
 

"ગરુુપરૂ્ણિમા" 

 

 નમસ્કાર સ્રોતા મમત્રો આજે છે. ૮મી જુલાઇ દિનમિશેષ સાર્વ્ાામા. હુું યિુરાજમસિંહ જાડેજા 
આપનુું હાદિિક સ્િાગત કરુું  છું. મમત્રો આજના દિનમિશેષ ની િાત કરિામાું આિેતો આજના 
દિિસનો મદહમા અનેરો છે.આજે હુું જે કઇ પણ છું તેમારા ગરુુજી અશોકમસિંહ પરમાર સાહબે 
ની આશીિાાિ ના લીધે છું. આજ મને એમના મિશે બોલિાનો રુડો અિસર મળ્્ો છે. કેમકે 
આજે અષાઢ સિુ પરૂ્ણિમા એટલેકે ગરુુ પરૂ્ણિમા છે.મારા જીિનમાું ત્રણ ગરુુઓ રહ્યા છે. જેમા 
પ્રથમ છે મારા જીિન પથિશાક ગરુુજી ‘અશોકમસિંહ પરમાર સાહબે’  

ર્બજા છે મારા જીિન ધડતર મા જેનો અતલુ્્ ફાળો છે તે છે મારા ‘માતા-મપતા’  

મત્રજા છે મારા આધ્્ાત્મમક ગરુુ મારા ‘બાપજી’ 
 આજના મારા લેખની શરૂઆત મારા ગરુુજી નાશબ્િ થી કરીશ.  

‘‘તુું જ તારો ગરુુ થા’’ 
(કમિ અખાએ  એમ લખયુું હત ુું પરુંત ુમારા ગરુુજી િારમિાર આશબ્િ અમને કહતેા હતા.) 
 

 અષાઢ સિુ પરૂ્ણિમા કે જે ને ગરુુ પરૂ્ણિમા તરીકે ઓળખિામાું આિે છે. 
 આજે ગરુુપરૂ્ણિમા છે. ગરુુપરૂ્ણિમા એટલે કે જ્ઞાનનુું પિા....ગરુુ િુંિનાનો શે્રષ્ઠ દિિસ 

એટલે ગરુુ પરૂ્ણિમાું. 

 મારા માટે ગરુુનો પ્ાા્ એટલે ગરુુજી અશોકમસિંહ પરમાર સાહબે 

 
 



 

 ‘ગરુુપરૂ્ણિમા’ એ મા અને સુંતાનની જેમ ગરુુ અને મશષ્્ના અલૌદકક, અગમ્્મમ લનની 
ઝુંખનાની તીવ્ર વમૃિની આતરુતાને મમૂતિ મુંત કરી પનૂમના ચુંદ્રની જેમ પણૂાતા 
અપાિતો અનોખો દિિસ છે. 

 

ગરુ:સાક્ષાત ્પરબ્રહ્મ 

તસ્મૈ શ્રી ગરુુિે નમ: 
 

 ગરુ એટલે જે આપણી અંતરની આંખોમાું રહલેા અંધકારને દૂર કરે છે અને જ્ઞાનનો 
પ્રકાશ પાથરે છે.  

 ગરુ એટલે જે આપણા જીિનના રથની લગામ સુંભાળે છે.  

 ગરુ એટલે જેમના શરણે જિાથી આપણાું અનેક તાપ અને પાપ શાુંત થા્ છે. 
 ગરુપરૂ્ણિ માનો અિસર એિા ગણુાતીત ગરુુના ઉપકારોનુું સ્મરણ કરીને  

ગરુુપજૂન કરિાનો ઉમસિ છે, એમના ચરણે કૃતજ્ઞતા ર્વ્ક્ત કરિાનો અિસર છે. 
 

"ગરુુ પોતાના પ્રકાશથી અંધારાને મમટાિી િે" 
ગ' શબ્િનો અથા છે અંધકાર(અજ્ઞાન) અને 'રુ' શબ્િનો અથા છે પ્રકાશ જ્ઞાન. અજ્ઞાનનો નષ્ટ 

કરનારા જે બ્રહ્મરૂપ પ્રકાશ છે, એ ગરુુ છે. 
 

“‘ ગરુુથી કોઈ શે્રષ્ઠ તમિ નથી, ગરુુથી અમધક તપ નથી અને ગરુુથી મિશેષ કોઈ જ્ઞાન નથી 
એિા શ્રી ગરુુિેિને નમસ્કાર. ” 

અજ્ઞાન મતમમરાુંધાુંનામ, જ્ઞાનામ ્જનાુંમ ્શલાક્યા; નેત્ર ઉન્લ્લ્મલીતમ ્્ેન, તસ્મૈ શ્રી ગરુૂિે 
નમઃ || 

ગરુુ એટલે....ગરુૂ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગરુુિે નમઃ 
ગરુુ એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ લઈ જનારી શદકત 



 

બાળક નાનુું હો્ અને શાળાના પગમથ્ા ભરે મ્ારથી ગરુુનુું કા ા્ શરૂ થઈ જા્ છે. 
જીિનની િરેક પળે ગરુુની જરૂરી્ાત િતાા્ છે અને િરેક પળને સશુોર્ભત કરનાર આ 
મહાન આમમાને ્ાિ કરિાનો અિસર એટલે ગરુુપણૂીમા. ગરુુ એટલે પે્રરણાની મમૂતિ. આ 
પાિન અિસરે ગરુુનુું ધ્્ાન કરવુું અને ગરુુની પજૂા કરિી. 
જે આપને અદૃશ્્માુંથી દૃશ્્માન તરફ િોરી જા્ તે ગરુુ..... 
જે આપને એક સામા્્ તમિમાુંથી દિર્વ્તા તરફ િોરી જા્ તે ગરુુ..... 
જે આપને ક્ષણજીિીમાુંથી સનાતન તરફ િોરી જા્ તે ગરુુ.... 
જે આપને અંધકારમાુંથી ઉજાસ તરફ િોરી જા્ તે ગરુુ..... 
જીિનની તમામ સમસ્્ાને પાછળ છોડી અનભુિોના આધારે તમને ઊંચાઈ સધુી લઈ જા્ 
તે ગરુુ..... 
એટલે જ તો કહ્ુું છે કે ધ્્ાન, જ્ઞાન, ધૈ ા્ અને કમા ગરુુએ આપેલા અણમોલ મોતી છે. 
 
