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જન્મશતાબ્દી પ ુ તકમાળા

દરે ક સવારે
નવો જન્મ,
દરે
રે ક ર
રાતર્ેે
ૃ ુ
નવ ું મત્ય

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

દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥

અિખલ િવ

ગાયતર્ી પિરવાર
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દરે ક સવારે નવો જન્મ, દરે ક રાતર્ે નવું મ ૃત્યુ
ગાયતર્ી મંતર્ અમારી સાથે સાથે :
ૐ, ભ ૂભુવ
ર્ ઃ વઃ તત્સિવત ુવર્રેણ્યં ભગ દે વ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્ ॥
દે વીઓ તથા ભાઈઓ !
આ૫ણા ભારતીય ધમર્માં સંધ્યાવંદન માટે બે સમય નક્કી કરવામાં આ યા છે – એક
પર્ાતઃકાળ અને બીજો સંધ્યાકાળ. જ્યારે રાત અને િદવસ બંને મળે છે તેને સંધ્યાકાળ
કહેવાય છે . એટલે જ્યારે સ ૂયર્ ઊગે છે ત્યારે અને આથમે છે ત્યારે સંધ્યાવંદન કરવું
જોઈએ. આધ્યાિત્મક જીવનમાં આ સંધ્યાવંદનને આ૫ણે બીજી એક રીતે ૫ણ કરી
શકીએ છીએ. સ ૂવાને આ૫ણે રાત માની લઈએ અને જાગવાને સવાર માની લઈએ
તો તે ઊઠવા અને સ ૂવાના સમયને આધ્યાિત્મક સંધ્યાકાળ માની શકાય.
ૂય દય વખત
સવાર અન
અને સાજના
સાંજના સધ્યાવદન
સંધ્યાવંદન માટ
માટે કટલાક
કેટલાક લોકો ફિરયાદ કર
કરે છ
છે ક
કે સ
સય
વખતે
અમારી ઊંઘ પ ૂરી કરી નથી અને સાંજના સંધ્યાકાળ વખતે તો અમે દુકાન ૫ર
હોઈએ છીએ અથવા તો બીજી કોઈ જગ્યાએ હોઈએ છીએ. આ મુ કેલી દૂર કરવા
સવારે તે જ્યારે ઊઠે અને સાં

જ્યારે સ ૂવા જાય તેને સંધ્યાકાળ માની શકાય. ૫છી

કોઈને એવી ફિરયાદ નિહ રહ
કોઈન
રહે ક
કે મન
મને ઉપાસના માટ
માટે તથા સધ્યાવદન
સંધ્યાવંદન માટ
માટે સમય
મળતો નથી.
સૌથી સહેલી રીત
િ ો ! દૈૈ િનક ઉપાસના
િમતર્ો
ઉપ
કરવાનીી બાબતમા ં લોકો
ો ો બીજી
ીજી ૫ણ
૫ એક
એ ફિરયાદ
ફિ
કરેે છેે કેે
અમને િશયાળામાં ઠંડી લાગે છે , તેથી નાન કરવું શક્ય નથી, ઘણીવાર પાણી ૫ણ
મળત ું નથી. એ માટે હુ ં તમને

સંધ્યાવંદન બતાવું

ં તે તમે ત્યાં જઈને િનયિમત

પે કરતા રહેશો. સંધ્યાવંદન માટે ઋિષમુિનઓએ પર્ાત:કાળ અને સાયંકાલનો સમય
ે ા બદલેે સવારેે જ્યારેે ઊઠોો તેે સમયનેે પર્ાતઃકાળ અનેે રાતર્ેે સ ૂવાના
બતા યોો છેે . તેન
સમયને સાયંકાળ માનીએ સંધ્યાવંદન કરજો.
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કેટલાક લોકોને

થાનની તકલીફ હોય છે . તેઓ ખાટલા કે ૫લંગમાં બેસીને ૫ણ

સંધ્યાવંદન કરી શકે. એ માટે નીચે ઊતરવાની ૫ણ જ ર નથી. સંધ્યાવંદનની
આનાથી સહેલી બીજી કોઈ રીત હોઈ ન શકે. આ સૌથી સરળતમ રીત છે . તમે જ્યારે
૫ણ જાગો ત્યારે અને જ્યારે સ ૂવા જાઓ ત્યારે બંને સમયની સંધ્યા અવ ય કરો.
એમાં તમારી બે૫રવાહી તથા બેજવાબદારી િસવાય બીજો કોઈ અવરોધ નડે નિહ.
તમે જો ઇચ્છો તો કોઈ૫ણ ૫િરિ થિતમાં, બીમારીમાં કે પર્વાસમાં ૫ણ િનયિમત ૫થી
આ સંધ્યાવંદન કરી શકો છો.
નવો જન્મ, નવું મોત
સાયંકાળ અને પર્ાતઃકાળની સંધ્યામાં શુું કરશો ? કેવા િવચાર કરવા જોઈએ ? તમારે
આ બંને સમયમાં આત્મબોધ અને તત્વબોધની સાધના કરવી જોઈએ. સવારે જ્યારે
તમે જાગો ત્યારે એક નવો જન્મ મ યો છે એવો અનુભવ કરો. રાતર્ે સ ૂતી વખતે એવું
માનો કે આજના એક િદવસનુ ં મ ૃત્યુ થાય છે . સવારે ઊઠવાનો અથર્ છે નવો જન્મ.
ૂલ ત્યાર
યાર આંખ ખ
ખલે
ત્યારે જો તમ
તમે આવુ
આવ ં િચતન
િચંતન કરશો તો અદ્ભુ
ભત
ત આ
આધ્યાિત્મક
યાિત્મક લાભ
જ્યારે
મળશે. દરરોજ સવારે તમે અનુભવ કરો કે મારો નવો જન્મ થયો છે .
હવે નવા જન્મમાં શું કરવું જોઈએ ? તમારી જીવન પી સં૫િ નો ઉ૫યોગ તમે કઈ
રીતે કરો છો તેમાં જ તમારી સમગર્ બુિ મ ા રહેલી છે . આ જન્મ ભજન કરવા માટે
મ યો છે એમ માનવું યોગ્ય નથી. આ જન્મ ભજન કરવા માટે નિહ, ૫રં ત ુ જીવનનો
ે ઠ સદુ૫યોગ કરવા માટે મ યો છે . આ તમારી ૫રીક્ષા છે .

