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વદમિતર્ે ૂ , તપોિન ઠ, યગઋિષ પુ .ં ીરામ શમા આચાયજીએ ર્ ર્  

ઋિષઓના સનાતન જીવનસતર્ોન વતમાન યગન અન પ ં ે ેુ ુ ુર્  

યાવહાિરક વ પ રજ કયા છે ેૂ ર્ .  

 
 
 

 
આ મ ય સતર્ોન અધ્યયનૂ ંુ ુ , મનન, િચંતન તથા  

આચરણ કરીન કોઈપણ યિક્ત જીવનમા ઠ લ યો નક્કી ે ં ે
કરીન તમન પર્ાે ે ે પ્ત કરવામા સમથ તથા સફળ થઈ શક છં ે ેર્ .  

જીવનન એક મહત્વપણ અવસર માનીન ે ૂ ેર્  

તનો સદપયોગ કરવાની ઈચ્છા ધરાવનાર ે ુ  

દરક નરે -નારી માટ આ સગર્હમા સકિલત િવચારો ે ં ં ં  

જીવનમા ંસફળતાઅન સાથકતા આપનાર સાિબત થશે ેર્ .  
 

(આ પિ તકાને વધને વધ યિક્તઓ સધી પહ ચાડી વચાવવાનો પર્યાસુ ુ ુ ુ ં  કરશો)  

શિક્તનો ભડાર  આપણ ં ંુ મન 
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             િવચારોને િવચારોથી કાપવા, આ થાઓનુ ંશિ કરણુ  અને ઊંધાને ઉલટાવીને 
સીધુ ંકરવુ ંએ જ િવચારકર્ાિતનં ં ુલ ય છે.  
             સ ાનનો પર્કાશ અ ાન પી અંધકારને દરૂ  કરવાનુ ંકાયર્ પરુંૂ કરે.અમારા 
િવચારો ખબૂ તી ણ અને ધારદાર છે.  
             દિનયાનેુ  બદલવાનો  દાવો અમે કરીએ છીએ. તે િસિ ઓથી નિહ,ં પરતં  ુ
અમારા સશકત િવચારોથી કરીએ છીએ. આપ આ િવચારોને ફલાવવામાે  ંઅમને મદદ 
કરો..  

અનકર્મિણકુ    :

1.       એકાગર્તાની સાધના કરો
2. મનને સાધવુ ંઅશકય નથી  :
3 િવચારોની શિક્ત મહાન
4. િવચારશીલ બનો :
5. મનને તાલીમ આપો :
6. સમયનુ ંઉ મ આયોજન કરો :
7. મન ખોલતી વખતે સાવધાન રહો :
8. મન ખોલતી વખતે સાવધાન રહો -  શુ ંકરવુ ંજોઈએ :
9. આનદપર્ાિપ્તં , આ જ માણસનુ ંલ ય :
10. સખુ અને આનદમાં  ંભેદ  :
11. આપણ ેકોણ છીએ   :
12. દર્િ ટકોણમા ંપિરવતનર્  આવ યક   :
T13. આઘ્યાિત્મક આનદં
 

 

- ીરામ શમા આચાય ર્ ર્  
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1. એકાગર્તાની સાધના કરો 

 હળવુ ં લ, ખશીનીુ  ભરપરૂ જીવન જીવનારા માણસો િનરાતંે 
જીવન પસાર કરે છે. પર્સ તામાથીં  સમતા, શાિતં , સાહિસકતા અને 
ઉમગનોં  જન્મ થાય છે.  પર્સ  માણસનુ ંશારીિરક અને માનિસક વા થ્ય 
સારંુ રહ ે છે.  આ  આપણે માનવમન િવશે શીખીએ  અનતં શિક્તનો 
ભડારં  હોય છે.  આપણુ ંમન એક ફળ પુ ખતરે  છે, માથીં   વ ત ુઇચ્છો 
સીધા માગેર્ પદાે  કરી કરી શકો છો.   તનોે  યોગ્ય ઉપયોગ કરશે ત ે
લાભ મળવશે ે.  વુ ંવાવશે એવુ ંલણશે.  પણ મનની આ ક્ષતર્તાે  કદરતીુ  
નથી એને તૈયાર કરવી પડે છે.  વી રીતે ઉપજાઉપણાનો ગણુ હોવા 
છતા ંપણ બધી જમીનમા ંખતીે  નથી થતી, તનેે ખતરને ં ુ પ આપવા 
માટે પર્યત્નો કરવા પડે છે, તે રીતે મનોભિમૂ  પણ તૈયાર કરવી પડે 
છે.  ત્યારે જ તે મનગમતુ ંફળ આપ્યા કરે છે.  મનનુ ં િનમાણર્  છે – તને ં ુ
પિરમા ન અને તનીે  ફળ પતાુ  છે – એકાગર્તા િ થિતમા ંલા યા િવના 
તનીે  શિક્તઓનો લાભ ઉઠાવી શકાતો નથી.  જીવનમા ં કોઇપણ 
સફળતાનો સમાવશે કરવા માટે માનિસક શિક્તઓનુ ંફરિજયાત મહત્વ 
છે.  પર્ાિપ્તઓ, ઉપલિબ્ધઓ અને સફળતાનો આધાર છે માણસની 
િકર્યાશીલતા અને આ કાયશીલતાનર્ ુ ંબધુ ં સચાલનં  મન વડે જ થાય 
છે.  ટલો વધારે માનિસક શિક્તઓનો સહયોગ મળતો જશે કાયશીલતાર્  
એટલી જ તીવ, પર્ખર બનતી જશે. મનની શિક્ત એકાગર્તામા ંરહલીે  છે. 

જીવનિવકાસ માટે એકાગર્તાની સાધના કરતા રહવે ં ુ જોઇએ. મન યુ નુ ં
એકાગર્ મન તનીે  ઉ િતનો એકમાતર્ આધાર માનવામા ંઆ યો છે.   
માણસ પોતાના મનને એકાગર્ કરી લે છે, તે કોઇ પણ કાયમાર્  ંતનીે  બધી 
શિક્તઓનો એકી સાથે પર્યોગ કરી શકે છે. વી રીતે એક બિહગોળર્ કાચ 
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સયનાૂ ંર્  િકરણોને એકિતર્ત કરી કોઇને સળગાવી દવાનીે  શિક્ત મળવીે  લે 
છે, તે રીતે એકાગર્ મન પોતાની એકતર્ શિક્તઓ વડે કોઇપણ હતે ુ િસ  
કરી શકે છે. 

