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વિષયપરાયણમાાંથી  ઇશ્ર્િરપરાયણ થિા માટેનો ઉપાય એટે - मत्परत्व 
        

Man proposes and God disposes. ભાનલી ઈચ્છા કયે અને બગલાન ઉડાલી દે છે. કાયણ કે બગલાન कर्तमु 
अकर्तमु ् अन्यथा कर्तमु ् समथ:ु છે. ભાનલી ની ઈચ્છા મજુફ જગત ચારતુું નથી, તેથી જગત વાયી યીતે ચાર ે
છે. યુંત ુજે દદલવ ેભાણવની ઈચ્છા થી જગત ચારળે તે દદલવે જગત નુું વત્માનાળ થઈ જળે. કાયણ કે પ્રત્મેક 
ભાણવ ઈચ્છે છે કે ોતાને રાખો રૂપમા ભે, ોતાને ભાન વન્ભાન ભે, સુુંદય ત્ની ભે. યુંત ુઆ ફધુું 
ભેલલા ભાટે આણી મોગ્મતા છે કે નદશ એ તો કમાયેમ પલચાયતો જ નથી. અંગ્રેજીભાું કશલેત છે કે First 

deserve and then desire. મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયો અન ેછી ઈચ્છા કયો.  

    ભાણવો દુપનમાભાું યશ ે છે એટરે તેઓ પલમો જોલાના જ. જગત ભાું યશલેાનુું ૈવો જોલાનો, ફુંગરો 
જોલાનો, જગતની સુુંદયતા જોલાની, વયવ દાથો ખાલાના આભ વારુ વારુ જોવુું શોમ તો વારુ વારુ પયી માદ 
આવ્મા કયે છે. અને આણુું ભન આણુું ચચત્ત  આ પલમો ભાું જ યભત ુું યશ ેતો શુું દયણાભ આલે? આણે 
તેભાું જ યચ્માચ્મા યશીએ છીએ. અને છી આણન ે દુખ ભે છે. ભત્ય થમેરાઓન ેએલા પલમોભાુંથી 
પલાદ ન ભતાું પ્રવાદ ભે છે. શલે આણ ને પ્રશ્ર થામ કે આ ભત્યત્લ એટર ેશુું? તો જેણે ભન ને તાફાભાું 
યાખયુું છે, જેની ઇન્ર્દદમો પલમોભાું પયતી શોલા છતાું સ્લાધીન છે. તેન ે પ્રવાદ ભે. તેના યાગદ્વે જામ. 
ઈન્ર્ન્િમવુંમભ થામ અને ભત્યત્લ આલે. 

    આ मत्ऩरत्वं (ભાયાભાું-ઇશ્વયભાું યામણ) ળબ્દનો મૂ વુંદબભ જોઇએ તો શ્રીભદ્ભગલદ્ગીતાભાું આ ળબ્દ ફે 
લાય પ્રમોજામો છે: બગલદ્ભક્તનાું રક્ષણો આતાું કહ્ુું છે કે - ये र्त सवाुणि कमाुणि मयय सन्यस्य मत्पर ाः । 
अनन्येनैव योगेन मा ंध्यायन्र् उऩासर्े ।।1 અથાભત ્ભાયાભાું યામણ યશનેાયા  બક્તજનો , વલભ કભોને ભાયાભાું 
અભણ કયીને મજુ વગણુસ્લરૂ યભેશ્વયને જ અનન્મ બક્ક્તમોગથી પનયુંતય ચચિંતન કયતાું બજે છે. ગીતાના 
અચગમાયભા અધ્મામના અંતભાું ણ આ ળબ્દ આલે છે.- मत्कमकृुन्मत्परमो..... मामेयर् ऩाण्डव् ।।2 

    શલે અશી પ્રવાદ નુું નાભ વાુંબી ને આણા ભનને, આણી ઇન્ર્ન્િમોન ેએક જ પ્રવાદ દેખામ  કે જે 
વત્મનાયામણ ની કથાભાું અાતો ળીયો કે છી ળીંગ વાકદયમા  યુંત ુઅશી પ્રવાદ એટર ેસ્લસ્થતા, પનભભતા, 
યાગદ્વેયદશતતા. प्रसादस्र्त प्रसन्नर्ा- આત્ભળાુંપતભાું પ્રવાદ છે. જેને પ્રવાદ ભે છે તેલા ભાણવ ાવે જનાયનો 
ણ પલાદ ઓછો થઇ જામ છે. જેભ પ્રવન્ન ભાણવ ોતાનુું દુખ  ભરૂી જામ છે. જેભ અરુ્ ભનને પલાદ થમો 
અને આલો પલાદયકુત અરુ્ ભન પ્રવન્ન એલા બગલાન ાવ ેગમો અન ેતનેો પલાદ ચાલ્મો ગમો, ભોશ ચાલ્મો 
ગમો. 