 

ગરુુ એિો સરૂજ છે,જે ક્યારે્ અસ્ત નથી થતો.‘ગરુુ’ શબ્િ ઘણો ભારે છે, પરુંત ુઆજકાલ 
‘ગરુુ’ શબ્િને લોકોએ સામા્્ 

 કરી િીધો છે! ગરુુ એ છે,જે કોઇની સિાની હ ૂુંફથી ઊડે નહીં. ગરુુ એ જ છે, જે કોઇની 
પ્રમતષ્ઠા ના િબાણમાું આિે નહીં. ગરુુ એ છે જે કોઇના પ્રકાશથી અંજા્ નહીં,પરુંત ુપોતાના 
પ્રકાશથી અંધારાને મમટાિી િે અને સાધક જ્્ારે ગરુુનાું િચન પર મિશ્વાસ કરે છે, મ્ારેજ 
ધ્્ થા્ છે. ગરુુનાું ચરણકમળની િુંિના ગોસ્િામીજીએ કરી છે. 
 

ગરુપરૂ્ણિમા ઉજિિા પાછળ બે મખુ્ કારણ હો્ છે. એક જેમના જીિનમાું ગરુુ નથી, તેમના 
માટે ગરુુનાું ચરણ સ્િીકારિા માટે અને જે ગરુુના ચરણમાું છે તેમના માટે પોતાનુું સિાસ્િ 
સમમિપત કરિા માટે. ગરુુ, મપતા, માતા, લેખ, મશક્ષક. કોઈપણ હોઈ શકે. 
 



 

આમ તો આપણા જીિનમાું ઘણા જાણ્્ા-અજાણ્્ા ગરુુ હો્ છે, જેમાું આપણા માતા-મપતાન ુ
સ્થાન સિોપદર છે, પછી મશક્ષક અને બીજા. પરુંત ુઅસલમાું ગરુુનો સુંબુંધ મશષ્્ સાથે હો્ 
છે ન કે મિદ્યાથી સાથે. આશ્રમોમાું ગરુુ-મશષ્્ પરુંપરાન ુપાલન થત ુરહ્ ુછે. 
 

ગરુ શ ુછે, કેિા છે અને કોણ છે એ જાણિા માટે તેમના મશષ્્ોને જાણિા જરૂરી હો્ છે અને 
એ પણ કે ગરુુને જાણિાથી મશષ્્ોને જાણી શકા્ છે, પરુંત ુઆવ ુફક્ત એ જ કરી શકે છે જે 
પોતે ગરુુ કે મશષ્્ છે. ગરુુએ છે જે સમજી-પારખીને મશષ્્ને િીક્ષા આપે છે અને મશષ્્ પણ 
એ છે જે સમજી ઓળખીને ગરુુ બનાિે છે. 
 

સ્િામી રામકૃષ્ણ પરમહુંસે ઘણા પ્ર્મનો ક્ાા કે નરે્દ્ર(મિિેકાનુંિ) મારો મશષ્્ થઈ જા્ 
કારણ કે રામકૃષ્ણ પરમહુંસ જાણતા હતા કે આ એ ર્વ્ક્ક્ત છે જે ફક્ત થોડો ધક્કો આ્ો કે 
ધ્્ાન અને મોક્ષના માગા પર િોડિા માુંડશે. 
 

પરુંત ુસ્િામી મિિેકાનુંિ બદુ્ધિિાિી ર્વ્ક્ક્ત હતા અને પોતાના મિચારોના પાક્કા હતા. તેમણે 
રામકૃષ્ણ પરમહુંસ એક એિા ર્વ્ક્ક્ત જોિા મળ્્ા હતા જે કોરી કલ્પનામાું જીિનારા એક 
મમૂતિપજૂકથી િધ ુકુંઈ નહી. તેઓ રામકૃષ્ણ પરમહુંસની મસન્લધ્ધઓને એક મિારીના 
ચમમકારથી િધ ુકશ ુજ નહોતા સમજતા. છતા તેઓ પરમહુંસના ચરણોમાું નમી પડયા 
કારણ કે છેિટે તેઓ જાણી ગ્ા હતા કે આ ર્વ્ક્ક્તમાું કોઈ એિી િાત છે જે બહારથી 
જોિામાું નજર નથી આિતી. 
 

