલાયેલી હતી, જયારે આપણી પાસે 
તરો ઘણા આવરણરો  (દફલટસ્ણ) છે, જે આપણી સિજન ેઅસપ્ટ બનાવી દે છે. ચશિા 
તરો સરળતાથી ઉતારી પણ િકાય છે, પરંત ુઆપણા આવરણ એટલા સખત રીતે 
જડાયલેા છે કે આપણરો આતિા તેન ેઆપણી ચતેના સાથ ેએક જીવનિાથંી બીજા 
જીવનિા ંપણ લઈ જાય છે. આપણે જે આ "ચશિા" પહરેીએ છીએ ત ેએક રંગના 
નથી, પરંત ુતનેા કાચ અનકેપ્વધ રંગની છાટં વાળા હરોય છે, જે તને ેલગભગ અપારદિ્ણક 
બનાવી દે છે. તદુપરાતં, આ દફલટસ્ણ (આવરણરો) ગિ ેતયારે આપણી જાણ બહાર જ 
રિગટ થઇ જાય છે. જયારે વાસતપ્વકતાનરો રિકાિ આપણી ચેતનાિા ંરિવિેતરો અટકી 
જાય છે, તયારે આપણે અંધકારિા ંએટલ ેકે એક રિકારના નરકિા ંજ જીવીએ છીએ.

સસંકારરોન ેકારણે આપણી સિજણ પર પવૂ્ણગ્રહનુ ંઆવરણ આવી જાય છે અને તેથી 
આપણે બધી વસતઓુન ેકા ંતરો સારી કે પછી ખરાબ તરીકે નક્ી કરી દેવા રિરેાઈએ 
છીએ. આપણે અમકુ વસતઓુન ેસુદંર અન ેઅમકુ વસતઓુને કદરૂપી ગણીએ છીએ; 
અમકુને પપ્વત્ અને અમકુન ેઅપપ્વત્ ગણીએ છીએ. આપણે એ હકીકત ભલૂી જઈએ 
છીએ કે પપ્વત્તા સવ્ણત્ છે, સુદંરતા સવ્ણત્ છે. આપણી આંખરોની જરોવાની રીત જ 
નક્ી કરે છે કે તે રૂપાળં છે કે કદરૂપુ.ં આપણે આપણી ત ેસિજને વાસતપ્વકતા પર 
ચઢાવી દઈએ છીએ. વાસતપ્વક પ્ન્પક્ષ દ્રષ્ટ બધી વસતઓુને –કરોઈપણ ઉિરેા કે 

 વાસતપ્વક પ્ન્પક્ષ દ્રષ્ટ બધી વસતઓુને –કરોઈપણ ઉિેરા 
કે બાદબાકી વગર કે પછી ભાવનાતિક સતરના ંકરોઈપણ 
પ્નણ્ણયરો કે અથ્ણઘટનરોને લાદ્ા વગર, તે જેવી છે, તેવી જ 
જુએ છે. જયારે તિાિ આવરણરો સિાપત થઈ જાય છે, 

તયારે "દ્રષ્ટ" રિગટ થાય છે અને આપણા ંિાસ્તરો આ શદુ્ધ 
દ્રષ્ટને "દિ્ણન" તરીકે ઓળખે છે.
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બાદબાકી વગર કે પછી ભાવનાતિક સતરના ંકરોઈપણ પ્નણ્ણયરો કે અથ્ણઘટનરોન ેલાદ્ા 
વગર, ત ેજેવી છે, તેવી જ જુએ છે. જયારે તિાિ આવરણરો સિાપત થઈ જાય છે, 
તયારે "દ્રષ્ટ" રિગટ થાય છે અને આપણા ંિાસ્તરો આ શદુ્ધ દ્રષ્ટન ે"દિ્ણન" તરીકે ઓળખે 
છે.

