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      બધંન કોઈને ગમ�ુ ં નથી. દર�ક 
વ્ય�ક્ત ઇચ્છે છે મા�ંુ �વન સવર્ પ્રકારના  
બધંનોથી ક� �લુામીથી  �કુ્ત હોય. એક 
ગગન િવહાર કરતા ં �કુ્ત પખંીની �મ 
મા�ંુ  �વન પણ બધંનોથી �કુ્ત, �શુ 
�શુાલ હોય. �ુ ં માર� ઇચ્છા �જુબ મા�ંુ 
�વન વ્યતીત ક�ંુ. પરં� ુ જો િવ�ની 
વતર્માન પ�ર�સ્થિત તેમજ િવ�મા ં ઘટતી 
ઘટનાઓ પર નજર દોડાવી�ુ ં તો ભાગ્યેજ કોઈ 
વ્ય�ક્ત હશે � સહજ ��ુક્તનો અહ�સાસ કરતો હોય. 
બધા ં�ણે બધંનોથી �કુ્ત થવા માટ� ઝ�મતા હોય 
તેમ લાગ્યા વગર નહ� રહ�, પછ� તે વ્ય�ક્ત હોય ક� 
વસ્�.ુ જડ પદાથર્ના અ� ુ ક� કણથી માડં�ને �થૃ્વી 
પર ઉચ્ચતમ ચેતના ધરાવતી મ�ષુ્ય આત્મા ક�મ 
ન હોય. જડ ક� ચેતન દર�કના પ્રયાસ ��ુક્ત તરફના 
હોય છે, દર�કની �િૃ� અનતં તરફના પ્રયાણની હોય 
છે.  

          આવી જ મહ�ચ્છાના કારણે સા�–ુસતંો, 
ધમર્ પે્રમીઓ પ્રાથર્ના કર� છે સાધના કર� છે. ચોર 
�ટુ�રા ચોર� કર� છે, રાજકારણીઓ ભષ્ટાચાર કર� છે 
ક� વ્યાપાર�ઓ કરચોર� બેઈમાની પણ કર� છે. પરં� ુ
�યાર� આ �દશામા ંકર�લા પ્રયાસ િનષ્કામ, િનસ્વાથર્ 
ભાવથી, સવર્મગંળની કામનાથી કર�લા હશે તો તે 
સત્ય �દશાના �રુવાર થશે અને આપણે સાચા 
અથર્મા ં ��ુક્તનો અહ�સાસ કર� શક��ુ ં પર� ુ ં જો 
પ્રયાસની �દશા ખોટ� હશે સ્વાથર્ સપં�, �ુષ્ટ 
ભાવના વાળ� હશે તો સ્વયમં�ુ ં  તેમજ અન્ય�ુ ં
અ�હત કરના�ંુ �રૂવાર થશે. આ બનેં પ્રકારના 
પ્રયાસમા ંImpulse is same struggle for freedom. 
વાસ્તવમા ં ફ્ર�ડમ  ��તૃ ક� અ��તૃ ; ચેતન ક� 
જડ દર�ક�ુ ં�ુદરતી લક્ષ છે. ફકર્ ફક્ત એટલોજ છે ક� 
સ્વતતં્રતા પે્રમી આત્માઓ  તેમનો પ્રયાસ આત્મ 

દશર્ન કર� પરમાત્મા સાથે અ�સુધંાન 
પ્રસ્થાિપત કર� અનતંનો, પરમશાિંતનો, 
પરમાનદંનો અ�ભુવ કર� સાચા અથર્મા ં
��ુક્તનો અ�ભુવ કર� છે. �યાર� � �દશાના 
પ્રયાસ એક ચોર ક� ભષ્ટાચાર� કર� છે ત્યાર� 
તે�ુ ં લક્ષ સ્વતતં્રતા  હોવા છતા,ં વ�નેુ 
વ� ુબધંનમા ંફસાય છે.  