     ભાણવે પલમયામણ થવુું કે ઇશ્ર્લયયામણ થવુું એટરો જ પ્રશ્ર છે. ભાણવ જો પલમયામણ થામ તો 
कामार् ्क्रोधोऽभिजायर्े અને છેલટે बतध्ध्दनाशार् ्प्रिश्ययर् થામ.યુંત ુતે ઇશ્ર્લય યામણ થામ मत्ऩर: થામ તો 
प्रसादमधधगच्छयर् પ્રવાદ અને પ્રવન્નતા ભેલે છે. ભાણવની બધુ્ધ્ધ એક જ ઠેકાણે  જામ અને કાું તો તે 
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ભત્યત્લ ય જામ. ભત્યત્લ આલે એટરે પલમોભાું પયતાું યશલેા છતાું પલમો આણી બધુ્ધ્ધને શરાલે નદશ 
તેલી ક્સ્થપત. ગીતાકાય  આ લાત કાચફાના િષટાુંન્ત દ્વાયા વભજાલે છે - यदा संहरर् ेचायं कूमोड्गानीव सवशु:| 
इध्न्ियाणिध्न्ियाथेभ्यस्र्स्य  प्रज्ञा प्रयर्ध्ठिर्ा ||3 અથાભત ્ કાચફો જેભ ોતાના અંગોને ખેંચી રે છે તેભ આ 
રુુ ઇંન્ર્ન્િમોને પલમોભાુંથી ચાયે તયપથી  ખેંચી રે છે ત્માયે તેની બધુ્ધ્ધ ક્સ્થય થમેરી કશલેામ છે. 

     ભાણવ આત્ભા વાથે જોડાઇ જામ અન ે છી પલમોને ાવ ે રે તો પલમોની ભજા છે. આ કાભ 
આધ્માત્ત્ભક ભાણવ ભાટે મળુકેર નથી. શલ ેઆધ્માત્ત્ભક ભાણવ એટરે કેલો ભાણવ એ ણ ાછો પ્રશ્ર થામ છે. 
ववषयायनध्न्ि्यैश्र्चरन-् યાલણ પલમોભાું પયે છે અને માજ્ઞલલ્કમ ણ પલમો ભાું પયે છે. યુંત ુતેભાું યાલણ ન ે
પલાદ ભે છે અને માજ્ઞલલ્કમ ને પ્રવાદ ભે છે. 

     વીતા ને જોઇ યાલણની ઊંઘ શયાભ થઇ જતી, તે અસ્લસ્થ થઈ જતો. પલમી ભાણવ ણ બગલાનન ે
ભાને છે. અન ેભત્ય થમેરો ભાણવ ણ પલમો ને ાવે રે છે. કેભ કે તે રોકો પલમોથી યઙમખુ થમેરા 
નથી કેભકે પલમોથી દૂય બાગી જવુું તદન અળકમ છે.  ‘‘ અસ્તિત્િ છે એટે વિષય િો રહિેાનો જ ’’.   
એકાદ ભાણવ પલમથી છુટલા ફુંગરો છોડી ને શદયદ્વાય ભાું નદીને દકનાયે કે છી ચગયનાય ની ગપુાઓભાું જામ 
તો તે જગ્માએ ણ પલમો તો છે જ, ગુંગા નદીના દકનાયાનુું ખેંચાણ અથલા તો પ્રકૃપતનુું ખેંચાણ છે, તે જડ છે 
છતાું ખેંચે છે. પલમોભાુંથી  દૂય થવુું શોમ તો તે ઊંધભાું, મતૃ્યભુાું અને વભાપધની અલસ્થાભાુંજ ળકમ છે, ફાકી  
પલમો તો યશલેાના જ, પલમો વાભે નથી ત્માું સધુીજ વુંમભ યશ ેછે. આ લાત આણને આ  િષટાન્તથી લધ ુ
સ્ષટ થળે :-  

