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આનંદ ઉ લાસભય ર્ ુ જીવન
મનુ ય જીવનમાં કાય,ર્
મનોરં
મનોરજન
જન અન
અને િવ ામની પર્ધાનતા
જોવા મળે છે . સામાન્ય રીતે દરે કને
ચોવીસ કલાક િવ ામ કરતાં
રસદનો આઠ કલાકનો સમય કવી
કેવી
રીતે ૫સાર કરવો કે
થી આનંદ ઉ લાસ અને
શાં
શાિત
િત પર્ાપ્ત
પર્ા ત થાય એ િવચાર માગી લ
લે
એવો પર્

છે .

ુ ર
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવતવ
ર્ ે ણ્યં ભગ - |

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

અિખલ િવ
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રોદણાં રડવાનું છોડો :
અમને આનદ
અમન
આનંદ પર્મોદ તથા મનોરજન
મનોરં જન પર્ાપ્ત થત ું નથી.
નથી અમ
અમે કામમાથી
કામમાંથી ઉંચા જ
આવતા નથી. રાત-િદવસ એમાં જ અટવાયેલા રહીએ છીએ, ઉદાસ મુખમુદર્ા સાથે
ઘણા લોકો આવું કહેતા હોય છે અને પોતાની અસમથર્તા િનરાશા અને િવવશતા
પર્ગટ કરે છે .
તમે

ીઓને પ ૂછો તો તેઓ કહેશે અમને રસોઈમાંથી, બાળકોની સારસંભાળમાંથી

ઘરના નાના મોટા કામમાંથી, કચરા પોતામાંથી, વાસણ-ક૫ડા માંથી સફાઈ માંથી
નવરાશ જ નથી મળતી, એમની િનરાશા પીડા અને આંતિરક વેદનાઓ સાંભળતા
આ૫ણને એમ જ લાગ
આ૫ણન
લાગે ક
કે એમનુ
એમન ં જીવન રોદણા
રોદણાં રડવામા
રડવામાં જ વીતત ું હશ
હશે આવુ
આવ ં જીવન
શા કામનુ ં

માં મનોરં જન કે આનંદની બે ૫ળો ૫ણ હોય નહીં ?

જીવન ૫ર ધનનુ ં વચર્ વ : મોટા ભાગના વેપારીઓ, કારકુનો, સરકારી કમર્ચારીઓ
ધન મેળવવા માટે સતત અહીં તહીં દોડતા હોય છે , ૫ણ એનો ઉ૫યોગ જીવન તથા
આનંદ પર્ાિપ્ત માટે કરવામાં જાગ ૃત હોતા નથી. કેટલાક અ પ

ાની લોકો માતર્ ધન

પર્ાિપ્તને જ જીવનનુ ં ૫રમ લ ય માને છે . ધન એમના જીવન ઉ૫ર વચર્ વ જમાવીને
બેઠું છે . એ જ એમની અસંખ્ય સાંસાિરક િચંતાઓનુ ં કારણ બની ગયું છે

ણે એમના

આનંદ ઉ લાસને િવલુપ્ત કરી દીધા છે .
આ૫ણે એ ન ભ ૂલીએ કે ધનનો ઉ૫યોગ જીવન માટે છે . જીવન ધનથી ઊચું છે ,
મહાન છે આ૫ણે ધનને એટલી વતંતર્તા આપીએ નહીં કે એ આ૫ણા જીવન ૫ર
ચડી બેસે અને એમાં િચંતા યગર્તા ભરી દે .
જીવન ધનથી ઉચ્ચ ર હોવાથી એની પર્ાિપ્તમાં પર્માણભાન હોવું જોઇએ. ન્યાયપ ૂણર્
આવ યકતાઓની પ ૂિતર્ થાય અને િવકાસ

ં ાય જાય નહીં એટલી જ ધનની
ધ

આવ યકતા છે . એનાથી વધુ સંગર્હ કરવા કે અિત ધનવાન બનવા માટે જીવન

વા

મહાન
હ
દૈ વીતત્વને ન ટ થવા દે વાય નહીં.
હ જ્યારે આ૫ણી
ણ આવ યકતાઓ પ ૂૂરી થાય
એટલું ધન પર્ાપ્ત થાય ત્યારે એનો ઉ૫યોગ આનંદ પર્ાિપ્ત માટે કરવો જોઇએ.
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આનંદ તત્વની આરાધના
જીવનન ં પર્ધાન લ ય આનદ
જીવનનુ
આનંદ પર્ાિપ્ત છ.
છે આ૫ણ
આ૫ણે વધુ
વધમાં
મા વધુ
વધ સુ
સખ
ખ, આનદ
આનંદ અન
અને
ઉ લાસ પર્ાપ્ત કરવા જોઇએ.
ઘાંચીના બળદની

યિક્તને આનંદ પર્ાપ્ત નથી થયો અને

જીવનભર

મ સંસારનો ભાર વહન કયાર્ કરે છે , પૈસા ભેગા કયાર્ કરે છે એ

આિથર્ક દૃિ ટએ ભલે સમ ૃિ

હોય ૫ણ તેણે જીવનનો વા તિવક રસ પર્ાપ્ત કય નથી.

ં એવુ
આનદ
એ ં આિત્મક
િ
તત્વ છેે

પર્ાપ્ત કરવાથીી મન-બુિ

ં ો પામેે છેે અનેે
સતોષ

સંસારનુ ં સમગર્ સુખ પર્ાપ્ત થાય છે .
ં મન સાથે છે . આ૫ણી પાંચય
ે ઈિન્દર્યો િનરં તર રીતે
આનંદ શું છે ? આનંદનો સંબધ
આનંદ ક
આનદ
કે દુ ઃખની
ખની અનુ
અનભિત
ભ ૂિત મન સુ
સધી
ધી ૫હ ચાડવા કરતી હોય છ.
છે . પર્ત્યક
પર્ત્યેક ઈિન્દર્ય કોઈન
કોઈને
કોઈ પર્કારના આનંદ કે દુઃખની સાથે સંબિં ધત હોય છે . જો આ૫ણે દરે ક ઈિન્દર્યને
સુખની પર્તીિત માટે સચેત રાખીએ તો આ૫ણા આનંદનો િવ તાર થઈ શકે છે .
લોકો એને બહાર શોધતા ફરે છે તેઓ ભ ૂલ કરે છે .

આ૫ણો આનંદ આંતિરક છે .
વ ત ુઓથી સંકળાયેલી ઈિન્દર્યો

ાન આ૫ણા અંતર-પર્દે શમાં લાવે છે એના

મનમાં આનંદ કે દુઃખની ભાવના ઉત્પ

ારા

થાય છે . માટે જ સુખ પર્ાિપ્ત માટે મનને

િનરાશા, િચંતા, હીનતાની ભાવનામાંથી કાઢીને સુખ, આનંદ અને ઉ લાસની િ થિતમાં
૫રોવવું જોઇએ. મનઃિ થિતનો આ મહત્વપ ૂણર્ સાર છે . અિધકાિધક આનંદ, સુખ અને
શાંિત

મના જીવનના લ ય બન્યા હોય, તેઓ એ પર્કારની મનોદશા બનાવીને એની

સમી૫

૫હ ચી

શકે

છે .

આ૫ણે

આ૫ણી

મનઃિ થિત

અનુસારના

તત્વો

જ

વાતાવરણમાંથી ખેંચતા હોઈએ છીએ.
આશાવાદી દિ
દૃિ ટકોણ આવ યકતા :
બંધાઈએ,
વ ૃિ

આ૫ણે
આ૫ણ

ુઓના મોહમા
ટલા સાસાિરક
સાંસાિરક વ ત
તઓના
મોહમાં

ે ોની
ટલી કૃિતર્મ આવ યકતાઓ વધારીએ એટલી િચંતાઓ અને ઉ ગ

થતી હોય છે . અનેક પર્કારની િચંતાઓ આ૫ણા જીવન સંગીતને કડવાશથી ભરી

દે છે અને આ૫ણે મનમાં પર્સ તાપ ૂણર્ વાતાવરણ ઉત્પ

કરી શકતા નથી. આ૫ણે

ં
ો ી ભરેે લ ું રહેે છેે .
નાનીી નાનીી વાતોો ઉ૫ર િખજાતા
િ
હોઈ
ો છીએ.
ીએ આ૫ણું જીવન જજાળોથી
આ૫ણે રડી રડીને િચંિતત જીવન યતીત કરીએ છીએ.
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રડવાને બદલે મ ત રહેતા શીખો. વધુને વધુ આનંદ તત્વના સાિનઘ્યમાં રહો. તમે
વ ત ુઓ કે બાબતોથી િચંિતત છો એ બધી અ પકાલીન છે . તો ૫છી આ૫ણે જીવનને
કંટકમય શા માટે બનાવીએ ? આ૫ણે લોની

મ હસત ું ખીલત ું જીવન યતીત કરવું

જોઇએ. પર્કૃિતને જુઓ, સવર્તર્ આનંદનુ ં રાજ્ય છે . શીતળ મંદ ૫વન કેવા આનંદથી
વહી ર ો છે . બગીચામાં પક્ષીઓનો કલરવ સાંભળો. નદીઓ, ઝરણા, નાળાનુ ં જળ
કેવ ું મ તીથી વહેત ું હોય છે એક એક ટીપું જાણે ઊછળી ઉછળીને હસે છે અને કહે છે .,
“હે સંસારીઓ, આનંદ માણો. યથર્ િચંતાઓ છોડી આનંદપ ૂણર્ જીવન યતીત કરો.”
૫ક્ષીઓ પાસે કેટલી સં૫િ

છે ? એમણે કેટલા

એમના ધરમાં કેટલાં વષ માટેનો ખા

િપયા બેંકમાં જમા કરા યા છે ?

સામગર્ીનો સંગર્હ છે ? કેટલાં કીમતી વ ો

અનેે ઓઢવા
ઓ
પાથરવાના વ ો,
ો ઓરડા,
ઓ
વાહન વગેેરે સાધનો
ધ ો છેે ? કોઈ૫ણ
ોઈ
પર્કારનીી
સં૫િ

નહીં હોવા છતાં આવતી કાલ માટે ભોજન, વ , મકાનની યવ થા નહીં હોવા

છતાં એમનુ ં જીવન કેટલું પર્સ તા અને મ તીભયુર્ છે ! તેઓ કેટલી િનિ તતાથી
મધુર સંગીત રે લાવતા હોય છે ! મોર કેવો િનિ ત
ં થઈને િવિભ

કળાઓ કરતો હોય

છે ! પંદર વીસ િમિનટ
િ િ
ચાલત ું આ ન ૃત્ય એ એની આનંદ-સાગરમાં ડૂબકી ગણી
ં ૂ વણ
શકાય. એ વખતે એને બાળકોની િચંતા હોતી નથી કે સાંસાિરક પર્પંચોની મઝ
૫ણ હોતી નથી. આ૫ણે આ પર્ાકૃિતક જીવો પાસેથી આનંદ મેળવતા શીખવું જોઇએ.
આનંદનો સક
આનદનો
સંક પ કરીએ.
કરીએ
આવો, આ૫ણે આ૫ણી કૃિતર્મ િચંતાઓ અને દુભાર્વપ ૂણર્ ક પનાઓનો સદાને માટે
ત્યાગ કરીએ, આનંદ-તત્વના સાધક બનીએ. જીવરસનુ ં પાન કરીએ, જીવનના પર્ત્યેક
તાણાવાણાને આનંદ ઉ લાસના રં ગે રં ગી દઈએ.પોતે હસીને, પર્સ

રહીએ અને

અન્યને ૫ણ આનંદ આપીએ.આ૫ણે જગતને આનંદમય માનીએ. જો આ૫ણે જીવન

િવશેનો ત ુચ્છ દૃિ ટકોણ ત્યાગીને “આ જગત આનંદમય છે ” – એવી ભાવના સેવીએ
તો આ૫ણાં દુઃખો, પીડાઓ અને

યથર્ િચંતાઓ થોડા સમયમાં જ સમાપ્ત થઈ

જશે.આ૫ણી િચ પર્વ ૃૃિ ઓ સત,્ િચત ્ અને આનંદ વ ૫માં એકાગર્ થઈ જશે અને
કિ પત દુઃખો અને કલેશો સમાપ્ત થઈ જશે.
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યિક્ત પોતાના સિચ્ચદાનંદ વ ૫માં િ થર થઈ ગઈ છે એ ધન્ય છે એ અ ાનના
અંધકારમાંથી નીકળી ઉત્સાહ, આનંદ અને પર્કાશમાં આવી ગઈ છે . આનંદ તત્વની
આરાધનાથી મનુ યનુ ં બા

અને આંતિરક જીવન આત્મસંતોષથી ૫િરપ ૂણર્ થઈ જાય

છે અને પોતાને જ અનુભવ થવા લાગે છે કે િવકાર, ભય િચંતા, કર્ોધ અને
વાસનાઓથી પીિડત જીવનમાં આનંદની પર્ાિપ્ત થઈ શકતી નથી. ભૌિતક ઐ યર્
િપયા, પૈસા પર્ભુત્વ પર્ાપ્ત થવાથી આત્મસંતોષ મળતો નથી.આવો, આજથી િનણર્ય
કરીએ કે અમે સદા સવર્દા પર્ત્યેક િ થિતમાં, પર્ત્યેક વાતાવરણમાં આનંદ મેળવીશુ.ં
દુિનયાભરની ખુશીઓ પર્ાપ્ત કરીશુ.ં અમારો જન્મ આનંદ પર્ાિપ્ત માટે થયો છે . િવષમ
૫િરિ થિત અમારા આનંદમાં અવરોધો ઉભા કરી શકશે નહીં.
ં ી પર્ાિપ્તનો
ે બદલીને
પોતાના
ો
દૃિ ટકોણને
ો
ી ે સાિત્વક
િ
આનદની
િ
ો આદશર્ સામેે રાખીી જીવન
િવતાવીએ. આ૫ણે કોઈ૫ણ

થાને કે અવ થામાં હોઈએ, આશાવાદી દૃિ ટકોણ

અ૫નાવીને આનંદ પર્ાિપ્તનુ ં ધ્યેય દૃિ ટ સમક્ષ રાખીને આ૫ણે ઉ લાસમય જીવન
યતીત કરી શકીએ છીએ.નકામી િચંતાઓ છોડી દો,
થોડી ઘણી વ ત ુઓ તમારી પાસે છે એમાંથી સૌથી વધુ આનંદ પર્ાપ્ત કરવાનો
પર્યત્ન કરો. ખુરાસાનનો રાજકુમાર જ્યારે લડાઈમાં ગયો ત્યારે એના ખાવાપીવાનો
તેમજ સુખ સુિવધાનો સામાન ૩૦૦ ઊંટ ૫ર લાદવામાં આ યો.લડાઈના પાસા
ૂખ તો કદીન
અવળા ૫ડયા અન
અને એ ખલીફા ઈ માઈલનો બદી
બંદી બની ગયો.
ગયો ભ
ભખ
કેદીને ૫ણ
છોડતી નથી.
“અરે ભાઈ, કંઈ ખાવાનુ ં તો બનાવ” રાજકુમારે પોતાના રસોઇયાને ક .ું એની પાસે
માંસનો એક નાનકડો ટુકડો જ બચ્યો હતો.

