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બેઈમાની નહીં, બઈમાની નહીં, 
ઈમાનદારીનો 

માગર્ 
અપનાવીએ 

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે 
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બેઈમાની નહીં, ઈમાનદારીનો માગર્ અપનાવીએ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

ક્યારેક એવુ ંલાગે છે કે  જલદી અને અિધક કમાણી કરવા માટે અપર્માિણકતાનો 
પર્યોગ કરવો જ રી છે, કારણ કે ધનવાન લોકોમાથંી અિધકાશં એવા દેખાય છે કે 
મના િકર્યાકલાપમા ં બેઈમાની દેખાય છે  પર્માિણક લોકોમાથંી ઘણાખરા ગરીબ જ મના િકર્યાકલાપમા બઈમાની દખાય છ. પર્માિણક લોકોમાથી ઘણાખરા ગરીબ જ 

દેખાય છે. તેથી સામાન્ય બિુ થી એમ સમજાય છે કે આપણે પણ જો પર્માિણક રહીશુ ં
તો ગરીબ બની જઈશુ,ં કારણ કે આ  ધનની બોલબાલા છે. ધનના આધારે જ 
અિધકસિુવધા-સાધન, સફળતા તથા સન્માન પર્ાપ્ત થાય છે. તેથી થળૂ બિુ થી 
િ થિતન ંઅવલોકન કરનારા બહમતી લોકો સામા ય રીતે તે જ ઘરેડને અપનાવી લે િ થિતન ુઅવલોકન કરનારા બહમુતી લોકો સામાન્ય રીત ત જ ઘરડન અપનાવી લ 
છે,  આડોશપાડોશના લોકો પણ અપનાવતા જોવામા ંઆવે છે. આજની યાપક 
કે્ષતર્મા ંફેલાયેલી બેઈમાનીનુ ંમખુ્ય કારણ છે. 

વ તિુ થિતની ઝીણવટથી તપાસ કરવાથી બિુ ભર્મ થઈ જવો વાભાિવક છે. ુ ુ
બેઈમાનીનુ ંગૌરવ વીકારીન ેલોકો બિુ ભર્મથી  ગર્ ત જ થઈ ગયા છે. વા તવમા ં
એવુ ંછે જ નહીં. બેઈમાનીથી ધન કમાઈ શકાત ુ ંનથી. કમાઈ લેવામા ંઆવે તો તેન ે
િ થર રાખી શકાત ુ ં નથી. લોકો  ગણુોથી કમાય છે, ત ે બીજા જ (ગણુો) છે. 
બેઈમાનીની આડમા ંકોઈ અયોગ્ય લાભ લી લેવામા ંઆવે તો તેનો અથર્ એવો નથી કે બઈમાનીની આડમા કોઈ અયો ય લાભ લી લવામા આવ તો તનો અથ એવો નથી ક 
તેનુ ંપિરણામ લાભદાયક આવે છે. સાહસ, હૈયા ઉકલત, સઝૂબઝૂ, મધરુ ભાષણ, 
યવ થા આિદ એવા ગણુો છે,  ઉપા ન કરે છે. બેઈમાની તો અપયશ, અિવ ાસ, 
ઘણૃા, અસહયોગ, રાજદંડ, આત્મગ્લાિન આિદ દુ પિરણામો જ ઉત્પ  કરે છે. વ તતુ: 
લોકો સ ણોના આધારે કમાય છે  બેઈમાનીન ંતાત્પયર્ છે બીજાને દગો દેવો  આ ત્યારે લોકો સ ણોના આધાર કમાય છ. બઈમાનીન ુતાત્પય છ બીજાન દગો દવો. આ ત્યાર 
જ શક્ય છે, જ્યારે તેના ઉપર ઈમાનદારીનુ ંઆવરણ ચડાવી દેવામા ંઆવે કોઈન ે
ત્યારે જ છેતરી શકાય, જ્યારે તેને આપણી ઈમાનદારી અને િવ સનીયતા િવષ ે
આ ાસન આપવામા ંઆવે. જો કોઈને એવો શક થઈ જાય કે પોતાની સાથે બેઈમાની 
કરવા માટે તાણાવાણા ગથંાય ર ા છે  તો તે છેતરાશે નહીં અને ચાલાકીથી મળતો કરવા માટ તાણાવાણા ગથૂાય ર ા છ, તો ત છતરાશ નહીં અન ચાલાકીથી મળતો 
લાભ મળી નહીં શકે.  
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બેઇમાનો ત્યારે જ લાભદાયક થઈ શકે, જ્યારે તેને ઈમાનદારીનો અંચળો ઓઢાડી 
સારી રીતે પાવી લીધી હોય. અસિલયત પર્ગટ થઈ જાય છે ત્યારે બેઈમાની કરનાર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

