આંખો ખરે ખર ઊઘડી
એ તો જો અનુભવવુ ું પણ હોય ને મિત્રો, તો ઘણી બધી સિજણની જરૂર પડે.
કહેવા િાટે તો આપણી આંખો સદાયને િાટે ઊઘડેલીજ હોય છે પણ ખુલ્લી હોવા
છતાુંય એ તો અંધકારિાુંજ જીવતી હોય છે .
જાણતો હતો છતાુંએ અજાણતાની જેિ ફરી રહેતો. પરરસ્થીતીઓના વશિાું નહી પણ
એક આદતને કારણે દરે ક િુંરદર, દે રાસર અને હવેલીઓના બારણે હુ ું પણ પહોંચી
જતો. ખબર નહી પણ એક અનેરો આનુંદ તો આવી રહેતો, કારણ એ પ્રકૃમત, મનસર્ગ
અને પ્રભુના ખોળાિાું પછી તો િારે િારા શબ્દોને પણ પ ૂણગ મવરાિ જે મુકવો હતો.
પણ વાત ખરે ખર અહીંજ પ ૂરી થતી નથી. કારણ જન્િતાું વેતજ કોઈ નાિ, સરનામુ,ું
ધિગ, જાતી, કુળ આપણે સાથે લેતા નહોતા આવ્યા. આ તો આપણા જેવાજ િનુષ્યોએ
દોરે લા ચચત્રોિાું આપણે પણ રું ર્ પુરાવતા થઈ ર્યા. અને પછી યોર્ાનુયોર્
આવનારા એ દરે ક ડર્લાિાું આપણે પણ શામિલ થતા ર્યા. નાનપણિાું શેરીઓ અને
મનશાળના મિત્રો, કોલેજિાું ભણતા આપણા િસ્તીખોરો, આપણા પડોશીઓ, નોકરી
કરતા આપણા સહાધ્યાઈઓ, સર્ા વહાલો, સ્નેહી સ્વજનો અને એવા અનેક શુભ
ચચિંતકોની સાથે રહીને ધિગ, જાતી અને સુંસ્કૃમતને ખરી રીતે ઓળખવાની જગ્યાએ એની
ગ્લાની કરતા થઈ ર્યા.
બે-ચાર સ્વાથગની િાર્ણીઓિાું પ્રભુના દરે ક બારણે બારણા ર્ોતવા લાગ્યા. અને
અધ ૂરાિાું પ ૂરુું વ્યવહાર ચોખ્ખો રાખવા, એણેજ મનિાગણ કરે લી આ સ ૃષ્ષ્ટના ફળ, ફૂલ,
પાણી, ચોખા ઈત્યાદી સાિગ્રીઓ એનાજ ચરણે ધરતા થઈ ર્યા.
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પણ આ બધાય અખતરાિાું આપણા કિોનો રહસાબ ક્ાું છુપાવીને બેસી ર્યા? કરુણા
અને ભક્તતની સીિાિાું રહેવા કરતા, આંખો બીજે ક્ાું અંજાઈને બેસાડી ર્યા?
કસોટીઓ તો પ્રભુએ અનુભવના જ્ઞાનને પ્રકામશત કરવા આપણા બધાના સિક્ષ
મુકેલીજ છે , તો પછી એનાથી દૂર દોટ મ ૂકી ક્ાું સુંતાઈને બેસી ર્યા?
જે સત્ય, સનાતન, મનમવિકાર, અિર, સિગ્ર સ ૃષ્ષ્ટના મનિાગતા અને સુંચાલક એવા
પ્રભુને પ્રત્યક્ષ રૂપે જોવાનો કે એિણે અનુભાવાનાનો આપણને લહાવો તો નથી િળ્યો
પણ કદાચ એિની ભક્તત, અને સેવા રૂપી દીવડાઓિાું આપણે એણે ઝળહળતો તો
નક્કીજ જોઈ શકશુ.ું
ફતત તીથગ યાત્રાના નાિ પર, ત્યાું પ્રવાસ ખેળવા કરતા, નકરી ઉજાણીજ કરી આવવા
કરતા, એના િહત્વને તો સિજી લઈએ. બધુજ િેળવી લેવાના આસથી દરે ક દે વી
દે વતાઓ, િુંરદરો, દે રાસરો, હવેલીઓ, દર્ાગઓ, ગુરુદ્વારાઓ, ચચો અને એવા અનેક
પ્રભુના ઘરે ઘરે જવા કરતા, કોઈ એકજ સનાતન અને સત્ય એવા રસ્તા પર ચાલી
નીકળો અને જુવો, ખરે ખર આપણને એ રદવ્ય પ્રકાશ ની અનુભ ૂમત જરૂર થશે. કારણ
છે વટે તો આ બધીજ જ્ઞાનર્ુંર્ાઓ તો, આત્િીય રૂપી સમુદ્રનેજ િળે છે . તો કોઈ એકજ
રસ્તો અપનાવો, કારણ છે વટે આપણે બધાએ એ સમુદ્રિાુંજ તો ઓર્ળી જવુ ું છે .
“એ સત્ય રૂપી પ્રકાશ નો પડઘો પડી,
અંદર વસેલી નવચેતના ને એણે ઝુંઝેડી,
સિગ્ર ભ્રિ અને શુંકાઓને દૂર કરી,
આજે િારી આંખો ખરે ખર ઊઘડી”
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