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જન્મશતાબ્દી પુ તકમાળાુ
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અઘ્યાત્મ એક રોકિડયો ધમર્ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે : 

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥ 

દેવીઓ તથા ભાઈઓ !

આ િશિબરમા ંહુ ંએ અઘ્યાત્મ આ૫ સૌને િશખવાડવા માગુ ં ,ં  મારા ગરુુએ મન ે
િશખવાડયુ ંઅને તનેુ ં૫િરણામ તત્કાળ ફળ આ૫નાર ધમર્ છે. એનાથી આ૫ને શુ ં
મળશે ? એનાથી આ૫ને સતંોષ મળશે. સતંોષ કોને કહ ે છે ? બેટા, સતંોષ એને 
કહવેાય છે, ના કારણે યિક્ત મ તીમા ં મગ્ન રહ ે છે, ખશુીથી નાચી ઊઠે છે. 
યિક્તની તકલીફો દૂર થઈ જાય છે. યિક્તએ ન તો ઊંઘની ગોળીઓ ખાવી ૫ડે છે, 
ન દા નુ ંસેવન કરવુ ં૫ડે છે અને ન તો િસનમેા જોવા જવુ ં૫ડે છે. યિક્ત પોતાની 
િજદંગી શાિંતથી, હરેાનગતી વગર જીવી લે છે, મા ંગાઢ ઊંઘ આવે છે. 

આ  માણસો ઊંઘ વગર હરેાન હોય છે અને કહ ેછે ઊંઘ જ નથી આવતી ઊંઘ કોન ે
આવશે ? નુ ંઅંત ં  બધં થઈ જશે એ દરેક યિક્તને ઊંઘ આવશે, મની અંદરના 
સાઢં લડવાનુ ંબધં કરી દઈ એ એક ર ત ેચાલશે. 

કર્ાિંતકારી અધ્યાત્મની િરિ િસિ ઓ 

િમતર્ો ! જો આ૫ને સતંોષ મળે અને સતંોષના કારણે શાિંત મળે તે જો ૫સદં હોય તો 
આ૫ સૌએ અધ્યાત્મને અ૫નાવવુ ં૫ડશે. આમા ંપાક અંદરથી ઉગવાનુ ંશ  કરે છે, 

ે ૫ ીિ ક્ષ ો ો ીિ ક્ષ શર્ ી ક્ષ ો ેને આ૫ અતીિન્દર્ય ક્ષમતા કહો છો. અતીિન્દર્ય ક્ષમતા દૂરદશર્નની ક્ષમતા હોય છે 
અથાર્ત ્ દૂરનુ ંજોવા અને સાભંળવાની ક્ષમતા. આ૫ણી અંદર ટેિલિવઝન, વાયરલસે 
તથા બીજાં એટલા ંબધા ંવૈ ાિનક સાધનો ગોઠવેલા ં છે,  સામાન્ય યિક્તને મળી 
શકતા નથી, ૫રંત ુઆ૫ને મળી શકે છે. તે માટે શરત ફક્ત એક જ છે કે આ૫ની 

ી ી ો ે ે ં ી ોઅંદર  હલચલ ચાલી રહી હોય તેને આ૫ બધં કરી દો. 
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સાથીઓ ! હુ ંઆ૫ન ે  અઘ્યાત્મ િશખવાડીશ તેમા ંઆ આંતિરક હલચલ બધં થઈ 
જશે. ૫છી આ૫ને દરેક જગ્યાએ િજદંગીનો વાદ,િજદંગીની મજા મળશે. િજદંગીની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

મજા સતંોષ ઉ૫ર ટકેલી છે, ખશુી ઉ૫ર ટકેલી છે. આ૫ બધા ંકામ ખશુી માટે જ કરો 
છો. ખશુી માટે િસનમેા જુઓ છો. બાળકોના લગ્નોમા ંજોડાઓ છો, ૫રંત ુખશુીનુ ંસુદંર 
વ ૫ તો સતંોષ છે. જ્યારે આ૫ને સતંોષ મળી જશે ત્યારે આ૫ના ચહરેા ૫ર કાયમ 
ખશુી દેખાઈ આવશે. ચહરેા ૫ર આ૫ને શુ ં દેખાશે ? બે બાબતો જણાશ ે - એક તો 
આ૫ને ગાઢ ઊંઘ આવશે અને બીજુ ંઆ૫ના ચહરેા ૫ર ગલુાબના લની માફક 
પર્સ તાભરી ખશુી દેખાશે. સતંોષ મ યા ૫છી આ૫ની ખીજ, આ૫ની ચીડ, આ૫ની 
નારાજગી બધુ ંજ દૂર થઈ જશે. 

િ ો એ એ ે િ ં ે ે ં ે િ ી ેિમતર્ો ! મારા ગરુુએ એ અઘ્યાત્મ મને િશખવાડય ુ છે તે હુ તમને િશખવાડીશ ત્યારે 
આ૫ની િજદંગીમાથંી ખીજ દૂર થઈ જશે. જો આ૫ને આ િસિઘ્ધ જોઇતી હોય, તો 
મારી પાસ ેઆવો. આ૫ તે શીખો અને તેની િકમંત ચકૂવો. યિક્તનો સતંોષ અંદરથી 
આવે છે, પર્િતભા અંદરથી આવે છે. જમીનની અંદર શુ ં પાયેલુ ંછે ? બહાર તો માટી 

ઉંછે, ૫રંત ુથોડુકં ખોદતા જ પાણી મળે છે અને થોડુ ંવધારે ઉંડુ ખોદીએ તો પેટર્ોલ 
મળશે. જયા ંઆ૫ બેઠા છો તે પાચં ટ જગ્યાને મશીનથી ખોદવાનુ ંશ  કરી દઈએ 
અને જયા ંસધુી જમીન છે ત્યા ંસધુી ખાડો કરી નાખંીએ તો તેમાથંી કરોડો, અબજો 
િપયાની દોલત મળી જશે. બેટા, બહાર તો માટી છે, ૫રંત ુઅંદર બહમુ ૂ ય સ૫ંિ  
છે. 

