
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગાયતર્ીના રગાયતર્ીના ર૪ ૪ અક્ષર ાનઅક્ષર ાન--િવ ાનનો સમહૂિવ ાનનો સમહૂ  

ગાયતર્ીનાગાયતર્ીના  ચોવીસચોવીસ  અક્ષરોમાંઅક્ષરોમા ં 
ાનાન--િવ ાનનોિવ ાનનો  મહાનમહાન  ભડંારભડંાર  સમાયેલોસમાયેલો  છેછે. . 

તેનાતેના એકએક--એકએક અક્ષરમાંઅક્ષરમાં એટલંએટલં દાશર્િનકદાશર્િનકતનાતના  એકએક--એકએક  અક્ષરમાઅક્ષરમા  એટલુએટલુ દાશિનકદાશિનક
તત્વ ાનતત્વ ાન  રહલે ુંરહલે ુ ં છેછે  કેકે  

નેન ે શોધવુંશોધવુ ં ખબૂખબૂ  જજ  અઘરંુઅઘરંુ  છેછે. . 

આધ્યાિત્મકઆધ્યાિત્મક અનેઅને ભૌિતકભૌિતક બધાબધા જજ પર્કારન ંપર્કારન ંઆધ્યાિત્મકઆધ્યાિત્મક  અનઅન  ભૌિતકભૌિતક  બધાબધા જજ પર્કારનુપર્કારનુ
ાનાન--િવ ાનિવ ાન  તનેાતનેા  ગભર્માંગભર્મા ં રહલે ુંરહલે ુ ં છેછે, , 

મનુ યનેમનુ યને  થોડીથોડી  ૫૫ણણ  ખબરખબર  ૫૫ડેડે  તોતો  તેત ે   

ઇચ્છેઇચ્છે તેતે બધીબધી જજ અપેિક્ષતઅપેિક્ષત વ તઓવ તઓઇચ્છઇચ્છ  તત  બધીબધી  જજ  અપિક્ષતઅપિક્ષત વ તઓુવ તઓુ
તેમાથંીતેમાથંી  મેળવીમેળવી  શકેશકે  છેછે..

ૐ, ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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શિકતના ોત ચોવીસ અક્ષર  

ગાયતર્ીના ચોવીસ અક્ષરોમા ં ાન િવ ાનનો મહાન ભડંાર સમાયેલો છે  તેના એક

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગાયતર્ીના ચોવીસ અક્ષરોમા ાન-િવ ાનનો મહાન ભડાર સમાયલો છ. તના એક-
એક અક્ષરમા ંએટલુ ંદાશર્િનક તત્વ ાન રહલે ુ ં છે કે ને શોધવુ ંખબૂ જ અઘરંુ છે. 
આધ્યાિત્મક અને ભૌિતક બધા જ પર્કારનુ ં ાન-િવ ાન તેના ગભર્મા ં રહલે ુ ં છે, 
મનુ યને થોડી ૫ણ ખબર ૫ડ ેતો તે  ઇચ્છે તે બધી જ અપેિક્ષત વ તઓુ તમેાથંી 
ે ી ે ેમેળવી શકે છે. 

ગાયતર્ી મતંર્ના એક-એક અક્ષરનો, એક- એક શબ્દનો શો અથર્ થાય અને તેનો ભાવ, 
રહ ય અને સદેંશ શો છે તે જાણવા માટે મનુ યનુ ંએક જીવન ૫ણ પરૂત ુ ંનથી. 
ગાયતર્ીના ર૪ અક્ષર ાન-િવ ાનનો ર૪ સમહ છે, તેને પાર કરવા તે સાધારણ કામ ગાયતર્ીના ર૪ અક્ષર ાન િવ ાનનો ર૪ સમહૂ છ, તન પાર કરવા ત સાધારણ કામ 
નથી. છતા ં ૫ણ તનેો ટૂંકમા ં વાચકોન ે ૫િરચય  થાય તે ઉ ેશથી આ પિુ તકા 
લખવામા ંઆવી છે. 

ભઃૂ ભવુ અને વ: આ તર્ણ લોક છે. આ તર્ણેય લોકોમા ંઑડમ ્ સમાયેલ છે.  
બિુ શાળી છે તે બર્ ને જાણે છે તે વા તવમા ં ાની છે. 

ભઃૂ પથૃ્વી ભવુ પાતાળ, વઃ વગર્, આ તર્ણેય લોકમા ં૫રમાત્મા વસે છે. ભઃૂ શરીર, 
ભવુ સસંાર, વઃ આત્મા આ તર્ણેય ઈ રના કર્ીડા થાન છે. આ બધા ંજ થળોને, 
અથાર્ત અિખલ િવ  બર્ ાડંને ભગવાનન ં િવરાટ વ ૫ સમજીને ત્યા ંજ આધ્યાિત્મક અથાત ્અિખલ િવ  બર્ ાડન ભગવાનન ુ િવરાટ વ ૫ સમજીન ત્યા જ આધ્યાિત્મક 
ઉચ્ચ ભિૂમકા પર્ાપ્ત કરવાનો પર્યત્ન કરવો જોઇએ. 

૫રમાત્માને સવર્તર્, સવર્ યા૫ક, સવેર્ ર, સવર્ આત્માને જોવા વાળા મનુ યો માયા, 
મોહ, મમતા, સકંટ, અનદુારતા, કુિવચાર અને કુકમ ની અિગ્નના દાઝતા બચ ે છે 
અને હમંેશા ૫રમાત્માના દશર્ન કરવાના ૫રમાનદં સખુમા ંડબેૂલા રહ ેછે.  

ૐ, ભઃૂ, ભવુ વઃ નુ ંતત્વ ાન સમજી લેનાર એક પર્કારે જીવનથી મકુ્ત થઈ જાય છે. 
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બર્ા ણ તે છે કે  તત્વને, વા તિવકતાને અને ૫િરણામને જુએ છે. મણે પોતાના 
ભાષા, સાિહત્ય, િશ પકલા, િવ ાનના િશક્ષણને પેટ ભરવાનુ ંસાધન માતર્ ન રાખતા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જીવનના ઉ ેશો, આનદં અને સફળતા પર્ાપ્ત કરવાની િવ ા ૫ણ શીખી છે તઓે 
બર્ા ણ છે. િશિક્ષતો તો માખીઓ -મચ્છરોની મ  ત્યા ંભરેલા ં છે, ૫ણ િવ ાન તો 
કોઈ િવરલા જ હોય છે.  ાની છે તે જ બર્ા ણ છે.  

