તમારી ગોવર્ધન પરરક્રમા ખરે ખર પ ૂરી થઈ?
“નાહક નો હું એમજ નહોતો કરગરી ઉઠ્યો.

જે શ્રદ્ધા અને આસ્થાના વવષયને છુંછેડી બેઠ્ો.
કારણ હૃદયનાું વાવાજોડામાું હું એવો તે ફરી ઉઠ્યો.
જે મારા મનના ઉદ્વેગને હવે હું શબ્દોરૂપી વણધવવા બેઠ્ો.”
મને તો એમજ જણાવવામાાં આવ્યાં હત યાં કે, "પરિક્રમા તો વર્ષમાાં એક વાિ કિવીજ
જોઈએ" પણ કોઈએ મને એ ના સમજાવ્યાં કે, "પરિક્રમા કેમ કિવી જોઈએ?
શામાટે એ કિવી જોઈએ?"
એવયાં તે મીિાએ શયાં ક્યું કે એને પહેલીજ વાિમાાં એક તાિ જળી ગયો,
જ્યાિે આપણે તો એણે વર્ોનાાં વહાણમાાં ગોત્યા કયો પણ હજીએ ન જડ્યો.
જેસલ જાડ્ેજા, એ અંજાિનો કાળળયો નાગ, સમયદ્રનાાં ભિ તોફાનમાાં પોતાનો જીવ
બચાવવા, કિગિી િહેલો. એક એક કિી પોતાનાાં તમામ પાપોનયાં પ્રાયશ્ચિત
માાંગી, પોતાનાાં હ્રદયને હળવયાં ફૂલ કિી, એ કાળળયો નાગ, પેલે પાિ, સાંત જેસલ
બનેલો. એ તો સતી તોિલનાાં સથવાિા એ એને તાિે લો.
શયાં આપણે પણ આપણા પાપોનયાં પ્રાયશ્ચિત આ પરિક્રમામાાં કિી શક્યા?
શયાં આપણે પરિક્રમામાાં ઠાકોિજીના સથવાિાને ખોળી શક્યાાં?
અને આપણા હૃદય ને હળવયાં ફૂલ બનાવી શક્યાાં?

બીજાને નહીં પણ પોતાનાાં હૃદયને પ ૂછજો અને એનો જવાબ તમે જરૂિને જરૂિ
ગોતજો.
શ્ચવચાિો તો માિા એ ઘણા હતા, સવાલો તો માિે પણ ઘણા પ ૂછવા હતા.
પણ એક ઉત્સયકતા, અને કદાચ આળસ અને શિમના પ્રભાવમાાં, હય ાં પણ એ વહેતા
વહેણમાાં, માિાાં જીવનની સૌ પ્રથમ યાત્રા કિવા નીકળી પડ્યો.
યમયના ઘાટ પિ, સૌની સાથે શિીિ ને સ્વચ્છ કિવાાં હય ાં પણ ડૂબકી માિી બેઠો, પણ
ખિે ખિ આ મનમાાં ભિાયેલા મેલને શયાં હય ાં ચોખ્ખય કિી શક્યો?
જવાબ તો હય ાં હજીએ ગોશ્ચત િહ્યો.
અને કેમ શ્રદ્ધાની ચાદિમાાં વીંટડ્ાયીને, એ પ્રદયશ્ચર્ત થતા યમયના માના જળને હય ાં
િોકી ન શક્યો. એમ તો જો હય ાં માિાાં મનનો મેલજ સાફ ન કિી શક્યો, તો યમયનામા
ડૂબકી માિવાનો ખિો હેત ય હય ાં ન સમજી શક્યો?
તમને જો એ હેત ય ખબિ પડ્ે તો મને જરૂિ જણાવજો.
વ્રજની ભ ૂશ્ચમનાાં પગે પગે હય ાં દશષન કિી શક્યો. ગોકયળ, મથયિા, વદ
ાં ાવન, બિસાના,
નાંદગાાંવ, એ ભ ૂશ્ચમમાાં હય ાં પણ સૌની જોડ્ે નીકળી પડ્યો.
દિે ક હવેલી, માંરદિ અને જરૂખામાાં જઈ સૌની સાથે ઉભો તો િહ્યો,
પણ હૃદય પ ૂવષક શયાં હય ાં માિો ભાવ પ્રકટ કિી શક્યો? શયાં હય ાં પ્રભયની શ્ચનકટ જઈ
શક્યો? એ દિે ક જગ્યાના મહત્વને શયાં હય ાં સમજી શક્યો?
એના ઊંડ્ાણમાાં ઊતિી એમાાં સમશ્ચપિત થઈ શક્યો?
અિે હય ાં કષ્ણ ને શયાં ખિે ખિ ગોતી શક્યો?

