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રવી��નાથ ઠા�ુરનાં �વચનમાં �યકત થયેલો �ચતનં

રવી��નાથ ઠા�ુર બગંાળ� સા�હ�યના સ�ક છે. તેમણે સા�હ�ય, ઘમૅ , સ�દયશા�, િશ�ા, ગામો�ઘાર , રા���યતા rr – વગેર� િવષયો
પર રચના કર� છે. શાિંતિનક�તન સ�ંથામાં દર �ધુવાર� �ાથનૅા થતી �યારબાદ આપેલા �વચનો�ુ ં‘શાિંતિનક�તન ખડં -1 અને ખડં -2’

સપંાદન થ�ું છે. ��ુુદ�વ નાનપણથી ��ૃિત અને ��ૃિતના સનાતન ત�વો સાથે જોડાયેલા છે. આ ઉપરાતં િનર��ણ , પર��ણ અને
�ચ�તન તેમના �ણુો રહ�લાં છે. એમની �વન ઉપાસનાના સાર�ુપે �વચનો ર�ૂ થયાં છે. આ �વચનો િવશે �ી રિવ��નાથ ઠા�ુર પોતે
કહ� છે: “ માર� સાધના �વનસાધના છે. અને તે પણ છે કિવની સાધના. �ું માયાવાદ� નથી. માર� મન આખી ��ૃ�ટ સ�ય છે. � �ું જો�
�ં િનહા�ં અને અ�ભુ�ું �ં એ બ�ું સ�ય છે. અને એમાં જ �ું મારા ભગવાનનાં દશનૅ ક�ંુ �.ં � દ�ખાય છે તે બ�ું સ�ય છે, ચૈત�યમય
છે. સ�દયૅનો એ આિવ�કાર છે,એમ �ું અ�ભુવતો �� �.ંએમાથંી માર� આખી �વનદ��ટ ખીલેલી છે. મારા ક�ળવણીના �યોગો પણ એ
સાધના�ું જ એક �ગ છે.” (�:ૃ 12 શાિંતિનક�તન ખડં -1)

�વચન સ�ંહમાં સશંય, આ�મિવ�ાસ , અભાવ, પાપ , �ુ:ખ, �યાગ , �ેમ , સચંય, ��ૃણા, ��ૃિત, તીથ,ૅ �મ, િન�યધામ, ��ૃય,

વાસના, ઇ�છા , વરૈા�ય, �ાથનૅા, અહમ , આ�મની ઓળખ --------  વગેર� �વા સનાતન િવષયોને ક��� �થાને રાખીને તેમણે
પોતાનાં મતં�યો આ�યાં છે. આ ઉપરાતં �રુાણ, મહાભારત, રામાયણના પા�ો પણ લીધાં છે.તેમજ ઉપિનષદોના ઉદાહરણો ન��યાં છે.

‘�ુ:ખ’ િવશે કહ� છે આપણે �ખુકારને નમસકાર કર�એ છ�એ.પરં� ુ ક�યાણકાર નથી. કારણ ક� ક�યાણકાર પાસેથી �:ુખ અને �ુ:ખ બ�ે
�ા�ત થાય છે. �ુ:ખથી માણસ ઘડાય છે, �ખુની �યા�યા બધંાય છે.માણસ �ુ:ખથી બચવા માટ� �ત �તના આવરણો રચે છે તેથી
પોતા �તને છેતર� છે. અિતવદેનાશીલ બની જતાં મ�લન િવચારથી �વા��ય અને શ�કત નાશ પામે છે. ‘�યાગ’ –િનબધંમાં ��ુુદ�વે
માણસને �યાગની ભાવના ક�ળવવાની વાત �કૂ� છે. � �ય�કત �યાગ કર� છે તે જ સસંારમાં આગળ વધે છે. ઉદાહરણ થી સમ�વે છે “

