
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બિુ  વધારવાના ઉપાયબિુ  વધારવાના ઉપાય  
આત્મિવ ાનથીઆત્મિવ ાનથી  માડંીમાડંી  યવહાિરકયવહાિરક  

અઘ્યાત્મનાઅઘ્યાત્મના  દરેકદરેક  ક્ષેતર્નેક્ષેતર્ને  પશર્તાપશર્તા  
ગાગરમાંગાગરમા ં સાગરસાગર  વાવા  િકંમતીિકંમતી

િવચારોનેિવચારોને  કર્મબકર્મબ   રીતેરીતે  આઆ૫૫નીની  સમક્ષસમક્ષ  

મકૂવામાંમકૂવામા ં આવેઆવે. . 

‘‘બિબિ વધારવાનાવધારવાના ઉપાયઉપાય’’બિુબિુ   વધારવાનાવધારવાના  ઉપાયઉપાય   
આશાઆશા  રાખવામાંરાખવામા ં આવેઆવે  છેછે  કેકે  વાચકોવાચકો  આઆ  

િવચારિવચાર  અમતૃઅમતૃ  વડેવડે  જાતેજાતે  લાભલાભ  મળેવેમળેવે  
અનેઅને બીજાબીજા અનેકોઅનેકો સધુીસધુી આઆ રોશનીરોશનીઅનઅન  બીજાબીજા  અનકોઅનકો  સધુીસધુી  આઆ રોશનીરોશની

પર્કાશનેપર્કાશને  ફેલાવેફેલાવે..

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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બિુ  વધારવાના ઉપાય

બિ શાળી કોણ છે ?

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બિુ શાળી કોણ છ ?

આ જગતમા ંસપંણૂર્ બિુ હીન માણસ નિહ હોય. ને આ૫ણે મખૂર્ કે બિુ હીન કહીએ 
છીએ એનામા ં૫ણ થોડીક બિુ  તો હોય જ છે. એક અઘ્યા૫કને ખેડતૂ મખૂર્ જ લાગશે 
કેમ કે એને સાિહત્ય િવશે કોઈ જ જાણકારી નથી. આમ છતા ંતેની ૫રીક્ષા કરીએ તો કમ ક એન સાિહત્ય િવશ કોઈ જ જાણકારી નથી. આમ છતા તની ૫રીક્ષા કરીએ તો 
ખેતીના િવષયની શક્ય એટલી બધી જ હોિશયારી, સઝૂ અન ેઆવડત તેનામા ં 
જણાય આવશે. એક વકીલની દર્િ ટએ અઘ્યા૫ક મખૂર્ છે, કેમ કે કાયદાની આંટીઘટીનુ ં 
એને કોઈ ૫ણ જાતનુ ં ાન નથી. એ જ પર્માણે ડૉક્ટરને વકીલ મખૂર્ લાગે છે, કારણ 
કે તે જાણતો નથી કે કોઈ રોગ થાય તો તેનો શો ઇલાજ કરવો જોઇએ  શેઠની દર્િ ટએ ક ત જાણતો નથી ક કોઈ રોગ થાય તો તનો શો ઇલાજ કરવો જોઇએ. શઠની દર્િ ટએ 
પિંડત િભખારી છે, તો મહાત્માની દર્િ ટએ શેઠ ચોકીદાર છે. આમ ઉ૫રોકત ઉદાહરણો 
૫રથી આ૫ણે એવુ ંતારણ કાઢી શકીએ કે એવો માણસ મળવો મુ કેલ છે કે તે ત  
બિુ હીન હોય. બે માણસો જો એક જ િવષયમા ંસરખા ાતા હોય તો બનંે 
એકબીજાની નજરે બિ શાળી ગણાય છે  આથી ઊલટં  જો બનંે અલગ અલગ એકબીજાની નજર બિુ શાળી ગણાય છ. આથી ઊલટુ, જો બન અલગ અલગ 
િવષયના જાણકાર હશે, તો તેઓ એકમેકને બિુ શાળી ગણાશે નિહ. 

અહીં બે પર્ ો ઉ૫િ થત થાય છે : 

( ) ં િ ો િ ં ે ?(૧).    શ ુબિુ નો િવકાસ બાળ૫ણમા જ શક્ય છે ? 

(ર).    શુ ંબધા જ માણસો બિુ શાળી છે ? ૫હલેા પર્ નો ઉ ર જોઇએ તો પર્ારંભના 
સમયનુ ંિશક્ષણ ખરેખર જ મહત્વપણૂર્ અને સરળ છે. 

ં ી ર્ ી ં ે ે ી ો ે એ ે ેઆમા ંવીસ વષર્ સધુી  સં કાર કે ટેવના બીજ રોપાય છે એ વધતા જાય છે અને 
૫છીના ચારપાચં વષર્મા ંદર્ઢ થઈ તે જીવન૫યર્ત રહ ેછે. ૫છી એમા ંમુ કેલીથી અને 
ઓછો ફેરફાર થાય છે, તેમ છતા ંએ શક્ય છે કે મોટી ઉંમરે ૫ણ કોઈ નવા િવષયમા ં
િનપણુતા પર્ાપ્ત કરી શકાય છે. ચોમાસામા ંબીજ વા યા ૫છી મહનેત કયાર્ વગર 
ખેતરમા ંપાક તૈયાર થઈ જાય છે, ૫રંત ુબીજી ઋતમુા ંપાક માટે પાણી વગેરેની ખાસ 
યવ થા કરવાથી ઊ૫જ મળે છે. 
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એ જ પર્માણે મોટી ઉંમરે કોઈ નવા િવષયના અભ્યાસની યોગ્યતા માટે તે િવષય 
૫રત્વે આંતિરક ઉત્કંઠા અને તી  ઇચ્છા જ રી બને છે. માણસને કોઈ િવષય 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

શીખવાની ઇચ્છા થાય તો પોતાની અંદર ૫ડેલા એ બીજને એવી રીતે અંકુિરત કરે છે 
મ આગઝરતા ઠ માસમા ં ખેડતૂ પાણી વગરની ખેતી કરે છે અને છોડ ઉ૫રથી 

ઉત્પાદન મેળવે છે. એવુ ં ન િવચારવુ ં જોઇએ કે હવે મારી ઉંમર થઈ ગઈ અને 
વ ૃ ત્વને આરે ૫હ ચ્યો એટલે નવુ ં શીખવાની શી જ ર છે ?  જીવતા માણસના 
મગજની એ િવશેષતા છે કે તેના માનિસક કોષો પણૂર્૫ણે નાશ પામતા નથી. આ 
કોષો અત્યતં વ ૃ  થવા છતા ંમગજમા ંજીિવત રહ ેછે.  માણસોની િકશોરાવ થા જતી 
રહી તેમણે સરળતાથી નવુ ંશીખવા માટેની એક તક તો ગમુાવી જ દીધી છે, છતા ં
િનરાશ થવાની કોઈ જ ર નથી. તી  ઈચ્છાશિકત સાથ ે કોઈ૫ણ ઉંમરે કોઈ૫ણ 
પર્કારની પર્ગિત કરવી એ માણસના પોતાના હાથની વાત છે. 

હવે બીજા પર્ ના ઉ ર અંગે િવચારીએ. દરેક માણસનુ ંકાયર્કે્ષતર્ અલગ અલગ હોય 
છે. એક વકીલ છે, તો બીજો ખેડતૂ. એક ભણેલો છે તો બીજો અભણ. તેથી બનંેના 

િ િપોતાના િવષયની યોગ્યતાઓ જુદી જુદી હોય છે. ન્યનૂતા અને અિધકતા તો આ 
સિૃ ટની િવશેષતા છે. કોઈની બીજા કોઈ સાથે એ રીતે તલુના થઈ શકતી નથી.  
રીતે દરેક માણસની આકૃિત િભ  િભ  હોય છે, તે રીતે દરેકની યોગ્યતા ૫ણ જુદી 
જુદી હોય છે.  ટલુ ંમેળવે છે, તેટલુ ંજ એની પાસે હોય છે. પર્યત્ન કરવાથી એ 
બધુ ંમેળવશે અથવા તો આળસથી બધુ ંગમુાવી બેસશે. “બિુ હીન” શબ્દનો પર્યોગ 

કરવામા ં  આવે છે ત્યારે એ કહનેારનુ ંપર્યોજન તેની બિુ શિકત સાથે હોત ુ ંનથી, 
કારણ કે ગાડંાઓન ેબાદ કરતા ંવા તવમા ં કોઈ૫ણ બિુ હીન નથી. કોઈ યિક્તન ે
સામાિજક યવહારન ં ાન ન હોય  બીજા લોકો સાથે કઈ રીતે યવહાર કરવો તેન ંસામાિજક યવહારન ુ ાન ન હોય, બીજા લોકો સાથ કઈ રીત યવહાર કરવો તન ુ
૫ણ ભાન ન હોય તેવી યિક્તને મખૂર્ જ કહવેામા ંઆવે છે. બીજી તરફ  પોતાની 
યોગ્યતાન ેસમજતો નથી અને વગર િવચારે કાયર્ કરતા ંઅસફળતા મેળવે છે તેને 
૫ણ મખૂર્ જ  ગણી શકાય . આથી કહવેાય છે કે ઓ સામાિજક નીિતિનયમોનુ ં

ં ે ે ેઓ િ ી ે ેપાલન કરવાન ુજાણે છે તેઓ બિુ શાળી કહવેાય છે. 
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કુશળ એ ગણાય છે કે  પોતાના યવસાયમા ં િવ૫રીત ૫િરિ થિતમા ં૫ણ અનકૂુળ 
થઈને સમન્વય સાધી કામ કરે છે. કોઈ ખાસ િવષયનુ ં ાન પર્ાપ્ત કરવા માટે ઉત્કટ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઇચ્છા અને યોગ્ય િશક્ષણ અિત આવ યક છે. બિુ શાળી તે જ છે,  અપણૂર્ અથવા 
રોગી નથી અને થોડા સમયમા ંપર્યત્ન કરીને ઘણુ ંમેળવી શકે છે. 

બિુ ના અંગ ઉપાગંો  

ભાવકુતા અથવા ક પનાથી પર્ભાિવત થવુ ંએ બિુ નો સારો ગણુ છે. નામા ંભાવકુતા 
નથી એ યિક્તને જડ અથવા મઢૂ કહવેામા ંઆવે છે  યિક્તમા ંક પનાનુ ંઉડયન 
થતુ ંનથી કે જુદા જુદા પર્કારના સ નાત્મક િવચારો ઉ વતા નથી અને ગમે તેવી 
૫િરિ થિતમા ં૫ણ સતંોષ માની આગળનુ ં િવચારી શકતી નથી તેવી યિક્તન ે૫શ ુુ ુ
વી સમજવી જોઇએ. આવી યિક્ત માટે બિુ  વધારવાનો ૫હલેો માગર્ એ છે કે એ 

જાતજાતના સ નાત્મક િવચારો કરતા ંશીખે અન ેઆ િવચારોને મિૂતર્મતં કરવાનો 
પર્યત્ન કરે. બિુ  હકીકતમા ંક પનાનુ ંએક સધુારેલુ ંજ વ ૫ છે. તમારે વેપાર કરવો 
હોય તો તમારી ક પનાશિક્ત એવા િચતર્ો દોરશે કે આ વેપારમા ંઅમક વગર્ના લોકો હોય તો તમારી ક પનાશિક્ત એવા િચતર્ો દોરશ ક આ વપારમા અમકુ વગના લોકો 
વધારે છે, અમકુ થળે આ ચીજ સ તી મળે છે, થી એ ત્યાથંી ખરીદવી જોઇએ. 

અમકુ સમયે ચીજોની ખરીદીમા ંતેજી આવે છે, અમકુ સમયે મદંી હોય છે. થી 
સમયાનસુાર  તે વ તઓુની ખરીદી કરી લેવી અત્યતં જ રી છે. આ સદંભર્મા ંતમ ે
શ આતથી આયોજન કરશો, િનણર્યશિક્ત કામે લગાડશો, તો એક ઉ મ યોજના બની 
જશે અને ત્યારબાદ તેને કાયાર્િન્વત કરશો તો તમને એ જ ર લાભ અપાવશે, ૫રંત ુ
મનામા ંઆવી સતજે ક પનાશિક્ત હોતી નથી તેઓ તો માતર્ મજૂરી ારા કોઈના 

માટે કાયર્ કરે છે. આ િસવાય તેમના નસીબમા ંબીજુ ંકંઈ હોત ુ ંનથી. 

ક પના કરવી, ાનના આધારે તેનુ ંસશંોધન કરવુ ંઅને તેને સાકાર કરવાનો પર્યત્ન 
એ બિુ  શિક્તની આંતિરક િ થિત છે, ૫રંત ુજ્યારે આ તર્ણેયનો યોગ્ય સમન્વય થતો 
નથી ત્યારે તેમા ંકચાશ રહી જાય છે.  ક પનાિચતર્ને સરસ રીતે ઉ૫સાવી શકે છે તે 
કિવ કહવેાય છે તેને ભાવનાશીલ ૫ણ કહી શકાય ૫રંત યવહારમાં તે બિ શાળીકિવ કહવેાય છ. તન ભાવનાશીલ ૫ણ કહી શકાય, ૫રત ુ યવહારમા ત બિુ શાળી 
ગણાય નિહ.
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આવા લોકો માટે કટાક્ષની ભાષામા ં શેખચ લી શબ્દનો ઉ૫યોગ કરી શકાય છે. 
ક પનાની અયોગ્યતા, એને યવહારમા ંલાવવાની સરળતા કે મુ કેલી તથા તેના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

૫િરણામો અંગે નુ ં ાન યોગ્ય િનણર્ય કરી શકે છે એ મધ્યમ ેણીનો િવચારશીલ 
છે, ૫રંત ુએના િવચાર અને િનણર્ય ઉદાસીન હોય તો તે યોજનાઓ તો ઘણી સારી 
બનાવે છે, છતા ંએ એનાથી વય ંપર્ભાિવત થતો નથી. પર્ભાિવત થયા િવના કોઈ 
૫ણ યોજનાને કાયાર્િન્વત કરી શકાતી નથી. તે િવચારે છે કે અમકુ કાયર્ કરવાથી 
લાભ થઈ શકે છે, ૫રંત ુતેના િવચારોમા ંઉદાસીનતા હોય છે. તે િવચારો કરતો રહ ે
છે, ૫ણ અમલમા ંમકૂવાનુ ંસાહસ કરતો નથી. બીજી યિક્ત એ જ કાયર્ પાર પાડીને 
પરૂો લાભ ઉઠાવે છે, જ્યારે ૫હલેી યિક્ત સારી યોજના બનાવવાની યોગ્યતા 
ધરાવતી હોવા છતા ંતેનુ ંકોઈ ૫િરણામ મેળવી શકતી નથી. ુ

આવા લોકો બીજાને ઉ૫દેશ તો સારી રીતે આપી શકે છે, ૫રંત ુપોતાને માટે કશુ ંજ 
કરી શકતા નથી. એમની યોજનાઓ તો ગભર્મા ંજ ૫ડી રહ ેછે. તેમને જન્મ લેવાનો 
અવસર જ પર્ાપ્ત થતો નથી. કુશળ યિક્ત તો એ ગણાય કે  ૫િરિ થિતને અનુ ૫ 
પોતે ક પના કરે છે એનો બરાબર અભ્યાસ કરી લે છે અને તેને  વાતથી સતંોષ 
થાય છે,  તેને પર્ભાિવત કરે છે તેન ે િહમંતપવૂર્ક યવહારમા ંલાવે છે. આમ તો 
છેવટે ફળ તો ઈ રાધીન છે. સફળતા કે અસફળતા તો ૫િરિ થિત ૫ર આધાિરત હોય 
છે, ૫રંત ુજોવામા ંઆ યુ ંછે કે મની બિુ ના આ તર્ણેય તભં બરાબર હોય છે તેઓ 
સફળતાનો લાભ મેળવે છે. 

સફળતા કે અસફળતા તો ૫િરિ થિત ૫ર આધાિરત હોય છે, ૫રંત ુજોવામા ંઆ યુ ંછે 
કે મની બિુ ના આ તર્ણેય તભં બરાબર હોય છે તઓે સફળતાનો લાભ મેળવે 
છે  છ…. 

િનબર્ળ ક પના માતર્ વપ્ન સમાન છે, તેનુ ંકોઈ મ ૂ ય હોત ુ ંનથી. એ તો બાળકોની 
મ હવાઈ િક લા બનાવવા સમાન છે.  ક પનાની સાથે મનનો મેળ બેસે છે અને 

મનુ ય પર્ભાિવત થાય છે એને ભાવના કહવેામા ં આવ ે છે. ભાવનાનો પર્ભાવ ુ
ક પનાથી વધારે છે, છતાયં તે અપણૂર્ છે. 
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ગમે તેવી ભાવના કરવી એ અંધકારમા ંભટકવા વુ ંછે. એથી કોઈ૫ણ કાયર્ બરાબર 
િસ  થઈ શકત ુ ંનથી. ભાવનાનુ ંસશંોધન િનણર્યશિક્ત ારા થાય છે. તકર્ની છટણી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

૫છી  િવચાર ૫િર૫કવ બન ેછે તે દૃઢ હોય છે. દૃઢ િવચારોમા ંઆધ્યાિત્મક તત્વોનુ ં
૫ણ સિંમ ણ થઈ જાય છે, થી એમનુ ંમહત્વ સાધારણ ક પના કરતા ંઅનેકગણુ ં
વધી જાય છે અને એ િવચારને પર્ભાિવત કરવામા ં૫ણ મહદ્અંસશે સમથર્ બને છે. 

િનણર્યશિક્ત સામા ય હોય યારે એન ંમહ વ આિદ અને અંતના બનંે તભં કરતા ંિનણયશિક્ત સામાન્ય હોય ત્યાર એન ુમહત્વ આિદ અન અંતના બન તભ કરતા 
વધારે હોય છે. કોઈ માણસ ક પના કરી િવચાર કયાર્ િવના તેના ઉ૫ર આસિક્ત થઈ 
જાય, તો તેનુ ં ૫િરણામ ભયકંર આવે છે. વી કોઈ ક પના કરી કે તરુત તેમા ં
િવ ાસ મકૂીને તેનો અમલ કરવો એ દુગુર્ણ છે. મોટે ભાગે આવા માણસો છેતરાય છે 

ે ે ે ે ોઈ ો ે ે ે ી ે ી ે ેઅને નકુસાન વેઠે છે. કોઈ લચુ્ચો અને ઠગનાર તેમને સરળતાથી છેતરી શકે છે 
પોતાની જ ક પનાના વમળમા ંએ કંઈકનુ ં કંઈક કરી બેસે છે. આ૫ઘાત વુ ંદુઃખદ 
૫િરણામ ૫ણ ખરેખર િનણર્યશિક્તના  અભાવ અને આવેશના કારણે જ આવે છે. 

