
  

ઈ�રને  �ુ ંઅપર્ણ કરવામા ં�વનની સાચી સાથર્કતા છે? 

                             બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લચદં્ર શાહ (નડ�આદ) : (M) 9825892710 

              ઈ�રની �ૃપા તેના આશીવાર્દ આપણા ં

ઉપર બન્યા રહ� તે માટ� 

આપણે સામાન્ય ર�તે 

આપની આસ્થા પ્રમાણે તેને 

યાદ કરવાનો ક� પ્રાથર્ના 

કરવાનો, ��ુ પાઠ 

કરવાનો, સ્�ળૂ વસ્�ઓુ�ુ ં

દાન કરવાનો ક� અન્ય 

�ક્રયાકાડં કરવાનો પ્રયાસ 

કર�યે છ�એ. તેને ઘ�ુ ં બ�ુ ં અપર્ણ કરવાનો ક� 

ચઢાવવાનો પણ પ્રયાસ કર�એ છ�યે. ��ુ-પાઠ 

દરમ્યાન પાણી, �લ, ફળ, ચોખા, ��ૂપો વગેર� 

ચઢાવીએ છ�એ. તન-ધન પણ અપર્ણ કર�એ છ�એ. 

પરં� ુઆપણે આ બ�ુ ં� કાઇ  અપર્ણ કર�એ છ�એ 

ક� ચઢાવીએ છ�એ તે �ુ ંઆપ�ુ ંછે? � કાઇ આપણે 

આપીએ છ�એ તે બ�ુ ં તો તે�ુ ં જ છે અને તેને જ 

આપે�ુ ં છે. તેને આપ�ુ ં જ આપણે તેને પા� ં

આપીએ છ�એ. � એ�ુ ં જ છે એને જ આપે�ુ ં છે 

તેને આપણે અપર્ણ કર�એ , તેમા ંઆપણી કઈ મોટ� 

િવશેષતા છે ક� સાથર્કતા છે?  

              વાસ્તવમા ં� તે�ુ ં નથી તેને આપે�ુ ં

નથી પણ મા� છે ક� મ� અ��ત કર��ુ ંછે તે�ુ ંકાઈંક 

�ુ ંઅપર્ણ ક�ંુ તો �વન સાચા અથર્મા ંસાથર્ક બને. 

ઈ�ર સ્વય ંપણ આ�ુ ંજ ઇચ્છે છે. આપણે શોધ�ુ ં

પડશે ક� માર� પાસે એવી કઈ વસ્� ુછે � તેણે મને  

આપેલી નથી. પરં� ુમાર� છે, મ� અજ�ત કર�લી છે. 

જો આપણે થો�ુ ં �તરદશર્ન કર��ુ ં તો ખ્યાલ 

આવશે ક� એક વસ્� ુ એવી છે ક� � પરમાત્માની 

નથી તેમજ પરમાત્માએ આપણને આપી નથી. અને 

તે છે કતાર્ભાવ. “�ુ ંકઈ કર� રહ્યો �”ં નો ભાવ. આ 

ભાવ આપણને પરમાત્માએ આપેલ નથી. આપણે 

સ્વય ં તેને અ��ત કરલો 

ભાવ છે. એવો અહકંાર ક� �ુ ં

ક�ુ ં કર� રહ્યો � ં એ 

માનવીના મગજની 

પોતાની ઉપજ છે. આવા 

‘�ુ’ં પણાના તેમજ ‘મ�’ 

પણાના ભાવને અને તેને 

કારણે ઉત્પ� થયેલા 

અહકંારને �યા ં�ધુી ઈ�રને સમપર્ણ નથી કય� ત્યા ં

�ધુી િવશેષ કોઈ પ્રા�પ્ત ન થઈ શક�. એટલે આપણે 

ત્યા ં કહ�વા�ુ ં છે “�ુ ં ક�ંુ �ુ ં ક�ંુ એજ અજ્ઞાનતા – 

શકટનો  ભાર �મ �ાન તાણે.”  