૫રીક્ષામાં પાસ થાય

છે તેમનાં નામ આગલાં ધોરણમાં ચઢાવી દે વામાં આવે છે . એમાં જ્યારે પાસ
થાય ત્યારે ફરીથી ઉ૫લા ધોરણમાં ચઢાવી દે વામાં આવે છે .
િમતર્ો ! ભગવાને ૫હેલી ૫રીક્ષા તમને મનુ યનો જન્મ આપીને લીધી છે . એમાં
તમારી એક જ ફરજ છે કે તમે તેનો સારામાં સારી રીતે ઉ૫યોગ કરી બતાવો.
ભગવાન તમારી પાસે આટલી જ અપેક્ષા રાખે છે . એ તમારી પાસે પ ૂજા કરાવવા
ઇચ્છતો નથી કે ભજન,
ભજન િવનતી,
િવનંતી મીઠાઈ,
મીઠાઈ ક૫ડા,
ક૫ડા કથા,
કથા કીતર્ન કશુ
કશં જ ઇચ્છતો નથી.
નથી
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ં નથી. એ તો તમારા પોતાના
આ બધી બાબતો સાથે ભગવાનને કોઈ સંબધ
શુ ીકરણની પર્િકર્યાઓ છે . લોકોએ એવું માની લીધું છે કે આ બધી વ ત ુઓથી
ભગવાન પર્સ

થઈ જશે.તમે િવ ાસ રાખજો કે એનાથી ભગવાન કદાિપ પર્સ

નથી. એનાથી તમને જીવનને શુ

થતા

તથા ૫િવતર્ બનાવવામાં તથા કાયર્ િનવારણમાં

મદદ મળી શકે છે , ૫રં ત ુ ભગવાનની પર્સ તાને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી એક જ
અમ ૂ ય માનવજીવન આ૫વામાં આ યું હત ું તેનો તમે

વાત મહત્વની છે કે તમને

ક્યાં અને કેવી રીતે ઉ૫યોગ કય ? બસ, આ જ

એક પર્

છે . તમને આ જીવન

આ૫વામાં આ યું છે , તો િવ ાસ રાખજો કે ભગવાને પોતાની અમ ૂ ય સં૫િ
સ પી દીધી છે . ભગવાનના ખજાનામાં આનાથી વધારે મોટી સં૫િ

તમને

બીજી કોઈ નથી.

માણસ બનવાનોો પર્યત્ન કરોો
િમતર્ો, મનુ યના જીવનથી
કરો. તેઓ િનવર્

ે ઠ બીજુ ં શું હોઈ શકે ? તમે બીજાં પર્ાણીઓ તરફ નજર

ફરે છે , કોઈના ખાવાનુ ં ઠેકાણું નથી, તેઓ ગમે ત્યાં રખડે છે , બોલી

શકતાં નથી ક
શકતા
કે લખી શકતા
શકતાં નથી, ૫રત
૫રં ત ુ તમન
તમને તો બધી જ સુ
સિવધાઓથી
િવધાઓથી ભરપ
ભરપરૂર
જીવન આ૫વામાં આ યું છે . ભગવાન ઇચ્છે છે કે તમે તેનો સારામાં સારો ઉ૫યોગ
કરી બતાવો. તેનો સારો ઉ૫યોગ કઈ રીતે થઈ શકે ? તેના બે જ સારા ઉ૫યોગ છે .
એક તો પોતાને એવા બનાવો કે

ને સાચા અથર્માં માણસ કહી શકાય. બીજાઓ

સામે તમાર
સામ
તમારે એવા ઉ મ ઉદાહરણ પ
પે રજૂ થવુ
થવ ં જોઈએ ક
કે તમન
તમને જોઈન
જોઈને બીજા લોકોન
લોકોને
પર્કાશ મળે અથવા તમારા માગેર્ ચાલવાનો મોકો મળે અને તમારો અંતરાત્મા દોષદુગુર્ણોને દૂર કરીને વચ્છ અને ૫િવતર્ બનતો જાય. આ તમારો વાથર્ છે . ૫રમાથર્
એ છે કે ભગવાનના આ િવ

પી બગીચામાં તમને કામ કરવા માટે મોકલવામાં

આ યા છ
છે તમા
તેમાં તમ
તમે એક સારા માળીની
છે , એિન્જિનયરોની જ ર છે કે

મ કામ કરો.
કરો ભગવાનન
ભગવાનને સાથીઓની જ ર

થી તેઓ તેમના આટલાં મોટા બગીચામાં સુ યવ થા

જાળવવામાં મદદ કરી શકે. તમને મદદ કરવા માટે પેદા કરવામાં આ યા છે ,
ખુશામત કરવા માટે નિહ. નાકલીટી તાણવા નિહ, ચમચાગીરી કરવા માટે નિહ કે
ે ા કરવામા ં આ યા નથી.
ે ા કરવાનુ ં
મીઠાઈ
ી ઈ વગેેરે ભેેટ ચઢાવવા માટેે પેદ
ી તમનેે પેદ
કારણ એ છે કે તમે

ે ઠ જીવન જીવો અને ભગવાનના કામમાં મદદ કરો.
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આ માટે િમતર્ો, શું કરવું જોઈએ ? સામાન્ય રીતે લોકો કામની વાતો ભ ૂલી જાય છે
અને નકામી વાતોને યાદ રાખે છે . તમારે સવારે ઊઠતાં જ ખાટલા ૫ર ૫ડયે ૫ડયે
એવું ધ્યાન કરવું જોઈએ કે આ
સં૫િ

મારો નવો જન્મ થયો છે અને મને એટલી

મોટી

મળી છે કે તેની સરખામણીમાં બીજા કોઈ પર્ાણીને એવી ચીજ મળી નથી.