ભગવાને ને ત વદશીર્ અને ાની બનાવવાની સિવધા અને પર્ેરણા આપી છે  ત ેભગવાન ન તત્વદશીર્ અન ાની બનાવવાની સિુવધા અન પર્રણા આપી છ, ત 
બર્ા ણોએ પોતાની જવાબદારી િનભાવવી જોઇએ, કેમ કે તેઓ સૌથી વધ ુધનવાન 
છે. લોકો નકામુ ં એમ માને છે કે ધન વધ ુહોય તો તે સખુનુ ંકારણ છે. સાચી વાત 
તો એ છે કે સદ્ ાન િવના કોઈ  મનુ ય સખુશાિંતનુ ંજીવન િવતાવી શકતો નથી, 

ી ે ે ો ો િ ો ી ો૫છી ભલે તે કરોડો િપયાનો વામી ના હોય. 

સદ્ ાનની અને બર્ ાનવાળા ંધિનક બર્ા ણોનો માન-મરતબો સૌથી વધ ુહોય છે. 
આ  આ તચુ્છ જમાનામા ં ૫ણ ઈ રની પજૂા કોઈન ે કોઈ વ પે બર્ા ણોના 
અનાિધકારી વશંજોને ૫ણ પર્ાપ્ત થઈ છે. અનાિધકારી વશજોન ૫ણ પર્ા ત થઈ છ. 

બર્ા ણત્વ દુિનયાનુ ંસૌથી ઊંચુ ંધન છે. રત્નોનો ભડંાર, ઉ મ, કીમતી અને મજબતૂ 
િતજોરીમા ં રાખવામા ંઆવે છે.  શરીર ત૫ વીનુ ં છે. તેણે ત૫ યાર્ની, સયંમની, 
સહનશીલતાની અિગ્નમા ંતપાવીને િતજોરી વુ ંમજબતૂ ઘડ ુ ં હોય છે.  તમેા ં  
બર્ા ણત્વ સચવાશે અને િ થર થશે.  લોકો  અસયંમી, ભોગી, વાથીર્, ત૫ વગરના 
છે તેઓ પોતાનામા ં બર્ા ણત્વ ને સારી રીતે સરુિક્ષત અને િ થર  રાખવા માટે 
અસમથર્ હોય છે. એટલા માટે બર્ા ણે સદ્ ાનના ધનથી પોતાની જાતને ત૫ વી 
બનાવવી જોઇએ. 

બર્ા ને ભસૂરુ કહવેામા ંઆવે છે. ભસૂરુ એટલે પથૃ્વી ૫રનો દેવતા. દેવતા તે છે કે  
આપે છે. બર્ા ણ સસંારના સવર્ ે ઠ ધન અને સદ્ ાનનો માિલક હોય છે. તે જાણે છે 
કે  ધન તેની પાસે અખટૂ ભડંારોમા ંભરેલુ ં છે. તેના જ અભાવને કારણે સમગર્ 
માનવજાત દ ખી થઈ રહી છે અ ાન અને અિવ ાથી મોટં કોઈ જ દ ખન ં કારણમાનવજાત દુઃખી થઈ રહી છ. અ ાન અન અિવ ાથી મોટુ કોઈ જ દુઃખન ુકારણ 
નથી. 
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અિવ ા ના ંઅંધકારમા ંભટકતા લોકોને સાચો બર્ા ણ પોતાના  સદ્ ાન પી ધનથી 
લાભ આપે છે. આ કતર્ ય જ રી અને અિનવાયર્ ૫ણ છે. આ બર્ા ણની વાભાિવક  

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

જવાબદારી છે. 

ગાયતર્ીનો પર્થમ શબ્દ "તત"્  બર્ા ણત્વની આ મહાન જવાબદારી તરફ ઇશારો કરે 
છે નો આત્મા ટલા અંશમા ં તત્વ ાની, િવ ાન અને ત૫ વી છે તે તેટલા જ 
અંશમા ંબર્ા ણ છે ક્ષિતર્યત્વ જ્યારે અનાિધકારીઓના હાથમા ંજાય છે ત્યારે એનાથી અંશમા બર્ા ણ છ. ક્ષિતર્યત્વ જ્યાર અનાિધકારીઓના હાથમા જાય છ ત્યાર એનાથી 
તેમનામા ંગવર્ અને મદ વધી જાય છે. ગવર્ને પોતાની મોટાઈ સમજી તેઓ તેનુ ં
રક્ષણ કરવા અનેક પર્કારના િબનજ રી ખચર્ અને ઢ ગ કરે છે. આવી િ થિતમા ંતેના 
ક્ષિતર્યત્વ તેના આત્માને ઊંચે લઈ જવા અને તેજ વી મહાપરુુષો બનાવવાને બદલે 

ં ી ી ી ી ે ી ે ેઅહકારી, ઢ ગી, અત્યાચારી, યસની અને દુરાચારી બનાવે છે. 

ગાયતર્ીનો "સ" અક્ષર કહ ેછે કે સ ાવાનો તમને સ ા એટલા માટે આ૫વામા ંઆવી 
છે કે શોિષતો અને િનબર્ળોને હાથ ૫કડીને ઉઠાવો તેમને મદદ કરો અને  ખરાબ 
લોકો તઓેને િનબર્ળ સમજીને હરેાન કરે છે તેમને પોતાની શિકત થી હરાવો. લોકો તઓન િનબળ સમજીન હરાન કર છ તમન પોતાની શિકત થી હરાવો. 
ખરાબીઓ સામે લડવા અને સારા૫ણાને વધારવા માટે ઈ ર શિકત આપે છે, તેનો 
ઉ૫યોગ આ િદશામા ં થવો જોઇએ. 

િવ ા અને સ ાની માફક ધન ૫ણ એક મહત્વપણૂર્ શિક્ત છે, તેને પર્ાપ્ત કરવુ ંએટલા 
માટે જ રી છે કે તેનાથી પોતાના તથા બીજાના યોગ્ય અભાવો પરૂા થઈ શકે. શરીર, 
મન, બિુ  તથા આત્માના િવકાસ માટે તથા વારસદાર ની જવાબદારીઓને પણૂર્ 
કરવા માટે ધનનો ઉ૫યોગ થવો જોઇએ અને તે માટે તેની કમાણી કરવી જોઇએ. 