 ક પનાઓ આ૫ણા મગજમા ંજાગે એના સબંધંે પર્થમ િવચાર કરો કે એનાથી કોઈ  ક પનાઓ આ૫ણા મગજમા જાગ એના સબધ પર્થમ િવચાર કરો ક એનાથી કોઈ 
લાભ છે કે નિહ. જો નકામી અને નકુસાનકારક ક પનાઓ આવે, તો તેવી 
ક પનાઓને મગજમાથંી દૂર કરો. પર્થમ તમારો ઉ શે અને કાયર્કર્મ નક્કી કરો અને 
૫છી જ તેની સીમામા ંતમારી ક પનાઓની લહરે ઉત્પ  કરો. િનધાર્િરત લ ય અને 
ચોક્કસ િવધાનની મયાર્દામા ંરહીને કરવામા ંઆવતી ક પનાઓ મહત્વપણર્ હોય છે ચોક્કસ િવધાનની મયાદામા રહીન કરવામા આવતી ક પનાઓ મહત્વપણૂ હોય છ 
અને તેને ભાવના કહવેાય છે. 

ખુ લા દા ગોળાને આગમા ંનાખંો તો ત ેતરત જ બળી જશે, ૫રંત ુઆ જ દા ગોળાને 
બદૂંકની નળીમાથંી બહાર નીકળવા માટે ફરજ પાડવામા ંઆવે તો તેની તાકાત 
અનેકગણી વધી જશ ેઅને ભયકંર ધડાકા સાથે કોઈ પર્ાણીને મારવા માટે શિક્તમાન 
બનશે. િનધાર્િરત કે્ષતર્મા ં જાગતૃ થયલેી ક પનાઓ જો િદલચ પ હોય તો એ 
ભાવનાના વ ૫મા ંપર્ગટ થાય છે. આ ભાવના ક પનાની મ ઝાખંી અને બહમુખુી 
હોતી નથી, ૫રંત ુતે પ ટ અન ેિનધાર્િરત િદશા જ સચૂવે છે. આ ભાવનાને તકર્ ારા ુ ૂ
સશંોિધત કરવી જોઇએ. 
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આ૫ણે કોઈ િન પક્ષ ન્યાયાધીશની મ આ૫ણી િનણર્યશિક્તન ે ન્યાયાસન ૫ર 
બેસાડવી જોઇએ, અને િવચારણા માગી લે તેવા િવષયના ૫ક્ષ િવ૫ક્ષમા ં મનન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દલીલો રજૂ કરવા માટે આદેશ આ૫વો જોઇએ.  વાતનો િવચાર કરવાનો છે એમા ં
શો લાભ અને શુ ંનકુસાન છે એનો સપંણૂર્ ખ્યાલ આ૫ણી સમક્ષ હોવો જોઇએ.  રીતે 
એક કુશળ ન્યાયાધીશ બનંે ૫ક્ષની દલીલો સાભંળીને એ ૫છી સત્ય અસત્યનુ ં
પથૃક્કરણ કરે છે એ મજુબ િવચારણીય િવષય ૫રત્વેનુ ંઔિચત્ય – અનૌિચત્યનુ ં ાન 
અને અનભુવ નજર સમક્ષ રાખીને િનણર્ય કરવો જોઇએ.  કોઈ કિઠન િવષયમા ં
આ૫ણુ ં ાન સીિમત હોય એ િવષયમા ંબીજા િવ ાનોનો અિભપર્ાય ૫ણ લેવા જોઇએ. 
આ રીતે  િનણર્ય લેવામા ંઆવે, દયની અંદરથી  કંઈ કરવા માટે ઉત્સાહ જાગે 
તનેે જ સાચો િનણર્ય માનવો જોઇએ. આવા િ થર િવચારોનો અમલ કરવામા ંઆવ,ે ,
તો અ૫યશ અને અસફળતા મળતી નથી અને તેનો અમલ કરનારન ે૫ણ બિુ શાળી 
માનવામા ંઆવે છે. 

એકાગર્તા   

મનનો એ વભાવ જ છે કે એ કોઈ વાત ૫ર િ થર રહતે ુ ંનથી. તે ચચંળ હોઈ સતત 
અહીંતહીં ભટક્યા કરે છે. તમે કોઈ બાબતનો િવચાર કરવા માગતા હો અને મન તેના 
ઉ૫ર બરાબર ચ ટત ુ ંન હોય તેવી િ થિતમા ંગમે તટેલો ગભંીર િવષય હશે, તો ૫ણ 
તે અંગેનો યોગ્ય િનણર્ય લઈ શકાશે નિહ  ઘણીવાર આવી ૫િરિ થિતમા ં  િનણર્ય ત અંગનો યોગ્ય િનણય લઈ શકાશ નિહ. ઘણીવાર આવી ૫િરિ થિતમા  િનણય 
ઉચ્ચ બિુ શિક્ત ધરાવતો િવ ાન ૫ણ લઈ શકતો નથી તે સામાન્ય અને િ થર 
મનવાળી યિક્ત લઈ શકે છે. મનુ ય ગમે તેટલો હોિશયાર હોવા છતા ંએકાગર્ ન 
હોય અને અિ થર િવચારો ધરાવતો હોય તો તેની હોિશયારીનો કોઈ અથર્ નથી. તનેો 
િનણર્યો અધરા અને અસતંોષજનક જ હશે  િનણયો અધરૂા અન અસતોષજનક જ હશ. 

મનની એકાગર્તાનો સબંધં ગમા અણગમા સાથે છે. સકૂા અને નીરસ િવષયોમા ંમન 
લાગત ુ ંનથી અને વારેવારે ત્યાથંી પા  ંવળે છે, એટલે  િવષયમા ંમન લાગે એ 
િવષયને રુિચપણૂર્ બનાવવો જોઇએ. િવ ાથીર્ઓને મહદ્ અંશે ગિણત અને ભિૂમિત ૂ ્ ૂ
વા અઘરા િવષયો શુ ક લાગે છે, થી તેઓ તેમનાથી દૂર રહ ેછે,  
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૫રંત ુ  િવષયો સરળ હોય છે તેમને બહુ રસપવૂર્ક શીખે છે. એમ ૫ણ િવચારવુ ં
જોઇએ નિહ કે અમકુ િવષય સરસ છે અને અમકુ નીરસ. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દુિનયામા ં કોઈ ૫ણ વાત નીરસ નથી. ફક્ત મનને તેને અનકૂુળ બનાવવાની 
યોગ્યતામા ંજ અંતર છે. એક નોકિરયાત માણસન ેમનમા ંખાટલો ભરવાના કામમા ં
રસ ૫ડતો નથી, ૫રંત ુ ને ખાટલો ભરવામા ં રસ છે તે તો લવેલની આકૃિત 
બનાવીને સદંર રીત ેભરશે  એ શક્ય છે કે એક ધોબીને અઘ્યા૫કના કામમા ંકંઈ રસ બનાવીન સદુર રીત ભરશ. એ શક્ય છ ક એક ધોબીન અઘ્યા૫કના કામમા કઈ રસ 
૫ડે નિહ, ૫રંત ુએનુ ંપોતાનુ ંકામ એ રસપવૂર્ક કરશે. 

દુઃખ, મતૃ્ય,ુ પીડા વગેરે સામાન્ય રીતે નીરસ અને અરુિચના િવષય છે, ૫ણ કેટલાક 
લોકોને આ બાબતો ૫ણ આનદંદાયક છે. ત૫ વી લોકો ભખૂ્યાતર યા જગંલમા ંરહ ેછે ૂ
અને ટાઢ, ત૫નુ ંક ટ સહન કરે છે. આ બધુ ંએમની રુિચને અનકૂુળ હોય છે. આથી 
એવી દશામા ં૫ણ એમને આનદં હોય છે. 

ધમર્િન ઠ મહાપરુુષો હિર દંર્, િશિબ, દધીિચ, મોરઘ્વજ, હકીક્તરાય, બદંા વૈરાગી 
ે ે ી ે ી ે ે ે િ ો ો ં ીવગેરેની મ જીવનના છે લા ાસ સધુી દુઃખ સહન કરે છે. દેશભિક્ત લોકો ફાસંીના 

ફંદાને ૫ણ હસતે મખેુ ચમૂે છે. એમને માટે એ અવ થા એટલી દુઃખદાયક બનતી 
નથી, ટલી આ૫ણને જણાય છે. સૈિનક યુ મા ંમતૃ્ય ુસાથે રમત રમે છે, અનેક ઘા 
સહન કરે છે, છતાયં તેને એ જ કામમા ંરસ અને લગન હોય છે. હકીકત એ છે કે એક 
૫ણ કાયર્ કે િવષય એવો નથી,  નીરસ ગણાય તથા ને અરુિચકર માનવામા ં
આવે. તફાવત માતર્ એટલો છે કે એક યિક્તએ  વાતમા ં રસ કેળ યો છે તેમા ં
ખશુીની સાથે લાગ્યો રહ ે છે અને મનને એકાગર્ રાખે છે. બીજા માણસને જો એ જ 
બાબતમા ંરસ નિહ હોય, તો તનેા માટે ત ેઉચાટનુ ંકારણ બને છે. 

મનને વારંવાર કાબમૂા ં રાખીને ૫ણ કામમા ંપર્વ ૃ  કરી શકાય છે, મ કે કેદીને 
બળપવૂર્ક કાબમૂા ંરાખવામા ંઆવે છે તે એને ૫સદં નથી, છતાયં લાચારી બધુ ંજ 
કરાવે છે.  માણસ લહુારી કામ કરે છે તેને સજંોગવશાત ્ચોકસીનુ ંકામ કરવુ ં૫ડે, 
તો એ પોતાની અિનચ્છા હોવા છતાયં ૫રાણે કરે ૫ણ તેમાં ભલીવાર આવતો નથીતો એ પોતાની અિનચ્છા હોવા છતાય ૫રાણ કરે ૫ણ તમા ભલીવાર આવતો નથી. 
તે કાયર્મા ંરસ લેતો ન હોવાથી સતંોષકારક પર્ગિત કરી શકશે નિહ.  
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કેદી વષ  સધુી કામ કરે છે, ૫રંત ુએ તેને માટે વૈતરંુ જ બની રહ ેછે. આ કારણથી 
લ અિધકારીઓને મોટા ભાગના કેદીઓના કાયર્ દોષથી ભરેલા ંજણાય છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કોઈ૫ણ વ ત ુકે િવષય ૫ર મન લગાવવુ ંએ એક કુશળ સેના૫િતના વી યોગ્યતા 
માગી લે છે. એ પોતાની સેનાને બધી બાજુએથી ભયથી બચાવીને િનિ ત માગર્થી 
દોરી જાય છે. તે પોતાની સનેા ારા દુ મનો ૫ર બધી બાજુએથી હમુલો કરવાન ે
બદલે એક મજબત મોરચા ૫ર પરી તાકાતથી ચઢાઈ કરી દે છે  મનને બધી તરફ બદલ એક મજબતૂ મોરચા ૫ર પરૂી તાકાતથી ચઢાઈ કરી દ છ. મનન બધી તરફ 
કામે લગાડવુ ંઘણુ ંમુ કેલ છે, તેને આ રીતે એકાગર્ કરી શકાત ુ ંનથી. એકાગર્તાનો તો 
એ માગર્ છે કે કોઈ એક વાતમા ંરસ ઉત્પ  કરવામા ંઆવે. જ્યારે પો૫ટ પીંજરામાથંી 
ઊડી જાય છે ત્યારે સમગર્ આકાશમા ંજાળ પાથરીને તેને ૫કડી શકાતો નથી, ૫રંત ુ
એ ી ે ં ે ે ર્ઈ ે ે ો ો ીએની સામ ેદાણા નાખવામા આવે છે,  તરફ આકષાર્ઈન ેતે પાછો પોતાની મળૂ 
જગ્યાએ આવે છે. 

એકાગર્તાથી કાયર્શિક્તને ભારે ઉ ેજના મળે છે. નબળી મગજશિક્તને ૫ણ એ 
એકાગર્તાની પર્ેરણા અ ભત પર્િતભા સ૫ં  બનાવે છે. એક નદી બસો મીટર ૫હોળી એકાગર્તાની પર્રણા અ ભતુ પર્િતભા સ૫  બનાવ છ. એક નદી બસો મીટર ૫હોળી 
અને પાચં મીટર ઊંડી હોય, ૫રંત ુજો તનેી ૫હોળાઈ દસ મીટરની કરી દેવામા ંઆવે 
તો ૫હલેાના ંપર્માણમા ંઊંડાઈ ઘણી વધી જશે અને પાણીના વહણેને વગે અનેકગણો 
વધી જશે.  પાતજંિલએ યોગસાધનાનુ ંસમગર્ રહ ય એકાગર્તાને જ ગણા યુ ંછે. તઓે 
િચ વિ ના િનગર્હને જ યોગ કહ ેછે  આમ તો બધી જ ઉ િતની બાબતોનો મળમતંર્ િચ વિૃ ના િનગર્હન જ યોગ કહ છ. આમ તો બધી જ ઉ િતની બાબતોનો મળૂમતર્ 
એકાગર્તા જ છે. ૫રંત ુમાનિસક શિક્તનો િવકાસ કરવા અને બિુ  વધારવા માટે તો 
એના િસવાય બીજો કોઈ વધારે સારો ઉપાય જ નથી. મગજ નબ ં હોય, અિવકિસત 
હોય, બિુ શિક્ત કમજોર હોય તો તેની કોઈ ૫રવા ન કરો. જો એક દોરડાના 
ઘસારાથી ૫થ્થરની િશલા ઉ૫ર િનશાન ૫ડી જાય  તો અ પ બિ વાળા માણસો ઘસારાથી ૫થ્થરની િશલા ઉ૫ર િનશાન ૫ડી જાય, તો અ પ બિુ વાળા માણસો 
બિુ શાળી કેમ બની ન શકે ?  ડાળી ૫ર બેઠા હોઈએ એ જ ડાળી કા૫વા વી 
જાડી બિુ  ધરાવતા મહામખૂર્ કાિલદાસ જો સં કૃતના ધરંુધર, િવ ાન અ ને અિ તીય 
કિવ બની શકે, તો એવુ ંકોઈ કારણ નથી કે ઓ પોતાન ેમદંબિુ ના સમ  છે તેઓ 
િ ં િ ો િ ી ે િ ી િ ી ેભિવ યમા બિુ નો િવકાસ કરીને પર્િતભાશાળી િવ ાન ન બની શકે. 
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ઉ૫ર જણાવવામા ંઆ યુ ંછે કે બિુ  વધારવાનુ ંમખુ્ય સાધન એકાગર્તા છે અને મનને 
એકાગર્ કરવા માટે મહા૫રાણે વારંવાર કોઈ કામમા ંજોતરવાને બદલે એ કામમા ંરસ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઉત્પ  કરવો જોઇએ. આ રીત ેકોઈ૫ણ કાયર્મા ંરસ ત્યારે ઉત્પ  થાય છે કે જ્યારે 
એની સાથ ે વાથર્ અને મનોરંજન પર્ાિપ્તના સાધનોની સગવડ હોય. આ બનંે બાબતો 
એ િવષય સાથે ઉત્પ  કરવી જોઇએ, મા ં રુિચ વધારવાની આ૫ણી ઇચ્છા હોય. 
માની લો કે તમે ગિણત ઉ૫ર મન કેિન્દર્ત કરવા ઇચ્છો છો, તો તમારે ૫હલેા ંમનન ે
સમજાવવુ ં૫ડશે કે ગિણત શીખવાથી તમને શો લાભ થશે ? 

ગિણત શીખીને તમે લાભ મળેવી શકશો એ બાબતને વારંવાર મગજમા ં ઘ ૂટંવી 
જોઇએ અને ક પના જગતમા ંએવા િચતર્ો દોરો કે એ િચતર્ ઉંચી કક્ષાનુ ંહોય,  સારી 
રી ે શી ૫ ી ે િ ી શ ો ોરીતે શીખ્યા ૫છી તમે િન ણાત બની શકો છો. 

કાયદો ભણવામા ંતમારંુ મન ત્યારે જોડાશે કે જ્યારે તમે કોઈ એક સારા બૅિર ટરના 
સન્માનનીય ૫દ અને સખુી િ થિતને પોતાના ભાિવ લ યમા ંરાખી હોય. એક િદવસ 
મને ઈ રના દશર્ન થશે, મોક્ષ મળશે, વગર્ મળશ ેવગેરેની ક પનાથી માણસ એટલો મન ઈ રના દશન થશ, મોક્ષ મળશ, વગ મળશ વગરની ક પનાથી માણસ એટલો 
બધો પર્સ  થઈ જાય છે કે તેના માગર્મા ંઆવતી મુ કેલીઓ તેને માટે તણખલા 
સમાન બની જાય છે, તેમ જ ઘણા મોટા અવરોધો ૫ણ તેની પર્ગિતની આડે આવતા 
નથી. મજનુ ંજીવનભર દુઃખ ભોગવતો ર ો, છતા ંતેને ત ે દુઃખોનુ ંજરા૫ણ ભાન ન 
ર ં  એન ં કારણ એ હત ં કે લૈલા મળવાથી તેન ે  સખ પર્ાપ્ત થવાન ં હત ંતેની ર .ુ એન ુ કારણ એ હત ુ ક લલા મળવાથી તન  સખુ પર્ાપ્ત થવાન ુ હત ુતની 
ક પના તેણે પોતાના માનસલોકમા ંઉ મ રીતે ધારણ કરી રાખી હતી. 