કદાચ તો સૌની સાથે મૈં પણ માિો વાિો ફક્ત ફિવામાાંજ નાખી દીધો,
ગળણતના આંકડ્ાઓમાાં અને લોકોને કહેવાની બડ્ાઈ માાં વયથષ ગયમાવી દીધો.
સવષ વૈષ્ણવોનો હવે નો મયખ્ય પડ્ાવ, “ગોવધષન પરિક્રમા” અને એ પ ૂિી થયા
પછી માિા ફક્ત બેજ પ્રશ્નો,
૧. પરિક્રમા નો તમાિો અનયભવ કેવો િહ્યો?
૨. પરિક્રમા ના અંતે તમને શયાં મળ્ય?ાં
પહેલા સવાલ નો જવાબ બહજ
ય સિળ અને અંદાજે બધાનો એકજ નીકળયો,
"એ છે લ્લા કલાકમાાં ઠાકોિજીએ તો બહજ
ય પિીક્ષા લીધી પણ હેમખેમ એમણે
લાજ િાખીને પ ૂિી કિાવી."
જ્યાિે બીજાાં પ્રશ્ન નો ઉત્તિ તો કદાચ તમે સમજીજ ગયા હશો.
પરિક્રમા ના અંતે લોકોને તો બસ એક અનેિા આનાંદ શ્ચસવાય બીજય ાં કાંઈજ ન
મળ્ય.ાં કાિણ એમનાાં જીવનમાાં પરિક્રમા પ ૂિી કયાષનો હજી એક આંકડ્ો જે
ઉમેિાઈ ગયો. લોકોને પોતાનો પિચો બતાવવા હજી એક અવસિ જે મળી
ગયો.
જ્યાિે પરિક્રમા નાાં અંતે હય ાં તો એજ સમજી શક્યો કે,
ડ્િ કે શિમ નાાં પ્રભાવમાાં, કાાં તો વડ્ીલોના સન્માન હેઠળ, ગમે તેમ તોએ
આપણે પરિક્રમા ને પાિ તો પાડ્ી દઈએ છે , અને છે વટે બીજય ાં તો કાંઈજ નહીં
પણ મન ને મક્કમ િાખતાાં અને એક શ્ચવશ્વાસ િાખતાાં તો શીખી જ જઈએ છે .