માતર્ તે સમય પરૂતો જ નહીં, પરંત ુસદાને માટે લોકોનો િવ ાસ ખોઈ બેસે છે અને 
લાભ મેળવવાને બદલે ઊલટાની ખોટ ખાય છે. 

બેઈમાનીનુ ંપર્િતફળ ઘણૃા, અિવ ાસ, અસહયોગ, રાજદંડ છે. તેમા ંઉપા નની કોઈ 
ક્ષમતા નથી  ઉપા ન તો સ ણથી થાય  છે  તેમા ંજ ઉ પાદનના ત વો સમાયેલા ંછે  ક્ષમતા નથી. ઉપા ન તો સ ણથી થાય  છ. તમા જ ઉત્પાદનના તત્વો સમાયલા છ. 
સસંારમા ંમોટા કામ, મોટા યાપાર, મોટા આયોજન,  ઈમાનદારીના આધાર ઉપર 
જામ્યા,ં વધ્યા ંઅને સફળ થયા છે. ણે પોતાની િવ સનીયતાની છાપ બીજા ઉપર 
પાડી દીધી, સારી, સાચી, ખરી ચીજો વાજબી ભાવે આપી અને યવહારમા ં

િ િ ી ીધી ો ો ો ે ઉ ધ ઈ ે ે ે ેપર્માિણકતા િસ  કરી દીધી તો લોકો તેના ઉપર મગુ્ધ થઈ જાય છે અને સદાન ેમાટે 
તેના ગર્ાહક, પર્શસંક અને સહયોગી બન ે છે. ઉ િતનુ ં રહ ય આ જ છે. નામા ં
પર્માિણકતા છે તેનુ ંભિવ ય  ઉજ્જ્વળ છે, પરંત ુ  પોતાની મખૂર્તાના કારણે બદનામ 
થઈ ગયો તેનો રક્ષક તો ઈ ર જ છે. આજના િમતર્ કાલે દુ મન બનશે. કાલના િમતર્ 

િ િ િપરમ િદવસે િતર કાર કરવા લાગશે અને છેવટે કોઈ તેનો સાચો િમતર્ કે સહયોગી 
નહીં રહ.ે વાથર્ને માટે ખશુામદ કરનાર પણ નબળા સમયે કામ નહીં આવે. િવ ાસ 
કરીને જોખમ ઉઠાવવા માટે પેલા 'ખશુામિતયા' િમતર્ો પણ સમય આ યે તૈયાર નહીં 
થાય. 