સુદંર ભિવ યની ક પના મનને ઉત્સાહથી ભરી દે છે. ઓ ભિવ યની ઉજ્જ્વળ છબી 
પોતાના નતેર્ો વડે જોઈ શકતા નથી તેઓ ૫શ ુસમાન જીવન જીવે છે. પર્ગિતના બધા ં
જ ાર તેમના માટે બધં હોય છે. તમે જો બિુ શાળી બનવા ઇચ્છો છો, તો  
િવષયમા ંયોગ્યતા મેળવવી હોય, એની પર્ાિપ્ત ૫છી  ૫દ મળશે, તે વ ૫ની 
વારેવારે ક પના કરો. આ ક પના ટલી મજબતૂ અને પ ટ હશે તેટલી જ એ 
િવષયમા ંિસિ  મળશે અને ધીમે ધીમે એકાગર્તા સબળ બનશ.ે 
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કામ કરવાની રીતન ેઆનદંદાયક બનાવવી એ એક યવહાર છે. કોઈ કામ કરતી 
વખતે કે કોઈ િવષય અન્વય ેિવચારતી વખતે આળસ અને િચતંા હોવી જોઇએ નિહ. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

એને એક આનદં જ માનો, મનને પર્સ  રાખો અને ચહરેા ૫ર િ મતનો ભાવ જાળવો. 
હસવુ ંએ સારો ગણુ છે, થી મગજના સ ૂ મ તતંઓુ જાગતૃ અને પર્ લ રહ ેછે અને 
પવૂર્ સગંર્િહત ાનને સમય ૫ર કામે લગાડવા માટે તૈયાર રહ ેછે.  કોઈ કામ કરો 
એમા ંપોતાની ફરજનુ ંબરોબર ભાન રાખો, ૫ણ સાથે જ એને ભાર ૫ સમજી બેસો 
નિહ. તમારી સમગર્ િદનચયાર્ન ેએક રમતની મ હળવાશથી લો અને તૈયાર થઈ 
જાઓ. ૫ ા ંઅને શતરંજ રમવામા ંકેટલો ૫િર મ કરવો ૫ડે છે, છતાયં લોકો કલાકો 
સધુી બેસી રહ ે છે. તેનાથી એમને જરા૫ણ કંટાળો આવતો નથી. આવી રમતોમા ં
વાથર્ની માતર્ા ઓછી હોય છે, ૫રંત ુઆનદં મખુ્ય હોય છે. ૫િરણામ પે આવી રમતો , ુ ુ
રમનાર ખાવાપીવાનુ ંભલૂી જાય છે અને પરૂી એકાગર્તાથી મડંયા રહ ેછે. એ એટલો 
જ માનિસક ૫િર મ કરે છે કે ટલો કોઈ વકીલ પોતાનો કેસ તૈયાર કરવા મહનેત 
કરે છે, છતા ંતેમને થાકનો અનભુવ થતો નથી અને સપંણૂર્ એકાગર્ બની રહ ેછે. 

િપોતાના કામને શીખવા માટે એ િવષયન ે રમત માનો. એને મનોરંજન માની લો. 
ક્યારેય ૫ણ આળસ કે કંટાળો લાવો નિહ. બાળકો ધળૂ અન ેકાકંરાઓની રમત રમે 
છે. મજૂરો ભારે મહનેતનુ ંકામ કરતી વખતે આનદંથી મોટો અવાજ કરે છે, તો ૫છી 
તમે તમારા કામમા ંઆવી આનદંની તરકીબ કેમ શોધી લેતા નથી ?  કંઈ કરો એ 
આનદંપવૂર્ક કરો. 

ઘણીવાર સધુી કામ કરવાની મગજ થાકી જાય છે અને કંટાળો આવે છે. તમે જાણો 
છો આનુ ંકારણ શુ ંછે ? હકીકતમા ંતો શરીર કે મન જીવનભર હર૫ળ કામ કરતા ંરહ ે
છે  િનદર્ામા ં૫ણ મન કામ કરત ંહોય છે  તો જાગર્ત અવ થાની વાત જ શી કરવી ? છ. િનદર્ામા ૫ણ મન કામ કરત ુહોય છ, તો જાગર્ત અવ થાની વાત જ શી કરવી ? 
મનના થાકવાનો અથર્ એ છે કે એક પર્કારના કામમા ંલાબંો સમય લાગ્યા રહવે ુ.ં 
જ્યારે મન થાકી જાય ત્યારે કામમા ંથોડો ફેરફાર કરો. મ કે તમે કોઈ કિવતા યાદ 
કરો છો, યાદ આવતી નથી તો તેના ભાવાથર્ને યાદ કરો. આ રીત ે મનને જરા 

ી ે ઈ ે ી ે ી ો ી િ ી ોઇએઆરામ મળી જશે, થાક દૂર થઈ જશે. આ રીતે કામની થોડી િદશા બદલવી જોઇએ. 
િચ ને આમ બી  ૫રોવવાથી એ ફરી સમથર્ બની જાય છે. 
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પોતાના કામમા ંઆવતી બધી વ તઓુન ેચોખ્ખી રાખો. એમને યવિ થત રાખવી એ 
૫ણ એક આનદંદાયક કાયર્ છે. તેનાથી મનમા ંઆનદંની લહરેો જાગે છે. ગદંા તટેુલા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ટેબલ ૫ર આડાઅવળા ૫ડેલા કાગળો સાથે કામ કરવાને બદલે એમ ચોખ્ખા સુદંર 
અને આકષર્ક મેજ ૫ર કામ કરવામા ંસિવશષે મન લાગશે. િચ વિૃ  પર્સ  થઈ 
ઊઠશે અને કામ વધારે અન ેસારંુ થઈ શકશે. સમજુ વાચક જો ઇચ્છા કેળવે તો 
પોતના કામમા ંપોતાની સમજ અને સઝૂબઝૂથી વધારે મનોરંજનના સાધનો શોધી 
શકે છે અને કામને ઉ મ બનાવી શકે છે. 

બીજા ંપર્ાણીઓમા ંઈિન્દર્યોના હાવભાવ મખુ્ય હોય છે, મા ંબિુ  નામના એક િવિશ ટ 
તત્વનો અભાવ હોય છે અથવા એ બહ ુઓછી માતર્ામા ં િવકિસત જોવા મળે છે. 

ે ોઈ ે ઉ ે ી ે એ ે એ ી ેકબતૂર અ ના દાણાને જોઈને જાળ ઉ૫ર બેસી જશ.ે એને એ ખબર નથી કે જાળ ૫ર 
દાણા માટે જવુ ંએ આત્મઘાતક છે. લીલા ખેતર જોઈને ૫શ ુએમા ંચરવા જશે. એને 
િવચાર આવતો નથી કે આમ કરવાથી તેના ઉ૫ર શી આ૫િ  આવશ,ે ૫રંત ુ
માણસમા ંઆવુ ંનથી. એ બીજાએ આપેલી રોટલી ખાતા ૫હલેા િવચાર કરશે. 

જો ખાવાથી ઉિચત ૫િરણામ નિહ મળે તો ભખૂ હોવા છતાયં એ ભખૂ્યો રહશેે. એકદમ 
 તે કામ ૫ર લાગી જવુ,ં એ થવાથી બીજાની ઉ૫ર ૫ણ શી અસર થશે, એનુ ંશુ ં

૫િરણામ આવશે વગેરે િવચાર કરવાની તથા ાન અને અનભુવના આધાર ૫ર 
યોગ્ય િનણર્ય કરી શકવાની શિક્તને ૫ણ બિ  કહવેામા ંઆવે છે   યોગ્ય િનણય કરી શકવાની શિક્તન ૫ણ બિુ  કહવામા આવ છ.  

બિુ  સાથે સબંધં રાખનાર બાબતો તથા એની કેટલીક શાખા પર્શાખાઓનુ ંવણર્ન 
આગળ કરવામા ંઆવે છે.

૧    િજ ાસા ૧.   િજ ાસા 

માિહતી પર્ાપ્ત કરવાની ઇચ્છા એ ાન મેળવવાની ઇચ્છાની પર્થમ સીડી છે, ને 
િજ ાસા કહવેામા ંઆવે છે. ના મનમા ંશીખવાનો ઉત્સાહ હોય છે. તેનુ ંમગજ એક 
પર્કારે ચુબંકીય ગણુ મેળવી લે છે. એ ગણુ વડે ત ેઇિચ્છત િવષયને પોતાની તરફ 
બરાબર ખેંચે છે. કહ ેછે કે વૈ ને રોગીઓ તો મળી જ રહ ેછે.
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બીજી કહવેત છે કે  મજૂર હોય તેને વગર્મા ં૫ણ મજૂરી મળી રહશેે. આ કથનોમા ં
સત્ય એ છે કે એનુ ંમાનિસક ચુબંકત્વ પોતાની મેળે એ િ થિતને અનકૂુળ થઈ જાય છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ અિખલ બર્ ાડંમા ંઅનતં ાન ભરેલુ ંછે. એમાથંી  તે યિક્ત એટલુ ંજ મેળવી 
શકશે, ટલી તેની િજ ાસા હશે. 

નદીમા ંજળનો અખડં પર્વાહ હોય છે, ૫ણ કોઈ યિક્ત એમાથંી એટલુ ંજ પાણી લઈ 
શકે છે કે ટલ ંમોટં પાતર્ તેની પાસે હોય  ને કોઈ પાસેથી શીખવાની ઇચ્છા નથી શક છ ક ટલ ુમોટુ પાતર્ તની પાસ હોય. ન કોઈ પાસથી શીખવાની ઇચ્છા નથી 
થતી એ કદી શીખી શકતો નથી. એટલા માટે  માણસ ાન પર્ાપ્ત કરવા ઇચ્છે, એ 
પોતાની અંદર પર્બળ િજ ાસા ઉત્પ  કરે. શીખવાની ઇચ્છાથી પોતાની માનિસક 
િ થિતને ૫િરપણૂર્ રાખે 

૨.  સોબત 

 લોકો સાથે રહીએ છીએ એમની પરૂી અસર આ૫ણા ૫ર થાય છે. 

ગજુરાતીના બાળકો જન્મથી જ ગજુરાતી બોલ ે છે અને બગંાળી બાળકો જન્મથી જ ુ ુ
બગંાળી બોલે છે.  લોકો મ ૂગંા હોય છે તેમના બોલવાના અંગ િનદ ષ હોય છે, ૫રંત ુ
કાન બહરેા હોવાને લીધે એ બીજાની વાત સાભંળી શકતા નથી, તેથી બોલતા શીખી 
શકતા નથી. 

એકવાર એક વરુ માણસના કેટલાકં બાળકોને ઉઠાવી ગયુ ંઅને તેના વાડામા ંલઈ 
જઈને તેમનો ઉછેર કય . એક મસુાફર એ તરફથી નીક યો તો એણે એ બાળકોન ે
મહામસુીબતે છોડા યા ંઅને લઈ ગયો. બાળકો મોટા થઈ ગયા ંહતા, ૫રંત ુ ંએમનામા ં
બધા ગણુ વરુ વા જ હતા, તે જીવતા જાનવરોન ેમારી નાખતા હતા. વાડામા ંરહવે ુ ં
૫સદં કરતા ંહતા અને વરુની મ ઘરૂકતા હતા. 

આ વાતોથી સાિબત થાય છે કે બાળકો વા વાતાવરણમા ંઊછરે છે તેવા ંજ બની 
જાય છે. બાળક જ નિહ, યવુાન અને વ ૃ  માણસોને ૫ણ આવી જ અસર થાય છે. 
કેટલાક તો બીજાના કામ જોઈને  કેટલાક એમનો વાતાર્લા૫ સાભંળીને અપર્ યક્ષ  કટલાક તો બીજાના કામ જોઈન, કટલાક એમનો વાતાલા૫ સાભળીન અપર્ત્યક્ષ  
૫થી એની અસર ૫ડવાથી એ ઢાચંામા ંઢળવા માડેં છે. 
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વધ ુશિક્તશાળીની અસર નાના માણસો ૫ર થાય છે, ૫રંત ુનાના માણસોની અસરથી 
મોટા ૫ણ બચી શકતા નથી. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બાળકોને ભણાવનાર અઘ્યા૫ક ૫ર ૫ણ બાળકોનો બિુ ની અસર થાય છે. ૫િ મના 
કેટલાક દેશોમા ંકાયદો કરવામા ંઆ યો છે કે અમકુ વષર્ અભ્યાસ કરાવનાર િશક્ષક ને 
સસંદસભ્ય બનાવવામા ંઆવશ ેનિહ. આવી બિુ શાળી બનવા માટે તેમને પોતાનાથી 
વધ બિ શાળી માણસો સાથ ે રહવે ં જોઇએ  એમન ં અનકરણ અને પધાર્ કરવી વધ ુ બિુ શાળી માણસો સાથ રહવ ુ જોઇએ. એમન ુ અનકુરણ અન પધા કરવી 
જોઇએ.  સ ણો એમનામા ંછે એને મેળવવા તેણે પર્યત્ન કરવો જોઇએ.  પર્કારના 
ાનની તમારે જ ર હોય એ પર્કારના માણસો સાથે સબંધં કેળવો, એવા 

વાતાવરણમા ંરહો અને એવા પર્કારના પુ તકોનુ ંવાચંન કરો. 

૩. વાથર્િચતંન : 

એમ જાણવા મળે છે કે કોઈ ૫ણ િવષયમા ંલગની ત્યારે લાગે છે કે જ્યારે માણસ 
તેમા ંતેનો વાથર્ જુએ છે. લોભના કારણે માણસ એવા કેટલાયં િનદંનીય કતર્ યો ૫ણ 
ે ે િ િ િ ં ે ેકરે છે,  િનઃ વાથર્ િ થિતમા ંમાણસ ક્યારેય ન કરે. 

 વ ત ુઆ૫ણે શીખવા માગીએ છીએ એને અનુ ૫ માનિસક િ થિત બનાવવી 
જોઇએ. આ િવષય શીખવાથી વાથર્ની કેટલી પર્ાિપ્ત થશ ે તેનો િવચાર વારેવારે 
કરવો જોઇએ અને પર્ોત્સાિહત થઈને તેમા ં વધારે ધ્યાન આ૫વ ં જોઇએ  એ એક કરવો જોઇએ અન પર્ોત્સાિહત થઈન તમા વધાર ધ્યાન આ૫વ ુ જોઇએ. એ એક 
મનોવૈ ાિનક સત્ય છે કે માણસ એ કામમા ંરસ લે છે કે મા ંતેનો વાથર્ હોય છે. 
વાથર્ની માતર્ાની વધઘટ અને ઊંચનીચા૫ણુ ંએ યિક્તની મનોદશા ૫ર આધાર 
રાખે છે. 

આમ કોઈને પૈસા કમાવામા ં રસ હોય છે. કોઈને ાન મેળવવામા ં તો કોઈન ે
વગર્પર્ાિપ્તમા ં રસ હોય છે. આથી િપર્ય વ ત ુમેળવવા માટે એની સાથે વાથર્નો 
સમન્વય કરો. આથી તમારંુ મન લાભની આશા રાખશે. તો એમા ંએનો રસ િવશેષ પે 
વધી જશે. આવી િ થિતમા ંસફળતાની માતર્ા ઘણી વધારે થઈ જશે. 
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૪.  પર્ોત્સાહન 

કોઈને ૫ણ આગળ વધારવા માટે પર્ોત્સાહન જાદ વી અસર કરે છે  ઓ બીજાના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

કોઈન ૫ણ આગળ વધારવા માટ પર્ોત્સાહન જાદુ વી અસર કર છ. ઓ બીજાના 
કામમા ંદખલ કરે છે તેઓ મનુ ય સમાજના શ  ુછે. બીજાની ભલૂો કાઢવી, સારંુ-માઠું 
બોલવુ,ં િનરાશ કરવુ,ં સાહસ તોડવુ ં વગેરે વિૃ ઓ નામા ં હોય, એવા ઝેરીલા 
માણસને ભયકંર સા૫થી ઓછો ગણવો જોઇએ નિહ. ભિવ યમા ંમનોિવ ાનન ેશાસન 
યવ થામા ં થાન મળશે યારે આવા માણસોન ે કોઈ એકાતં થળે પરી દેવામા ંયવ થામા થાન મળશ ત્યાર આવા માણસોન કોઈ એકાત થળ પરૂી દવામા 
આવશે. કોઈને હતોત્સાહ કરવામા ં ટલી ઘાતકતા રહલેી છે એનાથી વધારે શિક્તનો 
ભડંાર પર્ોત્સાહનમા ંરહલેો છે. અંધ સનં્યાસી ારા પર્ોત્સાિહત ઋિષ બની ગયા. 

ગરુુ રામદાસનો એક દુબળોપાતળો િશ ય બાળક િશવાજીના ૫મા ં િસહં વ પે પર્કટ ુ ુ ુ
થયો. તપાસ કરવામા ંઆવે તો દુિનયામા ંઅનેક મહાન પરુુષોની પાછળ પર્ોત્સાહનની 
જ મહાન શિક્ત રહલેી હોય છે. મડુદાલ માણસમા ં૫ણ પર્ોત્સાહનનો શખં ંકનાર 
એની મ મહાન બની જાય છે. હતોત્સાહ થવાથી જ મોટે ભાગે આત્મહત્યાના 
બનાવો બને છે. બનાવો બન છ. 

પર્ોત્સાિહત કરવાથી ૫શમુાથંી માણસ અને માણસને દેવ બનાવી શકાય છે. મને 
હમંેશા ંમખૂર્, બેવકૂફ, બિુ હીન વગેરે શબ્દોના ઘાતક ચાબખા મારવામા ંઆવે છે તઓે 
િવકિસત મગજ ધરાવનાર હોવા છતા ં૫ણ મખૂર્ બની જશે. મને પોતાની પર્શસંા 
સાભંળવાની તક મળે છે તઓે નબળા હોવા છતાયંે બિુ શાળી બની શકે છે. જો 
તમારે કોઈ યિક્તને બિુ શાળી બનાવવી હોય તો તેને ઉત્સાહ આ૫તા રહો. ગણુોના 
િવકાસ માટે અઢળક પર્શસંા કરવામા ંઆવે છે. સફળતા ૫ર વધાઈ આ૫વાની વાતને 
મહત્વપણૂર્ ધાિમર્ક કામ ગણવુ ંજોઇએ.