તમે પોતાને સૌભાગ્યશાળી માનો. એવો અનુભવ કરો કે મારો

વો ભાગ્યશાળી બીજો

કોઈ નથી.
નથી તમ
તમે અભાવ,
અભાવ િચતા
િચંતા તથા મુ
મ કે
કલીઓ
લીઓ િવશ
િવશે િવચારતા રહો છો,
છો ૫રત
૫રં ત ુ તમ
તમે
એવું કેમ નથી િવચારતા કે તમે ખ ૂબ શિક્તશાળી છો કે ભગવાનને તમને આટલું મોટું
જીવન આપ્યું છે . તમે તમારા ભાગ્યની પર્શંસા કરો. તેની સાથે બીજી ૫ણ એક વાત
ધ્યાનમાં રાખો. તમે એક એવી યોજના બનાવો,

નાથી આ જીવનને સારામાં સારી

રીતે
ી ે ઉ૫યોગ
ઉ ો કરીી શકાય.
જીવનને

ે ઠ બનાવવાનાં સ ૂતર્ો

િમતર્ો, આ પર્યોગ એક િદવસના જીવનમાં કરવો જોઈએ. જ્યારે સવારે તમે ઊઠો
ં જીવન છેે અનેે આજના
ત્યારેે યાદ રાખોો કેે બસ, મારા માટેે આ એક
એ જ િદવસનુ
િ
િદવસને હુ ં વધારે માં વધારે સારી રીતે જીવીશ. આટલાં કર્મને દૈ િનક જીવનમાં જોડી
દઈને રો

રોજ એ પર્માણેન ુ ં જીવન જીવવામાં આવે, તો તમે તમારી આખી

િજંદગીને સારી બનાવી શકો છો. દરરોજ એક િદવસનો સંક પ કરવાનો અથર્ થાય છે
આખી િજંદગીને સુ યવિ થગત બનાવી દે વી.

દરરોજ નવો જન્મ અને દરે ક રાતર્ે નવું મોત – સ ૂતર્નો સવારથી સાંજ સુધી કઈ રીતે
અમલ કરશો ? આ માટે સવારથી જ ટાઈમટેબલ બનાવી દો કે તમે આ

શું કરશો,

કેવી રીત
કવી
રીતે કરશો અન
અને શા માટ
માટે કરશો ? િકર્યાની સાથ
સાથે ઉચ્ચ િચતનન
િચંતનને જોડી દજો.
દે જો
જ્યારે િચંતન અને િકર્યાને જોડી દે વામાં આવે છે ત્યારે એક સમગર્ વ ૫ બની જાય
છે . તમે શરીરથી કામ કરતા રહો, ૫રં ત ુ જો તેનો કોઈ ઉ ે ય ન હોય અથવા તો ઉંચો
ઉ ે ય હોય, ૫રં ત ુ જયાં સુધી તેનો અમલ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ બંને
બાબતો નકામી સાિબત થાય છ.
છે
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િમતર્ો, તેથી સવારે ઉઠતાંની સાથે તમે તમારા જીવનની પર્શંસા કરો. મનુ યજીવન
બદલ ગવર્ અનુભવો અને સવારથી સાંજ સુધીનુ ં એક એવું ટાઈમટેબલ બનાવો કે
ને િસ ાંતવાદી તથા આદશવ
ર્ ાદી કહી શકાય. તેમાં ભગવાનની ૫ણ ભાગીદાર

રાખો. શરીરના ગુજરાન માટેનો સમય રાખો અને ભગવાન માટે ૫ણ સમય કાઢો.

તમારા જીવનમાં ભગવાન ૫ણ ભાગીદાર છે , તેથી તેમના માટે ૫ણ કંઈક કરવું
જોઈએ તમારં
જોઈએ.
તમારુ શરીર જ સવર્ વ નથી,
નથી આત્માનુ
આ માન ં ૫ણ મહત્વ
મહ વ છ
છે તના
તેના માટ
માટે ૫ણ કઈક
કંઈક
કરવું જોઈએ. શરીર કરતાં આત્માનુ ં મહત્વ વધારે છે , તેથી તેને

ે ઠ બનાવવા માટે

િદનચયાર્માં આદશર્વાદી િસ ાંતોને મહત્વનુ ં થાન આ૫વુ ૫ડશે.
િમતર્ો, તમારી િદનચયાર્ એવી બનાવો કે

માં તમારું તથા તમારા ૫િરવારનુુ ં

પાલનપોષણ કરી શકો. સાથેસાથે આત્માને સંતોષ થાય અને ૫રમાત્મા પર્સ

થાય

એવા કાય તથા િવચારોનો સમાવેશ ૫ણ કરો.
વાધ્યાયને દૈ િનક જીવનમાં થાન આપો. દરરોજ કંઈક સેવાકાયર્ કરો. િનયિમત
ઉપાસના કરો.
ો જોો આ બધીી બાબતોનો
ો ો અભ્યાસ િદવસ
િ
દરિમયાન
િ
થતોો રહેે તોો
પર્ાતઃકાળનુ ં સંધ્યાવંદન એટલે કે આત્મબોધની સાધના પ ૂરી થઈ જશે.
ય ત રહો, જીવનચયાર્ને યવિ થત બનાવો.
જીવનની મહ ાની અનુભ ૂિતની સાથેસાથે સ ૂતાં સુધીનાં કાય નો િનણર્ય જો તમે કરી
લો, તો બીજી બધી નકામી ઝંઝટોથી આ૫ બચી જશો.