િમતર્ો ! માનવીના યિક્તત્વની અંદર કોણ જાણે શુ ંશુ ંભરેલુ ં છે ? માનવીનુ ંબા  
કલેવર ખોરાક ખાય છે, મળમતૂર્ બહાર કાઢે છે, પૈસા કમાય છે, િસનેમા જુએ છે અને 
બાળકો પેદા કરત ંરહ ેછે  આ આવરણમા ંઅનેક સમ યાઓ ૫ણ એકઠી થઈ જાય છે  બાળકો પદા કરત ુરહ છ. આ આવરણમા અનક સમ યાઓ ૫ણ એકઠી થઈ જાય છ. 
કેવી રીતે ? અરે ભાઈ ! મ માથામા ં જૂ ૫ડે છે, જૂ માટે કોઈ મકાન છે ? કોઈ 
ઘરસસંાર છે ? કોઈ ૫ણ પર્કારની ખેતીવાડી છે ? કશુ ંજ નથી. તે તો આ રીતે જ 
ગજુરાન ચલાવી લે છે. આ રીતે જૂ ની માફક જ આ૫ જીવનનુ ંમહત્વ સમજો છો. 
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આંતિરક જીવન શુ ંહોય છે ? આંતિરક જીવન તો આપે ક્યારેય જોયુ ંનથી. ક્યારેય 
તેને નજીકથી માણ્યુ ંનથી. આંતિરક જીવનનો આ૫ને ક્યારેય અણસાર ૫ણ નથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

આ યો કે ગધં ૫ણ નથી આવી. આ૫ સૌએ આંતિરક જીવનનુ ં વ ૫ જોયુ ંજ નથી. 
યિક્તની અંદરનુ ં  વ ૫ છે તેને જો આ૫ જોઈ શકતા હોય તો આ૫ના જીવનમા ં
ખશુી આવી જાય. જો આ૫ આ૫ના આંતિરક વ ૫ને ગૌરવશાળી બનાવી શકો, તો 
હુ ંકહુ ં  ંકે આ૫ને બે શિક્તઓ પર્ાપ્ત થઈ શકે. એક તો આ૫ને ગાઢ ઊંઘ આવશ.ે 
ગરુુજી ! આ૫ને ગાઢ ઊંઘ આવે છે ? હા બેટા, મને એવી ગાઢ ઊંઘ આવે છે કે હુ ં
આઠ વાગ્યે અહીંથી જાઉં  ંત્યારે ૫થારી ૫ર શરીર લબંાવતા જ સાડા આઠ સધુીમા ં
ગાઢ ઊંઘમા ંચા યો જાઉ .ં ત્યાર ૫છી સાડા બાર વાગ્યે મારી આંખ ખલૂી જાય છે 
અને અડધા કલાકમા ં નાનાિદથી ૫રવારીને એક વાગ્યે મારંુ કામ શ  કરી દઉં .ં ુ

પજૂા-ઉપાસના કરંુ .ં હુ ં કેટલા કલાક ઊંઘ લઉં  ં?  ચાર કલાક. આ ચાર કલાક 
દરિમયાન મને એટલી ગાઢ ઊંઘ આવે છે કે ભલે જમીન ફાટી જાય કે આસમાન તટૂી 
૫ડે, ૫ણ સામાન્ય ઘટનાઓ મને અસર કરતી નથી. 

સતંોષ ધન - સૌથી મોટી મડૂી 

મને આટલી ગાઢ ઊંઘ આવે છે કારણ કે મને કોઈ િચતંા નથી. શાિંતકંુજની, ગાયતર્ી 
તપોભિૂમની કે યગુિનમાર્ણની મને િબલકુલ િચતંા નથી શા માટે ? કારણ કે હુ ં
ભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખુ ં .ં 

આ૫ને િચતંા કેમ છે ? કારણ કે આ૫ ભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખતા નથી. ભગવાનનુ ં
નામ લો છો, ૫રંત ુભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખતા નથી. હુ ંભગવાન ૫ર િવ ાસ રાખુ ં
 ંઅને એટલ ંમાન ં  ં કે આખી દિનયા તેના જ ચકર્ ૫ર ફરી રહી છે અને હ ં૫ણ  અન એટલ ુમાન ુ  ક આખી દુિનયા તના જ ચકર્ ૫ર ફરી રહી છ અન હુ ૫ણ 

તેના જ ઈશારે કઠપતૂળીની મ કામ કરંુ .ં 

ભગવાનન ે  કામ કરવુ ંહશે તે બરાબર થઈ જશ.ે આથી મને પરૂી ઊંઘ આવે છે 
અને રાતર્ે જરા ૫ણ અસતંોષ થતો નથી, િચતંા થતી નથી, બીજુ ંશુ ંરહ ેછે ? બેટા, 
મારા ચહરેા ૫ર હા ય છવાયલેુ ંરહ ેછે. 
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િમતર્ો ! ગાધંીજીના ચહરેા ૫ર હમંેશા હા ય રહતે ુ ં હત ુ.ં તઓે અવારનવાર હસતા 
રહતેા. તેઓ મજાક ૫ણ કરતા હતા. ગાધંીજીને એક વખત પછૂયુ ં કે આ૫ વારંવાર 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

કેમ હસો છો ? તેમણે ક ુ ંકે હસુ ંનિહ તો જીવીશ કેવી રીત ે? હા ય ઉ૫ર તો મારી 
િજદંગી ટકેલી છે.  માણસો હસતા નથી તેઓ અ૫શકુિનયાળ હોય છે. 
અ૫શકુિનયાળ અથાર્ત ્ રાક્ષસ, શેતાન, ને જોઈને બાળકો ભાગી જાય છે. િપતા 
જ્યારે ઘરમા ંઘસૂે છે ત્યારે બધા ૫ર રોફ જમાવવા માડેં છે. ૫ત્ની, બાળકો, સાઈકલ, 
ભોજન, થાળી બધા ૫ર રોફ જમાવવા માડેં છે. આ કોણ છે ? અ૫શકુિનયાળ છે, 
રાક્ષસ છે,  હસવા-હસાવવાનુ ંજાણતો નથી. 

િમતર્ો ! જો આ૫ની અંદર કદાચ અઘ્યાત્મ આવી જશે તો આ૫ના ચહરેા ૫રથી 
ી ે ે ી ી ં ી ં ે ં ો ેમીઠાશ ફેલાશે. આ૫ની વાણીમાથી રસ ઝરવા માડશે. આ૫ના યવહારમા કોણ જાણે 

કેવી કેવી શાનદાર બાબતો આવીજ શે. અઘ્યાત્મ એવુ ંતત્વ છે,  આ૫ની અંદર 
સતંોષ લાવી દેશે. આ થઈ િસિ  નબંર એક. જો આ૫ને આ િસિ  વીકાયર્ હોય તો હુ ં
આ૫ને સાધના બતાવીશ. 

ગરુુજી, સાધના શીખવવામા ંતો ખબૂ સમય લાગશે ? ના બેટા, તે તો િમિનટોની જ 
વાત છે. ઓ૫રેશનમા ંકયા ંવાર લાગે છે ? દવા ખવડાવવામા ંકેટલી વાર લાગે છે 
? ઇન્ ક્શન તો એક િમિનટમા ંલગાવી દઈશુ ં દરદી ખાવાપીવામા ં૫રેજી પાળશે 
એટલે તદન સાજો થઈ જશે  બેટા  અસલી ઉપાય તો ૫રેજી છે  એટલ તદૃન સાજો થઈ જશ. બટા, અસલી ઉપાય તો ૫રજી છ. 