િરોટાભાગના લરોકરો દિ્ણનન ેતનેા િયા્ણદદત અથ્ણિા,ં એટલ ેકે પપ્વત્ વયસકતની એક 
ઝલક જરોવી, એવુ ંસિજે છે. ત ેસિય ેઘણા લરોકરોએ ભગવાન શ્ી કૃ્ણન ેતેિના ં
જીવનકાળ દરપ્િયાન જરોયા ંહિ,ે પરંત ુભાગયે જ કરોઈ પ્વરલાએ જ તિેન ેતેઓ જેવા 
હતા, તવેા જરોયા હિ.ે િરોટાભાગના લરોકરો દિ્ણનન ેતેના િયા્ણદદત અથ્ણિા,ં એટલ ેકે 
પપ્વત્ વયસકતની એક ઝલક જરોવી, એવુ ંજ સિજે છે. તરો ખરા અથ્ણિા ંતેિના દિ્ણન 
કરોન ેથયા હિ?ે આ વાત િન ેબાબજુીના એ પ્નવદેનની યાદ અપાવ ેછે કે, "િને 
િળવા ઘણા ંઆવ ેછે, પરંત ુકરોઈ િને ખરેખર (સાચા અથ્ણિા)ં જરોત ુ ંનથી."

ઘણા લરોકરો ભગવાન શ્ી કૃ્ણન ેનફરત કરતા હતા. િાત્ થરોડાક જ તિેન ેરિિે કરતા 
હતા. દુયયોધન ેતરો, "તઓે િાત્ એક જાદુગર જ છે," એવુ ંકહીન,ે તિેનુ ંઅપિાન કરુ્ણ 
હત ુ.ં અજુ ્ણન તિેની રિિસંા કરતરો હતરો, પરંત ુત ેિયા્ણદદત રીત ેતિેન ેએક પ્િત્ તરીકે 
જ જરોતરો હતરો. રાધાજીને કૃ્ણ રિતય ેઅપાર રિિે હરોવા છતા,ં તઓે તિેન ેસિગ્ર બ્રહાડંના 
ઈશ્ર તરીકેના પણૂ્ણ સવરૂપ ેજરોતા ંન હતા.ં જરોનાર દરેક વયસકતનરો દ્રષ્ટકરોણ અલગ 
અલગ હતરો. કરોઈએ સપંણૂ્ણ સતય જરોરુ ંનહરોત.ુ

આવુ ંએટલા િાટે હરોય છે કે દરેક વયસકત અલગ હરોય છે. કલપના કરી જુઓ કે આપણે, 
એટલ ે કે પ્વશ્ના અબજરો લરોકરો, સામદૂહક રીત ે કેટલી બધી છાપરો ધરાવીએ છીએ, 
આપણે આપણી સાથ ેએવા કેટલા બધા વલણરો લાવતા હરોઈએ છીએ કે પથૃવી પરના ં
આપણા ંસદહયારા જીવન દરપ્િયાન આપણ ેઅમકુ ચરોક્સ રીતે જ રિપ્તભાવ આપતા 
હરોઈએ છીએ! સાિાનય રીત,ે આના પદરણાિ ેિતભેદ અને કુસપં થાય છે.

આપણે હિંિેાથી આવા નહરોતા. મળૂભતૂ રીત ેદરેક ચેતના એકસિાન હતી. સવ્ણત્ 
વાસતપ્વકતાની પદરશદુ્ધ દ્રષ્ટ રહતેી. ખાિીરકુત પ્વચારરોના કારણ ેિતભદેરોનુ ંસર્જન 
થરુ ંઅન ેઆપણે આપણી પરોત-પરોતાની નાની નાની દુપ્નયાઓ બનાવવાનુ ંિરૂ કરુું. 
બાબજુી આપણી આ દુપ્નયાઓને ટાપઓુ તરીકે વણ્ણવ ે છે - એવા ટાપઓુ, કે જે 

આતિદિ્ણન િાટે િાનવીએ અહકંાર દ્ારા 
ભેગી થયેલી ખરોટી ઓળખરોને તયજવી પડિે. 
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એકબીજાથી દૂર દૂર, અલગ અલગ છટાછવાયા હરોય છે અન ે વયસકતગતતા વાળા 
અન ેઅહકંારથી રિરેાયલેા હરોય  છે. 

અહકંાર, તનેા મળૂ સવભાવ મજુબ સવ-કેનદ્રી જ હરોય છે અન ેપરોતાન ેટકાવી રાખવા 
ઈચછતરો હરોય છે. અહકંારન ેસૌથી િરોટરો ભય હરોય છે, પરોતાની ઓળખ નાિ પાિવાનરો. 
ત ેિારીદરક મતૃરનુ ેઅહકંારના મતૃર ુકરતા ંવધ ુસારંુ ગણે છે. સતત પરોતાના ંઅસસતતવિા ં
જ રાચતરો અહકંાર હિંિેા પરોતાન ેજ જરોવા ઈચછે છે, જાણ ે કે અરીસાિા ંપરોતાનુ ં
રિપ્તણબંબ જરોઈને પરોતાના ંઅસસતતવની ખાતરી કરવા ન િાગંતરો હરોય!