ય ત માણસ એક નક્કી

લ યની પાછળ મંડયો રહે છે . નવરાં માણસનુ ં મન ખાલી રહે છે . ખાલી મગજ
શેતાનની દુકાન છે , તેથી તમે એવું ય ત ટાઈમટેબલ અને કાયકર્
ર્ મ બનાવો તથા
તેનો અમલ કરો કે

થી તમારા જીવનમાં કોઈ દુ પર્વ ૃિ ને પર્વેશ ન મળે . સતત

િનરીક્ષણ કરતા રહો કે સવારે

આયોજન કયુર્ં હત ું તે પર્માણે સારી રીતે કાયર્ થઈ

ર ું છે કે નિહ.

http://rushichintan.com

ઋિષ િચંતનના સાંિનધ્યમાં
તમારા ટાઈમટેબલમાં િવ ામનો સમય ૫ણ નક્કી કરો. િવ ામનો સમય ચોક્કસ
ં કામ કયુર્ં અને ૫છી આરામ કય , ફરી થોડું કામ કયુર્ં અને ફરી
હોવો જોઈએ. થોડુક
િવ ામ કરો એ રીતે કોઈ કામ થઈ શકત ું નથી. કામ કરવાની
છે . કમર્યોગની સાથે જો તમે

ે ઠ ૫ઘ્ધિત કમર્યોગ

ાનયોગને ૫ણ જોડી દો, તેને સંધ્યાવંદન સાથે જોડી

દો, સમગર્ િદનચયાર્ને તમે ભગવાનનુ ં કામ માનીને ચાલશો, તો તમારી પર્ાતઃકાળની
સંધ્યા પ ૂરી થઈ જશે.
ત્યાર૫છી સાયંકાળના સંધ્યાવંદનનો નંબર આવે છે . જ્યારે તમે સ ૂવા જાઓ ત્યારે
તત્વબોધની સાધના કરતા રહો. ભલે ગમે ત્યારે સ ૂવો, ૫રં ત ુ તે સાધના અચ ૂક કરો.
તમારી બાજુમાં ૫ત્ની કે બાળકો સ ૂતાં હોય તો ભલે સ ૂતાં, છતાં તે તમારું એકાંત
ં જીવનમા ં એવા
જીવન છેે . સ ૂતીી વખતેે એ એ
એકાત
એ
િ
િવચાર
કરોો કેે હવેે મારા આ એક
એ
િદવસના જીવનનો અંત આવી ગયો છે . લોકો આિદ અને અંતને ભ ૂલી જાય છે , ફકત
મઘ્યમમાં જ અટવાતા રહે છે .
આિદ અન
અને અંતનુ
અંતન ં ધ્યાન
યાન
િમતર્ો, મનુ યયોિનમાં જન્મ મળવાનુ ં સૌભાગ્ય અને તેનો સારી રીતે ઉ૫યોગ કરવાનો
િનણય
ર્ તે આિદ છે . અંત એ છે કે છે લે ભગવાનના દરવા

જવું જ ૫ડશે. તેમની

કચેરીમાં હાજર થવું જ ૫ડશે. એનાથી કોઈ બચી શકત ું નથી. તમારે ૫ણ બીજા
લોકોની

મ મરવું ૫ડશે. જ્યારે તમારા મરવાનો િદવસ આવશે ત્યારે શું થશે ?

ત્યારે તમારે અહીંથી ગયા ૫છી સીધા ભગવાનના દરબારમાં જવું ૫ડશે અને મળે લા
જીવનનો તમે કેવો ઉ૫યોગ કય તેનો જવાબ આ૫વો ૫ડશે. જો તમે તેનો

ે ઠ

ઉ૫યોગ નિહ કય હોય, તો ભગવાન તમારાથી ખ ૂબ નારાજ થશે. ભલે ૫છી તમે
અનુ ઠાન કયાર્ં હોય, તીથય
ર્ ાતર્ા કરી હોય, ઉ૫વાસ કયાર્ હોય કે ગમે તે કયુર્ં હોય.
એની સાથે ભગવાનને કોઈ લેવાદે વા નથી.
તેથી રાતર્ે સ ૂતી વખતે એવો િવચાર કરો કે હવે મારા આ એક િદવસના જીવનનો
અંત છ.
છે જો તમ
તમે અંતનુ
અંતન ં ધ્યાન કરશો,
કરશો તો ચોકી જશો.
જશો માણસન
માણસને પોતાનુ
પોતાન ં મોત યાદ
રહેત ું નથી. જો માણસ મોતને યાદ રાખે, તો મજા આવી જાય.
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િસકંદર જ્યારે મરણ૫થારીએ ૫ડયો ત્યારે તેણે બધા લોકોને બોલા યા અને ક ું કે
મારા સમગર્ ખજાનાનાં પોટલાં બાંધી દો. હુ ં તે મારી સાથે લઈ જઈશ કારણ કે હુ ં
ખ ૂબ મહેનતથી તે કમાયો

,ં ખ ૂબ બેઈમાની કરીને મેં એ બધું ભેગ ું કયુર્ં છે . લોકોએ

તેનો સમગર્ ખજાનો તેની સામે મ ૂકી દીધો. િસકંદર ક ું કે તેને મારી સાથે જ
મોકલવાની યવ થા કરો. તેના મંતર્ીએ ક ું કે આ કઈ રીતે શક્ય છે ? આ બધી
વ ત ુઓ તો અહીંની જ હતી અને તે અહીં ૫ડી રહેશે. તમારી સાથે આમાંન ુ ં કશું જ
લઈ જઈ શકો નિહ. તમારી સાથે તમારું પુણ્ય અથવા તમારાં પાપો જશે. બીજુ ં કંઈ
જઈ શકે નિહ.
કાશ ! આ૫ણને હરક્ષણ મોત યાદ રહે
િસકંદર પોક મ ૂકીને રડવા લાગ્યો. તેણે કહયું કે જો મને ૫હેલેથી ખબર હોત કે મારી
સાથે માતર્ મારાં પાપ તથા પુણ્ય જ આવશે, તો હુ ં આ નાનકડી િજંદગીમાં આટલાં
બધા ગુના ન કરત. હુ ં ભગવાન બુ ની
હોત, ઈસુ
ઈસ િખર્ તની

મ જી યો હતો, સોકર્ેિટસની

ૂલ શા માટ
મ જી યો હોત. મ
મેં આવી ભ
ભલ
માટે કરી ?