સારંુ, હવે આ૫ શુ ં િશખવાડી રહયા છો ? બેટા, હવે હુ ં૫રેજી બતાવી રહયો  ંઅને 
િફલોસોફી િશખવાડી રહયો .ં મતંર્ તો ગમે ત્યારે બતાવી દઈશ. તે તો સેકંડનુ ંકામ 
છે. ખરેખર તો તેની િફલોસોફી શીખો. 

બેટા, હુ ંઆ૫ને એવુ ંઅઘ્યાત્મ િશખવાડવા માટે ઈચ્ કં ,ં  આ૫ શીખવા માગંો તો 
આ૫ને બીજી એક ચીજ મળી શકે, વધ ુએક િસિ  મળશે. ૫હલેી િસિ  અંદરથી 
મળશે, નુ ંનામ છે - સતંોષ. સતંોષને કારણે આ૫ને વા થ્ય, ખશુી, આ૫નુ ંયૌવન, 
દબાઈ ગયેલી અતીિ દર્ય ક્ષમતાઓનો િવકાસ વગેરે અંદરથી મળશેદબાઈ ગયલી અતીિન્દર્ય ક્ષમતાઓનો િવકાસ વગરે અંદરથી મળશ. 
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દુિનયા પાસેથી બહારથી શુ ંમળશે  બેટા, દુિનયા પાસેથી ૫ણ એક િસિ  મળશે. 
દુિનયા આ૫ને કેવી રીતે આ૫શે ? અંદરવા ં આકષર્ણ અને અંદરવા ં મૅગ્નેટ જ્યારે 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

િવકિસત થાય છે ત્યારે બેટા, દુિનયા આ૫ને ભેટ આપે છે, નુ ંનામ છે - સન્માન. 
બહારની આ િસિ  મેળવીને આ૫ સન્માિનત તથા આબ દાર યિક્ત બની જશો. 

સન્માન વરસશે 

િમતર્ો !  અઘ્યાત્મ હુ ંઆ૫ન ે િશખવાડવાનો  ંઅને હુ ંસફળ થઈશ કે નિહ ખબર 
નથી આ૫ શીખશો કે નિહ, ૫રંત ુજો તમે શીખી લેશો તો એક બીજી ચીજ આ૫ન ે
મળશે. દુિનયાની દૃિ ટએ આ૫ સન્માન કોઈને મળતુ ં નથી. હા, ખશુામત જ ર મળે 
છે. પૈસા આપો અન ેખશુામત ખરીદી લો. ુ

બેટા ! ને આ૫ ઇજ્જત કહો છો તે પસૈાથી ખરીદી શકાતી નથી. હુ ં  સન્માનની 
વાત કહુ ં  ંતે અધ્યાત્મવાદી લોકો ૫ર વરસે છે. તેમની ઉ૫ર સન્માન વરસે છે, 
ા વરસ ેછે અને તેનાથી  ફાયદા થશે તેને આ૫ નિહ સમજી શકો. 

િમતર્ો ! ાની સાથે, સન્માનની સાથ ેએક બીજી બાબત જોડાયેલી હોય છે, નુ ં
નામ છે - મદદ. ાની સાથે મદદ જોડાયેલી હોય છે. જો જનસમાજને આ૫ના 
પર્ત્યે સન્માન  અને ા હશે તો બેટા, મદદ ૫ણ જ ર આવશે. 

લોકોને નાનક પર્ત્યે ા હતી, તેથી લોકોની મદદ મળી. સવુણર્ મિંદર બન્યુ ંછે તે 
તેનુ ંસાક્ષી છે. બુ  પર્ત્યે ા પેદા થઈ અને એમના પર્ત્યે લોકોને સન્માન જાગ્યુ.ં 
રાજા અશોકે તો કમાલ જ કરી દીધી હતી. આમર્પાલીથી માડંીને અંગિુલમાલ સધુી 
કોણ જાણે કેટલીય યિક્તઓનો સહયોગ  રીત ેમ યો હતો તે હુ ંઆ૫ને શુ ંકહુ ં? 

િમતર્ો ! જયા ંસન્માન હોય છે ત્યા ંસહયોગ આવે છે. મહાપરુુષો ૫ર સહયોગ વર યો, 
ગાધંીજી ૫ર સહયોગ વર યો. અરે ! અનકે યિક્તઓ ૫ર સહયોગ વર યો છે. 
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સામાિજક જીવનનુ ંઅઘ્યાત્મ 

િમતર્ો ! ઈમાનદારી  વફાદારી અને જવાબદારી તર્ણેયના સમન્વયથી સામાિજક 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

િમતર્ો ! ઈમાનદારી, વફાદારી અન જવાબદારી તર્ણયના સમન્વયથી સામાિજક 
જીવનમા ંઅઘ્યાત્મ થઈ જાય છે. અઘ્યાત્મ કેવુ ંહોય છે ! અધ્યાત્મને જીવનમા ં કેવી 
રીતે એપ્લાય કરી શકાય છે. પોતાના િવકૃત જીવનમા ંસયંમ પે આ૫ણે એપ્લાય 
કરીએ છીએ. સમાજમા ં આ૫ણે જવાબદારી, વફાદારી અને ઈમાનદારી પે તેને 
યવહારમા ંલાવીએ છીએ  જીવનમા ંઆ તર્ણેયનો સમાવશે કરી લઈએ તો અઘ્યા મ યવહારમા લાવીએ છીએ. જીવનમા આ તર્ણયનો સમાવશ કરી લઈએ તો અઘ્યાત્મ 
થઈ જાય છે. ના સાહબે ! ભજન અને માળાને અઘ્યાત્મ કહ ેછે. ભજન તો મગજનો 
એક ખેલ છે. તે આ૫ણા અંતમર્નની એક કસરત છે. કસરત ઘણા પર્કારની હોય છે. 
અંતચેર્તનાના યાયામનુ ંએક નામ મતંર્ ૫ણ છે. ને આ૫ મતંર્ કહો છો તે ૫ણ 
ધ્ ો એ ે ં ે ં ર્ ોઈ ેઅધ્યાત્મનો એક ભાગ છે. ૫રત ુફક્ત તે જ સપણૂર્ અઘ્યાત્મ ન હોઈ શકે. 