ટુકમાું એ જાણવ ુજરૂરી છે કે આપણે કોણે ગરુુ બનાિી રહ્યા છે, કોઈના મિચારોથી, 
ચમમકારોથી કે તેની આસપાસ ભક્તોની ભીડથી પ્રભામિત થઈને તેને ગરુુ તો નથી બનાિી 
રહ્યા ને, જો આવ ુહો્ તો આપ ્ોગ્્ માગા પર નથી. 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

આપણે મ્ાું ગરુુપરુંપરા ખબૂ આિરણી્ અને સ્માનની્ છે. ઘણાું કૌટુું ર્બક ગરુુને પજૂે છે 
તો ઘણાું પોતાના ભગિાનને જ ગરુુ તરીકે સ્થાપે છે. ભગિાન કૃષ્ણને આપણે શ્રીકૃષ્ણું િુંિે 



 

જગદ્ગુરુમ ્કહીને દિલમાું સ્થાપ્્ા છે. પોતાના ગરુુની ટીકા કોઈ સહન કરત ુું નથી પરુંત ુ
માણસ અનભુિથી જે કુંઈ શીખે છે તેના જેિી કોઈ જીિન ઔષમધ નથી. એટલે જ આપણા 
પ્રાચીન કમિ અખાએ ‘‘તુું જ તારો ગરુુ થા’’ એમ લખયુું હત ુું. આજનો દિિસ પમિત્ર ગણા્ 
છે.(આજ િાક્ય મારા ગરુુજી  અશોકમસિંહ પરમાર સાહબે િારુંિાર બોલતા) 
 

અષાઢ માસમાું જ ગરુુપરૂ્ણિમા ઉજિિા પછિાડે કેટલીક મહમમિની બાબતો સુંકડા્ેલી છે. 
ગરુુ, એ પરૂ્ણિમાના ચુંદ્ર જેિા ઉજ્જ્િળ અને જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશેયકુ્ત છે તથા મશષ્્ોને િાિળ 
જેિા કલ્પિામાું આર્વ્ા છે. શરિ પરૂ્ણિમાનો ચાુંિ નભમાું એકલો જ હો્ મ્ારે િાિળ હોતા 
નથી. અથાાત ્ગરુુ એકલિા્ા કહિેા્. જ્મોજ્મના અંધકાર કે અજ્ઞાન લઈને મશષ્્ો 
િાિળની જેમ ધમૂરાતા હો્ છે. તેના પર અષાઢ માસના પણૂાચુંદ્ર સ્િરૂપ પણૂાજ્ઞાનમનષ્ઠ 
સદ્ગુરુ પ્રકાશ પાથરે છે. 
 

આપણે ગરુુ તરીકે ચુંદ્રને સ્થાને સ ૂ્ ાને પસુંિ કરી શક્યા હોત. દક્ત ુસ ૂ્ ા પાસે તો સ્િપ્રકાશ 
છે. ચુંદ્ર પાસે પોતાનો કોઈ પ્રકાશ નથી. તેને પ્રકાશ, સ ૂ્ ા પાઠિે છે. તેમ ગરુુ પાસે જ્ઞાનરૂપી 
પ્રકાશ આખરે તો ભગિાનનો છે. જેમ આપણે સ ૂ્ ા સામે સીઘુું જ જોઈ શકતા નથી. તમે 
પરમામમા તરફ પણ સીઘુું જોઈ શકિા આપણે સમથા નથી. ભગિાનનો સાક્ષામકાર સદ્ગુરુ જ 
કરાિી શકે. ગરુુ પરૂ્ણિમાને ર્વ્ાસપરૂ્ણિમા કહિેામાું આિે છે કારણ કે એ દિિસ ર્વ્ાસજીનો 
જ્મ દિિસ છે. તેમણે પુંચમિેિ, મહાભારતની રચના આ દિિસે પણૂા કરી. 
મિશ્વના સપુ્રમસિ આ ા્ગ્રુંથ ‘‘બ્રહ્મસતૂ્ર’’નુું લેખન ર્વ્ાસજીએ આ દિિસે શરૂ કયુું. મ્ારે 
િેિતાઓએ ર્વ્ાસજીનુું પજૂન કયુું. મ્ારથી ર્વ્ાસપરૂ્ણિમા મનાિા્ છે. આ મુંગલમ્ દિિસે 
જે કોઈ મશષ્્, બ્રહ્મિેિા સદ્ગુરુનુું પજૂન-અચાન કરે છે તેને સમગ્ર િષાના વ્રતોનુું ફળ અને 
પણુ્્ પ્રાપ્ત થા્ છે. સદ્ગુરુ મેઘની જેમ મશષ્્ પર જ્ઞાનવષૃ્ષ્ટ કરી તેના અંધકાર અને અજ્ઞાન 
હરી લે છે. કોઈ મશષ્્ની બઝુાઈ ગ્ેલી જ્્ોમતને પનુઃ પ્રગટાિી શકે છે. મશષ્્ની શ્રિા અને 
ગરુુની કૃપાથી જ મોક્ષના દ્વાર ખલેુ છે. 



 