     ચફયફર અન ેફાદળાશની એક લાત છે, તેભની લચ્ચે ભૈત્રીનો વુંફુંધ શતો, એક લખત ચફયફરે ફાદળાશ 
ને કશયુું જગત ભાું ચફરાડી એક એવુું પ્રાણી છે કે જેને કેલી ન ળકામ. વયકવભાું ણ આણે જોઇએ છીએ કે 
લાધ,પવિંશ,શાથી,કતૂયો ફધા ને કેલી ળકામ છે. યુંત ુકોઇ વયકવ ના ખેર ભાું આણને ચફરાડી જોલા નદશ 
ભે. એનુું કાયણ ચફરાડી ોતાન ે  જ ડાશી વભજે છે, આલા ભાણવોને આધા જ યાખલાના શોમ. ચફયફરે 
જમાયે ફાદળાશને એભ કશયુું કે ચફરાડી ને કેલી ળકામ ત્માયે ફાદળાશ ેભનભાું ગાુંઠ લાી કે, ચફયફર ને જે 
લાત અળકમ રાગ ેછે તે જ આણે  કયી દેખાડીએ. ફાદળાશ ેફીજા દદલવ થી જ આઠેક ચફરાડી ભુંગાલીન ે
ચફયફરને ખફય ન ડે તે યીતે તેભને કેલલાની ળરૂઆત કયી. ફાદળાશ ે કેલામેરી ચફરાડીઓના પ્રમોગ 
ણ ફે ત્રણ લખત કયી જોમા. પ્રમોગો વપ થમા એટર ેફાદળાશ ેચફયફરન ેવાુંજે જભલાનુું આભુંત્રણ આપ્યુું. 

     ચફયફર અન ેફાદળાશ જભલા ફેઠા એટરાભાું અંધારૂ થયુું એટર ેફાદળાશ ેતાી  ાડી. તાડી ાડતાું જ 
આઠ ધોી ચફરાડીઓ તભેની વાભે આલીને ફેવી ગઇ. તેભના ભાથા ઊય દીલી મકૂલાભાું આલી અને તેના 
પ્રકાળ ભાું થાી ીયવલાભાું આલી. જભતાું જભતાું           ફાદળાશ ેકશયુું :કેભ ચફયફર ! છે ને ઠાઠ ! 
પ્રકાળની અનોખી ગોઠલણ છે ને ! ચફયફર કશ ે:આ ચફરાડીઓને તભે કેલી છે ? ફાદળાશ કશ ેશા ભેં કેલી 
છે ! આભ કશતેા ફાદળાશ ને રાગ્યુું કે ોત ેચફયફર ની બધુ્ધ્ધ ઊય પલજમ ભેવ્મો છે. 

     ચફયફરે કશયુું જશાુંના તભે તો કભાર કયી છે. આ એક દદલવના ઠાઠ ભાટે કેટરા દદલવ ભશનેત કયી શળ ે
! ફાદળાશ કશ ેઅયે શોમ એક દદલવ શુું ?હુું તો યોજ આ યીત ેજ જમુું છુું. ચફયફર કશ ેશુું લાત કયો છો ?તભે 
યોજ આ યીતે જ જભો છો? ફાદળાશ કશ ેકેભ નદશ? એભ કય ને કાર ેણ ત ુું અશી જ જભલા આલજે ને ! આ 
ચફરાડીઓ કેલામેરી છે. ચફયફર કશ ેતો તો ભાયે કાર ેણ આલવુું જ ડળ.ે 
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     ફાદળાશ તો ભનભાું ને ભનભાું ફુરાતો શતો કે જે કાભ ચફયફર ને અળકમ રાગ્યુું તે ભે કયી દેખાડયુું. ફીજે 
દદલવ ેણ ચફયફર આવ્મો. આગરા દદલવની જેભ ફધી તૈમાયી થઇ ગઇ. ચફરાડીઓ આલી ને ફવેી ગઇ. 
તેભના ભાથા ય પ્રગટેરા કોદડમાું ગોઠલાઇ ગમાું. ફધુું ીયવાઇ ગયુું ોત ે વજેરા ઠાઠથી ફાદળાશતો 
ોયવાતો શતો. ચફયફર આજે ગજલાભાું એક ઉંદયડો કડી રાવ્મો શતો. ફાદળાશ જભલાની ળરૂઆત કયલા 
જામ છે એટરાભાું ચફયફરે ગજલાભાુંથી ઉંદયડો કાઢમો અન ેછોડી મકૂમો. ઉંદયડો જોતાું જ ફધી ચફરાડીઓ 
એક વાભટી ઉંદયડા ય તટુી ડી- ફધાું કોદડમાું જમાું ત્માું પેકાઇ ગમાું અન ેજભલાનુું જભલાના ઠેકાણે જ યશી 
ગયુું - તાત્મભ એ છે કે જમાું સધુી પલમો જોમા નથી ત્માું સધુી જ ઇન્ર્ન્િમો કાબ ૂભાું યશ.ે-યુંત ુું જેલા પલમો 
વાભે આવ્મા કે તેભના ઉય કાબ ૂયશતેો નથી. 

