
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, િચતંન તથા આચરણ કરીન કોઈપણ યિક્ત જીવનમા ઠ ે ં ે
લ યો નક્કી કરીન ે તમન પર્ાપ્ત કરવામા સમથ તથા સફળ થઈ શક છે ે ં ે ેર્ . જીવનન એક મહત્વપણ ે ૂ ર્
અવસર માનીન 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 વચાવવાુ ુ ુ ુ ં નો પર્યાસ કરશો)  
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િહમ્મત ન હારો 

પર્ાિપ્ત થાન : 
યગ િનમાણ યોજનાુ ર્ , ગાયતર્ી ાન પીઠ,જના વાડજુ , શાખા : અમદાવાદ-13 

યવ થાપક, યગ િનમાણ યોજનાુ ર્ , ગાયતર્ી તપોભિમૂ , મથરાુ -3 
 



    લોકો આધ્યાિત્મક િચંતનથી િવમખુ થઈને માતર્ લોકસવાનાે  ંકાય મા ંરચ્યાપચ્યા 
રહ ે છે, તઓે  પોતાની જ સફળતા પર અથવા સ ગણોુ  પર મોિહત થઈ જાય છે.  તઓે 

પોતાને લોકસવકનાે  પમા ંજોતા થઈ જાય છે.  આવી િ થિતમા ંતઓે એવી અપક્ષાે  કરતા 
થઈ જાય છે કે બધા લોકો તમનાે  ં કાય ની પર્શસાં  કરે અને તમને ુ ં ક ુ ં માને. તમને ુ ં
િમથ્યાિભમાન તમને ે અનકે લોકોના શ  ુબનાવી દે છે.  આથી તઓે  ખરા અથમાર્  ંલોકસવકે  

ન બનતા ંતમનીે  લોકસવાે  લોકિવનાશનુ ં વ પ ધારણ કરી લે છે. 

આધ્યાિત્મક િચંતન િવના મન યમાુ  ંનમર્તા આવતી નથી તમજે  તમનામાે  ંપોતાની જાતને 
સધારવાનીુ  ક્ષમતા પણ રહતીે  નથી.  તે એક પછી એક ભલૂ કરતા રહ ે છે અને આ રીતે 
પોતાના જીવનને િવકટ બનાવતા રહ ેછે. 

અમે  ભારતીય સ કિતં ૃ , ભારતીય િવચારધારાનો પર્ચાર કરવા ઈચ્છીએ છીએ તમાથીે  

આપના દુ:ખોનુ ંિનવારણ થઈ શકે છે.  રાજયસ ા દર્ારા આપના અિધકારોનુ ંરક્ષણ થઈ શકે 

છે પરતં  ુજ્યાથીં  આપણા સખદુ ુ :ખની ઉત્પિ  થાય છે તનેુ ંિનયતર્ણં  રાજ્યસ ા કરી શકતી 
નથી.  આ કામ આધ્યાિત્મક ઉ િતથી જ થઈ શકે. 

મન યનુ ે મન યુ  બનાવવાની વા તિવક તાકાત ભારતીય સ કિતમાં ંૃ  જ છે.  આ સ કિતં ૃ  

આપણને એ શીખવે છે કે માણસ માણસને પર્મે કરવા માટે જ જન્મ્યો છે, લડવા-મરવા માટે 

િબલકલુ  નહીં.  જો આપણા દરકે  કાયકર્મર્  યોગ્ય રીતે ચાલતા રહ ેતો ભારતી સ કિતનોં ૃ  

સય દયૂ  અવ ય થશે. 

જો તમે શાિતં , સામથ્યર્ અને શિક્ત મળવવાે  ઈચ્છતા હો તો તમારા અંતરાત્માનો સહારો 
લો. તમે સમ ત સસારનં ે છતરીે  શકો છો પરતં  ુપોતાના આત્માને કોણ છતરીે  શ ુ ંછે?  જો 
દરકે  કાયમાર્  ંતમે તમારા અંતરાત્માને પછતાૂ  રહશોે  તો તમારી િવવકદર્િ ટે  જળવાઈ રહશેે.  
દિનયાભરનોુ  િવરોધ હોવા છતા ંજો તમે તમારા અંતરાત્માને અનસરીુ  શકયા તો તમારી 
સફળતાને કોઈ રોકી શકશે નહીં. 

જ્યારે કોઈ પણ યિક્ત પોતાની જાતને અિદર્તીય યિક્ત સમજવા લાગે છે અને પોતાને જ 

ઠે  ચાિર યવાન સમજવા લાગે છે ત્યારે તને ુ ંઆધ્યાિત્મક પતન થાય છ
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ે. 



 જ્યા ંસધીુ  આપણામા ંઅહકારનોં  ભાવ રહશેે ત્યા ંલગી ત્યાગની ભાવના જાગવી 
મ કલુ ે  છે. 
 

