
�દ છોડો – �ખેુથી �વો અને �વવા દો 
                                   બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લ્લચદં્ર શાહ : (મો) 9825892710 
          આ� વ્ય�ક્તમા ં �દ કરવાના તેમજ 
પોતાની વાતને િસધ્ધ કરવાના સસં્કારમા ંઉ�રો�ર 
��ૃધ્ધ થઈ રહ� હોય તેમ લાગે છે. � 
ર�તે આ� િવ� અનેક પ�રવા�રક, 
સામા�જક ,આિથ�ક, રાજક�ય તેમજ 
અન્ય સમસ્યાઓનો તેમજ સઘંષ�નો  
સામનો કર� ર�ુ ં છે તેની પાછળ 
વ્ય�ક્તના આ �દ કરવાના તેમજ પોતે રાઇટ છે 
તે�ુ ંિસધ્ધ કરવાના સસં્કાર જ મહદ�શે જવાબદાર 
છે. �વુાનોમા ંઅને ખાસ કર�ને ટ�ન એજસર્મા ંઆ� 
આ�ુ ંપ્રમાણ વધાર� જોવા મળે છે. �દ�ુ ંબી�ુ ંનામ 
એટલે હઠાગ્રહ. હઠાગ્રહને કારણે માણસ પોતા�ુ ં
�વન તો અશાતં, તણાવ�ણૂર્ તેમજ સઘંષર્મય 
બનાવે છે પરં� ુ બી�ના �વનને પણ અશાતં, 
તનાવગ્રસ્ત,  તેમજ �ુ:ખમય બનાવી દ� છે.  નથી 
તો પોતે શાિંતથી �વતો ક� નથી અન્યને શાિંતથી 
�વવા દ�તો. આ ઉપરાતં �દને કારણે સબંધંો 
બગડ�, સ્વાસ્થ્ય બગડ�, મનની પ્રસ�તા �મુાવીએ, 
કોઈને ના ગમીએ, એકલા પડ� જઈએ વગેર� 
પર�ણામો ભોગવવા પડ� છે.  

        આપણી પૌરા�ણક કથાઓમા ં �દ યા 
હઠાગ્રહને કારણે ક�વી સમસ્યાઓ સ�ર્ઈ તેનાથી 
આપણે સૌ વાક�ફ છ�એ. મોહવશ, સ્વાથર્વશ ક�ક�ઈએ 
પોતાના �તુ્ર ભરત માટ� રા�ય માગ્�ુ ંએટ�ુજં નહ� 
પણ રામને ચૌદ વષર્નો વનવાસ કરવાની માગંણી  
કર�. ક�ક�ઇને અનેક દ્વારા અનેક ર�તે સમ�વવાનો 
પ્રયત્ન કરવામા ં આવ્યો . તેને એમ પણ 
સમ�વવાનો પ્રયત્ન કય� ક� ભલે ભરત રાજગાદ� 
પર બેસે પરં� ુરામને વનવાસ શા ંમાટ�? પરં� ુતે 
એકની બે ના થઈ અને પોતાની �દ ના છોડ�. આ 
હઠાગ્રહને કારણે આખા રામાયણ�ુ ં સ�ન થ�ુ.ં 
રા� દશરથ મોતને ભેટ�ા. રામની સાથે સીતા 
તેમજ લ�મણને પણ વગર વાકં� સ� ભોગવવાનો 
વારો આવ્યો. �તે તે પોતે તો શાિંતથી �વી ન 
શક�,પરં� ુ  ભરતને, રામને,લ�મણને, સીતાને 
તેમજ સમગ્ર પ્ર�ને પણ શાિંત થી �વવા ન દ�ધા.ં 

રામાયણમા ંજ �જદ�ુ ંબી�ુ ંઉ�મ દ્રષ્ટાન્ત સીતા�ુ ં
છે.  વનમા ં સોનેર� �ગૃને જોઈ સીતા તેનાથી 

આકિષ�ત થઈ. તેને તે �ગૃની 
ખાલમાથંી કં�કુ� બનાવીને પહ�રવાની 
ઇચ્છા થઈ અને રામને �ગૃને માર� 
ખાલ લાવવા �દ કર�. રામે તેમ ન 
કરવા �બૂ સમ�વી. પરં� ુ ન માની 

