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િહાિારત ધારાવાદહકિાાં પન: હરીિ િીિાણીનો અવાિ સાાંિળીને જાણે કે કાળ
નાં ચિ િ ફે રવાઈ ગયાં. િહાિારત ૧૯૮૮ની આ િહાધારાવાદહક આિે ૩૨ વષડ પછી
આપણે જોવાની થિે એવો શવચાર કોણે કયો હિે? ખરે ખર સિયનાં ચિ શનરાળાં છે . આપણે
કહીએ છીએ કે વીતેલો સિય પાછો નથી આવતો પણ અત્યારે તો જાણે કાળચિ પાછાં િઈ
રહ્યાં છે . આપણી કહે વાતી આધશનકતા અને િોગ પ્રત્યેની દોડ એકદિ િ થાંિી ગઈ છે .
પ્રકૃ મત સાથેની આપણી છે ડછાડ તેની સાથેના આપણા દવ્યડવહારના કારણે આપણે અત્યારે
આ પદરશસ્થમતનો સાિનો કરી રહ્યા છીએ. આપણા પૂવડજોએ આપણા ઋમષિશનઓએ િે
જીવનધોરણો નક્કી કયાડ હતા, તે આિે,અત્યારના સાંજોગોિાાં વધ અનકરણીય લાગે છે .
પાશણયારે ગોળો હોય અને તેિાાંથી પાણી લેવાં હોય તો ડોયાથી િ લેવાનાં.એવાં
જ્યારે આપણને આપણા દાદીિા િીખવતા તે અત્યારે કે ટલાં યાદ આવે છે ! ઘરની અાંદર
પાયખાનાં તો હોય િ નહીં,પાયખાનાં તો ઘરની બહાર ચોકિાાં િ હોય. આપણા દાદા અથવા
દાદીને હજી અિક વષો પહે લાાં સધી િ આપણે િેટલીવાર પાયખાને જાય તેટલી વાર સ્નાન
કરતા જોયા છે .આિે જ્યારે છાિવારે સેનેટાઈઝર કે પછી અલગ-અલગ સાબ દ્વારા હાથ
ધોતા રહીએ છીએ ત્યારે એ પણ યાદ આવે છે . િનસ્િૃમત, વ્યાસ સ્િૃમત, યાજ્ઞવલ્કય સ્િૃમત
આ બધાિાાં જીવન જીવવાના િે શનયિો સિજાવવાિાાં આવ્યા હતા, તે આિે whatsapp
અને facebook પર તેના િૂળ શ્લોક સાથે ફરી રહ્યા છે . કોણ કહે છે કે ગયેલો સિય પાછો
નથી આવતો આિે િે પદરશસ્થમત છે , તેના કતાડ આપણે િ છીએ તે તો હવે શનિાંકપણે
સ્વીકારવાં િ રહ્યાં.
પરાંત આગાિી પેઢીને જો વારસાિાાં કાંઈક સ્વર્ડણિ પૃ્વી દઈને િવી હિે તો હવે
આપણે સધરવાં રહ્યાં. િેગી અને પાસ્તા ખાઈને અને િેદાની રિતોને િૂલી િઈને આિની
પેઢી વધારે પડતી િ સોફ્ટ બની ગઈ છે .સાાંિ પડે અને રે તીિાાં રજોટાઇને આપણે ઘરે ન
આવીએ એવો એકે ય દદવસ યાદ આવે છે ? સેંકડો બેકટે દરયા અને વાઈરસને િાટીની અાંદર
રિતાાં-રિતાાં પડતાાં-આખડતાાં આપણે આપણા િરીરને કસી લીધાં હતાં. િેને હવે આપણે
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વધ પડતાં નાિક બનાવી દીધાં છે . ના ના આની અાંદર કયાાંય સ્વચ્છતાની અવગણના