માટીની હાંડલીમાં ઊકળવા માટે મ ૂકીને

શાકભાજીની શોધમાં નીક યો.તક જોઈને કૂતરાએ હાંડલીમાં મોઢું નાખ્યું તો એવું
બન્યું કે કૂતરાના ગળામાં ભરાઈ જતા એ હાંડલી લઈને ભાગ્યો.આ જોઇ રાજકુમાર

ખડખડાટ હસી ૫ડયો. ખલીફાના ચોકીદારે એને પ ૂછયુ.ં “તમે આ દુઃખની ઘડીઓમાં
૫ણ હસો છો. ?”રાજકુમારે ક ું – “સવારે

સામાન માટે ૩૦૦ ઊંટ જ રી હતા એના

માટે હવે એક કૂતરો જ પ ૂરતો છે એ િવચારતા મને હસવું આવે છે .”
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આનંદનો સંક પ કરીએ. :

આ ડેલ કાનેર્ગીએ રોકફેલર નામના ધનકુબેરના શુ ક,

નીરસ અને િચંતાયુક્ત જીવનની કાયા૫લટનો રોચક વ ૃ ાંત લખ્યો છે . જો
ધનસં૫િ માં જ સુખ અને આનંદ હોત તો રોકફેલર સૌથી વધુ પર્સ

અને સંત ુ ટ

યિક્ત હોત, ૫રં ત ુ એમ નહોત.ું એ અઢળક સં૫િ નો વામી હોવા છતાં ૫ણ દુઃખી
અને િચંિતત ર ો. એનો માનિસક કાયાક પની કથા વાંચો રોકફેલરે તર્વીસ
રોકફલર
તર્ેવીસ વષ
વષની
ન
ઉંમરે જ દસ લાખ ડોલરની કમાણી કરી લીધી હતી.
હતી
ર્ ી ઉંમર
તેંતાળીસ વષર્ની ઉંમરે એણે િવ માં પર્િસ

એવી ટાન્ડડર્ વે

ૂમ ઓઇલ કં૫નીની

માિલકી પર્ાપ્ત કરી લીધી અને અપાર ધન મેળવી લીધું હત.ું
૫રં ત ુ તર્ે૫ન વષર્ની ઉંમરે એના માનિસક જગતની ૫િરિ થિત શુું હતી ? એની દરે ક
૫ળ િચંતા અને િવષાદમાં ૫સાર થતી. િચંતાઓ અને નકારાત્મક િવચારોને લીધે
એની પાસે બધું હોવા છતાં એનુ ં વા થ્ય ન ટ થઈ ગયુ.ં એ સમયે એનુ ં શરીર માતર્
હાડિપંજર બની ગયું હત.ું માથા તથા ભવાંના બધા વાળ ખરી ૫ડયા હતા. અને લોકો
એના દૂ બળા પાતળા શરીરન
શરીરને જોઈન
જોઈને દુ ઃખી
ખી થતા હતા.
શ આતમાં એનુ ં શરીર

ટપુ ટ અને તંદુર ત હત.ું ઉન્મુક્ત વાયુ, અને હિરયાળાં

ખેતરોની વચ્છન્દતાથી િવકાસાયેલ હત.ું શરીર પુ ટ હત.ું ખભા ઊંચા કરી કમ્મર
સીધી કરીને મ તાની ચાલથી ચાલનાર એ તર્ેપ્પન વષર્ તો જ િરત થઈ ગયો હતો.
િદવસ-રાત કામનો બોજો, કારખાનાની િચંતા, િનંદાનો બોજો તથા કોઈ૫ણ પર્કારના
યાયામ, િવ ામ કે મનોરં જનના અભાવે એનુ ં શરીર ઘસાય ગયુ.ં એક મહાન
ધનવાન હોવા છતાં ૫ણ એ મ ૃતપર્ાય થઈ ગયો હતો. એની આવક દર અઠવાિડયે
વીસ લાખ ડોલરની હતી ૫રં ત ુ એ દર અઠવાિડયે બે ડોલરનુ ં ૫ણ ભોજન ૫ચાવવા
ં દૂધ અને બર્ેડના એક ટુકડાને ૫ચાવવું ૫ણ એના માટે
શિક્તમાન ન હતો. થોડુક
મોટી વાત હતી.
આ બધું બધું કેમ થયું ? િચંતાનો માનિસક બોજો, વેપારમાં નુકસાનની સંભાવનાનો
ૃપ્ત ઇચ્છા – આ બધા
ભય અન
અને પોતાન
પોતાને સૌથી વધુ
વધ ધનવાન સાિબત કરવાની અત
અતપ્ત
યથર્ ભારને લીધે એનુ ં શરીર સુકાત ું ચા યુ.ં
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તર્ેવીસ વષર્ની ઉંમરે જ આ િદશામાં ફક્ત એક ધ્યાન અને એક સુખ પૈસા કમાવા
પોતાનુ ં ધ્યાન કેિન્દર્ત કયુર્ં

હત.ું એને બીજા કોઈ૫ણ કાયર્ કરતા કોઈ સોદામાં

સફળતા મળે તો તેને વધુ આનંદ મળતો હતો. જરાક ૫ણ નુકસાન થાય તો એ
હતાશ થઈ જતો હતો. આ બાબતમાં આવેલ કાનેર્ગીએ રોચક ઘટના વણર્વી છે .
એકવાર રોકફેલરે ચાળીસ હજાર ડોલરનુ ં અનાજ ગર્જલેક્સ થઈને જતા વહાણમાં
મોક ય
યુ.ં દોઢસો ડોલરનો ખચર્ થતો હોવાથી એણ
એણે વીમો ઉતરા યો ન હોતો.
હોતો રાતર્
રાતર્ે
દિરયામાં ભારે તોફાન આ યાના સમાચાર મ યા. રોકફેલર િચંતામાં ડૂબી ગયો.
સવારે જ્યારે એનો ભાગીદાર જ્યો

ગાડર્નર દફતર ૫ર આ યો તો તેણે રોકફેલરને

િચંતાથી ઘેરાએલો જોયો. તેને કોઈ૫ણ પર્કારે તાત્કાિલક વીમો ઉતરાવવા દોડા યો.
ે ા ં સમાચાર આ યા કેે માલ સહીી
ગાડર્નર દોડીને
ો ી ે વીમો
ી ો ઉતરાવી
ઉ
ી લા યો.
ો ૫ણ એ ૫હેલ
સલામત ૫હ ચી ગયો છે . આ સાંભળી રોકફેલરની િચંતાનો પાર ર ો નહી કારણ કે
એના દોઢસો ડોલર નકામાં ગયા હતા. એ ૫થારીવશ થઈ ગયો.
આવા જીવનનો શો અથર્ ? રોકફલર
રોકફેલર પાસ
પાસે રમતગમત માટ,
માટે, આનદ
આનંદ પર્મોદ માટ,
માટે,
યાયામ માટે કે મનોરં જન માટે સમય ન હતો. કારણ ધન કમાવામાં જ એનો સમય
િવયિતત થતો હતો.
રોકફેલરના ભાગીદાર ગાડર્નરે

ર૦૦૦ ડોલરમાં નાવ ખરીદી. એક શિનવારે

રોકફેલરને એણે ક .ું “કામ છોડો. ચાલો આ૫ણે નાવમાં ફરવા જઈએ. રોકફેલર
ઉ ેિજત થઈને બો યો, “આવા ફાલત ું કામ માટે મારી પાસે સમય નથી” આમ
જીવનના સુખમય પર્સંગો વગર એના િદવસો ભય અને િચંતામાં ૫સાર થવા લાગ્યા.
૫છી એણે પોતે કબ ૂલ કયુર્ં હત ું કે કોઈ એવી રાત નહોતી કે જ્યારે આંખો મીંચાતા
૫હેલા સં૫િ

જતી રહેવાનો ભય તેને લાગ્યો હોય નહીં. આવી

વા થ્ય અને આનંદ ન ટ ન થવા તો બીજુ ં શું થાય ?

યિક્તના સુખ,

કોઈ આનંદ પર્મોદની

પર્વ ૃિ માં ભાગ લે નહી, પોતાના બે – ચાર િમતર્ો સાથે બેસીને બે ક્ષણ આનંદમાં
િવતાવી શકે નહીં અને

મનોરં જનની ઉ૫યોિગતા સમ

નહીં એની હાલત આવી જ

થાય.
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ડોક્ટરએ એમને ક ું હત ું કે જો જીિવત રહેવ ું હોય તો તર્ણ બાબતોનુ ં ધ્યાન રાખવી
૫ડશે. નિહ તો મ ૃત્યુ િનિ ત છે , (૧). િચંતાથી દૂર રહેવ.ું (ર) આરામ કરવો, ૫યાર્પ્ત
પર્માણમાં મનોરં જન પર્ાપ્ત કરવું અને ખુ લી હવામાં ઉિચત પર્માણમાં હલકો યાયામ
ં ી ઉિચત ધ્યાન રાખવુ.ં િચિકત્સકોએ એને સ ૂચના આપી હતી
કરવો. (૩) આહાર સંબધ
કે સુપાચ્ય આહાર લેવો. જો એને જીવવું હોય તો િચંતા, લોભ અને ભયથી સદં તર
મુક્ત રહેવ ું જોઇએ. રોકફેલરે એ પર્માણે પોતાનુ ં જીવન નવેસરથી શ

કયુ.ર્ં હવે

િચંતામુક્ત દૃિ ટકોણ અ૫ના યો અને એના જીવનનો કાયાક પ થઈ ગયો. આ૫ણે
એના ૫િરવતર્ન પામેલા જીવનનો કાયકર્
ર્ મ જોઇએ એ ગો ફ રમવાનુ ં શીખ્યો, આસપાસના લોકો સાથે હળવા મળવાનુ ં શ

કયુ.ં અને

ે જ મનોરજક
ે ા લાગ્યો.
ો ં મુક્ત રીતે
રમતગમતના તેમ
ો ં
કાયકર્
ી ે ભાગ લેવ
ો એ
ર્ મોમા
િનયિમત ભોજન લઈ ખુ લી હવામાં આનંદ માણવા લાગ્યો. એની સં૫િ માં હજુ ૫ણ
વધારો થતો હતો તેમ છતાં એણે િબનજ રી િચંતા તેમજ લોભ ત્યાગી દીધાં હતા.
આવ યક કાય ૫ર નજર રાખતો. એ નફા-નુકસાનથી જરાય િવચિલત થતો નિહ.
હવે તેણે એક મહત્વપ ૂણર્ કાયર્ કયુ.ર્ં કેટલું ધન કમાઈ શકાય એનો િવચાર
િ
કરવાને
બદલે લોકોને કેટલા સુખી કરી શકાય એ િવચારવા લાગ્યો. એણે ૫રો૫કાર માટે
લાખો કરોડો િપયા વા૫રવા શ કયાર્. રોગોના િનવારણ માટે એણે મુક્ત હાથે દાન
આપ્યુ.ં િદવસરાતના િચંતા, લોભ,

વાથર્, િનંદા અને ધનસંચયના કાય થી મુિક્ત

મેળવી આનંદ મનોરં જન તથા આમોદ પર્મોદયુક્ત િનિ ત જીવનના પુણ્યતા૫થી ૪૬
વષર્ના એ મડદા

વા રોકફેલરે ૯૮ વષર્ સુધીનુ ં જીવન િવતા યુ.ં ૫રો૫કારનાં કાય

પાછળ અજબોનુ ં દાન કરી સુખી વ થ તેમજ સન્માનભયુર્ જીવન િવતાવી ૫રલોક
િસધા યો.
મ ત રહેતા શીખો : આ૫ણી સમક્ષ િવ૫િ નાં વાદળો છવાયેલા છે , સંસારમાં ભયંકર
મારફાડ ચાલી રહી છે અને દુઃખ

પી અંધકારે આ૫ણને ઘેરી લીધા છે . માનવી

દુન્યવી ૫ળોજણોમાં સતત ફસાયેલો રહે છે . એને િનરાંતનો

ાસ લેવાની ૫ણ રસદ

ં સુધ
ં બળતા માનવીને
ે ાનગતીના
ી અિગ્નમા
નથી.
ી સવારથીી સાજ
ધીી દુઃખ, િચતા
િ ં અનેે હેર
િ
ી ે
શાંિત હોતી નથી.
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હુ ં તો કહીશ શાંિત છે મ તીમાં, ખુશિમજાજમાં, િવનોદપ ૂણર્ વભાવમાં અને ઉત્સાહી
મુખ-મુદર્ામાં. જો તમે મ ત રહેતા શીખ્યા હો, આનંદ-ઉત્સાહ અને આશાને તમારા
વભાવના અંગો ગણતા હો, પોતાના રમ ૂજી અને ઉ લાસમય

વભાવથી હા યની

િદ યતા વરસાવતા શીખ્યા હો તો તમે જ ર સુખપ ૂણર્ જીવન યતીત કરી શકો. જો
તમે કાલની

યથર્ િચંતા છોડી િનિ ત રહેતા શીખ્યા હો તો તમે જ રથી અપ ૂવર્

શાંિતનો અનુભવ કરી શકો.
આ

આ૫ણે

છીએ તે છીએ, કાલે

થશે એ જોયું જશે, ૫રમકૃપા

૫રમે રે

આ૫ણને સદૈ વ ખુશિમજાજ, મ ત અને આનંદથી રહેવા માટે જ આવી રમણીય પ ૃથ્વી
૫ર મોક યા છે માટે કાલની િચંતામાં આજને ન બગાડો,
યાકુળ બનોો નહીં,
ીં

ઉ
ઉદાસ,
િ
િખ

દર્ુ બાબતોને લઈને

અનેે િનરાશ
િ
છેે એના
એ
માટેે આ જગતમા ં કોઈ
ોઈ

થાન નથી. હતાશા અને ઉદાસીનતાથી ભયંકર બીજી કોઈ બાબત નથી.

યિક્ત

પોતાના મનમાં િનરાશામય િવચારો ભરીને બેઠી હોય એની સાથે કોઈ ૫ણ િમતર્તા
બાંધવાનુ ં ૫સંદ કરત ું નથી.
તમારું મન જ્યારે શાંત, મ ત અને ઠંડું હોય ત્યારે જ તમે તમારા મનની
ગિતિવિધઓ િવશે િવચારો. જ્યારે તમે શિક્ત હો, િચંિતત હોય કે િનરાશ હો ત્યારે એ
િવશે િવચારવાનુ ં છોડી દો, એ બાબત મનમાંથી જ કાઢી નાખો. જો દુભાર્વનાઓ માટે
તમારુ મનમિદર
તમારં
મનમંિદર બધ
બંધ કરી દશો
દે શો તો ધીમ
ધીમે ધીમ
ધીમે તમારા તરફ આવવાનુ
આવવાન ં સાહસ કરશ
કરશે
નહીં. ભ ૂતકાળના કૃત્યો બદલ તમે દુઃખી છો એનુ ં પર્ાયિ ત તમે કરી લીધું છે , એ જ
યથે ટ છે . હવે એને બહાર કાઢી નાખો અને યથર્ િચંતાઓથી મુક્ત બનો. એનાથી
તમારા િદલનુ ં દુઃખ ઓ ં થશે.
આ

યુ િપિડત માનવતા િનરાશા નાખી રહી છે . તમારા મનમાં ૫ણ હલચલ મચી

ગઈ છે . લોકો તમને આમતેમ કહે છે અને તમારા મનને દુભવેર્ છે . કોઈના પર્ત્યે
તમારા

દયમાં ઘ ૃણા,

ે , ઈ યાર્ અને દુભાર્વ જડ ઘાલી ગયા છે . તમારી િપર્ય
ષ

યિક્ત તમને છોડીને ચાલી ગઈ છે . કોઈ તમારું સત્યાનાશ વાળવા કૃતિન યી છે .
તમે શું કરશો ? એનો જવાબ છે મ ત બનો, એમને ભ ૂલી જાવ ત્યાંથી મનને હટાવી
દો, એ બધું ઝેરથી ભરે લ ું છે . જો એ નિહ છોડો તો ઝેર બધે ફેલાવી દે શે.
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દુઃખની, િચંતાની, િબમારીની બધી વાતો ભ ૂલી જઈ
હા યની મધુર વાતોમાં મ ત રહો. તમે હસી રહેલા

વા થ્યની, આનંદની પર્ેમની,
લની સાથે હસો, ઉષાના

િ મતમાં મધુરતા ભરી દો, સંસારમાં હા ય રે લાવતા, િચંતાને ચ૫ટી વગાડી ભગાડતા
અલમ ત રહો, ફક્કડ રહો, બસ તમે વા થ્યને પામશો, આનંદ ઉ લાસ પર્ાપ્ત કરી
શાંિત અને પર્ેમના સાગરમાં લહેરાશો. તમારા જીવની એકએક ક્ષણ આનંદ
ઉ લાસભરી િવતશે.
દુિનયા બદલાય છે અને બદલાતી રહેશે. ૫ણ આ૫ણે જ્યાં ના ત્યાં રહીશુ.ં આ૫ણી
ટેવો ૫ણ બદલાય નિહ. પોતાના સુખ માટે તમે આખી દુિનયા બદલી શકતા નથી,
૫ણ પોતાના વભાવમાં તો ૫િરવતન
ર્ લાવી શકો. દુિનયાના ૫િરવતન
ર્ સાથે આ૫ણો
મ તીભય
ી

ે ા શીખો.
વભાવ બદલાઈ
ઈ જાય નિહ.
િ માટેે મ ત રહેત
ી ો જોો શરીરનુ
ી ં વા થ્ય

અને મનની શાંિત ઇચ્છતા હો તો અલમ ત બની દુઃખ, પીડા, ક ટને ભ ૂલી મ ત
રહેતા શીખો. દુિનયાની ઝંઝટોથી બચવા માટે મ ત રહેવા કરતાં બીજી કોઈ વધારે
અસરકારક દવા નથી.
િવ ામ પર્ાિપ્તના ઉપાય : અહીં િવ ામ કરવાનો અથર્ મન, શરીર તથા આત્માની
ઉ ેજના અને િબનજ રી િચંતાઓ ઓછી કરવી એવો થાય છે . જ્યારે તમે ઘેરથી
દૈ િનક કાયર્ માટે કે આજીિવકા કમાવા માટે નીકળો છો ત્યારે કૃિતર્મ મહોરું ૫હેરી લેતા
હો છો.
છો

વચ્છદતા
વચ્છંદતા અન
અને મનની શાિત
શાંિત ઘરની ચાર
ચાર-દીવાલોમાં
દીવાલોમા પર્ાપ્ત થાય છ,
છે ત
તે

ઑિફસ કે દુકાન ૫ર થતી નથી. આ૫ણે એ રીતે ખેંચાઈને રહેવ ું ૫ડે છે કે

વી રીતે

ઘોડાની પીઠ ૫ર સાજ કસીને બાંધેલો હોય છે .
મ

મ સભ્યતામાંથી ઉત્પ

થયેલી કૃિતર્મતાનો િવકાસ થયો તેમ તેમ કૃિતર્મતાનો

યા૫ વધતો ર ો છે . મનમાં ગમે તેટલી વેદના કેમ હોય નહીં, સભ્ય
પોતાનો બા

દે ખાવ સારામાં સારો રાખે છે . એ

ે ઉત્પ
એટલાં જ પર્માણમાં ઉચાટ કે ઉ ગ

યિક્ત

ટલું કૃિતર્મ જીવન યતીત કરે છે ,

થાય છે . શરીર થાકવાનુ ં મુખ્ય કારણ

શારીિરક કે માનિસક ઉ ેજનાની અિધકતા જ છે . બૌિ ક કાય માં મગજ અને એનાં
સ ૂ મ તંત ુઓ ૫ર ખ ૂબ ભારણ આવત ું હોય છે તેથી અમને તાણયુક્ત થવાની િવશેષ
જ ર છે .
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ૂ ો મજૂરો અને પાણી ખેંચનારા રાત-િદવસ સખત ૫િર મ કરતા હોય છે . એમનો
ખેડત
શારીિરક થાક સ ૂવાથી, આળોટવાથી, માિલશ કરવાથી, ખાવાપીવાથી કે મનોરં જન
જવા િવ ામપર્દ કાય થી દૂર થઈ શકે છે . આખી રાત િનિ ત, િનિવર્કાર, ઘેરી ઊંઘ
લેવાથી શરીરના કોષોમાં નવી
શારીિરક

િતર્ આવે છે .