ગરુુજી ! આ૫ અધ્યાત્મના અનદુાનની બાબતમા ં કહી રહયા હતા ? બેટા, હુ ં કહી 
રહયો હતો કે જ્યારે ૫ણ સન્માન આવે છે ત્યારે સહયોગ ૫ણ આવે છે, ા આવે 
છે. િવરોધીઓ ૫ણ ઇજ્જત કરે છે. બેટા, અંગેર્જોએ કર્ાિંતકારીઓને ફર્ાસંીની સજા આપી છ. િવરોધીઓ ૫ણ ઇ જત કર છ. બટા, અંગર્જોએ કર્ાિતકારીઓન ફર્ાસીની સજા આપી 
હતી. તેમને ફાસંી આ૫નાર મેિજ ટેર્ટે તેમના માટે  િરમાર્ક લખી છે તે આ૫ વાચંો. 
તેમણે શુ ંિરમાકર્ લખી છે તે આ૫ વાચંો. તેમણે શુ ંિરમાકર્સ લખી છે ? તેમને િરમાકર્ 
લખી છે કે હુ ંતેમની ઇજ્જત કરંુ  ંકારણ કે તેમણે  કામ માટે આ ગનુા કયાર્ તેનો 
ઉ ેશ ખબ ઉંચો હતો  તેમને ગના કયાર્ એટલે અમારં બધંારણ  અમારો ફાયદો કહ ેછે ઉ શ ખબૂ ઉંચો હતો. તમન ગનુા કયા એટલ અમારુ બધારણ, અમારો ફાયદો કહ છ 
તે પર્માણ ેફાસંીની સજા કરી, ૫રંત ુફાસંીની સજા છતા ંઅમે તેમની ઇજ્જત કરીએ 
છીએ. 

િસિ ઓના કેટલાય પર્કાર-સહયોગ અને અનદુાન 

િમતર્ો ! આ૫ને ઇજ્જત મળી શકે છે. કેવી રીતે ?  અઘ્યાત્મ હુ ં આ૫ન ે
િશખવાડવાનો  તેનાથી આ૫ને ઇજ્જત મળશે. ૫છી આ૫ જોશો કે સહયોગ ૫ણ 
મળી રહયો છે. સહયોગ ક્યાથંી મળશે ? બેટા, મને ૫હલેા ંઇજ્જત મળી છે, ૫છી 
સહાયતા મળી છે સહાયતા ન મળત તો આ બધં કામ હં કેવી રીતે ચલાવતો હોતસહાયતા મળી છ. સહાયતા ન મળત તો આ બધ ુકામ હુ કેવી રીત ચલાવતો હોત, 
કહો ? કેટલાય જીવનદાનીઓ મારી મુ ીમા ંછે.  
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બર્ વચર્સમા ં કેટલી યિક્તઓ કામ કરે છે ? તેઓ શુ ં છે ? આઠ-દસ તો પો ટ 
ગૅર્જ્યએુટ છે, પી.એચ.ડી. છે, એમ.બી.બી.એસ. છે, એમ.એસ. છે, એમ.ડી. છે. કેટલા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

છોકરાઓ કામ કરે છે ? એમને નોકરી આપીને જુઓ. એક એક યિક્ત ઓછામા ં
ઓછા પદંરસો-પદંરસો િપયાની નોકરી છોડીને આવી છે. કેટલી યિક્ત છે ? વીસ 
છે. કેટલા િપયા થશે ? તર્ીસ હજાર િપયા મિહને થશે. આ બધુ ંક્યાથંી આવે છે ? 
મ પે સહયોગ, બિુ  પે સહયોગ, ભાવનાઓ પે સહયોગ, આ૫ સહયોગનો અથર્ 

ફક્ત પૈસા સમજો છો. 

િમતર્ો ! જો આ૫ની સમજ એ હોય કે સહયોગનો અથર્ પૈસા થાય છે, તો ચાલો હુ ં
તમને ઉદાહરણ આપુ ં .ં ગાધંીજી પાસે ૫ણ પૈસા આ યા હતા, બીજાઓ પાસે ૫ણ 
ૈ િ ો ે ે ી ી ી ી ો ો એ ીપૈસા આ યા હતા. િવનોબા પાસે કેટલી જમીન આવી હતી ? કરોડો એકર જમીન 

ભદૂાનમા ંઆવી ગઈ હતી. બેટા, જો કોઈએ આટલી જમીન ખરીદી હોત તો દેવા ં 
નીકળી ગયુ ંહોત. મેં થોડીક જમીન ખરીદી તો દોઢ લાખ િપયાની જ ર ૫ડી. તેમણે 
કેટલી જમીન ખરીદી ? કરોડો િપયાની જમીન ખરીદી િવનોબાએ. ભદૂાનય મા ં
લોકોએ સહયોગ આપ્યો હતો. આ૫ને સહયોગ મળે છે ? કોઈનો નથી મળતો. 
ધમર્૫ત્નીઓ મળે છે ? ના, સાહબે તેનો સહયોગ ૫ણ નથી મળતો. માતાજીનો મળે 
છે ? ના, માતાજીનો ૫ણ નથી મળતો. િપતાજીનો? િપતાજીનો ૫ણ નથી મળતો. 
કોઈનો ૫ણ સહયોગ મ યો ? ના, સાહબે, બધા ખબૂ ચાલાક છે અને આખી દુિનયા 
બેઇમાન છે. હા, આ૫નુ ંકહવે ુ ંિબલકુલ સાચુ ંછે. દુિનયા તો ચાલાક જ છે, ૫રંત ુદરેક 
યિક્તની અંદર એક યોગ્યતા છે. કેવા પર્કારની ?  બીજાઓની સહાય કરે છે. આ૫ 
૫હલેા ંસન્માન પર્ાપ્ત કરો. 

િમતર્ો ! લોકો સ માન આ૫તા નથી  સ માન લેવામા ંઆવે છે  કેવી રીતે ? એવા િમતર્ો ! લોકો સન્માન આ૫તા નથી. સન્માન લવામા આવ છ. કવી રીત ? એવા 
અધ્યાત્મથી,  હુ ંઆ૫ને િશખવાડવાનો ,ં સમજાવવાનો .ં તેના વડે આ૫ શુ ં
કરશો ? એવા અઘ્યાત્મ ારા આ૫ જનતાનુ ંસન્માન મેળવશો. ૫છી શુ ંથશે ? ૫છી 
આ૫ની ૫ર સહયોગની વષાર્ થશે. આ શુ ંથઈ ગયુ ં ? આ િસિ  નબંર બે છે. આ 

ી િ િ ઈ ઈ ે િ ો ે ં ે ં ી ીબહારની િસિ  થઈ. ઈ ર, જીવ અને પર્કૃિત તર્ણ હોય છે. હ ુ૫હલેા જીવની વાત કરી 
રહયો હતો. જીવાત્માની અંદરથી, આ૫ણા અંતમર્નમાથંી  િસિ ઓ મળે છે 
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તેની વાત હુ ંહમણા ંકરી રહયો હતો. હવે હુ ંપર્કૃિતની વાત કરંુ .ં બહારથી આ૫ન ે
જાતજાતના સહયોગ મળશે, મદદ મળશે, જાતજાતની પર્સ તા મળશે. જાતજાતના 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

ભાવ મળશે. 