કેટલાક મન યો ખબ જ પર્માણમા ંધન  પર્ાપ્ત કરવામા ંપર્િત ઠા સમ  છે  મ બને કટલાક મનુ યો ખબૂ જ પર્માણમા ધન, પર્ાપ્ત કરવામા પર્િત ઠા સમ  છ. મ બન 
તેમ, ધન કમાવાની ઇચ્છા પર્બળ બને છે. એના માટે તેઓ ધમર્-અધમર્, યોગ્ય-
અયોગ્ય િવચાર કરવાનુ ંછોડી દે છે. ધન કમાવવામા ંએટલા બધા ય ત બની જાય 
છે કે વા થ્ય, મનોરંજન, વાધ્યાય, આત્મ પર્ગિત, લોકસેવા, ઈ ર સેવા વી 
ઉ૫યોગી િદશા ઓ િવમખ બને છે ધન પર્ાપ્ત કરવાની આ દિ ટ િનદંનીય છેઉ૫યોગી િદશા ઓ િવમખુ બન છ. ધન પર્ાપ્ત કરવાની આ દૃિ ટ િનદનીય છ. 
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મનુ યના જીવનમા ં મુ કેલીઓ, કિઠનાઈઓ, ઊલટી ૫િરિ થિતઓ, નકુસાન અને 
દુઃખની ૫ળો આવતી રહ ે છે. મનુ યે દુઃખમા ં રડવુ ં ન જોઇએ અને સખુસ૫ંિ મા ં

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

અિભમાન ન કરવુ.ં મુ કેલીના સમયમા ંચાર સાથી બને છે. : (૧) િવવેક, (ર). ધૈયર્, 
(૩) સાહસ, (૪). પર્યત્ન. આ ચારેયને બરાબર ૫કડી રાખવાથી ખરાબ િદવસો ધીરે 
ધીરે જતા રહ ેછે અને જ તે જતી વખતે કેટલાય અનભુવો, ગણુો, યોગ્યતાઓ અને 
શિક્તની ભેટ આ૫તા ંજાય છે. 

૫િર મ, પર્યત્ન અને કતર્ ય તે મનુ યના ગૌરવ અને વૈભવને વધારવાવાળા છે. 
આળસ,ુ ભાગ્ય વાદી, કમર્હીન, સઘંષર્ થી ડરવાવાળા, અ યાવહાિરક મનુ યો હમંેશા 
અસફળ થાય છે. 

ગાયતર્ી રસનો "ત"ુ શબ્દ આદેશ આપ ે છે કે પર્યત્ન કરો, ૫િર મ કરો, કતર્ યના 
માગર્ ૫ર બહાદુરીથી ઊભા રહો, કેમ કે ૫િર મનો મિહમા અપાર છે. 

જન સમદુાય બે ભાગમા ંવહેંચાયેલો છે : (૧) નર, (ર). નારી, નરની પર્ગિત સિુવધા 
ે ે ં ો ં ે ે ં ી ં ે ો ંઅને રક્ષણ માટે ઘણા ંપર્યત્નો કરવામા ંઆવે છે ૫રંત ુનારી બધા ંજ કે્ષતર્ોમા ંપાછળ 

રહલેી છે. તેના ફળ પે આ૫ણો અડધો સમાજ, અડધુ ં૫િરવાર, અડધુ ંજીવન પાછળ 
રહી જાય છે. આ૫ણા દેશને, સમાજને, સમદુાય ને ત્યા ંસધુી િવકિસત ના કહી શકીએ 
જયા ંસધુી નારીને નરની મ તેમની કાયર્શીલતા ને પર્િતભા પર્ગટ કરવાનો અવસર 
ના મળે. 

ગાયતર્ીનો "વ" શબ્દ કહ ે છે કે જો મનુ ય પોતાની જાિતનો પર્ગિત જોવા ઇચ્છતો 
હોય તો તેણે પર્થમ નારીને શારીિરક, બૌિ ક, સામાિજક, આિથર્ક કે્ષતર્ોમા ંપર્િતભાવાન 
અને િવકિસત બનાવવી જોઇએ  ત્યારે જ નર સમદાયમા ંસબળતા  સ મતા   સ િ  અન િવકિસત બનાવવી જોઇએ. ત્યાર જ નર સમદુાયમા સબળતા, સ ૂ મતા,  સ િ , 
સદ્ ગણુો અને માનતા વા સં કારોનો િવકાસ થઈ શકે છે. 

સજ્જન પુ ષે હમંેશા નમર્દા નદીની માફક ૫િવતર્ નારીની પજૂા કરવી જોઇએ, કેમ કે 
િવ ાનાએ તેને જ સસંારમા ંસાક્ષાત ્લ મી માની છે. 
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ી લ મીનો અવતાર છે. જયા ંનારી સારા ંલક્ષણોવાળી, બિુ શાળી, સહયોગ દેનારી 
છે ત્યા ંગરીબી હોવા છતા ંઅમીરીનો આનદં વરસે છે. ધનદોલત િનજીર્વ લ મી છે, 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

૫રંત ુ ી લ મીજીની સજીવ પર્િતમા ંછે. યોગ્ય આદર અને સત્કાર કરીને તેની પર્શસંા 
કરવી જોઇએ. 

૫િરિ થિત અને દોષોના કારણે અથવા ખરાબ સોબતથી ક્યારેક તેનામા ં િવકાર જન્મે 
૫રંત આ કારણોને બદલીએ તો નારીન ં દય ફરીથી તેની શા ત ૫િવતર્તા પર્ાપ્ત ૫રત ુઆ કારણોન બદલીએ તો નારીન ુ દય ફરીથી તની શા ત ૫િવતર્તા પર્ાપ્ત 
કરે છે. 

ગાયતર્ીનો શબ્દ "રે" નારીના સન્માનમા ંવિૃ  ઇચ્છે છે કે થી દરેકને લ મીનુ ંશભુ 
વરદાન પર્ાપ્ત થાય. 

 મનુ યો કુદરતની આ ાનસુાર કદમ ઉપાડે છે એટલે કે કુદરતના ક ા પર્માણે 
ચાલે છે તે મનુ યો અ વ થ હોવા છતા ં૫ણ રોગથી મકુ્ત થાય છે. 