               સમગ્ર ગીતાનો પણ સાર �પમા ંકોઈ 

�ળૂ સદં�શ હોય તો તે એજ છે ક� કમર્નો ત્યાગ નહ� 

ક� કમર્ સન્યાસ નહ� પરં� ુ કતાર્ભાવનો, મ� કયાર્ના 

ભાવનો ત્યાગ કર. વાસ્તવમા ં આ ��ૃષ્ટ �પી 

રંગમચં પર ખેલાઈ રહ�લા આ અના�દ અિવનાશી 

િવ�નાટકમા ં આપણે સૌ મ�ષુ્ય આત્માઓ  

િવ�નાટકના એક્ટસર્ છ�એ. િવ�નાટકનો મારો પાટર્ 

પણ મને ઈ�ર� જ આપેલો છે. વાસ્તવમા ં જોઈએ 

તો �ુ ં ક�ુ ં કરતો નથી પરં� ુ ઈ�ર માર� પાસે  

કરાવી રહયો  છે. એટલે તો આપણે ઈ�રને કરન  

કરાવનહાર કહ�એ છ�એ. આ સદંભર્મા ં આપણામા ં

ઉત્પ� થયેલો કતાર્ભાવ એ એક ભ્રમ છે.                    

              આ કતાર્ભાવ ઉત્પ� થવાના �ળૂમા ં

આપ�ુ ં દ�હભાન છે. વાસ્તવમા ં આપણે છ�એ એક 

અિત ��ૂમ ચૈતન્ય શ�ક્ત આત્મા પરં� ુ આપણે 

આપની �તને શર�ર માની બેઠા. પાચં જડ તત્વો�ુ ં



  

બને�ુ ંઆ શર�ર નાશવતં છે. � �ુ ંનથી પરં� ુઆ 

પાચં તત્વોના બનેલા સ્�ળૂ  શર�રનો �ુ ં આત્મા 

મા�લક �.ં મગજના ક�ન્દ્ર�બ��ુ અથાર્ત ��ુૂટ�ની 

વચ્ચે �ુ ં �બ��ુ�પ આત્મા �બરાજમાન થઈ આખા 

શર�ર�ુ ંસચંાલન ક�ંુ �.ં શર�ર એક રથ સમાન છે. 

�ુ ંઆત્મા તેનો ચાલક–રથી �.ં મા� શર�ર નાશવતં 

છે પરં� ુ �ુ ં આત્મા અજર અમર અિવનાશી �.ં 

જન્માતંર� આ વાસ્તિવકતાની  િવસ્�િૃતના કારણે 

આપણામા ં દ�હભાન ઉત્પ� થ�ુ.ં �ને કારણે 

આપણામા ં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર �વા 

િવકારો ઉત્પ� થયા � વાસ્તવમા ંઆપણે અ��ત 

કર�લા છે, � કોઈ ઈ�રની દ�ન નથી. એટલે ઈ�રને 

અપર્ણ કરવા યોગ્ય કાઇં હોય તો તે દ�હભાનથી 

ઉત્પ� થયેલો કતાર્ભાવ ક� �ુ ં પણાના ભાવથી 

ઉત્પ� થયેલા આ િવકારો છે. જો આપણે સાચે જ 

ઈ�રની �ૃપા ઇચ્છતા હોઇએ તો માનવ �તના 

મહા �ુશ્મન સમાન, આ િવકારોને  ઈ�ર અપર્ણ 

કરવા જોઈએ,  તેમાજં આપ�ુ ંમગંળ સમયે�ુ ંછે.  