અને �તે �ુ ંપ�રણામ આવ્�ુ ંતે આપણે સૌ �ણીએ 
છ�એ. પોતે �ુ:ખી થઈ અને રામ લ�મમણને પણ 
�ુ:ખી કયાર્. આ પ્રકારના �ીહઠ,બાળહઠ તેમજ 
રાજહઠના અનેક દ્રષ્ટાતંો ઇિતહાસ તેમજ સા�હત્યમા ં
પ્રિસધ્ધ છે.    

         મોટાભાગના લોકો  અ�ભુવી રહ્યા  છે ક� 
આજની નવી જનર�શનના બાળકોમા ંપણ  �દ�ુ ં
પ્રમાણ વધ�ુ ં�ય છે. �ણે �દના સસં્કાર લઈને 
જ જન્મ્યા ના હોય! વ� ુપડતો ભૌિતક અ�ભગમ, 
મા-ંબાપનો બાળકો પ્રત્યેનો વ� ુપડતો મોહ તેમજ 
પાણી માગ્�ુ ં ને �ૂધ આપવાની �િૃ�, બાળકોની 
યોગ્ય પરવર�શમા ં ખામી વગેર� તેના માટ� 
કારણ�તૂ હોય તેમ લાગે છે. બાર પદંર વષર્ના 
બાળકોને સ્�ટૂર ક� બાઇક ચલાવવાની �દ કરતા 
આપણે જોયા છે. તેમની �દ સતંોષતા મા-ંબાપને 
ક�વા પ�રણામ ભોગવવા પડ� છે તેનાથી પણ 
આપણે વાક�ફ છ�એ. ઘરમા ં વારંવાર વસ્� ુ માટ� 
ઝગડતા બાળકોને આપણે જોઈએ છ�એ. 
ટ�નએજસર્ને મોબાઇલ અપાવતા તેના ક�વા માઠંા 
પ�રણામો આવે છે તે આપણે �ણીએ છ�એ. આ 
બધા ં માટ�  પણ મહદ�શે બાળકોનો હઠાગ્રહ જ 
કારણ�તૂ છે.       

�દ ના સસં્કારના પ�રવતર્ન માટ� �ુ ંકરશો? 

1. �દ કર� પકડ મારતા ંપહ�લા ંબી�ને 
ધીરજ�વૂર્ક સાભંળવાની તેમજ 
સમજવાની ક્ષમતા ક�ળવીએ 

2. આપણે હમેશા ંસાચા જ હોઈએ એ�ુ ંન 
હોઈ શક�. આ વાતને આપણે સમ� 



લેવી જોઈએ અને સત્ય વાતનો સ્વીકાર 
કરવો જોઈએ;.   

3. આપણો કોઈ �હતેચ્� આપણને કઈક 
સમ�વી રહ્યો હોય તો તેનામા ંિવ�ાસ 
રાખી સમજવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.  

4. �દ કરવાથી ક� િસધ્ધ કરવાથી ક્ષ�ણક 
અહભંાવ પોષતો હોય છે, �ંુકાગાળા નો 
લાભ થઈ શક� છે, કદાચ તમારો સ્વાથર્ 
પણ સતંોષાતો હશે. પરં� ુલાબેં ગાળે 
ક�ટલી મોટ� �કમ્મત �કૂવવી પડશે તેનો 
આપણને ખ્યાલ નથી.   

5. �દ કરવાથી આપણને ક�ટ�ુ ં�કુશાન 
થઈ ર�ુ ં છે તેનો �દાજ કાઢ�એ. 
�દના સસં્કારને કારણે પ�રવારમા ં
તેમજ સમાજમા ં જો માર� છાપ એક 
�દ્દ� વ્ય�ક્ત તર�ક� ઊભી થશે તો માર� 
પ્રિતષ્ઠાને 
ક�ટ� ુ ં�કુશાન થશે તેમજ  �ુ ંક�ટલાનંી 
નફરતનો ભોગ બનીશ તેનો િવચાર 
કરવો જોઈએ. 