           સાચા અથર્મા ં ��ુક્ત એટલે �ુ?ં 
સાચી ��ુક્ત કોને કહ�વાય? ��ુક્તની સાચી 
સકંલ્પના �ુ ં છે. તે િવષે ઘણી બધી ભ્રામક 
માન્યતાઓ અને િવચારધારાઓ પ્રવત� છે. ક�ટલાક 
લોકો એમ માને છે ક� માર� �યાર� �યા ં � ઇચ્છા 
થાય તે કરવા �ુ ં �કુ્ત હો� તે ��ુક્ત છે. આપણા 
શા�ોમા ં પણ ��ુક્ત�ુ ં એક અથર્ઘટન ભ્રાિંત વા�ં 
છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના ક� િવ�ના ક�ટલાક 
અન્ય ધમ�ના સદંભર્મા ં જોઈએ તો ��ુુષ-Man, 
પ્ર�ૃિત-Matter, અને પરમાત્મા- God વચ્ચે ખેલાઈ 
રહ��ુ ંઆ  િવ� નાટક એક ચક્રના �પમા ંઅના�દ 
સમયથી ચાલ� ુ ંઆવ્� ુછે અને અનતં �ધુી ચાલ� ુ ં
રહ�શે. આ િવ�નાટકના ચક્રમા ં આપણે મ�ષુ્ય 
આત્માઓ એકટસર્ છ�એ � જન્મ-�તૃ્�નુા ચક્રમા ં
આવી �ખુ-�ુ:ખનો અના�દ પાટર્  ભજવી છ�એ. આ 
સધંભર્મા ં ક�ટલાક�ુ ં એ�ુ ં માન�ુ ં છે ક� આપણી 
આત્માના આ �ખુ-�ુ:ખની અ��ુિૂત વાળા તેમજ  
જન્મ-�તૃ્�નુા ચક્ર  વાળા આપણા આ પાટર્થી ��ુક્ત 
તે  ��ુક્ત છે. ક�ટલાક આત્માના બ્રહ્મમા ં સમાઈ 
જવાને ��ુક્ત માને છે. આ ક�ટ�ુ ં યથાથર્ છે તે 
િવચાર માગંી લે છે. એક બા�ુ આપણે એમ માનીએ 
છ�એ ક� આ િવ�નાટક અના�દ, અિવનાશી, શા�ત, 
અને સનાતન છે  તેમા ં આપણો, અથાર્ત મ�ષુ્ય 
આત્માઓનો, એકટસર્ના �પમા ં પાટર્  તેમજ 
પરમાત્માનો ડાયર�ક્ટરના �પમા ં પાટર્  અના�દ 



અિવનાશી છે. આત્મા�ુ ં અમરત્વ પણ તેના આ 
અના�દ અિવનાશી જન્મ મરણના પાટર્મા ં જ 
સમયે�ુ ં છે. ગીતમા ં તો સ્પષ્ટ લખ્� ુ છે ક� �નો 
જન્મ છે તે�ુ ં �તૃ્� ુ િનિ�ત છે અને ��ુ ં �તૃ્� ુ છે 
તેનો જન્મ પણ િનિ�ત છે. તો આ પાટર્માથંી બહાર 
નીકળ� જ�ુ ં તેનાથી �કુ્ત થઈ જ�ુ ં તેને ��ુક્ત 
માનવી તે �ુ ંએક િવરોધાભાસ નથી?  

        આ િવ� નાટકની  અનતંતા  તેમજ 
અિવનાશીતાનો આધાર નાટકના ડાયર�ક્ટર 
(પરમાત્મા) ના તેમજ નાટકના અકટસર્ મ�ષુ્ય 
આત્માઓના અના�દ અિવનાશી  પાટર્મા ં સમાયેલો 
છે. મ�ષુ્ય આત્માઓનો  આ િવ� નાટકમા ં પાટર્ જ 
તેના અ�સ્તત્વની  અસલી વ�ુદ છે. આત્માના 
અ�સ્તત્વ�ુ ંમહત્ત્વ પણ તેના આ અિવનાશી પાટર્મા ં
સમાયે�ુ ં છે. એટલે જન્મ મરણના ચક્રમાથંી 
��ુક્તની સકંલ્પના ક� િવચારધારા જ યોગ્ય ન 
ગણાય. તો પછ� સાચી ��ુક્ત કોને કહ� શકાય? 
��ુક્તની સત્ય સકંલ્પના �ુ ં છે? આવો આને 
સમજવાનો પ્રયાસ કર�એ. 