િમત માટે ઊંઘ એ િવ ામ લેવાનુ ં ઉ મ સાધન છે , ઊંઘ શું છે ? થાકી

ગયેલી પર્કિત
ગયલી
પર્કૃિત માટ
માટે સુ
સખદ
ખદ આ ય અન
અને નવજીવન તથા
અને મીઠી િનદર્ાને આધીન થઈને

િતર્
િતનો
નો એકમાતર્ ઉપાય.
ઉપાય ઘરી
ઘેરી

િમત પોતાનુ ં માથુ,ં ગ ં, કમર અને છાતીની

માંસપેશીઓની તાણ ઓછો કરી શકે છે . મગજમાંથી શરીરના આ ભાગોને

ટલા

સંકેત મળે છે . એટલાં અન્ય ભાગોને મળતા નથી.
આંખોની માંસપેશીઓને આરામ આ૫વા માટે િનદર્ા અમોઘ ઉપાય છે . વાણીના
સં થાનને આરામ આ૫વા માટે મૌન ઉ મ છે . વાણી અને આંખોને િશિથલ કરીને
મગજને જ ર આરામ આપી શકાય છે .
ં વ તાણ ઉત્પ
ે િિવધ િવચારોનુ
મનમાંં ચાલત ું અનેક
િ
ો ,ં ક પનાઓનુ
ઓ ં તથા મિૃિતઓનુ
ઓ ં તાંડ
કરે છે . આના ઉપાય તરીકે મનથી થાકેલી યિક્ત કોઈ શાંત જગ્યાએ હાથ, ૫ગ,
કમ્મરને િશિથલ કરીને આળોટી લે. વાભાિવક શાંિતથી

ાસ લે. મનના િવચારોને

રોકીને િચ નો સંયમ આદરે . મહાવરો કરવાથી ધીમે ધીમે આવી િવચાર શ ૂન્યતા
પર્ાપ્ત થઈ જશે.
માનિસક િનિ કર્યતા, િવચારોથી થાકેલા મગજને આરામ આ૫વાનો અમોઘ ઉપાય છે .
માનિસક િનિ કર્યતા ૫હેલાં આ૫ણે

દય અને મગજને વચ્છ કરી લેવ ું આવ યક છે .

આ૫ણે સસારની
આ૫ણ
સંસારની કિટલતાથી
કુિટલતાથી બચીન
બચીને ૫રમાત્માના સાક્ષાત ્ સં
સ૫કમા
૫કર્માં જઈ ર ા છીએ
એવી ભાવના કરવી જોઇએ.

આ૫ણે ૫રમાત્માની શાંિત, શુ તા અને સાિત્વકતાને ધારણ કરી એ જ િદ ય લોકમાં
પર્વેશ કરી ર ા છીએ, એવી માનિસક િ થિતથી માનિસક િનિ કર્યતામાં ઘણો જ લાભ
થાય છે .
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સંસારના કોલાહલ િનરાશા અને સંઘષથ
ર્ ી
પર્સ

મુદર્ા અને આનંદી

ટકારો મેળવવાનો ઉપાય છે , આશાવાદી

વભાવને િવકિસત કરવો. એમસર્ન ક ા કરતા હતા,

“આનંદી અને ઉત્સાહી મુદર્ા જ આ૫ણી માનિસક ઉ િત અને સભ્યતાની ૫રમ િવિધ
છે .

ના મુખ ૫ર હા યની ચમક હોય, અપ ૂવર્ શાંિત, વ થતા હોય, દૈ વી આનંદની

આભા હોય, એવી યિક્તને જોઈ આ૫ણા મનમાં િદ ય ભાવો જાગર્ત થાય છે . એવી
ં િદ યતા સાથે છે , ૫રમાત્મા સાથે
યિક્તને જોતા જ આ૫ણને લાગે છે કે એનો સંબધ
છે . એ જ્યાં જાય ત્યાં પોતાના વભાવ

ારા જ આનંદ ઉત્સાહ અને આશા વરસાવે

છે . ૫રં ત ુ દુભાર્ગ્યે આવા મનુ યોની સંખ્યા બહુ ઓછી હોય છે .
સભ્યતાએ આ૫ણા િ મતને હસી નાખ્યું છે . આશાના િકરણો ૫ર િચંતાના વાદળો
છવાઈ
ઈ ગયા છેે .

શિક્ત
િ
આ૫ણનેે પર્સ

કરીને
ી ે ઉત્સાહથી
ઉ
ી ભરીી દેે છેે , એ અમ ૃતમય

આશા જ છે . એ આ૫ણને દુઃખ-દાિરદર્માં ૫ણ રાહત આપે છે . આવો એને િવકિસત
કરીએ અને આનંદથી રહીએ.
ુ તથા આનંદની અનુભ
ુ ૂિત
ૂ બૌિ ક અને
આનંદ પર્
પર્ાિપ્તના સાધનો :- િવ ામ,, સુખ
શારીિરક

મ કરનારાઓમાં િભ

સુધી શારીિરક

િભ

મ કરે છે , એ હૉકી,

આનાથી ઊલટું બૌિ ક

પે થતી હોય છે .
ટબોલ, દોડ

યિક્ત રાતર્ે નવ વાગ્યા

વી રમતોમાં રસ લઈ શકે નિહ

મ કરનાર કારકુન, િવ ાથીર્ અિધકારી, િવ ાનો, અઘ્યા૫કો,

લેખકો ક
લખકો
કે અઘ્યાિપકાઓ આખો િદવસ વાચવા
વાંચવા લખવાના કાય
કાયમા
મ
રહેતા હોવાથી
ર્ ાં લીન રહતા
એ પર્કારના આનંદમાં મનોરં જનની પર્િકર્યા િવિભ

પર્કારની હોવી જોઇએ. મનોરં જન

વગર જીવન નીરસ અને શુ ક બની જાય છે .
૧.

મનોરં જન અંગેના કેટલાક મનોવૈ ાિનક િનયમો :

મનુ યનુ ં

મુખ્ય કાયર્ કે યવસાય હોય એનાથી િવિભ

પર્કારનુ ં મનોરં જન કાયર્

અને મળવું જોઇએ. માનવ વભાવનો િનયમ છે કે એ એક જ કાયર્ને િનરં તર કયાર્
કરવાની કંટાળી જાય છે . મન સતત એક જ કાયર્માં મગ્ન રહેવા હંમેશા હોત ું નથી. એ
નવા પર્કારના કાય ઝખ
ઝંખે છ.
છે મન કે શરીરના િનિ કર્ય ૫ડી રહેલા કોષોમા
કોષોમાં નવુ
નવ ં કાયર્
મળવાથી માનવી નવો રસ અને ઉત્સાહ પામે છે .
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યિક્તનુ ં મન થાકી ગયું હોય, એનુ ં શરીર કાયર્ કરવા માટે તૈયાર કરવા એણે
મ છોડી શારીિરક કાય માં રસ લેવો જોઇએ. એનાથી ઊલટું

માનિસક

નુ ં શરીર

થાકેલ ું હોય એણે માનિસક મનોરં જન પર્ાપ્ત કરવું જોઇએ. શરીર અને મનને એની
આવ યકતા અનુસાર મનોરં જન આ૫વું એ જ જીવન શિક્તની અિભવ ૃિ

કરવા

બરાબર છે .
સવર્ પર્થમ આ૫ણ
આ૫ણે બૌિ ક અન
અને માનિસક ૫િર મ કરનાર
િવચાર કરવો જોઇએ. એનુ ં મન તો કાયર્ભારથી થાકી ચ ૂ

યિક્તના મનોરજનનો
મનોરં જનનો

ું હોય છે , ૫ણ શરીર તાજુ ં

છે . એવે સમયે જો શરીર િશિથલ કરી દે વામાં આવે નહીં તો એ યિક્ત શારીિરક

મ

ધરાવતા મનોરં જનથી આરામ અને ઉત્સાહ પર્ાપ્ત કરી શકે છે . તેથી માનિસક

મ

ંઈ કાયર્ કરવાનીી તક મળેે એવા
ં આયોજન
કરનાર યિક્તએ
િ એ શરીરને
ી ે કઈક
એ
મનોરજનનુ
ો ં
ો
કરવું જોઇએ.
૨.

રમત ગમતનો આનંદ

બૌિૌિ ક

મ

કરનારીી

યિક્તઓ
િ ઓ

માટેે

રમતગમત

સૌથી
ૌ ી

વધુ

વા થ્યદાયક

મનોરં જનનુ ં સાધન છે . જો તેઓ જીવનનો રસા વાદ માણવા માગતા હોય, આનંિદત
થવા માગતા હોય તો એમણે હોકી,
બા કેટબૉલ, ટેબલ ટેિનસ

ટબોલ, િકર્કેટ, બેડિમન્ટન, વોલીબોલ,

વી રમતોમાંથી ગમે તે એકને પોતાની િપર્ય રમત

બનાવી લે. એમને આ રમત આવડતી નથી એમ કહેવાથી કામ ચાલે નિહ. મારા
િમતર્ો ક ા કરતા હોય છે , “આખી િજંદગી વાંચવા લખવામાં અને કલમ ચલાવવામાં
િવતાવી છે . હવે કેવી રીતે રમાય ? રમતા આવડત ું નથી.” આ ધારણામાં જીવનથી
થાકેલા માણસની વાણીનો

વર જણાય છે . એનો ત્યાગ કરીને નવેસરથી રમતા

શીખવું જોઇએ.
પા ાત્ય દે શોમાં રમતગમતનો પર્ચાર ઉ રો ર વધતો જાય છે . ત્યાં બાળકોથી માંડી
ીઓ, યુવાનો અને વ ૃ ો ૫ણ રમતગમતમાં રસ લે છે . ત્યાં મનોરં જન માટે ઉંમર
બાધક બનતી નથી.
નથી ઉંમરનો બાધ તો માનિસક ભર્મણા માતર્ છ.
છે
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વા તવમાં માણસ ક્યારે ય વ ૃ થતો નથી. એનુ ં મન વ ૃ ત્વના િવચારોનુ ં ગુલામ બની
જાય છે . યૌવન અને વ ૃ ત્વ મનની બે અવ થાઓના નામ છે .તમે રમતગમત માટે
મોટા થઈ ગયા છો તેથી રમી શકાય નિહ એ ખ્યાલ મનમાંથી કાઢી નાખો. તમે
૫ણ િ થિતમાં છો, રમવા માટે લાયક છો, તમે આ

જ િવચારો કે કઈ રમત તમને

િપર્ય છે ? તમે કઈ રમત સહેલાઈથી રમી શકો એમ છો ? કઈ રમતનો ખચર્ બેઠી
શકો એમ છો ? કઈ રમત માટે તમને સાથી તેમજ સગવડો મળી શકે એમ છે ?જો
તમે રમત રમવાનો પાકો િનણર્ય કરી લીધો હોય તો કોઈને કોઈ સાધન જ ર મળી
રહેશે. એના માટેની કાયર્વાહી શ

કરો અને કોઈ કલબ કે સોસાયટીના સભ્ય બની

જાઓ કે કોઈ શાળા કૉલેજના આચાયર્ સાથે િમતર્તા બાંધો. રમતગમતના મનોરં જન
ફ
માટે સમય ફાળવો.
આરામ અને નોકરી

ટલા જ રી છે . મનોરં જન અને આમોદ પર્મોદ ૫ણ એટલાં જ

જ રી છે .રમતગમતમાં તેમજ અન્ય સાથે હા યિવનોદથી િવતાવેલી બે ક્ષણો
જીવનનો થાક, એકરસતા અને િચંતાઓને દૂર કરી છે . જીવનમાં ખેલિદલીનો
પર્ાદુભાર્વ થાય છે . વા થ્ય અને યાયામની પર્ાિપ્ત
િ
એ એનો સૌથી
ૌ
મોટો લાભ છે .
આનંદ મેળવવા માટે રમો, કૂદો અને પર્સ તાનો અનુભવ કરતા રહો. બાળકો, વ ૃ ો,
ીઓ, યુવાનો વગેરેએ પોતાની અવ થા, રુિચ, િ થિત તથા અવકાશ અનુસાર કોઈ
શારીિરક

મપર્ધાન રમતમાં રુિચ ઉત્પ

કરવી જોઇએ. તમારે તમારી જવાબદારીઓ

હોય છે . સાંસાિરક ફરજો હોય છે . એ માટે ૫ણ સમય ઘણો ફાળવવો ૫ડે છે , એ વાત
સાચી છે , ૫ણ રમતગમતમાં બે ક્ષણ િવચારી એ બધી િચંતાઓને ભ ૂલી જવાનો
પર્યત્ન ૫ણ કરવો જોઇએ.
૩ ટહલવાનો
૩.
ટહેલવાનો આનદ
આનંદ :બૌિ
બૌિ ક જીવન
આનંદની પર્વ ૃિ

યતીત કરનારા માટ
માટે ટહલવુ
ટહેલવ ં એ િપર્ય અન
અને

છે . સવાર સાંજ તેઓ શાળા, કૉલેજ કે ઓફીસને ભ ૂલીને નગરની

આજુબાજુ ફરવા જઈને આનંદ પર્ાપ્ત કરે છે .

યિક્ત રાતિદવસ ઓિફસ કે દુકાનની

ચાર-દીવાલોમાં પ ૂરાઈ રહે છે , એના માટે ટહેલવું એ મુિક્તનુ ં સાધન બની જાય છે .
ે વાનીી પર્િકર્યા
ટહેલ
િ
મન તથા આત્માનેે ત ૃપ્ત કરેે છેે અનેે જીવનમા ં વા થ્ય, યૌવન
ૌ
અને ઉ લાસની અિભવ ૃિ

કરે છે .
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ણે ટહેલવાનો અનુભવ કય હોય એ જ એના આનંદને સમજી શકે છે .
જીવનમાં ફરવાનો આનંદ સૌથી વધુ માતર્ામાં માણ્યો છે એવી

ણે

યિક્તના ઉ ગારો

નીચે રજૂ કરવામાં આવે છે .
“પર્ાતઃકાળનો સમય છે . આકાશમાં તારાઓ અને નક્ષતર્ો મંદ મંદ િ મત વેરી ર ાં છે .
વાતાવરણ મધુર છે . હવામાં મ તી રમી રહી છે , શીતળ-મંદ સુવાસ ફેલાયેલી છે .
ચારે બાજુ રાઈ,
ચાર
રાઈ ચણા અન
અને વટાણાના ખતરો
ખેતરો લહરાઈ
લહેરાઈ ર ાાં છ.
છે ધરતીમાથી
ધરતીમાંથી મીઠી મીઠી
ં આવી રહી છે . શરીર ૫ર મામ ૂલી ગંજી ૫હેરીને, ઉઘાડા ૫ગે ૫ગદં ડીઓ ઉ૫ર
સુગધ
દોડતો, તો કોઈ વખતે ધીમે ધીમે ચાલતો, વળી દોડતો એવો હુ ં સમ ત આનંદનુ ં
પાન કરી ર ો

,ં આકાશ સાથે વાતો કરી રહયો

.ં ફેફસાંમાં

ઓિક્સજનની ઠંડી

ં ી ધારા
ઠડી
ધ
વહીી રહીી છેે એ તોો જાણેે પર્કૃિત માતાના તનનુ ં અમ ૃત છેે . ઋિષઓએ
િ ઓએ
“બર્ વેળાનુ ં અમ ૃતપાન આને જ ક ું છે .”
યાયામ અનેક પર્કારના છે ૫રં ત ુ ટહેલવાનો આનંદ િનરાળો જ છે . િશયાળો, ઉનાળો
ુઓમા સુ
અને ચોમાસામા
અન
ચોમાસામાં ટહલવુ
ટહેલવ ં એ બધી ઋત
ઋતઓમાં
સખકર
ખકર છ.
છે . િશયાળામા
િશયાળામાં ટહલવાનો
ટહેલવાનો
આનંદ મળે છે એ વણર્વવા માટે તો શબ્દો ૫ણ ઓછો ૫ડે. આળસુ લોકો જ્યારે
૫થારીમાં ૫ડયા ૫ડયા ઊંઘતા હોય છે ત્યારે ટહેલનારા િનત્ય કમર્ આટોપી હાથમાં
છડી લઈને ટહેલવા નીકળી ૫ડતા હોય છે . ફરતી વખતે હાથમાં રાખેલી છડી પર્ેરક
બળ પ
પરંૂરુ પાડતી હોય છ.
છે

મનમાં ક્યારે ક કોઈ તરં ગ ઊઠે છે તો ક્યારે ક ગાવાની તો ક્યારે ક સીટી વગાડવાની
ઇચ્છા થાય છે . ક્યારે ક સાહેબોની ચાલ, ક્યારે ક િવ ાથીર્ઓની ઝડપી ચાલ તો ક્યારે ક
ઘોડાની

મ તબડક તબડક ચાલ ચાલું

.ં જ્યારે

મનમાં આવે તે કરવુ,ં ન કોઈ

જોનાર, ન કોઈ ટીકા કરનાર, સભ્યતા, સં કૃિત વગેરેની ૫ળોજણોથી દૂર પોતાનામાં
જ મ ત, Ôપ ૂણર્મદઃ પ ૂણર્િમદં :Õ ની િદ ય અનુભ ૂિતના સરોવરમાં ગળાડૂબ એવો હુ ં
ુ
શારીિરક, માનિસક અને આધ્યાિત્મક એવી બધી જ િદશાઓમાં ઉ લાસનો િવ ત
લહેર અનુભવું

.ં ”
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આ યિક્તની અનુસવારે મુક્ત હવામાં ટહેલવા જાઓ ત્યારે બે એક બાબતો ધ્યાનમાં
રાખો.

