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         માનવ પોતાના માટ� 
ક�ટ�ુ ં�વ્યો તેના કરતા ંવધાર� 
મહત્વ� ુ છે ક� તે બી� માટ� 
ક�ટ�ુ ં �વ્યો. આપણે િનસ્વાથર્ 
સેવા ભાવે બી� માટ� ક�ટ�ુ ંક�ુ� 
તેજ �વન�ુ ં સા�ુ ં ભા�ુ ં છે. 
માનવ �વન કમર્ના અફર 
િસધ્ધાતં પર આધા�રત છે. 
માનવ �� ુકર� છે તે�ુ ંપામે છે �વનમા ંપ્રાપ્ત થતા ં
�ખુ, શાિંત, પે્રમ, શ�ક્ત, સ્વાસ્થ્ય તેમજ સ��ૃધ્ધનો 
આધાર મ�ષુ્યના શે્રષ્ઠ કમ� છે. �વનમા ંસૌથી શે્રષ્ઠ 
સત્કમર્ હોય તો તે િનષ્કામ ભાવથી તેમજ �દલથી 
કર�લી માનવીની તેમજ પ્ર�ૃિતની સેવા છે.  

“બી� ના માટ� �વી ને જ આપણે અમર થઈ શક�એ 
છ�એ”   સતં ફ્રાિંસસ.  

        લોકોની સદભાવના �ુઆઑ  તેમજ આશીવાર્દ 
પ્રાપ્ત કરવા માટ�� ુ ં શે્રષ્ઠ સાધન એટલે સેવા. 
મ�ષુ્યના સકારત્મક રચનાત્મક તેમજ સવા�ગી િવકાસ 
માટ� િનષ્કામ, નીસ્વાથર્ સેવા�ુ ં�બૂ મહત્વ છે. સેવા 
તમારા �ત�રક િવકાસ માટ� ઘણી તકો �રૂ� પાડ� છે. 
સેવા દ્વારા આપણે ઘ�ુ ંબ� ુશીખતા હોઈએ છ�એ.  

          �વનમા ં વ્યથર્ �ચ�તન, વ્યથર્ બોલ, વ્યથર્ 
કમર્થી �ૂર રહ�વા માટ� તેમજ મનની તેમજ હ્રદયની 
સાચી ��ુધ્ધ માટ� �ુ ંકોઈ શે્રષ્ઠ સાધન હોય તો તે સેવા 
છે. આશ�ક્ત િવના કર�લી સેવાથી આત્મ��ુધ્ધ થાય છે, 
એટલે જ આપણી ત્યા ંકહ�વા�ુ ંછે ક� ‘”  

“सवर् भूत: �हते रता:”  અથાર્ત સવર્ પ્રાણીઓના 
કલ્યાણ મા ંલાગ્યા રહો|  

અહંકાર, �ણૃા, ઈષ્યાર્ �વા નકારાત્મક ભાવોનો 
િનસ્વાથર્ સેવા થી નાશ થાય છે. અને નમ્રતા, 
�ધુ્ધપે્રમ, દયાભાવ, ક્ષમા ભાવનો િવકાસ થાય છે.                                                                                                

તમારા આગળના જન્મો ક�વા હશે તેનો આધાર 
મહદ �શે તમે પાછલા જન્મોમા ંતેમજ આ જન્મમા ં
કર�લા સેવા �પી સત્કમ� છે. એટલે જ શ્રીમદ 
વલ્લભાચાયર્�એ ક�ુ ંક� “ સત્કમ� તો કામધે� ુછે એને 
દોહતા આવડ� તો આનદં-�પી �ૂધ મળે.” 