મ જી યો

સં૫િ ની માર
સ૫િ
મારે

જ ર નહોતી તેને હુ ં ભેગી કરતો ર ો. આવું મેં શું કામ કયુર્ં ? તેણે સૈિનકોને કહયું કે
માતર્ બંને હાથને તાબ ૂતની બહાર ખુ લા રાખજો કે

થી લોકો એ જોઈ શકે કે િસકંદર

ખાલી હાથે આ યો હતો અને ખાલી હાથે જ જતો ર ો.
િમતર્ો, આવું વૈરાગ્ય મશાનમાં જ આવે છે . જો ૫હેલેથી જ તમને મોત યાદ આવી
જાય, તો તમને કદાિપ હલકી અને ત ુચ્છ િજંદગી જીવવાની ઇચ્છા નિહ થાય, ૫છી
તમને આ માનવજીવનનો વધુમાં વધુ સદુ૫યોગ કરવાની જ ઇચ્છા થશે.
પછી તમ
તમે શુ
શં કરશો ? ૫છી તમ
તમે તમારં
તમારુ સમય૫તર્ક અન
અને તમારી રીિતનીિત રાજા
૫રીિક્ષત

વી બનાવશો. રાજા ૫રીિક્ષતને ખબર ૫ડી ગઈ હતી કે આજથી સાતમાં

િદવસે મને સા૫ કરડશે અને મારું મ ૃત્યુ થઈ જશે. તેણે એ સાતેય િદવસનો સારામાં
સારો ઉ૫યોગ કરવાનો િન યર્ કય . તેણે ભાગવત કથાનુ ં

વણ કયુર્ં અને બીજાં

સારાં કમ કયાર્ં. તનાથી
સારા
તેનાથી એન
એને મુ
મિક્ત
િક્ત મળી ગઈ.
ગઈ
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િમતર્ો, આ૫ણને બધાને ૫ણ સાત િદવસમાં જ સા૫ કરડવાનો છે . સાત િદવસમાંથી
ગમે ત્યારે આ૫ણું મ ૃત્યુ થશે. અઠવાિડયામાં સાત જ િદવસ હોય છે ને ? મ ૃત્યુ પી
સા૫ એ સાત િદવસો દરિમયાન ગમે ત્યારે કરડશે, તેથી તમે ૫ણ રાજા ૫રીિક્ષતની
મ િવચાર કરી શકો છો કે મારી બાકી બચેલી િજંદગીનો હુ ં સારામાં સારો ઉ૫યોગ

કઈ રીતે કરી શકું ? સાયંકાળે આખા િદવસનાં કાય ની સમક્ષ કરો અને સમીક્ષા કયાર્
૫છી જો એવું લાગે કે મેં ભ ૂલ કરી છે , તો તેના માટે પોતાને િધક્કારશો નિહ, ૫રં ત ુ
એવો િન ય કરો કે આ

કાંઈ ભ ૂલો થઈ છે કે ઉણપો રહી ગઈ છે તેન ુ ં

પુનરાવતન
ર્ કાલે નિહ થવા દઉં. એનાથી તમારી કમી દૂર થઈ જશે અને ફરી

બીજીવાર ભ ૂલ નિહ થાય. તમારું કામ ખ ૂબ સારી રીતે ચાલત ું રહેશે.
ભ ૂલોમાથી
ો ં ી શીખો,
ી ો આત્મિચતન
િ ં
કરતા રહોો
સવારે

રીતે તમે એક િદવસના જીવનનો િનણર્ય કય હતો એ જ રીતે સાં

તે

િદવસની ભુલો અને સફળતાઓની સમીક્ષા કરીને તમે બીજા િદવસની તૈયારી કરી
ૂતી વખત
શકો છો ક
કે કાલ
કાલે માર
મારે કવુ
કેવ ં જીવન જીવવુ
જીવવ ં છ
છે ? જો સ
સતી
વખતે બીજા િદવસનો િનણ
િનણય
ય
ર્
કરી લેશો, તો બીજા િદવસે તમને સફળતા મળશે. એકાએક િવચાર કરવા જશો, તો
થોડી મુ કેલી ૫ડશે. તેથી દરરોજ સ ૂતી વખતે ઊંઘના અથાર્ત ્ મ ૃત્યુના ખોળામાં જતી
વખતે એવો િવચાર કરો કે હવે હુ ં આ સંસારમાંથી િવદાય લઈ ભગવાનને ત્યાં જઈ
.ં એ િ થિતમા
થિતમાં તમાર
તમારે શુ
શં કરવુ
કરવ ં જોઈએ ? સસાર
સંસાર પર્ત્યનો
પર્ત્યેનો મોહ ઓછો કરવો જોઈએ.
જોઈએ
લોકો તથા વ ત ુઓ પર્ત્યે તમને

ટલો વધારે મોહ રહેશે એટલું જ તમને વધારે દુખ

થશે. આથી તમારા મોહને ઓછો કરો. મોહ જ ખ ૂબ ક ટકારક હોય છે , જવાબદારીઓ
િનભાવવી એટલી ક ટકારક હોતી નથી. કુટુંબના બધા સભ્યો તથા સમાજ પર્ત્યેની
તમારી જવાબદારી િનભાવો,
િનભાવો ૫રત
૫રં ત ુ તમના
તેમના પર્ત્ય
પર્ યે મોહગર્ ત ન બનશો.
બનશો નિહ તો ત
તે મોહ
તમને બહુ હેરાન કરશે.
રાતર્ે સ ૂતી વખતે મ ૃત્યુને યાદ કરો ત્યારે બીજી બે બાબતો ૫ણ યાદ રાખો કે હુ ં ખાલી
હાથે જઈ ર ો

.ં મારી સાથે લાલચ તથા મોહ આવવાનાં નથી. દરે ક પર્ાણી પોતાના

સં કાર લઈને આવે છે અને સં કાર લઈને પા ં જત ું રહે છે .
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તમે

ટલું ખાઈ શકો કે સં૫િ નો

ટલો ઉ૫ભોગ કરી શકો છો એટલો જ કરી શકશો.