  આજ સધીુ  દિનયામાુ  ં ટલા માણસો ઉ િતના િશખરે ચઢી 
શકવામા ંસફળ થયા છે,તમાથીે ં  કોઇ પણ એવો નથી,  એકાએક એ 
િ થિતએ પહ ચી ગયો હોય.  ઉ િત કોઇ આકિ મક ઘટના નથી. તે કર્િમક 
િવકાસ અને પર્ગિતની અસાધારણ પર્િકર્યાનુ ં પિરણામ છે, ને 
એકાગર્તાથી જ પરુંૂ કરી શકાય છે. ચચળં  મન અને ભટકતી વિ ઓૃ  
ારા એને પરુંૂ કરવુ ં શકય નથી.  માનિસક ચચળતાં  માણસની બધી 
ક્ષમતાઓ િવખરીે  નાખીને તનેે િનબળર્  તથા િનરથકર્  બનાવે છે. 

            મનને કોઇ એક િનિ ત લ ય પર કિન્દર્તે  કરવુ ંતે તનીે  એકાગર્તા 
છે.  સયનાૂ ંર્  િકરણોમા ંભયાનક આગ હોય છે. પરતં  ુઆખી સિ ટમાૃ  ંફલાયે  
છતા ંતે કોઇપણ ચીજને ગરમ તો કરે જ છે પણ સળગાવી નથી શકતા.ં 
તને ં ુકારણ એ છે કે સયનીૂ ર્  અિગ્નનો થોડો ભાગ અલગ અલગ વરાયલાે ે  ં
હોય છે પણ જયારે તે કોઇ ઉપાય વડે એકાગર્ કરીને પર્યોગ કરવામા ં
આવે છે, તો તરત જ ભયકરં  અિગ્નનુ ં પ ધારણ કરી લે છે. વૈ ાિનકોનુ ં
કથન છે કે જો કોઇ ઉપાયથી સયનાૂ ંર્  વરાયલાે ે  ંિકરણોને કોઇ સાધન વડ ે
એક થાન પ એકતર્ કરી એને  દશામાે  ંમોકલવામા ંઆવે તો તઓે તે 
િદશાની બધી વ તઓનુ ે રાખ કરી દે છે.  કોઇપણ શિક્તઓનુ ંએકતર્ીકરણ 
જ એની એકાગર્તા છે નાથી કોઇપણ હતે ુિસ  કરી શકાય છે. 
 

Top Page 
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2. મનને સાધવુ ંઅશકય નથી  : 
એ વાત સાચી છે કે મન વભાવથી જ ખબૂ ચચળં  અને પર્યત્નશીલ હોય છે. 

તો પણ મ કેલીથીુ  વશ થાય છે.  તો પણ તેને એકાગર્ કરવુ ંઅશકય કદાિપ નથી.  થોડા 
ઉપાયોથી તેને વશ કરીને એકાગર્ બનાવવામા ંઆવે, માણસ તેના મનને કોણ જાણે 
દિનયાનીુ  કેટલીયે નાની નાની વાતોમા ં ફસાયેલુ ં રાખ ે છે, એમાથીં  મોટાભાગની તો 
એવી જ હોય છે નુ ં કોઇ પર્યોજન નથી હોત ુ ં કે નથી હોતો જીવનમા ંએનો કોઇ 
ઉપયોગ  માણસ આ દિનયાનીુ  તમામ નકામી અને િબનજ રી વાતોને છોડીને પોતાના 
મનને કોઇ ચોક્કસ ઘ્યેય,પર્યોજન અથવા લ યમા ંલગાડ,ે મન એક જ હોય છે તે કોઇ 
એક જ હતેમાુ  ંસપણં ૂ ર્ રીતે લગાવી શકાય છે. તે એક વખતે એક જ કામ કરી શકે છે.  
એક કામમા ં મનને સપણં ૂ ર્ પે િનયોિજત રાખવામા ંઆવશે, તે કાયર્ ચોક્કસ સફળ 
થશે, એમા ંજરા પણ શકાં  નથી. 

          આ નકામી ઉત્સકુ-વિ થીૃ  બચવા માટે માણસ ે જોવુ ં જોઇએ કે પોતાની 
િવચારધારાને િનરકશં ુ  થવા દે.  બધી િવચારધારા પોતાના ઘ્યેયના િચંતનમા ં જ 
લગાડવી જોઇએ.  લોકો પોતાના ઘ્યેયથી અલગ પોતાની િવચારધારાને વહવેા દે 
છે, તેમનુ ંમન અ ત ય ત અને ચચળં  જ બની રહ ે છે, તે િછ િભ  થઈને આમતેમ 
ભટકત ુ ંરહ ેછે નાથી તેની શિક્ત િવકાસ પામતી  જીવનની સફળતા માટે જ રી છે. 

          િવચારધારાનો પર્કાર સગં અને સાિહત્યથી િનમાણર્  થાય છે. માણસ વા લોકો 
સાથે રહ ે છે અને  પર્કારનુ ંસાિહત્ય વાચેં  છે,તેની િવચારધારા તે રીતની બને છે. 

વાતોિડયા, વાચાળ અને ગપ્પીદાસ લોકોનો સગં કરનારા પણ મોટેભાગે તેવા જ થઈ 
જાય છે.  જાસસીુ  વાતાઓર્ , નવલકથાઓ અથવા કામો ેજક સાિહત્ય વાચનારાઓનં ં ુમન 
એકાગર્ નથી થઇ શકત ુ.ં  ઘણા લોકો છાપાઓમા ંછપાતા સનસનાટીભયાર્ અને િવિચતર્ 
સમાચારો વાચવામાં  ંજ રિચુ  રાખ ે છે. આવા લોકો પણ પોતાનુ ંમન એકાગર્ કરવામા ં
સફળ નથી થતા. મનની એકાગર્તા માટે ગભીરં , શીલવાન અને ઉચ્ચ કોિટના લોકોનો જ 
સગં કરવો જોઇએ અને એવુ ંસાિહત્ય વાચવં ં ુ  જોઇએ. હલકંુ સાિહત્ય અને હલકો સગં 
માણસને વભાવથી જ ચચળં  અને હલકો બનાવે છે.  િવચાર અથવા કાયર્ મનમા ં
િચંતા કે ખળભળાટ પેદા કરનારા ંહોય છે તેનાથી એકાગર્તાના ઉ ે યને નકસાનુ  થાય 
છે. 

Top Page 



 

 http://gaytrignanmandir.wordpress.com         શિક્તનો ભડાર  આપણ મનં ંુ                   Page..6... 

3 િવચારોની શિક્ત મહાન

મનની એકાગર્તાનો બીજો અથર્ છે િવચારોની એકાગર્તા. િવચાર 
નકામી ચીજ નથી. ઘણા લોકો એ વાતની િચંતા નથી કરતા કે તમનાે  
મન મગજમા ં કવાે  પર્કારના િવચારો આવતા જતા રહ ે છે. ગદાં  અને 
નકામા િવચારો આવવા છતા ંતે તમાે  ંતણખલાની મ વહતાે  રહ ે છે. 