મશષ્્ો પ્રમ્ે સદ્ગુરુની કોઈ જ અપેક્ષા હોતી નથી. માતા મપતાને એિી અપેક્ષા રહ ેકે પતુ્ર 
ઉમરલા્ક થ્ા બાિ આપણને ઘડપણમાું ઉપ્ોગી બની, આપણી સેિા ચાકરી કરશે. 
મશષ્્ે સદ્ગુરુને િર્ક્ષણા અપી સ્માનિા જોઈએ. િાસ્તિમાું જે મશષ્્ પોતાના પુંચમિષ્ 
કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મમસરને િર્ક્ષણા સ્િરૂપે ગરુુચરણોમાું આ દિિસે મકેૂ, તે અચકૂ 
મોક્ષભાગી બને છે. હદરદ્વારમાું લાખો લોકો ગુંગાજીમાું સ્નાન કરે છે. લાખો શ્રઘ્ધાળુઓ આ 
દિિસે ગોિધાન પિાતની પદરક્રમા કરે છે. ગરીબોને િાન િર્ક્ષણા આપે છે. 
પારાશર મમુન અને સમ્િતીના પ્રભાિશાળી પતુ્ર એ િેિર્વ્ાસ. તેઓ અગાધ જ્ઞાનના 
મહાસાગર હતા. િેિર્વ્ાસનુું સાચુું નામ તો ‘‘કૃષ્ણદ્રપૈાચન’’ હત ુું. જ્મ સમ્ે તેઓ શ્્ામ 
િણાના હોિાથી કૃષ્ણ અને ્મનુાદ્વીપમાું રહતેા હોિાથી દ્રપૈા્ન કહિેા્ા. બ્રહ્મા, મિષ્ણ ુઅને 
મહશે આ મત્રિેિનુું સ્િરૂપ એટલે ‘‘િિાતે્ર્’’ મહમષિ અત્રી અને માતા અનસ ૂ્ ાના પતુ્રરૂપે 
પ્રગટ થ્ેલા. તેઓ એ તો પોતાના જીિનકાળ િરમ્્ાન ૨૪ ગરુુ બનાર્વ્ા. 
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તમે ક્યાુંક િાુંકીચ ૂુંકી ગલીમાું ફસાઈ જાઓ અને રસ્તો ન મળતો હો્ મ્ારે કોઈક મળે અને 
કહ:ે ‘હુું તમને અહીંથી બહાર નીકળિાનો રસ્તો બતાિી શકુું છું.’ તો તમે શુું કરશો ? 

 

તમે એની પાછળ પાછળ ચાલિાના અને ધ્્તાની લાગણી આપણે અનભુિીએ છીએ તે 
જ છે તેમનાું પ્રમ્ેનાું સેિાપજૂા અને ભક્ક્તભાિ. આિી વુુંક્તી જ ગરુુ છે અને આપણને (આ 
જગતની) મિર્ચત્ર િાુંકીચ ૂુંકી ગલી્ારીમાુંથી મકુ્ત થિા ઇચ્છતા હોઈએ તો ગરુુનુું આપણે 
સુંપણૂાપણે અનસુરણ કરવુું જોઈએ. ક્યારેક ક્ારેક આપણે આવુું મિચારીએ છીએ: ‘મારે 
એમને શા માટે અનસુરવુું જોઈએ ? ચાલો ને, હુું જ મારો રસ્તો શોધી લઉં.’ અને આમ આપણે 
આપણી જાતે નીકળી પડીએ છીએ. પણ ગરુુ તો હુંમેશાું ધીર, શાુંત અને સ્નેહાળ રહ ેછે. 
 

તેમજ એકલા એકલા રસ્તો શોધિાના પ્ર્મનમાું આપણે થાકી જઈએ અને એમની પાસે 
પાછા જઈએ મ્ાું સધુી તેઓ આપણી રાહ જોતા રહ ેછે. 



 

 

ગરુુનુું કા ા્ તો ગણીગાુંઠી પળોમાું થઇ જા્ છે. થોડા સહજ-સરળ શબ્િોમાું જ ગરુુ આપણા 
જીિનને નિો િળાુંક આપી િે છે; જેમ કોઈ માણસ સાઈકલ પર સિારી કરે છે મ્ારે કોઈને 
લાગે કે જે રસ્તે એ જઈ રહ્યો છે એ ભ્ુંકર છે; એટલે એ સાઈકલસિારને મ્ાુંથી િાળીને 
બીજી દિશામાું િોરી જા્ છે. 
 

જેમ જેમ સાઈકલ ચાલતી રહ ેછે તેમ તેમ પહલેાુંની જેમ જ સિાર પેડલ મારતો રહ ેછે. 
પણ હિે ભ્ તરફ જિાને બિલે એ સાઈકલ-સિાર ભ્થી દૂર જતો રહ ેછે. એિી જ રીતે 
ગરુુને જ્્ારે એવુું લાગે કે તમે (મશષ્્) એક ભ્જનક રસ્તો લીધો છે એટલે એ તમને 
એમાુંથી િાળી લે છે. પછી તમારી બધી પ્રવમૃિઓ પહલેાુંની જેમ ચાલતી રહ ેછે. 
 
 

પેલા સાઈકલ સિારની જેમ જ તમે પેડલ મા્ે રાખો છો પણ તમે હિે ચોક્કસ અને 
સલામત દિશામાું જઈ રહ્યા છો. ગરુુનુું કા ા્ ્ોગ્્ દિશાિળાુંક આપિાનુું છે. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 આ બધા ગરુુઓ અને આચા ા્ચરણને જોઈને મનમાું પ્રશ્ન થા્ કે ગરુુઓનાું ગણુ કેિા 
હોિા જોઈએ? શાસ્ત્રો કહ ેછે કે ગરુુ કુુંભાર જેિા હો્ છે અને મશષ્્ો માટી જેિા હો્ છે 
જેમ કુુંભાર માટીને ટીપી ટીપીને મિમિધ આકાર આપે છે તેજ રીતે ગરુુઓ પણ 
મશષ્્ોની નાની નાની ભલૂો બતાિીને તેમના જીિનને સુુંિર આકાર આપે છે. બીજી 
રીતે એમ કહી શકા્ કે જેમ કુુંભાર માટીના આકારને ઉપરથી ટપલા મારીને અને 
અંિરનાું ભાગથી પુંપાળીને આકાર તૈ્ાર કરે છે તેજ રીતે ગરુુઓ પણ હો્ છે તેઓ 
પણ ઉપરથી ભલૂો બતાિે છે  પણ હૃિ્થી તેઓ પોતાના મશષ્્ોને ખબૂ જ પે્રમ કરતાું 
હો્ છે. આથી સુંતો કહ ેછે કે ગરુુઓ એ પારસમર્ણ છે જે મશષ્્ોને પોતાના સ્પશાથી 
્ોગ્્ બનાિે છે. સ્િામી મિિેકાનુંિે ગરુુને ” સુંસ્કૃમતની માતા” કહીને ર્બરિાિી છે. જેમ 



 

મા બાળકનાું િોષોને અિગણે છે તેમ ગરુુ રૂપી મા પણ પોતાના મશષ્્ોમાું રહલેા 
અનેક અિગણુોને ધ્્ાનમાું ન લઈ મશષ્્ોને સદ્માગે લઈ જા્ છે. 