પ્રખર િવજ્ઞાની 
આઈન્સ્ટાઈને પણ ક�ુ ં છે ક� 
“મને ક�ુ ં મેળવવા કરતા ં
આપવામા ંવ� ુઆનદં આવે છે”        

સેવા કરો તો ક�વી કરો:  

      િનસ્વાથર્ તેમજ િનષ્કામ 
ભાવે સેવા કરો, કોઈપણ 

પ્રકારના સ્વાથર્, કામના, મહ�ચ્છા, આકાકં્ષા, અપેક્ષા 
રાખીને કર�લા કમ�ને સેવા ન કહ� શકાય, પ્રા�પ્ત ક� 
ઉપલ�બ્ધ તે તમે કર�લા કમ��ુ ં એનક�શમ�ટ છે. 
િનસ્વાથર્, િનષ્કામ ભાવે કર�લી સેવા જ સ�ંચત થાય છે. 

       અહંકાર સેવાનો મોટો �ુશ્મન છે. સેવામા ં જો 
અહંકાર ઉત્પ� થાય તો તે સેવા પર પાણી ફ�રવીદ� છે. 
િનરા�ભમાનીપ�ુ ંએ સેવક�ુ ંપ્રથમ લક્ષણ છે. ભક્ત 
કિવ નરિસ�હ મહ�તાની આ પ�ંક્તઓને યાદ કર� લઈએ: 

“વૈષ્ણવ જ ન તો તેને ર� કહ�એ � પીડ પરાઈ �ણે 
ર� પર �ૂ;ખે ઉપકાર કર� તો ય મન અ�ભમાન ન આણે 
ર�” 

સેવા કરો તો �પુ્ત સેવા કરો, �વનનો મોટામા ંમોટો 
આનદં આ છે.  

“ના�ુ ંક� મો�ંુ સેવા�ુ ંસા�ંુ કામ છા�ુ ંછપ�ુ ંકર� નાખ�ુ ં
અને તે પછ� �લૂી જ�ુ”ં      ---ચા�સ લેમ્બ  

આપણે ત્યા ં તો એટલે �ધુી કહ�વા�ુ ં છે ક� તમારા 
જમણા હાથે કર�લી સેવા ડાબા હાથને �ણવા ન દ�શો.  

         સેવા કરો તો માન-શાનની અપેક્ષા વગર કરો. 
ઘણા ંલોકો સમાજમા ંપોતાની નામના, વાહ-વાહ તથા 
પોતાની પ્રિતષ્ઠા વધારવા માટ� દાન કરતા ંહોય છે. 
કર�લા દાનની પોતાના નામની તકતી લગાવડાવે છે. 
એટલે દાન�ુ ંતેમજ સેવા�ુ ં�લૂ્ય ત્યા ંજ ખતમ થઈ 
�ય છે. ક�ટલાકને સેવાના માધ્યમ દ્વારા સન્માન 
પ્રાપ્ત કરવાની ઘેલછા હોય છે. લોકોની નજર� 
ચડવા,પોતાના તરફ લોકોને આકિષ�ત કરવા ક�ટલાક 
સેવા કરતા ં હોય છે. આવી સેવા તે �ુ ં સેવા કહ� 
શકાય? માર� સેવાની જોઈએ તેટલી કદર થતી નથી, 
એવી ફ�રયાદ કરનારા ં પણ ઘણા ં છે. ઈ� ુ �ખ્રસ્તે 



ચેતવણી ઉચ્ચાર� છે ક� “�ું તમને ચેત�ુ ં�ં ક� લોકોની 
નજર� ચઢવા માટ� તેમના દ�ખતા ંધમર્કાય� કરશો નહ�, 
નહ� તો તમારા પરમિપતા તરફથી તમને બદલો નહ� 
મળે”  સેવા કરો તો પે્રમથી કરો, �દલથી કરો, િનષ્કામ 
ભાવે કરો. 