મનમા ંબધાને માટે સ ભાવના રાખવી, સયમં  અને સ ચાિર ય સિહત સમય પસાર કરવો, 
બીજાની ભલાઈ માટે પર્યત્નશીલ રહવે ુ,ં વાણીનો ઉપયોગ માતર્ સારા ંકાય  માટે જ કરવો, 
હકની કમાઈ દર્ારા જ િનવાહર્  કરવો, ભગવાનનુ ં મરણ કરતા રહવે ુ,ં પોતાનુ ં કત યર્  ન 

છોડવુ,ં અનકળુ ૂ  કે પર્િતકળૂ િ થિતમા ં િવચિલત ન થવુ ં – આ બધા િનયમોનુ ં પાલન 

કરવાથી જીવન ય મય બની જાય છે.  મન યજીવનનુ ે સાથકર્  બનાવવામા ં જ ખરી 
દરદિશર્તાૂ  અન ેબિ મતાુ  છે. 

ઉઠો ! જાગો !! જ્યા ંલ ય પર્ાપ્ત ન થાય ત્યા ંસધીુ  થોભો નહીં !!!  બીજા કોઈ આપણુ ંખરાબ 

કરે કે િનંદા કરે, ઉદર્ગે કરનારી વાતો કરે તો તનેે સહજ ગણીને જતી કરવાથી અને તનોે  

જવાબ ન વાળવાથી વરે વધશે નહીં.  મનોમન િવચારી લવેુ ંજોઈએ કે મૌન જ તનોે  

સવ ઠર્ ે  ઉ ર છે.   પોતાના કત યપથર્  પર ચાલતો રહ ે છે અને બીજાના અવગણોનુ ે 
ખોળતો રહતોે  નથી તને ે જ આંતિરક આનદં મળે છે. 

જીવનમા ંચડતી-પડતી આવતી જ રહ ેછે.  હસતા રહો, મલકાતા રહો. 
 એવુ ંમખડુ ુ  ંશા કામનુ ં  હસે નહીં કે મલકાય નહીં !! 
  યિક્ત પોતાનુ ં મનોબળ જાળવી રાખવા માગે છે, તણેે બીજાની ટીકાઓથી 
ચીડાવુ ંજોઈએ નહીં. 

તમારે એ શીખવુ ંપડશે કે આ સસારમાં  ંથોડી મસીબતોુ  છે  તમારે સહન કરવાની છે.  

પવકમ નાૂ ર્  ફળ વ પે આ િવધાન અટલ જ છે.  કોઈ પણ કાયમાર્  ંજ્યા ંગભરાટ, થાક અને 
િનરાશાઓ રહલીે  હોય છે ત્યા ંસાથે સાથે પર્બળ શિક્ત પણ રહલીે  હોય છે.  તમારંુ કાયર્ પણૂર્ 
કયાર્ પછી એક બાજુ ખસી જાવ.  કમર્ ફળને સમયના પર્વાહમા ંવહી જવા દો. 

તમારી શિક્ત મજબનુ ુ ંજ કામ કરો અને તમાે  ંતમારો પર્ાણ રડીે  દો.  કોઈ પણ ઘટનાથી 
હતોત્સાહ ન બનો.  તમારો અિધકાર તમારા પોતાના ંકમ  પર જ છ
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ટીકા ન કરો, આશા ન રાખો, ભય ન રાખો, બધુ ંસારંુ જ થશે.  અનભવોુ  તો થતા જ રહશેે.  
ગમગીન ન થાવ.  તમે દર્ઢતાની અડીખમ દીવાલને અઢલીને ે ઊભલોે  છો. 

હડકાયા કતરાથીૂ  ટલા સાવધ રહવે ુ ંજોઈએ તટલાે  જ, અહકારથીં  સાવધ રહો.  મ તમે 
ઝરે કે ઝરીે  સાપને અડકતા નથી, તવીે  જ રીતે િસિ ઓથી પણ અળગા રહો અને એવા 
લોકોથી પણ અળગા રહો ઓ તનોે  િવરોધ કરતા હોય છે.  તમારા મન અને દયની દરકે  

િકર્યાઓને ઈ ર ભણી વાળી દો. 

બીજાઓનો ભરોસો તમને અત્યતં અસહાય અને દુ:ખી બનાવી દશે ે.  માગદશનર્ ર્  માટે 

તમારા તરફ જ જઓુ , બીજા તરફ નહીં.  તમારી સચ્ચાઈ તમને મક્ક્મ બનાવશે અને એ 

મક્કમતા તમને લક્ષ સધીુ  પહ ચાડશે. 

 કઈં  થાય છે તનેે થવા દો.  તમારા િવશે  કઈં  પણ કહવામાે  ંઆવે, તે કહવાે  દો.  તમને 
આ બધી બાબતો મગજળૃ  વી અસાર ભાસવી જોઈએ.  જો તમે સસારનોં  ખરા અથમાર્  ં

ત્યાગ કય  હોય તો આવી બાબતો  તમને કવીે  રીતે ક ટ પહ ચાડી શકે? પોતાની જાતનુ ં
અવલોકન કરતા રહવામાે  ંજરા પણ કચાશ રાખતા નહીં.  ત્યારે  સાચી ઉ િત થઈ શકશે. 

દરકે  પળ અને મોકાનો લાભ ઉઠાવો.  માગર્ લાબોં  છે.  સમય ઝડપથી પસાર થઈ ર ો છે.  