     માજ્ઞલલ્કમ જેલો ભશારુુ मत्ऩर: થઇ ને બગલાન વાથે જોડાઇ ગમેરો છે. તેન ેબગલાનની દદવ્મતા 
પલમો ભાયપતે ભે છે તેથી તે પલમો ને ોતાની ાવે યાખે છે યુંત ુઆલા ભશારુુોને ઓખલા કઠણ 
છે.તેના ભાટે વયવ ઉદાશયણ  કાગડા અને કોમર નુું છે તે ફને્ન કાા છે ણ ફુંને્નભાું પયક શુું છે?- काक: कृठि: 
वऩक: कृठि: को िेद: वऩककाकयो: | 

वसन्र्समये प्राप्र्े काक: काक: वऩक: वऩक: ||4 કાગડો કાો છે અને કોમર ણ કાી છે, તો કાગડા-કોમર 
લચ્ચે ળો બેદ? લવુંઋત ુઆલે ત્માયે આોઆો ખફય ડી જામ કે કાગડો એ કાગડો જ છે અને કોમર એ 
કોમર છે. 

     એક પલમ કડે છે અને તેના ભાટે બગલાનન ેણ કડે છે. ફીજો ભશારુુ બગલાન ઉયના  પ્રેભને 
રીધે પલમને વાથે યાખ ેછે. જો કોઇ ભાણવ પલમના તાફા ભાું ગમેરો શળ ેઅને છતાું બગલાનને ફોરાલતો 
શળ ેતો ણ યાલણ ફનળે. યાલણે કેટરી બદકત કયી શતી? યાલણ વશસ્ર કભ રઇ પળલજીની જૂા કયલા 
ફેઠો. એક કભ ઘટયુું યુંત ુું જૂાભાું ફેઠા છી લચ્ચેથી કેભ ઉઠામ ? લધ ુ પલચાય ન કયતા તેણે ોતાનુું 
પળયકભ કાીને પળલજીન ે ધયી દીધુું.- अयत्नादाऩाद्य....भशर्ऩद्मशे्रिीरधचर्चरिाम्िोरुहबऱे्।5 આલી મખૂાભઇ 
આણે કોઇ દદલવ કયીએ ખયા ! ણ તાત્મભ એ છે કે આલી શ્રેષઠ પ્રકાયની બદકત કયનાય ણ યાલણ થમો. 
તે માજ્ઞલલ્કમ ન થમો. યાલણના જીલનભાું બગલાન ભાન્મ શતો, તેની બદકત ણ ઉત્કૃષટ શતી. યુંત ુતેન ે
પલમોનુું જફયજસ્ત ખેંચાણ શત ુું અન ે તે બગલાનન ે પલમપૂતિ ભાટે ફોરાલતો શતો, જમાયે માજ્ઞલલ્કમના 
જીલનભાું મત્પરત્િ શત ુું, તેથી યાલણ ને પલાદ ભળ્મો અન ે માજ્ઞલલ્કમ ને પ્રવાદ ભળ્મો. આ ભશારુુો 
પલમોથી ડયતા નથી અન ેપલમો તેભને ચચરત કયતા નથી. જનકયાજા યત્નજદડત પવિંશાવન ય ફેઠા શોલા 
છતાું भमधथऱायां प्रदग्धयाम ्न मे दहयर् कश्चन ्| આગ થી ફી યશરેી પભથીરાનગયીભાું ભારૂ ોતાનુું કશુું જ 
ફતુું નથી, એવુું દશિંભત થી ફોરી ળકમા. પલમો તેભની ાવે શતા ણ ખયેખય તેભને પલમની આવદકત ન 
શતી. 