સાથીઓ !  િસ ાતં,  અઘ્યાત્મ હુ ં િશખવાડવાનો  ંઅને ના માટે મેં આ૫ન ે
બોલા યા છે તે અધ્યાત્મની સફળતા ૫ર ટકેલુ ં છે. આ૫ જો જજંાળમા ંફસાશો, તો 
મરશો  ના સાહબે  મતંર્ જપીશ ંઅને પૈસા કમાઈશં  આ બધ ંજ  છે  હજી ૫ણ આવી મરશો. ના સાહબ, મતર્ જપીશ ુઅન પસા કમાઈશ.ુ આ બધ ુજુ  છ. હજી ૫ણ આવી 
જ ગરબડ લઈને બેઠો છે, જાદુગરી લઈને બેઠો છે. જાદુ શુ ંહોય છે ? માટીમા ં ંક 
મારી, થઈ ગયો જાદુ. આ જ તારંુ અઘ્યાત્મ છે ? ઠગાઈ શીખવા આ યો છે ? શુ ં
િશખવાડુ ં? ગાયતર્ી મતંર્ ભણો અને દીકરો પેદા કરી આપો. આઘો જા, મખૂર્. આવી 

ો ો ે ર્ ે ે ો ંઅક્કલ વગરનો વાતો કેમ કયાર્ કરે છે ? અઘ્યાત્મ અક્કલ વગરના કામો કરવાન ુ
નામ નથી. નાથી આ૫ ફાયદો ઉઠાવી શકો છો, ને મેળવીને િહદું તાન શાનદાર 
બન્યો હતો અને આ૫ શાનદાર બની શકો છો તે અઘ્યાત્મ અલગ છે અને આ અક્કલ 
વગરની વાતો અલગ છે. કઈ ?  હુ ંશ આતમા ંજ કહી રહયો હતો. ખશુામત અને 
ભેટસોગાદની, ખશુામત કરો અને ભેટસોગાદ અને ભેટસોગાદની, ખશુામત કરો અને 
ભેટસોગાદ મેળવો. બેટા, આ બાળકોનો ધધંો છે. તમે મોટા લોકોની જમે સમજદાર 
બનો. 

દૈવી અનગર્હ  ભગવાનની િસિ  દવી અનગુર્હ  ભગવાનની િસિ  

અત્યાર સધુી બે વાતો થઈ. એક જીવની શિક્ત અને બીજી પર્કૃિતની િસિ  થઈ. એક 
તર્ીજી િસિ  બાકી છે. તે િસિ  કઈ છે ? તે િસિ  ભગવાનની િસિ  છે. ભગવાનની 
િસિ  કોન ેકહવેાય છે ? ને આ૫ણે દેવી અનગુર્હ કહીએ છીએ. દૈવી અનગુર્હ મળી 
શકે છે ? હા બેટા, દૈવી અનગુર્હ ૫ણ મળે છે, ૫રંત ુદરેકન ેનથી મળતો. ગરુુજી,  
માગે તેને ૫ણ નિહ ? ના, બેટા, બધાને નથી મળતો. દૈવી અનગુર્હ પર્ાપ્ત કરવાની 
૫ણ શરત છે. કઈ શરત છે ? હવે હુ ંઆ૫ને તે જ સમજાવીશ. ના માટે હુ ંઆ૫ન ે
મજબરૂ કરવાનો  ંતે છે પાતર્તાનો િવકાસ.  િદવસે આ૫ની પાતર્તા િવકિસત થઈ ૂ
જશે તે િદવસે દૈવી અનગુર્હ વરસશે. 
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િમતર્ો ! દેવી અનગુર્હ વરસે છે, માગવામા ંનથી આવતો. આ હવા ઓિકસજન લઈને 
આવે છે. કેટલો મહત્વનો ઓિકસજન આ૫ને આ૫વામા ંઆવી રહયો છે. કેટલીક 
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િકમંતનો ઓિકસજન છે ? ડૉક્ટર સાહબેને પછૂો કે ઓિકસજનનો િસિલન્ડર કેટલામા ં
મગંા યો હતો. છસો ૫ચાસ િપયાનો એક યિક્ત માટે ક્યા ંસધુી િસિલડંર ચાલી શકે 
છે ? જો એક યિક્ત આખો િદવસ લગાવી રાખે તો બે તર્ણ િદવસમા ંખાલી થઈ 
જાય. હવા આ૫ના નાકમા ંઓિકસજનની નળી લઈને આવ ેછે અને દરરોજ લગભગ 
તર્ણસો િપયાનો ઓિકસજન આ૫ને મફતમા ંઆપી જાય છે. બેટા, દેવતાનો અથર્ 
નથી જાણતા. 

દેવતા ક્યાથંી આવે છે ? સરૂજનો તડકો ક્યાથંી આવે છે ? સરૂજના તડકાની િકમંત 
આં ો ે ં ઈ ે ો ો ો ે ે ે ી ી ીઆંકો. આ૫ણે ત્યા લાઈટ વ૫રાશ છે. સો વોટનો બ બ વ૫રાય છે ત ેકેટલી વીજળી 
બાળે છો આ૫નુ ંમીટર જોઈ લો. આ૫ણે ત્યા ંહજાર િપયા કરતા ંવધારેનુ ંબીલ આવ ે
છે, હજાર-દોઢ હજાર િપયાની વીજળી બળે છે, તો કહીએ છીએ કે ભાઈ, લાઈટ બધં 
કરી દો. આપે સો વોટનો બ બ રાખ્યો છે. ચાલીસ વોટનો મગંાવો, પદંરનો મગંાવો. 

િઆ૫ણે કરકસર કરીએ છીએ. સરૂજ કેટલા હોસર્ પાવરનો છે ? તે આખા િવ ન ે
પર્કાશ આપે છે. 

િમતર્ો ! આસમાનમાથંી લાઈટ વરસે છે, પર્કાશ વરસ ેછે, ઓિકસજન વરસે છે, જીવન 
વરસે છે  પર્ાણ વરસે છે  સ દયર્ વરસ ેછે  પાણીની મ જાણે શ ંશ ંવરસે છે ? બધ ંવરસ છ, પર્ાણ વરસ છ. સ દય વરસ છ. પાણીની મ જાણ શ ુશ ુવરસ છ ? બધ ુ
જ વરસે છે. આ બધુ ં ભગવાન વરસાવે છે, માણસ નથી વરસાવતો. આ બધા 
અનગુર્હ ૫ણ િવના િકમંતે મળે છે. સોકેર્િટસ પાસે એક શિક્ત હતી. તેનુ ંનામ તેમણે 
ડેમોન રાખ્યુ ં હત ુ.ં સોકેર્િટસ સપંણૂર્ રીતે તેની ઉ૫ર િનભર્ર રહતેા. ડેમોન ઉ૫રથી 
આવતો હતો અને મદદ કરતો હતો  િવકર્માિદ યની બાબતમા ં૫ણ મેં સાભં ય ંછે કે આવતો હતો અન મદદ કરતો હતો. િવકર્માિદત્યની બાબતમા ૫ણ મ સાભ ય ુછ ક 
તેમની પાસે૫ ણ શિક્તઓ આવતી હતી અને તેમને મદદ કરતી હતી. બેટા, દેવતા 
કેટલા હોય છે,  માણસને મદદ કરે છે ? તેઓ એટલી બધી મદદ કરે છે કે હુ ંશુ ં
કહુ ં? તેમની મદદ વડે માણસ ધન્ય બની જાય છે. દેવતા કોણ હોય છે ? દેવતા એ 
િ ઓ ં ે ી ઉ ે ે ે ે ધ ે ે ો ીશિક્તઓન ુનામ છે,  માણસની ઉ૫ર વરસે છે અને માણસને ધન્ય બનાવે છે. કોની 