આપણી એ ભર્મ કાઢી નાખવો જોઇએ કે બેઈમાનીથી જ કમાઈ શકાય છે. તે 
શરાબની મ ઉ ેજના માતર્ છે, નાથી છેતરનાર  અને છેતરાનાર બ ે બિુ ભર્મમા ં
ગર્ ત થઈ જાય છે. નશો ઊતરતા નશાબાજની  ખરાબ  હાલત  થાય છે એવી જ 
હાલત પોલ ખલી જવાથી બેઇમાન માણસની પણ થાય છે  તેનો કારભાર રહતેો હાલત પોલ ખલૂી જવાથી બઇમાન માણસની પણ થાય છ. તનો કારભાર રહતો 
નથી, કોઈ ગર્ાહક કે સહયોગી રહતેો નથી. દૂધમા ં પાણી અને ઘીમા ં વેિજટેબલ 
મેળવનાર ત્યારે જ કમાઈ શકે, જ્યારે તે સોગદં ખાઈને પોતાની ઈમાનદારી અને 
ચીજના અસલીપણાનો િવ ાસ બધંવે છે અહીં જ ઈમાનદારી અને િવ ાસનો િવજય 
ે ઈ ીધ ં ે ો ધ િ ોછે.  કમાઈ લીધ ુતેનો આધાર િવ ાસ જ હતો.  
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થી અમે દહજે આપ્યુ ંછે એટલે અમે ૫ણ લઈશુ.ં જો આ રીતે િવચારીશુ ંતો દહજે 
કોઈ િદવસ ખતમ જ નહીં થાય. અને િવવાહોન્માદનો રાક્ષસ કોઈ િદવસ નહીં મરે.  
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આ  વરરાજા બનીને માગી રહયો છે. તેમને ત્યા ં કાલે છોકરી જન્મશે અને લગ્ન 
કરાવશે ત્યારે તેને કમર્નુ ંફળ ભોગવવુ ંજ ૫ડશે. રાજસી ઠાઠમાઠથી વ ો ૫હરેીને 
ઘોડા ૫ર ચઢીને રાજા બનીન ેઆવયો છે અને કન્યાના િપતા સાથે હાથ ફેલાવીન ે
ભીખ માગી રહયો છે. શુ ંરાજા આવા હોય? શરમ આવવી જોઈએ. પોતાનુ ંસન્માન 
વેચીને હાથ ફેલાવનારા િનલર્જ્જ વરરાજાઓન ે શરમ આવવી જોઈએ.  હાથ 
આ૫વા માટે હોવા જોઈએ એ માગવા માટે આગળ ધયાર્. ભિવ યની પેઢી આવી 
કુપર્થાને િધક્કારશે. દહજેના િરવાજનો તો નાશ થવો જ જોઈએ, ૫રત ુ ંઆવનારી 
પેઢીઓ કહશેે કે અમારા પવૂર્જો હતા તો ખબૂ બિુ માન, ૫રંત ુકોણ જાણે શા માટે ૂ ૂ ુ , ુ
આવી દુ ટ િનમર્મ પર્થાને સદીઓ સધુી ચલાવે રાખી ? 

દહજેનો લોભ ફકત યવુકના િપતા સધુી જ સીિમત નથી. યવુકોની ફરમાઇશ 
સાભંળીન ે યવુતીવાળાઓના તો મોિતયા જ મરી જાય છે. કોણ જાણે કયા કયા 

િ િ િરીતિરવાજોના નામ ૫ર તેઓ મોટર સાઈકલ મોટરકાર, િકમંતી સટૂ, ઘિડયાળ, 
ટી.વી. ઘરેણા ંઅરે ,, ત્યા ંસધુી કે દેશમા ંભણવાનો ખચ  અને િવદેશ મોકલી ભણવા 
સધુીનો ખચ  માગે છે. સાવ અભણ અને ગમાર યવુકો યવુતીવાળાઓ સામે એવી 
એવી ચીજોની માગણી કરે છે,  સાભંળીને શરમ આવવાની સાથ ેસાથે કર્ોધ ૫ણ 
આવે છે. આ બધી માગણીઓ, ફરમાઈશોને કોઈ૫ણ યવુતીવાળાની હિેસયત બગાડી 
નાખવા િસવાય બીજુ ંશુ ંમાની શકાય ? ભગવાન આ િનમર્મ િભખારીઓને સ િ  
આપે. 

િવચારવાની વાત છે કે  યવતીઓ જ્યારે એ જએ કે સાભંળે કે જયા ંસધી એમને િવચારવાની વાત છ ક, યવુતીઓ જ્યાર એ જુએ ક સાભળ ક જયા સધુી એમન 
ઇિચ્છત સામાન અને ઘણા િપયા દહજેના ૫મા ંઆ૫વામા ંન આવે ત્યા ંસધુી કોઈ 
એમની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થતુ ંનથી. ત્યારે તેમના નાજુક મન ૫ર કેવી અસર 
થાય ? શુ ંએ અનભુવ નહીં કરતી હોય કે એની સાથે લગ્ન કરવા તે કોઈને ૫ણ માટે 
ો ો ધધંો ે ે ે ી િ િ ર્ ી ે ે િ ી િ ર્ ેખોટનો ધધો છે અને તેની ક્ષિતપિૂતર્ કરવી તે તેના િપતાની અિનવાયર્ ફરજ છે.  
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જો આ લોકો પોતાની દુકાનૌપર પાણી અન ે આરાનો લોટ મેળવેલુ ં દુધ કે 
ભેળસેળવાલા ઘીનુ ંસાઈનબોડર્ લગાવે અને પોતાની વ તનુા દોષો પર્ગટ કરે, તો 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ખબર પડે કે શુ ંબેઈમાનીથી કંઈ કમાઈ શકાય છે ખરંુ ? 