 હવ ેઅહકંારન ેજયારે પરોતાનુ ંકરોઈ સવરૂપ જ નથી, તયારે ત ેપરોતાન ેકેવી રીત ેજરોઈ 
િકે? તનેરો જવાબ એ છે કે બહારના, સિજી અન ેજાણી િકાય, તવેા સાિાનય પદાથયો 
જ તનેી ઓળખ હરોય છે. બાહ્ વસત ુતરફ ઈિારરો કરીન ેત ેજણાવતરો હરોય છે કે, "હુ ં
ત ેછ,ં" અન ેતેન ેસતંરોષ થાય છે. આ રીત,ે ત ેિન કે િરીર સાથ ેઅથવા સસંકૃપ્ત, 
ભાષા, સવાદ, સપંપ્તિ વગેરે જેવી િાનવીય િરીર-તતં્ બહારની બાબતરો સાથ ેપણ 
પરોતાની ઓળખ સથાપ્પત કરી િકે છે.

એક પત્નરો જવાબ આપતા,ં બાબજુીએ એકવાર લખરુ ંહત ુ:ં "તિ ેિહાપરુુષરોના(ંસતંરોના)ં 
દિ્ણન કરવા ઈચછરો, ત ેસારી વાત છે. પણ વધારે સારી બાબત તરો એ હિ ેકે તિે 
તિારા પરોતાના ંદિ્ણન કરવાનરો રિયતન કરરો." આતિદિ્ણન િાટે િાનવીએ અહકંાર 
દ્ારા ભગેી થયલેી ખરોટી ઓળખરોને તયજવી પડિ.ે પરંત ુઅહકંાર તનેી ખરોટી ઓળખ 
સાથ ેઘપ્ન્ઠ રીત ેજરોડાયેલરો હરોય છે. જયારે તેન ેલાગે છે કે તેની ઓળખ નાિ પાિિ,ે 
તયારે તે તેનરો રિબળ સાિનરો કરે છે. જયારે અહકંારની આ જૂઠી ઓળખ પર રિહાર 

અહકંારની ભપૂ્િિા ંરરોપાયેલા સસંકારના બીજ, 
વયસકતગત ભાગય રૂપી વકૃ્ષરો ને પ્વકસાવે છે. 

આપણા સસંકારરો આપણા હૃદયિાનંા ઈરાદાઓનુ ં
સર્જન કરે છે, જેને પણૂ્ણ કરવાનુ ંકાય્ણ િન કરે 
છે. િનના ંકાયયો અને તેનુ ંવલણ, વપૃ્તિઓ 

તરીકે ઓળખાય છે. તે પછી આપણી વપૃ્તિઓને 
કારણે આપણી રિવપૃ્તિઓ િરૂ થાય છે. આિ, 

વપૃ્તિ અને રિવપૃ્ત, એ સતવ, રજસ અને તિસના 
રંગરો પરૂી, આપણી પ્ત્ગણુાતિક રિકૃપ્તને ઘડે છે.
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થાય છે, તયારે તે (અહકંાર) આક્િક બની િકે છે. તિ ેજ તિારી જાતન ેપછૂી જુઓ 
કે જયારે તિારરો ધિ્ણ, તિારંુ રા્ટ્ર, તિારરો સમદુાય, તિારંુ કુટંુબ વગેરે જેવી બાબતરો 
કે જેને તિે તિારરો જ એક ભાગ સિજતા હરો, તવેી કરોઈ બાબતની ટીકા કરવાિા ં
આવ,ે તયારે તિન ેકેવુ ંલાગે? તયારે તિન ેજે લાગણી થાય છે, તનેી તીવ્રતા જ એ 
અહકંારના,ં તનેી પરોતાની ઓળખ સાથનેા ંઅતટૂ સબંધંની તીવ્રતા દિા્ણવ ેછે; જરો કે 
આ અહકંાર, એ સાચી ઓળખ પરનુ ંએક િહરોરંુ િાત્ છે.