6. કોઈ �શુ્ક�લીનો સામનો કરતા ં હોઈએ 
તો બી�ની મદદ લેવામા ંક�ુ ંજ ખો�ંુ 
નથી. �વન અરસ-પરસ ના સાથ અને 
સહયોગથી જ ચાલ�ુ ં હોય છે. માટ� 
સહયોગ લો અને સહયોગ આપો. 

7. તણાવ, વ્યગ્રતા, ઈષાર્, �ચ�તા, નફરત, 
��ુુતાગ્રિંથ �વી નકારાત્મક 
મનો�િૃ�ઓથી �ૂર રહ�વાનો પ્રયાસ 
કર�એ                                             

8. �દ્દ� વ્ય�ક્ત પોતે તો અનેક માનિસક 
િવ�ૃિતઓથી પીડાતી જ હોય છે પરં� ુ
અન્યને પણ અનેક ર�તે �ુઃખી તેમજ 
અશાતં કર� દ�તી હોય છે. 
 

 

 

 

 

 

�દના સસં્કારના પ�રવતર્નનો સચોટ 
ઉપાય - રાજયોગનો અભ્યાસ: 

             વાસ્તવમા ં �દના સસં્કાર એ માનવ 

�તના �ુશ્મન સમાન પાચં િવકારો - કામ ,ક્રોધ ,

લોભ ,મોહ અને અહકંારમાના કોઈપણ િવકારને 

વશી�તૂ થવાને કારણે ઉત્ત્પન થાય છે. તેમા ંપણ 

અહભંાવ, ઈષાર્, વહ�મ, વેરઝેર સૌથી વધાર� 

જવાબદાર છે.  આ િવકારો એક બી� સાથે એવા ં

વણાયેલા છે ક� જયા ં �ધુી વ્ય�ક્ત આ પાચેંય 

�ુશ્મનોથી �કુ્ત થવાનો પ્રયાસ ન કર� ત્યા ં�ધુી 

�ણૂર્ �પે �દથી �કુ્ત થ�ુ ંસભંવ નથી.  િવકારોની 

ઉત્પિ��ુ ં કારણ છે દ�હભાન ક� દ�હ અ�ભમાન. 

રાજયોગ એક એવી િવદ્યા છે ક� � આપણને દ�હ 

અ�ભમાનથી �કુત કર� આત્મિન�યી બનાવે છે. 

�મ �મ આપણે રાજયોગનો અભ્યાસ કરતા જઈએ 

છ�એ ,તેમ તેમ આપણા પરથી બધા ંજ િવકારોની 

પકડ ઢ�લી થતી �ય છે .સાથે સાથે �દથી �કુત 

થવા  માટ� જ�ર� એવા �ણુો તેમજ શ�ક્તઓ ,�વા ં

ક� શાિંત ,�ત�ુર્ખતા ,પે્રમ, સ�હષ્�તુા,ધીરજ, 

સમાધાન , સમાવવાની શ�ક્ત, અ��ુલૂન 

સાધવાની શ�ક્ત વગેર�નો િવકાસ થાય છે. 

આત્મ�ચ�તન  આત્મદશર્ન, આત્મિવશ્લેષણ  દ્વારા 

સકારાત્મક અ�ભગમ ઊભો થાય છે �  સ્વયનંી 

�ત�રક સ�ંષુ્ટતા અને પ્રસ�તામા ં��ૃધ્ધ કર� છે. 

બ્રહ્મા�ુમાર� િવ�િવદ્યાલય દ્વારા શીખવવામા ં

આવતા રાજયોગના અભ્યાસથી �દ પર સહજ 

િનયતં્રણ પ્રાપ્ત થાય છે તેવો અનેકોનો અ�ભુવ છે. 

દરરોજ શાિંત, ધીરજ અને સ્નેહ �પી �દવ્ય �ણુોની 

ત્રણ ગોળ�ઓ અ�કૂ લેતા રહો અને  �દની 

�બમાર�થી સ�ંણૂર્ પણે �કુ્ત રહો. 
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