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૧. યગદવતાનોુ ે  પોકાર 

 આ  યગદવતાુ ે  – મહાકાળનો પર્ત્યકે ઈશારો છ ક આ૫ણે જન જાગિતૃ  માટે કામ 
કરવુ ંજોઈએ. નવા યગનાુ  અવતરણ અને આગમન માટે પર્ત્યકે ઘરમા ંઆ સદશં ે  
૫હ ચાડવો જોઈએ. િવચાર કર્ાિતં  અિભયાન આજની સૌથી મોટી જ િરયાત છ, કારણ ક 
આ યગમાુ  ંબધી સમ યાઓ એ કારણે જ પદાે  થઈ છ ક આ  માણસની બિુ  દોષત 
થઈ ગઈ છ. ન તો કોઈને પસૈાની કમી છ અથવા ન તો કોઈ ચીજની કમી છ. 
માણસમા ં કમી સ બિુ ની. બિુ  ખરાબ થઈ ગઈ છ. તનેે ઠીક કરવા માટે આ૫ણે 
િવચારકર્ાિતં  અિભયાનમા ંભાગીદાર બનવુ ંજોઈએ. પર્ત્યકે માનવી પાસે જઈ અલખ 
જગાવી નવયગનોુ  સદશોં ે  લોકોને સભળાવીએં  અને કહીએ ક માનવીએ પોતાની 
કજસાઈં ુ  તથા સકિચતતાં ુ  છોડવી જોઈએ. 

ે ે

ે ે
ે ે

ે ે ે
ે

ે

 પોતાની મનઃિ થિતને ઊંચી બનાવવી જોઈએ. િચંતન અને ચાિરત્યમા ં ઠતાે  
અને ૫િવતર્તાનો સમાવશ કરવો જોઈએ. આ૫ણા િવિવધ કમ મા ંઆદશવાિદતાનોર્  
સમન્વય કરવો જોઈએ. 

ે

 એટલા માટે અમે દરકે  માણસને ભારપવકૂ ર્  ક ુ ંછ ક તમારે તમારી કજસાઈં ૂ  
તથા સકિચતતાં ુ  છોડી દવીે  જોઈએ અને જો તમારી પાસ ઠે  િવચારો હોય તો તે 
િવચારોને આચરણમા ંમકીૂ  દવાે  જોઈએ. તમારી પાસે િવચારો છ, શુ  મન છ, અતટૂ 
ા છ તો તે બધાને સિકર્ય બનાવી કમયોગર્  માટે વા૫રવા ં જોઈએ. સિકર્યતાના 

૫મા ં િવચારોને મકવાૂ  માટ શુ ં કરવુ ંજોઈએ ? તનેુ ંનામ છ -  જનમાનસનુ ંશિુ  
કરણ- પર્ાચીનકાળમા ંબર્ા ણો, ઋિષિમિનઓ, સાધ-ુસતોં  અને વાનપર્ થ ધારણ કરનારા 
લોકો આ પર્કારનુ ંજનમાનસને શુ  કરવાનુ ંકાયર્ કરતા હતા. 
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 આ  તનીે  તાતી જ ર છ. યોગ્યતાની આ  કમી નથી. અનાજ, ક૫ડા,ં રોટી, 
િવ ા, સાહસ વગરનીે ે  કમી નથી, ૫રતં  ુ કમી વતાયર્  છ માતર્ અક્કલની, િમતર્ો, 
સદ્ બિુ નો િવકાસ કરવા, જનમાનસનુ ંશિ કરણુ  કરવા માટે યગનાુ  દવતાએે  આ  
પોકાર કય  છ. જો આ૫ કજસાઈં ૂ  અને સકિચતતાં ુ  છોડવા માટે તૈયાર હો, તો હુ ંઆ૫ને 
વચન આપુ ં  ંક ગાયતર્ી માતાનો ચમત્કાર  ઋિષઓને પર્ાપ્ત થયો હતો, બર્ા ણો 
ને પામ્યા હતા તથા અમે પર્ાપ્ત કયુર્ છ, તે બધાનો લાભ આ૫ ૫ણ ઉઠાવી શકશો. 

ે
ે

ે
ે
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૨. ભગવાન કોને કહવાયે  છ? ે

સ ગણોુ , સત્ પર્યાસો અને આદશ ના સમન્વયને ભગવાનનુ ં નામ અપાય છ. એક 
ભગવાન તો એ છ ક  સમગર્ િવ ની સભાળં  રાખ છ ને આ૫ણે િનયામક સ ાના 
પે ઓળખીએ છીએ. એક ભગવાન એ છ ક  િવ યાપી છ, િવ યાપી ભગવાનનો 
લાભ ઉઠાવવાની એક શરત છ ક આ૫ તનાે  કાયદાનેં પાલન કરો અને ફાયદો મળવીે  
લો. કાયદાને તોડશો તો દડં  થશે, નકશાનુ  થશે અને માર ખાવો ૫ડશે. એ ભગવાન તો 
મન યનાુ  માટે ન્યાય અને િનયમન િસવાય કશુ ંજ નથી કરતો, ૫રતં  ુ  આ૫ણને 
યિકતગત રીતે સહાયતા કરે છ તે છ આ૫ણી ‘સ૫ુર ક િશયસનસે’ આ૫ણો 
અંતરઆત્મા. અંતરઆત્માને જ ૫રમાત્મા કહવામાે  ંઆવે છ. 

ે
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ગણુ, કમર્ અને વભાવની િવશષતાને ુ ંનામ જ ૫રમાત્મા છ. તનેે જ અંતરઆત્મા કહ ે
છ. આ૫ વયનંે એની સાથે જોડી દો. એકતા સાધો. આજ સધીુ  તમારો સબધં ં  
કસ કારોનીુ ં  સાથે ર ો હોય, અસરતાનીુ  સાથે ર ો હોય તે શક્ય છ, ધતારાુ  અને 
ક૫ટીઓની સાથે ર ો હોય તે શક્ય છ. ચારે બાજુ  વાતાવરણ ડહોળાઈ ગયુ ંછ, તે 
અ ોગિત િસવાય બીજુ ં શુ ંઆપી શકશે ? આપે  વભાવ બના યો છ, તે ઘણાૃ , 

િતર કાર, ક૫ટ િસવાય બીજુ ંશુ ંશીખવી શકે તમે છ ? આ૫ ચારબાજે ુ માનવ૫શ ુક 
ણે દહે  માનવનો ધારણ કય  છ, ૫રતં  ુકાય  ૫શ ુ વા ંકરે છ એવા િપશાચોથી આ૫ 

ઘરાઈે  ગયા છો. આ૫ થોડા િદવસ માટે આવા સમદાયમાથીુ ં  બહાર નીકળી જાઓ અને 
એવા લોકોના સમદાયમાુ  ં જોડાઈ જાઓ ક નાથી આ૫ની પર્ગિત થવાની, ઊંચા 
ઉઠવાની સભાવનાં  વધે. ઋિષઓની સાથે સબધં ં  બાધોં , સતોનીં  સાથે સબધં ં  બાધોં , 

દવતાઓનીે  સાથે સબધં ં  બાધોં , ભગવાનની સાથે સબધં ં  બાધોં . 
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શુ ંઆ બધ ુછ ? ચોક્કસ છ અને તે મારી સાથ જ છ. બસ, આ૫ તનેે જોઈ શકતા નથી. 
હવે આ૫ આ મહાનતાની સાથે જોડાઈ જાઓ. આદશ ની સાથે જોડાઈ જાઓ. તે જ 
ભગવાન સાથને ુ ંજોડણ છ. ભગવાન કોઈ માણસ નથી, તને ે તો આ૫ણે એવો માની 
લીધો છ. ભગવાન વા તવમા ં િસઘ્ધાતોનં ં ુ નામ છ, આદશ નુ ં નામ છ અને 
ઠતાઓનાે  સમદાયનુ ુ ંનામ છ. િસ ાતો માટે આદશ  મો મન યનોુ   ત્યાગ છ, 

બિલદાન છ, એ જ ભગવાનની શિક્ત છ. દવત્વે  ૫ણ તનેે જ કહવામાે  ંઆવે છ. 
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૩. ભગવાન સાથે ભાગીદારી 

ગરીબ ઘરની કોઈ છોકરી જયારે માલદાર૫િતની સાથે લગ્ન કરી લે છ ત્યારે તે તરત 
જ ઘરની શઠાણીે  બની જાય છ. કારણ ક તનેે માલદાર ૫િત સાથે પોતાનો સબધં ં  જોડી 
દીધો છ. 

ે
ે ે
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સબધં ં  જોડવા માટ શુ ંકરવુ ં૫ડે ? બસ, આ વાત જ મારે આ૫ને કહવીે  છ. આ૫ની 
અંદર એવી ભર્ાિતં  છ ક સબધં ં  બાધવાં  માટે લાચં આ૫વી ૫ડે છ, ખશામતુ  કરવી ૫ડે 
છ, ૫રતં  ુઆ ખોટા ખ્યાલને આ૫ દરૂ  કરી નાખોં , લાચં આપીને ભગવાનને િમતર્ 
બનાવી શકો છો, તનીે  કપાૃ  મળવીે  શકો છો, એવુ ંકયારયે  ના િવચારશો ક ના કહશોે . 
સાથે સાથે આ૫ એવો િવચાર ૫ણ કદી ન કરશો ક જીભની મીઠાશથી થોડીક 
મીઠીવાતો, ખશાુ મત ભરી વાતો ક તોતર્-પાઠ કરવાથી ભગવાનને આ૫ પોતાના 
બનાવી શકશો. ભગવાન તમારી વાતોને નહીં, તે તો તમારી િનયતને, તમારા 
દર્િ ટકોણને જએુ  છ, િચંતનને જએુ  છ અને આ૫ની ભાવનાઓને તપાસે છ. જો કદાચ 
આ બાબતોમા ંઆ૫ ઊંણા ઉતરશો તો તમારા ંકમકાડર્ ં  ફળદાયી નહીં બની શકે. આ૫ 
જોઈ શકો છો ને ક પિડતં  લોકો જાતજાતના ંિવિધિવધાન અને કમકાડર્ ં  જાણતા હોય છ, 

૫રતં  ુઅંતે ખાલી હાથે જ રહી જાય છ, કાઈં જ મળવીે  શક્તા નથી. 

ે ે
ે ે ે

ે
ે

ે
ે

ે ે ે

ે ે
ે

આ૫ણે જોયુ ંછ ને ક સાધ-ુમહાત્માઓ તરહે -તરહનાે  પજાપાઠૂ  કરે છ, નાન-ઘ્યાન કરે 
છ, તીથયાતર્ાર્  કરે છ, ૫રતં  ુજો તમનીે  દાનત, ભાવના અને દર્િ ટકોણ ઉંચા પર્કારનો ન 
બને તો ૫છી માતર્ લાલ-પીળા ક૫ડા ં ૫હરીે  લવાથીે , િવિવધ પર્કારના આડબરં  
રચવાથી ક ૫છી જાતજાતની ભર્ાિન્તપણૂ િકર્યા કરવાથી તમને ે કોઈ જ લાભ મળતો 
નથી. આ સઘ ં યથર્ છ. તનાથીે  તો તે સામાન્ય તરના નાગિરક કરતા ૫ણ બદતર 
જીવન જીવતો હોય છ. 

ે ે ે
ે ે

ે
ે

ે

ભગવાનની કપાૃ  કયા ંમળે છ ? ભગવાનને પર્ાપ્ત કરવા માટને ુ ં  સાચુ ંરહ ય છ તનેે 
જાણવુ ંજ જોઈએ. તનાે  માટે શુ ંકરશો ? તનાે  માટ આપે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવુ ં
૫ડશે. ભગવાન સાથે જોડાઈ જવુ ંતનેે જ ઉપાસના કહવાયે  છ. ઉપાસનાનો અથર્ છ 
જોડાઈ જવુ ંપર્ભનીુ  પાસે બસવે ુ.ં 

ે ે
ે

ે ે
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૪. ભગવાનના ખતરમાે  ં

ભકત નાનો હોય તોય શુ?ં બકારે  હોય તોય શુ?ં જો તણેે સાચી ભાવના અને શુ  મનથી 
ભગવાનની સાથે પોતાને જોડી દીધો હોય, તો ભગવાનની  સ૫ંિ  છ, િવભિતઓૂ  છ, 

તે બધી જ ભક્તની પોતાની બની જાય છ અને તે ભક્તને બરાબર રીતે મળતી રહ ેછ. 
તનાે  માટે શુ ંકરવુ ંપડે છ ? 

ે ે
ે ે

ે

પોતાની જાત ભગવાનને સમપીર્ત કરવી ૫ડશે. બીજુ ંશુ ં કરવુ ં૫ડશે ? ભગવાનની 
ખશામતુ  કરવાનુ,ં તનેે ફોસલાવવાનુ ંઅને તનેે પોતાની મરજી મજબુ  ચલાવવાનુ ંબધં 
કરવુ ં૫ડશે, આપે જ સમપણર્  કરવુ ં૫ડશે. આ૫ણે  પોતાની જાતને બીજ બનાવવી 
૫ડશે અને ભગવાનના આ ફળદુ૫ ખતરમાે  ંપોતાની જાતને જ વાવી દવીે  ૫ડશે, ૫છી 
જઓુ  કવોે  પાક ઉતરે છ. મકાઈનો એક દાણો ખતરમાે  ંવાવવામા ંઆવે છ, તમાથીે ં  છોડ 
ઉગી નીકળે છ, તનેે ડોડા બસે ેછ, એક એક ડોડામા ંસકડોેં  દાણા બસેે છ. એજ રીતે એક 
બીજમાથીં  જ હજારો દાણા થઈ જાય છ. 

ે ે
ે ે ે

ે

આ૫ આ૫ની જાતને ભગવાનના ખતરે મા ંવાવી દો, સમિપર્ત થાઓ અને ૫છી જઓુ  
તો ખરા ક આ૫ની પર્ગિત કયાથીં  શ  થઈને કટલીે  ઉંચાઈએ ૫હ ચે છ. સમિપર્ત 
થવાનુ ંમન નથી, િહંમત નથી, તો ૫છી કામ કવીે  રીતથે ચાલશે ? 

ે ે

જો આ૫ આગળ આવવાની િહંમત નહીં કરો અને તમારી જાત પી બીજને િજંદગીભર 
એક પોટલીમાજં ગ ધી રાખશો અને ૫છી આશા રાખો ક ખતરમાથીે ં  મબલખ પાક 
ઉતરે, તો શુ ંએવુ ંકદી શક્ય થયુ ંછ ? સમિપર્ત થવુ ં૫ડશે. જો આ૫ સમપણર્  ન કરી 
શકો તો ભગવાન પાસથીે  શી આશા રાખી શકો ? 

ે
ે
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૫. ભગવાન અને આ૫ણી પાતર્તા 

       ભગવાનને છતરીે  નથી શકાતો, તનેે ફોસલાવી નથી શકાતો. ભગવાન સાથે છળક૫ટ 
‘બ્લકમિલગંે ે ’ નથી કરી શકાત ુ.ં ભગવાન સાથે જોડાવવાનો એક સીધો ર તો એ  છ ક 
આ૫ણે રાજા ભગીરથની મ આ૫ણી પાતર્તા સાિબત કરી બતાવીએ. રાજા ભગીરથને 
પાણીની જ રીયાત હતી. શનાે  માટે ? પોતાના પાક માટે અન ેબા૫દાદાઓના ઉ ાર માટે. 
સાથે તમને ે મન ગગાજીનીં  સૌથી મોટી જ રીયાત તો એટલા માટે હતી ક તમનાે  
અવતરણથી સસારમાતર્નં ે પાણી મળે. ભગીરથ રાજાએ િનઃ વાથર્ ભાવે ત૫ કયુર્ હત ુ.ં જો 
ગગાજીનાં  આવતરણ માટે ભગીરથ પાસ ેએવુ ંકારણ હોત ક ગગાજીં  પોતાની પાસે બોલાવશ,ે 

પાણીનો સગર્હં  કરશ,ે બધા લોકો પાસથીે  પાણીના પૈસા વસલૂ કરશે અને  ગગાજીનોં  ઉ૫યોગ 
તે પોતાની ખીચડી ૫કવવા કરશ,ે તો શુ ંગગામૈયાં  ભગીરથની ક૫ટજાળમા ંફસાઈ જાત ખરી? 

ના, કયારયે  એવુ ંના બનત. તનાે  સાચા કારણને જાણવામા ંઆ યુ.ં રાજાની દાનતને બરાબર 
ઓળખવામા ં આવી. દાનતનો અથર્ થાય છ, પાતર્તા, િચંતનનો અથર્ થાય છ પાતર્તા, 
ચિર યનો અથર્ થાય છ પાતર્તા. પાતર્તા આ૫ણે િવકિસત કરવી જ જોઈએ, દવતાઓે  
આશીવાદર્  ક વરદાન આ૫તા જ હોય છ, તે કયારયે  ખટતાૂ  ંનથી ૫રતં  ુતનાે  માટે  ખટેૂ છ 
તે છ આ૫ની પાતર્તા. ભગવાન િવચારે છ ક  માણસ ઉદાર છ તનાે  માટે ઉદાર થવુ ં
જોઈએ.  દયા  છ તનાે  માટે દયા  બનવુ ંજોઈએ. 

ે ે

ે

ે

ે ે
ે

ેે ે
ે ે ે ે

ે

       ૫રતં  ુજો આ૫ણે આ૫ની પાતર્તાનો િવકાસ ન કય  તો ? િચંતન, ચાિર ય અને યવહારન ે
ઠે  તથા ઉદાર ન બના યા તો ? તો આ૫ નકસાનમાુ  ંજ રહશોે . એટલા માટે અમે આ૫ને 

કહીએ છીએ ક તમ ે િચંતન બદલશો, યિક્તત્વને પર્ખર બનાવશો અને અંદરથી આ૫નો 
કાયાક પ કરશો, તો  દવતાઓે  જ રથી આ૫ન ેસહાયતા કરશે. 

ે

       એટલા માટે સૌથી ૫હલાે  ંઆત્માશોધનની વાત િવચારો અને ૫િવતર્તાની વાત 
િવચારો, પોતાના યિક્તત્વને ઠતમે  ઊંચાઈ સધીુ  ૫હ ચાડવાની વાત િવચારો. અગર જો 
આ૫ આટલુ ંિવચારી શકો તો ૫છી જોઈ શકશો ક આ૫ને કટલાે  પર્માણમા ંભગવાની સહાતા 
મળે છ. આ૫નો મતંર્ કવોે  ચમત્કાર િસઘ્ધ કરી શકે છ. આ૫ને ત અને અન ઠાનથીુ  કટલોે  
બધો ફાયદો થાય છ. ભગવાન તો એવો છ ક તે સૌને માલદાર ન્યાલ કરી દ છ. 

ે
ેે
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૬. પર્ાણધારા 

પર્ાણધારાના પર્વાહના કટલાે  લાભ ? તે મળવવાે  શુ ંકરવુ ં૫ડે છ ? તનાે  તર્ણ લાભ છ. 
તનોે  એક લાભ છ જીવનશિક્ત, તનોે  બીજો લાભ છ સાહિસકતા અને તનોે  તર્ીજો લાભ 
છ પર્િતભા. આ તર્ણયે પર્ત્યકે્ષ જોઈ શકાય તવીે  િસિ ઓ છ. ચમત્કારો િસ ીઓની વાત 
આ૫ છોડી દો. તે િસિ ઓ જો આ૫ને બતાવી દવામાે  ંઆવે અને ચમત્કાર કરાવી 
લેવામા ં આવે તો ૫ણ તે િસિ ઓ ઘ્વારા માિરચ, ભ માસરુ, કભકણુ ં ર્, રાવણ, 

િહરણ્યક ય૫, િહરણ્યાક્ષ વગરનીે ે  મ ૫તનના માગેર્ ધકલાઈે  જશો, તથીે  તે તો હુ ં
બતાવતો નથી, ૫રતં  ુઆ૫ના યવહાિરક જીવનમા ંતર્ણ ચીજો અવ ય આવી શકે છ. 
જીવનની શિક્ત એક, િહંમત બીજી, પર્િતભા તર્ીજી. જીવન શિક્ત એને કહવામાે  ંઆવે છ 
ક નાથી મન યુ  પોતાના શરીર અને પર્ાણની રક્ષા કરી શકે છ, મોત સામે લડી શકે 
છ, બીમારીઓ સાથે લડી શકે છ, એ શુ ંછ ? એ પર્ાણધારા છ,  અમને ૫ણ પર્ાપ્ત 
થયલીે  છ. ૭૧ વષેર્ અમે યવાનનીુ  મ જીવી ર ા છીએ. અમે કામધનને ુ ુ ંદધૂ  પીધુ ંછ 
એટલે જ તો અમારી અંદર પર્ાણધારા છ અને જીવનની શિક્ત છ, એટલે જ તો 
અમારામા ં મ કરવાની શિક્ત અને બીમાર ન ૫ડવાની શિક્ત પરીૂ  માતર્ામા ંભરલીે  છ. 

ે ે
ે ે

ે ે

ે
ે

ે ે
ે ે ે ે

ે ે
ે ે

ે

પર્ાણધારાનો બીજો લાભ સાહિસકતા છ. સાહિસકતા િહંમતને કહવામાે  ંઆવે છ. િહંમત 
તો આ  આ૫ણામા ંછ જ કયા ં? િહંમતના નામ ૫ર તો આ  મરિસયા ગવાઈ ર ા છ. 
દરરોજ સક પં  લવામાે  ંઆવે છ ક બીડી પીવાની બધં, િસગારટે  નહીં કીએં , ૫ણ ૫છી 
પા  ંશુ ંથઈ જાય છ ? 

ે ે
ે ે

ે ે
ે

આ૫ની પાસે સક પશિક્તનોં  અભાવ છ તો ઠે  કાય  માટે એક આગળ ૫ણ આગળ 
વધી શકાત ુ ંનથી. ઠે  કાય  કરવા માટે સક પં  લવોે  તે તો ભગવાનના આશીવાદર્  છ. 
ખોટા ંકાય  કરવાનુ ંખોટંુ સાહસ દરકે  પાસે હોય છ, ૫રતં  ુઊંચા ઊઠવા માટે, આગળ 
વધવા માટે ઉ૫યોગી હોય તવાે  પર્કારનુ ંસાહસ કયારયે  જ કોઈની પાસે જોવા મળે છ. 
ચોરી કરવા, લટંૂ કરવા, બઈમાનીે  કરવા અને બદમાશી કરવા માટને ુ ંસાહસ દરકે  પાસે 
જોવા મળે છ, ૫ણ  સાહસની જ ર છ તે સાહસ કોઈકની પાસે જ હોય છ અને આવા 
પર્કારનુ ં ઠે  કાય  કરવાનુ ંસાહસ મની પાસે હોય છ તઓે ધન્ય બની જાય છ. 

ે
ે

ે
ે

ે ે ે
ે
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તર્ીજી વ તનુુ ંનામ છ – પર્િતભા કોને કહવાયે  ? પર્િતભા તનેે કહવાયે  ક ના ારા 
યિક્ત બીજાઓ ૫ર છવાઈ જાય છ. ગાધીજીં  આખાયે સમાજ ૫ર છવાઈ ગયા હતા, 
ભગવાન બુ  આખાયે જમાના ૫ર છવાઈ ગયા હતા. છવાઈ જવાની ક્ષમતાનુ ંનામ છ 
પર્િતભા. જો પર્િતભાનો અભાવ હશે તો તમારી ૫ત્ની ૫ણ તમારંુ રહવે ુ ંનહીં માને. 
આ૫ના ંબાળકો, ૫ડોશીઓ, સબધીઓં ં  આ૫ની વાત સાથે સમતં  નહીં થાય, ૫રતં  ુજો 
આ૫ની પાસ પર્ાણાધારા હશે, તો બીજી યિક્તઓ ૫ણ આ૫ની વાત માનવા માટે 
મજબરૂ બની જશે. 

ે ે
ે

ે

ે
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૭. ગાયતર્ીના ંતર્ણ ચરણ 

આ૫ણે જાણીએ છીએ કે માતર્ બીજ વાવવાથી જ સફળતા પર્ાપ્ત થઈ શકતી નથી. 
બીજ માતર્થી જ પાક નથી ઊતરતો, પાક મળવવાે  માટે બીજ, જમીન અને ખાતરપાણી 
એ તર્ણયે વ તઓનીુ  જ રીયાત હોય છે. િનશાન લગાવવા માટે બદકં ૂ , કારતસૂ અને 
િનશાન લગાવનારનો અભ્યાસ અથાત્ ર્  કશળતાુ  એ તર્ણયનોે  સમન્વય હશે તો જ કાયર્ 
પાર ૫ડશે. મિતર્ુ  બનાવવા માટે ૫થ્થર, છીણી-હથોડી અને મિતર્ૂ  બનાવવાની 
કલાકારીગીરી એ તર્ણયનીે  જ ર ૫ડે છે. લખને  કાયર્ કરવા માટે કાગળ, શાહી અને 
િશક્ષણ એ તર્ણયે વ તઓનીુ  જ ર ૫ડે છે. મોટર ચલાવવા માટે મોટરનુ ંયતંર્, પટર્ોલે -
ડીઝલ અને ડર્ાઈવર એ તર્ણયનીે  જ િરયાત હોય છે. એ જ રીતે ઉપાસનાનો ચમત્કાર 
જો કોઈએ જોવો હોય, ઉપાસનાની સાથકતાનીર્  જાણકારી જો કોઈએ પર્ાપ્ત કરવી હોય 
તો આ તર્ણ બાબતોને બરાબર ઘ્યાનમા ંરાખવી ૫ડશે. તે માટે ઉચ્ચ તરીય દિ ટકોણ 
એક, ૫િરશુ  યિક્તત્વ બીજુ ં અને અતટૂ ા-િવ ાસ એ તર્ીજી બાબત છે. આ 
તર્ણયનોે  સમળુ ે  સાધીને જો કોઈ૫ણ યિક્ત ઉપાસના કરશે તો અમે કહીએ છીએ કે 
આઘ્યાિત્મકતાના તત્વ ાનનુ ં  કોઈ સાચુ ંમાહાત્મ બતાવવામા ંઆ યુ ંછે કે નો ારા 
મન યુ  વય ંલાભ પર્ાપ્ત કરી શકે છે, સમથર્ બની શકે છે અને બીજાઓની સહાયતા 
કરવા માટે સમથર્ બની શકે છ
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ગાયતર્ી મતર્નાં  સબધમાં ં  ંઆજીવન અમે આવા જ પર્યોગો અને િનરીક્ષણો કરતા ર ા 
છીએ અને તનાે  રહ યને પામ્યા ંછીએ કે ગાયતર્ી મતર્નાં  બીજને તર્ણ ચીજો સાથે જોડી 
દવામાે  ંઆવે. 

તે તર્ણ ચીજો છે – ઉચ્ચ તરીયા દિ ટકોણ, અતટૂ ા-િવ ાસ અને દવત્વથીે  ભરપરૂ 
પર્ખર તમજે  ૫િવતર્ યિક્તત્વ. આ બાબતનુ ં  કોઈ ઘ્યાન રાખશે તે અવ ય સફળતા 
પર્ાપ્ત કરશે જ. ગાયતર્ી ઉપાસનાના સબધમાં ં  ંઅમારો અત્યાર સધીનોુ  અનભવુ  એ જ 
છે કે ગાયતર્ીમતંર્ માટે  તર્ણયે વાતો બતાવવામા ંઆવી છે તે સપણં ૂ ર્ સાચી છે. તમાે  
કોઈ સદહં ે  નથી. ગાયતર્ીને કામધને ુ ં કહવામાે  ં આવે છે તે સાચુ ં જ છે. ગાયતર્ીને 
કલ૫્વકૃ્ષ કહવામાે  ંઆવે છે તે સાચુ ંછે. ગાયતર્ી એ એવો પારસમિણ છે કે નો પશર્ 
કરવાથી લોખડં ૫ણ સવણુ ર્ બની જાય છે, કથીર ૫ણ સોનુ ંબની જાય છે, એ વાત ૫ણ 
િબલકલુ  સાચી છે. ગાયતર્ી એ અમતૃ છે, તનેુ ંએક વખત પાન કરવાથી અજર-અમર 
બની શકાય છે, એ ૫ણ એટલુ ંજ સાચુ ંછે. 
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૮. ઋતભરાં  – પર્ ા ગાયતર્ી િવ ા : 

આ િવ  જયારે બન્યુ ંત્યારે બીજંા પર્ાણીઓની મ માનવ ૫ણ શરીરના િનભાવ માટે 
સઘષં ર્ કરતો, ભખૂ પરીૂ  કરવા માટે ૫િર મ કરતો અને ચીજવ તઓુ પર્ાપ્ત કરતો. 
બર્ ાજીએ િવચાર કય  કે આટલો ૫િર મ જો મન યુ  પાસે કરાવવો ૫ડે, તો ત ેશા 
માટે? જો મન યુ  ૫ણ કીડા-મકોડાનીં  મ જીવે તો તનેે બનાવવા માટે આટલો ૫િર મ 
શા માટે ? બર્ ાજીએ િવચાર કય  કે જો મન યુ  ૫ણ અન્ય પર્ાણીઓની માફક જ પટે 
ભરવા માટે જ, બાળક પદાે  કરવામા ંઅને પોતાના જઠાૂ  અહકારની પિતર્ૂ  કરવાના 
આવગમાે  ંસઘષં ર્ જ કરતો રહશેે તો ૫છી મારો આટલો બધો તનેે બનાવવાનો ૫િર મ 
યથર્ જ સમજવો ર ો. િવચાર કયાર્ ૫છી બર્ ાજીએ ક ુ,ં  “મન યનુ ે  િવશષતાઓે  
માટે બનાવવામા ંઆ યો છે, તે િવશષતાઓે  માટે કટલાકે  આશીવાદર્  અને કપાૃ  ૫ણ 
આ૫વા ં જોઈએ અને તે કપાનાૃ  ૫મા ં તમણે ે ‘ઋતભરાં  પર્ ા’ નુ ં વરદાન આપ્યુ.ં 
િવવકશીલતાે , િવચારશીલતા, ઉચ્ચ કોિટના આદશ મા ં િન ઠા આ બધી જ ચીજોના 
સમન્વયનુ ં જ નામ છ
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િવવકશીલતાે  અથાતર્  ્ એ ઉદે્  યોને યાદ રાખવા કે  ઉદે્  યથી માનવ પર્ાણીને 
ભગવાને બના યુ ં છે. વગમાથીર્ ં  રાજા ભગીરથની કઠોર ત૫ યાર્ ારા  પર્કારે 
ગગાજીં  અવતયાર્ હતા ંઠીક એવી જ રીતે આ ઋતભરાં  પર્ ાનુ ં૫ણ અવતરણ થયુ ંહત ુ.ં 

ઋતભરાં  પર્ ાની ધારા, આઘ્યાિત્મક ધારા વગલોકથીર્  આવી, દવતાઓે  ારા તે જમીન 
૫ર લાવવામા ં આવી અને મન યોમાુ  ં તે વહવાે  લાગી. મન યોમાુ  ં જયારે ધારા 
પર્વાિહત થવા લાગી ત્યારે ઋતભરાં  પર્ ાનુ ંનામ પજૂા-ઉપાસના અને આઘ્યાિત્મકતાની 
ભાષામા ંઆ યુ ં – ગાયતર્ી િવ ા, બર્  િવ ા. મન યનીુ  પાસે શરીર અને મનની  
શિક્તઓ છે, તે શિક્તઓને વાસના દર્ારા ન ટ-ભર્ ટ કરવી ન જોઈએ. તનોે  સગર્હં  અને 
સચયં  કરવો જોઈએ. પોતાને ખદનુ ે શિક્તશાળી બનાવવા પર્ત્યકેે પર્યત્નશીલ રહવે ુ ં
જોઈએ, તે શિક્તઓને વડફીે  દવીે  ન જોઈએ. આંખ, નાક, વાણી, કાન, કામિન્દર્યે  િવગરે  
આ૫ણને દરુ ુ૫યોગ કરવા કે તનીે  શિકતને યથર્ કરવા મ યા ં નથી, ૫રતં  ુ તનોે  
સદુ૫યોગ માટે જ મ યા ં છે. જો આ૫ણે સમજી શકતા હોઈએ તો આ૫ણા જીવનનો 
૫ચાસ ટકાથી ૫ણ વધારે ભાગ આ૫ણી ઈિન્દર્યો ારા બકારે  થતો ચાલી જતો હોય છે, 

ના ારા આ૫ણે શિક્તિવિહન, િન તજે  થતા ચા યા જઈએ છીએ. ૫રતં  ુઆ બધુ ં
આ૫ણે બચાવી શકીએ છીએ. 

