
અધં��ા

�વન ના દરકે રોગ ની દવા મળ� જ રહતેી હોય છ.ે
અ�કુ રોગ જવેા ક કે�ેસર , ડ�ે�� ,ુ એઇ�સ, જવેા
રોગો ની પહેલા દવા નહોતી મળતી પણ હવ શે�આત
ના તબ�ા મા આં રોગો ની કાળ� લવેાય તો �ય��ત
ન બેચાવી સકાય છ.ે પણ એક રોગ એવો છ કે જેનેી
ના કોઈ દવા બનાવી સક કે નેા કોઈ ઈલાજ થઇ સક.ે
એ ભયકંર રોગ છ �ેહમે. ના �હમે ની કોઈ દવા છ નેા
કોઈ ઈલાજ. �યા �ંધુી માણસ પોતાના મન અને
મગજ થી મ�મ ર�ત એેન દેરૂ ના કર� દ �ેયા �ંધુી એ
રોગ મ��ુય ના શર�ર માથંી જવા �ુંનામ લતેો નથી.

�હમે ન જે�મ આપનાર �ય��ત પોત જે હોય છ.ે
બાળક થોડ�ુસમજ� થંાય �યા જં ઘરમા મં�મી પ�પા
ક બેી� કોઈ ઘરના વડ�લ અવનવા �હમે ના �વ�પ
શીખવાડ� દ.ે જમે ક છે�ક આવ �ેયાર કેોઈ કામ માટે
જતા હોય તો રોકાઈ જ�ું. �બલાડ� આડ� ઉતર તેો



સારા કામ માટ જેતા હોય તો રોકાઈ જ�ું. કોઈ
કા�કારો કર (ે�ા �ંઓ છો એમ કહ)ે તો રોકાઈ જ�ું.
આવા ઘણા અધં ��ધા ના કારણો વારસામા જં મળ�
રહેતા હોય છ.ે વા�તવ મા છં�ક આવવી એ શાર��રક
���યા છ.ે �યાર તેમા���દય બધં થઇ ન ચેા� થુાય
છ.ે એટલ એે સમય એ આપણ ભેગવાન નો આભાર
�ગટ કરવો જોઈએ ક હે �ે� તુમ મેા� �દય ફર� થી
ધબક�ુંકર� દ��ુંએ બદલ �બુ �બુ આભાર.
��ુ�લમ લોકો "અ�હમદલુી�લાહ" કહતેા હોય છ.ે
એનો મતલબ પણ એજ થાય છ.ે એમા સંારા કામ
માટ જેતા હોઈએ તો રોકાઈ જવાની જ�ર નથી.

આવી નાની મોટ� અધં��ાઓ ન કેારણ જે ભારત માં
એક મોટા પાય ધેધંો ચાલ છે.ે લોકો ના આ �હમે �પી
રોગ નો ફાયદો આ ધધંા વાળા લોકો ઉઠાવ છે.ે તમે
મ�ંદર એ �ઓ ન �ે�મુા �ંલન થઇ ન સેાચા �દય થી
એની પાસ કેઈ પણ માગંો એ પરમકપૃા� પુરમા�મા



તમન અેવ�ય આપશ.ે તમ મે��જદ એ �ઓ નમાજ
અદા કરો અન રેબ ન દેઆુ કરો એ �દુા તમન તેમારા
માટ જે સેા��હશ એે જ�ર આપશ.ે પણ કોઈ ઢ�ગી
ફક�ર, બાવા , સા� પુાસ જેઈન તેમાર� ઈ�છા કહશેો
તો તમારો �હમે �પી રોગ મા એં ઉમરેો જ કરશ.ે
તમાર� લાગણી ઓ થી એ રમશ.ે તમન ખેોટા ર�તે
ચડાવશ.ે જમે ક કેોઈ �ય��ત ન નેોકર� નથી મળતી કે
ધધંા મા સંરખાઈ નથી આવતી અન એે આવા કોઈ
ઢ�ગી પાસ જેશ તેો એ કહશે કે તેમન આે નળ છે કેે
પ�ેુંનળ છે.ે તમ આે તાવીજ પહરેો ક તેમ સેાત
�દવસ આ પાઠ કરો. તમ�આટલો ભોગ ચડાવો કે
આટલા પસૈા આપો વગરે -ે વગરે.ે �ારકે કાગડાને
બસે�ુંન ડેાળ ન ભેાગ�ુંએ�ુંબન એેટલ લેોકો ને
�વ�ાસ આવી �ય. હક�કત મા આં�ુંનથી હો�ું. જે
ભગવાન મા �ંલન થવા વાળા ફક�ર, સા�,ુ બાવા લોકો
ની વ�ચ હેોતા જ નથી. એ તો તમન �ેહમાલય ની
ચ�ાનો મા ,ં કોઈ �ફુાઓ મા ,ં જ�ગલો મા કં પેછ�
�ચા પવ�તો મા એંકા�ત મા જં હોય છ.ે એ લોકો ના