ગભૅમાં વ�ટળાયે�ું િશ�ુ તેની માતાને પામી શક� ું નથી –તે નાડ�નાં બધંન તોડ�ને અવતર� છે, �વાધીન થાય છે, �યાર� જ પોતાની
માને �ણૅૂતર �ુપે પામે છે.” ( �:ૃ 20 શાિંતિનક�તન ખડં -1)સસંારમાં આપલેની ભાવનાથી કમૅયોગ સબળ બને છે, �યાગ એ ��ૂયતા
નથી, અિધકારની �ણૅૂતા છે �યાગની શ�કતથી મળ� ું દાન �વનમાં ઉપયોગી બને છે ‘�ેમ’- એ સ�ય છે, �વાથૅ તથા �હકારનો શ�ુ
છે. �ેમની સ�ંણૂતા �યાગની ભાવનામાં સમાયેલી છે. �ેમ�વ�ુપની ચ�રતાથતૅા �વય�ં ૂ છે, �ેમથી �ેમ મળે છે. આ ઉપરાતં �ાથનૅાને
�ેમ જોડ� છે. “ સસંારના નાનાિવધ િવષયોમાં �ેમનો આ� આભાસ જોવા પામીને આપણે ��ૃ�નુી પાર રહ�લા પરમ પદાથૅ નો પ�રચય
પામીએ છ�એ , ઇ�ર �ું �વ�ુપ �ેમ�વ�ુપ છે તે સમ� શક�એ છ�એ.” (�:ૃ 106 શાિંતિનક�તન ખડં -1)

‘�ાણ’- િવશે કહ� છે: �ાણનો સબંધં આનદં અને કમૅમાં હોય છે. મનના િવચારોનો પરમા�મા સાથે હોય છે. મનનો આનદં કમૅમાં �ગટ
થાય છે અને �ા��ુપે કમૅ �તરના આનદંમાં જવા મથે છે. તેમાથંી �ેમ �ગટ� છે. આ �ેમ �ાણમાં �પાતંર થાય છે. જયાર� ‘જગતમાં
��ુકત’-માં ��ાને ક��� �થાને રાખી કમૅની ��ુકત બતાવી છે. ક�વળ ��ુકત �ારા સફળતા મળતી નથી. આપણે �ેમ, �ાન, અને
શ�કતમાથંી �કુત થઇ �યાર� જ જગતમાથંી �કુત થઇ શક�એ. આ ઉપરાતં ‘સમાજમાં ��ુકત’માં માણસ સસંાર� �ળમાથંી �કુત થવા
��ુકત માગે છે. સાચા અથમૅાં ��ુકત કરતાં માણસ પરમા�માની આધીનતા ઇ�છે છે. આધીનતામાથંી �કુત થાય �યાર� જ આનદં �ા�ત
થાય છે. ‘��ૃય’ –િવશે જણાવે છે, ��ૃય એટલે �વનની દ��ા છે. આપણે �વનમાં �ખુ-�ુ:ખ, સિંપ�- િવપિ�, માન-અપમાન મેળ�યાં
છે, તેને ��ૃ�ુ �ારા આપણે �વનને અપણૅ કરવા�ું હોય છે. ��ૃ�થુી જ �ય�કત �તરની ન�ક આવી �ય છે. તેથી તેનો શોક ન હોવો
જોઇએ “ ��ૃ�ુ જ એ અ�તૃને �ગટ કર� છે.”

‘િન�ઠા�ું કામ’-  િનબધંમાં િન�ઠા� ું કાયૅ બતા��ું છે. માણસના મનમાં રહ�લી િન�ઠા આ�મની સાચી સમજ આપે છે. લોકોની િન�દાથી
આપ�ું મન િવચ�લત નથી થ� ું પરં� ુ આપણો આ�મિવ�ાસ િન�ઠાથી વધે છે. આપણી �રક�ામાં શ�કત, શાિંત અને જયોિત ફ�લાવે છે.