તઓે સમજી શકતા નથી કે એનાથી તમને ે શુ ંઅને કટલે ં ુનકશાનુ  થવાનુ ં
છે. િવચાર એક શિક્ત છે. અમોધ શિક્ત. તે માણસના સપણં ૂ ર્ જીવન પર 
પોતાનો થાયી પર્ભાવ પાડે છે. પોતાને અન પુ  તનેે હાિન લાભ તરફ 
લઈ જતા રહ ેછે. 

નુ ં મન-મગજ ઉત્સાહ અને આશાપણૂર્ િવચારધારાથી ચાલે 
છે; મના િવચાર અને આદશર્ ઊંચા હોય છે;  હમશાં ે  આગળ 
વધવા, ઊંચે જવા અને જીવનમા ંકોઈ મોટંુ કામ કરવાની વાત િવચારે 
છે, ચોક્કસ તઓે એક િદવસ પોતાના આ ઉ યમાે  ંસફળ થાય છે.  
રીતે િનરથકર્ , હતરિહતે ુ  અને વૈિવઘ્યપણૂર્ િવચાર મન યનુ ે ચચળં  અને 
એના મનની શિક્તઓને િછ -િભ  કરી નાખે છે, તે રીતે તનાે  ઊંચા 
ઉ યપણે ૂ ર્ અને આદશવાદીર્  િવચાર તમાે  ંગભીરતાં  અને એકાગર્તા પદાે  
કરે છે. િવ ાન મનોિવ ાની સોલોમને એક જગ્યાએ લખ્યુ ં છે - “મન યુ  
ચપચાપુ  મનમા ં વા િવચાર લઈને ફરે છે તવોે  જ તે બને છે“  પણ 
મોટી મોટી વાતો કરવાથી કઇં  થતુ ં નથી.  આપણા કથનમા ં આપણા 
સક પનં ં ુ સત્ય હોવુ ં જોઈએ.  િવચારોમા ં પણૂર્ સત્ય, દઢતા,T અને 
આ થા હશે, તે િવચારો પાછળ સ નશિક્ત િનવાસ કરે છ. ે

 
Top Page 

 



 

 http://gaytrignanmandir.wordpress.com         શિક્તનો ભડાર  આપણ મનં ંુ                   Page..7... 

4. િવચારશીલ બનો :          

જીવનમા ંસફળતા મળવવાે  માટે માણસે િચંતક અને િવચારશીલ હોવુ ં
અત્યતં જ રી છે પણ એનો એ અથર્ કદી નથી કે ગમે તવાે  િવચાર આવી 
જાય, તમને ં ુજ િચંતન-મનન કરતા રહવામાે  ંઆવે.  પોતાના મન અને મગજમા ં
આવનારા િવચારોને એકઠા કરતા રહવે ં ુજોઇએ.  માણસના મગજમા ંરોજ હજારો 
િવચાર આ યે – જાય છે, પણ તે બધા ઉપયોગી અને સાથકર્  હોય તે જ રી 
નથી.  મગજમા ં હર ક્ષણ આવતા િવચારોને જોવા પરખવા જોઇએ અને  
િવચાર પોતાના ઉ યે  અને હતે ુમાટે જ રી અને ઉપયોગી જણાય તમને ે તો 
રહવાે  દવામાે  ંઆવે અને બાકીના બધા બકારે  િવચારોને કાઢીને ફકીેં  દવાે  
જોઇએ. 

જો કે િવચારોને રોકવા અને કાઢીને ફકીેં  દવામાે  ંથોડી મ કલીુ ે  જ ર 
પડે છે તો પણ થોડા અભ્યાસ વડે આ સરળ બનાવી શકાય છે. થોડો સમય 
સાવધાન તથા સિકર્ય ર ા પછી માણસનો વભાવ જ એવો બની જશે તે તનીે  
િચંતનધારામા ં િબનજ રી િવચાર પર્વશે  જ નિહ કરી શકે.  આ રીતે જ્યારે 
મનમા ંશુ  તથા સદરું  િવચાર દર્ઢ થવા લાગશે તો તે પોતે પણ પોતાનાથી 
િવરોધી િવચારોને પોતાના ક્ષતર્માે  ંનથી રહવાે  દતાે . િવચાર િવચારોને પોતે જ 
બોલાવે કે ભગાડી મકેૂ છે. 

મનની એકાગર્તાની પર્ાિપ્ત થતા ં જ માણસની અંદર સતલીૂ ે  બધી 
શિક્તઓ જાગી ઊઠશે, ની તાકાત પર આ અશક્ય દખાતાે  ંકામોને પણ શકય 
બનાવે છે.  તટલૂ ે ં ુમન અને અ ત ય ત શિક્તથી દિનયામાુ  ંકોઇપણ મોટંુ કામ 
નથી કરી શકાત ુ.ં  પોતાની શિક્તઓનો સકિલતં  ઉપયોગ જ તે ઉપાય 
છે, નાથી કોઇ પણ કાયનીર્  િસિ  મળવીે  શકાય છે. પરતં  ુઆ ઉપાયનો પર્યોગ 
એક માતર્ એકાગર્ મન પર જ આધાિરત છે.  ભલે, માનવીએ અભ્યાસ અથવા 
સાધના ારા માનિસક એકાગર્તા પર્ાપ્ત કરવાના પર્યત્નો કરવા જોઇએ. 
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5. મનને તાલીમ આપો : 

વાદળાનં ં ુ પાણી જમીન પર પડે છે.  જમીન પરથી ઢાળ પર 
વહતીે  નદીઓમા ંજાય છે અને નદીઓ સમદર્નાુ  ગહન ઊંડાણમા ંજઈ 
પડે છે.  પતનનો આ વાભાિવક કર્મ છે.  મનને જો રોકવામા ંન આવે તો 
તે પણ આ િદશામા ં વાભાિવક રીતે નીકળી પડશે. એટલા માટે 
વરસાદના પાણીને સમદર્માુ  ંવહી જતુ ંબચાવીન ેકોઈ ઉપયોગી કાયર્મા ં
લગાવવુ ં કે િવિશ ટ િદશામા ંવહાવવુ ંહોય તો એના પર પણ િનયતર્ણં  
રાકવુ ંપડશે.  પશઓનુ ે ખીલે બાધીનં ે જ ધારલાે  ંકામોમા ંરોકી શકાય છે, 

નિહતર તે રખડતા ં છોડી દવાયે  તો ના-તનાે  ખતરને ે ઉજાડી દશે ે, 
િનરથકર્  ફરશે અને અંદરોઅંદર લડશે.  એટલા માટે એમને િશ તમા ં
રાખવા માટે મયાદાઓનોર્  ડરોે  નાખવો અને બધનં  બાધવાં  ં
પડશે.  મજબતૂ અને ઊંચો બધં બનાવીને જ નદીઓ માથીં  િસંચાઈ માટે 
નહરોે  કાઢવામા ંઆવે છે. 

