ધર્મ-સ્થાનકોએ જવાન ું બુંધ કરી દો...
- ॐઋષિ
ષિતેશભાઇ
હા, તમે બરાબર તમે બરાબર વાાંચ્યુ છે , ધમમ-સ્થાનકોએ જવાનુ ાં બાંધ કરી દો. કેમકે જીવતા ભગવાનને
મુકીને જો તમે પ્રતતમાજીઓ કે ઇષ્ટ પરમાત્માઓને પ્રણામ કરવા જશો તો તમને તેન ુ ાં ફળ 100 ટકા નહીં
જ મળે . કેમકે જે ઇષ્ટને તમે પ્રણામ કરો છો તેઓનાાં ઉપદે શને વાાંચશો તો તેઓ પણ કહેશે કે મેં તમને
જે જીવાંત દે વ આપ્યા છે તેમને મ ૂકીને એમને શા માટે પ્રણામ કરવા આવ્યા? તમે મારા પ્રતતતનતધનુ ાં
અપમાન કરો છો અથામત ્ મારુાં જ અપમાન કરો છો.
હવે તો સમજી ગયા જ હશો છતાાં કહુ ાં છાં કે ઘરમાાં જે જીવતા ભગવાન છે તે બીજા કોઇ નહીં પરાં ત ુ
તમારા માતા-તપતા અને વડીલો છે . હા, એક નવી વાત જે શાસ્ત્રમાાં આમ તો સ્પષ્ટ લખી નથી પરાં ત ુ
બાળકો પણ ભગવાનનાાં જ અવતાર છે . આજે તો તમે અખબારમાાં વાાંચો છો અથવા તમારા કોઇ ચચત્તપરરચચત પાસે સાાંભળવા મળયુ ાં હશે કે એક કરુણ રકસ્સો... સગી જનેતા જ નાની બાળકી કે બાળકને
તરછોડીને ચાલી ગઇ કે ચાલ્યા ગયા. એટલેજ ટીનેજસમ છે તેને પણ સ ૂચવુ ાં છાં કે બાળકો પણ ભગવાનનુ ાં
સ્વરૃપ છે . એવુ ાં પગલુાં ક્યારે ય ન ભરતા કે નાના બાળકોને કે નવજાતને તરછોડવાનો સમય આવે.
પછી તે આપણી સાંસ્કૃતતની તવરુદ્ધ છૂટાછે ડાની વાત કેમ ન હોય.
આજે લોકો એવી માનતસકતામાાં મુકાયા છે કે મને શુ ાં લાભ? તમે પોતે પણ એ સાક્ષી છો કે ગુજરાતમાાં
ભયાંકર ભ ૂકાંપ આવ્યો પછી ધમમ-સ્થાનકોમાાં જનારાઓની સાંખ્યામાાં પણ વ ૃદ્ધદ્ધ થઇ હતી. તો હવે હુ ાં તમારા
લાભની વાત કરુ છાં કે તમે જીવતા ભગવાનને પ ૂજશો તો તમે જે ધમમ-સ્થાનકે અથવા ઇષ્ટની ઉપાસના
કે પ્રણામ-વાંદન કરવા જવાના હશો ત્યાાં તમે જો પ ૂણમ શ્રદ્ધા રાખીને જશો તો તમારી યોગ્યતા મુજબનુ ાં
100 ટકા ફળ મળશે જ. હા, હા 100 ટકા ફળ મળશે.
પરાં ત ુ તમારા ઘરમાાં રહેલા માતા-તપતા, વડીલો અને બાળકોને તરછોડવાની વાત કરશો તો તમે ક્યારે ય
સુખી નહીં થઇ શકો. સુખ તો દૂ રની વાત છે માનતસક સ્વસ્થતા પણ નહીં કેવી શકો. મહાભારતનાાં આરદ
પવમમાાં કહ્ુાં છે કે બધા જ પાપોનુ ાં તનવારણ કરી શકાય છે પરાં ત ુ માતા દ્વારા શાપ અપાયેલા પુત્રોનો
ક્યારે ય છૂટકારો થઇ શકતો નથી.
એક બીજી વાત આજના મનુષ્યને બે વસ્તુ જોઇએ છે . એક તો ક્યારે ય જીવનમાાં સાંકટ ન આવવુ ાં જોઇએ
અને ધન-અથમ મળવુ ાં જોઇએ. આ બે વસ્તુ તમારે જોઇએ છે ? તો જ આગળ વાાંચજો. કેમકે આ વસ્તુ હુ ાં
તમને સો એ સો ટકા અપાવી શકુ છાં. હા બરાબર જ વાાંચ્યુ.ાં તમને અપાવી શકુ છાં. ભારતીય ગ્રાંથોમાાં
લખ્યુ ાં છે કે જે મનુષ્ય ધમમ-પરાયણ હોય તેને ક્યારે ય સાંકટ આવતા નથી.