૫રંત ુ  લોકોના હાથમા ંઆ પુ તક હશે તેઓ વય ંબિુ શાળી બનવાના પર્યત્ન 
કરતા રહશેે, એમને પર્ોત્સાહન કોણ આ૫શે ? માગીને પર્ોત્સાહન મળેવવુ ંએ િનરથર્ક 
છે. આવી િ થિતમા ંવાચકે પોતે જ પોતાની મેળે પર્ોત્સાહન મેળવવુ ંજોઇએ. િચતંા ન 
કરો કે તમારી જાતે જ તમને પોતાના વખાણ કરવાની ટેવ પાડવાન ં કહવેામાં આવેકરો કે તમારી જાત જ તમન પોતાના વખાણ કરવાની ટેવ પાડવાન ુકહવેામા આવ 
છે. જો કે એમા ંકશુ ંખોટંુ નથી, કેમ કે આ વાત તમારે જાતે જ સમજવાની છે. 

http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com



તમારી એકાતં વાતોને બીજા કેવી રીતે જાણશે ? પવૂ ક્ત િનયમાનસુાર તમને તમારા 
સુદંર ભિવ ય માટે ક પના કરવા પર્ોત્સાહનથી તક મળશે. મ મ કોઈ િવષયનુ ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ાન મેળવવામા ં સફળતા મળતી જાય તેમ તેમ તમારી પવૂર્િ થિત સાથે તલુના 
કરીને પર્સ  થવુ ંજોઇએ. ટલુ ંતમે શીખી ચકૂ્યા છો, તેટલુ ં ાન મની પાસે ન 
હોય એમની સાથે તલુના કરવાથી તમારી મહાનતાનો ૫િરચય મળી શકશે. વધ ુ
યોગ્યતા ધરાવનારી યિક્તઓ સાથે તમારી જાતન ેન સરખાવો, ૫રંત ુતેમની સાથ ે
હરીફાઈ કરો કે થી તમારામા ં ૫ણ તેવી યોગ્યતાઓ િવકસે. મનમા ં િનરાશાના 
િવચાર આવવા ન દો. તમારી જાત ઉ૫ર અિવ ાસ ન રાખો, “અમતૃનો પતુર્” મનુ ય 
કોઈ ૫ણ પર્કારની યોગ્યતાથી રિહત નથી. યોગ્ય વાતાવરણ મળતા એના ંબધા ંબીજ 
ઊગી નીકળીને મહાન વકૃ્ષ  બની શકે છે. તમારે બિુ શાળી બનવુ ં છે, આથી તમે ૃ ુ ુ ,
તમારી પીઠ થાબડતા રહો. માતા મ પોતાના બાળકને પર્ોત્સાિહત કરી દે છે અને 
રીતે મારા આત્માન ે તમારા મન ારા ઉત્સાિહત કરવો જોઇએ. તેની ૫ણ પીઠ 
થાબડીને પર્શસંા કરવી જોઇએ અને આગળ વધવાની તક આ૫વી જોઇએ. 

િ૫.  િકર્યા : 

 િવષયમા ંતમારે તમારી બિુ  િવકસાવવાની છે એ િવષયમા ંમાતર્ અભ્યાસ કરવો 
કે સાભંળવુ ંજ પરૂત ુ ંનથી, ૫રંત ુ કાયર્ કરવુ ંજોઇએ. ધમર્ કાય  આચરણમા ંમકૂ્યા 
િવના માતર્ ધમર્ ધમર્ન ંગાણ ંગાવાથી જ કોઈ ધમાર્ત્મા બની શકતો નથી તરવાની િવના માતર્ ધમ ધમન ુગાણ ુગાવાથી જ કોઈ ધમાત્મા બની શકતો નથી તરવાની 
બાબતમા ં૫ણ કોઈ તેના િવશે ફક્ત ભાષણ સાભંળીને જ તરવૈયો બની શકતો નથી. 

આ માટે તેણે પાણીમા ં કૂદી ૫ડવુ ં૫ડે છે. આ પર્માણે આ૫ણા િપર્ય િવષય સબંધંી 
િકર્યાત્મક આયોજન કરવુ ંજોઇએ. િવ ાસબંધંી કાય મા ં લેખન અને હ તકલા વા ં
કાય મા ંએ વ તનુે બનાવવી જ રી છે. પર્ારંભમા ંઅપણૂર્ કે ખોટા કાયર્ થઈ જાય તો 
તેની િચતંા ન કરવી જોઇએ, ૫રંત ુભલૂોને સધુારીને હમંેશા ંઆગળ વધવુ ંજોઇએ. 
કાયર્ કરવામા ંભલૂો તો થાય છે, ૫ણ એમને જોવી, સમજવી તથા કારણ શોધીન ે
સધુારવી જોઇએ. ુ
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આ બાબતમા ંિચતંા કરવી જોઇએ નિહ કે િચડાવુ ંજોઇએ નિહ, કેમ કે એ જ શીખવાનો 
વાભાિવક કર્મ છે. કોઈ કાયર્ જ્યારે વધારે હાથ નીચેથી નીકળે છે ત્યારે એટલી જ એ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

િવષયની યોગ્યતા વધતી જાય છે. આથી જ િપર્ય િવષયના સબંધંમા ંજાણકારી 
મેળવવાથી સાથોસાથ એનો િકર્યાના ૫મા ં૫ણ અભ્યાસ કરતા રહવે ુ ંજોઇએ. 

૬. પવૂર્ ાન 

એક િવષયના સમાન િશક્ષણનુ ં ાન જુદી જુદી યિક્તન ે જુદી જુદી રીતે થાય છે. 
કોઈ િવ ાન એક ગભંીર િવષય ઉ૫ર મનનીય પર્વચન આપે છે, ૫રંત ુબધા જ 
ોતાઓ સમાન ૫થી એનો લાભ ઉઠાવતા નથી. કોઈ તેને વધ ુ૫સદં કરે છે અને ત ે
ાન મેળવીને કૃતકૃત્ય બની જાય છે, ૫રંત ુકોઈ તેને િનરથર્ક બકવાસ સમજીને ઊંઘી ૃ ૃ ુ

જાય છે. 

એનુ ંકારણ એ છે કે કેટલાક લોકોની મનોભિૂમ એટલી બધી તૈયાર થઈ ગઈ હોય છે 
કે પવૂર્ ાનની સાથ ેનવા િવષયનો સબંધં જોડાઈ જાય છે, ૫રંત ુ મને આ વાતો 

ં ી ી ે ો ો ે એ ં ં ં ે ો એ૫સદં ૫ડતી નથી તેવા લોકોને એવુ ંપવૂર્ ાન કંઈ ન હત ુ ં ાનને વધારવાનો કર્મ એ 
છે કે પવૂર્ અનભુવ ટલો હોય, એની સાથે સબંધં જોડીને આગળના િશક્ષણનો પર્ારંભ 
કરવામા ંઆવે. રેંિટયા ૫ર સતૂર કાતંતા કાતંતા ચાલ ુતારમા ંજ નવી પણૂી જોડી 
દેવામા ંઆવે છે. એ જ રીતે િકર્યાત્મક ૫ િતથી સરળતાપવૂર્ક ઘણુ ંસતૂર કાતંી શકાય 
છે. આગળના તાર સાથે  તે થાને જોડવાની ૫રવા કયાર્ િવના સતૂર કાતંવાનો કર્મ 
શ  કરવામા ંઆવે તો એનુ ં૫િરણામ અસતંોષજનક આવશે. બિુ ને િવકિસત કરવાની 
મહચે્છા ધરાવનારે ગમે ત્યાથંી અસબં  ાન મેળવવા માટેનો લોભ રાખવો જોઇએ 
નિહ. ઘણા િવષયોની થોડી જાણકારી મેળવવા કરતા ં થોડા િવષયોની વધારે 
જાણકારી મેળવવી ઉ મ છે કોઈ િવષયને પર્ારંભ કરતા ં ૫હલેા,ં તેની શ આત 
પોતાના આજ ૫યર્ંતના ાનથી આગળ કરવી જોઇએ. 

અઘ્યાત્મ ાન િવ ાનમા ંઅિધકારી ભેદ અનસુાર જુદા જુદા પર્કારના વાધ્યાય અને 
અલગ અલગ સાધના નક્કી કરવામાં આવે છે એક માણસ માટે રામનામના જ૫અલગ અલગ સાધના નક્કી કરવામા આવ છ. એક માણસ માટે રામનામના જ૫ 
૫યાર્પ્ત માનવામા ંઆવે છે, તો બીજા માટે ગાયતર્ીનુ ંપરુ રણ ૫ણ ઓ  ંમાનવામા ં
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પર્ાથિમક શાળાના બાળકો માટે પર્ાથિમક સારવારનુ ં િશક્ષણ એટલુ ંજ મહત્વનુ ં છે. 
ટલુ ંકૉલેજના િવ ાથીર્ઓ માટે મડદંુ ચીરીને શરીરની રચનાનુ ં ાન મેળવવાનુ ંછે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

નાના ંબાળકોને મડદંુ ચીરીને શરીરની રચનાનો અભ્યાસ કરાવવો ટલો મખૂર્તાપણૂર્ 
છે, એ જ રીતે એક ડૉક્ટરને પર્ાથિમક સારવારના િનયમો યાદ કરવા માટે ફરજ 
પાડવી એ યથર્ છે. માણસ  િવષયમા ંયોગ્યતા વધારવા માગંતો હોય, એણે વય ં
કે બીજાની મદદથી પોતાના વતર્માન ાનની મયાર્દા જાણવી જોઇએ અને તેનાથી 
આગળના િશક્ષણો કર્મ ચાલુ ં રાખવો જોઇએ. ને િહન્દીનુ ં થોડુ ં ાન છે, તેણે 
રામાયણ વાચંવુ ંજોઇએ. જો તે વેદોનો અભ્યાસ કરવા બેસી જશે તો િનઃશકં ભલૂ 
કરશે અને બેઢંગુ ંકાયર્ કરવાનુ ં  ૫િરણામ હોય છે, એનો તેન ેઅનભુવ થશે. 

ો ે ી ં ં ી ં ો ો ી િ િઘણા માણસોને ટપાલીન ુખાસ મહત્વ જણાત ુનથી, ૫રત ુ  લોકોની ટપાલ િનયિમત 
આવે છે તઓે તેની ઈંતેજારીપવૂર્ક રાહ જુએ છે અને જ્યા ંસધુી તે નથી આવતો ત્યા ં
સધુી બેચેન રહ ેછે. આવી જ રીતે ભતૂકાળમા ંપર્ાપ્ત કરેલા ાનથી આગળના ાન 
સબંધંે જાણવા માટે જ ઉત્સકુતા પેદા થાય છે. તમારા શહરેમા ંએક ખનૂનો કેસ થઈ 

િગયો. તે બાબતમા ંએક યિક્તને કંઈ જ ખબર નથી. તો એના સબંધંમા ંજાણવાની 
તેને કોઈ ઇંતેજારી નિહ હોય, ૫રંત ુ ણ ેઆ અંગે થોડુ ંસાભં યુ ંછે તે આગળની વાત 
જાણવા ઈચ્છશે. આથી ાનનો સબંધં પવૂર્ ાન સાથે જોડાયેલો રહ ે છે. પાછળની 
યોગ્યતાથી આગળ વધવાથી એનો માગર્ સરળ થશે. કૂદકો મારીને કોઈ ઉંચા વકૃ્ષ  
૫ર ચઢવાનો પર્યાસ િન ફળ જશે અને નકુસાન ૫ણ થવાનો સભંવ રહ ેછે.

ાનસચંય – ગહન દૃિ ટ : 

અનેક િવચારો અને માિહતીની મગજમા ંભરવી એ બિુ  વધારવાનો એક સારો ઉપાય 
છે. નાના બાળકને ગદંી, વાસી કે કોઈની એંઠી મીઠાઈ આ૫વામા ંઆવે તો તે ખાઈ 
જાય છે, ૫છી ભલે તેને પાછળથી નકુસાન ભોગવવુ ં૫ડ,ે ૫રંત ુમોટા માણસને કે 
મને િવશુ તા સબંધંી પરૂો ખ્યાલ છે, ત ેઆવી હાિનકારક મીઠાઈ ખાશે નિહ. મખૂર્ 

માણસોને તેમના િહતની વાત બતાવવામા ંઆવે તો ૫ણ ત ેઊલટી લાગશે, કારણ કે 
મને જાણકારી નથી કે આ સબંધંમા ંિહત-અિહતને સમજી શકતા નથી,  
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તો ૫છી યોગ્ય િનણર્ય તો કેવી રીત ે લઈ શકે ? આથી જ જીવનની મહત્વપણૂર્ 
સમ યાઓ અને જ િરયાતોના સબધંમા આ૫ણે વધનુે વધ ુ ાનનો સચંય કરવો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જોઇએ. ઉ મ પુ તકોનુ ં વાચંન, યોગ્ય યિક્તઓ સાથ ે ૫રામશર્ અને ાનપણૂર્ 
વાતાવરણમા ંરહવે ુ ંએ વધ ુજાણકારી મળેવવાનો માગર્ છે. તેને અ૫નાવવાથી ઘણો 
લાભ થઈ શકે છે. 

સામા ય દિ ટથી દિનયાને જોવામા ંકોઈ ખાસ િવશેષતા નથી  એને એ બધા ંકામ સામાન્ય દૃિ ટથી દુિનયાન જોવામા કોઈ ખાસ િવશષતા નથી. એન એ બધા કામ 
સામાન્ય રીતે ચાલતા હોય તેમ જણાય છે, ૫રંત ુગહન દૃિ ટથી આ બધુ ંજોવામા ં
આવે તો દરેક ઘટના આ૫ણને કંઈક ને કંઈક શીખવી જાય છે. મહિષર્ દ ાતર્ેય, 
કૂતરો, િબલાડી, માખી, કરોિળયો, સમડી અને કાગડા સધુીના ૫શ૫ુક્ષીઓ પાસેથી 
િ ે ં ે ે ે ો ં ી િ ી ેં ો ર્િશક્ષણ મેળ ય ુઅને તેમને પોતાના ગરુુ બના યા. હળવી દૃિ ટથી સેંકડો ાનપણૂર્ 
વાતો સાભંળીને ૫ણ આ૫ણે કોઈ લાભ મેળવતા નથી અને તેને બીજા કાનથી કાઢી 
નાખંીએ છીએ. અિતસારના રોગીને ઉ મ શીરો કંઈ લાભ આપી શકતો નથી અને 
મને તેમ મળત્યાગ ારા નીકળી જાય છે, ૫રંત ુ મની પાચનશિક્ત બરાબર છે એ 

ઊં િ િસકૂી રોટલીમાથંી ૫ણ લોહી બનાવી લેશે. આમ ઊંડી  દૃિ ટથી જોવુ ંએ પાચનશિક્ત 
સારી કરવા સમાન છે. આથી સામાન્ય ઘટનાઓ ૫ણ આ૫ણનુ ંઘણુ ંશીખવી જાય છે. 
આ૫ણે સુકંડો ઠાઠડીઓ જોઇએ છીએ, ૫ણ તેમની કોઈ િવશેષ અસર ૫ડતી નથી, 
૫રંત ુગૌતમ બુ  ઉ૫ર એક ઠાઠડીએ ઘણી ગભંીર અસર કરી નાખી. તે િવચારવા 
લાગ્યા કે મારી ૫ણ આ જ દશા થશે, એટલે એમણે આખી જીવન દૃિ ટ જ બદલી 
નાખી અન ે૫િરણામે તેમણે રાજપાટ છોડયા ંઅને સનં્યાસી થઈ ગયા. જોવાનો ઉ ે ય 
આધ્યાિત્મક સેવાભાવ, કેળવણી મેળવવી, વાથર્-પર્ાિપ્ત, ચોરી વગેરે કંઈ ૫ણ હોય, 
પરંત ુબારીક િનરીક્ષણથી આ સાસંાિરક યોન ેજોવામા ંઆવ ેતો દરેક ક્ષણે પોતાના 
કામની ઘણી સામગર્ી મળી શકે તેમ છે. વળી ટીપે ટીપે ઘડો ભરવો એ વાત તો 
જાણીતી જ છે. તમે દૈિનક જીવનમા ં  કંઈ કરો છો, રો રોજ તમારી આજુબાજુ  
બનાવો બને છે, તેમના ારા િશક્ષણ મેળવવુ ંએ તમારો ઉ ેશ છે. ઝીણી નજરે જોશો 
તો કુદરતની આ મહાન પાઠશાળા બિુ શાળી બનવા માટે ઘણી બધી સામગર્ી પરૂી ુ ુ ૂ
પાડે છે. 
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પા૫કમ થી બચાવ : 

ખરાબ િવચાર તથા નીચ કમ  કરવાથી ઇચ્છા એક પર્કારની બાળી નાખનારી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ખરાબ િવચાર તથા નીચ કમ  કરવાથી ઇચ્છા એક પર્કારની બાળી નાખનારી 
િચનગારીઓ છે. તે જ્યા ં ૫ડે છે તેને બાળી મકેૂ છે. કોઈ માણસ અિગ્નની 
જ્વાલાઓમા ંલપેટાય જાય તો એ દાઝયા િવના રહવેાનો નથી. 

જો તમારી બિુ  ક૫ટ, દંભ, ષે, દુરાચાર, કર્ોધ કંકાસ વગેરેમા ંજ રચી૫ચી રહશેે, તો 
તમે ભલે વય ં સર વતી દેવીના પતુર્ કેમ નથી, છતા ં ૫ણ થોડા જ સમયમા ં
બજારના જાણીતા ગુડંાની હરોળમા ંગણાય જશો. બિુ નુ ં ે ઠ તત્વ િનણાર્યક શિક્ત, 
મરણ શિક્ત, અવધાન શિક્ત, ભાવના-શિક્ત, તકર્ શિક્ત વગેરે શિક્તઓને 
િવકસાવવાની પણૂર્તા તરફ ગિત થઈ શકે છે અને ધીરે ધીરે ખરાબ િવચારોનો નાશ ૂ
થાય છે. ખરાબ િવચારોના કારણે મગજમા ંએવુ ંતોફાન અન ેઆંધી પર્ગટે છે કે ના 
વેગથી માનિસક યવ થાની ઉ મતા ન ટ થઈ જઈને અરાજકતાનુ ંસામર્ાજય છવાઈ 
જાય છે. વ થતાની બધી જ બાબતો િછ િભ  થઈ જાય છે. 

ી ી િ ં ે ે ે ે ે ે ે ેપાણી વી ભિૂમમા ંથઈને વહ ેછે તેવા જ તેના ગણુ અને વાદ બને છે. મગજ  
િવચારોને ધારણ કરે છે તેવી જ તેની યોગ્યતા બની જાય છે. ઈંગ્લેંડ વગેરે ૫િ મી 
દેશોમા ંએવી યિક્તઓને જ્યરૂીનુ ં ૫દ આ૫વા ૫ર કાનનૂી પર્િતબધં છે કે ઓ 
કસાઈનો ધધંો કરતા હોય. આવા પાપી વભાવના લોકોને આજીવન અથવા સધુરવા 
માટેની તક આ૫વા કોઈ જવાબદારી ભયાર્ ૫દ ઉ૫ર િનયિુક્ત કરવામા ંઆવતા નથી. 
કારણ એ છે કે દુ ટ લોકોની બિુ  ઘણી કલિુષત અને િવકૃત થઈ જાય છે. 