મનને િચંતનની તાલીમ આપવા માટે તનેે સયમનં ં ુ બધનં  
વીકારવા માટે તાલીમ આપવી પડશે.  ઈિન્દર્ય-સયમં , અથર્- 
સયમં ,  સમય- સયમં , અને િવચાર- સયંમ, શીખી લો તો સમજવુ ંજોઈએ 
કે અબધુ મન ઉંમરલાયક થઈ ગયુ.ં  માણસની અિભલાષાઓને 
માગણીઓને કોઈ પરીૂ  કરી શક્ત ુ ંનથી. ત ણાનીૃ  ખાઈ એટલી ઊંડી છે કે 
તનાે  માટે અનકે જન્મોનો પિર મ ખપાવી દવામાે  ંઆવે તો પણ તનેે 
ભરી શકાતી નથી છવટે ે અત્યારે કે પછી ક્યારકે  આ િવડબનાઓમાથીં ં  
ક પનાઓને ઉગારવી પડશે તો તનાે  માટે િચંતન પર અંકશુ  લગાવવા, 
ઈચ્છાઓ પર અંકશુ  લગાવવા િસવાય બીજો કોઈ માગર્ મળશે નહીં. 
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6. સમયનુ ંઉ મ આયોજન કરો : 

િચંતન ઉપરાતં માણસની મોટી શિક્ત છે- પર્યાસ, મ તથા 
સમયનુ ંઆયોજન.જીવનનુ ંતાત્પયર્ વષ ની લબાઈં  નિહ પરતં  ુએ છે કે 
તનાે  સમયના ં એકમોનો કવીે  રીતે, ક્યા હતે ુ માટે ઉપયોગ કરવામા ં
આ યો.  ઘણા થોડા િદવસ જીવે છે પરતં  ુઅિભમન્ય ુઅને ભગતિસંહની 
મ, િવવકાનદે ં  અને રામતીથનીર્  મ ટકાૂં  આય યમાુ  ં જ પોતાને, 

પોતાના સમાજને કતકત્યૃ ૃ  કરી જાય છે.  કટલાયે ે એવા હોય છે  પરમ 
અવિધ સો વષર્ સધીુ  જીવી લે છે, પણ રહ ેછે બીજાઓ પર ભાર બનીને 
જ.  આવા લાબાં  જીવનથી શુ ંપોતાને કે શુ ંબીજાને લાભ?  સગર્હખોરોનં ં ુ
જીવન મધમાખીઓ સમાન હોય છે, આખો િદવસ તે મહનતે  કરે છે અન ે
તે સગર્હનોં  લાભ કોઈ બીજો ઉઠાવે છે. મનને સમજાવવુ ંજોઈએ. મોહવશ 
થઈને બધો સમય ગમાવવાથીુ  કોઈ લાભ નથી. મનને સમજાવવુ ં
જોઈએ કે  રીતે નયાર્ વાથીર્ િચંતનમા ંપોતાની બિુ  લગાવવામા ંઆવે 
છે, એ રીતે એ પણ જોવુ ંજોઈએ કે જીવન સમિ નોૃ  ઉપયોગ માનવોિચત 
રીતથી થયો કે નિહ? મન યનુ ે વધારે બિ મ ાુ , વધારે ક્ષમતા અને 
પર્િતભાથી ભરલે ં ુજીવન આપવામા ંઆ યુ ંછે. 

તે માતર્ શરીરયાતર્ા માટે ખચીર્ નાખવુ ંજોઈએ નિહ, વી રીત ે
જીવ-જતઓનં ંુ  ુહોય છે.  વૈભવ વધારીને ઠાઠ-માઠ કરવામા ંઆપણને પણ 
િમથ્યાિભમાન િસવાય બીજુ ંશુ ંમળે છે? ઉપયોગની એક મયાદાર્  હોય 
છે.  એના પછી  બચે છે, તનેે બીજા મફિતયા જ હડપ કરી જાય છે અને 
હરામની કમાણીને લઝડીની મ સળગાવ ે છે.  હોઈ શકે છે આ 
મફિતયા કહવાતાે  કટબુ ુ ં -સબધીં ં  જ કમે  ન હોય?. 

Top Page 



 

 http://gaytrignanmandir.wordpress.com         શિક્તનો ભડાર  આપણ મનં ંુ                   

Page..10... 

7. મન ખોલતી વખતે સાવધાન રહો : 

સામાન્ય રીતે જણાયુ ંછે કે આપણે મનની વાત કોઈની આગળ સહજ 
રીતે કહીએ છીએ.  આ ટવે  મોટભાગે ે નકસાનકારકુ  હોય છે.  ક્યારકે  તો તમારી 
વાતથી તમારો ઉ ત અહકારં  અિભ યકત થવા માડેં છે તો કદીક 
હલકટતા.  બનેં િ થિત નકસાનકારકુ  છે.  એવુ ંજોવા મ યુ ંછે કે લોકોને પોતાની 
બીમારી, ગરીબી, િન ફળતા, દભાગ્યુ ર્ , િતર કાર, નકસાનુ , આફત વગરને ે ં ુવણનર્  
સિવ તાર બીજાઓને સભળાવવામાં  ંખબૂ રસ પડે છે અને ઘણીવાર તો તમાે  ં
મીઠંુ-મરચુ ંભભરાવીને વાત વધારીને કહ ેછે.  આવા લોકો એ આશા રાખે છે કે 
સાભળનારં  પોતાના તરફ સહાનભિતુ ૂ  પર્ગટ કરશે, દુ:ખી થશે, દયા કરશે અને 
દુ:ખી સમજીને એમના માટે સહાયતા કે પર્મનોે  ભાવ રાખશે.  પરતં  ુઆ આશા 
ખાસ કરીને ઠગારી નીકળે છે.  