તમારા સપણં ૂ ર્ આત્મબળ સાથે કામે લાગી જાવ તો લ ય સધીુ  પહ ચી જશો.  કોઇ પણ 

બાબતે આકળુ - યાકળુ  ન થાવ.  માણસમા ંનહીં, ઈ રમા ંભરોસો રાખો એ જ તમને ર તો 
બતાવશે અને સ માગેર્ વાળશે. 

સહનશીલતા કળવોે , તમારી જવાબદારી સમજો. કોઈના દોષ જોઈને તનાે  ઉપર 

ટીકાિટપ્પણી કરતા પહલાે  ંતમારા પોતાના દોષોને બારીકાઈથી તપાસો. જો તમારી વાણી 
પર કાબ ુન મકીૂ  શકતા હો તો તનેે બીજા સામે ન વાપરતા ંતમારા માટે વાપરો. 

સૌ પર્થમ પોતાની જાતને િશ તબ  બનાવો કારણ કે આચરણ િવના આત્માનભવુ  નહીં 
થઈ શકે. નમર્તા, સરળતા, સાધતાુ  અને સહનશીલતા- આ બધા આત્માનભવુ  કરાવવા  
માટનાે  મખ્યુ  અંગો છ
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બીજા લોકો તમારી સાથે કમે  વતેર્ છે તનીે  િચંતા ન કરો, આત્મો િત માટે તત્પર રહો. જો આ 

તથ્યને સમજી લીધુ ંતો  એક મોટા રહ યને પામી લીધુ ંસમજો.

તમારે તમારા મનને સદૈવ કાયરતર્  ્રાખવુ ંજોઈએ. તનેે બકારે  ન રહવેા દો. જીવન તરફ 

ગભીરં  બનો. આત્મો િત પર્ાપ્ત કરવાનુ ં િવરાટ કાયર્ તમારી સમક્ષ છે અને સમય ઘણો 
ઓછો છે. જો તમે બદરકારીને ે લીધે ભટકી ગયા તો તમારે દુ:ખી થવુ ંપડશે અને એથી પણ 

ખરાબ િ થિત પર્ાપ્ત થશે. 

ધીરજ અને આશા જાળવી રાખશે તો જીવનની દરકે  પિરિ થિતનો સામનો કરવાની 
યોગ્યતા તમારામા ંઆવશે. પોતાના જ બળ ઉપર ઊભા રહો. જ ર પડે તો સમ ત સસારનં ે 
પડકાર ફકોેં , તમાે  ંતમારંુ કોઈ નકસાનુ  નહીં થાય. ઉચ્ચ ધ્યયે પર્ાપ્ત કયાર્ પછી જ સતોષં  

થવો જોઈએ. બીજા લોકો ભૌિતક ખજાનાને શોધ કરતા હોય છે પણ તમે અંત:કરણના 
ખજાનાને શોધો. 

મહાન યિક્તઓ હમશાં ે  એકલા જ ચા યા છે અને તનાે  કારણે જ દરૂ  સધીુ  ચાલી શક્યા છે. 

આવા એકલવીરોએ પોતાના સહારે જ સસારનાં  મહાનમા ંમહાન કાય  કયાર્ છે. તઓને ે 
પોતાનુ ંજ પર્રણાબળે  મળતુ ંર ુ ં છે. તઓે પોતાના જ આંતિરક સખમાુ  ંસદૈવ પર્ િ લત 

ર ા છે. બીજાની મદદથી દુ:ખ દરૂ  કરવાની તઓને ે કદી આશા રાખી નથી. પોતાના 
િવચારોનો જ તમણે ે સહારો લીધો છે. 

એકાકીપણુ ં જ જીવનનુ ં પરમ સત્ય છે પણ એકલતાથી ગભરાવુ,ં નાનમ અનભવવીુ , 

કત યમાગથીર્ ર્  િનરત્સાહુ  કે િનરાશ થવુ ંએ સૌથી મોટંુ પાપ છે. આપના પોતાના અંતરમા ં
પાયલીે  મહાન શિક્તઓને િવકસાવવાનુ ં સાધન એકલતા છે. પોતાના પરજ આધાર 

રાખીને તમો તમારી ઉચ્ચતમ શિક્તઓને ખોળી ને બહાર કાઢી શકો છો. 

 િદવસે તમને તમારા હાથ પગ અને દય પર િવ ાસ બસીે  જશે એ જ િદવસે તમારો 
અંતરાત્મા પોકારશે કે અવરોધોને ચગદીને, 

‘તુ ંએકલો જાને રે..એકલો જાને ર
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 લોકો પર તમે આશાના ઊંચા િમનારા ચણ્યા છે તે બધા ક પનાના ગગનમા ં િવહાર 

કરવા સમાન અિ થર, અસાર અને પોકળ છે. પોતાની આશાને બીજાને હવાલે કરી દવીે , એ 

તો ખદુ પોતાની મૌિલકતાને ન ટ કરી પોતાના સાહસને પાગં ં બનાવવા ત યુ  છે.  

યિક્ત બીજાના આધારે જીવન ગજારતાુ  રહ ેછે તઓે િનરાધાર બની જાય છે. 