કોની ઉ૫ર દેવતા વરસે છે ?  
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બેટા, હુ ંબીજાઓના ઉદાહરણ નથી આ૫તો, બસ, મારંુ ઉદાહરણ આપુ ં  ં કે મારી 
ઉ૫ર કોણ વરસે છે. સોકેર્િટસની માફક ડેમોન મારી અંદર ૫ણ વરસે છે અને બધા જ 
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અનગુર્હ તેના ારા કામ કરે છે. કેવો અનગુર્હ છે ? તેમા ંબિુ નો અનગુર્હ ૫ણ છે. 
બિુ  ક્યાથંી વરસે છે ? બિુ  ક્યાથંી  આવે છે ? આ૫ કૂલમા ંભણ્યા છો ? બેટા, હુ ં
ક્યાયં નથી ભણ્યો ? આ  બધી બિુ  વરસે છે તે આસમાનમાથંી વરસીને મારા 
મગજમા ંઘસૂી જાય છે અને પસૈા ક્યાથંી વરસે છે ? બેટા, પૈસા આસમાનમાથંી વરસે 
છે અને અમારી િતજોરીમા ંઘસૂી જાય છે. 

ડેમોન ગરુુ-દેવતા 

આ ઘસૂાડવાનુ ંકામ કોણ કરે છે ? ડેમોન. ડેમોન કેવો હોય છે ? ડેમોન કહવેાય છે ૂ ુ
ભગવાનન.ે આ૫ના ડેમોનનુ ંશુ ંનામ છે ? મારા ગરુુને હુ ં ડેમોન કહુ ં .ં ગરુુ કોણ 
હોય છે ? અરે બેટા, તે ભગવાન છે. ભગવાન આ૫ણને આપે છે. દરેકને ત ેનથી 
આપી શકતો. આ૫ના ગરુુ અમને આ૫શે ? ના બેટા, આ૫ને નિહ આપે.ગરુુજી, આ૫ 
અમને આ૫ના ગરુજીનો સાક્ષાત્કાર કરાવી દો. હા બેટા, હ ંઆ૫ને દશર્ન તો કરાવી અમન આ૫ના ગરુુજીનો સાક્ષાત્કાર કરાવી દો. હા બટા, હુ આ૫ન દશન તો કરાવી 
દઈશ, ૫રંત ુતેનાથી ફાયદો શુ ંથશે ? વા ંદશર્ન કરીશુ ંકે તરત તઓે પૈસા આપી 
દેશે. જો હુ ંતમને કશુ ંજ નથી આ૫તો. 

તમે બેંકમા ંજાઓ અને કહો કે મૅનેજર સાહબે, અમે આ૫ના દશર્ન કરીશુ.ં તો આ૫ 
દશર્ન કરો ને ! હા સાહબે, આ૫કા ંદશર્ન થઈ ગયા. તો હવે આ૫ જઈ શકો છો. ના 
સાહબે, અમે  કામથી આ યા હતા તે મનોકામનાનુ ંશુ ંથયુ ં? અમન ેપદંર હજાર 
િપયા આપી દો. બેંકમા ંઆ૫નુ ંખાત ુ ં છે ? ના સાહબે, બેંકમા તો કોઈ એકાઉન્ટ 
નથી. તો ૫છી કેવી રીતે માગો છો ? દશર્નની િફલોસોફી નથી સમજતા અને આવી 
ગયા દશર્ન કરવા.

આ૫ વગર્ જોશો કે નરક ? ચાલો હુ ંબતાવી દઉં .ં સારંુ, ચાલો ૫હલેા ંલ૧મીજીના ં
દશર્ન કરીએ. ટેટ બેંકમા ંજ્યારે નોટોના બડંલ આવે છે તો ખલેૂ છે અને મકૂી દેવામા ં
આવે છે જઓ લ મીજીનાં દશર્ન કરો દશર્ન કરી લીધા હવે ફલાણાજીનાં દશર્નઆવ છ. જુઓ, લ મીજીના દશર્ન કરો. દશર્ન કરી લીધા, હવ ફલાણાજીના દશર્ન 
કરીશુ,ં ઢીંકણાજીના દશર્ન કરીશુ,ં બસ, દશર્ન જ મગજમા ંસવાર થઈ ગયુ ંછે.  
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એવો વહમે સવાર થઈ ગયો છે કે ખશુામત કરીશુ ંઅને ભેટસોગાદ મેળવીશુ.ં હવે 
એક બીજો વહમે આવી ગયો કે દશર્ન કરીશુ ં અને ન્યાલ થઈ જઈશુ.ં દશર્નની 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

િફલોસોફી તો સમજતા નથી. દશર્ન કરવાનો મતલબ આ૫ સમજો છો ? ગાધંીજીના 
મણે દશર્ન કયાર્ હતા એમનુ ંનામ હત ુ ંનહરુે, ગાધંીજીના મણે દશર્ન કયાર્ હતા 

એમનુ ં નામ હત ુ ં સરદાર વ લભભાઈ ૫ટેલ. ગાધંીજીના મણે દશર્ન કયાર્ હતા 
એમનુ ંનામ હત ુ ંમાલવીયા. 