============================================================= 
 

 આપણે મ્ાું શાસ્ત્રોએ ગરુુના આઠ પ્રકાર કહ્યાું છે. 
  જેમાું પ્રથમ છે િાણી ગરુુ પોતાના િચનામતૃ દ્વારા મશષ્્ોનાું જીિન માું ઉમક્રાુંમત સજ ે

છે આિા ગરુુ મશષ્્ોમાું આપણે ભગિાન મશિ અને પરશરુામજીનુું નામ લઈ શકીએ 
છીએ. 

 

 દ્ધદ્વતી્ મિચાર ગરુુ જેઓ આપણી મિચાર શક્ક્તને અને મિિેકબનુ્લધ્ધને પોતાના 
મિચારોમાું સુંમમર્લત કરી ્ોગ્્ માગે લઈ જા્ છે. આિા ગરુુ મશષ્્ોમાું ભગિાન કૃષ્ણ 
અને અજુ ાનનુું નામ લઈ શકા્ 

 તતી્ અનગુ્રહ ગરુુ જેઓ આપણી ્ોગ્્તા અને અમધકાર મજુબ આપણને જ્ઞાન 
આપી આપણને ્ોગ્્ બનાિે છે, અનગુ્રહ ગરુુ માટે આપણે શ્રી અખુંડ ભમૂુંડલાચા ા્ 
જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ િલ્લભાચા ા્જી મહાપ્રભજુીને અને શ્રી મિઠ્ઠલનાથજીને ્ાિ કરી શકીએ 
જેમણે િૈષ્ણિોને તેમના અમધકાર મજુબ કૃષ્ણ સેિાનો અમધકાર આપેલો છે. 

 

 ચતથુા તે….. સ્પશા ગરુુ, તે પારસમર્ણ જેિા હો્ છે તેમના સ્પશામાત્રથી મશષ્્ોમાું 
શક્ક્તપાતનો પ્રિાહ િહતેો થઈ જા્ છે. આ ગરુુમાું આપણે રામકૃષ્ણ પરમહુંસ અને 
સ્િામી મિિેકાનુંિજીનુું નામ લઈ શકીએ છીએ. સ્પશાગરુુના માત્ર સ્પશા જ નહીં પરુંત ુ
તેમની સષુ્મા અને ઉષ્મા પણ મશષ્્ોનાું જીિનમાું ઉિરોિર અને ઉિમોિમ મિકાસ 
કરતાું જા્ છે. 

 



 

 પુંચમ તે…… કમા ગરુુઓ……તેઓ માત્ર પોતાની નજરથી મશષ્્ોમાું પે્રમ શક્ક્ત અને 
તેજક્સ્િતાનો સુંચાર કરે છે. આિા ગરુુઑમાું આપણે ભગિાન સ ૂ્ ાનારા્ણ અને કણાનુું 
ઉિાહરણ જોઈ શકીએ છીએ. 

 

 ષષ્ઠમ ગરુુ તે ચુંદ્ર ગરુુ…… જેઓ ચુંદ્રની જેમ દૂર રહીને મશષ્્ોનાું જીિનમાું પરીિતાન 
સજી શકે છે. 

પોતાના િપાણ રૂપી હૃિ્માું આમમમનરીક્ષક કરતાું શીખિે છે અને એ આમમિપાણ 
દ્વારા મશષ્્ોનાું જીિનમાું ઉમકષા લાિે છે, 

 અષ્ટમ તે ક્રોંચ ગરુુ માત્ર અનભુમૂતથી પોતાના મશષ્્ોમાું એ સામર્થ ા્ આપતા 
કે તેઓ સુંસારમાું પોતાનુું અલગ સ્થાન બનાિી શકે છે આિા ગરુુઑમાું 
આપણે ગરુુ દ્રોણ અને એકલર્વ્નુું નામ લઈ શકીએ છીએ જેઓ દૂર રહીને 
પરોક્ષ રૂપે એકલર્વ્ને ધનરુમિદ્યાનુું િાન આપતા રહ્યા. 

 

 પરુંત ુઆ બધાું જ ગરુુઑમાું શે્રષ્ઠ છે માતાગરુુ અને મપતાગરુુ કારણ કે પ્રમ્ેક બાળકની 
પ્રથમ જીિનશાળાની શરૂઆત માતામપતાની ગોિમાુંથી જ થા્ છે, 

 

 અને મ્ાર બાિ દ્ધદ્વતી્ ગરુુ છે મશક્ષાગરુુ જેઓ જ્ઞાનનો િીિો પ્રમ્ેક બાળકનાુંહૃિ્માું 
પ્રજિર્લત કરે છે. શાસ્ત્રો કહ ેછે કે જ્ઞાનનાું સ ૂ્ ા, પે્રમ-કરુણાનાું મહાસાગર એિા ગરુુને 
આજનાું દિિસે ્ાિ કરા્ છે જેઓ મતૃ સમાન જીિતા માનિોને જ્ઞાનરૂપી અમતૃ િડે 
જીિતિાન આપી ને તેમના જીિનમાું તેજ, બનુ્લધ્ધ અને તેજક્સ્િતા ભરે છે. 