જ્યારે તમારે અથમ એટલેકે ધન મેળવવુ ાં હોય તો ધમમન ુ ાં પાલન કરવુ ાં જોઇએ. કેમકે ધમમ અથમ-ધનથી જુદુાં
નથી રહી શકતુ.ાં જે રીતે સ્વગમ અને અમ ૃત. અમ ૃત સ્વગમમાાં જ મળે . તે જ રીતે ધન જોઇતુ ાં હોય તો

ધમમન ુ ાં પાલન કરવુ ાં પડે. તેનાાં તનયમ મુજબ અનુસરવુ ાં પડે. કોઇપણ ક્ષેત્રમાાં જાવ, તેનાાં નીતત-તનયમોનુ ાં
પાલન કરો તો પ્રગતત અચ ૂક થવાની જ છે .
હવે તમે કહેશો કે ધમમ એટલે શુ?ાં તેનાાં માટે શાસ્ત્રો વાાંચવાનો ટાઇમ જ ક્યાાં છે ? તો આપણે સાદી અને
સરળ ભાષામાાં સમજવુ ાં હોય તો જીવનમાાં પ્રત્યેક જીવ માટે દયાભાવ રાખવો અને મનુષ્ય કરતા તવરુદ્ધ
વતમન ન કરવુ ાં તે ધમમ છે . જીવનમાાં આગળ વધવુ ાં હોય તો સદાચાર યુક્ત આચરણ રાખવુ.ાં તમે જે
કમાણી કરો છો તેનો તમારા માટે તો શ્રેષ્ઠ રીતે ઉપયોગ કરો. સાથે સમાજ માટે પણ દાન કરતા શીખો.
ફરીથી કહુ છાં કે માત્ર ઘમમ સ્થાનોએ જવાથી તમે ધાતમિક થઇ જશો એવુ ાં નથી પરાં ત ુ તમારે ધમમમય
જીવન જીવવાનુ ાં છે . માતા-તપતા, બાળકોને તરછોડશો તો તમને તમારા ઇષ્ટદે વનાાં આતશષ ક્યારે ય નહીં
મળે . તેમજ તમને અંદરથી એક ડાંખ આજીવન રહેશે કે મેં કેવ ુ ાં વતમન કયુ.ું આ ઘા કોઇ ડોક્ટર રૃઝવી
શકતો નથી. આ તમને જે કાંઇક ડાંખે છે , તે પાપ. તેની બીજી કોઇ વ્યાખ્યા નથી. માટે આવા ડાંખ-પાપ
વગરનુ ાં જીવન જીવશો તે જીવન ધમમમય જીવન થયુ.ાં ઇશ્વર બધે ના પહોંચી શકે માટે તેણે મા-બાપને
દે વ બનાવી ધરતી પર મોકલ્યા. આવુ ાં જીવન જીવતા હોય તેની દૃઢતા માટે ધમમસ્થાનકોએ જવાનુ ાં હોય
છે . આવુ ાં જીવન જીવતા હશો પછી ધમમ સ્થાનમાાં જશો તો તમારી ધમમપ્રત્યેની આસ્થા દૃઢ બનશે જ તેમાાં
બેમત નથી. તમે જે કોઇપણ સાંપ્રદાય કે ધમમને અનુસરતા હોવ તેઓ પણ આ જ શબ્દો કહેશે કે માતાતપતા-વડીલો જ નહીં કોઇનાાં હૃદયને ન દુભવતા, કોઇનુ ાં પડાવી ન લેતા, કોઇનુ ાં અરહત ન કરતા.
અંતમાાં એટલુાં જ કહીશ કે જીવનમાાં એક વસ્તુ તો તમે અચ ૂક કરી શકશો. માત્ર માતા-તપતા અને વડીલો
જ નહીં જે તમને સામો મળે તેને હસીને, પ્રસન્નચચત્તથી સાાંભળજો અને જવાબ આપજો. આજના ફાસ્ટઝડપી યુગમાાં સામો વ્યક્ક્ત પછી તે પરરચચત હોય કે અજાણ્યો તમારી આ લાગણીથી, પ્રસન્નતાથી
આકષામયા વગર નહીં રહે અને તમે કોઇને હસાવી શક્યા તો સમજી લેજો કે એક ધમમપ્રવ ૃતત્ત તમારાથી
સાંપન્ન થઇ.
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