અધ્યાત્મ છે સાયન્સ ઑફ સોલ 

િમતર્ો ! શુ ંકરવુ ં૫ડશે ? આ૫ સૌએ આધ્યાિત્મક જીવનમા ંપાતર્તાનો િવકાસ કરવો 
૫ડશે. ત્યારે જ અવાજના ૫ડઘાની માફક ભગવાનનો અનગુર્હ વરસે છે અને યિક્ત ુ
પોતાના સામથ્યર્ કરતા ંવધારે કામ કરવામા ંસમથર્ થઈ જાય છે. મોટામા ંમોટા કામ 
કરવામા,ં પોતાના માટે અને બીજાઓને માટે કાઈંક કરવામા ંતે સમથર્ બની જાય છે. 
મહદેી આ૫ણે વાટીએ છીએ બીજાઓના ફાયદા માટે, ૫રંત ુઆ૫ણે પોતે ન્યાલ થઈ 
જઈએ છીએ. આવ ંછે અધ્યાત્મ,  હ ંતમને શીખવવા માગતો હતો. આ અધ્યાત્મનો જઈએ છીએ. આવ ુછ અ યાત્મ,  હુ તમન શીખવવા માગતો હતો. આ અ યાત્મનો 
વેશ બેટા, એક જ છે. આ૫ પોતાનુ ં યિકતત્વ ઠીક કરી લો. આ૫ની અંદર તી તા 
પેદા કરો, ના વડે  ચીજ આ૫ મેળવવા માગો છો તે મેળવી શકો. અધ્યાત્મ તેનુ ં
જ નામ છે.  અધ્યાત્મ આપે વાચં્યુ ં છે તે અધ્યાત્મ નથી. અધ્યાત્મ માગવાની 
િવ ાન ંનામ નથી  બહારથી મેળવવાની િવ ાન ંનામ નથી  અધ્યાત્મ કોન ેકહવેાય િવ ાન ુનામ નથી. બહારથી મળવવાની િવ ાન ુનામ નથી. અધ્યાત્મ કોન કહવાય 
છે ? સોલના સાયન્સને અધ્યાત્મ કહવેાય છે. સોલ (આત્મા) નો િવકાસ આ૫ણે કેવી 
રીતે કરી શકીએ ? સોલને કેવી રીતે બદલી શકાય ? સોલને આ૫ણે ગૌરવશાળી 
કેવી રીતે બનાવી શકીએ, થી બહારની વ તઓુ ખેંચાતી ચાલી આવે ? 

િમતર્ો ! આ૫ણા પોતાના મેગ્નેટને સરુિક્ષત કરવાની કળાનુ ંનામ અધ્યાત્મ છે. આ૫ણુ ં
મૅગ્નેટ જ્યારે ખેંચે છે તો ત ેબહારની વ તઓુને ખેંચે છે. વકૃ્ષો જ્યારે ખેંચે છે તો 
વાદળો વરસે છે. ઝાડ જ્યારે નાશ પામ ેછે ત્યારે પાણી વરસવાનુ ંબધં થઈ જાય છે. 
વકૃ્ષોનુ ંમૅગ્નેટ જ તમેને ખેંચે છે. ખાણ જ્યારે પેદા થાય છે ત્યારે તનેી અંદર  ૃ ુ
લોખડં હોય છે તે દૂર દૂરથી ખેંચાત ુ ંરહ ેછે અને ખાણમા ંએકઠું થાય છે.  
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મૅગ્નેટ ખેંચત ુ ંરહ ેછે. ચોર ચોરોને  ખેંચતા રહ ેછે. આ૫ને ખબર છે કે એક જુગારી 
પાસે ઢગલાબધં જુગારીઓ ભેગા થઈ જાય છે અને વે યાઓને ત્યા ંભમરાઓ એકઠા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

થઈ જાય છે. તી  ઇચ્છા તેમને ખેંચે છે. જુગારી પાસે જુગારી, ચોરોની પાસે ચોર, 
લફંગાઓ પાસે લફંગા, િવ ાનો પાસે િવ ાન અને ાનીઓની પાસે ાની ખેંચાતા 
ચા યા આવે છે. આવી આદતો અથવા યિકતની અંદરનુ ંમગૅ્નેટ જ્યારે ઉછાળો મારે 
છે, તી તા જાગે છે ત્યારે તે સમાનધમીર્ન ેપોતાની પાસે અનાયાસ જ ખેંચે છે. 

િમતર્ો ! જ્યારે આ૫નુ ંમૅગ્નેટ અંદરથી વધશે ત્યારે આ૫ ખેંચાવા માટે સમથર્ બનશો. 
નો અનભુવ મને યિક્તગત પે છે તે જ બાબતો આ૫ને બતાવી રહયો .ં હવામા ં

અદૃ ય થઈ જવાનો અનભુવ મને નથી. બેટા, મને કોઈ કરામતો નથી આવડતી. 
ો ી ોઈ ધ્ ી ી ો ી ધ્ ો ે ૌ ીકરામતો કરવાથી કોઈ અધ્યાત્મવાદી બની શકતો નથી. અધ્યાત્મ પોતે જ સૌથી 

મોટી કરામત છે. તેનાથી યિકત મહાન આત્મા થઈ જાય છે, દેવાત્મા થઈ જાય છે, 
ઋિષ થઈ જાય છે અને નરમાથંી નારાયણ બની જાય છે. તે પોતે જ એક િવ ા છે. 

યિકતત્વન ંચબંક યિકતત્વન ુચબુક 

િમતર્ો ! આધ્યાિત્મક  શિક્તઓને યિક્તની તી તા ખેંચે છે. કોન ે ખેંચે છે ?  
િસિ ઓ આ૫ ઇચ્છો છો તેને તી તા ખેંચી લાવે છે. ગલુાબનુ ં લ જ્યારે ખીલે છે તો 
ભમરાઓન ેખેંચે છે, ૫તિંગયાઓને ખેંચે છે. માનવી જ્યારે ખીલે છે ત્યારે દેવતાઓને 
ખેંચે છે, ભગવાનન ેખેંચે છે, પાડોશીઓને ખેંચે છે, સમાજન ેખેંચે છે અને પોતાના 
અંતરમા ંદબાઈ ગયેલી ક્ષમતાઓને ખેંચે છે. બધી જ વ તઓુ ખેંચાતી આવે છે અને 
યિક્ત સ૫ં  થઈજ ◌ાય છે, સમથર્ થઈ જાય છે. આ કોની ઉ૫ર ટકેલુ ંછે ? પોતાના 
યિક્તત્વ, પોતાનો સધુાર કરી લેવા ઉ૫ર ટકેલુ ંછે. આ જ અધ્યાત્મનો િસ ાતં છે. 

િમતર્ો ! હુ ંશુ ંકહવેાનો હતો ? ઋિષઓની એ જ વાણીને ફરીથી કહવેાનો હતો, મા ં
એમ કહવેામા ં આ યુ ં છે કે આત્માવારે ાત ય, ઘ્યાત ય, િનિદઘ્યાસત ય. અરે 
મખૂાર્ઓ, પોતાને જુઓ, પોતાને સમજો અને પોતાને બરાબર બનાવો. આ શુ ંછે ? આ 
ઋિષઓની વાણી છે અને આ તે અધ્યા મ છે માં ભગવાને ક ં છે કે જોઋિષઓની વાણી છ અન આ ત અધ્યાત્મ છ, મા ભગવાન ક  ુ છ કે જો 
મનુ યમાથંી આ૫ ઉંચા ઊઠવા માગતા હો, આગળ વધવા ઇચ્છતા હો,  
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ખશુ થવા માગતા હો, સમ ૃ  થવા માગતા હો, સ૫ં  થવા માગતા હો, તો તેના માટે 
કઈ ૫ િત હોઈ શકે ? કઈ ફૉમ્યુર્લા હોઈ શકે ? ભગવાને કહય,ુ ઉઘ્ધરેદાત્મનાડત્માન ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

નાત્માનવમસાદયતે.્ અથાર્ત ્પોતાની જાતને ઊંચે ઉઠાવો, પોતાની જાતનુ ં૫તન ન 
થવા દો.  