બીજાને પોતાના જીવનના સચાલકં  બનાવવા એટલે એમ સમજો કે પોતાની નાવને એવા 
પર્વાહ વહતીે  કરવી ના અંતનો તમને કોઈ જ ખ્યાલ નથી. 

પર્મે જ એક મહાન શિક્ત છે  પર્ત્યકે િદશામા ંઆગળ ધપાવવામા ંસહાયકતાર્ બને છે. પર્મે  

વગર કોઈના પણ િવચારોમા ંપિરવતનર્  લાવી શકાત ુ ંનથી. િવચાર એ તકિવતકનીર્ ર્  દિનયાુ  

નથી. િવચારણા તથા  િવ ાસ લાબાં  કાળના સત્સગથીં  બધાયં  છે. અિધક સમયની સગતનં ં ુ
પિરણામ એટલે જ પર્મે . આથી િવચારધારણા અથવા િવ ાસ પર્મનોે  િવષય છે. 

જો આપણે બીજા લોકો પર િવજય મળવીને ે તમને ે આપણી િવચારધારામા ં સમાવવા 
ઈચ્છીએ, તમનાે  દર્િ ટકોણને બદલીને આપણી વાત તમનાે  અંતરમા ં ઉતારવા માગતા 
હોઈએ તો પર્મનોે  સહારો લવોે  જોઈએ. તકર્  અને બિુ  આપણને આગળ ધપાવી શકતા 
નથી. િવ ાસ રાખો કે તમારી પર્મે  અને સહાનભિતપણૂ ૂ ૂ ર્ બધી વાતો સાભળવાં  માટે દિનયાુ  

િવવશ થશે. 

આપણે બીજાને પરાણે આપણી માફક િવ ાસ, મત, વભાવ અને િનયમ અનસારુ  કાયર્ 
કરવા અને જીવન ગજારવાુ  માટે મજબરુ કરીએ છીએ. બીજાને પરાણે સધારવાુ , પોતાના 
િવચાર કે દર્િ ટકોણને જબરદ તીથી થોકી બસાડવાથીે  ન તો સધારોુ  થાય કે ન તો પોતાનુ ં
મન આનદં પામે છે. 

જો આપણે અમકુ લોકોને દબાવી રાખીશુ ંતો કદાચ પરોક્ષ પે આપણી ઉ િત થઈ શકે. 

અમકુ યિક્ત આપણી ચાડી કરે છે, દોષ કાઢે છે, અપમાન કરે છે તથીે  પહલાે  આપણા 
િવરોધીને રોકી દવાે  જોઈએ એમ િવચારવુ ંઅને બીજાઓને આપણી િન ફળતાનુ ં કારણ 

સમજવા એ િવચાર ભર્મ ભરલોે  છે. 

જયારે મનમા ંજનીૂ  દુ:ખભરી યાદો જાગી ઊઠે તો તને ે ભલીૂ  જવી એ જ ઠે  માગર્ છે. 

અિપર્ય વાતોને ભલીૂ  જવી જ રી છે. આવી વાતોને ભલવીૂ  એટલી જ જ રી છ
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ે ટલી સારી 



વાતોને યાદ રાખવી. જો તમે શરીરથી, મનથી અને વતનથીર્  તદર તં ુ  બનવા ઈચ્છતા હો 
તો અ વ થ કરનારી બધી વાતો ભલીૂ  જાવે. 

માની લીધુ ં કે કોઈ ‘આપણા’ એ જ તમને ઠસે  પહ ચાડી છે, તમા  ં િદલ દભા યુ ુ ંછે તો શુ ં
તમે તનેે યાદ રાખીને માનિસક ગડમથલમા ંઅટવાયા કરશો? અરે ભાઈ! એ ક ટદાયક 

અિપર્ય, પર્સગોનં ે ભલાવીૂ  દો. એ તરફ ધ્યાન ન આપતા,ંમનને સારા ંકાય મા ંપર્વતૃ કરી દો. 

તમે  સખદુ ુ :ખની આધીનતા છોડી દઈને તનીે  ઉપર તમારંુ વામીત્વ થાપો અને તમાથીે ં  

 કાઈં ઉ મ પર્ાપ્ત થાય તનેે પામીને તમારા જીવનને ઉ ત બનાવવુ ંએ જ મન યનુ ુ ં
કત યર્  છે એટલા માટે તમે પણ ઉિચત સમજો તઓે રાહ પકડીને આ કત યર્  િનભાવો. 

િચંતાથી મિક્તુ  પામવાનો સવ મ ઉપાય દુ:ખોને ભલવામાૂ  ંજ છે. 

મ કલીઓથીુ ે  ડયાર્ વગર અને અનકળતાનુ ૂ ે જ સવ વર્  માનીને બઠાે   નહીં રહો તો બધુ ંજ 

કરી શકશો.  પર્ાપ્ત થાય તમાથીે ં  બોધપાઠ લઈને જીવનને ઉ ત બનાવો. જીવન મ 

મ ઉચ્ચ બનશે તમે તમે હાલમા ં  તમને પર્િતકળૂ લાગે છે તે બધુ ંઅનકળુ ૂ  જણાવા 
લાગશે અને અનકળતાુ ૂ  આવી જવાથી દુ:ખ માતર્ની િનવિૃ  થઈ જશે. 

