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સ્ક�ત સાિહત્યમાં પુરાણોનું સજર્ન ખૂબ 
પાછળથી થયું છ� પરંતુ પુરાણોએ વેદ- 
ઉપિનષદોની િવચારધારાને િવિવધ 

વાતાર્ઓ �ારા જનતા સમક્ષ મૂકીને ઉપકાર કય� છ�. વેદ 
ઉપિનષદોના િવચારોને િવિવધ �કારે પુરાણકારોએ 
સ્થાન આપ્યું છ�. સામાન્ય માણસ પણ સમજી શક� 
કોઇને દુ:ખ થાય તેવું વતર્ન ક� તેવા વચનોથી દૂર 

રહેવું જોઈએ. વેદો ક� ઉપિનષદો તેઓએ વાંચ્યા જ 
નથી તેવા લાખો લોકો પુરાણોમાંથી �ેરણા લઇ ઉત્તમ 
જીવન જીવી રહ્યા છ�. કોઇને દુ:ખ થાય તેવું બોલવું 
નહીં અને તેવું વતર્ન કરવું પણ નહીં એ સમજ તો 
લગભગ સૌમાં જોવા મળ� છ�. સારું બોલો, સારો 
વતાર્વ કરો અને આનંદથી જીવન જીવો એ સમજ 
માટ� વેદો ન વાંચ્યા હોય તેઓ પણ જીવન જીવે 
છ�. સમાજમાં જીવતો જે વગર્ છ� તેમાંથી ઘણા લોકો 
પાડોશીને પણ દુ:ખ ન થાય તેવા જીવનને આદશર્ 
જીવન ગણે છ�. આ િવચારધારાને પુરાણકારોએ 
વાતાર્ઓ �ારા જુદા જુદા સ્વરૂપે રજૂ કરી છ�. કોઈનું 
ભલું ન થાય તો વાંધો નહીં પરંતુ તેનું બૂરું ન થાય 

તેવી જીવનવ્યવસ્થા અધર્િશિક્ષત 
લોકોએ પણ સ્વીકારેલી છ�. 
લોકોને �રચાજર્ કરવા માટ� અ� 
ત� સવર્� થતી કથાઓ પણ મોટો 
ભાગ ભજવે છ�.

આ સમજને વધુ સ્પષ્ટ કરતો 
એક �ોક છ�.

અષ્ટાદશ પુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચન �યમ,
પરોપકારય પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ.
18 પુરાણોમાં વ્યાસજીનાં બે વચનો જોવા મળ� 

છ�. પરોપકાર કરશો તો પુણ્ય મળશે અને અન્યને 
દુ:ખ થાય તેવું વતર્ન પાપ છ�.  આમ પાપ અને 

પુણ્યની સમજ સ્પષ્ટ કરીએ છીએ. 
અજાણતા જ કોઇ સાથે દુવ્યર્વહાર 
થાય તો પણ ઘણાંને દુ:ખ થતું હોય 
છ� અને એવા લોકો તેની મનથી 
માફી માંગે છ�. ઉત્તમ સાિહત્ય તો 
�જાજીવનનું ઘડતર કરશે. આ દેશ 

પર િવદેશીઓનાં આ�મણો થયા તે છતાં હજુ આ 
દેશ તેની ધારાથી િવખૂટો પડયો નથી અને જીવે છ�. 
ભારત દેશનું આ સૌભાગ્ય છ�. ઘણા લોકોએ શાસ્�ો 
વાંચ્યા જ નથી છતાં શાસ્�ોની જીવન જીવવાની 
શીખામણને તેઓ વળગીને જીવે છ� એ જ દેશનું 
સૌભાગ્ય છ�.