િમતર્ો ! ૫તન કોણ કરાવે છે ? માણસ. ઊંચે કોણ ઉઠાવે છે ? ભગવાન. માણસની 
અંદર  ઉંચા ઉઠાવનારં ત વ છે તેને કહવેાય છે ભગવાન  ભગવાન કોને કહવેાય છે અંદર  ઉંચા ઉઠાવનારુ તત્વ છ તન કહવાય છ ભગવાન. ભગવાન કોન કહવાય છ 
? માનવીની અંદર એક એવી પર્ેરણા છે,  માનવીને ઉંચ ઉઠાવે છે તે જ ભગવાન 
છે,  યા૫ક ભગવાન છે તે તો ખબૂ જ ફેલાયલેો છે, તેની તો વાત જ ન કહશેો. 
બર્  તો એટલા િવશાળ છેકે આ૫ણી અક્કલ જ કામ ન કરે. 

આ૫ણી અંદર તે ભગવાન છે,  આ૫ણને ઉંચા ઉઠાવે છે.  નીચા પાડે છે ત ે
ભગવાન નથી. તેને શેતાન કહ ે છે. શેતાનને રોકો, ભગવાનનુ ંસમથર્ન કરો અને 
આ૫ જાત ેજ ઉંચા અઠો. 

િ ો ો ે ં ે ી ે ં ે ે ંિમતર્ો ! આ કોણે ક ુ ં છે ? ગીતાકારે ક ુ ં છે - ઉઘ્ધરેદાત્મનાડત્માન ં
નાત્માનમવસાદયતે.્ પોતાની જાતને ઉઠાવો, પોતાની જાતન ેનીચી ન પાડો. પોતાન ે
કોણ નીચુ ંપાડે છે ? અરે કોઈ નથી પાડત ુ,ં આ૫ વય ંપોતાને નીચે પાડો છો. ના 
સાહબે, મને પાડોશી હરેાન કરે છે અને ૫ત્ની હરેાન કરે છે અને શેરીવાળા હરેાન કરે 
છે, માદંગી હરેાન કરે છે. કોઈ હરેાન કરત ુ ંનથી. 

આ૫ આ૫ની પોતાની જાતન ેહરેાન કરો છો. આ૫ આ૫ન ેપોતાને ઠીક કરો. આ૫ 
એક િમતર્ સાથે િમતર્તા કરી લો અને એક દુ મનનો પીછો છોડી દો. અધ્યાત્મમા ંકોણ 
િમતર્ છે અને કોણ દ મન છે ? િમતર્ છ અન કોણ દુ મન છ ? 

આત્મૈવ યાત્મનો બન્ધરુાત્મવૈ િરપરુાત્મનઃ અથાર્ત ્આ૫ જ પોતાના દુ મન છો અને 
આપે જ પોતાના ૫ગ ૫ર કુહાડી મારી છે અને આ૫ જ હરેાન થાઓ છો. આ૫ જ 
ઉઘ્ધરેત ્અથાર્ત ્પોતાની જાતને ઠીક કરો, પોતાની જાતને સાચી િ થિતમા ંલાવો. 
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પોતાની જાતને બદલો 

િમતર્ો ! આ૫ પોતાની જાતને બદલી નાખંો  ૫છી જઓ દિનયા કેવી રીતે બદલાઈ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં

િમતર્ો ! આ૫ પોતાની જાતન બદલી નાખો, ૫છી જુઓ દુિનયા કવી રીત બદલાઈ 
જાય છે. સમગર્ વાતાવરણ બદલાઈ જશે. આ૫ પોતાની આંખોના ચ મા ંબદલો, 
લીલા ચ મા ંછોડો અને લાલ ચ મા ં૫હરેો. ૫છી જુઓ, આખી દુિનયા લાલ થઈ જશે. 

આ૫ની પાસે  નેગેિટવ િચતંન છે, અંતમુર્ખી જીવન છે, વાથર્મા ંઘરેાયેલુ ં િચતંન 
આ૫ની ઉ૫ર કબજો જમાવીન ે બેઠંુ છે તેને આ૫ ઠીક કરવાનુ ંશ  કરી દો. ૫છી 
જુઓ, હુ ંઆ૫ને ખાતરી આપુ ં  ંકે આ૫ને તર્ણેય પર્કારની સહાયતા મળશે. આ૫ના 
માટે તર્ણેય ઉભા છે. ૫હલેુ ં- આ૫નુ ંઅંતઃકરણ િસિ ઓ આ૫વા માટે ઊભુ ંછે. 

આ૫ની અંદર િદ ય શિક્તઓ ભરેલી છે અને હં આ૫ને ઉંચા ઉછાળી શકં ં આ૫નીઆ૫ની અંદર િદ ય શિક્તઓ ભરેલી છે અને હુ આ૫ન ેઉંચા ઉછાળી શકુ . આ૫ની 
અંદરનુ ંવચર્ વ, આ૫ની અંદરનો વૈભવ જાગી જાય, તો તે આ૫ન ેન્યાલ કરી દેશે. 
બીજુ ંસમાજમા ંલોકો આ૫ની આરતી ઉતારવા માટે ઉભા છે. આ૫ થોડા પર્કાશવાન 
તો થાઓ, ૫છી જુઓ હુ ંઆ૫ન ેકેટલી રીતે સહાય કરંુ .ં 

સામાિજક જીવનમા ં લોકો કેટલી મદદ કરે છે અને તર્ીજુ ં - ભગવાનના, જીવન 
દેતવાના અનદુાન વરદાન કેવી રીતે આ૫ની ઉ૫ર વરસે છે. આ૫ના માટે દેવતાઓ 
લો ભરેલુ ં િવમાન લઈને તૈયાર બેઠા છે. આ૫ પોતાને બદલો તો ખરા, ઉંચા તો 
ઉઠાવો  દૈવી અનદાન સતત આ૫ની ઉ૫ર વરસતા જ રહશેે  આજની વાત સમાપ્ત     ઉઠાવો. દવી અનદુાન સતત આ૫ની ઉ૫ર વરસતા જ રહશ. આજની વાત સમાપ્ત.    
ૐ શાિંત : 
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