‘મારુ કોઈ માનત ુ ંજ નથી, કહી કહીને થાકી ગયા પણ સાભળવાવાળાં  કોઈ સાભળતાં  જ 

નથી એટલે કે તમનાે  પર કોઈ અસર જ નથી થતી.’  મારા મતે આમા ંસાભળવાવાળાં  

કરતા ંવધારે દોષ કહવાવાળાનોે  છે. કહવાવાળોે  કરી નથી જાણતો. તે પોતાનુ ંઅવલોકન 

કરે. આત્મિનરીક્ષણ કાયશન્યતારીર્ ૂ  સાક્ષી આપી દશે ે. વચનની સફળતાનો પણૂર્ આધાર 

કામ કરવા ઉપર જ છે. તમે ભલે ન બોલો, થોડુ ંબોલો, પણ કામમા ંલાગી જાવ. તમે થોડા 
જ િદવસોમા ંજોઈ શકશો કે લોકો ક ા િવના તમારી તરફ ખચાઈનેં ે આવી ર ા છે. આથી 
બોલો ઓ ,ં કરો વધ.ુ કારણ કે બોલવાની અસર ક્ષિણક હોય છે જ્યારે કાયનોર્  પર્ભાવ 

હમશાં ે  રહ ેછે. 

સાહસ આપણને પોકાયાર્ છે. સમયે, યગેુ, કત યર્ , જવાબદારીએ, િવવકેે, શિક્તએ આપણને 
પોકાર કય  છે. આ પોકારને અવગણી શકાય નહીં. આત્મિનમાણર્   અને નવિનમાણર્  માટે 

આપણે કાટાળાં  ર તાનુ ં વાગત કરીશુ ંઅને આગળ ધપીશુ.ં લોકો શુ ંકહ ેછે અને શુ ંકરે છે 

તનીે  િચંતા કોણ કરે? આપણો આત્મા જ માગદશનર્ ર્  માટે પરતોૂ  છ
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ે. લોકો અંધારામા ંભટકે 



છે, ભલે ભટકે. અમે અમારા િવવકનાે  ંપર્કાશનો આધાર લઈને વય ંઆગળ વધીશુ.ં ‘કોણ 

િવરોધ કરછે ે, કોણ સમથનર્  ?’ તનીે  ગણતરી કોણ કરે? આપણો અંતરાત્મા અને આપણુ ં
સાહસ આપણી સાથે છે,એ જ કરીશુ ં  કરવુ ંઆપણા વી સજાગ યિક્તઓ માટે ઉિચત 

અને યોગ્ય છે. 

સધારાવાદીુ  તત્વોની િ થિત ઘણી જ હા યા પદ છે. સમાજ અને રાજનૈિતક ક્ષતર્ોમાે  ંસધારાુ  

અને પર્ગિતના નાશ જોરશોરથી પોકારવામા ંઆવે છે પણ એ ક્ષતર્ોમાે  ં  થઈ ર ુ ં છે,  

લોકો કરી ર ા છે તમાે  ંકથની અને કરણી વચ્ચે જમીન આસમાનનુ ંઅંતર જોઈ શકાય છે. 

આવી દશામા ંઉજ્જવળ ભિવ યની આશા ધધરીૂં  જ બનતી જાય છે. 

લોભનો વટોળં , મોહનો વટોળં , કીિતર્નો વટોળં , યશનો વટોળં  અને દબાણનો વટોળં  એવો 
છે કે   માનવીને દરૂ  દરૂ  સધીુ  ચાલવા માટે મજબરૂ બનાવી દે છે અને ક્યાથીં  કયા ંફગોળીં  

દે છે. અમને પણ ઘસડીને લઈ ગયો હોત. એ સામાન્ય માનવીઓને ઘસડી જતા હોય છે. 

ઘણા ંલોકો  અમકુ ‘વાદ’ ને પકડીને જ ચા યા તનેે કારણે ભટકીને કયાનાં  ક્યા ંફગોળાઈં  

ગયા ! 

તમે ભટકતા નહીં. ભટકવાની િ થિત જો આવે તો તમે તમારા એ િદવસની, એ સમયની 
મન:િ થિતને યાદ કરી લજોે  કે જ્યારે તમારી અંદર ાનો એક અંકરુ  ટયો હતો. એ 

વાતને યાદ રાખજો કે પિર મ કરવા માટે આપણા  ઉમગં અને તરગં  હોવા જોઈએ તમાે  ં

ઓટ તો નથી આવી ને?  

માનવીના મનમા ંલગની હોય તો તે તનીે  પાસથીે  સો ગણુ ંકામ કરાવી લે છે. એટલુ ંકામ 

કરાવી લતીે  હોય છે કે અમારંુ કામ જોઈને તમને જ ર આ યર્ થતુ ંહશે. આટલ ુસાિહત્ય 

લખવાથી લઈને આટલુ ંમોટંુ સગઠનં  ઊભુ ંકરવા સધીુ  અને આવડી મોટી કર્ાિતં  કરવાથી 
લઈને આટલા આ મ બનાવવા સધીનાુ   કામ શ  કયાર્ છે તે કમે  કરી થઈ શકયા?ં એમા ં
લગની અને મ સમાયલાે  ંછે. 