આ દિનયામાુ  ંએવો કાયદો છે કે  સખીુ , વ થ, સમૃ , સપં , સફળ 
સૌભાગ્યશાળી તથા સમથર્ હોય છે તમને ે જ બીજાઓની સહાનભિતુ ૂ  અને 
સ ભાવ મળે છે.  સહુ કોઈ પહલાે  ં પોતાના વાથનર્ ે મહત્વ આપે છે પછી 
બીજાની તરફ જએુ  છે.  કમભાગીની આત્મકથા સાભળીનં ે સાભળવાવાળોં  
િવચારે છે એના પર નસીબનો કોપ છે, પાપોનુ ંફળ ભોગવી ર ો છે,  આળસ ુકે 
અયોગ્ય છે, આવા માણસથી દરૂ  રહવે ં ુજ સારંુ.  જો એની સાતે રહીશુ ંતો કોઈને 
કોઈ રીતે ગ સુ ે થવુ ંપડશે.  આવા િમતર્ો રાખવાથી સમાજમા ંમારી પર્િત ઠા 
ઘટશે.  આ બધી વાતોને િવચારતો, સાભળનારોં  એ વખતે િશ ટાચાર ખાતર 
ચાર શબ્દો ભલે કહ ેકે ભાગીતટીં ૂ  સહાયતાના ટકડાુ  ભલે  ફકે ે પણ મનોમન તે 
ઠપકો આપ્યા કરે છે, શ કતાુ  અને ઉદાસીનતા પર્ગટ કરવા લાગે છે.  આ રીતે 
તે આશા નકામી સાિબત થાય છે, નાથી પર્િરતે  થઈને માણસ પોતાના ંદુ:ખો 
બીજાને સભળાવં ે છે. 
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8. મન ખોલતી વખતે સાવધાન રહો -  શુ ંકરવુ ંજોઈએ : 
તમે  કાયર્ કરવાનુ ં શ  કરો તેના પર મનને એકાગર્ કરવાની ટેવ 

પાડો.  અધાર્ મનથી શ  કરેલુ ંકાયર્ અધરુંૂ જ રહી જાય છે.  મનની એકાગર્તાથી તમારી 
વાણીમા ંઆકષણર્  પેદા થશે અને તમારી સામે રહલે માણસને જ્યારે તમે કોઈ વાત 
કરશો તો તેનો પર્ભાવ અભતપવૂ ૂ ર્ થશે. પોતાની િન ફળતાઓ અને ઊણપોને 
સમજો.  તેમના પર િવચાર કરો, પણ તેમના ંરોદણા ંસહનીુ  સામે ન રડો.  આ િવશે ખબૂ 
સાવધાની રાખો  પોતાને િન ફળ, અભાગી જાહરે કરવાનુ ં પ ટ પિરણામ છે તમારી 
પર્િત ઠા ખોઈ નાખવી.  એટલી નવરાશ કોઈને નથી કે તમારંુ રોવુ ંસાભળીં  પોતાને 
દુ:ખી બનાવે.  દરેકની પોતાની મ કેલીઓુ  હોય છે, તમારી મસીબતોુ  સાભળીનેં  પોતાના 
મનને દુ:ખી કરવુ ંકોઈને સારંુ નિહ લાગે. 

પોતાની િન ફળતાઓને વારવારં  યાદ કરવાથી કે વણનર્  કરવાથી તમારી 
િહમંત તટીૂ  જાય છે અને મન પર અયોગ્યતાની છાપ પડે છે. 

 એક માણસને વારવારં  ગાડોં  કહવેામા ંઆવે તો તે થોડા િદવસોમા ંખરેખર 
અડધો ગાડોં  બની જશે.  કારણ એ છે કે સષપ્તુ ુ  મન આદેશ ગર્હણ કરીને તેને પોતાની 
અંદર ધારણ કરે છે અને પછી જીવનકર્મને એ બીબામા ંઢાળવા માડંે છે.  જો મનમા ંઆ 
વાત જામી જાય કે આપણ ેઅભાગી છીએ, દીનદુ:ખી છીએ તો અંતરમન એ સચનાનેૂ  
વીકારી લેશે અને જીવનકર્મનુ ં િનમાણર્  એ રીતે કરશે કે જીવન સાચેસાચ દભાગ્યથીુ ર્  
ભરાઈ જશે.  

જો તમે ભાગ્યશાળી બનવા ઈચ્છો છો,
સોનેરી ભિવ યની આશા રાખો છો તો યાદ રાખો કે ત

મારા જીવનના પેર્રક, સફળ,

આનદીં  પર્સગોનેં  જ બીજાઓ આગળ રજૂ કરો.  પણ સાવધાની રાખો,
ક્યાયં તમારા વણનમાર્  ંતમારો અહકારં  ન દેખાય. 
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9. આનદપર્ાિપ્તં , આ જ માણસનુ ંલ ય : 

એ બધુ ંએવુ ંજ હત ુ ં નો જીવનના જદાુ  જદાુ  પર્સગોએં  જદીુ  જદીુ  
પિરિ થિતઓમા ંરહતીે  વખતે તમે અનભવુ  કય  હશે. વા તવમા ં  કઈં  કહવાયે ં ુ
તે આજના યગનીુ  પિરિ થિતમા ંજીવન જીવનારા સામાન્ય માણસે ભોગવલીે  
હતાશા, કઠાુ ં  વગરને ે ે ઘ્યાનમા ં રાખીને જ ક ુ ં છે. એક બાજુ લોકોની ા-
ભાવનાનુ ં શોષણ કરીને આડબરનાં  માઘ્યમથી પરોપજીવી સાધસતોનીુ ં  
ભીડ, બીજી બાજુ જીવન લ ય ઓળખવાની શિક્ત આપવામા ંઅસમથર્ િશક્ષણ 
મળવીને ે નાિ તક બનતી યવાુ  પઢીે . આ બે યથાથ ની વચ્ચે કવીે  રીતે એવુ ં
જીવન જીવી શકાય કે મા ંઆનદનોં  અખડં પર્વાહ હોય અને જીવન ગૌરવ-

ગિરમાથી સશોિભતુ  બની શકે? 

આપણે જોઈએ છીએ કે આ  દરકે  યિક્તનુ ંલ ય આનદં મળવવાને ં ુ
છે. રાતિદવસ સહુ એના પર્યત્નોમા ંમડયાં  રહ ે છે.  વી િ થિતમા ં છે તમાે  ં
એને આનદનીં  અનભિતુ ૂ  થઈ રહી છે. ગામમા ંરહનારાે  એટલા માટે ખશુ છે કે 
એમને મક્તુ  કદરતુ , વચ્છ હવા, પાણી અને અનકે  કદરતીુ  સાધનો 
ભોગવવાની તક મળે છે. શહરનોે  િનવાસી પણ એમનાથી ઓછો ખશુ નથી. એને 
પોતાની રીતના સાધન પર્ાપ્ત છે. તને ે િશક્ષણ, સારવાર,મનોરજનં , આવાગમન 
વગરનાે ે  એવા ંસાધનસગવડ પર્ાપ્ત છે,  ગામડામા ંઉપલબ્ધ નથી. કોઈ એક 
થાન પર થાયી રહીને સખીુ  છે, કોઈને ચાલતા રહવામાે  ંઆનદં આવે છે. 