=========================================================== 
 

 ભારતી્ સુંસ્કૃમતની જેમ જ ગરુુપરુંપરા બહારનાું િેશોમાું પણ જોિા મળતી. તેથી સૉકે્રદટસ, 

પ્લેટો, એદરસ્ટોટલ િગેરે ગરુુ મશષ્્ોનાું નામ આજે પણ પે્રમથી લેિા્ છે. સુંતો કહ ેછે કે 
સાચા ગરુુને કશુું જ જોઈત ુું નથી તેમને જોઈએ છે તો ફક્ત મશષ્્નો મનમાળ ભાિ અને 



 

કોમળ પે્રમભાિ, પરુંત ુતેમ છતાું પણ જીિનને મિકાસને માગે લઈ જતાું ગરુૂનાને ચરણે 
જેટલુું ધરીએ અને જે કુંઇ ધરીએ તેટલુું ઓછું જ છે. ગરુુ પરુંપરા કહ ેછે કે……..હુું કોઈના 
શરણમાું છું અને હુું તેમના મશષ્્ અને સેિકગણમાું છું આજ ભાિનામાું મશષ્્ોની ગરુુ 
પ્રમ્ેની કૃતજ્ઞતામાું િધારો કરે છે. મહમષિ ભગૃ ુભગૃપુરુાણમાું કહ ેછે કે ગરુુઓ પરમમપતા 
બ્રહ્માજી જેિા સદ્ગુણોનાું સર્જક હોિા જોઈએ, ભગિાન મિષ્ણ ુજેિા સદ્વમૃતનાું પાલક હોિા 
જોઈએ, અને મહાિેિની જેમ દુગુાણો, િોષ અને દુવ ૃામતનાું સુંહારક હોિા જોઈએ. એથી જ જીિ 
અને મશિનુું મમલન કરાિનાર ગરુુ એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ સમાન છે  

============================================ 
 

ગરુ િશાનનો મદહમા મોટો, જાણે સુંત સજુાણ; 

ભાિ ધરી ગરુુ સેિા કરશે, તે પામશે પિ મનિાાણ. 
 

ગરુુ મશષ્્ના સુંબુંધને નાત,જાત,ધમા,િેશના િાડા નથી નડતા ગરુુ પ્રમ્ે ઋણ અિા કરિાનો 
અિસર એટલે ગરુુપરૂ્ણિમા. આપણી સુંસ્કૃમતમાું ગરુુનુું મહમિ અદ્ધદ્વમત્ છે. મશષ્્ને સજાગ 
કરી સુંશ્ોને દૂર કરી ઘડતરનુું કામ કરે તે ગરુુ. ગરુુ એટલે જરૂરી નથી કે, મશક્ષણ આપે તે 
જ ગરુુ. િાસ્તિમાું કોઇ પણ કળા, કારીગરી, સુંગીત, ખેલ, જેિા િરેક કે્ષત્રમાું પારુંગત થતો 
ર્વ્ક્ક્ત કોઇ એક ર્વ્ક્ક્તના માગાિશાન હઠેળ શીખે તે ગરુુ.  

 

 અજ્ઞાનના અંધકારને મનિારિા જ્ઞાનની જ્્ોત પ્રગટાિનાર ગરુુ અને આ જ્ઞાનજ્્ોત 
નો પ્રકાશ મેળિી પોતાનો જીિનપુંથ કુંડારનાર મશષ્્નો સુંબુંધ અલૌદકક હો્ છે.કોઇક 
જગ્્ા ગરુુ અને મશષ્્ ને કુુંભાર અને ઘડાની ઉપમા આપી ખબુ સુુંિર રીતે કહિેાય ુછે 
કે જેમ કુુંભાર ઘિા ને બરાબર ઘાટ આપિા અને તેમાું રહલેી નાનામાું નની ખામી દુર 
કરિા તેને સતત ટકોરા-ટપલાું મારી ચકાસે છે તેજ રીતે ગરુુ મશષ્્નુું આિશા ઘડતર 
કરિા તેની નાની ભલુો પ્રમ્ે ટપારતા રહ ેછે.પણ જેમ ટપલા મારતા કુુંભારનો બીજો 
હાથ ઘડાને અંિરથી પુંપાળતો હો્ છે તેમજ ગરુુનુું અંતર પણ મશષ્્ પર અનરાધાર 



 

પે્રમ િરસાિત ુહો્ છે.ગરુુ એટલે સમ્ન ુપજૂન ગરુુ પજૂન એટલે જ્ઞાનનુું પજૂન. અને 
ગરુુપજૂન એટલે અનભુિો ન ુપજૂન.આધ્્ શુંકરાચા ા્ કહ ેછે કે જ્ઞાન આપનાર સિગરુુ 
ને આપિા માટે કોઇ ઉપમા નથી.આપણે ગરુુને પારસમણી કહી શકી્ે પણ 
પારસમણી લોખુંડને સિુણા બનાિે છે.પરુંત ુપોતાના જેિો પારસમણી બનાિતો 
નથી.જ્્ારે ગરુુની અર્ભલાષા તો મશષ્્ને સિા્ો બનાિિાની હો્ છે. 

 

ગરુુ પરુંપરા એ ભારમત્ સુંસ્કૃમતમાું પ્રાચીનકાળથી ચાલી આિતી ભર્વ્ પરુંપરા છે.આથી જ 
કૃષ્ણ-સિુામા સાદિપની ના મશષ્્ તરીકે અને રામ લક્ષ્મણ ગરુુ મિશ્વામમત્ર ના મશષ્્ તરીકે 
ઓળખાિિામાું ગૌરિ અનભુિતા.કણા અને એકલર્વ્ જેિા મશષ્્ો કે જેમને જ્ઞાનપ્રાપ્તી માટે 
અનેક કષ્ટ સહન કરિા પડયા છતાું ગરુુ તેમેને મન સિાસ્િ હતાું. 
 