કરવાની વાત નથી. સ્વચ્છતા િરૂરી છે પણ કોમ્પલેન બોય હોય કે બોનડશવટા ગલડ સવારે
દસ મિશનટની પ્રાથડનાિાાં પણ ઊિા રહી િકતા ન હોવાનો અનિવ એક શિક્ષક તરીકે િેં
કયો છે . ચકકર ખાઈને નીચે પડતા આિના એવેન્િસડના ચાહકોને જોયા છે .
િૂળ વાત પ્રકૃ મત તરફ પાછા િવાની છે .આપણા િળીયા તરફ પાછા િવાની, અને આપણી
સાંસ્કૃ મત અનસાર જીવન જીવવાની છે .આ પ્રકૃ મતનાં િાત્ર િોષણ િ કરે રાખીિાં તો ફળ આવાં
િ િળિે.
આપણે વૈદદક જીવન પિમતનાાં િૂળીયાને અનસરીિાં તો ચોક્કસ ઉકે લ
િળિે.એક દ:ખદ ઘટના ૩ શડસેમ્બર, ૧૯૮૪ના રોિ બની હતી.જ્યારે િોપાલ ખાતે
યશનયન કાબાડઇડ ફે કટરીિાાંથી ઝેરી એિઆઈસી ગેસ નીકળ્ો હતો. સેંકડો લોકો િૃત્ય
પામ્યા અને હજારો લોકોને હોશસ્પટલિાાં દાખલ કરવાિાાં આવ્યા પરાંત ત્યાાં બે પદરવારો હતા
- તે શ્રી સોહન લાલ એસ કિવાહા અને શ્રી એિ.એલ. રાઠોડ, પ્લાન્ટથી લગિગ એક
િાઇલ દૂર રહે તો િે પદરવાર બહાર નીકળ્ો હતો,પરાંત આ પદરવારો શનયમિતપણે અશિહોત્ર
(હવન) કરતા હતા. આ પદરવારોિાાં કોઈનાં િોત થયાં નથી, ઝેરી ગેસના શલકે િથી સૌથી
વધ અસરગ્રસ્ત શવસ્તારિાાં હાિર હોવા છતાાં કોઈને પણ હોશસ્પટલિાાં દાખલ કરાયા ન હતા.
આ શનરીક્ષણ સૂચવે છે કે અશિહોત્ર(હવન)પ્રદૂ ષણનાં કારગર િારણ છે .
(અાંગ્રેજી દૈશનક- 4-5-85 ના “ધ દહન્દ’; ન્યૂઝ આઇટિ તરીકે આ સિાચાર હતા)
ઘણાાં બધા રોગો અને અનેક િશ્કે લીઓનાં એકિાત્ર કારગર હશ્વથયાર યજ્ઞ છે .તેની
અાંદર હોિવાિાાં આવતી સમિધાઓ પ્રદૂષણ દૂર કરે છે .તેની અાંદર વપરાતી સાિગ્રીઓ પણ
અત્યાંત ઔષશધયકત હોય છે .ગાયનાં ઘી,આાંબો,પીપળો અને પલાિના લાકડાઓ,ગાયના
છાણા,િવ,તલ,ચોખા,ખારે ક,ગૂગળ,કપૂર,ચાંદન િેવા પદાથડ હોિવાિાાં આવે છે .આ
બધાનાં ફળ એ િળે છે ,કે શનત્યકિડિાાં હવન કે યજ્ઞ કરવાથી આધ્યાશત્િક, િારીદરક,
િાનચસક અને સાિાશિક ફાયદાઓ જોવા િળે છે .આપણે આપણી વૈદદક પરમ્પરાઓ તરફ
વળી પાછા ડગ િાાંડવા િ પડિે.
આિે જ્યારે શવશવધ ઉપાયો દ્વારા સાંિિણથી બચવાની યશકતઓ સિજાવાઈ રહી છે
ત્યારે આપણા સાંસ્કૃ ત ગ્રાંથો અને વૈદદક પરમ્પરાઓિાાં વષો પહે લેથી િ આ બધા સાંિિણોથી
બચવાના ઉપાય દિાડવવાિાાં આવ્યા હતા,તેિાથી થોડાં આચિન આપ સૌ સિક્ષ િૂકવાનો
પ્રયત્ન કરુાં છાં .
•