ઋતભરાં  પર્ ા આ૫ણને શીખવે છે કે ‘ હ ેમન યુ  ! તુ ંતારા અહકારમાં  ંડબીૂ  ન જઈશે.’ 
મોટા માણસ બનવાની ઈચ્છા, લાલચ અને લોલ૫ુતામા ંતુ ંતારા જીવનને બરબાદ ન 
જવા દે’ 

Top 

૯. કડિલનીુ ં  

કડિલનીુ ં  કવીે  હોય છે ? કડિલનીુ ં  અમે ક ણાને કહીએ છીએ. કડલીનીુ ં  અમે 
િવવકશીલતાને ે કહીએ છીએ. ક ણા તનેે કહવામાે  ંઆવે છે કે ના ારા બીજાના દઃખુ  
દદ  જોઈને માનવી રડી ૫ડે છે. િવવકે આ૫ણને એ બતાવે છે કે કોઈ ફસલોેં  કરવા 
માટે આ૫ણે ઠે  યિક્ત બનવુ ંજોઈએ. તનેે જ આ૫ણે કડિલનીુ ં  કહીએ છીએ કે  
માનવીની અંદર હલ-ચલ મચાવી દે છે, રોમાચં જગાડી દે છે, એક દદર્  પદાે  કરી દે છ
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ભગવાન જયારે કોઈ માનવના દયમા ંઆવે છે તો એક દદનાર્  ૫મા ંઆવે છે, 

ક ણાના ૫મા ંઆવે છે. ભગવાન માટીના બનલે નથી કે જડ નથી, તે ચતને  છે અને 
ચતનાને ુ ં કોઈ વ ૫ નથી હોઈ શકત ુ.ં કોઈ ચહરોે  નથી હોતો. બર્  ચતને  છે અને 
ચતને  માતર્ સવદનાં ે  હોઈ શકે છે. સવદનાં ે  કવીે  હોય છે ? િવવકશીલતાનાે  ૫મા ં કે 
ક ણાના ૫મા ંઆદશર્ જો આ૫ણી પાસે હશે અને તે ખરખરાે  વા તિવક ૫મા ંહોય તો 
તનીે  અંદર એવુ ં ચબકત્વું  હશે  માનવીની સહાનભિતુ ૂ , સમાજનુ ં સમથનર્  અને 
ભગવાનની સહાયતા આ તર્ણયે બાબતોને પોતાના તરફ આકિષર્ત કરી શકશે. એ 
તર્ણયે બાબતોને પોતાની તરફ ખચતીેં  જતી હોય છે. માનવીના અંતરગમાં  ંજયારે 
ક ણા  ઉદય પામે છે ત્યારે તે સતં બની જાય છે, ઋિષ બની જાય છે, િહન્દ તાનનાુ  
ઋિષ-મિનઓનોુ  ઈિતહાસ બરાબર આવો જ ર ો છે. 

કોઈની કડિલનીુ ં  જયારે જાગતૃ થાય છે ત્યારે તનીે  સાથે િરિ ઓ આવ ે છે, િસિ ઓ 
આવે છે અને ચમત્કારો આવે છે. ના ારા તે પોતાનુ ંભલુ ંકરે છે અને બીજાઓનુ ં
૫ણ િહત કરે છે. મારા ગરુુ આ યા અને તઓે મારી કડિલનીુ ં  જાગતૃ કરી ગયા. અમે  
કઈં  પર્ાપ્ત કરીએ છીએ તે ક ણાની પિતર્ૂ  માટે, િવવકશીલતાનીે  પિતર્ૂ  માટે ખચર્ કરી 
દઈએ છીએ. તનાે  બદલામા ંઅમને મળે છે અસીમ સતોષં , શાિતં  અને પર્સ તા, દઃખીુ  
અને પીડીત માનવી જયારે આંખોમા ંઆંસ ુભરીને આવે છે તો સાસાિરકં  દિ ટએૃ  તમને ે 
સહાયતા કરવાથી મનને અિત પર્સ તા થાય છે. શારીિરકથી લઈને માનિસક રીતે 
બીમાર યિક્તઓ સધીુ , દઃખીયારાુ , પીિડતો અને માનિસક ૫થી કમજોર યિક્તથી 
માડીનં ે ૫તનની ખાઈમા ંધકલાઈે  ગયલાે  યિક્તઓ કે ઓ િવકિતૃ  િનમ્ન તરનુ ંજીવન 
જીવતા હતા તઓમાે  ંઆજ સધીુ   ૫િરવતનર્  આ યુ ં છે, તઓને ે જોઈને અમને બહદે  
આનદં ખશીુ  પર્ાપ્ત થાય છે, નુ ંવણનર્  કરવુ ંસહલેુ ંનથી. આ છે કડિલનીનોુ ં  ચમત્કાર. 
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૧૦. ધાિમર્કતાનો અથર્ – કત યર્ ૫રાયણતા 

ધાિમર્કતાનો અથર્ થાય છે કત યર્ ૫રાયણતા અને કત યોનર્ ુ ંપાલન, કત યર્ , કમર્ અને 
ધમર્ લગભગ એક જ બાબત છે. મન યુ  અને ૫શમાુ  ંમાતર્ એટલો જ તફાવત છે ક
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કોઈ મયાદામાર્  ંબધાયલોં ે  નથી. 
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મન યનીુ  ઉ૫ર હજારો મયાદાઓર્  અને નૈિતક્તાના બધનોં  બાધવામાં  ંઆ યા છે અને 
અનકે જવાબદારીઓનો ભાર તનાે  ૫ર લાદવામા ં આ યો છે. જવાબદારીઓ અને 
કત યોનર્ ે પરાૂ  કરવા તે મન યનુ ુ ંકત યર્  છે. 

શરીર પર્ત્યે આ૫ણુ ં કત યર્  એ છે કે આ૫ણે શરીરને િનરોગી રાખીએ. મગજ પર્િત 
આ૫ણુ ંકત યર્  એ છે કે તઓને ે સદ્ ગણીુ  બનાવીએ. દશે , ધમર્, સમાજ અને સ કિતં ૃ  
પર્ત્યે આ૫ણુ ં કત યર્  છે કે તેઓને ઊંચા ઉઠાવવા માટે આગળ લાવવા, કે તઓનીે  
પર્ગિત માટે પરપરૂ ે ૂ ું ઘ્યાન રાખવામા ં  આવે. લોભ અને મોહના ભરડામાથી આ૫ણી 
જાતને છોડાવીને આ૫ણા જીવાત્માનો ઉ ાર કરવો એ ૫ણ આ૫ણ ુકત યર્  છે. 

ભગવાને આ૫ણને  ઉ યથીે   કામ માટે આ મન યુ  યોિનમા જન્મ આપ્યો છે,  
કામને પણૂર્ કરવા આ૫ણને સસારમાં  મોક યા છે, તે કાયનર્ ે સફળ કરવુ ંએ આ૫ણુ ં
૫િવતર્ કત યર્  છે. આ  બધાયંે કત યોનર્ ે જો આ૫ણે યોગ્ય રીતે પરાૂ  ંનહીં કરી શકીએ 
તો આ૫ણે ધાિમર્ક કવીે  રીતે કહવાઈે  શુ ં? 
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૧૧ આિ તકતાનો અથર્ છે – ઈ ર ૫ર િવ ાસ. 

આિ તકતાનો અથર્ છે ઈ ર ૫ર િવ ાસ. ભજન-કીતનર્  તો કટે -કટલાયે ે માણસો કરી લે 
છે. ૫રત ુઈ ર ૫ર િવ ાસ હોવાનો ખરો અથર્ એ છે કે સવતર્ર્   ઈ ર સમાયલોે  છે, 

તનાે  સબધમાં  ંએવી દર્િ ટ રાખવી જોઈએ કે તનોે  ન્યાય ૫ક્ષ, કમનર્ ુ ંફળ આ૫નાર ૫ક્ષ 
એટલો બધો સમથર્ છે કે નાથી કોઈ પોતાની રીતે પોતાનો બચાવ કરી શક્ત ુ ંનથી. 
ઈ ર સવ યાપીર્  છે, સવતર્ર્  છે, બધાને જએુ  જ છે, આ િવ ાસ જો આ૫ણામા ંદર્ઢ થઈ  
જશે તો આ૫ણા માટે પા૫ કમર્ કરવાનુ ંકયારયે  શક્ય નહીં થાય. આ૫ણે દરકે  થળે 
ભગવાનને જોઈશુ,ં અનભવીશુ ુ ંઅને સમજી  લઈશુ ંકે ઈ રની ન્યાયિપર્યતા, િન પક્ષાતા 
હમશાં ે  અખિડતં  જ  રહી છે. ઈ રથી આ૫ણે આ૫ણી જાતનો બચાવ નહીં કરી શકીએ.  
એટલા માટે આિ તકતા, ઈ ર િવ ાસી હોવાનુ ં૫હલેુ ંકત્યૃ  એ હોવુ ંજોઈએ કે આ૫ણને 
કમફળર્  ચોક્કસ મળવાનુ ંજ છે, એટલા  માટે ભગવાનથી આ૫ણે ડરતા રહીએ.  
ભગવાનથી ડરે છ
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નથી. આિ તકતા એ ચાિર યિન ઠા અને સમાજિન ઠાનુ ંમળૂ છે. આદમી એટલો ક૫ટી 
હોય છે કે  સરકારને ખોટી પાડે, કાયદા  કાનનનૂ ે તોડી પાડે ૫રતં  ુજો ઈ ર પર્ત્યનોે  
િવ ાસ તનાે   અંતઃકરણમા ંજમા થયો હશે તો તે આ બાબતોનુ ંબરાબર ઘ્યાન રાખશે. 
વી રીતે હાથીની ઉ૫ર અંકશુ  લાગલોે  રહ ે છે, ઠીક તવીે  જ રીતે જો માનવી ઉ૫ર 

આિ તકતાનો અંકશુ  લાગશે તો તે અંકશુ  ઈમાનદાર બનવા માટે, સારા બનવા માટે 
આ૫ણને પર્રણાે  અને પર્કાશ આ૫ણો રહશેે. 

 ઈ રની ઉપાસનાનો અથર્ છે – વા ઈ ર મહાન છે તવાે  જ મહાન આ૫ણે 
બનીએ અને તવાે  પર્યત્નો કરવામા ંઆવે. આ૫ણે આ૫ણી જાતને ઈ રમા ંસમિપર્ત 
કરી દઈએ. આ િવરાટ િવ  ઈ રનુ ંએક ૫ છે અને આ૫ણે તનીે  સવાે  કરીએ, 

સહાયતા  કરીએ અને આ િવ  ઉ ાનના ંસવધનં ર્  માટે આ૫ણે પર્યત્ન કરતા રહીએ, 

કારણ કે દરકે  જગ્યાએ ઈ ર સમાયલોે  છે. સવર્તર્ ઈ ર િબરાજમાન છે તવીે  ભાવના 
રાખવાથી  ‘આત્મવત ્સવભતષર્ ૂ ે ’ુ ની ભાવના ંમનમા ંપદાે  થાય છે. આને જ આિ તકતા 
કહવાયે  છે. 
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૧૨ પર્ખર યિક્તત્વ ાથી બને છે 

ા અથાતર્  ્ િસ ાતોં  અને આદશ  પર્ત્યે અને અગાધ િવ ાસ. આદમી જો આદશ ની 
બાબતમા ંમજબતુ થાય તો તને  ં યિક્તત્વ એવુ ંપર્ભાવશાળી બની જાય છે કે નાથી 
દવતાઓે  સ ાુ  ૫ણ તનાે  િનયતર્ણમાં  ં આવી જાય છે. િવવકાનદે ં  ી રામક ણૃ  
૫રમહસનીં   શિક્ત મળવીે  શક્યા, કારણ કે તઓે વયનંે પર્ખર બનાવી શક્યા  હતા. 
િભખારી માગે તો તનેે દસ કે વીસ પૈસા જ પર્ાપ્ત થાય છે. ૫રતં  ુ િકંમત ચકવનારનૂ ે, 
ઠે  યિકતત્વવાળાઓને િસ  પરષોનાુ ુ  આશીવાદર્  પર્ાપ્ત થતા હોય છે. 

જો આ૫ કોઈ આશીવાદનીર્  કામના, દવીે  દવતાઓનીે  કામના કરતા હોય તો હુ ં
આ૫ણનુ ંકહુ ં  ંકે આ૫ આ૫ના યિક્તત્વને િવકિસત કરો કે નાથી આ૫ ધન્ય થઈ 
શકો. દૈવી કપાૃ  માતર્ એના જ આધાર ૫ર મળી શકે છે અને તનેુ ંમાઘ્યમ છે ા. 
ા માટીમાથીં  ૫ણ ગરુુ બનાવી શકે છે. ૫થ્થરને ૫ણ દવતાે  બનાવી દે છ
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એકલ યના દર્ોણાચાયર્ માટીના ૫મા ં રહીને તને ે ધન યિવ ાુ  શીખવતા હતા. 
રામક ણનીૃ  કાલી માતા ભક્તના હાથથી ભોજન કરતી હતી અને એ જ કાલીની સામે 
જઈને િવવકાનદે ં  નોકરી અને પૈસાને ભલીનૂ ે શિક્ત અને ભિક્ત માગવા લાગ્યા હતા. 
આ૫ જયાથીં  ઈચ્છો ત્યાથીં  મિતર્ૂ  ખરીદી લાવો, ૫રતં  ુમિતર્માૂ  ંપર્ાણ તો ાથી જ આવે 
છે. અમે દવતાઓને ુ ંઅ૫માન નથી  કરી ર ા. અમે ખદુ ૫ણ પાચં ગાયતર્ી માતાઓની 
મિતર્ૂ ઓ થાિપત કરી છે, ૫રતં  ુ૫થ્થરમાથીં  અમે અતટૂ અને અગાધ ાથી ઈ ર  
પદાે  કય  છે. મીરાના િગરધર ગોપાલ ચમત્કારી હતા. ઝરનોે  પ્યાલો તણેે ખદુ પી 
લીધો અને ભક્તને જીવન આપ્યુ.ં મિતર્માૂ  ંચમત્કાર યિક્તની ાથી આવે છે.  ા 
જ આદમીની અંદરથી જ ઈ ર પેદા કરી શકે છે. 

ાન ુ ં આરો૫ણ કરવાથી આ૫ણુ ં યિક્તત્વ સાચા અથમાર્  ં ઉદય પામે છે. હુ ં
અંધ ાની વાત નથી કરતો. આ અંધ ાએ તો દશને ે ન ટ કરી દીધો છે. ાનો 
અથર્ છે કે આદશ  પર્ત્યનીે  િન ઠા, ઘ્ધાને લીધે પર્ત્યક્ષ નકસાનુ  દખાયે  તમે છતા ં૫ણ 
આ થા, િવ ાસ અને આદશ થી િવચિલત ન થવુ.ં ામા ંમસીબતોુ  સહન કરવી ૫ડે છે 
અને િસ ાતોનં ં ુસરક્ષણં  કરવા હમશાં ે  તૈયાર રહવે ુ ં૫ડે છે. 

Top 

૧૩. દવત્વે  એટલે ગણુ, કમર્ અને વભાવ 

દવતાે  આપે તો છે જ, તમાે  ંકોઈ જ સદહં ે  નથી. જો તઓે કઈં  આ૫તા ન હોત તો 
તમને ુ ં નામ દવતાે  રાખવામા ં ન આ યુ ં હોત. દવતાનોે  અથર્ થાય છે દનારે …. 

આ૫નાર. આ૫નારની પાસે જો કઈં  માગવાવાળો કઈકં  માગી લે તો તે કોઈ 
આ યજનકર્  બાબત નથી. ૫રતં  ુએનો િવચાર કરવો ૫ડશે કે દવતાઓે  આ૫ણને આપ ે
છે શુ ં? દવતાે  એ ચીજ આ૫ણને આપે છે  ચીજ તમનીે  પાસે છે. ની પાસે  ચીજ 
હશે તે ચીજ તો બીજાને આપી શકાશ.ે દવતાઓનીે  પાસે એક જ ચીજ છે અને તે છે 
દવત્વે . દવત્વે  એટલે ગણુ, કમર્ અને વભાવ એ તર્ણયનીે  ઠતાે . આટલુ ંઆપ્યા ૫છી 
દવતાઓે  િનિ ંત થઈ જાય છે, િનવ ૃ  થઈ જાય છે અને તઓે કહ ેછે કે  વ ત ુઅમે 
આ૫ણે આપી શકતા હતા તે વ ત ુઅમે તમોને આપી દીધી. હવે તમારંુ કામ છે ક
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ચીજને આ૫ જયા ંયોગ્ય સમજો ત્યા ં ઉ૫યોગ કરો અને તનાે  ઉ૫યોગના આધાર ૫ર 
એવાજ પર્કારની સફળતાઓ પર્ાપ્ત કરતા રહો. 

દિનયામાુ  ંસફળતા એક ચીજના બદલામા ંજ પર્ાપ્ત થાય છે અને તે ચીજ છે ઠે  
યિક્તત્વ. તનાે  અભાવ માતર્થી કોઈ જ ચીજ પર્ાપ્ત થઈ શક્તી નથી. જો કોઈએ 
પોતાની ક૫ટ કરવાની કશળતાથીુ  હલકા પર્કારના યિક્તત્વનો ૫િરચય આપીને, 
પોતાની યોગ્યતાને બહાર લા યા િવના જ, પોતાને ચમકીલા તજ વીે  બના યા િવના જ 
, ૫િર મ ન કરીએ, ગણુ, કમર્ અને વભાવના ંપર્ખરતા અિણશ તાુ  ન લાવીને કોઈ 
વ ત ુમળવીે  લીધી હશે, તો તે વ ત ુતનીે  પાસે વધારે િદવસ રહી શકશે નહીં. શરીરમા ં
જો ૫ચાવવાની  તાકાત ન હોય તો  વ ત ુઆ૫ણે ખાઈ લીધી છે તે વ ત ુઆ૫ણને 
હરાને  કરશે. 

જો સ ગણનોુ  અભાવ હશે તો મ મ આ૫ની પાસે દોલત આવતી જશે તમે તમે 
આ૫ની અંદર દોષ-દગણોુ ુર્  વધતા ંજશે, યસનો વધતા ંજશે અને અહકારં  તમારી ૫ર 
આકર્મણ કરી આપની િજંદગીને બરબાદ કરી દશે ે. 

દવતાે  શુ ંઆપે છે ? દવતાઓે  ૫ચાવવાની શિક્ત આપે છે.  દન્યવીુ  ભૌિતક સ૫ંિ  
અથવા ખશીનીુ  ચીજ વ તઓુ આ૫ માગો છો તે બધીયે ચીજવ તઓનુ ે ૫ચાવવા માટે 
આ૫ણામા ં િવશષતાે  હોવી જોઈએ. તનેે જ કહવાયે  છે દવત્વે . જો દવત્વે   પર્ાપ્ત થઈ 
જાય, તો આ૫ દિનયાનીુ  દરકે ે દરકે  ચીજ વડે અને થોડામા ંથોડા સાધનો વડે ૫ણ 
ફાયદો પર્ાપ્ત કરી શકો છો. કદાચ એ વ તઓુ આ૫ની પાસે ન ૫ણ હોય તમે છતા ં
૫ણ કામ  સરળતાથી ચાલી શકે છે. વધારે વ તઓુ આ૫ની પાસે હોય તો તે સારી 
વાત છે, ૫રતં  ુતનોે  અભાવ હોય તો ૫ણ તનાથીે  કઈં  ખાસ ફરક ૫ડતો નથી. 

Top 

૧૪. દૈવીશિક્તઓનુ ંવરદાન 

નદીની મ જ દૈવીશિક્તઓ ૫ણ આ૫ણને આશીવાદર્  આ૫તી જ રહ ેછે. ૫રતં  ુતનોે  
લાભ દરકે  જણ ઊઠાવી શક્તા નથી આ૫ એવી ભલૂ કદાિપ ના કરશો ક
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  કઈં  માગશો, તે આ૫ને મળી જ જશે.  નાિળયરે ચઢાવી દશે ે તને ંબધુ ંમળી જશે, 
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અિગયારસો જ૫ કરી દશોે  તો બધુ ંપર્ાપ્ત થઈ જ જશે. પજૂા-પાઠ માતર્ કરી દશોે  તો 
તનાથીે  લાભ મળી જ જશે. એવુ ંમાનવુ ંભલભરલૂ ે ુ ંછે. આ પર્કારે કરગરવાથી કે ૫છી 
ભગવાનને ૫ટાવી લવાથીે  આ૫ દવતાઓનાે  આશીવાદનોર્  લાભ મળવીે  શકતા નથી. 
ક૫ડાનીં  અને શરીરની મ િકર્યાઓ જ રી છે. જો આ૫ની પાસે સામાન હોય તો જ 
આ૫ ચાકનોૂ  ઉ૫યોગ કરી શકશો. ૫રતં  ુકમનર્ ે આ૫ ચાકૂ વડે કવીે  રીતે કાપી શકશો ? 

એટલા માટે માતર્ ભૌિતક િકર્યાઓ ખબૂ ઓ  ંકામ િસ  કરે છે.  કમકાડર્ ં  આ૫ કરો 
છો,  જ૫-ત૫ની િકર્યાઓ આ૫ કરો છો, તે છે તો ખબૂ જ મહત્વપણૂર્ અને જ રી, ૫રતં  ુ
એનાથી આ૫ એવુ ંન માની લશોે  કે માતર્ જપ કરવાથી કે ૫છી ભખ્યાૂ  રહવાથીે  કે 
ઉ૫વાસ કરવાથી તમને વધારે મોટો ફાયદો મળી જ જશે. તનાે  માટે આ૫ને આ૫ની 
મનઃિ થિતને ચોક્ક્સ બદલવી જ ૫ડશે. આપે જોયુ ંહશે કે લ જયારે ખીલે છે ત્યારે 
કટલાે  ભર્મરો તનીે  ઉ૫ર આવીને બસીે  જાય છે. કટલાે  ં૫તિગયાં  અને મધ-માખીઓના 
ટોળા ંતનીે  આસપાસ ધમતાૂ  ંજોવા મળે છે. આ બધા ંક્યારે આવે છે ? જયારે લ ખીલે 
ત્યારે. લની મ જ જો આ૫ ૫ણ જીવનને ખીલવી શકો, આ૫ની પાતર્તાનો િવકાસ 
કરી શકો, આ૫ની મનઃિ થિતને બદલી શકો તો અમે િવ ાસપવકૂ ર્  કહી શકીએ છીએ 
અને આ૫ને િવ ાસ આપીએ છીએ કે દવતાઓનાે  આશીવાદર્  આ૫ને અવ ય પર્ાપ્ત 
થશે જ. આ૫ને ગરઓનાુ ુ  આશીવાદર્ , અમારા આશીવાદર્  મળશે અને બીજા ગરઓુ ુ  ૫ણ 
આ૫ની પાસે આવશે અને તમારી જ િરયાતોની પિ ટુ  કરશે. 

 પાતર્તાની ૫રખ દરકે  થળે થાય છે. આ૫ એવા ખ્યાલમા ં ન ભટકશો કે 
બાધાઓ રાખશો, દડવતં  કરશો, ભગવાન સામે ઝોળી ફલાવીને ે ઊભા રહશેે, આજીજી 
કરશો તો આ૫ને દવતાઓે  બધી જ વ તઓુ આપી દશે ે. આ૫ણે માનીએ કે આ૫ણી 
પાતર્તાને જોયા િવના ફક્ત આ૫ણા િવિવધ કાય થી જ પર્સ  થઈને દવતાે  આ૫ણને 
બધુ ંજ આપી દશે ે, એવુ ંકયારયે  થઈ શકે નહીં. 

દૈવી આશીર્વાદ માટનીે  શરત 

સામાન્ય રીતે લોકો એવુ ંમાનતા હોય છે કે દવતાઓનીે  ખશામતુ  કરીને તમનીે  પાસે 
કઈં  મળવીે  લઈ આ૫ણે આ૫ણો ફાયદો કરી લઈશુ.ં આ૫ણે માનીએ છીએ કે અઘ્યાત્મ 
એનુ ંજ નામ છે. ૫રતં  ુલોકોનો આ ખ્યાલ ત ન ખોટો છ
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છે જ. અમે એવુ ંનથી કહતાે  કે આશીવાદર્  નથી મળતા, ૫રતં  ુકોઈ શરત વગર જ તે 
આ૫ણને પર્ાપ્ત થઈ  જતા નથી. કપાતર્ોનુ ે દવતાનાે  આશીવાદર્  નથી મળતા. તનાે   
માટે સૌથી પર્થમ આ૫ણે પાતર્તા િસ  કરી બતાવવાની હોય છે, એમાથીં  પાર ઉતયાર્ 
૫છી જ એવુ ંબની શકે છે કે દવતાે   કોઈ મદદ કરે અને કોઈ ભક્ત કે સાધકને લાભ 
૫હ ચાડવામા ં મદદગાર બની શકે. આપે ૫ણ આ િવચાર કરીને ચાલવુ ંજોઈએ. આપે 
દૈવી આશીવાદનીર્  આશા તો રાખવી જોઈએ, ગરજીનાુ ુ   આશીવાદનીર્  આશા તો રાખવી 
જોઈએ, ગાયતર્ી માતાની કપાનીૃ   તો આશા રાખવી જોઈએ, ૫રતં  ુતે આશાઓની સાથે 
સાથે એક  શરત ૫ણ જોડાયલીે  છે, તે શરતને આપે ભલીૂ  જવી જોઈએ નહીં, એ શરત 
એ છે કે જો આ૫ આ૫ની પાતર્તા સાિબત નહીં કરી શકો તો ૫છી આ૫ને િનરાશ જ 
થવુ ં૫ડશે. કપાતર્ોનુ ે ૫ણ દવતાઓનીે  કપાૃ  અને આશીવાદર્  પર્ાપ્ત થાય છે એવો ખ્યાલ  
ભર્ામક છે. દવતાઓે  ખબૂ જ હ િશયાર હોય છે, મતંર્ ૫ણ ઘણા જ હ િશયાર હોય છે. 
આ૫ કમકાડર્ ં  કરો ત ેસારી વાત છે, ૫રતં  ુશુ ંમાતર્ આ૫ના કમકાડથીર્ ં  જ દવતાે  પર્સ  
થઈ જાય છે ? તઓે તો કમકાડનીર્ ં  પાછળ પાયલીે  સાધકની ભાવાઓને  જએુ  છે એન 
જો ભાવના સાચી હશે તો આ૫ને ચોકકસ એવ ંફળ મળશે કે  આ૫ ઈચ્છો છો. 

આ૫ને ખદનીુ  મનઃિ થિતને, પોતાના િચંતનને, પોતાની િવચારણાઓને, પોતાની ાને, 
પોતાના દર્િ ટકોણને ૫ણ બદલવો ૫ડશે. જો આ૫ એમ કરી શકશો તો ચોક્ક્સથી 
સમજ્જો કે બહારની સહાયતાઓ ૫ણ આ૫ને જ રથી મળશે જ. 

Top 

૧૫. પજાનોૂ  પર્સાદ 

પજૂા શા માટે કરવામા ંઆવે છે ? પજાનોૂ  અથર્ એક જ છે. તે છે માનવીય ગણોનોુ  
િવકાસ, માનવીય કમનોર્  િવકાસ, માનવીય વભાવનો િવકાસ. આ૫ એવુ ંસમજીને માતર્ 
ભલૂ જ  કરી ર ા છો કે પજાનાૂ  આધારે આ૫ણને આ વ ત ુમળશે, ત ેવ ત ુમળશે એ 
બધી અણસમજ છે. ખરખરે , તો પજાનાૂ  આધારે  ક ણા મળે છે, સજ્જનતા મળે છે, 

ઈમાનદારી પર્ાપ્ત થાય છે. યિકતને ઉચ્ચ પર્કારનોદિ ટકોણૃ  પર્ાપ્ત થાય છે. જો આપે 
ખોટી અને ઢ ગી પજૂા કરી હશે તો આ૫ ભટકી જશો. પજૂા આ૫ણે એવા પર્કારની જ 
કરવી જોઈએ ક
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છે, તે આ૫ણને ૫ણ મળી શકે. આ૫ણા ગણોનોુ  િવકાસ, કમનોર્  િવકાસ, ચાિર યનો 
િવકાસ અને ભાવનાઓનો િવકાસ થવો જોઈએ. દવત્વે  એને કહવામાે  ંઆવે છે. દવત્વે  
જો આ૫ની પાસે આવી જશે. 

તો સફળતાનો આવશે જ. િહન્દ તાનાુ  ઈિતહાસ તરફ દર્િ ટકોણ કરો, તનાે   પાનાઓં 
ઉ૫ર  ચમકીંલા-શિક્તશાળી પાતર્ો જોવા મળે છે તે માતર્ પોતાના યોગ્યતાના આધારે 
જ નહીં, ૫રતં  ુ પોતાની  િવશષતાઓને ે કારણે જ મહાન બની શક્યા છે. મહામના 
માલિવયાજીનુ ંઉદાહરણ આપે સાભ યં ં ુ છે ? તઓે કટલાે  શાનદાર  તજ વીે  યિક્ત 
હતા. તમનીે  ઉ૫ર દવતાઓનાે  આશીવાદનીર્  કપાૃ   વરસી હતી અને નાના માણસમાથીં  
તઓે મહાન બની ગયા હતા. 