કોઈનું ભલું ન થાય તો વાંધો નહીં પરંતુ તેનું બૂરું ન કરો

સપ્તાહના �ત-તહેવારો
તા. 30 જાન્યુઆરીથી
 તા. 5 ફ��ુઆરી-2023

કોઈનું ભલું ન થાય તો વાંધો 
નહીં પરંતુ તેનું બૂરું ન થાય 

તેવી જીવનવ્યવસ્થા અધર્િશિક્ષત 
લોકોએ પણ સ્વીકારેલી છ�

ક વાર દેશમાં ભયંકર દુકાળ પ�ો હતો, 
ખાવા માટ� અન્ન ન હતું. પીવાનું પાણી ન 
હતું. નદીઓ અને ક�વા સૂકાઈ ગયાં. લોકો 

ભૂખમરાથી મરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક ગામના છ જણાએ 
ખોરાક-પાણી અને કામની શોધમાં બીજા ગામ જવાનું 
ન�ી કયુ� અને નીકળી પ�ા. આગળ જતાં સૂકો િવસ્તાર 
પૂરો થયો અને ઠ�ર ઠ�ર લીલોતરી દેખાઈ એટલે તેમને 
આશા જાગી.

છએ જણે આગળ જવાનું ચાલુ રાખ્યું. આગળ જતાં 
રસ્તામાં પડ�લાં ક�ટલાંક ફળ જોયાં, તે ભેગાં કરી આ લોકો 
ખાવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યાં એક સાધુ પસાર થતા 
જોયા. એ સાધુએ આ છ જણને કહ્યું,‘‘અરે આ ઝેરી ફળ 
છ�, ખાશો નહીં, ફ�કી દો, અને રેતીમાં દાટી દો એટલે 

બીજું કોઈ પણ ખાય નહીં.’’ પેલા લોકોએ તેમ કયુ�. 
પછી સાધુએ કહ્યું, ‘‘આગળ જાઓ ત્યાં એક સુંદર નગર 
છ� અને તેનો નગરપિત દયાળ� છ�. એ ખાવા-રહેવાની 
વ્યવસ્થા જરૂર કરી આપશે.’’ આટલું કહી સાધુ ચાલ્યા 
ગયા.

પેલા છએ જણ આગળ સુંદર નગરની આશમાં ચાલવા 
લાગ્યા પણ એમાંથી એક જણે કહ્યું, ‘‘ભાઈ, આ સાધુ 
ખોટ�� બોલતો લાગે છ� અને આ ફળ પણ ઝેરી નહીં હોય, 
આપણે અહીં જ રોકાઈ જઈએ ને આ ફળ ખાઈ લઈએ.’’ 
(આ ઝેરી ફળો લોભ-�ષ્ણા-માયા છ�, એ લોભાવે છ�.)

બીજાએ કહ્યું, ‘‘હા, નગર તો હજુ આગળ છ� અને એ 

નગરપિત આપણા જેવા ક�ગાળને આશરો આપશે તેની 
શી ખાતરી?’’

 �ીજાએ કહ્યું, ‘‘અરે, સાધુ ખોટ�� ન બોલે, આગળ 
નગર હશે જ અને એ ઉદાર નગરપિત આપણને રાખશે 
જ.’’  આ ચચાર્માં સાંજ પડવા આવી હતી. પહેલો કહે, 
‘‘ભાઈ હું, તો થાકી ગયો છ��. મારે આગળ નથી આવવું’’ 
એમ કહી એ ત્યાં જ બેસી ગયો.

બાકીના પાંચ ચાલવા માં�ા, થોડ�� ચાલ્યા પછી બીજો 
એક જણ કહે, ‘‘ભાઈ આગળ કશું નથી, મારાથી ચલાતું 
નથી, હું નથી આવતો,’’ તેની સાથે �ીજો પણ સામેલ 
થયો, ‘‘મારેય નથી આવવું. �ણ ત્યાં રોકાઈ ગયા, હવે 
બાકી �ણ રહ્યા એ ચાલવા માં�ા. કલાક ચાલ્યા પછી 
એમાંથી એક કહે,‘‘ભાઈ, તમારે જવું હોય તો જાવ, 
આગળ સુંદર નગર હોવાની વાત ખોટી છ�, આપણે ક�ટલું 
ચાલ્યા? નગર આવી ન જાય? મારાથી હવે નથી ચલાતું, 
હું અહીં જ રોકાઈ જા� છ��’’ એમ કહી એ બેસી પ�ો. 
તેની સાથે બીજો એક પણ રોકાઈ ગયો.