'વે ટન્ડ વોચ' કંપનીની ઘિડયાળો, ફોડર્ની મોટરો, પાકર્રની પેનો મ ઘી હોવા છતા ં
લોકો ખશુીથી ખરીદે છે, કારણ કે વ તનુી પર્માિણકતા ઉપર હરકોઈ ભરોસો કરે છે. 
તેની િદનપર્િતિદન ઉ િત થતી જાય છે  તેનાથી ઊલટં નકલી  કમજોર તથા ખરાબ તની િદનપર્િતિદન ઉ િત થતી જાય છ. તનાથી ઊલટુ નકલી, કમજોર તથા ખરાબ 
ચીજો વેચનારા િદવસે િદવસ ે દેવાિળયા થતા જાય છે, િમલકત ગમુાવે છે અને 
ફરીથી તે બદનામીન ેકારણે નવુ ં  કામ કરી શકવામા ંસફળ થતા નથી. બેઈમાની 
લાબંો સમય ગપુ્ત રહી શકતી નથી પારાને પચાવી શકાતો નથી તથા પાપન ે

ી ં ી ં ે ે ે ેપાવી શકાત ુનથી. પર્ગટ થતા જ બ ે ભારે ક ટ આપે છે. 

યાપારની મ જ જીવનના હરક્ષેતર્ની સફળતાનુ ં ટકાઉપણુ ં કઠોળ મ, સ ણ, 
સદ્ યવહાર, સચ્ચાઈ,  ઈમાનદારી અને પર્માિણકતા ઉપર રહલે ુ ં છે. ચાલાકીથી 
એકાદવાર કોઈને ચમત્કૃત કરીને પોતાન ંધાયર્ં કામ કરાવી શકાય, પણ તે લાભને એકાદવાર કોઈન ચમત્કૃત કરીન પોતાન ુધાય ુકામ કરાવી શકાય, પણ ત લાભન 
િ થર રાખી શકતો નથી. ચોર, ડાકંુ, િખ સાકાતરુ વગેરે શ આતમા ંબહુ પૈસા કમાય 
છે, પણ આ કમાણીને િ થર રાખવી કે તેનો સદુપયોગ કરવો  તેમના વશમા ંનથી. 
વાદળાના પડછાયાની મ અનીિતની કમાણી પણ  અપ યય અને યસનોમા ંજોત 
જોતામા ંખલાસ થઈ જાય છે  જોતામા ખલાસ થઈ જાય છ. 

સપંિ થી નહીં, પરંત ુ સ િ  અને સત્પર્વિૃ ઓથી ઉ િત થાય છે. ધનવાન નહીં, 
ચાિરતર્વાન સખુ મેળવે છે. ઈમાનદારીથી કદાચ ઓછી કમાણી થાય, તો પણ 
અનીિતથી અિધક કમાવા કરતા ં ેય કર છે. પરસેવાની કમાણી લેફાલે છે અને 
હરામનો પૈસો પાણીના પરપોટાની મ ન ટ થઈ જાય છે. એટલુ ંજ નહીં, િવદાય 
પછી બહ ુ જ પર્ ા ાપ, સતંોષ અને અપયશ મકૂીને જાય છે. બેઈમાનીથી ધન 
કમાઈને ધનવાન બનવુ ંજ રી નથી. સસંારમા ંઅિધકાશં લોકો ગરીબ જ છે. આપણે 
પણ  તેઓમાનંા એક રહીએ, તો શુ ંનકુસાન છે? પરંત ુવા તિવકતા એ છે કે માતર્ ુ ુ ુ
ધન જ નહીં, વા થ્ય, સતંોષ અને સન્માનના કે્ષતર્ે પણ ચાિરતર્વાન અને  ઈમાનદાર 
લોકો જ સમ ૃ  અને સફળ બન ેછે.   