માત્ર આપણા િેશમાું જ નહી પમિમના િેશોમાું પણ ગરુુ મશષ્્ પરુંપરા હતી.એટલે પ્લેટો 
પોતાને સોકે્રદટસના મશષ્્ તરીકે ઓળખાિિામાું જીિનની કૃતકૃમ્તા સમજતો અને પ્લેટો 
મારા ગરુુ છે એમ કહતેા એદરસ્ટોટલને જીિન ધ્્ લાગત.ુ 
 

   હિે પ્રશ્ન એ થા્ કે ગરુુ કોને ગણિા? શુું આપણને શાળામાું ભણાિનાર મશક્ષકો જ 
આપણા ગરુુ છે ? ના પરુંત ુઆપણને નાનપણથી  અમ્ાર સધુી જ્ઞાન આપનાર તમામ 
ર્વ્ક્ક્તઓ આપણા ગરુુ છે જેમાું પ્રથમ માતામપતાનો સમાિેશ થા્ છે.માતાએ આપણને 
જ્મ આપ્્ો અને આ સુુંિર જગત િેખાડય.ુમપતાએ આપણી આંગળી પકડી ને આપણને 
શાળાના પગથી્ાું સધુી મકુી ગ્ા માટે તે પણ આપણા ગરુુજ છે.પરુંત ુએ જરૂરી નથી કે 
ગરુુ માત્ર સજીિ ર્વ્ક્ક્ત જ હો્ આપણે પ્રકૃમતના સામનધ્્માું પે્રમ ના અને સૌંિ ા્ના પાઠો 
મશખ્ા પ્રકૃમત આપણને જીિન જીિિા જરૂરી સામગ્રી પરૂી પાડી છે.માટે પ્રકૃમત પણ આપણી 
ગરુુ છે.સાથે સાથે આપણે જેમના જ્ઞાનને સહારે નવુું જ્ઞાન મેળિી પ્રગમતના મશખરો સર કરી 
રહ્યા છીએ.જેમણે આપણને સાુંસ્કૃમતક િારસો આપ્્ો છે તેિા આપણા પિૂાજો પણ આપણા 



 

ગરુુ જ છે.િળી આપણામાું રહલેો આમમા પણ આપણો ગરુુ જ છે.અને છેલ્લે આપણે જે 
જગત માું જીિીએ છીએ તે જગતના રચમ્તા પરમામમા પણ આપણા ગરુુ જ છે. 
========================================================== 
 

 
 

“ગરુુ ગોમિિંિ િોનુું ખડે દકસકો લાગ ુ

પા્, બર્લહારી ગરુુ આપકી , ગોમિિંિ 

દિ્ો બતા્ " 
 

જેનો મતલબ છે કે ગરુ અને ઈશ્વર બુંને જોડે ઉભા છે 

માટે કોને પહલેા પગે લાગવુું તે અસમુંજસ હો્ તેિી 
ક્સ્થમતમાું ગરુુને પહલેા િુંિન કરિા કારણ કે તેમણે જ 

ઈશ્વરના િશાન કરાર્વ્ા. તેમના િગર ઈશ્વર સધુી 
પહોચવુું અશક્ય હત ુું. 
 

 મોરાદર બાપ,ુ જાણીતા કથાકાર 

 

ગરુુપરૂ્ણિમાને હુું િૈમશ્વક દિિસ કહુું છું . ગરુુ આપણુું કિચ છે . ગરુુ કહિેા કોને? પાુંચ િસ્તઓુ 
સાથે જેનો કા્મ સુંબુંધ છે તેને ગરુુ માનિા . અક્ગ્ન તમિ સાથે જે સુંબુંધ રાખે . અક્ગ્ન છે 
પ્રકાશનુું , પમિત્રતાનુું પ્રમતક જે સાધકને જાગતૃ રાખિાનુું કામ કરે છે . બીજુ ું, પિન સાથે 
જોડા્ેલાું રહ ેછે . પિન નથી , દહિંદુ નથી મકુ્સ્લમ . િાય ુર્બનસાુંપ્રિામ્ક હો્ છે . ત્રીજુ ું , 

આકાશ તમિ . આિા બિુપરુુષો સીમાઓમાું આબિ નથી . ચોથુું , જલતમિ . જેની આંખો 
કા્મ ભીની રહ ેછે અને સાધનાથી ભરેલી હો્ તે ગરુુ. અંતે, પરૃ્થિી તમિ . ઊંચાઈ ગમે 
તેટલી મળે પણ જે ધરા ન છોડે તે ગરુુ. આ પુંચતમિો સાથે જોડા્ેલાું રહ ેતેને ગરુુ 
સમજિા . 
 