વા થ્ય ને યોગ્ય રાખવાનો અને આગળ લઈ જવાનો ઉ મ માગર્ કુદરતના ક ા ુ
અનસુાર ચાલવામા ં કુદરતી આહાર-િવહાર અ૫નાવવામા,ં કુદરતી જીવન ૫સાર 
કરવામા ં છે. અકુદરતી, અ વાભાિવક, બનાવટી, આડબંર યકુ્ત અને િવલાસવા ં 
જીવન િવતાવવાથી લોકો બીમાર થાય છે અને અકાળે મતૃ્ય ુપામે છે. 

કુદરતી જીવન િવતાવવાથી ખોવાયેલુ ં વા થ્ય પનુઃ પર્ાપ્ત કરવુ ંઅને  વા થ્ય છે 
તે સરુિક્ષત અને િવકિસત બનાવવુ ંસરળ છે. ગાયતર્ીનો "ન્ય" શબ્દ આ ઉ૫દેશ આપ ે
છે. આવેશનુ ંવાવાઝોડુ ં  સમયે મનમા ંઆવે છે તે સમયે ાન, િવચાર, િવવેક બધુ ં
જ ભલૂી જવાય છે અને તેથી માણસ બકવાસ કરે છે, ન કરવા વા ંકામો કરે છે. 
આવી િ થિત માનવ જીવનમા ંસવર્થા અિનચ્છનીય છે. 

દુઃખ ૫ડવાથી લોકો િચતંા, શોક, િનરાશા, ભય, ગભરાટ, કર્ોધ, કાયરતા, વા દુઃખદ 
આવેશોનો િશકાર બને છે અને ધન વધવાથી અહકંાર, મદ, ઈષાર્, મત્સર, હષર્, 
અમયાર્દા  નાિ તક  ભોગી   કલહ વી નકામી ઉ ેજનાઓમા ંફસાય જાય છે  અમયાદા, નાિ તક, ભોગી,  કલહ વી નકામી ઉ જનાઓમા ફસાય જાય છ. 
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એટલા માટે ગાયતર્ીના "ભ"ૂ શબ્દનો અથર્ છે કે આ આવેશો અને ઉ ેજનાઓથી 
બચો. દીઘર્દૃિ ટ, િવવકે, શાિંત અને િ થરતા થી કામ કરો.   

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દરેક મનુ યમા ંદૃિ ટકોણ, િવચાર, અનભુવ, અભ્યાસ, ાન, વાથર્, શોખ અને સં કાર 
જુદા જુદા હોય છે. એટલા માટે દરેકનુ ં િવચારવાનુ ંસરખુ ંહોત ુ ંનથી. આ હકીકતન ે
સમજીને બીજા પર્ત્યે સહનશીલ બનવુ ંજોઇએ. 

સસંારમા ંબધા જ પર્કારના માણસો છે મખૂર્- ાની, રોગી-નીરોગી, પાપી-પણુ્યશાળી, 
કાયર-વીર, ખરાબ ભાષી-નમર્, ચોર-ઈમાનદાર, િનદંનીય-આશા પદ, વધમીર્-
િવધમીર્, દયાવાન-િશક્ષાપાતર્, િનરસ-સરસ, ભોગી ત્યાગી, વા િવરુ  પર્કૃિતના 
માણસો રહલેા છે. તેમની ૫િરિ થિત મજુબ તેઓની સાથે વાતચીત  યવહાર અને ુ
સહયોગ કરવો. તેમની િ થિતને આધારે તેમના માટે શક્ય હોય તેની સલાહ આપો 
બધાની સાથે સરખો યવહાર થઈ શકતો નથી અને બધા એક માગર્ જ ૫ર ચાલી 
શકતા નથી. આ બધી વાતો "ગો" શબ્દ આ૫ણને િશખવાડે છે. 

િ ો ો ો ે ે ો ે એ એ ે એ ેઇિન્દર્યો આત્માના સાધનો, ઘોડા અને સેવકો છે. ૫રમાત્માએ એમને એટલા માટે આ 
આપ્યા છે કે તેની સહાયથી આત્માની જ િરયાતો પરૂી થાય અને સખુ મળે. 

અિનયિંતર્ત ઇિન્દર્યો વાભાિવક અને જ રી મયાર્દાનુ ં ઉ લઘંન કરીને એટલી 
વેચ્છાચારી અને બેકાબ બની જાય છે કે તે વા થ્ય અને ધમર્ના માટે સકંટ પેદા વચ્છાચારી અન બકાબ ૂબની જાય છ ક ત વા થ્ય અન ધમના માટ સકટ પદા 
કરીને ૫ણ મનમાની કરે છે. આજકાલ મોટાભાગના લોકો આ પર્કારની ઇિન્દર્યના 
ગલુામ છે. તેઓ પોતાની વાસના ૫ર કાબ ૂરાખી શકતા નથી. બેકાબ ૂબનેલી બનેલી 
વાસના તેના વામીને ખાઈ જાય છે. 

ગાયતર્ીનો "દે" અક્ષર આત્માના િનયતંર્ણનો આદેશ આપે છે. વશમા ં રાખેલ 
ઇિન્દર્યોથી વધીને સાચો િમતર્ તથા અિનયિંતર્ત ઇિન્દર્યોથી વધીને મનુ યનો શ  ુ
બીજો કોઈ નથી. 

મિલનતા આંધળા િવકાસન ંપર્તીક છે  આળસ અને દિરદર્તા  પા૫ અને ૫તન જ્યા ંમિલનતા આંધળા િવકાસન ુપર્તીક છ. આળસ અન દિરદર્તા, પા૫ અન ૫તન જ્યા 
રહ ેછે ત્યા ંમિલનતા કે ગદંકી વસે છે. ઓ આ પર્કૃિતના છે તેમના વ ,  
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ઘર,સામાન, શરીર મન બધામા ં ગદંકી અને ગેર યવ થા રહલેી હોય છે તેનાથી 
ઊલટંુ જયા ં ચેતના, જાગિૃત, સરુુિચ, સાિત્ત્વકતા હોય છે ત્યા ંસૌ પર્થમ વચ્છતા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

બાજુ ધ્યાન જાય છે. સફાઈ, સાદગી, સજાવટ, યવ થાનુ ંનામ જ ૫િવતર્તા છે. 

ગાયતર્ીનો "વ" અક્ષર વચ્છતાનો સદેંશ આપે છે. વચ્છ શરીર, વચ્છ વ , વચ્છ 
ઘર, વચ્છ સામન, વચ્છ આચરણ, વચ્છ િવચાર, વચ્છ યવહાર પી વચ્છતા 
મનામા ં રહલેી છે તે ૫િવતર્ આ માવાળો મન ય િવ પા૫ જીવન િવતાવી પણ્ય મનામા રહલી છ ત ૫િવતર્ આત્માવાળો મનુ ય િવ પા૫ જીવન િવતાવી પણુ્ય 

ગિતને પામે છે. 