બાકી બધું અહીં જ મ ૂકીને જવું ૫ડશે.

લોકો સાચા અથર્માં એના હક્કદાર હોય

તેમને જ એ મળે તેવી યવ થા કરવી જોઈએ. તમારો આ લોક અને ૫રલોક સુધરે
એટલું જ ઈમાનદારીપુવર્ક કમાવું જોઈએ અને સામાન્ય માણસ

વું સાદું જીવન

જીવવું જોઈએ.
હરક્ષણ મ ૃત્યુ
યન
ન ુ ં મરણ કરો
િમતર્ો, જ્યારે તમે િવચાર કરશો કે મારે મ ૃત્યુના મુખમાં જવાનુ ં છે ત્યારે તમને અનેક
િવચાર આવશે. જો તમે મ ૃત્યુન ુ ં મરણ નિહ રાખો, તો યામોહ તમને ઘેરી લેશે અને
ભવબંધનો તમને જકડી રાખશે. તમને વધારે કમાવાની લાલચ રહેશે. ભલે ૫છી
તેની જ ર હોય કે ના હોય, છતાંય તમારો એ મોહ

ટે નિહ. તમારા પુતર્પૌતર્ો સમથર્

થઈ ગયા હશે, તો ૫ણ તમે એમને મદદ કરવાનો તથા એમના માટે પૈસા ભેગાં
કરવાનો િવચાર કરતા રહેશો.
ં બીજા
તમનેે કદાિપ
િ એવો
એ ો િવચાર
િ
નિહ
િ આવેે કેે એમના
એ
િ
િસવાય
૫ણ દુિનયામાં
િ
ી લોકો
ો ો
રહે છે . જ્યારે માણસ પોતાના મ ૃત્યુને સતત યાદ રાખે છે ત્યારે જ તેનામાં ત્યાગ,
વૈરાગ્ય અને ભિક્ત જાગે છે . આથી તમે િનરં તર મ ૃત્યુ મરણ કરતા રહો. ઓમ કૃતો
મરઃ…. ! કોને યાદ કરો ? મોતને યાદ કરો. ભ મીભ ૂતિમંદં શરીરં અથાર્ત ્ આ શરીર
ભ મીભ ૂત થવાનુ ં છે .
તમે આ મરણ પામનારા શરીર િવશે ધ્યાન રાખો કે તે કાલે કે ૫રમ િદવસે માટીમાં
મળી જવાનુ ં છે , તો ૫છી હુ ં એવા ખોટાં કામ શા માટે કરું,

નાથી મારો ભવ બગડે

અને પાછળવાળા આ૫ણન
અન
આ૫ણને િધક્કાર
િધક્કારે અન
અને આ૫ણ
આ૫ણે પોત
પોતે અસતોષની
અસંતોષની આગમા
આગમાં બળવુ
બળવ ં ૫ડ
૫ડે
? તમે એવું કામ કદાિપ ન કરશો. – નવું જીવન અને નવું મોત – ને યાદ રાખવાથી
આ૫ણને ઉ૫રનો બોધ થાય છે . એ િસવાય બીજો કોઈ માગર્ નથી. તમે આ બંને

સંધ્યાવંદનને ભ ૂલશો નિહ. ગુરુજી ! હુ ં તો તે વખતે ગાયતર્ી મંતર્ના જ૫ કરું
તે બીજા સમય
ત
સમયે કર . સવારે તો એવુ
એવ ં મનન અન
અને િચતન
િચંતન કર
જન્મ અને સાં

કે આ

,ં બેટા,

મારો નવો

મ ૃત્યુ થવાનુ ં છે .
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આવું િચંતન કરવાની સાથે જો તમે તમારી ફરજ, કતર્ ય અને બુિ મ ા િવશે િવચાર
કરશો, તો તમને એવી અનેક વાતો સમજાશે, એનાથી તમારો આ જન્મ સાથર્ક થઈ
તમને બસ, આટલું જ કહેવાનુ ં

જાય અને તમે સાચા આધ્યાિત્મક માણસ બનો. આ
હત.ું ૐ શાંિતઃ
રોજ સવારે નવો જન્મ

રોજ સવારે નવો જન્મ, રોજ રાતર્ે નવું મોતની માન્યતા લઈને જીવનકર્મ
બનાવીને ચાલવામાં આવે તો અત્યારના તરે થી ધીમે ધીમે ઉંચો ઊઠવાનુ ં સરળ થઈ
જશે. મગજ અને શરીરની હલચલો અંતઃકરણમાં મ ૂિળયાં નાખીને બેઠેલી આ થાઓની
પર્ેરણાઓ ૫ર આધાિરત હોય છે . આધ્યાિત્મક સાધનાઓનો ઉ ે ય આ સં થાનને
પર્ભાિવત તથા ૫િર કૃત કરવાનો જ હોય છે . આ ઉ ે યની પ ૂિતર્માં એવી સાધના ખ ૂબ
જ ઉ૫યોગી નીવડે છે ,

માં સવારે ઊઠતાં નવા જન્મની અને રાતર્ે સ ૂતાં નવા

મોતની માન્યતાને જીવંત બનાવવામાં આવે છે .
ં ી ઊઠતાંં આંખ
ં ી નીચે
સવારેે ૫થારીમાં
ી થ
આં ખ ૂલેે ત્યારેે આળસ દૂર કરીને
ી ે ૫થારીમાં
ી થ
ી ે
ઊતરવામાં થોડોક સમય લાગી જતો હોય છે . ઉ૫રોકત ઉપાસના માટે આ જ
સવ