મ બને તેમ ઓછાં વ ો પહેરો અને કોઈ જોશે તો શું કહેશે એ ડર મનમાંથી

કાઢી નાખો.

વતંતર્ થઈને પોતાની

વાભાિવક ચાલ ચાલો અને તમે સમ ત

ં નથી એમ જ
િચંતાઓથી મુક્ત છો અને કોઈ પણ પળોજણો સાથે તમારે કોઈ સંબધ
માનીને ચાલો. બીજુ ં દરરોજ ફરવા માટે નવું થાન પસંદ કરો. કોઈ નવા ર તે
જવાથી એકરસતા દૂર થતાં અિધક મનોરં જન પર્ાપ્ત થાય છે . બે િમતર્ોને સાથે
લઈભ ૂિતમાં માતર્ ઠાલી ભાવુકતા ન હોતા સત્ય ને હસતા વાતચીત કરતા ફરવા
જાઓ.
૪. યાતર્ાપર્વાસોમાં જઈએ : પુરાણાં વાતાવરણને બદલી નવી ૫િરિ થિતમાં જવું એ
ં પર્ાિપ્ત
૫ણ આનદ
િ
માટેે આવ યક છેે . િવચારધારા
િ
ધ
અનેે ૫િરિ
િ િ થિતના
િ
૫િરવત
િ
ન
ર્ થીી
આનંદની અનુભ ૂિત થાય છે . ઉ મ વા થ્ય અને ૫રમ આનંદ માટે ૫િરવતન
ર્ અિત
આવ યક છે .
યાતર્ાઓ અન
અને બહારના પર્ાકૃિતક દર્ યોના સાિન
સાિનઘ્યમાં
યમા િદવસ ૫સાર કરવાથી ૫યાર્પ્ત
માતર્ામાં ૫િરવતન
ર્ પર્ાપ્ત થાય છે . પા ાત્ય દે શોમાં લોકોનાં ટોળે ટોળાં પર્વાસ અને
ઉજાણી માટે નીકળી ૫ડે છે . બૌિ ક

મ કરનારાઓ પોતાના નગરનાં સમી૫વતીર્

જોવાલાયક થળોની યાદી બનાવી એક ૫છી એક થળોને માણી શકે. શક્ય હોય ત્યાં
સધી
સુ
ધી યાતર્ા ૫ગપાળા કરવી જોઈએ

થી પર્કિત
પર્કૃિત સાથનો
સાથેનો િનકટનો સં
સ૫ક
૫કર્ જળવાઈ રહ.
રહે

પર્વાસી દળોનુ ં અહીં તહીં ફરીને આનંદ પર્ાપ્ત કરવું પા ાત્ય દે શોમાં િવશેષ

પે

પર્ચિલત છે . એમાં માતર્ જીવન પર્ત્યેના ઉત્સાહની આવ યકતા છે . ધનનો યય તો
બહુ ઓછો પર્માણમાં થાય છે . એક િદવસની રજાનો પર્વાસ આખા અઠવાિડયા માટેની

શિક્ત પર્દાન કરે છે .

૫વર્તીય થળોની યાતર્ા બૌિ ક િવચારોને અનેરો આનંદ પર્દાન કરે છે . એનો વચ્છ,
િનમર્ળ ૫વન મન પર્ાણને તાજગી બક્ષે છે અને

દયને પુલિક્ત કરે છે , િશખર ૫ર

ૂ રના દર્ યો જોઈન
ંદરતાન
ચડીને દર
ચડીન
દૂર દ
દરનાં
જોઈને પર્કિતની
પર્કૃિતની સુ
સદ
રતાનુ ં પાન કરો.
કરો
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જો તમે એકદમ ઉ૫ર ન ચડી શકો તો થોડેક સુધી તો જાઓ જ અને નદીઓ તથા
મેદાનો તરફ દર્િ ટ કરો કે જયાં સવર્તર્ આનંદની વષાર્ થઈ રહી છે .
યાતર્ાઓની બાબતમાં

ી જોન એફ. ટોલનો ઉ લેખ આવ યક છે . એમણે ૫નામાંથી

મધ્ય અમેિરકા થઈને સાનફાંિસ કો સુધીની સાડતર્ીસસો માઈલની ૫ગપાળા યાતર્ા
કરી હતી. ત્યારે તેઓ ૬૮ વષન
ર્ ા હતા અને વા થ્ય ૫ણ એકદમ સારું ન હત.ું આ
૫દયાતર્ાનો િવચાર એમન
એમને કવી
કેવી રીત
રીતે આ યો એનો ઉ લખ
લેખ એમણ
એમણે નીચ
નીચે પર્માણ
પર્માણે કય
છે “એક વાર ૫નામાના એક ઉપાહાર ગ ૃહમાં એક િમતર્ સાથે ના તો કરી ર ો હતો.
ુ ોકર્થી ૫નામાં સુધ
ુ ીની
સામેના મેજ ૫ર એક વતર્માન૫તર્ ૫ડ ું હત.ું એમાં ન્યુય
૫દયાતર્ા કરનારા બે િસપાઈઓનુ ં આકષક
ર્ િચતર્ જોઈને અચાનક મારાથી બોલાઈ
ગયું -”જો પોલીસ કમર્ચારી આટલી લાંબી ૫દયાતર્ા કરી શકે તો િનવ ૃત મેલમેન તો

કરી જ શકે.” એ સમયે મારા િમતર્ને આ વાત મજાક જ લાગી. મજાકનુ ં કારણ મારી
વ ૃ ાવ થા અન
અને ખરાબ વા થ્ય
ય િસવાય બીજુ ં શુ
શં હોઈ શક
શકે ? ૫ણ એમન
એમને ક્યા
ક્યાં ખબર
હતી કે એ જ બાબત મને યાતર્ા માટે પર્ેિરત કરી રહી હતી. હુ ં હજી જીવનથી િનરાશ
થયો ન હતો અને નવશિક્ત પર્ાપ્ત કરવાનો અંિતમ પર્યાસ કરવા માટે તત્પર હતો
અને તે હતો લાંબી ૫દયાતર્ા એવો મારો સંપ ૂણર્ િવ ાસ હતો.
૫દયાતર્ાએ મારા મનમાં કર્ાંિત સજીર્. મારું ચીડયા૫ણું દૂર થયું અને િવષાદ કે
િનરાશાને કોઈ થાન જ ર ું નહીં. જીવનનુ ં પર્ત્યેક અંગ નવશિક્તથી પ ૂણર્ થયું અને
હુ ં નકામો થઈ ગયો

ં એવી મારા િમતર્ની શંકાઓ ૫ણ ફીક્કી ૫ડી ગઈ. ખાટલા ૫ર

૫ડયા ૫ડયા મરવા કરતાં કાયમ
ર્ ાં પર્વ ૃ

થઈને મરવું મને વધુ યોગ્ય લાગ્યુ.ં

ં
જગલમાં
યાતર્ા કરતી વખતે મને અનેક મનોરમ દર્ યોનુ ં સૌદયર્ જોવા મ યુ.ં જાણે
પ ૃથ્વી ૫ર વગર્ ઉતરી આ યું હોય એવું લાગત ું હત.ું ૫હેલા િદવસે ર૦ માઈલની
યાતર્ા પ ૂરી કરીને હુ ં એક પોલીસ ચોકીએ રોકાયો. સાત િદવસ સુધી સતત યાતર્ા કયાર્
૫છી મન
મને લાગ્યુ
લાગ્ય ં કે મારામા
મારામાં નવજીવનનો સચાર
સંચાર થઈ ર ો હતો.
હતો ૫હાડો તથા
નદીઓનો માગર્ મારા માટે દુ કર હતો છતાં ૫ણ આ યાતર્ા પ ૂરી થઈ.
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આ યાતર્ાનો મારો વા થ્ય ૫ર અને જીવન ૫ર અ ત પર્ભાવ ૫ડયો. મનને સતત
લાગ્યા કરત ું કે મારામાં કર્મશઃ શિક્તનો સંચાર થઈ ર ો હતો. યાતર્ાની મુ કેલીઓનો
સામનો કરીને માતર્ શારીિરક જ નિહ ૫ણ આિત્મક બળમાં ૫ણ વ ૃિ

થતી હતી.

અિનવાયર્ મુ કેલીઓને લીધે મારું યિક્તત્વ નવા વ પ ઘડાત ું હત ું અને મને મારી
શિક્તઓનો ૫િરચય થવા લાગ્યો. લુખ્
્ ખા અને સ ૂકા આહારને લીધે મારા શરીરને
હાિન થવાને બદલે લાભ જ થવા લાગ્યો. અને મારી સહનશિક્ત ૫ણ ધીમે ધીમે
વધતી ગઈ. આરામની સુિવધા ન હોવા છતાં ૫ણ સંપ ૂણર્ યાતર્ા દરિમયાન શરદી,
મેલેિરયા કે કબિજયાતના ભોગ બનવું ૫ડ ું નિહ. ૫રસેવો બરાબર થવાથી શરીર
િવકારમુકત થઈને િબલકુલ વ થ થઈ ગયુ.ં

મેંેં જીવન પર્ત્યેે અિભ
િ િચ
િ ઉત્પ
ઉ

ં કય હતો,
કરવાનોો યોગ્ય
ો
માગર્ ૫સદ
ો એનો
એ ો મનેે

આનંદ હતો. હુ ં જ્યારે ઘેર ૫હ ચ્યો ત્યારે મારી ૫ત્ની મહા મુ કેલીથી મને ઓળખી
શકી. મારી દાઢી વધી ગઈ હતી અને આંખોમાં અનેરી ચમક હતી,
ઘણા િદવસોથી જોઈ ન હતી હવે મારી ચાલ યુવકો

મારી ૫ત્નીએ

વી િ થર થઈ ગઈ હતી.

વભાવમાં મીઠાશ આવી હતી અને ભ ૂખ તો એટલી વધી ગઈ હતી કે

ની કોઈ હદ

ન હતી.
આ યાતર્ાનુ ં વ ૃ ાંત વાંચીને કોને ફરવાની અને નવાં નવાં થાનો જોઈને વા થ્યપર્દ
જીવન બક્ષનાર યાતર્ાઓ કરવાની પર્રણા
પર્ેરણા નિહ મળ
મળે ?
જો તમે એક જ થાન ૫ર એક જ કામ કરતાં કરતાં કંટાળી ગયા હો, કામમાં મન
લાગત ું હોય નહીં, ઊંઘ આવતી હોય, વાિદ ટ ભોજન ૫ણ રુિચકર લાગત ું હોય નહીં
તો નાનકડી યાતર્ા કરી નાખો. એ તમારા સમગર્ શરીર-મન ૫ર જાદુઈ અસર કરશે.
પેટમાં એકિતર્ત થયેલા મળ નીકળી જશે. લ ૂખ્ખો રોટલો અને ઠંડું પાણી ૫ણ
અમ ૃતમય લાગશે. ૫િરિ થિત તથા

થાનાંતરનો મનોવૈ ાિનક પર્ભાવ માનવીના

દય તથા મગજને તાજગી અને

િત બક્ષે છે . આ જ કારણે પર્ાચીન ઋિષઓએ

સંન્યાસ આ મની

યવ થા રાખી હતી

માં પર્કૃિતનુુ ં સાહચયર્ તથા યાતર્ાઓ

મહત્વપ ૂણર્ થાન ધરાવતાં હતાં.
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ઉચ્ચકોિટનાં કલાત્મક મનોરં જન
કલાત્મક અિભરિચ
અિભરુિચ ધરાવતા લોકોના માનિસક આનદ
આનંદ માટ
માટે કા ય,
ય સાિહત્ય,
સાિહત્ય સગીત,
સંગીત
િચતર્કલા, બાગકામ વગેરે વ થ અને સાિત્વક મનોરં જન પર્વ ૃિતતઓ છે . સાિહત્યની
અંતગર્ત સંવેદનશીલ યિક્તને અનેક પર્કારનો ભાવાત્મકક આનંદ પર્ાપ્ત થઈ શકે છે .
૧. કા ય :
સવર્ પર્થમ કિવતાને લઈએ. કિવતા જગતના ભાવાત્મક થળોનો રસા વાદ કરાવીને
મનુ યના, મન, પર્ાણ, આત્માને ત ૃપ્ત કરે છે . કા યમાં ક પના, ભાવના તથા સંગીતનુ ં
ૂ કી મારવાથી મનુ ય પ ૃથ્વી ૫ર
અપ ૂવર્ સંિમ ણ હોય છે . કા ય પી સરોવરમાં ડબ
રહીને ૫ણ બર્ ાનદનો
ાનંદનો આનદ
આનંદ પર્ાપ્ત કરી શકે છે .
ં
કરે લી કેટલીક પુિ તકાઓ હોવી
તમારી પાસે ૫સંદ કરે લી કેટલીક કા યની સુદર
જોઈએ,

પર્કૃિતના સાિનઘ્યમાં બેસીને તમે તન્મયતાપ ૂવર્ક માણી શકો. તમે વાંચો

તો એવી રીતે વાંચો કે પોતાનાં દુ ઃખો,, ક ટો અને િચંતાઓને ભ ૂૂલીને પોતાના મ ૂૂળ
કાયર્ માટે પર્ેરણા પર્ાપ્ત કરી શકો.
શ આતમાં આ૫ણે કા યમાં રસ કેળવવો જોઈએ. ૫છી એ રસવ ૃિ નો કર્મશઃિવકાસ
કરવો જોઈએ. આ કિવતાઓનુ ં રસપાન કરતી વખતે તમે આનંદ પર્ાપ્ત કરી ર ા છો
એવી ધારણાની પુિ ટ કરતા જાઓ.

વા તમારા સંકેતો હશે એવો જ આનંદ પર્ાપ્ત

થશે.
ં
કિવતાના શબ્દ ચાત ુયર્ તથા ભાવગાંભીયર્ ૫ર તમે
સુદર

ટલો િવચાર કરશો એટલો

ૂ રહવાથી
જ ભાવાત્મક આનદ
આનંદ પર્ાપ્ત કરી શકશો.
શકશો મહાન કિવઓની વાણીમા
વાણીમાં ગળાડ
ગળાડબ
બ
રહેવાથી
મનને અનન્ય શાંિત પર્ાપ્ત થાય છે .
કા ય મનુ યની મુ કેલી,

યાિધ, િચંતાને સંપ ૂણર્ રીતે ભુલાવી દે ત ું હોવાથી એ

બર્ ાનંદનુ ં સહોદર ગણાય છે . મનુ ય જ્યારે ચારે બાજુ સંઘષન
ર્ ો અનુભવ કરે છે
ત્યારે કા યની રસ-માધુરી જ એનાં મન પર્ાણને હળવા કરે છે .
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કા ય

ારા જ મનુ ય જાિતની સહાનુભ ૂિતમાં અિભવ ૃિ

થાય છે . માનવ

દયનો

િવકાસ થાય છે . અને ભાવનાઓનો ૫િર કાર થાય છે . એનાથી મનુ ય સમગર્ સંસાર
તથા સવક
ર્ ાળની સમ યામાં એકતા જુએ છે . કા યામાં માનવજાિતનો અનુભવ
ભાવનાઓ, અનુભ ૂિતઓનુ ં

દયમંથન ઘનીભ ૂત થઈને િચર થાયી થઈ જાય છે .

આ૫ણે અન્યની િન ફળતા, હષ,ર્ િવષાદ, પર્ેમ, કરુણા અને સહાનુભ ૂિત સાથે તાદાત્મ્ય
સાધી શકીએ છીએ અને તે મનોરં જન

ારા આ૫ણા ભાવો અને મનોવેગોની શુિ ,

પુિ ટ અને ૫િરમા ન ૫ણ થાય છે .
કા યનુ ં ઉચ્ચ

વરમાં તન્મયતાપ ૂવર્ક ઉચ્ચારણ કરવાથી આ૫ણી ભાવનાશિક્તનો

સુલભ યાયામ થઈ જાય છે . કર્મશઃ એ જ કા યમય વાતાવરણમાં રહેવાથી આ૫ણે
માનવ

દયનીી ગ ૂઢ ગ ં ૂચોને
ો ે સમજવાનુ ં તથા ભાવોનો
ો ો અનુભવ કરવાનુ ં શ

પર્ાપ્ત

કરી લઈએ છીએ. કા યનુ ં મનોરં જન સાં કૃિતક હોવા ઉ૫રાંત દરે ક પર્કારે ૫િવતર્
છે .