લોક યવહારના તર્ણ માગ  છે - (૧). અથર્- મા ંબ ે ૫ક્ષ સરખી રીતે આ૫લ ેકરે 
છે એને વેપાર, નોકરી, િકમંત-િવિનમય વગેરે કહ ેછે. (ર). વાથર્ - બીજાને નકુસાન ુ
૫હ ચાડીન ે ૫ણ પોતે લાભ મેળવવો. (૩) ૫રમાથર્ - પોત ે નકુસાન વેઠીને ૫ણ 
બીજાને લાભ ૫હ ચાડવો. 

૫રમાથર્ ધમર્ કાયર્ છે, એનાથી આ૫ણો ત્યાગનો, ઉદારતાનો, લોકિહતનો અભ્યાસ 
ે ે ે ો ે ે ે ી ી ે ીવધે છે અને આત્મક યાણનો ધમર્ માગર્ ઉ મ બને છે તેનાથી બીજાને લાભ થવાથી 

તે ખશુ થઈને ઉ૫કાર, પર્શસંા તથા આદર કરે છે. 

ગાયતર્ીનો " ય" શબ્દ મોક્ષ માટે પર્ેરણા આપે છે. દરેક મનુ યનુ ંકતર્ ય છે કે પસૈા 
કમાતી વખતે વાથર્થી બચે અને મોક્ષ માટે બને તેટલો પર્યત્નશીલ રહે  કમાતી વખત વાથથી બચ અન મોક્ષ માટ બન તટલો પર્યત્નશીલ રહ. 

જીવનની આઠ િદશા છે - (૧). વા થ્ય બળ, (ર). િવ ા બળ, (૩) ધન બળ, (૪). 
િમતર્ બળ, (૫). પર્િત ઠા બળ, (૬). ચાતયુર્ બળ, (૭) સાહસ બળ, (૮) આત્મબળ. 
આ આઠે નો યોગ્ય માતર્ામા ંસચંય થવો જોઇએ. જીવન યુ ના આ આઠ મોરચાન ે
સાવધાની સાથે યોગ્ય રાખવા જોઇએ. જયા ં૫ણ ભલૂ થશે, ત્યાથંી શ  ુનુ ંઆકર્મણ 
થશે અને હારવાનો ભય રહશેે. 

ગાયતર્ીનો -ઘી- શબ્દ આ૫ણને સજાગ કરે છે કે આઠે બળ વધારો. આઠે મોરચા ૫ર 
સજાગ રહો  આઠ ભજા વાળી દગાર્ની ઉપાસના કરો  આઠે િદશાની ચોકી કરો  તો જ સજાગ રહો, આઠ ભજુા વાળી દુગાની ઉપાસના કરો, આઠ િદશાની ચોકી કરો, તો જ 
સવાર્ંગી પર્ગિત થશે.  
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સવાર્ંગી પર્ગિત જ વ થ પર્ગિત છે નહીંતર કોઈ એક અંગને વધારવુ ંઅને બીજા ં
અંગોને દુબર્ળ રાખવા તે બિુ યકુ્ત વાત નથી. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

૫રમાત્માનો િનયમ ન્યાયકારી છે. સિૃ ટમા ં તેના મખુ્ય કાય  ૫ણ બે છે - (૧) 
સસંારને િનયમબ  રાખવો, (ર). કમ નુ ંન્યાયયકુ્ત ફળ આ૫વુ.ં આ બે મખુ્ય કાય ન ે
સમજીને  પોતે િનયમો બનાવે છે. પર્કૃિતના કિઠન િનયમોને ધ્યાનમા ં લે છે. 
સામાિજક  રાજકીય  ધાિમર્ક  લોકિહત ના કાયદા કાનનને માને છે  તે એક પર્કારે સામાિજક, રાજકીય, ધાિમક, લોકિહત ના કાયદા કાનનૂન માન છ, ત એક પર્કાર 
ઈ રને પર્સ  કરવાનો પર્યત્ન કરે છે.  ૫સીનો વહવેડાવશે, ૫િર મ કરશે, 
પરુુષાથર્, ઉ ોગ અને કુશળતા વા૫રશ ેતેને તેના પર્યત્નો મજુબ સાધના સામગર્ીમા ં
સફળતા મળશે. 

ગાયતર્ીનો "મ" અક્ષર ઈ રની ઉપાસનાના રહ ય નુ ં પ ટીકરણ કરે છે અને બતાવ ે
છે કે ઈ રના િનયમ અને ન્યાયમા ંધ્યાન રાખીને આ૫ણે સત્ય માગર્ ૫ર ચાલીએ. 

દેશ, કાળ, પાતર્, અિધકાર અને ૫િરિ થિત મજુબ માનવ જાિતની યવ થા અને 
િ ે િ ો ે ો ે ઓ ંસિુવધા માટે જુદા જુદા પર્કારના િનયમો, ધમર્ના આદેશો, કાનનૂ અને પર્થાઓનુ ં

િનમાર્ણ તથા અનસુરણ થાય છે. ૫િરિ થિતઓના ૫િરવતર્નની સાથે સાથે આ પર્થાઓ 
અને માન્યતાઓમા ં૫િરવતર્ન થાય છે. સમાજના સારા સચંાલન માટે પર્થાઓ માનવ 
જાતની સુ યવ થા માટે બનાવી છે. એવુ ં નથી કે પર્થાઓને અ૫િરવતર્નશીલ, 
સમજીને સમાજ અને જાિત માટે તેને અટલ માનવામા ંઆવે. 