મ સમય છે . મોઢેથી કશું જ બોલવાની જ ર નથી, ૫રં ત ુ એવું િચતર્ મગજમાં

ખ ૂબ જ પ ટ રીતે જમાવી દે વ ું જોઈએ કે – આજનો એક િદવસ આખા જીવન
છે , તેનો

વો

ે ઠતમ સદુ૫યોગ કરવો જોઈએ. સમયની એક ક્ષણ ૫ણ નકામી ન

ગુમાવવી જોઈએ કે ન તો અનથક
ર્ ારી કાય માં લગાવવી જોઈએ. – િવચારવું જોઈએ
કે –ઈ રે મનુ યને

સુિવધાઓ આપી છે તે બીજા કોઈ પર્ાણીને આપી નથી. આ

કોઈ ૫ક્ષપાત કે િવશેષ ભેટ નથી, ૫રં ત ુ િવશુ

રીતે આ૫વામાં આવેલી અમાનત છે ,

ઉત્કૃ ટ આદશર્વાદી નીિત અ૫નાવીને પ ૂણર્તા પર્ાપ્ત કરવા, વગર્ અને મુિક્તનો
આનંદ આ જ જન્મમાં મેળવવા મટો આ૫વામાં આવી છે . આ ઉ ે ય ત્યારે જ પ ૂરો
ં
સમુ ત અને સુસ ં કૃત બનાવવા
થઈ શકે, જ્યારે ઈ રની આ સ ૃિ ટને વધુ સુદર,
માટે જીવન-સં૫દાનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવે. આ યોજનાબ

સદુ ૫યોગ કરવામાં જ

ઈ રની પર્સ તા અને જીવનની સાથક
ર્ તા રહેલી છે . -
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આ શબ્દોને મંતર્જ૫ની
આ હકીકતને

મ દોહરાવવાની જ ર નથી, ૫રં ત ુ ખુબ જ ગંભીરતાપ ૂવર્ક

દયંગમ કરવી જોઈએ. મનમાં િફ મની

મ

પ ટ ક પનાિચતર્

ઉ૫સવું જોઈએ અને તેની સાથે સાથે ઊંડી આ થાનો પુટ આ૫વો જોઈએ.
શૌચ જવાની જ ર જણાય તો તેમાં કોઈ િવલંબ ન કરવો જોઈએ અને ૫થારી છોડીને
િનત્ય કમમ
ર્ ાં લાગી જવું જોઈએ. થોડોક સમય હોય તો સવારે ઉઠવાથી લઈને રાતર્ે
ૂવા સુ
સવા
સ
સધીની
ધીની િદનચયાર્ ત
તે વખત
વખતે બનાવી લવી
લેવી જોઈએ.
જોઈએ આમ તો િનત્યકમ
િન યકમર્ કરતી
વખતે ૫ણ આખા િદવસના સમયનુ ં િવભાજન કરી લેવ ું કંઈ અઘરું નથી.

િતર્ અને ચુ તીથી કામ કરવામાં આવે તો ઓછા સમયમાં વધારે કામ થઈ શકે છે .
સુુ તી અને ઉદાસીથી જ સમયનો ભારે બગાડ થાય છે , જ્યારે યોજનાબ

િદનચયાર્

બનાવવામાં આવે અને તેનો કડક રીતે અમલ કરવામાં આવે તો ઘણો બધો સમય
બચી શકે છે . એક કામની સાથે બે કામો થઈ શકે છે ,

મ કે આજીિવકા કમાવા

દરમ્યાન નવરાશના સમયમાં વાધ્યાય અથવા તો િમતર્ો સાથે ૫રામશર્ થઈ શકે છે .
૫િરવાર
િ
યવ થામાંં મનોરં
ો ં જનનોો ૫ટ આપીી શકાય છેે . િનદર્ા,
િ
િ
િનત્યકમ
િ
ર્, આજીિવકા
મેળવવી, વાધ્યાય, ઉપાસના, ૫િરવાર યવ થા, લોકમંગળ વગેરે કાય માં કોણ,
કયારે કેટલો સમય આપી શકશે તે દરે ક યિક્તની પોતાની ૫િરિ થિત ૫ર િનભર
ર્
હોય છે , ૫રં ત ુ આ બધી બાબતોનો સમન્વય રહેવો જોઈએ. આળસ-પર્માદમાં એક
૫ણ ક્ષણ યથર્ ના જાય અને બધા કાય એવી રીતે ચાલતાં રહે,

માં આત્મક યાણ,

૫િરવારિનમાર્ણ અને લોકમંગળ એમ તર્ણેયનો સમુિચત સમાવેશ થઈ શકે. આ બધાં
કાય માં આદશર્વાદી દૃિ ટકોણ અ૫નાવવામાં આવે.

ુ ભાવનાઓન
દુ પર્વિ
પર્વ ૃિ ઓને
ઓન, દ
દભા
આ૫વામાં આવ.
આવે જયા
જયાં ૫ણ કોઈ ગરબડ
ર્વનાઓને કોઈ થાન ન આ૫વામા
જણાય ત્યારે તેને અટકાવવા માટે પર્યત્ન કરવામાં આવે. સમય,

મ, િચંતન અને

ધનનો એક ૫ણ અંશ ખોટા ઉ ે યોમાં ન ટ ન થવા દે વો. આ ચારે ય સં૫દાઓનો
સદુ૫યોગ થતો રહે એ હકીકત ૫ણ તી૧ણ દૃિ ટ રાખ, ભ ૂલોને તાત્કાિલક સુધારતા
રહો તો ત
તે િદવસના જીવનન
જીવનને સતોષજનક
સંતોષજનક રીત
રીતે જીવી શકાય છ.
છે
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જીવન સાધનામાં રુિચ ધરાવનાર દરે ક યિકતએ રાતર્ે વહેલા સ ૂવાનો અને સવારે
વહેલા ઊઠવાનો િનયમ બનાવવો જ જોઈએ. બર્ા મુહત
ૂ ર્નો સમય અમ ૃતો૫મ છે . તે
સમયે કરવામાં આવેલ દરે ક કાયર્ ખ ૂબ જ સફળ થાય છે . આથી