तिरकृत्योच्चरे त्काष्ठलोष्ठपत्रिण
ृ ादिना ।
तनयम्य प्रयिो वाचं संवीिाङ्गोઽवगुण्ठठि: ॥ (मनुस्मतृ ि – ४/४९)
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o

લાકડી,િાટીનાં ઢે ફ,સકાયેલાં પણડ અને ઘાસથી િૂમિને ઢાાંકીને તથા સ્વયાં ચૂપ
રહીને તથા િસ્તકને ઢાાંકીને િલ-િૂત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

•

अन्यिे व भवेद् वास: शयनीये नरोत्तम।
अन्यद् रथ्यासु िे वानाम ् अचाायाम ् अन्यिे व दि ॥ (मिाभारि – अनु.
१०४/८६)

o

સતા સિયે,ઘરથી બહાર ફરવાના સિયે તથા પૂિન સિયે અલગ અલગ વસ્ત્ર
હોવા જોઈએ.

•

िस्िपािे मुखे चैव पञ्चार्द्रो भोजनं चरे ि ् । (पद्मपुराण , सण्ृ ष्ि ५१/८८)
नाप्रक्षाललिपाणणपािो भञ्
ु जीि । (सश्र
ु ुिसंदििा-चचककत्सा २४/९८)

o

હાથ,પગ અને િખ ધોઈને િ િોિન કરવાં જોઈએ.

•

अपमज्
ृ यान्न च स्नािो गात्राठयम्बरपाणणलभ: । (माकाठडेयपुराण ३४/५२)

o

સ્નાન કયાડ પછી હાથોથી અથવા સ્નાન સિયે પહે રેલા િીના વસ્ત્રોથી િરીરને
લાંછવાં જોઈએ નહીં.

િહાિારતના આદદપવડિાાં ધૃતરાિર પાાંડવોને ખાાંડવવન આપે છે ,િે સાંપૂણડ ઉજ્જડ છે .
ડ ે કૃ ષ્ણને
ઈક્ષિતી નદીના કીનારે તક્ષક રાજાની આ િૂમિ હતી.આ ઉજ્જડ િૂમિને જોઈને અિન
પછ્ાં હવે િાં કરીએ? કૃ ષ્ણએ અશિને બોલાવ્યા, અને તેિણે આ વનને સાંપૂણડ દહન કરવાનાં
સૂચન કયડ. અશિએ આ કાિ કયાં,આ સિયે પક્ષીઓ ઊડવા િાાંગતા હતા,પિઓ િાગવા
િાાંગતા હતા.પરાંત આ વનિાાં રહે તા પિ-પાંખી,િલાિય,બધાં િ નિ થઈ ગયાં. અને આ
પ્રકૃ મતના સ્િિાનઘાટ પર ઈન્દ્રપ્રસ્થ ઊિાં થયાં. આપણે સહાં જાણીએ છીએ કે આ િાયાવી
નગરીને પાાંડવો કયારે ય િોગવી િકયા નહીં. આિે લોકડાઉન વખતે જ્યારે બધે િ િનષ્ય
ઘરોિાાં બાંધ છે ,ત્યારે ફરી પાછો પક્ષીઓનો કલરવ સાંિળાવા િાાંડ્યો છે , આપણા સૂિસાિ
પડે લા હાઈવે પર નીલગાય,ચીતલ અને હરણાઓ ફરવા લાગ્યા છે .િે વન અને િગ
ાં લ
કાપીકૂ પીને આપણે નગરો વસાવ્યાાં,તે વાસ્તવિાાં તો તેિનો વસવાટ હતો. આ પ્રકૃ મત સાથે
આપણે િે દિ વ્યવહાર કયો છે ,તે અસહનીય છે . આ લૉકડાઉનિાાં આપણે સાંયિ અને
શિસ્ત સાથે અભ્યાસ કરવાનો છે કે , આ ૨૧ દદવસ પછી પ્રકૃ મતનો ઉપિોગ નહીં પરાંત
તેની સાથે તાદાત્મ્ય સાધીને કે વી રીતે નવી ઈવનગ િરુાં કરી િકાય.
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