ગાયતર્ીનો -"િહ" અક્ષર કહ ે છે કે મનુ ય સમાજનુ ં િહત ધ્યાનમા ંલઈને દેશ, કાળ 
અને િવવેક  અનસુાર પર્થાઓને અન ે ૫રં૫રાને બદલી શકાય છે. આ  િહન્દુ 
સમાજમા ં એવી અસખં્ય પર્થાઓ પર્ચિલત છે ને બદલવાની આ  સૌથી વધ સમાજમા એવી અસખ્ય પર્થાઓ પર્ચિલત છ ન બદલવાની આ  સૌથી વધ ુ
જ િરયાત છે. જીવન અને મતૃ્યનુા ંરહ યોને િવવકેપવૂર્ક ગભંીરતાથી સમજવા જ રી 
છે. મતૃ્ય ુકોઈ ડરવાની બાબત નથી, ૫ણ તેને ધ્યાનમા ંરાખવુ ંજ રી છે. ખબર નહીં 
ક્યારે મતૃ્ય ુસામે આવે અને જવાની તૈયારી કરવી ૫ડે એટલા માટે  સમય છે તેનો 
સારામાં સારો ઉ૫યોગ કરવો જોઇએસારામા સારો ઉ૫યોગ કરવો જોઇએ.  
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યૌવન, વગેરે અિ થર છે. નાના રોગ કે ઈજાથી તેનો િવનાશ થઈ શકે છે, તેટલા 
માટે તે જો અહકંાર ન કરત અને દુરુ૫યોગ ન કરીને એવા કાય  કરવા નાથી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ભિવ યમા ંસખુશાિંત વધે. 

ગાયતર્ીનો "િવ" અક્ષર જીવન અને મતૃ્યનુા ંસત્યને સમજાવે છે. જીવનને એવી રીતે 
િવતાવો કે નાથી મતૃ્ય ુવખતે પર્ા ા ા૫ ન થાય.  વતર્માનને બદલે ભિવ યન ે
ઉ મ બનાવવા પર્ય નશીલ છે  તે જીવન અને મ ય ન ંરહ ય સારી રીતે જાણે છે  ઉ મ બનાવવા પર્યત્નશીલ છ, ત જીવન અન મતૃ્ય ુન ુરહ ય સારી રીત જાણ છ. 

યસનો મનુ યના પર્ાણઘાતક દુ મનો છે, યસન િમતર્ પે શરીરમા ંપર્વેશે છે અને 
શ  ુબની તેને મારે છે. માદક ૫દાથ  યસનોમા ંમખુ્ય છે. તમાકુ, ગાજંો, ચરસ, 
ભાગં, અફીણ, શરાબ વા માદક યો એક એકથી વધારે નકુસાનકારક છે. તેનાથી ુ
ક્ષિણક ઉ ેજના થાય છે. મના જીવનની શિક્ત ક્ષીણ ને દુબર્ળ થઈ છે તે પોતાને 
િશિથલ અને અશક્ત માને છે. તેનો ઉ૫ચાર આહાર-િવહારમા ં કુદરતી રીતે અનકૂુળ 
૫િરવતર્ન કરીને ભેગી કરવાની વિૃ થી કરવો જોઇએ. ૫રંત ુભટકેલા મનુ યો બીજો 
માગર્ અ૫નાવે છે. માગ અ૫નાવ છ. 

ગાયતર્ીનો "યો" અક્ષર યસનોથી દૂર રહવેાનો આદેશ આપે છે. કેમ કે યસન જ 
શરીર અને મન બનંેનો નાશ કરવાવા ં છે. યસની માણસની પર્વિૃ ઓ ૫ડતીના 
માગર્ તરફ લઈ જાય છે. 

હમંેશા જાગતૃ રહો કેમ કે સતૂેલા મનુ ય ૫ર દુ મનો ચોક્કસ આકર્મણ કે છે. 
અસાવધાની, આળસ, બે૫રવાહી, ટૂંકી દૃિ ટ એવી ભલુો છે ને અનેક આ૫િ ઓની 
જનની કહી શકાય છે. બે૫રવાહ યિક્ત ૫ર ચારે તરફથી હમુલા થાય છે. 

 વા થ્ય ના રક્ષણ માટે જાગતૃ નથી, તેને વારેઘડીએ બીમારીઓ આવશે,  રોજ 
આવવા વાળા ઢાવ- ઉતારથી અજાણ છે તે ક્યારેક દેવાિળયો બનશે.  કામ, કર્ોધ, 
લોભ, મોહ, મદ વા માનિસક શ ઓુની પર્વિૃ ઓ સામે આંખ આડા કાન કરશ ેતે 
કુિવચારો અને કુકમ ની ખાઈમા ં૫ડયા િવના નહીં રહ.ે 
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ગાયતર્ીનો "ન"અક્ષર આ૫ણને સાવધાન કરે છે કે હોિશયાર રહો, સાવધ રહો, જાગતૃ 
રહો થી શ ઓુના આકર્મણનો ભોગ ના બનવુ ં૫ડે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

પોતાની વાત, યવહાર, િરવાજ, માન્યતા, અને અક્કલને જ સાચી માનવી અને 
બીજા બધા માણસોને મખૂર્, ભટકેલા, બેઇમાન કહવેા તે અનદુારતા નુ ંલક્ષણ છે. 
પોતાના લાભ માટે સમગર્ દુિનયાનુ ંનકુસાન થાય તો થયા કરે તેવી નીિત સકુંિચત 
મન યોની હોય છે  તેઓ ફક્ત તેમની ઇચ્છા અન ેસિવધાઓને સવ પરી માન ે છે  મનુ યોની હોય છ. તઓ ફક્ત તમની ઇચ્છા અન સિુવધાઓન સવ પરી માન છ. 
બીજાના દુઃખ અને આ૫િ ની જરાય ૫રવાહ કરતા ંનથી. 

ગાયતર્ીનો "પર્" અક્ષર કહ ેછે કે બીજાની ભલૂો અને ખામીઓ માટે કઠોર નહીં, ઉદાર 
બનવુ ંતેમની યોગ્ય ઇચ્છાઓ, જ િરયાતો અને માગંણીઓ પર્ત્યે આ૫ણે સહાનભુિૂત ુ ુ ૂ
રાખવી જોઇએ. આમ  િવચારીને ઉદાર દૃિ ટ રાખીને તેમની સાથે યવહાર કરવો 
જોઇએ અને મતભેદો ને સઘંષર્ નુ ં કારણ ન  બનાવતા ટલી એકતા થાય તેન ે
પર્ેમનુ ંિનિમ  બનાવવુ ંજોઇએ. 

ો ો ી િ ં ે ી િ ે ે ેઓ ો ે લોકો સાચી િદશામા ં તેમની પર્ગિત કરવા ઇચ્છે છે તેઓ પોતાન ે સારા 
વાતાવરણમા ંરાખે, સારા લોકોને પોતાના િમતર્ો બનાવે, તેમનાથી જ તેમનો વેપાર, 
યવહાર અને સબંધં રાખે. શક્ય બન ેતો સલાહ, ઉ૫દેશ અને માગર્દશર્ન તમેની 
પાસેથી મેળવે. 