િમતર્ો, ભગવાન જયારે પર્સ  થાય છે ત્યારે તે આ૫ણને એવી ચીજ નથી આ૫તા કે  
ચીજ આ૫ણે માગીએ છીએ. તો ૫છી કઈ વ ત ુઆપે છે ? ભગવન એવી ચીજ આપે છે 
કે થી મન યુ  પોતાની શિક્તના આધારે આગળ વધે છે અને  ચારયે  બાજથીુ  તનેે 
સફળતા પર્ાપ્ત થતી ચાલે છે. પર્ત્યકે મહાપરષોનુ ુ ે આ૫ જોતા જાઓ, દિનયાનાુ  ૫ડદા 
૫ર એક ૫ણ મહાન યિક્ત  એવો પદાે  થયો નથી કે ને દૈવી સહયોગ પર્ાપ્ત થયો ન 
હોય. તમનીે  દવભિક્તને ે જ હુ ંમાનુ ં  ં કે ઓ પોતાના ગણોનાુ  આકષણનર્ ે આધારે 
દવતાઓને ે પોતાની તરફ ખચવામાેં  ંસમથર્ થયા છે. આ૫ની ભાષામા ંજો હ ુકહુ ંતો 
એટલુ ંજ કે દવતાઓે  જયારે પર્સ  થાય છે, ત્યારે આદમીને દવત્વનાે  ગણુ આપે છે, 

દવત્વનાે  ંકમ  આપે છે, દવત્વને ુ ં િચંતન આપે છે અને દવત્વનોે  વભાવ આપે છે. આ 
વાત મેં આ૫ની સમજણની કરી છે. 

અમારી ૫િરભાષા આનાથી જદાુ  પર્કારની છે. હુ ંએમ કહી શકંુ  ં કે આદમી પોતાના 
દવત્વનાે  ગણોનુ ે આધારે દવતાઓને ે મજબરૂ કરી દે છે, દવતાઓે  ૫ર દબાણ લાવી દે 
છે, તમને ે િવવશ કરી દે છે અને કહ ેછે, કે હ ેદવતાઓે  ! આપ ેઅમારી સહાયતા કરવી 
જ ૫ડશે. ભક્ત એટલો શિક્તશાળી હોય છે  ભગવાન ઉ૫ર ૫ર દબાણ લાવે છે અને 
એવુ ંકહ ેછે કે અમારો અિધકાર છે. આ૫ અમારી  સહાયતા શા માટે નથી કરતા ? તે 
ભગવાન સામે લડવા માટે  તૈયાર થઈ જાય છે ક
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૧૬. િચંતનની ભર્ ટતા 

આ  માનવી પોતાની સભ્યતા એકજ બાબતને માનવા લાગ્યો છે. તને ં નામ છે 
િચંતનભર્ ટતા. તનીે  પાસે ચીજ વ તઓનોુ  અભાવ નથી. માણસની પાસે જ રીયાત 
કરતા ં૫ણ વધારે ચીજો છે. મને એમ લાગે છે કે માનવી તનેે ભોગવી ૫ણ શકશે કે 
નહીં,. તનેે ખાઈ શકશે કે ૫ચાવી શકશે કે નહીં. માનવીની દર્િ ટ ભર્ ટ થઈ જવાને 
કારણે આટલી બધી યાપક વ તઓુ તનીે  પાસે હોવા છતા ંએવુ ંલાગે છે કે પોતાની 
પાસે ખબૂ જ ઓછી વ તઓુ છે. તનેે એવુ ંલાગે છે કે ગરીબીએ તનાે  ૫ર આકર્મણ કયુર્ 
છે. તનીે  દર્િ ટ માતર્ને કારણે જ ૫િરિ થિતઓ, દિરદર્તા અને મસીબતોએુ  તનાે  ૫ર 
આકર્મણ કયુર્ છે. મોટા ભાગના દરકે ે દરકે  યિક્તની, દરકે ે દરકે  સમાજની અને સમગર્ 
િવ ની દર્િ ટ ભર્ ટ થતી જઈ રહી છે અને માનવી દ ટુ  બની જઈ ર ો છે. દ ટોનુ ે 
૫કડવા જોઈએ, રોકવા જોઈએ અને દડં  આ૫વો જોઈએ. મચ્છરોને મારવામા ંઆવે 
૫રતં  ુતે ૫હલાે  ંઆ૫ણે ગદકીનીં  સાથે લડવુ ંજોઈએ તનેે દરૂ  કરવી જોઈએ કે ને 
કારણે મચ્છરો પદાે  થાય છે. આ૫ણે મચ્છર કે માખીઓને અટકાવી શક્તા નથી તો 
૫છી મ કલીઓુ ે  સામે કવીે  રીતે લડી શકીશુ ં? સમ યાઓ માનવીના મિલન અને સડલાે  
મગજમા ંઅને મનમા ંપદાે  થતી હોય છે. 

પૈસાવાળા મોટી મોટી યોજનાઓ બનાવે છે કે અમે ગહઉધોગોૃ  િવકિસત કરીશુ,ં નહરોે  
ખોદાવીશુ,ં બધં બધાવીશં ં,ુ એ બધી સારી વાત છે. માનવીને સાક્ષર બનાવીશુ ંઅને 
માલદાર બનાવી દઈશુ.ં કોઈ કહ ે છે કે માનવીને ૫હલવાને  બનાવી દઈશુ.ં ૫રતં  ુ
આટલુ ંબધુ ંકરી નાખ્યા ૫છી શુ ંથશે ? જરા, િવ લષણે  ‘પો ટમોટમર્ ’ કરીને જઓુ  કે 
આટલુ ંબધુ ંકરી નાખ્યા ૫છી ૫ણ જો િવચારોની, દર્િ ટની ભર્ ટતા યથાવત રહશેે તો 
૫છી તે શુ ં કરશે? તનાથીે  તે ખદુ જલે છે અને બીજાઓને ૫ણ એ હરાને  કરે છે. 
દીવાસળી પોતાને સળગાવીને ખત્મ કરી નાખે છે અને સાથે સાથે બીજાને ૫ણ 
સળગાવી દે છે. આજની આ૫ણી િજંદગી ૫ણ આ રીતે સળગી રહી છે અને બીજાઓને 
૫ણ સળગાવી રહી છ
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આપે લગ્ન કરી લીધા ંતથીે  ૫ત્ની ઘરમા ંઆવી ગળ છે. હા તે સારી વાત છે, હવે શુ ં
કરશો ? આ૫ શુ ંતનેે સળગાવી દશોે  ? ના સાહબે, ના, અમારી ૫ત્ની તો ખબૂ જ સદરું  
છે. એટલા માટે કહીએ છીએ કે લઝડી ખબૂ સારી છે તનેે આ૫ િદવાસળીથી ખત્મ કમે  
નથી કરી દતાે  ? માનવી આ   દરકે ે દરકે  વ તનેુ સળગાવી ર ો છે. દશને ે બાળી 
રહયો છે, બાળકોને સળગાવી ર ો છે. િમતર્ો, આ  આખોયે સમાજ  રીતે ભર્ ટ િચંતન 
અને દ ટુ  આચરણ કરતો ચાલી ર ો છે તે બધાનુ ંમળૂ શોધવુ ંહોય તો તનેે માટે એક 
જ જગ્યા છે. તે છે માનવીની િવચારણાની અને ઠે  બનાવવાવાળી શૈલી , રીતભાત, 

િવ ા કે ને િચંતનના નામથી ઓળખવામા ં આવે છે. સોકર્િટસે ે પોતાના સમય 
દરમ્યાન સમાજને એક જ િદશા આ૫વાનુ ંશ  કરી દીધુ ંહત ુ.ં નુ ંનામ હત ુ ં િચંતન 
દર્િ ટ, માતર્ િવચાર નહીં, િવચારો તો ઘણી ભર્ ટ ચો૫ડીઓમા ંતથા અખબારોમા ં૫ણ 
છપાતા રહ ેછે. તનીે  વાત હુ ંઆ૫ને નથી કહતોે . હુ ંઆ૫ને િચંતનની વાત કરંુ .ં 

સોકર્િટસનીે  દર્િ ટ અને િચંતન  િદવસે પદાે  થવા લાગ્યુ ં તે િદવસથી િવ ાથીર્ને 
િવ ાભ્યાસનો માગર્ મળી ગયો. હકમુ  આપી દવામાે  ંઆ યો કે આ માનવી ડાકૂ છે. 
આવા માનવીને ઝરે  પીવડાવી દવામાે  ંઆવે. દાશિનકર્  દિનયાનુ ે ઉલટાવી-૫લટાવી 
નાખે છે. ઈસા સતં હતા એમ નહીં, ઈસા દાશિનકર્  હતા. તમણે ે પોતાના સમયને બદલી 
નાખનાર િચંતન બધાને આપ્યુ ંહત ુ.ં િચંતન તનેે કહવાયે  કે  માનવીની અંદરથી પશર્ 
કરી જાય. આત્માને પશીર્ જાય અને દયને હચમચાવી જાય. અંતરગનં ે પશનારર્  
િચંતન જયારે ૫ણ આવે છે ત્યરે ગજબ થઈ જાય છે. લખકોે , કિવઓ ૫ણ ઢગલાબધં 
છે, માલદાર લોકો ૫ણ ઘણા જ છે, ૫રતં  ુજયારે જયારે દાશિનકર્  પદાે  થયા છે ત્યરે ખબૂ 
જ મજા આવી ગઈ છે. દાશિનકર્ ે ગજબ કરી નાખ્યુ ં છે, તણેે આખાયે સમાજને 
હચમચાવી વલોવી નાખ્યો છે. 

Top 

૧૭. અઘ્યાત્મ િવ ાન છે કે અંધિવ ાસ : 

જો આ૫નુ ંમન એ જાણવા માગત ુ ંહોય કે અઘ્યાત્મક િવ ાન છે કે અંધિવ ાસ તો 
૫છી એ વાતનુ ંઆ૫ણે ઘ્યાન રાખવુ ંજોઈએ કે અઘ્યાત્મકની સાચી રીતે અને સાચો 
માગર્ કયો છ
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ે ? તનોે  સાચો ર તો ખબર નથી તનાથીે  આ૫ બકાબે  ૂબની જાઓ છો અને 
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૫રશાને  થઈ જાઓ છો. આ૫ માતર્ પજૂા પાઠ કરો છો અથાતર્  ્કમકાડર્ ં  કરો છો, ૫રતં  ુ
કમકાડનીર્ ં  સાથે સાથે જીવનને ઠે  બનાવવુ ંજોઈએ અને શાનદાર બનાવવુ ંજોઈએ, 

૫રંત ુએ બાબત તરફ દલ યુ ર્  સવવામાે  ંઆવે છે. તનાે  માટે કોઈ પર્યત્ન કરવામા ંનથી 
આવતો. આ૫ સાચા મનથી પર્યત્ન કરો અને ૫છી જઓુ  કે ભગવાન આ૫ની સહાયતા 
કરે છે કે નહીં ? ભગવાન ખોટો છે કે ખરો ? ભગવાન સાચો જ છે. અને તે કવોે  છે ? શુ ં
તનેે આપે જોયો છે ? ભગવાનને અમે પર્િતછાયાના ૫મા ંઅને પર્િતઘ્વિનના ૫મા ં
જોયો છે. અરીસામા ંઆ૫ વો આ૫નો ચહરોે  જઓુ  છો, ભગવાન બરાબર તવોે  જ હોય 
છે. ભગવાનને અમે જોયો છે, તે બરાબર આ૫ણા વો જ હોય છે. વા આ૫ણે છીએ 
તવોે  જ ત ે છે, આ૫ણા વુ ંઈમાન, આ૫ણા વુ ંજ મન, આ૫ણા વી જ બિુ  અને 
આ૫ણા વો જ તનોે  પ્યાર હોય છે. આ૫ણા ભગવાનનુ ં ૫ બરાબર આ૫ણા વુ ં
હોય છે. ઘમ્મટમાુ  ં વો અવાજ કાઢવામા ંઆવે છે તવોે  જ અવાજ આ૫ણને પાછો 
સભળાયં  છે. આ૫ અવાજ કરો છો, બમૂ પાડો છો, કે ભગવાનજી લાવો, તમારી પાસે  
કઈં  છે તે અમારે હવાલે કરી દો. ભગવાન ૫ણ સામથીે  અવાજ આપે છે કે લાવો 
તમારી પાસે શુ ંછે ?  હોય તે અમારે હવાલે કરી દો. 

આ૫ કહશોે  કે અમે તો આ૫નારા નથી. ત્યારે ભગવાન ૫ણ એવુ ંજ કહશેે કે હુ ં૫ણ 
આ૫વાવાળો નથી. બનંે વચ્ચે જીદ થાય છે. રામ અને ભરત વચ્ચે રાજગાદીની 
બાબતમા ંલડાઈ થઈ હતી. રામ કહતાે  હતા કે અમારો ભાઈ ભરત ગાદી ૫ર બસશે ે 
અને ભરતજી કહતાે  હતા કે રાજગાદી ૫ર તો અમારા પજયૂ  ભાઈ ીરામ જ બસશે ે. 

અમો અને અમારા ભગવાનની વચ્ચે પ્યારની વાતો થઈ છે અને લડાઈની વાતો ૫ણ 
થઈ છે. લડાઈ માતર્ એ બાબતે જ થઈ છે ભગવાને ક ુ ંકે અમારી પાસે  કઈં  છે ત ે
તુ ં લઈ લે. અમે તમને ે એવુ ં ક ુ ં છે કે અમે આ૫વાનો પર્યત્ન કરી ર ા છીએ. 
ભગવાનને અમે કયારયે  એવુ ંક ુ ંનથી કે આપ અમને આ ચીજ આપો કે ત ેચીજ 
આપો કે અમારે આની ખોટ છે. અમે ન તો િભખારી છીએ અને ન તો દીન અને દબળુ ર્  
છીએ. અમે બર્ા ણ છીએ અને ત૫ વી છીએ. અમે શિક્તશાળી છીએ અને એથી જ તો 
ભગવાનને અમે ક ુ ંક
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ે આ૫ને જો કઈં  જોઈએ તો માગી લો. ભગવાને ક ુ ંકમે  જ રત  
ન હોય ? સમાજ માટે અને દશે  માટે કમે  જ રત ન ૫ડે ? દિનયામાુ  ં  હાહાકાર મચી 
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ગયો છે તનાે  માટે તારા ંહાડકાનીં   તારા ત૫ની જ ર છે. અમે ક ુ ંહ ેપર્ભ ુ ! લો, આ 
દિધચીનુ ંબધયંુે તમોને સમપણર્  છે અને તે આ૫ની સામે જ છે. 

૧૮. અઘ્યાિત્મકતાનો લાભ 

આઘ્યાિત્મકતાનો અથર્ થાય છે વાવલબનં , પોતાની જાતને ઓળખવી અને આત્મબોધ 
થવો તે. “આત્માડવારે ાત ય” પોતાની જાતને ઓળખવી. પોતાની જાતને ન 
ઓળખવાથી આ૫ણે મ તમે ભટકીએ છીએ. કટલીે  સારી આશાઓ અને 
શભકામનાઓનુ ે પણૂર્ કરવા માટે તથા દઃખોનુ ુ ંકારણ શોધવા માટે આ૫ણે બહાર ફરતા 
હોઈએ છીએ. આ૫ણે જાણતા નથી કે આ૫ણી મનઃિ થિતના કારણે જ આ૫ણી આવી 
૫િરિ થિત ઉત્પ  થઈ છે. જો આ૫ણે આવુ ંજાણી શકીએ તો ૫છી આ૫ણે પોતાની 
જાતને સધારવાનોુ  પર્યત્ન કરી શકીએ. વગર્ અને નકર્ આ૫ણી  અંદર પાઈને બઠાે  ં
છે. આ૫ણી અંદર જ આ૫ણે વગર્ને દબાવી રાખ્યુ ંછે. આ૫ણી અંદર જ આ૫ણે નકનર્ ે 
૫ણ દબાવી રાખ્યુ ં  છે. આ૫ણી મનઃિ થિતના આધાર ૫ર જ ૫િરિ થિતઓ પદાે  થઈ 
હોય છે. ક તરીૂ -હરણ ચારયે  બાજુ સગધનીુ ં  શોધ કરવા માટે ભટક્યા કરે છે. ૫રતં  ુ
જયારે તને ે ખબર ૫ડે છે કે આ સગધુ ં  તો તનીે  પોતાની નાિભમા ંજ છે ત્યારે તે 
ભટકવાનુ ંછોડીને પોતાની અંદર શોધવા લાગે છે. લ જયારે ખીલે છે ત્યારે ભર્મરો 
આવે છે, પતિગયાં  અને મધમાખીઓ આવે છે. વાદળા ંજયારે વરસે છે ત્યારે આ૫ણા 
આંગણામા ં ટલુ ંમોટંુ પાતર્ સીધુ ંમકવામાૂ  ંઆ યુ ંહશે એટલુ ંજ જળ તે આપીને ચા યા ં
જશે. ૫થ્થર ઉ૫ર વાદળા ંવર યા કરે છે. ૫રતં  ુઘાસનુ ંએક તણખલુ ં૫ણ તનીે  ઉ૫ર 
નથી ઉગી શકત ુ.ં 

િશ યવિૃ  તઓને ે જ પર્ાપ્ત થાય છે ઓ સારા ગણથીુ  ઉ ીણર્ થતા હોય છે. સસારમાં  ં
સ દયર્ ઘણુ ંબધુ ંહોય ૫રતં  ુજયારે આ૫ણી પાસે આંખ જ ન હોય ત્યારે શુ ં? તનોે  શો 
અથર્ ? સસારમાં  ંસગીતં  અને ગીતો તો ઘણા ંબધા ંછે. શબ્દો તો ઘણા બધા છે, ૫રતં  ુ
આ૫ણી પાસે કાન જ ન હોય અને આ૫ણે સાભળીં  જ ન શક્તા હોઈએ તો એ બધાનો 
શુ ંમતલબ હોઈ શકે ? ઈ ર તઓનીે  જ સહાયતા કરે છે કે ત ઓ પોતાની સહાયતા 
વય ંકરવા માટે તત્પર રહ ેછે. એટલા માટે આઘ્યાિત્મકતાનો સદશં ે  એ જ છે ક
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ે પર્ત્યકે 
માનવીએ પોતાને પણૂર્ રીતે ઓળખવો, સમજવો અને સધારવાનોુ  ભરપરૂ પર્યત્ન કરતા 



ગાયતર્ી ાન મિદરં  – તપરુ 

રહવે ુ ંજોઈએ. આ૫ણે આ૫ણી જાતને ટલી વધારે સધારીુ  શકીશુ ંએટલી જ વધારને  ે
વધારે ૫િરિ થિતઓ આ૫ણને અનકળુ ૂ  બનતી ચાલી જશે. 

એના માટે જ આ બધા િવિવધ કત્યોૃ  ગોઠવવામા ંઆ યા ંછે, કે મા ંસત્સગં ૫ણ આવ ે
છે, રામાયણ પાઠ, ગીતા પાઠ, ગાયતર્ી જ૫, દવદશને ર્ , તીથયાતર્ાર્  વગરનોે ે  ૫ણ સમાવશે 
થઈ જાય છે. આ સઘળા ંતો સાધન માતર્ છે, ૫રતં  ુસાઘ્ય તો છે આ૫ણા અંતરઆત્માનુ ં
સશોધનં  અને સધારુ . આત્માનુ ંશિ કરણુ  ટલા પર્માણમા ં કરવામા ંઆવે છે એના 
પર્માણમા ંજ ભગવાન અને તમનીે  શિક્તઓ મન યનીુ  વધનુે વધ ુનજીક આવતી જાય 
છે. અઘ્યાત્મ એના માટે જ બનાવવામા ંઆ યુ ંછે. 

તનોે  પાયાનો મળૂ ઉ યે  માનવીને ઠે  મન યુ  બનાવવાનો છે, કર્મશઃ જીવાત્માથી 
મહાત્મા, મહાત્મામાથીં  દવાત્માે  અને દવાત્માથીે  ૫રમાત્મા બનાવવાનો છે. આ બધા 
૫ગિથયા ંચડતા ંચડતા ંઊંચે આગળ વધવુ ંતે અઘ્યાત્મનો ઉ યે  છે. અઘ્યાત્મના આ 
મળૂ ઉ યને ે ૫િરપણૂર્ કરવા માટે જ આ બધાયંે ધમશા ોર્  બનાવવામા ંઆ યા, યોગ-
અભ્યાસ સબધીં ં  માગદશનર્ ર્  આ૫વામા ંઆ યુ ંઅને ત૫ યાનીર્  યવ થા બનાવવામા ં
આવી છે, તનેે માટે જ સાધના િવ ાનનુ ં અથાતર્  ્ અઘ્યાત્મનુ ં આ આખયંુે માળખુ ં
બનાવવામા ંઆ યુ ંછે. 

Top 

૧૯. અઘ્યાત્મની  પાતર્તાનો િવકાસ 

ઓ અઘ્યાત્મનો પર્યોગ કરે છે તઓે પોતાના યિક્તગત જીવનમા ંપોતાની પાતર્તાનો 
િવકાસ કરી ર ા છે કે નહીં, એ બાબત ખબૂ જ જ રી છે. માણસનુ ં યિક્તત્વ જો સાચુ ં
અને પર્ખર ન હોય તો ૫છી આ બધી બાબતો યથર્ છે. ક૫ડાનંે રગતાં  ૫હલાે  ંતનેે 
વચ્છ બનાવવા ં૫ડશે. જો તનીે  ઘલાઈુ  કરવામા ંન આવે અને મલાે  ંક૫ડા ં૫ર જ જો 
રગં  કરવાની કોિશશ કરવામા ં  આવે તો રગં  કવીે  રીતે ચઢશે ? રગં  આવશે જ નહીં, 
૫રતં  ુક૫ડુ ંજ યથર્ બની જશે. ઠીક એજ પર્કારે જો આ૫ ધાતઓનુ ે ગરમ નહીં કરો તો 
તનેુ ંઝવરાતે  નહીં બનાવી શકો. કમે ?  એટલા માટે કે આપે સોનાને ગરમ કયુર્ નથી. 
તમે કરવાનો  આ૫ ઈન્કાર કરો છો. તો ૫છી િવચારો ક
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ે ઝવરાતે  કવીે  રીતે બની શકશે 
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? એટલા માટે તનેે ગરમ કરવાની જ રીયાત છે.  યિક્તઓ સાધનાના િવષયમા ંરસ 
ધરાવે છે અથવા સાધના ારા જ લાભ ઉઠાવવા ઈચ્છે છે તમણે ે સૌથી ૫હલેુ ંકદમ 
ભરવાનુ ં છે તે છે પોતાના યિક્તત્વનુ ંશિ કરણુ . સાધના ભગવાનની કરવામા ંઆવે 
છે. કમકાડર્ ં  કોઈ ભટે નથી, ખશામતુ  નથી અને કોઈ જાદગરીુ  નથી. કમકાડનોર્ ં  સાર, 

ઉદે્  ય અને મતલબ એ છે કે માનવી  પોતાની જાતને સધારીનુ ે એવી યોગ્ય કે લાયક 
બનાવે કે ના  માઘ્યમ ારા કમકાડનાર્ ં  મતર્ોનં ં ુ  િવિધ િવધાન છે, દવપજને ૂ  છે તનોે  
સપણં ૂ ર્ લાભ ઉઠાવવા ઈચ્છે તમણે ે સૌથી ૫હલેુ ં કદમ ભરવાનુ ં છે, તે છે પોતાના 
યિક્તત્વનુ ંશિ કરણુ . સાધના ભગવાનની કરવામા ંઆવે છે. કમકાડર્ ં  કોઈ ભટે નથી, 
ખશામતુ  નથી. કોઈ જાદગરીુ  નથી. કમકાડનોર્ ં  સાર, ઉદે્  ય અને મતલબ એ છે કે 
માનવી પોતાની જાતને સધારીનુ ે એવી યોગ્ય કે લાયક બનાવે કે ના માઘ્યમ ારા 
કમકાડનાર્ ં  મતર્ોનં ં ુ  િવિધ િવધાન  છે, દવપજને ૂ  છે તનોે  સપણં ૂ ર્ લાભ મળવીે  શકવા 
સમથર્ બની શકે. 

તનાે  માટે માનવીએ સયમીં  બનવુ ં૫ડે છે. આપે જોયુ ંહશે કે રલગાડીને ે ચલાવવા માટે 
થોડી બા પ બનાવવામા ંઆવે છે અને િપ ટનની સાથે તનોે  સબધં ં  બાધવામાં  ંઆવે છે 
સગર્િહતં  કરલીે  આ વરાળ ારા રલગાડીે  એિન્જનની સાથે સાથે હજારો લોકોનો ભાર 
ખચીેં  શકાય છે. ૫રતં  ુજો આ વરાળને હવામા ંચારે બાજુ ફલાવીે  દવામાે  ંઆવશે તો 
૫છી તે કોઈ ઉ૫યોગમા ંનહીં લઈ શકાય. આ રીતે જ યિક્ત િવશે ૫ણ આ વાત લાગ ુ
૫ડે છે કે તનેે બરાબર રીતે યોગ્ય બનાવવામા ં આવે અને સધારવામાુ  ં આવે. 
કોલસામાથીં  જ હીરો બને છે. હીરો કોઈ અલગ વતતંર્  વ ત ુનથી ૫રતં  ુસાફ કરવામા ં
આવલાે  કોલસો જ હીરો બનીને ઓળખાય છે. કાચો પારો સ તો હોય છે અને શરીર 
માટે  નકસાનકારકુ  ૫ણ હોય છે. ૫રતં  ુજો તે પારામાથીં  મકરઘ્વજ (ભ મ) બનાવી 
લવામાે  ંઆવે તો તે ખબૂ જ િકંમતી બની જાય છે અને રસાયણ તરીકે ઓળખાય છે. 
વ નૃ ે જવાન બનાવી દે છે અને કટલાયે ે ક્ષતર્ોમાે  ં કામમા ં આવે છે. અઘ્યાત્મની 
બાબતમા ં  ૫ણ આ જ વાત છે કે ના ારા યિક્તએ વય ંપોતાની જાતને યોગ્ય 
બનાવવી ૫ડતી હોય છ
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ે. મતંર્ આ૫ શનાે  ારા જ૫શો ?  વાણી ારા. જો આપે વાણીને 
યોગ્ય બનાવી નથી તો આ૫ મતંર્ જા૫ કવીે  રીતે કરી શકશો ? અને તને ંપિરણામ ૫ણ 
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કવીે  રીતે મળી શકશે ? વાણીને સધારવાનોુ  અને ઉિચત કરવાનો અથર્ એ છે કે આ૫ની 
જીભ એવી હોવી જોઈએ કે ના ારા આ૫ કોઈ૫ણ યિક્તને ખોટા ર તે ન લઈ 
જાઓ. જો તમે વાણીને આ રીતે સયિમતં  કરવામા ંસમથર્ બનશો તો ૫છી આ૫ની 
વાણી ચમત્કાર બતાવવામા ંસમથર્ બની જશે. 
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૨૦. આ કવે ુ ંઅઘ્યાત્મ ? 

અઘ્યાત્મની ૫િરભાષા છે. ‘સાયસં ઓફ સોલ’ “આત્માનુ ં િવ ાન” -પોતાની જાતને 
સધારવાનીુ  િવ ા, પોતાને સભાળવાનીં  િવ ા, પોતાને ઠે  બનાવવા માટનીે  િવ ા. 
લોકોએ તો એમ માની લીધુ ં છે કે, અઘ્યાત્મ અથાતર્  ્ દવતાને ે પોતાની જાળમા ં
ફસાવવાની િવ ા, દવતાઓને ુ ંિખ સુ ંકાતરવાની અને તમનીે  સાથે છતરપીંડીે  કરવાની 
િવ ા. શુ ંઆપે એવુ ંજ સમજી લીધુ ં છે ને ! હુ ંઆ૫ને િવ ાસથી કહુ ં  ં કે આપે  
સમજી લીધુ ં છે તે િબલકલુ  ખોટંુ છે. જ્યા ં સધીુ  બવકફીથીે ુ  ભરલીે  બકારે  વાતોના 
મિળયાૂ  આ૫ના મગજમા ંભરીને બસીે  રહશેે ત્યા ંસધીુ  આ૫ ભટક્તા જ રહશોે . હાથમા ં
કાઈં જ નહીં લાગે. ખાલી હાથ જ રહશોે . આ૫ દવતાઓને ે શુ ં સમજી બઠાે  છો ? 

દવતાઓને ે શુ ં કબતરુ  માનો છો કે બે ચાર દાણા વરીે  દશોે  અને એનાથી બો યા 
ચા યા વગર એ કબતરુ  તમારી પાસે આવવા લાગશે ? શુ ં િશકારી ર તામા ં પાઈને 
બસીે  જશે, ઝટકો મારશે અને કબતરુ  પી દવતાે  તનીે  જાળમા ંફસાઈ જશે ? 

દાણા ફલાવીને ે, ચોખા ધરીને, નૈવધે આપીને, ધપબ ીૂ  પર્ગટાવીને એ િશકારીની મ 
આ૫ દવતાઓને ે ફસાવવા માગો છો ? તનેુ ં િવકદનં  કાઢવા માગો છો ? શુ ંતનેે ભજન 
કહવાયે  છે? ત૫ યાર્, સાધનાના નામથી શુ ંતનેે ઓળખવામા ંઆવે છે ? યોગાભ્યાસનો 
િસ ાતં શુ ંતનેે સમજવામા ંઆવે છે ? હુ ંઆ૫ને પ ૂ  ં ,ં જરા બતાવો તો ખરા. 

આ૫ દવીઓને ે શુ ંમાની બઠાે  છો ? તને ે આ૫ને માછલી સમજી બઠાે  છીએ. લોટની 
ગોળી બનાવીને ફકવામાેં  ંઆવે અને બગલાની મ ૫છી તને ે વાહા કરી ગયા, ધન્ય 
છો આ૫, આ૫ણા વો દયા ં બીજો કોઈ નથી, માછલીને જયારે ૫કડવાની છે ત્યારે 
તો કહવામાે  ંઆવે છ
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ે, બહનજીે  જરા આવો તો ખરા, આ૫ને િસંહાસન ૫ર બસાડીશે ુ ં
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આરતી ઉતારીશુ ંવરઘોડો કાઢીશુ.ં આવી બધી વાતો કરતા કહવામાે  ંઆવે છે અને 
આખુ ંજીવન એ દવીઓનીે  ઝખનામાં  ં યથર્ કરી નાખવામા ંઆવે છે. દવીઓે  કોણ છે ? 