       આ ��ૃષ્ટનાટક�ુ ં ચક્ર સત�ગુ, તે્રતા�ગુ, 
દ્વાપર�ગુ, અને ક�ળ�ગુ એમ ચાર �ગુ�ુ ં છે. 
ક�ળ�ગુ ના �તે ચક્ર ��ંુૂ થતા ંસત�ગુના આ�દથી 
તે�ુ ં ફર� �ુરંાવતર્ન થાય છે. આ ચક્રનો સત�ગુ 
તે્રતા�ગુનો આપણો પાટર્  સ�ંણૂર્ પિવત્ર, િવકારો 
તેમજ િવકમ�થી �કુ્ત હોય છે એટલે ત્યા ં સ�ંણૂર્ 
�ખુ, શાિંત અને સ��ૃધ્ધ પ્રવત� છે. ત્યા ં કોઈ 
અપ્રાપ્ય વસ્� ુ હોતી જ નથી. ત્યા ં આત્માને કોઈ 
વ્ય�ક્ત�ુ ં ક� વસ્��ુ ુ ં કોઈ બધંન હો� ુ ં નથી. એટલે 
તેને આત્માની �વન�કુ્ત અવસ્થા કહ�વામા ંઆવે 
છે અને તે જ સાચી ��ુક્ત છે. પરં� ુદ્વાપર�ગુ શ� 
થતા ં આપણે આપણી આ�ત્મક સ્�િૃતને �લૂી દ�હ 
ભાનમા ંઆવી જઈએ છ�એ. દ�હ ભાનમા ંઆવવાને 
કારણે આપણે િવષય િવકારને વશી�તૂ થઈએ 
છ�એ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહકંાર, સ્વાથર્, ઈષાર્ 
વગેર�થી ગ્રસ્ત થઈ જઈએ છ�એ અને તેમના 
પ્રભાવમા ં અનેક િવકમ� કર� બેસીએ છ�એ. તેના 

પ�રણામ સ્વ�પ આપણે અનેક પ્રકારના �ુ:ખ, 
અશાિંત, રોગ, શોક, ભય, �ચ�તા,તણાવ, વ્યગ્રતાથી 
ગ્રસ્ત થઈ જઈએ છ�એ અને ક�ળ�ગુના �તે તો 
દર�ક આત્મા અનેક પ્રકારના િવકારોના બધંનમા ં
તેમજ અનેક વ્ય�ક્તઓ સાથેના કમર્બધંનમા ંબધંાઈ 
�ય  છે.  

         આવા ક�ળ�ગુના �િતમ સમયે 
પરમાત્માએ અિત ધમર્ગ્લાિનના સમયે અવત�રત 
થવાના  આપેલા વચન અ�સુાર તેઓ ધરતી પર 
અવત�રત થઈ સત્ય જ્ઞાન તેમજ રાજયોગની િશક્ષા 
આપે છે. � આત્માઓ આ જ્ઞાન તેમજ યોગની 
િશક્ષાનો અભ્યાસ કર� છે તેમજ પરમાત્માએ આપેલી 
શ્રીમતને અ�સુર�ને  િવષય િવકારો પર િવજય 
મેળવે છે, પોતાના િવકમ�નો િવનાશ કર� છે તે  
આત્માઓ સવર્ બધંનોથી ��ુક્ત મેળવે છે. 
રાજયોગના અભ્યાસમા ં આત્મા�ુ ં પરમાત્મા સાથે 
અ�સુધંાન પ્રસ્થાિપત થાય છે અને આત્મા પરમ 
શાિંત, �ખુ, આનદં, પે્રમ, શ�ક્તનો સહજ અ�ભુવ 
કર� છે. આજ આત્માની સાચી �કુ્ત અવસ્થા છે. 
એટલે સાચા અથર્મા ં આપણે ��ુક્તનો અહ�સાસ 
કરવો હોય તો પરમાત્માએ શીખવેલા રાજયોગનો 
અભ્યાસ કર� િવકમ� તેમજ િવકારોથી �કુ્ત થઈએ 
અને આવનાર સત�ગુી �ુિનયાના આપણા જન્મ 
દરમ્યાન  �વન હોવા છતા ��ુક્તનો સાચો 
અહ�સાસ કર�એ. પરમાત્માએ શીખવેલા આ 
રાજયોગાના િશક્ષણ તેમજ તા�લમ માટ� આપ 
આપની નજ�દકના બ્રહ્મા�ુમાર�ઝના સેવક�ન્દ્રની 
�લુાકાત લઈ શકો છો.  

             ----- ૐ શાિંત.-----  

 

      

  

 



  