જો અમે મ કરવામા ંપર્માદ કય  હોત તો એવી હલકી કક્ષાના માણસ બનીને રહી જાત કે 

ને માટે પોતાનુ ંપટે  ભરવુ ંપણ કિઠન બની જાય છે. ચોરી ક
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ે ઠગાઈ કરીને, ચાલાકીથી  



પણ કાઈં મળત તનાથીે  પટે ભરવા માટે, કપડા ંપહરવાે  માટે અને અમારા મોજ શોખ પરાૂ  

કરવા માટે પૈસા એકઠા કરતા રહતે પણ આનાથી અમારંુ આ િવરાટ કાયર્ થઈ શકત નહીં. 

બીજાના ં િછદર્ો જોતા ંપહલાે  ંપોતાના દોષોને શોધો. કોઈની પણ બરાઈૂ  કરતા ંપહલાે  ંએ 

જોઈલો કે આપણામાં  ંતો કોઈ બરાઈૂ  નથી ને ? જો હોય તો પહલાે  ંતને ે દરૂ  કરો. બીજાની 
િનંદા કરવામા ં ટલો સમય વડફોે  છો તટલોે  જ સમય તમારા આત્મોત્કષમાર્  ંલગાવો. ત્યારે 

તમે પોતે જ એનાથી સહમત થશો કે પરિનંદાથી વધતા દર્ષને ે ત્યાગીને પરમાનદનીં  

પર્ાિપ્ત તરફ આગળ વધી ર ો છો. 

સસારનં ે જીતવાની ઈચ્છા કરવાવાળા મન યોુ ! પહલાે  ંતમારી જાતને જીતવાની ચ ટાે  કરો. 
જો તમે એવુ ંકરી શક્યા તો એક િદવસ તમારંુ િવ િવજતા બનવાનુ ંસપનુ ંસાકાર થઈને 
રહશેે. તમે તમારા િજતિન્દર્યે  પથી સસારનાં  ંદરકે  પર્ાણીઓને તમારા ઈશારા પર ચલાવી 
શકશો.સસારનોં  કોઈ પણ જીવ તમારો િવરોધ નહીં રહ.ે 

શુ ંકરીએ, પિરિ થિત અમને અનકળુ ૂ  નથી, કોઈ અમને સહાય કરત ુ ંનથી, કોઈ મોકો મળતો 
નથી વગરે ે ફિરયાદો િનરથકર્  છે. પોતાના દોષને બીજા ઉપર ઢોળી દવાે  માટે આવી રીતની 
વાતો પોતાનુ ંિદલ બહલાવવાે  ખાતર કહવામાે  ંઆવે છે. લોકો કોઈ વાર પર્ારબ્ધમા ંમાને છે 

તો કોઈ વાર દવીે - દવતાઓનીે  સામે નાક ઘસતા રહ ેછે. આ બધાનુ ંકારણ પોતાની જાત 

પર િવ ાસ ન હોવાનુ ંછે. 

બીજાને સખીુ  જોઈને આપણે પરમાત્માના ન્યાય પર શકાં  કરવા માડીએં  છીએ. પરતં  ુએ 

નથી જોતા કે પિર મથી એ સખીુ  લોકોએ પોતાના ં કામ પરાૂ  ં કયાર્ છે, શુ ંતવીે  ભાવના 
આપણી અંદર પણ છે ખરી? ઈ ર કોઈની પણ સાથે પક્ષપાત કરતો નથી. તમણે ે એ 

આત્મબળ દરકને ે  ેહાથે આપ્યુ ંછે કે ના આધાર પર ઉ િત થઈ શકે. 

જયારે િનરાશા અને િન ફળતાને તમારી ચારે તરફ છવાયલીે  જઓુ  ત્યારે  સમજી લો કે 

તમારંુ િચ  િ થર નથી,  તમે તમારા પર જ િવ ાસ કરતા  નથી. 

જયા ંસધીુ  તમારા સડીને કોહવાઈ ગયલાે  િવચારોને બદલશો નહીં ત્યા ંસધીુ  હાલની ખરાબ 

દશામાથીં  ટકારો પામી નહીં શકો. જયા ંસધીુ  એવો િવ ાસ ન બધાયં  ક
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ે તમે પોતાને 
અનકળુ ૂ  હોય તવીે  િ થિતનુ ં િનમાર્ણ કરવા શિક્તમાન છો. ત્યા ંસધીુ  તમારા પગ ઉ િતના 



માગર્ ભણી વળી નહીં શકે. જો આગળ ઉપર પણ સભાળીનં ે નહીં ચાલો તો બની શકે છે કે 

િદ ય તજે કોઈપણ િદવસે િબલકલુ  જ ક્ષીણ થઈ જશે. જો તમે તમારી હાલની અણગમતી 
િ થિતમાથીં  ટકારો મળવવાે  ઈચ્છતા હો તો તમારી પોતાની માનિસક દબળતાનુ ર્ ે દરૂ  

હાકીં  કાઢો, તમારી અંદર આત્મિવ ાસ જાગતૃ કરો. 