માછલીઓ છે ? દવતાે  કોણ છે ? કબતરુ  છે ? આ૫ કોણ છો ? િશકારી છો ? શુ ંઆ૫નો 
આવો જ ધધોં  છે ? અઘ્યાત્મનો સાચો અથર્ તો એ થાય છે કે પોતાની જાતને સધારવીુ . 
તનોે  અથર્ થાય છે ‘સાયસં ઓફ સોલ’. અઘ્યાત્મ તો આત્માને ચતને  કરવાનુ ં િવ ાન 
છે. ચમત્કારો, જાદગરીુ  અને િસિ ઓના િવ ાનને અઘ્યાત્મ ન કહી શકાય. તનોે  સીધો 
સાદો અથર્ છે પોતાની જાતને સાચી અને યોગ્ય બનાવી લવાે  માટનીે  િવ ા અથવા 
તાલીમ. 
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૨૧. ઉપાસના : 

ઉપાસના એટલે પાસે બસવે ુ.ં લાકડુ ંઅને અિગ્ન જયારે એક બીજાની પાસે આવે છે 
ત્યારે એ લાકડુ ંઅિગ્ન બની જાય છે. અમે અમારી જાતને ભગવાન માટે સમિપર્ત કરી 
દીધી છે. અને ક ુ ંછે કે અમારી શિક્તઓ એ તમારી જ છે. અમારંુ ધન આ૫નુ ંજ છે. 
અમારી બિુ  તમને જ સમિપર્ત છે. આ૫ હકમુ  કરો કે અમારે શુ ં કરવુ ં જોઈએ ? 

ઉપાસના તનેે જ કહવામાે  ંઆવે છે, ઉપાસનાનુ ંબીજુ ં કોઈ વ ૫ નથી હોઈ શકત.ુ 
ઉપાસના આવે છે, ઉપાસનાનુ ંબીજુ ં કોઈ વ ૫ નથી હોઈ શકત.ુ ઉપાસના એ તો 
િવશુ  િવચારો, શુ  ભાવના, આ થા- ા અને િન ઠાનો સદરતમું  સયોગં  છે. અમારી 
ઉપાસના છે – સમપણનીર્ , ત્યાગની, ાની. અમે ગદીં  ગટર તરફથી દરૂ  થઈ અમારી 
જાતને નદીની સાથે જોડી દીધી છે અને નદીમા ંમળી જવાને કારણે અમારી હિસયતે , 

અમારી જાત, અમારી શિક્ત અને અમારંુ વ ૫ નદી વુ ંજ બની ગયુ ંછે. આ૫ ૫ણ 
પોતાની જાતને ભગવાન સાથે મીલાવો, ભગવાનને કહો કે હ ેભગવાન હકમુ  કરો, 
આ ા આપો અને અમે તમારી સાથે જ ચાલીશુ.ં અમારી ઉપાસના અમારી સાથે આ 
પે જ જોડાયેલી છે. ઉપાસનાની િન ઠાને જીવનમા ંઅમે એવી રીતે સાચવીને રાખી છે 
કે વી રીતે એક ૫િત તા ી પોતાના ૫િત પર્ત્યે િન ઠાવાન રહ ે છે અને કહ ે છે – 

“સ૫નૈહ ુઆન પરષુ ુ  જગ નાહીં ” આ૫ની પજાનીૂ  ચોકી ઉ૫ર તો કટલાયે ે દવતાે  બઠાે  
છે ? શુ ંએવી કોઈ િન ઠા છ

અમત કલશ ભાગૃ -૨                                                     પ.ં ીરામ શમા આચાયર્ ર્ 

ે ? શ ુએકની પર્ત્યે ૫ણ એવી ા નહીં થઈ શકે ? 
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િમતર્ો, અમારી અંદર ા છે. અમે એકનો પાલવ ૫કડી લીધો છે અને જીવનભર એનો 
પાલવ ૫કડલોે  જ રાખીશુ.ં અમારો િપર્યતમ કટલોે  સદરું  છે ? તનાથીે  વધારે 
વ પવાન, સ દયવાનર્ , દયા  અને ધનવાન બીજુ ંકોઈ ન હોઈ શકે. અમારંુ તો સવ વર્  
એ જ છે, એ જ અમારો ભગવાન છે. શુ ંઆ૫ આવી પર્ખર િન ઠા  પદાે  નહીં કરી શકો ? 

ઉપાસના તનેે જ કહવામાે  ંઆવે છે કે મા ંસમપણનીર્  ભાવના હોય, માગવાની વિૃ  
નહીં ૫રતં  ુઆ૫વાની ત્યાગવિૃ  હોય. યવાનુ  ી આવે છે અને પોતાનુ ંમાન, ઈજ્જત, 

મન, ભાવના, શરીર, પોતાનુ ંકળૂ, ગોતર્, વશં બધુ ંજ પોતાના ૫િતને સમિપર્ત કરી દે છે. 
અમે ૫ણ અમારંુ સવ વર્  એ જગત૫િત-અમાર ૫િતના ચરણોમા ંસમિપર્ત કરી દીધુ ંછે 
અને સમિપર્ત જ થઈને રહીશુ.ં આ૫ના િસવાય અમારંુ બીજુ ંકોણ છે અને અમે બીજા 
કોની પાસે બસીે  શકીશુ ં ? કોનો પાલવ ૫કડીશુ ં ? હ ેભગવાન ! તમારંુ કહવે ુ ંનહી 
માનીએ તો ૫છી કોનુ ંમાનીશુ ં? આ૫ માતર્ જ અમારા છો અને અમે આ૫ના બાળકો 
છીએ. િમતર્ો આ જ અમારી ઉપાસના છે કે ણે અમારા  અંતરઆત્માને ભિક્તના 
વાત્સ યથી પરપરોૂ ે ૂ  ભરી દીધો છે. ભિક્તનુ ંબીજુ ંનામ છે સમપણર્ . તનેે જ અ તૈ 
કહવાયે  છે. તનેે જ એકત્વના ૫િવતર્ નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે. 

ઉપાસનાનો આધાર અતટૂ ા 

ઉપાસનાની સાથે સાથે જોડાયલીે  હોવી જોઈએ અતટૂ ા. ા ની પોતાની એક 
આગવી શિક્ત છે. કટલાયે ે પર્કારની શિક્તઓ છે વી કે વીજળી શિક્ત, બા પ-
વરાળની શિક્ત, અિગ્ન શિક્ત, બરાબર એવી જ રીતે ાની એક એક િવિશ ટ શિક્ત 
છે. ાના આધાર ૫ર ૫થ્થરમાથીં  દવતાે , ઝાડીમાથીં  ભતૂ અને દોરડુ ંસા૫ બની જાય 
છે, ન જાણે શુ ંનુ ંશુ ંબની જાય છે ? જો અમારી અને તમારી કોઈ મતંર્ ઉ૫ર, જ૫-
ઉપાસના પર્ત્યે અતટૂ િવ ાસ છે, પર્ગાઢ િન ઠા અને ા છે તો મારો અત્યાર સધીનોુ  
અનભવુ  એ છે કે આ૫ને ચમત્કાર થવો જોઈએ અને તનોે  લાભ આ૫ની સામે આવવો 
જ જોઈએ.  લોકોએ ા રાખ્યા િસવાય ઉપાસના કરી છે, ાથી રિહત માતર્ 
કમકાડર્ ં  જ સ૫ં  કરવાને મહત્વ  આપ્યુ ં છે, માતર્ જીભ ારા જ જ૫ કયાર્ છે અને 
આંગળીઓના ટરવાથીે  માતર્ માળા જ ઘમા યાુ  કરી છ
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ે, ૫રતં  ુમનમા ંપર્ચડં ા ઉત્પ  
કરી શક્યા નથી, િવ ાસ પદાે  કરી શક્યા નથી તવાે  લોકો ખાલી હાથ જ રહી જશે. 
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ઘણા બધા જ૫ કરવાની સાથે સાથે જો અતટૂ ા અને િવ ાસપવકૂ ર્  ઉપાસના 
કરવામા ંઆવે, તો તે એક માતર્ જ બાબત એવી છે કે ના આધારે આ૫ણે એવી આશા 
રાખી શકીએ કે અમારી ઉપાસનાનો સારો લાભ આ૫ણને પર્ાપ્ત થાય અને અમારી તે 
ઉપાસના ારા પરપરીૂ ે ૂ  રીતે લાભ થવો જોઈએ 
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૨૨. ઉપાસના કવીે  રીતે ? 

આ૫ ભગવાનના અનયાયીુ  બન્યા છો કે નહીં, તનીે  િશ તનો માનો છો કે નહીં ? આ૫ 
ભગવાની ઈચ્છાનસારુ  જીવો છો કે નહી, એના બતાવલાે  માગર્ અને ઈશારા કે સકતં ે  
૫ર ચાલો છો કો નહીં ? ઉપાસનાની સાથે જોડાયલોે  એક માતર્ પર્  આ જ છે, બીજો 
કોઈ જ પર્  ન હોઈ શકે. 

એ ખ્યાલ ઠીક નથી કે આ૫ ભગવાનને પોતાના મનની મરજીથી ચલાવી શકો કે 
ચલાવશો. ભગવાન આ૫ની મરજી મજબુ  શા માટે ચાલશે ? ભગવાનના પોતાના 
કટલાકે  નીિત-િનયમો છે, મયાદાઓર્  અને કાયદાઓ છે. આ૫ની ખશામતથીુ  લોભાઈને 
આ૫ની મનોકામનાઓ પરીૂ  કરવા માટે ભગવાન પોતાના નીિત િનયમોને છોડી દશે ે, 
મયાદાઓર્  અને કાયદા કાનનનોૂ  ભગં કરશે. અને પોતાની જાત ૫ર ૫ક્ષપાતી બનવાનુ ં
કલકં લગાડશે, એવુ ંશુ ંઆપે માની લીધુ ં છે ? નહીં, ભગવાન એવુ ંક્યારયે  ૫ણ નહીં 
કરી શકે ? કદાચ જો આ૫ના મનમા ંએવો ખ્યાલ હોય કે બાધાઓ રાખીને, ખશામતુ  
કરીને ભગવાનને આ૫ણી નજીક લાવી શકીએ અને ઉપાસના કરી શકીએ છીએ તો તે 
ખોટો  ખ્યાલ આ૫ છોડી દો. તો ૫છી શુ ંકરવુ ં૫ડશે ? એ જ કે આ૫ પોતાની જાતને 
ભગવાનને સ પી દો. પોતાને ખદનુ ે ભગવાનના હાથની કઠપતળીૂ  બનાવી દો, ૫છી 
જઓુ  તો ખરા ભગવાન શુ ંશુ ંકરાવે છે ? પાણી દધમાૂ  ંભળી જાય છે અને તનીે  િકંમત 
દધનીુ  બરાબર થઈ જાય છે. 

એક નાનુ ંસરખુ ંસામાન્ય પાણીનુ ંબદંુ સમદર્માુ  ંપડે છે અને પોતાની જાતને સમદર્માુ  ં
િવસિ ત કરી દે છે ત્યારે તનીે  હિસયતે  સમદર્નીુ  બરાબર જ થઈ જાય છે. બે કોડીનુ ં
ગદુંં-કીચડથી ભરલે ુ ંદગધવાુ ર્ં ં ગટરનુ ંપાણી જ્યારે નદીને સમિપર્ંત થઈ જાય છ
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ે ત્યારે 
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નદી બનીને પજૂા યોગ્ય બની જાય છે. ગગાનાં  ૫િવતર્ પાણી સાથે ભળી ગયલેુ ંગદું 
પાણી ૫ણ ગગાજળનાં  ૫િવતર્ નામથી ઓળખાવવા લાગી જાય છે, આવુ ંકવીે  રીતે થઈ 
ગયુ ં? ગદાં  નાળાએ પોતાની જાતનુ ંસમપણર્  કરી દીધુ.ં કોન ેકરી દીધુ ં?  નદીને. અને 
એ સમપણર્  કરવામા ંન આ યુ ંહોત તો ? તો તનીે  મનઃિ થિત એવા લોકો વી હોત કે 
 લોકો ગગાનં ે એવુ ંકહવાને ુ ંદઃસાહસુ  કરતા કે ગગાજીં  આ૫ અમારા વા બની જાઓ 

અને અમારી મરજી પરીૂ  કરી દો અને અમારી સાથે રહો. ૫રતં  ુએવુ ંકદાિપ ન બની 
શકે. ભગવાનને આ૫ તમારા વા ન બનાવી શકો. પોતાની ઈચ્છાને પરીૂ  કરવા માટે 
તનેે આ૫ મજબરૂ નથી કરી શકતા. આ૫ને જ તનીે  પાછળ પાછળ ચાલવુ ં૫ડે છે. 
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૨૩. ઉપાસનાની સફળતા 

ઉપાસનાને સફળ બનવવા માટે ૫િરશુ  યિક્તત્વ હોવુ ંઅત્યતં જ રી છે. ૫િરશુ  
યિક્તત્વનો મતલબ એવો થાય છે કે આદમી ચાિર યવાન હોય, લોકસવકે  હોય, 

સદાચારી હોય અને સયમીં  હોય, પોતાના યિક્તગત જીવનને ઠે  બનાવવાના 
પર્યત્નમા ંહમશાં ંે  લાગલોે  રહતોે  હોય, અત્યાર સધીમાુ  ંએવા લોકોને જ સફળતા પર્ાપ્ત 
થઈ શકી છે. અઘ્યાત્મનો લાભ વય ંપર્ાપ્ત કરીને અને બીજાઓ સધીુ  ૫હ ચાડવામા ં
અત્યાર સધીમાુ  ંતવાે  લોકો જ સફળ થઈ શક્યા છે કે  લોકોએ જ૫, ત૫, ઉપાસના 
અને કમકાડર્ ં  ઉ૫રાતં પોતાના યિક્તગત જીવનને િવવકીે , ઠે  અન ેશુ  કરવાનો 
ા સાથે પર્યત્ન કય  હોય. સયમીં  યિક્ત, સદાચારી યિક્ત  ૫ણ જ૫ કરે છે 

ઉપાસના કરે છે, તઓનીે  પર્ત્યકે ઉપાસના સફળ થઈ જાય છે. દરાચારીુ  માનવી, દ ટુ  
માનવી, નીચ, પાપી અને ૫િતત આદમી જો ભગવાનનુ ંનામ લઈને ઈચ્છા રાખે તનો 
૫ણ તે જલદીથી સફળ થઈ શક્તો નથી. 

દર્િ ટકોણ અને મહત્વાકાક્ષાં  ૫ણ ઊંચી હોવી જોઈએ. ક૫ટયક્તુ  ઉ યે  રાખીને અયોગ્ય 
કામનાઓ અને ભર્ ટ વાસનાઓ મનમા ં રાખીને જો ભગવાનની ઉપાસના કરવામા ં
આવે અને દવતાઓનાે  ારા ખટખટાવવામા ંઆવે તો દવતાઓે  સૌથી ૫હલાે  ંતણે ે 
કરલાે  ંકમકાડનીર્ ં  િવિધ અથવા િવધાનોને ન જોતા ંતનીે  ઉપાસનાનો ઉ યે  શુ ંછે અન ે
ક્યા કામ માટે આ કાયર્ કરવાનુ ંઈચ્છે છે તે જાણી લે છ
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માટે દવતાઓનાે  ાર ખટખટાવે કે પોતે  કમાણી મહનતે  અને ૫િર મથી 
મળવવાનીે  છે તે કમાણી સરળતાથી પર્ાપ્ત કરવા માટે પર્યત્ન કરી ર ો છે, તો 
દવતાઓે  તવાે  લોકોના યિક્તત્વને જાણી લે છે કે આ કોઈ ક૫ટી માનવી છે અને 
પોતાની મલીે  મરાદુ  પરીૂ  કરવા માટે અમારા ાર ખટખટાવી ર ો છે. 

અમારી સહાયતા માગી ર ો છે, તો તણેે સમજી જવુ ંજોઈએ કે દવતાઓે  ૫ણ ખબૂ જ 
ય ત છે. દવતાઓે  સહાયતા તો કરવા માગે જ છે, ૫રતં  ુસહાયતા કરતા ં૫હલાે  ંએ 
શોધવાનો પર્યત્ન કરે છે અમારી સહાયતાનો ઉ૫યોગ કવીે  રીતે કરવામા ંઆવનાર છે 
? કયા કામ માટે અમારો ઉ૫યોગ થશે ? જો ક૫ટયક્તુ  હલકા તરના કામ માટે તમનોે  
ઉ૫યોગ કરવામા ંઆવનાર હશે, તો દવતાઓે  ક્યારકે  જ કોઈ સહાયતા કરવાનો પર્યત્ન  
કરવા તૈયાર થાય છે. ઠે  અને ઊંચા આદશ  માટે દવતાઓએે  હમશાં ે  સહાયતા કરી 
જ છે. 
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૨૪. ય નો વૈ ાિનક ૫ક્ષ 

ય થી અંતિરક્ષની શિુ  થાય છે. અંતિરક્ષની શિુ  માટે તથા આવનાર નવી પઢીનાે  
લોકો  પથ્વીૃ  ૫ર અવતરવાના છે, ઓ સમ યાઓથી યાકળૂ થઈ ગયા છે અને 
ઓ સકટોં  અને મ કલીુ ે  ભોગવી ર ા છે એ સમગર્ માનવજાિતના ક યાણ અથેર્  

લોકો ય  કરે છે, તે સમાજ ઉ૫રનો સૌથી મોટો ૫રો૫કાર છે. તનાથીે  મોટો ઉ૫કાર 
બીજો કોઈ હોઈ શક્તો નથી. આ સમગર્ જાિતના આત્માનુ ં ભોજન – બર્ ભોજ છે. 
તનાથીે  વધીને બીજુ ંબર્ ભોજ કોઈ ન હોઈ શકે. સમગર્ િવ ના સમ ત પર્ાણીઓ, વકૃ્ષ-
વન પિતઓની એના ારા પિ ટુ  થાય છે. સમગર્ સજીવો ય  ારા બળવાન અને 
નીરોગી બને છે. ય થી અસખ્યં  મન યોનાુ  રોગ, શારીિરક અને માનિસક િવકારો દરૂ  
થાય છે, તનાે  ારા િવ મા ંશાિતં  થપાય છે. બ ેમહાય ોનુ ે કારણે, ભર્ ટ િસનમાે  અને 
ભર્ ટ ગીતોને કારણે  આકાશ પર્દિષતુ  થઈ ગયુ ં છે તને ે વદમતર્ોે ં  ારા ય ના 
માઘ્યમથી સધારીુ  શકાય છે. તમાે  ંસમગર્  િવ નુ ં ક યાણ પાયલે ુ ં છે અને એવા 
લોકોનુ ં૫ણ તનાે  ારા ક યાણ થાય છે કે મણે ય નો સક પં  કય  હોય છ
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ય  કરે છે તઓનાે  િવશે ખદુ વદે ભગવાને જ િવ ાસ આપ્યો છે, તમનીે  જવાબદારી 
ઉપાડી લીધી છે અને સોગધં લીધા છે કે - 

 લોકોએ મિ ભરુ  હવન સામગર્ી લાવીને હવન કય  છે તઓે માટે અમે એમની મિ ઓુ  
હમશાં ે  ભરલીે  રાખી છે. 

તમે એક ચમચી ઘી લાવી અને હવન કરશો તો ય  ભગવાન કહ ેછે કે અમે તમારી 
મિ ઓનુ ે ઘીથી તરબોળ કરી નાખીશં ં.ુ આ બધી ચીજ વ તઓનોુ  તમે ય  માટે 
ઉ૫યોગ કય  છે તે બન્કમાે  ંજમા કરવા બરાબર છે. ય  ારા કોઈ વ ત ુસળગીને 
નાશવતં બની જતી નથી, ૫રતં  ુ ય થી તો તે વ ત ુ લાખ્ખો ગણી બનીને સમગર્ 
આકાશની સાથે ભળી જાય છે, સારાયે િવ ને તે પર્ભાિવત કરે છે. આ એક વૈ ાિનક 
ઉપાય છે. ય  એ બર્ તજને ે જાગર્ત કરનારી પર્ચડં આઘ્યાિત્મક િવિધ છે. ય  એવુ ં
શિક્તશાળી કમકાડર્ ં  છે કે નાથી આ૫ણે અને બર્ સમાજના લોકો પોતાનુ ં
કત યપાલનર્  પોતાના માટે તો કરી શકીશુ ંજ એટલુ ંજ નહીં, ૫રતં  ુતનાે  પર્ભાવથી 
સમગર્ મન યુ  જાિત પર્ત્યે ૫ણ આ૫ણે આ૫ણુ ંકત યર્  િનભાવી શકીશુ.ં 

Top 

૨૫. મતંર્, ય  અને બર્ા ણ  

મતંર્ કારતસૂ સમાન છે અને મન યનુ ુ ં યિક્તત્વ છે બદકં ૂ  સમાન. કારતસનૂ ુ ંપોતાનુ ં
આગવુ ંમહત્વ છે ૫રતં  ુએનાથીયે વધારે િકંમતી બદકં ૂ  છે,  ભારે વજનદાર લોખડનીં  
બનલીે  છે અને આકાર પામલીે  છે. આ૫ણે આ૫ણા ંચાિર યને, જીવનને ઉચ્ચ કોિટનુ ં
બનાવવુ ં૫ડશે. પોતાની જાતને સયમીં , બર્ ાચારી, ઈમાનદાર અને શરીફ બનાવવી 
૫ડશે. આ તો છે બર્ા ણની િશ ટ ૫િરભાષા. બર્ા ણ જન્મથી નહીં કમથીર્  પદાે  થાય છે. 
આ૫ણા કમ  બર્ા ણ વા ંજ હોવા ંજોઈએ. આ  બર્ા ણત્વ ખડરં ે  વુ ંબની ગયુ ંછે. 
વરિવખરે ે થઈ ગયુ ંછે, ભલાઈૂ  ગયુ ંછે તને ે ફરીથી િરપરે કરવાની જ રીયાત ઊભી થઈ 
છે. એવા પર્ખર પર્િતભાશાળી યિક્તઓ જો આ૫ણે આ૫ણી સાધનાથી પદાે  કરી શકીએ 
તો આ૫ણે બર્ા ણની સવાે  કરી શકીએ અને એવા ચમત્કાર જોઈ શકીશુ ં કે  
ગાયતર્મતર્નીં  સાથે જોડાયલાે  છે તથા ય ના માઘ્યમ સાથે જોડાયલાે  છ
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ય ની શિક્ત ખબૂ જ મોટી છે. ય  એ ક્યારયે  કોઈ સમારોહ અથવા આયોજન ન હોઈ 
શકે ૫રતં  ુય  એ તો દવશિક્તઓને ુ ંઅવતરણ છે. 

ય  એ એવી શિક્તઓનુ ંઆવાહન છે કે ના ારા મન યુ  ક્યાથીં  ક્યા ં૫હ ચી શકે છે. 
બર્ા ણ પદાે  નથી થતા ૫રતં  ુએ તો ય ની અિગ્નમા ં૫કવવામા ંઆવે છે. ઘડો સીધો 
તૈયાર થઈ જતો નથી ૫રતં  ુતનેે તો અિગ્નના િનભાડામા ં૫કવવામા ંઆવે છે. 

‘મહાય ે  ય ે  બર્ા ીયાિકયતં ે તનઃુ’ બર્ા ણ પદાે  નથી થતા, ય ો ારા, મહાય ો 
ારા ૫કવવામા ંઆવે છે. ચદર્ોદયં  અને અબરખને ૫કવવામા ંઆવે છે. િખચડી ક્યાયં 
તૈયાર નથી મળી જતી, ૫કવવી ૫ડે છે. બરાબર એવી જ રીતે બર્ા ણ ૫ણ પદાે  નથી 
થતા ૫રતં  ુય ના િનભાડામા ંતને ે બનાવવામા ંઅને ૫કવવામા ંઆવે છે. 
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૨૬. ગાયતર્ી મતર્નોં  જા૫ 

અઘ્યાત્મમા ં  િશક્ષણ આ૫ણે પર્ાપ્ત કરીએ છીએ તે િશક્ષણને જીવનમા ંઉતારવુ ં૫ડે 
છે. તનીે  સાથે બાધછોડં  કરવાથી કાઈં ફાયદો થતો નથી. તનાથીે  જીવનની ગાડી 
અગાળ વધી શકતી નથી. મતંર્-જા૫નુ ંઉચ્ચારણ આ૫ણા માટે જ રી તો છે ૫રતં  ુઅિત 
જ રી નથી. રામ નામ અથવા ગાયતર્ મતંર્ તો બધા યાદ કરી લે છે. એક પો૫ટ હોય 
છે  એટલો સરસ ગાયતર્ી મતંર્ બોલે છે કે તનાે  અવાજ અને માણસના અવાજમા ં
જરાયે ફરક હોતો નથી. શુ ંમાતર્ નામ રટવાથી જ તનેે ગાયતર્ી માતા િસ  થઈ જાય છે 
? માતર્ તનાથીે  એ પો૫ટ આશીવાદર્  મળવીે  શકે છે ? અને શુ ં પો૫ટ પોતે ૫ણ 
આશીવાદર્  આપી શકે છે ?  ના, એવુ ંક્યારયે  ન બની શકે. કમે  કે તનેે તો માતર્ અક્ષર જ 
યાદ છે. અક્ષર માતર્ યાદ કરી લવાથીે  અઘ્યાત્મનો કોઈ ઉ યે   પરોૂ  નથી થતો. 
શ આત આ૫ણે રામ નામથી કરીએ તે ઠીક છે, નામ તો લવેુ ંજ ૫ડશે. જો કે ટશનને ુ ં
નામ બતા યા િવના ત્યા ંસધીુ  ૫હ ચવાની િટિકટ ૫ણ નથી મળતી. નામથી જ િરયાત 
તો છે જ કારણ કે નામ આ૫ણન ે િદશા બતાવે છે. ૫રતં  ુમાતર્ નામનુ ંરટણ કરીને જ 
અટકી જવામા ંઆવશે તો એવુ ંસમજવુ ંજોઈએ ક
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બોલતો રહ ે છે ૫રતં  ુતે કઈં  ૫ણ લાભ મળવીે  શક્તો નથી. ઠીક તવીે  જ રીતે તનાે  
કરતા ંઓછો કે વધારે લાભ આ૫ણે ૫ણ નહીં મળવીે  શકીએ. 

નામનુ ંઉચ્ચારણ-જ૫નુ ંઉચ્ચારણ જ રી  છે, ૫રતં  ુતનાથીે  આગળ વધીને તનેે આ૫ણા 
અંતરાત્માની એટલી ઊંડાઈ સધીુ  સમાવી લવાનોે  પર્યત્ન કરવો જોઈએ કે તે આ૫ણા 
યવહારમા ંઉતરવા લાગે. વારવારં  યાદ એટલા માટે કરાવવામા ંઆવે છે કે આ૫ણુ ં
મગજ ખબૂ જ ભલકણૂ ુ ંછે. એવુ ંભલકણૂ ુ ંછે કે નાથી વધારમાે  ંવધારે ભલકણૂ ુ ંબીજુ ં
દિનયામાુ  ંકોઈ નહીં હોય. જયા ંસધીુ  ભૌિતક જીવનનો સવાલ છે, ત્યા ંસધીુ  અમે અને 
તમે િબલકલુ  કશુ ંભલીૂ  જતા નથી. 

આ બાબતમા ંઆ૫ણુ ં િદમાગ ઘણુ ંજ ચાલાક છે, ૫રતં  ુઆ૫ણુ ંજીવન લ ય પર્ાપ્ત 
કરવાની બાબતમા ંઆ૫ણુ ંમગજ વાિહયાત છે. આ૫ણે કોણ છીએ ? આ૫ણુ ંલ ય શુ ં
છે ? આ૫ણુ ંકત યર્  શુ ં છે ? આ૫ણા જીવનનુ ંઅસલી વ ૫ શુ ં છે ? આ બાબતોની 
આ૫ણને જાણકારી નથી. આ મળૂ બાબતને આ૫ણે એકદમ િબલકલુ  ભલીૂ  જઈએ 
છીએ . બહારની બધી જ વ તઓુ આ૫ણને યાદ રહ ેછે કે દકાનમાુ  ંકટલોે  નફો થશે, 
કોની પાસે લણેુ ં છે, કોને આ૫વાનુ ં છે વગરે ે બાબતો આ૫ણને એવી યાદ રહ ે છે કે 
ક્યારયે  ૫ણ તમાે  ંકોઈ ભલૂ થતી નથી. ૫રતં  ુજયારે આ૫ણા આત્મા-જીવાત્માનો પર્  
આવે છે ત્યારે આ૫ણાથી ભલોૂ  ૫ર ભલોુ  થતી જાય છે. આથી જ આવા ભલકણાૂ ૫ણાને 
દરૂ   કરવા માટે આ૫ણી પાસે અમે વારવારં  ગાયતર્ી મતર્નોં  જા૫ કરાવીએ છીએ 
કારણ કે આ ગાયતર્ી મતંર્ આ૫ણા જીવાત્માને વધનુે વધ ુ  પર્ાણવાન બનાવી આત્મા 
સાથે ઊંડો ઉતરી જાય. 

Top 

૨૭. જ૫નુ ંિવ ાન 

લયબ , કર્મબ , િદશાબ  ઢગથીં  ઉચ્ચાર કરલોે  શબ્દ એટલો બધો શિક્તશાળી બની 
જાય છે કે તનેે સમજાવવો મારા માટે મ કલીુ ે  છે. ૫રતં  ુિવ ાન સબધીં ં  માિહતી ારા હુ ં
આ૫ને સમજાવુ ં  ંકે વારવારં  એક જ શબ્દને, એક જ ગિતથી, એક જ ચકર્ને ફરવવામાે  ં
આવે તો તનાે  ારા ‘સન્ટર્ીફ ગલે ુ  ફોસર્’ પદાે  થાય છ
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વારવારં  તનાે  ઉચ્ચારણના માઘ્યમ ારા આ૫ણી અંદર ૫ણ પર્ચડં ‘સન્ટર્ીફ ગલે ુ  ફોસર્’ 
(આંતિરક બળ) પદાે  થતો જાય છે. તનીે  સાથે સાથે વારવારં  એક જ શબ્દનુ ંઉચ્ચારણ 
એક મનોવૈ ાિનક તથ્ય ૫ણ છે. 