પછી ભલેને,
- ૧૦૮ વાિ દાં ડ્વતી પરિક્રમા કિી ને તમાિી પરિક્રમા પ ૂિી થાય કે ન
થાય,
- દાં ડ્વતી પરિક્રમા થાય કે ન થાય,
- તમાિી યાત્રા પગપાળા થાય કે ન થાય,
- દૂધ ની ધાિા વહાવીને પરિક્રમા થાય કે ન થાય,
- પછી ભલેને એ રિક્ષામાાં થાય કે પછી ન પણ થાય,
કોઈ િાં જ નહીં િાખતા માિા વહાલા વૈષ્ણવો, કાિણ પ્રભય ને તમાિા અંતિ
હૃદયથી પણ જો કોતિી લેશો, તો તમને તમાિા જીવન નો તાિ મળી જશે.
અને પરિક્રમા ના અંતે એક અનેિા આનાંદ ની સાથે, તમને જીવન જીવવા નો
એક સાિ પણ મળી જશે. છે વટે બીજય ાં તો કાંઈજ નહીં પણ તમે મયખાિશ્ચવિંદ,
ય સિોવિ, માનસી ગાંગા, ગોશ્ચવિંદ કયાંડ્ અને આ
દાનઘાટી, િાધા-કષ્ણ કયાંડ્, કયસમ
જીવન નાાં એ દિે ક ડ્ગલે ને પગલે જો તમાિા હૃદય મનમાાં વસેલા િાગ, દ્વેર્,
શ્ચવકાિ, ગયસ્સો, અને નબળા શ્ચવચાિોને દૂિ કિી, જો ‘હ’ય ાં પણા અને અળભમાન ને
પણ ત્યજી દે સો, તો ખિા અથે તમાિી આ પરિક્રમા સાથષક થઈ જશે.
ફક્ત પ્રભયનાાં નામસ્મિણથીજ તમાિી આ જીવન નૈયા પાિ લાગી જશે. લોકોની
સેવા કિી, પ્રભયનાાં ગયણગાન ગાઈ, એમની સેવા કિી, તમાિી યાત્રા પ્રભયની
ભક્ક્ત સયધી પહોંચી જશે. તમારય જીવન ધન્ય બની જશે. અને આમજ એક ના
એક રદવસ, પ્રભય તમને કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાાં, જરૂિ ને જરૂિ મળી જશે. બસ
તમાિી અંતિ હૃદય ની આંખો ને ઉઘાડ્ી િાખજો.

જે મૈં અનયભવ્યાં એજ તમને વણષવવા હય ાં બેઠો છાં. પયષ્ષ્ટમાગીય, પરિક્રમા
અને વૈષ્ણવ સાંપ્રદાય નયાં અમયક તસય જ્ઞાન હોવા છતાાંય, હય ાં લેસ માત્ર પણ
િાં જ િાખ્યા શ્ચવના, માિી લાગણીઓને શબ્દોરૂપી ટાાંકવા બેઠો છાં.
નાથદ્વાિામાાં ઠાકોિજીના સન્મયખ દશષન કિી, િડ્ીને, આનાંદ તો માણી લીધો,
પણ પિાં પિાઓ, રૂરિઓ, માન્યતાઓ, અને ધમષના નામ પિ િડ્ીને આંસય
વહાવી, અફસોસ કિવા કિતાાં, એક પિોપકાિી માગષ અપનાવી લીધો.
મૈં એ તમામ સાંતો અને ઋશ્ચર્ઓને યાદ કિી લીધા, એમની શ્ચનિઃસ્વાથષ સેવા
અને પિોપકાિને માિા હૃદયમાાં સીંચી લઇ એને માિા હૃદય માાં ઉતાિી
લીધા.
હાાં, મૈં નિશ્ચસહ
િં મહેતાને પણ યાદ કિી લીધા. એની કશ્ચતઓને હૃદય સ્પશી
ચાાંપી અને એના એ મહાન વૈષ્ણવ કીતષનને કોટી કોટી વાંદન કિી લીધા.
“વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીયે જે પીિ પિાઈ જાણે િે ,
પિ દયિઃખે ઊપકાિ કિે તોએ, મન અળભમાન ન આણે િે ......”

“જો તમે આ જીવનનાું સારને સમજી એને સાથધક ન કરી શક્યા,
તો તમે દરે ક તીથધક્ષેત્રોના ફક્ત બારણાુંજ ખટકાવતાું રહી ગયા.
જો તમે આ શ્રષ્ટટના અણએ અણમાું અને લોકોનાું હૃદયમાું વસેલા પ્રભને
ખોળી ન શક્યા,
તો તમે રણમાું છુપાયેલા મ ૃગત ૃટણા ની પાછળ આમજ ભટકતાું રહી ગયા.”