આ પર્કારની િ થિતમા ંરહવેાથી પર્ત્યક્ષ અને ૫રોક્ષ પે એવો જ પર્ભાવ પોતા ઉ૫ર 
૫ડશે અને તે િદશામા ંજવા માટે પર્ેરણા મળે છે. કુસગં, અને ખરાબ વાતાવરણમા ં
રહવેાને કારણે મિલનતા વધે છે. એટલે ત્યાથંી દૂર રહવે ુ ંયોગ્ય છે. 

મ બને તેમ સારા માણસો સાથે સ૫ંકર્ વધારવા ઉ૫રાતં સારા ંપુ તકોનુ ંવાચંન૫ણ 
તેટલુ ંજ ઉ૫યોગી છે. ગાયતર્ીનો "યો" અક્ષર સત્સગંનુ ંમહત્વ બતાવ ેછે અને તેના 
માટે પર્યત્નશીલ રહવેાનો ઉ૫દેશ આપે છે. 
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મનુ ય શરીર નાશવતં અને તચુ્છ છે. તેના હાિન લાભ તચુ્છ અને મહત્ત્વહીન છે, 
૫ણ તેનો આત્મા ઈ રનો અંશ હોવાથી મહાન છે. તેનો મિહમા અને મહ ા એટલી 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

મોટી છે કે કોઈનાથી તેની તલુના નથી થઈ શકતી. મનુ ય ગૌરવ તેના શરીરના 
લીધે નહીં ૫ણ આત્માની િવશેષતા ન ેલીધે છે. નો આત્મા ટલો મોટો હોય તે 
તેટલો મોટો મહાપરુુષ કહવેાય છે.  કાય થી આ૫ણી પર્િત ઠા, ઇજ્જત, સન્માન, 
આદર, ા વધે છે તે આત્મ ગૌરવને વધારવાવાળા છે. પર્િત ઠા સૌથી મોટી સ૫ંિ  
છે. 

ગાયતર્ીનો "હ" અક્ષર આત્મ સન્માનના રક્ષણ માટે અને આત્મ હાિન ને રોકવા માટે 
મોટામા ંમોટો ત્યાગ કરવા માટે ૫ણ ખચકાટ ન કરવો જોઇએ તેમ કહ ેછે. ની પાસ ે

ધ ે ે જ ં ૌથી ો ો ધ ે થ ં થઆત્મ ધન છે, તે જ વા તમા સૌથી મોટો ધનવાન છે. મના હાથમા યવ થા, 
શાસન અને પર્ભતુ્વ નુ ંબળ હોય છે તેઓ તેનો યોગ્ય ઉ૫યોગ કરતા ંનથી. ઢીલ, 
િશિથલતા, લા૫રવાહી ૫ણ એવી જ ખરાબીઓ છે, વુ ં વાથીર્૫ણુ ંઅને અનિુચત 
લાભ ઉઠાવવાની નીિત છે. તનેુ ં૫િરણામ ખરાબ જ આવે છે. હમંેશા ંપતુર્, િશ ય, ી, 

િપર્જા, સેવક વગેરે બધા ખરાબ થવાના, અવગણના કરવાના, િશ તહીન બનવાના 
ઉદાહરણ બહુ ંસાભંળવા મળે છે. આ ખરાબીઓ માટે જવાબદાર િપતા, ગરુુ, ૫િત, 
શાસક, વામી ૫ણ છે, કેમ કે યવ થા શિક્ત તેમના હાથમા ંહોય છે. 

ગાયતર્ીનો "યો" અક્ષર િપતાના-પતર્માં  મોટા-નાનામા ં સારા સબંધંો રાખવાના ગાયતર્ીનો યો  અક્ષર િપતાના પતુર્મા, મોટા નાનામા સારા સબધો રાખવાના 
ઉપાયો બતાવે છે કે બ ે તરફથી કતર્ ય નુ ં દૃઢતા પાલન થાય. વડીલ વગર્ નાના 
૫ક્ષને સભંાળવા માટે વધારે સાવધાની અને ઉદારતા રાખે. 

દરેક મનુ ય ઇચ્છે છે કે બીજા લોકો તેની સાથ ેનમર્તાથી બોલે, સારો યવહાર કરે, 
તેની કોઈ વ ત ુચોરે નહીં, દુઃખ ૫ડે તો સહાય કરે, ઈમાનદારી થી વતેર્, કોઈ ભલૂ 
થાય તો સહન કરે, માગર્મા ંઅંતરાય ઊભો ન કરે, તેની બહને બેટી ૫ર ખરાબ દૃિ ટ 
ન કરે તથા સમય આવે ઉદારતા અને સહયોગની ભાવનાનો ૫િરચય આપે જ્યારે 
આ૫ણે બીજા પાસથેી આવા યવહારની આશા રાખીએ તો આ૫ણે ૫ણ બીજા સાથ ે
આવો યવહાર કરીએ.  

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



જો આ૫ણે ખરાબ બનીશુ ંતો સામે નાના મન ૫ર તેની અસર થશે, પર્િતિકર્યા થશ ે
અને તેમનામા ં૫ણ તેવા િવચારો અને યવહારો ઉત્પ  થશે. 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગાયતર્ીનો અંિતમ અક્ષર "ત"્ શા કારોની (આત્મનઃપર્િતફાલિન પેરષા ંન સમાચરેત) 
ની ઉિક્ત જાહરે કરે છે. તેને કાયર્મા ંલાવવુ ંગાયતર્ીના િશક્ષણ માટે મહત્વનુ ંકામ છે. 

ગાયતર્ી સ િ નુ ં પર્તીક છે. ગાયતર્ી માનવતાની પર્તીક છે. ગાયતર્ી સત્ય અને 
સાિત્ત્વકતાનુ ંપર્તીક છે. ગાયતર્ી ઉદારતા, પર્ેમ, સ ાવ, સહાનભુિૂત, ભાઈચારો, સેવા, 
સયંમ, અને સત્ચતિરતર્તાનુ ંપર્િતિનિધત્વ કરે છે. આ તત્વોને દયમા ં ઉતારવાથી 
ગાયતર્ી માતાની સાચી પજૂા કરીએ છીએ, આ ગણુોને અ૫નાવવાથી તેમની કૃપા 
આ૫ણને પર્ાપ્ત થાય છે. અસરુતાથી દૂર કરી દેવત્વ વધારવા વાળી પર્વિૃ , ભાવના, ુ ૂ ૃ
િવચારો અને પર્ેરણાને 'ગાયતર્ી' કહી શકાય. આ ૫રમ ક યાણકારી અખડં શાિંતવાળી 
આધ્યાિત્મક પર્ેરણાન ેઅ૫નાવવી તે ગાયતર્ીની ભિક્ત છે.  રીતે માથા ૫ર રાખે 
િશખા િહદુંત્વનુ ંપર્તીક છે. તે પર્માણે મનુ યનુ ંદેવત્વ ગાયતર્ીનુ ંપર્તીક છે. 