િિતવવાળરો અહકંાર સપંનરો નાિ કરે છે. જયારે તિે સમહૂિા ંકાિ કરતા હરો, તયારે 
અનય લરોકરોની ઈચછા, તિારાથી અલગ રીતે કાય્ણ કરવાની હરોઇ િકે છે. જરો તિે તિારા 
જ પ્વચારરોનરો આગ્રહ રાખરો, તરો તિને અનય લરોકરોના રચનાતિક સચૂનરો પણ અંગત 
હિુલા જેવા લાગિ.ે કલપના કરરો કે જૂથિા ંદરેક વયસકત પરોતાનરો જ કક્રો ખરરો કરવાની 
કાય્ણિલૈી અપનાવે તરો! ત ેસજંરોગરોિા ંપદરણાિ કેવુ ંહિ!ે જયારે આપણી પરોતાની 
સિજવા િાટેની તૈયારી હરોય અને આપણે અહકંારની હુસંાત ુસંી ટાળીએ, તયારે અલગ-
અલગ દ્રષ્ટકરોણ હરોવા, એ સારી વાત છે.

જરો આપણી કાિ કરવાની િલૈી અહકંારી હરોય, તરો ત ેબાબત આપણને દદવય ઉજા્ણના 
વાહક બનાવવાના ગરુુજીના કાય્ણિા ંઅવરરોધરૂપ બની રહ ેછે. દદવય ઉજા્ણના રિવાહને 
આપણી અંદર જરો રિપ્તરરોધનરો સાિનરો કરવરો પડે, તરો ઘષ્ણણ ઉતપન્ન થાય છે. ધયાન 
દરપ્િયાન "ઝાટકરો" અનભુવવા જેવી બાબતરો, તતં્િા ંરિપ્તરરોધ હરોવાની પ્નિાની છે.

અહકંાર અન ેસસંકાર, એ બનં ેસાથીદારરો છે. આપણ ેજયારે ભાવનાતિક રીત ેરિપ્તભાવ 
આપીએ છીએ, તયારે સસંકારરો રચાય છે. આપણાિા,ં અહકંાર રિપ્તદક્યા કરનાર પદરબળ 
છે અને તે જ સસંકાર બનવાનુ ંકારણ છે. હવ ેઅહકંાર રિપ્તદક્યા કેિ કરે છે? જયારે 
અહકંારની ઓળખન ેરિરોતસાહન િળે તેવી કે પછી તનેી ઓળખ ન્ટ થાય તવેી િક્તા 
ઊભી થાય છે, તયારે ત ેરિપ્તભાવ છે. આ રિપ્તભાવ પસદં અથવા નાપસદંના સવરૂપિા ં
આવ ેછે. ત ેરિપ્તભાવિા ંઉતપન્ન થતી સકારાતિક અથવા નકારાતિક લાગણી, પછી 
એક છાપ બની જાય છે.

સસંકારરો પણ અહકંારના સરૂિા ંસરૂ પરૂાવીને, એ વસતઓુ તારવી કાઢે છે, જે અહકંારની 
ઓળખરૂપ હરોય છે. ત ેપછી અહકંાર અન ેસસંકાર, બનં ેસાથ ેિળીન ેિાયાનુ ંસર્જન 
કરે છે, જેનાથી આપણી દ્રષ્ટ અવરરોધાય છે અને આપણને સતય ધ ૂધંળં દેખાય છે. 

અહકંારની ભપૂ્િિા ંરરોપાયલેા સસંકારના બીજ, વયસકતગત ભાગય રૂપી વકૃ્ષરો ને પ્વકસાવે 
છે. આપણા સસંકારરો આપણા હૃદયિાનંા ઈરાદાઓનુ ંસર્જન કરે છે, જેન ેપણૂ્ણ કરવાનુ ં
કાય્ણ િન કરે છે. િનના ંકાયયો અને તને ુ ંવલણ, વપૃ્તિઓ તરીકે ઓળખાય છે. ત ેપછી 
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આપણી વપૃ્તિઓન ેકારણ ેઆપણી રિવપૃ્તિઓ િરૂ થાય છે. આિ, વપૃ્તિ અન ેરિવપૃ્ત, એ 
સતવ, રજસ અન ેતિસના રંગરો પરૂી, આપણી પ્ત્ગણુાતિક રિકૃપ્તન ેઘડે છે.