એ વાતનો વસવસો ન રાખો કે મને વારવારં  િન ફળતા સાપડં ે છે. સમય અનતં છે તથીે  

આવી બાબતોથી બપરવાે  રહો. ફરી ફરીને પર્યત્ન આદરો અને આગળને આગળ કદમ  

માડતાં  રહો. િનરતરં  કત યર્  કરતા રહો, આજ નહીં તો કાલે તમે જ ર સફળતા પર્ાપ્ત કરશો. 
મદદ માટે બીજા પાસે કાકલદીૂ  ન કરો કારણ કે વા ત્વમા ંકોઈ પણ પાસે એટલી શિક્ત 

નથી  તમારી સહાયતા કરી શકે. કોઈ પણ તકલીફ માટે બીજા પર દોષારોપણ ન કરો, 
કારણ કે હકીકતમા ંતમને કોઈ પણ યિક્ત દુ:ખ પહ ચાડી શકશે નહીં. તમે પોતે જ તમારા 
િમતર્ અને પોતે જ તમારા શ  ુછો.  પણ સારી માઠી િ થિત તમારી સામે છે તે તમારી જ 

પદાે  કરલીે  છે. તમારો દર્િ ટકોણ બદલી નાખશો તો બીજી ક્ષણે આ ભયની ભતાવળૂ  

અંતિરક્ષમા ંઅદર્ ય થઈ જશે. 

આપની બાબતમા,ં  આપણી યોજનાઓની બાબતમા,ં આપના ઉ યોનીે  બાબતમા ંબીજા 

લોકો  કઈં  િવચાર કરે છે તનાે  પર વધ ુપડત ુ ંધ્યાન આપવાની જ ર નથી.જો તઓે તમને 
ક પનાની પાછળ દોડવાવાળા વૈરિવહારી અથવા સપના ં જોવાવાળા સમ  તો તનીે  

પરવા ન  કરશો. તમે તમારા યિક્તત્વમા ં ા ટકાવી રાખો.કોઈ માણસના કહવાથીે  કે 

કોઈ આપિ  આવવાથી તમારા આત્મિવ ાસને ડગમગવા ન દો.  આત્મ ાને હમશાં ે  

ટકાવી રાખશો અને આગળ વધતા રહશોે  તો વહલોે  કે મોડો સસારં  તમારો માગર્ મોકળો 
કરી આપશે . 

આગળ ઉપર પણ પયત્નો  તો ચાલુ ંરાખવાના જ છે પરતં  ુએ બધુ ંએક ખલાડીનીે  અદાથી 
જ કરવાનુ ંછે. 

સમજણ અને િવચારશીલતાનો તકાજો છે કે સસારચકર્નાં  બદલાતા કર્મને અન પુ  તમારી 
મન:િ થિતને તૈયાર રાખવામા ંઆવે. લાભ, સખુ, સફળતા, પર્ગિત, વૈભવ વગરે ે મળવાથી 
અહકારથીં  છકી જવાની જ ર નથી. એવી પિરિ થિત કયા ંસધીુ  ટકી રહશેે તે કહી શકાય 

નહીં, િવપરીત િ થિતમા ંરોવા-કટવાૂ , ખીજાવા ક
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ે િનરાશ થવામા ંતાકત વડફીે  દવીે  યથર્ 



છે. પિરવતનનર્ ે અન પુ  ખદનૂ ે બદલવામા,ં િવષય િ થિતને સધારવાુ , િવચારવા, ઉપાય 

શોધવા અને તાળો બસાડવામાે  ંમગજને કામે લગાડવામા ં  આવે તો આ પર્યત્ન રોવા 
અથવા કટવાૂ  કરતા ંવધ ુિહતકર સાિબત થશે. 

 હાજર છે તમાથીે ં  જ આનદં લઈને સતોષભયં ુર્ં સમતોલન બનાવી લવામાે  ં જ ખરી 
બિ મ ાુ  રહલીે  છે. 

એકસાથે અનકે કામ િનપટાવવાના ચક્કરમા ં  િદલથી કોઈ કામ પરાૂ  ંકરી શકાતા ંનથી. 
અરધા ંપરધા ંકામ છોડીને મન બીજા કામ તરફ દોડવા માડંે છે. અહીંથી જ મહનતે  અને 
સમયની બરબાદી શ  થાય છે તથા મનમા ંને મનમા ંખીજ ચડવા લાગે છે. િવચાર અને 
કાયર્ મયાિદતર્  અને સતલનં ુ  કરી લવાથીે  મ અને શિક્તનો બગાડ અટકી જાય છે.  યિક્ત 

સફળતાના ંપગિથયા ંચડતો ચા યો જાય છે. 

કોઈ પણ કામ કરતી વખતે તમારા મનને ઉચ્ચ િવચારોથી અને સ કારોથીં  ઓતપર્ોત 

રાખવુ ંએ જ સસાિરકં  જીવનમા ં  સફળતાનો મળૂ મતંર્ છે. આપણે જ્યા ંરહીએ છીએ ત્યાનીં  

િ થિત કદાચ ન બદલી શકીએ પણ આપણી જાતને બદલીને દરકે  પિરિ થિતમા ંઆનદં 

માણી શકીએ છીએ. 