આથી એમના િવચાર અને કાયર્ િતર કૃત અન ે દૂિષત બને છે. એમનો યોગ્ય 
અયોગ્યનો િવવેક મદં થઈ જાય છે  સાિત્વક વભાવને છોડીને તેઓ તામસી વભાવ અયોગ્યનો િવવક મદ થઈ જાય છ. સાિત્વક વભાવન છોડીન તઓ તામસી વભાવ 
અને આસરુી વિૃ  ગર્હણ કરી લે છે. એવા ૫તન પામેલા માણસો ષડયતંર્કારી હોઈ 
શકે છે, બિુ શાળી નિહ. દુગુર્ણોનો બોજ આવી ૫ડવાથી સ બિુ ના અંકુરનો િવકાસ 
કરવાની તક ગમુાવી બેસે છે. સ બિુ  એમનામા ંહોય છે કે મનુ ંજીવન યવિ થત 
અને સયંમી હોય છે અને ઓ દગર્ણોની નિહ ૫ણ સ ગણોની ઉપાસના કરે છેઅન સયમી હોય છ અન ઓ દુગુર્ણોની નિહ, ૫ણ સ ગણુોની ઉપાસના કરે છ. 
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સત્યિન ઠા, પર્ેમ, ઉદારતા, સરળતા, દયા, સેવા, આત્મીયતા વતતંર્તા વગેરે ગણુોના 
છોડની સાથે સાથે સ બિુ ની વેલ ૫ણ િવકસે છે. આવા છોડ અને વેલ એક જ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ક્યારામા ંઊગે છે. બનંેનો ખોરાક ૫ણ એક પર્કારનો હોય છે. યાદ રાખો કે મના 
સ ણો સકુાઈ જાય છે એમની સ બિુ  િવકિસત થઈ શકશે નિહ. આથી મણે 
બિુ શાળી બનવુ ંહોય, એમને સ ણી ૫ણ બનવુ ંજોઇએ.  

િવ ાથીર્ ભાવના  િવ ાથીર્ ભાવના : 

 િવ ાથીર્એ કાચનો ખિડયો જોયો હોય તેને એવો ખ્યાલ બધંાઈ જાય છે કે ખિડયો 
આવા પર્કારનો હોય છે, ૫રંત ુજ્યારે એને િપ ળ, ચાદંી, લોઢું વગેરે ધાતનુો બનલે 
ખિડયો તથા એની િવિવધ આકૃિતઓ ૫ણ બતાવવામા ંઆવે છે ત્યારે એ સમ  છે કે ૃ
એનુ ંપવૂર્ ાન અધરંુૂ હત ુ.ં 

ન્યટૂને સમગર્ જીવનમા ંઅનેક આ યર્જનક શોધો કરી, ૫રંત ુઅંતે એણે એમ ક ુ ં Ôહુ ં
અગાધ ાનના સાગરના િકનારે ઊભો  ંઅને છીંછરા પાણીમાથંી કેટલાકં છી૫, શખં 

ે ે ે ી ો ં િ ં ં ી ીવગેરે જ મેળવી શકયો .ંÕ સિૃ ટના અનતં ાનસાગરમાથંી આજ સધુી 
મનુ યજાિતએ ઘણી થોડી જાણકારી મેળવી છે. હજુ તો શોધવા માટે ઘણુ ં િવશાળ 
કે્ષતર્બાકી ૫ડયુ ંછે.જ્યારે ઉચ્ચ કોિટના મહાન ાની પોતાના ાનને આટલુ ંમયાર્િદત 
જણાવે છે તો ૫છી એ ઘણી જ હા યા પદ હકીકત છે કે આ૫ણે પોતાના દુર્ ાન 
માટે કટૃરતાનો માગર્ ગર્હણ કરીએ છીએ. 

મ કોઈ બાળકે કાચના એક જ પર્કારના ખિડયાન ેજોયો છે, એના એ ાનને ભલે તે 
૫યાર્પ્ત સમ , ૫રંત ુ ંએક િદવસ તો એને પોતાની ભલૂ સમજાય જશે. કેટલાયે 
િજ ાસ માણસો પોતાના મયાર્િદત ાન માટે આગર્હી બની જાય છે  પોતાના ાન િજ ાસ ુમાણસો પોતાના મયાિદત ાન માટ આગર્હી બની જાય છ. પોતાના ાન 
િસવાય બીજા લોકોના મતં યને તેઓ િનરથર્ક ગણે છે. આવી ભાવના પર્ગિતના 
માગર્મા ંઆડે આવે છે. વી રીતે કોઈ માણસ માતર્ કારેલાનંા કડવા૫ણાને જ જાણે છે 
તથા એ િસવાય એ બીજુ ંકંઈ જાણતો નથી, તેમ જ અન્યના મતોનુ ં૫ણ ખડંન કરે છે 
અને પણર્ હોવાનો દાવો કરે છે તેવા માણસો બિ શાળી ગણાતા નથીઅન પણૂર્ હોવાનો દાવો કરે છ તવા માણસો બિુ શાળી ગણાતા નથી.  
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તેઓ પોતાના ાનને એકવાડામા ંબાધંી દે છે. આથી જ િજ ાસ ુમાણસોએ ક રપર્થી 
બનવુ ંજોઇએ નિહ. કોઈ૫ણ માણસ પોતાના િવ ાસ ૫ર દૃઢ રહી શકે છે. ૫રંત ુતેની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પાસે પવૂર્ ાન હોવુ ંજ રી છે. વળી તેવી બાબતો ૫ર ઉદાર અને તલુનાત્મક દૃિ ટથી 
િવચારવુ ંજોઇએ. આવી િવ ાથીર્ભાવના જ તમન ેબિુ શાળી બનવામા ંમદદ ૫ થાય 
છે. 

ઉ મ આરોગ્ય  ઉ મ આરોગ્ય : 

એક માનસશા ીનો મત છે કે Ôઉ મ શરીરમા ંસારંુ મગજ રહ ેછે.Õ 

નુ ંઆરોગ્ય સારંુ હશે એના મગજમા ંબિુ નો િનવાસ હશે. કોઈ માણસ ગદંા અને 
તટેલા ટેલા મકાનમાં રહવેા ઇચ્છતો નથી તો ૫છી ભગવતી સર વતી દેવી એવાતટેુલા ટેલા મકાનમા રહવેા ઇચ્છતો નથી, તો ૫છી ભગવતી સર વતી દેવી એવા 
શરીરમા ંશી રીતે િનવાસ કરે કે  ગદંકી અને રોગોનુ ંઘર બની ગયેલ છે. 

એ જ બિુ શાળી હોઈ શકે છે,  વ થ છે. વ થ રહવેા માટે કોઈ િવશષે આવડતની 
જ ર નથી કેમ કે વ થ રહવે ુ ંએ જ શરીરનો વાભાિવક ધમર્ છે. હ ુ

જો આ૫ણ ેતેના ૫ર અત્યાચાર કરીએ નિહ તો એ પોતે જ વ થ બની રહશેે. 

જો આ૫ણે જીભ અને ગપુ્ત ઈિન્દર્યને કાબમૂા ંરાખી શકીએ ભખૂ લાગ્યા ૫છી હળવા 
પેટે ધીરેધીરે ભોજન કરીએ અને વધમા ંવધ બર્ ચયર્ન ંપાલન કરીએ તો જ આ પટ ધીરધીર ભોજન કરીએ અન વધમુા વધ ુબર્ ચયન ુપાલન કરીએ તો જ આ 
િનયમ આ૫ણને વ થ રહવેામા ં મદદ કરશે. પાણી અને હવાની વચ્છતા, 
િનદર્ા થાનની યોગ્ય યવ થા વગેરેનુ ં પાલન કરવુ ંએટલુ ં મુ કેલ નથી. ભગવતી 
સર વતીન ે  મહાનભુાવ પોતાના મનમિંદરમા ંબેસવા માટે િનમતંર્ણ આપે છે એણે 
તેમના વાગત માટે યોગ્ય તૈયારીઓ રાખવી જોઇએ  એમને બેસવાન ં થાન તો તમના વાગત માટ યોગ્ય તયારીઓ રાખવી જોઇએ. એમન બસવાન ુ થાન તો 
બરાબર હોવુ ંજોઇએ.

ઉતાવળ : 

ઉતાવળ હાિનકારક છે  આળસ અને ચલાવી લેવાની ટેવ ૫ણ ખરાબ જ છે  ઘણા ઉતાવળ હાિનકારક છ. આળસ અન ચલાવી લવાની ટવ ૫ણ ખરાબ જ છ. ઘણા 
માણસો આળસ ુહોવાને લીધે પોતાનુ ંકાયર્ પરંુૂ કરી શકતા નથી.  
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િવવેકબિુ  તો કહ ે છે કે આ કાયર્ને કરવુ ંજોઇએ, યોગ્ય સમયેમા ંપરંુૂ કરવુ ંજોઇએ, 
૫રંત ુઆળસ ુ વભાવ બહાના શોધે છે અને છેવટે તેનુ ંમન એવા બહાના સાથે સમંત 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

થઈ જાય છે અને આજનુ ંકામ ફરી દૂર ધકેલવા માડેં છે. આ  ૧૦ વાગ્યે તમારે 
કોઈને મળવા જવાનુ ંછે, ૫રંત ુઆળસ થાય છે કે અત્યારે તો ઘણો તા૫ છે અથવા 
વરસાદ વરસે છે. 

આવી િ થિતમા ંએમને ૫ણ સમય નિહ હોય  ૫છી ક્યારેક મળી લઈશં  બીજી બાજ આવી િ થિતમા એમન ૫ણ સમય નિહ હોય, ૫છી ક્યારક મળી લઈશ.ુ બીજી બાજુ 
ઇચ્છા થાય છે કે તેમને વાયદો કય  છે તેથી જવુ ંજોઇએ. આવી ગડમથલમા ંજ 
ગ ૂચંવાય રહતેા કોઈ િનણર્ય ૫ર આવી શકાત ુ ંનથી. દુિવધામા ંજ સમય ૫સાર થઈ 
જાય છે. આ જ લાચારી છે. આવી િ થિતમા ંગડમથલ, મ ૂઝંવણ, અિનિ તતા અને 

ં ં ે ેઆશકા ઘર કરવા માડે છે. 

આમ આગળ જતા મનોવિ ઓ એટલી બગડી જાય છે કે કોઈ કામ સમયાનસુાર થતુ ં
નથી અને  થાય છે એ પરંુૂ થતુ ંનથી. એક કામ શ  કયુર્, તેમા ંમુ કેલીઓ આવી 
અને એ છોડી દીધ.ં ૫છી બીજુ ંશ  કયર્. આ રીતે ઘણા ંકામ શ  થાય છે, ૫રંત એ અન એ છોડી દીધ.ુ ૫છી બીજુ શ  કય.ુ આ રીત ઘણા કામ શ  થાય છ, ૫રત ુએ 
અધરૂા ંરહી જાય છે. આવી ટેવથી અયોગ્યતા, ભાગ્યહીનતા અને િનરાશાની છા૫ મન 
૫ર અંિક્ત થાય છે અને આવી છા૫ આ૫ણી િકર્યાશીલતાને ન ટ કરે છે. એવુ ં
જોવામા ંઆ યુ ંછે કે સારા, બિુ શાળી અને િવ ાન માણસો ૫ણ પોતાના આવા એદી 
અને પર્માદી વભાવના કારણે િદનપર્િતિદન પોતાની બિ શિક્ત ખોતા જાય છે અન ેઅન પર્માદી વભાવના કારણ િદનપર્િતિદન પોતાની બિુ શિક્ત ખોતા જાય છ અન 
એક િદવસ પોતાની જાતને બેવકૂફ ગણવાની િ થિત ૫ર લાવી દે છે. 

ઉત્સાહ, ચુ ત વભાવ અને સમય પાલનને બિુ  વધારવાના તર્ણ ગણુ ગણવામા ં
આ યા છે. એમના વડે અનાયાસ જ એવી પર્ગિત થાય છે કે થી આ૫ણે ાનભડંાર 
વધતો જાય છે. બાળ૫ણમા ંઆ૫ણે એક કથા સાભંળી છે કે તે જ દોડનાર સસલુ ં
અને મદંગિતથી ચાલનાર કાચબો બનંેમાથંી કોણ જલદી ૫હ ચી જાય એવી શરત 
લગાવીને એક ઝાડ સધુી દોડવાની વાત નક્કી થઈ. સસલુ ંતો ઢીલા અને આળસ ુ
વભાવનુ ંહત ુ.ં એથી તો એ બડાશ હાકંીન ેબો યુ,ં  ુ ુ ુ
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“ઓહ ! શી ૫રવા છે ? થોડી જ વારમા ં૫હ ચી જઈશ. ત્યા ંસધુી આ ઝાડ નીચે થોડો 
આરામ કરી લઉ” સસલુ ંતો નસકોરા ંબોલાવત ુ ંર ુ ંઅને કાચબો તો ટાઢ-તડકાની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

૫રવા કયાર્ વગર ચાલતો જ ર ો અને સસલાની ૫હલેા ં૫હ ચી ગયો. એક િવ ાનનુ ં
કથન છે, 

“કોઈ ૫ણ યિક્ત કૂદકો મારીને િવ ાન બની શકતી નથી, ૫રંત ુતેના જ િમતર્ો જ્યારે 
રાતના આરામ કરે છે યારે એ સતત રાતના ૫ણ કાયર્ કયાર્ કરે છે  આળસ ઘોડા રાતના આરામ કર છ ત્યાર એ સતત રાતના ૫ણ કાય કયા કર છ. આળસ ુઘોડા 
કરતા ં ઉત્સાહી ગઘડેો વધ ુ કામ કરે છે. એક દાશર્િનક કહ ે છે, જો આ૫ણે આ૫ણુ ં
આયુ ય વધારી શકીએ નિહ, તો૫ ણ આ૫ણે આપણા જીવનની દરેક ક્ષણનો 
સદુ૫યોગ કરી વધ ુલાબંી િજદંગી કરતા ંવધારે સારંુ કામ કરી શકીએ છીએ.” 

અનેક માણસો દુિવધામા ં૫ડી રહ ેછે અને પોતાના જીવનના મહત્વપણૂર્ પર્ ોનો ૫ણ 
ઉકેલ લાવી શકતા નથી અને આખરે મતૃ્ય ુસધુી એવી જ વણઉકલી ગ ૂચંો છોડી 
શકતા નથી. મતૃ્યશુૈયા ૫ર ૫ડેલ રાવણ પાસે લ મણજીએ જઈ િશક્ષણ મેળવવા 
પર્યત્ન કય , તો તણેે જણા યુ,ં “મનુ ય જીવનને અસફળ બનાવનાર ઢીલાપોચા પર્ , ણ ણ ,ુ ુ જી ફ
વભાવ કરતા ંવધ ુખરાબ બીજી કોઈ૫ણ બાબત નથી. 

હુ ં વગર્ માટે સીડી બનાવવા ઇચ્છતો હતો. સાગરને મીઠો કરી દઉં, સોનાની લકંાન ે
સવુાિસત કરી દઉં અને મતૃ્યનુે પણૂર્ રીતે કાબમૂા ંલઈ લઉં, આ બધુ ંહુ ંકરી શકતો 
નથી, ૫ણ તેમને આવતીકામ ઉ૫ર ધકેલતો જ ર ો. આ  મરવાની છે લી ઘડી 
આવી છે, છતાયં એ ÔકાલÕ મારા માટે આવી નથી. 

અસખં્ય માણસો બહારના ઝઘડાઓને ઉકેલે છે અને પોતાની જ એવી સમ યાઓને 
ઉકે યા િવના બાજએ રાખે છે  આવા બિ શાળી કરતા ંતો એવા મખર્ વધારે સારા કે ઉક યા િવના બાજુએ રાખ છ. આવા બિુ શાળી કરતા તો એવા મખૂ વધાર સારા ક 
ઓ સમયનુ ં મ ૂ ય સમજીન ે ઉત્સાહ અને સાવધાનીપવૂર્ક પોતાના કામને પરંુૂ 

કરવામા ં મડંયા રહ ે છે. એ નક્કી છે કે તેઓ બિુ શાળી છે અથવા આગળ જતા 
બિુ શાળી બની શકશે. મને આળસનો ત્યાગ કય  છે અને કામન ે પરંુૂ કરવાની 
તમ ાને વળગી ર ા છે તઓે ધ્યેયને ૫િરપણર્ કરી શકે છેતમ ાન વળગી ર ા છ તઓ ધ્યયન ૫િરપણૂર્ કરી શકે છ. 
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મરણશિક્ત 

બિ ના અંગોમા ં મરણશિક્તન ંમખ્ય થાન છે  જો પાછળના ાન અને અનભવન ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બિુ ના અંગોમા મરણશિક્તન ુમખુ્ય થાન છ. જો પાછળના ાન અન અનભુવન ુ
િવ મરણ થઈ જાય તો માણસ નવજાત બાળક વો બની જાય છે. આ૫ણુ ંમહત્વ 
પણૂર્ ાન ૫ર આધાિરત છે.  ટલુ ંવધારે જાણે છે, તે એટલો જ વધારે બિુ શાળી 
છે. ે ઠ અઘ્યા૫ક, વકીલ કે ડૉક્ટર એ છે કે ને પોતાના ાનનુ ં મરણ તરત થઈ 
આવે  જો િશક્ષક શીખવવા માટેના િવષયને મગજમા ંયાદ રાખી શકે નિહ તો એની આવ. જો િશક્ષક શીખવવા માટના િવષયન મગજમા યાદ રાખી શક નિહ તો એની 
ઉ૫યોિગતા શી છે ? વકીલ જો કાયદાન ેયાદ રાખી શકે નિહ, તો તેનો અથર્ એ કે 
૫િરભાષાને એ ભલૂી જાય છે, તો એવા વકીલનો ભાવ કોણ પછેૂ ? ડૉક્ટરને જો 
રોગોનુ ંિનદાન અને િચિકત્સાનુ ંિવ મરણ થઈ જાય તો તેનામા ંઅને એક રોગીમા ંફેર 
ો ંઈ ે એ ર્ ં ે િ ેશો ? આમ  કઈ યવહાર અથવા યવસાય છે એ સવર્મા ત્યારે જ પર્ગિત અને 

સફળતા મળે છે કે જ્યારે તેના સચંાલનની મરણશિક્ત તેજ હોય છે. 