ી ં િ ં ો ે િ ં ે ે િ ે ે ંભારતીય સં કૃિતમા ં  મહાન તત્વો છે,  આધ્યાિત્મક સદેંશ અને િશક્ષણ છે તનેુ ં
પર્િતિનિધત્વ ગાયતર્ી કરે છે. સમગર્ નારી જાિતન ેમાતા તેમજ પતુર્ી વ પે જોવી, 
તેમના પર્ત્યે સારી ભાવના રાખવી, તેમને વધારે માન આ૫વુ ંઅને વધારે ૫િવતર્ 
તેમજ સારો યવહાર દાખવવો, ઈ રને નારી પે જોવા તે ગાયતર્ીની ઉપાસનાનો 
દૃિ ટકોણ છે. આ દૃિ ટકોણમા ં ઉપેિક્ષત નારીજાિતને કાલ માટે પણૂર્ રીતે િવકિસત 
થવાની શક્યતાઓ રહલેી છે. આ દૃિ ટકોણમા ં૫િત ત, ૫ત્ની ત, બર્ ચયર્, સયંમ, 
સદાચાર, ૫િવતર્તા, સતંિતિનયમન વી આશાજનક ભાવનાઓ પાયલેી છે. 

વ તઓ  વૈભવ અને ધનથી મન યની મહાનતા મા૫વા કરતા આંતિરક ગણોથી વ તઓુ, વભવ અન ધનથી મનુ યની મહાનતા મા૫વા કરતા આંતિરક ગણુોથી 
મનુ યની મહાનતાન ેમા૫વાનો ગાયતર્ીનો દૃિ ટકોણ છે. 

સાવર્ભોમ માનવધમર્, સવર્માન્ય નીિત િનયમો અને સવર્િપર્ય સારા યવહારનો  
િનચોડ છે, તે જ ગાયતર્ી છે. એ ઈ રના મખુમાથંી વય ં પર્ગટેલી પર્થમ ઋચા 
( લોક) છે.  
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ભારતની પર્ાચીન િશક્ષણ ૫ િતમા ં 'સતૂર્વાદ' ની િવશેષતા છે. ખબૂ જ મોટી વાતોને 
ટૂંકાણમા ં કહી છે. આ િવષયના િજ ાસઓુ તે સતૂર્ોના ભાવાથ  અને મતં યો અને 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ગભંીરતાથી િવચારીને તેના િવશાળ અથ ને સમજતા ંહતા. 

પર્ાણ શિક્તના અભાવ થી મનની ૫ણ ખરાબ હાલત થઈ જાય છે, ભય કે ખરાબ 
થવાની શકંાઓ અકારણ મનમા ંઉ  વે છે, એવુ ંલાગે છે કે કોઈ આ૫િ  ન આવી 
જાય  ક્યાયં અમક સકંટ ના આવે  કોઈ મ કેલી સાચે જ આવે છે યારે તો તેમની જાય, ક્યાય અમકુ સકટ ના આવ. કોઈ મુ કલી સાચ જ આવ છ ત્યાર તો તમની 
ખરાબ હાલત પેદા થાય છે, વારેઘડીએ િદલ ઘડકે છે, રાતર્ ેઊંઘ નથી આવતી, એવો 
અનભુવ થાય છે કે તેને કોઈ ખરાબ રીતે કચડી ર ુ ંછે. કાયરતા અને િનરાશા તનેે 
ઘરેી વળે છે.  કામ કરવાનુ ં િવચારે છે તેમા ં િન ફળતા મળે છે. દુિનયામા ંબધા 

ો ે ે ીર્ ધ ર્ ે ે ે ે ોઈ ી ઈમાણસો તનેે વાથીર્, ધતૂર્, બેવકૂફ અને દુ મન લાગે છે. કોઈની સચ્ચાઈ સદાશયતા 
અને સ ાવના ૫ર િવ ાસ બેસતો નથી. ખરાબ વપ્ન, અભરાઈ જવુ,ં િચતંાતરુ 
બનવુ,ં ધૈયર્ ખોવુ,ં નાિ તક બનવુ ં વી વાત પર્ાણશિક્ત  ઘટવાથી થાય છે. 

જીવનનો સાર પર્ાણ છે, કેમ કે બધા  પર્કારની ભૌિતક શિક્તઓ પર્ાણની અંતગર્ત જીવનનો સાર પર્ાણ છ, કમ ક બધા  પર્કારની ભૌિતક શિક્તઓ પર્ાણની અંતગત 
રહ ેછે. નો પર્ાણ ટલો સબળ છે, વધ ુછે, સરુિક્ષત છે, તે તેટલો જ પરુુષાથીર્ અને 
શિક્તશાળી છે અને પોતાના પર્યત્નથી તે બધી જ વાતો મેળવશ ે નાથી તેન ે
આંતિરક અને બા  સખુશાિંત મળે છે. 

આ બધી જ વાતો ૫ર િવચાર કરવાથી પર્ગટ થાય છે કે જીવનનો સાર પર્ાણ છે. આ 
પર્ાણ વાભાિવક રીતે ૫રમાત્માને આ૫ણને વધ ુપર્માણમા ંઆપ્યો છે. પર્ાણનો ખબૂ જ 
ભડંાર આ૫ણી ચારે બાજુ લહરેાય ર ો છે. તેમાથંી ગમે તે રીતે આ૫ણે આ૫ણા માટે 
જોઇએ તેટલુ ં ગર્હણ કરી શકીએ છીએ. ઐતરેય બર્ા ણમા ં કહવેામા ંઆ યુ ં છે કે 
ગાયતર્ી પર્ાણોનુ ં રક્ષણ કરે છે. ગાયતર્ી પર્ાણોનુ ં રક્ષણ કરે છે અને અંગેના બીજા ં
અનેક પર્માણો ૫ણ ઉ૫લબ્ધ છે. 
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