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



સફળતા પર્ાપ્ત કરી લેવી એટલુ ં જ પરૂત ુ ં નથી. તેનાથી આત્મસતંોષ, જનક્ યાણ અન ે
વા થ્ય પરંપરાનુ ંઅિભવધર્ન થવુ ંજોઇએ. સાચી રીતે પર્ાપ્ત કરેલી સફળતા જ વા તિવક 
સફળતા છે  જો કોઈ પર્કારની ઉ િત કે ઉપલિબ્ધ અયોગ્ય રીત ેકરી હશે  તો બીજા અનેકોન ે

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સફળતા છ. જો કોઈ પર્કારની ઉ િત ક ઉપલિબ્ધ અયોગ્ય રીત કરી હશ, તો બીજા અનકોન 
એવુ ંજ કરવાની ઇચ્છા થશ ેઅન ેસમાજમા ંએક એવી પર્થા ચાલુ ંથઈ જશે,  દરેકન ેમાટે 
અિહતકર પિરણામ જ ઉત્પ  કરતી રહશેે. 

સ ણોનુ ંખાતર અન ેસચ્ચાઈનુ ંપાણી પાઈન ે યિક્તત્વનો છોડ વધ ે છે અન ે લેફાલે છે. 
જાદુથી હથળેીમા ંસરસવ દેખાડી તો શકાય છે, કૌતકુ તો જોઈ શકાય છે, પણ તેનુ ંતેલ ુ , ુ , ુ
કાઢીને ધન કમાઈ શકાય ત ેસભંવ નથી. બેઈમાનીનો ચમત્કાર તો જોઈ શકાય છે, પણ 
તેન ેસહારે સાચી પર્ગિત અન ે િ થર સપંદાનો લાભ ઉઠાવી શકાતો નથી. જોએ આપણે 
વ તતુ: કંઈ કહવેાલાયક અન ેઆનદંદાયક ઉપલિબ્ધઓ પર્ાપ્ત કરવા માગતા હોઈએ, તો 
એક જ ર તો છે કે આપણે ઈમાનદાર અન ેભલમનસાઈને જીવનનીિતની મ દયગંમ 
કરીએ  સ ણોની સપંદાથી આપણા યિક્તત્વન ેસસિજ્જત કરતા રહીએ   રીત ે િપયાના કરીએ, સ ણોની સપદાથી આપણા યિક્તત્વન સસુિજ્જત કરતા રહીએ.  રીત િપયાના 
બદલામા ં દુકાનો ઉપર વેચાતી ચીજો આસાનીથી ખરીદી શકાય છે, ત ેજ રીતે સ ણોના 
મ ૂ ય ઉપર પર્ગિતની કોઈપણ િદશામા ંઝડપથી અગેર્સર થઈ શકાય છે. 

બેઈમાનીની નીિતરીિત વીકારવાનુ ં પિરણામ પોતાન ે માટે િવપિ  અન ે સમાજન ે માટે 
દુગર્િતના પમા ંપર્ગટ થશે. આ કંટકછાયા પથં ેચાલવા કરતા ંએ જ વધ ુસારંુ છે કે ત ેમાગેર્ ુ ુ ુ
ચાલનારાની દુગર્િત જોઇએ અને એટલાથી જ સાવધાનીપવૂર્ક વતર્વા લાગી જઈએ. 
ઇિતહાસના કોઈ પણ પાના ઉપર આ તથ્ય જોઈ શકાય છે કે િવભિૂતઓ અન ેસપંિ ઓનો 
લાભ માતર્ તેઓન ેજ મળે છે કે ઓ સ ણી, ચાિરતર્વાન અન ેઈમાનદાર છે. 

ાનય મા ંતમે પણ આહતુી આપો ુ
સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ન ેદૂર કરી સ બુ ી 
થપાય, ત ેજ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગુની સમ યાના સમાધાન 
માટે હજારો પ તકો લખ્યા ંછે  આ પ તકોન ેજન જનન ેવચંાવવા તે આજનો યગધમર્ છે  માટ હજારો પુ તકો લખ્યા છ. આ પુ તકોન જન જનન વચાવવા ત આજનો યગુધમ છ. 

પુ તક સિૂચ નીચનેા સરનામે પતર્ લખીન ેિન:શુ ક મગંાવો.
પર્ાિપ્ત થાન :  ગાયતર્ી ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.ન.ં ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

પર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ 
ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮   ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ 
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