મરણશિક્તની ખામી એ એક માનિસક અપણૂર્તા છે. દરરોજ આ૫ણને  ાનપર્ાિપ્ત 
થાય છે એની રેખાઓ મગજના તર ૫ર અંિક્ત થઈ જાય છે. અનેક િવષયોની આવી થાય છ એની રખાઓ મગજના તર ૫ર અંિક્ત થઈ જાય છ. અનક િવષયોની આવી 
રેખાઓ દરરોજ ખેંચાતી જાય છે. એવુ ંઆ યર્ કરવુ ં જોઇએ નિહ કે આવી અગિણત 
રેખાઓ ક્યા ંસધુી ખેંચાતી જશે. મગજમા ંઅનેક સ ૂ મ કોશો છે, મના ઉ૫ર અસખં્ય 
રેખાઓ દોરાય છે. મા મગજના કોશો વધારે સજીવ  અને ચેતનપણૂર્ છે તેની 
રેખાઓ વધારે ઊંડી અને પ ટ હોય છે  ઘણા જાડા અને સકા કોશો ઉ૫ર આવી રખાઓ વધાર ઊંડી અન પ ટ હોય છ. ઘણા જાડા અન સકૂા કોશો ઉ૫ર આવી 
રેખાઓ ઝાખંી અને અ પ ટ હોય છે. ભીની માટી ઉ૫ર એક લીટી દોરવામા ંઆવે તો 
એ તેવી ને તેવી જ રહશેે, ૫રંત ુએવી એક રેખા પોચા રબર ઉ૫ર ખેંચવામા ંઆવે 
તો થોડા જ સમયમા ંદબાયેલ રબરની સપાટી સરખી થઈ જશે અને એ રેખા ઝાખંી 
થઈ જશે  અહીં એ પ ટતા કરવી જ રી છે કે કોઈના ૫ણ મગજમા ંઆવી રેખાઓ થઈ જશ. અહીં એ પ ટતા કરવી જ રી છ ક કોઈના ૫ણ મગજમા આવી રખાઓ 
પણૂર્૫ણે નાશ પામતી નથી. એ ઝાખંી થઈને અચેતન અવ થામા ં૫ડી રહ ે છે અને 
જ્યા ંસધુી તેમને જગાડવા માટે પરૂતો ૫િર મ કરવામા ંઆવે નિહ, ત્યા ંસધુી એ 
સષુપુ્તાવ થામા ં૫ડી રહ ેછે. મનની ઇચ્છાનસુાર મગજના ાનતતં ુજાગતૃ થઈન ેએ 
િ ી ે ઓ ધી ે ો ં ે ે ે ે એ ે ઓ ે ઉ ેિ ી ેિવષયની રેખાઓ સધુી ચેતનાનો સદેશ ૫હ ચાડે છે અને એ રેખાઓને ઉ ેિજત કરીન ે
કાયર્શીલ બનાવે છે.  
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જો આ ાનતતં ુ િનબર્ળ અને રોગી હોય તો પોતાનુ ંકાયર્ કરવામા ંઅસફળ રહ ે છે. 
૫િરણામે એ ચેતના િનિ ત થાન સધુી ૫હ ચતી નથી અને મરણ સધુી ૫હ ચવા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માટે ગિત કરતી નથી. ગર્ામોફોન રેકડર્ ઉ૫ર તટેૂલી િપન ારા સારંુ ગીત કે અવાજ 
સભંળાતો નથી, એ રીતે સારી રેખાઓને ૫ણ મગજના નબળા ાનતતંઓુ કાયર્રત 
બનાવી શકતા નથી. 

એમ િવચારવ ંઉિચત નથી કે ઈ રે િવ મિતનો દગર્ણ આપીને આ૫ણી સાથે અ યાય એમ િવચારવ ુઉિચત નથી ક ઈ ર િવ મિૃતનો દુગણ આપીન આ૫ણી સાથ અન્યાય 
કય  છે. તેમણે તો આ૫ણા મગજના યતંર્ અને એની અંદરની શિક્તઓનુ ં િનમાર્ણ 
ઘણી ચતરુાઈપવૂર્ક કયુર્ છે. જો આ૫ણને ભતૂકાળની બધી ઘટનાઓ મ ને તેમ યાદ 
રહ,ે તો મગજ એટલુ ંભરાઈ જાય કે તેમા ંભિવ યની કોઈ માિહતી રાખવા માટે જગ્યા 

ે ી ી ે ઓ ઓ અંિ ે એ ીન રહ.ે જાણકારીની  રેખાઓ મગજના ૫રમાણઓુ ૫ર અંિક્ત થાય છે એ સમયની 
સાથે સાથ ેઅંદર ઘસતી જાય છે અને તેની સપાટી ઉ૫ર બીજી વાતો અંિક્ત થવા 
ખાલી થતી જાય છે. મ પાણીની એક લહરે આગળ વધતી જાય અને પાછળનુ ં
થાન બીજી લહરે માટે ખાલી કરે છે, એ રીતે પવૂર્ ાનની મિૃતની સ ૂ મ રેખાઓ 
૫રના ૫રમાણઓુ અંદર ઘસતા જાય છે અને તેમનુ ંજૂનુ ં થાન ખાલી કરી દે છે. આ 
૫ણ િવ મરણનુ ંએક કારણ છે. 

યાદ રાખવાનો િવશેષ યોગ્યતા કોઈ કોઈમા ં વાભાિવક હોય છે. તેઓ વષ  જૂની 
વાતને સરળતાથી યાદ કરી શકે છે  પ તક વગેરે તેમને વાતવાતમા ંયાદ રહી જાય વાતન સરળતાથી યાદ કરી શક છ. પુ તક વગર તમન વાતવાતમા યાદ રહી જાય 
છે. વષ  ૫હલેા ંશીખેલ પર્ ો તેમને સારી રીતે યાદ રહ ેછે. આવી અસાધારણ શિક્ત 
કુદરતી રીતે મળવી કે ન મળવી તે માણસના હાથની વાત નથી. માતાિપતાના 
સં કાર, પવૂર્જન્મની સગંર્િહત શિક્ત, પાલનપોષણનુ ંવાતાવરણ વગેરે બાબતો ઉ૫ર 
પર્ાકિતક બિ નો આધાર રહ ેછે  ૫રંત  કાઈં બિ  છે એન ેવધારવી અને ૫િર કત પર્ાકૃિતક બિુ નો આધાર રહ છ, ૫રત ુ  કાઈ બિુ  છ એન વધારવી અન ૫િર કૃત 
કરવી એ મહ અંશે આ૫ણા હાથની વાત છે. 

જૂનુ ં ાન વારંવાર કામમા ંલેવામા ંઆવે નિહ તો એ િવ મિૃતની કક્ષામા ંજતુ ંરહ ેછે. 
આથી  ાન એકવાર મેળવી લીધુ ંછે એ પરેૂપરંુૂ ભલુાઈ જતુ ંનથી. તેની રેખાઓ ુ ૂ ૂ ુ ુ
ભલે અ પ ટ હોય તો ૫ણ એ કાયમ માટે ભ ૂસંાય જતી નથી.  
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એનો કોઈ ને કોઈ અંશ યાદ રહ ે છે. જો તેને પર્યત્નપવૂર્ક યાદ કરીને ઢંઢોળવામા ં
આવે તો તે યાદ આવી જાય છે. તમ ેએક પુ તક દસ વષર્ ૫હલેા ંવાચં્યુ ંહત ુ,ં હવે એ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ભલૂી ગયા, ૫રંત ુજો એ બીજીવાર વાચંવા ઇચ્છો તો કોઈ૫ણ વાચક કે ણે તે 
વાચં્યુ ંનથી તેના કરતા ંતમે એ પુ તકને ઝડ૫થી વાચંી શકશો. કારણ એ છે કે આમ 
તો તેને ભલૂી ગયા છો, ૫રંત ુ એ પુ તકનો  કેટલોક ભાગ તમારા મગજમા ં
અ ત ય ત ૫ડયો હતો,  થોડાક પર્યત્નથી જાગતૃ થયો. કેટલાકં બાળકોમા ં
નાન૫ણથી જ અસાધારણ પર્િતભાના દશર્ન થાય છે, તે એમની પવૂર્જન્મની 
જાણકારીનુ ંઉ ાટન છે. 

કોઈ વાતને ઉપેક્ષાની દૃિ ટએ જોવામા ંઆવે અને એમા ંકોઈ િવશેષ રુિચ ન હોય તો 
એ ં િ ઈ ે ં એ ઉ ી ી ે િ િ ર્ ોએ વાતન ુિવ મરણ થઈ જશે, ૫રત ુએ વાત ઉ૫ર સારી રીતે િવચારિવમશર્ થાય તો 
તે હમંેશન ેમાટે યાદ રહી જશે. તમે એક બગીચામા ંફરવા જાઓ છો, સેંકડો પર્કારના 
છોડ, વકૃ્ષ, વેલ, લ, ફળ વગેરે જૂઓ છો. 

આ રીતે જોયા ૫છી બગીચો છોડીને  તમે બહાર આવો અન ેકોઈ તમને પછે કે ક્યા ંઆ રીત જોયા ૫છી બગીચો છોડીન  તમ બહાર આવો અન કોઈ તમન પછૂ ક ક્યા 
ક્યા ંવકૃ્ષ અને છોડ તમે જોયા ? તો તમે માતર્ થોડા જ વકૃ્ષછોડની વાત બતાવી 
શકશો. બાકીનાને જોયા છતા ં ૫ણ તમે ભલૂી જશો. બીજા િદવસે તમ ે બીજા 
બગીચામા ંજાઓ છો અને િવચાર આવે છે કે કાલની મ કોઈ પછેૂ તો, એવા 
િવચારથી એમના નામ બરાબર યાદ રાખશો  તમન ેયાદ છે કે આ બધાનંે મારે યાદ િવચારથી એમના નામ બરાબર યાદ રાખશો. તમન યાદ છ ક આ બધાન માર યાદ 
રાખવાના છે. સાથ ેથોડો ભય ૫ણ છે કે ગઈકાલની મ ભલૂી ન જવાય, થી 
ગઈકાલની મ િનરુ ર રહીને મારી મરણશિક્ત સબંધંી ઉ૫હાસને પાતર્ ન બનુ.ં 

હવે તમે બગીચાની બહાર આવો છો ત્યારે સમ ત બગીચાનુ ં િચતર્ તમારા મગજમા ં
રમે છે. પછૂનારને તમે તરત જ બધુ ંબતાવી શકો છો અકબર કઈ સાલમા ંજન્મ્યો 
હતો એ વાત શાળાના િવ ાથીર્ઓને બરાબર યાદ હોય છે, ૫રંત ુએમને પછૂવામા ં
આવે કે તમારો નાનો ભાઈ કઈ સાલમા ંજન્મ્યો હતો તો એમને એ યાદ નિહ હોય. 
આથી ફિલત થાય છે કે મરણશિક્ત ત્યારે બરાબર કામ કરે છે કે જ્યારે તેની પાછળ 
યાદ રાખવાનો ૫િર મ અને ઇચ્છાબળ હોય. 
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વાચક જાણે છે કે દરેક કામ કરવા પાછળ કંઈક ખચર્ થાય છે. સિૃ ટમા ંજન્મમરણનો 
િનયમ આ જ િનયમ ઉ૫ર આધાિરત છે. કોલસો સળગાવવાથી આગગાડી અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પેટર્ોલ બળવાથી મોટર ચાલે છે. હવે િવચાર કરવો જોઇએ કે મગજ ારા અ ભતુ 
માનિસક શિક્તઓ કોઈ પર્કારનો ખચર્ થયા િવના પર્ગટ થતી હશે ? મરણશિક્તનો 
મળૂ આધાર મગજ છે,  શરીરનુ ંસવ મ અંગ છે. એ જ રીતે એનો ખોરાક ૫ણ 
શરીરનો સવ મ ભાગ હોવો જોઇએ. 

મગજની મોટરમા ં વીયર્નુ ં પટેર્ોલ બળે છે. ડૉક્ટર પેરાબલે લખ્યુ ં છે, “ખરાબ 
મગજવાળા,ં મખૂર્, દીઘર્સતૂર્ી, ભલૂકણા, પાગલ, કર્ોધી તથા અન્ય પર્કારના ટલા 
માનિસક રોગીઓ મારી પાસ ેઆવે છે એમા ં૯૭ ટકા એવા હોય છે, મને અગાઉ 
ી ર્ ં ધંી િ ો ો ર્િ ૈ ે ી ર્ ો ધ ે ંવીયર્ સબધી િવકાર થયો હોય. અમયાર્િદત મૈથનુના કારણે વીયર્નો વધારે માતર્ામા 

ખચર્ થઈ જાય છે અને ઉ ણતાને લીધે એ પાત ં થઈ જાય છે. વપ્નદોષ, પર્મેહ, 
શીધર્૫તન વગેરે રોગ વીયર્ પાત ં અને પર્વાહી હોવાના લક્ષણ છે. 

એવો દી૫ક કે માન ંતેલ કાણામાથંી ટ૫કે છે ત ેશ ંપોતાના પર્કાશને િ થર રાખી એવો દી૫ક ક માન ુતલ કાણામાથી ટ૫ક છ ત શ ુપોતાના પર્કાશન િ થર રાખી 
શકે છે ? િચિકત્સક લોકો જાણે છે કે મને વીયર્ સબંધંી રોગ હોય છે એમને માથાનુ ં
ભારે૫ણુ,ં આંખે અંધારા આવવા, અિનદર્ા, કાનનો સણકો, અનતુ્સાહ, માનિસક થાક 
વગેરે િવકાર થાય છે, કેમ કે મગજને પરૂત ુ ંપોષણ ન મળવાથી એ િદનપર્િતિદન 
નબ ં થત ંજાય છે  મરણ શિક્ત વધારવા માટે બીજા ટલા સાધન ઉ૫યોગી છે એ નબ  થત ુજાય છ. મરણ શિક્ત વધારવા માટ બીજા ટલા સાધન ઉ૫યોગી છ એ 
બધામા ંવીયર્રક્ષા સૌથી મહત્વની બાબત છે. 

 લોકો પોતાના મગજને િવકિસત જોવા ઇચ્છે છે એમને બર્ ચયર્ ારા માનિસક 
ખોરાક તયૈાર કરવો ૫ડે છે. આ વાતન ેસારી રીત ેસમજી લેવી જોઇએ કે બીજા 
ઉપાય છોડના રક્ષણ કરવા અને જમીનમા ંગોડ મારવા સમાન છે, જ્યારે બર્ ચયર્ એ 
તેના મળૂને િસચંન કરવા બરાબર છે. 

Ôઅભ્યાસ ારા ઉ િતÕ એ જીવનનો મહામતંર્ છે કારણ કે અભ્યાસ માટે આત્માની 
પર્ાણશિક્તને વધારે િકર્યા કરવી ૫ડે છે અને તે હમંેશાં ઉ૫યોગમાં આવનાર છરીનીપર્ાણશિક્તન વધારે િકર્યા કરવી ૫ડે છ અન ત હમશા ઉ૫યોગમા આવનાર છરીની 
મ ઘસાવાના લીધ ેકાટથી મકુ્ત રહ ેછે. 
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શારીિરક અને માનિસક િવકાસના િસ ાતંો ૫ર િવચાર કરવાથી એવુ ં િસ  થાય છે કે 
માનિસક િવકાસ કરવો, પોતાની બિુ ને ખીલવવી એ માણસના હાથની વાત છે અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

એ પર્યત્નથી પણૂર્ બિુ માન બનવા તે બધી રીતે વતતંર્ છે. યાયામથી શરીરનુ ંદરેક 
અંગ િવકાસ પામે છે, એ િનયમ માનિસક શિક્તઓને ૫ણ લાગ ુ૫ડે છે. 

મરણશિક્ત વધારવા માટે ૫ ાનંી રમતથી સારી કસરત થઈ શકે છે. ૫હલેા િદવસે 
ટ૫કાવંાળા એક પર્કારના પાચં ૫ ા ંલો અને પાચંવાર જોઈ લો કે એ ક્યા ંક્યા ંછે  ટ૫કાવાળા એક પર્કારના પાચ ૫ ા લો અન પાચવાર જોઈ લો ક એ ક્યા ક્યા છ. 
હવે તેમાથંી કોઈ એકને જોયા િવના ઊંધુ ંકરીને નીચે મકૂી દો. ૫છી બતાવો કે ુ ં
પાનુ ંનથી. જો તમારંુ કહવે ુ ંસાચુ ં૫ડે, તો ફરી બીજાં પાના ંલો અને એમને ચાર વાર 
જુઓ. તે પૈકી એક પાનુ ંજોયા િવના નીચે મકૂી દો. બાકીના પાના ંતપાસીને કહો કે 
ં પ ં ઢી ીધ ં ે ુપાન ુકાઢી લીધ ુછે. 

જો જવાબ સાચો ૫ડે તો ફરી બીજા પાના ંલઈને તર્ણવાર જુઓ. આ ૫છી પાચં પાના ં
લઈને બેવાર અન ેએકવાર જોઈને ઊલટંુ પાનુ ં કયુ ં છે તે જણાવવાનો અભ્યાસ 
ટલી ઓછી વાર જોઈને  તમે ભલી જાઓ છો, એ સખં્યા ૫ર અટકીને ફરી પર્યત્ન ટલી ઓછી વાર જોઈન  તમ ભલૂી જાઓ છો, એ સ યા ૫ર અટકીન ફરી પર્યત્ન 

કરો મ કે તમે બેવાર પાચં ૫ ાનંે જોયા ૫છી નિહ જોયેલ ૫ ાને બતાવવામા ંભલૂ 
કરો છો અને તર્ણવાર જોઈને બરાબર બતાવો છો, તો બેવારનો કર્મ ચાલ ુરાખો. 

પાચં ૫ ાનંો આ રીતે અભ્યાસ પરૂો થઈ જાય તો છ ૫ ા ંજોવાનો કર્મ અ૫નાવો. તે 
પર્માણે સાત ૫છી આઠ, પછી નવ એવી રીતે વધારે ૫ ાનંે એકવાર જોઈને તે પકૈી 
ઊંઘા મકેૂલા ૫ ાન ેબતાવવાનો અભ્યાસ મરણ શિક્ત વધારવાનો સારો યાયામ 
છે. 