 

પ.ૂ રમેશભાઈ ઓઝા (પ.ૂ ભાઇશ્રી ), જાણીતા કથાકાર 

 

ગરુુમિાકષાણ શબ્િ માત્ર ' લૉ ઓફ ગે્રમિટેશન ' એટલો જ કરિાનો નથી . ગરુુ પ્રમ્ે આકષાણ 
એિો પણ કરી શકા્ . જે મશષ્્ને ગરુુ પ્રમ્ે આકષાણ ન હો્ એ મશષ્્ , મશષ્્ કેમ કહી 
શકા્? ગરુુ પ્રમ્ેનુું ખેંચાણ મશષ્્નો આમમામાુંથી ઊઠતો અિાજ છે , રોમરોમમાુંથી પ્રસરતો 
સ્િર છે . ગરુુ અને મશષ્્ એક અથામાું કહીએ તો એક ચુંદ્ર છે , બીજો ચાુંિની છે , એક પષુ્પ 
છે , બીજો ગુંધ છે , એક સાગર છે , બીજો તરુંગ છે . ગરુુ અને મશષ્્ એક એિા સુંબુંધોનો 
સરિાળો છે , જ્્ાું ગરુુ સિાસ્િ િાિળની જેમ િરસી િરસીને મશષ્્માું અંકુદરત થઇ ઊઠે છે 
. ગરુુ અને મશષ્્ના સુંબુંધો તેથી તો ભૌમતક મટીને આધ્્ાત્મમક છે . ગરુુ એ કોઇ ર્વ્ક્ક્ત 
નથી, એ સ્િ્ું પ્રકાશ છે , એ આચરણ નહીં , સ્િ્ું ધમા છે . 
 

 ગરુુ શબ્િ સુંસ્કૃત છે . જેમાું ગ ુશબ્િ અંધકારનો િાચક છે અને રુ શબ્િ પ્રકાશનો 
િાચક છે . જીિનમાું જે મહાપરુુષ અંધકારમાુંથી પ્રકાશ તરફ લઇ જા્ તેને ગરુુ 
કહિેા્ છે . િરેક ર્વ્ક્ક્તના જુિા જુિા પ્રકારના અંધારા હો્ છે પરુંત ુગરુુ 
અજ્ઞાનમાુંથી જ્ઞાન તરફ લઇ જા્ છે . માતા જીિન જીિાડતા શીખિે , તે પણ 
આપણા ગરુુ છે , મશક્ષણ આપે તે પણ આપણા ગરુુ. જ્્ારે આધ્્ાત્મમક ગરુુ આપણને 
મોક્ષ અપાિે છે . જે કે્ષત્રમાું ર્વ્ક્ક્ત કા ા્રત ્હો્ તેને ગરુુની જરૂર હો્ છે . ભગિાન 
સ્િામમનારા્ણ કહ ેછે કોઇએ નાની નિી પણ તરિી હો્ તો બાહબુળથી નિી તરી 
શકે પણ સમદુ્ર તરિો હો્ તો તે ન તરી શકે . મ્ારે નૌકા જોઇએ . સુંસારસમદુ્રને 
પાર કરિા સમથા ગરુુ જોઇએ કે જે નૌકા સાથે તમને સુંસારસમદુ્ર પાર કરાિે. 

 

પ.ૂ િીપકભાઇ િેસાઇ , િાિા ભગિાન પદરિાર , અડાલજ 

ગરુુ એટલે પરૂ્ણિમાનો ચુંદ્ર , એમના જ્ઞાનનો પ્રકાશ જીિનને સતત મશતળતા બકે્ષ છે . 
ગરુુપરૂ્ણિમા એટલે ગરુુ પ્રમ્ે અહોભાિ ર્વ્ક્ત કરિાનો અને ગરુુના ઋણસ્િીકારનો અિસર ! 
માતા - મપતા જીિન આપે પરુંત ુ, ગરુુ જીિન જીિતા શીખિે . જીિન જીિિાનો સાચો રાહ 



 

ચીંધે છે અને એ રાહ પર ચાલતાું ક્યાુ્ં  ગોથુું ખિા્ જા્ તો ફરી બેઠાું થિાની શક્ક્ત ગરુુ 
જ પ્રિાન કરે છે . જીિનમાું આિતી કોઈ પણ સમસ્્ા માટે સાચા ગરુુ સરળ માગાિશાન 
આપે છે અને જીિનને ર્ચિંતામકુ્ત બનાિિાનુું બળ આપે છે . શાુંમતમ્ , સખુમ્ અને 
ર્વ્ામધમકુ્ત જીિનની સાચી પે્રરણા સ્ત્રોત એિા ગરુુ પ્રમ્ેના ઋણનો ખરા દિલથી સ્િીકાર 
કરી તેમના પરમિે અહોભાિની લાગણી ર્વ્ક્ત કરિાનો મહામલૂો અિસર એટલે ગરુુપરૂ્ણિમા  

 

 તેથી આજે ગરુુપરૂ્ણિમાને દિિસે માતમપતા, અને પ્રમ્ેક ગરુુને પ્રણામ કરીને તેમના 
પ્રમ્ે કૃતજ્ઞતાને પ્રગટ કરી પાિન થઈએ. 

 ગરુુ એટલે જે લઘ ુનથી તે અને જે લઘ ુને ગરુુ બનાિે તે જે જીિન ને મન ના િશમાું 
જિા િે છે તે લઘ ુઅને જે મનનો સ્િામી છે તે ગરુુ.આજની ભાષામાું કહીએ તો ગરુુ 
એટલે 

 friends,philosopher & guide 

 મારા માટે ગરુુનો પ્ાા્ એટલે ગરુુજી અશોકમસિંહ પરમાર સાહબે 

 

ગરુુ એ ભગિાન મેળિિાનો રસ્તો ર્ચિંધ્્ો આથી ગરુુ મહાન છે.ગરુુ એ આપના 
જીિનની ધ્્તા છે.ઇશ્વર તરફથી મળેલ અનપુમ ભેટ છે.આપણી કૃતજ્ઞતા ના પ્રતીક 
તરીકે ગરુુને ચરણે ફુલ ચઢાિિાનો દિિસ એટલે ગરુુપરૂ્ણિમા 
 

“ગરુુ બ્રાહ્મા ગરુુમિિષ્ણ,ુ ગરુુ િેિો મહશે્વરા : 
ગરુુ સાક્ષાત પરબ્રાહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગરુુત્ર્િે નમ: ॥ 

 