૫ણ કાયર્ મહત્વનુ ં

જણાય તેને તે સમયે જ કરવું જોઈએ. સવારે વહેલા ઊઠવાનુ ં એમના માટે જ શકય
છે કે

ઓ રાતર્ે વહેલા સ ૂતા હોય. આ માગમ
ર્ ાં

અડચણો આવે તેમને બુિઘ્ધપુવક
ર્

હલ કરવી જોઈએ. વહેલા સ ૂવાની અને વહેલા ઊઠવાની ૫રં ૫રા માતર્ પોતાના માટે
જ નિહ, ૫રં ત ુ સમગર્ ૫િરવાર માટે બનાવી લેવી જોઈએ.
રાતર્ે સ ૂતી વખતે વૈરાગ્ય તથા સંન્યાસ

વી િ થિત બનાવવી જોઈએ. ૫થારીમાં જતી

વખતે એવું િવચારવું જોઈએ કે િનદર્ાનો સમય એક પર્કારનુ ં મ ૃત્યુ છે . આજનુ ં નાટક
ે ા ં પોતે
પ ૂરંુ થયુ,ં કાલેે નવું નાટક ભજવવાનુ ં છેે . આ ૫િરવાર
િ
ઈ રનોો બગીચો
ી ો છેે . તેમ
ો ે
કતર્ યિન ઠ માળીની ભ ૂિમકા િનભાવવાની છે .
શરીર અને મન ઈ રીય ઉ ે યોને પ ૂરા કરવા માટે મળે લા જીવનરથનાં બે પૈસા છે .
તેમને સાચા માગ
તમન
માગેર્ ચલાવવાના
ચલાવવાનાં છ.
છે . ધન, પર્ભાવ, ૫દ અન
અને એક થા૫ણ છ,
છે ,

ને સત ્
ન

પર્યોજનોમાં જ વા૫રવાની હતી. ખરે ખર એ પર્માણે થયું કે નિહ તે જોવું જોઈએ.
જયાં ગરબડ થયેલી જણાય ત્યાં ૫ ા ા૫ કરવો જોઈએ અને બીજા િદવસે એવી
ભુલ ન થાય તે માટે સતકર્તા રાખવી જોઈએ.
સંન્યાસી પોતાનુ ં સવર્ વ ઈ રને અપણ
ર્ કરીને ૫રમાથ-ર્ પર્યોજનમાં ૫રોવાય છે .
સાધકે ૫ણ સ ૂતી વખતે એવી જ મનઃિ થિત બનાવવી જોઈએ. મળે લી અમાનત અને
સ ૫વામાં આવેલી જવાબદારીઓ આ

ઈમાનદારી સાથે િનભાવવામાં આવી કે

નિહ ? જો કાલે તે ફરીથી મળે તો ફરીથી તેમને ઈ રી આદે શ માનીને િનભાવવામાં
આવે. કોઈ ૫દાથર્ કે યિકત ૫ર આ૫ણી કોઈ માિલકી હોવી જોઈએ નિહ. અહીં
કંઈ છે તે બધું ઈ રનુ ં જ છે .
આ૫ણું તો માતર્ કતર્ ય અને જવાબદારી જ છે . તેને પ ૂરી ઈમાનદારી અને
ૂરત ું છ.
ત પરતાથી િનભાવતા રહેવ ું એ જ આ૫ણા માટે પ
તત્પરતાથી
પરત
છે
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સફળતા-િન ફળતાની િચંતા ન કરતાં આ૫ણે આદશર્વાદી કતર્ ય૫રાયણતાને
અ૫નાવી રાખવામાં જ પ ૂરે પરુ ો સંતોષ અનુભવવો જોઈએ.
સવો ઊઠતી વખતે નવા જન્મની માન્યતા, જીવનના ઉ ે યની

પ ટતા અને

સુ યવિ થત િદનચયાર્ બનાવવાનુ ં કાયર્ કરવું જોઈએ. રાતર્ે સ ૂતી વખતે મ ૃત્યુન ુ ં
િચંતન, આત્મિનરીક્ષણ, ૫ ા ા૫ અને કાલ માટે વધુ સતકર્તા, વૈરાગી અને સંન્યાસી
ે ાં ચુ
વી હળવી મનઃિ થિત લઈન
લઈને શયન કરો.
કરો આખો િદવસ હં
હમશા
મશ
ચ તી
તી- િત,
િતર્ તત્પરતા
ત પરતા
અને િદલચ પીથી બધાં કામો કરતા રહેવ.ું આંતિરક દુભાર્વના અને બા

દુ પર્વ ૃિ ઓ

પેદા થવાનો પર્સંગ આવતાં જઅ તેની સામે સંઘષર્ કરવો.
આ જ છે જીવનસાધના,

માં ચોવીસેય કલાક મગ્ન રહીને આ જ જીવનમાં વગર્

વો ઉ લાસ અને મુિક્ત

વા આનંદનો હર ઘડીએ અનુભવ કરી શકાય છે .

ાનય મા
માં તમ
તમે પણ આહ
આહિત
િુ ત આપો
સમ ત સંકટોનુ ં એકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુિર્ .
સ િ

ઉપાયથી દુબુિર્ ને દૂર કરી

થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .

યગઋિષ
યુ
ગઋિષ પરમપજ્ય
પરમપ ૂજ્ય પં
પ.

ીરામ શમાર્ આચાયજીએ
આચાયર્જીએ વતમાન
વતર્માન યગની
યુગની 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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