કોઈ એક સદંર રંગીન િચતર્ લો  મા ંઅનેક વ તઓ જોવા મળે છે  પર્ાકિતક દ યોના ંકોઈ એક સદુર રગીન િચતર્ લો, મા અનક વ તઓુ જોવા મળ છ. પર્ાકૃિતક દૃ યોના 
િચતર્ો આ કાયર્ માટે અનકૂુળ ૫ડે છે. આ િચતર્ન ેએક િમિનટ સધુી જોવાને ૫છી 
કાગળમા ંલખો કે તમે શુ ંશુ ંજોયુ ં? ત્યાર ૫છી તમારા લખાણની યાદી િચતર્ સાથ ે
સરખાવો અને ખાતરી કરો કે તમારી યાદી લખવામા ંશુ ંશુ ંભલૂી જવાયુ.ં  
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હવે બીજુ ંિચતર્ો લો અને ૫હલેા િચતર્ને મ જ જોયેલી ચીજોની યાદી બનાવી ખાતરી 
કરી જુઓ કે આ વખતે કઈ ચીજો ટી ગઈ છે. એક િચતર્ એક જ વાર ઉ૫યોગમા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

લો, કેમ કે બીજીવાર આ રીતે કોઈ ચીજને િવસરી જવી ઘણુ ં કરીને મુ કેલ છે. 
૫હલેવારના અનભુવ ૫છી તમને સરખામણી કરવાથી ખ્યાલ આવશે કે હવે 
તમારાથી ભલૂી જવાશે નિહ. એક િદવસમા ંઆ રીતે બેતર્ણ િચતર્ોનો અભ્યાસ પરૂતો 
થશે. એ જ રી નથી કે િચતર્ો ખરીદીન ેઉ૫યોગમા ં લેવા, સિચતર્ પુ તકોમા ંઅનકે 
િચતર્ો હોય છે. આવા એક પુ તકથી ઘણા િદવસ સધુી આવા પર્યોગ કરી શકાય છે. 
કેટલાક સમય માટે િમતર્ો પાસથેી સિચતર્ પુ તકો માગી શકાય છે. આ રીતે ખચર્ કયાર્ 
િસવાય અભ્યાસ કરી શકાય છે. એક િમિનટનો અભ્યાસ આ રીતે સતંોષકારક જણાય 
તો ૫છી સમય ઘટાડી શકાય છે અને છેવટે એક બે સેકંડ જોઈને ૫ણ આ પર્યોગ કરી 
શકાય છે. 

એકરંગી િચતર્ ૫છી અનેકરંગી િચતર્ોનો ૫ણ આ રીતે અભ્યાસ કરી શકાય છે. આમા, 
 તે દૃ યોના વ ૫ અને રંગની ૫ણ ન ધ કરો. આ થોડુ ંઅઘરંુ છે, થી એક 

િ િ િિમિનટથી વધારે સમય રાખો. ૫છી ઘટાડતા જાઓ. આ રીત ેથોડાક િદવસ ૫છી 
અનભુવ કરશો કે તમારા પર્યત્નથી જ મરણ શિક્ત સતેજ થઈ છે. 

એક થળે અનેક પર્કારની ચીજ ગોઠવો, મ કે બે-તર્ણ પર્કારની કલમો, તર્ણચાર 
જાતના ફળ  કેટલીક જાતના બટન  ચાક  પીન  મીઠાઈની ગોળીઓ વગેરે  જાતના ફળ, કટલીક જાતના બટન, ચાક, પીન, મીઠાઈની ગોળીઓ વગર. 

શ આતમા ંઆવી સખં્યા દસબાર જ હોવી જોઇએ. એકવાર ધ્યાનથી આ જોઈ લો. 
૫છી આંખ બધં કરીને બતાવો કે કઈ વ ત ુક્યા ં થાન ૫ર ગોઠવી છે. જો આ સાચુ ં
૫ડે તો આગળ અભ્યાસ કરો. મ કે આ  તમે પાચંની સખં્યા રાખી તો કાલે ૬, ૭, 
૮, ૧૦, ર૦, ૩૦ વધારતા જાઓ. આ રીતે કોઈ થાન૫ર ઊભા રહલેા માણસો કે 
ઝાડને ૫ણ યાદ રાખો. આ યાદદા ત વધારવાનો એક ઉ મ ઉપાય છે. હોિશયાર 
ચોર  ઘરમા ંઘસૂે છે તેને એકવાર દીવાસળી સળગાવીને બરાબર જોઈ લે છે અને 
એ િચતર્ તેના મગજમા ંસારી રીત ેબેસી જાય છે, ત્યાર ૫છી એ અંધારા ઘરમા ંતેનુ ું
કામ બરાબર રીતે કરી લે છે, જાણે એ ઘરમા ંઅજવા ં જ હોય. 
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સાભંળેલા શબ્દોને યાદ કરવા માટે એ અભ્યાસ સારો છે કે તમે કોઈ મેળામા ંજશો કે 
જ્યા ં ખબૂ અવાજ થતો હોય. તેમાનંા કોઈ એક અવાજ ૫ર ધ્યાન આપો. કોઈ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઘોડાગાડીનો ખડ ખડ અવાજ આવતો હોય એ બરાબર સાભંળો અને તેનુ ંઅંતર, 
સખં્યા, પૈડા ંવગેરેના િવષયમા ંઅટકળ કરો. બીજો કોઈ ૫ણ અવાજ સાભંળવા કરતા ં
એના ૫ર જ ધ્યાન આપો. એ દરમ્યાન કોઈ ગર્ામોફોનની રેકડ  અથવા કોઈ 
વાતચીતના ઘાટંાઓ ૫ણ સાભંળવાનો પર્યત્ન કરો. મોટામંોટા ં વાક્યો સાભંળીને 
એમને લખો . આ રીતે અભ્યાસની મદદથી કાનની સહાયતાથી મરણશિક્ત વધારી 
શકાય છે. 

પર્ ો પછૂીને ૫ણ મરણ શિક્ત વધારવી  એ ૫ણ યોગ્ય ૫િરણામ લાવે છે. 
ં ે ં ે Ô ધ ીર્ ો ો ં ે Ô ો ેગરુડપરુાણમા આ પર્માણે લખ્ય ુ છે. Ôઅધમીર્ લોકો નરકમા જાય છે. Ôઆ શબ્દોન ે

બરાબર યાદ કરવા પર્ ો પછૂવા જોઇએ મ કે - 

(અ) અધમીર્ લોકોન ેનરકમા ંજવાનુ ંક્યા ંપુ તકમા ંલખ્યુ ંછે ? 

ં ો ો ં ે ો ી(બ) ગરુડપરુાણના મતાનસુાર ક્યા ંલોકો નરકમા ંજાય છે ? આ પર્ ોથી  વાક્ય 
યાદ રાખવુ ંહોય તે સારી પેઠે મગજમા ંબેસી જશે, બરાબર યાદ રહી જશે. 

આ ઉપાય ઘણો જૂનો છે અને એ બધા ંકરતા ંવધ ુકામમા ંલેવામા ંઆવે છે કે  વાત 
યાદ કરવાની છે તે વાત બરાબર વારંવાર બેવડાવવી જોઇએ  વારંવાર યાદ કરવી  યાદ કરવાની છ ત વાત બરાબર વારવાર બવડાવવી જોઇએ. વારવાર યાદ કરવી, 
રટણનો યાયામ એ િશક્ષણ મેળવવા માટેની આવ યક િવિધ છે, ૫રંત ુ કેટલીકવાર 
આવી િવિધ ૫ણ નકામી પરુવાર થઈ છે. િવ ાથીર્ ગોખે છે, ૫રંત ુએ શબ્દાવિલ યાદ 
રહતેી નથી અથવા યાદ રહ ેછે, તો બહ ુજલદી એનુ ંિવ મરણ થઈ જાય છે કારણ કે 
એવ ં રટણ િનરથર્ક હારમાળામા ં ચા ય ંજાય છે  મનોિવ ાનનો એ િનયમ છે કે એવ ુ રટણ િનરથક હારમાળામા ચા ય ુજાય છ. મનોિવ ાનનો એ િનયમ છ ક 
િનરથર્કવાતો આ૫ણે જલદી ભલૂી જઈએ છીએ. આથી અટણ સાથર્ક બનાવવાનો 
પર્યત્ન કરવો જોઇએ. આમ કરવાથી સરળતાથી યાદ રહશેે અને ઘણા િદવસ સધુી 
એ ભલુાશ ેનિહ.  કિવતા તમારે યાદ કરવાની હોય તેનો અથર્ ૫હલેા ંસમજો. એથી 
તેને યાદ કરવી સરળ બની જશે િવષયના ાનને તમારે યાદ રાખવાન ં છે એનાતન યાદ કરવી સરળ બની જશ.  િવષયના ાનન તમારે યાદ રાખવાન ુછ એના 
જ રી અથ નુ ંરટણ કરો,  
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વધમુા ંતનેે વારંવાર બેવડાવો. વાચંો અને રટણ કરો, થી એ વાત મગજમા ંઘરેાય 
જશે અને સાથર્ક થવાથી એ યાદ રહશેે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

એકાગર્તાપવૂર્ક કોઈ એક િવષય ૫ર સતત અભ્યાસ કરવો, ઊંડુ ંમનન કરવુ ંએ બિુ  
વધારવા માટેનુ ંએક ઉ મ સાધન છે. એ વડે એક િબદું ૫ર ધ્યાન એકિતર્ત થાય છે. 
આવા એકતર્ીકરણ ૫ર એ શિક્તઓના રક્તકણોનો પર્ભાવ ૫ડશે, થી એના 
પર્સરણમા ંિવશેષ મદદ મળશે  પર્સરણમા િવશષ મદદ મળશ. 

તમારી રુિચ  િવષયમા ંવધારે હોય એવુ ંપુ તક ૫સદં કરો, ના લેખક યોગ્ય હોય 
અને એ પુ તકમા ંનવીન અને ગઢૂ િવચાર ભયાર્ હોય. આ પુ તકનો થોડો થોડો ભાગ 
એક એક શબ્દ ૫ર િવચાર કરીને વાચંો અને ૫છી અટકીને તેના ૫ર ગભંીર રીત ે
િવચારો. ટલા સમયમા ંએ વાચં્યુ ં હત ુ ંએનાથી દસગણો સમય એ િવચારવામા ં
ગાળો. આમ ગભંીરતાપવૂર્ક મનન કરવાથી માતર્ નવીન અભ્યાસ જ નિહ થાય, ૫રંત ુ
માનિસક શિક્ત વધારવાનો અભ્યાસ ૫ણ થશે. મનને કંટાળો આવે તો એ િવષય ૫ર 
જોડો. જો તમે ૫સદંગી કરીને એ િવષય ૫સદં કય  હશે, તો ૫છી કંટાળાને થાન જોડો. જો તમ ૫સદગી કરીન એ િવષય ૫સદ કય  હશ, તો ૫છી કટાળાન થાન 
નિહ રહ.ે જો તમારંુ મન કોઈ ધાિમર્ક િવષયમા ંલાગત ુ ંહોય તો તેવો િવષય ૫સદં 
કરો. હા, કોઈ એવો િવષય ન હોવો જોઇએ કે નાથી મન ઉ૫ર ખરાબ અસર ૫ડે. 
આ રીતે શ આતમા ંપદંર િમિનટ અને ૫છી અડધા કલાક સધુી કરી શકાય છે. 

મરણશિક્ત ઘટી જાય તો તમારા માથા ૫ર એક લાકડાનો નાનો ટુકડો રાખો, તેના 
૫ર હથોડીથી ધીમેધીમે ઘા કરો. વાચકોને ખ્યાલ હશે કે ક્યારેક તેઓ યાદ કરવા 
માટે માથુ ંખજંવાળે છે અથવા હલાવે છે કે પેિન્સલ વડે માથામા પર્હાર કરે છે. 

ભોજન કયાર્ ૫છી હાથમ  ધોઈને લાકડાની કાસંકીથી વાળ એવી રીત ેઓળો કે થી ભોજન કયા ૫છી હાથમ  ધોઈન લાકડાની કાસકીથી વાળ એવી રીત ઓળો ક થી 
તેના દાતંા થોડ થોડા લાગે આથી મગજ નીરોગી રહ ેછે અને મરણશિક્ત વધે છે.
વહલેી સવારે કોઈ ખુ લા એકાતં થળે  જાઓ. આરામખરુશી, ટેકો કે અન્ય કોઈ 
વ તઓુ ઉ૫યોગ કયાર્ િવના િન તેન ૫ડી રહો. જાણે શરીર િબલકુલ િનજીર્વ ૫ડી 
ર ં હો કોઈ અંગમાં જરા૫ણ તણાવ ન રહે થી આખં શરીર ઢીલ ં અને મક્ત બનીર  ુહો. કોઈ અંગમા જરા૫ણ તણાવ ન રહ,ે થી આખ ુશરીર ઢીલ ુઅન મકુ્ત બની 
જશે.  
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િચ ને એકાગર્ કરીને હોઠ ખો યા િવના મનમા ં જ આ મતંર્ બોલો, “મારુ મગજ 
શીતળ અને શિક્તશાળી બની ર ુ ંછે. ઉ ણતા અને થાકને તો દૂર હાકંી કાઢયા ંછે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મગજના ૫રમાણુઓં પોતાની કાયર્ યવ થાને ઝડ૫થી આગળ વધારી ર ા છે. બધુ ં
જ તતંર્ ઠીક ઠીક ગિત કરી ર ુ ં છે. પવૂર્ મરણો જાગી ઉઠયા ં છે અને ભિવ યમા ં
મરણશિક્તના િવકાસ માટે યોગ્ય પર્બધં થયો છે. હવે મારંુ મગજ િબલકુલ શુ , 
શાતં, શીતળ સશક્ત અને કાયર્ક્ષમ છે.” મતંર્ના એકે એક શબ્દને સારી રીતે સમજીને 
એના ૫ર પણૂર્ િવચાર કરતા રહો. જ્યારે કોઈ શીતળ શબ્દનુ ં ઉચ્ચારણ કરો તો 
મનમા ંએવો ભાવ પેદા કરો કે મગજ બરફ વુ ં ઠંડુ ંથઈ ગયુ ં છે. આ રીતે દરેક 
શબ્દનુ ંઆવુ ંમાનસિચતર્ બનાવીને આગળ વધો. ઓછામા ંઓછો અડધો કલાક  આ 
રીતે યાયામ કરો. મતંર્ને તમારી સિુવધા અનસુાર ૫ણ બદલી શકાય છે. ૫ણ ભાવ ુ ુ
આ જ રહ.ે 

કાનના ઉ૫રના ભાગથી કાનના છેડા સધુી મગજના તતંઓુ મરણ માટે વધારે 
ઉ૫યોગી છે. અહીંના નાયઓુને ૫િરપુ ટ કરવા માટે હળવી માિલશ કરવી ઘણી 
ઉ૫યોગી છે. આમળાના તેલથી કાનના ઉ૫રના ભાગથી છેક નીચે સધુી ઘસો. આ 
માટે સવારનો સમય બહુ યોગ્ય છે. 

નાન કરતી વખતે માથા ઉ૫ર ઠંડા પાણીની ધાર ૫ણ બહુ ઉ૫યોગી છે. નળની 
નીચે બેસીને કે લોટા વડે પાણી પદંર િમિનટ સધી રેડવામા ંઆવે તો તે બહ સારં છે  નીચ બસીન ક લોટા વડ પાણી પદર િમિનટ સધુી રડવામા આવ તો ત બહુ સારુ છ. 
આમ, ધીમે ધીમે માથાને ઘસતા જાઓ. દર-પદંર િમિનટ સધુી આમ કરીને શરીરના 
બીજા ભાગ બરાબર ધોઈ નાખો. આ રીતે નાન કરવાથી બળ વધે છે, મગજના 
નાયઓુ તદુંર ત થાય છે અન ેબિુ  તેજ બને છે. 

માથા ઉ૫ર ટલા વાળ રાખી શકાય તેટલા રહવેા દો. આવી મગજના કોમળ 
અંગોને ઠંડીથી કે ગરમીથી રક્ષણ મળે છે. વાળની રક્ષાથી આંખોનુ ંતેજ વધે છે. વ ૃ  
પરુુષોને બાદ કરતા ંનવયવુકોએ ક્યારેય મુડંન ન કરાવવુ ંજોઇએ. વાળ એક દોઢ 
ઈંચ તો હોવા જ જોઇએ. વાળમા ંબજારંુ તેલ મા ંખનીજ તેલ અથવા સુગંધીવાળા ુ
તેલ હોય છે તે વા૫રવામા ંજોઇએ નિહ. એનાથી તો નકુસાન થાય છે.  
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આયવુેર્દ ૫ િતથી બનેલુ ં બર્ા ી અથવા આમળાનુ ં તેલ માથાના વાળમા ં નાખવુ ં
જોઇએ. શુ  સરસવનુ ંતેલ બહુ ઉ૫યોગી હોય છે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મરણશિક્ત વધારવાની ભડકાવનારી જાહરેાતોવાળી દવાઓ બજારમા ંઘણી મળે છે. 
માનંી મોટાભાગની દવાઓ ખોટી અને નકામી હોય છે. જાણ્યા િવના તેમના 

ચક્કરમા ં૫ડવુ ંન જોઇએ. વામી દયાનદં સર વતીના િશ ય મોતીકટરા (આગરા) 
િનવાસી વ  મળચદંજી વમાર્ કહતેા હતા કે ી વામીજી મહારાજ બર્ા ી  શખંપ પી  િનવાસી વ. મળૂચદજી વમા કહતા હતા ક ી વામીજી મહારાજ બર્ા ી, શખપુ પી, 
બદામ અને કાળામંરીની બનાવેલી ઠંડી દવા, પીતા હતા અને તેઓ તનેી બહુ પર્શસંા 
૫ણ કરતા હતા. વળી વા થ્યને અને મગજને તદુંર ત રાખનારી ગણાવતા હતા. 
એક તદુંર ત માણસ માટે બર્ ી ૪ ગર્ામ, શખંપુ પી ૪ ગર્ામ, બદામ ૯ ગર્ામ, કાળા 
ી ે ી ં ે ોએ ર્ ે ે એ ધ એમરી ૧.૫ ગર્ામ પરૂતા છે. આ રીતન ુસેવન ઘણા માણસોએ કયુર્ છે અને એ બધાએ  

એને ગણુકારી ગણા યુ ંછે. 

