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          એક વખત નારદ� એ 
િવષ્��ુ ને �છુ�ુ ં– સસંારમા ંસૌથી 
વધાર� તમને કોણ યાદ કર� છે? 
જવાબમા ંિવષ્��ુ ક�ુ-ં �દવસભર 
ખેતરમા ં ખેતી કરતો ખે�તૂ. 
નારદ�ને આ�યર્ થ�ુ.ં પાર�ુ ં કરવા નારદ� વેષ 
બદલી ખેતી કરતા ંખે�તૂ પાસે �ય છે અને ચકાસણી 
કર� છે ક� તે ક�ટલી વખત ઈ�રને યાદ કર� છે. તપાસ 
કરતા ંમા�મૂ પડ� છે ક� તેણે તો �દવસમા ંભગવાનને 
ત્રણ જ વખત યાદ કયાર્.  નારદ� િવષ્��ુ પાસે 
આવી કહ� છે ક� ખે�તેૂ તો તમને ફક્ત ત્રણ જ વખત 
યાદ કયાર્ અને �ુ ંતો તમને આખો �દવસ યાદ કયાર્ 
ક�ંુ �.ં �ુ ં માર� યાદ સૌથી વધાર� ના ગણાય?  
િવષ્��ુ એ નારદને તેલ થી ભર�લો એક વાટકો આપ્યો 
અને ક�ુ ંક� આ વાટકો  હાથમા ંલઈ આખી ��ૃષ્ટમા ં
ચ�ર લગાવી પાછા ફરવા�ુ ં છે, પરં� ુ ધ્યાન એ 
રાખવા�ુ ંછે ક� તેલ સહ�જ પણ ઢોળાય નહ�. નારદ� 
કહ્યા �જુબ ચ�ર લગાવી પરત ફયાર્. િવષ્��ુ એ 
�છુ�ુ ં તમને માર� યાદ ક�ટલી વખત આવી? 
નારદ�એ ઉ�ર આપ્યો- મા�ુ સમગ્ર ધ્યાન તેલ પર 
હ� ુ ંએટલે આ� �ુ ંતમને એક પણ વખત યાદ કર� 
શ�ો નથી. હસી ને િવષ્��ુ બોલ્યા � પોતાના 
કતર્વ્યો�ુ ં પાલન કરતા ંકરતા ંમને યાદ કર� છે તેજ 
શે્રષ્ઠ છે. તેજ સાચો કમર્યોગી છે.  

              ગીતાના અધ્યાય ત્રણનો પણ સાર 
�પમા ં આજ સદં�શ છે ક� પ્ર�િૃ�મા ં રહ�, �હૃસ્થને 
સભંાળ�, િનષ્ઠા�વૂર્ક, સાક્ષીભાવે, લોભ ર�હત થઈ, 
ઈ�રની યાદમા ંકર��ુ ંદર�ક કમર્ શે્રષ્ઠ છે. એમા ંપણ 
આ�ત્મક સ્�િૃતમા ં �સ્થત થઈ, મન-��ુધ્ધ-સસં્કારને 
િનયતં્રણમા ંરાખી, િવકારોથી અ�લપ્ત રહ� કર��ુ ંદર�ક 
કમર્ સવ��મ �કુમર્ છે. ઇ�ન્દ્રયો દ્વારા િવિવધ કમર્ કરવા 
છતા ંઆત્માના  તેમજ પરમાત્માના �ચ�તનમા ંરહ��ુ ંતે 
જ યથાથર્ કમર્યોગ છે. આવો બી�ુ ંએક સાચા કમર્ 
યોગી�ુ ંદ્રષ્ટાન જોઈએ. 