બીજા પાસથીે  એવી અપક્ષાે  રાખવી કે બધા આપણી સાથે રહશેે અને આપણા કહવાે  પર્માણે 
ચાલશે તવીે  ભર્મણા માનિસક તાણ વધારાતા રહવાને ુ ંઅને ઝઝટમાં  ંફસાતા રહવાને ુ ંમખ્યુ  

કારણ છે. તનાથીે  ટકારો મળવવાે  માટી જ રી છે કે આપણે ચપચાપુ  શાિતપવકં ૂ ર્  આપણુ ં
કાયર્ કરતા રહીએઅને લોકોને એમની રીતે ચાલવા દઈએ. કોઈ પણ યિક્ત પર છવાઈ 

જવાની કોિશશ ન કરો. હર કોઈને ખશુ રાખવાના ચક્કરમા ંતમારો અમ યૂ  સમય અને 
શિક્તનો બગાડ ન કરો. 

કોઈ આપણી જ વાત માને,તે મજબુ  જ ચાલે, આપણામા ંજ રસ ધરાવે અને આપણી જ 

સહાયતા કરે તવીે  વાત િવચારવી ત ન િનરથકર્  છે. આવી ચાહના ખોટી તો છે જ સાથોસાથ 

હાિનકારક પણ. ભાવનાત્મક પથી બીજા પર આધાર રાખતા રહવે ુ ંતે બાબત િહતકર નથી. 

અ ત ય ત જીવન જીવવુ,ં ઉતાવળ કરવી, રાત-િદવસ ય ત રહવે ુ ં અને હરપળે 

કામકાજમા ંખચીૂં  રહવે ુ-ંઆવી બાબતો પણ મનમા ંભારે તાણ પદાે  કરે છ
 િહમ્મત ન હારો                                                                           ગાયતર્ી ાન મદીર તપર ં ુ  

ે. આથી એ પણ 



જ રી બની જાય છે કે તમારી જીવનશૈલીને અને િદનચયાનર્ ે િવવકપણે ૂ ર્ બનાવીને ચાલો. 
ઈમાનદારી, સયમશીલતાં , સજ્જનતા, િનયિમતતા અને સ યવ થાથીુ  ભરપરૂ સરળ સાદંુ 

જીવન જીવવાથી જ મનોબળનો સદપયોગુ  થાય છે અને ઈ રે આપણામા ં ભરલીે  

ક્ષમતાનો ઉિચત લાભ મળવવાનોે  સયોગુ  સાપડં ે છે. 

કત યનાર્  પાલનનો આનદં લટોૂં  અને િવઘ્નોથી ડયાર્ િવના ઝ મતા રહો. આ જ ધમનર્ ુ ં
સારતત્વ છે. 

સમ ત સસારનાં  મહાપરષોુ ુ  શ આતમા ંસાધારણ કક્ષા, યોગ્યતા અને ક્ષમતાવાળા યિક્ત 

ર ા છે. આટલુ ં થવા છતા ં પણ તમણે ે પોતાનો દર્િ ટકોણ હીન ન બનવા દીધો અને 
િનરાશાને આસપાસ ફરકવા પણ ફ દીધી. આત્મિવ ાસ અને સતત પર્યત્નના બળ પર 

તઓે ડગલનેે પગલે આગળ વધતા જ ગયા. પર્િતકળૂ  પિરિ થિતમા ંપણ તઓે લ યથી 
િવચિલત ન થયા. નજીવા ંસાધનો અને અ પ યોગ્યતા ધરાવતા હોવા છતા ંપણ દશે , ધમર્, 
સમાજ અને માનવતાની સવામાે  ંપોતાના જીવનની આહિતુ  સમિપતર્  કરીને સમાજ સમક્ષ 

ઉદાહરણ રજૂ કરતા ગયા અને કરોડો લોકોને િદશાદોરે ચીંધતા ગયા. 

આપણા દોષો બીજા પર ઠોકી બસાડવાથીે  કશુ ં કામ થશે નહીં. આપણી શારીિરક અને 
માનિસક િનબળતાર્  માટે બીજાઓ નહીં પણ પોતે આપણે જ જવાબદાર છીએ. આમા ંબીજા 

લોકો, પિરિ થિતઓ અને ભોગવવાપડતા પર્ારબ્ધનો પણ પર્ભાવ હોય છે, પણ પોણા 
ભાગનુ ંજીવન તો આપણા અત્યારના દર્િ ટકોણ અને કત યનાર્  ફળ વ પ જ વીતત ુ ંહોય છે. 

જાતને સધારવાનુ ુ ંકામ હાથ ધરીને આપણે આપણી શારીિરકાને માનિસક પરશાનીઓને ે 
સહલાઈથીે  દરૂ  કરી શકીએ છીએ. 

 લોકો બકવાસ તો ખબૂ કરે છે પણ પોતે તે બીબામા ં ઢળતા નથી તમનોે  પર્ભાવ 

જનમાનસ પર પડતો નથી. મણે પોતાના જીવનકર્મમા ં િચંતનાને ચિરતર્નો સમન્વય 

કય  છે તમનીે  સાધના સદૈવ લતી ફાલતી રહ ેછ
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