કોઈને ખતીમાે  ંઆનદં છે, તો કોઈને રોજગારમા.ં સૈિનકને પોતાનુ ં જ જીવન 
િપર્ય છે. દકાનદારનુ ે પોતાની િ થિત ગમે છે.  

પોતાના આનદનીં  સામગર્ી દરકે  શોધી ર ો છે અને એમા ંજ આનદનોં  
અનભવુ  કરે છે. તાત્પયર્ એ છે કે અહીં સહુ ંઆનદનં ં ુજીવન જીવવા ચાહ ે છે. 

આનદં િચર થાયી છે કે ક્ષિણક, ઉિચત છે કે અનિચતુ , સાિત્વક છે કે 
અસાિત્વક,આટલુ ંજ િવચારવાનુ ંબાકી રહ ેછે. 
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10. સખુ અને આનદમાં  ંભદે  : 

આપણે  વાભાિવક આનદનીં  વાતો કરીએ છીએ, તે વા તવમા ં
ઈિન્દર્યગમ્ય સખુ છ. ે  તે િચર થાયી નથી, તે અિ થર અને કોઈ કોઈવાર 
તો ક્ષિણક હોય છ. ઉદાહરણ માટે આપણે કામભાવનાને જ લઈએ. મનના 
છ િવકારો  : 

ે
 કામ, કર્ોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સરમા ં કામ સૌથી 

ભયકરં  છ. ે  તે આ બધા શ ઓનોુ  સનાપિતે  છ. ે  કામસખુ ક્ષિણક હોવા 
ઉપરાતં આપણા શરીરબળ, મનોબળ અને પર્ાણશિક્તનો નાશ કરે 
છ. ે  વાિદ ટ ભોજન આનદદાયકં  હોય છ, એટલા માટે સહનુે એ ક પના 
રહ ેછ ક, જાતજાતની મીઠાઈઓ, ફરસાણ, પકવાન વગરે ે પર્ાપ્ત કરવામા ં
આવે. એનાથી ઈિન્દર્યજન્ય સખુ મળે પણ છ, 

ે
ે ે

ે  પરતં  ુઆ આનદમાં  ંદોષ 
છ. ે  "ભોગથી રોગ ઉત્પ  થાય છ: એ કહવતે  પર્માણે આ બધા ંસખોનુ ે, 
નાથી ઈિન્દર્યોના િવષયો તપ્તૃ  થાય છ, તમને ે વા તિવક આનદનીં  

કક્ષામા ંનથી મકીૂ  શકાતા.ં 

ે
ે

 તમને ે માતર્ ‘સખુી કહવે ં ુજ યોગ્ય લખાશે .ે 

પણૂર્ આનદં એ છ મા ં િવકિતૃ  ન હોય. ે  કોઈ પર્કારની આશકાં , 

અભાવ ક પરશાનીે  ન ઉઠાવવી પડતી હોય. ે  વાભાિવક જીવનમા ં  
આનદં મળી ર ો છ એનાથી આપણે ટવાઈે  ગયા છીએ. ે  એટલે તે 
અયોગ્ય હોય તો પણ એવુ ંનથી લાગતુ.ં  એટલે આનદનીં  પરખ માટે 
કસોટી નક્કી કરવામા ંઆવી છ. ે  શ તમુ  આનદપર્ાિપ્તં  માટે દર્િ ટકોણ 
સાફ રાખવાની આવ યકતા અનભવાયુ  છ. ે
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11. આપણે કોણ છીએ   : 

લૌિકક આનદ િસિ  દનારોે  નથી, એનાથી જીવનનો ઉ યે  પણૂર્ 
નથી થતો. િવચાર, બિુ , તકર્ તથા િવવકનીે   સાધારણ તથા 
અસાધારણ શિક્તઓ માણસને પર્ાપ્ત થાય છ, તે; ફકત સખુ મળવવામાે  ં
જ લાગલીે  રહ ેતો એમા ંકઈં  નવાઈ નથી. જાણવા વી વાત એ છ ક 
જીવનદીપ બઝાયુ  તે પહલાે  ંશુ ંઆપણે પોતાની જાતને ઓળખી લીધી 
છ ? આપણે કોણ છીએ? આ પર્ નો ઉકલે  જાણવો તે સૌથી મોટી 
બિ માનીુ  છ. 

ં

ે
ે ે

ે
ે  આત્મ ાન આનદનં ં ુમળુ છ. ે  જો માણસ આ િવશે અ ાની 

ર ો તો લૌિકક જીવનમા ંભટકવુ ંપડશે.  આત્માના શરણે જવાથી જ િસિ  
મળી શકે છ. મન યનીુ  પર પર આશકાઓં  આત્મ ાનના અભાવમા ંદરૂ  
થવી શક્ય નથી.

ે

આપણે રોજ આનદં મળવવાનાે  ં સાધનોમા ં પિરવતનર્  અને 
પર્યોગ કયાર્ કરીએ છીએ, એનાથી પણ પ ટ છ ક, આપણને થોડા 
આનદનાં  બદલે વધારે શુ  અને પણૂર્ આનદનીં  શોધ હોય છ. 

ે ે
ે  એક કપડુ ં

પહરીએે  છીએ, તો બીજી વાર તે કપડુ ંસારંુ છ ક ખરાબ તે જાણી શકાય 
છ અને બીજી વાર કાપડ ખરીદતી વખતે એ ઘ્યાન રહ ે છ ક આ 
વખતનુ ં કાપડ પાછલા દોષો િવનાનુ ં અને કઈકં  િવશષે આકષકર્  
હોય. 

ે ે
ે ે ે

 પર્થમ રિચુ  પણ શુ  હોય છ, આનદનીં  પણ શિુ  હોય છ અને 
આપણે એક એવો આનદં ચાહીએ છીએ,  પણૂર્ અન્દ થાયી હોય. 

ે ે
 આવો 

આનદં લૌિકક જીવનમા ંમળી શકતો નથી. પછી પરલોક જીવનની વાત 
સામે આવે છ અને આત્મા – પરમાત્મા પર પણ ઘ્યાન જવા લાગે 
છ. 