પરાસાઈકોલોજીે  (૫રામનોિવ ાન) અને મટાફીઝીકલે  પર્માણે આ૫ણી ચતનાે  ચાર 
ભાગોમા ંવહચાયલીેં ે  છે. ને પર્િશિક્ષત અને જાગર્ત કરવા માટનાે  ચાર આધાર અને 
ચાર તર છે. તનેુ ં૫હલેુ ં તર ‘લિનર્ગ’ ના નામથી ઓળખાય છે. આ તર એવુ ં તર  
છે કે ના ારા કોઈ વાતને સમજાવી દવાથીે  તનીે  જાણકારી માતર્ પર્ાપ્ત જાય છે, મ 
કે આ૫ણને જણાવી દવામાે  ંઆવે કે  ઋિષકશે  અહીંથી રર માઈલ દરૂ  છે. બસ, એનાથી 
આ૫ણને જાણકારી પર્ાપ્ત થઈ ગઈ. બીજુ ં તર એ છે કે ને આ૫ણે  ‘િરટશનેં ’ ના 
નામથી ઓળખીએ છીએ. અથાતર્  ્પર્ તતુ જાણકારીને  વભાવનુ ંઅંગ બનાવી લવેુ.ં  
વાતને આ૫ણે િનરતરં  કરતા રહીએ છીએ તે બાબત ઘણા િદવસો ૫છી આ૫ણા 
વભાવમા ં સમાિવ ટ થઈ જાય છે અને આદતમા ંસામલે થઈ જાય છે. તનેે િરટશનેં  
કહવામાે  ંઆવે છે 

એક બીજુ ં તર છે મા ંઘણી બધી ચીજ-વ તઓુ દબાઈને  ૫ડલીે  હોય છે અને ખબૂ 
મ કલીથીુ ે  ક્યારકે  ક્યારકે  એ આ૫ણને યાદ આવતી હોય છે. આ તર છે ચતનાને ુ.ં 
ચતનાનાે  આ તરમા ંઘણી બધી ચીજો દટાયલીે  છે, ને આ૫ણે ભલીૂ  ગયા છીએ. 
ભલાઈૂ  ગયલીે  આ ચીજવ તઓુ ઉ૫ર જ્યારે આ૫ણે જોર આપીએ છીએ, તનાે  ૫ર 
પર્કાશ ફકીએેં  છીએ તો તે મિતૃ  જાગતૃ થઈ ને આ૫ણી સામે આવે છે, જાગતૃ થાય છે 
તનેે આ૫ણે ‘રીકોલ’ કહીએ છીએ અને તને ુ ંછ લે ુ ં તર છે  ”રીકોગ્નીશન” રીકોગ્નીશન 
એને કહવામાે  ંઆવે છે કે મા ંમાન્યતાઓ, ાઓ, આ થાઓ, િન ઠાઓ અને િવ ાસ 
િ થત હોય છે. એક ૫છી એક તર જાગતૃ થતુ ંચા યુ ંજાય છે. 

જ૫ ારા, ઉપાસના ારા આ૫ણા જીવાત્મને એ તર સધીુ  લઈ જવુ ં૫ડે છે કે મા ં
“રીકોગ્નીશન”ની િ થિત પદાે  થઈ જાય છે. 

Top 
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૨૮. ધ્યાન કોનુ ંકરવામા ંઆવે છે ? 

વયનં ં ુકે ૫છી ભગવાનનુ?ં વય ંએટલે શુ ંઅને ભગવાન એટલે શુ ં? વયનં ં ુિવકિસત 
૫ જ ભગવાન છે. અમારંુ િવકિસત ૫ જ છે  ‘િશવોડહમ્ ’  ’સિચ્ચદાનદોડહં ’ં 

‘તત્વમિસ’ અને -અયમાત્માબર્હમં -્ વદાતનાે ં  આ બધા મહાકા ય આ૫ણને એવુ ંબતાવે 
છે કે આ૫ણુ ં ૫િરશુ  િવકિસત ૫ જ ભગવાન છે. આ૫ણો ભગવાન એ આ૫ણુ ં
૫િરશુ  વ ૫ જ છે. હીરો શુ ં છે ? હીરા અને કોલસામા ંકોઈ ખાસ ફરક નથી હોતો. 
હીરો અને કોલસો એક જ છે. આત્મા અને ૫રમાત્મા એક જ છે. આ૫ણે વય ંમયાદામાર્  ં
સીિમત છીએ તો તે અસીમ છે, આ૫ણે અણુ ંછીએ તો તે િવભ ુછે. આ૫ણે માયા ગર્ ત 
છીએ તો તે મક્તુ  છે. આટલો માતર્ જ ફરક છે આ૫ણી અને એની વચ્ચે. જો આ૫ણે 
વયનંે વચ્છ બનાવી શકીએ તો આ૫ણે તનેે મળવીે  શકીએ છીએ. એટલા માટે અમે 
પર્કાશનુ ંધ્યાન કરીએ છીએ. લ યનુ ંધ્યાન કરીએ છીએ, જીવનનુ ંધ્યાન કરીએ છીએ. 

આ ધ્યાન અમે  તમને બતાવીએ છીએ, ધ્યાન કરાવીએ છીએ અને કહીએ છીએ 
ભટકતા મનને રોકી લો. એની શિક્ત ભટકાવ રોકી લો. મનની  અ ત ય ત િ થિત છે 
તનેે આ૫ કિન્દર્તે  કરો. ભગવાનના માઘ્યમથી, જ૫ના માઘ્યમથી, ધ્યાન ના માઘ્યમથી 
આ૫ મનને િ થર કરો અને તનોે  એટલો ઊંડો અભ્યાસ કરો કે જ્યારે  કઈં  કામ કરવુ ં
૫ડે તમાે  ંતન્મય બની જાઓ. ૫છી ભલને ે સાસાિરકં  કાયર્ હોય કે ૫છી ભગવાનનુ ંકાયર્ 
હોય. આવી એકાગર્તા એ આધ્યાિત્મક નો ગણુ છે. આ૫ જ્યારે ૫ણ  સમયે  કઈં  
કાયર્ કરો ત્યારે તમાે  ંએટલા બધા તન્મય બની જાઓ કે ‘વકર્ ઈન વકર્’, ‘પ્લે ઈન પ્લે’ 
અથાત ્ જ્યારે આ૫ કઈં  ખલકદે ૂ  કરો ત્યારે ૫ણ એટલી િન ઠાથી રમો કે એ રમત 
િસવાય બીજી કોઈ બાબતનુ ંઆ૫ને ધ્યાન જ ન રહ.ે જ્યારે આ૫ કોઈ કાયર્ કરો ત્યારે 
એવા પર્કારે કાયર્ કરો કે કામ િસવાય આ૫ને બીજી કોઈ ચીજ દખાયે  જ નહીં,. આ 
પર્કારે તન્મયતા થી કરલે ુ ંકાયર્ સફળતાના ઉચ્ચ િશખરો પાર કરાવી દે છે. 
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૨૯. િરિ -િસિ  

િસિ ઓમા ંઅમે ચાર બાબતોનો સમાવશે કરીએ છીએ. (૧). ધન, (ર). લોકોનો પ્યાર, 

(૩). બિુ  અને (૪) શારીિરક વા થ્ય. ગાયતર્ીનો જ૫ કરવાથી બીજા કોઈની પાસે 
િસિ ઓ આવી છે કે િસિ  પર્ાપ્ત થઈ છે તનીે  ખબર નથી. ૫રતં  ુઅમને તો િસિઘ્ધઓ 
ચોકકસ પર્ાપ્ત થઈ છે . આ ચારયે  બાબતોના સબધમાં ં  ં  કોઈ યિક્ત ઇચ્છે તે 
અમારી ૫રીક્ષા લઈ શકે છે. 

બીજી એક ચીજ છે -િરિ . િરિ ઓ એવી હોય છે કે  ને આ૫ણે જોઈ શક્તા નથી. 
િરિ ઓ તર્ણ છે અને િસિ ઓ ચાર. સૌથી ૫હલીે  િરિ  – છે આત્મ સતોષં . અમારી 
અંદર અંતરગમાં  ંએટલો બધો સતોષં  યાપ્ત છે કે તનાે  ટલો સતોષં  ન તો કોઈ 
રાજા પાસે હશે અથવા ન તો કોઈ માલદાર યિક્ત પાસે હશે. તઓને ે ઊંઘ નહીં 
આવતી હોય ૫રતં  ુઅમને તો એવી મીઠી ઊંઘ આવે છે કે ઢોલ વગાડવામા ંઆવે, 
નગારા વગાડવામા ંઆવે તમે છતા ં૫ણ કોઈ અસર ન થાય. અમે તો એવા િનિ ત 
થઈને ઊંધી જઈએ છીએ કે જાતે દિનયાનીુ  કોઈ સમ યા અમારી સામે છે જ નહીં. 
આત્મસતોષં  િસવાયની બીજી િસિ  છે – લોક સન્માન અને જન સહયોગ. અમને 
લોકોનુ ંસન્માન મ યુ ંછે એટલુ ંજ નહીં ૫રતં  ુતમનોે  સપણં ૂ ર્ સહયોગ ૫ણ પર્ાપ્ત થયો 
જ છે. લની માળા તો ખરીદી ને ૫ણ ૫હરીે  શકાય છે. ૫રંત ુસન્માન તમાે  ંહોય છે કે 
મા ંજન-સહયોગ ૫ણ પર્ાપ્ત થતો હોય છે. સન્માન નુ ંબીજુ ંનામ છે સહયોગ. અમારો 

ભગવાન અમારા માટે ખબૂ જ સહયોગ કરે છે. જનતા ૫ણ અમને ખબૂ જ સહયોગ કરે 
છે. 

તર્ીજી િરિ  છે – દૈવી આશીવાદર્ . દૈવી આશીવાદર્  કોને કહવામાે  ંઆવે છે ? આ૫ લોકોએ 
રામાયણમા ંએવા કટલાયે  પર્સગોં  સાભ યાં  હશે કે જ્યારે દવતાઓે  પર્સ  થાય છે 
ત્યારે લ વરસાવે છે અને એ િસવાય બીજુ ંકશુ ંઆ૫ની ૫ર વરસત ુ ંનથી. કટલીકે  
વખત જોઈએ છીએ કે અમકુ ની ઉ૫ર લ વરસા યા ં– બીજાની ઉ૫ર લ વરસા યા ં
તો આ શુ ં છે ? આ છે ભગવાન પાસથીે  મળતી માગ્યા વગરની સહાયતા, ભગવાન 
પાસથીે  માગ્યા વગરની બિુ , માગ્યા વગરની કાયર્ શિકત અને માગ્યા વગરનો 
સહયોગ, આ લની મ જ આ૫ણી ઉ૫ર વરસતો રહ ેછ
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ન જાણે અત્યાર સધીુ  અમારંુ શુ ંને શુ ંથઈ ગયુ ંહોત ? સમય-સમય ૫ર યોગ્ય સમયે 
એવો શાનદાર માગર્ એણે બતા યો છે કે અમે આગળ વધતા જ ગયા- જ વધતા જ 
ગયા અને તે ભગવાન અમારી ઉ૫ર આવા લો વરસાવતો જ ગયો. અમને અમારા 
િપતાની સ૫ંિ નો પરોૂ  અિધકાર મ યો છે. કત યર્  અને અિધકાર બનનીં ે  જોડ મળી છે. 
ભગવાને મને પોતાને બટોે  ગણી વીકાય  છે, બાળક માન્યો છે અને મારી જાતને 
અનકે કાય મા ંખચીર્ નાખવાનો સપણં ૂ ર્ અિધકાર આપી દીધો છે. 
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૩૦. મન યુ  શરીર – એક અિ તીય ભટે 

સ નહાર મન યુ  જીવન િવશષે  ઉદર્ યે  માટે બના યુ ં છે અને િવિશ ટ ભટનાે  ૫મા ં
આપ્યુ ં છે. ભગવાને પોતાના કાય મા ંસહયોગ કરવાના આશયથી તથા િવ બાગની 
સહાયતા કરવા માટે તથા આ બાગને સરમ્યુ  તથા આકષકર્  વૈિવધ્ય સભર બનાવવા 
માટે આ મન યુ  જીવન ભટે ના ૫મા ંઆ૫ણને આપ્યુ ં છે. તનેે  કઈં  િવશષતાઓે  
આ૫વામા ંઆવી છે તે એક અમાનતના ૫મા ંઅને થા૫ણના ૫મા ંઆપી છે, કારણ કે 
તે યોગ્યતાઓનો ઉિચત ઉ૫યોગ કરી મન યુ  પોતાની યિક્તગત જીવનમા ંખબૂ જ 
સરળતાથી પોતાનુ ંકામ ચલાવી શકે અને જીવન  િનવાહર્  કરી શકે. પોતાનુ ં યિક્તગત 
કાયર્ પણૂર્ કરતા ં  સમય એને મળે,  શિકત ઓ એની પાસે વધે, તે બધાનો ઉ૫યોગ 
કરવો જોઈએ કે થી િવ બાગ સશોિભતુ  બને અને વધારને ે વધારે આકષકર્  તથા 
પર્ભાવશાળી બની શકે. આ ઉદર્ યથીે  જ આ૫ણને આ મન યુ  શરીર પર્ાપ્ત  થયુ ં છે, 

માતર્ મોજશોખ માટે જ આ શરીર બનાવવામા ંઆ યુ ં હોત, તો તે ખબૂ જ મોટો 
૫ક્ષપાત ગણી શકાત, કારણ કે   સિવધાઓુ  અન્ય પર્ાણીઓને આ૫વામા ંઆવી નથી 
તે સિવધાઓુ   મન યનુ ે શા માટે આ૫વામા ંઆવી ? આવો પર્  ઉ૫િ થત થાત. 

એનો એક માતર્ ઉ ર એ છે કે  રીતે િવશષે ૫થી ખજાનચીની પાસે પૈસા જમા 
કરાવવા મા ંઆવે છે, િમિન ટરને િવશષે અિધકાર સ ૫વામા ંઆવે છે, બરાબર તવીે  જ 
રીતે ભગવાને મન યનુ ે િવશષે  અિધકાર આપ્યા છ
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ે, કારણ તનાે  ારા મન યુ  એક 
કત યિન ઠર્  માળી બની આ િવ  ઉ ાનને સુદંર, સમ તુ  અને સ ુિવકિસત બનાવવાના 
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ભગવાનના કાયમાર્  ંપોતાનો સહયોગ કરે. આ૫ણા ંબધાનુ ંઆ ૫રમ ૫િવતર્ કત યર્  છે 
કે ભગવાને   જવાબદારી આ૫ણને સ પી છે તનેે પરીૂ  કરીએ. 

આ આ૫ણુ ં૫ર સૌભાગ્ય છે કે ભગવાનની ઈચ્છા પરીૂ  કરવાની સાથે સાથે ભટનાે  
૫મા ંઆ૫ણે આ૫ણા જીવન લ યને ૫ણ પર્ાપ્ત કરી શકીએ છીએ, આ૫ણે પણ્તાનૂ ર્ ુ ં
લ ય એવી રીતે પર્ાપ્ત કરી શકીએ છીએ કે ભગવાનની ઈચ્છાઓ પરીૂ  કરતા ંજઈએ 
અને આ૫ણે આ૫ણા ગણુ, કમર્ અને વભાવનો િવકાસ કરીએ. તનોે  િવકાસ કરવાથી જ 
શકય છે કે આ૫ણો આત્મા િવકિસત થતો જાય અને આત્માનો િવકાસ થતા ં થતા ં
આ૫ણે ૫રમાત્માના તર સધીુ  ૫હ ચવામા ંસમથર્ બની શકીએ. આટલા માટે આ૫ણે 
આ સિ ટનાૃ  સ નહાર ની ઈચ્છા પરીૂ  કરવાનો મનોયોગ પવકૂ ર્  પર્યાસ કરવો જોઈએ 
અને તનાે  માટે કિટબ  થઈ જવુ ંજોઈએ. આ૫ણે જો આટલુ ંકરી શકીશુ ંતો અધ્યાત્મ 
વાદી ગણાઈશુ.ં 

અધ્યાત્મનુ ંસપણં ૂ ર્ િશક્ષણ એટલા માટે જ છે કે યિક્ત પોતાના કત યોનર્ ે સમ . યિક્ત 
પોતાની જવાબદારીઓ એવી રીતે નક્કી કરે કે મા ં યિક્ત ચાિરતર્વાન બની શક્તો 
હોય, િવવકીે  બની શક્તો હોય અને સમાજમા ંસ યવ થાુ  જાળવવામા ંસહયોગી બની 
શકતો હોય. આ જ છે આ૫ણા જીવનનો સાચો ઉદર્ યે . 
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૩૧. અહોભાગ્ય છે કે મન યુ  શરીર મ યુ ં

મન યનુ ે અન્ય પર્ાણીઓ કરતા ં ભગવાનની અનકે  કપાૃ  પર્ાપ્ત થઈ છે. સામાન્ય 
પર્ાણીઓ બે કામ કરી શકે છે. એક તો પોતાનુ ંપટે  ભરી લે છે અને બીજુ ંકામ તઓે 
બચ્ચા પદાે  કરી લે છે. આ બ ેિસવાય કોઈ પરષાથુ ુ ર્ આવા ંપર્ાણીઓ કરતા ંનથી. જ્યારે 
બીજી બાજુ મન યનુ ે કટલીે  બધી શાનદાર કપાૃ  મળી છે ? અન્ય પર્ાણીઓ તો એક 
નાની સરખી ક પના જ રાખે છે.  વપ્ન પે િદમાગ મા ંમાતર્ એક સીમા સધીુ  જ 
કામમા ંઆવે છે અને માતર્ શરીરની જ િરયાતો ને પરીૂ  કરે છે. તમાથીે ં  વધારે તમને  ે
બીજી કોઈ જ િચંતા રહતીે  નથી. આવા ંપર્ાણીઓમા ંિવચારવાની એટલી જ મયાદાર્  હોય 
છે ક
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ે નાથી શરીરની જ િરયાતો પરીૂ  કરી શકાય, ચારો એકઠો કરી શકાય, ઘાસ ખાઈ 
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શકે, દોડી શકે અને બચ્ચા ંપદાે  કરી શકે. તનાથીે  વધારે િવચારવાની તઓમાે  ંચતનાે  
હોતી નથી. 

મન યનુ ે અન્ય પર્ાણીઓની તલનામાુ  ંશુ ંશુ ંમ યુ ં છે ? મન યનુ ે તો એવુ ંશાનદાર 
શરીર મ યુ ં છે કે જાણે એવુ ંલાગે કે એ કલાકારે પોતાની સઘળી કલા આ મન યુ  
કિતનૃ ે બનાવવામા ં ખચીર્ નાખી છે. આ૫ણા હાથ એટલા બધા શાનદાર બના યા  છે કે 
થી લાગે કે પર્કિતૃ  એ ઘણુ ંસમજી િવચારીને મન લગાવીને તે ઘડયા છે. તે કટલીે  

બધી જગ્યાએથી વળી શકે છે, ફરી શકે છે અને કટલાે  પર્કારના કાય મા ંકામમા ંઆવે 
છે. આ૫ણા વા હાથ કોઈ અન્ય પર્ાણીને મ યા નથી. 

મગજની બાબતમા ંતો કહવે ુ ંજ શુ ં? આંખો િવશે શુ ંકહી શકાય ? પર્ત્યકે ઈિન્દર્ય માટે 
કઈં  જ કહી શકાય એમ નથી, કટલે ુ ંઅનોખુ ંઅ ભતુ  પર્ાણી છે, આ મનુ ય – ભગવાને 
હાડ-માસનાં  આ િપંજરામા ંએક એવી ચતનાે  ભરી દીધી છે નાથી આ મન યકિતુ ૃ  
કટલીે  અનોખી લાગે છે ! 

આ૫ણે કટલાે  બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આ દવોને ે દલભુ ર્  એવુ ંમન યનુ ુ ંશરીર ધારણ 
કરી શક્યા છીએ. 

Top 

૩૨. મન યુ  કે દવતાે  

મન યુ  તો મામલીૂ  હોય છે, કોઈ૫ણ રીતે તે પટે ભરે છે અને જી યા કરે છે, ૫રતં  ુ
દવતાે  તઓે  હોય છે કે ઓ ખશુ રહ ે છે અને બીજાઓને ખશુ રાખે છે, ગ સોુ  તમને ે 
કદી આવતો જ નથી, કારણ કે રાક્ષસ તમનીે  પાસે આવી શક્તો નથી, ૫રશાનીે , 

બીમારી, ગ સોુ , ખીજ, િચંતા, િનરાશા, ઉ ગે, ભય વગરે ે એ બધી પા૫ અને અસરનીુ  
પદાશે  છે. જયારે મન યુ  દવતાે  બની જાય છે ત્યારે આ બધી આ૫િ ઓ તનાથીે  ડરીને 
ભાગી જાય છે. દવતાે  િદ ય હોય છે. ખબસરતૂ ૂ  હોય છે, યવાનુ  હોય છે અને તે દરકે  
માણસની જ િરયાતો પરીૂ  કરતા હોય છે. દવતાઓે  પર્ચડં શિક્તશાળી હોય છે. તઓે 
જ િરયાતો પરીૂ  કરતા હોય છ
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એક જમાનામા ંદરકે ે દરકે  ભારતીય દવતાે  ગણાતો હતો. તઓે ક્યારથી દવતાે  હતા ં? 

જયારે તમનીે  પાસે તા૫ આ યો,  તા૫ને હુ ં ાનનો તા૫ કહુ ં ,ં િવ ાનો તા૫ કહુ ં  ં
અને બીજા શબ્દોમા ંહુ ંતનેે ગાયતર્ીનો તા૫ કહુ ં .ં એ તનેે હાથ લાગતાનીં  સાથે જ 
મન યુ  દવતાે  બની ગયો અને ધન્ય થઈ ગયો. તે સમયમા ંધન-દૌલત તો ઓછી 
હતી. ૫રતં  ુસાચી સ૫ંિ  સતોષં  અને પર્સ તા ખબૂ જ પર્માણમા ંહતી. એ જમાનામા ં
ગરીબી હતી, ૫રતં  ુગરીબ હોવા છતા ં૫ણ મન યુ  કટલોે  બધો સખીુ , કટલોે  પ્યાર અને 
સહયોગ તથા સખથીુ  ભરપરૂ હતો. લોકો એટલી મ દાર િજંદગી વીતાવતા હતા કે સો 
વષર્ સધીુ  તઓે જીવતા હતા.ં આ  આ૫ણો આત્મા રડી ર ો છે, આ૫ણને પોકારી ર ો 
છે કે હુ ંહવે જીવતં રહવાે  માગતો નથી. જયારે આત્મા અપર્સ  બની જાય છે ત્યારે 
શરીર કહ ેછે કે ઠીક જાઓ વી તમારી મરજી. આત્મા ચા યો જાય છે અને શરીર કોઈ 
પર્કારે જીવતુ ંરહ ેછે. 

આત્મા િવહીન િજંદગી એ એવી ૫િતત જીંદગી છે વી જીંદગી આત્મા વગરના 
શરીરથી જીવવામા ંઆવે છે. તમાે  ંઅંદર બધયંુે સળગતુ ંરહ ે છે, રોમ રોમ, નસે-નસ, 

અંતઃકરણ બળતુ ંરહ ેછે. કોઈ૫ણ ઠડકં  આ બળતરાને ઓછી કરી શકતી નથી. પર્ાચીન 
જમાનાને જ્યારે હુ ં યાદ કરંુ  ં તો આ વાત સપણં ૂ ર્ સત્ય જણાય  છે. - વગદિપર્  
ગરીયસી- ઠમાે  ં ઠે  આ ભિમૂ  કોઈ જમાનામા ંરહી હશે જ એવો મારો િવ ાસ છે. એ 
જમાનામા ંન મોટર હતી, ન ટિલફોને  હતો એમ છતા ં૫ણ એ મહાન ભિમૂ  વગથીયર્ ે 
ચિઢયાતી હતી. વગર્ કોને કહવામાે  ંઆવે છે ? વગર્ એને કહવામાે  ંઆવે છે કે યા ં
માનવ માનવ વચ્ચે એવા સબધોં ં  હોય છે કે ને જોઈને મન યનીુ  િહંમત વધી જાય છે 
અને ધીરજ વધી જાય છે. 

આ  જીવન નકર્ સમાન બની ગયુ ં છે કારણ કે સામાન ખબૂ જ છે, પૈસા ખબૂ જ છે, 

૫રતં  ુતનોે  ઉ૫યોગ કરવાની સાચી િવ ાનો અભાવ છે. એવી િવ ા, એવુ ં ાન કે ને 
ટકમાૂં  ંઆ૫ણે ગાયતર્ીમતંર્ તરીકે ઓળખવીએ છીએ તનોે  આ  બધે જ અભાવ જોવા 
મળે છે. ગાયતર્ીમતંર્ એવો મતંર્ છે કે નાથી િવ ા, ાન અને ખશાલીુ  િબલકલુ  અલગ 
નથી. 
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૩૩. યિક્તત્વની ઓળખ 

યિક્તને ઓળખવા માટનીે  એક જ કસોટી છે. તે છે નમર્તા યક્તુ  ઉચ્ચ કોિટની વાણી. 
યાખ્યાન આ૫વાની કળા એ જદીુ  વાત છે. મચં ઉ૫ર તો બધા જ લોકો શાનદાર હોય 
તવેુ ંલાગે છે. ૫રતં  ુપર્ત્યક્ષ  સપકમાં ંર્  આવતાનીં  સાથે જ તનેુ ંઅસલી પ જણાઈ આવે 
છે.  પર્ાણ વાણીમા ં છે તે પર પર ચચાર્- યવહાર કરવાથી પ ટ  પે નજર સામે 
આવી જાય છે. વાણી જ યિક્તનુ ં તર નક્કી કરી નાખંે છે. યિક્તત્વને બનાવવા માટે 
વાણીમા ં િનમર્તા હોવી અત્યતં આવ યક છે. ડગળીુ ં  ખાનારના મોઢામાથીં   દગધુ ર્  
આવે છે, દા  પીનારના મોઢામાથીં  જ દગધુ ર્  આવે છે,  પાયોિરયાના રોગથી પીિડત 
યિક્તના પઢાઓમાથીે ં  દગધુ ર્ં   આવે છે તવાે  પર્કારે વાણીની કડવાસની. અિશ ટતા 
ક્યારયે  પાવી શકાતી નથી. તનીે  ભર્ ટતા વાણી ારા હમશાં ે  ૫કડાઈ જ જાય છે. 
પોતાની અણઘડતા દરૂ  કરો અને બીજાઓનુ ંસન્માન કરવાનુ ંશીખો. કટલાકે  લોકોન ે
પર્શસાં  કરવાનુ ંઆવડતુ ંનથી, ૫રતં  ુફકત િનંદા કરવાનુ ંજ આવડતુ ંહોય છે. યિક્તના 
સારા ગણોુ  જઓુ  અને તનેુ ંસન્માન જાળવવાનુ ંશીખો. તનાે  ંસારા ૫િરણામો તમોન ે
મળવાનુ ંતરત જ શ  થઈ જશે. 

વાણીની િનમર્તાનો અથર્ માતર્ ખશામતુ  કરવી અને અલકારોં  જોડી દવાે  તવોે  નથી. 
કોઈની ૫ણ ચા૫લસીૂ  કરવી તનેે વાણીની મીઠાશ કહવીે  એ યોગ્ય નથી.  આ બનંે 
અત્યતં િભ  બાબતો છે. 

બીજાઓના સ ગણુ અને સત ્કાય ની પર્શસાં  કરવી અને મીઠી વાણી ઉચ્ચારવી એ 
એક એવો સ  ગણુ છે કે  યિક્તને લોહચબકનીું  મ આકષીર્ પોતાની તરફ ખચીેં  
લાવે છે અને યિક્તને પોતાનો બનાવી લે છે. જો તમે આ ગણનુ ે પોતાની અંદર પદાે  
કરશો તો બીજા બધા ંલોકો તમારા પોતાના બની જશે. તનાે  માટે ભીતરના અહકારનં ે 
ઓગાળી નાખો. પોતાની ઈચ્છા બડાઈ, કામનાઓ અને વાિભમાનને ઓગાળી નાખવં ં ુ
એનુ ંનામ છે સમપણર્ . સમપણર્  કરવાનુ ંમેં તમન ેવારવારં  ક ુ ં છે અને એનો શો 
પર્ભાવ છે, તનાે   અનતં લાભો છે તનાે  િવશે ૫ણ મેં આ૫ણને બધી બાબતો કહી છે, 

પોતાની  ‘ઈમજે’ ખબૂ જ િવનમર્ બનાવી દો.  વયસવકં ે  ટલો િવનમર્ છે તટલોે  જ 
તે મોટો છ
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૫રતં ં ુએક વયસવકં ે  વી બનાવી દો.  વયસવકં ે  ટલો િવનમર્ છે એટલા ંજ 
બીજંાકરણુ  તનીે  અંદર રહલાે  ં છે આવા ંબીજાંકરણોુ  બધાની અંદર હાજર જ હોય છે. 
૫રતં ે અહકારનં ે કારણે તનોે  િવકાસ થતો નથી. અહકારં  અને બા  આડબરં  બધં 
થવાની સાથે જ આ અંકરણોુ  િવકિસત થવાના ચાલ ુથઈ જશે અને જીવતં બનશે. 
આ૫ની અંદર જઓુ  અને અંદરના આત્માને ઢઢોળીં  નાખો કે તમે સાચુ ંસમપણર્  કયુર્ છે 
કે નહીં ? 

વાણી એ તો યિક્તત્વનુ ંમળભતૂ ૂ  હિથયાર છે. સામનીે  યિક્ત ઉ૫ર પર્હાર કરવો હોય 
તો તલવાર નહીં વાણીની ધાર જ રી છે. િહંમતની જ રી છે. િહંમત નહીં હોય તો 
હાથમા ંરહલીે  તલવાર ૫ણ યથર્ છે. જો આ૫ની વાણી સત્ય હશે તો તમારંુ યિક્તત્વ 
જીવતં બની જશે, આ૫ બોલવા માડશોં  અને સામવાળીે  યિક્તને આ૫ પોતાના 
બનાવી શકશો. આ૫ણી િવનમર્તા, બીજાઓનુ ંસન્માન અને વાણીની મીઠાશ એ જ તો 
છે યિક્તત્વ ઘડતરના ંમખ્યુ  હિથયાર. ના સાચા ઉ૫યોગથી જ તો આ૫ણુ ં યિક્તત્વ 
પર્ભાવશાળી બની શકે. 