         કોઈપણ સેવાને હલક� સેવા ન ગણવી. િવ� 
સચંાલનમા ંદર�ક પ્રકારના કાયર્� ુ ંપોત પોતાના સ્થાને 
આગ�ુ ંમહત્વ છે. પછ� તે ગદંક� �ૂર કરવા માટ�� ુ ં
સાફ-સફાઈ�ુ ંકામ ક�મ ન હોય? ગાધંી�એ કોઈ પણ 
કામને હલ�ંુ ગણ્�ુ ં નથી. ઝા�ુ કાઢ�ુ,ં ટોઇલેટ સાફ 
કર�ુ ં એ એમના માટ� ઉચામા ં ઊચો કમર્યોગ હતો.  
સેવાકાયર્ એ શે્રષ્ઠ ��ુ છે. �વનમા ંસેવાની શ�આત 
�બૂ જ નાના તેમજ સમાજમા ંહલકા ગણાતા કાયર્થી 
કરવી જોઈએ. આમ કરવાથી અહંકાર નષ્ટ થશે.  

         બ્રહમ�ુમાર� સસં્થાની સ્થાપના માટ� િનિમ� 
બનેલા પ્ર�િપતા બ્રહ્માએ પણ સેવાનો મમર્ 
સમ�વતા ક�ુ ંછે ક� “િનષ્કામ-િનસ્વાથર્ ભાવથી કર�લી 
સેવા; િનરા�ભમાની બની નમ્રતા�વૂર્ક કર�લી સેવા; 
માન-શાન તેમજ કદરની અપેક્ષા રાખ્યા વગરની 
સેવા; પ્રત્યક્ષ થયા વગર �પુ્ત ર�તે કર�લી સેવાને જ 
સેવા કહ� શકાય”  આવી સેવા જ ભિવષ્યના �દવ્ય 
જન્મો માટ� સ�ંચત થાય છે.  

સવ��મ સવેા કઈ?:  

         �ખૂ્યાને અ� આપ�ુ,ં તરસ્યાને પાણી 
પીવડાવ�ુ,ં િનવર્�ને વ�દાન કર�ુ,ં બેઘરને આશરો 
આપવો, અપગંને ક� �ધને સહારો આપવો, 
અિશ�ક્ષતને િશ�ક્ષત કરવો, અ�રુ�ક્ષતને �રુક્ષા 
આપવી, ગર�બને ધનથી મદદ કરવી, રોગીની 
સારવાર કરવી િવગેર� બેશક માનવ સેવા છે. ઈ�ર 
પણ તેનાથી �શુ થાય છે. પરં� ુ�ુ ંઆ સવ��મ સેવા 
છે? જો આપણે ગહનતાથી િવચાર��ુ ં તો ખ્યાલ 
આવશે ક� આ સેવાઓ સેવા ચો�સ છે પરં� ુસામાન્ય 
સેવાઓ છે. આવી સેવાઓ ક�ટલા વ્ય�ક્તઓ માટ�? 
ક�ટલા સમય માટ�? ક�ટલી વાર કર� શકાય? તે માટ�  
અઢળક ધનની આવશ્યકતા રહ� તેને ક�ટલા સમય 
�ધુી સતંોષી શકાય?  

           આ સદંભર્મા ં િવચાર�એ તો સવ��મ સેવા 
તો એ જ હોય શક� ક� �નાથી મ�ષુ્ય રોટ�, કપડા ંઅને 
મકાન �વી �િુવધાઓથી હર હંમેશ સપં� રહ�: આિધ 
વ્યાિધ ઉપાિધથી સદા �કુ્ત રહ�; તણાવ, વ્યગ્રતા, 
હતાશા, િનરાશા, ભય, �ચ�તાથી સદા �ૂર રહ�. સેવા 

આપણે એવી કર�યે ક� �થી આગળ ઉપર જણાવેલી  
સમાન્ય સેવાઓની જ�રત જ ન રહ�. સેવા કર�ને 
આપણે એવા સમાજની સ્થાપના કર�એ ક� �યા ંકોઇની  
પાસેથી દાન સ્વીકારવાની તેમજ મદદ લેવાની જ�રત 
જ ના પડ�. ઉપરોક્ત સમસ્યાઓના સમાધાન મા ંજ 
સાચી માનવ સેવા સમાયેલી છે. 