જીવનને સફળ, સરસ અને આનંદમય બનાવવામાં સહાયક નીવડે છે . િચંતા

ૂ ેલી યિક્તને ૫ણ કા ય ૫ઠન પર્સ તા પર્દાન કરી આનંદમય
અને િનરાશામાં ડબ
બનાવે

છે .

એનાથી

માનવજાિતના
િ
િ
િવધ્વં
સ,

િિનરુત્સાહ,

ભીરુતા,

ક્ષોભ

વા

મનોિવકારોનો નાશ થાય છે . મન પર્સ તાથી ૫િરપ ૂણર્ બની જાય છે . કા યામાં
રડતાને હસાવવાની િનરાશામાં આશા પ ૂરવાની શિક્ત છે . પર્સ તા માટે આનંદ અને
રસપાન માટે કિવતાઓ વાંચ્યા કરો અને સવારે ઉચ્ચ વરોમાં એને ગાઓ.
૨. નવલકથા, વાતાર્ઓ અને નાટકો :

સાિહત્યનાં નવલકથા, વાતાર્ઓ અને નાટકો

વાં માઘ્યમો કથાનકની કુત ૂહલતા, ૫િરિ થિત ૫િરવતર્ન, પાતર્ોના હષર્, િવષાદ,
આશા, િનરાશા, ઉત્સાહ, શોક, રિતપર્ેમ, િવ મય

વા ભાવો આ૫ણા આનંદની વ ૃિ

ૃિતક સાધનો છ.
કરનારા કલાત્મક
કલા મક અન
અને સા
સાં ક
કિતક
છે માતર્ મનોરજન
મનોરં જન માટ
માટે લખાયલી
લખાયેલી
વાતાર્ઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે . ૫તર્ ૫િતર્કાઓમાં કુત ૂહલપર્દ, જાસ ૂસી રહ ય
રોમાંચવાળી વાતાર્ઓની બોલબાલા છે . હજારોની સંખ્યામાં જાસ ૂસી નવલકથાઓ
છપાય છે અને હાથો હાથ વેચાય છે . પા ાત્ય દે શોમાં તો ભોજનની

મ માનિસક

ં
ે છેે .
ભોજન
ો
તરીકે
ી ે લોકો
ો ો નવલકથાઓ
ઓ અનેે વાતાર્ઓ વાચવાનો
ો શોખ
ો ધરાવે
ધ
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ીઓ, નવયુવકો અને વ ૃ ો વગેરે માટે જુદા જુદા મનોરં જક િવષયો ૫ર

બાળકો,

વતંતર્ માિસકો બહાર ૫ડતાં હોય છે . રુિચનાં કાય

વાં કે બાળઉછે ર, લાકડા કામ,

બાગકામ, કૂતરાં િબલાડી પાળવા, કોસવડર્ કોયડા ઉકેલા, સેકસ, ઘોડાદોડ, શતરં જ
વગેરે ૫ર ૫ણ વતંતર્ ૫તર્ ૫િતર્કાઓ છપાતાં હોય છે .
પોતાના

રસદના સમયે વાતાર્ઓ વાંચો કે કોઈ નવલકથામાં મ ત રહો, નાટકનો

ઉચ્ચ વરમા
વરમાં અિભનય કરો ૫ણ એ બધુ
બધ ં વ થ સુ
સરિચપણ
રુિચપ ૂણર્

ાનવધક,
ાનવધક
૫િવતર્ અન
અને
ર્ ૫િવતર્,

ં ી હલકી નવલકથાઓનો
મ દાર હોવું જોઈએ. આજકાલ અ લીલ ગંદી કે પર્ણય સંબધ
બહુ પર્ચાર થાય છે . એનાથી હંમેશા દૂર રહેવ ું જોઈએ. જો તમે અ લીલ તરફ ગયા
તો સમજી લો તમે ૫તનની ખાઈ ખોદી નાખી નવલકથાઓ ૫સંદ કરતી વખતે
ં
ં
ે ું જોઈએ.
ે ચદ,
સાવધાન
ધ
રહેવ
ોઈએ પર્ેમ
જયશકર
પર્સાદ, યશપાલ, ભગવતીપર્સાદ,
ી
બાજપેયી

નેન્દર્, અ ેય ગુલેરી, ભગવતીચરણ વમાર્, અ ક, સુદશર્ન, રામકૃ ણ દાસ

વગેરેન ુ ં સાિહત્ય વાંચવા યોગ્ય હોય છે .
૩. સગીત
સંગીત :
સંગીત કા યનુ ં સહોદર છે . જ્યારે તમે ઓફીસેથી થાક્યા પાક્યા ઘેર આવો,
ચો૫ડીઓ, ફાઈલોની ઝંઝટથી મન થાકી ગયું હોય તો તમે કોઈ વાજુ,ં હામ િનયમ,
વાંસળી, સારં ગી, તાનપ ૂરા વગેરે લઈને બેસી જાઓ, વાઘની વરલહેરી ૫ર પોતાની
તાનનો આલા૫ કરો. અવાજને ઊંચો ઉઠાવો, મનમાંથી દરે ક પર્કારનો બોજો, યથર્
િચંતાઓ, ઓફીસનો ડર, મ વારીની ફિરયાદોને દૂર કરી દો. ક્ષણભર ભૌિતકવાદ
અને સાંસાિરકતાને ભ ૂલી જાઓ. સંગીતના મધુર ધ્વિનથી તમને આરામ મળશે.
તમારી થાકેલી માંસપેશીઓ, નીરસતા, િશિથલતા, અરુિચ દૂર થઈ જશે. મનનો
ં અણુ આનંદાિતરે કથી ૫િરપ ૂણર્ થઈ ઊઠશે.
અણુએ
સંગીતના આ ાદદાયક પર્ભાવથી મનમધુર ન ૃત્ય કરવા લાગશે. મનના િવકાર, ક્લેશ
અને િચંતાને દૂર કરવામાં સંગીત પાછી પાની કરત ું નથી. અનેક થાકેલી યિક્તઓ
ૂલી જાય છ.
સંગીતની વર લહેરીમા
સગીતની
ીમાં પોતાના
પોતાનાં દુ ઃખ-દદ
ખ દદર્ ભ
ભલી
છે
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ભક્ત િશરોમિણ ત ુલસીદાસ, સ ૂરદાસ, મીરાં, નાનક, કબીર વગેરેએ ભિક્ત રસથી
છલકાતા માિમર્ક ભજનો

ારા અસંખ્ય અશાંત

દયોને શીતળતા પર્દાન કરી છે .

એમના સુખદ-સુમધુર શબ્દોમાં જાણે કે પર્ેમસાગર િહલોળા લઈ ર ો છે .
તમને ગાતાં કે વગાડતાં આવડત ું નથી એવો સંકોચ કરવાની જ ર નથી, સંસારમાં
સવર્ પર્કારની માનિસક કે શારીિરક ઉ િત અભ્યાસ ૫ર િનભર
ર્ છે . કા યમાં

મ બને

એમ વધુ
વધ રસ લઈ ઉચ્ચ વરમા
વરમાં એનુ
એન ં ગાન કરવાનો પર્યત્ન
પર્ય ન કરો.
કરો કર્મશઃ ભાવાત્મક
ભાવા મક
થળો ૫ર આવીને આ૫ ભાવિવભોર બની જશો. મનમાંથી

વરોના

પે આનંદ

પર્ િરત થશે. તમે મ ત બનીને ગાવા લાગશો. આ જ પર્કારના કર્મશઃ અભ્યાસથી
બર્ા

યંતર્ો ૫ર ૫ણ રસસંચાર કરી શકાય છે .

૪. િચતર્કલા શીખો
િચતર્કલા મંગલમય છે અને માનવને ઉચ્ચ સાં કૃિતક આનંદ પર્દાન કરનારી કળા છે .
િચતર્કાર સવતર્
ર્ સ દયર્ દશન
ર્ કરે છે . એ ગંદી વ ત ુઓની ગંદકીથી િવચિલત થયા
િ
િવના
સ દયર્નો શોધ
ો કરેે છેે . એ સ દયર્નો િપપાસુ
િ
છેે , સ દયર્નો કિવ
િ છેે . એની
એ ી કલા
જીિવત સ દયર્ની આરાધના છે . િચતર્કાર ગરીબીમાં ૫ણ પર્કૃિતના િવિવધ મનોરમ
૫દાથ , મોહક દૃ યો, ખળ ખળ વહેતાં સિરતાનાં જળ રં ગબેરંગી પુ પો, વ ૃક્ષો,
ં જાળવી રાખે છે . ૫િરણામે
૫ક્ષીઓ તથા રમણીય થાનો સાથેનો ભાવાત્મક સંબધ
એને િનધન
ર્ તાની કડવાશ હાિન ૫હ ચાડી શકતી નથી.
ૂ
િચતર્કલાના અંતગર્ત તમે કાટર્ ન
બનાવીને પોતાના અને અન્યના જીવનમાં
ૂ માં સાિહત્ય, રાજનીિત દે શ િવદે શની અનેક
હા યરસની લહાણ કરી શકો છો. કાટર્ ન
ઘટનાઓ સિક્ષપ્ત
સંિક્ષપ્ત થઈ જાય છ.
છે
યિક્ત જીવનમાં સરસતાનુ ં રસપાન કરવા ઇચ્છતો હોય એણે થોડો થોડો સમય
કાઢીને આ ૫રમ પુિનત કલાની સાધના કરવી જોઈએ તમારી આજુબાજુ તમને એવા
ઉ મ દૃ યો, હસતાં સરોવરો, િક લોલતી નદીઓ, મદમ ત પુ પો પર્ાપ્ત થશે.

મનાં

િચતર્ો બનાવીને તમે સાં કૃિતક સુખ અને ઉ લાસનો અનુભવ કરી શકશો.
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૫. િશ પકલા - િશ પની અંતગર્ત ઘણી રીતે આનંદ પર્ાિપ્ત શક્ય છે . નાની નાની
મ ૂિતર્ઓ બનાવવી, પ ૂતળા બનાવવા, કા૫ડની ઢીંગલીઓ અને ભાત ભાતનાં રમકડા
બનાવવા, ભરતકામ કરવુ,ં ક૫ડાં સીવવા, જૂનાં ક૫ડાંનો કલાત્મક ઉ૫યોગ કરવો
વગેરે મનોરં જનનાં સાધનો બની શકે છે . ઈગ્લેન્ડના પર્ધાનમંતર્ી ચચીર્લ, ઈંટની
બનાવટમાં તથા િચતર્કલામાં િવશેષ રસ લેતા હતા. તમે કહેશો ઈંટ બનાવવામાં કયો
આનંદ સમાયેલો છે ? ૫ણ જાણનાર જ જાણે છે કે સારી ઈંટમાં કેટલી અને કેવી
કલાત્મકતા ૫ડેલી છે .
૬. બાગકામ

: પા ાત્ય દે શોમાં બાગકામને મનોરં જનનુ ં મહત્વનુ ં સાધન ગણવામાં

આવે છે . પર્ત્યેક ઘરની સાથે નાનકડો બગીચો હોય છે ,

માં રસદના સમયે કુટુંબના

સભ્યોો એની
એ ી દેે ખરેે ખ રાખેે છેે , પાણીી પાય છેે . ફળ- લ ઉત્પ
ઉ

કરેે છેે . બાળકોો પોતાના
ો

ખોળામાં ફળ લ લઈને મ ત બનીને ફયાર્ કરતાં હોય છે , ત્યારે કોઈ મોટી સં૫િ
મળી ગયાનો આનંદ પર્ાપ્ત કરે છે . બાગકામ માટે અનેક સામિયકો બહાર ૫ડે છે .
મનોરં જન માટે રં ગબેરંગી પુ તકો

ારા બાગકામનુ ં િશક્ષણ આ૫વામાં આવે છે .

લથી કંઈ પેટ ભરાય છે ? ૫રં ત ુ પા ાત્ય દે શોમાં પુ પો ભેટ કરવા એ આદર અને
પર્ેમનુ ં પર્તીક ગણાય છે . ભારતમાં ૫ણ બાગકામને મનોરં જનનુ ં સાધન બનાવવાની
અિત આવ યકતા છે કારણ કે તે કૃિષ પર્ધાન દે શ છે . જો આ૫ણે આ૫ણા ઘરોની
આજુબાજુ ૫ડેલી ભ ૂિમમાં પોત પોતાના ઉધાનોનુ ં િનમાર્ણ કરીએ તો ખા

સમ યા

હલ થઈ શકે છે .
૭. નાનાં નાનાં પર્ાણીઓ પાળવાં
મનોરં જન માટે નાનાં નાનાં પર્ાણીઓને પાળવાની ૫ણ પર્થા છે . શોખ માટે કૂતરાં,
િબલાડી, પો૫ટ, માછલીઓ, મેના, કબ ૂતર, બુલબુલ, મરઘાં, મોર વગેરે ઘણી
જગ્યાએ ૫ળાતાં જોવા મળે છે . કૂતરાને સૌથી વધુ નેહ પર્ાપ્ત થયો છે . શોખ માટે
પાળે લા કૂતરાની િકંમત ૫ણ વધારે હોય છે . એ જ રીતે કાળી, લાલ કે સફેદ
િબલાડીઓ પાળવાનુુ ં પર્ચલન ૫ણ છે . કૂતરાને પાળવાથી

વામી ભિક્ત અને

સાવધાનીનુ ં કાયર્ થાય, ૫ણ િબ લી પાળવામાં માતર્ શોખ જ કામ કરે છે .
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નાના બાળકોમાં આ શોખથી વાત્સ ય તથા આત્મીયતાની ભાવનાની વ ૃિ

થાય છે .

પક્ષી જગત સાથે સાિનઘ્ય પર્ાપ્ત કરીને માનવીને આત્મીયતા પર્ાપ્ત થાય છે . એનો
કલરવ સાંભળીને શોખીન યિક્તને

આનંદ પર્ાપ્ત થાય છે . એનુ ં વણર્ન તો

ણે

ંૂ
પો૫ટ મેના પા યાં હોય એ જ કરી શકે. જ્યારે નાનકડો કૂતરો પછડી
૫ટ૫ટાવતો
તમારી પાછળ ચાલે તો તમારા મનમાં ગવન
ર્ ી ભાવના ઉત્પ

ગાય, ભેંસ, ઘેટું કે હરણ

થાય છે . કેટલાક

વા પર્ાણીઓ પાળતા હોય છે અને એમની સેવા ારા સુખ

પર્ાપ્ત કરતા હોય છે . પોતાની રુિચ અનુસાર તમે
હો એને પાળો અને પોતાના

૫શુ ૫ક્ષી ૫ર પર્ેમભાવ રાખતા

દયો. પર્ેમ ઠાલવો. પર્ેમભાવ દશાર્વવાથી આત્મીયતાનો

િવ તાર થાય છે અને મનુ ય સવર્તર્ પર્ાણી માતર્માં પોતાના િહતનુ ં વાતાવરણ જ
જુ એ છે .
૮. િનમાર્ણનો આનંદ :

વ ત ુનુ ં િનમાર્ણ મનુ ય પોતે જ કરે છે . એના પર્ત્યે એના

દયમાં સહજ મોહ, એક પર્કારની સહાનુભ ૂિત અને રચનાત્મક આનંદ પર્ાપ્ત થાય છે .
ીઓ હ તકામમાં ઘણીરુિચ લેતી હોય છે . પા ાત્ય દે શોમાં લાકડાકામ, િચતર્કામ,
ં ૂ વો, િસગરે
બાગકામ વગેરેમાં લોકો બેહદ આનંદ માણતા હોય છે . ખાટલો ગથ
િ
ટના
ડબ્બાને કાપીને હેંડબેગ બનાવવી, િસક્કાની આગબોટ, પંખા વગેરે બનાવવા,
કાગળને કૂટીને ટો૫લીઓ બનાવવી, કોતરકામ

વાં કાય રચનાત્મક આનંદ પર્દાન

કરે છે .
ભોજન બનાવવા

વી રચનાત્મક પર્વ ૃિ

૫ણ આનંદનુ ં સાધન બી જાય છે . કોઈ

ખાસ શાકને મસાલા વાટીને વયં બનાવવાનો તો આનંદ જ અનેરો હોય છે . કોબી,
બટાકા અને વટાણામાંથી જુદી જુદી વાનગીઓ, વડાં, ટામેટાની આનંદની અનુભ ૂિત
થાય છ.
છે બટાટામાથી
બટાટામાંથી અનક
અનેક પર્કારની
ભાતભાતનાં સલાડ બનાવો,

વાિદ ટ વાનગીઓ બનાવી શકાય છ.
છે

દીના ટામેટાની ચટાકેદાર ચટણી બનાવો, મીઠાઈ

બનાવો અને એમાં સમય ૫સાર કરી મગજ તથા શરીરની ઉ ેજનાને ઘટાડો,
ઉ૫રાંત યાયામ પર્ાપ્ત કરો, આમાં બૌિ ક

િમકને

મ ૫ડે છે . એનાથી એનાં

ે ાઈથી
ે પર્ાપ્ત કરીી િવ
ઈ ી િનદર્ાને
અં ો પુ ટ થાય છેે અનેે યિક્ત
અંગો
િ
સહેલ
િ
િ ામ અનેે શાિત
િં
મેળ યા કરે છે .
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તમે

વ ત ુ ઈચ્છતા હો,

તમને રુિચકર પર્તીત થાય એ તમારી જાતે જ બનાવો.