ે
ે  આ િસિ  ભગવાનના શરણમા ંજવાથી મળી શકે છ. ે
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12. દર્િ ટકોણમા ંપિરવતનર્  આવ યક   : 
તો પણ લોકોની સમજમા ંઆ વાત નથી આવતી અને તે દન્યવીુ  સખોમાુ  ંજ 

આસક્ત બની રહ ે છે, કારણ કે આપણો દર્િ ટકોણ વો બની ગયો છે એમા ં કઈં  
પિરવતનર્  કરવા નથી ઈચ્છતા.  સયૂર્ રોજ એના એ જ કર્મમા ં ઊગે છે.  આપણો 
દર્િ ટકોણ રોજ ઊગતા રહતેા સયૂર્ વો જ હોય છે, પરતં  ુજો પોતાનો દર્િ ટકોણ થોડો 
બદલીએ અને િવરાટ િવ ની મહાન િકર્યાશીલ શિક્તના પે આ સયનૂ ંર્  ુ િચંતન કરીએ 
તો તે મહાપર્ાણ અનેક આ યથી ભરેલો અને જીવનદાતા છે એ સમજાશે. દર્િ ટકોણના 
પિરવતનથીર્  સમજવાની િ થિત બદલાય છે અને આપણે ધીરે ધીરે અિધક આનદં તરફ 
પર્યાણ કરીએ છીએ.  દૈિનક જીવનમા ંએવી અનેક વાતો આવે છે,  આમ તો સામાન્ય 
વી લાગે છે, પરતં  ુ તે પોતાની અંદર ખબૂ મોટંુ આ યર્ અને િવ ાન પાવી રાખે 

છે.  આપણો દર્િ ટકોણ બોધક ન હોતા ંિનરથક હોય છે, એટલે મહત્વની વ તઓનેુ  છોડી 
દઈએ છીએ અને ફકત એવા ંસખોનાુ  િચંતનમા ંડબીુ  જઈએ છીએ,  થળુ પર્યોગમા ં
આવી ચકયાૂ  ંહોય છે.

ર્

દર્િ ટકોણ બદલાય છે તો બધી ચીજો બદલાયેલી દેખાય છે.  જગ ગરુુ 
શકરાચાયેર્ં  બતા યુ ંછે કે, ‘આ દિનયાુ  રણપર્દેશ છે.  એમા ંસખુ ઈચ્છતા હોય તો પર્ભનુુ ં
શરણ વીકારો, આય યુ , લ મી, યશ અને સાસાિરકં  સખોનીુ  પર્ાિપ્ત પર્ભપરાયણતાુ  કે 
આત્મિચંતનમા ંજ છે.  આ દૈવી સપિં  છે, પણ આ વાત સમજમા ંનહીં આવે, કેમ કે 
અત્યાર સધીુ  આપણ ેસખુ અને સસારં  તરફથી આપણી દર્િ ટ નથી બદલી, દર્િ ટકોણ 
બદલાતા ંસવતર્ર્  આનદં જ ફલાયેલોે  દેખાશે.

આપણ ે ભોગોથી આનદં અનભવતાુ  ંએ જાણતા નથી કે આ દિનયામાુ  ંબીજી ઘણી 
ે ઠતાઓ છે. જો આત્મા અને પરમાત્માના અિ તત્વની વાત સમજમા ંઆવી જાય તો 

ભોગને બદલ ે ત્યાગમા ંજ આનદનોં  અનભવુ  કરવા લાગીશુ ંઅને ત્યારે િદનપર્િતિદન 
મળૂ લ ય તરફ આગળ વધતા ચાલીશુ.ં  પછી એ ફિરયાદ નહીં રહ ે કે ઈ રિચંતનમા ં
આનદં નથી આવતો. દર્િ ટકોણની ઉત્ક ટતાનોૃ  પર્  છે.   રીતે બધી ચે ટાઓ ભૌિતક 
ઉ િતમા ંલાગી છે એ રીતે આઘ્યાિત્મક પર્ાિપ્તમા ંજ મન લાગી શકે છે, પણ પહલેા ં
પોતાનુ ં ઘ્યેય નક્કી કરવુ ંપડશે. પોતાનુ ંદરેક કાયર્ એ દર્િ ટએ પરુંૂ કરવુ ંજોઈએ કે 
આપણ ેશરીર નિહ, આત્મા છીએ.       



 

 http://gaytrignanmandir.wordpress.com         શિક્તનો ભડાર  આપણ મનં ંુ                   

Page..16... 

Top Page

13.  આઘ્યાિત્મક આનદં 

 આઘ્યાિત્મક આનદં, ભૌિતક અને થળૂ આનદં કરતા ંહજાર ગણો ઠ ે
છે. એટલા માટ િવ ાને  પરષોુ ુ  હમેંશા એ પર્રણાે  આપે છે કે, માણસ શારીિરક 
િહતોને પરાૂ  ંકરવામા ંજ રચ્યોપચ્યો ન રહ.ે મન યુ  જીવન વી અસાધારણ 
ભટ પરે  પણ ( નો ઉ લખે  યિનટ ુ 1 થી જ કય  છે આંતિરક દર્િ ટથી કઈકં  
િવચાર કરો. બધનમોકતં  આનદં જ થાયી હોય છે. િવષયજન્ય સખોનીુ  
અનભિતુ ૂ  તો થાય છે, પણ ને આપણ યોગ્યે  સમજીએ છીએ તે દુ:ખદાયક હોય 
છે. આનદનીં  ક પનાથી કરલે ં ુકમર્ જો િનક્ષપે  પદાે  કરે તો એ આનદનં ે શુ  
અને પણ મન યોિચતૂ ર્ ુ  ન સમજવો જોઈએ. 

 પર્  એ છે કે આપણ આનદે ં  મળવવાે  તરફ આગળ વધીએ. એ તો 
આપણ કરીે  જ ર ા છીએ. હર ઘડી આનદનીં  શોધમા ંજ આપણી જીવનયાતર્ા 
પરૂી થઈ રહી છે.  શરત છે તે છે કે આપણો આનદં શા ત, િનરતરં  અને પણ ૂ ર્
કઈ રીતે થાય?એના માટ કોઈે  મોટા પિરવતનનીર્  જ ર નથી. ઘરગહ થીનોૃ  
ત્યાગ પણ કરવાની કે િવિચતર્ વશભષાે ુ  પણ કરવાની જ ર નથી ફકત સાચા 
દર્િ ટકોણથી આ જીવનનુ ંમ યાકનૂ ં  કરવાની જ ર છે. આપણ શરીરનાે  ંિહત તો 
પરાૂ  ં કરીએ, પરતં  ુ શરીરમા ં યાપલોે   આત્મા છે એને ન ભલીએૂ . આત્મા 
આપણા ંઅ ાન, આસિક્ત અને અભાવોને દરૂ  કરવામા ંસક્ષમ છે. આ તર્ણ દોષો 
િવઘ્ન પદાે  ન કરે તો આપણ ે  આનદનીં  શોધમા ંછીએ તે એ જ જીવનકર્મથી 
મળી શકે છે. આત્માના િવકાસથી અમયાિદતર્ , સનાતન આનદં પર્ાપ્ત થઈ શકે 
છે. 