છ�વટ� એક જણ મન મ�મ કરી આગળ ચાલ્યો, એને 
થયું, આ બધા મૂખાર્ છ�, િહંમત હારી ગયા છ�. સાધુ ખોટો 
ન હોય. એમ િવચારી એ ચાલતો રહે છ�. રાત થઈ ચૂકી 
છ�. બે કલાક ચાલ્યા પછી આગળ કોઈ ગામ હોય તેમ 
જણાયું, થોડા દીવા બળતા જણાયા. એણે આશા ન છોડી, 
ચાલતો રહ્યો અને પેલા ગામમાં �વેશ્યો. ગામમાં જઈ 
નગરપિતને મળ્યો તો નગરપિતએ તેને રહેવા-જમવાની 
વ્યવસ્થા કરી આપી. એ દુષ્કાળમાંય જીવી ગયો, પેલા 
એના સાથીઓ રસ્તામાં જ તરફડીને મરી ગયા.

છ�લ્લો બચેલો એક િહંમત ન હાય�, આશા ન છોડી, 
ચાલવાનું કમર્, ધ્યેય �ા�પ્ત સુધી ચાલુ રાખ્યું ત્યારે એને 
સુખ મળ્યું. ખાવા-પીવાનું મળ્યું. જીવનદાન મળ્યું. આવું 
જ ક�ઈ �ભુ�ા�પ્ત માટ�નું છ�. સુખ-શાંિત�ા�પ્ત માટ�નું 
છ�. �ભુ�ા�પ્તનો રસ્તો કઠીન છ� પણ જે િહંમત હારી 
જાય, �ધ્ધા ક� આશા છોડી દે, નાસીપાસ થઈ જાય તેને 
ભગવાન ક્યાંથી મળ�? સુખ-શાંિત ક્યાંથી મળ�? �યત્ન, 
આશા, િહંમત અને કમર્ જ જીવનનાં સાચાં રત્નો છ�.

એ
�ભુ-�ા�પ્ત ક�મ થતી નથી?

ભાઈ, આ સાધુ ખોટ�� બોલતો 
લાગે છ� અને આ ફળ પણ 
ઝેરી નહીં હોય, આપણે 
અહીં જ રોકાઈ જઈએ ને 
આ ફળ ખાઈ લઈએ
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તા. 30 સોમવાર, 

મહાસુદ નોમ: શ્રી હ�ર જયંતી, 
ગાંધી િનવાર્ણ �દન, મહાનંદા નોમ, 

દાસ બોધ જયંતી.
તા. 31 મંગળવાર, 

મહાસુદ દશમ: ભકત પુંડિલક ઉત્સવ 
(પંઢરપુર) અવતાર મહ�રબાબા 

અમરિતથી, શ્રી રાધા-દામોદર દ�વ 
પ્રાકટયોત્સવ (�ંદાવન)

તા.1 બુધવાર 
ફ�બ્રુઆરી મહાસુદ અિગયારસ : 

જયા એકાદશી (શેરડી) 
ગોસ્વામી સ્થાપના �દન.
તા. 2 ગુરુવાર, 

મહાસુદ બારસ: ભીષ્મ દ્વાદશી, પ્રદોષ
તા. 3 શુ�વાર, 

મહાસુદ તેરસ: કલ્પા�દ, સ�ગોતર 
માતાની જયંતી (હ�રા) િવશ્વકમાર્ 
જયંતી, મોઢ�શ્વરી માતાનો પાટોત્સવ 
(મોઢ�રા) સાંધણી માતા વસરી ઉત્સવ 

રાંદ�ર.
તા. 4 શિનવાર, 

મહાસુદ ચૌદસ: િવશ્વ ક�ન્સર �દન, ધમર્ 
સમ્રાટ કરપાત્રી� મહારાજ પુણ્યિતથી

તા. 5 રિવવાર 
મહાસુદ પૂનમ: ગુ� રિવદાસ જયંતી, 

વ્રતની પૂનમ, માઘી પૂનમ, માઘ 
સ્નાન સમાપ્ત, અન્વાધાન, હજત 

અલી જન્મ�દન મું.લિલતા જયંતી, શ્રી 
ગોપીનાથ પ્રાકટોત્સવ.

સુિવચાર
 હું કોઇ કામ પ્રાથર્ના વગર કરતો જ 

નથી. જેમ શરીરને ભોજન 
અિનવાયર્ છ� તેમ આત્મા ને માટ� 

પ્રાથર્ના અિનવાયર્ છ�.     
                         - મહાત્મા ગાંધી