           આપણે ઈ�રને અનેક પ્રકારના �ષુ્પો 

અપર્ણ કર�એ છ�એ પરં� ુ ઈ�ર કયા �ષુ્પો�ુ ં

અપર્ણ ઇચ્છે છે તે �ગે આપણા ંશા�ોમા ંએક બોધ 

કથા છે. એક વાર ભગવાનના એક પરમ ભક્તે 

ભગવાનને �છૂ�ુ ં ક� હ� ભગવન  માર� પાસે અનેક 

પ્રકારના �ષુ્પો છે. �લુાબ છે, ચપંો છે. પા�ર�ત 

છે. મને જણાવો ક� આપને  ક�ુ ં�ષુ્પ પસદં છે � 

થી �ુ ં તે આપને અપર્ણ કર� શ�ંુ. ઈ�ર જવાબ 

આપે છે મને આ બધા �ષુ્પો નથી જોઈતા પરં� ુ� ુ ં

આપવા ઇચ્છતો હોય તો મને આ આઠ �ષુ્પો 

અપર્ણ કર:  

अ�हसंा प्रथमम ्पुष्पं, पुष्पं इिन्द्रय �नग्रह: 

सवर्भूत दया पुष्पं , �मा पुष्पं �वषेषत: 

�ान पुष्प ंतप पुष्पं शां�त पुष्पं तथवै च  

सत्यं अष्ट �वध ंपुष्पं, �वष्णो: प्र�त करम भवेत ् 

             અથાર્ત અ�હ�સા પ્રથમ �ષુ્પ છે. અન્ય 

�ષુ્પો છે ઇ�ન્દ્રયો પર�ુ ં િનયતં્રણ, દર�ક પ્રત્યે દયા 

ભાવ, િવશેષ �પે ક્ષમાભાવ, જ્ઞાન, તપ, શાિંત �પી 

�ષુ્પો અને આઠ�ુ ંસત્ય �પી �ષુ્પ મને અપર્ણ કર . 

એટલે  આપણે જો આપ�ુ ં સ્વમગંલ તેમજ સવર્�ુ ં

મગંલ ઇચ્છતા હોઈએ તો િવકારોના ત્યાગની  સાથે 

સાથે ઉપરોક્ત �ષુ્પો પણ અપર્ણ કર�એ.   

             ખાસ કર�ને �યાર� વતર્માન કળ�ગુી  

ઘોર �ધકારના સમયે પરમાત્મા પોતે, ગીતમા ં

પોતે જ આપેલા વચન અ�સુાર, બ્રહ્માના તનમા ં

અવતરણ કર� ��ુા છે ત્યાર� આ�ુ ં મહત્વ �બૂ 

વધી �ય છે. વતર્માન સમયે પરમાત્મા સૌ મ�ષુ્ય 

આત્માઓને જ્ઞાન તેમજ યોગની િશક્ષા આપી એક 

નવી દ�વી �ુિનયાની સ્થાપના�ુ ં કાયર્ કર� રહ્યા છે. 

આપણા ં સૌની પાસે તેઓ ઇચ્છ�  રહ્યા છે ક� �  

જ્ઞાન �પી યજ્ઞ મે સ્થાપેલો છે  તેમા ં પાચં 

િવકારોની આ�ુિત આપશો તો તેમા ંતમાર� આત્મા�ુ ં

કલ્યાણ-મગંળ સમયે�ુ ં છે. આપણે સ્�ળૂ �પમા ં

ઘણા ં યજ્ઞો કરતા આવ્યા છ�એ. �મા ં અનેક 

મતં્રોચ્ચારણ સાથે અનેક પ્રકારના પદાથ�ની આપણે 

આ�ુિત આપતા આવ્યા છ�એ. પરં� ુ હવે ઈ�ર 

ઇચ્છ� રહ્યો છે ક� હ� માનવ � ુ ંહવે કતાર્ભાવનો ત્યાગ 

કર� મારા  દ્વારા સ્થાિપત આ જ્ઞાન યજ્ઞમા ં કામ 

સ્વાહા, ક્રોધ સ્વાહા, મોહ સ્વાહા, અહકંાર સ્વાહા 

સ્વાથર્ સ્વાહા ઈષાર્ સ્વાહા દ્વષે સ્વાહા કર� તેની 

આ�ુિત આપ તેમા ં જ તા�ંુ શે્રય તેમજ કલ્યાણ 

સમાયે�ુ ંછે.   

            ------- ૐ  શાિંત ------ 