આપણા ંસવભાવના ગણુરો અનસુાર આપણે કેટલીક રિવપૃ્તિઓનુ ંપનુરાવત્ણન કરતા ં
રહીએ છીએ. ખાણીપીણીના િરોખીન લરોકરો વારંવાર રેસટરોરાિંા ંજિવા જાય છે. દદરયાના ં
િરોજા ંપર સદફિંગ કરનાર હિંિેા દદરયાિા ંજયા કરે છે. પ્સનેિાના િરોખીન લરોકરો વારંવાર 
પ્સનેિા જરોવા જાય છે. આવી રિવપૃ્તઓન ેકારણ ેઅમકુ ખાસ રિકારના ંસસંકારરો બને 
છે, જે દરેક વયસકત િાટે અલગ અલગ હરોય છે. ભવરોભવ થતી રહતેી અપ્વરત રિવપૃ્તિઓ 
અન ેસસંકારરોનરો સચંય, આપણા સવભાવન ેવધારે ને વધારે દ્રઢ કરે છે. આન ેજ આપણે 
રિારબધ (પ્નયપ્ત) કહીએ છીએ.

આપણે પરોતે આપણા રિારબધના(ંપ્નયપ્તના) પ્નિા્ણતા તરો છીએ જ પરંત ુતે ઉપરાતં, 
એક દદવય પ્નયપ્ત પણ હરોય છે - એક એવુ ંભાગય કે જે ફકત તયારે જ સાકાર થઈ િકે 
છે, જયારે આપણે આપણી પરોત-પરોતાની અલગ અલગ દુપ્નયાન ેઓગાળી નાખીએ 
અન ેઆપણી પરોતાની વયસકતગતતાને પ્વસર્ર્જત કરી દઈએ. 

��ૃિત

�ારબ્ધ

��િૃ��િૃ�
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આ ઉદે્શય િાટે જ િહાન ઋપ્ષ પતજંણલએ યરોગનરો િાગ્ણ સચૂવયરો છે, જેના દ્ારા આપણે 
ત ેવપૃ્તિઓનુ ંિિન કરી િકીએ છીએ, જે અનયથા આપણા ભાગયની રચના પરોતાની 
રીત ેજ કરતી રહ ેછે અન ેઆપણને િાયાના ચક્રિા ંસતત ફરતા રાખ ેછે. આ જ 
એ હતે ુછે કે જેના િાટે પજૂય બાબજુીએ આપણી વપૃ્તિઓને ટકાવી રાખતા સસંકારરોને 
દૂર કરવાની પદ્ધપ્તઓ રિયરોજી હતી. ણચત ્વપૃ્તિ પ્નરરોધ એ એક અથ્ણિા ંયરોગની અવસથા 
જ છે. આપણી વપૃ્તિઓન ેઉતિજેન આપતા રહવે ુ,ં એ ક્ારેય આપણા િાટે િદદરૂપ 
નહીં હરોય અન ેતથેી જ તે યરોગ નથી, પણ અ-યરોગય છે.

કિનસીબ,ે અહકંાર પરોતાના ંસર્જનને હિંિેા ટકાવી રાખવાની વપૃ્તિ ધરાવ ેછે અન ેતે 
સર્જનને તે વપૃ્તિ, રિવપૃ્તિ, રિકૃપ્ત અને રિારબધ તરીકે ઓળખાવે છે. આને લીધે બદલાવ 
મશુકેલ બને છે. પ્રિય ચારીજી કહતેા હતા કે મખૂ્ણન ેપરોતાની ભલૂરોનરો ખયાલ પાછળથી 
જ આવ ેછે; બદુ્દ્ધિાળીન ેતેનરો ખયાલ ભલૂરો કરતી વખતે આવ ેછે, અન ેિાણી વયસકતને 
ભલૂરોનરો ખયાલ પહલેથેી જ આવી જાય છે અને ત ેતને ેટાળે છે.

પરોતાની ભલૂરો દેખાતી હરોવા છતા,ં જે વયસકત જીદપવૂ્ણક પરોતાના કાયયો સાચા જ હરોવાનરો 
આગ્રહ રાખ ેએનુ ંઆપણે શુ ંકરીશુ?ં આવી વયસકતિા ંકેવી રીત ેબદલાવ આવી િકે? 
જયારે કરોઈ પરોતાના પ્નિા્ણણિા ંજ વયસત હરોય, તયારે તે પરોતાના પ્વલયન િાટે શુ ંકરી 
િકે? શુ ંતાબંાનુ ંકદી સરોનાિા ંરૂપાતંરણ થત ુ ંહિ?ે આનાથી કદાચ એ પણ સિજાય 
છે કે આપણે િા િાટે આપણી જાતને બદલવાિા ંતદ્ન પ્ન્ફળ જઈએ છીએ. આનાથી 
એ પણ સિજી િકાય છે કે બાબજુીએ દિા્ણવલેી તે્વીસ વત ુ્ણળરોની આકૃપ્તિા ંઅહકંારના 
વલયરો િાયાના વલયરોને ટેકરો િા િાટે આપે છે.