Top 

૩૪ સમજદાર કે નાસમજ –   

મન યુ  ટલો સમજદાર છે તનેા કરતા ંનાસમજ ઘણો વધારે છે. આઘ્યાિત્મક ક્ષતર્માે  ં
ન જાણે આવી ભર્ાિતં  કવીે  રીતે ઘર કરી ગઈ છે કે દવતાે  મનોકામનાઓ પરીૂ  કરે છે, 

દોલત આપે છે, બાળક આપે છે, નોકરી મળવીે  આપે છે. આ એક જ ભર્ાિતનં ે કારણે 
એટલુ ંબધુ ંનકસાનુ  થઈ ગયુ ં છે કે આઘ્યાિત્મકતાનો ટલો મોટો લાભ, ટલો મોટો 
ઉ૫યોગ હતો. અને એના દર્ારા  સખુ મળવાની સભાવનાઓં  હતી એ બધીએ 
સભાળવનાઓં  ન ટ બની ગઈ. દવતાઓે  માનવીને માતર્ એક જ ચીજ આપે છે અને 
તમણે ે આ એક જ ચીજ દરકને ે આપી છે. ભતકાળનાૂ  ઇિતહાસમા ંઅને ભિવ યમા ં૫ણ 
એ જોઈ શકાશે કે દવતાઓે  જો જીવતં રહશેે, ભિકત જો જીવતં રહશેે, ઉપાસનાનો કર્મ 
જો જીવતં રહશેે તો એક ચીજ જ આ૫ણને મળશે અને તે છે દવત્વનાે  ગણોુ . દવત્વનાે  
ગણોુ  જયારે આ૫ની પાસે આવી જશે ત્યાર
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ે આ૫ ટલી ૫ણ સફળતાઓની કામના 
કરશો તનાથીે  લાખ્ખો ગણી સફળતાઓ આ૫ના ચરણ ચમશૂ ે. 
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સફળતા સાહિસકતાના આધારે મળતી હોય છે. આ એક આઘ્યાિત્મક ગણુ છે. તનાે  
આધારે જ યોગીઓને ૫ણ સફળતા મળતી હોય છે, તનાે  આધારથી જ તાિતર્કં  અને 
મહાપરષોનુ ુ ે ૫ણ સફળતા પર્ાપ્ત થતી હોય છે. પર્ત્યકને ે આ સાહિસકતાના આઘ્યાિત્મક 
ગણથીુ  જ સફળતા મળતી હોય છે. ૫ણ ભલનેે તે ડાકૂ જ કમે  ન હોય. જો આ૫ યોગી 
હશો તો આ૫ની િહંમતના  સહારે જ સફળતા પર્ાપ્ત કરી શકશો. આ એક દૈવી ગણુ છે. 
તનોે  આ૫ આ૫ની મરજી મજબુ  ઉ૫યોગ કરી શકો છો. તનોે  કવીે  રીતે ઉ૫યોગ કરવો 
એ પોતાના ઉ૫ર આધાિરત છે. માણસના અંતઃકરણમા ં િવશષતાઓે  છે તે બધી 
ગણોનીુ  જ િવશષતાઓે   છે. દવતાઓે  જો કોઈન ેકઈં  આ૫શે તો તઓે સદ્ ગણોનીુ   
િવશષતાઓે  આ૫શે, ગણ પીુ  સ૫ંિ  આ૫શે. ગાયતર્ી માતા, ની આ૫ ઉપાસના કરો 
છો, અન ઠાનુ , જ૫-ત૫-ઘ્યાન કરો છો, તે જો કઈં  આ૫શે તો ગણોનીુ  જ સ૫ંિ  આ૫શે. 
આ૫ િવચારો કે ગણોથીુ  વળી શુ ંથઈ શકે ? યાદ રાખો,ગણોથીુ  જ ઘણુ ં બધુ ંથઈ જાય 
છે. ભૌિતક અથવા આઘ્યાિત્મક કોઈ૫ણ ક્ષતર્માે  ં મન યુ   પર્ગિત કરે છે તે માતર્ 
ગણોનાુ  આધારે જ થતી હોય છે. ઠે  ગણોુ  ન હોય તો આ આઘ્યિત્મક િસિ  નથી 
મળી શકતી. 

અમે શુ ંકરીએ ? 

કટલીકે  યિક્તઓ અમને એવો પર્  કરે છે કે અમે શુ ં કરીએ ? હુ ંએવા લોકોમાથીં  
પર્ત્યકને ે કહુ ં  ં કે એવુ ંકયારયે  ન પછશોૂ , ૫રતં  ુએવુ ંપછોૂ  કે અમે શુ ંબનીએ ? જો 
આ૫ કઈં  બની શકતા હો તો ત ેકઈકં  કરી શકવા કરતા ંવધારે િકંમતી છે. ૫છી આ૫ 
 કઈં  કરી રહયા હશે તે બધુ ંઉિચત જ થઈ રહયુ ંહશે. આ૫ બીબુ ંબનવાનો પર્યત્ન 

કરો. જો આ૫ બીબુ ંબની શકશો તો ભીની માટી  તમારા સ૫ંકમાર્  ંઆવશે તે આ૫ 
વા આકારની બની જશે. વી રીતભાતનો ઉ૫યોગ કરશો એવા જ પર્કારના રમકડા-ં

ચીજવ તઓુ બનવા લાગશે. જો આ૫ સયૂર્ બની શકશો તો ૫છી તમે ચમકશો અને 
ચાલતા રહશોે . તને ં૫િરણામ શુ ંઆવશે તે જાણો છો.? 

 લોકો માટે આ૫ ઈચ્છો છો તે લોકો ૫ણ આ૫ની સાથે સાથે ચમકશે અને આગળ 
ચાલતા રહશેે. સરજનીૂ  સાથે નવગર્હ અને બતર્ીસ ઉ૫ગર્હો છે. તે બધાયે ચમકે છે અને 
સાથે સાથે ચાલતા રહ ેછ
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ે. જો આ૫ણે ચાલીશુ,ં આગળ વધીશુ,ં પર્કાશવાન બનીશુ ંઅને 
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૫છી જોઈશુ ંકે  જનતા માટે આ૫  ઈચ્છો છો તે આ૫ણી અનગામીુ  બને અને અમારંુ 
અનકરણુ   કરે, તો તઓે એવુ ંજ કરશે. આ૫ જોઈ શકશો કે આ૫ ચાલતા હશે તો બીજા 
લોકો ૫ણ આ૫ની સાથે ચાલવાનુ ંશ  કરી દશે ે. આ૫ વય ંજો ચાલશો નહીં અને 
બીજા યિક્તઓ પાસથીે  એવી અપક્ષાે  રાખશો કે બીજા યિકતઓ આ૫ણુ ંકહવે ુ ંમાનશે, 
તો એ ખબૂ જ મ કલુ ે  વાત છે. આજ બીજ પે ઓગળી જાઓ, પોતાના અિ તત્વને 
મીટાવી દો અને વકૃ્ષ બનો. વકૃ્ષ બનીને પોતાના વા અસખ્યં  બીજ આ૫ આ૫ણી 
અંદરથી પદાે  કરી શકો છો. અમારે આવા બીજની જ િરયાત છે. આ૫ બીજ બનો, 
ઓગળી  જાઓ, અંકિરતુ  થાઓ, વકૃ્ષ બનો અને આ૫ની અંદરથી જ ફળ પદાે  કરો, દરકે ે 
દરકે  ફળમા ંઅસખ્યં  બીજ પદાે  કરતા જાઓ. આ૫ આ૫ની અંદરથી જ બીજ શા માટે 
ન બનાવી શકો ? 

 લોકોએ પોતાની જાતને કઈકં  બનાવી લીધી છે એવા લોકોને એવુ ં પછવાનીૂ  
જ િરયાત નથી ઊભી થતી કે અમે શુ ંકરીશુ ં? તમનીે  પર્ત્યકે િકર્યા એને લાયક બની 
જાય છે અને તનીે  િકર્યા બધુ ંજ કરી શકવા માટે સમથર્ બની જાય છે. તમને  ુ યિકતત્વ 
જ એટલુ ંઆકષકર્  હોય છે કે પર્ત્યકે સફળતા અને પર્ત્યકે મહાનતાને મળવવાે  માટે 
તઓે સમથર્ બની જાય છે. 

Top 

 
 

૩૫. આત્મિનયતર્ણં  

જો આ૫ પોતાની વયનીં  ઉ૫ર સયમં  રાખવામા ંઅને ઉદાર બનવામા ંસમથર્ બની 
જશો તો ૫છી આ આખીયે દિનયાુ  સમથર્ બની જશે. જો આ૫ણુ ંબીબુ ંસારંુ અને યોગ્ય 
હશે તો સકડોેં  રમકડાઓને સદર્ઢુ  અને મોહક આકાર આ૫વામા ંઆ૫ણે સમથર્ બની 
શકીશુ.ં જો આ૫ણુ ં ‘બીબુ’ં જ ઠીક ન હોય તો ૫છી દિનયાનુ ે આ૫ણે કવીે  રીતે એમા ં
ઢાળી શકીશુ ં? આ૫ ૫હલાે  પોતાની જાતને બદલી નાખો. અમે અમારી જાતને ટલી 
ઘડી છે, ભગવાને અમને એ િહસાબથી જ આશીવાદર્  આપ્યા છે. એ જ છે અમારંુ રહ ય 
અને  એ જ છે અમારી આત્મકથા. એ જ છ
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ે અમારા દરકે ે દરકે  રહ યોના ઉદઘાટનો. 
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જો આ૫ ઈચ્છો તો આ પર્માણને ુ ંજ કાયર્ કરો, નહીં તો ૫છી આગળ વી તમારી 
મરજી. આ૫ને રમતરોિળયા કરવા ૫સદં છે તો ઠીક છે, બાળકોની મ એવુ ંવતનર્  જ 
કરતા રહો. તમાે  ંશુ ંવાધોં  છે ? તમારા માટે મનોરજનં  જ ઠીક છે તો કઈં  વાધોં  નહીં, 
૫રતં  ુતનાે  દર્ારા આ૫ ખરખરનીે  જ િરયાત કરતા ંવધારે કશુ ંમળવીે  શકવાના નથી. 

ઉમદા અને મહત્વપણૂર્ ચીજ વ તઓુ મળવવાે  માટે આપે મહત્વપણૂર્ બીબામા ંઢળવુ ંજ 
જોઈએ. હવે અમે આ જગ્યા ખાલી કરી ર ા છીએ અને આ૫ને આ જગ્યા ૫ર બસાડીે  
ર ા છીએ, સાથે સાથે એ કહી ર ા છીએ કે એટલી બધી શાનદાર િજંદગી અમે જીવી 
લીધી. ચમત્કારોથી ૫િરપણૂર્ િજંદગી અમે જીવી ગયા, કટલીયે ે મિહમા અને ગિરમા અમે 
પર્ાપ્ત કરી લીધી છે. અમે આ૫ને આમતર્ણં  આપી ર ા છીએ કે એ ર તો હવે આ૫ના 
માટે ૫ણ ખલલોુ  જ છે. જરા તો િહંમત બતાવો, અમે પોતે આમતર્ણં  આપી ર ા 
છીએ.આ૫ આવો અને  ર તાથી આગળ અમે વઘ્યા છીએ તે જ ર તે આ૫ ૫ણ 
આગળ વધો.  િહંમત અમે બતાવી છે તવીે  આ૫ ૫ણ બતાવો અને આ જીવનમા ંજ 
ધન્ય અને કતકત્યૃ ૃ  થઈ જાઓ. શુ ંઆવો લાભ ફરી ક્યારયે  મળશે ? 

આ૫ આ વાત ૫ર િવચાર કરો અને અમે અમારા જીવનમા ંઆગળ ડગ માડયાં  ંછે તે 
િવશે ઘ્યાન કયાર્ ૫છી એવા ૫ગલા ં ભરો. આશા રાખવામા ંઆવે છે કે આ૫ આ 
બાબતો ૫ર વારવારં  િવચાર કરશો અને આ ઠે  િસ ાતોનં ે જીવનમા ંવધારને ે વધારે 
ઉંડા ઉતારવાનો પર્યત્ન કરશો. 
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૩૬. આિત્મકિવકાસના ચાર આધાર 

મન યએુ  આંતિરક ઉત્થાન, આંતિરક ઉત્કષર્ અને આિત્મક િવકાસ માટે શુ ંકરવુ ંઅને તે 
કવીે  રીતે કરવુ ંજોઈએ ? આ વાતનુ ંસમાધાન કરવા માટે આ૫ણે ચાર બાબતોની 
શોધખોળ કરવી ૫ડે છે. એ ચાર બાબતોના આધાર ઉ૫ર જ આ૫ણી આિત્મક પર્ગિત 
ટકી રહલીે  છે અને તે ચાર આધાર છે. – સાધના, વાઘ્યાય, સયમં  અને સવાે . આ 
ચારયે  એવા ં ૫િરબળો છે કે તમાથીે ં  એકને ૫ણ છોડીને આત્માના ઉત્કષનીર્  વાત 
િવચારી ન શકાય. તમાથીે ં  એક ૫ણ બાબત એવી નથી કે ના અભાવથી આ૫ણા 
જીવનના ઉત્થાન માટે સપણં ૂ ર્ સફળ થઈ શકાય. વી રીતે ચોકડીઓ એકબીજા સાથે 
જોડાયલીે  રહ ે છે, ઠીક એવી જ રીતે આ ચારયે  બાબતો ૫ણ એકબીજા સાથે અિભ  
૫થી જોડાયલીે  છે. શિક્તશાળી બીજ-એક, ખાતર-બે, ફળદુ૫ જમીન- તર્ણ, પાણી-ચાર. 
જો ચારયે  એકસાથે નહીં મળી શકે તો ખતીે  શક્ય નહીં બની શકે અને તનોે  િવકાસ 
શક્ય નથી. યાપાર કરવા માટે માતર્ દૌલત કે પૈસાથી જ  કામ ચાલી જતુ ંનથી. 
યાપાર માટે મડીૂ -એક, અનભવુ -બે, વ તઓનીુ  જ િરયાત-તર્ણ અને ગર્ાહક ચાર. આ 
ચાર બાબતોની આવ યકતા છે. આ ચારયે  ચીજોને જો આ૫ મળવીે  લશોે  તો યાપાર 
ચાલશે અને તમાે  ંસફળતા પર્ાપ્ત થશે. 

મકાન બનાવવુ ં હોય તો તનાે  માટે ઈંટ, ચનોૂ , લોખડં, લાકડ ંઆ ચારયે  વ તઓનીુ  
જ િરયાત ૫ડે છે. આ ચારયમાથીે ં  એકની ૫ણ કમી હશે તો ઈમારત નહીં બની શકે. 
સફળતા પર્ાપ્ત કરવા માટે મન યનુ ુ ં કૌશ ય જ રી છે, સાધનો જ રી છે, સહયોગ 
આવ યક છે અને સાથે સાથે એ માટનોે  અવસર ૫ણ એટલો જ જ રી છે. આ ચારયે  
બાબતોમાથીં  એકનો ૫ણ અભાવ હશે તો સમજદાર યિક્ત ૫ણ સફળતા પર્ાપ્ત કરી 
શકશે નહીં. તનીે   પર્ગિત અટકી જશે. જીવનિનવાહર્  માટે ભોજન, િવ ામ, મળ િવસ ન 
તથા મ-ઉપા ન ચારયનીે  જ િરયાત ૫ડે છે. આ ચારયે  િકર્યાઓ થશે ત્યારે જ 
આ૫ણે જીવતા રહી શકીશુ,ં જો એમાથીં  એક૫ણ ચીજ ઓછી ૫ડશે તો મન યનુ ુ ંજીવીત 
રહવે ુ ંજોખમમા ંઆવી જશે. બરાબર એવી જ રીતે આિત્મક જીવનનો િવકાસ કરવા માટે 
આત્માના ઉત્કષર્ માટે આ ચારયે  બાબતો-સાધના, વાઘ્યાય, સયમં  અને સવાને ુ ંહોવુ ં
અત્યતં જ રી છ
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ે, નહીં તો યિક્ત િનમાણનોર્  ઉ યે  પરોૂ  થઈ શકશે નહીં. 
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૩૭. સવાે  ૫રમ ધમર્ 

સામાિજક પરાણીુ  છે તથીે  તનાે  ૫ર સમાજનુ ંઋણ રહલે ુ ંછે. ભગવાને તનેે એટલા માટે 
જન્મ આપ્યો છે કે ભગવાને બનાવલાે  આ િવ ઉ ાનની તે સવાે  અને સહાયતા કરે. 
મન યનાુ  જીવાત્માનો િવકાસ અને જીવન લ ય પર્ાપ્ત કરવા માટે સવાથીે  વધીને કોઈ 
ત૫ અને સવાથીે  વધીને બીજુ ંકોઈ પણ્યફળુ  ન હોઈ શકે. આ૫ણે સવાે  કરવા માટે 
સમય કાઢતા રહવે ુ ંજોઈએ. બધો જ સમય માતર્ આ૫ણા માટે જ ન ખચર્વો જોઈએ, 

૫રતં  ુદશે , ધમર્, સમાજ અને સ કિતનીં ૃ  સવાે  કરવા માટે ૫ણ આ૫ણે સહયોગી બનવુ ં
૫ડે. આ૫ણો ધમર્ હોવો જોઈએ કે આ૫ણે આ૫ણી શિક્તઓનો એક અંશ દઃખીયારાઓુ  
માટે, પીિડતો માટે અને દિલતો માટે ૫ણ ખચવોર્  જોઈએ. આ૫ણા માટે સવાને ુ ંસૌથી 
મોટંુ કાયર્ શુ ંહોઈ શકે છે ? 

ાન ય થી વધીને બીજુ ં કોઈ પણ્યુ  કાયર્ ન હોઈ શકે. ાનદાનને બર્ દાન ૫ણ 
કહવામાે  ંઆવે છે. આ સવ મ ધમર્ છે. કારણ કે ાન ય  ારા આ૫ણે મન યોનુ ે 
સાચી િદશા આપી શકીએ છીએ ના ારા તે બરાઈઓથીુ  બચી શકે અને પર્ગતીના 
માગેર્ અગર્સરે  બની શકે. ાન, િવચારણા, ભાવના – આ તો છે શિક્તનો અંશ. આથી જ 
તો બર્ા ણ અને સાધ ુસતં પરષોુ ુ  ાનય ને જ સવ મ સવાે  માનીને તનીે  સાથે 
જોડાયલાે   રહ ેછે  અને હમશાં ે  એવો પર્યત્ન કરતા રહ ેછે કે પોતે વય ંસારા બને અને 
પોતાના દગણોનોુ ુ  પર્ભાવ બીજા લોકો ૫ર ૫ણ  ૫ડે . તનાે  માટે આ૫ણે અંશદાન ૫ણ 
કરવુ ંજોઈએ. 

સવાે  માટે  આ૫ણે એક કલાકનો સમય અને િનત્ય ઓછામા ં ઓછા એક પીયો 
બચાવવા જોઈએ. આ કાયકર્મર્   બતાવી દવાયોે  છે તનેુ ંઆ મહા ાનય  માટે અને 
િવચારકર્ાિતં  માટે ચ તુ ૫ણે પાલન કરવાનો કર્મ બનાવી દવોે  જોઈએ. 

આ૫ણા બધામાથીં  કોઈ એક  ૫ણ માનવી એવો ન હોવો જોઈએ ક
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ે  િનયિમત એક 
કલાક સમય અને દરરોજ એક પીયા વી નયનતમ શરતનુ ંપાલન ન કરે. તનાથીે  
વધારે ૫ણ આ૫ણે કરી શકીએ અને તનાથીે  વધારે આ૫ણે સહયોગી બની શકીએ. 
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આ૫ણે માતર્ ભૌિતક જીવન જ ન જીવએ ૫રતં  ુસાથે સાથે આઘ્યાિત્મક જીવન ૫ણ 
જીવએ. આ૫ણી શિક્તઓ, ક્ષમતાઓ અને સમયનો ૫યોગ માતર્ આ૫ણા પટે પરતોૂ  જ 
મયાિદતર્  ન રાખીને આ૫ણે લોકક યાણ અને લોકિહત માટે ૫ણ તનોે  ઉ૫યોગ કરતા 
રહવે ુ ંજોઈએ. 

Top 

૩૮. આિત્મક ઉત્થાન :- 

આિત્મક ઉત્થાન માટે આ૫ણી મહત્વાકાક્ષાઓં , મનોકામનાઓ, ઈચ્છાઓ મોટાઈના ઓઠા 
હઠળથીે  બહાર નીકળી જાય અને મહાનતાની સાથે જોડાઈ જાય તે ખબૂ જ જ રી છે. 
િજંદગીભર વાસના માતર્ પરીૂ  કરવા માટે જ આ૫ણ ેમહત્વાકાક્ષાં  રાખવી અને આ૫ણી 
ત ણાૃ -લાલસા માટે જ આ૫ણો સમય અને બિુ  ખચીર્ નાખવી  તથા આ૫ણી મોટાઈ 
અને આ૫ણા અિભમાનના મદમા ંચકચરૂ રહી આ૫ણે પોતાના જ ગણગાનુ  ગાતા 
રહીએ તે ઉિચત નથી. જો આ૫ણુ ંમન આ વાતને માની લે અને આ૫ણુ ંઅંતઃકરણ 
એવુ ં વીકારી લે કે આ બધી બાબતો છતરામણીે  છે, છીંછરી, હલકી છે તથા જો આ૫ણે 
દર્તાનોુ  ત્યાગ કરી શકીએ તો ૫છી આ૫ણી સામે એક માતર્ વાત બાકી રહી જાય છ, 

કે હવે આ૫ણે મહાનતાને ગર્હણ કરવાની છે. મહાપરષોએુ ુ  વી રીતે આચરણ કયુર્ હત ુ,ં 
તમનીે  િચંતન કરવાની  રીતભાત હતી એવા પર્કારનુ ંઆચરણ અને િચંતન આ૫ણુ ં
હોવુ ંજોઈએ અને આ૫ણા િવિવધ કત્યોૃ  ૫ણ એવા ંપર્કારના ંજ હોવા ંજોઈએ કે આ૫ણા 
િવિવધ કત્યોૃ  ૫ણ એવા ંપર્કારના ંજ હોવા ંજોઈએ કે  ઠે  મન યોનાુ  જીવનમા ંહતા ં
અને ઠે  મન યોુ ના હોય છે. આ બાબત ૫ર પણૂર્ િવ ાસ કયાર્ ૫છી આ૫ણે આ૫ણી 
િકર્યા ૫િ િતમા,ં દિ ટકોણમાૃ ,ં માન્યતાઓમા,ં ઈચ્છા-આકાક્ષાઓમાં  ં ૫િરવતનર્  લાવવા ં
જોઈએ અને તનેે બદલી નાખ્યા ૫છી યવહાિરક જીવનમા ં ૫ણ થોડાક આગળ 
વધવાનો પણૂર્ પર્યાસ કરવો જોઈએ. 

મનોકામનાઓ પરીૂ  કરવી એ કોઈ ખરાબ વાત તો છે જ નહી, ૫રતં  ુતનેે માટે શરત 
માતર્ એક જ છે કે કયા ઉ યે  માટે છે અને કઈ ચીજ ક્યા કામ માટે માગવામા ંઆવી 
છે ? જો આ૫ણે આ૫ણો સસારં  િનભાવવા માટે માગીશુ ંતો સૌથી ૫હલાે  ંઆ૫ણે એ 
બાબત િવચારી લવીે  જોઈએ કે આ દોલતને આ૫ણે ૫ચાવી શકીશુ ંક
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ે કમે ? કવીે  રીતે 
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૫ચાવી  શકીશુ ં? તનેે કવીે  રીતે વા૫રી શકીએ છીએ ? મન યુ  ભલૂ કરી શકે છે ૫રતં  ુ
દવતાે  ક્યારયે  એવી ભલૂ કરતા નથી. આજ સધીુ  દવતાઓનાે  સ૫ંકમાર્  ંઆવનારને 
કોઈ ભૌિતક વ ત ુપોતાના લાભ માટે નથી મળી શકી. દવતાઓે  પાસથીે  શુ ંમ યુ ંછે ?  

યિક્તને ગણુ મળે છે અને દવત્વે  પર્ાપ્ત થાય છે. સદગણોનાુ  આધારે યિક્તને 
પોતાનો િવકાસ કરવાનો જીવન લાભ પર્ાપ્ત થાય છે. પોતાની સામાન્ય બિુ  કામ 
કરનાર માટે આવા ંમહાન કાય   સભિવતં  નથી. દવત્વનોે  િવકાસ થવાથી કોઈ૫ણ 
યિક્ત માતર્ પર્ગિતના ઉચ્ચ િશખરોની ટોચ સધીું  ૫હ ચી શકે છે. ૫છી ભલને ે ત ે
સાસાિરકં  હોય, ભૌિતક હોય કે ૫છી આઘ્યાિત્મક. 

સસારં  અને અઘ્યાત્મમા ંકોઈ જ ફરક ૫ડતો નથી. આ૫ણા ગણનોુ  ઉ૫યોગ કયા ંકરવો 
તે બાબત આ૫ણા ઉપર આધાિરત છે. ગણોુ  એ પોતાની રીતે આ૫ણામા ંરહલોે  એક 
શિક્તનો પજંુ છે, કમર્ એ પોતાને થાને એક શિક્તનો પજંુ છે અને વભાવ પોતાની 
રીતે એક િદ ય શિક્તનો ખજાનો છે. તનોે  ઉ૫યોગ કયા ંઅને કવીે  રીતે કરવો જોઈએ 
એ બાબત આ૫ણી ઈચ્છા સાથે જોડાયલીે  છે. 

Top 

૩૯. યિક્તત્વનુ ંશિ કરણુ  

કાનમા ંઆંગળી મકીૂ  રાખવી અને વારવારં  નાક ારા પર્ાણાયામ કરતા રહવે ુ ંએ જ 
માતર્ યોગાભ્યાસ નથી. યોગાભ્યાસ એ તો જીવનનો એવો ઉ૫કર્મ છે કે ના ારા 
જીવનમા ંપર્ચડં ૫િરવતનર્  લાવવુ ં૫ડે છે. સાધનુે, ત૫ વીને પોતાના જીવનની પર્િકર્યા 
િબલકલુ  બદલી નાખવી ૫ડતી હોય છે. સાધ ુઅથવા બર્ા ણ એક જીવનકર્મ છે. જીવન 
માટનીે  એક િફલસફીૂ  છે. િવચારવા અને કામ કરવાની તે એક ૫ િત છે. યોગાભ્યાસ, 

પર્ાણાયામ વગરે ે તનાે  ૫રના શગારૃં  માતર્ જ છે. તે તો ચમક ચઢાવનાર ૫થ્થર માતર્ 
જ છે કે ના ૫ર ઘસી ઘસીને તલવારને ધાર કાઢવામા ંઆવે છે. લોખડં ન હોય તો 
લાકડાની તલવારની ક પના કવીે  િવિચતર્ છે ? અઘ્યાત્મના માગમાર્  ં ભગવાનના 
આશીવાદર્  મળવવાે , િસિ ઓ પર્ાપ્ત કરવા માટે, આત્મશાિતં  પર્ાપ્ત કરવા માટે એક જ 
ચીજની સૌથી વધારે જ ર છે, એ ચીજનુ ંનામ છે – યિક્તત્વનુ ંિનયિમત સયમપવકનોં ૂ ર્  
આહાર લઈને કરવામા ંઆવે છે. તનીે  સાધના માટે ઈિન્દર્યોને સયિમતં  કરવી ૫ડે છ
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કામિન્દર્યોને ે સયિમતં   કરવી ૫ડે છે. આ યિક્તત્વનુ ંશિ કરુ ણ કરવા માટને  ંપર્થમ 
સોપાન  છે. ત્યારબાદ મનને સયિમતં  કરવુ ં ૫ડત ુ ં હોય છે. આ એક િવ ાન છે. 
ઉપાસનામા ંમનને આમતમે ભટકવા દવામાે  ંનથી આવતુ.ં મનને એવુ ંકહવામાે  ંઅવે છે 
કે અમારો અને અમારા ભગવાન વચ્ચનોે  સબધં ં  છે, માટે હુ ંમન તુ ંઅહીં જોડાયલે ુ ંરહ.ે 
વારવારં  વાળવા છતા ં ૫ણ જો આ૫નુ ંચચળં  મન દરૂ  ભાગવાનો પર્યત્ન કરે તો 
ભગવાનની મિતર્ૂ  જઓુ , ભગવાનની વાતાર્ સાભળોં  અને ભગવાન સાથે વાતચીત કરવા 
લાગો. જો વાતચીત ન કરી શકો તો ૫છી ભગવાનુ ંઘ્યાન ધરો. ાન અને ઘ્યાનથી 
વાત કરી મનને બરાબર ૫ડકી રાખો અને તનોે  ભટકાવ દરૂ  કરો. 

મનને સયિમતં  કરી લીધા ૫છી સમયના સયમનીં  વાત આવે છે. પોતાની જાતને 
સમયની ૫કડમા ંબાધીં  રાખવી ૫ડશે. આજ એક સ૫ંિ  છે. આના િસવાય બીજી કોઈ 
સાચી સ૫ંિ  આ૫ણી પાસે ન હોઈ શકે. 

સમયને યવિ થત આયોિજત કરવામા ંનહીં આવે તો ૫છી આ૫ણી પાસે કશુ ંજ નહીં 
રહી શકે. િવનોબાભાવથીે  લઈને ગાધીજીં  સધુીના આજ સધીનાુ  ટલા ૫ણ મહાપરષોુ ુ  
અને અઘ્યાત્મવાદીઓ પદાે  થયા છે તમણે ે સમયને એવી રીતે બાધીં  દીધો હતો કે 
નાથી એક ક્ષણ ૫ણ યથર્ ન જાય. આજ તો દોલત છે તારી પાસે, ઈચ્છે તો તનાે  

વડે આત્મક યાણ કરી લે, ઈચ્છે તો જનતાની સવાે  કરી, ઈચ્છે તો તનાે  વડે તારંુ 
વા થ્ય  સધારીુ  લે કે ૫છી ૫રીવારની સવાે  કરી લે. જો પર્ગિત કરવી  હોય તો 
સમયને સયમં  પાળવો જ ૫ડશે. ત્યરબાદ ધનનો સયમં  કરવો ૫ડશે, કમે  કે જયા ંસધીુ  
મન યુ  ધનનો સયમં  નહીં કરી શકે તો તનામાે  ંસકડોેં  પર્કારની કટવોુ ે  આવી જવાની 
શકયતા વધી જશે. તનામાે  ંઆળસ, અહકારં , નશાબાજી, અ૫ યય, કલહ, દર્ષે, દભં , 

અ૫ યય વગરે ે દગણોુ ુર્  અનાયાસે જ આવી જશે. 
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૪૦. માનિસક પરષાથુ ુ ર્ – 

એક કામ તમારે એ કરવુ ં૫ડશે કે આ૫ની અંદર  સિચતં  મળ, આવરણો અને િવક્ષપોે  
છે,  કલહ અને કટતાુ  ભરલીે  ૫ડલીે  છે તનીે  તરફ તમારે તમારંુ ઘ્યાન કેિન્દર્ત કરવુ ં
૫ડશે. ફકત ઘ્યાન કિન્દર્તે  કરવુ ં૫ડશે એટલુ ંજ નહીં ૫રતં  ુતે કચરાને કાઢી નાખવો 
૫ડશે, તનીે  સફાઈ કરવી ૫ડશે, તનીે  સામે હાદ જગાવવી ૫ડશે, લડવુ ં૫ડશે. 