        આ�  િવ� � સમસ્યાઓનો સામનો કર� ર�ુ ં
છે તેના �ળૂમા ં અજ્ઞાનતા છે. સાચી આધ્યા�ત્મક 
જ્ઞાનની સમજના અભાવે આ� મ�ષુ્ય દ�હ 
અ�ભમાનમા ં આવી, િવષય-િવકારોના પ્રભાવમા ં 
િવકમ�  કર� બેસે છે. �ના પ�રણામ સ્વ�પે તેઓ �ૂ:ખ, 
અશાિંત, દ�રદ્રીતા, રોગ, તેમજ અન્ય આિધ, વ્યાિધ, 
તેમજ  ઉપાિધથી પીડાય છે. એટલે જો કોઈ સવ��મ 
સેવા હોય તો તે એ છે ક� લોકોને આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનના 
શા�ત સત્યોની સાચી સમજ આપી તેમને ��તૃ 
કરવા. તેમજ તેમને સદા સદિવચાર તેમજ સત્કમર્ 
કરવા માટ� પે્ર�રત કરવા, �થી તેઓના હાથે કોઈ 
�ુષ્કમર્ થાય જ નહ�. પ�રણામ સ્વરપે તેઓ સાચા �ખુ, 
શાિંત તેમજ પિવત્રતાને પ્રાપ્ત કર� શક�.  

         એટલે જ આપણી સસ્�ૃિતમા ં જ્ઞાનદાન ને 
સવ��મ દાન ગણવામા ંઆવ્�ુ ં છે. �યાર� વ્ય�ક્તને 
આધ્યા�ત્મક જ્ઞાન�પી ત્રી�ુ ંનેત્ર પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાર� 
તે િવકારો ઉપર િવજય મેળવે છે. તેના િવકમ� સમાપ્ત 
થઈ �ય છે તેમજ સ�ંણૂર્ સ્વસ્થતાને અને સ��ૃધ્ધને 
પ્રાપ્ત કર� છે. િવ�મા ં આવી આધ્ય�ત્મક ��િૃત 
લાવવાની સેવા કરતી �ૂજ સસં્થાઓ છે. પરં� ુઆવી 
સસં્થાઓમા ંસૌ�ુ ંધ્યાન ખેચે તેવી કોઈ સસં્થા હોય તો 
તે પ્ર�િપતા બ્રહમા�ુમાર�  ઈ�ર�ય િવ� િવદ્યાલય છે. 
િવ�ના 175  થી વ� ુદ�શોમા ંઆવેલા ૮૫૦૦ થી પણ 
વ� ુ સેવા ક�ન્દ્રો દ્વારા આધ્યા�ત્મક િવજ્ઞાન�ુ ં તથા 
રાજયોગ મે�ડટ�શન�ુ ંની:�લુ્ક િશક્ષણ આપ�ુ ંઆ એક 
અનો� ુિવ�િવદ્યાલય છે.  

        જો કોઈ વ્ય�ક્ત પોતાના �વનમા ંસાચા �ખુ, 
શાિંત, તેમજ શ�ક્તને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતી હોય, 



�વનને �લૂ્યિનષ્ઠ, ચા�રત્રવાન બનાવવા માગતી 
હોય, �વનની સાચી �દશા પામવા માગતી હોય તેના 
દર�ક સબંધંોની �શુ્� ુમાણવા માગતી હોય, ઈ�ર સાથે 
સબંધં જોડ� ઈ�રની અ��ુિૂત કરવા માગતી હોય તો 
તેને આ િવ� િવદ્યાલયની �લુાકાત લઈ તેની સેવાનો 

લાભ અવશ્ય લેવો જોઈએ તેમજ સસં્થા દ્વારા કરવામા ં 
આવતી આ સવ��મ સેવામા ંસહભાગી બન�ુ ંજોઈએ 

             ------- ૐ શાિંત. ------   

 