પુ તકોનુ ં બાઈન્ડીંગ કરો. લાકડાના ટેબલ ખુરશી બનાવો, અન્ય રાચરચીલું બનાવો,
શાક, ફળ,

ં ૂ ણકામ કરો. ક૫ડાં સીવતાં શીખો, ભોજન
લ ઉગાડો, ભરતકામ, ગથ

બનાવો. ઘરનાં બારી બારણાંને પોલીશ કરો, લોઢાનુ ં કામ કરો.
મારે અત્યંત આનંદ સાથે લખવું ૫ડે છે કે મારા એક ગુ

યુિનવિસર્ટીમાં પર્ોફેસર

ૂબ જ રસ લતા
હતા ચામડાના કાય
હતા,
કાયમા
મ
ખબ
લેતા હતા.
હતા નવરાશના સમય
સમયે તઓ
તેઓ બ
બટૂટ ચ૫લ
ચં૫લ
ર્ ાં ખ
સાંધવાનુ ં કામ કરતા અને ઘોડાના સાજ, સ ૂટકેસ, પેટીઓ, ૫સર્, હેન્ડબેગ વગેરે ૫ણ
કુશળતાપ ૂવર્ક બનાવતા. એમના મત પર્માણે આ રચનાત્મક કાયર્થી એમની માનિસક
ઉ ેજના દૂર થઈ જતી હતી. જ્યારે અન્ય લોકો ટેિનસ રમીને મનોરં જન કરતા હતા,
ં મેળ
ે વતા હતા.ં
ત્યારેે આ મહાશય ચામડાના કાયમ
ર્ ા ં આનદ
તમે પોતે જ અનુભવ કરશો કે તમારા પોતાના બાગમાં ઉગેલાં ફળો બજારમાં
વેચાતાં મળતાં ફળો કરતાં વધુ મીઠાશ ધરાવતાં હોય છે . અન્યને ખવડાવીને એમની
પર્શંસા પર્ા
પર્શસા
પર્ાપ્ત
ત કરવામા
કરવામાં

યિક્તને હા
યિક્તન
હાિદક
સંતોષ થાય છ.
છે . એક ઉદાહરણ લો. પર્ો.
ર્િદક સતોષ

વારણાિસ રામમ ૂિતર્ રે ણ ુ એક વાર

ી પુરુષો મદાસ ટંડનને ત્યાં ગયા હતા. પોતાના

સં મરણમાં તેઓ લખે છે .
“બાબુજી અત્યંત રમ ૂજી પર્કૃિતના છે . એમની િઝંદાિદલી જોઈને હુ ં આભો જ બની
ગયો. એમણે પોતાના બગીચામાં કેળાં અને કાકડીના છોડા વા યા હતા અને તેઓ
અમને ખવડાવવામાં અિતશય ખ ૂશ થતા. પોતાના બગીચાની પાતળી અને મુલાયમ
કાકડીઓની ચીર અમારા તરફ આ૫તાં તેઓ કહેતા, “લો ભાઈ, લૈલાની આંગળીઓ.
આ લખનવી કાકડીઓ છે , ખાસ મારા બગીચાની” એમને પોતાના બગીચાનાં ફળો
પર્ત્યે ઉત્કટ મોહ હતો. આ વાત અમને સવારના ના તાના સમયે પીરસવામાં આવેલી
વાનગીઓના વખાણમાંથી જાણવા મળી.
જ્યારે

ીમતી મહાદે વી વમાર્ને તેમણે ક ,ું “જુઓ મહાદે વી, આ કેળાં કેટલાં મીઠાં છે

? ત
તે મારા બગીચાના
બગીચાનાં છ.”
છે ” એમણ
એમણે એમના બાગના
બાગનાં ફળો મહાદવી
મહાદે વી વમા
વમાન
ર્ને ૫ણ
ચખાડયા હતાં.
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ક૫ડાં ધોવામાં ૫ણ આનંદનો અનુભવ કરી શકાય છે તથા પોતાના હાથે ધોયેલાં
વ ોને ૫હેરીને યિક્ત િવશેષ ગવર્નો, અનુભવ કરે છે . ઇ ી કયાર્ ૫છી તો એ કપડાં
ધોબીનાં ધોયાં હોય એવા થઈ જાય છે . ગરમ ક૫ડાની ધોલાઈ અઘરી છે ૫ણ એમાં
ધાયાર્ કરતા વધુ આનંદ આવે છે .
પોતાના હાથે બનાવેલી વ ત ુમાં પોતા૫ણાની ભાવના અિધક હોય છે . બીજાને
બતાવીને માનવી વધુ
બતાવીન
વધ ગવ
ગવનો
ન
અનભવ
ભવ કર
કરે છ.
છે એ જ રીત
રીતે ખોખા,
ખોખાં કવર,
કવર નાની નાની
ર્ ો અનુ
ડાયરીઓ બનાવવામાં ૫ણ અત્યંત આનંદનો અનુભવ થાય છે . કાગળ, કાતર, તથા
ં રની મદદથી અનેક કલાત્મક વ ત ુઓનુ ં િનમાર્ણ થઈ શકે છે .
ગુદ
ં ૂ વી એ આગવા
િચતર્ોને ફર્ેમ લગાડવી, વાંસની વ ત ુુઓ તૈયાર કરવી, દોરી ગથ
મનોરં જનનાં સાધનો છે . એક મિહના ૫હેલાં એક એવા અમેિરકન નાગિરકનુ ં િચતર્
છપાયું હત ું

નો શોખ સુતળીના નાના નાના ટુકડા એકિતર્ત કરવાનો હતો. જ્યાંથી

૫ણ એને ટુકડા મળતા, એના એ નાના નાના દડા બનાવી દે તો ૫છી એને િપ લામાં
ૂટણ સુ
વીટાંળી દતો.
વીટાળી
દે તો. એનુ
એન ં આ િપ લુ
લં એના ઘ ંટણ
સધીન
ધીનુ ં થઈ ગયુ
ગય ં હત ુ.ં. બીજાન
બીજાને આ
બતાવવામાં એ ગવર્નો અનુભવ કરતો.
મનુ ય જ્યારે પોતે કોઈ વ ત ુનુ ં િનમાર્ણ કરે છે . ત્યારે એને આનંદનુ ં રહ ય સમજાય
છે . એ વ ત ુ એના અ નુ ં એક અંગ બની જાય છે . એથી ગવર્નો અનુભવ થવા લાગે
છે . આ૫ણે પોતાના પર્ત્યેક કાયર્ ૫ર પર્શંસા તથા પર્ોત્સાહનની કામના કરીએ છીએ.

આ બધાં કારણોસર િનમાર્ણની મનોવ ૃિ નો િવકાસ કરવાની અિત આવ યકતા છે .
૯. ડાયરી લખવી : પોતાના દૈ િનક જીવન અંગે ડાયરી લખવી પોતાના
ભાવનાઓને તારીખવાર લખવા જવુ
ભાવનાઓન
જવ ં એ મન બહલાવવાનુ
બહેલાવવાન ં

દયની ગુપ્ત

ાનમય સાધન છ.
છે

મનુ ય ઇચ્છતો હોય છે કે એના સુખદુઃખની અનુભ ૂિતઓ, કડવા મીઠા અનુભવો કોઈ
સાંભળે , સાંત્વના આપે અને પોતાનાં દુઃખમાં ભાગીદાર થાય, આ સંવેદના માટે એ
પોતાની આ૫વીતી બીજાને સંભળાવતાં થાકતો નથી. એ જ અનુભ ૂિતઓ એ ડાયરીના
૫માં ઠાલવીન
૫મા
ઠાલવીને પોતાનુ
પોતાન ં મન હળવુ
હળવ ં કરે છ.
છે

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
આમ ડાયરીએ ગુપ્ત િમતર્ની ગરજ સારે છે . આ એવો િમતર્ છે કે તમે

કહો એ

સાંભ યા કરે ક્યારે ય કંટાળે નહીં, માટે જ મોટા ભાગના િવ ાનો ડાયરી લખવાની ટેવ
રાખતા હોય છે . એમાં તેઓ માતર્

યિક્તગત સમ યાઓ જ નહીં ૫ણ દે શકાળની

૫િરિ થિત અને સમાજ ૫ર ૫ણ ટીકા િટપ્પણી કરે છે . એના

ારા

તે કાળના

સામાિજક જીવનનુ ં તાદ ય િચતર્ મળી રહે છે . જો તમે ઇચ્છો તો આ કલાત્મક
મનોરં જનના સાધનનો પર્ારં ભ કરી શકો છો.
ફોટોગર્ાફી :
જો કે મનોરં જનનુ ં આ સાધન જરા મ ુ છે ૫ણ

ઓ કૅમેરા અને એ માટેની અન્ય

ુ ાવવાનુુ ં
સામગર્ી ખરીદી શકે એમ હોય એમણે આ ફોટોગર્ાફી શ કરવામાં કશુું જ ગુમ
નથી. ફોટાઓ

ારા તમે પોતાના કુટુંબના આબાલવ ૃ ોના, િવશેષ ઉત્સવો તહેવારોના

ફોટા પાડી પુરાણી મ ૃિતઓને જાળવી શકો છો. જૂનાં િચતર્ોના આલબમ બનાવીને
ઘરની જીવતી જાગતી વાતાર્ રચી શકાય છે . પર્કૃિતના દૃ યો, ઇિતહાસ પર્િસ
ઈમારતોનાં િચતર્ો તમ
ઈમારતોના
તમે પોતાના શોખ માટ
માટે તયાર
તૈયાર કરી શકો છો. જો આ૫ણ
આ૫ણે પોત
પોતે જ
ફોટા પાડીને પોતે જ ડેવલ૫ કરીએ તો વધુ આનંદ આવે. એનાથી શરીરની તંગિદલી
ં
ઓછી થાય છે અને પર્કૃિત તથા માનવ જાિતનાં સુદર
દૃિ ટપાત કરવાનો અવસર પર્ાપ્ત થાય છે

દય પશીર્ પાસાંઓ તરફ

મનુ યની રચનાત્મક પર્વ ૃિ માં સહાયક

નીવડે છ.
નીવડ
છે પોતાના હાથ
હાથે બનાવલી
બનાવેલી વ ત ુ પર્ત્ય
પર્ત્યે આ૫ણન
આ૫ણને મોહ હોવાથી એ સાધારણ
હોય તો ૫ણ િવિશ ટ લાગે છે કારણ કે એમાં રચનાત્મક આનંદ ભળે લો છે . ૫હેલાં
એમાં કોઈની મદદ લેવી જોઈએ અને અભ્યાસ થઈ જાય ૫છી એ શોખને િવકસાવવો
જોઈએ. આ જ શોખ આગળ જતાં યવસાય ૫ ૫ણ ધારણ કરી શકે છે .
૧૦.

કરો મનોરં જન સમજીને કરો. : ભક્ત રઈદાસ કમર્માગર્ના પ ૂજારી હતા. એક

િનમ્ન કોિટના યવસાય વીકારીને એમણે હા ય – િવનોદના જીવનનો જીવંત આદશર્
રજૂ કય છે . તેઓ બ ૂટ-ચં૫લ બનાવતાં બનાવતાં જ ભજનો લલકારે છે

એમના

ુ િક્ત કરી દે છે . એમના માટે મોચીનુુ ં કામ જ આનંદ પર્મોદનુુ ં
દય પી પુુ પને પુલ
સાધન હત.ું
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યિક્ત

યવસાયમાં રસ લે અને વૈચ્છાએ

દયપ ૂવર્ક હસતાં હસતાં એ કરતો

રહે તો સામાન્યમાં સામાન્ય કામ ૫ણ એને આનંદ પ ૂરો પાડી શકે છે .

કાયર્માંથી

અિધકાિધક આનંદ માણવાનો દૃિ ટકોણ અ૫નાવે છે એ અઘરામાં અઘરા અને
િનરસમાં િનરસ કાય માં ૫ણ આનંદ પામી શકે છે . ઘરકામ હોય, ક૫ડાં ધોવાના હોય,
૫થ્થર તોડવાથી લઈને અંકગિણતના જિટલ કોયડા વગેરે સવમ
ર્ ાં એને આનંદ આવે
છે . દાશર્િનક િચંતન, અધ્યાત્મ તકર્ શા , ભાષા િવ ાન

વા જિટલ િવષયોમાં ૫ણ

એ આનંદ પર્ાપ્ત કરી શકે છે .
તમને જીવનમાં કોઈ૫ણ કામ કરવા માટે મ યું હોય તો એને આનંદપ ૂવર્ક અને
િન ઠાપ ૂવર્ક કરો. એને એક પર્કારનુ ં મનોરં જન સમજીને પર્સ

થઈને કરો.

લોકો

ે કાયર્ કરવામા ં કિઠનતા,
રમત રમતમા ં જ કિઠન
િ
કાય કરવા ટેેવાયેેલા છેે એમને
એ
િ
થાક
કે અરુિચ પર્તીત થતાં નથી. ખાણમાં કામ કરનાર મજૂરો, આખો િદવસ લોખંડ
ૂ અને સડક બનાવનાર
ટી૫નાર યિક્ત, આકડા તડકામાં, ખેતરમાં કામ કરનાર ખેડત
મજૂરો ૫ણ પોતાના કાયર્ને પર્સ તાપ ૂવર્ક કરીને એને મનોરં જક બનાવી શકે છે .
કામ કરવાની ૫ િતને મનોરં જક બનાવવી એ એક પર્કારની યવહાિરકતા છે . કોઈ
િવષય અંગે િવચારતી વખતે કે કોઈ ૫ણ કામને કરતી વખતે ઉદાસીનતા કે િચંતાનો
ભાવ મનમાં ન આવવા દો. એને એક મનોરં જન જ સમજો. કામ કરતી વખતે મનને
પર્સ

રાખો અન
અને ચહરો
ચહેરો િ મતભય રાખો.
રાખો મલકાતા રહવુ
રહેવ ં એ એક પર્કારનો સ ણ છ.
છે

એનાથી મગજના સ ૂ મ કોષો જાગર્ત અને પર્ િ લત રહે છે અને પ ૂવર્ સંિચત

ાનને

જ ર ૫ડે ત્યારે યક્ત કરવા માટે તૈયાર રહે છે . કોઈ૫ણ કામને બોજા ૫ ન ગણતાં
મનોરં જન સમજી જવાબદારીની ભાવના સાથે પ ૂણર્ કરો. પોતાની સમગર્ િદનચયાર્ને
માનિસક રમત જ સમજો.
સમજો
૫તાં કે શતરં જ રમવામાં ખ ૂબ જ માનિસક ૫િર મ કરવો ૫ડે છે ૫ણ રમનારા
જરા૫ણ કંટાળતા નથી અને ખાવાપીવાનુ ં ૫ણ ભ ૂલી જાય છે . વકીલ પોતાનો કેસ
તૈયાર કરવામાં

ટલો ૫િર મ કરે એટલો જ ૫િર મ તેઓ કરે છે , છતાં ૫ણ તેઓ

થાકતા નથી. એ જ રીતે તમે ૫ણ તમારા કાયન
ર્ ે રમત સમજો.
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એને મનોરં જનની દૃિ ટએ જુઓ બાળકો માટી અને કાંકરાને જ પોતાની રમત બાવી
લેતાં હોય છે . મજૂરો વધુ ભારત ઊંચકતી વખતે મનોરં જન અને ઉત્સાહભયાર્ પોકારો
કરતા હોય છે . તો ૫છી તમે તમારા કામમાં શા માટે પર્સ તા શોધી ન શકો. ?
જ્યારે આ૫ણે કોઈ૫ણ કાયર્ ભાર સમજીને કરીએ છીએ ત્યારે એમાં આ૫ણી દસગણી
શિક્ત ન ટ થઈ જાય છે , આ૫ણાં કિઠન કાય ને રસપ ૂણર્ બનાવવાની યુિક્ત યાદ
રાખીએ તો એ કાય વધુ
વધ પર્માણમા
પર્માણમાં અન
અને સારા પર્માણમા
પર્માણમાં થઈ શક.
શકે સાધારણ કાય
૫ણ ઉત્સાહપ ૂવર્ક કરવાથી આનંદદાયક બની જાય છે . ઉત્સાહ અને ઉમંગ આ૫ણા
અંતમનમાં િવશેષ પર્કારની ગુપ્ત શિક્તનો, પર્ાદુભાર્વ કરે છે .

અરુિચકર કાય ને મ ૃદુ અને રુિચકર બનાવી દે છે .