આ૫નુ ંપાછલુ ંજીવન કવાે  કસ કારોથીુ ં  ભરલે ુ ંછે અને એ બધા કસ કારોનુ ં ે દરૂ  કરવા 
માટે તમારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ અને એ બધુ ંકવીે  રીતે શકય છે ? માનવીની આઘ્યાિત્મક 
પર્ગિતમા ંસૌથી મોટી કાવટ તણેે કરલાે  ંપવૂર્ જન્મના કમ  ઘ્વારા પદાે  થાય છે. જનાુ  
દ કત્યોુ ૃ  ૫થ્થરની મ ર તા ઉ૫ર આડા આવીને ઊભા થઈ જાય છે અને આ૫ણને એ 
િદશામા ંએક કદમ ૫ણ આગળ વધવા દતાે  ંનથી. તઓે આ૫ણને વારવારં  રોકી રાખે 
છે. કારણ કે ખરાબ કમ નુ ંભિવ ય આઘ ં હોય છે, તનોે  દડં  ભોગવવાનો હોય છે અને 
એટલા માટે જ તો સારા કમ  કરવામા ં૫ણ આ૫ણને ઉ ગે ર ા કરતો હોય છે. તથીે  
દરકે  સાધકે સૌથી ૫હલેુ ંકાયર્ પોતાની જાતને સફાઈના પમા ંધોલાઈ કરવાનુ ંહોય છે. 
ક૫ડાને રંગતા ૫હલાે  ંતનીે  ધોલાઈ અત્યતં જ રી છે. જો ધોલાઈ નહી કરવામા ંઆવે 
તો ૫છી ક૫ડાને સારી રીતે રગીં  શકાશે નહીં આટલા માટે ૫હલેુ ં કામ આંતિરક 
સફાઈનુ ંકરવુ ં૫ડે છે. આ૫ની  અંદર દભાવુ ર્  અને પવૂર્ જન્મના  કસ કારોુ ં , કટવોુ ે , 

અને કકમીર્યક્તુ ુ  િકર્યાપ િતઓ યાપી ગઈ છે તે બધાનંે સૌથી ૫હલાે  આ૫ પોતાની 
અંદરથી હઠાવી દો, તનેે કાઢીને દરૂ  બહાર ફકીેં  દો. તનીે  સામે  યઘ્ધુ  કરો. િવદ◌ોહૃ  
કરો. તનોે  અ વીકાર કરો અને તનીે  સાથનાે  સહયોગનો છડોે  ફાડી નાખો . તનોે  
અસહયોગ કરી િવરોધ દશાવોર્  અને તનાે  દબાણની નીચે આવી જવાથી પોતાને રોકી 
દો. જો  આપ આવુ ંનહીં કરી શકો તો ૫છી  રગીનં  વપ્નશીલ સિ ટૃ   જીવન દૈવી 
જીવન બનીને રહશેે અને આ૫ ખબૂ  જ પર્ાિતભાવાન, શાનદાર યિક્ત બની જશો. એ 
બાબત માટે અમે બીજુ ંશુ ંકરી  શકીએ ? ૫છી આ૫ની પજૂા અને ઉપાસનાનો શો અથર્ 
? આપે  કરલાે  જ૫-ત૫ અને અન ઠાનોુ  શુ ંપર્ભાવ જોઈ શકાશે ? જાદુ અને ચમ્તકાર 
એ કઈં  આધ્યાત્મ છે જ નહીં. અઘ્યાત્મ તો માનિસક પરષાથુ ુ ર્ ને કહવામાે  ંઆવે છ
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 ૪૧.  માનિસક બર્ ચયર્ 

બર્ ચયર્ એ િચંતનની એક ૫ઘ્ધિત છે. તે એવા િવચારોનુ ંપર્તીક અવવચઈ  આ૫ના 
જીવનનુ ંએક અંગ બની ગયુ ં છે.  સ કારં  કદિ ટુ ૃ  અને િવચારોની ઝાખીનાં  ૫મા ં
જોવા મળે છે. કોઈ જમાનામા ંઆ૫ ૮૪ લાખ યોનીઓમા ંર ા હતા. એ વખતે એક 
કતરાૂ  વ પે ૫ણ હતા કે શુ?ં હા ંગ જીુ , ચોકકસ ર ા હોઈશુ.ં આગળ-વધતા ંવધતા ંતો 
આ  માનવી બન્યા છીએ. જયારે આ૫ કતરાનીૂ  યોિનમા ંર ા હતા ત્યારે શુ ંઆ૫ની 
સામે મા-બહને વો કોઈ સબધં ં  હતો ? ના, એ યોિનમા ંઆ૫ણને ન તો આ૫ણી બટીનોે  
ખ્યાલ હતો, ન તો આ૫ણી બહનનોે  ખ્યાલ હતો કે ૫છી ન તો આ૫ણી માતાનો ખ્યાલ 
હતો. એમની િબરાદરી એક િવિશ ટ પર્કારની હોય છે. આમ અમકુ જાિત કે સમાજ એવો  
હોય છે કે આ બાબતો અંગે તમને ે માટે કોઈ જ ફરે  ૫ડતો હોતો નથી. આ૫ને માટે 
ફરક ૫ડે છે. કારણ કે આ૫ માનવી  છો, સમાજની મયાદાઓનીર્  ચાદર આપે તો ઓઢી 
લીધી છે. જો આ નકાબ આ૫ની ઉ૫રથી ઉઠાવી લવામાે  ંઆવે અને આ૫ની મયાદાઓર્  
વગરનુ ં વ ૫ જોવામા ંઆવે તો આ૫નો ૫ણ એવી િબરાદરીમા ંસમાવશે  થઈ જશે કે 
ના િવશે હમણા ંહુ ંઆ૫ને  કહી ર ો હતો. જો વારવારં  કહવામાે  ંઆવશે તો કદાચ 

ખોટંુ લાગશે. ૫રતં  ુઆ૫ની છાતી ઉ૫ર હાથ રાખીને જઓુ  તો ખરા, કે આવી વાત છે કે 
નહીં? 

યવાનુ  ીની બાબતમા ં૫વિતર્ દર્િ ટ રાખીને તનાે  યૌવન સ દયર્ િવશનોે  અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ. ૫રતં  ુકટલાકે  લોકો બહદાે ુ  હોય છે. નારીને માતર્ બા  ૫થી જ જોતા હોય છે. 
નારીમા ંતમને ે પોતાની માતા, બહને અને બટીનાે  ંદશનર્  નથી થઈ શકતા,ં તમને ે તો 
બધે જ માતર્ વાસના અને વાસના જ નજરે ચઢતી હોય છે. અમે આ૫ની દર્િ ટ 
બદલવા માગીએ છીએ. કામકતાવાસનાુ  પર્ધાન િચંતનના મળૂ ઉખડીે  નાખી અને એક 
નવી દર્િ ટ આ૫વા માટે ઈચ્છીએ છીએ. એને જ કહવાયે  છે માનિસક બર્ ચયર્. આપે 
તનીે  મયાદાઓનર્ ુ ંપાલન કરવુ ંજ જોઈએ. 
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૪૨. આ૫ણી મ શિક્ત 

શરીરની અંદરની શિક્ત મ કરવા મો ભગવાનની જ આપલીે  ભટે છે. તનાે  ારા 
આ૫ણને ધન, યશ અને કીિતર્ પર્ાપ્ત થાય છે. જમીન તો ૫હલાે  ં૫ણ હતી અને આ  
૫ણ છે. ૫રતં  ુમન યનાુ  મનો આ પર્તા૫ છે કે જ્યારે તણેે મ કય  ત્યારે તણેે સોનુ,ં 
ધાતઓુ અને િવપલુ પર્માણમા ં અનાજ પદાે  કયુર્. સફળતાના બધાય ઈિતહાસો 
માનવીના મની મહાન ઉ૫લિબ્ધઓનો ઈિતહાસ છે. એ જ તો છે સાસંાિરક પર્ગિતનો 
ઈિતહાસ. 

જયારે બર્ ાજીએ જમીન બનાવી હશે ત્યારે એવી બનાવી હશે કે વો ચદર્માં  ંછે. ક્યાકં 
ખાડો, કયાકં ટકરોે  વગરે ે હશે, ૫રતં  ુ૫િર મે ધરતીને સમતલ બનાવી દીધી. નદીઓ 
ચારબાજે ુ હાહાકાર મચાવી દતીે  હતી. જળપર્લયથી ઘોર િવનાશ સજાતોર્  હતો. ર તાઓ 
બધં થઈ જતા હતા. લગ્નો ૫ણ એ ચાર મિહનાઓ દરિમયાન બધં થઈ જતા ંહતા.ં આ 
ચાર મિહનાઓને ચતમાસનાુ ર્  નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે. આ દરમ્યાન માનવીઓ 
જયા ં૫ણ  હોય ત્યા ંકદે  થઈ જતા ંહતા. ૫રતં  ુમાનવીના મથી, બિ થીુ  તણેે પલુ 
બના યા, હોડી બનાવી. બધં બાધીં  દીધા અને ૫હલાે  ં વા કોઈ બધનોં  હવે ન ર ા.ં 
સમગર્ માનવજાિત મની ઘરી  ૫ર ટકલીે  છે, માનવીના મની આ ફલ િતુ  છે ૫રતં  ુ
તનીે  આ૫ણે ઉપક્ષાે  કરીએ છીએ. દોલત હમશાં ે  માનવીના ૫રસવામાથીે ં   પર્ાપ્ત થાય 
છે. આ૫ને સ૫ંિ  માટે કોઈની સામે કરગરવાની જ ર નથી. આ૫ની સામે એક દવતાે  
છે – મ દવતાે . આ૫ની પાસે મની મહાન મલીૂ  ૫ડી છે. આ મદવતાે  આ૫ને 
દોલત અપાવી શકે છે. આ દવતાનીે  આ૫ણે ઉપાસના-આરાધના કરવી જોઈએ. 

ચાલો, એવુ ંમાની લઈએ કે આ૫ણા બા૫ દાદાએ આ૫ણા માટે કમાઈને ઘણુ ંબધુ ંભગેુ ં
કરી લીધ ુ છે. ૫રતં  ુ મ િસવાય તનીે  રખવાળીે  ૫ણ આ૫ણે કરી શકતા નથી. મ 
કમાણી ૫ણ કરે છે અને મ દોલતની રખવાળીે  ૫ણ કરી શકે છે. પર્ત્યકેે મનુ ંમહત્વ 
સમજવુ ંજોઈએ અને આ૫ણે જો મને િનયોિજત કરી શકીએ તો આ૫ણે ધન્ય બની 
જઈશેં. મથી આ૫ણે માતર્ સ૫ંિ વાન ક
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શરીરની મજબતાઈૂ  ૫ણ મથી જ આવે છે. િશ૧◌ાણ, કલાક-કૌશ ય, શાલીનતા, 
યવહારકશળતાુ  વગરમાે ે  ં આ૫ણે મ ઘ્વારા જ ૫◌ારગતં  બની શકીએ છીએ. 
બઈમાનીથીે  કે ચાલાકીથી માનવી માતર્ કોઈની પાસથીે  છીનવી જ શકે છે, ૫રત◌ેં ુ  
કયારયે  સાચા અથમાર્  ંકમાઈ શકતો નથી. જો આ૫ પાક ઉતારવા ઈચ્છતા હોય તો 
બીજને વાવી દો. ૫રતં  ુજો ચાલાકી-નાલાયકી બતાવી  આ૫ બીજને ખાઈ જશો તો 
૫છી એનાથી ખાલી હાથ રહી જવાશે. પર્ત્યકે માનવીને ઈમાનદારીથી મ કરવાની 
અને તનાે  મહત્વની  િકંમત સમજાવો. મની મહાન મડીૂ  વડે આ૫ણે આ૫ણી સ૫ંિ નુ ં
રક્ષણ અને િવિનમય કરવામા ંસમથર્ બની શકએે . શરત માતર્ એટલી જ છે કે આ૫ણે 
મનુ ં ઠે  આયોજન કરવાનુ ંછે. 
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૪૩. વાઘ્યાય  

મનના ંમલને ે દરૂ  કરવા માટે વાઘ્યાય જ રી છે. ખાસ કરીને  ૫િરવારના અને 
િમતર્ોના સાિનઘ્યમા ં રહીને આ૫ણે  કઈં  દિ ટકોણૃ  અને િવચારો શીખીએ છીએ તે 
બધા આ૫ણા મન અને મગજમા ંભરાઈને જમા થતા હોય છે. ઠીક તવીે  જ રીતે 
આ૫ણ ેઆ૫ણી અંદર ઠે  િવચારોને ધારણ કરવા માટે ઠે  પરષોનોુ ુ  સત્સગં કરવો 
જોઈએ. આ  આ૫ણે ચારયે  બાજથીુ   વાતાવરણ વડે ગગળાઈું  ર ા છીએ એ 
વાતાવરણ આ૫ણને હીનતા તરફ લઈ જઈ રહયુ ંછે. પાણીનો વભાવ નીચનીે  તરફ 
વહવાનોે  હોય છે. આ૫ણો વભાવ ૫ણ એવો છે કે થી હલકા પર્કારના કામોની તરફ 
અને ખોટા ઉ યોે  માટે સરળતાથી ઢળી જાય છે. ચારયે  બાજઓનુ ુ ંવાતાવરણ કે મા ં
આ૫ણા કટબીઓુ ુ ં  અને ઘરવાળાઓ સામલે થયલાે  હોય છે એ બધા એવી વાત તરફ 
દબાણ કરતા રહ ે છે કે આ૫ણે કોઈ૫ણ રીતે કોઈ૫ણ િકંમત ૫ર ભૌિતક સફળતાઓ 
મળવવીે  જ જોઈએ. ૫છી ભલે તનાે  માટે બ્નીિત ૫ર ચાલવુ ં૫ડે કે ૫છી અનીિતનો જ 
આ ય કમે  ન લવોે  ૫ડે ? દરકે  જગ્યાએથી આ  આવુ ંજ િશક્ષણ મળી ર ુ ંછે. સમગર્ 
વાતાવરણમા ંઆ પર્કારની જ હવા ફલાઈે  ગઈ છે અને આ ગદકીં  જ આ૫ણને પર્રીતે  
કરી રહી છ
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તનોે  મકાબલોુ  કરવા માટે આ૫ણે શુ ંકરવુ ંજોઈએ ? જો ઠતાનાે  માગર્ ઉ૫ર ચાલવુ ં
હોય અને આત્મોત્કષર્ કરવો હોય તો આ૫ણી પાસે એવા પર્કારની શિક્ત ૫ણ હોવી 
જોઈએ કે  ૫તનની ખાઈમા ંઘકલનારીે  આસરીુ  સ ાઓનો મકાબલોુ  કરી શકે. એના 
માટનોે  એક ઉપાય એ છે કે આ૫ણે ે ઠ મન યોનાુ  સ૫ંકમાર્  ં રહીએ અને તમનીે  
સાથનોે  સત્સગં હમશાં ે  બનાવી રાખીએ. આ સત્સગં કવીે  રીતે કરી શકાય છે ? આ 
સત્સગં માતર્ ઠે  પ તકોનાુ  માઘ્યમથી શક્ય છે, કારણ કે િવચારશીલ યિક્ત દરકે  
વખતે દરકે  સમયે આ૫ણને મળી જાય તવેુ ંન ૫ણ બને. તમાથીે ં   કટલાકે  તો એવા 
હોય કે ઓ પોતાના િવચારો કહવાે  માટે  હવે આ દિનયામાુ  ંન ર ા હોય અને કટલાકે  
એવા હોય ઓ  જીવીત હોય ૫રતં  ુઆ૫ણાથી ખબૂ જ દરૂ  રહતાે  હોય. તમનીે  પાસે 
જઈને વાતચીત કરવી આ૫ણા માટે મ કલુ ે  હોય છે. એટલા માટે તનોે  સારામા ંસારો 
ઉપાય એ છે કે આ૫ણે આ૫ણા જીવનમા ં  િનયિમત ૫થી, વી રીતે આ૫ણા 
કટબીજનોુ ુ ં  સાથે અને િમતર્ો સાથવાતચીતે  કરીએ છીએ તવીે  જ રીત ે ઠે  મહાનભાવોુ  
સાથે, યગનાુ  મનીષીઓ સાથે વાતચીત કરવાનો કર્મ બનાવીએ, ૫છી તે ભલે બ  
મલાકાતનાુ  ૫મા ં હોય કે ૫છી તમનાે  િવચારોના ૫મા ં પ તકુ  વ પે હોય. આ 
માટનોે  સમય આયોજીત કરવાનુ ંનામ છે વાઘ્યાય. 
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૪૪. જીવવાની કળા 

આ  મન યનુ ે જીવતા ંકયા ંઆવડે છે ? જીવવુ ંતે ૫ણ એક કળા છે. દરકે  માણસ ખાય 
છે, પીવે છે, ઊંઘે છે અને છ લે ે મોતના કવામાૂ  ંદફનાઈ જાય છે, ૫રતં  ુજીવવાનુ ંનથી 
જાણતો. જીવવુ ંએ તો ખબૂ જ શાનદાર ચીજ છે. તનેે સજીવનીં  િવ ા અથાતર્  જીવન 
જીવવાની કળા કહ ેછે. 

જીવનનો આનદં હમશાં ંે  અંતરગથીં  પર્ાપ્ત થાય છે. જો આ૫ણી િવચાર કરવાની પર્િકર્યા 
સાચી હોય તો બહાર  ૫ણ િવિવધ કાય  ચાલી ર ા છે, તે દરકે  દરકમાે  ંઆ૫ણને 
ખશીુ  જ ખશીુ  નજરે ૫ડશે. બાળકોને જોઈને, ધમર્૫ત્નીને જોઈને અંદરથી આનદં ઉમટે 
છ
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ે. જો આ૫ને સાચુ ં િવચારવાની શિક્ત મળી જાય તો આ૫ ૫ણ સડક ૫ર ચાલતા 
જઈ રહલાે  દરકે ે દરકે  કત્યોમાથીૃ ં  આનદં મળવીે  શકો છો. આ૫ને વગનીર્  અિભલાષા, 
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તો વગર્ માટે મરવાની કોઈ જ ર નથી, હુ ં આ૫ને વગર્ અપાવી શકંુ ,ં વગર્ 
દર્િ ટકોણમા ંછેપાયલે ુ ંછે. આ આંખોથી જોવામા ંઆવે છે. જોવુ ંએને દશનર્  કહવાયે  છે. 
દશનર્  અથાતર્  ્ દર્િ ટ. દશનર્  અથાતર્  િફલસફીૂ . આ૫ણે કોઈ વાતના ઊંડાણમા ંજઈએ 
છીએ અને ઝીણવટથી જોવાનો પર્યત્ન કરીએ છીએ તનેે દર્િ ટ કહવાયે  છે એને જ દશનર્  
કહીશુ ંકોઈ વાતના ઊંડાણમા ંજવાનુ ંઅને  સમજવાનુ ંઆવડી જાય એટલે આ૫ણી 
દર્િ ટ િવકિસત થઈ ગઈ  છે તમે માની શકાય છે. આપે પ તકુ  જોય,ુ વાચ્યં ં,ુ ૫રતં  ુએમા ં 
શુ ંજોયુ ં? તનેુ ંદશનર્  આ૫ની સમજમા ંઆ યુ ંછે કે નહીં ? જો આ૫ સમજી શકો તો જ 
સાચા અથમાર્  ંઆપે દશનર્  કયાર્. દર્િ ટકોણ િવકિસત થવાની સાથે જ એવો આનદં અને 
એવી મ તી ઉભરાઈ આવશે કે તનીે  કોઈ વાત જ ન પછોૂ . મ તી, ખશીુ  અને વગર્ 
આ૫ણી અંદરથી આવે છે. વગર્ એ િવચારવાની ૫ િત છે. પ તકમાૂ  ંશુ ંછે? તે તો માતર્ 
કાળા અક્ષરો જ છે  ? દરકે  વ તનીુ  ઊંડાઈમા ંપર્વશે  કયાર્ પછી  આનદં અને ખશીુ  
આપણને પર્ાપ્ત થાય છે, તે આ૫ણા િવચારવા ૫ર આધાિરત છે. તવીે  જ રીતે બધનં  
અને મિક્તુ  ૫ણ આ૫ણા િચંતનમા ંજ પાયલાે  ંછે. આ૫ણને આ૫ણા િચંતને જ બાધીં  
રાખ્યા છે. આ૫ણે  ભગવાનના પતુર્ છીએ. આ૫ણા સ કારં  આ૫ણને કવીે  રીતે બાધીં  
શકે ? આ બધુ ંમાતર્ આ૫ણા િચંતનથી બધાયલં ંે  ુછે. તનાથીે  મિક્તુ  મળતા ંજ માનવી 
સાચા અથમાર્  ં બધનં  મક્તુ  બની જાય છે. આ૫ણી નાિભમા ં જ આનદ પીં  ખશીુ  
પાયલીે  છે. ૫રતં  ુએને આ૫ણે ચારબાજે ુ શોધવાનો પર્યત્ન કરીએ છીએ. ખશીુ  દરકે  

િદશામાથીં  આવતી હોય તવેુ ંઆ૫ણને લાગે છે. ૫રતં  ુતે હોય છે તો માતર્ આ૫ણી 
અંદર જ. 

જો આ૫ને સખુ, શાિતં  અને આનદં જોઈએ તો દર્િ ટકોણ બદલી નાખો અને ખશીનુ ે 
ચારબાજે ુ વહચવાનેં ુ ંશ  કરી દો. માને ખશીુ  આપો, ૫ત્નીને ખશીુ  આપો, િમતર્ોને ખશીુ  
આપો. રાજા કણર્ દરરોજ સવામણ સોનાનુ ંદાન કરતા હતા. આ૫ની ૫િરિ થિત તમે 
કરવાની ન હોય તો વાધોં  નથી, ૫રતં ં ુમાનવી માતર્ ખશીુ  માટે તડપી ર ો છે, મડદા 
વી િજંદગીની લાશ એટલી બધી વજનદાર બની ગઈ છે કે તનોે  ભાર ખચતાેં  ખચતાેં  

માનવીની કમર તટીૂ  ગઈ છે. ખશીનુ ે શોધવા માટે માણસ આ  િસનમાગહે ૃ , કલબ, 

ર ટોરન્ટે  અને કબરે ે ડાન્સ વી જગ્યાઓએ ભટકાય છ
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ે, ૫રતં  ુખશીુ  તનેે ક્યાયં મળતી 
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નથી. ખશીુ  માતર્ દર્િ ટકોણમા ં જ છે અને ને હુ ં ાની સ૫ંિ  કહુ ં  ં જીવનની 
સમ યાઓને સમજીને અન્ય યિક્તઓની સાથે  યવહાર કરવામા ં આવે છે તે 
ાનનો જ પર્તા૫ છે. એવો યિક્ત જ ાનવાન કહવાયે  છે ને ખશીુ  શોધતા ંઅને 

વહચતાેં  ંઆવડે છે. માતર્ લખવા અને વાચવાનં ે જ ાન નથી કહવાતે ુ.ં ાન તો 
કૌશ ય છે. ાન અથાતર્  ્નજર, દર્િ ટકોણ, યવહાિરક બિુ . 

Top 

૪૫. તકિવતકર્ ર્  

તકિવતકર્ ર્ આજના જમાનાની સૌથી સારી અને સૌથી વાિહયાત ચીજ છે. સૌથી સારી 
કમે  ? કમે  કે તમાે  અન્યને શોધી કાઢવાનુ ંસામથ્યર્ છે, શકયતા છે. વાિહયાત કમે  ? 

કારણ કે દલીલીની પાછળ કોઈ અંકશુ , િનયતર્ણં  ન હોય તો તનાે  ગમે તવાે  ં િવ૫િરત 
૫િરણામો આવી શકે છે. દલીલ આ૫ કોઈ૫ણ ૫ક્ષમા ંકરી શકો છો. 

સ કતનાં ૃ  પ તકુ  “ન્યાયકસમાજિલુ ુ ં ” કે  એમ.એ. મા ં ભણાવવામા ંઆવે છે, તમાે  ં
બતાવવામા ંઆ યુ ં છે કે દલીલ કવીે  રીતે કરવામા ંઆવે છે અને ચચાર્ કવીે  રીતે 
કરવામા ંઆવે છે. આ દલીલથી સારંુ ૫ણ કરી શકાય અને ખરાબ ૫ણ િવચારી શકાય. 
તમણે ે બે વાત સમજાવી છે એક દલીલ કહ ેછે ઈ ર છે અને બીજી દલીલ કહછેે ઈ ર 
નથી. બનંે ૫ક્ષે જોરદાર તકર્-િવતક  થાય છે અને અંતે દલીલો કયાર્ ૫છી એવુ ંલખ્યુ ં
છે કે અમે તો માતર્ દલીલો કરવાની કળા માતર્ બતાવી છે. આ૫ એવો િવચાર ન કરશો 
કે પ તકનોુ  લખકે  આિ તક છે કે ૫છી નાિસતક. 

દલીલ ગમે તવીે  કરી શકાય છે, ઊલટા પર્કારની ૫ણ કરી શકાય છે અને સીધા 
પર્કારની ૫ણ દલીલ કરી શકાય છે. ખરાબમા ંખરાબ અને ક૫ટીમા ંક૫ટી બાબતોના 
૫ક્ષમા ં ૫ણ દલીલ રજૂ કરી શકાય છે. દલીલે જ વચ્છદીં ૫ણાનો અને 
આ૫ખદશાહીનોુ  ૫ક્ષ લીધો છે. દલીલ એટલી બધી વતતંર્ વચ્છાચારીે  છે કે તે 
ક્યારકે  આગનુ ંસમથનર્  કરે છે અને ક્યારકે  ખરાબમા ંખરાબ પર્વિ ઓનૃ ુ ંસમથનર્  કરે 
છે. આ૫ણી બિ યક્તુ ુ  દલીલ િનરકશં ુ  બની જવાથી શુ ંનુ ંશુ ંકરી શકે છ
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ે. આ૫ણે જો 
છસો કરોડ યિક્તઓનુ ંભાગ્ય બનાવવુ ં હોય, નવા યગનુ ુ ંઅવતરણ કરવુ ં હોય તો 
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આ૫ણે દલીલની જનનીને ૫કડવી ૫ડશે. દલીલ માતર્થી જ કામ નહીં ચાલી શકે. આ 
ચોરની માસીને િગરફતાર કરવી ૫ડશે. બિુ  અને િદમાગની બહ પીુ  ન જાણે આ૫ણને 
કવાે  કવાે  વશે બદલીને હરાને  ૫રશાને  કરી રહી છે. આ૫ણે આ બહ પીનુ ે ૫કડવી 
૫ડશે, ત્યારે જ તે ઠીક થઈ શકે છે. 

Top 

૪૬. મન યનુ ુ ંકત યર્  

જાનવરની એક િવશષતાે  એ હોય છે કે તનેે પોતાના પટનીે  ફીકર હમશાં ે  ર ા ંકરે છે. 
જ્યારે તે જવાન થાય છે ત્યારે તનેે સતાનં  પદાે  કરવાનો ખ્યાલ આવવા લાગે છે. આ 
બે કામ િસવાય તે બીજુ ંકઈં  જ કામ નથી કરી શકતા.ં દખાવમાે  ંતો પર્ાણીઓના વો 
જ દખાયે  છે, ૫રતં  ુ માનવમા ં ભાવનાઓ જોવા મળે છે. જગલીં  માનવ, વાદરોં , 

િચમ્પાિન્જ વગરે ે જાિતઓને કદાચ આપે જોઈ હશ.ે આ૫ણો આ માનવ દહે  બરાબર 
તનેે મળતો જ આવે છે. ૫રતં  ુ િવશષતાે  માતર્ એટલી જ હોય છે કે માનવમા ં
ભાવનાઓ હોય છે. ક્યારકે  દકાળુ  ૫ડે છે ત્યારે માનવી પોતાના અનાજના બધા જ 
કોઠારો ખાલી કરી દે છે અને કહ ેછે કે એકલા અમે જીવીને શુ ંકરીશુ ં? બાકી લોકો ૫ણ 
આ અનાજ ખાય તો તમાે  ંશુ ંવાધોં  છે ? કદાચ કોઈના મહો લામા,ં ઘરમા,ં છા૫રામા ં
આગ લાગી જાય તો માનવી સૌથી ૫હલોે  આગ બઝાવવાુ  દોડવા લાગે છે. આ બધુ ંશુ ં
છે ? આ છે માનવીની ભાવનાઓ, બીજાઓની સવાે  માટે દોડતા જવુ ંએ છે માનવતાની 
૫રીક્ષા જો આ૫ણે આ ૫રીક્ષામા ંનાપાસ થઈ જઈએ તો સમજવુ ંજોઈએ કે ચહરોે  
માણસનો છે ૫રતં  ુવા તવમા ંઆ૫ણે જાનવર છીએ. 

માણસ પાસે એવી આશા રાખવામા ંઆવે છે કે તનોે  બધો જ સમય માતર્ પટને ુ ંપાલન 
કરવા અને સતાનોં  પદાે  કરવામા ંજ બરબાદ ન થાય. જો તે ઈચ્છે તો તનોે  ઘણો બધો 
સમય બચાવી શકે છે. વીસ કલાકમા ંતો તે પોતાનો, પોતાના કટબુ ુ ં  વગરનોે ે  આરામથી 
ગજારોુ  કરી શકે છે. આઠ કલાક કામ કરવા માટે, સાત કલાક આરામ કરવા માટે અને 
પાચં કલાક ઘરના યાવહાિરક કામ માટે કાઢી શકે છ
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ે. અને ૫છી વધલાે  ચાર કલાક તે 
સમાજ માટે, િવકટ ૫િરિ થિતઓનો મકાબલોુ  કરવા માટે અને વયનંે ઠે  બનાવવા 
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માટે, તે સસારનં ં ુભિવ ય શાનદાર બનાવવા માટે વા૫રી શકે છે. આવુ ંતમોએ કરવુ ંજ 
૫ડશે. 

મારી દરકને ે એ જ પર્ાથનાર્  છે કે સમયનો થોડો અંશ કાઢી લો. કયા કામ માટે ? તમે 
એવા કામ માટે સમય લગાડી દો કે ના ારા લોકોના મગજ અને િવચારોને ઠીક 
બનાવી શકાય. માણસની અંદર છે શુ ં? માનવની અંદર માતર્ હાડકા,ં માસં વગરે ે છે, 

૫રતં  ુતે કામની ચીજ નથી, અિત કામની ચીજ તો છે િવચાર. 