�વનની રમણીયતાના માગૅ ખોલે છે. ‘મરણ’  માં ��ુુદ�વ બતાવે છે આપણે ભગવાનને સૌથી અિ�ય વ�� ુ છે તે આપવા માગીએ
છ�એ. દા.ત. આપણે કોઇપણ �ય�કતને ભેટ આપવી હોય �યાર� આપણી પાસે રહ�લી અણગમતી વ��ઓુ આપીએ છ�એ. પરં� ુ �વનનો
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�ત મરણથી આવતો નથી. ભગવાન પાસે આપણા જ�મ-મરણ�ું ખા� ું હોય છે.તેથી જયાં �ધુી �વન પર�વ�ે ું સ�ંણૅૂપણે મમ�વ ��ંુુ
ન થાય �યાં �ધુી ��ૃ�ુ આવે ન�હ. ‘ફળ’ –િવશે સમ�વે છે-માણસને ફળ �યાર� જ �ા�ત થાય છે. જયાર� સસંાર�ુપી બધા જ કતૅ�યો
તેણે િસ�ધ કયૉ હોય �યાર�  , કોઇપણ કાયૅ કરો છો તેમાં સારા –નરસાની ઉપે�ા ન રાખવી જોઇએ. ઉદાહરણ તર�ક� ક�ર�ની ��કયા
સમ�વી છે. “ તે પોતામાં પોતે સ�ંણૅૂ થઇ િનભૅયપણે સકંોચ વગર બધાને માટ� પોતા�ું આ�મસમપૅણ કર� શક� છે, �યાર� ફળ �ા�ત
થાય છે.” (�:ૃ 235 શાિંતિનક�તન ખડં -1 )

‘સ�યને જો�ુ’ં  – ના સદંભૅ સમ�વે છે, અિવરતપણે દ� િનક કાયૅ થયા જ કર� છે પરં� ુ આપણે દરરોજ ઓછામાં ઓ�ં એકવાર �યાન
ધર� સાચા દ��ટા બની સ�ય શોધવાનો �ય�ન કરવો જોઇએ. �યૂૅ – ચ�ં તારાઓ તથા �હો �ણે �ણે પોતાનો ઓજસ ફ�લાવે છે તથા
ચૈત�ય સમ�તને અપૅણ કર� રહયાં તે �યેય આપણો હોવો જોઇએ.  આપણે ઘટનાનાં સા�ી બનતા તેના પ�રણામની સ�યતાને
�વીકારવી જોઇએ. આ વાતને િવ�તાર�ને ‘��ૃ�ટ’ માં �કૂ� આપે છે. સ�ય તરફ જોવાની દ��ટ સમ� િવ�માં બધાનંી અલગ અલગ હોય
, િવ�ને આપણે યથાિનયમે જોઇ�ું તો સ�યનો તા�પયૅ સમ�શે. આ ઉપરાતં ‘સચંય��ૃણા’ –માં ��ુુદ�વ પોતાનો અ�ભુવ �યકત કયૉ
છે. અ�યા��મક ઘરસસંારમાં કાલની �ચ�તા આ� કરવી જોઇએ ન�હ. ભે�ું કરવાની �િૃત અપનાવી ન જોઇએ. તેમાથંી �ોધ, િવ�ષે ,

પરિન�દા, પરપીડન ----  વગેર� �ુષણો ઉપ��થત થાય છે.આ બાબત ઉપાસના સાથે લેખક� જોડ� દ�ધી છે.આપણે રોજ ભગવાનની
ઉપાસના એટલા માટ� કર�એ છ�એ.  તેનાથી શાિંત મેળવી�ુ,ં  ��ુય �ા�ત કર��ુ,ં  ભિવ�યમાં કોઇકવાર ઉ�ધાર પામી�ુ.ં  આવી
સમજશ�કત ન હોવી જોઇએ.:

‘�વભાવ-�ા��ત ‘ –િનબધંમાં આ�માનો � �વભાવ છે તેમાં મ��ુયનો અહમ ભળે �યાર� પરમા�માનો આનદં જતો રહ� છે તથા �ુ:ખ અને
�યાિધ �વશે છે. જયાર� ભેળસેળ �યાર� મનમાં � ૂચંવાડો ઉભો કર� છે. દાન કરવાથી ક� કામથી કમૅ� ું ફળ મેળવવાના �ય�ન �યથૅ
છે.પોતાની સાથ�ૅતા િસ�ધ કરવા અહમ મનને વળગી રહ� છે. તેથી ‘અહમ’ –માં આ બાબતની �રુતી કરતાં કહ� છે શ�કત �ારા અહમ
ક�વળ સામ�ી ભેગી કર� છે તે મમ�વ અને અિધકારને જ�મ આપે છે તેમાથંી આનદં ��ુત થઇ �ય છે. દા.ત. તર�ક� નદ��ું પાણી સૌને
માટ� છે જયાર� પોતાના ઘડામાં ભરતાં મા�ંુ પાણી બની �ય છે.�દવસે –�દવસે માણસ �વભાવના પ�રવતૅનથી સ�ંહ કરતાં થઇ �ય
છે,  તથા ય�ંવત અને સવંદેના ��ૂય બને છે.  �તે આ�મા�ું િવસ�ન થાય છે.  ‘પ�રણય’  –િવષય પર�વે જણાવે છે માણસને
સસંારમાથંી ન મેળવવાની �યથા સમ�યા ઊભી કર� છે.સસંાર તો માયા�ુપી છે. તેમાં સતત આપણે આગળ ને આગળ વધતાં જવા�ં ુ ં
હોય છે. અહ� હ�ય અને મનની વાત �કૂ� આપી છે. “આઘાતમાથંી �િતઘાત, �ુપમાથંી �ુપા�તર ચા�યા જ કર� છે- એક �ણનો પણ
��ૃિતના આ ચ�માં ફયૉ કર� છે, સતત તેમાં સયંોગ, િવયોગ, હાસ, ��ૃ�ધ, અવ�થા�તર ચા�યા કર� છે.” (�:ૃ 186 શાિંતિનક�તન ખડં
-1 )

‘દશનૅ’ -નાં �વચનમાં રોજ �ગટ થતાં �કાશની વાત �કૂ� આપી છે. માણસને રોજ સવાર� નવા ઊગતા �યૂની સાથે નવીનતા તથા
કઈ િવશષે કામ કરવાની �ેરણા આપે છે. ‘�હસાબ’ – િવષે કહ� છે ભગવાન તરફ મળેલાં �વનમાં કમૅનો �હસાબ કરવા� ું ક�ું છે મા�
નફા નહ� ખોટનો પણ �હસાબ કરવો જોઈએ. ‘દ��ા’માં સ�યની દ��ા િવષે વાત ર�ૂ કર� છે. માણસે �વનમાં સ�ય�ું �હણ કર�ું તેનો
અ�રુોધ ��ુુદ�વ કર� છે.  સમ� �વચનો આપણને મનન તરફ દોર� છે.આ�મિનર��ણથી �ય��તઓનાં ચા�ર�ય�ું �ચ� ઉ�ું થાય
છે.��ુદ�વે િવષય પર�વે ઊપિનષદનાં ઉદાહરણઓ આપી �વનદશનૅ કરા�� ું છે. અ�યાસીઓ પોતાના મન સાથે િવચાર અને �ચ�તન
કર� છે. આ �વચનો આપણને ��ુ િન�ઠા�વૂ�ક �વન �વાની �ેરણા આપે છે.કાકાસાહ�બ કાલેલકર આ િવષે જણાવે છે : “ દર�ક
વાચંનાર પોતાનો �વનરસ અને પોતાની �વના� ુ�ંિૂત �માણે આમાથંી િવશષે �કારનો બોધ લેશે, આનદ મેળવશે . એને અ�કુ જ
�દશામાં દોરવા�ું કામ આપણે શા માટ� કર�એ ? �ુઓ, આ �વચનોમાં િવચારોની અને �ચ�તનની ક�વળ અદ�તૂ ખાણ છે.” ( �:ૃ 1

શાિંતિનક�તન ખડં -૧ ��તાવનમાથંી )
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