અનાકષર્ક અને

મહાન યિક્તઓની આનંદ પર્ાિપ્તની રીતો : આિકર્િમિડઝ નામના પર્િસ
માટે ગિણત

વૈ ાિનક

ટલો આનંદપર્દ બીજો કોઈ િવષય ન હતો. ચકર્વતીર્ના િનમાર્તા ૫ણ

ગિણતને િપર્ય િવષય ગણતા. કહેવાય છે કે ઓ૫રે શન કરાવતા ૫હેલાં તેઓ
ગિણતમાં એટલા
ગિણતમા
એટલાં ત
તન્મય
મય થઈ જતા હતા ક
કે એમન
એમને આજુ બાજુનો કોઈ જ ખ્યાલ
યાલ રહતો
રહેતો
ન હોતો. એમને ઓ૫રે શનનુ ં ક ટ ૫ણ લાગત ું ન હત.ું
વ ૃક્ષ છોડવાઓની દે ખરે ખ રાખવી, જમીન ખોદી, છોડને પાણી પાવું એ ક્યાં મનોરં જક
કાય છે ? ૫રં ત ુ અંગર્ેજી સાિહત્યના સુપર્િસ

નાટયકાર જયો

બનાર્ડર્ શો લખવા

વાંચવામાંથી સમય કાઢીને બાગકામ કરતા એમાં કોઈને િસનેમા જોઈને આનંદ મળે
એટલો જ આનંદ મળતો.
પંિડત જવાહરલાલ નહેરુ રાજનીિતની સમ યાઓથી મુક્ત થતાં જ િદલ બહેલાવવા
ઘોડે સવારી કરતા,
ઘોડ
કરતા એમના મત પર્માણ
પર્માણે ઘોડસવારી
ઘોડેસવારી મનન
મનને તાજગી બક્ષ
બક્ષે છ.
છે એમનુ
એમન ં
શીષાસન તો પર્િસ

છે કહેવાય છે કે પોતાની યુવાનીમાં તેઓ બગી ચલાવતા અને

એનો ચાલક એમની બાજુમાં બેસી રહેતો. કિવ શૈલીને નાવ ચલાવવાનો શોખ હતો.
એમના જીવનનો અંત ૫ણ એમાં જ આ યો હતો. પર્િસ

અંગર્ેજ કિવ કોલિરજને

પર્વચનો આ૫વાનો ભારે શોખ હતો.
હતો એની વાણી એટલી પર્ભાવક હતી કે જાણ
જાણે

લ

ઝરતાં હોય.
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લેિનનને જ્યારે રાજનૈિતક કાય માંથી રસદ મળતી ત્યારે શતરં જ રમતા.
િસગારે ટનો ઘુ
િસગારટનો
ઘમાડો
માડો કાઢતા
કાઢતાં કાઢતા
કાઢતાં ભાષણ આપ્યા ૫છી જ્યાર
જ્યારે ચિચલ
ચિચર્લ થાકી જતા
ત્યારે ઈંટો બનાવીને મનોરં જન પર્ાપ્ત કરતા. ક્યારે ક િચતર્ બનાવતા, તો ક્યારે ક
ફોટોગર્ાફીનુ ં કામ કરતા.
મહાત્મા ગાંધીની મનોરં જનની રીત ૫ણ જાણી લઈએ. ઉ૫િનષદ અનુસાર જીવ સદા
સંસારની અવા તિવકતાનો ત્યાગ કરીને વા તિવકતા અને સત્યની પર્ાિપ્તને જ
આનંદ માને છે એ જ એનુ ં મનોરં જન છે . ગાંધીજી આ જ િવચારોના પોષક હતા.
તેઓ જોહાિન બગર્માં પોતાના કાયાર્લયના કામથી િવ ામ પર્ાપ્ત કરવા માટે માઇલો
ુ ી ટહેલવા નીકળી ૫ડતા, ૫રં ત ુ જવાબદારી વધતાં એમણે બીજા બે માગ શોધી
સુધ
કાઢયા, બર્ ચયર્ અને અ૫િરગર્હ. તમે િવચારશો કે આ બાબતો યિક્તને કેવી રીતે
િવ ામ પર્દાન કરી શકે ? ૫ણ આ બંને િવ ામ પર્દાન કરે છે . અ
ઉ૫વાસ ૫ણ માનિસક શાંિત ઉત્પ

ત્યાગ અને

કરતા હોવાથી િવ ામ પર્ાિપ્તનાં સાધનો છે .

ં ીીજીએ
એ િચં
ગાંધ
િ ત
ં ામુક્ત થવા માટેે મૌન
ૌ ૫ણ અ૫ના યું હત.ું એ
એમણેે મનનીી શાંિં ત
માટેના અન્ય ઉપાય તરીકે પોતાની બધી યોજનાઓ, જન સાધારણ સમક્ષ ખુ લી
મુકી દીધી. ડૉ.

ાન

ી વા તવ લખે છે આ ઉપાય

ારા એમને ૫યાર્પ્ત

પર્માણમાં મનની શાંિત મળતી રહી. તેઓ નાનાગારમાં એકાંત િચંતન કરતા કલાકો
સુધી ૫ડયા રહેતા હતા જ્યાં ક્યારે ક તેઓ આવ યક ૫તર્ યવહાર ૫ણ કરી લેતાં.
ક્યારે ક એમને

ં મય કાય થી રચ્યા૫ચ્યા રહેવામાં આનંદ મળતો હતો. એક વાર

બારડોલીથી આવેલા કેટલાક દશર્નાથીર્ઓએ ગાંધીજીને પ ૂછયુ.ં Ôહવે તો

વતંતર્તા

મળી ગઈ છ,
છે હવ
હવે ગુ
ગજરાત
જરાત પાછા
પાછાં ફરશો ? બાપુ
બાપએ
એ તરત જ જવાબ આપ્યો,
આપ્યો કમ
કેમ
ગુજરાતમાં શું દાટયું છે ? િદ હીમાં અત્યારે આગ લાગેલી છે . મોટું કામ તો અહીં જ
કરવાનુ ં છે . જ્યાં કાયર્ હોય, જીવન સાથેનો
થાન છે .

ં હોય એવું કાયર્ક્ષેતર્ મારા માટે ઉ૫યુક્ત
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િવ

કિવ રિવન્દર્નાથ ટાગોર પોતાનુ ં મનોરં જન અિભનય તથા કા ય સ ન

ારા

કરતા હતા. કવિયતર્ી મહાદે વી વમાર્એ િચતર્કલાને પોતાના મનોરં જનનુ ં સાધન
બના યું હત.ું તેઓ એ કળામાં પારં ગત થઈ ગયાં હતાં. અને એમનો િચતર્ો પર્િસિ
૫ણ પામ્યાં હતાં. અનેક

યિક્તઓએ ફોટોગર્ાફી, િસક્કા અને િટિકટ સંગર્હ તથા

ં
૫થ્થરો તથા છોડવાઓ તેમજ
િદવાસળીનાં લેબલ, િચતર્ો, ૫તંિગયાં, સુદર
ું
જીવજતં ઓના
સંગર્હમાં મનોરં જન પર્ાપ્ત કયુર્ં છે . પા ાત્ય દે શોમાં તો કૂતરા તથા
િબલાડી પાળવાનો શોખ એટલો લોકિપર્ય થઈ ગયો છે કે એમની િકંમત િદવસે િદવસે
વધતી જાય છે . કૂતરાંઓના પાલનમાં રાખવાની સાવચેતીના માગર્દશન
ર્ માટે અનેક
સામિયકો ૫ણ બહાર ૫ડે છે .

ે િવિવધ
ઈ ઈ િવટને
ઈ.ઈ.
િ
િ િ ધ ઐિતહાિસક
ઐિ
િ

ં ૫રિબિડયાનો
ં
થાનોના
ો ં િચતર્ો
િ
ો ધરાવતા
ધ
િ િ
ો સગર્હ

કરવાના શોખીન હતા. અનેક દે શોમાં િટિકટ સંગર્હ એ મનોરં જનનુ ં સાધન ગણાય છે .
ં
આ બમોમાં િટિકટ લગાડે છે , કોઈક િટિકટ તો અત્યંત િકંમતી સાિબત
લોકો સુદર
થાય છે .
િવટને જૂનાં ૫રિબિડયાં કે િટિકટ પર્ાપ્ત કરવા માટે નકામાં પુ તકોની દુકાનોને
ફંસોરતા રહેતા હતા. જૂના હ તિલિખત ગર્ંથો, હ તિચતર્ો તથા ઐિતહાિસક મહત્વ
ધરાવતી સામગર્ી મનોરં જનની સાથે સાથે
વૈ ાિનક થોમસ એિડસન

ાનવધર્ક ૫ણ પુરવાર થાય છે .

ટપાથ ૫ર છાપાં વેચતા હતા. એ

માં રસ ધરાવતા

હતા, એ કરવા માટે એમની પાસે પૈસા ન હતા. પોતાના કામની નાનકડી શ આત
કરવા માટે એમણે રે લગાડીના ડબ્બામાં એક નાનકડી પર્યોગશાળા બનાવી. જ્યારે
રે લગાડી એક ટેશનથી બીજા ટેશને જાય એ સમયગાળા દરિમયાન તેઓ પર્યોગ
કયાર્ કરતા.
સુપર્િસ

રાજનીિત

અને ઉ મ વક્તા એવા હેનરી કલે ગરીબ હોવાથી પુ તકો

ં
ખરીદી શકતા ન હતા. તેથી અનેક ભાષણો કંઠ થ કરી લેતા અને જગલોમાં
ઉચ્ચ
વરે બોલતા.
બોલતા ક્યારે ક તો તઓ
તેઓ તબલામા
તબેલામાં ઘોડા અન
અને ગાયોન
ગાયોને પોતાનુ
પોતાન ં વક્ત ય
સંભળા યા કરતા હતા.
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મ્સ વોટ

મણે વરાળ એિન્જન શોધ્યું હત.ું તેઓ છ સાત વષર્ની ઉમરે કલાકો સુધી

૫થ્થર ૫ર ચોકથી ભ ૂિમિતની આકૃિતઓ દોયાર્ કરતા.
અમરે કાના રા ટર્૫િત અબર્ાહમ િલંકન જ્યારે યુવાન હતા ત્યારે એક પુ તક ઉધાર
લેવા માટે માઈલો સુધી ૫ગપાળા ચાલતા. વીજળીના અભાવે લાકડાં બાળીને એના
પર્કાશમાં વાંચતાં.
સુપર્િસ

ઇટાિલયન કિવ મેટા ટાિસયો એક સામાન્ય કારીગરનો પુતર્ હતો. એ નાનો

હતો ત્યારે ગામની ગલીઓમાં કિવતાઓ ગાયા કરતો હતો. ડો. જોન પર્ીડા,
ધમાર્ચાયન
ર્ ા ૫દે ૫હ ચ્યો,

ાન પર્ાિપ્તના મનોરં જન માટે ૫ગપાળા ચાલીને

ઓકસફડર્ ગયો હતો અને એકઝીટર કૉલેજની હો ટેલમાં રસોઇયાને મદદ કરવાનુુ ં
કામ કરતો હતો. ઈંગ્લેન્ડનો સૌથી મોટો ન્યાયાધીશ સર એડમંડ સોન્ડસર્ ન્યાયાલયમાં
૫ટાવાળો હતો. વન પિતશા નો મુળ સં થા૫ક મીિનયસ થોડા સમય માટે મોચીને
ત્યાં કામ કરવા ર ો હતો. પર્િસ

અંગર્ેજ લેખક બેનજોન્સન કેટલાક સમય સુધી

િસલાઈ કરવાનુ
કરવાન ં કામ કરતો હતો. િલકસન
િલંકસન મજૂર હતા. એમના એક હાથમા
હાથમાં કામ રહત ું
અને એક હાથમાં પુ તક. આ રીતે િવ ા પર્ાિપ્તને આનંદનુ ં સાધન બનાવીને એ લોકો
િવ ાન બન્યા છે . અધ્યયનનો આનંદ
યિક્ત અધ્યયન,

ણે માણ્યો હોય એ જ આ બાબત સમજી શકે.

વાધ્યાય, વાંચન અને લેખન પોતાના મનોરં જનનુ ં સાધન

બનાવે છે એ ધન્ય છે . માનવી અપ ૂણર્ છે . ૫રં ત ુ િવ ા પર્ાિપ્તના મનોરં જન

ારા એ

અપ ૂણર્તાથી પ ૂણતાર્ તરફ, અંધકારમાંથી પર્કાશ તરફ અને મ ૃત્યુમાંથી અમરતા તરફ
પર્યાણ કરે છે . જોસેફ પેન્ડર્ોલે શાળામાં અંગર્ેજી વાંચવા લખવાનો સાધારણ અભ્યાસ
કય હતો. બાળ૫ણમાં એના િપતાએ એને એક મોચીને ત્યાં કામ શીખવા માટે મ ૂક્યો
હતો. ૫રં ત ુ એને નાન૫ણથી વાંચવાનો ખ ૂબ જ શોખ હતો.
એક વાર એણે ચો૫ડીની દુકાનેથી ગિણતનુ ં પુ તક ખરી ું અને મનોરં જનની દૃિ ટએ
વાંચવાનુ ં શ

કયુ.ર્ં ૫છી તો એણે એનાથી ૫ણ મોટા ગર્ંથો ખરી ા અને પુ તકોના

વઅઘ્યયન ારા ઉચ્ચતમ િવ

ા પર્ાપ્ત કરી.
કરી
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લખવાનો શોખ ઉ મ છે . આ૫ણામાંથી કોઈ પ ૂણર્ િવ ાન નથી. સંસારના અનુભવો
બધા પાસે છે . એમાંથી કેટલાક કડવા છે . કેટલાક મધુર, રિસક અને પર્ેરણાદાયી છે .
જો તમે એ અનુભવો સરળ ભાષા લખો તો એમ કરવામાં તમને અનેરો આનંદ
મળશે. ત ુલસીદાસ, સ ૂરદાસ મીરા, નાનક, કબીર તથા સેંકડો અન્ય મહાકિવઓએ
બહજ
ુ ન સમાજના ક યાણ અથેર્ સાિહત્ય સ ન કયુર્ં છે . એ લોકોએ િપયાની લાલચે
નિહ ૫ણ અંતઃકરણની સુખ-પર્ાિપ્ત માટે કયુર્ં છે .
ં લખવાની ટેવ પાડો. કોઈ બીજી ભાષાના ગંથના અનુવાદથી કાયર્
તમે પોથે થોડુક
શ કરી શકાય છે . જો આ૫ના લેખ, વાતાર્ઓ કિવતાઓમાં નવીનતા છે . કંઈક રસ છે
તો સંપાદક જ ર ૫સંદ કરશે અને કોઈ ૫િતર્કાના પ ૃ ઠોને સુશોિભત કરશે.
વયોવ ૃ

સંપાદક પં. બનારસીદાસ ચત ુવેર્દીએ લેખનના શોખને િવકિસત કરવા માટે

કેટલાંક ઉ૫યોગી સ ૂતર્ો લખ્યાં છે

નીચે પર્માણે છે .-

“આ૫ણે પોતાની જ અનુભ ૂિત પાઠક સમક્ષ મ ૂકીએ, જો કે આ અત્યંત કિઠન છે .
ે કનેે મારોો આગર્હ છેે કેે તેઓ
ે
ે કેે ઉદુર્,
નવીન
ી લેખ
અનુવાદથીી શ આત કરેે . િહન્દીના
િ
ી લેખ
અંગર્ેજી તથા એક પર્ાંતીય ભાષા જાણવી આવ યક છે . સાિહત્ય ક્ષેતર્માં પર્વેશવા માટે
કોઈ િવષયની િવશેષતા ૫ણ એક ઉ મ સાધના છે કારણ કે આજનો યુગ
િવશેષતાનો છે . મહાપુરુષોનો ૫િરચય પર્ાપ્ત કરવો ૫ણ આવ યક છે . ધીરજપ ૂવર્ક
પોતાની િશ યત્વની ભાવનાને િવકસાવો. સાંભ યું છે

ી મહાદે વ ગોિવંદ રાનડે

પોતાના િશ ય ગોખલે પાસે પોતાની રચનાઓ તર્ણ તર્ણ વાર લખાવતા હતા.
ઉતાવળે આંબા ૫ક્વવાની નીિત લેખક જીવનમાં ઘાતક છે . મહાકિવ ગેટેએ પોતાની
સવ

મ રચના “ફૉ ટ” સાઈઠ વષેર્ પ ૂરી કરી હતી. તેઓ િનરં તર એને તપાસતા

ર ા. ચકાસતા ર ા. નવયુવક લેખકોએ આસપાસના અનુભવો લેખકો પાસેથી સલાહ
સ ૂચનો લેવા જોઈએ.
લેખનના આનંદનુ ં અનુમાન આ૫ણે નવલકથા સમર્ાટ પર્ેમચંદની કલમ
શકીએ છીએ

ારા કરી

મણે મ ૃત્યુ
મણ
ય અગાઉ અત્યત
અ યંત પીડા દરિમયાન પોતાની નવલકથા

“મંગલસ ૂતર્” નાં વીસ પાનાં લખ્યાં હતાં.
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લેખન એ માનવીના આત્મિવ તારનુ ં એક સાધન છે . માનવીને લખીને વક્ત યથી
પોતાનો દૃિ ટકોણ બીજા સમક્ષ રજૂ કરતાં ૫રમ આનંદ પર્ાપ્ત થાય છે . સારો લેખ,
કિવતા કે પુ તક લખીને મનુ યને
જોઈને િપતાને થતા આનંદ

આનંદ થાય છે એ પોતાના પુતર્ના ઉ મ કાયર્ને

વો હોય છે .