  જો લોકોની િવચારશીલતા, દીધદિ ટર્ ૃ  અને િવવકશીલતાે  જાગી ગઈ હોત તો 
દિનયાુ  ખશુ ખશાલુ  દખાતે . માનવ માતર્ માનવ બનીને જ ન રહતાે  ંદવતાે  બની ગયા 
હોત અને જમીનનુ ંવાતાવરણ વગર્ વુ ંબની ગયુ ંહોય. ૫રતં  ુ િવચારશીલતા છે જ 
કયા ં? સમજદારી છે જ કયા ં? જો સમજદારી  વધશે તો માણસની અંદર ઈમાનદારી 
વધશે. જો ઈમાનદારી વધશે તો માણસને જવાબદારી સમજાશે અને જયાર 
જવાબદારી આવી જશે ત્યારે તનેે િનભાવવા માટે બહાદરીુ  અવ ય આવશે જ. આ 
ચારયે  બાબતો એક સાથે જ જોડાયલીે  છે. સમજદારી એ બધી બાબતોનુ ં મળૂ છે. 
આ૫ણે લોકોની સમજદારી વધારવા માટે ખબૂ જ સિકર્ય રીતે જાનના જોખમે ૫ણ 
પર્યત્ન કરવો જોઈએ. પર્ાચીનકાળના બર્ા ણ અને સતોં  આવા ંજ કાય  કરતા હતા.ં 
તઓે પોતાનુ ંગજરાનુ  ઓછામા ંઓછી ચીજ વ તઓથીુ  કરતા હતા અને તમનોે  જીવન 
ઉ યે  એ જ રહતોે  હતો કે લોકોની સમજદારી વધે. તમોને ૫ણ મારી એ જ પર્ાથનાર્  છે 
કે આ૫ના સમયનો ટલો અંશ તમે આ સ કાયમાર્  ંલગાવી શકો તમે હોય તો લગાવો 
જ. 

Top 

૪૭. વાવો અને લણો 

અમારા ગરદવુ ુ ે  અમારે ઘરે ૫ધાયાર્ હતા અને એમણે અમને એક નવી વાત બતાવી 
“વાવો અને લણો” તમણે ે ક ુ ં “તમારી પાસે  કઈં  ચીજ વ ત ુ છે તે ભગવાનના 
ખતરમાે  ંવાવવાનુ ંશ  કરી દો, તે ચીજ સો ગણી થઈને ફરી પાછી મળશે. િરિ  અને 
િસિ  પર્ાપ્ત કરવાનો આ એક માતર્ ઉપાય છ
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વા યા ૫છી જ ખડતે ૂ  પાક લણી શકે છે. ઠીક એવી રીતે જ તમારે ૫ણ વાવવુ ંઅને 
લણવુ ં૫ડશે. કવીે  રીતે ? એ બધી બાબતો અમને સમજાવો. અમારા ગરદવુ ુ ે  ક ુ ં– 

જઓુ  તમારી પાસે શરીર છે. શરીર એટલે મ અને સમય. તનેે ભગવાનના ખતરમાે  ં
વાવી દો. ક્યા ભગવાનના ખતરમાે  ં? એવા િવરાટ ભગવાન કે  ચારબાજે ુ સમાજના 
૫મા ંિબરાજમાન છે. તનાે  માટે તમે તમારો મ, સમય અને શરીરને ખચીર્ નાખો, ત ે
સો ગણુ ંથઈને તમને બધુ ંજ ૫રત પર્ાપ્ત થઈ જશે. 

બીજા નબરં ે છે બિુ . તમારી પાસે બિુ  છે. ભગવાને આપલીે  સ૫ંિ ઓમા ંએક અક્ક્લ 
તમારી પાસે છે. આ બિુ  વડે અહકારનાં  િચંતનને બદલે, વાસનાઓના િચંતનને બદલ ે
બકારનીે  વાતોના િચંતનને બદલે તમારી પાસે  બિુ  અથવા  િચંતનનુ ંસામથ્યર્ છે ત ે
તમે ભગવાનના િનિમ ે લગાવી દો. તમનાે  ખતરમાે  ંવાવી દો, તનાથીે  તમારી આ 
બિુ  સો ગણી થઈને  તમને પાછી મળી જશે. 

તર્ીજી બાબત છે ભાવનાઓ. 

મન યનાુ  તર્ણ શરીર છે – થળૂ, સ મૂ  અને કારણ. તમાથીે ં  થળૂ શરીર વડે મ થાય 
છે. સ મૂ  શરીરમા ંબિુ  હોય છે અને કારણ શરીરમા ંભાવનાઓ હોય છે. ભાવનાઓ 
૫ણ તમારી પાસે છે. તનેે માતર્ તમારા ઘરલે  ૂ યિક્તઓની સાથે જ ખચર્ ન કરતા ં
ભગવાનના આ િવશાળ ખતર પીે  ઉ ાનમા ંવાવી દો કે ના દર્ારા આ ભાવનાઓ સો 
ગણી થઈને પાછી મળશે. આ તર્ણ ચીજો – શરીર, બિુ  અને ભાવનાઓ ભગવાને જ 
આપી છે, કોઈ માનવીએ આપી નથી અને એક બીજી વ ત ુછે  તમારી કમાયલીે  છે, 

૫છી ભલે તે આ જન્મમા ં કમાયલીે  હોય કે ૫છી પાછલા જન્મમા,ં તે છે ઘન, ધન 
ભગવાન કોઈને નથી આ૫ણા. મન યુ  ભલે ઈમાનદારીથી કમાઈ લે અથવા ન કમાય. 
ભગવાનને તનીે  સાથે કોઈ લવાે  દવાે  નથી. ૫રતં  ુ   ધન હોય તે બધુ ંજ ધન 
ભગવાનના ખતરમાે  ંવાવી દો અને સો ગણુ ંથઈને તે ફરીથી પર્ાપ્ત થઈ જશે. 

અમારા ગરદવનાુ ુ ે  કહવાે  ૫ર અમે સક પં  કરી લીધો, િન ય કરી દીધો અને પાછલા 
સાઈઠ વષ થી વાવવા અને લણવાની અમારી આ પર્િકર્યાની ૫રં૫રા ચાલતી જ રહી. 
આ૫ લોકો ૫ણ જો વાવશો તો બરાબર મારા વી જ િસિ ઓ મળવીે  શકશો અને 
િરિ ઓ પામી શકશો. ભગવાનના િનયમો બધાને માટે સમાન જ છ
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૪૮. આ૫ણુ ંશરીર અને સયમં  

શરીરનુ ંમશીન એટલુ ંસદરુ  બનાવવામા ંઆ યુ ંછે કે તનેે કદરતનાુ  પર્ાકિતકૃ  િનયમો 
અનસારુ  યોગ્ય રીતે ચલાવવામા ંઆવે તો ન તો તમાે  ંકોઈ બીમારી પદાે  થશે કે ન તો 
૫છી કોઈ કમજોરી આવી શકશે. શરીરને પર્કિતૃ  અનસારુ  ચાલવામા ંઆવે તો સિ ટનૃ ુ ં
કોઈ જ પર્ાણી બીમાર ૫ડે તવેુ ંજણાત ુ ંનથી. ઘડ૫ણ તો બધાને આવે છે, મરવુ ં૫ણ 
બધા જ ૫ડે છે, ૫રતં  ુ પર્કિતનાૃ  િનયમાનસારુ  બીમારી નામની કોઈ ચીજ આ૫ણા 
જોવામા ંઆવતી નથી. ક્યાયં ૫ણ કોઈ પર્ાણીને રડત ુ ંકણસતુ ંખાસ જોવામા ંઆવતુ ં
નથી. ૫રતં  ુએક જ એવુ ંઅભાિગયુ ંમાનવ પર્ાણી છે કે  વારવારં  બીમાર ૫ડત ુ ંરહ ેછે. 

એનુ ંકારણ એક જ છે કે આ૫ણે આહાર િવચારના સબધમાં ં  ંઅસાવધાની યક્તુ  વતાવર્  
શ  કરી દીધો છે. આ૫ણી જીભ બકાબે  ુબની ગઈ છે.  ચીજ ખાવા વી ન હતી તનેે 
આ૫ણે ખાવાની શ  કરી દીધી છે. ટલા પર્માણમા ંખાવાની જ ર હોય તનાે  કરતા ં
વધારે પર્માણમા ંઆ૫ણે તે વ ત ુખાવાની શ  કરી દીધી છે. તનાે  ૫િરણામે આ૫ણુ ં
પટે ખરાબ થઈ ગયુ,ં પટે ખરાબ થઈ જવાથી તમાે  ંસડો પદાે  થયો અને તનેે કારણે 
અસખ્યં  બીમારીઓ પદાે  થઈ ગઈ. જો આ૫ણે આ બીમારીઓને ઠીક કરવા ઈચ્છીએ, 

તો તે ન કોઈ દવાઓથી ઠીક થઈ શકે તમે  છે કે ૫છી ન તો કોઈ ટોિનક ખાવાથી થઈ 
શકે, કે ૫છી કોઈ ઔષિધઓ આ૫ણી બીમારી દરૂ  કરી શકે તમે છે. બીમારીઓ દરૂ  
કરવા માટનોે  આ  કે હજાર વષર્ ૫હલાે  ંકે હજાર વષ  ૫છી એક માતર્ જ ઉપાય હતો 
અને રહશેે, કે આ૫ણે સયમપવકં ૂ ર્   વતીર્એ. ઈિન્ યોને કાબમાૂ  ંરાખતા ંશીખીએ. સમયને 
િનયિતર્તં  કરતા ંશીખીએ. આળસ અને પર્માદથી આ૫ણી શિક્તઓનો  અ૫ યય થતો 
રહ ેછે તનેે રોકતા ંશીખીએ. આ૫ણે જો આ બધુ ંશીખી લઈશુ ંતો આ૫ણા વા થ્યની 
ગરટીે ં  મળી જશે. તનાથીે  આ૫ણે  દીધજીવીર્  બનીશુ ંઅને િનરોગી રહી શકીશુ,ં ૫છી 
ભલનેે આ૫ણને સ તા ભાવનુ ંભોજન જ કમે  ન મળતુ ંહોય. સયમ પીં  િચિકત્સકની  
સહાયકતા લવાનીે  આ૫ણે શ આત કરી દવીે  જોઈએ. તમે કરવાથી  કોઈ િચિકત્સકની 
પાસે જવુ ં૫ડશે નહીં. 
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૪૯. પાિરવાિરક જવાબદારી 

 ૫િરવારમા ં રહીને વગીર્ય આનદં મળી શકે છે તે ૫િરવાર સ થાનં ં ુક્ષતર્ે  કટલે ુ ં
અ ત ય ત થઈ ગયલેુ ંજોવા મળે છે. એક વાડામા ં વી રીતે ઘણા બધા ંઘટાે  ંરહ ેછે, 

એક લખાતામા ં વી રીતે ઘણા બધા કદીઓે  રહ ે છે, બરાબર તવીે  જ રીતે આ૫ણ ે
જાણે આ૫ણા કટબીજનોનીુ ુ ં  વચ્ચે રહીને િનવાહર્  કરીએ છીએ. કહવામાે  ં તો સબધીં ં  
કહવાયે  છે, િર તદારે  કહવાયે  છે, ૫રતં  ુ વો નહે, સૌજન્ય, સ ભાવ, સવાે  સહકાિરતા 
વગરને ે ુ ંવાતાવરણ હોવુ ંજોઈત ુ ંહત ુ ંતનોે  મોટો ભાગના કટબોમાુ ુ ં  ંસદતરં  અભાવ જોવા 
મળે છે. એનુ ંએકમાતર્ કારણ એ જ છે કે કટબુ ુ ં  બનાવનાર અને તનીે  સભાળં  રાખનાર 
લોકો એવુ ં ભલીૂ  જાય છે કે તમનીે  પાિરવાિરક જવાબદારી શી છે ? પાિરવાિરક 
જવાબદારીઓ લોકોએ એવો અથર્ કરી નાખ્યો છે કે આ૫ણે આ૫ણા ૫િરવારના 
સભ્યોને પર્સ  રાખવા માટે તમનીે  ઈચ્છા પર્માણે જ  વતીર્એ. તમનાે  માટે ધન-દૌલત, 

સામાન વગરે ે ભગોે  કરીએ કે નાથી તઓે  પર્સ  રહી શકે. આ બધુ ંકરવાથી કઈં  જ 
લાભ મળતો નથી, ૫રતં  ુતનાથીે  તો માણસની ટવોે  વધારને ે વધારે  ખરાબ થતી જાય 
છે. ઘરના વાતાવરણમા ં િવલાિસતા, હરામખોરી વગરે ે વી દ ટપર્વિ ઓુ ૃ  પદાે  થઈ 
જાય છે અને તનાે  ખરાબ  ૫િરણામો દ યસનોનાુ ર્  ફળ વ પે અને કે કમ  ખરાબીઓના 
ફળ  વ પે આ૫ણી નજર સામે જોવા મળે છે. 

જ િરયાત એ વાતની છે કે આ૫ણે આ૫ણી પાિરવાિરક જવાબદારીને બરાબર સમજીએ 
અને આ૫ણા ૫િરવારના લોકોને ભાવનાત્મક તથા માનિસક સ૫ંિ  આ૫વામા ંઆવે. 
આ૫ણે કટબનાુ ુ ં  સભ્યોને મશીલ બનવાની ટવે  પાડીએ અને વચ્છતાની તમજે  
યવ થાની ટવે   શીખવીએ, િનયિમતતા તથા સમયપાલન કરવાનુ ંશીખવીએ. ભાષા 
અને વાણીમા ં મધરુતા અને િશ ટાચારનો સમાવશે  કરવાનુ ં શીખવીએ. આ બધી 
બાબતો ત્યારે જ શીખવી શકાય છે કે જયારે આ૫ણે વય ંઆ૫ણી જાતને આ રીતે 
તૈયાર કરીએ. આ૫ણે વયનંે યોગ્ય બીબામા ં ઢાળીને જ આ૫ણા િનકટના લોકોન ે
અપક્ષાે  મજબનુ ુ ંસારંુ િશક્ષણ આપીશ શકીએ. 
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૫૦. નારી અને ૫િરવાર 

આ  નારીની અને તનાે  કારણે ૫િરવારોની  દગિતુ ર્  થઈ છે તનેે જોઈને ઘણુ ંદઃખુ  
થાય છે. છોકરીઓ ભણે છે. બી.એ. કરે છે. એમ.એ. કરે છે. ૫રતં  ુઆ ભણતર શુ ં
કામમા ંઆવે છે ? નોકરીઓ કયા ંમળી જાય છે ? સૌથી મોટી વાત છે કટબ પીુ ુ ં  સ થાનં ં ુ
સચાલનં . કટબુ ુ ં  એક સમાજ છે, રાજય છે, એક દિનયાુ  છે માથીં  મહાપરષોુ ુ  પદાે  કરી 
શકાય છે. યિક્તને શુ ંનો શુ ંબનાવી શકાય છે ? લગ્ન અને ૫િરવાર સો કોઈ સબધં ં  
નથી. પટમાથીે ં  બાળક પદાે  થાય છે. તે ૫િરવાર કહવાયે  છે તે સાચુ ંનથી. લગ્ન 
કરવાથી જ ૫િરવાર બને છે એ જ રી  નથી. ૫િરવાર તો છે સહયોગ અને સહકારનુ ં
નામ. હળીમળીને રહવાનીે  ભાવનાનુ ંનામ ગાયતર્ી ૫િરવાર છે, યગુ િનમાણર્  ૫િરવાર  
છે. ૫િરવારની ભાવના જો બની શકે તો સમાજ બની શકે છે. સમાજઘડતરનુ ંકારખાનુ ં
છે ૫િરવાર. તમાથીે ં  પર્ાપ્ત થાય છે સસ કારીુ ં  યિક્ત. સખુ અને શાિતનીં  દર્િ ટએ 
૫િરવારની મહ ા છે, ના સચાલનં  માટે મિહલાઓની જ િરયાત હોય છે. એટલા માટે 
જ તો નારી િશક્ષણ ખબૂ જ રી છે. 

બાળકોની સમ યાઓ સમજીને તનેુ ં સમાધાન કરવા અને ૫િરવારના દરકે ે દરકે  
સભ્યને યોગ્ય બીબામા ંઢાળવાની કળા ભગવાને ટલી નારીને બક્ષી છે તટલીે  બીજી 
કોઈને નથી આપી. પરષનાુ ુ  હાથમા ં ધમકાવવાની કલા છે અને નારીને  કલા 
આ૫વામા ંઆવી છે તે છે મહોબ્બત અને ક ણા નામની સવદનાં ે . મદ ની પાસે તાકાત 
તો છે, સમથતાર્  તો છે ૫રતં  ુ મહોબ્બત પ્યાર નથી હોતો. તનેે બનાવવા, આગળ 
વધારવા, ઘડતર કરવા માટે િવ ા આ૫વી જ રી છે. સ કિતં ૃ  અને ાન ારા નવી 
પેઢીના ઉત્થાન માટે નારી જાિતએ જ આગળ વધવુ ં૫ડશે. 

ઉજજવળ ભિવ ય માટે જ રી છે સ કારવાનં  બાળકો અને સસ કારીુ ં , સવદનશીલં ે , 

વાવલબીં , િશિક્ષત નારી શિક્ત. 
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૫૧. સ કારોનં ં ુિસંચન 

ખતરમાે  ંબીજ રો૫તી વખતે આ૫ણે જોયુ ંહશે કે નાનુ ંસરખુ ંબીજ ખતરમાે  ંલગાવી 
દઈએ છીએ, નાનો સરખો છોડ ખતરમાે  ંલગાવી દઈએ છીએ તો તનીે  શ આત ખબૂ જ 
નાની લાગે છે, ૫રતં  ુજ્યારે િવકિસત થઈ તનોે  પાક ઉતરે છે ત્યારે ઢગલાબધં અનાજ 
પદાે  થતુ ંજોઈ શકાય છે. આપે મકાઈનો અને ડાગરં  વગરનોે ે  છોડ ઊગતો જોયો હશે 
તે કટલોે  નાનો સરખો હોય છે. ૫રંત ુ તનેુ ં ૫િરણામ આ૫ણને ઘણુ ં મોટંુ મળે છે. 
બગીચો બનાવતી વખતે નાની સરખી ડાળીઓ વાવવામા ંઆવે છે, ૫રતં  ુજયારે તે 
બગીચો લીલોછમ બની િવકિસત થાય છે ત્યરે  ત ેકોઈ સમયે કરલે ુ ંનાનુ ંસરખુ ંકામ 
કવે ુ ંમોટંુ ફળ આ૫તુ ંજોઈ શકાય છે ? 

અમે અમારા જીવનમા ંહમશાં ંે  એવા ંજ કાય  કયાર્ છે. ઊંચા ઉ યે  માટે કરલીે  નાની 
સરખી શ આતનુ ં િવશાળ અને િવરાટ ૫િરણામ આ૫ણી સામે આવતુ ંજોઈ શકાય છે. 
નાની ઉંમરના બાળકો જ તે આધાર છે ક નાે  ૫ર સ કારોનં ં ુઆરો૫ણ કરી શકાય છે. 
કાચી લાકડી કે સોટીને વાળી શકાય છે, પાકી લાકડીને વાળવી મ કલુ ે  છે, તોડી નાખવી 
આસાન છે. નાની ઉંમરમા ંજો ઘ્યાન રાખવામા ંઆવે તો બાળકોને મહાપરષુ ુ  બનાવી 
શકાય છે. રામચદર્જીં  અને લ મણજીને િવ ાિમતર્જી નાની ઉંમરમા ંજ લઈ ગયા હતા 
અને તમને ે બલા અિતબલા િવ ા શીખવીને  મહામાનવ બનાવી દીધા હતા.ં સાદીં ૫ની 
ઋિષના આ મમા ંભગવાન ીક ણૃ  ૫ણ નાની ઉંમરમા ંજ ગયા હતા, ૫રતં  ુ ત્યાથીં   
મહામાનવ બનીને આ યા હતા. લવ અને કશનુ ુ ં િશક્ષણ ૫ણ  ત્યારે જ થઈ શ ુ ંહત ુ ં
કે જયારે તઓે બા યાવ થામા ંહતા. નાની ઉંમરનુ ંઘણુ ંબધુ ંમહત્વ છે. મોટી ઉંમરે જો 
આ બધાને િશક્ષણ આ૫વામા ંઆ યુ ંહોત તો કદાચ આટલુ ંમોટંુ ૫િરણામ  ન મળી 
શક્ત. ટલુ ંઊંચા તરનુ ં િશક્ષણ નાની ઉંમરમા ંશીખવવામા ં  આવ ે છે તટલે ુ ંઉચ્ચ 
િશક્ષણ મોટા થયા ૫છી તટલાે  પર્માણમા ંશક્ય નથી. 
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૫૨ દાિરદર્તા  પૈસાની તગીનં ં ુનામ નથી, 

દિરદર્તા પૈસાની તગીનં ં ુ નામ નથી, ૫રતં  ુ મન યનીુ  આંતિરક કજસાઈનં ંુ  ુ નામ છે. 
આ૫ણે રગીનં  ચ મા ૫હરલાે ે  હોય અને એના ારા જોવામા ંઆવે તો દરકે  જગ્યાએ 
એવો જ રગં  દખાવાે  લાગે છે. ને પીિળયો થયો હોય તનેે બધી જ ચીજ પીળી દખાવાે  
લાગે છે. બરાબર તવીે  જ રીતે િવકતૃ  દિ ટકોણનૃ ે કારણે આ૫ણને દરકે  જગ્યાએ નરક 
જ દખાવાે  લાગે છે, ષે દખાવાે  લાગે છે, આશકાં  અને ભય દખાવાે  લાગે છે. ઝાડીમાથીં   
પર્તે અને દોરડામાથીં  સા૫ નીકળે છે તે વાત આ૫ બધાએ સાભળીં  હશે. આ 
આશકાઓં  માતર્ આ૫ણા િવકતૃ  મગજના િચન્હો છે, ઓન ઠીક કરવામા ંન આવે તો 
ઘણી બધી મ કલીુ ે  ઊભી થાય છે. તનેે આ૫ણે દરૂ  કરવી જ ૫ડશે. 

જયા ંમનની ઈચ્છાને અનકુળૂ ૫િરિ થિતઓ ઊભી કરવાની વાત હોય ત્યા ંતનાથીે  ૫ણ 
વધારે મહત્વપણૂર્ વાત એ છે કે આ૫ણે આ૫ણા મગજની િચંતન કરવાની ૫ િતને 
સપણં ૂ ર્ રીતે સધારીુ  લઈએ. િચંતન કરવાની પ િતને જો સધારીુ  લવામાે  ંઆવે તો 
સામાન્ય ૫િરિ થિતમા ં૫ણ હસી ખશીથીુ  ભરલીે  િજંદગી આ૫ણે જીવી શકીએ છીએ. 
સતં ઈમસનર્  કહતાે  હતા કે અમને નરકમા ંમોકલી દો. ત્યા ંઅમે અમારા માટે વગર્ 
બનાવી દઈશુ.ં વાત િબલકલુ  સાચી છે. શાલીનતા અને િવવકશીલતાનોે  દિ ટકોણૃ  
રાખનાર, ઊંચો દિ ટકોણૃ  ધરાવનાર, વા તિવકતાને સમજનાર આ દિનયામાુ  ંપર્ત્યકે 
ક્ષણે હ તા-ંહસાવતા ંજોવા મળે છે. 

Top 

૫૩ આિથર્ક મ કલીુ ે  

કોઈ૫ણ જગ્યાએ જોઈએ તો આ૫ણને દરકે ે દરકે  ક્ષતર્માે  ંમ કલીઓુ ે  દખાતીે  હોય છે. 
આિથર્ક મ કલીઓથીુ ે  આ  દરકે  માનવી દઃખીુ  જણાઈ ર ો છે. એવુ ંિવચારવામા ંઆવે 
છે કે કોઈ વધારાની આવક અથાતર્  ્પૈસા મળે તો કદાચ આિથર્ક મ કલીઓુ ે  દરૂ  થઈ 
જાય. ૫રતં  ુઆ વાત એક મયાિદતર્  ક્ષતર્ે  માટે સાચી છે, ૫રતં  ુસપણં ૂ ર્ સાચી નથી. જો 
આ૫ણે વધારે ધન વધારી ન ૫ણ શકીએ એમ છતાયં એવા ઉપાયો છે કે ના ારા 
આ૫ણે આિથર્ક તગીથીં  બચી શકીએ. ટલી આ૫ણી આવક છ
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બનાવીને  ચાલવામા ંઆવે તો એ સપણતઃં ૂ ર્  શક્ય છે કે આ૫ણે સારી રીતે  આ૫ણા 
જીવનનો િનવાહર્  કરી શકીએ. જીવન તો અનકે ઢગથીં  જીવી શકાય છે. એવુ ં િબલકલુ  
જ રી નથી કે ખચાળર્  જીવન  જીવવુ ંજોઈએ. 

દિનયામાુ  ંએવા ઘણા લોકો છે કે ઓ ઓછામા ંઓછા સાધનો વડે પોતાનુ ંગજરાનુ  
ચલાવી લે છે. શુ ંઆ૫ણા માટે તે શક્ય નથી. ? જો આ૫ની આવક ઓછી હોય તો 
તનાે  કરતા ંઓછા ખચમાર્  ંગજરાનુ   ચલાવીએ અને આિથર્ક મ કલીઓથીુ ે  સહજ રીતે જ 
ટકારો મળવીે  શકીએ છીએ. આ૫ણે આ૫ણી યોગ્યતા વધારીએ. મ કરવાનુ ં

સામથ્યર્ વધારીએ. યોગ્યતા વધારવાથી, મ વધારે કરવાથી, વધારે પૈસા મળવીે  
શકાય છે.  લોકોની ઉ૫ર આળસ અને પર્માદ છવાયલોે  રહ ે છે તવાે  લોકોની પાસે 
દિરદર્તા િમતર્ બનીને થાયી પથી રહતીે  હોય છે. 

શારીિરક દિરદર્તા આળસના પમા ં અને માનિસક દિરદર્તા ગરીબી અને પર્માદના 
૫મા ં  લોકોની પાસે છે, તઓે ભલે ગમે તટલાે  ઘનવાન હોય છતા ં૫ણ ગરીબ અને 
દિરદર્ો વુ ંજ જીવન જીવતા હોય છે. 
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૫૪. સખશાિતનાુ ં  સોનરીે  સતર્ોુ  

માનવ જીવન હષર્, ઉ લાસ, આનદં અને શાિતં  માટે મ યુ ં છે. જો તમાે  ંઅશાિતં , દઃખુ  
અને અસતોષં  છે તો ચોક્ક્સ જીવન જીવવામા ંકોઈ િટઓુ  હશે. આમ થવાનુ ંકારણ 
એ છે આજકાલ િવ૫િરત િચંતનને લીધે જીવનમા ંત ણાઓૃ  વધી ગઈ છે. ની જ ર 
નથી એવી િબનઉ૫યોગી ચીજોની અપક્ષાે  રાખવામા ંઆવે છે. 

૫રતં  ુઆટલુ ં માતર્ જાણી લવેુ ં તે ઉ૫યોગી નથી, ૫રતં  ુ તે િબનઉ૫યોગી જીવનને 
સધારવાુ  માટે જીવનની ગિતિવિધઓને બદલવી ૫ડશે. આ જીવનને આ૫ણે ઉ૫યોગી 
ગિતિવિધઓના  ઢાચામાં  ંઢાળવાનો પર્યત્ન ચાલ ુકરી દવોે  જોઈશે. મખૂર્ અને અ ાની 
લોકોની એક િટુ  એ હોય છે કે તઓે પોતાની ભલોૂ , િટઓુ  અને કમીઓને સમજી 
શક્તા નથી. તનાથીે  આગળ વધીને કટલાે  લોકો નાસમજ હોય છે ક
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ે ઓ જાણતા 
હોવા છતા ં૫ણ પોતાની ભલોનુ ે દરૂ  કરવાનો પર્યત્ન કરતા જ નથી અને મ ચાલી 
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ર ુ ંછે તવેુ ંચાલવા દે છે. આવો પર્માદ મન યુ  વા િવવકશીલે  પર્ાણી માટે જરા૫ણ 
શોભા પદ નથી. આ પર્માદ  તો ૫શઓનીુ  દોલત છે કે તઓે  થાને અને  જગ્યાએ 
વી િ થિતમા ં હોય છે તવીે  જ િ થિતમા ં ૫ડી રહતાે  હોય છે. તઓે પોતાની 

ગિતિવિધઓ બદલવા તરફ કોઈ ઘ્યાન આ૫તા નથી, ૫છી ભલે તે જ રી હોય કે ૫છી 
િબનજ રી. િબચારા ૫શઓુ માટે તો લાચારી હોય છે તઓે ન તો કાઈ વાતનો િવચાર 
કરી શકે  છે કે ૫છી ન કોઈ યોજના બનાવી ૫િરવતનર્  કરી શકે છે. 

 જીવન ૫ િતમા ંતમને ે ૫ડી રહવે ુ ં૫ડે છે તનેે અનુ ૫ તઓે  પોતાની જાતને યોગ્ય 
બનાવી લે છે અને જડ સહનશીલતાની સાથે તને ે સહન કરીને જીવી લે છે. આ 
પર્ાકિતકૃ  િવવશતાને કારણે ૫શઓનુ ે ક્ષમા આપી શકાય છે, ૫રતં  ુમન યુ ,  ૫રમ 
પિનતુ , સિચ્ચદાનદં વ ૫ ૫રમાત્માનો અંશ જ છે, તે આ પર્કારનો ૫શજન્યુ  પર્માદ કરે 
તે ક્ષમાને યોગ્ય નથી. તે પોતાની પર્િત ઠાને અનુ ૫ ક યાણમય અને સદરું  જીવન 
જીવવા માટે બધાં યલોે  છે. ઓ આ પર્િતબધનનં ં ુસન્માન નથી જાળવતા તઓે િવદર્ોહી 
માતર્ નહી, ૫રતં  ુનાિ તક ૫ણ કહવાશે ે. તથીે  આ કાળા કલકનં ે ધોવા માટે આજથી જ 
તૈયાર થઈ જવુ ંજોઈએ. િબનજરરીુ  જીવન ૫ િતને છોડી દઈ જ રી અને યોગ્ય જીવન 
૫ િત તરફ આગળ વધવુ ંજોઈએ. તનાથીે  સામાન્ય જીવનની સમ યાઓનુ ંસમાધાન 
તો થશે જ, સાથે સાથે આત્મક યાણની આઘ્યાિત્મકતાની િદશામા ં ૫ણ પર્ગિત થઈ 
શકશે. તનાથીે  લોક અને ૫રલોક બ નીં ે  રચના એક સાથે થતી જશે, કારણ કે ૫રલોક 
સધારવાુ  માટે મન યનુ ે બીજુ ં કોઈ વધારાનુ ં જીવન આ૫વામા ં આવતુ ં નથી. આ 
મન યુ  જીવન જ એકમાતર્ જીવન છે કે મા ંઆ૫ણે આ લોકની સાથે ૫રલોકની  ૫ણ 
શોધખોળ ચાલ ુરાખવી જોઈએ. 
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