              એક જગ્યાએ એક 
સન્યાસી અને એક કસાઈ આમને 
સામને રહ�તા હતા. બનેં જણ પોત 
પોતા�ુ ં કામ કર� રાખતા હતા. 
પરં� ુકસાઈ હમેશા ંિવચારતો હતો 

ક� સન્યાસી ક�ટલો ભાગ્યવાન છે ક� � પરમાત્માને 
િનરંતર યાદ કયાર્ કર� છે. કસાઈના મનમા ં હમેશા ં
સન્યાસી માટ� સારા િવચારો આવતા. વચ્ચે વચ્ચે તે 
સન્યાસીના સત્સગંમા ં બેસીને સાર� સાર� વાતો પણ 
સાભંળતો હતો. બી� બા�ુ સન્યાસી હમેશા ંકસાઈની 
િન�દા કરતો રહ�તો હતો અને તેની �રુાઇઓ�ુ ં�ચ�તન 
કરતો રહ�તો હતો. �યાર� બ�ે�ુ ંઅવસાન થ�ુ ં ત્યાર� 
ધમર્રા� સન્યાસીને �છુ�ુ ંતે કયા કયા સારા કામ કયાર્ 
છે? સન્યાસી જવાબ આપ્યો- માર� સામે � કસાઈ 
રહ�તો હતો તે બ�ુજ ખરાબ કામ કરતો હતો તે પાપીને 
જ�રથી નકર્મા ંમોકલજો. ધમર્રા� ફર�થી સન્યાસીને 
�છુ�ુ-ં � ુ ંકસાઈની વાત છોડ, તે કર�લા કમર્ની વાત 
કરને. છતા ં પણ સન્યાસી કસાઈની જ વાત કરતો 
રહ્યો. �યાર� ધમર્રા� એજ પ્ર� કસાઈને �છૂ�ો ત્યાર� 
તેણે જવાબ આપ્યો ક�-મારો ધધંો તો જ�ર ખરાબ હતો 
પરં� ુ સન્યાસીની સાર� સાર� વાતો સાભંળ� તેને 
�વનમા ંઉતારવાનો પ્રયાસ જ�ર કરતો હતો. મનથી 
પરમાત્માની માફ� પણ માગંતો હતો. પ�રણામ એ હ� ુ ં
ક� ધમર્રા� સન્યાસીને નકર્મા ં મોકલી દ�ધો અને 
કસાઈને સ્વગર્મા ંમોકલી દ�ધો.  

            ઉપરોક્ત બોધ વાતાર્નો મમર્ એજ ક� તમે 
�ુ ંકમર્ ક� પ્ર�િૃ� કરો છો તે એટ� ુમહત્વ� ુનથી. તમે 
તે કમર્ ક�વી ર�તે કરો છો, ક�વા ભાવથી કરો છો તે 
મહત્વ� ુછે. ક�ટલાક લોકો ઈ�રની આરાધના કરવા ક� 
ઈ�રની પ્રા�પ્ત અથ� પોતાની પ્ર�િૃ�નો, નોકર� 
ધધંાનો ક� ઘરબારનો ત્યાગ કરતા ં હોય છે. ક�ટલાકં 
જગંલોમા ં ક� �ફુા-કંદરાઓમા ં ચાલ્યા જતા ં હોય છે 
.આપણે વાનપ્રસ્થ હોઈએ  અને કદાચ આ બ� ુકરતા ં
હોઈએ તો આ પ્રકારનો ત્યાગ કદાચ ઈ�રની વ� ુ



ન�ક જવા માટ� મદદ �પ થઈ શક� છે. પરં� ુઆ 
પ્રકારનો ત્યાગ ઈ�ર પ્રા�પ્ત માટ� અિનવાયર્ નથી. � 
�હૃસ્થી છે તેમજ �હૃસ્થને સભંાળવા પોતાની ફરજો 
િનષ્ઠા �વૂર્ક અદા કર� છે તે જ  સફળ તેમજ સાથર્ક 
�વનની લાયકાત ધરાવે છે.     