શુ ંકરવુ ંજોઈએ ? 

 આજનો સમય ભયકરં  આ૫િ ઓથી ભરલોે  છે. એવામા ં પોતાના ં
સમય, મ, ધન અને પર્િતભાનો થોડો ભાગ પીિડત સમાજ માટે, તર્ાિહમામ ્ 
પોકારતી માનવતા માટે ખરચવામા ં જો આ૫ણે આનદં મળવીે  શકીએ, તો 
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જીવન ધન્ય થઈ જશે અને આવનારી પઢીે  આ૫ણને ધન્યવાદ આ૫શે.              
આ૫વાના સખથીુ  વધારે ઠે  બીજુ ંકયુ ંસખં છે? પોતાના િપર્ય માટે પોતાનુ ં
સવ વર્  આપીને ૫ણ આનદનીં  અનભિતુ ૂ  થાય છે. દવોે  પાસે મદદ માગવાની 
વાત તો હમશાં ે  ચાલે છે, ૫ણ કોઈક એવા ખાસ સમય ૫ણ આવે છે, જયારે 
દવતાે  મન યુ  પાસે માગણી કરે છે. આવો અવસર કોઈ ભાગ્યશાળીને જ મળે 
છે, જયારે તઓે  દવોનીે  મનોકામના પરીૂ  કરવામા ંસમથર્ બની શકે. દશરથે 
દવોનીે  સહાય કરવા જવુ ં ૫ડયુ ં હત ુ.ં અજનુ ર્  ૫ણ ગયો હતો. દિધચીએ 
ઉદારતાથી તમને ે દાન આપ્યુ ંહત ુ.ં ક ણૃ  સાધનાુ  વશમાે  ંઘાયલ કણનીર્  પાસે 
૫હ ચ્યા હતા. વામને બિલ આગળ હાથ લબા યોં  હતો. રામે શબરી પાસે 
બોરની માગણી કરી હતી. સદામાં  ં પાસે તાદલં ુ  માગ્યા ં હતા.ં અંગદ અને 
હનમાનુ ે દવતાઓે  પાસે પોતાની કામનાઓ પરીૂ  નહોતી કરાવી, ૫રતં  ુતમનીે  
કામનાઓ પરીૂ  કરી હતી. આ પર્સગંે ઋિષની ૫રં૫રા યાદ આવે છે. િવ ાિમતર્ે 
હિર દૃં પાસે ઉદર્ાલકે આરણીુ  પાસે ચાણકયે ચદંર્ગપ્તુ  પાસે, સમથર્ રામદાસે 
િશવાજી પાસે, ૫રમહસંે િવવકાનદે ં  પાસે, િવરજાનદેં દયાનદં પાસે કઈકં  માગ્યં ં ુ
હત ુ ંઅને સપાતર્ુ  િશ યોએ મન મકીનૂ ે આપ્યુ ં૫ણ હત ુ.ં બુ  અને ગાધીજીનીં  
ઝોળી આિદથી અંત સધીુ  ફલાયલીે ે  હતી. આ૫નારા ખોટમા ં નથી રહતાે . 
લનારાે  ટલા ધન્ય બન્યા એનાથી વધારે યે  આ૫નારાને મ યુ.ં માધાતાએં  
શકરાચાયનં ેર્  આપ્યુ ં હત ુ,ં એનાથી વધારે મળ યે ં,ુ અંગિલમાલુ , આમર્પાલી, 
હષવધનર્ ર્  અને અશોક બ નુ ે આ૫તી વખતે ઉદારતાની ચરમ સીમા સધીુ  
૫હ ચ્યા હતા. ગાધીનાં  સત્યાગર્હીઓએ અનદાનોનોુ  વરસાદ વરસા યો હતો. 
આ૫ણે જાણીએ છીએ કે  આ૫વામા ંઆ યુ ંહત ુ ં તે નકામુ ંનથી ગયુ,ં ૫રતં  ુ
અનકગણે ં ુથઈને એ ઉદાર મન ઉ૫ર દૈવી વરદાનની મ એ રીતે વર યુ ં કે 
તઓે  કતકત્યૃ ૃ  થઈ ગયા. ધનવાન ફકત ભામાશાહ જ નથી થયા. મરણ ફકત 
ભગતિસંહના િક સામા ંજ નથી આ યુ.ં ફકત નહે  કે ૫ટલે  જ લમા ંનથી 
ગયા. મસીબતોુ  ઘણાને આવે છે, ત્યાગવા માટે દરકે ે લાચાર બનવુ ં૫ડે છે. 
કોઈની પાસથીે  ચોર ટવીં  જાય છે, તો કોઈની પાસથીે  પતુર્. પટે  ભરવા અને 
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તન ઢાકવાં  િસવાય બીજુ ંકશુ ંકોઈની પાસે રહતે ં ુનથી. જો અજાણ્યા માટે જ 
સવ વર્  છોડવાનુ ં હોય તો ૫રાયાની કક્ષા કમે  ઊંચે ન લઈ જવામા ંઆવે ? 

જયારે પોતાની કમાણી, મ, કમે  ઊંચે ન લઈ જવામા ંઆવે ? જયારે પોતાની 
કમાણી, મ, સહયોગ વગરે ે કોઈને આ૫વા ંહોય છે તો, તનેે દવોે , િષઓૃ  તથા 
સારા ઉદર્ યોે  માટે કમે  આ૫વામા ં ન આવે ? આ ઉદાર નીિત વીકારનારા 
બકમાેં  ંજમા કરલીે  મડીનીૂ  મ યાજ સાથે મોટો લાભ મળવે ે છે, જયારે મોહની 
ખાઈમા ં ધકલાયલીે ે  સફળતાઓ ફકત નકામી નથી જતી, ૫રતં  ુ િવધાતક 
પર્િતકર્યા ૫ણ પદાે  કરે છે. 
 આ માટે બીજુ ંકઈં  કરવાનુ ંનથી. વાત ફકત દર્િ ટકોણ બદલવાની છે. 
 કઈં  પોતાના ૫િરવાર માટે કરીએ છીએ, તનોે  એક ભાગ જો દશે  અને સમાજ 

માટે ખરચીએ તો ભગવાનના કામમા ંસહાયક બનવાનુ ં ેય પામી શકીશુ.ં બસ 
દર્િ ટ બદલીને તો જઓુ . તમે અિ થર સખનાુ  નાનકડા વતળમાથીુર્ ં  નીકળીને 
અખડં આનદનાં  સામર્ાજયના અિધકારી બની જશો. પર્યાસ કરો. અમારી 
શભકામનાઓુ  તમારી સાથે છે 
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