એ ધ ૃિણત આનંદથી બચો : કુકમ ના યસનમાં ૫ણ એક પર્કારનો વાદ રહેલો છે
માં ઉ૫ર તો મધુ
મા
મધરતા
રતા હોય છ
છે ૫ણ અંદર હળાહળ ઝર
ઝેર ભરલુ
ભરે લ ં હોય છ.
છે યસનનો
િશકાર બન્યા ૫છી કે દુવિર્ ૃ માં ૫ડયા ૫છી લોકો એનાથી થતી હાિન િવચાર કરતા
નથી. ઉ૫રનુ ં આકષર્ક માધુયર્, તત્કાલીન ક્ષિણક ત ૃિપ્ત એમને મોહપાશમાં જકડી લે
છે . દુવિર્ ૃ તની સફળતા એને વધુ આકષર્ક બનાવે છે . મ ૃત્યુ અને ૫તનથી આ૫ણે બધા
ે છતા ં યસન અનેે દુવિર્ ૃ
દૂર ભાગતા હોઈએ
ોઈએ છીએ
ીએ તેમ

ે ુ ં આકષણ
પર્ત્યેન
ર્ ઓ ં થત ું

નથી. લોકો કોઈને કોઈ બહાનુ ં કાઢીને વારં વાર એ ઝેરીલાં મોહક ૫થી લોભાઈ જાય
છે અને ઉ ાર જ્યારે અસંભવ બની જાય ત્યારે એમને ૫તનનુ ં ભાન થાય છે .
િસનેમા એવુ
િસનમા
એવ ં જ મીઠુ ં ઝર
ઝેર છ
છે ક
કે એન
એને જોતાની
જોતાંની સાથ
સાથે તમ
તમે એનો િશકાર થઈ જાઓ.
યુરો૫ની સભ્યતાના નામે આ૫વામાં આવેલ ું આ ઝેર આ

પોતાનાં કરત ૂક દે ખાડી

ર ું છે . શું તમે આજકાલ િફક્કો, ફૅશનેબલ, િનરુત્સાહી, િનઃસત્વ, િન તેજ, ચ માવાળો
વૃ

િવ ાથીર્ નથી જોયો ? શું તમે એની મરણતોલ િ થિત નથી જોઈ ? ખરે ખર એ

બધા આ િસનમાના
િસનેમાના નશાની કમાલ છ,
છે

યવાનોના
યુ
વાનોના વા થ્યન
થ્યને ખોખલુ
ખોખલં કરીન
કરીને એમની

ઉ૫ર અ હા ય કરે છે . આ મીઠા ઝેરે આ૫ણા દે શના અંતઃકરણને પોકળ બનાવી દીધું
છે . ૫તન અને મોતને આમંતર્ણ આ૫તી મ ૂછાર્ સમાજમાં ચારે તરફ ફેલાઈ રહી છે .
યુવાનોને પોતાની વા તિવક ૫િરિ થિતનો જરા ૫ણ ખ્યાલ નથી.
આ૫ણા ગરીબ દે શનુ ં લાખોનુ ં ઘન આ

િસનેમાની ગંદી નાલીઓમાં વહી ર ું છે .

સેંકડો ભ ૂખ્યા ફકીરો, મજૂરો, ધોબી, મોચી, અને કેટલાય અન્ય મ ૂખાર્ઓ ૫રસેવાની
કમાણી પોતાના ભ ૂખ્યાં બાળકોને ખવડાવવાને બદલે રં ગમંચ પાછળ હસતાં હસતાં
સમિપર્ત કરી દે છે . એ િનરક્ષરો કલાની ૫રખને શુું જાણે ? િફ મોની ક્ષિણક મોિહની
ઉ૫ર આ દીવાનાઓ ૫તંિગયાંની

મ ભ મીભ ૂત થઈ ર ા છે .
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િજંદગીના બજારમાં, ખોટથી ભરે લા મોતના આ સોદાને આ૫ણે નરી આંખે જોઈ
શકતા નથી કે એની ઉ૫ર િવચાર ૫ણ કરતા નથી. િફ મ જગતે સમાજને િદગ્મ ૂઢ
બનાવી દીધો છે . કોણ જાણે કલાના નામ ૫ર આ બલા કયો રં ગ લાવશે ? એ
પર્શંસનીય ભારતીય સં કૃિતની હોળી કરશે. આ૫ણી િનમળ
સભ્યતા ૫ર કલંક
ર્
ભગાડશે. દે શમાં િવલાિસતા અને

યિભચારનો દાવાનળ સળગાવશે, દે શની

મહાનતાનાં મ ૂળને ખોખરાં કરી દે શે અને એના ઉજ્જ્વળ ભિવ ય ૫ર પાણી ફેરવી
દે શે.
ી માટેનાં મનોરં જન સાધનો : ભારતની

ીઓના આમોદ પર્મોદનુ ં બહુ ઓ ં ધ્યાન

રખાય છે . ઘરની ચાર દીવાલોમાં જ એનુ ં જીવન સમાઈ જાય છે . અનેક કુટુંબોમાં
ીઓ ઘ ં ૂઘટમા ં જ પોતાની
ો
ી જીવન લીલા
ી
સમાપ્ત કરેે છેે . નારીી જાિત
િ
જનની છે

માનવીની
ી ી

ણે દરે ક પર્કારે પુ ટ, આશાવાદી અને મ ૃદુલ હોવી જોઈએ એ જ

સભ્યતાના કારાગારમાં કેદ છે .
શારીિરક રમતો,

ીઓ માટે બે પર્કારનાં મનોરં જન કાય હોઈ શકે.

માં હળવો યાયામ હોય. એ ઓછી ઉંમરની

ીઓ માટે ઉ૫યુક્ત

છે , દોરડાકૂદ ( કીંપીગ) અંગર્ેજી રમત છે ૫ણ ધીમે ધીમે ભારતમાં ૫ણ એનો પર્ચાર
થઈ ર ો છે . બાિલકાઓ માટે એ વધુ ઉ૫યુક્ત છે .
ગામડામાં ૫છાત જાિતઓ અને અિશિક્ષત
ૃત્ય
જીિવત છ.
છે ૫વર્ તહવારોમા
તહેવારોમાં ન
નત્ય

ારા

ીઓમાં લોકન ૃત્યની ૫રં ૫રા આ
ીઓ

૫ણ

આમોદ પર્મોદ કરી લતી
લેતી હોય છ.
છે

ન ૃત્ય, ગાયન, સંગીતમાં અનન્ય ભાવ છે . ભારતના પર્ાચીન ગર્ંથોમાં સંગીત,
અિભનય, ન ૃત્ય ઈત્યાિદની ૫રં ૫રા છે . ભગવાન શંકરનો મહાપર્લય અને િવનાશનુ ં
પર્તીક તાંડવ ન ૃત્ય અને હષન
ર્ ા ઉ ાર સમું આનંદ તાંડવ પર્િસ

છે . ન ૃત્ય, લા ય અને

લોકન ૃત્યના
યના ૫મા
૫માં આ કળાનો ભારતમા
ભારતમાં િવકાસ થયો છ.
છે
ધમર્પર્ાણ ભારતમાં ન ૃત્યને ધમર્ની સાથે જોડવામાં આ યું છે . દે વોપાસના, આનંદોત્સવ
તથા કૃ ણલીલાઓમાં પાવત
ર્ ીિશવ, રાધાકૃ ણથી લઈને ગો૫ગોપી, મીરા, ત ુકારામ,
ુ , ચૈતન્ય મહાપર્ભુજી
ુ વગેરે મોટા મોટા ભક્તોએ ન ૃૃત્ય ારા બર્ ાનંદ
ગૌરાંગ મહાપર્ભુજી
પર્ાપ્ત કય છે .
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ભારતીય લોકગીતો તથા લોકન ૃત્યોને પુનજીર્િવત કરવાની આવ યકતા છે . ન ૃત્ય
સંગીત ઈત્યાિદનો પર્યોગ સામ ૂિહક કીતર્નોમાં ૫ણ થતો ર ો છે . ન ૃત્ય કલાના ભ ય
સંયોગમાં કાયર્ભાર હલકો થાઈ થાય છે . વ ત ુતઃ બર્ પર્ાિપ્તનાં સાધનોમાં સંગીત,
ન ૃત્યનુ ં િવશેષ થાન છે . કુટુંબોમાં ઘંટી ચલાવવી ક૫ડાં ધોવા, પાણી ભરવુ,ં ભોજન
બનાવવું તથા અન્ય કાય ન ૃત્ય સંગીતના મધુર સંયોગથી આશાપર્દ બની જાય છે .
ીઓ િચતર્કલામા
િચતર્કલામાં રિચ
રુિચ ધરાવતી હોય એ એનો અભ્યાસ કર.
કરે િદ ય અન
અને
આધ્યાિત્મક િચતર્ોથી મન દે વત્વના ભાવોથી ૫િરપ ૂણર્ થઈ જાય છે . અનેક િશિક્ષત
ીઓ સાિહત્ય, કા ય, વાતાર્ઓ, નવલકથાઓ અને નાટકોના વાચનમાં આનંદ પર્ાપ્ત
કરે છે .
સાધારણ કક્ષાની

ીઓ માટે થાનફેર નાની નાની યાતર્ાઓ પર્વાસ વગેરે

અને સુરુિચપ ૂણર્ મનોરં જન િસ
૫ણ વા થ્ય અને
ભરતકામ,

ાનવધક
ર્

થઈ શકે છે . સવાર સાંજ હવા ખાવા ફરવા જવું એ

િતર્ની દૃિ ટએ ગુણકારી છે .

ં ૂ ણીી તોરણ,
ે ર ગથ
વેટ
ો

ં ણકામ, વગેર
ે ે
બનાવવા, ક૫ડાંં સીવવા,
ી
કાંત

રસપર્દ કાય છે . સ ૂતર કાંતતી વખતે સંગીતની

વર લહેરી છોડીને

હરીફાઈ

યોજાય છે એની મ ૃિત ૫ણ મનને પર્ િ લત કરી દે છે . ગામડામાં ખાટલા, આસિનયાં
ં ૂ ીને અનેક
અને પંખા ગથ

ીઓ મનોરં જન પામે છે . ઊંટ તથા ઘેટાનાં

વામાંથી

પાથરણાં તથા શેતરં જીઓ બનાવીને પર્સ તા પર્ાપ્ત કરે છે .
ીઓના આંગણામાં જગ્યા હોય તેઓ થોડા વ ૃક્ષો વાવીને બાગકામને આનંદ માણી
શકે છે . આ૫ણે ત્યાં દરે ક કુટુંબમાં ત ુલસીનો સાથે ટમેટાં, ૫પૈયા, દીનો, ઘાણા તથા
લોના નાના નાના છોડ ૫ણ વાવી શકાય છ.
છે
ઉ મ તો એ છે કે

કાયર્

કામ શોધવામાં આવે,
દૂર કરી નવચેતના ઉત્પ

ીઓ પોતાના દૈ િનક કાયર્કર્મમાં કરે છે , તે છોડાવી નવાં

થી ૫િરવતન
ર્ શક્ય બને છે . ૫િરવતન
ર્ જીવનની એકરસતા
કરે છે .
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શાકભાજી તમે દરરોજ ખાતા હો એને બદલીને નવી લઈ આવો. ખા
ીઓ આ ૫િરવતન
ર્

૫દાથ ને

ારા જ નવીન બનાવી શકે છે . નવાં નવાં શાકભાજી,

મીઠાઈઓ, સલાડ તથા એક જ ભોજનને જુદી જુદી રીતે બનાવીને પીરસવાથી
રાયતાં, હલવા, ખીર, અથાણાં વગેરે વાનગીઓ મનોરં જક બની જાય છે . આ િદશામાં
પુરુષવગેર્

ીઓને િવશેષ પર્ોત્સાહન આ૫વું જોઈએ.

િશયાળામાં વટાણા,
િશયાળામા
વટાણા કોબી,
કોબી ફલાવર,
ફલાવર ગાજર,
ગાજર ટમટા
ટમેટાં સ તા
તાં હોય છ.
છે દાળની જગ્યાએ આ
જ શાકભાજીની જુદી જુદી વાનગીઓ બનાવી શકાય છે અને ૫િરવારના સભ્યો
સામ ૂિહક રીતે બેસીને સહયોગ ૫ણ આપી શકે છે . બટાકા, ગાજર, દૂધી વગેરેનો
હલવો અને વટાણાની પટીશ, સમોસા

વાિદ ટ લાગે છે . રોટલીનો કર્મ બદલીને

સલાડ, શાકભાજી, ફળફળાિદ
િ અનેે લીંબુ
ીં ની ચટણીી ખાઓ
ઓ અનેે મસત રહો.
ો
ભોજનનુ ં ક્ષેતર્ નારીનુ ં સામર્ાજય છે . એમાં થોડોક રસ લઈને તેઓ જીવનને રસમય
બનાવી શકે છે . જીવનમાં સાિત્વક અને વાિદ ટ ભોજનનો
એનો યશ

આનંદ પર્ાપ્ત થાય છે

ીઓના ફાળ
ફાળે જાય છ.
છે . િશયાળામા
િશયાળામાં ગરમ પીણા
પીણાં ઉનાળામા
ઉનાળામાં કાજી,
કાંજી, લ સી,

શેરડીનો રસ, શરબત વગેરે મેળવીને ખા
ઘરની વચ્છતા િવશેષ

જગતને મનોરં જક બનાવી શકાય છે .

પે ડર્ોઇંગ મની સજાવટમાં રસ લેવો એ આધુિનક

ીના

મનોરં જનનુ ં એક સાધન છે . ડર્ોઇંગ મની સજાવટમાં વ ત ુઓ કરતાં સુરુિચ અને
કલાત્મકતાનુ ં મહત્વ વધુ છે . પોતાની િનત્યની વ૫રાશની ચીજોને

વચ્છ રાખી

ં
બનાવી સજાવટ કરવી એ ૫ણ નાનકડું મનોરં જક કાયર્ છે . નવી રીતે
એમને સુદર
વ ત ુઓને સજાવી રાખવાથી મનમાં પર્સ તા છવાઈ જાય છે . વચ્છ સજાવેલ ું ઘર
મનને પર્

લ કરી દે છે .

માટીનાં વાસણો ૫ર િચતર્કામ : કરવું એ ગ ૃિહણીઓ માટે મન બહેલાવવાનુ ં સાધન
બની શકે છે . િચતર્કામ માટે ઘરમાં અનેક

થાનો પર્ાપ્ત થઈ શકે છે . પાથરણાં,

દીવાલો, આંગણું વગેરે લાલ માટીથી લીંપીને

િમક વગર્ની

ીઓ એની ઉ૫ર

ૃિહણીઓ ફોટા,
ે ડર રમકડા,
િચતર્કામ કરે છ.
છે થોડાક પર્યત્નથી
પર્ય નથી અન
અને કૌશ યથી ગ
ગિહણીઓ
ફોટા કેલન્ડર,
રમકડા
વાસણો વગેરે સજાવી શકે છે
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ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
અને મંગળમય પર્સંગોએ મંડ૫, જમીન તથા કળશને ૫ણ કલાત્મક રીતે રં ગી શકે છે .
રાજ થાનમાં લીં૫ણ

ારા જમીનની સજાવટનુ ં

કામ િવશેષ રીતે પર્િસ

છે . આ

ીઓ હથેલી ૫ર મેંદી વડે કલાત્મક િચતર્ણ કરતી હોય છે . આવા િચતર્ો અને નમ ૂના
િતર્કોણ, ષટ્કોણ, અ ટકોણ કોઈ૫ણ જાતના રે ખા ાન વગર ટ૫કાં અને રે ખાઓથી
આ અિશિક્ષત

ીઓ અનાયાસ જ બનાવતી હોય છે . અન્ય પર્ાંતોમાં ૫ણ એનો પર્ચાર

કરી શકાય છે .
પુ તકો, કિવતાઓ, વાતાર્ઓ, નાટક, પર્વાસવણર્ન તથા જીવનચિરતર્ વાંચીને
ાનવધન
ર્ ની સાથે સાથે સાં કૃિતક મનોરં જન ૫ણ
પુ તક

ીઓ પામી શકે છે . યુરો૫માં તો

ારા મનોરં જનનો એટલો બધો પર્ચાર છે કે નાના પુ તકાલય વગરનુ ં ઘર

અસ ં કૃત ગણાય છેે . મજૂરોની
ો ી ચાલીઓ,
ીઓ ગલીઓ,
ીઓ
વગેરેના નાનાં નાનાં પુ તકાલયો

ે ીઓ
ીઓ ી કલબો,
ીઓની
ો વ ૃ ા મો,
ો શેર

ાનનો આનંદ આપી શકે છે .

ાનય માં તમે પણ આહિુ ત આપો
સમ ત સકટોનુ
સંકટોન ં એકમાતર્ કારણ છ
છે - માનવીય દબ
દુબુિર્ .
ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી સ િ

થપાય,

તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
ૂજ્ય પ.
યગઋિષ
યુ
ગઋિષ પરમપ
પરમપજ્ય
પં.

ીરામ શમાર્ આચાયજીએ
આચાયર્જીએ વતમાન
વતર્માન યુ
યગની
ગની સમ યાના

સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે
આજનો યુગધમર્ છે . પુ તક સ ૂિચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મંગાવો.
પર્ાિપ્ત થાન : ગાયતર્ી

ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.નં. ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨

પર્કાશન : યુગ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભ ૂિમ, મથુરા-૩
ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮, ફૅક્સ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦
E‐Mail : yugnirman@awgp.org.
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