            ચદં્ર�પુ્તને િશક્ષા તેમજ તાલીમ આપી 
તૈયાર કરનાર ચાણ�ને �યાર� એવો  પ્ર� �છૂવામા ં
આવ્યો ક� તમે પોતે જ સવર્ ર�તે યોગ્ય છો તો પછ� 
ચદં્ર�પુ્ત ને ક�મ રા� બનાવવા માગંો છો? ચાણ� ે
ક�ુ ં– રા� સામા�જક �વન �વવા વાળો, પત્ની, 
�તુ્ર, �તુ્રીઓથી સપં� અને સ�દૃ્ધ વ્ય�ક્ત જ હોવો 
જોઈએ. �થી તે દર�કના �ુ:ખ ને સમ� શક� અને લોકો 
સાથે સાચો વ્યવહાર કર� શક�. તેથી �ુ ં સન્યાસી 
હોવાથી આ પદ માટ� અ��ુળૂ નથી . � રા� નો 
પ�રવાર જ નથી તે રા� લોકો ની �શુ્ક�લી �ુ ંસમ� 
? 

             ઈ�ર� આપણને આ ધરતી પર  પ્ર�િૃ�મા ં
રહ�, �હૃસ્થને સભંાળ� િવ� નાટકમા ંપાટર્  ભજવવા 
માટ� મોકલ્યા છે. માનવ �વન�ુ ંલક્ષ જ શે્રષ્ઠ કમર્ 
કર� �વનને સાથર્ક કરવા�ુ ં છે. સતકમ��ુ ં ભા�ુ ં
એકિત્રત કર� આગલા જન્મો �ધુારવ�ુ ં છે. િવ�મા ં
ધમાર્ત્માઓ, �ણુ્યાત્માઓ. મહાત્માઓ, ઋિષ�નુીઓની 
મ�હમા જ�ર ગવાયેલી છે. પરં� ુ રામ-સીતા, �ૃષ્ણ-
રાધા, લ�મી-નારાયણ, શકંર-પાવર્િત, �વા �હૃસ્થી 
દ�વી દ�વતાઓ સમાન નહ�. આપણે તો તેમને 
ભગવાન માનીને ��ૂ અચર્ના કર�એ છ�એ. અગત્યની 
બાબત એ છે ક� તેઓ બધા જ �હૃસ્થી હતા, 
પ્ર�િૃ�શીલ હતા, �ણુોથી તેમજ સપંદાથી  સ�ધૃ્ધ 
હતા.                                                                         

              સાચી જ�રત છે આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની 
સમજ દ્વારા આપણે િવકમ�થી �ૂર રહ�એ  અને આપ�ુ ં
દર�ક કમર્ �કુમર્ ક� અકમર્  બની રહ�. પ્ર�િૃ� દરમ્યાન 
ઈ�રની યાદની આદત હશે તો આપ�ુ ંદર�ક કમર્ �કુમર્ 
બની જશે. કારણક� ઈ�રની યાદમા ં તેની શ્રીમત 
સમાયેલી છે, ઈ�ર� આપેલા આધ્ય�ત્મક જ્ઞાનની સમજ 
હોય, તેમની યાદ મન-��ુધ્ધમા ંસમાયેલી હોય, તેના 
હાથ અને સાથનો અ�ભુવ હોય તો આપણી દર�ક 
પ્ર�િૃ� સત્કમર્ તેમજ ઈ�ર�ય સેવામા ંપર�વતર્ન પામે 
છે. અને આગળના શે્રષ્ઠ જન્મો માટ� શે્રષ્ઠ સ�ંચત કમર્ 
બની �ય છે.              

              એટલે સાર �પમા ંઆપણે સમ� લે�ુ ં
જોઈએ ક� કમર્ ત્યાગ ક� કમર્ સન્યાસથી  �ૂર રહ� તેમજ 
કમર્ફળ પર અિધકાર જમાવ્યા વગર ઈ�રની યાદમા ં
કર��ુ ંદર�ક કમર્ શે્રષ્ઠ કમર્ છે. બી� શબ્દોમા ંકમર્ કરતા ં
કરતા ંકર�લી ઈ�રની યાદ જ સવ��મ છે, સવ��મ 
ફળ આપનાર� છે. બ્રહ્મા�ુમાર� િવ� િવદ્યાલયમા ં � 
આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન તેમજ રાજયોગ મેડ�ટ�શનની 
તાલીમ આપવામા ં આવે છે તેનો �ળૂ પાયોજ 
ઉપરોક્ત સત્ય  છે.  
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