ટોળા ભંગેા કર� ન નેથી બસેતા. ઢ�ગી બાવાઓ,
ફક�રો જ એ મહાસતંો ની �ત ન બેદનામ કરવા બઠેા
છ.ે આ ઢ�ગી બાવાઓ ન તેો પોતાની સાથ દેશ �મ�નટ
પછ� �ુંથશ કે પેોતા�ુંભ�વ�ય �ુંછ એે જ નથી
ખબર તો એ તમાર� સમ�યા નો �ુંઉકલે લાવાના.

છ�ેલા કટેલાક વષ� મા શં�દો મા વંણ�વી ન સકાય
એવા બનાવો બ�યા. જને ધેમ�ના આવા ઢ�ગીઓ ના
ચહરેા ઓ સામ લેા�યા. હુ�કોઈ ફક�ર, બાવા ક સેા� ,ુ
��ુ �ુંનામ નથી લવેા માગંતો. તમ સેૌ એ વાત થી
વાકફે જ છો. પણ હ� �ધુી લોકો ની આખંો નથી
�લુી રહ� ક �ેયા �ંધુી આપણ સે��ય નઈ બનીએ
�યા �ંધુી આ ઢ�ગીઓ અન અેધં��ા ની દકુાનો
આપણા ભંારત મા ચંાલતી જ રહશે.ે

----



�વનતંી:

�વન મા દંરકે ન સેમ�યા હશ.ે કોઈન નેાની હશ તેો
કોઈ ન મેોટ�. દરકે ન પેોતાની જ સમ�યા મોટ� લાગ.ે
કોઈ ન ધેધંા-પાણી તો કોઈ ન સેતંાન �ખુની. કોઈને
લ� ની તો કોઈ ન ઘેર ની અશા�ંત ની. કોઈ ન �ેમે ની
તો કોઈ ન �ેહમે ની. પણ તમ કેદુરત ન સેાચા �દલ થી
મ�ંદર એ જઈ ન કે ઘેરમા એંકા�ત મા યંાદ કર�ન એે
કહશેો તો ��ુ� નો સજ�નહાર તમન સેાભંળશ જે.
તમ મે��જદ મા જંઇ ન મેા�ુંટકેવસો અન દેઆુ
કરસો તો �દુા જ�ર દઆુ ક�ુલુ કરશ.ે કદુરત એ
આખી ��ુ� બનાવી છ.ે તો એ પાલનહાર ન દેરકે ની
�ચ�તા છ.ે એ તમારા માટ જે �ે�ે હશ એે જ તમને
આપશ.ે �ારકે વહ�ેુંતો �ારકે મોડ�ુ. પણ આ
સમ�યા ઓ ન લેઈન તેમ કેોઈ ઢ�ગી બાવા, ફક�ર,
��ૂર�, સા� કુ કેોઈ પણ આવી અધં��ા ની દકુાન
ચલાવનાર પાસ ને જશો તો જ ભારત મા અંધં��ા



પર �નય�ંણ આવશ.ે તમન જેને બેના�યા છ એેને
માનો. એ પરમા�માન મેાનો. પણ પરમા�મા ના નામે
દકુાનો ખોલી ન બેઠેા છ જે તેમારો �હમે વધાર છે એેને
મહરેબાની કર� ન �ેો�સાહન ન આપો.

ન�ધ:

સ�દો મારા આકરા છ.ે હુ��� છંુ�ઘણા ન ગેમશે
પણ ન�હ. હુ�કોઈ ના �યવસાય ની ટ�કા નથી કરતો કે
ના કોઈ ની ��ા ન તેોડવાની વાત. બસ સમ�
�વચાર� ન પેોતાના મગજ નો ઉપયોગ કર� ન �ેવો
અન બેી�ન �ેવવા દો એ જ મારો સકં�પ છ.ે
આપના ��તભાવો મન કેોમ�ેટ મા મંોકલી આપશો
એવી જઆશા સાથે
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આપનો ��ય

ઈરફાન જણુ�ે