     પલમોભાું યશીને ણ ચચરત ન થવુું આ ફહુું કઠણ યીક્ષા છે. આ યીક્ષા ોતાની ળદકત થી ાવ કયલી 
અળકમ જ છે. પ્રભનુી ળદકતથી જ આ યીક્ષાનુું ેય રખી ળકામ. નદશ તો ન રખી ળકામ. બગલાનને કશવે ુું 
ડે કે બગલાન ત ુું ભને ળક્ક્ત આે તો જ હુ ું આ ેય રખી ળકીળ, નદશ તો નદશ રખી ળકુું. બગલાન ાવ ે
જફયજસ્ત ળદકત નો વુંચમ ડમો છે. એટરે આણે દદરથી જેટરી ળદકત લાયશુું તેટરી ળદકત બગલાન 
જરૂય આળે, એભાું ળુંકા નથી.અને તે બગલાન દૂય નથી, ફશાય નથી, કે ભાત્ર ભુંદદયભાું જ નથી ણ ભાયી 
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અંદય છે.તે ળક્ક્ત ભાયી અંદય જ છે. ધયતીભાુંથી આણે ગભે તેટલુું ાણી ખેંચીએ તેટલુું ાણી ધયતીભાતા 
આતી જ યશ ેછે. ફીજા એક િષટાન્તથી આ લાત વભજલાનો પ્રમત્ન કયીએ.-  

     ગજેન્િ ેભગયના ાળભાું થી છૂટલા ભાટે જમાું સધુી ભશનેત કયી ત્માું સધુી બગલાન તેને  ભદદ કયલા 
આવ્મા. આભ ગજેન્િ ેજેલા બગલાનને માદ કમાભ બગલાન દોડી આવ્મા. આ ગજેન્િ તો શ ુશતો ણ આજનો 
ગજેન્િબાઇ કશ ેછે કે હુ ું ભાયી ળદકતથી જ આગ લધીળ અને તે બગલાનને ભદદ ભાટે ફોરાલતો નથી ભાટે 
બગલાન ણ ભદદ કયલા આલતો નથી. 

     આણને બગલાન ાવે ભદદ ભાુંગલાભાું કદાચ યાધીનતા રાગે ! યુંત ુબગલાન વાથ ેવુંફુંધ ફુંધામ 
છી તે આણા ફા વભાન છે. અને ફા ાવથેી ભાુંગલાભાું યાધીનતા, ઓછાણુું કે શરકાણુું નથી. કોઇ 
ફીજા ાવેથી ૈવા ભાુંગો તો ફે દદલવ છી પલચાય કયીને જલાફ આીળ એભ કશ ેયુંત ુબગલાન ાવે તો 
ભાત્ર ઇચ્છા કયલાથી જ ભી જામ છે આભાું યાધીનતાનો દો નથી. આ ઇશ્ર્લયયાધીનતા નથી, 
ઇશ્ર્લયયામણતા છે. 

     આભ ભત્યત્લ એટર ે   વભભણ. અને એકલાય ભત્યત્લ આલી જામ છી ળુંકા નદશ, ડય નદશ તે 
જગતભાું પયે તો તેની ઇન્ર્ન્િમો ખોટે યસ્ત ેજામ નદશ, જેભ ચનુો+શદય=રાર યુંગ. એટર ેચનૂાનો વપેદ યુંગ 
અને શદયનો ીો યુંગ ચાલ્મો જામ અન ે તેના પભશ્રણથી નલો રારયુંગ ફને છે. તેભ પલદ્વત્તા અન ે
ચચદકત્વાલૂભકના પ્રમત્નનુું નાભ એટરે ભત્યત્લ, આભ ભત્યત્લ એ અનોખી વભભણપલપધ છે. 
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