સહજ િાગ્ણ આપણને જીવનિૈલીનુ ંકૌિલય રિાપત કરવા િાટેની આંતદરક તાલીિ 
આપ ેછે, જે આપણન ેસસંકારરો પદેા કયા્ણ પ્વના ઉિદા કાયયો કરવા દે છે. સસંકારરોનરો 
ભાર દૂર કરવરો સરળ છે. દદવસ દરપ્િયાન એકઠા થયલેા સસંકારરો સાજંની સફાઇ દ્ારા 
દૂર કરવાિા ંઆવ ેછે. રિપ્િક્ષક સાથનેી વયસકતગત બેઠકરો દરપ્િયાન આ જનિના 
ભતૂકાળના સસંકારરોની સફાઈ કરવાિા ંઆવ ેછે. અગાઉના જનિરોના સસંકારરો ભડંારા 
દરપ્િયાન, સમહૂ સતસગં દરપ્િયાન કે ગરુુજીની ભૌપ્તક હાજરીિા ંદૂર કરવાિા ંઆવે 
છે અને જરો અભયાસી સિપ્પપિત હરોય અન ેલયવસથાિા ંરહતેરો હરોય, તરો ત ેસસંકારરો 
(ગરુુજીની ભૌપ્તક હાજરી પ્સવાય પણ) ગિે તયારે દૂર થઈ િકે છે.

સસંકારરોની રચના અટકાવવી એ િરોટરો પડકાર છે. આ દુનયવી જીવન દરપ્િયાન છાપરો 
બનતી અટકાવવી, એ કરોલસાની ખાણિા ંરહવેા છતા ંકરોલસાની રજકણરોથી બચતા 
રહવેા જેવુ ંછે કે પછી વરસાદી તરોફાનિા ંચાલતી વખત ેભીના થવાથી બચવા જેવુ ં
છે. આપણે વરસાદન ેટાળી િકતા નથી, પરંત ુરેઈનકરોટ પહરેીન ેઆપણને પરોતાને 
ભીના થવાથી બચાવી િકીએ છીએ. િન અને હૃદય િાટે "રેઈનકરોટ" તરીકે કાય્ણ કરી 
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પજૂય બાબજુી િહારાજની
૧૨3િી જનિજયતંી રિસગેં

૨૯ અને ૩0 એપ્રિલ, ૧ િે ૨0૨૨

િકે તવે ુ ંશુ ંછે, કે જેથી તઓે ભાવનાતિક અિાપં્ત દરપ્િયાન પણ તનેાથી અણલપત 
રહ?ે તે છે, ઈશ્ર િાટેના રિિેથી તરબરોળ એવા સતત સિરણનરો રક્ષણાતિક પરોિાક. 
સતત સિરણ એ એક પ્વિષે રિકારનુ ંદફલટર છે, ત ેગાળવાનુ ંકાિ કરે છે. આપણી 
ચતેના પર, છાપના ડાઘા ંલાગે, ત ેપહલેા ંજ સતત સિરણ ત ેછાપને ગાળી દે છે. 
નમ્રતાની રક્ષણાતિક છત્છાયા હઠેળ, સતત સિરણ અહકંારને ગાળી દે છે અને 
પવૂ્ણગ્રહથી આપણને બચાવે છે, જેથી દદવય લક્ય સતત આપણી નજર સિક્ષ રહ ેછે. 
આપણી અનભુપૂ્તનરો દ્રષ્ટકરોણ જરો આપણા ંસર્જનહાર રિતયનેા રિિેિા ંહૃદયપવૂ્ણક ડબૂલેરો 
રહ,ે તરો સાસંાદરક અન ેિાયાપણૂ્ણ બાબતરો પણ દદવય અને અદ્ભુત બની રહ ેછે. જરો 
ઈશ્ર દદવય છે, તરો તનેી રચના પણ દદવય છે કારણ કે ‘સ્તરોત’ અન ેતેની નીપજ, બનંે 
એક જ છે. બધુ ંજ દદવય બની જાય છે.

રિિે અન ેઆદર સદહત,
કિલિે