મિૃતની જાળ : 

િ િ ં િ ી ી ે ી ી ે ેિનધાર્િરત સમયમા ં મિૃતની જાળ બનાવવી તે યાદ કરવાની સારી ટેવ છે.  
૫િરમાણો ૫ર મિૃતની રેખાઓ અંિક્ત થયેલ છે તેની જાળ જો અન્ય સતૂર્ો સાથ ેજોડી 
દેવામા ંઆવે તો એક જાળ રચાય જાય છે. મ કોઈ એક વાડામા ંઘટેાનંે એક દોરીથી 
બાઘ્યા ંહોય છે, થી કોઈ ઘટંુે ટંુ ૫ડી શકે નિહ, તેવી રીતે આ િવચારોની જાળ 
બરાબર ગુથંાઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ વ ૃ પરુુષ ભાર દઈને કોઈ વાતને રજૂ કરવા કહ ે
છે કે આ વાતની ગાઠં બાધંી લો. એનાથી એમ િવચારવામા ંઆવે છે કે આ૫ણ ેકોઈ 
માલને છેડે ગાઠં બાધંીએ છીએ. આ રીતે ગાઠંનો અને વાતનો સબંધં જોડાઈ જાય 
છે, થી એ ટતી નથી. 

ક્યારેક ક્યારેક કોઈ જ રી વાત મનમા ંઆવે છે અને િવચાર કરીએ છીએ કે થોડીવાર 
૫છી કોઈને કહીશુ,ં ૫રંત ુવળી એ વાત ધ્યાનમાથંી દૂર થઈ જાય છે. તેને યાદ 
કરવી ૫ડે છે,  મ દઅંશે ફરી યાદ આવે છે. એનુ ંકારણ એ છે કે આ મિૃતજાળને 
જોવામાં આવે તો તે વાતનો કોઈ છેડો અ ય સાથે જોડેલો જોવામાં આવશેજોવામા આવ તો ત વાતનો કોઈ છડો અન્ય સાથ જોડેલો જોવામા આવશ.  
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મનોવૈ ાિનકો કહ ે છે કે યાદ કરવા યોગ્ય વાતન ેઆ૫ણે મગજમાનંા તતંઓુ સાથ ે
જોડી દઈએ છીએ. આગળપાછળ બાધંલેા ઘોડાઓની મ એ બધંાયેલી રહ ેતો એ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વાતનુ ંિવ મરણ થઈ જાય નિહ. 

સબંધંોથી ૫ણ ભલુાયેલ વાત યાદ આવી જાય છે. માની લો કે તમારી પાસથેી 
ગગંાપર્સાદ નામની એક યિક્ત પાચં િપયા ઉધાર લઈ ગઈ, ૫રંત ુયાદ આવતુ ં
નથી કે એ પૈસા ગયા ક્યા ં? હવે તમ ેએ યાદ કરવા માટે સવારથી સાજં સધીના નથી ક એ પસા ગયા ક્યા ? હવ તમ એ યાદ કરવા માટ સવારથી સાજ સધુીના 
ખચર્ની વાત યાદ કરો અથવા ક્યા ંક્યા ંમાણસોન ેમ યા તે યાદ કરો. આમ યાદ 
કરવાથી ગગંાપર્સાદ યાદ આવી જાય, તો એની સાથોસાથ િપયાની વાત યાદ આવી 
જશે. આ રીતે સબંધં સાથે મરણનો ઘણો સબંધં છે. સમાનતા, સમી૫તા અને 
િ ી ો ે ં ધં ધં ઈ ે ી ો ો ોિવ૫રીતતા આ તર્ણ ગણુો વડે સબધ બધાઈ છે. મ ઝાડ, બગીચો, છોડ, લનો 
સબંધં જોડાયેલો છે.  ગદંકી, રોગ, તાવ, હોિ પટલ, ડૉક્ટર વગેરેનો ૫ણ સબંધં છે. 
અંધકાર-પર્કાશ, દાની-કૃ૫ણ, સત્ય-અસત્ય, કૃ ણ – કંસ આ રીતે આ તર્ણ 
બાબતોમાથંી કોઈ એકની જોડીએ. એટલે આપોઆ૫ બીજી બાબત ૫ણ યાદ આવી 
જશે. શેખચ લીની વાત તો તમે સાભંળી હશે. મજૂરી કરવા જતો હતો. માથા ૫ર 
ઘીનો ઘડો હતો અને િવચારે ચડી ગયો. આ પૈસામાથંી ઈંડા લઈશ, એમાથંી મરઘી 
લઈશ, એમાથંી વળી ગાય, ભેંસ ખરીદીને આગળ વધીને પસૈા આવશ ેએટલે લગ્ન 
કરી લઈશ. બાળકો થશે, બાળકોને ઘમકાવીને ડરાવીશ. આમ અિભનય કય  કે તરત 
જ માથા ૫રનો ઘડો નીચે ૫ડયો અને ટી ગયો ! પર્ત્યક્ષ રીતે બાળકોને ધતુ્કારવાનો 
ઘડાના ટી જવા સાથે કોઈ સીધો સબંધં નથી, ૫રંત ુએકની પાછળ બીજી બાબત 
જોડાતી ગઈ અને સબંધં આગળ વધતો ગયો. આનાથી તેના ૫હલેા છેડાથી છેક 
છે લા છેડાને યાદ કરી શકાય છે. આ રીતે સબંધંની પર્ણાલીને યાદ કરવાથી બધુ ં
યાદ આવી જશે. મનની ગિત એટલી તી  છે કે એ એક સેકંડમા ંઘણુ ંમોટંુ વપ્ન 
જોઈ શકે છે. એક તાર ઈન્સપેકટર પોતાનો અનભુવ વણર્વતો કહ ે છે કે એકવાર 
રાિતર્ની નોકરીમા ંમારે બીજી જગ્યાએ તાર મોકલવાનો હતો. આ વખત ેખરુશીમા ંજ 
િવચારતા િનદર્ા આવી ગઈ. આ દરિમયાન એક ઘણુ ંમોટંુ વપ્ન આ યુ.ં િનદર્ા તટૂી તો ુ ુ ુ ૂ
લાગ્યુ ંકે ચારપાચં કલાક તો થઈ ગયા હશે અને સવાર ૫ડવા આ યુ ંહશે, ૫ણ ૫છી 
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ખબર ૫ડી કે સવૂામા ંતો અમકુ સેંકડો જ પસાર થઈ છે. સબંધં થાપન પ િતમા ં
એક-બે સેકંડથી વધારે સમયની જ ર જ નથી. અસબં  શબ્દોનો ૫ર પર મેળ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બેસાડવાનો કોઈ ને કોઈ માગર્ કાઢવામા ંઆવે છે, મ કે કાગળને જોઈને ૫ગરખાનુ ં
મરણ થાય તો એ કાગળનો ધમર્ગર્થં, ગોચમર્-૫ગરખા ંએવા પર્કારના શબ્દો ારા 
૫ર પર સબંધં જોડવામા ંઆવે છે. 

આ પાચેંય શબ્દોમા ં૫ર પર કેવા સબંધં છે એને મનમા ંયાદ કરીને કાગળ ારા આ પાચય શબ્દોમા ૫ર પર કવા સબધ છ એન મનમા યાદ કરીન કાગળ ારા 
૫ગરખાનુ ં મરણ કરી શકવુ ંએ સગુમ બની જાય છે. 

આ રીતે મિૃતની જાળ ગ ૂથંીને આ૫ણે કોઈ વાતને ભલૂવાથી બચી શકીએ છીએ અને 
તેને એવી િ થિતમા ં રાખી શકીએ છીએ કે આ૫ણે ઇચ્છીએ ત્યારે તેને યાદ કરી 
લઈએ. 

આયવુેિદક ઔષિધઓ 

આયવુેર્દ ગર્થંોમા ંજ્યા ંત્યા ંબિુ ના સબંધંમા ંકેટલુકં િવવેચન મળે છે. ુ ુ ુ

ભારતીય ઋિષઓએ બિુ વધર્ન અને બિુ નાશક ૫દાથ  સબંધંી િવવેચન કરેલ છે. 

િનઘટું ગર્થંોના અવલોકનથી જાવા મળે છે કે :- 

િ ી ી ી ી(1) જ્યોિત મતી, (ર). બર્ા ી (૩) શખંપુ પી, (૪) બચ, (૫) શતાવરી (૬) 
ગોરીખમુડંી (૭) બાવચી (૮) અપામાગર્ (અઘડેો) (૯) ખરંભારી (૧૦) િવદારીકંદ 
(૧૧) િનગુર્ડી (નગોડ) (૧ર) શિંખની, (૧૩) ભાગંરો, (૧૪) અ ગધંા (૧૫) મોચરસ 
(૧૬) ઉટંગનના ંબીજ (૧૭) શામી, (૧૮) કેતકી, (૧૯) મડંકૂ૫ણીર્ (ર૦) ખિદર(ખેર) 
(ર૧) આમળા, મધ વગેરે ઔષિધઓ બિુ વધર્ક છે. 

(2) ખા  ૫દાથ મા ંદાડમ, ભાજી, જવ, લસણ, િસધંાલણૂ, ગાયનુ ં દુધ, ગાયનુ ંઘી, 
માલકાકંણી, રીંગણા ંવગેરે બિુ વધર્ક છે.
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બિુ  વધારવાની કેટલી આયવુિેદક ઔષિધઓ : 

(૧) મળ પાન સાથ ેબર્ા ીને ઉખાડીને પાણીથી ધોઈને  ખાડંિણયામા ંખાડંીન ેક૫ડાથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

(૧) મળૂ પાન સાથ બર્ા ીન ઉખાડીન પાણીથી ધોઈન, ખાડિણયામા ખાડીન ક૫ડાથી 
ગાળી લો. ત્યાર ૫છી તેના ૧ર િમલીલીટર રસમા ં૬ ગર્ામ ગાયનુ ંઘી નાખીને શેકો. 
તેમા ં હળદર, આમળા, ટ, િનસીત (નસોતર), હરડે વગેરે દરેક ૪૦ ગર્ામ, લીંડી 
પી૫ર, વાવિડગં, િસધંવ, ખાડં, બચ વગેરે દરેક ૧૦ ગર્ામની ચટણી તમેા ંનાખીને 
તેને હળવા તા૫થી શેકો  જ્યારે પાણી બળી જાય અને ઘી બાકી રહ ે યારે એને તન હળવા તા૫થી શકો. જ્યાર પાણી બળી જાય અન ઘી બાકી રહ ત્યાર એન 
ગાળીને દરરોજ ૧૦ ગર્ામ ઘી ચાટો. એના સેવનથી વાણી શુ  થાય છે. સાત િદવસ 
સેવન કરવાથી અનકે શા ો યાદ રહ ેછે. ૧૮ પર્કારના કોઢ, છ પર્કારના હરસમસા, બે 
પર્કારના વાય,ુ ર૦ પર્કારના વીયર્ ખલન અને ખાસંી દૂર થાય છે. વધં્યા ી અને 

ી ર્ ે ી ર્ ે ે ધ ે ે ( )અ પવીયર્વાળા માટે આ સાર વત ઘી વણર્, વાય ુઅને બળને વધારે છે. (ચકર્દ ) 

(ર) બર્ા ીના રસમા ંબચ, ટ, શખંપુ પી, વગેરેનુ ંચણૂર્ જૂના ઘીમા ંમેળવો. આ બર્ા ી 
ઘીનુ ંસેવન કરવાથી શુ  બિુ  ઉત્પ  થાય છે, તેમ જ ઉન્માદ, ગર્હદોષ, વાઈના 
રોગ દૂર કરે છે. રોગ દૂર કર છ. 

(૩) ચાર ગર્ામ માલકાકંણી પર્ાતઃકાળે ધારો ણ દૂધની સાથે લેવાથી બિુ  વધે છે. 

(૪) ગળો, ઔંગા, વાવિડગં, શખંપુ પી, બર્ા ી, બાવચી, સ ૂઠં અને શતાવરી આ 
બધાનંે સારી રીતે વાટી લઈન ેચાળીને ચણર્ બનાવી દરરોજ સવારે ચાર ગર્ામ ખાડં બધાન સારી રીત વાટી લઈન ચાળીન ચણૂ બનાવી દરરોજ સવાર ચાર ગર્ામ ખાડ 
સાથે ચાટવાથી તર્ણ હજાર લોક કંઠ થ કરવાની શિક્ત આવી જાય છે. – યોગ 
િચતંામિણ 

(૫) વજનુ ંએક ગર્ામ ચણૂર્ પાણી દૂધ કે ઘી સાથે એક માસ સેવન કરવાથી માણસ 
િવ ાન અને બિુ શાળી થઈ જાય છે. 

(૬) મડંૂક૫ણીર્ના વરસનુ ંસવેન કરવુ,ં ઠીમધના ચણૂર્ને દૂધ સાથ ેખાવુ,ં મળૂપુ પ 
સાથે ગળોનો રસ પીવો. શખંપુ પીની ચટણીનુ ંસેવન વગેરે આયુ યને વધારે છે, 
રોગોન ંશમન કરે છે  બળ  પાચનશિક્ત અને અવાજને ઉ મ કરે છે તથા બિ  રોગોન ુશમન કર છ. બળ, પાચનશિક્ત અન અવાજન ઉ મ કર છ તથા બિુ  
વધારે છે, આ બધામા ંશખંપુ પી િવશષે ૫થી બિુ  વધારે છે.-ચરક. 
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(૭) શતાવરી, ગોરખમ ૂડંી, ગળો, હ તકણર્ ખાખરો, અને મસૂળી આ બધાનુ ંચણૂર્ 
બનાવીને મધ અથવા ઘીની સાથે સેવન કરવાથી મનુ ય વ ૃ ત્વ, મરણ અને રોગથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મકુ્ત થઈ બળવાન, વીયર્વાન, િદ યકાિંતવાન અને શુ  બિુ શાળી થઈ જાય છે. – 
ભાવપર્કાશ 

(૮) મડંૂક૫ણીર્નો વરસ ૧૦ ગર્ામ ખાડં સાથે ર૫૦ િમ.લી. દૂધ સાથે મળેવીને દરરોજ 
સવારે પીઓ  જ્યારે ૫ચી જાય યારે દધ સાથે જવન ંભોજન લો અથવા મડંક૫ણીર્ને સવાર પીઓ. જ્યાર ૫ચી જાય ત્યાર દૂધ સાથ જવન ુભોજન લો અથવા મડૂક૫ણીર્ન 
તલ સાથ ેખાઈને ઉ૫ર દૂધ લો. આ રીતે તર્ણ માસ ખાવાથી માણસ બર્ તેજવાળો 
વેદવકતા થઈ જાય છે અને ૧૦૦ વષર્નુ ંઆયુ ય ભોગવે છે. – સુ તુ 

(૯). સ ૂઠં, મરી, લીંડીપી૫ર, હરડે, બહડેા,ં આમળા એ દરેક ૧૦ ગર્ામ સાથે ગળો, ૂ
વાવિડગં, પી૫રીમળૂ, ગોખરુ અને લાલ િચતર્કની છાલ એ દરેક ર૦ ગર્ામ લઈન ે
બધાનુ ંચણૂર્ બનાવો અને તેને ૧ર૫૦ ગર્ામ ગોળમા ંમેળવીન ે૩૩૦ ગોળીઓ બનાવો. 
દરરોજ સવારે એક ગોળી પાણી સાથે લેવી. આના સેવથી પર્થમ માસમા ંજ બિુ , 
બીજા માસથી બળ, વીયર્ અને અન્ય મિહનાઓમા ં બીજી શિક્તઓ વધે છે તથા બીજા માસથી બળ, વીય અન અ ય મિહનાઓમા બીજી શિક્તઓ વધ છ તથા 
નવમા ં મિહને આયુ ય અને દસમા મિહનામા વર ઉ મ થઈ જાય છે. આ ી 
િસિ મોહક છે. -ભૈષજ્ય રત્નાવિલ. 

(૧૦) શતાવરીના વેલના મળૂની છાલનો કવાથ દૂધની સાથ ે નાન અને હવન ૫છી 
દરરોજ લો. આથી આયુ ય અને બિુ નો િવકાસ થાય છે. – સુ તુ 

(૧૧) ગાયતર્ી મતંર્ના જ૫ કરવાથી બિુ  વધે છે. આવો અનેક ગર્થંોમા ંઉ લેખ છે 
તથા અનકે સાધકોનો ૫ણ અનભુવ છે. 

માનિસક શિક્ત વધારવા માટે  િનયમોનુ ંપાલન કરવુ ંજ રી છે તે નીચે મજુબ છે : 

(1) સયૂ દય ૫હલેા ંવહલેી સવારે ઉઠો અને શૌચાિદ વગેરે કમ થી ૫રવારીન ેચોખ્ખી 
હવામા ંફરવા જાઓ. 
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(ર) પેટમા ં કબિજયાત થાય નિહ તેમ કરો. ભખૂ િવના ભોજન કરો નિહ. દરેક 
કોિળયાને બરાબર ચાવીને પેટામા ંજવા દો. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

(૩) ભોજન સાદંુ સાિત્વક, હળવુ ંઅન ેપૌિ ટક હોવુ ંજોઇએ. બજારુ મીઠાઈ કે પરૂી 
૫કોડી વગેરે ન ખાઓ. 

(૪) તમાકુ, ભાગં વા ંમાદક દર્ યોથી દૂર રહો. એ સ બિુ નો નાશ કરે છે, થી 
તેમનુ ંસેવન કદી ન કરો. 

(૫) દરરોજ િનયમપવૂર્ક યાયામ અને પર્ાણાયામ કરો. 

(૬) શરીર, વ , મકાન, પુ તકો, ટેબલ, ખરુશી વગેરેની વચ્છતા ૫ર પરૂત ુ ંધ્યાન ૂ
આપો અન ેગદંકીને દૂર રાખો. 

(૭) પોતાની શિક્ત ઉ૫ર િવ ાસ રાખો. તમારી જાતને તચુ્છ, હલકી, મખૂર્ કે અયોગ્ય 
ક્યારેય સમજો નિહ. 

(૮) બધા સમયનો કોઈને કોઈ કાયર્મા ંઉ૫યોગ કરો. નકામા ંબેસો નિહ. હસતા રહો 
અને મનમા ંપર્સ તા રાખો. 

(૯) ષે, દુરાચાર, છળ, ચોરી, કર્ોધ, કંકાસ વગેરે માનિસક ચોરોને તમારા મગજમા ં
ઘસૂવા જ ન દો. 

૧૦) હમંેશા ઈ રને પર્ાથર્ના કરો કે તે તમને સ ણ અને સ િ  આપે. 
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